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อรัมภบท 
ขาพเจาเพ่ิงกลับมาจากการไปเยือนประเทศหนึ่งของอเมริกันกลาง เมื่อไมนานมานี้ ท่ีนั่น

ขาพเจามีโอกาสไดพบกับบุคคลช้ันนําฝายวิญญาณจํานวนมาก ขาพเจาไดต้ังกระทูถามพวกเขาแตละคน
ซึ่งอยูในบรรดาชาติท่ีถูกคุกคามเหลานี้วา “คุณพรอมท่ีจะเผชิญกับการปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลงอํานาจท่ี
อาจสงผลกระทบกระเทือนจนทําใหตองปดคริสตจักรและสมาคมพระคริสตธรรมทั้งสิ้นพรอมกับการ
เขนฆาและขับไลเหลาศาสนทูต การกักขังและกักกันพวกศิษยาภิบาลตาง ๆ แลวหรือไม” กอนท่ีพวก
เขาจะตอบมาประการใด ขาพเจายิงคําถามตอไปอีกวา “และคุณพรอมท่ีจะพบกับการที่ไมสามารถ
เผยแพรพระกิตติคุณแกเด็กและเยาวชนกับการทํางานท่ีไมมีสิ่งตีพิมพใด ๆ ชวย และกับการท่ีไมมีทุน
สนับสนุนจากตางประเทศอีกแลวใชไหม” เกือบท้ังหมดตางก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา “เรายังไมพรอม
กับเหตุการณเชนนั้นเลย” แนนอน หมายสําคัญของการขมเหงก็กําลังกอหวอดขึน้ใหเหน็ในประเทศตาง 
ๆ เหลานี้แลว 

“จงเตรียมพรอม” คือคําขวัญของพวกลูกเสือ และหนังสือเลมนี้ก็กลาวถึงสิง่นัน้ แจน พทิ ผูเปน
เพ่ือนและสหายรวมแนวของขาพเจาไดบรรจงเขียนผลงานอันนาประทับใจ งายตอการอาน ชวนตดิตาม 
เปยมดวยการณไกลและความจริง เปนหนังสือท่ีชวยชีวิตและประเทศของทาน หรืออยางนอยก็จะชวย
เปลี่ยนทิศทางของเหตุการณท่ีกําลังจะประทุขึ้นไดอยางอนันต 

เรากําลังแขงขันอยูกับเวลาอันจํากัด 
เปนเวลาท่ีกําลังจะสิ้นสุดลง 
เวลาท่ีไมอาจจะเพ่ิมทวีขึ้นไดอีก นอกจากมีแตจะลดนอยลง และเวลาอันนอยนิดท่ีเหลืออยูนี้ 

สวนมากก็จะตกอยูในอํานาจบงการของอํานาจมืด ท้ังพระคัมภ ีรและหนังสือพิมพตางก็บอกเราถึงเร่ือง
นี้เปนอยางดี 

นี่เปนหนังสือท่ีมีแนวปฏิบัติตามพระคริสตธรรมคัมภีรและบอกใหเราทราบอยางชัดเจนถงึการ
กอบกูเอาเวลาที่เรามีอยูนี้อันเปนเวลาซึ่งเราเห็นถึงการจูโจมอยางหนักหนวงทั่วโลกคร้ังย่ิงใหญของ
พญามาร เพ่ือกวาดลางคริสตจักรของพระเยซูคริสตอาจจะเปนการจูโจมครั้งสุดทายของมัน แตมันกไ็ม
อาจเอาชนะได แตคําถามก็มีอยูวา ทานจะเอาชนะไดไหม หรือถึงขนาดท่ีวาทานจะยังมีชีวิตหลง
เหลืออยูไหม? แลวคริสตจักรของทานละจะเปนอยางไร? 

หนังสือเลมนี้จะชวยทานไดอยางมากมาย มันจะเปนสิ่งที่ชวยชีวิต และมันจะตองเปน เทาท่ี
ขาพเจาทราบ นี่เปนเพียงหนังสือเลมเดียวเทานั้นที่กลาวถึงเรื่องเชนนี้ ไมเพียงกลาวถึงวิธีท่ีจะมีชีวิตอยู
รอด หากแตยังกลาวถึงวิธีเอาชนะเม่ือเผชิญหนากับเหลาศัตรูท่ีกําลังทับถมมา นับเปนการตอตานอัน
เขมแข็งท่ีมนุษยชาติของพระเจาเคยเผชิญมา 
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จงใหหนังสือเลมนี้เปน “หมายประกาศ” ของเรา เพ่ือท่ีจะหลอหลอมและสรางสรรคเราใหเปน
ย่ิงกวาผูพิชิต โดยพระองคผูทรงรักเราและสละพระองคเองเพ่ือเรา ดังกับท่ีแจน พิทและผูปฏิบัติการใน
โอเพิ่น ดอร (ประตูท่ียังเปดอยู) คนอื่น ๆ และขาพเจาไดพากันอุทิศตัวเองเพื่อคริสตจักรท่ีกําลังประสบ
กับความทุกขยาก 

บราเดอร แอนดรู 
ท่ีทําการไปรษณีย ตู ป.ณ. 47 
เออรเมโล 
ฮอลแลนด 
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บทท่ี 1 “มันจะไมเกิดข้ึนท่ีนี่” 
“ทานผูโดยสารท่ีประสงคจะเดินทางไปกับเท่ียวบินท่ี 109 โปรดเขาสูชองประตูท่ี 12” ขาพเจา

สาวเทาเขาสูชองประตูนั้นไปยังเคร่ืองบินโดยสารอันเปนการเดินทางโดยเคร่ืองบินครั้งแรกในชีวติดวย
อาการท่ีงงงวย มันจะเปนไปไดอยางไรกันหนอ เจาเคร่ืองบินยักษอันกวางใหญดังกับปกท่ีแผขยายออก
ของทองฟานี้จะขึ้นไปลอยอยูในอากาศอยางโดดเด่ียวไดจริง ๆ หรือ 

ขณะท่ีขาพเจาหยอนตัวลงบนท่ีนั่ง ก็พบวา บนเคร่ืองบินนั้นมีผูโดยสารอยูเต็มไปหมด 
พนักงานบริการหญิงผูหนึ่งสงหนังสือพิมพและขนมหวานให พรอมกับมีเสยีงดังออกมาจากเครือ่งขยาย
เสียงวา 

“ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษท้ังหลาย เราขอตอนรับทุกทานรวมเดนิทางโดยสายการบินของ
เราดวยความยินดีคะ” แลวเสียงอันอบอุนทําใหใจคลายวิตกก็ดังมาอีก “พนักงานบริการหญิงของเราจะ
แสดงวิธีการใชหนากากออกซิเจนใหทุกทานชมดู” 

ขาพเจารูสึกเสียวสันหลังวูบ ขณะท่ี “นางฟา” ผูแตงกายอยางงดงาม ดึงเอาของสิ่งหนึ่งซึ่งดู
คลายกับหนากากแกสออกมา แลวก็เร่ิมสาธิตรายละเอียดของการใชเจาสิ่งนั้นอยางดีเย่ียม 

“ถาหากมีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากอากาศกดดันทําใหรูสึกอึดอัดภายในหอง
โดยสาร ชองปรุที่อยูดานบนตรงกับศีรษะของทานก็จะเปดออกมาเองโดยอัตโนมัติ ถาเปนเชนนั้นแลว 
โปรดดึงหนากากท่ีมีอยูในนั้นลงมาหาทาน แลวสวมไวเหนือจมูกและปาก แลวหายใจตามปกติ” 

สิ่งเขยาขวัญยังไมผานพนไปเพียงแคนี้ ผูโดยสารยังตองศึกษาจากหนังสือเลมเล็ก ๆ ซึ่งมีอยูใน
กระเปาท่ีผูกติดกับดานหลังของท่ีนั่งที่ถัดไปขางหนา ในหนังสือกลาวถึงวิธีการปฏิบัติในกรณี
เหตุการณฉุกเฉินท่ีเครื่องบินจําตองพุงด่ิงลงสูทะเล 

ทันใดนั้น เสียงเคร่ืองยนตก็ดังกระห่ึมขึ้นอยางนาสะพึงกลัวขณะท่ีแลนพุงไปตามลานบิน แลว
เจาเคร่ืองบินยักษก็ทะยานขึ้นอยางองอาจ และบัดนี้เรากําลังโบยบินขึ้นสูทองฟา ขาพเจานั่งอยูใกลเคยีง
กับหนาตางซึ่งอยูเหนือปกขึ้นไป ขณะท่ีกําลังสบายอารมณอยูในอากาศนั้นเอง เม่ือขาพเจาชายตามอง
ออกไปขางนอกแลวก็ตองสะดุง เพราะตอนนั้นพอดีเครื่องบินเอียงวูบและท่ีปลายปกก็ดูเหมือนวา
สะบัดขึ้นสะบัดลงดังกับจะหักลง ไดทุกเสี้ยววินาที เสียงของพนักงานหญิงยังกองกังวานอยูในหู “ถา
หากมีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” แตเวลานี้ดูเหมือนวาจะไมมีอะไรท่ี อาจจะอีกแลว 

การเดินทางโดยเครื่องบินของขาพเจาเปนฝนราย และไมอาจจะหลับตาลงไดแมแตขางเดียว 
ฉับพลันนั้น ขาพเจาไมอาจทนฟงเสียงเคร่ืองยนตไดอีก และคิดวา “เสร็จแนคราวนีเ้ราเคร่ืองบินกาํลงัจะ
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ตก” พรอมกับเมมปากสนิท มือเกาะกับท่ีวางแขนไวอยางแนบแนน หูตั้งช้ีชันและกลืนน้ําลายลงคอ
อยางขวัญเสีย แลวก็ไดยินเสียงเครื่องยนตขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง อาห.... บางทีขาพเจาจะยังมีชีวิตอยูก็เปนได 

การขมเหง.....เปนไปไมไดหรือ 
จวบจนบัดนี้ เหตุการณนั้นก็ไดผานมานับเปนเวลาหลายป และไดเดินทางโดยเครื่องบินอยาง

นับคร้ังไมถวน ไดคุนเคยกับการเดินทางโดยเคร่ืองบิน กับคําแนะนําอันสะทานใจ และกับอาการที่ปก
เคร่ืองบิน “สะบัดขึ้นสะบัดลง” แมกระนั้นก็ตามคําแนะนําของพนักงานหญิงก็ยังเตือนอยูในความทรง
จําของขาพเจาเหมือนเดิม “ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” ถอยคําเหลานั้นยังคงขูกรรโชกอยูใน
ความทรงจําของขาพเจา 

ขณะท่ีทานกําลังอานหนังสือเลมนี้อยู ทานอาจจะประสบกับเหตุการณซึง่คลายกบักาํลงัคกุคาม
ทานอยู “จงเตรียมพรอมเพ่ือจะรับการขมเหง!” ฟงดูแลวรูสึกอยางไรชอบกล แตถามีคําวา “จง
เตรียมพรอมเพ่ือท่ีจะไปสวรรค” นั้นเม่ือฟงดูแลวรูสึกวาคอยยังช่ัวขึ้นเพราะวา ผูใดเลาท่ีจะเตรียมรับ
การกดขี่ขมเหงแตวาการคุกคามนั้นเปนสิ่งท่ีจะตองมีอยางแทจริง และในหนังสือเลมนี้ ก็จะไมมีคําวา 
“ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได....” เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา การกดขี่ขมเหงเปนสิ่งท่ีมี
จริงอยางแนนอน ไมใชอาจจะไมแนนอน แตอยางแนนอนใน 2 ทิโมธี 3:12 กลาวอยางชัดเจนวา 
“แทจริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจาในพระเยซูคริสต จะถูกกดขี่ขมเหง” 

ยังจะมีความหวังอยูอีกไหม เราจะตองเปนผูพายแพหรือไมใชอยางเด็ดขาด เราจะตองไมมองดู
การกดขี่ขมเหงดวยแววตาของการพายแพ แตดวยแววตาของชัยชนะ การกดขี่ขมเหงเปนเคร่ืองหมาย
ของการเปนสาวกท่ีแทจริง ความหวังจึงยังมีอยู 

แทจริง เรารูจักเร่ืองเกี่ยวกับการกดขี่ขมเหงไดดี หนังสือกิจการบอกเราอยางละเอียดถึงเร่ืองนี้ 
แมแตการกดขี่ขมเหงอันสยดสยองท่ีเกิดขึ้นในระหวางสมัยของเนโร จอมอํามหิตชาวโรมัน ตางก็ลวน
เปนท่ีรูจักกันแพรหลายวาเปนแบบฉบับของการกดขี่ขมเหง ในประวัติศาสตรของคริสตจักร ซึ่งมีทั้ง
การจับมัดกับเสาแลวเผาท้ังเปน การตัดศีรษะดวยเคร่ืองตัดศีรษะของนักโทษ และสถานท่ีรวมนักโทษ
ในสิเบอรเรีย คุกสังหารในอูกันดาและการฆาตรกรรมบรรดาศาสนทูตท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก ตางก็เปน
พยานหลักฐานถึงการกดขี่ขมเหง และความหาวหาญเด็ดเด่ียวของผูยอมสละชีพเพ่ือพระคริสต ซึ่งได
แสดงออกขณะเมื่อเผชิญหนากับความตาย นับเปนการประกาศกองอยางแจมแจงของชัยชนะและความ
เช่ือ 

ขอผิดพลาดอันมหันตท่ีเราทํากันก็คือ เราพากันคิดวา จะไมประสบกับความทกุขลาํบากในการ
ขมเหงนั้น เราพากันกระตือรือรนที่จะนําเอาคําพูดท่ีวา “ถามีเหตุการณซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได...” มาใชใน
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สถานการณของเรา อันท่ีจริงแลวเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศก็ลวนเปนแบบเงาการ
สังหรณของสิ่งท่ีจะบังเกิดขึ้นภายในประเทศของเราเอง 

คําถามอันเจ็บแสบ 
ครั้งหนึ่ง เมื่อบราเดอร แอนดรู ผูกอตั้งองคการโอเพ้ินดอร เดินทางไปยุโรปตะวันออก เขาได

พบกับผูนําคริสตจักรคนหนึ่งซึ่งเคยติดคุกมาหลายครั้ง นักเทศนผูนี้ไดถามบราเดอรแอนดรู วา คริส
เตียนในประเทศของทานไดรับการกดขี่ขมเหงบางหรือไม 

บราเดอร แอนดรู ตอบดวยเสียงหัวเราะวา “เปลาคริสเตียนในประเทศของผม ไมไดรับการขม
เหงแตอยางใดเลย” 

“ไมมีสักคนเลยหรือ ท่ีถูกจับขังคุกเพราะเหตุความเช่ือของตน” นักเทศนผูนั้นถามมาดวย
น้ําเสียงที่ไมคอยจะแนใจในคําตอบนั้น 

“ไม ไมมีเลย” 
“ทําไมถึงไมมีเลยละ” นักเทศนถามตอไปดวยความอยากรู 
“ก็เพราะประเทศของเรามีอิสระเสรีเกี่ยวกับเรื่องศาสนา” บราเดอร แอนดรู อธิบาย 
แตผูเช่ือชาวยุโรปตะวันออกยืนกรานตอไป “และถาเชนนั้น คุณทําอยางไรกับขอพระธรรมใน 

2 ทิโมธี 3:12 ซึ่งกลาววา ผูเชื่อในพระเจาจะไดรับการกดขี่ขมเหง” 
นั่นเปนคําถามอันแสนจะเจ็บแสบ ถาหากวาทานไมรูจักขอพระธรรมนั้น! บราเดอร แอนดรู 

เปดพระคัมภีรขอนั้นอานดวยสีหนาท่ีละอาย แลวกลาวดวยสุมเสียงอันแผวเบาวา “ไมมีอะไร เราไมได
ทําอะไรกับพระธรรมขอนั้นเลย” 

แลวเราละ เราจะทําอะไรกับขอพระธรรมนั้นและขออื่น ๆ ซึ่งกลาวถึงการกดขี่ขมเหง เราตางก็
พากันละเลยขอความท้ังหลายซึ่งไมเหมาะกับแนวทางของเรา หรือไมก็พากันตีความหมายออกนอกลู
นอกทางของชีวิตคริสเตียนในปจจุบัน เราตางก็พากันอางถึงพระสัญญาของพระเจาเลนอยางคะนอง
ปาก แตกลับไมสนใจเง่ือนไขท่ีพระองคไดใหไว เราพากันพูดวา “บทบัญญัติท้ังสิ้นตางก็มีไวสําหรับ
ชาวอิสราเอลเทานั้น ไมใชเพ่ือพวกเรา เพราะเราไมไดตกอยูภายใตธรรมบัญญัติ แตอยูภายใตพระคณุท่ี
พระเจาประทานให” ซึ่งในท่ีสุด หลังจากท่ีเราไมยอมรับเอาเงื่อนไขที่เราไมชอบเหลานั้น เราก็คง
หลงเหลือพระคริสตธรรมคัมภีรเลมบาง ๆ ท่ีบรรจุแตพระสัญญาเทานั้น 

อยางไรก็ตาม เราไมอาจท่ีจะเปลี่ยนแปลงพระคริสตธรรมคัมภีรมาใชเพ่ือใหเหมาะและเขากับ
ตัวเราเอง เพราะในพระธรรมนั้นกลาวถึงปญหาและเง่ือนไขไวรวมกันอยางชัดเจนอันท่ีจริงแลว จะ
สังเกตไดเปนอยางดีวา คําสัญญาทั้งสิ้นที่เราชอบอางถึงวาเปนขอความท่ีใชหนุนใจกันนั้นตางก็เปน



 9 

เง่ือนไขท้ังหมด เราจะตองเร่ิมเรียกกันอยางจริงจังกันเสียที คือไมใชอานเพียงแตสวนใดสวนหนึ่ง
เทานั้น แตอานหมดท้ังทองเร่ืองท่ีมีในพระคริสตธรรมคัมภีร 

ขอพระคัมภีรพิเศษอีกขอหนึ่งท่ีเราชอบอานกันมากตามวิธีนี้คือ ฟลิปป 3:10 สวนแรกมักจะ
เปนท่ีคุนหูของเรา “ขาพเจาตองการจะรูจักพระองค และไดรับประสบการณในฤทธิ์เดชเนื่องในการท่ี
พระองคทรงคืนพระชนมนั้น...” แตวาขอนั้นยังไมจบลงเพียงแคนั้น และสวนมากแลวมีนอยคน
เหลือเกินท่ีรูจักกับขอความสวนท่ีสองท่ีมีตอไปนั้น “และรวมทุกขกับพระองค....” 

คริสเตียนจํานวนมากมักจะชอบขีดเสนใตขอพระคัมภีรตาง ๆ และนั่นก็เปนสิ่งท่ีดี แตในการ
ขีดเสนใตนั้น เราเพียงจะขีดเสนใตขอความท่ีเปนคําสัญญาท้ังสิ้นเทานั้น และกลับพากันละเลยขอความ
สวนท่ีเปนบทบัญญัติและเง่ือนไขท้ังหมดหรือเพราะการทําเชนนั้น ใครก็สามารถท่ีจะไปหาซื้อ “กลอง
คําสัญญา” ซึ่งบรรจุแตกระดาษท่ีพิมพขอพระคัมภีรท่ีเปนคําสัญญาไว ครั้งหนึ่งขาพเจาไดรับกลองคํา
สัญญาเชนนั้นดวยเปนของขวัญดานหนึ่งของแผนกระดาษพิมพขอความไววา คําสัญญาล้ําคา และบน
กระดาษแตละแผนก็มีคําสญัญาวาไวเชน เวลาท่ีโศกเศรา เวลาท่ีวาเหว เจ็บปวย ฯลฯ ซึ่งเปนเพียงคํา
สัญญาเทานั้น แตไมมีเง่ือนไขที่จะปฏิบัติตามได เม่ืออานดูแลว ก็ใหกําลังใจดีมากทีเดียว แตก็เปน
อันตรายไดเชนกันเพราะไมมีแนวทางเพื่อจะปฏิบัติ เพราะถาทานอางขอความตาง ๆ เหลานี้ในพระ
คริสตธรรมคัมภีร ทานก็จะพบวา มีเงื่อนไขติดอยูเสมออยางชัดแจง พระสัญญาของพระเจาจะเปนของ
ทานและของขาพเจาไดก็ตอเมื่อเราปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานั้น 

ใจของทานอยูในกระเปาสตางคของทาน 
ในการประชุมเผยแพรแหงหนึ่ง นักเทศนไดกลาวเนนถึงจุดท่ีวา ทรัพยสมบัติของผูฟงควรจะ

มอบถวายแดพระเจา ครั้นหลังจากการประชุมไดยุติลงแลว มีสุภาพสตรีในชุดแตงกายท่ีงามจบัตาผูหนึง่
มาหานักเทศน 

“ทําไมคุณจึงไดพูดมากนักถึงกระเปาสตางคของเด๊ียน แตไมคอยพูดถึงจิตใจเลย เธอสงคําถาม
มาดวยแววตาท่ีกําชัยชนะไวแบบที่คิดวาไดตอนนักเทศนผูนี้ใหจนมุมแลว 

นักเทศนมองดูเธอดวยทาทีอันเครงขรึม “ก็เพราะวาใจของคุณอยูในนั้นนะซิ” ดวงตาของหญิง
ผูนั้นสงประกายแวววับขึ้นพรอมกับพูดโตมาดวยอารมณฉุนเฉียววา “เด๊ียนไมชอบคําพูดตลก ๆ แบบนี้
ของคุณเลย นักเทศน” แลวเธอก็สะบัดรางตุปดตุปองออกไป 

แนนอน ไมมีคําพูดตลก (ตามความเปนจริง) แบบนั้นเลยที่จะเปนท่ีชอบใจของคุณ เพราะมัน
ไมเขากับกับแนวความเช่ือของเรา และการกดขี่ขมเหงก็เชนเดียวกัน ดังนั้นเราจึงไมยอมรับและผลกัไส
มันไปท่ีแผนดินคอมมิวนิสตตาง ๆ ที่หางไกล เชน อัลบาเนีย จีน หรือรัสเซีย 

เราพูดกันวา “มันจะไมเกิดขึ้นท่ีนี่” 
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แตวา เราจะแนใจไดอยางไรวามันจะไมเกิดขึ้น อันท่ีจริงแลวเราไมอยากใหมันเกิดขึ้นเสียดวย
ซ้ําไป เพ่ือเราจะย่ํายีถือศาสนาคริสตไดตอไปอยางดอยคาไรความหมายที่วา ถาหากเราประสงคท่ีจะมี
ประสบการณกับพระสัญญาของพระเจาอยางลึกซึ้ง เราก็จะตองทําตามเง่ือนไขของพระองค ถาหากวา
เราประสงคที่จะ “ชนะ” เราก็จะตองรับเอาการตอสูนั้น เพราะไมมีชัยชนะใดเกิดขึ้นถาไมมีการตอสู จง
ระลึกถึงถอยคําเหลานี้ในพระคัมภีร “ถาประชากรของเรา...” (เง่ือนไข), “แลวเราจะ...” (คําสัญญา) 

ทานอัครทูตเปาโลเขียนไววา “ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด 
ขาพเจาไดรักษาความเช่ือไวแลว ตอแตนี้ไปมงกุฏแหงความชอบธรรมก็จะเปนของขาพเจา...” (2 ทิโมธ ี
4:7-8) 

“ขาพเจาไดรักษาความเช่ือไวแลว” เม่ือพระเยซูคริสตทรงอางช้ีถึงการเสด็จกลับมาครั้งท่ีสอง
ของพระองค พระองคทรงถามวา “....เม่ือบุตรมนุษยมา ทานจะพบความเช่ือในแผนดินโลกหรือ” (ลูกา 
18:8) นั่นหมายความวา จะมีคนจํานวนมากท่ีจะเลิกเช่ือพระเจา โดยมีเหตุผลหลายประการดวยกัน “รัก
โลก” (2 ทิโมธี 4:10) หรือกลัวตอการถูกขมเหงรังควาน “และเมล็ดพืชซึ่งหวานตกในดินซึ่งมีพื้นหิน
นั้น ไดแกบุคคลที่ไดยินพระวจนะ แลวก็รับทันทีดวยความปรีดี แตไมฝงลกึในตวั จึงทนอยูช่ัวคราวและ
เม่ือเกิดการยากลําบากหรือการขมเหงตาง ๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียในทันใด” (มัทธิว 13:20-
21) บางคนก็จะเลิกเช่ือเพราะเขารักเงิน และทรัพยสมบัติมากกวาพระคริสต (มัทธิว 13:22) 

คําถามของพระเยซูท่ีวา “ทานจะพบความเช่ือในแผนดินโลกหรือ” นั้นคือพระองคทรงช้ีถึง
ความเช่ือท่ีเขมแข็งสําคัญยิ่งเปนความเช่ือท่ีเปนตัวของตัวเอง ไมใชเชื่อแบบพอเปนพิธี เม่ือพระคริสต
เสด็จกลับมาอีก พระองคจะทรงพบกับความเช่ือหลายแบบ แตความเช่ือแบบท่ีเปนตัวของตัวเองเทานัน้
ท่ีจะชวยใหรอดได “แมพวกปศาจก็เช่ือ และกลัวจนตัวสั่น” (ยากอบ 2:19) และความเช่ือท่ีกลาวถงึในลู
กา 18:8 เปนความเชื่อท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับคนเหลานั้นท่ีพรอมจะแลกมาซึ่งคุณคาของการเปนสาวก 
เปนความเช่ืออันม่ันคง แมวาจะมีการขมเหงรังควาน 

บทเรียนจากเวียดนาม 
ไมเพียงแตคริสเตียนทั่วไปเทานั้นท่ีพากันเชื่อและคาดการณวา การขมเหงจะไมมีมา แมแตชน

ระดับผูนําคริสตจักรและพวกศาสนทูตท้ังหลายตางก็มีความคิดเห็นวา สิ่งนากลัวนี้คงจะไมเกิดขึ้น ใน
บรรดาประเทศของเขา 

ในระหวางสงครามเวียดนามอันนาหว่ันวิตกนั้น พวกผูนําคริสตจักรจากคริสเตียนกลุมหนึ่งได
จัดประชุมประจําปขึ้น เขาท้ังหลายซึ่งเปนชาวเมืองในเวียดนามใตนั้นรูสึกคลายกับวาอยูในทามกลาง
ปอมปราการอันแข็งแกรง ทุกหนทุกแหงมีหนวยยามทหารประจําอยูพรอมกับเคร่ืองกั้นกําบังอัน
หนาแนน และมีการรวบรวมเครื่องอาวุธไวอยางครบครันซึ่งคอมมิวนิสตเวียดกงก็จูโจมอยูอยางไมขาด
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ระยะ ในเวลาเดียวกันพวกศิษยาภิบาลก็ยังคงดําเนินการอธิบายถึงโครงการท่ีจะมีกิจกรรมไวลวงหนา
สําหรับปตอไป และยิ่งกวานั้นยังไดวางแผนการลวงหนาไวถึงสิบปอีกดวย แมวาจะมีหลักฐานหมาย
สําคัญอยูอยางโจงคร่ึม ก็ยังไมมีใครคาดการณวาเวียดนามจะถูกลมลางได ท้ังหมดตางก็คิดและเช่ือวา
ประเทศของเขายังคงจะเปดประตูสําหรับงานเผยแพรพระกิตติคุณไดตอไปยังไมมีขอบเขตจํากัด 

อะไรเกิดขึ้น เวียดนามใตแตกแลว ไมใชอีกสิบปตอมาแตเปนอีกสิบวันตอมาเทานั้นหลังจากท่ี
เขาไดประชุมประจําปคร้ังนั้น บรรดาผูนําที่ประชุมอยูในเดือนกรกฏาคมท่ีนั้น ไมไดเห็นการณไกลใด 
ๆ จนกระท่ังมีสภาพการณเชนนั้นเกิดขึ้น “มันจะไมเกิดขึ้นท่ีนี่” เปนความคาดคิดของพวกเขา แตเพียง
สิบวันตอมาพวกเขาก็ตองหลบหนีอยางกระเจิดกระเจิงหัวซุกหัวซุนจากเวียดนามนั้นเสียแลว 

คริสตจักรยังคงมีอยู แตอยูในสภาพที่ยังไมพรอม 
ในป 1965 ขาพเจาพรอมกับลีสผูเปนภรรยาไดเขารวมกับกลุมศาสนทูตท่ีทําการภายในประเทศ

ลาวแถบภูเขาซึ่งปกคลุมดวยปาหนาทึบและความชื้นแฉะอันสถานท่ีถูกขนานนามวา “ลานชาง” 
หมายความวา “ดินแดนท่ีมีชางลานตัว” ไมนานนักพวกเราก็พบวากําลังพาตัวมาตกอยูในใจกลางของ
สงครามอันโชกเลือดซึ่งไดเร่ิมประทุขึ้นกับลาวชาวพุทธ ตั้งแตเมื่อป 1954 เปนตนมาหลังจากที่ตกเปน
สวนหนึ่งของอินโดจีนฝร่ังเศสเปนเวลาถึง 50 ป ซึ่งก็ไดรับเอกราชและสถาปนาการปกครองระบอบ
ราชาธิปไต โดยมีเมืองหลวงอยูที่หลวงพระบาง แตความพยายามท่ีจะกอรูปรัฐบาลกลางกไ็ดพังทลายลง
เม่ือป 1960 ซึ่งในเวลานั้นสงครามระหวางกําลังทหารลาวหลวงท่ีไดรับการสนับสนุนจากอเมริกาก็
ปะทะกับประเทศลาวท่ีไดรับการหนุนหลังจากเวียดนามเหนือ โดยเหตุนี้เองทั้งเวียดนามกเ็กดิการปะทะ
ยันกันครั้งยิ่งใหญโดยการชักนําเอาสงครามเขามาภายในประเทศคร้ังนั้น 

จึงไมเปนสิ่งท่ีนาแปลกใจเลยท่ีเม่ือเราเดินทางมาถึงสถานท่ีนั้น คําแรกท่ีเราไดยินจากศาสนทตู
อื่น ๆ ก็คือ “อยาแกหอสัมภาระในขณะนี้ เพราะคุณอาจจะตองออกจากท่ีนี้อยางฉุกละหุกเม่ือใดก็ได” 

จวบจนบัดนี้ ขาพเจาก็ตองกลาวดวยความอับอายอยางแทจริงวา แมวาเราไดมีโอกาสเหน็อกัษร
ท่ีเขียนบนผนังแลวเพราะประเทศลาว แตเราก็นิ่งนอนใจไมไดวางแผนกอสรางคริสตจักรทองถิ่นให
เขมแข็ง ขาพเจายังจําคําพูดของศาสนทูตผูหนึ่งไดวา “คุณแ จน คุณอาจจะไมมีโอกาสไดอ ยู
ภายในประเทศนี้นานนัก เพราะฉะนั้นจงใชเวลาในการนําคนมาหาพระคริสตใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก
ได” เหมือนกับเขากลาวในทํานองวา “ความรอดของประชาชนชาวลาวขึ้นอยูกับการคงอยูของพวกเรา
เหลาศาสนทูต” 

สิ่งท่ีเราควรจะไดทํามาแลวก็คือ การสั่งสอนแนะแนวคริสเตียนชาวลาวใหทราบถึงวิธีการ
เผยแพรแกชนชาติเดียวกับเขาเอง แทนการคิดวา เราจะทําทุกสิ่งทุกอยางเองเสียหมด ซึ่งการคิดเชนนั้น 
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เปนการดูคลายกับวาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงสามารถท่ีจะใชพวกศาสนทูตเทานั้นที่นําคนหาพระ
คริสตได มันชางเปนความคิดท่ียโสทรนงเสียจริง 

ขาพเจาเริ่มสํานึกในความคิดอันโอหังเชนนั้นก็ตอเมื่อไดเริ่มเรียนภาษาลาวท่ีเมืองคํามวน อัน
เปนแหลงท่ีเราอาศัยกันอยู ภาษาลาวนับเปนภาษาที่ยากแกการเขาใจแตกฉานอยางไมนาเช่ือ เปน
เหมือนกับภาษาจีนท่ีมีสําเนียงสูงตํ่าแตกตางกับถึงเจ็ดเสียง ขาพเจาตองใชเวลาถึงสองปขับเคี่ยวกับ
ภาษาลาวซึ่งดูราวกับวามันไมนาจะเปนไปไดนี้ หลายตอหลายคร้ังขาพเจาชักเริ่มไมแนใจในการทรง
เรียกของพระเจาท่ีใหมาทําการในประเทศลาวเสียแลว 

วันหนึ่ง ขาพเจาทอแทระเห่ียใจมากกับการเรียนภาษาท่ีไมไดรุดคืบหนาแมแตนอยนี้ถึงกับพูด
กับลีสวา “ท่ีรัก กลับฮอลแลนดกันดีกวาเถอะ เพราะอยางนอยท่ีนั่นเราก็สามารถพดูกบัคนท่ีเขาใจในสิง่
ท่ีเราพูด” 

อยางไรก็ตาม ขาพเจาก็ยังผานพนความทุกขระทมนั้นไปได พระเจายังคงนําใหขาพเจาอยูทีน่ัน่
ได วันมหาสําคัญก็มา ถึง เมื่อขาพเจาตองเทศนกัณฑแรกในโบสถ ขาพเจาเขียนคําพูดลงบน
แผนกระดาษเทาท่ีขาพเจาคิดวาไดขัดเกลามาอยางดีแลว และยังไดใหอาจารยสอนภาษาซึ่งเปนคริส
เตียนชาวลาวคนหนึ่งแกไข ปรับปรุงตรวจสอบใหอยางละเอียด ขาพเจายืนขึ้นอานคําเทศนอยางม่ันใจ
ตอหนาที่ประชุมท่ีกําลังต้ังอกต้ังใจฟงกันอยางจดจอ เม่ือยี่สิบนาทีผานไปแลว ขาพเจาก็สรุปและนั่งลง 
ดวยความรูสึกวาประสบความสําเร็จแลวดวยหัวใจพองโต เพราะในท่ีสุดขาพเจาก็พูดเรื่องพระเยซูให
ชาวลาวฟงไดแลว 

“ผมพูดเปนอยางไรบาง” ขาพเจาเอยถามศาสนทูตคนหนึ่งหลังจากท่ีเลิกประชุมแลว 
ศาสนทูตผูนั้นจับตามองดูขาพเจาดวยทาทีกระอักกระอวน 
“คุณแจน” เขาพยายามควบคุมเสียงพูดใหดีท่ีสุดเพ่ือจะไมตองทําใหขาพเจาสะเทือนใจ “พวก

เขาไมรูเรื่องในสิ่งท่ีคุณพูดเลยสักนิด” 
“อะไรกัน” ขาพเจาถึงกับตะลึงงัน “แตอาจารยสอนภาษาก็ไดตรวจสอบแกไขทุกคาํแลวกอนท่ี

ผมจะนําไปเทศน” 
“ถูกแลว แตคุณใชระดับเสียงสูงตํ่าไมถูก ความหมายเลยเปลี่ยนไปหมดสิ้น เลยไมมีใครเขาใจ

สิ่งท่ีคุณพูด” 
จากนาทีอันนาอับอายนั้น ทําใหขาพเจาเริ่มตะหนักวาพวกเราเหลาศาสนทูตไดคิดผิดกันอยาง

แสนสาหัส ในการคิดวาพวกเราเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีจะนําคนพื้นเมืองมาเชื่อในพระเยซูคริสตได 
ขาพเจาจะนําความรอดออกไปเผยแพรเปนสวนตัวตามหมูบานตาง ๆ ไดอยางไรกัน ในเม่ือแมแต
ภายในโบสถก็ยังพูดใหพวกเขารูเรื่องไมได ขาพเจาเปนเหมือนทารกท่ีไรประโยชน 
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ตอมาในท่ีสุด ขาพเจาก็พอเขาใจภาษาลาวบางเปนบางสวน แตก็ยังพูดไมไดอยางชาวพ้ืนเมือง 
แทนท่ีจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอยางเสียเองหมด พวกศาสนทูตควรฝกอบรมคริสเตียนทองถิ่นจะเปนสิ่ง
ประเสริฐกวา เราควรจะสั่งสอนพวกเขาใหทราบถึงวิธีการประกาศเผยแพร และเตรียมพวกเขาเพ่ือการ
ขมเหง ซึ่งเปนสิ่งท่ีรอคอยเขาอยูอยางแนนอน 

เราไมไดทํางานอยูภายใตการนําของคริสตจักรลาวกันเพราะเรารูสึกวา เรารูดีท่ีสุด แตเปน
เชนนั้นจริง ๆ หรือ เมื่อประเทศลาวแตกลง เหลาศาสนทูตก็จากไป คงท้ิงคริสตจักรไวเบ้ืองหลัง-ใน
สภาพท่ียังไมเตรียมพรอม เราพากันหลบหนีออกนอกประเทศได เพราะเรามีหนังสือเดินทาง มีเงิน มี
เพ่ือนอยูขางนอก แตผูเชื่อตาดํา ๆ จํานวนพัน ๆ เหลานั้นที่ไววางใจในพวกเราเหลาศาสนทูตเลา เขาไม
มีทางหนีและจะตองอยูอยางไมไดเตรียมพรอมจากพวกเรา-จากขาพเจา-เพ่ือจะยืนบนขาของตัวเองได 

เรายินดีเต็มใจที่จะเรียนจากบทเรียนของเวียดนามหรือลาวไหม และเหตุการณท่ีขาพเจาไดพูด
ถึงในเอเซียนั้น มันกําลังเกิดขึ้นตามท่ีอื่น ๆ ดวย การปฏิวัติไดกวาดลางอยู เหนือหลายประเทศ 
โดยเฉพาะอัฟริกา แองโกลา เอธิโอเปยและโมแซมบิคตางก็ตกอยูภายใตกฏของมารคอยูในขณะนี้ 
ท้ังศาสนทูตและคริสเตียนตางก็กําลังถูกจับคุมขัง ถูกฆาจากฝมือของผูกอการรายท่ีเสี้ยมสอนยุยงใน
ลัทธิของมารค คติพจนของพวกเขาก็คือ “ไปกับพระเยซูใหพนเสีย” คริสตจักรตางก็ไดรับการกดขี่รัง
ควานและประสบความทุกขยากมาก 

ศาสนทูตชาวเยอรมันซึ่งเคยอยูท่ีเอธิโอเปยเปนเวลาหลายป ไดเขียนไววา “เราทําทุกสิ่งใน
เอธิโอเปยเทาท่ีเราจะทําไดเราสรางโรงเรียนและโรงพยาบาล เราจัดการประชุมและหลักสูตรผูนํา เรา
ฝกฝนผูนําคริสตจักรเพ่ือทําการปรนนิบัติรับใชแตเราลืมอยางหนึ่งเสียอยางสนิท เราลืมท่ีจะบอกกับ
พวกผูนําและท่ีประชุมถึงวิธีปฏิบัติตัวภายใตการขมเหง ขาพเจากลับมายังเยอรมันแลวกไ็มสามารถท่ีจะ
กลับไปที่เอธิโอเปยอีก คริสตจักรยังคงอยูเบ้ืองหลังท่ีนั่น....ในสภาพท่ียังไมไดเตรียมพรอม” 

ตึกระฟาและอาคารโบสถ 
หลังจากท่ีถูกเนรเทศออกจากสหภาพโซเวียต อเล็กซานเดอร โซลเซนิทซิน นักประพันธเร่ือง

นามชาวรัสเซียใหคําถามวา “เราเตรียมพรอมท่ีจะเรียนจากอดีตไหม ผูท่ีกําลังอยูอยางมีเสรภีาพสามารถ
ท่ีจะเรียนจากคนเหลานั้นท่ีกําลังอยูในความจําเปนหรือไม บรรดาตึกระฟาท่ีนาภาคภูมิของเราพากันช้ี
จรดฟาเบื้องบนพรอมกับกลาววา มันจะไมเกิดขึ้นท่ีนี่ แตมันจะเกิดขึ้นแน การปฏวิติัจะมา อยางไรกต็าม 
นับเปนเรื่องท่ีนาสลดท่ีชาวตะวันตกท่ีมีอิสรภาพจะเช่ือวามันจะเกิดขึ้นในขณะเมื่อเขาไมมีอิสระแลว 
สุภาษิตรัสเซียกลาวไววา “เม่ือมันเกิดขึ้นทานจะทราบวามันเปนความจริง แตก็สายเกินไปเสียแลว” 

ใช ตึกระฟาและอาคารโบสถอันตระการของเราพากันช้ีเดนเทียมฟา เหมือนกบัจะกลาววา “มัน
จะไมเกิดขึ้นท่ีนี่” แตมันเกิดขึ้นได ตามท่ีกลาวไวในพระคัมภีรมันจะเกิดขึ้นแน 
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ย่ิงไปกวานั้น ประเทศของทานเองอาจจะเปนประเทศอันดับตอไป พระคริสตธรรมคัมภีรบอก
ไววา การขมเหงจะมีไปท่ัวโลก เราจะเตรียมพรอมหรือยัง 

คริสเตียนจํานวนมากพากันยึดหลักวา เราไมจําเปนตองกังวลถึงเหตุการณในอนาคตจนมาก
เกินไป เม่ือวันนั้นมาถึงพระเจาก็จะประทานพระคุณของพระองคแกเราเอง แนนอนพระเจาจะทรง
ประทานพระคุณและการชวยเหลือแกเรา เม่ือการขมเหงมาถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใหฤทธานุภาพ
ในเวลาที่จําเปน “อยาทุกขในสิ่งใด ๆ เลย” (ฟลิปป 4:6) 

แตเราก็ยังตองเฝาระวังอยูและเตรียมพรอมอยูเสมอ พระคัมภีรก็ไดกลาวไวอยางแจมแจง
พอเพียงนัก เราจะตองยืนหยัดฟนฝา ตอสูจนไดชัยชนะ ชัยชนะเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก 

แมวาการขมเหงจะทวีมากขึ้น ชัยชนะก็ยังเปนสิ่งท่ีแนนอน และเราจะไดรับชัยชนะโดยพระ
เยซูคริสต พระองคไดทรงพิชิตเหนืออํานาจมืด (โคโลสี 2:15) เราจะมีชัยถาเราสวมยุทธภณัฑท้ังชดุของ
พระเจา (เอเฟซัส 6:10-11) 

ยังมีความหวังไหม 
ครั้งหนึ่ง พระเยซูตรัสวา “ทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ

พลังแหงความตาย จะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได” (มัทธิว 16:18) 
“แลวใครจะใหเราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสตไดเลา จะเปนความทุกข หรือความ

ยากลําบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ ....หรือการถูกคุกคาม...แตวาในเหตุการณทั้งปวงเหลานี้ เรามีชัยเหลือลน
โดยพระองคผูไดทรงรักเราท้ังหลาย เพราะขาพเจาเช่ือม่ันวา แมความตายหรือชีวิต...หรือสิ่งซึ่งมีอยูใน
ปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีภายหนา หรือฤทธิ์เดชท้ังหลาย...หรือสิ่งใดอื่น ๆ ท่ีไดทรงสรางแลวนั้น...จะ
ไมสามารถกระทําใหเราขาดจากความรักของพระเจาซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” 
(โรม 8:35-39) 

การตอสู การบีบคั้น การกดขี่ขมเหงตางก็ถูกกลาวถึงในท่ีนี้ แมแตคริสตจักรของพระเจากไ็มมี
ขอละเวน แตผลที่ออกมาก็เปนสิ่งท่ีเท่ียงแทแนนอน ไมมีอะไรท่ีจะทําใหเราขาดจากความรักของพระ
เจาได นั่นแหละเปนความหวังของคริสตจักร 

แลวความหวังสําหรับประเทศตาง ๆ ของเราละยังมีอยูไหม พระเจาจะไมทรงพิพากษาหรือเมือ่
ความบาปและความอธรรมกําลังทวีขึ้น และความรักของคริสเตียนจํานวนมากก็กําลังเยือกเย็นลง ยังมี
ความหวังอยู การพิพากษาของพระเจาจะมาสูทุกแผนดิน นอกจากคนของพระเจาจะกลับใจเสียใหม 
“ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยช่ือของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหนาของ
เรา และหันเสียจากทางช่ัวของเขา เราก็จะฟงจากสวรรค และจะใหอภัยแกบาปของเขา และจะรักษา
แผนดินของเขาใหหาย” (2 พงศาวดาร 7:14) 
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ความหมายแจมชัดเหลือเกิน การพิพากษาก็ปดเปาพนไปได แตขึ้นอยูกับประชากรของพระเจา 
พระองคทรงเรียกใหประชากรของพระองคกลับใจเสียใหม ไมใชชี้ถึงคนท่ียังไมเชื่อแตชี้ถึงคนท่ีเช่ืออยู
แลว คือเขาจะตองหันเสียจากทางชั่วแลวพระเจาก็จะทรงรักษาแผนดินของเขาใหหาย ศาสนาคริสตตาม
ช่ือ ตามกฏหมาย และตามพิธีรีตองก็จะตองแสดงออกใหเห็นถึงจุดยืนและความเชื่อ 

อนาคตประเทศของเราไมไดขึ้นอยูกับจํานวนของคนบาป แตขึ้นอยูกับจํานวนของ คนชอบ
ธรรม เราจะเห็นไดจากสภาพการณท่ีเกิดขึ้นในเมืองโสดมและโกโมราห อนาคตของเมืองเหลานั้น
ขึ้นอยูกับจํานวนคนของคนชอบธรรม ไมใชขึ้นอยูกับจํานวนของคนบาป 

พระเจาทรงเห็นความบาปของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห และทรงตกลงพระทัยท่ีจะ
ทําลายท้ิงเสีย เพราะไมอาจทรงทอดพระเนตรบาปท่ีพวกเขากระทําตอไปได ชาวเมืองโสโดมมีชีวิต
อยางตํ่าชาเลวทรามปราศจากพระเจา เขาไมเคยจะกลาวถึงพระนามของพระเจา นอกจากในเวลาที่เขา
สาปแชงเทานั้นอยางไรก็ตาม พระเจาก็ไดแจงเรื่องนี้ใหอับราฮัมผูรับใชของพระองครูกอน พระองคจะ
ไมทรงพิพากษา จนกวาบุตรของพระองคจะทราบเรื่องเสียกอน พระเจามักจะทําเชนนี้เสมอ การตัดสิน
พระทัยพิพากษาของพระองคขึ้นอยูกับคริสตจักรของพระคริสต 

ขณะท่ีทูตสื่อสารของพระเจากําลังอยูบนเสนทางสูเมืองโสโดม อับราฮัมก็กําลังวิงวอนขอตอ
พระเจา “พระองคจะทําลายผูชอบธรรมพรอมกับคนอธรรมหรือ สมมุติวามีคนชอบธรรมหาสิบคนอยู
ในเมืองนั้น พระองคจะทรงทําลายเมืองนั้นไมยับย้ังอาชญา เพราะเห็นแกคนชอบธรรมหาสิบคนนั้น
หรือ ขอพระองคอยาคิดท่ีจะกระทําเชนนั้นเลย.... พระเจาตรัสวา ท่ีโสโดมถาเราพบคนชอบธรรมใน
เมืองนั้นหาสิบคน เราจะไมลงอาชญาเมืองนั้นเพราะเห็นแกเขา” (ปฐมกาล 18:23, 24, 26) 

พระเจาทรงกระทําเชนนี้ เ พ่ือประเทศของเรา ประชากรของพระเจาเปนจุดยืนท่ีสําคัญ 
คริสตจักรของพระเจาเปนตัวการแหงการตัดสินใจเม่ือการพิพากษามาท่ัวโลก ในขณะท่ีครสิเตียนกาํลงั
เรียกคนบาปใหกลับใจเสียใหม พระเจาก็กําลังทรงเรียกคริสเตียน ทานและขาพเจาใหสํารวจดูตัวเอง
และสํานึกผิด แลวพระเจาก็จะทรงละเวนท้ังหมดเพราะเห็นแกเรา 

เม่ือพระเจาทรงพิพากษาประเทศและชนชาติของเรา พระองคจะทรงพบคนชอบธรรมเพียง
พอที่จะชวยคนแตละประเทศหรือ นั่นก็ขึ้นอยูกับทาน และขาพเจา 

บทที่ 1 ขอคิดสวนตัว 
1.โนอาหเผยพระวจนะเรื่องการพิพากษา แตผูคนไมสนใจทาทีการแสดงออกของเราเปน

เชนนั้นไหม (ปฐมกาล 6 และ 7, มัทธิว 24:37-39) 
2.เปโตรไมเชื่อวาพระเยซูควรจะทนทุกข ทําไมเขาจึงยากท่ีจะยอมรับสิ่งที่เปนไปไดเชนนั้น 

(มัทธิว 6:21-23) 
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3.เปโตรปฏิเสธความเช่ือไมนานนัก หลังจากท่ีเขาไดยืนยันวาจะยืนหยัดมั่นคงเปนอยางตรงกนั
ขาม เหตุใดเขาจ ึงเปนคนที่แปรเปลี่ยนงายดังนั้น 

4.ใน 1 เธสะโลนิกา 5:1-11 มีเร่ืองท่ีสามารถนํามาเขากับสภาพการณของเราไดอยางไร 
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บทท่ี 2 หลักของพระคริสตธรรมคัมภีรวาดวยเรื่องการขมเหง 
การขมเหงเปนสิ่งท่ีเปดเผยใหทราบถึงการเปนผูติดตามพระคริสตท่ีแทจริง คริสเตียนตามชื่อก็

จะลมทอถอยและท้ิงพระองคไป นอกจากผูเชื่อท่ีอุทิศตัวเองเทานั้นท่ีจะคงอยูอยางสัตยซื่อตอพระ
อาจารยของพวกเขา แมวาจะแลกมาซึ่งความตาย 

ในบรรดาเร่ืองการเสียสละชีวิตเพ่ือพระคริสตนั้น เราจะทราบความจริงอยางหนึ่งเกี่ยวกับผู
เสียสละชีวิตของตนก็คือ เม่ือยามเขาเผชิญหนากับความตาย เขาจะเผชิญดวยความหาวหาญอันย่ิงใหญ 
พวกเขาจะพากันมองดูการขมเหงนั้นเปนเหมือนเกียรติไมใชการลงทัณฑ ในกิจการบทท่ี 5 กลาวถึง
เร่ืองเชนนี้ไวอยางแจมแจง พวกอัครทูตถูกจับกุมโยนเขาไปในคุก เพราะคดีอาชญากรรมหรือ ไมใช แต
เปนเพราะพวกเขาประกาศขาวดีและทําการบําบัดรักษาคนเจ็บปวยใหหายในพระนามของพระเยซู ใน
เวลากลางคืน ทูตสวรรคองคหนึ่งไดมาปลดปลอยพวกเขาเปนอิสระและแนะนําไมใหซอนตัวหรือ
หลบหนี แตใหทําการประกาศขาวประเสริฐตอไปอยางไมลดละ และพวกอัครทูตก็ประกาศกันอีกใน
เวลาเชาวันตอมา แลวก็ติดตามมาดวยอีก ในระหวางการสอบสวน พวกเขาก็ถูกซักไซไลเลียงวา ทําไม
พวกเขาจึงไมกลับไปบาน และอยูอยางเงียบสงบไมตองประกาศถึงพระเยซูอีก 

“เราตองเช่ือฟงพระเจามากกวามนุษย” เปโตรตอบออกไป 
พวกผูนําชาวยิวก็ไมอาจเอาความผิดใด ๆ กับคําพูดอันแข็งกราวเหลานั้นได มันเปนคําพูดท่ีไม

ไวหนาและไมยอมรับนับถือตําแหนงการเปนผูนําชาวยิวอยางตรงไปตรงมาของพวกเขาซึ่งก็ทําใหพวก
เขาตองเดือดดาลมาก แตพระเจาก็ไดทรงใชกามาลิเอลใหเปนผูระงับและปกปองไมใหมีเหตุการณราย
เกิดขึ้น 

แทนท่ีพวกเขาจะถูกฆาท้ิง ก็ “เพียง” แตถูกโบยตีเทานั้นแลวก็ถูกปลอยจากสภาไปดวยหลังท่ี
หลั่งไปดวยเลือด “ดวยความยินดีท่ีเห็นวา ตนสมจะไดรับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้น” กิจการ 
5:41) 

พวกสาวกคุนเคยกันดีกับการขมเหง และรูจักดีวาการขมเหงเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิชีวิตค
ริสเตียน และนั่นเปนหลักของพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีพระอาจารยไดมอบไวให “บาวมิไดใหญกวานาย 
ถาเขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงทานทั้งหลายดวย” (ยอหน 15:20) ผูใดท่ีเปนมิตรสหายของพระเยซู ก็จะ
เปนศัตรูกับโลกโดยอัตโนมัติ “ถาทานท้ังหลายเปนของโลก โลกก็จะรักทานซึ่งเปนของโลก แตเพราะ
ทานไมใชของโลก ....เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน” (ยอหน 15:19) พระคริสตไมไดใหขอยกเวน
พิเศษแตอยางใด ไมมีท่ีไหนในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีกลาววา คริสเตียนจะไดรับการขมเหงและบาง
คนก็จะไมไดรับ 



 18 

การตายของอารคบิชอพ นิกายแองกลิกนั 
วาระสุดทายของจานานิ ลูวุม อารคบิชอพนิกายแองกลิกันเปนแบบฉบับของการพลีชีพเพ่ือ

พระคริสตในยุคนี้ไดเปนอยางดี กอนหนาที่เขาจะถูกอีด้ี อามินยิงทะลวงปากอยางทารุณท่ีสนามยิงเปา 
ลูวุมก็ยังเลี้ยงดู “ฝูงแกะ” ของตนอยูอยางเอาใจใส 

เจมส กาฮิกิริซา ประธานของกรรมาธิการแผนดินอูกันดาเปนคนสุดทายท่ีไดเห็นลูวุมตอนมี
ชีวิตอยู กาฮิกิริซาถูกจับเม่ือเดือนกุมภาพันธ 1977 ในคดีท่ีเขาพัวพันติดตอกับอารคบิชอพผูนี้ 

มือท้ังสองของเขาถูกลอคไวดวยกุญแจมือ และถูกคุมขังไวในหองกรงใตดินอันแสนสกปรก
และเหม็นคลุงท่ีกองบัญชาการสืบสวนใหญของรัฐท่ีนากาซิโร กัมปาลา แหงนั้นชาวอูกันดาจํานวนพัน 
ๆ ถูกคุมขังไว สวนมากแลวก็เปนคริสเตียน ซึ่งถูกฆาทารุณอยางปาเถื่อนจาก “ตํารวจลับ” ของอีด้ี 

กาฮิกิริซาไดบรรยายถึงสภาพการณที่นั่นแกขาพเจาวา “เปนหองกรงขังกวางขนาดแปดฟุตคูณ
ดวยแปดฟุต เราไดรับอาหารม้ือแรกภายในท่ีนั้น ซึ่งเปนเวลาประมาณ 16.00 น. เจาหนาท่ีหองคมุขงัเริม่
ใหอาหารพรอม ๆ กันกับผูคนอีกจํานวนหนึ่งถูกผลักไสเขามาภายในกรงนั้น 

“ผมหันไปดูวา มีใครบางแลวก็ตองแปลกใจเม่ือพบวาทามกลางฝูงคนเหลานั้น มีจานานิ ลูวุม 
อารคบิชอพผูซึ่งผมรูจักมักคุนดีปะปนอยูดวย ในสภาพท่ีมี กางเกงสีเทาแกเสื้อสีดํา เทาท้ังสองเปลา
เปลือย มือท้ังสองถูกคลองใสไวดวยกุญแจ ยืนสายโงนเงนเพราะชายหนุมในชุดเรยีบ ๆ ผูหนึง่สะบัดมอื
ตบใสดวยความรุนแรง 

“แกเปนใคร” ชายคนนั้นสาดคําถามดวยความเกรี้ยวกราด “ผมคืออารคบิชอพของอูกันดา” จา
นานิตอบ ฉับพลันนั้นเจาหนาท่ีอีกผูหนึ่งซึ่งช่ือวา กาบวยก็ตบตีซ้ําเขาไปอกี จานานกิลาวกบัคนเหลานัน้
วา “พวกคุณตบตีทํารายโดยท่ีผมบริสุทธิ์ไรความผิดใด ๆ พวกคุณทําไดเพราะมีอํานาจ แตจะมีอาํนาจนี้
ไมไดถาพระเจาไมไดประทานให” 

จานานิถูกสั่งใหนั่งลง แลวอาหารก็ถูกนํามา แตเขาก็ไมอาจจะรับประทานไดแมแตนอย เพราะ
กรามหักเปนแถบ ๆ เม่ือผมเห็นสภาพเชนนั้นก็รูสึกปวดราวใจจนถึงกับกลืนอาหารไมลงตามความเปน
จริงแลวนักโทษทั้งสิ้นในกรงขังนี้ตางก็ตกอยูในสภาพอันอดอยากกันท้ังนั้น เพราะตางกก็ลนืกนิอาหาร
กันไมได อาหารท้ังหมดก็ต องถูกสงกลับคืนไป 

กาฮิกิริซาซึ่งมีผมสีเทาปนขาวแลวเปนผูเชิญใหอารคบิชอพกลาวคําอธิษฐาน 
“เขาอธิษฐานเผื่อเราทุกคน นับเปนคําอธิษฐานท่ีกระตุนเราจิตใจอยางยิ่ง” ผูเชือ่ชราชาวอกูนัดา

นึกทบทวนถึงเหตุการณในตอนนั้น 
“ไมกี่นาทีตอมา อารคบิชอพถูกเรียกตัวออกจากกรงขังพรอมกับใหสวมใสรองเทาได และผม

คิดวาเขากําลังไดรับการปลดปลอยคืนสูอิสระ” 
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“เขากลับเขามาอีกในชุดเคร่ืองแบบของอารคบิชอพอยางเต็มยศ เมื่อผมเห็นเขาเชนนั้น ความ
เช่ือก็ไดรับการเชิดชูขึ้นอีกอยางแทจริง ผมรูสึกวาเขาจะตองตายอยางแนนอน แตจะไมตายเหมือนกับ
คนอื่น ๆ แตจะเหมือนกับผูแทนสวนพระองคของพระเยซูคริสต” 

แลวสิ่งท่ีคาดคิดไวก็ปรากฏเปนจริงขึ้นมา เม่ือลูวุมพรอมกับนักโทษอีกสองคนคือพันโท เอริ
นาโย โอรึมา รัฐมนตรีของแผนดินและแหลงน้ํา และชารล โอบธ-โอฟุมบี รัฐมนตรีเฉพาะกิจ
ภายในประเทศตางก็ถูกเรียกออกไป 

เซลล-เมท อะปอลโล ลาโวโคซึ่งถูกคุมขังอยูในหองขังมรณะใตดินอันโสโครกของอามินท่ีกา
ปาลา เลาถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับอารคบิชอพกับรัฐมนตรีท้ังสองภายหลังจากทีพ่วกเขาออกไปจากกรง
ขังนั้นวา 

“เราท้ังหก ซึ่งรวมทั้งสามคนนั้นดวยไดถูกนําตัวไปยังบริเวณที่ทําการฟารวกมินาวา (ท่ีทําการ
ใหญ) อันเปนท่ีท่ีอามินกําลังรอคอยอยู” ลาโวคากลาววา “ท่ีนั่นเราถูกโบยตีอยางโหดเห้ียม” 

เขาพูดตอไปวา เฉพาะอารคบิชอพและรัฐมนตรีท้ังสองเทานั้นท่ีอีดี้อามินสั่งใหเขาไปพบในท่ี
ทําการนั้น เราตางก็ไดยินเสียงอามินกลาวคาดโทษพวกเขาวา “ผมรูวาพวกคณุไดวางแผนท่ีจะกาํจดัและ
คว่ํารัฐบาลของผม” และในเวลาเดียวกันเราก็ไดยินเสียงปฏิเสธของพวกเขาและเสียงโบยกระหน่ําตี ดู
เหมือนวาจะเปนแสเสนใหญพอประมาณ หลังจากนั้นสักแปดหรือสิบนาทีเราก็ไดยินเสียงปนดังสนั่น
ขึ้น เราพากันกระวีกระวาดลงไปยังขางลางอยางเรงรอน หนวยยามรักษาการณเตือนเราวา ถาหากวาเรา
ปากโปงพูดถึงสิ่งท่ีไดเกิดขึ้นนี้ เราก็จะถูกถลกหนังท้ังเปน” 

