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ชัยชนะในจีนแดง 

บทที ่1 การเร่ิมต้นเร่ืองราวศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริสเตยีนในจนีแดง 

เม่ือโรงพยาบาลมิชชัน่คณะ ซี.ไอ.เอม็. ถูกสั่งใหปิ้ดในตน้ปี ค.ศ. 1948 นั้น ขา้พเจา้ไดรั้บการ
ขอร้องจากผูน้ าแห่งศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนใหเ้ดินทางข้ึนไปทางเหนือ เพื่อช่วยเหลือคน
บาดเจบ็ซ่ึงเขาไดน้ ามารักษาไว ้

หลงัจากการอพยพโดยทางเคร่ืองบิน ไปอยูเ่มืองเซ่ียงไฮแ้ลว้ ขา้พเจา้ก็เดินทางไปตามค าขอร้อง 
ขณะท่ีก าลงัรักษาพยาบาลคนบาดเจบ็อยูน่ั้น ขา้พเจา้ก็ถูกพวกจีนแดงจบัตวัไป อนิจจา ม่านไมไ้ผไ่ดปิ้ด
ลงอยา่งกะทนัหนั ขา้พเจา้ตอ้งถูกคุมขงัอยูท่ี่หมู่บา้นมาเชืองเป็นเวลาสองปี ระหวา่งนั้นขา้พเจา้ไดมี้
โอกาสใกลชิ้ดกบัศูนษก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนแห่งน้ี มากท่ีสุดและไดเ้ห็นเหตุการณ์ท่ีคริส
เตียนพวกน้ี ไดท้นอยูเ่พื่อพระเจา้ ฉะนั้นเร่ืองราวอนัน่าต่ืนเตน้ของเขา ซ่ึงท่านก าลงัจะไดอ่้านน้ี หาได้
เป็นเร่ืองเสกสรรของขา้พเจา้ไม่ แต่เป็นพระคุณของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงท่ีบนัดาลใหเ้ป็นไปอยา่งนั้น 

ตามโครงการของพระเจา้ ศูนยก์ลางสงครามครอบครัวคริสเตียนแห่งน้ีไดต้ั้งข้ึน โดยคุณทวด
ของประธานคนปัจจุบนัเม่ือกวา่ร้อยปีล่วงมาแลว้ 

ก่อนอ่ืน ขา้พเจา้ใคร่จะขอแนะน าใหท้่านผูอ่้านรู้จกักบันายชิง ประธานคนปัจจุบนัเสียก่อน คุณ
ทวดของนายชิงผูน้ี้เอง ไดซ้ื้อท่ีดินไวแ้ห่งหน่ึงประมาณ 7 ไร่คร่ึง 

ประเพณีการซ้ือขายท่ีดินของชาวจีนในสมยันั้นแตกต่างกบัปัจจุบนัมาก กล่าวคือ ผูท่ี้ตอ้งการ
ขายท่ีดินจะเขียนขอ้ความจุดประสงคใ์นการขายท่ีดิน พร้อมกบับอกราคาไวท่ี้หลกัปักปันท่ีดินของตน 
ถา้บุคคลใดถอนหลกันั้นไปแสดงวา่ผูน้ั้นมีเจตนาจ านงท่ีจะซ้ือท่ีดินดงับ่งไวน้ั้น 

การซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนผืนน้ีนั้น ก็มีความเป็นมาเช่นนั้น
เหมือนกนั ทวดของนายชิงเป็นคนยากจนมาก วนัหน่ึงขณะท่ีท่านเดินตดัทุ่งเพื่อจะกลบับา้น เป็นเวลา
พลบค ่าพอดีและในท่ามกลางความมืดนั้น ท่านไดส้ะดุดหลกัไมปั้กปันท่ีดินหลกัหน่ึง เน่ืองจากท่าน
อ่านหนงัสือไม่ออกจึงไม่ทราบขอ้ความท่ีมีอยูบ่นหลกัน้ี วา่มีความหมายอยา่งไรบา้ง ท่านจึงถอนมนั
ข้ึนมาดว้ยคิดวา่จะใชท้  าฟืนเพราะเศษไมห้ายากมาก 

วนัต่อมา เจา้ของท่ีดินไดติ้ดตามคน้หาหลกัปักปันท่ีดินนั้นจนพบ ทวดของนายชิงรู้สึกตกใจ
มาก เม่ือรู้ความจริง ซ่ึงเป็นผลใหต้นตอ้งรับผิดชอบ และตอ้งผกูมดักบัท่ีดิน ซ่ึงมีอาณาเขตถึง 7 ไร่คร่ึง 
อนัเน่ืองจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน แต่อยา่งไรก็ตามท่านก็ตอ้งยอมรวบรวมเงินช าระค่าท่ีดิน 
ตามขอ้ผกูพนัตามกฎประเพณีสมยันั้น ท่ีดินผืนน้ีเอง ไดต้กทอดเป็นมรดกแก่บุตรหลานต่อมาถึงส่ีชัว่



 6 

อายคุน และต่อมาไดรั้บการปรับปรุง ขยบัขยายออกจนมีเน้ือท่ีถึง 125 ไร่ เป็นท่ีท ามาหากินของคนได้
ถึง 500 คน และแผน่ดินตรงน้ีเอง ท่ีกลายเป็นศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง 

การเดินทางของขา้พเจา้ ไปหมู่บา้นมาเชืองนั้นตอ้งผา่นหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีสกปรกและขาดการ
พฒันาหลายแห่ง ซ่ึงท าใหก้ารเดินทางเป็นท่ีน่าเบ่ือหน่ายมาก 

เฮง็ชินไดช้ี้ ใหข้า้พเจา้ดูหลงัคาโบสถแ์ห่งหน่ึงและเพื่อเป็นการฆ่าเวลาในการเดินทาง เฮง็ชิน
ไดเ้ล่าใหข้า้พเจา้ฟังถึงประวติัการสร้างโบสถน์ั้น เขาเล่าวา่วนัหน่ึงคนงานประจ าต าบล ไม่สามารถจะ
แกปั้ญหาการยกหลงัคาโบสถซ่ึ์งจุคนถึง 1000 คนน้ีได ้ หลงัคาน้ีเป็นปัญหาหนกัวา่งานช้ินอ่ืน ๆ 
กระเบ้ืองจีนนั้นเขาท าดว้ยปูนขาวผสมโคลน ประกบกนัไวต้ามร้ิวไมไ้ผท่ี่สานเป็นผนืเดียวหลงัคาอนั
มหึมาน้ีแหละ คิดดูแลว้ก็ไม่รู้วา่จะยกข้ึนไดอ้ยา่งไร 

คนงานมากกวา่ร้อยคนไดแ้บกหลงัคาน้ีไว ้ แลว้ก็พยายามยกตั้งข้ึนตามค าสั่งหวัหนา้คนงาน ใน
การยกหลงัคาข้ึนน้ี ถา้มีลมพดัมาก็จะหงายปลิวไปตามลมทีเดียว ใคร ๆ ก็นึกในใจวา่ ยงัไง ๆ ก็ขออยา่
ใหมี้ลมเถอะ แต่คร้ันพอยกข้ึนยงัไม่ถึงคร่ึง ลมเจา้กรรมก็พดัมาทนัที พวกชาวบา้นท่ีไม่เป็นคริสเตียนก็
พากนัหวัเราะเยาะกล่าววา่ เอาละ ท่ีน้ีหลงัคาเป็นตอ้งพงัลงมาเป็นแน่ ส่วนพวกท่ีเป็นคริสเตียนนั้นทั้ง

กลวัทั้งตกใจ จึงพากนัอธิษฐาน ท่ามกลางการ
ตกตะลึงของคนทั้งหลายลมประหลาดนั้น ได้
ช่วยยกหลงัคาข้ึนจากบ่าคนงานประกบเขา้กบั

ยอดหลงัคาอยา่งอศัจรรย ์ คนนบัร้อยต่างก็
มองดูหนา้กนั แลว้ก็พากนัร้องตะโกนดว้ย
ความยนิดีและสรรเสริญพระเจา้วา่ พระเจา้ได้
ส่งลมมาช่วยจริง ๆ แมแ้ต่มือของทูตสวรรค ์ ก็
คงยกหลงัคาเขา้ประกบท่ีใหส้นิทกวา่น้ีไม่ได้

อีกแลว้ 
การสนทนาระหวา่งทางของเราเป็นไป

อยา่งคร้ืนเครง จนกระทัง่ถึงทางเขา้หมู่บา้น 
ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงันึกถึงป่าเขาล าเนาไพรท่ี

ผา่นมานั้น ก็ไดย้นิเสียงเกรียวกราวของเด็ก ๆ 
ประมาณยีสิ่บคน ซ่ึงมารอตอ้นรับพวกเราอยู่
แลว้ เด็กพวกน้ีต่างร้องเพลง กระโดดโลดเตน้
ไป เม่ือใกลจ้ะถึงหมู่บา้น พวกเด็ก ๆ ก็วิง่
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ออกมาตอ้นรับต่างกระโดดโลดเตน้ และร้องเพลงดว้ยความดีใจ ซ่ึงเป็นภาพท่ีประทบัใจขา้พเจา้ยากท่ี
จะลืมได ้ น ้าตาแห่งความอ่ิมเอิบไหลออกมาโดยท่ีขา้พเจา้ไม่รู้สึกตวั โอ ช่างเป็นภาพท่ีแตกต่างจาก
หมู่บา้นอ่ืน ๆ ท่ีขา้พเจา้ไดผ้า่นมาในวนัน้ีเหลือเกิน เด็ก ๆ พวกน้ีเดินตามพวกเราไปเป็นแถว แลว้มี
ผูใ้หญ่เดินตาม ดูคลา้ยขบวนแห่ทีเดียว เด็กเหล่าน้ียากจน แต่เขาแต่งตวัสะอาดดว้ยเส้ือผา้สีต่าง ๆ ซ่ึงพอ่
แม่จดัหาให้ดว้ยความรัก 

เม่ือประมาณ 20 ปีก่อนโนน้ พระเจา้ไดด้ลใจใหพ้วกหวัหนา้ของครอบครัวคริสเตียน ปลูก
ตน้ไมล้อ้มรอบหมู่บา้นของเขา ตน้ไมไ้ดง้อกงามข้ึนโดยไม่มีใครสนใจ จนกระทัง่บดัน้ีไดก้ลายเป็น
ก าแพงอนัหนาทึบ 

หมู่บา้นต่าง ๆ ในประเทศจีนส่วนมากก็มีก าแพงลอ้มรอบ พวกคอมมิวนิสตเ์กลียดก าแพงน้ีมาก 
แต่อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ยงัเป็นป้อมปราการส าหรับคนของพระองคเ์สมอ ตน้ไมห้นาทึบท่ีข้ึนเรียงราย
รอบหมู่บา้นนั้นแหละ พระเจา้ไดก้ระท าใหเ้ป็นเสมือนก าแพงท่ีใหค้วามปลอดภยัแก่เขา น่าประหลาดท่ี
พวกคอมมิวนิสตท์  าลายตน้ไมเ้หล่าน้ีไม่ได ้ เพราะเป็นการผดิกฎหมายฉะนั้นพวกคริสเตียนจึงมีก าแพง
ตน้ไมไ้ดอ้ยา่งสบาย 

ทางเขา้สู่บริเวณหมู่บา้น เป็นช่องทางระหวา่งตน้ไม ้ ฉะนั้นเม่ืออยูข่า้งนอก จึงไม่สามารถ
มองเห็นหมู่บา้นไดเ้พราะตน้ไมบ้งั นอกจากหลงัคาโบสถเ์ท่านั้นเป็นท่ีน่าสังเกตอยูอ่ยา่งหน่ึงคือ 
หมู่บา้นคริสเตียนนั้นสะอาดสะอา้นงามตา บริเวณบา้นหรือตามสนามต่าง ๆ ก็ไดรั้บการตกแต่งให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงแตกต่างจากท่ีอ่ืนมาก 

นายชิงเล่าวา่ พวกคริสเตียนตอ้งการท่ีจะพฒันาหมู่บา้นใหดี้ข้ึนกวา่น้ี แต่ชาวบา้นแห่งอ่ืนมี
ความอิจฉา คิดท าลายส่ิงก่อสร้างใหเ้สียหายอยูเ่สมอ 

โดยปกติแลว้ ตามหมู่บา้นเล็ก ๆ เช่นน้ีไม่มีไฟฟ้าใชเ้ลย นอกจากตามหวัเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น 
แต่ส าหรับหมู่บา้นน้ี เขามีไฟฟ้าและน ้าประปาของเขาเอง ถึงอยา่งไรก็ดี เคร่ืองจกัรเคร่ืองยนตห์รือ
เคร่ืองใชดี้ ๆ เขาจ าตอ้งซ่อนไว ้ ใหพ้น้หูพน้ตาของพวกคอมมิวนิสตด์ว้ย เพราะวา่พวกคอมมิวนิสตไ์ม่
ตอ้งการใหใ้ครมีความเป็นอยูดี่กวา่คนอ่ืน ฉะนั้นทุกคร้ังเม่ือพวกคอมมิวนิสตม์าตรวจจึงพบเห็นแต่
เคร่ืองใชเ้ก่า ๆ เท่านั้น แมแ้ต่ตามบา้น เขาจะไม่แขวนผา้ม่านหนา้ต่างให้เจา้หนา้ท่ีเห็นเลย  

ชาวบา้นเหล่าน้ี มีความสนใจในการท าสวนองุ่นมาก วนัหน่ึง ขณะท่ีมองดูผลองุ่นหอ้ยเป็นพวง
อยูใ่นสวน มีคนถามเฮง็ชินวา่ “คุณท าอยา่งไรจึงมิให้คนในหมู่บา้นน้ีขโมยองุ่นของคุณได ้ ตามทอ้งถ่ิน
อ่ืน ๆ คนขโมยกนัเยอะ แมแ้ต่จะลงโทษถึงตาย องุ่นก็ยงัถูกขโมย” นายเฮง็ชินตอบอยา่งภาคภูมิวา่ “จะ
ท าใหพ้วกน้ีหยดุขโมยนะหรือ ง่ายนิดเดียว ถา้เขามีพระเยซูคริสตเจา้ในจิตใจของเขาแลว้ จะไม่ขโมยอีก
เด็ดขาด 
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มีเร่ืองท่ีน่าสนใจอยูม่ากเร่ืองหน่ึงกล่าวคือ ตามละแวกหมู่บา้นจะมียาม ซ่ึงคอยส่งสัญญาณเป็น
เสียงนกเตือนใหช้าวบา้นรู้ทุกคร้ัง ท่ีมีคนแปลกหนา้ผา่นเขา้มาพวกสุนขัแสนรู้ ก็จะท าหนา้ท่ีเป็นยาม
เช่นน้ีเหมือนกนั (ท่านผูอ่้านจะเช่ือหรือไม่ก็ตาม แต่ชาวบา้นเขาเช่ือวา่สุนขัแสนรู้พวกน้ีสามารถสังเกต 
และรู้จกัไดว้า่ใครเป็นคริสเตียนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้จริง ๆ ) วนัหน่ึงนายเฮง็ชินไดเ้ล่าเร่ืองข า ๆ เก่ียวกบัค
ริสเตียนคนหน่ึงใหข้า้พเจา้ฟังวา่ คริสเตียนคนนั้นรู้สึกไม่สบายใจ เพราะวา่สุนขัเหล่าน้ีเม่ือก่อนเคยเป็น
เพื่อนท่ีดี แต่เด๋ียวน้ีกลบัค ารามเห่าหอนเขาเสมอ จนในท่ีสุดจึงสารภาพวา่ เขาไดห้ลงท าบาป และความ
เช่ือไดเ้ยน็ลง ซ่ึงแมแ้ต่สุนขัก็สังเกตเห็นได ้

ตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้พกัอยูใ่นหมู่บา้นนั้น ดูเหมือนวา่จะมีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ท่ีพวก
คอมมิวนิสตข์า้มกรายเขา้มาในหมู่บา้น อยา่งไรก็ตาม พระหตัถข์องพระเจา้ยงัคุม้ครองคนของพระองค์
เสมอ บางคร้ังพวกคอมมิวนิสตไ์ดรั้บเชิญร่วมรับประทานอาหารกบัพวกคริสเตียนดว้ย ส่ิงท่ีท าใหพ้วก
คอมมิวนิสตแ์ปลกใจมากก็คือ พวกคริสเตียนมีการอธิษฐาน ขอบพระคุณพระเจา้ก่อนรับประทาน
อาหาร เขามีการคอยซ่ึงกนัและกนั แมแ้ต่เด็ก ๆ ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่จุน้จา้นเกะกะระราน 
เขาจะน่ิงสงบอยูจ่นอธิษฐานเสร็จแลว้ จึงจะลงมือรับประทานอาหาร เม่ือไดรั้บสัญญาณจากหวัหนา้
ครอบครัว 

ขา้พเจา้ไดส้ังเกตพวกเด็ก ๆ เหล่าน้ี ตลอดมาและเห็นวา่เขารู้จกัและรักพระเจา้จริง ๆ เวลา
อธิษฐานเขาจะพากนัพนมมือกม้ศีรษะอยา่งตั้งใจ รู้สึกวา่เขาเคารพและใหเ้กียรติแก่พระเจา้ อยา่งน่า
ชมเชยมาก 

มีส่ิงแปลก ๆ อยูส่ี่ประการท่ีขา้พเจา้ไดส้ังเกตเห็นในหมู่พวกเด็ก คือ  
1. เขาไม่มีเคร่ืองเล่นอะไรเลย นอกจากการร่วมกนัเล่นเป็นหมู ่ๆ แบบพื้นเมืองของเขา 
2. ครูไดเ้นน้สอนใหเ้ด็กรักการร้องเพลงยิง่กวา่ส่ิงอ่ืนใด 
3. เด็กพวกน้ีไดรั้บการอบรมตั้งแต่เยาวว์ยั จนกระทัง่ไดถ้วายตวัใหพ้ระเยซูจริง ๆ 
4. เด็ก ๆ อายตุ  ่ากวา่ 6 หรือ 7 ขวบ ทั้งหญิง ชายมกัอาบน ้าตามสระสาธารณะดว้ยกนับ่อยๆ 
ความจริงท่ีขา้พเจา้ไดพ้บเห็น ในพวกคริสเตียนชาวจีนในหมู่บา้นน้ีก็คือ เขาเป็นคริสเตียนท่ีมี

ความสุขอยา่งแทจ้ริง พวกเด็กก็ไดรั้บการอบรมสั่งสอนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั ดูเหมือนวา่เด็ก ๆ ไม่
ตอ้งการออกก าลงัดว้ยการเล่นเกมส์หรือพลศึกษาเลย เขาท างานแทนการเล่น มีความสุขสนุกสนานใน
การท าความสะอาดสนามบา้นเรือน ยิง่กวา่การเล่นเปล่า ๆ โดยไม่เกิดผลอะไรพวกเด็กชอบออกไปเก็บ
ผกัหกัฟืน เก็บขา้วโพด หรือไม่ก็สางขนสัตวเ์ม่ือวา่งจากการเรียนหนงัสือ 

เด็ก ๆ พวกน้ีชอบร้องเพลงมาก พอตกเยน็จะเห็นเขารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ร้องเพลงสั้นต่าง ๆ 
อยา่งสุดเสียงทีเดียว เพลงเหล่าน้ี บา้งก็แปลกมาจากภาษาองักฤษ บา้งก็เป็นเพลงพื้นเมือง ซ่ึงมีคนแต่ง
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ข้ึนส าหรับพวกเขาเอง ขา้พเจา้อดท่ีจะปล้ืมปิติกบัพวกเด็ก ๆ ไมไ่ดเ้ม่ือไดย้นิเสียงหีบเพลงปาก พร้อม
กบัเสียงกงัวานอยา่งช่ืนบานของเขา เพลงยาก ๆ หรือเพลงท านองแบบจีนซ่ึงขา้พเจา้เองคิดวา่ตอ้งหดั
ร้องเป็นวนั ๆ เด็ก ๆ ร้องเพียงสองสามคร้ังเท่านั้นก็จ  าไดค้ล่อง เพลงสั้นท่ีมีการออกท่าทางนั้น เด็ก ๆ 
ชอบอยา่งฝังจิตฝังใจทีเดียว บางคร้ังพวกผูใ้หญ่ก็จะน าเด็ก ๆ พวกน้ี ไปร้องเพลงหรือมีการแสดงใหเ้ด็ก 
ๆ และผูใ้หญ่ในหมู่บา้นอ่ืนชมดว้ย โดยเหตุน้ีแหละเขาจึงไดช่ื้อวา่ เป็น “ความสวา่ง” และ “เกลือ” แห่ง
แผน่ดินโลก สมกบัท่ีพระเยซูไดต้รัสไว ้ 

ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดส้ังเกตเห็นประการท่ีสาม ก็คือวา่เด็กพวกน้ีไดถ้วายตวัใหพ้ระเจา้ ตั้งแต่เขายงั
เล็ก ๆ อยู ่คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ถามเชียอนั เด็กหญิงอาย ุ4 ขวบวา่ “หนูจะ๊ หนูอยากจะท าอะไรเม่ือโตข้ึน?”  

