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สรรเสริญพระเจ้า เพราะบรรดาพระราชกจิอนัมพีระคุณ 
จิตใจของขา้เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจา้ 

และทั้งส้ินท่ีอยูภ่ายในขา้ จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธ์ิของพระองค ์
จิตใจของขา้เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจา้ 

และอยา่ลืมพระราชกิจอนัมีพระคุณทั้งส้ินของพระองค ์
ผูท้รงอภยัความบาปผดิทั้งส้ินของท่าน 

ผูท้รงรักษาโรคทั้งส้ินของท่าน 
ผูท้รงไถ่ชีวติของท่านมาจากปากแดนผูต้าย 

ผูท้รงสวมความรักมัน่คงและพระกรุณาใหท้่าน 
ผูท้รงใหท้่านอ่ิมดว้ยของดี ตลอดชีวติของท่าน 

วยัหนุ่มของท่านจึงกลบัคืนมาใหม่อยา่งวยันกอินทรี 
สดุดี 103:1-5 
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วนิดา  สุวจัฉราภินันท์ 

 

 

 

 

จัดท า 

โดยสถาบนัพระคริสตธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น 



 4 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1996 
จ านวน 3,000 เล่ม 
(สงวนลิขสิทธ์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพท่ี์ หจก.ขอนแก่นการพิมพ ์
64-66 ถ.ร่ืนรมย ์อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทร.221938, 220128 



 5 

ค าอุทศิ 
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับหนงัสือ เพราะรักดว้ยพระคุณ ส าเร็จไดด้ว้ยพระคุณของพระองค ์

โดยการทรงน าใหข้า้พเจา้มารับใชใ้นภาคอีสาน ขอบคุณบุคลเหล่าน้ีท่ีท่านมีส่วนความส าเร็จและความ
สมบูรณ์ของหนงัสือเล่มน้ี โดยเฉพาะศาสนาจารยว์ชิาญ เฮอร์ร่ิง ท่ีหนุนใจใหข้า้พเจา้ไดเ้รียบเรียงและ
เป็นก าลงัใจมาตลอดรวมทั้งศาสนาจารยเ์ก่งฮั้ว แซ่เอง็ อาจารยท์องหล่อ วงศก์ าชยั และรอง
ศาสตราจารยสุ์จิตรา ล้ิมอ านวยลาภ 

คุณพชัรี วชิรเดชวงศ ์ พร้อมดว้ยอาจารยว์ศิน เฉิดพนัธ์ุ ใหค้  าปรึกษาดา้นภาษาไทย โดยมีรอง
ศาสตราจารยสุ์จิตรา ล้ิมอ านวยลาภ เป็นผูต้รวจทาน 

ขอพระเกียรติ ไอศวรรยานุภาพ จงมีแด่พระเจา้ผูสู้งสุด และผูอ่้านไดรั้บพระพรอยา่งเป่ียมลน้ 
วนิดา  สุวจัฉราภินันท์ 
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ค านิยม 

ของศาสนาจารย์วชิาญ เฮอร์ร่ิง* 
ผูบุ้กเบิก ใหก้ าลงัใจ ความถ่อมใจ อธัยาศยัดี เพื่อนท่ีดี เช่ือฟัง พดูความจริงดว้ยความรัก ผู ้

อาวโุสท่ีน่านบัถือ ขา้พเจา้เห็นวา่ค าเหล่าน้ีตรงกบับุคลิกของท่าน “ศาสนาจารยว์นิดา สุวจัฉราภินนัท์” 
ค  าพยานชีวติส่วนตวัของคริสเตียนควรใหผู้อ่้านเห็นถึงพระวจนะของพระเจา้วา่ทนัสมยัเสมอ ชีวติของ
ท่านศาสนาจารยว์นิดาเป็นค าพยานแบบนั้นจริง ๆ เราเห็นตวัอยา่งเร่ืองพระคุณของพระเจา้ การพิทกัษ์
รักษาของพระองค ์ การเล้ียงดูอยา่งอศัจรรย ์ การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ ความส าคญัของการถวายสิบลด 
การสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้ การรอคอยพระองค ์และการทรงน าของพระเจา้โดยพระวจนะของพระองค ์
ผา่นทางชีวติของท่านคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

เร่ืองชีวติของเพื่อนร่วมงานของขา้พเจา้คือท่านศาสนาจารยว์นิดา เป็นเร่ืองท่ีใหก้ าลงัใจมากแก่
ผูอ่้าน ซ่ึงยากนกัส าหรับผูท่ี้ไดอ่้านจะวางหนงัสือเล่มน้ีลงได ้ แทจ้ริงแลว้ขา้พเจา้ช่ืนชอบเร่ืองชีวิตของ
ศาสนาจารยว์นิดามาก จนกระทัง่ไดเ้ล่าใหค้ริสตจกัรหลายแห่งท่ีอเมริกาฟัง พี่นอ้งในคริสตจกัรทุกแห่ง
ลว้นแต่ไดรั้บพระพรและค าหนุนใจผา่นทางชีวติของท่าน เหตุฉะนั้น จึงกล่าวไดว้า่ พระพรจากชีวิตของ
ท่านแผก่วา้งออกไปทัว่โลก โดยเฉพาะในภาคอีสานเม่ือเราออกเดินทางไปดว้ยกนั ไดพ้บศิษยข์องท่าน
จากคริสตจกัรจีนขอนแก่น บา้นไผ ่ โคราช ยโสธร ศูนยศึ์กษาพระคริสตธรรมกลาง (C.B.T) และ
โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (B.I.T) บ่อย ๆ เม่ือเป็นเช่นนั้น จึงท าใหข้า้พเจา้มีความรู้สึกวา่มี
ศิษยแ์ละเพื่อนของศาสนาจารยว์นิดา อีกมากมายท่ีขา้พเจา้ยงัไม่พบ 

ขา้พเจา้สามารถกล่าวอยา่งมัน่ใจวา่พระเจา้ใชท้่านศาสนาจารยว์นิดา เป็นพิเศษในการเร่ิมตน้
สถาบนัพระคริสตธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (N.B.C) ใหม่ ขา้พเจา้ขอเพิ่มรายละเอียดในเร่ืองน้ี 
เม่ือตอนแรกท่ีศาสนาจารยว์นิดาปฏิเสธจะสอนท่ีสถาบนัฯ เม่ือเดือนสิงหาคม 1991 ขา้พเจา้เชิญท่าน
เป็นอาจารยป์ระจ าสถาบนัฯ เวลานั้น ศาสนาจารยว์นิดา ปฏิเสธอยา่งส้ินเชิงในทนัทีเลย ถึงแมมี้การ
ปฏิเสธเช่นนั้นแลว้ ในใจของขา้พเจา้ยงัมีความปรารถนาท่ีจะใหศ้าสนาจารยว์นิดาเป็นเพื่อนร่วมงาน
ของขา้พเจา้ 

ต่อมาเม่ือเดือนตุลาคมปีเดียวกนั พระเจา้เคล่ือนไหวอยา่งอศัจรรย ์ โดยวนัหน่ึงขา้พเจา้และ
อาจารยเ์อง็ เก่งฮั้ว ก าลงัรับประทานอาหารดว้ยกนัท่ีโรงแรมแก่นอินน์ซ่ึงตรงขา้มกบัสถาบนัฯ ในขณะ
ท่ีขา้พเจา้รับประทานขนมจีบ และระบายความผดิหวงัท่ีศาสนาจารยว์นิดา ท่านปฏิเสธขา้พเจา้เม่ือสอง
เดือนก่อนให้อาจารยเ์อง็ฟัง ตั้งแต่วนันั้นขา้พเจา้ไม่ไดติ้ดต่อศาสนาจารยว์นิดาอีกเลย และไดย้นิข่าววา่
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ท่านไปอเมริกาแลว้ เวลานั้นอาจารยเ์อง็บอกขา้พเจา้วา่ “ท าไมวชิาญไม่เชิญเขาอีกคร้ังหน่ึง โดยส่ง
โทรสารไปยงัคุณฟิลิป ลี ท่ีฮ่องกง” ขา้พเจา้รับปากวา่จะท าอยา่งนั้นแน่นอน 

วนัรุ่งข้ึนขา้พเจา้เตรียมโทรสารและส่งไปท่ีฮ่องกง ขอบคุณพระเจา้ท่ีการอศัจรรยเ์กิดข้ึน 
ในขณะท่ีโทรสารของขา้พเจา้ก าลงัออกมาจากเคร่ืองท่ีอยูใ่นส านกังานของคุณฟิลิป ลี เวลานั้นเอง
ศาสนาจารยว์นิดาไดก้ าลงัเขา้มาอาคารส านกังานของคุณฟิลป ลี และข้ึนลิฟท ์ เพราะศาสนาจารยว์นิดา 
คิดจะแวะฮ่องกงเม่ือกลบัจากอเมริกา (เวลานั้นขา้พเจา้ไม่รู้เลยวา่ศาสนาจารยว์นิดาท่านอยูท่ี่นัน่) เม่ือ
ศาสนาจารยว์นิดา กา้วออกจากลิฟทแ์ละเดินเขา้ไปส านกังานของคุณฟิลิป ลี เขายืน่โทรสารจากขา้พเจา้
และบอกวา่ “อาจารยค์วรตอบรับเป็นเพื่อนร่วมงานของวิชาญ” เวลานั้นเองศาสนาจารยว์นิดา ตระหนกั
วา่พระเจา้ก าลงัเรียกไปรับใชต่้อในภาคอีสาน จึงเปล่ียนใจและตอบรับ สรรเสริญพระเจา้เหมือนท่ี
ศาสนาจารยว์นิดากล่าวไวใ้นค าพยาน เพราะรักดว้ยพระคุณ พระเจา้เตรียมท่านมานานแลว้ เพื่อจะมี
ส่วนส าคญัท่ีสถาบนั N.B.C. ชีวติของท่านเป็นพระพรมากมาย ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีการทดลองต่าง ๆ ท่ี
หนกัมากและอนัตรายหลายคร้ังเช่นเกือบตายในบ่อน ้า ไม่ไดมี้ชยัเหนือท่าน 

ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคมี์แผนการท่ีดีเลิศประเสริฐส าหรับชีวติของศาสนาจารยว์นิดา และ
ท่านไดเ้ช่ือฟังพระเจา้จริง ๆ พระเจา้ไดรั้บเกียรติอยา่งสูงผา่นชีวติของท่าน อาเมน 

*มิชชนันารีสยามมิชชัน่ 
*ผูอ้  านวยการสถาบนัพระคริสตธรรม  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ค านิยม 

ของศาสนาจารย์เก่งฮ้ัว แซ่เอง็* 
ศาสนาจารยว์นิดา สุวจัฉราภินนัท ์ เป็นผูร่้วมงานของ C.M.A. Hong Kong Mission มาหลายปี

แลว้ ท่านเป็นคนไทย เม่ือ 19 ปีก่อน ท่านเป็นอาจารยฝ่์ายปกครองนกัเรียนหญิงท่ีโรงเรียนพระคริสต
ธรรม C.M.A. Hong Kong พระเจา้ทรงน าท่านกลบัมาท่ีเมืองไทย ท่านสัตยซ่ื์อในการรับใชพ้ระเจา้ท่ี
ภาคอีสานตลอดมาจนกระทัง่เกษียณอาย ุ บดัน้ีท่านไดเ้ขียนประสบการณ์ในการรับใชข้องท่าน ขอให้
พระนามของพระเจา้ไดรั้บพระเกียรติ และขอใหท้่านผูอ่้านไดรั้บประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณ 

ขา้พเจา้รู้จกัศาสนาจารยว์นิดา เม่ือประมาณ 28 ปีมาแลว้ คร้ังแรกท่ีพบท่านนั้น ท่านก าลงัจะ
เดินทางจากฮ่องกงไปศึกษาเพิ่มเติมท่ีสหรัฐอเมริกา ท่านไดแ้บ่งปันการเดินทางของท่าน และขอให้
อธิษฐานเผื่อในขณะร่วมกลุ่มสามคัคีธรรมกบัเรา ถึงแมว้า่ไดพ้บกนัในช่วงเวลาอนัสั้นและนานมาแลว้ 
แต่เหตุการณ์เหล่าน้ียงัชดัเจนในความทรงจ าของขา้พเจา้ตลอดมา ในเวลานั้นขา้พเจา้ไม่ไดคิ้ดเลยวา่เรา 
(ขา้พเจา้กบัภรรยา) จะไดมี้โอกาสเป็นมิชชนันารีในเมืองไทย และร่วมรับใชก้บัท่านเป็นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี 

เม่ือขา้พเจา้กบัภรรยาเดินทางมาเมืองไทยในคร้ังแรก ท่านไดม้ารับเราท่ีสนามบิน พาเราไปหาท่ี
พกั แนะน าใหรู้้จกัสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ ไปรษณีย ์ ฯลฯ และพาเราไป
เปิดบญัชีเงินฝากท่ีธนาคาร พาเราไปสมคัรเรียนภาษาท่ีโรงเรียนฝึกภาษา ถึงแมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่
ยุง่ยาก แต่เพราะเราเพิ่งมาถึงเมืองไทย ไม่รู้ภาษาไทย ก็เปรียบเสมือนคนใบหู้หนวกตาบอด ถา้ไม่มี
ศาสนาจารยว์นิดาช่วยช้ีแนะ เช่ือวา่การใชชี้วติท่ีเมืองไทยในเบ้ืองตน้ก็จะล าบากมากกวา่น้ี ตอนท่ีเรา
เรียนภาษาจบแลว้ ไปรับใชพ้ระเจา้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ภาคอีสาน ขณะนั้น ศาสนาจารยว์นิดา ก็อยูท่ี่
ขอนแก่น ภาษาไทยของเราแค่ระดบัประถม 4 พดูไดแ้ต่ฟังไม่เขา้ใจ เพราะวา่มีศพัทแ์ละค าแสลงหลาย
ค าท่ียงัไม่เขา้ใจเพราะไม่มีอยูใ่นบทเรียน แต่เพราะวา่มีศาสนาจารยว์นิดาอยูด่ว้ย ไม่วา่ในการประชุม
หรือการเยีย่มเยยีน ก็สะดวกมากข้ึน บางทีก็ช่วยแปลใหเ้รา และเม่ือเราเสนอโครงการใหม่ แมว้า่ส่ิงท่ีเรา
เสนอส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของชาวฮ่องกงแต่ท่านก็กลา้เส่ียงท่ีจะท า ผลสุดทา้ยกส็ าเร็จ จึงท าใหเ้รามี
ความเช่ือมัน่มากข้ึน บางอยา่งท่ีเราเสนอ หลงัจากปรึกษากนัแลว้ ท่านใหค้วามเห็นวา่เป็นไปไม่ได ้เราก็
ไม่ตอ้งเส่ียงท่ีจะท า ท าใหค้วามผดิพลาดลดนอ้ยลง ถา้เรามีอะไรท่ีไม่เขา้ใจ ก็ปรึกษาท่านได ้ ก็ตอ้ง
ขอขอบคุณท่าน ณ โอกาสน้ีดว้ย และหวงัวา่อยูใ่นคริสตจกัรและในงานของมิชชัน่ จะมีผูอ้าวโุสท่ียนิดี
หนุนใจคนรุ่นหลงั ช้ีแนะ ช่วยเหลือ ใหก้า้วหนา้ต่อไป 
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ศาสนาจารยว์นิดาเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเราหลายดา้น ท่านมีโอกาสท่ีจะอยูส่หรัฐอเมริกา มี
โอกาสท่ีจะรับใชท่ี้ฮ่องกง แต่พระเจา้ส าแดงใหท้่านเห็นถึงความตอ้งการของเมืองไทย ท่านก็ไม่ได้
ปฏิเสธ เตรียมเดินทางกลบัเมืองไทยไปถึงภาคอีสานท่ีไม่เคยไป และยนิดีรับใชพ้ระเจา้ถึง 19 ปี ท่านเคย
ประสบปัญหาครอบครัว ท่านไม่จมอยูใ่นความทุกขแ์ต่ท่านสามารถลุกข้ึนได ้ และเอาชนะบาดแผลนั้น 
ลุกข้ึนรับใชพ้ระเจา้ ท าให้เป็นพระพรของหลาย ๆ คน 

ท่ีภาคอีสานมีสถานนมสัการ 8 แห่งในจ านวนน้ี มีคริสตจกัร 3 แห่งท่ีท่านเป็นผูบุ้กเบิกก่อตั้ง 
คือ คริสตจกัรจีนขอนแก่น คริสตจกัรบา้นไผ ่ และคริสตจกัรจีนยโสธร ท่านเป็นผูอ้อกไปขอการ
สนบัสนุน เป็นผูค้วบคุมการก่อสร้างเยีย่มเยยีนสมาชิก ประกาศพระกิตติคุณ การทุ่มเทแรงใจและกาย
ในการรับใชข้องท่านไม่มีใครลบลา้งได ้ ถึงแมว้า่ท่านรับใชใ้นแต่ละคริสตจกัรเพียง 3-4 ปี อยา่งนอ้ยก็
เป็นการเร่ิมตน้ใหผู้รั้บใชข้ะมกัเขมน้ในการบุกเบิกต่อไป คริสตจกัรจีนขอนแก่นเป็นคริสตจกัรท่ีเล้ียงดู
ตนเองไดแ้ลว้ มีความกา้วหนา้มากพอท่ีจะบุกเบิกคริสตจกัรลูกในการประกาศต่อไป ขณะน้ีมีอาจารย์
นิพนธ์ เหลืองเงิน เป็นผูเ้ล้ียงคริสตจกัรบา้นไผ ่ มีอาจารยสุ์รพงษแ์ละภรรยา ร่วมดูแลอยา่งขยนัขนัแขง็
นบั 10 ปี คริสตจกัรก็เล้ียงตนเองได ้และมีคริสตจกัรลูกอีก 1 แห่ง ส่วนคริสตจกัรจีน ยโสธร มีอาจารย์
ลุย และภรรยารับใชอ้ยู ่ ก็ยงัพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อใหง้านขยาย นอกจากน้ีศาสนาจารยว์นิดา ยงั
เป็นแบบอยา่งท่ีดี คือ เม่ือท่านรู้สึกวา่ตนเองมีขอ้ผดิพลาด ท่านก็ยนิดีขอโทษและรับผิด 

ชีวติท่ีถวายใหก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคก์็จะทรงใชแ้ละเพิ่มพระพรบางทีก็จะเกิดผลอยา่งท่ี
มนุษยค์าดคิดไม่ถึง เปรียบเสมือนกบัเด็กชายคนนั้นท่ีถวายขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา 2 ตวั โดยการ
อธิษฐานและอวยพระพรของพระเยซูเจา้ ทรงเล้ียง 5,000 คน (นบัเฉพาะผูช้าย) ให้อ่ิม น่ีเป็นส่ิงท่ีเด็กคน
นั้นคาดไม่ถึง การถวายกายและใจใหพ้ระเจา้ใชก้็มีประสบการณ์เช่นน้ีเสมอ ศาสนาจารยว์นิดาก็ไม่
นอกเหนือกฏเกณฑน้ี์ จึงหวงัวา่ท่านผูอ่้านก็จะไดเ้ป็นท่านหน่ึงในนั้น 

*มิชชนันารี จากฮ่องกง 
*เคยเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรจีนขอนแก่น 
*หวัหนา้คณะ CCMA. 
*ท่ีปรึกษาคริสตจกัรจีนขอนแก่น 
*ศิษยาภิบาลคริสตจกัรจีนกาฬสินธ์ุ 
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ค านิยม 

ของอาจารย์ทองหล่อ วงศ์ก าชัย* 
“เพราะรักดว้ยพระคุณ” หนงัสือชีวประวติัของศาสนาจารยว์นิดาเล่มน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น

พระคุณความรักของพระเจา้ตรงตามช่ือหนงัสือเป็นอยา่งยิง่ ชีวติและการรับใชข้องอาจารยท่ี์เคยสัมผสั
มานั้นก็เป็นแบบอยา่งและการหนุนใจแก่ขา้พเจา้เป็นอยา่งมาก เม่ือไดอ่้านหนงัสือน้ีและรู้เร่ืองของ
อาจารยม์ากยิง่ข้ึน ก็ยิง่ประทบัใจและไดรั้บการหนุนใจมากข้ึน ขา้พเจา้เช่ือวา่ผูอ่้านท่านอ่ืน ๆ ก็คงจะคิด
เหมือนขา้พเจา้ 

แมว้า่ท่านอาจารยจ์ะเผชิญมรสุมชีวติครอบครัวอยา่งหนกัหน่วงซ่ึงท่านไม่ไดเ้ป็นผูมี้ส่วนก่อ
ข้ึน ท่านไม่เพียงแต่ไม่ไดล้ม้ลงในความเช่ือ ทอ้แท ้ ละทิ้ง การรับใช ้ หรือพยายามหนีเหตุการณ์ไปให้
ไกลท่ีสุด แต่ท่านยงัคงด าเนินต่อไปในความเช่ือ ยงัคงยนืหยดัในการรับใชพ้ระเจา้ตามหนทางท่ีทรง
น าพา และสุดทา้ยยอมเช่ือฟังพระองคก์ลบัมารับใชใ้นภาคอีสานของประเทศไทย โดยไม่ตอ้งเกรงกลวั
ความยากล าบากหรือการอาจถูกนินทาวา่ร้าย ในท่ีสุดชีวีตของท่านก็ไดเ้ป็นพระพรในการน าคนจ านวน
มากหลาย มารับความรอดและก่อตั้งคริสตจกัรหลายแห่งในภาคอีสาน ในช่วงเวลาท่ีท่านมีอายุ
ค่อนขา้งมากแลว้ 

แต่ทั้งหมดน้ีท่านก็ไดส้ะทอ้นออกมาในหนงัสือตั้งแต่ช่ือเร่ืองไปจนถึงเน้ือหาต่าง ๆ วา่ ลว้นแต่
เน่ืองมาจากความรักและพระคุณของพระเจา้ ตั้งแต่เล็กจนโต ตั้งแต่การเรียนพระคมัภีร์จนการรับใช ้
ลว้นแต่มีพระคุณความรักของพระเจา้อยูเ่บ้ืองหลงั ไม่เพียงในความสุขแต่ในความทุกขแ์ละความ
ยากล าบาก ท่านก็ไดพ้บเห็นพระคุณความรักของพระเจา้อยูเ่สมอ 

ชีวติของอาจารยจึ์งเป็นค าพยานและหนงัสือท่ียืนยนัถึงพระคุณและความรักอนัพอเพียงในทุก
สถานการณ์ของพระเจา้ส าหรับเราทั้งหลาย ฉะนั้นขอใหส้ง่าราศีและพระเกียรติมีแด่พระองคผ์ูท้รง
สมควรรับการสรรเสริญแต่เพียงผูเ้ดียว และขอพระองคท์รงใชห้นงัสือเล่มน้ีก่อเกิดประโยชน์แก่พี่
นอ้งคริสเตียนและคริสตจกัรในประเทศไทย 

*เคยเป็นเลขาธิการ สมาคมนกัศึกษาคริสเตียนไทย 
*กรรมการร่วมของคณะกรรมการสรรหามิชชนันารีไทย 
*มคันายกคริสตจกัรบา้นสวน 
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ค านิยม 

ของรองศาสตราจารย์สุจิตรา ลิม้อ านวยลาภ* 
“เพราะรักดว้ยพระคุณ” เป็นหนงัสือท่ีทรงคุณค่าเล่มหน่ึงของชาวคริสเตียนในการท่ีจะด าเนิน

ชีวติรับใชพ้ระเจา้ ไม่เพียงแต่เป็นชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งของมิชชนันารีในการรับใชเ้ท่านั้น แต่ยงัเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของคริสเตียนทัว่ไป ในการท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีแสวงหาน ้าพระทยัพระเจา้ ชีวติท่ีสัตยซ่ื์อ 
และย  าเกรงพระเจา้ จะเห็นไดว้า่พระเจา้ทรงเล้ียงดูชีวิตของอาจารยว์นิดา เป็นอยา่งดี 

กวา่ 30 ปี ในการรับใชพ้ระเจา้ของอาจารยว์นิดา ไดเ้ห็นถึงพระคุณของพระเจา้มากมาย 
โดยเฉพาะชีวติการรับใชท่ี้ภาคอีสาน อาจารยไ์ดเ้ป็นผูบุ้กเบิกคริสตจกัรจีนขอนแก่น บา้นไผ ่ ยโสธร 
และอีกหลายคริสตจกัรในเครือ CCMA ท่ีมิชชนันารีคนอ่ืนมาสานงานต่อ ไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับ
มิชชนันารีท่ีเป็นผูห้ญิงคนเดียวมาท าเช่นน้ี ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสใกลชิ้ดกบัอาจารยว์นิดาในช่วง 10 ปี 
ก่อนท่ีอาจารยจ์ะเกษียณอายุ ไดเ้ห็นแบบอยา่งการด าเนินชีวติของอาจารยใ์นการรับใชท่ี้ไม่รู้จกัเหน็ด
เหน่ือย แมว้า่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแขง็แรง แต่อาจารยไ์ม่เคยแสดงใหเ้ห็น ยงัคงสอนนกัศึกษา เยีย่ม
เยยีนสมาชิก และเทศนา แบ่งปันพระวจนะธรรมตามคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่ในขอนแก่นและต่างจงัหวดั  

ขอพระเจา้อวยพระพรชีวติการรับใชข้องอาจารย  ์
*อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
*ประธานคณะกรรมการคริสตจกัรจีนขอนแก่น 
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บทน า 

ขอพระเยซูประทานความรักแก่ขา้ เม่ือคุกเขาอธิษฐานทูลพระบิดา 
ขอใหรั้กมากกวา่ก่อน มากมาย จนกลายเป็นพร รักพระเยซู รักมากกวา่ก่อน 
เม่ือก่อนขา้ปรารถนาส่ิงของโลกน้ี แต่มาบดัน้ีขา้ขอเลิกรักโลกีย ์
เด๋ียวน้ีขา้ขออธิษฐาน รักพระองค ์รักกวา่ก่อน 
ขอรักมากข้ึน จนกลายเป็นพร ขา้จะร้องเพลงสรรเสริญ ตราบเท่าวาย ปราณ 
เพราะขา้ไวใ้จพระองค ์ทรงรับวญิญาณ เช่ือวา่จะทรงอวยพร 
เพราะรักมากกวา่แต่ก่อน รักพระเยซู รักมากกวา่ก่อน อาเมน. 
ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นบทเพลงท่ีขา้พเจา้ชอบมาก เป็นเพลงท่ียงัคงดงักึกกอ้งอยูใ่นใจของ

ขา้พเจา้เสมอมา ตั้งแต่อาย ุ26 ปี จนกระทัง่วนัน้ี อาย ุ60 ปี 
เม่ือขา้พเจา้อาย ุ26 ปี ขา้พเจา้ตอ้งประสบปัญหาชีวิตครอบครัว ขา้พเจา้ไดไ้ปนมสัการพระเจา้ท่ี

คริสตจกัรสะพานเหลือง ในวนันั้นอาจารยเ์จา้ช่ือกวง เป็นผูเ้ทศนา และไดย้นิเสียงเพลงขา้งตน้ ท าให้
ขา้พเจา้ลุกข้ึนเดินออกจากท่ีนัง่ (ซ่ึงอยูช่ั้นท่ีสาม) ไปหนา้เวที เพื่อถวายตวัอีกคร้ังหน่ึง 

