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บทน า 
ความมุ่งหมายส าคญัของหนงัสือเล่มน้ีก็เพื่ออธิบายลกัษณะประสบการณ์อนัลึกซ้ึงแห่งวญิญาณ

จิตของคริสเตียนส าคญัๆ ของโลก ซ่ึงมาจากถ่ินและยคุสมยัต่างๆ กนั ผูแ้ต่งไดใ้ชเ้วลาหลายปีศึกษาจาก
หอ้งสมุดใหญ่ของยโุรปและอเมริกาหลายแห่งเพื่อคน้ควา้วรรณกรรมของคริสเตียนและรวบรวมเร่ือง
ประสบการณ์ของคริสเตียนซ่ึงเป็นเร่ืองลึกซ้ึงและเป็นประโยชน์แก่จิตใจของผูอ่้านทั้งหลาย ผูแ้ต่งเช่ือ
วา่หนงัสือเล่มน้ีจะบรรจุวรรณกรรมคริสเตียนชั้นยอดเยีย่มมารวบรวมไวใ้นท่ีน้ี และหวงัวา่หนงัสือเล่ม
น้ีจะเป็นอุปกรณ์น าไปสู่ “พระพรอนับริบูรณ์ของพระคริสต ์(โรม 15:29) 

หนงัสือเล่มน้ีบรรจุเร่ืองขอ้เท็จจริงในชีวติของคนส าคญั ๆ ซ่ึงเป็นบุตรของพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด 
ลว้นแต่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ เป็นการเหลือวสิัยท่ีจะใหห้นงัสือชนิดน้ี
บรรยายประสบการณ์อนัลึกซ้ึงทางจิตวญิญาณของคนส าคญัทุก ๆ คนซ่ึงไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิจน
เตม็ลน้มาไวใ้นหนงัสือเล่มเดียวน้ีใหห้มดได ้ ตั้งแต่คริสตจกัรยคุแรกๆมีคริสเตียนหลายๆคน ซ่ึง
เคร่งครัดโดยยอมพลีตนเองเพื่อพระเจา้และไดใ้ชป้ระสบการณ์แห่งชีวิตของเขาใหเ้ป็นประโยชน์และ
เป็นพระพรแก่ประชาชนมากมาย ผูอ่้านจะพบวา่ประสบการณ์แห่งชีวประวติัของคนเหล่านั้นประสาน
สัมพนัธ์เขา้เป็นประสบการณ์แนวเดียวกนัในพระเจา้ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยใ์จ ประสบการณ์ของบุคคล
ต่างๆ ซ่ึงไดบ้รรยายไวใ้นท่ีน้ี ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัอยา่งลึกซ่ึงทางจิตวิญญาณ ซ่ึงอธิบายดว้ยถอ้ยค าต่างๆกนั 
แต่ถึงกระนั้นประสบการณ์อนัลึกซ้ึงของคริสเตียนก็อยูแ่นวเดียวกนัทั้งส้ิน คือการ “รับบพัติศมาดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” หรือบางคนเรียกวา่ “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” และประสบการณ์
ทั้งหมดเม่ือรวมแลว้ก็เป็นผลจากการ “รับพระวญิญาณบริสุทธ์ิจนเตม็ลน้” เหมือนกนั 

มีหลายขอ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเราวา่ คริสเตียนทั้งหลายควร “ประกอบดว้ยพระ
วญิญาณ” (เอเฟซสั 5:18) และเรามี “ชีวติครบบริบูรณ์” ได ้(ยอห์น 10:10) และเรา “วางรากลงมัน่คงใน
ความรัก” ได ้ (เอเฟซสั 3:17) และเราสามารถเป็นผู ้ “ชยัชนะเหลือลน้โดยพระองคผ์ูไ้ดท้รงรักเรา
ทั้งหลาย” (โรม 8:37) และถา้หากวา่เราจะ “เอาบรรดาส่วนสิบชกัหน่ึงมาส ่าสมไวใ้นคลงั เพื่อจะมี
โภชนาการไวใ้นพระวหิารของพระเจา้ พระองคท์รงโปรดเปิดบญัชีทอ้งฟ้าและเทพรให้แก่เราจนเกิน
ความตอ้งการของเรา” (มาลาคี 3:10) และเพื่อเราทั้งหลายจะมี “ความชอบธรรม....บริบูรณ์ดงัคล่ืนใน
มหาสมุทร” (อิสยาห์ 48:18) และเพื่อเราจะไดมี้ “ความยนิดีอนัเหลือลน้และประกอบดว้ยสง่าราศี” (1 
เปโตร 1:8) ฯลฯ พยานในศาลถา้พยานหลายๆปากจะใหก้ารเป็นพยานยนืยนัหลกัฐานเร่ืองเดียวกนัโดย
ใชถ้อ้ยค า และกิริยาท่าทางทุกๆ อยา่งเป็นแบบเดียวกนัและใชถ้อ้ยค าอยา่งเดียวกนัเหมือนกนัทุกคน 
ศาลจะไม่ยอมเช่ือพยานชนิดนั้นเพราะเป็นพยานท่ีซกัซอ้มกนัมาก่อน แต่ถา้พยานแต่ละคนใหก้ารเป็น
พยานโดยใชค้  าพดูของตนเอง และแสดงกิริยาท่าทางของตนเอง แต่หลกัใหญ่อนัส าคญัของขอ้เท็จจริง
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แห่งค าพยานเหล่านั้นยนืยนัความจริงอนัเดียวกนัและร่วมกนั และค าพยานจากถอ้ยค าของคนเหล่านั้นก็
มีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือได ้ ดงันั้นเม่ือบรรดาคริสเตียนทั้งหลาย ต่างมีชีวติอยูค่นละยคุ และอยูห่่าง
กนัคนละมุมโลก ต่างก็อธิบายถึงประสบการณ์ลึกซ่ึงดว้ยถอ้ยค า ดว้ยภาษาและดว้ยกิริยาท่าทางของ
ตนเอง ถึงเร่ืองราวประสบการณ์ของการเป็นคริสเตียนของตนเอง เม่ือรวมความก็เป็นความจริงอนั
เดียวกนั คือวา่ การท่ีจะด าเนินชีวติคริสเตียนโดยสนิทสนมกบัพระเจา้อยา่งลึกซ้ึงนั้น เป็นประสบการณ์
ของคริสเตียนเราในยคุน้ีไดเ้หมือนกนั 

เร่ืองราวต่างๆท่ีไดร้วบรวมไวใ้นท่ีน้ีก็เพื่อแสดงวา่ พระเจา้ไดท้รงกระท าอะไรมาแลว้เพื่อชีวติ
ของคนเหล่านั้นอยา่งเหลือลน้น่าอศัจรรยแ์ลว้ (เอเฟซสั 3:20) อาจจะใชเ้ร่ืองราวเหล่าน้ีเป็นอุปกรณ์น า
คนอ่ืนมาให้เกิดความหิวและกระหายหาความชอบธรรม และเพื่อใหค้ริสเตียนเหล่านั้นสามารถจะหยัง่รู้
และเขา้ใจวา่ “อะไรเป็นความกวา้ง อะไรเป็นความยาว อะไรเป็นความสูง อะไรเป็นความลึก และให้
รู้จกัความรักของพระคริสตซ่ึ์งเกินความรู้ เพื่อท่านทั้งหลาย จะไดรั้บความบริบูรณ์ของพระเจา้เตม็
เป่ียม” (เอเฟซสั 3:18,19) น่ีแหละเป็นค าอธิษฐานของผูแ้ต่ง  

เจ. กิลคริสต ์สอวส์ัน 
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บทที ่1 กโีรลาโม ซาวอนนาโรล่า 

กีโรลาโม ซาวอนนาโรล่าเป็นชาวอิตาลี ซ่ึงเป็นนกัปฏิรูปศาสนา เป็นนกัเทศน์ เป็นนกัการเมือง 
และเป็นนกัปรัชญาส าคญัท่ีโลกพึงรู้จกั 

ซาวอนนาโรล่าเกิดเม่ือ 14 กนัยายน ค.ศ. 1452 ท่ีเมืองเฟอราร่า ประเทศอิตาลี ท่านเป็นคนท่ี
สามในพี่นอ้งซ่ึงมีทั้งหมดเจ็ดคนดว้ยกนั คือบิดามารดาของท่านมีลูกชายหา้คนลูกหญิงสองคน บิดา
มารดาของท่านมีวฒันธรรมสูงแต่เป็นผูไ้ม่เคร่งครัดศาสนาอะไรมากนกั และเป็นคนรู้จกัเดินสายกลาง 
แต่มีอิทธิพลต่อราชส านกัของยคุแห่งเมืองเฟอราร่า ปู่ ของซาวอนนาโรล่าเป็นผูอ้บรมเล้ียงดูหลานชาย
มาตั้งแต่เล็กๆ ปู่ ของท่านเป็นแพทยป์ระจ าส านกัของท่านยคุ บิดามารดาของซาวอนนาโรล่ามีความ
ประสงคจ์ะใหลู้กชายมีอาชีพอยา่งปู่  และรับช่วงอาชีพของปู่ มาจดัท า แต่พระเจา้ทรงมีพระประสงค์
อยา่งอ่ืนส าหรับเด็กหนุ่มคนน้ี ชีวติของกีโรลาโมเป็นชีวติชอบสงบและอยูอ่ยา่งเงียบๆ ขณะท่ียงัเป็นเด็ก
ไม่ใช่เป็นเด็กสวยงามน่ารักและชอบเล่น แต่เป็นคนเคร่งขรึมเอาการเอางาน อายไุม่เท่าไรก็กลายเป็น
นกัเรียนฉลาดยอดเยีย่มและเรียนเก่งมาก และภายหลงัเขา้เรียนวชิาอกัษาศาสตร์และหลกัปรัชญา กีโรลา
โมเป็นศิษยข์องอริสโตเติลท่ีตั้งอกตั้งใจเรียนจริงๆ แต่วชิาการของปรัชญากรีกไม่ไดช่้วยใหว้ญิญาณ
ของเขาอ่ิมเอิบเลย ปรัชญาของพลาโตไดช่้วยใหเ้กิดความพอใจข้ึนบา้งเล็กนอ้ย แต่กระนั้นก็ยงัไม่จุใจ
นกั จนกระทัง่เขาไดเ้รียนวิชาของนกัปรัชญาคริสเตียนคนหน่ึงช่ือเซ็นทโ์ธมาสอะควินาส ซ่ึงเขาพบ
อาหารส าหรับจิตใจของเขาอยา่งแทจ้ริง ไม่ตอ้งสงสัยค าสอนของคริสเตียนคนน้ีไดท้  าใหซ้าวอนนาโร
ล่ายอมถวายชีวติของท่านแก่พระเจา้ตั้งแต่อายยุงันอ้ยและค าสอนของเซ็นทโ์ธมาสอะควนิาสอาจเป็น
อิทธิพลแก่ชีวติของท่านมากกวา่ค าสั่งสอนของผูใ้ดทั้งส้ินยกเวน้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ยิง่อายมุากข้ึน
ความเคร่งครัดและการเสียสละเพื่อพระเจา้ก็ยิง่มีมากข้ึน และท่านใชเ้วลาอธิษฐานและอดอาหารอยูเ่ป็น
เวลาหลายชัว่โมง คราวหน่ึงๆ ท่านจะคุกเข่าลงอธิษฐานท่ีโบสถเ์ป็นเวลานานๆ ท่านเป็นคนชอบคิด
พิจารณาทุกๆ อยา่งโดยสุขมุ และจิตวญิญาณของท่านถูกเร่งเร้าใหล้งมือช่วยคนเม่ือเห็นคนท าชัว่และ
เดินตามโลกียวสิัย ความร ่ ารวย โอ่โถง และโอ่อ่าซ่ึงคนมัง่มีน าออกมาแสดง และความยากจนขน้แคน้
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ของคนจนๆ ไดท้  าใหซ้าวอนนาโรล่าคิดไตร่ตรองและท าใหท้่านหนกัใจมาก ประเทศอิตาลีตกเป็นเหยือ่
ของสงฆพ์วกหน่ึงท่ีมีนิสัยใจแคบเกร้ียวกราดโหดร้าย และเป็นบุคคลประเภทชัว่ชา้เลวทรามมาก พวก
ขนุนางและสังฆราชแข่งขนักนัในเร่ืองความเลวทราม ความฟุ่มเฟือย และความโหดร้ายทารุณ ส่ิง
เหล่าน้ีท าใหจิ้ตใจของหนุ่มกีโรลาโมเศร้าใจมาก ซ่ึงท าใหท้่านเร่งเร้าคน้หาความจริงและจิตใจลุกกระอุ
อยากประกอบคุณธรรม การท่ีท่านเห็นความชัว่ชา้อธรรมท่ีอยูล่อ้มรอบตวัท่านเช่นนั้น ท าใหเ้ด็กหนุ่ม
เกิดมุมานะเพื่อจะกวาดลา้งของชัว่เหล่านั้น และท่านแสดงออกมาโดยแต่งกวบีทหน่ึงมีใจความวา่:- 

“โลกน้ีเป็นอะไรจึงมีสภาพอยูเ่ช่นน้ี 
คุณงามความดีกุศลบารมีหายไปไหนหมดแลว้ 
แสงคุณธรรมไม่มีส่องเสียเลย 
ไม่มีใครละอายบาปของตนเอง” 
การท่ีท่านเห็นและรู้สึกต่อความชัว่เลวทรามเช่นน้ีจึงท าใหจิตใจของหนุ่มเศร้าตลอดเวลา ท่าน

เป็นคนพดูนอ้ย และชอบเก็บตวัเงียบๆ อยูใ่นท่ีวเิวกวงัเวง ท่านชอบอยูใ่นท่ีสงดัๆ ตามล าพงั ชอบอยู่
กลางทุ่งนาหรือไม่ก็อยูริ่มชายฝ่ังของแม่น ้าโป ซ่ึงมีหญา้เขียวสดอยูเ่สมอ และท่านจะเดินเร่ือยเป่ือยไป 
และบางทีท่านก็ร้องเพลง บางคร้ังก็ร้องไห ้ และบางคร้ังก็เปล่งวาจาออกมาดว้ยความเขม้แขง็หนกัแน่น
ดุดนัสมกบัท่ีมนัเดือดพล่านอยูภ่ายในใจเป็นเวลานาน การอธิษฐานเป็นส่ิงท่ีท่านชอบท ามาก เพื่อระงบั
ความทุกขใ์นใจ และมีบ่อยคร้ังท่ีน ้าตาของท่านเปียกบนัไดแท่นบูชาท่ีท่านคุกเข่าอธิษฐานอยูเ่ป็น
ชัว่โมงๆ ท่านทูลขอความช่วยเหลือจากสวรรคเ์พื่อเอามาต่อสู้กบัความชัว่ร้าย ความเส่ือมทราม และ
ความเหลวไหล ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อโลก ผิดหวงัต่อความหวงัส่วนตวั และทุกขโ์ศกต่อส่ิงท่ีเห็นผดิๆ 
อยูต่  าตาตลอดเวลา และความชัว่ร้ายท่ีท่านไม่สามารถแกไ้ขได ้ฉะนั้นท่านจึงตดัสินใจเขา้บวช 

24 เมษายน ค.ศ. 1475 เป็นวนัท่ีท่านเขา้บวชอยูใ่นวดันิกายโดมินิแกนท่ีเมืองโบสองกา้ แทจ้ริง
ค าสอนของเซ็นทโ์ธมาสอะควนิาสซ่ึงเป็นชาวคณะของนิการโดมินิแกน น่าจะเป็นอิทธิพลจูงใจใหท้่าน
บวชเขา้อยูใ่นนิกายน้ีได ้ ท่านไม่ไดข้อร้องใหบ้วชท่านเป็นสงฆรู์ปหน่ึงเลย แต่ขอร้องเพียงแต่เป็นผูรั้บ
ใชท้  างานหนกัตลอดเวลาและท างานเก่ียวกบัการใชมื้อ เช่น ท าสวน ท างานในครัว และท าความสะอาด
วดั ทางวดัไดต้อ้นรับท่านไว ้ ทนัทีท่ีเขาไดรั้บตวัท่านพ านกัอยูใ่นวดั ท่านเขียนจดหมายแสดงความรัก
ส่งไปท่ีบา้นของท่านทนัที และอธิบายวา่เหตุไรท่านจึงสมคัรเขา้บวชอยูใ่นวดัเช่นนั้น และขอร้องให้คุณ
พอ่คุณแม่ของท่านอภยัโทษใหใ้นการท่ีท่านออกจากบา้นมาและขอร้องให้คุณพอ่คุณแม่อวยพรแก่ท่าน 
แทนท่ีจะเสียใจหรือโกรธเคืองดว้ยประการใดๆ ท่านไดเ้ขียนหนงัสือทิ้งไวท่ี้บา้นโดยบอกวา่ “เบ่ือโลก
เตม็ที” ซ่ึงท่านอธิบายต่อไปวา่โลกน้ีชัว่ชา้เหมือนกบัเมืองซะโดมและเมืองกะโมรา ท่านดูเหมือน
รู้สึกตวัวา่ สักวนัหน่ึงดอกท่ีพระเจา้จะใชท้่านใหไ้ปชกัชวนคนใหเ้ลิกประพฤติชัว่และกลบัใจใหม ่
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เม่ือซาวอนนาโรล่าเขา้ไปอยูใ่นวดั ท่านก็ถือศีลอดอาหารและอธิษฐานมาก ด าเนินชีวติอยา่ง
เงียบๆ ซ่ึงเพิ่มความพอใจให้แก่วญิญาณของท่านมากข้ึน การส ารวมตน การถ่อมตวัและการเช่ือฟังท า
ใหท้่านมีชีวติบริสุทธ์ิล ้าหนา้คนอ่ืน ในไม่ชา้ท่านก็ไดบ้วชเป็นสงฆใ์นส านกันั้น และท่านไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นผูแ้สดงปาฐกถาวิชาปรัชญาแก่คณะสงฆใ์นวดันั้น ตลอดเวลาท่ีท่านอยูใ่นส านกันั้น ท่านไม่
พอใจและคุมแคน้ต่อการปฏิบติังานเหลวไหลชัว่ชา้ของโบสถนิ์กายคาทอลิกในเวลานั้นอยา่งมาก ดงัท่ี
ท่านเขียนไวใ้นบทกลอนของท่านบทหน่ึงซ่ึงตั้งช่ือวา่ “ความพินาศผพุงัของโบสถ์” 

ในค.ศ. 1481 หลงัจากท่ีบวชอยูใ่นวดัเมืองโบลองกา้เป็นเวลาหลายปี กีโรลาโมไดย้า้ยส านกัไป
อยูว่ดั “เซ็นทม์าร์ค” ท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเมืองเอกสวยงามและมีวฒันธรรมมากท่ีสุดเมืองหน่ึงใน
ประเทศอิตาลี และท่ีเมืองๆ น้ีเองไดน้ าช่ือเสียงมาใหกี้โรลาโม ท่านมีความคิดสูงมากเก่ียวกบัวฒันธรรม
และความสวยงามของเมืองฟลอเรนซ์ และท่านหวงัอยา่งแน่นอนวา่ชาวเมืองฟลอเรนซ์จะมีความ
บริสุทธ์ิ และมีเกียรติมากข้ึนกวา่เดิมซ่ึงดีเยีย่มข้ึนกวา่เมืองอ่ืนๆ ในประเทศอิตาลี แต่น่าเสียดาย
ความหวงัของท่านไม่สมปรารถนา ท่านจะตอ้งเรียนอีกขั้นหน่ึงวา่ การท่ีจะช่วยมนุษยใ์หห้ลุดพน้จาก
ความบาปนั้นมีวธีิเดียวเท่านั้น คือการเช่ือวางใจในพระเจา้ ความจริงเมืองฟลองเรนซ์เป็นเมืองสวยงาม
แต่ภายนอกเท่านั้น และเป็นเมืองตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยดอกไมน้านาชนิด แต่ในไม่
ชา้ซาวอนนาโรล่าไดพ้บความจริงวา่ ภายในจิตใจของคนท่ีไดรั้บการศึกษาอยา่งดีแลว้น่ีเอง ก็ยงัเตม็ไป
ดว้ยความเลวร้ายและก็เห็นไดช้ดัเจนเม่ือเวลาเขามีการเล่นมีงานเทศกาล และเวลามีงานสนุกสนานก็
แสดงใหเ้ห็นถึงโลกียวสิัยของประชาชนไดเ้ห็นความเหลวไหล ใจแคบ และรักการสนุกสนาน คิดถึง
พระเจา้และเร่ืองจิตวิญญาณแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

ปีรุ่งข้ึนหลงัจากเวลาท่ีซาวอนนาโรล่าเขา้ไปอยูใ่นส านกัของเซ็นทม์าร์คในเมืองฟลองเรนซ์
เพียงปีเดียว ท่านก็ถูกบรรจุเขา้เป็นผูบ้รรยายธรรมแก่ผูเ้ร่ิมจะบวชเป็นสงฆ ์ และต่อมาท่านถูกแต่งตั้งให้
เป็นผูแ้สดงธรรมเทศนาในวดันั้น แมว้า่วดัแห่งนั้นจะมีห้องสมุดอยา่งดีเยีย่มแลว้ก็ตาม แต่ซาวอนนาโร
ล่ากลบัใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นแม่บทอธิบายขอ้พระธรรมเทศนาเสียโดยมาก ท่านเขา้ใจอยา่งแจ่ม
แจง้วา่ การพิพากษาของพระเจา้ในอนาคตเป็นส่ิงท่ีน่าหวาดหวัน่พร่ันพรึง และมองเห็นพระราชทณัฑ์
ของพระเจา้ท่ีจะมีมาขา้งหนา้ เม่ือท่านถูกส่งตวัใหไ้ปเทศนายงัเมืองต่างๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง บางทีก็ระบาย
ความรู้สึกเช่นนั้นออกมาให้ประชาชนทราบ ในเมืองฟลอเรนซ์ เมืองเบรสเซีย และเมืองแซนกิมมิเนียว 
ท่านเทศนาใหป้ระชาชนฟังอยา่งเขม้แขง็ราวกบัฟ้าผา่ ท่านเทศนากล่าวโทษวา่วบิติัจะตกแก่คนชัว่ตั้ง
หลายร้อยชนิด แต่ค าเทศนาของท่านไม่มีใครสนใจเลย เน่ืองดว้ยการเทศนาของท่านเกิดผลแต่เพียง
เล็กนอ้ย ท่านจึงตดัสินใจเลิกการเทศนาแลว้ยอมอุทิศตวัเองเป็นครูสอนผูม้าอบรมเตรียมตวับวช แต่พระ
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เจา้ทรงเรียกโมเสสขณะท่ีโมเสสก าลงัพกัผอ่นหยอ่นใจเล้ียงสัตวอ์ยูก่ลางทะเลทรายอยา่งไร พระเจา้ก็
ทรงเรียกซาวอนนาโรล่าจากวดัคาทอลิกใหอ้อกมาเทศนาในท านองเดียวกนัอยา่งนั้น 

เวลาซาวอนนาโรล่าอธิษฐานและภาวนา ท่านมกัคอยท่าฟังค าสั่งจากพระเจา้ และอยากไดค้  าสั่ง
จากพระเจา้โดยตรงเพื่อจะน าทางชีวติ และการท าเช่นน้ีท่านก็ไดรั้บสมปรารถนา วนัหน่ึงพระเจา้ดล
บนัดาลใหท้่านเห็นความยอ่ยยบัของคริสตจกัรต่างๆ และดูเหมือนท่านไดย้นิพระเจา้สั่งวา่ใหป้ระกาศ
แก่ประชาชน จากวาระนั้นเป็นตน้มาท่านจึงรู้แน่นอนวา่พระเจา้ทรงใชใ้หท้่านไปท าอะไร จิตใจของ
ท่านเตม็ลน้ไปดว้ยความกลา้หาญและฤทธ์ิอ านาจอยา่งใหม่ ค  าเทศนาของท่านบดัน้ีมีอ านาจดงักอ้งดุจ
เสียงฟ้าร้อง และการท่ีท่านประณามความบาปนั้นเป็นการน่าเกรงขาม ซ่ึงบางคร้ังท าใหค้นฟังงงงนั 
ออกไปถึงถนนหนา้มืดตามวั คิดอะไรไม่ได ้และพดูอะไรไม่ออก มีบ่อยคร้ังผูม้าฟังประชุมจะหลัง่น ้าตา 
และบางคร้ังคนฟังทั้งหมดจะพากนัร้องไห้เสียใจเพราะความบาปของตวั และเสียงสะอึกสะอ้ืนจะมี
ทัว่ไปในท่ีประชุม ทั้งหญิงและชายไม่จ  ากดัอาย ุมีทั้งคนงาน นกัแต่งหนงัสือ นกัปรัชญา ต่างจะรู้สึกตวั
เกินท่ีจะกลั้นน ้าตาไวไ้ดต่้อไป และจะพากนัร้องไห้โดยหา้มไวไ้ม่หยดุ ความเร่าร้อนอยา่งแรงกลา้ของ
ซาวอนนาโรล่าจะส าแดงโดยค าอธิษฐาน ส าแสดงความเช่ือ และการอุทิศตวัเพื่อพระเจา้จะปรากฏ
ออกมาชดัเจนมากข้ึนทุกวนัๆ เพื่อนร่วมงานของท่านเล่าวา่ เวลาซาวอนนาโรล่าอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ 
บางคร้ังท่านจะมีอาการแน่น่ิงไม่รู้สึกตวั และบางคร้ังดูเร่าร้อนอยา่งแรงกลา้ ฉะนั้นจึงตอ้งหาท่ีสงดัๆ 
ไปนัง่อธิษฐานอยูค่นเดียว 

ทุกๆ แห่งท่ีซาวอนนาโรล่าไปเทศนาท่านตอ้งประณามความบาปและท าใหผู้ค้นพากนัแตกต่ืน
มาฟัง และช่ือเสียงของท่านกระจายฟุ้งไปทัว่ประเทศอิตาลี ท่านกลบัไปเมืองฟลอเรนซ์ อีกเม่ือ ค.ศ. 
1489 พระเจา้ทรงส าแดงใหท้่านเห็นวา่งานใหญ่ก าลงัคอยท่านอยูใ่นอนาคต ท่านเร่ิมสอนพระธรรม
ววิรณ์ 

แต่ผูท่ี้มาฟังเพิ่มจ านวนมากข้ึนทุกๆวนั ช่ือเสียงของท่านกระจายฟุ้งไปทัว่ ผูค้นพากนัมาฟังจน
ตอ้งข้ึนเทศนาบนธรรมาสน์ในตวัโบสถ ์ ประชาชนลม้หลามเตม็โบสถใ์นการประชุมคร้ังแรก และลน้
ออกมาขา้งนอกจนตอ้งยนืเกาะลูกกรงฟังผูเ้ทศนา เสียงของซาวอนนาโรล่าดูเหมือนจะกระเทือนใจคน
คลา้ยๆ เสียงของคนท่ีมีอ านาจพิเศษจากพระเจา้ และท่ีประชุมก็พลอยถูกสะกดใหแ้น่น่ิงดว้ยเหมือนกนั 
หลงัจากนั้นไม่วา่ซาวอนนาโรล่าจะไปเทศนา ณ ท่ีใด นกัศึกษาและผูค้นแก่เรียนก็พากนัติดตามไปฟัง
ท่านดว้ย บางคร้ังประชาชนอยากฟังค าเทศนาของท่านมาก ถึงกบัต่ืนข้ึนกลางดึกมารอท่ีประตูโบสถ ์
เพื่อคอยเวลาประตูโบสถเ์ปิดจะไดเ้ขา้มานัง่ฟังเทศนาก่อนผูอ่ื้น เม่ือเขาฟังเทศนาจบแลว้เขาพากนัปิติ
ยนิดีร้องเพลงไปตามถนน ซาวอนนาโรล่ายงัคงรุดหนา้ท างานต่อไปโดยพลงัอ านาจซ่ึงไม่ใช่อ านาจแห่ง
ตวัของท่านเอง และสามารถจูงใจคนฟังไดอ้ยา่งประหลาด ในไม่ชา้คนทั้งเมืองฟลอเรนซ์ก็พากนัมาฟัง
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คนส าคญัเทศน์ และลอเรนโซ เดเมก็ดีซ่ี สันตะปาปา ทุจริตซ่ึงไม่ท าตามหนา้ท่ีของตวัตอ้งสะดุง้ตกใจ 
สันตะปาปาผูน้ี้พยายามท าใหซ้าวอนนาโรล่าเลิกประณามความผดิบาปของประชาชนและโดยเฉพาะ
ความบาปของตวัสันตะปาปาเอง สันตะปาปาใชว้ธีิหลายวธีิเพื่อหา้มมิใหซ้าวอนนาโรล่าพดู เช่นใชว้ธีิ
ป้อยอวธีิใหสิ้นบน โดยขู่เข็ญและชกัชวนเพื่อใหซ้าวอนนาโรล่าหยดุปรักปร าความชัว่ แต่กระนั้นซา
วอนนาโรล่ายงัคงเทศนาสั่งสอนต่อไปโดยปราศจากความสะทกสะทา้นเกรงกลวั 

หลงัจากท่ีลอเรนโซถึงแก่กรรม ชาร์ลส์ท่ี 8 กษตัริยข์องฝร่ังเศสไดย้กกองทพัเขา้มาบุกรุก
ประเทศอิตาลีไดล้อ้มและยดึกรุงเนเปิลไวไ้ด ้ แลว้รุกลงไปถึงเมืองฟลอเรนซ์ ซาวอนนาโรล่าไดเ้ตือน
ประชาชนวา่ พระเจา้จะทรงลงโทษบาปของประชาชน และประชาชนสนใจจนสุดขีดจึงไหลหลัง่เขา้
มายงัโบสถเ์พื่อจะมาฟังวา่ซาวอนนาโรล่าเทศนาสั่งสอนอะไรบา้ง ท่านไดเ้ตือนประชาชนใหก้ลบัใจ
ใหม่ใหทิ้้งบาปของตนเสียและซาวอนนาโรล่าไดเ้ขา้ไปเฝ้ากษตัริยฝ์ร่ังเศส และออ้นวอนขออยา่ท า
อนัตรายแก่ชาวเมืองฟลอเรนซ์เลย กษตัริยช์าร์ลส์องคน์ั้นทรงอึกอกัพระทยัอยูห่ลายวนัจึงทรงท าตามค า
ขอร้องและซาวอนนาโรล่าไดทู้ลเตือนใหก้ษตัริยช์าร์ลส์เสร็จออกจากเมืองฟลอเรนซ์เสียดีกวา่ท่ีจะถูก
พระเจา้ทรงลงทณัฑ ์ 

เม่ือเหตุการณ์สงครามสงบลงแลว้ ประชาชนก็จบักลุ่มอภิปรายกนัวา่ พวกเขาควรจะมีรัฐบาล
ในระบอบใด แต่ราษฎรไม่สามารถตกลงกนัไดว้า่จะใชก้ารปกครองระบอบใดหรือรูปใด เม่ือเป็นเช่นน้ี
แลว้ซาวอนนาโรล่าจึงรู้สึกเห็นควรวา่จ าเป็นตอ้งแนะน าประชาชนในค าเทศนา จากค าแนะน าของท่าน 
ประชาชนไดเ้ห็นแสงสวา่งของการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นระบอบท่ีเก็บภาษีโดยเป็นความ
ธรรม และเลิกลม้ระบบวธีิทรมาน และตรากฎหมายหา้มการพนนัและหา้มกูเ้งินเรียกดอกเบ้ียแพง ตั้ง
ศาลอุธรณ์ และจดัหาส่ิงท่ีคนยากจนตอ้งการเหล่าน้ีเป็นหลกัใหญ่บางประการของการปกครองระบอบ
ใหม่ กฎหมายและรัฐบาลของเมืองฟลอเรนซ์กลายเป็นตวัอยา่งส าหรับหลายประเทศ และเป็นอิทธิพล
อยา่งใหญ่หลวงส าหรับขดัเกลาโลกยคุสมยัใหม ่

อิทธิพลของซาวอนนาโรล่าแผอ่อกไปทัว่เมืองฟลอเรนซ์และทัว่ประเทศอิตาลีใหญ่ยิง่กวา่คร้ัง
ท่ีแลว้ๆ มา ราษฎรในเมืองฟลอเรนซ์พากนัละทิ้งความชัว่ชา้เลวทรามและทิ้งหนงัสือประโลมโลก แลว้
หนัมาอ่านหนงัสือค าเทศนาของซาวอนนาโรล่าแทน ต่างคนต่างอธิษฐาน และพากนัไปนมสัการพระ
เจา้ท่ีโบสถว์หิาร และคนมัง่มีก็แจกจ่ายของท่ีคนยากจนตอ้งการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ พอ่คา้พากนัคืน
ก าไรท่ีไดม้าโดยทางไร้ศีลธรรมเป็นจ านวนเงินมากมาย แมเ้ด็กลางถนนก็พากนัหยดุร้องเพลงหยาบคาย 
และร้องเพลงนมสัการพระเจา้แทนประชาชนพากนัละทิ้งการสนุกสนานและส่ิงไร้สาระซ่ึงเคยปล่อย
ตามใจตนเองมานานแลว้ และเขาพากนัเอาหนงัสือประโลมโลก และภาพอุจาดกบัส่ิงอ่ืนๆ อีกท่ีเป็น
ของลามกสกปรกเอามาเผาไฟจนหมดส้ิน เด็กๆพากนัเดินแห่จากบา้นน้ีไปบา้นโนน้ร้องเพลงนมสัการ 
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และเก็บรวบรวมส่ิงท่ีเขาถือวา่ไร้สาระแลว้เอามาท าลายเสีย ส่ิงเลวต่างๆเหล่านั้นเอามากองสูงตามถนน
สาธารณะ แลว้ก็จดัการจุดไฟเผา ประชาชนมารวมจบักลุ่มกนัเขา้ร้องเพลงแลว้จดัการจุดไปเผาส่ิงท่ี
รวบรวมเอามาได ้เหตุการณ์คร้ังนั้นเกิดข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1497 

แต่การไดช้ยัชนะของซาวอนนาโรล่านั้นก็อายสุั้นเหลือเกินในขณะท่ีท่านเทศนาคร้ังแรกท่ีเมือง
ฟลอเรนซ์ ซาวอนนาโรล่าไดพ้ดูไวว้า่ ท่านจะเทศนาอยูเ่พียงแปดปีเท่านั้น และท่านไดบ้อกวา่ตวัท่าน
เองจะตอ้งถูกฆ่าตาย คนทัว่ประเทศอิตาลีพากนัหลัง่ไหลเขา้มายงัเมืองฟลอเรนซ์เพื่อจะฟังซาวอนนโร
ล่าเทศนาสั่งสอนจนกระทัง่ตวัโบสถใ์หญ่คบัแคบไม่พอจะบรรจุคนฟัง ซาวอนนาโรล่าเทศนาโดย
ปราศจากความเกรงใจใคร ไดก่้อใหเ้กิดความโกรธและเกลียดชงัแก่คนหลายคน โดยเฉพาะหมู่สังฆรา
ชาลทัธิคาทอลิก ซ่ึงเวลานั้นเน่าเฟะเหลือประมาณซาวอนนโรล่าถูกขู่เขญ็ และถูก “คว  ่าบาตร” ทั้งถูก
รังแกดว้ยนานาประการ และในท่ีสุดเม่ือ ค.ศ. 1498 โดยค าสั่งด่วนของมหาวงัฆราชาอาเล็กแซนเดอร์ท่ี 
6 ซ่ึงเป็นสันตะปาปาชัว่ร้ายมากท่ีสุดผูห้น่ึง ซาวอนนาโรล่าถูกจบัเผาไฟต่อหนา้สาธารณะท่ีส่ีแยกจตุัรัส
แห่งเมืองฟลอเรนซ์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีซาวอนนาโรล่ารักมาก ประโยคสุดทา้ยก่อนตายซาวอนนาโรล่าพดูวา่ 
“พระเยซูเจา้ทรงทนทุกขท์รมานมากมายส าหรับขา้พเจา้”  

ซาวอนนาโรล่าสอนใหผู้เ้ช่ือเป็นคริสตสมาชิกท่ีสัตยซ่ื์อต่อคริสตจกัรอนัแทจ้ริง และใหเ้ล้ียง
จิตใจดว้ยพระวจนะของพระเจา้ ค  าเทศนาของท่านเป็นค าอธิบายขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ตั้งแต่ตน้จน
จบ และมีผูย้นืยนัวา่ไม่มีขอ้พระคมัภีร์ขอ้ใดท่ีท่านจะหยบิยกข้ึนมาอ่านใหฟั้งอยา่งแม่นย  าและ
ทนัทีทนัใดไม่ได ้ท่านจ าขอ้พระคมัภีร์บางตอนไดอ้ยา่งข้ึนใจ ท่านชอบอธิษฐานกลางคืนตลอดคืน 

ซาวอนนาโรล่าไดเ้ห็นความจ าเป็นท่ีจะปฏิรูปศาสนาในนิกายโรมนัคาทอลิก ซ่ึงในสมยันั้นได้
เลิกสอนพระวจนะของพระเจา้ แต่ไดส้อนและถือตามประเพณีและค าสั่งสอนของมนุษยแ์ทน ความกลา้
หาญของท่านในการสอนความจริงแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการท่ีท าใหค้นงาน
ของพระเจา้ในยคุหลงัๆต่อสู้กบัความชัว่และความเหลวไหลในคริสตจกัร และอาจจะกล่าวไดว้า่ซาวอน
นาโรล่าเป็นผูน้ าหนา้การปฏิรูปศาสนาคร้ังใหญ่ ซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัของมาร์ตินลูเธอร์ 
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บทที ่2 มาดามเกโย่ 

มาดามเกโยเ่ป็นผูน้ าคริสเตียนคนส าคญัคนหน่ึงของชาวฝร่ังเศส ซาวอนนาโรล่าเป็นคนส าคญั
ของชาวอิตาลีอยา่งไร มาดามเกโยก่็เป็นคนส าคญัของชาวฝร่ังเศสเหมือนกนัอยา่งนั้น อิทธิพลชีวติของ
หญิงผูน้ี้มิใช่รู้กนัเฉพาะแต่ในฝร่ังเศสเท่านั้น แต่ยงัแผอิ่ทธิพลไปทัว่ทวปียโุรปและขยายออกไปทัว่โลก 
เฟ็นเนล่อนก็ดี ยอห์น เวสเล่ยก์็ดี และผูน้ าคริสเตียนคนส าคญัๆ อ่ืนๆ อีกหลายคน ต่างก็ส านึกตนวา่เป็น
หน้ีแก่มาดามเกโยผู่น้ี้อยูม่าก ท่ีนางไดเ้ขียนบทความและการส าแดงชีวติอนัเป็นประโยชน์ทางจิตใจอยู่
มาก  

สมยัเม่ือมาดามเกโยย่งัเป็นเด็กๆ ก็มีนิสัยชอบศาสนาอยูม่าก แต่เวลาโตเป็นสาวข้ึนความเยา้
ยวนของสังคมท าใหน้างทะนงตวั นางนึกถึงเร่ืองพระเจา้และชีวติในอนาคตนอ้ยมาก นางอาศยัอยูใ่น
ปารีสท่ีหรูหราโออ่าซ่ึงอยูใ่นยคุของความเลวทรามและเน่าเฟะของราชาหลุยส์ท่ี 14 ฉะนั้นจึงเป็นการ
ง่ายท่ีนางจะลอยลมไปกบัความเยา้ยวนของโลกท่ีอยูร่อบๆ ตวัของนาง การปกครองยุคหลุยส์ท่ี 14 เป็น
ยคุท่ีสนุกสนานสุรุ่ยสุร่ายโอ่อ่าและเลวทรามเหลวไหล และเสเพลท่ีสุด ซ่ึงน าความสาปแช่งมาสู่
อาณาจกัรฝร่ังเศส พรสวรรคแ์ละความสวยงามของมาดามเกโยห่รือนางสาวเดลาโมเธ่ ท าใหน้างเป็นท่ี
นิยมแก่สังคมหรูหราอยา่งง่ายดาย แต่ความหยิง่ยโสในความสวยงามของนางตอ้งหยดุชะงกัน่ิงในเม่ือ
นางถูกฝีดาษเขา้มาท าลายความงามของนางเสียหมด และนอกจากนั้นส่ิงของท่ีนางรักก็พลอยอุบติัศูนย์
หายไปหมดส้ิน ความเห่อเหิมอนัไร้สาระและความทะนงตนของนางถูกบดขยี้ลง แลว้นางจึงกลายเป็น 
“ภาชนะท่ีออกหนา้ออกตา ซ่ึงคดัไวแ้ลว้ เหมาะท่ีนายจะใชใ้หเ้ป็นประโยชน์” (2 ธิโมที 2:21) บางทีไม่
มีใครเวน้แต่โยบซ่ึงอาจพดูไดอ้ยา่งแทจ้ริงวา่ เขาถูกกระท าใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิครบถว้นโดยการถูกทนทุกข์
ทรมาน (ฮีบรู 2:10) การทนทุกขท์รมานขององคพ์ระเยซูคริสตผ์ูไ้ถ่บาปของเราไม่ไดถู้กนบัหรือถือวา่
เป็นการทรมานชนิดเดียวกบัท่ีมนุษยรั์บ 

ยนีมารี โบแวร์ เดลาโมเธ่ เกิดท่ีเมืองมองตาก้ีในประเทศฝร่ังเศส ห่างจากกรุงปารีสไปทาง
เหนือประมาณ 50 ไมล ์ เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน ค.ศ. 1648 คือประมาณหน่ึงศตวรรษหลงัจากท่ีมีนิกายโป
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รเตสแตนทเ์กิดข้ึน บิดามารดาของนางเป็นผูดี้มีตระกลูสูง และมีคนยกยอ่งนบัหนา้ถือตา และเป็นคน
เคร่งครัดทางศาสนา ซ่ึงบรรพบุรุษของนางเป็นเช่นนั้นมาหลายชัว่อายคุนแลว้ บิดาของมารดามเกโย่
เป็นขนุนางชั้นลอร์ดเม่ือยงัเล็กๆ นางมีโรคชนิดท่ีท าใหบิ้ดามารดาของนางกลวัวา่นางจะมีอายสุั้น นาง
ถูกส่งตวัไปอบรมอยูท่ี่ส านกันางชีเม่ืออายเุพียงสองขวบคร่ึง หลงัจากนั้นไม่นานก็ถูกรับตวักลบับา้นแต่
โดยมากมารดาของนางปล่อยทิ้งใหอ้ยูก่บัคนใชแ้ละท าอยา่งนั้นอยูเ่ป็นเวลาหลายปี 

เม่ือยนีอายไุดแ้ปดขวบ สมเด็จพระนางเฮน็รีเอต็ตา้มาเรียพระราชินีขององักฤษหนีเล็ดลอดเขา้
มาในประเทศฝร่ังเศสในฐานะผูล้ี้ภยัการเมือง เพราะเวลานั้นองักฤษเกิดสงครามกลางเมือง พระราชินี
เสด็จเยีย่มครอบครัวของเดลาโมเธ่ เม่ือพระนางทอดพระเนตรเห็นแม่หนูยนีผูส้วยงามและไดรั้บ
การศึกษาดี พระนางจึงขออนุญาตลอร์ดเดลาโมเธ่ ขอรับแม่หนูนอ้ยคนนั้นไปอยูด่ว้ย และสัญญาวา่จะ
แต่งตั้งใหมี้ยศอนัมีเกียรติของเจา้หญิง แต่บิดาของนางไม่ตกลง 

เม่ืออายสิุบขวบยนีถูกรับตวักลบับา้นอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีตอ้งไปอยูส่ านกันางชีนิกายโดมินิ
แกนไม่นานนกั คร้ังนั้นเม่ือรองหวัหนา้นางชีเห็นรูปร่างแม่หนูนอ้ยคนน้ีก็ชอบใจ จึงรับตวัไปเล้ียงไวใ้น
ส านกันางชี แต่อยูไ่ดไ้ม่นานก็ตอ้งส่งตวักลบัดงักล่าวแลว้ เม่ือแม่หนูคนน้ีอยูท่ี่นัน่ไดแ้ปดเดือนก็ดู
เหมือนนิสัยจะดีข้ึนมาก เวน้แต่สุขภาพเท่านั้นท่ีไม่สู้จะสมบูรณ์นกั ณ ท่ีนั้นนางไดอ่้านพระคริสตธรรม
คมัภีร์เล่มหน่ึงซ่ึงใครไม่ทราบเอามาทิ้งไวใ้นห้องของนาง เด็กสาวคนน้ีรักและสนใจอ่านพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เล่มนั้นมาก “ดิฉนัอ่านตลอดวนั” นางเล่าให้ฟัง “อ่านโดยไม่แยแสกบัหนงัสืออ่ืนๆ หรือ
สนใจกบัเร่ืองอ่ืนๆ อีกตั้งแต่เชา้จนกลางคืน” และมีความสามารถในการจดจ าเร่ืองราวไดดี้มาก “ดิฉนัจ า
เร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนท่ีเก่ียวประวติัศาสตร์ไดท้ั้งหมด” การท่ีไดศึ้กษาพระคริสตธรรม
คมัภีร์เช่นน้ีก็ไม่ตอ้งสงสัยวา่นัน่แหละเป็นรากฐานของชีวิตท่ีพลีและเคร่งครัดในพระเจา้ 

ร่างกายนางเจริญเติบโตเป็นสาวและสวยข้ึนมากซ่ึงท าใหน้างเกิดความเด่นข้ึนมา มารดาของ
นางชอบใจในรูปร่างของลูกสาวและปล่อยใหแ้ต่งตวัสวยๆ ไดต้ามความพอใจ โลกียวสิัยไดเ้ขา้
ครอบคลุมจิตใจของนางและนางลืมเร่ืองพระเยซูเสียหมดส้ิน การเปล่ียนแปลงไปๆ มาๆ เกิดข้ึนบ่อยๆ
แก่ประสบการณ์ในชีวติตอนตน้ๆของนาง วนัน้ีเคร่งขรึมคิดถึงส่ิงท่ีดีส่ิงงามและเอาจริงเอาจงักบัชีวติ 
แต่พอวนัรุ่งข้ึนกลบัเป็นคนลุกล้ีลุกลน ชอบสวยชอบงามและโลกียวสิัยก็เขา้ครอบง าชีวิตของนางอีก 

ชายหนุ่มเคร่งครัดศาสนาคนหน่ึงซ่ึงเป็นญาติของนางช่ือ เด ทอสสี ก าลงัเดินทางไปเป็น
มิชชนันารีท่ีประเทศเวยีดนามและเม่ือเดินทางผา่นเมืองมองตาก้ีจึงแวะไปเยีย่มบา้นของนาง เขามาเยีย่ม
บา้นเพียงระยะสั้นๆ ไม่นานอะไรนกั แต่การเยีย่มบา้นของทอสสีท าใหย้นีเกิดการประทบัใจอยา่งลึกซ้ึง 
หวัใจของยนีเกิดความสนใจในชีวติท่ีเคร่งครัดต่อศาสานาของชายหนุ่มคนนั้น และนางร้องไห้ตลอดวนั
ตลอดคืน นางยกเอาชีวิตท่ีร่าเริงกบัโลกียวสิัยตามทางสนุกสนานของโลกกบัชีวติของความเคร่งครัด
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ศาสนาของญาติของนางมาเปรียบเทียบกนัแลว้เห็นวา่สุขใจสบายจิตต่างกนักบัชีวิตท่ีนางมีอยู ่ ณ 
ปัจจุบนัน้ีมาก จิตใจของนางเกิดอารมณ์ร้อนและจริงจงักบัสภาวะแห่งวญิญาณจิตของนางเอง นาง
พยายามจะสละทิ้งโลกียวสิัยและจะบ าเพญ็ตนเป็นผูเ้คร่งครัดในศาสนา และพยายามหาหนทางท่ีจะ
ไดรั้บการยกโทษไถ่บาปจากส่ิงท่ีนางรู้ส านึกตวัวา่ท าผิดท่ีแลว้ๆ มานางไดไ้ปเยีย่มสถานท่ีของคน
ยากจน ไดน้ าเอาอาหารและเส้ือผา้ไปแจก และสอนใหเ้ขารู้จกัเร่ืองพระเจา้ นางใชเ้วลาเงียบๆ ตามล าพงั
อธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์และหนงัสือเก่ียวกนัศาสนาอีกหลายเล่ม นางคิดเลยไปจนถึงการอยากเป็น
นางชีแต่นางยงัไม่ไดพ้บบทเรียนแห่งสันติสุขในใจของตนเอง และไม่ไดเ้อาหวัใจไปหยดุพกัอยูก่บั
ความศรัทธาในองคพ์ระเยซูคริสต ์บางทีพระเจา้จะอนุญาตใหน้างผา่นชีวติท่ีต่อสู้อยา่งโชกโชนเสียก่อน 
และตอ้งผา่นการพิสูจน์การทดสอบแห่งชีวิตท่ีรอดพน้จากบาป ก่อนท่ีนางจะเขา้รับต าแหน่งท่ีเหมาะสม
จะเป็นครูสอนผูอ่ื้น  เพื่อใหค้นอ่ืนรู้จกัทางรอดโดยความศรัทธาตามท่ีนางไดผ้า่นมาแลว้ 

ใน ค.ศ. 1663 ครอบครัวของลาโมเธ่ ไดย้า้ยไปอยูใ่นกรุงปารีสซ่ึงเป็นการไม่ปลอดภยัส าหรับ
จิตวิญญาณของครอบครัวน้ีเลย เพราะกรุงปารีสเป็นเมืองท่ีสวยงาม รักโลก และชอบสนุกสนานไปตาม
โลก โดยเฉพาะในยคุของราชาหลุยส์ท่ี 14 ฉะนั้นความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมของนางสาวลาโมเธ่ก็เพิ่มมากข้ึน
และพุง่ข้ึนสุดขีด บิดามารดาและตวัของนางเองถูกความย ัว่เยา้ของโลกดึงดูดใจใหเ้หลิงและสนุกสนาน
ไปกบัสังคมของชาวโลก โลกปัจจุบนัทั้งโลกเป็นส่ิงท่ีนางมุ่งมาตรปรารถนาจะเขา้ยดึครองเอาเป็น
เจา้ของใหไ้ด ้ ความสวยงามและความเฉลียวฉลาดและการรู้จกัพดูจาปราศรัยของนางท าใหส้ังคมชาว
ปารีสติดเน้ือตอ้งใจมาก สามีในอนาคตของนางช่ือนายจาค เกโย ่ เป็นบุรุษร ่ ารวย และยงัมีพอ่เทพบุตร
ร ่ ารวยอีกหลายรายเขา้มาอยากจะขอแต่งงานดว้ย 

แมว้า่นางไม่มีความรักชอบพอนายเกโยม่ากนกั แต่บิดาของนางก็จดัแจงรวบรัดการแต่งงานให ้
และนางก็ยนิดีท าตามคุณพอ่ของนางทุกประการ การแต่งงานไดจ้ดัท าเม่ือ ค.ศ. 1664 เวลานั้นยนีอายุ
ครบสิบหกปีพอดี และสามีของนางอายุเขา้ไปถึงสามสิบแปดปี ในไม่ชา้นางก็พบวา่บา้นท่ีสามีของนา
พาไปอยูน่ั้นเป็นบา้นแห่ง “ความระทมขมข่ืน” ของนางเสียแลว้แม่ผวัของนางเป็นหญิงไร้การศึกษาและ
ไร้การเป็นผูดี้ แม่ผวัใชร้ะบบปกครองแบบ “คทาเหล็ก” แมส้ามีของนางจะเป็นคนดีและรักนางมาก แต่
เน่ืองจากสามีของนางร่างกายออดแอดและตอ้งทรมานกบัความเจบ็ป่วยบ่อยๆ และนอกจากนั้นอายขุอง
สามีภรรยายงัแตกต่างกนัมา สามีเขา้วยัชราและภรรยายงัสาว และนอกจากนั้นความเกร้ียวกราดจาก
อารมณ์ร้ายของแม่ผวัท าใหภ้รรยาสาวหนกัใจและเป็นภาระมากทีเดียว ความฉลาดและความรู้สึกผดิ
ชอบชัว่ดีของนางท าใหค้วามทุกขท์รมานของนางทวมีากข้ึน ความสุขในโลกน้ีถูกท าลายลงส้ินเชิง นาง
ไม่รู้เลยวา่พระเจา้อนุญาตให้นางตกเขา้มาอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเช่นก็เพื่อพระประสงคอ์นัหน่ึง และนางไม่
ส านึกเลยวา่พระเจา้ทรงมีฤทธ์ิอ านาจเปล่ียนกรณีแวดลอ้มได ้ ในเม่ือพระองคท์รงเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะ
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กระท าเช่นนั้น แต่ภายหลงันางจึงเช่ือวา่ทุกๆส่ิงไดถู้กสั่งใหเ้ป็นไปไดก้็เพื่อแสดงพระเมตตาของพระเจา้
ท่ีฉุดนางออกมาจากชีวติของความหยิง่จองหองและฉุดออกจากโลกียวสิัย ดูเหมือนพระเจา้จะทรง
อนุญาตใหน้างผา่นเตาไฟแห่งความทุกขท์รมาน เพื่อจะไดข้บัไล่ส่ิงโสโครกออกมาและเพื่อจะไดก้าย
เป็นภาชนะทองค าท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  

“พลงัแห่งความจองหองจะไม่มีอะไรขบัออกไปได ้ นอกจากความทุกขจ์ะไดตี้ดวงวญิญาณของ
ดิฉนัใหก้ลบัมาหาพระเจา้” น่ีเป็นถอ้ยค าของนาง และต่อมานางก็พดูอีกวา่ “โอพระองคเ์จา้ขา้ พระองค์
เป็นผูท้รงดลบนัดาลใหส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพื่อความรอดแห่งวญิญาณของขา้พเจา้ ในความทุกขท์รมาน
พระองคท์รงกระท าใหข้า้พเจา้กลายเป็นคนดี ตาของขา้พเจา้สวา่งข้ึนและไดรู้้จริงเห็นแจง้ในส่ิงของ
หลายประการก็เน่ืองจากผลงานของพระองคท์รงจดัเตรียมไวส้ าหรับความจ าเป็นของขา้พเจา้ เพื่อจะท า
ใหข้า้พเจา้จิตตายดา้นหมดความกระหายอยากจะเห่อเหิมและเลิกการวางตวัป้ันป่ึง” แมว้า่นางจะตอ้งกิน
อาหารดว้ยความขมข่ืน และด่ืมพร้อมกบัน ้าตาของตนเอง แต่ส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ี ท าให้นางโนม้นา้วจิตใจ
ของนางต่อพระเจา้และนางเร่ิมมองและยดึเอาพระเจา้เป็นเคร่ืองเลา้โลมจิตใจเม่ือยามท่ีนางตอ้งประสบ
ความทุกข ์ หลงัจากแต่งงานไดห้น่ึงปีนางก็คลอดบุตรชาย และนางจึงรู้สึกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แสวงหาพระเจา้เพื่อเห็นแก่ลูกเท่าๆกบัเพื่อตวัของนางเอง 

เหตุร้ายเกิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่าติดตามมาสู่ตวันาดามเกโยคื่อไม่ชา้หลงัจากท่ีนางคลองบุตรแลว้ 
สามีของนางตอ้งศูนยเ์สียทรัพยไ์ปเป็นอนัมาก และเหตุการณ์นั้นท าใหแ้ม่ผวัใจโลภเกิดความขมข่ืน
อยา่งมากมาย หลงัจากแต่งงานไดส้องปีนางก็ลม้เจบ็หนกั และดูคลา้ยๆ วา่นางจะตายเอาทีเดียว แต่
ความเจบ็ป่วยของนางท าให้นางคิดถึงเร่ืองจิตวิญญาณมากข้ึน ต่อมาลูกพี่ลูกนอ้งของนางท่ีนางรักมาก
ถึงแก่กรรม และมารดาของนางก็ถึงแก่กรรมดว้ย ความทุกขใ์หญ่ยิง่เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองฟอกลา้งชีวติของ
นาง และประสานงานท าให้นางเห็นความจริงท่ีวา่ “เหตุวา่การทุกขย์ากท่ีเบาบางของเรานั้นซ่ึงรับอยูแ่ต่
ประเด๋ียวเดียว จะกระท าใหเ้รามีสง่าราศีใหญ่ยิง่นิรันดร์” (2 ธิโมที 4:17) นางตอ้งเรียนดว้ยความขมข่ืน
วา่ นางจะหาท่ีหยดุพกัจิตใจท่ีไหนไม่ไดน้อกจากพระเจา้ และบดัน้ีนางไดแ้สวงหาพระองคด์ว้ยส้ินสุด
ใจและนางไดพ้บพระองคแ์ลว้และนางไม่ทอดทิ้งพระองคไ์ปอีกเลย 

มีสงฆนิ์กายแฟรงซีสแกนรูปหน่ึงซ่ึงพระเจา้ทรงดลใจให้มาเยีย่มครอบครัวของนาง และท่าน
ไดช่้วยแนะน าเร่ืองเก่ียวกบัจิตวญิญาณหลายประการแก่นาง เป็นเพราะสงฆรู์ปน้ีแท้ๆ ท่ีแนะน าใหน้าง
รู้จกัความเช่ือโดยการไวว้างใจองคพ์ระเยซูคริสต ์ และไม่ใช่โดยปฏิบติัแต่เพียงภายนอกอยา่งเดียวซ่ึง
นางเคยปฏิบติัมาแลว้เท่านั้น โดยการสั่งสอนแนะน าของสงฆรู์ปน้ึจึงท าใหน้างเห็นศาสนาท่ีแทจ้ริง เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัจิตและวญิญาณมากกวา่รูปศาสนาพิธีรีตองอยา่งท่ีนางเคยกระท ามาแลว้  



 17 

ต่อมาภายหลงันางพดูวา่ “ดิฉนัเคยบอกชายใจดีคนน้ีวา่จิตใจของดิฉนัเปล่ียนไปมากทีเดียว คือ
เห็นวา่พระเจา้ประทบัอยูน่ัน่ และจากนาทีนั้นมาพระองคท์รงประทานใหดิ้ฉนัไดพ้บพระองคแ์ละ
พระองคป์ระทบัอยูใ่นใจของดิฉนัตลอดเวลา ไม่ใช่ประทบัอยูเ่พียงในความคิดเท่านั้น แต่ดิฉนัไดเ้ก็บ
ทรัพยส์มบติัอนัล ้าค่าน้ีไวด้ว้ยอาการกระท าท่ีน่ารักมากท่ีสุด ดิฉนัไดพ้บเหตุการณ์ดงัน้ี “พระนามของ
พระองคเ์จา้เป็นเสมือนน ้ามนัหอมประเสริฐ ท่ีมีราคามากมาประโลมใจ ฉะนั้นผูบ้ริสุทธ์ิทั้งหลายก็รัก
พระองค”์ ดิฉนัรู้สึกในวิญญาณของดิฉนัวา่เกิดพลงัฤทธ์ิซ่ึงเป็นเสมือนยาสมานบาดแผลในดวงใจให้
หายขาดและไดรั้บความช่ืนใจจริง ตลอดคืนนั้นดิฉนัไม่ไดห้ลบัเลย เพราะวา่ดิฉนัต่ืนเตน้เพราะเกิดใน
รักและศรัทธาในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ความรักของพระองคไ์หลหลัง่เขา้สู่ดวงใจเหมือนน ้ามนัหอมมา
ชโลมใจ และความรักนั้นร้องแรงเหมือนเพลิงเผาผลาญความรักและความสนใจตนเองใหศู้นยส้ิ์นไปใน
ทนัทีทนัใด ตวัของดิฉนัไปเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จนดิฉนัและคนอ่ืนไม่ทราบวา่ดิฉนัได้
เปล่ียนไปอยา่งไร”  

มาดามเกโยอ่ายไุดย้ีสิ่บปีเม่ือนางไดรั้บความแน่ใจเร่ืองความรอดโดยความเช่ือในองคพ์ระเยซู
คริสต ์และวนันั้นเป็นวนัท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1668 หลงัจากประสบการณ์น้ีนางพูดวา่ “ไม่มีอะไรง่าย
ส าหรับดิฉนัมากกวา่การอธิษฐานส่ิงเดียว ดิฉนัอธิษฐานไดเ้ป็นชัว่โมงๆ โดยรู้สึกวา่นัน่เป็นแต่เพียงครู่
เดียว ดิฉนัไมไ่ดท้  าอะไรมากนกันอกจากอธิฐานส่ิงเดียว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะดิฉนัรู้สึกรักพระเจา้อยา่ง
เหลือเกิน จึงไม่มีอะไรมาขดัขวางหรือแทรกแซงมิใหดิ้ฉนัหยดุย ั้งอธิษฐานได ้และเป็นการอธิษฐานดว้ย
ความยนิดีและรู้สึกวา่เป็นสมบติัประเสริฐของดิฉนัจริงๆท่ีไดชิ้มรสแห่งความรักของพระเจา้เช่นนั้น คือ
ช่างบริสุทธ์ิสะอาดไม่มีอ่ืนปะปน และไม่มีอะไรมาหา้มได ้ และอ านาจนั้นก าลงัดึงดูดเขา้มาในจิต
วญิญาณกลายเป็นสมบติัอนัเป็นหลกัฐานมัน่คง เป็นภาวะท่ีไดเ้กิดความไวว้างใจและบงัเกิดความรัก
ผกูพนัอยูก่บัพระเจา้ และทรงอยูโ่ดยปราศจากพลงัของอ านาจมนัสอง” 

“ความรักของพระเจา้เช่นน้ี” นางกล่าวต่อไป “ไดเ้ขา้มาครอบครองจิตใจของดิฉนัอยูเ่ร่ือยๆ 
สม ่าเสมอและเขม้แขง็ ซ่ึงท าใหดิ้ฉนัไม่คิดถึงส่ิงอ่ืนใดไดเ้ลย และรู้สึกวา่ส่ิงอ่ืนใดไม่มีราคาท่ีคู่ควรจะ
ไปเอาใจใส่” ภายหลงันางพดูวา่ “ดิฉนัไดอ้ าลาสังคมทุกชนิดซ่ึงดิฉนัเคยมัว่สุมอยูเ่ช่นเคยไปเล่น ไป
สนุกสนานเพลิดเพลิน เคยไปเตน้ร า และไปเท่ียวเดินเล่นโดยไร้ประโยชน์ และงดเวน้ไม่ไปร่วม
สนุกสนานกบัสังคมท่ีหาความเพลิดเพลินเท่านั้น การร่ืนเริงและการสนุกสนานเบิกบานเป็นส่ิงท่ีโลกตี
ราคาไวสู้งและนิยมสรรเสริญ เด๋ียวน้ีส่ิงเหล่านั้นปรากฏวา่กลายเป็นของจืดชืดไม่มีรสชาติ และดิฉนั
แปลกใจมากกวา่เม่ือก่อนๆ ดิฉนัชอบสนุกสนานกบัส่ิงเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร” 

นางพดูวา่ “ดิฉนัรู้สึกวา่อยากจะติดต่อและเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งไม่รู้จกัอ่ิมและรุนแรงมาก ดิฉนั
จึงรีบต่ืนตั้งแต่ตีส่ีเพื่อใชเ้วลาอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นส่ิงท่ีสนุกสนานและช่ืนบานในชีวติของนาง 



 18 

ชาวโลกพากนัท่ึงและแปลกใจท่ีหญิงสาวสวยและเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีไดป้รารถนาตนเองถวายแก่
พระเจา้ทั้งหมดเช่นนั้น สังคมท่ีรักการสนุกสนานรู้สึกกวา่ถูกปรักปร าจากชีวติของนาง ฉะนั้นพวกเขา
จึงแกลง้หาเร่ืองและเยาะเยย้นางต่างๆนาๆ 

ประสบการณ์แห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของนางไดด้ าเนินติดต่อกนัไปเป็นเวลาประมาณสองปี ซ่ึง
นบัวา่เป็นการข้ึนขั้นสุดยอดของชีวติของนาง คร้ันแลว้นางก็ถูกอ านาจชาวโลกดึงตวัใหม้าประพฤติตาม
รอยเดิมอีกบางประการ คือเม่ือคราวไปเยีย่มกรุงปารีสนางละเลยการใชเ้วลาส าหรับอธิษฐาน เพราะไป
เยีย่มเยยีนและมัว่สุมเอาใจคนในสังคมเดิมๆท่ีเคยคบกนัมาแต่ก่อนๆเม่ือรู้สึกตวัเช่นน้ีนางรีบเดินทาง
กลบับา้นซ่ึงอยูน่อกชานกรุงปารีสออกไป และรู้สึกเสียใจท่ีท าหนา้ท่ีบกพร่องไปมาก และรู้สึกวา่น่ี 
“ก าลงัถูกไฟลวก” 

การจูงใจท่ีใหญ่ยิง่และชกัชวนบ่อยๆก็คืออยากจะแต่งตวัสวยๆอยา่งชาวโลกและสนทนา
ปราศรัยอยา่งชาวโลก แต่ความรู้สึกนึกคิดภายในตวัของนางเป็นเหมือนไฟสุมอกใหเ้ร่าร้อนวา่ท า
เช่นนั้นไม่ได ้ จนนางรู้สึกเสียใจและขมข่ืนในความบกพร่อง ซ่ึงบางคร้ังเสียใจจนร้องไหว้า่นางไม่ควร
ท าเช่นนั้น เป็นเวลาถึงสามเดือนท่ีนางรู้สึกเหินห่างจากพระเจา้และรู้สึกไม่มีความยนิดีในการติดต่อกบั
พระเจา้ ผลก็คือสมองของนางเร่ิมสงสัยการมีชีวติอยา่งบริสุทธ์ินั้นคืออะไรกนัแน่ นางหิวกระหาย
อยากจะใหใ้ครมาสองถึงการท่ีมีชีวติสะอาดทางจิตนั้นเขาท ากนัอยา่งไร และการจะด าเนินชีวิตใหส้นิท
สนมกบัพระเจา้มากข้ึนนั้นเขาท ากนัอยา่งไร และ “จะเป็นผูช้ยัชนะใจไดเ้ด็ดขาดนั้นเขาท าอยา่งไร เพื่อ
จะเอาชนะโลก เน้ือหนงั และชนะมาร” 

วนัหน่ึงขณะท่ีนางก าลงัเดินขา้มสะพานแห่งหน่ึงของแม่น ้ าเซนในกรุงปารีส ขณะท่ีเดินไปกบั
คนใชผู้ช้ายท่ีแต่งเคร่ืองแบบและก าลงัเดินทางไปยงัโบสถโ์นเตรอดามก็มีชายยากจนแต่งเคร่ืองแบบ
ศาสนาคนหน่ึงโผล่มาจากไหนไม่ทราบเดินตามมาจะไปโบสถด์ว้ย และไดเ้ร่ิมสนทนากนัเร่ืองธรรมะ
ธรรมโม “ชายคนน้ี” นางเกโยพ่ดูต่อไป “ไดส้นทนากบัดิฉนัดว้ยลกัษณะของพระเจา้อยา่งแปลก
ประหลาดและพดูถึงส่ิงของท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ทั้งนั้น” ชายคนนั้นดูเหมือนจะรู้จกัประวติัของนางไดดี้
ตลอดชีวิตวา่นางมีคุณลกัษณะดีและมีส่ิงท่ีบกพร่องอะไรบา้ง “ชายคนนั้นไดช่้วยใหดิ้ฉนัเขา้ในแจ่มแจง้
วา่” นางพดูต่อไป “พระเจา้มิใช่ทรงพระประสงคเ์พียงแต่จะรับดวงใจของผูท่ี้บอกวา่เราอภยัโทษใหแ้ลว้
เท่านั้น แต่พระเจา้ทรงตอ้งการดวงใจท่ีใชใ้นงานบริสุทธ์ิของพระองคไ์ดอ้ยา่งดีดว้ย เป็นการไม่เพียงพอ
ท่ีเราหนีใหพ้น้จากไฟนรกเท่านั้น แต่พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราชยัชนะและบงัคบัธรรมชาติบาปของเรา
ในตวัเราเองดว้ย เพื่อจะท าใหเ้รากลายเป็นผูบ้ริสุทธ์ิสูงสุดในชีวติคริสเตียน” 

เก่ียวกบัผลของการสนทนาคร้ังนั้นมาดามเกโยพ่ดูวา่ “พระวญิญาณของพระเจา้ ทรงเป็นพยาน
วา่ท่ีเขาพดูนั้นถูกตอ้งถอ้ยค าของชายพิเศษคนน้ีซ่ึงดิฉนัไม่เคยรู้จกั และไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มนัท่ิม
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แทงทะลุเขา้ไปในดวงใจของดิฉนั ถอ้ยค าของเขาเสียดแทงใจ ท าใหดิ้ฉนัเป็นลมทนัทีเม่ือถึงโบสถ ์นาง
เองรู้สึกวา่บกพร่องอ่อนแอและนางตอ้งการจะมีชีวิตคริสเตียนดีข้ึน และสูงข้ึนทางดา้นวญิญาณจิต และ
การท่ีไดรั้บค าแนะน าจากชายคนนั้นตรงๆ เช่นนั้นเป็นถอ้ยค าท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หแ้ก่คนของ
พระองคโ์ดยแท ้ วนันั้นนางเกโยก่็ “ปลงตก” และตดัสินใจไดก่้อนท่ีจะเดินทางออกจากโบสถ ์ กล่าวคือ
นางไดย้อมถวายตวัแด่พระเจา้ใหม่ นางก็ไดรั้บบทเรียนอยา่งเศร้าใจวา่เป็นการเหลือวิสัยท่ีจะรับใชพ้ระ
เจา้และรับใชโ้ลกดว้ยในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นางไดต้ดัสินใจวา่ “ตั้งแต่วนัน้ีถา้เป็นไดใ้นชัว่โมงน้ี ดิฉนั
จะยอมถวายทั้งหมดแก่พระเจา้ และโลกจะมาแบ่งเอาส่วนหน่ึงส่วนใดของดวงใจของดิฉนัไปจากพระ
เจา้ไม่ได”้ 

