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ชีวติและงาน 

ดร.เดซ่ี ออสบอร์น 
โดย อจ.ลาดอนน่า แคโร ออสบอร์น 

แปล ศจ.ดร.โรเบร์ิต นิชิโมโตะ 

ประวตัิฯ (โดยย่อ) 

เดซ่ี แมร่ี วอชเบอร์น (ศจ.ดร. เดซ่ี ออสบอร์น) เกิดเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 1924 เป็นบุตรคนหน่ึง
ใน 11 คนซ่ึงเกิดจาก นายคริสโธเฟอร์ โคลมับสั วอชเบอร์น และนางแคลร่า ไอริน โอท๊ส์ วอชเบอร์น
ต่อมาในปี 1932 คุณแม่เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ เม่ือท่านมีอายเุพียง 8 ขวบ ท่านตอ้งอยูใ่นความดูแล
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย และภายใตก้ารปกครองของพี่สาวช่ือ รูบี พารสลี จนบรรลุนิติภาวะ 

ในปี ค.ศ. 1942 เดซ่ี แมร่ี ออสบอร์น สมรสกบัทอมม่ี ลี ออสบอร์น (ดร.ที.แอล. ออสบอร์น) 
ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศจากรัฐโอกลาโฮมา และหลงัจากอยูร่วมกนัก็มีบุตร 4 คนไดแ้ก่ แมร่ี ลาวอน (ถึงแก่
กรรม ปี 1943),ทอมม่ี ลี (ถึงแก่กรรม ปี 1979),ลาดอนน่า แคโร ออสบอร์น เป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัร
พระกิตติคุณสากลโลก ท่ีทอลซ่า รัฐโอกลาโฮมา และแมร่ี อิลลิซาเบธ (ถึงแก่กรรม ปี 1951) มีหลาน 6 
คน เหลน 16 คน 

การทรงเรียก (พระเจ้าตรัส) 

ในปี 1947 พระเจา้ทรงส าแดงใหท้่านเลือกระหวา่งการออกไปประกาศข่าวประเสริฐทัว่โลก 
กบัการอยูบ่า้นเล้ียงลูก โดยหลงัจากนั้น 2-3 ปี พระเยซูปรากฏกบัท่าน จากภูเขาแห่งความสวา่ง โดย
พระองคเ์สด็จเขา้มาใกลแ้ละตรัสวา่ “เดซ่ี จงประกาศข่าวประเสริฐแก่สตรีเถิด” ท่านตอบพระองค์
เช่นเดียวกบัท่ีอาจารยเ์ปาโลตอบ “ขา้พระบาทจึงเช่ือฟังนิมิต และมิไดข้ดัขืน” (กิจการ 26:19) 

ท างานเป็นทมี 

ดร.ที.แอล.และดร.เดซ่ี ออสบอร์น ไดรั้บการแต่งตั้งใหไ้ปเป็นมิชชนันารีรับใชท่ี้ประเทศ
อินเดียในปี 1945 หลงัจากนั้นก็กลายเป็นมิชชนันารีเร่ิมงานเป็นผูป้ระกาศระดบัโลกในปี 1948 และใน
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ปี 1949 ไดต้ั้งองคก์ารเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ ช่ือวา่ “องคก์ารพนัธกิจเสียงแห่งความ
เช่ือ” ต่อมาเปล่ียนเป็น “องคก์ารการเผยแพร่ออสบอร์น” หรือเรียกกนัในปัจจุบนัวา่ “OSFO IN 
TERNATIONAL” ดงันั้น ภาระและหนา้ท่ีของ ดร.เดซ่ี ต่อการประกาศก็คือเป็นผูอ้  านวยการในการจดั
งานประกาศของสามี ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงมีโอกาสเขา้พบและเขา้เฝ้าพระมหากษตัริย ์ หรือประธานาธิบดี
ของประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงบุคคลส าคญัระดบัประเทศทัว่โลก 

ผู้ประกาศ 30,000 คน 

ในปี 1953 ครอบครัวออสบอร์นไดจ้ดัโครงการ “อบรมผูป้ระกาศทอ้งถ่ิน”ใหก้บั 200 ประเทศ 
เพื่อเปิดทุ่งนาในการประกาศตามหมู่บา้นและเมืองต่าง ๆ ทั้งสองท่านรับผดิชอบงานน้ีจนมีศิษยาภิบาล 
30,000 คน จาก 200 ประเทศท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์ารของท่านเพื่อจะเปิดคริสตจกัรใหม่ ๆ 
ใน 136,000 แห่งทัว่โลก ซ่ึงมีประมาณ 100 กวา่ประเทศ และโดยการช่วยเหลือเช่นน้ีท าใหมี้การเปิด
คริสตจกัรใหม่วนัละ 1 แห่งหรือประมาณ 400 คริสตจกัรต่อปี 

ภาพยนตร์ชุดแรก 

ปี ค.ศ. 1954 ในการประกาศของ ดร.ที.แอล.ออสเบอร์นน ท่ีเกาะจาวา ดร.เดซ่ีไดบ้นัทึกวดีีโอ
การอศัจรรยต่์าง ๆ (การเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณ การรักษาโรค ฯลฯ) ซ่ึงเกิดข้ึนในการประกาศคร้ังนั้น 
ภาพเหล่าน้ีไดน้ ามาจดัเป็นภาพยนตร์เร่ือง “เกาะจาวา” ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ทีแ่พร่ภาพออกไปหลาย
ประเทศ และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 67 ภาษา ปัจจุบนัองคก์ารมูลนิธิฯออสบอร์น ท าหนา้ท่ีในการจดัส่ง
ภาพยนตร์และวดีิโอออกไปทัว่โลก นบัเป็นการผลกัดนัในเร่ืองการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสตแ์นวทางหน่ึง 

