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จดหมายจากแคเรน 

ท าไมครอบครัวของเราจงึเดนิทางไปพม่า 
จาก Karen A. Eubank 

ในแวดวงทรัพยากรบุคคล (Human Resource) มีกระบวนการต่าง ๆ อยา่งมากมายเพื่อจดัการ
เร่ืองคนให้ลงตวักับภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก เป็นผลให้ สีผิว ภาษา ขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม มีสภาพเจือจางอยา่งรวดเร็วพร้อมไปกบัการกดักร่อนของเขตแดน 

โลกไร้พรมแดนจริงหรือ? 

จดหมายจากแคเรน สะทอ้นหลายมุมภาพ ... ภาพของผูห้ญิง ท่ีมีจุดยนืมัน่คงในพระเยซูคริสต ์“ 
...มิไดม้าเพื่อรับการปรนนิบติั แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขา” (มทัธิว 20:28) แคเรนเป็น “มิชชนันารี” 
ผูน้  าพนัธกิจแห่งการคืนดี และข่าวประเสริฐเร่ืองความรอด ไปยงัคนหลงหาย เธอเลือกท่ีจะไปในท่ี ๆ 
พระเจ้าใช้ให้เธอไป แทนการอยู่อย่างสุขสบายภายในเมือง ทนส าลกัข่าวสารและสรรพความรู้อนั
ปลอมปนทั้งเทจ็และเทียม 

จดหมายของแคเรน ยงัไดส้ะทอ้นภาพของผูห้ญิงแห่งตน้ศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ป็น “แม่” เป็น “ครู” 
เป็น “พี่เล้ียง” ของลูก ๆ และเป็น “ภรรยา” เป็น “เพื่อน” ของสามี 

เดือนสิงหาคม จึงเป็นโอกาสท่ีนกัอธิษฐานทั้งหลายจะระลึกถึงผูห้ญิง เพศ “แม่” วิงวอนและ
อธิษฐานเผื่อผูห้ญิงทุกชาติ ทุกภาษา ทุกสีผิว ค าอธิษฐานน่ีเองท่ีจะเป็นค าตอบ... โลกทุกวนัน้ีไร้
พรมแดน 

1 พฤศจิกายน 2003 

ดิฉนัก าลงัเตรียมตวัท่ีจะพาลูก ๆ ไปยงัสหภาพพม่าอีกคร้ังหน่ึง ประเทศน้ีเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่
ห่างไกลมาก เราฝึกผูน้ าเยาวชนในทอ้งถ่ิน ให้มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบา้นท่ีหนีภยั
สงครามภายในประเทศ 

ในฐานะท่ีเป็นแม่ ดิฉนัรักลูก ๆ อยา่งสุดชีวิตจิตใจ ทั้งซาเฮล (Sahale) และ ซูซาน (Suuzanne) 
เป็นความช่ืนชมยนิดีและเติมชีวติของดิฉนัให้สมบูรณ์ การเล้ียงดูและให้การศึกษาแก่ลูก ๆ เป็นสุดยอด
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ความปรารถนาของดิฉัน ดิฉันตั้งใจท่ีจะให้ประสบการณ์และขอ้เท็จจริงทั้งหลายเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้
พวกเขาด าเนินชีวติต่อไปในภายภาคหนา้ได ้