สองปีต่อมานางไดเ้ขียนค าสัญญาณต่อพระเจา้ แต่แทท่ี้จริงนางไดถ้วายตวัเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่
วนัท่ีอยูใ่นโบสถโ์นเตรอดามวนันั้น นางไดม้อบถวายตวัแก่พระเจา้โดยไม่มีอะไรขยกัไวเ้ลย เกือบจะ
ทนัทีท่ีนางไดพ้ลีบูชาตวัของนางแก่พระเจา้ก็เกิดการเจบ็ป่วยคร้ังแลว้คร้ังเล่าติดตามมา ทั้งน้ีเปรียบ
เหมือนเตาๆไฟถลุงแร่เพื่อจะไล่ข้ีแร่ออกมาใหบ้ริสุทธ์ิ คือยงั ตอ้งช าระนิสัยสันดานสกปรกใหห้มดไป 
“รูปบูชา” ในชีวติของนางไดถู้กท าลายลงทีละอยา่งสองอยา่ง จนกระทัง่ความหวงั ความช่ืนชมยนิดี 
และความทะเยอทะยานมารวมกลุ่มอยูท่ี่พระเจา้ คร้ันแลว้พระเจา้จึงเร่ิมใชชี้วิตของนางอยา่งน่า
มหศัจรรยใ์จเพื่อเป็นเคร่ืองมือก่อสร้างอาณาจกัรของพระองค ์ ความสวยงามของนางท่ีท าใหน้างเกิด
ความจองหองมากกวา่เพื่อน และท าใหน้างชอบท าอะไรๆ ตามอยา่งชาวโลกน้ี ฉะนั้นความสวยงามของ
นางจะตอ้งถูกท าลายเสียใหส้ิ้นเชิงก่อนรูปบูชาอ่ืนๆ ในวนัท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1670 คือเม่ืออายขุองนาง
เกโยไ่ด ้ 22 ปีเศษ เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึนในชีวิตของนางราวกบัฟ้าผา่ นางเป็นโรคไขท้รพิษ (ฝีดาษ) 
นางเป็นโรคน้ีอยา่งร้ายแรงจนนางตอ้งศูนยเ์สียความสวยงามไปอยา่งส้ินเชิง “แต่การท าลายส่ิงภายนอก
ก็สมดุลกบัสันติสุขภายใจ” น่ีเป็นถอ้ยค าของนาง “จิตใจของดิฉนัยงัเป็นสุขและสงบเหลือท่ีจะอธิบาย
ได ้ น่ีไดต้กัเตือนใจของดิฉนัอยูต่ลอดเวลาวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นบทพิสูจน์และแสดงการลม้ลุก
คลุกคลานแห่งชีวติฝ่ายวญิญาณของดิฉนั ดิฉนัยอมปล่อยใหค้วามหวงัแห่งการกูอิ้สรภาพภายในจิตใจ
เป็นก าไรของดิฉนัในการท่ีดิฉนัตอ้งศูนยเ์สียของรักภายนอก ซ่ึงแต่ก่อนๆ ดิฉนัคงเสียใจมากถา้ตอ้งศูนย์
เสียของดีภายนอกเช่นน้ี ทศันะเช่นน้ีไดช่้วยใหว้ญิญาณของดิฉนัเกิดความพอใจและยงัติดสนิทกบัพระ
เจา้ได ้และจะไม่ยอมแลกกบัส่ิงใดแมจ้ะเป็นความสุขชนิดท่ีเจา้นายมีในโลกน้ี” 

ทุกๆคนคิดวา่นางเกโยค่งเจบ็ช ้าหวัใจมาก แต่นางกลบัพดูวา่ “ขณะท่ีดิฉนันอนอยูท่ี่นอน ณ ท่ี
นอนอนัโดดเด่ียวอยูต่ามล าพงัซ่ึงเป็นการคุกคามความจองหอง แต่ดิฉนักลบัปีติยินดีจนเหลือท่ีจะ
อธิบายได ้ ดิฉนัสรรเสริญพระเจา้ดว้ยความสงบเงียบอยา่งลึกซ้ึง” และนางยงักล่าวต่อไปอีกวา่ “เม่ือ
ดิฉนัทุเลาข้ึนพอจะลุกนัง่บนท่ีนอนได ้ ดิฉนัสั่งใหเ้ขาเอากระจกเงามาส่องดูใบหนา้และก็มองดูรูปร่าง
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ของดิฉนัเองดว้ยความแปลกประหลาดใจ รูปร่างของดิฉนัมิไดเ้ป็นอยา่งท่ีเคยมีเสียแลว้ ดงันั้นดิฉนัจึงรู้
แน่นอนวา่ พระบิดาเจา้ในสวรรคย์งัคงทรงสัตยซ่ื์อต่อดิฉนัอยูโ่ดยพระองคท์รงพระบญัชาเอาเคร่ือง
สักการบูชาจากตวัจริงๆ” ต่อไปรูปบูชาท่ีดิฉนัรักมาก คือลูกชายคนเล็กท่ีสุด และลูกชายคนน้ีแหละนาง
เป็นห่วงและผกูพนัมากท่ีสุด และรูปบูชารูปน้ีนางจะตอ้งเอาออกไปจากจิตใจของนาง “ส่ิงน้ีเหมือนกบั
ของหนกัส่ิงหน่ึงท่ีฟาดโครมลงบนหวัใจของดิฉนั” น่ีเป็นค าพดูของนาง “ดิฉนัหกลม้คะม าทีเดียวแต่
พระเจา้ทรงพระราชทานก าลงัแก่ดิฉนัในยามท่ีดิฉนัอ่อนก าลงั ดิฉนัรักลูกชายคนเล็กคนน้ีมาก แต่เม่ือถึง
เวลาท่ีดิฉนัตอ้งเผชิญกบัความทุกขโ์ศกเม่ือลูกชายคนเล็กตาย ในขณะนั้นดิฉนัก็เห็นพระหตัถข์องพระ
เจา้ท่ีทรงพิทกัษรั์กษายืน่ออกมา และนางไดพ้ดูท านองเดียวกบัท่ีโยบไดพ้ดูวา่ “พระเจา้ทรง
พระราชทาน แลว้พระเจา้ทรงรับคืนไป จงสรรเสริญพระนามของพระองค์” 

ต่อมา ค.ศ. 1672 บิดาผูบ้งัเกิดเกลา้ของนางก็ถึงแก่กรรม และลูกสาวท่ีน่ารักอายสุามขวบก็ตาย
ในปีเดียวกนั และเพื่อนท่ีนางรักและนบัถือซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาอีกคนหน่ึงก็ตายในเวลาต่อมา บดัน้ีนางหมด
ท่ีจะพึ่งพาอาศยัมือมนุษยค์นใดไดอี้กต่อไป ในเม่ือยามนางตอ้งเผชิญความยุง่ยากและประสบความ
วุน่วายทางจิตใจ ต่อมา ค.ศ. 1676 สามีของนางก็ถึงแก่กรรมนางก็เหมือนโยบกล่าวคือนางสูญเสียทุก
อยา่งซ่ึงเป็นของรักท่ีสุดในโลกน้ี แต่นางเช่ือวา่ส่ิงเหล่าน้ีพระเจา้อนุญาตใหเ้กิดข้ึนก็เพื่อจะดบัความหยิง่
ยโสในดวงจิตของนางให้เหือดแหง้ลงไป นางไดเ้ห็นพระหตัถข์องพระเจา้อยา่งชดัเจนในความทุกข์
เศร้าโศกเหล่าน้ีจนนางร้องออกมาวา่ “เกียรติยศและสง่าราศีพึงมีแด่พระเจา้ของขา้พเจา้จะตอ้งไม่มีผูน้  า
ทาง ไมค้  ้าส าหรับคนของพระองคซ่ึ์งพระองคก์ าลงัทรงน าเขาเขา้ไปสู้แดนมือมวัและความตาย จะตอ้ง
ไม่มีผูก้  ากบัการ ไม่มีการอุปถมัภแ์ก่ผูท่ี้พระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะท าลายเพื่อจะเผาผลาญโลกียวสิัย
น้ีเสีย” 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่มาดามเกโยไ่ดผ้า่นมรสุม และประสบการณ์ท่ีใหญ่ยิง่และส าคญัท่ีสุด
ในชีวติท่ีตอ้งถูกฝัดร่อนใน ค.ศ 1674 นางตอ้งเขา้สู่ภาวะซ่ึงนางเรียกวา่ “ภาวะวเิวกวงัเวง หรือภาวะโดด
เด่ียว” ซ่ึงกินเวลาถึงเจด็ปีในระยะน้ีนางหมดความยนิดี หมดสันติสุขส้ินแลว้ซ่ึงความอึกทึกครึกโครม
ใดๆ และนางจะตอ้งเดินทางชีวติดว้ยความเช่ือตามล าพงั นางยงัคงท าหนา้ท่ีอธิษฐานและบริจาคทาน
ต่อไป แต่ในใจของนางหมดความช่ืนบานใจและหมดความอ่ิมใจดงัท่ีนางเคยมีมาแลว้ แต่ก่อนๆดู
เหมือนนางรู้สึกวา่นางถูกทอดทิ้งอยูล่  าพงัโดยปราศจากพระเจา้ และนางไดคิ้ดผดิโดยวาดภาพเอาเองวา่
นางถูกพระเจา้ทรงทอดทิ้งและไม่เอาใจใส่เลยจริงๆ นางจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยความเช่ือ
แทนท่ีจะมีชีวติอยูด่ว้ยความรู้สึก ความยนิดีและสันติสุขท่ีแทจ้ริงออกมาจากดวงจิตท่ีมีความเช่ือหรือ
ศรัทธาในพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีไม่ตอ้งอาศยัความรู้สึกหรืออุปทานใดๆ เลย ใจเราเตม็ไปดว้ยความ
ยนิดีและสันติสุขในความศรัทธา (โรม 15:13) แต่เม่ือเวลาเรามองดูเหตุการณ์ต่างๆดว้ยความรู้สึกเราก็
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เบนสายตาของเราจากพระเจา้ เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ความยนิดีและสันติสุขอนัแทจ้ริงก็หนีออกไปจากตวั
ของเรา ดูเหมือนมาดามเกโยท่  าผดิในขอ้น้ี เพราะตลอดเวลาเจด็ปีนางมีชีวิตอยูด่ว้ยความรู้สึกและอยูก่บั
ความอึกทึกครึกโครม ก่อนท่ีจะมีชีวติอยูเ่หนือความรู้สึก และโดยมีความเช่ือพระเจา้อยา่งชนิดง่ายๆ 
คร้ันแลว้นางก็พบชีวิตของความเช่ือท่ีสูงกวา่ บริสุทธ์ิมากกวา่และมีความสุขมากกวา่ชีวติท่ีปกครองดว้ย
ความรู้สึก นางเกโยคิ่ดถึงอารมณ์หรือความรู้สึกมากกวา่คิดถึงพระเจา้ นางคิดถึงของประทานมากกวา่ผู ้
พระราชทาน แต่ในท่ีสุดความศรัทธาของนางก็พุพลุ่งข้ึนอยา่งชยัชนะเหนือส่ิงแวดลอ้มและเหนือ
ความรู้สึกใดๆ 

หลงัจากเวลาเกือบเจด็ปีท่ีนางไดสู้ญเสียความยนิดีและหมดความรู้สึกรุนแรง นางไดเ้ขียน
จดหมายติดต่อกบัคุณพอ่ลาคองเบอี้กคร้ังหน่ึง ซ่ึงผูน้ี้นางเคยไดน้ ามาใหรู้้จกัความรอดโดยความเช่ือใน
พระคริสตเ์ม่ือหลายปีมาแลว้ บดัน้ีชายผูน้ี้ก็เป็นอุปกรณ์ของพระเจา้ช่วยน าหญิงผูอ้าภพัน้ีเขา้มารับแสง
สวา่งและแสงแดดแห่งประสบการณ์ของการเป็นคริสเตียน 

ชายผูน้ี้ไดแ้นะน าใหน้างทราบวา่พระเจา้มิไดท้รงทอดทิ้งอยา่งท่ีนางเช่ือและเขา้ในผดิบ่อยๆ แต่
พระองคย์งัตรึงโลกียอ์ยูภ่ายใจตวัของนาง แสงสวา่งค่อยๆทอแสงข้ึนทีละนอ้ยๆในใจของนาง และใน
ท่ีสุดความมืดมวัก็ถูกขบัออกไปโดยส้ินเชิง นางไดบ้นัทึกลงในสมุดบนัทึกของนางวา่ วนัท่ี 22 
กรกฎาคม 1680 เป็นวนัท่ีคุณพอ่ลาคองเบจ้ะอธิษฐานเป็นพิเศษส าหรับจดหมายของนาง ถา้จดหมาย
นางไปถึงตามก าหนดเวลา แมว้า่ระยะทางจะไกลแสนไกลเช่นนั้น แต่จดหมายก็ไปถึงมือคองเบต้าม
เวลาพอดี ทั้งน้ีเช่ือวา่เป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ทรงจดัเตรียมเร่ืองน้ีโดยตรง ทั้งคองเบแ้ละมาดามเกโย่
ไดถื้อศีลอดอาหารและอธิษฐานในวนัเดียวกนั มนัเป็นเวลาท่ีนางไดจ้ดจ าในชีวประวติัของนางไปนาน
ปีทีเดียว พระเจา้ทรงสดบัค าทูลอธิษฐานของเขาทั้งสองคน เมฆมืดทึบท่ีบดบงัหวัใจของนางมานานแลว้
ไดห้ลุดออกไปและกลบัไดรั้บความช่ืนชมยนิดีแทนท่ี 

องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให ้ “ตา” แห่งจิตใจของนางเห็นวา่ความทุกขข์องนางนั้นเป็นพระ
กรุณาของพระเจา้ซ่ึงปลอมร่างเขา้มา ความทุกขโ์ศกของนางเปรียบเหมือนถ ้ามืดซ่ึงลอดภูเขาแห่งความ
ล าบากไปสู่หุบเขาแห่งพระพรทางฝ่ังขา้งโนน้ความเศร้าโศกเหล่านั้นเป็นเสมือนราชรถของพระเจา้เพื่อ
จะมารับนางเหาะข้ึนสู่เบ้ืองบน ภาชนะ (คือตวัของนาง) ไดถู้กพระเจา้ทรงช าระลา้งใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ
เพื่อพระเจา้จะไดเ้ขา้มาประทบัและพระวญิญาณของพระเจา้ ผูเ้ลา้โลมจากสวรรค ์ ซ่ึงบดัน้ีเสด็จเขา้มา
ประทบัในใจของนางแลว้ จิตวญิญาณของนางบดัน้ีลน้ไหลไปดว้ยพระรัศมีของพระเจา้ และทุกส่ิงทุก
อยา่งดูเหมือนเป่ียมลน้ไปดว้ยความยนิดี นางเกโยไ่ดอ้ธิบายไวด้งัน้ี “เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1680 
วนันั้นเป็นวนัท่ีจิตวิญญาณของดิฉนัประสบความช่ืนชมยินดี และวิญญาณของดิฉนัหมดความเจบ็ปวด
ใดๆทั้งส้ิน จากเวลาท่ีดิฉนัไดรั้บจดหมายจากคุณพอ่ลาคองเบฉ้บบัแรกแลว้ ดิฉนัไดเ้ร่ิมชีวติใหม่” 
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“ดว้ยอาการท่ีมหศัจรรยย์ากจะอธิบายวา่ ส่ิงทั้งหมดนั้นไดห้ลุดหายไปจากตวัดิฉนัไดอ้ยา่งไรก็
ไม่ทราบ ส่ิงนั้นมิใช่เป็นการใชห้น้ีคืนให้เท่านั้น แต่เป็นการใชห้น้ีทวคูีณและไดรั้บประโยชน์ชนิด
ใหม่ๆ ในองคพ์ระเยซูคริสตดิ์ฉนัไดพ้บทุกส่ิงทุกอยา่ง และไดพ้บมากกวา่ท่ีเคยหลุดหายมาแลว้สันติสุข
ท่ีดิฉนัมีอยูเ่ด๋ียวน้ีเป็นสันติสุขท่ีครอบครองดิฉนัไวด้ว้ยความบริสุทธ์ิ เป็นสันติจากสวรรค ์และเป็นส่ิงท่ี
อธิบายใหแ้จ่มแจง้ทั้งหมดไม่ได ้ สันติสุขสมยัท่ีดิฉนัไดพ้บเม่ือก่อนๆ นั้นเป็นสันติสุขท่ีท าใหจิ้ต
วญิญาณของดิฉนัไดรั้บการปลอบโยนใหเ้กิดความอบอุ่นภายในดวงจิต เป็นสันติสุข เป็นของ
พระราชทานมากกวา่องคพ์ระเจา้ผูป้ระทาน แต่บดัน้ีดิฉนัไดถู้กน าตวัเขา้มาประสานกบัพระเจา้ กบัน ้า
พระทยัของพระองคซ่ึ์งบดัน้ีดิฉนัอาจพดูไดว้า่ มิใช่เป็นเพียงการปลอบประโลมใจเท่านั้นไม่ มนัไม่ใช่
เพียงสันติสุขอยา่งเดียวเท่านั้น แต่เป็นองคพ์ระเจา้แห่งสันติสุขซ่ึงดิฉนัไดรั้บไวป้ระจ าตวัของดิฉนัเอง
และสันติสุขอนัแทจ้ริงน้ีเป็นของมราคามากกวา่ส่ิงท่ีดิฉนัไดสู้ญเสียไป แมว้า่สันติสุขพิเศษชนิดน้ีเป็น
แต่เพียงเร่ิมตน้เท่านั้น”  

นางเกโยบ่อกต่อไปวา่ “ดิฉนัไดรั้บสันติสุขอยา่งลึกซ้ึงซ่ึงดูเหมือนแผก่ระจายไปทัว่ดวงจิต และ
ทั้งน้ีเป็นผลของการท่ีดิฉนัมีจุดความตอ้งการทั้งหมดมารวมอยูใ่นพระเจา้องคเ์ดียวและไดส้ าเร็จสม
ประสงคท์ั้งหมดในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉนัไม่กลวัอะไรเลยไม่วา่จะเป็นกรณีใดๆ อยา่งไรๆ และ
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ด และผลของชีวติจะเป็นอยา่งไร เพราะวา่หลกัศรัทธาอนัแขง็แกร่งของดิฉนัไวว้างราก
ลงบนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงเป็นองคป์ระมุขของส่ิงสารพดั ไม่วา่จะเป็นความยุง่ยากหรือเหตุการณ์ใดๆ 
จึงเผชิญไดท้ั้งส้ิน ดิฉนัไม่ตอ้งการอะไรอีกนอกจากส่ิงท่ีดิฉนัมีอยูแ่ลว้เด๋ียวน้ี เพราะดิฉนัเช่ืออยา่งเตม็
เป่ียมวา่สภาพปัจจุบนัของดิฉนัก็ดีและผลของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวาระหน่ึงๆก็ดี ไดส้ าเร็จครบถว้น
หมดส้ินแลว้ตามท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวส้ าหรับดิฉนัทุกประการ ดิฉนัไม่มีความประสงคส่ิ์งใด
นอกจากพระประสงคข์องพระเจา้ และส่ิงใดท่ีดิฉนัมีความตอ้งการซ่ึงจ าเป็นและเป็นท่ีพอพระทยัพระ
เจา้ๆจะทรงจดัหาให ้และนัน่แหละเป็นการจดัเตรียมท่ีแทจ้ริงและเหมาะสมดว้ยประการทั้งปวง” 

อีกแห่งหน่ึงนางเกโยไ่ดพ้ดูไวว้า่ “ลกัษณะประสบการณ์เบ้ืองสูงจากสวรรคอี์กประการหน่ึงก็
คือความบริสุทธ์ิซ่ึงเกิดข้ึนภายในดวงจิต เด๋ียวน้ีจิตใจของดิฉนัประสานเขา้เป็นแนวเดียวกบัพระทยัของ
พระเจา้ และการท่ีประสานติดต่อเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระเจา้นั้น ดูเหมือนไม่มีส่ิงใดท่ีจะมี
อ านาจมาท าลายหรือลดความบริสุทธ์ินั้นไดอี้กเลย มนัเป็นประสบการณ์ท่ีประกาศความจริงในพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ “ทุกอยา่งก็บริสุทธ์ิส าหรับคนบริสุทธ์ิ” และอีกแห่งหน่ึงนางกล่าววา่ “จากเวลาน้ีเป็น
ตน้ไป ดิฉนัไดช่ื้นชมยนิดีในอิสรภาพท่ีดิฉนัไดพ้บ สมองและความคิดของดิฉนัไดพ้บกบัความสะดวก
ง่ายดายในการท าทุกส่ิงและการทนทุกขทุ์กๆอยา่งซ่ึงพระเจา้ยอมใหม้าถึงดิฉนั ค าสั่งของพระเจา้
กลายเป็นกฎส าหรับชีวติของดิฉนั” 
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ชีวติของมาดามเกโยเ่ด๋ียวน้ีมีลกัษณะสุขมุ และมีฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ภายหลงัจากท่ีพบทาง
ของความรอดพน้บาปโดยอาศยัความเช่ือ นางก็กลายเป็นอุปกรณ์ของพระเจา้ท่ีจะน าคนอ่ืนอีกหลายคน
ใหรู้้จกัประสบการณ์ของการกลบัใจใหม่และการถูกสร้างใหเ้ป็นคนใหม่ บดัน้ีนบัตั้งแต่นางไดรั้บพระ
พรจากพระเจา้อนัเป็นประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึง กวา้งขวางและอุดมสมบูรณ์จากพระเจา้ดว้ยตวัของนางเอง 
นางก็เร่ิมเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนอ่ืนหลายคนให้เขา้มาพบกบัของประเสริฐเช่นเดียวกบัท่ีนางไดป้ระสบ
มาดว้ยตนเอง คือน าคนใหไ้ดพ้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิโดยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือ
ประสบ “ชีวติแห่งความมีชยั” หรือ “ชีวติท่ีตายต่อตวัเอง” ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนางชอบใชเ้สมอๆ วญิญาณของ
นางมีพลงัฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิพลุ่งข้ึน ทุกแห่งท่ีนางไปจะมีผูค้นซ่ึงหิวกระหายจะมา
หอ้มลอ้มฟังและไดรั้บอาหารจิตใจจากนางเสมอ การฟ้ืนใจใหม่ไดเ้กิดข้ึนทุกแห่งท่ีนางไดไ้ปเยีย่มเยยีน 
และทัว่ทั้งประเทศฝร่ังเศส คริสเตียนผูแ้สวงหาความลึกซ้ึงในชีวติคริสเตียนก็เร่ิมมาหานาง และนางก็
สั่งสอนใหต้ามความประสงค ์

คั้นแลว้มีมหาสังฆราชส าคญัรูปหน่ึงช่ือเฟ็นเนล่อนไดถู้กน าใหม้าพบกบัประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึง
มากข้ึนก็เน่ืองจากค าอธิษฐานของมาดามเกโย ่ และมหาสังฆราชรูปน้ีแหละท่ีไดป้ระกาศข่าวประเสริฐ
นั้นทัว่ประเทศฝร่ังเศสและมีอีกหลายคนท่ีสละละทิ้งโลกียวสิัย ทิ้งบาป และถวายตวัแก่พระเจา้จริงๆ 
บรรดาสงฆท่ี์ชอบเดินตามโลกและศาสตราจรรยท์ั้งหลายท่ีเหลวไหลก็พากนัส านึกตวัเองวา่ ตน
บกพร่องและควรไดรั้บต าหนิอยา่งไรและคนพวกน้ีบางคนก็เร่ิมรังความและข่มเหงท าร้ายแก่มาดามเก
โย ่ และแก่คนทุกคนท่ีถือตาม “ชีวติท่ีตายต่อตวัเอง” คนพวกน้ีถูกจ าคุกและถูกจบัทรมานกายอยา่ง
สาหสั ในท่ีสุดราชาเหลวไหลคือราชาหลุยส์ท่ี 14 ไดจ้ดัมาดามเกโยข่งัไวใ้นส านกันางชีเซ็นทแ์มร่ี แต่
มาดามเกโยเ่คยเรียนรู้จกัความทุกขท์รมานมาอยา่งดีแลว้ และยิง่ท  าใหน้างแขง็แรงและมีความเขม้แขง็
ทางจิตวิญญาณมากข้ึน นางใชเ้วลาท่ีอยูใ่นตารางอธิษฐาน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ และเขียน
บทความต่างๆ แมว้า่นางจะตอ้งลม้เจบ็บ่อยๆ เน่ืองจากอากาศในหอ้งขงัท่ีเรือนจ าอบอา้วและหอ้งขงัก็
เล็กไม่ไดรั้บความสะดวกสบาย หลงัจากท่ีถูกคุมขงัอยูเ่ป็นเวลาแปดเดือนเพื่อนของนางคนหน่ึงก็หาวธีิ
ใหน้างหลุดออกมาจากเรือนจ านั้นได ้และนางตอ้งเจบ็ป่วยอยูเ่จด็ปีเน่ืองจากไดกิ้นยาพิษซ่ึงศตัรูพยายาม
ฆ่านางใหต้าย บทความท่ีนางเขียนมีผูพ้ิมพแ์ละจ าหน่ายทัว่ประเทศฝร่ังเศส และยงัแพร่ไปยงัประเทศ
อ่ืนๆ อีกหลายประเทศในทวีปยโุรป และโดยวธีิน้ีมีผูค้นถูกน าเขา้ถึงองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิง่
กวา่แต่ก่อน ทั้งน้ีเป็นผลแห่งค าสั่งสอนของมาดามเกโย ่

ใน ค.ศ. 1695 มาดามเกโยถู่กราชาหลุยส์ท่ี 14 สั่งใหจ้  าคุกอีกคร้ังหน่ึง แต่คราวน้ีถูกจ าคุกท่ีป้อม
วองซิเน่ย ์ และปีต่อมานางถูกสั่งใหย้า้ยมาคุมขงัอยูท่ี่เรือนจ าวาวการ์ด ใน ค.ศ. 1698 ถูกสั่งใหจ้  าไวใ้น
หอ้งใตดิ้นในคุกบาสติลซ่ึงเป็นคุกท่ีน่ากลวัสยดสยองของกรุงปารีส มาดามเกโยต่อ้งถูกขงัอยูใ่นเรือนจ า
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นั้นถึงส่ีปี แต่ความเช่ือในพระเจา้ของนางก็ยิง่ทวสูีงข้ึนและตะรางก็กลายเป็นเสมือนวงัส าหรับนาง ใน 
ค.ศ. 1702 นางถูกเนรเทศไปอยูท่ี่เกาะปลอยส์ ซ่ึงนางไดใ้ชชี้วติท่ีเหลืออยูรั่บใชพ้ระเยซูคริสตจ์นตลอด
ชีวติ ณ ท่ีนั้น นางถึงแก่กรรมดว้ยความสงบอยา่งแทจ้ริง นางหมดห่วงหมดกงัวลจริงๆ นางไดพ้บกบั
ความยนิดีชนิดสมบูรณ์เม่ือปี ค.ศ. 1717 รวมอายไุด ้69 ปี 

ภาพชีวติของมาดามเกโยไ่ดร้ะบายไวใ้นบทประพนัธ์เก่ียวกบัชีวติตริสเตียนของนาง ซ่ึงนางได้
เขียนเองวา่ดงัน้ี 

“ส าหรับฉนัไม่มีก าหนดวนัหรือเวลา 
ทุกถ่ินทุกเคหานัน่คือภาระของฉนั 
ใจฉนัเงียบสงบเม่ือฉนัพบสันติราชา 
เม่ือพระเจา้อยูด่ว้ยจิตใจฉนัก็อิสระเสรี” 
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บทที ่3 แฟรงซวา เฟ็นเนล่อน 

ผูท่ี้เป็นสาวกของพระเยซูเจา้อยา่งเคร่งครัด มีความสามารถพิเศษและเป็นผูมี้นิสัยสะอาด
บริสุทธ์ิจริงๆ ซ่ึงจะหาคนมาเทียบเคียงในระดบัสูงไดย้าก บุคคลผูน้ี้คือมหาสังฆราชแห่งแคมเบรย ์
ประเทศฝร่ังเศส 

แฟรงซวา เฟ็นเนล่อน เกิดในตระกลูผูดี้ ท่านเป็นบุตรคนเล็กของเคานทป์อนส์ เดอะซอลลิค
แนค ซ่ึงเป็นเทือกเถาเหล่ากอผูดี้เก่าของฝร่ังเศส ท่านเกิดท่ีปราสาทเฟ็นเนล่อน เม่ือ ค.ส. 1651 ท่าน
ไดรั้บการอบรมอยา่งดีท่ีบา้นจนถึงอายสิุบสองปี แลว้จึงถูกส่งตวัไปศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัเมืองกาฮอร์
แลว้ภายหลงัยา้ยมาท่ีปารีส ท่านเป็นคนสนใจเร่ืองศาสนามาตั้งแต่เล็ก และอายเุพียงสิบหา้ปีก็สามารถ
เทศนาไดเ้ป็นคร้ังแรก ท่านไดศึ้กษาท่ีส านกัพระคริสตธรรมเซ็นทซู์ลพีล อาจารยใ์หญ่ของส านกัน้ีเป็น
คนเคร่งครัด มีความสามารถพิเศษ และเป็นผูท้รงคุณวฒิุมากมายซ่ึงใครๆ ก็ยกยอ่งและชมเชย แฟรงซวา
เป็นศิษยท่ี์อาจารยใ์หญ่รักใคร่มาก อาจารยเ์พียรพยายามใหก้ารศึกษาอบรมแก่ศิษยค์นน้ีอยา่งดีทั้งดา้น
วชิาการ ดา้นจิตใจจากการอบรมของอาจารยใ์หญ่ แฟรงซวากลายเป็นศิษยซ่ึ์งคนทั้งหลายยกยอ่งวา่เป็น
ผูส้นิทสนมกบัพระเจา้ยิง่นกั และเป็นคริสเตียรท่ีพลีตนเองเพื่อพระเจา้อยา่งแท ้ ดว้ยประการฉะน้ีจึง
กลายเป็นคนดีเด่นเยีย่ม และมีชีวติคริสเตียนท่ีสูงมาก  

ท่านไดอุ้ปสมบทเป็นภิกษุในลกัทธิคาทอลิก เม่ือ ค.ศ. 1675 ซ่ึงเวลานั้นท่านอายยุีสิ่บปีเท่านั้น 
และเป็นเจา้อธิการประจ าอยูท่ี่วดัเซ็นทซู์ลพีสถึงสามปี ก่อนท่ีท่านจะอุปสมบทท่านตั้งใจแน่แน่ววา่จะ
ไปเป็นมิชชนันารีท่ีประเทศแคนาดา แต่ลุงของท่านหา้มไว ้ แต่ดูเหมือนวา่ท่านเคยไปเยีย่มประเทศ
แคนาดามาแลว้คร้ังหน่ึง  

ความฉลาดและความสามารถพิเศษของเฟ็นเนล่อนเม่ืออายยุงัเยาวอ์ยูน่ั้น ก็ส าแดงใหเ้ห็นวา่
ท่านเป็นคนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษจริงๆ โดยท่านเขียนหนงัสือเก่ียวกบัการนมสัการพระเจา้ เก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาและการศึกษา หนงัสือของท่านซ่ึงเก่ียวกบัการศึกษานั้นสมยัน้ีก็ยงัมีผูย้กยอ่งวา่เป็นต ารา
การศึษาอยา่งสูง เม่ือ ค.ศ. 1689 ราชาหลุยส์ท่ี 14 กษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศสเวลานั้น ทรงพอพระทยัใน
หลกัการศึกษาของเฟ็นเนล่อนมาก จนถึงกบัทรงไวว้างพระทยัมองใหเ้ฟ็นเนล่อนเป็นผูอ้บรมรัชทายาท
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แห่งราชบลัลงักฝ์ร่ังเศส รัชทายาทหนุ่มเป็นคนหวัแขง็ ท าอะไรก็จะเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ และจะเอา
อะไรก็จะเอาใหไ้ด ้ แต่หลงัจากไดรั้บการแนะน าสั่งสอนอบรมจากเฟ็นเนล่อนแลว้ ก็กลายเป็นผูรู้้จกั
บงัคบัตวัเอง และไม่ตอ้งสงสัยถา้ไดเ้สวยราชสมบติัจะตอ้งกลายเป็นพระราชาท่ีดีของราษฎร ซ่ึงไม่มี
กษตัริยอ์งคใ์ดของฝร่ังเศสท่ีดีเช่นนั้นมาก่อนเลย หลงัจากท่ีเฟ็นเนล่อนไดรั้บหนา้ท่ีเป็นอาจารยข์องรัช
ทายาทอยูไ่ดห้า้ปี จึงไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นมหาสังฆราชแห่งแคมเบรยใ์น ค.ศ. 1694  

ในขณะท่ีก าลงัไดรั้บเกียรติสูงจากกษตัริยฝ์ร่ังเศสอยูน่ั้นเฟ็นเนล่อนมีโอกาสไดรู้้จกักบัมาดาม
เกโย ่ และดว้ยค าอธิษฐานและการสนทนากบัมาดามเกโยไ่ดท้  าให้เฟ็นเนล่อนมีความซาบซ้ึงใน
ประสบการณ์ชีวติคริสเตียนลึกซ้ึงมากข้ึน ไดรั้บสาระมากข้ึน และไดรั้บอยา่งสมบูรณ์จริงๆ ฉะนั้นจึงท า
ใหเ้ฟ็นเนล่อนยอมพลีตวัเพื่อพระเยซูไดท้ั้งนั้นไม่วา่ในกรณีใดๆ ท่านเคยไดท้ราบข่าวเล่ืองลือถึงความ
เคร่งครัดและความสามารถพิเศษของมาดามเกโย ่ ซ่ึงไดรั้บการทนทุกขท์รมานจากอ านาจข่มเหงของ
คณะโรมนัคาทอลิก เพราะมาดามเกโยไ่ดส้อนเร่ืองการตายต่อชีวิตท่ีเห็นแก่ตนเอง และการยนิยอมท า
ตามพระทยัพระเจา้โดยไม่มีขอ้แม ้ ในขณะท่ีผา่นบา้นเก่าของมาดามเกโยห่ลงัจากไปเทศนาสั่งสอนท่ี
เมืองปวาโต ้ เฟ็นเนล่อนไดไ้ต่ถามหลายขอ้หลายประการเก่ียวกบัมาดามเกโย ่ และไดท้ราบถึงความ
เคร่งครัดของมาดามหลายประการ ฉะนั้นท่านจึงตดัสินใจวา่จะตอ้งไปเยีย่มมาดามเกโยไ่ด ้ ทั้งๆท่ีรู้วา่
การไปเยีย่มมาดามเกโยเ่ช่นนั้นจะตอ้งท าใหพ้ระราชาฝร่ังเศสทรงไม่พอพระทยั และอาจท าใหเ้ส่ือมเสีย
ช่ือเสียงและสูญเสียต าแหน่งและยศในสังฆสมาคมแน่นอน ไม่ตอ้งสงสัยพระเจา้ดลใจเฟ็นเนล่อนท่ีจะ
ไปเยีย่มมาดามเกโย ่

คร้ังแรกเฟ็นเนล่อนไดพ้บกบัมาดามเกโยท่ี่หมู่บา้นแห่งหน่ึง ณ บา้นของท่านผูห้ญิงแห่งเมือง
ชาร์โรส ทั้งสองคนไดส้นทนากนัถึงเร่ืองจิตวญิญาณเป็นเวลานาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท่านทั้งสองสนใจมาก 
ประสบการณ์ของมาดามเกโยไ่ดท้  าใหเ้ฟ็นเนล่อนเกิดความซาบซ้ึงตรึงใจมาก รุ่งข้ึนท่านไดไ้ปเยีย่มมา
ดามเกโยอี่กท่ีบา้นของท่านผูห้ญิงอีกคนหน่ึงในปารีส ท่านทั้งสองไดร่้วมใจอธิษฐาน แต่เฟ็นเนล่อยยงั
ไม่ไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิสวมทบัจนเตม็ลน้ แมว้า่ท่านเขา้ในดีข้ึนวา่พระเจา้ประสงคจ์ะอวยพรชีวิต
ของท่าน และรับฤทธ์ิเดชของพระองคซ่ึ์งเก็บไวส้ าหรับท่านอีกมากมาย 

ตลอดเวลาแปดวนัในระยะต่อมา มาดามเกโยมี่ภาระหนกัท่ีจะตอ้งอธิษฐานเผื่อเฟ็นเนล่อนมาก
ข้ึน และในไม่ชา้ภาระแห่งความบีบรัดนั้นหมดไป และรู้สึกวา่จิตใจของนางไดห้ยดุพกัจริงๆ ใกล้ๆ กบั
ระยะท่ีจะส้ินสุดความเจบ็ปวดทางจิตวิญญาณนั้น มาดามเกโยไ่ดเ้ขียนจดหมายถึงเฟ็นเนล่อนฉบบัหน่ึง
จากกรุงปารีส เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1688 ความวา่ นางมีภาระหนกัท่ีจะตอ้งอธิษฐานเผือ่ท่านมากๆ 
และเตือนให้เฟ็นเนล่อนถวายชีวติจิตใจกบัพระเจา้ทั้งหมด ในจดหมายนั้นนางบอกวา่ “ตลอดระยะเจด็
วนัน้ีฉนัไดส้วดออ้นวอนพระเจา้เผื่อท่านตลอดเวลา ดิฉนัเรียกวา่อธิษฐาน แต่ดิฉนัไม่มีความตอ้งการ
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อะไรพิเศษจากพระเจา้เลย แต่จิตวิญญาณของดิฉนัร ่ าร้องและทูลขอต่อพระเจา้เสมอมา เพื่อนน ้าพระทยั
หรือพระด าริของพระเจา้จะส าเร็จสมประสงค ์ และพระเจา้จะไดพ้ระเกียรติในการส าแดงสัจธรรมให้
สวา่งเหมือนตะเกียงท่ีจุดอยูไ่ม่รู้ดบั” และในจดหมายฉบบัเดียวกนันั้นนางไดเ้ขียนต่อไปวา่ “ดูเหมือน
พระเมตตาของพระเจา้ซ่ึงมีต่อตวัท่าน และกิจการท่ีพระองคท์รงมุ่งหมายจะใชชี้วติท่านนั้นยงัไม่ครบ
บริบูรณ์ จิตวญิญาณของท่านยงัไม่ไดถู้กน ามาเขา้เกลียวกบัพระเจา้อยา่งสนิทสนม ดงันั้นจึงท าใหดิ้ฉนั
ทนทุกขม์ากและการทนทุกขท์รมานของดิฉนัก็ใหญ่หลวงนกั และค าอธิษฐานของดิฉนันั้นพระเจา้ยงั
มิไดท้รงตอบ” 

“ค าอธิษฐานของดิฉนัท่ีไดทู้ลขอต่อพระเจา้เพื่อท่านนั้นมิใช่เป็นของท่ีถูกสร้างข้ึนในโลกน้ี มนั
ไม่ใช่ค าอธิษฐานท่ีดิฉนัสร้างข้ึนดว้ยตวัเอง หรืออธิษฐานตามแบบพิธี แต่เป็นพระสุรเสียงของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเองภายในจิตใจของดิฉนั เป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนจากภายในซ่ึงจะหา้มไวมิ้ใหไ้ดย้นินั้นไม่ได้
เลยหรือจะควบคุมไวก้็ไม่ได ้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงอธิษฐานอยา่งเกิดผล เม่ือเสียงร ่ าร้องของพระ
วญิญาณภายในเงียบลง นัน่ก็เป็นเคร่ืองหมายแสดงแลว้วา่ พระคุณพระเจา้ในเรือนร่างของท่านนั้นได้
ส าเร็จครบถว้นแลว้ ดิฉนัไดป้ระสบเหตุการณ์เช่นน้ีเพื่อวิญญาณของคนอ่ืนๆ เหมือนกนั แต่ไม่เคยตอ้ง
สู้รบในใจเหมือนการอธิษฐานเพื่อท่านเลย และไม่เคยใชเ้วลานานเช่นน้ีเลย แผนการของพระเจา้จะตอ้ง
ส าเร็จครบบริบูรณ์ในตวัของท่าน ดิฉนัพดูน้ีดว้ยความไวว้างใจพระเจา้ และคิดวา่จะไม่เป็นอยา่งอ่ืนไป
ไดเ้ลย” 

รุ่งข้ึนมาดามเกโยไ่ดเ้ขียนจดหมายไปใหเ้ฟ็นเนล่อนอีกใจความวา่ดงัน้ี “เพราะวา่ดิฉนัไดเ้สนอ
เร่ืองของท่านต่อพระเจา้ดว้ยชีวติจิตใจ ดิฉนัหลบัแต่เพียงเล็กนอ้ยเม่ือคืนน้ี และในวาระน้ีดิฉนับอกได้
วา่ จิตใจของดิฉนัสนใจเร่ืองจิตวิญญาณของท่านจนเหมือนถูกไฟเผา เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะไดถู้ก
สร้างใหม่อยา่งครบถว้น” 

“ดิฉนัมีความศรัทธาเช่ือแน่วา่อุปสรรคซ่ึงกั้นระหวา่งท่านกบัพระเจา้ ก าลงัจะถูกท าลายหายไป
แลว้ แน่นอนเหลือเกิน ดิฉนัรู้สึกวา่จิตวญิญาณของท่านก าลงัประสานสัมพนัธ์กบัจิตวญิญาณของดิฉนั 
ซ่ึงแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย” 

เฟ็นเนล่อนถ่อมใจลงและหิวกระหายประสบการณ์ลึกซ้ึงฝ่ายจิตวญิญาณ แมว้า่เฟ็นเนล่อนจะมี
ปัญหาปราชญเ์ปร่ืองแต่ก็ยนิดีศึกษาอยา่งเด็กอ่อน ศึกแรกท่ีเฟ็นเนล่อนจะตอ้งสู้รบก็คือ ยอมเตม็ใจอยา่ง
เด็ดขาดท่ีจะพลีตนเองเพื่อให้พอพระทยัพระเจา้ ตามท่ีมาดามเกโยพ่ดูวา่ “จิตวิญญาณท่ียอมจ านนต่อ
พระเจา้นั้นมิใช่จิตวิญญาณท่ีทอดทิ้งความปรารถนาของตนเองเสมอ” หลายคนท่ียอมถวายตวัต่อพระ
เจา้แลว้แต่ยงัวุน่วายใจอยากจะท าตามโครงการของตนเอง และมกัจะรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวเม่ือ
โครงการนั้นๆถูกขดัขวางหรือถูกท าลาย ในท่ีสุดเฟ็นเนล่อนยอมพลีสละตนเองเพื่อท าตามแผนการของ
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พระเจา้โดยตลอด แต่ตวัท่านเองตอ้งสู้รบอยูน่านก่อนท่ีจะรับประสบการณ์ซ่ึงวญิญาณของท่านหิว
กระหายนั้น บางคร้ังเฟ็นเนล่อนไดพ้บกบัมาดามเกโยแ่ละไดเ้ขียนจดหมายโตต้อบกนัเสมอเก่ียวกบั
ประสบการณ์ท่ีท่านคร ่ าครวญใฝ่ฝันหา ในท่ีสุดมาดามเกโยไ่ดเ้ขียนจดหมายตอบไปวา่ จ  าเป็นท่ีสุดท่ี
จะตอ้งตรึงชีวิตท่ีเห็นแก่ตนเองใหต้ายสนิท เฟ็นเนล่อนดูเหมือนไดเ้ขา้ใจทั้งหมดอยา่งแจ่มแจง้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากจดหมายท่ีตอบมาดามเกโยไ่ปวา่ “ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้เขา้ใจความหมายเป็นส่วนมาก
ขอ้ความท่ีเธอไดก้รุณาบอกมาใหข้า้พเจา้ทราบนั้นขา้พเจา้เขา้ใจดี และเธอยงัไดอ้ธิบายประสบการณ์
ดว้ยลกัษณะต่างๆวา่ จิตวญิญาณตอ้งมอบถวายคืนใหพ้ระเจา้โดยมีความเช่ือบริสุทธ์ิ ถึงอยา่งไรก็ตาม 
ขา้พเจา้จะพยายามด าเนินตามความเห็นและทศันะของเธอท่ีช้ีแจงมาใหข้า้พเจา้เขา้ใจ เพราะเธอไดเ้สนอ
มาเพื่อตวัขา้พเจา้และขา้พเจา้จะศึกษาต่อไปเพื่อรู้วา่ ขา้พเจา้เขา้ใจทั้งหมดอยา่งถูดตอ้งหรือเปล่า 

“1. ขั้นแรก หลงัจากไดม้มอบถวายจิตวญิญาณต่อพระเจา้แลว้ เราตอ้งน าความกระหายของจิต
วญิญาณใหม้าอยูใ่ตค้วามคุม้ครองของพระเจา้ บางคร้ังจิตวญิญาณแสดงความสัตยจ์ริง และทรงอยูไ่ด้
ดว้ยความเช่ือ ดงันั้นจิตวิญญาณไม่ไดท้  าอะไรตามล าพงั แต่ไดติ้ดตามและร่วมมือกบัพระคุณของพระ
เจา้ จึงไดช้ยัชนะโดยความเช่ือ 

“2. ขั้นท่ีสอง จะตอ้งเลิกไวใ้จความรู้สึกภายในซ่ึงท าใหเ้ราพอใจกบัสภาพของจิตวิญญาณ ณ 
ท่ีน้ีการสู้รบจะหนกัหน่วงและยาวนาน เป็นการยากมากท่ีใจเราจะหมดความตอ้งการส่ิงท่ีใหเ้รารู้สึก
สนุกสบาย และพระเจา้มกัทรงอนุญาตใหเ้รายนิดี และวางใจในประสบการณ์คร้ังแรกของเรา คร้ันเม่ือ
เราหมดหรือสูญเสียความรู้สึกสุขสบายภายใจดวงจิตเราแลว้ เราก็เลยนึกวา่พระเจา้ของเราหายไปเสีย
แลว้ ใหพ้ิจารณาดูวา่ศีลธรรมของดวงวิญญาณนั้นมิไดอ้าศยัความสนุกสบาย แต่อาศยัความสัมพนัธ์
สนิทสนมเก่ียวขอ้งกบัพระทยัของพระเจา้ ไม่วา่พระองคจ์ะใหเ้ราท าอะไรหรือเป็นอะไร ชยัชนะขั้นน้ี
เกิดดว้ยความเช่ือ แต่ดว้ยลกัษณะและอาการแตกต่างกนัเล็กนอ้ยจากขั้นท่ีหน่ึง  

“3 ขั้นต่อไป ก็คือจะตอ้งตายต่อคุณงามความดีทั้งภายนอกและภายใน นิสัยท่ีเห็นแก่ตวันั้น
แขง็แรงมาก คือเรามกัพอใจและภูมิใจในทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือเราชยัชนะประสาททั้งหา้ของเราแลว้ และ
จิตวิญญาณมีพลงัแรงโดยความเช่ือและไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัความสนุกสบายภายในดวงจิตแลว้ เม่ือนั้น
วญิญาณของเราก็เร่ิมรับเอาความอ่ิมหน า จากการท าคุณงามความดี ความจริง การรู้จกัยบัย ั้งบงัคบัตวั 
ความเช่ือ และการกุศลใหท้าน และไวว้างใจส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงเรานึกวา่นัน่เป็นสมบติัของเราเอง แลว้เราก็
เลยอา้งเอาวา่นัน่แหละคือกุศลของเราโดยแท ้ การกระท าเช่นนั้นก็เป็นการเห็นแก่ตวัอยา่งหน่ึง เราตอ้ง
ตายต่อส่ิงเหล่านั้น และต่อการถือวา่ส่ิงเหล่านั้นมาจากตวัเราเอง และตอ้งปฏิบติัตามส่ิงเหล่านั้นโดยถือ
วา่เป็นของพระราชทาน และฤทธ์ิเดชของพระเจา้เท่านั้น เราไม่ควรรู้สึกภูมิใจในส่ิงเหล่านั้นเลย แต่ตอ้ง
อ่ิมหน าโดยอาศยัพระผูท้รงประทานส่ิงเหล่านั้นให้แก่เรา  
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“4. ขั้นท่ีส่ี ประกอบดว้ยการตายต่อการดูหม่ินพระราชกิจของพระเจา้ซ่ึงเก่ียวกบัการตรึงชีวติ
ภายใน การตีสอนของพระเจา้นั้นเราจะตอ้งรับไว ้ โดยปราศจากการต่อสู้เช่นเคยซ่ึงการต่อสู้นั้นแต่ก่อน
เคยมีอยา่งร้ายแรง จิตวญิญาณรู้สึกอยา่งแจ่มแจง้วา่ พระเจา้สถิตอยูด่ว้ยในทุกส่ิงทุกอยา่ง และความเช่ือ
จึงแขง็แรง และอุปสรรคขดัขวางทุกชนิด ซ่ึงเม่ือก่อนนั้นทนไม่ไหว เด๋ียวเราไม่เพียงจะยนิยอมรับ
อุปสรรคเหล่านั้นดว้ยอาการเฉยๆ เท่านั้น แต่ตอ้นรับอุปสรรคดว้ยความยนิดี เราจะจูบมือท่ีเฆ่ียนตีเรา 

“5 เม่ือเรามาถึงขั้นน้ีแลว้ เราก็อาจพดูดว้ยเหตุผลหลายประการวา่ ชีวติเก่าของเราไดต้ายเสีย
แลว้ และเราจึงข้ึนถึงขั้นท่ีหา้ คือ ชีวติใหม่ ไม่ใช่เพียงการ เร่ิมตน้ ชีวิตใหม่เฉยๆ เท่านั้น แต่เป็นชีวิตท่ี
ฟ้ืนคืนใหม่ คือ ชีวติแห่งความรัก ของประทานเหล่านั้นทั้งหมด เม่ือก่อนจิตวิญญาณแสวงหาเอาดว้ย
พลงัแรงของตนเอง ซ่ึงผลท่ีสุดก็กลายเป็นของวปิริต เป็นพิษและท าลายเสีย แต่โดยแสวงหาจากพระเจา้ 
ของประทานเหล่านั้นไดรั้บคืนอยา่งสมบูรณ์จากพระองคพ์ระราชทานส่ิงทั้งปวงให ้ ไม่ใช่แผนการของ
พระเจา้ท่ีจะไม่ใหม้นุษญเ์รามีความสุข แต่เพื่อจะเทความขมข่ืนลงในความสุขนั้น และเฆ่ียนตี ความ
ยนิดีและความเจริญซ่ึงผูน้ั้นหาไดโ้ดย พึ่งตนเอง และซ่ึงไม่ได ้ มาจากพระเจา้ มีกฏศีลธรรมแห่ง
ความสุขซ่ึงไม่รู้จกัเปล่ียนแปลง พระเจา้ทรงไล่ความสุจจอมปลอม หรือความสุจซ่ึงตั้งอยูบ่นหลกัการท่ี
ไม่ถูกออกไป เพราะความสุขจอมปลอมนั้นแหละเป็นส่ิงท่ีน าความทุกขท่ี์ไม่รู้ส้ินสุดมาสู่เรา ฉะนั้นเพื่อ
พระเจา้จะทรงสถาปนาความสุขอนัแทจ้ริง และความสุขชนิดถาวรนั้น พระเจา้จะตอ้งน าจิตวญิญาณ
ของมนุษยใ์หมี้สามคีัธรรมและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระองค ์ และใหผู้น้ั้นสามารถด่ืมน ้าทิพยซ่ึ์ง
ประกอบดว้ยชีวิตจากน ้าพุนิรันดร จิตวญิญาณไดรั้บชีวิตใหม่น้ีทั้งความดีความสุขถาวรโดยเลิกทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีไม่ไดร่้วมมือกบัพระเจา้และยอมใหพ้ระเจา้เสด็จเขา้มาสถิตอยูด่ว้ย และท างานแทนเรา 

“6. ในขั้นท่ีหกน้ี ชีวติจะกลายเป็นชีวติท่ีเปล่ียนสภาพเป็น อนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระเจา้ เม่ือเป็น
เช่นน้ีแลว้ มิใชเ้พียงจิตวญิญาณของเราเท่านั้นจะท าตามพระเจา้ แต่ทุกๆส่ิงทุกอยา่งในตวัของเราจะท า
ตามพระองค ์ และการเก่ียวขอ้งนั้นก็สนิทสนมกบัพระเจา้จนน ้าพระทยัของพระองคแ์ละน ้าใจของผูน้ั้น
กลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ขอ้น้ีขา้พเจา้คาดวา่เป็นค าพูดของอาจารยเ์ปาโลท่ีพดูวา่ “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่
กจ็ริงแต่ไม่ใช่ชีวิตของข้าพเจ้า แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้า”และจิตวญิญาณ
ดงักล่าวแลว้จึงเป็นพระวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและองคพ์ระเจา้เองประทบัอยูภ่ายใจและเป็น
แสงสวา่ง 

“แต่วิญญาณท่ีถูกแปลงแลว้น้ีมิไดห้ยดุกา้วหนา้ไปสู่ความบริสุทธ์ิยิง่ๆข้ึน และมิไดถู้กแปลง
โดยคงท่ี แต่เปล่ียนแปลงใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งใสข้ึนเร่ือยๆ เป็นขั้นๆ และเป็นชีวติของความรัก ความรัก
ทั้งส้ิน แต่ความรักนั้นก็ขยายใหญ่โตออกไปเร่ือยๆ” 
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แมเ้ฟ็นเนล่อนจะเขา้ใจดว้ยสมองอยา่งละเอียดถ่ีถว้นวา่เป็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสียสละและ
พลีตนเองเป็นขั้นๆ เพื่อจะไดรั้บชีวิตสมบูรณ์จากพระเจา้ และมอบชีวติไวเ้พื่อท าตามน ้าพระทยัพระเจา้ 
แต่การท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ดงักล่าวมาแลว้เฟ็นเนล่อนตอ้งใชเ้วลานานไม่ใชเ้ล็กนอ้ย ในท่ีสุดเฟ็นเน
ล่อนกฉ็วยความจริงขอ้น้ีดว้ยจิตใจเท่า ๆ กบัสมองชีวติและนิสัยของท่านไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ตลอดจนหมดส้ิน ท่านกลายเป็นคริสเตียนตวัอยา่งในความรักและความเคร่งครัด ซ่ึงช่ือเสียงของท่าน
ไดแ้ผก่ระจายออกไปดว้ยกล่ินหอมของพระเยซูไม่วา่ท่ีไหน ในเม่ือคนเหล่านั้นไดพ้บหรือรู้จกัเฟ็นเน
ล่อนจะตอ้ง “สวมเคร่ืองยทุธภณัฑข์องพระเจา้” เพราะท่านจะตอ้งสู้รบสงครามใหญ่ เพื่อเห็นแก่ค าสอน
ส าคญัท่ีวา่จะตอ้งตายต่อชีวติท่ีเห็นแก่ตวัเอง หลกัเช่ือขอ้น่ีเฟ็นเนล่อนก็สนบัสนุนอยู ่ เฟ็นเนล่อนกลาย
เป็นบุคคลส าคญัในยคุของท่านเสียแลว้ แต่ค าสอนและการประพฤติพร้อมทั้งการปฏิบติัของเฟ็นเนล่อน
น าความไม่พอพระทยัใหแ้ก่ราชาหลุยส์ท่ี 14 และแก่พระราชาคณะบางรูป จึงกล่าวโทษเฟ็นเนล่อนต่อ
สันตะปาปา ณ กรุงโรม แต่สังฆมนตรีและมหาสังฆราชพร้อมทั้งสันตะปาปาเองก็ไม่กลา้ลงโทษ
ปรักปร าวา่ เฟ็นเนล่อนไดท้  าผดิในค าสอนและการประพฤติของตน ราชาหลุยส์ท่ี 14 ทรงกร้ิวและทรง
ถอดเฟ็นเนล่อนออกจากการเป็นมหาเถระ 

รายไดจ้ากการเป็นสังฆมนตรีของเฟ็นเนล่อนก็นบัวา่มากพอดู แต่เฟ็นเนล่อนยงัชอบท าใหค้น
ไดรั้บความสุข คร้ังหน่ึงระหวา่งเฟ็นเนล่อนไม่อยู ่ วดัท่ีใหญ่โตราวกบัวงัของสังฆมนตรีรูปน้ีถูกไฟไหม ้
และหอสมุดท่ีมีราคามากท่ีสุดของเฟ็นเนล่อนถูกเผาเป็นเถา้ถ่านจนหมดส้ิน สหายของท่านคนหน่ึงเห็น
เฟ็นเนล่อนก าลงัสนทนาอยูก่บัเพื่อน ๆ บางคน โดยคิดวา่เฟ็นเนล่อนคงยงัไม่ทราบข่าวเศร้าใจน้ี เขาจึง
บอกแก่เฟ็นเนล่อนอยา่งสุภาพเฟ็นเนล่อนแลเห็นความเอาใจใส่ของเพื่อนท่ีมีต่อท่าน ดว้ยขอบคุณจึง
ตอบเพื่อนวา่ ท่านทราบแลว้ความเช่ือมัน่ในพระเจา้และการปักใจเด็ดเด่ียวท่ีจะท าตามพระทยัพระเจา้ 
และเช่ือในการท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมนั้นมีมากเหลือเกิน ฉะนั้นจึงไม่มีเหตุการณ์อ่ืนใดจะท าใหท้่าน
ไดรั้บการกระทบกระเทือนอีก 

ตลอดหกวนัก่อนท่ีเฟ็นเนล่อนจะถึงแก่มรณภาพ ท่านใหค้นอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหฟั้ง
และสองคืนก่อนตายเฟ็นเนล่อนไดฟั้งขอ้พระโอวาทจากพระวจนะของพระเจา้มากเป็นพิเศษ เฟ็นเน
ล่อนส้ินลมหายใจเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1715 
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บทที ่4 ยอร์จ ฟ๊อกส์ 

บางทีไม่มีนิกายคริสเตียนเล็กๆนิกายไหนท่ีไดมี้อิทธิพลแก่โลกเท่านิกาย “เควก๊เกอร์” หรือ 
“คณะมิตรสหาย” เม่ือยอร์จ ฟ๊อกส์ผูริ้เร่ิมนิกายเควก๊เกอร์เร่ิมเทศนาอุดมคติของท่านนั้น ในเวลานั้น
คริสตจกัรทั้งหลายพากนัหลงระเริงต่อโลกียวสิัย ในคริสตจกัรมีแต่พิธีรีตองและระเบียบประเพณี ทั้ง
โลกก็ลอยเขา้สู่สภาพไม่มีความเช่ือในพระเจา้ คริสตจกัรท่ีมวัยุง่อยูแ่ต่พิธีก็ไดรั้บการดูหม่ินจากชาวโลก
ท่ีไม่เช่ือพระเจา้ ลทัธิของนิกายเควก๊เกอร์ไดอุ้บติัข้ึน เพื่อกูค้ริสตจกัรใหพ้น้จากการเมามวั เร่ืองระเบียบ
พิธีซ่ึงไม่ช่วยพยงุจิตใจของใครเลยและเพื่อช่วยกูโ้ลกมิให้เลิกเช่ือพระเจา้ ยอร์จ ฟ๊อกส์ก็เหมือนๆกบั
ศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณ กล่าวคือพระเจา้ส่งตวัท่านใหเ้ขา้ไปหาคริสตจกัรท่ีหลงระเริงอยูแ่ต่
ระเบียบพิธีนมสัการให้หนัมานมสัการพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

ชาวคณะ “มิตรสหาย” ลทัธิน้ีไดมี้ค าสอนเกินสมยัท่ีลทัธิน้ีไดถู้กตั้ง เช่นคณะน้ีต่อสู้การใชค้น
เป็นทาส ซ่ึงเวลานั้นยงัมีการคา้ทาสกนัดกด่ืน และกินเวลาถึงสองร้อยปีก่อนท่ีคนจะเลิกคา้ทาส แต่
คณะเควก๊เกอร์ไดแ้ลเห็นการไกลวา่ การคา้ทาสเป็นส่ิงเลว เป็นส่ิงท่ีอยติุธรรม เป็นส่ิงท่ีโหดร้ายไร้
มนุษยธรรม และเป็นความบาปต่อหลกัการเป็นมนุษย ์ และอีกขอ้หน่ึงซ่ึงคณะน้ีไดเ้ห็นการไกล คือเขา้
คดัคา้นการสงครามคณะเควก๊เกอร์เป็นคณะท่ีต่อสู้คดัคา้นการท าสงครามมากกวา่คณะใดหรือหมู่ใด 
การสัญญาสันติภาพ และการตดัสินโดยอนุญาตตุลาการของสมยัน้ี ไม่ตอ้งสงสัยจะตอ้งมีรากฐานเดิมมา
จากคณะเควก๊เกอร์มากกวา่พวกอ่ืน คณะ “มิตรสหาย” คณะน้ีเป็นตวัตั้งตีจดัการ “ปลดแอก” ของสตรีท่ี
ถูกทาสประเพณีผกูมดัใหท้  าส่ิงท่ีสตรีไม่ควรท า คณะน้ีเช่ือวา่ค าสอนของเปาโลท่ีสอนวา่ หญิงจะตอ้ง
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของชายนั้น เป็นค าสั่งชัว่คราว เฉพาะหมู่คณะท่ีชายยงัมีความล าเอียงเขา้ขา้งตวัเอง ใน
สมยันั้นคณะ “มิตรสหาย” สนบัสนุนสั่งสอนเทศนาและท างานในคริสตจกัรมากกวา่คริสเตียนลทัธิ
หรือนิกายใดท า นอกจากลทัธิซอลเวชัน่อาร์มม่ี ตั้งแต่เร่ิมลทัธิน้ีมาทีเดียว คณะ “มิตรสหาย” ไดค้ดัคา้น
การสงครามและการใชท้าสทุกชนิดเร่ือยมาทีเดียว และไดท้  าใหก้ารลงโทษอยา่งทารุณของนายเงินซ่ึง
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ท าแก่คนยากจนส่วนนอ้ย และไดท้  าใหเ้ลิกการคุมขงัเพราะหน้ีสิน และสอนให้เลิกการข่มเหงทาง
ศาสนาไม่วา่ในรูปใด 

ค าท่ีน่าชมเชยและน่าคิดก็คือลทัธิ “เควก๊เกอร์” น้ีเห็นการไกลเกินสมยัของตนเองมากมาย 
แมว้า่ผูส้ถาปนาลทัธิน้ีเป็นคนยากจนไร้การศึกษา มีอาชีพท ารองเทา้ขาย แต่กระนั้นคนส าคญัๆ ของพระ
เจา้ก็ถูกคดัเลือกจากคนสามญัเช่น โยฮนั บนัยนั มูด้ี และสะเปอร์เยยีน “แต่พระเจา้ไดท้รงเลือกส่ิงท่ีโลก
ถือวา่โฉดเขลา เพื่อจะใหค้นมีปัญญาอบัอาย และไดท้รงเลือกล่ิงท่ีโลกถือวา่อ่อนก าลงั เพื่อจะใหค้นมี
ก าลงัมากอบัอาย” (1 โครินทร์ 1:27) 

ยอร์จ ฟ๊อกส์ เร่ิมเทศนาโดยไม่มีศิษยติ์ดตามเลย และเร่ิมสั่งสอนโดยไม่มีอะไรเป็นสมบติัเลย 
และสอนโดยไม่ไดรั้บการอบรมเร่ืองศาสนาก่อนเป็นพิเศษ เทศนาสั่งสอนโดยไม่มีสถานท่ี และเร่ิม
เทศนาสั่งสอนโดยไร้เกียรติทางสังคม ท่านเร่ิมเทศนาคดัคา้นการชัว่ร้ายของสังคม ของคริสตจกัรและ
ของกษตัริยท่ี์ข่มเหงเบียดเบียน ฟ๊อกส์จึงถูกทุบตี ถูกรังแก ถูกหินขวา้ง และถูกจบัและถูกจ าคุกมากกวา่
ใครๆท่ีเกิดมา บนัทึกประจ าส่วนตวัของท่านส่วนมากจะจารึกเร่ืองราวท่ีท่านถูกประชาชนหอ้มลอ้ม ถูก
หินขวา้ง ถูกจบั และถูกพิพากษา และท านองเดียวกนั ผูติ้ดตามของท่านก็โดนถูกข่นเหงวธีิเดียวกนั เช่น
ถูกเพราะไปคดัคา้นความชัว่ของประชาชน และปฏิเสธไม่ยอมท าตามพิธีซ่ึงมโนธรรมของตนเห็นวา่ไม่
ผดิ 

บางทียอร์จ ฟ็อกส์และผูติ้ดตามรุ่นแรกซ่ึงถูกข่มเหงมากท่ีสุดเน่ืองจากเหตุผลทางมโนธรรม 
และเน่ืองจากเหตุผลท่ีจะกราบไหวพ้ระเจา้ของตนอยา่งอิสระเสรี และลทัธิของคณะน้ีแหละท่ีน ามาซ่ึง
ความอิสระเสรีทางศาสนามากท่ีสุด นบัตั้งแต่ยคุปฏิวติัศาสนาเป็นตน้มา คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีชาวคณะ 
“มิตรสหาย” ถูกจบัใส่ตาราง ก็เพราะขืนไม่ท าตามส่ิงท่ีมโนธรรมของเขาหา้ม โดยเฉพาะไม่ยอมท าตาม
ค าสั่งของศาสนาของรัฐ ไม่ยอมเป็นทหาร และไม่ยอมสาบานตามแบบท่ีศาลบงัคบัใหส้าบาน มีผู ้
ประมาณคร่าวๆวา่ คร้ังหน่ึงเม่ือปี ค.ศ. 1662 มีชาวคณะ “เควก๊เกอร์” ไม่ต ่ากวา่ 4,500 คน ถูกศาล
องักฤษจ าคุกเพราะเหตุดงักล่าวแลว้ แต่ชาวคณะ “เควก๊เกอร์” ไดฝ่้าฟันและต่อสู้กบัอุปสรรคแห่งสิทธิ
เสรีภาพในศาลนาของตน จึงมีผูค้นเห็นดว้ยและสมคัรเป็นพรรคพวกมากมายและเป็นท่ีพอพระทยัพระ
เจา้ดว้ย ผูค้นเร่ิมลดความล าเอียงลงไป และประชาชนก็ไวว้างใจคนเช่นน้ีได ้ชาวคณะ “มิตรสหาย” มีผู ้
อุปถมัภแ์ละไวว้างใจในวงการคา้มากกวา่คนพวกอ่ืน ประชาชาติทั้งหลายเร่ิมมีความสนใจในสิทธิ
เสรีภาพทางนบัถือศาสนามากข้ึน และใหสิ้ทธิใหค้นคิดและท าตามมโนธรรมของตน ซ่ึงชาวคณะ “มิตร
สหาย” ถูกรังแกมากทัว่โลกเวลาน้ีก าลงัพดูถึงเร่ืองการยติุ หรือป้องกนัการสงครามและพยายามตกลง
ขอ้พิพาทดว้ยสันติวธีิ และใหเ้หตุผลมากกวา่วธีิวา่กนัใหต้าย หรือใชอ้  านาจป่าเถ่ือนเขา้บงัคบั สิทธิน้ีถือ
คติกา้วหนา้ดว้ย “สันติสุขบนแผน่ดินโลก และความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษย”์ น่ีแหละเป็นโดย
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อิทธิพลของช่างซ่อมรองเทา้ผูถ่้อมตวัชาวองักฤษผูไ้ดรั้บใชพ้ระเจา้ เช่นเดียวกบัหนงัสือส าคญัท่ีสุดของ
โลกเล่มหน่ึงคือ “ปริศนาธรรม” ซ่ึงไดเ้ขียนโดยโยฮนั บนัยนั ผูไ้ร้การศึกษา 

 ยอร์จ ฟ๊อกส์ ผูก่้อนการท่ีมีช่ือเสียงของลทัธิเควก๊เกอร์หรือคณะ “มิตรสหาย” เกิด ค.ศ. 1624 ท่ี
เมืองไลเซสเตอ้ร์ไชร์ ประเทศองักฤษ ฟ๊อกส์บอกวา่ “คุณพอ่ของขา้พเจา้เป็นคนทอผา้ท่ีซ่ือสัตย ์ และมี
ความเช่ือในพระเจา้ มารดาของขา้พเจา้เป็นหญิงท่ีซ่ือสัตย ์ และมีเลือดของนกัสู้ตายเพราะศาสนามาแลว้ 
นางช่ือลาโก” 

บุคลิกลกัษณะของฟ๊อกส์มีคลา้ยๆซาวอนนาโรล่า คือเป็นคนเงียบขรึม และเจา้ทุกขม์าตั้งแต่
เด็กๆ และลกัษณะไม่เหมือนเด็กอ่ืนๆท่ีอยูล่อ้มรอบท่าน ท่านไดย้อมถวายจิตใจแก่พระเจา้ตั้งแต่อายไุด้
สิบเอด็ปี และตั้งแต่นั้นมาก็มีชีวติอยูด่ว้ยความสัตยสุ์จริตและเป็นคนตรงไปตรงมา บิดามารดาของท่าน
เป็นสมาชิกของคริสตจกัรแห่งประเทศองักฤษ และมีความประสงคจ์ะฝึกหดัใหท้่านนมสัการพระเจา้
ตามแบบฉบบัท่ีพอ่แม่อบรมสั่งสอนมา แต่ก็ไม่ไดเ้ร่งเร้าหรือหนุนใจใหท้ าตามแบบของคริสตจกัรนั้น 
เม่ือฟ๊อกส์โตเป็นผูใ้หญ่ ญาติ ๆ ของฟ๊อกส์บางคนอยากใหฟ๊้อกส์เป็นสงฆ ์ แต่บางคนก็ชกัชวนไป
ในทางตรงกนัขา้ม ฟ๊อกส์ไดไ้ปฝึกหดังานอยูก่บัช่างท ารองเทา้ ผูข้ายขนสัตวแ์ละเล้ียงแกะดว้ย ใน
ต าแหน่งน้ีเงินตอ้งผา่นมือฟ๊อกส์เป็นจ านวนมาก แต่ฟ๊อกส์พดูวา่ “ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ประทบัอยูใ่น
ตวัขา้พเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยท าผดิคิดร้ายหญิงหรือชายคนใดเลย ในเร่ืองทรัพยห์รือส่ิงอ่ืนใดตลอดเวลา
เหล่านั้น” 

