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ค ำน ำ 
หนงัสือน้ีเป็นค าพยานของพี่นอ้ง วอทช์แมน นี ผูท้าสของพระเจา้ ซ่ึงไดก้ล่าวเปิดเผยท่ามกลาง

พี่นอ้งผูร่้วมงาน เม่ือปี ค.ศ. 1932 คร้ังหน่ึง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามคร้ัง เป็นค าพยานท่ีพี่นอ้ง นี ได้
เปิดเผยดว้ยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไปเป็นเวลากวา่ 40 ปี เหตุเพราะพี่นอ้ง นี ไม่ประสงคท่ี์
จะกระท าเช่นนั้น ดุจดงัท่านเปาโลไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 2 โครินธ์ บทท่ี 12 ขอ้ 6 วา่ “เพรำะเกรงว่ำบำง
คนจะยกข้ำพเจ้ำเกนิกว่ำทีเ่ขำได้รู้จำกกำรเห็นและฟังข้ำพเจ้ำ” น่ีเป็นเจตนาเดิมของพี่นอ้ง นี แต่
เน่ืองจากพี่นอ้ง นี ไดจ้ากโลกน้ีเขา้สู่สง่าราศีของพระเจา้แลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1972 ดงันั้น
เราจึงเห็นวา่สมควรแก่เวลาท่ีจะน าค าพยานของท่านตีพิมพเ์ผยแพร่ออกไป ในท่ีน้ีเรามีเจตนา
เช่นเดียวกบัพี่นอ้ง นี คือเราไม่มีความประสงคจ์ะยกยอ่งพี่นอ้ง นี เป็นส่วนตวั แต่เรามีความปรารถนาท่ี
จะเปิดเผยสง่าราศีของพระเจา้ท่ีทรงกระท าและส าเร็จในตวัท่าน เพื่อเราจะไดรู้้ไดเ้ห็นการกระท าของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในตวัผูรั้บใชข้องพระองคป์ระการหน่ึง และเพื่อเราจะไดรู้้และเห็นพี่นอ้ง นี ผูไ้ดย้นิดี
มอบถวายชีวติจิตใจแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และร่วมงานกบัพระองค ์ เพื่อสง่าราศีของพระองคไ์ดส้ าแดง
จากตวัท่านอีกประการหน่ึง ท่านเปาโลไดก้ล่าววา่ “เพือ่พระนำมของพระเยซูเจ้ำของเรำได้เกยีรติ
เพรำะท่ำนทั้งหลำย และท่ำนจะได้รับเกยีรติเพรำะพระองค์ตำมพระคุณแห่งพระเจ้ำของเรำ และแห่ง
พระเยซูคริสต์เจ้ำ” 

ค าพยานของพี่นอ้ง วอทช์แมน นี 4 บทน้ี ไม่ไดร้วมถึงกิจการทั้งหมดท่ีพระเจา้ทรงมอบหมาย
แก่ท่าน แต่เป็นเพียง “ค าพยาน” 4 คร้ังของท่านเท่านั้น เพราะกิจการท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายแก่พี่นอ้ง 
วอทช์แมน นี ในยคุน้ีกวา้งมาก ดงันั้นเราจึงไดจ้ดัพิมพห์นงัสืออีก 2 เล่มคือ “บรรณกจิระยะแรกของ
วอท์ชแมน นี” เล่มหน่ึง และ “ชีวประวตัิของวอท์ชแมน นี” อีกเล่มหน่ึง แต่เราก็ไม่สามารถน ากิจการ
งานของท่านมากล่าวไดท้ั้งหมด เพราะพี่นอ้ง นี มีค  าเทศนาท่ีไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสืออีกมากมาย และได้
แปลเป็นภาษาต่าง ๆ แพร่หลายไปทัว่โลก ดงันั้นเราจึงมีภาระท่ีจะแปลและตีพิมพห์นงัสือเหล่าน้ีเป็น
ภาษาไทยโดยเร็วท่ีสุด เพื่อสนองความตอ้งการของพี่นอ้งผูอ่้านภาษาไทย เพื่อเราทั้งหลายจะไดเ้ขา้ส่วน
ในการฟ้ืนฟูของพระเจา้ในยุคสุดปลายน้ี 

พี่นอ้งวอทช์แมน นี ไดจ้ากโลกเขา้สู่สง่าราศีขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความจงรักภกัดีต่อ
พระองคถึ์งท่ีสุด ท่านไดถู้กจ าจองอยูใ่นแผน่ดินใหญ่ถึง 20 ปี ท่านไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ดว้ยการถวาย
ชีวติอยา่งแทจ้ริง และไดส้ าเร็จตามนิมิตท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงส าแดงแก่ท่านเม่ือตอนเยาวว์ยั “อนำคต
เบือ้งหน้ำของเรำหำกมิใช่ถูกรับสู่เบือ้งบนกต้็องสละชีวติ” น่ีเป็นนิมิตของท่าน และท่านก็ไดด้ าเนินทาง
น้ีอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นเราจึงขออธิษฐานต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยค าพยานน้ีของพระองคท์รงโปรดได้
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ฟ้ืนฟูพี่นอ้งทั้งหลายในพระคริสต ์ เพื่อพระด าริของพระองคใ์นยคุสุดปลายน้ี ร่วมสู้รบกบัพระองค ์ เพื่อ
การฟ้ืนฟูอนัสง่าราศีของพระเจา้ ใหเ้รามอบถวายแด่พระองคอี์กคร้ังหน่ึงและขอวงิวอนต่อพระองคไ์ด้
ทรงโปรดใชเ้ราทั้งหลายในการฟ้ืนฟูพระราชกิจของพระองคใ์นยคุสุดปลายน้ี อาเมน. 

บรรณำธิกำร 
ห้องสมุดกติติคุณกรุงเทพฯ 
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ค ำพยำนของ วอท์ชแมน นี 

ตอนที ่1 กำรฟ้ืนฟูคริสตจักรในระยะบุกเบกิ 

การฟ้ืนฟูคริสตจกัรในระยะบุกเบิกน้ีเป็นค าพยานของพี่นอ้งวอทช์แมน นี ซ่ึงไดก้ล่าวท่ีเมือง 
เซ่ียงไฮ้ ในการประชุมวนัอาทิตยท่ี์ 4 ธนัวาคม ค.ศ. 1932 

ขอ้พระคมัภีร์ หนงัสือกิจการ บทท่ี 14 ขอ้ 26-27 
ณ ท่ีน้ี เราจะฝึกฝนในการท่ีจะจ าเริญรอยตามเหล่าอคัรทูต เก่ียวกบักิจการต่าง ๆ ซ่ึงพระเจา้ได้

ทรงน าพาเขาเหล่านั้นท่ามกลางเราผูไ้ดป้ระสบพระพรจากพระเจา้ ดงันั้นค ากล่าวในเชา้วนัน้ีจึงมิใช่เป็น
การเทศนา แต่เป็นการกล่าวค าพยานอนัเป็นประวติัเร่ืองมีอยูว่า่ เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดพ้บหนงัสือ
นิตยสารของคริสเตียนฉบบัหน่ึงคือฉบบั 1517 หนา้ท่ี 7 ในคอลมัน์ “ข่าวคริสตจกัร” ซ่ึงมีหวัขอ้วา่ การ
ประชุมพิเศษของ “พวกฝูงเลก็” ณ ท่ีนั้นไดว้ิจารณ์ถึงตวัขา้พเจา้ประการหน่ึง และไดว้จิารณ์ถึงการ
ประชุมพิเศษในคร้ังน้ีอีกประการหน่ึง ตามขอ้ความท่ีเขียนนั้นรู้สึกวา่ผูเ้ขียนมีจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความ
เคารพนบัถือและมีเจตนาดีต่อเราไม่นอ้ย แต่ส่ิงท่ีเขาไดเ้ขียนนั้นรู้สึกวา่จะไดจ้ากการสัมภาษณ์จาก
บุคคลภายนอก เพราะฉะนั้นจึงมีหลายส่ิงหลายอยา่งซ่ึงไม่ตรงกบัความจริงเท่าใดนกั จากถอ้ยค าท่ี
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไว ้เราอาจสันนิษฐานไดว้า่เขาก็เป็นคริสเตียนคนหน่ึง ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีความประสงคท่ี์
จะเขียนจดหมายไปยงัโรงพิมพแ์ห่งนั้น เพื่อท่ีจะใหเ้ขาไดเ้ขา้ใจบางส่ิงบางอยา่งใหถู้กตอ้ง 

วนัน้ีขา้พเจา้จะกล่าวถึงประวติัใหท้่านทั้งหลายฟังสักเล็กนอ้ย ขอใหพ้ี่นอ้งผูร่้วมประชุมใน
ท่ามกลางเราน้ีอยา่ไดคิ้ดคลอ้ยตามช่ือท่ีบุคคลอ่ืนไดข้นานเราวา่ “พวกฝูงเลก็” หรือคิดวา่เราเป็น “พวก
ฝูงเลก็” พี่นอ้งบางท่านท่ีร่วมประชุมในวนัน้ี อาจเคยรู้เร่ืองราวในท่ามกลางเราบา้งแลว้ จึงไม่
กระทบกระเทือนแต่อยา่งใด แต่พี่นอ้งบางท่านก็เพิ่งเขา้มาร่วมประชุมกบัเราเม่ือเร็ว ๆ น้ี อาจไม่ทราบ
ถึงพยานในอดีตของเรา เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงถือโอกาสในวนัน้ีกล่าวค าพยานและช้ีแจงเก่ียวกบั
เร่ืองราวในอดีต หรือกิจการและการกระท าต่าง ๆ ของเรา ซ่ึงอาจมีพี่นอ้งเป็นจ านวนมากท่ียงัไม่ค่อย
เขา้ใจแจ่มแจง้นกั คือไม่รู้วา่ประวติัในอดีตของเราเป็นมาอยา่งไร และใคร่จะทราบในบางส่ิงบางอยา่ง 

เม่ือ 3 ปีก่อน ขา้พเจา้ไดล้ม้ป่วยลงและกลบัไปยงัเมืองฟูโจว มีพี่นอ้งเป็นจ านวนมากปรารถนา
ใหข้า้พเจา้บอกเล่ากิจการต่าง ๆ ของเรา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922-1923 พี่นอ้งไดถ้ามขา้พเจา้วา่ การเร่ิมตน้ของ
เรานั้นมีความเป็นมาอยา่งไร ในอดีตเราไดผ้า่นการสู้รบมาอยา่งไร หลกัธรรมแห่งความจริง และการ
เป็นพยานของเรามีอะไรบา้ง?  ขา้พเจา้ขอถือโอกาสน าแสงสวา่งและหลกัความจริงท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ไดป้ระทานแก่เรา และทรงน าพาเราให้เดินในทางน้ีมากล่าวในท่ีน้ีเพื่อใหพ้ี่นอ้งทางเมืองฟูโจวและพี่
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นอ้งท่ีน่ี (เมืองเซ่ียงไฮ)้ ไดเ้ขา้ใจบา้ง เราไม่ประสงคจ์ะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเขา้ใจวา่เราเป็น “พวกฝูงเลก็” หรือ
ท่ีภาษาองักฤษเรียกวา่ “ลติเติลฟลอค” ทั้งในดา้นวาจาหรืออากปักิริยา หากเรายอมรับวา่เราเป็น “พวก
ฝูงเลก็” แลว้ เราก็จะไปโทษบุคคลอ่ืนท่ีเรียกเราวา่ “ฝูงเล็ก” ไม่ได ้ในวนัน้ีขา้พเจา้จะเล่าประวติัในอดีต
ใหฟั้ง เพื่อวา่พี่นอ้งทั้งหลายจะไดไ้ม่เกิดความเขา้ใจผิดอีกต่อไป แต่การท่ีจะเล่าประวติัในอดีตนั้น
ขา้พเจา้มีความรู้สึกล าบากใจอยา่งยิง่ โดยในประการแรก แมว้า่หลายส่ิงหลายอยา่งไดผ้า่นการสู้รบอยา่ง
ดุเดือดมาแลว้ก็ตาม แต่หากเราไดเ้อ่ยถึงบุคคลหน่ึงบุคคลใด ก็ดูจะเป็นการวจิารณ์กล่าวโทษติเตียนผูอ่ื้น 
ประการท่ีสอง เพราะวา่ส่ิงต่าง ๆ ในอดีตท่ีจะกล่าวถึงนั้น ขา้พเจา้มีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยอยา่งมาก ประการ
ท่ีสาม ส าหรับบุคคลหน่ึงบุคคลใดหากไดเ้ล่าถึงประวติัในอดีตของตนแลว้ เขาก็ยอ่มมีทศันะส่วนตวัอยู่
เบ้ืองหลงัดว้ย สมมุติวา่ มีพี่นอ้งผูห้น่ึงมาจากเมืองนานกิง ขณะท่ีเขาเล่าถึงการไดรั้บการน าพาจากพระ
เจา้ และการมาเดินในวถีิทางของพระเจา้นั้น เขายอ่มกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บในเมืองนานกิง
เป็นพิเศษ และพี่นอ้งอีกคนหน่ึงซ่ึงอยูท่ี่เมืองแอมอย เม่ือเขาพูดถึงประสบการณ์และแสงสวา่งท่ีเขา
ไดรั้บต่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้และการท่ีเขาไดน้อบนอ้มเช่ือฟังพระเจา้ซ่ึงไดท้รงน าพาใหเ้ขามา
เดินทางน้ีนั้น เขาก็ยอ่มจะพดูเนน้หนกัในประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บท่ีเมืองแอมอยเช่นกนั บุคคลใดก็ตาม
ถา้จะพดูถึงปัญหาในอดีตแลว้ ยอ่มท่ีจะมีทศันคติส่วนตวัปนอยู ่ และมกักล่าวถึงเบ้ืองหลงัทศันคติ
ส่วนตวันั้นดว้ย แต่ขา้พเจา้ไม่ประสงคแ์ละไม่ปรารถนาเช่นนั้น จึงพยายามลดความเห็นและทศันคติ
ส่วนตวัลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้ เพื่อวา่ขา้พเจา้จะสามารถน าประวติัอยา่งแทจ้ริงในอดีตมา
บอกกล่าวแก่พี่นอ้ง 

ข่าวในนิตยสารคริสเตียนท่ีขา้พเจา้เอ่ยถึง ซ่ึงขา้พเจา้จะอ่านใหฟั้ง ณ ท่ีน้ีคือ “ความเป็นมาของ
กลุ่มคริสเตียนกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีผูน้ าช่ือวา่ วอทช์แมน นี เป็นชาวฮกเก้ียน เม่ือปี ค.ศ. 1922-1923 ท่านวอท์
ชแมน นี เคยเดินทางมาท่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้ ไดต้ั้งพรรคตั้งลทัธิโดยยดึเอาความหมายในพระคมัภีร์ฉบบัเดิม
เป็นหลกัอยา่งเขม้งวด ชาวเมืองเซ่ียงไฮจึ้งไม่เห็นดว้ยและประกอบกบัสถานการณ์ไม่อ านวยจึงไม่ไดรั้บ
ความส าเร็จ หลงัจากนั้นไดก้ลบัไปยงัมณฑลฮกเก้ียน และไดจ้ดัพิมพ ์“วารสารคริสเตียน” ข้ึน ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมอยา่งแพร่หลายในขณะนั้น หลงัจากนั้นไม่นานไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “วารสารฟ้ืนฟู” ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชม
แก่คนทั้งหลาย ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ไปทั้งภายในและนอกประเทศ และอีกประการหน่ึงท่านวอทช์แมน นี 
ก็ไดเ้ดินทางมาเมืองเซ่ียงไฮอี้กคร้ังหน่ึง ไดร้วบรวมผูร่้วมงานโดยยดึถือการอธิษฐานเป็นใหญ่และ
ยดึถือการอ่านพระคมัภีร์เป็นชีวติซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั สามปีก่อนน้ีท่านไดต้ั้งสถานท่ีประชุมข้ึนท่ีถนน
หะถงในหมู่บา้นเหวินเตอะหล่ี และเร่ิมมีการประชุม ในตอนแรกมีจ านวนคนไม่มากนกัจึงไดต้ั้งช่ือวา่ 
“ฝงูเล็ก” ใน 1 สัปดาห์มีการประชุมเกือบ 10 คร้ัง  ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา มีกลุ่มคริสเตียนในมณฑลกงัซู 
ท่ีเมืองฟูหนิง 10 กวา่แห่งซ่ึงเป็นสมาชิกของคณะผูป้กครองและกลุ่มคริสเตียน ในต าบลเจอ๊ะเจียง เมือง
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ไทซุ่น ซ่ึงเป็นสมาชิกของคณะ โอ. เอม็. เอฟ. อีก 10 กวา่แห่ง ยงัมีกลุ่มคริสเตียนอิสระท่ีเมืองหยง่เจีย 
เมืองผงิหยางอีกหลายกลุ่ม ประกอบกบักลุ่มคริสเตียนในเมืองฟูโจวอีกหลายแห่ง ต่างไดเ้ขา้ร่วมเป็น
พวกเดียวกนั ไดย้กเอาช่ือหรือนามขององคก์ารหรือคณะออกเสีย และไดมี้การเปล่ียนแปลงระบบ
ศาสนาจารยม์าเขา้ร่วมใน “พวกฝงูเล็ก” และในคร้ังน้ีมีคริสเตียนท่ีเป็นหมอมิชชนันารีและพอ่คา้รวม 6 
คน กบัพี่นอ้งคริสเตียนอีก 2 คน ไดเ้ดินทางจากยโุรปมายงัเมืองเซ่ียงไฮด้ว้ย และไดจ้ดัการประชุมพิเศษ
ข้ึนท่ีหมู่บา้นเหวนิเต๊อะหล่ีโดยรวบรวมสมาชิกในมณฑลกงัซู เมืองเจ๊อะเจียง มณฑลฮกเก้ียน และ
สมาชิกในเมืองเซ่ียงไฮท้ั้งหมดประมาณ 200 คน ท่านวอทช์แมน นี ในฐานะเจา้ภาพไดใ้หก้ารตอ้นรับ
อยา่งมโหฬาร และเร่ิมมีการประชุมเม่ือวนัท่ี 7-13 ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งกลางวนัและกลางคืน ในวนั
หน่ึงมีการประชุม 3 คร้ัง ขา้พเจา้เองไดมี้โอกาสเขา้ร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ในการประชุมทุกคร้ัง ท่าน
วอทช์แมน นี เป็นผูป้ราศรัยและมีคริสเตียนชาวยุโรป และชาวจีนร่วมปรึกษาและสนทนากนั การ
ประชุมเตม็ไปดว้ยชีวติชีวาและเป็นประโยชน์อยา่งมาก” 

เจตนาในขอ้บนัทึกข่าวท่ีไดอ่้านมาน้ี รู้สึกวา่มีความหวงัดีต่อเรามากแต่ในความจริงแลว้ มี
หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีไม่ค่อยจะเท่ียงตรงนกั เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงถือโอกาสน าความจริงมาบอกกล่าว
แก่พี่นอ้ง เพื่อเราจะไดรู้้วา่พระเจา้ไดท้รงน าพาในท่ามกลางเราทั้งหลายอยา่งไร 

ข้อสงสัยประกำรแรก 

ขา้พเจา้ไดรั้บความรอดและรับเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ปี ค.ศ. 1920 ในปี
แรกท่ีขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ยงัไม่เขา้ใจในหลกัความจริงของคริสตจกัรเท่าไรนกั แต่วา่พี่นอ้ง
หญิงท่ีน าพาขา้พเจา้ใหไ้ดรั้บความรอดนั้น บอกกบัขา้พเจา้วา่ในปัจจุบนัน้ีสภาพการณ์ของคริสตจกัร
เป็นส่ิงท่ีน่าสลดใจมากคือ สมำชิกทีม่ีแต่ช่ือน้ันมีจ ำนวนมำก และอีกประการหน่ึง ขา้พเจา้รู้สึกวา่จรรยา
ของศาสนาจารยล์ดระดบัไปมาก ในยามปกติแลว้เราไม่ค่อยไดเ้ห็นหนา้พวกศาสนาจารยเ์ลย นอกจาก
จะมีการเร่ียไรเงินเท่านั้น ในครอบครัวของขา้พเจา้ ก่อนท่ีจะไดรั้บการฟ้ืนฟูจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ปกติ
มีวงไพน่กกระจอกหลายวงอยูใ่นบา้น บางโอกาสพวกศาสนาจารยม์าเร่ียไรเงิน เราก็จะน าเงินจากวงไพ่
น้ี มอบใหก้บัศาสนาจารย ์ ถึงแมว้า่พวกเขาเหล่านั้นจะรู้วา่เราใหเ้งินจากวงไพน่กกระจอกก็จริง เขาก็ยงั
รับไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีความรู้สึกวา่จรรยาของศาสนาจารยน์ั้นลดระดบัไปมาก คือ พวกเขาเห็นแก่เงิน
เท่านั้น และนอกจากนั้นขา้พเจา้ก็มีความรู้สึกวา่ ในคริสตจกัรมีสมาชิกท่ีมีแต่ช่ือแต่ไม่มีชีวติหรือไดรั้บ
ความรอดอยา่งแทจ้ริงอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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ปัญหำรับศีลบัพติศมำในน ำ้ 

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1921 องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงโปรดใหข้า้พเจา้เห็นถึงความจริงในเร่ือง
การรับศีลบพัติศมา และใหข้า้พเจา้มองเห็นวา่ กำรให้ศีลพรมในคริสตจักรน้ันไม่ถูกต้อง ในพระคมัภีร์
กล่าววา่พระองคไ์ดเ้สด็จมายงัแม่น ้าจอร์แดนและบนัทึกไวว้า่พระองคไ์ด ้ เสด็จขึน้มำจำกน ำ้ ขา้พเจา้คิด
วา่ในองคก์ารและคณะต่าง ๆ การใหศี้ลบพัติศมาบางคร้ังก็ใชช้ามเล็ก ๆ บางคร้ังก็ใชก้ะละมงัเล็ก ๆ ใส่
น ้าไว ้ แลว้ผูรั้บศีลบพัติศมาจะขึน้จำกน ำ้ ไดอ้ยา่งไรเล่า? และขา้พเจา้ก็คิดวา่ขณะท่ีขา้พเจา้ยงัเล็กอยู ่
ขา้พเจา้ไดรั้บศีลพรมในคริสตจกัร คณะ “เมธอดิสท”์ ผูป้กครองในคริสตจกัรนั้นเป็นผูใ้หศี้ลพรมแก่
ขา้พเจา้โดยใชน้ ้าซ่ึงเป็นน ้าท่ีเยน็มากพรมลงบนศีรษะของขา้พเจา้ แลว้ใชมื้อทั้งสองของท่าน วางลงบน
ศีรษะของขา้พเจา้ ขณะนั้นขา้พเจา้อยากจะใหพ้ิธีเสร็จส้ินโดยเร็ว เพราะขา้พเจา้ไม่อาจทนไดข้า้พเจา้ก็
ไดแ้ต่ร้องไห ้ และหลงัจากไดรั้บศีลบพัติศมาแลว้ ผูป้กครองก็ ให้ประกำศนียบัตร แก่ขา้พเจา้ฉบบัหน่ึง 
โดยจารึกนามของขา้พเจา้ไว ้ และผูป้กครองนั้นไดเ้ซ็นช่ือไวด้ว้ยประกาศนียบตัรท่ีขา้พเจา้ไดรั้บนั้น 
ขา้พเจา้คิดวา่ไม่มีความหมายประการใดเลย ถา้หากวา่ในภายหลงัขา้พเจา้ไม่ไดเ้ช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
อยา่งแทจ้ริง เพราะถึงแมจ้ะมีประกาศนียบตัรในขณะนั้นขา้พเจา้ก็ยงักลา้ท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงให้ขา้พเจา้ไดรั้บความรอดอยา่งแทจ้ริงในภายหลงั ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่มีการ
เปล่ียนแปลงแต่อยา่งใดเลย ในการรับบพัติศมาในคร้ังนั้นมารดาของขา้พเจา้เป็นผูน้ าขา้พเจา้ไป ส าหรับ
ขา้พเจา้เองแลว้ ยงัไม่เช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เลย ขา้พเจา้จึงรู้วา่ท่ีขา้พเจา้รับศีลบพัติศมาเม่ือตอนเป็น
เด็กนั้นไม่ถูกตอ้งและเป็นส่ิงท่ีผดิ ถา้หากมีการรับศีลบพัติศมา ตำมพระคัมภีร์ควรจะรับศีลบัพติศมำใน
น ำ้ 

น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในตอนเชา้ของวนัหน่ึง เม่ือเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1921 มารดาของขา้พเจา้ได้
บอกขา้พเจา้วา่ “ถา้หากเราจะรับศีลบพัติศมาลูกเห็นวา่ควรจะท าอยา่งใด “ขา้พเจา้ตอบวา่” “ลูกก าลงัรอ
คอยท่ีจะรับศีลบพัติศมาอยู”่ มารดาของขา้พเจา้ถามวา่ “ควรจะรับศีลบพัติศมาท่ีไหน” ขา้พเจา้ตอบวา่ 
“เคยไดข้่าวมานานแลว้วา่ ท่ีต าบลมาเว ซ่ึงห่างจากเมืองฟูโจว ประมาณ 2 ชัว่โมง ของการเดินเรือ มีพี่
นอ้งผูรั้บใชข้องพระเจา้ช่ือมากาเร็ต อี. บาร์เบอร์ พกัอยูท่ี่นัน่ เราควรไปหาท่าน เพราะเม่ือก่อนน้ีพี่นอ้ง 
ดูรา ย ู เดินทางมายงัมณฑลฮกเก้ียน ก็ไดรั้บศีลบพัติศมาท่ีนัน่” “แลว้เราจะรับศีลบพัติศมาวนัใดเล่า?” 
มารดาของขา้พเจา้ถาม ขา้พเจา้คิดวา่ กำรลงมือทนัทีย่อมดีกว่ำกำรดูฤกษ์ ขา้พเจา้กบัมารดาก็ไดต้ดัสินใจ
และเดินทางไปหาพี่นอ้งบาร์เบอร์ทนัที โดยแสดงความปรารถนาและจุดประสงคใ์หท้่านทราบและท่าน
ก็มีความยนิดีมาก ดงันั้นเราจึงร่วมเดินทางไปยงัต าบลหยางจือและรับศีลบพัติศมาในวนันั้นทนัที” 

ในการรับศีลบพัติศมาคร้ังน้ี กระท าใหข้า้พเจา้ไดรั้บการเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวง ส่ิงแรกท่ี
ขา้พเจา้กระท าคือ ขา้พเจา้ไดไ้ปบอกกบัพี่นอ้งลีแลน วงั ซ่ึงเป็นเพื่อนคนหน่ึงของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
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รู้จกักบัพี่นอ้งผูน้ี้ เน่ืองจากขณะท่ีขา้พเจา้ไดรั้บความรอดในปีแรกนั้น ในครอบครัวของขา้พเจา้มี
การศึกษาพระคมัภีร์ทุกวนัพฤหสับดี พี่นอ้งท่ีมาศึกษาพระคมัภีร์นั้นส่วนใหญ่เป็นพี่นอ้งผูสู้งอายุ 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้เองคลา้ยกบัยงัเป็นเด็ก ไม่มีเพื่อนท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนัท่ีจะพดูคุยกนัได ้ ระยะเวลา
ประมาณ 2 - 3 อาทิตยท่ี์ผา่นไป พี่นอ้งวงัก็ไดม้าร่วมดว้ยเม่ือไดพ้บปะสนทนากนัแลว้ ต่างรู้สึกวา่เราอยู่
ในวยัเดียวกนั และรู้สึกมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเป็นพิเศษ ตั้งแต่นั้นเราทั้งสองจึงมีการติดต่อสามคัคี
ธรรมกนั เม่ือขา้พเจา้รับศีลบพัติศมาแลว้ ในวนัท่ีสองขา้พเจา้ไปบอกกบัพี่นอ้งวงัวา่ เม่ือวานน้ีขา้พเจา้
ไดรั้บศีลบพัติศมาท่ีต าบลหยางจือแลว้ เขาบอกวา่ยนิดีมาก และพี่นอ้งวงัก็ไดบ้อกวา่ “เม่ือก่อนน้ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บศีลพรมท่ีเมืองนานกิง ภายหลงัขา้พเจา้มีโอกาสไดไ้ปท่ีเมืองแอมอย และพบกบัพี่นอ้งท่าน
หน่ึง ท่านไดน้ าหลกัความจริงในเร่ืองศีลบพัติศมามาบอกกบัขา้พเจา้ต่อมาขา้พเจา้ก็ไดรั้บศีลบพัติศมา
ในน ้าท่ีเกาะกู่ล่าอิ” เราทั้งสองจึงมีความช่ืนชมยินดีอยา่งเหลือลน้ เพรำะเรำต่ำงได้รับแสงสว่ำงอย่ำง
เดียวกนั 

ส่ิงท่ีสอง ท่ีขา้พเจา้กระท าคือ ขา้พเจา้ไปบอกกบัอาจารยผ์ูน้  าในการศึกษาพระคมัภีร์ในเมือง
ฟูโจว ท่านผูน้ี้เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีความรู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์เป็นพิเศษคนหน่ึง ทุกคร้ังท่ีท่านสั่งสอน
ท่านบอกวา่ ทุกส่ิงทุกอย่ำงเรำจะต้องกระท ำตำมพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้นขา้พเจา้จึงมีความยนิดีน าเร่ือง
น้ีไปบอกกบัท่าน ในขณะท่ีขา้พเจา้พดูกบัท่าน ขา้พเจา้พดูดว้ยความร้อนร้นอยา่งยิง่ แต่กิริยาของท่าน
นั้นกลบัเยน็ชายิง่กวา่น ้าแขง็เสียอีก ท่านบอกวา่ การรับศีลบพัติศมาในน ้านั้น แมจ้ะถูกตอ้งตามพระ
คมัภีร์ก็จริง แต่เราไม่ตอ้งเคร่งครัดมากนกั ขา้พเจา้จึงเกิดความรู้สึกประหลาดใจเป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่
การท่ีเราไดศึ้กษาพระคมัภีร์มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีนั้น ท่านไดก้ล่าววา่ หากเป็นค าสั่งสอนในพระ
คมัภีร์แลว้ อยา่งไรก็ตามเราจะต้องติดตำมและปฏิบัตติำม ในเร่ืองศีลบพัติศมาน้ีหากเราไดก้ระท า
ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์แลว้ เหตุใดท่านจึงบอกวา่ไม่ตอ้งเคร่งครัดมากนกั วนัน้ีเราเพียงตอ้งนอบนอ้มต่อ
หลกัธรรมอยา่งเดียวเท่านั้น ท่านก็บอกวา่ไม่ตอ้งเคร่งครัดมากนกั เราก็เกรงวา่ทศันะหรือทฤษฎีของ
อาจารยผ์ูน้ี้คงจะมีขอ้ผอ่นผนัได ้ ถา้หากเราพดูถึงหลกัความจริงในคริสตจกัรอยา่งหน่ึง เราจะบอกวา่ไม่
ตอ้งเคร่งครัดมากนกั แลว้เราจะปฏิบติัตามหลกัความจริงอ่ืน ๆ ในคริสตจกัรอยา่งใดเล่า? และเราจะ
นอบนอ้มต่อหลกัความจริงเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้ก็เกิดความสงสัยเก่ียวกบัหลกั
ความคิดวา่ อทิธิพลของมนุษย์น้ันควรจะละทิง้ไว้ต่ำงหำก ตั้งแต่นั้นขา้พเจา้ก็เร่ิมศึกษาพระคมัภีร์อยา่ง
จริงจงั 

เร่ืองศีลระลกึหักขนมปัง 

ในระยะหน่ึงปีท่ีผา่นมา ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและคน้ควา้พระคมัภีร์ ซ่ึงมีปัญหาหลายประการ
ดว้ยกนั ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่ ปัจจุบนัน้ีมีบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเพียงแต่ช่ือเป็นจ านวนมาก แต่วา่พระ
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คมัภีร์ไดก้ล่าววา่ในคริสตจกัรของพระองคจ์ะมีบุคคลผูไ้ดรั้บความรอดแลว้เท่านั้น ในปัจจุบนัน้ีมี
องคก์ารคณะเป็นจ านวนมาก แต่ในพระคัมภีร์ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำมีองค์กำร “เมธอดิสท์” หรือคณะ 
“ผู้ปกครอง” และไม่มีคริสตจักรของคณะใด ๆ เหตุใดเล่าท่ีขา้พเจา้จะตอ้งเป็นสมาชิกของคริสตจกัร
คณะ “เมธอดิสท”์ ทั้ง ๆ ท่ีพระวจนะของพระเจา้ก็ไม่ไดท้รงกล่าวไวเ้ช่นนั้น เน่ืองจากผูป้กครองของ
คริสตจกัรในคณะนั้นเป็นเพื่อนสนิทกบัครอบครัวของขา้พเจา้ แต่ความสัมพนัธ์ของมนุษยน์ั้นเป็น
ปัญหาหน่ึง องคก์ารและคณะท่ีไม่ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นอีกวา่ 
ระบบของศำสนำจำรย์ นั้นไม่ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กำรประชุมของคริสตจักรควร
จะปฏิบัติตำมแบบอย่ำงในพระคัมภีร์ หลกัการปฏิบติัเหล่าน้ี เดิมขา้พเจา้ไดเ้ห็นแสงสวา่งบา้งเล็กนอ้ยก็
จริงอยู ่ แต่เช่นเดียวกบัในหนงัสือมาระโก บทท่ี 8 ท่ีกล่าวถึงคนตาบอดคนหน่ึงวา่ คร้ังแรกเม่ือเขาเห็น
คนนั้นเขามีความรู้สึกวา่คนนั้นเหมือนกบัตน้ไมท่ี้เคล่ือนไหวได ้ เราก็เช่นเดียวกนัเม่ือแรกเห็นแสงสวา่ง
บา้งก็จริง แต่ก็ยงัไม่ชดัเจนเท่าใดนกั 

จนกระทัง่บ่ายวนัหน่ึงในตน้ปี ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้เกิดความวา้วุน่ใจดว้ยปัญหาหน่ึง เพราะ
ขา้พเจา้ไดอ่้านพบในพระคมัภีร์วา่ สิทธิชนผูท่ี้เช่ือในพระเจา้แลว้ ควรจะร่วมประชุมรับศีลระลกึถึง
พระองค์เสมอ แต่เพราะเหตุใดท่ีคริสตจกัรหลายแห่ง จึงมีการรับศีลระลึกเพียง 4 คร้ังต่อปีเท่านั้นคือ 4 
ฤดู ฤดูละคร้ัง และผูท่ี้มาร่วมรับศีลระลึกนั้น ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้ดูภาพยนตร์เสมอ ยิ่งกวา่นั้นยงัเล่นไพ ่
เล่นการพนนัตลอดเวลา อีกประการหน่ึง พวกเขาไดก้ล่าววา่พระเยซูคริสตเ์ป็นแต่เพียงคนดีคนหน่ึง
เท่านั้น เหตุการณ์เช่นน้ีใหเ้ราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ น่ันไม่ใช่บุตรของพระเจ้ำ และขา้พเจา้คิดอีกวา่ พวก
เขาเหล่านั้นไดร่้วมรับศีลระลึกหกัขนมปัง สมควรท่ีขา้พเจา้จะไปร่วมดว้ยหรือไม่ ไม่ไดเ้ด็ดขาด! ตั้งแต่
ขา้พเจา้ไดรั้บเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์จนถึง ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้ไม่เคยร่วมรับศีลระลึกเลย 

หลายวนัต่อมาขา้พเจา้ไดค้น้ควา้ศึกษาพระคมัภีร์เก่ียวกบัปัญหาศีลระลึกน้ีอีกวา่ จ  าเป็นหรือไม่
ท่ีจะตอ้งใหศ้าสนาจารยเ์ป็นผูท้  าพิธี และจ าเป็นดว้ยหรือไม่ส าหรับผูท่ี้จะร่วมรับศีลระลึกจะตอ้งไดรั้บ
ศีลแต่งตั้งแลว้ แลว้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บศีลแต่งตั้งเล่าจะรับศีลระลึกไม่ไดห้รือ ขา้พเจา้ไดใ้ชเ้วลานานในการ
คน้ควา้เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ี ในพระคมัภีร์มิไดบ้นัทึกไวว้า่จะตอ้งใหศ้าสนาจารยเ์ป็นผูน้ าในการรับศีล
ระลึกขณะนั้นขา้พเจา้รู้สึกมีความวุน่วายใจอยา่งยิง่ เพราะวา่ในพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ ควรจะรับศีล
ระลกึถึงพระองค์เสมอ แต่ขา้พเจา้จะไปร่วมรับศีลระลึกในสถานท่ีใด? 