หลังจากนั้นไมนานนัก ลาโวโคบอกวาหนวยยามรักษาการณก็มาอีก “เขาบอกเราวา ‘วีรบุรุษ’ 
แหงคริสตจักรของอูกันดาและรัฐมนตรีทั้งสองตายแลว และวันตอไปก็จะเปนรอบของเรา” 

ดาน วุดดิ่ง ผูเปนสหายรวมแนวของขาพเจาไดเขียนถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายในวันนัน้ไดอยาง
จัดเจนไวในหนังสือของเขาช่ือ อูกันดา โฮโลคอสท (เขียนรวมกับเรยบารเนตต) เขาเขียนวา ลูวุมนั่ง
เผชิญหนาบนเกาอี้โซฟาตรงกันขามกับประธานาธิบดีอยางอาจหาญ 

“คุณไดอธิษฐานเพ่ือใหอูกันดามีความสงบสุข” อามินกลาวเสียงกรรโชก “นัน่เปนการแสดงวา
บางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นคุณรูวาจะมีการนองเลือดในอูกันดา” 

ลูวุมกลาวอยางหนักแนนวา “ผมไดอธิษฐานอยูเสมอเพ่ือใหอูกันดามีความสงบสุข” 
แตในสิ่งท่ีไมเปนความจริงนั้นอารคบิชอพจะไมยอมรับเห็นดวย “ผมไมไดยุงเกี่ยวกับเร่ือง

อาวุธยุทธภัณฑ ผมขอพูดยํ้าอีกวา ผมไมไดมีสวนพัวพันในเร่ืองพรรคนั้น” 
“แตเราไดเขาไปในบานของคุณ และไดยินคุณเทศนาวาพระเจาจะชวยใหอูกันดารอดปลอดภยั

จากการนองเลือด” ประธานาธิบดีกลาวขึ้น 
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ในระหวางการซักสอบสวนนั้น อารคบิชอพปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อยอมรับสารภาพ จึงถูกสั่งให
นอนราบลงกับพ้ืน แลวทหารสองคนก็กระชากเสื้อคลุมของเขาออกและโบยตีอยางรุนแรง หลังจากถกู
โบยตีอยางแสนสาหัสแลว ลูวุมก็เร่ิมอธิษฐานอยางเงียบสงบ เสียงของเขาแทบจะเปนเสียงกระซิบ การ
กระทําเชนนี้ย่ิงทําใหอามินเกิดอารมณคลั่งแคนถึงกับตองตะโกนอยางวิปลาศและเกร้ียวกราดปาเถื่อน 
ใชภาษาอยางหยาบคาย จากนั้นก็พุงหมัดตรงเขาใสอารคบิชอพ และรองบอกใหทหารอะโคลีผูหนึ่ง
ภายในหองซึ่งมาจากเผาเดียวกันกับอารคบิชอพวา “ฆามัน ฆามัน” ทหารคนนั้นมีอาการสั่นสะทาน
พรอมกับเล็งปนยิงไปยังตนขาของอารคบิชอพ ในเวลาเดียวกันนั้นอามินกค็วักลวงปนสัน้ออกมายงิสาด
ไปท่ีใบหนาของลูวุม กระสุนพุงเขาไปในปากของอารคบิชอพทันที ในขณะที่กําลังกมศีรษะและเอี้ยว
คอหันขางอยูแลวทหารยามรักษาการณก็กระโจนเขาไปในหองและเล็งปนย่ิงไปท่ีโอรือมาและโอบท-
โอฟุมอยางเมามัน อามินก็ตะลึงงันไปกับสิ่งท่ีตัวเองไดกระทําไป จากนั้นก็โทรศัพท แตไมทราบวา
โทรศัพทไปหาใครวา “ผมเกิดอารมณเสียอยางสุดกลั้น จึงไดยิงอารคบิชอพตายไปเสียแลว ชวยไมได
จริง ๆ” 

ความกลาหาญเม่ือยามเผชิญหนากับความตายของจานานิลูวุมไดกระตุนใหบรรดาผูเช่ือมีกาํลงั
เพ่ิมขึ้นอยางเอนกอนันต 

รางอันไรวิญญาณของจานานิผูมีวัยหาสิบสองปถูกเคลื่อนยายไปยังมัควีนีท่ีเปนหมูบานของเขา
เองโดยสมุนของอามิน ท่ีพํานักของเขาเปนกระทอมท่ีมีผนังฉาบดวยดินโคลน และหลังคามุงจาก ซึ่ง
ต้ังอยู ณ ใจกลางของท่ีราบอันแหงแลงและตัดขาดจากลําน้ําใด ๆ ท่ีบานนั้น มารดาผูเฒาของจานานิ
บอกกับพวกทหารวา “ลูกชายของฉันเปนคริสเตียน เขาควรจะถูกฝงไวท่ีสุสานของคริสตจักรทองถิ่น 
ไมใชที่นี่” 

พวกทหารจึงนําโลงซึ่งบรรจุซากสังขารนั้นไปยังคริสตจักรท่ีอยูบนเนินเขาเล็ก ๆ เพ่ือทําการ
กลบฝงอยางรีบเรง มิลดเร็ด บราว ผูเปนศาสนทูตจาก วิเตอรราน บริติช ซึ่งทํางานอยูในเขตนัน้ ดวยการ
แปลหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรเปนภาษาอะโคลีใหกับหอพระคริสตธรรมไดอธิบายวา “พวกทหาร
พากันขุดหลุมกันอยางจริงจัง แตเนื่องจากดินแข็งเปนดานมากจึงไมอาจขุดใหเสร็จกอนพลบค่าํได และ
จะเสร็จเรียบรอยไดในวันรุงขึ้น เพราะฉะนั้น โลงศพจึงตองปลอยไวภายในโบสถตลอดท้ังคืน” 

เพราะเหตุความแข็งแกรงของดินนั้นเอง จึงทําใหกลุมผูเช่ือที่หาวหาญในมัควีนีมีโอกาสชมดู
อารคบิชอพของพวกเขาเปนคร้ังสุดทาย ผูเช่ือจํานวนหลายคนไดเห็นลูวุมเติบโตและเจริญเปนผูนําท่ี
โดดเดน 
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บราวน ศาสนทูตสตรีสาวผูนั้นบันทึกไวตอไปวา “ในขณะท่ีโลงศพตั้งอยูภายในโบสถ เหลาผู
เช่ือตางก็พากันเปดฝาโลงออกดูเพ่ือทําความแนใจวาซากสังขารนั้นเปนอารคบิชอพอันเปนที่รักของ
พวกเขาจริงหรือเปลา เนื่องจากเขาไมเช่ือในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น อยางกระทันหัน เชนนั้น” 

งานฝงศพจัดมีขึ้นในวันรุงขึ้น ณ หมูบานนั้นซึ่งอยูหางไกลใจกลางทางเหนือของกูลูเจ็ดสิบ
ไมล “ภายในโบสถก็ลนหลามไปดวยผูคน” ทานอาจารยกีเด้ียน โอโบมา ผูชวยบิชอพของอูกันดาเหนอื
ระลึกถึงงานฝงศพคร้ังนั้น “เหลาผูเช่ือตางก็ไมหวั่นเกรงตออันตรายอันใด และถึงกับประกาศกับพวก
ทหารและพูดในระหวางพวกเขาเองวา “ถาหากวานี่เปนเวลาของความตายก็ขอใหเราพรอมทีจ่ะตาย แต
ถาหากวาเปนเวลาของการอยูและดํารงชีวิตตอไป เวลานี้ก็จะเปนเวลาของการเปนพยานของคริสเตียน
อันเขมแข็ง” 

“และคําพยานที่เขากระทําก็คือ เขาพากันเฝาท่ีฝงศพซึ่งปกคลุมไวดวยหญาอยูตลอดท้ังคืน” 
“เขาพากันรองเพลงและขอบพระคุณพระเจาสําหรับชีวิตของจานานิ และหลับนอนเฝาอยูทีน่ัน่

อยางไมเกรงฟากลัวดินท้ังกลางวันและกลางคืน และบรรดาคริสเตียนประจําทองถิ่นก็นําอาหารมาให
รับประทานเพ่ือชวยชูกําลังพวกเขา” 

และในชวงเวลาที่เหลาผูกลาท้ังชายหญิงกําลังเสี่ยงชีวิตดวยการรําลึกถึงอารค บิชอพอันเปนท่ี
รักของพวกเขาอยูนั้น หนังสือพิมพ “เสียงอูกันดา” ซึ่งอยูในการควบคุมของรัฐบาลก็แจงมาวา 
ประธานาธิบดีอามินไดประกาศตัวเปนจักรพรรดิและโอรสของพระเจาแลว 

การขมเหงที่อิหราน 
อีดี้ อามิน เปนชาวมุสลิม และการท่ีเขาเขนฆาคริสเตียนอยางเอิกเกริกนั้นก็ไดรับกําลัง

สนับสนุนอยางมากจากบรรดาประเทศของชาวมุสลิม บัดนี้ สาวกผูบาคลั่งของอิสลามตางก็คุกคามขม
เหงคริสตจักรอยางเมามัน สิ่งเหลานี้ไดบังเกิดขึ้นท่ีอิหรานแลว เม่ืออะคายา โตลาห โคไมนี ขึ้นกุม
อํานาจในเดือนกุมภาพันธ 1979 อาริสโต ซาเยห ผูนําของแองกลิกัน ในไซปรัสก็ถูกฆาตรกรรมใน
สภาพท่ีคอหอยถูกเชือดเฉือนขาดไปและคดีอาชญากรรมรายนี้ก็ยังมืดมนอยู 

อีกไมกี่เดือนตอมา พวกเจาหนาท่ีของชาวมุสลิมก็เขาลอมโรงพยาบาลและโรงเรียนสาํหรับเดก็
ตาบอดของแองกลิกันในดิสฟาอาน และขูใหผูเช่ือบอกและพาไปเอาทรัพยท่ีซอนรักษาไว 

ในคืนหนึ่งของเดือนตุลาคม 1979 มีมือปนสองคนบุกเขาไปในหองนอนของฮสัสนั บาระนาบา 
เดคานิ-แทฟติงผูเปนบิชอพของแองกลิกันและนางมากาเรตภรรยาชาวบริติช ของเขาในอิสฟาฮานแลว
รัวปนพนใสอยางไมลืมหูลืมตา กระสุนปนสี่นัดทะลวงเขาไปในหมอนท่ีอยูแนบชิดกับศีรษะของ
บิชอพ แตเขาก็รอดพนปลอดภัยไดอยางนาประหลาด แตภรรยาของเขาถูกกระสุนปนเขาที่บริเวณแขน 
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ทานบิชอพผูเปนประธานของเซนทรัลซีนอดรวมท้ังชาวแองกลิกันท้ังสิ้นจึงตองหลบหนีไปอาศัยอยูใน
ไซปรัส 

ยีน วัดเดลล เลขาฯ ชาวอังกฤษของบิชอพยังอยูทางหลังที่นั่น แลวในวันท่ี 1 ของเดือน
พฤษภาคม 1980 มือปนกลุมหนึ่งไดฮือกันเขาไปคนหาเจาหนาท่ีทําการของแองกลิกันยังบานของเธอ 
และไดเคนคอสาดกระสุนใสที่ทรวงอกทําใหเธอไดรับบาดเจ็บอยางสาหัส อีกเพียงอาทิตยตอมา บาห
รามหนุมวัย 24 ป ซึ่งเปนบุตรของบิชอพก็ถูกพิฆาตดวยปน กระสุนถูกบริเวณศีรษะและหนาอกอยางนา
อนาถ 

ในคัมภีรโกหรานเองก็ยอมรับและเห็นพองดวยวา คริสเตียนก็เปน “ชนของคัมภีร” นอก
เหนือกวานั้น รัฐธรรมนูญใหมของอิสลามก็รับรองและใหเสรีภาพแกศาสนาท้ังสอง แลวเหตุใดชาว
มุสลิมจึงพยายามขุดรากถอนโคนบรรดาคริสเตียนผูเชื่อใหสิ้นจากประเทศของเขา 

มากาเรต เดคานิ-แทฟติ ภรรยาของบิชอพชาวอิหรานใหคําตอบวา “เพราะสมาชกิสวนมากของ
เราเปนผูกลับใจมาจากชาวมุสลิมนั่นเอง” 

การขมเหงภายในครอบครัว 
การกดขี่บีบคั้นเกิดขึ้นไดหลายทางดวยกัน อาจจะมาจากทางฝายการเมืองหรือทางศาสนา แตก็

มาจากผูท่ีทานรักไดเชนกัน ขาพเจายังจําไดถึงครอบครัวหนึ่งซึ่งทุก ๆ วัน ผูเปนบิดาก็จะเดินโซเซ
กลับมาบานดวยความเมามาย และการประพฤติของเขาทําใหครอบครัวขาดความสุขมากยิ่ง เมื่อเขายัง
ตกอยูในสภาพนั้นก็จะทะเลาะกับภรรยาอยูเปนนิจสิน ทั้งใชคําพูดหยาบคายและตบตีอยางบาบิน่ ทําให
ผูเปนภรรยาตองทุกขยากลําบากมาก และมีอิทธิพลควบคุมมาถึงพวกลูก ๆ ดวย 

บุตรสองคนไดดําเนินตามรอยของผูเปนบิดาดวยการประพฤติอันเลวทราม และบุตรท่ีเหลือ
นอกนั้นก็อยูกับมารดาที่บาน ท้ังลูกและพอจะพากันกลับมาบานในสภาพท่ีเมาหวัราน้าํ ไมตองคดิเลยวา
แมบานจะรูสึกเจ็บปวดใจมากขนาดไหน 

วันหนึ่งลูกคนโตไดมารับเช่ือในพระเยซูคริสตใหเปนองคพระผูชวยใหรอด ชีวิตของเขาไดรับ
การเปลี่ยนแปลงใหมอยางหนามือเปนหลังมือ เม่ือกอนเขามักจะไปเตร็ดเตรมั่วสุมอยูตามไนทคลับใน
บาร เดี๋ยวนี้เขาไปท่ีโบสถ เมื่อเขาอยูท่ีบานเขาก็เปนพยานชีวิตใหมในพระคริสตทั้งโดยทางคําพูดและ
การกระทํา พอของเขาก็จะหัวเราะเยาะและเรียกเขาวาเปนผูชายหนาตัวเมีย และไมใหเงินเขาใชอกี “แก
ไมจําเปนตองไดรับเงินนี้อีกเพราะแกเลิกกินเหลาแลว” พอพูดขึ้นพรอมกับสงเงินขามเลยไปใหกับ
นองชายซึ่งยังด่ืมเหลาอยู “อยางนอยมันก็ซื้อเหลากินไดเปนพิเศษดวยเงินจํานวนนี”้ พอพูดเสริมขึน้ดวย
เสียงอันโออวด 
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เม่ือเวลารับประทานอาหาร ลูกชายคนโตก็จะอธิษฐานขอพระพรจากพระเจา แตนองชายกบัพอ
ก็จะพากันเยยหยันและรองโหอยางถากถาง เม่ือเขาขอรองใหเงียบทําการคารวะพระเจาในขณะที่เขา
อธิษฐาน พอก็ยอนมาวา “แกคิดวาแกเปนใครวิเศษมาจากไหน ทําไมเราจะตองเงียบเพราะความเช่ืออนั
โง ๆ ของแก พระเจาของแกหูหนวกจึงไมไดยินเสียงแกพูดหรือ พระเจาของแกควรจะต้ังใจฟงดี ๆ 
หนอยนะ” 

นี่เปนการขมเหงมาจากภายในบานของเขาเอง เขาจะตองยืนหยัดอยูตามลําพัง แมวาเขาจะถูก
เหยียดหยามมากแตก็ยังสัตยซื่อตอพระเยซูและพบกับมิตรภาพของครอบครัวใหมอยางแทจริงท่ีโบสถ 
และพบกับพวก “พ่ีชายนองชาย” และ “พี่สาวนองสาว” ซึ่งหอมลอมเขาอยูดวยความรักและเห็นใจ 

ถาหากเราติดตามและเชื่อฟงพระเยซู โลกก็จะเกลียดชังเรา เราจะหลีกเลี่ยงจากการขมเหงและ
การเกลียดชังไดก็โดยการปกปดความเช่ือเอาไวแตในใจและดําเนินชีวิตเหมือนกับโลก ซึ่งความเช่ือ
เชนนั้นก็เปนความเช่ือท่ีตายแลว เพราะเราไมควรท่ีจะปดซอนความเช่ือของเราไว “จงใหชีวิตของทาน
สองสวางแกคนทั้งปวง...” (มัทธิว 5:16) เราไดรับคําสั่งใหทําเชนนั้น 

ชายหนุมคนหนึ่งถูกเรียกตัวไปเปนทหาร เม่ือการหยุดพักคร้ังแรกของเขา เขาก็กลับไปบาน 
แลวผูรับใชของพระเจาซึ่งประจําอยูถิ่นนั้นก็เชิญเขาไปคุยกัน หลังจากท่ีสนทนากันไปไดสักหนอย 
นักเทศนไดถามทหารคนนั้นวา เม่ือเขาเปนพยานเร่ืองความเช่ือแลวไดรับปฏิกิริยาโตตอบประการ
ใดบาง ทหารคนนั้นตอบอยางนาแปลกใจวา “ไมเลย ไมรับปฏิกิริยาอะไรเลยพวกเขายังสังเกตไมออก
เสียดวยซ้ําไปวาผมเปนคริสเตียน” ความเช่ือของเราจะตองเปนท่ีประจักษตอสายตาของคนอื่น การ
ยอมรับของเราจะตองเปนท่ีไดยิน และย่ิงกวานั้น แบบลีลาชีวิตของเราจะตองสอดคลองรับรองความ
เช่ือและการยอมรับนั้น 

คริสเตียนเทอรโมมิเตอรหรือคริสเตียนเทอรโมสแทต 
คริสเตียนจํานวนมากเปนเหมือนเคร่ืองเทอรโมมิเตอร (ปรอทวัดอุณหภูมิ) อุณหภูมิของเขาจะ

ขึ้นก็ตอเม่ือมันรอนและมันจะเย็นลงก็ตอเม่ือมันเย็น การประชุมรวมกันมักจะเปนสิ่งท่ีทําใหเขาเกิด
ความรอน เขาจะรองเพลง อธิษฐานและดูเหมือนวามีจิตวิญญาณท่ีสูงสงมาก จนกระท่ังมาถึงวันหนึ่ง 
พวกเขาตองเขาไปอยูรวมกับกลุมคนท่ีไมเปนคริสเตียน ปรอทชีวิตของเขาก็จะลดลงมายังระดับของ
โลกอยางรวดเร็ว คริสเตียนปรอทจะดัดแปลงชีวิตของตัวเองใหเขากับสถานการณท่ีอยูลอมรอบ 

คริสเตียนควรจะเปนเหมือนเคร่ืองเทอรโมสแทต (เครื่องควบคุมอุณหภูมิ) เทอรโมสแทตจะไม
ดัดแปลงตัวเองใหเขากับสภาวะแวดลอม แตจะควบคุมอุณหภูมิใหอยูคงท่ีเสมอฉันใด คริสเตียนก็ควร
จะควบคุมอุณหภูมิฝายวิญญาณท่ีอยูรอบกายของเขาฉันนั้น ถาเขาสามารถกระทําดังนี้ได เขาก็จะถูก
วิพากษวิจารณหรือถูกเกลียดชัง แตการขมเหงเชนนั้นจะเปนสัญญลักษณของการเปนสาวกท่ีแทจริง 
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“ทานทั้งหลายจะเปนสุขเม่ือคนท้ังหลายจะเกลียดชังทาน....และจะประนามทาน....เพราะทานเห็นแก
บุตรมนุษย ในวันนั้นทานท้ังหลายจงช่ืนชมยินดี และเตนโลดดวยความยินดี” (ลูกา 6:22) ไมเคยมีท่ีใด
ในพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีบอกวาการขมเหงจะเปนสัญญลักษณของความพายแพ เพราะแทท่ีจริงแลว
การถูกกดขี่ขมเหงเพราะตองรักษาความเช่ือเพ่ือผูหนึ่งก็ถือวาเปนสิ่งท่ีมีเกียรติ 

คริสเตียนชนิดเครื่องเทอรโมมิเตอร (ปรอท) จะไมไดรับการขมเหงใด ๆ เลย คริสเตียนชนิดนี้
เปนคริสเตียนเม่ือเขาอยูรวมกับคนท่ีเช่ือ แตเม่ือเขาอยูทามกลางฝูงคนท่ีไมเปนคริสเตียนเขาก็กระทํา
เหมือนกับผูที่ไมเปนคริสเตียน และโลกก็จะไมประนามพวกเขา และเขาก็จะไมใหพระเจาไดรับเกียรติ
แตอยางใด 

เมื่อมีการขมเหงมา 
เราจะใชทาทีอยางไร เม่ือมีการขมเหง พระคริสตธรรมคัมภีรไดใหขอแนะดังนี้ : 
1.อยากลัว เราไมจําเปนตองกลัว เพราะพระเจาทรงหวงใยเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาของ

การทดสอบและการขมเหง 
2.การขมเหงเปนเคร่ืองหมายของการเปนสาวกท่ีแทจริง คริสเตียนไมเปนเหย่ือของสภาวะ

แวดลอม 
3.การขมเหงนั้นเปนการกระทําแกพระเยซูไมใชคริสเตียนเรา เม่ือเซาโลขมเหงคริสตจักรนั้น 

พระเยซูตรัสวา “เจาขมเหงเราทําไม” (กิจการ 9:4) 
4.จงช่ืนชมยินดีแมวามีการขมเหง “ทานทั้งหลายจงช่ืนชมยินดีในการท่ีทานไดมีสวนรวมใน

ความทุกขยากของพระคริสต แตถาผูใดถูกการรายเพราะไดมีชื่อวาเปนคริสเตียน ก็อยาใหผูนั้นมีความ
ละอายเลย แตใหถวายพระเกียรติเพราะช่ือนั้น” (1 เปโตร 4:13, 16) 

5.จงอธิษฐานขอความกลาหาญ ในเวลาท่ีมีการขมเหง เมื่อพวกสาวกไดรับการขมเหง เขาก็
อธิษฐานขอความกลาหาญในการประกาศพระวจนะ (กิจการ 4:24-30) นับเปนคําอธิษฐานท่ีควรคาแก
การจดจําย่ิง เพราะมันไมใชคําอธิษฐานท่ีเต็มไปดวยความสลดใจทอถอย หรือขอใหความขมเหงเคลื่อน
ผานพนไปเสีย แตเปนคําอธิษฐานขอฤทธิ์อํานาจและเขาก็ไดรับ จึงพากันประกอบไปดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และพูดดวยใจกลาหาญ 

6.อยาประหลาดใจเม่ือมีการขมเหงมา “บาวมิไดเปนใหญกวานาย ถาเขาขมเหงเราเขาก็จะขม
เหงทานดวย” (ยอหน 15:20) “อยาประหลาดใจท่ีทานตองไดรับความทุกขยากอยางแสนสาหัส....
เหมือนหนึ่งวามีเหตุการณอันประหลาดไดเกิดขึ้นกับทาน (1 เปโตร 4:12) 

7.การขมเหงเปนประโยชนพิเศษ “เม่ือเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาวาราย....เพราะเราทานก็
เปนสุข” (มัทธิว 5:11) “ในวันนั้นทานทั้งหลายจงช่ืนชมและเตนโลดดวยความยินดี...” (ลกูา 6:23) แมวา
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การขมเหงนั้นจะแปลกและใหมปานใด ปฏิกิริยาของเราควรจะตรงตามพระคัมภีร คือ “สรรเสริญพระ
เจาสําหรับการขมเหง!” 

คนจํานวนมากเม่ือตองประสบความลําบากเพราะความเช่ือก็มักจะพากันพูดวา “ทําไมพระเจา
จึงปะทะโจมตีฉันอยางนี้หรือทําไมฉันจึงลําบากลําบนอยางนี้หนอ” แทนท่ีเขาจะมองดกูารขมเหงนัน้วา
เปนประโยชนพิเศษ พญามารจะจูโจมเฉพาะผูท่ีมีชีวิตอยูในความเชื่ออยางแทจริงเทานั้น 

ยอรจซึ่งเปนหัวหนาคนรับใชท่ีบานอังกฤษอันโออา เปนบุคคลผูหนึ่งในทามกลางจํานวนคน
เหลานั้นท่ีคร่ําครวญถึงความเปนจริงท่ีวาตนเองกําลังถูกทดลองและกดขี่รังควานจากพญามารวันหนึ่ง
เขาปรับทุกขกับผูเจานาย 

“ทานครับ ฝนรายยังคงอยูกับกระผมอยู และมันเปนความฝนท่ีมาจากพญามารเองอยาง
แนนอน” เขากลาวขึ้น 

นายจางของเขาหัวเราะขึ้น “เพราะเหตุนั้นเองฉันจึงเปนคนท่ีโชคดี ยอรจ ฉนัไมไดเชือ่เร่ืองพระ
เจาหรือซาตาน ฉันจึงไมมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองนั้น” 

การสนทนานี้เกิดขึ้นท่ีทุงหญาอันโลงแจงเปลาเปลี่ยวของอังกฤษเหนือ ขณะที่เจานายบริติช
กําลังออกไปลาสัตว และยอรจก็ไดติดตามไปดวยในฐานะเปนผูแบกปนและดูแลสุนัขไลเนื้อ 

เขาจองมองดูเจานายของเขาอยางจดจอขณะที่กําลังเล็งปนยิงนกสองตัวติด ๆ กัน นกตัวหนึ่ง
หมุนตัวงอหลนลงสูดินและตายแนนิ่งอยูหางออกไปราว ๆ หนึ่งรอยหลา อีกตัวหนึ่งก็ถูกกระสนุปนแต
ไมบาดเจ็บสาหัสนัก มันจึงกระพือปกบินอยางสุดกําลัง แตในท่ีสุดก็รวงตกลงมาพ้ืนดินแตยังไมตาย 

“โรเวอร รีบตามนกตัวนั้น” เจานายสั่งแกสุนัข ซึ่งขณะเดียวกันมันก็ไดกระโจนพรวดไปทางท่ี
นกตกลงมาแลว ในอึดใจเดียวมันก็คาบนกกระดิกหางกลับมาอยางภาคภูมิ 

“ไมใชอยางนั้น แกนี่มันชางโงจริงเชียว ฉันตองการใหแกไปตามกําจัดเจานกตัวที่ยังเปนอยู
ตางหาก” 

ยอรจมองดูผูเปนเจานายพรอมกับพูดวา “เดี๋ยวนี้ผมเขาใจแลววา ทําไมพญามารจึงตองการผม
แตไมตองการทาน” 

เราก็เชนเดียวกัน เม่ือตายฝายวิญญาณแลว เราก็อยาไดหวังวาซาตานจะสรางปญหาอะไรใหเลย 
แตถาเรายังมีชีวิตอยูอยางสดช่ืน เราก็ทําใหพญามารตองปวดหัวหนัก เพราะฉะนั้นมันจึงพยายามทุก
วิถีทางท่ีจะจูโจมใสเราเทาท่ีเปนไปได 

และเราไมควรจะใสใจกังวลเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ตรงกันขามเราควรจะตระหนักดีวา นี่เปน
เคร่ืองหมายของการเปนคริสเตียนท่ีแทจริง และเปนสาวกท่ีไมแปลกปลอม 
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บทที่ 2 ขอคิดสวนตัว 
1.อะไรเปนเหตุผลของการท่ีคริสเตียนตองทนทุกขตอการทดสอบและการขมเหง (ยอหน 

15:18-21, กิจการ 9:4, 5) 
2.เพราะเหตุใดผลสุดทายคริสเตียนจึงตองละท้ิงพระคริสต (มัทธิว 13:18-23) 
3.เราควรจะมีทาทีอยางไรตอผูท่ีขมเหงเรา (มัทธิว 5:44, ลูกา 23:24) 
4.พวกสาวกอธิษฐานวาอยางไรเม่ือเขาไดรับการขมเหง (กิจการ 4:27-31) 
5.จงบรรยายถึงความทุกขยากและชัยชนะท่ีกลาวไวในพระธรรมโรม 8:31-39 และเราจะ

นํามาใชในชีวิตของเราไดอยางไร 
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บทท่ี 3 พระวิญญาณบริสุทธ์ิและการขมเหง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนขุมพลังของคริสเตียน โดยเฉพาะเม่ือมีการขมเหงและเวลาท่ีตองการ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความแกลวกลามากท่ีสุด พวกอัครทูตตางก็ไดรับประสบการณเชนนี้
กัน กอนวันเพนเทคอสตพวกสาวกจะเกรงกลัวพวกยิว แตหลังจากเพนเทคอสตแลวพวกยิวกลับกลัว
เกรงพวกสาวก เมื่อพวกสาวกประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต พวกเขาก็
แปรเปลี่ยนจากคนท่ีขลาดกลัวมาเปนคนท่ีกลาหาญ 

กอนเพนเทคอสต สาวใชจําไดวาเปโตรเปนสาวกของพระเยซูคนหนึง่ แตความกลวัทําใหเขาจาํ
ใจตองปฏิเสธพระอาจารยของตนเสีย แมวาจะตั้งใจเอาไวอยางดีท่ีสุด ก็ไมอาจทําไดอยางท่ีเขาโออวด
เอาไว กอนท่ีพระเยซูจะถูกจับกุมเปโตรกลาวอยางเด็ดเดี่ยววาจะไมปฏิเสธพระองคและเต็มใจยินดีท่ีจะ
พลีชีพเพ่ือพระองค แตอีกเพียงไมกี่ชั่วโมงตอมา เขาก็ไดปฏิเสธพระองคมากถึงสามคร้ัง เพราะเขากลัว
วาจะตองตายเพราะพระองคเปนเหตุ คุณคาของการเปนสาวกนั้นราคาสูงมากย่ิง : “คนนั้นขาไมรูจัก” นี่
เปนคําตอบของเขา 

เม่ือภายหลังจากเพนเทคอสตเปโตรก็ถูกจําไดอีก : “เม่ือเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับ
ยอหน....ก็ประหลาดใจ และสํานึกวาคนท้ังสองเคยอยูกับพระเยซู” (กิจการ 4:13) เปโตรพูดดวยอํานาจ
และฤทธิ์เดชอยางไมออยอิ่งรีรอ “แตทานท้ังหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน....” (กิจการ 1:8) 

ท้ังเปโตรและสาวกคนอื่น ๆ ตางก็เปนสาวกอันแทจริงของพระเยซู พวกเขารักและเสยีสละเพ่ือ
พระองคอยางมากมาย กอนเพนเทคอสตนั้นตาของเขายังปดมืดมนอยูตอการเสียสละสิ่งท้ังหมด คําวา 
“ขาพเจา” ยังครองบัลลังกใจเขาอยูแทนพระเจาขณะท่ีพระเยซูทรงเตรียมเพ่ือการทนทุกขและการตาย 
พวกสาวกก็ยังพากันโตเถียงกันวาใครจะเปนใหญท่ีสุด (ลูกา 9:46) 

สาวกแบบนี้ยังมีอยูในปจจุบัน แมวาเขาอยูในวิถีแหงความศรัทธา แตเขากไ็มไดดําเนนิชีวิตเพ่ือ
ถวายพระเกียรติแดพระคริสต แตกลับใหเกียรติแกตัวเอง และทําความพึงพอใจใหกับตัวของเขาเอง ไม
วาภายในคริสตจักรหรือหนาท่ีการงาน เขาจะตองพิชิตอยูเหนือผูอื่นเสมอ ผูใดก็ตามท่ีกลาแข็งขอมี
ความคิดเห็นแตกตางออกไป ก็จะตกเปนท่ีครหานินทาและดูหม่ินถากถาง 

ในคืนวันหนึ่งของฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ อาเธอรสคอปเปนเฮอรนักปราชญชาวเยอรมันผู
ชอบสังเกตพินิจดูธรรมชาติไดบังเอิญเห็นเมนสองตัวกําลังสั่นระริกอยูดวยความหนาวมันจงึพยายามคบื
คลานเขาไปหากันอยางใกลชิดเพ่ือจะไดความอบอุนจากซึ่งกันและกนับาง ขณะท่ีสตัวซึง่มีขนอนัแหลม
คมท้ังสองถูกตองตัวกันนั้น ขนของมันก็ท่ิมแทงตัวตรงขามกอใหเกิดความเจ็บปวดนักจึงตองหดตัว
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กลับไปและพยายามอีกในเวลาตอมาอยูเชนนั้น สคอปเปนเฮอรใหขอสังเกตวา คริสเตียนก็ประพฤติไม
ผิดอะไรกับเมนนั้น แมวาพวกเขารูวาจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันแตเม่ือมาใกลกันตางฝายตางก็ทํารายซึง่
กันและกัน 

พระเจาไมทรงประสงคท่ีใหคริสเตียนดําเนินชีวิตอยูเพ่ือตัวเอง แตทรงตองการใหเราสามัคคี
ธรรมกันและไมทํารายกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นท่ีทําใหสําเร็จได “เราท้ังหลายไดรับบัพติศมา
โดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกันและพระวิญญาณองคเดียวนั้นซาบซานอยู” (1 โครินธ 
12:13) 

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถท่ีจะอยูรวมกันไดและถวายพระเกียรติแดพระเจาได โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีประสบการณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ไมวาทานจะเปนคนจีน 
นิโกร อินเดียหรือคอเคเซี่ยน พื้นฐานของความสามัคคีไมไดอยูที่หลักขอเช่ือ ผิวพรรณ วัฒนธรรมหรือ
ศักด์ิ ฐานะแตขึ้นอยูกับชีวิตใหมในพระเยซูคริสต ถาทานอยูอยางปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทานก็
จะมีแตความเจ็บปวดรวดราว 

คืนวันท่ีพระเยซูถูกหักหลังทรยศ พวกสาวกปฏิเสธไมยอมลางเทาใหกัน เพราะแตละคนก็
ตองการเปนคนสําคัญและย่ิงใหญ และไมเขาใจวาคนท่ีเต็มใจเปนผูนอยที่สุดก็จะไดเปนผูใหญท่ีสดุ จน
ในท่ีสุดพระเยซูเองก็ตองกลายมาเปนคนรับใช 

กอนหนานั้นเพียงไมกี่วัน อัตรทูตยอหนทําตัวเปนผูแยกลัทธินิกาย “พระอาจารยเจาขา พวกขา
พระองคเห็นผูหนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค และขาพระองคก็หามเขาเสีย เพราะเขาไมตาม
พวกเรามา” (ลูกา 9:49) ขาพเจาขอกลาวอยางตรงไปตรงมาวา แมวาพวกสาวกจะเปนผูแยกพวกแยก
คณะ แตก็ยังไมประพฤติตัวเลวทรามดังกับผูเช่ือในยุคปจจุบันนี้ บางคนอยางนอยพวกเขาขับผีออกได 
และคริสเตียนหลายคนในทุกวันนี้ท่ีทําเชนนี้ไมไดก็จะพากันวิจารณกันอยางแหลมคมตอผูท่ีสั่งสอน
เชนนั้นอยางกระตือรือรน ท่ีนายินดีก็คือพวกสาวกรูจักกับความเปนจริงของอํานาจมืด แตคําคัดคาน
ของเขาก็เปนเพราะผูท่ีทําการอัศจรรยไดคนนั้นไมไดเปนคนในพวกเดียวกันกับเขา 

“เขาไมตามพวกเรามา” เปนคําขวัญของผูท่ีชอบแยกลัทธินิกายซึ่งพระวญิญาณบริสทุธิเ์ทานัน้ท่ี
รักษาเยียวยาโรคนี้ไดเพราะเม่ือพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามาควบคุมเรา ความคดิของเรากจ็ะแผขยายกวาง 
และจะไมมีคําวา “คริสตจักรหรือประเพณีของเรา” อีก แตเพื่อพระสิริและพระเกียรติของพระเยซคูริสต 
การถวายพระสิริแกพระเยซูเปนวัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหบุตรของพระเจาพากนักระทาํ 
การยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาควบคุมอยางสิ้นเชิง เปนแนวทางของการต้ังม่ันคงอยูไดในเวลาท่ีมี
การขมเหง 
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บุตรของพระเจา ทุกคนตางก็ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว (เอเฟซัส 1:13) แตนี่ไมได
หมายความวา เราจะยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเหนือเราเองอยางอัตโนมัติเลย ประสบการณ
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของหลายคนลดนอยลงมากกวาแตกอนเม่ือเขาเปนพยานก็จะพูดถงึสิง่ยิง่ใหญท่ี
เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเม่ือครั้งที่เขายังบริบูรณและถูกชโลมดวยฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
อยางทวมทน แตทวาในขณะนี้เลา 

เราจะตองคิดกังวลในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดกระทําในชีวิตของเราขณะนี้มากกวาคิดถึง
สิ่งท่ีเคยเกิดขึ้นกับเราเม่ือหลายปกอนโนน เราจะตองประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 
แตบางคร้ังก็มีสิ่งกีดขวางเกิดขึ้น 

กําจดัสิง่ทีก่ีดขวาง 
วันหนึ่งเม่ือคร้ังท่ียังอยูประเทศลาว ขาพเจาไดไปยังหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในภูเขาซึง่อยูเหนอื

จากหลวงพระบางอันเปนเมืองหลวงออกไปทางทิศเหนือไปไมเทาไร 
แมวาชาวบานแหงนั้นจะไมมีเขื่อนกั้นน้ํา แตก็ไดออกแบบระบบการนําน้ํามาใชไดอยางดีเดน 

หมูบานนั้นต้ังอยูในหุบเขา และเหนือขึ้นไปบนเนินเขานั้นก็มีน้ําพุอยู และไมมีใครรูวาน้ํานั้นกําเนิดมา
จากท่ีไหน แตเพราะวามันออกมาจากภูเขาพวกเขาจึงพากันเรียกน้ํานั้นวา “น้ําพุภูเขา” น้าํพนุัน้ไดกอตวั
เปนลําธารไหลผานหุบเขา 

แตกระนั้นก็ตามชาวบานไมไดใชน้ําจากลําธารนั้นสําหรับด่ืม เพราะเขามีวิธีอื่นอีกตางหาก
สําหรับการใชน้ําพุนั้นดื่ม จากน้ําพุ น้ําจะพุงลงมารวมเปนแอง และจากนั้นชาวบานไดใชไมไผเปนทอ
น้ําไหลผานทอน้ําไหลผานทอนั้นลงไปยังหมูบานเบ้ืองลาง แตตรงปากทอไมไผที่อยูติดกับแองน้ํามัน 
พวกเขาใชกิ่งไมสานปดไวพอใหน้ําไหลลงได การทําเชนนี้ก็เพ่ือวาเม่ือสิ่งใดกีดขวางทําใหน้ําไหลลง
ทอไมไดก็จะไดทําการแกไขตรวจได 

เม่ือขาพเจาไปถึงหมูบานนั้นพอดีน้ําหยุดไหล แตน้ําในแองนั้นก็ยังมีอยูอยางบริบูรณ “ไมมี
อะไรเปนปญหา” ผูใหญบานกลาวกับขาพเจา “ธารน้ํายังมีน้ําอยูเต็ม เพราะฉะนั้นทอไมไผจะตองมีสิ่ง
อุดตันอยางแน ๆ” 

เราพากันเดินตามทอไมไผดวยกัน ไมนานนักเราก็พบวากิ่งท่ีสานปดไวก็ยังมีอยูเหมือนเดิม แต
มีกิ่งไมกองอยูอยางหนาแนนทําใหปากทออุดตันและน้ําไมอาจไหลผานทอได 

สําหรับขาพเจาแลว นี่นับเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดท่ีทําใหเห็นถึงการทํางานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ บางครั้งพระองคไหลผานตัวเราไมได แตพระองคก็ยังมีอยูท่ีนั่น แตเพราะมีสิ่งกีดขวางเรา
จะตองกลับไปดูทางน้ําวา มีความบาปอะไรอุดตันเอาไวทําใหเปนอุปสรรคกีดขวาง เราจะตองกาํจัดมัน
ออกไป แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานไดอยางเต็มท่ี 
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เม่ือคริสเตียนถามถึงวิธีการดําเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คําตอบงายมากนั่นคอื จงนาํเอา
สิ่งท่ีผิด ๆ ออกไปเสียจากชีวิตของทาน และจงใหตัวเองมีความวางเปลาแลวเตรียมทางใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เขามา จงสารภาพบาปผิดของทานตอพระเจา เม่ือทานมีความวางเปลาแลวพระวญิญาณบริสทุธิ์
ก็จะชโลมทานดวยฤทธิ์อํานาจและการประทับอยูของพระองค 

คริสเตียนที่เคยประสบกับการขมเหงจะเปนพยานไดอยางดีวาจําเปนอยางย่ิงที่จะประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ บราเดอร เสอบานผู นําคริสตจักรลาวไดถูกกักขังตัวอยูในคายลางสมองของพวก
คอมมิวนิสตเปนเวลาถึงสามคร้ังซึ่งแตละคร้ังก็ไมเหมือนกัน อาทิตยแลวอาทิตยเลา พวกเขาก็พยายาม
ถลุงมอมเมาจิตวิญญาณของเขาดวยการปอนคําสอนและยุยงของการท่ีไมเชื่อวามีพระเจา 

“บางคร้ังผมรูสึกวามันหนักมากแทบจะทนไมไหว” เสอบานซึ่งอดีตเปนนายรอยของกองทัพ
หลวงลาวไดกลาวกับขาพเจา “แตท่ีผมยังกัดฟนทนอยูไดก็เปนเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับ
อยูดวย ขณะท่ีผมกําลังจะหมดกําลังความอดทนคร้ังใดก็มักจะไดยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระองคทรงหนุนเราใจใหผมคิดถึงพระเยซูที่ไดรับการทนทุกขทรมานมากกวาผม พระองค
ทรงกลาวกับผมวาจะคอยพิทักษไมใหผมตองลมลง และนี่เปนการท่ีทําใหผมเต็มดวยพลังและความ
ยินดี ผมรูดีวาผมไมไดอยูโดดเด่ียวแตเพียงผูเดียว เพราะผูทรงเลาโลมทรงประทับอยูดวยเสมอ” 

ภายในคายกักกันนั้น เสอบานไดยินเสียงอันแผวเบาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุเพราะเขาเริม่
เรียนท่ีจะฟงพระสุรเสียงของพระองคในขณะท่ีเขายังมีอิสระเสรีอยู ถาเรายอมจํานนตัวตอพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และเรียนท่ีจะดําเนินดวยฤทธิ์เดชของพระองคในขณะท่ีเรายังมีอิสระอยู แลวพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก็จะทรงนําเราท้ังในปจจุบันและอนาคต 

เสอบานเปนผูประกาศที่รอนรนดังไฟ ขาพเจาเองไดเคยมีโอกาสทํางานรวมกันกับเขาเปนเวลา
หลายป แทท่ีจริงเราท้ังสองก็อยูในเมืองเดียวกัน ไมวาเขาจะไปท่ีไหนเขาก็จะเปนพยานและนําชาวลาว
จํานวนเปนอันมากมารับเช่ือในพระเยซูคริสตเนื่องจากเขาใชอิสรภาพท่ีเขามีอยูนั้นในการทํางานเพ่ือ
พระเจา ดังนั้นเม่ือยามท่ีเขาสูญเสียอิสรภาพและตองอยูในคายกักกัน เขาก็ยังสามารถดําเนินการเปน
พยานในสถานท่ีแหงนั้นได ผูที่อับอายเพราะพระคริสตในขณะนี้ เขาก็จะย่ิงอับอายเพราะพระองค
มากกวาในเวลาท่ีมีการขมเหง ผูท่ีอยูเพ่ือพระองคในขณะนี้ ก็จะอยูเพ่ือพระองคไดตอไปอีกเมื่อมีการ
เยาะเยยดูแคลนและขมเหง 

เสอบานไดเปนพยานกับหนวยยามของพวกคอมมิวนิสตดวย และคนหนึ่งก็รับเช่ือในพระเยซู
คริสตใหเปนองคพระผูชวยใหรอด สิ่งปาฏิหาริยไดบังเกิดขึ้นในวันตอมาเม่ือบรรดาผูนําคอมมิวนิสต
เห็นอยางแนนอนวาไมอาจท่ีจะลางสมองมอมเมาจิตใจของเสอบานได แมวาเขาจะถูกทัณฑทรมาน
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อยางแสนสาหัสเสอบานก็ยังรอดอยูไดท้ังสามคร้ังสามครา และถึงกับยังเปนพยานอยูอยางไมหยุดยั้ง 
ดังนั้นพวกผูนําจึงตัดสินใหประหารชีวิตของเสอบานเสีย 

เจาหนาที่ช้ันสูงของคอมมิวนิสตเทานั้นท่ีจะอยูรวมในหองท่ีเขาประชุมตัดสินนั้นได และท่ี
ประตูก็มีหนวยยามเฝาอยูคนหนึ่งเขาแอบไดยินคําสนทนาเหลานั้นท้ังสิ้น ทหารคนนีเ้ปนคนเดียวกนักบั
คนที่เสอบานไดนําใหเชื่อในพระเจาเม่ือวันกอน และพระเจาไดทรงจัดเตรียมใหทหารคนนี้เปนหนวย
ยามอยูในเวรของเชาวันนั้น เม่ือเขาไดยินสิ่งที่พวกหัวหนาพูดกันนั้น เขาก็มีความหวาดกลัวอยูมากแต
ไมไดปริปากพูดอะไร แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเขาวา “เม่ือวานนี้ เราไดชวยใหเจารอดโดยเสอ
บานและเดี๋ยวนี้เราตองการใหเสอบานรอดอยูโดยเจา” ในคืนวันนั้นทหารยามนี้ก็ชวยพาเสอบาน
หลบหนีออกมาได 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูปลอบประโลมเม่ือมีการขมเหง พระองคไมไดใหเราทนทรมาน
อยางเปลา ๆ แตไดทรงประทานฤทธิ์เดชให เพ่ือวาแมวามีการทดลอง เราก็ยังรักษาความเชื่อไวไดอยาง
สัตยซื่อ 

พระเจาทรงยินยอมใหเราผานการขมเหงเพราะพระองคทรงทราบวา โดยความรักของพระ
คริสตและฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะชวยใหเราเปนย่ิงกวาผูพิชิต แตผูท่ีไมไดดําเนินชีวติดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะท่ีเขายังมีเสรีภาพอยูก็จะรักษาความเช่ือเอาไวไดอยางยากเข็ญในเวลาท่ีมี
การขมเหงคุณคาของการเปนสาวกจะสูงมากนัก 

มีชายสามคนเดินลงไปตามถนนท่ีอยูใกลเคียงกับบานอันงดงามตระการตาหลังหนึง่และเร่ิมสง
เสียงแยงกันวา ในพวกเขานั้นใครกันท่ีเปนเจาของบานหลังนี้ 

ชายคนแรกพูดวา “นี่เปนบานของผมเพราะผมเปนคนสราง” 
“ผิดแลว ไมใชเชนนั้น” ชายคนที่สองแยงขึ้น “นี่เปนบานของผม เพราะผมซื้อเอาไวแลว” 
ชายคนท่ีสามย้ิมแยมขึ้นพรอมกับเสริมวา “นั่นก็ใชแลวแตขณะนี้ผมอาศัยครอบครองอยูใน

บานหลังนี้” 
นี่เปนอุทาหรณอันสวยงามของชีวิตคริสเตียน พระเจาทรงสรางเรา พระเยซูคริสตพระบุตรของ

พระองคทรงซื้อเราไวท่ีไมกางเขน และขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยูภายในเรา 
เม่ือเรายอมมอบตัวแกพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางสิ้นเชิงเราก็จะไดรับความกลาหาญใหมท่ีไมมี

สิ่งใดจะมาดับลงได ขาพเจาหวนนึกถึงเมื่อครั้งท่ีเดินทางไปเย่ียมแผนดินอูกันกากับบราเดอร แอนดรู 
ในสมัยที่อีด้ี อามิน ยังเขยาแผนดินดวยความบาระหํ่าของซาตานอยู 
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ผูเช่ือท่ีเปนสตรีคนหนึ่งมารับเราท่ีอินเตอรเนช่ันเนลโฮเต็ลในกาปาลา และเวลานั้นตํารวจลับ
ของอามินก็แทรกซึมขวักไขวอยูจาระหวั่น (เรารูไดอยางงายดายเพราะทหารลับจะแตงกายดวยเสื้อผา
ลายดอกไม สวมแวนตาดํา กางเกงกนแหลมและรองเทาสนยกพ้ืน) 

เราพากันสาวเทาเขาไปในลิฟท และสังเกตวามีตํารวจลับคนหนึ่งซึ่งจับตาดูพวกเราอยูไดเขามา
ดวย เขาคงอยากจะทราบวา หญิงชาวอูกันดาจะมาติดตอทําอะไรกับชาวตางประเทศท้ังสอง ขาพเจา
รูสึกวาจิตใจเตนระทึกอยางพิกลเล็กนอย คิดอยูวาหนึ่งในสองทามกลางพวกเราอาจจะถูกลากคอเขา
หองขังก็อาจเปนได 

ฉับพลันนั้นเอง คริสเตียนหญิงคนนั้นยิ้มละมุนใหกับตํารวจลับ แลวเปดกระเปาลวงเอาใบปลวิ
ย่ืนสงใหเขา 

“คุณคะ ขอไดรับเอาใบปลิวนี้ไว พระเยซูทรงรักคุณและตองการท่ีจะชวยคุณใหรอด” หลอน
พูดดวยน้ําเสียงอันนุมนวล ตํารวจลับคนนั้นตกตะลึงอยางเห็นไดชัด แตเพราะเห็นรอยยิ้มอันเปนมิตร
นั้น เขาจึงรับเอาไวมองดูอยางต่ืนเตนแลวยัดใสกระเปาไป 

หญิงคนนั้นมีความกลาหาญซึ่งเปนความกลาหาญท่ีไดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท านัน้ ทาน
มีความกลาเด็ดเด่ียวอยางเดียวกันนั้นไหม ทานจะมีได ถาทานยอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมทานให
เต็ม 

บทที่ 3 ขอคิดสวนตัว 
1.ทําไมพระเจาจึงทรงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มา อานพระธรรมยอหน 14:16-17, 26; ยอหน 

16:8, 14, โรม 8:16 
2.ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกลาวไวในพระธรรมกาลาเทีย 5:22-23 จะนาํมาใชในเวลาเมือ่

ทานไดรับการขมเหงไดไหม 
3.ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกลาวไวในพระธรรมโรม 12:6-8 และ 1 โครินธ 

12:7-11 ผูใดท่ีรับของประทานเหลานี้ได และจะนํามาใชไดอยางไร การจําแนกของของประทานเหลานี้
จะเปนประโยชนตอเราอยางไรเม่ือมีการขมเหง เมื่อไรท่ีคริสตจักรอาจจะทํางานไมได 
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บทท่ี 4 พระคริสตธรรมคัมภีรและคริสตจักรท่ีทนทุกข 
ระหวางสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกันจํานวนหนึ่งถูกจับกุมตัวไปยังฮานอยท่ีเปนเมืองหลวง

ของเวียดนามเหนือ และตองตกอยูภายใตการรักษาการณอันเขมงวดจากพวกหนวยยามของฝายตรงขาม
นับเปนเวลาหลายสัปดาห เหลาทหารอเมริกันขอพระคริสตธรรมคัมภีรคืนจากหนวยยามเหลานั้น แต
คําตอบท่ีไดรับก็คือการสั่นหัวไมยอมให 

แลวพวกทหารอเมริกันจึงตกลงใจพากันเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจําท่ีจะคิดกันออกมา
ได ทหารแตละคนก็ทองขอพระธรรมที่ตนเคยรูมา 

เม่ือเร่ิมแรกก็พากันทองออกมาไดอยางพรางพรูทีเดียวทีละคน ๆ และขณะเดียวกันเชลยศึกคน
หนึ่งก็ทําหนาท่ีเปนเลขาฯ บันทึกขอความตาง ๆ ของพระคัมภีรลงบนแผนกระดาษแผนหนึ่ง 

ไมนานนัก พวกเขาก็เร่ิมสํานึกตัววา ความรูในพระคัมภีรของเขาแตละคนนั้นมันชางนอยนิด
เสียเหลือเกิน นอกจากพระธรรมยอหน 3:16, สดุดี 23 และคําอธิษฐานท่ีวา “พระบิดาของเรา” และพระ
บัญญัติสิบประการ ก็มีอีกพียงไมกี่ขอเทานั้น จึงตางมองหนากันดวยความหดหู ใชเวลาท้ังหมดหนึ่ง
ช่ัวโมงก็รวบรวมกันไดสักย่ีสิบขอ พยายามกันตอไปอีก แตก็ชักจะสับสนปนแตละขอก็ยุงเหยิงผสมกนั
ไปหมด 

ท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะวาเม่ือกอนนั้น พระวจนะของพระเจาไมไดถูกบนไวในใจของพวกเขา
อยางบริบูรณ แมวาเขาจะพยายามกันมากสักเทาใดก็ยังทองออกมาไดไมถูกตอง “จงใหพระวาทะของ
พระคริสตดํารงอยูในตัวทานอยางบริบูรณ...” (โคโลสี 3:16) 

หนงัสือที่ตองหาม 
พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือท่ีตองหามในเวลาแหงการขมเหงคุกคาม ในจีน ลาว และ

เวียดนาม พวกคอมมิวนิสตก็จะเผาทําลายและริบเอาไวเสียเปนจํานวนพัน ๆ เลม เม่ือพวกคริสเตียนรวม
ประชุมกันเขาก็ทํากันไดไมดีไปกวาเชลยศึกอเมริกันมากสักเทาไร พวกเขาพยายามพากันทองขอพระ
ธรรมออกมาแตก็ไปกันไดไมกี่น้ํา เหตุผลก็งายมากคือ ขณะเม่ือเขายังมีชีวิตอยูอยางอิสระสบายกไ็มเห็น
ถึงความจําเปนของการทองจําขอพระธรรม คิดวาเหตุใดจึงตองไปเสียกําลังความคิดกับการศึกษาขอ
พระคัมภีร ถามีพระคัมภีรอยูบนห้ิงหนังสือแลว 

ความคิดเห็นท่ีมีอยูกันท่ัว ๆ ไป ก็คือคิดวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปเกิดขึ้น แต
เม่ือมันเกิดขึ้นจริง ๆ แลวคริสตจักรก็ยังไมทันไดเตรียมพรอมเลย เม่ือพวกเขาเห็นความสําคัญของการ
ทองจําขอพระธรรมก็เปนการสายไปเสียแลวไมมีใครท่ีจะสามารถจดจําขอพระคัมภีรไดในขณะท่ีพระ
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คัมภีรกําลังถูกริบและถูกเผา การจดจําขอพระคัมภีรจะตองใชเวลาและจะตองเร่ิมทํากนัแลวในขณะท่ียงั
มีอิสระเสรีอยู 

พระคริสตธรรมกลายเปนหนังสือท่ีตองหามภายในหลายประเทศของคอมมิวนิสต วิธีเดียว
เทานั้นท่ีจะนําพระวจนะของพระเจาไปสูคริสเตียนเหลานั้น ก็คือโดยการลักลอบเอาเขาไปและก็
เพราะวารัฐบาลคอมมิวนิสตอนุญาตใหนําเอาพระคัมภีรเขาไปไดตามจํานวนจํากัด จึงไมเพียงพอกับ
จํานวนของคริสเตียนท่ีตองการ การอนุญาตแบบทางการเชนนั้นเปนการริเริ่มใหโลกภายนอกพึงสังวร
ถึงอิสรภาพทางศาสนา 

สําหรับพวกคอมมิวนิสตแลว พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือท่ีอันตราย ถามีการขายพระ
คัมภีรก็จะมีเงื่อนไขอยูดวยขอแมอยางหนึ่งก็คือคริสเตียนท่ีประสงคจะซื้อพระคัมภีรจะตองเขารวมกับ
คริสตจักรท่ีจดทะเบียนแลว และการซื้อของเขาจะตองถูกจดบันทึกไวจากรฐับาล โดยการทําเชนนี ้พวก
คอมมิวนิสตก็จะทราบรองรอยวาผูใดที่เปนคริสเตียน 

คริสตจักรที่ทนทกุข 
รัฐบาลท่ีไมเช่ือพระเจาทราบดีวาไมสามารถท่ีจะทําลายลางคริสตศาสนาได ดังนั้นจึงพยายาม

จํากัดแวดวงอิสรภาพทางศาสนาขึ้นดวยกันหลายวิธี: 
1.ท้ังบรรดาคริสตจักรและคริสตสมาชิกจะตองลงทะเบียน นี่ก็หมายถึงวารัฐจะควบคุมการ

ปฏิบัติงานของคริสตจักรและรูจักบทบาทของคริสตสมาชิกอยูเสมอ 
2.คริสเตียนจะมีสิทธิ์ในการนมัสการและคุยกันถึงเรื่องของพระเจาไดเฉพาะภายในอาคาร

โบสถท่ีลงทะเบียนแลวเทานั้น 
3.หามใหคริสเตียนทําการสอนศาสนาแกเด็ก เพราะฉะนั้นการประชุมรวีวารศึกษา และการ

ประชุมอนุชนจึงไมอนุญาตที่จะทําได และแมแตภายในบานก็หามไมใหมีการฝกอบรมคริสเตียน
เด็ดขาด 

4.ใหคริสเตียนประกอบอาชีพในฐานะตํ่า ๆ เย่ียงคนรับใชเทานั้น และบุตรของคริสเตียนก็ไม
อนุญาตท่ีจะไดรับการศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย อันที่จริงแลวพวกเขาเปนเพียงประชากรช้ันสอง
ของประเทศเทานั้น 

คริสเตียนจํานวนมากไดรับเอาตามเงื่อนไขเหลานี้ และพยายามทํางานภายในแวดวงท่ีรัฐ
กําหนดให อยางไรก็ตามยังมีคริสเตียนคนอื่น ๆ อีกท่ีปฏิเสธไมยอมลงทะเบียนนั้น เพราะเขาเห็นวามัน
เปนการประนีประนอมกับรัฐบาลท่ีไมเช่ือในพระเจาพวกเขาขอเช่ือฟงพระเจามากกวาท่ีจะเช่ือฟงพวก
ผูนําคอมมิวนิสต พวกเขาเช่ืออยางหนักแนนวาควรจะทําการประกาศเผยแพรอยางเปดเผย แมวาจะเปน
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การลอแหลมตออันตรายมาก เขาก็พากันจัดต้ัง คริสตจักร “ลับ” ขึ้นมาและดําเนินการประชุมรวีวาร
ศึกษาและประชุมอนุชนกันตอไป 

คริสเตียนกลุมสุดทายนี้เองท่ีไดรับการขมเหงคุกคามในรัสเซีย จีน และท่ีอื่น ๆ คริสเตียน
เหลานี้ยอมทนทุกขเพราะเห็นแกพระนามของพระเยซู ถาเขาทําการประกาศเผยแพรเขาก็จะถูกจับกุม 
แตพวกเขาก็เต็มใจอยางยิ่งจะจายคาของความเช่ือหลายคนไดประสบความทุกขทรมานในคุกเปน
ผลลัพธ 

คําพยานของไอดา สคริปนาโก วาเปนท่ีรูจักกันดีในแถบทางตะวันตก คริสเตียนชาวรัสเซีย
จากเลนินกราดนี้ไมเคยหยุดย้ังการประกาศเผยแพร เธอเขียนใบปลิวขึ้นเองแลวแจกตามถนนในนคร
แหงประวัติศาสตรนั้น เคยถูกจับหลายตอหลายครั้ง ในที่สุดเธอตองเผชิญหนากับการตกลงใจทีเ่ดด็ขาด
วาจะไปอยูในคุกหรือหยุดละเลยตอการประกาศเผยแพรดี และเธอไดตกลงใจเลือกเอาการเสียสละ
อิสรภาพท่ีเธอมีมากกวาที่จะไมเชื่อฟงพระเยซูเพราะการสัตยซื่อท่ีเธอมีนั้นมากกวาความหมายของ
อิสรภาพท่ีเธอมี 