ขา้พเจา้ชอบใจค าวา่ การหมุนเวยีนผลิตใหม่(Recycle) มาก เพราะขยะเม่ือ “Recycle” แลว้ ก็
ใชไ้ดอี้ก ชีวติของขา้พเจา้ก็เหมือนกบัท่ีพระเจา้ยอมให้เวลาในการ “Recycle” แลว้ก็กลบัมาใชไ้ดอี้ก 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีมีความอดทนต่อชีวติของขา้พเจา้ ให้โอกาส ใหบ้ทเรียน ถึงแมว้า่คร้ังหน่ึงในชีวติของ
ขา้พเจา้จะสอบตก แต่ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมตน้ชีวิตใหม่กบัพระเจา้ 

ฉะนั้น ขอใหค้  าพยานต่อไปน้ีเป็นท่ีถวายเกียรติแด่พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 
ฉนัใดก็ดี เม่ือท่านทั้งหลายไดก้ระท าส่ิงสารพดั ซ่ึงเราบญัชาไวแ้ก่ท่านนั้น ก็จงพูดดว้ยวา่ 

“ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นบ่าวท่ีไม่มีบุญคุณต่อนาย ขา้พเจา้ไดก้ระท าตามหนา้ท่ีซ่ึงขา้พเจา้ควรกระท า
เท่านั้น” ลูกา 17:10 
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รอยแผลเป็นน าพรสู่ครอบครัว 

คุณทวดและคุณปู่ ของขา้พเจา้เป็นครอบครัวท่ียากจน อยูใ่นประเทศจีนมณฑลกวางตุง้ ต าบล
แตจ๋ิ้ว (เต่ียองั) เม่ือคุณปู่ ของขา้พเจา้ยงัเป็นเด็ก มีคนบอกกบัคุณปู่ วา่ “อาต๋ี ! ถา้อาต๋ีใชป้ากไปคาบ
กระบุงขา้วแลว้ยกข้ึนมาไดจ้ะเห็นเงิน 1 เหรียญ” ดว้ยความไร้เดียงสาและตอ้งการจะไดเ้งินตามประสา
เด็ก คุณปู่ จึงใชป้ากคาบกระบุงท่ีเตม็ไปดว้ยขา้วนั้น ผลก็คือ เส้นเอน็และกลา้มเน้ือล าคอขาดหมด คุณ
ทวดไม่มีเงินท่ีจะรักษาคุณปู่  จึงออกจากบา้นขอทานชาวบา้นแถวนั้นตลอดทางจนกระทัง่ไปถึงซวัเถา 
พบโรงพยาบาลของคริสเตียนท่ีซวัถวั (ซวัเถา้ฮกอิมอุยอ่ี) ทางโรงพยาบาลรับอาสารักษาคุณปู่  พร้อมทั้ง
ประกาศพระกิตติคุณใหคุ้ณปู่ และคุณทวด ขอบคุณพระเจา้ท่ีคุณปู่ ไดรั้บการรักษาจนหาย ทั้งทางกาย 
และทางจิตใจ (คือไดรั้บเช่ือ ไดรั้บพระผูช่้วยให้รอด) ถึงแมว้า่คุณปู่ จะหายเป็นปกติ แต่ล าคอของคุณปู่ ก็
เตม็ไปดว้ยรอยแผลเป็น ขอบคุณพระเจา้เพราะแผลเป็นเหล่าน้ีน าพระพรมาสู่ครอบครัวของขา้พเจา้ น่ี
แหละคือสาเหตุท่ีครอบครัวของขา้พเจา้ไดพ้บพระเจา้ท่ีเท่ียงแท ้

ต่อมา คุณปู่ พร้อมดว้ยคุณพ่อคุณแม่ของขา้พเจา้ ไดเ้ดินทางมาท ามาหากินท่ีเมืองไทย เพราะ
สมยันั้นคนจีนท่ีนัง่เรือมาจากเมืองจีน พอข้ึนฝ่ังเมืองไทย รัฐบาลไทยจะแจกเงินใหค้นละ 2 บาท เพื่อ
เป็นทุนคา้ขายในเมืองไทย ขณะนั้น คุณพอ่อาย ุ 17 ปี คุณแม่อาย ุ 16 ปี ไดค้า้ขายท่ีจงัหวดัอุตรดิตถ ์
ขา้พเจา้มีพี่สาว 4 คน พี่ชาย 2 คน คุณพอ่คุณแม่ส่งพี่สาวพี่ชายทั้งหมดไปเรียนหนงัสือท่ีเมืองจีน เหลือ
เพียงขา้พเจา้คนเดียวซ่ึงเร่ิมจะลืมตาดูโลก จึงเป็นแกว้ตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ กิจการคา้ทางบา้นของ
ขา้พเจา้ขายผา้ รับตดัเยบ็เส้ือผา้และขายเคร่ืองส าอาง ทุกคร้ังท่ีมีผา้ใหม่ คุณแม่ก็ให้ช่างตดัชุดใหม่ให้
ขา้พเจา้ ท าใหข้า้พเจา้ไดเ้ส้ือผา้ใหม่บ่อย ๆ จึงเป็นเด็กท่ีหลงตวัเอง หลงัจากท่ีพี่ ๆ กลบัมาจากเมืองจีน 
ขา้พเจา้ก็ชอบท่ีจะขบัไล่พี่ ๆ ออกจากบา้น ให้เหตุผลวา่บา้นหลงัน้ีเป็นของขา้พเจา้ไม่ใช่ของพี่ ๆ 

ตอนท่ีขา้พเจา้เป็นเด็กนั้น บา้นของคุณพ่อคุณแม่อยูริ่มแม่น ้า มีวนัหน่ึงเกิดไฟไหมใ้นบริเวณ
ใกล ้ ๆ ร้าน คุณพอ่ใหคุ้ณแม่อุม้ขา้พเจา้ออกจากบา้น ส่วนคุณพอ่ขนของออกจากร้าน ขณะนั้นไฟได้
ลามเขา้มาใกลร้้านจนคุณพ่อออกจากบา้นไม่ได ้ คุณพ่อจึงหนีไฟไปทางหลงัร้านซ่ึงติดกบัแม่น ้า ใชมื้อ
ยดึลวดท่ีชกัลอกน ้าโหนตวัหนีลงน ้าไปคุณพอ่รอดชีวติมาได ้ แต่มือทั้ง 2 ขา้ง ท่ีจบัลวดนั้นฉีกขาด คุณ
แม่ตอ้งคอยดูแลท าแผลและป้อนขา้วป้อนน ้าเป็นระยะเวลาหน่ึง 

ขอบคุณพระเจา้ท่ี ดร.จอห์นซง มีโอกาสมาประกาศท่ีเมืองไทย และไดป้ระกาศท่ีพิษณุโลกดว้ย 
ดงันั้น คุณพอ่จึงมีโอกาสไปฟังค าเทศนา และไดรั้บการฟ้ืนฟูฝ่ายจิตวิญญาณ หลงัจากนั้นคุณพอ่ไดเ้ช่า
บา้นหลงัหน่ึง เป็นหอ้งอธิษฐาน และวนัอาทิตยก์็พาลูก ๆ และญาติ มาร่วมประชุมท่ีห้องอธิษฐานแห่งน้ี
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โดยไม่มีผูรั้บใชน้ าประชุม เดิมทีร้านของคุณพอ่ไดเ้คยขายเคร่ืองใชส้ าหรับพระสงฆ ์ แต่หลงัจากนั้น
ท่านก็เลิกขายของพวกน้ี 

จากการท่ีพวกเราเขา้ร่วมประชุมเช่นน้ี ท าใหมี้ครอบครัวหน่ึงสนใจและรับเช่ือ และมีความ
เช่ือมัน่คงจนถึงทุกวนัน้ี ครอบครัวของเราอยูท่ี่อุตรดิตถจ์นเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ครอบครัวของ
ขา้พเจา้จึงไดย้า้ยมาอาศยัอยูท่ี่กรุงเทพฯ และไดไ้ปนมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรสะพานเหลือง 

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คุณพอ่ท าการคา้เงินสกุลจีน ต่อมาเม่ือค่าของเงินจีนลดลง ท าใหฐ้านะ
การเงินของคุณพอ่ตกต ่า ถึงแมว้า่ภายหลงัท าโรงงานทอเส้ือยดื การเงินก็ไม่กระเต้ืองข้ึน จึงท าใหคุ้ณพอ่
ทอ้ใจไม่อยากท าการคา้ต่อไป จึงมอบกิจการโรงงานทอผา้นั้นใหพ้ี่สาวและพี่เขยดูแลต่อ ส่วนคุณพอ่ไป
เป็นผูป้กครองอยูค่ริสตจกัรตาคลี ท าหนา้ท่ีเทศนา และเยีย่มเยยีน 

ขา้พเจา้มีพี่นอ้งทั้งหมด 11 คน รวมทั้งขา้พเจา้ดว้ย คุณพอ่เป็นคนท าคลอดพวกเราเองเกือบ
ทั้งหมด ยกเวน้พี่สาวคนโตท่ีคุณยา่เป็นผูท้  าคลอดและไดส้อนวธีิการท าคลอดแก่คุณพอ่ เม่ือคร้ังท่ีพี่สาว
คนโตอาย ุ 19 ปี ป่วยเป็นไทฟอยด ์ แต่คุณหมอท่ีรักษาไม่ทราบวา่เป็นไทฟอยดแ์นะน าใหคุ้ณแม่ตม้
ขา้วตม้ใหพ้ี่สาวรับประทาน แต่เน่ืองจากผลของไทฟอยดท์  าใหล้ าไส้ของพี่สาวซ่ึงบางอยูแ่ลว้ประกอบ
กบัรับประทานขา้วตม้ร้อน ๆ ท าใหล้ าไส้ขาด ถ่ายออกมาเป็นเลือดจ านวนมาก จนกระทัง่พี่สาวตอ้ง
เสียชีวติลง ขา้พเจา้มีหนา้ตาเหมือนกบัพี่สาวคนโตมาก จึงคิดในใจวา่ สักวนัหน่ึงเม่ืออาย ุ19 ปี ขา้พเจา้
จะตอ้งเสียชีวิตเหมือนพี่สาวคนน้ี 

พี่ชายคนท่ี 2 ถูกส่งตวัไปเป็นบุตรบุญธรรมของคุณป้าท่ีเมืองจีน และไดเ้สียชีวติท่ีเมืองจีน 
พี่สาวคนท่ี 6 และนอ้งสาวคนสุดทอ้ง ก็เสียชีวติเช่นกนั 

ส าหรับนอ้งสาวคนเล็กท่ีเสียชีวตินั้น เน่ืองจากเม่ือนอ้งสาวอาย ุ 18 ปี สอบเขา้จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัได ้ ก็ดีใจมากจึงไปวา่ยน ้ากบัเพื่อน เม่ือเพื่อนวา่ยน ้าเสร็จแลว้ข้ึนจากสระน ้า ก็ไม่เห็น
นอ้งสาวคนน้ี จึงคิดวา่นอ้งสาวคงกลบับา้นก่อน จนกระทัง่เพื่อนกลบับา้นแลว้โทรศพัทส์อบถามทาง
บา้น จึงทราบวา่นอ้งสาวคนเล็กยงักลบัไม่ถึงบา้น ทางบา้นจึงรีบกลบัไปคน้หานอ้งสาวท่ีสระน ้าแต่ก็
สายไปแลว้ นอ้งสาวจมอยูใ่นสระน ้า เม่ือช่วยข้ึนมาพบวา่ท่ีหนา้ผากมีรอยแผลเหมือนกบัไปกระแทก
ของแขง็ น ้าเขา้ปอดมาก ช่วยไม่ได ้และไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ 

ฉะนั้น พี่นอ้งของขา้พเจา้ท่ียงัมีชีวติอยู ่มีพี่ชาย 1 คน พี่สาว 2 คน นอ้งสาว 1 คนและนอ้งชาย 2 
คน 

พี่ชายคนโต เป็นลูกท่ีคุณแม่รักมากจนเหลิง ตอนท่ีไปเรียนท่ีเมืองจีนก็ไปสร้างปัญหาใหคุ้ณ
ยาย เช่นคร้ังหน่ึงเคยแอบทุบเมล็ดหน าเล๊ียบท่ีคุณยายดองไวบ้นดาดฟ้า น ามาขยี้เน้ือออกแลว้เอาเมล็ดมา
ทุบเพื่อรับประทานส่ิงท่ีอยูข่า้งในเมล็ดนั้น จนท าให้หน าเล๊ียบท่ีคุณยายดองไวเ้พื่อรับประทานทั้งปี
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เสียหายหมด คุณยายพาพี่ชายไปโบสถ ์ เพื่อนมสัการพระเจา้ พี่ชายคนน้ีก็ไปขโมยกระเป๋าเงินตอนท่ีคน
ก าลงัอธิษฐาน และชอบแกลง้คนท่ีอยูใ่นห้องน ้า คุณยายรู้สึกวา่สอนไม่ไหวแลว้ จึงส่งกลบัมาอยูก่บัคุณ
พอ่คุณแม่ท่ีเมืองไทย 

ขอบคุณพระเจา้หลงัจากท่ีพวกเรายา้ยมาอยูก่รุงเทพ พระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของพี่ชายคน
โต และไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีของพวกเรานอ้ง ๆ ทุกคน มีคร้ังหน่ึง รูปภาพในหนงัสือของคุณพอ่หายไป 
ท่านโกรธมาก สอบถามวา่ใครเป็นคนเอาไป จนตอนเยน็ท่ีพวกเรามีการอธิษฐานท่ีบา้น พี่ชายคนน้ีก็
สารภาพต่อคุณพอ่ พร้อมทั้งน าไมม้าใหคุ้ณพอ่และคุกเข่าต่อหนา้คุณพอ่ขอใหตี้เขาเป็นการลงโทษ ภาพ
น้ีในตอนนั้นถึงแมข้า้พเจา้ยงัเป็นเด็กก็ยงัจดจ าไดจ้นติดตา ภายหลงัพี่ชายคนโตคนน้ีก็ถวายตวัเรียนพระ
คมัภีร์ รับใชพ้ระเจา้และแต่งงาน มีลูกชาย 3 คน ลูกสาว 3 คน จนกระทัง่ปลดเกษียณ ก็ยงัรักใคร่
ครอบครัวดี ปัจจุบนัท่านและครอบครัวอยูท่ี่อเมริกา 

พี่สาวคนท่ี 2 ของขา้พเจา้มีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน พี่สาวและพี่เขยไดดู้แลกิจการโรงงานทอ
ผา้ เพราะพี่เขยเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ี จึงท าใหกิ้จการรุ่งเรืองข้ึน เล้ียงดูคุณแม่และพวกเราซ่ึงเป็นนอ้ง 
ๆ พี่เขยเป็นคนขยนั รักครอบครัว เม่ือคร้ังท่ีชีวิตครอบครัวของขา้พเจา้มีปัญหา พี่สาวกบัพี่เขยก็คอย
หนุนใจและสนบัสนุนขา้พเจา้ไปเรียนต่อ หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไปฮ่องกงไดไ้ม่ก่ีปี พี่เขยก็เร่ิมป่วยเป็น
โรคมะเร็งท่ีตบั และเสียชีวติเม่ืออายุเพียง 41 ปี ส่วนนอ้งสาวของพี่เขยท่ีอยูฮ่่องกงนั้น หลงัจากท่ีพี่เขย
เสียชีวติได ้2 สัปดาห์ก็เสียชีวติดว้ยโรคมะเร็งท่ีตบัเช่นกนั ตอนนั้นเขาอาย ุ40 ปี ขณะนั้นครอบครัวน้ีมี
ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน ภายหลงัขา้พเจา้ไดแ้นะน านอ้งเขยของพี่เขย (ช่ือ William Woo) ใหม้า
แต่งงานกบันอ้งสาวของขา้พเจา้ 

พี่สาวคนท่ี 3 ของขา้พเจา้ แต่งงานและไปอยูท่ี่เชียงใหม่ มีลูกสาว 1 คน ลูกชาย 2 คน 
นอ้งสาวของขา้พเจา้เป็นครูอยูท่ี่โรงเรียนสามมุกคริสเตียน ตอนนั้นขา้พเจา้ยงัเรียนอยูท่ี่ฮ่องกง 

มีวนัหน่ึงซ่ึงเป็นวนัอาทิตย ์ ขา้พเจา้ไปเยีย่มครอบครัวของคุณ William Woo ก็รู้สึกวา่ เด็ก ๆ ของ
ครอบครัวน้ีน่าสงสารท่ีไม่มีแม่คอยดูแล คืนวนันั้นเม่ือกลบัไปถึงท่ีโรงเรียนก็ไดอ้ธิษฐานเผื่อครอบครัว
น้ีเป็นพิเศษ มีความคิดข้ึนไดว้า่ท าไมไม่แนะน านอ้งสาวของขา้พเจา้ให้แต่งงานกบัคุณ William Woo น้ี 
ปรากฏวา่วนัรุ่งข้ึนซ่ึงเป็นวนัจนัทร์ นอ้งชายคนเล็กซ่ึงเพิ่งแต่งงานไปฮนันีมูนท่ีฮ่องกง ไดโ้ทรศพัทถึ์ง
ขา้พเจา้ท่ีโรงเรียน และเพราะขา้พเจา้ไม่รู้จกัโรงแรมท่ีเขาพกั จึงตอ้งโทรศพัทไ์ปขอร้องคุณ William 
Woo ใหช่้วยพาไปในขณะท่ีรับประทานอาหารดว้ยกนันั้น นอ้งชายก็กระซิบบอกขา้พเจา้วา่ญาติของคุณ 
William Woo ท่ีอยูเ่มืองไทยก าลงัแนะน านอ้งสาวของขา้พเจา้ใหช้ายผูน้ี้ ขา้พเจา้ก็อศัจรรยใ์จวา่ขา้พเจา้
ก็มีความคิดเร่ืองน้ีเม่ือคืนน้ี ผลสุดทา้ยทั้งสองก็ไดแ้ต่งงานกนั โดยท่ีทั้ง 2 ฝ่ายไม่เคยพบกนั เพียงแต่มีจด
หมายถึงกนั ฟังค าแนะน าของขา้พเจา้ และเช่ือวา่เป็นการทรงน าของพระเจา้ 
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นอ้งชายคนโตของขา้พเจา้ส าเร็จจาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หลงัจากแต่งงานก็ไปอยูท่ี่
อเมริกา มีลูกสาว 2 คน ลูกชาย 1 คน นอ้งชายนอ้งสะใภ ้และครอบครัวของพี่ชาย กบัพี่นอ้งคนอ่ืน ๆ ใน
พระคริสต ์ ไดร่้วมกนัก่อตั้งคริสตจกัรชาวไทย บรุ๊คลิน ในปี ค.ศ.1992 ปัจจุบนัเป็นทนายความท่ีรัฐ
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 

นอ้งชายคนเล็กหลงัแต่งงานแลว้ก็ไดไ้ปอยูท่ี่อเมริกาเหมือนกนั ฉะนั้นในปี ค.ศ.1968 เม่ือ
ขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาท่ีฮ่องกง ครอบครัวของนอ้งทั้งสองจึงไดใ้หข้องขวญัเป็นตัว๋เคร่ืองบิน 2 ฉบบั 
คือ ตัว๋จากฮ่องกงไปเมืองไทยฉบบัหน่ึงและตัว๋จากเมืองไทยไปอเมริกาอีกฉบบัหน่ึง เพื่อใหก้ลบัไป
เมืองไทยรับประทานทุกอยา่งท่ีตอ้งการจนพอใจ แลว้จึงเดินทางไปอเมริกา 

นอ้งชายคนเล็กน้ี มีลูกชาย 2 คน และนอ้งสะใภ ้ ก็เป็นผูป้กครองอยูท่ี่คริสตจกัรท่ีสอง 
กรุงเทพฯ 
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โดยพระคุณ 

เพราะพระคุณของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงยงัมีชีวติอยู ่ เม่ือขา้พเจา้เป็นเด็ก คุณแม่ไปเปิดตูเ้ซฟเพื่อจะ
เอาเคร่ืองประดบั ขา้พเจา้ยืน่มือเขา้ไปในเซฟท่ีขณะคุณแม่ก าลงัปิดตูเ้ซฟ ประตูตูเ้ซฟไดห้นีบมือขา้พเจา้ 
จนกระทัง่บดัน้ี น้ิวกลางมือขวาของขา้พเจา้ก็ยงังออยู ่ขอบคุณพระเจา้ท่ีน้ิวไม่หกั และอีกคร้ังหน่ึง พวก
เราเด็ก ๆ วิง่เล่นกนั ขา้พเจา้ไดว้ิง่ไปชนตูก้ระจก คุณแม่เล่าวา่ ทั้งตวัของขา้พเจา้อยูท่่ามกลางกระจก แต่
ขอบคุณพระเจา้ท่ีไม่มีอนัตรายใด ๆ เกิดข้ึน เม่ือขา้พเจา้เป็นเด็กขา้พเจา้ไม่ยอมรับประทานอยา่งอ่ืนเลย 
ชอบแต่หมูแดง ตอนไปโรงเรียนตอ้งข่ีคอพี่สาวไป ตอนอยูบ่า้นชอบเปล่ียนเส้ือผา้หลาย ๆ ชุด จึงท าให้
พวกพี่ ๆ ไม่พอใจมาก เพราะเขาตอ้งเหน่ือยในการซกัผา้ ขอบคุณพระเจา้ท่ีไม่ไดใ้หข้า้พเจา้เติบโตท่ี
อุตรดิตถ ์แต่ไดม้าเติบโตท่ีกรุงเทพฯ สาเหตุเน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพราะสงครามโลกจึงไม่ตอ้ง
ไปโรงเรียน เด็ก ๆ ก็ไดช่้วยงานบา้น จ าไดว้า่เม่ือตอนอาย ุ12 ปี มีวนัหน่ึงช่วยกนัตกัน ้าบ่อขา้พเจา้ไดต้ก
ลงไปในบ่อท่ีทั้งกวา้งและลึก ในตอนนั้นมีเพียงพี่สะใภอ้ยูใ่กล ้ ขอบคุณพระเจา้ท่ีพี่สะใภรู้้และช่วยได้
ทนัเวลาโดยหยอ่นเชือกลงไปในบ่อและร้องเรียกใหค้นอ่ืนช่วยดึงขา้พเจา้ข้ึนมาจากบ่อ และไดร้อดชีวติ
อีกคร้ังหน่ึง 

เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยติุแลว้ เรามีโอกาสไปเรียนท่ีโรงเรียนคริสตธรรมวทิยา ในชั้นเรียน
นั้นขา้พเจา้เกเรมาก ทุกคนในชั้นเรียนอายมุากกวา่เกณฑ์ทั้งนั้น (เน่ืองจากตอ้งหยดุเรียนในช่วงสงคราม
ระยะหน่ึง) จึงกลา้เถียงกบัคุณครู และขา้พเจา้ก็น าเพื่อน ๆ ท่ีจะต่อตา้นคุณครู คุณครูท่ีโรงเรียนจึง
รายงานใหคุ้ณพอ่ซ่ึงขณะนั้นเป็นผูป้กครองในคริสตจกัรสะพานเหลืองทราบ และเม่ือจบการศึกษาแลว้ 
ก็ไปเรียนภาษาจีนกบัเพื่อนเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อเตรียมตวัไปเรียนท่ีเมืองจีน คุณพ่อเป็นห่วงมาก กลวัวา่
ขา้พเจา้จะกลายเป็นคอมมิวนิสตแ์ต่ขา้พเจา้ไม่ไดไ้ปกบัเพื่อน ๆ เน่ืองจากไม่มีเงินซ้ือตัว๋เรือ เพื่อน ๆ 
ของขา้พเจา้ไดไ้ปเพราะเขาเอาเคร่ืองประดบัเช่น สร้อยทอง เขม็ขดัทอง ไปขายเพื่อซ้ือตัว๋เรือแต่ขา้พเจา้
ไม่มีเคร่ืองประดบั เพราะโดยนิสัยไม่ชอบใส่เคร่ืองประดบั 

คุณพอ่ไดติ้ดต่อใหข้า้พเจา้ไปเรียนท่ีโรงเรียนอบรมพระคมัภีร์ แต่ทางโรงเรียนแจง้กลบัมาวา่
รับไม่ได ้เพราะขา้พเจา้อายไุม่ถึงเกณฑท่ี์เขาจะรับ ขา้พเจา้ทราบข่าวก็ดีใจมาก แต่ตอนหลงัทางโรงเรียน
อนุโลมให้เขา้เรียนได ้ โดยใหเ้หตุผลวา่ เพราะคุณพอ่เป็นผูป้กครอง และพี่ชายเป็นศาสนาจารยข์า้พเจา้
จึงตอ้งไปเรียนอยา่งจ าใจ ตลอดทั้งเทอมท่ีขา้พเจา้เรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ไม่พดูคุยกบัใครเลย ถึงเวลา
เรียนก็เรียน หมดเวลาเรียนก็กลบับา้น ท าใจแขง็แต่ไม่มีความสุขเลย ผลสุดทา้ย มีคืนหน่ึงอยูใ่น
หอ้งนอนของตนเอง จึงคุกเข่าอธิษฐานสารภาพกบัพระเจา้ เป็นคร้ังแรกท่ีตอ้นรับพระเยซู และสารภาพ
กบัพระเจา้ท่ีตนเองหวัแขง็ ถา้พระเจา้จะใชก้็ยนิดีรับใช ้ รุ่งเชา้ไปเรียนก็มีความสุข เม่ืออยูใ่นห้องเรียน 
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ชัว่โมงแรกท่ีอาจารยใ์หน้กัเรียนอ่านอิสยาห์บทท่ี 6 โดยใหน้กัเรียนอ่านคนละขอ้ ในใจบอกกบัพระเจา้
วา่ ขอให้ตนเองไดอ่้านขอ้ท่ี 8 (อิสยาห์ 6:8 และขา้พเจา้ไดย้นิพระสุรเสียงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่ 
“เราจะใชผู้ใ้ดไป และผูใ้ดจะไปแทนเรา” แลว้ขา้พเจา้ทูลวา่ “ขา้พระองคน่ี์พระเจา้ขา้ ขอทรงใชข้า้
พระองคไ์ปเถิด”) 