เม่ือก่อนท่ีดิฉนัยงัไม่มีลูก ดิฉนัไดต้ั้งใจท างานร่วมกนัเป็นทีมกบัเดฟ (Dave) คร้ันพอเราทั้งสอง
แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกนั ดิฉนัก็มีความตั้งใจท่ีจะเล้ียงดูลูก ๆ ให้รักพระเจา้และรักผูอ่ื้น ตอ้งการ
ให้พวกเขาไดเ้ดินทางไปพร้อมกบัพ่อแม่ในเวลาท่ีเราท างาน ลูก ๆ ของดิฉันรักทุก ๆ คนท่ีเขาพบเห็น 
ท าใหพ้วกเขามี “คุณป้า” และ “คุณลุง” มากมายทั้งในประเทศและในพม่า ในสายตาของลูก ๆ เขาถือวา่
พวกเราเป็นครอบครัวท่ีใหญ่มาก เราทุกคนไดรั้บพระพรอย่างลน้เหลือในเวลาท่ีอยู่ในหมู่บา้นศูนยผ์ู ้
อพยพล้ีภยัและในเวลาท่ีพบปะกนัแมค้นเหล่านั้นเป็นผูด้อ้ยโอกาสไปเสียทุกดา้น แต่พวกเขากลบัรู้สึกมี
ก าลงัใจเป็นอยา่งมากท่ีกลุ่มของเราไดน้ า “หวัใจ” ไปเยีย่มเยยีนพวกเขา 

ถึงแมว้่าจะมีภยัอนัตราย แต่ดิฉันก็รู้สึกต่ืนเตน้เป็นอย่างมากท่ีไดเ้ห็น ซาเฮล (Sahale) และซู
ซาน (Suuzanne) ยงัคงรับประสบการณ์ในเร่ืองความรักและการนมสัการกบัเพื่อน ๆ ของเขาในระหวา่ง
การเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ในพม่าหลายคร้ังหลายครา ดิฉันได้สัมผสัความรักอย่างมากมายและการ
ท างานแทนพ่อแม่อยา่งเต็มท่ีของพวกลูก ๆ ดิฉันมีความหวงัอย่างเต็มเป่ียมว่า การเสาะแสวงหาความ
เรียบง่าย ความมีน ้ าใจ และการตอ้นรับเป็นอยา่งดีท่ีพวกเราไดรั้บในพื้นท่ีห่างไกลเช่นน้ีจะหล่อหลอม
ให้ลูก ๆ ปฏิบิติต่อผูอ่ื้นดว้ยวิธีการเช่นเดียวกนัเม่ือพวกเขาเติบโตข้ึน ซ่ึงนบัเป็นการลงทุนท่ีส าคญัมาก
ในเร่ืองการสร้างคุณค่าอยา่งไม่มีวนัรู้จบ ดิฉนัหวงัวา่เราจะส าแดงให้ผูค้นท่ีเราพบเห็นทราบวา่พวกเขา
เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ามาก 

ในฐานะท่ีเป็นครอบครัว พวกเราตอ้งการท่ีจะส่งความรักและการสนบัสนุนกลบัคืนให้แก่พวก
เขาเหมือนดงัท่ีเราไดรั้บมา ความหวงัของดิฉันคือการท่ีจะไดย้ืนยนัว่า เราสามารถมีความช่ืนชมยินดี
และสันติสุขอยูเ่สมอไม่วา่สถานการณ์และความยากล าบากจะเป็นประการใด เพราะพระเจา้รักเรา ดิฉนั
เช่ือว่าทุก ๆ คนสามารถท่ีจะมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ได้ พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไวแ้ละดิฉันก็เช่ือใน
ความหวงัน้ี ในฐานะครอบครัวพวกเรารักท่ีจะอยูร่่วมกนัและด าเนินไปดว้ยกนัในฐานะส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวท่ีขยายใหญ่มากข้ึนในฐานะลูกของพระเจา้ 