ไอดาเขียนจดหมายจากในคุกและลอบสงมาถึงพวกเราท่ีอยูทางแถบตะวันตกภายในไมกี่
อาทิตยตอมา เนื้อหาใจความของจดหมายนั้นทําใหเราต้ืนตันใจมากเพราะมันไดเปนพยานใหเห็นถงึการ
ยอมจํานนของเธอตอพระเจา เธอเขียนมาวา “พวกเจาหนาท่ีจะคืนอิสรภาพใหกับดิฉันโดยมีขอแมวา
ดิฉันจะตองไมพูดถึงเร่ืองของพระเยซูอีก แตดิฉันทําเชนนั้นไมได ดิฉันไมอาจที่จะอะลุมอะลวยเลย 
เพราะอิสรภาพเชนนั้นจะกลายมาเปนบวงแรวอันย่ิงใหญสําหรับดิฉันอยางแนแท” 

ชางแกลวกลาและเสียสละแท! เธอยินยอมอยูดานหลังซี่กรงย่ิงกวาท่ีจะหยุดชงักในการเปน
พยานถึงพระเยซู เธอเตรียมพรอมแลวท่ีจะจายคุณคาอันสูงของการเปนสาวก 

มีคริสเตียนจํานวนแสน ๆ คนท่ีไดเลือกเอาการทนทุกขมากกวาการอะลุมอะลวยกับรัฐบาลท่ี
ไมเชื่อวามีพระเจา พวกเขาพากันสรางสรรคสิ่งท่ีเราเรียกกันวาคริสตจักรท่ีทนทุกข ในหนงัสอืวิวรณได
บรรยายถึงบรรดาผูเช่ือเชนนั้นวา “ผูพิชิต” 

ศิษยาภิบาลสิบหาคนในโมแซมบิคไดตกลงใจเม่ือเร็ว ๆ นี้วาจะมีการประกอบพิธีศีลบัพติศมา
ใหกับบรรดาผูเช่ือที่ตองการจะเปนพยานอยางเปดเผยถึงสิ่งท่ีไดเกิดขึ้นกับพวกเขา แตการประกอบพิธี
เชนนั้นก็จะตองไดรับคํายินยอมจากรัฐบาลของเฟรลิโมมารกซิสตเสียกอน 

เขามาพบกันเพ่ืออธิษฐานและปรึกษาหารือกันถึงสิ่งท่ีเขาควรจะกระทําและเหน็ดวยกบัขอพระ
ธรรมที่วา ใหนับถือการปกครองของประเทศ ดังนั้นเขาจึงขออนุญาตเปนทางการจากรฐับาล แตกไ็มได
รับอนุญาตใหกระทําพิธิศีลบัพติศมา 
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“ถาพวกคุณพากันประกอบพิธีศีลบัพติศมาแลวละก็เราจะตองจับกมุศษิยาภบิาลของพวกคณุให
หมดทุกคน” นั่นเปนคําตอบท่ีไดรับจากเจาพนักงานแฟรลิโม 

พวกเขาควรจะทําอยางไร พวกผูนําคริสตจักรยังทราบอีกดวยวา พระคริสตธรรมคมัภรีไดสอน
ไววาเขาตองเช่ือฟงพระเจามากยิ่งกวาที่จะเช่ือฟงมนุษย 

“ใชแลว เราจะตองทําพิธีแน และทํากันในกลางแจงเลย เราจะไมทําแบบหลบ ๆ ซอน ๆ ไมวา
จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม” พวกผูนําตกลงใจรวมกัน 

ดังนั้นเอง บนฝงแมน้ําแหงหนึ่งของโมแซมบิคเขาจัดการประกอบพิธีอันอันตรายขึ้นมา ท่ี
นั่นเองผูเช่ือพากันแสดงตัววาพวกเขาเต็มใจที่จะ “ตายกับพระคริสต” เหมือนกับที่ศีลบัพติศมาเล็งถึง 

ขณะท่ีการประกอบพิธีศีลบัพติสมากําลังจะสิ้นสุดลงนั้นเอง พวกทหารก็ถือปนจองเขามา
ตะครุบและลากคอบรรดาศิษยาภิบาลไปยังท่ีคุมขังทันที แตพวกเขาก็ถือวาเปนสิ่งท่ีนายินดีท่ีไดทุกข
ลําบากเพื่อพระคริสต 

ในท่ีสุด สามเดือนตอมา พวกเขาก็ไดรับการปลดปลอยเปนอิสระ โดยฤทธิ์เดชแหงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจึงกลายเปนผูพิชิต 

จําเปนหรือทีต่องมกีารลกัลอบพระคริสตธรรมคัมภรี 
เด๋ียวนี้องคการโอเพ่ินดอร (ประตูท่ียังเปดอยู) ไดรวมงานกันกับองคการโพรเจคทเพิรล 

(โครงการไขมุก) เปนโครงการท่ีอาจหาญนําพระคริสตธรรมคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนการปฏิบัติการคร้ังย่ิงใหญท่ีเราทํารวมกัน 

พระคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมถูกนําเขาไปผานมานไมใผตามคําเรียกรองของผูเชื่ออยางเรนลับ
ในจีนซึ่งองคการโอเพ่ินดอรไดฟนฝาบุกบ่ันติดตอมาเปนเวลาหลายปแลว 

แตเหตุใดจึงตองนําพระคัมภีรเขาไปแบบลับ ๆ ลอ ๆ เชนนี้ คําวา ผูลักลอบไดเปนท่ีรูจักกันดี
ในบางสวนของคริสตจักรคริสเตียนชาวจีนไมไดจัดพิมพพระคัมภีรเปนของเขาขึ้นเองหรือ 

รัฐบาลจีนสัญญาท่ีจะจัดพิมพพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมใหเปนจํานวน 100,100 เลม แมวา
เปนไปไดอยางคําสัญญานั้น แตปญหาก็มีอยูวารัฐบาลจะตองจัดแปลและตรวจสอบทํากันอกีคร้ังในจนี 
และอาจจะทําใหความหมายท่ีแทจริงของพระคัมภีรแตกตางออกจากความเปนจริงอยางมากเพราะภาษา
นิยมท่ีใชกันในปจจุบัน 

“คิดดูซิ” ผูนําคริสตจักรชาวจีนคนหนึ่งกลาวขึ้น “แมวาเขาจะดําเนินการจัดพิมพนีข้ึน้ ขอความ
ของพระธรรมท่ีเขาแปลออกมาก็จะมีน้ําหนักความหมายที่ลดนอยลงมาจากความเปนจริง เราไมอาจจะ
ใชพระคัมภีรอยางนั้นไดเลย” 
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เขายังใชน้ําเสียงท่ีเปยมดวยความตระหนกวิตกกังวลวา “เรายังแปลกใจอยูวาจะไดเห็นพระ
คัมภีรเหลานั้นท่ีรัฐบาลสัญญาจะใหหรือไม คาดวาเขาจะตองนําพระคัมภีรเหลานั้นไวตามหองสมุด
หรือตามสถานศึกษาอันเปนท่ีท่ีเราหยิบหามาอานไดไมงายนัก” และนี่เปนลวดลายท่ีพวกเขาทํากันใน
ทามกลางหมูประเทศคอมมิวนิสตของโลกท่ียินยอมใหนําพระคัมภีรเขาไปหรือจัดพิมพขึ้น 

เฉพาะองคการโอเพิ่ลดอรก็ไดนําพระคัมภีรเขาไปในจีน ในป 1979 เปนจาํนวนมากกวา 30,000 
เลม เกือบจะเทากับจํานวนของหนึ่งในสามของพระคัมภีรท่ีรัฐบาลสัญญาจะจัดพิมพขึ้น ผูนําของเราได
สืบทราบมาวา ในประเทศจีนเหลาผูเช่ือก็มีความตองการพระคัมภีรกันมากเปนจํานวนลาน ๆ เลม 
นับเปนจํานวนท่ีอยูหางไกลจํานวน 100,000 เลมมากขนาดไหน 

บราเดอร แอนดรูไดจับจุดสําคัญนี้วา “มันเปนปญหาระหวางการแจกจําหนายอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ” เขากลาววา “ไมวารัฐบาลคอมมิวนิสตจะเตรียมพิมพหรือนําเอาเขาไปมากเทาใด 
ตามปกติแลว ทานก็แนใจไดวา ในทุกกรณีจํานวนเหลานั้นก็ยังไมเพียงพอตอการเรียกรองของคริส
เตียนท่ีนั่น บางทีเขาจะใหพระคัมภีรอยางเปนทางการทีละเล็กละนอยเหลาคริสเตียนก็ยังตองการ
อีกจํานวนมากอยางท่ีไมเปนทางการดังนั้นพวกเราจึงไมควรทําใหเขาผิดหวังเลย” 

ขาพเจาทราบวา มีคริสเตียนมากมายท่ียังสงสัยเกี่ยวกับการ “ลักลอบ” พระคัมภีร เหตุฉะนั้น
ระหวางการเดินทางไปยุโรป ขาพเจาจึงตกลงใจตอบคําถามเปนครั้งแรกตอคําถามท่ีวา: 

1.จําเปนนักหรือที่จะตองลักลอบพระคัมภีรเขาไป 
2.เปนการชาญฉลาดไหมท่ีจะแจกพระคัมภีรเหลานี้โดยไมคิดมูลคาใด ๆ จะไมเปนการดีหรือ

ถาขอคาตอบแทนบางเล็ก ๆ นอย ๆ ถาเขาไดเปลา ๆ พระคัมภีรจะมีคุณคาสําหรับพวกเขาหรือ 
หลังจากหลายปผานไป ขาพเจารูสึกละอายตอคําถามท่ีสองนั้น เราจะหวังใหผูเชื่อเหลานั้นจาย

คาซื้อพระคัมภีรที่เราพยายามมอบใหกับเขาไดอยางไร ในเม่ือพวกเขาไดจายไปอยางราคาสูงกวาสิ่งใด 
สมาชิกคริสตจักรท่ีทนทุกขไมยอมประนีประนอมกับเจาหนาท่ี เขาพรอมท่ีจะรับการกดขี่รังควาน เขา
ยินยอมท่ีจะอยูในคุกมากกวาที่จะไมเช่ือฟงพระคริสต เขาไมอาจจะหยิบหาพระคัมภีรจากท่ีใดได ถาเรา
ไมเอาไปใหเขา เรายังจะกลาท่ีจะเรียกคาตอบแทนอีกหรือในเม่ือเขาเปนผูท่ีสมควรจะไดไปอยางเปลา 
ๆ อยูแลว 

ขาพเจาจะขอวิจัยรายละเอียดของคําถามขอท่ีหนึ่ง ซึ่งอันท่ีจริงแลว ขาพเจาก็ไมชอบคําวา
ลักลอบสักเทาใด เพราะมันทําใหขาพเจานึกถึงคนประเภทท่ีลักลอบโจรกรรมเพชร นาฬิกาและ
ยาเสพติดไปขายเอากําไร และตามกฏหมายแลวการลักลอบก็เปนสิ่งท่ีผิดอยางแทจริง 

แตเราก็ไมไดจงใจทําผิดเชนนั้น เพราะเราซื้อพระคัมภีรแลวนําเขาไปแจกจายใหเปลา ๆ ไมคดิ
มูลคา สําหรับผูท่ีไมยอมรับและไมเห็นดวยกับภารกิจประเภทนี้ ขาพเจาขอแนะนําใหอานหนังสือท่ี
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เขียนโดย บราเดอร แอนดรู ช่ือ เหตุที่ตองลักลอบพระคัมภีร (กอนนั้นมีช่ือวาจรรยาของการลักลอบ) 
เปนผลงานพิเศษท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีทาชวนเราอยางมหาศาล สามารถสั่งซื้อไดตามท่ีอยูทายหนังสือนี้ 

ขาพเจามักจะไดยินบอย ๆ วา ไมจําเปนท่ีจะมีการลักลอบพระคัมภีรเลย เพราะมีพระคมัภรีท่ีถกู
นําเขาไปอยางเปนทางการอยูแลว ขาพเจาขอใหรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้เกี่ยวของกับการเดินทางสู
ยุโรปตะวันออกของขาพเจา ท่ีนั่นขาพเจาไดพบกับผูนําของคริสตจักรท่ีไมไดลงทะเบียนคนหนึ่ง ซึ่ง
บอกวาสมาชิกคริสตจักรของเขาตองการพระคัมภีรมากอยางรีบดวน 

“แตเขาก็ซื้อหาไดตามในเมือง” ขาพเจาพูดขึ้น 
“ผมรู” เขาตอบ “แตเรา ซื้อพระคัมภีรไมได เพราะคริสตจักรของเราไมไดลงทะเบียน” 
“ใหเราไปดูดวยกัน” ขาพเจาแนะนํา 
เขามองดูขาพเจาอยางคลางแคลงใจ “แตมันเปนอันตรายไดสําหรับสมาชิกในคริสตจักรของ

ผม” เขาแยงขึ้น 
เขาพูดถูกตอง ขาพเจาไมควรจะทําใหสมาชิกท่ีประชุมของเขาไดรับอันตรายใด ๆ โดยไม

จําเปน ขาพเจาจึงคิดจะลืมเรื่องนั้นเสีย 
แตผูรับใชของพระเจาคนนั้นกลาวตอไปอีก “ตกลง ผมจะพาใหคุณไปเห็นดวยตัวเอง” 
ขาพเจาลังเลดวยความรูสึกไมคอยสบายใจในการท่ีไมควรนําอันตรายใหกับเขา 
“ไมเปนไร เขาไมรูจักผมหรอก” เขาเสริมขึ้น “แตเราตองระมัดระวังไมใหเขาเห็นเราพรอม ๆ 

กัน เม่ือเราไปถึงรานหนังสือแลว เราก็จะแยกจากกันไปคนละทาง เพ่ือไมใหเขารูวาเรามาดวยกัน” 
เราพากันไปท่ีรานหนังสือโดยท้ิงชวงไมหางกันมากนักทําทีเหมือนกับไมรูจักกันมากอน 

ขาพเจาจะซื้อพระคัมภีรและเขาก็จะทําเหมือนกันในเวลาตอมา ขาพเจาสาวเทาเขาไปภายในและไมนาน
นักนักเทศนคนนั้นก็เขาไปดวย 

ชายคนหนึ่งท่ีอยูหลังเคานเตอรคิดเงิน มองดูขาพเจาดวยไมตรีจิตและถามวาตองการหาซื้อ
อะไร ขาพเจาถามเขาวาเขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน เขาตอบมาดวยทาทีของการเปนมิตรวา
เขาเขาใจภาษาเยอรมัน 

“ผมขอซื้อพระคัมภีรเลมหนึ่ง” ขาพเจาพูด 
“คุณเปนนักทองเท่ียวใชไหม” เขาถามมาเปนภาษาเยอรมันที่แปรง ๆ หู 
“ใชครับ มาจากประเทศฮอลแลนด” ขาพเจาตอบไป 
แคนั้นก็พอแลว เพราะเขาหายเขาไปทางหลังรานครูหนึ่งแลวกลับออกมาพรอมกับพระคัมภีร

มากมายหลายเลม เขาวางลงบนเคานเตอรและบอกวาขาพเจาสามารถซือ้ไดจํานวนหนึง่เลมราคากน็าคดิ
อยูเหมือนกัน 
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ขาพเจาจายเงินไปและขอเดินชมหนังสืออื่น ๆ ภายในรานสักครู เพราะอยากจะทราบวาอะไร
จะเกิดขึ้นตอไป 

จากนั้นศิษยาภิบาลท่ีตามมานั้นก็เขามาติดตอกับเขา ขาพเจาไมอาจเขาใจคําพูดทุกคําท่ีเขาพูด
กันเพราะเขาพูดเปนภาษาของพวกเขาเอง แตก็พอจับความหมายไดบาง (ตอมาสหายคนนั้นก็เลาเร่ืองท่ี
เกิดขึ้นท้ังหมดใหทราบแมวาไมจําเปนตองอธิบายอะไรมาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไดเห็นชัดแจงอยูแลว) 

ศิษยาภิบาลช้ีไปที่พระคัมภีรและขอซื้อมาเลมหนึ่ง แลวการสนทนาก็ยืดเยื้อตอไปอีก 
“คุณเปนใคร และเปนคนของคริสตจักรที่ลงทะเบียนคริสตจักรไหน” ผูดูแลรานถามมา 
ศิษยาภิบาลสั่นศีรษะ เขาเพียงแตตองการซื้อพระคัมภีรหนึ่งเลม และไมประสงคจะแจง

รายละเอียดใหทราบ ผูดูแลรานก็ยังรักษาสภาพของความเปนมิตรอยูและทําทีขออภัย เขาทําหนาท่ี
บริการอยางดี แตก็ตองรักษากฏขอบังคับจึงตองสอบถามดวยความจําเปนวาเขาอยูคริสตจักรไหน 

ในท่ีสุด พนักงานขายก็นําพระคัมภีรไปเก็บท่ีหลังรานแลวสหายคนนั้นก็ออกไปกอนขาพเจา 
ขาพเจาเห็นเหตุการณทุกอยาง แตขาพเจาก็ยังไมออกไปในระยะใกลชิดกันเพ่ือไมเปนสิ่งที่นาสงสัย 

แมวาขาพเจายินดีที่ไดใหพระคัมภีรท่ีซื้อมาแกนักเทศนคนนั้น แตขาพเจาก็ไดพิสูจนชัดถึง
ความจําเปนของคริสตจักรที่ทนทุกขแลว 

อยาไดเขาใจขาพเจาผิดไป เรารูสึกซาบซึ้งและขอบคุณท่ีทางสมาคมพระคริสตธรรมอาจจะ
นําเขาไปไดตามกฏหมาย และสถานการณในหลายประเทศของปตาง ๆ ท่ีผานมาก็ไดกระเตื้องดีขึ้น 
แมวาจะยังไมเพียงพอกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมทวีขึ้น และจํานวนท่ีคริสเตียนเพ่ิมทวีขึน้ แตกย็งัเปนสิง่
ท่ีดี ท้ังคริสตจักรท่ีลงทะเบียนไดรับอนุญาตเปนทางการและที่ไมไดลงทะเบียนตางก็มีความตองการ
อยากไดพระคัมภีรกันท้ังนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตชนบท มักจะไมไดรับพระคัมภีร เพราะกวาท่ี
ผูนําพระคัมภีรเขาไปจะไปถึงก็หมดกอนเสียแลว ท้ังคริสตจักรออรธอดอกซและคาธอลคิในสหภาพโซ
เวียตตางก็ตองการพระคัมภีรมากเหมือนกับกลุมคริสตจักรท่ีไมจดช่ือลงทะเบียน เพราะเหตุความจําเปน
ตาง ๆ เหลานี้เราจึงเต็มใจดําเนินงานท่ีเสี่ยงตออันตรายในการนําพระคัมภีรเขาไปเชนนี้ 

หนาตอไป 
การทราบถึงสภาพการณของคริสตจักรท่ีทนทุกขเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะมันจะชวยใหเรา

ทราบถึงความจําเปนของการจดจําขอพระคัมภีร คร้ังหนึ่งขาพเจามีโอกาสกลาวพระวจนะกบัเหลาผูเชือ่
ท่ีมารวมกับอยางลับ ๆ ในสิเบอรเรียอันนาสังเวช ขาพเจาอานพระคัมภีรตอนหนึ่งเปนภาษาองักฤษ ขาง 
ๆ กับผูนําและขาพเจา มีเพียงไมกี่คนเทานั้นท่ีมีพระคัมภีรเปนของตนขาพเจาถึงกับนิง่อึง้ปริปากไมออก
ไดแตมองดูพวกเขาดวยน้ําตาคลอเบา ผูที่มีพระคัมภีรก็จะถือไวในมุมที่คนท่ีนั่งขางหนาและขางหลงัจะ
เห็นและอานดวยได บางคนถึงกับย่ืนคอชะโงกออกไปเพ่ือจะไดอานดวยสักสองสามคํา 
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เม่ือกลับมาท่ีพักในโรงแรม ขาพเจาหวนคิดถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นกับเมืองเลก็ ๆ  ในสเิบอเรยี
ครั้งนั้น คนเดินหนังสือของโอเพิ่ลดอรของเราคนหนึ่งไดไปเย่ียมสถานท่ีพิเศษแหงหนึง่และพบกบัครสิ
เตียนซึ่งไดมีขอความจากพระคัมภีรอยูหนึ่งแผน 

“ดูซิ ผมก็มีพระคัมภีรอยูแผนหนึ่ง” ชายคนนั้นพูดดวยใบหนาเปนประกายเปลงปลั่ง 
“ทําไมคุณจึงมีอยูเพียงแผนเดียวเทานั้น” คนเดินหนังสือถามไป 
“โอ ผมไดมาจากอีกคนหนึ่ง” เขาตอบ “ยอนหลังไปเมื่อนานมาแลวมีคนหนึ่งนําเอาพระคัมภีร

มาใหกับผูนําของเราเลมหนึ่ง แตเขามีอยูแลว เขาจึงอยากจะใหกับคนอื่น แตปญหาก็มีอยูวาจะใหกับ
ใครเพราะมีคริสเตียนมากมายท่ีไมมีพระคัมภีรเลย ในท่ีสุดเพ่ือใหทุกคนพอใจเขาจึงแบงพระคมัภรีออก
ทามกลางเหลาคริสเตียน และแบงออกเปนสวน ๆ แตละเลม และจากพระคัมภีรซึ่งประกอบดวย
หนังสือเลมตาง ๆ นั้น เขาใหกับคริสเตียนคนละเลม” 

คนเดินหนังสือมองดูเขาดวยความแปลกใจ “แตแลวทําไมคุณจึงมีเพียงแผนเดียว” 
“โชคไมดี เพราะเม่ือเขากําลังแบงกันนั้นผมไมไดอยูดวย” เขาเลาใหฟงตอไป “และผมไดพบ

กับพ่ีนองคนหนึ่งซึ่งไดรับสวนแบงในครั้งนั้น แลวเขาไดแบงอีกตอหนึ่งใหกับคริสเตียนท่ีไมไดไปรวม
คนละแผน ๆ รวมท้ังผมดวย” 

เขาสนทนากันตอไปอีกเล็กนอย คริสเตียนชาวสิเบอเรียคนนั้นก็ขอพระคัมภีรจากคนเดิน
หนังสือหนึ่งเลม แตเขาช้ีแจงอยางเสียใจวา เขาไดใหกับคนอื่น ๆ ตามทางกอนจะถงึเมืองนีเ้สยีหมดแลว 
ผูเช่ือคนนั้นสงเสียงถอนหายใจและพูดดวยความเสียดายวา “ผมอยากจะรูนักวาหนาตอไปจะมีขอความ
อะไรบาง” 

การขาดความรู 
เรามีหนาตอไปและรูจักเนื้อหาใจความท่ีมีอยูในนั้น หรือวาเรารูจักอยางนั้นไหม พวกเชลยศึก

ในเวียดนามตางก็คิดวาพวกเขารู แตแทท่ีจริงแลวไมไดรู เม่ือไมอาจจะหาพระคัมภีรจากท่ีไหนไดอีก 
เขาก็พากเพียรที่จะนึกทบทวนถึงพระวจนะของพระเจา แตก็เปนท่ีประจักษแลววาความรูของพวกเขา
นั้นชางจํากัดเสียจริง 

การจดจําพระคัมภีรไมอาจเร่ิมทํากันไดอยางฉุกละหุกช่ัวครูในเวลาอันยากเข็ญท่ีจะไดพระ
คัมภีรมา เราจะตองเริ่มทําการจดจําพระคัมภีรกันต้ังแตที่เรายังอิสระทางศาสนาอยูและหยิบหาพระ
คัมภีรไดสะดวก เพราะการทําสิ่งนี้จะตองใชเวลาและความเพียรพยายาม 

แตท่ีเปนอุปสรรคสําหรับเรานั้น ไมใชการเพียรพยายามหากแตเปนการคาดคิดท่ีวาการขมเหง
จะไมเกิดขึ้น แตมันก็เกิดขึ้นแลวท่ีรัสเซีย จีนและเวียดนาม พระคริสตธรรมคัมภีรกลายเปนหนังสือท่ี
ตองหาม คริสเตียนมากมายท่ีไมมีพระคัมภีร ท่ีมีอยูก็เทาท่ีเคยจดจํามาไดเทานั้น ในระหวางทีพ่วกเขายงั
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มีอิสระเสรีอยูก็ไมเคยคิดถึงความจําเปนของการที่ตองจดจําพระคัมภีรแมวามีการปฏิวัติเกิดขึ้น เขาก็ยัง
พากันคิดวาหาพระคัมภีรไดไมยาก และนี่เปนความหวังอันจอมปลอม เพราะพระคัมภีรถูกริบและเผา
ท้ิงหมด เม่ือคิดจะเร่ิมจดจําพระคัมภีรเอาไวก็เปนการสายเกินไปเสียแลว และในขณะนี้คริสเตียน
สวนมากยังไมรูจักวาหนาตอไปของพระคัมภีรเปนอะไร 

พระธรรมโฮเชยา 4:6 เตือนไวอยางแจมแจงวา “ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู” 
และแทจริงก็เปนเชนนั้น ถาหากวาเรามีสายตาที่กวางไกลและไดเหน็การเปลีย่นแปลงซึง่ไดกวาดลางไป
ท่ัวพิภพ เราจะอุทิศเวลาจดจําพระคัมภีรอยางไมตองสงสัยเลย 

ในขณะที่เราสงพระคัมภีรไปยังคริสตจักรที่ทนทุกข เราตองใชโอกาสที่จะจดจําพระวจนะของ
พระเจา แลวเราก็จะตระหนักไดดีวาความรูในพระคัมภีรเปนสิ่งท่ีมีประโยชนมาก ไมใชเพียงแตใน
อนาคตเทานั้นแตในปจจุบันนี้ดวย เพราะวาเรากําลังตอสูกับอํานาจแหงความมืดและความบาปอยูเสมอ 
ดังนั้น บัดนี้จึงเปนเวลาท่ีจะรูจักและใชพระวจนะของพระเจา! 

“พระวจนะของพระองคเปนโคมสําหรับเทาของขาพระองค” (สดุดี 119:105) 
นั่นแสดงวาทางเดินของเรามืดทึบและอันตรายย่ิง 
“ขาพระองคไดสะสมพระดํารัสของพระองคไวในใจของขาพระองค เพ่ือขาพระองคจะไมทํา

บาปตอพระองค” (สดุดี 119:11) 
เราจะตองเก็บรักษาพระวจนะของพระเจาไวในใจของเราแทนท่ีจะเก็บไวในตูหนังสือ แลวเรา

จะรูจากประสบการณวาพระวจนะของพระเจาคือพระแสงแหงพระวิญญาณ (เอเฟซัส 6:17) และพระ
เยซูทรงรูจักสิ่งนี้ดี เม่ือพญามารไดทดสอบพระองคในถิ่นทุรกันดาร พระองคก็ทรงใชพระวจนะทกุครัง้ 
พระองคตรัสวา “มีคําเขียนไววา....” พระองคทรงอางถึงพระวจนะของพระเจาเสมอ 

กลอุบายของพญามารยังไมเปลี่ยนแปลงไป มันรูจักพระคัมภีรดวย แตเม่ือมันอางขอพระคมัภรี
มันก็เอาออกมานอกจากทองเรื่องและทําแบบผิด ๆ (มัทธิว 4:6) เราไมควรเพิกเฉยตอแบบกลอุบายของ
มัน (2 โครินธ 2:11) มันจะบอกกับเราวาไมเปนสิ่งจําเปนเลยท่ีจะจดจําพระคัมภีร เพียงแตมีไวในบานก็
พอแลวเผ่ือเอาไวใชเมื่อยามจําเปน แตพระคัมภีรของพระเจาบอกกับเราแตกตางออกไปอยางสิ้นเชิง 
เพราะไดเตือนเราใหพระวจนะดํารงอยูในตัวเราอยางบริบูรณ (โคโลสี 3:16) เพื่อจะชวยเราจัดการกับ
สงครามฝายวิญญาณท้ังในขณะนี้และในอนาคต 

มีวิธีท่ีดีหลายวิธีที่ใชสําหรับทองจําขอพระคัมภีรได เดอะเนวิเกเตอร ซึ่งเปนองคการนานาชาติ
ไดจัดใหหลักสูตรการทองจําพระคัมภีรไวอยางดีเย่ียม มีการเลือกเฟนขอความและเร่ืองตาง ๆ มากมาย 
เชน พระคริสตผูทรงเปนศีรษะ การเช่ือฟง การอธิษฐาน การเปนพยาน ความบาป การชวยกูใหรอด 
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ความแนใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์ โลก ความม่ันคง การประกาศเผยแพร ความบริสุทธิ์ ความเช่ือและ
เร่ืองอื่น ๆ 

โดยการทองจําพระวจนะเปนประจําวัน บุคลิกภาพของเราก็จะไดรับการพัฒนาและจติวิญญาณ
ของเราก็ไดรับการบํารุงเลี้ยง มันจะมีอิทธิพลในทาทีปฏิกริยาและการตัดสินใจของเราและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะชักนําพระวจนะมาสูความทรงจําของเราในเวลาที่จําเปน ดอวสัน ทรอตแมน ผูกอตั้ง
เนวิเกเตอรไดกลาวไวคร้ังหนึ่งวา “ไมมีสิ่งใดท่ีจะหยิบย่ืนผลมาใหมากเทากับเวลาท่ีทานอุทิศเวลาเขยีน
พระวจนะของพระเจาลงบนแผนใจของทาน” การจดจําพระคัมภีรจะชวยใหเราดําเนินชีวิตตามน้ํา
พระทัยของพระเจาเปนประจําวัน และเปนอาวุธตอตานกับโลกและเปนวิถีจะบรรลุถึงความเปน
เหมือนกับพระคริสต 

ผูนําคริสเตียนคนหนึ่งไดกลาวไววา “พระคัมภีรพิทักษเราใหพนจากความบาป แตความบาปจะ
พิทักษเราใหพนจากการจดจําพระคัมภีร” ถาหากวาเราใชเวลาในการบรรจุพระวจนะของพระเจาไวใน
จิตใจและความนึกคิด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะชวยเสริมสรางเราใหมจากภายใน “ถาผูใดไมรักเราก็ไม
ประพฤติตามคําของเรา....” (ยอหน 14:24) เม่ือกลับเปนตรงกันขามก็เปนสิ่งแทจริงดวย “ถาผูใดรักเรา ผู
นั้นจะประพฤติตามคําของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แลวพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยูกับ
เขา” (ยอหน 14:23) 

แนวปฏิบัติในการทองจาํพระคัมภีร 
1.ประการแรกตองมีกระดาษสําหรับใชเขียนขอพระคัมภีร จงเขียนขอความลงบนดานหนึ่ง 

และอีกดานหนึ่งใชสําหรับเขียนขออางอิงวาบทและขออะไร 
2.จงอานขอพระธรรมนั้นดวยเสียงดังชัดเจน แลวพูดซ้ําแตคําเหลานั้นโดยท่ีไมตองมองดู

แผนกระดาษ แลวอานขออางของพระคัมภีรจากอีกดานหนึ่ง แลวกลับมาซ้ําขอพระธรรมนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง 

3.พยายามศึกษาใหไดวันละขอ แตอยาศึกษาขอตอไปจนกวาท่ีทานจะจําขอแรกท่ีศึกษามานั้น
เสียกอน 

4.จงทองขอพระธรรมท่ีไดศึกษามาเม่ือวันกอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
5.จงนําแผนกระดาษนั้นติดตัวไวเสมอ อาศัยความพยายามและพลังจิตสักเล็กนอย ทานก็จะหา

โอกาสอันสงบสําหรับทองจําขอพระธรรมซ้ําอีกและทองจําขอใหมตอไปได 
จงกระทําอยูอยางสมํ่าเสมอและมานะพากเพียร พญามารจะไมชอบเม่ือเห็นทานตัดสินใจท่ีจะ

ทองจําพระวจนะของพระเจาอยางแนนอน มันจะพยายามใหทอใจขณะเม่ือทานเริ่มศึกษาขอใหมและ
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ทองจําซ้ําจากขอเกาอีก จงวางใจในพระเจาและพระสัญญาของพระองค “ขาพเจาผจญทุกสิ่งไดโดย
พระองคผูทรงเสริมกําลังขาพเจา” (ฟลิปป 4:13) 

จงจําไววา กุญแจสูความสําเร็จไมใชเพียงแตเปนพระสัญญาของพระเจาเทานั้น แตยังเปนความ
มานะพากเพียรของทานอีกดวย จงกระทําซ้ํา ซ้ําและซ้ําอีก “ถาทานท้ังหลายเขาสนิทอยูในเรา และ
ถอยคําของเราฝงอยูในทานแลว ทานจะขอสิ่งใดซึ่งทานปรารถนาก็จะไดสิ่งนั้น” (ยอหน 15:7) 

ลูกชายคนโตของเราเขาเรียนในโรงเรียนซึ่งมีการทองจําพระคัมภีรเปนภาคสําคัญของวิชาวา
ดวยศาสนา เราเองก็มีความสุขมากเพราะเร่ืองนี้ แตก็ไมไดรูวาเปนขอพระคัมภีรอยางไรท่ีเขาเรียน 
จนกระท่ังวันหนึ่งเขามาหาขาพเจาและพูดวา “คุณพอครับ ขอตรวจดูซิวาผมรูจักพระคัมภีรบางไหม” 

เสียงของเขาไมคอยกระตือรือรนสักเทาใด เม่ือขาพเจาไดอานดูขอทองจํานั้นก็ทราบถึงสาเหตุ
วาเปนเพราะสาเหตุใด ขอพระคัมภีรเหลานี้คือขอทองจําเขาจะตองทองใหไดในวันตอไป 

ผูวินิจฉัย 4:14 “นางเดโบราหจึงกลาวแกบาราควา ลุกขึ้นเถิด เพราะวา นี่เปนวันท่ีพระเจาทรง
มอบสิเสราไวในมือของทาน พระเจาเสด็จนําหนาทานไปมิใชหรือ บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร
พรอมกับทหารหนึ่งหม่ืนติดตามทานไป” 

2 ซามูเอล 1:25, 26 “วีรบุรุษก็ลมลงเสียแลวหนอ ทามกลางศึกสงคราม โยนาธานก็ถูกสังหาร
อยูบนท่ีสูงของอิสราเอล โอ พ่ีโยนาธาน ขาพเจาเปนทุกขเพ่ือทาน ทานเปนท่ีช่ืนใจของข าพเจามาก 
ความรักของทานท่ีมีตอขาพเจานั้นประหลาดเหลือยิ่งกวาความรักของสตรี” 

ลูกา 20:18 “ผูใดลมทับศิลานั้น ผูนั้นจะตองแตกหักไปแตศิลานั้นตกทับผูใดนั้นจะแหลก
ละเอียดไป” 

เขายังมีอีกมากมายหลายขอท่ีจะตองทองจํา ไมตองสงสัยเลยวาดูเขาทอใจมาก! ขอพระคัมภีร
เหลานั้นจะทับคนท่ีเรียนใหแหลกละเอียดไปเสียจริง ๆ เพราะมันไมใชความรักประหลาดอันนาทะนุ
ถนอมเสียเลย หากแตวามันเปนความเกลียดที่เกลียดจนเขากระดูกดํา 

กอนท่ีจะเลือกขอใด เราขอแนะนําใหทานใชหลักสูตรอยางท่ีเดอะเนวิเกเตอรไดจัดทําขึ้นนั้น 
จงปรึกษาเร่ืองนี้กับสมาชิกในคริสตจักรหรือกลุมศึกษาพระคัมภีรของทาน แตถาคิดวาไมอยากได
หลักสูตรเชนนั้น ขาพเจาก็จะขอแนะนําทานวา เมื่อทานอานบทนี้จบแลว จงใชปากกาและกระดาษและ
ทดสอบดูความรูในพระคัมภีรของทาน นั่นคือใหเขียนขอพระคัมภีรและบทขออางท่ีทานจําไดลงบน
แผนกระดาษนั้น พวกเชลยศึกทํากันไปไดไมกี่น้ํา แลวทานละจะทําไดไปขนาดไหน 
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บทที่ 4 ขอคิดสวนตัว 
1.การไมเจริญเติบโตฝายวิญญาณและความรูในพระคัมภีรมักจะควบคูกันไป จงอานพระธรรม

ฮีบรู 4:12-16 และจงพิจารณาดูบทบาทอันปราดเปรียวของพระวจนะของพระเจา ซึ่งแสดงอยูใน
ความสัมพันธของเรากับพระคุณและพระกรุณาของพระเจา 

2.จงอานพระธรรมสดุดี 119 ใหจบบท จงทําเครื่องหมายขอท่ีอางพิเศษถึงพระวจนะของพระ
เจา และจงทดสอบดูความจริงแตละอยางเพ่ือนํามาใชกับเราเหมือนกับท่ีผูเขียนพระธรรมสดุดีใช 

3.การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกี่ยวกับการดลใจของพระคัมภีรจะเช่ือมตอกันกับ
บทบาทท่ีพระองคมีในชีวิตและการดําเนินกับพระเจาของเรา และนี่เปนสวนหนึ่งของความกังวลท่ีพระ
เยซูทรงมีตอเรา (ยอหน 16:12-15) 
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บทท่ี 5 การเผยแพรกับเด็ก 
หลังจากยุติการประชุมประกาศแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งไปหาดไวทแอล มูดี้ผู

เปนนักเทศนเรืองนามชาวอเมริกัน และถามวาในคืนวันนั้นคนกลับใจรับเช่ือกี่คน มูด้ีย้ิมพรอมกับตอบ
วา “มีซิครับ มีคนไดรับความรอดสองคนคร่ึง” 

ชายคนนั้นมองดูดวยความพิศวง แลวดูทาเหมือนกับจะเร่ิมเขาใจ จึงพูดวา “ทานหมายความวา
มีผูใหญสองคนและเด็กหนึ่งคนใชไหมครับ” 

“ไมใช” มูดี้ทวงติง “ผมหมายถึงเด็กสองคนและผูใหญหนึ่งคน” 
คําตอบนี้ย่ิงทําใหเขามึนงงไปมากกวาเกา ดังนั้นนักประกาศจึงอธิบายตอไปวา “เด็กยงัมีชวิีตอยู

เบ้ืองหนาอีกมากมายในขณะที่ผูใหญไดผานเครื่องหมายท่ีบอกวาคร่ึงทางมาแลว” 
มูดี้พูดถูกแลว พวกเด็กยังมีชีวิตอีกมากจริง ๆ ที่อยูเบ้ืองหนาของพวกเขา พวกคอมมิวนิสตก็

รูจักเชนนี้ดวย คําขวัญของเขามีอยูวา “ขอมอบเด็กใหเราจนกระท่ังถึงสิบสองขวบแลวพวกคุณจึงมารบั
เด็กคืนไป” ภายในระยะสิบสองปก็เปนการเพียงพอแลวตอการท่ีจะเสี้ยมสอนยุยงไมใหเด็กเชือ่วามีพระ
เจา เพราะระหวางเวลาเหลานั้นเด็กจะรับสิ่งท่ีถูกสั่งสอนอบรมเปนอยางดีมันเปนชวงเวลาท่ีปน
บุคลิกภาพของพวกเขาเพราะเหตุนี้เอง พวกคอมมิวนิสตจึงหามไมใหมีโรงเรียนรวีวารศึกษาและ
พยายามอบรมเลี้ยงเด็กใหเติบโตขึ้นมาในแนวความคิดที่วาไมมีพระเจา 

การสั่งสอนใหซึมซาบเขาไปในเด็กนี้จะเร่ิมมีขึ้นโดย การพรากแมออกจากเด็กนั่นคือไม
เพียงแตผูชายเทานั้นที่ทํางาน ผูหญิงก็ตองทํางานดวย เด็กก็จะถูกสงไปยังศูนยเลี้ยงเด็กประจําวันของรฐั
และคลุกคลีอยูในบรรยากาศของการท่ีไมเช่ือวามีพระเจารัฐไดรูถึงอิทธิพลท่ีแมมีตอลูกเปนอยางดี จึง
ไดควบคุมใหผูหญิงผูเปนแมตองทํางานตลอดวัน เม่ือกลับจากงานมาถึงบานเวลาเย็นแมนั้นก็เหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลาเกินไปไมสามารถท่ีจะสละเวลาและใหความเอาใจใสมากเทาที่ควรได 

เปนความคิดของขาพเจาที่วา เราซึ่งอยูในโลกของวัตถุก็กาํลงัตกอยูในกลอบุายอยางเดียวกนักบั
ของคอมมิวนิสต จํานวนคนงานหญิงไดเพ่ิมทวีขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในระยะไมกี่ปผานมานี้ เรา
ควรจะตรวจพิจารณาดูแนวโนมท่ีเปนเชนนี้ใหดีเพ่ือจะไดปรับปรุงใหสมดุลยกัน เด็กของเราไมควรจะ
ถูกปลอยปละละเลยใหตกอยูในบวงอุบายเหลานี้ 

ตามท่ีกลาวไวในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 เราจะตองรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ 
สุดกําลังและขอเจ็ดบอกวา “และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคําเหลานัน้ (ถอยคาํท่ีเปนคาํสัง่นี)้ แกบุตร
หลานของทาน เมื่อทานนั่งอยูในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคําเหลานัน้” 
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สรุปแลวก็คือ เราตองใชเวลาและความเอาใจใสใหมากกับเด็ก รัฐบาลคอมมิวนิสตบังคับให
ผูหญิงทํางานตลอดท้ังวันเพ่ือปองกันพอแมไมใหความรักท่ีจําเปนจะให และเพ่ือจะไมใหการสั่งสอน
กับลูก ๆ ของพวกตน และพระเจาเงินตราแหงโลกตะวนตกก็ทําใหผูเปนแมออกไปทํางานนอกบาน
เชนกัน ในกรณีท้ังสองเหลานั้นตางก็เปนผลใหเด็กประสบกับความทุกขยาก 

ใครเปนผูตัดสินใจ – เด็กหรือ 
ครั้งหนึ่งขาพเจาไดคุยกันกับหนุนสาวคูหนึ่งซึ่งมีลูกสองคนแลว เราคุยกันถึงเร่ืองความสําคัญ

ของการอบรมเลี้ยงดูเด็กคริสเตียน ผูเปนสามีไมเห็นดวยกับทัศนะของขาพเจาท่ีวา เด็กควรจะถูกเลี้ยงดู
ขึ้นดวย “การยําเกรงในพระเจา” 

“ในเร่ืองนั้นไมมีปญหาอะไร” เขาพูด “ผมจะใหพวกเด็กเปนผูตัดสินใจเอาเองและไมจําเปนท่ี
เขาจะตองอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา หรือไมจําเปนที่จะเขาโรงเรียนรวีวารศึกษาเลยโดยการทําเชนนี ้
เขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นอยางอิสระปลอดโปรงเม่ือเขาโตขึ้น เขาก็จะตัดสินใจไดวาควรจะทําอะไร ผม
ไมตองการบังคับเขา เม่ือถึงขั้นนั้นแลว เขาก็จะเลือกเองได” 

ดูเหมือนเขาจะลืมไปวาเด็กของเขาอยูในโลกท่ีเต็มไปดวยความบาป การท่ีเขาทําใหเด็กอยู
หางไกลจากการเผยแพรของขาวประเสริฐ ก็เปนการทําใหเด็กตกอยูภายใตอทิธพิลของโลก ทานไมอาจ
ท่ีจะใหลูกของทานเจริญเติบโตขึ้นอยางคร่ึง ๆ กลาง ๆ เพราะในความเปนจริงแลวมันไมมีฐานะอยาง
นั้น เพราะฉะนั้นพวกคอมมิวนิสตจึงพูดวา “ขอเด็กใหกับเราจนกระทั่งเด็กนั้นอายุไดสิบสองขวบ” 

และก็เพราะเหตุนี้ พระเยซูจึงกลาววา “จงยอมใหเด็กเล็กเขามาหาเรา” (มัทธิว 19:14) “จงฝก
เด็กในทางท่ีเขาควรจะเดินไป และเม่ือเขาเปนผูใหญแลวเขาจะไมพรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) 
และ “ในปฐมวัยของเจา เจาจงระลึกถึงพระผูเนรมิตสรางเจา...” (ปญญาจารย 12:1) 

ในเหลาประเทศคอมมิวนิสตนั้น เขาปฏิเสธการดํารงอยูของพระเจา ในทัศนะของพวกเขา
มนุษยคือพระเจา พวกคอมมิวนิสตจะฝกอบรมตามวิถีทางของเขา และม่ันใจแนวแนวาเด็กจะไมพราก
ออกไปจากทางนั้น 

ครั้งหนึ่ง ครูท่ีสอนอยูในโรงเรียนรัสเซียคนหนึ่งบอกกับนักเรียนวา ไมมีพระเจา “พระเจาไมมี
หรอก” เธอพูดขึ้นมา “พวกคริสเตียนในประเทศเราพากันอธิษฐานตอพระเจา แตพระเจาองคนัน้จะชวย
เขาไดอยางไร ในเม่ือพระเจาไมมี” 

เธอสั่งใหเด็กคนหนึ่งซึ่งรูวาพอแมเปนคริสเตียนยืนขึ้น “ดูซิ เขาเปนคริสเตียนนะ” ครูพูด “เธอ
อธิษฐานตอพระเจาเปนไหม” เธอถามเด็กคนนั้น 

เด็กผูนาสงสารคนนั้นผงกศีรษะยอมรับดวยความขลาดเขลา 
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“ดีแลว” เธอพูดตอไป “นั่งลงแลวหลับตาและทูลขอใหพระเจาสงขนมลงมาใหท่ีโตะของเธอ
ซิ” 

เด็กชายคนนั้นทําทาจะพูดอะไรบางอยาง แตเขาก็ไมกลา 
“ไมเปนไรนา” ครูพูดคะย้ันคะยอ “เพียงแตอธิษฐานกับพระเจาของเธอและดูวาจะมีอะไร

เกิดขึ้นไหม” 
เด็กนั้นจําตองเช่ือฟง จึงหลับตาลง ขณะที่เด็กคนอื่น ๆ กําลังจองมองดู ครูก็หยิบขนมไปวางไว

ท่ีโตะของเด็กคนนั้นทันที 
“เอาละลืมตาไดแลว และดูซิวาพระเจาของเธอไดทําอะไรใหบาง” ครูพูด 
เด็กลืมตาขึ้นและจองเขม็งดูขนมท่ีมีอยูบนโตะดวยความแปลกประหลาดใจ เปนสิ่งมหัศจรรย

หรือนี่ พวกเด็กนักเรียนท้ังช้ันพากันหัวเราะคร้ืนเครงกระห่ึมหอง โดยเฉพาะเม่ือครูพูดวา “นี่เธออาจจะ
คิดวาพระเจาเปนผูวางขนมไวใหบนโตะนี้ซีนะอยาหวังเลย เพราะครูเองเปนคนเอาไปวางไว” 

โดยวิธีการเชนนี้และอื่น ๆ ความเช่ือก็ไดรับการดูหม่ินเยาะเยย เด็กที่มาจากครอบครัวคริส
เตียนจะถูกพิจารณายกยองวาเปนวีรบุรุษทันที ถาหากเขาแจงใหครูทราบอยางตรง ๆ ถึงสิ่งท่ีพอแม
เช่ือถือและสถานท่ีท่ีเขาประชุมกันในวันอาทิตย และเด็กก็ทรยศตอพอแมไดอันสืบเนื่องมาจากภาวะ
แวดลอมของคําสอนท่ีวาไมมีพระเจา 

ครั้งหนึ่งเลนินไดพูดวา “เราตองเกลียดชัง การเกลียดชังกันเปนรากฐานของคอมมิวนิสต เด็ก
จะตองไดรับสั่งสอนใหเกลียดชังพอแมของตนถาเขาเปนคริสเตียน” 

เนื่องจากวาเด็กไมมีอุบาย พวกคอมมิวนิสตจึงสืบทราบสถานท่ีลับท่ีคริสเตียนมาประชุมกัน
จากปากคําของเด็ก เม่ือเด็กแจงสถานท่ีท่ีพอแมของเขาประชุมกันแกครู ครูก็จะแจงใหพวกเจาหนาท่ี
ทราบทันที จากนั้นตํารวจก็จะเขาจูโจมท่ีประชุมลับอยางไมทันรูตัว 

รูปปนจะถูกหลอต้ังขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแกเด็กรัสเซียท่ีแจงตอ เค.จี.บี. เกี่ยวกับพอแมท่ีเปนคริส
เตียนของเขา 

ในสภาวะประชุมท่ีกรุงมอสโค อนาโธลลูนารคารสกิอดีตอธิบดีการศึกษาของรัสเซียไดแถลง
ตอตานคริสเตียนโดยยํ้าคําของเลนินวา การเกลียดชังกันเปนรากฐานของลทัธคิอมมิวนสิต แลวเสริมอกี
วา “เราเกลียดพวกคริสเตียน เพราะพวกนั้นเปนกอนหินท่ีทําใหสะดุดลมในการกอตัวของการปฏิวัติ 
เขาประกาศถึงการอภัยโทษและการรักเพ่ือนบาน ซึ่งเปนสิ่งกลับกันตรงขามกับหลักการของเรา จง
กําจัดการรักเพ่ือนบานไปใหพนเสีย! เราตองการการเกลียดชัง! เพราะมีแตทําเชนนี้เทานั้นท่ีเราจะครอง
โลกได” 
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พินัยกรรมของพ่ีชายคนโต 
แมวาจะมีการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศคอมมิวนิสตเชนนั้น คริสตจักรของพระเยซคูริสตกย็งั

เจริญรุดหนาอยูไมหยุดยั้งและแมวารัฐบาลจะประกาศวามีแตพวกคนรุนเกาแกเทานั้นท่ีเช่ือถือในพระ
เจา แตเปอรเซนตสวนใหญอันแทจริงของคริสเตียนแลวจะเปนผูท่ีมีอายุต่ํากวาย่ีสิบป เทาท่ีขาพเจาได
เคยเขารวมประชุมทั้งในรัสเซียและสิเบอรเรียจะพบวาหาสิบเปอรเซนตของผูเขารวมประชุมก็เปนคน
หนุมท้ังสิ้น พวกอนุชนก็จะมีประชุมของพวกตนดวย บางคร้ังเขาก็จัดประชุมขึ้นตามบานตาง ๆ และ
บางโอกาสก็จัดใหมีขึ้นตามปา และเรียนรูจักการหลบหนีจากตํารวจในเวลาเดียวกัน 

ในเวลาเย็นวันหนึ่ง สุภาพสตรีผูหนึ่งกําลังเดินทางไปรวมประชุมอนุชน ขณะเดียวกัน พวก
ตัวแทนตํารวจก็เขาสกัดจับ อาจจะเปนไปไดวา เขาไดเฝาจับตาสังเกตดูเธอมาเปนเวลานานแตไมพบขอ
สงสัยใด แตในเวลาเย็นวันนั้นจึงสกัดทางถามวาเธอกําลังเดินทางไปท่ีไหน 

เธอไมทราบวาจะตอบไปอยางไร เพราะท้ังไมตองการจะทรยศตอเพ่ือนคริสเตียนและไม
ตองการท่ีจะพูดมุสาดวย จึงมองดูตัวแทนตํารวจดวยใบหนาอันเศราสลดพรอมกับพูดวา “พ่ีชายคนโต
ของดิฉันไดตายไป และเราไดมารวมกันเปนครอบครัวเพ่ือท่ีจะอานพินัยกรรมของเขา” 

ตํารวจก็เชื่อและรูสึกเสียใจดวยแลวก็เปดทางใหเธอไปและในเย็นวันนั้น เธอก็ไดอาน
พินัยกรรมของพ่ีชายคนโตจริง ๆ พ่ีชายคนโตนั้นคือพระเยซูนั่นเอง! เธอไดบอกไปตามความเปนจริง 
เพียงแตไมบอกวาพ่ีชายคนโตนั้นไมเพียงแตตายไปเทานั้นแตยังไดเปนขึ้นจากความตายอีกดวย และถา
เธอไดบอกแลวพวกตัวแทนตํารวจคงจะพาเธอไปหาจิตแพทยแน 

“เม่ือเรามีคนหนุมคนสาว เราก็มีอนาคต” เปนคําพูดท่ีรูจักท่ัวไป ถาปรากฏวาอนาคตจะไมคอย
เจิดจา แลวเราควรจะเอาใจใสตอพวกอนุชน งานดานโรงเรียนรวีวารศึกษา และอน ุชนและการสั่งสอนค
ริสเตียนเปนงานที่สําคัญย่ิงใหญท่ีสุด 

งานและการทรงเรียกใหเปนผูสอนเปนสิ่งสําคัญ เพราะเด็กจะอยูในความดูแลของเขาเปน
ประจําวัน ในฐานะท่ีเราเปนคริสเตียน เราควรจะสละเวลาและเอาใจใสกับเด็กของเราเหมือนกับท่ีพวก
คอมมิวนิสตใหเวลาและการเอาใจใสตอเด็กของเขา 

เสรีนิยมและมนุษยนิยมไดคืบคลานเขามาในระบบโรงเรียนของเรา นั่นคือผูทํางานกับอนุชน
และแมแตเหลาครูโรงเรียนรวีวารศึกษาเปนจํานวนมากยังไมไดรูจักและรับเอาพระเยซูเปนองคพระผู
เปนเจาของเขาเลย 

งานดานอนุชนสวนมากท่ีไดทํากันก็เพียงแตเพ่ือกีดกันไมใหเด็กเท่ียวเตร็ดเตรอยูตามถนน
เทานั้นยังไมเปนการเพียงพอ ไมใชใหเขาไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น แตตองใหเขาไดรับ
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การเปลี่ยนแปลงใหม เขาตองการพระเยซู เราตองใหขอความแหงขาวประเสริฐแกเด็กแตละคนต้ังแต
บัดนี้เพื่อวา “เม่ือเขาเปนผูใหญแลว เขาจะไมพรากไปจากทางนั้น” 

เราควรจะจัดกําหนดเวลาใหกับเด็กในระหวางเวลาการประชุมท่ีโบสถดวยแนนอน การนาํเดก็
หนุมเด็กสาวไปท่ีโบสถนั้นเปนสิ่งสําคัญย่ิง แตท่ียิ่งสําคัญกวาคือควรใหเขามีสวนรวมดวยบอยคร้ังท่ี
เพลงท่ีใชรองกันและคําเทศนาท่ีเราเทศนมักจะไมเปนท่ีเขาใจของเด็ก จึงทําใหสําหรับเขาแลวการ
ประชุมไมเปนสิ่งท่ีเขาพึงพอใจแตกลับเปนสิ่งที่นาเบ่ือหนายตามพิธีเทานั้น เราจึงสูญเสียมากกวาไดมา 
เราตองทําใหเขามีสวนผูกพันกับการประชุมและพูดตรงเขาสูเขา 

ควรจะมีการจัดเตรียมใหเด็กเขารวมในการประชุม อาจจะจัดขึ้นในภาคแรกของการประชุม 
และควรจะรองเพลงที่พวกเขารูจัก หรือใหเขารองตามลําพัง พอแมควรจะเห็นชอบในการทําเชนนี ้การ
ทําดังนี้ กอนท่ีจะมีการเทศนา เด็กก็จะไปประชุมของพวกเขาเอง และท่ีนั่นเขาก็จะฟงเร่ืองท่ีเขาเขาใจได 
ดีกวา นั่งฟงคําเทศนาท่ีไมไดเกี่ยวของกับตนเองเลย เพราะคําเทศนานั้นมุงตรงไปสําหรับพอแมเทานั้น 
เพราะถาหากวาแมแตผูใหญยังยากท่ีจะเขาใจคําเทศนาแลว เด็กก็จะยิ่งยากกวานั้นสักเทาใด! 