ขอบคุณพระเจา้ท่ีพอการอ่านพระคมัภีร์เวยีนมาถึงขา้พเจา้ ก็เป็นขอ้ท่ี 8 พอดี จึงมัน่ใจวา่พระ
วจนะขอ้น้ี เป็นพระวจนะท่ีมาถึงขา้พเจา้โดยตรง ในเทอมนั้นก็ไดรั้บบพัติศมา และเร่ิมท่ีจะคุยกบัเพื่อน 
ๆ พอเรียนถึงปีท่ี 3 เทอมสุดทา้ยก็มีคริสตจกัร 3 แห่งมาติดต่อท่ีโรงเรียนผา่นอาจารย ์ ใหข้า้พเจา้ไป
ท างานดว้ยอาจารยแ์นะน าขา้พเจา้วา่ควรไปท างานท่ีคริสตจกัรไมตรีจิต ขา้พเจา้ผลดัอาจารยว์า่ขอไป
ปรึกษาคุณพอ่ก่อนวา่ควรท างานท่ีคริสตจกัรใด เพราะตอนแรกท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียนอบรมพระคมัภีร์
แห่งน้ีนั้นไม่ไดส้มคัรใจมาเรียนเอง คุณพอ่เป็นผูจ้ดัการใหม้าเรียน ดงันั้น จึงอยากใหคุ้ณพอ่เป็นผู ้
ตดัสินใจวา่ควรท างานท่ีใด วนัรุ่งข้ึนจะใหค้  าตอบกบัอาจารย ์ ปรากฏวา่คืนนั้นคุยกบัคุณพอ่แลว้ ท่าน
แนะน าวา่ควรจะรับใชห้ลงัแต่งงานแลว้ เม่ือไดฟั้งแลว้ก็รู้สึกเสียใจ เพราะไม่ใช่ความตอ้งการของ
ตนเองวา่ตอ้งแต่งงานหลงัส าเร็จการศึกษา ถึงแมว้า่จะมีคนรักแลว้ซ่ึงเป็นรุ่นพี่ แต่ก็ยงัไม่คิดถึงเร่ือง
แต่งงาน เม่ือทางคริสตจกัรไมตรีจิตไดข้่าววา่ขา้พเจา้จะแต่งงาน ทางคริสตจกัรจึงเชิญเราทั้ง 2 คน
ร่วมงานท่ีคริสตจกัรไมตรีจิตโดยวนัอาทิตยก์็ช่วยงานของคริสตจกัรไมตรีจิต ดา้นรวีวารศึกษา การ
ประชุม กลุ่มสตรี การประกาศ และการเยีย่มเยยีน แต่วนัธรรมดาก็อยูท่ี่หอ้งประกาศท่ีตลาดพลู มีการ
ประกาศ และสอนภาษาจีนดว้ย 
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เมือ่ชีวติพบมรสุม 

ขณะเม่ือขา้พเจา้ตั้งครรภลู์กคนแรก มีนกัเรียนหญิงคนหน่ึงท่ีขา้พเจา้สอนภาษาจีน เขามาสมคัร
ช่วยงานบา้น ขา้พเจา้ก็รู้สึกวา่งานบา้นก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ท า ขา้พเจา้จึงไดเ้สนอวา่ เราจะจ่ายเงินค่าเรียน
เยบ็ผา้ให ้ หลงัเลิกเรียนเยบ็ผา้ตอนเยน็ใหไ้ปซ้ือกบัขา้ว พร้อมท าอาหารม้ือเยน็ หลงัจากนั้นจึงเรียน
ภาษาจีนเสร็จแลว้จึงกลบับา้น 

หลงัจากขา้พเจา้คลอดลูกสาวคนโตแลว้ ขา้พเจา้สังเกตวา่สามีของขา้พเจา้คุยกบันกัเรียนคนน้ี
บ่อย จึงถามวา่คุยกนัเร่ืองอะไร สามีก็บอกวา่อยากแนะน านกัเรียนหญิงคนน้ีใหน้อ้งชาย ขา้พเจา้จึง
ไม่ไดส้งสัยอะไร ในช่วงนั้นประธานมคันายกของคริสตจกัรไมตรีจิต ไดม้าขอร้องใหเ้ราไปช่วยงานท่ี
คริสตจกัรหวักุญแจ จงัหวดัชลบุรี ในวนัอาทิตย ์ (สามีของขา้พเจา้เดินทางไป-กลบัระหวา่งชลบุรี-
กรุงเทพฯ แต่ขา้พเจา้พกัอยูท่ี่นัน่) ส่วนวนัธรรมดาก็มาช่วยงานท่ีหอ้งประกาศตลาดพลูระยะหน่ึง 

หลงัจากท่ีเราช่วยงานท่ีคริสตจกัรหวักุญแจไปประมาณ 2 ปี มีอาทิตยห์น่ึงท่ีสามีของขา้พเจา้ไม่
ไดม้าท่ีคริสตจกัรหวักุญแจ อาทิตยน์ั้นมีมคันายกของคริสตจกัรไมตรีจิตมาร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรหวั
กุญแจไดถ้ามขา้พเจา้วา่ท าไมอาทิตยน้ี์ไม่เห็นสามีมาท่ีคริสตจกัรหวักุญแจ ขา้พเจา้ตอบวา่ไม่ทราบ
เหมือนกนัเม่ือถึงส้ินปี ทางคริสตจกัรไมตรีจิตก็ไม่ไดต่้อสัญญากบัเรา สามีของขา้พเจา้ก็บอกวา่เราน่าจะ
ยา้ยไปอยูบ่า้นท่ีแปดร้ิว จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพราะตอนนั้นคุณพอ่ของสามีมีรถบรรทุกรับขนส่งสินคา้
จากกรุงเทพไปฉะเชิงเทรา สามีก็รู้สึกสนใจงานดา้นขนส่งน้ีมากจึงตกลงยา้ยไปอยูท่ี่นัน่ 

วนัหน่ึงนอ้งชายของสามี (คุณฮวด) มาหาท่ีบา้น และถามขา้พเจา้วา่ “รู้หรือเปล่าวา่พี่ชาย (สามี
ของขา้พเจา้) ไปโรงแรมกบันกัเรียนหญิงคนนั้น (คนท่ีพี่ชายจะแนะน าใหต้น)” นอ้งชายเล่าต่อวา่ขณะท่ี
เขาขบัแทก๊ซ่ีรับจา้งอยูท่ี่กรุงเทพฯ เขาพบหญิงคนน้ีไปกบัผูช้าย จึงขบัรถตามไปจนถึงโรงแรมและเห็น
วา่ผูช้ายคนนั้นก็คือพี่ชายของตน (สามีของขา้พเจา้) จึงรีบกลบัมาท่ีฉะเชิงเทราเพื่อมาเล่าใหข้า้พเจา้ฟัง 
เม่ือสามีกลบัจากกรุงเทพฯ ในคืนวนันั้นขา้พเจา้ไดส้อบถามสามีวา่ท่ีคุณฮวดเล่าใหฟั้งนั้นเป็นจริงไหม 
เขารับวา่เป็นความจริง และบอกต่อวา่แม่ของฝ่ายหญิงก็รู้เร่ืองน้ีพร้อมทั้งเร่งใหเ้ขารับมาเป็นภรรยาอีก
คนหน่ึง (เพราะเหตุวา่แม่ฝ่ายหญิงก็เป็นภรรยานอ้ยของคนอ่ืน) และตอนนั้นสามีกลวัทางบา้นจะทราบ
เร่ืองน้ีจึงยา้ยขา้พเจา้และลูกทั้งสามมาอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

เม่ือมาอยูท่ี่กรุงเทพฯ แลว้ ขา้พเจา้ก็มีโอกาสกลบัไปท่ีบา้นของคุณแม่ท่ีสะพานเหลืองก็นัง่
ร้องไห้ แม่กบัพี่เขยก็ถามวา่ “อยู ่ ๆ ก็นัง่ร้องไหมี้อะไรหรือ” จึงเล่าเร่ืองสามีใหฟั้ง แต่คุณแม่กบัพี่เขยก็
ไม่เช่ือบอกวา่ผูรั้บใชพ้ระเจา้ไม่ท าเร่ืองเช่นน้ีหรอก หาวา่ขา้พเจา้คิดมากบา้ ๆ บอ ๆ ขา้พเจา้จึงตอบวา่ 
“สมมติวา่เร่ืองน้ีเป็นความจริง ขอยา้ยกลบัมาอยูท่ี่บา้นน้ีไดไ้หม” คุณแม่และพี่เขยก็รับวา่ ถา้เป็นเร่ือง
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จริงจะยา้ยกลบัมาก็ได ้ดงันั้น ขา้พเจา้กลบัไปท่ีบา้น คืนวนันั้นไดป้รึกษากบัสามี ขา้พเจา้ขอร้องใหส้ามี
อ่านพระคมัภีร์ดว้ยกนัก่อนท่ีจะตกลงเร่ืองอะไรกนั แลว้สามีก็เป็นผูท่ี้เปิดพระคมัภีร์อ่านก่อน โดยอ่าน 
1 โครินธ์ บทท่ี 4 ส่วนขา้พเจา้อ่าน 1 โครินธ์ บทท่ี 5 เม่ือไดอ่้านถึง 1 โครินธ์ 5:1 “มีข่าวเล่าลือวา่ ใน
พวกท่านมีการผดิประเวณี และการผดินั้นถึงแมใ้นพวกต่างชาติก็ไม่มีเลย” ขา้พเจา้จึงตดัสินใจทนัทีวา่ 
ขา้พเจา้จะกลบัไปอยูท่ี่บา้นและไดถ้ามสามีวา่จะจดัการกบัลูกทั้งสามอยา่งไร สามีตอบวา่ ไดคุ้ยกบัหญิง
คนนั้นแลว้วา่ ลูกของใครก็คนนั้นเล้ียง รุ่งเชา้สามีก็เรียกรถส่งขา้พเจา้กลบับา้นคุณแม่เพราะตอนนั้น
พี่เขยกบัพี่สาวรับผดิชอบโรงงานทอผา้ ฉะนั้น ขา้พเจา้กลบัมาก็มีงานท า ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการเล้ียงชีพ 
พอกลบัมาถึงบา้น ขา้พเจา้ก็รู้สึกนอ้ยใจตวัเอง และคิดวา่ตวัเองมีอะไรท่ีเทียบกบัหญิงคนน้ีไม่ไดห้รือ 
รู้สึกแคน้ใจมาก เกลียดเขาและเกลียดสามีดว้ย และไมพ่อใจพระเจา้ ท าไมเร่ืองเช่นน้ีจึงตอ้งเกิดกบั
ขา้พเจา้ดว้ย และทางออกของขา้พเจา้ก็คือ ร้องไห้! ร้องไหอ้ยา่งไม่พอใจ ท่ีจริงแลว้เม่ือคร้ังท่ีเรียนอยูท่ี่
โรงเรียนอบรมพระคมัภีร์ ขา้พเจา้ก็เรียนดีกวา่เพื่อน ๆ และเม่ือส าเร็จการศึกษาก็ไดแ้ต่งงาน ไดส้ามีก่อน
เพื่อน ท างานในโบสถใ์หญ่ดว้ยเงินเดือนท่ีดีกวา่เพื่อน เพื่อนคนอ่ืนยงัไม่ไดแ้ต่งงานเลย จึงมีความรู้สึก
หยิง่ถือวา่ตวัเองมีอะไร ๆ ดีกวา่คนอ่ืน แต่ถึงเวลาน้ี อะไร ๆ ก็สูญส้ินหมดแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกอยากฆ่าตวั
ตาย อยากฆ่าสามีและหญิงคนนั้นตาย รู้สึกวา่ชีวติไม่มีความหมายเลย 

จนกระทัง่วนัหน่ึง ขา้พเจา้เดินจากบา้นเพื่อท่ีจะไปปากซอย ไดพ้บพี่นอ้งคนหน่ึงท่ีเขาเคยเป็นค
ริสเตียนและไปเป็นภรรยานอ้ยของคนท่ีมาจากไตห้วนั เป็นคนมีเงินมาก ไดเ้ป็นคุณนายตูเ้พชรเคล่ือนท่ี 
แต่ภายหลงัภรรยาหลวงมาจากไตห้วนัไดท้  าหลายอยา่งกบัภรรยานอ้ย จนท าให้ภรรยานอ้ยคนน้ี
วกิลจริต พอขา้พเจา้เห็นหญิงวกิลจริตคนน้ี ในใจของขา้พเจา้ก็ถามตนเองวา่อยากเป็นเหมือนหญิงคนน้ี
ไหม ขา้พเจา้ก็ตอบในใจวา่ “ขา้พเจา้ไม่อยากเป็นเหมือนหญิงคนน้ี ขอพระเจา้ทรงช่วยดว้ยเถิด” และ
ช่วงน้ีมีอาจารยเ์จา้ช่ือกวง มาเทศนาฟ้ืนฟูท่ีคริสตจกัรสะพานเหลือง ขา้พเจา้ก็มีโอกาส ไปฟังเทศนา 
และพระเจา้ดลใจใหข้า้พเจา้ไดย้นิเสียงตรัสจากพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง จากค าเทศนานั้น ขา้พเจา้เห็นสภาพ
ตนเองท่ีเตม็ไปดว้ยความหยิง่ ความเกลียดชงั อาฆาต จึงสารภาพขอพระเจา้ทรงอภยั ท่ีขา้พเจา้คิดวา่
ตนเองเป็นคนดี เห็นแต่ความผดิของสามีและภรรยานอ้ยของเขา และขอพระเจา้ทรงรักษาจิตใจท่ีฟกช ้า
โดยเฉพาะคืนนั้นเพลงท่ีร้องเน้ือเพลงประทบัใจมาก เหมือนกบัพระเจา้ทรงใชเ้น้ือเพลงน้ีท่ีจะตรัสกบั
ขา้พเจา้ เพลงนั้นคือเพลง รักมากกวา่ก่อน (เพลงชีวติคริสเตียน หนา้ 124) และคืนวนันั้น ขา้พเจา้ก็
ตอบสนองการร้องเรียกของนกัเทศน์ เดินออกไปหนา้ธรรมาสน์ เพื่อถวายตวัอีกคร้ังหน่ึง 

วนัหน่ึง อาจารยเ์ล่ายกเกีย (ศาสนาจารยห์ญิงคนแรกของสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย) 
ในขณะนั้นยงัไม่ไดรั้บการสถาปนาเป็นศาสนาจารยท์่านไดเ้ดินทางมาจากคริสตจกัรเพชรบุรี เพื่อมาหา
ขา้พเจา้และเล่าใหฟั้งวา่ ตลอดคืนท่านนอนไม่หลบั คิดถึงแต่เร่ืองของขา้พเจา้ จึงตดัสินใจมาหาขา้พเจา้
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และเสนอวา่ใหไ้ปร่วมงานกบัท่านท่ีเพชรบุรี ในเวลานั้น ท่านมีเงินเดือนเดือนละ 1,600 บาท ท่านแบ่ง
เงินเดือนของท่านคร่ึงหน่ึงใหข้า้พเจา้ คุณพอ่จึงพูดวา่ “ลูกเอ๋ย ! ไม่มีใครท่ีรู้สึกวา่ตวัเองมีเงินเดือนมาก
ถึงขนาดตอ้งแบ่งใหค้นอ่ืนใช ้แต่เพราะความรักของพระเจา้ท่ีผูรั้บใชใ้ห้โอกาสลูกอยา่งน้ี” 

ขา้พเจา้จึงตดัสินใจไปรับใชท่ี้เพชรบุรี จึงไดส่้งลูกสาวคนโต อายุ 5 ขวบ ซ่ึงเป็นเด็กรักเรียนเขา้
เรียนโรงเรียนประจ า ลูกสาวคนท่ีสอง อายุ 3 ขวบคุณแม่ของขา้พเจา้รับอาสาช่วยดูแล ส่วนลูกชายอาย ุ8 
เดือน ขา้พเจา้ไดน้ าไปอยูด่ว้ยท่ีเพชรบุรี แต่ไม่สะดวกในการออกไปเยีย่มเยยีนสมาชิกของคริสตจกัร จึง
ตกลงใจวา่ไปหาคนช่วยเล้ียงลูกชาย ตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูเดือนละ 500 บาท เงินท่ีเหลือ 300 บาท ตอ้งจ่าย
ค่าอาหารส่วนตวัและค่านมลูก อยูร่ะยะหน่ึง 

ต่อมาสามีก็โทรศพัทม์าหาคุณแม่ท่ีบา้นบ่อย ๆ วา่อยากจะไดลู้กคืน และนอ้งสาวของขา้พเจา้
ขณะนั้นเป็นครูสอนอยูท่ี่โรงเรียนคริสตธรรมวทิยา สามีก็ไปรบกวนนอ้งสาวของขา้พเจา้วา่อยากขอลูก
คืน จึงท าใหคุ้ณแม่และนอ้งสาวอึดอดัใจ เม่ือขา้พเจา้มีโอกาสกลบัมาท่ีกรุงเทพฯ คุณแม่จึงคุยกบัขา้พเจา้
วา่ยงัไงลูกก็เป็นเช้ือสายของเขา เขาอยากไดก้็น่าจะคืนใหเ้ขา และโดยเฉพาะตอนน้ีตาของคุณแม่เป็นตอ้ 
มองอะไรไม่เห็น จะช่วยดูแลลูกสาวคนท่ีสองไม่ได ้ ขา้พเจา้จึงตกลงใจยกลูกคืนใหพ้อ่เขา เพราะวา่ลูก
สาวคนโตตอ้งอยูโ่รงเรียนประจ า ลูกสาวคนท่ีสองอยูก่บัคุณแม่ ลูกชายคนสุดทอ้งตอ้งฝากเขาเล้ียง ก็
เป็นวา่แม่กบัลูกตอ้งอยูถึ่ง 4 แห่ง หากยกใหพ้อ่ อยา่งไรแลว้ลูก ๆ ก็ไดอ้ยูด่ว้ยดนักบัพอ่ของเขา และแม่
เล้ียงก็เคยเป็นพี่เล้ียงของลูกมาก่อน จึงคิดวา่ส่งลูก ๆ ไปอยูก่บัพอ่ของเขาดีกวา่อยูก่บัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึง
เชิญพี่นอ้งท่ีคริสตจกัรไมตรีจิตคนหน่ีง ช่วยไปเรียกสามีมาพบขา้พเจา้ แลว้จึงถามเขาวา่ อยากไดลู้ก
กลบัไปจริง ๆ หรือเปล่า ขอเพียงแต่ยา้ยช่ือของขา้พเจา้ออกจากส ามะโนครัวก็เพียงพอแลว้ แต่ก่อนท่ีจะ
ส่งลูก ๆ ใหไ้ปอยูก่บัพอ่ของเขาขา้พเจา้ไดถ่้ายรูปร่วมกบัลูกทั้งสามเพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ก่อนท่ีอาจารยเ์ล่ายกเกีย จะมารับใชพ้ระเจา้ท่ีเพชรบุรี ท่านไดเ้ป็นศิษยาภิบาลท่ีคริสตจกัร
ตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร และพี่นอ้งในคริสตจกัรรักท่านมาก พี่นอ้งของคริสตจกัรตะพานหินจึงมาหา
ท่าน ใหท้่านหาผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีเหมือนท่านไปรับใชท่ี้ตะพานหินใหด้ว้ย อาจารยเ์ล่ายกเกีย จงแนะน า
ขา้พเจา้ใหไ้ปรับใชท่ี้ตะพานหิน ช่วงนั้นมีเพื่อนท่ีเรียนจบมาจากฮ่องกง มาหาขา้พเจา้เล่าวา่พี่นอ้งท่ี
ฮ่องกงคนหน่ึงเสนอวา่ อยากใหโ้อกาสสนบัสนุนให้พี่นอ้งคนไทยท่ีสัตยซ่ื์อในการรับใชพ้ระเจา้ไป
เรียนต่อท่ีฮ่องกง เพื่อนคนน้ีจึงแนะน าขา้พเจา้ใหไ้ปเรียนต่อ ขา้พเจา้อยากไปเรียนต่อท่ีฮ่องกง
เหมือนกนั จึงส่งใบสมคัรไปโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีฮ่องกง แต่ปรากฏวา่ไดรั้บค าปฏิเสธจาก
โรงเรียนพระคริสตธรรมนั้นวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นนกัศึกษาของโรงเรียนนั้น แต่ก่อนหนา้น้ี
ขา้พเจา้มัน่ใจวา่จะไดเ้รียนต่อท่ีฮ่องกง จึงลาออกจากงานท่ีตะพานหินไปกรุงเทพฯ แต่พอทางโรงเรียนฯ 
ปฏิเสธ อาจารยเ์ล่ายกเกีย จึงแนะน าใหข้า้พเจา้ไปท างานท่ีราชบุรี เพราะท่ีนัน่ตอ้งการศิษยาภิบาล 
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เม่ือขา้พเจา้ไปท างานท่ีราชบุรี ทุกอาทิตยท่ี์ขา้พเจา้เทศนาเสร็จ ลงจากธรรมมาสน์ ก็จะมีเสียง
กระซิบในใจขา้พเจา้วา่ “เธอไม่เหมาะท่ีจะเป็นนกัเรียนพระคริสตธรรม เธอเหมาะสมหรือท่ีจะเทศนา
สอนคนอ่ืน?” เพราะเหตุจากค าปฏิเสธของโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีฮ่องกง ท าใหข้า้พเจา้คิดมาก ท า
ใหเ้ป็นโรคกระเพาะ โรคล าไส้ และโรคหึดหอบ และทอ้ใจในการท างาน ท  กคร้ังหลงัรับประทาน
อาหารขา้พเจา้จะตอ้งไปถ่ายท่ีหอ้งน ้า กลางคืนก็จบัหืดจนนอนไม่หลบั พี่สาวพี่เขย และคุณแม่ จึงบอก
ใหข้า้พเจา้ไปรักษาตวัท่ีกรุงเทพฯ ทางบา้นเห็นวา่ขา้พเจา้ป่วยมาก จึงใหข้า้พเจา้มารักษาตวัท่ีบา้นและ
ไม่ตอ้งท างาน ถา้หากเชา้วนัไหนท่ีต่ืนสาย คุณแม่ก็จะทราบวา่คืนนั้นขา้พเจา้จบัหืดไม่สบายอีกแลว้ 
จนกระทัง่ใคร ๆ ท่ีบา้นก็ตั้งช่ือใหข้า้พเจา้วา่ “นางสาวข้ีโรค) 

เพื่อนของขา้พเจา้อีกคนหน่ึงท่ีเรียนจบจาก Alliance Bible Seminary ก็มารับใชพ้ระเจา้ท่ี
คริสตจกัรสะพานเหลือง ท่านมาเยีย่มขา้พเจา้ท่ีบา้น คร้ังแรกท่ีท่านมาเยีย่มนั้น ท่านก็บอกวา่ มี
ความรู้สึกอยากแนะน าใหข้า้พเจา้ไปเรียนท่ีฮ่องกง แต่เม่ือขา้พเจา้ยอ้นคิดถึงค าปฏิเสธจากโรงเรียนท่ี
ฮ่องกงเม่ือคร้ังก่อนโนน้ จึงท าใหข้า้พเจา้ปฏิเสธเพื่อนคนน้ีอยา่งแขง็ขนั เพื่อนคนน้ีก็พยายามชกัชวนอีก 
จนคร้ังท่ีสามท่ีเพื่อนคนน้ีมาเยีย่มและชกัชวนขา้พเจา้อีก ดว้ยความโกรธจึงตอบเพื่อนอยา่งไม่พอใจวา่ 
“ถา้เธออยากแนะน าจริง ๆ ก็แนะน าไปเถิด แต่ขอให้เขียนประวติัชีวิตและครอบครัวของขา้พเจา้อยา่ง
ละเอียดใหท้างโรงเรียนทราบ รับรองวา่เม่ือทางโรงเรียนทราบประวติัอยา่งละเอียดแลว้คงจะไม่ยอมรับ
ฉนัเป็นนกัเรียนเป็นแน่” ผลสุดทา้ยเพื่อนขา้พเจา้ก็ส่งรายละเอียดไปทางโรงเรียนนั้นจริง ๆ ผูอ้  านวยการ
และอาจารยฝ่์ายวชิาการจึงปรึกษากนัวา่ ถา้มีคนท่ีมีประสบการณ์น่าสงสารอยา่งน้ี สมควรท่ีจะให้
โอกาสแก่เขา 

ฉะนั้น ทางโรงเรียนจึงส่งจดหมายตอบรับขา้พเจา้เป็นนกัเรียน เม่ือไดรั้บจดหมายแลว้ก็
ประหลาดใจ และคิดไม่ถึงวา่ทางโรงเรียนจะรับขา้พเจา้ พี่สาวกบัพี่เขยก็มาถามวา่ เห็นจดหมายจาก
ฮ่องกงหรือเปล่า ขา้พเจา้รับวา่เห็นและเล่าใหฟั้ง และบอกวา่จะไปเรียนไดย้งัไงอายแุก่ปูนน้ีแลว้ 
(ขณะนั้นขา้พเจา้อาย ุ 28 ปี) พี่สาวกบัพี่เขยตอบวา่ดีแลว้ไปเรียนเถอะ พี่ทั้งสองจะสนบัสนุนใหไ้ปเรียน 
และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่สักวนัหน่ึงครอบครัวของเราก็จะมีอาจารยห์ญิงเหมือนกนั ช่วงนั้นขา้พเจา้ยงัป่วย
อยู ่

บ่ายวนัหน่ึงใน ค.ศ. 1962 ขา้พเจา้นอนอยูบ่นเตียงปรากฏวา่มีพี่นอ้งสมาชิกคริสตจกัรไมตรีจิต
คนหน่ึงหาบกลว้ยป้ิงขาย แวะมาหาท่ีหอ้งนอน อธิษฐานเผือ่ขา้พเจา้ และกล่าววา่ “เธอจะไม่เป็นอะไร
เลยถา้เช่ีอฟังพระเจา้ ขา้พเจา้อธิษฐานกบัพระเจา้วา่ ถา้พระเจา้จะใหข้า้พเจา้ไปเรียนท่ีฮ่องกงจริง ๆ ไม่
อยากใหพ้ี่สาวและพี่เขยล าบากในการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินให ้มีวนัหน่ึงเพื่อนช่ือเคียมซุง้ แซ่ตั้ง เราเป็นเพื่อน
นกัเรียน ป.3 ดว้ยกนั ภายหลงัต่างคนต่างก็แต่งงานไม่ไดติ้ดต่อกนัเลย แต่ปรากฏวา่คุณเคียมซุง้ก็
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โทรศพัทไ์ปท่ีบา้น ถามขา้พเจา้ถึงเร่ืองไปเรียนต่อท่ีฮ่องกง เพื่อนก็ถามวา่ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินหรือยงั 
ขา้พเจา้บอกวา่ยงั เพื่อนก็บอกวา่ไม่ตอ้งซ้ือนะ เขากบัสามีจะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินให ้ ขา้พเจา้ก็มัน่ใจวา่ พระ
เจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ เพราะเราไม่ไดติ้ดต่อกนัมาเป็นเวลาหลายปี พระเจา้ทรงใชเ้พื่อน
คนน้ีเพื่อเป็นคนตอบค าอธิษฐาน 