พระเจา้ไดเ้ปิดประตูในการรับใชใ้หแ้ก่ดิฉนัมากมายท าใหดิ้ฉนัรู้สึกวา่มีสันติสุขในหลายวิธี ใน
ระยะแรกของการท างาน พระองค์ทรงตรัสกบัดิฉันวา่ “คาเรน, เธอและฉนัไดติ้ดสนิทกนัอยูเ่สมอ, ถา้ 
เดฟ ไดจ้ากเธอไป เธอจะยงัคงติดสนิทกบัฉนัเหมือนเดิม หรือวา่เธอจะโกรธฉันและทิ้งฉันไป?” ดิฉัน
ร าลึกว่า Dave และบุคคลอ่ืนในชีวิตของดิฉันเป็น “ผูท่ี้พระเจา้ประทานมาให้” ไม่ใช่เป็น “ผูท่ี้ดิฉันได้
รับมา” และความสัมพนัธ์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของดิฉันตอ้งเป็นความสัมพนัธ์กบัพระเจา้เป็นอนัดบั
แรก แมแ้ต่ในความเศร้าโศกหรือภยนัตรายต่าง ๆ ดิฉันเช่ือว่าพระองค์มีชยัชนะอยู่เหนือส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
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พระองคท์รงเป็นสมอท่ีมัน่คงในความช่ืนชมยนิดีและการทดลองต่าง ๆ ของชีวติ ในระยะต่อมาของการ
ท างาน เพื่อนท่ีดิฉนัรักผูห้น่ึงไดบ้อกกบัดิฉันว่า การอธิษฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดในชีวิตของการเป็นแม่
ของเธอก็คือ “ขา้พระองคข์อยกลูก ๆ ทั้งหมดกลบัคืนให้แก่พระองค,์ พระบิดาเจา้ขา้” ไม่วา่ดิฉนัจะคิด
วา่ตนเองก าลงัอยูใ่นสถานท่ี “ปลอดภยั” หรือไม่ก็ตาม ดิฉนัขอขอบคุณพระเจา้ในการท่ีพระองคไ์ดท้รง
อนุญาตให้ดิฉนัไดม้าอยูท่ี่พื้นท่ีน้ี ในระยะหลงัของการท างาน ดิฉันไดถ้ามผูน้ าชาวกะเหร่ียงท่านหน่ึง 
ซ่ึงท่านเป็นนกักฎหมายและเป็นศิษยาภิบาล ดิฉนัอยากไดค้  าตอบวา่ ท่านอธิษฐานอยา่งไรในเวลาท่ีท่าน
ตกอยูใ่นภยนัตรายต่าง ๆ 

ท่านตอบดิฉนัวา่ ท่านไม่ไดอ้ธิษฐานส าหรับความปลอดภยั แต่อธิษฐานวา่ “ขา้พระองคข์ออยู่
ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อกระท าพระราชภารกิจของพระองค ์ไม่ใช่หนา้ท่ีของขา้
พระองค์ท่ีจะกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยั ขา้พระองค์ขอมีชีวิตอยู่ทุก ๆ วนัในโลกน้ีเพื่อพระองค์ ขา้
พระองค์หวงัท่ีจะไดย้ินพระองค์ตรัสว่า ขอแสดงความยินดี, ผูรั้บใช้ของฉนัท่ีสัตยซ่ื์อและท างานเป็น
อยา่งเตม็ก าลงั” 

ในการท างานรับใช้ชุมชนผูด้อ้ยโอกาส เรามุ่งการท างานไปท่ีพวกเด็ก ๆ โดยไดจ้ดัตั้งสโมสร
ช่ือวา่ “ชีวิตท่ีดี” (Good Life Club) เพื่อความมุ่งหมายในเร่ืองการมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงไดม้าจากขอ้พระ
ธรรมยอห์น 10:10 ซ่ึงพระเยซูตรัสวา่ “ขโมยนั้นยอ่มมาเพื่อจะลกัและฆ่าและท าลายเสียเราไดม้าเพื่อเขา
ทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์” น่ีคือพระสัญญาของพระเจา้ซ่ึงจะมีความหมายมากยิ่ง
แมจ้ะเผชิญกบัพวกขโมยผูซ่ึ้งมาเพื่อท่ีจะฆ่าและท าลาย ในการท างานของเรา เราไดพ้บผูค้นซ่ึงถูกกดข่ี
และเผชิญกบัวกิฤติการณ์ต่าง ๆ พวกเขาจะไดรั้บชีวติสมบูรณ์ไหม? ชีวิตซ่ึงมีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งมาก
ของพวกเขาไดส้อนและจุดประกายแก่ดิฉนัวา่ “ความเช่ือมัน่ในองคพ์ระเยซูคริสตท์  าให้พวกเขามีชีวิตท่ี
เป่ียมลน้ ถึงแมว้า่จะอยูใ่นสถานการณ์ของความกลวัและความยากล าบากสักเพียงใดก็ตาม” 