เธอตอบขา้พเจา้อยา่งภาคภูมิวา่ “หนูอยากจะตั้งสมาคมครอบครัวคริสเตียนข้ึนค่ะ และหนูจะ
เป็นหวัหนา้ดว้ย” 

ขา้พเจา้ถามต่อไปวา่ “ท่ีไหนล่ะ?” 
เธอตอบวา่ “ท่ีสหรัฐอเมริกาค่ะ” 
และต่อมาขา้พเจา้ไดถ้ามเตาเซ็น เด็กชายอาย ุ6 ขวบวา่ “เม่ือโตข้ึน เธออยากท าอะไร เตาเซ็น?” 
“ผมจะเป็นนกัเทศน์ และเทศน์เร่ืองพระเยซูครับ” 
“แต่เธอจะหาเล้ียงชีพยงัไง?” 
“อ๋อ ผมจะเป็นช่างปูนครับ” 
เท่าท่ีถามดูความตั้งใจของเด็กพวกน้ีแลว้ไม่เห็นมีใครอยากท างานอ่ืนเลยนอกจากจะขอรับใช้

พระเจา้ประกาศเร่ืองพระเยซูใหค้นอ่ืนฟัง และมิใช่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น แต่ทัว่โลกดว้ย พวก
หวัหนา้คริสเตียนแห่งน้ีมีความตั้งใจอยา่งแทจ้ริง ท่ีจะถนอมกล่อมเกลาเด็ก ๆ พวกน้ี ใหก้ลายเป็น
ภาชนะท่ีจะน าพระนามพระเยซูออกไปใหค้นอ่ืนทราบ มีส่ิงใดท่ีจะน าพระเกียรติยศมาสู่พระเจา้ส่ิงนั้น
แหละเขาจะท า 

ประการต่อไปก็เป็นเร่ืองของประเพณีต่าง ๆ ตามท่ีขา้พเจา้ไดรู้้ไดเ้ห็นมานั้น เด็ก ๆ จะเล่นหวั
อยูด่ว้ยกนัจนกระทัง่มีอายไุด ้ 6 ขวบ ก็ตอ้งแยกจากกนั ไม่มีโอกาสคบหาสมาคมกนัเช่นเคย จนกระทัง่
ถึงวยัแต่งงาน ผูใ้หญ่จะเป็นผูจ้ดัการหมั้นหรือท าพิธีแต่งงานใหเ้อง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีออกจะโบราณ แต่
พวกน้ีก็ยงัตอ้งการมีวินยัหรือกฎอยู ่ผูช้ายตอ้งการควบคุมตนเอง ผูห้ญิงตอ้งการความคุม้ครองและความ
บริสุทธ์ิ 

พวกเขาไม่พิถีพิถนั ในการระวงัเร่ืองผิดชูสู่้สาวพวกเขาย  าเกรงพระเจา้ และเช่ือมัน่ในค าของ
พระองคเ์ท่านั้น แลว้ส่ิงเหล่าน้ีก็จะผา่นเขา้มาในชีวิตของเขาอยา่งถูกท านองครองธรรม ซ่ึงเป็นเคร่ือง
ป้องกนัอนัดีเลิศ กวา่ท่ีจะไปหา้มดว้ยปากเฉย ๆ 
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ความรักของสามีภรรยา คร้ังแรกก็เป็นความรักท่ีเกิดข้ึน เพราะความสนใจในฝ่ายตรงกนัขา้ม 
แต่ต่อมาสามีภรรยารักกนั ก็เพราะพระบญัชาของพระเจา้ พระคมัภีร์กล่าววา่ “ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของ
ตน” โดยเหตุน้ีเองความรักในครอบครัวของคริสเตียนจึงดูดด่ืมช่ืนมาก เพราะพระเยซูเป็นประมุขแห่ง
ความรักของเขา 

คริสเตียนในหมู่บา้น เป็นคนขยนัขนัแขง็ต่อการงานมาก ไม่วา่จะเป็นงานสูงงานต ่า ต่างมานะ
บากบัน่ท าโดยไม่ยอ่ทอ้ เขาถือวา่งานทุกอยา่งเป็นงานท่ีมีเกียรติถา้เป็นงานสุจริต และท าเพื่อถวาย
เกียรติยศแก่พระเจา้ 

ในกลางหมู่บา้น มีธรรมศาลาปลูกไวห้ลงัหน่ึงเพื่อเป็นสถานท่ีประชุม พวกคริสเตียนชอบมา
รวมกนัร้องเพลงเสมอ ใบหนา้ของแต่ละคนสดช่ืน เขาถือวา่ “ดนตรีและเสียงสรรเสริญพระเจา้นั้น คือ
ภาษาของชาวสวรรค”์ คริสเตียนคนหน่ึงเป็นพยานวา่ “เม่ือพระเจา้เสด็จเขา้มาประทบัอยู ่ภายในขา้พเจา้
แลว้ ขา้พเจา้อดท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ไม่ได ้เสียงเพลงหลัง่ออกมาเอง” 

กิจวตัรประจ าวนัท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การประชุมอธิษฐานตอนเชา้ตรู่เวลา 4.00 น. ท่ามกลาง
ความเงียบสงดั พวกคริสเตียนจะมารวมกนั ณ ธรรมศาลา เพื่อเขา้เฝ้าพระเจา้ เขาถือวา่การตั้งตน้วนัใหม่
กบัพระเจา้นั้นส าคญัเป็นมาก ทุกคนจะคุกเข่าลงต่อพระพกัตร์ของพระเจา้เป็นชัว่โมง ๆ ทีเดียว บางที
การอธิษฐานอาจจะยดืเยื้อ จาก 4.00 น. จนถึง 8.00 น. ก็มี หลงัจากนั้นก็รับประทานอาหารเชา้ มีการ
อธิษฐานอีกคร้ังหน่ึงส าหรับพวกหวัหนา้ แลว้จึงเร่ิมธุรกิจประจ าวนัต่อไป ทุกวนัเขาก็จะปฏิบติัเช่นน้ี
เสมอ ซ่ึงเราอาจจะคิดวา่เป็นการน่าเบ่ือ แต่ส าหรับคริสเตียนพวกน้ีแลว้เขาไม่เบ่ือเลย หลงัจากเลิกงาน
แลว้ตอนเยน็เขายงัมารวมกนัอีก เพื่ออธิษฐานก่อนท่ีเขาจะพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ขา้พเจา้ใคร่จะน าท่าน ไปดูการประชุมภาคค ่าบา้ง ซ่ึงเป็นภาพท่ีประทบัใจขา้พเจา้ไม่ลืมเลย 
หลงัจากรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนัแลว้ เขาก็จะมีการร้องเพลงอยา่งคร้ืนเครง เพลงเหล่าน้ีเขาจะร้อง
ดว้ยปากเปล่าทั้งนั้น ฉะนั้นเม่ือคนน าเพลงประกาศช่ือเพลงแลว้เขาก็ตั้งตน้ร้องไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งบอก
บทนั้นหนา้น้ีใหยุ้ง่เหมือนกบัท่ีพวกเราท ากนั เพลงส่วนมากเอาเน้ือร้องมาจากพระคมัภีร์บทเพลง
สรรเสริญ ซ่ึงเขาแต่งท านองข้ึนประกอบ ขา้พเจา้อดท่ีจะชมความสามารถของเขาไม่ได ้คริสเตียนพวกน้ี
เป็นศิลปินของพระเจา้จริง ๆ แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ หรือคนชรา ต่างก็ร้องเพลงกนัไดเ้ก่ง ๆ ทั้งนั้นออกจะเป็น
การน่าแปลกอยูบ่า้งในการอธิษฐาน กล่าวคือเขาอธิษฐานพร้อมกนั ๆ โดยต่างคนต่างออกเสียงขา้พเจา้
ถามเขาวา่ ท าอยา่งนั้นไม่เป็นการเสียสมาธิหรือ เขาตอบวา่ “จะเสียไดย้งัไง เพราะเราไม่ไดอ้ธิษฐานให้
คนอ่ืนฟังหรือคอยฟังคนอ่ืนอธิษฐาน เราอธิษฐานต่อพระเจา้ต่างหาก” 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกัผูน้ าหลายคน และคนหน่ึงท่ีขา้พเจา้ยงัจ  าไดดี้ คือ นาย
วงั นายวงัคนน้ีพอกลบัใจเป็นคริสเตียนแลว้ ก็มีความร้อนรนในงานของพระเจา้มาก เพียงหน่ึงปีผา่นไป
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เขาก็สามารถตั้งคริสตจกัรข้ึนท่ีหมู่บา้นของเขาได ้ ถึงแมว้า่เขาจะมิไดรั้บการศึกษา และไม่ค่อยรู้หนงัสือ 
แต่เขาก็สามารถน าคนในหมู่บา้นของเขา มาเช่ือพระเจา้เป็นจ านวนมากและคนหน่ึงในจ านวนน้ี คือ 
นายลิว ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นของเขานัน่เอง 

เน่ืองจากการงานของพระเจา้ก าลงัเจริญ มีผูส้นใจมาก ดงันั้นพวกคอมมิวนิสตจึ์งพยายามหา
โอกาสจบัผดิคริสเตียนเหล่าน้ี พวกคอมมิวนิสตจ์บันายลิวไปโดยหาวา่เป็นหวัหนา้คริสเตียนในกลุ่มน้ี 
นายวงับอกกบัเจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตว์า่ ตวัเขาเองเป็นหวัหนา้ ถา้จะยงิทิ้งก็ขอใหย้งิเขาดีกวา่ เน่ืองจาก
นายวงัเป็นคนมิไดรั้บการศึกษา พดูจา ท่าทาง ก็เป็นคนบา้นนอก มิหน าซ ้ ายงัอา้งตวัวา่เป็นผูน้ าเสียอีก
ดว้ย พวกคอมมิวนิสตเ์ลยหวัเราะเยาะไปตาม ๆ กนั และในท่ีสุดเขาก็ตดัสินใจปล่อยนายลิวเป็นอิสระ 

เร่ืองประหลาดอีกเร่ืองหน่ึง คือเร่ืองของนายชาง พวกคอมมิวนิสตก์ล่าวหาวา่ เป็นกบฎคิด
ทรยศและถูกจบัเอาไปโยงเฆ่ียนตี แทบจะเอาชีวิตไม่รอด นายชางเล่าวา่ ขณะท่ีเขาถูกโยงอยูน่ั้น หวัหนา้
คอมมิวนิสตซ่ึ์งก าลงัโบยเขากล่าววา่ “ฉนัมีอ านาจเหมือนพระเยซูไม่มีผดิเลย เพราะวา่ฉนัจะใหแ้กมี
ชีวติอยูก่็ไดห้รือจะใหต้ายก็ได ้ ถา้แกจะยอมรับวา่ฉนัเป็นเหมือนพระเยซู ฉนัจะปล่อยแกทนัที” ถึงแม้
นายชางจะเจบ็ปวดรวดร้าวเพียงป่ิมวา่ร่างกายจะพงั เขาก็ยงัผงกศีรษะข้ึนพดูอยา่งเขม้แขง็วา่ “คุณน่ะ
เหมือนปีศาจทีเดียวพวกทหารยนืรอบ ๆ พากนัหวัเราะฮากนัใหญ่ หวัหนา้คอมมิวนิสตค์นนั้น ฉุนพวก
ของตนเองเลยโยนไมเ้รียวทิ้งเดินหนีโดยไม่พดูไม่จากบัใคร ทหารใจดีคนหน่ึงไดฉ้วยโอกาสแอบแก้
เชือก ปล่อยใหน้ายชางคลานเล็ดลอดหนีไปไดอ้ยา่งน่ามหศัจรรย ์
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บทที ่2 บรรดาผู้น าของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริสเตยีน 

เหล่าผูน้ าของศูนยก์ลางน้ี มีดว้ยกนัทั้งหมดส่ีคนมีหญิงสอง ชายสองคือ นายชิง เทียนยนิ นาย
ตุง เฮง็ชิน แพทยห์ญิงเบสซ่ี เซ็น และนางสาวเฮเลน โซ 

เพลงบทหน่ึงท่ีเขาแต่งข้ึนเอง และชอบร้องในบรรดาผูน้ ามีเน้ือความวา่ “ครอบครัวของคริส
เตียนมีความรักเป็นท่ีตั้ง พรสวรรคเ์ป็นปัญญาและสมาชิกทุกคนเป็นส่วนประกอบ เป็นบิดาและบุตร
แห่งพระคุณเป็นพี่นอ้งในพระคริสต ์เราเป็นหน่ึงในพระคริสต ์หนุ่มหรือแก่ ชายหรือหญิง ฉลาดหรือโง่ 
เราเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของโลกเราไม่สนใจ เราไม่ถือชาติตระกลู ไม่วา่มัง่มีหรือยากจน ไม่วา่มี
เกียรติหรือไร้ยศ เรามุ่งหวงัตั้งหนา้ถึงธงชยั คือขอใหแ้ผน่ดินของพระคริสตม์าตั้งอยู ่และน ้าพระทยัของ
พระองคส์ าเร็จในโลก” 

ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะแนะน าใหท้่านผูอ่้าน ไดรู้้จกับรรดาผูน้ าเป็นรายบุคคลดงัน้ีคือ 
1.นายชิง เทียนยิน 
เม่ืออายปุระมาณ 8-9 ขวบ เขาไดป้ฏิญาณตนวา่ จะตั้งใจแสวงหาพระเจา้เท่ียงแท ้ประมาณ ค.ศ. 

1910 เทียนยนิไดไ้ปเรียนต่อท่ีเมืองไทอนั ซ่ึงเป็นโรงเรียนคริสเตียน ของคณะเมธอดิสท ์เขาไม่อยากเขา้
ศึกษาในโรงเรียนน้ีเลย เพราะวา่บิดาของเทียนยนิ และเทียนยนิเองเกลียดศาสนาคริสตม์าก แต่จ าใจตอ้ง
เรียนเพราะเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง มากกวา่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตนั้น เทียนยนิเป็นเด็กอายมุากกวา่
เพื่อนในชั้นเดียวกนั ฉะนั้นครูจึงไดแ้ต่งตั้งให้เขาเป็นหวัหนา้ชั้น วนัต่อมาครูไดบ้อกวา่ เน่ืองจากเขาเป็น
หวัหนา้ชั้นในโรงเรียนคริสเตียน ตวัเขาก็ควรไดรั้บศีลบพัติศมาเป็นคริสเตียนดว้ยจึงจะเหมาะสม เทียน
ยนิไม่ขดัขอ้ง เพราะเขารักเกียรติในการเป็นหวัหนา้ชั้น แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เขาก็ยงัมีจิตใจต่อสู้ศาสนา
คริสตอ์ยู ่

เม่ือรับศีลบพัติศมาแลว้ เด็กหนุ่มเทียนยนิก็มีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเลือกใหด้ ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน
การงานของโรงเรียน คณะเมธอดิสทต์อ้งการคนงานตามคริสตจกัรต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แต่ไม่ทราบ
จะหาไดท่ี้ไหน นอกจากในจ าพวกนกัเรียนคริสเตียนเท่านั้น วนัหน่ึงมีการส ารวจนกัเรียนคริสเตียนใน
ชั้นต่าง ๆ คนท่ีเป็นคริสเตียนไดรั้บการขอร้องใหย้นืข้ึน น่าประหลาดจริง ๆ เทียนยนิก็ยนืข้ึนกบัคนอ่ืน
ดว้ย นบัจากวนันั้นมาเทียนยินจึงตั้งใจวา่ ในฐานะท่ีเขาเองยอมรับต่อหนา้คนอ่ืนวา่ตนเป็นคริสเตียน จึง
ตั้งตน้ศึกษาพระคมัภีร์อยา่งจริงจงั เพื่อจะไดรู้้เร่ืองราวของพระเยซู และจะไม่เป็นท่ีขายหนา้แก่คริส
เตียนคนอ่ืน ๆ ต่อมาภายหลงั เขายนืข้ึนเป็นพยานต่อหนา้พวกคอมมิวนิสตว์า่ ยิง่อ่านพระคมัภีร์ก็ยิง่เห็น
วา่พระเยซูใหญ่กวา่ขงจ้ือ เพราะวา่พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของโลก และพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนม์
บนไมก้างเขนเพื่อความบาปของโลก 
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ชีวติของเทียนยนิไดผ้า่นอุปสรรค มาหลายอยา่ง คร้ังหน่ึงเขามีเร่ืองกลุม้ใจมาก เน่ืองจากวา่เขา
ไดห้ยา่ขาดกบัภรรยา เขาเป็นคริสเตียน ฉะนั้นเร่ืองน้ีจึงรบกวนใจเขามาก เขาพยายามคน้หาค าตอบจาก
พระคมัภีร์วา่ พระคมัภีร์สอนอยา่งไรเก่ียวกบัการหยา่ร้างน้ี เขาอ่านดูจากพระธรรม เอเฟซสั 5:25 มี
ใจความวา่ “ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตน” เขานึกวา่พระคมัภีร์คงกล่าวต่อไปวา่ “ถา้ภรรยาเป็นคนสวย
คนฉลาดหรือคนดี” แต่พระคมัภีร์มิไดก้ล่าวอยา่งน้ีเลย พระคมัภีร์กล่าววา่ “ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตน 
เหมือนอยา่งพระคริสตไ์ดท้รงรักคริสตจกัรดว้ย และไดท้รงประทานพระองคเ์องเพื่อคริสตจกัรนั้น” 
เทียนยนิปิดพระคมัภีร์และรู้สึกอึดอดัใจมาก ในท่ีสุดเขาไดคุ้กเข่าลงทูลพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้
พระองคมี์พระบญัชาใหรั้กภรรยา ขา้พเจา้ก็จ  าตอ้งเช่ือฟัง” วนัรุ่งข้ึนเขารีบเดินทางไปถึงบา้นของภรรยา 
ซ่ึงอยูห่่างออกไปถึง 24 กิโลเมตร ตามประเพณีจีนสมยันั้น ถือกนัวา่คนท่ีเป็นลูกขนุนางหรือผูมี้บุญ
หนกัศกัด์ิใหญ่ มกัจะมีเทา้เล็ก ๆ ฉะนั้นจึงมีวธีิการพนัเทา้ผูห้ญิงไวต้ั้งแต่เกิด เพื่อวา่เม่ือเติบจะไดมี้เทา้
เล็ก ๆ โดยเหตุน้ีเอง ภรรยาของเขาจึงไม่สามารถเดินทางไปไกล ๆ ดว้ยเทา้ และยานพาหนะใด ๆ ก็ไม่มี 
ฉะนั้นเขาจึงแบกภรรยาของเขาไปจนถึงบา้นเม่ือสองสามีภรรยาคืนดีกนัแลว้ พระเจา้ก็เร่ิมท าการ
อศัจรรย ์โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เหมือนดงัประวติัการณ์ในพระธรรมกิจการบทท่ี 2 ทีเดียว ตลอดเวลา 
20 ปีต่อมา ภรรยาของเขาเปรียบเสมือนเคร่ืองมือและแม่แรงท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เขา ในกิจการงาน
ของพระองคจ์ริง ๆ เม่ือปี 1940 ภรรยาสุดท่ีรักของเขาก็ไดถู้กรับข้ึนไปอยูก่บัพระเจา้ ซ่ึงเปรียบเสมือน
วา่บดัน้ีเขาขาดพลงัอ านาจในการงานไปคร่ึงหน่ึงทีเดียว 

นางชิง เทียนยนิ ไดเ้ป็นหวัเร่ียวหวัแรงในงานของพระเจา้ เขาช่วยเหลือนายชิง ซ่ึงเป็นผูต้ ั้ง
ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนแห่งน้ี อยา่งไม่เห็นแก่ชีวติ ในระยะหลงันั้น คณะกองประกาศได้
ประกาศไปทัว่ แทบทุกจงัหวดัในภาคเหนือของประเทศจีน เขาเหล่านั้นไดเ้สียสละเดินทางไกลนบัเป็น
พนั ๆ กิโลเมตรเพื่อประกาศเร่ืองพระเยซู เขากล่าวในท่ีสุดวา่ “ชีวประวติัอนัหา้วหาญของฮดัสัน เท
เลอร์ มิชชัน่นารีผูย้ิง่ใหญ่ท่ีประเทศจีน ไดเ้ป็นเสมือนแม่แรง ท่ีกระตุน้เตือนและดึงดูดใหพ้วกเรายอม
เสียสละทุกอยา่ง เพื่อพระเยซูคริสตต่์อไป” 

2 นายตุง เฮ็งชิน 
นายตุง เฮง็ชิน เป็นสหายร่วมงานกบัท่านประธานชิงและไดอ้อกท าการประกาศดว้ยกนัเสมอ 

นายตุง เฮง็ชิน ผูน้ี้เองมีฉายาวา่ “ชาร์ลส์เวสเลยข์องศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียน” ตุง เฮง็ชิน
เป็นผูท่ี้มีพรสวรรคใ์นทางดนตรี และการแต่งเพลงอยา่งหาตวัจบัยากจริง ๆ ภายใตก้ารน าของเขา 
คริสตจกัรต่างๆ กลายเป็นคณะนกัร้องไปทีเดียว 
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ถา้ท่านผูอ่้านเคยฟังการขบัร้องเพลง “ฮาเลลูยา” ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์ของ ยอร์ช เอฟ. แฮนเดล 
แลว้ท่านจะรู้รสชาดและความซาบซ้ึงของดนตรีมาก โดยเฉพาะเพลงร้องหมู่ประสานเสียง เม่ือวนัคริสต
มาสปี 1948 เม่ือมาถึงตอน “ฮาเลลูยา” แลว้ดูประดุจ วา่เป็นเสียงบรรเลงเพลงชาวของสวรรคจ์ริง ๆ 

เฮง็ชินไดป้ระพนัธ์บทเพลงส าหรับคริสตจกัรข้ึนหลายบท ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยคิดวา่เขามี
ความสามารถขนาดนั้น ขณะท่ีขา้พเจา้นัง่อยูใ่นท่ีประชุมฟังเสียงเพลงในโบสถ ์ จิตใจของขา้พเจา้เล่ือน
ลอยข้ึนไปถึงสวรรคค์ลา้ยกบัวา่ขา้พเจา้มีปีกบินได ้  เช่นนั้นไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่คนอ่ืน ๆ ท่ีไดฟั้งบท
เพลงของเฮง็ชินจะรู้สึกเช่นเดียวกบัขา้พเจา้ 

ชีวติของเฮง็ชิน ก่อนท่ีเขาจะเป็นคริสเตียนนั้นหาไดเ้ป็นเช่นน้ีไม่ เขามีชีวิตอยูภ่ายใตอ้  านาจ
ซาตานการคา้ฝ่ินเถ่ือนของผิดกฎหมายเป็นอาชีพของเขา เขาท าการติดต่อระหวา่งเมืองนานกิง และเมือง
ชานสินเป็นประจ า วธีิขนฝ่ินของเขา ก็มีไหวพริบดีอยูไ่ม่นอ้ยคือเขาอายดัใส่ในกระติกน ้าร้อน ซ่ึงไม่มี
ใครสงสัยเลยเขาเคยคา้ฝ่ินเถ่ือนลอยนวล พน้ตาเจา้หนา้ท่ีอยูอ่ยา่งน้ีเป็นเวลาตั้งหลายปี เขาบอกกบั
ขา้พเจา้วา่ เขาโชคดีมากท่ีไม่ถูกจบั ถา้ถูกจบัก็หมายถึงประหารชีวิต เม่ือเขานึกถึงโทษในอาชีพทุจริต
ของเขาแลว้ เขาก็พยายามเลิกอาชีพน้ีเสีย แต่ก็เลิกไม่ได ้ขอบพระคุณพระเจา้พระเยซูคริสตท์รงสามารถ
ท าใหเ้ขาเลิกอาชีพอนัเลวร้ายนั้นได ้

ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รงเรียกเฮง็ชินเขา้มาเป็นคริสเตียนอยา่งท่ีเขาไม่เคยนึกฝันมา
ก่อน เม่ือเขาไดรั้บเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขาแลว้ ชีวติของเขาก็เปล่ียนแปลงไปหมด 

ต่อมาเขาไดรั้บต าแหน่งหวัหนา้วงดนตรีของผูว้า่ราชการเมือง อาชีพของเขาก็เจริญรุ่งเรืองดี แต่
พระเจา้ไม่พอพระทยัใหเ้ขามีชีวติอยูเ่พียงแค่นั้น เม่ือเขาอธิษฐานแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้แลว้ เขา
จึงตดัสินใจไปศึกษาท่ีสถานศึกษาพระคริสตธรรมของคณะแบบ๊ติสตท่ี์เมืองไคเฟ็ง ในสถาบนัแห่งน้ีเอง
ท่ีเฮง็ชินกลายเป็นนกัประพนัธ์เพลงแห่งชีวติคริสเตียน ช่ือเสียงของเขาโด่งดงัข้ึน หลงัจากนั้นไม่นาน
นกั เขาก็มีโอกาสไดพ้บนายชิง ผูต้ ั้งศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียน ทั้งสองเกิดชอบพอกนัมาก 
และในท่ีสุดเฮง็ชินก็ตดัสินใจถวายชีวติแก่พระเจา้ ร่วมงานกนันายชิงต่อไป ทั้งสองไดอ้อกประกาศพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสตท์ัว่ไป ทุกหนทุกแห่งในประเทศจีน  

เฮง็ชินเคยเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ เคล็ดลบัในความส าเร็จของเขา อยูท่ี่การทรงน าของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเขาบอกวา่เขายอมถวายทุกส่ิงใหแ้ก่พระเจา้ สุดแลว้แต่พระองคเ์ห็นสมควรจะท าอะไรกบัชีวติ
ของเขา เขาเคยติดคุกติดตารางจนนบัไม่ถว้น เพราะพระนามของพระเยซู 

เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่เมืองซีนาน คร้ังหน่ึงขา้พเจา้และเฮ็งชินถูกเรียกเขา้ไปไต่สวน ต่อหนา้
นายต ารวจจีนแดงคนหน่ึง พวกคอมมิวนิสตพ์ยายามสอบสวนการกระท าของขา้พเจา้ เขาพยายาม
ซกัไซร้ไล่เลียงเฮง็ชินเก่ียวกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้อดท่ีจะชมเชยความฉลาดของเฮง็ชินไม่ได ้ ก่อนท่ีจะเขา้
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ไปในท่ีสอบสวน เขาไดแ้ต่งตวัซอมซ่อเหมือนกบัคนบา้นนอก ซ่ึงท าใหพ้วกคอมมิวนิสตเ์ขา้ใจวา่ เขา
เป็นคนไม่ไดรั้บการศึกษาเลย โดยไหวพริบของเขาน้ีเองท าใหพ้วกคอมมิวนิสตต์อ้งเสียรู้เขามาก 
นายต ารวจคนนั้นถามเฮง็ชินวา่ “แกก็ถือศาสนาคริสตห์รือ?” 