ขณะนั้นขา้พเจา้ยงัป่วยอยู ่ คุณป้าบอกวา่หมอท่ีรักษาขา้พเจา้คงไม่เก่ง จึงไดพ้าขา้พเจา้ไปหา
หมอคนท่ีเก่งกวา่เพื่อรักษาขา้พเจา้และคุณป้าก็พดูกบัคุณหมอวา่ยาแพงเท่าไรก็ไม่วา่ ขอเพียงแต่รักษา
ใหห้ายขาด จะตอ้งจ่ายเงินเท่าไรก็บอกมาเลยแต่หลงัจากคุณหมอตรวจสุขภาพของขา้พเจา้แลว้กล่าววา่
ถา้จะรักษาตอ้งใชเ้วลา 3 เดือน พอขา้พเจา้ไดฟั้งอยา่งน้ีแลว้ ก็บอกกบัคุณป้าวา่ “ไม่ตอ้งรักษาหรอก 
กลบับา้นเถิด” เพราะอีก 3 วนั ก็ตอ้งเดินทางไปฮ่องกงแลว้ ขา้พเจา้จึงกลบัไปรักษากบัคุณหมอคนเดิม 
และบอกกบัคุณหมอวา่ ถา้ขา้พเจา้ไปเรียนท่ีฮ่องกงคุณหมอมีความคิดเห็นอยา่งไร คุณหมอก็หวัเราะ
และบอกวา่ อยูเ่มืองไทยอากาศร้อนก็ยงัไม่สบายบ่อย ๆ แลว้ฮ่องกงอากาศเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ หมอก็ไม่
รู้วา่จะพดูอยา่งไรดี ขา้พเจา้จึงบอกกบัคุณหมอวา่ “ถา้เช่นนั้นคุณหมอจ่ายยาใหม้ากหน่อยก็แลว้กนั” คุณ
หมอใหย้าเตม็ไปหมดเลย คนอ่ืนกระเป๋าของเขาเตม็ไปดว้ยเงินส่วนขา้พเจา้นั้นกระเป๋าเตม็ไปดว้ยยา 

พี่เขยดีใจท่ีขา้พเจา้ตดัสินใจไปเรียนต่อท่ีฮ่องกง ลงมือปรุงอาหารเล้ียงส่งขา้พเจา้ เชิญญาติ
มาร่วมเล้ียงส่งเป็นจ านวน 3 โตะ๊ 

ตอนท่ีไปส่งท่ีสนามบิน หลาย ๆ เอาลูกอมท าเป็นพวงมาลยัมอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ ส่ิงเหล่าน้ีก็มี
ความหมายต่อขา้พเจา้มาก หมายความวา่ ส่ิงท่ีขมก็ผา่นพน้ไปแลว้ ท่ีเหลืออยูมี่แต่ความหวานดุจ
พวงมาลยัลูกอมหลากสีเหล่านั้น 
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จากไทยก้าวไกลไปฮ่องกง 

เม่ือไปถึงฮ่องกง เป็นวนัท่ีส่ีเดือนแรกของคนจีน เม่ือเทา้ขา้พเจา้สัมผสัฮ่องกงแลว้พบวา่อากาศ
ท่ีนัน่หนาวมาก แมอ้ากาศท่ีนัน่จะหนาวแต่กลบัเป็นผลดีต่อสุขภาพของขา้พเจา้ ขา้พเจา้หายใจสะดวก
มากกวา่อยูท่ี่เมืองไทย ยารักษาโรคหอบหึดท่ีอุตส่าห์เอาไปจากเมืองไทยก็ไม่ตอ้งใช ้ เดิมอยูเ่มืองไทย
ขา้พเจา้เป็นโรคเก่ียวกบัล าไส้ ซ่ึงทุกคร้ังหลงัอาหารจะตอ้งไปถ่ายท่ีหอ้งน ้า แต่เม่ือมาถึงฮ่องกงอาการ
เหล่าน้ีหายไปหมดเลย เน่ืองจากไม่เคยเจออากาศหนาวเยน็ขนาดน้ีพอมาถึงฮ่องกงขา้พเจา้ก็ใส้เส้ือหลาย 
ๆ ชั้น นบัไดจ้  านวน 10 ตวัท่ีใส่อยูก่็ยงัไม่คลายหนาวเลย ญาติคนหน่ึงน าบร่ันดีผสมน ้าร้อนใหด่ื้มแลว้
จึงคลายหนาว 

เพราะการเช่ือฟังท่ีไดไ้ปศึกษาพระคมัภีร์ท่ีฮ่องกง โรคเหล่าน้ีก็หายหมดไดเ้ขียนจดหมายส่ง
ข่าวมาใหคุ้ณแม่ วา่เด๋ียวน้ีหายเป็นปกติแลว้เหมือนดงัพระคมัภีร์สดุดี 103:5 ท่ีกล่าววา่ “ผูท้รงใหท้่าน
อ่ิมดว้ยของดี ตลอดชีวติของท่าน วยัหนุ่มของท่านจึงกลบัคืนมาใหม่อยา่งวยันกอินทรี” แต่คุณแม่ไม่
เช่ือ ใหน้อ้งชายเขียนจดหมายตอบกลบัมาวา่ไม่ตอ้งโกหก หากไม่สบายก็กลบัเมืองไทยได ้ขอบคุณพระ
เจา้ พระเจา้ทรงอวยพระพรใหร่้างกายของขา้พเจา้แขง็แรง หายจากโรคภยัท่ีเคยมี ส่วนยาท่ีน าไปจาก
เมืองไทยไม่ไดใ้ชเ้ลยสักคร้ังเดียว 

โรงเรียนท่ีขา้พเจา้ไปเรียนนั้นอยูบ่นเกาะ จากฝ่ังฮ่องกงนัง่เรือไปยงัเกาะนั้น ตอ้งใชเ้วลา 1 
ชัว่โมง ลงเรือแลว้ก็เดินข้ึนไปยงัโรงเรียน ก่อนลงเรือก็กงัวลวา่จะเดินทางไปโรงเรียนอยา่งไร ไม่เคยมา
ฮ่องกง ภาษาทอ้งถ่ิน (จีนกวางตุง้) ก็พดูไม่เป็น ขา้พเจา้จึงอธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจา้ เรือท่ีใช้
โดยสารน้ีเป็นเรือขนาดใหญ่จุคนไดห้ลายร้อยคน ขอบคุณพระเจา้ท่ีไดน้ัง่ใกลก้บัผูห้ญิงคนหน่ึงขา้พเจา้
ยิม้ใหเ้ขา เขาก็ยิม้ตอบ และทกัขา้พเจา้ก่อน ฟังส าเนียงการพดูของเขา แลว้คิดวา่น่าจะเป็นคนจีนแตจ๋ิ้ว 
ขา้พเจา้ก็ทกัตอบเป็นภาษาแตจ๋ิ้ว และไดเ้ร่ิมคุยกนั ขา้พเจา้เล่าถึงความกงัวลวา่กลวัจะเดินทางไปยงั
โรงเรียนพระคมัภีร์ไม่ได ้ ขอบคุณพระเจา้ท่ีหญิงผูน้ี้เป็นสมาชิกของโบสถใ์นโรงเรียนนั้นพอดี เขาเลย
อาสาพาไปใหถึ้งโรงเรียน 

พอไปถึงโรงเรียนก็ขอบคุณพระเจา้ทนัที โรงเรียนท่ีไปเรียนน้ี เป็นสถานศึกษาท่ีสวยงามมาก 
จากดา้นหนา้เม่ือมองลงไปจะเห็นทะเล และเห็นเกาะชายฝ่ังเมืองจีน เปรียบไม่ไดก้บัโรงเรียนท่ีปฏิเสธ
ไม่ใหข้า้พเจา้ไปศึกษานั้น ซ่ึงเป็นเพียงบา้นไมห้ลงัหน่ึงเท่านั้น แต่ท่ีโรงเรียนแห่งน้ีเป็นสถานท่ี
กวา้งขวางทิวทศัน์สวยงาม หลกัสูตรท่ีสอนก็ดีกวา่มากเลย ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระเจา้มอบส่ิงล ้าค่าท่ีคาด
ไม่ถึงใหแ้ก่ขา้พเจา้ “เรารู้วา่ พระเจา้ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์หเ้กิดผลอนัดีในทุกส่ิง คือ คนทั้งปวงท่ี
พระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค”์ (โรม 8:28) 
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พอถึงเวลาเรียน อาจารยส์อนอะไรฟังไม่รู้เร่ืองเลย หลงัเลิกเรียนขา้พเจา้ตอ้งไปขอสมุดบนัทึก
ของเพื่อนมาลอก อาจารยใ์ห้ท่องพระคมัภีร์ ขา้พเจา้ตอ้งใชเ้วลามากกวา่เพื่อนนกัเรียนคนอ่ืนซ่ึงอายุนอ้ย
กวา่ฉะนั้นในระหวา่งการเรียนช่วงพกัคนอ่ืนไดพ้กั ส่วนขา้พเจา้ไม่ไดพ้กัเลย ทุกคร้ังก่อนเตรียมท า
การบา้นได ้ อธิษฐานขอพระเจา้ช่วยในการสอน ช่วยใหจ้  าได ้ เพราะไม่มัน่ใจวา่ตนเองยงัเรียนหนงัสือ
ไดห้รือเปล่า (เน่ืองจากอายมุากแลว้) จนถึงส้ินเทอม ประมาณ 5 เดือนท่ีเรียนมาหลงัสอบเสร็จแลว้ วนั
หน่ึงอาจารยฝ่์ายวชิาการเรียกไปพบท่ีหอ้งท างาน จึงตกใจวา่เกิดอะไรข้ึน พอไปถึงอาจารยก์็บอกวา่ 
“ยนิดีดว้ยนะ เธอสอบไดค้ะแนนสูงสุดในห้อง” อาจารยก์็หนุนใจใหต้ั้งใจเรียนต่อ ขา้พเจา้ก็ดีใจมากท่ี
ยงัเรียนหนงัสือได ้ และขอบคุณพระเจา้ท่ีให้โอกาสพิเศษน้ี หลงัจากเทอมแรกก็เขา้ใจภาษาจีนกวางตุง้ดี
ข้ึน ในเทอมท่ี 2 ก็เรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัสมุดบนัทึกของเพื่อนอีกต่อไป 

อยูท่ี่ฮ่องกง ขา้พเจา้อยูค่นเดียวไม่ญาติพี่นอ้งแวดลอ้มเหมือนอยูท่ี่เมืองไทย ท าให้พึ่งพระเจา้
มากยิง่ข้ึน เช่น มีวนัหน่ึงตอ้งไปท่ีฝ่ังฮ่องกงเพื่อหาหมอฟัน แต่ไม่รู้วา่จะลงรถท่ีป้ายใด ก็อธิษฐานขอ
การทรงน าจากพระเจา้ หลงัจากอธิษฐานก็เห็นเพื่อนนกัเรียนคนหน่ึงมาข้ึนรถคนัเดียวกนักบัขา้พเจา้ จึง
ดีใจมากรีบเขา้ไปถามทางกบัเพื่อนคนน้ี เขาก็บอกวา่จะลงรถป้ายเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้จะตอ้งลงพอดีเลย 

เร่ิมแรกท่ีอยูฮ่่องกงพี่สาวกบัพี่เขยใหค้่าใชจ่้ายแก่ขา้พเจา้เดือนละ 100 เหรียญฮ่องกง โดยบอก
วา่ถา้ไม่พอใหเ้ขียนจดหมายไปจะส่งเงินมาใหอี้ก แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่แค่น้ีก็เป็นพระคุณอยา่งยิง่แลว้ ส่วน
ท่ีไม่พอนั้นใหเ้ป็นเร่ืองระหวา่งขา้พเจา้กบัพระเจา้ ไม่อยากรบกวนทางบา้นเพิ่มอีก ในเงินจ านวน 100 
เหรียญนั้น จะตอ้งจ่ายเป็นค่าอาหาร 55 เหรียญต่อเดือน และค่าวซ่ีาซ่ึงตอ้งต่ออายทุุก 6 เดือน ตอ้งจ่าย
คร้ังละ 30 เหรียญ ความจริงแลว้เงินท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย เพราะตอ้งใชจ่้ายส่วนตวัอีก เงินท่ี
ไดรั้บจากพี่เขย 100 เหรียญในใจก็คิกวา่ตอ้งถวายสิบลด เป็นเงิน 10 เหรียญ แต่อีกใจหน่ึงก็เสียดายเงิน
ตั้ง 10 เหรียญ ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็ตดัสินใจถวายทุกเดือน ๆ ละ 10 เหรียญ เม่ือขา้พเจา้เห็นเพื่อน ๆ ซ้ือ 
แอปเป้ิง หรือสาล่ี มารับประทานนั้น โดยส่วนตวัแลว้ตอ้งจ่ายอย่่างประหยดัในเงินจ ากดั จึงไดแ้ต่ซ้ือ
มะเขือเทศรับประทานแทน จากเงินท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอท่ีจะซ้ือเส้ือหนาวใส่ แต่พระเจา้ก็ทรงพระเมตตา 
คร้ังหน่ึงพวกนกัเรียนจะตอ้งแต่งชุด “ก่ีเพา๊” และสวมทบัดว้ยเส้ือชั้นนอกสีด า เพื่อร้องเพลงพิเศษ โดยมี 
Mrs. Helen Chan ซ่ึงนกัเรียนต่างพากนัเรียกท่านวา่ “มา๊ม่ี” เป็นผูดู้แล ขา้พเจา้บอกท่านวา่ ขา้พเจา้ไม่มี
เส้ือนอกสีด า ท่านก็เลยถามวา่ท่านมีเส้ือจะมอบใหข้า้พเจา้จะเอาไหม จึงตอบรับดว้ยความยนิดีเป็นอยา่ง
ยิง่ ท่านบอกวา่ท่านไม่กลา้ใหเ้ส้ือผา้ใชแ้ลว้แก่นกัเรียน เพราะเคยมีนกัเรียนคนอ่ืนไม่ยอมรับเส้ือผา้ใช้
แลว้จากใครหาวา่ดูถูกเขา นบัตั้งแต่นั้นมาท่านก็มอบเส้ือผา้ และรองเทา้ของท่านท่ีไม่ใชแ้ลว้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้มาตลอด แมเ้ม่ือท่านย  ายไปอยูอ่เมริกาก็ยงัส่งเส้ือผา้มาใหข้า้พเจา้ใชเ้สมอ ๆ จากเร่ืองน้ีขา้พเจา้
ก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการถวายสิบลดและการประหยดั จนกระทัง่บดัน้ีภายหลงันอ้งสาวไดแ้ต่งงานไปอยูท่ี่
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ฮ่องกง และไดใ้หเ้งินสมทบค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดใ้ชจ่้ายอยา่งเพียงพอนบัตั้งแต่นั้นจนกระทัง่บดัน้ี
ขา้พเจา้ไม่เคยขดัสนเลย 

ขอบคุณพระเจา้จริง ๆ แลว้ อยูท่ี่ฮ่องกงจึงไดส้ัมผสัวา่พระเจา้เป็นพระเจา้ส่วนตวัของขา้พเจา้ ท่ี
โรงเรียนแห  งน้ีจะมีการคดัเลือกตวัแทนนกัเรียนทุกเทอม โดยคณาจารยจ์ะเสนอช่ือนกัเรียนชั้นปีท่ี 2 
และ 3 ผูช้าย 1 คน ผูห้ญิง 1 คน กลุ่มนกัเรียนเสนอช่ือผูช้าย 1 คน ผูห้ญิง 1 คน ปรากฏวา่กลุ่มนกัเรียน
เสนอช่ือขา้พเจา้ทางโรงเรียนก็คดัคา้นวา่เสนอช่ือขา้พเจา้ไม่ไดเ้พราะไม่ใช่นกัเรียนชั้นปี 2-3 ขณะนั้น
ขา้พเจา้พึ่งเรียนจบชั้นเตรียมเท่านั้น แต่ผูอ้  านวยการบอกวา่เสนอช่ือขา้พเจา้ไดเ้พราะถึงแมย้งัไม่ใช่
นกัเรียนปี 2-3 แต่ก็เรียนในโรงเรียนน้ีมาแลว้ 1 ปี ผลการคดัเลือกออกมาวา่ขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกให้
เป็นตวัแทนนกัเรียน ขา้พเจา้รู้สึกวา่เพื่อน ๆ ไม่ไดดู้ถูกขา้พเจา้ แต่เขารักและใหเ้กียรติขา้พเจา้ จึงท าให้
ขา้พเจา้มีก าลงัท่ีจะมุ่งหนา้ต่อไป ในช่วง 3 ปี ขา้พเจา้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนฯ ทั้ง 6 คร้ัง 
จนกระทัง่ปีท่ี 4 ซ่ึงปกติก็จะไม่มีสิทธิท่ีจะเป็นตวัแทนนกัเรียนแลว้ แต่เน่ืองจากวา่ในปีนั้นทางโรงเรียน
เปิดหอพกัใหม่ใหน้กัเรียนปี 4 เขา้ไปอยู ่ ขา้พเจา้จึงไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนนกัเรียนประจ าท่ีหอพกั
ใหม่นั้น และไดเ้ป็นตวัแทนนกัเรียนตลอดเวลา 4 ปี ท่ีเรียนอยูท่ี่ฮ่องกง ขอบคุณพระเจา้ท่ีใหโ้อกาสได้
เรียนรู้ในการเป็นผูน้ า 

ในขณะท่ีเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 3 (ค.ศ.1967) ในช่วงปิดเทอม พวกเราท่ีเป็นนกัเรียนหญิงจ านวน 10 
คน นดักนัไปเท่ียวและฝึกงานท่ีไตห้วนั ในเชา้ก่อนวนัเดินทางเพื่อนนกัเรียนท่ีมาจากเมืองไทยและ
เวยีดนามนดัพบกนัเพื่อซ้ือตัว๋เรือขณะท่ีทั้ง 2 นัง่แทก๊ซ่ี ระหวา่งทางถูกคนขบัรถแทก๊ซ่ีจ้ีเอาทรัพยสิ์น
กระเป๋าเงินและหนงัสือเดินทางของเพื่อนท่ีมาจากเมืองไทยไป แต่ส่วนนกัเรียนท่ีมาจากเวยีดนามนั้นเขา
เปิดกระจกหนา้ต่างโยนกระเป๋าเงินออกนอกรถและเปิดประตูรถกระโจนลงจากรถจนไดรั้บบาดแผลท่ี
หนา้ผาก ในวนัท่ีออกเดินทางนั้น เพื่อนคนท่ีมาจากเวยีดนามไดไ้ปไตห้วนัดว้ยกนักบัพวกเราเพราะมี
หนงัสือเดินทางแต่ส่วนเพื่อนอีกคนหน่ึงไปไม่ไดเ้พราะเขาถูกจ้ีคนร้ายเอาหนงัสือเดินทางของเขาไป
ดว้ย 

ตลอดการเดินทางไปไตห้วนั 36 ชัว่โมง ท่ีอยูบ่นเรือ ซ่ึงพวกเราซ้ือตัว๋เรือชั้น 3 ปกติตอ้งอยูท่อ้ง
เรือ แต่ในช่วงกลางวนัพวกเราข้ึนมาอ่านหนงัสืออยูบ่นเรือ มีอาหารให้รับประทานทั้ง 3 ม้ือ มีเฉพาะ
ช่วงกลางคืนเท่านั้นท่ีนอนอยูท่อ้งเรือ นอ้งชายท่ีอยูอ่เมริกาไดส่้งเงินใหข้า้พเจา้ 100 เหรียญสหรัฐ ซ่ึง
แลกเป็นเงินไตห้วนัได ้4,000 เหรียญไตห้วนั ท าใหพ้วกเราไดมี้โอกาสเท่ียวรอบเกาะไตห้วนัเป็นเวลา 1 
สัปดาห์ก่อน หลงัจากนั้นพวกเราแบ่งเป็นคู่ ๆ เพื่อแยกยา้ยไปฝึกงานกบัมิชชนันารี ประมาณ 1 เดือน 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีช่วงน้ีในฮ่องกงประสบปัญหาเร่ืองน ้าเขาจ ากดัน ้า โดยจ่ายน ้าให ้3 วนัต่อคร้ัง พวกเรา
อยูท่ี่ไตห้วนัเลยไม่ตอ้งประสบกบัความยากล าบากนั้น ขอบคุณพระเจา้ 
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ขณะท่ีขา้พเจา้เรียนอยูช่ั้นปี 4 เทอมหน่ึงก่อนส าเร็จการศึกษา มีคริสตจกัรติดต่อใหไ้ปท างาน 7 
แห่งดว้ยกนั ขา้พเจา้อธิษฐานขอพระเจา้ทรงส าแดงใหท้ราบวา่ควรตดัสินใจอยา่งไร ควรท างานท่ีไหน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1967 ไดรั้บจดหมายจากนอ้งชายท่ีอยูอ่เมริกา นอ้งทั้งสองไดต้กลงกนัวา่ในเดือน
มิถุนายน 1968 ปีท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษานั้น จะส่งตัว๋เคร่ืองบิน 2 ฉบบัใหข้า้พเจา้ ฉบบัหน่ึงเป็นตัว๋ไป
กลบัเมืองไทยใหรั้บประทานทุกอยา่งท่ีอยากรับประทานท่ีเมืองไทย อีกฉบบัหน่ึงเป็นตัว๋ใหเ้ดินทางไป
อเมริกา จึงรู้วา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานผา่นนอ้งทั้งสองน้ี ท าใหข้า้พเจา้มัน่ใจวา่พระเจา้ทรงน าให้
ไปท่ีอเมริกา จึงใหค้  าตอบปฏิเสธแก่คริสตจกัรทั้ง 7 ได ้

การไปเรียนต่อท่ีอเมริกานั้น ถา้เป็นการเดินทางจากฮ่องกงไปอเมริกาจะตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั
วา่เม่ือเรียนจบแลว้จะตอ้งออกจากประเทศอเมริกา ถา้หากคู่กรณีบิดพร้ิวบุคคลท่ีค ้าประกนัจะไม่มีสิทธิ
ไปอเมริกาไดเ้ลย นอ้งสาวและนอ้งเขยรับปากวา่จะเป็นผูค้  ้าประกนัใหข้า้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ไม่อยากให้
ใครเดือดร้อนเพราะขา้พเจา้ หลงัจากไดรั้บปริญญาบตัรแลว้ ขา้พเจา้จึงเดินทางกลบัเมืองไทย เม่ือมา
เมืองไทยปรากฏวา่ผลการติดต่อกบักงศุลขา้พเจา้สามารถติดต่อท าวซ่ีาเสร็จไดภ้ายใน 3 วนั ซ่ึงเป็นการ
ใชเ้วลาในการติดต่อท่ีสั้นมาก หากท าวซ่ีาจากฮ่องกงจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่น้ี 

หลงัจากท่ีไดว้ซ่ีาแลว้ ขา้พเจา้บอกกบัคุณพอ่วา่ทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้พร้อมท่ีจะเดินทางไป
อเมริกา แต่คุณพ่อทกัทว้งวาเพิ่งมาจากฮ่องกงไม่ก่ีวนัน่าจะอยูเ่มืองไทยต่ออีกสัก 1 เดือน ซ่ึงในเดือนน้ี
เป็นโอกาสสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้ไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้คุณพอ่คุณแม่ เพราะใน 5 ปีถดัมาขณะท่ีขา้พเจา้อยูท่ี่
อเมริกา คุณพอ่และคุณแม่ก็ไปอยูก่บัพระเจา้ บา้นและโรงงานก็ถูกไฟไหม ้ ส่ิงของต่าง ๆ ถูกไฟไหม้
หมดเลย พี่สาวคนท่ีสองหนีรอดจากไฟไหมท้ั้งในชุดนอน รูปภาพเก่า ๆ ของลูก ๆ ท่ีฝากคุณแม่ไวก้็ถูก
ไฟไหมห้มดเลย จนกระทัง่ขา้พเจา้กลบัจากอเมริกาก็ยงัหาบา้นตนเองไม่เจอ 
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ชีวติต้องสู้ในอเมริกา 

ตอนท่ีไปเรียนอเมริกานั้น ปี 1968 ขา้พเจา้มีเงินติดตวัไป 100 เหรียญสหรัฐ อยูอ่เมริกาได ้3 วนั 
ขา้พเจา้ก็ไปท างานท่ีร้านกิฟทช็์อป (Gift Shop) แห่งหน่ึง ถนนสายท่ี 5 กรุงนิวยอร์ค ท างานรับผดิชอบ
แผนกเคร่ืองแกว้ ตอ้งไปเอาของท่ีหอ้งใตดิ้น น ามาเช็ดใหส้ะอาดและจดัโชวท่ี์ร้าน ท างานตลอดเวลา 8 
ชัว่โมง โดยไม่ใหน้ัง่เลย นอกจากเวลาพกัรับประทานอาหารเท่ียง 30 นาที เท่านั้น วนัแรกท่ีเร่ิมท างาน
ช่วงพกัเท่ียงก็เดินไปหานอ้งสะใภ ้ กลบัถึงท่ีพกัปวดขามาก ในชีวติน่ีเป็นคร้ังแรกท่ียืนนานขนาดน้ีรู้สึก
สงสารตวัเอง แต่บอกกบัตวัเองวา่ตอ้งสู้ เพราะค่าจา้งชัว่โมงละ 1.8 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 
ล าบากยงัไงก็ตอ้งสู้ ภาษาองักฤษเคยเรียนในเมืองไทย แต่เม่ือมาถึงอเมริกาเขาพดูอะไรขา้พเจา้ก็ฟังไม่รู้
เร่ือง เม่ืออยูใ่นร้านเวลาขายของคนมาขอซ้ือเขาจะซ้ืออะไรก็ฟังไม่ออก จนคนซ้ือตอ้งพาขา้พเจา้ไปและ
ช้ีส่ิงของท่ีเขาจะซ้ือ น่ีก็เป็นโอกาสฝึกภาษาท่ีดีอยา่งหน่ึง ตรุษจีนปีแรกในอเมริกา ญาติพี่นอ้งท่ีอยูใ่น
อเมริกา 6 คน ร่วมรับประทานอาหารม้ือเยน็ตม้ปีกไก่หมอ้หน่ึงเท่านั้น ท าให้คิดถึงเมืองไทยมากข้ึน
เพราะถา้อยูเ่มืองไทยจะมีอาหารให้รับประทานมากมาย 

ภายหลงัไดเ้ปล่ียนงานไปท างานท่ีร้านอาหาร เพราะเป็นร้านอาหารท่ีเปิดขายแต่เวลากลางวนั
กุ๊กท่ีอยูใ่นหอ้งครัวพดูภาษาจีนกวางตุง้ แต่ลูกคา้สั่งอาหารเป็นภาษาองักฤษ ตอนแรกขา้พเจา้ตอ้งท่อง
รายการอาหารทั้งภาษาจีนกวางตุง้และภาษาองักฤษ และตอ้งฝึกการค านวนภาษี ตอ้งใชค้วามรวดเร็วใน
การเสิร์ฟเพื่อเอาใจลูกคา้ เพราะเราตอ้งอาศยัทิปจากลูกคา้ ขอบคุณพระเจา้ตอนท่ีอยูบ่า้นในเมืองไทย
เป็นคนท่ีท าอะไรชา้มาก แต่ท่ีอเมริกาการท างานคิดค่าจา้งเป็นรายชัว่โมงจึงตอ้งท างานเร็วและเรียบร้อย 
ขณะอยูท่ี่นิวยอร์คขา้พเจา้ท างาน และเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม  