เม่ืออายสิุบเกา้ปีฟ๊อกส์มีความทุกขโ์ศกและสะดุง้ตกใจเม่ือเห็นการประพฤติของคนท่ีอา้งตนวา่
เป็นคริสเตียน และบงัเอิญผูห้น่ึงในพวกนั้นเป็นญาติของท่านเองดว้ย คือพาท่านไปเท่ียวงานออกร้าน
และกินเหลา้เมายากนัสนุกสนาน ฟ๊อกส์เห็นเหตุการณ์เช่นน้ีแลว้ เสียใจมากจนนอนไม่หลบัตลอดคืน 
ท่านเดินไปเดินมาในหอ้งและพลางทูลอธิษฐานต่อพระเจา้ แมว้า่ท่านเป็นเด็กหนุ่มแต่ท่านระมดัระวงั
กิริยาและการสนทนาท่านบอกวา่พระเจา้ทรงส าแดงใหท้่านเห็นวา่ “แมค้นทั้งโลกจะมีริมฝีปากเตม็ไป
ดว้ยการหลอกลวงและเปล่ียนค าพดูบ่อยๆ แต่ถึงกระนั้นขา้พเจา้จะตอ้งพดู “รับ” หรือ “ไม่รับ” ตาม
ความเป็นจริง ถอ้ยค าของขา้พเจา้จะตอ้งพดูนอ้ย มีรสหอมหวลและปรุงดว้ยพระคุณของพระเจา้ และ
ขา้พเจา้จะไม่กินหรือด่ืมเพื่อความใคร่ของตนเอง แต่จะกินและด่ืมเพื่อสุขภาพและพลานามยัเท่านั้น” 

ใน ค.ศ. 1643 ฟ๊อกส์เร่ิมมีความทุกขห์นกัข้ึนเพราะความสนุกสนานของโลกซ่ึงท าลายมิตรภาพ
ใหแ้ก่คนหนุ่มและคนแก่ ฟ๊อกส์ชอบเดินทางหนีไปใหห่้างเพื่อน ห่างญาติและห่างจากผูคุ้น้เคยเพื่อจะ
ไปอยูเ่งียบๆ กบัพระเจา้  

เม่ือเห็นวา่จะขอความช่วยเหลือจากมนุษยไ์ม่ได ้ ดงันั้นฟ๊อกส์จึงเร่ิมหนัมาขอความช่วยเหลือ
จากพระเจา้แต่พระองคเ์ดียว และแสงสวา่งค่อยๆทอแสงเขา้มาในชีวติของท่าน ท่านเร่ิมเห็นชดัเจนวา่ 
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“บุคคลท่ีส าเร็จจากมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดและแคมบริดจเ์ท่านั้นมิไดมี้คุณสมบติัหรือเหมาะท่ีจะเป็น
บุคคลท่ีจะรับใชพ้ระเยซูเลย” จิตใจของท่านก็เกิดความสวา่งและเขา้ใจวา่ “คนท่ีเช่ือพระเยซูจริงๆคือ
บุคคลท่ีผา่นจากความตายมาสู่ชีวติเท่านั้นจึงจะเหมาะกบังานของพระเยซูคริสต”์  

ฟ๊อกส์จึงออกไปกลางทุ่งนาแต่ล าพงั แลว้เร่ิมศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งขะมกัเขมน้ และ
ท่านใชเ้วลาอธิษฐานและอดอาหาร พระเจา้ทรงโปรดเปิดความจริงใหท้่านเห็นสัจธรรมหลายขอ้หลาย
ประการ เช่นเปิดใจใหท้่านเห็นวา่ “พระเจา้ผูท้รงเนรมิตโลกมิไดอ้าศยัอยูใ่นโบสถท่ี์มือมนุษยไ์ดส้ร้าง
ข้ึน” ถอ้ยค าเหล่าน้ีตอนแรกๆ ฟ๊อกส์แปลกใจและไม่เขา้ใจเลยวา่หมายความวา่อะไร เพราะทั้งสงฆแ์ละ
ประชาชนทัว่ไปก็เคยเรียกโบสถห์รือคริสตจกัรวา่เป็นสถานท่ีท่ีน่าเกรงกลวั เป็นสถานท่ีบริสุทธ์ิและ
เป็นพระวหิารของพระเจา้ แต่พระเจา้ทรงโปรดช้ีแจงให้ท่านเห็นถนดัวา่ พระองคมิ์ไดป้ระทบัอยูใ่น
พระวหิารท่ีฝีมือมนุษยป์ลูกสร้าง แต่ดวงใจมนุษยต่์างหากท่ีเป็นพระวิหารซ่ึงพระเจา้จะเสด็จเขา้ไป
ประทบั เพราะทั้งซะเตฟาโนและเปาโลไดก้ล่าวเป็นพยานยนืยนัทั้งสองวา่ “พระเจา้มิไดป้ระทบัอยูใ่น
โบสถห์รือพระวหิารท่ีสร้างดว้ยมือมนุษย ์ แมแ้ต่สถานท่ีพระองคท์รงบญัชาใหส้ร้างข้ึนพระองคก์็มิได้
ประทบัอยูท่ี่นัน่ตลอดเสมอไป แต่จิตใจคนของพระองคต่์างหากเป็นพระวหิารของพระองคซ่ึ์งพระองค์
จะประทบัอยูด่ว้ย” 

พระเจา้ทรงน าฟ๊อกส์ไปสู่ประสบการณ์ท่ีใหญ่หลวงแห่งชีวติคริสเตียนสูงข้ึนทีละขั้นละขั้น แต่
ความยุง่ยากในใจของท่านยงัไม่หลุดออกไปหมดส้ินเลย แมบ้างคร้ังท่านจะรู้สึกสงบใจและมีความยนิดี 
ฟ๊อกส์หิวกระหายและอยากไดป้ระสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้น และพระเจา้ทรงส าแดงใหท้่านเห็นวา่ท่าน
ชนะจิตใจอยา่งเด็ดขาดและสมบูรณ์ได ้ ฟ๊อกส์ถูกช้ีใหเ้ห็นวา่มีกฎอยูส่องกฎท่ีควบคุมมนุษยอ์ยู ่ “คือกฎ
ของเน้ือหนงัและกฏของพระวญิญาณ และโดยอาศยัการประทบัของพระวิญญาณของพระเจา้ คริสเตียน
จะไดช้ยัชนะและมีอิสระเสรีเหนือเน้ือหนงัและกิจการของเน้ือหนงั” เด๋ียวน้ีไม่วา่ฟ๊อกส์ไปแห่งใด 

ฟ๊อกส์จะเร่ิมน าคนมาเช่ือพระเยซู และในค.ศ. 1647 ท่านเร่ิมประกาศสั่งสอนแก่ชาวคริสเตียน
ถึงความจริงอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงพระเจา้ทรงโปรดส าแดงแก่ท่าน 

ไม่ชา้หลงัจากฟ๊อกส์เร่ิมเทศนาสั่งสอน ประสบการณ์ประหลาดท่ีท่านไดพ้บและท าใหห้ลาย
คนประหลาดใจ มีชายคนหน่ึงเจบ็จวนจะส้ินใจอยูแ่ลว้ไดบ้อกหลายอยา่งเก่ียวกบัตวัของฟ๊อกส์ “เม่ือศพ
ของชายคนนั้นก าลงัจะถูกฝัง” น่ีเป็นถอ้ยค าของฟ๊อกส์ “ขา้พเจา้รู้สึกวา่งานของพระเจา้ตกทบัลงบนตวั
ของขา้พเจา้ ใบหนา้ของขา้พเจา้เปล่ียนและความเป็นบุคคลของขา้พเจา้ก็เปล่ียนไปเป็นเวลาถึงสิบส่ีวนั 
ดูคลา้ยๆวา่ร่างกายของขา้พเจา้ถูกป้ันและเปล่ียนแปลงใหม่ ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัอยูใ่นสภาพอยา่งนั้น 
ขา้พเจา้รู้สึกตวัและสังเกตไดว้า่พระเจา้ทรงพระราชทานอะไรใหแ้ก่ขา้พเจา้บา้ง ขา้พเจา้ไดเ้ห็นภาพของ
คนหลายคนชดัเจนก าลงัสนทนาเร่ืองพระเจา้และพระคริสตฯ์ลฯ และเห็นวา่พญามารก าลงัพดูอยูใ่นตวั
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ของคนพวกนั้น แต่ขอ้น้ีท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจยากกวา่มนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แต่กระนั้นกิจการของพระเจา้
ก็เขา้ท างานในตวัของบางคน และความทุกขค์วามล าบากของขา้พเจา้ก็เร่ิมสลายตวัออกไป น ้าตาขา้พเจา้
ไหลดว้ยความปีติยนิดี ดงันั้นขา้พเจา้จึงร้องไห้ดว้ยความยินดีตลอดคืนตลอดวนั เฉพาะพระพตัรพระเจา้
ดว้ยความถ่อมตวัและเสียใจในความบาปของตนเองและขา้พเจา้ไดเ้ห็นส่ิงซ่ึงจะอธิบายเป็นถอ้ยค าให้
ครบถว้นไม่ได ้ เพราะความรักของพระเจา้นั้นใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน......แลว้มีข่าวเล่าลือไปวา่
ขา้พเจา้เป็นชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีรู้จกัสังเกตวิญญาณ ซ่ึงท าใหห้ลายคนมาหาขา้พเจา้ คนเหล่านั้นมาจาก
ใกลแ้ละไกล ทั้งราษฎรส าคญั พระสงฆ ์ และคณะอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ก็
ท าลายอุปสรรคและไดรั้บพระพรหลายอยา่ง และขา้พเจา้พดูกบัประชาชนเร่ืองของพระเจา้ คนเหล่านั้น
ฟังดว้ยความสงบและสนใจ แลว้พากนัออกไปโฆษณาข่าวท่ีไดย้นิและเห็นมา” 

หลกัจากท่ีไดป้ระสบกบัเหตุการณ์ดงักล่าวแลว้ขา้งบนน้ีพระเจา้ทรงใชฟ๊้อกส์อยา่งน่าอศัจรรย ์
ผูค้นทั้งหลายพากนัส านึกในความบาปของตนเอง ในเม่ือฟ๊อกส์ไดเ้ทศนาใหฟั้ง “ฤทธ์ิอ านาจของพระ
เจา้ก าลงัท าการสั่นสะเทือนใจของเขา” น่ีเป็นค าพดูของฟ๊อกส์ “และเราก็เร่ิมมีการประชุมใหญ่โต และ
อิทธิฤทธ์ิของพระเจา้ก็เร่ิมท างานในชีวติของประชาชนและคณะสงฆด์ว้ย” ต่อมาฟ๊อกส์บอกวา่ 
“ภายหลงัจากน้ีขา้พเจา้ไดไ้ปท่ีแมนสฟีลด ์ ซ่ึงมีหมู่ประชุมใหญ่ของคณะอาจารยแ์ละประชาชน และ ณ 
ท่ีนั้นพระเจา้ทรงดลใจใหข้า้พเจา้อธิษฐานและฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ก็ใหญ่หลวงจนดูเหมือนวา่บา้น
หลงัท่ีประชุมกนัอยูน่ั้นโยกเยกและหวัน่ไหว” 

ฟ๊อกส์เร่ิมออกไปในท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศ เม่ือมีโอกาสท่ีไหนก็เทศนาสั่งสอน ณ ท่ีนั้น ฟ๊อกส์ไป
เยีย่มเยยีนตามคริสตจกัรต่าง ๆ และเม่ือพระสงฆเ์ทศนาจบแลว้ ฟ๊อกส์จะยนืข้ึนและตดัเตือนประชาชน 
ฟ๊อกส์มกับอกวา่สถานท่ีประชุมกนัอยูน้ี่ไม่ใช่พระวหิารของพระเจา้ และไม่ใช่คริสตจกัรอนัแทจ้ริง แต่
ใจของคนท่ีเช่ือพระเยซูคริสตจ์ริงๆ นั้นแหละจึงเป็นพระวหิารหรือเป็นคริสตจกัรอนัแทจ้ริงของพระเจา้ 
คณะ “มิตรสหาย” ไม่เรียกสถานท่ีเขาประชุมนมสัการกนัวา่คริสตจกัรแต่เขาเรียกวา่ “สถานท่ีประชุม” 
แมว้า่ฟ๊อกส์หรือใครก็ตามมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะพดูในโบสถข์องรัฐ ภายหลงัเม่ือพระสงฆเ์ทศนาจบ
แลว้ ในเม่ือผูพ้ดูจะรักษากฎและระเบียบวนิยัของสมบติัผูดี้ แต่ค าพูดของฟ๊อกส์มกัน าไปสู่การโตเ้ถียง
และวุน่วายกบัพระสงฆแ์ละคนอ่ืนๆ ซ่ึงท าใหท้่านถูกจบัและถูกจ าคุกบ่อยๆ แต่เม่ือถูกปล่อยตวัออกมา 
ท่านจะไปท่ีโบสถข์องรัฐ และหาโอกาสพดูอีกในเม่ือมีโอกาส ไม่วา่การเค่ียวเข็ญและความยากล าบาก
ของท่านจะมีจ านวนนบัคร้ังไม่ถว้น หรือจะมีมากนอ้ยเท่าใดนั้นไม่เคยท าใหท้่านขาดความร้อนรนใน
ความเช่ือมัน่ของท่าน และไม่มีอะไรท่ีท าใหค้วามศรัทธาของท่านเยือกเยน็ลงไป คนหลายคนท่ีมีจิตใจ
สูงและเบ่ือหน่ายต่อพิธีรีรองโดยปราศจากความหมายของโบสถเ์ร่ิมมาชุมนุมร่วมกบัฟ๊อกส์ และไม่ชา้
คณะ “มิตรสหาย” ก็เร่ิมก่อตวัข้ึนทัว่ประเทศ 
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แมว้า่จะตอ้งต่อสู้กบัความทุกขย์ากล าบากนานาประการ ฟ๊อกส์ยงัคงเจริญกา้วหนา้ต่อไป
ในทางวญิญาณจิต แมห้ลายคร้ังจะตอ้งเผชิญกบัความทดลองและการพิสูจน์หลายประการพระเจา้ทรง
เปิดเผยใหท้่านเห็นของลึกลบัมหศัจรรยห์ลายอยา่ง คลา้ยๆกบัซาวอนนาโรล่า ขณะท่ีท่านภาวนาท่าน
ไดรั้บความจริงเก่ียวกบัจิตวิญญาณหลายประการ ฟ๊อกส์บอกวา่ “พระเจา้ทรงน าขา้พเจา้ไปสู้ความจริงท่ี 

ลึกซ้ึงอยา่งอศัจรรยใ์จ” คลา้ยๆกบัซาวอนนาโรล่า ฟ๊อกส์ดูเหมือนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอนาคต
หลายประการ 

ขณะท่ีฟ๊อกส์เทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ ดูเหมือนฤทธ์ิเดชประหลาดน่าอศัจรรยจ์าก
พระเจา้สถิตอยูก่บัฟ๊อกไม่วา่ฟ๊อกส์จะไปท่ีใด ฟ๊อกส์จะเดินทางดว้ยเทา้ไปทัว่ประเทศ และแต่งตวัดว้ย
หนงัสัตวซ่ึ์งท าข้ึนดว้ยฝีมือของตนเอง และมีบ่อยคร้ังท่านมกันอนนอกบา้นหรือนอนท่ีกองฟาง ท่านถูก
เยาะเยย้และถูกรังแก ถูกโบยตีและถูกหินขวา้ง ถูกจบั ถูกจ าคุก บ่อยคร้ังมากกวา่ใครๆ แต่พระเจา้ก็ทรง
อวยพรแก่ท่านและทรงท าให้กิจการงานของท่านจ าเริญข้ึนเร่ือย คร้ังหน่ึงขณะท่ีก าลงัประชุมอยูก่บัชาว
คณะของท่านและท่านอธิบายวา่ “พวกสงฆม์กัหวัเราะและเยย้หยนัและเรียกพวกเราวา่ พวกเควก๊เกอร์ 
“สั่นสะเทือน” แต่ฤทธ์ิเดชของพระเจา้อยูก่บัพวกเรา และพระวจนะของพระเจา้ไดอ้อกจากปากของ
พวกเราดว้ยฤทธ์ิอ านาจจริงๆ และท าใหป้ระชาชนเกิดความเกรงกลวัพระเจา้ และพระสงฆเ์องก็กลวัจน
ตวัสั่นจนประชนชนพากนัวา่ “ดูซิ พระสงฆข์องเรากลายเป็นพวกเควก๊เกอร์ดว้ยเหมือนกนั” 

คร้ังหน่ึงขณะท่ีประชุมอยูท่ี่คาร์ไลอลั ฟ๊อกส์พดูวา่ “ฤทธ์ิเดชของพระเจา้เป็นเร่ืองน่ากลวั
ส าหรับคนท่ีอยูใ่นโบสถ ์ดงันั้นผูค้นจึงพากนัตกใจกลวัตวัสั่น และบางคนกลวัวา่จะลม้ลงหวัท่ิมดิน แต่
มาภายหลงัฟ๊อกส์พดูวา่ “ขา้พเจา้ไปตลอดทัว่ประเทศและมีการประชุมใหญ่ๆและส าคญั ข่าวประเสริฐ
นิรันดรและพระวจนะของพระเจา้ไดเ้ฟ่ืองฟูไปทัว่ ประชาชนพลเมืองเป็นจ านวนพนัๆพากนักลบัมา
เช่ือถือพระนามของพระเยซูคริสต ์ และหนัมาปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระองค ์ ณ เม่ืองซตัตนั ฟ๊อกส์
ไดพ้ดูกบัประชาชนกลุ่มใหญ่ “บดัน้ีคนเร่ิมรู้สึกนึกตนและคนเป็นจ านวนร้อยจ านวนพนัไดห้นัจากทาง
มือมาสู่แสงสวา่ง” ฯลฯ อีกคร้ังหน่ึง ฟ๊อกส์อธิบายวา่ ขา้พเจา้ยนือยูน่ิ่งๆยงัไม่ไดเ้ร่ิมพดูอะไรเลย แต่
ภายหลงัขา้พเจา้รู้สึกวา่ พระวญิญาณของพระเจา้ทรงแผป่กคลุมเหนือท่ีประชุม แลว้พระธรรมอมตะ
ของพระเจา้และพระวจนะนิรันดรไดส้ าแดงแก่คนเหล่านั้น ฟ๊อกส์เดินทางไปๆมาๆทัว่ประเทศองักฤษ 
และไปยงัประเทศอ่ืนๆอีกหลายประเทศ เพื่อไปเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐ พร้อมดว้ยพลงัฤทธ์ิและ
อ านาจของพระเจา้  

เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวญิญาณแลว้ฟ๊อกส์รู้จกัดีและกา้วไปไกลกวา่คนอ่ืนๆในสมยัของท่าน 
ขาวคณะ “เควก๊เกอร์” เขาจะคอยท่าองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิใหด้ลใจเขาพดูให้ร้องเพลง หรือให้
อธิษฐาน ถา้หากวา่พระวิญญาณบริสุทธ์มิไดด้ลใจผูใ้ดใหพ้ดูหรือใหท้ าอะไรเลย ก็ใหท่ี้ประชุมนั้นอยู่
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เงียบๆและทุกคนอธิษฐาน และถา้ใครไดรั้บอะไรจากพระเจา้ก็ใหพ้ดูไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเกรงอกเกรงใจ
ใครทั้งส้ิน 

การแต่งกาย กิริยาท่าทาง ภาษาท่ีพดู และอาการแสดงอ่ืนๆ ชาวคณะ “มิตรสหาย” จะแสดงตวั
เป็นคนไม่ถือตวั ไม่ชอบหรูหราเอิกเกริก หรือไม่แต่งตวัฉูดฉาดบาดตาเลย ชาวคณะน้ีมีอ านาจในการ
อธิษฐานมาก ฟ๊อกส์บอกวา่คนป่วยไดห้ายโรค และผสิีงถูกขบัออกไปเม่ือพระเจา้ทรงโปรดตอบค า
อธิษฐาน 

เคล็ดลบัของฟ๊อกส์เองก็คือความเช่ือท่ีแรงกลา้ซ่ึงมีอยูต่่อพระเจา้ วลิเลียม เพน็ สมาชิกเควก๊
เกอร์คนส าคญัคนหน่ึงไดเ้ขียนเก่ียวกบัตวัของฟ๊อกส์วา่ “เหนือส่ิงอ่ืนใดท่านทีความสามารถพิเศษใน
การอธิษฐาน ค าพูดท่ีมีน ้าหนกัออกมาจากน ้าใสใจจริงภายใน ค าพดูท่ีน่าเคารพ กิริยาท่าทางท่ีสงบ
เสง่ียม การแต่งตวัและการประพฤติท่ีรู้จกัส ารวมและประหยดั ค าพดูแมว้า่คนแปลกหนา้ไม่เคยเห็นเลย
ก็ยงัพากนัสะดุดใจและพอใจค าพดูท่ีมีน ้าหนกัของท่าน และค าพดูเหล่านั้นปลุกปลอบใหเ้กิดความ
สบายใจ ชีวติท่ีน่าเคารพเกรงกลวัและน่านบัถือก็คือ เวลาฟ๊อกส์ทก าลงัอธิษฐาน 

ในบนัทึกของฟ๊อกส์เขียนวา่ “พระเจา้ตรัสแก่ขา้พเจา้วา่ “ถา้หญิงหรือชายเพียงคนเดียวซ่ึงถูก
พระเจา้ยกชูข้ึนดว้ยพระฤทธานุภาพของพระองค ์ และเขาผูน้ั้นจะมีชีวิตอยูเ่พื่อพระเจา้อยา่งอคัรสาวก 
และของศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณแลว้ไซร์หญิงและชายผูน้ั้นยอ่มมีฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ มีรัศมี
ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตร ขอ้น้ีพิสูจน์ไดจ้ากชีวติของฟ๊อกส์ ฟ๊อกส์เร่ิมงานของท่านดว้ยการไม่มี
อะไรเลย และในไม่ชา้ท่านก็สามารถมีอิทธิพลแก่มนุษยไ์ดท้ัว่โลก แมว้า่ท่านเร่ิมเทศนาดว้ยความจ ากดั
การศึกษา ท่านไม่ไดรั้บการอบรมพิเศษอะไรเลย และไม่มีโอกาสพิเศษดว้ยประการใดเลย แต่ฟ๊อกส์ก็
ชนะจิตใจของประชาชนชาวองักฤษ ไอเออร์แลนด ์ สก๊อตแลนส์ เวลส์ และท าใหจิ้ตใจของคนลุกโชน
ข้ึนดว้ยพระวจนะของพระเจา้และอิทธิพลของท่านแผข่า้มไปถึงทวปีอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ และ
สมาชิกของคณะ “เควก๊เกอร์” หรือคณะ “มิตรสหาย” มีมากมายหลายร้อยหลายพนั แทจ้ริงในตวัของ 

ฟ๊อกส์เราไดเ้ห็นตวัอยา่งวา่ พระเจา้ทรงสามารถใชบุ้คคลท่ีอ่อนแอของโลกเพื่อท าใหค้น
แขง็แรงและคนมีปัญญาตอ้งไดอ้าย 
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บทที ่5 โยฮัน บนัยัน 

เราคงไม่แปลกใจวา่ โยฮนั บนัยนั จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บประสบการณ์แห่งพระคุณของพระเจา้
อยา่งลึกซ้ึง จึงสามารถเขียนหนงัสือ “ปริศนาธรรม” ไดลึ้กซ้ึงเช่นนั้น ถา้บนัยนัมิไดป้ระสบเหตุการณ์
จากพระเจา้โดยตรงแลว้ คนไร้การศึกษาจะไม่สามารถเขียนหนงัสือวิเศษเช่นนั้นได ้ ซ่ึงพิมพอ์อก
แพร่หลายท่ีสุดรองจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ นอกจากหนงัสือพระคริสตธรรมคมัภีร์แลว้หนงัสือ 
“ปริศนาธรรม” เป็นหนงัสือแพร่หลายท่ีสุดในโลก หนงัสือปริศนาธรรมไดแ้ปลออกเป็นภาษาต่างๆท่ี
ส าคญั ๆ ของโลกเกือบทัว่โลก และหนงัสือนั้นใชเ้ป็นประโยชน์ไดส้ าหรับเด็กเท่าๆกบัผูใ้หญ่เร่ือง 
“ปริศนาธรรม” เกือบเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่บนัยนัเอง การต่อสู้และชยัชนะของคริสเตียนใน
เร่ืองหนงัสือปริศนาธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีแทจ้ริงวา่ จิตวญิญาณของคนจะตอ้งสู้รบและออกศึกเช่นนั้น 
และเป็นชยัชนะท่ีบนัยนัไดป้ระสบเอง ซ่ึงบนัยนัเคยเป็นผูเ้ดินทางไปเมืองบรมสุขเกษม 

บนัยนัเกิดท่ีหมู่บา้นแอลสะเตาในประเทศองักฤษ เม่ือ ค.ศ. 1628 “ซ่ึงเป็นคนในตระกลูท่ีขาด
คนนบัหนา้ถือตา” ขอ้น้ีคงหมายความวา่บนัยนัเกิดจากตระกลูช่างบดักรีท่ีซ่อมแซมหมอ้กะทะ ซ่ึงคน
ถือวา่เป็นอาชีพต ่า และพอ่ของบนัยนัเป็นคนมีอาชีพชนิดนั้น คือเป็นอาชีพของชาวยปิซีนกัพเนจรต ่า
เป็นผูท้  ามาหากิน ฉะนั้นบางคนอาจเขา้ใจวา่บนัยนัเกิดจากตระกลูชาวยปิซี บนัยนัไดรั้บการศึกษามา
บา้งตั้งแต่ยงัเล็กๆ แต่ก็ลืมวชิาเสียหมดส้ิน ก่อนท่ีบนัยนัจะกลบัใจมาเช่ือพระเจา้ บนัยนัไดรั้บการฝึกหดั
และเรียนรู้จกัอาชีพของเขาในเมืองเบด็ฟอร์ด บิดามารดาของบนัยนัเป็นผูใ้หค้วามรู้และอบรมทางจิตใจ 
แต่บนัยนัเป็นเด็กชัว่ร้าย “เหลือขอ” จริงๆเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกนัไม่ร้ายกาจเท่าบนัยนั เพราะบนัยนั
เก่งกลา้สามารถในการสบถสาบาน ด่า มุสา และพดูจาหยาบคาย และมกัสบประมาทพระนามของพระ
เจา้  

“ถูกแลว้ ขา้พเจา้ถูกส่ิงชัว่เหล่านั้นเขา้ครอบง าจิตใจจนกลายเป็นนิสัยสันดานติดตวัทีเดียว มี
บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้เคยท าหรือประพฤติส่ิงชัว่เช่นน้ี และท าบาปในวนัอ่ืนๆ ไดเ้กิดเป็นภาพหลอกหลอน
รบกวนหวัใจของขา้พเจา้ ขณะขา้พเจา้ก าลงันอนหลบั และดูประหน่ึงวา่มีวิญญาณชัว่ร้ายและตวัมารซ่ึง



 39 

ยงัมีชีวติอยูม่าท าใหข้า้พเจา้ตกใจกลวั ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้คิดวา่ตวัเองจะถูกผร้ีายหรือมารลากตวัไปกบัมนั 
และภาพหลอกหลอนเหล่าน้ีขา้พเจา้ไม่สามารถสลดัทิ้งออกไปจากใจของขา้พเจา้ไดเ้ลย” ความคิดเร่ือง
นรกและวนัพิพากษาของพระเจา้มีมากมายจนรบกวนจิตใจของบนัยนั บนัยนับอกวา่ “เม่ือขา้พเจา้เป็น
เด็กๆ แมอ้ายเุพียง 9-10 ขวบ ส่ิงชัว่ร้ายเหล่าน้ีก็เป็นภาพมารบกวนใจของขา้พเจา้ ซ่ึงบางคร้ังขณะท่ี
ก าลงัเล่นกีฬา และขณะท่ีอยูท่่ามกลางพวกเพื่อนๆขา้พเจา้ก็รู้สึกวา่ภาพเล่าน้ีมาหลอกหลอนและรบกวน
กดดนัจิตใจของขา้พเจา้ใหเ้ดือดร้อน แต่ถึงกระนั้นขา้พเจา้ก็เลิกท าบาปหรือสลดับาปออกมาได”้ 

ต่อมาภายหลงับนัยนับอกวา่ “มีอยูร่ะยะหน่ึงซ่ึงความฝันร้ายน่ากลวัชนิดนั้นเลือนลางไปจาก
สมองของขา้พเจา้ และท าใหข้า้พเจา้ลืมเลือนไป เพราะความสนุกสนานไดเ้ขา้มาแทนความจ าส่ิง
เหล่านั้นโดยเร็ว คลา้ยๆ กบัวา่ไม่เคยมีอะไรเกิดข้ึนเลย ดงันั้นก็ยิง่เพิ่มความจะกระท าชัว่มากข้ึนนิสัย
สันดานเท่าท่ีแรงธรรมชาติจะช่วยสนบัสนุน และขา้พเจา้ปล่อยใหค้วามใคร่ของตณัหาเขา้ครอบง า และ
รู้สึกเอร็ดอร่อยและภูมิใจท่ีไดท้  าผดิบญัญติัของพระเจา้ และท าอยูเ่ช่นนั้นจนกระทัง่ขา้พเจา้แต่งงาน 
ขา้พเจา้เคยเป็นหวัโจกคณะเด็กซุกซนวยัคะนอง ซ่ึงท าชัว่และท าการชนิดไร้พระเจา้ท่ีพึงท าได”้ เม่ือ
อธิบายถึงภาพชีวติตอนน้ีบนัยนัพดูวา่ “ในสมยัชัว่ร้ายเช่นนั้นการท่ีจะคิดถึงเร่ืองศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเศร้า
ใจและน าความทุกขโ์ศกมาให ้ขา้พเจา้ไม่สามารถทนได ้หรือคนอ่ืนก็ทนดูขา้พเจา้ไม่ไดเ้หมือนกนั” แต่
ถึงกระนั้นบนัยนัไม่ชอบเห็นคนท่ีอา้งตนวา่เป็นคริสเตียนท าบาป บนัยนัเคยบอกวา่ “ขา้พเจา้ยงัจ าไดดี้ 
แมว้า่ขา้พเจา้เคยปล่อยตวัเองใหท้  าบาปไดค้ล่องๆและเพลิดเพลินกบัความบาปนั้นๆ และร่วม
สนุกสนานกบัเพื่อนๆโดยร่วมกนัท าบาป แต่ถึงกระนั้นเม่ือขา้พเจา้เห็นผูท่ี้อา้งตนวา่เป็นคริสเตียนท า
บาปแลว้ ขา้พเจา้ก็เห็นวา่นัน่เป็นการชัว่ร้ายเลวทรามจริงๆ และท าใหจิ้ตใจของขา้พเจา้เกิดความไม่
สบายจนตวัสั่น” 

บนัยนัรอดจากการจมน ้าตายมาสองหนอยา่งหวดุหวิดและคร้ังหน่ึงเกือบถูกงูพิษกดั และชาย
อีกคนหน่ึงรับการเป็นทหารแทนตวับนัยนัถูกฆ่าตายขณะท่ีอยูย่าม แต่พระเจา้ยงัทรงยดือายขุองบนัยนั
ไว ้ บนัยนับอกวา่ “การรอดตายอยา่งหวดุหวดิเช่นนั้นเป็นการพิพากษาและเป็นพระกรุณาธิคุณของพระ
เจา้ แต่เหตุร้ายเหล่านั้นก็มิไดป้ลุกใหข้า้พเจา้ต่ืนจากหลบัใหแ้ลเห็นสัจธรรมของพระเจา้เลย ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงท าบาปต่อไปอีก และยิง่ทวคีวามดุเดือดในการขบถต่อพระเจา้ และไม่สนใจต่อการรอดพน้
บาปของตวัเองดว้ยซ ้ าไป 

หลงัจากนั้น (เม่ือบนัยนัอายไุดป้ระมาณยีสิ่บปี) “ขา้พเจา้ไดเ้ปล่ียนชีวติโสดมาสู่การสมรส และ
พระเจา้มีความเมตตาต่อขา้พเจา้ใหมี้ภรรยา ผูซ่ึ้งมีบิดานบัถือพระเจา้อยา่งเคร่งครัด หญิงคนน้ีกบั
ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ร่วมคู่กนัพร้อมดว้ยความยากจนแร้นแคน้ แมช้อ้นส้อมและกระทะหมอ้ไหก็ไม่มีใชเ้ลย 
แต่ถึงกระนั้นภรรยาของขา้พเจา้ยงัมีหนงัสือสองเล่มเป็นสมบติัติดตวัมา หนงัสือนั้นคือ “ยาจกไป
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สวรรค”์ กบัเร่ือง “การปฏิบติัพระเจา้” หนงัสือทั้งสองเล่มน้ีบิดาภรรยาของขา้พเจา้ไดทิ้้งเป็นมรดกให้
เวลาตาย หนงัสือเล่มน้ีบางคร้ังขา้พเจา้ไดอ่้านพร้อมกบัภรรยา ซ่ึงมีบางส่ิงท่ีท าใหข้า้พเจา้พอใจมาก (แต่
ขา้พเจา้ไม่เคยส านึกถึงบาปของตนเองเลย) ภรรยาของขา้พเจา้เคยเล่าใหข้า้พเจา้ฟังบ่อยๆวา่ บิดาของเธอ
เป็นคนอยูใ่กลชิ้ดพระเจา้มาก ฯลฯ แมข้า้พเจา้จะไดอ่้านหนงัสือสองเล่มน้ีแลว้ รสมนัไม่เขา้ถึงดวงใจ
ของขา้พเจา้ หรือไม่สามารถช่วยปลุกจิตวญิญาณของขา้พเจา้ใหด้ิ้นหลุดจากบาป แต่กระนั้นหนงัสือ
สองเล่มนั้นมีส่วนช่วยใหข้า้พเจา้เกิดอยากรู้เร่ืองศาสนามากข้ึน เพราะขา้พเจา้ไม่เคยมีความรู้เร่ือง
ศาสนาเลย ขา้พเจา้เกิดความสนใจเร่ืองศาสนาในขณะนั้นมาก ถา้จะพดูใหส้มควรแลว้ก็ควรไปนมสัการ
พระเจา้ท่ีโบสถว์นัละสองคร้ังและไปแสดงความเคร่งครัด กล่าวคือท่านร้องเพลงสวด ขา้พเจา้ก็ร้อง 
ท่านท าเคร่ง ขา้พเจา้ก็ท  าเคร่งเป็น แต่ในชีวติของขา้พเจา้ยงัสกปรกโสมม” 

เวลานั้นบนัยนัมีความเคารพต่อนกัเทศน์มาก ชอบดูการแต่งตวัดว้ยเคร่ืองยศของนกัเทศน์ ชอบ
ฟังเพลงสวด และอยา่งอ่ืนๆอีกซ่ึงโบสถอ์งักฤษเสนอข้ึนมา แต่บนัยนับอกวา่ “ขณะนั้นขา้พเจา้ไม่รู้สึก
หรือส านึกถึงอนัตรายของความบาปเลย ขา้พเจา้ไม่เคยรู้สึกเลยวา่ความบาปก าลงัจะน าความแช่งสาปมา
สู่ตวัขา้พเจา้ แมว้า่ขา้พเจา้จะติดตามศาสนาดีสักแค่ไหนก็ช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากการแช่งสาปของความ
บาปไม่ได ้ เวน้แต่ขา้พเจา้พบความรอดในองคพ์ระเยซูคริสต”์ ในท่ีสุดศิษยาภิบาลก็เทศนาต่อสู้กบัความ
บาป และความชัว่ท่ีรู้จกักนัทัว่ๆไป โดยกลวัผลบาปจะตกมาสู่ตนเอง ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีท าใหม้าโนธรรม
ของบนัยนัรู้สึกต่อลกัษณะธรรมชาติของความบาป แต่พอกลบัถึงบา้นบนัยนัก็ลืมค าเทศนาเสียหมดส้ิน 
“ขา้พเจา้สลดัทิ้งค าเทศนาออกจากจิตใจของขา้พเจา้ แลว้ขา้พเจา้ก็หนัไปสนุกสนานกบักีฬาและ
การละเล่นต่างๆ ดว้ยความสนุกสนานตามเดิม อยา่งไรก็ตามในวนัอาทิตยเ์ดียวกนันั้น ขณะท่ีบนัยนั
ก าลงัเล่นเกมส์อยู ่ ความส านึกผดิไดว้ิง่เขา้มาสู่จิตใจของเขาจนท าให้เขาตอ้งยนืน่ิงอยูก่บัท่ี ในขณะท่ี
ก าลงัเล่นอยูก่บัพวกเพื่อนๆ ซ่ึงเพื่อนๆเหล่านั้นไม่สามารถบอกไดเ้ลยวา่บนัยนัก าลงัคิดถึงเร่ืองอะไร 
หลงัจากท่ีใชเ้วลาน่ิงสงบใจเงียบๆอยูส่องสามนาที 

บนัยนัก็รู้สึกตวัเองไดว้า่ตวัเองไดห้ลงท าบาปมาเป็นระยะไกลมาก จนรู้สึกวา่เกินก าลงัท่ีจะ
หลุดพน้บาปได ้ดงันั้นจึงตดัสินใจวา่จะหาความสุขจากความบาปเท่าท่ีจะหาได ้บนัยนัเคยพดูวา่ “แมว้า่
เด๋ียวน้ีขา้พเจา้หลงจมเขา้มาอยูใ่นความบาปดว้ยความจะกละจะกลามแต่ก็ไม่อ่ิมในรสบาป และรู้สึก
เสียดายท่ีไม่รู้จกัอ่ิม แต่วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัยนือยูท่ี่ร้านขายของเพื่อนบา้นใกล้ๆ กนั ขา้พเจา้มี
ลกัษณะคลา้ยๆคนบา้อยา่งท่ีเคยเป็นเสมอ และพดูสบถสาบานพร้อมกบัด่าออกมาอยา่งหยาบคาย ใน
เวลานั้นมีหญิงคนหน่ึงในบา้นไดย้นิเสียงของขา้พเจา้ก าลงักล่าวค าผรุสวาทเช่นนั้น หญิงคนนั้นแมจ้ะ
เป็นคนจดัจา้นปากจดัและเป็นหญิงเลวไร้ศาสนา แต่ก็ยงัคดัคา้นและต าหนิตอเตียนขา้พเจา้ท่ีไม่ควร
กล่าวค าหยาบคายเช่นนั้นออก หญิงคนนั้นบอกวา่นางถึงกบัตกใจตวัสั่นเม่ือไดย้นิค าเช่นนั้นหลุดออกมา
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จากปากของขา้พเจา้ และนางยงัพดูกบัขา้พเจา้ต่อไปวา่ ขา้พเจา้เป็นมนุษยท่ี์ไร้พระเจา้อยา่งร้ายกาจท่ีสุด 
ซ่ึงนางไม่เคยไดย้นิใครกล่าวค าหยาบคายเช่นนั้นมาในชีวิตของนางเลย และการท่ีขา้พเจา้ท าเช่นนั้นก็
สามารถจะท าลายส่ิงดีส่ิงงามของเด็กๆหนุ่มๆไดท้ั้งเมือง ถา้เด็กหนุ่มๆเหล่านั้นจะมาร่วมสมาคมกบั
ขา้พเจา้” ค  าตกัเตือนท่ีเจตนาดีของหญิงคนนั้นท าใหบ้นัยนัส านึกผดิ บนัยนัจึงเลิกใชว้าจาสบถสาบาน
และมีเพื่อนคนหน่ึงแนะน าใหท้่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์การแนะน าใหท้  าเช่นน้ีก็เป็นการดดันิสัย
ภายนอกชนิดหน่ึง แลว้บนัยนัก็รู้สึกวา่การท าเช่นนั้นเป็นการท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัเท่าๆกบัท่ีใครๆ
เขา้ปฏิบติักนัในประเทศองักฤษ” แมก้ารเตน้ร าบนัยนัก็หยดุเลิกไม่ท า และบนัยนัประพฤติหรือปฏิบติั
บงัคบัตวัเองเป็นคนดีแต่ภายนอกเช่นนั้นเป็นเวลาหน่ึงปี ซ่ึงท าใหเ้พื่อนบา้นใกล ้ ๆ พากนัแปลกใจมาก 
แต่ถึงกระนั้นบนัยนัยงัไม่พบสันติสุข ความสงบ หรือพบความปีติยินดีในใจโดยอาศยัความศรัทธาใน
องคพ์ระเยซูคริสต ์

จนวนัหน่ึงบนัยนัเล่าใหฟั้งวา่ “พระเจา้ทรงเรียกและทรงจดัหาทางรอดไวใ้หแ้ก่ขา้พเจา้ โดยท า
ใหข้า้พเจา้ไดพ้บและสนทนากบัหญิงสามคนท่ีเมืองเบด็ฟอร์ด หญิงยากจนสามส่ีคนนั้นก าลงันัง่หนาว 
สนทนากนัถึงเร่ืองของพระเจา้ การสนทนากนักบัหญิงสามคนนั้นท าใหบ้นัยนัเกิดการส านึกตวัและเห็น
วา่ตนก าลงัไวว้างใจการกระท าของตนแต่เพียงภายนอกแทนท่ีจะไวใ้จองคพ์ระเยซู มโนภาพของบนัยนั
ท าใหเ้ห็นหญิงสามคนนั้นก าลงัลอยอบอุ่นอยูด่ว้ยความยนิดี เพราะนางทั้งสามคนไดแ้สงรัศมีและไดพ้บ
ประสบการณ์ในชีวติคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง แต่ตรงกนัขา้มในเวลาเดียวกนับนัยนัก าลงัประสบกบัความ
หนาวสั่นเหมือนกบัลุยอยูบ่นหิมะ และมีความมืดคร้ึมปกคลุมอยูใ่นหวัใจตลอดเวลา” บนัยนัจึงพยายาม
มองดูองคพ์ระเยซูคริสตเ์พื่อรับความรอด แต่ก็เหมือนกบัคนอ่ืนๆอีกหลายคนท่ีเสียใจหมดหวงัและ
หมดก าลงัใจ เพราะคิดวา่ตนเองไม่ใช่ผูท่ี้พระเจา้ทรงคดัเลือกใหเ้ป็นคนของพระองค ์ บนัยนัวาดภาพใน
ใจเอาเองโดยนึกวา่พระเจา้ทรงแช่งสาปใหท้่านเป็นคนชัว่อยูต่ลอดไป บนัยนัตอ้งทนทุกขแ์ละวุน่วายใน
ใจตลอดเวลาเป็นสัปดาห์และเป็นแรมเดือน จนรู้สึกวา่ตนเองจะทนไม่ไหว หญิงสามคนนั้นท่ีบนัยนัได้
พบขณะท่ีนัง่ตากแดดคุยกนัอยู ่ ไดแ้นะน าใหบ้นัยนัรู้จกักบันกัเทศน์ของคณะแบพติสทค์นหน่ึง 
มิสเตอร์กิฟฟอร์ดมีความสนใจในตวัของบนัยนัมาก นกัเทศน์ผูน้ี้คงไม่นึกไม่ฝันดว้ยซ ้ าไปวา่บนัยนัจะ
เป็นผูสื้บมรดกการงานของพระเจา้แทน แต่บนัยนัก็ตกอยูใ่นหว้งแห่งความหมดหวงัอยูเ่ป็นเวลาหน่ึงปี 
ก่อนท่ีภาระบนหลงัของบนัยนัจะกล้ิงหลุดออกจากบ่า ณ โคนไมก้างเขน ในระหวา่งนั้นแมว้า่เป็นวาระ
ท่ีบนัยนัก าลงัทอ้แทใ้จก็จริง แต่มโนธรรมของท่านก็รู้สึกอ่อนไหวเก่ียวกบัความบาป ซ่ึงท่านรู้สึกวา่
ท่านไม่กลา้ท่ีจะผดิแมแ้ต่จะลกัของเล็กเท่าเขม็หมุด บนัยนัไม่กลา้ท าอะไรเลยแมแ้ต่นอ้ยในเม่ือ
สังเกตเห็นวา่นัน่เป็นการผิดแต่บนัยนัคิดเอาเองวา่ท่านถูกพระเจา้แช่งสาปเป็นคนชัว่ชา้เลวทรามซ่ึงรอด
พน้บาปไม่ได ้ท่านไม่เกิดมาก็จะดีกวา่ 
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แต่เยน็วนัหน่ึงขณะท่ีบนัยนัก าลงันัง่ผงิไฟอยูบ่นัยนัไดพ้บความสันติสุข พบความยนิดีในพระ
เยซูคริสต ์ ขณะท่ีก าลงัคิดถึงสภาพความทุกขย์ากเลวทรามของตนเองอยู ่ พระเจา้ทรงส าแดงความหมาย
ของพระธรรมฮีบรู 2:14,15 ใหบ้นัยนัเขา้ใจความหมายอยา่งชดัเจน บนัยนับอกวา่ “ถอ้ยค าเหล่านั้น
ไดม้าตกัเตือนและทบัถมลงในใจของขา้พเจา้อยา่งนอ้ยก็หน่ึงหรือสองคร้ัง และดูเหมือนขา้พเจา้เป็นลม
จนเกือบสลบแต่ก็ไม่ท าให้เสียใจหรือเดือดร้อนใจ แต่ท าใหเ้กิดความยนิดีและเกิดสันติสุขในใจ” ต่อมา
ภายหลงับนัยนับอกวา่ “เด๋ียวน้ีจิตใจของขา้พเจา้ไดพ้บความจริง คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีพระเจา้ทรงส าแดงให้
ขา้พเจา้เห็น แมค้วามจริงเร่ืองท่ีพระเยซูคริสตพ์ระบุตรพระเจา้ไดเ้สด็จลงมาก าเนิดเป็นมนุษย ์จนกระทัง่
การเสด็จกลบัมาสู่สวรรค ์ และเร่ืองการเสด็จกลบัของพระเยซูจะเสด็จมาพิพากษาโลกน้ี” บนัยนัไดรั้บ
ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ความรักท่ีบนัยนัมีต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ณ บดัน้ีดูเหมือน “ลุกโชติช่วงเป็นไฟ
อยูภ่ายในใจ” หลงัจากท่ีสนุกสนานร่ืนเริงอยูก่บัสันติสุข และการหยดุพกัผอ่นของจิตใจอยูเ่ป็นเวลา
หลายวนั บนัยนัก็เกิดความวุน่วายและต่อสู้เป็น “สงคราม” ข้ึนในจิตใจ เหมือนศึกกบั “อะพะลุโอน” ดงั
เร่ืองในหนงัสือปริศนาธรรม การล่อลวงใจใหข้ายพระเยซูโดยเห็นวา่ เร่ืองของพระเยซูเป็นเร่ือง
เหลวไหลไร้สาระ และบนัยนันึกเอาวา่ตวัเองไดย้อมพา่ยแพต่้อการจูงใหท้  าชัว่เช่นนั้น และนึกวา่พระ
เยซูทรงทอดทิ้งตวัท่านเสียแลว้ 

วนัหน่ึงบนัยนับอกวา่ “เด๋ียวน้ีเป็นเวลาสองปีแลว้ ซ่ึงไม่มีอะไรเหลืออยูส่ าหรับขา้พเจา้เลย 
นอกจากความแช่งสาปและคอยท่าจะถูกแช่งสาปอยูเ่สมอ” บนัยนัรู้สึกเอาเองวา่ตวัท่านไดท้  าผดิยิง่กวา่
ดาวดิ ยิง่กวา่ยดูาหรือเปโตร และบนัยนัรู้สึกเหมือนวา่ไดท้  าผดิต่อองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงันั้นบนั
ยนัรู้สึกหมดก าลงัใจและทอ้ใจมาก จนรู้สึกวา่เป็นการยากท่ีจะอธิษฐาน บนัยนัพดูต่อไปวา่ “แลว้ขา้พเจา้
จึงตกใจจนตวัสั่น จนบางทีรู้สึกวา่ทั้งสมองและร่างกายของขา้พเจา้สั่นสะเทือนไปหมด จนรู้สึกซวนเซ
และมึนงงคลา้ยกบัวา่จะถูกพระเจา้เสด็จมาพิพากษาโทษ เพราะไดท้  าบาปมากจนพระเจา้จะให้อภยัอีก
ไม่ได ้ ขา้พเจา้รู้สึกวา่มีอะไรมาจุกอยูท่ี่ล  าไส้จนทอ้งเกิดความร้อน ขา้พเจา้เกิดความกลวัจนสุดขีดจน
รู้สึกวา่กระดูดท่ีหนา้อกของขา้พเจา้จะระเบิดแยกออกจากกนั แต่ดว้ย “พระแสงดาบของพระเจา้” คือ
พระด ารัสของพระเจา้ ไดเ้ขา้ไปประหตัประหารและไล่ผซีาตานออกจากจิตใจจนไดช้ยัชนะ” แลว้
ซาตานก็หนีออกไปจากจิตใจของบนัยนั เหมือนดงัโยบ เปาโล มาดามเกโย ่ และคนอ่ืนๆอีก ซ่ึงบนัยนั
จะตอ้งถูกฝัดร่อนอยา่งรุนแรงเหมือนกนั แลว้พระวจนะของพระเจา้ตรัสแก่ขา้พเจา้วา่ “เราไดรั้กเจา้ดว้ย
ความรักท่ีไม่รู้จกัส้ินสุด” “พระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ไดช้ าระท่านใหส้ะอาด
จากบาปทั้งส้ิน” และ “พระคุณของเรามีพอส าหรับเจา้” ขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีแหละไดท้ าใหจิ้ตใจของ
บนัยนัพบสันติสุขท่ีสดช่ืนอีกวาระหน่ึง  
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บนัยนัถูกน าตวัใหห้ลุดออกมาจากความสงสัย ชนิดท่ีน่ากลวัและน่าทอ้ใจมาไดอ้ยา่งประหลาด 
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนในขณะท่ีบนัยนัก าลงัเดินทางลดัทุ่งนาแห่งหน่ึงไป ทนัใดนั้นมีถอ้ยค าประโยคหน่ึง
ผดุข้ึนในจิตใจของบนัยนัวา่ “ความชอบธรรมของเจา้อยูใ่นสวรรคแ์ลว้” ดว้ย “สายตา” แห่งความ
ศรัทธา ดูเหมือนบนัยนัไดเ้ห็นพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ เห็นความชอบธรรมขององคพ์ระเยซูคริสต ์
ประทบัอยู ่ ณ ขา้งพระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระเจา้ บนัยนับอกวา่ “บดัน้ีโซ่ตรวนไดห้ลุดออกจากขาของ
ขา้พเจา้หมดแลว้จริงๆ ขา้พเจา้หลุดพน้จากความทุกขร์ าคาญใจ และหลุดจากโซ่ตรวน การชกัจูงใจให้
ท าชัว่ก็บินหนีไปจากใจของขา้พเจา้ดว้ย เม่ือก่อนขา้พเจา้มีความทุกขห์นกัใจกลวัต่อขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์ แต่บดัน้ีหมดความหวาดกลวั และขา้พเจา้มีความปีติช่ืนชมยนิดีต่อพระวจนะของพระเจา้ เพราะ
ขา้พเจา้เห็นพระคุณและความรักของพระเจา้ เม่ือบนัยนัมาถึงบา้น บนัยนัพยายามคน้หาขอ้พระคมัภีร์
ท่ีวา่ “ความชอบธรรมของท่านมีในสวรรคแ์ลว้” แต่หาไม่พบดว้ยความผดิหวงั แต่ยงัดีท่ีไดพ้บพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ขอ้หน่ึงวา่ดงัน้ี ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนั “แต่ท่านทั้งหลายเป็นของพระองค ์ เพราะเช่ือ
ในพระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้รงตั้งใหป้ระกอบไปดว้ยปัญญา ความชอบธรรม การสรรไวเ้ฉพาะ 
และการไถ่โทษ ส าหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินทร์ 1:30) 

แต่ถึงกระนั้นบนัยนัยงัมีการสู้รบในใจพร้อมกบัการถูกทดลองนานาชนิด แต่ประสบการณ์แห่ง
การเป็นคริสเตียนท าใหบ้นัยนัชนะทุกส่ิงทุกอยา่ง บางคร้ังบนัยนัรู้สึกปลาบปล้ืมดว้ยพระคุณและฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้จนเหลือลน้ แทบจะทนไม่ไดเ้อาทีเดียว ดงันั้นบนัยนัจึงไดเ้ร่ิมเทศนาสั่งสอนในการ
ประชุมเล็กๆ และประชาชนพากนัรู้สึกในความบาปและพากนัร้องไหด้ว้ยความเสียใจ พระเจา้ทรง
พระราชทาน “ถอ้ยค าใหบ้นัยนั” ท่ีจะปลุกจิตใจของคนใหต่ื้นข้ึน และหลายคนไดก้ลบัใจเช่ือพึ่งพระเจา้
โดยค าเทศนาของบนัยนั ซ่ึงท าใหบ้นัยนัเองประหลาดใจ ท่ีพระองคท์รงใชท้่านใหท้ างานเช่นนั้นได ้ใน
ไม่ชา้บนัยนักลายเป็นนกัเทศน์ท่ีลือนาม แต่ค าพดูชนิดเขา้ใจง่ายๆของท่าน ก่อใหเ้กิดการขดัขวาง
มากมาย บนัยนัตอ้งถูกจ าคุกอยูสิ่บสองปี เพราะวา่ท่านจดัใหมี้การประชุมทางศาสนาแยกออกมาจาก
โบสถป์ระจ าประเทศองักฤษ และบนัยนัไดเ้ขียนหนงัสือท่ีข้ึนช่ือลือนามหลายเล่มขณะท่ีอยูใ่นตาราง  

บนัยนัมีหนงัสือพระคริสตธรรมคมัภีร์ และหนงัสือของฟ๊อกส์ “เร่ืองผูถู้กประหารชีวิตเพื่อพระ
เจา้” สองเล่มเท่านั้นในขณะท่ีบนัยนัเขียนเร่ือง “ปริศนาธรรม” ขณะท่ีก าลงัอยูใ่นเรือนจ า หลายคร้ังบนั
ยนัถูกปล่อยใหเ้ป็นอิสระ และบางทีบนัยนัไดใ้ชเ้วลาเหล่านั้นเทศนาพระกิตติคุณ หลงัจากท่ีปลดปล่อย
ออกจากเรือนจ าแลว้ บนัยนัท่องเท่ียวไปเทศนาในท่ีหลายแห่ง จนมีช่ือเสียงและใครๆตั้งฉายาใหใ้หม่วา่ 
“สังฆราชบนัยนั” กษตัริยช์าร์ลสทรงประหลาดพระทยัท่ี ดร. โอเก็นผูท้รงวฒิุไดไ้ปฟังค าเทศนาของ 
“ช่างบดักรี” แต่ ดร. โอเก็นกล่าววา่ “ขา้พเจา้ยนิดีจะแลกเอาฤทธ์ิอ านาจการเทศนาของช่างบดักรี กบั
ความรู้ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้มีอยู ่ มีคนหน่ึงชมเชยวา่บนัยนัเทศนาดีมาก แต่บนัยนับอกวา่ “คุณไม่ตอ้งบอก
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ผมๆก็ทราบแลว้ เพราะมารมนักระซิบใหผ้มทราบก่อนลงจาก “ธรรมาสน์” ดว้ยซ ้ าไป” บนัยนักลายเป็น
คนส าคญัขององักฤษ และมีคนไปเยีย่มท่ีฝังศพของเขาปีละหลายๆพนั บนัยนัเป็นไขต้ายเม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม ค.ศ. 1688  
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บทที ่6 ยอห์น เวสเล่ย์ 

ชีวติและค าสอนของยอห์น เวสเล่ย ์ ผูส้ถาปนาลทัธิเมธอดีสท ์ ดูเหมือนมีอิทธิพลเหนือชีวิต
จิตใจของคริสเตียนปัจจุบนัมากกวา่ใครๆนบัตั้งแต่สมยัอคัรสาวก ในหนงัสือบทน าของวนิยันิกายเมธอ
ดีสทก์ล่าวไวว้า่ “ลทัธิเมธอดีสทมี์จุดประสงคท่ี์จะเผยแพร่ความบริสุทธ์ิแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์” 
ลทัธิเป็นเสมือนเพลิงกองใหญ่ท่ีไหมลุ้กลามทัว่โลกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองร้อยปีมาแลว้ ซ่ึงน าคนเขา้
มาเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดในนิกายโปรเตสแตนท ์ เคล็ดลบัแห่งความส าเร็จก็คือ หลกัค าสอนเนน้ในเร่ือง
ความรอดพน้จากบาป และยิง่กวา่นั้นเก่ียวกบัประสบการณ์ลึกซ้ึงฝ่ายจิตวญิญาณของเวสเล่ย ์ และ
นกัเทศน์เมธอดีสทอ่ื์นๆสมยัแรกๆซ่ึงถูกเจิมดว้ยฤทธ์ิอ านาจพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จึงสามารถจูงใจ
ประชาชนใหส้ านึกผดิบาปในขณะท่ีฟังค าเทศนาสั่งสอนตกัเตือน คนฟังเทศนาโดยมากมกัตวัสั่น
สะทา้น หลายคนลม้ลงในท่ีประชุม ซ่ึงส านึกถึงความผดิบาปของตนตามถอ้ยค าเทศนาของท่าน 

ปู่ ทวด ทวด ปู่  และบิดาของเวสเล่ห์ลว้นแลว้เป็นนกัเทศน์ในโบสถแ์ห่งประเทศองักฤษทั้งส้ิน 
และเป็นโบสถท่ี์ยอห์น เวสเล่ยถู์กสถาปนาใหเ้ป็นศาสนาจารยด์ว้ย และยงัคงเป็นศาสนาจารยข์องโบสถ์
นั้นจนกระทัง่ถึงแก่กรรม คณะลทัธิเมธอดีส์ในประเทศองักฤษยงัแยกเป็นคริสตจกัรจนกระทัง่ ค.ศ. 
1791 สองปีหลงัจากท่ียอห์น เวสเล่ห์ถึงแก่กรรมแลว้ นางซูซนันา เวสเล่ยซ่ึ์งเป็นมารดาของยอห์นและ
ชาร์ลสเวสเล่ยเ์ป็นบุตรสาวของ ดร. แอนเนสเล่ยน์กัเทศน์เรืองนาม ปู่ และบิดาของนางเป็นนกัเทศน์
สอนพระกิตติคุณทั้งสองคน และนางเองก็เป็นคนเคร่งครัดและมีปฏิภาณสูงทางศาสนา ยอห์นเวสเล่ย์
เกิดท่ีเอฟ็เวธิ ต าบทลินคอลน์ไชร์ ประเทศองักฤษ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน ค.ศ. 1703 เป็นลูกคนท่ี 15 ใน
บรรดาลูกทั้งหมดสิบเกา้คน และสิบคนเท่านั้นท่ีรอดมาจนโตนอกนั้นตายตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก เม่ืออายหุก
ขวบเด็กชายยอห์นคนน้ีรอดจากถูกไฟลวกตายเม่ือไฟไหมบ้า้นของบิดา 

มารดาของยอห์น เวสเล่ยเ์ป็นคนระมดัระวงัการเล้ียงมาก และทุกคนเติบโตข้ึนมาใน “ความ
อุปถมัถ”์ ของพระเจา้ทั้งส้ิน และนอกจากนั้นยงัไดรั้บการศึกษาอยา่งดีเยีย่ม ยอห์นไดรั้บการศึกษาจาก
โรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงลอนดอน พออายไุดสิ้บเจ็ดปีจึงถูกส่งตวัเขา้วทิยาลยัไครสทเ์ชิร์ชในมหา
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วทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด ยอห์นเป็นนกัเรียนขยนัและไดค้ะแนนสูงเม่ืออายยุีสิ่บสามปียอห์นเรียนจบวชิา
วรรคคดีชั้นสูง และถูกเลือกเป็นหวัหนา้ชั้น แลว้ปีต่อมาก็ไดรั้บปริญญามหาบณัฑิตก่อนท่ีจะออกจาก
มหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด เวสเล่ยดู์เหมือนมีความคล่องแคล่วภาษาติน กรีก เฮบ็ราย ฝร่ังเศส และหลกั
ตรรกวทิยา และต่อมาก็เรียนภาษาเยอรมนัอีกดว้ย  

เวสเล่ยไ์ดเ้จริญรอยตามค าแนะน าท่ีเคร่งครัดศาสนาของบิดามารดาอยา่งดีจนกระทัง่อายสิุบปี 
ไม่เคยกระดา้งกระเด่ืองต่อบิดามารดาดว้ยประการใดๆ จึงถูกส่งตวัเขา้ไปอยูใ่นโรงเรียนเป็นเวลาหก
หรือเจด็ปี ระหวา่งน้ีการเขม้งวดกวดขนัทางระเบียบประเพณีภายนอกก็คลายความเคร่งเครียดลงไป 
และรู้สึกวา่ปล่อยปละละเลยต่อหนา้ท่ีศาสนาของตนเองเสีย และยงัท าผดิบาป ซ่ึงโลกภายนอกไม่ต าหนิ
ติเตียนแต่ตนเองรู้สึกวา่เป็นบาป อยา่งไรก็ดีเวสเล่ยย์งัคงอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และอธิษฐานทั้งเชา้ 
เยน็เสมอ ยอห์นบอกวา่ท่านกระท าส่ิงเหล่าน้ีเพื่อรอดพน้บาป ทั้งคิดวา่การไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถ์
และประพฤติดีกวา่คนอ่ืนก็จะช่วยตวัใหร้อด หลงัจากท่ีไปอยูใ่นมหาวทิยาลยัหา้ปีแลว้ ยอห์นก็ยงัท าส่ิง
ท่ีตนเองรู้วา่เป็นการบาปต่อพระเจา้อยูเ่สมอๆ แต่ขณะนั้นท่านก็อธิษฐาน อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
และไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถเ์สมอ 

เม่ืออายปุระมาณยีสิ่บสองปี หูตาจึงเปิดข้ึนเม่ือไดอ่้านหนงัสือของโธมาส อะเคมพีส และเร่ิม
เห็นวา่ศาสนาท่ีแทจ้ริงนั้นเร่ิมตน้จากจิตใจ มิใช่อาศยัการปฏิบติัภายนอกอยา่งเดียวเท่านั้น เวสเล่ยบ์อก
วา่ “ขา้พเจา้เคยโกรธอะเคพีสเพราะท่านเคร่งครัดเกินไป” แต่เวสเล่ห์ยงัพดูต่อไปอีกวา่ “ถึงกระนั้น
ขา้พเจา้ยงัไดรั้บก าลงัใจจากการอ่านหนงัสือของดะเคมพีสซ่ึงไม่เคยรับแต่ก่อน และในเวลาเดียวกนัก็ได้
พบเพื่อนท่ีเคร่งครัดทางศาสนาคนหน่ึง ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยพบเห็นคนเช่นน้ีมาก่อนเลย บดัน้ีขา้พเจา้เร่ิม
เปล่ียนการประพฤติและตั้งตน้ชีวติใหม่อยา่งจริงใจ” หนงัสือเล่มน้ีของด๊อกเตอร์เทลเล่อร์เร่ือง” การ
ด ารงชีวิตและการตายดว้ยความบริสุทธ์ิ” ไดท้  าใหเ้วสเล่ยมี์ชีวติบริสุทธ์ิลึกซ้ึง และชีวติของเวสเล่ยก์็
กลายเป็นชีวติท่ีเคร่งครัดอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต 

เพื่อนๆของเวสเล่ยก์็เร่งเร้าให้เวสเล่ยรั์บการสถาปนาเป็นศาสนาจารย ์ ต่อมาใน ค.ศ. 1725 
หลงัจากท่ีไดอ้ธิษฐานไตร่ตรองดูแลว้อยา่งมากมายและไดพ้ินิจพิจารณาดูอยา่งถ่ีถว้นแลว้ เวสเล่ยก์็
ยอมรับการสถาปนาเป็นศาสนาจารยโ์ดยสังฆราชพอตเตอ้ร์เม่ืออาย ุ22 ปี ใน ค.ศ. 1727 เวสเล่ยไ์ดอ่้าน
หนงัสือของมิสเตอร์ลอวเ์ร่ือง “คริสเตียนสมบูรณ์” และ “การถูกเรียกท่ีเร่งเร้า” หนงัสือเหล่าน้ีแหละได้
เป็นเคร่ืองจูงใจท าใหเ้วสเล่ยป์ลงใจถวายตวัต่อพระเจา้อยา่งเคร่งครัดขอ้เขียนของมิสเตอร์ลอวดู์เหมือน
จะมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเวสเล่ยม์ากกวา่หนงัสือใดๆทั้งส้ิน นอกจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ คลา้ยกบั
หนงัสือของอะควนีาสมีอิทธิพลต่อชีวติของซาวอนนาโรล่า บางทีอาจเป็นหนงัสือต่างๆของมิสเตอร์
ลอวน่ี์เองท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจเวสเล่ยม์ากกวา่เคร่ืองมือใดๆของมนุษยท่ี์เป็นเหตุจูงใจเวสเล่ยใ์หเ้ร่ิม
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สถาปนาลทัธิเมธอดีสท ์ ต่อมาอีกหลายปีเวสเล่ยเ์ขียนจดหมายไปยงัมิสเตอร์มอร์แกน อธิบายใหท้ราบ
ถึงการสถาปนาลทัธิเมธอดีสทข้ึ์นเป็นคร้ังแรกวา่ “ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1729 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีขา้พเจา้
เขา้มาพ านกัอยูใ่นมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด ลูกชายของท่าน นอ้งชายของขา้พเจา้และตวัขา้พเจา้ไดต้ก
ลงกนัวา่ เราจะใชเ้วลาสัปดาห์ละสามหรือส่ีคืนมาประชุมพบปะสังสรรคก์นั เม่ือเรามาพบกนัแลว้เราจะ
อ่านหนงัสือวรรคดีดว้ยกนัซ่ึงเราเคยอ่านก่อนตามล าพงั และในวนัอาทิตยเ์ราจะอ่านหนงัสือเก่ียวกบั
พระเจา้ในฤดูร้อนปีต่อมา มิสเตอร์ เอม็. มาบอกขา้พเจา้วา่ท่านไดไ้ปเยีย่มชายคนหน่ึงในเรือนจ าซ่ึงถูก
กล่าวหาวา่ฆ่าภรรยาตาย ในการสนทนากบันกัโทษซ่ึงอยูร่ะหวา่งความทุกขเ์ช่นนั้นท าใหค้นท่ีมีความ
ทุกขเ์กิดก าลงัใจดีข้ึนมาก ดงันั้นท่านจึงไปเยีย่มนกัโทษบ่อยๆ และในวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 1730 
นอ้งชายของขา้พเจา้และขา้พเจา้เดินไปกบัท่านท่ีป้อมคุมขงันกัโทษ เราไดร่้วมสนทนากบันกัโทษอยา่ง
ถึงอกถึงใจจนเป็นท่ีเกิดความปีติยนิดี ดงันั้นเราจึงตกลงกนัวา่เราจะไปเยีย่มนกัโทษอาทิตยล์ะหน่ึงหรือ
สองคร้ัง 

ต่อมาไม่ชา้เราก็ไปเยีย่มหญิงท่ีป่วยอนาถาคนหน่ึง ฉะนั้นในระยะต่อมาเราก็อาสาและตกลง
กบัศิษยาภิบาลของคริสตจกัรวา่เราจะช่วยออกเยีย่มคนเจบ็ป่วยในคริสตจกัร ซ่ึงศิษยาภิบาลก็ไม่ขดัขอ้ง 
ในการริเร่ิมปฏิบติังานดว้ยความถ่อมตวัเช่นนั้นเราจึงไดส้ถาปนาลทัธิเมธอดีสทข้ึ์น โดยวธีิน้ีหวัหนา้
ลทัธิก็ไดเ้ร่ิมท างานพระเจา้ ลทัธิเมธิดีสทไ์ดเ้ร่ิมและมีสมาชิกเพิ่มข้ึน และเม่ือมิสเตอร์ไวทฟี์ลดไ์ดเ้ขา้
ร่วมก็มีสมาชิก 15 คนแลว้ ในไม่ชา้คณะน้ีก็มีผูต้ ั้งฉายาใหว้า่ “สมาคมบริสุทธ์ิ” และในท่ีสุดก็เปล่ียนช่ือ
เป็น “เมธอดีสท”์ น่าประหลาดใจอยูมิ่ใช่นอ้ยท่ีพระเจา้ทรงน าสามคนเขา้ในคณะเล็กๆเช่นน้ี สองคน
เป็นนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกเขา้มาอยูใ่นคณะน้ี และอีกคนหน่ึงแต่งเพลงนมสัการคือยอห์น เวสเล่ย ์
ยอร์จ ไวท้ฟิ์ลด ์และชาร์ลส เวสเล่ย ์คณะน้ีไดมุ้่งท าการดีของตนอยูเ่ร่ือยๆ จน ค.ศ. 1735 คือเม่ือเวสเลย์
ไดอ้อกมาจากมหาวทิยาลยั  