ท้ังนักเทศนและครูรวีฯ ควรจะพบและปรึกษากันแลวใชเรื่องเดียวกัน โดยการทําดังนี้ก็จะชวย
ใหท้ังผูรับใชของพระเจาและผูชวยตาง ๆ มีความสัมพันธอันดีตอกัน บางคนรูสึกวาไมจําเปนท่ีจะให
เด็กผละออกไปจากท่ีประชุมอยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ ควรจะใหเขาอยูจนจบการประชุม เพราะหลงัจากนัน้ก็
จะไดเขารวมโรงเรียนรวีฯ เด็กท่ีนาสมเพช ขนาดพอแมยังยากที่จะนั่งอยูนิ่งไดถาการประชุมนั้นเนิ่น
นานไปอีกสักหานาทีมากกวาปกติยังจะใหเด็กตองนั่งจับเจาฟงคําเทศนาท่ีไมมีความหมายสําหรับเขา
และยังตองบวกอีกหนึ่งช่ัวโมงท่ีโรงเรียนรวีฯ 

เด็กควรจะเขารวมประชุมนมัสการไหม แนนอน แตจงสนใจดูเขา ถาเราตองการทําเพียงใช
ความพยายามเล็กนอยก็สําเร็จแลว 

งานดานเด็กไมควรจะถือวาเปนงาน “พิเศษ” มันจะตองเปนงานสวนสําคัญของสมาคมคริส
เตียน “ชีวิตเบื้องหนาของพวกเขายังมีอยูอีกมาก” มูด้ีไดกลาวไวอยางเหมาะสม เราจะตองเอาใจใสตอ
การเผยแพรกับเด็กใหมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงขณะท่ีอนาคตจะมีแตการสลดรันทดนี้ 

ทําไมขาพเจาจึงยํ้าถึงเร่ืองนี้มากนัก ก็เพราะวาในบรรดาประเทศซึ่งคอมมิวนิตสไดเขา
ครอบครองนี้มีอนุชนมากมายท่ีปฏิเสธพระเจา โดยเฉพาะอนุชนเหลานั้นท่ีเม่ือยามมีอิสระอยูก็ไมไดมี
สวนผูกพันกับการประชุมของคริสตจักร สําหรับพวกเขาแลว การเขาประชุมจะเปนเพียงพิธีรีตองและ
หนาท่ีเทานั้น และมีความรูสึกวาตัวเองเปนสวนเกินของการประชุม เพราะคําเทศนาก็ไมไดมุงมายังเขา
แตตรงไปยังพวกผูใหญ เพราะฉะนั้นเม่ือมีการปฏิวัติเกิดขึ้น พวกเขาจึงยอมนับถือเอาเปนการ
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ปลดปลอยท่ีนาช่ืนเชย ที่ประชุมท่ีมีสวนผูกพันอยูกับเด็กจะประสบกับปญหาเปนสวนนอยเม่ือ
คอมมิวนิสตไดคืบคลานเขามา 

คริสตจักรตาง ๆ ท่ีอยูในประเทศท่ีสูญเสียอิสรเสรีแลวจะแสดงใหเห็นถึงวิธีการนําอนุชนใหมี
สวนผูกพันกับการประชุมนมัสการไดดีอยางนาท่ึง ดูจากตัวอยางเชน ในสหภาพโซเวียตท่ีประชุมไมมี
อนุญาตใหจัดงานดานอนุชนไดอยางเปนพิเศษ เขาจึงใชวิธีอื่นมาทดแทนโดยการจัดใหมีการขับรอง
และดนตรี อันกลายมาเปนหลักใหญของการสามัคคีธรรมรวมกัน 

ภายในประเทศอื่น ๆ ของยุโรปตะวันออก งานดานอนุชนก็ยังพอผอนปรนใหบางในรูมาเนีย 
เด็กเขารวมประชุมนมัสการไดเชนโดยการอานบทกวี การขับกลอมเพลงคูกันหรือการทองจําขอพระ
คัมภีร ท่ีเยอรมันตะวันออก โปแลนดและฮังการี นั่นท้ังการจัดคายอนุชน และกิจกรรมของอนุชน
ประเภทอื่น ตางก็เปนวิธีการท่ีคริสตจักรใชบํารุงเลี้ยงคนหนุมสาว 

การนําใหเขาเขาสูชีวิตแหงการนมัสการนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได มีคนหนุมสาวมากมายท่ีซาบซึง้
กับประสบการณจากการท่ีเขาไดจดจําไวจากการประชุมเม่ือคร้ังยังเปนเด็กและไมไดลืมเลือนไป 

พวกคอมมิวนิสตตระหนักดีวาศึกสงครามท่ีทํากับเด็กสําคัญเทียบเทากับการสูศึกกบัปนและสิง่
รบพุง 

สิ่งนี้ไดพิสูจนใหขาพเจาเห็นอยางจริงจัง ระหวางการเย่ียมเยียนแผนดินเอธิโอเปยซึ่งคร้ังหนึ่ง
เปนแผนดินที่นาภาคภูมิมากซึ่งจนกระท่ังไมกี่รอยปมานี้ไดถูกยกใหเปนรัฐของคริสเตียนคอพติคอัน
โดดเดน ซึ่งไดแยกออกมาจากป ค.ศ.300 การปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อป 1974 หลังจากท่ีกองทัพทหารทําการ
ขับไลจักรพรรดิเฮล ซีลาสซี และขึ้นครองผานกรรมการท่ีเรียกวา เดิกและไดประกาศออกมาในป 1975 
วาจะดําเนินตามรอยนโยบายของสังคมนิยม (มารกซิสต) 

ขาพเจาไดสืบทราบวา เปนระยะเวลามากกวาสามปแลวที่พวกคอมมิวนิสตท่ีนั่นไดนําเอา
หนังสือลัทธิมารกจํานวนสองลานเลมเขาไป และจัดพิมพหนังสือตอตานพระเจาจากภายในอกีแปดลาน
แผน หนังสือโฆษณาชวนเช่ือนี้ตางก็มีจุดมุงหมายตรงมายังคนหนุมสาวทั้งสิ้น 

“คุณแจน” ผูนําคริสเตียนคนหนึ่งบอกกับขาพเจาเศราใจ “ต้ังแตท่ีคอมมิวนิสตเขาครอบครอง 
พวกเขาก็ไดใชเวลาและความมานะพยายามถึง 50 เปอรเซนตในการยุยงเสี้ยมสอนพวกเด็ก” 

วิธีการท่ีเขาทํากันมักจะแยบยลอยางท่ีสุด อยางเม่ือครั้งที่คอมมิวนิสตกลุมหนึง่ไดเดินเขาไปใน
โรงเรียนรวีฯ ท่ีเมืองแอดดิส อะบาบา โดยไมไดรบกวนการประชุมแตอยางใด แตเฝารอคอยอยางใจ
อดทนและเยือกเย็นจนจบ จากนั้นคนหนึ่งก็ลุกขึ้นพูด 
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“หนู ๆ ทั้งหลาย” ชายคนนั้นพูดดวยน้ําเสียงนุมนวล “เราอยากใหพวกเธอมีสวนรวมในการ
ประชุมท่ีดีเย่ียมท่ีสี่แยกนี้แลวเธอแตละคนก็จะไดปนเด็กเลนเปนของขวัญ ขอแลกเปลี่ยนที่จะใหเธอทาํ
ก็คือเดินสวนสนามรองคํา สโลแกนเล็กนอยเหมือนอยางกับทหาร” 

เปนธรรมดา เสียงกระซิบกระซาบแผซานไปท่ัวหอง 
“ใครท่ีอยากจะมา ขอยกมือขึ้น” แลวทุกมือก็ยกขึ้น 
ผูเช่ือซึ่งบอกกับขาพเจาถึงเรื่องนี้กลาววา เหลาผูนําโรงเรียนรวีฯ ตางก็จนปญญาและตองหลั่ง

น้ําตาในวันตอมา ขณะเม่ือเห็นพวกเด็กท่ีเขารับผิดชอบเดินสวนสนามอยางโออาไปตามถนนพรอมกบั
เด็กอื่น ๆ อีกจํานวนพัน ๆ และสงเสียงรองคําสโลแกนของพวกคอมมิวนิสตอยางนกแกวซึง่พวกเขาเอง
ก็ไมเขาใจความหมายเลย 

ความจริงอันรายกาจก็คือครูคริสเตียนไมสามารถท่ีจะจุดความตื่นเตนไดอยางท่ีพวก
คอมมิวนิสตหยิบย่ืนใหแกเด็ก เราเห็นขอแตกตางระหวางโรงเรียนรวีฯ อันจืดชืดกับเวลาอันร่ืนเริงท่ีสี่
แยกซึ่งเปนเหตุทําใหเด็กหนุมเด็กสาวผละจากไปเขารวมกับกลุมอนุชนคอมมิวนิสตท่ีกระปร้ีกระเปรา
นั้น 

ตลอดท่ัวอัฟริกา ตางก็ตองการพระคัมภีรสําหรับเด็กที่ผลิตขึ้นเปนภาษาทองถิ่น ควรจะมีการ
คักเลือกเร่ืองใหญ ๆ ของพระคัมภีรซึ่งมีภาพประกอบอยูมากมาย 

ขาพเจายังจําไดถึงความซาบซานท่ีไดประสบมาเม่ือสามารถท่ีจะนํากลุมสี่ผู “ลักลอบ” เขาไป
ในประเทศคอมมิวนิสตพรอมกับพระคัมภีรสําหรับเด็กเปนภาษาทองถิ่นของอัฟริกันจํานวน 300 เลม 

เราแตละคนจะนํากลองพระคัมภีรจากท่ีจอดรถซึ่งอยูใกลกับชายแดน และพากันไปตามทางท่ี
ลมพัดพุมไมสะบัดไปมา จนถึงแมน้ําที่เปนเครื่องหมายของชายแดน จากนั้นก็ลงลุยน้ําขามไปยัง
หมูบานท่ีมองเห็นอยูแกไกลรําไร 

ทันใดนั้น เรามาเผชิญหนากับผูชายหนึ่งที่จองมองดูเราดวยความสนเทหใจย่ิง 
“คุณมีอะไรอยูในนั้น” เขาถาม 
“พระคัมภีรสําหรับเด็ก” ขาพเจาตอบ 
“ขอใหผมสักหนึ่งเลมไดไหม” เขาขออยางสุภาพ 
ขาพเจาเปดฝากลองอยางทนุถนอมและหยิบใหเขาไปเลมหนึ่ง ดวงตาทั้งสองของเขาฉายแสง

เปนประกายเม่ือเขาเพงมองดูตลอดพระคัมภีร “วุย วุย” เขาไดแตพูดอยางนั้น 
เวลาเดียวกันนั้นเอง เด็ก ๆ ก็เร่ิมปรากฏตัวจากทุกท่ีทุกแหง และเราก็จัดการประชุมท่ีไมได

เตรียมการณลวงหนาตรงขางถนนนั้นเอง ไมนานนักสินคาอันล้ําคาของเราก็แจกจายใหกับชาวอัฟริกนั
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ท่ีหิวกระหายในหมูบานนั้นหมด พระวจนะของพระเจาก็สามารถท่ีจะเขาสูจิตใจของพวกเขาได เปน
ครั้งแรกท่ีพวกเขาสวนมากไดเห็นพระคัมภีร 

ขอแนะแนวปฏิบัต ิ

1.สําหรับผูเปนบิดามารดา 
ก.จงใหเวลาและการเอาใจใสตอเด็กของทาน อยาใหงานและเงินเขาครอบงําทาน เพราะ

ครอบครัวของทานคือทรัพยสมบัติย่ิงใหญ 
ข.จงอานพระคัมภีร (นาจะเปนพระคัมภีรสําหรับเด็ก) ใหเด็กของทานฟงและอธิษฐานรวมกับ

เขา 
ค.จงใหเขามีสวนเขารวมในโรงเรียนรวีวารศึกษา การประชุมอนุชน ฯลฯ 
ง.จงพูดกับผูรับใชของพระเจาและ หรือผูนําโรงเรียนรวี ฯ ถึงเนื้อหาสาระของการประชุม 
จ.จงเปนผูท่ีผูกพันอยูกับเด็กอยางใกลชิด เพราะยังขาดผูทําการท่ีดีและสัตยอยูอีกมากนัก 

2.สําหรับผูที่เปนครู : 
ก.ทานมีเด็กเปนสวนท่ีดีกวาในวันนี้ จงยอมรับเอางานนี้เปนเหมือนการทรงเรียกจากพระเจา 
ข.ทานหลอหลอมสรางสรรคเด็กใหเหมาะตอหนาท่ีการงานในออฟฟตหรือในบริษัทมา

อยางไร ก็จงกระทําเชนนั้นในฝายวิญญาณดวย 
ค.เม่ือทานมอบเวลาและการเอาใจใสใหกับเด็กแลว ก็จงมอบเวลาใหแกพระเจาดวย สําหรับ

การศึกษาพระคัมภีรเปนสวนตัวและการอธิษฐาน ทานไมอาจท่ีจะสอนเด็ก นอกเหนือจากระดับฝาย
วิญญาณของทานเองได เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูเปนพอแมและครูและผูรับใชของพระเจาท่ีจะรูจักในสิ่ง
ท่ีลักธิคอมมิวนิสตพูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก : “เปนสิ่งสําคัญท่ีเด็กนักเรียนแตละคนภายหลังจากท่ี
จบสําเร็จจากโรงเรียนแลว ควรจะมาผูกพันอยูกับการตอสูเพื่อโลกใหม ซึ่งเปนโลกของคอมมิวนิสต” 
เด็กของเราก็ตองมาผูกพันอยางแทจริงดวย ไมใชกับลักธิคอมมิวนิสตหรือลัทธินายทุน แตกับแผนดิน
ของพระเจา พอแม ผูทํางานดานอนุชนและโรงเรียนมีบทบาทท่ีสําคัญมากที่สุด 

บทที่ 5 ขอคิดสวนตัว 
1.ความกังวลในดานสวัสดิภาพของเด็กท่ีเรามีนั้นเหมือนกับท่ีพระเยซูไดแสดงออกในพระ

ธรรมมัทธิว 18:6, 10-14 ไหม 
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2.จงอานพระธรรมสดุดี 78:1-8 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกฏเกณฑของพระเจาท่ีวางรากฐานอยูบน
คําสั่งในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6, 7 ที่ใหชนแตละรุนสั่งสอนเด็กในทางของพระเจาเราจะ
นํามาใชในครอบครัวของเราไดอยางไร 

3.การฝกอบรมในกฏเกณฑของพระเจาต้ังแตเร่ิมแรกเปนรากฐานสําหรับการเติบโตและเจริญ
เปนผูใหญ จงสังเกตดูวิธีที่เปาโลเชื่อมโยงการอบรมระยะแรกกับการเขาใจแบบผูใหญของทิโมธท่ีีทาน
ไดกลาวถึงบทบาทพระวจนะของพระเจาในชีวิตของทาน (2 ทิโมธี 3:14-17) 
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บทท่ี 6 คริสตจักรในอนาคต 
คริสตจักรในอนาคตจะเปนเหมือนกับอะไร นั่นเปนคําถามที่นาสนใจมาก ซึ่งก็ไดมีคําตอบอยู

อยางมากแลว บางคนบอกวาจะมีการฟนฟูเกิดขึ้นและการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทามกลางบุตรของ
พระเจา แตคนอื่นก็พูดวาจะมีการขมเหงเกิดขึ้น 

เพ่ือเปนการจํากัดเรื่อง เราจะตองรูจักความแตกตางกันของคําวา “คริสตจักรในอนาคต” และ 
“อนาคตของคริสตจักร” กันเสียกอน เราถกเถียงกันไดถึงคริสตจักรในอนาคต แตเราไมอาจถกเถียงกนั
ถึงเรื่องอนาคตของคริสตจักรได เพราะอนาคตนั้นไดถูกกําหนดไวแลว เม่ือพระคริสตเสด็จกลับมาอีก
ครั้งหนึ่งคริสตจักรท้ังหมดก็จะถูกรับขึ้นไปพบกับพระเจาในฟาอากาศ 

แตกอนการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองนั้น คริสตจักรทองถิ่นของพระเยซูคริสตจะเปนเหมือนกับ
กับอะไร ขาพเจาขอใหขอคิดสักเล็กนอย 

1.ขาพเจาไมเช่ือวาคริสตจักรของพระเยซูคริสตจะกลายมาเปนสิ่งท่ีมองเห็นไดดวยตา แมวา
พระธรรมวิวรณพูดถึงการรวมตัวกันของศาสนาโลก แตก็ไมไดกลาวถึงการเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของ
ผูเช่ือท่ีบังเกิดใหมอยางมองเห็นประจักษได ศาสนาโลกจะเปนสิ่งที่เทียมเท็จ และคริสตจักรแทจริงของ
พระเยซูคริสตจะไมมีสวนกับสิ่งนั้นเลย 

2.คริสตจักรในอนาคตจะมีคริสตจักรท่ีเปนพิธีรีตองนอยกวาปจจุบันนี้ บรรดาคริสเตียนใน
ประเทศคอมมิวนิสตตาง ๆ รวมตัวกันเปนกลุมเล็ก คริสตจักรตามบานถูกกอต้ังขึ้น และท่ีนํางานของผู
เช่ือไดเขามาแทนท่ีทํางานของผูรับใชของพระเจาอยางสุดขีด 

3.เหลาประเทศท่ีสงพวกศาสนาทูตออกไปก็จะกลายมาเปนทุนนาแหงการเผยแพรเสียเอง 
4.งานดานศาสนาทูตจะไมมีพวกศาสนาทูตกระทําแตจะมีพวกคริสตสมาชิกทุกคนทําหนาท่ี

ประกาศพระกิตติคุณ ถาประเทศใดปดประตูสําหรับงานดานศาสนทูต แลวนายแพทย นางพยาบาล ครู
และผูเช่ียวชาญก็จะทํางานของศาสนทูตเหลานั้นท้ังสิ้น 

ตามท่ีกลาวมานี้เปนการคาดการณและเปนสิ่งท่ีสอดคลองสัมพันธกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ทรงพัดไปตามน้ําพระทัยของพระองค พระองคทรงสามารถเปลี่ยนสถานการไดในเวลาอันชั่ววูบ แตท่ี
ตอไปนี้เปนสิ่งท่ีเรารูไดจากพระวจนะของพระเจา 

1.พระกิตติคุณจะถูกปาวประกาศไปท่ัวทุกชาติกอนการเสด็จกลับมาครั้งท่ีสองของพระคริสต 
นี่ไมไดหมายความวาทุกคนจะกลับใจมารับเช่ือแตหมายความวาบรรดาประชาชาติจะไดยินถงึพระกติติ
คุณ (มาระโก 13:10) 
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2.คริสเตียนจํานวนมากจะหลงผิดไป “คราวนั้นคนเปนอันมากจะถดถอยไปและอายัดกันและ
กันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันดวย” (มัทธิว 24:10) เขาเหลาไมไดเตรียมพรอมท่ีจะรับการขมเหงหรือ
การถูกเกลียดชังเพราะเห็นแกพระนามของพระเยซู คุณคาของการเปนสาวกนั้นสูงล้ําเกินไปสาํหรับเขา 
เปนความคิดอันนาเศราท่ีคริสเตียนตามช่ือจะเกลียดชังและทรยศหักหลังมอบซึ่งกันและกัน เพ่ือหวังวา
โดยการทําเชนนั้นก็จะหลบหนีจากการขมเหงและความตายได 

3.เนื่องจากความชั่วรายจะเพ่ิมทวีขึ้น และความรักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง ความรัก
ของโลกจะเขามาแทนท่ีของความรักของพระเจา สิ่งนี้จะไมเพียงเกิดขึ้นกับคริสเตียนสวนนอย แตจะ
เกิดขึ้นกับคริสเตียนสวนมาก และในวาระสุดทายก็จะมีเพียงสวนนอยท่ียังสัตยซื่อตอพระเจา (มัทธิว 
24:12) 

4.การขมเหงคริสเตียนจะเพ่ิมทวีขึ้นมากทั่วไปในโลก (2 ทิโมธี 3:12) เพราะเหตุนั้นเองเราจึง
ตองเตรียมพรอมคริสเตียนท่ีไดรับกําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นท่ีจะเตรียมพรอมตอการอยูอยาง
ทุกขลําบากเพ่ือพระเจาและยังม่ันคงอยูไดพวกเขาจะปฏิเสธไมยอมปรนนิบัติรัฐบาลโลกและศาสนา
โลก แมวาเขารูวาการเช่ือฟงพระเจานั้น คือการขมเหงและทนทุกขและบางทีถึงกับตองตาย 

คริสตจักรของพระคริสตจะเปนสวนนอย และผูท่ีสูรบแลวไดรับชัยชนะก็เปนสวนนอย เมื่อดู
แลวจะเห็นวาเรากําลังแพสงคราม แตในความเปนจริงเราจะไดรับชัยชนะ! ดังนั้นคริสเตียนจึง
เผชิญหนากับอนาคตไดอยางไมหวาดหวั่น 

คําพูดท่ีกลาวมานี้ไมใชเปนความคิดคํานึงอันเลื่อนลอยแตเปนสิ่งท่ีพระคัมภีรไดบันทึกไววา
จะตองเกิดขึ้น แมวาจะมีขมเหงก็ตาม เรายังมีความหวังสําหรับอนาคตคริสตจักรของพระคริสตจึงเปน
ชนกลุมเดียวเทานั้นในโลกซึ่งมีอนาคตอยางแทจริงและจะไมสูญเสียสิ่งใดไปอยางเด็ดขาด “ผูท่ีวางใจ
ในเรานั้น ถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยอหน 1:25) เราตองคิดในสิ่งท่ีเปนจริงหรือตามอยาง
พระคัมภีร 

คริสตจักรตามบาน 
ในบรรดาประเทศท่ีรัฐบาลที่ตอตานพระเจาเขามีอํานาจคริสเตียนก็จะไดรับการขมเหง อาคาร

โบสถก็ถูกยึดเปนของชาติเม่ือ “การปฏิรูปวัฒนธรรม” ประทุขึ้นในจีนเม่ือป 1966 คริสตจักรและ
โรงเรียนท้ังสิ้นก็ถูกสั่งใหปดเสียสิ้น แตนั่นไมไดหมายความวาประชากรของพระเจาจะพบปะกนัไมได 
พวกเขามาพบและประชุมกันตามบานอยางลับ ๆ และบัดนี้เขาก็ยังกระทํากันอยูขนาดของกลุมท่ีเขาพบ
กันก็แตกตางกันออกไปแลวแตสถานที่บางคร้ังก็มีเพียงหาถึงสิบคนมาพบกัน และบางคร้ังก็มีมากกวา 
(ในป 1972 คริสตจักรโปรเตสแตนทถูกเปดในปกกิ่งแตเพื่อเปนการปรนนิบัติตอกลุมคณะทูตเทานั้น 
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เม่ือเร็ว ๆ นี้ก็มีคริสตจักรท่ีลงทะเบียนหลายแหงถูกเปดตามเมืองใหญ ๆ แตคริสเตียนจํานวนลาน ๆ ก็
ยังคงดําเนินการประชุมอยางลับ ๆ ตอไป) 

ในจังหวัดฟูเกี้ยน ผูเช่ือจํานวนแสน ๆ ประชุมกันเปนกลุมตามบาน มากกวา 300 “บาน” การ
เช่ือฟงท่ีพวกเขามีตอพระเจาย่ิงใหญมากกวาความกลัวตอพวกเจาหนาท่ี พลังผลักดันที่จะใหคริสตจักร
ตามบานดํารงอยูไดเสริมสรางการผูกพันกันอยางลึกซึ้งทามกลางพวกคริสเตียน ความสามัคคีธรรมของ
เหลาธรรมิกชนก็ย่ิงหนาแนนขึ้น การจัดการรวมตัวเปนองคการก็มีความจําเปนอันหนึ่งอันเดียวในพระ
คริสต ไมมีการประชุมกรรมการอีกไมมีการแตกตางกันทางนิกายหรืออํานาจทางการเมืองอีก ผูคนจะ
ไมถามกันวาเขาอยูที่คริสตจักรไหน แตท่ีเขาถามกันก็คือ “คุณเปนคนของพระเยซูไหม” รูปแบบ
พิธีรีตองของการประชุมในการประชุมลับนั้นก็ไมมีอีก ทุกคนเขารวมประชุมเพ่ือรับใชและเขามีสวน 
“การปกครองคริสตจักร” จะไมจัดใหมีขึ้นอยางจงใจ เพราะถาในกรณีท่ีถามีตํารวจบุกจูโจมเขามา ก็จะ
จับเอาพวกผูนําไปกอนผูอื่น 

แมวาที่นั่นจะหามไมใหมีการเปนพยานและการประกาศเผยแพรในที่สาธารณะคริสเตียนชาว
จ ีนก็หาโอกาสท่ีจะทําเชนในโอกาสท่ีมีประชุมในงานศพ ตามธรรมเนียมของชาวจีนท่ีไมเชื่อพระเจา
เขาจะใหมีการตีย่ํากลองเพ่ือกําจัดปดเปาวิญญาณรายออกจากผูตาย แตงานศพของคริสเตียนก็แตกตาง
กันออกไป ชัยชนะจะเขาครอบครองแทนการวิปโยคโศกย ขณะท่ีขบวนแหศพเดินตามรถบรรทกุศพไป
เหลาคริสเตียนก็จะขับรองสดุดีและบทเพลงแหงชัยชนะและความเช่ือ 

ถาหากเราตองการจัดเตรียมท่ีประชุมสําหรับอนาคต เราก็จะเรียนไดจากเหลาผูเชื่อซึ่งได
สูญเสียอิสรภาพทางศาสนา โดยเฉพาะการกอรูปอันเปนท่ียอมรับซึ่งเรียกกันวา “คริสตจักรตามบาน” 
เราจะแยกแยะวิจัยดูจุดดีและจุดเสียของคริสตจักรเหลานี้ 

กอนท่ีขาพเจาจะวิเคราะหถึงเรื่องนี้ จะขออธิบายใหทราบวาแทจริงแลวคําวา “คริสตจักรตาม
บาน” เปนคําท่ีใชกันภายในประเทศจีน บางทีคํานี้อาจจะไมเปนท่ียอมรับบางในบางประเทศถาเชนนั้น
คําวา “การสามัคคีธรรมตามบาน” อาจจะใชไดเหมาะสมกวา คริสตจักรทองถิ่นไมตองเกรงกลวัวา การ
สามัคคีธรรมเหลานี้จะเปนการแขงขันประชันกันกับที่ประชุมของทองถิ่น ตรงกันขามมันจะกลายเปน
สวนหนึ่งของท่ีประชุมนั้น ดวยเหตุผลเชนนี้ เราจะทําความเขาใจระหวางคริสตจักรตามบานที่มีอยูใน
บรรดาประเทศคอมมิวนิสตและการสามัคคีธรรมตามบานท่ีมีอยูในเหลาประเทศทีอ่สิระ เราจะคยุกนัถงึ
เร่ืองนี้อีกตอไป 

ขาพเจาขอแยกใหเห็นถึงขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบบางประการของ “คริสตจักรตามบาน” 
ตามท่ีมีอยูในคริสตจักรตาง ๆ ของเหลาประเทศคอมมิวนิสต ดังนี้ : 
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ขอไดเปรียบของคริสตจักรตามบาน 

คริสตจักร 
1.มีคนจํานวนนอยท่ีเขางานในหนาที่ของ “ผูรับใช” หรือ “ศิษยาภิบาล” ได 
2.จํานวนคนมาก ๆ ทําใหติดตอสัมพันธกันไดเล็กนอย 
3.ตองมีเงินเพื่อใชเปนเงินเดือน อาคารโบสถและการดูแลรักษา 
4.คริสเตียนตามช่ือท่ีอยูในทามกลางคนจํานวนมากมักจะไมเปนท่ีสังเกต 
5.เปนการยากท่ีจะไดทํางานตามของประทานของวิญญาณบริสุทธิ์ 
6.คริสตจักรตองการระบบแบบแผนมาก 
7.ใชโครงสรางในการจัดประชุมสูงแตมีความแตกตางกันนอยนิด 

คริสตจักรตามบาน 
“มีท่ีทํางานของผูเช่ือ” 
2.ติดตอสัมพันธกันไดอยางใกลชิด 
3.ไมจําเปนตองมีเงิน เพราะไมมีใครท่ีจะรับเงินเดือน และไมมีอาคารโบสถ 
4.ไมมีคริสเตียนตามชื่อ 
5.หนาท่ีตามของประทานจะมีบทบาทเปนสวนสําคัญท่ีสุด 
6.ไมมีองคการแตมีระบบอวัยวะของรางกาย 
7.ไมมีการซ้ําซากจําเจเพราะสมาชิกทุกคนมีสวนในการประชุมนั้น 

ขอเสียเปรียบของคริสตจกัรตามบาน 

คริสตจักร 
1.ยังมีแบบพิธีกรรมอยู 
2.ไมมีหมูคณะหรือกกเหลากอรูปขึ้น 
3.มีการอธิบายพระคัมภีรอยางตลอด 
4.จะมีการเทศนาอยางเปนระบบ 

คริสตจักรตามบาน 
1.พิธีกรรมหลายอยางหายไปเพราะการขาดผูนําปกครอง 
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2.ขบวนการของหมูคณะยังมีอยูเสมออยางอันตราย 
3.ยังมีอันตรายของการแอบอางความคิดเห็นหรือคําสอนสวนตัวขึ้น 
4.มีการเทศนาแบบ “งานอดิเรก” (การเทศนาถึงเร่ืองท่ีตนชอบ) อยูอยางอันตราย 
เปนสิ่งท่ีปรากฏชัดวา เราจะตองมีดุลพินิจ ขาพเจาไมประสงคท่ีจะตัดสินความแตอยางใด

เพราะวาขอไดเปรียบตาง ๆ ตามท่ีไดกลาวมานี้ก็พูดอยูในตัว และไดปฏิบัติใชกันอยางดีเดนแลว 
ในสวนของขอเสียเปรียบนั้นก็ยังเปนสิ่งท่ีนาเปนหวงกังวลอยูบาง เพราะสภาพการณก็ผิดแผก

กับแงของรากฐานแหงความจริงอยูบาง เชนเกี่ยวกับพิธีกรรมและการอธิบายแปลความหมายพระคมัภรี 
“คริสตจักรตามบาน” ไมไดใหการเอาใจใสอยางเพียงพอในแงของความจริงนี้นัก กอนท่ีเราจะตําหนิ
โทษการดํารงอยูของคริสตจักรท้ังหลายนี้ในเหลาประเทศของคอมมิวนิสตเราควรจะวิจัยดูสิ่งท่ี
นาสนใจและสําคัญนี้วา เหตุใด ขอเสียเปรียบเหลานี้จึงยังมีอยู 

ตัวอยางจากพิธีกรรม “ไชนา วอทเชอร” ท่ีลือช่ือของคริสเตียนไดแถลงถึงสภาพการณของ
คริสตจักรในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อไดกลาวถึง “คริสตจักรตามบาน” เขาพูดวาพิธศีลีมหาสนทิก็
ไมไดประกอบกัน เพราะวาไมมีผูรับใชของพระเจาท่ีไดรับการสถาปนาใหกระทําหนาที่นี้ คําสรุปท่ี
เห็นไดชัดที่สุดก็เห็นจะเปน “คุณดูซิ แมวาพิธีศีลระลึกท่ีระลึกถึงองคพระผูเปนเจาเขาก็ไมไดระลึกถึง
กันเลย” 

ทามกลางพวกแคธอลิกซึ่งเครงครัดกับตําแหนงทางศาสนานี้มาก แตในขอนี้เขาก็ยังมีปญหานี้
ประดังขึ้นมา ยังมีผูเช่ืออีกจํานวนสี่ลานคนในยูเกรนซึ่งอยูกันแบบสมาคมใตดินท่ีทําการปฏบิติัเขาจารตี
แคธอลิคของบาทหลวง พิธีศีลมหาสนิท พิธีศีลบัพติศมา ฯลฯ แตทั้งหมดก็จะลงความเห็นกันวา พวก
เขายังไมพรอมตอสิ่งซึ่งเปนไปไดนี้ 

คําถามก็มีอยูวา ทําไมพิธีศีล มหาสนิท (และพิธีกรรมอื่น ๆ) จึงไมไดรับการเหลยีวแลด ูคาํตอบ
ก็แจมชัดมากทีเดียวเพราะเม่ือกอนมีการปฏิวัติแดงของป 1949 คริสตจักรในเมืองจีนก็ถอืปฏบัิติกนัตาม
หลักการณของชาวตะวันตก ในคริสตจักรทองถิ่น ผูทําการก็จะผูกเนคไท ทําใหตัวเปนจุดเดนแตกตาง
ไปจากคนอื่น และเขาเทานั้นที่จะเปนผูประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เม่ือพวกผูทําการเหลานี้ถูกจับกุมไป
หมด บรรดาคริสเตียนตางก็เช่ือกันวาไมมีใครอีกท่ีจะกระทําการประกอบพิธีมหาสนิทได 

แมวาตามปกติแลวผูทําการจะเปนผูที่ประกอบพิธีศีลมหาสนิท แตนี่จะเปนภารกิจเฉพาะท่ีจะ
ทําไดโดยเขาเทานั้นหรือ ถาเปนเชนนั้นคําแนะนําของพระคริสตท่ีใหระลึกถึงการสิ้นพระชนมของ
พระองคก็จะขึ้นอยูกับการคงอยูของผูทําการ ถาคริสตจักรในเมืองจีนไดจัดเตรียมพรอมตอสถานการณ
ท่ีมีอยูปจจุบันนี้ แลวผูนําจะตองไดสั่งสอนใหเหลาท่ีประชุมทําการประกอบพิธีศีลระลึกไดแมวาเขาจะ
ไมอยู 
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สภาพการณเชนนี้ไมใชมีเพียงแตที่จีนเทานั้น ในหลายประเทศท่ีรัฐบาลท่ีตอตานพระเจากุม
อํานาจอยู สิ่งเดียวกันก็ไดบังเกิดขึ้นดวย ทุกสิ่งทุกอยางก็จะวนเวียนอยูรอบผูทําการหรือศาสนทูต เขา
เทศน เขาใหพิธีศีลบัพติศามาและประกอบพิธีศีลมหาสนิท และท่ีประชุมก็ไดแตเปนผูชมดู แลวการ
ปฏิวัติก็เกิดขึ้น เหลาศาสนทูตหลบหนีออกจากประเทศ ศิษยาภิบาลประจําทองถิ่นถูกจับกุมและเหลาผู
ประชุมก็ยังไมเตรียมพรอม 

หลักสตูรสาํหรับผูนําฝายวิญญาณ 
เราจะจัดเตรียมคริสตจักรในขณะที่ยังมีอิสระภาพทางศาสนาใหใชการไดอยางไร ผูท่ีตกอยูใน

ภาวะอันตรายจะรับคําแนะนําจาก “คริสตจักรตามบาน” แลวนํามาแปรเปลี่ยนเปนขอไดเปรียบได
อยางไร มีสิ่งใดท่ีเราจะเรียนจากขอไดเปรียบของคริสตจักรตามบานท่ีมีอยูในเมืองจีน และเราจะ
หลีกเลี่ยงจากการท่ีท่ีประชุมเล็ก ๆ ผุดขึ้นมาโดยไมเขากันกับ (และปะทะกับ) ท่ีประชุมประชุมทองถิ่น
ไดอยางไร เราจะนําเรื่องเหลานี้ใหมาอยูในระเบียบท่ีสมควรจะเปน 

1.คริสตจักรในอนาคตจะเผชิญกับการขมเหง การหลงผิด โลกศาสนาและรัฐบาลโลก 
2.คริสตจักรตองเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับเวลาอันยากเข็ญท่ีหมอบคอยอยูเบ้ืองหนา ไมใชให

คริสตจักรหลงเหลือรอดอยูเทานั้น แตเราตองจัดเตรียมใหคริสตจักรยืนหยัดอยูและไดรับชัยชนะเหนือ
สภาวะแวดลอม 

3.สมาชิกคริสตจักรตองเปนผูมีสวนรวมกัน ที่ทําการของผูเชื่อในแตละคริสตจักรจะตองสาํนกึ
อยางเต็มเปยมวา “เม่ือทานประชุมกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มีคําสั่งสอน บางคนก็มีคําวิวรณ
....” (1 โครินธ 14:26) และจะตองไมมี “วันแมน โชว” (คนเดียวทําตลอดรายการ) เหมือนกับใน
บางกรณีท่ีมีอยูขณะนี้ 

4.แมวาตามปกติแลว พิธีกรรมตาง ๆ ควรจะประกอบกระทําขึ้นโดยผูที่อยูในออฟฟตท่ีไดรับ
การแตงต้ังสถาปนา แตก็มีการยกเวนจากกฏเกณฑไดตามสภาวะแวดลอมท่ีจําเปน ฟลิป (มัคนายกผู
หนึ่ง) ไดใหศีลบัพติศมาแกขันทีชาวเอธิโอเปย (กิจการ 8:38) และตัวอยางคํากลาวท่ีไดกลาวมาแลวโดย
หยิบยกมาจากจีนก็พูดอยูในตัวอยางชัดเจนแลว 

หลักสูตรผูนําฝายวิญญาณเปนสิ่งที่จําเปนตอการจัดเตรียม คริสตจักรใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ไมเหมือนกับ “คริสตจักรตามบาน” ที่เปนเฉพาะราย การสามัคคธีรรมตามบาน
ก็กลายมาเปนสวนท่ีสําคัญของท่ีประชุมของทองถิ่นได ผูทําการหรือศิษยาภิบาลประจําทองถิ่นของ
คริสตจักรควรจะฝกอบรมพวกผูปกครองใหทําการนําการสามัคคีธรรมเหลานี้ แตอนิจจา การประชุม
กรรมการคริสตจักรซึ่งไดเอาเวลาของผูทําการไปเปนสวนมาก ก็มักจะใชในการปราศรัยกันถึงเร่ือง
ธุรกิจและปญหาระบอบองคการกันเสียเปนสวนมาก หนาที่ของผูทําการไมควรจะเปนแคเฉพาะการ
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เทศนาวันอาทิตย และการเย่ียมเยียนเทานั้น ซึ่งถาทําเชนนั้นก็จะมีเวลาอยูเล็กนอยเทานั้นท่ีจะปรึกษาใน
คริสตจักรและทําการฝกอบรมฝายวิญญาณ ถาเขามีเวลามากกวา ท้ังมัคนายกและผูปกครองก็ควรจะ
ไดรับคําแนะนําใหทําการสอนในการสามัคคีธรรมตามบานจากเขาดวย 

ถาท่ีประชุมถูกแยกออกเปนมณฑลตาง ๆ ผูปกครองซึ่งปกครองดูแลแตละมณฑลก็เปนผูนํา
กลุมสามัคคีธรรมในมณฑลของเขาเองได เพราะเขารูจักกับคน กับปญหา กับความสามารถของพวกเขา
ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีนั้น ๆ ไดดี การสามัคคีธรรมตามบานจะทํากันตางหากจากการศึกษาพระคัมภีรก็ยอม
ทําได โดยใชเวลาสําหรับการอธิษฐานออนวอนและคําพยาน โดยวิธีนี้ สมาชิกท้ังหมดก็จะมีโอกาสมี
สวนชวยเหลือกันในทางกอ “ติดตอสนิทและประสานกันโดยทุก ๆ ขอตอท่ีทรงประทานไดจําเริญ
เติบโตดวยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว...” (เอเฟซัส 4:16) ภายใตการนํา
ของผูนําฝายวิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสามัคคีธรรมตามบานเชนนั้นก็จะจัดเตรียมการมี
สวนชวยเหลือกันในทางกอและเปนพระพรตอสวัสดิภาพของคริสตจักรทองถิ่นท้ังสิ้น ในระหวางเวลา
ของความรุงเรืองและอิสรภาพและเม่ือการขมเหงมาถึง เขาก็ยังดําเนินงานไดตอไป เพราะเขาไมได
พ่ึงพิงอยูบนผูนําและผูทําการ 

การประชุมตามบานเปนสิ่งท่ียืดหยุนได ในยุโรปตะวันออก ผูเช่ือสวนใหญเขารวมการประชมุ
นมัสการอยางสมํ่าเสมอแตเขาก็เขามีสวนในการประชุมตามบานดวย เพ่ือเพิม่เติมอาหารฝายวญิญาณอกี 
การฉลองวันเกิด วันตั้งช่ือ วันสมรส และงานศพท่ัวไป ทุกโอกาสเขาก็จัดขึ้นเปนการสามัคคธีรรม และ
มักจะมีคนเปนจํานวนรอย ๆ นี่เปนแบบฉบับซึ่งนํามาประยุกตใชกับคริสตจักรท้ังสิ้นในโลกตะวันตก
ได โดยการเยี่ยมเยียนตามบานของผูเช่ือและใชเวลาไมนานนักในการนมัสการ การแบงปนพระคําของ
พระเจาและอธิษฐานรวมกัน ผูเชื่อชาวออรธอดอกซพูดถึงชาวโปรเตสแตนทในประเทศของเขาวา “เขา
มักจะมีการประชุมกันอยูเสมอ!” เราก็ควรจะทําตามอยางที่เขาวามานั้น! ชีวิตคริสเตียนเปนเร่ืองท่ีมีอยู
เอง ไมใชเปนเร่ืองของหนาท่ีพิธี เปนสิ่งท่ีมีอยูตลอด 24 ช่ัวโมงตอหนึ่งวัน บอยคร้ัง เรามักจะจํากัด
ขอบเขตของชีวิตคริสเตียนไวเฉพาะในเม่ือมี “การประชุม” เทานั้น การขมเหงจะเรียกรองเอาความ
เขมขนเหนียวแนนในการใชเวลาและการยืดหยุนย่ิงใหญของการสามัคคีธรรมของเรา 

ขอพิสูจนในการกิน 
มักจะมีคนจํานวนนอยท่ีเขารวมประชุมในวันอาทิตยภาคค่ํา การสามัคคีธรรมตามบานก็จัด

ทดแทนการประชุมภาคค่ําไดดูเหมือนวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงไป แตเราจะสํานึกอยูเสมอวาการ
สามัคคีธรรมตามบานเปนรูปแบบของโครงสรางของคริสตจักรเทานั้นท่ีจะสืบชีวิตตอไปจากการปฏวิติั 

จําเปนอยางย่ิงที่จะมีการติดตอกันเปนสวนตัวทามกลางคริสเตียน การสามัคคีธรรมตามบาน
เปนแนวความคิดท่ีจะแกไขในดานนี้ได และแนวความคิดนี้จะใชการไดก็ตอเม่ือเรามีนิมิตตอมันอยาง
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เพียงพอ การอุตสาหมานะท่ีจะรองขอใหการประชุมปรึกษาของคริสตจักรจัดต้ังระบบการสามัคคธีรรม
ตามบานจะเปนพระพรอันใหญหลวงท้ังในปจจุบันและอนาคต 

คริสตจักรในอนาคตจะคงอยูเปนที่ประชุมอันมีชีวิตอยางเขมแข็งเพราะสมาชิกแตละคนมีสวน
รวมกัน “...รางกายท้ังสิ้นท่ีติดตอสนิท และประสานกันโดยทุกขอตอท่ีทรงประทานไดจาํเริญเตบิโตขึน้
ดวยความรัก” (เอเฟซัส 4:16) 

ในเดือนกันยายน 1977 อีดี้ อามิน สั่งหามคริสเตียน 27 นิกายและคณะ อนุญาตใหเฉพาะ
อิสลาม นิกายโรมัน แคธอลิค คริสตจักรออรธอดอกซกันดา (กรีก) และคริสตจักรแหงอูกันดา (แองกลิ
กัน) คงอยูไวเทานั้น 

ดังนั้น ผูเชื่อจากกลุมท่ีถูกหามมีการตัดสินใจคร้ังใหญท่ีจะทํา  นั่นคือเขาจะเขารวมกับ
คริสตจักรท่ีเขากับทางการหรือเขาควรจะกอต้ังการสามัคคีธรรมตามบานกนัขึ้น ในระหวางวนัเวลาของ
การท่ีถูกหามนั้น การสามัคคีธรรมตามบานเปนการลับไดผุดขึ้นท่ัวแผนดนิ คณะแบบติสต เพนเทคอสต
และคณะอื่น ๆ ตางก็ไดจัดต้ังกันขึ้นเอง เพ่ือวาจะพบกันไดอยางลับ ๆ ในบานหรือในปา 

เบน โอลคา เปนผูจัดตั้งระบบคริสตจักรลับในอูกันดาท่ีนาทึ่งคนหนึ่ง ผูซึ่งกลายมาเปน 
“ตัวแทนกําลังสองของพระเจา” ท่ีอยูในท่ีทํางานของประธานาธิบดี โดยการท่ีเขาถึงท่ีนั้นไดเขาได
สืบเสาะคนหาเอกสารลับที่มีรายช่ือของคริสเตียนที่ถูกจับกุมแลวเขาก็แอบไปบอกใหคนเหลานั้น
หลบหนีไปเสีย แมวาจะมีอันตรายมาก โอลูคาก็ทําหนาท่ีเปนผูดูแลการสามัคคีธรรมตามบานท่ีจัดขึ้น
ในบานของเขาเอง เปนกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่งของคริสตจักรกูชีวิตซึ่งเปนการสามัคคีธรรมของคริสตจักร
พ้ืนเมืองอูกันดา 

โอลูคากลาววา “ขณะท่ีผมกําลังทํางานอยูในท่ีทํางานท่ีตองควบคุมคําสั่งของประธานาธิบดี
อยางเครงครัด ผมเองก็ปฏิบัติการคริสตจักรลับของผมอยางซอนเรน 

“เม่ือคําสั่งหามถูกประกาศออกไป การประชุมตามบานก็ไดผุดขึ้นท่ัวประเทศ ยังมีฤทธิ์อํานาจ
ท่ีสูงสงกวา เม่ือรัฐบาลเขมงวดกวดขันตออิสรภาพของการนมัสการ อํานาจสูงสุดของพระเจาก็เริ่ม
ดําเนินการเชนกัน 

“คริสตจักรอิสระตกลงใจท่ีจะติดตามแบบฉบับของกิจการ 20:20 คือผูเชื่อไดไปตามบานหัก
ขนมปงและนมัสการพระเจา 

“นี่เปนเวลาแหงการทดสอบ เพราะวาใครก็ตามท่ีถูกจับไดจากกลุมท่ีรวมกันนี้ก็จะถูกนําไปยัง
กองบัญชาการสอบสวนของรัฐอยางทันที” 

“การสามัคคีธรรมตามบานจํานวนมากก็จะมีช่ือ ชื่อของเราก็คือ “เนนิเขา” เนือ่งจากวาท่ีซึง่บาน
ของผมต้ังอยูนั้นเปนบนยอดของเนินเขา” 
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นอกจากการประชุมตามบานแลว ผูเช่ือของอูกันดาก็ยังไดมีวิธีการประชุมนมัสการแบบอื่น ๆ 
อีกอยางชาญฉลาด ศิษยาภิบาลนิโคลาส วาฟูลา ซึ่งเปนผูปกครองดูแลคริสตจักรกูชีวิตท่ีถูกหาม ได
อธิบายวา “เมื่อมีงานสมรสของสมาชิกของเรา เราก็จะจัดใหมีขึ้นในคริสตจักรของอกูนัดา โดยเราจะมา
อยางพรอมเพรียงกันเพ่ือการประชุม แลวก็รับรองกันในการใชเวลาเพ่ือการนมัสการและภารกิจ ผูคนก็
จะเปนพยาน และคณะนักรองก็จะรองเพลง และเรายังใชการจัดงานวันเกิดในจุดประสงคอยางเดียวกนั
นี้ดวย” 

บางทีกลวิธีอันผิดปกติท่ีผูเชื่อใชกันก็คือ “คริสตจักร” โรงงานเคร่ืองประดับในตําบลเมงโก
ของกัมปาลา “โรงงานนั้นเปนของพ่ีนองบางคนและพวกเขารูสึกวามันเปนท่ีเพรียบพรอมสมบูรณท่ี
ปดบังไดอยางมิดชิดดี อันดับแรกผูนมัสการก็จะพากันไปในโรงงานทําทีเปนผูหาชมดูเคร่ืองประดับ
บาน แลวก็ทะลุเขาไปถึงปากลวยและเขาไปในบานขางเคียง ในท่ีสุด คริสตจักรก็กลายเปนท่ีใหญ
กวางขวางมาก แลวก็จัดการประชุมขึ้นภายในโรงงานนั้นเอง” 

นับตั้งแตการลมสลายตัวของอามิน บรรดาผูนําคริสตจักรจากเอธิโอเปยก็อาศัยอยูในอูกันดา
เพ่ือเรียนจากแบบอยางของพวกเขา และบัดนี้การสามัคคีธรรมท่ีคลายคลึงกันกก็าํลงัผุดขึน้ในเอธโิอเปย 

นับเปนพันไมลหางออกไป ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสตจักรตามบานจํานวนนับไมถวน
ไดเกิดมีขึ้นดวยภายหลังจากการขมเหงอันสยดสยองจากทหารแดงระหวางการปฏิรูปวัฒนธรรมเม่ือ
พระคัมภีรจํานวนลาน ๆ เลมถูกเผาในท่ีสาธารณและพวกผูเช่ือถูกจับกุมและถูกทรมาน 

ผูนําของกลุมใหญที่สุดในจีนคือ “แม” กวาง ผูเปนสตรีแหงความเช่ือที่นาท่ึง ซึ่งเคยติดคุกถึง
สามครั้งดวยกันเพราะกิจกรรมตาง ๆ ที่นางไดทํา ในขณะเดียวกันกับท่ีสามีของนางก็ถูกจับคุมขังไวท่ี
คายกรรมกร จากการงานอันเสียสละของนางนั้นเองก็มีคริสตจักรตามบานเกิดขึ้น 300 แหงดวยกัน 

ตามปกติแลว การประชุมจะมีขึ้นทุกคืน บางคร้ังก็มีในเวลาตี 2 หรือตี 3 
การประชุมมักจะบอยคร้ังเกิดขึ้นโดยท่ีไมแจงใหทราบมากอน นางกวางหรือคนหนึง่จากเพ่ือน

รวมงานของนางมักจะถูกเรียกและถูกนําใหเปนผูจัดการประชุมขึ้นในระหวางที่กําลังอธิษฐานอยูอยาง
เปนนิจสิน เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง นางหรือนักเทศนคนอื่น ๆ ก็จะพบวาที่นั่นคลาคล่ําไปดวยฝูง
ชนที่เปนผูเช่ือเฝารอพวกเขาอยูอยางมุงหวังเพื่อนมัสการพระเจา 

ครั้งใดก็ตามท่ีนักเทศนถามวา พวกเขามารวมกลุมกันไดอยางไร คําตอบของพวกเขาก็จะเปน
เหมือนกันทุกคร้ังวา “องคพระผูเปนเจาเองทรงบอกใหเรามาท่ีนี่เพ่ือสามัคคีธรรมกัน” ไมมีวิธีการ
ติดตอสัมพันธของมน ุษยแตอยางใดท่ีทําใหพวกเขามารวมกัน 
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ในการประชุมเหลานั้น บอยคร้ังท่ีมีหมายสําคัญและการอัศจรรยมาควบคูกับการเทศนาและ
การนมัสการ คนใบจะถูกนํามาและกลับออกจากท่ีประชุมไปดวยการพูดได คนตาบอดก็ออกไปดวย
การเห็นได และคนงอยก็กลับเดินได จํานวนผูเช่ือก็เจริญทวีขึ้นอยูตลอดเวลา 

ดาเนียลผูเปนบุตรชายของนางกวางไดอธิบายวาการสามัคคีธรรมที่นับเปนกลุมเล็กนอยก็จะมี
สมาชิกเปนจํานวนรอย ๆ และการสามัคคีธรรมกลุมใหญก็จะมีเปนพัน ๆ พวกเขามักจะพบกันใน
บรรดาบานหลังใหญ ๆ ท่ีพวกพอคาท่ีร่ํารวยเคยเปนเจาของการสามัคคีธรรมจะแบงออกเปนกลุมเลก็ ๆ 
กระจายอยูเต็มหองตาง ๆ ของบาน 

“มันเปนการกระทําขององคพระผูเปนเจา พระองคทรงมหัศจรรยมากตอพวกเรา” ดาเนียล
กลาวขึ้นดวยใบหนาที่โปรยเต็มดวยรอยยิ้ม 

ถาเชนนั้น อะไรเลาท่ีเปนเคล็ดลับแหงความเช่ือของผูเช่ือชาวจีนเหลานี้ ที่ทําใหพวกเขาดําเนนิ
ชีวิตอยูในสภาพแวดลอมของการสูรบเชนนั้นได จะเปนไปไดไหมวาดูตัวอยางจากตัวอยางของพวกเขา
แลวหมายความวาจะตองไดรับการขมเหงกอนท่ีจะมีความเชื่ออยูอยางนี้ได 

“ไมใชอยางนั้นเลย” ดาเนียลกลาวขึ้น “นั่นไมใชเปนการถวายบูชา การถวายบูชาคือการ
อธิษฐาน” เพราะเหตุนี้ “การสามัคคีธรรมตามบาน” มักจะถูกเรียกกันวา “กลุมอธิษฐาน 

บทที่ 6 ขอคิดสวนตัว 
1.พระคัมภีรไดใหตัวอยางประกอบจํานวนหนึ่งถึงวิธีการท่ีวาคริสตจักรจะทําหนาท่ีรวมกันได

อยางไร ภาพคริสตจักรแตละอยางเหลานี้ไดใหคําแนะนําเพ่ิมเติมแกเรา เราจะเรียนอะไรไดบางจาก 1 
โครินธ 12:27, เอเฟซัส 1:23, 4:16 และ 1 เปโตร 2:5, 9-10 

2.วัตถุประสงคในการประชุมรวมกันก็เพ่ือนมัสการพระเจาเพ่ือฉลองความสัมพันธอันใหม
และอันมีชีวิตซึ่งเรามีโดยพระเยซูคริสต และเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของเพ่ือนคริส
เตียน ทุกสิ่งเหลานี้จะถูกนํามารวมกันไดอยางไรในฮีบรู 10:19-25 

3.อัครทูตเปาโลพบวา หลายท่ีหลายแหงท่ีเขาประกาศและสั่งสอนได ดูความแตกตางกันใน 
กิจการ 16:24, 25, 16:40, 17:1,2, 17:17, 17:22, 18:7, 19:9, 20:7, 8, 21:5, 6 อะไรเปนขอไดเปรียบและ
ขอเสียเปรียบของสภาพการณเหลานี้บาง 

4.คริสตจักรของทานจะจัดเตรียมอยางไร ถาหากทานรูวาการขมเหงกําลังจะมาถึงประเทศของ
ทานในเวลาอันไมนาน 
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บทท่ี 7 ผูนําฝายวิญญาณหรือผูนําท่ีสามารถ 
“ขาพเจาจึงไดเลือกหัวหนาจากทุกเผา ซึ่งเปนคนมีปญญาและเจนงาน ตั้งไวเปนใหญเหนอืทาน

...” (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:15) 
“จงเลือกเจ็ดคนในพวกทานท่ีมีชื่อเสียงดี ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสตปิญญา เรา

จะใหเขาดูแลการงานนี้” (กิจการ 6:3) 
จากขอพระคัมภีรท่ีอางมาสองขอนี้มีสิ่งแตกตางกันท่ีสําคัญชาติหนึ่งควรจะมีคนท่ีมีปญญาและ

เจนงาน เปนผูที่มีความสามารถที่ปกครอง แลวใหแตงต้ังไวเหนือพวกเขา คริสตจักรซึ่งเปนประชากร
ของพระเจาก็ควรจะมีคนท่ีไมเพียงแตสามารถและมีสติปญญาเทานั้น แตตองเปนผูประกอบไปดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนพิเศษเฉพาะ เขาเปนผูสามารถฝายวิญญาณสิ่งนี้จะตองเปนขอกําหนดเปนสิ่งแรก
ในการแตงต้ังผูปกครองและมัคนายก 

เม่ือพระเจาทรงเรียกผูใดใหทําการภายในคริสตจักร พระองคไมไดทอดพระเนตรดูตําแหนงท่ี
เขามีในสังคม และไมทรงสนใจวาเขามีปริญญาจากมหาวิทยาลัยหรือไม พระเจาทรงเสาะหาผูท่ี
ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองคทรงมองหาผูนําฝายวิญญาณ 

อันตรายท่ียังมีอยูในคริสตจักรทุกวันนี้ซึ่งไมไดรับการเอาใจใสก็อยูในขอกําหนดนี้ เรามักจะ
มองหาผูท่ีมีความสามารถศึกษาสูงแทนที่จะมองหาคนฝายวิญญาณ ขอกําหนดท่ีโมเสสใหไว เกี่ยวของ
กันกับงานซึ่งตองนําชนชาติหนึ่ง มาตรฐานอีกอยางหนึ่งที่ถูกกําหนดไวสําหรับผูท่ีเขาบรรจุทํางาน
ภายในคริสตจักรของพระคริสต นั่นคือท่ีนี่ไมตองการผูนําตามธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์ผองแผว หากแต
ตองการคนฝายวิญญาณของพระเจา 

ผูปกครองข้ีเมา 
ภายในโบสถเต็มลนหลามดวยผูคน นักประกาศชื่อกองแหงยุคเขารวมอยูในท่ีประชุมเฉพาะ

ของกรรมการคริสตจักรท่ีเกือบจะมีกรรมการทุกคนเขารวม ทุกคนอยูในอาการท่ีกระสบักระสาย เพราะ
หัวหนาผูปกครองยังไมไดมา สาเหตุของการท่ีเขามารวมไมไดก็เพราะวา เมื่อคืนที่ผานมานี้เขาไปรวม
ในงานสมรสแหงหนึ่ง และด่ืมเหลามากเกินไปถึงกับนอนซมอยูบนเตียงอยางโงหัวไมขึน้ ทําใหเกิดการ
ปนปวนกันมากมาย เหตุการณเกิดเปนไปไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งมีนักเทศนผูเปนอาคันตุกะมา
จากตางประเทศเชนนี้ 

ทันใดนั้น นักเทศนผูมาเยือนขอกลาวคําพูดอะไรบางอยาง คําพูดของเขาทําใหท้ังที่ประชุม
ปรึกษาของคริสตจักรพากันแปลกประหลาดใจ เขาถามวา เคยมีเหตุการณอยางที่ผูปกครองไดละเลย
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หนาท่ีของตนเพราะสาเหตุอยางเดียวกันนี้ปรากฏมากอนหรือไม ทุกคนสั่นศีรษะ และถึงกับเสนอวา
ผูปกครองคนนั้นควรจะถูกปลดออกจากตําแหนงเสีย นักประกาศผงกศีรษะเห็นพองดวย 

“คุณทําถูกแลว” เขาพูด “ผูใดท่ีเปนคนขี้เหลาก็จะเปนผูปกครองไมได พระธรรมเอเฟซัส 5:18 
บอกไวอยางชัดเจน” 

ท้ังปกครองและมัคนายกผงกศีรษะยอมรับ 
“มันเปนคําสั่งที่มาจากองคพระผูเปนเจาท่ีวาเราไมควรจะด่ืมเหลา” เขาพูดเสริม “แตก็มีคําสั่ง

อีกดวยดวยวา เราควรจะประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูใดท่ีไมบรรลุสําเร็จตามเง่ือนไขนี้ก็จะ
เปนท้ังผูปกครองหรือมัคนายกไมได” 

ความเงียบวังเวงอันนากระอักกระอวนตามติดมา 
“ผมขอถามหนอยวา มีผูใดในพวกคุณบางท่ีประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสทุธิ”์ นกัประกาศ

ถามขึ้น 
ไมมีใครตอบมา ทุกคนนิ่งคอตกดวยความอับอาย 
“นี่หมายความวา ในเชาวันนี้ ในพวกคุณไมมีใครสักคนท่ีจะอยูในตําแหนงผูปกครองหรือ

มัคนายก” นักประกาศสรุป 
เปนสิ่งท่ีชัดแจงเหลือเกินวา ขอกําหนดท่ีพระเจาไดสั่งไวสําหรับตําแหนงหนาที่ของผูปกครอง

ภายในคริสตจักรไมควรจะทํากันอยางลวก ๆ พระเจาทรงตองการคนท่ีมีคําพยานท่ีดีในตัวเปยมดวย
ปญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไดรับการแตงต้ังแลว เขาก็จะนําคริสตจักรของพระเจาได หลกัอยาง
เดียวกันนี้ก็นําไปใชกับผูทําการหรือศิษยาภิบาลได ถาภายในคริสตจักรยังไมมีผูทําการ นั่นก็เปนหนาท่ี
ของกรรมการปรึกษาของคริสตจักรจะแตงต้ังผูทําการท่ีประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ขาพเจายังสงสัยวา คริสตจักรมากมายไดพิจารณาดูเปาโลเกี่ยวกับตําแหนงของผูทําการซึ่งได
วางหลักอยูบนคําพยานสวนตัวของเขานั้นหรือไม “ดูกอนพ่ีนองท้ังหลายเม่ือขาพเจามาหาทานขาพเจามิ
ไดมาประกาศสักขีพยานของพระเจาแกทานท้ังหลายดวยถอยคําอันไพเราะหรือดวยสติปญญา” (1 โค
รินธ 2:1) เม่ือเรารับพิจารณาเอาถอยคําอันไพเราะและสติปญญามาเปนคุณสมบัติ สําหรับผูท่ีจะเขา
ทํางานในตําแหนงท่ีมีคริสตจักร ก็เหมือนกับท่ีเราว่ิงเลนอยูบนแผนน้ําแข็งอันบางเบาซึ่งก็พรอมท่ีจะ
แตกหักออกเม่ือใดก็ไดคุณสมบัติของเปาโลวางหลักอยูบนความออนแอของเขา “และเมื่อขาพเจายงัอยู
กับทานท้ังหลาย ขาพเจาก็ออนกําลังมีความกลัวและความหวาดหว่ันมาก คําพูดและคําเทศนาของ
ขาพเจาไมใชคําท่ีเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา...” (1 โครินธ 2, 3, 4) เม่ือเปาโลพูดก็ไมมีปฏกิริยิาตอบอยาง
ท่ี “ชางเปนนักพูดท่ียอดเยี่ยมจริง” หรือ “เขาตรึงผูฟงอยูกับที่ทันทีเม่ือเขาพูด” 
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สิ่งท่ีเราคิดกันวาจะยอมรับเอา เปาโลก็ละท้ิงเสีย เขามาดวยความออนกําลงั กลวัและหวาดหวัน่ 
เขายอมรับวาคําเทศนาของเขาเองไมใชเปนคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา “แต” เขาเสริม “เปนคําซึ่งได
แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพ่ือความเช่ือของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมน ุษยและแต
อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” (1 โครินธ 2:4-5) 

คนที่ออนแอ-ผูนําที่เปยมดวยฤทธิ์เดช 
ผูนําฝายวิญญาณเปนสิ่งที่จําเปนตองมีอยางมากมาย ในประเทศลาว ไดกระทําสิ่งผิดพลาด

หลายประการที่เรามักจะทํากันคือเรามักจะแตงต้ังผูนําท่ีสามารถใหเปนผูปกครองแทนท่ีจะแตงต้ังคน
ฝายวิญญาณ เรายอมรับเอาคนท่ีอานและเขียนได (ในลาวมีแปดสิบเปอรเซนตของคนท้ังประเทศท่ีอาน
และเขียนหนังสือไมได) เม่ือคอมมิวนิสตเขาครอบครองประเทศลาว ผูนํา “ท่ีสามารถ” เปนจํานวนมาก
ไดปฏิเสธองคพระผูเปนเจา และมีแตคนฝายวิญญาณเทานั้นท่ียังยืนหยัดมั่นคงอยูอยางสัตยซื่อ 

ผูนําฝายวิญญาณเปนผูท่ีฤทธิ์อํานาจของเขาเปนท่ีรูจักท้ังในสวรรค บนแผนดินโลกและในนรก 
ผูนําเหลานี้เองท่ีพระเจากําลังเสาะหาอยูในทุกวันนี้ 

พระเยซูทรงเลือกชาวประมงอันธรรมดา ไมไดคนเหลานั้นจากสภาใหญของยิวใหเปนผูแทน
อาณาจักรของพระองค “เมื่อเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน และรูวาทานท้ังสองขาด
การศึกษาและเปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํานึกวาคนท้ังสองเคยอยูกับพระเยซู เม่ือเขาเห็นคนนัน้
ท่ีหายโรคยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูดขึ้นได” (กิจการ 4:13-14) 

ท้ังเปโตรและยอหนไมไดเปนคนของสภาใหญของยิวแตเขามีคุณสมบัติที่พวกฟาริสี (ผูนําท่ีมี 
“คุณสมบัติ”) ไมมีคือ เขาเคยอยูกับพระเยซูและประกอบไปดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และนั่นแหละท่ี
เปนคุณสมบัติ ขอพิสูจน ก็คือคนนั้นซึ่งไดรับการรักษาใหหาย แลวพวกเขาก็ไมมีเหตุท่ีจะคัดคานตอสู
เขาไดในเรื่องนี้ เม่ือฝูงชนท่ีแตกต่ืนพากันหอมลอมพวกเขา เปโตรไมไดอางเอาเกียรตินั้นเปนของ
ตัวเอง แตถามวา “ไฉนทานท้ังหลายพากันประหลาดใจดวยเร่ืองของคนนี้ เขมนดูเราทําไมเลาอยางกับ
วาเราทําใหคนนี้เดินไดโดยฤทธิ์หรือความชอบธรรมของเราเอง” (กิจการ 3:12) 

“ดูกอนพี่นองท้ังหลาย จงพิจารณาดูวา พวกทานที่พระเจาไดทรงเรียกมานัน้เปนคนพวกไหน มี
นอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มีนอยคนที่มีอํานาจ มีนอยคนท่ีมีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือกคนท่ี
โลกถือวาโงเขลา เพ่ือทําใหคนมีปญญาอับอายและไดเลือกคนท่ีโลกถือวาออนแอ เพ่ือทําใหคนแขง็แรง
อับอายพระเจาไดทรงเลือกสิ่งท่ีโลกถือวาตํ่าตอยและดูหม่ินและเห็นวาไรสาระ เพ่ือทําลายสิง่ท่ีโลกเห็น
วาสําคัญ เพ่ือมิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได” (1 โครินธ 1:26-29) 

พระเจาทรงเลือกทูตของพระองคจากกลุมคนเหลานี้ โดยการท่ีเขาประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และรูวาตัวเองเปนคนออนแอก็ไดรับการทําใหเปนคนแข็งแรงของพระเจา พวกเขาจะไมแตะ
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ตองสัมผัสกับเกียรติและสงาราศี แตถวายเกียรติและสงาราศีนั้นแกพระเจาผูทรงเปดเผยพลกําลังของ
พระองคแกคนออนแอ “ขาพเจาออนแอเม่ือใด ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเม่ือนั้น” (2 โครินธ 12:10) เหตุ
ฉะนั้นขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา เพ่ือฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูกับ
ขาพเจา เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแกพระคริสตขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา..” (2 โค
รินธ 12:9-10) 

บราเดอร แอนดรู ไดสมัครที่จะเขารวม “สโมสรอันประเสริฐที่ไมหวั่นไหว” ของ เกรท บรเิตน 
เม่ือเร็ว ๆ นี้ โดยประสงคท่ีจะใหเปนท่ีรูจักอยางเปดเผยวา เขาเปนคนท่ีลมเหลวสโมสรนี้ไดถูกจัดใหมี
ขึ้นโดยสเตฟเฟน ไพล ชาวบริติชผูแปลกพิกล โดยมีวัตถุประสงคสําหรับผูท่ีประสบกับความลมเหลว
ในทางตาง ๆ อยางนาเศราสลด 

ในจดหมายท่ีเขาเขียนสมัครไปหา ไพล แอนดรู อธิบายวา เมื่อเขามาถึงบริเตน ในป 1954 เพ่ือ
รับการฝกอบรมเปนศาสนทูตครั้งแรกนั้น เขาไดพักอยูกับวิลเลี่ยม ฮอปกิ้น ซึ่งมักจะถูกเรียกและรูจักอยู
ท่ัวไปอยางนารักใครวา ลุงฮอปป 

“ลุงฮอปปมีหองโถงซึ่งใชเปนท่ีประชุมสําหรับภารกิจแนวหนาซึ่งอยูในเกรฝวเสน เคนท จะ
ยืนกรานใหผมเทศนา แมวามีเขาเพียงคนเดียวเทานั้นที่อยูในท่ีประชุมนั้น” “ผูลักลอบของพระเจา” ท่ีนา
หัวเราะ 

“ผมลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพราะวาไมมีใครเลยที่จะมาฟงผมเทศนา เราจะทําการถวายทรัพย ให
หนังสืออาน และคําประกาศเชิญชวน แตท่ีก็ยังคงมีแตความวางเปลาอยูเชนเคย” 

บราเดอร แอนดรู ยังยอมรับถึงเวลาท่ีเขาไดประสบกับความลมเหลวเม่ือครั้งท่ีเขาทําการ
ลักลอบพระคัมภีรเขาไปในมานเหล็ก เขาบอกถึงเวลาท่ีเขาถูกจับท่ีชายแดนพรอมสินคาท่ีเปนพระ
คัมภีร และถูกซักไซไลเลียงท่ีนั่น 

“นี่เปนขอพิสูจนท่ีเดนชัดถึงความลมเหลวของผม” เขาเขียน 
บราเดอร แอนดรู ยอมรับวา เขาตองการที่จะเขารวมกับสโมสรอยางมากจริง ๆ เพ่ือจะเปน

นักเทศนประจําสโมสรและเทศนาถึงพระเยซู ผูซึ่ง “ตอคนเปนอันมากทรงเปนผูท่ีลมเหลวอยาง
มหาศาลในประวัติศาสตร” แอนดรูเสริมวา “พระองคทรงตายอยางอาชญากร และดูเหมือนวาชีวิตของ
พระองคลมเหลวอยางสิ้นเชิง” 

“แตเปนอยางไรอยางแทจริง” เขาถาม “โดยการเปนขึ้นจากความตายของพระองค ปรากฏวา
พระองคทรงหันกลับจากความลมเหลวเปนความสําเร็จ และนั่นเปนสิ่งที่ผมตองการท่ีจะแสดงแกคน
เหลานั้นท่ีคิดวาตัวเองเปนคนท่ีลมเหลว” 

“พระเจาทรงใชสิ่งที่ออนแอของโลกนี้เพ่ือทําใหคนฉลาดพิศวงงงงวย” 
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นาเสียดายท่ีบราเดอร แอนดรู ไมสามารถท่ีจะเขารวมในสโมสรนั้นได สเตเฟน ไพล ผูกอตั้ง
ตองสลายยกเลิกมันไปเสียเพราะเนื่องมาจากหนังสือท่ีประสบกับความสําเร็จของเขาช่ือหนังสือแหง
ความลมเหลวอยางวีรชน ซึ่งในขณะนี้นับเปนหนังสือท่ี ขายดีท่ีสุด! 