เฮง็ชินตอบอยา่งหนกัแน่นวา่ “ใช่ครับ” 
“น่ีมนัเป็นศาสนาฝร่ังมิใช่หรือ? พวกแกไดรั้บเงินช่วยเหลือจากเขาปีละเท่าไร?” 
“ไม่มีเงินช่วยเหลือจากใครเลยครับ” 
“ถา้งั้นแก่มีความสัมพนัธ์อะไรกบัพวกฝร่ังละ?” 
เฮง็ชินจึงตอบอยา่งสุภาพวา่ “ความสัมพนัธ์หรือครับ มีซิครับ ก็เพราะวา่เรามีพระเจา้องค์

เดียวกนัพวกเรารักเขา และเขาก็รักพวกเราดว้ย” 
อีกเร่ืองหน่ึงท่ีเฮง็ชินเล่าใหข้า้พเจา้ฟังก็คือ คร้ังหน่ึงพวกทหารจีนแดง เขา้มาพกัอยูใ่นบริเวณ

ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียน และเผอิญมีเคร่ืองบินทิ้งระเบิดผา่นมา พวกเขาจึงพากนัซ่อนตวั 
และบอกพวกทหารใหซ่้อนตวัดว้ย แต่นายทหารคนหน่ึงพดูวา่ “เขาไม่ทิ้งระเบิดหรอก เคร่ืองบินล านั้น
เป็นขององักฤษอเมริกนั พวกนกับินเหล่านั้นรู้วา่ พวกคริสเตียนท่ีน่ีเป็นพวกเดียวกบัเขา” 

มีเหตุการณ์น่าต่ืนเตน้หลายคร้ัง ในชีวติของเฮง็ชิน แต่พระเจา้ก็ไดช่้วยเขาใหพ้น้ภยัทุกคร้ัง 
3. แพทย์หญิง เบสซ่ี เช็น 
ในบรรดาผูน้ าสตรีแลว้ พระเจา้ไดเ้ลือกสรรไวส้องคน และสองคนน้ีไดป้ระสานงานกนัอยา่ง

กลมกลืน แทบจะแยกกนัไมอ่อก 
เม่ือพระเจา้เรียกเขาใหม้ารับใชพ้ระองค ์ ทั้งสองคนน้ีก าลงัท างานอยูโ่รงพยาบาลผดุงครรภ ์ ท่ี

เมืองปักก่ิง แพทยห์ญิงเช็นประจ าอยูท่ี่แผนกสูติกรรม (แผนกคลอด) และแผนกเวชนารี (หน่วยรักษา
โรคสตรีโดยเฉพาะ) ส่วนอีกคนหน่ึงคือ เฮเลนโซ นั้นประจ าอยูแ่ผนกครูสอนพยาบาล ทั้งสองคนเป็น
สตรีท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นวงสังคมเมืองปักก่ิง ยิง่กวา่นั้นทั้งสองยงัไดท้  าช่ือเสียงเกินหนา้ใคร ๆ ในวงการ
กีฬาดว้ย แพทยห์ญิงเบสซ่ี เช็นมาจากตระกลูมัง่คัง่แห่งเมืองฮนัเคา้ ตระกลูของเธอเป็นคริสเตียนตั้งแต่
คร้ังคุณปู่  ฉะนั้นเธอจึงเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เด็ก ๆ ถึงแมแ้พทยห์ญิงเช็นจะเกิดในครอบครัวคริสเตียน
ก็ตาม แต่เธอก็มิไดบ้งัเกิดใหม่เป็นคริสเตียนเลย จนกระทัง่อีกหลายปีต่อมา เม่ือเธอส าเร็จการศึกษา
ชั้นตน้ เธอมีความใฝ่ฝันเหลือเกินท่ีจะเป็นแพทยห์ญิง เธอไดส้มคัรเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัแพทย์
ศาสตร์ท่ีเมืองปักก่ิง แต่แลว้ก็ตอ้งไดรั้บความผิดหวงั เพราะปรากฏวา่สุขภาพของเธอไม่สมบูรณ์พอ
ถึงแมว้า่เธอสอบวชิาภาคทฤษฏีไดห้มดทุกวชิา แต่ทางมหาวทิยาลยัไม่ยอมรับ 

ความผดิหวงัมิไดท้  าให้เธอทอ้ใจ ฉะนั้นเธอจึงลองสอบแข่งขนั เขา้เรียนในมหาวทิยาลยัแพทย์
ศาสตร์ท่ีฮ่องกง มีผูส้มคัรสอบนบัพนัแต่เธอช่างโชคดีเหลือเกินเพราะเป็นนกัเรียนคนเดียวจากเมืองของ
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เธอ ท่ีผา่นการสอบคดัเลือกไว ้และในท่ีสุดเธอก็ไดเ้ขา้ศึกษาวชิาแพทยศ์าสตร์สมความตั้งใจ คุณแม่ของ
เธอหมายมัน่ป้ันมือท่ีจะใหลู้กสาวส าเร็จวชิาแพทยผ์ดุงครรภ ์ และต่อจากนั้นก็จะใหเ้ธอไปเรียนต่อท่ี
ประเทศองักฤษ 

เบสซ่ี เช็น ส าเร็จวชิาการแพทย ์ดว้ยความภาคภูมิ แต่วา่แผนการของคุณแม่ของเธอ ท่ีจะส่งเธอ
ไปเรียนต่อท่ีประเทศองักฤษนั้น หาไดเ้ป็นผลส าเร็จไม่ มนุษยว์างแผนการ แต่พระเจา้ทรงลา้งแผนการ
เพื่อจะใหแ้ผนการนั้นเหมาะสม ถูกตอ้งกบัโครงการของพระองค ์พระเจา้ประสงคจ์ะใหแ้พทยห์ญิงเบส
ซ่ี เช็น อุทิศชีวิตรับใชพ้ระองคม์ากกวา่ส่ิงอ่ืนใด ฉะนั้นเม่ือพระเจา้เรียกเธอแลว้ เธอก็มิไดฝื้นพระทยั
พระเจา้เลย ชีวิตต่อไปของเธอ ก็กลายเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ประกาศพระกิตติคุณรอบบา้นรอบเมืองทัว่ไป
ในแผน่ดินจีน แพทยห์ญิงเบสซ่ี เช็น ร่วมกบั เฮเลน โซ ไดน้ าเอาพระกิตติคุณของพระเยซู ออกไป
เผยแพร่แก่สตรีชาวจีนเป็นจ านวนมาก 

4 นางสาว เฮเลน โซ 
สุภาพสตรีผูน้ี้มาจากครอบครัวซ่ึงเคยรับราชการ ในพระราชส านกัแห่งราชวงศแ์มนจูมาแลว้ 

ตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ บิดาของเธอเป็นขา้ราชการท่ีท างานเขม้แขง็และซ่ือสัตยม์าก ในระหวา่งเกิด
คอรัปชัน่คร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ. 1910-1930 ครอบครัวของเฮเลน โซ นบัถือศาสนาขงจ๊ืออยา่งเคร่งครัดมาก 
คุณปู่ ของเธอเคยเตือนลูกหลานเสมอวา่ ถา้ใครนบัถือศาสนาคริสตห์รือศาสนาอนัใดก็ตาม จะตอ้งถูกตดั
ออกจากวงศต์ระกลูทีเดียว  

แต่อยา่งไรก็ตาม พระเจา้มีโครงการในชีวิตของเฮเลน ซ่ึงใครจะหา้มไม่ได ้ เฮเลนไดเ้ขา้ศึกษา
ในโรงเรียนสตรีของคณะเพรสไปทีเรียน ท่ีเมืองปักก่ิง ซ่ึงท าใหเ้ธอมีโอกาสไดรู้้จกัพระเจา้ ถึงแมว้า่คร้ัง
แรกเธอเกลียดศาสนาคริสต ์ แต่พระเจา้ก็ไดน้ าเธอมาเป็นคริสเตียนอยา่งน่าอศัจรรย ์ วนัหน่ึงเฮเลนกบั
เบสซ่ีไดรั้บเชิญ ใหเ้ขา้ร่วมประชุมกบัคณะคริสเตียน ณ ท่ีนัน่เองทั้งสองไดต้ดัสินใจรับเอาพระเยซูเป็น
ผูช่้วยใหร้อด พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาประทบัภายในดวงใจของเธอ จนถึงกบัน ้าตาแห่ง
ความปิติยนิดีไดห้ลัง่ไหลท่วมทน้เกินท่ีจะอธิบายได ้

ต่อมาการฟ้ืนใจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไดเ้กิดข้ึนในหมู่พยาบาลสาว ณ สถานพยาบาลผดุง
ครรภ ์แห่งนครปักก่ิงนั้นเอง พวกคริสเตียนไดร่้วมกนัตั้งตวัข้ึนเป็นกองประกาศพระกิตติคุณ โดยมีเบส
ซ่ีและเฮเลนเป็นหวัหนา้ กองประกาศน้ีไดอ้อกท าการรักษาคนเจบ็ป่วย และประกาศพระนามของพระ
เยซูไปทัว่แวน่แควน้มองโกเลีย พวกสตรีเหล่าน้ีไดป้ระกาศตวัยอมเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่ง ออกท าการ
เพื่อพระเจา้คนทั้งหลายเม่ือไดเ้ห็นการเคล่ือนไหวเกิดข้ึนเช่นน้ี ก็พากนัประหลาดใจตาม ๆ กนั 

เม่ือพระเจา้ทรงเรียกคนงานของพระองค ์ พญามารซาตานมนัก็เรียกพรรคพวกของมนั ออก
ต่อสู้เหมือนกนั มีการขดัขวางต่าง ๆ เกิดข้ึน แมแ้ต่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดส่้งโทรเลขด่วน มาถึง
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ผูอ้  านวยการสถานพยาบาลผดุงครรภ ์ ขอร้องมิใหป้ล่อยสตรีพวกน้ีละทิ้งหนา้ท่ีไป แต่ปรากฏวา่ไม่มีส่ิง
ใดจะมาขดัขวางความตั้งใจของกองประกาศหญิงน้ีได ้เม่ือไม่ไดด้ว้ยเล่ห์ก็ตอ้งเอาดว้ยกล ทางส านกังาน
สถานพยาบาลผดุงครรภ ์ ก็ไดจ้า้งทนายฟ้องศิษยาภิบาลแก่ผูท่ี้ไดน้ าเหล่าสตรีมาเช่ือพระเยซู และเป็น
ตน้เหตุในการยยุงส่งเสริม ใหเ้ขาเหล่านั้นสละหนา้ท่ีในสถานพยาบาลศิษยาภิบาลตอ้งถูกจ าคุก และเป็น
คดีเอิกเกริกแต่ในท่ีสุด เขาก็ไดรั้บการปลดปล่อย เพราะเขาไม่มีความผดิอะไร หลงัจากศิษยาภิบาล
ไดรั้บการปลดปล่อยแลว้ เขาก็ไดร่้วมเดินทางกบักองประกาศข้ึนไปยงัแควน้มองโกเลียทนัที งานของ
พระเจา้ท่ีนัน่ไดเ้กิดผลมาก จนกองประกาศไดต้ดัสินใจตั้งสถานพยาบาลผดุงครรภย์อ่ย ๆ ในเขตนั้น 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนดว้ย งานไดฝ่้าฟันอุปสรรคอยา่งมากมายแต่พระเจา้ก็ไดท้รงช่วยเขาใหไ้ดรั้บ
ความมีชยัอยูเ่สมอ 

อุปสรรคไม่ไดมี้มาจากส่ิงภายนอก และคนภายนอกเท่านั้น  แมแ้ต่พวกพอ่แม่และญาติพี่นอ้ง ก็
พากนัตามเขาไปจนถึงมองโกเลีย เพื่อออ้นวอนใหพ้วกเขากลบับา้น คนอ่ืน ๆ ท่ีเห็นเขาทนทุกขล์ าบาก
เช่นนั้นก็ไม่เขา้ใจวา่ เหตุใดพวกเขาจึงยอมเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระเยซูไดถึ้งขนาดน้ี แมแ้ต่คุณ
พอ่ของเฮเลนเอง ก็มาออ้นวอนใหเ้ธอเลิกงานประกาศน้ีเสีย แต่เฮเลนก็ยนืหยดัวา่จะรับใชพ้ระเจา้ และ
จะขอตายในพระราชกิจของพระองคเ์ท่านั้น เม่ือคุณพอ่ของเธอผูซ่ึ้งเคร่งครัดในศาสนาขงจ้ือ ไดเ้ห็นลูก
สาวยอมอุทิศชีวติใหพ้ระเยซูถึงขนาดนั้น ในท่ีสุดจึงตดัสินใจเป็นคริสเตียนดว้ย 

ขณะท่ีก าลงัประกาศอยู ่ ท่ีแควน้มองโกเลียน้ีเองเฮเลนและเบศซ่ีไดมี้โอกาสพบนายชิง ผูต้ ั้ง
ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนเป็นคร้ังแรก นายชิงกบันายเฮง็ชิน ขณะนั้นก าลงัออกไปทัว่ทุกหน
ทุกแห่ง กองประกาศทั้งสองตกลงประสานงานกนั คณะกองประกาศหญิงไดแ้บ่งออกเป็นสองพวก 
พวกหน่ึงประจ าอยูท่ี่หน่วยพยาบาลเพื่อท างานต่อไป อีกพวกหน่ึงร่วมเดินทางกบัคณะศูนยก์ลางข้ึนไป
ทางเหนือมองโกเลีย การเดินทางเต็มไปดว้ยภยนัตรายนานาชนิดเพราะตอ้งผา่นทะเลทรายโกบีดว้ย เม่ือ
มาถึงเมืองนิงเซียผูป้ระกาศหญิงคนหน่ึงถูกเจา้เมืองมุสลิม บงัคบัใหเ้ป็นภรรยา แต่เธอปฏิเสธ จึงถูกจบั
จ าคุก และไดติ้ดเช้ือวณัโรคจากผูต้อ้งขงัดว้ยกนั ผลท่ีสุดเธอก็ส้ินชีวติในคุกนั้นเอง ไม่วา่จะมีอะไร
เกิดข้ึน ไม่มีใครยอ่ทอ้ต่อหนา้ท่ีการประกาศเลย  

เม่ือปี ค.ศ. 1934 กองประกาศไดม้าถึงเมืองลนัโจ ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้และภรรยาไดพ้บปะ
แพทยห์ญิงเบสซ่ี เช็น เฮเลนโซ และเฮง็ชิน  

ต่อจากนั้นแพทยห์ญิงเบสซ่ีเช็น ก็ไดใ้ชชี้วติของเธอ เพื่อรับใชพ้ระเจา้ในศูนยก์ลางสมาคม
ครอบครัวคริสเตียน เธอไดใ้ชเ้วลารักษาคนเจบ็ป่วยและแปลหนงัสือและเพลงต่าง ๆ จากภาษาองักฤษ
มาเป็นภาษาจีนดว้ย ทั้งเบสซ่ีและเฮเลน ไดเ้ป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการงานทั้งหมดของสมาคม เธอทั้ง
สองไดช่้วยคนอ่ืนไม่วา่ทางร่างกาย หรือจิตวิญญาณ จนเป็นท่ีรักใคร่ของคนทัว่ไป 
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บทที ่3 “คาดคะเนล่วงหน้าถงึการเคลือ่นไหวของคอมมิวนิสต์” 

“พระองคท์รงพิจารณาดูทางเดินของขา้พเจา้และท่ีนอนของขา้พเจา้” (สดุดี 139:3) 
“จงมอบทางประพฤติของตน ไวก้บัพระเยโฮวาห์แถมจงวางใจในพระองคด์ว้ย และพระองคจ์ะ

ทรงกระท าใหส้ าเร็จดงัประสงค”์ (สดุดี 37:5) 
“พระองคไ์ดท้รงพาพวกเขาไปตามทางตรง” (สดุดี107:7) 
พระเจา้ไดท้รงตระเตรียม ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง เพื่อท่ีจะรับงานช้ิน

เอกซ่ึงจะมีมาภายหนา้ตามโครงการของพระเจา้ คริสเตียนพวกน้ีรู้ดีวา่ พระเจา้ทรงเตรียมเขาไวพ้ร้อมท่ี
จะเผชิญกบัการเคล่ือนไหวของพวกคอมมิวนิสต ์ เพราะฉะนั้นเม่ือวาระฉุกเฉิน หรือความหายนะคร้ัง
ใหญ่มาถึงเม่ือปี 1947 คริสเตียนพวกน้ีจึงอยูใ่นลกัษณะเตรียมพร้อมทีเดียว ในบทน้ีขา้พเจา้หวงัอยา่งยิง่
ท่ีจะน าท่านผูอ่้านไปดูเส้นทาง ซ่ึงพระเจา้เตรียมไวใ้ห้เขาอยา่งไม่คลาดเคล่ือน ในระหวา่งปี 1920 เป็น
ตน้มา จะเรียกวา่เป็นปีท่ีพระเจา้ปลุกป้ันเขาใหเ้ขา้รูปเขา้รอยตามแบบของพระองคก์็วา่ได ้ คร้ันหลงัจาก
ปี 1930 เป็นตน้มา จึงเป็นปีท่ีโครงการอนัแทจ้ริงของพระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้ 

ขา้พเจา้และภรรยาไดพ้บกบัคริสเตียนพวกน้ีคร้ังแรก เม่ือราวตน้ปี 1930 ท่ีเมืองแกนสู ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และขา้พเจา้ไดพ้กัอยูก่บัเขาท่ีส านกังานแห่งเมืองชานตุงดว้ย ใน
ระหวา่งปี ค.ศ.1947-1949 ตอนท่ีขา้พเจา้จะอ าลาจากเขา ขา้พเจา้ยงัจ าค าพดูของนายชิงได ้ เขาไดจ้บัมือ
ขา้พเจา้แน่นและกล่าววา่ “เม่ือคร้ังปีค.ศ. 1930 นั้น ผมมิไดคิ้ดเลยวา่ พระเจา้จะทรงน าพวกเราใหม้าถึง
ขนาดน้ี เม่ือผมไดเ้ห็นส่ิงท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมไว ้ ส าหรับพวกเราแลว้ ผมรู้สึกวา่พระองคท์รงมี
โครงการแน่นอน นัน่ก็คือ พวกคอมมิวนิสตจ์ะไดเ้ห็นโฉมหนา้ของศาสนาคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง จะไดรู้้วา่
ศาสนาคริสตน์ั้นคืออะไรกนัแน่” 

เฮง็ชิน และขา้พเจา้ไดเ้บียดกนัอยูใ่นรถไฟชั้นสาม แต่เม่ือสัญญาณดงัข้ึนแลว้ เราก็ตอ้งจ าจาก
โดยไม่มีวนัพบกนัอีก จนกวา่วนันั้นท่ีเราจะอยูต่่อพระพกัตร์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เม่ือขา้พเจา้
ไดรั้บบตัรอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตท่ี์เซ่ียงไฮแ้ล้ว ขา้พเจา้ก็เดินทางมุ่งสู่ฮ่องกงทนัที 

ขณะท่ีล่องลงมาตามฝ่ังทะเลจีน ชายหนุ่มผูล้ี้ภยัคนหน่ึงกล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ “ศาสนาคริสตส์อน
ใหข้ายส่ิงของท่ีเรามีอยู ่แจกจ่ายใหค้นจน และลทัธิคอมมิวนิสตก์็เช่นเดียวกนัมิใช่หรือ ท่ีต าหนิการท่ีเรา
มีทรัพยส์มบติัเป็นส่วนตวั จึงไดริ้บเสีย” 

ขา้พเจา้ตอบอยา่งนอบนอ้มวา่ ก็มีส่วนคลา้ยกนัอยูบ่า้ง แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัราวฟ้ากบัดิน ก็คือวา่
ผมจะขายส่ิงท่ีผมมีอยูแ่จกจ่ายใหค้นจนก็ได ้ แต่ผมจะบงัคบัใหคุ้ณท าเหมือนผมไม่ได ้ แต่ถา้หากวา่ผม
เป็นคอมมิวนิตส์ ผมก็บงัคบัคุณได ้
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ชาวจีนมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี โดยเหตุน้ีปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจบงัคบั และลงเอย
ดว้ยวธีิเผด็จการนั้น พวกเราจึงรู้ไดท้นัที 

คร้ังหน่ึง คอมมิวนิสตค์นหน่ึงพดูกบัขา้พเจา้วา่ “วธีิเผด็จการน้ีจ าเป็นส าหรับปัจจุบนัมาก แต่
พวกลูกหลานของเราจะไดรั้บประโยชน์ภายหลงั เพราะเม่ือถึงเวลานั้นแลว้ คงไม่มีภาระปกครองดว้ย
ระบอบเผด็จการเช่นน้ีอีก” คร้ังแรกท่ีขา้พเจา้มีโอกาสสังเกตดูพวกคอมมิวนิสต ์ ซ่ึงเหยยีบยา่งเขา้มาใน
สถานท่ีของเรานั้น เขาเป็นเสมือนนกัสู้ท่ีพาลหาเร่ืองจริง ๆ พดูจาอยา่งโฮกฮากวา่ “พวกเราน่ีแหละจะ
ท าใหพ้วกคริสเตียนรู้วา่ ชีวติแห่งความเสมอภาคอนัแทจ้ริงคืออะไร ในพวกเราไม่มีใครเป็นหวัหนา้ เรา
มีความเสมอภาคเท่ากนัหมด” 

วนัหน่ึงพวกคอมมิวนิสตเ์รียก
หาศิษยาภิบาลอยา่งเอด็ตะโรทีเดียว เม่ือ

เห็นศิษยาภิบาลก าลงัลากรถเขน็ปุ๋ยอยู ่
ต่างก็พากนัสงสัยวา่ ถา้หวัหนา้ท างานต ่า 
ๆ อยา่งน้ี ใครนะจะไปเช่ือฟังค าสั่ง 