ในค.ศ. 1735 ยอห์นและชาร์ลส เวสเล่ยไ์ดข้า้มไปอเมริกา โดยตั้งใจวา่จะไปเป็นมิชชนัรีแก่ชาว
อินเดียแดงท่ีสหรัฐอเมริกา ในเรือล าท่ีโดยสารไปนั้นมีมิชชนันารีชาวโมเรเวยีนเดินทางร่วมไปดว้ย ดว้ย
กิริยาอาการเคร่งครัดของมิชชนันารีพวกนั้นท าใหส้องพี่นอ้งเวสเล่ยเ์กิดความซาบซ้ึงตรึงใจ จึงท าให้
ยอห์นเร่ิมเรียกภาษาองักฤษเยอรมนัเพื่อจะสามารถสนทนากบัมิชชนันารีชาวเยอรมนัพวกนั้น ขณะท่ี
เดินทางคราวนั้นเกิดพายใุหญ่กลายทะเล ชาวองักฤษหลายคนร่องกรีดเอะอะโวยวาย และจิตใจของสอง
พี่นอ้งเวสเล่ยก์็วติกและไม่สบายใจเลย แต่ในเวลาเดียวกนัมิชชนันารีชาวโมเรเวยีนกลบัมีสติอารมณ์
สงบ แลว้ร่วมใจกนัอธิษฐานและสรรเสริญพระเจา้ดว้ยความยนิดีอยา่งน่าแปลกประหลาด ขณะท่ีอยู่
กลางทะเลสองพี่นอ้งมีโอกาสสนทนากบัคนท่ีรักพระเจา้พวกน้ีอยา่งสนิทสนม และเม่ือถึง
สหรัฐอเมริกาแลว้ เวสเล่ยส์องพี่นอ้งเร่ิมสงสัยการกลบัใจของตนเอง 
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เม่ืออยูรั่ฐยอร์เยยีในอเมริการเวสเล่ยดู์เหมือนไดท้ างานส าเร็จลงแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น สองพี่
นอ้งพยายามจะชกัจูงใหป้ระชาชนมีชีวติสูงข้ึนตามมาตรฐานของท่านเอง สองพี่นอ้งไดเ้ทศนาต่อสู้กบั
ความบาปชนิดท่ีมีกนัอยูอ่ยา่งแพร่หลายและเทศนาชนิดท่ีพดูกนัตรงๆ ทั้งน้ีจึงก่อให้เกิดการเกลียดชงั
และต่อสู้อยา่งมากมาย และสองพี่นอ้งรู้สึกวา่กลบัไปประเทศองักฤษดีกวา่ ชาร์ลสกลบัไปก่อนแลว้
ยอห์นตามไปภายหลงัท่านบอกวา่ “ขา้พเจา้ไดส้ลดัผงคลีดินออกจากเทา้ของขา้พเจา้แลว้ และไดอ้อกมา
จากรัฐยอร์เยยี หลงัจากท่ีไดเ้ทศนาพระกิตติคุณใหฟั้งแลว้ (ไม่ใช่เทศนาชนิดท่ีควรเทศนาแต่เทศนาตาม
แบบท่ีขา้พเจา้สามารถท าได)้ ถึงหน่ึงปีกบัเกา้เดือน”  

ขณะท่ีเดินทางกลบับา้นเวสเล่ยไ์ดบ้นัทึกเหตุการณ์ไวว้า่ดงัน้ี “ขา้พเจา้ไปอเมริกาเพื่อจะท าให้
ชาวอินเดียกลบัใจมาหาพระเจา้แต่ใครเล่าจะช่วยใหข้า้พเจา้กลบัใจใหม่” เวสเล่ยม์าถึงประเทศองักฤษ
เพียงวนัเดียว หลงัจากไวท้ฟิ์ลด์ไดเ้ดินทางไปอเมริกา ยอห์น เวสเล่ยไ์ดเ้ทศนาในประเทศองักฤษอีก
หลายแห่ง แต่วา่ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมีนอ้ย หรือไม่น่าเป็นท่ีพึงพอใจเลย และเกิดการต าหนิติเตียนมากกวา่
ไดรั้บพระพร ยอห์นใชเ้วลามากเพื่อสนทนากบัปีเตอร์ โบเล่อร์และชาวโมเรเวยีน ยอห์นตอ้งแปลกใจ
มากเม่ือคนพวกนั้นพิสูจน์ให้เห็นวา่ การกลบัใจมาถึงองคพ์ระเยซูคริสตต์ามท่ีกล่าวไวใ้นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์นั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทนัทีทนัใด เด๋ียวน้ียอห์นเร่ิมเห็นแลว้วา่คนหน่ึงคนใดไม่ไดรั้บ
ความรอดทีละขั้น แต่ไดรั้บความรอดในทนัทีทนัใดท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต ์ชาวเมธอดีสทไ์ดรั้บบทเรียน
เร่ืองการรับความรอดโดยทนัทีทนัใดจากชาวโมเรเวยีนและในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1738 ชาร์ลส เวล
เล่ยไ์ดพ้บความรอดพบความปีติยนิดีในพระคริสต ์โดยความเช่ือในพระเยซูอยา่งง่ายๆ 

เป็นเวลาถึงสิบปีก่อนท่ียอห์นไดรู้้สึกวา่ไดพ้บความรอดในพระคริสตแ์ลว้ ในคืนวนัหน่ึงท่าน
ไดไ้ปท่ีประชุมแห่งหน่ึงซ่ึงมีผูห้น่ึงก าลงัอ่านบทน าพระธรรมโรมของมาร์ติน ลูเธอร์ ในขณะเดียวกนั
ผูน้ าไดอ้ธิบายวา่ พระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงจิตใจของผูท่ี้เช่ือในพระคริสตอ์ยา่งไร ยอมถวายตวัต่อพระ
คริสตจ์ริงเพื่อรับความรอด ท่านก็แน่ใจวา่พระองคไ์ดรั้บเอาความผิดบาปของท่านไป และไดช่้วยท่าน
ใหร้อดพน้จากกฎแห่งความบาปและความตาย 

ในปีเดียวกนัท่ียอห์น เวสเล่ยไ์ดรั้บพระพรแห่งความรอดโดยเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านไดไ้ป
เยีย่มชาวโมเรเวยีนในประเทศเยอรมนั การไปเยีย่มชาวโมเรเวยีนคร้ังนั้นท าใหเ้วสเล่ยเ์กิดความแขง็แรง
และเขม้แขง็ในหลกัความศรัทธามาก เวสเล่ยก์ลบัประเทศองักฤษดว้ยความเร่งร้อนชนิดใหม่ท่ีเกิดข้ึน
ในใจ กลบัมาพร้อมดว้ยหลกัค าสอนท่ีวา่การเกิดใหม่ การกลบัใจใหม่ไดรั้บความรอดทนัทีทนัใดท่ีเช่ือ
พระคริสต ์ และการท่ีจะนบัเอาวา่เป็นผูช้อบธรรมและรับความรอดก็เพราะมีความเช่ือในองคพ์ระเยซู
คริสตเ์ท่านั้น บดัน้ีมีหลายคนไดก้ลบัใจมาเช่ือพึ่งพระเยซูในการประชุมทุกๆแห่งท่ีเวสเล่ยไ์ดอ้อกไป
เทศนาสั่งสอน 
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จากบนัทึกรายวนัของยอห์น เวสเล่ยป์ระจ า 15 ตุลาคม และ 3 ตุลาคม 1738 เวสเล่ยก์ระหาย
ประสบการณ์ลึกซ้ึงจากพระเจา้ ท่านไดบ้นัทึกไวว้า่ “ขา้พเจา้ไดข้อใหพ้ระเจา้ทรงท าใหพ้ระสัญญา
ทั้งหมดของพระองคส์ าเร็จในจิตวิญญาณของขา้พเจา้” ความกระหายของท่านดูเหมือนไดรั้บผลบา้งใน
วนัท่ีท่านไดร่้วมรับศีลมหาสนิทกบัไวทฟี์ลด ์ และนกัเทศน์ส าคญัคนอ่ืนท่ีกรุงลอนดอน เวสเล่ยเ์ขียนไว้
วา่ “วนัจนัทร์ท่ี 1 มกราคม 1739 มีพี่นอ้งในพระคริสต ์ 60 คนมาร่วมรับศีลมหาสนิท เม่ือตีสามขณะท่ี
เราก าลงัอธิษฐานร่วมกนั ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ไดม้าสวมทบัพวกเราอยา่งเหลือลน้จนหลายคนไดร้้อง
ออกมาดว้ยเสียงอนัดงั และเตม็ไปดว้ยความยนิดีและหลายคนไดล้ม้ลง ดว้ยความประหลาดใจท่ีพระเจา้
ส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระองค”์ และเม่ือรู้สึกฟ้ืนข้ึนมา ทุกคนร้องดว้ยเสียงดงัพร้อมกนัวา่ “โอพระเจา้
ขา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค ์ ขา้พเจา้ทั้งหลายรับวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ของขา้พเจา้
ทั้งหลาย” 

เวสเล่ยรั์บฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งเตม็ท่ีในวาระท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งบน เวส
เล่ยไ์ดรั้บการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิหลงัจากท่ีไดบ้งัเกิดใหม่ และไดรั้บฤทธ์ิพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และไดรั้บอ านาจอยา่งใหญ่หลวงจากพระเจา้ และคนเป็นอนัมากไดก้ลบัใจเสียใหม่ 

ในวาระน้ีคณะเมธอดีสทไ์ดมี้สมาชิกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโบสถใ์หญ่ประจ าประเทศองักฤษก็
เร่ิมปิดประตูไม่ยอมรับรองคณะเมธอดีสท ์ เม่ือนั้นไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ร่ิมเทศนาใหป้ระชาชนฝงูใหญ่กลางแจง้
ท่ีบริสตอล ไวท้ฟิ์ลดก์ลบัมาจากอเมริกาเม่ือ ค.ศ. 1739 และไดป้ระสานงานร่วมกบัเวสเล่ยส์องพี่นอ้ง 
หลงัจากท่ีท างานอยูใ่นบริสตอลไดส้ักหน่อย ไวท้ฟิ์ลดมี์ความประสงคจ์ะใหย้อห์น เวสเล่ยม์ารับงาน
แทนท่าน เพื่อท่านจะไดไ้ปท างานท่ีอ่ืน หลงัจากท่ีไดอ้ธิษฐานทูลขอพระเจา้ทรงน าในเร่ืองน้ี เวสเล่ยจึ์ง
ตกลงรับท า เวสเล่ยย์งัสงสัยวา่ สมควรจะเทศนาสั่งสอนกลางแจง้หรือไม่ แต่เม่ือไดเ้ห็นไวท้ฟิ์ลดเ์ทศนา
ใหป้ระชาชนเป็นจ านวนมากฟังท่ีกลางแจง้ท่ีบริสตอล เวสเล่ยจึ์งหมดความล าเอียง เวสเล่ยบ์อกวา่ 
“ตอนแรกๆขา้พเจา้รู้สึกตะขิดตะขวงใจเหลือเกินท่ีจะตอ้งไปเทศนาท่ีทุ่งนา แต่เม่ือไวท้ฟิ์ลดไ์ดแ้สดง
ตวัอยา่งใหข้า้พเจา้เห็นแลว้วา่กระท าเช่นนั้นไดผ้ลดีเหมือนกนั ขา้พเจา้จึงยอมเทศนาในสถานท่ีท่ีรู้สึกวา่
ขดัๆกบัระเบียบประเพณี และความนิยมของโบสถเ์ดิม” 

หลงัจากท่ีไดรู้้เห็นเป็นพยานยนืยนัวา่ ผลน่าอศัจรรยใ์จเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไวท้ฟิ์ลดไ์ดเ้ทศนา
กลางแจง้แลว้ เวสเล่ยจึ์งยอมเทศนากลางแจง้ดว้ย และในไม่ชา้เวสเล่ยก์็กลายเป็นนกัเทศน์กลางแจง้ท่ี
ข้ึนช่ือลือนามคนหน่ึงเหมือนกนั จนกระทัง่ถึงวนัท่ีเวสเล่ยถึ์งแก่กรรม เวสเล่ยท์  าอะไรก็ตามท่าน
ระมดัระวงัท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ แต่ในเวลาเดียวกนัก็ระมดัระวงัสนบัสนุนส่ิงท่ีเป็นของดี
ของงามเก่ียวกบัผลงานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ “อยา่ดบัพระวญิญาณ” เป็นส่ิงท่ีเตือนใจเวสเล่ยเ์สมอ
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วา่ และเป็นส่ิงท่ีเวสเล่ยพ์ยายามระมดัระวงัและส านึกอยูเ่สมอวา่ จะตอ้งท าตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงน าหนา้ทุกประการ 

เวสเล่ยเ์ทศนาอยูใ่นบริสตอลชัว่ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงมีคงมาฟังมากมายก่ายกอง บางคร้ังนบัได้
เป็นจ านวนหม่ืน ประชาชนส านึกถึงความผดิบาปของตน และประชาชนเป็นหมู่ๆไดห้นัหนา้กลบัมา
เช่ือถือพระเยซูคริสต ์ เป็นเวลาสามสัปดาห์หลงัจากท่ีไดรั้บศีลมหาสนิทในกรุงลอนดอน วนัหน่ึงขณะท่ี
เวสเล่ยก์  าลงัเทศนา “มีหญิงวยักลางคนคนหน่ึงแต่งตวัเรียบร้อย ร้องเอด็ตะโรข้ึนมาทนัทีทนัใดคลา้ยๆ
วา่จะตายข้ึนมาในบดัเด๋ียวนั้น และหญิงนั้นก็ร้องโหยหวนอยูเ่ป็นเวลานั้น” น่ีเป็นถอ้ยค าของเวสเล่ยเ์อง 
“หญิงนั้นแสดงวา่มีอะไรท่ิมแทงอยูใ่นจิตใจอยา่งปวดร้าว แต่ในท่ีสุดหญิงคนนั้นก็สามารถมีความช่ืน
ชมยนิดีในองคพ์ระคริสตไ์ด ้นางมีความยนิดีท่ีนางไดรั้บความรอดพน้บาป” 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1739 มีอีกรายหน่ึงท่ีส าแดงให้เห็นจริงจงัวา่มีคนไดส้ านึกถึงความผดิ
บาปของตนเองจริงๆ เวสเล่ยไ์ดอ้ธิบายถอ้ยต าตามพระธรรมกิจการบทท่ี 4 ถึงฤทธ์ิอ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เวสเล่ยบ์อกวา่ “เราไดร้้องทูลพระเจา้” ขอใหพ้ระองคย์ืนยนัพระวจนะของพระองคว์า่
เป็นความจริง ทนัทีทนัใดนั้นเองมีหญิงคนหน่ึงยนืข้ึนร้องเสียงดงั และร้องครวญครางคลา้ยๆจะส้ินใจ
ตายใหไ้ด ้ แต่เราก็ยงัอธิษฐานต่อไปจนกระทัง่หญิงคนนั้นไดส้ามารถสรรเสริญพระเจา้ท่ีนางไดพ้น้บาป
แลว้ หลงัจากนั้นไม่นาน มีอีกสองคนซ่ึงคนในละแวกนั้นรู้จกัสองคนนั้นดีวา่เป็นคนสัจธรรมและเป็น
คนดีต่อเพื่อนบา้นจริงๆ สองคนน้ีเกิดเจบ็ปวดในหวัใจและอดใจสู้ระงบัมิให้ร้องครวญครางเพื่อมิให้
อึกทึกครึกโครมแก่ใจของตนเอง ในท่ีสุดสองคนน้ีก็ไดพ้บสันติสุข นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์ส าคญัๆ
หลายอยา่ง ท่ีประชาชนส านึกถึงความผดิบาปของตนเองอยา่งรุนแรงในท่ีประชุมของยอห์น เวสเล่ย ์ มี
เหตุการณ์บ่อยๆท่ีผูค้นพากนัร้องเอะอะครวญครางในท่ีประชุม หรือไม่ก็ลม้ลงดูประหน่ึงวา่ตายแลว้ 
เพราะมีการสู้รบกนัในใจของคนนั้นๆ และไม่ตอ้งสงสัยเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึนเพราะฤทธ์ิอ านาจของ
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีส าแดงความบาปของเขาใหเ้ห็น ฉะนั้นเม่ือคนส านึกถึงความบาปวา่ใหญ่
หลวงสักเพียงใด และรู้วา่คนท่ีไม่กลบัใจใหม่จะตอ้งถึงซ่ึงความพินาศ เม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
ท างานในจิตใจของเขาเหล่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นการเกินก าลงัแห่งสมองของเขาจะควบคุมระบบประสาท
ใหอ้ยูใ่นอ านาจของตวัเองได ้ ฉะนั้นเขาจึงเป็นลมลม้ลง เหตุการณ์เช่นน้ีมีเกิดข้ึนบ่อยๆในท่ีประชุมของ
ยอห์น เวสเล่ย ์ซ่ึงท่านไดบ้นัทึกไว ้

ค าเทศนาชนิดเรียบๆฟังเขา้ในง่ายๆแต่ปราศจากความเกรงกลวัผูใ้ด ก่อใหเ้กิดการต่อสู้ขดัขวาง
มากมาย หลายคร้ังถูกประชาชนหอ้มลอ้มตวั และเกือบจะถูกคร่าชีวติก็หลายหน แต่ในท่ีประชุม “ฤทธ์ิ
อ านาจของพระเจา้เสด็จมาพร้อมกบัพระด ารัสของพระองค ์ ดงันั้นจึงไม่มีใครกลา้เยาะเยย้ขดัขวางหรือ
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กลา้เปิดปากต่อสู้” การเยาะเยย้ถาถาง และการราวเีบียดเบียนเกิดจากคนเหล่านั้นซ่ึงไม่เคยมาในท่ี
ประชุมหรือไม่เคยไดย้นิเวสเล่ยเ์ทศนาเลย 

ในกรุงลอนดอน เวสเล่ยไ์ดเ้ทศนาใหค้นฟังเป็นหม่ืน เหมือนกบัท่ีไวท้ฟิ์ลดแ์ละท่านไดก้ระท า
ท่ีบริสตอล และต่อมาภายหลงัท่านไดจ้ดัใหมี้การประชุมกลางแจง้ตลอดทัว่จกัรภพองักฤษ แมฝ้นหรือ
หิมะจะลงจดัเวสเล่ยก์็ยงัเทศนาอยูต่่อไป ยงัมีคนฟังเป็นจ านวนพนัๆ และบางคร้ังค าเทศนาของท่านยาว
ตั้งสองสามชัว่โมง เม่ือโบสถบ์า้นเดิมของท่านท่ีเอพ็เวธิปิดประตูไม่ตอ้งรับ เวสเล่ยจึ์งยนืข้ึนบนหลุดฝัง
ศพของบิดาซ่ึงฝังอยูใ่กลต้วัโบสถน์ั้น และเทศนานอกโบสถซ่ึ์งมีคนมาฟังกนัแน่นสนาม เวสเล่ยพ์ดูโดย
รู้สึกวา่มีอิสระและมีอ านาจจริงๆในเม่ือไดเ้ทศนากลางแจง้เช่นนั้น 

เม่ือเวสเล่ยรู้์สึกเหน่ือยและหมดแรงเน่ืองจากท าการมากเกินไป ท่านไดรั้บพลงัใหม่โดยการ
อธิษฐาน ในบนัทึกของเวสเล่ยค์ร้ังหน่ึงเม่ือท่านเหน็ดเหน่ือยมากวา่ดงัน้ี “พระเจา้จะรักษาโรคภยัไข้
ป่วยของมนุษยห์รือสัตวโ์ดยมีอุปกรณ์ หรือไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยก็ไดมิ้ใช่หรือ?”  ทนัใดนั้นความอ่อน
เพล้ียเม่ือยลา้ก็หายทนัทีเป็นปลิดทิ้ง การปวดศีรษะก็หยดุทนัที (บนัทึก 24 มีนาคม ค.ศ. 1740) 

เวสเล่ยเ์ป็นผูว้ิง่เตน้รวบรวมจดัตั้งหมู่คณะ และเป็นผูท่ี้มีระเบียบวนิยัเคร่งครัด เวสเล่ยข์บัคน
คนท่ีไม่เอาจริงเอาจงัและคนเหลวไหลท าเล่นๆ ตลกคะนองออกจากคณะเมธอดีสท ์ เวสเล่ยไ์ดข้บัไล่
พวกเหลวไหลออกจากคณะเป็นจ านวนสิบๆ เวสเล่ยเ์นน้ใหรู้้จกัแต่งกายมชัฌิมาพอประมาณ และสอน
ใหล้ะเวน้จากส่ิงสนุกสนานของโลกและมีชีวติอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิเป็นประจ าวนั เป็นความประสงคข์อง
เวสเล่ยท่ี์จะใหใ้ครเป็นสมาชิดของเมธอดีสทเ์ลย นอกจากผูท่ี้มีชีวติตบแต่งดว้ยความบริสุทธ์ิเก่ียวกบั
คณะในเมืองเอพ็เวธิ เวส์เล่ยบ์นัทึกไวด้งัน้ี “คณะของเราก็ไม่ใหญ่โตอะไรเลยในเมืองน้ี แต่พระเจา้ทรง
กระท างานของพระองคท์ัว่ไปในเมืองน้ี การไม่รักษาวนัซะบะโตและการเมาสุราจะไม่เห็นเลยตามถนน 
การด่า การสบถ จะไดย้นิสักคร้ังนานๆ 

ทั้งยอห์นและชาร์ลส เวสเล่ย ์ พร้อมกบันกัเทศน์ของสักทธิเมธิดีสทล์ว้นเป็นผูย้ดึมัน่ และ
เผยแพร่การช าระใหบ้ริสุทธ์ิโดยความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ เวสเล่ยบ์อกวา่ “เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ 
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่บุคคลผูใ้ดท่ีไร้ความบริสุทธ์ิจะไม่เห็นพระเจา้ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมติดตามความบริสุทธ์ิ 
และพยายามชกัชวนคนทุกคนท่ีขา้พเจา้ติดต่อสนิทสนมดว้ย ใหด้ าเนินตามความบริสุทธ์ิเหมือนกนั สิบ
ปีต่อมาพระเจา้ทรงประทานให้ขา้พเจา้เห็นชดัเจน และกระจ่างมากข้ึนกวา่เดิม ถึงวธีิท่ีจะไดค้วาม
บริสุทธ์ินั้นมาอยา่งไร คือไดม้าโดยความเช่ือในองคพ์ระบุตรของพระเจา้ และทนัทีทนัใดท่ีขา้พเจา้
ประกาศแก่ทุกคนวา่ “เรารอดพน้จากความบาปและเราถูกสร้างใหเ้ป็นคนบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ” ขอ้น้ี
แหละขา้พเจา้ยนืยนัทั้งส่วนตวั ทั้งในท่ีสาธารณะ และในส่ิงท่ีขา้พเจา้ตีพิมพโ์ฆษณา และพระเจา้ก็ทรง
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ยนืยนัวา่ขอ้น้ีเป็นความจริงโดยใหค้นอ่ืนๆเป็นจ านวนร้อยจ านวนพนัเป็นพยานยนืยนัวา่ท่ีอา้งนั้นเป็น
ความจริง  

ในบนัทึกประจ าวนั 28 กนัยายน 1762 เวสเล่ยบ์อกวา่ “หลายปีมาแลว้นอ้งชายของขา้พเจา้พดู
กลัป์ขา้พเจา้บ่อยๆวา่ “วนัเพญ็เทศเตของท่านยงัไม่มาถึงอยา่งครบบริบูรณ์ แต่ขา้พเจา้ไม่สงสัยเลยวา่
วาระนั้นจะไม่มาถึง และเม่ือถึงวาระนั้นท่านจะไดย้นิวา่คนไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิเท่ากบัคนกลบัใจ
เสียใหม่เด๋ียวน้ี” ผูอ่้านท่ีปราศจากใจล าเอียงคงจะสังเกตไดว้า่เหตุการณ์ท่ีวา่นั้นไดบ้งัเกิดเป็นความจริง
ข้ึนแลว้อยา่งเตม็ท่ีและเราเป็นพยานไดว้า่คนหลายคนในกรุงลอนดอนไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิจาก
พระเจา้แลว้ และมีคนอ่ืนๆอีกทัว่ราชอาณาจกัรองักฤษ และเมืองดบัลิน และท่ีเมืองอ่ืนๆในไอร์แลนด์
ไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิเท่าๆกบัคนท่ีไดก้ลบัใจเสียใหม่ ไม่วา่จะมีคนกลบัใจเสียใหม่มากกวา่ยีสิ่บปีท่ี
ล่วงมาแลว้ 

“วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1733 ขา้พเจา้ไดเ้ทศนาเร่ืองพิธีสุนดัของดวงใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้
สอนถึงความรอดพน้จากบาปทุกชนิด และใหมี้ใจรักพระเจา้โดยมิไดแ้บ่งแยกจิตใจไปไวส้ าหรับส่ิงอ่ืน
ใดอีก ในปีเดียวกนันั้นท่ีขา้พเจา้ไดพ้ิมพเ์ป็นคร้ังแรกถึงเร่ืองความบริสุทธ์ิและการถวายชีวติจิตใจ
ทั้งหมดต่อพระเจา้ 

“ใน ค.ศ. 1735 ขา้พเจา้ไดเ้ทศนาอ าลา ณ เมืองเอพ็เวธิ และการพดูคร้ังสุดทา้ยนั้นขา้พเจา้ก็ยงั
เนน้อยา่งแจ่มแจง้อีกคร้ังหน่ึงวา่ มนุษยค์วรมีความปรารถนาอนัเดียว และมีความรักอยา่งเดียว และ
แสวงหาจุดประสงคอ์ยา่งเดียว ดว้ยกิริยาวาจาและความประพฤติตลอดชีวติของเรา”  

“ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1738 ขา้พเจา้ไดแ้สดงความปรารถนาของขา้พเจา้ไวเ้ป็นถอ้ยค าเหล่าน้ี” 
พระองคเ์จา้ขา้ ขออยา่ให้มีส่ิงใดในดวงวญิญาณของขา้พเจา้ เวน้แต่ความรักบริสุทธ์ิของ

พระองคเ์ท่านั้น 
ขอใหค้วามรักของพระองคท์รงโอบอุม้ขา้พเจา้ไวจ้นหมดส้ิน ขอพระองคท์รงเป็นความยนิดี 

ทรัพยแ์ละเกียรติของขา้พเจา้ 
ขอใหท้อดทิ้งทุกส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิออกจากจิตใจของขา้พเจา้ใหก้ารกระท า ค  าพดู และความคิด

ทุกอยา่งเป็นไปโดยความรักเท่านั้น 
“ขา้พเจา้ยงัเช่ือวา่ พระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงซ้ือส่ิงเหล่าน้ีส าหรับขา้พเจา้ ดว้ยพระโลหิต

ประเสริฐของพระองค”์ 
เวสเล่ยเ์กือบจะเป็นบุคคลท่ีท่องเท่ียวไปๆมาๆเพื่อเทศนาสั่งสอน “ทั้งโลกคือดินแดนท่ีขา้พเจา้

จะตอ้งท างานเพื่อพระเจา้” น่ีเป็นภาษิตของเวสเล่ย ์ใน ค.ศ. 1774 เวสเล่ยเ์ขียนไวว้า่ ท่านเดินทางไม่นอ้ย
กวา่ปีละ 6,300 กิโลเมตร เป็นเวลาหลายปีท่ีเวสเล่ยเ์ดินทางไกลปีละ 11,000 กิโลเมตร และตลอดการ
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เดินทางนั้นเวสเล่ยไ์ดเ้ทศนาทั้งหมดไม่ต ่ากวา่ปีละ 5,000 คร้ัง เวสเล่ยเ์ดินทางไปๆมาๆเหมือนกบั
นกัเทศน์ธุดงคเ์ดินทางสอนเร่ือยๆไป เวสเล่ยต่ื์นแต่เชา้ตรู่ก่อนสวา่งคือตีส่ี และเทศนาเวลาหา้นาฬิกาทุก
วนั 

ในปี ค.ศ. 1789 สายตาและเร่ียวแรงของเวสเล่ยก์็ชกัจะหมดก าลงัไป และรู้สึกวา่เด๋ียวน้ี 
“กลายเป็นคนชรา” เสียแลว้ แต่ก็ยงัเทศนาต่อไป เขียนขอ้เทศนาและค าสั่งสอนต่อไป จนกระทัง่อีกไม่ก่ี
วนัจะถึงแก่กรรม โดยการส าแดงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ เวสเล่ยไ์ดส้ิ้นชีวติอยา่งผูมี้ชยัชนะ เม่ือวนัท่ี 2 
มีนาคม ค.ศ.1791 และค าพยานคร้ังสุดทา้ยคือ “ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือพระเจา้สถิตอยูก่บัเรา” 
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บทที ่7 ยอร์จ ไว้ท์ฟีลด์ 

ยอร์จ ไวท้ฟี์ลด ์ เป็นเสมือนช่ือของเจา้ชายแห่งการเทศนากลางแจง้ กล่าวคือเป็นผูท่ี้มีเกียรติสูง
ในการน าวิญญาณมาถึงพระเจา้ บางทีอาจไม่มีใครท่ีจะไดข้องประทานจากพระเจา้โดยมีเสียงหา้ว
กงัวาน ประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจเหมาะสมกบัการเทศนากลางแจง้ไดที้เท่าไวท้ฟี์ลด ์ หรือไม่มีนกัเทศน์
คนใดท่ีไดเ้ทศนากลางแจง้ใหค้นฟังไดม้ากๆเช่นเดียวกบัไวท้ฟี์ลด ์มีผูป้ระมาณไวว้า่ ไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาให้
คนฟังหน่ึงแสนคนท่ีเมืองแคมบสัแลงในประเทศสก๊อตแลนด ์ และมีคนยอมรับเช่ือถือพระเยซูคริสต์
หน่ึงหม่ืนคนซ่ึงเป็นผลค าเทศนาของไวท้ฟี์ลดแ์มว้า่ไวท้ฟี์ลดจ์ะมีร่างกายบอบบางและปอดอ่อนแอ แต่
ดูเหมือนพระเจา้ทรงพระราชทานก าลงัเป็นพิเศษนอกเหนือจากพลงักายตามปกติ เพื่อใหไ้วท้ฟี์ลดไ์ดท้  า
การเทศนากลางแจง้ในเม่ือประตูของโบสถปิ์ดไม่ตอ้นรับท่าน เบน็ยามิน แฟร้งกล้ินอา้งวา่ ไดเ้คย
ทดลองเสียงของไวท้ฟี์ลดว์า่จะดงัระยะไกลสักเท่าไร แฟร้งกล้ินบอกวา่สามารถไดย้นิเสียงของไวท้์
ฟีลดไ์ดอ้ยา่งชดัเจนในระยะประมาณ 2 กิโลเมตร 

ปู่ ของไวท้ฟี์ลดเ์ป็นนกัเทศน์ประจ าโบสถแ์ห่งประเทศองักฤษ แต่บิดาของไวท้ฟี์ลดเ์ป็นพอ่
คา้ขายเหลา้ และเป็นผูจ้ดัการโรงแรมแห่งหน่ึง ยอร์จเกิดเม่ือค.ศ. 1714 และเป็นลูกชายคนเล็กท่ีสุดของ
ครอบครัวซ่ึงมีลูกเจด็คน ชายหกหญิงหน่ึง บิดาของไวท้ฟี์ลดถึ์งแก่กรรมขณะท่ีไวท้ฟี์ลดย์งัเป็นทารกใน
เบาะ และมารดาของไวทฟี์ลดก์็เหมือนกบัมารดาของมูด้ีท่ีเป็นม่ายยากจนแร้นแคน้ และตอ้งปล ้าสู้ใน
การเล้ียงลูกอยูต่ามล าพงั เม่ืออายไุวท้ฟี์ลดไ์ดส่ี้ขวบก็เกิดเป็นโรคหดั และเน่ืองจากขาดการดูแล ตาขา้ง
หน่ึงของไวท้ฟี์ลดจึ์งเฉ แต่ก็ไม่ท าใหใ้บหนา้เสียโฉมท่ีเดียว  

เม่ือรุ่นหนุ่มชีวติของไวท้ฟี์ลดแ์ปดเป้ือนกนัการมุสา คดโกง พดูหยาบ ลกัเล็กขโมยนอ้ย และ
บาปชนิดอ่ืนๆอีกของเด็กวยัหนุ่ม และลกัษณะเช่นน้ีไวท้ฟี์ลดเ์หมือนกบัเซ็นทอ์อกสัตีน บางคร้ังเขา
ตะโกนท าเสียงดงั ๆ ในหอประชุมแลว้ก็วิง่หนี วนัหน่ึงสมาชิกของหอประชุมถามท่านวา่ มีความ
ประสงคจ์ะมีอาชีพอะไรในอนาคต ท่านตอบวา่ “นกัเทศน์แต่จะไม่เล่าเร่ืองเช่นกบันกัเทศน์ชราของเรา” 
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ภายหลงันกัเทศน์อาวุโสคนนั้นมีความยนิดีท่ีไดย้นิไวท้ฟี์ลดย์กอุทาหรณ์ชนิดท่ีจูงใจคนฟังมากยิง่กวา่
ตนเสียอีก 

ไวท้ฟี์ลดเ์ป็นเด็กเปรียวดุร้าย และไม่เคยมีใครสามารถหน่วยเหน่ียวหา้มปรามได ้ มารดาของ
ไวท้ฟี์ลดพ์ยายามกีดกนัไม่ใหไ้วท้ฟี์ลดม์ายุง่ยา่มในกิจการคา้เลย แต่ไวท้ฟี์ลดก์็ด้ือดึงบางคร้ังเขา้มา
จดัการขายสุรา แลว้เอาเงินท่ีขายไดน้ั้นเขา้กระเป๋าตนเองหมดส้ิน ไวท้ฟี์ลดบ์อกวา่ “จะนบัความบาป
ของขา้พเจา้สมยัเม่ือยงัหนุ่มๆอยูแ่ลว้ก็นบัไม่ถว้น เพราะมนัช่างมากเหลือเกิน” ไวท้ฟี์ลดมี์ความคิดดี
หลายประการและมีนโนธรรมสูง เช่นเขาไม่ยอมใชเ้งินท่ีขโมยมาจากคุณแม่ของเขาทั้งหมด แต่เขาจะ
แบ่งเงินนั้นใหแ้ก่คนยากจนบา้ง และหนงัสือต่างๆท่ีไวท้ฟี์ลดข์โมยมาจากคนอ่ืนนั้นเป็นหนงัสือ
เก่ียวกบัการนมสัการพระเจา้เท่าๆกบัหนงัสือประโลมโลก และภายหลงัเม่ือกลบัใจใหม่แลว้ก็น าไปคืน
เจา้ของถึงส่ีเท่า ไวท้ฟี์ลดเ์ป็นคนมีอารมณ์ร้อน มีบางคร้ังท่ีบางคนรักสนุกในการชอบแหยใ่หไ้วท้ฟี์ลด์
เกิดโทสะ ไวท้ฟี์ลด ์ จะกลบัไปหอ้งของเขาคุกเข่าลงอธิษฐานดว้ยน ้าตา และใหค้  าเพลงสุดดีบทท่ี 118 
เป็นบทภาวนา เขามีความรู้และคุน้เคยกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งดี แมว้า่ไวท้ฟี์ลด์ชอบมีนิสัยหม่ิน
ประมาทเยาะเยย้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และบางคร้ังร าพึงวา่ตนเองอยากเป็นนกัเทศน์ โดยลอ้เลียนท่าทางของ
นกัเทศน์ในการเทศนาอยา่งท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ๆไปในสมยันั้น 

มารดาของไวท้ฟี์ลด์ไดถ้วายบุตรตั้งแต่ยงัเป็นทารกท่ีเซ็นทเ์มร่ีในเมืองเกลาเซสเตอ้ร์ และเม่ือ
อาย ุ 21 ปีไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ทศนาเป็นคร้ังแรกในฐานะเป็นมคันายกของโบสถ ์ เม่ือไวท้ฟี์ลดอ์ายสิุบขวบ
มารดาของท่านไดส้มรสเป็นคร้ังท่ีสอง แต่การแต่งงานคร้ังนั้นมิไดท้  าใหฐ้านะการเงินของครอบครัวดี
ข้ึนเลย ความทรงจ าของไวท้ฟี์ลดดี์มาก ยงัจ าไดเ้ม่ือสมยัหนุ่มๆ ท่านไดรั้บรางวลัในการละครสมคัรเล่น
ในโรงเรียนเซ็นทเ์มร่ี ไวท้ฟี์ลด์ชอบแสดงละครมาก พออายไุดสิ้บหา้ปีก็ตอ้งออกจากโรงเรียนมาช่วยแม่
ท างานท่ีโรงแรมแบลล ์ ในตอนค ่าๆไวท้ฟี์ลดช์อบอ่านพระคมัภีร์และมกัแต่งค าเทศนาบางเร่ืองดว้ยใน
ท่ีสุดพี่ชายก็เขา้มาจดัการธุรกิจของโรงแรม และยอร์จไวท้ฟี์ลดก์็ไม่สามารถ “ลงรอย” กบัพี่สะใภไ้ด ้
ดงันั้นจึงออกจากโรงเแรมแบลลไ์ปอยูก่บัพี่ชายอีกคนหน่ึงท่ีบริสตอล ณ ท่ีน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีไวท้ฟี์ลดไ์ด้
รู้สึกฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ซ่ึงทรงท างานในจิตใจของท่าน ไวท้ฟี์ลดเ์กิดความหิวกระหายอยากไดส่ิ้งท่ี
เก่ียวกบัพระเจา้ หลงัจากนั้นสองเดือนท่านกลบัไปบา้นเดิม และความรู้สึกหิวกระหายเก่ียวกบัพระเจา้ก็
แหง้หายไป ไวท้ฟี์ลดย์งัหางานท าไม่ได ้อยูม่าวนัหน่ึง ไวท้ฟี์ลดพ์ดูกบัพี่สาวของท่านวา่ “พี่ พระเจา้ทรง
มีพระประสงคใ์หฉ้นัท างานใหญ่ซ่ึงฉนัเองยงัไม่ทราบวา่เป็นงานอะไร” มารดาของไวท้ฟี์ลดเ์องก็ดู
เหมือนรู้สึกสังหรณ์ใจอยูเ่หมือนกนัถึงความใหญ่ยิง่ของลูกชาย 

หลงัจากท่ีไม่มีงานท าชัว่ระยะหน่ึง ไวท้ฟี์ลดก์็พบหนทางท่ีจะช่วยตวัเองได ้ กล่าวคือเป็น
นกัเรียนท างานในมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดโดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน ไวท้ฟิ์ลดเ์ขา้เรียนต่อในโรงเรยน
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เตรียมอุดมเพื่อเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด และถูกเพื่อนชัว่ชกัน าใหเ้ลิกเช่ือถือพระเจา้ แต่
เพื่อนชัว่ก็ชกัน าอยูไ่ดไ้ม่นานนกั ไวท้ฟี์ลดก์็กลบัใจมาเช่ือถือพระเจา้ตามเดิม และไดรั้บศีลมหาสนิท
เม่ืออายคุรบสอบเจด็ปี ความฝันเร่ืองพระเจา้และอ านาจตรึงใจอยา่งใหญ่หลวงท่ีท่านครุ่นคิดอยูเ่สมอวา่ 
จะเป็นนกัเทศน์ประกาศพระกิตติคุณคนส าคญัพี่ชายของท่านคนหน่ึงไดพ้ดูกบัไวท้ฟี์ลดต์รงๆ ถึงการ
เปล่ียนแปลงโดยรวดเร็วของท่านวา่ เปล่ียนจากนกับุญเป็นคนบาปและเปล่ียนจากคนบาปเป็นนกับุญ 
เร็วเกินไปนกั 

ในค.ศ. 1732 เม่ือไวท้ฟี์ลดอ์ายไุด ้ 18 ปี ท่านไดเ้ป็นนิสิตมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด และท่ี
มหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดน้ีแหละ ท่านไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของคณะ “เมธอดีสท”์ ซ่ึงมีสมาชิกสิบหา้คน 
ไวท้ฟี์ลดไ์ดย้มืหนงัสือเล่มหน่ึงจากชาร์ลส เวเล่ย ์ หนงัสือเล่มนั้นช่ือ “ชีวติของพระเจา้ในวญิญาณของ
มนุษย”์ และหนงัสือเล่มน้ีแหละท่ีเปิดดวงใจของไวท้ฟี์ลดเ์ห็นวา่ การปฏิบติัภายนอกและพิธีศาสนาแต่
เปลือกนอกเท่านั้น ไม่สามารถช่วยวญิญาณของมนุษยไ์ดเ้ลย เม่ือไวท้ฟี์ลดอ่์านถึงตอนหน่ึงวา่ “ศาสนา
ท่ีแทจ้ริงนั้น คือวิญญาณของผูน้ั้นไดมี้การสัมพนัธ์กบัพระวญิญาณของพระเจา้หรือองคพ์ระคริสตไ์ด้
ประทบัอยูภ่ายในตวัเรา” ขอ้ความในหนงัสือตอนน้ี เป็นเสมือนแสงสวา่งแห่งชีวติไดท้อแสงเขา้มาใน
ดวงจิตของไวท้ฟี์ลด์ และจากวาระนั้นเป็นตน้มา ไวท้ฟี์ลดก์็รู้ตวัวา่จะตอ้งถูกเปล่ียนเป็นคนใหม่ ไวท้์
ฟีลด ์“ไดบ้งัเกิดใหม่” ก่อนเวสเล่ยแ์ละเพื่อน ๆ เป็นเวลานาน ไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ขียนจดหมายไปบอกเพื่อนๆ
ท่ีคุน้เคย ใหท้ราบถึงการกลบัใจใหม่ และเพื่อนกลบัหาวา่ไวท้ฟี์ลดมี์สติวปิลาสเสียแลว้ ไวท้ฟี์ลดถู์กข่ม
หงพร้อมกบัคนอ่ืนใน “สมาคมบริสุทธ์ิ” หรือ “คณะเมธอดีสท”์ ความอปัยศอดสูและการตอ้งถูกเยาะ
เยย้ ขณะท่ีอยูใ่นมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด เป็นการเตรียมชีวติใหไ้วท้ฟี์ลดค์อยตอ้นรับการราวี
เบียดเบียนในชีวิตขา้งหนา้ ซ่ึงมีมากกวา่ท่ีอยูใ่นมหาวทิยาลยั 

เน่ืองจากคณะของเวสเล่ยย์งัไม่เขา้ใจเร่ืองการบงัเกิดใหม่จึงท าใหไ้วท้ฟี์ลดผ์ละสายตาไปจาก
พระเยซูชัว่คราว แลว้เร่ิมปฏิบติักิจศาสนานอกกาย เพื่อใหไ้ดรั้บความรอดพน้อีกวาระหน่ึง ไวท้ฟี์ลด์
ตอ้งผา่นการทดลองใจและการพิสูจน์หลายอยา่ง และบางคร้ังตอ้งใชเ้วลาตลอดวนัตลอดคืนเพื่อ
อธิษฐานและอดอาหาร เพื่อ “ขบัไล่” ความจองหองและความคิดชัว่ ซ่ึงมีคบัคัง่อยูใ่นใจใหห้มดไป ไวท้์
ฟีลดบ์อกวา่ “ขา้พเจา้ไม่เคยหยดุพกัปล ้าสู้กบัพระเจา้จนกวา่ไดรั้บชยัชนะ” ก่อนท่ีจะไดช้ยัชนะมาโดย
ความเช่ือในองคพ์ระคริสตไ์วท้ฟี์ลดต์อ้งขวนขวายหาชยัชนะดว้ยการอดอาหารอยา่งหนกัและกินอาหาร
ชนิดเลวๆ และแต่งกายดว้ยเส้ือผา้หยาบ และลงมือทรมานตวัเองอยา่งเคร่งครัดเพื่อลา้งความผดิของ
ตนเอง คืนหน่ึงไวท้ฟิ์ลด์อธิษฐานอยูท่ี่โคนตน้ไม ้ในคืนวนัท่ีมีอากาศหนาวจดั บางคร้ังท่านรับประทาน
น ้าชาเปล่าๆกบักินขนมปังเลวๆ ในท่ีสุดการทรมานตนเองเพื่อลา้งบาปเช่นนั้น ท าให้ร่างกายทรุดโทรม
ลงมาก จนไม่สามารถคลานข้ึนบนัไดชั้นบนได ้ เวสเล่ยท์ ั้งสองพี่นอ้งไม่สามารถช่วยท่านได ้ แต่เจ็ด
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สัปดาห์หลงัจากท่ีไวท้ฟี์ลด์มุ่งหาธรรมะ ตาจิตภายในของไวท้ฟี์ลดจึ์งถูกน ากลบัมาสู่องคพ์ระเยซูคริสต์
อีกคร้ังหน่ึง “ในท่ีสุดความสันติสุขและความยนิดี ก็เกิดข้ึนในใจของไวท้ฟี์ลด์อีกคร้ังหน่ึง ไวท้ฟี์ลดบ์
อกวา่ “ความสุขเช่นนั้นเป็นความสุขท่ีอธิบายไม่ถูกและไม่สามารถพดูเป็นค าพดูได ้ เพราะเป็นความ
ยนิดีท่ีเตม็ลน้อยูใ่นจิตใจ ในเม่ือความหนกัใจเร่ืองความบาปท่ีทบัถมอยูใ่นใจ ยกออกไปหมดส้ินแลว้ 
ทั้งไดรั้บความรักท่ีอภยับาปจากพระเจา้ และบงัเกิดความเช่ืออยา่งแน่ใจ พลุ่งข้ึนในดวงจิตท่ีเศร้าสลด
ของขา้พเจา้” ดูเหมือนต่อมาไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ขา้ในเร่ืองเก่ียวกบัความรอด ซ่ึงไดม้าโดยอาศยัความเช่ือยิง่
ชดัเจนข้ึน และในไม่ชา้ไวท้ฟี์ลดก์็สามารถชกัจูงเพื่อนๆใหบ้งัเกิดใหม่  

ถึงตอนน้ี ไวท้ฟี์ลด์เร่ิมอ่านพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความช่ืนชมยนิดีจริง ทั้งออกไปเยีย่ม
เยยีนคนเจบ็ป่วย และไดก้ระท ากิจอีกหลายอยา่งเพื่อพระเยซูคริสต ์ ต่อมาไม่ชา้บรรดาเพื่อนๆก็เตือนให้
ไวท้ฟี์ลดรั์บการสถาปนาเป็นศาสนาจารย ์ความถ่อมตวัซ่ึงไวท้ฟี์ลดมี์มากเหลือเกิน จึงปฏิเสธไม่ยอมรับ
การสถาปนาเป็นศาสนาจารย ์ แต่ในท่ีสุดไวท้ฟิ์ลดไ์ดย้อมรับการสถานปนา ท่านไดถ้วายตวัทั้งหมดแก่
พระเจา้ และไดรั้บการเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงใหท้่านเป็นคนงานท่ีมีฤทธ์ิอ านาจในการท างาน
ของพระเจา้  

ไวท้ฟี์ลดไ์ดรั้บการสถาปนาเป็นศาสนาจารยเ์ม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน ค.ศ. 1736 เม่ืออายยุีสิ่บเอด็ปี 
โดยดร. เบน็สันผูเ้ป็นสังฆราชแห่งเมืองเกลาเซสเตอ้ร์ ไวท้ฟี์ลดไ์ดบ้นัทึกเหตุการณ์ไวด้งัน้ี  

“ก่อนท่ีจะถึงก าหนดเวลาเจิมเป็นศาสนาจารยส์ามวนัท่านสังฆราชไดม้าเมืองท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู ่
รุ่งข้ึนขา้พเจา้ก็ส่งค าตอบท่ีถูกถามเป็นทางการ เพื่อไต่ถามสอบสวนถึงหลงัความเช่ือส่วนตวัของขา้พเจา้ 
ค  าถามนั้นมีวา่ดงัน้ี “ท่านแน่ใจวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิดลใจใหท้่านรับการสถาปนาน้ีหรือเปล่า? และ
ท่านแน่ใจหรือวา่ องคพ์ระเยซูคริสตท์รงเรียกท่านใหท้ าหนา้ท่ีน้ีตามน ้าพระทยัของพระองค”์ วนัรุ่งข้ึน
ขา้พเจา้ไดไ้ปหาท่านสังฆราช และท่านก็ออกมาตอ้นรับขา้พเจา้ดว้ยความรักและยนิดี ท่านบอกแก่
ขา้พเจา้วา่ ท่านยนิดีมากท่ีขา้พเจา้มาหาท่าน และท่านพอใจกบัการเตรียมตวัรับหนา้ท่ีของขา้พเจา้จริงๆ 
แลว้ท่านสังฆราชกล่าวต่อไปอีกวา่ “ขา้พเจา้ไดจ้ดัท่ีท างานสองแห่งส าหรับท่าน แต่เม่ือท่านเลือกเอา
บริเวณมหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ดเป็นสถานท่ีท างาน ขา้พเจา้ก็พอใจแลว้ ขา้พเจา้ไม่สงสัยเลยวา่ท่านจะ
ท างานโดยไม่เกิดผล” 

“คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็ลาท่านสังฆราชมา และพร้อมกนันั้นขา้พเจา้ยงัรู้สึกแปลกประหลาดต่อ
พระคุณของพระเจา้อยา่งยิง่ท่ีพระองคท์รงดีต่อขา้พเจา้เหลือเกิน แต่ขณะนั้นขา้พเจา้ปีติยนิดีเหลือลน้ 
โดยเหตุการณ์แวดลอ้ม พระเจา้ทรงกระท าใหข้า้พเจา้ทราบ ถึงการงานท่ีขา้พเจา้ควรกระท าเพื่อพระองค ์
เหตุการณ์คร้ังนั้นเกิดข้ึนดูเหมือนขา้พเจา้จ าไดว้า่ตรงกบัวนัศุกร์ 
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วนัรุ่งข้ึนขา้พเจา้ไดถื้อศีลอดอาหารและอธิษฐานตลอดวนั ตอนค ่าขา้พเจา้ไดไ้ปท่ีเนินเขาใกล้
เมืองนั้น และไดอ้ธิษฐานเป็นเวลาสองชัว่โมงเพื่อตวัขา้พเจา้และผูท่ี้จะไดรั้บการสถาปนาพร้อมกบั
ขา้พเจา้ 

“ตอนเชา้วนัอาทิตย ์ ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานพร้อมกบัอ่านจดหมายของอาจารยเ์ปาโล ท่ีส่งไปยงัธิ
โมที และเฉพาะตอนท่ีวา่ “อยา่ใหผู้ใ้ดหม่ินประมาทอายหุนุ่มแน่นของท่าน” เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไป
ขา้งหนา้แท่นบูชา ขา้พเจา้ไดร้ะลึกถึงซามูเอลซ่ึงเป็นเด็กเล็กๆ ยนืเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ พร้อมดว้ย
เส้ือเอโฟด ขณะท่ีสังฆราชไดว้างมือบนศีรษะขา้พเจา้จิตใจขา้พเจา้เหมือนจะละลายไป และขา้พเจา้ได้
ถวายตวัทั้งวญิญาณจิตและร่างกายเพื่อปฏิบติัพระเจา้ ขา้พเจา้ไดอ่้านพระกิตติคุณตามค าสั่งของสังฆราช 
อ่านดว้ยอ านาจของพระเจา้และหลงัจากไดเ้ป็นพยานต่อหนา้คนเป็นจ านวนมาก ขา้พเจา้ไดรั้บศีลมหา
สนิท”  

การท่ีพระเจา้ไดแ้ตะตอ้งริมฝีปากของไวท้ฟี์ลดด์ว้ยเปลวเพลิงของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใน
วนัท่ีรับการสถาปนาก็พิสูจน์ไดโ้ดยการเทศนา ท่ีแสดงฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ในวนัอาทิตยต่์อไป ท่าน
ไดเ้ทศนาเป็นคร้ังแรกท่ีโบสถบ์า้นเดิมของท่าน 

หลงัจากท่ีไดรั้บการเจิมและสถาปนาเป็นศาสนาจารยแ์ลว้ไวท้ฟี์ลดไ์ดก้ลบัไปยงัออ๊กซ์ฟอร์ด 
ดว้ยความยนิดีจริงๆ และไดเ้รียนจนจบหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ขณะท่ียงัอยูใ่นมหาวทิยาลยัออ๊กซ์
ฟอร์ด ไวท้ฟี์ลด์ไดรั้บเชิญท าหนา้ท่ีแทนเพื่อนของท่าน ในโบสถเ์ล็กๆแห่งหน่ึงซ่ึงอยูช่านกรุงลอนดอน
ไวท้ฟี์ลดย์นิดีค ารับเชิญนั้น แมว้า่หลายคนจะท าจมูกยน่ๆในตอนแรกๆ เพราะเห็นวา่ไวท้ฟี์ลดย์งัหนุ่ม
เกินไป ถึงอยา่งไรก็ตาม มีประชาชนลน้หลามพากนัมาฟังไวท้ฟี์ลดเ์ทศนา ท่ีหอ้งพกัของไวทฟิ์ลดใ์น
มหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด จะมีนิสิตมาอธิษฐานกนัแน่นหอ้งบ่อย ๆ เม่ือไวท้ฟิ์ลด์เรียนจบหลกัสูตร
มหาวทิยาลยัแลว้ จิตใจของไวท้ฟี์ลดร้์อนระอุไปดว้ยความเช่ืออยา่งแรงกลา้ และมีใจจดจ่ออยูก่บัพระ
เจา้ และไดรั้บฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ หลงัจากท่ีเทศนาดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ใน
ประเทศองักฤษไม่ก่ีคร้ัง ท่านลงเรือไปประเทศสหรัฐอเมริกา การเทศนาของไวท้ฟี์ลดเ์พียงไม่ก่ีคร้ังท่ี
เทศนาในบริสตอล ก่อนท่ีไวท้ฟี์ลดจ์ะออกจากประเทศองักฤษเพียงเล็กนอ้ย ก็สามารถท าใหค้นทั้งเมือง
ต่ืนเตน้ เม่ือไวท้ฟิ์ลดก์ลบัมาคร้ังท่ีสองและในขณะท่ีก าลงัคอยเรือท่ีจะขา้มไปอเมริกาอีกคร้ังหน่ึง 
ขณะนั้นประชาชนเกือบทั้งเมืองพากนัไหลหลัง่มาตอ้งรับกลางทาง แมว้า่เวลานั้นไวท้ฟี์ลดอ์ายเุพียง
ยีสิ่บสองปีเท่านั้น ท่านก็สามรถท าใหบ้ริสตอลทั้งเมือง สั่นสะเทือนไปดว้ยค าสั่งสอนของพระเจา้ คริส
เตียนนิกายอ่ืนก็พากนัมาฟังไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาสั่งสอน “การบงัเกิดใหม่” เป็นหวัขอ้ท่ีไวท้ฟิ์ลดเ์ทศนาดว้ย
ฤทธ์ิอ านาจจากเบ้ืองบน และเป็นหวัขอ้เทศนาดึงดูดใจคนทุกชั้น และเหมาะสมกบัสภาวะของคนทุกคน 
เม่ือไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาในโบสถ์ ตามซอกตามมุมของโบสถ์ก็จะมีคนมาฟังจนแน่น และประชนชนไม่ต ่า
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กวา่คร่ึงหน่ึงท่ีตอ้งกลบับา้นเพราะเขา้ฟังไม่ได ้ หลายคนร้องไห้เสียใจเม่ือไวท้ฟี์ลด์ตอ้งลาจากเมืองของ
เขาไป ท านองเดียวกนักบัท่ีเมืองเกลาเซสเตอ้ร์ ประชาชนพากนัร้องไหเ้สียใจขณะท่ีไวท้ฟี์ลดต์อ้งลาไป 
ขณะท่ีไวท้ฟิ์ลดก์ าลงัรอเรือโดยสารอยูท่ี่กรุงลอนดอนไวท้ฟี์ลดถู์กพระเจา้ดลใจใหเ้ทศนา และโบสถท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดก็ไม่สามารถรับคนฟังไดห้มดส้ิน คนหลายพนัคนตอ้งกลบัไปเพราะไม่มีท่ีจะยนืฟัง ในวนั
อาทิตยต์ามถนนก็มีประชาชนพากนัไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถต์ั้งแต่ยงัไม่สวา่ง ในไม่ชา้บรรดา
นกัเทศน์ทั้งหลายในเมืองนั้นก็เกิดความอิจฉายิง่นกั แลว้โจมตีขดัขวางต่อสู้กิจการของไวท้ฟี์ลดอ์ยา่ง
หนกัหน่วง และหลายโบสถ์ปิดประตูไม่ยอมตอ้นรับไวท้ฟี์ลด ์

ใน ค.ศ. 1737 ใกล้ๆ กบัเทศกาลคริสตมาส ไวท้ฟี์ลดเ์ดินทางไปสหรัฐอเมริกา มีประชาชนพา
กนัมาส่งและร้องไหล้ ่าลากนัแน่นท่าเรือ ไวท้ฟี์ลดไ์ดม้อบเงินจ านวนหน่ึงแสนบาทส าหรับโรงเรียน
สงเคราะห์เด็กในประเทศองักฤษ เม่ือเดินทางทะเลทุกคนท่ีร่วมเดินทางไปในเรือล าเดียวกนันั้น ก็ไดรั้บ
พระพรอยา่งมากมายจากพระเจา้ โดยเหตุท่ีไวท้ฟี์ลดไ์ดรั้บใชพ้ระเจา้ 

เม่ือไวท้ฟี์ลดไ์ปถึงปลายทางในเมืองยอร์เยยี ไวท้ฟี์ลดมี์โอกาสเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นท่ีจะเทศนา
ใหชุ้มนุมใหญ่ๆฟังเวลานั้นมีคนมาฟังอยา่งมากเพียงสองร้อยคน เพราะยงัเป็นเมืองตั้งใหม่ แต่ถึง
กระนั้นไวท้ฟี์ลดก์็ไดรั้บชยัชนะ โดยกุมหวัใจของคนหลายสิบคนมาถวายต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ ไวท้ฟี์
ลดก์ลบัมาประเทศองักฤษเม่ือค.ศ. 1738 และไดท้  างานร่วมกบัยอห์นและชาร์ลส เวสเล่ย ์ สองพี่นอ้งซ่ึง
ถูกน ามาสู่ “การเกิดใหม่” ขณะท่ีไวท้ฟี์ลดย์งัอยูใ่นอเมริกา พระเจา้ทรงอวยพรแก่สองพี่นอ้งเวสเล่ยอ์ยา่ง
มหาศาล แต่การเทศนาของเวสเล่ยเ์ป็นแบบเรียบๆเกินไป ไม่พอท่ีจะกระตุน้เตือนใจของคนท่ี “เยน็ก็ไม่
เยน็ร้อนก็ไม่ร้อน” คริสเตียนท่ีชอบเดินตามโลก และไม่สะกิดใจคริสตจกัรท่ีมีแต่พิธีรีตอง ทั้งประตู
คริสตจกัรก็ปิดไม่ยอมตอ้นรับเวสเล่ย ์ คร้ังหน่ึงไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาใหค้นฟังนอกโบสถถึ์งหน่ึงพนัคน 
เพราะเขา้ไปในโบสถไ์ม่ได ้ แมแ้ต่คริสตจกัรลทัธิเมธอดีสทใ์นเวลานั้นก็คิดวา่ไวท้ฟี์ลดเ์ป็นคนบา้ 
หลงัจากท่ีคนฟังค าเทศนาของไวท้ฟี์ลดอ์ยา่งจบัใจจนสุดขีดแลว้ คนท่ีฟังก็ร้อง “อาเมน”ข้ึนมาดงัๆ เพื่อ
ยอมรับรองค าพดูของผูเ้ทศนา ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นของใหม่ส าหรับคนในสมยัโนน้ 

เน่ืองจากไวท้ฟี์ลดถู์กขบัออกจากโบสถป์ระจ าชาติหลายแห่ง ดงันั้นไวท้ฟี์ลด์จึงเร่ิมเทศนา
กลางแจง้ท่ีบริสตอลเม่ือ ค.ศ. 1739 พวกกรรมกรขุดถ่านหินพากนัมามุงฟังไวท้ฟี์ลดอ์ยา่งหนาแน่น คน
ฟังทวข้ึีนเป็นสองสามเท่าและเม่ือนบัคนฟังแลว้มีจ านวนมากถึง 20,000 คน น ้าตาแห่งความเสียใจ
เพราะความบาปไดไ้หลลงสู่แกม้กร้านเกรียมของกรรมกรถ่านหิน และคนเหล่าน้ีเป็นจ านวนร้อยๆพา
กนัเสียใจเพราะความบาปท่ีตนไดก้ระท า และพากนักลบัใจเสียใหม่มาเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ บดัน้ีไวท้์
ฟีลดเ์ลิกใชแ้บบพิมพท่ี์ใชส้ าหรับอธิษฐาน และค าเทศนาท่ีเขียนมาอยา่งเรียบร้อยก็เลิกใช ้ การอธิษฐาน
และการเทศนาไดใ้ชว้ธีิพดูปากเปล่าตามแต่พระเจา้จะทรงน าใหพ้ดู ไม่วา่ไวท้ฟี์ลดจ์ะไปเทศนา ณ ท่ี
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แห่งใด ประชาชนจะพากนัหลัง่ไหลไปฟังมากมาย จนตวัโบสถข์องทุกๆแห่งโตไม่พอท่ีบรรจุคนฟังได้
หมด คร้ังหน่ึงมีการประชุมลาในเมืองบริสตอลและมีคนมาประชุมจนแน่น พอเลิกประชุมไวท้ฟี์ลดไ์ม่
สามารถออกจากท่ีประชุมได ้ จึงตอ้งใชบ้นัไดปีนข้ึนทางหลงัคนบา้นท่ีติดต่อกนัอีกหลงัหน่ึง เพื่อออก
จากท่ีประชุม เวสเล่ยย์งัคงท างานส าคญัน้ีต่อไปจากท่ีไวท้ฟี์ลดไ์ดท้  าคา้งไวท่ี้เมืองบริสตอล  

หลงัจากท่ีถูกขบัออกจากโบสถป์ระจ าชาติองักฤษในกรุงลอนดอนแลว้ ไวท้ฟี์ลด์จึงเทศนา
ต่อไปในสนามหญา้ของโบสถ ์ แลว้ท่านจึงเร่ิมเทศนากลางแจง้ท่ีมวัร์ฟีลด์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีใหญ่โตท่ีสุด 
เลวทรามท่ีสุด และเป็นแหล่งส าราญท่ีข้ึนช่ือลือนามท่ีสุดในกรุงลอนดอน พวกนกัเลงอนัธพาลพากนั
แปลกใจมากท่ีเห็นนกัเทศน์หนุ่มร่างสูง ท่าทางองอาจ ตาสีฟ้าอ่อน สวมเส้ือคลุมประจ ายศ และต าแหน่ง
ทางศาสนามายนืบนก าแพงปราศรัยแก่พวกเขาถึงเร่ืองการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์ ในวนัเดียวกนันั้น
ไวท้ฟี์ลดไ์ดป้ราศรัยแก่ชนชั้นผูดี้ประมาณ 20,000 คนท่ีสนามเคนนิงตั้น หลงัจากนั้นไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ทศนา
ใหป้ระชาชนฟังมีจ านวนสองหม่ืนถึงส่ีหม่ืนคน ทั้งสองต าบลดงักล่าวนานมาแลว้ มีผูบ้อกวา่ไวท้ฟี์ลด์
ไดรับค าขอร้องใหอ้ธิษฐานเผือ่ท่ีต าบลมวัร์ฟีลดม์ากกวา่หน่ึงพนัฉบบั การร้องเพลงของท่ีประชุมคน
มากๆเช่นนั้นสามารถไดย้นิไปไกลถึงสามกิโลเมตร เม่ือคนท่ีต าบลเคนนิงตั้นไดท้ราบข่าววา่ไวท้ฟี์ลด์
จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ประชาชนพากนัร้องไหจ้นเกือบจะหลบเสียงของไวท้ฟี์ลด์ และเหตุการณ์
ท านองเดียวกนัไดเ้กิดข้ึนท่ีต าบลมวัร์ฟีลดเ์หมือนกนั ไวท้ฟี์ลดไ์ดเ้ทศนาท่ีสนามมา้แห่งหน่ึง ให้
ประชาชนฟังประมาณ 10,000 คน และคนไม่สนใจในการแข่งมา้ 

ในการเดินทางไปเทศนาท่ีสหรัฐอเมริกาคร้ังท่ีสองไวท้ฟี์ลดไ์ดป้ระสบผลส าเร็จอยา่งดี ท่าน
ไดเ้ทศนาใหป้ระชาชนเป็นจ านวนมาก และไดค้นกลบัใจมาเช่ือพึ่งพระเยซูมากมาย มีผูย้นืยนัวา่นิสิตทุก
คนของมหาวทิยาลยัฮาร์วาดไดป้ระกาศตนเป็นคริสเตียน ขณะท่ีไวท้ฟี์ลดท์  าการเทศนาท่ีนัน่ เบ็นยามิน 
แฟร้งกล้ินรู้สึกซาบซ้ึงตรึงใจในเม่ือไดย้นิไดฟั้งค าเทศนาของไวท้ฟี์ลด ์และโยนาธาน เอด็เวิร์ด ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีมีช่ือเสียงถึงกบัหลัง่น ้าตาขณะท่ีฟังไวท้ฟี์ลดเ์ทศนา 

เม่ือไวท้ฟี์ลดก์ลบัมาประเทศองักฤษอีกคร้ังหน่ึง ประชาชนท่ีมวัร์ฟีลดไ์ดส้ร้างพลบัพลา
ใหญ่โตไวใ้หเ้ป็นสถานท่ี ส าหรับไวท้ฟิ์ลดเ์ทศนาใหป้ระชาชนฟัง และมีคนทัว่ประเทศองักฤษจาก
หลายแห่งหลายต าบล พากนัมาฟังค าเทศนาของไวท้ฟิ์ลด์ บางทีการประชุมท่ีเมืองแคมบสัแลง ใกลก้รุ
งกล๊าสโก ประเทศก๊อตแลนด ์ เป็นการประชุมคร้ังใหญ่ท่ีสุดในชีวติของไวท้ฟี์ลด์ กล่าวคือมีคนมาฟัง
ประมาณสามหม่ืนถึงหน่ึงแสนคน หลายคนร้องไหต้ลอดเวลาขณะท่ีไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาอยูถึ่งหน่ึงชัว่โมง
คร่ึง มีผูย้นืยนัวา่คนท่ีกลบัใจเช่ือถือพระเยซูวนันั้นมีประมาณหน่ึงหม่ืนคน ทัว่ทั้งประเทศองักฤษรู้สึกวา่
มีกล่ินไอแห่งความบริสุทธ์ิเพราะค าเทศนาของไวท้ฟี์ลด์ พระราชาคณะของเมืองไบดฟ์อร์ดไดเ้ตือน
หา้มปรามประชาชนใหร้ะมดัระวงัการฟังค าเทศนาของไวท้ฟี์ลดใ์นตอนค ่าอาทิตยแ์ต่ในวนัรุ่งข้ึนไวท้์
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ฟีลดไ์ดเ้ทศนาใหป้ระชาชนหน่ึงหม่ืนคนฟังพระกิตติคุณของพระเยซู แมพ้วกขนุนางหรือคนชั้นผูดี้ยงั
เตม็ใจมานัง่ฟังแทบเทา้ของไวท้ฟี์ลด ์ และมีบ่อยคร้ังท่ีคนเป็นจ านวนพนัๆพากนัยนืกร าฝนฟังไวท้ฟี์ลด์
เทศนากลางแจง้  

ร่างกายของไวท้ฟี์ลดอ์อดแอดมาก แต่พระเจา้ไดท้รงประทานพลงัใหเ้ป็นพิเศษ จนน ้าเสียงท่ี
พดูนั้นเป็นเสียงท่ีพระเจา้ประทานจากเบ้ืองบนจริงๆ ความแจ่มชดัเจนของค าพดูและสามารถพดูไดย้นิ
ไดใ้นระยะไกลๆ ดูเหมือนจะไม่มีนกัเทศน์กลางแจง้คนใดน ามาเปรียบเทียบกบัไวท้ฟี์ลดไ์ด ้

ความกระจ่างแจง้ชดัเจนและสดใสน่าฟังซ่ึงไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาใหป้ระชาชนฟังนั้น ดูเหมือนเป็น
พรพิเศษจากสวรรคจ์ริงๆคร้ังหน่ึงไวท้ฟี์ลดเ์ทศนาใหก้ะลาสีฟัง และอธิบายถึงเรือล าหน่ึงพายพุดัแตก
กลางทะเล ไวท้ฟี์ลดไ์ดอ้ธิบายภาพเรือแตกใหผู้ฟั้งเห็นชดัเจน และถึงตอนท่ีเรือก าลงัจะจมลงสู่กน้ทะเล
ไวท้ฟี์ลดร้์องออกมาดงัๆวา่ “แลว้จะท าอะไร” ภาพท่ีอธิบายนั้นผูฟั้งเห็นคลอ้ยตามไปดว้ย คลา้ยเป็น
เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้ ฉะนั้นกลุ่มกะลาสีเรือพวกนั้นจึงกระโดดข้ึนและร้องวา่ “เรือบต ลงเรือบ
ตครับ” และมีอีกคร้ังหน่ึงท่ีไวท้ฟี์ลดไ์ดอ้ธิบายถึงคนตาบอดก าลงัเดินไปสู่หนา้ผาชนั โดยคนตาบอกคน
นั้นไม่ทราบวา่ ตวัก าลงัเดินไปสู่ทิศใด จนกระทัง่ชายตาบอดเดินมาจนชิดขอบหนา้ผา ภาพพจน์ท่ีไวท้์
ฟีลดอ์ธิบายในขณะนั้นแจ่มแจง้ชดัเจน และดูเหมือนคนฟังจะเห็นจริง เม่ือไวท้ฟี์ลด์เทศนามาถึงสุดยอด
ตอนน้ีแลว้ ท่านลอร์ดเชสเตอ้ร์ฟิลดถึ์งกบักระโดดยนืข้ึน เอามือปิดตาร้องเสียงหลงตะโกนวา่ “อนิจจา 
เสร็จแลว้” 