ผูนําฝายวิญญาณคือผูท่ีมองเห็นอยางกวางไกลมากกวาองคการหรือคริสตจักรของตัวเอง เขา
เปนหวงกังวลตออาณาจักรท้ังสิ้นของพระเจาท่ีไมใชเพียงเปนอาณาจักรเล็ก ๆ ของเขา เขาไมพยายามท่ี
จะสรางองคการและชื่อของตัวเอง แตสรางสิ่งที่เปนของพระเจา ขาพเจาไดเห็นคุณสมบัติเชนนั้นอยาง
มากในตัวของบราเดอร แอนดรู 

อีกผูหนึ่งซึ่งมีบุคลิกคลายกันก็คือลุงสิงหอดีตคนติดฝนตัวยงจากประเทศลาว ซึ่งไดมารับเช่ือ
พระคริสตใหเปนพระผูชวยเปนสวนตัวหลังจากที่ ติดยาเสพติดมาถึง 45 ป ชายคนนี้ไดประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีกับพระเจา เขาเจริญขึ้นอยางรวดเร็วมากจนผูเช่ือท่ัวไปพากันเสาะหาเขาเพ่ือขอ
คําปรึกษาในเร่ืองฝายวิญญาณ มากกวาท่ีจะไปหาพวกผูนําท่ีไดรับการศึกษาดีและ “สามารถ” เพราะวา
ผูคนพากันเห็นพระคริสตในตัวของเขานั่นเอง 

ขาพเจาไดใหศีลบัพติศมาแกลุงสิงหในแมน้ําโขงในลาวและจะไมลืมเลยถงึเวลาท่ีเขาขึน้มาจาก
น้ําแลวเขาเร่ิมรองเพลงท่ีวา “ขา ฯ ตัดสินใจแลวท่ีจะติดตามพระเยซู” แลวก็ช้ีไปท่ีระลอกคลื่นท่ีแผ
ขยายออกไปในน้ําพรอมกับพูดวา “คุณแจนชีวิตเกาของผมไปท่ีนั่นแลว สิ่งเกา ๆ ก็ลวงผานพนไป และ
เด๋ียวนี้ทุกสิ่งก็เปนสิ่งใหม” 

ท้ังท่ีตัวยังเปยกโชกอยู เขาตะกายขึ้นไปบนฝงแมน้ําอันลือช่ือแหงนั้นแลวคุกเขาลง “พญามาร
เอย” เขาตะโกนกอง “ขา ฯ ไดเปนคนรับใชของเจามาถึง 45 ป แตเดี๋ยวนี้ขา ฯ เปนคนของพระคริสต
แลว และจะขอปรนนิบัติพระองคแตผูเดียวเทานั้น” 

“ขาพเจาไมเคยพบกับคนท่ีพรอมพรักกับพระเจาเชนนั้นหลังจากท่ีขาพเจาออกจากประเทศนัน้
ในป 1973 ลุงสิงหก็ยังดําเนินงานอันแกลวกลาของเขาอยูตอไป เขาไดรับการเตือนอยางเด็ดขาดจาก
ประเทศลาวใหหยุดเทศนา แตเขาปฏิเสธ 

“ผมทําเชนนั้นไมได พระเยซูทรงชวยผมใหรอด พระองคทรงกระทําทุกอยางเพ่ือผม ผมจะอยู
อยางนิ่งเงียบไมได” เขาพูด 

เปนเวลาสามปหลังจากท่ีผมออกมาจากประเทศนั้น เขาถูกจับกุมและถูกนําเขาไปในปาแหง
หนึ่ง และที่นั่นเขาถูกสังหาร 

ลุงสิงหนั้น ในสายตาของมนุษย เขาไมใชนักบริหารท่ีย่ิงใหญ แตเขาก็เปนผูนําฝายวิญญาณซึ่ง
มีคุณสมบัติจากพระเจาเอง เขายังสัตยซื่ออยูจนถึงแกความตายเพราะเขาไดฟงพระสุรเสียงของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และเปนคนของพระคัมภีร เขาเปนคนท่ียิ่งใหญในสายพระเนตรของพระเจา 
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ฟรานซิสแหงแอสซิชิ 
ฟรานซิสแหงแอสซิซิเปนธรรมิกชนชาวอิตาเลี่ยนผูซึ่งภายในป 1209 ไดพบกับศาสนระเบียบ 

ไดคนพบเคล็ดลับแหงความสําเร็จ วันหนึ่งมีบางคนมาหาเขาถามถึงวิธีท่ีเขาใชจัดการกบังานอนัยิง่ใหญ
เชนนั้นเพ่ือพระเจา ฟรานซิสซึ่งเปนผูที่วางกฏกําหนดความบริสุทธิ์ ความยากจน และการเช่ือฟง และย้าํ
พิเศษในการเทศนาและปรนนิบัติตอคนเจ็บปวยย้ิมและพูดวา 

“เปนสิ่งท่ีงาย ๆ วันหนึ่งพระเจาทรงบอกใหทูตสวรรคของพระองคลงมายังโลก และมองหา
คนที่จะสามารถทํางานอันย่ิงใหญเพ่ือพระองคได เหลาทูตสวรรคก็นําคําสั่งนั้นไป และในเวลาอันไม
นานนักก็กลับมาหาพระเจา บอกวาเขาไดพบกับคนนั้นพรอมกับคุณสมบัติที่พึงมีแลว เขาเปนคนท่ีมี
ประสบการณและคงแกเรียน พระเจาไมทรงรับเอาคนนั้น ท่ีทูตสวรรคเลือกมา พระองคทรงพบวาเขา
เปนคนท่ีสามารถเกินไป “เดี๋ยวเขาก็จะแอบอางเอาเกียรติทั้งสิ้นเปนของตัวเองเสีย” พระเจาจึงทรงบอก
กับทูตสวรรควา “และคนท่ัวไปก็จะคิดวาเขาสามารถท่ีจะทํางานนั้นไดก็เพราะเขาเปนคนท่ีสามารถ” 

ฟรานซิสกลาวตอไป “แลวพระเจาทรงสงทูตสวรรคออกไปหาคนท่ีดอยความหมาย พวกทูต
สวรรคก็ออกสืบเสาะแลวสืบเสาะเลา แตก็มักจะนําคนที่ผิดเปาประสงคกลับมา จนในท่ีสุดพระเจาทรง
บอกใหพวกเขาไปหาคนที่ไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยามและโงเขลาในสายตาของโลก 

“ผลสุดทาย ทูตสวรรคก็พบกับคนท่ีไมมีอะไรในสายตาของโลก “นี่เปนคนของเรา” พระเจา
ตรัส “เขาเปนคนท่ีออนแอและไรความหมายมากจนคนท่ัวไปจะรูไดอยางท่ีวาเขาจะเปนคนท่ีไมอาจ
ทํางานช้ินนี้ไดดวยกําลังของตัวเอง แลวพวกเขาก็จะถวายเกียรติใหแกเรา” 

ฟรานซิสมองดูคนเหลานั้นที่มาถามเขาอยางเอาจริงเอาจังและพูดวา “ผมเปนคนนั้น” พระเจา
ไมประสงคท่ีจะแบงปนเกียรติของพระองค (อิสยาห 42:8) พระองคมองหาคนเหลานั้นท่ีไมมีอะไรใน
ตัวเองเลย เพ่ือวาฤทธิ์เดชของพระองคจะสําแดงออกไดอยางสุดขีด เขาจะเปนผูนําฝายวิญญาณ เพราะ
เขารูวาความสามารถอยูในพระเยซูคริสต 

ถาเราตองการที่จะจัดเตรียมคริสตจักรสําหรับเวลาแหงการขมเหงคุกคาม เราจะตองติดตาม
หลักพระคัมภีร เราตองการคนฝายวิญญาณเพ่ือท่ีจะทํางานฝายวิญญาณ คนท่ีสามารถก็จัดการกับงาน
ดานธุรกิจไดเชนการบริหาร การจัดต้ังระเบียบและการเงิน นั่นเปนงานรับใชท่ีไมตํ่าตอยเลย การจัด
ระเบียบอยางดีภายในคริสตจักรก็เปนสิ่งท่ีจําเปนยิ่ง มันเปนสวนของคริสตจักรท้ังสิ้นและชวยสงเสริม
คริสตจักร แตปญหาก็ยังคงมีอยูเม่ือมีแตการเอาใจใสการจะต้ังระเบียบมากการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
ของคริสตจักร 
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ซารดิสและเลาดีเซีย 
ท้ังคริสตจักรซารดิสและคริสตจักรเลาดีเซียตางก็ไดรับการจัดต้ังระเบียบกันเปนอยางดี ในการ

จัดการประชุมก็มีผูเขารวมอยางไมขาด หมูคนรวมกันไดอยางไมนาเชื่อและผูคนทุกคนในละแวก
ใกลเคียงพูดกันถึงคริสตจักรอันประเสริฐนี้อยางเลอเลิศ “คริสตจักรของเราเปนคริสตจักรท่ีมีชีวิตชีวา” 
คนของซารดิสพูดขึ้น และคนของเลาดีเซียก็เสริมอีกวา “คริสตจักรของเราเปนคริสตจักรที่รํ่ารวย เปน
คริสตจักรท่ีทําสําเร็จบรรลุดไดตามหนาท่ี” ปรากฏชัดวา คริสตจักรทั้งสองนี้เปนคริสตจักรตัวอยาง
ทีเดียว เปนแบบอยางแกท้ังเขตพ้ืนท่ีนั้น คณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินจะพากันกลับจากการประชุม
ปรึกษาดวยความกระหย่ิมยิ้มยอง “เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับสเมอรนาและฟลาเดลเฟยแลว สภาวะ
การเงินของเราอยูในระดับท่ีเยี่ยมมาก” คณะกรรมการจะรายงานกลับมา 

ในสายพระเนตรของพระเจาแลว นี่ไมไดรับพิจารณาวาเปนเครื่องหมายของชีวิตเลย “เรารูจัก
แนวการกระทําของเจาเจาไดชื่อวามีชีวิตอยู แตวาเจาไดตายเสียแลว” (วิวรณ 3:1) นั่นเปนความคิดเห็น
ของพระเจาเกี่ยวกับคริสตจักรซารดิส 

คริสตจักรเลาดีเซียก็ไมดีไปกวาสักเทาใด “เพราะเจาพูดวาเราเปนคนม่ังมี ไดทรัพยสมบัติมาก 
และเราไมตองการสิ่งใดเลย เจาไมรูวาเจาเปนคนแรนแคนเข็ญใจ เปนคนขัดสน เปนคนตาบอด และ
เปลือยกายอยู” (วิวรณ 3:17) คริสตจักรเลาดีเซียท่ีประสบความสําเร็จ ท่ีร่ํารวยก็ไมมีท่ีจําเพาะพระเจา 
แมวาเขาเทศนาถึงพระองค องคพระผูเปนเจาทรงยืนอยูดานนอกคริสตจักรของพระองค “นี่แนะ เรายนื
เคาะอยูท่ีประตู...” (วิวรณ 3:20) 

พระเจาทรงเตือนสติคริสตจักรเลาดีเซียใหซื้อยาทาตาเพื่อวาเขาจะไดเห็นความจําเปนของ
ตนเอง (วิวรณ 3:18) ในทุกวันนี้เราก็ตองการยานี้ เราพากันลอลวงตัวเองและคริสตจักรโดยการจัดตั้ง
ระเบียบท่ีเราถือวาเรายังมีชีวิตอยู ในภาวะอันยากเข็ญและกดขี่รังควาน ดานระเบียบแบบแผนก็จะลม
สลายไป ตัวอยางนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับคริสตจักรในเมืองจีน ฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณก็ยังตั้งม่ันอยู เพราะ
มันไมไดขึ้นอยูกับคณะกรรมการอาคารกอสราง การเร่ียไรหรือแมแตผูร้ังตําแหนงหนาท่ีการงานเปน
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในดวงใจของผูเชื่อซึ่งกระทําการอยางเด็ดขาด 

คริสตจักรซารดิสเชื่อวายังมีชีวิตอยูแตในความเปนจริงนั้นชีวิตฝายวิญญาณไดตายไปเสียแลว 
สําหรับคริสตจักรฟลาเดลเฟยซึ่งดูแลวออนแอและยากจน แตในความคิดของพระเจานั้น “เจามีกําลัง
เล็กนอย แตกระนั้นเจาก็ไดประพฤติตามคําของเรา และไมไดปฏิเสธนามของเรา” (วิวรณ 3:8) 
คริสตจักรสเมอรมาก็ไดรับสิ่งท่ีนาปลื้มใจเชนเดียวกัน “เรารูวาพวกเจามีความทุกขลําบากและยากจน 
(แตวาเจาก็ม่ังมี)...” (วิวรณ 2:9) ความหมายก็แจมแจงอยูแลววา คริสตจักรก็ม่ังมีในความเช่ือซึ่งมีใน
พระเจา เหตุนั้นเองพระเจาจึงบอกกับคริสตจักรสเมอรนาวา “อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับ



 71 

นั้น” (วิวรณ 2:10) และแกคริสตจักรฟลาเดลเฟยที่สัตยซื่อพระองคทรงบอกวา “เหตุท่ีเจาไดประพฤติ
ตามคําของเรา คือใหมีความอดทน เราจะปองกันเจาใหพนจากการลองใจซึ่งจะมีท่ัวท้ังโลก...” (วิวรณ 
3:10) 

พระเจาไมไดทรงสัญญาท่ีจะใหมีอนาคตท่ีปราศจากการขมเหง แตพระองคทรงสัญญาท่ีจะให
ชัยชนะในโมงยามแหงการขมเหงและทนทุกข คนเหลานั้นท่ีเฝารอคอยพระเจาอยูอยางมุงหวังก็จะ
ไดรับการปองกันในโมงยามท่ีมีการทดลอง 

ผูนําตามธรรมชาตแิละผูนาํฝายวิญญาณ 
แฮร่ี เอส ทรูแมน ประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาท่ีไดสิ้นชีวิตไปแลว ไดถึงการเปน

ผูนําตามธรรมชาติวา “เปนผูท่ีมีความสามารถท่ีจะทําใหผูอื่นกระทําในสิ่งที่ไมประสงคจะกระทําดวย
ความยินดี” 

หลี ฮุง จัง ผูนําชาวจีนท่ีครํ่าโลกผูหนึ่ง ใชสํานวนเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “มีคนอยูสามประเภท
ดวยกันคือ คนท่ีเคลื่อนไหวได คนท่ีเคลื่อนไหวไมได และคนท่ีสามารถกระตุนใหคนอืน่เคลือ่นไหวได 
คนประเภทสุดทายคือผูนํา” 

ออสวอรด แซนเดอรส อดีตผูอํานวยการท่ัวไปของโอเวอรซี มิชชันนารี เฟลโลชิพไดกลาววา 
ผูนําฝายวิญญาณสืบทอดมาจากการหลอหลอมคุณสมบัติของผูนําตามธรรมชาติและผูนําฝายวิญญาณ
รวมกัน ความสามารถตามธรรมชาติก็เปนของประทานจากพระเจาดวย การท่ีผูนําฝายวิญญาณสามารถ
ท่ีจะจูงใจผูท่ีอยูรอบกายไดนั้น ไมใชเปนความสามารถตามธรรมชาติทวาเปนโดยฤทธานุภาพของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ผูที่เปนผูนําฝายวิญญาณ ดวยการอาศัยความสามารถของตัวเองนั้นจะไมยนืยงนาน แต
การท่ีคนออนแอกลายเปนผูนําท่ีเขมแข็งเปยมพลังในครอบครัวของพระเจาไดนั้น ก็เนื่องมาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนผูกระทําใหเปนเชนนั้น สิ่งท่ีเขากันอยางเหมาะเจาะกับผูนําฝายวิญญาณไมใชเปน
มงกุฏ หากแตเปนไมกางเขน เขาตองเรียนรูท่ีจะกลาวยํ้าคําของยอหน ผูใหศลีบัพตศิมาวา “พระองคตอง
ทรงใหญขึ้น แตขาพเจาตองดอยลง” (ยอหน 3:30) 

ผูนําตามธรรมชาติและผูนําฝายวิญญาณตางก็อยูในฐานะเดียวกัน แตเขาก็แตกตางกัน เราจะ
เห็นไดชัดเจนจากการเปรียบเทียบกันตอไปนี้ 

ผูนําตามธรรมชาติ    ผูนําฝายวิญญาณ 
ม่ันใจในตนเอง     ม่ันใจในพระเจา 
ตัดสินใจดวยตนเอง    เสาะหาการทรงนําจากพระวิญญาณ 
      บริสุทธิ์ 
รูจักคนของตน     รูจักพระเจาของตน 
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ขบคิดถึงแผนการใหญเสมอ   ประสงคท่ีจะรูจักกับแผนการ 
      ของพระเจาเทานั้น 
กระตือรือรนท่ีจะออกคําสั่ง   นําคําสั่งของพระเจาออกไปดวยความยินดี 
มีผูอยูภายใตการบังคับบัญชามาก   เปนผูรับใชของทุกคน 
โดดเดนเปนอิสระ    พ่ึงพิงพระเจา 
ออกคําสั่งใหผูอื่นฟงตน    ฟงพระเจาและเช่ือฟงพระองค 
ทะยานขึ้นสูความสําเร็จย่ิงใหญ   เสาะหาการดอยลงเสมอ 
ไตรตรองมาก     อธิษฐานมาก 
คําวา สาวกและวินัยกําเนิดมาจากคําเดียวกัน ผูนําฝายวิญญาณจะมีผูติดตามก็ตอเมือ่เขาเองยอม

ตัวอยูในวินัยแหงพระหัตถยิ่งใหญของพระเจาเทานั้น ปญหาจะอุบัติขึ้นก็ตอเมื่อมีแตผูท่ีตองการเปน
ผูนํา และไมมีใครท่ีตองการจะเปนผูตาม เพราะเหตุนี้ทําใหขาพเจาหวนคิดถึงพวกเด็ก ๆ ที่กําลังเลน
สงครามกันอยูบนทองถนนแหงหนึ่ง ผูเดินทางผานไปไดถามพวกเขาดวยความแปลกใจวา ทําไมถึง
เงียบเชียบกันจัง ไมเห็นใครทําอะไรเด็กเล็กคนหนึ่งตอบวา “เพราะวาเราทุกคนตางก็เปนแมทพักนัหมด 
จึงไมมีใครตองการท่ีจะเปนทหารตอสูศึก” 

คนที่มนีิมติ 
ผูนําฝายวิญญาณคือคนท่ีมีนิมิต มีนิมิตของพระเจาและมีนิมิตของโลก เหตุเพราะชัยชนะของ

พระเจา เขาจึงกลาเสี่ยงท่ีจะมุงไปขางหนา เขาเปนคนท่ีมองในแงดีแทนท่ีจะมองในแงราย 
คนที่มองในแงรายจะไมสามารถท่ีจะเปนผูนําฝายวิญญาณไดเลย เพราะการมองในแงรายเปน

การไมเช่ือ คนท่ีมองในแงรายจะพบกับปญหาในทุกโอกาส 
คนที่มองในแงดีจะเห็นโอกาสในปญหาแตละอยาง เขารูวาปญหาของเราเปนแผนการของพระ

เจา เพราะวาเขามีนิมิตเขาจึงทําใหตัวเองเปนผูนํานิมิตไปได และไมรอคอยความชวยเหลอืโดยใหคนอืน่
ทํางานนั้นเพ่ือเขา แตเขาจะทําเสียเอง 

เม่ือศึกษาดูประวัติศาสตรคริสตจักรและภารกิจแลว ก็อดที่จะประทับใจกับนิมิตท่ีพวกผูนาํฝาย
วิญญาณมีเสียไมได เขาไดรับคําสั่ง แลวก็เริ่มทํางานตามคําสั่งนั้นทันทีไมวาจะมีคนท่ีชวยเหลือหรือไม
ก็ตาม ดวยเหตุนี้เองจึงมักจะเปนคนที่ยืนหยัดอยูตามลําพังและเปนคนโดดเด่ียว พวกเขามักจะไมคอยจะ
เปนท่ีเขาใจไดเลย แตเขาก็ทําตอไป แลวผลลัพธก็มีมา 

คนที่มีนิมิตจะตองเอานิมิตนั้นมาปฏิบัติ หาไมแลวเขาก็ยังคงเปนนักเพอฝนแทนที่จะเปนผูนํา 
เม่ือผูนําฝายวิญญาณไดรับการเขาใจทะลุปรุโปรงในน้ําพระทัยของพระเจาแลวเขา ก็มีการเคลื่อนไหว 
ไมวาผลจะเปนอยางไรก็ตาม เพ่ือที่จะบรรลุถึงเปาหมายนี้ได เขาตองเต็มใจท่ีจะเผาทําลายเรือของเขาไว
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เบ้ืองหลังเสีย เมื่อพวกโรมันยํ่าเทาลงบนผิวดินของอังกฤษ คําสั่งแรกของเขาก็คือใหเผาเรือท้ังสิ้นท่ีเขา
ใชแลนมานั้นท้ิงเสียนิมิตของพวกเขาก็คือ มุงหนาตอไป เพราะทางหวนกลับนั้นไมมีอีกแลว 

คนหนุมผูหนึ่งซึ่งไดเขารวมกับเจาหนาท่ีตรวจฝงทะเลถูกนําไปทดสอบเม่ือพายุอันแรงกลา
เกิดขึ้น และเรือไดสงสัญญาณแจงภัยขึ้น ขณะท่ีกําลังเขาไปในเรือชวยชีวิต ชายหนุมคนนั้นตระหนก
สะทานเพราะคลื่นลูกใหญท่ีโหมทับมา เขาสงเสียงรองดวยความรอนใจไปหากัปตันวา “กัปตัน เรา
กลับไปกันไมไดแลว” ถัดไปเบ้ืองหลังลูกคลื่นนั้นคําตอบของกัปตันแววมา “เราไมจําเปนตองกลับมา 
เราตองแลนออกไป” 

นั่นเปนการเผชิญอันใกลชิดของมารติน ลูเธอรดวย นักปฏิรูปโปรเตสแตนทชาวเยอรมันไม
กลัวท้ังมนุษยหรือโปป เพียงแตตองการท่ีจะเชื่อฟงพระเจาและพระวจนะของพระองคเทานั้น เมื่อลู
เธอรไดรับคํามาใหไปแกคดีท่ี ไดเอท แหงเวอรมนั้น มิตรสหายแนะนําเขาไมใหไป “ไมไปหรือ” ลเูธอร
เปลงเสียงอยางคลั่งแคน “ผมจะตองไปท่ีเวอรมอยางแนวแน แมวาจะตองพบกับเจาพวกปศาจท่ีมี
จํานวนมากเหมือนกับกระเบื้องบนหลังคา” 

นิมติหรือหนงัสือเดนิทาง 
เปาหมายในโอเพ่ิน ดอรของเราก็คือเพ่ือชวยเหลือคริสตจักรที่ทนทุกข นับกลับจากนี้ไปเปน

เวลานานหลายปแลว บราเดอร แอนดรู คนหนุมจากฮอลแลนดไดรับนิมิต เม่ือเขาอายุไดย่ีสิบหาป พระ
เจาทรงเรียกใหไปชวยเหลือคริสตจักรท่ีทนทุกขในประเทศของคอมมิวนิสต แมวาเขายังเปนคนหนุมอยู 
เขาก็ไดแสดงออกซึ่งการมีคุณสมบัติของผูนําฝายวิญญาณแลว เขาไมมีเงิน แตมีความเช่ือในพระเจา 

แทนท่ีจะรอเงินกองทุนหรือผูชวยเหลือ เขาออกเดินทางไปยุโรปตะวันออกกับโวลคสวาเกน
คันเล็กแตเพียงผูเดียว บรรดาผูนํา “ท่ีสามารถ” ท้ังหมดตางก็พากันสั่นศีรษะ “คุณควรจะทํางานเกีย่วกบั
การจัดต้ังระเบียบแบบแผนหรือการเงินดีกวา” เขาพากันแนะนํา แตเพราะวาเขาเช่ือฟงพระเจา บราเดอร 
แอนดรูจึงตกลงใจออกไปดวยตัวเอง 

“คุณจะกลับมาในสภาพท่ีไมมีชีวิตเลย” “นักปราชญ” บางคนตักเตือนเขา 
“ผมไมจําเปนท่ีจะตองมี” เปนคําตอบของบราเดอร แอนดรู “พระเจาไมไดบอกใหผมกลับมา 

แตทรงบอกใหผมออกไป” 
แอนดรูมีคําขวัญอยูวา “ถาหากวาทานตองการทำงานเพ่ือพระเจา ก็จงจัดต้ังคณะกรรมการ แต

ถาทานตองการทํางานกับพระเจา ทานก็จําเปนมีเพียงแตกลุมอธิษฐานเทานั้น” 
เพราะเหตุนั้นเอง เขาจึงตระเวนหาผูมีสวนท่ีจะอธิษฐานเผ่ือเขาและขอใหพวกเขาอธิษฐานเผื่อ 

พวกเขาก็อธิษฐานเผ่ือใหโดยการวางมือและสงออกไป เขาออกจากยุโรปตะวันออกโดยท่ีไมมีเงินหรือ
คํารับรองดานเศรษฐกิจแตอยางใด แตออกไปกับพระเจาผูทรงเกรียงไกร 
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บัดนี้ เปนเวลายี่สิบหาปผานไปแลว เขาก็ยังทํางานกับพระเจาอยูไมใชเพียงแตกับหมูประเทศ
คอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออกเทานั้น แตกับทุกพ้ืนที่ของโลกซึ่งคริสเตียนทนทุกขเพ่ือความเช่ือของ
ตน “ปญหาของเราก็มีอยูวา บอยคร้ังท่ีเราตองการจะนําคําสั่งออกไปโดยมีเง่ือนไขวาเราจะตองกลบัคนื
มาจากเขตพ้ืนที่อันตรายอยางปลอดภัย” บราเดอร แอนดรูกลาว 

ใช นั่นยังเปนปญหาใหญของเรา แตความเช่ือฟงที่ปราศจากความเต็มใจท่ีจะทําการเสียสละก็
ไมใชความเชื่อฟง 

ท่ีทํางานของโอเพ่ิน ดอรแหงหนึ่งอยูท่ีโจฮานเนสเบอรกในอัฟริกาใต คริสตจักรท่ีทนทุกข
ในอัฟริกาก็ไดรับความชวยเหลือและการจัดหาพระวจนะของพระเจาจากที่นั่น เกือบทุกสัปดาหเหลา
ทีมงานก็จะออกไปท่ีโมแซมบิค ซิมบับวี เอธิโอเปยและแองโกลา เนื่องจากวาชาวอัฟริกันใตผิวขาวไม
อาจขอหนังสือเดินทางไปยังประเทศเหลานั้นได ชาวอัฟริกันจึงทํางานเปนคนขนสัมภาระและหนังสือ
และขามชายแดนไปโดยไมมีใครสังเกต 

แตมีอยูคร้ังหนึ่งที่ลูกจางชาวอัฟริกันใตผิวขาวของโอเพ่ินดอรคนหนึ่งพยายามที่จะขอหนังสือ
เดินทาง เขาไดรับคําตอบที่เปนเทลเล็กซจากรัฐบาลเฟรลิโมในโมแซมบิค ขอความนั้นเปนภาษา
โปรตุเกส และเขาไมเขาใจภาษานั้นจึงคิดเอาวาเทลเล็กซนั้นใชเปนหนังสือเดินทางได ขาพเจาได
ปรึกษาแผนการเดินทางกับเขากอนที่เขาออกจากไป เขามีงานเฉพาะท่ีจะนําเขาไปในโมแซมบิคพรอม
กับการอบรมแนะนําเล็กนอยเปนเฉพาะเพ่ืองานนั้น เขาเดินทางออกจากโจฮานเนสเบอรกโดยเครือ่งบิน
และเม่ือมาถึงมาปูโต เขาก็นําเทลเล็กซนั้นแกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 

เจาหนาที่มองดูเขาอยางสอบถามวา “หนังสือเดินทางของคุณอยูท่ีไหน” 
“ก็อยูในมือของคุณนั่นแหละ” ชาวอัฟริกันใตซึ่งมีผิวขาวตอบและช้ีไปท่ีเทลเล็กซ 
“นี่ไมใชหนังสือเดินทาง” ชายคนนั้นตอบ “แตมันเปนเทลเล็กซซึ่งเตือนใหคุณวา คุณไมอาจ

เดินทางมาในขณะนี้ไดและคุณอาจจะไดรับอนุญาตใหมาไดในเวลาตอมา” 
ผลก็คือ เขาจะตองเดินทางกลับสูโจฮานเนสเบอรก แตในวันนั้นไมมีเท่ียวบินขากลับตองรอ

จนกระท่ังถึงวันรุงขึ้น ตัวแทนรัฐบาลเฟรลิโมไมประสงคท่ีจะสรางความประทับใจอยางท่ีไมดี เขาจึง
ตกลงใจพาพวกชาวอัฟริกันใตคนนั้นไปยังโรงแรมในมาปูโต และเขาจะตองอยูท่ีนัน่เปนเวลาถงึ ย่ีสบิสี่
ช่ัวโมง “รัฐบาลเฟรลิโมจะเสียคาใชจายทั้งหมดเหลานี้ให” เขาไดรับการบอกเชนนั้น 

คนงานของเราผูนั้นก็ถูกสงไปยังมาบูโต โดยรถตํารวจกลาวอีกคําหนึ่งก็คือการพักแรมท่ีมาปู
โตนั้นฟรีตลอด เขาโชคดียิ่งท่ีไดรับอนุญาตใหเคลื่อนไหวอยางอิสระไดในท่ัวเมืองโมแซมบิแคน
ระหวาง “การถูกกักขัง” ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนั้น ดวยระยะเวลาอันสั้น ๆ เขาก็สามารถท่ีจะนาํเอาคําสัง่ท้ังสิน้ท่ี
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เขาไดรับการกําหนดมอบหมายใหทําไปเปนผลสําเร็จ เขากลับมาในอีกวันหนึ่งตอมา เม่ือพบกันกับเขา 
ขาพเจาก็พบวาเขากําลังย้ิมอยูอยางผ่ึงผาย 

“ผมนําคําสั่งท้ังสิ้นไปแลว” เขากลาว “ทุกอยางเปนไปตามแผน” 
ตามแผน....เมื่อพระเจาทรงประทานคําสั่งให พระองคก็ทรงเปดประตูให ไมวาจะมีหรือไมมี

หนังสือเดินทางก็ตาม เงื่อนไขก็มีอยูวา จงพรอมที่จะไปและบางทีอาจจะไมไดกลับมาอีก 
คนงานอีกคนหนึ่งของโอเพ่ิน ดอร ไดไปกับขาพเจาท่ีโมแซมบิคเม่ือไมนานมานี้ตามคํา

เรียกรองของกลุมคริสเตียนท่ีนั่นกลุมหนึ่ง เราไปไกลกันจนถึงชายแดนดวยรถยนต และตอจากนั้น 
เพ่ือนรวมงานวัยเจ็ด-สิบ-สาม-ป และขาพเจาขามชายแดนเขาไปดวยเทา 

มันเปนการเสี่ยงภัยท่ีอันตรายยิ่งสําหรับชาวผิวขาวสองคน คนหนึ่งเปนนักเทศนชาวอฟัรกินัใต 
ทางขามชายแดนอันที่จริงแลวเปนลําน้ํา ไมมีกองยามรักษาการณ อยางนอยกไ็มมีใครเห็น ทางเดินกย็าก
เข็ญมาก ขึ้นเนินและลงเนิน ลึกเขาไปในโมแซมบิค มันเปนสิ่งท่ีอันตราย เพราะย่ิงกวานั้น มีชายคน
หนึ่งถูกฆาตายเม่ือวันกอนในแถบนั้นเอง พวกทหารเฟรลิโมมีเกลื่อนอยูทั่วไป พุมไมแหงใดก็พอเปนท่ี
บังกายของทหารเหลานั้นได แตเร่ืองนั้นก็ไมไดเขามาในความคิดของเรา ความคิดของเราอยูกับกลุม
คริสเตียนที่กําลังรอคอยการมาของเราอยูท่ีเนินเขาตอไปโนน 

ในท่ีสุด เราก็มองเห็นหมูบานนั้น เหลาคริสเตียนกําลังพากันมองมาทางเรา และเม่ือรูวาเปนเรา
ก็ตางพากันโบกมือ และเราก็ไดรับการตอนรับจากจิตใจของพวกเขา 

ทันใดนั้น มีชายคนหนึ่งเดินตรงเขามาหาเรา “เปนตัวแทนของเฟรลิโมท่ีประจําอยูในเขตพ้ืนท่ี
ของเรานั่นเอง” คริสเตียนคนหนึ่งพูดขึ้น เขาจะทําอะไร ตัวแทนของเฟรลิโมแปลกใจมากท่ีเห็นคนผิว
ขาวเดินขามเนินมา เขาไมไดจับกุมเรา ตรงกันขามกลับใหกลวยหวีหนึ่งกับนักเทศนชาวอัฟริกันผิวขาว
คนนั้นใบหนาของเหลาคริสเตียนตางก็เปลงประกายดวยความปติยินดีและความสุข แมแตคนของเฟรลิ
โมนั้นก็อยูรวมประชุมดวย 

คริสเตียนจากท่ัวสารทิศพากันมาสวัสดีเรา และฆาแพะตัวหนึ่งเพ่ือจัดเปนงานเลี้ยงเปนเกียรติ
แกแขกของเขา นับเปนประสบการณอันพิสดารทีเดียว 

ความหมายก็ชัดเจนอยูแลว ทานไมจําเปนตองมีหนังสือเดินทาง แตทานจําเปนตองมีนิมิตและ
ความเช่ืออยางแทจริง และแนนอน ตองมีความเต็มใจท่ีจะถูกจับ “การรอคอยเพ่ือจะไดหนังสือเดินทาง
ตองใชเวลามาก” นักเทศนชาวอัฟริกันใตพูด “หนังสือเดินทางของผมอยูในพระธรรมมัทธิว 28:19 
“เหตุฉะนั้นจงออกไป” แลวเขาเสริมขึ้นพรอมกับหัวเราะรา “หนังสือเดินทางนั้นมอีายสุองพันป แตกย็งั
มีผลใชไดจนถึงทุกวันนี้” 
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นั่นเปนวิธีท่ีผูนําฝายวิญญาณพูด เขาจะยืนมั่นอยูไดเม่ือเวลามีการขมเหงเนื่องจากในระหวาง
เวลาท่ีมีอิสระเขาไดจัดเตรียมพรอมที่จะทนทุกขเพ่ือพระนามของพระเยซูอยูแลว 

“แตขาพเจามิไดถือวาชีวิตของขาพเจาเปนสิ่งมีคาและประเสริฐสําหรับตัวขาพเจา แตในชีวิต
ของขาพเจาขอทําหนาท่ีใหสําเร็จก็แลวกัน และทําการปรนนิบัติท่ีไดรับมอบหมายจากพระเยซเูจา คือท่ี
จะเปนพยานถึงขาวประเสริฐซึ่งสําแดงพระคุณของพระเจานั้น” (กิจการ 20:24) 

บทที่ 7 ขอคิดสวนตัว 
1.เปโตรไดวางหลักการทดสอบของคุณสมบัติผูนําในรุนแรกไวในพระธรรมกิจการ 6:3 เม่ือ

คริสตจักรตองเลือกมัคนายกชุดแรก และไดบรรยายอยางขยายไวในรุนแรกนั้นในพระธรรม 1 ธิโมธี 
3:8-13 ไวอยางไรบาง 

2.เปาโลไดมีความสามารถตามธรรมชาติอยูมากมาย แตเขาก็เขาใจถึงบทบาทอนัสมควรในการ
นําคนมาถึงพระคริสต จงประยุกตการวิเคราะหของเขาในพระธรรม 1 โครินธ 2:1-5 มาใชในชีวิตและ
การเปนพยานของทานเอง 

3.จดหมายตาง ๆ ซึ่งมีไปหาคริสตจักรท่ีบันทึกไวในพระธรรมวิวรณ 2 และ 3 เปนคําพูดท่ีมีไป
ถึงผูนําของคริสตจักรเหลานั้น จงพิจารณาดูจดหมายเหลานี้อยางใกลชิดเพ่ือวาจะเปนถึงคุณสมบัติของ
การเปนผูนําฝายวิญญาณ หรือวาขาดคุณลักษณะซึ่งมีอยูในคริสตจักรเหลานี้ ท้ังคุณสมบัติและสิ่ง
ลมเหลวเหลานี้ยังจะนํามาประยุกตใชในทุกวันนี้ไดไหม 
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บทท่ี 8 คริสเตียนขมเหงคริสเตียน 
“ขาพเจาทราบอยูวา เม่ือขาพเจาไปแลวจะมีสุนัขปาอันรายเขามาในหมูพวกทาน และจะไมละ

เวนฝูงแกะไวเลย จะมีบางคนในหมูพวกทานเองกลาวผันแปรความจริง เพ่ือจะชักชวนพวกสาวกให
หลงตามเขาไป” (กิจการ 20:29-30) 

การขมเหงอยางเลวท่ีสุดคือการที่คริสเตียนขมเหงคริสเตียน ฟงดูแลวก็นาสะพรึงกลัวมาก แต
มันก็เปนความจริง 

พระคริสตธรรมคัมภีรใหการเตือนยํ้าไววา เขาจะ “อายัดกันและกัน ท้ังจะเกลียดชังซึ่งกันและ
กันดวย” (มัทธิว 24:10) ชางเปนความคิดท่ีนาเศราอะไรเชนนั้น และสิ่งนี้จะเพ่ิมทวีมากขึ้นเม่ือเวลา
สุดทายมาใกลแลว คริสเตียนจํานวนมากมุงหวังวาจะหลีกเลี่ยงจากการขมเหงได และเพ่ือเปนการชวย
ตัวเองใหรอดอยูก็จะอายัดเพื่อนคริสเตียนดวยกัน สิ่งนี้ไมเพียงแตจะมีในวาระสุดทายซึง่เราจะพูดถงึกนั
อยูในบทนี้เทานั้น แตมันไดเกิดขึ้นอยูแลว 

พระเยซูคริสตไมไดถูกคาดโทษจากพวกโรมัน แตจากพวกยิว พวกฟาริสี พวกหัวหนาปุโรหิต
และพวกอาลักษณที่ “ใจบุญ” นั่นเอง เขาพากันเกลียดชังพระองคแมวาพระองคไดประกาศอางถึงพระ
เจาองคเดียวกัน ซึ่งเปนพระเจาของอับราฮัม ของอิสอัคและของยาโคบ สาเหตุท่ีเขาพากันเกลียดชัง
พระองคก็ธรรมดา นั่นก็คือเพราะวาตําแหนงของพวกเขาถูกคุกคามผูคนพากันติดตามพระเยซแูทนท่ีจะ
ติดตามพวกเขา เพ่ือเปนการปองกันอาณาจักรท่ีเขาตั้งขึ้นเองไมใหลมลงไป จึงตัดสินใจฆาพระเยซูเสีย 
แมแตปลาตก็ยังตระหนักไดวา พวกหัวหนาปุโรหิตสงมอบพระเยซูเพราะพวกเขาอิจฉาพระองค (มาระ
โก 15:10) ปลาต แมวาเปนชาวโลกที่ไมเช่ือถือพระเจาก็ยังตองการท่ีจะปกปองพระเยซูจากพวกยิวผู 
“ใจบุญ” เหลานี้ ผูซึ่งเรียกรองขอใหฆาพระเยซูใหตายเสีย 

พวกอัครสาวกก็ไดประสบกับการขมเหงอยางเดียวกันแมวาพวกเขาถูกสงไปยังโลกของคนท่ี
ไมเชื่อถือพระเจาแลว ก็ยังไดรับการกดขี่ขมเหงจากพวกยิวท่ีเครงครัดศาสนา แลวก็ถูกโยนออกจาก
วิหารและธรรมศาลา และตอมาก็ถูกโยนเขาไปในคุก 

สเทเฟนซึ่งเปนมัคนายกคือคนแรกท่ีพลีชีพไป เซาโลซึ่งเปนชาวยิวท่ีเครงศาสนา เปนคนเฝา
เสื้อผาใหกับเพ่ือนชาวยิวดวยกันเพ่ือใหพวกเขาเคลื่อนไหวตัวไดสะดวกในขณะท่ีเอาหินขวางใสส
เทเฟน “คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม...ฝายเซาโลพยายามทําลาย
คริสตจักร โดยเขาไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบานทุกเรือนเอาไปจําไวในคุก” (กิจการ 8:1, 3) เซาโลผู
เครงศาสนามีเพียงเปาหมายเดียวเทานั้น นั่นคือฆาคริสเตียน “เพราะทานก็ไดยิน...แลววา ขาพเจาไดขม
เหงคริสตจักรของพระเจาอยางรายแรงเหลือเกิน และพยายามท่ีจะทําลายเสีย” (กาลาเทีย 1:13) 
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อาริอสัและอธานาสิอสั 
ดูประหนึ่งวา การดําเนินชีวิตของหลายชีวิตขึ้นอยูกับการตอสูกันระหวางอาริอัสและอธานา

สิอัสในศตวรรษท่ีสี่ แมวาเราไมยอมรับหลักคําสอนของอาริอัสเสีย มันก็ยังเปนสิ่งที่นาเศราท่ีบุคคลทั้ง
สองคนนี้ไมอาจที่จะมาเห็นพองตองกันระหวางพวกเขา โลกในเวลานั้นก็สั่นสะเทือนสะทานจากการ
โตแยงกันระหวางบิชอพอาริอัส และเดียคั่น อธานาสิอัสเปนอยางมากจนกระท่ังองคจักรพรรดิคอนส
แตนตินตองเขาสอดแทรกในระหวางผูตอสูทั้งสองนั้น ในป 325 พระองคไดทรงเรียกประชุมสภาเปรเล
ติสรวมกันในนิคาเอียทางภาคพายัพของเอเซียไมเนอร มีบิชอพมากกวาสามรอยคนเขารวมประชุม 

นับเปนการประชุมท่ีนาประทับใจยิ่ง บิชอพหลายคนยังมีรอยแผลจากการทรมานท่ีไดรับ
ระหวางการขมเหงครั้งกอนนั้นเคียคั่น อธานาสิอัสไดชัยชนะในการสงครามนั้น ขณะเม่ือเขายังไมได
เปนบิชอพ ก็ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในสภาประชุมแลวเขาจะสั่งสอนพวกนักปราชญท่ีอยูขางในได
อยางไร พวกเขาคิดวาทํากันไดโดยท่ีไมตองอธานาสิอัสเลย 

โชคดีท่ีอธานาสิอัสมีเพ่ือนอยูบางทามกลางบิชอพเหลานั้นทันทีท่ีอาริอัสออกเสียงแสดงความ
คิดเห็นท่ีวา พระเยซูไมใชเปนสิ่งดํารงชีวิตอยูเหมือนกับพระบิดา แตเปนสิ่งทรงสรางช้ันสูงสุด บิชอพ
บางคนก็ออกไปหาอธานาสิอัสและบอกเขาถึงคํากลาวอางของอาริอัส “เราจะตอบอยางไรในนามของ
ทาน” พวกเขาถาม แลวอธานาสิอัสก็ใหคําตอบ จากนั้นพวกบิชอพก็กระวีกระวาดรุดกลับไปยังสภา
ประชุม อีกครูหนึ่งพวกเขาก็กลับมาถามคําถามกับอธานาลิอสัอกี อธานาสอิสักใ็หคาํตอบ แลวพวกเขาก็
รบเรงหายกลับเขาไปในท่ีประชุมอีก 

โดยการทําเชนนี้ อธานาสิอัสก็ชนะการโตแยง คําสอนของคริสตจักรก็ตัดสนิสัง่วาพระเยซเูปน 
“ผูหนึ่งในสิ่งดํารงชีวิตอยู” (ในภาษากรีก โฮโม-อูสิออส) กับพระบิดา และไมใชอยางท่ีอาริอสัยืนยันวา
เปน “เหมือนกับสิ่งท่ีดํารงชีวิตอยู” (ในภาษากรีก โฮมอย-อูสิออส) อักษรตัวเดียวก็ทําใหมีความหมาย
แตกตางกัน และเปนการแตกตางกันท่ีสําคัญมากเสียดวย บิชอพ อาริอัลจึงถูกขับไลออกไป และเดียคัน่ 
อธานาสิอัสก็ไดรับการแตงต้ังเปนบิชอพแหงอเล็กซานเดรียในเวลาสามปตอมาในป 328 

อีกหกสิบปตอมา ท่ีสภาแหงคอนสแตนติโนเปล ทัศนะของอธานาสิอัสกไ็ดรับอนมัุติวาเปนสิง่
ท่ีถูกตอง คําสอนอันเปนท่ีรับรองของตรีเอกานุภาพก็ไดรับการจัดต้ังขึ้น คํายอมรับของความเช่ือ 
ประกาศิตนิซีนอันโดงดังของเราก็สืบทอดมาจากสภาท่ีนิคาเอียนี้เอง แมวาจะเปนสิ่งท่ีนาขอบคณุท่ีอธา
นาสิอัสไดชนะการโตแยงนั้น แตก็ยังเปนสิ่งท่ีนาเสียใจท่ีคริสเตียนแตกแยกไมลงรอยกันจนทําใหองค
จักรพรรดิตองเขามาสอดแทรก 

สงครามระหวางคริสเตียนยังไมหมดไป พวกเขายังตอสูและตอตานซึ่งกันและกันอยูครั้งแลว
ครั้งเลา มันกลายเปนสิ่งเลวรายมากท่ี คร้ังหนึ่งไมไดมีการประกอบหนาท่ีภารกิจหรือการประกาศ
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เผยแพรใด ๆ เลย ผูนําคริสตจักรหรือก็ยุงสาระวนอยูกับงานภายในบาน สภาหนึ่งก็ติดตามอีกสภาหนึ่ง 
สภาแตละแหงก็จัดต้ังคณะกรรมการสอบสวนขึ้น ทั้งการถกเถียง การขัดแยงกันและการเกลียดชังกัน
ของคริสตจักรประกอบกันขึ้นเปนระเบียบประจําวัน 

มะหะหมัดก็เกิดขึ้นในระหวางเวลานี้ เขาเยยหยันคริสเตียนและตําหนิติเตียนพวกเขา เพราะการ
ท่ีเขาแตกแยกกัน คติพจนของเขาก็คือ “พระอาหลาเปนพระเจา และมะหะหมัดเปนผูเผยพระวจนะของ
พระองค” และไดชักนําคนมาเปนจํานวนมากบรรดาประเทศคริสเตียนแหงอัฟริกาเหนือกเ็ออืมระอาตอ
อํานาจการเมืองและการอาฆาตพยาบาทกันภายในคริสตจักร มะหะหมัดก็นํางานบุกตลุย และศาสนา
ใหมก็ไดฝงรากลงในจิตใจของคนจํานวนลาน ๆ ศาสนานั้นคืออิสลาม ผลของการเกลียดชังกัน
ทามกลางคริสเตียน ทําใหเกิดการขมเหงและการทนทุกข แลวศาสนาใหมก็ถือกําเนิดขึ้น 

จวบกระท่ังทุกวันนี้ อิสลามก็ยังสําแดงการงานบุกตลุยอันย่ิงใหญอยู และไดโอกาสจากการทีค่
ริสเตียนแตกแยกกันในทามกลางหมูเขาเอง และทุกวันนี้ก็มีอิทธิพลตอโลกมากเพราะเนื่องมาจากฤทธิ์
เดชของ “เทพเจาน้ํามัน” โลกตะวันตกก็รับเอา “เทพเจา” นี้ มีผลใหคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนทบาง
แหงในยุโรปตะวันตกทําการเรี่ยไรเงินกอสรางสุเหราขึ้น คริสตจักรทีทํ่าการประนปีระนอมกบัอสิลามก็
จะไดเก็บเกี่ยวผลอันขมขื่นในอนาคต 

รัฐบาลคอมมิวนิสตเขาชุบมือเปบอยางคลองแคลวภายในคริสตจักรท่ีแตกแยกกัน การโตเถียง
กันอันนารันทดย่ิงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้ก็คือการขัดแยงกันระหวาง คริสตจักรโปรเตสแตนทที่เขา
เปนทางการของจีน การเคลื่อนไหวดวยตัวเองท้ังสามและวัง หมิง-ดาว ซึ่งเปนเหลาคริสเตียนท่ีมี
ช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ 

บัดนี้ วัง หมิง-ดาวก็เปนคนชราแลว กอนการปฏิวัติของคอมมิวนิสตในป 1949 เขาพรอมกัน
กับ วอทชแมน นี ไดเปนผูนําสวนใหญของคริสตจักรจีน แมวาเปนเวลาหลังจากที่เหมาไดเขากมุอาํนาจ
แลว วัง หมิง-ดาวก็ยังคงดําเนินการเทศนากับฝูงชนใหญตอไป และงานดานการเขียนของเขาก็
แพรหลายกวางออกไปท่ัวประเทศจีน 

แตไปไดไมนานนัก ในท่ีสุดผูเช่ือที่แกลวกลาคนนี้ก็ถูกจับกุมและใชเวลาอยูในคุกถึง 23 ปเพ่ือ
ความเช่ือของตน 

นายวังเร่ิมทําการเทศนาในป 1921 คริสตจักรของเขาอยูปกกิ่ง ช่ือ เดอะ คริสเตียน ทาเบอะ เน
เคิ้ล และท่ีประชุมนั้นจะเต็มลนไปดวยผูคนอยูเสมอไมขาดระยะ นอกจากนั้น เขายังจัดต้ังโรงเรียนพระ
คริสตธรรมขึ้นในเมืองหลวงอีกดวย 

แตเทาท่ี การเคลื่อนไหวดวยตัวเองท้ังสามซึ่งอยูในการควบคุมของรัฐยังหวงกังวลอยูก็คือ วัง 
หมิง-ดาว ไมยอมเขากับเขา และยังเปนคนดื้อร้ัน ไมเพียงแตเขาไมยอมประนีประนอมกับฝายท่ีทําการ
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รับความรอดไดดวยตัวเองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับดานแบบแผนชีวิตของคริสเตียนที่ยอมอุทิศชวิีตแกพระ
เจา ซึ่งเขายืนกรานวาจะตองสะทอนความบริสุทธิ์จากพระราชฤทัยของพระเจาเองโดยตรง 

เม่ือการเคลื่อนไหวดวยตัวเองท้ังสามต้ังขึ้นหาสิบปแรก ก็ไดเรียกรวบรวมคริสตจักรโปรเตส
แตนทท้ังสิ้นใหสะบัดหลุดเสียจากการควบคุมของ “อิทธิพลแผอํานาจ” จากทางตะวันตกโดยใหมีการ
ยึดม่ันอยูกับ “การโฆษณาตัวเอง” ซึ่งเปนขอกําหนดบังคับของคริสตจักรจากทางการ 

เนื่องจากวา วัง หมิง-ดาวไดเร่ิมตั้งคริสตจักรของเขาดวยตัวเขาเอง เขาไมมีเหตุจําเปนท่ีจะตอง
เขารวมกับการเคลื่อนไหวนั้น และกลุมของเขาท้ังหมดก็เปนแบบจีนด้ังเดิมท้ังสิ้น 

แตทวา ทาทีเชนนี้ของเขา ยังไมเปนท่ียอมรับของพวกเจาหนาท่ี เพราะพวกเขาตองการควบคมุ
ชีวิตทางศาสนาในประเทศจีนหมดท้ังสิ้น แมจะมีการเรียกรองขออิสรภาพก็ไมมีการอนโุลมยกเวนใด ๆ  

มีการเรียกประชุมเพื่อวิจารณกันอยางใหญโตเพ่ือบังคับให วัง หมิง-ดาวและภรรยาเปลี่ยนใจ 
แตก็ไมไดผลอะไร แลวในป 1955 ท้ังสามีและภรรยาจึงถูกนําตัวเขาท่ีคุมขัง และแมจะมีการทําเชนนั้น 
คริสตจักรท่ีใหญท่ีสุดของปกกิ่งก็ยังไมมีเสียงท่ีเปลี่ยนแปลงหรือโอนเอนแตอยางใด 

ภายในคุก วัง หมิง-ดาว ตองตกอยูภายใตการทรมานและการลางสมอง จวบจนกระทัง่ 14 เดือน
ตอมา เขาจึงยอมเซ็นสารภาพวา การคัดคานตอสูกันกับการเคลื่อนไหวดวยตัวเองท้ังสามนั้นเปนการ 
“ปฏิวัติซอน” หลังจากที่เขาไดรับการปลดปลอยแลว ก็ไดรับการรบกวนจากจติใจอยางมากมายเกีย่วกบั
การกระทําของเขานั้น ในท่ีสุด ก็สรุปไดวา การท่ีเขาทําเชนนั้นก็เปนเพราะถูกลางสมองนั่นเอง 

เขาจึงไมยอมรับเอา “การสารภาพ” นั้นแลวกลับเขาไปในคุกอีกอยางทันที ครั้งนี้เขาตองอยูใน
นั้นถึง 21 ป และ 8 เดือน ในเดือนมกราคม 1980 เขาไดรับการปลดปลอยออกมาอกีคร้ัง ณ ท่ีจางฮาย เขา
ไดพบกันกับภรรยาของเขาผูซึ่งไดรับอิสระมาเม่ือสองปกอนเขานั้นอีกครั้งหนึ่ง 

ผูอานของโอเพ่ินดอรไดพบกับเขาในจีนเม่ือป 1980 ไมนานนักหลังจากท่ีเขาไดรับการ
ปลดปลอยออกมา คนหนึ่งในพวกเขาที่ไดพบหวนคิดถึงเหตุการณเวลานั้นวา “เม่ือผมไดพบกับเขาก็
ไมไดแปลกใจเลยท่ีเขาจะเปนผูมีอายุและเงียบสุขุมเชนนั้น อาจจะมีริ้วรอยตามรางกายบางแตก็คงเปน
เพราะการตัดสินใจอันแนวแน เพ่ือองคพระผูเปนเจาอยางท่ีผมไดเคยอานเกี่ยวกับเร่ืองของเขามานัน่เอง 

“สัญญลักษณของการสูงอายุก็เปนตามธรรมชาติ คือตาก็ฝาฟางและหูก็อาจจะฟงไมคอยชัดเจน
สักเทาใด แตกระนั้นก็ตามสําหรับชายผูมีวัย 80 ปแลว และยังไดผานการทรมานมาอยางมากมาย เขาก็
ยังมีสุขภาพเขมแข็งองอาจอยูอยางไมนาเปนไปได 