วนัหน่ึง พวกคอมมิวนิสตม์า
เรียกหาศิษยาภิบาลอยา่งเอ็ดตะโรทีเดียว 

ขา้พเจา้มองเห็นเขาแต่ไกล เขาก าลงัลาก
รถปุ๋ยใส่ผกัอยู ่ และศิษยาภิบาลก็ลากรถ
นั้นเขา้ไปในวงลอ้มของพวกคอมมิวนิสต ์
โดยไม่พดูจาเลย ทนัใดนั้นคนหน่ึงก็พดู
ข้ึนวา่ “น่ียงัไงล่ะไอค้นหวัหนา้” พวก
คอมมิวนิสตเ์ห็นรถลากเขา้มาก็ถอยออก

จากวงและพากนัสงสัยวา่ ถา้หวัหนา้
ท างานต ่า ๆ อยา่งน้ี ใครนะจะไปเช่ือฟัง
อยูใ่นโอวาทของเขา เพราะวา่งานน้ี

สกปรก และเหมือนพวกกรรมกรไม่มีผดิ 
ศิษยาภิบาลไดโ้อกาสจึงอธิบายใหพ้วกคอมมิวนิสตฟั์งวา่ โดยเหตุท่ีคริสเตียนถือความเสมอ

ภาคกนัน้ีเองหวัหนา้จึงมีสิทธ์ิพิเศษท่ีจะท างานหนกักวา่คนอ่ืนได ้ พวกคอมมิวนิสตอ์า้ปากคา้งโดยไม่รู้
วา่จะโตต้อบอยา่งไร เขารู้วา่ทฤษฎีของเขานั้น มนัดอ้ยกวา่ของคริสเตียนมาก จึงไดรั้บความส าเร็จในส่ิง
ท่ีพวกคอมมิวนิสตล์ม้เหลว 
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พวกจีนคอมมิวนิสตเ์คยคุยวา่ วธีิจดัสรรท่ีดินของเขานั้นดีกวา่ ทฤษฏีท่ีมาร์คหรือเลนิน วางไว้
เสียอีกไม่นานพวกรัสเซียตอ้งเอาแบบเขาเป็นแน่ 

ส าหรับพวกคริสเตียนในสมยัพระคมัภีร์ใหม่นั้นปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดินเขาท ากนัดงัน้ี ก่อน
อ่ืนทั้งหมดผูท่ี้ปรารถนาเป็นหวัหนา้ของคนทั้งปวง คนนั้นตอ้งขายท่ีดินของตนและสมบติัท่ีมีอยู ่ เอา
เงินแจกจ่ายใหค้นยากจนก่อน วธีิการแบบน้ี จริงอยูข่า้พเจา้ไดเ้ห็นเขาท ากนัในพวกคอมมิวนิสต ์ และ
หมู่คนทัว่ไปท่ีไม่เป็นคอมมิวนิสตด์ว้ย แต่วา่ส่ิงท่ีพวกคอมมิวนิสตท์  าผดิแผกแตกต่างออกไปก็คือ การ
ใชอ้  านาจบงัคบัใหค้นขายท่ีดิน ถา้ฝ่าฝืนก็มีการทรมานหรือยงิทิ้ง 

เม่ือคอมมิวนิสตเ์ห็นวา่คริสเตียนต่างมีร่างกายแขง็แรงดี ก็คิดวา่คริสเตียนเหล่าน้ี คงมีท่ีดินไว้
ส าหรับท ามาหากินมากมาย 

คร้ังหน่ึงเขาถามเฮง็ชินวา่ “พวกคุณมีท่ีดินก่ีไร่?” พวกคุณกินอาหารชนิดไหน?” 
เฮง็ชินจึงตอบวา่ “พวกเรามีท่ีดิน 125 ไร่ในจ านวน 500 คน” 
พวกคอมมิวนิสตป์ระหลาดใจ “อะไรกนั 4 คนต่อ 1 ไร่ยงังั้นหรือ จะหากินกนัยงัไรพอ?” นัน่

แสดงใหค้อมมิวนิสตรู้์วา่ คริสเตียนตอ้งมีความขยนัขนัแขง็มีความเฉลียวฉลาดในการใชท่ี้ดินท่ีตนมีอยู ่
ใหเ้กิดดอกออกผล พอท่ีจะเล้ียงพวกพอ้งของตนได ้พวกคอมมิวนิสตช์อบคุยโตเสมอวา่ ในพวกเขาเอง
มีความรักใคร่เมตตาเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั แต่ถา้จะเปรียบดูกบัน ้าใจของคริสเตียนในการถวายแลว้ 
ต่างกนัมากทีเดียว คอมมิวนิสตค์นหน่ึงกระหยิม่ใจเพราะเขาเคยใหท้รัพยช่์วยเหลือคนอ่ืน แลว้จึงถาม 
เฮง็ชินวา่ “ปีน้ีคุณช่วยคนอ่ืนมากนอ้ยเท่าไร?” 

เฮง็ชินตอบวา่ “จ านวนเกา้ในสิบของพืชผลท่ีเก็บเก่ียวไดท้ั้งหมดครับ” 
คอมมิวนิสตค์นนั้นน่ิงอั้น เพราะนัน่ก็มากเกินไปซ่ึงเขาจะท าไม่ไดเ้ด็ดขาด 
เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิเฮง็ชินตอบเช่นนั้น ขา้พเจา้จึงถามเขาภายหลงัวา่ “คุณหมายความวา่อะไรครับ

ท่ีคุณบอกวา่คุณไดช่้วยคนอ่ืนถึง 9 ใน 10 ของผลท่ีเก็บเก่ียวได”้ 
เขาตอบวา่ “เป็นยงัง้ีครับ คือในปี 1930 นั้นเราไดเ้ร่ิมถวายสิบลดหน่ึงและถวายเพิ่มข้ึนเร่ือยมา 

จนเกิดกนัดารอาหารข้ึน พวกเราเห็นวา่ ถวายสิบลดไม่พอก็ตอ้งเพิ่มอีก และเราไดเ้พิ่มข้ึนเร่ือยปีละสิบ
ลดยิง่เพิ่มก็ยิง่เห็นพระเจา้อวยพรมากข้ึน จนกระทัง่ในปีน้ีพวกเรายอมถวายเกา้ในสิบเสียเลย” 

คริสเตียนพวกน้ียอมถวาย อยา่งเสียสละจริง ๆ บางคร้ังจนถึงกบัไม่รู้วา่ อาหารม้ือต่อไปจะหา
ไดท่ี้ไหนถึงเช่นนั้นเขาก็ไม่ยอ่ทอ้ในการถวาย แทจ้ริงพวกคอมมิวนิสตไ์ม่สามารถท าเช่นน้ีไดเ้ลย 

นบัตั้งแต่ขา้พเจา้ออกจากเมืองจีนแลว้ ขา้พเจา้ก็เคยไดรั้บจดหมายจาก เฮเลนโซ และเบสซ่ีดว้ย
ประโยคเดียวคงอ่านไดค้วามวา่ “วนัน้ีเราคิดวา่จะไม่มีอะไรรับประทานเสียแลว้ เพราะมีแต่น ้า แต่
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รงมีพระเมตตาประทานขา้วตม้กบัผกัขมให้” 
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เราอาจสงสัยวา่ คริสเตียนพวกน้ีอยูก่นัไดอ้ยา่งไร ค าตอบก็คือวา่ เขาจะพอใจในส่ิงท่ีเขามีอยู ่
เขายอมรับประทานทุกส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เขาเช่น ผกั และหน่อไม ้เป็นตน้ เหตุท่ีเขายอมทน กิน
ผกักินหญา้อยา่งน้ี ก็เพราะวา่เขาเสียสละ ถวายทรัพยท่ี์เขามีอยูเ่พื่อคนอ่ืน และเพื่องานของพระเจา้ ปี
ต่อมาพวกเขาถวายสิบในสิบของผลท่ีเก่ียวเก็บไดใ้นนานั้น คือ ถวายทั้งหมดจริง ๆ ไม่มีอะไรเหลืออยู่
เลย 

“เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ หญิงม่ายจนคนน้ีไดใ้ส่ไวใ้นตูเ้ก็บเงินถวายมากกวา่คนทั้งปวง
ท่ีใส่ไวน้ั้น เพราะวา่คนทั้งปวงนั้นไดเ้อาเงินเหลือใชข้องเขามาใส่ไว ้ แต่ผูห้ญิงน้ีขดัสนยงัไดเ้อาเงินท่ีมี
อยู ่ส าหรับเล้ียงชีวติของตน มาใส่จนหมด” (มาระโก 12:43, 44) 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก ขอใหทุ้กท่านจงไดส้ าแดงความเสียสละเช่นน้ี เพราะการเสียสละของท่าน
เช่นน้ียอ่มจะเอาชนะโลกได ้ เราไม่จ  าเป็นตอ้งคิดหาวิธีการท่ีจะต่อสู้คอมมิวนิสตต่์อไป เราชนะ
คอมมิวนิสตแ์ลว้ 

การรักษาวนัอาทิตยไ์วเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ เพื่อนมสัการพระเจา้นั้น พวกคอมมิวนิสตเ์กลียดมาก 
แมแ้ต่การรักษาโบสถไ์วเ้ป็นสถานท่ีประชุมกนั ก็เป็นท่ีเหยยีดหยามของเขา 

ส่ิงท่ีแปลกประหลาดมากก็คือวา่ เม่ือพวกคอมมิวนิสตเ์ขา้จู่โจมท าลายอาคารบา้นช่อง ของ
หมู่บา้นต่าง ๆ โดยรอบ แต่เขามิไดท้  าลายตวัโบสถห์รือห้องประชุมต่าง ๆ ของศูนยก์ลางสมาคม
ครอบครัวคริสเตียนพวกน้ีเลย ส่วนในเมืองอ่ืน ๆ แมแ้ต่โบสถข์องพวกโรมนัคาธอลิกอนัโอ่อ่าก็ยงัถูก
ระเบิดพงัพินาศไป 

เหตุท่ีพวกคอมมิวนิสตไ์ม่ท าลายโบสถ ์ หรือห้องประชุมของพวกคริสเตียนนั้น ก็เพราะวา่ 
คอมมิวนิสตมี์จุดประสงค ์ท่ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีประชุมพวกเขาดว้ยและยิง่กวา่นั้นเขาอาจใชเ้ป็นท่ีโฆษณา
ชวนเช่ือ แก่ประชาชนก็ได ้ หรือเหตุผลประการหน่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ท่ีประชุมของพวกคริสเตียนน้ี 
อยูต่ามหมูบ่า้นทัว่ไปซ่ึงไม่ท าใหพ้วกคอมมิวนิสตส์นใจมากเท่าไรนกั 

ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนถือวา่ การงานทุกชนิดเป็นงานบริสุทธ์ิจ าเพาะพระเจา้ 
ฉะนั้นรอบ ๆ ตวัโบสถจ์ะมีหอ้งหบั ส าหรับพวกช่างต่าง ๆ ท างานดว้ย เช่นช่างรองเทา้ ช่างทอผา้ และ
อ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง เขาถือวา่งานท่ีท าในนามของพระเจา้นั้น ก็เป็นการนมสัการเช่นเดียวกนั พวก
คอมมิวนิสตฉ์งนมากก็คือ พวกคริสเตียนท างานดว้ยความร่าเริง มีการร้องเพลงดว้ยซ่ึงไม่มีในพวกเขา
เลย 

วนัอาทิตยเ์ป็นวนัท่ีพวกคริสเตียนหยดุงานทั้งหมด ในวนัเสาร์นั้นจะมีการปิดประกาศบญัชี
รายช่ือ ของผูท่ี้จะเขา้ท างานตามแผนกต่าง ๆ ในวนัต่อไป บญัชีน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยหวัหนา้หน่วยงาน
ตั้งแต่เยน็วนัศุกร์ แต่ละหมู่บา้นไดรั้บการส ารวจครอบครัวยากจนขดัสน ผูไ้ม่มีท่ีดินท างาน พวกแม่
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หมา้ย และหน่วยหวัหนา้งานก็จะไดจ้ดัรายช่ือเขา้บญัชีเพื่อจดัหางานใหท้ า และหาทางช่วยเหลือต่อไป 
บางคร้ังก็มีการส ารวจถนนหนทางสะพานหรือท่ีสาธารณะซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ่อมแซม แลว้ก็มีการจดัหาคน
ไปประจ า 

ดูเหมือนวา่ พวกคอมมิวนิสตไ์ดเ้รียนรู้วธีิการแปลก ๆ จากพวกคริสเตียนดว้ย เม่ือคอมมิวนิสต์
ไดเ้ขา้ครอบครองหมู่บา้นต่าง ๆ แลว้ ก็มีการจ ากดัสิทธิการสอนหนงัสือ แต่เน่ืองจากการสอนหนงัสือ
ของศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนนั้น ไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืนจึงไม่สั่งปิด กล่าวคือ ตามปกติทุกวนั
พวกเด็กจะออกไปท างานร่วมกนักบัผูใ้หญ่นอกบา้น ซ่ึงเป็นการฝึกงานไปในตวั ขณะเม่ือหยดุพกัหรือ
เม่ือวา่งเวน้จากการงานครูก็จะเรียกเด็กมารวมกนั ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง แลว้แต่จะเหมาะสม แลว้จึงสอน
หนงัสือให ้ การสอนหนงัสือใหแ้ก่เด็ก ด าเนินไปในลกัษณะเช่นน้ี จึงเป็นการยากแก่การควบคุมของ
คอมมิวนิสต ์จนในท่ีสุดคอมมิวนิสตจ์  าตอ้งยอมอนุญาต โดยไม่มีการหา้มปรามแต่อยา่งใด 

พวกคอมมิวนิสตต์อ้งการขยบัขยาย กองทพัมากแต่เป็นท่ีประหลาดอีกอยา่งหน่ึง ก็คือในเมือง
จีนมีผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย การสงครามตลอดสมยั 40 ปีท่ีผา่นมานั้น เปรียบเสมือนโรคระบาดท่ีท าลาย
ชีวติคน 

ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่จ  านวนผูช้ายในเมืองจีนมีนอ้ยและโดยเหตุน้ีเอง จึงมีผูห้ญิงท่ีไดแ้ต่งงานเป็น
จ านวนมาก แต่อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญิงทุกคนจ าเป็นตอ้งแต่งงานใหไ้ด ้ยิง่กวา่นั้นส่ิงท่ีจะเห็นอยูท่ ัว่ไปก็คือ 
กองทหารมกัประกอบดว้ยทหารหญิงและทหารชาย ซ่ึงบางคร้ังเขา้แถวเรียงกนัชายหญิงเป็นคู่ ๆ 
ตามปกติแลว้ทหารชายจะตอ้งเป็นผูดู้แลรับผดิชอบทหารหญิงซ่ึงเป็นคู่ของตน มีอยูไ่ม่นอ้ยท่ีทหารชาย
หญิงเหล่านั้นไดแ้ต่งงานกนั ลูกท่ีเกิดมาก็ถูกส่งไปเล้ียงไวใ้นสถานเล้ียงเด็ก ตามรายงานกล่าววา่ เด็ก
พวกน้ีตอ้งตายเสียมากกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์

ภาพท่ีเห็นตรงกนัขา้มทีเดียวก็คือ ในศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนนั้น ผูห้ญิงทุกคน
แต่งงานกบัคริสเตียนดว้ยกนัเอง ในพวกเขาไม่มีใครเลยท่ีสนใจจะแต่งงานกบัคนท่ีไม่เป็นคริสเตียน ไม่
มีการแต่งงานกบัคนภายนอกอยา่งเด็ดขาด 

ขา้พเจา้เคยไดเ้ห็น วธีิการท่ีผูใ้หญ่ใหค้  าแนะน าแก่หนุ่มสาว ขา้พเจา้รู้สึกพอใจเป็นอยา่งยิง่ 
ก่อนท่ีชายหนุ่มหญิงสาวจะรับหมั้น เพื่อแต่งงานกนันั้น จะตอ้งผา่นการปรึกษา จากผูใ้หญ่อยา่ง
รอบคอบเสียก่อนหลงัจากพิธีหมั้นไม่นาน ก็จะท าพิธีแต่งงานอยา่งเป็นภาพประทบัใจจริง ๆ เม่ือเสร็จ
พิธีก็จะมีการเล้ียงอาหารเชา้กนั และคู่สมรสก็พากนัไปเท่ียวเพื่อฉลองววิาห์ ซ่ึงเป็นการกระชบัมัน่ใน
ดวงจิตของสองชีวิตใหแ้นน้แฟ้นยิง่ข้ึน ประเพณีเช่นน้ีหาไม่ไดเ้ลยในจ าพวกคนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ในเมือง
จีน 
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สตรีซ่ึงก าลงัตั้งครรภก์็จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ส่วนมารดาซ่ึงมีลูกอ่อน ก็จะมี
หนา้ท่ีเล้ียงรักษาพวกเด็ก ๆ ในโรงเล้ียงเด็ก จนกวา่ทารกจะหยา่นม หลงัจากนั้นก็กลบัไปอยูบ่า้นของ
ตนหรือท่ีหน่วยคริสตจกัรของตน พวกเด็ก ๆ ไดรั้บการอบรมสั่งสอนเป็นอยา่งดี การแต่งเน้ือแต่งตวัก็
สะอาดเรียบร้อย เด็กพวกน้ีพูดจาสุภาพน่ารัก ซ่ึงต่างกบัเด็กในโรงเล้ียงเด็กของพวกคอมมิวนิสตม์าก ซ่ึง
แต่งตวัมอมแมม ถูกเส้ียมสอนใหมี้ความเห้ียมโหดทารุณ 

ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในชีวติของคริสเตียนพวกน้ีเป็นของประทานมาจากพระเจา้ พระเยซูตรัสวา่ 
“เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) 

พวกคอมมิวนิสตไ์ดเ้ห็นประจกัษแ์ก่ตาวา่ คริสเตียนมีความเป็นอยูดี่กวา่พวกเขา ในวงสังคมอ่ืน 
ๆ ก็ไดรั้บการปรับปรุงมาตรฐานแห่งชีวิต ดว้ยการแพทย ์การเศรษฐกิจ และการศึกษา แต่ส่ิงเหล่าน้ีมิได้
ท าใหม้นุษยดี์ข้ึนหรือมีความอ่ิมใจ เพราะวา่มนุษยต์อ้งการพรฝ่ายจิตวญิญาณ เม่ือมนุษยพ์บแลว้
มาตรฐานต่าง ๆ จะตามมาภายหลงั คริสเตียนแทจ้ะไม่เป็นคนโง่หรือขาดการศึกษาเลย เม่ือคนใดกลบั
ใจเป็นคริสเตียนแลว้ ส่ิงแรกท่ีเขาท าคือ เขาจะเรียนอ่านหนงัสือ เพื่อจะอ่านพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นพระค า
โอวาทของพระเจา้ ชีวติของเขาจะเปล่ียนแปลง ไม่ใช่เฉพาะทางศีลธรรมและจิตใจเท่านั้น แต่เปล่ียน
ทางอารยธรรมดว้ย 

นายชิงเคยเล่า ถึงประวติัของหญิงจีนบา้นนอกแก่ ๆ คนหน่ึงวา่ หญิงคนน้ีอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได ้ และก็เป็นประดุจวา่เป็นทาสของชีวติมาตลอดแต่เม่ือเขามาพบพระเยซู ชีวติของเขาก็เปล่ียนไป
ทนัทีเขากลายเป็นนกัปราชญเ์พื่อพระเจา้ อยา่งจะหาตวัจบัไดย้ากทีเดียว น่ีแหละสมกบัท่ีอาจารยเ์ปาโล 
กล่าววา่ “เปล่ียนนิสัยเสียใหม่ เปล่ียนชีวติใหม่” 

คร้ังหน่ึง เม่ือขา้พเจา้ก าลงัสนทนาอยูก่บัคนจีนกลุ่มหน่ึง ขา้พเจา้ถามเขาวา่ “ในต าบลน้ีคิดเฉล่ีย
แลว้ ผูใ้หญ่คนหน่ึงจะมีท่ีดินคนละเท่าไร” 

เขาตอบวา่ “คนละคร่ึงไร่กวา่ ๆ”  
ขา้พเจา้ถามต่อไปวา่ “คร่ึงไร่กวา่ ๆ จะพอส าหรับคน ๆ หน่ึงท ามาหากินหรือ แมแ้ต่ไร่หน่ึงก็ยงั

ไม่พอเลย” 
ถา้เช่นนั้น จะเห็นไดว้า่พลเมืองจีนก าลงัอดตายจริง ๆ แต่พวกคอมมิวนิสตก์็คุยนกัคุยหนา 

วา่ทษฤฏีการแบ่งจดัสรรท่ีดินของเขานั้นดีนกัดีหนา ทุกคนจะตอ้งมีท่ีดินเท่ากนัหมด ไม่วา่จะเป็นดว้ย
การขอร้องหรือการบงัคบัถา้จ าเป็น 

ปัญหาเร่ืองท่ีดินเป็นส่ิงยุง่ยากมาก มีการบงัคบัถึงกบัตอ้งหลัง่เลือดกนัก็มี แต่ส าหรับพวกคริส
เตียนในศูนยก์ลางฯ หาเป็นเช่นนั้นไม่ เขาเอาท่ีดินมารวมกนัโดยความสมคัรใจ และการท างานแบก
ภาระซ่ึงกนัและกนั ก็เป็นไปดว้ยความรัก 
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มีท่ีดินแปลงเล็ก ๆ แปลงหน่ึงซ่ึงอยูท่่ามกลางท่ีดินของศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียน 
ท่ีดินแปลงน้ีมิไดเ้ป็นของพวกเขา และเจา้ของท่ีดินมิไดท้  าใหเ้กิดประโยชน์อะไรเลย แต่วา่เจา้ของเป็น
คนโลภมาก พวกคริสเตียนขอซ้ือก็ไม่ขาย ขอเปล่ียนกบัท่ีดินขา้งนอกก็ไม่เอา หรือถา้จะเอาก็ตอ้งเพิ่ม
ท่ีดินขา้งนอกใหม้ากกวา่ดว้ย การเจรจาเป็นไปโดยพวกคริสเตียนไดรั้บความเสียเปรียบมาก แต่นายชิง
และพรรคพวกก็มิไดโ้กรธแคน้ชิงชงัเลย ซ่ึงท าใหค้นทัว่ไปประหลาดใจ และท าใหค้นเป็นจ านวนมาก
กลบัใจเช่ือพระเจา้เพราะการกระท าของพวกคริสเตียน 

ส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีแหละท าให้พวกเขามีความอดทนกลา้หาญและมีความรักต่อศตัรู และพร้อมท่ี
จะเผชิญเหตุการณ์ซ่ึงจะเป็นมาภายหนา้เสมอ 

เม่ือนึกถึงความโหดเห้ียนทารุณ ของพวกคอมมิวนิสตแ์ลว้ ก็อดท่ีจะสงสารมิได ้ หากเร่ืองถึง
ศาลแลว้การปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ ก็มีหวงันอ้ยเหลือเกิน การลงทนัณ์ถึงตายนั้นเป็นส่ิงแน่นอน และ
นอกจากนั้นยงัมีการฝังทั้งเป็น หรือจบัโยนลงจากท่ีสูงหลายคร้ังจนตาย หรือจบัมดัลากไปตามถนนจน
ส้ินลมหายใจหรือจบัโยงเฆ่ียนจนตาย พวกคอมมิวนิสตถ์า้เกลียดใครแลว้ เขาจะใส่ร้ายและเอาไปฆ่าจน
ได ้

