สตรีและมิชชันนารีคอื ชีวติ ที่เป็ นพร
โดย ผป.ดร.บรรจง ชมภูวงศ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ฝ่ ายการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการสอน
“จงดูผู้รับใช้ ของเรา ผู้ซึ่งเราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปิ ติยนิ ดี...” อิสยาห์
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สิ งหาคมปี นี้ คนไทยมี ความสุ ขอย่างเหลื อล้น เพราะเป็ นโอกาสที่ จะได้ถวายความจงรักภักดี
และร่ วมกันถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระราชิ นีเนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา และวันแม่
แห่ งชาติ เป็ นปี ที่ ในหลวงทรงครองสิ ริราชสมบัติครบหกสิ บปี สมเด็จพระราชิ นีทรงยืนหยัดเคียงข้าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงอุทิศพระองค์ดว้ ยพระราชหฤทัยที่เปี่ ยมด้วยความรักและพระเมตตา
เพื่อช่วยเหลือปวงประชาราษฎร์ ให้ดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข เป็ นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา
เดือนนี้เช่นเดียวกันสภาคริ สตจักรฯ ได้กาหนดไว้ให้ระลึกถึงสตรี และมิชชันนารี ผรู ้ ับใช้ที่พระ
เจ้าเลื อกสรรและพอพระทัยซึ่ งเป็ นของประทานจากพระเจ้าสาหรั บเราทุ กคน ผมเคยตั้งคาถามถาม
ตัวเองและเพื่อน ๆ ว่า “หากขาดสตรี แล้วโลกนี้ จะเป็ นฉันใด” ก็ได้คาตอบว่า “หากขาดสตรี โลกนี้ ไม่มี
อนาคต” เพราะสตรี คือผูใ้ ดกาเนิ ดทารกซึ่ งจะเติบโตขึ้นเป็ นคนรุ่ นใหม่และอนาคตของโลกนั้นเอง อีก
คาถามหนึ่ งก็ คือ “หากขาดมิชชันนารี แล้วโลกนี้ จะเป็ นฉันใด” คาตอบก็คื อ “โลกนี้ จะไม่ได้ยินข่า ว
ประเสริ ฐของพระเจ้าและเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์” และชาวโลกคงจะอยูอ่ ย่างสิ้ นหวัง
วันนี้ให้เราพิจารณาดูวา่ สตรี และมิชชันนารี ช่วยเติมเต็มชี วิตของเราแต่ละคน ช่วยให้คริ สตจักร
เข้มแข็งและช่วยให้โลกนี้น่าอยูเ่ พียงใด ผมเชื่อว่าเราทุกคนเติบโตขึ้นภายใต้ร่มพระคุณความรักของพระ
เจ้ามาถึงวันนี้ก็เพราะพระเจ้าอวยพรให้เรามีสตรี ตวั เล็ก ๆ แต่มีความรักที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นผูอ้ ุม้ ท้อง ให้กาเนิ ด
และยอมลาบากเพื่อเลี้ยงดูอุม้ ชู เราตั้งแต่เล็กจนโต ส่ วนมิชชัน่ นารี น้ นั นับว่าเป็ นผูร้ ับใช้ซ่ ึ งพระเจ้าทรง
แต่งตั้งให้นาข่าวประเสริ ฐมาสู่ เราตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั บางท่านต้องเสี ยชี วิตระหว่างการเดิ นทาง
บ้างก็ถู กข่ มเหง บ้า งก็ ตอ้ งเผชิ ญอุ ป สรรคนานา แต่ไ ม่เคยย่อท้อ ชี วิตของสตรี และมิ ชชันนารี จึงล้น
ออกเป็ นพร ความจริ งแล้วพระพรของพระเจ้าที่ผ่านชี วิตของสตรี และมิชชันนารี มากมาย แต่วนั นี้ ขอ
เชิญชวนท่านนับพระพรที่ยงิ่ ใหญ่สามประการผ่านชีวติ ของสตรี และมิชชันนารี ดงั นี้
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พรประการแรก ก็คือ พรแห่งความเชื่อศรัทธา ด้วยความเชื่ อศรัทธาในพระเจ้า ทาให้สตรี แต่ละ
คนยอมมอบถวายชีวติ รับใช้พระเจ้า และเข้าติดสนิ ทอยูก่ บั พระองค์ทุกวัน ให้ทุกครอบครัวที่เข้มแข็งจะ
มีสตรี ผูห้ นึ่ งยืนหยัดเพื่อเลี้ ยงดู ลูก ๆ และสามี ตลอดจนญาติ มิตรที่ ผ่านเข้าออกครั วเรื อนของเธอ ผม
ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เห็นชี วิตของคุณยายและแม่ที่สาแดงถึงความเชื่ อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตั้งแต่ผมเริ่ ม
จาความได้ก็เห็นคุณยายและแม่แสดงออกถึงความเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คุณยายจะช่วยคุณตาต้อนรับ
และดูแลผูร้ ับใช้และทุกคนที่มาเยีย่ มคริ สตจักรทุ่งต้อม อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชี ยงใหม่ตลอดเวลาที่มี
ชี วิต คุณแม่ของผมยืนหยัดเพื่อเลี้ ยงดูลูก ๆ ของแม่ให้ใกล้ชิดพระเจ้า แม้แม่จะยากจนแต่แม่ก็เจียดเงิ น
ส่ วนหนึ่งว่าจ้างสามล้อถีบให้มารับส่ งเราไปเรี ยนรวีฯ ที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์ แม่ทางานหนักเพื่อจะเลี้ยง
น้อง ๆ ของแม่และต้อนรับญาติสนิ ทมิตรสหายทุกคนที่แวะมาเยี่ยมเยียน แม่ภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
คริ สตจักรด้วยการไปนมัสการและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของคริ สตจักรเสมอ
ในส่ วนของมิชชัน่ นารี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 ผมได้พกั อาศัยอยูก่ บั ศาสนาจารย์ วิลเลียม โจเซฟ โย
เดอร์ (ที่ทุกคนเรี ยกอาจารย์บิล) คณบดี คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เห็นความ
เชื่อศรัทธาที่ลน้ ออกมาเป็ นการกระทาจากชี วิตของท่านตลอด ในการที่ท่านตัดสิ นใจเดินทางจากบ้าน
เกิดเมืองนอนจากญาติบิดามารดารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ท่านไม่เพียงแต่จะรับใช้ในงานที่ได้รับ
มอบหมายแต่ยงั ทางานมากยิ่งกว่านั้นคือทาให้บา้ นของท่านเป็ นบ้านแห่ งพระพรเป็ นที่พกั สาหรับคนที่
ทุกข์ใจต้อนรับทุกคนในทุกโอกาส และรับเอาเด็กที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเข้ามาเลี้ยงดูดุจลูกของท่าน
แม้วา่ จะต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ มากมาย
พรประการทีส่ อง คือพรแห่ งความหวัง ทั้งสตรี และมิชชันนารี ผมู้ ีความเชื่อในพระเจ้าจะมีพลัง
แห่ งความหวังในหัวใจ ซึ่ งทาให้ดาเนิ นชี วิตอย่างสดใสและมีสันติสุข พร้ อมเผชิ ญหน้ากับปั ญหาและ
มรสุ มชีวติ พลังแห่งความหวังช่วยให้สตรี และมิชชันนารี มองโลกในแง่ดีเสมอ ไม่วา่ จะพบเจออุปสรรค
ปั ญหาในชี วิตน้อยใหญ่ แ ม่ จะบอกเราด้วยความหวัง เสมอว่า พระเจ้า จะช่ ว ยเราแก้ปั ญหาและชนะ
อุปสรรคทุกอย่างในชีวติ แม่ของลูกทุกคนจึงเป็ นคนสู ้ชีวติ ด้วยความหวังใจในพระเจ้า
ทานองเดี ยวกันอาจารย์บิล โยเดอร์ ได้สอนเราให้ต้ งั มัน่ คงอยู่ดว้ ยความหวังในพระเจ้า ขณะที่
เราอาศัย อยู่กบั ท่าน ทุ ก ๆ เช้า เราจะนั่งล้อมวงกันในห้องรั บแขกเพื่ออธิ ษฐานและมนัส การโดยใช้
หนังสื อห้องชั้นบนเป็ นหลักผลัดเวรกันนามนัสการ บ่อยครั้งที่ท่านจะบอกพวกเราว่า “ไม่รู้วา่ พรุ่ งนี้ หรื อ
สัป ดาห์ ถดั ไป จะมี เงิ นซื้ ออาหารมาเลี้ ยงพวกเราหรื อไม่ แต่ก็ ใ ห้อธิ ษ ฐานขอบคุ ณพระเจ้าด้วยกัน ”
หลังจากนั้นมักจะมีกลุ่มสตรี ของคริ สตจักรหรื อกลุ่มอนุชนหรื อชั้นเรี ยนรวีฯ ส่ งเงินมาช่วยพวกเราเสมอ
ประสบการณ์เหล่านี้ทาให้เราอยูไ่ ด้ดว้ ยความหวังในองค์พระเจ้า เราจึงไม่สงสัยเลยว่าไม่วา่ สถานการณ์
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วันนี้ จะเลวร้ ายเพียงไร พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างจะทรงช่ วยเราเสมอดังเนื้ อเพลงว่า “พระเจ้าประทาน