แลวทานผูชอบธรรมผูนี้ก็ถูกถามวา จะมีถอยคําอะไรบางท่ีจะกลาวแกโลกภายนอก ภายใน
คําตอบ เขาพูดถึงขอพระคัมภีรที่ไดชวยค้ําจุนเขาอยูในคุกนั้นวา 
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“ผมระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูซึ่งกลาวกับคริสตจักรของพระองคในพระธรรมวิวรณ 2:10 
ท่ีวา “อยากลัวความทุกขทรมานซึ่งเจาจะไดรับนั้น นี่แนะ มารจะขังพวกเจาบางคนไวในคุกเพ่ือจะลอง
ใจเจา และเจาท้ังหลายจะไดรับความทุกขทรมานถึงสิบวัน แตเจาจงมีใจมั่นคงอยูตราบเทาวันตาย และ
เราจะมอบมงกุฏแหงชีวิตใหแกเจา” 

“ดังนั้น ผมจึงไดผานการถลุงมาตลอด 23 ป และพระเจาไมไดใหผมสูญเสียเนือ่งจากความทุกข
ยากเหลานั้นเลยแมแตนอย แตกลับไดรับพระพรท่ียิ่งใหญกวาสิ่งใด” 

จิตใจของทีมงานของโอเพิ่นดอรลองลอยออกไปกับอาจารยผูยิ่งใหญนี้ ผูซึ่งไดสูทนมามากนกั 
ขณะท่ีเขารูสึกเจ็บปวดรวดราวตอสิ่งท่ีเขาระลึกถึงวาเปน “การลมลง” ของเขา เขาพูดวา “เม่ือยี่สิบหาป
มาแลว ผมรูสึกวาเปนคนท่ีมั่นคงและเขมแข็งมากและไมไดเคยลมลงเลยถึง 30 ป แมวาเทศนาพระกติติ
คุณก็ไมไดลมลง แตผมก็ไดลืมไปวา ซาตานก็เฝารอคอยเพ่ือท่ีจะใชจุดออนของผมจูโจมเขาใสผม 

“ซาตานไดใชขอไดเปรียบคือใชความขลาดกลัวของผมจูโจมเขาใสผม มันพูดวา “เจาไมกลัว
หรอกหรือ” แลวมันก็ไดนําผมไปเผชิญกับสิ่งท่ีนาสะพรึงกลัว สยดสยองอยางท่ีผมไมเคยคาดคิดถึงมา
กอนเลย ในชีวิตของผม ผมไมเคยไดประสบกับสิ่งท่ีนาหวาดหวั่นเชนนั้นมาเลย ผมเปนเหมือนกับเป
โตร คือออนแอ 

“ความออนแอของผมและการหลงไปของผมก็เปนเหมือนกับของเปโตร เนื่องจากเขาเห็นองค
พระผูเปนเจาไดรับการทุกขยากดวยการถูกเฆ่ียนถูกตีและถูกเยาะเยย แลวก็กลัววาเขาจะตกลงไปใน
ชะตากรรมเชนเดียวกันนั้น 

“เอาละ แลวมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาสุดทาย หลังจากท่ีองคพระผูเปนเจาทรงเปนขึ้นมาจากความ
ตายแลว พระองคก็ทรงปรากฏพระองคเองแกเปโตรผูลมลงนี้กอนอื่น บัดนี้องคพระผูเปนเจาของผมได
กระทําอยางเดียวกันแกผม พระองคไมเพียงแตไมคัดคานผมเทานั้นตรงกันขาม พระองคกลับ
ปลอบโยนผม” 

เขากลาวเสริมขึ้น “เด๋ียวนี้ มีอยูเพียงสิ่งเดียวเทานั้นที่ผมกลัว สิ่งนั้นคืออะไร สิ่งนั้นคือผมกลัว
พระเจา ตราบใดท่ีผมไมทําบาปตอพระเจา ตราบนั้นผมก็ยังสัตยซื่อตอพระองคแลวผมก็จะไมกลัวตอ
สิ่งใด” 

สําหรับวัง หมิง-ดาว ซึ่งช่ือของเขามีความหมายวา “เปนพยานแกความจริง” เปนท่ีกลาวขวัญถงึ
กันวา เหลาคริสเตียนตางก็เขาใจกันถึงความจําเปนท่ีเขาจะตองยึดม่ันอยูกับองคพระผูเปนเจาของเขา 

“มีคําคมของจีนโบราณกลาววา “มีการเริ่มตนกันอยูมาก แตการจบลงนั้นมีอยูนอย” ผูท่ีจะทํา
อะไรสักอยาง เขาก็จะตองมีการเร่ิมลงมือกระทํา แตคนเหลานั้นท่ีทําไดจนถึงท่ีสิ้นสุด และสําเร็จ
สมบูรณก็มีอยูนอยมาก” 
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เขากลาวตอไป “เบ้ืองหนาก็มีพระเจาทรงนําไป และทางเบื้องหลังก็มีพระเจาปกปองให ผมก็
อยูตรงกลาง แลวผมจะตองกลัวอะไร” 

คนหนึ่งท่ีอยูในการสนทนากันกับเขาไดกลาวถึงเขาวา “ตลอดบายของวันนั้น ผมไดนั่งอยูใน
เกาอี้นวมที่อยูขางเคียงกับ วัง หมิง-ดาว แตสําหรับผมแลว ผมรูสึกวากําลังนั่งอยูท่ีแทบเทาของเขา 
ขณะท่ีเขากลาวถึงการเขี่ยวเข็ญอันแสนสาหัสนั้น” 

“เปนพยานใหแกความจริง” เขาเปนดังกับชื่อนี้อยางไมตองสงสัย ไฟอันรอนระอุของเขาท่ีมี
เพ่ือพระเจานั้นยังคงมีอยูอยางไมเปลี่ยนแปลง แมวาจะเปนเวลาถึง 23 ป แหงการทนทุกขกยั็งไมมีพลานุ
ภาพท่ีจะดับใหมันมอดไปได 

วันหนึ่ง ขาพเจาไดถามชายคนนี้วา “เสอบาน เมื่อไหรนะลาวจึงจะเห็นการฟนฟู” 
เขามองดูขาพเจาดวยดวงตาท่ีเศราสลด “คุณแจน การฟนฟูจะเกิดขึน้ไดกต็อเมือ่เหลาศาสนาทตู

ท่ีนี่ตองถูกกันและกันเปนอยางดี” 
เขาพูดถูกแลว 

การสงัหารพวกฮิวเกอโนท 
นิกายโปรเตสแตนทไดหยั่งรากลึกลงไปในฝร่ังเศสทามกลางการขมเหงที่โชกเลือด พวกฮิว

เกอโนท (บรรดาคริสเตียนท่ีอยูในนิกายโปรเตสแตนทที่อยูในฝรั่งเศส) เปนช่ือท่ีคริสเตียนถูกเรียกกัน
อยูในเวลานั้น ซึ่งไดถือหลักขอเช่ือตามอยางของแคลวีนนิสติค คริสตจักรโรมันแคธอลิคไดตอสูกับค
ริสเตียนเหลานี้อยางหนักหนวง และวางแผนท่ีจะสังหารพวกฮิวเกอโนทเสีย 

เฮ็นรี่แหงนาวารริตองแตงงานกับมารกาเรตธาแหงวาโลอิสซึ่งเปนพระขนิษฐานของพระเจา
ชารลที่สิบ พวกผูนําของฮิวเกอโนสท้ังสิ้นก็ไดรับเชิญใหไปในการสมรสครั้งนั้นดวยพระเจาชารลทรง
คนคิดแผนการสังหารพวกฮิวเกอโนทในวันสมรสนั้นเพ่ือเปนการปกปองพระองคเองใหพนจาก
อันตรายรวมกับพวกผูนําเหลานั้น พระองคจึงทรงแตงตั้งใหแคเธอะรินเด เมดิซิ เปนผูสงสัญญาณ
สังหารขึ้น 

ค่ําคืนแหงเซนตบารโธโลเมอัสของวันท่ี 24 สิงหาคม 1572 เปนค่ําคืนอันสยองขวัญ พวกฮิว
เกอโนทจํานวนหาพันคนถูกฆาตายใน “งานเลี้ยงสมรส” นั้น และนั่นเปนเพียงเหตุการณเริ่มตนเทานั้น 
ภายในอีกหาวันตอมา มีคริสเตียนมากกวาหาหม่ืนคนถูกฆาตายอยางเลือดเย็นตลอดท่ัวทั้งแผนดิน
ฝรั่งเศส 

ผูสื่อขาวท่ีไดนําขาวมาสงใหกับโปปทราบถึงเร่ืองนี้ก็ไดรับรางวัลเปนของขวัญถึงหนึ่งพัน
เคราน แลวโปปก็สงเสียงตะโกนกูกองวา “ขาวดี ขาวดี” จากนั้นก็มีเสยีงปนดังกระห่ึมขึน้ท่ีปราสาทของ
เซนตเองจิโลและมีกองไฟลุกสวางไสวท่ัวทองถนนเพื่อเปนอนุสรณถึงเหตุการณ โปปไดจัดทําเหร ียญ
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ขึ้นโดยจารึกคําพูดไววา “การฆาลางผลาญพวกฮิวเกอโนท” เหลาฮิวเกอโนทท่ีไดเตรียมการจะหลบหนี
ก็ไดหนีออกนอกประเทศ 

พระเจาชารลแหงฝรั่งเศสไดมีประสบการณกับขอพระธรรมสุภาษิต 17:13 ท่ีวา “ถาคนหนึง่คน
ใดทําชั่วตอบแทนความดี ความช่ัวจะไมพรากจากเรือนของคนนั้น” ในวาระสุดทายของพระองคก็ตอง
ทรงสูทนกระเสือกกระสนด้ินรนกับความตายอันนาสะพรึงกลัว แลวก็ไดสิ้นพระชนมเมือ่มีพระชนมายุ
ไดย่ีสิบสี่พรรษา “คนอธรรมปองรายคนชอบธรรมและขบเขี้ยวเคี่ยวฟนใสเขา...คนอธรรมชักดาบ...เพ่ือ
สังหารคนท่ีเดินอยางเท่ียงธรรม....ดาบของเขาจะเขาไปในใจของเขาเอง...” (สดุดี 37:12, 14, 15) 

การพิพาทกนัของคริสตจักร 
เราควรจะสํารวจดูจิตใจของเรา กอนท่ีจะช้ีนิ้วไปยังคริสตจักรโรมัน แคธอลิค เราตางก็พากัน

เพิกเฉยละเลยตอผูซึ่งไมอยูใน “คริสตจักรของเรา” หรือแบงแยกพวกเขาเปนลัทธินิกาย ทุกวันอาทิตย
เราพากันทองหลักขอเช่ืออยางเครงครัดวา “ขาพเจาเชื่อในการสมานฉันทของธรรมิกชน” แตก็ได
เพ่ิมเติมการแปลความของเราลงไปวา นั่นคือการสมานฉันทของธรรมิกชนในคริสตจักรของเรา คนท่ี
ไมเปนคนของคริสตจักรของเราก็จะมีสมานฉันทกับเราไมได รากฐานของการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไมใชพระเยซู หากแตเปนคริสเตียนที่เปนสิ่งท่ีจัดต้ังขึ้นนั่นเปนแนวโนมอันสุดอันตรายและไมเปนตาม
พระคัมภีร เราพากันทําสิ่งท่ีผิดพลาดมาก เปาโลเตือนเราถึงเรื่องนี้วา “คนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาเปน
ศิษยของเปาโล” และอีกคนหนึ่งกลาววา “ขาพเจาเปนศิษยของอปอลโล” (1 โครินธ 3:4) เปาโลจะพูด
ถึงการแตกแยกของเราวาอยางไร เขาก็จะพูดอยางเดียวกันกับที่พูดกับชาวโครินธวา “ทานยังอยูฝายเนือ้
หนัง” (1 โครินธ 3:3) 

ขาพเจาสนับสนุนคริสตจักรประจําชาติ หรือขาพเจาควรจะพูดถึงความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกนั
ในการแตกตางกันดี ขาพเจาก็จะรับเอาอันสุดทายดีกวา แตก็ยังหว่ันวามันจะเปนเพียงสโลแกนเทานั้น 
คือในการปฏิบัติแลวก็จะเปนการแตกตางกันมากกวาท่ีจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

“เราไมตองเสียสละเอกลักษณของเราเลย” มีคนหนึ่งแยงขึ้นในคร้ังหนึ่ง มันขึ้นอยูกับสิ่งท่ีทาน
เขาใจเกี่ยวกับ “เอกลักษณของเราเอง” ถาหากทานไดตายกับพระคริสต ถาสิ่งเกาลวงผานพนไปแลว ถา
ทานเปนสิ่งท่ีถูกสรางใหม (กาลาเทีย 2:20 และ 2 โครินธ 5:17) แลวก็จะมีนอยนิดมากท่ียังเหลืออยูเปน
เอกลักษณของตัวทานเอง แลวก็จะยังมีรูปแบบความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแทจริงเพยีงอยางเดียว
เทานั้น “เราจะไมพิจารณาผูใดตามมาตรฐานของโลก...เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนัน้กเ็ปนคน
ท่ีถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดท่ีเกา ๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมท้ังนั้น ท้ังสิ้นนี้เกิดมาจากพระ
เจาผูทรงใหเราคืนดีกันกับพระองคทางพระเยซูคริสต...” (2 โครินธ 5:16-18) ตามพระคัมภีรแลวการ
สามัคคีธรรมกันของธรรมิกชนไมไดสิ้นสุดลงท่ีคริสตจักรของทาน แตมันเร่ิมขึ้นจากท่ีนั่นเอง 
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ในการเผชิญกับเวลาที่ทุกขยากลําบากขางหนานี้ เราไมมีเสรีภาพอยางฟุมเฟอยเพ่ือทีจ่ะตอสูซึง่
กันและกัน แตเราตองการซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาท่ีมีความทุกขลําเค็ญ ถาความรกัของ
พระคริสตหลั่งไหลเขาสูหวงดวงใจของเรา แลวเราก็จะมองดูพี่นองที่อยูในคริสตจักรอื่นได และย่ืนมอื
แหงความสามัคคีธรรมเขาหากันได และเขาสูประสบการณของการเปนครอบครัวเดียวกันของพระเจา
ได เหตุนี้ จึงไมจําเปนท่ีจะตองใหคริสตจักรกลายเปนคริสตจักรประชาชาติ 

การทําเชนนี้จะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันฝายวิญญาณซึ่งกลายเปนสิ่งที่เห็นไดในทาง
ปฏิบัติ “ดูซิ พวกเขารักซึ่งกันและกันอยางไร” คํากลาวนี้ควรจะเปนปฏิกิริยาของโลกและการทําเชนนี้
จะสําคัญมากย่ิงกวาท่ีเขาพากันพูดวา “ดูซิ พวกเขาชุมนุมอยูในอาคารหลังเดียวกันอยางไร” ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันถือกําเนิดขึ้นมาในเมืองจีนโดยการบีบคั้นและการกดขีข่มเหง อาคารโบสถสญูสลาย
ไปแลวความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็กอตัวขึ้น 

บทเรียนอยางหนึ่งของคริสตจักรท่ีทนทุกขในยุโรปตะวันออกก็คือการเรียนวิธีท่ีจะรักแมแต
เพ่ือผูเช่ือท่ีกลายเปนเครื่องมือของการบีบคั้นจากคอมมิวนิสตโดยไมรูตัว เปนเวลาหลายปท่ีคริสตจักร
แบบติสตโซเวียตไดแบงแยกออกเปนคริสตจักรท่ีลงทะเบียนเขากับทางการและคริสตจักรที่ไมยอม
ลงทะเบียน ผูนําของทั้งสองกลุมก็ขุนเคืองใจจากกันและกัน แมวาเขาท้ังสองฝายตางก็เปนคนของพระ
เจา แตกระนั้นก็ยังมีสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นทามกลางคนหนุมคนสาว มีหลายคนท่ีไดพบกับความสามัคคี
ธรรมจากทั้งสองคายเหลานั้น การอภัยโทษและความรักก็จะขจัดถอนรากแหงการแตกแยกอันขมขื่น
รุนแรงซึ่งซาตานพยายามท่ีจะหวานลงทามกลางเหลาผูเช่ือออกไปเสีย 

บทเรียนจากอูกันดา 
ทามกลางเหลาประเทศของอัฟริกา อูกันดาไมเพียงแตเปนแผนดินท่ีงดงามตระการท่ีสดุ ซึง่ครัง้

หนึ่งวินสต้ัน เชอชิลลไดพรรณนาไววาเปน “ไขมุกของอัฟริกา” เทานั้น แตยังเปนประเทศท่ีมีคริสเตียน
มากท่ีสุดอีกดวย ประชากรแปดสิบเปอรเซนตเปนคริสเตียน เม่ือระหวางปแหงการฟนฟูฝายวิญญาณ
นั้นเหลาคริสเตียนก็จะสวัสดีกันดวยคําพูดวา “คุณยังดําเนินชีวิตอยูในความสวางหรือ” แลวกาลเวลา
แหงพระพรที่ไมรูจักก็ติดตามมา และองคพระผูเปนเจาก็ทรงกระทําสิ่งมหัศจรรยตาง ๆ ในแผนดินนั้น 

ทวา แมจะเปนเวลาแหงการเฟองฟูเชนนั้นก็ตาม ปญหาก็ยังมีอยูตอไปอกี คริสตจักรพบกบัพระ
เจา แตไมพบซึ่งกันและกัน มันเปนการเลวระยําเหมือนกับท่ีคริสตจักรไดพบซึ่งกันและกนัแตไมพบกบั
พระเจา “การมหัศจรรยของพระเจานั้น อีกพวกหนึ่งก็ยกใหเปนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอีกพวก
หนึ่งก็ยกใหเปนของพญามาร” นักเทศนชาวอูกันดากลาวไว ผลก็คือการวิวาทและการแตกแยกกัน 

อีดี้ อามิน ก็สามารถท่ีหาประโยชนจากการแตกตางกันของคริสตจักรระหวางผูเช่ือบางคนในอู
กันดา ในป 1971 นั้น เขาไดคนพบวาทามกลางผูนําช้ันสูงสุดของคริสตจักร แองกลิกันแหงอูกันดานั้น
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ไมลงรอยกัน แขวงการปกครองหนึ่งขูวาจะถอนตัวออก และอีกแหงหนึ่งก็ปฏิเสธในการท่ีจะมีการ
ประชุมอภิปรายถึงการจัดต้ังธรรมนูญอีกตอไป อามินจึงตกลงใจเขาสอดแทรกยุงเกี่ยวและสั่งใหพวก
บิชอพท้ังสิ้นและสภาผูปกครองมีอํานาจเหนือเขตการปกครองตาง ๆ มาประชุมกันท่ีศูนยรวมการ
ประชุมปรึกษาท่ีกัมปาลา เพ่ือจะปรับปรุงใหทุกสิ่งเรียบรอย 

“ผมไมตองการใหมีคริสตจักรท่ีแตกแยกกันในประเทศของผม” เขาอธิบาย 
พวกผูนําตางก็นั่งมองดูหนากันอยางบูดบึ้งเปนเวลาถึงสองวัน และการแตกตางไมลงรอยกันก็

ยังมีอยูดังเดิม แตเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน องคพระผูเปนเจาไดทรงประทานขอพระธรรมจากพระ
ธรรมฟลิปปแกกลุมคนผูมาประชุมเหลานั้น แลวพวกเขาก็เห็นวา เขาเปนคนที่ “กําลังขึ้นไป” เพราะแต
ละคนตางก็คิดถึงช่ือเสียงและสิทธิอํานาจของตัวเอง แตในวันนั้น เขาก็รับนิมิตถึงคนผูหนึ่งที่ “เสด็จลง
มา” คน ๆ นั้นคือพระเยซู “ผูทรงสภาพของพระเจา...แตไดกลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถอื
กําเนิดเปนมนุษย และ...พระองคก็ทรงถอมพระองคลง...กระท่ังความมรณาท่ีกางเขน” (ฟลิปป 2:6-8) 

พระเยซูชางไดทรงทําการเปลี่ยนแปลงอะไรเชนนั้น! “ตอจําเพาะพระพักตรของพระองค
นั่นเอง ทานเอริกา สะบิติอาจารยผูสูงสุดอันเปนอารคบิชอพท่ีรักของเราและบรรดาบิชอพท่ีมีอํานาจ
ปกครองเหนือแขวงการปกครองท้ังเกาคนไดยอมสารภาพบาปวาไดชวยสนับสนุนการแตกแยกภายใน
คริสตจักร แลวการละเลยเปลี่ยนคร้ังย่ิงใหญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็มาเหนือเรา” บิชอพ เฟสโต กิ
เวนเจอร ซึ่งเปนบิชอพแหงกิเจซิหวนระลึกถึงเหตุการณเวลานั้น 

ประธานาธิบดีมักจะเตือนพวกผูนําอยูบอยครั้งวา เขา “ไดชวยใหคริสตจักรปลอดภยั” อยางเปน
สวนตัว แมวาพวกผูเชื่อทราบกันเปนอยางดีวา แทจริงพระเยซูเปนผูไดทรงกระทําสิ่งนั้น แตเปนท่ีนา
เสียใจยิ่งเพราะพฤติการณไดสอใหผูเผด็จการชาวมุสลิมเห็นวาสภาพของคริสตจักรคริสเตียนมีความ
ออนแอความออนแอท่ีเปนมูลฐาน 

การไมลงรอยกัน ผลที่มีก็มักจะเปนการเกลียดชังกัน การอิจฉาริษยา และการวพิากษวิจารณกนั 
ดังนั้นฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสื่อมไปจากพวกเขา จากการครอบครองอันสยดสยอง
ของอีดี้ อามิน นั้นยังมีผลกระทบกระเทือนดานอื่นอีกดวย แมวาพวกเจาหนาท่ีท่ีไมเช่ือพระเจาไดขม
เหงคริสเตียน แตสิ่งท่ีคริสเตียนไดรับนั้นไมเพียงแตการทนทุกขและความเดือดรอนเทานั้น แตยังไดรบั
พระพรและชัยชนะอีกดวย พวกผูเช่ือตางก็เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรักซึ่งกันและกัน แลวพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาเปนผูปลอบประโลมเขาท้ังสิ้นอีกครั้งหนึ่ง คริสตจักรก็เปนคริสตจักรท่ี
อธิษฐานมากย่ิงขึ้น และฟูเฟองในการประกาศเผยแพรมากยิ่งขึ้น 

เม่ือมีการแตกแยกทามกลางคริสตจักรท้ังหลาย พวกเขาก็มัวแตยุงสาระวนอยูกับปญหาของ
ตัวเองและลืมโลกท่ีอยูภายนอกของอูกันดาวาเขาจําเปนและตองการท่ีจะมีพระกิตติคุณเสียอยางสนิท
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ทีเดียว แตเพราะวาอีดี้ อามินทําใหการขมเหงเกิดขึ้นมาพวกผูนําคริสตจักรจึงตองหลบหนแีละออกไปสู
โลกเพ่ือประกาศขาวประเสริฐแหงความรักและการอภัยโทษบาป 

ในการไปเย่ียมเยียนอูกันดาคร้ังที่สามของขาพเจานั้น ผูนําคริสตจักรอูกันดาคนหนึ่งท่ีหลบหนี
ไปอาศัยอยูท่ีเคนยาก็ไปรวมกับขาพเจาดวย เขานับเปนเพ่ือนท่ีดีของขาพเจาและบัดนีก้ไ็ดเขารวมทํางาน
กับโอเพ่ินดอร แมวาเขาเปนคริสเตียนท่ีอยูในคริสตจักรแองกลิกัน แตก็พาขาพเจาไปประชุมยัง
คริสตจักรเพนเธคอสต การประชุมระหวางคริสเตียนแองลิกันและคริสเตียนเพนเธคอสตทําใหขาพเจา
อบอุนใจมาก เขามีความยินดีกันมากเม่ือสวัสดีกัน “การขมเหงของอีด้ี อามินนาํใหเราอยูรวมกนัได” เขา
อธิบาย 

ถาเดี๋ยวนี้ การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไมเปนเปาหมายของเรา และพระเจากจ็ะทรงสงการขม
เหงมา พระเจาไมไดวางภาระลงบนเราเพ่ือที่จะทําลายเรา แตเพื่อทําใหเราคุกเขาลง ถาหากวาเราไม
ตองการท่ีจะกมลง พระเจาก็จะทรงอนุญาตใหการบีบคั้นเพ่ิมทวีขึ้นจวบจนกระท่ังเราจะพบกบัพระองค
และพบซึ่งกันและกัน 

การจราจลในคริสตจักร 
พิธีกรรมและรูปแบบท่ีแตกตางกันก็ทําใหเราตาบอดไดคนท่ีกูรอง “ฮาเลลูยา” ในคริสตจักร

บางแหง อาจจะถูกไลออกจากแหงอื่นก็ได สิ่งนี้ไดเกิดขึ้นมาแลวท่ีหมูบานแหงหนึ่งในประเทศ
ฮอลแลนด อาคารโบสถเต็มลนคลาคล่ําไปดวยผูคนอยางเต็มท่ี มันเปนธรรมเนียมของการประชุมที่นัน่
ท่ีจะตองทําตามแบบแผนที่วางไวอยางตายตัวคือ หนึ่งมีหนังสือสดุดี จากนั้นก็มีเพลง บัญญัติสิบ
ประการ คําอธิษฐานสั้น ๆ คําเทศนาประมาณย่ีสิบนาที แลวก็เพลงและอธิษฐานปดการประชุม แลวกมี็
การถวายเรี่ยไรทรัพย 

แตอาทิตยนี้ไมเหมือนกัน พิธีกรรมและบทอธิษฐานยังคงมีอยูเหมือนเดิม แตนักเทศนไม
เหมือนเดิม เขาเลือกเพลงท่ีไพเราะ ๆ สองสามเพลง และคําเทศนาของเขาก็เต็มไปไฟ ท่ีประชุมไม
คุนเคยกับการเทศนาประเภทนี้จึงเปนผลทําใหพวกเขาต้ังใจฟงอยางจดจอ แมแตเด็กก็ตะแคงหูฟงอยาง
เอาเปนเอาตายนับเปนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทีเดียว แตไมใชเปนสิ่งนี้ท่ีทําการรบกวนตอท่ีประชุม
คริสตจักร 

การจราจลอุบัติขึ้น เม่ือนักเทศนกลาวคําวา “อาเมน” ชายคนหนึ่งยืนขึ้นทามกลางโบสถมองดู
นักเทศนแลวก็รอง “ฮาเลลูยา” ทันที ความตะลึงงันติดตามมา ทุกคนพากันมองดูชายคนนั้นอยางคลั่ง
แคน มีอะไรผิดปกติกับคนนั้นหรือจึงทําใหการประชุมปนปวนขึ้น 
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นักเทศนมองดูเขาอยางแปลกใจ “ผมไดพูดอะไรผิดไปหรือ” เขาทําทาจะพูด แลวเขาก็นั่งลง
เม่ือผูปกครองสองคนกระโจนพรวดออกจากท่ีนั่งแลวกาวยาวสวบ ๆ เขาหาพี่นอง “ฮาเลลูยา” คนนั้น
แลวก็ดึงกระชากเขาออกจากที่นั่งและพาไปยังหองประชุมปรึกษาท่ีอยูติดตอกับโบสถ 

นักเทศนไมไดแสดงปฏิกิริยาอะไรเลย เขาอธิษฐานขอพร แลวก็ตามพวกผูปกครองเขาไปใน
หองประชุมปรึกษานั้นพ่ีนองที่นาสงสารคนนั้นถูกตําหนิดา ไมมีนักเทศนมากนักท่ีทําอยางนั้นได 

เชาวันนั้น ทุกคนพากันคุยกันถึงการจราจลนั้น ไมนานนักพวกเขาก็ลืมคําเทศนา แตเขาจะไม
ลืมการจราจลท่ีเกิดขึ้นอยางเด็ดขาด 

จงมองใหกวางไกลไปกวาคริสตจักรของทานเอง 
คริสตจักรจะไมมีความหวังอยูมากนัก เม่ือเหตุการณหยุม ๆ หยิม ๆ เชนนั้นนํามาซึ่งการจราจล 

เพราะท่ียังเหลืออยูก็คือรูปแบบกฏเกณฑของศาสนาท่ีปราศจากชีวิต ถาการกูรองท่ีเปนไปเองของความ
เช่ือท่ีนาปติยินดีถูกอุดปากระงับอยางทันควันแลวเราก็ไดไปหางไกลจากหลักตามพระคัมภีรมากอยาง
นาพิศวงทีเดียว เราตองเรียนท่ีจะไดรับความเช่ือท่ีเปนไปเองในคริสตจักรของเรา ไมใชทาทีที่ผิด
ระเบียบ แตทาทีตามพระคัมภีร 

มันยิ่งเปนสิ่งเลวรายไปยิ่งกวาเม่ือขอความพระคัมภีรท่ีดี ๆ ถูกยอมรับกลาวหาวาเปนอัตราย 
นักเทศนมักจะถูกขมเหงและถูกไลออกถาเขาไมรักษาตามอักษรกฏบัญญัติของคริสตจักร การไม
ปรองดองกันเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อของประทานของพระวิญญาณถูกเทศนาออกมา การประกาศ
เผยแพร หรืองานของศาสนทูตจะยิ่งถูกพิพากษาตัดสินกันมากสักเทาใด เหตุเพราะมันไมไดเกิดออกมา
จากคริสตจักร “ของเรา” แทนท่ีเราจะสํานึกขอบคุณตองานอันมหัศจรรยท่ีองคการจากคณะตาง ๆ ได
กระทํากัน เรากลับพากันสนับสนุนการตอสูคัดคานและการวิพากษวิจารณกัน 

เราจําเปนที่จะตองเห็นกวางไกลมากย่ิงกวาคริสตจักรของเราเองและเปนหวงเกีย่วกบัอาณาจักร
ของพระเจา เราจะตองย่ืนมือแหงความสามัคคีธรรมเขาหากันและกันแทนที่จะตอสูตานเขาหากัน 
แทนท่ีเราจะขมเหงซึ่งกันและกัน เราควรจะสูศึกกับศัตรูของเรารวมกันและศัตรูนั้นคืออํานาจมืด 

เราจะตองเรียนท่ีจะจัดเตรียมตัวของเราเพ่ือการขมเหงโดยการ “ไมเรียน” ที่จะขมเหงซึ่งกัน
และกัน แลวเราก็จะมีความหวังได เปนความหวังสําหรับคริสตจักรของเราและประเทศชาติของเรา 
“อยาทําสิ่งใดในทางชิงดีชิงเดนกันหรือถือดี แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็น
แกประโยชนของตนฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่น ๆ ดวย” (ฟลิปป 2:3, 4) 
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บทที่ 8 ขอคิดสวนตัว 
1.เราไดรับการเตือนไววาปญหาบางอยางท่ีคริสเตียนเผชิญจะมาจากคนท่ีบอกวาตัวเองเปนครสิ

เตียน จงสังเกตดูคําเตือนนั้นในพระธรรมมัทธิว 24:10 และกิจการ 20:29, 30 เปาโลจัดการกับปญหา
เร่ิมแรกของชนิดนี้ในพระธรรมโครินธ 1:10-12, 3:3-4 

2.ปญหาฝายวิญญาณไมไดนําไปสูการขมเหงของคริสเตียนจากคริสเตียนเสมอไป แตก็ทําให
เกิดปญหาขึ้นอยางรุนแรงได ดูผลท่ีปรากฏอยูในพระธรรมกิจการ 15:36-40 จะทําอยางไรกับการท่ีไม
เห็นดวยกันเชนนั้น ซึ่งดูเหมือนวาใครตางก็เปนฝายถูกท้ังสิ้น จงดูคําอธิษฐานของพระเยซูเพ่ือ
คริสตจักรของพระองคและลง ที่มีอยูในพระธรรมยอหน 17:20-23 

3.เปาโลเปนบุรุษแหงการกระตือรือรนอยางย่ิงใหญ และเวลาที่เขาปฏิบัติตอผูอื่นก็ทําอยางตรง 
ๆ ไมออมคอม แตในเวลาตอมา เขาเขียนคําขอรองและการพรรณนาถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
อยางท่ีใชไดของคริสเตียนไวอยางสวยงามในพระธรรมฟลิปป 2:18 จงศึกษาดูขอความนี้อยางถี่ถวน
แลวประยุกตนํามาใชในชีวิตการสัมพันธกันของทาน 
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บทท่ี 9 คริสตจักรท่ีถูกทําลายไมได 
ไดมีการพยายามท่ีจะทําลายลางคริสตจักรของพระเยซูคริสตกันอยูตลอดทุกยุคทุกสมัย ศึกนั้น

หาไดมุงตรงไปหาคริสเตียนกอนไม หากแตมุงตรงไปยังพระคริสตเอง “เจาขมเหงเราทําไม” (กิจการ 
9:4) 

ศึกนี้ไดเริ่มขึ้นเม่ือซาตานพยายามท่ีจะแยงชิงเอาตําแหนงของพระเจา ซึ่งในเวลานั้นซาตานยัง
เปนทูตสวรรคของพระเจาอยู มันไมยอมท่ีจะใหพระเจาอยูเหนือสูงสงไปกวามัน ดังนั้นมันจึงอุตสาห
พากเพียรท่ีจะเขาจูโจมเอาบัลลังกของพระเจา แตก็ลมเหลวไรประโยชน พระเจาจึงทรงลงโทษและโยน
มันลงมายังโลกนี้ 

แลวซาตานก็เร่ิมจูโจมอีกเปนครั้งท่ีสอง การจูโจมคร้ังแรกของมันลมเหลวไป แตครัง้ท่ีสองนีก้็
จะชนะได การจูโจมพระบัลลังกของพระเจานั้นมันลมเหลวลงอยางไมมีทา แตการจูโจมพระบัลลงักนัน้
ท่ีอยูใตดวงใจของมนุษยก็ประสบความสําเร็จเพราะอาดัมและเอวาฟงเสียงของมัน เขาตองการอยาง
เดียวกันกับที่พญามารตองการ นั่นคือตองการเปนเหมือนพระเจา ผลก็คือการลมลงของมนุษย และ
ต้ังแตนั้นเปนตนมา พญามารก็ปกครองอยูเหนือมนุษย 

จวบจนในท่ีสุด พระเยซูคริสตตองสละพระชนมชีพของพระองคเองเพ่ือปลดปลอยใหเราเปน
อิสระ นับจากการประสูติของพระองคจนการสิ้นพระชนม พระองคก็ไดทําสงครามกับพอแหงความ
บาปอยูตลอดเวลา การจูโจมท่ีซาตานไดทํากับพระเยซูท่ีถิ่นทุรกันดารนั้นดุเดือดเกินกวาท่ีเราจะคาดฝน
ได มันทําทุกอยางก็เพ่ือจะไมใหพระเยซูเช่ือฟงพระเจา การทดลองประการสุดทายเปนไมตายสุดยอด
ของมัน นั่นคือพญามารไดแสดงใหพระเยซูทรงเห็นอาณาจักรทั้งสิ้นของโลก “ถาทานจะกราบลง
นมัสการเรา เราจะใหสิ่งท้ังปวงเหลานี้แกทาน” (มัทธิว 4:9) 

แตมันเปนเลหอุบายอันชาญฉลาดของซาตาน เพราะมันรูวาพระเยซูเสดจ็มาเพ่ือทําใหมนษุยคนื
ดีกันกับพระเจา และดูเหมือนวามันแนะนําทางออกใหกับพระองคอยางงายดายท่ีสุดซึง่กเ็ปนเหมือนกบั
มันไดพูดวา “แลวทานก็ไมจําเปนท่ีจะตองตายบนไมกางเขน เราจะใหทุกสิ่งท่ีทานมุงหวังวาจะไดมา
โดยการตายนั้น เราทํามันไดอยางงายดายนัก เช่ือเราเถอะ แลวเราจะมอบทุกสิง่ทุกอยางทีเ่ราครอบครอง
อยูแกทาน” 

แตพระเยซูทรงเห็นซึ่งทะลุปรุโปรง จากคําแนะนําของพญามาร พระองคทรงรูวาการเช่ือฟง
ซาตานหมายถึงการไมเช่ือฟงพระบิดา และแทนที่จะได “อาณาจักรทั้งสิ้น” จากพญามารพระองคก็จะ
กลายเปนทาสของมันไป 
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ตอมา เม่ือพระเยซูถูกตรึงอยูบนไมกางเขน ซาตานก็พยายามอีกเปนคร้ังสุดทาย มันพดูออกจาก
ปากของพวกปุโรหิตใหญและพวกอาลักษณวา “ลงมาจากไมกางเขนกอนซี แลวเราจะเชื่อ” พระเยซู
ทรงเห็นแจงถึงความเจาเลหของพวกนั้นเปนอยางดี พระองคจึงทรงเงียบแนนอน พระองคทรงเสด็จลง
มาจากไมกางเขนได และทรงสั่งใหพวกทูตสวรรคมาชวยพระองคได แตอยางไรก็ตาม การทําเชนนั้นก็
เปนการไมเช่ือฟงพระเจาโดยการทําเชนนี้ พระคริสตจึงตอสูตานทานกับเจาแหงความมืดจนถงึซึง่ความ
มรณา ซึ่งในท่ีสุด พระองคก็ทรงมีชัยเหนือมันบนไมกางเขนนั้น “พระองคทรงปลดเทพผูครองและศักดิ
เทพเสียพระองคไดทรงประจานเขา และชนะเขาโดยกางเขนนั้น” (โคโลสี 2:15) 

สงครามยังไมสิ้น 
ซาตานเปนศัตรูท่ีพายแพแลว แตมันก็ยังไมยอมสยบตอสงคราม มันรูดีวายังมีเวลาเหลอือยูนอย

มาก จึงพยายามท่ีจะนําใหผูคนใหลมลงหลงไปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เหตุนั้นเองมันจึงใชอาวธุ
ทุกประเภท ที่มันเปนหวงกังวลมากที่สุดก็คือ “คนที่ยังเขาไมถึงนั้น” มันรูดีวามันจํายอมจะตองใหคน
เหลานั้น (คริสเตียน) แกคูตอสูของมันคือพระเยซูคริสต ถาคริสเตียนเช่ือฟงตามหนาท่ีท่ีพระเจา
มอบหมายใหในการเผยแพรพระกิตติคุณแกคนทุกชาติ แลวพญามารก็จะสูญเสียคนไปย่ิงมากกวาอีก 
ดวยเหตุนั้นมันจึงพยายามกลอมใหคริสตจักรของพระคริสตหลับไหลเพ่ือวา “คนท่ียังเขาไมถึงนั้น” ก็
จะยังอยูอยางเขาไมถึงตอไปหรือไมมันก็ทําใหตาเรามืดบอดโดยทําใหเราเปนหวงกงัวลถงึแตคริสตจักร
ของเราเทานั้น แทนท่ีจะเปนหวงตอคนหมดทั้งโลกกลยุทธอีกอยางหนึ่งก็คือ มันจะพัดกระพือใหเกิด
การแตกราวทามกลางคริสเตียนเพ่ือวาคริสเตียนจะตอสูกันเองแทนที่จะตอสูกับพญามาร 

ซาตานยังใชผูเผยพระวจนะเทียมเท็จอีกดวย เชน มะหะหมัด เพ่ือกีดกันคนไวใหพนจากพระ
คริสต (“พระอาหลาเปนพระเจา และมะหะหมัดเปนผูเผยพระวจนะของพระองค”) มันยังใชศาสนาอื่น 
ๆ เชนศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ฯลฯ เพื่อใหคนเช่ือถืออยูใน “ชวยตนเอง” แทนการรับเอาการไถบาป
จากพระคริสต มันใชแทรกซึมเขามาในลัทธินายทุนดวยซึ่งทําใหคนคิดวาเขาไมตองการพระเจา เอาเงนิ
มาแทนพระเจาเสีย 

ความมั่งมีเปนพระพรไดดวย แตก็เปนการแชงสาปไดเชนกัน ขาพเจาไดพิสูจนเร่ืองนีเ้ม่ือคร้ังท่ี
คุยกันกับนักธุรกิจผูหนึ่งเกี่ยวกับพระเจา ขาพเจาบอกวา เขาควรจะแสวงหาแผนดินของพระเจาและ
ความชอบธรรมของพระองคเสียกอน แลวพระองคจะทรงประทานสิ่งท้ังปวงเหลานีใ้หภายหลงั ชายคน
นั้นมองดูขาพเจาอยางทรนงและตอบวา “แตผมมีสิ่งท้ังปวงเหลานี้แลวทําไมผมจึงตองแสวงหาพระเจา
อีก” ทรัพยสมบัติของเขาเขามาแทนท่ีพระเจา 

พญามารยังใชลัทธิคอมมิวนิสต ในการขมเหงคริสตจักรของพระคริสตและถาหากเปนไปไดก็
จะกวาดลางเสียใหสิ้นคารล มารกตองการท่ีจะทําลายพระเจาซึ่งเขาไมเช่ือวาดํารงอยูในเม่ือไมมีผูท่ีจะ



 91 

ทําใหทําลายดํารงอยูแลวเขาจะทําลายไดอยางไร มันทําใหผมคิดถึงคํากลาวท่ีขัดแยงกนัของคนท่ีไมเชือ่
วามีพระเจาคนหนึ่ง ชายคนนี้กําลังฟงนักประกาศคนหนึ่งประกาศพระกิตติคุณท่ีมุมถนนแหงหนึ่ง ผูท่ี
ไมเชื่อวามีพระเจาเริ่มโตแยงกับนักเทศนและยืนกรานอยูวาไมมีพระเจา เพ่ือเปนหลกัฐานสนบัสนนุการ
โตแยงของเขา เขาไดอางวา มีอยูถึงสามรุนดวยกันภายในครอบครัวของเขาท่ีไมเช่ือวามีพระเจา “พอ
ของผมก็เปนคนที่ไมเช่ือวามีพระเจาและผมก็เปนคนที่ไมเช่ือวามีพระเจา ขอบคุณพระเจา ท่ีลูกชายของ
ผมก็ไมเช่ือวามีพระเจา!” 

สิ่งขบขันของพระเจา 
โวลแตร (1694-1778) นักประพันธชาวฝรั่งเศสมีความเกลียดชังคริสเตียนอยางรุนแรง “ทําลาย

คริสตจักรเสีย” เขาสงเสียงรองกองออกมา และตามติดเสียงรองนั้นดวยการเขียนหนังสอืเลมหนึง่ซึง่เขา
ทําการจูโจมเขาใสคริสเตียนอยางเฉียบคมเขาเปรียบคริสตจักรเปนเหมือนกับเรือที่กําลังจะจมและไมมี
โอกาสท่ีจะเหลือรอดอยูไดเลย “พระองคผูทรงประทับในสวรรค ทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยัน
เขาเหลานั้น” (สดุดี 2:4) พระองคไมทรงครั่นครามกับนักปราชญาอยางโวลแตรเลย โวลแตรตายไปแลว 
แตพระเจาก็ยังทรงประทับอยูบนบัลลังก หนังสือของโวลแตรไมมีใครอานอกี แตพระวจนะของพระเจา
ยังคงเปนหนังสือท่ีขายดีท่ีสุด และบานของโวลแตร อันเปนท่ีท่ีเขาใชเขียนหนังสือดวยการสมมุตวาไม
เช่ือพระเจานั้นบัดนี้ก็ถูกใชเปนรานหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรของสมาคมพระคริสตธรรมฝรั่งเศส
ไปเสียแลว 

สิ่งนั้นเองที่เปนขอขบขันของพระเจา 
คริสตจักรไมใชเปนเรือท่ีกําลังจม แตอยางกับท่ีเรือของโนอาหรอดพนจากน้ําทวมอยางไร 

คริสตจักรของพระเยซูคริสตก็ยืนหยัดฝามรสุมแหงการขมเหงในระหวางวาระสุดทายฉันนั้น ฉันนั้น 
แมวาจะมีการหลงไปอยางมหาศาล แตอนาคตของคริสตจักรของพระเจาก็ม่ันคงปลอดภัย “...และบน
ศิลานี้ เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และพลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได” (มัทธิว 
16:18) 

แมวาจะมีความคิดเห็นในแงรายในการยอมรับอนาคตของคริสตจักรของพระคริสตก็ตาม เรา
รับเอาการคิดเห็นในแงดีจากองคพระผูเปนเจาของคริสตจักรได พระองคทรงสรางคริสตจักรของ
พระองคไว ไมมีพญามาร ไมมีเนโร ไมมีโวลแตร ไมมีอีด้ี อามิน ไมมีสตาลินหรือเหมาท่ีจะเปลี่ยน
สภาพของคริสตจักรได คริสตจักรของพระเจาอาจจะมีรูปเปนชนสวนนอยภายในอนาคตแตกจ็ะเปนชน
สวนนอยท่ีมีชัยชนะอยูเสมอ 

“คริสตจักรตกอยูในสภาพท่ีแยมาก” บางคนอาจจะกลาวเชนนี้ และหลักฐานของสถติิแสดงให
เห็นวาคริสตจักรกําลังสูญเสียท้ังจํานวนและอิทธิพล แตท่ีขาพเจาเห็นนั้นแตกตางกันออกไป ขาพเจา
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เห็นวาคริสตจักรกําลังดําเนินไปไดอยางดีเลิศจากการรายงานที่ไวใจไดไดแสดงใหเห็นวา ครสิตจกัรไม
เคยเจริญรุดหนาไดรวดเร็วเทากับที่กําลังเจริญรุดหนาทุกวันนี้ สถิติจากวงการงานเผยแพรไดแสดงให
ทราบวา เฉลี่ยแลวทั่วโลกจะมีจํานวนสิบหาคนตอหนึ่งนาทีท่ียอมมอบชีวิตใหกับพระเยซูคริสต 

พระคัมภีรประกาศวา จะมีความชื่นชมยินดีอยางลนพนในสวรรค เม่ือมีคนบาปสักคนหนึ่ง
ไดรับความรอด บัดนี้ ขาพเจาจึงไดเขาใจถึงเหตุท่ีทูตสวรรคช่ืนชมยินดีอยูจําเพาะพระพักตรของพระเจา 
ทุกคร้ังท่ีมีคนรับเช่ือ พวกเขาตางก็พากันหยิบพิณขึ้นบรรเลงและสรรเสริญพระเจา และยังไมทันจะจบ
บาทแรกก็มีคนตอไปรอดอีก ทุก 60 วินาทีก็มีคนรับความรอด 15 คน ดวยเหตุนี้เอง จึงมีความช่ืนชม
ยินดีในสวรรคกันอยูเสมอ บทเพลงดลใจของมารติน ลูเธอร ซึ่งประพันธไวมานานวา 400 กอน บอกไว
วา: 

“พระเจาของเราเปนปอมเกรียงไกร 
เปนกําแพงท่ีไมเคยเสื่อมทรุด 
เปนผูชวยที่ไมเคยย้ังหยุด 
แกมนุษยผูประสบกับโรคราย 
เพราะศัตรูแตโบราณหักหาญอยู 
มันเสาะสูทําเราใหเศรางหมอง 
ฤทธิ์อุบายมันมีมากนาลําพอง 
มันเขาครองทําลายโหดรายนัก 
โลกตระหนักสยบแนแพแกมาร” 
ไมวาการจูโจมนั้นจะย่ิงใหญสักปานใดก็ตาม คริสตจักรของพระคริสตจะถูกทําลายไปไมได 

คริสตจักรไดรับการสนับสนุนจากการฟนฟูที่ไดกวาดแพรไปทางประเทศที่ไดรบัการขมเหงเชนอกูนัดา
และจีน นี่ไมใชเปนการเกี่ยวของกับคณะเปนพิเศษแตเกี่ยวของกับคริสตจักรสากลของพระเจา แมวาจะ
มีสิ่งยากเข็ญสักปานใดเกิดขึ้นในอนาคต คริสตจักรก็จะไมโคงศีรษะหรือทอใจเลย “เหตุฉะนั้น เราจึง
ไมยอทอ....เพราะวาการทุกขยากเล็ก ๆ นอย ๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยูประเด๋ียวเดียวนั้นจะทําใหเรามี
ศักด์ิศรีถาวรมากหาท่ีเปรียบมิได เพราะวาเราไมไดเห็นแกสิ่งของที่เรามองเห็นอยู แตเห็นแกสิ่งของท่ี
มองไมเห็น เพราะวาสิ่งของซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปนของไมยั่งยืน แตสิ่งซึ่งมองไมเห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร” 
(2 โครินธ 4:16-18) 

หรือแมแตบัลลังกของพระเจาก็จะถูกทําลายไปไมได “พระเจา พระที่นั่งของพระองคดํารงอยู
เปนนิตยนิรันดร..” (ฮีบรู 1:8) ไมมีใครท่ีจะขับไลใหพระเจาสละบัลลังกได 
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พระวจนะของพระเจาก็จะถูกทําลายไปเสียไมได “พระวจนะของพระเจาย่ังยืนอยูเปนนิตย” (1 
เปโตร 1:24) 

นี่เปนสิ่งปลอบประโลมใจของคริสตจักร พระบัลลังกของพระเจา ครสิตจกัรของพระเยซคูริสต
และพระวจนะของพระเจาจะดํารงอยูจวบชั่วนิตยนิรันดร 

ปญหาของเรา-แผนการของพระเจา 
พระเจาไมเคยมีปญหา พระองคทรงมีแตแผนการเทานั้นดวยเหตุนั้นเองจึงไมมีความตกใจกลัว

เลยในสวรรค 
เคอรี่ เทน บูม สหายผูย่ิงใหญของบราเดอร แอนดรู ใชพรมประดับผนังเปนอุทาหรณวา ถาคุณ

มองดูผิดดาน คุณก็จะเห็นแตเสนดายท่ีอยูอยางสับสนอลหมาน คุณจะไมสามารถท่ีจะเขาใจถึงแบบ
ลวดลายของมันไดเลย ชีวิตของเราก็มักจะเปนเชนนี้ ถ าคุณไดแตมองดูปญหาแลวก็ลองถามตัวเองดูวา 
คุณไดอะไรจากมันบาง 

นี่เปนประสบการณของคนใชของเอลีชา เม่ือพวกศัตรูเขาลอมเมืองนั้น เขาไมอาจมองเห็น
ทางออกไดเลย จึงรองขึ้นวา “อนิจจา นายของขาพเจา เราจะทําอยางไรดี” เขาเห็นเพียงแตปญหาเทานัน้ 
และเม่ือเขาหมดปญญาจะทําอะไรแลว เอลีชาก็ปลอบใจเขาวา “อยากลัวเลย เพราะฝายเรามมีากกวาฝาย
เขา” (2 พงศกษัตริย 6:16) ชางเปนคําตอบท่ีแปลกใหม แตเอลีชาก็ทําถูกตอง ปญหาของคนใชก็คือเขา
เห็นแตพวกศัตรูเทานั้น และมืดสนิทตอสิ่งท่ีเปนจริงฝายวิญญาณ “แลวเอลีชากอ็ธษิฐานวาขาแตพระเจา 
ขอทรงเบิกตาของเขาเพ่ือเขาจะไดเห็น และพระเจาทรงเบิกตาของชายหนุมคนนั้น และเขากไ็ดเห็นและ
ดูเถิดท่ีภูเขาเต็มไปดวยมา และรถรบเพลิงอยูรอบเอลีชา” (2 พงศกษัตริย 6:17) 

ดวยตาธรรดาของเรานี้ เราก็เห็นแตปญญาเทานั้น แตถาตาฝายวิญญาณของเราเบิกออกแลว เรา
ก็จะเห็นสงาราศีและแผนการของพระเจา 

ดาวิดก็มีประสบการณอยางเดียวกันนี้ เม่ือไดยินโกลิอัทพูดคลั่งทาทายอยูอยางพรํ่าเพร่ือและ
พวกอิสราเอลก็พากันกลัวตอมนุษยยักษคนนั้นย่ิงนัก “มันตัวใหญมาก เราไมอาจเอาชนะมันไดเด็ดขาด” 
เปนการแสดงออกตามอยางมนุษยของพวกเขา ดาวิดมองดูโกลิอัทดวยสายตาฝายวิญญาณและพูดวา 
“มันตัวใหญมาก เราจะทําไมใหพลาดไปจากตัวมันเด็ดขาด” แลวก็ออกไปหาเก็บกอนหิน และใสในส
ลิง แลวเหวี่ยงกอนหินดวยสายสลิงใสชาวฟลิสเตียคนนั้น และถูกจังเขาจมไปในหนาผาก แลวโกลอิทัก็
ลมหนาควํ่าคะมําลงดิน 

ปญหาของพวกอิสราเอลเปนแผนการของดาวิด “....เพื่อท้ังพิภพนี้จะทราบวามีพระเจาพระองค
หนึ่งในอิสราเอล และชุมนุมนี้ท้ังสิ้นจะทราบวาพระเจามิไดทรงชวยดวยดาบหรือดวยหอก เพราะวา
การรบคร้ังนี้เปนของพระเจา พระองคจะทรงมอบทานไวในมือของเราท้ังหลาย” (1 ซามูเอล 17:46-47) 
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เม่ือเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาไดไปเย่ียมประเทศลาวอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปนประเทศคอมมิวนสิตไป
เสียแลว และขาพเจาก็กลัววาพวกคอมมิวนิสตจะจําขาพเจาได ขณะท่ียังอยูบนเคร่ืองบิน ขาพเจาก็
อธิษฐานและสารภาพสิ่งท่ีขาพเจากลัวตอพระเจาดูเหมือนกับวาพระเจาทรงพูดกับขาพเจาวา “อยากลวั
เลย จงวางใจในเรา” และสิ่งนี้ทําใหขาพเจามีความสบายใจ 

เม่ือเราบินอยูเหนือทาอากาศยานเวียนเทียน เราก็ไดรับการเตือนวา เราไมอาจจะนาํเคร่ืองบินลง
ไดเดี๋ยวนี้ เพราะมีทหารคอมมิวนิสตเปนพัน ๆ คนอยูท่ีสนามบิน กําลังทําการฝกอยูโดยใชสถานท่ี
สําหรับเครื่องบินลงเปนท่ีฝก เราบินวนอยูเหนือสนามบินหลายคร้ังขณะเดียวกัน นักบินก็ทําการติดตอ
กับหอควบคุม ในท่ีสุด ท่ีสําหรับเคร่ืองบินก็ถูกจัดแจงใหเครื่องบินลงไดและขณะท่ีเราลงมา พวกทหาร
คอมมิวนิสตก็ยืนออกันอยูขาง ๆ กับทางขึ้นลงสําหรับเคร่ืองบินนั้น ขาพเจามองดูออกไปจากหนาตาง
และรูสึกเปนเหมือนคนใชของเอลีชา “โอ ขาแตพระเจาขณะนี้อะไรจะเกิดขึ้น” แลวพระเจากท็รงเบิกตา
ขาพเจา “เจามองดูอยางไมถูกตอง จงมองดูพวกเขาเหมือนกับที่เราดู” และนั่นเปนการเปลี่ยนแปลงทุก
สิ่ง ขาพเจามองออกไปอีก และเห็นพวกทหารคอมมิวนิสตเปนเหมือนกับพวกต๊ักแตนตัวเล็ก ๆ 

นี่เปนเคล็ดลับ ย่ิงทานอยูสูงเทาใด คนท่ัวไปก็ยิ่งดูเล็กนอย ในทัศนะฝายวิญญาณก็เปนอยาง
เดียวกัน ปญหาของเราจะเล็กนอยมากเม่ือเรายกตําแหนงของเราอยูในพระเยซูคริสต พระองค “ทรง
โปรดใหเรานั่งในสวรรคสถานกับพระองค” (เอเฟซัส 2:6) เมื่อเรามองดูจากที่นั่น สิ่งท่ีเรามองดูก็
ตางกันออกไปแลวปญหาของเราจะเปลี่ยนแปรเปนแผนการ 

คริสตจักรท่ีอยูในบรรดาประเทศคอมมิวนิสตก็มีคําพยานอยางเดียวกันนี้ ผลท่ีไดจากการขม
เหงของคริสเตียนในรัสเซียและจีนนั้นไมใชเปนความพายแพ หากแตเปนชัยชนะ แตคริสเตียนตามช่ือก็
หลงไปจากความเช่ือเหมือนกับท่ีแกลบถูกแยกออกจากเมล็ด คริสตจักรตาง ๆ ในจีนปดแลว แต
จํานวนคริสเตียนก็เพ่ิมทวีขึ้น 

ลัทธิงมงายของคอมมิวนิสตอาจจะหลั่งไหลไปยังประเทศตาง ๆ อิสระทางศาสนาอาจจะหมด
ไป แตคริสตจักรของพระคริสตก็ยังตั้งม่ันอยูและจําเริญขึ้น ดวยเหตุนี้ เราจึงเผชิญกับอนาคตดวยความ
ม่ันใจอันเปยมลน ไมใชเพราะความเช่ืออันมหาศาลของเรา แตเปนเพราะความสัตยซื่อของพระเจาผู
ย่ิงใหญของเรา พระองคทรงรักษาคริสตจักรไวในพระหัตถของพระองค 

บทเพลงของมารติน ลูเธอรยังมีตอไปวา 
“เราเช่ือมั่นในกําลังของตัวเองหรือ 
ถาเชนนั้นการสูศึกของเราก็จะเปนการพายแพ 
คนที่ถูกตองไมไดอยูฝายเราหรือ 
คนที่พระเจาทรงทําการเลือกเอง 
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ทานอาจถามวาทานเปนผูใด 
พระองคก็คือพระเยซูคริสตอยางไรละ 
พระนามของพระองคเปนเจานายเหนือวันสะบาโต 
พระองคทรงเปนอยูอยางเดียวกันทุกยุคทุกสมัย 
และพระองคตองมีชัยในสงคราม” 
พระบัลลังกของพระองค พระวจนะของพระองค และคริสตจักรของพระองคต้ังมั่นคงอยู นั่น

หมายความวา เราจะนั่งพิงเกาอี้อยูอยางสบาย แลวก็นอนหลับฝายวิญญาณสักงีบหนึ่งหรือ ตองไมใช
อยางนั้นเด็ดขาด พระเจาผูซึ่งประทับอยูบนพระบัลลังกและสรางคริสตจักรของพระองคอยางปราด
เปรียว ไมใชใหเราเปนผูชมดูเหตุการณ แตใหเราเปนผูอยูในเหตุการณ  

บทที่ 9 ขอคิดสวนตัว 
1.คริสตจักรของพระเยซูคริสตจะไมถูกทําลายไปได เพราะถูกสรางอยูบนรากฐานท่ีแนนอน จง

พิจารณาดูคํากลาวที่อยูในพระธรรมมัทธิว 16:15, ฮีบรู 1:8, 1 เปโตร 1:23-25 
2.สิทธิอํานาจเหนือประชาชาติและประวัติศาสตรของพระเจาถูกแสดงออกไวอยางงดงามใน

พระธรรมสดุดี 2:1-6 จงอานดวยใจอธิษฐาน และสังเกตดูตอนจบท่ีกลาววา “ความสุขเปนของคน
ท้ังหลายผูเขามาลี้ภัยอยูในพระองค” (ขอ 12-ผูแปล) คํากลาวนี้จะประยุกตใชในชีวิตของทานไดอยางไร 

3.เม่ือเราพบวา เราตกอยูทามกลางการขมเหงและความยุงยากลําบาก เราตองการความแนนอน
จากพระวจนะของพระเจาและการรูจักน้ําพระทัยของพระองค ทานพบกับความแนนอนจากการ
บรรยายของเปาโลถึงการเคลื่อนไหวของตรีเอกานุภาพ เพ่ือเห็นแกเราหรือไม ในพระธรรมโรม 8:26-
29 
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บทท่ี 10 เปนผูชมดูเหตุการณหรือเปนผูอยูในเหตุการณ 
ในการเดินทางเขาไปยังรัสเซียและสิเบอเรียคร้ังหนึ่งขาพเจาไดพบกับพวกคอมมิวนิสตผูคลั่ง

ในลัทธิของเขาอยูมากมาย สิ่งที่ขาพเจาไดรับอยางไมลืมเลือนก็คือ พวกเขาไดอุทิศชีวิตใหกับลัทธิ
ความคิดงมงายนั้นอยางเต็มท่ี 