พวกเราไม่ได้ไปพร้อมกบัค าตอบ แต่ไปเพราะรู้ถึงอ านาจของความรักและความหวงั ดิฉัน
ก าลงัเสาะหาชีวิตท่ีสมบูรณ์น้ีอยา่งตั้งอกตั้งใจ เพื่อจะไดเ้ป็นพยานให้กบัผูท่ี้ไดพ้บ ดิฉันไดเ้รียนรู้มาก
ข้ึนจากผูค้นซ่ึงดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีส่ิงใดท่ีมีค่าเลยในสายตาโลก แต่พวกเขาร ่ ารวยในการมีความรัก
อย่างมากมายซ่ึงดิฉันปรารถนาท่ีจะเขา้ใจและรับการแบ่งปัน ดิฉันตอ้งการให้ลูก ๆ ได้รับส่ิงน้ีด้วย 
ขอขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพวกเราไดมี้ชีวิตอยูร่่วมกนัในฐานะครอบครัว ดว้ยความรักและความช่ืนชม
ยนิดี ท่ีพระองคไ์ดป้ระทานให ้ท าใหค้รอบครัวของดิฉนัเป็นครอบครัวท่ีมีชีวิตครบบริบูรณ์ 

ขอขอบคุณและขอพระเจา้สถิตอยูก่บัพวกท่าน 
Karen Ann Kubank 
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การอพยพของลูกไก่ป่า 

1 พฤษภาคม 2004 

เพื่อน ๆ ท่ีรัก 
ครอบครัวของเราขอขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับความรักและความเมตตาท่ีทรงประทานให ้