ในการท่ีจะใส่ร้ายหาความผดิพวกคอมมิวนิสต ์มีวธีิการท่ีจะจบัผดิจากปากค าของผูต้อ้งหา โดย
พยายามท่ีจะท าใหส้มองของผูน้ั้นเกิดความสับสน ต่อจากนั้นก็จะใส่ความคิดพิสดาร ท่ีเขาตอ้งการลง
ในสมองของคนนั้น โดยการซกัไซไ้ล่เลียง แลว้ผูน้ั้นกจ็ะจนมุมอยา่งไม่มีความผิดโดยหลีกหนีไม่ได ้
และในท านองเดียวกนั เม่ือเขาโฆษณาชวนเช่ือในลทัธิคอมมิวนิสตเ์ขาก็จะท าแบบเดียวกนั 

ค าเช่น อิสระในการถือศาสนา ประชาธิปไตยอนัแทจ้ริง สิทธิของสตรี อะไรต่ออะไรเช่นน้ี ท่ี
ติดหรูหราหรือเขียนป้ายไวต้ามผนงัทัว่ไป แต่จีนแดงและรัสเซียไม่รู้จกัค าประเภทนั้นเลย เขาไม่เขา้ใจ
เลยวา่ สิทธิส่วนบุคคลนั้นคืออะไร ท่ีพวกเขามีอยูคื่อ อาหารกินเพียงพอส าหรับด ารงชีวิตอยูเ่ท่านั้น 

ค าวา่ “ประชาธิปไตยแท”้ มีเขียนไวทุ้กหนทุกแห่ง แต่ไม่เคยเป็นตามท่ีประกาศไว ้ เพราะวา่มี
พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และมีหวัหนา้เผด็จการเพียงคนเดียว สตาลินเคยพดูวา่ พวกคอมมิวนิสต์
พวกเดียวเท่านั้น ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นพวกประชาธิปไตยแท ้

ก่อนท่ีขา้พเจา้ จะเดินทางออกจากประเทศจีน ขา้พเจา้ไดถู้กสอบสวน จากต ารวจกองบญัชาการ
สามคน คนท่ีสามกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “คุณไดรั้บอนุญาตใหอ้อกจากประเทศได ้ นัน่คุณจะตอ้งเดินทาง
ไปเมืองเซ่ียงไฮใ้นคืนพรุ่งน้ี” 

ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจจึงถามเขาวา่ “ขา้พเจา้ไปทางเมืองเทียนสินไม่ไดห้รือ เพราะเมืองเซ่ียงไฮปิ้ด
ด่านเสียแลว้” 
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แต่เขาก็มีค  าสั่งใหข้า้พเจา้ไปเมืองเซ่ียงไฮอ้ยูน่ั้นเอง เขากล่าววา่ “คุณไปเทียนสินไดเ้หมือนกนั 
แต่วา่คุณตอ้งไปเซ่ียงไฮเ้สียก่อน เม่ือถึงท่ีนั้นโดยค าสั่งของฉนั ต ารวจจะใหใ้บอนุญาต คุณข้ึนไปรับใบ
เดินทางจากอธิบดีกรมต ารวจของจีนแดงท่ีปักก่ิง เพื่อจะไดรั้บใบอนุญาตเดินทางออกจากท่าเรือเทียน
สินได ้แต่คุณจะตอ้งไปเมืองเซ่ียงไฮก่้อนในคืนพรุ่งน้ี” 

ขา้พเจา้รู้สึกฉงนมาก ถา้ขา้พเจา้ออกจากท่าเรือเทียนสินได ้ จะใหข้า้พเจา้ไปเซ่ียงไฮเ้พื่ออะไร 
ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจเลย วธีิการแบบน้ีแหละท่ีพวกคอมมิวนิสตไ์ดป่ั้นสมองของคน ใหส้ับสนมามากต่อมาก
แลว้ ซ่ึงเป็นการเลวร้ายยิง่กวา่การใชย้าเสียอีก 
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บทที ่4 เมื่อถงึคราวจ าจาก 

ขา้พเจา้ไดย้ืน่ค าร้องขอใบเดินทางออกจากจีนแดงเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1949 หลงัจากท่ีรอ
คอยดว้ยใจเตน้ระทึกประมาณ 4 เดือนเศษ แลว้ความหวงัก็เป็นผลส าเร็จ วนัหน่ึงต ารวจลบัสามคนมา
บอกกบัขา้พเจา้วา่ ทางการไดอ้นุญาตตามค าร้องของขา้พเจา้แลว้ แต่วา่ก่อนจะออกเดินทาง จ าเป็น
จะตอ้งมีการสอบสวนรายละเอียดเสียก่อน เพื่อใหรู้้แน่นอนวา่ขา้พเจา้ไม่ใช่นกัการเมืองท่ีมาสอดส่อง 
เพื่อจะน าความลบัออกไป ต ารวจลบัพดูกบัขา้พเจา้วา่ “พรุ่งน้ี คุณจะตอ้งถูกสอบสวนโดยนายต ารวจ
บงัคบัการสามนาย ไม่ตอ้งกลวัหรอก เขาจะไม่ขงัคุณ หรือหน่วงเหน่ียวคุณไวเ้ลย” น่ีเป็นค าพดูท่ีควรท า
ใหข้า้พเจา้ดีใจ แต่ตรงกนัขา้มขา้พเจา้เตรียมพร้อม ท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์เลวร้าย นายต ารวจไดเ้รียก
ขา้พเจา้ ใหเ้ขา้ไปในห้องท างาน ตรงกลางมีเกา้อ้ีซ่ึงเป็นท่ีนัง่ของนายต ารวจ ท่ีท าการสอบสวน ดา้นขวา
มีต ารวจสามคนนัง่อยู ่ส่วนดา้นซา้ย มีเตียงซ่ึงมีทหารบาดเจบ็นอนอยู ่

วนัรุ่งข้ึนขา้พเจา้กบัเฮงชินออกเดินทาง
ไปปักก่ิง เพื่อรับการสอบสวนจากนายต ารวจคน
แรก เม่ือพวกเรามาถึง ก็พบนายต ารวจหนุ่ม
ก าลงัรับประทานอาหารเชา้อยู ่ คร้ังแรกขา้พเจา้
คิดวา่ เขาคงมีความเป็นอยูแ่บบชาววงัทีเดียว แต่
หามิได ้ เขาพากนันัง่รับประทานอาหารโดยใช้
เส่ือปูนัง่ราบกบัพื้นเท่านั้น เม่ือเสร็จอาหารเชา้
แลว้นายต ารวจคนนั้นก็ไดเ้รียกขา้พเจา้ ใหเ้ขา้
ไปในหอ้งท างาน ห้องนั้นตกแต่งประดบัประดา
ดว้ยธงคอมมิวนิสตต์รงกลางมีเกา้อ้ี ซ่ึงเป็นท่ีนัง่
ของนายต ารวจท่ีท าการสอบสวน ดา้นขวามี
ต ารวจสามคนนัง่อยู ่ ส่วนดา้นซา้ยมีเตียงซ่ึงมี
ทหารบาดเจบ็นอนอยู ่

เขาเร่ิมถามขา้พเจา้วา่ ระยะทางจากเมืองจีนถึงองักฤษและออสเตรเลียไกลสักเท่าไร (ตามปกติ
ขา้พเจา้เคยใชเ้คร่ืองฟังเสียงท่ีหูเป็นเวลานานแลว้ เน่ืองจากหูของขา้พเจา้ไม่ปกติ แต่ในการสอบสวน
คร้ังน้ี ขา้พเจา้ไม่เอาติดตวัมาดว้ย เน่ืองดว้ยเหตุผลบางประการ) เม่ือขา้พเจา้ไม่ไดย้นิค าถาม จึงท าให้
นายต ารวจคนนั้นตอ้งลุกข้ึนจากเกา้อ้ี มาตะโกนใส่หูขา้พเจา้ทีเดียว ถา้ค าตอบของขา้พเจา้ไม่เป็นท่ีพอใจ 
เขาก็คา้นแลว้บอกใหข้า้พเจา้ตอบเพียงแต่วา่ไม่ทราบก็พอ เขาแยง้ขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้พดูวา่ ชาว



 27 

ออสเตรเลียพดูภาษาองักฤษ เขาบอกวา่ ขา้พเจา้เป็นคนโง่ น่าสงสาร เม่ือขา้พเจา้บอกวา่ ออสเตรเลียแม้
จะเป็นทวปีใหญ่ แต่ไม่มีหลายประเทศตั้งอยูเ่หมือนทวปีเอเซีย 

ค าถามเหล่าน้ีขา้พเจา้คิดวา่อาจเป็นค าถามเล่น ๆ ก่อนท่ีจะสอบสวนกนัอยา่งจริงจงั อีกสักครู่
หน่ึงเขาก็หยดุและตะโกนวา่ “คุณรักพวกเราหรือเปล่า” ถา้จะตอบวา่เปล่าก็เท่ากบัวา่ เป็นการขอร้องให้
ตวัเองถูกตดัคอทีเดียว แต่ถา้จะตอบวา่ขา้พเจา้รักเขาก็ดูกระไรอยู ่ ก่อนท่ีจะถามซ ้ า ขา้พเจา้ก็ชิงพดูข้ึน
ก่อนวา่ “เสียงของคุณแหบลงเสียแลว้” โดยไม่คาดฝัน นายต ารวจผูช่้วยทั้งสามก็พดูเสริมข้ึนวา่ “ท่านผูน้ี้
เป็นนกัพดูการเมืองของเรา และเรากลวัวา่เสียงของเขาจะหมดไป ขอคุณหมอช่วยเขาหน่อยไดไ้หม” 
ขา้พเจา้เห็นเป็นโอกาสท่ีจะเอาตวัรอดได ้ ฉะนั้นขา้พเจา้รีบช่วยนายต ารวจหนุ่มเท่าท่ีขา้พเจา้ท าได ้
หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจร่างกายและสอบถามประวติัทางครอบครัว เพื่อหาสมุหฐานของโรคของ
นายต ารวจผูน้ั้นแลว้ ขา้พเจา้ก็เขียนใบสั่งยาใหเ้ขา ซ่ึงท าใหเ้ขาพอใจมาก เวลาผา่นไป 1 ชัว่โมงเขามองดู
นาฬิกาแลว้บอกขา้พเจา้วา่ “เวลาของเราหมดลงเสียแลว้ ฉนัจ าตอ้งท ารายงานส่งไปยงันายต ารวจผูท่ี้จะ
ท าการสอบสวนต่อ แลว้เขาก็ลงมือเขียนรายงานขา้พเจา้แปลกใจมากท่ีเขาไม่ซกัถามอะไร เก่ียวกบัเร่ือง
การเมืองเลย 

ขณะท่ีเขาเขียนรายงานอยูน่ั้น เฮง็ชินก็ไดจ้อ้งดูเขาอยูเ่สมอ และมีหลายคร้ังท่ีเฮง็ชินไดช่้วยแก้
ค  าผดิหรือไวยากรณ์ อนัท่ีจริงแลว้นายต ารวจคนนั้น มิไดรั้บการศึกษาสูงเท่ากบัเฮง็ชินเลย ในท่ีสุด
นายต ารวจคนนั้นจึงขอร้องใหเ้ฮง็ชินเขียนรายงานแทนเขา ขา้พเจา้ยิง่ชอบใจใหญ่ เฮ็งชินเขียนรายงาน
ไดเ้รียบร้อยดีมาก ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ผา่นการสอบสวนจากนายต ารวจคนท่ีสองไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ถึงอยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้จะตอ้งเดินทางไปหานายต ารวจคนท่ีสามท่ีเมืองไทอนั เม่ือขา้พเจา้
มาถึง รายงานบนัทึกเก่ียวกบัขา้พเจา้ก็วางอยูบ่นโตะ๊พอดี แลว้นายต ารวจจึงพูดกบัเฮง็ชินวา่ “รายงาน
ของคุณน่าสนใจมาก แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีฉนัตอ้งการรู้ ฉนัตอ้งการรู้เด๋ียวน้ีพวกคุณมีจ านวนเท่าไร สมาคมของ
คุณตั้งอยูท่ี่ไหน ท าอะไร คุณเพียงแต่เขียนรายงานใหก้ารส่วนตวัเท่านั้นเอง” 

เฮง็ชินตอบวา่ “พวกเรามีจ านวนเท่าไร เราไม่ทราบ เพราะพวกเราก าลงัแผก่ระจายออกเหมือน
พชืผกับนแผน่ดิน เราไม่ทราบวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น หลกัความเช่ือค าสอนของเราปรากฏอยูใ่นหนงัสือ
เล่มน้ี” วา่แลว้ก็ส่งพระคมัภีร์ใหน้ายต ารวจดู “หากจะพดูถึงท่ีอยูแ่ลว้ พวกเรามีอยูท่ ัว่ไป ทัว่ทั้งประเทศ” 

นายต ารวจผูน้ั้นมิไดต้อบวา่กระไรเลย แต่หนัมาทางขา้พเจา้ และพดูวา่ “คุณไดรั้บอนุญาตให้
ออกจากประเทศจีนได ้แต่คุณตอ้งไปเซ่ียงไฮเ้ยน็พรุ่งน้ี” ขา้พเจา้ขออนุญาตไปเมืองเทียนสิน แต่ขา้พเจา้
ก็ถูกส าทบัวา่ “ไปไม่ได ้ฉนัไดเ้ตรียมหอ้งขงัไวส้ าหรับคุณแลว้ คุณจะออกจากเมืองเยน็น้ีไม่ได”้ 

เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิก็ถึงกบัตวัสั่น เพราะคนท่ีรู้จกั ยอ่มทราบดีวา่ห้องขงัท่ีเมืองจีนมีสภาพเป็น
อยา่งไร 
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แต่ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้อยา่งยิง่ คนจีนสองสามคนท่ียนือยูข่า้งนอกประตู ต่างก็โบกมือ
ใหข้า้พเจา้ตามเขาไป ในท่ีสุดนายต ารวจก็ยนิยอม และปล่อยขา้พเจา้ใหไ้ปพกัแรมท่ีไทชานได ้ ขา้พเจา้
อศัจรรยใ์จวา่ ท าไมเขาจึงปล่อยขา้พเจา้ไปพกั ณ ท่ีท่ีขา้พเจา้ตั้งใจเอาไว ้ ขา้พเจา้มุ่งหนา้สู่ไทชานดว้ย
ความหวาดหวัน่นึกวา่จะมีต ารวจมาตามตวักลบั แต่ก็ไม่มีใครติดตามมา 

เม่ือเฮง็ชินกบัขา้พเจา้มาถึงไทชาน ชาวบา้น ณ ศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนอีกแห่ง
หน่ึง ต่างก็ถือโคมไฟมาตอ้นรับขา้พเจา้สวา่งไสวไปทัว่ ต่างร้องตะโกนดว้ยความยินดี และมาตอ้นรับ
ทกัทายกบัขา้พเจา้ดว้ยความดีใจ ขณะน้ีก็เป็นอนัวา่ เราไดม้าถึงสมาคมครอบครัวคริสเตียนท่ีเมืองไท
ชานแลว้ เขาจดัหาอาหารและท่ีพกัใหข้า้พเจา้อยา่งดีท่ีสุด 

หลงัจากรับประทานอาหารแลว้ ขา้พเจา้ไดบ้อกศิษยาภิบาลวา่ “นายต ารวจไดอ้อกค าสั่ง ให้
ขา้พเจา้เดินทางไปเมืองเซ่ียงไฮพ้รุ่งน้ีเยน็” 

ศิษยาภิบาลพดูอยา่งเศร้าสร้อยวา่ “เขา้ท่ีคบัขนัเหลือเกิน พวกเราก าลงัหมดไมห้มดมือ เงินก็ไม่
มีเหลือ ไม่มีอะไรท่ีจะใหเ้ป็นค่าเดินทางคุณหมอเลย” 

ขา้พเจา้ก็มิไดพ้ดูอะไร เพียงแต่นึกวา่คริสเตียนพวกน้ีก็น่าสงสาร น่าเห็นใจมาก เพราะเขาหาม้ือ
กินม้ือไปพอประทงัชีวติเท่านั้น 

และศิษยาภิบาลก็คิดหาหนทางท่ีจะหาเงินค่าเดินทาง มาใหข้า้พเจา้กบัเฮง็ชินสองวธีิคือ (1) ไป
ขอร้องจากพวกคริสเตียนท่ีคริสตจกัรซีนาน ซ่ึงอยูถ่ดัไปถา้เขามีเอาอาจช่วยได ้(2) ไปขอร้องนายต ารวจ
ใหเ้ล่ือนก าหนดเดินทางไปเซ่ียงไฮ ้จนกวา่จะหาเงินค่าเดินทางได ้แต่อนิจจา แผนการทั้งสองนั้นก็ไร้ผล 
เม่ือคนไปบอกนายต ารวจวา่ ขา้พเจา้ไม่มีเงินค่าโดยสารไปเซ่ียงไฮ ้ เขาก็ไม่เช่ือและหวัเราะเยาะวา่ มนั
เป็นไปไดห้รือท่ีฝร่ังไม่มีเงิน 

ขา้พเจา้ครุ่นคิดอยูว่า่ ในสถานการณ์เช่นน้ีพวกคริสเตียนในหมู่บา้นน้ีจะท าอยา่งไรต่อไป ใน
ท่ีสุดศิษยาภิบาลก็เรียกคริสเตียนมาประชุม อธิษฐานขอต่อพระเจา้ ซ่ึงเป็นทางเดียวเท่านั้น 

พระเจา้ทรงเล้ียงเอลียาห์ในป่าเปล่ียวได ้ พระเจา้จะตอ้งส่งนกดุเหวา่ มาเล้ียงพวกเราเหมือนกนั
กระมงัเพราะวา่หมู่บา้นน้ีอยูใ่นป่าเปล่ียวจริง ขา้พเจา้ข้ึนไปบนเนินเขา เพื่อดูทศันียภาพโดยรอบ เพราะ
ไม่แน่นกัวา่จะกลบัมาเห็นภาพเช่นน้ีอีก เม่ือขา้พเจา้กลบัลงมาขา้พเจา้รับค าบอกเล่าวา่ เด๋ียวน้ีมีเงินค่า
โดยสารส าหรับขา้พเจา้กบัเฮ็งชินแลว้ ขา้พเจา้ถามดูวา่ ไดเ้งินนั้นมากจากไหน เฮเลน โซ ก็บอกให้
ขา้พเจา้ทราบวา่มีชายหนุ่มขบัรถมาจากปักก่ิง บงัเอิญรถเสียขา้งทาง เขาเห็นทิวทศัน์ขา้งภูเขาสวยน่าชม 
เขาเลยเดินมาดู เม่ือเห็นหมู่บา้นลอ้มรอบ และมีหอ้งประชุมเขารู้สึกตรึงตาตรึงใจ และไดม้อบเงินให้
จ  านวนหน่ึงเพื่อช่วยงานของพระเจา้ และเงินจ านวนน้ีก็พอดีกบัค่าโดยสารรถไฟชั้นสาม ของขา้พเจา้
และเฮง็ชิน ช่างเป็นการมหศัจรรยจ์ริง ๆ ในการท่ีพระเจา้ทรงจดัหาส่ิงท่ีเราตอ้งการในยามขดัสน 
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และแลว้ขา้พเจา้จ าตอ้งอ าลาพวกคริสเตียนท่ีนัน่ดว้ยความอาลยั รถไฟขบวนนั้นมาชา้สักหน่อย 
และคนกแ็ออดักนัมาก ขา้พเจา้กบัเฮง็ชินจ าตอ้งนัง่ตวัขดตวังอบนรถไฟชั้นสาม เป็นเวลาถึงสองวนัสอง
คือก่อนจะถึงเซ่ียงไฮ ้ การเดินทางดว้ยความทรมานคร้ังนั้นเม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1949 นั้น ขา้พเจา้
ยงัจ  าไดอ้ยา่งไม่มีวนัลืมเลือน 

ในระหวา่งนั้นขา้พเจา้ฉงนใจอยูไ่ม่นอ้ยวา่ ท าไมจึงมีการล าเลียงทหารโดยทางรถไฟ ข้ึนไปทาง
เหนือมากมายอยา่งรีบร้อน ค าตอบก็เห็นไดป้ระจกัษแ์ลว้ คือสิบเดือนใหห้ลงั ประเทศเกาหลีได้
กระโจนเขา้สู่สงคราม โดยท่ีมิไดค้าดฝันมาก่อน 
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บทที ่5 ประสบการณ์ ค าพยาน และชัยชนะ 

ขา้พเจา้ขอยอ้นกล่าวถึง คราวท่ีขา้พเจา้ไปถึงเมืองจีนคร้ังแรก เม่ือ ค.ศ. 1921 ขา้พเจา้ไดรู้้จกั
สมาคมคริสตจกัรพื้นเมืองสองสมาคม ส าหรับสมาคมคริสตจกัรแรกนั้น ขา้พเจา้จะไดบ้รรยายใหท้่าน 
ณ บดัน้ีแลว้ส่วนสมาคมคริสตจกัรท่ีสองนั้น ขา้พเจา้ขอเรียกวา่ “ฝงูแกะนอ้ย” อนัท่ีจริงก็ยงัมีคริสตจกัร
อีกสมาคมหน่ึงซ่ึงขา้พเจา้ไม่มีโอกาสติดต่อดว้ยเลย 

ในราวตน้ปี ค.ศ. 1920 นั้น พวกมิชชนันารีในเมืองจีนพากนัตระหนกัและลงความเห็นวา่คริส
เตียนชาวจีนจ าเป็นตอ้งมีคริสตจกัรของเขาเอง เล้ียงตวัเองและบริหารงานเอง ขา้พเจา้เคยไดย้นิ
มิชชนันารีคนหน่ึงย  ้าเสมอวา่ “ฝร่ังจะเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรจีนไม่ได”้ หลกัการน้ี เป็นแบบ
มาตรฐาน ท่ีสร้างคริสตจกัรพื้นเมืองข้ึนไดดี้ท่ีสุด 

ขอบพระคุณพระเจา้ นโยบายน้ีไดท้  ากนัอยา่งจริงจงัในเมืองจีน ซ่ึงเป็นผลท าใหค้ริสตจกัร
เขม้แขง็ข้ึนถา้หาไม่ คริสตจกัรคงไม่แขง็แกร่ง ทนอยูใ่นสภาพเช่นน้ี จนถึงทุกวนัน้ีได ้

นายต ารวจจีนแดงคนหน่ึง เคยพดูกบัขา้พเจา้วา่ตามความคิดของเขานั้น คริสตจกัรจีนเป็นของ
ฝร่ังไดรั้บการช่วยเหลือจากฝร่ัง ด าเนินงานโดยฝร่ัง ถา้ไม่มีการช่วยเหลือจากฝร่ังแลว้ คริสตจกัรเหล่าน้ี
จะตอ้งสลายไปอยา่งแน่นอน โดยท่ีพวกคอมมิวนิสตไ์ม่จ  าเป็นตอ้งแทรกแซงหรือจดัการโดยวธีิใด ๆ 
ค าพดูของเขาเกือบจะถูกตอ้งทีเดียว หากวา่มิชชนันารีมิไดว้างแผนสร้างคริสตจกัรใหเ้ป็นของคน
พื้นเมืองเอง 

พวกคอมมิวนิสต ์ พยายามท่ีจะเขา้ควบคุมกิจการภายในของคริสตจกัร แต่ไม่ส าเร็จ จริงอยูมี่
องคก์ารหรือสมาคมต่าง ๆ ท่ีพวกคอมมิวนิสตไ์ดย้ืน่มือเขา้ควบคุมเม่ืออ่อนก าลงัลง แต่ส าหรับพวกคริส
เตียนแลว้ ความอ่อนแอของเขาก็คือ ก าลงัของเขาในพระเจา้นัน่เอง 