เม่ือขาพเจาไดพูดถึงเรื่องพระกิตติคุณแกคนหนึ่งในพวกเขา เขาหัวเราะขึ้น “ถาหากคุณเช่ือใน
พระเยซูวาเปนพระผูชวยใหรอด แลวทําไมคุณจึงไมนําโลกมาเพ่ือพระองคเลา เราซึ่งเปนคอมมิวนิสต 
เราเชื่อในลัทธิความคิดงมงายของเราอยางแทจริงนับเปนเวลาหกสิบปแลวทีล่ทัธขิองเราดํารงอยู และใน
เวลาเหลานี้เราก็ไดนําคนถึงครึ่งโลกมารวมดวยแลว อีกไมกี่ป โลกท้ังโลกก็จะมาอยูท่ีแทบเทาของเรา” 

แลวเขาไดพูดบางอยางซึ่งทําใหเนื้อตัวของขาพเจารูสึกคันยุบยิบ 
“ผมจะบอกกับคุณถึงการแตกตางกันระหวางพวกเรา พวกคุณท่ีเปนคริสเตียนคือผูท่ีชมดู

เหตุการณ และเราท่ีเปนคอมมิวนิสตคือผูท่ีอยูในเหตุการณ” 
เขาพูดถูกแลว ในโลกของคริสเตียนนี้ เรามีผูชมดูเหตุการณอยูเปนจํานวนมาก และมีผูท่ีอยูใน

เหตุการณอยูนอยนิด นี่เปนปญหาใหญของเรา 
มันเตือนใหขาพเจาคิดถึงการแขงขันกีฬาฟุตบอล ถาหากวาทานฟงเสียงตะโกนและเสียงผิว

ปากของฝูงชนท่ีชมดู ทานก็จะแปลกใจวาผูเลนท่ีดีที่สุดนั้นอยูตรงไหน อยูท่ีอัฒจันทรหรืออยูท่ีสนาม
กันนะ ดูเหมือนวา ผูชมดูเหตุการณจะรูจักกฏไดดีกวาผูเลนหรือกรรมการเสียอีก แตพวกเขาก็ยังคงเปน
ผูชมดูเหตุการณที่ตะโกนกึกกองอยู และไมไดเปนผูท่ีเกี่ยวของดวยเลย ถาหากทานจะนําพวกเขาลงไป
ในสนาม ทานก็จะเห็นวา เขาไมสามารถท่ีจะทําอะไรกับเทาท่ีเหลืออยูนั้นไดเลย นอกจากจะสามารถ
ตะโกนสงเสียงอยูเทานั้น 

เรามีผูชมดูเหตุการณอยูมากมายในคริสตจักรของเรา ซึ่งพวกเขาก็จะสามารถบอกทานไดอยาง
ตรงเผงทีเดียวถึงสิ่งท่ีผิดเกี่ยวกับงานในคริสตจักร ผูปกครองไมไดทําการเยี่ยมเยียนเพียงพอเทาท่ีควร 
นักเทศนเทศนาไมดีเลย การเย่ียมเยียนท่ีพวกเขาไดรับก็คือเวลาท่ีมัคนายกมาเรี่ยไรเก็บเงินถวาย ฯลฯ 
เทานั้น พวกผูชมดูเหตุการณเหลานี้รูจักดีเสียหมด แตก็ไมตองการท่ีจะเขารวมเกี่ยวของอยูในเหตกุารณ
ดวย ไมวาทานจะเรียกรองสักเทาใดเขาก็จะหันกลับออกไปเปนผูชมดูเหตุการณเทานั้น และตําหนิ
วิจารณโดยท่ีไมเขามารวมเกี่ยวของดวยเลย 

พระเจาทรงประสงคที่จะใหเราเขารวมเกี่ยวของในแผนดินของพระองค คริสตจักรของพระเจา
ไมใชเปนเรือเจาสําราญหากแตเปนเรือสินคา ท่ีนั่นไมมีผูโดยสารเดินทาง มีแตเฉพาะที่ของพวกลูกเรือ
เทานั้น 
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ซี.ที. สตัดด ศาสนทูตผูยิ่งใหญชาวอังกฤษ กลาวไวดีมากวา “จงอยาใหเราลืน่ไถลเขาไปในโลก
แลวก็ลื่นเลื่อนเขาไปในสวรรคอยางเงียบ ๆ โดยท่ีไมไดเปาแตรดังพอและนานพอเพ่ือพระเยซูคริสต 
องคพระผูไถของเรา ใหเราเห็นซึ้งวา พญามารก็จะจัดประชุมขอบพระคุณขึ้นในนรกเม่ือมันไดขาววา 
พวกเราไดปลีกตัวออกจากสนามสมรภูมิแลว” 

เราตองเปนผูอยูในเหตุการณ เพ่ือเปนพยานถึงความรอดของพระคริสต และเพ่ือทําใหพญามาร
ตองประสาทพิการไปเมื่อมันทราบวาเรายังทําการเปนพยานอยูตอไปอยางไมหยุดย้ังเมื่อเราตายไปแลว 
ปฏิกิริยาของซาตานก็จะเปน โชคดี ท่ีมีคนหนึ่งไมไดเปนพยานเพ่ือพระเยซูแลว 

คนเหลานั้นที่ขณะนี้เปนแตผูที่ชมดูเหตุการณก็จะลุมหลงไปจากความเช่ือในระหวางเวลาของ
การขมเหง “แตผูใดจะไมยอมรับเราตอหนามนุษย เราจะไมยอมรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผู
ทรงสถิตอยูในสวรรคดวย” (มัทธิว 10:33) ถาเราอับอายเพราะเหตุพระองค พระองคก็จะทรงอับอาย
เพราะเหตุเราเชนเดียวกัน 

เม่ือกลับการกระทําเชนนั้นเปนตรงกันขามก็เปนสิ่งท่ีจริงอีกดวย “เหตุดังนั้นทุกคนท่ีจะรับเรา
ตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเรา ผูทรงสถิตในสวรรค” (มัทธิว 10:32) 

การอทุิศแกการปฏิวัต ิ
หนังสือสีแดงเลมเล็กแหงการอางอิงของเหมาถูกพบที่ตัวของทหารท่ีเสียชีวิตแลวคนหนึ่งใน

ซิมบับเว ซึ่งเขาไดรับจากท่ีปรึกษาของจีน แลวก็ไดศึกษาจนทะลุปรุโปรง เม่ือขาพเจาพลกิอานผาน ๆ ดู 
ก็พบวา ทหารกองโจรคนนั้นไดขีดเสนใตคํากลาวของเหมาไวหลายแหงแลว เขาไดเขยีนไวในหนาแรก 
แบบท่ีคริสเตียนทุกคนควรจะเขียนไวในพระคัมภีรของตนวา “ทุกประโยค ทุกถอยคําของหนังสือนี้
เปนความจริง มันเปนอาวุธอันแกรงกราว ซึ่งนําไปสูชัยชนะ จงอยาไดกลัวตอการเสียสละตัวเอง 
ประกายไฟเล็กท่ีกระพริบออกจากท่ีหนังสือนี้ทําใหเกิดเปนไฟลุกลามท่ีทรงพลานุภาพได” 

นั่นเปนภาษาแหงการอุทิศตนของกองโจร ไมมีการเสียสละอะไรที่เขาถือวาจะย่ิงใหญเทากับ
การเสียสละเพ่ือการปฏิวัติของเขา เขาไดเตรียมพรอมท่ีจะพลีชีพเพ่ือมัน และเขาก็ไดกระทําไปแลว 
คริสเตียนจํานวนมากมายควรจะคิดเปนผูชมดูเหตุการณอยูดีกวา เพราะมันปลอดภัย 

แตถาเราตองการท่ีจะทําใหการปฏิวัติของคอมมิวนิสตหยุดชะงัก เราจะตองเขาเปนผูมีสวนรวม
เกี่ยวของในแผนดินของพระเจา 

ยอรจ มีนนี่ ผูนําสหการคาชาวอเมริกันไดประกาศไวคร้ังหนึ่งวา “การขัดแยงกันระหวางลัทธิ
คอมมิวนิสตและเสรีภาพเปนปญหาใหญท่ีสุดในเวลาของเรา มันล้ําหนาขมเหนือปญหาอื่น ๆ เสียสิ้น 
อนาคตของมวลมนุษยชาติขึ้นอยูกับผลลัพธของการปะทะขัดแยงกันนี้” 
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พวกคอมมิวนิสตเช่ือวาในที่สุดนั้นพวกเขาจะไดชัยชนะและเขากําลังทํางานมุงไปสูชัยชนะ 
และมีเปาหมายอยางเดียวคือความมีชัย ไมมีการเสียสละอันใดท่ีถือวายิ่งใหญเทียบเทากับการเราใจ
ตัวเองดวยความปรารถนาอันรอนระอุท่ีจะชนะ 

ขาพเจาเช่ือแนนแฟนวา ลัทธิคอมมิวนิสตจะไมถูกทําลายดวยเคร่ืองอาวุธ เพราะมันเปน
ความคิดแบบงมงายท่ีเขาครอบงําคนเปนลาน ๆ มันปกครองดวยมือเหล็กเหนือผูอยูใตอํานาจทุกคน
แมวาจะมีชาวรัสเซียเพียงหกเปอรเซนตเทานั้นที่เขาเปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต แตก็จากชน
จํานวนนอยนี้และท่ีมีอํานาจเผด็จการเหนือคนท่ีมีอยูอีกเกาสิบสี่เปอรเซนต 

รัฐคอมมิวนิสตไดเขาแทนท่ีพระเจา เปาหมายของลัทธิความคิดอันงมงายนี้ก็คือท่ีจะพิชิตให
หมดท้ังโลก เพราะเหตุนี้จึงไมมีผูใดหรือสิ่งใดจะไดรับการผอนผันยกเวนเลย จากแตละประเทศ เขาก็
จะพยายามเอาสวนประชากรท่ีถูกเลือกมาอยูฝายพวกเขา โดยการใหคําสัญญารอยแปด มันเปนเลห
เหลี่ยมซึ่งไดรับการเสี้ยมสอนจากจูเอ็น-ไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีนหลายปมาแลว เขากลาววา “ถา
หากคุณตองการที่จะทําลายผูใดแตคุณไมสามารถเขาไปใกลเขาได แลวคุณก็ตองเปนเพ่ือนกันกับเขา 
เม่ือคุณไดเปนเพ่ือนของเขาแลว คุณก็เขากอดรัดและเอามีดแทงทะลวงใสทางหลังของเขาได” 

วิธีการเชนนั้นก็ยังใชไดอยูในทุกวันนี้ โดยมีการกอรูปของมิตรภาพขึ้นจากคนกลุมหนึ่ง ไมใช
เพราะเขารักกันเปนพิเศษหรือตองการชวยเหลือกัน แตเพ่ือใชมิตรภาพนั้นตามวัตถุประสงคของเขาเอง 
เม่ือใดท่ีพวกคอมมิวนิสตไดอํานาจมาอยูในเงื้อมมือ เม่ือนั้นก็จะหันกลับมาตอสูกับพันธมิตรท่ีเคยมนีัน้ 
เพียงขามคืนเทานั้นจากเพ่ือนก็กลายมาเปนศัตรูเสียแลว 

มีทางเดียวเทานั้นท่ีจะหักลางอํานาจของคอมมิวนิสตได “และความเช่ือของเรานี่แหละเปนชัย
ชนะท่ีชนะโลก” (1 ยอหน 5:4) ความเชื่อในพระเยซูคริสตท่ีเปนพระผูไถของโลก และการอุทิศตัวของ
เราตอพระองคตองย่ิงใหญกวาการอุทิศตัวของพวกคอมมิวนิสตท่ีมีตอลัทธิความคิดงมงายของพวกเขา 
เราตองไดการดํารงอยูอยางนั้น อยางมีความเช่ือท่ีสะเทือนสะทาน ถาหากวาเราตองการท่ีจะอดทนตอ
สงครามท่ีเรามีตอศัตรูซึ่งไดวางแผนทําลายเรา 

ลองใหสังคมนิยมเปดโอกาสแกพระคริสต ใหอํานาจปฏิบัติการเพ่ือใหพระองคทรงสาํแดงการ
ปฏิรูปและอํานาจการเปลี่ยนบุคลิกภาพจากพระองคซิ พระคริสตก็จะทําการปฏิรูปสังคมไดจนตลอด
ดวยดีอยางลึกซึ้งและมีประโยชน พระคริสตปฏิรูปก็จะเขาใจของสมาคมของนักสังคมนิยมได 

ผูที่เสาะหาการเปลี่ยนแปลงโลกท้ังสิ้นจะตองยําเกรงพระคริสตเทานั้น เพราะพระองคทรง
ช้ีแนะวาการเปลี่ยนแปลงนี้จะตองเร่ิมจากที่ตัวของบุคคล จากบุคลิกภาพของเขากอนการปฏิรูปจะตอง
เร่ิมจากตัวเราเอง และพระองคเทานั้นซึ่งเปนผูที่รักมนุษยชาติอยางมากจนไดเตรียมท่ีจะถูกตรึงตายเพ่ือ
พวกเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองได สังคมนิยมจําเปนตองมีวิญญาณแหงการเสียสละของพระ
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คริสต แตผูท่ีถือลัทธิสังคมนิยมนี้จะรับเอาสิ่งท่ีพระคริสตทรงหยิบยื่นใหนี้หรือไม นี่เปนคําถามใหญ
หลวงนักซึ่งเรารอรับคําตอบอยู 

ลัทธิคอมมิวนิสตกอตั้งสิ่งทาทายศาสนาคริสตอยางใหญโต แมวาขาพเจาจะตอตานกับลัทธิ
คอมมิวนิสตอยูก็ตาม แตขาพเจาก็เปนหวงกังวลถึงการขาดความกระตือรือรนของคริสเตียนมากกวา
ของคอมมิวนิสต พวกคอมมิวนิสตจะไมอาจชนะสงครามไดอยางเด็ดขาด นอกจากคริสเตียนจะคงอยู
เปนผูชมดูเหตุการณ 

แบบกองโจรเพ่ือพระคริสต 
คริสเตียนหนุมคนหนึ่งท่ีถูกบังคับใหออกจากสภาพเปนผูนั่งชมดูเหตุการณเขาสูการเกี่ยวพัน

กับสงครามฝายวิญญาณคือซาลู ดาคา นะเดเบเล ซึ่งเปนชาวซิมบับวีนผิวหมึก 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 1973 ซาลูซึ่งเปนผูมาจากเขตเมืองมะโปโปมาในบูลาวาโย ซิมบับเว ได

ตอนรับเอาพระเยซูคริสตเขาสูชีวิตเปนองคพระผูชวยใหรอดสวนตัว เขาเปนเหมือนกับคริสเตียนอื่น ๆ 
อีกมากมายท่ีรูสึกวาควรจะมีชีวิตท่ีสุขสงบและช่ืนชมยินดี และมีพระกิตติคุณอันนุมนวลท่ีนกัเทศนตาง 
ๆ มอบให 

หลังจากท่ีไดเขาฝกอบรมอยูกับยูธ วิธ เออะ มิชช่ันมาระยะหนึ่งแลว ซาลูก็ยายไปท่ีมาปูโตใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีมงานเอนกผิวพันธุ โดยทํางานกับคนติดยาเสพติดของเมืองหลวง ตลอดเวลา
ท่ีเขาอยูในเมืองนั้น ซาลูจะรูสึกสัมผัสกับความตึงเครียดของอิทธิพลลับ จากนั้นรัฐบาลโปรตุเกสก็
ประกาศวาพวกเขาไดมอบรัฐบาลใหกับผูท่ีนิยมลัทธิของมารกซเพ่ือเปนการชดใชของโมแซมบิคแลว 

ในเดือนกรกฏาคม 1945 ซาลูพรอมทั้งศาสนทูตอีกจํานวนมากถูกคุมขงัอยูในคกุขงัอยูในคกุโป
ลานาที่นั่นเองเขาตองขนพองสยองเกลากับสิ่งที่นาสะอิดสะเอียน สภาพท่ีไรมนุษยธรรม การทรมาน 
การราวีกัน การประหารอยางเลือดเย็น และการปฏิบัติของการประพฤติผิดในทางเพศ การเมามายและ
การพนัน 

แตแลวเขาก็ตองเผชิญกับการตกลงใจอันยากเข็ญวา จะเปนกองโจรหรือยอมตายในคุกดี ใน
หองซักถามของกองบัญชาการตํารวจอันอึดอัด ผูบังคับบัญชาตํารวจบอกเขาวา “ซาลูดาคา คุณเนาเฟะ
อยูในคุกไดถึงสี่สิบป จนกวาคุณจะยอมเปลี่ยนจากความคิดผูนิยมลัทธิจักรวรรดินิยม” ผูจับกมุซึง่อยูใน
ชุดเสื้อผาเรียบ ๆ ของเจาหนาท่ีและสวมเสื้อแจคเก็ทหนังสีน้ําตาลช้ีไปท่ีพอคาปนกลชาวโซเวียตซึ่งอยู
ขาง ๆ แลวเสริมขึ้นอีกวา “เราตองการท่ีจะฆาพระเจาของคุณเสีย แลวก็ใหปนกับคุณไปตอสูกับอี้อาน 
สมิธ นักชาตินิยม เพ่ือซิมบับเว แตถาคุณไมยอมไปสูศึก คุณก็จะอยูในคุกอยางเปนนิตย” 

จิตใจของซาอูลอยูในอาการท่ีซึมเซาขณะท่ีชายผูเย็นชาคนนี้ซึ่งอยูในวัยสามสบิป จองดูเขาดวย
สายตาอันถมึงตึงใสเขาและพยายามท่ีจะฉีกกระชากความเช่ือท่ีมีอยู 2 ป ของเขาออกเปนช้ิน ๆ ตัวเขา
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สั่นสะทานเม่ือการระดมยิงปนใหญดวยวาจายังดําเนินตอไปอีก “เรากําลังทําลายกวาดลางความคดินยิม
ลัทธิจักรวรรดินิยมเร่ืองศาสนาทั้งสิ้นของคุณ” เขาแผดเสียงใสซาลูพรอมกับยัดย่ืนปนกลเขาใส “ถาคณุ
ไมยอมเปลี่ยนความคิด คุณก็กําลังท่ีจะอยูในคุกอยางนานแสนนาน” 

เจาหนาท่ีตํารวจมองอยางตกใจขณะท่ีซาลูแข็งใจใหกลาพอท่ีจะเช็ดเม็ดเหง่ือออกจากคิ้วท่ี
ขมวดเขาหากัน แลวพูดดวยน้ําเสียงอันเกือบจะแตกซานวา “สรรเสริญพระเจา ผมก็จะไปอยูในคกุ และ
ถาจําเปนก็ขออยูถึงสี่สิบปเลย พระเจาจะทรงประทับอยูกับผม และผมจะไมยอมเปลี่ยนใจจากเร่ืองของ
พระองค และจะไมขอปฏิเสธพระองค” 

นั่นไมใชเปนสิ่งที่งายเลยสําหรับผูเช่ือหนุมคนนี้ท่ีจะกลาวเชนนั้นได แตถาหากเขาพดูวายินดท่ีี
จะไปเปนกองโจรตอสูอี้อาน สมิธเทานั้น เขาก็จะไดรับการปลดปลอยเปนอิสระทันที 

เขาเลือกท่ีจะเปน กองโจรเพ่ือพระคริสต เปนเวลาถึงสิบหกเดือนอันเคี่ยวเข็ญท่ีเขาไดทนทุกข
ลําเค็ญปวดราวเพ่ือความเช่ือของตนในคุกนั้น แตในท่ีสุดเขาก็ไดรับการปลดปลอยออกมา แลวเขาจะ
ไปท่ีไหนกัน เขาไปยังไอรแลนดเหนือท่ีหักพังเสียหายเพราะสงคราม และทํางานเปนผูประกาศเผยแพร
อยูท่ีนั่น ซาลูเช่ือวาคริสเตียนควรจะอยูในแนวหนา ไมใชอยูในที่นั่งอัฒจันทรของการชมดู แตมคีณุคาท่ี
จะตองจายออกไป อยางท่ีเขาใหการเปนพยานได 

รักแทนเกลียดชัง 
ภายในเขตเมืองอันเดือดพลานของโซวีโต ท่ีเหลี่ยมของโจฮานเนสเบอรก ของอัฟริกาใต ซึ่ง

เปนถิ่นท่ีคนผิวดํามากกวาหนึ่งลานคนพํานักอยู และคนของตระกูลดยูบก็มีรกรากอยูท่ีนั่น เบนจามิน 
ดยูบ เปนผูประกาศซึ่งเปนพยานตามถนนของโซวีโตถึงความเช่ือของเขาท่ีมีในพระเยซูคริสต ขอความ
ท่ีเขาพูดออกไปนั้น แทนท่ีจะเปนเร่ืองของการเกลียดชังซึ่งกันและกันกลับเปนเร่ืองใหรักซึ่งกนัและกนั 
คนผิวดําจะตองรักคนผิวขาวและคนผิวขาวก็จะตองรักคนผิวดํา เขาถูกขูคุกคามหลายคร้ังดวยกัน วัน
หนึ่งมีพวกผิวขาวบางคนเขามาหาเขาและกําชับสั่งวา ไมใหประกาศถึงการรักซึ่งกันอีก “เราไมตองการ
รักเพื่อนบาน นอกจากจะเกลียดชัง” เขาบอกกับผูประกาศดยูบ 

เบนจามินยังคงทําอยูเชนนั้นตอไปอยางไมสนใจ คือวันหนึ่ง เขาฝนวาตัวเองถูกแทงตาย จาก
น้ํามือของคนกันเอง จึงปลุกเกรซผูเปนภรรยาของเขาใหต่ืนลุกขึ้น “ผมเช่ือวาสิ่งท่ีฝนไปนี้กําลังจะเกิด
แน” เขากลาว “เราจะตองตัดสินใจวาจะทนทุกขยากอยูอยางเชนนี้ตอไป หรือวาจะยุติมันเสีย แตถาทํา
อยางวาก็เปนการไมเชื่อฟงพระเจา” 

วันตอมา เขาก็คุยกันถึงเร่ืองท่ีไดฝนมานั้น และเด็ก ๆ ก็รูสึกกังวลกับเร่ืองนั้นดวย “พอจะตอง
ประกาศเร่ืองการอภัยโทษบาปอยูอีกตอไปหรือ” เบนจามินถามความคิดเห็นจากพวกลูก ๆ ลูก ๆ ท้ังสี่
ตางก็พากันผงกศีรษะแมวาไดทราบถึงผลลัพธนั้นแลว 
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เบนจามิน ดยูบ อธิษฐานรวมกันกับภรรยาและลูก ๆ ทูลขอกําลังจากพระเจาเพ่ือท่ีจะยังอยูอยาง
สัตยซื่อได ไมนานนักหลังจากนั้น ผูประกาศดยูบตองเทศนาท่ีการประชุมนัน้อกี พวกลูกกอ็ยูกบัเขาดวย 
เม่ืออยูตรงกลางของโซวีโตนั้นเองก็มีชายผิวดําสิบคนมากักรถเขาใหหยุด แลวก็ฉุดกระชากนักเทศน
ออกมาจากรถและทิ่มแทงดวยมีดเขาใสที่ทรวบอกสิบหกครั้งซอน ๆ พวกเด็กพากันเผนหนีจาระหว่ัน 
โบนานิเด็กชายวัยสิบสองขวบหลบซอนตัวอยูหลังถังขยะ และเหตุถึงการท่ีพอถูกจวงแทงใสครั้งแลว
ครั้งเลา แตก็รูตัววาไมอาจจะชวยอะไรได 

ฆาตกรเอาพระคัมภีรของเบนจามินจุมลงไปในเลือด แลวก็หายลับไปทางถนนอนัมืดทึบ โบนา
นิก็วิ่งไปบาน บอกกับแมถึงขาวสยองขวัญนั้น ทันใดนั้น เขาเขาไปท่ีหองนอน รองเรียกหาพระเจาอยาง
เศราสลดและหดหู แลวหยิบเอาพระคัมภีรจากท่ีนอนมาอาน คําแรกท่ีเขาอานก็คือคําพูดของพระเยซู
ตอนอยูบนไมกางเขน “พระบิดาเจา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะเขาไมรูวา เขาทําอะไร” 

ตอมาพวกฆาตกรก็ถูกจับกุมได มีเจ็ดคนท่ีตองโทษถูกคุมขังเปนเวลาสามเดือน เพราะเพียงแต
ไดชวยวางแผนในการฆาตกรรมเทานั้น แตไมไดพัวพันอยางโดยตรง และคนอื่น ๆ ก็ถูกคุมขังเปนเวลา
สิบหาป 

หลังจากท่ีงานศพผานไปแลว เกรซและลูก ๆ ก็ตกลงใจกันวาจะไมงดเวนเสียจากการพูดถึง
เร่ืองความรักและการอภัยโทษบาป เธอรวมกับลูกก็ยังเปนพยานและรองเพลงถึงการไถบาปของพระ
คริสตอยูไมหยุดยั้ง 

หลังจากการตายของสามีประมาณหนึ่งป เกรซและลูก ๆ ก็จัดการประชุมกลางแจงขึ้น และเจด็
ผูสมรูรวมคิดก็ปะปนอยูท่ีนั่นดวย เม่ือเกรซและลูกรองเพลงเสร็จแลว เธอก็เปนพยานและจบคําพยาน
ดวยการเชิญชวนใหคนกลับใจเสียใหม “เพ่ือนทั้งหลายเอย จงเร่ิมชีวิตใหมกับพระเยซูเถอะ พระองคได
ทรงกําจัดการเกลียดชังออกไปเสีย และจะทรงประทานความรักเขามาแทนท่ีให ถาทานตองการตดิตาม
พระเยซู ก็ขอมาพูดกับดิฉันได” 

จากในกลุมชนนั้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ท้ังคนชราและเยาววัยพากันออกมาขางหนา ทันใด
นั้น ชายคนหนึ่งผาฝูงชนออกมา ยืนกมศีรษะอยูตรงเบ้ืองหนาของเกรซ ดยูบ “ผมตองการเร่ิมชีวิตใหม
กับพระเยซูดวย” เขาพูดออกมาอยางแผวเบา 

เกรซมองดูชายหนุนคนนั้นแลวก็ตองตัวสั่นสะทานเพราะชายคนนั้นเปนคนหนึ่งของเจ็ดผูสมรู
รวมคิดวางแผนฆาตรกรรมสามีของเธอ เขาก็ไมสูหนา และเธอก็นิ่งเงียบงันช่ัวครูหนึ่งโดยที่ไมรูวาจะ
พูดออกมาอยางไร แลวเธอก็เอาแขนโอบรอบตัวเขาบอกดวยน้ําตานองวา “เดี๋ยวนี้คุณเปนนองชายของ
ฉันแลว” 
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ความเงียบวังเวงแผซานกระเซ็นลงสูฝูงชน พวกเขาตางก็จําชายคนนั้นไดดวย และพวกลูกของ
เกรซก็จําไดเชนกัน ขณะที่ทุกคนกําลังมองดูอยู พวกลูก ๆ ของเธอก็รองเพลงขึ้นวา “พระเจาผูซึ่งเรา
ปรนนิบัติชางย่ิงใหญเกรียงไกรจริง จงใหเราสรรเสริญและถวายเกียรติแดพระองคเถิด!” 

เบนจามิน ดยูบ ไมตองการท่ีจะเปนผู เฝาชมดูอยู เฉย ๆ และทั้งภรรยาและครอบครัวก็
เชนเดียวกัน หากแตพวกเขายินยอมท่ีจะเปนผูท่ีอยูในเหตุการณท่ีตองตาย มากกวาท่ีจะเปนผูท่ีชมดู
เหตุการณแตยังมีชีวิตอยู “เขาเหลานั้นชนะพญามารดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคํา
พยานของพวกเขาเองเพราะเขาไมไดเสียดายท่ีจะพลีชีพของตน” (วิวรณ 12:11) 

นักสูผูปลดปลอยเปนอสิระของพระคัมภีร 
เบนจามิน ดยูบ เปนนักสูผูปลดปลอยเปนอิสระ เขาประกาศถึงการปลดปลอยจากความบาป

โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต 
คริสตจักรมากมายที่อยูทางตะวันตกประกาศกันทุกวันนี้วา คริสเตียนไมอาจทําตัวเปนผูชมดู

เหตุการณ แตตองเปนผูเขามามีสวนอยูในเหตุการณนั้น ๆ วิธีการเขามาเกี่ยวพันของพวกเขาก็คือทาง
วิธีการหยิบย่ืนการสนับสนุนอยางท่ีใชการไดตามอยางท่ีเรียกกันวา “การเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปลอยเปน
อิสระ” นี่ไมไดเกี่ยวพันกับการประกาศพระกิตติคุณแตประการใดเลย แตมันเกี่ยวของกับการลมลาง
สถาบันทางการเมืองดวยอาวุธเขาหักโหมในหลายคริสตจักรไดมีการบริจาคเร่ียไรทรัพยกันเพ่ือใชเปน
ชนวนทางการเมืองเหลานี้ พวกเขายืนกรานวา ทุนทรัพยนี้จะนําไปซื้ออาหารและยารักษาโรค หาได
นําไปซื้อเคร่ืองอาวุธไม 

นี่ไมใชเปนการหยิบย่ืนชวยการงายอยางแทจริง การท่ีสิ่งซึ่งเขาเรียกกันวา การเคลื่อนไหวเพ่ือ
ปลดปลอยเปนอิสระไดรับการชวยเหลือเชนนี้ก็เปนการทําสงครามกันโดยทางออมท่ีประเทศลาว 
ขาพเจาไดเห็นถึงการใชทุนทรัพยท่ีวาสําหรับซื้อยารักษาโรคนั้น ตางก็ใชซื้อเครือ่งอาวธุเสยีสิน้ ขาพเจา
ไดรับการเชิญใหไปในการมอบยาให แตสิ่งท่ีปรากฏแสดงออกมาในสนามนั้นก็คือเคร่ืองอาวุธ
ยุทธภัณฑตาง ๆ 

คําพูดของเจาหนาท่ีท่ีเปนผูบังคับบัญชาไดตอบขอของใจของขาพเจา “เราควรจะใชเงินจาํนวน
นั้นไปซื้อยารักษาโรค” เขาเร่ิมขึ้น “เพราะยาตองใชปฏิบัติกับผูท่ีรับเคราะหจากสงครามเราไดตกลงจะ
ใชเงินในวิธีที่ตางกัน วิธีท่ีจะปราบปรามสงครามไดรวดเร็วท่ีสุด ก็คือซื้อเคร่ืองอาวุธใหมากขึ้น แลวก็
ทําลายศัตรูใหหมดไป ผูท่ีประสบภัยก็จะพินาศไปดวยเวลาอันสั้น แลวสงครามก็จะหมดสิ้นไป ดัง
นั้นเอง เราจึงใชเงินนี้ซื้อหาเครื่องอาวุธท่ีจําเปนมา” เสียงปรบมือตามติดมา หมอผีเถื่อนก็ถูกเชิญใหเปน
ผูมอบอุทิศเคร่ืองอาวุธแกบรรพชนของพวกเขาและเจิมอวยพรให 
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พระคริสตธรรมคัมภีรไมไดสงเสริมตอการปฏิบัติแบบนั้น พระคริสตไมไดปฏิวัติตอตานการ
ปกครองของโรมันท่ีมีอยูในเวลานั้น แมวาพระราชกิจของพระองคจะปรากฏขึน้ในเวลาของการควบคมุ
ของโรมัน พระเยซูไมทรงเคยประกาศใชอาวุธหักโหมพระองคทรงประกาศแผนดินอีกอยางหนึ่งซึ่ง
ไมใชเปนของโลกนี้ แทนท่ีพระองคจะถือดาบเขาสูประลองกับปลาต พระองคกลับไดเสด็จไปยอมรับ
เอาไมกางเขนเสีย 

ปจจุบันนี้ การประกาศพระกิตติคุณมักจะเกี่ยวตอเนื่องกันกับความคิดเห็นและโครงสรางทาง
การเมือง งานศาสนทูตสวนมากก็ถูกใชทําแทนจากการสนับสนุนของ “การเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปลอย
เปนอิสระ” ศาสนทูตเหลานั้นไมไดหวงกังวลกับการอภัยโทษบาปอีก แตกังวลอยูกับการสลัดท้ิงของ
รัฐบาล คือถาจําเปนก็ตองใชอาวุธขั้นแตกหักรุนแรงเลย 

พวกอัครทูตถูกสงไปยังโลกท่ีเปนปฏิปกษ และพักอยูในเขตยึดครอง ท่ีรัฐบาลโรมันไดกุม
อํานาจไวท้ังหมด หนาที่ท่ีมอบหมายใหกับพวกอัครทูตนั้นคืออะไรกัน เพ่ือกอความไมสงบทามกลาง
คนทั่วไปโดยหวังวาพวกโรมันจะถูกขับไลออกไปหรือ พวกเขาสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพ่ือ
ปลดปลอยเปนอิสระของเวลานั้น (เกี่ยวกับขบวนการผูรักชาติ) และเที่ยวเก็บเงินบริจาคเร่ียไรตาม
คริสตจักรตาง ๆ ไหม ไมมีอยางนั้นเด็ดขาด คําสั่งท่ีพวกเขาไดรับมานั้นชัดเจนดี พวกเขาตองเปนพยาน
ถึงการอภัยโทษบาปโดยพระเยซูคริสต “...ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึง
ท่ีสุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8) 

สะมาเรียก็เปนเขตพ้ืนที่ท่ีพวกสาวกเขาหาไมไดดวย “เพราะพวกยิวไมคบหาชาวสะมาเรีย” 
(ยอหน 4:9) ระยะแรกพวกสาวกก็ประพฤติแบบ “ผูปลดปลอยใหเปนอิสระ” อันแทจริง โดยตองการท่ี
จะทําลายชาวสะมาเรียทิ้งเสีย (ลูกา 9:54) 

หลังจากการประกาศเผยแพรอันประสบผลสําเร็จท่ีสะมาเรียของฟลิปแลว เปโตรและยอหนก็
ขึ้นไปอธิษฐานเผ่ือเพ่ือใหชาวสะมาเรียไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การอธิษฐานเปนคําตอบไมใชเคร่ือง
อาวุธยุทธภัณฑ (กิจการ 8:15) พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเขาไปยังทุกคนอยางทวมทน และความเปน
ศัตรูกันก็ถูกเปลี่ยนเปนความรักกันอยางพ่ีอยางนอง กาลเวลาไดเปลี่ยนไปแตคําบัญชานั้นยังคงอยู
เหมือนเดิม “เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหสาวกของเรา” (มัทธิว 28:19) 

ทุกคนซึ่งเชื่อฟงคําบัญชาของพระคริสตก็เปนคนของการเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปลอยเปนอิสระ
ของพระองค 
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การแบงปนคือการเพ่ิมพูน 
ถาประชาชาติหนึ่งถูกคุกคาม ถาประชาชาติเฝาแตมองเห็นปญหาของพวกตนเทานั้น นั่นก็เปน

อันตราย เพราะย่ิงมองดูปญหาเหลานั้นมากเทาใด ปญหาก็จะยิ่งใหญมากขึ้นเทานั้นประเทศทีถ่กูคกุคาม
ไดรับพระพรมหาศาลถาประเทศนั้นมองเหนือปญหาของตนไป 

แตการปองกันตัวท่ีดีท่ีสุดคือการจูโจม สิ่งนี้ก็นํามาใชในอาณาจักรฝายวิญญาณไดเปนอยางดี 
เราไมอาจนั่งและคร่ําครวญกับชะตากรรมของเรา แตตองมองออกไปขางหนา และตองคืบหนาตอไป 

มีกฏอยางหนึ่งซึ่งมีอยูในราชอาณาจักรของพระเจา แตโลกไมรูจัก กฏนั้นงายธรรมดา ๆ “การ
แบงปนคือการเพ่ิมพูน” เมื่อพระเยซูทรงเลี้ยงฝูงคนหาพันคน พระองคทรงมีเพียงขนมปงหาและปลา
สองตัวเทานั้น พระองคไมไดทรงโอดครวญถึงสถานการณที่เปนไปไมได และก็ไมไดทรงสงฝูงชนให
กลับไปบาน พระองคไมไดทรงทําดังนั้น แตทรงใหคําแนะนําแกพวกสาวกใหแจกอาหารแกฝูงชน เมือ่
พวกเขาไดยินเชนนั้น ตางก็พากันมองดูพระองคดวยความฉงนงงงวย “ท่ีนี่พวกขาพระองคมีแตขนมปง
เพียงหากอนกับปลาสองตัวเทานั้น” (มัทธิว 14:17) 

“เอาอาหารนั้นมาใหเราเถิด” พระเยซูตรัส พระองคทรงอวยพรอาหารนั้น แลวเร่ิมหักขนมปง 
แลวการอัศจรรยเกิดขึ้น! ยิ่งหักออกแจก ก็ยิ่งไดรับมากขึ้น จนในท่ีสุกคนท้ังหาพันคน ก็ไดรับการเลี้ยง
อิ่มหนํา ท้ังผูหญิงและเด็กดวย และยังมีอาหารเหลืออยูอีก 

ภายในชีวิตคริสเตียนการแบงปนก็คือการเพ่ิมพูนซึ่งขัดกันอยางประหลาด ผูที่มีอยูเล็กนอยแต
กลาท่ีจะมอบมันใหกับพระเยซู ก็จะเห็นสิ่งมหัศจรรยท่ีพระเยซูทรงสามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว 

“บางคนย่ิงจําหนายย่ิงม่ังคั่ง บางคนยิ่งยึดสิ่งท่ีควรจําหนายไวย่ิงขัดสนก็มี บุคคลท่ีใจกวางขวาง
ยอมไดรับความม่ังคั่งบุคคลท่ีรดน้ํา เขาเองจะรับการรด” (สุภาษิต 11:24-25) 

อาหารศาสนทูต 
การเกี่ยวพันกันกับแผนดินของพระเจาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดตอการจัดเตรียมตัวเองไวสําหรับเม่ือถึง

เวลาอันทุกขยากลําบาก บราเดอร แอนดรูกลาวไวอยางนี้วา “พระเจาจะทรงชวยประเทศซึ่งพระองค
ทรงเห็นวามีกําลังความสามารถมากพอท่ีจะทําการเผยแพรท่ัวโลกได” ขาพเจาเช่ืออยางแทจริง ประเทศ
แถบตะวันตกจํานวนมากมีกําลังความสามารถเพียงพอ แตจําเปนท่ีจะมีคนมากยิ่งขึ้นเขามาเกี่ยวพันกับ
งานของพระเจาและไมทําตัวอยูเปนผูชมดูเหตุการณ “เงยหนาขึ้นดูนาเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลา
เกี่ยวแลว” (ยอหน 4:35) 

โลกจะตองไดรับการเขาถึงดวยขอความของขาวประเสริฐนี่เปนเวลาเก็บเกี่ยว เราไมอาจท่ีจะ
ใหตัวเรายุงอยูกับปญหาของเราเองอยูตลอดไป เพราะวา “บุตรชายผูหลับในฤดูเกี่ยวก็นําความอับอาย
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มา” (สุภาษิต 10:5) ดวยเหตุนี้เอง เราจึงตองทํางานนอกเหนือออกไปจากเขตแดนคริสตจักรและ
ประเทศของเรา 

จอหน เวสเลยไดกลาวไววา “ท่ัวโลกเปนท่ีทํางานของขาพเจา” โชคไมมีย่ิงท่ีทุกวันนี้ มี
นักเทศนมากเหลือเกินที่วกวนอยูกับการทําเชนนี้ “ท่ีทํางานของขาพเจาเปนโลกของขาพเจา” พวกเขา
ไมมองเห็นไปไกลกวาคริสตจักรของตัวเอง แตกลับพากันพูดวา “ยิ่งมีสิ่งท่ีจะตองทําภายในคริสตจักร
ของขาพเจาเองอยูมากมายกายกอง จึงไมอาจท่ีจะคิดถึงงานดานศาสนทูตท่ีไมอาจเปนไปไดนั้นเลย” 

ใชแลว ถาหากเราเพียงแตเห็นคริสตจักรของตัวเองเทานั้น นั่นก็จะมีสิ่งท่ีจะตองทําอยูอยางมาก
เสมอ พระคริสตไดใหคําสั่งวาขาวประเสริฐจะตองถูกประกาศแกคนท้ังสิ้น ในทุกวันนี้ยังมีผูคนอีก
มากมายท่ียังไมไดเขาไปถึง มากย่ิงกวาแตกอน ประเทศท่ีกําลังปดประตูตองานดานศาสนทูตย่ิงมีมาก
ขึ้นทุกขณะ ขาพเจาไดกลาวไปแลวถึงเหตุผลท่ีวา ลัทธิคอมมิวนิสตนัน้คลองแคลวปราดเปรียวมาก และ
เขาดําเนินงานในประเทศแลวประเทศเลาอยางไรก็ตาม ถาหากวาคริสเตียนต่ืนขึ้น และถาหากผูทําการ
ของพระเจาไดรับนิมิตของศาสนทูตและเช่ือฟงนิมิตนั้น แลวเราก็จะสามารถท่ีจะนําเอาความพิการไม
สมประกอบมอบแกลัทธิคอมมิวนิสตไปเสียได 

ทําไมเราจึงตองปรนนิบัติอยูกับคนพวกเดียวอาทิตยแลว อาทิตยเลาโดยท่ีไมไดเขาเกี่ยวพันกับ
งานดานศาสนทูตเลย ถาหากวาเราไมกระตุนรบเราคริสตจักร แตเพียงรักษาการเทศนาแกคนพวกเดียว
ทุก ๆ วันอาทิตย พวกเขาจะไมไดรับสิ่งฝายวิญญาณขึ้นเลยนอกจากจะอวนทวนขึ้นเทานั้น บํารุงบําเรอ
จนอวนมากถึงขนาดท่ีพระเจาไมทรงสามารถใชเขาปฏิบัติหนาท่ีการงานไดอีก 

คริสตจักรท่ีอวนก็คือคริสตจักรท่ีเปนโรคเจ็บไขไดปวยยาดีเลิศสําหรับคริสตจักรท่ีเจ็บปวยก็
คือจัดหาอาหารศาสนทูตใหกับพวกเขา นั่นคือ พวกเขายิ่งแบงปนมากเทาใด ก็จะไดรับมากขึ้นเทานั้น 
ท้ังทางแงฝายวิญญาณและฝายเศรษฐกิจ คริสตจักรท่ียังมีชีวิตอยูคือคริสตจักรท่ีทํางานดานศาสนทูต 
และคริสตจักรท่ีหันมากระทํางานการเผยแพรก็จะเปนคริสตจักรท่ีไมขาดแคลนอะไร 

แถวหลงั 
ขาพเจาตองการท่ีจะอางถึงการเลี้ยงคนหาพันคนอีกครั้งหนึ่ง โดยใชตัวอยางซึ่งไดใชโดย ดร.

ออสวอลด สมิธ ผูกอต้ังคริสตจักรของประชาชนในโตรอนโต แคนาดา ผูคนตองนั่งกันอยางเปนแถว 
แลวอะไรเกิดขึ้น เราอาจจะคาดคิดวาพวกสาวกแตละคนก็มีกระจาดขนมปง และก็ออกไปปรนนบัิติให
อาหารกับแถวหนา เขารออยูท่ีปลายแถวแรกจนกระท่ังหมดทุกคนไดกนิอาหารแลว จากนัน้พวกสาวกก็
ใหอาหารชิ้นท่ีสอง ช้ินท่ีสาม ช้ินที่สี่แกแถวแรก เม่ือคนอยูแถวแรกไดกินอิ่มเพียงพอแลว พวกสาวกก็
ไปหาคนท่ีอยูแถวท่ีสอง และเม่ือแถวที่สองไดกินอิ่มกันเพียงพอแลว พวกเขาก็พากนัไปหาคนท่ีอยูแถว
ท่ีสาม.... 
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ไม มันไมใชเกิดขึ้นเปนอยางนั้น เพราะเชนนั้นมันเปนการไมถูกตอง คนท่ีอยูในแถวหลังก็จะ
แยงขึ้นวา “มานี่ ๆ ขอใหเราดวย เราก็หิวมากดวยเหมือนกัน ทําไมทานจึงใหกับคนท่ีอยูแถวหนามาก
และบอยนัก ขณะเดียวกันกับที่พวกเราไมไดอะไรเลย” 

ในทุกวัน ยังมีคนเหลานั้นท่ีอยู “แถวหลัง” ซึ่งเปนคนท่ีหิวกระหาย ไมใชเพียงแตฝายรางกาย
เทานั้น แตยังเปนดานฝายวิญญาณดวย พวกเขาไมเคยมีโอกาสไดยินไดฟงขาวประเสริฐเพราะเรามัว
มุงม่ันจดจออยูกับแถวหนา พวกเขาเหลานั้นไดเฝารออยูเกือบเปนเวลาถึงสองพันปแลว คนที่อยูในแถว
หนากําลังไดยินถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู ในขณะท่ีคนแถวหลังยังไมเคยไดยินแมแตการ
เสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซู 

ในป 1971 ณ บนเกาะกวมซึ่งอยูในมหาสมุทรแปซิฟค มีคนสืบทราบวามีชายชาวญ่ีปุนอยูคน
หนึ่งท่ีนั่นซึ่งไดถูกสงไปยังเกาะนั้นตั้งแตป 1942 ชายคนนี้อาศัยอยูในอยางโดดเด่ียวกายในปาลกึ ซึง่เขา
ยังติดตราตรึงอยูวายังมีสงครามอยู ขาวดีท่ีวาสงครามไดยุติเสร็จสิ้นไปแลวมากกวาย่ีสิบหาปยังไมเคย
เขาไปถึงเขา ผลสุดทาย ในป 1972 เขาก็ไดพบและไดรับขาวถึงชีวิตของเขานั้น ไมนาเช่ือวาเร่ืองเชนนี้
จะเกิดขึ้นไดในปจจุบันของเรานี้ 

ความคิดของขาพเจาหวนกลับไปยังแถวหลังอีก ขาพเจาขอถามอีกวา มันจะเปนไปไดอยางไร
กันวายังมีผูคนอีกเปนพัน ๆ เมืองซึ่งยังไมเคยมีโอกาสไดยินไดฟงถึงขาวดีที่พระเยซไูดนาํความสนัติสขุ
มาใหตั้งแตเกือบสองพันปมาแลว โดยท่ีทรงยอมตายบนไมกางเขน “และพระองคทรงเปนผูลบลางพระ
อาชญาท่ีตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา และไมใชแตบาปของเราพวกเดียว แตของมนุษยท้ังปวง
ในโลกดวย” (1 ยอหน 2:2) 

ไมกี่ปมาแลว คนจากเผาหนึ่งของลาวที่อยูหางไกลออกไปไดมาติดตอสมัพันธกบัขาวประเสรฐิ
เปนครั้งแรก ขาพเจาเปนศาสนทูตคนแรกที่ไปทํางานกับชนเผานี้ เม่ือมีคนจากเผานั้นคนหนึง่มากลบัใจ
เสียใหม เขาไดพูดวา “เด๋ียวนี้ เราก็บอกกับพวกเด็ก ๆ ของเราไดเปนครั้งแรกวาพระเยซูทรงรักเราดวย” 

เพราะเหตุนั้นเองเราจึงตองไป เราตองมาเกี่ยวพันกันกับแผนดินของพระเจา ยังเกิดขึ้นไดอยู 
เวลากลางคืนจวนจะถึงแลวและเวลานั้นไมมีใครทํางานได ความยุงยากก็จะมีมากขึ้นประเทศตาง ๆ พา
กันปดประตูมากยิ่งขึ้น ดูเหมือนวางานดานศาสนทูตจะถูดขีดฆาทําลายจากประเทศเหลานั้นแลว แต
ไมใชจากพระเจา พระองคทรงประสงคที่จะเขาใหถึงโลกโดยผานทางเรา ยังมีอีกหลายประเทศท่ีเราไป
กันได “ฉะนั้นจงออกไป” เราไดแตอธิษฐานเทานั้นวา “พระบิดาเจา ขอทรงโปรดอภัยโทษใหกับเรา
ดวย เพราะเราไมรูจักสิ่งท่ีเราไดปฏิเสธท่ีจะทํา” 
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พวกผูชายอยูที่ไหน 
เปนสิ่งท่ีนาเศรามากเม่ือพบวามีผูหญิงมากกวาผูชายถึงสี่เทาตัวท่ีทํางานอยูในทองทุงแหงการ

เผยแพร ขาพเจาไดพบกับพวกเขาบางคนในหมูบานท่ีอยูหางไกลออกไป ซึ่งอยูในภูเขาขาพเจาตองเดิน
อยูหลายช่ัวโมง กวาจะไปถึงท่ีต้ังแหลงการเผยแพรของพวกเขา เขาไดทอดท้ิงทุกสิ่ง และเตรียมอยูใน
ทองท่ีเปลาเปลี่ยว และไมไดคิดคํานึงถึงชีวิตสวนตัวเลย หลายคนในพวกเขาถึงกับทํางานของผูชาย 

เม่ือขาพเจาคิดท่ีวางซึ่งอยูในท่ีต้ังแหลงการเผยแพรนั้นรูสึกไมสบายใจ คนหนุมในประเทศของ
เราซึ่งทํางานในตําแหนงเหลานี้ไดอยูท่ีไหนกันหมด มีอะไรบางท่ีจะชักจูงใจใหผูชายรับอาสาทํางานท่ี
พวกผูหญิงทํากันอยูนั้น คําสั่งแนะนําขององคพระผูเปนเจายังไมเพียงพอหรอกหรือ เราไมเห็นถึงความ
จําเปนของผูคนหรือ เราจะไมเอาเวลาที่มีอยูสั้น ๆ นี้มาใชหรือ โชคดีท่ียังมีคนจํานวนมากซึ่งขันอาสา
ไปทํา พวกเขาบางคนตองอยูภายใตสภาพการณท่ียากเข็ญมาก 

ขาพเจาคิดถึงชายหนุมคนหนึ่งซึ่งไปทํางานดานการประกาศท่ีประเทศฝร่ังเศส เขามีปญหา
เกี่ยวกับหัวใจมาก และไดรับการรักษาจากศาสตราจารย คริสเตียนนา บารนารด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหัวใจชาวอัฟริกันใตท่ีลือชื่อเปนเวลาหลายครั้งสุขภาพของเขานาเปนหวงมาก และไมควรจะไป
ทํางานนั้นเลย แตเพราะความรักท่ีเขามีตอพระเจาและเพ่ือประชาชนของฝรงเศสนั้นมากกวาการเปน
หวงถึงเรื่องสุขภาพของตัวเอง 

แมวาเขาจะออนแอมากท่ีสุด เขาก็ไปยังฝร่ังเศสและเรียนภาษาท่ีนั่นเพ่ือทํางานได อกีไมกีเ่ดือน
ตอมา เขาก็หัวใจวายและตายไป ท่ีหลังประตูหองของเขาก็มีคนพบกระดาษช้ินหนึ่งซึ่งเขาเขียนไววา 
“ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือพระเยซู” 

เขามีความรักเพื่อพระเจาอยางย่ิงใหญนาจับใจมาก จนเขาจัดเตรียมท่ีจะมอบสิ่งของถวายอัน
มหาศาลใหกับพระองค นั่นคือชีวิตของเขาเอง เด๋ียวนี้ตําแหนงของเขาวางแลว จะคนหนุมท่ีมีสุขภาพดี
ท่ีไหนบางไปทํางานในตําแหนงของเขานี้ 

เม่ือคร้ังที่ไปเย่ียมเพ่ือนในเวียดนาม เราขับขี่รถจี๊ปกันเขาไปในหมูบานลึกแหงหนึ่ง ถนนท่ีจะ
ไปนั้นไมนาจะผานไปไดเลย ฝนหาใหญก็กระหน่ําลงมา และถนนท่ีเปนทรายนั้นก็เปนเหมือนปลักตม
มากกวาท่ีจะเปนถนน เราพยายามไปกันตอไปวงลอรถก็จมลึกลงไปในโคลน พยายามกันมาไดคร่ึงทาง 
ตางก็รูสึกวาจะไมไหวแลว ถนนสายนั้นก็เขาไปในดงดิบและคิดวาจะตองใชเวลาอีกหนึ่งช่ัวโมงจึงจะ
ไปถึงหมูบานนั้น ตรงท่ีรถเราติดอยูก็ไมมีคนหรือบานใหเห็นเลย และเนื่องจากวามีสงครามจึงดู
เหมือนวากลับบานกันเสียก็จะปลอดภัยกวา แตทําเชนนั้นก็ไมไดเหมือนกัน ขณะท่ีเราจะเคลื่อนไป
ขางหนาก็ยากเข็ญอยูแลว และถาจะเลี้ยวรถกลับก็จะยิ่งเปนไปไมไดมากกวา ดังนั้นเราจึงตัดสินใจ
พยายามกันตอไปอีกคร้ังหนึ่ง 



 108 

ท่ีทางโคง เราเห็นเด็กชายคนหนึ่งกําลังผลักไสจักรยานของตัวอยู และตองเดินลุยโคลนทีล่กึถงึ
ขอเทา และตองไสจักรยานดวยความลําบากยากเข็ญ ท่ีตรงหลังของจักรยานก็บรรทุกถงัน้าํแขง็ซึง่บรรจุ
ไอศครีม และเด็กคนนั้นก็กําลังจะไปยังหมูบานแหงเดียวกันกับเรา เขาไดอยูบนถนนนั้นเปนเวลาหลาย
ช่ัวโมงและพ่ึงไปไดเพียงคร่ึงทางเทานั้น แตเขาก็ยังย้ิมไดเม่ือเราคุยกันกับเขา เขาถือวาการไปนั้นเปน
การมีคุณคาพอ เพราะเขาตองการจะไดเงินสักเล็กนอย 

แทจริงเขาเต็มใจเดินฝาโคลนเขาไป เพราะเขามีของท่ีจะเอาไปขาย แตเราซึ่งนําขาวประเสริฐ
เขาไปยังหมูบานขางหนาเห็นวาถนนยากเกินไปจึงตองการจะหันกลับเสีย! 