ทั้งเวสเล่ยแ์ละไวท้ฟี์ลดเ์ป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงใชใ้หท้  างานไดอ้ยา่งมหาศาล ต่างคนต่าง
เทศนาพระกิตติคุณเตม็สติปัญญา ตามท่ีพระเจา้ทรงพระราชทานความรู้ความเขา้ใจใหค้นละมุม บางที
ไวท้ฟี์ลดอ์าจไม่มีหลกัตรรกวทิยาเท่ากบัเวสเล่ย ์ บางทีไวท้ฟี์ลดถู์กต าหนิวา่พดูวกเวยีนเวลาเทศนา และ
บางทีไม่พดูอยูก่บัหวัขอ้เร่ืองท่ีควรจะพดู แต่ไวท้ฟี์ลดต์อบวา่ “ถา้มนุษยย์งัหลงวกไปเวยีนมาเหมือน
แกะหลงทางแลว้ ขา้พเจา้ก็จะตอ้งพดูวกไปเวยีนมา ไปตามตวัเอาเองหลงทางเหล่านั้นกลบัมาจนได”้ 

ไวท้ฟี์ลดมี์ลกัษณะคลา้ยๆเวสเล่ยอ์ยูอ่ยา่งหน่ึง คือเป็นคนท างานหนกั อยากพากเพียร เม่ือไวท้์
ฟีลดย์งัหนุ่มๆอยูท่่านไม่เคยเทศนานอ้ยกวา่สิบหา้คร้ังในหน่ึงสัปดาห์ มีผูป้ระมาณดูวา่อยา่งนอ้ยไวท้์
ฟีลดเ์ทศนาไม่ต ่ากวา่หน่ึงหม่ืนแปดพนัคร้ัง หรือเฉล่ียแลว้สัปดาห์ละสิบคร้ัง ตลอดระยะสามสิบส่ีปี 
และมีบ่อยคร้ังท่ีท่านเทศนาส่ีหรือหา้คร้ังในหน่ึงวนัก็เคยท า 

หลงัจากท่ีตอ้งเคร่งครัดเครียดอยูก่บัความหวงัมากกวา่ยีสิ่บปีท่ีอยากจะไปอยูก่บัพระเจา้ไวท้์
ฟีลดจึ์งถึงแก่กรรมเม่ือค.ศ. 1770 ในขณะท่ีท่านไปเยีย่มสหรัฐอเมริกาเป็นคร้ังท่ีเจด็ และยงัเทศนา
เร่ือยไปจนกระทัง่ถึงวนัท่ีส้ินลมหายใจ 
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บทที ่8 ชาร์ลส จ. ฟินเน่ย์ 

ผูแ้ต่งหนงัสือเล่มน้ีอยากจะยกชาร์ลส จ. ฟินเน่ย ์เป็นนกัเผยแพร่ส าคญัท่ีสุด และเป็นนกัเทศน์ท่ี
ส าคญัมากท่ีสุดของยคุนบัตั้งแต่สมยัของบรรดาอคัรสาวกมา มีผูป้ระมาณวา่ระหวา่ง ค.ศ. 1857-1858 มี
คนเป็นจ านวน 100,000 คนไดถู้กน ามาใหเ้ช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นผลโดยตรงหรือโดยออ้มแห่ง
กิจกรรมของฟินเน่ย ์และมีคนจ านวน 500,000 คนไดถ้วายตวัต่อพระคริสต ์ในเวลาท่ีพระเจา้ไดฟ้ื้นฟู 

คริสเตียนใหม่ซ่ึงการฟ้ืนฟูน้ีไดเ้ร่ิมตน้ในท่ีประชุมของฟินเน่ย ์ และส่ิงท่ีอศัจรรยย์ิง่ไปกวา่นั้น
คือคน 85 คนในหน่ึงร้อยของจ านวนคนท่ีฟินเน่ยน์ าให้กลบัเช่ือพระเจา้ คนในจ านวนนั้นยงัจงรักภกัดี
ต่อพระเจา้ตลอดมา ดูเหมือนฟีนเน่ยมี์อ านาจดึงดูดใจคนอยา่งประหลาด ท่ีสามารถโนม้นา้วคนทัว่ๆไป
ใหอ้ยากประพฤติตนใหบ้ริสุทธ์ิอยูเ่สมอ ดงันั้นผลงานของฟีนเน่ยจึ์งอยูถ่าวรมีผูก้ล่าววา่สถานท่ีท่ีฟิน
เน่ยใ์ชเ้ป็นหอประชุมคร้ังนั้นในนิวยอร์คมิไดใ้ชส้ถานท่ีนั้นเตน้ร าหรือแสดงละคร หลงัจากท่ีฟินเน่ยใ์ช้
เป็นท่ีประชุมเป็นเวลาหกปี 

ชีวประวติัของฟินเน่ยซ่ึ์งเจา้ตวัเขียนข้ึนเอง อาจเป็นเร่ืองราวท่ีน่าอศัจรรยย์ิง่นกัท่ีแสดงฤทธ์ิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ นบัจากสมยัของอคัรสาวกเป็นตน้มา เร่ืองราวท่ีเขียนข้ึนนั้นเป็นเร่ืองท่ีแสดง
ถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้  างานในใจของคนอยา่งลน้เหลือ ซ่ึงเตือนใหเ้ราระลึกถึงสมยัวนัเพน็เทสศเต
ค าอธิบายศาสนศาสตร์ของฟินเน่ยเ์ป็นค าอธิบายขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง การเจิมของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิประกอบกบัความฉลาดและความรู้ทางกฎหมาย ท าให้ฟินเน่ยส์ามารถอธิบายหลกั
ค าสอนของคริสตศาสนาให้คนอ่ืนเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนมากกวา่ผูส้อนศาสนาคนอ่ืนๆนบัตั้งแต่สมยัคริส
เตียนยคุแรกๆ เป็นตน้มา 

ชาร์ลส์ ฟีนเน่ย ์ เป็นลูกหลานของชาวพิวริแตนของภาคนิวอิงแลนด ์ เกิดท่ีรัฐคอนเน็คติกตั เม่ือ 
ค.ศ. 1792 เม่ืออายสุองขวบท่านไดย้า้ยไปกบับิดามารดาซ่ึงยา้ยครอบครัวไปอยูม่ลรัฐนิวยอร์คตะวนัตก 
เวลานั้นอาณาบริเวณท่ีตั้งภูมิล าเนาอยูย่งัเป็นเขตป่าเถ่ือน การศึกษาก็มีนอ้ย และการศึกษาทางศาสนาก็มี
นอ้ยมาก แต่อยา่งไรก็ตามฟินเน่ยไ์ดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนชั้นมูล และเม่ืออายยุีสิ่บปีฟินเน่ยมี์โอกาส
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ไปศึกษาต่อในโรงเรียนชั้นสูงท่ีนิวอิงแลนด ์ และภายหลงัท่านไดย้า้ยไปสอนหนงัสือท่ีมลรัฐนิวเยอรซ่ี 
และเรียนดว้ยในเวลาเดียวกนั ฟินเน่ยไ์ดค้ะแนนดีมากในวิชาภาษาละติน กรีก และภาษาฮีบรู และวชิา
อ่ืนๆในมหาวทิยาลยั และใน ค.ศ. 1817 ฟินเน่ยเ์ร่ิมเรียนกฎหมายท่ีเมืองแอดมัส์ 

ขณะท่ีก าลงัศึกษาวชิากฎหมายและไปนมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรในเมืองแอดมัส์นั้นเอง ฟิน
เน่ยเ์ร่ิมสนใจศึกษาพระคริสตธรรมอยา่งจริงจงั ฟินเน่ยพ์บขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ในต ารากฏหมาย
หลายขอ้ ดงันั้นท่านจึงตดัสินใจซ้ือพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มหน่ึง และตั้งอกตั้งใจเรียนพระคริสตธรรม
คมัภีร์จริงๆ ฟินเน่ยไ์ดส้นทนากบัอาจารยส์อนศาสนาคริสตช่ื์อมิสเตอร์เกล แต่เม่ือสนทนากนัแลว้ก็มกั
ขดัแยง้กนัเสมอในเร่ืองหลกัค าสอน เพราะการโตแ้ยง้กนัในเร่ืองคริสตศ์าสนาน้ีเอง ท าใหฟิ้นเน่ยย์อม
ตกลงเห็นดว้ยกบัมิสเตอร์เกลหลายขอ้ความจริงมีสมาชิกคริสตจกัรหลายคนอธิษฐานอยูเ่สมอ ซ่ึงดู
เหมือนวา่ไม่ไดรั้บค าตอบเลย และไม่หวงัมากนกัวา่จะไดรั้บค าตอบ ทั้งน้ีท าใหฟิ้นเน่ยเ์องชกัชา้อยูม่าก 
แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม พีนเน่ยเ์กิดความสนใจต่อวญิญาณจิตของตนเองมากข้ึน ฟินเน่ยรู้์สึกวา่ไม่ไดเ้ตรียม
ตวัส าหรับอนาคตเลย มีคริสตสมากชิกบางคนอยากจะอธิษฐานเผือ่ท่าน แต่ท่านกลบับอกคริสเตียน
เหล่านั้นวา่ อยา่อธิษฐานให้เสียแรงและเสียเวลาเพราะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรข้ึนมา ดูเหมือนคริส
เตียนพวกนั้นอธิษฐานโดยไม่ไดรั้บค าตอบอะไรเลย 

ฟินเน่ยย์งัลงัเลใจอยู ่ และจิตใจไม่สบายกระสับกระส่ายมาเป็นเวลาสองสามปี แลว้ในท่ีสุด
มาถึงวาระท่ีฟินเน่ยต์อ้งตดัสินใจเช่ือวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นเป็นพระด ารัสของพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริง และเป็นความผดิพลาดของมนุษย ์ ท่ีค  าอธิษฐานของเขาไม่ไดรั้บค าตอบ ฉะนั้นท่านจึงเขา้เผชิญ
กบัปัญหาท่ีวา่ จะรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้หรือเปล่า? ฉะนั้นวนัหน่ึงในวนัอาทิตยแ์ห่งฤดูใบไม้
ผลิ ค.ศ. 1821 ฟินเน่ยพ์ดูวา่ “ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่จะรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของ
ขา้พเจา้ เพื่อขา้พเจา้จะไดรั้บการอภยัพน้โทษบาปทนัที และจะไดพ้บความสงบและสนัติสุจในพระเจา้” 
ท่านมีหนา้ท่ีจะตอ้งท างานในส านกัของท่าน ฉะนั้นท่านจึงไม่มีเวลามากนกัท่ีจะใชส้ ารวจเพื่อความรอด
ของท่านเอง ท่านมีเวลาวา่งวนัจนัทร์และวนัองัคารบา้ง ท่านจึงใชเ้วลาอธิษฐานและอ่านพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ความหยิง่ยโสเป็นอุปสรรคขดัขวางมิให้ท่านรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยไถ่
บาปของท่าน ฟินเน่ยไ์ม่อยากใหใ้ครทราบวา่ ท่านก าลงัคน้หาทางรอดพน้บาป ก่อนท่ีจะอธิษฐานท่นจะ
ปิดประตูห้องมิดชิดไม่อยากใหใ้ครเห็น และไม่อยากจะอธิษฐานออกเสียงใหใ้ครทราบวา่ท่านก าลงั
อธิษฐาน ถา้ท่านก าลงัอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์อยู ่ และถา้ใครเขา้มาเห็น ท่านจะเอาหนงัสือกฎหมาย
วางทบับนพระคริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อใหค้นเห็นวา่ท่านก าลงัศึกษากฎหมาย แทนท่ีจะศึกษาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ 
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ตลอดเวลาวนัจนัทร์และวนัองัคารฟินเน่ยส์ านึกถึงความผดิบาปของตนเองมากข้ึน แต่ดูเหมือน
จิตใจของท่านเพิ่มความแขง็กระดา้งมากข้ึน คืนวนัองัคารท่านมีประสาทอ่อนไหวมากท่านวาดภาพเอา
เองวา่ตวัท่านเกือบจะส้ินลมหายใจเสียแลว้ และรู้สึกวา่ตนก าลงัจมลงสู่นรก และท่านพยายามท าใจของ
ตนเองใหส้งบจนกระทัง่รุ่งเชา้วนัพุธ แลว้ท่านก็ไปท างานท่ีส านกังานตามปกติ แต่คราวน้ีท่านไดรู้้จริง
เห็นแจง้ถึงความหมายของการไถ่บาปขององคพ์ระเยซูคริสตช์ดัเจนมากกวา่เดิมองคพ์ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิดูเหมือนก าลงัเสนอภาพขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงก าลงัถูกตรึงเพื่อไถ่บาปของท่านใหท้่านเห็น
ภาพนั้นฟินเน่ยไ์ดเ้ห็นอยา่งชดัเจน ท าใหท้่านหยดุชะงกับนถนนเป็นเวลาหลายนาที ตอนเหนือของ
หมู่บา้นท่ีท่านอยูน่ั้นมีเนินเขาเป็นอยูแ่ถบหน่ึง ท่านจึงไปอธิษฐานในป่าตามล าพงั แต่ความจองหองใน
ตวัของท่านยงัมีมากเหลือเกิน ฉะนั้นเม่ือท่านอธิษฐานในป่าท่านเขา้ไปซ่อนตวัในป่าลึกๆ เขา้ไปใหพ้น้
จากสายตาคนจะเห็น และคอยระมกัระวงัเกรงวา่คนอ่ืนจะเห็นท่านเขา้ไปอยูร่ะหวา่งขอนไมส้องตน้ท่ี
ลม้ก่ายกนัเหมือนคอก เพื่อบงัสายตาคนมิใหใ้ครๆเห็นวา่ท่านก าลงัอธิษฐาน 

เม่ือท่านลงมืออธิษฐานโดยคุกเข่าหมองลงนมสัการพระเจา้แต่จิตใจของท่านไม่ยอมอธิษฐาน 
เพราะฟินเน่ยเ์กรงวา่ขณะท่ีท่านอธิษฐานอยูน่ั้น จะมีใครมาพบเห็นท่านเขา้วา่ ท่านก าลงัท าอะไรอยู ่
จิตใจของท่านรู้สึกจวนจะทอ้แทห้มดก าลงั เพราะท่านก็สัญญากบัพระเจา้วา่ ท่านจะไม่ยอมออกไปจาก
ท่ีนั้นจนกวา่จะตกลงเร่ืองความรอดพน้บาปกบัพระเจา้เสียก่อน และก็ดูเหมือนวา่จะท าเช่นนั้นไม่ได้
เสียเลย ขณะท่ีก าลงัจะลงมืออธิษฐาน ท่านก็เกิดความรู้สึกวา่ “ก าลงัมีคนมาแอบดูท่านอธิษฐาน” ฉะนั้น
ท่านตอ้งลืมตาข้ึนมองดูรอบๆวา่ มีใครมาแอบมองท่านจริงๆหรือเปล่า? “แลว้ในทนัทีทนัใดนั้นเองเกิด
มีนิมิต ท าใหข้า้พเจา้เห็นความหยิง่จองหองของตนเองอยา่งชดัเจน และเจา้ตวัจองหองน้ีแหละท่ีขดัขวา้ง
ชีวติของขา้พเจา้ตลอดเวลา ขา้พเจา้จึงส านึกตวัเองข้ึนไดว้า่ เหตุไฉนจึงละอายต่อมนุษยท่ี์จะเห็นขา้พเจา้
คุกเข่าลงนมสัการพระเจา้? ขา้พเจา้ตะโกนข้ึนมาจนสุดเสียงวา่ แมจ้ะมนุษยท์ั้งโลกและจะมีผทีั้งหลาย
จากนรกมาเฝ้าดูขา้พเจา้อธิษฐาน ขา้พเจา้ก็จะไม่หนีไปจากสถานท่ีตรงนั้นเลย” ฟินเน่ยถ่์อมใจลงเฉพาะ
พระพกัตร์พระเจา้ ในเม่ือมองเห็นความจองหองของตนเอง คร้ันแลว้มีขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์หลาย
ขอ้ผดุข้ึนในใจเพื่อปลอบในใหช่ื้นบาน ฟินเน่ยจึ์งเห็นและเขา้ใจไดท้นัทีวา่ความเช่ือมิไดเ้กิดข้ึนจาก
อ านาจของสมองเลย แต่เป็นการกระท าดว้ยความสมคัรใจ แลว้ฟินเน่ยจึ์งตอ้นรับพระสัญญาของพระเจา้
ดว้ยความเตม็ใจ 

พระสัญญาเร่ืองความรอดพน้บาป ซ่ึงปรากฏทั้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคเดิมและพระ
คริสตธรรมใหม ่ไดห้ลัง่ไหลเขา้มาในใจ แลว้ฟินเน่ยไ์ดอ้ธิษฐานและอธิษฐานอยูจ่นจิตใจเตม็ลน้ไปดว้ย
พระพรของพระเจา้ ฟินเน่ยบ์อกวา่ ขา้พเจา้ลุกข้ึนจากการอธิษฐานดว้ยความช่ืนใจ แลว้เดินทางกลบั
บา้นไปตามถนนดว้ยความสุขใจอยา่งเหลือลน้” เม่ือฟินเน่ยก์ลบัมาถึงบา้นปรากฎวา่เป็นเวลาเท่ียงวนั 
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แต่เม่ือเวลาฟินเน่ยเ์ดินทางเขา้ป่านั้นเป็นเวลาเชา้ตรู ฟินเน่ยท์ูลอธิษฐานสนทนากบัพระเจา้เพลินจนลืม
นึกถึงเวลา บดัน้ีจิตใจของท่านสงบและภาระแห่งความหนกัใจเร่ืองความบาปไดก้ล้ิงหลุดหายไปหมด
ส้ิน แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีการชกัจูงใจล่อลวงใหนึ้กวา่ ท่านยงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ท่านไปนัง่รับประทาน
อาหารแต่รู้สึกวา่ไม่มีรสอร่อยเลย ดงันั้นท่านจึงไปท่ีท่ีท างานและเอาไวโอลินมาบรรเลงเพลงนมสัการ 
แต่จิตใจของท่านเป่ียมลน้ จนอดท่ีจะร้องไห้ไม่ได ้

ในเยน็วนัเดียวกนันั้นเองซ่ึงฟินเน่ยไ์ดรั้บการอภยับาปดงัไดบ้รรยายมาแลว้ ฟินเน่ยก์็ไดรั้บบพั
ติศมาดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งเตม็ลน้ และฟินเน่ยไ์ดอ้อกเทศนาพระกิตติคุณทนัที 
เราจะฟังถอ้ยค าของฟินเน่ยเ์องซ่ึงบรรยายถึงเร่ืองพระวิญญาณเจิมชีวิตของท่านอยา่งไรดงัต่อไปน้ี 

“หลงัจากการรับประทานอาหารเราตอ้งยุง่กบัการขนยา้ยเคร่ืองเรือนและหนงัสือไปยงัท่ีท างาน
อีกแห่งหน่ึง แต่สมองของขา้พเจา้ยงัท างานและต่ืนเตน้ต่อเหตุการณ์ ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้มาแลว้เม่ือไม่
นานมาน่ีเอง ภายในใจของขา้พเจา้ช่างมีความหวานฉ ่าและอ่อนโยนสุภาพน่าดูอะไรเช่นนั้น ทั้งน้ีเป็น
เหตุท่ีเกิดข้ึนทั้งความคิดและความรู้สึก ทุกๆส่ิงดูเหมือนเกิดข้ึนเป็นปกติสุขและเรียบร้อยทุกประการ 
ไม่มีอะไรรบกวนใจหรือท าใหยุ้ง่เหยงิวุน่วายเลย  

“พอจวนถึงเวลาหยดุงาน ขา้พเจา้คิดในใจวา่เม่ือขา้พเจา้มีโอกาสอยูท่ี่ท  างานแห่งใหม่ตามล าพงั 
ขา้พเจา้จะเร่ิมตน้อธิษฐานอีก 

“ตอนค ่าเราจดัเคร่ืองแต่งหอ้งและหนงัสือเรียบร้อยแลว้และขา้พเจา้ไดก่้อไฟผงิ เม่ือคนอ่ืนไป
หมดแลว้ ขา้พเจา้อยูก่บัพระเจา้ตามล าพงั ฉะนั้นขา้พเจา้จึงเทจิตใจออกมาทั้งหมดสนทนากบัพระเจา้ 
ขา้พเจา้ต่ืนเตน้และร้อนรนอยากจะสนทนากบัพระเจา้เหลือเกิน เลยวิง่ไปในห้องขา้งหลงั 

“หอ้งท่ีขา้พเจา้อยูอี่กห้องหน่ึงนั้นไม่มีไฟผงิ และไม่มีไฟจุดใหส่้องสวา่งเลย แต่อยา่งไรก็ตาม 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ห้องนั้นสวา่ง ขา้พเจา้ปิดประตูคุกเข่าลงนมสัการพระเจา้ ทนัใดนั้นขา้พเจา้รู้สึกวา่ 
ขา้พเจา้ก าลงัเขา้เฝ้าองคพ์ระเยซูอยูต่รงหนา้ขา้พเจา้ เวลานั้นขา้พเจา้ไม่นึกเลยวา่เป็นเพียงอ านาจของ
สมองเทา่นั้น ดูเหมือนวา่ขา้พเจา้เห็นองคพ์ระเยซูคริสตเ์หมือนๆกบัลกัษณะ และอาการท่ีขา้พเจา้เห็น
คนอ่ืนๆ องคพ์ระเยซูมิไดต้รัสอะไรแก่ขา้พเจา้เลย แต่พระองคท์รงจอ้งมองดูขา้พเจา้ จนขา้พเจา้รู้สึกทน
ไมได ้ จนตอ้งฟุบลงท่ีฝ่าพระบาทของพระองค ์ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาขา้พเจา้รู้สึกวา่นัน่เป็นมโนภาพท่ีน่า
อศัจรรย ์ เพราะเหมือนของจริงท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิตของขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้อธิษฐานขา้พเจา้คิดแน่วา่ 
พระองคก์ าลงัทรงยนืประทบัอยูต่่อหนา้ขา้พเจา้จริงๆ แลว้ขา้พเจา้ไดส้ารภาพทุกส่ิงต่อพระองค ์ ขา้พเจา้
ร้องไห้เสียงดงัเหมือนเด็กๆ ขา้พเจา้รับสารภาพของขา้พเจา้จนพดูไม่ออก ดูเหมือนวา่ขา้พเจา้ไดช้ าระ
พระบาทขององคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ยน ้าตาของขา้พเจา้ และถึงกระนั้นเท่าท่ีจ  าไดข้า้พเจา้ก็มิไดถู้กตอ้ง
พระกายของพระองคเ์ลย 
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“ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ตอ้งอยูใ่นสภาพเช่นน้ีเป็นเวลานานทีเดียว แต่จิตใจของขา้พเจา้ต่ืนเตน้จน
ไมส่ามารถจดจ าค าพดูของขา้พเจา้ได ้ แต่เม่ือจิตใจของขา้พเจา้สงบหายต่ืนเตน้แลว้ ขา้พเจา้จึงกลบัมายงั
หอ้งท างานห้องเดิม ท่ีขา้พเจา้ก่อไฟผงิทิ้งไวจ้นฟืนมอดหมดไป โดยขา้พเจา้ไม่มีโอกาสผงิไฟเลย แต่
เม่ือขา้พเจา้หนัไปมาและก าลงัจะนัง่ลงขา้งกองไฟผงิ ขา้พเจา้ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
อยา่งอิทธิฤทธ์ิมหศัจรรย ์ ขา้พเจา้ไม่เคยนึกวา่เหตุการณ์เช่นนั้น จะเกิดข้ึนแก่ขา้พเจา้เลย และไม่เคยได้
ยนิใครในโลกเล่าเหตุการณ์เช่นนั้นใหฟั้งมาก่อนเลย องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาสวมทบัตวั
ของขา้พเจา้ ดูเหมือนเสด็จลงมาตลอดทั้งร่างกายและทั้งจิตวิญญาณขา้พเจา้พดูไดว้า่ฤทธ์ิเช่นนั้นเป็น
เหมือนกระแสไฟฟ้าเดินไปทัว่ร่างกายของขา้พเจา้ เป็นเหมือนคล่ืนของความรักท่ีไหลเขา้สู่ตวัของ
ขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้ไม่สามารถอธิบายเป็นถอ้ยค าอยา่งอ่ืนไดน้อกจากถอ้ยค าอยา่งนั้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแก่
ขา้พเจา้นั้นเป็นเหมือนลมหายใจของพระเจา้ท่ีเป่าลงบนตวัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จ  าไดว้า่ส่ิงนั้นเป็น
เหมือนปีกใหญ่มาพดัใส่ตวัขา้พเจา้  

“ขา้พเจา้ไม่สามารถสรรหาถอ้ยค ามาอธิบายความรักอศัจรรยข์องพระเจา้ ซ่ึงไหลลงสู่ตวัของ
ขา้พเจา้ไดห้มดส้ินขา้พเจา้ร้องไหด้ว้ยเสียงดงัและดว้ยความยนิดี พร้อมทั้งมีความรัก ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่
ขา้พเจา้ควรจะพดูอะไรดี ซ่ึงแทจ้ริงส่ิงนั้นเป็นเสมือนสูบลมซ่ึงเป่าลมพล่านออกมาจากในของขา้พเจา้
จนรู้สึกวา่ไม่ทราบจะพดูอธิบายอยา่งไรดี คล่ืนลมนั้นเป็นละลอกมาสู่ตวัขา้พเจา้ละลอกแลว้ละลอกเล่า 
จนขา้พเจา้ทนไม่ไหวตอ้งร้องออกมาดงัๆวา่ “ขา้พเจา้จะตายแน่แลว้หากวา่คล่ืนเป็นละลอกๆเช่นน้ีไหล
มาท่วมทน้ตวัของขา้พเจา้อีก ขา้พเจา้ทูลพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ทนต่อไปไม่ไหวแลว้แต่ถึง
กระนั้นขา้พเจา้ก็มิไดก้ลวัความตาย” 

ฟินเน่ยย์งัคงอยูใ่นสภาพแห่งฤทธ์ิเดชขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิเช่นน้ีอยูเ่ป็นเวลานาน 
ละลอกคล่ืนแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ไหลท่วมทน้ตวัของฟินเน่ย ์ เม่ือดึกแลว้สมาชิกคณะร้องเพลง
คนหน่ึงมาเยีย่มท่าน เพราะฟินเน่ยเ์ป็นหวัหนา้คณะร้องเพลงประจ าโบสถ ์ เขาไดม้าเยีย่มท่าน ณ ท่ีท า
การใหม่ของท่าน คนน้ีเป็นสมาชิกของคริสตจกัรแลว้ และเขาแปลกใจมากท่ีเห็นฟินเน่ยร้์องไห้ เพราะ
ฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิเช่นนั้น หลงัจากไต่ถามไดส้องสามประโยค ผูม้าเยีย่มคนนั้น
จึงไปตามผูป้กครองคริสตจกัรมา และผูป้กครองคริสตจกัรคนน้ีเป็นคนขรึมเคร่งครัดเอางานเอาการมาก
แต่ท่านกลบัหวัเราะอยา่งช่ืนชมยนิดี ในเม่ือท่านไดเ้ห็นฟินเน่ยร้์องไห้ภายใตอ้  านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเช่นนั้น และมีชายหนุ่มอีกคนหน่ึงซ่ึงเคยติดต่อกบัฟินเน่ยม์าก่อน ไดเ้ขา้มาเยี่ยม ณ ส านกังาน
ใหม่ของฟินเน่ย ์ ในขณะท่ีฟินเน่ยพ์ยายามจะอธิบายเร่ืองราวของท่านใหผู้ป้กครองคริสตจกัรคนนั้นฟัง 
ทนัทีทนัใดนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ลม้ลงท่ีพื้น และร้องออกมาอยา่งครวญครางเหมือนมีอะไรบีบหวัใจวา่ 
“ขอใหอ้ธิษฐานเผื่อผมดว้ย” 
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แมว้า่ฟินเนยจ์ะไดผ้า่นประสบการณ์แห่งการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็ตาม ในคืน
เดียวกนันั้นฟินเน่ยก์็ยงัถูกทดลองใจ ขณะท่ีก าลงัจะเขา้นอน ใหส้งสัยคนเองวา่ยงัไม่ไดรั้บบพัติศมาดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งแทจ้ริง ฟินเน่ยบ์อกวา่ “ขา้พเจา้นอนหลบัไปต่ืนหน่ึง แต่ทนัทีทนัใดท่ีขา้พเจา้
ต่ืนข้ึนกลางดึก ขา้พเจา้ก็ยงัจ  าเหตุการณ์ซ่ึงไดรั้บพระราชทานความรักจากพระเจา้ และความรักนั้นยงั
อยูใ่นใจของขา้พเจา้ ความรักของพระเจา้มีมากจนลน้หวัใจ ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้นอนไม่หลบั ในไม่ชา้
ขา้พเจา้ก็ม่อยหลบัไปและสักครู่หน่ึงต่อมาก็ต่ืนข้ึนอีก และหลบัๆต่ืนๆอยูต่ลอดเวลา เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึน
ดูเหมือนการทดลองใจนั้นก็กลบัหวนมาหาขา้พเจา้อีก และความรักไดถ้อยออกไป แต่ทนัทีทนัใดท่ี
ขา้พเจา้นอนหลบัก็รู้สึกวา่ มีความรักพระเจา้ท าใหค้วามอบอุ่นอยูภ่ายใจ จนกระท าใหข้า้พเจา้ตอ้งต่ืน
ข้ึนทนัที และเป็นเช่นน้ีอยูจ่นดึกมาก แต่ในท่ีสุดขา้พเจา้ไดน้อนหลบัสนิท 

“เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนเวลารุ่งเชา้นั้นตะวนัสูงแลว้ และแดดทอแสงเขา้มาในห้องของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไม่สามารถอธิบายวา่แสงแดดไดท้  าอะไรแก่ขา้พเจา้ ทนัใดท่ีขา้พเจา้เห็นแสงแดดนั้นบพัติศมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ก็กลบัมาสู่ตวัขา้พเจา้อีกคร้ังหน่ึงเหมือนกบัเม่ือคืนท่ีแลว้มาน้ีเอง ขา้พเจา้
คุกเข่าลงบนเตียงและร้องไหเ้สียงดงั เพราะจิตใจของขา้พเจา้เตม็ลน้ไปดว้ยความยนิดี ขา้พเจา้ท าอะไร
ไม่ไดเ้ลยในเวลานั้นนอกจากสนทนากบัพระเจา้ การรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิในเชา้วนันั้น 
ดูเหมือนจะเป็นการกระท าคู่กบัการตกัเตือนใจแก่ขา้พเจา้อยา่งสุภาพ ดูเหมือนองคพ์ระวญิญาณตรัสแก่
ขา้พเจา้วา่ “เจา้จะสงสัยต่อไปอีกหรือ?” ขา้พเจา้ตะโกนวา่ “เปล่า ขา้พเจา้หมดความสงสัยแลว้” และ
ขา้พเจา้จะไม่สงสัยอีก ดงันั้นองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงกระท าใหข้า้พเจา้แน่ใจ ขา้พเจา้จึงไม่
สงสัยอีกวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จเขา้มาเป็นเจา้ของตวัของขา้พเจา้หมดส้ินแลว้ 

เชา้วนัรุ่งข้ึนตามค าบอกเล่าของฟินเน่ย์ๆ บอกวา่ ท่านไดไ้ปท างานท่ีส านกังานของท่าน และ
คล่ืนแห่งฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ยงัคงท่วมลน้จิตใจของขา้พเจา้อยูเ่ร่ือยๆตลอดเวลา เม่ือ
เพื่อนร่วมงานมาถึงส านกังาน ฟินเน่ยไ์ดพู้ดสองสามค าเก่ียวกบัความรอดของเขา เพื่อนท างานไม่ตอบ
วา่อะไรนอกจากผงศีรษะรับแลว้เดินออกไป ฟินเน่ยบ์อกวา่ “ขา้พเจา้ไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองท่ีไดพ้ดูไวก้บัเขา
อีกต่อไป แต่ขา้พเจา้ทราบภายหลงัวา่ ค  าพดูเหล่านั้นมนัเสียดแทงหวัใจของเขาเหมือนดาบแทง และเขา
ไม่หายเจบ็จนกวา่เขาไดย้อมกลบัใจบงัเกิดใหม่” 

เกือบจะทุกๆคนท่ีฟินเน่ยพ์ดูดว้ยตลอดวนันั้น คนท่ีไดย้นิไดฟั้งค าพดูของท่านเกิดส านึกถึง
ความบาปของตนเอง และภายหลงัคนเหล่านั้นไดพ้บความสันติสุขกบัพระเจา้ ค  าพดูของฟินเน่ยใ์น
ขณะนั้นเหมือนลูกธนูท่ีแทงทะลุถึงหวัใจของคนฟัง แมฟิ้นเน่ยเ์คยชอบงานทางกฎหมายจริงๆ แต่มา
บดัน้ีท่านรู้สึกหมดรสและหมดสนุก และเบ่ือหน่ายต่อธุรกิจของโลกน้ีทั้งส้ิน ยอดปรารถนาใหญ่ยิง่ของ
ฟินเน่ยเ์วลาน้ีก็คืออยากประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู และอยากน าวญิญาณของคนใหม้าเช่ือองค์
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พระเยซูคริสต ์ ท่านรู้สึกวา่ส่ิงอ่ืนส าหรับท่านนั้นไม่มีค่าอะไรเลย ฟินเน่ยอ์อกจากส านกังานของท่าน
และเท่ียวไปพดูกบัใครต่อใคร เร่ืองความรอดแห่งจิตวิญญาณของผูรั้บฟัง และทุกคนท่ีฟินเน่ยไ์ปพดู
ดว้ยก็พากนัรู้สึกตวักลบัใจจากทางบาปของตน มีคนหน่ึงซ่ึงมาฟังฟินเน่ยพ์ดู คนนั้นเกิดส านึกผดิบาป
ของตนเองมากจนตอ้งลุกออกจากท่ีประชุมและกลบัไปบา้นจนลืมหมวกไว ้ มีหลายคนได้รับการส านึก
บาปของตนอยา่งจริงใจ ฟินเน่ยพ์ดูและอธิษฐานโดยรู้สึกวา่เป็นอิสระจริงๆแมเ้ม่ือก่อนๆน้ีฟินเน่ยไ์ม่เคย
อธิษฐานในท่ีเปิดเผยมาก่อน ชาวบา้นเร่ิมกลบัใจใหม่และอยากมาโบสถ ์ และขอร้องใหฟิ้นเน่ยพ์ดูในท่ี
ประชุม การประชุมกลางคืนก็มีท่ีโบสถทุ์กๆคืนอยูช่ัว่ระยะหน่ึง การฟ้ืนใจใหญ่ไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนแก่
ชาวบา้นในหมู่นั้นทุกๆคนและทุกชั้น มิตรหายผูคุ้น้เคยกบัฟินเน่ยไ์ดถู้กน ามาใหรู้้จกักบัพระเยซูทุกคน 
ยกเวน้คนๆเดียว 

ต่อมาไม่ชา้ฟินเน่ยไ์ดไ้ปเยีย่มบา้นของท่านท่ีเมืองเฮน็เดอสันในมลรัฐนิวยอร์ค และฟินเน่ยก์็
สามารถน าบิดามารดาของท่านมาถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ คร้ันท่านกลบัมาท่ีเมืองแอดมัส์ ฟินเน่ยก์็ท  าการ
สั่งสอนพระกิตติคุณในท่ีประชุมของคริสตจกัรต่อไป และใชเ้วลามากส าหรับอธิษฐาน และอดอาหาร 
คร้ังหน่ึงขณะท่ีฟินเน่ยก์  าลงัจะเดินเขา้ท่ีประชุมก็ “บงัเกิดแสงสวา่งจา้จนอธิบายไม่ได”้ ส่งเขา้ไปในดวง
จิต และเกือบจะท าใหฟิ้นเน่ยต์อ้งลม้ลงท่ีดิน แสงสวา่งนั้นแรงกลา้ยิง่กวา่แสงแดดตอนเท่ียงวนั คง
เหมือนกบัแสงสวา่งชนิดเดียวกบัท่ีเซาโลเห็นเม่ือเดินทางไปเมืองดาเมเซ็ก มีหลายคนถูกจูงใจใหม้า
เช่ือถือองคพ์ระเยซูคริสต ์ และหลายคนไดรั้บการบ าบดัโรคดว้นการอธิษฐานของฟินเน่ย ์ บดัน้ีฟินเน่ย์
รู้จกัวธีิอธิษฐานออ้นวอนอยา่งชนิดท่ีต่อสู้เพื่อคนอ่ืนจะไดรั้บความรอดพน้บาป  

หลงัจากฟินเน่ยไ์ดรั้บการเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่นาน ฟินเน่ยห์าโอกาสสนทนา
กบัศิษยภิบาลเกลอยูเ่ป็นเวลานาน เก่ียวกบัการเตรียมตวัเขา้เป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้เต็มเวลาใน ค.ศ. 
1822 ฟินเน่ยส์มคัรเป็นผูเ้ผยแพร่พระกิตติคุณและใน ค.ศ. 1824 ฟินเน่ยไ์ดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระกาศ 

การประชุมฟ้ืนใจตามปกติของฟินเน่ยจ์ดัใหมี้ข้ึนท่ีต าบลอีแวนส์มีลส์ รัฐนิวยอร์ค ประชาชน
พากนัยกยอ่งชมเชยค าเทศนาของฟินเน่ย ์ แต่ภายในสองหรือสามสัปดาห์ก็ยงัไม่มีใครตดัสินใจตอ้นรับ
องคพ์ระเยซูคริสตเ์ลย แลว้ฟินเน่ยจึ์งเตือนใจและเร้าใจผูม้าประชุมใหรั้บองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผู ้
ไถ่บาปโดยใหย้นืข้ึน และผูท่ี้ยงัไม่พร้อมท่ีจะตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตใ์หน้ัง่อยูก่บัท่ีเฉยๆ วธีิการเช่นน้ี
ท าใหป้ระชาชนบางคนโกรธแคน้ รุ่งข้ึนฟินเน่ยใ์ชเ้วลาตลอดวนัอดอาหารและอธิษฐาน และในตอน
เยน็วนันั้นท่านไดเ้ทศนาชนิดท่ีมีพลงัมาจากเบ้ืองบน อนัมีอ านาจพระเจา้สามารถท าใหค้นส านึกบาป
และประชาชนพากนัร้องไห้ เกือบตลอดคืนมีคนมาตามตวัฟินเน่ยไ์ปใหอ้ธิษฐานเผือ่ แมค้นท่ีไม่เช่ือ
พระเจา้อยา่งด้ือดึงก็สามารถน ามาใหรู้้จกัและเช่ือถือพระเยซูคริสตไ์ด ้
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ฟินเน่ยย์งัเทศนาพระกิตติคุณ และไดรั้บฤทธ์ิอ านาจเพิ่มเติบจากพระเจา้อยูเ่ร่ือยๆ ผลงาน
เกิดข้ึนอยา่งมหาศาล ฟินเน่ยเ์ดินทางไปเยีย่มเมืองส าคญัๆของอเมริกาและองักฤษ บางคร้ังฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ส าแดงพระอ านาจในท่ีประชุม จนท าใหท้ั้งท่ีประชุมคุกเข่าลงกบัพื้นและอธิษฐาน บางคร้ังคน
ร้องกล้ิงเกลือกกบัพื้นดิน บางคร้ังขณะท่ีอยูบ่นเวทีเทศนา ฟินเน่ยรู้์สึกเหมือนวา่องคพ์ระวิญญาณ
บริสุทธ์ิก าลงัยกชูตวัท่านอยา่งแปลกประหลาด มีหลายคร้ังขณะท่ีฟินเน่ยก์  าลงัเทศนาฤทธ์ิอ านาจของ
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาสวมทบัเหนือเมฆแผรั่ศมีคลุมเหนือตวัของฟินเน่ย ์ บางคร้ังความสงดั
เงียบอนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงแมค้นไม่เช่ือพระเจา้ก็สังเกตเห็น ดูเหมือนจะแผป่กคลุมอยูท่ ัว่เมืองซ่ึงฟินเน่ยไ์ม่
เทศนาสั่งสอน มีบ่อยคร้ังท่ีคนบาปเกิดความส านึกความผดิของตวัเอง ในทนัทีทนัใดท่ียา่งเขา้ไปใน
เมืองท่ีฟินเน่ยก์  าลงัเทศนาสั่งสอนอยู ่

บางคร้ังฟินเน่ยไ์ดรั้บฤทธ์ิอ านาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิมาก เพียงแต่คนบาปไดม้องดูตวัฟิน
เน่ยเ์ท่านั้น เขาก็ส านึกบาปทนัที เม่ือฟินเน่ยก์  าลงัเทศนาอยูใ่นเมืองอูติกา มลรัฐนิวยอร์ค ฟินเน่ยไ์ปเยีย่ม
โรงงานแห่งหน่ึง ฟินเน่ยก์  าลงัดูเคร่ืองจกัรของโรงงานนั้นอยู ่ทนัทีท่ีเจา้หนา้ท่ีประจ าเคร่ืองจกัรคนหน่ึง
แลเห็นร่างของฟินเน่ยเ์ท่านั้น เขาเกิดความรู้สึกเสียใจเพราะความบาปของเขา เขาลม้ลงร้องไห ้และมีอีก
คนหน่ึงท าอยา่งเดียวกนั แลว้ก็มีอีกคนหน่ึง อีกคนหน่ึงถดัๆกนัไป เลยโรงงานตอ้งหยดุเดินเคร่ืองจกัร 
ฟินเน่ยก์  าลงัช้ีชวนใหค้นงานพวกนั้นเช่ือถือองคพ์ระเยซูคริสตเจา้  

ณ ชนบทแห่งหน่ึงช่ือเมืองสะโดมในมลรัฐนิวยอร์ค ฟินเน่ยไ์ดแ้สดงธรรมเทศนา และบรรยาย
ถึงสภาพของเมืองสะโดมในพระคริสตธรรมเดิม ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงท าลายเมืองสะโดม (ตามพระ
ธรรมปฐมกาล) ฟินเน่ยบ์อกวา่ “ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูเช่นน้ีมากเกินกวา่สิบหา้นาที จึงเกิดความสงดัเงียบแผ่
ปกคลุมเหนือท่ีประชุมนั้น ผูท่ี้มาประชุมลม้ลงจากเกา้อ้ีของเขาเกือบทั้งหมด และคนร้องเรียกขอความ
เมตตาจากพระเจา้จนสุดเสียง ถา้มีดาบในมือขา้งละเล่มจะฟันคนเหล่านั้นใหล้ม้ลงทีละคนๆ ก็ยงัไม่
รวดเร็วเท่าคนเหล่านั้นถูกพระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหล้ม้ลง เพราะท่ีประชุมเกือบทั้งหมดถา้ไม่คุกเข่าก็
ลม้ลงทีเดียว ภายในสองนาทีเท่านั้นท่ีประชุมทั้งหมดลม้ระเนระนาดจากคนแรกจนคนสุดทา้ย ทุกๆคน
ท่ีสามารถพดูเวลานั้นเขาจะอธิษฐานทุกคน” และเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนท านองเดียวกนัหลายๆแห่ง  

ในกรุงลอนดอนประเทศองักฤษ มีคนกลบัใจใหม่แสวงหาความรอดในวนัเดียวกนัระหวา่ง 
1,500 ถึง 2,000 คน คนจ านวนมหึมาเท่ียวคน้หาทางรอดพน้บาป ขณะท่ีฟินเน่ยเ์ทศนาในกรุงนิวยอร์ค 
บอสตนั ร็อคเชสเตอร์ และเมืองส าคญัๆแห่งอ่ืน อีกหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา การฟ้ืนในใหญ่ใน ค.ศ. 
1858-1859 เป็นการฟ้ืนในใหญ่มากในประวติัศาสตร์ของโลก เป็นผลจากการประชุมของฟินเน่ย์
โดยตรง “นั้นคือผลงานคร้ังใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ และเป็นการฟ้ืนใจใหญ่ท่ีสุดทางจิตวญิญาณของโลก
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ซ่ึงเคยเกิดข้ึนในโลก” น่ีเป็นถอ้ยค าของ ดร.ไลแมน บีชเช่อร์ มีพลเมืองท่ีถูกน ามาให้กลบัใจเช่ือถือพระ
เจา้ตลอดการฟ้ืนใจใหญ่คร้ังนั้นมีประมาณหกแสนคน  

หลงัจาก ค.ศ. 1833 ฟินเน่ยไ์ดรั้บสถาปนาและเป็นประธานคนแรกของวทิยาลยัโอเบอร์ลินแห่ง
รัฐโดไฮโอ ความประสงคใ์หญ่ยิง่ของการสถาปนาวทิยาลยัแห่งนั้นข้ึน ก็เพื่อจะฝึกนกัเรียนใหเ้ตรียมตวั
เป็นคนงานของพระเจา้ต่อไปในอนาคต ชีวิตของฟินเน่ยท่ี์เหลืออยูต่อนทา้ย แบ่งออกเป็นสองอยา่งคือ
ท างานสอนในวทิยาลยัโอเบอร์ลิน กบัการจดัใหมี้ประชุมในท่ีต่างๆทัว่สหรัฐอเมริกา 

บทความขอ้เขียนของฟินเน่ยเ์ป็นหนงัสือท่ีพิมพอ์อกจ าหน่ายแพร่หลาย และมีอิทธิพลจูงใจคน
ใหรั้กพระเจา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ฟินเน่ยย์งัเทศนาและแสดงปาฐกถาใหน้กัเรียนฟังท่ีวทิยาลยัโอเบอร์ลิน จนอีกสองสัปดาห์จะ
อายคุรบแปดสิบสามปีคร้ันแลว้ฟินเน่ยก์็ถูกเรียกตวัใหไ้ปพบกบัความช่ืนชมยนิดีอยา่งใหญ่หลวงใน
สวรรค ์ซ่ึงเป็นรางวลัแก่คนเหล่านั้น ท่ีน าคนอ่ืนใหม้ารักพระคริสตไ์ดอ้ยา่งมากมายเช่นนั้น 
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 บทที ่9 ยอร์จ มลัเล่อร์ 

อนุสาวรียท่ี์ใหญ่โตท่ีสุดซ่ึงส าเร็จไดด้ว้ยความเช่ืออยา่งตรงๆไม่ออ้มคอ้ม อนุสาวรียน์ั้นคือโรง
เล้ียงเด็กก าพร้าซ่ึงมีเน้ือท่ีถึง 32 ไร่คร่ึง ตั้งอยูท่ี่บริสตอล ประเทศองักฤษ พระเจา้ทรงดลใจใหย้อร์จ มลั
เล่อร์ สร้างโรงเล้ียงเด็กก าพร้า ซ่ึงเวลานั้นมลัเล่อร์มีเงินในกระเป๋าเพียงสิบบาทเท่านั้น มลัเล่อร์มิไดแ้จง้
ความตอ้งการนั้นให้แก่ใครนอกจากทูลขอพระเจา้องคเ์ดียว แต่ก็มีผูส่้งเงินมาใหม้ลัเล่อร์เป็นจ านวนถึง 
140 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างและจดัการบ ารุงสถานก าพร้าสงเคราะห์ เม่ือผูเ้ขียนไดไ้ปเยีย่มสถานท่ีก าพร้า
สงเคราะห์แห่งนั้นเป็นเวลาท่ีมลัเล่อร์ใกลจ้ะถึงแก่กรรม มีตวัตึกมหึมาสร้างดว้ยหินอ่อน ซ่ึงสามารถ
บรรจุเด็กก าพร้าไดถึ้งสองพนัคน ตั้งแต่วนัเร่ิมเล้ียงเด็กก าพร้าจนถึงปัจจุบนั พระเจา้ทรงจดัการใหเ้ด็ก
เหล่านั้นมีอาหารพอกินทุกม้ือตามเวลา เด็กก าพร้าเหล่านั้นไม่ขาดอาหารเท่าท่ีเขาจ าเป็นตอ้งการเลย 

แมว้า่ยอร์จ มลัเล่อร์จะกลายเป็นคนมีช่ือเสียง กล่าวคือเป็นนกัอธิษฐานท่ีใครๆรู้จกั
ประวติัศาสตร์ แต่กระนั้นมลัเล่อร์ก็ไม่ไดเ้ป็น “นกับุญ” เสมอไป ก่อนท่ีมลัเล่อร์จะมารักและนบัถือองค์
พระเยซูคริสต ์ มลัเล่อร์เคยท าผดิบาปขนาดหนกั มลัเลอร์ถือก าเนิดในราชอาณาจกัรปรัสเซียเม่ือ ค.ศ. 
1805 บิดาของมมลัเลอร์เป็นพนกังานสรรพากรของรัฐบาลและเป็นคนมีนิสัยประพฤติเยีย่งชาวโลก 
บิดาของยอร์จ มลัเล่อร์เป็นคนมือเติบหดัลูกๆ ใหใ้ชจ่้ายเงินอยา่งสุรุ่ยสุร่ายและใชเ้งินอยา่งไร้สติ ยอร์
จรายงานเท็จต่อบิดาของตนวา่ท่านใชจ่้ายเงินอยา่งไร และจ่ายเงินไปเท่าไร และยอร์จเคยขโมยเงิน
รัฐบาลในเม่ือบิดาของท่านไม่อยูบ่า้น  

เม่ืออายสิุบขวบยอร์จถูกส่งตวัไปโรงเรียนของโบสถท่ี์เมืองแฮลเบิร์ตแตท บิดาของยอร์จอยาก
จะใหท้่านเป็นศิษยาภิบาลของโบสถนิ์กายลูเธอร์แรน ไม่ใช่เพราะอยากใหลู้กชายรับใชพ้ระเจา้ แต่บิดา
ของท่านมีความประสงคจ์ะใหลู้กชายมีชีวติอยา่งสุขสบาย โดยรับเงินเดือนจากโบสถ์ของรัฐบาล มลั
เล่อร์บอกวา่ “เวลาของขา้พเจา้ๆใชเ้รียนหนงัสือ อ่านหนงัสือประโลมโลก และประพฤติชัว่ชนิดตามใจ
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ตวัเอง แมข้า้พเจา้ยงัอายนุอ้ยก็ประพฤติตวัเกเรและชัว่ชา้มาก ขา้พเจา้ประพฤติอยูเ่ช่นนั้นจนอายสิุบส่ีปี 
มารดาของขา้พเจา้ก็ถึงแก่กรรมโดยปัจจุบนัทนัด่วน คืนวนัท่ีมารดาของขา้พเจา้ตายขา้พเจา้ไม่รู้เลยวา่
มารดาป่วย เพราะขา้พเจา้เล่นไพอ่ยูจ่นตีสองและวนัรุ่งข้ึนเป็นวนัอาทิตย ์ ขา้พเจา้และเพื่อนพากนัไปท า
บาปในร้านขายสุราแห่งหน่ึง คือชวนกนัซ้ือเบียร์กินและเดินเปะปะไปตามถนน 

มลัเล่อร์บอกวา่ “ขา้พเจา้ประพฤติเลวลงเป็นล าดบั คือก่อนท่ีจะเขา้ปฏิญาณตนเป็นสมาชิกของ
คริสตจกัรและรับสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมพิธีมหาสนิท ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเลวชนิดขั้นอุลามกทีเดียว และ
ยิง่กวา่นั้นก่อนวนัท่ีแสดงตนเป็นสมาชิกนั้นขา้พเจา้ตอ้งเขา้ไปในหอ้งเล็กๆซ่ึงเป็นห้องส่วนตวัของศิษ
ยาภิบาล เพื่อท าพิธีสารภาพบาป (ตามธรรมเนียมของโบสถ)์ หลงัจากรับสารภาพบาปแลว้ ขา้พเจา้ก็
ยกัยอกเงินของศิษยาภิบาล ซ่ึงบิดาของขา้พเจา้ใหข้า้พเจา้น ามาถวายท่าน ขา้พเจา้ “ถวาย” ใหเ้พียงหน่ึง
ในสิบสองเท่านั้น 

มีบางคร้ังท่ีส านึกตนเองไดว้า่ควรประพฤติให้ดีกวา่นั้นและใจก็อยากจะเป็นคนดีกบัเขาสักที 
แต่ทั้งๆท่ีใจอยากประพฤติดีในเวลาเดียวกนัก็หลงประพฤติชัว่ ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน การมุสา การลกั
ขโมย การพนนั อ่านเร่ืองประโลมโลก การไม่เคารพสิทธิของผูอ่ื้น สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย และความบาป
เกือบทุกชนิด ไม่มีใครนึกฝันวา่เด็กหนุ่มชัว่ร้ายคนน้ีจะกลายเป็นมหาบุรุษท่ีมีความเช่ือมัน่คงในพระเจา้ 
และมีฤทธ์ิอ านาจในการอธิษฐาน มลัเลอร์เคยยกัยอกค่าเช่าซ่ึงบิดาของเขาเป็นผูรั้บผดิชอบ โดยแสดง
บญัชีเทจ็จากรายรับจริงๆแลว้เงินท่ีเหลือนั้นท่านใส่กระเป๋าของท่านเอง เงินของมลัเล่อร์เองก็ไดจ้บัจ่าย
ใชส้อยสนุกสนานกบัความบาป คร้ังหน่ึงมลัเล่อร์มีเงินไม่พอจ่าย ท่านตอ้งทนหิวจนแสบทอ้ง และเพื่อ
ประทงัความหิวท่านตอ้งขโมยขนมปังหยาบของทหารคนหน่ึงซ่ึงมาตั้งค่ายอยูใ่นบา้นท่ีมลัเลอร์อาศยัอยู ่
ในค.ศ. 1821 มลัเล่อร์เดินทางไปทศันาจรท่ีเมืองแมค็ดีเบอร์ก ซ่ึงท่านใชเ้วลาหกวนัท่ีนัน่ใหล่้วงไปกบั 
“ความบาปขนาดหนกั” คร้ันแลว้ท่านเดินทางไปเมืองบรันสะวคิ และพกัอยูใ่นโรงแรมชนิดแพงอยา่ง
โอ่โถงจนเงินหมดตวั แลว้จึงยา้ยไปอยูโ่รงแรมชั้นเยีย่มในหมู่บา้นอีกแห่งหน่ึงซ่ึงอยูใ่กล้ๆ กนั และตั้งใจ
จะหลอกลวงเจา้ของโรงแรมเพื่อพกัเปล่าๆโดยไม่ตอ้งเสียเงิน แต่เส้ือผา้ชนิดดีเสิศของท่านถูกยดึเป็นค่า
ใชห้น้ีท่ีติดคา้งค่าท่ีพกั มลัเล่อร์ตอ้งทางไกลถึงหกไมลไ์ปยงัโรงแรมอีกแห่งหน่ึง และถูกจบัในฐาน
พยายามหลอกลวงเจา้ของโรงแรม มลัเล่อร์ถูกจ าคุกเม่ืออายเุพียงสิบหกปีเท่านั้น  

หลงัจากท่ีออกจากตาราง มลัเล่อร์ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งเกร้ียวกราดจากบิดา แต่จิตใจของมลั
เล่อร์ก็ยงัชัว่ชา้อยูต่ามเดิม แต่เพื่อจะท าใหพ้อ่เกิดความไวว้างในใจตวัท่านอีกคร้ังหน่ึง ท่านจึงพยายาม
ท าดีแต่เพียงภายนอกใหคุ้ณพ่อเห็นอกเห็นใจ ในท่ีสุดคุณพอ่ก็ตดัสินใจส่งลูกชายเขา้โรงเรียน “โบสถ”์ 
ท่ีเมืองแฮลเลย ์ซ่ึงโรงเรียนนั้นมีระเบียบวนิยัเคร่งครัดมาก แต่ยอร์จไม่มีเจตนาท่ีจะไปโรงเรียน ยอร์จไป
เรียนท่ีโรงเรียนนอร์ทเฮาเซ่นแทน โดยยอร์จมุสาและใหเ้หตุผลนานาประการ จนคุณพอ่อนุญาตให้อยู่
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โรงเรียนนั้นต่อไปถึงสองปีหกเดือน คือจนถึงเทศกาลอีสเตอร์ ค.ศ. 1825 ณ โรงเรียนแห่งนั้นท่านขยนั
เล่าเรียนมาก และหมัน่เพียรจนกลายเป็นตวัอยา่งอยา่งดีส าหรับนกัเรียนอ่ืนๆ และเช่ียวชาญภาษาลาติน 
ฝร่ังเศส ประวติัศาสตร์ และภาษาเยอรมนัซ่ึงเป็นภาษาของท่านเอง ยอร์จ มลัเล่อร์บอกวา่ “ในขณะท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บการยกยอ่งในฐานะผูเ้ช่ียวชาญวชิากลายแขนง แต่ขา้พเจา้ก็ไม่สนใจเร่ืองพระเจา้เลย ชีวติ
ตลบัๆของขา้พเจา้ๆท าบาปเสมอ และผลของความบาปท าใหข้า้พเจา้ตอ้งลม้เจบ็ และขา้พเจา้ตอ้งนอน
ซมอยูใ่นหอ้งของขา้พเจา้เองถึงสิบสามสัปดาห์ ตลอดเวลาเหล่าน้ีขา้พเจา้ไม่มีความเสียใจเพราะขา้พเจา้
ไดท้  าบาปเลย แต่กระนั้นก็ยงัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีท าใหข้า้พเจา้สนใจเร่ืองศาสนาบา้ง ขา้พเจา้ชอบอ่าน
หนงัสือของคล็อพสะตอคโดยไม่รู้สึกเบ่ือเลย ขา้พเจา้ไม่สนใจอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย”  

“คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็เกิดความรู้สึกวา่ขา้พเจา้ควรจะเป็นบุคคลใหม่ใหดี้กวา่คนเดิม” น่ีเป็นถอ้ยค า
ของยอร์จ มลัเล่อร์เอง “และขา้พเจา้พยายามท่ีจะซ่อมแซมนิสัยและการประพฤติท่ีเลวๆใหดี้ข้ึนบา้ง 
และโดยเฉพาะเวลาจะรับศีลมหาสนิท ซ่ึงขา้พเจา้เขา้ร่วมพิธีน้ีปีละสองคร้ัง ก่อนพิธีมหาสนิทตอ้ง
ส ารวมอิริยาบถงดเวน้ไม่ท าบางอยา่งบางประการ ขา้พเจา้เขา้ร่วมพิธีกบัเพื่อนหนุ่มอ่ืนๆอีกหลายคน 
บางคร้ังขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัรับประทานน ้าองุ่นและขนมปังเพื่อสดุดีพระเกียรติแห่งพระกายของพระ
คริสต ์ ขา้พเจา้เคยสาบานตวัต่อพระเจา้วา่ ขา้พเจา้จะพยายามท าตนใหเ้ป็นคนดีข้ึน และอยากจะรักษา
ค ามัน่สัญญาท่ีกระท าไวต่้อพระเจา้เสมอ แต่พอรุ่งข้ึนอีกวนัสองขา้พเจา้ก็ลืมและประพฤติตวัชัว่ตามเดิม
อีก 

ยอร์จ มลัเล่อร์เขา้เรียนเป็นนกัธรรมในมหาวทิยาลยัพระคริสตธรรม ณ เมืองแฮลเลย ์ และได้
รับค ารับรองอยา่งดีดว้ยคุณสมบติัเช่นน้ีท าใหย้อร์จมีสิทธิแสดงพระธรรมเทศนาในโบสถลู์เธอร์แรน 
ขณะท่ียอร์จยงัอยูใ่นมหาวทิยาลยั มลัเล่อร์ใชเ้งินของท่านอยา่งเสเพลไม่เป็นเร่ืองเป็นราว “เม่ือเงินหมด
ขา้พเจา้ก็จ  าน านาฬิกา เส้ือผา้บางช้ิน หรือไม่ก็หยบิยมืคนอ่ืนๆ” น่ีเป็นถอ้ยค าของยอร์จ มลัเลอร์เอง ถึง
กระนั้นขา้พเจา้ก็อยากจะด้ินใหห้ลุดพน้จากชีวิตแร้นแคน้เขญ็ใจเช่นน้ี ขา้พเจา้ไม่อ่ิมเอิบช่ืนชมยนิดีกบั
ชีวติชนิดน้ีเลย และยงัมีสติเหลืออยูบ่า้งวา่อะไรดีอะไรชัว่ และท่ีสุดปลายจะถึงซ่ึงความทุกขอ์ยา่งสาหสั 
เพราะขา้พเจา้จะหาอาชีพไม่ได ้แต่กระนั้นจิตใจของขา้พเจา้ไม่เคยเสียใจท่ีไดข้ดัขวางน ้าพระทยัพระเจา้ 

ณ มหาวทิยาลยัแห่งนั้นยอร์จ มลัเล่อร์ไดค้บกบัชายคนหน่ึงช่ือเบตา้ซ่ึงพยายามจะใหค้วาม
สนุกสนานของโลกน้ีใหลื้มจิตส านึกบาป ทั้งสองคนพากนัหวัจมทา้ยในอบายมุขจนสุดเหวีย่ง และ
ยอร์จ มลัเล่อร์ตอ้งลม้เจบ็อีกวาระหน่ึง หลงัจากหายป่วยแลว้ ทั้งสองก็ร่วมใจกนัปลอมจดหมาย สมมุติ
วา่เป็นจดหมายจากบิดามารดาถึงลูก ดว้ยจดหมายน้ีทั้งสองคนจึงสามารถเอาหนงัสือเดินทางไปประเทศ
สวติเซอร์แลนดไ์ดส้ าเร็จ มลัเล่อร์ขโมยเงินจากเพื่อนๆท่ีร่วมทางกนัไป ฉะนั้นการเดินทางส าหรับมลั
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เล่อร์จึงไม่แพงเท่าของพวกเพื่อนๆ พวกเขาพากนักลบับา้นจนมหาวทิยาลยัเปิด แลว้ทั้งสองก็พากนั
กลบัไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัตามเดิม มลัเล่อร์โกหกบิดาเร่ืองการเดินทางไปสวิตสแลนด ์ 

ท่ีมหาวทิยาลยัแฮลเลยมี์นกัศึกษา “นกัธรรม” ประมาณเกา้ร้อยคน ทุกๆคนไดรั้บอนุญาตให้
เทศนา แต่มลัเล่อร์คาดคะเนวา่ในจ านวนนั้นมีไม่ถึงเกา้คนท่ีเกรงกลวัพระเจา้ มลัเล่อร์บอกวา่ “วนัเสาร์
บ่ายวนัหน่ึงประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1825 ขา้พเจา้เดินไปเท่ียวกบัเบตา้เพื่อนของขา้พเจา้ 
เวลาเดินกลบัเพื่อนของขา้พเจา้พดูกบัขา้พเจา้วา่ “ตามธรรมดาคืนวนัเสาร์เขาไปเยี่ยมบา้นเพื่อนคริส
เตียนซ่ึงมีการประชุม” เพื่อนบอกต่อไปวา่เม่ือไปประชุมแลว้จะมีการร้องเพลงอธิษฐาน และอ่านพระ
คมัภีร์ และอ่านขอ้เทศนาเม่ือก่อนๆน้ีไม่มีใครเคยไดบ้อกเร่ืองราวเช่นน้ีใหฟั้งเลย และดูเหมือนเป็นส่ิงท่ี
ขา้พเจา้หิวโหยคอยมานานแลว้ ขา้พเจา้จึงรู้สึกอยากจะไปกบัเพื่อนคนนั้นทนัที ซ่ึงแต่ก่อนเขาไม่สนใจ
พาขา้พเจา้ไปดว้ย เพราะเกรงวา่หนุ่มรูปหล่ออยา่งขา้พเจา้น้ีคงไม่ยนิดีไปในการประชุมเช่นนั้นเป็นแน่ 
ในท่ีสุดเขาบอกวา่เม่ือถึงเวลาจะมารับและพากนัไป 

ยอร์ช มลัเล่อร์อธิบายถึงลกัษณะของการประชุมวา่ “เราไปถึงพร้อมกนัในเวลาเยน็ เน่ืองจาก
ขา้พเจา้ไม่รู้จกันิสัยใจคอของบรรดาพี่นอ้งคริสเตียนคณะน้ี และไม่ทราบวา่เขาพากนัดีใจท่ีจะตอ้นรับ
คนบาปท่ีน่าทุเรศอยา่งขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอโทษขอโพยท่ีมาในการประชุม คนพวกนั้นพานั้นพากนัตอบ
ขา้พเจา้อยา่งสุภาพอ่อนโยนวา่ “ขอเชิญคุณมาบ่อยๆเท่าท่ีคุณสามารถจะมาร่วมประชุมกนัเราได ้ บา้น
ของเราและน ้าใจของพวกเรายนิดีเปิดตอ้นรับท่านเสมอ” ถอ้ยค าสุภาพดว้ยใจจริงเช่นนั้นขา้พเจา้ไม่ลืม
เลย หลงัจากท่ีร้องเพลงกนัแลว้เขาพากนัคุกเข่าอธิษฐานและมี “ญาติ” คริสเตียนคนหน่ึงช่ือไกเซอร์ ซ่ึง
ภายหลงัเป็นมิชชัน่นารีไปอยูอ่าฟริกาไดอ้ธิษฐานขอพระพรส าหรับการประชุม “การคุกเข่าลงเช่นนั้น
ท าใหข้า้พเจา้เกิดความสนใจและประทบัใจมาก เพราะขา้พเจา้ไม่เคยเห็นใครคุกเข่าอธิษฐาน และ
ขา้พเจา้ก็ไม่เคยคุกเข่าอธิษฐาน” คร้ันแลว้นายไกเซอร์ไดอ่้านค าเทศนาท่ีพิมพเ์ป็นเล่มจบหน่ึงบท 
เพราะวา่ในประเทศปรัสเซียไม่มีการประชุมใดๆไดรั้บอนุญาตให้อธิบายขอ้พระคริสธรรมคมัภีร์ได้
ตามใจชอบ เวน้ไวแ้ต่จะมีศาสนาจารยอ์ยูท่ี่นัน่คอยควบคุมการประชุม ก่อนปิดประชุมเราร้องเพลงอีก
บทหน่ึง แลว้เจา้ของบา้นอธิษฐานปิดประชุม การประชุมวนันั้นท าใหข้า้พเจา้ซาบซ้ึงตรึงใจมาก ขา้พเจา้
รู้สึกช่ืนชมยนิดีจริงๆ แมมี้คนถามขา้พเจา้เหตุไฉนจึงช่ืนชมยนิดีขา้พเจา้ก็ไม่สามารถอธิบายได”้ 

“เม่ือเราเดินทางกลบับา้น ขา้พเจา้จึงพดูกบัเบตา้เพื่อนของขา้พเจา้วา่ การเดินทางไป
สวติเซอร์แลนดไ์ม่สนุกสนานเท่ากบัการประชุมคืนน้ีเลย และความสนุกสนานของโลกเม่ือก่อนๆน้ีก็
ไม่ออกรสช่ืนบานเท่ากบัการประชุมในคนวนัน้ี เม่ือขา้พเจา้ถึงบา้นขา้พเจา้จ าไม่ไดว้า่ขา้พเจา้คุกเข่าลง
อธิษฐานหรือเปล่า แต่ขา้พเจา้จ  าไดอ้ยา่งเดียววา่ขา้พเจา้ไดรั้บความสุขใจอยา่งแทจ้ริง และนอนหลบั
อยา่งเป็นสุขสบายในคืนวนันั้น ขอ้น้ีก็แสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงท างานในชีวติของแต่ละคนแตกต่าง
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กนัคนละอยา่ง ขา้พเจา้ไม่เคยสงสัยเลยวา่คืนวนันั้นพระเจา้เร่ิมทรงส าแดงพระกรุณาธิคุณแก่ขา้พเจา้แลว้ 
แมข้า้พเจา้จะบงัเกิดความปีติช่ืนชมยนิดีโดยปราศจากเสียใจในความบาปของตนเอง และมีความรู้เร่ือง
พระคุณของพระเจา้นอ้ยมาก แต่คืนวนันั้นเป็นคืนท่ีขา้พเจา้เปล่ียนทางชีวติ รุ่งข้ึนวนัจนัทร์ขา้พเจา้ไป
เยีย่มบา้นนั้นอีกหน่ึงหรือสองคร้ัง และขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์กบั “ญาติ” คริสเตียนคน
นั้น ขา้พเจา้รู้สึกวา่มนันานมากท่ีจะคอยจนถึงค ่าวนัเสาร์ ขา้พเจา้จึงรีบไปเสียก่อน” 

“บดัน้ีชีวติของขา้พเจา้เปล่ียนแปลงไปมาก แมว้า่ความบาปความชัว่ของขา้พเจา้จะเลิกทิ้งของ
เลวๆไปไม่หมดทนัทีทนัใด เพื่อนเลวๆขา้พเจา้ก็เลิกคบ การไปร้านสุราก็เป็นอนัยกเลิกไม่ท าต่อไป นิสัย
ชอบพดูปดต่อคนอ่ืนก็ยติุ แต่ก็ยงัมีบางเวลาท่ีขา้พเจา้พดูความไม่จริงเพราะยงัติดนิสัย .... เด๋ียวน้ีขา้พเจา้
ไม่มีนิสัยท าบาปเหมือนแต่ก่อนอีก แมก้ระนั้นก็มีบ่อยคร้ังท่ียงัท าบาปเพราะบาปยงัชนะขา้พเจา้ แต่
เด๋ียวน้ีจิตใจของขา้พเจา้รู้สึกเสียใจในความบาปท่ีตนไดก้ระท า ขา้พเจา้อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และ
หมัน่อธิษฐานบ่อยคร้ัง มีความรักคริสตสมาชิกและไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถด์ว้ยเจตนาโดยตั้งใจให้
พอพระทยัพระเจา้ และยนือยูฝ่่ายพระคริสตเ์สมอ แมบ้างคร้ังพวกเพื่อนๆพากนัหวัเราะเยาะ” 