ผูน้ าของสมาคมคริสตจกัร “ฝงูแกะนอ้ย” ไดเ้ล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในคริสตจกัรของเขาในแควน้
แมนจูเรียใหข้า้พเจา้ฟัง เขาไดเ้ล่าถึงวธีิการด าเนินงานของคริสตจกัร ในระหวา่งท่ีพวกญ่ีปุ่นเขา้ยดึครอง
นั้นวา่ พวกญ่ีปุ่นพยายามท่ีสุดท่ีจะเขา้ควบคุมคริสตจกัร แต่ก็ลม้เหลว เพราะคริสตจกัรมีมากเกินท่ี
อ านาจญ่ีปุ่นจะแผไ่ปถึง 

พวกจีนแดงก็เหมือนกนั ไม่สามารถจะควบคุมศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนได ้ เพราะ
มีคริสตจกัรเล็ก คริสตจกัรนอ้ย กระจดักระจายแยกยา้ยพน้หู พน้ตาของเขาอยูม่ากมาย 

อนัท่ีจริงแลว้สมาคมคริสตจกัรทั้งสองแห่งน้ีเป็นหน้ีบุญคุณมิชชนันารีสองคนอยูม่าก ในการ
สร้างเน้ือสร้างตวัใหเ้ขม้แขง็เช่นน้ี คนแรกคือแหม่มบาร์เบอร์ชาวองักฤษ ผูซ่ึ้งเปรียบเสมือนพลงั
เบ้ืองหลงัของวอ๊ชแมนนี ในการก่อตั้งสมาคมคริสตจกัร “ฝงูแกะนอ้ย” ข้ึน ส่วนอีกคนหน่ึง คือแหม่ม
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ดีลเล็นเบค็ ชาวอเมริกนัคณะเมธอดิสท ์ ซ่ึงไดช่้วยเหลือนายชิงในการก่อตั้ง ศูนยก์ลางสมาคม
ครอบครัวคริสเตียนมาก ต่อมาแหมม่ดีลเล็นเบค็ไดส้ิ้นชีวิตลง และก็ไดถู้กฝังไวท่ี้หมู่บา้นมาเชือง ซ่ึง
เป็นสถานท่ีท่านไดอุ้ทิศชีวติท างานตลอดมานัน่เอง 

และมีสตรีชาวต่างประเทศอีกสองคน ซ่ึงควรจะเอ่ยถึงดว้ย ในการท่ีเป็นผูเ้สียสละ ร่วมเป็นร่วม
ตายกบัคริสเตียนชาวจีนคือ แหม่ม มารี ซีลเทวคิ ซ่ึงเป็นชาวนอร์เวย ์ ขณะน้ีท่านก็ยงัอยูท่ี่เมืองมาเชือง 
ท่านไดท้นความล าบากเพื่อพระนามของพระเยซูมาก และคนสุดทา้ยเป็นชาวรัสเซีย ซ่ึงขณะท่ีเขียน
หนงัสือเล่มน้ีก็ยงัอยูด่ว้ยกนักบัแหม่ม ซีลเทวคิ 

ถา้หากวา่จะไม่กล่าวอะไรถึงสตรีชาวรัสเซียผูน้ี้หนงัสือเล่มน้ี จะไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เท่าท่ีควร
ฉะนั้น ขา้พเจา้จะขอบรรยายชีวติของเธอ แต่เพียงยอ่ ๆ ใหท้่านทราบ สตรีชาวรัสเซียผูน้ี้ไดรั้บเช่ือใน
พระเยซูโดยการน า ของศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนขณะเม่ือเธออยูใ่นสภาพท่ีต ่าตอ้ยมาก เธอ
เกิดในแควน้ไซบีเรียตอนใต ้ ต่อเธอมาไดแ้ต่งงานกบัชาวจีนเจา้ของท่ีดินแห่งหน่ึง และตั้งถ่ินฐานอยู่
พรมแดนระหวา่ง แมนจูเรียและรัสเซีย อยูม่าเม่ือเธอมีบุตรชายไดส้ามคน ปีแห่งความสุขก็ผา่นไป
เหมือนปลิดทิ้ง เม่ือสงครามเกิดข้ึนญ่ีปุ่นก็บุกแมนจูเรีย สามีของเธอถูกฆ่าตาย ปล่อยใหเ้ธอและลูกนอ้ย
ทั้งสามเผชิญโชคชะตาต่อไป ก่อนท่ีสามีจะจากไปเขาเคยใหท่ี้อยูใ่นภูมิล าเนาเดิมท่ีชานตุงแก่เธอดว้ย 
เพื่อจะไดพ้าลูกนอ้ยกลบัไป เม่ือเธอเห็นวา่จะหาเล้ียงลูกท่ีชายแดนไม่ไหวแลว้ เธอจึงตดัสินใจลงไปยงั
บา้นเดิมของสามี เพื่อจะไดพ้กัพิงอาศยักบัวงศาคณาญาติของสามีบา้ง แต่เม่ือเธอมาถึง เธอแทบเป็นลม
ท่ีไดเ้ห็นสภาพอนัน่าอนาถของพอ่ของสามีเช่นนั้น เขานัง่สูบฝ่ินอยูใ่นกระต๊อบในหมู่บา้นอนัสกปรก
เหมน็สาบ ซ่ึงเธอไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต รายไดข้องครอบครัวจะตอ้งแบ่งไวเ้ป็นค่าฝ่ินเป็นประจ า 
และพอ่ของสามีรู้สึกไม่พอใจมาก ท่ีรู้วา่ลูกสะใภแ้ละหลานทั้งสาม จะมาเป็นภาระให้เล้ียงดูอีกถึงส่ีทอ้ง 
ถึงแมว้า่เธอจะพดูภาษาจีนไม่ได ้ เธอก็พอจะรู้ไดว้า่ ถา้อยูท่ี่น่ีต่อไปเธอจะตอ้งถูกบงัคบัใหข้ายตวัเป็น
โสเภณี เพื่อเอาเงินมาเล้ียงครอบครัวเป็นแน่ เธอตดัสินใจไปท่ีอ่ืน และพยายามด้ินรนหาทางเล้ียงลูก พอ
ใหป้ระทงัชีวติอยูไ่ด ้

ขณะท่ีเธอก าลงัอยูใ่นสภาพ นุ่งห่มผา้ข้ีร้ิวปุปะอด ๆ อยาก ๆ น้ีเอง ทางสมาคมก็ไดย้ินเร่ืองราว
ของเธอมีคนเล่าใหท้างสมาคมครอบครัวคริสเตียนฟังวา่ มีผูห้ญิงรัสเซียคนหน่ึง กบัลูกสามคนอาศยัอยู่
ในหมู่บา้นแมว้ ห่างจากท่ีน่ีประมาณ 60 กิโลเมตร เธออยูใ่นสภาพอดอยากมากแทบจะขายตวัเป็น
โสเภณีทีเดียว โดยไม่เสียเวลา เจา้หนา้ท่ีก็ไดอ้อกเดินทางไปหาเธอทนัทีเพื่อช่วยเหลือน าเธอมาอยูท่ี่มา
เชือง เม่ือทั้งสามมาถึง เห็นเธอหนา้ตาเห้ียมโหด เสียงหา้วเหมือนแม่เสือทีเดียว ทั้งน้ีก็เพราะเธอพูด
ภาษาจีนไม่ได ้ และระแวงวา่คนจะมาท ามิดีมิร้ายต่อเธอและลูก ๆ คนทั้งสามอยูใ่นฐานะอึดอดัเตม็ที 
เพราะไม่รู้จะท าอยา่งไรไม่วา่จะใชว้ธีิไหน เธอไม่ยอมไปดว้ยทั้งนั้น ท่ามกลางความพิศวงงงงวยเช่นนั้น 
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คนทั้งสามจึงพากนัคุกเข่าลงอธิษฐานขา้ง ๆ รถลากนั้นเอง ตอนน้ีการอศัจรรยก์็เกิดข้ึน เม่ือเธอเห็นคน
ทั้งสามก าลงัอธิษฐานอยู ่ ความทรงจ าของเธอเม่ือสมยัเป็นเด็กก็ผดุข้ึนมาทนัที เธอจ าไดว้า่เธอเคยไป
โบสถท่ี์รัสเซีย เธอเคยอธิษฐานดว้ยการคุกเข่าลงเช่นน้ี พร้อมกบับิดามารดาของเธอ ในท่ีสุดเม่ือเธอรู้
พวกสามคนน้ีเป็นคริสเตียน เธอก็ยนิยอมไปดว้ย 

เธอไดรั้บความรอดและชีวติใหม่ และเด๋ียวน้ีกลายเป็นสตรีผูอ้าวโุสคนหน่ึง ของสมาคม
ครอบครัวคริสเตียนทีเดียว บุตรชายสองคนของเธอไดแ้ต่งงานกบัคริสเตียนจีนท่ีน่ารัก เหมาะสมมาก 
แต่บุตรคนท่ีสามกลายเป็นแกะด าหลงฝงูไปร่วมกบัพวกคอมมิวนิสต ์ และผลสุดทา้ยก็ไดห้ายสาปสูญ
ไปโดยไม่ไดข้่าวคราวอะไรเลย บุตรชายทั้งสองของเธอ ก็อยูท่ี่มาเชือง และรับใชพ้ระเจา้ดว้ยกนักบัเธอ 

ขา้พเจา้เคยกล่าวแลว้วา่ สมาคมครอบครัวคริสเตียน ไม่มีแหล่งบญัชางาน เวน้ไวแ้ต่ความรัก
และความเกรงกลวั และการนมสัการพระเจา้ 

ตามปกติแลว้ คริสตจกัรทัว่ไปไม่มีตวัโบสถเ์พื่อประชุมกนัเลย โดยเฉพาะเม่ือบา้นเมืองตอ้งอยู่
ภายใตก้ารปกครองของคอมมิวนิสตด์ว้ยแลว้ การท่ีจะสร้างโบสถข้ึ์นนั้น ยอ่มเป็นไปไดย้าก คริสเตียน
บางกลุ่มท่ียงัสร้างคริสตจกัรเองไม่ได ้ ก็ประชุมกนัตามบา้นเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรตามทอ้งถ่ิน ส่วนมากก็
มีเพียงผูป้กครองและมคันายกเท่านั้น ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงพิธีรับศีลมหาสนิท ในทอ้งถ่ินท่ีคอมมิวนิสต์
ปกครองเป็นเวลานานแลว้วา่ ผูป้กครองคนหน่ึง และมคันายกไดจ้ดัใหส้มาชิกมารับศีลโดยผลดักนัทีละ
คน เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงขอ้หา้มของคอมมิวนิสต ์ ซ่ึงมิใหมี้การชุมนุมกนัเกินสามคน เขาจะร่วมอธิษฐาน
รับประทานขนมปังและเหลา้องุ่นดว้ยน ้าตาไหลพราก 

คริสเตียนพวกน้ียากจน แต่พวกคอมมิวนิสตก์็เก็บภาษีอยา่งหนกั ทั้ง ๆ ท่ีคอมมิวนิสตไ์ดใ้ห้
สัญญาวา่ จะไม่เก็บภาษี และจะใหทุ้กคนด ารงชีวติอยูด่ว้ยความผาสุก ขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากคริส
เตียนคนหน่ึงกล่าววา่ พวกเขาแทบจะไม่มีพอเล้ียงปากเล้ียงทอ้ง แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ยงัมีพอท่ีจะ
เสียภาษีทนัตามเวลาเสมอ 

ต่อไปน้ี เป็นค าพยานท่ีขา้พเจา้ไดย้นิจากปากของภรรยาของผูน้ าคนหน่ึง ณ หอ้งประชุมใน
หมู่บา้นมาเชือง 

เธอกล่าววา่ “คร้ังหน่ึงสามีของดิฉนัในฐานะผูน้ า จะตอ้งถูกไต่สวนลงโทษท่ีศาลประจ าต าบล 
เพราะบงัอาจใหค้วามช่วยเหลือ หาท่ีพกัอาศยัใหท้หารจีนคณะชาติ สามีของดิฉนัไดถู้กจบัไปขงัไว ้
ดิฉนัก็รู้สึกห่วงใยเขามาก เพราะการไต่สวนแบบน้ีลว้นแลว้แต่ลงเอยดว้ยการประหารชีวติอยา่งทารุณ” 
เขากล่าววา่ “สามีของดิฉนัเกือบจะถูกฝังทั้งเป็น ทั้ง ๆ ท่ีไม่มีความผดิเลย เพราะวา่ทหารจีนคณะชาติ
พวกนั้นก าลงัหลบหนีมา และบงัคบัใหพ้วกเราเปิดหอ้งประชุมใหเ้ขา เป็นท่ีพกัอาศยัในคืนนั้น ทุกส่ิงอยู่
ในสภาพตึงเครียดเตม็ท่ี ผูพ้ิพากษาและโจทยก์็มาถึงทุกคน 
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“แต่วา่วนัก่อนท่ีจะท าการไต่สวนนั้น พวกคริสเตียนหลายคนไดร้วมกนั อธิษฐานเผือ่สามีของ
ดิฉนัอยูใ่นห้องประชุม ขณะท่ีเราก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น แม่ไก่ตวัหน่ึงไดร้้องกระตา๊กออกไข่ ส่งเสียง
รบกวนการอธิษฐานของเรา ดิฉนัเลยจบัเอาแม่ไก่ตวันั้นไว ้ แลว้ผกูกระดาษเขียนขอ้ความ พร้อมกบัเงิน
เท่ากบัราคาไข่ไก่นั้นติดขาไก่แลว้ก็ปล่อยไป หน่ึงชัว่โมงผา่นพน้ไป หญิงเจา้ของไก่ ซ่ึงเป็นเจา้ของ
โรงแรม ก็เขา้มาพร้อมกบัสุภาพบุรุษผูห้น่ึงและประชาชนหมู่ใหญ่ หญิงคนนั้นกล่าวกบัสุภาพบุรุษ
แปลกหนา้วา่ “น่ีคือพวกคริสเตียน” แลว้ก็จากไป  

สุภาพบุรุษแปลกหนา้ผูน้ั้นกล่าววา่ เขาเป็นผูพ้ิพากษาแลว้เขาถามดิฉนัวา่ “คุณเขียนขอ้ความใน
กระดาษแผน่น้ีหรือ” 

ดิฉนัตอบวา่ “ใช่แลว้” 
“คุณผกูสตางคน้ี์ติดกบัขาไก่หรือ” 
ดิฉนัตอบวา่ “ใช่ค่ะ” 
“ผูพ้ิพากษาจึงพดูต่อไปวา่ แม่ไก่น้ีเป็นของเจา้ของโรงแรมท่ีฉนัอาศยัอยู”่ แลว้ผูพ้ิพากษาก็เลย

ถือโอกาส ถามถึงความเช่ือของพวกเรา และเพื่อท่ีจะรู้ถึงเหตุผลท่ีดิฉนักระท าเช่นนั้น ในท่ีสุดเขาก็กล่าว
ดว้ยความท่ึงวา่ “ความสัตยซ่ื์อเช่นน้ี ฉนัไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนเลย ท าไมเธอจึงท าเช่นนั้น?” 

เราไดเ้ล่าเร่ืองพระเยซูใหผู้พ้ิพากษาฟัง และผลสุดทา้ยเขาบอกวา่ “พรุ่งน้ีไม่ตอ้งมีการสอบสวน
อะไรใหเ้สียเวลา และเป็นอนัวา่สามีของดิฉนัรอดตายอยา่งมหศัจรรย”์ 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้อยูท่ี่โรงพยาบาล และเจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตก์ าลงัลงทะเบียนพวกคริสเตียนอยู ่
ชายแก่บา้นนอกคนหน่ึงถูกเรียกข้ึนไปสอบสวน อนัท่ีจริงชายแก่คนน้ีและคริสเตียนทั้งหลาย ไดรั้บการ
แนะน าจากศิษยาภิบาลแลว้เป็นอยา่งดีวา่ ควรตอบค าถามของพวกคอมมิวนิสตอ์ยา่งไร แต่วา่ผลท่ีสุด 
ชายคนน้ีมิไดพ้ดูเหมือนอยา่งท่ีไดรั้บการก าชบัเอาไว ้ เพราะแกบอกวา่แกจะพดูเหมือนพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ จะทรงน าใหแ้กพดูในเวลานั้น 

เจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตถ์ามวา่ “ศาสนาคริสตท์  าประโยชน์ใหแ้ก่คุณหรือ” 
ชายแก่ชาวนาตอบอยา่งฉะฉานวา่ “ศาสนาคริสตท์  าใหผ้มเป็นคนดีข้ึน” 
เจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตจึ์งหนัมาทางชาวบา้น ท่ีรวมกลุ่มกนัอยูแ่ละพดูข้ึนวา่ “จริงไหม?”  
พวกชาวบา้น ตอบเป็นเสียงเดียวกนัอยา่งหนกัแน่นวา่ “จริงครับ” และพวกชาวบา้นก็เล่าวา่ 

ท่ีดินของตาแก่คนน้ีเม่ือก่อนเป็นท่ีสกปรกท่ีสุด แต่เด๋ียวน้ีเป็นท่ีดีท่ีสุด 
“มนัจะดีไดย้งัไง?” เจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตถ์ามอยา่งสงสัย 
ชายแก่คนนั้นเป็นพยานส่วนตวัวา่ “ผมเคยเป็นนกัเลงฝ่ินและนกัเลงสุรา ไม่มีอะไรเลยท่ีจะ

สามารถช่วยใหผ้มพน้จากอ านาจความอยากนั้นได ้ และท่ีดินของผมก็ถูกละเลยใหเ้สียหายไปหมด แต่
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เม่ือผมรับเอาพระเยซูไวเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดแลว้ พระองคไ์ดเ้ปล่ียนชีวติของผมทั้งหมด พระองค์
ประทานอ านาจใหผ้มสามารถละทิ้งฝ่ินและสุราไดอ้ยา่งเด็ดขาด พวกชาวบา้นของผมจะเป็นพยาน ให้
ท่านฟังในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี และเด๋ียวน้ีท่ีดินของผมดีท่ีสุด ถามเขาดูเองก็แลว้กนั” 

ค าตอบประเภทน้ีแหละ เป็นค าตอบท่ีพวกคอมมิวนิสตไ์ม่สามารถจะคดัคา้นได ้ 
ต่อไปน้ีเป็นค าพยานจากหญิงอีกคนหน่ึง 
“ดิฉนัฝันไปวา่ ดิฉนัไดไ้ปอยูท่ี่บา้นแห่งหน่ึงและไดพ้บชายคนหน่ึงกบัภรรยา ก าลงัเตรียม

อาหารเชา้อยู ่ส่ิงท่ีเขามีในหมอ้นั้นไม่เห็นมีอะไรเลย นอกจากหญา้และใบไม ้
เม่ือดิฉนัต่ืนข้ึน จึงบอกกบัสามีวา่ “หมู่บา้นมิโอกลบัใจเช่ือพระเยซู แลว้เขาไดข้ายทรัพยข์อง

เขาแจกจ่ายใหค้นจนหมด คุณจะตอ้งน าขา้วสารไปช่วยเหลือเขาดว้ย” สามีของดิฉนัถามวา่ “เธอรู้ได้
อยา่งไร” 

ดิฉนัก็บอกวา่ “ฉนัไดฝั้นอยา่งน้ี” 
สามีของดิฉนัไดไ้ปยงัหมู่บา้นนั้นทนัที พร้อมดว้ยขา้วสารสองกระสอบใส่รถลากไป และ

ยิง่กวา่นั้นก็ไดน้ าถัว่เขียวไป เพื่อจะขายเป็นค่าใชจ่้ายซ่ึงจ าเป็นดว้ย 
ตามทางท่ีไปนั้นเขาไม่ใชเ้งินกนั ฉะนั้นเขาจึงไดเ้อาถัว่เขียวแลกกบัถว้ยชามและไมต้ะเกียบ 

และเม่ือไปถึง เขาก็ไดพ้บเห็นอยา่งท่ีดิฉนัฝันจริง ๆ  
พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาบนชายคนนั้นกบัภรรยา และเขาทั้งสองไดเ้อาทรัพยส่ิ์งของ

แจกจ่ายใหค้นจนหมด สามีของดิฉนัไดใ้หข้า้วสารแก่เขา เพื่อท่ีจะใหหุ้งส าหรับเป็นอาหารเชา้ และส่ิง
อ่ืน ๆ อีกดว้ยวนันั้นมีการเล้ียงดว้ยความยนิดี ซ่ึงเพื่อนบา้นไดม้าร่วมความยินดี และมีอีกหลาย
ครอบครัวไดห้นัมารับเช่ือพระเยซูดว้ย เม่ือไดเ้ห็นพระคุณของพระเจา้เช่นนั้น 

น่ีแหละคือฤทธ์ิอ านาจ ซ่ึงส าแดงใหป้รากฏในคริสตจกัรสมยัแรก และยงัปรากฏอยูต่ราบเท่า
ทุกวนัน้ีใครจะหา้มไดห้รือ? 