ในบ่ายวนัพฤหสับดีวนัหน่ึง หลงัจากไดศึ้กษาพระคมัภีร์แลว้ ขา้พเจา้ไดร่้วมสนทนากบัพี่นอ้ง
วงั และไดบ้อกเขาวา่ “ในพระคมัภีร์ไดบ้อกวา่เราควรจะรับศีลหกัขนมปัง ระลึกถึงพระองคเ์สมอ แต่วา่
ตั้งแต่ขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมรับศีลระลึกเลย เพราะในองคก์ารคณะนั้น มีบาง
คนท่ีขา้พเจา้เห็นวา่ไม่ใช่บุตรของพระเจา้ และบุคคลเช่นน้ีเราจะไปร่วมรับศีลระลึกกบัพวกเขาได้
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อยา่งไร แต่ก็มีปัญหาอีกวา่ พวกเขาบอกวา่ ถา้ไม่ใช่พวกศาสนาจารยแ์ลว้ จะประกอบพิธีศีลระลึกไม่ได ้
และคุณก็ไม่ใช่ศาสนาจารย ์ ขา้พเจา้ก็ไม่ใช่ศาสนาจารย ์ ถึงแมว้า่เราจะรวบรวมเอาผูท่ี้เช่ือในพระเจา้
อยา่งแทจ้ริงมาอยูด่ว้ยกนั ศาสนาจารยก์็ไม่ยอมท่ีจะมาประกอบพิธีศีลระลึกกบัเรา ถา้หากเราจะ
ประกอบพิธีศีลระลึกดว้ยตนเอง เขาก็จะบอกวา่เรายงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะประกอบพิธีศีลระลึกได ้ ขอ้น้ี
เองท่ีท าใหข้า้พเจา้มีความล าบากใจมาก” พี่นอ้งวงัไดจ้บัมือขา้พเจา้แลว้พูดวา่ “การน าพาของพระเจา้
ยอ่มเหมือนกนั เพราะเรามีความรู้สึกอยา่งเดียวกนั เม่ือคืนน้ีขา้พเจา้ก็นอนไม่หลบัตลอดเวลา ขา้พเจา้ได้
อธิษฐานและศึกษาคน้ควา้ในพระคมัภีร์วา่ สิทธิชนเรำควรรับศีลระลกึถึงพระองค์หรือไม่ และศีลระลกึ
น้ันควรจะมีศำสนำจำรย์เป็นผู้น ำพธีิหรือไม่ ขา้พเจา้ก็ไดพ้บวา่ในพระคมัภีร์ไม่มีแห่งหน่ึงแห่งใดท่ีได้
บอกวา่ศาสนาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งแลว้จึงจะประกอบพิธีศีลระลึกได”้ เม่ือขา้พเจา้ทราบแน่ชดั
เช่นนั้นแลว้ รู้สึกขอบพระคุณพระเจา้เป็นอยา่งยิง่เพราะการช้ีแจง และการน าพาของพระเจา้เป็นวถีิทาง
เดียว เม่ือเราไดเ้ขา้ใจชดัแจง้ถึงค ากล่าวในพระคมัภีร์แลว้ เราก็ไดต้กลงกนัวา่ กำรเร่ิมต้นตั้งแต่วนันี้ย่อม
ดีกว่ำกำรดูฤกษ์ดูยำม ดงันั้นเราจึงไดเ้ร่ิมตน้รับศีลระลึกในวนัอาทิตยอ์นัเป็นวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เม่ือเราไดก้ าหนดเวลาแน่นอนแลว้ก็เกิดปัญหาเร่ืองสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหน่ึง 
ขา้พเจา้คิดวา่ในบา้นของขา้พเจา้เองมีอาณาบริเวณกวา้งขวางพอท่ีจะจดัท าเป็นสถานท่ีประชุมได ้ แต่
เร่ืองน้ีขา้พเจา้ยงัไม่ไดป้รึกษากบัมารดาของขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้เกรงวา่ท่านอาจจะกล่าววา่ “พวก
อนุชนเหล่าน้ีจะก่อกบฎแลว้” พี่นอ้งวงับอกวา่ เขาไดย้มืสถานท่ีของโรงเรียนแห่งหน่ึง และจะตอ้งยา้ย
ออกในเร็ววนัน้ี ขา้พเจา้จึงบอกกบัพี่นอ้งวงัวา่ “เราตกลงประชุมในท่ีพกัของท่านก็แลว้กนั” เม่ือเราได้
ก าหนดแน่นอนเช่นน้ี ในวนัศุกร์และวนัเสาร์ตลอดเวลาตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็ ขา้พเจา้มีความสุขอยา่งยิง่ 
เพราะวา่ ในเบือ้งหน้ำของเรำจะเป็นวันแห่งสันติสุข เม่ือถึงเวลาเยน็ของวนัแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ำ 
ขา้พเจา้ก็ไดบ้อกกบัมารดาของขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้จะไปบา้นพี่นอ้งวงั มารดาของขา้พเจา้ถามวา่จะไปท า
อะไร ขา้พเจา้ก็ตอบวา่จะไปท ากิจธุระส าคญัอยา่งหน่ึง และในคืนนั้นพวกเราสามคน คือพี่นอ้งวงักบั
ภรรยาหน่ึงร่วมหกัขนมปัง ร่วมด่ืมจอกนั้นขา้พเจา้ขอบอกกบัท่านทั้งหลายวา่ ถึงแมข้า้พเจา้จะตายจาก
ไป ขา้พเจา้ก็ไม่อาจลืมได ้ ถึงแม้ข้ำพเจ้ำจะไปยงัแผ่นดินแห่งนิรันดร์น้ัน ข้ำพเจ้ำกไ็ม่อำจลมืเหตุกำรณ์
ในคืนน้ันได้ ข้ำพเจ้ำมีควำมรู้สึกว่ำสวรรค์อยู่ใกล้มำก เราทั้งสามอดกลั้นไม่ไดถึ้งกบัหลัง่น ้าตาออกมา 
และคืนนั้นเราจึงไดรู้้วา่การหกัขนมปังระลึกถึงพระองคน์ั้นมีความหมายอยา่งใดบา้ง เม่ือขา้พเจา้ยงัเด็ก
ขา้พเจา้เคยร่วมรับศีลระลึก แต่ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ขนมปังมีรสเปร้ียว น ้าองุ่นมีรสหวาน ขา้พเจา้จ าไดแ้ต่
เพียงวา่ รสหน่ึงเปร้ียว อีกรสหน่ึงหวาน แต่ส่ิงอ่ืน ๆ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจเลย ในคร้ังน้ีเราทั้งสามไดเ้ขา้ใจวา่ 
ต่อเบือ้งพระพกัตร์ของพระเจ้ำแล้ว กำรระลกึถึงพระองค์เป็นส่ิงประเสริฐเลศิ ขณะเดียวกนั เราไดศึ้กษา
และเรียนรู้เป็นคร้ังแรกวา่อะไร เป็นกำรนมัสกำรอย่ำงแท้จริง และเป็นคร้ังแรกทีเ่รำได้ซำบซ้ึงว่ำอะไร
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คือศีลระลกึถึงองค์พระผู้เป็นเจ้ำ เราไม่อาจสรรหาถอ้ยค าท่ีจะบรรยายความรู้สึกของเราได ้ เราไดเ้พียง
สรรเสริญขอบพระคุณพระองคเ์ท่านั้น 

หลงัจากการประชุมแลว้ เราก็ร่วมปรึกษากนัวา่ ต่อไปเราจะจดัการประชุมอยา่งใด เพราะ
องคก์ารคณะบางแห่งไดจ้ดั 3 เดือนต่อคร้ัง แต่ในพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวว้า่ ควรจะระลึกถึงพระองค์
เสมอ ในหนงัสือกิจการบทท่ี 3 เราจะเห็นไดว้า่เม่ือเดิมนั้น บุตรทั้งหลายของพระเจา้อาจมีกำรหักขนม
ปังระลกึถึงพระองค์ทุกวนัและในหนงัสือกิจการ บทท่ี 20 ขอ้ 7 ไดบ้นัทึกไวว้า่ “ในวนัอำทติย์เมื่อเขำ
ทั้งหลำยประชุมกนัท ำพธีิหักขนมปัง” ในท่ีน้ีใหเ้ราเห็นอยา่งชดัเจน ดงันั้นเราจึงไดก้ าหนด ให้มีกำร
ประชุมหักขนมปังระลกึถึงพระองค์ทุกวนัอำทติย์ อนัเป็นวนัขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ ซ่ึงขา้พเจา้จะร่วม
หกัขนมปังระลึกถึงพระองคทุ์กคร้ัง นอกเสียจากวา่ขา้พเจา้มีเหตุขดัขอ้งคือลม้ป่วย หรือมีกิจธุระจ าเป็น 
เม่ือเราปฏิบติักนัอยา่งน้ีมาไม่นาน มารดาของขา้พเจา้ก็ทราบเร่ืองท่านเพียงแต่บอกวา่ “เจา้ทั้งหลายกลา้
หาญมาก” และก็ไม่มีการต่อตา้นแต่อยา่งใด เวลาผา่นไปอีกหลายเดือน มารดาของขา้พเจา้ก็ไดร่้วมหกั
ขนมปังกบัเราดว้ย 

หลงัจากนั้นทางดา้นภายนอกก็มีเหตุการณ์บางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึน มีบางคนก็ไดก้ล่าววา่ในบา้น
ของตระกลู นีมีคนไดรั้บศีลบพัติศมาในน ้าแลว้ ผูป้กครองคริสตจกัรของคณะ “เมธอดิสท”์ ไดถ้าม
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็บอกวา่ “ขา้พเจา้ขอถามเพียงส่ิงเดียววา่ กำรรับศีลบัพติศมำในน ำ้น้ันถูกต้องตำมพระ
คัมภีร์หรือไม่ ถา้หากไม่ถูกตอ้งขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะรับสารภาพผดิต่อหนา้สมาชิกทั้งหลาย แต่หากถูกตอ้ง
ตามพระคมัภีร์แลว้ ขา้พเจา้ก็ขอใหพ้วกท่านทั้งหลายนอบนอ้มเช่ือฟังดว้ย” พวกเขาเหล่านั้นไม่มี
ค  าตอบอะไรจะตอบ โอ!้ เขาตอบไดแ้ต่เพียงค าเดียววา่ “ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์ก็จริง แต่เราไม่
จ  าเป็นตอ้งเคร่งครัดมากนกั” หากเราบอกวา่เราไม่ตอ้งเคร่งครัดต่อส่ิงหน่ึงมากนกั ก็อาจจะพดูไดใ้นทุก 
ๆ ส่ิงวา่ไม่ตอ้งเคร่งครัดมากนกัเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงมีความประหลาดใจมาก เม่ือก่อนเราเป็น
เพื่อนเป็นมิตรกนั แต่บดัน้ีเพราะเร่ืองศีลบพัติศมา ท าให้เขาทั้งหลายเยน็ชาลงอยา่งน่าใจหาย ตั้งแต่นั้น
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาเรียนรู้วา่อะไรคือ กำรนอบน้อมและเช่ือฟังและกำรเสียสละในกำรนอบน้อมเช่ือฟังใน
องค์พระผู้เป็นเจ้ำน้ันมีค่ำอย่ำงไรบ้ำง ขา้พเจา้รู้วา่ในยามปกติ บุคคลทัว่ไปจะเห็นว่ำกำรรับศีลน้ันไม่ใช่
เร่ืองส ำคัญ แต่หำกเร่ืองนีไ้ด้ประสบกบัตัวท่ำนเองแล้ว ท่ำนจะรู้และสัมผสัว่ำศีลบัพติศมำมีควำมส ำคัญ
มำกน้อยเพยีงใด 

กำรละจำกองค์กำรคณะ 

ในคร่ึงปีหลงัของปี ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้ไดพ้บปัญหาอีกปัญหาหน่ึงในพระคมัภีร์ คือปัญหาของ
องคก์ารและคณะ ในพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวห้รือเปล่าวา่ เราเป็นสมาชิกของคณะ “เมธอดิสท”์ ใน
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หนงัสือ 1 โครินธ์ ท่านอาจารยเ์ปาโลไดติ้เตียนคริสเตียนในคริสตจกัรโครินธ์วา่ไม่ควรแตกก๊กแตก
เหล่ากนั เพราะเขาทั้งหลายไดก้ล่าววา่ “เรำเป็นศิษย์ของเปำโล เรำเป็นศิษย์ของอะโปโล เรำเป็นศิษย์ของ
เกฟำ เรำเป็นศิษย์ของพระคริสต์......” ขา้พเจา้คิดวา่ท่านจอห์น เวสลี จะใหญ่กวา่ท่านเปาโลหรือ 
เพราะคริสเตียนในคริสตจกัรเมืองโครินธ์ ไดก้ล่าววา่ “เป็นศิษยข์องพระคริสต”์ ท่านอาจารยเ์ปาโลยงั
ไดติ้เตียนเช่นน้ี แลว้ท่านจะกล่าววา่ท่านเป็น “คณะผู้ปกครอง” ขา้พเจา้จะกล่าววา่ขา้พเจา้เป็นคณะ 
“เมธอดิสท์” และเขาจะกล่าววา่เขาเป็น “คณะแบ๊บติสท์” ถา้เช่นน้ีก็ยอ่มจะตอ้งถูกปรับโทษอยา่ง
แน่นอน ในขณะนั้นขา้พเจา้ไดเ้รียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนคริสเตียนแห่งหน่ึง ทางโรงเรียนใหข้า้พเจา้
เป็นตวัแทนในการท่ีจะร่วมประชุมพิเศษในฤดูใบไมผ้ลิและใหข้า้พเจา้เขียนใบสมคัร ซ่ึงในใบสมคัร
นั้นจะตอ้งระบุวา่เป็นสมาชิกของคณะใด แต่ขา้พเจา้ไดเ้ขียนวา่ ขา้พเจา้ “เป็นคริสเตียนขึน้กบัพระเยซู
คริสต์โดยตรง” ทางโรงเรียนไดบ้อกวา่ ท่านจะตอ้งระบุวา่ท่านเป็นสมาชิกของคณะใด ขา้พเจา้บอกวา่ 
“ไม่ ข้ำพเจ้ำเป็นเพยีงคริสเตียนคนหน่ึง” ในพระคมัภีร์ไม่ไดบ้อกวา่ขา้พเจา้ตอ้งเป็นสมาชิกของ
องคก์ารใด หรือคณะหน่ึงคณะใด ฉะนั้นหากมีผูห้น่ึงผูใ้ดถามวา่ “ท่านเป็นสมาชิกของคณะใด” ขา้พเจา้
ก็ตอบเพียงวา่ข้ำพเจ้ำเป็นคริสเตียนคนหน่ึงเท่ำน้ัน 

วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ไดอ่้านพระวจนะของพระองค ์ ขา้พเจา้ไดต้รึกตรองในปัญหาน้ี และคิด
วา่ขา้พเจา้จะละจากองคก์ารมิไดห้รือ และอีกวนัหน่ึงขา้พเจา้ไดย้นิการวจิารณ์ถึงการลม้ละลายของ
หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง เขากล่าวกนัวา่มีบุคคลจ าพวกหน่ึงไดร่้วมกนัลงทุนเขา้หุ้นในการคา้ในยาม
ปกติแมว้า่ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจะไม่รู้เห็นในกิจการของหา้งนั้นแต่อยา่งใด แต่วา่ขณะใดท่ีเกิดการลม้ละลาย ผู ้
ท่ีเป็นหุน้ส่วนยอ่มไม่อาจหลีกเล่ียงความรับผดิชอบได ้ ขา้พเจา้จึงรับบทเรียนในเร่ืองน้ีวา่ ขา้พเจา้เป็น
สมาชิกของคริสตจกัรคณะ “เมธอดิสท”์ ขา้พเจา้เปรียบเสมือนเป็นหุน้ส่วนคนหน่ึง ถึงแมว้า่ระบบต่าง 
ๆ ของคณะนั้น ขา้พเจา้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งและรู้เห็นดว้ยแต่อยา่งใด แต่ในนามแลว้ขา้พเจา้ยอ่มจะหลุด
พน้จากความสัมพนัธ์นั้นไม่ไดห้าก ข้ำพเจ้ำจะติดตำมองค์พระผู้เป็นเจ้ำ ไม่เพยีงแต่ในด้ำนอำกปักริิยำ
เท่ำน้ันทีว่่ำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็นสมำชิกของคณะ “เมธอดิสท์” แม้กระทัง่ช่ือของข้ำพเจ้ำกค็วรจะคัดออก
จำกคณะด้วย เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ขา้ในเร่ืองน้ีอยา่งแจ่มแจง้แลว้  ก็น าไปปรึกษากบัมารดาของขา้พเจา้ ซ่ึง
เป็นผูน้ าเอาช่ือของขา้พเจา้ลงในทะเบียนคริสตจกัร แต่ขณะนั้นมารดาของขา้พเจา้คิดวา่พวกมิชชนันารี
เป็นมิตรสหายท่ีดีของเรา การท าเช่นนั้นจะท าให้เขาเหล่านั้นติเตียนถือโทษ ดงันั้นท่านจึงไม่เห็นดว้ยกบั
การกระท าของขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้กลบัตรึตรองดูและเห็นวา่ เรำไม่ควรทีจ่ะกลวัมนุษย์ถือโทษ แต่เรำ
ควรเกรงกลวัผู้ทีใ่หญ่กว่ำมนุษย์ทีจ่ะถือโทษเรำต่ำงหำก 

วนัหน่ึงขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปยงัเมืองหม่าเจียง เพื่อเรียนถามพี่นอ้ง มากาเร็ต อี. บารเบอร์ 
ขา้พเจา้ไดถ้ามท่านวา่ “การน าช่ือลงในสมุดประจ าชีพของคริสตจกัรนั้นเป็นการถูกตอ้งหรือไม่” เพราะ



 16 

พวกเขาถือวา่สมุดรายช่ือของคริสตจกัรนั้น เป็นสมุดประจ าชีพท่านไดต้อบวา่ “เกรงว่ำช่ือในสมุด
ประจ ำชีพน้ันมีบุคคลทีต่ำย และบุคคลทีพ่นิำศอยู่ไม่น้อย” และขา้พเจา้ถามต่อไปอีกวา่ “หำกเรำจำรึก
ช่ือไว้ในสมุดประจ ำชีพในโลกจะได้หรือไม่” ท่านตอบวา่ “ถ้ำช่ือของท่ำนถูกจำรึกอยู่ในสมุดประจ ำชีพ
บนสวรรค์แล้ว สมุดประจ ำชีพในโลกนีจ้ะช่วยอะไรท่ำนได้หรือ ในหลกักำรเดียวกนั หำกช่ือของท่ำน
ไม่ได้จำรึกอยู่ในสมุดประจ ำชีพบนสวรรค์แล้ว สมุดประจ ำชีพในโลกนีจ้ะมีประโยชน์อะไรกบัท่ำนเล่ำ” 

ขา้พเจา้ไดเ้จรจาเร่ืองน้ีกบัมารดาของขา้พเจา้ถึง 2 เดือนเตม็ ๆ แต่ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ท่าน วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้พร้อมดว้ยบิดาและมารดาพกัผอ่นอยูใ่นสวนหลงับา้น ขา้พเจา้ไดถื้อโอกาส
ถามบิดาและมารดาวา่  “กำรเอำช่ือลงในบัญชีรำยช่ือของคณะน้ันถูกต้องตำมพระคัมภีร์หรือไม่” ท่าน
ทั้งสองตอบวา่ “ไม่ถูกต้อง” ขา้พเจา้ไดถ้ามอีกวา่ “หน้ำทีข่องเรำควรหรือไม่ทีจ่ะนอบน้อมฟังค ำของ
พระเจ้ำ” ท่านก็ตอบวา่ “สมควรอย่ำงยิง่” ขา้พเจา้จึงไดย้  ้าวา่ “เมื่อเป็นเช่นนีแ้ล้ว เหตุใดเรำจึงมัวล่ำช้ำ
ในกำรทีจ่ะเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้ำ?” ท่านก็ตอบวา่ “เอำละไปจัดกำร! ไปจัดกำร” ขา้พเจา้จึงรีบ
ไปร่างหนงัสือข้ึนฉบบัหน่ึง ภายหลงับิดาของขา้พเจา้เป็นผูเ้ขียนและเราต่างก็ไดล้งนามของตวัเองและ
น าไปส่งทางไปรษณีย ์ โดยการลงทะเบียนทนัที ในหนงัสือฉบบัน้ีมีขอ้ความสรุปโดยยอ่วา่ “เรำได้เห็น
ในพระคัมภีร์ไม่มีกำรแบ่งแยกเป็นองค์กำรคณะต่ำง ๆ เพรำะกำรแบ่งแยกขององค์กำรคณะต้องถูกปรับ
โทษตำมพระคัมภีร์ ดังน้ันตั้งแต่วนันีเ้ป็นต้นไป ขอควำมกรุณำได้คัดช่ือของเรำออกจำกโบสถ์ของท่ำน
ด้วย กำรทีเ่รำได้กระท ำเช่นนี ้ มิได้หมำยควำมว่ำเรำมีปัญหำส่วนตัวกบัผู้หน่ึงผู้ใด แต่เป็นเพรำะกำร
นอบน้อมเช่ือฟังในค ำสอนและพระวจนะของพระเจ้ำ ในเร่ืองนีเ้รำได้ตัดสินใจเช่นนี ้ และต่อไปไม่
จ ำเป็นจะต้องพูดถึงอกี เมื่อเรำพบหน้ำกนั เรำยงัเป็นมิตรสหำยกัน ไม่มีเหตุผลอืน่ใด นอกจำกทีเ่รำได้
กล่ำวมำนี”้ 

ส่ีวนัหลงัจากหนงัสือฉบบัน้ีไดถู้กส่งออกไป ก็มีมิชชนันารีชาวยโุรปหลายคนมาท่ีบา้นของ
ขา้พเจา้ และไดบ้อกกบัขา้พเจา้วา่ “ปกติโดยทัว่ ๆ ไปทางคริสตจกัรเท่านั้นท่ีจะเป็นผูค้ดัช่ือของสมาชิก
ออกจากคริสตจกัร ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยวา่ สมาชิกจะมาขอร้องใหค้ดัช่ือของตนเองออกจาก
คริสตจกัร ท่านท าเช่นน้ีเพื่อประสงคส่ิ์งใด และดว้ยเหตุผลประการใด” ขา้พเจา้จึงตอบวา่ “เหตุผล
ทั้งหลายนั้นไดช้ี้แจงในหนงัสือแลว้ ไม่จ  าเป็นท่ีจะท่ีจะตอ้งช้ีแจงอีก” หลงัจากนั้นอีกหน่ึงวนัพวกเขาได้
มอบหมายใหค้รูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหน่ึงมาท่ีบา้นของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็ไดพ้ดูกบัเขาวา่ “เจตนาเดิม
ของขา้พเจา้คือตอ้งการใหท้างคริสตจกัรคดัช่ือออกจากการเป็นสมาชิก ซ่ึงท่านจะมาเป็นผูเ้จรจาให้
ขา้พเจา้เปล่ียนความตั้งใจ ขา้พเจา้ยงัคงยดึถือในเจตนาเดิมอยู”่ หลงัจากนั้นพวกศาสนาจารยแ์ละ
ผูป้กครองของคริสตจกัรไดม้าหาอีก พวกเขาถามวา่ “ท่านทั้งหลายไดก้ระท าเช่นน้ี เน่ืองจากปัญหาการ
รับศีลบพัติศมาในน ้าใช่หรือไม่ ถา้หากมีผูห้น่ึงผูใ้ดประสงคจ์ะรับศีลบพัติศมาในน ้า เราคณะ “เมธ
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อดิสท”์ ก็ยอมท่ีจะท าให ้ขา้พเจา้ไดช้ี้แจงกบัพวกเขาวา่ “เร่ืองการรับศีลบพัติศมานั้น เป็นการน าพาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านทั้งหลายเห็นวา่ไม่ควรเคร่งครัดมากนกั แต่เรากลบัเห็นวา่เร่ืองน้ีเป็น เร่ืองส ำคัญ
ทีเ่รำจะต้องนอบน้อมเช่ือฟังพระองค์” 

โอ!้ พระองค!์ เราทั้งหลายไม่ใช่ตอ้งการจะมาโตเ้ถียงกนัในปัญหาการรับศีลบพัติศมาในน ้า 
หรือปัญหาท่ีจะลาออกจากองคก์ารและคณะ ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีข้ึนอยูท่ี่วา่ เรำจะยอมนอบน้อมเช่ือฟัง
พระวจนะของพระเจ้ำหรือไม่ การรับศีลบพัติศมาหรือการลาออกจากองคก์ารคณะ มิใช่เป็นปัญหาท่ี
ใหญ่โตเท่าใดนกั เพราะวา่น่ีเป็นเพยีงหน่ึงในหลำยพันเท่ำน้ันทีเ่รำจะนอบน้อมและเช่ือฟังในพระวจนะ
ของพระเจ้ำ ขอ้ความหรือเน้ือหาท่ีส าคญัในพระคมัภีร์ก็คือ กำรนอบน้อมเช่ือฟัง 

กำรเยอืนเมอืงเซ่ียงไฮ้ 

ตน้ปี ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางมาเมืองเซ่ียงไฮค้ร้ังหน่ึง และขณะนั้น ขา้พเจา้ไดพ้กัอยูท่ี่ 
“โบสถค์งธรรม” ถนนแซชวน ขา้พเจา้ไดก้ล่าวค าพยานท่ีนัน่เล็กนอ้ย ขา้พเจา้ไม่ได ้ “ตั้งพรรคหรือตั้ง
ลทัธิ” แต่อยา่งใด และก็ไม่มีปัญหาวา่ “พี่นอ้งท่ีเมืองเซ่ียงไฮไ้ม่เห็นดว้ย” 

กำรจัดพมิพ์หนังสือ 

“วำรสำรฟ้ืนฟู” 

ในปลายปี ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้รู้สึกมีภาระท่ีจะจดัพิมพห์นงัสือข้ึนฉบบัหน่ึง เพราะวา่ในเมือง
ฟูโจวมีผูค้นไดรั้บความรอดและทวจี  านวนข้ึนทุกวนั และพี่นอ้งวงัไดไ้ปประกาศพระวจนะของพระเจา้
ท่ีฝ่ังแม่น ้าโยปดว้ยเหตุครอบครัวของพี่นอ้งวงัมีเพียงภรรยาและบุตรของเขาเท่านั้น ดงันั้นเขาจึงให้
ขา้พเจา้ไปพกัท่ีบา้นเป็นการชัว่คราว และเพื่อเป็นการช่วยดูแลอีกประการหน่ึง ขา้พเจา้และภรรยาของพี่
นอ้งวงัไดร่้วมกนัอธิษฐานต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในการท่ีจะจดัพิมพห์นงัสือวารสารฉบบัหน่ึง ในขณะ
นั้นขา้พเจา้เดือดร้อนทางการเงินมาก เราไดร่้วมอธิษฐานติดต่อกนัมาเป็นเวลาแรมเดือน แต่ก็ยงัไม่มีเงิน
แมแ้ต่สตางคเ์ดียว เชา้วนัหน่ึงขา้พเจา้ต่ืนข้ึนและบอกกบัภรรยาของพี่นอ้งวงัวา่ “ต่อไปน้ีเราไม่ตอ้ง
อธิษฐานอีกแลว้ เพราะวา่การกระท าเช่นน้ีเป็นการแสดงวา่ เรำไม่มีควำมเช่ือในพระองค์ บดัน้ีเราควรลง
มือเขียนบทควำม เพราะวา่เราจะรอคอยให้พระเจ้ำประทำนเงินให้เรำก่อน แล้วจึงลงมือเขียนบทควำม
ไม่ได้” 

เม่ือไดจ้ดัเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งเรียบร้อย และขณะท่ีขา้พเจา้เขียนบทความถึงอกัษรตวัสุดทา้ย 
ขา้พเจา้พดูวา่ “เงินจะมำแล้ว” และไดคุ้กเข่าลงอธิษฐานอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ขา้แต่พระเจา้ บทความของ
ขา้พเจา้ไดเ้ขียนเรียบร้อยแลว้ และก าลงัจะลงมือตีพิมพแ์ต่วา่เงินท่ีจะตีพิมพน์ั้นยงัไม่มีแมแ้ต่สตางคเ์ดียว
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.......” เม่ือขา้พเจา้อธิษฐานจบ ก็รู้สึกมีความมัน่ใจและเช่ือในพระองคว์า่ พระเจ้ำจะต้องประทำนเงินมำ
ให้ เราจึงกล่าวค าสรรเสริญพระเจา้ ช่างเป็นการอศัจรรยอ์ยา่งยิง่คือเม่ือเราลุกข้ึนจากการอธิษฐานก็ไดย้นิ
เสียงเคาะประตู ขา้พเจา้คิดวา่คงจะเป็นคนท่ีจะน าเงินมาใหก้ระมงั ภรรยาของพี่นอ้งวงัเดินไปเปิดประตู 
เพราะวา่เขาเป็นเจา้ของบา้น เม่ือเปิดประตูก็เห็นพี่นอ้งหญิงคนหน่ึง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีร ่ ารวยมาก และปกติ
เป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียวมาก ขา้พเจา้จึงคิดวา่เราคงไม่ไดเ้งินจากพี่นอ้งผูน้ี้แน่นอน แต่เธอบอกกบั
ขา้พเจา้วา่ “น่ีคุณนี ฉนัมีเร่ืองส าคญัท่ีจะปรึกษาคุณ” ขา้พเจา้จึงบอกวา่ “เชิญเลย” เธอบอกวา่ “คริสเตียน
ควรจะบริจาคเงินอยา่งใด” ขา้พเจา้ตอบวา่ “เราไม่ควรบริจาคตามพระบญัญติัเดิม แต่เราควรบริจาคเงิน
ตามหนงัสือโครินธ์ท่ีบอกวา่ ตามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้ญัชาใหเ้ราถวายแก่พระองค ์ เราจะถวาย 1 ใน 
2 หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 20 ก็ได”้ เธอก็ถามอีกวา่ “เราจะบริจาคท่ีไหนล่ะ” ขา้พเจา้ตอบ
วา่ “ไม่ควรจะบริจำคให้กบัผู้ต่อต้ำนพระเจ้ำและไม่ควรบริจำคให้ผู้ทีไ่ม่เช่ือในพระวจนะของพระองค์ 
เพรำะเขำไม่เช่ือว่ำองค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงหลัง่ไหลพระโลหิตของพระองค์เพือ่ไถ่บำป ถา้หากไม่มีผูใ้ด
บริจาคแลว้ เขาเหล่านั้นก็จะไม่สามารถท ากิจการต่าง ๆ ต่อไปได ้ และทุกคร้ังท่ีจะมีการบริจาคควรจะ
อธิษฐำนต่อพระองค์ว่ำ เราจะช่วยเหลือคนยากจน หรือจะบริจาคเพื่อกิจการงานของพระองค ์ แต่
อยา่งไรก็ตามไม่ควรบริจาคแก่องคก์าร คณะ ท่ีไม่ถูกตอ้ง” เธอบอกวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสกบัฉนั
หลายวนัแลว้วา่ ฉนัเป็นคนเห็นแก่เงินมากเกินไป ในตอนแรก ฉนัไม่ยอมฟังเสียงของพระองค ์แต่บดัน้ี
ฉนัยอมและเช่ือฟังแลว้ และในเชา้วนัน้ีฉนัไดอ้ธิษฐาน พระองคไ์ดต้รัสวา่ ไม่ตอ้งอธิษฐานแลว้ ควรจะ
น าเงินไปถวายก่อน ฉนัจึงน าเงิน 30 เหรียญมามอบใหแ้ก่คุณเพื่อใชจ่้ายในกิจการงานของพระเจา้” 
ขา้พเจา้รู้สึกขอบพระคุณพระองค ์ เงิน 30 เหรียญน้ีเพียงพอท่ีจะจดัพิมพว์ารสารฟ้ืนฟูได ้ 1,400 เล่ม 
หลงัจากนั้นก็มีพี่นอ้งถวายอีก 30 เหรียญ ซ่ึงเพียงพอส าหรับค่าไปรษณียแ์ละค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ น่ีคือ
จุดเร่ิมตน้และเป็นวารสารฉบบัแรกของเรา 

กำรเร่ิมต้นและกำรฟ้ืนฟู 

หลงัจากนั้นพี่นอ้ง จอห์น หวอ่ง ไดม้าร่วมงานกบัเรา มีพี่นอ้งท่ีไดรั้บความรอดและออกมาจาก
องคก์ารคณะประมาณ 20 คนมาร่วมดว้ย พี่นอ้งวงัไดมี้ความคิดท่ีจะเชิญพี่นอ้งหญิง รู๊ธ ลี เพื่อมาน าการ
ประชุมท่ีเมืองฟูโจว ขา้พเจา้คิดวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเชิญพี่นอ้งมาจากแดนไกลเช่นนั้น แต่
ภายหลงัภรรยาของพี่นอ้งวงัและมารดาของขา้พเจา้เป็นผูเ้ขียนจดหมายไป 

เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1923 พี่นอ้ง รู๊ธ ลี ไดม้าถึงเมืองฟูโจว เราทั้งหลายไดเ้ตรียมการประชุม
ใหญ่ มีการประการพระกิตติคุณเป็นพิเศษโดยอาศยัศาลาบา้นของพี่นอ้งวงัเป็นสถานท่ีประชุม และได้
รวบรวมเกา้อ้ีท่ีมีอยูเ่พื่อการน้ี ขณะเดียวกนัเราก็เร่ิมเชิญชวนญาติมิตรเพื่อนฝงูท่ีอยูใ่กลเ้คียงเพื่อใหเ้ขา



 19 

มาฟังพระกิตติคุณของพระองค ์ในท่ีสุดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงกระท ากิจการของพระองคเ์อง มีบุคคล
เป็นจ านวนมากไดรั้บความรอดเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เดิมนั้นเรามีความปรารถนาท่ีจะจดัการประชุมพิเศษ ในวนัข้ึนปีใหม่แต่พี่นอ้ง ลี ติดงานท่ีเมือง
นานกิง จ าเป็นจะตอ้งจากไป ดงันั้นเราจึงตอ้งส่งพี่นอ้งกลบันานกิง หลงัจากนั้นเราก็มีความคิดท่ีจะเชิญ
พี่นอ้ง มากาเร็ต อี. บาร์เบอร์ ท่ีต าบลหม่าเจียงใหม้าช่วยการประชุมน้ี แต่ท่านบอกวา่ท่านไม่ทราบ
จุดประสงคข์องการประชุมในคร้ังน้ี จึงไม่สามารถมาช่วยได ้ขา้พเจา้จึงปรึกษาหารือกบัพี่นอ้งวงัวา่ การ
ประชุมของเราจะยติุหรือจะด าเนินต่อไป ในขณะนั้นพี่นอ้งวงัเป็นไขห้วดั ดงันั้นขา้พเจา้จึงเชิญชวนพี่
นอ้งท่ีเป็นเพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัอีก 2 ท่านใหเ้ดินทางมายงัเมืองฟูโจว เพื่อเราจะไดด้ าเนินการประชุม
ต่อไป 

วธีิการเชิญผูม้าฟังพระกิตติคุณนั้น พี่นอ้งเราทุกคนสวมเส้ือคลุมสีขาว เราเรียกวา่ เส้ือพระกติติ
คุณ ทางดา้นหนา้เขียนค าวา่ “ท่ำนต้องตำย” และทางดา้นหลงัเขียนอีกค าหน่ึงวา่ “เช่ือพระเยซูได้รอด” 
และยงัมีค าขวญัอ่ืน ๆ ในท านองน้ี ซ่ึงเป็นการประกาศไปในตวั เรายงัไดถื้อธงคนละผนืเดินขบวนร้อง
เพลงไปตามถนนสายต่าง ๆ ผูค้นท่ีไดเ้ห็นเหตุการณ์เช่นนั้นต่างก็มีความประหลาดใจอยา่งยิง่ เราได้
ชกัชวนบุคคลจ านวนมาก ใหม้าฟังพระกิตติคุณกบัเรา การเดินขบวนประกาศเช่นน้ีทุกวนั ไดมี้ผูค้นมา
ฟังพระกิตติคุณมาก จนในท่ีสุดศาลาทั้งดา้นในและดา้นนอกรวมทั้งหอ้งครัวและห้องรับแขกต่างก็เตม็
ไปดว้ยฝงูชน 

เม่ือเดิมเราไดเ้ช่าเกา้อ้ีท่ีใชใ้นสถานท่ีประชุม มีก าหนด 2 อาทิตย ์ เม่ือถึงก าหนด เราก็ไม่มีเงิน
พอท่ีจะเช่าต่อไป จึงตอ้งคืนแก่เจา้ของไป เม่ือเกิดปัญหาไม่มีเกา้อ้ี ขา้พเจา้จึงไดป้ระกาศในท่ีประชุมวา่ 
“ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ท่ำนผู้ใดประสงค์จะมำร่วมประชุมจ ำเป็นจะต้องน ำเก้ำอีม้ำด้วยตัวเอง” และใน
บ่ายวนันั้นเอง ตามเชิงเขาชางเฉียนซานจะเห็นผูค้นเป็นจ านวนมาก มีทั้งผูสู้งอาย ุอนุชน นกัเรียนทั้งชาย
และหญิง ต่างขนเกา้อ้ีมาเป็นการใหญ่ เม่ือต ารวจในทอ้งท่ีเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีก็เกิดความประหลาดใจ
มาก หลงัจากเลิกประชุมแลว้ เราก็ประกาศใหเ้พื่อนมิตรทราบวา่ “เกา้อ้ีท่ีพวกท่านน ามานั้นจะฝากไว้
ท่ีน้ีก็ไดเ้ราจะพยายามรักษาไว ้ แต่ถา้มีการสูญหายเกิดข้ึนเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดใชใ้หก้บัท่าน หาก
ท่านประสงคจ์ะน ากลบัไปเราก็ไม่ขดัขอ้ง” คร้ังนั้นเรามีการประชุมวนัละ 3 คร้ัง และทุกคร้ังก็ไดมี้ผูค้น
น าเกา้อ้ีของตนเองมาร่วมประชุม 

ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงอวยพระพรเป็นพิเศษ ในคร้ังน้ีมีผูไ้ดรั้บความรอดหลายร้อยคน และ
ไดว้ำงรำกฐำนแห่งควำมรอดอย่ำงมั่นคง ก่อนน้ีคริสเตียนในประเทศจีนแมจ้ะไดรั้บความรอดแลว้ก็
ตาม แต่ไมค่่อยเขา้ใจในพระคุณของพระเจ้ำเท่ำใดนัก โดยการประชุมในคร้ังนั้น ท าใหพ้ี่นอ้งมีความ
เขา้ใจดีข้ึน 
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กำรเช่ำสถำนทีป่ระชุมคร้ังแรก 

เรามีการประชุมเป็นเวลาเดือนเศษ ในระหวา่งประชุมนั้น ไดมี้พี่นอ้งอนุชนหลายคนกล่าววา่ 
ตั้งแต่น้ีต่อไปเราควรจะมีสถานท่ีประชุมของคริสตจกัรเอง แต่ในขณะนั้นเรายงัไม่พร้อมในดา้นการเงิน 
เพราะการเช่าสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีกระท าไดไ้ม่ง่ายนกั ขา้พเจา้ไดก้ลบัไปท่ีโรงเรียน และปรึกษากบัพี่นอ้ง
ผูร่้วมงานอีก 3 คน ในท่ีสุดขา้พเจา้ไดไ้ปติดต่อเช่าบา้นของตระกลูโห ซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีไดรั้บความ
รอดรับเช่ือในพระเจา้ และเขามีความยนิดีท่ีจะใหเ้ราเช่าในอตัราเดือนละ 9 เหรียญ ขา้พเจา้ไดก้ลบัไป
ร่วมอธิษฐานกบัพี่นอ้งหลายคร้ังเพื่อวงิวอนต่อพระเจา้ ขอใหพ้ระองคท์รงประทานเงินให้แก่เรา 
เพราะวา่ในการเช่าสถานท่ีนั้น จะตอ้งใหม้ดัจ าล่วงหนา้เป็นเวลา 3 เดือน 

ในยามปกติขา้พเจา้ตอ้งเดินทางไปเมืองหม่าเจียงทุกวนัเสาร์ เพื่อไปฟังค าสอนของพี่นอ้งมากา
เร็ต อี. บาร์เบอร์ เม่ือขา้พเจา้ไปถึง ท่านไดบ้อกวา่ “ในท่ีน้ีมีเงิน 27 เหรียญ ซ่ึงมิตรสหายผูห้น่ึงไดม้อบ
ใหเ้พื่อน าไปใชจ่้ายในกิจการงานของพระเจา้” ขอบพระคุณพระเจา้ เงินจ ำนวนนีเ้ป็นเงินทีเ่รำต้องกำร
ซ่ึงไม่มำกและไม่น้อยเกนิไป ขา้พเจา้จึงน าเงินไปวางมดัจ าตามท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยา่งสง่าผา่เผยและ
อธิษฐานต่อพระองคว์า่ ขอใหพ้ระองคน์ าพาเราตลอดไป และน่ีเป็นการเร่ิมตน้กิจการของพระองคใ์น
เมืองฟูโจว 

บุคคลได้รับกำรฟ้ืนใจอย่ำงล้นเหลอื 

ในชัว่ชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นการฟ้ืนฟูคร้ังใดท่ียิง่ใหญ่เท่าคร้ังน้ี เพราะมีผูท่ี้ไดรั้บ
ความรอดทุกวนั ไม่วา่บุคคลใดเพียงแต่ไดส้ัมผสักบัเราเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ก็ไดรั้บความรอดทนัที ทุก
วนัเวลา 5 โมงเชา้ขา้พเจา้เดินทางไปโรงเรียน ไดเ้ห็นคนจ านวนมากกวา่หน่ึงร้อยคนถือพระคมัภีร์ในมือ 
และอ่านกนัอยา่งมีชีวิตชีวา แต่เดิมนั้นท่ีโรงเรียนมีการอ่านนวนิยายซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมาก แต่เม่ือเกิดการ
ฟ้ืนฟูทางฝ่ายวญิญาณเช่นน้ี ผูท่ี้จะอ่านนวนิยายจะตอ้งแอบอ่าน และกำรอ่ำนพระคัมภีร์นับว่ำเป็น
เกยีรติอย่ำงยิง่ ในโรงเรียนของขา้พเจา้มีการศึกษา 8 ระดบัดว้ยกนั ในชั้นหน่ึง ๆ หวัหนา้และรอง
หวัหนา้ชั้นต่างก็เป็นผูไ้ดรั้บความรอดทั้งส้ิน รวมทั้งนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัก็ไดรั้บความรอดเช่นกนั 
ดงันั้นอาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนจึงบอกวา่ ส่ิงท่ีขา้พเจา้ทั้งหลายกระท านั้น ท่านอาจารยใ์หญ่ชมเชยมาก 
แต่การท่ีพวกเราแสดงปฏิกิริยาต่อคณะ “เมธอดิสท”์ ท่านอาจารยใ์หญ่มีความเสียใจมาก เพราะเหตุ
อาจารยใ์หญ่เป็นสมาชิกในคณะนั้น แต่เราทั้งหลายไม่ยอมท่ีจะไปอยูร่่วมกบัองคก์ารหรือคณะอยา่ง
เด็ดขาด 

ทุกวนัเราไดส้วมเส้ือกิตติคุณเดินขบวนประกาศไปตามถนนสายต่าง ๆ แต่ละขบวนจะมีพี่นอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ 60 คน ในเมืองฟูโจวมีพลเมืองแสนกวา่คนเท่านั้น เราไดมี้การเดินขบวนและประกาศเช่นน้ี
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ทุกวนั ขณะเดียวกนัมีพี่นอ้งอีก 10 กวา่คน ออกไปแจกใบปลิวทัว่เมืองฟูโจว ดงันั้นจึงเกิดการสะเทือน
สะทา้นไปทัว่เมืองเพราะการกระท าของเรา 

มีพี่นอ้งจ านวนมากเม่ือไดรั้บความรอด เราก็ให้รับศีลบพัติศมาทนัที ขณะนั้นเราไดป้ฏิบติัตาม
พระคมัภีร์ เราไดเ้ร่ิมมีการประชุมของคริสตจกัรในเมืองฟูโจว และต่อมาภายหลงัผูค้นท่ีไดรั้บความรอด
ก็ทวจี  านวนมากข้ึนทุกวนั 

กำรเยอืนเมอืงนำนกงิคร้ังแรก 

ในปี ค.ศ. 1924 ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปเมืองหางโจวพบกบัพี่นอ้งจอห์น จาง (จาง กวาง ยงุ) 
ขณะนั้นทางเมืองฟูโจว ไดเ้กิดปัญหาข้ึนเล็กนอ้ย เน่ืองจากผูร่้วมงานของขา้พเจา้มีทศันะท่ีไม่ตรงกนั
เก่ียวกบัหลกัความจริงในคริสตจกัร ขา้พเจา้ประสงคท่ี์จะหลีกเล่ียงเพื่อมิใหเ้กิดการแตกแยกกนัข้ึนจึงได้
จากเมืองฟูโจวไปชัว่คราวและไดพ้กัอยูท่ี่ ต  าบลมาเว (ถึงแมว้า่ในระยะหลายปีท่ีผา่นมา ขา้พเจา้กบัพี่
นอ้งวงัต่างไดเ้ดินไปในวถีิทางซ่ึงไม่เหมือนกนัก็จริง แต่การร่วมจิตร่วมใจเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัใน
เบ้ืองตน้นั้นเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่อาจลืมเลือนได)้ ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่ควรจะกระท ากิจกรรมพิเศษ
บางอยา่ง จึงไดเ้ดินทางไปเมืองนานกิง เพื่อช่วยจดัท าหนงัสือวารสาร “แสงสวา่งแห่งวิญญาณ” ท่ีนัน่ 

ในเดือนพฤศจิกายนปี ค.ศ. 1924 มีเสียงเรียกร้องจากทางใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิก ขา้พเจา้จึง
ไดเ้ดินทางไปท ากิจการของพระเจา้ ดงันั้นคริสตจกัรทั้งหลายทางใตข้องมหาสมุทรแปซิฟิก ก็ไดมี้การ
เร่ิมตน้ข้ึน จนถึงเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1925 ขา้พเจา้ไดก้ลบัมายงัเมืองฟูโจว และไดเ้ช่าสถานท่ีพกัอยู่
ท่ีต  าบล หอ โล ซิง ในมณฑลฮกเก้ียน 

กำรจัดท ำ “วำรสำรคริสเตียน” 

“วารสารฟ้ืนฟู” ไดเ้ร่ิมจดัพิมพ ์ เม่ือเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1923 วารสารฉบบัน้ีเป็นเวลาท่ีไม่มี
ก าหนดแน่นอน ไดตี้พิมพจ์นถึงปี ค.ศ. 1925 ขณะนั้นขา้พเจา้พกัอยูท่ี่ต  าบล หอ โล ซิง และมีความรู้สึก
วา่ควรจะจดัท าหนงัสือท่ีมีก าหนดแน่นอนข้ึนฉบบัหน่ึงซ่ึงเนน้หนกัเก่ียวกบัหลกัความจริงแห่งความ
รอด หลกัความจริงแห่งคริสตจกัร และกล่าวถึงการพยากรณ์และเปิดเผยความหมายในพระคมัภีร์ เดิม
ขา้พเจา้มีเจตนาจดัพิมพห์นงัสือฉบบัน้ีเพียงชัว่คราวเท่านั้น จึงไดต้ั้งช่ือวา่ “วารสารคริสเตียน” ปี ค.ศ. 
1925 ไดตี้พิมพ ์2 ฉบบั มี 1926 ไดตี้พิมพ ์10 ฉบบั เพราะความตอ้งการของพี่นอ้งทัว่ ๆ ไป ในปี 1927 
เราไดจ้ดัพิมพข้ึ์นอีก 12 ฉบบั 
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กำรเร่ิมต้นของคริสตจักรด้ำนแอมอย 

ในตน้ปี ค.ศ 1926 ขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปเมืองแอมอย เมืองกู่ล่างอิ เมืองจางโจว และเมืองถงอนั 
และไดก้ล่าวค าพยานในเมืองต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงมีพี่นอ้งจ านวนมากไดรั้บความรอดและในคร่ึงปีหลงั
ขา้พเจา้ไดไ้ปเยอืนอีกคร้ังหน่ึง แต่ในคร้ังนั้นตวัขา้พเจา้เองรู้สึกเหน็ดเหน่ือยมาก เพราะขา้พเจา้ตอ้งน า
การประชุมประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงตอ้งเขียนบทความต่าง ๆ รวมทั้งตอบจดหมายอีกเป็น
จ านวนมาก ขา้พเจา้จึงเร่ิมป่วยลงเดิมนั้นเราก าหนดใหมี้การประชุม 10 วนั แต่ในวนัท่ี 9 ขา้พเจา้ไดป่้วย
ลงอนัเป็นเหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน พี่นอ้ง จอห์น หวอ่ง ไดน้ าการประชุมต่อไปอีกหลาย
วนั ทางดา้นเมืองแอมอย และเมืองถงอนัก็เร่ิมตน้มีการประชุมของคริสตจกัร เพราะฉะนั้นกิจการทาง
ภาคใตข้องมณฑลฮกเก้ียน จึงเร่ิมตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1926 ไม่ใช่เร่ิมในปี ค.ศ. 1928 

กำรเยอืนเมอืงนำนกงิคร้ังที ่2 

ขา้พเจา้ไดล้ม้ป่วยลงท่ีเมืองแอมอย แพทยท่ี์รักษาขา้พเจา้ไดบ้อกกบัขา้พเจา้วา่ อาการป่วยของ
ขา้พเจา้คร้ังน้ีอาจมีอนัตรายถึงแก่ชีวติ และอาจมีชีวิตอยูไ่ดอี้กไม่ก่ีวนั ส่วนตวัของขา้พเจา้เองไม่ไดมี้
ความหวาดกลวัต่อความตายแต่อยา่งใด เพียงแต่ไดต้รึกตรองวา่ขา้พเจา้ไดฝึ้กฝนต่อเบ้ืองพระพกัตร์ของ
พระเจา้มาเป็นเวลาหลายปี บทเรียนและประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็นและเรียนรู้มาน้ียงัไม่ไดน้ ามา
ตีพิมพห์รือเขียนเป็นหนงัสือ ควรหรือท่ีขา้พเจา้จะน าส่ิงเหล่าน้ีเขา้หลุมฝังศพไปพร้อมกบัขา้พเจา้ 
ขณะนั้นพี่นอ้งหญิง รู๊ธ ลี และพี่นอ้งจีกุยเฉินไดมี้จดหมายมาชกัชวนขา้พเจา้ ใหไ้ปพกัผอ่นท่ีเมืองนาน
กิงสักระยะหน่ึง ซ่ึงตามนิสัยของขา้พเจา้ไม่ใช่เป็นคนท่ีกินแลว้ไม่ท าอยูแ่ลว้ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงไดม้าถึง
เมืองนานกิง และพกัอยูท่ี่บา้นของพี่นอ้งเฉิน ช่วยแกบ้ทศึกษาพระคมัภีร์ทางไปรษณียท์ั้ง ๆ ท่ีขา้พเจา้ยงั
ป่วยอยูแ่ต่ก็ท  าไดเ้พียง 4 บทเท่านั้น ก็ป่วยหนกัและไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้

ก่อนท่ีขา้พเจา้ไปถึงเมืองนานกิงประมาณ 1 ปี ขา้พเจา้ไดเ้คยสนทนากบัพี่นอ้งหญิง รู๊ธ ลี 
เก่ียวกบัหลกัควำมจริงของคริสตจักรบ้ำง แต่ในขณะนั้นเธอมีกิริยาแขง็กระดา้งมาก จึงไม่ยอมรับฟัง 
เพราะฉะนั้นในคร้ังน้ีขา้พเจา้จึงไม่กล่าวถึงปัญหาน้ีอีก ต่อมาภายหลงัพี่นอ้ง ลี  ไดอ่้านหนงัสือทัว่ไป
ประวติัคริสตจกัรเล่มหน่ึง ซ่ึงไดเ้ห็นถึงความเป็นมาขององคก์ารและคณะต่าง ๆ และเห็นวา่ไม่ถูกตอ้ง
ตามพระคมัภีร์ เธอจึงมีความเขา้ใจแจ่มแจง้ข้ึน หลงัจากนั้นไม่นานขา้พเจา้ก็ไดข้่าววา่ เธอไดรั้บศีลบพั
ติศมาในน ้าและไดร่้วมประชุมกบัพี่นอ้ง ทั้งร่วมศีลระลึกดว้ย ดงันั้นเม่ือขา้พเจา้ไปถึงเมืองนานกิง จึงได้
ร่วมประชุมและหกัขนมปังระลึกถึงพระองคร่์วมกบัพี่นอ้งดว้ย อีกประการหน่ึงขา้พเจา้เคยเทศนาใน
มหาวทิยาลยัจินหนิงหลายคร้ัง และไดมี้พี่นอ้งหลายท่านท่ีไดห้นักลบัมาร่วมในทางเดียวกบัเรา 
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เพราะฉะนั้นเราก็ไดต้อ้นรับพี่นอ้งเหล่านั้น และร่วมรับศีลระลึกหกัขนมปัง น่ีคือการเร่ิมตน้ของกิจการ
ท่ีเมืองนานกิง 

กำรเดินทำงมำ ณ เมอืงเซ่ียงไฮ้ 

เน่ืองจากขา้พเจา้ตั้งใจท่ีจะเขียนหนงัสือ “มนุษยฝ่์ายวญิญาณ” จึงไดอ้อกเดินทางจากเมืองนาน
กิงไปถึงชนบทแห่งหน่ึง คือท่ีต าบลเฉาเฉียวในเมืองอูสิ ขณะนั้นพี่นอ้งหญิงผูร่้วมงานไดม้อบบา้นให้
ขา้พเจา้ช่วยดูแล เพราะเหตุการณ์ในขณะนั้นไม่สงบนกั ดงันั้นขา้พเจา้จึงไดล้งมือเขียนหนงัสือ “มนุษย์
ฝ่ายวญิญาณ” ในขณะท่ีขา้พเจา้ป่วยอยู ่ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1927 ทางเมืองนานกิงมีการเคล่ือนไหว
ทางทหาร และทางเฉาเฉียวก็มีทหารพกัอยูเ่น่ืองจากขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายใหช่้วยดูแลบา้นเรือน แต่
เคราะห์ดีท่ีไม่ไดรั้บการกระทบกระเทือนจากทางทหารแต่อยา่งใด ต่อมาขา้พเจา้ไดข้่าววา่สถานการณ์
ทางเมืองนานกิงไม่สู้ดีนกั และทางพี่นอ้งไดข้าดการติดต่อกนั เพราะอยูใ่นระหวา่งสงคราม ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงเดินทางจากต าบลเฉาเฉียวมาถึงเมืองเซ่ียงไฮ ้ และทราบวา่มีพี่นอ้งจ านวนมากต่างไดเ้ดินทาง
มาก่อนหนา้ขา้พเจา้แลว้ ต่อมาขา้พเจา้ไดท้ราบอีกวา่ท่ีหมู่บา้นตระกลูซิน มีการประชุมรับศีลระลึกหกั
ขนมปัง เม่ือเราทั้งหลายถึงเมืองเซ่ียงไฮก้็ไดย้า้ยสถานท่ีประชุมไปท่ีหมู่บา้นเกิงซ่ิงล่ี และไดย้า้ย
หอ้งสมุดกิตติคุณ ซ่ึงเดิมตั้งอยูท่ี่ต  าบลหอ โล ชิง มาไวท่ี้เมืองเซ่ียงไฮ ้

กำรประชุมพเิศษ คร้ังที ่1 

ในปลายปี ค.ศ. 1927 เรามีการประชุมอธิษฐานกนัทุกวนั เน่ืองจากทางภาคเหนือของแม่น ้าโยป 
และทางดา้นเมืองผงิหยางมีพี่นอ้งไดอ่้านหนงัสือและค าพยานท่ีเราไดตี้พิมพข้ึ์น ต่างไดรั้บการหนุนใจ
กนัเป็นอยา่งยิง่ จึงมีพี่นอ้งเขียนจดหมายมาใหข้า้พเจา้ และขา้พเจา้รู้สึกวา่พี่นอ้งเหล่าน้ีสมควรท่ีจะ
ไดรั้บการอบรมและฝึกฝนอยา่งดีและเราต่างก็มีความรู้สึกวา่สิทธิชนในประเทศจีนมีความตอ้งการใน
ดา้นน้ีมาก จึงไดต้ระเตรียมท่ีจะจดัใหมี้การประชุมพิเศษข้ึน ดงันั้นในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1928 เราได้
เช่าสถานท่ีประชุมท่ีถนนฮะถงในหมู่บา้นเหวินเตอะหล่ี และไดมี้การประชุมพิเศษข้ึนในวนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ การประชุมพิเศษคร้ังน้ีเราไดป้ระกาศข่าวประเสริฐถึง “พระด ำริอนัถำวรของพระเจ้ำ” และ 
“ชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์” และไดก้ล่าวถึง “หลักควำมจริงของคริสตจักร” และอ่ืน ๆ การ
ประชุมในคร้ังน้ีมีพี่นอ้งมาจากเมืองต่าง ๆ ประมาณ 30 คน พระเจา้ไดท้รงใหแ้สงสวา่งแก่เราทั้งหลาย 
และใหเ้รารู้วา่ เราควรจะเดินตามรอยพระบาทของพระองคอ์ยา่งไรและการรับศีลบพัติศมาในน ้า การละ
จากองคก์ารคณะต่าง ๆ เป็นปัญหาท่ีพี่นอ้งไดต้ดัสินใจดว้ยตนเองทั้งส้ินตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา 
ในภาคเหนือของแม่น ้าโยป พี่นอ้งท่ีไดรั้บความรอดไดรั้บการฟ้ืนใจเป็นจ านวนเกินกวา่ 800 คน มี
สถานท่ีประชุมของคริสตจกัรมากกวา่ 10 แห่ง ในเมืองผงิหยาง เมืองไทซุ่น ก็มีสถานท่ีประชุมของ
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คริสตจกัรมากกวา่ 10 แห่ง มีผูไ้ดรั้บความรอดและไดรั้บการฟ้ืนใจมากวา่ 4 พนัคน น่ีเป็นกิจการท่ีองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงด าเนินและทรงกระท าดว้ยพระองคเ์อง ซ่ึงมิใช่เพียงเร่ิมตน้ในระยะน้ี 

สภำพกำรณ์โดยย่อในระยะ 5 ปี ทีเ่มอืงเซ่ียงไฮ้ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 ไดย้า้ยสถานท่ีประชุมเขา้มาในหมู่บา้นเหวินเตอะหล่ี “วารสารคริสเตียน” 
ไดย้ติุลงเราจึงไดพ้ิมพ ์ “วารสารฟ้ืนฟู” ต่ออีกนัน่คือหนงัสือ “วารสารฟ้ืนฟูยคุใหม่” ท่ีเราไดตี้พิมพใ์น
ระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ส่วนขอ้ความบนัทึกในการศึกษาพระคมัภีร์ เราไดตี้พิมพเ์ม่ือปี ค.ศ. 1930 

หลายปีท่ีผา่นมา ผูร่้วมงานของเราหลายคนในเมืองเซ่ียงไฮ ้ มีจุดประสงคอ์ยา่งเดียวท่ีจะ น ำพำ
พีน้่องทั้งหลำยให้ติดตำมองค์พระผู้เป็นเจ้ำ ปฏิบัติตำมค ำสอนในพระคัมภีร์และด ำเนินตำมกำรน ำพำ
ของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นเราจึงไม่ไดมุ้่งหวงัท่ีจะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดมาติดตามเรา หรือเป็นพรรคพวก
ของเราน่ีไม่ไดห้มายความวา่ เราถือลทัธิท่ีปิดประตูหรือเห็นแก่ตวัแต่อยา่งใด และไม่ใช่ถืออคติวา่เรา
เป็นฝ่ายถูกทั้งส้ิน เรามีเจตนารมณ์อยา่งหน่ึง คือ เรำปรำรถนำอย่ำงยิง่ทีจ่ะซ่ือสัตย์ต่อพระองค์จนถึง
ทีสุ่ด ตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้เจ็บป่วยอยู ่ ขา้พเจา้ไดเ้ขียนหนงัสือ “มนุษยฝ่์ายวญิญาณ” เม่ือหนงัสือน้ีได้
เสร็จลง ขา้พเจา้ก็ลม้ป่วยอยา่งหนกั แทบจะพดูไดว้า่ตลอดเวลาขา้พเจา้ไดด้ าเนินชีวติอยูบ่นเตียงลุกข้ึน
ไม่ได ้ และมีความรู้สึกวา่ชีวติแห่งพลบัพลาในโลกอาจส้ินสุดไดทุ้กเวลา เรือนแห่งโลกาน้ีก็อาจจะ
พงัทลายลงไดทุ้กขณะ ดงันั้นในระยะหลายปีแรก ขา้พเจา้จึงไม่มีกิจการอะไรท่ีเมืองเซ่ียงไฮม้ากนกั ท่ี
ส าคญัคือ ในระยะ 2 ปี ท่ีผา่นมาน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมตน้ท างานบางประการ และเม่ือปีท่ีแลว้จึงไดมี้การ
เร่ิมตน้อยา่งแทจ้ริง และมีการประชุมพิเศษข้ึนอีกคร้ังหน่ึง ข่าวประเสริฐส าคญัท่ีไดป้ระกาศในคร้ังน้ีได้
พดูถึง “พนัธสัญญำใหม่” และ “พระสติปัญญำของพระเจ้ำ” คร้ังน้ีมีพี่นอ้งจากเมืองต่าง ๆ มาร่วม
ประชุมมากกวา่คร้ังท่ี 1 

ท่ำมกลำงเรำไม่มนีำมหรือช่ือพเิศษ 

เราทั้งหลายพร้อมดว้ยพี่นอ้งเป็นจ านวนมากท่ีไดล้ะจากองคก์าร และคณะต่าง ๆ เพราะเหตุ
องคก์ารคณะนั้นเป็นท่ีถูกปรับโทษของพระองค ์  และอีกประการหน่ึง เม่ือเราเขา้สู่ในนามของพระเยซู
คริสตแ์ลว้ เราไม่ควรจะมีช่ือหรือนามอ่ืนอีก บุคคลอ่ืนไดข้นานนามเราวา่ “พวกฝงูเล็ก” น่ีเป็นการ
กล่าวหาของบุคคลซ่ึงไม่รู้ความจริง ค าวา่ “พวกฝงูเล็ก” นั้น แต่เดิมเป็นช่ือเพลงฉบบัชัว่คราวเล่มหน่ึง
ของเรา เพราะเม่ือปี ค.ศ. 1927 เรามีความรู้สึกวา่ ควรจะมีบทเพลงท่ีจะใชส้ าหรับนมสัการพระเจา้ 
ดงันั้นเราจึงไดเ้ร่ิมจดัเตรียมบทเพลงสรรเสริญประมาณ 20 บท ต่อจากนั้นเราไดเ้ร่ิมคดัเลือก และ
ประพนัธ์บทเพลงข้ึน และภายหลงัเราไดจ้ดัพิมพเ์พิ่มข้ึนอีก 64 บาท เราหวงัวา่ เม่ือเราไดจ้ดัเตรียมครบ 
300 บทแลว้ เราจะจดัพิมพเ์ป็นฉบบัถาวร ฉะนั้นในการจดัเตรียมบทเพลงสรรเสริญน้ี การตั้งช่ือและค า
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บรรยายความหมายของบทเพลงนั้น เราปรารถนาจะช้ีแจงรายละเอียดในเวลาท่ีจดัพิมพฉ์บบัถาวร 
เพราะฉะนั้น ค าวา่ “พวกฝงูเล็ก” ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้ ตามพระคมัภีร์ใหม่ไดก้ล่าวไวค้ร้ังเดียวใน
หนงัสือลูกา บทท่ี 12 ขอ้ 32 พระองคไ์ดท้รงกล่าววา่ “พวกฝงูเล็ก” หมายถึง คริสตจกัรทั้งหมด เพราะค
ริสเตียนในแผน่ดินโลกยงัอยูใ่นจ าพวกนอ้ย และค าวา่ “พวกฝงูเล็ก” น้ีจะรวมสิทธิชนผู้ทีเ่ช่ือในองค์
พระผู้เป็นเจ้ำที่แท้จริงทั้งหมดตั้งแต่สมัยโบรำณ จนถึงปัจจุบันนี ้ผูท่ี้ไดรั้บความรอดอยา่งแทจ้ริง ไดถู้ก
เรียกวา่ คริสเตียน และพระองคไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นหนงัสือยอห์น บทท่ี 10 ขอ้ 16 ซ่ึงไดช้ี้ใหเ้ราเห็นอยา่ง
ชดัเจนวา่ แกะของพระองค์มีอยู่ฝูงเดียว และขึน้อยู่กบัผู้เลีย้งเพยีงผู้เดียว เพราะฉะนั้นหนงัสือเพลงฝงู
เล็กน้ีความหมายก็มีอยูว่า่ เป็นบทเพลงทีใ่ช้ในกำรประชุมของคริสเตียน นอกจากน้ีไม่มีความหมายอยา่ง
อ่ืน บุคคลภายนอกไม่เขา้ใจในความหมายน้ีอยา่งแจ่มแจง้ จึงไดข้นานนามพวกเราวา่ “พวกฝงูเล็ก” 
ขา้พเจา้คิดวา่คงจะดว้ยสาเหตุน้ีกระมงัท่ีท าใหบุ้คคลภายนอกขนานนามเราวา่ “พวกฝงูเล็ก” และอาจจะ
เป็นเพราะช่ือของหนงัสือเพลงน่ีเองท่ีเป็นตน้เหตุท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด แทจ้ริงหนงัสือเพลงน้ีได้
จดัพิมพข้ึ์นเพื่อบุตรทั้งหลายของพระเจา้ท่ีจะใชใ้นการสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ดงันั้นขา้พเจา้
คิดวา่ เม่ือท่านทั้งหลายไดท้ราบสาเหตุท่ีแทจ้ริงแลว้ เพื่อนทั้งหลายก็คงจะไม่ขนานนามเราวา่เป็น “พวก
ฝงูเล็ก” อีก (เม่ือก่อนน้ีขา้พเจา้ไดจ้ดัพิมพ ์ “วารสารคริสเตียน” ข้ึนก็มีบุคคลขนานนามเราวา่เป็น 
“คณะคริสเตียน”) 

พี่นอ้งทั้งหลาย เหตุท่ีเราไม่ตอ้งการมีช่ือหรือนามพิเศษนั้น ก็เพราะวา่เรามีพระนำมของพระ
คริสต์แล้ว ปัญหาทั้งหมดก็ข้ึนอยูก่บัพระนามขององคพ์ระเยซูคริสตซ่ึ์งเป็นพระนามท่ีกระท าใหเ้ราเกิด
ความอ่ิมหน า คริสเตียน ในท่ีน้ีมีความหมายอะไรบา้ง คือ เรำทั้งหลำยเป็นบุคคลของพระเจ้ำ 
เช่นเดียวกบัหญิงคนหน่ึง เม่ือไดแ้ต่งงานแลว้ เธอก็ไดช่ื้อวา่เป็นภรรยาของสามีและเธอไม่มีสิทธ์ิท่ีจะให้
นามอ่ืนนอกเหนือไปจากนามของสามีของเธอเท่านั้น หากเธอมีนามอ่ืนเราจะเขา้ใจวา่หญิงนั้นเป็นหญิง
อยา่งใด ท านองเดียวกนั เรำทั้งหลำย นอกจำกพระนำมขององค์พระเยซูคริสต์แล้ว หำกเรำมีนำมอืน่ช่ือ
อืน่กเ็ช่นเดียวกบัหญิงทีม่ีสำมี 2 คน น่ีเป็นส่ิงท่ีพระองคท์รงเกลียดชงัมาก เราทั้งหลายเม่ือไดรั้บความ
รอดเราก็เป็นคริสเตียนคนหน่ึง เราจะไม่เป็นบุคคลของคณะผู้ปกครอง หรือเป็นบุคคลของคณะ “เมธ
อดิสท์” หรือเป็นบุคคลของคณะ “ลูเธอร์แรนท์” ดงันั้น เรำกไ็ม่อำจเป็นบุคคลขององค์กำรคณะหน่ึง
คณะใด เราไม่อาจตั้งช่ือของคริสตจกัรในนำมของประเทศ หรือคริสตจกัรของชำติหน่ึงชำติใด เพื่อจะ
มาแบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจา้ และเราก็ไม่อำจตั้งช่ือของคริสตจักรในนำมของผู้หน่ึงผู้ใดเพื่อจะ
แบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจา้เช่นกนั ไม่วา่จะเป็นช่ือของ วรีบุรุษฝ่ำยวญิญำณ (เช่นท่านลูเธอร์ 
ท่านเวสลี) ก็ตาม เราก็ไม่อาจจะใช้ศีลอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง เช่น ศีลบพัติศมา และไม่อาจจะใช้ระบบคณะ 
เช่นคณะอาลีแกน หรือใชข้บวนกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด เช่น ขบวนการกูช้าติไมก้างเขน การกระท าทุกส่ิง
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ทุกอยา่งเหล่าน้ีลว้นเป็นการแบ่งแยกบุตรทั้งหลายของพระเจา้ทั้งส้ิน และเราทั้งหลายจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในองคก์ารหน่ึงองคก์ารใดไม่ได ้ ไม่วา่เดิมจะมีอยูแ่ลว้ หรือวา่ไดต้ั้งข้ึนมาใหม่ก็ตามเราจ าเป็น
จะตอ้งละจากทั้งส้ิน ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกวา่ เรำทั้งหลำยได้หลุดพ้นจำกองค์กำรและคณะ แต่เราไม่ได้หลุด
พ้นจำกคริสตจักร น่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีเราพึงสังวรไว ้

อีกประการหน่ึง ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเราไดต่้อสู้มานั้น ไม่ใช่ปัญหาวา่จะรับศีลบพัติศมาอยา่งใด 
หรือจะรับศีลระลึกถึงพระองคอ์ยา่งไร ส่ิงท่ีเราไดต่้อสู้นั้นล้วนเป็นส่ิงทีใ่นพระคัมภีร์ได้บันทกึไว้ 

ปัญหาเหล่าน้ี หำกเป็นพระค ำของพระเจ้ำ ก็สมควรอยา่งยิ่งท่ีเราควรจะปฏิบัติตำม หากค าสอน
หรือการสืบประเพณีของคณะผูป้กครองมีอ านาจแลว้ พระค ำขององค์พระผู้เป็นเจ้ำควรจะมีอทิธิพล
เหนือกว่ำ หากมติของผูป้กครองมีอิทธพลแลว้กำรก ำหนดกำรของพระเจ้ำควรมีอิทธิพลเหนือกว่ำ ดว้ย
วา่พระองคไ์ดท้รงกล่าวไวใ้นหนงัสือมาระโก บทท่ี 7 ขอ้ 7 อยา่งเขม้งวดมากวา่ “เขำปฏิบัติเรำโดยหำ
ประโยชน์มิได้ ด้วยเอำค ำของมนุษย์มำสอนทีเ่ป็นพระบัญญตัิ” และในขอ้ 13 “เจ้ำทั้งหลำยจึงท ำลำย
พระบัญญตัิของพระเจ้ำด้วยค ำสอนของพวกเจ้ำ และส่ิงอืน่ ๆ เช่นนีอ้กีหลำยส่ิงเจ้ำทั้งหลำยก็ท ำอยู่” ไม่
มีบุคคลหน่ึงบุคคลใดท่ีกระท าการโดยอาศยัการสืบเช้ือสายของมนุษย ์ และในท่ีสุดจะไม่ละทิ้งพระค า
หรือวถีิทางของพระเจา้เลย 

ระบบศำสนำจำรย์ไม่ถูกต้องตำมพระคมัภีร์ 

ส่ิงท่ีขา้พเจา้ต่อตา้นนั้นมิใช่ ส่ิงประทำนของศำสนำจำรย์ แต่เป็นระบบศำสนำจำรย์ เหตุท่ี
ขา้พเจา้กล่าววา่ ระบบศาสนาจารยไ์ม่ถูกตอ้งเพราะในพระคมัภีร์ใหม่ไดก้ล่าวถึง อำจำรย์ ซ่ึงเป็นตัว
บุคคลเพียงคร้ังเดียวคือหนงัสือ เอเฟซสั บทท่ี 4 ขอ้ 11 แต่ศาสนาจารยใ์นปัจจุบนัน้ี สูญเสียควำมจริงไป
เสียแล้ว ศาสนาโรมนัคาธอลิค ไดน้ าเอา บำทหลวง ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ียิง่ใหญ่ และศาสนาโปรแตส
แตนทก์็ไดน้ าเอาศำสนำจำรย์ตั้งอยูใ่นฐานะสูงส่งเช่นกนั ระบบศาสนาจารยไ์ม่เพียงเป็นส่ิงดดัแปลงมา
จากศาสนาโรมนัคาธอลิค และในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดแ้ตกต่างกบั ระบบปุโรหิตของชนชาติอิสราเอล
เท่าใดนกั  ตามน ้าพระทยัดั้งเดิมของพระเจา้ พระองคต์อ้งการให ้ ชนชำติอสิรำเอลทั้งประเทศเป็น
ปุโรหิต แต่พวกเขาไดห้ลงผิดและตกต ่าไป พระเจา้จึงไดต้ั้ง ครอบครัวหน่ึงขึน้เป็นปุโรหิต เพื่อแทนชน
ทั้งประเทศ ตั้งแต่นั้นมาต าแหน่งปุโรหิตจึงไดก้ระท ำหน้ำทีร่ะหว่ำงพระเจ้ำกบัมนุษย์ เพราะมนุษยไ์ม่
สามารถจะติดต่อกบัพระเจา้ไดโ้ดยตรงและพระเจา้ก็ไม่สามารถตรัสสั่งกบัมนุษยไ์ดโ้ดยตรงเช่นกนั 
ดงันั้นจึงตอ้งอาศยั ชนช้ันปุโรหิต เพื่อเป็นตวักลางท าใหพ้ระเจา้และมนุษยใ์กลชิ้ดกนั การท่ีพระเจา้ตรัส
สั่งกบัมนุษย ์หรือการติดต่อระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยโ์ดยทางออ้มเช่นน้ี คือ ศำสนำยวิ 
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ศาสนายวิกบัคริสตศ์าสนานั้นแตกต่างกนัอยา่งไร? ขอใหเ้ราดูหนงัสือฮีบรู บทท่ี 10 ขอ้ 19 
“เหตุฉะน้ันพีน้่องทั้งหลำยเรำจึงมีใจกล้ำทีจ่ะเข้ำไปในทีบ่ริสุทธ์ิ โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ซ่ึง
เป็นทำงใหม่และเป็นทำงแห่งชีวติทีพ่ระองค์ได้ทรงเปิดออกส ำหรับเรำทั้งหลำยโดยพระวสูิตรน้ัน โดย
พระกำยของพระองค์” อีกท านองหน่ึงเราจะเห็นไดว้า่ องค์พระผู้เป็นเจ้ำได้เสด็จมำเพือ่ทีจ่ะท ำลำยชน
ช้ันกลำง คือ ชนช้ันปุโรหิตออกเสีย องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงส้ินพระชนม์ ม่ำนในวิหำรได้แหวกออก
แล้ว ดงันั้นคริสเตียน คือเราทุกคนท่ีเป็นบุตรของพระเจา้สามารถท่ีจะเขา้สู่พระพกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ได ้ ดงันั้น ชนช้ันกลำง คือ ต าแหน่งหนา้ท่ีของปุโรหิตไดถู้กยกเลิกไปเสียแลว้ เพราะวา่สิทธิชนทุก
คนอยูต่่อพระพกัตร์ของพระเจา้ก็เป็นปุโรหิตทั้งส้ิน ผลงานอนัยิง่ใหญ่ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดส้ าเร็จ
ลุล่วงแลว้ โดยปราศจากเง่ือนไขทั้งมวล เพือ่ทีจ่ะให้คริสเตียนทุกคนได้เป็นปุโรหิต ในกำรทีจ่ะ
ปรนนิบัติพระองค์ (หนงัสือววิรณ์ บทท่ี 1 ขอ้ 6 และ 1 เปโตร บทท่ี 2 ขอ้ 5) 