หลงัจากไดก้ลบัใจใหม่มาเช่ือพึ่งพระเยซู ยอร์จ มลัเล่อร์ไดก้า้วหนา้ไปไกลในชีวติคริสเตียน 
และมีความปราถรนาอยากเป็นมิชชนันารี แต่ท่านตกหลุมรักอยูก่บัหญิงนบัถือศาสนาโรมนัคาทอลิกอยู่
พกัหน่ึง และท าใหลื้มเร่ืองพระเจา้ไปชัว่ขณะหน่ึง คร้ันแลว้มลัเล่อร์ไดเ้ห็นมิชชนันารีหนุ่มคนหน่ึงสละ
บา้นสวยงามและสละชีวติท่ีหรูหราเพื่อพระคริสต ์ ขอ้น้ีไดเ้ปิดตาใหม้ลัเล่อร์เห็นความตระหน่ีท่ีเขามี
ความสนใจแต่ตวัเองเท่านั้น ฉะนั้นจึงเลิกติดต่อกบัหญิงคนนั้น เพราะนางไดแ้ยง่เอาพระเยซูไปจากใจ
ยองมลัเล่อร์ “ณ เวลานั้นเอง ยอร์จ มลัเล่อร์กล่าววา่ “ขา้พเจา้บงัเกิดความปีติยนิดีกบัพระเจา้ซ่ึงเหลือ
ความเขา้ใจ ขา้พเจา้ไดเ้ขียนจดหมายแสดงความปีติยนิดีไปใหคุ้ณพอ่และคุณพี่ทราบ และชกัชวนใหพ้อ่
และพี่ติดตามพระเจา้ และบอกใหเ้ขาทราบวา่การติดตามพระเจา้นั้นช่างมีความสุขโดยหาอะไรมา
เปรียบเทียบไม่ได ้ ขา้พเจา้แปลกในมากท่ีไดรั้บจดหมายอยา่งโกรธแคน้ตอบมา แทนท่ีจะเป็นจดหมาย
แสดงความยนิดีและเห็นอกเห็นใจ” 

ยอร์จไม่สามารถเขา้ร่วมส านกัมิชชนันารีชาวเยอรมนัไดส้ักแห่งเดียว โดยไม่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากบิดาของท่านและดว้ยประการฉะน้ีบิดาไม่ยอมใหค้  ารับรอง บิดาของท่านรู้สึกเป็นทุกข์
โศกเศร้ามากท่ีไดใ้หก้ารศึกษาดีแก่บุตรแลว้ ท่านควรจะเป็นศาสนาจารยข์องโบสถข์องรัฐบาลได้
เงินเดือนสบายๆ แต่น่ีกลบัจะออกไปเป็นมิชชนันารีซ่ึงหาความล าบากใส่ตวัเอง ยอร์จรู้สึกวา่ไม่สมควร
จะรับเงินจากบิดาต่อไป แต่พระเจา้ทรงส าแดงพระกรุณาธิคุณใหท้่านมีวถีิทางท่ีจะหาเงินไดส้ าหรับจบ
หลกัสูตรการศึกษา ท่านท าการสอนภาษาเยอรมนัแก่ศานาจารยช์าวอเมริกาท่ีมหาวทิยาลยั และพวกนั้น
ไดจ่้ายเงินค่าสอนใหอ้ยา่งน่าพึงใจ ยอร์จ มลัเล่อร์กลายเป็นอุปกรณ์จองการน าวิญญาณมาถวายองคพ์ระ
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คริสต ์ มลัเล่อร์แจกใบปลิวและหนงัสือเก่ียวกบัศาสนาเป็นจ านวนพนัๆแผน่และพดูกบัคนอีกหลายคน
เก่ียวกบัความรอดพน้บาปของท่าน 

ก่อนท่ียอร์จ มลัเล่อร์กลบัใจใหม่ แมว้า่ท่านเคยเขียนจดหมายไปเรียนคุณพ่อของท่านใหท้ราบ
ถึงขอ้เทศนาท่ีท่านไดเ้ทศนาไปแลว้ก็ตาม แต่มลัเล่อร์ไม่ไดเ้ทศนาจริง ๆ จนกวา่ท่านกลบัใจใหม่แลว้ 
แต่มลัเล่อร์พยายามท่ีจะเอาใจคุณพอ่ของท่านโดยท าท่าใหคุ้ณพอ่นึกวา่ท่านเทศนาท่ีประชุม ค าเทศน์
กณัฑแ์รกของท่านไดจ้ดัพิมพข้ึ์น ท่านก็ท่องจ าขอ้เทศนานั้นจนข้ึนใจ แต่ท่านมีอิสระนอ้ยเหลือเกินใน
การเทศนาขอ้เทศน์นั้นจริงๆ ต่อมาคร้ังท่ีสองท่านเทศนาดว้ยปากเปล่า ดงันั้นท่านจึงมีอิสระอยูม่ากท่ีจะ
พดูอะไรๆไดต้ามความรู้สึก มลัเล่อร์บอกวา่ขา้พเจา้เร่ิมเทศนาบ่อยคร้ัง คือเทศนาทั้งในคริสตจกัรใน
หมู่บา้น และตามหวัเมืองทัว่ๆไปดว้ย แต่วา่การท าเช่นนั้นไม่เคยมีความสุขอ่ิมเอิบหวัใจเลย เวน้แต่การ
พดูอยา่งตรงไปตรงมา แต่ค าเทศนาท่ีไดท้่องจ าแลว้ไดรั้บการยกยอ่งจากเพื่อนๆมากกวา่ แมไ้ดเ้ทศนาทั้ง
สองวธีิแลว้ก็ตามขา้พเจา้ก็ไม่เห็นผลเกิดจากการเทศนาเลย อาจเป็นไดใ้นวนัสุดทา้ยของโลกน้ีคงจะเห็น
ผลประโยชน์บา้งแมจ้ะเป็นการกระท าของผูอ่้อนแอ เหตุผลขอ้หน่ึงท่ีพระเจา้มิไดท้รงบนัดาลใหข้า้พเจา้
เห็นผลของการเทศนาของขา้พเจา้ ก็เพราะวา่พระเจา้จะทรงป้องกนัตวัขา้พเจา้ไวมิ้ให้พองตวัข้ึน และ
เป็นเพราะขา้พเจา้อธิษฐานนอ้ยมาก การเทศนาจึงไม่สัมฤทธ์ิผลมากนกั และเพราะวา่ขา้พเจา้ไดด้ าเนิน
ชีวติกบัพระเจา้นอ้ยเหลือเกิน ฉะนั้นขา้พเจา้จึงเป็นภาชนะท่ีใชโ้ดยไร้เกียรติ เป็นภาชนะท่ียงัไม่สะอาด
และเป็นภาชนะท่ีพระเจา้ยงัทรงใชก้ารไม่ไดเ้ตม็ท่ี 

จ านวนผูท่ี้เช่ือถือพระเจา้อยา่งแทจ้ริงเพิ่มข้ึนจากหกคนเป็นยีสิ่บคน ในขณะท่ีมลัเล่อร์จบ
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัแห่งนั้น คน “เกิดใหม่” พวกน้ีมาท่ีหอ้งของมลัเลอร์และร่วมใจกนัอธิษฐาน
ร้องเพลง และชวนกนัอ่านพระโอวาทของพระเจา้ บางคร้ังยอร์จ มลัเล่อร์ตอ้งเดินทางถึงสิบหา้หรือยีสิ่บ
กิโลเมตร เพื่อไปฟังนกัเทศน์ท่ีเทศนาพระวจนะของพระเจา้ดว้ยใจร้อนรนจริงๆ 

ใน ค.ศ. 1827 ยอร์จ มลัเล่อร์ไดอ้าสาสมคัรเป็นมิชชนันารีแก่ชาวเยอรมนัในเมืองบูกาเรส แต่
สงครามระหวา่งชาติเตอรกีและรัสเซียไดข้ดัขวางมิใหท้  างานไดส้ าเร็จ ฉะนั้นใน ค.ศ. 1828 เม่ือมีคน
เสนอใหไ้ปเป็นมิชชนันารีส าหรับชาวยวิส์โดยสมาคมลอนดอนมิชชนันารี มลัเล่อร์จึงรับทนัที มลัเล่อร์
มีความช ่าชองภาษาฮีบรูมาก และรักภาษาฮีบรูดว้ย สามคมนั้นมีความประสงคจ์ะใหม้ลัเล่อร์ไปกรุง
ลอนดอนเพราะอยากดูตวัจริงของมลัเล่อร์ โดยการทรงจุดเตรียมของพระเจา้โดยแท ้ มลัเล่อร์จึงไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ถูกเกณฑเ์ขา้รับราชการทหารในกองทพัประเทศปรัสเซียจนตลอดชีวิต ดงันั้นมลัเล่อร์นั้น
มีอายเุพียงยีสิ่บส่ีปีเท่านั้น มลัเล่อร์พดูภาษาองักฤษไม่คล่องอยูช่ัว่ระยะหน่ึงหลงัจากท่ีข้ึนจากเรือสู่
ประเทศองักฤษและพดูภาษาองักฤษไดก้ระท่อนกระแท่นเตม็ที 
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ภายหลงัจากการมาสู่ประเทศองักฤษแลว้ยอร์จ มลัเล่อร์ ไดรั้บพระพรแห่งชีวิตคริสเตียนอยา่ง
ลึกซ่ึงมากข้ึน ซ่ึงประสบการณ์คร้ังนั้นท าใหม้ลัเล่อร์ไดรั้บการเปล่ียนแปลงจิตใจในชีวิตอยา่งจริงจงั มลั
เล่อร์บอกวา่ “ขา้พเจา้มาถึงประเทศองักฤษดว้ยร่างกายบอบบาง และเน่ืองจากท่ีขา้พเจา้ตอ้งเรียนอยา่ง
เคร่งเครียดเกินไป ขา้พเจา้จึงลม้เจบ็เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม และขา้พเจา้นึกวา่อยา่งไรๆก็คงไม่รอดชีวิต
แน่ แต่ร่างกายยิง่อ่อนแอลงเพียงไร จิตใจของขา้พเจา้ก็ยิง่เขม้แขง็มากข้ึนเพียงนั้น ตลอดชีวติของ
ขา้พเจา้ๆไม่เคยเห็นตวัเองชัว่ชา้เลวทรามเช่นนั้น ดูเหมือนความทรงจ าของขา้พเจา้ไดร้ะลึกถึงความบาป
เก่าๆแก่ๆไดจ้นหมดส้ิน แต่ในเวลาเดียวกนัขา้พเจา้รู้สึกไดว้า่ ความบาปของขา้พเจา้ไดรั้บการอภยัหมด
ส้ินแลว้ ขา้พเจา้ถูกช าระให้สะอาดบริสุทธ์จริงๆ โดยพระโลหิตของพระเยซู ผลจากการท่ีรู้สึกน้ีท าให้
เกิดความสันติสุขในใจอยา่งประหลาด ขา้พเจา้รู้สึกกระหายอยากจะไปอยูก่บัพระเยซูคริสต ์

ต่อมาขา้พเจา้ป่วยไปสองอาทิตย ์ และนายแพทยบ์อกวา่ขา้พเจา้ทุเลามากแลว้ ซ่ึงขา้พเจา้ไม่นึก
วา่ขา้พเจา้จะหายรวดเร็วเช่นนั้น แทนท่ีขา้พเจา้จะยนิดีท่ีทุเลาข้ึน ขา้พเจา้กลบัเสียใจเพราะวา่ใจของ
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้อยากไปอยูก่บัพระคริสต ์ แต่ท่ีจริงขา้พเจา้ไม่ควรคิดเช่นนั้น เพราะวา่ขา้พเจา้ได้
มอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้หพ้ระเจา้จนหมดส้ินแลว้ 

มลัเล่อร์รู้สึกวา่ประสบการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งบนน้ีเป็นการท่ีท าใหชี้วติของท่านซาบซ้ึงตรึง
ใจกบัชีวติเบ้ืองสูงมาก และท่านไดแ้สดงออกมาใหเ้ราทราบ จากจดหมายของท่านซ่ึงมีผูน้ าเอาไปลง
พิมพใ์นหนงัสือพิมพค์ริสเตียนขององักฤษ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 1902 ในจดหมายฉบบันั้นมลั
เล่อร์บอกวา่ “ขา้พเจา้เป็นผูเ้ช่ือองคพ์ระเยซูคริสตเ์ม่ือตน้เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1825 เด๋ียวน้ีเป็นเวลา
ล่วงเลยมาแลว้ถึงหกสิบเกา้ปีกบัแปดเดือน ในระยะส่ีปีแรกขา้พเจา้รู้สึกวา่ ขา้พเจา้อยูใ่นฐานะท่ีอ่อนแอ
มาก แต่ในเดือนกรกฏาคม 1829 คือนบัถอยหลงัไปไดห้กสิบหกปี ขา้พเจา้ไดย้อมมอบกายถวายตวัแก่
พระเจา้ทั้งหมด ขา้พเจา้ไดถ้วายตวัเองทั้งหมดแก่พระเจา้จริงๆ เกียรติยศ ความสนุกสนาน เงินทอง พลงั
กาย และพลงัสมอง ทุกๆอยา่งไดน้ าวางไวแ้ทบฝ่าพระบาทขององคพ์ระเยซูคริสตจ์นหมดส้ิน และ
ขา้พเจา้กลายเป็นคนรักพระวจนะของพระเจา้อยา่งดูดด่ืม ขา้พเจา้เห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นของพระเจา้ 
และขา้พเจา้เช่ือเช่นนั้น ไม่วา่ถูกทดลองฝ่ายร่างกายและจิตวญิญาณของขา้พเจา้ตลอดหกสิบหกปี ความ
เช่ือของขา้พเจา้มิใช่เก่ียวขอ้งเฉพาะกบัส่ิงของในโลกน้ี เพราะวา่ขา้พเจา้ติดสนิทอยูก่บัพระโอวาทของ
พระเจา้ ความรู้เร่ืองพระเจา้ของขา้พเจา้กบัพระวจนะของพระองคเ์ท่านั้นไดช่้วยขา้พเจา้”  

มีผูแ้นะใหม้ลัเล่อร์เดินทางไปอยูใ่นชนบทเพื่อสุภาพของมลัเล่อร์เอง มลัเล่อร์ไดอ้ธิษฐาน และ
ในท่ีสุดก็ตดัสินใจไปมลัเล่อร์เดินทางไปเดวอนไชร์ และ ณ ท่ีนั้นมลัเล่อร์ไดพ้ระพรจากพระเจา้อยา่งท่ี
เคยไดรั้บมาแลว้มากข้ึน โดยไดส้นทนาและร่วมใจอธิษฐานกบัศาสนาจารยค์นหน่ึงซ่ึงเป็นผูป้ระกอบ
ไปดว้ยพระวญิญาณ จากการสนทนาและการฟังธรรมเทศนาของศาสนาจารยผ์ูน้ี้ท  าให้มลัเล่อร์ไดพ้บส่ิง
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ท่ีไม่เคยคน้พบมาก่อนเลยคือ “พระโอวาทของพระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นมาตรฐานใชต้ดัสินส่ิงท่ีเก่ียวกบัจิต
วญิญาณ และเราสามารถอธิบายพระวจนะของพระเจา้ไดก้็โดยพึ่งองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิองคเ์ดียว
เท่านั้น และองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระบรมครูแก่คนของพระองคท์ั้งในสมยัอดีตและใน
สมยัน้ีดว้ย” มลัเล่อร์บอกวา่ “เม่ือก่อนขา้พเจา้ไม่เคยเขา้ใจวา่หนา้ท่ีขององคพ์ระวญิญาณนั้นคืออะไร” 
“ผลจากการทดลองคร้ังแรกคือขา้พเจา้ไดปิ้ดประตูขงัตวัเองแลว้อธิษฐานและภาวนาในพระธรรมของ
พระเจา้ ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้ใหม่ๆจากพระเจา้มากมายในไม่ก่ีชัว่โมง และไดรั้บบทเรียนมากกวา่ท่ีเรียน
โดยวธีิอ่ืน  ซ่ึงเรียนก่อนหนา้แลว้หลายเดือน” มลัเล่อร์ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ “นอกจากความจริงเร่ืองพระ
วญิญาณ พระเจา้พอพระทยัท่ีจะทรงน าขา้พเจา้ใหรู้้จกัมาตรฐานการถวายตวัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคย
เห็นมาก่อนเลย  

เม่ือกลบัมากรุงลอนดอนอีกคร้ังหน่ึง มลัเล่อร์พยายามท่ีจะชกัชวนเพื่อนร่วมส านกัพระคริสต
ธรรมดว้ยกนัให้รับประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงน้ี ซ่ึงมลัเล่อร์เองไดพ้บเม่ือไม่นานมาน้ี มลัเล่อร์บอกวา่ “มี
สหายคนหน่ึงซ่ึงไดพ้บของจริงเหมือนกบัท่ีขา้พเจา้ไดป้ระสบ ส่วนคนอ่ืนๆขา้พเจา้คิดวา่คงไดรั้บ
ผลประโยชน์กนัคนละไม่มากก็นอ้ย ตามสมควรเหมาะสมแก่บุคคลนั้นๆ หลายคร้ังหลงัจากการท่ีเราได้
ร่วมใจกนัอธิษฐาน ขา้พเจา้เขา้ไปในหอ้งส่วนตวัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็นึกสนุกไดร่้วมสนทนากบัพระ
เจา้ตามล าพงัต่อไปจนถึงเท่ียงคืน เสร็จแลว้ขา้พเจา้ก็ไปหาเพื่อนอีกห้องหน่ึง และพบวา่เขาก็อยูใ่น
สภาพเดียวกบัขา้พเจา้ ฉะนั้นเราจึงไดร่้วมในกนัอธิษฐานต่อไปอีกเป็นเวลานาน จนกระทัง่ตีหน่ึงหรือตี
สอง การท่ีเราท าเช่นนั้นก็เพราะปีติยนิดีเหลือเกิน และมีบ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้ยนิดีและต่ืนเตน้จนนอนไม่
หลบั และพอเวลาหกนาฬิกาเชา้ตรู่ ขา้พเจา้ก็ปลุกเพื่อนๆใหร่้วมใจกนัอธิษฐานอีก” 

ขณะท่ีอยูก่รุงลอนดอนสุขภาพของมลัเล่อร์ทรุดโทรมลงอีก และในเวลาเดียวกนัจิตวญิญาณ
ของมลัเล่อร์ก็ร้องรนเพื่อพระเจา้ จนกระทัง่มลัเล่อร์ไม่สามารถตั้งใจเรียนตามตารางสอนปกติได ้ มลั
เล่อร์เกิดความรู้สึกอยา่งรุนแรงวา่พระเยซูจวนจะเสด็จกลบัมาแลว้ ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งรีบเร่งท างานเพื่อ
จิตวิญญาณของคนอ่ืนจะไดพ้น้บาป มลัเล่อร์รู้สึกวา่พระเจา้ก าลงัทรงน าใหท้่านเร่ิมงานของพระเจา้
ทนัที ซ่ึงเป็นงานท่ีท่านกระหายอยากท ามานานแลว้ แต่สมาคมลอนดอนมิชชนันารียงัไม่เห็นสมควรจะ
สั่งผูใ้ดออกไปสั่งสอนพระกิตติคุณโดยปราศจากการอบรมตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้นมลัเล่อร์จึง
ตดัสินใจออกไปท างานทนัทีโดยไวว้างใจพระเจา้วา่ พระองคจ์ะทรงจดัเตรียมส่ิงท่ีจ  าเป็นใหเ้พื่อบ ารุง
ชีวติ ในไม่ชา้มลัเล่อร์ก็ไดเ้ป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเอบ็เบน็เนสเซ่อร์ท่ีเดวอนไชร์ และมลัเล่อร์ได้
สมรสกบันางสาวเมร่ี โกรพส์ ซ่ึงเป็นหญิงชาวเมืองเดวอนไชร์ ภรรยาของมลัเล่อร์มีน ้าหน่ึงใจเดียวกบั
สามีของนางเสมอและการสมรสของคนคู่น้ีนบัวา่เป็นการสมรสท่ีดีเลิศคู่หน่ึง หลงัจากท่ีมลัเล่อร์
แต่งงานไดไ้ม่นานนกั มลัเล่อร์ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจท่ีจะรับเงินเดือนเป็นประจ า และรู้สึกวา่การเช่ามา้
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นัง่ฟังเทศน์ในโบสถเ์ป็นของไม่ควรท าในคริสตจกัรของมลัเล่อร์เลย มลัเล่อร์รู้สึกเป็นการ “ตอ้นรับแขก
ท่ีแต่งตวัดี” ใหน้ัง่ดีท่ีสุด ส่วนคนยากจนใหน้ัง่ท่ีต  ่าๆ ชั้นเลว และการท่ีรับเงินเดือนเป็นประจ าก็รู้สึกวา่
เป็นการรับเงินจากผูท่ี้ไม่ไดใ้ห ้“ดว้ยใจยนิดี” หรือไม่ใชเ้งินจากคนท่ีพระเจา้ทรงอวยพระพรใหเ้จริญข้ึน 
แลว้เขาน าส่วนท่ีท่ีเจริญข้ึนนั้นมาถวายพระเจา้ มลัเล่อร์สั่งใหเ้ลิกการปฏิบติัสองอยา่งน้ี มลัเล่อร์และ
ภรรยาของท่านไม่บอกใหใ้ครทราบเลยวา่ ท่านมีความตอ้งาการอะไรนอกจากทูลเสนอความตอ้งการ
ของท่านต่อพระเจา้เท่านั้น นานๆสักคร้ังหน่ึงท่ีมีข่าวแพร่สะพดัไปวา่สองผวัเมียก าลงัอดหยาก แมว้า่
ความเช่ือของท่านทั้งสองไดถู้กทดลองขนาดนั้นก็ตาม รายไดข้องมลัเล่อร์ก็มากข้ึนกวา่เดิม ท่านและ
ภรรยาไดแ้จกจ่ายเงินของท่านท่ีไดม้า เม่ือเงินนั้นมีมากเกินความจ าเป็นส าหรับปัจจุบนัและท่านทั้งสอง
คนไวใ้จพระเจา้จะทรง “ประทานอาหารประจ าวนั” ใหท้่านเสมอมิไดข้าด 

มลัเล่อร์เทศนาตามเมืองใกลเ้คียงอีกหลายเมือง และมีจิตวญิญาณรอดพน้บาปในการประชุม
ของมลัเล่อร์มากมาย ใน ค.ศ. 1832  มลัเล่อร์รู้สึกแน่ใจวา่งานของพระเจา้ท่ีเดวอนไชร์ถึงท่ีสุดแลว้ และ
พระองคไ์ม่ประสงคใ์หท้่านท าต่อไปอีก เม่ือมลัเล่อร์ไดไ้ปท่ีเมืองบริสตอลในปีเดียวกนั ท่านรู้สึก
แน่นอนวา่พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะใหท้่านท างานท่ีนัน่ เม่ือองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระวจนะ
ของพระเจา้ และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวต้รงกนัเป็นแนวเดียวก็เป็นอนัใชก้ารได ้ เรารู้
ไดแ้น่นอนวา่พระเจา้ทรงน าตวัเราแน่ๆในเม่ือสามอยา่งน้ีประสานกนั ไม่ใชแ้ต่เพียงมลัเล่อร์รู้สึกวา่พระ
เจา้ทรงน าใหท้  างานในเมืองบริสตอลเท่านั้น แต่พระเจา้ทรงจดัเตรียมหนทางเปิดไวอ้ยา่งกวา้งขวางท่ีจะ
ไดรั้บการอุปถมัภ ์และดูเหมือนส่ิงนั้นประสานกบัพระวจนะของพระเจา้อยา่งดี 

ใน ค.ศ. 1832 มลัเล่อร์ไดเ้ร่ิมงานของท่านในเมืองบริสตอลโดยไดเ้ป็นศิษยาภอบาลร่วมกบั
เพื่อนของท่าน ผูซ่ึ้งถูกพระเจา้ทรงเรียกมาประจ าเมืองน้ี ท างานโดยไม่รับเงินเดือนและไม่มีการเช่ามา้
นัง่ในโบสถเ์วลาฟังธรรมเทศนา ท าใหง้านของมลัเล่อร์ไดรั้บพระพรมากมาย ณ ศาลาธรรมคริสเตียน
และศาลาธรรมเบช็ซายะดา คริสตสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็นส่ีเท่าในระยะเวลาสั้นๆ สิบวนัหลงัจากท่ีเปิดการ
เทศนาสั่งสอนท่ีศาลาธรรมเบธ็ซายะดา มีคนมาไต่ถามเร่ืองการรอดพน้จากบาปมากมายซ่ึงตอ้งกินเวลา
ถึงส่ีชัว่โมงเพื่อสั่งสอนคนเหล่าน้ี และในระยะต่อมาก็จดัตั้งศาลาธรรมข้ึนอีกสองแห่ง ณ แถวใกลเ้คียง
กบัท่ีท่านอยู ่ มลัเล่อร์ไดเ้ทศนาท่ีศาลาธรรมเหล่าน้ีจนวาระสุดทา้ยแห่งชีวติแมว้า่ในระยะหลงัๆน้ีมลั
เล่อร์จะตอ้งใชเ้วลาจดัตั้งสถานโรงเล้ียงเด็กก าพร้าก็ตาม เม่ือมลัเล่อร์ถึงแก่กรรม มลัเล่อร์มีคริสต
สมาชิกท่ีศาลาธรรมเบธ็ซายะดาประมาณสองพนัคน 

ในค.ศ. 1834 มลัเล่อร์ไดเ้ร่ิมจดัตั้งส านกัเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพระคมัภีร์ข้ึนส าหรับในและ
นอกประเทศ จุดประสงคข์องส านกัน้ีก็เพื่อจะช่วยโรงเรียนคริสเตียนและมีจุดประสงคจ์ะช่วย
มิชชนันารี และช่วยจ าหน่ายจ่ายแจกพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่ไดข้อใหผู้ใ้ดช่วยเหลือเลย และไม่มี
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สัญญากูห้น้ีใดๆ ไม่มีคณะกรรมการและไม่มีสมาชิกท่ีสญัญาให้เงินบ ารุง หรือมีสมาชิกใดๆ แต่เป็น
ส านกัท่ีเช่ือและวางใจพระเจา้ สุดแลว้แต่พระเจา้จะทรงจดัหาส่ิงจ าเป็นใหด้ ารงอยูไ่ด ้ แต่เม่ือเวลามลั
เล่อร์ตายปรากฏวา่มีรายรับและรายจ่ายสมดุลกนัพอดี ซ่ึงมีมูลค่าเกิน 15 ลา้นบาท เงินส่วนมากใชจ่้าย
ไปส าหรับเล้ียงเด็กก าพร้า ขณะท่ีมลัเล่อร์ถึงแก่กรรมมีนกัเรียนท่ีทางส านกัน้ีไดอุ้ปการะถึง 122,000 คน 
โดยใชเ้งินกอ้นน้ีบ ารุงเด็ก และใชเ้งินจ านวนน้ีซ้ือพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งภาคเดิมและภาคใหม่ถึง 
282,000 เล่ม และซ้ือเฉพาะพระคริสตธรรมใหม่ 1,500,000 เล่ม และนอกจากน้ียงัมีหนงัสืออ่ืนเก่ียวกบั
เร่ืองศาสนาอีกประมาณ 112,000,000 เล่ม และยงัมีใบปลิวและหนงัสือเล่มเล็กๆอีกนานาชนิด 
มิชชนันารีทัว่โลกไดรั้บการอุดหนุนจากส านกัน้ี และมีเด็กก าพร้าจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนคนไดรั้บ
เงินอุปการจากเงินจ านวนน้ี 

มลัเล่อร์เร่ิมเดินทางเทศนาสั่งสอนเร่ืองพระเจา้ เม่ืออายไุดเ้จด็สิบปี มลัเล่อร์เดินทางรอบโลก
และแวะหลายประเทศซ่ึงคิดเป็นระยะทางไกลถึง 275,000 กิโลเมตร และหลายประเทศตอ้งใชล่้ามแปล
เป็นภาษาพื้นเมืองนั้น มีบ่อยคร้ังท่ีมลัเล่อร์ไดเ้ทศนาใหค้น 4,500-5,000 คนฟัง มลัเล่อร์ไดเ้ดินทาง
เทศนาไปตลอดทั้งดา้นยาวและดา้นกวา้งของสหรัฐอเมริกาถึงสามคร้ัง มลัเล่อร์ไดท้  าหนา้ท่ีมิชชนันารีผู ้
ประกาศอยูจ่นกระทัง่อายเุกา้สิบปี มลัเล่อร์บอกวา่ในระยะสิบเจด็ปีซ่ึงเดินทางสั่งสอนพระนามของพระ
เยซูชนิดไปๆมาๆน้ีมีคนมาฟังพระวจนะของพระเจา้ไม่ต ่ากวา่สามลา้นคน และคา้ใชจ่้ายการเดินทาง
ทั้งหมดไดถู้กส่งมาทางค าตอบแห่งค าอธิษฐานดว้ยความเช่ือในพระเจา้ทั้งส้ิน 

งานท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวติของมลัเล่อร์ก็คือการจดัตั้งและทนุบ ารุงโรงเล้ียงเด็กก าพร้าใหญ่ๆใน
เมืองบริสตอล เม่ือเร่ิมงานมลัเล่อร์มีเงินในกระเป๋าประมาณสิบบาทเท่านั้น แต่พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐาน และมลัเล่อร์ไม่ยอมบอกความตอ้งการท่ีจ าเป็นของท่านแก่มนุษยผ์ูใ้ดเลย มลัเล่อร์ไดรั้บการ
อุดหนุนและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อก่อสร้างอาคาร และมีอาหารพอส าหรับเล้ียงชีวติเด็กก าพร้าตลอดเวลา
หกสิบปี วนัแลว้วนัเล่าท่ีตอ้งคอยพระเจา้จะทรงดลใจใหค้นเมตตาสงสาร และน าเงินมาใหเ้พื่อเล้ียงชีวติ
เด็กก าพร้าเหล่านั้น ไม่มีสักม้ือเดียวท่ีเด็กก าพร้าพวกนั้นตอ้งแสบทอ้งหิวอาหาร และมลัเล่อร์บอกวา่ถา้
หากวา่เด็กๆพวกนั้นจะตอ้งอดอาหารโดยไม่มีอะไรจะกินแมแ้ต่ม้ือเดียวแลว้ นัน่หมายความวา่พระเจา้
ทรงมีพระประสงคจ์ะใหง้านเล้ียงเด็กก าพร้าเลิกไดแ้ลว้ บางคร้ังก็ถึงเวลาท่ีเด็กๆจะรับประทานอาหาร 
แต่ก็ยงัไม่ทราบเลยวา่อาหารม้ือนั้นจะมาจากทิศไหน แต่พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม พระองค์
ทรงจดัส่งอาหารมาใหท้นัเวลา ตลอดเวลาท่ีมลัเล่อร์ตอ้งรับผดิชอบเร่ืองอาหารของเด็กก าพร้าเป็นเวลา
ถึงสองพนักวา่วนั 

เม่ือมลัเล่อร์เร่ิมไวว้างใจพระเจา้ในเร่ืองเงินทอง มลัเล่อร์รู้สึกวา่การทูลขอดว้ยความไวใ้จพระ
เจา้สักหา้บาทก็เป็นการยากเท่าๆกบัทูลขอดว้ยความไวใ้จพระเจา้สักแสนบาทภายหลงั ยิง่ใชค้วามเช่ือ
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ของท่านบริหารงานมากข้ึนเท่าใด ความเช่ือของท่านก็ยิง่แขง็แรงมากข้ึนเท่านั้น จ  านวนเงินไหลหลัง่เขา้
มาส าหรับก่อสร้างตึกหลงัมหึมาโดยค าตอบแห่งการอธิษฐานทั้งส้ิน มลัเล่อร์ไดทู้ลขอเงินจากพระเจา้
เพื่อการสร้างตึกใหญ่ตึกเดียว เม่ือรับแลว้ก็ขอเงินส าหรับสร้างตึกอ่ืนๆจนไดรั้บจ านวนเงินถึงสิบลา้น
บาทและตอ้งการเงินท่ีจ าเป็นจริงๆท่ีตอ้งเล้ียงอาหารเด็กก าพร้าเป็นประจ าสัปดาห์ละ 60,000 บาท 
จนกระทัง่วนัตายของมลัเล่อร์ แต่พระเจา้ก็ยงัพระเมตตาเด็กก าพร้าเหล่านั้น โดยส่งอาหารมาให้เด็ก
เหล่านั้นอยูเ่ร่ือยๆเป็นประจ าวนั ขอบคุณพระเจา้  

เม่ือมลัเล่อร์ยงัเป็นเด็กหนุ่มอยู ่มลัเล่อร์ไดเ้ห็นสถานท่ีเล้ียงเด็กก าพร้าใหญ่โตท่ีเมืองแฮลเล่ย ์ใน
ประเทศปรัสเซียซ่ึงมีอาจารยแ์ฟรงเกเ้ป็นผูจ้ดัการ และท่านผูน้ี้ก็ไดรั้บความอุปถมัภจ์ากพระเจา้ ดว้ยผล
ตอบแห่งค าอธิษฐานเสมอ เม่ือมลัเล่อร์ไปเมืองบริสตอลก็รู้สึกมีความรับผดิชอบวา่ จะตอ้งตั้งตน้ท างาน
แบบเดียวกบัท่ีแฟรงเกเ้ป็นผูท้  า และน่ีแหละเป็นอนุสาวรีย ์ และเป็นพยานยนืยนัวา่พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานเสมอ เม่ือมลัเล่อร์ไดท้  างานเป็นผลส าเร็จแลว้ พระเจา้ทรงพามลัเล่อร์ถึงแก่กรรมในห้องของ
ท่านเม่ือเวลากลางคืนวนัท่ี 10 มีนาคม ค.ศ. 1898 ผูอ้ยูใ่กลชิ้ดบอกวา่ ลกัษณะหนา้ตาและอาการตาย
ของมลัเล่อร์ช่างแสดงใหเ้ห็นความสุขสงบในสันติจริงๆ 
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บทที ่10 แฟรนเซล ริดลย์ี เฮฟเวอร์กอล 

นอ้ยคนท่ีจะทิ้งความหอมหวานหรืออิทธิพลท่ีบริสุทธ์ิไว ้ แก่คนรุ่นหลงัๆมากเท่ากบัแฟรนเซล 
ริดลีย ์ เฮฟเวอร์กอลหญิงสวยผูไ้ดรั้บพรสวรรค ์ และไดถ้วายชีวติไวแ้ก่พระเจา้อยา่งเคร่งครัด แฟรนเซส 
เฮฟเวอร์กอลผูน้ี้แหละท่ีแต่งเพลงช่ือ “ชีวติของขา้ถวายแก่ท่าน” และเพลงท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายเพลง 
ซ่ึงคริสเตียนร้องกนัจนติดปาก บา้นคริสเตียนหลายพนับา้นรู้จกัช่ือของนางสาวเฮฟเวอร์กอล เป็นช่ือ
ประจ าบา้นทีเดียว ประชาชนนบัจ านวนไม่ถว้นท่ีไดรั้บพระพรจากพระเจา้โดยอาศยัเพลง และหนงัสือ
บทน านมสัการของนางสาวเฮฟเวอร์กอลเป็นอุปกรณ์ หนงัสือเล่มเล็กๆท่ีแฟรนเซลเขียนช่ือ “ราชาของ
ขา้ฯ” “ขอ้คิดประจ าวนัในการเขา้เฝ้าพระคริสต์” “ถูกรักษาไวเ้พื่อรับใชพ้ระเจา้” ฯลฯ ลว้นแต่เป็น
หนงัสือท่ีเป็นอุปกรณ์ช่วยให้จิตใจของหลายคนใหส้นิทกบัพระเจา้แน่นแฟ้นลึกซ้ึงมากข้ึน ส าหรับ
นางสาวเฮฟเวอร์กอลเองพระคริสตท์รงเป็น “ผูส้ถิตอยูด่ว้ยอยา่งแทจ้ริง” “เป็นผูท่ี้น่ารักและน่าสนิท
สนมยิง่กวา่ใครๆในโลกน้ี” ถอ้ยค าสุดทา้ยก่อนท่ีเธอจะส้ินลมหายใจก็คือ “ดิฉนัไดพ้ยายามถวาย
พระเกีรยติแก่พระองคใ์นชีวิตทุกๆระยะกา้วเดิน” คริสเตียนท่ีซ่ือสัตยต่์อพระเจา้หลายคน อยากรู้เคล็ด
ลบัแห่งชีวติของเธอ และอยากจะไดชี้วติท่ีสุขและสันติสุดยอดเช่นนั้นเหมือนเธอไดมี้ 

แฟรนเซล ริดลีย ์ เฮฟเวอร์กอลเป็นลูกสาวคนสุดทอ้งของพอ่แม่ท่ีเป็นครอบครัวคริสเตียน เธอ
เกิดเม่ือ ค.ศ. 1836 ท่ีต าบลแอสทเ์ล่ย ์ เมืองวูส๊เตอ้ร์ไชร์ ประเทศองักฤษ ซ่ึงบิดาของเธอเป็นศิษยาภิบาล
ประจ าคริสตจกัรในเมืองนั้น เธอเป็นเด็กสวยน่ารัก ชอบวิง่เล่นและปีนป่ายตน้ไม ้ เธอเป็นคนท่ีเตม็ไป
ดว้ยชีวติท่ียิม้แยม้แจ่มใส แม่หนูนอ้ยคนน้ีเก่งเกินอาย ุ และสามารถอ่านหนงัสือเล่มง่ายๆ ไดต้ั้งแต่อายุ
สามขวบ พออายส่ีุขวบก็สามารถเขียนหนงัสือไดดี้ และอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บิดา
ของเธอเป็นนกัแต่งเพลงและเป็นนกัดนตรีท่ีดี พออายเุกา้ขวบเธอก็สามารถเขียนจดหมายยาวๆไปให้
เพื่อนๆได ้และเขียนเป็นค าโคลงสัมผสัอยา่งถูกตอ้ง 

เม่ือเป็นเด็กๆ นางสาวเฮฟเวอร์กอลร้องเพลงสวดนมสัการไดไ้พเราะมาก และชอบนัง่ตกัคุณ
พอ่ ขณะท่ีคุณพอ่ก าลงัอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ แต่แม่หนูนอ้ยไม่รู้สึกสนใจเร่ืองศาสนาอะไรมากนกั 
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จนกระทัง่อายไุดห้กขวบ แมอ้ายเุพียงหกขวบเท่านั้นแม่หนูนอ้ยก็ส านึกถึงความผดิบาปของตน ขณะท่ี
ฟังพระธรรมเทศนาเก่ียวกบัการทนทุกขท์รมานในนรกและการพิพากษา แม่หนูนอ้ยไม่บอกใคร แต่
ถอ้ยค าในพระธรรมเทศนาไดร้บกวนในใจทั้งกลางคืนและกลางวนั และหาทางสงบใจดว้ยการอธิษฐาน
ออ้นวอนต่อพระเจา้ แม่หนูนอ้ยมีความขอ้งใจอยา่งใหญ่หลวงเร่ืองจิตวิญญาณของตนเองเป็นเวลาถึง
สองปี และตลอดเวลาสองปีไม่เคยบอกใครเลย 

มารดาของนางสาวเฮฟเวอร์กอลถึงแก่กรรมเม่ือเธออายไุดสิ้บสองขวบเท่านั้น และการตายของ
แม่ไดท้  าใหเ้ธอโศกเศร้าอยา่งสุดซ้ึง พออายไุดสิ้บสามปีไดเ้ขา้โรงเรียนของนางทีด ซ่ึงเป็นครูท่ีสนิท
สนมกบัพระเจา้มาก ครูคนน้ีประกอบไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิจนลน้ไหลออกมาสู่นกัเรียน และท า
ใหมี้การฟ้ืนใจใหญ่ทั้งโรงเรียน จนนกัเรียนเกือบทั้งหมดกลบัใจเช่ือพึ่งพระเยซู เด็กหญิงหลายคนมี
ความสุขมาก “ใบหนา้ของเด็กหญิงเหล่านั้นมีรัศมีแห่งความสุขจากสวรรค”์ น่ีท  าใหแ้ฟรนเซสยิง่
อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้อภยับาปมากข้ึน หลงัจากท่ีเสาะหาทางรอดดว้ยความร้อนใจอยูเ่ป็นเวลานาน 
แฟรนเซสจึงไปปรึกษาหารือกบันางสาวคุค ซ่ึงภายหลงักลายเป็นมารดาเล้ียงของแฟรนเซส แฟรนเซ
สบอกวา่จะยอมเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งถา้เธอจะหาทางพบพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของตน
ได ้นางสาวคุคบอกวา่ “ท าไมไม่วางใจในองคพ์ระเยซูคริสตท์นัที แฟรนเซสบอกวา่ “ในทนัใดนั้นเองมี
ความหวงัประหลาดเกิดข้ึนในใจทนัทีซ่ึงท าใหดิ้ฉนัเกือบจะหายใจไม่ออก ดิฉนัจ าไดว้า่หวัใจของดิฉนั
เตน้แรง และบอกกบัตวัเองวา่ ท าไดแ้น่นอน คร้ันแลว้ดิฉนัก็ไปจากเขาทนัทีและวิง่ข้ึนไปยงัหอ้งชั้นบน 
ดิฉนัคุกเข่าลงอธิษฐานในหอ้งของดิฉนัและพยายามนึกถึงความหวงัทนัที ในท่ีสุดดิฉนัมีความสุขมาก 
ดิฉนัยอมมอบถวายตวัของดิฉนัต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ ดิฉนัสามารถวางใจองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละมอบ
ทุกส่ิงไวก้บัพระองคไ์ดต้ลอดนิรันดร์” แฟรนเซสไดรั้บความมัน่ใจเร่ืองความรอดอยา่งเด็ดขาด แฟรน
เซสพดูต่อไปวา่ “ณ ท่ีนั้นเองดิฉนัไดย้อมถวายดวงวิญญาณของดิฉนัแด่พระคริสตผ์ูช่้วยใหร้อดของ
ดิฉนัจนหมดส้ิน แต่คร้ันแลว้โลกและสวรรคดู์เหมือนเป็นภาพท่ีสดใสส าหรับดิฉนัมาก จากวาระนั้น
เป็นตน้มา ดิฉนัยอมไวว้างใจองคพ์ระเยซูเจา้จริงๆ 

แฟรนเซสยดึมัน่อยูก่บัพระเยซูคริสต ์ และไดรั้บการราวีเบียดเบียนอยา่งหนกัจากเพื่อนนกัเรียน
แต่ก็ไดรั้บผลดี คือมีเพื่อนร่วมโรงเรียนบางคนเช่ือพระเยซูดว้ย แมว้า่นางสาวเฮฟเวอร์กอลจะครอง
ชีวติคริสเตียนอยูอ่ยา่งเคร่งครัดก็ตาม ทั้งรับใชพ้ระองคด์ว้ยการสอนรววีารศึกษา ร้องเพลงในคริสตจกัร
และในท่ีอ่ืนๆ เยีย่มเยยีนคนท่ีทนทุกข ์ เธอก็ยงัรู้สึกวา่เธอเป็นเพียงทารกเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณเท่านั้น 
และยงัรู้สึกตอ้งการประสบการณ์แห่งชีวติคริสเตียนท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เธอมัน่ใจศึกษาพระวจนะของพระ
เจา้ เม่ืออายเุธอเพียงยีสิ่บสองปีเท่านั้น เธอไดท้่องจ าหนงัสือพระกิตติคุณทั้งส่ีเล่ม จดหมายของอาจารย์
เปาโลและจดหมายฝากทัว่ไปในพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระธรรมววิรณ์ สดุดี และพระธรรมอิสยาห์ 
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โดยท่องหนงัสือเหล่านั้นจ าข้ึนใจไดห้มด และต่อมาก็ท่องจ าหนงัสืออนุศาสดาพยากรณ์ไดด้ว้ย แต่ถึง
กระนั้นเธอก็ยงัตอ้งการประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงกวา่นั้น มีหลายคร้ังท่ีเธอตอ้งการรับพระวญิญาณจนเตม็
ลน้ ในค.ศ. 1852 เธอไดแ้ต่งเพลงนมสัการช่ือ “เราสู้วายชนมเ์พื่อท่าน” ซ่ึงแสดงถึงหวัใจของผูเ้ขียน 
ตอ้งการจะถวายชีวติใหแ้ก่พระคริสตอ์ยา่งลึกซ่ึงมากข้ึน 

ต่อมาอีกหน่อยเธอทูลวา่ “ขอพระองคท์รงช าระดิฉนัให้สะอาดจริงๆ เธอไดอ้ธิษฐานวนัละสาม
เวลาเป็นประจ า และตอนเชา้อธิษฐานขอใหเ้ตม็ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยเฉพาะหลงัจากท่ี
เจบ็ป่วยอยูค่ราวหน่ึงเธอบนัทึกไวด้งัน้ี “ขอพระองคท์รงท าใหดิ้ฉนัเป็นภาชนะท่ีถูกฟอกลา้งใหบ้ริสุทธ์ิ
เหมาะส าหรับพระองคใ์ชก้ารไดต้ลอดเวลา เม่ือถูกทดลองดิฉนัพิสูจน์และฝึกฝนตวัให้เหมาะสมกบัการ
รับใชพ้ระเจา้ เพื่อจะกลายเป็นคนเหมาะส าหรับราชกิจของพระองค ์ ดงันั้นเม่ือดิฉนัตอ้งประสบความ
เจบ็ปวด หรือมืดมวัในใจ หรือตอ้งเผชิญกบัความสับสนยุง่ยาก พระองคก์ าลงัทรงน าดิฉนัใหผ้า่นพน้
ทางมืดน้ี ก็เพื่อดิฉนัจะไดก้ลายเป็นผูส่ื้อข่าวของพระเจา้ ส าหรับคนท่ีไดรั้บความยุง่ยากและทอ้ใจ
เหมือนดิฉนั ใหพ้น้จากเหวลึกของความกงัวลใจ เธอนึกแปลกใจเหมือนกนัวา่ เหตุไรคนอ่ืนๆจึงไดรั้บ
พระพรจากพระเจา้ง่ายๆ แต่ตวัของเธอตอ้งต่อสู้ดว้ยตวัเอง และตอ้งอธิษฐานอยูเ่ป็นเวลานาน บางทีพระ
เจา้อาจมีพระประสงคใ์หเ้ธอเรียนรู้วา่ การทดลองจิตใจนั้นมีรสชาติอยา่งไรบา้ง เพื่อเพลงอนัไพเราะซ่ึง
เธอไดแ้ต่ง และร้องใหค้นอ่ืนฟังจะไดช่้วยหนุนน ้าใจผูท่ี้ทอ้ใจ 

ในท่ีสุดเธอไดรั้บประสบการณ์ประเสริฐท่ีเธอไดค้อยมานาน และประสบการณ์น้ีแหละไดเ้ทิด
ชีวติของเธอใหสู้งข้ึน ดงัแสงแดดจากสวรรคม์าสู่ความช่ืนชมยนิดี นอ้งสาวของเธอช่ือมาเรียไดบ้นัทึก
ไวด้งัน้ี 

“วนัหน่ึงแฟรงเซสไดรั้บหนงัสือเล็กๆเล่มหน่ึงช่ือวา่ “ทุกส่ิงเพื่อพระเยซู” แฟรนเซสไดอ่้าน
หนงัสือเล่มนั้นดว้ยความพินิจพิเคราะห์อยา่งถ่ีถว้น หนงัสือเล่มนั้นไดอ้ธิบายถึงรสชาติและพระพรของ
ความเป็นคริสเตียนไวอ้ยา่งแจ่มแจง้ เกินพระพรท่ีเธอไดรั้บอยูน่ั้นมากมายนกั เธอรู้สึกขอบพระคุณซ่ึง
เธอไดรั้กและรับใชพ้ระเจา้มาเป็นเวลาหลายปี แต่ในชีวิตฝ่ายวญิญาณของเธอรู้สึกวา่มีอะไรท่ีบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของพระเจา้ ไม่ใช่เพราะขาดการด าเนินชีวิตดว้ยความบริสุทธ์ิหรือมิได ้ แต่
ขาดความสดใสและขาดความช่ืนชมยนิดีอยา่งสม ่าเสมอ หนงัสือ “ทุกส่ิงเพื่อพระเยซู” เป็นอุปกรณ์ท่ีจูง
ใจและตรงตามจุดหมายท่ีเธอตอ้งการมานานแลว้ และบดัน้ีพระคุณและความรักของพระองคผ์กูมดั
จิตใจของเธอไว ้ และดูประหน่ึงวา่พระเจา้ทรงใชพ้ระหตัถจ์บัขอ้มือของเธอเดินไปสู่แผน่ดินแห่งพระ
สัญญา เด๋ียวน้ีเธอเร่ิมเขา้ใจวา่พระเจา้มีฤทธ์ิอ านาจสามารถรักษาทุกคนท่ีอยูส่นิทกบัพระองคไ์ม่ใหห้ลง
กระท าบาป “พระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองคไ์ดท้รงช าระเราทั้งหลายใหป้ราศจาก
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บาปทั้งส้ิน” เธอไดเ้กิดมีความยนิดีและบอกวา่ “ดิฉนัไดเ้ห็นตลอดแลว้ และดิฉนัไดรั้บพระพรท่ีดิฉนั
แสวงหาแลว้” 

“หุบเขา” ท่ีแดดส่องไม่ถึงดวงจิตบดัน้ีไดผ้า่นพน้ไปแลว้และตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้ไปเธอไดรั้บ
ความสันติสุขและความช่ืนชมยนิดีเหมือนแม่น ้าไหล ยิง่กวา้งและลึกยิง่ข้ึน ทั้งโดยพระเจา้และองคพ์ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นผูส้อนโดยตรง 

การท่ีเธอไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิเตม็ลน้ก็มีพยานหลกัฐานยนืยนัไดว้า่เธอเตม็ใจและยนิดีรับ
ใชพ้ระเจา้ดว้ยใจจริง และยิง่กวา่นั้นเธอมีความช่ืนชมยนิดีท่ีจะเช่ือฟังกฎของครอบครัวซ่ึงเป็นการ
ทดสอบท่ีแน่นอนท่ีสุด 

หลงัจากท่ีแฟรนเซสไดรั้บประสบการณ์ดงักล่าวแลว้ไม่ก่ีเดือน เธอไดเ้ขียนจดหมายถึง
นอ้งสาวช่ือมาเรียวา่ “พี่ขออธิบายใหน้อ้งเขา้ใจแจ่มแจง้สักหน่อยหน่ึงวา่ จิตวิญญาณท่ียอมอยูภ่ายใต้
ฤทธ์ิอ านาจของพระโลหิตของพระเยซูเจา้เท่านั้นจึงจะไดน้บัการช าระบาปซ่ึงฤทธ์ินั้นมาจากพระองค ์
ถา้ใครถอนตวัออกจากฤทธ์ิอ านาจแห่งพระโลหิตนั้นเม่ือใด ความบาปจะก าเริบข้ึนในใจของผูน้ั้นอีก 
ตราบใดท่ีเรายงัคงยดึเอาฤทธ์ิเดชของพระโลหิตไถ่บาปของพระเยซูไว ้ตราบนั้นเรายงัจะไดรั้บฤทธ์ิแห่ง
การช าระและการคุม้ครองมิใหท้  าบาปเสมอไป ถา้เรายนือยูโ่ดดเด่ียวตามล าพงัโดยพึ่งตวัเราผูเ้ดียว
เม่ือไร เม่ือนั้นเราจะลม้ลงทนัที” 

ท าไม่เราจึงไม่รับเอาพระสัญญาของพระเจา้ทั้งหมดโดยไม่สงสัยอะไรเลย “จงเอาความเช่ือเป็น
โล่ โดยโล่นั้นจะไดรั้บลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” เม่ือก่อนๆไม่เคยมองเห็นความบาปเป็นของน่า
เกลียดชงัหรือน่าสะอิดสะเอียนเลย และมองไม่เห็นความจ าเป็นวา่จะตอ้งระมดัระวงัต่อความบาป เม่ือ
องคพ์ระเยซูคริสตท์รงครอบครองจิตใจของเราทั้งหมดจริงๆแลว้ “ทุกส่ิงเพื่อพระเยซู” เราก็เห็นไดแ้จ่ม
แจง้วา่เราจะถวายตวัแก่พระเจา้คร่ึงๆกลางๆหาไดไ้ม่ ถา้จะถวายตวัแก่พระเจา้จ าเป็นตอ้งถวายตวัทรง
หมดอยา่งเด็ดขาด เพราะวา่ถา้ยงัถวายตวัไม่หมด หรือสงสัยพระเจา้แมแ้ต่ขอ้เดียว นัน่ก็จดัวา่เป็นบาป
และเรารู้สึกวา่เป็นหน้ีพระเจา้อยูห่ลายประการ เราจึงไม่กลา้ท าบาปแมแ้ต่เพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้น พี่
รู้วา่ถา้ชกัชา้หรือโอเ้อใ้นการยอมจ านนต่อพระเจา้ ไม่ยอมเช่ือฟัง ไม่ยอมไวว้างในท าใหค้วามสนิท
ระหวา่งพระเจา้กบัเราขาดไป นัน่แปลวา่การสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้กบัเรากบัพระเจา้หกัสะบั้น
ลงแลว้ ความเบิกบานในดวงจิตก็หายไป แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ไม่ตอ้งอยูใ่นสภาพเช่นน้ีแมแ้ต่หา้นาที 
แต่ในทนัใดท่ีสารภาพแลว้จะไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ และไดค้วามสะอาดบริสุทธ์ิกลบัคืนมาดว้ย
การถวายตวัต่อพระเจา้อีกที 

บดัน้ีชีวติของนางสาวเฮฟเวอร์กอลไดรั้บการเทอดไวจ้ากพระเจา้ให้อยูใ่นอนัดบัสูงจนกระทัง่
ส้ินชีวติ นบัวา่เป็นระยะชีวติท่ีไดรั้บความสุขสมบูรณ์ท่ีสุดจากพระเจา้ และปีเหล่าน้ีไดรั้บใชพ้ระเจา้ได้
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ดีท่ีสุด ไม่วา่เธอท่ีเปล่งออกมาเป็นฤทธ์ิอ านาจมาจากพระเจา้ และเวลาเดียวกนัน้ีแหละท่ีเธอไดป้ระพนัธ์
บทเพลงท่ีไพเราะ และส าคญัท่ีสุดในชีวติคือเพลง “ชีวติขา้ฯถวายพระองค”์ เธอพดูวา่ “บางทีท่านอาจ
สนใจถึงเร่ืองท่ีดิฉนัไดข้อ้ความเพลงน้ีมาอยา่งไร ดิฉนัไดไ้ปเยีย่มเพื่อนเป็นเวลาหา้วนั มีคนมาพกัท่ีบา้น
นั้นสิบคน ซ่ึงบางคนยงัไม่กลบัใจเช่ือพึ่งพระเยซู แมว้า่จะมีคนอธิษฐานเผือ่นานมาแลว้ และบางคน
เป็นคริสเตียน แต่ไม่ใช่คริสเตียนท่ีมีความช่ืนชมยนิดีขอบพระคุณพระเจา้ พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน
ของดิฉนั คือดิฉนัไดทู้ลขอใหค้นในบา้นนั้นทุกคนไดก้ลบัใจเช่ือถือพระเจา้ก่อนท่ีดิฉนัจะลาบา้นนั้นมา 
ทุกๆคนไดรั้บพระพรจากพระเจา้โดยตรง คือสุดทา้ยของดิฉนัในบา้นนั้น ดิฉนัต่ืนเตน้ยนิดีจนนอนไม่
หลบัตลอดคืน และใชเ้วลาสรรเสริญพระเจา้และถวายตวัต่อพระเจา้ใหม่ บทความของเพลงน่ีไดเ้กิดข้ึน
ในใจของดิฉนัทีละบรรทดัๆจนจบ” 

เด๋ียวน้ีแฟรนเซสไม่ยอมร้องเพลงอ่ืนๆนอกจากเพลงของพระเจา้และเพลงนมสัการ เสียงเพลง
ของเธอตรึงจิตใจของคนเท่าๆกบัปากกาของเธอ และเธอใชเ้สียงและปากกาของเธอเพื่อพระเจา้องค์
เดียวเท่านั้น จิตใจของหลายคนมองเห็นพระเจา้อยา่งซาบซ้ึงเน่ืองมาจากน ้าเสียงและปลายปากกาของ
เธอ เธอรู้สึกวา่เวลานั้นหมดทุกๆระยะเป็นเวลาของพระเจา้ทั้งส้ิน และใชเ้วลาเพื่อถวายพระเกียรติแก่
พระเจา้ทั้งหมดจริงๆ และเธอรู้สึกวา่เงินของเธอทุกๆบาททุกสตางคเ์ป็นเงินของพระเจา้ทั้งส้ิน วนัเวลา
ของนางสาวเฮฟเวอร์กอลใชขี้ดเขียนเร่ืองราวของพระเจา้ และใชไ้ปในการอธิษฐานอ่านพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ และใชเ้วลาสั่งสอนอบรม ใชเ้วลาออกไปเยีย่มเยยีนคนยากจน เธอใชเ้วลาเยีย่มเยยีนตาม
บา้นจากบา้นน้ีไปบา้นโนน้ เพื่ออ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหค้นฟัง และน าจิตวิญญาณของคนเหล่านั้น
ใหม้ารู้จกัพระเยซูคริสต ์ เธอถวายเพลงในโบสถ ์ ในโรงพยาบาล และสถานท่ีอ่ืนๆอีกทุกๆเชา้เธอไดใ้ช้
เวลาเรียนและศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งจริงจงั ถา้เราจะตรวจคน้ดูในพระคริสตธรรมคมัภีร์
จริงๆแลว้ จะพบส่ิงประเสริฐในพระคมัภีร์แน่ๆ เธอไดเ้ขียนจดหมายตกัเตือนแนะน าและเลา้โลมใจคน
หลายฉบบั ซ่ึงเธอส่งไปทัว่โลก หนงัสือของเธอแต่ละเล่มไดน้ าพระพรมาสู่คนอ่านหลายคน เด็กๆชอบ
ตามเธอเวลาเธอเดินไปไหนๆและผูใ้หญ่ก็ติดต่อกบัเธอจากทุกทิศทุกทาง ตั้งแต่เชา้จนเยน็เธอไดเ้วลารับ
ใชพ้ระเจา้ 

ปีสุดทา้ยแห่งชีวติของนางสางเฮฟเวอร์กอล เธอมกัพดูอา้งถึงประสบการณ์เม่ือ ค.ศ. 1873 ซ่ึง
ไดน้ าพระพรจากพระเจา้มายงัคนมากมาย แมว้า่ร่างกายไม่สมบูรณ์ เธอบอกวา่เธอยงัมีความยนิดีในพระ
เจา้เสมอ 

เม่ือโรงพิมพท่ี์พิมพห์นงัสือของเธอเลิกลม้กิจการ ท าใหเ้ธอไม่ไดรั้บส่วนแบ่ง เธอเขียนบอกวา่ 
“ดิฉนัไม่มีความหวาดกลวั หรือสงสัย หรือกระวนกระวาย หรือรู้สึกเป็นทุกขป์ระการใด” ต่อมา
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ภายหลงั แมพ่ิมพท่ี์ท าดว้ยโลหะส าหรับพิมพเ์พลงท่ีมีค่าหลายเพลงถูกไฟไหม ้เธอก็ยงัมีความสุข เพราะ
เธอเช่ือวา่พระเจา้ทรงมีพระราชประสงคท่ี์ทรงอนุมติัใหเ้หตุร้ายเหล่านั้นเกิดข้ึน 

ยิง่นานปีเขา้สุขภาพของเธอก็ยิง่ทรุดโทรมมากข้ึน มีเพื่อนๆหลายคนไดม้าแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ในขณะท่ีเธอก าลงัเจ็บหนกัเป็นวาระสุดทา้ย แต่เธอกลบัพดูวา่ “ไม่เป็นไรดอกค่ะ ดิฉนัจะได้
กลบัไปบา้นอยูก่บัพระเจา้เร็วๆ น ้าพระทยัของพระเจา้ก็น่าเทิดทูนท่ีสุด พระองคไ์ม่ทรงท าอะไร
ผดิพลาดเลย” ก่อนท่ีเธอจะสูดลมหายใจคร้ังสุดทา้ยเม่ือ ค.ศ. 1879 เธอพดูวา่ “ดิฉนัมีความสันติสุขอยา่ง
เหลือลน้ ดิฉนัก าลงัคอยใหพ้ระเยซูรับดิฉนัข้ึนไป” 
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บทที ่11 เอ.เจ. กอร์ดอน 

คนงานของพระเจา้ท่ีประกอบไปดว้ยพระอ านาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิคนหน่ึงในสมยัใหม่
น้ีคือ ดร. อะโดไนรัม จดัสัน กอร์ดอน หนงัสือของผูน้ี้โดยเฉพาะมีเล่มหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ทรง
ใชใ้นการช่วยชูจิตวิญญาณของคนเป็นอนัมากเพื่อใหมี้ความเช่ือลึกซ้ึงในพระเจา้ หนงัสือเล่มนั้นคือ 
“การปฏิบติัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

กอร์ดอนเกิดท่ีรัฐนิวแฮมไชร์เม่ือ 13 เมษายน ค.ศ. 1836 บิดามารดาของกอร์ดอนเป็นคริสเตียน
เคร่งครัดตามแบบฉบบัของชาวแบพติสทส์มยันั้น กอร์ดอนเป็นเด็ก “ไร้ความคิดเพิกเฉยและไม่เอาเร่ือง
อะไรกบัใครทั้งนั้น” เป็นเช่นน้ีอยูจ่นอายปุระมาณสิบหา้ปี ในครอบครัวกอร์ดอนมีพี่นอ้งสิบสองคน
และชีวติของท่านก็เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ กอร์ดอนช่วยคุณพอ่ของท่านท างานในโรงสีเล็กๆ ซ่ึงคุณพอ่ของ
ท่านเป็นเจา้ของและบางคร้ังก็ช่วยในการท านา 

กอร์ดอนเร่ิมสนใจในความรอดพน้บาปของตนเองเม่ืออายปุระมาณสิบหา้ปี ความส านึกใน
บาปของท่านลึกซ้ึงจนท่านรู้สึกวา่จะทนต่อไปอีกไม่ได ้ กอร์ดอนรู้สึกปวดร้าวในใจ และบิดาของท่าน
ตอ้งนัง่อยูก่บัท่านดว้ยตลอดหน่ึงคืนจนสวา่ง ต่อไปน้ีเป็นถอ้ยค าของบุตรของท่านท่ีพดูเก่ียวกบั
ชีวประวติับิดาของเขาวา่ดงัน้ี “จิตใจของเด็กหนุ่มก็ปลาบปล้ืมยนิดีจนลน้อกอยูอ่ยา่งสงบ และเงียบ
เหมือนแสงแดดท่ีข้ึนมาจากขอบฟ้าเวลาเชา้ส่องปกคลุมไปทัว่บรรดาภูเขา ในยามนั้นเองเด็กหนุ่มไดพ้บ
สันติสุขกบัพระเจา้โดยอาศยัองคพ์ระเยซูคริสต”์ 

หลงัจากท่ีกอร์ดอนไดก้ลบัใจเช่ือพึ่งพระเยซูเจา้แลว้ท่านก็ไดรั้บศีลบพัติสมา และไดเ้ขา้เป็น
สามชิดคริสตจกัร ก่อนท่ีกอร์ดอนกลบัใจนบัถือพระเจา้ กอร์ดอนสนใจเร่ืองหนงัสือเพียงเล็กนอ้ย
เท่านั้น การเรียนหนงัสือรู้สึกวา่เป็นงานท่ีท่านไม่ชอบ ไม่สนุก หรือสะดวกสบาย แต่หลงัจากกลบัใจ
ใหม่ท่านเกิดความหิวกระหายใหม่และมีความประสงคใ์หม่ กอร์ดอนจึงหมัน่ศึกษาเล่าเรียนต าราต่างๆ 
หลงัจากอายไุดสิ้บหกปี กอร์ดอนรู้สึกอยากเป็นนกัเทศน์ มคันายกคริสตจกัรบอกวา่ “จดัสันเป็นคนดี 
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และจะเป็นคนงานของพระเจา้ไดดี้ หากวา่เขาจะมี “เร่ียวแรง” จะทนได”้ ถา้ชายชราคนนั้นมองเห็น
อนาคตของกอร์ดอนเด็กหนุ่มท่ีอารมณ์เฉ่ือยได ้ จะเห็นวา่กอร์ดอนต่อสู้กบัความยุง่ยากตลอดเวลา และ
อุทิศเร่ียวแรงทั้งหมดใหแ้ก่พระเจา้  

กอร์ดอนหนุ่มนอ้ยถูกส่งตวัไปโรงเรียนเตรียมอุดม และท างานในเวลาวา่ง เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้าย กอร์ดอนขะมกัเขมน้จะเอาดีทางภาษากรีกใหจ้งได ้ เพื่อจะเขา้ใจพระ
คริสตธรรมใหม่ไดดี้ข้ึน ค.ศ. 1856 กอร์ดอนไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยับราวน์ การเรียนของท่านอยูใ่น
ขนาดกลางๆ แต่ท่านเป็นนกัอ่าน ค.ศ. 1860 กอร์ดอนไดเ้ขา้วทิยาลยัพระคริสตธรรมนิวตนั เม่ือสงคราม
กลางเมืองระเบิดข้ึนในสหรัฐเมริกา กอร์ดอนประสงคจ์ะสมคัรเป็นทหารพร้อมกบัสหายอีกหลายคน 
ไปท าสงครามในแนวหนา้ แมว้า่พอ่แม่ของกอร์ดอนเป็นนกันิยมเลิกทาสอยา่งเขม้แขง็ แต่ยงัขดัขวาง
หา้มปรามมิใหลู้กชายออกศึก ในท่ีสุดกอร์ดอนกก็เลิกลม้ความตั้งใจท่ีจะไปแนวหนา้ 

ก่อนท่ีจะออกจากวทิยาลยัพระคริสตธรรม กอร์ดอนไดเ้ทศนาหลายคร้ังตามหมู่บา้นใกลเ้คียง
วทิยาลยั ค.ศ. 1863 กอร์ดอนเรียนจบหลกัสูตรวทิยาลยัพระคริสตธรรม และไดเ้ขา้ประจ าต าแหน่งศิษ
ยาภิบาลในคริสจกัรเล็กๆแห่งหน่ึงใกลเ้มืองบอสตนั กอร์ดอนอยูท่ี่คริสตจกัรนั้นจนคริสตจกัรชานเมือง
บอสตนัเป็นเวลาหกปี ท่านท างานในคริสตจกัรนั้นจนคริสตจกัรเจริญข้ึนและมีสมาชิกเพิ่มจ านวนมาก
ข้ึน ค.ศ. 1867 กอร์ดอนไดรั้บเชิญไปประจ าท่ีคริสตจกัรใหญ่โตแห่งหน่ึงในเมืองบอสตนัสมาชิกใน
คริสตจกัรเดิมพากนัอาลยัไม่อยากใหไ้ปเลย กอร์ดอนผดัเพี้ยนเร่ือยๆมาคร้ังแลว้คร้ังเล่า แต่คริสตจกัร
บอสตนัก็ไม่ละลดความพยายาม กอร์ดอนเขียนจดหมายตอบยอมรับแต่กลบัฉีกจดหมายทิ้ง ในท่ีสุด
ความกดดนัมีมากเหลือเกิน กอร์ดอนจึงยอมรับเป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรถนนคลาเร็นดอนแบพติสท ์
ในกรุงบอสตนั เม่ือ ค.ศ. 1869 ซ่ึงกลายเป็นนกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงข้ึนมาจาก ณ ท่ีนั้น   

เมืองบอสตนัเตม็ไปดว้ยคนชนิดท่ีไม่สนใจเร่ืองพระเจา้และไม่มีความเช่ือเร่ืองพระเจา้ และ
สมาชิดคริสตจกัรถนนคลาเร็นดอนก็อยูใ่นสภาพท่ีจิตใจเฉ่ือยชา ในสมยัเม่ือกอร์ดอนรับเป็นศิษยาภิ
บาล สมาชิกคริสตจกัรน้ีร ่ ารวยเงินทอง และรู้สึกวา่จะอยูเ่ป็นเอกเทศไม่งอ้ใคร คนจนๆมีโอกาสเขา้
คริสตจกัรน้ีนอ้ยเหลือเกิน ในโบสถมี์พอ่คา้เศรษฐีและนายธนาคารนัง่เกือบเตม็มา้นัง่ตั้งหลายแถว 

กอร์ดอนประจ าอยูใ่นคริสตจกัรแห่งนั้นมากกวา่ยีสิ่บหา้ปีโดยการเทศนาอยา่งเขม้แขง็ และ
เสนอความจริงแห่งพระกิตติคุณชนิดตรงไปตรงมาไม่ออ้มคอ้ม ในท่ีสุดสมาชิกคริสตจกัรเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางจิตใจใหญ่หลวง คริสตจกัรนั้นกลายเป็นคริสตจกัรท่ีเขม้แขง็ และสนบัสนุนการ
เผยแพร่พระกิตติคุณอยา่งเต็มท่ี 