หลงัจากมาอยูอ่เมริกาได ้3 ปี จึงไดไ้ปเรียน โรงเรียนแห่งแรกท่ีอยูท่างใต ้ ช่ือ Toccoa Falls อยู่
ท่ีนัน่ไดรั้บผดิชอบลา้งห้องน ้ าและหอ้งส้วมอยา่งละ 8 หอ้ง ไดเ้รียนท่ีน่ีเพียงเทอมเดียวเท่านั้น เพราะค่า
เล่าเรียนแพงมาก จึงกลบัไปอยูนิ่วยอร์ค ตอนหลงัเพื่อนแนะน าใหไ้ปท่ีเซนตห์ลุย St. Louis Missouri 
โรงเรียนช่ือ Covenant Theological Seminary เป็นโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนชายมากแต่มีนกัเรียนหญิงเพียง 
4-5 คนเท่านั้น จึงเป็นโรงเรียนท่ีมีแต่หอพกันกัเรียนชาย ไม่มีหอพกันกัเรียนหญิง ขา้พเจา้จึงพกัอยูท่ี่
บา้นเพื่อนแต่ไม่ค่อยสะดวก 

ตรงขา้มโรงเรียนมีหมู่บา้นสวยมาก ขา้พเจา้คิดในใจวา่น่าอยูม่ากถามเพื่อนวา่เป็นไปไดไ้หมท่ี
จะไปอยูท่ี่นัน่ เพื่อนบอกวา่เป็นไปไม่ได ้ เพราะมีแต่บา้นคนรวย เชา้วนัหน่ึงหิมะตก ธรรมดานกัเรียนท่ี
อยูห่มู่บา้นตรงขา้มจะรอข้ึนรถโรงเรียนท่ีฝ่ังหมู่บา้น แต่เชา้วนันั้นเด็กในหมู่บา้นนั้นมารอรถท่ีฝ่ัง
โรงเรียนใกล ้ๆ หอ้งสมุด ขา้พเจา้นัง่อยูใ่นหอ้งสมุดเห็นเด็กผูห้ญิง 2 คน อายรุาว ๆ 11-12 ปี ขา้พเจา้จึง
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ออกไปคุยกบัเขา ไดค้วามวา่เป็นเด็กท่ีพกัอยูใ่นหมู่บา้นตรงขา้มโรงเรียนของเรา ขา้พเจา้เลยบอกเด็กให้
ไปถามพอ่แม่ของเขาวา่อยากไดน้กัเรียนไทยไปพกัท่ีบา้นของพวกเขาไหม ปรากฏวา่วนัหน่ึงมีคนโทร
มาท่ีโรงเรียน และแจง้ความประสงคว์า่อยากใหน้กัเรียนไทยไปพกัอยูท่ี่บา้นเขา ครอบครัว Benson น้ี
สามีอาย ุ73 ปี ภรรยาอาย ุ45 ปี ลูกสาวอาย ุ11 ปี เขามีบา้นอยูท่ี่ St.Louis และมีบา้นพกัอยูท่ี่ฟลอริดา้ อีก
หลงัหน่ึงดว้ย 

ดงันั้น ตอนปิดเทอมครอบครัวน้ีไปเท่ียวทางตอนใต ้ ขา้พเจา้ก็มีโอกาสไปกบัเขาดว้ย ภรรยา
เป็นคน พกัโรงแรมชั้นหน่ึง มีโอกาสเท่ียว Disney World เพราะตอ้งเป็นเพื่อนกบัลูกสาวของเขา 

เม่ือไปเท่ียวกลบัมาแลว้ เพื่อน ๆ นกัเรียนพากนัอิจฉา เพราะไม่เคยปรากฏวา่จะมีนกัเรียนท่ีไป
พกักบัครอบครัวท่ีมีฐานะดี อยูต่รงขา้มโรงเรียนกินอยูฟ่รี และมีโอกาสไปเท่ียว แต่ตอนหลงัมีการ
โยกยา้ยเปล่ียนแปลง ขา้พเจา้จึงตอ้งหาครอบครัวใหม่ ครอบครัวใหม่น้ีคือครอบครัว Shauman เป็น
ครอบครัวท่ีขายเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ มีลูก 5 คน สองคนแรกเรียนระดบัอุดมศึกษาอีกสองคนเรียนระดบั
มธัยม คนสุดทอ้งอาย ุ 9 ขวบเท่านั้น ไม่มีเพื่อน เขาเลยใหข้า้พเจา้ไปเป็นเพื่อนกบัเด็กอาย ุ 9 ขวบคนน้ี 
ขา้พเจา้ตอ้งคอยดูแลเด็กคนน้ี ถึงเวลาอาบน ้าก็คอยเรียกใหอ้าบน ้า ถึงเวลารับประทานอาหารก็เรียกให้
รับประทานอาหาร สัปดาห์หน่ึงสระผมใหเ้ด็กคนน้ีหน่ึงคร้ัง ก่อนนอนก็อธิษฐานดว้ยกนั วนัจนัทร์ถึง
ศุกร์ท่ีบา้นน้ีจะมีคนผวิด าคนหน่ึงท างานบา้น ทุกวนัเขาจะเตรียมอาหารส าหรับคน 8 คน มีอาหาร 8 
จาน แต่ละจานจะมีอาหาร 3 อยา่ง มีแป้ง เน้ือ และผกั Mr.& Mrs. Shauman จะเอาจานของตนไป
รับประทานท่ีหอ้งรับแขก ส่วนขา้พเจา้กบัเด็ก ๆ ทั้ง 5 คน ก็รับประทานอาหารท่ีห้องครัวเส้ือผา้ก็ใช้
เคร่ืองซกั อาหารเชา้ขา้พเจา้เป็นคนเตรียม โดยเตรียมกาแฟส าหรับ Mr. Shauman น ้าส้มคั้นส าหรับ 
Mrs. Shauman ส่วนเด็ก ๆ กบัขา้พเจา้ นั้นขา้พเจา้อยากรับประทานอะไรก็เตรียมส่ิงนั้น รับประทาน
ร่วมกบัเด็ก ๆ ม้ือกลางวนัขา้พเจา้อยากรับประทานอะไรก็ห่อไปรับประทานท่ีโรงเรียน ท่ีบา้นน้ีจะมี
สมุดวางไวใ้กล ้ ๆ กบัโทรศพัท ์ ใครตอ้งการอะไรก็จดใส่สมุดเล่มน้ี Mrs.Shauman จะโทรศพัทส์ั่ง
ส่ิงของท่ีตอ้งการจากร้านแลว้ทางร้านส่งมาใหท่ี้บา้น วนัเสาร์ Mr.& Mrs.Shaman และลูก 4 คนจะไป
เท่ียวนอกบา้น เหลือเพียงขา้พเจา้กบัเด็ก 9 ขวบคนน้ี วนัเสาร์ขา้พเจา้ได ้ค่าจา้งท าความสะอาดวนัละ 10 
เหรียญสหรัฐ วนัอาทิตยไ์ปนมสัการท่ีโบสถ ์ขา้พเจา้ก็มีเงินส าหรับถวายทรัพย ์

พระเจา้ทรงจดัเตรียมครอบครัวท่ี 2 ท่ีแสนดีและร ่ ารวยส าหรับขา้พเจา้ในเทศกาล คริสตมาส 
ครอบครัว Shauman จะใหลู้ก ๆ ของเขาและขา้พเจา้เขียนรายช่ือส่ิงของท่ีอยากได ้แลว้เขาจะเป็นผูเ้ลือก
มอบของขวญัคริสตมาสจากบญัชีรายช่ือท่ีเขียนใหใ้นวนัคริสตมาส ขา้พเจา้ไดรั้บของขวญัคริสตมาส
จ านวน 7 ช้ิน โดยไดรั้บจากทุกคนในครอบครัวน้ีคนละช้ิน เด็กชายวยั 9 ขวบคนน้ีน่ารักมาก มีคืนหน่ึง
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เขามาเคาะประตูหอ้งขา้พเจา้ บอกวา่ฝันร้ายขอนอนกบัขา้พเจา้พอนอนไดส้ักพกัก็บอกวา่ตอนน้ีไม่กลวั
แลว้ และขอกลบัไปนอนท่ีห้องตนเอง 

เพราะเหตุวา่ภรรยาของผูอ้  านวยการโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีฮ่องกง Mrs.Holton ไดเ้ขียน
จดหมายชวนขา้พเจา้ใหเ้ป็นอาจารยฝ่์ายปกครองหญิงแทนท่านท่ีป่วยเป็นโรคมะเร็งท่ีเตา้นมตอ้งผา่ตดั 
แต่พอดีท่ีส้ินเทอมนั้นทางโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีขา้พเจา้เรียนอยูท่ี่อเมริกามีการเปล่ียนอาจารยฝ่์าย
วชิาการใหม่ไดส้ับเปล่ียนหลกัสูตรวชิาท่ีขา้พเจา้จะเรียนในเทอมหนา้ 2 วชิา ไม่มีการสอนในเทอมนั้น 
ขา้พเจา้จึงเอาจดหมายจาก Mrs. Holton ฉบบันั้นใหท้างโรงเรียนพิจารณา ทางโรงเรียนเลยใหข้า้พเจา้ท า
รายงานส่งส าหรับ 2 วชิานั้นโดยไม่ตอ้งเขา้เรียน ช่วงปิดเทอมสามารถท ารายงานส่งโดยเรียบร้อย 

ภายหลงัท่ีขา้พเจา้กลบัไปท่ีฮ่องกง ครอบครัว Mr.Shauman ไม่เห็นดว้ย Mrs.Shaman ถามวา่
ขา้พเจา้มีค่าตัว๋เคร่ืองบินจะไปฮ่องกงแลว้หรือยงั ขา้พเจา้บอกวา่จะอยูท่  างานเก็บเงินจนกวา่จะพอเพียง
ส าหรับค่าตัว๋จึงจะไปฮ่องกงแต่ Mrs.Holton ไดเ้ขียนจดหมายไปยงั Miss Hitchcock เล่าวา่อยากให้
ขา้พเจา้รีบกลบัไปท่ีฮ่องกงโดยด่วนแต่ไม่มีค่าตัว๋ให้ Miss Hitchcock นั้น มีพี่นอ้ง 2 คน ท่ีบา้นเปิดร้าน
ขายเคร่ืองเยบ็ปักถกัร้อย ตอนท่ี Miss Hitchcock อาย ุ 17 ปี คุณแม่ของท่านออกค่าใชจ่้ายใหไ้ปเท่ียว
เมืองจีน เม่ือ Miss Hitchcick มาเท่ียวเมืองจีนท่านก็มีภาระใจท่ีจะเป็นมิชชนันารีท่ีเมืองจีนน้ี คุณแม่และ
พี่สาวเป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดยไม่มีคนอ่ืนช่วยสนบัสนุนเลย Miss Hitchcock เป็น
มิชชนันารีอยูเ่มืองจีน ท่านท างานเก่ียวกบัเด็กก าพร้าและช่วยผูห้ญิงใหมี้งานท าโดย เล้ียงไหม และทอ
ผา้ ท่านอยูท่ี่เมืองจีนจนกระทัง่เมืองจีนถูกควบคุมโดยคอมมิวสต ์ Miss Hitchcck ไปท่ีฮ่องกง ท่ีเกาะ 
Cheung Chau และช่วยสอนพระคมัภีร์ท่ี Alliance Bible Seminary จนอาย ุ70 ปี ก่อนกลบัอเมริกา Miss 
Hitchcock ขายบา้นให ้Alliance Bible Seminary ในราคา 1 เหรียญสหรัฐ Miss Hitchcock มีใจผกูพนั
กบั Alliance Bible Seminary มาก เม่ือไดข้่าววา่ขา้พเจา้จะไปสอนท่ี Alliance Bible Seminary แต่ไม่มี
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน Miss Hitchcock รับปากจะช่วยบา้ง แต่ขา้พเจา้ก็มัน่ใจวา่พระเจา้จะช่วยใหไ้ปฮ่องกงได้
แน่นอน เช่ือวา่พระเจา้จะทรงจดัเตรียม Mrs.Shauman ก็พดูวา่ Miss Hitchcock ไม่ไดรั้บปากวา่จะช่วย
ค่าเคร่ืองบินจะไปฮ่องกงไดอ้ยา่งไร แต่ขา้พเจา้ตอบ Mrs.Shauman วา่ ขา้พเจา้มัน่ใจวา่พระเจา้จะเตรียม
ใหแ้น่ ๆ จึงเตรียมตวัไปนิวยอร์ค บา้นของนอ้งชาย 

Miss Hitchcock เขียนจดหมายมาถามขา้พเจา้วา่ ค่าตัว๋เคร่ืองบินจากนิวยอร์คไปฮ่องกงราคา
เท่าไร Miss Hitchcock อยากใหข้า้พเจา้ไปเยีย่มท่ีลอสแองเจลิส แต่ปรากฏวา่ค่าตัว๋เคร่ืองบิน จาก
นิวยอร์คไปแคลิฟอร์เนียราคาเท่ากบั จากนิวยอร์คไปฮ่องกง ผลสุดทา้ย Miss Hitchcock ส่งค่าตัว๋
เคร่ืองบินเป็นเงินสหรัฐ 500 กวา่เหรียญ ใหข้า้พเจา้จากนิวยอร์คไปฮ่องกง ขณะนั้นเป็นปี ค.ศ.1973 พอ
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ตอนเชา้ไปถึงฮ่องกง บ่ายวนันั้น Mrs.Holton ก็ไดรั้บการฝ่าตดัรักษามะเร็งจนหาย ถึงทุกวนัน้ีท่านก็ยงัมี
ชีวติอยู ่

ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีเป็นอาจารยฝ่์ายปกครองท่ี Alliance Bible Seminary ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระเจา้
ทรงน าใหข้า้พเจา้มีโอกาสเป็นตวัแทนนกัเรียนในขณะท่ียงัศึกษาอยู ่ ท  าใหเ้ขา้ใจวา่จะตอ้งท าหนา้ท่ี
อาจารยฝ่์ายปกครองอยา่งไร และท าให ้Mrs.Holton วางใจและท่านสามารถพกัผอ่นไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล 

ตอนท่ีขา้พเจา้สอนท่ีฮ่องกง ครอบครัวของนอ้งสาว (William Woo) ก็อยูฮ่่องกง เม่ือสุดสัปดาห์ 
ก็มีโอกาสไปเยีย่มครอบครัวน้ีบ่อย ๆ ขณะนั้นลูกสาวของเขา อายปุระมาณ 4-5 ขวบ หลานคนน้ีก็มกัจะ
เอาขนมของตนใหข้า้พเจา้เอากลบัไปท่ีโรงเรียนเป็นประจ า หลานคนน้ีน่ารักมาก เพราะเขารู้วา่ท่ี
โรงเรียนไม่มีขนมเหล่าน้ี 

มีนกัศึกษาคนหน่ึงมาจากเขมร เขาก าลงัอยูใ่นช่วงอกหกั มีวนัหน่ึงเขามาขอพบขา้พเจา้และพดู
วา่จากประวติัของขา้พเจา้รู้สึกวา่น่าเศร้ามากแต่พอไดรู้้จกัและคุน้เคยกบัขา้พเจา้แลว้รู้สึกวา่ขา้พเจา้ช่าง
เป็นผูท่ี้มีความสุขและมีอารมณ์ขนัตลอด ซ่ึงคิดวา่ขา้พเจา้คงจะเป็นคนสติไม่ปกติมากกวา่ จึงบอกกบั
เขาวา่ก่อนท่ีขา้พเจา้เป็นอยา่งน้ีไดก้็ตอ้งเสียน ้าตาไปมากเหมือนกนั แต่แลว้เพราะพระเจา้ต่างหากท่ีทรง
ช่วยใหเ้ป็นเช่นน้ีได ้

ขา้พเจา้ชอบงานและส่ิงแวดลอ้มท่ี Alliance Bible Seminary และไดท้  างานท่ีนัน่จนกลางปี 
ค.ศ.1976 นอ้งชายท่ีอยูอ่เมริกาก็ไดรั้บอนุญาตโอนสัญชาติเป็นอเมริกนั เขาก็มีจดหมายมาถามวา่อยาก
ไปอเมริกาไหม ขา้พเจา้ตอบวา่อยากไป และในช่วงปิดเทอมก็กลบัเมืองไทย เอาเอกสารทุกอยา่งแปล
เป็นภาษาองักฤษเพื่อเตรียมท่ีจะไปอเมริกา แต่ปรากฏวา่ตอนเปิดเทอมใหม่มีวนัหน่ึงขณะนมสัการตอน
เชา้ อาจารยฟิ์ลิป ลี (Mr.Philip Lee) มาเทศนาแบ่งปันเก่ียวกบัวา่หลายแห่งยงัขาดมิชชนันารีท่ีไปท างาน
ของพระเจา้ ถึงแมเ้ตรียมพร้อมทุกอยา่งก็จริง แต่วา่คนงานอยูท่ี่ไหน? ตอนท่ีขา้พเจา้ฟังก็มีเสียงร้องตอบ
ในใจวา่ คนงานอยูท่ี่น่ี ถึงแมข้า้พเจา้มีความคิดเช่นน้ีแต่ใจก็ยงัอยากไปอเมริกา เพราะอยากไปใหไ้กล
จากเมืองไทยซ่ึงเป็นประเทศท่ีท าใหชี้วติตอ้งช ้าใจเสียใจ จึงไม่สบายใจ เชา้วนัท่ี 22 ตุลาคม 1976 ขณะท่ี
อ่านพระคมัภีร์พระเจา้ไดต้รัสกบัขา้พเจา้วา่ จงกลบัไปบา้นเมืองของท่าน พระเจา้ทรงน าหนา้ท่านไป
ก่อนแลว้ “Back to your own land, your King will go before you. The Lord leads on (Micah 2:13 
Living Bible)” แต่ขา้พเจา้บอกพระเจา้วา่ “ไม่....ขา้พเจา้ไม่อยากกลบัประเทศไทยขา้พเจา้ตอ้งการไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา” 
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พนัธกจิในอสีาน 

หลงัจากนั้น 6 เดือน ขา้พเจา้รู้สึกไม่มีสันติสุขใสจิตใจ ตามปกติแลว้ วนัหยดุทางโรงเรียน
จดัเป็นวนัอดอาหารอธิษฐานม้ือเท่ียง แต่ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานอดอาหารในเวลาเชา้จนถึงเวลา 16.00 น. 
อธิษฐานและอ่านพระค าพระเจา้ใหแ้น่ใจวา่พระเจา้ตอ้งการใหข้า้พเจา้กลบัไปยงับา้นเกิดจริง ๆ หรือ
พระเจา้ตรัสอีกคร้ังวา่ “อยา่กลวัเลย เพราะเจา้จะไม่ตอ้งอบัอาย อยา่อดสูเลย เพราะเจา้จะไม่ตอ้งละอาย 
เพราะเจา้จะลืมความอายในวยัสาวของเจา้และเจา้ จะไม่จ  าท่ีเขาติความเป็นม่ายของเจา้อีก (อิสยาห์ 54:4) 
เพราะเจา้จะออกไปดว้ยความช่ืนบานและถูกน าไปดว้ยสวสัดิภาพ ภูเขาและเนินเขา เปล่งเสียงร้องเพลง
ขา้งหนา้เจา้และตน้ไมท้ั้งส้ินในทอ้งทุ่งจะตบมือของมนั (อิสยาห์ 55:12) และพระเจา้จะน าเจา้อยูเ่ป็น
นิตยแ์ละใหเ้จา้อ่ิมดว้ยของดีและกระท าใหก้ระดูกของเจา้แขง็และเจา้จะเป็นเหมือนสวนท่ีมีน ้ารด 
เหมือนน ้าพุท่ีน ้าของมนัไม่ขาด (อิสยาห์ 58:11)” พระเจา้ทรงตอบวา่ไม่ตอ้งกลวัความอบัอาย จากขอ้
พระคมัภีร์ 4 ขอ้น้ีท าใหข้า้พเจา้มัน่ใจการทรงน าของพระเจา้ และไปใหค้ าตอบแก่อาจารยฟิ์ลิปลี วา่ได้
ตอบสนองค าแบ่งปันของท่าน วา่ “คนงานอยูท่ี่น่ี” ขา้พเจา้เตม็ใจไปเป็นมิชชนันารีท่ีเมืองไทย และพระ
เจา้ก็ท  าตามสัญญาตลอดเวลา 18 ปี ทุกประการเลย 

ทางองคก์าร CCMA The foreign Missionary Society of C.C. and M.A. of Hong Kong ดีใจ แต่
ไม่ทราบวา่จะใหค้่าตอบแทนเท่าไร เพราะยงัไม่เคยมีใครท่ีจบปริญญาโทสมคัรเป็นมิชชนันารีของ
องคก์ารน้ีมาก่อน และทางองคก์ารก็ไม่ไดร้ะบุวา่ให้เป็นมิชชนันารีประจ าท่ีจงัหวดัใดในเมืองไทย 
แลว้แต่ขา้พเจา้จะไปขา้พเจา้ระลึกถึงขอ้พระคมัภีร์ฉบบัภาษาจีน ในอิสยาห์ 58:11 มีค  าวา่ ท่ีทุรกนัดาร 
ในเมืองไทยน่าจะหมายถึงภาคอีสาน (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ขณะนั้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี มีอาจารย์
นิตยาอยูท่ี่นัน่และท่ีนัน่มีโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีเล้ียงตนเอง ขา้พเจา้จึงคิดวา่จะไปช่วยงานอาจารย์
นิตยาท่ีอุดร 3 ปี และไดจ้ดัส่งสัมภาระต่าง ๆ ไปยงัจงัหวดัอุดรธานี พอไปถึงกรุงเทพฯ ท่ี C.M.A. เกสท์
เฮา้ส์ ไดพ้บกบัหวัหนา้มิชชัน่ CMA ท่ีเมืองไทย คือ อ.โซเบิร์ต (Rev. Elmer Sahlberg) อ.โซเบิร์ต ก็บอก
วา่คุณตอ้งไปอยูท่ี่ขอนแก่น จึงถามเหตุผลวา่ ท าไมตอ้งไปขอนแก่น ก็ตอบวา่ เพราะคนขอนแก่นได้
อธิษฐานมา 20 ปีแลว้ตอ้งการไดค้นจีนท่ีพดูภาษาไทย และส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

พอขา้พเจา้ไปถึงจงัหวดัอุดรธานี อาจารยนิ์ตยา ตั้งแสงอาทิตย ์ถามขา้พเจา้วา่ ท าไมส่งสัมภาระ
มามากมาย ขา้พเจา้ ไม่ไดต้อบแต่ถามต่อวา่ อาจารยไ์ม่ไดรั้บจดหมายหรือ อาจารยนิ์ตยาก็ตอบวา่ เขา้ใจ
วา่จะมาอยู ่ 3 เดือน ค าตอบของอาจารยนิ์ตยานั้นท าให้ขา้พเจา้ตอ้งขอบคุณพระเจา้อยา่งมาก ในความ
เป็นจริงแลว้ขา้พเจา้ พระเจา้ทรงน าใหข้า้พเจา้มาท างานท่ีขอนแก่น 3 ปี ดงันั้น ขา้พเจา้จึงอยูท่  างานรับ
ใชพ้ระเจา้กบัอาจารยนิ์ตยา ท่ีจงัหวดัอุดรธานี 3 เดือน หลงัจากนั้นจึงมาอยูท่ี่ขอนแก่น เม่ือขา้พเจา้
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ตดัสินใจมารับใชพ้ระเจา้ท่ีภาคอีสานนั้น ผูใ้หญ่ท่านหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ ตอ้งการใหข้า้พเจา้มารับใชง้าน
พระเจา้ท่ีกรุงเทพฯ มากกวา่ แต่ขา้พเจา้ยงัคงยนืยนัเจตนารมยเ์ดิมท่ีจะมาอยูท่ี่ภาคอีสาน ผูใ้หญ่ท่านนั้น
จึงพดูวา่ “คิดวา่จะไปเป็นคุณหญิงมอท่ีภาคอีสานหรือ” 

เม่ือขา้พเจา้ไปขอนแก่นนั้น ขา้พเจา้ไม่รู้จกัใครท่ีขอนแก่นเลย ช่วงนั้นมือขวาและขาซา้ยของ
ขา้พเจา้จะรู้สึกชา โดยเฉพาะมือขวา จะตอ้งคอยนวดอยูต่ลอดเวลา จึงจะสามารถเขียนหนงัสือได ้ ส่ิง
เหล่าน้ีท าใหรู้้สึกทอ้ใจในการท างานในระยะแรก ต่อมามีโอกาสไดไ้ปอยูก่บัอาจารย ์ George 
Heckendorf (อ.เจริญ) และภรรยา เป็นเวลา 6 เดือน ไดรั้บการหนุนใจจากครอบครัวน้ี ท าใหค้ลายความ
ทอ้ใจลงไดบ้า้ง ตอนหลงัมีสมาชิกขอใหข้า้พเจา้ยา้ยไปอยูท่ี่บา้นแถวถนนอ ามาตย ์ ท่ีบา้นหลงันั้นเป็น
ตึกแถว ดา้นล่างเป็นร้านเสริมสวย ขา้พเจา้พกัอยูช่ั้นบน ส่วนหอ้งท่ีติดกบัร้านเสริมสวยเป็นโกดงัเก็บ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงก็เป็นของสมาชิกท่ีใหข้า้พเจา้พกัอาศยัอยู ่คืนวนัหน่ึงก่อนตรุษจีน ปี ค.ศ.1978 พี่นอ้ง
ท่ีพกัอยูตึ่กขา้ง ๆ ไปเยีย่มบา้นท่ีกรุงเทพฯ ฝากกุญแจบา้นไวก้บัขา้พเจา้ จึงน ากุญแจไปเก็บไวท่ี้ล้ินชกั
ร้านเสริมสวย ไม่ไดน้ ากุญแจข้ึนไปขา้งบนดว้ย ตอนท่ีไดรั้บกุญแจนั้นเป็นเวลาเท่ียงคืน เม่ือเก็บกุญแจ
เรียบร้อยขา้พเจา้ก็ปิดประตูปิดไฟเขา้นอน แต่เม่ือถึงเวลา 02.00 น. ไดเ้ห็นแสงสวา่งลอดมาจากทางใต้
ประตู และมีเสียงกุกกกัท่ีประตูคลา้ยคนบิดลูกบิดประตู ก็รู้สึกเอะใจวา่อาจจะเป็นขโมยเขา้บา้น ในเวลา
นั้นก็คิดวา่จะแกลง้หลบัหรือลุกข้ึนดี ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงน าใหต้ดัสินใจลุกข้ึนปีนหนา้ต่างไปยงับา้น
ถดัไปหอ้งท่ี 3 ท่ีเป็นบา้นของสมาชิก แม่ของสมาชิกเป็นคนกวางตุง้ จึงบอกเขาโดยภาษาจีนกวางตุง้วา่
มีขโมยเขา้ขอใหเ้ปิดหนา้ต่างใหข้า้พเจา้เขา้ไปในบา้น แม่ของสมาชิกจึงเปิดหนา้ต่างใหข้า้พเจา้เขา้ไป 
แลว้ปลุกลูกชายใหต่ื้น ลูกชายของบา้นน้ีจึงโทรศพัทแ์จง้ความท่ีสถานีต ารวจ ภายใน 10 นาทีก็มีต ารวจ
มาและสามารถจบัขโมยคนน้ีไดท่ี้หอ้งน ้าสุดตึกแถวตึกน้ี แทนท่ีจะไดฉ้ลองวนัตรุษจีนดว้ยความ
สนุกสนาน แต่กลบัตอ้งไปใหก้ารท่ีโรงพกัหลงัจากต ารวจสอบสวนคนร้าย จึงทราบวา่คนร้ายเขา้ไปใน
อาคารจากตึกหลงัหน่ึงซ่ึงไม่มีคนพกั ซ่ึงติดกบัคูหาท่ีขา้พเจา้พกัอยู ่ แลว้เอาเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากโกดงัไป
ไวท่ี้หอ้งวา่งนั้น แต่วา่ยงัดึกเกินไป จึงยอ้นกลบัเขา้ไอีกคร้ังหน่ึง เพื่อจะดูวา่มีผูห้ญิงหรือมีเงินเปล่า 
ต าตวจจึงยอ้นถามวา่บา้นหลงัน้ีมีอะไรดีหรือเพราะวา่ตลอดคืนน้ีมีเจา้ทุกขแ์จง้ความหลายรายแต่ไม่
สามารถจบัคนร้ายได ้ มีเพียงรายน้ีเท่านั้นท่ีสามารถจบัคนร้ายได ้ ขา้พเจา้จึงตอบวา่บา้นหลงัน้ีมีพระเจา้
ท่ีเท่ียงแท ้ขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงคุม้ครอง 