ระบบศาสนาจารยเ์ป็น ระบบช้ันกลำงเช่นเดียวกบั พวกปุโรหิต ใช่หรือไม่ ดงันั้นเราไดน้ าเอา
คริสตจกัรเขา้สู่ระบบกำรแบ่งช้ันวรรณะ ใช่หรือไม่เพราะวา่มีศาสนาจารยเ์ท่านั้น ท่ีจะกระท าในกิจการ
ฝ่ายวญิญาณได ้ สิทธิชนธรรมดาจะกระท าแต่ธุรกิจส่วนตวั ดงันั้น ในการรับศีลระลึกจึงเป็นหนา้ท่ี
เฉพาะของศาสนาจารยเ์ท่านั้นท่ีจะกระท าได ้ การกระท าเช่นน้ีคลา้ยกบัวา่มีเพียงศาสนาจารยเ์ท่านั้นท่ีมี
อ านาจทางฝ่ายวิญญาณ ส่วนผูป้กครองก็เป็นเพียงผูดู้แลฝ่ายธุรกการทัว่ ๆ ไปเท่านั้น วนัน้ีเรามิไดลุ้กข้ึน
เพื่อต่อสู้กบัศาสนาจารยแ์ต่ส่ิงท่ีเราต่อสู้นั้น เราได้ต่อสู้ระบบของศำสนำจำรย์ ซ่ึงได้กระท ำกำรใน
ท ำนองล้มล้ำงพระรำชกจิขององค์พระเยซูคริสต์ ถา้หากระบบศาสนาจารยไ์ม่ไดถู้กลม้ลา้งหรือยกเลิก
ไปแลว้ เราจะโทษสิทธิชนจ านวนมากวา่ไม่มีความกา้วหนา้ ไม่เจริญเติบโตไม่ได ้ เพราะวา่สิทธิชนโดย
ส่วนตวัแลว้ขาดการรับผดิชอบ เหตุน้ีเองท่ีท าใหศ้าสนาจารยเ์ป็นผู้รับเหมำในกจิกำรของคริสตจักร แต่
เราก็ไดท้ราบมาแลว้วา่ พนัธสัญญำใหม่ ไม่เหมือนกบัพันธสัญญำเดิม ในบญัญติัเดิมนั้นมีชนช้ันกลำง
เป็นปุโรหิต แต่ในบญัญติัใหม่น้ีไม่มีชนชั้นกลางท่ีจะมาเป็นตวัแทน ศาสนาโรมนัคาธอลิคไดล้้มล้ำง
คุณสมบัติของพระโลหิตของพระองค์ได้ทรงกระท ำพระรำชกจิของพระองค์ส ำเร็จแล้ว โดยน าเอา
บาทหลวงตั้งเป็น ชนชั้นกลาง ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท ำให้สิทธิชนสูญเสียฐำนะอนั
ใหม่นี ้ ศาสนาโปรแตสแตนท ์ โดยอาศยัระบบศาสนาจารย ์ ได้คืนสู่ระบบปุโรหิตในบัญญตัิเดิมซ่ึงเป็น
ชนช้ันกลำงเป็นเหตุให้สิทธิชนสูญเสียฐำนะอนัใหม่ทีพ่ระเจ้ำได้ทรงประทำนให้เท่ำเทยีมกนั ขา้พเจา้ขอ
กล่าวย  ้าอีกวา่ ขา้พเจา้มิได้ต่อต้ำนศำสนำจำรย์ แต่ขา้พเจา้ต่อตา้นระบบของศำสนำจำรย์ ถา้หากผูห้น่ึง
ผูใ้ดมีของประทำนฝ่ำยวญิญำณ ในการเป็นศาสนาจารย ์ ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่จะไม่ต่อตา้น ข้ำพเจ้ำยงัจะ
เคำรพนับถือมำกขึน้อีกด้วย แต่หากผูใ้ดไดน้ าเอาศาสนาจารยน้ี์ ตั้งเป็นระบบขึน้ และใชร้ะบบศาสนา
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จารยน้ี์มาปกครองคริสตจักรแลว้ ขา้พเจา้ก็ขอต่อตา้นจนถึงท่ีสุด เพราะวา่น่ีไม่ใช่กำรกระท ำทีถู่กต้อง
ตำมพระคัมภีร์ 

กำรประชุมพเิศษในเดือน พฤศจิกำยน ปีนี ้(ค.ศ. 1932) 

การประชุมพิเศษคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมตน้มาอยา่งใด? เน่ืองจากเม่ือปี ค.ศ. 1926 ขา้พเจา้เคยเขียน
จดหมายไปท่ีร้านขายหนงัสือแห่งหน่ึงท่ีลอนดอน เพื่อตอ้งการซ้ือหนงัสือบางอยา่ง และขา้พเจา้ได้
อธิบายถึงเหตุท่ีขา้พเจา้ไดเ้ล่ือมใสหนงัสือเหล่านั้น ต่อมามีผูสู้งอายคุนหน่ึง ไดเ้ขียนจดหมายมาถาม
ขา้พเจา้วา่ “เพราะเหตุใดท่านจึงประสงคท่ี์จะซ้ือหนงัสือเหล่านั้น” ขา้พเจา้จึงตอบไปวา่ “เพราะขา้พเจา้
ไดล้ะจากคณะ ดงันั้นจึงประสงคจ์ะไดห้นงัสือเหล่านั้น” หลงัจากนั้น พี่นอ้งผูสู้งอายน้ีุก็ไดไ้ปบอกกบั
เพื่อนสนิทอีกคนหน่ึง เม่ือ 2 ปีก่อน ในท่ามกลางเพื่อนเหล่านั้น มีพี่นอ้งคนหน่ึงมีกิจธุระจ าเป็น จึง
เดินทางมาท่ีฮ่องกง และไดรั้บมอบหมายใหม้าติดต่อกบัขา้พเจา้ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้ หลงัจากท่ีเขากลบัไป ก็
น าเอาสภาพการณ์ของเราในท่ีน้ีไปบอกกบัเพื่อนและมิตรสหายของเขาในท่ีนัน่ เพราะเขาเหล่านั้นก็เป็น
บุคคลท่ีไดล้ะจากองคก์ารคณะเขา้สู่พระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เช่นกนั ดงันั้น เม่ือเรารู้วา่ในประเทศ
จีนมีกลุ่มคริสเตียนท่ีไดล้ะจากองคก์ารคณะเขา้สู่พระนามขององคพ์ระเยซูคริสตเ์ช่นน้ีจึงไดบ้งัเกิด
ความอศัจรรยใ์จอยา่งยิง่เน่ืองจากในพระคมัภีร์ไดส้อนไวว้า่ ในองค์พระผู้เป็นเจ้ำชำวยูดำย ก็ไม่มีชำวเฮ
เลนก็ไม่มี และบวกกบัการเยี่ยมเยยีนพี่นอ้งซ่ึงกนัและกนันั้น เป็นส่ิงท่ีพระคมัภีร์ไดส้อนไว ้ดงันั้นจึงได้
ก าหนดใหพ้ี่นอ้ง 8 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ย ชาวองักฤษ อเมริกนั และออสเตรีย เดินทางมาหาเรา และร่วม
สามคัคีธรรมกบัเรา เม่ือพี่นอ้งเหล่านั้นก าหนดจะมาเยีย่มเยยีนเราในท่ีน้ี ขา้พเจา้ไดมี้จดหมายแจง้ไปยงั
พี่นอ้งทั้งหลายท่ีมีการสามคัคีธรรมกนั จดหมายน้ีมีตอนหน่ึงกล่าวไวว้า่ “เน่ืองจากพี่นอ้งเหล่านั้นไดรั้บ
การน าพาจากพระเจา้ใหเ้ดินทางมาเยีย่มเยยีนพวกเรา ดงันั้นในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราสมควรท่ีจะใหก้าร
ตอ้นรับ เราตอ้งการท่ีจะใหพ้ี่นอ้งจดจ าไวว้า่ เราไม่มีช่ือและนามอ่ืนเป็นพิเศษในท่ามกลางเรา เพื่อจะท า
ใหเ้ราเกิดการแบ่งแยกกบัสิทธิชนอ่ืน ๆ เราจะอยูฝ่่ายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราเป็นพระกายขององคพ์ระเยซู
คริสต ์ และเราไม่ปรารถนาท่ีจะเขา้กบักลุ่มชนใดหรือองคก์ารคณะใดทั้งส้ิน ดงันั้นเม่ือพี่นอ้งเหล่าน้ี
ปรารถนาจะมาเยีย่มเยยีนเรา เรามีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้นรับพี่นอ้งเหล่าน้ี แต่มิไดห้มายความวา่ เรา
ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มของเขา หรือเขาไดร่้วมกบักลุ่มของเราแต่อยา่งใด หากผูห้น่ึงผูใ้ดอยูใ่นองคพ์ระเยซู
คริสตแ์ลว้ เรากไ็ดเ้ป็น “บุคคลเดียวกนั” ซ่ึงเราไม่ตอ้งเขา้ไปร่วมอีก ถา้หากคนหน่ึงคนใดไม่ไดอ้ยูใ่น
องคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ ถึงแมว้า่จะมีการเขา้พรรคเขา้พวกก็ไม่ไดเ้ป็น “บุคคลเดียวกนั” นัน่เอง 
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เม่ือพี่นอ้งเหล่านั้นซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 8 คนไดเ้ดินทางมาถึงเมืองเซ่ียงไฮ ้ ในวนัอาทิตยก์็มีการ
หกัขนมปังระลึกถึงพระองค ์ เราก็ประกาศตอ้นรับพี่นอ้งเหล่านั้น หลงัจากนั้นเราก็ร่วมสนทนากบัพี่
นอ้ง ซ่ึงมีถอ้ยค าและมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

1. เราไม่มีการสามคัคีธรรมระดบัชาติ ท่ีใชป้ระเทศชาติเป็นขอบเขตอยา่งเช่นสภาคริสตจกัร
แห่งประเทศจีน 

2. เราทั้งหลายตอ้นรับพี่นอ้งเหล่าน้ีในฐานะเป็นพี่นอ้งของเรา ไม่ใชต้อ้นรับเขาเหล่านั้นใน
ฐานะเป็นตวัแทน นัน่หมายความวา่เราใหก้ารตอ้นรับพี่นอ้งเป็นส่วนตวั ไม่ใช่ตอ้นรับองคก์ารคณะท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัเขา คือคณะ “พวกพี่นอ้ง” 

3. การสามคัคีธรรมของเราเช่นน้ีไม่ใช่แบบสามคัคีธรรมของพี่นอ้งชาวจีนกบัพี่นอ้งชาวยโุรป 
เพราะเราจะไม่มีการแบ่งแยกกนั และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไม่มีการแบ่งแยกกนัอยา่งถาวรในการ
สามคัคีธรรมฉนัทพ์ี่นอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไม่ใช่สามคัคีธรรมระหวา่งคณะ “พวกพี่นอ้ง” กบัพวกเรา 

4. เราทั้งหลายจะปกป้องรักษาไวซ่ึ้ง 
ก. นอกจากนาม สามญัของชาวคริสต ์ (คริสเตียน) เราจะไม่มีนามหรือช่ือพิเศษอ่ืน ๆ ทั้งส้ิน 

และเราจะไม่สงวนซ่ึงนามสามญัของชาวคริสตเ์พื่อเป็นช่ือหรือนามเฉพาะส่วนตวัของเรา 
ข. นอกจากการสามคัคีธรรมสามญัของคริสเตียนทัว่ ๆ ไป ท่ีกระท าอยูแ่ลว้ เราไม่ประสงคห์รือ

ปรารถนาท่ีจะมีการสามคัคีธรรมพิเศษอยา่งอ่ืนดงัภาษิตของนกัการเมืองกล่าววา่ “ภายนอกของพรรค
ไม่มีพรรค และภายในของพรรคไม่มีพวก” 

ค. นอกจากพระคมัภีร์แลว้ เราไม่มีกฏเกณฑพ์ิเศษ เราจะยึดมัน่พระคมัภีร์ซ่ึงเป็นท่ีเปิดเผยเล่มน้ี
เท่านั้นน่ีคือ การริเร่ิมและความเป็นมาของการประชุมพิเศษในคร้ังน้ี เช่นน้ีแหละเราไม่เพียงแต่ไม่ไดเ้ขา้
อยูฝ่่ายใด แต่ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดมาเขา้อยูฝ่่ายเราเช่นกนั 

ถ้อยค ำสุดท้ำย 

ในท่ีสุดน้ีขา้พเจา้วงิวอนและหวงัต่อมิชชนันารีชาวยโุรปทั้งหลายท่ีไดม้าท างานในต่างประเทศ
วา่ ควรจะเนน้หนกัในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ท่ีจะน าผูค้นเขา้หาพระเจา้ และไม่ควรจดัตั้ง
องคก์ารคณะของตนข้ึน เพราะจะเป็นการน าใหบุ้ตรของพระองคเ์กิดความแตกแยกกนั และขา้พเจา้ขอ
วงิวอน และหวงัต่อพี่นอ้งคริสเตียนทั้งหลายวา่ ใหเ้ราหนักลบัเขา้สู่ในพระคมัภีร์ และอยา่ไดน้ าเอาค าสั่ง
สอนของมนุษยท่ี์ไดสื้บเช้ือสายกนัมานั้นมาเป็นค าสอนอีกเลย 
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ค ำพยำนของ “วอท์ชแมน นี” 

ตอนที ่2 ควำมรอดและกำรทรงเรียก 

บทความต่อไปน้ีเป็นค าพยานท่ีพี่นอ้ง “วอทช์แมน นี” ไดเ้ปิดเผยเม่ือวนัท่ี 18 เดือนตุลาคม ปี 
ค.ศ. 1936 ท่ีเกาะกลูองซู ในมณฑลฮกเก้ียน 

ขอ้พระคมัภีร์ กิจการ บทท่ี 26 ขอ้ 29 และกาลาเทีย บทท่ี 1 ขอ้ 15 

ถูกมอบถวำยก่อนบังเกดิ 

การก าเนิดของขา้พเจา้เป็นพยานแห่งค าตอบของการอธิษฐาน มารดาขา้พเจา้กลวัวา่ท่านจะ
เหมือนกบัอาผูห้ญิงท่ีตอ้งมีบุตรีถึง 6 คน เน่ืองจากประเพณีชาวจีนนั้นชอบท่ีจะมีบุตรชายมากกวา่บุตร
หญิง ขณะนั้นมารดาของขา้พเจา้มีบุตรีถึง 2 คนแลว้ แมว้า่ท่านจะไม่เขา้ใจเร่ืองการอธิษฐานอยา่งแทจ้ริง 
แต่ท่านก็ทูลต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “ข้ำแต่พระเจ้ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำมีบุตรชำย ข้ำพระองค์จะถวำยบุตรชำย
น้ันให้กบัพระองค์” พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของท่าน และขา้พเจา้ก็ก าเนิดมา ภายหลงับิดา
ไดบ้อกขา้พเจา้วา่มารดาของขา้พเจา้ไดส้ัญญาจะถวายขา้พเจา้แด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตั้งแต่ขา้พเจา้ยงัไม่
ก าเนิดแลว้ 

ควำมรอดและกำรปรนนิบัติ 

ส าหรับบุคคลทัว่ไป การท่ีเขาไดรั้บความรอดมีความหมายวา่เขาไดห้ลุดพน้จากความบาป แต่
ส าหรับขา้พเจา้ความรอดนั้นหมายถึงขา้พเจา้ไม่เพียงตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ แต่ในขณะเดียวกนั ยงัเป็น
ผูติ้ดตามและรับใชพ้ระองค ์ ขา้พเจา้กลวัวา่ถา้ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนแลว้ จะตอ้งถูกเรียกใหม้ารับใชพ้ระ
เยซูคริสต ์ ถา้เป็นเช่นนั้นความรอดน้ี ก็แพงเกินไปส าหรับขา้พเจา้ แต่ในท่ีสุดความขดัแยง้น้ีก็คลายไป 
เม่ือขา้พเจา้ทราบความจริงวา่ความรอดของขา้พเจา้ตอ้งประกอบดว้ย 2 ดา้นดว้ยกนั คือ ขา้พเจา้
ตดัสินใจจะรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นผูรั้บใชพ้ระองค ์ ให้พระองค์เป็นเจ้ำนำย
ของข้ำพเจ้ำในขณะเดียวกนั น่ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1920 ซ่ึงขณะนั้นขา้พเจา้มีอาย ุ17 ปี 

กำรตัดสินใจคร้ังสุดท้ำย 

ในบ่ายวนัท่ี 29 เมษายน ค.ศ. 1920 ขา้พเจา้อยูค่นเดียวในหอ้ง พยายามท่ีจะตดัสินใจวา่ ควรเช่ือ
ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่ ตอนแรกขา้พเจา้ยงัรีรออยู ่ แต่ขณะท่ีขา้พเจา้พยายามอธิษฐานก็เห็นถึง
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ความบาปอนัใหญ่หลวงของขา้พเจา้ เห็นถึงควำมจริง และประสิทธิภำพของพระเยซูคริสต์ในกำรเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของข้ำพเจ้ำ ขา้พเจา้เห็นภาพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงถูกตรึงบนไมก้างเขนนั้น 
เป็นภำพทีเ่รียกร้องข้ำพเจ้ำให้มำหำพระองค์ และพระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ “เรำรอรับเจ้ำอยู่ทีน่ี่ มำหำเรำ”
ขา้พเจา้ยอมรับพระองค ์ ณ ท่ีนั้นเม่ือไดเ้ห็นถึงอ านาจพระโลหิตขององคพ์ระเยซูคริสตท่ี์สามารถช าระ
ความบาปทั้งมวลของขา้พเจา้ และมีความปล้ืมปิติในความรักของพระองค ์ เม่ือก่อนขา้พเจา้เคยหวัเราะ
เยาะผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสต ์ แต่ในบ่ายวนันั้นประสบการณ์น้ีไดก้ลายเป็นความจริงในตวัขา้พเจา้เอง 
ขา้พเจา้ไดร้ ่ าไหส้ารภาพความบาปของขา้พเจา้เพื่อใหพ้ระองคท์รงอภยัโทษ ในการอธิษฐานคร้ังแรกน้ี 
ขา้พเจา้รู้สึกมีความยนิดีและสันติสุข ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยไดรั้บมาก่อน คลา้ยกบัวา่ทั้งหอ้งเจิดจา้ไปดว้ย
แสงสวา่ง และขา้พเจา้ทูลต่อพระองคว์า่ “โอ! ข้ำแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ำ พระองค์ทรงปรำนีข้ำพเจ้ำจริง ๆ 
” 

ละทิง้ควำมทะเยอทะยำน 

ในจ านวนผูฟั้งวนัน้ีมีเพื่อนร่วมชั้นของขา้พเจา้อยูอ่ยา่งนอ้ย 3 คนดว้ยกนัและในท่ีน้ีพี่นอ้ง 
กวาง ซี เวย ์ สามารถเป็นพยานใหก้บัขา้พเจา้ไดว้า่ ขา้พเจา้มีอารมณ์ร้อนเพียงใด และเรียนหนงัสือไดดี้
เพียงใด ภายในโรงเรียน ขา้พเจา้มกัท าลายกฏของโรงเรียนเสมอ แต่ในขณะเดียวกนัโดยอาศยัความ
เฉลียวฉลาดท่ีพระเจา้ทรงประทานให ้ ท าใหข้า้พเจา้สอบไดท่ี้ 1 ทุกคร้ัง บทความของขา้พเจา้มกัถูก
น าไปติดประกาศใหค้นทัว่ไปอ่านและน าไปเป็นแบบอยา่ง ขา้พเจา้เช่ือมัน่ในการตดัสินใจของขา้พเจา้
เอง และมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเยีย่งคนหนุ่มทัว่ไป มีแผนการส าหรับงานอาชีพในอนาคต และถา้
ขา้พเจา้มีความหมัน่เพียรเพียงพอ เป็นท่ีแน่นอนวา่ขา้พเจา้จะตอ้งไปถึงจุดหมายท่ีขา้พเจา้หวงัไว ้

หลงัจากขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ทุกส่ิงไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวง โครงการทั้งหลาย
ท่ีไดว้างมานานกวา่ 10 ปี ต่างส้ินความหมายไปทนัที ความทะเยอทะยานของขา้พเจา้ไดค้่อย ๆ สลายไป
ทีละนอ้ย หลงัจากนั้นขา้พเจา้ก็มีความเช่ือมัน่ในการทรงเรียกของพระเจา้โดยปราศจากขอ้สงสัย และ
ทราบดีวา่อาชีพเบ้ืองหนา้ของขา้พเจา้ควรจะเป็นอยา่งไร ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงน า
ขา้พเจา้มาหาพระองค ์ ไม่เพยีงเพือ่ควำมรอดของข้ำพเจ้ำเท่ำน้ัน แต่เพือ่สง่ำรำศีของพระองค์เองด้วย 
เม่ือก่อนน้ีขา้พเจา้รังเกียจนกัเทศน์และการเทศนาเพราะวา่นกัเทศน์ หรือมิชชนันารีส่วนใหญ่ในสมยันั้น
เป็นลูกจา้งของชาวยุโรปและอเมริกนั เขายอมเป็นผูรั้บใชข้องคนเหล่านั้นเพียงเพื่อตอ้งการเงิน 8 - 9 
เหรียญต่อเดือนเท่านั้นเอง ขา้พเจา้ไม่เคยคาดคิดเลยวา่ ขา้พเจา้จะกลายเป็นนกัเทศน์คนหน่ึง ซ่ึงเดิมเป็น
ท่ีดูหม่ินของขา้พเจา้ และไดก้ระท าการ ซ่ึงเดิมขา้พเจา้ถือวา่ต ่าตอ้ยและไม่เป็นแก่นสาร 
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เรียนรู้ทีจ่ะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้ำ 

หลงัจากขา้พเจา้ไดรั้บความรอดไม่นาน ขา้พเจา้ก็ออกจากโรงเรียนเพื่อเขา้ศึกษาในโรงเรียน
สอนพระคริสตธ์รรมในเมืองเซ่ียงไฮ ้ โดยการน าพาของพี่นอ้งหญิง ซ่ึงเป็นนกัประกาศท่ีมีช่ือเสียงคน
หน่ึง ช่ือดูรา ย ู แต่ไม่นานนกัท่านก็ใหข้า้พเจา้ออกจากสถาบนันั้นอยา่งสุภาพ โดยให้เหตุผลวา่ ไม่เป็น
การสะดวกส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะอยูต่่อไป เพราะขา้พเจา้ใชเ้ส้ือผา้ท่ีหรูหรา เป็นคนท่ีกินจุ แถมยงัเกียจ
คร้าน และต่ืนสายอีกดว้ย พี่นอ้งดูรา ย ู จึงคิดวา่ควรส่งขา้พเจา้กลบับา้นดีกวา่ เร่ืองน้ีกระทบกระเทือน
ต่อความปรารถนาของขา้พเจา้ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้อยา่งหนกั ขา้พเจา้คิดวา่ชีวิตของขา้พเจา้ได้
เปล่ียนแปลงแลว้ แต่ในการด าเนินชีวติท่ีแทจ้ริงนั้นยงัมีส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง แกไ้ขอีกมากมาย 
เม่ือรู้วา่ขา้พเจา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ ขา้พเจา้จึงตดัสินใจกลบัเขา้โรงเรียนอีกคร้ังหน่ึง 

กจิกำรงำนไม่บังเกดิผล 

ขณะเรียนหนงัสือในโรงเรียนเพื่อนนกัเรียนต่างน าเอานิยายเขา้มาอ่านในห้องเรียน แต่ขา้พเจา้
น าพระคมัภีร์มาศึกษา (ถึงกระนั้นก็ตาม ขา้พเจา้ก็ยงัสอบไดท่ี้ 1 อยูน่ัน่เอง) เพื่อนร่วมชั้นของขา้พเจา้
ทราบวา่ มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีเปล่ียนแปลงในตวัขา้พเจา้ แต่นิสัยใจคอของขา้พเจา้ยงัเหมือนเดิม ดว้ยเหตุ
น้ีค าพยานของขา้พเจา้ในโรงเรียนจึงไม่ค่อยไดผ้ลนกั ขา้พเจา้เป็นพยานให้แก่พี่นอ้งเวย ์ เขาก็ไม่ได้
สนใจ ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะน าพาเพื่อนมิตรเขา้หาพระคริสต ์ และเป็นพยานแก่เพื่อนนกัเรียน 
แต่การงานของขา้พเจา้ไม่บงัเกิดผลแต่อยา่งไร ทั้ง ๆ ท่ีเวลาไดผ้า่นไปร่วมปีเศษ ขา้พเจา้คิดวา่อาศยัการ
เทศนา การอา้งเหตุผลต่าง ๆ คงจะบงัเกิดผลมากยิง่ข้ึน ถึงกระนั้นก็ตามขา้พเจา้รู้สึกวา่กิจการงานท่ี
ขา้พเจา้กระท านั้น ยงัขำดพลังอะไรสักอย่ำงหน่ึง 

เรียนรู้ทีจ่ะน ำคนเข้ำหำพระเจ้ำ 

วนัหน่ึงขา้พเจา้พบกบัมิชชนันารีชาวตะวนัตกคนหน่ึงช่ือ มิส กรอส ท่านไดถ้ามขา้พเจา้วา่ ใน
หน่ึงปีแห่งการไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ไดช่้วยใครใหไ้ดรั้บความรอดบา้ง ขา้พเจา้ไดแ้ต่กม้ศีรษะและ
สารภาพอยา่งอบัอายวา่ แมข้า้พเจา้ไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถในการประกาศพระกิตติคุณแก่
เพื่อนร่วมห้อง แต่ไม่มีใครตอบสนองเลย ท่านไดบ้อกขา้พเจา้อยา่งตรง ๆ วา่ เหตุที่ข้ำพเจ้ำท ำงำนไม่
ได้ผลน้ัน เป็นเพรำะมีส่ิงกดีขวำงระหว่ำงพระเจ้ำกบัข้ำพเจ้ำ ทั้งนีอ้ำจเป็นควำมบำปที่ซ่อนเร้นอยู่ หรือ
หนี้ทีย่งัไม่ช ำระหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงในท ำนองเดียวกนันี้ ขา้พเจา้ก็ยอมรับวา่มีจริง ท่านจึงถามขา้พเจา้วา่ 
ยนิดีท่ีจะขจดัส่ิงเหล่านั้นทนัทีหรือไม่ ขา้พเจา้ก็ตอบวา่ยินดี ท่านจึงถามขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้เป็นพยาน
อยา่งไร ขา้พเจา้ตอบวา่ขา้พเจา้ไม่เลือกคน เม่ือมีโอกาสขา้พเจา้ก็ประกาศถึงเร่ืองพระเยซู และพดูกบัเขา



 33 

ถึงเร่ืององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยไม่ค  านึงถึงวา่ เขาจะสนใจหรือไม่ ท่านจึงช้ีแจงวา่ ขา้พเจา้ควรจดรำยช่ือ
ของเพือ่นเหล่ำน้ัน และอธิษฐำนเผือ่ทุกคน แลว้จึงรอคอยโอกำสทีพ่ระเจ้ำจะทรงสนทนำกบัเพือ่น
เหล่ำน้ัน 

ขา้พเจา้เร่ิมขจดัความผดิบาป และส่ิงบกพร่องต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานของพระเจา้
ในตวัขา้พเจา้ใหห้มดส้ิน และจดรายช่ือของเพื่อน 70 คน เพื่ออธิษฐานเผื่อเขาเหล่านั้นทุก ๆ วนัทนัที 
บางวนัขา้พเจา้อธิษฐานทุก ๆ ชัว่โมงแมจ้ะอยูใ่นห้องเรียนก็ตาม เม่ือมีโอกาส ขา้พเจา้ก็พยายามมา
ชกัชวนเขาใหเ้ช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ แต่ผลของการกระท า ท่ีปรากฏอยา่งทนัตาเห็นคือ ขา้พเจา้ได้
กลายเป็นตวัตลกไปโดยปริยาย บางคร้ังขา้พเจา้ยงัไม่ทนัเขา้ถึงหอ้งเรียน เพื่อนร่วมหอ้งก็ไดส่้งเสียงเฮฮา
วา่ “นำยนักเทศน์มำแล้วให้เรำมำฟังค ำเทศนำกนัเถิด” แต่ความจริงแลว้พวกเขาไม่มีความตั้งใจท่ีจะฟัง
เลย ขา้พเจา้ไดเ้ล่าเร่ืองความลม้เหลวของขา้พเจา้ใหพ้ี่นอ้งหญิงกรอสฟัง และท่านไดห้นุนใจขา้พเจา้ให้
อดทนอธิษฐำนต่อไปจนกว่ำจะมีคนได้รับควำมรอด โดยพระคุณของพระเจา้ผูท้รงประทานก าลงัแก่
ขา้พเจา้ใหส้ามารถอธิษฐานเผือ่เขาเหล่านั้นทุกวนั ต่อมาเพียงไม่ก่ีเดือน เพือ่นร่วมห้องทั้ง 70 คนน้ันก็
ได้รับควำมรอดถึง 69 คน รวมทั้งพี่นอ้งเวยด์ว้ย 

แสวงหำพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

แมจ้ะมีคนไดรั้บความรอดแลว้ แต่ขา้พเจา้ยงัไม่พอใจ เพราะวา่ยงัมีบุคคลจ านวนมากใน
โรงเรียน และในเมืองท่ีขา้พเจา้อยู ่ ท่ีตอ้งการพระกิตติคุณของพระเจา้ ขา้พเจา้รู้ตวัวา่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมี
พระวญิญำณบริสุทธ์ิเติมเต็ม และได้รับก ำลงัฤทธ์ิเดชจำกเบือ้งบน จึงไปหาพี่นอ้งหญิง มากาเร็ต อี. บาร์
เบอร์ ซ่ึงเป็นมิชชนันารีชาวองักฤษ โดยเหตุท่ีขา้พเจา้ยงัอ่อนหดัในเร่ืองวญิญาณจิตขา้พเจา้จึงถามท่าน
วา่ “จ ำเป็นหรือไม่ทีค่น ๆ หน่ึงจะต้องได้รับพระวิญญำณบริสุทธ์ิเติมเต็มจึงจะได้รับฤทธ์ิเดชฝ่ำย
วญิญำณจำกพระเจ้ำ” ท่านตอบวา่ “ใช่ เรำต้องมอบถวำยตัวเองแด่พระเจ้ำ เพือ่พระองค์จะทรงประทำน
พระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระองค์เติมเต็มในตัวเรำ” ขา้พเจา้ตอบวา่ “ข้ำพเจ้ำได้ถวำยชีวติแด่พระองค์
แล้ว และมีควำมมั่นใจในกำรทรงเรียกและควำมรอดที่พระองค์ทรงประทำนให้ แต่ยงัคงรู้สึกว่ำขำด
อ ำนำจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยู่น่ันเอง” ท่านจึงเล่าค าพยานของพี่นอ้งไพรกิน ชาวอเมริกนัซ่ึงเดิม
อาศยัอยูใ่นประเทศจีนวา่ ขณะท่ีท่านก าลงัเรียนเพื่อจะสอบปริญญาเอกในวชิาปรัชญา ท่านมีความรู้สึก
วา่สภาพชีวติทางฝ่ายวญิญาณของท่านไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงทูลต่อพระเจา้วา่ท่านมีจิตใจอนัช่ัวอย่ำงหน่ึง
ทีไ่ม่เช่ือ มีควำมบำปซ่ึงท่ำนไม่สำมำรถจะเอำชนะได้ และมีก ำลงัทีจ่ะท ำงำนน้อยเหลอืเกนิ ท่านได้
อธิษฐานทูลขอพระเจา้ใหท้รงเติมเตม็ท่านดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะมีชีวติท่ีมีชยัชนะเป็น
เวลานานถึง 2 สัปดาห์ แต่พระเจา้ไม่ไดป้ระทานอะไรแก่ท่านเลย ตรงกนัขา้มพระองคต์รัสวา่ “เจ้ำ
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อยำกจะมีชีวติทีม่ีชัยชนะจริง ๆ หรือ ถ้ำเช่นน้ันกใ็ห้สละกำรสอบปริญญำเอกทีจ่ะมำถึงในสองเดือน
ข้ำงหน้ำนี ้ เพรำะเรำไม่ต้องกำรปรัชญำ ดุษฎบีัณฑิตคนใดมำปรนนิบัติเรำ” ท่านจึงตกอยูใ่นสภาวะท่ี
ล าบากใจอยา่งยิง่ เพราะปริญญาเอกหรือดุษฎีบณัฑิตเป็นส่ิงท่ีท่านใฝ่ฝันมานาน และมีหวงัจะไดม้าแน่ 
ๆ อยูแ่ลว้ แต่วา่เหตุใดพระเจา้จึงใหท้่านละทิ้งเสียอยา่งง่ายดายเช่นน้ี ทั้ง ๆ ท่ีท่านไดท้ะเยอทะยานท่ีจะ
ไดป้ริญญาน้ีมานานถึง 30 ปี ความขดัแยง้ทางจิตใจน้ีไดเ้กิดข้ึนถึง 2 เดือนเตม็ แต่ในท่ีสุดพระเจ้ำทรงได้
ชัยชนะ ท่านจึงเขียนจดหมายถึงมหาวทิยาลยัวา่ ท่านจะไม่เขา้ร่วมในการสอบท่ีจะมีข้ึนในวนัจนัทร์
หนา้ ในคืนนั้นท่านเหน่ือยมาก และก็ไม่มีค  าตอบจากสวรรคเ์ลยวา่ ในวนัรุ่งข้ึนท่านควรเทศนาเร่ือง
อะไร เชา้วนัอาทิตยท์่านเพียงแต่บอกแก่ท่ีประชุมถึงเร่ืองราวของบุคคลหน่ึงท่ีนอบนอ้มยอมฟังต่อพระ
เจา้ ในวนันั้นจ านวนสามในส่ีของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ต่างไดรั้บการฟ้ืนใจอยา่งมาก และโดยประสบการณ์
ในคร้ังนั้น ตวัท่านเองก็ไดรั้บฤทธ์ิเดชอ านาจจากพระองคด์ว้ย ภายหลงัท่านกล่าววา่ ถ้ำรู้เสียก่อนว่ำผลที่
เกดิขึน้จะเป็นเช่นนี้ ก่อนหน้ำนีท่้ำนกค็งยอมนอบน้อมต่อพระเจ้ำแล้ว ในท่ีสุดท่านผูน้ี้ไดเ้ป็นบุคคลท่ี
รับใชพ้ระเจา้อยา่งใหญ่หลวง 

ขณะท่ีขา้พเจา้อยูใ่นประเทศองักฤษ ขา้พเจา้มีความตั้งใจท่ีจะไปเยีย่มเยยีนพี่นอ้งผูน้ี้ท่ี
สหรัฐอเมริกา แต่ขา้พเจา้ก็ไม่มีโอกาสจะพบจนกระทัง่ท่านไดเ้สียชีวติ ตอนท่ีขา้พเจา้ไดย้นิค าพยานน้ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บการชูใจอยา่งมาก และทูลต่อพระเจา้วา่ “ข้ำพเจ้ำยนิดีขจัดทุกส่ิงที่ขวำงกั้นระหว่ำงพระเจ้ำ
กบัข้ำพเจ้ำ เพือ่จะให้พระวญิญำณบริสุทธ์ิเติมเต็มข้ำพเจ้ำ” แมว้า่ในระหวา่งปี ค.ศ. 1920-1922 ขา้พเจา้
ไดส้ารภาพความผดิของขา้พเจา้ต่อหนา้คนจ านวนกวา่ 300 คนแลว้ก็ตาม แต่ยงัรู้สึกวา่มีบางส่ิงบางอยา่ง
ท่ีขวางกั้นระหวา่งพระเจา้กบัขา้พเจา้ ไม่วา่ขา้พเจา้จะพยายามอยา่งไรก็ตาม การงานของขา้พเจา้ก็ยงั 
ขำดพลงัอ ำนำจจำกเบือ้งบน และไม่มีประสิทธิภาพแต่อยา่งใด 