เคล็ดลบัแห่งความส าเร็จอนัยิ่งใหญ่ของกอร์ดอน ท่ีท างานของพระเจา้เกิดผลดี ก็เพราะกอร์
ดอนไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ โดยการรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงดูเหมือนกอร์ดอน
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ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิในการประชุมของมูด้ีท่ีเมืองนอร์ทฟีลด ์ หลงัจากท่ีกอร์ดอนได้
เร่ิมงานท่ีคริสตจกัรถนนคลาเร็นดอนแลว้ การท่ีกอร์ดอนไดป้ระสบเหตุการณ์ลึกซ้ึงทางวญิญาณ ก็
เน่ืองมาจากตน้เหตุสองประการคือ เป็นผลแห่งค าอธิษฐานของลุงยอห์น แวสเซอ และเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการประชุมใหญ่ของมูด้ีท่ีเมืองบอสตนั ใกลค้ริสตจกัรของกอร์ดอนเม่ือค.ศ. 1877 กอร์ดอน
ไดเ้ขียนบนัทึกเก่ียวกบัลุงแวสเซอวา่ดงัน้ี “เท่าท่ีขา้พเจา้รู้จกัคนมาหลายคนก็ไม่เหมือนลุงแวสเซอ 
เพราะขา้พเจา้รู้แน่วา่ลุงแวสเซอเป็นพลเมืองของสวรรคอ์ยา่งแทจ้ริง และชีวิตของลุงแวสเซอเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระอ านาจและพระเกียรติของพระเจา้ จนภาษาท่ีท่านพดูดูเหมือนเป็นภาษาแปลกๆซ่ึงไม่มีใคร
รู้จกั เม่ือขา้พเจา้ติดต่อสนิทสนมกบัลุงแวสเซอท าใหข้า้พเจา้รู้สึกวา่ตวัเล็กลงมาก และท าใหเ้กิดก าลงัใจ
อยา่งแปลกประหลาด ซ่ึงติดต่อสนิทสนมกบัใครก็ไม่เหมือนแวสเซอ มีคริสเตียนเป็นจ านวนร้อยๆท่ี
อาลยัรักแวสเซอ และมีความเสียใจเม่ือทราบวา่แวสเซอถูกพระเจา้รับตวัไปอยูด่ว้ย เพราะวา่ขณะท่ียงัมี
ชีวติอยูแ่วสเซอไดเ้ป็นก าลงัใจ และเป็นเหตุใหเ้กิดการดลจิตใจของคนหลายคนให้รักและสนิทสนมกบั
พระเจา้ 

นายเอิร์นเนส บี. กอร์ดอนบุตรของ ดร. กอร์ดอน พดูถึงลุงยอห์น แวสเซอวา่ “เป็นเวลาหา้ปีท่ี
แวสเซอท างานร่วมมือกบัคริสตจกัรคลาเร็นดอน โดยเป็นผูส้ ารวจส ามะโนครัวในดา้นจิตวิญญาณของ
คริสตสมาชิก ท างานท่ามกลางถนนซ่ึงเตม็ไปดว้ยคนหยิง่จองหอง คนถือตวั และคนถือวา่ตวัชอบธรรม 
ลุงยอห์นแวสเซอจะกดกร่ิงหรือเคาะประตูทุกๆบา้น และถามเจา้ของบา้นเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ แว
สเซอมกัเรียกตวัเองเสมอๆวา่เป็น “สุนขัเล้ียงแกะ” คือพร้อมท่ีจะวิง่ไล่ตามแกะท่ีหลงหายไป และน า
กลบัมาใหผู้เ้ล้ียงแกะ และแวสเซอปฏิเสธไม่ยอมรับเกียรติในการรับใชพ้ระเจา้ แวสเซอจะอธิษฐาน
อยา่งจริงจงัดว้ยความเจบ็ปวดในใจเพื่อคนท่ียงัไม่กลบัใจใหม่” กอร์ดอนเขียนไวด้งัน้ี “คืนท่ีแวสเซอมา
พกับา้นของขา้พเจา้แวสเซอใชเ้วลาอธิษฐานตลอดคืน และไดทู้ลขอต่อพระเจา้ส าหรับสมาชิกใน
คริสตจกัรของขา้พเจา้ และส าหรับการงานของขา้พเจา้ คร้ังแลว้คร้ังเล่าขา้พเจา้ไดย้นิเสียงเขาต่ืนข้ึน
อธิษฐานขอพระเจา้ส าหรับคนท่ียงัไม่กลบัใจเสียใหม่ จนกระทัง่ตอ้งเตือนแวสเซอบ่อยๆมิใหอ้ดนอน
เช่นนั้นเกินสมควร ดงันั้นแวสเซอไดอ้บรมสั่งสอนและแนะน านกัเทศน์หนุ่มวา่ควรจะท าอยา่งไร ซ่ึง
ขา้พเจา้ตอ้งถ่อมใจยอมรับค าสอน เหล่านั้น เพื่อจะไดรั้บของวเิศษส าหรับจิตวญิญาณ และวชิาท่ีเรียน
ยากเยน็เช่นน้ีแหละท่ีเป็นเคล็ดลบัอนัหาไดย้าก เพื่อจะเปิดจิตใจของคนบาปใหก้ลบัใจใหม่ 

การแนะน าอยา่งจบัใจของผูซ่ื้อสัตยต่์อพระเจา้คนน้ีแหละท่ีก่อใหเ้กิดหลกัการปฏิบติังานท่ี
เกิดผลดีใหแ้ก่ศิษยาภิบาลคริสตจกัรคลาเร็นดอน อิทธิพลการประชุมของมูด้ีใน ค.ศ. 1877 ไดเ้กิดผลดี
แก่ศิษยาภิบาลและแก่สมาชิกคริสตจกัร แทท่ี้จริงปีน้ีเป็นปีท่ีจะตอ้งเปล่ียนทิศ เป็นวาระท่ีครบรอบ
ส าคญัท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง กล่าวคือหลงัจากท่ีศาสนกิจด าเนินมาดว้ยความเช่ืองชา้มาเป็นเวลาเจ็ดปี ซ่ึง
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จ าเป็นจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้มาชิกมีจิตวญิญาณเขม้แขง็มากข้ึน เม่ือการประชุมฟ้ืนใจได้
ส้ินสุดลงแลว้ กอร์ดอนเห็นวา่ การต่อสู้เพื่อจะไดค้ริสตจกัรท่ีเขม้แขง็ฝ่ายวญิญาณไดผ้า่นพน้ไปแลว้ 

“การประชุมเหล่าน้ีไดจ้ดัข้ึนและไดด้ าเนินงานต่อไปโดยมูด้ีเป็นผูจ้ดัท า ซ่ึงมูด้ีมีพรสวรรค์
สามารถจดัท างานน้ีไดดี้จริงๆ และมูด้ีไดด้ าเนินการประชุมต่อไปในเตน็ทม์หึมา ถา้จะเรียกใหโ้กส้ัก
หน่อยก็เรียกวา่พลบัพลา แต่พลบัพลานั้นไม่มีอะไรน่าดูท่ีจะดึงดูดใครใหเ้ขา้มา นอกจากพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสตท่ี์เทศนาอยูภ่ายใจพลบัพลาแห่งนั้น พลบัพลาน้ีตั้งอยูห่่างจากคริสตจกัรคลาเร็นดอน
เพียง 100 เมตรเท่านั้น และไดใ้ชอ้าคารของคริสตจกัรน้ีเป็นสถานท่ีส าหรับคนท่ีสนใจมาไต่ถาม และ
อาคารของโบสถม์กัเตม็ลน้เสมอ 

“พลบัพลา” ประชุมนั้นมีคนมาฟังจนลน้ คืนหน่ึงมีคนมาฟังไม่ต ่ากวา่หา้พนัคนถึงเจด็พนัคน 
คนท่ีมาฟังมาจากชนทุกชั้น และจากคนท่ีมีสภาพต่างๆกนั รถไฟขบวนพิเศษไดน้ าคนเป็นจ านวนพนัๆ
มาจากท่ีต่างๆในภาคนิวอิงแลนดเ์พื่อมาประชุม มีเจ็ดหม่ืนครอบครัวในกรุงบอลตนัท่ีมีคนไปเยีย่มเยยีน
เพื่อบอกถึงข่าวดีของการประชุม การประชุมอธิษฐานเวลาเท่ียงวนัมีพวกพอ่คา้และนกัธุรกิจจดัท าข้ึนท่ี
ตึกทรีมอ้นท ์ และไดจ้ดัใหมี้การประชุมส าหรับเยาวชนชาย เด็กชายผูห้ญิง และจดัประชุมส าหรับช่วย
คนท่ีเป็นนกัด่ืมเหลา้ ในไม่ชา้มีชั้นเรียนส าหรับคนท่ีพร้อมท่ีจะช่วยเหลือการประชุม และส าหรับคนท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือ 

“ท่ามกลางศูนยร์วมของกิจการช่วยเหลือประชาชนเช่นนั้น คือคริสตจกัรคลาเร็นดอน แต่ก็ถึง
คราวแลว้ท่ีคริสตจกัรซ่ึงมีแต่ศาสนพิธีเก่าแก่ไดรั้บการแกไ้ขใหม”่ 

พระคุณของพระเจา้ไดเ้ปิดประตูคริสตจกัรท่ีปิดตายอยูก่บัประเพณีเดิมๆ ใหเ้ปิดออกตอ้นรับ
ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ การท่ีคริสเตียนแต่ละคนไดรั้บการอบรมสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้เป็นราย
ตวั ก็เน่ืองมาจากผลของการประชุมฟ้ืนใจในระยะหกเดือนนั้น คริสตจกัรเปิด “หนา้ต่าง” ออกตอ้นรับ
แสงสวา่งอนัแทจ้ริงของพระเจา้จริงๆ จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของคริสตจกัรก็ไดเ้ร่ิมปฏิบติั คนเมาเหลา้
และเหล่าอนัธพาลท่ีสังคมรังเกียจถูกน าเขา้คริสตจกัรทุกๆวนั หลกัฐานยนืยนัวา่คนจะเป็นคริสเตียนท่ีดี 
ตอ้งอาศยัฤทธ์ิเดชขององคพ์ระเยซูคริสตท่ี์จะช่วยกูใ้หพ้น้บาป ประชาชนท่ีไดร้อดพน้บาปโดยพระเยซู
คริสตไ์ดพ้ากนัหลัง่ไหลเขา้มาในคริสตจกัร และท าใหผู้เ้ช่ือพระเจา้มีความเขม้แขง็มากข้ึน หนา้ท่ีและ
โอกาสของผูไ้ต่ถามหาความจริงเร่ืองพระเจา้ไดแ้สดงใหเ้ห็นผลดีวา่ ท าใหเ้กิดประโยชน์แก่คนเหล่านั้น
จริงๆ วธีิการสอนศาสนาตามหลกัการศึกษาถูกน ามาใชไ้ดเ้กิดประโยชน์จริงๆ ดูเหมือนใน ค.ศ. 1882 
ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมูด้ีไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่ในเมืองนอร์ทฟีลอ ์ เป็นวาระท่ีกอร์ดอนไดรั้บบพัติสมา
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ บุตรชายของกอร์ดอนไดบ้นัทึกไวใ้นชีวประวติับิดาของเขาดงัน้ี 
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“จดหมายต่างๆของกอร์ดอนเป็นเคร่ืองแสดงวา่กอร์ดอนไดรั้บ “อ านาจในการบริหารงานของ
พระเจา้” ซ่ึงกอร์ดอนไดรั้บเม่ือการประชุมท่ีนอร์ทฟิลดืสิลหา้ปีล่วงมาแลว้ กอร์ดอนมีความตอ้งการ
อยา่งยิง่ท่ีจะเป็นผูเ้ลือกสรรอนับริสุทธ์ิของพระเจา้ และเวลาเดียวกนัประสงคท่ี์จะเป็นคนรับใชข้องพระ
คริสตท่ี์บงัเกิดผล ตลอดระยะสิบวนักอร์ดอนใชเ้วลาอธิษฐานมากกวา่การเทศนา และมีเพื่อนคนหน่ึง
ของกอร์ดอนเขา้ร่วมในการประชุมอธิษฐานในเวลาเท่ียงคืน กอร์ดอนไดค้น้ดูจิตใจของตนเอง และใน
เวลาเดียวกนัก็ไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระเจา้อยา่งเตม็ลน้ กอร์ดอนชอบอ่านค าอธิษฐานของพระเยซูซ่ึงอยู่
ในพระธรรมโยฮนับทท่ี 17 การสนิทสนมของผูเ้ช่ือกบัพระคริสตแ์ละพระบิดาเจา้ ซ่ึงพระบุตรทรงสอน
ใหบ้ทนั้น กอร์ดอนยิง่อ่านก็ยิง่ซาบซ้ึงตรึงใจ และอ่านขอ้ความเหล่านั้นต่อไปอีกไม่อยากจบ ขณะท่ีร่วม
ใจกนัอธิษฐานน้ีกอร์ดอนไดถ่้ายเทเอาจิตวญิญาณของท่านมาตีแผอ่ยา่งไม่ปกปิด และอธิษฐานดว้ยใจ
จริงอยา่งร้อนจนอธิบายเป็นค าพดูไม่ได ้ ขา้พเจา้ไม่ไดย้นิกอร์ดอนพูดอวดอา้งถึงของประเสริฐท่ีไดรั้บ
ไวแ้ลว้จากพระเจา้เลย ขณะท่ีไดร่้วมประชุมกนัอธิษฐานเท่ียงคืนวนันั้น ประสบการณ์แห่งจิตวญิญาณ
ของกอร์ดอนเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัมาก และไม่สมควรจะน ามาพดูเล่นเวลาปกติ แต่ขา้พเจา้ไม่
สงสัยเลยวา่กอร์ดอนไดรั้บจากเจิมจากพระเจา้ในจิตใจของท่านเอง ฉะนั้นจึงท าใหก้ารรับใชพ้ระ
เจา้ของกอร์ดอนทวผีลอยา่งมากมาย และนอกจากนั้นยงัท าใหก้อร์ดอนมีน ้าใจโอบออ้มอารีและรักคน
อ่ืนๆอยา่งกวา้งขวาง” 

“หลงัจากนั้นกอร์ดอนเดินทางไปเมืองซีไบร้ทในรัฐนิวเจอซ่ีเพื่อไปเทศนาสั่งสอน มีผูไ้ดย้นิ
กอร์ดอนเทศนาแลว้เขียนจดหมายมาบอกขา้พเจา้วา่ดงัน้ี “ขา้พเจา้จ าไดว้า่กอร์ดอนไดม้าเทศนาท่ีน่ีคร้ัง
หน่ึงเม่ือเดือนสิงหาคม ดูเหมือนกอร์ดอนประกอบไปดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และจะพดู
เร่ืองสามญัธรรมดาไม่ไดเ้ลย กอร์ดอนบอกวา่ท่านไดรั้บพระพรใหญ่หลวงจากพระเจา้ ท่านเขา้ไปใน
หอ้งสักครู่แลว้ออกมาและบอกวา่จะไปท่ีหมู่บา้นชาวประมง และถามถึงหนทางท่ีจะไปยงัหมูบา้นนั้น 
กอร์ดอนไม่ไดก้ลบัมาจนถึงเวลารับประทานอาหารเยน็วนันั้น ซ่ึงเป็นวนัท่ีแดดร้อนมาก กอร์ดอนได้
ไปเยีย่มคนในร้านขายเบียร์และขายสุรา และไดร่้วมใจอธิษฐานกบัคนข้ีเมาพวกนั้น และกอร์ดอนไดใ้ช้
เวลาอยูก่บัคนท่ีอยูต่ามกระท่อมชายทะเล ขา้พเจา้รู้วา่ในวนันั้นมีมากกวา่หน่ึงครอบครัวท่ีไดรั้บความ
รอดพน้บาป” 

ชีวติของกอร์ดอนเป็นชีวิตของบุรุษท่ีเป่ียมไปดว้ยพระวิญญาณของพระเจา้ และหนงัสือของ
กอร์ดอนไดมี้อิทธิพลจูงใจใหค้นรู้จกัและรักพระเจา้มากตลอดทัว่โลก กล่ินไอชีวิตของกอร์ดอนเป็น
กล่ินไอของผูบ้ริสุทธ์ิ กอร์ดอนเป็นนกัพดูหรือนกัเทศนาคนหน่ึงในการประชุมของมูด้ีท่ีเมืองนอร์ท
ฟีดล ์ และคร้ังหน่ึงมูด้ีไดป้ล่อยใหก้อร์ดอนบริหารการประชุมไปโดยล าพงั ดร. เอ. ที. เปียร์สันไดพ้ดู
เก่ียวกบัเทศนาของกอร์ดอนวา่ “กอร์ดอนสั่งสอนประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ และเป็นเหมือน



 93 

ตวัแทนของพระเจา้โดยตรง ในบรรดาคนเทศนาท่ีเมืองนอร์ทฟิลดืนั้นกอร์ดอนนบัวา่เป็นนกัเทศน์ชั้น
น า และค าพดูหรือค าสั่งสอนประกอบไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงจะหาใคร
เปรียบเทียบไดย้าก 

หนงัสือเร่ือง “การปฏิบติัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ดูเหมือนเป็นหนงัสือท่ีดีเด่นท่ีสุดท่ีกอร์
ดอนไดเ้ขียนไว ้ ซ่ึงมีอยูส่ามอยา่งกล่าวคือ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทบัตรา ทรงเติมใหเ้ตม็ลน้และ
ทรงเจิม การประทบัตราดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้นท าใหเ้ช่ือแน่อยา่งมัน่ใจ การเติมคือเติมฤทธ์ิเดชให้
และการเจิมคือเจิมดว้ยความรู้เร่ืองพระวญิญาณบริสุทธ์ิ หนงัสืออีกเล่มหน่ึงของกอร์ดอนคือพดูถึงเร่ือง
การรักษาโรคดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณของพระเจา้ และกอร์ดอนเช่ืออยา่งแน่นแฟ้นวา่ พระเยซู
จะเสด็จมาคร้ังท่ีสอง กอร์ดอนเทศนาเร่ืองลึกซ้ึงเหล่าน้ีในการประชุมใหญ่ๆหลายคร้ังหลายคราว มีคน
จองตวักอร์ดอนอยากใหไ้ปเทศนาทัว่สหรัฐ และประชาชนชอบฟังค าเทศนาของท่าน วทิยาลยัอบรมผูท่ี้
จะออกไปเป็นมิชชนันารีในเมืองบอสตนักลายเป็นแหล่งผลติดคนงานของพระเจา้ท่ีเขม้แขง็ และน า
พระกิตติคุณออกไปทัว่โลก คริสตจกัรของกอร์ดอนกลายเป็นคริสตจกัรท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ
ของพระเจา้ และมีพลงัฤทธ์ิของพระเจา้อยา่งมหาศาล และก่อใหเ้กิดบริการคริสเตียนข้ึนหลายแขนง 
รวมทั้งวทิยาลยัอบรมคนงานของพระเจา้ ส่งคนออกไปสอนแก่ชาวยวิส์ ส่งคนไปประกาศพระกิตติคุณ
ใหค้นจีนในสหรัฐ ส่งคนไปสอนชาวนิโกรในสหรัฐ และจดัตั้งอุตหสากรรมในบา้น และช่วยกูชี้วติ
หญิงท่ีมีชีวิตส ามะเลเทเมา และเทศนาแก่ประชาชนตามท่าเรือ ตามโรงพยาบาล ตามรถประจ าทาง และ
ช่วยเหลือคริสตจกัรท่ีอ่อนก าลงั มีมิชชนันารีและผูป้ระกาศศาสนาออกจากคริสตจกัรคลาเร็นดอน ซ่ึง
คริสตจกัรไดช่้วยอุปถมัภมี์อยา่งนอ้ยสิบถึงยีสิ่บคน บางคร้ังจะมีคนมาฟังออกนัจนแน่นโบสถค์นยวิส์
และคนจีนก็มาฟังดว้ยบ่อยๆ 

“ชีวติของเดวิด เบรนเนิร์ด” ซ่ึงเป็นมิชชนันารีท่ียอมอุทิศชีวิตท าการประกาศพระกิตติคุณอยา่ง
เขม้แขง็นั้น นบัวา่เป็นอิทธิพลใหแ้ก่ชีวติของกอร์ดอน คือชกัจูงใหมี้จิตใจสูงสนิทสนมกบัพระเจา้ได้
อยา่งประหลาด กอร์ดอนบอกวา่ท่านไม่เคยไดรั้บการช่วยเหลือทางจิตใจ จากหนงัสือของมนุษยผ์ูใ้ด
มากกวา่เล่มน้ี กอร์ดอนเคยไปเยีย่มหลุมศพของแอลลีอ๊อทเบรนเนิร์ด และเอด็เวร์ิด ซ่ึงท าให้กอร์ดอน
ไดรั้บการดลใจอยา่งสดๆร้อนๆจากพระเจา้ เน่ืองจากระลึกถึงชีวติของมหาบุรุษของพระเจา้ท่ีล่วงลบัไป
แลว้ กระตุน้เตือนใหท้่านเกิดก าลงัใจอยา่งมหาศาล 

เชา้วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1895 เป็นวาระสุดทา้ยท่ีกอร์ดอนสามารถเผลอริมปากข้ึนพดูเป็น
คร้ังสุดทา้ยก่อนลาจากโลกน้ีไป กอร์ดอนนอนหลบัพกัผอ่นในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ต่จิตวิญญาณของ
ท่านคงร่วมอยูใ่น “พยานหมู่ใหญ่” ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมฮีบรูบทท่ีสิบเอด็ ชีวติของท่านยงัมี
อิทธิพลชกัจูงจิตวญิญาณของชาวโลกน้ี ใหมี้ความเช่ือในพระคริสตลึ์กซ้ึง 
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ดี. แอล. มูด้ี เป็นนกัเผยแพร่คริสตศ์าสนาท่ีส าคญัคนหน่ึงตลอดยคุ การประชุมท่ีมูด้ีและแซงก้ี
ไดจ้ดัข้ึนนั้น เป็นการประชุมใหญ่ยิง่ท่ีสุดท่ีโลกเคยมี การประชุมชนิดนั้นเป็นอุปกรณ์ส าคญัของพระเจา้ 
ซ่ึงพระองคใ์ชใ้หค้นของพระองค ์ เร้าใจคริสตจกัรใหต่ื้นข้ึนสู่ชีวติใหม่ และเป็นเคร่ืองมือกวาดตอ้นคน
เป็นจ านวนหม่ืนจ านวนแสน ใหเ้ขา้ไปในพระราชาอาณาจกัรของพระเจา้  

มูด้ีเป็นภาชนะท่ีอ่อนแอ ซ่ึงพระเจา้ทรงใชเ้ป็นเคร่ืองมืออยา่งแปลกประหลาด ก่อนท่ีมูด้ีกลบัใจ
มาเช่ือพึ่งพระเยซู มูด้ีมีความรู้นอ้ยมาก เม่ือมูด้ีอายไุด ้ 17 ปี มูด้ีอ่านและเขียนหนงัสือไดก้๊อกๆแก๊ก
เท่านั้น ในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์กบัพวกเพื่อนๆในชั้นเรียน มูด้ีคน้หาพระธรรมยอห์นไม่พบ 
เพราะไพล่ไปคน้ดูในพระคมัภีร์เดิม แต่หลงัจากท่ีมูด้ีกลบัใจมาเช่ือถือพระเยซูแลว้ มูด้ีกลายเป็นคนท่ี
เรียนเก่งอยา่งน่าประหลาด นอ้ยคนรู้จกัเรียนรู้วชิาจากความสังเกตเท่ามูด้ี 

ดไวท้ ไลแมน มูด้ี เป็นคนสืบเช้ือสายมาจากคนท่ีเคร่งครัดศาสนาคริสต ์ ซ่ึงอพยพมาจาก
ประเทศองักฤษประมาณสองร้อยปีหรือเจด็ชัว่อายคุน บรรพบุรุษของมูด้ีตั้งภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งทุ่งมลรัฐ
คอนเน็ตตีกทั มูด้ีไดรั้บมรดกแห่งความทรหดอดทนเขม้แขง็ทางร่างกายและสติปัญญา ตามแบบฉบบั
ของชาวนิวอิงแลนด ์ (หมายถึงชาวองักฤษท่ีอพยพภูมิล าเนามาอยูใ่นสหรัฐอเมริกาในสมยัโนน้) มูด้ีเป็น
บุตรคนท่ีหกในครอบครัวท่ีมีลูกเกา้คน เกิดเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ ค.ศ 1837 ในเมืองนอร์ทฟีลด ์ มล
รัฐแมสซซัชูเซ็ทส์ ซ่ึงภายหลงัเป็นเมืองท่ีมูด้ีจดัตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีมีช่ือเสียง บา้นเกิดเมือง
นอนของมูด้ีๆรักและชอบมาก กล่าวคือมูด้ีชอบมาพกัผอ่นหยอ่นความเคร่งเครียด หลงัจากท่ีท างาน
เผยแพร่ในทุกๆคราว 

บิดาของมูด้ีถึงแก่กรรมเม่ืออายไุดเ้พียงส่ีสิบเอด็ปีเท่านั้นและภรรยาม่ายตอ้งต่อสู้กบัชีวิต พร้อม
ดว้ยลูกๆท่ีตอ้งเล้ียงดูอีกเจด็คน และบา้นท่ีอยูก่็จ  านองเขาไว ้ เจา้หน้ีเขา้ยดึทรัพยทุ์กอยา่งแมก้ระทัง่ฟืนก็
ยดึไว ้พวกลูกๆของนางตอ้งนอนอยูใ่นท่ีนอน จนถึงเวลาไปโรงเรียนเพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกายไว ้
พี่ชายของหญิงม่ายไดม้าช่วยกูค้วามล่มจมไว ้ และไดช่้วยเหลือในส่ิงท่ีจ  าเป็นในยามคบัขนั ศิยษภิบาล
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เอฟเวอเร็ต ไดช่้วยเหลือครอบครัวน้ีอยา่งดี และลูกๆของครอบครัวมูด้ีทุกคนไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรียนรวี
วารศึกษา และไดช้วนเชิญเพื่อนเด็กๆอ่ืนมาเรียนในวนัอาทิตยด์ว้ยกนั มารดาของมูด้ีไดเ้ล้ียงดูบุตรของ
นางทุกคน ใหป้ระพฤติและปฏิบติัเยีย่งมารดาคริสเตียนท่ีดีทั้งหลาย พึงควรจะปฏิบติัแก่ลูกๆของตน
และดไวท้ไ์ม่เคยหลงกระท าผดิชนิดชัว่ร้ายรุนแรง เหมือนเด็กหนุ่มๆทั้งหลายพึงท ากนั การพดูมุสา การ
บ่น การไม่ท าตามสัญญา มารดาไม่อนุญาตใหท้ าในบา้นของนาง เยน็วนัหน่ึงเม่ือครอบครัวมีอาหารแต่
เพียงเล็กนอ้ยส าหรับรับประทานครอบครัวน้ีก็ยงัอุตส่าห์แบ่งอาหารท่ีมีอยูใ่หค้นขอทานกินดว้ย เม่ือด
ไวท้อ์ายไุดแ้ปดขวบ เขาและพี่ชายก าลงัขา้มแม่น ้าแห่งหน่ึง ดว้ยเรือกรรเชียงเล็กๆ แต่คนแจวเรือนั้นเมา
เกินไปท่ีจะครองสติบงัคบัเรือกรรเชียงนั้นได ้ และยิง่ร้ายกวา่นั้นเขาไม่ยอมให้เด็กสองคนท่ีโดยสารเรือ
ล านั้น แตะตอ้งแจวส าหรับกระเชียงเรือเลย เรือล านั้นก าลงัลอยเทง้เตง้ไปตามกระแสน ้ าแต่ดไวท้ก์็ชวน
พี่ชายใหร่้วมใจกนัอธิษฐาน และก็ถึงฝ่ังโดยปลอดภยั 

ครอบครัวของมูด้ียากจนมาก เวลาไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถใ์นวนัอาทิตย ์ จะตอ้งถือถุงเทา้
และรองเทา้ห้ิวเดินไปพอจวนๆจะถึงโบสถก์็สวมรองเทา้ การท่ีท าเช่นน้ีก็เพื่อจะถนอมมิใหร้องเทา้ทะลุ
เร็วเกินไป ดไวท้รู้์สึกวา่ออกจะยากมากเกินไป ในเม่ือตอ้งท างานหนงัมาตลอดสัปดาห์ และตอ้งไปนัง่
ฟังเทศน์ท่ีโบสถ ์ซ่ึงตวัเองก็ฟังไม่เขา้ใจ แต่เม่ือเคยแลว้ก็อดไปไม่ได ้แต่ภายหลงัมูด้ีไดข้อบคุณคุณแม่ท่ี
ไดบ้งัคบัใหลู้กๆไปโบสถ ์ทั้งๆท่ีตนเองไม่รู้สึกอยากไปในเวลานั้น  

เม่ืออายไุดสิ้บขวบ ดไวท้ต์อ้งออกจากบา้นไปท างานกบัพี่ชาย ณ ท่ีแห่งหน่ึงไกลจากบา้น
ประมาณยีสิ่บหา้กิโลเมตร การท่ีลูกตอ้งจากไปไกลๆเช่นน้ีท าใหแ้ม่ตอ้งเสียใจมาก เพราะนางตอ้งปลุก
ปล ้าตวัเป็นเกลียวก็เพื่อสวสัดิภาพของครอบครัวจะไดอ้ยูร่วมๆกนั มูด้ีเป็นคนติดอยูก่บัแม่แกตลอดเวลา 
และเม่ือตอ้งจากแม่ไปเช่นนั้นท าใหมู้ด้ีเสียใจมากทีเดียว เม่ือมูด้ีมาถึงท่ีท างานแห่งใหม่ มีชายชราคน
หน่ึงใหเ้งินเขาหน่ึงบาทและบอกใหเ้ขาไวว้างใจพระเจา้ มูด้ีบอกวา่ “ค าอวยพรของชายชราคนนั้นเป็น
พระพรส าหรับขา้พเจา้ตลอดเวลาหา้สิบปี” 

เม่ืออายสิุบเจด็ปี มูด้ีรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อชีวิตการท าไร่ไถนาและมีความมานะสูงท่ีจะท างานให้
ดีกวา่ฐานะเดิม มูด้ีจึงตดัสินใจไปเมืองบอสตนั มูด้ีไปถึงเมืองนั้นโดยไม่มีเงินติดตวั และพยายามหางาน
ท าแต่ไร้ผลจนมูด้ีทอ้ใจ คร้ันแลว้มูด้ีไดง้านท าในร้านขายรองเทา้ของลุง มูด้ีท  าหนา้ท่ีเป็นคนขายรองเทา้
ไดดี้มาก และเขา้เป็นนกัเรียนในโรงเรียนรวีวารศึกษาของคริสตจกัรเมานทเ์วอร์นอ้น เน่ืองจากมูด้ีมี
ความรู้นอ้ย จึงมิไดมี้ส่วนในการอภิปรายบทเรียนมากนกั แต่มูด้ีค่อยๆมีความสนใจในการศึกษาพระ
คริสตธรรมคมัภีร์มากข้ึน และในท่ีสุดก็มีส่วนอภิปรายในบทเรียนรวีวารศึกษาดว้ย ครูของมูด้ีช่ือ
มิสเตอร์คิมบอลลมี์ความสนใจในตวัของมูด้ีมาก และค่อยๆโนม้นา้วจิตใจของมูด้ีใหเ้ห็นแผนการ ของ
การหลุดพน้จากความบาป ครูของเขาพยายามจะท าใหมู้ด้ีเกิดความส านึกถึงความจ าเป็น ท่ีจะตอ้ง
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ตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นผูไ้ถ่บาปประจ าตวัของมูด้ีเอง มิสเตอร์คิมบอลลพ์ยายามหาโอกาสจะพดู
กบัมูด้ีเป็นการส่วนตวัมานานแลว้ 

มิสเตอร์คิมบอลลบ์อกวา่ “ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่จะตอ้งพดูกบัเขาเร่ืองพระเยซูคริสต ์และพดูเร่ือง
จิตวิญญาณของเขา ฉะนั้นมิสเตอร์คิมบอลลจึ์งเร่ิมเดินทางไปท่ีร้านขายรองเทา้ทนัที เม่ือขา้พเจา้เดินทาง
ไปเกือบถึงร้ายขายรองเทา้แห่งนั้น ก็เกิดความลงัเลใจวา่ ควรจะเขา้ไปขณะท่ีเขาก าลงัท างานขายของอยู่
จะดีหรือ? ขา้พเจา้นึกวา่การท่ีขา้พเจา้ไปเยีย่มมูด้ีเวลาท างานเช่นนั้น น่าจะก่อใหเ้กิดความร าคาญใจ
มากกวา่ และเม่ือขา้พเจา้ออกมาจากร้านแลว้ เสมียนในร้านก็คงจะถามวา่ขา้พเจา้เป็นใคร และการ
พยายามพบของขา้พเจา้ก็จะเกิดการแสลงใจข้ึนได ้ และเขาอาจไม่อยากพบขา้พเจา้อีกเลย แต่อยา่งไรก็ดี 
ขา้พเจา้ก็ไดผ้า่นร้านนั้นไปแลว้และรู้สึกวา่ ความตั้งใจเดินท่ีจะเขา้ไปเยีย่มมูด้ีจะตอ้งท าทนัทีในโอกาส
เด๋ียวน้ีแหละ ขา้พเจา้ไปพบมูด้ีดา้นหลงัของอาคารนั้น และเขาก าลงัห่อรองเทา้อยู ่ขา้พเจา้ไปหาเขาทนัที
และจบัไหล่ของเขา ซ่ึงขา้พเจา้นึกไดภ้ายหลงัวา่  เป็นการเชิญขวนเขาให้รักพระเยซูอยา่งจืดชืดเหลือเกิน 
ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่จะเอ่ยใชค้  าพดูอะไรดี และตอนหลงัมูด้ีก็จ  าไม่ไดว้า่ ขา้พเจา้ไดพ้ดูอะไรไปบาง 
ขา้พเจา้เพียงแต่บอกวา่พระเยซูทรงรักเขา และพระองคท์รงมีพระประสงคจ์ะใหเ้ขารักพระองคเ์ป็นการ
ตอบแทนดว้ย และนัน่เป็นค าพดูทั้งหมดท่ีขา้พเจา้พูดในขณะนั้น แต่ดูเหมือนหนุ่มนอ้ยมูด้ีพร้อมอยูแ่ลว้
ท่ีจะรับแสงสวา่งของพระเจา้ท่ีส่องตรงมายงัตวัเขา และ ณ ท่ีนัน่เอง คือท่ีหลงัร้านขายรองเทา้ในเมือง
บอสตนั มูด้ีไดย้อมถวายชีวติของเขาต่อองคพ์ระเยซูคริสต”์ 

ชีวติทั้งหมดของมูด้ีเวลาน้ีเปล่ียนแปลงใหญ่โต และท่านมีความช่ืนชมยนิดีท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ 
ตามวถีิทางของคริสเตียน มูด้ีบอกวา่ “ก่อนสมยัท่ีขา้พเจา้กลบัใจมาเป็นคริสเตียนขา้พเจา้บากบัน่ท างาน
ไปสู่ไมก้างเขนโดยพึ่งตนเอง แต่เม่ือขา้พเจา้กลบัใจใหม่แลว้ ขา้พเจา้เร่ิมท างานโดยพึ่งพระคริสตเ์พราะ
ไดรั้บความรอดแลว้” อีกคร้ังหน่ึงมูด้ีบอกวา่ “ขา้พเจา้จ าไดว้า่ตอนเชา้วนันั้น ขา้พเจา้ออกมาจากหอ้งขา้ง
หลงั ภายหลงัจากท่ีขา้พเจา้ไวใ้จพระเยซูคร้ังแรก ขา้พเจา้คิดวา่ดวงอาทิตยส่์องสวา่งแจ่มใสมากข้ึน
กวา่เดิม ขา้พเจา้คิดวา่ดวงอาทิตยด์วงนั้นก าลงัยิม้กบัขา้พเจา้ ขณะท่ีขา้พเจา้เท่ียวท่ีสวนสาธารณะเมือง
บอสตนั และไดย้นิเสียงนกร้องบนตน้ไม ้และคิดวา่นกเหล่านั้นก าลงัร้องเพลงเพื่อขา้พเจา้” 

จิตใจของมูด้ีเตม็ไปดว้ยความกระตือรือร้น และรักพระเยซูเจา้มาก แต่ไม่ไดรั้บการหนุนใจ 
หรือการช่วยเหลือใดๆทางจิตใจเลยจากมคันายก หรือสมาชิกคริสตจกัร ซ่ึงมูด้ีไปประชุมนมสัการอยู่
เสมอๆ หลงัจากท่ีไดก้ลบัใจแลว้หน่ึงปี มูด้ีถูกปฏิเสธไม่ยอมรับเป็นสมาชิกท่ีคริสตจกัรนั้น เพราะวา่มูด้ี 
“ไดรั้บการอบรมหลกัค าสอนในคริสตศ์าสนาไม่เพียงพอ” มีกรรมการสามคนถูกตั้งใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ
และสั่งสอนทางของพระเจา้ใหดี้ข้ึน  
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ใน ค.ศ. 1856 คือปีท่ีสองหลงัจากท่ีมูด้ีไดถ้วายตวัเป็นคริสเตียน มูด้ีเดินทางไปเมืองชิคาโก 
และไดเ้ป็นคริสตสมาชิกของคริสตจกัรนิกายคองกรีกเกชัน่แนล และเป็นสมาชิกท่ีเขม้แขง็เอาใจใส่คน
หน่ึง มูด้ีทุ่มเทเร่ียวแรงและชีวติจิตใจลง ในการน าจิตวิญญาณมาเช่ือถือพระเยซู มูด้ีเช่ามา้นัง่ในโบสถ์ 
และชกัชวนเพื่อนหนุ่มๆดว้ยกนัมานัง่จนเตม็มา้ ท่ีเช่าไวใ้นโบสถทุ์กๆวนัอาทิตย ์ แลว้ก็ทวจี  านวนข้ึน
เร่ือยๆจนเช่าเตม็มา้นัง่ยามส่ีตวั มีการฟ้ืนฟูใหญ่เกิดข้ึนโดยฟิสเน่ยเ์ป็นผูน้ า และแพร่มาจนถึงเมืองชิคา
โก และมูด้ีมีส่วนช่วยเหลือการฟ้ืนฟูคร้ังนั้นดว้ย เวลานั้นการคา้ของมูด้ีก็เจริญรุ่งเรืองดี และมูด้ีเป็นนกั
ขายรองเทา้เก่งมาก นายจา้งจึงวา่จา้งใหเ้ป็นนกัเร่ขายรองเทา้ของบริษทั 

มูด้ีพบโรงเรียนรวีวารศึกษาเล็กๆของคณะมิชชนัแห่งหน่ึงในเมืองชิคาโก ซ่ึงมีครูสิบหกคนแต่
มีนกัเรียนเพียงสิบสองคนเท่านั้น มูด้ีสมคัรเป็นครูสอนรววีารศึกษาดว้ยคนหน่ึงคณะครูเก่าก็ตกลงให้
สอนโดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งหานกัเรียนใหม่เอาเอง ขอ้น้ีนบัวา่ถูกรสนิยมของมูด้ีมาก และวนัอาทิตย์
ต่อมามูด้ีเขา้ท าการสอนรววีารศึกษาโดยมีนกัเรียนเด็กๆท่ี “เก็บตก” ได ้ขา้งๆถนนถึงสิบแปดคน ในไม่
ชา้มูดด้ีมีนกัเรียนมาเรียนจนแน่นตึก ปีต่อมา ค.ศ. 1858 มูด้ีไดส้ถาปนาโรงเรียนมิชชัน่อีกแห่งหน่ึงให้
ใหญ่ข้ึนในเมืองชิคาโก ในไม่ชา้หอประชุมของโรงเรียนก็เตม็ลน้ จนตอ้งขยายสร้างหอประชุมให้โตข้ึน
อีกซ่ึงภายหลงัจากนั้นไม่นาน ก็กลายเป็นคริสตจกัรท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเมืองชิคาโก หอประชุมใหญ่
แห่งน้ีไม่ชา้ก็มี “เด็กๆขา้งถนน” เขา้มาประชุมเตม็ไปหมด เด็กๆรักมูด้ีมากและมาชุมนุมร้องเพลงกนั
อยา่งสนุกสนานเป็นจ านวนร้อยๆ มูด้ีผกูใจเด็กพวกน้ีดว้ยการใหร้างวลั หามา้ใหข่ี้ฟรี ไปเท่ียวปิกนิก หา
ขนมหวานๆให้รับประทาน และหาคนอ่ืนๆอีกท่ีเด็กชอบ นกัเรียนจะโยกยา้ยจากชั้นน้ีไปชั้นโนน้ได้
โดยไม่อั้น เป็นแต่เพียงบอกใหค้รูใหญ่ผูค้วบคุมโรงเรียนทราบเท่านั้นและการท าเช่นน้ีท าใหค้รูตอ้ง
สอนใหดี้ข้ึน ในไม่ชา้นกัเรียนในโรงเรียนเพิ่มข้ึนถึงจ านวน 1,500 คน มูด้ีตดัสินใจสร้างโบสถแ์ละ
เสนอขายใบหุน้ 40,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 5.00 บาท โรงเรียนรววีารศึกษาเจริญข้ึนใหญ่โต จนจูงใจพอ่แม่
ของเด็กใหส้นใจ และเขา้มาเป็นนกัเรียนดว้ย และจดัใหมี้การประชุมเกือบทุกๆคืนในรอบสัปดาห์ มีคน
ส าคญัๆหลายคนช่วยเหลือกิจการรววีารศึกษาของมูด้ี แต่งานมีมากจนลน้มือ เพราะบางคร้ังมูด้ีตอ้งเป็น
ภารโรง และเป็นครูใหญ่เสียคนเดียว การท่ีท าเช่นนั้นจึงเป็นการเตรียมตวัอยา่งดี เพื่อเป็นนกัเทศน์ท่ี
สามารถในอนาคต 

งานรววีารศึกษาของมูด้ีสัมฤทธ์ิผลดี ก่อนมูด้ีอายคุรบยีสิ่บสามปี ทั้งๆท่ีมูด้ีทุ่มเทเร่ียวแรงและ
เวลา ส าหรับกิจการของพระคริสตอ์ยา่งมากมายก็ตาม มูด้ีก็ยงัไม่คิดวา่จะเป็นนกัเทศน์รับใชพ้ระเจา้
ตลอดเวลา จนกระทัง่มูด้ีไดน้ าหลายคนเขา้มาหาพระเยซูคริสต ์ เพราะเร่ียวแรงและผลงานของท่านเอง 
ดงันั้นมูด้ีจึงเลิกอาชีพเป็นพอ่คา้ขายรองเทา้ ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 140,000 บาท และยอมอุทิศเวลา
ทั้งหมดเพื่อท างานคริสเตียน 
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ระหวา่งสงครามกลางเมือง มูด้ีกลายเป็นสมาชิกส าคญัของคณะเผยแพร่พระกิตติคุณ และเปิด
การประชุมหลายแห่งพร้อมทั้งแจกใบปลิวแก่ทหารและเชลยศึกตามค่ายต่างๆในเมืองชิคาโก และท่ี
สนามรบหลายแห่งในมลรัฐภาคใต ้ พอส้ินสงครามมูด้ีเดินทางกลบัมาเมืองชิคาโก และอุทิศตวัใหแ้ก่
งานรววีารศึกษา และท าการช่วยสมาคมเยาวชนคริสเตียน (ไว. เอม็. ซี. เอ.) รววีารศึกษาของมูด้ีสัมฤทธ์ิ
ผลจนเป็นท่ีเล่ืองลือ และมีคนรู้จกัทัว่ประเทศอเมริกา หลายคนสนใจเร่ืองรววีารศึกษา จึงมาไต่ถามวธีิ
จดัท ารวีวารศึกษาจากมูด้ีค  าถามมาจากทัว่สาระทิศ และมีคนเดินทางมาหลายพนักิโลเมตร เพื่อศึกษา
วธีิการรววีารศึกษา มูด้ีไดรั้บเชิญใหไ้ปแสดงปาฐกถาหลายแห่ง เก่ียวกบัวชิาการจดัท ารววีารศึกษา และ
ช่วยหลายๆคนใหจ้ดัตั้งรววีารศึกษา จากผลงานของท่านท าใหห้ลายคนยอมใชบ้ทเรียนอยา่งเดียวกนักบั
ท่ีมูด้ีจดัการสอน 

มูด้ีเลยกลายเป็นกรรมการคนส าคญัส าหรับจดัการช่วย ไว. เอม็. ซี. เอ. คนหน่ึงใน
สหรัฐอเมริกา และมูด้ีไดพ้บแซงก้ีเป็นคร้ังแรก เม่ือการประชุมใหญ่ของคณะไว. เอม็. ซี. เอ. ท่ีมลรัฐ
อินเดียนน่าเม่ือ ค.ศ. 1870 ซ่ึงกลายเป็นผูร่้วมน าร้องเพลงในการฟ้ืนใจใหญ่ของมูด้ี มูด้ีรู้สึกชอบใจใน
การร้องเพลงของแซงก้ีมาก และขอชวนเชิญใหม้าร้องเพลงท างานพระเจา้ดว้ยกนั และเป็นคร้ังแรกท่ีมูด้ี
และแซงก้ีท างานร่วมกนั เปิดประชุมน าวิญญาณในท่ีกลางแจง้ ณ เมืองอินเดียนนาโปลิส ต่อมาไม่ก่ี
เดือนแซงก้ีกเ็ลิกอาชีพ และมาท าการเผยแพร่ร่วมกบัมูด้ี 

ใน ค.ศ. 1867 มูด้ีตดัสินใจขา้มไปศึกษาวธีิการเผยแพร่คริสตศ์าสนาในประเทศองักฤษ ภรรยา
ของมูด้ีแมจ้ะเป็นหืดก็ติดตามสามีไปยโุรปดว้ย มูด้ีมีความสนใจอยากฟังค าเทศนาของสะเปอร์เจ้ียน 
นกัเทศน์เรืองนามชาวองักฤษ และอยากจะพบกบัยอร์จ มลัเล่อร์ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการโรงเล้ียงเด็กก าพร้าท่ี
ใหญ่โตท่ีเมืองบริสตอลประเทศองักฤษ ฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้จดัมูด้ี นอกจากผูน้ าของโรงเรียนรววีาร
ศึกษาบางคนเท่านั้น แต่มูด้ีไดแ้สดงพระธรรมเทศนาหลายคร้ัง ในกรุงลอนดอนและเมืองบริสตอลซ่ึง
สัมฤทธ์ิผล 

ในการเน่ียมเยยีนประเทศองักฤษคร้ังแรกน้ีเอง ท่ีมูด้ีไดย้นิไดฟั้งพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงท า
ใหมู้ด้ีเกิดความหิวกระหาย อยากไดป้ระสบการณ์แห่งชีวติคริสเตียนท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน มูด้ีไดย้นิไดฟั้งค า
พยานของมิสเตอร์เฮน็รี วาเล่ย ์ นกัเผยแพร่คริสตศ์าสนาเรืองนามผูห้น่ึงเป็นผูบ้รรยายใหฟั้ง ขณะท่ีทั้ง
สองนัง่สนทนากนัในสวนสาธารณะท่ีเมืองดบัลินวาเล่ยพ์ดูวา่ดงัน้ี “ชาวโลกยงัไม่ไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรย์
ซ่ึงพระเจา้จะทรงส าแดงใหป้ระจกัษแ์ก่ตามนุษย ์ โดยอาศยัทั้งร่างกายและจิตใจของคนท่ียอมอุทิศถวาย
ตวัแก่พระเจา้จนหมดส้ินและยอมเป็นเคร่ืองมือใหพ้ระเจา้ทรงใชเ้พื่อส าแดงอิทธิฤทธ์ิของพระองค ์ มูด้ี
เลยคิดวา่มิสเตอร์วาเล่ยพ์ดูวา่ “คน” ไม่จ  ากดัวา่จะเป็นคนส าคญัหรือไม่ส าคญั คนเรียนรู้สูงหรือคนไร้
การศึกษา ไม่จ  ากดัวา่เป็นคนสามารถหรือไม่สามารถ แต่บอกวา่ “คนๆหน่ึง” และคนนั้นเองจะยอมอุทิศ
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ตวัทั้งหมด ใหพ้ระเจา้ใชอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือไม่ ก็อยูท่ี่คนๆนั้นเอง มูด้ีนึกในใจวา่ “ขา้พเจา้จะพยายาม
เตม็ท่ีๆเป็นคนๆนั้น” 

ถอ้ยค าของวาเล่ยด์งักอ้งอยูใ่นสมองของมูด้ีตลอดเวลา และในท่ีสุดท าใหมู้ด้ีประสบเหตุการณ์
ท่ีลึกซ้ึงกวา้งขวาง และสมบูรณ์สมกบัท่ีหิวกระหายมานานแลว้  

ยิง่ไดฟั้งค าเทศน์ของเฮน็รี มวัร์เฮา้ส์ ก็ยิง่ท  าใหมู้ด้ีเกิดความหิวกระหายทางจิตวญิญาณลึกซ้ึง
มากข้ึน มิสเตอร์มวัร์เฮา้ส์เป็นชายชาวองักฤษท่ีเป็นนกัเทศน์มีช่ือเสียง และไดไ้ปเยีย่มคริสตจกัรของมูด้ี
หลงัจากท่ีมูด้ีกลบัไปสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเจด็คืนท่ีมวัร์เฮา้ส์เทศนาจากขอ้พระธรรมยอห์น 3:16 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระ
บุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”  ยิง่สอนขอ้ความน้ี ก็ยิง่เกิดความคิดสูงข้ึนทุกที เร่ิมตน้จากพระ
ธรรมปฐมกาลไปตลอดพระคริสตธรรมคมัภีร์จนจบพระธรรมววิรณ์ ท่านไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้
ทรงรักโลก ผูเ้ทศนาช้ีให้เห็นวา่พระเจา้ทรงรักโลก จึงไดพ้ระราชทานบรรดาศาสดาพยากรณ์และบรรพ
บุรุษ เพื่อเชิญชวนใหป้ระชาชนกลบัเขา้มอบตวัยอมจ านนต่อพระเจา้ และสุดทา้ยพระเจา้ทรง
พระราชทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมา แต่ชาวโลกไดป้ลงพระชนมพ์ระบุตรของพระเจา้เสีย 
แต่ถึงกระนั้นพระเจา้ยงัทรงพระราชทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิลงมาเพื่อเรา ในการกล่าวจบค าเทศนาทั้ง
เจด็อยา่ง จากขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้เดียว ผูเ้ทศนากล่าววา่ “สหายท่ีรัก ตลอดสัปดาห์น้ีขา้พเจา้
พยายามช้ีแจงใหท้่านทราบวา่ พระเจา้ทรงรักท่านทั้งหลายอยา่งไร แต่ขา้พเจา้ก็ไม่สามารถใชล้ิ้นท่ีมี
ความสามารถจ ากดั และพูดตะกุกตะกกัของขา้พเจา้น้ีอธิบายความไดห้มดจดถา้หากวา่ขา้พเจา้สามารถ
ยนืบนัไดของยาโคบปีนข้ึนไปบนสวรรคไ์ด ้ ขา้พเจา้จะข้ึนไปขอทูตสวรรคฆ์บัรีเอลซ่ึงเฝ้าอยูจ่  าเพาะ
พระพกัตร์พระเจา้ตลอดเวลา ขอใหฆ้บัรีเอลช่วยอธิบายวา่พระเจา้ทรงรักโลกมากมายอยา่งไร และฆบัรี
เอลก็คงจะอธิบายอยา่งเดียวกนัวา่ “พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์
เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวตินิรันดร์” จิตใจของมูด้ีอ่อนปวกเปียกเม่ือไดย้นิ
นกัเทศน์หนุ่มนอ้ยอธิบายถึงความรักของพระเจา้แก่มนุษยผ์ู ้ “หลงทาง” ค  าเทศนาเหล่านั้นไดท้  าใหมู้ด้ี
เห็นความรักของพระเจา้ ซ่ึงแต่ก่อนไม่เคยเห็นเช่นนั้นเลย และจากนั้นเป็นตน้มาค าเทศนาของมูด้ีก็เป็น
ค าเทศนาไปในลกัษณะลึกซ้ึงเก่ียวกบัจิตวิญญาณจริงๆ 

มูด้ียงัคงคน้ควา้หาประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณของตนเองอยา่งไม่หยดุย ั้ง ถูกแลว้ มูด้ี
ถูกพระเจา้ทรงใชอ้ยา่งมหศัจรรย ์ แต่มูด้ีรู้สึกวา่ยงัมีอีกหลายส่ิงท่ียิง่ใหญ่กวา่นั้นซ่ึงพระเจา้ทรงเตรียมไว้
ในทอ้งพระคลงัของพระองค ์ ในปี ค.ศ. 1871 นบัวา่เป็นปีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัท่ีสุดในชีวติของมูด้ี
เพราะมูด้ีรู้ตวัมากข้ึนทุกทีวา่ ตวัเองยงัไม่เหมาะสมกบักิจการงานของพระเจา้ และจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
คุณสมบติั คือฤทธ์ิเดชอ านาจขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ  
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การท่ีมูด้ีส านึกตวัเช่นน้ี ข้ึนอยูก่บัการสนทนากบัหญิงสองคนท่ีนัง่อยูท่ี่มา้แถวหนา้ในโบสถ์
ของมูด้ีเอง มูด้ีสงัเกตวา่หญิงสองคนนั้นอธิษฐานตลอดเวลา เม่ือเสร็จการประชุมหญิงสองคนนั้นจะ
บอกวา่ “เราสองคนไดอ้ธิษฐานเผือ่ท่านอาจารยอ์ยูต่ลอดเวลา” “ท าไมคุณทั้งสองไม่ไดอ้ธิษฐานเผือ่คน
มาร่วมประชุม?” มูด้ียอ้นถามหญิงสองคนนั้น “เพราะวา่ท่านอาจารยต์อ้งการฤทธ์ิอ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” นัน่เป็นค าตอบ ฉะนั้นมูด้ีจึงร าพึงแก่คนเองวา่ “น่ีเราตอ้งการฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้
จริงๆหรือน่ี?” “ท าไมหรือครับ? เม่ือก่อนๆผมคิดวา่ผมไดรั้บฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้แลว้ ผมมีคริสตจกัร
ใหญ่ท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดในเมืองชิคาโก และมีคนหลายคนไดก้ลบัใจใหม่มิใช่หรือ” ขา้พเจา้พดูเช่นนั้น
ก็ดูออกจะภูมิใจและพอใจในผลงานของตนเองอยูม่ากๆ แต่ตลอดเวลาท่ีผา่นมาหญิงผูอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระ
เจา้ทั้งสองคนไดอ้ธิษฐานเผือ่ขา้พเจา้ และการพดูสนทนาอยา่งจริงใจของหญิงสองคนนั้นท าใหข้า้พเจา้
ตอ้งครุ่นคิดถึงการเจิมดว้ยฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้อยูต่ลอดเวลา ขา้พเจา้ไดเ้ชิญหญิงสองคนนั้นมา
สนทนากนัอยา่งกนัเองโดยไม่มีอะไรปิดบงั และหญิงทั้งสองคนไดเ้ทหวัใจออกมาพดูกบัขา้พเจา้ พร้อม
ดว้ยการอธิษฐานเพื่อขา้พเจา้จะไดรั้บการเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขา้น้ีท าใหข้า้พเจา้เกิดความหิว
กระหายข้ึนใจดวงใจอยา่งจริงจงั ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่นัน่คืออะไร ขา้พเจา้เร่ิมร้องครวญครางออกมา 
อยา่งท่ีไม่เคยร้องออกมาสมยัก่อนๆเลย ขา้พเจา้รู้สึกจริงๆวา่ ถา้หากวา่ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บฤทธ์ิพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อท างานของพระเจา้แลว้ไซร์ ขา้พเจา้ก็ไม่อยากมีชีวติอยูต่่อไป” 

ลูกชายของมูด้ีบอกวา่ “ขณะท่ีมูด้ีอยูใ่นสภาพน้ี ชิคาโกถูกไปไหมห้มดข้ีเถา้อยู ่ เปลวเพลิงกวาด
ลา้งทั้งสองคริสตจกัรซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของมูด้ี ในคืนวนัอาทิตยห์ลงัจากการประชุมแลว้ ขณะ
ท่ีมูด้ีก าลงัเดินทางจะกลบับา้นมูด้ีเห็นเปลวเพลิง และรู้วา่นัน่เป็นความพินาศของเมืองชิคาโกประมาณ
หน่ึงนาฬิกาหอประชุมฟาร์แวลลถู์กไหมเ้ป็นเถา้ถ่านและในไม่ชา้อาคารแห่งคริสตจกัรของท่านถูกไหม้
ดว้ยทุกๆส่ิงในเมืองชิคาโกวุน่วาย” 

มูด้ีเดินทางไปกรุงนิวยอร์คเพื่อเร่ียไร เพื่อขอความช่วยเหลือส าหรับคนท่ีถูกเพลิงไหมบ้า้น แต่
ในเวลานั้นดวงใจของมูด้ีร ่ าร้องครวญคราง อยากไดฤ้ทธ์ิอ านาจของพระเจา้จากเบ้ืองบน มูด้ีบอกวา่
ขณะนั้นจิตใจของมูด้ีมิไดอ้ยูก่บัการเร่ียไรขอเงินชาวบา้นเลย ขา้พเจา้ขอร้องใครไม่ได ้ เพราะเวลานั้น
จิตใจของขา้พเจา้ก าลงัร้องไหค้ร ่ าครวญตลอดเวลา โดยทูลขอพระเจา้ใหพ้ระราชทานพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจนเตม็ลน้จิตใจ อยูม่าวนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัอยูท่ี่เมืองนิวยอร์ค วนันั้นช่างเป็นวนัส าคญั
อยา่งยิง่ ขา้พเจา้อธิบายไม่ถูก และนานๆคร้ังหน่ึงขา้พเจา้จะพดูถึงเร่ืองเหตุการณ์ในวนันั้น เพราะรู้สึกวา่
เป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิจนเกินไปท่ีจะกล่าวถึง ประสบการณ์เช่นนั้นเปาโลไดพ้บ และมิไดพ้ดูถึงเลยเป็น
เวลานานถึงสิบส่ีปี ขา้พเจา้บอกไดอ้ยา่งเดียววา่ พระเจา้ทรงส าแดงพระองคแ์ก่ขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดรั้บ
ประสบการณ์แห่งความรักของพระองค ์ จนขา้พเจา้ตอ้งทูลขอพระองคใ์หย้ติุอิทธิฤทธ์ินั้น ขา้พเจา้
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ออกไปเทศนาอีก ค าเทศนาก็ไม่แปลกอะไรไปจากเดิม ขา้พเจา้มิไดเ้สนอความจริงอยา่งใหม่เลย แต่ถึง
กระนั้นมีหลายร้อยคนไดก้ลบัใจใหม่ ถา้หากวา่ใครจะน าส่ิงของส้ินทั้งโลกมาแลกเปล่ียนกบั
ประสบการณ์อยา่งใหม่ และใหข้า้พเจา้ถอยหลงักลบัไปอยูใ่นสภาพเดิมอีกอยา่งเก่า ขา้พเจา้จะไม่ยอม
แลกเลย เพราะส่ิงของทั้งโลกจะเอาไปเปรียบเทียบกบัของพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น มีค่าเท่ากบัราคาฝุ่ น
ละอองเท่านั้น 

คริสตจกัรของมูด้ีถูกสร้างข้ึนใหม่ หลงัจากถูกไฟไหมแ้ละเพียงไม่ก่ีเดือน นกัเรียนรววีารศึกษา
เป็นจ านวนพนัๆไดช่้วยกนับริจาคทรัพยถ์วายพระเจา้ เพื่อสร้างโบสถโ์ดยถวายคนละ 1 บาท เพื่อซ้ืออิฐ
สร้างโบสถใ์หม่ แต่การเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงมูด้ีไดรั้บ ขณะท่ีเดินอยูต่ามถนนในกรุงนิวยอร์ค 
ไดก่้อใหเ้กิดไฟแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิในดวงจิตของมูด้ี จนงานของมูด้ีแพร่ออกไปทัว่โลก มูด้ี
ตอ้งการเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ จากนกัเรียนพระคริสตธรรมชาวองักฤษ ดงันั้นมูด้ีจึงไปประเทศ
องักฤษอีกเม่ือปี ค.ศ. 1872 มูด้ีไม่ประสงคท่ี์จะเทศนาท่ีไหนทั้งส้ิน ในระหวา่งการเยีย่มประเทศองักฤษ
คร้ังนั้น แต่รับเชิญไปเทศนาตามโบสถใ์นตอนเชา้วนัอาทิตยเ์ท่านั้น และเทศนาตอนค ่าวนัอาทิตย ์ ท่ี
คริสตจกัรแห่งหน่ึงในกรุงลอนดอน ฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมาประทบัเหนือ
ท่ีประชุม และมีคนหลายคนกลบัใจใหม่ และเขา้มาอยูแ่น่นขนดัในหอ้งส าหรับผูแ้สวงหาความรอด 
หลงัจากประชุมใหญ่แลว้ รุ่งข้ึนมูด้ีเดินทางไปเมืองดบัลิน แต่มีโทรเลขด่วนเรียกตวัมูด้ีกลบัใหไ้ป
ประชุมอีก ณ ท่ีคริสตจกัรลอนดอนภาคเหนือ มูด้ีเทศนาอยูท่ี่นัน่อีกสิบวนั และมีคนกลบัใจใหม่จ  านวน
ร้อยๆและมีส่ีร้อยคนไดเ้ขา้เป็นคริสตสมาชิก มูด้ีถูกเชิญใหไ้ปเมืองดบัลินและเมืองนิวแคสเซิล แต่
ตดัสินใจกลบัอเมริกาและไม่ไดไ้ปในคราวนั้น 

ปีต่อมามีค าเชิญจากเพื่อนชาวองักฤษอีกสองคน มูด้ีจึงเดินทางไปประเทศองักฤษ และแซงก้ี
ร่วมทางไปดว้ย เพื่อนชาวองักฤษสองคนสัญญาวา่ จะส่งเงินค่าเดินทางมาให้ แต่เงินนั้นมิไดม้าถึงตาม
ก าหนดเวลา ดงันั้นมูด้ีจึงขอยมืเงินพอท่ีจะเดินทางไปเยือนประเทศองักฤษจนได ้ เม่ือไปถึงประเทศ
องักฤษปรากฏวา่ เพื่อนทั้งสองคนตายเสียทั้งคู่ ดูเหมือนประตูทุกดา้นปิดส าหรับมูด้ี แต่ก่อนท่ีมูด้ีจะ
เดินทางออกจากอเมริกา มูด้ีไดรั้บจดหมายจากเลขานุการของสมาคม ไว. เอม็. ซี. เอ. แห่งเมืองยอร์ค 
ประเทศองักฤษ ขอเชิญใหมู้ด้ีไปแสดงปาฐกถาท่ีนัน่ ถา้หากวา่มูด้ีเดินทางมาองักฤษ มูด้ีและแซงก้ีจึง
เดินทางไปเมืองยอร์ค และเร่ิมเปิดประชุมจนสถานท่ีประชุมเตม็ลน้ ก่อนเวลาประชุมตั้งคร่ึงชัว่โมง 
และมีคนเป็นจ านวนมากตอ้นรับองคพ์ระเยซูเป็นพระผูไ้ถ่บาปของเขา 

นกัเผยแพร่พระกิตติคุณทั้งสองคนน้ีเดินทางจากเมืองยอร์คไปเมืองซนัเดอร์แลนด์ ซ่ึงจดัใหมี้
การประชุมใหญ่ยิง่กวา่เมืองยอร์ค เขาจดัหอประชุมใหญ่ท่ีสุดในเมืองนั้นเป็นท่ีประชุมประกาศข่าว
ประเสริฐ และถดัจากนั้นก็จดัใหมี้การประชุมติดต่ออีกท่ีเมืองนิวแคลเซิล ณ ท่ีน้ีแหละไดมี้การประชุม
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ชนิดมโหฬาร มีขบวนรถพิเศษจดัรับส่งคนมาประชุมจากเมืองใกลเ้คียง และ ณ ท่ีน้ีแหละนกัเผยแพร่
พระกิตติคุณไดพ้ิมพห์นงัสือเพลงเล่มแรก ซ่ึงไม่ชา้กลายเป็นหนงัสือเพลงท่ีใครๆใชก้นัทัว่ประเทศ
องักฤษ 

จากภาคเหนือของประเทศองักฤษนกัเผยแพร่พระกิตติคุณไดเ้ดินทางไปสก๊อตแลนด ์ และเร่ิม
การประชุมติดต่อกนัหลายวนัท่ีเมืองเอดินเบอร์ก ท่ีเมืองน้ีแหละซ่ึงเป็นท่ีท่านนกัประกาศเรืองนามทั้ง
สองคน ไดจ้ดัใหมี้การประชุมติดต่อกนั และเป็นการประชุมใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก เวลานั้นไม่
มีสถานท่ีใหญ่โตพอจะบรรจุคนท่ีมาประชุมไดห้มดส้ิน คนมาประชุมตอ้งเบียดเสียดยดัเยยีดกนัในท่ี
ประชุมจนแน่นขนดั 

ท่ีเมืองกลาสโกประเทศสก๊อตแลนด ์ นบัเผยแพร่พระกิตติคุณทั้งสองไดมี้การประชุมอยา่ง
เดียวกบัท่ีมีในเมืองเอดินเบอร์ก การประชุมสุดทา้ย สถานท่ีประชุมลน้หลาม และลน้ออกมาขา้งนอกท่ี
ประชุมจนแน่น มูด้ีและคณะไม่สามารถเขา้ไปเทศนาภายในหอประชุมได ้ ฉะนั้นมูด้ีจึงเทศนาจากบน
รถแทก็ซ่ีท่ีนัง่ไป และคณะร้องเพลงตอ้งร้องเพลงจากกนัสาดหลงัคาตึกท่ียืน่ออกมาอยูใ่กล้ๆ กนันั้น ใน
ตวัอาคารมีคนตอ้งการรับความรอดพน้บาปจนลน้ตวัตึก และยงัมีคนอีกสองพนัคนรออยูภ่ายนอก
บริเวณตึกหลงันั้นท่ีอยากไดค้วามรอด วนันั้นมูด้ีไดแ้สดงพระธรรมเทศนาใหป้ระชาชนฟัง ณ เมืองเอ
ดินเบอร์กประมาณสามหม่ืนคน และท่ีเมืองกลาสโกประมาณส่ีหม่ืนคน 

การประชุมอีกหลายคร้ังจดัใหมี้ท่ีเมืองลิฟเวอร์ปูล และตามเมืองต่างๆในประเทศองักฤษอีก
หลายเมือง และในท่ีสุดไดมี้ประชุมท่ีกรุงลอนดอน เม่ือนกัเผยแพร่พระกิตติคุณทั้งสองคนออกจาก
ประเทศองักฤษเม่ือ ค.ศ. 1875 คือหลงัจากท่ีไดมี้การประชุมติดต่อกนัอยูส่องปีกบัหน่ึงสัปดาห์ ประเทศ
ทั้งประเทศถูกฟ้ืนฟูใหต่ื้นข้ึน และไม่มีใครท าการฟ้ืนฟูเช่นน้ีเลยนบัจากสมยัยอห์น เวสเล่ย ์ และไวท้์
ฟีลด ์มีเด็กมาประชุม 14,000 คน ในการประชุมเด็กๆในเมืองลิฟเวอร์ปูล และมีนกัเทศน์มาประชุมคราว
ปิดการประชุมท่ีกรุงลอนดอนถึง 600 คน มูด้ีบอกวา่ขณะท่ีประชุมอยูใ่นกรุงลอนดอน มูด้ีรู้สึกวา่พระ
เจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ยในท่ีประชุม และ “คนในท่ีประชุมนั้นดูเหมือนฝงูตัก๊แตน” 

เม่ือกลบัสหรัฐอเมริกาแลว้ มูด้ีและแซงก้ีเปิดการประชุมใหญ่ๆอีกหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา 
ใน ค.ศ. 1881 นกัเผยแพร่พระกิตติคุณ เรืองนางทั้งสองคนน้ีกลบัไปเยีย่มประเทศองักฤษอีก และจดัให้
มีการประชุมใหญ่เช่นกนั และหลงัจากนั้นมูด้ีกลบัไปประเทศองักฤษประชุมซ ้ าอีกหลายคร้ัง แลว้
เดินทางไปเยีย่มประเทศท่ีพระเยซูทรงถือพระก าเนิด เม่ือกลบัมาแลว้มูด้ีใชเ้วลาทุ่มเทไปในการสถาปนา
โรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีเมืองนอร์ทฟีลด ์ และเมืองชิคาโก ตลอดเวลาท่ีมีงานแสดงศิลปหตัถกรรม 
และการคา้ของโลกท่ีเมืองชิคาโกเม่ือ ค.ศ. 1893 มูด้ีไดจ้ดัใหมี้การประชุมใหญ่ในหอประชุมใหญ่ท่ีสุด
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ในเมืองนั้น และมีนกัเทศน์คนส าคญัๆทัว่โลก ไดช่้วยเหลือในการประชุมคร้ังนั้น มีคนนบัจ านวนลา้น
ไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณคร้ังนั้น 

มูด้ีไดท้  าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐอยูจ่นถึงแก่กรรมเม่ือ ค.ศ. 1899 การประชุมคร้ังสุดทา้ยท่ี
ใหญ่ท่ีสุด ก็คือการประชุมท่ีเมืองแคนซสัซิต้ี ขณะท่ีท าการอยูท่ี่เมืองนั้น มูด้ีเป็นโรคหวัใจจนตอ้งรีบ
กลบับา้นเพื่อตายท่ีนัน่ ถอ้ยค าคร้ังสุดทา้ยมูด้ีพดูวา่ “น่ีแหละคือวนัชยัชนะของขา้พเจา้ วนัน้ีเป็นวนั
ฉลองเพื่อสวมมงกุฎ ขา้พเจา้คอยวนัน้ีมาหลายปีแลว้” โลกเก่าน้ีไม่มีอะไรท่ีน่าเสน่หาอาลยัแก่มูด้ีอีก
ต่อไป และมูด้ี “คิดถึงบา้นในสวรรคน์านมาแลว้” ศพของมูด้ีบรรจุไวท่ี้สุสานในเมืองนอร์ทฟีลด ์ มูด้ี
ขอร้องวา่การบรรจุศพของท่านหา้มมิใหท้  าเป็นการเอิกเกริก 

แต่มีผูป้ระมาณคร่าวๆวา่ มีผูไ้ดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณจากปากของมูด้ี ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยลา้น
คน และโรงเรียนพระคริสตธรรมของมูด้ียงัอบรมสั่งสอนคนงานของพระเจา้ ใหท้  างานต่อไปอีกทัว่โลก
จนทุกวนัน้ี 
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บทที ่13 จอห์น ทรง 