ความเสมอภาค 

ดร.เดซ่ี ออสเบอร์น เป็นสตรีซ่ึงมีของประทานในการเทศนาสั่งสอนและสามารถเทศนาไดถึ้ง 
3 ภาษาคือ องักฤษ,สเปน และฝร่ังเศส ท่านช่วยใหค้นนบัลา้น ๆ คนพบความจริงวา่ ในพระคริสตมี์
ความเสมอภาคกนัในพนัธกิจ การทรงเรียก และการเจิม ไม่วา่จะเป็นเพศใด ผวิอะไร หรือชนชาติใด 
ความสามารถพิเศษอีกประการหน่ึงของท่านก็คือการถ่ายภาพ ซ่ึงจดัอยูใ่นขั้นท่ีเรียกวา่ มืออาชีพเลย
ทีเดียว เหตุท่ีท่านประสบความส าเร็จก็เพราะประสบการณ์ ความสามารถการมีวนิยั และชีวติท่ีย  าเกรง
พระเจา้ 



 3 

ชีวติและงานพนัธกิจของท่านช่วยสตรีทัว่โลกใหต้ระหนกัวา่ มีความเสมอภาคกนัในพนัธกิจ
ของพระคริสตท์่านกล่าววา่ “ในพระคริสตมี์ความเสมอภาคทั้งในดา้นความสัมพนัธ์และในงานพนัธกิจ 
การทรงเรียกและการเจิมของพระเจา้ไม่ไดเ้ลือกเพศ สีผวิ หรือเช้ือชาติ” 

ท่านเขียนหนงัสือหลายเล่ม อาทิเช่น สตรีผูเ้ช่ือ,การเลือก 5 ขอ้ของสตรีท่ีอยากชนะ,สตรีกบั
ความเช่ือมัน่ในตนเอง,สตรีท่ีไม่มีขีดจ ากดั,ชีวติใหม่ส าหรับสตรี และประวติัของท่านเองช่ือเร่ือง “ฉนั
เลือกท่ีจะไป” นอกน้ีแลว้ยงัเขียนหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ประมาณ 30 เล่ม และเขียนบทความลงวารสารช่ือ 
“วารสารแห่งความเช่ือ” (Faith Digest) ซ่ึงจดัพิมพทุ์กเดือนและเป็นวารสารท่ีส่งออกทัว่โลก มีสมาชิก 
100 กวา่ประเทศ ถา้จะรวมหนงัสือและใบปลิวของ ดร.ที.แอล.ออสบอร์น ดว้ยก็รวมเป็น 132 ภาษา 

สู่แผ่นดินสวรรค์ 

ศจ.ดร.เดซ่ี ออสบอร์น ไปอยู่กบัพระเจ้าด้วยวยั 71 ปี เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 1995 รับใชพ้ระ
เจา้ร่วมกบัสามีในการประกาศข่าวประเสริฐทัว่โลกใน 74 ประเทศ...งานรับผดิชอบของท่านตลอด 53 
ปีท่ีผา่นมา ก่อนจะจากไปอยูก่บัพระเจา้ก็คือ รับผิดชอบดูแลผูป้ระกาศต่างประเทศ, โครงการให้
การศึกษา, งานสังคมสงเคราะห์,เป็นวทิยากร และเป็นท่ีปรึกษาของมหาวทิยาลยัคริสเตียนหลายแห่งใน
อเมริกา ฯลฯ 

ค าพยานของ ดร.เดซ่ี คือ “พระเจา้เป็นท่ีหวงัใจของเธอ พระองคเ์ป็นท่ีวางใจของเธอ (สดุดี 
71:5) ท่านตั้งพระเจา้ไวต้รงหนา้เสมอ เธอจึงไม่แปรปรวนเธอปิติยนิดีในพระเจา้ และวญิญาณจิตเกษม
เปรมปรีด์ิ ความยนิดีอนับริบูรณ์ด ารงอยูต่่อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระองค ์ ความสุขส าราญอยูเ่บ้ืองขวา
พระหตัถข์องพระเจา้เป็นนิจกาล (สดุดี 16:8-9, 11) 

ท่านด าเนินชีวติต่อพระพกัตร์พระเจา้ รักและอวยพร หนุนใจและรักษาพี่นอ้งคริสเตียนทัว่โลก 
ตลอดชีวิตของท่านคอยท่าความหวงัอนัสวยสด ความสุขสงบ และการส าแดงสง่าราศีของพระเจา้ใหญ่
ยิง่...ท่านได้รับพระก าลงัเพือ่ให้เกดิผลฝ่ายวิญญาณ จึงมีผลคือ สตรีคริสเตียนมากมายประดุจดาวใน
ท้องฟ้า และเม็ดทรายทีห่าดทราย (กจิการ 2:17-18, ฮีบรู 11:11-12) 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 37 พฤศจิกายน - ธนัวาคม 1998, หนา้ 50-51. 