กำรทดลองอย่ำงหนัก 

ขา้พเจา้จ าไดว้า่ วนัหน่ึงขณะท่ีก าลงัสรรหาหวัขอ้เร่ืองการเทศนา ขา้พเจา้เปิดพระคมัภีร์โดยไม่
ตั้งใจ และไดพ้บบทเพลงสรรเสริญบทท่ี 73 ขอ้ 25 ความวา่ “บนสวรรค์น้ัน ข้ำพเจ้ำจะมีผู้ใดเล่ำ
นอกจำกพระองค์ และที่แผ่นดินโลกไม่มีผู้ใดซ่ึงข้ำพเจ้ำจะประสงค์ นอกจำกพระองค์” ขา้พเจา้จึงพดู
กบัตวัเองวา่ “ผู้เขียนบทเพลงสรรเสริญนีส้ำมำรถพูดค ำนีไ้ด้ แต่ข้ำพเจ้ำไม่อำจพูดได้” ท่ีเป็นเช่นน้ี
เพราะขณะนั้นขา้พเจา้ก าลงัรักหญิงสาวผูห้น่ึง ซ่ึงต่อมาภายหลงัไดเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดพ้ดู
ถึงเร่ืององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กบัเธอ แต่กลบัถูกเธอหวัเราะเยาะ เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนเม่ือ 10 ปีล่วงมาแลว้ 
ขา้พเจา้ตอ้งยอมรับวา่ ขา้พเจา้รักเธอมาก แมว้า่เธอจะไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนก็ตาม ขา้พเจา้ก็เหมือนกบัคน
หนุ่มทัว่ไปในยคุน้ีและมีความสัมพนัธ์ทางใจโนม้เอียงไปในตวัเธออยา่งรุนแรง ดงันั้นจึงกลายเป็นส่ิง
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ขัดแย้งอย่ำงรุนแรงต่อควำมภักดีทีข้่ำพเจ้ำมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ำ ขา้พเจา้ไม่อาจละจากเธอได ้และเธอมี
ความส าคญัต่อชีวติของขา้พเจา้มาก ขา้พเจา้ไดทู้ลขอต่อพระองค ์ ขอพระองค์โปรดผ่อนผนัข้ำพเจ้ำใน
เร่ืองนี้ อย่ำทรงเร่งเร้ำข้ำพเจ้ำมำกนัก และได้เสนอเงื่อนไขต่อพระองค์ว่ำข้ำพเจ้ำยินดีไปประกำศพระ
กติติคุณของพระเจ้ำในธิเบตป่ำกนัดำรในชำยแดน และปฏิญาณวา่จะกระท าทุกส่ิงเพื่อพระองค ์โดยหวงั
ใหพ้ระองคท์รงผอ่นผนัไม่เพ่งเล็งความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้กบัหญิงท่ีขา้พเจา้รัก แต่องค์พระผู้เป็น
เจ้ำต้องกำรให้ข้ำพเจ้ำปฏิเสธควำมรักของตนเอง และรักพระองค์ด้วยรักเดียวใจเดียว 

ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงไม่มีก าลงัใจในการเรียน และไม่สามารถอธิษฐานต่อพระเจา้อีก แมข้า้พเจา้
จะมีจิตใจท่ีแสวงหาและปรารถนาใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ติมเตม็ขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็ไม่กลา้ท่ีจะ
กล่าวถึงบทเพลงสรรเสริญบทน้ีอีก 

ในท่ีสุด คือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้ไดทู้ลต่อพระองคว์า่ “ข้ำแต่พระองค์!  
ข้ำพเจ้ำยอมสลดัควำมสัมพนัธ์กบัเธออย่ำงส้ินเชิง” วนันั้นขา้พเจา้ไดส้ัมผสัและประสบความช่ืนชม
ยนิดีอยา่งใหญ่หลวง ซ่ึงไม่เคยประสบมาก่อน ตอนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ได้หลุดพ้นจำก
ภำระหนักแห่งควำมผดิบำป แต่คร้ังนีภ้ำระและควำมทุกข์หนักในจิตใจของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงเป็นส่ิงกดีขวำง
ระหว่ำงพระเจ้ำกบัข้ำพเจ้ำได้ถูกขจัดและละทิง้โดยส้ินเชิง ขา้พเจา้จ  าไดอ้ยา่งแม่นย  าวา่ ในวนันั้น
ขา้พเจา้ไดถ้อดเอาเส้ือผา้ท่ีหรูหราออกเปล่ียนมาสวมใส่เส้ือผา้อยา่งเรียบ ๆ เขา้ไปในหอ้งครัวท าแป้ง
เปียกถงัหน่ึง แลว้หอบเอาแผน่โปสเตอร์พระกิตติคุณออกไปติดไวต้ามผนงัและตามถนนทัว่ไป
นอกจากน้ียงัแจกใบปลิวใหก้บัผูค้นท่ีสัญจรไปมาตามถนนสายต่าง ๆ ซ่ึงในเมืองฟูโจว ยงัไม่เคยมีผูใ้ด
กระท าเช่นน้ีมาก่อน 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เทอมท่ีสอง ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมหอ้งท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดบนัทึก
ของขา้พเจา้ และหลายคนไดรั้บความรอดในเวลาต่อมา เน่ืองจากผูไ้ดรั้บความรอดยิง่ทวมีากข้ึนในปีท่ี
สองเราจึงตอ้งเช่าหรือยมืสถานท่ีท่ีใหญ่ข้ึนเพื่อใชใ้นการประชุม เพราะมีผูไ้ดรั้บความรอดเป็นร้อย ๆ 
คน ผูท่ี้มีช่ืออยูใ่นสมุดบนัทึกของขา้พเจา้ ต่างไดรั้บความรอดส้ินทุกคนยกเวน้เพียงคนเดียวเท่านั้น 

กำรฝึกฝนเรียนรู้ทีจ่ะนอบน้อม 

เวลานั้นท่ามกลางเรามีพี่นอ้งร่วมงานอยูด่ว้ยกนั 7 คน เรามีการประชุมทุกวนัศุกร์ แต่มกัใชเ้วลา
ส่วนใหญ่ดว้ยการโตเ้ถียงระหวา่งขา้พเจา้กบัพี่นอ้งผูน้ าผูห้น่ึง เน่ืองจากเราต่างยงัอยูใ่นวยัหนุ่ม จึงมี
ความภาคภูมิใจในความคิดเห็นของตนเอง และไวต่อการวจิารณ์ความคิดเห็นของผูอ่ื้น บางคร้ังขา้พเจา้
มีอารมณ์เสีย และยากท่ีจะยอมรับวา่ตนเองผิด ในระยะนั้นขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปหาพี่นอ้งหญิง มากา
เร็ต.อี.บาร์เบอร์ทุกวนัเสาร์ และไดฟั้งถึงกิริยาของพี่นอ้งผูน้ านั้น เพือ่หวงัใหท้่านไกล่เกล่ียขอ้พิพาท
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ระหวา่งเราทั้งสอง ทั้งขอร้องใหท้่านแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของเขาดว้ย แต่พี่นอ้งบาร์เบอร์กลบัติเตียน
ขา้พเจา้วา่  “ในพระคัมภีร์ได้สอนเรำว่ำผู้น้อยต้องเช่ือฟังผู้อำวุโสกว่ำดังน้ันเจ้ำควรจะเช่ือฟังเขำ” 
ขา้พเจา้ไม่ยอมและแกต้วัดว้ยเหตุผลวา่ “ขา้พเจา้ท าเช่นนั้นไม่ได ้ คริสเตียนต้องท ำทุกส่ิงทุกอย่ำงตำม
เหตุผล” ท่านตอบวา่ “ไม่ใช่เร่ืองเหตุผลถูกหรือผดิ แต่ให้ดูว่ำพระคัมภีร์ได้กล่ำวไว้อย่ำงใด ในพระ
คัมภีร์กล่ำวว่ำผู้ทีอ่่อนอำวุโส ควรเช่ือฟังผู้ทีม่ีอำวุโสกว่ำ” 

บางคร้ังขา้พเจา้ตอ้งเสียใจร้องไหใ้นเวลาเยน็ หลงัจากไดโ้ตเ้ถียงกนัมาแลว้ในตอนบ่าย ใน
วนัรุ่งข้ึน ขา้พเจา้ไปหาท่านอีก เพื่อหวงัจะบรรเทาความเศร้าสลดใจของขา้พเจา้ แต่ก็ตอ้งกลบัไป
ร้องไห้อีก ขา้พเจา้นึกโกรธตวัเองวา่ ท าไมไม่เกิดก่อนน้ีสัก 2-3 ปี ถา้เป็นเช่นนั้นจริง ผูท่ี้ควรนอบนอ้ม
เช่ือฟังก็ไม่ใช่ขา้พเจา้ แต่เป็นหนา้ท่ีของอีกฝ่ายหน่ึง คร้ังหน่ึงไดเ้กิดการการโตเ้ถียงกนัอีก ขา้พเจา้มี
เหตุผลเหนือกวา่ร้อยเปอร์เซ็นต ์ และพยายามช้ีแจงถึงเหตุผลนั้น ขณะเดียวกนัก็ช้ีถึงขอ้ผดิพลาดของ
ผูร่้วมงานนั้นวา่ผิดจริงอยา่งใด ขา้พเจา้คิดวา่ในคร้ังน้ีขา้พเจา้ตอ้งเป็นฝ่ายชนะแน่ ๆ แต่ท่านกลบัตอบ
สั้น ๆ วา่ “กำรผดิหรือถูกของผู้ร่วมงำนน้ันเป็นอกีเร่ืองหน่ึง แต่ขณะนีเ้จ้ำก ำลงัฟ้องร้องกล่ำวโทษพีน้่อง
ของเจ้ำต่อหน้ำเรำ เจ้ำลองคิดดูว่ำกำรกระท ำเช่นนี้เหมำะสมแล้วหรือทีจ่ะเป็นผู้แบกกำงเขน เหมือนลูก
แกะหรือไม่” ทนัทีนั้นขา้พเจา้รู้สึกเกิดความละอายใจอยา่งแทจ้ริง และไม่อาจลืมเลย ค าพดูและท่าที
กิริยาของขา้พเจา้ในวนันั้น ช่ำงไม่เหมำะทีจ่ะเป็นผู้แบกกำงเขน และไม่เหมือนกบัลูกแกะของพระเจ้ำ
เลย ขา้พเจา้ยอมรับวา่ในช่วงเวลาปีคร่ึงนั้น ขา้พเจา้ไดฝึ้กฝนเรียนรู้บทเรียนท่ีมีค่ามากท่ีสุดในชีวติ เดิม
นั้นในสมองของขา้พเจา้เตม็ดว้ยมโนภาพท่ีสูงส่ง แต่พระเจา้ไดท้รงอาศยัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ น าพา
ขา้พเจา้ กลบัสู่ควำมจริงแห่งพระวญิญำณ และเรียนรู้วา่ อะไรคือ ควำมหมำยของไม้กำงเขน วนัน้ีเป็นปี 
ค.ศ. 1936 ขา้พเจา้มีพี่นอ้งผูร่้วมงาน 50 กวา่ท่าน หากมิใช่เพราะบทเรียนท่ีขา้พเจา้ไดฝึ้กฝนยอมนอบ
นอ้มจ านนนั้นแลว้ ขา้พเจา้กลวัวา่ขา้พเจา้คงไม่สามารถท างานร่วมกบัผูใ้ดไดเ้ลย 

ขอบพระคุณพระเจา้ พระเจา้ทรงใหข้า้พเจา้ประสบกบัส่ิงแวดลอ้มเช่นนั้น เพื่อขา้พเจา้จะได้
ฝึกฝนอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ขา้พเจา้ไม่มีโอกาสยืน่
ขอ้เสนอของขา้พเจา้ ไดแ้ต่ร้องไหแ้ละอดทนอยา่งทุกขร์ะทมเพียงผูเ้ดียว หากมิใช่เช่นน้ี ขา้พเจา้ก็คงจะ
ไม่รู้วา่ “ตัวข้ำพเจ้ำ” น้ี เป็นบุคคลท่ียากท่ีใครจะขอ้งแวะดว้ย พระเจา้ไดท้รงขดัเกลาอุปนิสัยของ
ขา้พเจา้ เพื่อท่ีจะสามารถบอกกบัคนงานหนุ่ม ๆ ในวนัน้ีวา่ ลกัษณะเบือ้งต้นทีส่ ำคัญทีสุ่ด ในการ
ปรนนิบติัพระเจา้ คือจิตวญิญำณทีอ่่อน สุภำพ ถ่อมใจ และสันติภำพ ดงันั้นผูใ้ดท่ีจะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ 
หากมิไดแ้บกไมก้างเขนของพระคริสตแ์ลว้ กำรกระท ำของเขำรวมทั้งควำมปรำรถนำ ควำมมุ่งหมำย
และควำมสำมำรถของเขำ จะไม่มีคุณค่ำอะไรเลย ขา้พเจา้ไดผ้า่นทางน้ีแลว้ จึงสามารถสารภาพวา่ 
ขา้พเจา้ขาดส่ิงน้ีจริง ๆ และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดแก่ขา้พเจา้นั้น ลว้นอยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้ ดงันั้น
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ปัญหาจึงมิไดอ้ยูไ่ดว้า่ผดิหรือถูก แต่อยูท่ี่วา่บุคคลผูน้ั้นเป็นผูแ้บกเขนหรือไม่ ในคริสตจกัรความผดิ 
หรือ ถูก ไม่ใช่เป็น ส่ิงตัดสินข้ันสุดท้ำย ส่ิงท่ีส าคญันั้นคือ กำรแบกไม้กำงเขน และยอมรับกำรแตกหัก
ของกำงเขนน้ัน เพราะโดยวถีิทางน้ีเท่านั้นท่ีจะน ำมำซ่ึงชีวติของพระเจ้ำสำมำรถหลัง่ไหลออกซ่ึงชีวติ
ของพระเจ้ำ และสำมำรถส ำเร็จทุกอย่ำงตำมน ำ้พระทยัของพระองค์ 
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ค ำพยำนของ “วอท์ชแมน นี” 

ตอนที ่3 บทเรียนแห่งไม้กำงเขน 

บทเรียนแห่งไมก้างเขนน้ีเป็นค าพยานของพี่นอ้งวอทช์แมน นี ท่ีไดเ้ปิดเผยในท่ีประชุมพี่นอ้ง
ผูร่้วมงาน ณ เมืองกลู่างอิ มณฑลฮกเก้ียน เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ. 1936 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูท่ี้เช่ือในพระเจา้อาจจะศึกษาคติธรรมเก่ียวกบัไมก้างเขน หรือบรรยายได ้ แต่เขาอาจไม่ใช่ผูท่ี้
ฝึกฝนบทเรียนแห่งไมก้างเขน หรือด าเนินวถีิทางแห่งไมก้างเขนอยา่งแทจ้ริง 

เม่ือขา้พเจา้ไดป้ระสานการท างานของพระเจา้กบัเพื่อนร่วมงาน องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงให้
บทเรียนแห่งไมก้างเขน ซ่ึงเป็นบทฝึกฝนท่ียากล าบากแก่ขา้พเจา้มากมาย และภายในขา้พเจา้ก็ทราบดีวา่ 
หากกางเขนนั้นมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ยอ่มเป็นการถูกตอ้งและสมควรท่ีจะเช่ือฟังและยอมรับ ไม่วา่
จะยากล าบากเพียงใดก็ตาม เม่ือพระองคท์รงอยูบ่นโลกน้ี พระองคไ์ดท้รงเรียนรู้ในการนอบนอ้มเช่ือฟัง
กางเขนนั้นโดยความยากล าบาก (ฮีบรู บทท่ี 5 ขอ้ 8, ฟีลิปปี บทท่ี 2 ขอ้ 8) แลว้ขา้พเจา้เป็นผูใ้ดเล่า? จะ
ไดรั้บการยกเวน้ไดอ้ยา่งไร? ใน 7 - 8 เดือนแรกท่ีขา้พเจา้เร่ิมฝึกฝนเรียนรู้บทเรียนแห่งกางเขนนั้น 
ขา้พเจา้ไม่สามารถนอบนอ้มยอมฟัง ต่อมาภายหลงัขา้พเจา้ทราบดีกวา่ ขา้พเจา้ควรนอ้มรับบทเรียนแห่ง
กางเขนท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมโดยดุษณีทุกอยา่ง แต่เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเรียกร้องให้ขา้พเจา้นอบนอ้ม
อยา่งแทจ้ริง ขา้พเจา้ก็พบวา่ยากท่ีจะเช่ือฟัง และภายในเต็มไปดว้ยความคิดท่ีต่อสู้ ดงันั้นจึงเป็นการนอบ
นอ้มเพียงชัว่คราวเท่านั้น หลงัจากนั้นขา้พเจา้จึงรู้วา่ไมก้างเขนท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมส าหรับขา้พเจา้
นั้น เป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้จริง ๆ 

ในระยะแรกเร่ิมขา้พเจา้มีเพื่อนร่วมงานซ่ึงเป็นเพื่อนนกัเรียนในวยัเด็ก 5 คน ส่วนอีกคนหน่ึงมา
จากท่ีอ่ืน และมีอายมุากกวา่ขา้พเจา้ 5 ปี เพื่อนทั้งหา้มกัจะเขา้ขา้งเขาและต่อตา้นขา้พเจา้ ทั้งยงัร่วมกนัติ
เตียนขา้พเจา้วา่เป็นฝ่ายผดิ มีหลายส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดท้  าส าเร็จ แต่คุณงามความดีทั้งหลายกลบัตกอยูก่บัพวก
เขา บางคร้ังเม่ือเขาทั้งหลายปฏิเสธขา้พเจา้ถึงท่ีสุด ขา้พเจา้ไดแ้ต่ข้ึนไปยงับนภูเขาแลว้ร้องไห้ต่อพระ
พกัตร์พระเจา้นบัเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบและเรียนรู้ ความหมายอนัส าคญัในการร่วมทุกขก์บั
พระองค ์(ฟีลิปปีบทท่ี 3 ขอ้ 10) ขอบพระคุณพระเจา้ ในขณะทีข้่ำพเจ้ำไม่สำมำรถสำมัคคีธรรมกบัผู้อื่น
ในโลก พระองค์ได้ทรงน ำพำข้ำพเจ้ำมำถึงพระพกัตร์ของพระองค์ และมีควำมช่ืนชมยนิดีในกำร
สำมัคคีธรรมกบัฝ่ำยสวรรค์ 

ตลอดเวลา 2 ปี ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ ไมก้างเขนนั้นหมายความวา่
กระไร และไดเ้ร่ิมตน้ฝึกฝนบทเรียนอนัน้ีใน 2 ปีหลงั เม่ือขา้พเจา้เป็นนกัเรียน ขา้พเจา้มกัสอบไดท่ี้ 1 
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เสมอ ขา้พเจา้จึงตอ้งการท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในการรับใชพ้ระผูเ้จา้เช่นเดียวกนั หากขา้พเจา้ไดถู้กตั้งไวใ้น
อนัดบัสอง ขา้พเจา้ก็จะไม่ยนิยอม ทุก ๆ วนัขา้พเจา้ทูลต่อพระเจา้วา่ ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะทนอีก
ต่อไป เพราะอ านาจและเกียรติยศท่ีขา้พเจา้ไดรั้บนั้นนอ้ยเหลือเกิน คนอ่ืน ๆ ลว้นแต่อยูฝ่่ายพี่นอ้งสูงอายุ
ทั้งส้ิน แต่ทุกวนัน้ีขา้พเจา้สามารถขอบพระคุณพระเจา้จากส่วนลึกแห่งหวัใจ และนมสัการสรรเสริญ
พระองคใ์นทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพราะเป็นการฝึกฝนอยา่งดีส าหรับขา้พเจา้ และท่ีพระเจา้ทรงใหข้า้พเจา้
เผชิญกบัความยากล าบากต่าง ๆ มากมายนั้น เพราะพระองคท์รงตอ้งการใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนรู้ในการนอบ
นอ้มเช่ือฟัง ดงันั้นขา้พเจา้จึงทูลต่อพระองคว์า่ “ข้ำพเจ้ำยนิดีทีจ่ะเป็นที ่ 2” ขณะท่ีขา้พเจา้ยนิยอมนอบ
นอ้มเช่ือฟังนั้น ขา้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์ของความสุขอยา่งลึกซ้ึงยิง่กวา่ความสุขท่ีขา้พเจา้ไดรั้บใน
คร้ังท่ีไดรั้บความรอดเป็นทวีคูณ 

ใน 8-9 สัปดาห์ต่อมา ขา้พเจา้ยนิดีนอ้มรับ กำรแตกหักแห่งกำงเขน และปฏิเสธในส่ิงท่ีตวัเอง
ตอ้งการจะกระท า ดงันั้นในหนทางฝ่ายวญิญาณจิตของขา้พเจา้ จึงเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดีและสันติ
สุข องค์พระผู้เป็นเจ้ำของข้ำพเจ้ำทรงยอมทุกอย่ำงภำยใต้พระพกัตร์ของพระเจ้ำ และข้ำพเจ้ำกเ็ต็มใจที่
จะยอมทุกส่ิงทุกอย่ำงต่อพระองค์เช่นกนั พระองค ์ “ผู้ทรงสภำพของพระเจ้ำ แต่มิได้ทรงถือว่ำกำรเท่ำ
เทยีมกบัพระเจ้ำน้ันเป็นส่ิงที่ต้องสงวนไว้” (ฟีลิปปี บทท่ี 2 ขอ้ 6) และแลว้ขา้พเจา้จะบงัอาจมีใจกลา้ท่ี
จะอยูเ่หนือพระองคห์รือ แมใ้นระยะแรกท่ีขา้พเจา้เร่ิมตน้เรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังนั้นจะยากล าบาก แต่
ภายหลงัรู้สึกง่ายข้ึนทุกที ในท่ีสุดขา้พเจา้สามารถทูลต่อพระเจา้วา่ “ข้ำพเจ้ำขอเลอืกหนทำงแห่งไม้
กำงเขน” ยอมรับการแตกหกัแห่งกางเขน และละทิ้งความคิดเห็นส่วนตวัทั้งส้ิน 

เร่ิมฟ้ืนฟู 

พระเจา้ทรงเร่ิมงานของพระองคใ์นประเทศจีนเม่ือปี ค.ศ. 1921 ซ่ึงขณะนั้นยงัมีหลกัธรรมแห่ง
ความจริงหลายอยา่งท่ีคนจ านวนมากยงัไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เช่นความจริงของพระคุณกบัพระบัญญตัิ 
แผ่นดินสวรรค์ กบัชีวตินิรันดร์ พระคุณ กบั บ ำเหน็จ ควำมรอด กบั ชัยชนะ และความเขา้ใจเก่ียวกบั
หลกัความจริงในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้นยงัไม่ลึกซ้ึงพอ ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัความเขา้ใจในพระกิตติคุณ
แห่งความรอดแลว้ จะเห็นวา่ความเขา้ใจในประการหลงัชดัเจนกวา่ เพราะในขณะนั้นมีการเทศนา
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีพร้อมกนัหลายแห่ง เช่นพี่นอ้ง วงัมิงเตา อยูใ่นเมืองเตอ๊ะโจว มณฑลชานตุง พี่นอ้งหญิง 
พิคเวลวงั และรู๊ธลี อยูใ่นเมืองนานกิง และขา้พเจา้กบัพี่นอ้งร่วมงานอ่ืน ๆ อยูใ่นเมืองฟูโจว 
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วำรสำรฟ้ืนฟูฉบับที ่1 

มีปลายปี ค.ศ. 1922 ในเมืองฟูโจว มีบุคคลไดรั้บความรอดเป็นจ านวนมาก และก็เพิ่มข้ึนทุกวนั 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ควรท่ีจะจดัท าวารสารข้ึนฉบบัหน่ึง เพื่อสนองความตอ้งการของบุตรทั้งหลายของพระ
เจา้ แต่ในเวลานั้นเป็นส่ิงท่ียากล าบากมาก ขนาดอธิษฐานเป็นแรมเดือน เราก็ยงัไม่ไดเ้งินแมแ้ต่สตางค์
เดียว เชา้วนัหน่ึงขา้พเจา้ต่ืนข้ึน และกล่าววา่ “ไม่มีประโยชน์อะไรทีจ่ะอธิษฐำนต่อไปอกี เพรำะกำร
อธิษฐำนเช่นนี้เป็นกำรแสดงว่ำเรำไม่มีควำมเช่ือ ส่ิงท่ีเราควรท าเด๋ียวน้ีคือ การเร่ิมตน้เขียนบทความก่อน 
เราจะรอใหพ้ระเจา้ส่งเงินมาถึงมือเราก่อน แลว้เราจึงจะเร่ิมเขียนบทความหรือ ต่อแต่น้ีไปขา้พเจา้จะไม่
อธิษฐานขอเงินอีก แต่จะมุ่งหนา้เขียนบทความไปเร่ือย ๆ” 

เม่ือขา้พเจา้เขียนบทความถึงค าสุดทา้ย ขา้พเจา้ก็พดูวา่ “เงินจะมำแล้ว” และคุกเข่าลงอธิษฐาน
อีกคร้ังโดยทูลต่อพระเจา้วา่ “ข้ำแต่พระเจ้ำบทควำมเขียนเรียบร้อยแล้ว ควรจะส่งพมิพ์แล้ว แต่ยงัไม่มี
เงินแม้สตำงค์เดียว” หลงัจากอธิษฐานแลว้ ขา้พเจา้มีความมัน่ใจอยา่งยิง่วา่พระเจา้ประทานเงินจ านวนน้ี
ให ้ดงันั้นขา้พเจา้สรรเสริญพระองค ์ช่างเป็นส่ิงอศัจรรยเ์หลือเกิน เพราะวา่ทนัทีท่ีขา้พเจา้ลุกข้ึนจากการ
อธิษฐาน ก็ไดย้นิเสียงเคาะประตู ขา้พเจา้คิดวา่คงจะมีคนเอาเงินมาให ้ แต่ก็รู้สึกแปลกใจท่ีเห็นวา่ผูท่ี้มา
นั้นเป็นพี่นอ้งหญิงท่ีร ่ ารวย แต่เป็นคนตระหน่ีคนหน่ึง ซ่ึงปกติไม่เคยมอบถวายเงินทองเลย ขา้พเจา้คิด
วา่เธอคงไม่ไดน้ าเงินมาแน่ ๆ แต่เธอบอกกบัขา้พเจา้วา่ “ท่ีฉนัมาเยีย่มท่านในคร้ังน้ี เพราะมีเร่ืองส าคญั
มาก”  ขา้พเจา้ตอบวา่ “พดูต่อไปซิ” เธอถามวา่ “คนท่ีเป็นคริสเตียนจะถวายเงินไดอ้ยา่งไร?” ขา้พเจา้
บอกกบัเธอวา่ “เราไม่ควรจะใชพ้ิธีแบบพระคมัภีร์เดิมในการถวายสิบลดหน่ึง แต่ควรจะใชต้ามแบบ
พระคมัภีร์ 2 โครินธ์ บทท่ี 9 ขอ้ 7 ท่ีวา่ใหเ้ราถวายตามท่ีพระเจา้ทรงบญัชาเรา เราอาจจะถวายเพียงหน่ึง
ในสอง หน่ึงในสาม หน่ึงในสิบ หรือหน่ึงในยีสิ่บก็ได”้ เธอจึงถามต่อไปวา่ “ฉนัจะใหข้องถวายนั้นท่ี
ไหน” ขา้พเจา้ตอบวา่ “อยา่ใหแ้ก่โบสถ ์ ซ่ึงเป็นปฏิปักษต่์อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หรือใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่เช่ือใน
พระคมัภีร์ และผูท่ี้ไม่เช่ือวา่พระเจา้ไดท้รงไถ่เขาแลว้ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์ ถา้ไม่มีใครใหแ้ก่
โบสถเ์หล่านั้นแลว้ เขาก็ไม่สามารถเทศนาต่อไปได ้ใหเ้ราอธิษฐานก่อนท่ีจะให ้ไม่วา่แก่ผูท่ี้ยากจนหรือ
แก่กิจการงานของพระเจา้ แต่อยา่ใหแ้ก่องคก์ารหรือคณะท่ีไม่ถูกตอ้ง” เธอจึงกล่าววา่ “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ไดบ้อกส่ิงน้ีแก่ฉนัเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียววา่ เจา้น่ีเห็นแก่เงินเสียจริง คร้ังแรกนั้นฉนัไม่ยอม
จ านนในเร่ืองน้ี แต่เด๋ียวน้ีฉนัยอมแลว้ เม่ือเชา้น้ีขณะท่ีฉนัอธิษฐานอยู ่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสแก่ฉนัวา่
เจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งอธิษฐานอีกต่อไป ก่อนอ่ืนรีบควกัเงินออกมาก่อน ดงันั้นฉนัจึงถวายเงิน 30 เหรียญน้ี 
ส าหรับงานของพระองค”์ ขอบพระคุณพระเจา้เงินจ านวนน้ีใชพ้ิมพห์นงัสือ “วารสารฟ้ืนฟู” ไดเ้ป็น
จ านวน 1,400 เล่ม หลงัจากนั้นมีคนอ่ืน ๆ ถวายอีก 30 เหรียญ ซ่ึงก็พอดีส าหรับเป็นค่าไปรษณียากร และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ และน่ีแหละคือวธีิและการเป็นมาของวารสารฟ้ืนฟูฉบบัแรกของเรา 
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กำรเร่ิมต้นทีเ่มืองฟูโจว 

ในตน้ปี ค.ศ. 1923 เราเร่ิมตน้มีการประชุมกนัท่ีศาลาในบา้นของพี่นอ้งในเมืองฟูโจว โดยจดัหา
เกา้อ้ีจากท่ีต่าง ๆ แลว้เชิญเพื่อนบา้นใกลเ้คียงมาฟังพระกิตติคุณ วธีิการเช้ือเชิญคนของเราค่อนขา้งจะ
ไดผ้ลดี เราใหพ้ี่นอ้งแต่ง “ชุดกิตติคุณ” สีขาว แลว้เขียนค าขวญัสั้น ๆ เป็นตน้วา่ “ท่ำนจะต้องตำย” และ 
“เช่ือพระเยซูได้รอด” ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัเส้ือ และแห่ขบวนและร้องเพลงไปตามถนน เพื่อดึงดูด
คนท่ีพบเห็นใหม้าท่ีประชุมของเรา เราท าเช่นน้ีทุกวนั และมีคนมาฟังพระกิตติคุณเตม็ห้องรับแขก 
หอ้งครัว และบริเวณรอบอาคารทุกวนัเช่นกนั เม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเร่ิมตน้ท างานของพระองค ์ ก็มี
คนจ านวนมากไดรั้บความรอด สองอาทิตยห์ลงัเม่ือครบก าหนดการเช่าเกา้อ้ี เราก็ไม่มีเงินจะเช่าต่อไป 
เราจะหยดุการประชุมเพียงนั้นก็ไม่ได ้ ขา้พเจา้จึงประกาศในท่ีประชุมวา่ ผูท่ี้จะมาประชุมคราวต่อไปให้
น าเกา้อ้ีมาเอง และในบ่ายวนันั้นตามเชิงเขา ชางเฉียงซานไดป้รากฏภาพของคนจ านวนมากไม่วา่เด็ก
เล็กหรือผูใ้หญ่ต่างแบกเกา้อ้ีมา ต ารวจต่างรู้สึกประหลาดใจต่อภาพท่ีไดพ้บเห็นน้ี 

ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีมีคนจ านวนนบัร้อยไดรั้บความรอด และไดว้างรากฐานแห่งความรอด 
ลง อยา่งมัน่คงในโอกาสนั้น แต่ก่อนน้ีมีบุคคลจ านวนมากในประเทศจีน ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองความ
รอดอยา่งถ่องแท ้ แต่โดยการประชุมคร้ังนั้น รวมทั้งการป่าวประกาศของพี่นอ้งในท่ีต่าง ๆ ท าใหพ้ี่นอ้ง
จ านวนมากเร่ิมมีความเขา้ใจข้ึน 

เร่ิมเช่ำสถำนทีป่ระชุม 

หลงัจากเราไดเ้ร่ิมมีการประชุมกนัประมาณ 1 เดือน หลายคนในพวกเราต่างรู้สึกวา่ เราควรจะมี
สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการประชุมของเราเอง แต่เน่ืองจากเราขาดเงิน จึงไม่สามารถเช่าสถานท่ีใดท่ี
หน่ึงได ้ อยา่งไรก็ตามครอบครัวตระกลู โห ซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีไดรั้บความรอดทั้งครอบครัวไดบ้อก
ขา้พเจา้วา่เขาจะใหเ้ราเช่าบา้นในอตัราเดือนละ 9 เหรียญ ขา้พเจา้จึงกลบัมาอธิษฐานร่วมกบัพี่นอ้งหลาย
คน เพื่อทูลขอพระเจา้ใหป้ระทานเงินแก่เราจ านวนหน่ึง ส าหรับจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนท่ีเราจะ
ยา้ยเขา้ไปอยู ่

ขา้พเจา้เดินทางไปต าบลหม่าเจียงท่ีเมืองฟูโจวทุกวนัเสาร์ เพื่อสามคัคีธรรมกบัพี่นอ้งหญิง บาร
เบอร์ ซ่ึงมาจากองักฤษ เม่ือพบท่านคร้ังน้ี ท่านบอกขา้พเจา้วา่ “ในท่ีน้ีมีเงิน 27 เหรียญ ซ่ึงพี่นอ้งผูห้น่ึง
มอบใหคุ้ณเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อพระราชกิจของพระเจา้” เงินจ านวนน้ีใชช้ าระค่าเช่าได ้ 3 เดือนพอดี ตอน
ขากลบัขา้พเจา้จึงไม่รีรอท่ีจะจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ 3 เดือน หลงัจากนั้นเราอธิษฐานต่อพระเจา้อีก และ
พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมให้แก่เรา ทั้งหมดน้ีคือการเร่ิมตน้ของงานในเมืองฟูโจว 
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กำรฟ้ืนฟูอนัยิง่ใหญ่ 

ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นการฟ้ืนฟูท่ียิง่ใหญ่เช่นน้ีมาก่อนเลย ทุกวนัต่างมีคนไดรั้บความรอดเป็น
จ านวนมาก คลา้ยกบัวา่ใครก็ตามท่ีมาสัมผสักบัเราก็จะไดรั้บความรอดทนัที ในขณะนั้นขา้พเจา้ก าลงั
เรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัทินด้ี ในเมืองฟูโจวทุกเชา้ เวลา 5.00 น. ขา้พเจา้เห็นคนนัง่อ่านพระคมัภีร์อยู่
ทัว่ไปในมหาวทิยาลยั ซ่ึงนบัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยคน ส่วนการอ่านนิยายซ่ึงเคยเป็นส่ิงท่ีนิยมมาก่อน 
กลบัตอ้งท ากนัอยา่งแอบ ๆ ซ่อน ๆ 

เวลานั้นการอ่านพระคมัภีร์เป็นท่ีนิยมและถือวา่เป็นเกียรติมาก ในวทิยาลยัเรามีชั้นเรียนทั้งหมด 
8 ชั้นเรียน แต่ละชั้นมีหวัหนา้นกัเรียน และอาจารยผ์ูป้กครอง เป็นส่ิงท่ีน่าแปลกใจท่ีพวกเขาเหล่านั้น
ต่างไดรั้บความรอดหมดทุกคน ไม่เวน้แมแ้ต่นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งพี่นอ้ง กวาง ซีเวย ์ซ่ึงเป็นแชมป์
เทนนิสแห่งมณฑลฮกเก้ียนติดต่อกนัมาหลายปี ทุกวนัจะมีคนมากกวา่ 60 คนถือธงเดินเป็นขบวนพร้อม
เคร่ืองดนตรีและใบปลิวไปแจกตามถนนต่าง ๆ ยงัผลใหเ้มืองฟูโจว ซ่ึงมีประชากรประมาณ 1 แสนคน 
สะเทือนไปทั้งเมือง โดยการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราไดเ้ร่ิมตน้มีการประชุมกนั และเม่ือมี
คนไดรั้บความรอดมากข้ึน งานของเราก็แผข่ยายไปยงัหมู่บา้นใกลเ้คียง 