ศิษยาภิบาลเชา เป็นอีกคนหน่ึงท่ีชีวติของท่านมีอิทธิพลในทางดีแก่คริสเตียนทัว่ไป ภรรยา
ของศิษยาภิบาลผูน้ี้ เป็นหมนัซ่ึงท าใหเ้ธอเป็นทุกขม์าก ถา้ใครสงสัยเร่ืองเก่ียวกบันางซารา ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าแก่อบัราฮมั โดยพยายามรบเร้าใหเ้ขาสมสู่กบัหญิงอ่ืนอีก ก็คงตอ้งหมดขอ้สงสัยกนัไดแ้ลว้ 
เพราะศิษยาภิบาลเชาไดป้ฏิเสธ ค าออ้นวอนของภรรยาหลายคร้ัง ในอนัท่ีจะใหท้่านแต่งงานกบัหญิงอ่ืน 
ซ่ึงความผดิของอบัราฮมัในเร่ืองน้ีไดจ้ารึกไวจ้นกระทัง่บดัน้ี คือพวกอาหรับตระกลูเมียนอ้ย ฮาฆารได้
เป็นศตัรูกบัชนชาติอิสราเอลและคริสตจกัรจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 
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ศิษยาภิบาลเชา ท างานของพระเจา้อยา่งซ่ือสัตยต์ลอดมา ในการเทศน์ และสั่งสอน ส่วนเวลา
อ่ืนท่ีวา่งเวน้จากการเทศนา ท่านก็หมกมุ่นอยูใ่นไร่ฝ้ายอนัท่ีจริงแลว้เวลานั้นแหละ ท่ีท่านใชเ้ป็นเวลา
สงบเงียบกบัพระเจา้ส่วนตวั 

คอมมิวนิสตมี์นกัสืบอยูท่ ัว่ไป เพื่อคอยสืบความเป็นไปของคริสเตียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก็คือ 
ผูน้ าและศิษยาภิบาล 

คร้ังหน่ึงเจา้หนา้ท่ีกรมทางไดเ้กณฑร์าษฎรออกไปซ่อมถนนและเข่ือนกั้นน ้าซ่ึงช ารุดในเขตนั้น 
พวกคริสเตียนและอีกหมู่บา้นหน่ึงถดัไป ซ่ึงเกลียดพระเยซูถูกเกณฑด์ว้ย อนัท่ีจริงหมู่บา้นนั้นเคยตั้งตน้
ต่อสู้พวกคริสเตียนมานานแลว้ คราวน้ีเม่ือถูกเกณฑใ์หท้  างานร่วมกบัพวกคริสเตียน เขาก็พยายามอยา่ง
เตม็ท่ี ท่ีจะหกัโค่นพวกคริสเตียนใหไ้ด ้ ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นนั้นไดรั้บหนา้ท่ีควบคุมงาน ฉะนั้นจึงมีทาง
เอาเปรียบข่มเหงพวกคริสเตียนมาก ค าสั่งจากทางการบอกวา่การท างานคร้ังน้ี จะตอ้งแบ่งกนัท าคนละ
คร่ึง แต่ผูใ้หญ่บา้นเจา้เล่ห์มาบอกวา่ พวกคริสเตียนบา้นมาเชืองตอ้งท าทั้งหมด ส่วนพวกเขาซ่อมเฉพาะ
เข่ือนเท่านั้น พวกคริสเตียนมิไดป้ริปากบ่นหรือคดัคา้น แต่วา่เน่ืองจากงานหนกัข้ึนเป็นสองเท่า ฉะนั้น
จึงท าใหเ้สร็จตรงตามเวลาท่ีทางการก าหนดใหไ้ม่ได ้ คร้ันแลว้เยน็วนัศุกร์วนัหน่ึงพวกคริสเตียนก็
ประชุมกนัเช่นเคย เฮง็ชินจึงกล่าวต่อท่ีประชุมวา่ “เด๋ียวน้ีเราไม่ไดรั้บความยุติธรรมในการท างานเลย 
พวกเราจะรายงานเร่ืองน้ีต่อเจา้หนา้ท่ีคอมมิวนิสตใ์หท้ราบไหม” เม่ือเขาอธิษฐานแลว้จึงตดัสินใจวา่ จะ
ไม่รายงาน แต่จะมอบเร่ืองน้ีไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้ดีกวา่ เขาทั้งหลายเช่ือวา่พระเจา้จะจดัการเร่ืองน้ี
แทนเขา หรือหาไม่ ก็สุดแลว้แต่พระองคเ์ห็นสมควร 

แลว้สามวนัต่อมา หวัหนา้ผูต้รวจงานคอมมิวนิสตห์ลายนายไดม้าถึงโดยท่ีไม่มีใครรู้ล่วงหนา้ 
ผูใ้หญ่บา้นคนนั้นพยายามอยา่งเตม็ท่ี ท่ีจะไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้เร่ืองการกระท าของเขา เขาพยายามท่ีจะให้
เจา้หนา้ท่ีตรวจเฉพาะงานซ่อมเข่ือน ซ่ึงพวกเขาท าอยูเ่ท่านั้น แต่พวกเจา้หนา้ท่ีไม่ฟังเสียงและไดไ้ป
ตรวจงานท าถนนดว้ย เจา้หนา้ท่ีแปลกใจจึงถามวา่ท าไมพวกบา้นมาเชือง จึงท างานถนนทั้งหมดแต่พวก
เดียว เฮง็ชินตอบวา่ “เพราะวา่เป็นค าสั่งของทางการ” หวัหนา้ตรวจงานถามวา่ “ใครสั่ง” 

เฮง็ชินจึงตอบอีกวา่ “ผูใ้หญ่บา้น” 
แลว้ผูใ้หญ่บา้นก็ถูกจบัไปสอบสวน เฮง็ชินไดว้งิวอนมิให้ผูใ้หญ่บา้นถูงขงั ฉะนั้นเพื่อเป็นการ

ผอ่นโทษ ชาวบา้นนั้นจึงตอ้งท าถนนและงานอ่ืนทั้งหมดแต่อยา่งไรก็ตาม ยงัจะตอ้งจดัการเร่ืองน้ีต่อไป
อีกดว้ยเร่ืองราวปรากฏในภายหลงัวา่ ผูใ้หญ่บา้นไดรั้บสินบน ฉะนั้นเขาจะตอ้งไดรั้บโทษหนกัมาก ถึง
ข้ึนประหารชีวติเพราะพวกคอมมิวนิสตไ์ม่ยอมใหมี้การรับสินบนใด ๆ เป็นอนัขาด 

ต่อมาเฮง็ชินไดรั้บหนา้ท่ีเป็นผูใ้หญ่ในหมู่บา้นนั้นแทน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไดไ้วว้างใจเขาเป็นท่ีสุด 
พวกคริสเตียนก็ไดรั้บการยกเวน้มิใหท้  างานนั้นต่อไปอีกเลย  



 36 

คร้ังหน่ึงเม่ือขา้พเจา้รักษาตวัท่ีโรงพยาบาลเมืองซีนาน หลงัจากหายแลว้ก่อนจะกลบัไปท่ีมา
เชือง หวัหนา้ต ารวจคอมมิวนิสต ์ ไดส่้งทหารสองคนใหเ้ป็นองครักษข์องขา้พเจา้ตามทางดว้ย 
นายต ารวจคนนั้นพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ลทัธิคอมมิวนิสตจ์ะกวาดลา้งศาสนาคริสตเ์พียงคืนเดียวก็ได”้
ขา้พเจา้จึงบอกเขาวา่ ถา้อยากรู้ก็ควรจะไปดูดว้ยตาดีกวา่ เขาตดัสินใจไปกบัขา้พเจา้วนัรุ่งข้ึนขา้พเจา้ได้
พบเขาท่ีสถานีรถไฟจริง ๆ แลว้เราก็เดินทางล่องใตไ้ปมาเชือง บนรถไฟ เขาบอกขา้พเจา้วา่คอมมิวนิสต์
จะตอ้งครอบครองโลก ประเทศองักฤษ อเมริกา ออสเตรเลียไม่สามารถจะต่อสู้ขดัขวางได ้

เม่ือมาถึงมาเชือง พวกเราไดต้อ้นรับเขาเป็นอยา่งดี เขาพกัอยูท่ี่นัน่สามวนั และมีคนน าเขาไปดู
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงพวกคริสเตียนท าอยู ่ตลอดเวลาท่ีเขาอยูท่ี่มาเชืองนั้น ขา้พเจา้มิไดพ้บเขาเลย และก่อน
วนัท่ีเขาจะเดินทางกลบั เขามาพบขา้พเจา้อีก และขา้พเจา้ไดส้ังเกตวา่ ลกัษณะท่าทางอนัยโสของเขาได้
หายไป เขากล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไดเ้ห็นแลว้ ผมไดเ้ห็นบางส่ิงซ่ึงผมไม่เคยคิดวา่จะมีในโลก ส่ิง
เหล่าน้ีแหละท่ีเราคอมมิวนิสตอ์ยากท า และคิดวา่อีกร้อยปีก็คงท าไม่ได”้ แลว้เราก็จบัมือกนัก่อนท่ีเขาจะ
จากไป 
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บทที ่6 การขบัไล่ผสิีง และการรักษาโรค 

หลายคนอาจคิดวา่ เร่ืองของผเีป็นเร่ืองท่ีโง่เขลาและคิดวา่เร่ืองผเีป็นเร่ืองหลอกลวง แต่วา่เร่ือง
ต่อไปน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นค าพยานของคริสเตียนคนหน่ึง 

จูอินเซียง เป็นนกัศึกษาส าเร็จจากมหาวทิยาลยัเยน็ชิงแห่งนครปักก่ิง เขาไดเ้ล่าถึงการกลบัใจ
เช่ือพระเยซูของเขาวา่ เม่ือเขาเป็นนกัศึกษาอยูน่ั้น เขาเป็นคนท่ีไม่มีความเช่ืออะไรเก่ียวกบัพระเจา้ หรือ
เร่ืองศาสนาเลยเม่ือเขาเรียนส าเร็จแลว้ ในวนัหยดุเรียนเขาไดก้ลบับา้น บา้นของเขาอยูท่ี่ชานตุง ใกล ้ ๆ 
กบัมาเชือง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนนัน่เอง 

เม่ือกลบัมาบา้นเขาก็ไดพ้บส่ิงท่ีแปลกประหลาดคือวา่พวกญาติพี่นอ้งเขาก าลงัสาละวนกนัอยู ่
เพราะวา่นอ้งสาวของเขาถูกผสิีง จูอินเซียงมีหวัสมยัใหม่แบบชาวตะวนัตกผูไ้ดรั้บการศึกษาสูง จึง
ต าหนิพวกพี่นอ้งวา่ โง่เง่าไม่เขา้เร่ือง แลว้ตวัเองก็เขา้ไปดูนอ้งสาว เม่ือเห็นหนา้นอ้งสาวในลกัษณะ
อยา่งนั้น เขาก็ถึงกบัตกตะลึงทีเดียว เธอนัง่อยูอ่ยา่งงงงนั เขาแทบจ าเธอไม่ได ้เขากล่าววา่ “นอ้งสาวของ
ขา้พเจา้หนา้ตาสวย และมีกิริยาอ่อนชอ้ย แต่วา่ในขณะนั้นเป็นคนละคนไปทีเดียว เธอมีอาการทุรนทุราย
เหมือนถูกทรมาน และเสียงพดูของเธอหา้วเหมือนเสียงผูช้าย คราวน้ีขา้พเจา้เช่ือวา่นอ้งของขา้พเจา้ถูกผี
สิงจริง ๆ พวกเราไดเ้รียกหมอผีมาท าการขบัไล่ แต่ปรากฏวา่ไม่มีหมอผคีนใดไล่ออกไดเ้ลย ฉะนั้นพวก
เราจึงถามมนัวา่มนักลวัใคร ผมีนับอกวา่มนักลวัพระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้น ดงันั้นเราจึงเรียกศิษยาภิบาล
และคริสเตียนบางคนมา พวกคริสเตียนอธิษฐานแลว้ก็สั่งใหผ้นีั้นวา่ ในนามของพระเยซูจงออกไปจาก
เขา ผตีอบวา่ “ขา้จะไป ขา้จะไป” และเสียงนั้นก็ไดจ้างหายไป คลา้ยกบัคนก าลงัพดูเดินห่างออกไปทุกที 
ๆ เช่นนั้น 

“ต่อจากนั้นมานอ้งสาวของขา้พเจา้ก็คืนสติ และหายเป็นปกติ และขา้พเจา้ก็ไดก้ลบัใจเป็นคริส
เตียนตั้งแต่นั้นมา” 

เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนเสมอ ในประเทศจีนแต่เม่ือตั้งคริสตจกัรข้ึนแลว้ เหตุการณ์เหล่าน้ีก็สูญ
หายไป เราขอบคุณพระเจา้ ท่ีคริสเตียนมีอ านาจเหนือผีเพราะพระนามของพระเยซูคริสตเจา้ 

แพทยห์ญิงเบสซ่ี ถูกพวกคอมมิวนิสตจ์บักุมไปเป็นเวลาปีเศษ เธอมีหนา้ท่ีสอน ดูแล และท า
การผา่ตดั เน่ืองจากมีผูป่้วยเป็นโรคใส้เล่ือนกนัมาก 

ขา้พเจา้จะขออธิบายถึง วธีิวเิคราะห์โรคล าไส้เล่ือนน้ีแต่เพียงยอ่ ๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงของการ
ศลัยกรรม (การผา่ตดั) ซ่ึงแต่ผูเ้ช่ียวชาญก็ยงันบัวา่เป็นเร่ืองท่ียุง่ยากล าบากมาก ท่ีจะตอ้งวนิิจฉยัโดย
ละเอียด โดยเฉพาะส าหรับผูไ้ม่เคยไดรั้บการฝึกฝนมาก่อนดว้ยแลว้นั้น ยอ่มเป็นการท่ีสุดวสิัยท่ีจะท าได ้
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เหล่าน้ีเป็นปัญหาใหญ่ ท่ีแพทยห์ญิงเบสซ่ี ตอ้งเผชิญอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดด้งันั้นปัญหาเร่ืองเก่ียวกบั
คนไขต่้าง ๆ ท่ียงัมิไดรั้บการรักษาใหห้ายขาด จึงอาจยดืเยื้อเป็นเวลาแรมปี 

แพทยห์ญิงเบสซ่ีตอ้งฟันฝ่าอุปสรรคเหล่าน้ีเดือนแลว้เดือนเล่า จึงมีโอกาสหนีจากภาวะเหล่าน้ี
ได ้ต่อมาเธอลม้ป่วยเน่ืองดว้ยเป็นโรคไส้ต่ิงอกัเสบ และจ าตอ้งไดรั้บการผา่ตดัดว้ย จึงมาหาขา้พเจา้ 

ในดา้นการดูแลรักษาโรงพยาบาล ของจีนแดงนั้นแพทยห์ญิงเบสซ่ีกล่าววา่ สกปรกมาก จนเธอ
ตอ้งลงมือปัดกวาดท าความสะอาดเสียเอง เม่ือผูอ้  านวยการของโรงพยาบาลเห็นเขา้ ถึงกบัตอ้งร้องหา้ม
พร้อมกบักล่าววา่ ถา้หากพวกคนใชเ้ห็นเขา้ ก็อาจจะไม่ย  าเกรงอีกต่อไป แต่เธอตอบอยา่งตรงไปตรงมา
วา่ ทุกคนก็ควรมีความเสมอภาคกนัมิใช่หรือ 

ในระหวา่งฤดูร้อน ค.ศ. 1947 เด็กเกิดโรคหดัระบาดไปทัว่ทุกต าบลท่ีลอ้มรอบหมู่บา้นมาเชือง 
จ านวนผูเ้สียชีวติสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 

ตามปกติแลว้ พวกเราจะออกไปรักษาชาวบา้นตามบา้นของเขา แต่อาจจะเป็นเพราะความ
พลั้งเผลอปล่อยใหเ้ด็กคอมมิวนิสตท่ี์ก าลงัป่วยหนกั คนหน่ึงมาใหเ้รารักษาคลินิกของเราเอง จึงท าให้
แพร่เช้ือไปสู่เด็กของเรา จนตอ้งลม้ป่วยลงเน่ืองดว้ยโรคระบาดน้ี 63 คน ดว้ยกนั และ 2 คนในจ านวน
นั้น ตอ้งถึงแก่ชีวติดว้ยโรคหลอดลมและปอดอกัเสบเขา้แทรก 

พวกเราอธิษฐานวงิวอนใหพ้ระเจา้ช่วยตลอดเวลาจึงท าให้มีผูเ้สียชีวติในหมู่บา้นมาเชืองเพียง 3 
เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ซ่ึงยงัความงงงวยสงสัยใหแ้ก่พวกคอมมิวนิสตเ์ร่ืองน้ีประทบัใจพวกคอมมิวนิสตม์าก 
ดงันั้นคอมมิวนิสตจึ์งไดร่้วมประชุมกบัพวกเรา พวกเขาหลายร้อยคนไดเ้อาดินสอและกระดาษมาดว้ย 
เพื่อท่ีจะบนัทึกวา่เราท าอยา่งไรกนับา้ง เพื่อท่ีจะเอาไปปฏิบติัตาม 

หวัหนา้พวกคอมมิวนิสตไ์ดถ้ามเราหลายค าถามดว้ยความอยากรู้อยากเห็นในกิจการของพวก
เรา เขาถามวา่ “คุณท าอยา่งไร จึงท าใหพ้วกพยาบาลสนใจในหนา้ท่ีของตน ท าอยา่งไรจึงป้องกนั
พยาบาลมิใหย้กัยอกเวชภณัฑ์” ทวา่ค าถามทุกขอ้ก็มกัไดรั้บค าตอบอยา่งเดียวกนัทั้งนั้น คือ “หากวา่พวก
เขามีพระเยซูสถิตอยูใ่นจิตใจของพวกเขาแลว้ ก็ยอ่มจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งส้ินเชิง” 

นอกจากนั้น ยงัมีปัญหาดา้นการแพทยแ์ละเวชภณัฑ์อ่ืน ๆ อีกมาก ท่ีหวัหนา้คอมมิวนิสต์
ตระหนกัดีวา่มีบางส่ิงลึกซ้ึงเกินกวา่ท่ีเขา้ใจได ้จนกวา่จะเขา้จารีตหรือนบัถือคริสตศาสนาแลว้นัน่แหละ 
จึงจะสามารถเขา้ใจในขอ้เหล่าน้ีได ้

เม่ือเลิกประชุมแลว้ (ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี ตอ้งล่าชา้ไปถึง 3 ชัว่โมง) หวัหนา้คอมมิวนิสตไ์ด้
กล่าวกบัพรรคพวกของเขาวา่ “สหายท่ีรักทั้งหลาย หากไม่มีศาสนาน้ีเป็นท่ีพึ่งแลว้ เราจะจดัตั้งสถานท่ี
เล้ียงเด็กของเราใหส้ าเร็จตามโครงการ ยอ่มเป็นไปไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน” 
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ทหารและขา้ราชการของคอมมิวนิสตท่ี์ไดรั้กษาตวัในคลินิกของหมู่บา้นมาเชืองนั้น ดูช่างมี
ความแตกต่างกบัคนไขช้าวจีนอ่ืน ๆ ดว้ยยศถาบรรดาศกัด์ิเสียเหลือเกิน เขาเหล่านั้นส่วนมากมกัเป็น
โรคประสาท เราสังเกตไดจ้าก ความเคร่งเครียดในการด ารงชีวติของเขาเหล่าน้ีเป็นขอ้อนุมาน ท่ีขา้พเจา้
ไดจ้ากค าตอบของคนไขเ้หล่านั้น ความผกูพยาบาทหรือความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยความประสงคร้์ายไม่
เป็นมิตร ยอ่มเป็นสาเหตุส าคญัอยา่งหน่ึง ซ่ึงก่อใหเ้กิดโรคกระเพาะอาหารได ้

นกัสรีรวทิยา (ผูค้น้ควา้เก่ียวกบัร่างกาย) ตอ้งการท าวนิิจฉยัอยา่งละเอียดละออในการท่ีจะ
คน้หาสาเหตุของโรคร้ายเหล่าน้ี ซ่ึงเป็น 20-30 ปีก่อนโนน้มกัจะเนน้หนกัไปในทางแพร่เช้ือ แต่ปัจจุบนั
กลบัเนน้ใหห้นกัไปในดา้นอารมณ์อนัเคร่งเครียดไม่ปกติของมนุษย ์

น่ีเป็นประสบการณ์อยา่งหน่ึง ของขา้พเจา้ท่ีหมู่บา้นมาเชือง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นการผา่ตดัรักษาโรค
ต่าง ๆ ซ่ึงโดยมากผูป่้วยมกัจะไม่รับการรักษา แต่ปล่อยปละละเลยไว ้อนัเป็นผลให้ตอ้งเสียชีวติในท่ีสุด 

จากการปฏิบติังานดว้ยการผา่ตดั ท าใหเ้รามีโอกาสใกลชิ้ดคนตาบอด และผูป่้วยเน่ืองดว้ยโรค
ตาอยูม่าก ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มกัมีสาเหตุมาจากตาเป็นตอ้ 

คร้ังหน่ึงเป็นการผา่ตดัหญิงชรา ซ่ึงป่วยเน่ืองดว้ยตาเป็นตอ้ทั้งสองขา้ง นายแพทยค์อมมิวนิสต์
ไดบ้อกกบัขา้พเจา้วา่ เขาจะท าการผา่ตดัแข่งขนักบัขา้พเจา้โดยผา่ตดัคนละขา้ง และการผา่ตดัคร้ังน้ีมี
ผูค้นเขา้ชมเป็นจ านวนมาก นายแพทยค์อมมิวนิสตไ์ดป้ระกาศใหผู้เ้ขา้ชมในท่ีนั้นวา่ การผา่ตดัของเขา
ไดผ้ลถึง 90 เปอร์เซ็นตแ์ละขณะเดียวกนั ก็พยายามหาโอกาสท าใหข้า้พเจา้ตอ้งวติกกงัวลดว้ยประการ
ต่าง ๆ 

ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดต้ายอยูใ่นสถานการณ์ล าบากเสียแลว้ เพราะตอ้งอยูใ่นกลุ่มชนท่ีมีแต่ความจง
เกลียดจงชงั อิจฉาริษยา และความไม่เป็นมิตร ขา้พเจา้ไม่สบายใจเลย จึงไดห้ยดุเพื่ออธิษฐานขอพระเจา้
ทรงช่วยใหง้านของขา้พเจา้ใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี คอมมิวนิสตท่ี์มุงดูอยูน่ั้นก็พากนัหวัเราะเยาะขา้พเจา้ แต่
แลว้ในท่ีสุดการผา่ตดัของขา้พเจา้ก็ไดรั้บความส าเร็จสมปรารถนา ท าใหน้ายแพทยค์อมมิวนิสตต์อ้ง
เปล่ียนท่าที ขอร้องใหข้า้พเจา้ผา่ตดันยัน์ตาอีกขา้งหน่ึง ซ่ึงเดิมอา้งวา่จะผา่ตดัเสียเอง ดว้ยเกรงวา่จะตอ้ง
พา่ยแพน้ัน่เอง 

ในกลุ่มชนท่ีเขา้ชมการแข่งขนัการผา่ตดันั้น มีคริสเตียนร่วมอยูด่ว้ยหลายคน ซ่ึงไดเ้ล่าให้
ขา้พเจา้ฟังวา่ เขาไดอ้ธิษฐานเผือ่ขา้พเจา้ตลอดเวลา เราไดรั้บชยัชนะอนัยิง่ใหญ่แลว้ พวกคอมมิวนิสตซ่ึ์ง
มุงดูอยูน่ั้นบดัน้ีไดเ้ปล่ียนใจมาอยูฝ่่ายขา้พเจา้แลว้ 

สถานการณ์ในจีนแดงไม่มีอะไรเป็นความหวงัไดเ้ลย ดูเหมือนจะมีแต่ความทุกขเ์ท่านั้น และ
นบัวนัก็ยิง่เลวร้ายลงทุกที 
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ความหวงัอยา่งเดียวท่ีมีอยู ่ ก็อยูท่ี่คริสตจกัรเท่านั้นซ่ึงมีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป ในภาคเหนือ
ของประเทศจีนขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะใหท้่านผูอ่้าน ไดฟั้งค าอธิษฐานของคริสเตียนจีนเหล่านั้นดว้ยตวัท่าน
เองเป็นท่ีสุด ซ่ึงตอนหน่ึงมีใจความวา่ “ส่ิงเดียวท่ีมนุษยค์วรท านั้น ก็คือการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้” 

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดท้  าการผา่ตดัชายชราผูห้น่ึงซ่ึงป่วยเน่ืองดว้ยโรคมะเร็งท่ีริมฝีปาก การผา่ตดั
คร้ังนั้นนบัวา่เป็นเร่ืองยุง่มาก เพราะไม่มียาสลบใชเ้ลย คนไขต้อ้งไดรั้บความเจบ็ปวดมาก แลว้ร้อง
ครวญครางตลอดเวลา 

เฮเลน โซ กุมมือคนไขไ้ว ้แลว้กล่าวปลอบใจคนไขว้า่พระเยซูเองไดท้รงแบกความเจบ็ปวดและ
ความทุกขข์องเขาจนหมดส้ินแลว้ เม่ือคนไขไ้ดย้นิเช่นนั้น จึงไดส้งบเสียงหยดุร้องครวญคราง สู้ทน
ความเจบ็ปวดจนกระทัง่การผา่ตดัเสร็จเรียบร้อย 