จากชีวประวติัของ ดร. ทรง ซ่ึงท่านไดเ้ขียนเอง ท่านเป็นนกัเทศน์จีนเรืองนาม 
27 กนัยายน ค.ศ. 1901 เป็นวนัเกิดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เกิดในหมู่บา้นฮองเช็ก ซ่ึงมีภูเขา

ลอ้มรอบ มีทิวทศัน์อนัสวยงามและอากาศท่ีน่าอยู ่ เม่ือขา้พเจา้อายไุด ้ 5-6 ขวบเรายา้ยไปอยูเ่มืองฮิวฮั้ว 
และบิดาของขา้พเจา้เป็นรองประธานกรรมการของวทิยาลยัฮิงฮั้วฮกอิม ทุกๆวนัอาทิตยค์ริสตจกัรท่ีนัน่
จดัใหมี้รววีารศึกษา และขา้พเจา้ไดรั้บประโยชน์ไม่ใช่นอ้ยจากโรงเรียนนั้น 

ตอนเยน็วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้หอบหนงัสือกลบัจากโรงเรียน ขา้พเจา้ก็ทราบวา่นอ้งสาวของ
ขา้พเจา้ตายเสียแลว้ ขา้พเจา้เร่ิมคิดตลอดเวลาวา่มนุษยต์ายแลว้ไปไหน? เม่ือขา้พเจา้อายเุกา้ขวบ ขา้พเจา้
ไดเ้ห็นการประชุมฟ้ืนฟูท่ี “เขยา่” คนทั้งเมืองให้ต่ืนข้ึนเพื่อพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธ์ิลงมาเผาผลาญ
ความผดิบาป เม่ือนกัเทศน์หนุ่มท่ีถูกเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดม้าพดูใหส้มาชิกวรีวารศึกษาฟังท่ี
โรงเรียน ซ่ึงมีจ านวนถึง 300-400 คน ขา้พเจา้ร้องไหเ้ม่ืออาจารยค์นนั้นพดูถึงเร่ืองพระเยซูคริสตท์รง
อธิษฐานในสวนเฆธ็เซมาเน และในเวลานั้นมีทหารเขา้มาจบักุมพระเยซู และพระเยซูทรงอ่อนสุภาพ
เหมือนลูกแกะ และยนิยอมใหเ้ขาจบักุมตวัไปแต่โดยดี  

ทุกๆคนควรท าจิตใจใหส้งบเพื่อส านึกตวัเองถึงพระเยซู วาดภาพของพระเยซูตั้งแต่วยัหนุ่ม
จนกระทัง่ถูกปลงพระชนม ์ แลว้เราจะรู้สึกหนกัใจถึงการท่ีพระเยซูตอ้งเสด็จข้ึนภูเขาขรุขระและแบกไม้
กางเขนเพื่อเรา แลว้เราจะไม่สามารถท าอะไร นอกจากสรรเสริญและนมสัการพระเยซูองคเ์ดียว 

การประชุมฟ้ืนฟูไดฟ้ื้นฟูคริสตจกัรฮิงฮั้วซ่ึงวา่งเปล่ามานานใหคึ้กคกั และคริสเตียนกลบัมีชีวติ
กระปร้ีกระเปร่ามากข้ึนเพื่อพระเจา้ ทุกๆคร้ังท่ีมีการประชุมจะมีผูท่ี้ร้องไห ้และรับสารภาพบาปของตน 
คืนของและคืนดีกนั ขา้พเจา้ประชุมกนัเขาทุกๆคร้ัง แต่น่าเสียดาย ขา้พเจา้ไม่ไดก้ลบัใจจากความบาป
ของขา้พเจา้เอง มีคนจากเมืองเอห้มึงและฟูเจามาประชุม เขาจึงไดส้ร้างเตน็ทพ์ิเศษจุคนไดไ้ม่ต ่ากวา่ 
3000-4000 คน  
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ไม่นานนกัการประชุมฟ้ืนฟูก็เลิก และบิดาของขา้พเจา้ป่วยหนกัเกือบจะตาย ขา้พเจา้มีความ
ทุกขม์าก แต่คุณแม่พดูกบัขา้พเจา้เงียบๆวา่ “ลูกรัก อยา่ร้องไหซิ้ ลูกจงไปอธิษฐานเผื่อคุณพอ่เร็วๆซี” 
ส าหรับมนุษยเ์หลือวสิัยท่ีจะช่วยได ้แต่พระเจา้ทรงท างานไดทุ้ก ๆ ส่ิง การอธิษฐานก็เกิดผล ขา้พเจา้ไม่
สามารถมองดูใบหนา้ซีด ตาลึกโบ๋ของคุณพอ่ของขา้พเจา้ได ้ ขณะนั้นขา้พเจา้อธิษฐานวา่ “โอพระบิดา
เจา้ ผูท้รงมีพระทยัเมตตา ขอทรงยดือายคุุณพอ่ของขา้พเจา้ จนคุณพ่อเล้ียงขา้พเจา้โตเป็นผูใ้หญ่ก่อน
เถิด” ขา้พเจา้อธิษฐานเช่นน้ีหลายหน “ทูลขอในพระนามอนับริสุทธ์ิของพระเยซูคริสต ์ อาเมน” ไม่ชา้
คุณพอ่ของขา้พเจา้ก็หายไปเป็นปกติ และนบัตั้งแต่วนันั้นมาขา้พเจา้จึงเช่ือวา่ พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ี
จะสดบัฟังค าอธิษฐาน และทรงรักษาโรคภยัไขป่้วยของมนุษย ์

มีคนพากนัมาคริสตจกัรของเรามากมายซ่ึงจุคนไดป้ระมาณ 500-600 คน และไม่มีท่ีจะรับรองผู ้
มาประชุมไดห้มดฉะนั้นขา้พเจา้จึงตอ้งช่วยคุณพ่อทั้งท่ีขา้พเจา้อายไุดเ้พียงสิบสองขวบ ช่วยจดัแยกเป็น
พวกๆ ตามระยะใกลแ้ละไกล ใหม้านมสัการตอนเชา้วนัอาทิตย ์ จึงตอ้งแบ่งคนนมสัการออกเป็นสาม
เวลาๆ ละ 500-600 คน บิดาของขา้พเจา้ไดรั้บการฟ้ืนใจโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งใหญ่หลวง และ
ท างานเขม้แขง็โดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย เพราะวา่คุณพ่อทราบวา่พระเจา้สถิตอยูด่ว้ยตลอดเวลา เม่ือ
ขา้พเจา้โตรุ่นหนุ่ม บิดาของขา้พเจา้พาไปในการประชุมท่ีต าบลต่างๆ และเวลาคุณพอ่ไม่อยูติ่ดธุระ 
ขา้พเจา้ก็ท  าหนา้ท่ีเป็นนกัเทศน์หนุ่มนอ้ยแทนหนา้ท่ีบิดาได ้ ขา้พเจา้เทศนาทั้งหมดจากพระคริสตธรรม
คมัภีร์ และผลท่ีรับก็คือมีคนมาเช่ือพระเยซูมากข้ึน แต่ตวัขา้พเจา้ยงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่เลย คนอ่ืนเขาเห็น
ขา้พเจา้ร้อนรนในทางศาสนามาก แต่ท่ีบา้นของขา้พเจา้ๆเป็นคนข้ีโมโห และคนอ่ืนก็เห็นการประพฤติ
ของขา้พเจา้ท่ีไม่เรียบร้อย ขา้พเจา้ไม่เคยยอมเช่ือฟังบิดามารดา หลายคร้ังขา้พเจา้ชอบเล่นเส่ียงภยั แต่
พระเจา้ทรงพิทกัษรั์กษาชีวติของขา้พเจา้ไว ้ พระเจา้ทรงทอดพระเนตรเห็นขา้พเจา้ก าลงัเดินนอกนาง
ของพระองค ์ พระเจา้จึงทรงใชว้ธีิการอยา่งฉลาดของพระองค ์ เพื่อป้องกนัมิใหข้า้พเจา้เดินนอกจากของ
พระองค ์ ในโรงเรียนชั้นมธัยม ขา้พเจา้เรียนหนกัมาก และเวลาหยดุภาคเรียนขา้พเจา้ออกไปประกาศ
พระกิตติคุณ และไปสอนใหเ้ด็กๆอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น ปีหน่ึงมีคนกลบัใจเช่ือพระเยซู
ประมาณ 50-60 คน เม่ือจบโรงเรียนขา้พเจา้ไดค้ะแนนเยี่ยม ขา้พเจา้จึงเตรียมตวัเดินทางไปศึกษาต่อท่ี
มหาวทิยาลยันานกิง ขา้พเจา้ชอบบนัทึกรายงานประจ าวนั และเขียนเร่ืองลงในนิตยสารของ
มหาวทิยาลยั และลงพิมพใ์นนิตยสารอ่ืนๆเร่ืองการฟ้ืนฟูจิตใจ และขา้พเจา้ออกไปเทศนาตามหมู่บา้น
ดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ยงัไม่รักพระเยซูจริงจงัเลย หรือไม่เป็นห่วงจิตวิญญาณของคนอ่ืนๆ 
ขา้พเจา้เทศนาเพื่อเอาช่ือเสียงจากมนุษยเ์ท่านั้น แมข้ึ้นภูเขาไปอธิษฐานขา้พเจา้ก็เคยไป และอ่านพระ
คมัภีร์ดว้ย พยายามแสวงหาการเกิดใหม่แต่ยงัไม่ไดรั้บ 
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ขา้พเจา้จึงตดัสินใจไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา และพระเจา้ทรงเตรียมหนทางใหข้า้พเจา้ไป
จนได ้ ขา้พเจา้ตอ้งท างานหนกัมากใหอ้เมริกา เช่นท างานท่ีโรงงาน ท างานในเรือโรงแรม และท างาน
หนกัจนป่วยเกือบตาย แต่อยา่งไรก็ตามขณะท่ีขา้พเจา้เจบ็ป่วย พระเจา้ทรงเลา้โลมขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้
เรียนจบหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ขา้พเจา้ไดค้ะแนนสูง และรับเกียรตินิยม และรับรางวลัหลายอยา่ง 
หนงัสือพิมพฉ์บบัต่างๆในอเมริกาลงข่าวเร่ืองของขา้พเจา้อยา่งเกรียวกราว เพราะขา้พเจา้เป็นนกัเรียน
จีนท่ีตอ้งอาศยัทุนตนเองคนแรกท่ีเรียนจบหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัแห่งนั้นภายในสามปี และส าเร็จ
ดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัสูงสุด ไดร้างวลัเงินสดและเหรียญ (ในวชิาเคมีและฟิสิกส์) หลงัจากเรียนจบ
หลกัสูตรแลว้ตั้งใจจะไปประชุมท่ีทะเลสาบเยนีวาเพื่อประชุมศาสนกิจท่ีนัน่ ขณะท่ีไปประชุมขา้พเจา้
ข้ึนไปบนภูเขาขา้งๆทะเลสาบอธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์ พระเจา้ทรงเปิดตาของขา้พเจา้ใหข้า้พเจา้เห็น
นิมิตเร่ืองพระเยซูทรงเล้ียงคน 5000 คน ดว้ยขนมปังหา้ช้ินกบัปลาสองตวั ใหข้า้พเจา้เขา้ใจ นัน่
หมายความวา่ เราควรถวายทุกส่ิงต่อพระเยซู และไม่เก็บอะไรไวส้ าหรับตวัเองเลยแต่น่าเสียดาย ชีวติ
ของขา้พเจา้ยงัไม่ไดถ้วายต่อพระเยซูเพื่อใหพ้ระองคเ์ปล่ียนแปลง ขา้พเจา้จึงลงมาจากภูเขายงัคนเป็นคน
เดิมต่อไป 

ต่อมาภายหลงัขา้พเจา้ไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัของรัฐบาลและหลงัจากนั้นเกา้เดือน ขา้พเจา้ไดรั้บ
ปริญญามหาบณัฑิต (เอม็. เอ.) แต่ขา้พเจา้ยงัไม่จุใจ ขา้พเจา้จึงเรียนต่อเพื่อท าปริญญาดุษฎีบณัฑิต (ด๊อก
เตอร์)ขา้พเจา้ไดรั้บปริญญาด๊อกเตอร์ภายในหกเดือน แต่มนุษยธรรมของขา้พเจา้ไดเ้ฆ่ียนขา้พเจา้จน
จิตใจไร้ความสุข ทุกๆวนัอาทิตยข์า้พเจา้ไดรั้บเชิญให้เทศนาวนัละหน่ึงหรือสองคร้ัง และพยายาม
ท างานในสมาคมนกัเรียนนานาชาติ ดงันั้นขา้พเจา้ไม่มีเวลาวา่งเหลือแมว้า่ขา้พเจา้จะเป็นสาวกของพระ
เยซูชนิดท่ีปราศจากชีวิต แต่เหตุไรขา้พเจา้จึงรู้สึกใจไม่สบายเลย ถา้หากวา่ขา้พเจา้ไม่ออกไปเทศนาพระ
กิตติคุณของพระเยซู น่าเสียดาย ขา้พเจา้มุ่งเทศนาถึงความเป็นมนุษยข์องพระเยซูเท่านั้น และขา้พเจา้
อาศยัความสามารถ ความรู้ และหลกัวชิาการพดูท่ีเรียนมาเท่านั้น 

แมข้า้พเจา้ไดป้ริญญาสูงสุดแลว้ก็ตาม แต่ใจของขา้พเจา้ยงัแสวงหาเกียรติท่ีไม่รู้จกัอ่ิมอีก และ
ความรู้ยิง่เพิ่มสูงข้ึนความหยิ่งยโสมีมากข้ึนดว้ย ขา้พเจา้ก าลงัเตรียมตวัเดินทางจะไปประเทศเยอรมนั
เพื่อเรียนเอาด๊อกเตอ้ร์ทางเคมีต่อไป และเวลาเดียวกนัขา้พเจา้ไดรั้บโทรเลขจากบา้นใหไ้ปสอนใน
มหาวทิยาลยัแพทยเ์พื่อเป็นครูสอนวชิาเคมี ขณะนั้นขา้พเจา้นัง่อยูต่รงหนา้ต่างมองดูดวงจนัทร์ และ
คิดถึงบา้นและประเทศของตน แต่เม่ือหนักลบัมาก็พบภาพของนกัวทิยาศาตร์เรืองนาม คนหน่ึงแขวน
อยูท่ี่ฝาผนงั ท าใหข้า้พเจา้อยากไปประเทศเยอรมนัทนัที และในทนัใดนั้นเองมีเสียงกระซิบในจิตใจวา่  

“แมเ้ขาจะไดส่ิ้งของทั้งโลก แต่ตอ้งเสียจิตวญิญาณจะไดป้ระโยชน์อนัใด?” ขา้พเจา้ทราบทนัที
วา่ นัน่เป็นพระสุรเสียงเตือนของพระเจา้แก่ขา้พเจา้ 
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เชา้วนัรุ่นข้ึนมีศาสนาจารยค์นหน่ึง ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยรู้จกัมาก่อนเลยไดม้าเยีย่มขา้พเจา้ ท่าน
บอกแก่ขา้พเจา้วา่ “คุณควรเป็นนกัเทศน์คริสตศ์าสนามากกวา่เป็นนกัวทิยาศาสตร์” เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิ
เช่นนั้นจิตใจของขา้พเจา้ถูกเร่งเร้าและต่ืนเตน้มาก ขา้พเจา้ไดบ้อกใหผู้ม้าเยีย่มทราบถึงเจตนาท่ีขา้พเจา้
ขา้มน ้าขา้มทะเลมาศึกษาถึงสหรัฐอเมริกา และไดเ้ล่าถึงการไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสเรียก
ตั้งแต่เม่ือคืนก่อนนั้น 

ขณะท่ีผูม้าเยีย่มก าลงัฟังขา้พเจา้เล่าเร่ืองราวน้ี ท่านผงกศีรษะรับ แลว้ท่านก็เตือนขา้พเจา้อยา่ง
จริงใจวา่ ขา้พเจา้ควรเขา้เรียนวชิาคริสตศาสศาสตร์ท่ีนิวยอร์ค ชายผูน้ั้นอยากใหข้า้พเจา้สัญญารับค า
ทนัที ดงันั้นขา้พเจา้จึงสัญญาโดยยิม้แก่ท่าน จากเวลานั้นเป็นตน้มา ขา้พเจา้ไม่ไดห้วนคิดอีกเลยวา่จะไป
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ต่อท่ีประเทศเยอรมนั และไม่ไดคิ้ดท่ีจะกลบับา้นเกิดเมืองนอนเลย 

ถา้พดูตามความจริงแลว้ หากวา่ขา้พเจา้ไม่มีโครงการส าหรับชีวติอนาคตของขา้พเจา้ไวก่้อน
แลว้ ขา้พเจา้จะสัญญาวา่จะไปเรียนวชิาศาสนาโดยรวดเร็วเช่นนั้นไม่ได ้ท่ีขา้พเจา้ตดัสินใจไปยวิยอร์คก็
เพราะกรุงนิสยอร์คเป็นเมืองใหญ่ท่ีส าคญัและมีของมีค่าและอะไรๆหลายอยา่งรวมอยูท่ี่นัน่ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงอยากจะลองไปเท่ียวดูเมืองนั้นใหส้มกบัท่ีอยากรู้อยากเห็น ขา้พเจา้จึงสัญญาทนัทีวา่จะไป
นิวยอร์ค 

ใกล้ๆ กบัวทิยาลยัพระคริสตธรรม มีมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ห่งหน่ึง ขา้พเจา้คิดวา่ถา้
ขา้พเจา้เขา้เรียนในวทิยาลยัพระคริสตธรรมแลว้ ขา้พเจา้อาจมีโอกาสไปเรียนต่อท่ีมหาวทิยาลยัแห่งนั้น
ดว้ยก็ได ้ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูนวชิาใหแ้ก่ขา้พเจา้มากข้ึน อีกประการหน่ึงวทิยาลยัพระคริสตธรรมไดใ้ห้
ความสะดวดสบายทุกประการ ไดใ้หทุ้นการศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า ใหท่ี้อยูแ่ละเงินอีกปีละ 10,000 บาท 
ถา้เช่นนั้นขา้พเจา้จะไม่ยนิดีหรือท่ีจะไปกรุงยวิยอร์ค 

การเดินทางไปนิวยอร์คจะตอ้งผา่นน ้าตกไนแอกการา ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ
โลก แมข้า้พเจา้เดินทางไดช้มทิวทศัน์มามากมายแลว้ก็จริง แต่เห็นแลว้ก็ผา่นไปและลืมภาพเหล่านั้นเสีย
ส้ิน แต่เม่ือเห็นน ้าตกมหึมาเช่นนั้นท าใหข้า้พเจา้เกิดความจบัใจยิง่นกั น ้าตกนั้นสูงมาก และไหลไปสู่ท่ี
ต ่าเป็นระยะไกลตั้งแต่ 140 กิโลเมตร น ้าตกแตกกระจายเป็นฟองขาว และเสียวค ารามเหมือนฟ้าร้อง 
ขา้พเจา้กม้ศีรษะลงอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ ให้จิตใจของขา้พเจา้หลัง่น ้าทิพยอ์อกมามากมายเหมือน
น ้าตก อยา่ใหข้าดสายไดเ้ลย 

ในการเรียนใหจ้บหลกัสูตรวิทยาลยัพระคริสตธรรม ผูเ้รียนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาสามปี เวน้แต่
จะไดรั้บอนุญาตใหเ้รียนหลงัสูตรพิเศษ และเรียนลดัไดใ้นระยะหน่ึงปี ขา้พเจา้ตอ้งเรียนวนัละหลาย
ชัว่โมงมากกวา่พวกเพื่อนๆ 
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เพื่อนนกัเรียนดว้ยกนัพากนัถามขา้พเจา้วา่ ไดป้ริญญามาหาบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์แลว้ เหตุใด
จึงมาเรียนวชิาศาสนศาสตร์? การท่ีเขาถามเช่นน้ีท าใหข้า้พเจา้สะทอ้นใจ แลว้ขา้พเจา้จึงตอบวา่ เพราะ
ตอนแรกขา้พเจา้แสวงหาสติปัญญาของโลกก่อน แต่ภายหลงัอยากจะเรียนเร่ืองค าสอนทางจิตใจดูบา้ง 
จะพากนัแยง้วา่สายเกินไปหรือ? 

ภายหลงัหกเดือนเท่านั้นขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้พอในมหาวทิยาลยัแห่งนั้น ขา้พเจา้ไม่
อยากเสียเวลาเขา้หอ้งเรียนร่วมกบันกัเรียนอ่ืนๆ เพราะเขา้เรียนในห้องสมุดและศึกษาเอาเองเงียบๆคน
เดียว ก็ดีกวา่นัง่เรียนในห้องเรียน ในท่ีสุดขา้พเจา้รู้สึกวา่วิทยาลยัศาสนาแห่งน้ีไม่น่าเรียนเลย ขา้พเจา้จึง
ตดัสินใจลาออก 

แมข้า้พเจา้ไม่มีความสนใจในวชิาศาสนศาสตร์ก็ตาม แต่ขา้พเจา้ใชเ้วลาศึกษาในหอ้งสมุดเรียน
เร่ืองศาสนา 

วนัหน่ึงเพื่อนร่วมส านกัศึกษาดว้ยกนั มาเชิญชวนขา้พเจา้ไปรวมประชุมฟ้ืนใจแห่งหน่ึง ตาม
ความคิดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้คิดวา่นกัเทศน์ผูเ้ทศนาฟ้ืนฟูจะตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ มีคุณวฒิุสูงเป็นแน่ 

แต่ตรงกนัขา้มกบัท่ีคาดหมายไว ้ เม่ือขา้พเจา้ไปถึงสถานท่ีประชุม แทนท่ีจะไดเ้ห็นนกัปาฐก
อาวโุสผูท้รงคุณวุฒิ ท่านศิษยาภิบาลกลบัเสนอตวัเด็กหญิงคนหน่ึงอายยุงัไม่ถึง 16 ปี ใหเ้ป็นผูพ้ดูฟ้ืนใจ
ใหม่ เด็กหญิงคนน้ีแต่งตวัขาวทั้งชุด รวมทั้งรองเทา้และถุงเทา้ขาวดว้ย ถา้เป็นเด็กจีนขา้พเจา้จะคิดวา่เขา
คงไวทุ้กขม์ากกวา่ แต่น่ีเป็นเด็กฝร่ัง ผมสีทอง ตาสีฟ้า แทนม่ีขา้พเจา้จะดูถูกเด็ก แต่ขา้พเจา้จ าตอ้งให้
เกียรติแก่เด็กนั้นต่างหาก หลงัจากคอยสักครู่หน่ึงเด็กหญิงคนนั้นก็หยบิเอาพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอบ
ทองข้ึนอ่านออกเสียงดงั และขอใหทุ้กคนกม้ศีรษะอธิษฐานเงียบๆนั้น ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงักม้ศีรษะอยู่
เงียบ ๆ นั้น ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนก าลงัเขา้เฝ้าพระเจา้อยู ่ ณ ทอ้งพระโรงในสวรรค ์ หลงัจากท่ีจบการ
อธิษฐาน ขา้พเจา้เงยหนา้ข้ึนดูใครต่อใครในหอ้งนั้น ต่างมีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใสมีความสุขใจ คลา้ยๆ คน
พวกนั้นก าลงัอยูใ่นสวรรค ์

เราไดฟั้งค าเทศนาของเด็กหญิงคนนั้นอยูเ่งียบๆ เด็กคนนั้นเทศนาพระกิตติคุณไดอ้ยา่ง
ประหลาดท่ีสุด และพดูถึงเร่ืองอาณาจกัรสวรรค ์ ถอ้ยค าท่ีเด็กคนนั้นพดูก็เป็นเสมือนระฆงัท่ีส่งเสียง
เตือนชาวโลกใหห้นัมาหาความรอดพน้บาป และไดเทิดทูนยกยอ่งไม่กางเขนของพระเยซูอยา่งสูงสุด 
พดูรวมแลว้เด็กหญิงคนน้ีเขา้ใจค าสอนเร่ืองความรอดพน้บาปไดดี้เป็นพิเศษ คนท่ีไดย้นิเด็กคนน้ีพดู
เพียงคร้ังเดียวก็เขา้ใจค าสอนของพระเยซู ในขอ้อ่ืนๆทัว่ๆไปไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือเด็กคนนั้นพดูจบทุกๆ
คนก็อยูน่ิ่งเงียบ แมค้นหยิ่งจองหองอยา่งขา้พเจา้ยงัตอ้งยอมจ านน และความกระหายของจิตใจของ
ขา้พเจา้ก็ค่อยทุเลา 
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คืนหน่ึงซ่ึงขา้พเจา้จ  าไดดี้ท่ีสุด คือ เม่ือเด็กคนนั้นพดูจบแลว้ ก็มีการเชิญให้ออกมาขา้งหนา้
ธรรมมาสน์ อธิษฐานและรับสารภาพบาป บางคนออกไปก็ร้องไห ้ ขณะท่ีรับสารภาพบาป บางคนเป็น
หวัหนา้สังคม บางคนรับราชการต าแหน่งสูง บางคนเป็นนกัเทศน์ท่ีประจ าอยูใ่นคริสตจกัรท่ีมีช่ือเสียง 
พากนัเดินออกไปขา้งหนา้และร้องไหเ้สียงดงั เพราะเสียใจในความบาปของตนเอง ขา้พเจา้เห็นภาพนั้น
แลว้รู้สึกซาบซ้ึงตรึงใจมาก แต่เพื่อนๆท่ีไปดว้ยกนักลบัพากนัเห็นเป็นของขนัและหวัเราะเยาะ 

แต่อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่ไม่เห็นพอ้งดว้ยกบัพวกเพื่อนๆท่ีคิดเช่นนั้นเท่านั้น แต่ฤทธ์ิ
อ านาจของค าเทศนาของเด็กคนนั้นดึงดูดใจขา้พเจา้เอามากๆ ขา้พเจา้ไดไ้ปร่วมประชุมหา้คร้ัง และทุก
คร้ังท่ีกลบัมาขา้พเจา้รู้สึกวา่ใจอ่ิมจนเตม็ลน้ ขา้พเจา้เห็นวา่เด็กคนนั้นเหมาะสมท่ีจะเป็นอาจารยท์าง
วชิาศาสนศาสตร์ ขา้พเจา้ก าลงัคิดวา่อาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนท่ีขา้พเจา้ก าลงัศึกษาอยูน่ั้น ควรเรียนรู้
ความจริงดว้ยความถ่อมใจจากเด็กหญิงคนน้ี 

จากวนัท่ีขา้พเจา้เห็นเด็กหญิง น่ารัก สุภาพ ถ่อมตวัคนนั้น จนถึงทุกวนัน้ีขา้พเจา้ก็ยงัสามารถได้
ยนิค าเทศนาของเด็กคนนั้นกอ้งอยูใ่นหู แมจ้ะหลบัตาก็ยงัเห็นภาพยิม้ของเด็กสาวคนน้ีไดเ้ตม็ตา  

เด็กคนน้ียนือยูบ่นธรรมมาสน์โดยไม่ประหม่า เงยหนา้สู่สวรรค ์ พร้อมกบัพนมมือ แลว้
อธิษฐานต่อหนา้ประชาชนฝงูใหญ่ การท่ีเขาแสดงคาระวา และการท่ีเปล่งวาจาออกมาเป็นถอ้ยค าแห่ง
ความศรัทธา ท่ีมีอยูใ่นพระเจา้อยา่งมัน่คง ไม่วอกแวกเลย ถูกฝังอยูลึ่กในจิตใจขา้พเจา้ ถึงอยา่งไรก็ดีเม่ือ
การฟ้ืนฟูคร้ังนั้นผา่นพน้ไปแลว้ ขา้พเจา้ก็ยงัเป็นคนเดิมไม่เปล่ียนแปลง ขา้พเจา้รู้สึกกระหายอยากได้
ฤทธ์ิอ านาจจิตนั้นจากพระเจา้ แต่ไม่เคยไดรั้บเลย  

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้เขียนจดหมายฉบบัหน่ึงยดืยาวไปใหเ้พื่อนของขา้พเจา้ และไดเ้ล่าเร่ืองใหเ้ขา
ฟังถึงการต่ืนเตน้สะเทือนใจดงัต่อไปน้ีวา่ ถา้นกัเทศน์คนใดปราศจากชีวติฝ่ายจิตใจพระคริสตก์็จะไม่รับ
คนนั้นเป็นพยานเพื่อพระองค ์ จนบดัน้ีขา้พเจา้เคยเขา้ใจวา่ ความส าเร็จของนกัเทศน์คนหน่ึงคนใดอยูท่ี่
องคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูเ้ป็นมาตรฐานของนกัเทศน์ทั้งหลาย คือผูท่ี้เทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณนั้น จะตอ้ง
ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะไดรั้บชีวติครบบริบูรณ์ มิฉะนั้นจะเป็นเหมือนนกัเทศน์
เรืองนามช่ืออะโปโล ในยคุของอคัรสาวก (อะโปโลยงัไม่ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิก่อน
ท่านออกไปเทศนาพระกิตติคุณ และผลสุดทา้ยคืออะไร? คนท่ีไดเ้ช่ือพระกิตติคุณการเทศนาของอะ
โปโล จึงไม่เขา้ในเร่ืองการรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเลย) เหตุฉะนั้นขา้พเจา้จึงกลา้พดูเร่ืองน้ีวา่ นกัเทศน์ทุกคนจะตอ้งรับบพัติสมาดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ และรับชีวติใหม่จากพระเจา้ก่อนท่ีเขาจะออกไปท าการเทศนาสั่งสอน 

ขา้พเจา้เขียนจดหมายยงัไม่ทนัจบ มโนธรรมของขา้พเจา้ก็เรียกร้องและตกัเตือนขา้พเจา้ คลา้ยๆ
กบัมีเขม็มาท่ิมแทงในใจ ท าไมขา้พเจา้จึงอาย? ขา้พเจา้เขา้มาในมหาวทิยาลยัพระคริสตธรรมก็เพื่อจะ
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เตรียมตวัท างานของพระเจา้ ท าไมขา้พเจา้จึงไม่ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิก่อน ท าไม
ขา้พเจา้จึงบกพร่องเหมือนอะโปโล ดงันั้นขา้พเจา้จึงหยดุเขียนจดหมายและกม้ศีรษะลงและครุ่นคิดอยู่
เป็นเวลานาน ขา้พเจา้ร้องไห้และเสียใจจนพดูไม่ออก 

ผลสุดทา้ยหลงัจากท่ีคิดอยูเ่ป็นเวลานาน ขา้พเจา้จึงตดัสินใจแสวงหาของประเสริฐน้ีจากพระ
เจา้ เพื่อใหพ้ระเจา้ทรงโปรดเปล่ียนชีวติของขา้พเจา้ใหม่ และจะตอ้งหาจนกวา่จะไดรั้บ (ตามท่ีพระเยซู
ทรงสัญญาแก่สาวกบนภูเขามะกอกเทศ) คือฤทธ์ิเดชอยา่งวนัเพญ็เทศนาเต เพื่อขา้พเจา้จะสามารถ
ออกไปเป็นพยานเพื่อพระเยซูได ้

ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่ ขา้พเจา้ตอ้งแสวงหาชีวิตใหม่และรับบพัติสมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถึง
อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้คน้หาอยูเ่ป็นเวลานานก็หาประตูเขา้ไม่พบ ขา้พเจา้เป็นเหมือนคนตาบอดเขา้ถ ้า 
คล าหาทางอยูใ่นท่ีมืดคนเดียว บางคร้ังขา้พเจา้ไดย้นิเพื่อนนกัเรียนกล่าวลอ้เลียนเยาะเยย้ และต าหนิ
เด็กหญิงคนนั้น แต่ขา้พเจา้ก็พดูกบัตวัเองวา่ หากขา้พเจา้จะมีฤทธ์ิอ านาจในการเทศนา และในการ
อธิษฐานอยา่งนั้น แมว้า่ใครจะติเตียนเยาะเยย้อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้จะไม่เอาใจใส่ แต่จะยนิดีตอ้นรับทุก
ส่ิง 

ต่อมาไม่นานนกัก็ถึงคราวปิดภาคเรียน พวกเพื่อนๆพากนัเตรียมวาดโครงการ ท่ีจะใชว้นัหยดุ
เรียนอยา่งไร แต่ส าหรับขา้พเจา้ๆใชเ้วลาเหมาะเช่นนั้น ศึกษาชีวประวติัของวรีชนทางศาสนา ขา้พเจา้
แปลกใจมากวา่คนเหล่านั้นมีฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้ และจิตวญิญาณของเขาอยูร่ะดบัสูงอยา่งน่า
ประหลาดอศัจรรยอ์ะไรเช่นนั้น ดงันั้นความกระหายของขา้พเจา้มีมากข้ึน ท่ีจะมีฤทธ์ิเดชของพระเจา้
เหมือนกบัคนเหล่านั้นไดรั้บ  

ในวาระแห่งความมืดมวัใน ค.ศ. 1926 ในขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัคุกเข่าอธิษฐานอยู ่ ขา้พเจา้ไดย้นิ
พระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสวา่ “เราจะท าลายความฉลาดของนกัปราชญ”์ แมว้า่เสียงนั้นจะแผว่เบาและ
สุภาพ แต่ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงนั้นกอ้งเหมือนฟ้าร้อง เสียงนั้นท าใหข้า้พเจา้ตกใจจนตัว่สั่น ถอ้ยค า
เหล่านั้นเป็นถอ้ยค าแห่งความสัจจริง วชิาความรู้ของโลกน้ีก็เป็นโพรงกลวงขา้งใน ชีวติของมนุษยก์็
ปรากฏเหมือนหมอกหรือไอน ้า มนุษยไ์ม่วา่จะตายหรือมีชีวติอยูต่อ้งล าบากเดือดร้อน และปวดร้าว 

คืนวนันั้นขา้พเจา้นอนไม่หลบัเลยแมแ้ต่งีบเดียวจนตลอดวนัแรกของปีใหม่ 
ความหนกัอกท่ีเป็นภาระแห่งจิตวิญญาณของขา้พเจา้ทบัถมทวมีากข้ึนทุกๆวนั วนัท่ี 10 

กุมภาพนัธ์ ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้ไม่อยากมีชีวติอยูต่่อไป ในเวลานั้นแหละท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และ
พญามารสู้รบกนัในจิตวญิญาณของขา้พเจา้อยา่งขนานใหญ่ แต่ในท่ีสุดพระเยซูคริสตท์รงชยัชนะใน
ดวงใจของขา้พเจา้ และไดป้ล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอิสระพน้จากภาระหนกั และหลุดจาการเป็นทาสบาป 



 111 

คืนวนันั้นมิใช่แต่เพียงขา้พเจา้อธิษฐานอยา่งหนกัดว้ยใจจริง ร้องไหแ้ละอธิษฐานขอใหพ้ระ
โลหิตของพระเยซูคริสตช์ าระลา้งขา้พเจา้ และทูลขอพระองคมิ์ใหข้า้พเจา้มีชีวติอยูเ่พื่อตวัเอง ตั้งแต่วนั
นั้นเป็นตน้มา และไม่ใหข้า้พเจา้แสวงหาความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกเลย และไดทู้ลร้องขอต่อพระเจา้
ใหส้ าแดงพระเมตตาแก่ขา้พเจา้ และช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากอ านาจของมารร้าย 

พระเจา้ผูท้รงเมตตา และทรงสดบัค าทูลอธิษฐานของคนเสมอ พระองคเ์ขา้มาในใจของขา้พเจา้
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์ และทรงท างาน ณ ท่ีนั้นโดยเปล่ียนความเศร้าโศกใหก้ลายเป็น
ความช่ืนชมยนิดี เพราะวา่ขา้พเจา้ไดรั้บชีวติของพระคริสตไ์วใ้นเรือนร่างของขา้พเจา้ 

คืนวนันั้นบาปของขา้พเจา้ท่ีขา้พเจา้เคยท าเสมอๆก็ตีแผอ่อกตรงหนา้ขา้พเจา้ทั้งหมดทีละอยา่ง
สองอยา่ง และขา้พเจา้เกือบจะทนไม่ไดเ้พราะไม่มีทางหลีกเล่ียง ขา้พเจา้รู้แน่วา่ขืนเป็นอยา่งนั้นขา้พเจา้
ตอ้งไปนรกแน่ๆ ความบาปไดท่ิ้มแทงใจและท าใหข้า้พเจา้เกิดความทุกข ์ แมข้า้พเจา้อยากจะลืมมนัเสีย
แต่ก็ลืมไม่ได ้ทนัใดนั้นเองขา้พเจา้นึกถึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ซ่ึงอยูก่น้หีบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้รีบ
เปิดหีบและเอาออกมาอ่าน น่าสมเพชจริงๆท่ีขา้พเจา้ไม่ไดอ่้านพระคมัภีร์มาเป็นเวลานาน ขา้พเจา้เปิด
อ่านพระธรรมลูกาบทท่ี 23 คือเร่ืองท่ีพระเยซูคริสตท์รงยอมทนทุกขท์รมานเพื่อชดใชแ้ทนหน้ีบาปของ
ขา้พเจา้ จิตวิญญาณของขา้พเจา้คลา้ยๆกบัก าลงัติดตามองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูถู้กตรึงไว ้และขา้พเจา้รู้สึกวา่
ขา้พเจา้เป็นเหมือนคนบาปท่ีถูกตรึงไว ้ และขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้เป็นเหมือนคนบาปท่ีถูกตรึงตายแลว้ 
เอาศีรษะลงล่างและชูคอข้ึน ขา้พเจา้รู้สึกวา่ก าลงัเดินตามพระเยซูไปชา้ๆและอีกดา้นหน่ึงพระเยซูคริสต์
ก าลงัเสด็จพระราชด าเนินไปยงัต าบลโฆละโฆธา และขา้พเจา้รู้สึกวา่บาปในตวัของขา้พเจา้มีมากจนทน
ไม่ไหว เพราะความบาปนั้นๆบีบบงัคบัขา้พเจา้จวนจะขาดใจตายอยูแ่ลว้ 

ขา้พเจา้เห็นองคเ์ห็นองคพ์ระเยซูคริสตถู์กปลงพระชนมแ์ขวนอยูบ่นไมก้างเขน พระเศียรเอียง
ไปขา้งหน่ึง และพระหตัถท์ั้งสองแขวนอยูก่บัตะปูใหญ่ และมีพระโลหิตไหลยอ้ยลงมาความทนทุกข์
ของพระเยซูท าใหข้า้พเจา้เสียใจอยา่งสุดซ้ึง ภายหลงันั้นขา้พเจา้คุกเข่าลงตรงไมก้างเขนของพระเยซู 
แลว้ลม้ลงท่ีดิน พลางร้องครวญครางทูลต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ ขอให้องคท์รงช าระลา้งบาปของขา้พเจา้
ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์ ขา้พเจา้ร้องครวญครางอยูเ่ช่นนั้นจนเท่ียงคืน สรรเสริญและขอบพระคุณ
พระเจา้ บาปของพระเจา้หลุดออกหมดส้ินขา้พเจา้รู้ตวัวา่ร่างกายสดช่ืน และตวัเบาเหมือนนกบินได้
ขา้พเจา้ลุกข้ึนเตน้และร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ คร้ันแลว้ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงมากระซิบวา่ “ลูกเอ๋ย 
ความบาปของเจา้ถูกยกเสียแลว้” 

หลงัจากท่ีความบาปของขา้พเจา้ไดรั้บการอภยัและนิรโทษกรรมแลว้ จิตใจของขา้พาเจา้วา่ง
เปล่า สะอาดและสงบเหมือนหอ้งสวยงามท่ีจดัไวใ้หม่เรียบร้อย ในทนัใดนั้นองคพ์ระบิดาเจา้เสด็จมาใน
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ใจของขา้พเจา้ พระวิญญาณแห่งพระปัญญาไดพ้าจิตวิญญาณของขา้พเจา้ ลอยสูงข้ึนจนไปถึงพระแท่น
ของพระคริสต ์และในใจของขา้พเจา้ก็มีองคพ์ระเยซูเจา้ประทบัอยู ่

หลงัจากนั้นขา้พเจา้รู้สึกวา่ ร่างกายของขา้พเจา้เจบ็ปวดไปหมดทั้งตวั ขา้พเจา้จึงทูลถามพระเยซู
วา่ ความเจบ็ป่วยคร้ังน้ีมาจากไหน? ขา้พเจา้ไดรั้บแสงสวา่งจากองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงท าให้
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ นัน่แหละคือหลกัค าสอนท่ีวา่ตวัเราตอ้งตายกบัพระคริสต ์

คืนวนันั้นเป็นวนัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการเกิดใหม่ทางจิตวญิญาณ และเป็นวนัท่ีขา้พเจา้จ  าไดดี้ท่ีสุด
ตลอดชีวิต และในเวลาเดียวกนันั้นขา้พเจา้ไดรั้บค าสั่งจากองคพ์ระเยซูคริสต ์ใหอ้อกไปเป็นพยานแก่คน
ทัว่โลกทุกชาติทุกภาษา พระเจา้ทรงพระราชทานนามใหม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้วา่ “โยฮนั” หรือ “ยอห์น” และ
พระองคท์รงอธิบายความหมายใหข้า้พเจา้ฟังดว้ย โยฮนับพัติศโตเป็นผูน้ าเสด็จพระเยซู และเป็นผู ้
เตรียมทางรับเสด็จของพระองค ์ยคุน้ีเป็นยคุท่ีเช่ือกนัอยา่งหนกัแน่นวา่ พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีกในไม่
ชา้ และก่อนท่ีจะเสด็จมาพระองคท์รงเลือกผูน้ าหนา้คอยเตรียมรับเสด็จล่วงหนา้เสมอ การเสด็จมาคร้ัง
แรก พระเยซูทรงเลือกโยฮนับพัติศโตคนเดียวเป็นผูน้ าเสด็จ แต่การเสด็จมาของพระองคค์ร้ังท่ีสอง 
พระองคมิ์ไดเ้ลือกผูน้ าเสด็จแต่เพียงคนเดียว พระองคท์รงเรียกขา้พเจา้ใหป้ระกาศเทศนาเร่ือง “แผน่ดิน
สวรรคม์าใกลแ้ลว้” และบอกข่าวดีวา่ พระเยซูก าลงัจะเสด็จมาโดยเร็ว ขา้พเจา้เป็นเพียงผูน้ าเสด็จคน
หน่ึงในจ านวนหลายคน 

เม่ือขา้พเจา้เห็นแสงรุ่งอรุณแห่งชีวติแลว้ ขา้พเจา้มิไดย้นืรอพิธีการเลย ขา้พเจา้ไปบอกใครต่อ
ใครหลายคน ถึงเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงส าแดงความจริงแก่ขา้พเจา้ เม่ือคืนท่ีแลว้มาอยา่งมหศัจรรย ์ แมว้า่
ขา้พเจา้รู้วา่เขาจะลอ้เลียนหรือหวัเราะเยาะขา้พเจา้ก็ตาม แต่ขา้พเจา้ตอ้งเช่ือฟังส่ิงท่ีพระเจา้กระตุน้เตือน
ขา้พเจา้ภายในใจ และขา้พเจา้ไปบอกอาจารยแ์ละเพื่อนๆของขา้พเจา้อยา่งกลา้หาญ คนเหล่านั้นเห็น
อาการท่ีขา้พเจา้แสดงความยินดีออกมานั้นแตกต่างจากวนัก่อนๆมาก พวกเขาพดูอะไรไม่ได ้ นอกจาก
ยอมรับวา่ นัน่เป็นความจริงวา่ขา้พเจา้ไดป้ระสบเหตุการณ์เปล่ียนแปลงน่าอศัจรรย ์

น่าแปลกประหลาดเป็นพิเศษ มีชายคนหน่ึงซ่ึงขา้พเจา้ไม่คุน้เคยมาก่อนเลย น าเอาลูกโลกลูก
หน่ึงมายืน่ใหแ้ก่ขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้รับมาแลว้ขา้พเจา้แปลกใจมากวา่ น่ีหมายความวา่อะไรกนั? แต่ไม่
ชา้ขา้พเจา้ไดรั้บค าอธิบายโดยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ นัน่หมายความวา่ขา้พเจา้จะตอ้งออกไป
ทัว่โลก ประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณของพระองคแ์ก่คนทุกประเทศ ดงันั้นขา้พเจา้จึงอธิษฐานเงียบๆ
เพื่อใหพ้ระองคท์รงช่วยขา้พเจา้ท างานของพระองค ์ดว้ยความพากเพียรจนสัมฤทธ์ิผล 

คร้ันแลว้ขา้พเจา้รีบวิง่ไปท่ีห้องของขา้พเจา้ และส ารวจลูกโลกกลมนั้น เม่ือพิจารณาดูลูกโลก
นั้นแลว้ ในไม่ชา้ลูกกลมๆนั้นกลายเป็นรูปยาวรีเหมือนกบัร่างมนุษยก์ าลงัแบกกางเขนใหญ่ ท่ีศีรษะเป็น
ประเทศพาเลศไตน์ ท่ีหนา้อกเป็นประเทศจีน โลกน้ีทั้งโลกจะเห็นไดอ้ยูบ่นร่างของผูท่ี้อยูบ่นไมก้างเขน 
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หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดเ้กิดใหม่ทางจิตใจแลว้ ขา้พเจา้มองเห็นทุกๆอยา่งในจกัรวาลเป็นของควรค่าแก่การ
สรรเสริญพระเจา้ เพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นของดีรอบคอบ การท่ีขา้พเจา้มองโลกผดิแปลกไปจากเดิม ก็
เพราะขา้พเจา้ไดว้างใจในพระโลหิตของพระคริสต ์ และขา้พเจา้กลายเป็นคนถูกสร้างใหม่และขา้พเจา้
จึงเห็นของทุกๆอยา่งเป็นของใหม่ 

ขา้พเจา้เร่ิมสังเกตเห็นวา่ พระวจนะหรือพระด ารัสของพระเจา้เป็นอกัษรท่ีมีชีวิต และปฏิบติัให้
เกิดผลไดดี้ แต่ก่อนเม่ือขา้พเจา้พดูหรือคิดขา้พเจา้ก็ท  าบาป แต่ไม่ไดรู้้สึกวา่นัน่เป็นบาป ภายหลงัขา้พเจา้
เกิดใหม่แลว้ขา้พเจา้ก็เห็นวา่เป็นบาป และความบาปทุกชนิดเป็นอนัตรายทั้งส้ิน 

เม่ือขา้พเจา้ท าบาป ขา้พเจา้อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์และพระคริสตธรรมคมัภีร์จะช้ีใหเ้ห็นวา่
ขา้พเจา้ผดิอยา่งไร หลงัจากท่ีขา้พเจา้เฝ้าพระเจา้ ณ พระท่ีนัง่แห่งพระคุณแลว้ ขา้พเจา้ร้องทูลของพระ
กรุณาโปรดให้อภยับาป และเม่ือขา้พเจา้เปิดพระคริสตธรรมคมัภีร์ออกอ่าน ขา้พเจา้ไดรั้บการอภยัโทษ
ซ่ึงมีอยูต่ามพระสัญญาของพระเจา้ และพระวจนะของพระองคไ์ดเ้ลา้โลมจิตใจของขา้พเจา้ใหบ้รรเทา
ทุกข ์

บางคร้ังจิตใจของขา้พเจา้เกิดละโมบอยากไดส่ิ้งของๆโลกน้ี แต่พระด ารัสของพระเจา้ท าให้
ขา้พเจา้มองทะลุ เลยพน้ของเหล่านั้นไป พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นแสงสวา่งเหมือนโคมส่องทางเดิน
ของขา้พเจา้ คร้ังหน่ึงมีการประชุมสังคมนกัเรียนนานาชาติ ขา้พเจา้ไดข้ออนุญาตจากประธานกรรมการ
ขอเวลาหา้นาที ท่ีจะเป็นพยานแก่ท่ีประชุมคร้ังนั้นวา่ พระเยซูทรงเปล่ียนนิสัยคนบาปเช่นขา้พเจา้ได้
อยา่งไร ขา้พเจา้ตอ้งการบอกใหค้นทั้งหลายรู้วา่ ฤทธ์ิอ านาจแห่งพระโลหิตของพระคริสตช่์วยใหค้นพน้
ผดิบาปไดอ้ยา่งไร เพีงแระะโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ไม่ก่ีประโยค ขา้พเจา้พดูถึงความรอดพน้บาปของพระ
คริสตผ์ูซ่ึ้งพลีชีวติแทนคนบาป นบัจากวนันั้นเป็นตน้มาขา้พเจา้เป็นพยานฝ่ายพระเยซูอยา่งกลา้หาญ ไม่
วา่คนฟังนั้นจะเป็นคนชนิดไร 

เพราะเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงออกไปเทศนาเป็นประจ าวนัและไดน้มสัการพระเจา้ในห้องของขา้พเจา้
ตามล าพงั ขา้พเจา้ตกัเตือนคนอ่ืนดว้ยน ้าตาไหลตลอดเวลา เพื่อใหค้นอ่ืนมาเช่ือฟังพระเยซูไดรั้บความ
สันติสุข เพราะไดรั้บการอภยับาป ขา้พเจา้ถูกความรักและความร้อนรนของพระคริสตช้ี์แจงความบาป
อยา่งจริงใจ และอยา่งชดัเจนแก่นกัเทศน์หลายคน และศิษยาภิบาลหลายท่าน ออ้นวอนขอร้องท่าน
เหล่านั้นดว้ยความรักใหท้่านเหล่านั้นคุกเข่าลงสารภาพบาปต่อพระเจา้ เพื่อจะร่วมใจกนัแสวงหาการนิร
โทษบาปดว้ยพระโลหิตของพระเยซู เพราะไดท้  าบาปเน่ืองจากไม่สัตยซ่ื์อในการประกาศพระกิตติคุณ 
แต่น่าเสียดายมีนอ้ยคนยอมฟังถอ้ยค าของขา้พเจา้ และมีนอ้ยคนยอมกลบัใจใหม่ แต่ขอบพระคุณพระ
เจา้ พระองคท์รงทวฤีทธ์ิอ านาจและประทานความกลา้หาญใหแ้ก่ขา้พเจา้ท่ีจะท างานต่อไปโดยไม่ทอ้
ถอ้ย และไม่หยดุย ั้งท่ีจะพดูต่อไป และใหรู้้วา่ควรจะพูดส่ิงใด ขา้พเจา้ยดึแน่นอยูก่บัพระองคผ์ูท้รง
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ประทานเร่ียวแรง ให้แก่ขา้พเจา้เพื่อท าหนา้ท่ีประจ าวนั และจะใชห้น้ีใหแ้ก่พระองคเ์หมือนอยา่งเปาโล
บอกวา่ “วบิติัแก่ขา้พเจา้ ถา้หากวา่ขา้พเจา้มิไดป้ระกาศพระกิตติคุณ” 

ขา้พเจา้ชอบร้องเพลงนมสัการ หลงัจากท่ีขา้พเจา้กลบัใจใหม่แลว้ขา้พเจา้ชอบร้องเพลงมากยิง่
กวา่เดิม บางคร้ังก็ร้องเบาๆ บางคร้ังขา้พเจา้สรรเสริญพระเจา้ดว้ยน ้าตาไหล บางคร้ังขา้พเจา้
ขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยการยิม้แยม้และมีความยนิดี เพราะเหตุน้ีจึงท าใหค้นท่ีอยูล่อ้มรอบขา้พเจา้คิดวา่ 
ขา้พเจา้เป็นโรคจิตชนิดหน่ึง เน่ืองจากคนเหล่านั้นไม่เคยประสบการเกิดใหม่เลย ฉะนั้นเขาจึงไม่เขา้ใจ 
แมข้า้พเจา้จะตอ้งหลัง่น ้าตาแต่จิตใจของขา้พเจา้ยงัช่ืนชมยนิดีออยา่งเหลือลน้ ขอ้น้ีเป็นส่ิงแปลก
ประหลาดมาก หากวา่ขา้พเจา้มิไดล้ิ้มรสการเกิดใหม่ดว้ยตนเองแลว้ไซร์ ขา้พเจา้คงไม่เขา้ใจเหมือนกนั 

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 1926 เป็นวนัท่ีขา้พเจา้อยากซ้ือพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มใหม่สักหน่ึงเล่ม 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงออกไปท่ีหนา้ประตูวทิยาลยัและเดินออกไปท่ีถนน และหลงัจากท่ีขา้พเจา้ซ้ือพระ
คมัภีร์ไดแ้ลว้ ขา้พเจา้เดินกลบัมาดว้ยความยนิดีเหลือลน้ ขณะท่ีเดินมาตามถนนขา้พเจา้เห็นผูช้ายสาม
คนเดินเรียงกนัมาเขียนค าวา่ “หยดุพกั” เม่ือขา้พเจา้มาถึงประตูวทิยาลยัปรากฏวา่ประตูปิด อาจารยใ์หญ่
ไม่ยอมใหข้า้พเจา้ไปในวทิยาลยั แต่สั่งใหข้า้พเจา้ตามชายคนหน่ึงไปยงัหมู่บา้นแห่งหน่ึง ซ่ึงปลูกบา้น
ไวห้ลงัหน่ึงอยูใ่นบริเวณเงียบๆเป็นท่ีส าหรับพกัผอ่น ขา้พเจา้ไม่ไดโ้ตแ้ยง้ แต่เดินตามชายคนนั้นไปยงั
โรงพยาบาลโรคจิตแห่งหน่ึง เขาท าแก่ขา้พเจา้เหมือนท ากบัคนป่วย และบงัคบัใหข้า้พเจา้แต่งตวัชุดขาว
ซ่ึงทางโรงพยาบาลจดัไวส้ าหรับคนป่วย และใหข้า้พเจา้นอกตึกเดียวกบัคนป่วย  

เม่ือถูกส่งเขา้โรงพยาบาลโรคจิตแลว้ นายแพทยก์็ตรวจร่างกายของขา้พเจา้อยา่งละเอียดลออ 
แต่นายแพทยก์็ไม่เจอโรคหรือเห็นอะไรผิดปกติในร่างกายของขา้พเจา้ แพทยส์ั่งใหข้า้พเจา้ไปนอนและ
หยดุพกั ร่างกายของขา้พเจา้เหน็ดเหน่ือยมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงขอบพระคุณพระเจา้ท่ีขา้พเจา้มีโอกาส
หยดุพกับา้งในโอกาสน้ี  

หลงัจากท่ีนายแพทยพ์ยายามทุกวถีิทางท่ีคน้หาโรคในตวัขา้พเจา้ และใหอ้าหารอยา่งดีแก่
ขา้พเจา้รับประทาน แต่ขา้พเจา้รู้สึกอึดอดัมาก เพราะขา้พเจา้ขาดอิสรภาพ 

ดูๆก็เป็นเร่ืองน่าทอ้ถอยและน่าหวัเราะ นายแพทยไ์ดไ้ปท่ีวทิยาลยัของขา้พเจา้ และคน้หนงัสือ
และอ่านจดหมายของขา้พเจา้เพื่อจะคน้หาสาเหตุวา่ ขา้พเจา้เป็นโรคจิตจริงหรือไม่ มนัน่าขบขนัจริงๆท่ี
นายแพทยไ์ดอ่้านและตรวจจดหมายของเพื่อนๆของขา้พเจา้ แต่ไม่ไดอ่้านจดหมายท่ีขา้พเจา้เขียนเองเลย 

มิใช่แต่เพียงเท่านั้น เวลาเพื่อนๆของขา้พเจา้ส่งจดหมายมาใหข้า้พเจา้ เขาเปิดออกอ่านและตอบ
แทนขา้พเจา้โดยบอกวา่ ขา้พเจา้กลายเป็นโรควกิลจริต และขอร้องพวกเพื่อนๆของขา้พเจา้อยา่เขียน
จดหมายมารบกวนขา้พเจา้อีกต่อไป 
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มาถึงตอนน้ีขา้พเจา้มีความเศร้าโศกมาก เพราะขา้พเจา้มีความอิสรเสรีนอ้ยกวา่อยูใ่นตารางเสีย
อีก แต่พระเจา้ทรงแนะน าขา้พเจา้ใหย้อมรับ และท าตามใจโดยยอมจ านนต่อพระประสงคอ์นับริสุทธ์ิ
ของพระองค ์ดงันั้นขา้พเจา้จึงศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยูค่นเดียวอยา่งเงียบๆ และไดรั้บค าสอนจาก
พระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงท าใหข้า้พเจา้สามารถเป็นพยานเพื่อพระเยซูไดต้ลอดชีวติของขา้พเจา้ 

ในวนัท่ี 31 เดือนสิงหาคม มีเพื่อนสนิทของขา้พเจา้คนหน่ึงซ่ึงเป็นครูสัญชาติอเมริกา เพิ่ง
เดินทางกลบัมาจากทวปียโุรป และไดท้ราบข่าววา่ขา้พเจา้ถูกส่งตวัเขา้มาอยูใ่นโรงพยาบาลโรคจิต 
ฉะนั้นท่านจึงมาเยีย่มขา้พเจา้โดยเร็ว ทนัทีท่ีขา้พเจา้เห็นท่าน ขา้พเจา้กลั้นการร้องไหไ้วไ้ม่ได ้ และได้
เล่าถึงเหตุการณ์อนัน่าทอ้ใจใหท้่านฟังโดยตลอด 

ท่านเลา้โลมใจขา้พเจา้ และภายหลงัท่านไปหาหวัหนา้แพทยโ์รงพยาบาลโรคจิต และขอลงช่ือ
รับรองวา่ ถา้มีอะไรเสียหายซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้ป็นเหตุให้เกิดข้ึน ท่านรับรองเอง และขอใหท้างโรงพยาบาล
โรคจิตปล่อยขา้พเจา้ออกมา และในเวลาเดียวกนัหวัหนา้แพทยข์องโรงพยาบาลแห่งนั้นไดรั้บโทรเลข
จากรัฐบาลอเมริกาใหสื้บสวนเร่ืองของขา้พเจา้ นายแพทยต่ื์นเตน้มากและไม่ทราบวา่จะจดัการอยา่งไรดี 
คร้ันแลว้ในทนัใดนั้นขา้พเจา้ก็ไดรั้บค ารับรอง และถูกปล่อยตวัออกจากโรงพยาบาลโรคจิต 

ขา้พเจา้อยากจะเล่าถึงบทเรียนท่ีไดรั้บจากพระเจา้ในโรงพยาบาลคือ 
พระองคท์รงสอนใหข้า้พเจา้อยูใ่นวนิยั เพื่อให้เป็นคนรับใชข้องพระเจา้ท่ียอมเช่ือฟังพระเจา้

เสมอ พระองคท์รงจดัการกบัการโมโหร้ายของขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นอุปสรรคและเป็นของไม่ดีในการท างาน 
วนัท่ีขา้พเจา้ยอมจ านนต่อพระเจา้จริงๆคือวนัท่ีขา้พเจา้ไดเ้ฝ้าอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ เป็นวนัท่ี
ขา้พเจา้เรียนจบหลกัสูตรของพระเจา้ 

พระเจา้ทรงสอนใหข้า้พเจา้เขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์มากข้ึน ดงันั้นขา้พเจา้จึงเรียก
โรงพยาบาลโรคจิตแห่งนั้นวา่เป็นวทิยาลยัศาสนาท่ีประสาท “ปริญญา” ใหแ้ก่ขา้พเจา้ ณ โรงพยาบาล
แห่งนั้น พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงสอนและท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจความจริงไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

หลกัจากท่ีออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตแลว้ ครูอเมริกนัคนนั้นไดช้วนขา้พเจา้ใหอ้ยูใ่นบา้น
ของท่านเวลาหน่ึงเดือนและในวนัท่ี 4 ตุลาคมปีนั้น ท่านไดล้งเรือกลบัไปยงัประเทศจีน แลว้บิดาของ
ขา้พเจา้ขอใหข้า้พเจา้ท าราชการ เพื่อจะไดส่้งนอ้งๆเรียนต่อได ้ แต่ขา้พเจา้ตอ้งปฏิเสธ โดยบอกวา่ 
“ขา้พเจา้จะท าเช่นนั้นไม่ได ้เพราะขา้พเจา้ไดอุ้ทิศถวายชีวติเพื่อประกาศพระกิตติคุณ” 

พระเจา้ไดอ้วยพระพรการเทศนาประกาศพระกิตติคุณของ ดร. ทรงหลายแห่งในประเทศจีนทั้ง
เหนือและใต ้ หลายคนไดก้ลบัใจใหม่และรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิจนคริสตจกัรหลายแห่งไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริง  และพระเจา้ไดใ้หท้่านมีฤทธ์ิอ านาจในการอธิษฐานเผือ่คนป่วยจะไดห้ายโรค ท่านได้
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ใชโ้อกาสเหล่าน้ีเพื่อประกาศพระกิตติคุณเสมอ เพราะท่านเช่ือวา่การท่ีคนจะไดก้ลบัใจเสียใหม่รับความ
รอด จะตอ้งมาเป็นอนัดบัแรก 

แลว้พระเจา้ทรงใช ้ดร. ทรง ใหไ้ปประเทศฟิลิปปีนส์ มลาย ูสิงคโปร์ และพระองคท์รงใชม้ายงั
ประเทศไทย เม่ือปี ค.ศ. 1938 และไดเ้ทศนาวนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลา 1 เดือน มีคนจ านวนประมาณ 700 
คน ไดก้ลบัใจเสียใหม่ และหลงัจากน้ีก็ไดไ้ปประกาศท่ีประเทศเวยีตนาม แลว้ไดก้ลบัไปยงัประเทศจีน
อีกเม่ือเดือนสิงหาคม 1938 ขณะน้ีสุขภาพเส่ือมลงมาก หวัใจไม่แขง็แรง เป็นวณัโรคท่ีตะโพก และบดัน้ี
ปรากฏวา่เป็นโรคร้ายยิง่ข้ึนกวา่นั้นอีก แต่ยงัคงประกาศสั่งสอนพระกิตติคุณเสมอ 

คริสตจกัรไทยไดเ้รียกร้องให้กลบัไปประกาศพระกิตติคุณอีก คราวน้ีไม่ใช่ในโบสถจี์น แต่ใน
คริสตจกัรไทยหลายแห่งเช่น เชียงใหม่ ล าปาง นครปฐม เพชรบุรี เม่ือเทศนาพระกิตติคุณเร่ืองการอภยั
บาปมีคนร้องไหเ้สียงดงั หลายคนไดก้ลบัใจใหม่ และหลายคนไดรั้บการบ าบดัโรค หลงัจากน้ีไดไ้ป
ประกาศท่ีประเทศอินโดนีเซีย มีการประชุม 2-3 คร้ัง ต่อวนั คร้ังละ2-3 ชัว่โมง ท่านลุกข้ึนตี 4 ตี 5 ทุก
วนั ดร. ทรงไดป้ระกาศทัว่ไปในทวปีเอเซีย และพระเจา้อวยพระพรให้หลายคนไดก้ลบัใจใหม่ และ
ถวายตวัเพื่อรับใชพ้ระคริสต ์ 

เม่ือปี 1940 ท่านไดก้ลบัไปประเทศจีน เพราะรู้สึกเจบ็ปวดมากท่ีตะโพกตลอดเวลา เวน้แต่เวลา
ท่ีเทศนาหรืออธิษฐาน ท่านไดอ่้านพระคมัภีร์ถึง 11 บททุกๆวนั และไดใ้ชเ้วลามากมายในการอธิษฐาน
อยา่งต่อสู้ เม่ือปี 1941 ก็ปรากฏวา่เป็นมะเร็งดว้ย เม่ือมิถุนายน 1944 ป่วยหนกั และ 18 สิงหาคม อายไุด ้
42 ปี ดร. จอห์น ทรง ไดส้ิ้นชีวติผูท่ี้ท  าพิธีฝังศพไดใ้ชพ้ระธรรมววิรณ์ บท 14:13 “ขา้พเจา้ไดย้นิพระสุ
รเสียงมาจากสวรรคส์ั่งวา่ จงเขียนไวเ้ถิดวา่ “ตั้งแต่น้ีสืบไปคนทั้งหลายท่ีตายในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้จะ
เป็นสุขและพระวญิญาณตรัสวา่จริงอยา่งนั้น เพื่อเขาจะไดห้ยดุจากการเหน็ดเหน่ือยของเขา และผลแห่ง
กิจการท่ีเขาไดก้ระท านั้นก็ติดตามเขาไป” 

คริสเตียนหลายชาติหลายภาษาไดข้อบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคไ์ดท้รงใช ้ ดร. จอห์น ทรง 
เสมือนโยฮนั บพัติศโตเพื่อสอนใหเ้ขากลบัใจเสียใหม่ และรับใชพ้ระเจา้ 

หมายเหตุของผูแ้ปล: ผูแ้ปลไดมี้โอกาสท างานประกาศพระกิตติคุณกบั ดร.จอห์น ทรง ผูน้ี้เม่ือ
ค.ศ. 1928 โดยเป็นล่ามแปลค าเทศนาของท่าน ขา้พเจา้รับรองและยนืยนัวา่  ดร.ทรง เป็นบุรุษ “กระดูก
เหล็ก” มีความรู้เร่ืองพระคริสตธรรมคมัภีร์ยอดเยีย่มซ่ึงจะหาคนเปรียบเทียบไดย้าก ท าการเทศนาฟ้ืนใจ
วนัละสามเวลา เชา้ บ่าย และกลางคืน โดยไม่พกัผอ่น เวน้แต่วนัเดินทาง ตอ้งใชล่้ามแปลถึงสองคนผลดั
กนัท าการตั้งแต่จงัหวดัตรัง นครศรีธรรมราช เร่ือยข้ึนมาจนถึงภาคกลาง และไปถึงเชียงราย เชียงใหม่ 
และยอ้นลงมาประชุมเรียนพระคมัภีร์ท่ีโบสถไ์มตรีจิตเป็นเวลาสิบวนั 
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น่าอศัจรรย ์ บทเรียนท่ีไดรั้บยงัซาบซ้ึงตรึงใจขา้พเจา้อยูเ่ป็นเวลายีสิ่บปีกวา่แลว้ยงัไม่ลืมเลือน 
และหลกัใหญ่ท่ีไดรั้บขา้พเจา้ยงัใชห้ลงัการสอนนั้น ขา้พเจา้ยงัไดเ้ทศนาทางวทิยกุระจายเสียงแห่งกรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปีนส์ เป็นประจ าเกือบทุกๆวนั ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีส่ง “คนบา้” มาสอนวิญญาณ 
“คนไม่บา้” ใหพ้น้ไฟนรก ขา้พเจา้กลา้ยนืยนัไดว้า่หากด๊อกเตอร์ทรงไม่ถูกพระเจา้ทรงใชม้าใหกู้้
วญิญาณพี่นอ้งชาวไทยไวค้ร้ังนั้น ขา้พเจา้ยงัสงสัยวา่จะมีคริสเตียนก่ีคนเหลืออยูใ่นระหวา่งสงคราม
มหาบูรพาอาเซีย ในสงครามโลกคร้ังท่ีสองเพราะชายกระดูกเหล็กท่ีถูกหาวา่เป็นคนบา้คนน้ีแหละท่ีมา
ประเทศไทยถึงสองคร้ัง และตอนแรกๆถูกกีดกนัมิใหเ้ขา้มาในคริสตจกัร แต่พระเจา้มีฤทธ์ิพงัก าแพง
ความโอหงัลงได ้ และพระเจา้ทรงใชด๊้อกเตอร์ทรงมาช่วยใหค้ริสเตียนไทย กลายเป็นคริสเตียนกระดูก
เหล็ก ระหวา่งสงครามไวไ้ดห้ลายร้อยคนขอบพระคุณพระเจา้ 

ด็อกเตอร์ทรงไม่เคยสนใจต่อตวัเองหรือต่อใครเท่ากบัสนใจพระเจา้และพระคมัภีร์ หลกัใหญ่ท่ี
สอนคือ “จงดูพระเจา้อยา่ดูคน” “ใหแ้ยกตวัใหห่้างจากความบาป และใหส้นิทสนมกบัพระเจา้ดว้ยการ
อธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์” “ใหเ้ป็นพยาน (อยา่งนอ้ย) สัปดาห์ละคร้ังใหค้นอ่ืนฟังวา่ พระเยซูได้
เปล่ียนแปลงชีวติของเราอยา่งไร” “พระเยซูตายบนไมก้างเขนไถ่คนบาปเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุดของการ
สอน การยอมจ านนตวัเองอุทิศถวายพระเจา้เป็นยอดปรารถนาของชีวิตประจ าวนั” น่ีแหละเป็นค าสอน
ของ “คนบา้” เป็นบา้กบัพระเยซูดีกวา่ เป็นบา้กบัส่ิงอ่ืนมิใช่หรือ? “เม่ือท่านตายแลว้ จะไปอยูไ่หน?” 
“สวรรคคื์อบา้นเรา กลบับา้นเถิด” “ออกมา อยา่ยอมเป็นทาส ออกมา” “รุดหนา้ไปสู้ศึกสงคราม” เหล่าน้ี
เป็นเพลงสั้นๆท่ีเร้าใจอยูจ่นถึงเด๋ียวน้ี เพลงมนุษยร้์องกนัจืดเร็ว แต่เพลงจากหวัใจจริง ช่างจบัใจตลอด
ชีวติ 

ผูแ้ปลทราบวา่ ด๊อกเตอร์ทรงไปท าการเทศนาทัว่ประเทศ จีน ใตห้วนั สิงคโปร์ ปีนงั ฟิลิปปีนส์ 
ชะวา สุมาตรา ซาลาบีส และประเทศไทย บดัน้ีถึงแก่กรรมแลว้ และเราจะพบกนัแน่ๆท่ีพระท่ีนัง่ของ
พระเจา้ วนันั้นเป็นวนัเรียกช่ือในเมืองบรมสุข และด๊อกเตอร์ทรงคงพบวญิญาณหลายพนัดวงท่ีไดร้อด
พน้บาป โดยแนะน าใหรู้้จกัพระโลหิตพระเยซูคริสตน่ี์คือค าพยานของผูแ้ปลในฐานะเคยร่วมงานกบั 

ด๊อกเตอร์ทรงมาแลว้ (สุข พงศน์อ้ย)  
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