ฐำนของคริสตจักร 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1921-1923 มีการประชุมฟ้ืนฟูในท่ีต่าง ๆ กนั มีหลายคนคิดวา่ประชุมเช่นน้ีจะ
สามารถน าคนมาหาพระเจา้ไดม้าก แต่พระเจา้ทรงน าพาใหข้า้พเจา้เห็นวา่ พระประสงคข์องพระองคมี์
มากวา่นั้น คือให้ทุกคนทีไ่ด้รับควำมรอดน้ัน สำมำรถยนือยู่บนฐำนแห่งควำมเป็นหน่ึงของท้องถิ่น และ
เป็นตัวแทนแห่งคริสตจักรของพระเจ้ำในโลกนี้ และยนืหยดัเป็นพยานเพื่อพระองค ์ แต่ผูร่้วมงานอีก
จ านวนหน่ึงต่างก็มีความเห็นแตกต่างกนัในคริสตจกัร ดงันั้นขา้พเจา้จึงตั้งใจศึกษาหนงัสือกิจการของ
อคัรทูต และเห็นวา่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะก่อตั้งคริสตจกัรทอ้งถ่ินข้ึนในแต่ละเมืองส่ิงน้ี
เปรียบเสมือนแสงสวา่งท่ีส่องมายงัขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็เขา้ใจถึงพระประสงคข์องพระองค ์ โดยการ
เปิดเผยของพระเจา้น้ีจึงเกิดปัญหาข้ึนท่ามกลางผูร่้วมงานดว้ยกนั ผูท่ี้ไม่ไดเ้ห็นแสงสวา่งน้ี จึงมีความ
คิดเห็นขดัแยง้ในประเด็นส าคญัของการท างานท่ามกลางเรา เขาต่างรู้สึกวา่เราควรจะมีความ
กระตือรือร้นในงานฟ้ืนใจและงานประกาศพระกิตติคุณ เพราะผลของงานเหล่านั้นอาจจะเห็นไดง่้าย แต่
ในขณะนั้นขา้พเจา้มีความรู้สึกอยา่งแรงกลา้ท่ีจะตั้งคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้
ขา้พเจา้ไดเ้ห็น โดยลดความส าคญัของงานดา้นอ่ืนลง ขณะท่ีผูร่้วมงานท่ีอาวุโสกวา่ ออกไปท างานดา้น
ประกาศกิตติคุณ ขา้พเจา้ไดท้  าตามนิมิตท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็น เน่ืองจากเราสองคนต่างไดรั้บแสงสวา่งในการ
ปฏิบติังานท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นวธีิการท างานของเราก็แตกต่างกนัไปดว้ย คนหน่ึงท าเพื่อการประชุม
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หนุนใจและประกาศพระกิตติคุณส่วนอีกคนหน่ึงท าเพื่อการก่อตั้งคริสตจกัรในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ส่ิงท่ีองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงส าแดงแก่ขา้พเจา้นั้นมองเห็นไดอ้ยา่งแจ่มชดัภายในเวลาไม่นาน พระองคจ์ะทรง
ก่อตั้งคริสตจกัรทอ้งถ่ินข้ึนในเมืองต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่ในประเทศจีน ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้หลบัตา 
ขา้พเจา้เห็นนิมิตเช่นน้ีจริง ๆ (เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ในปี ค.ศ. 1949 ในประเทศจีนไดมี้คริสตจกัรทอ้งถ่ิน
ต่าง ๆ เกิดข้ึนประมาณ 400-500 แห่ง) 

หลกีเลีย่งกำรแตกแยก 

ในปี ค.ศ. 1924 มีผูร่้วมงานบางคนไม่พอใจขา้พเจา้ และพระเจา้ทรงยอมใหค้ริสตจกัรของ
พระองคใ์นเมืองฟูโจวถูกทดลอง เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการแตกแยก ขา้พเจา้จึงเดินทางออกจากเมืองฟูโจว 
และหลงัจากนั้นก็ไดรั้บการทรงเรียกจากพระเจา้ ใหไ้ปเยีย่มเมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ
ท่ีเรียกวา่เอเชียอาคเนย ์ขณะเดียวกนัในเมืองต่าง ๆ ก็เร่ิมมีการประชุมของคริสตจกัรข้ึน 

ประมาณเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1925 ขา้พเจา้ไดก้ลบัมาและเช่าท่ีพกัแห่งหน่ึงในต าบลหอโลซิง 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ทางชายทะเลของเมืองฟูโจว โดยมีจุดประสงคท่ี์จะพกัอาศยัท่ีนัน่ ในเวลานั้น 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ควรจะจดัพิมพห์นงัสือท่ีเนน้หนกัไปในทางหลกัควำมจริงแห่งควำมรอด และหลกัควำม
จริงแห่งคริสตจักร และการพยากรณ์ดว้ย ความตั้งใจดั้งเดิมของขา้พเจา้ในการจดัท าหนงัสือซ่ึงช่ือวา่ 
“วารสารคริสเตียน” เพียงเพื่อเป็นหนงัสือท่ีออกชัว่คราว ในปี ค.ศ. 1925 เราไดพ้ิมพข้ึ์น 2 ฉบบั ในปี 
ค.ศ. 1926 10 ฉบบั และเน่ืองจากมีผูต้อ้งการหนงัสือน้ีอยา่งไม่หยดุย ั้ง จึงไดเ้พิ่มเป็น 12 ฉบบั ในปี ค.ศ. 
1927 

ในคร่ึงปีแรกของปี ค.ศ. 1926 ขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มเมืองแอมอย กู่ล่างอิ จงัโจว และถงอนั และได้
เป็นพยานท่ีนัน่ มีคนเป็นจ านวนมากไดรั้บความรอดในปีนั้น คร่ึงปีหลงัขา้พเจา้ไดไ้ปยงัเมืองเหล่านั้น
อีก ในคร้ังน้ีขา้พเจา้ตอ้งน าการประชุม เขียนบทความและเขียนจดหมายโตต้อบอีกดว้ย จึงรู้สึกเหน่ือย
มากและเร่ิมไม่สบาย ในตอนแรกขา้พเจา้ก าหนดใหมี้การประชุม 10 วนัดว้ยกนั แต่ในวนัท่ี 9 ขา้พเจา้ได้
ลม้ป่วยลงผูร่้วมงานอ่ืน ๆ จึงรับช่วงงานต่ออีกหลายวนั ดงันั้นงานทางใตข้องฮกเก้ียน พร้อมทั้งการ
ประชุมท่ี แอมอย ถงอนัและในต าบลใกลเ้คียงจึงไดเ้ร่ิมข้ึนในคร่ึงปีหลงัของ ค.ศ. 1926 

มีแพทยบ์างคนบอกขา้พเจา้วา่โรคของขา้พเจา้อาจมีอนัตรายถึงชีวติ และคาดวา่ จะอยูไ่ดอี้กไม่
เกิน 2-3 เดือน ขา้พเจา้ไม่หว ัน่กลวัต่อความตาย แต่ก็อดคิดไม่ไดว้า่ บทเรียนต่าง ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบ
และเรียนรู้จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในระหวา่งหลายปีท่ีผา่นมานั้น ยงัไม่ไดถ่้ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษร
และขา้พเจา้จะยอมใหส่ิ้งเหล่าน้ีตามขา้พเจา้ไปส้ินสุดท่ีหลุมฝังศพหรือ ดงันั้นขา้พเจา้จึงเตรียมตวัเพื่อ
เขียนหนงัสือเร่ือง “มนุษย์ฝ่ำยวญิญำณ” ข้ึน 
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ต่อมาขา้พเจา้มาถึงเมืองนานกิงและทราบวา่มีพี่นอ้งชายหญิง จ านวนหน่ึงไดย้นืหยดัอยูบ่นฐาน
ของความเป็นหน่ึงในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และรับศีลหกัขนมปังร่วมกนั ขา้พเจา้จึงไปร่วมระลึกถึงองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ กบัพี่นอ้งเหล่านั้น ขณะนั้นพี่นอ้ง กวาง ซี เวย ์ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของขา้พเจา้ก าลงั
เรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัจินหนิงไดแ้นะน าขา้พเจา้ไปประกาศในมหาวทิยาลยันั้น มีพี่นอ้ง 2 คนไดรั้บ
ความรอดและเราไดต้อ้นรับเขามาหกัขนมปังร่วมกนั น่ีเป็นการเร่ิมตน้ของงานในเมืองนานกิง 

กลบัมำสู่เมืองเซ่ียงไฮ้ 

เพื่ออุทิศตวัขา้พเจา้เองในการเขียนหนงัสือเร่ือง “มนุษยฝ่์ายวญิญาณ” ขา้พเจา้จึงออกจากเมือง
นานกิงไปสู่ชนบทแห่งหน่ึง ช่ือ วซีู ในท่ีนั้นขา้พเจา้ไดเ้ขียนหนงัสือ 4 ตอนแรก แต่มีเหตุการณ์ทาง
ทหารเกิดข้ึนในเมืองนานกิง เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1927 โดยเหตุท่ีไม่สามารถติดต่อกบัพี่นอ้งชายหญิง
ในบางแห่งได ้ ขา้พเจา้จึงตอ้งออกจากชนบทนั้นไปยงัเมืองเซ่ียงไฮ ้ เม่ือไปถึงขา้พเจา้ก็ทราบวา่ก่อน
หนา้ท่ีขา้พเจา้จะมาถึงไดมี้พี่นอ้งชายหญิง มาจากท่ีต่าง ๆ กนัหลายคนและมีการประชุมหกัขนมปังท่ี
บา้นของพี่นอ้งหญิง พี่ซิส วงั ในหมู่บา้นตระกลูซิน เม่ือเรามาพร้อมหนา้กนัแลว้ ก็ไดย้า้ยท่ีประชุมของ
เราไปอยูท่ี่หมู่บา้น เกิงซ่ิงล่ี และยา้ยหอ้งสมุดกิตติคุณจากต าบลหอโลซิง ไปไวท่ี้เมืองเซ่ียงไฮ ้

กำรประชุมพเิศษคร้ังที ่1 

ปลายปี ค.ศ. 1927 เรามีการประชุมอธิษฐานทุกวนั ผูรั้บเช่ือในเมืองและรอบ ๆ เมืองผงิหยาง 
มณฑลเจอ๊ะเจียง ซ่ึงอยูท่างเหนือของแม่น ้าแยงซี ต่างไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งมากจากหนงัสือค า
พยานท่ีเราเขียนข้ึน เขาเหล่านั้นจึงเร่ิมติดต่อทางจดหมายกบัเรา เราทราบวา่เขาทั้งหลายมีความกระหาย
และพร้อมท่ีจะไดรั้บการสอนอบรม เรายงัรู้สึกอีกวา่มีผูรั้บเช่ืออีกเป็นจ านวนมากในประเทศจีน ท่ี
ตอ้งการเช่นนั้น จึงไดพ้ิจารณาใหมี้การประชุมพิเศษส าหรับเขาเหล่านั้น ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1928 เรา
ไดเ้ช่าสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีถนนฮะถง หมู่บา้นเหวินเตอะหล่ี ในเมืองเซ่ียงไฮ ้และเร่ิมตน้การประชุมพิเศษ
ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ หวัขอ้ส าคญัในการเทศนาคร้ังนั้นคือ “พระประสงค์ของพระเจ้ำ” และ “ชัยชนะ
ของพระเยซูคริสต์” เรายงัไดก้ล่าวถึงปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเป็นหลกัความจริงเก่ียวกบัคริสตจกัรมีพี่นอ้งชาย
หญิงมาจากท่ีอ่ืนประมาณ 20-30 คน และพระเจา้ไดท้รงใหแ้สงสวา่งแก่เขา ใหรู้้วา่จะเดินในทางแห่ง
ชีวติไดอ้ยา่งไร เขาแกปั้ญหาเก่ียวกบัการรับศีลบพัติศมาในน ้าดว้ยตวัเอง ละทิ้งองคก์ารหรือคณะท่ี
สังกดัอยู ่และอยา่งอ่ืนในท านองเดียวกนั ส่ีปีท่ีผา่นมา มีพี่นอ้ง 7-8 ร้อยคนไดรั้บความรอดและฟ้ืนใจข้ึน
อีกคร้ังหน่ึง ในภาคเหนือของแม่น ้าโยป มีสถานท่ีประชุมของคริสตจกัร 10 กวา่แห่ง ทางเมืองผงิหยาง 
และไทซุ่น ก็มีการประชุมของคริสตจกัร 10 กวา่แห่งเช่นกนั มีคนไดรั้บความรอดประมาณ 4,000 คน 
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และไดรั้บการฟ้ืนใจดว้ยพระเจา้ไดท้รงกระท างานเหล่าน้ีโดยพระองคเ์องในทุกแห่ง ซ่ึงมิใช่เพียงการ
เร่ิมตน้ในระยะน้ีเท่านั้น 

หลงัจากไดย้า้ยมาสู่บา้นเหวินเตอะหล่ี ในปี ค.ศ. 1928 เราไดต้ดัสินใจพิมพห์นงัสือ “วารสาร
ฟ้ืนฟ”ู ต่อไป หลงัจากท่ีหนงัสือ “วารสารคริสเตียน” ไดห้ยดุพิมพแ์ลว้ ในปี ค.ศ. 1930 เราไดจ้ดัพิมพ์
หนงัสือเก่ียวกบับทบนัทึกการศึกษาพระคมัภีร์ข้ึนอีกฉบบัหน่ึง 

ระหวา่ง 2-3 ปี ในเมืองเซ่ียงไฮ ้ผูร่้วมงานของเรามีจุดประสงคท่ี์จะใหค้ริสเตียนทั้งหลายติดตาม
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เรียนรู้หลกัธรรมในพระคมัภีร์และการทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น และ
ไม่เคยหวงัวา่จะมีใครท่ีจะมาอยูฝ่่ายเรา น่ีไม่ใช่นโยบายแยกตวัเอง หรือถือวา่ตวัเราเท่านั้นท่ีถูกตอ้ง
เสมอ ความมุ่งหมายของเราคือ ยนิดีนอ้มรับส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายและสัตยซ่ื์อจนถึงท่ีสุด ขา้พเจา้
เขียนหนงัสือเร่ือง “มนุษย์ฝ่ำยวญิญำณ” ในขณะท่ีขา้พเจา้ป่วยหนกัอยู ่และเม่ือขา้พเจา้เขียนจบอาการก็
ยิง่ทรุดหนกัลงถึงกบัตอ้งนอนอยูบ่นเตียงตลอดเวลา และเน่ืองจากพลบัพลาชีวติของขา้พเจา้ในโลกน้ีดู
คลา้ยจะส้ินสุดแลว้ จึงไม่มีกิจการท่ีส าคญัในระหวา่ง 2-3 ปี แรกท่ีขา้พเจา้อยูใ่นเมืองเซ่ียงไฮ ้แต่งานต่าง 
ๆ ไดเ้ร่ิมตน้อยา่งแทจ้ริงใน 2 ปี ต่อมา ในปี ค.ศ. 1931 ไดมี้การประชุมพิเศษอีกคร้ังหน่ึง หวัขอ้ข่าว
ประเสริฐคร้ังน้ีมี 2 หวัขอ้ดว้ยกนั คือ “พนัธสัญญำใหม่” และ “พระปัญญำของพระเจ้ำ” ในการประชุม
คร้ังน้ีมีพี่นอ้งชายหญิงมาจากท่ีอ่ืนมากกวา่คร้ังแรก 

พระเจ้ำทรงเป็นผู้รักษำข้ำพเจ้ำ 

ขา้พเจา้เร่ิมป่วยในปี ค.ศ. 1924 แรกเร่ิมรู้สึกไม่ค่อยสบายและเจบ็หนา้อกเล็กนอ้ย ขา้พเจา้ไม่
ทราบวา่เกิดอะไรข้ึนกบัขา้พเจา้ นายแพทย ์ เอส.เอช.วอง บอกกบัขา้พเจา้วา่ “ขา้พเจา้รู้วา่ท่านมีความ
เช่ือมัน่ในพระเจา้ของท่านก็จริง แต่ท่านจะยนิยอมใหข้า้พเจา้ตรวจและวนิิจฉยัโรคของท่านสักหน่อยได้
หรือไม่?” ภายหลงัท่ีตรวจอาการของขา้พเจา้แลว้ ท่านก็พูดกบัพี่นอ้งเตอ๊ะมิง วงั ดว้ยเสียงเบา ๆ ขา้พเจา้
ถามถึงผลของการตรวจโรค เขาต่างไม่ยอมบอก ขา้พเจา้จึงพดูกบัเขาวา่ “ขา้พเจา้ไม่กลวัหรอก ขอบอก
ความจริงกบัขา้พเจา้เถิด” นายแพทยว์อง จึงไดบ้อกกบัขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้เป็นวณัโรคอยา่งร้ายแรง ตอ้ง
พกัผอ่นนาน ๆ ในคืนนั้นขา้พเจา้นอนไม่หลบั รู้สึกวา่จะไม่สามารถเผชิญหนา้กบัพระเจา้ได ้ ถา้ไปเฝ้า
พระองคโ์ดยไม่ท างานท่ีพระองคท์รงมอบหมายใหเ้สร็จส้ิน และรู้สึกกลุม้อกกลุม้ใจมาก ต่อมาขา้พเจา้
ตดัสินใจไปยงัชนบทแห่งหน่ึงเพื่อพกัผอ่นและสามคัคีธรรมกบัพระเจา้อยา่งสงบ ขา้พเจา้ถามพระองค์
วา่ “น ้าพระทยัของพระองค ์ ส าหรับขา้พเจา้คืออะไร? ถา้ขา้พเจา้ตอ้งสละชีวติของขา้พเจา้เองใหก้บั
พระองค ์ ข้ำพเจ้ำไม่กลวัควำมตำยน้ันเลย แต่ขอพระองค์ทรงโปรดส ำแดงน ำ้พระทยัของพระองค์เอง” 
เป็นเวลา 6 เดือน ท่ีขา้พเจา้มองไม่เห็นน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่มีความสุขอยูภ่ายใน ดว้ยรู้วา่พระเจา้ไม่
ทรงผดิพลาดแน่ ในเวลานั้นขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายท่ีส่งมาจากหลายทิศหลายทาง ซ่ึงไม่ใช่ถอ้ยค าปลอบ
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ประโลมใจขา้พเจา้ แต่กลบัติเตียนขา้พเจา้วา่ท างานหนกัเกินไป ไม่สนใจสุขภาพของตวัเอง และมีพี่นอ้ง
คนหน่ึงใชพ้ระคมัภีร์เอเฟซสั บทท่ี 5 ขอ้ 29 ติเตียนขา้พเจา้วา่ไม่ทะนุถนอมร่างกายของตนเอง 

ต่อมาไม่นานพี่นอ้ง จี กุย เฉิน ท่ีเมืองนานกิง ไดเ้ขียนจดหมายถึงขา้พเจา้ขอร้องใหข้า้พเจา้ไป
พกัผอ่นท่ีบา้นเขา เพื่อช่วยเขาแปลหลกัสูตรการศึกษาพระคมัภีร์ทางไปรษณียข์องสถาบนันายแพทย ์ ซี.
ไอ สโคฟิลด ์ ในเวลานั้นมีพี่นอ้งกวา่ 30 คนมาร่วมสนทนากบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้รึกษากบัพี่นอ้งถึง
ปัญหาคริสตจกัร และรู้ความจริงวา่พระหตัถข์องพระเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้ พระองคท์รงประสงคท่ี์จะ
ใหข้า้พเจา้ คืนกลบัสู่นิมิตที่ข้ำพเจ้ำได้เห็นในคร้ังแรกน้ัน ไม่เช่นนั้นแลว้ ขา้พเจา้ก็คงจะเดินไปในทางท่ี
นกัเทศน์ผูท้  าการฟ้ืนใจทั้งหลายเดินกนั 

วนัเวลาผา่นไปโดยท่ีโรคนั้นไม่มีทีท่าวา่จะทุเลาลง ขา้พเจา้ไดไ้ปหาแพทยช์าวเยอรมนัท่ีมี
ช่ือเสียงคนหน่ึง เขาไดท้  าการเอก็ซเรยป์อดขา้พเจา้ และภายหลงัขา้พเจา้ ไดข้อร้องใหเ้ขาเอ็กซเรยอี์ก
คร้ังหน่ึง เขาบอกวา่ไม่จ  าเป็นแลว้ และไดเ้อาเอก็ซเรยข์องคนไขอี้กคนหน่ึงให้ดู แลว้กล่าววา่ “อาการ
ของคนไขน้ี้ดีกวา่ท่านเสียอีก แต่เขาไดต้ายไปแลว้หลงัจากเอก็ซเรยรู์ปน้ีไดเ้พียง 2 อาทิตย ์ ไม่จ  าเป็นท่ี
ท่านจะตอ้งมาหาขา้พเจา้อีก เพราะขา้พเจา้ไม่ตอ้งการหาก าไรจากท่าน” ขา้พเจา้กลบับา้นดว้ยความ
ผดิหวงั แมข้า้พเจา้ยงัสามารถใชค้วามพยายามเขียนหนงัสือบางเร่ืองและสามารถศึกษาพระคมัภีร์ได ้แต่
ก็รู้สึกวา่เหน่ือยเหลือเกิน ขา้พเจา้มีไขสู้งในทุกบ่าย พอตกกลางคืนก็มีเหง่ือออกและนอนไม่หลบั มีพี่
นอ้งบางคนแนะน าขา้พเจา้ใหพ้กัผอ่นมากข้ึน แต่ขา้พเจา้กลบัตอบวา่ “ขา้พเจา้กลวัวา่ขา้พเจา้จะพกัผอ่น
มากเกินไปจนสนิมข้ึน” ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่แมข้า้พเจา้จะอยูไ่ดอี้กไม่นานก็จริง แต่เช่ือวา่พระเจ้ำทรง
เป็นก ำลงัของข้ำพเจ้ำ และ ข้ำพเจ้ำปรำรถนำทีจ่ะท ำงำนเพือ่พระองค์จนกว่ำจะส้ินลมหำยใจ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงทูลต่อพระเจา้วา่หากมีกิจการใดท่ีพระองคท์รงประสงคใ์หข้า้พเจา้ท ายงัคัง่คา้งอยู ่ และ
พระองคย์งัทรงตอ้งการใหข้า้พเจา้ท า ขอใหพ้ระองคท์รงรักษาชีวติของขา้พเจา้ไวด้ว้ย มิฉะนั้นขา้พเจา้
ไม่ประสงคส่ิ์งใดอีกแลว้ 

ในระยะแรก ขา้พเจา้ยงัสามารถลุกข้ึนได ้ แต่ต่อมาภายหลงัขา้พเจา้แทบจะลุกไม่ไดเ้ลย เม่ือมี
คนขอร้องใหข้า้พเจา้น าการประชุมประกาศกิตติคุณ ขา้พเจา้จึงตอ้งใชค้วามพยายามและทูลขอก าลงัจาก
พระเจา้ เพื่อท่ีจะพาสังขารอนัร่วงโรยเตม็ทีใหลุ้กข้ึน ในระหวา่งการเดินทางไปยงัท่ีประชุมขา้พเจา้ตอ้ง
อาศยัเสาไฟฟ้าพิงเพื่อพกับรรเทาอาการเหน่ือยหอบเป็นระยะ ๆ ไป ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้ท าอยา่งนั้นขา้พเจา้
ไดร้้องต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “หำกข้ำพเจ้ำจะตำยเพือ่พระองค์ในคร้ังนี ้ กเ็ป็นกำรคุ้มค่ำ” พี่นอ้งบาง
คนเม่ือรู้เร่ืองน้ีเขา้ก็ดุด่าวา่ขา้พเจา้ไม่สนใจต่อสุขภาพของตนเองเลย ขา้พเจา้เพียงตอบวา่ “ข้ำพเจ้ำรัก
พระองค์และยอมสละชีวติเพือ่พระองค์” หลงัจากอธิษฐานมากวา่ 1 เดือน ขา้พเจา้รู้สึกวา่ควรจะเขียน
หนงัสือเก่ียวกบัส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบและเรียนรู้จากพระเจา้สักเล่มหน่ึง ในอดีตขา้พเจา้คิดวา่คนเราไม่
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ควรเขียนบทประพนัธ์จนกวา่จะอาวโุสพอ แต่เม่ือขา้พเจา้รู้ตวัวา่ขา้พเจา้จะตอ้งจากโลกน้ีไปในไม่ชา้ 
ขา้พเจา้จึงตอ้งรีบลงมือก่อนท่ีชีวติของขา้พเจา้จะมืดมนและอบัเฉา ดงันั้นขา้พเจา้จึงเช่าบา้นเล็ก ๆ หลงั
หน่ึงในเมือง ว ู ซี มณฑลเจียงซู แลว้ขงัตวัเองเพื่อเขียนหนงัสืออยูใ่นหอ้งตลอดวนั ขณะนั้นโรคของ
ขา้พเจา้ไดก้ าเริบมากข้ึน จนขา้พเจา้ไม่สามารถนอนลงเวลาเขียนหนงัสือขา้พเจา้ก็นัง่อยูบ่นเกา้อ้ีท่ีมี
พนกัสูง และทาบหนา้อกไวก้บัโตะ๊ เพื่อกดดนัทั้งหนา้และหลงัเป็นการช่วยบรรเทาอาการปวดตรง
บริเวณหนา้อก ซาตานก็พดูกบัขา้พเจา้วา่ “เจ้ำจะต้องตำยในไม่ช้ำ เหตุใดจึงไม่ตำยอย่ำงสบำย ๆ เล่ำ 
ท ำไมต้องตำยอย่ำงเจ็บปวดและทรมำนอย่ำงนี้” ขา้พเจา้ยอ้นตอบซาตานวา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำต้องกำร
ให้ข้ำเป็นอย่ำงทีเ่ป็นอยู่นี ้เจ้ำจงไปเสียให้พ้น” ส่ีเดือนท่ีขา้พเจา้เขียนหนงัสือ “มนุษยฝ่์ายวญิญาณ” ทั้ง 3 
ภาค ขา้พเจา้มีทั้งเลือด เหง่ือ และน ้าตา แต่ขา้พเจา้ก็ไดพ้ึ่งในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลาทุกคร้ังท่ี
ขา้พเจา้เขียนจบตอน ขา้พเจา้ก็กล่าวแก่ตนเองวา่ “น่ีเป็นค ำพยำนคร้ังสุดท้ำยที่ข้ำพเจ้ำจะให้แก่
คริสตจักร” แมก้ารเขียนหนงัสือเล่มน้ีจะอยูใ่นท่ามกลางความยากล าบากแต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่พระเจา้ทรง
อยูใ่กลชิ้ดขา้พเจา้เป็นพิเศษ มีบางคนคิดวา่ขา้พเจา้ไดรั้บการลงโทษจากพระเจา้ เช่น พี่นอ้ง เฉิน ได้
เขียนจดหมายถึงขา้พเจา้วา่ “ท่านก าลงัท าตวัเกินก าลงัและคงมีสักวนัท่ีท่านจะตอ้งเสียใจ” ขา้พเจา้ตอบ
วา่ “ข้ำพเจ้ำรักพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ และควรมีชีวติอยู่เพือ่พระองค์” 

แมห้นงัสือ “มนุษยฝ่์ายวญิญาณ” จะเขียนเรียบร้อยแลว้ แต่การจดัพิมพน์ั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน 
ประมาณ 4,000 เหรียญ โดยท่ีเราไม่มีทุนทรัพยอ์ะไรอยูใ่นมือเลย ขา้พเจา้จึงอธิษฐานกราบทูลความ
ตอ้งการน้ีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โดยมีพี่นอ้งผูร่้วมงานเพียง 4 คนเท่านั้นท่ีรู้เร่ืองน้ี ในไม่ชา้พระเจา้ก็ได้
ทรงจดัเตรียมเงิน 400 เหรียญใหเ้รา และเราไดเ้ซ็นสัญญากบัโรงพิมพเ์พื่อจะพิมพห์นงัสือเล่มน้ี โดยตก
ลงกนัวา่ถา้เราไม่จ่ายเงินเป็นงวด ๆ เราไม่เพียงแต่จะเสียเงินล่วงหนา้จ านวน 400 เหรียญ ท่ีจ่ายเป็นเงิน
สดไปแลว้ แต่ยงัตอ้งเสียเงินค่าปรับฐานผดิสัญญาอีกดว้ย เราจึงอธิษฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งร้อนรน
และเม่ือทางโรงพิมพม์ารับเงิน พระเจา้ก็ทรงจดัเตรียมไวใ้หเ้ขาตรงเวลาทุกคร้ัง เม่ือเขาเห็นวา่เราเป็นผูท่ี้
เช่ือถือไดเ้ช่นน้ีจึงพดูวา่ “ไม่มีใครเลยท่ีจะจ่ายเงินไดต้รงเวลาเท่ากบัคนในคริสตจกัร” 

หลงัจากหนงัสือเล่มน้ีไดพ้ิมพอ์อกมาแลว้ ขา้พเจา้ก็อธิษฐานต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “ขอ
พระองค์ทรงโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์จำกไปด้วยสันติสุขเถิด” ในตอนนั้นโรคของขา้พเจา้ไดเ้พิ่ม
ความร้ายแรงมากข้ึน ขา้พเจา้ไม่สามารถนอนหลบัในเวลากลางคืน และตอ้งต่ืนข้ึนมานอน
กระสับกระส่ายอยูบ่นเตียงในกลางดึก ร่างกายของขา้พเจา้เหลือเพียงหนงัหุม้กระดูก มีเหง่ือออกมาใน
เวลากลางคืน เสียงก็แหบ มีพี่นอ้งหญิงหลายท่านไดผ้ลดัเวรกนัมาเฝ้าขา้พเจา้ คนหน่ึงเป็นพยาบาล เธอ
ตอ้งร้องไหทุ้กคร้ังท่ีเห็นขา้พเจา้และกล่าวกบัพี่นอ้งวา่ “ฉนัไดเ้ห็นคนไขม้ามาก แต่ไม่เคยเห็นใครน่า
สงสารเท่าท่านเลย ฉนัเกรงวา่ท่านจะมีชีวติอยูไ่ดอี้กเพียง 3-4 วนัเท่านั้น” มีคนน าเร่ืองน้ีมาบอกกบั
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ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็ตอบวา่ “ขอให้เป็นจุดจบของข้ำพเจ้ำเถิด ข้ำพเจ้ำเองกท็รำบว่ำข้ำพเจ้ำจะต้องตำยใน
ไม่ช้ำ” พี่นอ้งคนหน่ึงไดโ้ทรเลขบอกกล่าวไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ วา่ไม่มีหวงัส าหรับขา้พเจา้อีกแลว้ 
และแนะน าใหเ้ขาทั้งหลายเลิกอธิษฐานเผื่อขา้พเจา้ วนัหน่ึงขา้พเจา้ไดทู้ลถามพระเจา้วา่ “เหตุใด
พระองค์จึงทรงเรียกข้ำพเจ้ำกลบัไปเร็วเช่นนีเ้ล่ำ?” ขา้พเจา้สารภาพส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดล่้วงเกินต่อพระองค์
ทั้งหมด ในขณะเดียวกนัก็สารภาพกบัพระองคว์า่ ขา้พเจา้ขาดความเช่ือ และไดอุ้ทิศตวัในการอดอาหาร
อธิษฐาน 3 โมงเยน็ของวนันั้น ขา้พเจา้ทูลต่อพระองคว์า่ ขา้พเจา้จะไม่ท าส่ิงใด นอกเหนือจากท่ี
พระองคท์รงประสงคใ์หข้า้พเจา้ท า ในขณะเดียวกนัพี่นอ้งผูร่้วมงานทั้งหลายก็ร่วมใจกนัอธิษฐานอยา่ง
ร้อนรนเพื่อขา้พเจา้ในบา้นของพี่นอ้งหญิง รู๊ธ ลี ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลนกัเม่ือขา้พเจา้อธิษฐานต่อพระเจา้เพื่อให้
พระองคป์ระทานความเช่ือมัน่แก่ขา้พเจา้พระองคไ์ดท้รงประทานพระวจนะของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ ซ่ึง
ขา้พเจา้ไม่อาจจะลืมไดเ้ลย ประโยคแรกก็คือ “มีชีวติเป็นอยู่โดยควำมเช่ือ” โรมบทท่ี 1 ขอ้ 17 พระ
คมัภีร์ภาษาไทยแปลวา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวติด ำรงอยู่โดยควำมเช่ือ” ประโยคท่ี 2 คือ “ตั้งมั่นโดย
ควำมเช่ือ” 2 โครินธ์ บทท่ี 1 ขอ้ 24 ภาษาไทยแปลวา่ “ตั้งอยู่ในควำมเช่ือ” ประโยคท่ี 3 คือ “ด ำเนินโดย
ควำมเช่ือ” 2 โครินธ์ บทท่ี 5 ขอ้ 7 โดยพระวจนะเหล่าน้ีขา้พเจา้จึงเตม็ไปดว้ยความสุข และมีความ
เช่ือมัน่ในพระวจนะของพระองค ์ เพราะพระคมัภีร์ตรัสวา่ “ใครเช่ือก็ท ำให้ได้ทุกส่ิง” มาระโก บทท่ี 9 
ขอ้ 23 ขา้พเจา้จึงขอบพระคุณพระเจา้และสรรเสริญพระองค ์ เพราะพระองคท์รงประทานพระวจนะ
ของพระองคเ์องแก่ขา้พเจา้ และขา้พเจา้เช่ือวา่ “พระเจ้ำทรงรักษำข้ำพเจ้ำแล้ว” ขา้พเจา้ไม่ตอ้งตายแลว้ 
ขา้พเจา้มีชีวติอยูแ่ลว้โดยความเช่ือ 

ความเช่ือของขา้พเจา้ถูกทดลองทนัที เพราะพระคมัภีร์ตรัสวา่ “โดยควำมเช่ือท่ำนจงตั้งมั่น” แต่
ขา้พเจา้ยงันอนอยูบ่นเตียงและนอนมานานแลว้ ในเวลาน้ีจึงมีความขดัแยง้ในจิตใจของขา้พเจา้วา่ 
ขา้พเจา้ควรจะลุกข้ึนยนืหรือนอนอยูบ่นเตียงเช่นน้ี อยา่งไรก็ตามมนุษยเ์ราก็ยงัรักในตวัเองและคิดวา่
การนอนตายบนเตียงนั้นสบายกวา่การยนืตาย แต่ตอนนั้นพระวจนะของพระเจา้ไดส้ าแดงออกซ่ึงอ านาจ
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ขา้พเจา้จึงไม่ใยดีต่อส่ิงใดอีก จดัการสวมเส้ือซ่ึงไม่ไดส้วมใส่มานานถึง 176 วนั 
และพร้อมท่ีจะลุกจากเตียงและยนืข้ึน ขา้พเจา้หายใจถ่ี ๆ จนเหง่ือไหลเตม็ตวั คลา้ยกบัวา่ขา้พเจา้โดนฝน
มาจนเปียกโชก 