ในคืนวนัท่ี 10 เมษายน ค.ศ.1979 มีการสถาปนาขา้พเจา้เป็นศาสนาจารย ์ ประกอบพิธีโดย 
อาจารยค์  าจนัทร์ บุญมา ประธานมูลนิธิสภาคริสตจกัรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย ศาสนาจารยเ์ทียม
ศิลป์ (ทวทีรัพย)์ บุญพงษ ์ ศาสนาจารยเ์จริญ เฮด็เคนดอร์ฟ (Rev.George Heckendorf) ศาสนาจารย์
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จอห์นสตนั (Rev. Richard Johnston) และศาสนาจารยเ์พอรสัน (Rev. Wayne Persons) พระเจา้ไดท้รง
กระท าการมโหฬารใหเ้รา เรามีความยนิดี (สดุดี 126:3) 

ในเดือนมิถุนายน 1979 พระเจา้ทรงใชห้นงัสือเล่มหน่ึงช่ือ “เป็นไปได”้ ใหเ้ป็นแนวทาง
ความคิดและก าลงัแก่ขา้พเจา้ในการรับใชพ้ระเจา้ ในเชา้วนัหน่ึงพี่นอ้ง สามี-ภรรยาคู่หน่ึงมาหาขา้พเจา้ 
เพือ่ชวนขา้พเจา้ไปดูบา้นพร้อมท่ีดินแห่งหน่ึงท่ีเจา้ของตอ้งการจะขายและเขาไดถ้ามขา้พเจา้วา่เป็น
อยา่งไรส าหรับท่ีดินแปลงน้ี ถา้เราจะซ้ือเพื่อเปิดเป็นคริสตจกัรจีน เม่ือขา้พเจา้ส ารวจดูแลว้ก็เห็นวา่
เหมาะสมจริง ๆ แต่เม่ือทราบราคาท่ีเขาเสนอขายนั้นมนัสูงมากจนเกินก าลงัของเราท่ีจะซ้ือได ้ เพราะวา่
ตั้งแต่ขา้พเจา้มาอยูท่ี่ขอนแก่นน้ีประมาณ 2 ปีเศษ แลว้ ยงัไม่มีเงินถวายแมแ้ต่บาทเดียวเพราะวา่เรายงัไม่
เคยมีความคิดท่ีจะริเร่ิมโครงการน้ี ทั้งงบประมาณและกรรมการก็ไม่มีในจงัหวดัขอนแก่นน้ีเลย 

ฉะนั้นเม่ือกลบัจากไปดูท่ีมาแลว้ ถึงบา้น ขา้พเจา้ก็ไดอ้ธิษฐานทูลเร่ืองน้ีกบัพระเจา้และพระเจา้
ทรงตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้โดยผา่นทางพระวจนะของพระเจา้วา่ “เราไดย้นิค าอธิษฐานของเจา้ 
และไดเ้ลือกสถานท่ีน้ีส าหรับเรา ใหเ้ป็นนิเวศแห่งเคร่ืองสัตวบูชา” (2 พงศาวดาร 7:12) จากพระวจนะ
ตอนน้ีท าใหข้า้พเจา้แน่ใจวา่การน้ีเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ คือสถานท่ีน้ีแหละท่ีจะใชเ้ป็นโบสถว์หิาร
เพื่อส าหรับนมสัการพระองค ์แต่เงินจ านวนมากอยา่งน้ีจะไดม้าจากไหน? และพี่นอ้ง (ท่ีพาไปดูท่ี) ก็ยงั
พดูวา่ “ในเดือนมิถุนายนน้ีเป็นช่วงท่ีธนาคารปิดบญัชีงวดคร่ึงปี ก็เลยไม่มีเงินสด” 

แต่พระเจา้ทรงทราบวา่ขา้พเจา้มีเงินฝากท่ีธนาคารประมาณ 20,000 บาท เพราะพี่นอ้งท่ีฮ่องกง
ท่ีมีการคา้ขา้วกบัเมืองไทย รู้วา่การเมืองของไทยมีปัญหากลวัวา่จะเหมือนเวยีดนามหรือเขมร จึงขอร้อง
ใหข้า้พเจา้เก็บเงินไวเ้ป็นค่าเคร่ืองบินเผื่อมีอะไรเกิดข้ึนจะไดบิ้นกลบัฮ่องกงได ้ พระองคท์รงดลใจให้
ขา้พเจา้ท่ีจะใชเ้งินจ านวนน้ีเพื่อเป็นค่ามดัจ า ส าหรับท่ีดินแปลงน้ีมีเน้ือท่ี 418 ตารางวา ตั้งอยูท่ี่ 70/12 
ถนนกลางเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เดิมเจา้ของท่ีไดต้กลงขายใหก้บัโรงเรียนท่ีติดกนัราคา 
900,000 บาท และต่อมาก็ไม่สามารถตกลงซ้ือขายกนัไดส้ าเร็จ ก็เลยเสนอขายใหร้ายท่ีสองในราคา 
600,000 บาท และผูซ้ื้อไดม้ดัจ าไวเ้ป็นเงิน 30,000 บาท และต่อมาก็ไม่สามารถตกลงซ้ือขายกนัได้
เหมือนกนั ฉะนั้น ในเวลาน้ีเราจะซ้ือไดใ้นราคา 520,000 บาทเท่านั้น ในท่ีสุดเราก็ตกลงซ้ือ โดยทางฝ่าย
เจา้ของบา้นจะขออยูต่  อไปจนถึงเดือนธนัวาคม แต่ทางเราตอ้งการใชส้ถานท่ีเร็ว ๆ และอยากใหเ้ขา
ยา้ยออกไปในเดือนสิงหาคม จึงไดเ้สนอเพิ่มราคาท่ีดินให้อีก 6,000 บาท ฉะนั้น รวมเป็นค่าท่ีดินจ านวน
ทั้งส้ิน 526,000 บาท ขา้พเจา้ไดเ้ตรียมเงินท่ีเบิกมาจากธนาคารจ านวน 20,000 บาท เพื่อจะมดัจ า แต่
เจา้ของท่ีตอ้งการเงินจ านวน 50,000 บาท เพราะเขาจะตอ้งใชเ้งินจ านวน 30,000 บาท ไปคืนแก่ผูท่ี้มดั
จ ารายท่ี 2 ท่ีกล่าวขา้งตน้ พี่นอ้งผูท่ี้ร่วมท าการกบัขา้พเจา้ในคร้ังน้ีก็ไดเ้ซ็นตเ์ช็คใหเ้ป็นจ านวน 30,000 
บาท รวมเป็นเงินมดัจ าจ  านวน 50,000 บาท และในใบสญัญานั้นระบุวา่เราตอ้งช าระเงินทั้งหมดภายใน
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ส้ินเดือนกรกฏาคม 1979 เพื่อท าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใหเ้สร็จส้ินไป ขา้พเจา้รู้สึกวา่เงินจ านวนน้ีมิใช่
นอ้ยเลยและยากนกัท่ีจะหาไดเ้ร็วเช่นน้ี แต่ถา้พระองคท์รงน าแลว้ยอ่มเป็นไปได ้นั้นขา้พเจา้จึงตดัสินใจ
เดินทางเขา้กรุงเทพฯ แลว้ ก็ไดป้รึกษาผูใ้หญ่ทางกรุงเทพฯ บางท่านบอกวา่รู้สึกวา่ความหวงันอ้ย
เหลือเกิน ท่านใหเ้หตุผลดงัน้ี 

1. เป็นเวลาท่ีธนาคารปิดบญัชีงวดคร่ึงปี 
2. ในเดือนกรกฏาคม-กนัยายน เป็นฤดูฝน ดา้นการคา้ไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร ท าให้รายรับนอ้ย 

ฉะนั้น เม่ือรายรับนอ้ยการถวายก็ลดนอ้ยถอยตามไปดว้ย 
3. มีพี่นอ้งมาจากคริสตจกัรทางภาคเหนือไดม้าขอความร่วมมือและช่วยเหลือในการถวายก่อน

หนา้ขา้พเจา้ และไดเ้งินถวายทั้งหมดประมาณ 100,000 บาท 
4. ท่านเป็นแต่ผูห้ญิงเท่าน้ีท่ีจะท าไดเ้หมือนเขาท าไมยงัหวงัมากกวา่เขาอีก โดยเฉพาะใน

สภาวะการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยเช่นน้ี 
เม่ือขา้พเจา้ทราบเหตุผลดงัเช่นน้ีแลว้ ก็รู้สึกวา่เป็นการยากจริง ๆ ท่ีขา้พเจา้จะกระท าไดส้ าเร็จ 

ในท่ีสุดก็ไดอ้ธิษฐานขอความมัน่ใจจากพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง มิเช่นนั้นแลว้ขา้พเจา้ก็จะไดล้ม้เลิก
โครงการน้ีเสีย แต่ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงหนุนวา่ “พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาวา่ กวนใจ
หญิงน้ีท าไม เขาไดก้ระท าการดีแก่เรา” (มทัธิว 26:10) ดว้ยพระวจนะของพระเจา้ตอนน้ีไดท้  าใหข้า้พเจา้
มีความเช่ือมัน่ในพระองคอ์ยา่งแน่วแน่วา่ การน้ีเป็นมาจากพระองค ์ในวนัท่ี 2 กรกฏาคม 1979 ขา้พจจึง
ออกไปเสนอเร่ืองแก่พี่นอ้งและเขาทั้งหลาย ไดร่้วมใจกนัถวาย เพียงสัปดาห์แรกก็ไดเ้งินถวายจ านวน 
100,000 กวา่บาท 

ในเวลาเดียวกนัขา้พเจา้ก็ไดข้่าววา่พี่นอ้งผูร่้วมงานท่ีอยูท่างขอนแก่นก็ไดป้ระกาศขายตึกแถว
สองหอ้งในราคา 650,000 บาท เพราะเขาไม่แน่ใจวา่การท่ีขา้พเจา้ไปกรุงเทพฯ นั้นจะไดรั้บเงินถวาย
จากพี่นอ้งคริสเตียนหรือไม่ แต่เม่ือเขาไดท้ราบวา่เพียงสัปดาห์แรกก็ไดรั้บเงินถวายเป็นแสนแลว้ จงท า
ใหเ้ขามีความเช่ือและมัน่ใจวา่พระเจา้จะทรงกระท าการน้ีใหส้ าเร็จเขาจึงเลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะขายตึก
หลงันั้น ในขณะเดียวกนัเงินถวายท่ีรับจากพี่นอ้งคริสเตียนก็เพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ มาจนถึงวนัท่ี 19 
กรกฏาคม 1979 รวมเงินถวายทั้งส้ิน 250,000 บาท ในเวลาเดียวกนั นอ้งสาวและนอ้งเขย (คุณ William 
Woo) ก็สนบัสนุนมาก ลูกสาวของเขาท่ีอาย ุ 10 ขวบก็เก็บเงินค่าขนมใส่กระปุกออมสิน พอเตม็ก็เอามา
ถวายเป็นค่าท่ีดินท่ีคริสตจกัรจีนขอนแก่นดว้ย และครอบครัวน้ีเม่ือจะยา้ยจากเมืองไทยไปสหรัฐก็ให้
ของใชท่ี้บา้นทุกอยา่ง แก่คริสตจกัรจีนขอนแก่น โดยใชร้ถบรรทุกสิบลอ้ขนมาเตม็คนัรถ นอกจากน้ีก็มี
โรงเรียนแห่งหน่ึงไดม้อบโต๊ะและเกา้อ้ีใหค้ริสตจกัรจีนขอนแก่นใช ้ซ่ึงจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัใชอ้ยู ่
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เพราะเหตุใดพี่นอ้งเหล่าน้ีจึงไดร่้วมใจกนัถวายในเร่ืองน้ีอยา่งมากมาย ก็เพราะเขาเห็น
ความส าคญัวา่ ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีถึง 16 จงัหวดั (ในขณะนั้น ปัจจุบนัมี 19 จงัหวดั) 
แต่ยงัไม่มีคริสตจกัรจีนเลยสักแห่งเดียว และใครจะเป็นผูเ้อาใจใส่และสนใจต่อดวงวิญญาณของคนจีน
เหล่านั้น โดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่นก็เป็นศูนยก์ลางของภาคอีสานดว้ย และพระเจา้ไดท้รงใชพ้วกเรา
ใหเ้ป็นผูริ้เร่ิมกระท าการน้ี เพื่อเป็นท่ีถวายพระเกียรติแด่พระองค ์ และเห็นแก่จิตวิญญาณของพี่นอ้งชาว
จีนอีกมากมายท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด 

นบัตั้งแต่เดือนกรกฏาคม-กนัยายน 1979 เป็นเวลา 3 เดือน พระเจา้ไดท้รงน าใหพ้ี่นอ้งร่วมใจ
กนัถวายเป็นจ านวนเงินรวมแลว้ 550,000 บาท ซ่ึงเกินความคาดหมายของเรา สรรเสริญและขอบคุณ
พระเจา้ เราไดเ้ร่ิมตน้เปิดการประชุมนมสัการอาทิตยแ์รกในวนัท่ี 7 ตุลาคม 1979 โดยจดัระเบียบการ
ประชุมดงัน้ี 

ตอนเชา้เวลา 9.00 -12.00 น. เป็นการประชุมสอนเด็กท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน มีเด็กเขา้ร่วม
ประชุมประมาณ 40-50 คน มีการร้องเพลง เล่าเร่ือง ในพระคมัภีร์ และสอนภาษาจีน โดยใชบ้ทเรียน
จากพระคมัภีร์ หลงัจากนั้นก็เล่นเกมส์ และเล้ียงอาหารวา่ง การกระท าอยา่งน้ีจะท าใหผู้ป้กครองเด็ก
สนใจ และมีโอกาสเขา้ร่วมประชุมกบัพวกเราดว้ยในบางเวลา ส่วนตอนกลางคืน เวลา 19.30 – 21.00 น. 
เป็นการประชุมส าหรับผูใ้หญ่ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 22 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ยงัไม่เป็นคริส
เตียน หรือยงัไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระกิตติคุณเลย 

ขอบคุณพระเจา้ทุกส่ิงเป็นการทรงน าจากพระเจา้ เม่ือยอ้นคิดถึงอดีตเม่ือคร้ังยงัรับใชอ้ยูท่ี่
คริสตจกัรไมตรีจิต มีเด็กรวีวารศึกษาคนหน่ึง ขณะนั้นอาย ุ 5 ขวบ จนเด็กคนน้ีส าเร็จการศึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คนผูน้ี้ก็คือ แพทยห์ญิงเพญ็พนัธ์ุ ภูริปัญโญ (ทฬัหิกรณ์) หรือเจ้
เกา้ของสมาชิกคริสตจกัรจีนขอนแก่น ตอนท่ีขา้พเจา้ไปขอความร่วมมือในการถวายจากพี่นอ้งท่ี
คริสตจกัรไมตรีจิตเพื่อซ้ือท่ีดินส าหรับคริสตจกัรจีนขอนแก่นนั้น ขา้พเจา้ไดท้ราบข่าววา่ พญ.เพญ็พนัธ์ุ 
จะไปเป็นอาจารยป์ระจ าคณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ถึงแมค้ร้ังแรกท่ีขา้พเจา้พบ พญ.เพญ็
พนัธ์ุ ท่านอายเุพียง 5 ขวบ เท่านั้น แต่ต่อมาภายหลงัเด็กคนน้ีไดเ้ป็นเร่ียวแรงส าคญัของคริสตจกัรฯ การ
ร่วมงานของ พญ.เพญ็พนัธ์ุ ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย เพราะจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น เดินทางไปยงั คริสตจกัร
จีนฯ สมยันั้นยงัไม่มีรถประจ าทาง ระยะทางก็ไกล เวลานั้น นพ.จิตร สิทธิอมร ซ่ึงเคยเป็นอาจารย์
ของพญ.เพญ็พนัธ์ุ คร้ังท่ียงัศึกษาอยูท่ี่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เห็นวา่ผูห้ญิงเดินทางเพียงคนเดียวใน
เวลากลางค ่ากลางคืน ล าบากมาก นพ.จิตร และภรรยา จึงอาสารับส่ง และอยูร่่วมประชุมดว้ย จน
ภายหลงั ท่านทั้งสองก็รับเช่ือนอกจากท่านทั้งสองแลว้ เพราะชีวติของ พญ.เพญ็พนัธ์ุ ท าให ้นายแพทย์
และนกัศึกษา อีกจ านวนมากมารับเช่ือ หลงัจากนั้น พญ.เพญ็พนัธ์ุ ไดน้ าให ้นพ.เกียรติชยั ภูริปัญโญ มา
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รับเช่ือ และทั้งสองไดแ้ต่งงานกนัจนปัจจุบนัมีลูกชาย 1 คน น่ีก็เป็นการหนุนใจใหค้รูรวฯี ทุก ๆ ท่านไม่
ยอ่ทอ้ต่องานรวฯี เพราะลูกศิษยข์องท่านสักวนัหน่ึงเม่ือเติบโตข้ึนจะเป็นก าลงัและผูน้ าท่ีดีของ
คริสตจกัร 

จากการท่ีขา้พเจา้รับใชง้านพระเจา้ท่ีคริสตจกัรจีนขอนแก่น เล็งเห็นวา่น่าจะมีผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ี
เป็นคู่สามีภรรยามารับใชเ้พื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สมาชิก จึงขอใหท้าง CCMA ส่งผูรั้บใชม้าช่วยงานท่ี
คริสตจกัรจีนขอนแก่น ทาง CCMA จึงส่งสามีภรรยาคู่หน่ึงช่ือ อาจารย ์ Edward Ng และภรรยา มา
ช่วยงานท่ีคริสตจกัรฯ และตอนหลงั อาจารย ์Edward Ng และภรรยา ไดไ้ปเร่ิมงานท่ีคริสตจกัรโคราช 

เม่ือ อาจารยเ์ก่งฮั้ว แซ่เอง็และภรรยา ร่วมกบั Mission Team มาเมืองไทย และมาเยีย่มเยยีนท่ี
ขอนแก่น ขา้พเจา้และพี่นอ้งท่ีคริสตจกัรจีนขอนแก่น รู้สึกวา่ทั้งสองเป็นคนจีนแตจ๋ิ้วและมีคุณสมบติั
หลายประการเหมาะสมจะมาท างานท่ีขอนแก่น พวกเราจึงร่วมใจกนัอธิษฐาน ตอนท่ีเราจดังานพิธีถวาย
โบสถ ์ก็ไดเ้ชิญ อาจารยเ์ก่งฮั้ว แซ่เอง็ มาเทศนา ผลสุดทา้ยพระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐานใหมิ้ชชนันารีคู่
น้ีตกลงมาท างานท่ีคริสตจกัรจีนขอนแก่น และรับผิดชอบงานดา้นนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่นดว้ย 
ไม่เพียงแต่เป็นพระพรแก่ชาวขอนแก่นเท่านั้น แต่ยงัเป็นพระพรแก่คนไทยทัว่ไปดว้ย เพราะนกัศึกษา
เหล่าน้ีเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ก็แยกยา้ยไปท างานยงัจงัหวดัต่าง ๆ เป็นก าลงัส าคญัของคริสตจกัรใน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

ระหวา่งท่ีขา้พเจา้รับใชพ้ระเจา้ท่ีคริสตจกัรจีนขอนแก่น ไดมี้โอกาสไปอ าเภอบา้นไผเ่พื่อเยีย่ม
ครอบครัวของเพื่อนนกัเรียน ท่ีเรียนโรงเรียนคริสตธรรมวทิยาดว้ยกนั เพื่อนคนน้ีช่ือ คุณสุวฒัน์ วชิร
เดชวงศ ์ (เฮียเอ๋ียว) คุณสุวฒัน์แต่งงานมีลูกชายหญิงรวม 5 คน ทั้งครอบครัวเรียกตนเองวา่เป็น
ครอบครัวคริสเตียน แต่เน่ืองจากท่ีบา้นไผไ่ม่มีคริสตจกัร ท าใหลู้ก ๆ ทั้ง 5 ไม่ทราบและถามวา่ คริส
เตียนคืออะไร นอกจากครอบครัวเฮียเอ่ียวแลว้ท่ีบา้นไผย่งัมีอีกครอบครัวหน่ึงท่ีรับเช่ือแลว้ คือ ครอลค
รัวอาม่าเอ่ียวเตียง แซ่โคว้ อาม่าเอ่ียวเตียงรับเช่ือท่ีช่องแค จงัหวดันครสวรรค ์สาเหตุท่ีท่านรับเช่ือเพราะ
สามีของท่านรับเช่ือจากเมืองจีน ตอนท่ีสามีของท่านป่วยหนกั อาม่าเอ่ียวเตียงไดถ้ามวา่ยงัเช่ือพระเจา้อยู่
ไหม สามีของท่านรับวา่ยงัรับเช่ือพระเจา้ อาม่าเอ่ียวเตียงจึงตดัสินใจรับเช่ือ และไดจ้ดัท าอาหารไหวล้า
เจา้ต่าง ๆ ท่ีเคยไหวเ้ป็นคร้ังสุดทา้ยหลงัจากงานศพของสามีของท่านผา่นไปไม่ก่ีวนั มีพระรูปหน่ึงมา
บอกท่านวา่สามีของท่านท่ีเสียชีวติมาเขา้ฝันวา่หิวมากใหอ้าม่าท าบุญไปให ้ แต่อาม่าเอ่ียวเตียงตอบ
กลบัไปวา่ ถา้สามีของท่านหิวจริงท าไมไม่มาเขา้ฝันท่านเองตอ้งเขา้ฝันผา่นพระดว้ยหรือ เป็นไปไม่ได ้
ท่านมัน่ใจและเช่ือวา่สามีของท่านไปอยูก่บัพระเจา้ท่ีเมืองบรมสุขเกษมแลว้ไม่หิวและกระหายอีกต่อไป
น่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีช่องแค ต่อมาภายหลงัครอบครัวของอาม่าเอ่ียวเตียงไดย้า้ยมาอยูท่ี่บา้นไผ ่
ท่านอยูก่บัหลานสาวอีก 2 คน 
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การประกาศท่ีบา้นไผเ่ร่ิมตน้โดยการสอนพระคมัภีร์เด็กกลุ่มน้ีซ่ึงประกอบดว้ย ลูกทั้ง 5 ของ
เฮียเอ๋ียว และหลาน 2 คนของอาม่าเอ่ียวเตียง โดยขา้พเจา้ อาจารยจ์  าปา ร้องค า และคุณอ าไพ ยะรินทร์ 
ไปสอนพระคมัภีร์ทุก ๆ วนัเสาร์ จนกระทัง่คริสตจกัรจีนขอนแก่นฉลองครบรอบ 3 ปี จึงไดย้า้ยมาเช่า
บา้น และนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตยต์อนบ่าย ขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงเป็นผูท่ี้บนัดาลใหส่ิ้งท่ี
ไม่มีใหมี้ข้ึนมาได ้ ดว้ยพระคุณของพระเจา้ ความเป็นห่วงและค าอธิษฐานของพี่นอ้งจึงท าใหบ้า้นไผซ่ึ่ง
เดิมไม่มีคริสตจกัรหรือสถานท่ีประชุมเลยไดมี้คริสตจกัรบา้นไผข้ึ่นมา คริสตจกัรน้ีเป็นคริสตจกัรแห่ง
แรกในบา้นไผต่ั้งอยูท่ี่ 470/12 ถนนเอ่ียมประเสริฐ อ าเภอบา้นไผ จงัหวดัขอนแก่น ใกลโ้รงเรียนเอ่ียม
ไพศาล สถานท่ีตั้งของคริสตจกัร อยูต่รงถนนสามแยก ท าใหห้าง่าย การคมนาคมสะดวกเพราะอยูติ่ด
ถนนใหญ่ คนท่ีสัญจรไปมามองเห็นไดง่้าย จึงท าใหช้าวบา้นไผห่ลายคนก็ไดรู้้วา่มีคริสตจกัรท่ีอ าเภอ
บา้นไผแ่ลว้ ราคาซ้ือท่ีดินพร้อมบา้น 1 หลงั จ  านวน 430,000 บาท และจะตอ้งท าการก่อสร้างเพิ่มเติม 
ซ่อมแซม ท าร้ัว เทพื้นซีเมนต ์ติดตั้งไฟฟ้าน ้าประปา ซ้ือส่ิงของท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นคริสตจกัร เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 400,000 บาท 

ขอบคุณพระเจา้ท่ีพี่นอ้งคริสเตียนร่วมใจเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ร่วมกนัถวายอยา่งสุดก าลงั เช่น 
อาม่าเอ่ียเตียง แซ่โคว้ สัญญากบัพระเจา้วา่จะถวายเงินกอ้นหน่ึงเพื่อช่วยในการสร้างคริสตจกัร แต่
เพราะวา่ท่านไม่มีเงินมากนกัภายหลงับุตรสาวของท่านไดส่้งเงินมาจากไตห้วนัจึงท าให้ท่านสามารถท า
ตามค าสัญญาท่ีใหไ้วก้บัพระเจา้ได ้ และมีผูอ้าวุโสคนหน่ึง ช่ือ ยายค า ก่อนรับเช่ือท่านเป็นนกัการพนนั
ตวัยง แต่ละวนัถา้ไม่ไดเ้ล่นพนนัจะรู้สึกตวัร้อน อึดอดั กิน-นัง่ไม่ได ้ นอนไม่หลบั จนกวา่จะไดเ้ล่น
พนนัจึงจะรู้สึกสบายใจ สบายกาย ภายหลงัท่านรับเช่ือก็สามารถเลิกการพนนัไดห้มด ท าใหค้นท่ีบา้น
ไผอ่ศัจรรยใ์จ ลูกชายของท่านก็รับเช่ือ (และลูกสะใภไ้ปเช่ือท่ีเชียงใหม่) ปัจจุบนัลูกชายของท่านก็ถวาย
ตวัเรียนพระคริสตธรรมอยูท่ี่พะเยา ยายค าเอาเงินท่ีสะสมไวม้ากมาย ถึงแมว้า่ท่านจะไม่มีเงินแต่ท่านก็
เตม็ใจถวาย นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาคนหน่ึง คือ พญ.สมรัก ครุสันต ์ เป็นคนรูปร่างอว้นทว้นสมบูรณ์ 
เขาไดพ้ยายามอดขนมเก็บเงินและน าเงินมาถวาย ภายหลงัน ้าหนกัของเขาก็ลดลง นอกจากเขาจะได้
ถวายเงินช่วยสร้างคริสตจกัรไดส้มดงัประสงคแ์ลว้ ยงัช่วยใหเ้ขารักษารูปร่างใหดี้ข้ึนดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ส่ิงท่ีพระเจา้พอพระทยั เพราะวา่ท่ีเขาถวายนั้น เขาถวายดว้ยความสมคัรใจ 