หนทางแก่ฉนั เสมอ”
พรประการที่สาม (ผมไม่ใช้คาว่าประการสุ ดท้ายก็เพราะยังมีพรอีกมากมายจากชี วิตของสตรี
และมิชชันนารี ) คือพรแห่ งความรัก พรอันยิ่งใหญ่น้ ี เกิ ดจากความรักของพระเจ้าดังที่ เขียนไว้ในพระ
คัมภีร์วา่ “เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยอห์น 4:19) ผมได้เห็นความจริ งข้อนี้ ใน
ชี วิตของแม่และสตรี หลายคน รวมถึ งมิชชัน่ นารี ทุกคนที่ ยอมถวายตัวรั บใช้พระเจ้าอย่างทุ่มแทและ
เสี ยสละด้วยความรั กที่ ยิ่งใหญ่ในหัวใจ เป็ นความรั กที่อดทนนานและกระทาคุ ณให้ ยอมทนลาบาก
เหน็ดเหนื่ อยและทางานหนักเพื่อให้ครอบครัว สมาชิ กคริ สตจักรและผูอ้ ื่นได้อิ่มท้องและสุ ขสบายใจ
ไม่เคยเรี ยกร้ องเอาอะไร ไม่เคยเรี ยกหาวันหยุดพิเศษ โบนัส หรื อโล่เกี ยรติยศจากใคร ไม่เคยบ่นร้ อน
บ่นหนาว ไม่เคยบ่นว่าต้องทางานจนดึกดื่น ตอนเป็ นเด็กผมเห็นตะเกียงหรื อโคมไฟที่จกั รเย็บผ้าของแม่
ไม่เคยดับ บางครั้งผมหลับแล้วตื่นขึ้นมาตอนดึกก็เห็นแม่ยงั เย็บผ้าอยู่ แม่ของผมมองโลกและทุกคนใน
แง่ดี แม่ไม่เคยโกรธใคร ด้วยพลังรักที่ยงิ่ ใหญ่ในหัวใจแม่จึงยกโทษให้กบั ทุกคน แม่ยงั เป็ นตัวอย่างอันดี
ในเรื่ องความรักอดทนนานสาหรับคนเป็ นภรรยา แม่รักพ่ออย่างสุ ดใจไม่วา่ พ่อจะทาผิดและทาร้ายแม่กี่
ครั้งก็ให้อภัยทุกครั้ง
ในส่ วนของมิชชันนารี เราได้ศึกษาและอ่านเรื่ องราวชี วิตของมิชชัน่ นารี ท้ งั ที่เดิ นทางมารับใช้
ในประเทศไทยและทัว่ โลกจะพบว่าต้องฝ่ าความยากลาบากตั้งแต่ตน้ เลยทีเดียว หลายคนจากบ้านเกิ ด
มาแล้วก็ไม่ได้กลับอีกเลย เพียงเพื่อได้รับใช้และถวายเกี ยรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ยืนหยัดเพื่อประกาศ
ข่า วประเสริ ฐด้วยคาพูดและการกระท า ไม่ เคยอวดอ้างผลงาน ไม่ เคยเรี ย กร้ องค่ าตอบแทน ไม่เคย
แสวงหาผลประโยชน์จากใคร แต่กลับให้จนตัวเองต้องเจ็บปวดและบางครั้งถึ งแก่ชีวิต ถึงกระนั้นก็ไม่
เคยปริ ปากบ่น แต่กลับยกโทษและให้อภัยเสมอ ทาให้พระกิ ตติคุณแพร่ กระจายไปทัว่ โลกและพระเจ้า
ได้รับเกียรติ
พรสามประการผ่านชี วิตของสตรี และมิชชันนารี ย่อมยืนยันความจริ งในคากล่าวของอาจารย์
เปาโลที่วา่ “ดังนั้นยังตั้งอยูส่ ามสิ่ งคือ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักใหญ่ยิ่งที่สุด” (1 โค
ริ นธ์ 13:13) ผมเชื่ อว่าพรสามประการที่เราได้พิจารณาร่ วมกันในวันนี้ หากเราทุกคนได้ตราไว้กลาง
ดวงใจเสมอ ก็จะช่วยให้ชีวติ ของเราเติบโตอย่างกล้าแกร่ งเข้มแข็งมัน่ คงยิ่งขึ้นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแม้วา่
สถานการณ์ รอบข้างจะเลวร้ ายปานใดก็ตาม ผูค้ นรอบข้างจะเป็ นเช่ นไรก็ตาม เราจะยืนหยัดอยู่ได้เป็ น
ประชากรแห่ งความหวังที่ถือคบเพลิ งหรื อตะเกี ยงส่ องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรา และในทุกหน
แห่งที่พระเจ้าทรงนาย่างเท้าของเรา เพื่อชีวติ ของเราจะเป็ นพรและเป็ นจริ งดังพระวจนะของพระเจ้า “จง
ดูผรู้ ับใช้ของเรา ผูซ้ ่ ึงเราเชิดชู ผูเ้ ลือกสรรของเรา ผูซ้ ่ ึงใจเราปิ ติยนิ ดี...” อาเมน
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ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 674 สิ งหาคม 2006, หน้า 27-28.
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