เราสามารถท่ีจะเรียนจากโลกไดอยางมาก จากชาวรัสเซียชาวจีน ชาวคิวบาและจากเด็กชายชาว
เวียดนามคนนี้ เราเรียนไดจากครอบครัวของดยูบ จากศาสนทูตสตรี จากคนไขดวยโรคหวัใจ เราจะตอง
ตัดสินใจวาจะเปนผูท่ีชมดูเหตุการณหรือจะเปนผูท่ีอยูในเหตุการณ 

บทที่ 10 ขอคิดสวนตัว 
1.พระเยซูไดทรงใหคําสั่งสุดทายกับพวกสาวก ซึ่งเปนการมอบหมายหนาท่ีอันย่ิงใหญกอนท่ี

พระองคจะทรงเสด็จกลับสูสวรรค จงคัดลอกออกมาตามแบบท่ีมีอยูในขอพระคัมภีรเหลานี้ มัทธิว 
28:18-20, มาระโก 16-15, ลูกา 24:46-49, ยอหน 20:21, กิจการ 1:8 

2.คําสั่งนั้นยังใชไดอยู พระเยซูทรงกลาวช้ีไวใน มัทธิว 24:14 เปาโลไดแสดงใหเห็นวาเขาได
เขาใจคําสั่งนั้น และเขานํามาใชกับตัวเองทันทีหลังจากที่กลับใจเสียใหม กิจการ 9:20-22, เขาแนใจวา
พระมหาคําบัญชานั้นและคําสัญญาที่ใหไวนั้นเอามาใชกับตัวเขาไดจนถึงสุดปลายของงานท่ีเขากระทํา 
2 ทิโมธี 4:17-18 แลวเราจะนํามาใชกับเราไดอยางไร 

3.ดูเหมือนวา พระเจาทรงใหเรามีที่อยูนอยมากสําหรับการเปนผูชมดูเหตุการณในสงครามฝาย
วิญญาณท่ีอยูรอบเรา จงดูหนาท่ีท่ีมอบหมายใหใน เอเสเคียล 33:7-9 

4.เราท้ังสิ้นตางก็ตองการเปนผูชนะ เคล็ดลับของชัยชนะและการเร่ิมเปนผูมีชัยอยูใน 1 ยอหน 
5:4 และวิวรณ 12:11 ท้ังหมดนี้จะนํามาใชในชีวิตของเราไดอยางไร 
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บทท่ี 11 ศึกฝายวิญญาณ-ชัยชนะฝายวิญญาณ 
ในป 1944 ผูนําคอมมิวนิสตชาวเม็กซิกันคนหนึ่งไดพูดดังตอไปนี้วา “การมุงหวังท่ีจะให

คอมมิวนิสตเราไดรับชัยชนะนั้นจะไรประโยชนถาหากวาเราไมถอนรากเงาของศาสนาคริสเตียนออก
เสีย” พวกคอมมิวนิสตพูดจาเปดเผยมากถึงศาสนาคริสเตียน 

อะนาโทล ลูนารชารกิ ไดพูดถึงความรักแบบคริสเตียนตามท่ีไดอางมาแตแรกแลววาเปนท่ีถวง
การพัฒนาการปฏิวัติของคอมมิวนิสต สโลแกนของเขาคือ “เราตองการการเกลียดชังเพราะโดยการ
เกลียดชังนั้นเราจึงจะชนะโลกได” ขณะเดียวกันวิทยุเลนินกราดก็พิจารณาและเขาจูโจมเหลาคริสเตียน
อยางทันดวนดวยการระดมยิงคําพูดอันหม่ินประมาทวา “ตํานานตาง ๆ ของคริสเตียนและขาวประเสรฐิ
ตองไดรับการตอสูกันโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจและดวยทุกวิถีทางเทาท่ีเปนไปได” ผูแถลงเร่ือง
จากวิทยุกระจายเสียงประกาศขึ้น 

วิธีอันกลอกกลิ้งท่ีสุดอยางหนึ่งของพวกเขาก็คือเขาแทรกซึมในคริสตจักรและทําลายเสยี พวก
เขาพยายามจูงใจนักเทศนผูทําการท่ีอยูแถวแถบตะวันตกเสรีใหเขาใจวาลัทธิคอมมิวนิสตไมเปนสิ่งท่ี
อันตรายแตอยางใด แทนท่ีจะรับทําการตอตานกับลัทธิความคิดงมงายท่ีไมเชื่อในเร่ืองพระเจา 
คริสตจักรตาง ๆ ของแถบตะวันตกกลับพูดถึงการมีเร่ืองท่ีจะสนทนากับพวกคอมมิวนิสต นกัเทศนผูทํา
การบางคนถึงกับเรียกพวกตัวเองวา “คริสเตียนผูนิยมลัทธิของมารกซ” 

ในบทท่ีแลวมา ขาพเจาไดบอกวา ขาพเจามั่นใจอยางแนวแนวาเราไมสามารถท่ีจะเอาชนะลทัธิ
คอมมิวนิสตดวยเครื่องอาวุธได เราจะตองทราบถึงความแตกตางกันระหวางลัทธิคอมมิวนิสต ศึกของ
เราเปนศึกฝายวิญญาณ “เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือดเนื้อ แตตอสูกบัเทพผูครองศักดิเทพ 
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้ตอสูกับเหลาวิญญาณท่ีช่ัวในสถานฟาอากาศ” (เอเฟซัส 
6:12) 

ลัทธิคอมมิวนิสตเปนมากกวาแคระบบการเมือง มันเปนลัทธิ หรือพูดไดวามันเปนศาสนาสิ่งท่ี
อยูเบื้องหลังศาสนานี้คืออํานาจแหงความมืด ซึ่งเปนศัตรูท่ีแทจริงของคริสเตียน มันยังเปนศัตรูท่ีเคย
พายแพมาแลว เพราะบนไมกางเขน พระคริสตไดมีชัยเหนือมัน (โคโลสี 2:15) 

เนื่องจากชัยชนะนี้ เราจึงไปพบพวกศัตรูได ในการตอสูกับเหลาวิญญาณช่ัวในสถานฟาอากาศ
นั้น เรามีฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อํานาจแหงความมืดท้ังสิน้กส็ัน่สะทานตอหนาพระพักตร
ของพระเจา “เพราะวาพระองคผูทรงอยูในทานท้ังหลายเปนใหญกวาผูนั้นที่อยูในโลก” (1 ยอหน 4:4) 
เพราะศัตรูเปนศัตรูฝายวิญญาณ ชัยชนะฝายวิญญาณเทานั้นจึงเปนไปได “ดูเถิด เราไดใหพวกทานมี
อํานาจเหยียบงูรายและแมลงปอง และมีอํานาจใหญย่ิงกวากําลังศัตรู...” (ลูกา 10:19) 



 110 

เคล็ดลับของชัยชนะ 
ในพระธรรมอพยพ 17:1-16 ศึกฝายวิญญาณไดชัยเหนือคนอามาเลข การนําทัพและการรุกราน

ของโยชูวาไมใชเปนหลักประกันในการท่ีไดชัยชนะ ศึกท่ีแทจริงนั้นตอสูชิงชัยกันอยูบนยอดเขาซึ่ง
โมเสสยืนอยู เขาไมไดยืนอยูกับปนท่ีอยูในมือ แตอยูกับไมเทาของพระเจา เขาสูอยูกับศึกฝายวิญญาณ 
โมเสสยกมือขึ้นเม่ือไร อิสราเอลก็ไดเปรียบเมื่อนั้น ทานลดมือลงเม่ือไร พวกอามาเลขก็เปนตอเม่ือนัน้” 
(ขอ 11) 

การท่ีกองทัพของโยชูวาจะเขมแข็งสักเทาใดนั้นไมเปนสาระสําคัญ เพราะบนอีกแนวรบหนึ่ง
นั้นไดรับชัยชนะแลว โมเสสอาโรน กับเฮอรไดประจัญบานดวยการอธิษฐาน เมื่อโมเสสเหนือ่ยและมอื
ก็เม่ือยลาจนยกขึ้นไมไหว เขาตองการเพ่ือนอีกสองคน ซึ่งเปนผูรวมสวนอธิษฐาน คอยชวยเหลือเขา 

“มือของทานก็ชูอยูจนตะวันตกดิน ฝายโยชูวาปราบอามาเลขกับประชาชนของเขาพายแพไป
ดวยคมดาบ” (ขอ 12 และ 13) “ดังนั้น” นี่เปนคําท่ีเปนกุญแจ ไมใชขึ้นอยูกับยุทธศาสตรของโยชูวา ชัย
ชนะไดมีขึ้นเพราะการดําเนินอยูตอไปของการอธิษฐาน “มือบนพระบัลลังกของพระเจา” (ขอ 16) 
กองทัพที่มีอาวุธครบครันของพวกอามาเลขไมอาจจะทําอะไรกับมือนี้ได 

หลักนี้ก็ยังนํามาใชไดอยู วิบัติจะมีแกเรา ถาเราแทรกความเชื่อของเราใสในอํานาจของมนุษย
และกําลังทหาร แมวาโยชูวาและคนของเขาจําเปนท่ีจะตองมีศึกตอสูกับเนื้อและเลือด (อามาเลข) 
โมเสสก็ยังตองทําใหโยชูวารูสึกตัววาชัยชนะนั้นมาจากพระเจา “เยโฮวาหนิสสี” “พระเยโฮวาหทรงเปน
ธงของขา” (ขอ 15) 

เหตุการณนี้ยังสอนใหเรารูวา ไมเปนการจําเปนสําหรับโมเสสท่ีจะไปท่ีหุบเขากับโยชูวาเพ่ือจะ
อธิษฐาน เขาสามารถท่ีจะอธิษฐานตามท่ีอื่นได คือบนยอดภูเขา เพราะเราทําศกึสงครามฝายวิญญาณ เรา
ไดชัยชนะตออํานาจแหงความมืดโดยปราศจากการใหเคร่ืองตกแตงในสงครามอยางโลก เราอธิษฐาน
จากบาน หรือจากโบสถไดเพ่ือคนของพระเจาในรัสเซีย จีน เวียดนาม และโมแซมบิค เราไมตองอยูในท่ี
ของการขมเหงเฉพาะแหงหนึ่งแหงใดเพื่อท่ีจะอธิษฐานอยางเกิดผลได เรายังถึงกับเชิญใหคนอื่นยก
รวมกับเราตอพระเจาเพ่ือเห็นแกคริสตจักรท่ีทนทุกขไดดวย และชวยพยุงมือของกันและกันได เรา
สามารถท่ีจะหักเหการจูโจมของเจาแหงความมืดท่ีตอสูอยูกับคริสตจักรของพระเยซคูรสิตใหออกไปได 
สิ่งท้ังปวงที่เราจําเปนตองมีคือกลุมอธิษฐานที่มีต้ังแตสองคนหรือมากกวาขึ้นไป 

ดวยเหตุนี้เอง ในการทํางานท่ีโอเพ่ินดอรของเราจึงผูกพันกันอยางมีคามากกับอธิษฐานท่ี
ซื่อสัตยท่ีไดอธิษฐานเผ่ือคริสตจักรที่ทนทุกข และใหผูเขาสวนในการอธิษฐานมีหูไวตาไวในศึก
สงคราม เพราะถาปราศจากคนพวกนี้แลว เรา รูดีวาไมอาจที่จะทํางานไดเลย ทีมงานซึ่งออกไป
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ปฏิบัติงานอันตรายนี้ตางก็รูดีวาชัยชนะไมไดมาโดยยุทธศาสตรหรือการอุทิศตัวของพวกเขา แตเพราะผู
อธิษฐานวิงวอนที่สัตยซื่ออยูแนวหนาท่ีบาน 

เม่ือเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาตองทําการเดินทางอันแสนอันตรายไปยังประเทศหนึ่งของคอมมิวนิสต พ่ี
นองสูงวัยผูหนึ่งมาหาและกลาวแกขาพเจาวา “ผมชมเชยการมีความกลาหาญของคณุ ผมไปกบัคณุไมได 
แตท่ีผมทําไดก็คืออธิษฐานเพ่ือคุณ” ผมบอกกับเขาวา ความสําเร็จในการเดินทางของผมขึ้นอยูกับเขา
และการอธิษฐานวิงวอนของเขา “การท่ีงานดานการเผยแพรยังคงทนม่ันคงอยูไดตลอดทั้งสิ้นนี้ก็เพราะ
การคุกเขาลงของเรานั่นเอง” นั่นเปนท่ีซึ่งทําการตอสูศึกฝายวิญญาณ จําเพาะพระพักตรของพระเจาผู
ทรงพระชนมอยู 

พญามารหัวเราะเยยหยันเม่ือเห็นการตอสูและการโออวดอํานาจทางทหารของเราแตมันตองตวั
สั่นสะทานเม่ือมันเห็นการอธิษฐานของคริสเตียน การอธิษฐานยังคงเปนอาวุธลับของเราอยู 

รายช่ือทีต่องรอกอน 
ในป 1976 บราเดอร แอนดรูและขาพเจาไดไปเย่ียมอูกันดาเปนครั้งแรก เราไดรับเชิญจาก

คริสตจักรแองกลิกันของอูกันดาเพ่ือดูวาจะทําอะไรเพ่ือผูเช่ือไดบาง และเห็นวามีความจําเปนอยาง
อนันต ดังนั้นหลังจากท่ีปรึกษากันผูนําคริสตจักรหลายประการดวย เราจึงตกลงใจท่ีจะสงพระคริสต
ธรรมคัมภีรไป 50,000 เลม 

นับเปนการเดินทางท่ีอันตราย แตเราก็รูวา เรามีกลุมอธิษฐานซึ่งเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับเรา
ในศึกสงคราม การอธิษฐานวิงวอนก็บังเกิดผลเปนชัยชนะอยางลนเหลือ วันกอนท่ีเราจะออกเดินทาง 
เราไปท่ีสํานักงานการทองเท่ียวในกัมปาลาเพ่ือรับรองเท่ียวบินของเราแมวาต๋ัวเคร่ืองบินของเราจะ
เรียบรอยดีแลว แตก็ดูเหมือนวาชื่อของเราจะอยูในบัญชีรายช่ือท่ีตองชะงักรอในการเดินทางกอน เรา
เตือนเขาวาต๋ัวเครื่องบินเท่ียวขากลับนั้นเราไดจองไวในเคนยาแลวและใหเขาตรวจสอบดผูานทางเคร่ือง
คอมพิวเตอรได สุภาพสตรีท่ีทําหนาท่ีในท่ีนั้นก็เพียงแตย้ิมและบอกเราวาในอูกันดาไมมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรเลย ช่ือของเราก็อยูท่ีทายสุดรองลงมาจากสิบหกคนท่ีอยูในบัญชีรายช่ือท่ีตองรอชะงักการ
เดินทางกอน 

ปญหาก็คือหนังสืออนุญาตเขาเมืองของเราจะหมดกําหนดในวันตอไป ถาหากเราไมสามารถท่ี
จะออกเดินทางพรอมกับเคร่ืองบินในเวลาท่ีกําหนด วันตอไปเราก็จะตองอยูในอูกันดาอยางฝาฝน
กฏหมาย เพ่ือน ๆ บอกกับเราวาบางทีมันอาจจะเปนเลหอุบายของรัฐบาลของอีด้ี อามิน เพ่ือจะทําใหเรา
เกิดปญหายุงยากก็เปนได ดังนั้นช่ือของเราจึงถูกใสไวในบัญชีรายชื่อท่ีตองรอกอนเพราะเหตุนั้น 
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เราพากันกลับไปท่ีพักในโรงแรมและคุกเขาลงตอหนาพระเจา เราทราบดีวานี่เปนศึกฝาย
วิญญาณ อีด้ี อามิน ไมตองการท่ีจะใหเราไป ความคิดของเราลองลอยไปหากลุมผูมีสวนในการอธษิฐาน
เผ่ือ “ขา แตพระเจา ขอทรงทําใหจิตใจของเขามีภาระท่ีจะอธิษฐานเผ่ือเรา” เรารองทูลตอพระเจา 

เรายังไดอางถึงพระสัญญาของพระองคท่ีวาจะทรงอํานวยใหตามความจําเปนของเราอยางอดุม 
เราไมใชเปนทูตของพระองคหรอกหรือ แลวถาเชนนั้น เราก็ควรจะไดรับการกระทําตอบเย่ียงทูต 
เคร่ืองบินจะออกในเวลาหาโมงเย็น เราตกลงใจท่ีจะไปที่ทาอากาศยานในเอนเตบเบใหเร็วกอนกําหนด
มากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปไดเพ่ือจะดูวามีอะไรอยางอื่นท่ีจะตองไดทําบาง 

เม่ือเรามาถึงท่ีนั่น ก็ไมเห็นมีใครเลยนอกจากผูโดยสารอีกสองคนท่ีไดตัดสินใจมากอนเวลา
เหมือนกับเรา เขายืนกันอยูที่เคานเตอรซึ่งเปนท่ีสําหรับชั่งกระเปาสัมภาระตาง ๆ ครึ่งช่ัวโมงตอมา ก็มี
ผูโดยสารมาเพ่ิมขึ้นและยืนตอจากดานหลังของเราไป ไมนานนักแถวที่คนยนือยูกย็าวเหยียด สภุาพสตรี
ซึ่งทําหนาท่ีมอบต๋ัวเดินทางยังไมปรากฏตัว หาโมงเย็นแลว แตเขาก็ยังไมอยูที่นั่นโชคดีย่ิง ที่เราเห็น
เคร่ืองบินซึ่งพรอมท่ีจะออกเดินทางแลว 

สุภาพสตรีคนนั้นมาถึงในเวลาหาโมงเย็นครึ่งพรอมกับทหารอูกันดาคนหนึ่ง ยืนอยูหลัง
เคานเตอรและสงเสียงขอใหทุกคนอยูในความสงบ ทันใดนั้นทุกสิ่งก็อยูในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ “ทาน
สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษโปรดฟงทางนี้ ผมไมอยากท่ีจะใหพวกคุณแตกตื่นตกใจกัน เราไมทราบวา
บัญชีรายช่ือของผูโดยสารเดินทางอยูที่ไหน เราจะเร่ิมตั้งแตผูท่ีอยูทางดานหนาเลย คนท่ีมากอนก็จะ
ไดรับการชวยเหลือกอน” 

บราเดอร แอนดรูและขาพเจาเปนพวกแรกท่ีเขาไปในเคร่ืองบิน ขาพเจาถามพนักงานวาเราจะ
นั่งท่ีไหนได 

“เชิญเลือกนั่งตรงไหนก็ไดคะ” พนักงานหญิงพูดขึ้น “เคร่ืองบินนี้เปนพวกคุณแลว” นั่น
นับเปนการปฏิบัติตอทูตอยางแทจริง “ขอบคุณพระเจา-เออะ...คุณ” ขาพเจาพูดพรอมกับทุมตัวลงนัง่ใน
ท่ีนั่งแรกและท่ีดีท่ีสุด 

ตอมา เราก็ไดทราบถึงการท่ีพระเจาทรงใสภาระใหผูที่มีสวนอธิษฐานใหมีจิตใจท่ีจะอธิษฐาน
เผ่ือเรา “ดิฉันคิดถึงคุณมาก และรูวาคุณตกอยูในความลําบาก” พ่ีนองผูหญิงคนหนึ่งบอกกับขาพเจา 

นั่นเปนสิ่งอันแทจริงของศึกฝายวิญญาณ ผูรวมมีสวนในการอธิษฐานเผ่ือเรา ไมไดอยูกบัเราใน
อูกันดา แตเขารูถึงความลําบากของเรา แลวพวกเขาก็อธิษฐานและบัญชีรายช่ือของผูโดยสารเดินทางก็
หายไป 
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ในคุก 
พญามารไมอาจโตตอบตอการอธิษฐานแหงความเชื่อท่ีมีอยูในคริสเตียน ในเวลาทีมี่การขมเหง

และความลําบาก การอธิษฐานยังคงเปนอาวุธท่ีทรงพลานุภาพอยู เหลาคริสเตียนท่ีอยูในบรรดาประเทศ
คอมมิวนิสตตางก็มีประสบการณในสิ่งเหลานี้อยางเปนประจําแตละวัน จอรจิ วินส ผูนําของคริสตจักร
แบบติสตซึ่งถูกเนรเทศจากสหภาพโซเวียตไดเปนพยานถึงเรื่องนั้นเมื่อมาถึงสหรัฐวา “เม่ือหนวยทหาร
ยามคอมมิวนิสตปฏิบัติตอเราโดยท่ีไมมีเหตุผลใด ๆ เราก็รูทันทีวาเปนเพราะคําอธิษฐานและคําวิงวอน
ของเพ่ือน ๆ ของเราในแถบตะวันตกนั่นเอง” วินสกลาวขึ้น 

ศิษยาภิบาลโยชูวา มูโศก นักเทศนชาวอูกันดาก็ไดเปนพยานถึงเรื่องนี้ เม่ือเขาถูกจับกุมจาก
สํานักงานสืบสวนของรัฐอันลึกลับ จากคนท่ีเปนตํารวจลับของอามินนั้น ทางท่ีประชุมกไ็ดอธษิฐานเผือ่
เขาอยางไมหยุด ขาวการถูกจับกุมของเขามาถึงเราในวันเดียวกัน เราก็แจงใหกับกลุมอธิษฐานบางกลุม
ซึ่งมารวมกันวิงวอนเพ่ือเขาอยางทันที 

พระเจาทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเขาดวยวิธีอันมหัศจรรย ศิษยาภิบาลโยชูวาถูกนาํตัวไปยงั
สํานักงานใหญอันเลื่องลือแหงท่ีทําการสืบสวนของรัฐ ณ นาคาเซอโรในกัมปาลา คนจํานวนนับเปน
รอย ๆ ถูกเขนฆาดวยวิธีอันสยดสยองที่สุด หลายคนถูกฆาตรกรรมดวยคอนใหญของชางตีเหล็กจาก
เพ่ือนนักโทษดวยกัน คนท่ีถูกฆาตกรรมจะตองคุกเขาลง แลวก็จะถูกตีกระหน่ําลงบนหัวอยางซ้ําซอน
จนกระท่ังพวกเขาตายไป แลวนักโทษคนท่ีตีนั้นก็จะถูกฆาดวยวิธีเดียวกัน คนสุดทายถูกยิงจากทหาร
ยามคนหนึ่ง 

“การฆาแบบนี้ก็ประหยัดลูกปนดี” เจาหนาท่ีการสืบสวนของรัฐอธิบาย 
มูโศกถูกลั่นกุญแจขังไวในคุกใตดินแหงนี้ เขายืนอยูบนน้ําที่ผสมดวยปสสาวะและเลือดของ

คนที่เปนเหย่ือฆาตกรรมคนกอน ๆ และน้ํานั้นทวมถึงขอเทาของเขากลิ่นเหม็นฟุงอยางสุดทน เมื่อขาง
หลังเขาถูกปด และเขาตองอยูตามลําพังภายในรูมืดนั้น ความกลัวเขามาเกาะกมุยงัจิตใจของเขา ในความ
ยากลําเค็ญนั้น เขารองตอพระเจาวา “โอ ขาแตพระเจา ขาพระองคไมกลัวตาย แตกลัวความทุกขยากท่ี
สยดสยอง ขอใหทหารเขามาฆาขาพระองคเสียเถิด แตใหการลําบากทารุณผานไปโดยเร็ว” 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงปลอบโยนและเตือนใหเขานึกถึงเปาโลและสิลาสในคุกท่ีฟลิปป
ดวยน้ําตาที่ยังนองหนาอยู เขาเร่ิมสรรเสริญและถวายพระเกียรติแดพระเจา หนวยยามยืนอยูขางนอก
ประตู ไดยินและคิดวาเขาเสียสติไปเสียแลว พวกเขาจึงมาเปดกรงประตูนั้นและดึงเขาออกมาและนาํตวั
ไปหาผูบังคับบัญชาเรือนจํา แลวเขาจองมองดูมูโศกดวยความประหลาดใจ “มีอะไรผิดปกติกับคุณ
หรือ” เขาถาม 
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มูโศกยกชูมือขึ้นฟาและเริ่มสรรเสริญพระเจา “ถาคุณตองการฆาผมกเ็ชิญฆาผมได” เขาบอกกบั
ผูบังคับบัญชา “แตผมยังจะสรรเสริญพระเจาตอไป” และเขาก็ทําอยูอยางนี้ 

ผูบังคับบัญชามองดูมูโศกและสั่นศีรษะ “บาแลวจริง ๆ” เขาพูด “ปลอยเขาไปเสียเพ่ือใหเขาไป
ตายท่ีบาน” 

ไมกี่นาทีตอมา มูโศกออกมายืนอยูขางนอกอยางคนท่ีเปนอิสระ เขาวิ่งไปบาน ซึ่งท่ีนั่นพวกค
ริสเตียนยังคุกเขาอธิษฐานอยู เม่ือพวกเขาเห็นมูโศก ก็พากันโอบกอดเขา และพากนัหลัง่น้าํตาแหงความ
ยินดีออกมา แลวก็พากันยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจา 

“การอธิษฐานวิงวอนและการสรรเสริญมีอํานาจอยางแทจริง” มูโศกซึ่งในตอมาไดบอกกับ
ขาพเจาดวยใบหนาเปนประกาย 

“คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล” (ยากอบ 5:16) พลังนี้มีอยูในเง้ือมมือของ
เราเสมอ ในเวลาลําบากและเวลาท่ีมีเสรีภาพ การอธิษฐานเปนสะพานท่ียาวไกลไมเพียงระหวางพระเจา
และเราเทานั้น แตยังเปนระหวางเราและคริสตจักรที่ทนทุกขอีกดวย 

ฆาตกรรม 
คริสเตียนจํานวนมากไมไดมีชีวิตรอดมาจากความยากลําบากของการทนทุกขและการทรมาน 

เขาทนทุกขอยางพายแพหรือ ไมใชอยางแนนอน แมวาเขามีการกระเสือกกระสนและความเจ็บปวด แต
เขาก็มีชัยชนะ เร่ืองราวการพลีชีพเสียสละจากประวัติศาสตรคริสตจักรไดเปนพยานรับรองสถึงเร่ืองนี้
เปนอยางดี ไมกี่ปมาแลว ศาสนทูตชาวอเมริกันสองคนซึ่งเปนสหายรวมแนวของขาพเจา คอื อฟิเวนลนิ 
อารมสตรอง และเปย โกสิน ถูกฆาตกรรมในลาว อิฟเวนลิน ซึ่งเปนนางพยาบาล ไดดูแลขาพเจา เม่ือ
ครั้งท่ีขาพเจาพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเกงกอกดวยไขมาลาเรียขึ้นสมอง 

ไมกี่สัปดาหหลังจากท่ีขาพเจาออกจากโรงพยาบาล ในฤดูใบไมผลิของป 1972 พวก
คอมมิวนิสตเวียดนามเหนือไดเขาจูโจมเมืองนั้น ศาสนทูตสตรีสองคนซึ่งอยูกับองคการพ่ีนองภารกิจค
ริสเตียนในหลายแผนดินไดซอนตัวอยูในบานถึงสองวัน ผูเช่ือประจําทองถิ่นก็นําอาหารมาใหกับเขา 
แตผลสุดทาย พวกคอมมิวนิสตก็คนพบพวกเขา แลวจับหันหลังใสกันและมัดดวยลวดหนาม แลวขัง
ปลอยไวในหองถึงสามวัน ทนทรมานตอความเจ็บระบมอยูทุกขณะ และไมไดอาหารหรือน้ําเลย 
สุดทายขณะท่ีกําลังทหารรัฐบาลทําการบุกรุกเขายึดเกงกอก ทหารเวียดนามก็ลากพวกเขาออกมาสนาม
กลางแจงในเมือง และประกาศวานักโทษสองคนนี้ตองตาย 

เขาเอาลวดหนามออกและท้ังสองก็ลมฟุบลงพ้ืนดินอยางหมดกําลัง และรูวาจะตองถูกยิง 
“พวกคุณมีอะไรท่ีจะขอรองเปนครั้งสุดทายไหม” ทหารคนหนึ่งถามพวกเขา 
“มี” หญิงคนหนึ่งพูดอยางแผวเบา “เรา....ตองการท่ีจะอธิษฐานรวมกัน” 
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“ตกลง ขอทําสั้น ๆ” ทหารกลาว 
ชาวเมืองลาวนั้นตางก็พากันมองดู พวกเขาอยากจะชวยแตก็ทําอะไรไมได แมวาจะเจ็บระบม

อยางแสนสาหัสตามรางกายผูหญิงท้ังสองก็พยายามกลาวคําอธิษฐานอันตะกุกตะกักขึ้น พยายามจะลุก
ขึ้นแตก็ตองลมฟุบหงายหลังลงดิน แลวคนหนึ่งในพวกเขาก็เร่ิมรองเพลงขึ้นดวยน้ําเสียงอันสัน่ระรกิวา 
“มีแสงแดดสองเขามาในใจของฉันวันนี้...” แลวอีกคนหนึ่งก็ผงกศีรษะและพยายามรองดวย 

คนที่มุงดูสงเสียงรองขึ้นวา “ชวยชีวิตพวกเขาดวย! เขาเปนคนดี! และบอกเราถึงเร่ืองพระเยซู!” 
การทําเชนนี้ ทําใหพวกทหารเวียดนามโกรธเปนไฟ และรองบอกใหประชาชนรกัษาความสงบ

เงียบ ในท่ีสุด พวกเขาก็เล็งปนเขาใสผูหญิงท้ังสองและยิงทะลุหัวตาย แลวจับศพเหลานั้นโยนเขาไปใน
กระทอมไม แลวก็เผากระทอมนั้นเสีย 

แตการตายของศาสนทูตสตรีเหลานี้ ซึ่งไดอยูในอินโดจีนเพียงปเดียวเทานั้น ก็เปนการเริ่มของ
การมีการฟนฟู ชาวลาวจํานวนมากในเมืองนั้นไดมารูจักกับพระเยซูคริสต 

“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็จะคงอยูเปน
เมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” (ยอหน 12:24) 

อํานาจแหงความมืด กําลังเตรียมพรอมท่ีจะจูโจม อยางมโหฬารใสครสิตจกัรของพระเยซคูริสต
เปนครั้งสุดทาย อาวุธท่ีทรงอานุภาพท่ีสุดของพวกมันก็คือทําใหเราพิการฝายวิญญาณโดยการรบกวน
เวลาการอธิษฐานของเรา มันรูดีวาสามารถท่ีจะจูโจมเขาในคริสเตียนท่ีไมอธิษฐานไดอยางสบาย 
“พระองคเจาขา ขอทรงสอนใหเราอธิษฐาน” 

ถาหากวาทานตองการที่จะทํางานเพ่ือพระเจา ทานตองแตงตั้งคณะกรรมการ ถาทานตองการท่ี
จะทํางานกับพระเจา ทานตองเร่ิมกลุมอธิษฐาน 

บทที่ 11 ขอคิดสวนตัว 
1.เราเกี่ยวพันอยูในศึกฝายวิญญาณ จงพิจารณาดูการพูดถึงศัตรูของพระคริสตและคริสเตยีนใน

พระธรรมเอเฟซัส 6:12 พระธรรมโคโลสี 2:15 ตองกลาวถึงชะตากรรมของพวกมันวาอยางไร 
2.เปาโลพูดถึง “ยุทธภัณฑท้ังชุด” ฝายวิญญาณไวในพระธรรมเอเฟซัส 6:12-17 วาอยางไร เรา

เองจะใชยุทธภัณฑนี้ไดไหม 
3.ในพระธรรมเอเฟซัส 6:17-18 เปาโลพูดถึงอาวุธสูศึกสองประการดวยกันท่ีเราใชได พระเยซู

ไดทรงใชเปนเวลาหลายคร้ัง ทานใชไดอยางเกิดผลไหม 
4.ตัวอยางที่ใชการไดของสภาพฝายวิญญาณของศึกอยางมนุษยมีบันทึกอยูในพระธรรมอพยพ 

17:8-16 บางที โมเสสจะเปนกุญแจสูชัยชนะ แตอาโรและเฮอรก็สําคัญอยางมากมาย ถาไมมีพวกเขา
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แลว โยชูวาและกองทัพของเขาก็จะประสบกับความพายแพ ตัวอยางแตละอยางท่ีกลาวมานีจ้ะเปนแบบ
ของบทบาทท่ีทานเห็นวาทานจะตองมีอยูในแผนดินของพระคริสตไหม 
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บทท่ี 12 จงแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน 
คริสตจักรท่ีทนทุกขพ่ึงพิงขึ้นอยูกับการชวยเหลือของเราองคพระผูเปนเจาทรงประสงคทีจ่ะให

เราใชเสรีภาพของเราในการสนับสนุนคนเหลานั้นซึ่งไดสูญเสียเสรีภาพไปแลว คริสตจักรท่ีทนทุกขมี
ตําแหนงพิเศษอยูกับพระเจา 

“พระเจาไดทรงใหอวัยวะของรางกายเสมอภาคกัน ทรงใหอวัยวะทีตํ่่าตอยเปนท่ีนบัถอืมากขึน้” 
(1 โครินธ 12:24) คริสตจักรของพระเยซูคริสตถูกเรียกเปนพระกายของพระองค ทําหนาท่ีอยางเดยีวกนั
เหมือนกับรางกายของเรา เราเห็นถึงสิ่งนี้ไดชัดเจนจากนักกีฬา ถานักกีฬาคนใดเปนหวัด เขาก็ไม
สามารถท่ีจะวิ่งแขงได ศีรษะของเขาก็มีอิทธิพลคลุมลงมาถึงขาและรางกายท้ังหมด เขาตองมี
สภาพการณท่ีดีจึงจะกระทําสิ่งท่ีสุดยอดไดพระกายของพระคริสตก็เปนเชนเดียวกันอยางนั้น ถาอวยัวะ
สวนหนึ่งทุกขยาก รางกายท้ังหมดก็ทุกขยากดวย 

คริสตจักรท่ีไมเห็นถึงความจําเปนของคริสเตียนอื่น ๆ ก็กลายมาเปนคริสตจักรท่ีเห็นแตตัวเอง
และการเปนเชนนั้นก็ทําใหเปนโรคราย แมวาโปรแกรมเย่ียมของคริสตจักรจะดีมาก และสภาพเศษฐกจิ
ก็เย่ียม แตระดับฝายวิญญาณของคริสตจักรจะตกลดลง คริสตจักรท่ีมีสุขภาพดีคือคริสตจักรท่ีรับเอา
คริสตจักรท่ีทนทุกขและใหความชวยเหลือ “บุคคลท่ีใจกวางขวางยอมไดรับความม่ังคั่ง บุคคลท่ีรดน้ํา 
เขาเองจะรับการรดน้ํา” (สุภาษิต 11:25) 

ถาทุกคริสตจักรที่เปนอิสระทําการสนับสนุนคริสตจักรที่ถูกบีบคั้นเบียดเบียนแลว พระกาย
ของพระคริสตก็จะทําหนาท่ีการงานไดดีขึ้น มันจะเสริมสรางความอลหมานในนรกแตเปนความยินดี
ในสวรรค เราตองเปนอิสระหลุดพนเสียจากศาสนาคริสตท่ีเก็บตัวและความพอเพียงของตัวเอง ซึ่ง
วนเวียนอยูรอบตัวเอง คริสตจักรท่ีทําการหมุนอยูในวงของตัวก็กีดกั้นการเจริญเติบโตฝายวิญญาณเสีย 
ในขณะนั้นคริสตจักรท่ีทนทุกขก็กําลังด้ินรนอยูตามลําพังในศึกสงครามและตองการความชวยเหลือ
และความรักของเรามากท่ีสุด 

พวกพ่ีนองของขาพเจาเปนอยางไรบาง 
เนหะมียในพระคัมภีรเดิม รูตัววากําลังอยูในสภาพการณท่ีลําบากยากเข็ญ เขาถูกจับไปเปน

เชลย แตความคิดคํานึงของเขาก็ไปถึงคนเหลานั้นท่ีตกอยูในสถานการณท่ีทุกขลําเค็ญมากกวาเม่ือฮา
นานีซึ่งเปนพ่ีนองคนหนึ่งของเขา มาเยี่ยมเขาจากเยรูซาเล็ม คําถามแรกของเนหะมียก็คือ “คนอื่น ๆ ใน
เยรูซาเล็มเปนอยางไรบาง” เขาไมไดบนถึงเร่ืองสถานการณของตัวเอง แตตองการจะทราบวาเพื่อน
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ประชากรท่ีอยูในเยรูซาเล็มทําอยางไรกันบาง เขาขามเหนือปญหาของตัวเองไปหาปญหาของคน
เหลานั้นท่ีมีปญหาใหญกวา 

เราเตรียมท่ีจะไตถามถึงคริสตจักรท่ีทนทุกขหรือเพียงแตสนใจอยูแตปญหาของตัวเองเทานั้น 
เราย่ิงเปนหวงกังวลถึงปญหาของเราเองมากเทาใด ปญหานั้นก็จะย่ิงมีมากขึ้นเทานั้น คือ ทําใหเกิด
สงสารตัวเองและบนคร่ําครวญ 

เนหะมียอยากจะรูวาคนอื่นเปนอยางไร คําตอบท่ีไดมาก็ไมคอยจะเปนชูใจนัก “ผูซึ่งอยูใน
มณฑล คือผูซึ่งรอดพนจากการถูกกวาดไปเปนเชลย มีความลําบากและความอับอายมาก กําแพงเมือง
เยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย” (เนหะมีย 1:3) นับเปนคํารายงานอันรันทดทอแท 
เนหะมียเกิดทอใจมาก “เมื่อขาพเจาไดยินถอยคําเหลานี้ ขาพเจาก็นั่งลงรองไห และโศกเศราอยูหลาย
วัน” (ขอ 4) 

คําตอบตอขอไตรถามของเนหะมียทําใหเขารองไหดวยความโศกเศรา เขาต้ืนตันใจจากความ
ลําบากของผูอื่น ผูใดก็ตามที่ไดมารูจักกับคริสตจักรที่ทนทุกขก็ไมเปนเหมือนเดิม คุณคาท่ีคริสเตียน
เหลาสูญเสียไปเพราะความเช่ือของตนย่ิงใหญมากจนทานไมอาจท่ีจะถอนตัวออกจากความลําบากของ
พวกเขาไดเลย 

แตจะไมมีการชวยเหลือใดไปสูคริสตจักรท่ีทนทุกขไดเลย ถาเราเพียงแตรับทราบถึง
สภาพการณนั้นและครํ่าครวญเสียใจใหเทานั้น เนหะมียรูดีวาหลังจากที่เขาไดทราบถึงสถานการณนั้น
แลว เขายังสํานึกคิดท่ีจะทําบางสิ่งบางอยางชวยในเร่ืองนั้นบาง คําถามแรกท่ีเนหะมียถามเองหลงัจากท่ี
ไดทราบปญหาแลวคือ “ขาพเจาจะทําอะไรไดบาง” แลวเขากท็าํการอดอาหารและอธษิฐาน เขาพาตัวเขา
ไปรวมอยูกับปญหานั้นดวยการรวมทนทุกขดวย “ดวยวาขาพระองคกับตระกูลของขาพระองคทําบาป
แลว” (ขอ 6) เนหะมียรูดีวาตัวเองไมไดเปนธรรมิกชนดีเดนอะไรไปกวาคนอื่นเลย 

ขณะท่ีเราเห็นถึงสถานการณของคริสตจักรท่ีทนทุกขและเห็นถึงการท่ีหลายชาติไดสูญเสีย
อิสรภาพ เรานาจะถามวา “ทําไมพวกเขาจึงตองทนทุกข ทําไมจึงไมเปนเรา เหตุผลเปนเพราะเนื่องจาก
เรายังอยูในเสรีภาพอยูหรือ” ถาเราซื่อตรงตอพระเจาแลว เราก็จะสารภาพดวยกนักบัเนหะมียวา “ดวยวา
ขาพระองคกับตระกูลของขาพระองคทําบาปแลว” 

เราไมดีอะไรไปกวาชาวจีนจํานวนหนึ่งพันลานคนหรือ ชาวรัสเซียจํานวนสามรอยลานคนเลย 
แลวถาเชนนั้น ทําไมพระเจาจึงประทานเสรีภาพใหกับเรา เพราะวาเราเปนคริสเตียนท่ีดีกวาหรือ ไมใช
อยางนั้น เราก็มีความผิดตอพระเจาดวย ถาพระเจาตองทอดพระเนตรดูความบาปในแผนดินของเรา แลว
เราก็จะถูกลงโทษดวยเหมือนกัน แตพระเจาก็ยังไมทรงกระทําดังนั้น ขาพเจาเช่ือวา พระองคทรง
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ประทานเสรีภาพใหกับเราเพื่อใหเราใชเสรีภาพนั้นในการเอาใจใสตอแผนดินของพระองค เพ่ือใหเรา
ชวยเหลือพระกายท่ีทนทุกขของพระองค และเพ่ือ “แบงเบาภาระซึ่งกันและกัน” 

หลังจากการยอมรับสารภาพแลว เนหะมียก็วางแผนท่ีจะชวยเพ่ือนประชากรของเขา เขา
กลับไปยังเยรูซาเล็ม และสรางกําแพงเมืองขึ้นใหมอีกภายใตสถานการณอันยากลําบากนั้น การตอสูกมี็
มาก แตเนหะมียตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมา “พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทําสาํเรจ็ 
และเราท้ังหลายผูรับใชของพระองคจะลุกขึ้นสราง” (เนหะมีย 2:20) 

องคการโอเพ่ิน ดอร 
มากกวายี่สิบหาปมาแลว บราเดอร แอนดรู ไดไปเย่ียมแถบยุโรป ตะวันออกเปนคร้ังแรก เขาได

เห็นถึงการท่ีพวกคอมมิวนิสตหนุมชาวโปแลนด เดินขบวนขามทางแยกของถนนหลวงและรองวา 
“พวกเรายากจน แตเราจะพิชิตโลก” เห็นไดชัดถึงการอุทิศตัวแกการปฏิวัติที่ไรพระเจาของพวกเขา พระ
เจาตรัสกับเขาวา “ถาพวกเขาคิดวาจะเอาชนะโลกไดโดยที่ไมมีเรา ย่ิงกวานั้นสักเทาใด ที่คนของเราจะ
ทําการพิชิตโลกไดดวยกันกับเรา” 

บราเดอร แอนดรูอานจากพระธรรมวิวรณ 3:2 วา “เจาจงต่ืนขึ้นและกระตุนสวนที่เหลืออยูซึ่ง
จวนจะตายอยูแลวนั้นใหแข็งแรงขึ้น” แหละนั่นเองจึงเปนการกําเนิดขององคการโอเพ่ินดอร (ประตูท่ี
ยังเปดอยู) เขาจึงอุทิศชีวิตท่ีจะกระตุนใหคริสตจักรท่ีทนทุกขมีกําลังขึ้นนับต้ังแตนั้นเปนตนมา ไมนาน
เขาก็ไดเขาสัมผัสกับคริสเตียนในแถบยุโรปตะวันออก และถามวาเขาจะสามารถชวยอะไรแกพวก
เหลานั้นไดบาง คําตอบก็เปนอยางเดียวกันตลอดเวลา คือ “ขอสงพระคริสตธรรมคัมภีรมาใหกับเรา
ดวย” 

เขาหวนกลับมายังประเทศฮอลแลนดและใชเงินจํานวนเล็กนอยซึ่งเขามีอยูซื้อพระคริสตธรรม
คัมภีร แลวจากนั้นพรอมกับรถโฟลคสวาเคนท่ีไดรับบริจาคใหก็กลับไปยังยุโรปตะวันออกรถคันเล็ก
ของเขาบรรทุกเต็มลนดวยพระคริสตธรรมคัมภีร พวกเจาหนาท่ีศุลกากรจะไมคนพบและยึดพระคริสต
ธรรมคัมภีรท้ังหมดไวหรือ กอนท่ีจะขามชายแดน บราเดอร แอนดรูก็อธิษฐานวา “ขาแตพระเจา ขา
พระองคมีพระวจนะของพระองคเพ่ือนําเอาไปใหกับบุตรของพระองค ของทรงโปรดอยาใหศุลกากร
พบพระวจนะเหลานั้นเลย เมื่อครั้งท่ีพระองคไดทรงประทับอยูบนแผนดินโลก พระองคใหทรงเปดตา
ของคนตาบอดใหเห็นไดอีก บัดนี้ ขอทรงโปรดใหตาของหนวนยามศุลกากรมืดบอดไปเสีย” 

พระเจาทรงสดับฟงคําอธิษฐานของเขาคร้ังแลวคร้ังเลา บัดนี้ก็เปนเวลาย่ีสิบหาปตอจากนั้นมา 
มีทีมงานเปนรอย ๆ ทีมไดออกไปยังยุโรปตะวันออก จีน โมแซมบิค ฯลฯ อยางสมํ่าเสมอพระคริสต
ธรรมคัมภีรจํานวนพัน ๆ เลมก็ขามชายแดนอยางเปนประจําวัน และพระเจาก็ทรงปกปองคุมครองคน
ของพระองคและพระวจนะของพระองค 
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พระเจาไดทรงประทานประตูท่ียังเปดอยูใหกับเราซึ่งไมมีใครที่จะเปดได 
ขาพเจาไดกลาวไปในบทแรก ๆ แลวถึงสาเหตุท่ีเราตองนําพระคัมภรีเขาไปดวยวิธนีี ้พระคมัภรี

จํานวนเล็กนอยท่ีรัฐบาลคอมมิวนิสตใหนําเขาไปตามกฏหมายไดก็ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับคริส
เตียนท้ังสิ้น และในหลายประเทศยังมีการบังคับเปนรายตัวบุคคลใหบันทึกลงช่ือไวดวยเม่ือเขาซื้อพระ
คัมภีรท่ีสงเขามาตามกฏหมายหนึ่งเลม (บทท่ี 4) องคการของเราเพียรพยายามท่ีจะทําใหพวกเขาไดรับ
พระคัมภีรไดโดยท่ีไมตองเปดเผยชื่อของคนตอพวกเจาหนาท่ีเลย 

เราไมตองการที่จะปกปองวิธีการนําพระคัมภีรไปเชนนี้ตอคนเหลานั้นท่ียืนกรานอยูตลอดเวลา
วา “การลักลอบ” ไมเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองทํา เนหะมียไดรับการตอสูและการตําหนิวิจารณถึงวิธีการ
ทํางานของเขาอยางหลีกเลี่ยงไมได คูตอสูของเขาก็กลาวโทษใหรายถึงงานท่ีผิดกฏหมายของเขาอยาง
ซ้ําซาก (เนหะมีย 2:19) บทที่ 4 และ 6) แตเขาก็ไมเห็นวาจําเปนท่ีจะตองโตเถียงหรือปองกันตัวอยางใด 
คําตอบของเขาเปนอยางงาย ๆ ธรรมดาวา “ขาพเจากําลังทํางานใหญ” (เนหะมีย 6:3) และเขาก็ทําตอไป 
ตราบใดท่ีคริสเตียนจํานวนลาน ๆ คนซึ่งอยูในประเทศตาง ๆ ของคอมมิวนิสตท่ีไมมีพระคริสตธรรม
คัมภีรเราก็จะทํางานใหญนี้อยูตอไป 

ปฏิกิริยาของคริสตจักรที่ทนทุกข 
การไปเยี่ยมประเทศคอมมิวนิสตคร้ังแรกของขาพเจาเปนประสบการณท่ีลืมไมลง หลงัจากการ

เดินทางท่ีมากกวาหกรอยไมล ขาพเจาก็มาถึงบานของคริสเตียนคนหนึ่งในฮังการี เราขับรถเขาไปใน
โรงเก็บรถของพ่ีนองคนนี้ และเขาก็ล็อคประตูดานหลังเราทันที เขาจูบพระคัมภีรท่ีเราไดย่ืนใหแกเขา 
แลวก็เขามาหาและกอดรัดขาพเจา เขาแปลกใจมากเม่ือเขาทราบวาขาพเจาไดนาํพระคมัภรีเขามาจาํนวน
หนึ่งพันเลม เขาแทบไมเช่ือหูตัวเอง “ท่ีประชุมของผมจะสุขใจยินดีมาก” เขาพูดอยางตื่นเตน 

ขณะท่ีเรากําลังเอาพระคัมภีรกองไว เขาถามวาขาพเจามีพระคัมภีรเปนภาษารูมาเนียดวยไหม 
ขาพเจาบอกเขาวา ไดนําพระคัมภีรที่เปนภาษานั้นมาหนึ่งรอยเลม “ทําไมคุณจึงกระตือรือรนตอพระ
คัมภีรภาษารูมาเนียจริงละ” ขาพเจาถาม 

“เพราะวา หกเดือนมาแลว มีพ่ีนองคนหนึ่งมาเยี่ยมผมจากรูมาเนีย” เขาตอบ “เขาเปนสมาชิกคน
หนึ่งของคริสตจักรลับที่ไมสามารถจะมีพระคัมภีรได เขาหวังวาผมจะหาจากประเทศนีใ้หเขาไดบาง ผม
บอกวาผมจะทําทุกอยางเพ่ือท่ีจะชวยเหลือเขาเดี๋ยวผมก็จะสามารถใหกับเขาไดถึงหนึ่งรอยเลม เม่ือเขา
มาหาอีก!” 

เรากําลังแกหอพระคัมภีรออก เมื่อทันใดนั้น เราไดยินเสียงเคาะประตูหองเกบ็รถ ดวยการสะดุง
ตกตะลึง พ่ีนองคนนั้นพูดอยางแผวเบาวา “ตํารวจ!” ขาพเจาถึงกับตกใจสุดขีดแลวมองดูรอบ ๆ ทกุแหง
ก็มีพระคัมภีรเต็มอยูไปหมด และถาจะเก็บซอนไวใหหมดก็ไมทันการเสียแลว 
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“เงียบและขอยังอยูท่ีนี่” พ่ีนองคนนั้นพูด “ผมจะออกไปดูขางนอกวาเปนใคร” 
เขาปดไฟแลวหายเขาไปในหองมุข ซึ่งมีบันไดยื่นออกไปขางนอก ขาพเจาถึงกับเหงื่อแตกดวย

ความกังวลอยูในความมืดตํารวจตองการอะไร พวกเขาไดตามขาพเจามาหรือ พ่ีนองคนนั้นออกไปขาง
นอกเปนเวลานานหลายนาที ผลท่ีสุด ประตูก็เปดออก เขาเปดไฟและเดินตรงเขามาหาขาพเจา และเห็น
วาเขากําลังรองไห 

ขาพเจายืนขึ้นและพูดดวยความกลาท่ียังมีหลงเหลืออยูเล็กนอย “พ่ีชาย ไมเปนไร ผมเต็มใจท่ีจะ
ไปหาตํารวจดวยกัน” 

เขายืนอยูตรงหนาขาพเจาสั่นศีรษะเงียบงันอยางพูดอะไรไมออกเพราะอารมณพลุงพลาน ใน
ท่ีสุด เขาพูดอยางตะกุกตะกักดวยน้ําตา “ไมใชตํารวจ แตเปน...เปนพ่ีนองคนนั้นจากรูมาเนีย! เขา
กลับมาแลว!” 

“คนท่ีขอพระคัมภีรหรือ” ขาพเจาอุทานขึ้นดวยความพิศวง 
“ใชแลว” พี่นองคนนั้นพูดเช็ดน้ําตา “เปนไปไดอยางไรกัน ขาแตพระเจา พระองคประเสริฐ

ย่ิง!” 
เพ่ือนชาวฮังการีและขาพเจาชวยกันรวบรวมพระคัมภีรใสมือเทาท่ีจะมากได และออกไปยัง

หองขางหนาดวยกัน ซึ่งเปนหองท่ีชาวรูมาเนียอยูนั้น ขาพเจาเลยไปหาเขาและย่ืนพระคัมภีรชายคนนั้น
มองดูขาพเจา แลวมองดูพระคัมภีร เขายกชูมือรองวา “โอ พระเยซู พระเยซู ในที่สุด!” 

จากนั้นเราก็กอดกันขอบคุณพระเจา. 

ทูตสวรรคของพระเจา 
ปจจุบันนี้ อัฟริกาเปนสนามรบของการปฏิวัติอยางสวนใหญ บางประเทศท่ีถูกปกครองจาก

รัฐบาลคอมมิวนิสตแลว ประเทศอื่น ๆ ก็ถูกคุกคาม พวกแรกท่ีจะตองประสบความทุกขยากคือคริส
เตียน การประกาศเผยแพรก็ถูกหวงหามไมใหมี คริสเตียนท่ีเปนพยานอยางเปดเผยอยางแทจริงก็ไดรับ
การขมเหงรังแก พระคัมภีรก็ขาดแคลน 

นี่เปนเหตุผลประการหนึ่งที่โอเพ่ิน ดอร ยืนกรานทํางานเพ่ือชวยเหลือคริสตจักรท่ีทนทุกข
ในอัฟริกา เหมือนกับท่ีทํากันในยุโรปและเอเซีย ซึ่งตางก็มีความตองการพระวจนะของพระเจากนัอยาง
ใหญหลวง 

เม่ือไมนานมาแลว ขาพเจาไดรับคําเชิญจากโมแซมบิคใหนําพระคัมภีรเขาไปในประเทศครั้ง
แรกเราก็ยังสงสัย คิดวาท่ีนั่นยังหาพระคัมภีรไดอยู นี่เปนความจริงท่ีมาปูโตก็มีพระคัมภีรอยูแตการ
เรียกรองเพ่ือจะไดพระคัมภีรท่ีนั่นก็มีมากจริง ๆ จนถึงกับเพียงไมกี่วัน พระคัมภีรก็ขายไปหมดสิน้ ครสิ
เตียนมากมายเดินทางไปยังมาปูโตโดยหวังวาจะมีพระคัมภีรเหลืออยูบาง 
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ในโมแซมบิคเหนือมีคริสเตียนอยูเปนพัน ๆ และตางก็ตองการพระวจนะของพระเจา ได
พยายามไปหาในเมืองเบราซึ่งเปนเมืองใหญท่ีสุดเปนท่ีสองของโมแซมบิค เพ่ือจะหาซื้อพระคัมภีร แต
กระนั้นก็ไมมีพระคัมภีรเลย 

เราไดสงทีมงานสองสามทีมไปยังมาปูโตใหไปหาซื้อพระคัมภีรท่ีเปนภาษาอะไรก็ไดท่ีมีพวก
เขากลับมาพรอมกับพระคัมภีรภาษาโปรตุเกสสี่เลมดวยกัน และไมมีอีกนอกจากนัน้ แลวเราจงึตัดสนิใจ
ชวยเหลือคริสตจักรตาง ๆ ในโมแซมบิคเหนือโดยการลักลอบนําพระคัมภีรเขาไป 

ทีมงานของเราทีมหนึ่งไดมีประสบการณเปนพิเศษ พวกเขากำลังอยูบนเสนทางท่ีไปสู
คริสตจักรเล็ก ๆ แหงหนึ่งเม่ือเขาถูกจับกุมจากทหารเฟรลิโม โชคดีท่ีเขาซอนพระคัมภีรไวไดอยาง
มิดชิด และถูกรั้งตัวซักถามไวเปนเวลาสามวัน จากนั้นก็ไดรับการปลดปลอยและถูกสั่งใหกลับไปยัง
ประเทศของพวกตน (ในกลางของอัฟริกา) คนงานสองคนนั้นก็ออกจากหมูบานไป ทําทีวากลับไป
ประเทศของตัว แตแลวก็วกออมกลับไปยังท่ีซอนพระคัมภีร เพราะไมตองการกลับจนกวาจะไดมอบ
พระคัมภีรเหลานั้นกับคริสเตียนกอน 

ตอนบายวันนั้นทหารเฟลริโมก็จับพวกเขาอีก ทหารคนนั้นช้ีไปที่กลองและถามวามีอะไรอยูใน
นั้น เขาไมมีทางเลือกอีกจึงเปดกลองนั้นออก ทหารคนนั้นมองดูพระคัมภีรแลวก็หันมามองดูคริสเตียน
ท้ังสองพูดวา “ดวยอํานาจของเรา เราพยายามทุกอยางเพ่ือท่ีจะกีดกั้นไมใหหนังสือนี้ เขามา
ภายในประเทศแสดงวาพวกคุณก็รักพระคัมภีรมากถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตสองคร้ังดวยกัน” 

พระเจาทรงทําใหใจของเขาออนลง และคริสเตียนหนุมท้ังสองก็เปนพยานใหเขาฟงถึงความ
เช่ือท่ีเขามีอยูในพระเยซูคริสตอยางรอนรน สุดทายก็มอบพระคัมภีรใหกับเขาหนึ่งเลมเขาก็รับและพูด
วา “เด๋ียวนี้ผมรูแลววาพระเจาของคุณเปนพระเจาแหงความรัก จึงทรงสงคุณมาท่ีนี่พรอมดวยพระคมัภรี
ท่ีจะใหกับคริสเตียน” แลวก็ปลอยให มือหนึ่งถือปน อีกมือหนึ่งพระแสงดาบแหงพระวิญญาณคือพระ
คัมภีร 

คริสเตียนทั้งสองนั้นก็ไปถงึจุดหมายปลายทาง เม่ือพวกท่ีประชุมเล็ก ๆ พากันเห็นพระคัมภีร
แลวก็บังเกิดความช่ืนชมยินดีเปนอันมาก นักเทศนไดแสดงความรูสึกนึกคิดของที่ประชุมของเขาวา 
“ขอบคุณมากท่ีมาที่นี่ เราเคยรูสึกกันวาถูกทอดท้ิงแลวแตเด๋ียวนี้เรารูวาคุณรักพวกเราและคดิถงึเราอยาง
แทจริง” 

เขาพากันแบงปนพระคัมภีรกับคริสเตียนท่ีหิวกระหายทุกคน แลวทีมงานก็กลับบาน และไป
ทางเสนทางอีกสายหนึ่งสูชายแดน ตลอดทางก็พบกลุมคริสเตียนเล็ก ๆ เรื่องเดนท่ีเขามีในการเดินทาง
ครั้งนั้นคือ ไดพบกับพ่ีนองสูงวัยคนหนึ่งซึ่งเปนศิษยาภิบาลแตไมมีพระคัมภีรเลยสักเลมหนึ่ง 

“แลวคุณเทศนาจากอะไรละ” คนงานคนหนึ่งถาม 
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ชายคนนั้นเขาไปในบานใกลเคียงแลวออกมาพรอมกับหนังสือเพลงเกา ๆ แผนกระดาษก็ขาด
กระรุงกระร่ิงและเหลืองซีดแลว “เทศนจากนี้” เขาพูด “นี่เปนสิ่งท่ีผมมีอยู บทเพลงพูดถึงความรักของ
พระเจา และผมเทศนถึงเร่ืองนั้นเอง” 

คนงานรูสึกเสียใจมากดวยกันกับเขา และเสนอวาจะจัดพิมพหนังสือเพลงเกานั้นขึน้ใหมอกี ถา
เขายอมใหเอาหนังสือเพลงเลมนั้นไปดวย ชายชราสั่นศีรษะ แนบหนังสือท่ีมีหนากระดาษเหลืองจางนัน้
กับหนาอก พูดวา “ถาผมใหคุณไป ผมก็จะไมมีอะไรเหลืออยูเลย” 

คนงานคนหนึ่งหยิบพระคัมภีรท่ีเขาใชเปนสวนตัวและพูดวา “ผมจะใหพระคัมภีรของผมแก
คุณ เพ่ือแลกกับหนังสือเพลงของคุณ แลวเราจะเอาไปจัดพิมพขึ้นใหมให” 

ชายคนนั้นมองดูคริสเตียนหนุมดวยความประหลาดใจแลวรับเอาพระคัมภีร ดวงตาเปลง
ประกายโชติชวงขณะที่เปดดูพระวจนะของพระเจา ทางดานหลังยืนออไปดวยเหลาคริสเตียนซึ่งก็
ตองการท่ีจะไดพระคัมภีรดวย ชายชราเห็นไดถึงแววตาแหงความปรารถนาของพวกเขา เขามองดู
คนงานทั้งสองและพูดวา “นี่ทูตสวรรคของพระเจา ถาผมไปดวยกับคุณ ผมจะไดพระคัมภีรอีกเพ่ือ
คริสตจักรของผมไหม” 

คนงานท้ังสองก็เชิญใหเขารวมเดินทางไปดวย อีกหนึ่งอาทิตยตอมา พ่ีนองชราคนนัน้กก็ลบัไป
พรอมกับกลองท่ีเต็มและลนไปดวยพระคัมภีร นําความปติหรรษายิ่งใหญใหกับเหลาคริสเตียนในเมือง
ของตน 

กิน ดื่มและแบงปน 
เม่ือสรางกําแพงเยรูซาเล็มเสร็จแลว ชาวยิวก็จัดเลี้ยงเฉลิมฉลองกันครั้งย่ิงใหญ (เนหะมีย 8) เขา

มีสาเหตุทุกประการท่ีจะทําเชนนั้น เพราะตอจากนั้นเขาก็จะปลอดภัยจากการโจมตีของภายนอก 
อยางไรก็ตาม เนหะมียก็ไมสบายใจกับทาทีของการฉลองของชนท้ังปวงนั้น เพราะสังเกตเห็น

วาพวกเขาเพียงคิดถึงแตตัวเองเทานั้น เขาจึงนํากฏเกณฑที่เขาเองไดเรียนมาแลวใหแกพวกนั้น เขา
ท้ังหลายจัดเฉลิมฉลองได แตในเวลาเดียวกันจะตองระลึกถึงคนเหลานั้นท่ีไมมีโอกาสเหมือนกับพวก
เขาเลย “ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน และดื่มน้ําหวาน และสงสวนอาหารไปใหคนท่ีไมมีอะไรเตรียม
ไว” (เนหะมีย 8:10) 

หลักเกณฑนี้เปนบุคลิกภาพของเนหะมีย เขาไมเพียงคิดเห็นแกตัวเองเทานั้น แตเห็นแกคนอื่น
ดวย ความสําราญย่ิงใหญของเขาคือการชวยเหลือคนอื่นท่ีมีปญหาใหญมากกวาเขาเอง 

เราเรียนจากเขาได บางทีพวกเราสวนมากไมเคยตองสูทนตอการขมเหงนั้นเลย เรานาจะช่ืนชม
ยินดีตอความเปนจริงนั้นและในเวลาเดียวกัน เราก็ไดรับการเรียกใหคิดถึงคนเหลานั้นซึ่งไดสูญเสีย
เสรีภาพไปแลว เราไมควรจะเห็นแกตัวและคิดถึงความสะดวกสบายของเราเองเทานั้น 
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“อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชนของตนฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชน ของคนอื่น ๆ 
ดวย” (ฟลิปป 2:4) 

ผูใดก็ตามท่ีตองการจะเตรียมสําหรับการขมเหงในอนาคตก็จะไดรับพระพรมากมายจาก
หลักเกณฑของเนหะมีย 8:12 “กินและด่ืมและสงสวนอาหาร” 

บทที่ 12 ขอคิดสวนตัว 
1.ในพระธรรมฮีบรู 13:1-3 เปนคําสั่งท่ีมอบหมายใหกับเราทําอยางโดยตรงเพ่ือคริสตจักรทีท่น

ทุกข เราจะระลึกถึงคนเหลานั้นท่ีถูกจองจํา และคนอื่น ๆ ซึ่งไดประสบการเคี่ยวเข็ญเหมือนหนึง่วา “เรา
ก็อยูรวมกันกับเขาดวย” 

2.เราจะชักนําเอาคํากลาวของเปาโลท่ีมีอยูในพระธรรม 2 โครินธ 8:13-15 มาสูความรับผิดชอบ
ในการมีความรักความเปนหวงคริสตจักรที่ทนทุกข และใหเขามีความรับผิดชอบตอเราไดอยางไร ดู
คําตอบของคําถามท่ีสองใน 2 โครินธ 9:12-15 

3.ทานไดเกี่ยวพันในการชวยเหลือคริสตจักรท่ีทนทุกขอยางเปนสวนตัวไหม และทานอยากท่ี
จะชวยหรือไม จะชวยไดอยางไร 
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“มันจะไมเกิดข้ึนท่ีนี่” 
“เราไดรับการสอนมาวามันจะไมเกิดข้ึนท่ีนี่!” 

ในฐานะท่ีเปนศาสนทูตประจําประเทศลาว ในระหวางรอบสิบปแหงการเขายึดครองของ
คอมมิวนิสต และในฐานะท่ีเปนผูอํานวยการเขตขององคการโอเพ่ิน ดอร ในอัฟริกา แจนพิทไดยินถึง
วลีเหลานี้จากคริสเตียนมารอบโลก 

ไมมีคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตดวยความเชื่อคนใดท่ีจะไดรับขอยกเวนจากการขมเหง พระคัมภีร
กลาวเชนนี้ แมแตประเทศนี้ก็อาจจะกลายเปนแผนดินแหงคริสตจักรลับตามบานไดสักวันหนึ่ง 

คริสตจักรท่ีทนทุกขมีสิ่งที่จะสอนแนะนําเราใหทราบถึงศึกฝายวิญญาณที่ตอสูกบัการปฏวัิติซึง่
แผขยายกวางออกนี้ ในการบันทึกอันเลิศล้ํานาอาน ศาสนาจารยพิทหลอหลอมเอาการณไกลเขากับ
หลักการพระคัมภีรอันแข็งแกรงเพ่ือชวยเหลือคริสเตียนทุกชั้นทุกวัยทราบถึงการคุกคามของการขมเหง 
และเรียนรูถึงวิธีการท่ีจะไดชัยชนะ 

การขมเหงเกิดขึ้นท่ีนี่ได แตผูที่ไดเตรียมฝายวิญญาณไวแลวเทานั้นท่ีจะรอดเหลืออยูพรอมกับ
ความเช่ือท่ีไมบุบสลายไป ทานจะพรอมหรือยัง? 

ศาสนาจารยเจน (จอหน) พิท เคยเปนศาสนทูตไปยังประเทศลาวเปนเวลาแปดป และถูกบังคับ
ใหหลบหนีจากการโจมตีของคอมมิวนิสตพรอมกับครอบครัวถึงสามครั้ง นอกเหนือจากนั้น ยังได
เดินทางไปยังยุโรปตะวันออก สหภาพโซเวียดและจีนอยางกวางไกล บัดนี้  ดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการองคการ “โอเพ่ิน ดอรกับบราเดอร แอนดรู”ในอัฟริกา ศาสนาจารยพิท ไดเห็นถึงผลของ
การแผขยายของการปฏิวัติท่ัวทวีป รวมทั้งอูกันดา เอธิโอเปย ซิมบับเว (โรดีเซีย) และโมแซมบิค
โดยตรง 