ไม่วา่พี่นอ้งท่ีอยูเ่มืองไทย ฮ่องกง หรือต่างประเทศ ก็เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัตอ้งการใหง้าน
ประกาศของพระเจา้แผอ่อกไป จึงช่วยกนัถวาย ภายในเวลา 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน
ตุลาคม ยอดเงินถวายก็เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และยงัมีเหลืออีกดว้ย น่ีก็แสดงใหเ้ห็นถึงพระคุณ
ของพระเจา้ และเป็นส่ิงอศัจรรยอ์ยา่งแทจ้ริง เราไดน้ าเงินท่ีเหลือนั้นซ้ือรถกระบะท่ีใชง้านแลว้คนัหน่ึง
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เพื่อใชใ้นการเยีย่มเยยีน และรับส่งผูท่ี้มาประชุมในเวลากลางคืน ทั้งน้ีเพราะท่ีบา้นไผไ่ม่มีรถประจ าทาง
เลย 

ขณะน้ีคริสตจกัรบา้นไผมี่การประชุมนมสัการพระเจา้ การสอนรววีารศึกษา ทุกวนัอาทิตย ์และ
ประชุมอธิษฐานทุกวนัพุธ เราขอบคุณพระเจา้ท่ีทรงกระท าใหทุ้กส่ิงเสร็จสมบูรณ์ ในการรับใชพ้ระเจา้
ท่ีคริสตจกัรบา้นไผน้ี่ เดิมมีคุณอ าไพ ยะรินทร์ อาจารยย์งิรอง แซ่เจ่ีย ต่อมาก็มีอาจารยสุ์รพงษ ์ พลดง
นอก และครอบครัว มารับช่วงงานของคริสตจกัรบา้นไผต่่อจากขา้พเจา้ 

ขณะท่ีขา้พเจา้ท างานอยูท่ี่คริสตจกัรจีนขอนแก่น เม่ือปี ค.ศ.1981 คุณธงชยั (นา้ของ นพ.ศรี
สวสัด์ิ ลูกเขยของขา้พเจา้) ไดม้าเยีย่มขา้พเจา้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และกล่าวเชิญชวนขา้พเจา้วา่ “เม่ือไรจะ
มาช่วยงานท่ียโสธรบา้ง” จากค าถามน้ีท าใหข้า้พเจา้เกิดค าถามวา่ “น่ีจะเป็นเสียงเรียกจากพระเจา้หรือไม่
ท่ีจะใหไ้ปท างานท่ีนัน่” ขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้อธิษฐานเผื่อเร่ืองน้ีเม่ือ พญ.สมรัก ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัขอนแก่นแลว้ไปท างานท่ีโรงพยาบาลยโสธรไดม้าแสดงความปรารถนาท่ีจะร่วมมือช่วยตั้ง
คริสตจกัรในยโสธร 

พญ.สมรัก (ชูวานิชวงศ)์ เป็นนอ้งสาวของ นพ.ศรีสวสัด์ิ ครุสันธ์ิ ลูกเขยคนโตของขา้พเจา้ ขณะ
ศึกษาอยูท่ี่มหาวทิยาลยัขอนแก่น เยน็วนัก่อนตรุษจีน ปี ค.ศ.1981 นศพ.สมรัก มาหาขา้พเจา้ท่ีคริสตจกัร
จีนขอนแก่น ขา้พเจา้กบันกัศึกษาคริสเตียนบางคนท่ีไม่ไดก้ลบับา้น ไดมี้การร่วมสังสรรครั์บประทาน
อาหารดว้ยกนั ขา้พเจา้ถามวา่ท าไมไม่มาเร็วกวา่น้ี พวกเราเพิ่งรับประทานอาหารฉลองตรุษจีนเสร็จ พอ
พดูไดเ้ท่าน้ี นศพ.สมรัก ก็น ้าตาร่วงและบอกวา่ เพราะเหตุท่ีเป็นตรุษจีน จึงไม่ไดก้ลบับา้น เน่ืองจากตน
รักษาศีลจากถ ้ากระบอกรับประทานอาหารวนัละ 1 ม้ือ เพราะเช่ือวา่ยิง่รับประทานนอ้ยบาปก็ยิง่นอ้ย 
กลวัทางบา้นจะคะย ั้นคะยอใหรั้บประทานอาหารซ่ึงตนรับประทานไม่ได ้พวกเราจึงไดมี้โอกาสคุยเร่ือง
ความรอดและพระเจา้เป็นผูส้ร้าง ทุกส่ิงท่ีพระเจา้สร้างให้เรารับประทานได ้ ไม่ใช่ให้อดอยาก จากวนั
นั้น นศพ.สมรัก ก็รับปากวา่จะศึกษาเก่ียวกบัความจริงท่ีน้ีเพิ่มเติม และต่อไปน้ีเป็นค าพยานของ นศพ.
สมรัก 

“ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการประชุมนมสัการกบัพี่นอ้งคริสเตียนตั้งแต่ตอนท่ียงัไม่ไดเ้ป็นค
ริสเตียน ในตอนนั้นเพียงแต่มีความสนใจวา่พวกคริสเตียนเขาประกาศอยา่งไร จึงมีคนเปล่ียนใจไปนบั
ถือมาก และคิดวา่ใชเ้วลาเชา้วนัอาทิตยเ์พียงไม่ก่ีชัว่โมงไปฟังภาษาจีนดว้ย ฟังค าสอนของเขาดว้ย ก็
ดีกวา่นอนอยูท่ี่หอพกัเฉย ๆ เม่ือมีการถวายทรัพยก์็มีความรู้สึกคลา้ยกบัการใหเ้งินเป็นค่ากณัฑเ์ทศน์ ซ่ึง
อาจารยเ์ขาก็เทศน์ดีอยู ่จึงถวายไป 5 บาท ต่อเม่ือรับเช่ือในคืนวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 1982 แลว้ ยงัไม่เขา้ใจ
วา่การถวายทรัพยมี์ความหมายวา่อยา่งไร เอาส่วนไหนถวาย ถวายไปแลว้เขาจะจดัการกบัเงินส่วนน้ี
อยา่งไร แต่เม่ือรับเช่ือแลว้ก็มีศรัทธามากข้ึน จึงถวายไปสัปดาห์ละ 20 บาท ต่อมา เม่ือไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
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เร่ืองหลกัขอ้เช่ือต่าง ๆ อาจารยไ์ดพ้ดูถึงเร่ืองถวายสิบลด ส่วนน้ีเป็นส่วนของพระเจา้ ตอ้งถวายคืน
ใหก้บัพระองค ์ตอ้งสัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ยก่อน เราจึงจะสัตยซ่ื์อในของใหญ่ ๆ ท่ีพระเจา้จะมอบให้เรา
รับผดิชอบไดแ้ละช่วงนั้นชีวิตใหม่ก าลงัร้อน ๆ อยากท าอะไรท่ีเป็นเคร่ืองแสดงวา่เราจะเช่ือพระเจา้ดว้ย
จริงใจและมัน่คง เม่ือพระเจา้บอกใหท้ าอยา่งน้ีก็อยากท าตาม และไม่ทราบวา่พระเจา้จะอวยพรคนท่ี
ซ่ือสัตยใ์นเร่ืองสิบลดอยา่งไร 

เม่ือค านวณรายไดป้ระจ าเดือน ท่ีแม่และพี่ชายส่งเสียใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเรียนแลว้ ในหน่ึง
เดือนเฉล่ียแลว้ก็ถวายไดส้ัปดาห์ละ 50 บาท ในปี 1984-1985 ทางคริสตจกัรก็ใหแ้ต่ละคนตั้งเป้าหมายท่ี
จะถวายเงินเพื่อสร้างคริสตจกัรบา้นไผ ่ในตอนนั้นคิดวา่จะถวาย 500 บาท แต่เม่ืออธิษฐานแลว้จึงเพิ่ม 0 
ต่อทา้ยเขา้ไปอีก 1 ตวั ยงัไม่ทนัถึงครบก าหนด 1 ปี ขา้พเจา้ก็ถวายไดถึ้ง 5,000 บาท (1,000 เท่า) ตาม
เป้าหมาย โดยในระหวา่งช่วงท่ีเป็นนกัศึกษาคริสเตียนท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 4 ปี ขา้พเจา้ไม่เคยขดัสน 
สามารถแบ่งปันเงิน 5,000 บาท แลว้เม่ือวนัจบการศึกษา ปิดบญัชีธนาคารโดยมีเงินในบญัชีถึง 10,000 
บาท พระเจา้ก็น าใหไ้ดม้าท างานท่ียโสธร มีนิมิตท่ีจะไดร่้วมก่อตั้งคริสตจกัรจีนท่ียโสธรร่วมกบัอาจารย์
วนิดา เพื่อญาติพี่นอ้งท่ีจ  านวนมากท่ีอยูใ่นยโสธร และยงัไม่รู้จกัพระเจา้เลย จะไดรู้้จกักบัพระเจา้ ก่อนท่ี
จะไดมี้การก่อตั้งคริสตจกัรข้ึน ขา้พเจา้ก็ไดเ้ขา้พิธีแต่งงานกบัพี่สุเทพ เราทั้งสองมีความคิดตรงกนัวา่จะ
ถวายสิบลดจากสินสอดรวมทั้งหมด เพื่อคริสตจกัรยโสธร คิดแลว้ก็ไดจ้  านวน 50,000 บาท เราจึงบอก
กบัอาจารยว์นิดาไว ้ จนถึงวนัท่ีเขาตกลงใจซ้ือท่ีดินของคริสตจกัร เงินจ านวนน้ีก็ไดใ้ชใ้นการซ้ือท่ีดิน
ของคริสตจกัร 

มองยอ้นกลบัไป จากปี 1982-1986 (วนัแต่งงาน) จากเงินถวาย 5 บาท ไดเ้พิ่มข้ึนปีละ 10 เท่า 
เป็น 1,000 เท่า ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงพระพรท่ีพระเจา้ทรงประทานใหทุ้ก ๆ วนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองลูก การ
งาน การด าเนินชีวติแต่ละวนัท าใหเ้ห็นความจริงในบทเพลงคร ่ าครวญ 3:22-23 วา่ ความรักมัน่คงของ
พระเจา้ไม่เคยหยดุย ั้ง และพระเมตตาของพระเจา้ไม่ส้ินสุด เป็นของใหม่อยูทุ่กเวลาเชา้ ความเท่ียงตรง
ของพระองคใ์หญ่ยิง่นกั 

ขณะน้ีขา้พเจา้และครอบครัว มีความเช่ือ และความหวงัใจวา่พระเจา้จะทรงช่วยและน าพา
ครอบครัวของเราต่อไปในทางน ้าพระทยัของพระองค ์ เพื่อใหเ้กิดผลอนัดีในทุกส่ิงตามพระค าของ
พระองคใ์น โรม 8:28 “เรารู้วา่ พระเจา้ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์หเ้กิดผลอนัดีในทุกส่ิงคือคนทั้งปวงท่ี
พระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค์” 

เพราะฉะนั้น ขา้พเจา้จึงอยากจะเป็นพยานกบัพี่นอ้งวา่ สิบลดเป็นส่วนของพระเจา้ ใหเ้ราถวาย
พระองคด์ว้ยความเตม็ใจ พระเจา้จะเปิดหนา้ต่างในฟ้าสวรรค ์ และเทพรอยา่งลน้ไหลใหแ้ก่เราแน่นอน 
(มาลาคี 3:10 พระเจา้จอมโยธาตรัสวา่ จงน าทศางคเ์ตม็ขนาดมาไวใ้นคลงั เพื่อวา่จะมีอาหารในนิเวศ
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ของเรา จงลองดูเราในเร่ืองน้ี ดูทีหรือวา่ เราจะเปิดหนา้ต่างในฟ้าสวรรคใ์ห้เจา้ และเทพร อยา่งลน้ไหล
มาใหเ้จา้หรือไม่)” 

ขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้อธิษฐานอยา่งจริงจงั ขอใหพ้ระเจา้ทรงเปิดหนทางท่ียโสธร เม่ือตน้ปี ค.ศ.
1987 มีผูม้าเสนอขายท่ีดินพร้อมบา้นขนาด 2 ชั้น 1 หลงั เน้ือท่ี 83 ตารางวา เป็นเงิน 240,000 บาท 
เจา้ของบา้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขายด่วน ขา้พเจา้จึงชวนพี่นอ้งคริสเตียนไปดูสถานท่ี เห็นวา่
เหมาะสมดีและบริเวณท่ีติดกนัมีเน้ือท่ีอีก 2 แปลงท่ียงัวา่งอยู ่ หากวา่จะท าเป็นคริสตจกัร น่าจะมีเน้ือท่ี
มากพอสมควร จึงไดเ้สนอใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินวา่ถา้เขาอยากจะขายท่ีดินใหแ้ก่เรา เราตอ้งการซ้ือทั้ง 3 
แปลง รวมเป็น 265 ตารางวา หากซ้ือเฉพาะแปลงเดียวก็จะมีท่ีนอ้ยเกินไปไม่เหมาะสม และขา้พเจา้
ตอ้งการค าตอบจากเจา้ของท่ีดินก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ ในคืนวนันั้น เวลา 20.00 น. เพราะขา้พเจา้
จะตอ้งสอนท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (B.I.T.) ผูข้ายก็บอกวา่ ท่ีแปลงใกลเ้คียงน้ีเป็นท่ีของ
เศรษฐีเมืองยโสธร เขาคงไม่ขายใหห้รอก แลว้เราไดร่้วมใจกนัอธิษฐานขอการทรงน าจากพระเจา้ 
ขอบคุณพระเจา้ในคืนวนัเดียวกนันั้นเอง ขา้พเจา้ก็ไดรั้บค าตอบจากเจา้ของท่ีดินทั้ง 3 ราย วา่ยนิยอมขาย
ให ้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นการทรงช่วยเหลือจากพระเจา้ในการก่อตั้งคริสตจกัรคร้ังน้ีอยา่งมากมาย และพระเจา้
ทรงสัตยซ่ื์อในพระสัญญาของพระองคทุ์กส่ิงขอบพระคุณพระเจา้ 

ประการแรก ในการซ้ือท่ีดินของคริสตจกัรฯ เจา้ของท่ีดินท่ีมาติดต่อเคยเป็นหน้ีของเจา้ของ
ท่ีดินแปลงใกลเ้คียง โดยการคา้งช าระหน้ีเน่ืองจาก ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้างจ านวน 9,000 บาท เม่ือ 4 ปี
มาแลว้ เม่ือติดต่อซ้ือขายท่ีดินเขาจึงถือโอกาสทวงหน้ีท่ีคา้งอยูพ่ร้อมทั้งดอกเบ้ีย รวมเป็นเงิน 40,000 
บาท ซ่ึงเจา้ของท่ีดินท่ีมาติดต่อเห็นวา่ไม่เป็นการยติุธรรม จึงตกลงกนัไม่ได ้ ขา้พเจา้จึงอธิษฐานวา่ ถา้
สถานท่ีน้ีไม่ไดเ้ป็นการจดัเตรียมท่ีมาจากพระเจา้ ก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัไม่ได ้ แต่ในท่ีสุดเจา้ของ
ร้านขายเคร่ืองอุปกรณ์ก่อสร้างยอมลดเงินลงจาก 40,000 บาท เหลือเพียง 12,000 บาท เม่ือถึงก าหนดวนั
จะโอนท่ีดิน เจา้ของท่ีดินแปลงใกลเ้คียงหาโฉนดไม่พบ จึงไดท้  าการโอนท่ีดินเพียง 2 แปลง ก่อนใน
วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 1987 ต่อจากนั้น คุณธงชยั เอราวณั และภรรยาคุณนงลกัษณ์ เอราวณั ไดช่้วยท าการ
ติดต่อกบัเจา้ของท่ีดินแปลงใกลเ้คียงจนท าการโอนไดส้ าเร็จทั้ง 3 แปลง 

ประการท่ีสอง เม่ือเราดูสถานท่ีแลว้กลบัมาอธิษฐานท่ีบา้นของพญ.สมรัก และนายสุเทพ ซ่ึง
เพิ่งจะแต่งงานกนั คนทั้งสองต่างมีภาระในการถวายทรัพยจ์ากส่วนสิบลดของเงินรับไหวแ้ต่งงานเป็น
จ านวน 50,000 บาท เพื่อการซ้ือท่ีดินของคริสตจกัรจีนยโสธรในการเร่ิมตน้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นถึงภาระและ
ความเตม็ใจของพี่นอ้งทั้งสอง จึงเกิดมีความกลา้และเห็นถึงสถานท่ีท่ีจะซ้ือและการทรงน าจากพระเจา้ 
ใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนฟัง 3 ท่านดว้ยกนั ซ่ึงในท่ีสุดเขาก็ตกลงใจใหย้มืเงิน 340,000 บาท โดยไม่คิด
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ดอกเบ้ีย เราไดรั้บเงินทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ ซ่ึงเหนือความสามารถและความคิดของเรา ขอบคุณพระ
เจา้ 

ประการท่ีสาม ในการก่อสร้างสถานท่ีประชุม พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมพี่นอ้งครอบครัวหน่ึงให้
มาช่วยท าการก่อสร้างสถานท่ีประชุมอยา่งอศัจรรย ์ ขณะเม่ือท าการก่อสร้างจะเทพื้นหอ้งประชุม 
ปรากฏวา่ขาดน ้า น ้าในบ่อแทง้สูบไม่ข้ึน จึงคิดวา่น่าจะไปซ้ือท่อมาต่อลงในบ่อใหลึ้ก ๆ ลงไปอีกเพื่อจะ
สูบน ้าข้ึนมาเทพื้นห้องประชุมใหท้นัการในวนัอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 1987 แต่พอถึงวนัท่ี 8 เมษายน 
1987 เกิดลมพดัจดัฝนตกหนกัจนมีลูกเห็บตก ร้านก็ปิดก่อนเท่ียง หาซ้ือท่อไม่ได ้พอเรากลบัมาถึงโบสถ์
เห็นน ้าในบ่อเตม็ลน้อยู ่มีน ้าพอเพียงท่ีจะเทพื้นห้องประชุมไดท้นัเวลา ในการนมสัการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
12 เมษายน 1987 ไดมี้พี่นอ้งจากฮ่องกงมาแบ่งปันพระพร คือ อาจารยลุ์ย ก ่าฮ่อ และคู่หมั้น ซ่ึงคนทั้ง
สองขณะน้ีไดส้มคัรมาเป็นมิชชนันารี เพื่อท าการประกาศพระกิตติคุณในภาคอีสาน 

ประการท่ีส่ี พระเจา้ไดท้รงน าใหข้า้พเจา้รู้จกักบันกัศึกษาคนหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้สอนอยูท่ี่
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (B.I.T.) เธอเป็นอีสานก าลงัจะจบการศึกษาพอดี แต่ยงัไม่รู้วา่พระเจา้ทรงมี
แผนการอยา่งไร ขา้พเจา้จึงไดช้วนใหม้าเยีย่มดูงานท่ีคริสตจกัรจีนยโสธรก่อน ในท่ีสุดเธอก็ตดัสินใจท่ี
จะมาร่วมงานกบัขา้พเจา้ เธอคือ คุณนวลนนัท ์ค าแหงผล เธอเร่ิมร่วมงานกบัขา้พเจา้เม่ือเดือนพฤษภาคม 
1987 

ประการท่ีหา้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นการทรงจดัเตรียมของพระเจา้อยา่งคาดไม่ถึง คือเม่ือขา้พเจา้ไดข้อ
ยมืเงินมาจากพี่นอ้ง 3 ท่านดว้ยกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยมีขอ้ตกลงวา่ ขา้พเจา้จะตอ้งคืนเงินใหก้บั
ท่านหน่ึงจ านวน 150,000 บาท ภายในระยะเวลา 3 เดือน เม่ือใกลถึ้งเวลาก าหนดช าระเงิน ขา้พเจา้ไม่
ทราบวา่จะหาเงินจ านวนน้ีมาจากไหน ขา้พเจา้ก็อธิษฐานขอต่อพระเจา้ใหท้รงเปิดหนทางก่อนหนา้ท่ีจะ
ถึงก าหนดคืนเงินสองวนั ลูกชายของขา้พเจา้ท่ีอยูอ่เมริกาไดโ้ทรศพัทม์าขอใหข้า้พเจา้ช่วยจดัการโอน
ท่ีดินของเขาในเชียงใหม่ โดยเขาส่งเงินมาใหส้องคร้ัง รวม 6,000 เหรียญสหรัฐ เม่ือแลกเป็นเงินไทยได้
พอดีกบัท่ีจะตอ้งใชห้น้ีเขาจ านวน 150,000 บาท พระเจา้ไดท้รงเปิดทางใหข้า้พเจา้ยมืเงินจากลูกชายไป
คืนหน้ีท่ีไดย้มืมาก่อนโดยไม่ผดิสัญญา และขา้พเจา้สามารถจดัการเร่ืองท่ีดินของลูกชายไดท้นัเวลาดว้ย 
ขอพระคุณพระเจา้ท่ีเวลาของพระเจา้พอเหมาะ ไม่เร็วไม่ชา้จนเกินไป และพระเจา้ทรงน าใหพ้ี่นอ้งท่าน
นั้นไดมี้ส่วนในการถวายทรัพยใ์หแ้ก่ทางคริสตจกัรอีก 20,000 บาท ขอบคุณพระเจา้ 

ความจริงแลว้ตอนท่ีขา้พเจา้ไปฮ่องกงและอเมริกาก็ยงัมีทองและเคร่ืองประดบัท่ีมีค่าติดตวัไป
ดว้ย เม่ือมาถึงขอนแก่นก็เก็บไวท่ี้ตูนิ้รภยัของธนาคารแห่งหน่ึงในขอนแก่น แต่พอไปท างานท่ีบา้นไผ่
และยโสธร ตูนิ้รภยัตูน้ั้นก็ใชเ้ก็บโฉนดท่ีดินและเอกสารส าคญัของมูลนิธิคริสเตียนขอนแก่นแทน และ
ขา้พเจา้น าส่ิงมีค่าเหล่านั้นติดตวัไปดว้ย ซ่ึงต่อมาจึงน าทรัพยสิ์นเหล่านั้นไปขายเพื่อสมทบเงินซ้ือท่ีดิน
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ยโสธร ถึงแมว้า่ไม่มากก็จริง แต่ก็ท  าใหรู้้สึกวา่ไดป้ลดปล่อยภาระไปเปราะหน่ึงจึงสามารถร้องเพลง
ชีวติคริสเตียน บทท่ี 79 “ขา้ขอมอบทุกส่ิงถวายแด่พระเจา้” ไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 

ในการเร่ิมงานของพระเจา้ท่ียโสธรขา้พเจา้เห็นพระกรุณาคุณของพระเจา้ในท่ามกลางปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง พระเจา้ทรงชูก าลงัใหข้า้พเจา้สามารถเผชิญทุกส่ิงไดโ้ดยพระคริสตเ์ป็นผูท้รงเสริม
ก าลงัของขา้พเจา้ (ฟีลิปปี 4:13) และต่อมามีครูประภาพร สุวรรณกฏู (นอ้ย) และอาจารยลุ์ย ก ่าฮ่อ และ
ภรรยา รับช่วงงานคริสตจกัรจีนยโสธรต่อจากขา้พเจา้ 

ในปี 1990 วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้นัง่คุยกบัลูกสาวคนโตและลูกเขย ลูกเขยบอกวา่จะส่งเงินให้
ขา้พเจา้ใชเ้ดือนละ 3,000 บาท ขา้พเจา้จึงพดูวา่ “ถา้งั้น ก็ปลดเกณียณไดแ้ลว้ซิ” ลูกเขยจึงบอกวา่ “ถา้แม่
ปลดเกณียณจะใหเ้ดือนละ 5,000 บาท” จากวนันั้นขา้พเจา้ก็เร่ิมคิดถึงเร่ืองการปลดเกษียณเพราะช่วงนั้น
กระดูกทบัเส้นประสาทท าใหก้ลางคืนดึก ๆ ตี 2 ตี 3 ตอ้งต่ืนข้ึนเพราะปวดหลงัมาก เดือนสิงหาคม 1991 
อาจารยว์ชิาญ เฮอร์ร่ิง (Rev. Richard Herring) พบขา้พเจา้และทาบทามขา้พเจา้ไปช่วยสอนพระคมัภีร์ 
เพราะเป็นเวลาจะเร่ิมตน้เปิดสถาบนัพระคริสตธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (NBC) แต่ขา้พเจา้ปฏิเสธ
ทนัที ในช่วงนั้นขา้พเจา้ไปอเมริกาเป็นเวลา 3 เดือน เม่ือไปถึงอเมริกา ก็เห็นอาจารยห์ลายท่านท่ีถึงแม้
อายมุากแลว้ แต่ท่านก็ยงัท างานอยู ่ เช่น อาจารย ์ Helen Chan ถึงแมร่้างกายอ่อนแอ อายมุาก แต่ยงัไม่
ทอ้ถอย และ Miss Word ยงัเอาจริงเอาจงัรับใชพ้ระเจา้อยู ่ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่มีโอกาสไปร่วมงาน
ประกาศของ ดร.บิลล่ี เกรแฮม (Rev. Dr. Billy Graham) ท่ี Central Park (นิวยอร์ค) ถึงแมท้่านอายมุาก
แลว้ ก็ยงัเทศนา มีคนมาร่วมฟังเป็นแสน พระเจา้ใชบุ้คคลเหล่าน้ีเตือนและเตรียมใจขา้พเจา้ และเม่ือ
ออกจากอเมริกาไปฮ่องกงไปถึงส านกังานของ CCMA พบอาจารยฟิ์ลิปลี ซ่ึงไดรั้บ Fax จากอาจารยว์ิ
ชาญ ขออนุญาตทาง CCMA ใหข้า้พเจา้ไปช่วยสอนพระคมัภีร์ อาจารยฟิ์ลป ลี ก็บอกวา่ น่าจะไปช่วย
สอนพระคมัภีร์นะ ขา้พเจา้จึงแน่ใจวา่พระเจา้ทรงน าใหข้า้พเจา้กลบัมาขอนแก่นอีกคร้ังหน่ึง 

คร้ังแรก พระเจา้ทรงใช ้อาจารย ์ชอลเบิร์ต (Rev. Elmer Sahlberg) บอกใหข้า้พเจา้มาขอนแก่น 
แต่หลงัจากท่ีไป บา้นไผ ่ยโสธร แลว้ พระเจา้ทรงใช ้อาจารยว์ชิาญ (Rev. Richard Herring) เป็นผูบ้อก
ใหข้า้พเจา้กลบัมารับใชท่ี้ขอนแก่นอีก 