ซาตานก็พดูกบัขา้พเจา้อีกวา่ “ท ำไมเจ้ำจึงพยำยำมจะยนืทั้ง ๆ ทีจ่ะน่ังกย็งัไม่ไหว” ขา้พเจา้ยอ้น
ตอบวา่ “พระเจ้ำส่ังให้ข้ำพเจ้ำยนื ข้ำพเจ้ำกต้็องยนื” อีกคร้ังหน่ึงท่ีขา้พเจา้เหง่ือชุ่มไปทั้งตวั และ
เกือบจะลม้ลง ขา้พเจา้จึงร้องออกมาวา่ “ยนืขึน้โดยควำมเช่ือ” แลว้ก็เดินเพื่อเอากางเกงและถุงเทา้ เม่ือ
สวมแลว้ ขา้พเจา้จึงนัง่หลงัจากนัง่ลงไม่นาน พระค าของพระเจา้ก็ปรากฏแก่ขา้พเจา้อีกวา่ “เจ้ำไม่เพยีง
ยนืขึน้โดยควำมเช่ือเท่ำน้ันแต่ควรจะลุกขึน้เดินโดยควำมเช่ือด้วย” ขา้พเจา้คิดวา่การท่ีขา้พเจา้สามารถ
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ลุกข้ึนยนื และเดินไป 2-3 กา้วเพื่อเอากางเกงและถุงเทา้นั้น นบัเป็นส่ิงอศัจรรยย์ิง่อยูแ่ลว้ อาการอยา่ง
ขา้พเจา้ยงัหวงัท่ีจะเดินอีกหรือ? ขา้พเจา้ทูลถามพระเจา้วา่ “พระองค์ต้องกำรให้ข้ำพเจ้ำเดินไปทีไ่หน” 
พระองคต์รัสตอบวา่ “ไปทีบ้่ำนพีน้่องหญงิ รู๊ธ ล ีเลขที ่215” เพราะมีพี่นอ้งชายหญิงหลายคนอดอาหาร
และอธิษฐานเผือ่ขา้พเจา้มา 2-3 วนัแลว้ ขา้พเจา้คิดวา่ถา้เดินไปรอบ ๆ ห้องก็คงได ้ แต่จะเดินลงไปชั้น
ล่างไดอ้ยา่งไร? ขา้พเจา้จึงอธิษฐานพระเจา้วา่ “โอข้า้แต่พระเจา้ข้ำพเจ้ำสำมำรถทีจ่ะยนืโดยควำมเช่ือได้
และโดยควำมเช่ือข้ำพเจ้ำกส็ำมำรถทีจ่ะเดินลงไปช้ันล่ำงได้เช่นเดียวกนั” ทนัทีท่ีขา้พเจา้ไปถึงประตูท่ี
น ามาถึงยอดบนัได ขา้พเจา้ก็เปิดประตูออกเม่ือมาถึงยอดบนัไดนั้น ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่บนัไดนั้นเป็น
บนัไดท่ีสูงท่ีสุดเท่าท่ีขา้พเจา้เคยเห็นมา ขา้พเจา้จึงทูลต่อพระเจา้อีกวา่ “ข้ำแต่พระองค์ ข้ำพเจ้ำไม่อำจ
เดินต่อไปได้ขอพระองค์ได้ทรงประคับประคองข้ำพเจ้ำด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เถิด” แลว้ขา้พเจา้จึง
เดินลงบนัไดทีละกา้วดว้ยเหง่ือท่ีไหลโซม ขณะท่ีขา้พเจา้เดินลงมา ขา้พเจา้ร้องออกมาวา่ “เดินโดยควำม
เช่ือ” ในแต่ละขั้นท่ีลงมาขา้พเจา้อธิษฐานวา่ “โอ้ข้ำแต่พระเจ้ำ พระองค์ทรงเป็นผู้ท ำให้ข้ำพเจ้ำเดินได้” 
ตลอด 25 ขั้นของบนัได โดยจิตใจแห่งความเช่ือ ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนกบัจับพระหัตถ์ของพระองค์ลงมำ 
เม่ือมาถึงขั้นสุดทา้ยขา้พเจา้ก็รู้สึกเขม้แขง็ข้ึนและเดินตรงไปยงัประตูหลงับา้น เปิดประตูออกแลว้ตรง
ไปท่ีบา้นของพี่นอ้งหญิง ลี ทนัที ขา้พเจา้ทูลต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “ต่อแต่นีไ้ปข้ำพเจ้ำจะมีชีวติอยู่โดย
ควำมเช่ือ และจะไม่นอนลงอีก” ขา้พเจา้เคาะประตูเช่นเดียวกบัเปโตรเม่ือไปถึงบา้นมาเรีย แต่ไม่มีหญิง
ท่ีช่ือ โรเด เป็นผูเ้ปิดประตูให ้ (กิจการบทท่ี 12 ขอ้ 12-17) เม่ือขา้พเจา้ไปถึงและนัง่อยูท่่ามกลางพี่
นอ้งชายหญิง 7-8 คนต่างจอ้งมองขา้พเจา้โดยไม่มีผูใ้ดออกเสียง และต่างเงียบไม่ไหวตวัเป็นเวลาร่วม
ชัว่โมง ราวกบัวา่พระเจา้ทรงปรากฏ ภายหลงัขา้พเจา้ไดบ้อกเล่าเหตุการณ์ท่ีผา่นมาวา่พระเจา้ทรงรักษา
ขา้พเจา้อยา่งใด วญิญาณของเราทั้งหลายจึงเตม็ไปดว้ยค าขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจา้ แลว้ทุกคน
ก็เตม็ไปดว้ยความยนิดีและเบิกบานใจในพระวญิญาณ เราทั้งหมดไดเ้ปล่งเสียงสรรเสริญพระราชกิจอนั
มหศัจรรยข์องพระเจา้ 

ในวนันั้นเราไดเ้ช่ารถคนัหน่ึงเดินทางไปยงัต าบลเจียงวาน ซ่ึงอยูช่านเมือง เพื่อจะไปเยีย่มพี่
นอ้งหญิง ดูรา ย ูเธอตกใจมากเม่ือเห็นขา้พเจา้เดินเขา้ไป เพราะวา่เธอเพิ่งไดรั้บข่าวอยูห่ยก ๆ วา่ขา้พเจา้
ใกลต้ายเตม็ทนแลว้ ดงันั้นเม่ือขา้พเจา้ปรากฏกายแก่เธอเช่นน้ี จึงคลา้ยกบัวา่ขา้พเจา้เหมือนเพิ่งฟ้ืน
ข้ึนมาจากตาย ในท่ีนั้นจึงเตม็ไปดว้ยความสุขและการขอบพระคุณพระเจา้ รวมทั้งการสรรเสริญต่อพระ
พกัตร์พระเจา้อีกวาระหน่ึง ในวนัอาทิตยน์ั้นขา้พเจา้ไดเ้ทศนานานถึง 3 ชัว่โมงเตม็ 

เม่ือ 4 ปีก่อน คือปี ค.ศ. 1932 ขา้พเจา้ไดอ่้านพบประกาศในหนงัสือพิมพว์า่ มีการเลหลงัตึก
แห่งหน่ึงรวมทั้งเคร่ืองเรือน และของใชต่้าง ๆ ท่ีเป็นของแพทยช์าวเยอรมนัผูมี้ช่ือเสียง ซ่ึงเป็นผูถ่้าย
เอก๊ซเรยข์า้พเจา้ และถึงแก่กรรมแลว้ ขา้พเจา้จึงกม้ศีรษะสรรเสริญพระเจา้โดยกล่าววา่ “นำยแพทย์ผู้นี้
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ได้ถึงแก่กรรมเสียแล้ว ท่ำนเคยตรวจโรคของข้ำพเจ้ำ และได้บอกข้ำพเจ้ำว่ำข้ำพเจ้ำจะต้องตำยในไม่ช้ำ 
แต่เดี๋ยวนีต้ัวท่ำนเองตำยเสียแล้ว ข้ำพเจ้ำยงัมีชีวติอยู่ องค์พระผู้เป็นเจ้ำได้ทรงส ำแดงพระกรุณำธิคุณ
ยิง่ใหญ่ของพระองค์เอง ให้ปรำกฏแก่ข้ำพเจ้ำ” ภายใตพ้ระโลหิตของพระองค ์ ขา้พเจา้สามารถกล่าววา่ 
“แพทย์ผู้นีซ่ึ้งมีร่ำงกำยแข็งแรงกว่ำข้ำพเจ้ำได้ตำยเสียแล้ว แต่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรรักษำโดยองค์พระผู้เป็น
เจ้ำและยงัมีชีวติอยู่!” ดงันั้นในวนันั้นขา้พเจา้จึงซ้ือของบางอยา่งไวเ้ป็นท่ีระลึก 

กจิกำรงำนทีพ่ระเจ้ำทรงมอบหมำย 

ตั้งแต่ท่ีขา้พเจา้นอนซมอยูบ่นเตียง จนถึงตอนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการรักษาจากพระเจา้ ขา้พเจา้
ไดรั้บการส าแดงจากพระเจา้อยา่งชดัเจน เก่ียวกบังานท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการใหข้า้พเจา้กระท า งานนั้นมี
ดงัน้ี คือ 

 (1) งำนด้ำนบรรณสำร 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะป่วยลง ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่ไปเยีย่มสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อน าการประชุมพิเศษ
เท่านั้น แต่ยงัมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ท่ีจะเขียนหนงัสือซ่ึงเป็นบทบรรยายพระคมัภีร์ท่ีเท่ียงตรงและ
ละเอียดข้ึนเล่มหน่ึง ขา้พเจา้ตั้งใจท่ีจะอุทิศทั้งก าลงั เวลา และเงินทอง เพื่อเขียนหนงัสือเล่มน้ี ซ่ึง
ประกอบดว้ยบทความประมาณร้อยบท แต่หลงัจากเขียนหนงัสือเร่ือง “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” จบแลว้ 
ขา้พเจา้ก็ทราบความจริงวา่ งานเก่ียวกบัการบรรยายพระคมัภีร์ไม่ใชห้นา้ท่ีของขา้พเจา้ แต่ต่อมา
ภายหลงัขา้พเจา้ก็ตอ้งพบการทดลอง เพราะขา้พเจา้ยงัไม่ยนิยอมท่ีจะเลิกลม้ความตั้งใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 
หลงัจากขา้พเจา้หายป่วยแลว้ พระเจา้ไดท้รงแสดงให้ขา้พเจา้เห็นวา่ พระประสงคเ์บ้ืองตน้ท่ีทรง
มอบหมายแก่ขา้พเจา้นั้น ไม่ใช่เพื่อจะบรรยายพระคมัภีร์ หรือเทศนาประกาศพระกิตติคุณ หรือบรรยาย
ค าพยากรณ์ แต่เพื่อจะเน้นหนักถึงกำรประกำศข่ำวประเสริฐแห่งชีวติที่เป็นอยู่ ดงันั้นขา้พเจา้จึงรู้สึกวา่
ควรจะเร่ิมพิมพว์ารสารฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ เพื่อช่วยบุตรทั้งหลายของพระเจา้ในดา้นการด าเนินชีวิตและการ
ต่อสู้ฝ่ายวญิญาณ 

ในแต่ละยคุยอ่มมีหลกัธรรมแห่งความจริงอนัเป็นความตอ้งการพิเศษ ดงันั้นพวกเราซ่ึงอยูใ่น
ยคุสุดปลายน้ีก็ตอ้งมีหลกัความจริงซ่ึงเราตอ้งการเป็นพิเศษเช่นเดียวกนั หนงัสือวารสารยคุฟ้ืนฟูฉบบั
ใหม่น้ีมีข้ึนเพื่อเปิดเผยค าพยานเก่ียวกบัหลกัความจริงของยคุปัจจุบนัน้ี ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่ ปัจจุบันเป็น
วำระแห่งกำรตระเตรียม บุตรของพระเจ้ำจะถูกเกบ็เกีย่ว แต่เขำทั้งหลำยต้องสุกเสียก่อน (มาระโก บทท่ี 
4 ขอ้ 29) เวลำส ำหรับพวกเรำทีจ่ะท ำกำรน้ันถึงแล้ว เขำทั้งหลำยจะถูกรับขึน้ไป แต่คริสตจักรจะพร้อม
หรือไม่น้ันเป็นปัญหำทีส่ ำคัญทีสุ่ด พระประสงค์ของพระเจ้ำในทุกวนันี ้ กเ็พือ่จะก่อสร้ำงพระกำยของ
พระบุตรขึน้ คือ คริสตจักร ดงัท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์วา่ “เพือ่จะได้ทรงกนัคริสตจักรน้ันไว้ โดยทีไ่ด้
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ทรงช ำระด้วยน ำ้และพระค ำ เพือ่พระองค์จะได้คริสตจักรซ่ึงมีสง่ำรำศีไม่มีต ำหนิ รอยย่น หรือมลทนิ
อืน่ ๆ อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเลย แต่บริสุทธ์ิและปรำศจำกต ำหนิ” เอเฟซสั บทท่ี 5 ขอ้ 26-27 แลว้ศตัรูจะถูก
ท าลาย และอาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไดถู้กน ามา ขา้พเจา้มีความหวงัใจดว้ยความถ่อมตวัวา่
ขา้พเจา้อาจมีส่วนเล็กนอ้ยในงานรุ่งโรจน์น้ี ซ่ึงท าในอุง้พระหตัถข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงท่ีขา้พเจา้
เขียนไปทั้งหมดน้ี ก็มีจุดประสงคเ์พียงอยา่งเดียวเท่านั้นคือ ผูอ่้านทั้งหลายท่ีไดถู้กสร้างข้ึนใหม่ จะได้
มอบถวำยตัวเขำเองแด่พระเจ้ำอย่ำงหมดส้ิน และเป็นบุคคลทีม่ีประโยชน์ในพระหัตถ์ของพระองค์ โดย
จิตใจอนับริสุทธ์ิ ขา้พเจา้ขอถวายงานเขียนของขา้พเจา้ ผูอ่้านของขา้พเจา้และตวัขา้พเจา้เองแด่พระเจา้ ผู ้
ซ่ึงจะทรงปกป้องรักษาเราทั้งหลายไวช้ัว่กาลนาน ดว้ยสุดจิตสุดใจของขา้พเจา้ และหวงัวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิของพระองคจ์ะทรงน าเราทั้งหลายเขา้สู่ความจริงทั้งหมดของพระองค ์

 (2) กำรประชุมแห่งชัยชนะ 

พระเจา้ทรงเปิดตาของขา้พเจา้ใหเ้ห็นคริสตจกัรในท่ีต่าง ๆ ไดถู้กฟ้ืนฟูข้ึน มีบุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึง
เป็นผู้มีชัยชนะเพือ่เป็นพยำนแก่พระองค์ (ววิรณ์ บทท่ี 2 และบทท่ี 3 ไดก้ล่าวถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
เรียกบุคคลผูมี้ชยั) ดงันั้นในทุกปีจึงมีการประชุมส าหรับผูมี้ชยัชนะคร้ังหน่ึง ซ่ึงในการประชุมนั้น
ขา้พเจา้จะประกาศข่าวประเสริฐท่ีพระเจา้ไดท้รงส าแดงแก่ขา้พเจา้ดว้ยความสัตยซ่ื์อ 

 (3) กำรเสริมสร้ำงคริสตจักรท้องถิ่น 

พระเจา้ทรงเรียกขา้พเจา้ใหรั้บใชพ้ระองค ์ จุดประสงคไ์ม่ใช่เพื่อใหมี้การประชุมฟ้ืนใจ แลว้ให้
คนไดฟั้งค าเทศนาจากพระคมัภีร์ หรือเพื่อจะใหข้า้พเจา้เป็นนกัประกาศกิตติคุณท่ียิง่ใหญ่ พระเจา้ทรง
ส าแดงแก่ขา้พเจา้วา่ พระองค์ทรงต้องกำรจะสร้ำงคริสตจักรของพระองค์ขึน้ในท้องถิ่นต่ำง ๆ เพือ่
ส ำแดงพระองค์ และเป็นพยำนถึงควำมเป็นหน่ึงของคริสตจักรในแต่ละท้องถิ่น เพือ่สิทธิชนจะสำมำรถ
มีหน้ำทีก่ำรงำนในคริสตจักร และด ำเนินชีวติแบบคริสตจักร พระเจา้ไม่เพียงแต่ทรงประสงคใ์ห ้ ส่วน
บุคคลทีจ่ะเป็นผู้มีชัยชนะ หรืออยู่ฝ่ำยวิญญำณแต่ผู้เดียว แต่ต้องกำรคริสตจักรทีรุ่่งโรจน์ซ่ึงเป็น
ส่วนรวมทีจ่ะมอบให้แก่พระองค์ 

 (4) กำรฝึกฝนอนุชน 

ถา้การท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จกลบัล่าชา้ไปอีก ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีอนุชนจ านวนหน่ึงสืบต่อ
ค าพยาน และงานในรุ่นต่อไป มีพี่นอ้งผูร่้วมงานเป็นจ านวนมากไดอ้ธิษฐานส าหรับเร่ืองน้ี โดยหวงัวา่
จะสามารถจดัเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการฝึกฝนความคิดเห็นของขา้พเจา้ไม่ใช่เพื่อท่ีจะก่อตั้ง
มหาวทิยาลยัพระคริสตธ์รรม หรือโรงเรียนฝึกสอนพระคริสตธ์รรม แต่เพื่อใหก้ลุ่มอนุชนใชชี้วติ
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ร่วมกนั และฝึกฝนชีวติทางฝ่ายวญิญาณ นัน่คือรับการฝึกฝนอบรมเรียนรู้ในการอ่านพระค าของพระเจา้
และการอธิษฐานเพื่อท่ีจะสร้างนิสัยอนัดีงามในดา้นการงานของพระเจา้ และฝึกฝนในการท่ีจะต่อสู้
ความบาปต่อโลกต่อเน้ือหนงั ต่อชีวติธรรมชาติและอ่ืน ๆ เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม พวกเขาก็จะกลบัไปสู่
คริสตจกัรของตวัเอง อยูร่่วมกบัสิทธิชนอ่ืน ๆ เพื่อรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในคริสตจกัร ขา้พเจา้ไดซ้ื้อท่ี 
10 เอเคอร์ท่ีเอลเรนจู ซ่ึงอยูท่ี่ชานเมืองเซ่ียงไฮ ้และก าลงัด าเนินในการก่อสร้างอยู ่และอีกไม่ชา้อนุชนก็
จะสามารถไปฝึกฝนท่ีนัน่ 

ในอนาคต ภาระส่วนตวัของขา้พเจา้และงานจะประกอบดว้ยหลกัใหญ่ 4 ประการน้ี ขอใหส้ง่า
ราศีจงมีแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราเองไม่มีอะไรเลยแมว้า่จะไดท้  าบางส่ิงบางอยา่งไป แต่เราก็ยงัเป็นผูรั้บ
ใชท่ี้ไร้ความสามารถนัน่เอง 
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ค ำพยำนของ วอท์ชแมน นี 

ตอนที ่4 ชีวติแห่งควำมเช่ือ 

ชีวติแห่งความเช่ือน้ี เป็นค าพยานท่ีพี่นอ้งวอทช์แมน นี ไดเ้ปิดเผยในท่ีประชุมพี่นอ้งผูร่้วมงาน 
ณ เมืองกู่ล่างอิ มณฑลฮกเก้ียน เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ. 1936 

ขอ้พระคมัภีร์ กิจการ บทท่ี 26 ขอ้ 29 
หลงัจากไดก้ล่าวค าพยานในท่ีน้ี 2 คร้ังแลว้ ขา้พเจา้ไม่คิดกล่าวค าพยานอ่ืน ๆ อีก แต่ขณะท่ี

ขา้พเจา้ก าลงัอธิษฐานนั้น คลา้ยกบัวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหข้า้พเจา้กล่าวค าพยานอีกคร้ังหน่ึง ผูท่ี้รู้จกั
ขา้พเจา้ก็คงรู้วา่ขา้พเจา้ไม่ค่อยใหค้  าพยานเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวับ่อยนกั ขา้พเจา้สังเกตเห็นบ่อย ๆ วา่ คน
ส่วนมากมกัจะใชค้  าพยานของผูอ่ื้นในทางท่ีผิด หรือน าไปเล่าสู่กนัฟังเหมือนเป็นข่าวเล่าลือ ขา้พเจา้
พิจารณาเห็นวา่ค าพยานบางอยา่งไม่ไดช่้วยในการเสริมสร้างวญิญาณจิตมากนกั ค าพยานเช่นท่ีอคัรทูต
เปาโลไดป้ระสบบนสวรรคช์ั้นท่ี 3 ก็ไม่ไดเ้ปิดเผยแก่ปวงชนเป็นเวลานานถึง 14 ปี ดงันั้น ขา้พเจา้เห็น
วา่ค าพยานทางฝ่ายจิตวิญญาณบางอยา่งกวา่จะส าแดงใหผู้อ่ื้นรู้ตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรทีเดียว แต่น่ี
ไม่ใช่หมายความวา่ ค  าพยานทั้งหมดจะตอ้งเก็บเป็นความลบัไวน้าน ๆ 

พระเจ้ำเท่ำน้ันทีท่รงเป็นผู้เลีย้งดู 

ขา้พเจา้ขอกล่าวถึงปัญหาการเงินซ่ึงอาจจดัเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กก็ไดส้ักเล็กนอ้ย เม่ือขา้พเจา้
เร่ิมตน้รับใชพ้ระเจา้ รู้สึกค่อนขา้งจะเป็นห่วงปัญหาในการด าเนินชีวติ ถา้ขา้พเจา้เป็นนกัเทศน์ใน
องคก์าร หรือคณะ ก็จะไดรั้บเงินเดือนท่ีแน่นอนทุกเดือน แต่เพราะขา้พเจา้ตอ้งด าเนินในทางขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ จึงสามารถพึ่งเพียงพระองคเ์ท่านั้นเป็นผูเ้ล้ียงดูและเจือจุน ไม่สามารถพึ่งในเงินเดือน
ประจ า ในปี ค.ศ. 1921-1922 ในประเทศจีนมีนกัเทศน์จ านวนนอ้ยมากท่ีพึ่งในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่ง
เดียว จะหาสัก 2-3 คนก็ยากเตม็ทน เพราะวา่คนส่วนใหญ่มีชีวิตโดยอาศยัเงินเดือน เวลานั้นนกัเทศน์
ส่วนมากไม่กลา้ท่ีจะอุทิศเวลาทั้งหมด เพื่อรับใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะวา่เขาไม่อาจคาดไดว้า่จะเกิด
อะไรข้ึน ในเม่ือเขาไม่มีเงินเดือนแน่นอน แมแ้ต่ขา้พเจา้เองก็คิดเช่นนั้น ในปี ค.ศ. 1936 มีพี่นอ้งชาย
หญิงมาร่วมกนักบัเราประมาณ 50 คน เขามีชีวติอยูโ่ดยพึ่งและวางใจในพระเจา้เท่านั้น ซ่ึงสภาพเช่นน้ี
จะพบเห็นไดใ้นปัจจุบนัมากกวา่ เม่ือปี ค.ศ. 1922 ดว้ยวา่ทุกวนัน้ีพี่นอ้งชายหญิงในท่ีต่าง ๆ มีความ
สนใจในความเป็นอยูข่องนกัเทศน์มากกวา่แต่ก่อน ขา้พเจา้คิดวา่อีกสิบปีขา้งหนา้ พี่นอ้งชายหญิงจะมี
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ความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งในความตอ้งการของผูรั้บใชข้องพระเจา้มากข้ึน ซ่ึงในสิบปีก่อน เราไม่ค่อย
ไดพ้บเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีบ่อยนกั 

ฝึกฝนพึง่ในพระเจ้ำเท่ำน้ัน 

หลงัจากขา้พเจา้ไดรั้บความรอด ขา้พเจา้ยงัคงศึกษาอยูใ่นโรงเรียน ขณะเดียวกนัก็ท างานเพื่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย บ่ายวนัหน่ึงขา้พเจา้ไดพ้ดูกบับิดาของขา้พเจา้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือทาง
การเงินจากท่านวา่ “หลงัจำกได้อธิษฐำนมำหลำยวัน ผมขอขอบคุณทีคุ่ณพ่อได้ใช้จ่ำยเงินเป็นจ ำนวน
มำกส ำหรับผม น่ีกเ็พรำะหน้ำทีข่องควำมเป็นพ่อ และคุณพ่อกค็งหวงัว่ำ ในอนำคตผมจะสำมำรถหำ
เงินมำเลีย้งดูคุณพ่อเป็นกำรตอบแทน แต่ผมขอเรียนคุณพ่อล่วงหน้ำว่ำ เน่ืองจำกผมจะเป็นนักเทศน์ 
ฉะน้ันในอนำคตผมจึงไม่สำมำรถทดแทนคุณพ่อได้ ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบีย้ก็ตำม แม้ว่ำผมยงั
ไม่จบกำรศึกษำ แต่ผมจะเรียนรู้ทีจ่ะเช่ือมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้ำเท่ำน้ัน” ขา้พเจา้กล่าวเช่นน้ีท่านก็คิดวา่
ขา้พเจา้ลอ้เล่น แต่ขา้พเจา้ไดพ้ดูดว้ยความจริงใจ 

หลงัจากขา้พเจา้พดูเช่นนั้น มารก็เขา้มาทดลองขา้พเจา้ โดยกล่าววา่ “กำรกระท ำเช่นน้ัน
อนัตรำยมำก ถ้ำเจ้ำไม่สำมำรถทีจ่ะเลีย้งดูตัวเองได้ต่อไป เจ้ำคงรู้สึกอปัยศแน่ถ้ำต้องกลบัไปขอเงินพ่อ
แม่อกี เจ้ำพูดเร่ืองนีก้บัพ่อเร็วเกนิไป เจ้ำควรจะรอจนกว่ำเจ้ำมีควำมก้ำวหน้ำหน้ำในกำรเงิน มีคน
จ ำนวนมำกได้รับควำมรอด และมีเพือ่นหลำยคนคอยช่วยเหลอืเจ้ำ แล้วจึงมำเร่ิมต้นด ำเนินชีวติโดย
ควำมเช่ือ” แต่ขอบพระคุณองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตั้งแต่ขา้พเจา้ไดบ้อกถึงการตดัสินใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ไม่เคยรับความช่วยเหลือทางการเงินจากท่านอีกเลย บางคร้ังมารดาของขา้พเจา้ไดใ้ห้เงินแก่ขา้พเจา้ 5 
เหรียญ หรือ 10 เหรียญ ท่านไดใ้ส่ซองจดหมาย และเขียนบนซองวา่ “แด่พีน้่องวอท์ชแมน นี” เป็นการ
แสดงวา่มิใช่ใหลู้กแต่ใหก้บัพี่นอ้ง 

ปรนนิบัติพระเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ 

ท่ามกลางบุคคลท่ีขา้พเจา้รู้จกั มีพี่นอ้งหญิง ดูรา ย ู ท่ีเป็นนกัเทศน์ท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือน แต่พึ่ง
เพียงพระเจา้ในการด ารงชีวติ ท่านเป็นพี่นอ้งอาวุโสทางฝ่ายวญิญาณของขา้พเจา้ และเราก็สนิทสนมกนั
ดี ท่านมีเพื่อนทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศมากมาย และมีขอบเขตการงานกวา้งขวาง เพราะท่านไป
เทศนาทุกหนทุกแห่ง ส่วนขา้พเจา้นั้นตรงกนัขา้มกบัท่าน มีคนจ านวนนอ้ยท่ีสนใจขา้พเจา้ ฉะนั้น
ขา้พเจา้จึงรู้สึกวา่ค่อนขา้งจะล าบาก เม่ือขา้พเจา้คอยท่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคก์็ตรัสกบัขา้พเจา้วา่ 
“ถ้ำเจ้ำไม่สำมำรถชีวติอยู่โดยควำมเช่ือ เจ้ำกไ็ม่สำมำรถทีจ่ะท ำงำนเพือ่เรำ” ดงันั้นขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้
ต้องกำรพระค ำทีป่ระกอบด้วยชีวติและควำมเช่ืออนัอมตะในกำรรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้ำ ผู้ทรงพระ
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ชนม์อยู่ คร้ังหน่ึงขา้พเจา้มีเงินอยูใ่นกระเป๋าสตางคเ์พียง 10 เหรียญ ก็เร่ิมมีความกงัวลดว้ยรู้วา่จะตอ้งใช้
จ่ายเงินหมดในไม่ชา้ ขา้พเจา้ก็คิดถึงหญิงม่ายท่ีเมืองซาเร็บตา ผูซ่ึ้งมีอาหารคือแป้งหม่ีเพียงก ามือเดียว
ในหมอ้ และมีน ้านมเพียงเล็กนอ้ยในขวด แต่พระเจา้ไดท้รงเล้ียงดูเธอ (1 พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 17 ขอ้ 12) 
แต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นขณะน้ีมากกวา่หน่ึงก ามือมากกวา่หน่ึงหยด แมข้า้พเจา้จะไม่ทราบวา่ พระองค์
ทรงเล้ียงดูเธอดว้ยวธีิใดแต่ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่พระองคท์รงเป็นผูจ้ดัเตรียมทุกส่ิงแก่เธอ 

ฝึกฝนตอนต้น 

คร้ังหน่ึงในปี ค.ศ. 1922 ขา้พเจา้กบัผูร่้วมงาน 2 คน ไดไ้ปยงัสถานท่ีแห่งหน่ึงในมณฑล
ฮกเก้ียน เพื่อเทศนาและตั้งใจจะไปยงัท่ีอ่ืน ๆ อีก ในกระเป๋าของขา้พเจา้มีเงินอยูเ่พียง 4 เหรียญ ซ่ึงไม่
พอส าหรับซ้ือตัว๋รถประจ าทางถึง 3 ใบ แต่ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพี่นอ้งคนหน่ึงไดใ้ห้ตัว๋ 3 ใบแก่ขา้พเจา้ 
อีกคร้ังหน่ึงท่ีเมือง ก ู ลอง ซู ซ่ึงอยูท่างใตข้องมณฑลฮกเก้ียน เงินในกระเป๋าของขา้พเจา้ถูกขโมย 
ขา้พเจา้จึงไม่มีเงินพอท่ีจะกลบับา้น ตอนนั้นเราพกัอยูท่ี่บา้นคนอ่ืนและเทศน์ท่ีโบสถเ์ล็ก ๆ วนัละคร้ัง 
เม่ือเทศน์ท่ีนัน่เสร็จแลว้เราก็จากไป ในการน้ีเราต่างใชเ้งินโดยไม่ปนกนั ผูร่้วมงานของขา้พเจา้ต่าง
ไดรั้บเงินเพื่อกลบับา้นแลว้ แต่ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บเงินเลย เขาทั้งสองบอกวา่เราจะกลบัในวนัพรุ่งน้ี เม่ือ
ขา้พเจา้ไดย้นิเช่นนั้นรู้สึกอบัอายมากและไม่ตอ้งการท่ีจะยืมเงินจากพวกเขาในบ่ายวนันั้นขา้พเจา้ได้
อุทิศตวัในการอธิษฐานขอพระเจา้ทรงจดัเตรียมเงินจ านวนท่ีตอ้งการโดยไม่มีใครรู้เร่ืองน้ี ในบ่ายวนั
ต่อมามีคนมาพูดเร่ืองพระวจนะของพระเจา้ แต่ขา้พเจา้ไม่มีอารมณ์ท่ีสนทนาเลย ในตอนน้ีมารก็มา
ทดลองขา้พเจา้อีกเพื่อท่ีจะสั่นคลอนความเช่ือของขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ยดึมัน่ในความเช่ือท่ีวา่ พระเจา้จะ
ไม่ทรงละทิ้งขา้พเจา้ พระองคไ์ม่ทรงผดิพลาด ในตอนนั้นขา้พเจา้เป็นเพียงชายหนุ่มท่ีเร่ิมรับใชพ้ระเจา้
โดยความเช่ือ และไม่เคยเรียนรู้บทเรียนดงักล่าวน้ีเลย ขา้พเจา้อธิษฐานต่อพระองคอ์ยา่งไม่หยดุย ั้งตลอด
บ่ายโดยคิดวา่ ขา้พเจา้อาจจะท าอะไรท่ีผดิ มารไดบ้อกวา่ “ท่ำนสำมำรถทีจ่ะขอร้องให้คนอืน่ซ้ือตั๋วรถ
ประจ ำทำงแก่ท่ำน และคืนเงินเงินแก่เขำเมื่อไปถึงตัวเมือง” แต่ขา้พเจา้ไม่ยอมรับค าแนะน าน้ีและมุ่งไป
ท่ีพระเจา้ผูเ้ดียวอยา่งมัน่คง เม่ือถึงเวลาท่ีจะเดินทางก็ยงัไม่มีเงินในมือ แต่ขา้พเจา้ก็จดักระเป๋าตามปรกติ 
และวา่จา้งรถลาก 3 คนั ขณะนั้นขา้พเจา้ไดนึ้กถึงค าพยานของพี่นอ้งคนหน่ึงวา่ คร้ังหน่ึงเขาอยูใ่นรถไฟ 
ซ่ึงรถใกลจ้ะถึงเวลาออกแลว้แต่เขายงัไม่มีเงินซ้ือตัว๋ ในขณะท่ีรถจะออกจากสถานี พระเจา้ไดท้รงใช้
คน ๆ หน่ึงน าตัว๋รถไฟมามอบใหใ้บหน่ึง ดงันั้นเม่ือจดัเตรียมเรียบร้อยแลว้ เราก็ข้ึนรถลาก 3 คนันั้น 
ขา้พเจา้นัง่คนัสุดทา้ย เราไปไดแ้ค่ 40 หลา ก็มีคนแก่คนหน่ึงตามหลงัเรามา ใส่เส้ือยาว และตะโกนวา่ 
“คุณ นี กรุณำหยุดหน่อย” ขา้พเจา้จึงสั่งใหค้นลากรถหยดุรถ ชายผูน้ั้นไดม้อบอาหารแก่ขา้พเจา้ห่อหน่ึง
และซองอีกใบหน่ึงแลว้ก็จากไป ขณะนั้นขา้พเจา้รู้สึกขอบพระคุณพระเจา้มากจนน ้าตาเอ่อลน้ทั้งสองตา 
เม่ือขา้พเจา้เปิดซองออกก็พบวา่มีเงินอยูข่า้งใน 4 เหรียญ ซ่ึงพอดีส าหรับค่ารถ มารก็ยงัรบเร้าและพดู
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ต่อไปวา่ “ดูซิ เจ้ำดูซิว่ำอนัตรำยแค่ไหน” ขา้พเจา้ตอบกลบัวา่ “แม้ข้ำพเจ้ำค่อนข้ำงจะกระวนกระวำยถึง
เร่ืองนีก้จ็ริงอยู่ แต่ไม่เห็นว่ำอนัตรำยทีต่รงไหน เพรำะว่ำพระเจ้ำทรงสนองควำมต้องกำรของข้ำพเจ้ำได้
ทนัเวลำ” เม่ือมาถึงเมืองแอมอย มีพี่นอ้งอีกคนหน่ึงไดใ้ห้ตัว๋รถขากลบัแก่ขา้พเจา้ 

จงให้เขำแล้วจะมผู้ีให้เจ้ำด้วย 

ในปี ค.ศ. 1923 พี่นอ้ง กวาง ซี เวย ์ ไดน้ดัหมายขา้พเจา้ไปเทศนาท่ีเมืองเคียนอนั ซ่ึงอยูท่าง
เหนือของมณฑลฮกเก้ียน ขา้พเจา้มีเงินอยู ่ 15 เหรียญ ซ่ึงเป็นเพียง 1 ใน 3 ของเงินท่ีตอ้งใชจ่้ายในการ
เดินทาง ขา้พเจา้ตั้งใจจะออกเดินทางในเยน็วนัศุกร์ และไดอ้ธิษฐานในวนัพุธและวนัพฤหสับดี ไม่
เพียงแต่เงินยงัไม่มา แต่ขา้พเจา้ยงัมีความรู้สึกภายในวา่ ควรใหเ้งิน 5 เหรียญแก่เพื่อนร่วมงาน ขา้พเจา้จ า
ไดว้า่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ “จงให้เขำแล้วเรำจะให้แก่ท่ำน” ขา้พเจา้ไม่เคยเป็นคนท่ีรักเงินมาก่อน แต่
ในวนันั้นรู้สึกรักเงินเสียจริง ๆ ทั้งยงัรู้สึกวา่ยากท่ีจะควกักระเป๋าออกมา จึงอธิษฐานต่อพระเจา้อีกคร้ัง
หน่ึงวา่ “ข้ำแต่พระเจ้ำ ถ้ำพระองค์ประสงค์ ให้ข้ำพเจ้ำสละเงิน 5 เหรียญนีจ้ริง ๆ ข้ำพเจ้ำกจ็ะยนิดีท ำ
ตำม” แต่โดยใจจริงแลว้ ขา้พเจา้ไม่เตม็ใจเลย ซาตานไดล้วงขา้พเจา้ใหคิ้ดวา่ หลงัจากอธิษฐานแลว้ไม่
จ  าเป็นท่ีขา้พเจา้จะตอ้งใหเ้งิน 5 เหรียญนั้นออกไป คร้ังนั้นเป็นคร้ังแรกในชีวิตท่ีขา้พเจา้ตอ้งเสียน ้าตา
เพราะเงิน แต่ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็เช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และใหเ้งินจ านวนน้ีแก่เพื่อนร่วมงานคนหน่ึง
ดว้ยความสุขอนัเป่ียมลน้จากเบ้ืองบน เม่ือเพื่อนร่วมงานถามขา้พเจา้วา่ ท าไมจึงใหเ้งินจ านวนนั้น
ขา้พเจา้ตอบวา่ “คุณไม่ควรถำมในตอนนี ้แต่จะรู้สึกดีในภำยหลงั” 

ขา้พเจา้เตรียมตวัออกเดินทางในเยน็วนัศุกร์ และทูลต่อพระเจา้วา่ “15 เหรียญไม่เพียงพออยู่
แลว้ แต่พระองคต์อ้งการให้ขา้พเจา้ใหเ้พื่อนไป 5 เหรียญ แลว้น่ีไม่ยิง่นอ้ยไปหรือ?” ในขณะนั้นขา้พเจา้
ไม่รู้จะอธิษฐานอยา่งไร แต่ไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางไปยงัเมืองซุยเกา โดยเรือยนต ์ แลว้ต่อไปยงัเมือง
เคียนอนัโดยเรือแจว ขา้พเจา้ใชเ้งินเพียงเล็กนอ้ยในการเดินทางไปยงัเมืองซุยเกา เม่ือเรือยนตใ์กลจ้ะถึง
ท่า ขา้พเจา้ก็คิดวา่ไม่ควรจะอธิษฐานตามความคิดเห็นของตวัเอง เพราะถา้ขา้พเจา้ไม่ท าเช่นนั้นผลท่ีได้
คงจะดีกวา่ ดงันั้นขา้พเจา้จึงทูลต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ “ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำจะอธิษฐำนอย่ำงไร ขอ
พระองค์ทรงโปรดกระท ำแทนข้ำพเจ้ำเถิด และถ้ำพระองค์ไม่ทรงให้เงินแก่ข้ำพเจ้ำ กข็อให้พระองค์ทรง
จัดเตรียมเรือทีค่ิดค่ำโดยสำรถูกพเิศษ” เม่ือขา้พเจา้มาถึงเมืองซุยเกา คนเรือหลายคนไดเ้ช้ือเชิญใหล้ง
เรือของเขา และมีคนหน่ึงขอค่าโดยสารเพียง 7 เหรียญ ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีขา้พเจา้คาดไวม้าก เพราะค่า
โดยสารท่ีแทจ้ริงนั้นมากวา่น้ีหลายเท่า ขา้พเจา้ถามคนเรือวา่ท าไม จึงเรียกค่าโดยสารเพียงเท่าน้ี เขาตอบ
วา่ “เรือนี้เจ้ำหน้ำที่ของอ ำเภอได้เช่ำไว้แล้ว แต่เขำอนุญำตให้รับผู้โดยสำรได้อกีหน่ึงคน ฉะน้ันผมจึงไม่
สนใจว่ำจะได้ค่ำโดยสำรมำกน้อยเพยีงไร แต่คุณต้องจัดเตรียมอำหำรไปเองนะ” ตอนแรกขา้พเจา้มีเงิน
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อยูเ่พียง 15 เหรียญ หลงัจากท่ีใหเ้พื่อนร่วมงานไป 5 เหรียญ ใชจ่้ายบนเรือยนตไ์ม่ก่ีเซ็นต ์และใชเ้ป็นค่า
โดยสารเรือบรรทุก 7 เหรียญ อีก 1 เหรียญส าหรับอาหารเบด็เตล็ด เม่ือไปถึงเมืองเคียนอนั ขา้พเจา้ยงัมี
เงินเหลืออีก 1 เหรียญ 30 เซ็นต ์ขอบพระคุณและสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะวา่การจดัเตรียมของ
พระองคน์ั้นดีเสมอ 