และขอขอบคุณพวกคุณทุก ๆ คนส าหรับการอธิษฐาน การช่วยเหลือ และการสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 
พวกเราดีใจเป็นอยา่งมากท่ีไดร่้วมงานกบัพวกคุณและหาโอกาสท่ีจะขอบคุณทุกท่านเป็นรายบุคคล ใน
บรรดาสรรพส่ิงซ่ึงเราก าลงัเรียนรู้และไดเ้รียนรู้อยา่งใหม่... พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์ออยูเ่สมอ ไม่วา่เราจะท า
อะไรหรือพยายามจะท าอะไรก็ตาม คร้ังหน่ึงหวัหนา้แพทยไ์ดถ้ามดิฉนัวา่ “คุณจะรู้สึกเสียใจบา้งไหมถา้
คุณไม่สามารถท างานกบัเราซ่ึงเป็นชาวกะเหร่ียง” เม่ือดิฉนัตอบวา่ “ใช่ แน่นอน เพราะวา่น่ีคืองานของ
เรา” หัวหน้าแพทยด์งักล่าวก็ได้บอกดิฉันว่า “คุณไม่ควรจะเสียใจเพราะว่าคุณไม่ได้ท างานกบัชาว
กะเหร่ียงหรือคนเช้ือสายอ่ืนของพม่า แต่คุณท างานกบัพระเจา้และพระองคจ์ะสามารถจะใชคุ้ณ ณ. ท่ีใด
ก็ได้” ค  าพูดท่ีชาญฉลาดเหล่าน้ีเตือนความจ าว่าท าไมเรามาท่ีน่ีและผูใ้ดคือผู ้ท่ีเราสมควรเช่ือฟัง 
นอกจากน้ียงัเป็นการย  ้าเตือนดิฉนัดว้ยวา่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเราสามารถท าไดคื้อการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งเรากบัพระเจา้และผูอ่ื้นเราจะยงัคงท างานใหค้วามช่วยเหลือแก่ชาวพม่าผูด้อ้ยโอกาส รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและการส่งทีมงานบรรเทาทุกข์ออกไปให้ความช่วยเหลือแก่ผูค้น ประสานงานกบัคนทุกเช้ือ
ชาติเพื่อความเป็นเอกภาพจดัวนัอธิษฐานทัว่โลกส าหรับชาวพม่า และให้การสนบัสนุนการจดัสร้าง
หอพกันกัเรียนส าหรับชาววา้และกะเหร่ียง จดัสร้างคลีนิค ส่งเสริมผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมผูน้ าเยาวชน ในระหวา่งการปฏิบติัหน้าท่ี 3 เดือนท่ีรัฐกะเหร่ียง เราไดช่้วยฝึกทีมงานบรรเทา
ทุกขรุ่์นใหม่จ  านวน 11 คน และไดใ้หอ้อกไปเคียงขา้งกบัทีมงานในขณะท่ีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนเป็นจ านวนมากกว่า 5,000 คนซ่ึงหลบหนีการโจมตีของกองทหาร คาเร็นและลูกสาวได้
เดินเขา้ไปในหมู่บา้นซ่ึงยงัไม่เคยถูกโจมตีเพื่อเยี่ยมเยียนโรงเรียนและจดัสร้างสโมสรชีวิตท่ีดี (Good 
Life Club) ในความส าเร็จของเร่ืองน้ี ตอ้งขอยกย่องเพื่อน ๆ ชาวบา้นซ่ึงไดช่้วยให้งานลุล่วงไปดว้ยดี 
คุณเอม่ี ดาวิลสัน (Amy Davisson) ผูอ้  านวยการและผูป้ระสานงานโครงการ, คุณมาร์ซิ แฮย ์(Marci 
Haigh) ผูช่้วยของคุณเอม่ี ซ่ึงรับผิดชอบงานเกือบทุกอย่าง ดร.มิล แวนเดล ฮ้อลท์เต้ (Dr. Michel 
Vandenhautte) และครอบครัว ซ่ึงเป็นนายพลผูท้  าการผ่าตดั, ดร.อลิสัน (Dr.Allison), คุณลอร่ี ดอสัน 
(Laurie Dawson) และผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ทั้งหมดซ่ึงรวมทั้ง ครอบครัวพอทเตอร์ (Potter families), คุณ
จอห์น จี. (John G.), คุณจอห์น เอ็ม. (John M.), และคุณอเล็กซ์ ร็อดเจอร์ (Alex Rodgers) ผูซ่ึ้งช่วยใน
เร่ืองการบริหารงาน ตลอดจนคนไขทุ้ก ๆ คนท่ีเราพามารักษาตวั เราขอบคุณพระเจา้ส าหรับบุคคล
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เหล่าน้ีทุก ๆ คนและพวกคุณ ส าหรับความรัก ความสัตยซ่ื์อ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีไดม้อบให้แก่
ผูค้นท่ีน่ี ขณะท่ีพวกเราก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาสอยูน่ั้น ซาเฮล (Sahale) ลูก
สาวของดิฉนัไดร้้องบทเพลงท่ีมีเน้ือร้องมาจากพระคมัภีร์กาลาเทีย 6:9 ซ่ึงเป็นพระวจนะท่ีส าคญัมาก
ส าหรับดิฉนัในปีน้ี โดยมีเน้ือร้องวา่ “อยา่ให้เราเม่ือยลา้ในการท าดี เพราะวา่ถา้เราไม่ทอ้ใจแลว้ เราก็จะ
เก่ียวเก็บในเวลาอนัสมควร” 

ขอพระเจา้อวยพรแก่ทุกท่านและเสริมก าลงัจิตใจพวกเราทุกคน 
ดว้ยความรัก 
เดวดิ, คาเร็น, ซาเฮลและซูซาน ยแูบง็ค ์
(David, Karen, Suhale and Suuzanne Eubank) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 299 กรกฎาคม – สิงหาคม 

2004, หนา้ 28-32. 