เน่ืองจากโรคหดัระบาด คร้ังใหญ่ในภาคเหนือของประเทศจีนน้ีเอง เป็นเหตุใหลู้กของขา้พเจา้
ตอ้งเสียชีวติไปสองคน ในวาระสุดทา้ยของการจากไปของลูกทั้งสองน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
เราไดท้  าทุกอยา่ง เท่าท่ีจะสามารถท าได ้ 

นายชิงเดินเขา้มา หยดุขา้ง ๆ ขา้พเจา้และเร่ิมตน้อธิษฐาน ท าใหข้า้พเจา้คิดวา่บดัน้ี เราจะไดเ้ห็น
การอนัอศัจรรย ์ ทั้งน้ีก็เพราะวา่เม่ือนายชิงถวายตวัรับใชพ้ระเจา้นั้น พระเจา้ไดก้ระท าการอศัจรรย ์ ตอบ
ค าอธิษฐานของเขาหลายคร้ัง แต่บดัน้ีขณะท่ีเขาอธิษฐานอยูน่ั้น ลูกนอ้ยคนหน่ึงก็ถึงแก่ชีวติ 

เม่ือลมหายใจช่วงสุดทา้ยของลูกนอ้ยสุดลง นายชิงวางมือลงแตะไหล่ขา้พเจา้กล่าววา่ “นอ้งรัก 
หากวา่เป็นระยะสามหรือส่ีป่ีท่ีผา่นมาน้ีแลว้ เหตุการณ์เช่นน้ีจะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ถา้พี่ไดอ้ธิษฐาน
เผือ่เด็กคนน้ีแลว้ เขาคงไม่เสียชีวติเป็นแน่ แต่วา่เด๋ียวน้ีเหตุการณ์จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้ง 
ๆ ท่ีไม่ปรารถนาจะใหส้ภาพความเป็นอยูข่องตวัเองตอ้งเปล่ียนไป 

“นอ้งรู้ไหมวา่ ฤทธ์ิอ านาจท่ีเรารับนั้น อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายข้ึนก็ได ้แมว้า่ฤทธ์ิอ านาจนั้นจะมา
จากพระเจา้ก็ตาม มนัอาจจะท าใหเ้ราเยอ่หยิง่ฝ่ายวญิญาณจิตส่ิงท่ีพี่ปรารถนานั้น มิใช่ฤทธ์ิอ านาจ 
หากแต่พี่ปรารถนาท่ีจะตายต่อทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงไม่พอพระทยั เพื่อฤทธ์ิอ านาจแห่งไมก้างเขนของ
พระเยซูจะปรากฏในตวัของพี่ 

คืนนั้นนายชิงไดเ้ทศน์ใหช้าวคริสเตียนชาวจีนประมาณหน่ึงพนัคนไดฟั้งเร่ืองราวของปีลาอาม 
ซิมโซนและซาอูลกษตัริยข์องชนชาติอิสราเอลวา่ “ชีวติของบุคคลเหล่าน้ี เหมาะสมกบัฤทธ์ิอ านาจท่ี
พระเจา้ประทานใหห้รือไม่”  
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บทที ่7 คริสตจกัรพืน้เมือง และผลงาน 

(คริสตจักรพืน้เมืองในที่นี ้หมายถึงคริสตจักรทีเ่ลีย้งตัวเอง ปกครองตัวเอง และท าการประกาศ
พระกติติคุณได้ด้วยตัวเอง) 

ก่อนท่ีขา้พเจา้เดินทางมาถึงมาเชืองนั้น ในทอ้งท่ีจงัหวดัชานตุงเกิดการกนัดารอาหารอยา่งหนกั 
ทางอเมริกาไดส่้งเงินมาช่วยบรรเทาความอดอยาก รวมทั้งท่ีมาเชืองดว้ย เม่ือขา้พเจา้มาถึงแลว้ สภาพอนั
แร้นแคน้ก็เกือบจะล่วงพน้ไป ส่ิงท่ีขา้พเจา้ประหลาดใจก็คือวา่คริสตจกัรต่าง ๆ ของสมาคมครอบครัว 
คริสเตียน ไม่ยอมแตะตอ้งเงินนั้น แมแ้ต่บาทเดียว ความฉลาดเช่นน้ียงัไม่ปรากฏ จนกระทัง่เม่ือพวก
คอมมิวนิสตไ์ดใ้ชอ้  านาจเตม็ท่ีเม่ือปี ค.ศ. 1947 เขาไดต้รวจดูบญัชีอยา่งละเอียดถ่ีถว้น หากคริสตจกัรใด
ไดรั้บเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ คริสตจกัรนั้นจะตอ้งถูกกวาดลา้งไปทีเดียว ไม่วา่การรับเงิน
ช่วยเหลือนั้น จะเน่ืองดว้ยความอดอยากแร้นแคน้ หรือประการใด ๆ ก็ตาม 

ขา้พเจา้มาเยีย่มมาเชือง คร้ังแรกเม่ือ ค.ศ. 1947 ตอนนั้นศิษยาภิบาลชิง เพิ่งไดรั้บจดหมายฉบบั
หน่ึงจากคริสตจกัรต่าง ๆ ในอเมริกา เขาเอาจดหมายฉบบันั้นใหข้า้พเจา้ดู ซ่ึงมีใจความวา่ถา้สมาคม
ครอบครัวคริสเตียนท่ีน่ียอมรับช่ือของคริสตจกัร อเมริกาในฐานะเป็นผูอุ้ดหนุนแลว้ คริสเตียนทางน้ีจะ
ไม่ล าบากในเร่ืองการเงินเลยการช่วยเหลือเช่นน้ีนบัวา่เป็นการดีมาก แต่ศิษยาภิบาลชิงมิไดเ้ห็นดว้ยเลย 
เขากล่าววา่ “เขาไม่รู้จิตใจของพวกเราเลย คริสตจกัรต่างประเทศพวกน้ีท าตวัเสมือนจะขโมยสาย
สมอเรือของพวกเรา เราอยูใ่นฐานะล าบาก เร่ืองการเงินน่ีเองท่ีผลกัดนัเราใหคุ้กเข่าลง และบงัคบัให้
พวกเราขอจากพระเจา้” 

ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1949 มีการประชุมพวกผูน้ าคริสตจกัรต่าง ๆ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมถึง 
120 คน ขา้พเจา้มีโอกาสเขา้ร่วมการประชุมน้ีดว้ย ปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีน ามากถกเถียงกนัก็คือ การท่ีจะหา
เงินเพื่อช่วยคริสตจกัรท่ีตั้งข้ึนใหม่นั้นดีหรือไม่ หรือวา่จะเป็นการผิดน ้าพระทยัพระเจา้ เขาไดศึ้กษาพระ
คมัภีร์ใหม่อยา่งละเอียดและมีการอธิษฐานกนั เพื่อจะไดค้  าตอบคริสตจกัรจะตอ้งไดผ้า่นการพิสูจน์วา่ มี
ความเขม้แขง็เพียงพอ ท่ีจะทนต่อความล าบากในเร่ืองการเงินหรือไม่พระเจา้ทรงมีเหตุผล ในการปล่อย
ใหค้ริสตจกัรเดือดร้อน ก็เพื่อคริสตจกัรจะไดอ้ธิษฐานเสมอ และแสวงหาพระพกัตร์ของพระเจา้ มี
เหตุผลท่ีจะยนืยนัเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งเพียงพอ ในพระธรรมกิจการก็ไม่ค่อยไดก้ล่าวถึงเร่ืองการเงินเลย ใน
การท่ีอาจารยเ์ปาโลออกไปเผยแพร่ค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตน์ั้น ก็ยอ่มตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมาก
ทีเดียว และการท่ีพระธรรมกิจการมิไดก้ล่าวไวน้ั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ไดก้ระท าการมหศัจรรย์
เพื่อช่วยคนของพระองคเ์พียงไร 
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มีคนกล่าววา่ ชาวจีนอยูส่องประเภทซ่ึงต่างกนัราวฟ้ากบัดิน พวกหน่ึงคือพวกโลภมาก ซ่ึงเตม็
ไปดว้ยการฉอ้ราษฎรบงัหลวง การรับสินบน แต่อีกพวกหน่ึงคือพวกคริสเตียน ซ่ึงเห็นวา่เร่ืองเงินเป็น
ของธรรมดาเท่านั้น พวกคริสเตียนจีนรู้ดีวา่ คนชาติเดียวกนักบัเขาเป็นคนทุจริต ขาดความเห็นอกเห็นใจ
ซ่ึงกนัและกนั แต่ขอบพระคุณพระเจา้ พระองคไ์ดเ้ปิดตาของเขาให้เห็นความสวา่ง และใหพ้ิสูจน์ตวัเอง
อยา่งแจ่มแจง้ แมก้ระทัง่เม่ือมิชชนันารีไดถู้กขบัไล่ออกจากแผน่ดินใหญ่แลว้ คริสตจกัรของเขาก็ยงัตั้ง
มัง่คงอยู ่

คร้ังหน่ึงท่ีเมืองซีนาน ผูพ้ิพากษาคอมมิวนิสตก์ล่าวกบัศิษยาภิบาลวา่ “พวกคุณท่ีเป็นคริสเตียน
ตอ้งแสดงความกลา้หาญแบบดานิเอล หาไม่ศาสนาคริสตจ์ะต่อตา้นเราไม่ได”้ แน่นอนทีเดียว เด๋ียวน้ี
คริสตจกัรจีนพื้นเมือง ก าลงัยืนหยดัต่อสู้กบัศตัรูหมายเลขหน่ึงของเขาอยา่งจงัหนา้ทีเดียว 

พวกโรมนัคาทอลิคซ่ึงอา้งตวัวา่ เป็นคริสตจกัรท่ีสร้างบนรากฐานศิลา ไดถู้กพวกคอมมิวนิสต์
กวาดลา้งแทบจะหมดส้ินในเวลาอนัรวดเร็ว ทั้งน้ีก็เพราะวา่พวกโรมนัคาธอลิค มิไดส้อนคริสตจกัร
พื้นเมืองใหย้นืบนล าแขง้ของตวัเอง เขามิไดส้อนใหรั้บผิดชอบในการท่ีจะเล้ียงตวัเอง ปกครองตวัเอง 
และท าการเผยแพร่เอาเอง ฉะนั้นคริสตจกัรพื้นเมืองจะคงทนอยูต่่อไปไดอ้ยา่งไร 

เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่โรงพยาบาลเมืองซีนาน ขา้พเจา้ไดพ้บปะกบับาทหลวงคาธอลิคสองคน ท่ี
คอมมิวนิสตไ์ดอ้นุญาตให้เขา้เยีย่มคนไข ้ ซ่ึงตามปกติคอมมิวนิสตอ์นุญาตให้บาทหลวงเหล่าน้ี เยีย่ม
คนไขไ้ดค้ราวละสองคน บาทหลวงทั้งสองนั้นไดเ้ล่าใหข้า้พเจา้ฟังถึงการกระท าของพวกคอมมิวนิสต ์
ท่ีไดพ้ยายามกวาดลา้งศาสนาคริสต ์และกล่าวอีกดว้ยวา่ ศาสนาคริสตใ์นตอนเหนือของประเทศจีนน้ี คง
หมดส้ินเสียแลว้ แต่ขา้พเจา้กลบัรู้ยนิดีเสียอีก ท่ีจะบอกบาทหลวงนั้นวา่ ศาสนาคริสตย์งัไม่ไดถู้กกวาด
ลา้งตามท่ีเขาวา่เลย ขา้พเจา้เพิ่งมาจากการประชุมแห่งหน่ึง ซ่ึงเพียงแต่ผูน้ าเฉพาะในจงัหวดันั้นเท่านั้นก็
ยงัมีจ านวนถึง 70 คน บาทหลวงคาทอลิคไม่เขา้ใจ และไม่เช่ือวา่จะเป็นความจริงไดเ้ลย 

ค าพดูท่ีวา่ “มิชชนันารีซ่ึงเป็นคนต่างประเทศไม่สมควรจะท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาล ใน
คริสตจกัรพื้นเมือง” ซ่ึงต่อมาอีกสิบปี การเวลาไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ค าพดูน้ีเป็นความจริง และผูพ้ดูไดรั้บ
สติปัญญามาจากพระเจา้จริงๆ 

ขา้พเจา้เคยไดรั้บค าถามวา่ “คริสตจกัรพื้นเมืองแห่งใดเป็นคริสตจกัรพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริง” ซ่ึง
เราเพียงแต่กล่าวไดว้า่ “แผน่ดินของพระเจา้มาตั้งอยูน่ั้น หาใช่ดว้ยการสังเกตเอาเองไม่ ใครจะอยูแ่ห่ง
หนต าบลใดก็ตาม แต่ทุกคนจะรู้ไดท้นัทีวา่ แผน่ดินของพระเจา้หรือคริสตจกัรพื้นเมืองอนัแทจ้ริง ก็อยู่
ในท่ามกลางพวกเราแลว้ มนัเปรียบประดุจเมล็ดพืชท่ีเราหวา่นลงในพื้นดินวนัแลว้วนัเล่า มนั
เจริญเติบโตข้ึน เราสังเกตได ้ แต่เราไม่รู้วา่มนัเจริญข้ึนไดอ้ยา่งไร พวกคอมมิวนิสตรู้์สึกท่ึงมาก เพราะ
เห็นวา่คริสตจกัรเป็นส่ิงแปลกประหลาดส าหรับเขานัน่เอง 
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พวกคอมมิวนิสตก์ล่าววา่ “หากวา่ไม่ยอมใหมี้การเทศน์แลว้ คริสตจกัรเหล่าน้ีก็ตอ้งสูญส้ินไป
ในท่ีสุดแต่ส่ิงท่ีจ  าใหเ้ขาพิศวงมากก็คือ คริสตจกัรซ่ึงไม่ใช่ของชาวต่างประเทศ เป็นของชาวจีนแท ้ๆ ก็
ยงัตั้งเด่นอยูใ่นเขาเห็นเป็นประจกัษโ์ดยไม่เส่ือมสูญหรือเลิกลม้ไป ความจริงอนัน้ีพวกคอมมิวนิสต์
ปฏิเสธไม่ได ้

น้ีแหละเราจะเห็นความมหศัจรรยข์องคริสตจกัรพื้นเมือง พวกคริสเตียนเหล่าน้ีแหละ เคยร่วม
เป็นร่วมตายกบัขา้พเจา้เสมอ เม่ือใดท่ีพวกคอมมิวนิสตเ์รียกขา้พเจา้เขา้ไปสอบสวน ขา้พเจา้ไม่เคยถูก
ปล่อยใหเ้ผชิญความล าบากแต่ผูเ้ดียวเลย เม่ือเดินทางก็มีเพื่อนเม่ืออยูบ่า้นก็มีผูช่้วย ขา้พเจา้ไม่เคยลืมใน
การท่ีเฮง็ชินไดป้ฏิบติัต่อขา้พเจา้ ในคราวท่ีถูกพวกญ่ีปุ่นคุมขงัอยู ่ เขาไดข้ออนุญาตทหารยามเพื่อมา
เยีย่มขา้พเจา้และแฮร่ี เทเลอร์ ในระหวา่งท่ีอดอยากอยูน่ั้น ขา้พเจา้แปลกใจท่ีเขาน าเงินจ านวนหน่ึงมา
มอบให ้ และบอกวา่เงินจ านวนน้ี เป็นของถวายดว้ยความรัก จากสมาคมครอบครัวคริสเตียนทาง
ภาคเหนือ 

คร้ังหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้อยูท่ี่มาเชือง ขา้พเจา้บ่นต่อเฮง็ชินเก่ียวกบัคริสเตียนคนหน่ึง เฮง็ชิน
กล่าววา่ “คุณหมอรู้ไหมวา่คริสเตียนคนนั้นรัก และพร้อมท่ีจะสละชีวติเพื่อคุณหมอทีเดียว” และต่อมา
ภายหลงัคริสเตียนคนคนนั้นไดพ้ิสูจน์ใหข้า้พเจา้เห็นอยา่งแทจ้ริงวา่ ท่ีเฮง็ชินพดูนั้นเป็นความจริง 

เราควรจะเสียสละชีวติของเรา เพื่อพี่นอ้ง “ถา้ท่านทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่านั้นแลว้และประพฤติตาม 
ท่านก็จะเป็นสุข” (ยอห์น 13:17) 

คณะมิชชนันารี และบรรดาคริสตจกัรพื้นเมืองไดมี้ความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งสนิทสนม ซ่ึง
เปรียบประดุจสายโซ่แห่งชีวิต ท่ีผกูมดัซ่ึงกนัและกนัไวโ้ดยไม่มีวนัแตกสลายไดเ้ลย ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ี
และการรับผดิชอบอนัใหญ่หลวงของมิชชนันารี ท่ีจะประคบัประคองบรรดาคริสตจกัรพื้นเมืองเหล่าน้ี 
ใหรู้้จกัหนา้ท่ีและสิทธิของตนท่ีจ าตอ้งท าต่อคริสตจกัร มิชชนันารีจ าเป็นจะตอ้งร าลึกและอธิษฐานเผือ่
โดยไม่เวน้ เพื่อเขาจะส านึกไดว้า่ มิชชนันารีจะไม่คงอยูร่่วมกบัคริสตจกัรเสมอไปจะมีวนัหน่ึง ซ่ึง
จะตอ้งแยกกนัฝ่ายเน้ือหนงั แต่กิจกรรมของคริสตจกัรจะตอ้งคงอยูแ่ละกา้วหนา้ต่อไป 

หากจะพดูถึงผลท่ีคริสตจกัรพื้นเมืองไดช่้วยเหลือประเทศบา้นเมืองแลว้มีมากเหลือเกิน ผลอนั
น้ีจะเห็นไดท้นัตาทีเดียว ในการท่ีสังคมลอ้มรอบไดเ้ปล่ียนแปลง แต่ความซ่ือสัตยต่์างหากเป็นส่ิงท่ี
ประเทศชาติตอ้งการ หาใช่กฎหมายไม่ พลเมืองท่ีดียอ่มเช่ือฟังกฎหมาย คือคนท่ีเกรงกลวัพระเจา้และ
รักษาขอ้พระบญัญติัของพระองค์ 

ตามท่ีเห็นอยูก่บัตาแลว้ อาณาเขตท่ีสมาคมครอบครัวคริสเตียนอาศยัอยูน่ั้น ถนนหนทาง 
สะพาน หรือท่ีสาธารณะอยูใ่นสภาพสะอาดเรียบร้อยดีกวา่ท่ีอ่ืนพวกคริสเตียนจะพากนัซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไว ้ โดยไม่ตอ้งคอยใหท้างการมาสั่งเสียก่อนถนนหนทาง สะพานหรือสถานท่ี ท่ีใหค้วาม
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สะดวกสบายแก่คนทัว่ไป ยอ่มข้ึนอยูก่บัความมีศีลธรรมของประชาชนเอง ท าไมร้ัวรอบขอบชิดหรือ
สะพาน หรือสถานท่ีอ านวยความสุขความสบายใหป้ระชาชน จึงแตกหกัสูญหายไปไดเ้ร็วในประเทศท่ี
ไร้ศีลธรรม คิดดูซิวา่ ทั้งน้ีก็เพราะคนใจบาปพยายามคิดจะลกัไมห้รือเหล็ก ซ่ึงเอามาสร้างนั้นเองไปขาย
เสีย  

เคร่ืองประทงัความอดอยาก ไดส่้งมาช่วยเหลือเมืองจีนเป็นจ านวนมาก สะพานและถนน
หนทางไดส้ร้างข้ึนในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ แต่ท าไมจึงไม่มีร่องรอยหรือแมแ้ต่ซาก
เหลืออยู ่ ท  าไมพวกขา้ราชการจึงพากนัเรียงแถวเปิดกระเป๋าตวัเองออกไว ้ ถา้เราไม่ท าเหมือนเขาในส่ิง
เหล่าน้ี ก็หาใช่วา่กฎหมายของเราดีกวา่ไม่ แต่เป็นเพราะวา่เรามีผูป้ระพฤติตามกฎหมายมากกวา่ หรือจะ
พดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือ เรามี “เกลือ” มากกวา่ ดงัท่ี พระเยซูเคยตรัสไวว้า่ คริสเตียนเป็นเกลือของโลก 
ฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกท่ีเห็นตามทอ้งถ่ินท่ีมีพวกคริสเตียนอาศยัอยู ่ ถนนหนทางอยูใ่นสภาพดี 
สะพานและสาธารณะสถานต่าง ๆ ไดรั้บการรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย การปศุสัตวแ์ละการ
เพาะปลูกไดรั้บการปรับปรุงใหไ้ดผ้ลดีข้ึน 

พวกคริสเตียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เสมอ ๆ เม่ือเคร่ืองฟักไข่เตม็แลว้ เขาก็
เอาไข่ใส่ไวใ้นรังของนกแกใหม้นัช่วยฟัก ซ่ึงก็ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจไม่นอ้ย เม่ือเขาไม่สามารถซ้ือ
น ้ามนัเบน็ซินส าหรับเคร่ืองจกัรได ้ เขาก็แกไ้ขใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงแทน คร้ังหน่ึงเม่ือขา้พเจา้ไม่มีมีด
พบัใช ้เด็กคนหน่ึงก็เอาเศษเหล็กมาท าใหข้า้พเจา้ไดใ้ชจ้นถึงทุกวนัน้ี 

การหยดุพกัวนัอาทิตยน์ั้น พวกคอมมิวนิสตถื์อวา่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ส าหรับพวกคริส
เตียนแลว้ยงัมีการประชุมอยูอ่ยา่งปกติ เขาพากนัส่งพวกคนงานไปช่วยคนท่ีขดัสนในทอ้งถ่ินนั้น และ
จดัใหมี้ประชุมข้ึน หลงัจากหมดหนา้ท่ีการงานประจ าวนัแลว้ การท่ีเขาท าเช่นน้ีพวกคอมมิวนิสตก์็รู้ แต่
เขาไม่ขดัขวางประการใดเลย 

พืชผลของคริสเตียนท าการเก็บเก่ียวไดอ้ยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย เม่ือดูแลว้ไม่ตอ้งถามก็ไดว้า่ 
ตรงไหนเป็นไร่นาของคริสเตียน หรือแมแ้ต่อยูใ่นหมู่ฝงูชน ก็จะสังเกตเห็นความแตกต่างของคริสเตียน
กบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะพวกเขามีหนา้ตาอ่ิมเอิบยิม้แยม้แจ่มใส มีร่างกายแขง็แรงสง่าผา่เผยน่า
ชม 

พวกคริสเตียนถวายเกียรติยศใหแ้ก่พระเจา้และรักพระองค ์ เขาเช่ือวา่พระบิดา พระบุตร และ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั ซ่ึงเขาปฏิบติันมสัการ พระคมัภีร์เป็นพระค าโอวาทของ
พระเจา้ซ่ึงเขาตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามทุกถอ้ยค า เม่ือขา้พเจา้เห็นการงานท่ีคริสเตียนพวกน้ีท าแลว้ 
ขา้พเจา้อดท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ผูป้ระทบัอยูใ่นตวัเขาไม่ได ้ ขา้พเจา้ร าพึงกบัตวัเองวา่ “แน่นอนทีเดียว 
พระคมัภีร์ทุกตอน ยอ่มเป็นความจริงเสมอ” 