เร่ืองหนามใหญ่นั้น ขา้พเจา้วงิวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถึงสามคร้ัง เพื่อขอใหม้นัหลุดไปจาก
ขา้พเจา้ แต่พระองคต์รัสกบัขา้พเจา้วา่ “การท่ีมีคุณของเราก็พอแก่เจา้แลว้ เพราะความอ่อนแอมีท่ีไหน 
เดชของเราก็มีฤทธ์ิข้ึนเตม็ขนาดท่ีนัน่ เหตุฉะนั้น ขา้พเจา้จึงภูมใจในบรรดาความอ่อนแอของขา้พเจา้
เพื่อฤทธ์ิเดชของพระคริสตจ์ะไดอ้ยูใ่นขา้พเจา้” (2 โครินธ์ 12:8-9) ส าหรับขา้พเจา้ “หนาม” นัน่ก็คือ 
อาการปวดหลงั เพราะเหตุวา่กระดูกสันหลงัของขา้พเจา้งอผดิปกติ มีคร้ังหน่ึงเม่ือคุณหมอดูฟิลม์
เอก็ซ์เรย ์ ก็ต  าหนิเจา้หนา้ท่ีของหอ้งเอก็ซ์เรย ์ วา่ไม่จดัใหข้า้พเจา้นอนตรง ๆ แต่ความเป็นจริงแลว้ 
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กระดูกสันหลงัของขา้พเจา้งอเป็นรูปตวัเอส หมอกายภาพบ าบดัแนะน าขา้พเจา้วา่ ไม่ใหเ้ดินทาง
ระยะไกล ๆ ซ่ึงในการรับใชพ้ระเจา้ท่ีภาคอีสานนั้น ขา้พเจา้ตอ้งเดินทางระหวา่งจงัหวดัขอนแก่น 
นครราชสีมา ยโสธร กรุงเทพฯ บ่อย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีช่วงหน่ึงเป็นช่วงท่ีขา้พเจา้ตอ้งดูแล
คริสตจกัรจีนยโสธร ขา้พเจา้ตอ้งเดินทางไปสอนพระคมัภีร์ท่ีโรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 
(B.I.T.) ทุก ๆ สัปดาห์ ขา้พเจา้ไดป้รึกษากบัลูกสาวคนโตท่ีเป็นหมอ ลูกสาวแนะน าขา้พเจา้วา่ มีวธีิ
รักษา 2 วธีิ คือ 1.รับประทานยาแกป้วด หรือ 2. ผา่ตดั ขา้พเจา้ตดัสินใจรักษาโดยวธีิของพระเจา้ คือ ไม่
รับประทานยา ไม่ผา่ตดั มอบการรักษาใหก้บัพระเจา้ พึ่งพระเจา้โดยการดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคุม
อาหารไม่ให้น ้าหนกัตนเองมากนกั เพราะถา้น ้าหนกัมากจะท าใหก้ระดูกสันหลงัรับภาระหนกัมากข้ึน 
โดยการออกก าลงักายท  ก ๆ วนั ขอบคุณพระเจา้หนามอนัเจบ็ปวดน้ีท าใหต้อ้งพึ่งพระเจา้มากยิง่ข้ึน 
และท าใหใ้คร ๆ ก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “แมจ้ากกนัตั้งนานนบัปีมาเจอหนา้กนัอีกทีหนา้ตาของ
อาจารยย์งัคงแลดูเหมือนเดิม” “ผมยอ้มดว้ยน ้ายาอะไร ดูดกด าตลอดกาล” มีคนถามขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้
ปวดเอวทุกวนัท าไมจึงยงัยิม้ไดเ้หมือนคนปกติไม่เป็นอะไร ขา้พเจา้จึงบอกวา่ ถา้เรามีแต่ท าหนา้งอ ๆ 
ทุกวนั ๆ คนอ่ืนเห็นแลว้ก็มีแต่จะพลอยทุกขใ์จไปดว้ย แต่ถา้เรายิม้กบัความเจบ็ปวดของตวัเองได ้ เราก็
ชนะตนเองและเป็นพระพรแก่คนอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็นดว้ย ถึงแมว้า่ไม่สวยแต่ถา้ยิม้ก็จะเป็นคนน่ารักข้ึน 

ขอบคุณพระเจา้อีกอยา่งหน่ึง ตอนลูกสาวคนโตน้ีเม่ือคร้ังแรกยงัเป็นเด็กเคยป่วยตวัร้อนจนชกั 
ขณะนั้น ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่จะตอ้งรักษาอยา่งไร ไดแ้ต่อธิษฐานฝากการรักษาไวก้บัพระเจา้ ขอบคุณ
พระเจา้ท่ีพระเจา้รักษาจนหายและแขง็แรงเป็นปกติ มีสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด ไดเ้ล่าเรียนจนส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยัมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ไดแ้ต่งงานกบันายแพทยศ์รีสวสัด์ิ ครุสันต ์ ซ่ึง
ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากศิริราช ทั้งสองไดมี้โอกาสพบและรู้จกักนัในขณะท่ีเป็นนกัศึกษา
ฝึกงานท่ีโรงพยาบาลในจงัหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไปเชียงใหม่ เห็นคนท าความสะอาดท่ีบา้นของพี่สาวเป็นคนดอ้ยสติปัญญา 
ท างานบา้นเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไดเ้ท่านั้น ทราบประวติัวา่หญิงคนน้ีเม่ือคร้ังยงัเป็นเด็ก เคยป่วยหนกัและชกั 
จากการชกัมีผลต่อสมองเม่ือโตท าใหห้ญิงคนน้ีป ้ า ๆ เป๋อ ๆ เรียนหนงัสือไม่ได ้เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิประวติั
หญิงคนน้ี ในใจก็ระลึกถึงพระคุณของพระเจา้อนัอนนัตข์องพระเจา้ ท่ีลูกสาวคนโตของขา้พเจา้ก็เคยชกั 
แต่เพราะพระคุณของพระเจา้ท่ีลูกสาวของขา้พเจา้ไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหาดา้นสมอง แต่ยงัสามารถส าเร็จ
การศึกษาระดบัแพทยศ์าสตรบณัฑิตเกียรตินิยม ส าหรับลูกสาวคนโตคนน้ียงัมีพระคุณของพระเจา้ต่อ
ชีวติของเขาอีกมาก คือเม่ือเขาตั้งครรภบุ์ตรคนแรกนั้น หมอตรวจพบเน้ืองอกในรังไข่ หลงัคลอดบุตร
คนแรกซ่ึงเป็นผูห้ญิงแลว้ ก็ผา่ตดัเอาเน้ืองอกและรังไข่ดา้นหน่ึงออกไปท าให้โอกาสท่ีจะมีลูกยากข้ึน 
และหลงัจากคลอดลูกคนแรกไม่นาน ลูกสาวคนโตก็บอกขา้พเจา้วา่รังไข่อีกดา้นหน่ึงก็ตรวจพบเน้ืองอก 
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หมอท่ีรักษาบอกวา่ตอ้งผา่ตดัเอารังไข่ขา้งท่ีเหลือออก ขา้พเจา้ตอบวา่ อยา่ผา่ตดัออกเลย อธิษฐานขอ
การรักษาจากพระเจา้ ลูกสาวก็รับปากวา่ไม่ผา่ตดั หลงัจากนั้นก็ตั้งครรภท่ี์สอง ขา้พเจา้และลูกสาว
อธิษฐานขอให้เป็นลูกชาย ขอบคุณพระเจา้ท่ีไดลู้กชายสมดงัปรารถนา และต่อมาก็ตั้งครรภท่ี์สามและ
ไดลู้กสาว ลูกสาวคนท่ีสามเม่ือคลอดนั้นเป็นเด็กรูปร่างเล็ก ๆ ลูกสาวคนโตของขา้พเจา้พดูกบัขา้พเจา้วา่
ท าไมลูกสาวคนน้ีตวัเล็กนกั ขา้พเจา้ก็บอกวา่ ลูกคนน้ีเป็นของแถมจากพระเจา้ ของแถมก็เป็นของช้ิน
เล็ก ๆ ละซิ ซ่ึงปัจจุบนัหลานคนน้ีก็โตเหมือนเด็กทัว่ไป 

ขา้พเจา้เคยบ่นวา่ไม่เห็นลูกสาวพาสามีและลูกไปนมสัการพระเจา้เลย แต่ลูกสาวคนโตบอกวา่
ถา้ขา้พเจา้ตั้งคริสตจกัรท่ียโสธร จะพาครอบครัวไปโบสถ ์พอขา้พเจา้ก่อตั้งคริสตจกัรจีนยโสธร ลูกสาว
และลูกเขยก็หยดุงานเชา้วนัอาทิตยเ์พื่อพาครอบครัวไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถจ์ริง ๆ 

ส่วนลูกสาวคนท่ีสอง ส าเร็จการศึกษาดา้นพยาบาล ท างานอยูท่ี่เชียงใหม่ ไดแ้ต่งงานกบัคุณ
ปรีชา แซ่ตั้ง ซ่ึงเป็นกรรมการของคริสตจกัรจีนเชียงใหม่ มีลูกชาย 2 คน 

ส่วนลูกชายคนเล็กของขา้พเจา้ ขณะน้ีไปท างานท่ีอเมริกา รัฐนิวยอร์คแต่งงานกบัคุณราตรี น่ิม
เจริญ มีลูกสาว 2 คน 

จากครอบครัวของลูก ๆ ทั้งสาม ลว้นเป็นพระคุณของพระเจา้ ขา้พเจา้เคยเล่าใหลู้ก ๆ ฟังวา่ เม่ือ
คร้ังอยูอ่เมริกา เคยมีโอกาสท่ีจะแต่งงานอีกคร้ังหน่ึง มีเพื่อนชายท่ีเรียนดว้ยกนัขอแต่งงาน จะพยายาม
หาเงินได ้10,000 เหรียญ เพื่อแต่งงานกบัขา้พเจา้ แต่เม่ือหวนคิดถึงลูก ๆ ทั้งสาม กบัปัญหาท่ีจะเกิดกบั
ลูก ๆ ในภายหนา้ จึงตอบปฏิเสธไปไม่ไดแ้ต่งงานในคร้ังนั้น 

เม่ือขา้พเจา้ลงัเลใจระหวา่งการไปอเมริกา หรือการรับใชพ้ระเจา้ท่ีเมืองไทยนั้น พระเจา้ทรง
สัญญาวา่ใหไ้ปท างานท่ีเมืองไทย ส่วนประเทศอเมริกานั้น จะไปเม่ือไหร่ก็ได ้ ขอบคุณพระเจา้ พระเจา้
ทรงอวยพรใหข้า้พเจา้ไดมี้โอกาสไปอเมริกาอีก 3 คร้ัง 

คร้ังแรก ในปี ค.ศ.1983 ไดไ้ปอเมริกาเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อไปเยีย่มเยยีนศิษยเ์ก่าจาก
ฮ่องกง นอ้งสาวและนอ้งเขยไดใ้หต้ัว๋เคร่ืองบิน ไดเ้ดินทางไปหลายเมือง ช่วงนั้นตอ้งเดินทางจึงไม่มี
โอกาสอ่านหนงัสือพิมพ ์วนัท่ี 10 สิงหาคม 1983 ไดพ้บเพื่อนท่ี แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา พบเพื่อน 
เพื่อนถามวา่มาอเมริกาโดยสายการบินใด ขา้พเจา้ตอบวา่ สายการบินเกาหลี เพื่อนก็ถามวา่ไม่กลวัหรือ
เพราะวา่ในช่วงน้ีมีข่าววา่สายการบินเกาหลีบินผา่นประเทศหน่ึงโดนยงิจนเคร่ืองบินตก มีผูโ้ดยสาร
เสียชีวติ 269 คน เม่ือไดย้นิข่าวน้ี ขา้พเจา้ขอบคุณพระเจา้ พระองคท์รงคุม้ครองขา้พเจา้จริง ๆ ชีวติของ
ขา้พเจา้อยูใ่นร่มพระคุณของพระเจา้ 

จากการเดินทางในคร้ังน้ี พระเจา้ทรงสอนขา้พเจา้หลายส่ิง คร้ังหน่ึงมีโอกาสไปเท่ียวสวนแห่ง
หน่ึง ช่ือ Sunken Gardens ประวติัของสวนแห่งน้ี เดิมเป็นสถานท่ีไม่สวยงามอะไรเลย ภรรยาเจา้ของ
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สวนพยายามปลูกตน้ไมน้านาชนิด จนสวนแห่งน้ีกลายเป็นสวนท่ีสวยงามมาก เป็นสถานท่ีเปิดให้
บุคคลภายนอกเขา้ไปชมโดยตอ้งเสียเงินผา่นประตู และไดเ้รียนรู้จากตน้ไมช้นิดหน่ึง ช่ือ Ginkgo 
ภาษาจีนเรียกวา่ แปะก๊วย ผลของตน้ไมช้นิดน้ี เม่ือติดอยูท่ี่ตน้จะสวยงามมาก แลดูเหมือนผลทอง แต่
เม่ือหล่นจากตน้แลว้จะเน่าและส่งกล่ินท่ีเหมน็มาก คนจีนจะน าผลของตน้น้ีลา้งน ้าออกใหห้มด แลว้น า
เมล็ดมาปรุงอาหารท่ีเลิศรสเป็นอาหานท่ีมีราคาแพงมาก จากเร่ืองทั้ง 2 น้ี สอนขา้พเจา้วา่ มนุษยเ์ป็น
ผลงานท่ีดีเลิศของพระเจา้ พระเจา้ทรงสร้างใหส้วยงาน แต่เม่ือมนุษยท์  าบาป หลงจากพระเจา้ ชีวิตก็ไม่
มีค่า เปรียบเสมือนสวนท่ีไม่สวย หรือแปะก๊วยท่ีหล่นจากตน้ส่งกล่ินเหมน็คลุง้ไปหมด แต่เม่ือพระเจา้
ทรงช าระลา้งความบาปใหห้มดไปก็จะกลายเป็นส่ิงท่ีดีเลิศ เปรียบเสมือนกบัสวนท่ีสวยงาม และ
แปะก๊วยท่ีเป็นอาหารราคาแพง มีคุณค่ามาก 

เม่ือไปถึง Calgary ท่ีเมืองน้ีเขาก าลงัสร้างคริสตจกัร มีพี่นอ้งคนหน่ึงเป็นวศิวกร เขาลาพกังาน 
1 ปี เพื่อจะดูแลการสร้างคริสตจกัรแห่งน้ี เขาประสบอุบติัเหตุตกลงจากชั้น 2 ของตวัอาคาร มีผูรั้บใช้
พระเจา้ท่ีคริสตจกัรแห่งน้ีท่านหน่ึงซ่ึงปกติวนันั้นจะตอ้งเตรียมเทศนาท่ีบา้นไม่ไปไหน พอดีเวลานั้น
ท่านไดไ้ปท่ีเกิดเหตุ และน าวศิวกรผูน้ั้นไปรักษาท่ีโรงพยาบาลทนัเวลา และรวบรวมพี่นอ้งร่วมใจกนั
อธิษฐานเผื่อชายผูน้ี้ จนหายเป็นปกติ 

หลงัจากนั้นขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มพี่นอ้งท่ีอพยพมาจากลาว โดยไดพ้กัท่ีบา้นครอบครัวคุณเตีย (ซ่ึง
เป็นลาวอพยพ) 1 คืน คุณเตียพาขา้พเจา้ไปหาเพื่อนอีกคนหน่ึงท่ีเมือง Scarborough แต่หาไม่พบ จนค ่า
จึงยอ้นกลบัมาพกัท่ีบา้นคุณเตีย ในคืนวนันั้นเวลาเท่ียงคืน ก่อนเขา้นอน ขณะขา้พเจา้แปรงฟันนั้น ฟัน
ปลอมของขา้พเจา้หลุดไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไร ขอบคุณพระเจา้ท่ีคุณเตียเป็นทนัตแพทย ์ และไดช่้วย
แกไ้ขท าฟันปลอมใหข้า้พเจา้จนเสร็จภายในคืนวนันั้นเอง 

ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไดไ้ปดูน ้าตกไนแองกาล่า (Niagara Falls) ทั้งฝ่ังอเมริกา และฝ่ังแคนนาดา 
เห็นถึงพระหตัถกิจอนัยิง่ใหญ่และการอศัจรรยข์องพระเจา้ 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสไปเยีย่มมิชชนันารีท่ีเคยประกาศท่ีเมืองไทย คือ อาจารยมิ์สและ
ภรรยา (Rev.William Miess) ซ่ึงท่านเกษียณแลว้และพกัอยูท่ี่ The Bradento Missionary Village ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีชาวอิตาลีท่านหน่ึงไปประกอบธุรกิจน ้าส้มท่ีอเมริกาจนร ่ ารวย ท่านไดน้ าเงินสิบลดถวายเพื่อ
สร้าง The Bradento Missionary Village ใหเ้ป็นหมู่บา้นส าหรับมิชชนันารีท่ีมีอายกุารท างานมากกวา่ 20 
ปี ไดพ้กัอาศยัอย    ฟรี 

ในการเดินทางคร้ังแรก ระยะเวลา 6 เดือน ไดน้อนเตียง 35 เตียง มีโอกาสไดเ้ดินทางไป 17 รัฐ 
เห็นพระคุณของพระเจา้ในการทรงน าทั้งไปและกลบัโดยปลอดภยั 
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คร้ังท่ีสอง ในปี ค.ศ.1991 ไดไ้ปอเมริกาเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลานเขย (คุณชาญ โซตินนัท์
เศรษฐ)์ เป็นผูใ้ห้ตัว๋เคร่ืองบิน คร้ังน้ีไม่ค่อยเดินทางไปไหน ส่วนมากจะพกัผอ่นอยูท่ี่บา้นของนอ้งสาว 
และพี่สาว ท่ีลอสแองเจลิสไดไ้ปเยีย่มพี่ชายนอ้งชายและลูกชายท่ีนิวยอร์ค นิวเจอซ่ี เพราะคิดวา่หลงัจาก
กลบัจากอเมริกาก็จะเกษียณตนเอง จึงไม่ไดเ้ตรียมตวัไปไหนมาก ก่อนท่ีจะไปอเมริกา วนัท่ี 1 สิงหาคม 
1991 ในการประชุม Siam Mission Annual Retreat ท่ีขอนแก่น อ.วชิาญ (Rev. Richard Herring) ถามวา่
จะมาช่วยสอนพระคมัภีร์ท่ีสถาบนัพระคริสธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไหม เพราะเวลานั้นก าลงัมี
โครงการท่ีเปิดสถาบนัพระคริสตธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใหม่ ขา้พเจา้ก็ตอบปฏิเสธในทนัที แต่
ในเวลา 3 เดือน เดินทางจากอเมริกา ไปถึงฮ่องกง อ.วชิาญ ไดส่้งโทรสาร (Fax) ไปขอยมืตวัขา้พเจา้จาก 
CCMA ท่ีฮ่องกง (ดร.ฟิลลิป ลี) ก็สนบัสนุนใหข้า้พเจา้ไปช่วยสอนพระคมัภีร์ จึงไดมี้โอกาสกลบัมารับ
ใชพ้ระเจา้ท่ี สถาบนัพระคริสตธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คร้ังท่ีสาม ในปี ค.ศ.1994 หลานเขยใหต้ัว๋เคร่ืองบินชั้นหน่ึงแก่ขา้พเจา้ เพื่อไปอเมริกาโดยตรง 
รู้สึกสะดวกสบายมาก ส าหรับขา้พเจา้แลว้ในการเดินทางจากประเทศไทยไปอเมริกาโดยตรงทุกคร้ัง
ขา้พเจา้จะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายมาก แต่ในคร้ังน้ี เน่ืองจากไดน้ัง่เคร่ืองบินชั้นหน่ึงแอร์โฮสเตส
บริการน ้าและผลไมเ้ร่ือย ๆ ฉะนั้น ในการเดินทางคร้ังน้ีจึงไม่ประสบปัญหาดา้นระบบขบัถ่ายแต่อยา่ง
ใด 

คราวน้ีไปอเมริกาเพราะวา่นอ้งชายนอ้งสะใภ ้ พี่ชายพี่สะใภ ้ หลานชายและพี่นอ้งในพระคริสต์
ไดร่้วมกนัเปิดคริสตจกัรชาวไทยบรุ๊คลิน (Chao Thai Reformed Church of Brooklyn) (ปัจจุบนั
คริสตจกัรน้ียา้ยไปควนี) จึงตั้งใจไปเยีย่มคริสตจกัรแห่งน้ี มีความรู้สึกวา่ลอสแองเจลิส มีคริสตจกัรไทย
ตั้งหลายแห่ง แต่นิวยอร์คไม่มีคริสตจกัรไทยเลย ไดมี้โอกาสคุยกบัพี่นอ้ง และขอบคุณพระเจา้ พอมี
คริสตจกัรไทยเพิ่มข้ึน จึงอยากไปหนุนใจ เป็นก าลงัใจ และไปร่วมพิธีมงคลสมรสของหลานสาว ซ่ึง
เป็นลูกสาวของนอ้งชายคนโตของขา้พเจา้และไดเ้ห็นถึงพระคุณของพระเจา้ เพราะอากาศท่ีนิวยอร์
คช่วงนั้น ฝนตกและหนาว แต่วนัเสาร์ท่ีเป็นวนัประกอบพิธีนั้น อากาศดีมาก เหมือนอากาศในช่วง 
Summer เลย ขอบคุณพระเจา้ท่ีใหโ้อกาส และทรงน าอยูเ่สมอ ขอใหพ้ระเกียรติจงมีแด่พระเจา้แต่องค์
เดียว 
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บทส่งท้าย 

Mr. Paul L. Johnson & Mrs. Priscilla Johnson สามีภรรยาคู่น้ีมาประกาศและเผยแผ่
คริสตศาสนาท่ีภาคอีสาน เม่ือ ค.ศ. 1952 ถูกยงิตายทั้งคู่ ขณะประกาศท่ี หมู่บา้นดงมะไฟ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี มีเลือดของมิชชนันารีอยูท่ี่อีสาน จึงท าใหทุ้่งกุลาร้องไหก้ลายเป็นอีสานเขียวได ้

เม่ือขา้พเจา้มาอีสานเป็นคร้ังแรก เม่ือ ค.ศ. 1977 ภาคอีสานมีเพียง 16 จงัหวดั ปัจจุบนัมี 19 
จงัหวดั หวงัวา่ แต่ละหมู่บา้น แต่ละต าบล แต่ละจงัหวดั จะมีแสงสวา่งแห่งพระกิตติคุณส่งเขา้ไป และ
แต่ละแห่งจะไดมี้ท่ีนมสัการพระเจา้ 

ตอนน้ี คณะ CCMA (Hong Kong Alliance Mission) ไดมี้มิชชนันารีหลายคู่ เช่น ครอบครัว
อาจารยเ์อง็ ครอบครัวอาจารยลุ์ย และครอบครัวอาจารยไ์ล รวมทั้งผูร่้วมงานชาวไทย เช่น ครอบครัว
อาจารยป์ระสาน เจริญสุข ครอบครัวอาจารยสุ์รพงษ ์พลดงนอก อาจารยม์ะลิ ชินพฤทธิวงศ ์ (เตรียมตวั
จะไปเป็นมิชชนันารี) อาจารยนิ์พนธ์ เหลืองเงิน อาจารยป์ระภาพร สุวรรณกฏู อาจารยล์  าไย ศรัทธาคลงั 
อาจารยว์ชิยั สกุลปฐมชยั 

มีสมาชิกถวายตวัรับใชพ้ระเจา้ เช่น ครอบครัวคุณนิกร สิทธิจริยาภรณ์ คุณอรุณ ไหลธนกิจ คุณ
เกียรติ และคุณนุชจรี พระเจา้จะทรงใชก้ลุ่มเล็ก ๆ เหล่าน้ี เช่น คริสตจกัรจีนขอนแก่น คริสตจกัรโคราช 
คริสตจกัรบา้นไผ ่ คริสตจกัรจีนยโสธร คริสตจกัรจีนกาฬสินธ์ุ คริสตจกัรบา้นสวน ห้องประกาศเมือง
พล กลุ่มประกาศร้อยเอด็ กลุ่มประกาศพระยนื กลุ่มประกาศโคกล่าม และบา้นม่วงโป้เป็นท่อพระพร 
เช่ือวา่พระกิตติคุณจะแผอ่อกไปอีกหลาย ๆ แห่งอยา่งแน่นอน 

วธิีการเร่ิมงานของพระเจ้า 

1. อธิษฐาน 
2. แน่ใจในการทรงน าของพระเจา้ 
3. ตอ้งมีพี่นอ้งท่ีร่วมเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
4. ตวัเองตอ้งถวายเป็นแบบอยา่ง 
5. ตอังสัตยซ่ื์อในการเงิน เช่น บญัชีตอ้งชดัเจนใหเ้รียบร้อย เงินท่ีถวายเขา้มาตอ้งมี

ใบเสร็จรับเงิน 
6. ตอ้งเตรียมใจฟังค าติ หรือการไม่ร่วมมือของพี่นอ้ง 
7. พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ 
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ฮัดสัน เทเลอร์ (Rev. Hudson Taylor) ผู้ริเร่ิม Oversea Missionary Fellowship (O.M.F.) ได้
กล่าวไว้ว่า 

เพราะงานของพระเจา้มกัจะเร่ิมตน้ดว้ยความเป็นไปไม่ได ้(Impossible)  
และต่อไปก็มีอุปสรรคมากมาย (Difficult) 
สุดทา้ยจะส าเร็จดว้ยดี (Done) 
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พระเจ้าทรงเลีย้งดูข้าพเจ้าดุจเลีย้งแกะ 
พระเจา้ทรงเล้ียงดูขา้พเจา้ดุจเล้ียงแกะ  

ขา้พเจา้จะไม่ขดัสน 
พระเจา้ทรงกระท าใหข้า้พเจา้ 

นอนลงท่ีทุ่งหญา้เขียวสด 
พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปริมน ้าแดนสงบ 

ทรงฟ้ืนจิตวญิญาณของขา้พเจา้ 
พระองคท์รงน าขา้พเจา้ไปในทางชอบธรรม 

เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค ์
แมข้า้พระองคจ์ะเดินไปตามหุบเขาเงามจัจุราช 

ขา้พระองคไ์ม่กลวัอนัตรายใด ๆ 
เพราะพระองคท์รงสถิตกบัขา้พระองค ์

คทาและธารพระกรของพระองค ์
เลา้โลมขา้พระองค ์

พระองคท์รงเตรียมส ารับให้ขา้พระองค์ 
ต่อหนา้ต่อตาศตัรูของขา้พระองค ์

พระองคท์รงเจิมศีรษะขา้พระองคด์ว้ยน ้ามนั 
ขนัน ้าของขา้พระองคก์็ลน้อยู ่

แน่ทีเดียวท่ีความดีและความรัก 
มัน่คงจะติดตามขา้พเจา้ไป 

ตลอดวนัคืนชีวิตของขา้พเจา้ 
และขา้พเจา้จะอยูใ่นพระนิเวศของ 

พระเจา้สืบไปเป็นนิตย ์
สดุดี 23:1-6 
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