หลงัจากท างานท่ีเมืองเคียนอนัเสร็จแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งกลบัไปยงัเมืองฟูโจว แต่ก็มีปัญหาอีกวา่ 
ขา้พเจา้มีเงินไม่พอส าหรับเดินทางกลบั ตอนนั้นขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจวา่จะออกเดินทางในวนัจนัทร์หนา้ 
และไดอ้ธิษฐานจนถึงวนัเสาร์ เม่ือมีความมัน่ใจและระลึกไดว้า่ก่อนจากฟูโจวมาพระเจา้ทรงตอ้งการให้
ขา้พเจา้ใหเ้งินแก่เพื่อนร่วมงาน 5 เหรียญ ในตอนนั้นขา้พเจา้ไดก้ดัฟันใหไ้ปดว้ยความเสียดาย แต่เม่ือ
ขา้พเจา้อ่านพระคมัภีร์ ลูกา บทท่ี 6 ขอ้ 38 ท่ีบอกไวว้า่ “จงแจกปันให้เขำ และเขำจะแจกปันให้ท่ำน
ด้วย” ขา้พเจา้จึงยดึมัน่ในประโยคน้ีและทูลต่อพระเจา้วา่ “เพรำะว่ำพระองค์ตรัสดังนี ้ ข้ำพเจ้ำจึงขอให้
พระองค์ทรงจัดเตรียมเงินเพื่อใช้ในกำรเดินทำงตำมพระสัญญำของพระองค์” ในเยน็วนัอาทิตย ์ศาสนา
จารยช์าวองักฤษ ช่ือ ฟิลิป ซ่ึงเป็นพี่นอ้งท่ีไดรั้บความรอดดว้ยความมัน่ใจและรักพระเจา้มากไดข้อร้อง
พี่นอ้งเวย ์ และขา้พเจา้ไปร่วมรับประทานอาหารเยน็กบัท่าน และไดบ้อกขา้พเจา้วา่ ท่านและคริสตจกัร
ของท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากการประกาศข่าวสารของขา้พเจา้อยา่งมาก ท่านจึงเสนอท่ีจะ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปกลบัของขา้พเจา้ทั้งหมด ขา้พเจา้ตอบวา่ มีคนทีจ่ะรับผดิชอบเร่ือง
นีอ้ยู่แล้ว ซ่ึงขา้พเจา้หมายถึง พระเจ้ำและท่านก็พดูอีกวา่ “เม่ือท่านกลบัไป ฟูโจว ขา้พเจา้จะใหห้นงัสือ
เล่มหน่ึง ช่ือ “พลงัแห่งการรับใช”้ ซ่ึงเขียนโดย พี วลิเนส นกัประกาศกิตติคุณคนหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงใช้
มากในประเทศญ่ีปุ่น ภายหลงัขา้พเจา้รู้สึกวา่ ตนไดพ้ลาดโอกาสอนังามไป เพราะวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้
ตอ้งการในขณะนั้นคือเงินค่าใชจ่้าย และหนงัสือก็ไม่มีประโยชน์อะไร ขา้พเจา้รู้สึกค่อนขา้งเสียใจท่ีไม่
รับขอ้เสนอของเขา หลงัอาหารพี่นอ้ง เวย ์และขา้พเจา้ก็เดินทางกลบับา้น ท่ีขา้พเจา้ปฏิเสธขอ้เสนอของ
พี่นอ้ง ฟิลิป ก็เพียงเพื่อจะพึง่ควำมช่วยเหลอืจำกพระเจ้ำเท่ำน้ัน ขา้พเจา้จึงมีความยินดีและสันติสุข
ภายในจิตใจ ส่วนพี่นอ้ง เวย ์ นั้นไม่ค่อยสนใจหรือรู้เร่ืองการเงินของขา้พเจา้เลย ขา้พเจา้มีความคิดอยู่
ร าไรวา่จะขอยมืเงินจากเขาแลว้คืนใหเ้ม่ือกลบัไปถึงฟูโจวแต่พระเจา้ไม่ทรงอนุญาตให้ขา้พเจา้กระท า
เช่นนั้น 

ขา้พเจา้มีความมัน่ใจอยา่งแน่วแน่วา่ พระเจ้ำบนสรวงสวรรค์ทรงเป็นทีพ่ึง่ได้เสมอ ฉะนั้น
ขา้พเจา้จึงเฝ้าคอยดูอยา่งตั้งใจวา่ พระองคจ์ะทรงจดัเตรียมใหแ้ก่ขา้พเจา้อยา่งไร 

วนัต่อมาขา้พเจา้ก็ออกเดินทางโดยมีเงินอยูใ่นกระเป๋าเพียงไม่ก่ีเซ็นต ์ มีพี่นอ้งชายหญิงมาส่ง
ขา้พเจา้หลายคน ขณะท่ีเดินอยู ่ ขา้พเจา้อธิษฐานต่อพระเจา้วา่ “พระองค์คงไม่น ำข้ำพเจ้ำมำทีน่ี่แล้วไม่
น ำข้ำพเจ้ำกลบัเป็นแน่” เม่ือมาไดค้ร่ึงทาง คนน าสารของพี่นอ้งฟิลิป ก็กระหืดกระหอบมาและส่ง
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จดหมายใหข้า้พเจา้หน่ึงฉบบั จดหมายนั้นเขียนวา่ “แม้ว่ำจะมีคนอืน่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยของท่ำนแล้วก็
ตำม แต่ข้ำพเจ้ำมีควำมรู้สึกว่ำ ควรจะมีส่วนเกีย่วข้องต่องำนของท่ำนในคร้ังนีด้้วย เป็นไปไม่ได้หรือที่
จะให้ข้ำพเจ้ำเป็นผู้เป็นพี่น้องสูงอำยุคนหน่ึงมีส่วนร่วมด้วย? กรุณำรับเงินจ ำนวนเลก็น้อยนีไ้ว้โดย
เหตุผลดังกล่ำวเถิด” 

หลงัจากอ่านจดหมายนั้นแลว้ขา้พเจา้มีความรู้สึกวา่ควรจะรับเงินนั้นไวแ้ละขา้พเจา้ก็ไดรั้บไว้
จริง เงินจ านวนนั้นไม่เพียงแต่พอส าหรับค่าเดินทางกลบัฟูโจวเท่านั้น แต่ยงัพอท่ีจะพิมพว์ารสาร 
“ฟ้ืนฟ”ู ไดอี้กดว้ย 

เม่ือกลบัถึงฟูโจว ภรรยาของผูร่้วมงานท่ีไดรั้บเงินไปจากขา้พเจา้ 5 เหรียญไดพู้ดวา่ “ข้ำพเจ้ำ
คิดว่ำเมื่อท่ำนจะจำกเมืองฟูโจวไป ท่ำนกค็งมีเงินไม่เพยีงพอส ำหรับตัวเองแล้ว ท ำไมจึงได้ให้เงิน 5 
เหรียญแก่สำมีของข้ำพเจ้ำ?” ขา้พเจา้ถามเธอวา่ เกิดอะไรข้ึนกบัเงิน 5 เหรียญนั้นหรือ? เธอตอบวา่ “ใน
วนัพุธเรำมีเงินเหลอือยู่ในบ้ำนเพยีงเหรียญเดียว และได้ใช้จ่ำยไปแล้วในวนัศุกร์ ในวันเสำร์ข้ำพเจ้ำได้
อธิษฐำนต่อพระเจ้ำทั้งวัน หลงัจำกน้ันสำมีของข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำเขำควรจะออกไปเดินเล่น เขำจึงพบท่ำน 
และได้เงิน 5 เหรียญน้ันจำกท่ำน เงิน 5 เหรียญนีใ้ช้ได้อีก 5 วนั หลงัจำกน้ันพระเจ้ำทรงให้เรำอกีจำก
แหล่งอื่น” และพดูต่อไปดว้ยน ้าตานองหนา้วา่ “วนัน้ันถ้ำท่ำนไม่ให้เงิน 5 เหรียญน้ันแก่เรำเรำคงจะหิว
แน่ แต่เรำจะหิวหรืออดอยำกน่ันเป็นเร่ืองเลก็ ส ำคัญทีว่่ำค ำสัญญำของพระเจ้ำคืออะไร?” เม่ือขา้พเจา้ได้
ยนิค าพยาน ก็เตม็ไปดว้ยความสุข เพราะพระเจา้ไดท้รงท างานผา่นขา้พเจา้โดยเงิน 5 เหรียญนั้น  เพื่อ
สนองความตอ้งการของพี่นอ้งผูร่้วมงาน พระค าของพระเจา้ช่างสัตยซ่ื์อจริง ๆ “จงแจกปันให้เขำ และ
เขำจะแจกปันให้ท่ำนด้วย” (ลูกา บทท่ี 6 ขอ้ 38) เป็นบทเรียนท่ีดีท่ีสุดในชีวิตท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ 

บดัน้ีขา้พเจา้มีประสบการณ์เช่นน้ีวา่ ยิง่มีเงินนอ้ยในกระเป๋าเท่าไรพระเจา้ก็ทรงใหเ้งินแก่
ขา้พเจา้มากข้ึนเท่านั้น ทางน้ีเป็นทางท่ีเดินไดย้าก เพราะจ าตอ้งมีความเช่ือท่ีปราศจากความสะทก
สะทา้นมีหลายคนรู้สึกวา่ตวัเองสามารถท่ีจะเดินทางแห่งความเช่ือน้ีได ้ แต่เม่ือการทดลองมาถึง เขาก็
กลวั ถ้ำเรำไม่เช่ือพระเจ้ำเทีย่งแท้ และทรงพระชนม์อยู่ ขา้พเจา้ก็จะไม่แนะน าผูใ้ดให้เดินทางน้ี ทุกวนัน้ี
ขา้พเจา้สามารถเป็นพยานไดว้า่ พระเจ้ำทรงเป็นผู้ทีใ่ห้ การมีชีวติอยูโ่ดยอีกาช่วยน าอาหารมาให ้ เช่นใน
สมยัเอลียาห์นั้น ยงัเป็นไปไดใ้นทุกวนัน้ี ขา้พเจา้อยากจะบอกส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจเช่ือยากสักหน่อยส าหรับ
ท่าน แต่ส่ิงนั้นมกัจะเกิดข้ึนจริง นัน่คือ ควำมเกือ้หนุนเจือจุนจำกพระเจ้ำจะมำถึงเมื่อข้ำพเจ้ำใช้เงิน
เหรียญสุดท้ำยแล้ว ขา้พเจา้มีประสบการณ์เช่นน้ีมาถึง 14 ปี และแต่ละคร้ังพระเจา้ทรงตอ้งการส าแดง
สง่าราศีส าหรับพระองคเ์อง พระเจา้ไดท้รงเก้ือหนุนความตอ้งการของขา้พเจา้ทุกอยา่ง และไม่เคยทรง
ท ำให้ข้ำพเจ้ำผดิหวังเลยแม้แต่คร้ังเดียว ผูท่ี้เคยใหม้าก่อนอาจจะไม่ใหต้อนน้ี มนุษยเ์รามกัเปล่ียนแปลง
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จากส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงเสมอ แต่ก็หามีความหมายส าคญัอะไรไม่ เพรำะว่ำพระเจ้ำผู้ทรงอยู่ในทีสู่ง
เป็นพระเจ้ำผู้ทรงพระชนม์อยู่และไม่เปลีย่นแปลง 

เพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลาย ขา้พเจา้จ  าตอ้งกล่าวถึงส่ิงน้ี เพื่อวา่ท่านจะสามารถมุ่งตรงต่อไปบน
หนทางแห่งการมีชีวติโดยควำมเช่ือ ยงัมีเร่ืองในอดีตอีกหลายเร่ืองซ่ึงหากจะน ามากล่าวในท่ีน้ีก็คงกล่าว
ไม่จบ 

ส าหรับปัญหาของการถวายเงิน ท่านทั้งหลายควรจะตอ้งจดัเตรียมเงินจ านวนแน่นอนไว ้ ไม่วา่
ท่านจะถวาย 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 2 ก็ตาม โดยธรรมชาติแลว้ หญิงม่ายท่ีถวายเงิน 2 สตางคน์ั้น อาจจะ
ตอ้งกดัฟันถวาย แต่เธอก็ไดรั้บการสรรเสริญจากพระเจา้ เราควรจะเป็นแบบอยา่งแก่คนอ่ืน ไม่ควรกลวั
เพราะวา่พระเจา้จะไม่ทรงให้เราผดิหวงั เราจะเรียนรู้ท่ีจะรักพระเจา้ เช่ือในพระองคแ์ละรับใชพ้ระองค์
ตามสมควร เราตอ้งขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ เพราะวา่ พระองค์ทรงมีพระกรุณำธิคุณต่อเรำ
อย่ำงเหลอืล้น อาเมน 

พระเจ้ำทรงจัดเตรียมงำนด้ำนบรรณสำร 

ขา้พเจา้เร่ิมพิมพใ์บประกาศกิตติคุณเม่ือปี ค.ศ. 1922 เพราะมีบางคนไม่ยอมไปยงัสถานท่ี
ประชุมเพื่อฟังกิตติคุณ แต่พระกติติคุณจะต้องส่งออกไปถึงคนเหล่ำน้ัน ดงันั้นทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้เสร็จจาก
การเขียนบทความ ขา้พเจา้จะอธิษฐานขอพระองคท์รงเตรียมค่าใชจ่้ายในการพิมพแ์ละแจกจ่าย คร้ังหน่ึง
พระเจา้ไดต้รัสกบัขา้พเจา้วา่ “ถ้ำเจ้ำประสงค์จะให้เรำตอบค ำอธิษฐำน เจ้ำต้องก ำจัดส่ิงกดีขวำงทุกอย่ำง
ก่อน” ในวนัอาทิตยต่์อมาขา้พเจา้จึงใชค้  าวา่ “ก ำจัดส่ิงกดีขวำงทุกอย่ำง” เป็นหวัขอ้เทศนาของขา้พเจา้
วนันั้นภรรยาเพื่อนร่วมงานคนหน่ึงซ่ึงก็เป็นผูรั้บเช่ือในพระเจา้เช่นกนั ก าลงัยนือยูท่ี่ประตู ปกติมีคน
มากมายพากนัวพิากษว์จิารณ์เธอไปต่าง ๆ นานา ในขณะท่ีขา้พเจา้เดินเขา้สู่ท่ีประชุม ขา้พเจา้มองไปท่ี
เธอและติเตียนเธออยูใ่นใจ ดว้ยเขา้ใจวา่ค าวจิารณ์ของคนอ่ืนเป็นจริง ภายหลงัจากเทศนาจบแลว้ขา้พเจา้
ก็ออกมาและทกัทายกบัเธออีกคร้ังหน่ึง ต่อมาเม่ือขา้พเจา้ทูลต่อพระเจา้เร่ืองค่าใชจ่้ายในการพิมพว์า่ 
ขา้พเจา้ไดล้ะทิ้งและก าจดัส่ิงกีดขวางทั้งหมดแลว้ แต่พระองคต์รัสแก่ขา้พเจา้วา่ “เจ้ำให้ค ำเทศนำอะไร
เล่ำ เจ้ำได้ติเตียนพีน้่องของตนภำยใน แต่ภำยนอกเจ้ำได้ทกัทำยพีน้่องด้วยดี น่ันเป็นส่ิงกดีขวำงกำร
อธิษฐำนของเจ้ำ เจ้ำต้องช ำระเร่ืองนีใ้ห้ส้ินเสียก่อน และต้องไปสำรภำพควำมผดิต่อหน้ำเธอ” ขา้พเจา้
ทูลตอบวา่ “ไม่จ ำเป็นทีจ่ะต้องสำรภำพควำมบำปทีอ่ยู่ในใจของเรำต่อผู้อืน่” พระเจา้ตรัสวา่ “ใช่! ถูก
แล้ว แต่กรณีของเจ้ำน้ันเป็นอกีเร่ืองหน่ึง” ขา้พเจา้จึงตดัสินใจ และพยายามจะสารภาพกบัเธอ แต่เม่ือ
เผชิญหนา้กนั ขา้พเจา้ไดแ้ต่ลงัเลใจ เป็นดงัน้ีถึง 5 คร้ัง แมข้า้พเจา้ปรารถนาจะสารภาพต่อเธอก็ตาม ท่ี
เป็นเช่นน้ีก็เพราะขา้พเจา้รู้ดีวา่เธอมีความนิยมชมชอบขา้พเจา้มาเป็นเวลานานแลว้ หากขา้พเจา้สารภาพ
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ความจริงกบัเธอ จะท าให้เธอเกลียดและดูถูกขา้พเจา้ ขา้พเจา้ทูลพระองคอี์กวา่ “ถ้ำพระองค์ส่ังให้
ข้ำพเจ้ำท ำส่ิงอืน่ ข้ำพเจ้ำจะยอมทุกส่ิง แต่ส ำหรับเร่ืองนีข้้ำพเจ้ำไม่อำจสำรภำพต่อเธอได้” ขา้พเจา้ยงัคง
ทูลต่อพระองคเ์ก่ียวกบัเงินท่ีจะใชใ้นการพิมพ ์ แต่พระองคมิ์ไดท้รงฟังเหตุผลของขา้พเจา้ และยนืกราน
ท่ีจะใหข้า้พเจา้ไปสารภาพผิด คร้ังท่ี 6 ดว้ยพระคุณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ไดส้ารภาพผดิต่อเธอ 
เราต่างสารภาพความผิดของกนัและกนัดว้ยน ้าตา อภยัให้กนัและกนัและเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี ทั้ง
ใหค้วามรักซ่ึงกนัและกนัในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มากยิง่ข้ึน หลงัจากนั้นไม่นานบุรุษไปรษณียไ์ดน้ า
จดหมายฉบบัหน่ึงมาส่ง ภายในมีเงิน 15 เหรียญ และจดหมายนั้นมีความวา่ “ฉันชอบกำรแจกใบ
ประกำศกติติคุณ และรู้สึกว่ำจ ำเป็นทีจ่ะต้องช่วยท่ำนในกำรพมิพ์ใบประกำศนี ้ขอท่ำนได้กรุณำรับเงินนี้
ไว้ด้วย” สรรเสริญและขอบพระคุณองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ในทนัที
ท่ีขา้พเจา้ไดข้จดัส่ิงกีดขวางทั้งหมด นบัเป็นประสบการณ์คร้ังแรกท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของ
ขา้พเจา้เก่ียวกบัการพิมพห์นงัสือ ในวนัหน่ึง ๆ เราไดแ้จกใบประกาศกิตติคุณมากกวา่พนัใบ และได้
พิมพอ์อกมาถึงสองสามลา้นฉบบั โดยแจกจ่ายไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ ทุกปี ตั้งแต่งานดา้นบรรณสารได้
เร่ิมตน้ จนกระทัง่ผา่นมาหลายปี พระเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ และทรงเก้ือหนุนเราเสมอ
ทุกอยา่ง 

ข่ำวสำรต่ำง ๆ แจกโดยไม่คดิเงิน 

ต่อมาไม่นานองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหข้า้พเจา้พิมพ ์ “วารสารฟ้ืนฟู” เพื่อแจกฟรี 
ในขณะนั้นวารสารทางดา้นจิตวญิญาณทุกฉบบัในประเทศจีนลว้นแต่พิมพข้ึ์นเพื่อขายทั้งส้ิน มีเพียง
วารสารท่ีขา้พเจา้พิมพข้ึ์นเท่านั้นท่ีแจกฟรี หอ้งบรรณาธิการของขา้พเจา้เป็นหอ้งเล็ก ๆ ซ่ึงขา้พเจา้มกัใช้
เป็นท่ีเขียนบทความเพื่อส่งไปพิมพ ์ เม่ือไม่มีทุนในการพิมพ ์ ขา้พเจา้ก็อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ และ
พระองคท์รงจดัเตรียมเงินทุกสตางคท่ี์ตอ้งการไดท้นัเวลาทุกคร้ัง ขา้พเจา้ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือ
จากผูใ้ดเลย และบางคร้ังยงัมีคนมาขอร้องใหข้า้พเจา้รับเงินดว้ย แต่ข้ำพเจ้ำหวงัพึง่ในองค์พระผู้เป็นเจ้ำ
เพยีงผู้เดียวเท่ำน้ัน 

รับเงินแทนพระคริสต์ 

ถา้ผูใ้ดบกพร่องเก่ียวกบัเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ แลว้ เขาก็จะลม้เหลวในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ยอยา่งแน่นอน 
เราจ าตอ้งมีจิตใจท่ีคอยท่าพระเจา้อยา่งมัน่คง และไม่ท าส่ิงท่ีเส่ือมเสียพระเกียรติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เม่ือใครให้เงินแก่เรา ๆ ก็รับไวแ้ทนพระคริสต ์ และเราตอ้งไม่ไปร้องขอผูใ้ด ขอบพระคุณพระเจา้ 
หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดบ้อกกบับิดามารดาวา่ ขา้พเจา้จะไม่ใชเ้งินของท่านอีกต่อไป ขา้พเจา้ยงัสามารถ
เรียนหนงัสือในโรงเรียนไดน้านถึงสองปี แมข้า้พเจา้ไม่ทราบวา่จะไดเ้งินยงัชีพมาจากไปไหน แต่เม่ือมี
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ความตอ้งการ พระเจา้จะทรงจดัเตรียมใหอ้ยา่งแน่นอน บางคร้ังแมจ้ะตกท่ีนัง่ล าบาก แต่พระเจา้ไม่ทรง
ท าใหข้า้พเจา้ผดิหวงั เรามกัฝากความหวงัไวก้บัคนอ่ืน แต่พระเจา้ไม่ทรงให้เราท าเช่นนั้น เราจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้บทเรียนบทหน่ึง คือ “ใช้เมื่อเรำได้รับ” และอยา่เป็นเหมือน “ทะเลตำย” ซ่ึงมีแต่ทางเขา้ แต่ไม่มี
ทางออกเลย เราควรจะเหมือนแม่น ้าจอร์แดน ซ่ึงเขา้มาทางหน่ึงและไหลออกสู่ผูอ่ื้นอีกทางหน่ึงพวกเลวี 
ในพระคมัภีร์เดิมเป็นผูท่ี้อุทิศตนในการรับใชพ้ระเจา้ และยงัไดถ้วายสิบลดหน่ึงดว้ยเช่นกนั 
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จดหมำยหน่ึงฉบับ 
ขอ้ความท่ีท่านจะอ่านต่อไปน้ีเป็นจดหมายฉบบัหน่ึงท่ีพี่นอ้ง วอทช์แมน นี เขียนถึงพี่นอ้ง

ผูร่้วมงานคนหน่ึงของท่านช่ือ กวาง ซี เวย ์ ไดพ้ดูถึงคุณสมบติัอนัดีงาม 13 ประการ ท่ีผูรั้บใชพ้ระเจา้
หรือผูน้ าฝ่ายวิญญาณพึงมี ถึงแมเ้ป็นจดหมายส่วนตวั แต่เน้ือหาและความหมายของจดหมายน้ีประกอบ
ไปดว้ยความรู้สึกทางฝ่ายวญิญาณ 

ฉะนั้น จึงเช่ือมัน่วา่การน าจดหมายฉบบัน้ีมาเปิดเผย เป็นเพราะพระวิญญาณทรงดลใจและเป็น
ท่ีชอบน ้าพระทยัของพระเจา้ เพื่อหนุนใจพี่นอ้ง 

ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพระพร อาเมน. 

จดหมำยของพีน้่อง นี ถึงผู้ร่วมงำน 
10 มีนาคม ค.ศ. 1950 

พีน้่องเวย์ ทีรั่ก 
ขา้พเจา้จะเขียนถึงท่านเป็นเวลานานแลว้ แต่ไดผ้ลดัเร่ือยมาเพราะขา้พเจา้เกรงวา่ความคิดของ

ขา้พเจา้นั้นจะไม่เจริญพอ อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้คิดวา่ ตอนน้ีเป็นโอกาสท่ีดีแลว้ จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
ท่านจะมอบส่ิงน้ี ต่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้ดว้ยความถ่อมใจ 

ขา้พเจา้เกรงวา่ความยุง่ยากท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรในฮ่องกงและกวางตุง้จะค่อนขา้งมาก 
กล่าวคือ (ก) ในหมู่คนงานดว้ยกนัและ (ข) ในคริสตจกัรขา้พเจา้เช่ือวา่ โดยอาศยัพระคุณของพระเจา้ ส่ิง
ท่ีขา้พเจา้จะกล่าวถึงต่อไปน้ีจะสามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีนัน่ได ้

(1) ผูท่ี้เป็นผูน้ าควรฝึกฝนท่ีจะรักผูอ่ื้น ค านึงถึงผูอ่ื้นและช่วยเหลือผูอ่ื้น ปฎิเสธตนเองเพื่อเห็น
แก่ผูอ่ื้น และใหทุ้กส่ิงเท่าท่ีมีอยูแ่ก่ผูอ่ื้น ถา้เรายงัไม่สามารถจะปฏิเสธตนเอง โดยใหแ้ก่ผูอ่ื้น ก็เป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะน าคนอ่ืนใหเ้ดินทางแห่งวญิญาณได ้ จงรู้จกัใหส่ิ้งท่ีตนมีอยูแ่ก่ผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัยงัตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะใหแ้ก่ผูอ่ื้นทั้งท่ีเราไม่มีอะไร แลว้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเร่ิมเทพระพรใหแ้ก่เรา 

(2) พลงัภายในของคนงานควรจะเท่าเทียมกบักิจการงานภายนอกไม่ควรท าอะไรเกินก าลงัและ
เกินความสามารถ โดยความไม่สบายใจและเคร่งเครียดขาดการไหลลน้ หรือใชแ้ผนการณ์ของมนุษย์
กระท าการน าหนา้พระเจา้ เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา ถา้คนใดคนหน่ึงมีความสมบูรณ์
ภายใน ส่ิงท่ีหลัง่ไหลออกจากตวัเขาก็เหมือนกบัล าธาร เขาไม่จ  าเป็นตอ้งฝืนใจจนเกินไป เราตอ้งเป็นคน
ฝ่ายวญิญาณอยา่งแทจ้ริง และไม่เพียงแสดงวา่เป็นคนฝ่ายวญิญาณเท่านั้น 

(3) จงฝึกฝนในการฟังผูอ่ื้นถึงงานของเราเอง ค าสอนในกิจการบทท่ี 15 ก็คือให้เราฟัง นัน่คือ
ฟังความเห็นของพี่นอ้งทุกคน เพราะวา่นัน่อาจเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ย ควรมีจิตใจท่ีเกรง
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ขาม หากเราไม่ฟังเสียงของพี่นอ้ง เราอาจไม่ไดย้ินเสียงพระวญิญาณเช่นกนั คนงานและผูมี้อาวโุสทุก
คนตอ้งนัง่ลงรับฟังและปล่อยใหค้นอ่ืนมีโอกาสพดู จงอ่อนสุภาพและยอมแตกหกั 

(4) ความยากล าบากท่ีเป็นอุปสรรคต่อหลายคน คือการท่ีเขาไม่ยอมแตกหกั พวกเขาอาจจะเคย
ไดย้นิเก่ียวกบัการแตกหกั แต่ความส าคญัของส่ิงน้ียงัไม่ชดัแจง้ต่อพวกเขา ถา้ใครไดผ้า่นการแตกหกั
แลว้ เขาจะไม่พยายามตดัสินอะไรดว้ยตนเอง ทั้งดา้นธุรกิจและหลกัธรรม และไม่พยายามเขา้ใจวา่
ตนเองดีกวา่ ทั้งต่อตวับุคคลและเร่ืองราวท่ีกระท า ไม่วางอ านาจต่อคนอ่ืนและไม่ใชเ้สรีภาพติเตียนพี่
นอ้ง หรือสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยใชอ้ านาจบาดใหญ่พี่นอ้งท่ีไดรั้บการแตกหกัแลว้ จะไม่พยายามป้องกนั
ตนเองและไม่มีส่ิงใดท่ีจ าเป็นตอ้งหนักลบัไปมองอีก 

(5) ไม่ควรจะมีความเคร่งเครียดในท่ีประชุมหรือในคริสตจกัรจนเกินไป ทั้งเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจ
ของคริสตจกัร จงฝึกฝนท่ีจะไม่ท าส่ิงใดดว้ยตนเองมากเกินไป จงแจกจ่ายงานแก่คนอ่ืน ๆ และเรียนรู้ท่ี
จะริเร่ิมดว้ยตนเอง รู้จกัวนิิจฉยัและตดัสินใจดว้ยตนเอง ควรท่ีจะพดูกบัพวกเขาอยา่งสั้น ๆ แต่ชดัเจน 
แรกเร่ิมถึงหลกัการพื้นฐานเบ้ืองตน้ ภายหลงัใหติ้ดตามวา่พวกเขากระท าตามเช่นนั้นหรือไม่ เป็นการผดิ
อยา่งมากท่ีเราจะท าอะไร ๆ เองมากเกินไป จงหลีกเล่ียงในการแสดงตวัเองมากเกินไปในท่ีประชุม โดย
เกรงวา่พี่นอ้งอ่ืน ๆ จะรู้สึกวา่เรากุมอ านาจอยูค่นเดียว จงเรียนรู้ท่ีจะวางใจในพี่นอ้งและแบ่งงานใหแ้ก่
เขา 

(6) พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ไม่สามารถน ามาใชบ้งัคบักนัในคริสตจกัร เราตอ้งยอม
จ านนต่อพระองค ์ มิฉะนั้นถา้พระองคท์รงหยดุชโลมเราแลว้ คริสตจกัรจะอ่อนเพลียและพบกบัภาวะท่ี
น่าเบ่ือทีเดียว ถา้วิญญาณของท่านเขม้แขง็ก็จะมีชยัต่อผูฟั้ง โดยใชเ้วลาเพียงไม่ถึงสิบนาที แต่ถา้
วญิญาณนั้นอ่อนก าลงัไม่วา่ท่านจะตะโกนค าขู่ขวญัหรือใชเ้วลานานเท่าไร ก็ไม่ไดผ้ล ทั้งยงัอนัตราย
ดว้ย 

(7) ในการเทศนาสั่งสอน อยา่เยิน่เยอ้ยดืยาว และละเอียดลออจนเกินไป มิฉะนั้นวญิญาณของ
สิทธิชนจะมีแนวโนม้ไปในทางรู้สึกเบ่ือ อยา่น าความคิดชนิดผวิเผนิ หรือเหตุผลพื้น ๆ ท่ีพบบ่อย ๆ จน
คนทัว่ไปถือวา่เป็นของเด็กเล่นมาพดู จงหดัพดูในส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัใหจ้บภายในคร่ึงชัว่โมง และ
อยา่ส าคญัผดิวา่เม่ือเราสนุกกบัค าเทศนาของเราแลว้ ค าเหล่านั้นจ าเป็นตอ้งมาจากพระเจา้เสมอ 

(8) การทดลองซ่ึงจะตอ้งพบในขณะประชุมอธิษฐาน คือการเทศนาและพดูยาว การประชุม
อธิษฐานก็ควรท่ีจะอุทิศใหแ้ก่การอธิษฐาน ถา้เราพดูกนัมากเกินไปจะท าใหจิ้ตหนกัอ้ึง ผลก็คือการ
ประชุมลม้เหลว 

(9) การฝึกฝนอบรมท่ีเมืองกูลิง ในปี ค.ศ. 1948 เป็นกรณีพิเศษ คนงานของพระเจา้ควรเรียนรู้
หลายส่ิงก่อนท่ีจะเขา้สู่ต าแหน่งท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาและบุคคลอ่ืน ถา้เรียนรู้ไม่เพียงพอแตกหกัไม่พอ
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และตดัสินใจเป็นท่ีเช่ือถือไม่ได ้ ผูน้ั้นไม่สามารถท่ีจะเผชิญกบัคนอ่ืนได ้ อยา่กระโดดเขา้สู่การสรุปง่าย 
ๆ แมว้า่ขณะท่ีเราจะท าส่ิงหน่ึงอยูแ่ลว้ เราควรท าดว้ยการกลวัเกรง อยา่ถือเอาเร่ืองทางวญิญาณเป็นเร่ือง
เล็ก และจงเรียนรู้ในจิตใจ 

(10) จงเรียนรู้ท่ีจะไม่เช่ือมัน่ในการตดัสินใจของตนเองเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีเราคิดวา่ถูกตอ้งแลว้ 
อาจจะไม่เป็นดงัท่ีคิด ส่ิงท่ีถือวา่ผดิก็อาจไม่ผดิ ถา้เราตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยความถ่อมตน ก็ตอ้งใชเ้วลา
อยา่งนอ้ย 2-3 ปี ก่อนท่ีจะเจนจบ ดงันั้นในปัจจุบนัท่านจะตอ้งไม่มีความเช่ือมัน่ในตวัเองเกินไป หรือ
จ ากดัทุกส่ิงตามแนวความคิดของตนเองเท่านั้น 

(11) เป็นการอนัตรายมากท่ีจะใหค้นอ่ืนในคริสตจกัรติดตามการตดัสินใจของเราก่อนท่ีเราเอง
จะเจริญเติบโตเตม็ท่ี องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะท างานในตวัเรา เขา้เก่ียวขอ้งกบัความคิดและท าลายตวับุคคล
ของเราก่อนท่ีเราจะเขา้ใจน ้าพระทยัของพระองค ์ และเป็นผูมี้อ  านาจสิทธ์ิขาดของพระองค ์ อ านาจและ
สิทธ์ิขาดน้ีข้ึนกบัพื้นฐานทางความรู้ท่ีเรามีต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ีใดก็ตามท่ีน ้ าพระทยัและพระ
ประสงคข์องพระเจา้ ไม่ไดรั้บการส าแดง  ท่ีนั้นไม่มีสิทธิอ านาจ 

(12) ชีวติจิตใจของผูรั้บใชข้องพระเจา้ตอ้งไดรั้บการขยายใหก้วา้งขวางมากข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ
โดยพระองคเ์อง ขา้พเจา้คิดวา่พระองคท์รงกระท าเด๋ียวน้ี ดงันั้นเราจึงไม่จ  าเป็นตอ้งสังเกตภาพภายใน 
เพราะวา่จะท าใหเ้ราเสียก าลงัใจ พระเจา้อาจหวงัใหเ้ราเป็นผูรั้บผิดชอบในฐานะผูน้ า ส าหรับงานท่ี
ฮ่องกงก็เป็นไปได ้ และอาจมีพี่นอ้งบางคนไดรั้บการทรงน าใหม้าร่วมดว้ย ขา้พเจา้คิดวา่เราควรตอ้งยติุ
เร่ืองราวเหล่าน้ีไวแ้ลว้ 

ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
     (วอท์ชแมน นี) 

 
จดหมายฉบบัน้ีอาจจะยดืยาวไปหน่อย แต่ขอให้เราไดอ่้านและพิจารณาโดยละเอียดต่อพระ

พกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แมข้อ้ความเหล่าน้ีจะง่ายแก่การเรียนรู้และเขา้ใจ แต่ขา้พเจา้หวงัให้องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงแตกหกัเรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ดใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ขอให้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย อาเมน. 
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หนังสืออืน่ ๆ ของ วอท์ชแมน นี 
ช่ือหนงัสือ      ผูเ้รียบเรียง 
The Normal Christian Life    Watchman Nee 
คริสเตียนท่ีปกติ      วอทช์แมน นี 
บรรณกิจระยะแรกของวอทช์แมน นี    หอ้งสมุดกิตติคุณกรุงเทพฯ  
Sit, Walk, Stand      Watchman Nee 
ธรรมแนะทางท า      วอทช์แมน นี 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิและความจริง   วอทช์แมน นี 
The Normal Christian Church Life   Watchman Nee 
ชีวติคริสตจกัรของคริสเตียนท่ีปกติ   วอทช์แมน นี 
Love Not The World     Watchman Nee 
อยา่รักโลก      วอทช์แมน นี 
The Normal Christian Worker    Watchman Nee 
What Shall This Man Do?    Watchman Nee 
Twelve Baskets Full Vol. 1    Watchman Nee 
Twelve Baskets Full Vol. 2    Watchman Nee 
Twelve Baskets Full Vol. 3    Watchman Nee 
Twelve Baskets Full Vol. 4    Watchman Nee 
Song of Song      Watchman Nee 
The Glorious Church     Watchman Nee 
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