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ค าน า 
ออกจะล่าชา้ไปสักเล็กนอ้ย ส าหรับหนงัสือเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย เล่มน้ี 

หากจะนบัเน่ืองกนัตามกาลเวลา แต่ก็คงไม่ชา้เกินกาล หากเราจะคิดกนัในแง่ท่ีวา่ควรมีหนงัสืออะไรสัก
เล่มหน่ึง เพื่อบุคคลอนัเป็นท่ีรักของเรา 

หนงัสือเล่มน้ีไดรั้บความร่วมมือในดา้นการเขียนประวติัส่วนตวัของ ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย 
จากผูใ้กลชิ้ดหลายท่านดว้ยดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ศาสนาจารยจุ์ฬินทร์ ตกแต่ง ศาสนาจารยจ์รัญ รัตนบุตร 
คุณเนียน วชิิตนนัท ์ แหม่ม ดอริส โกลด ์ คุณชุมแสง นิตยภูมิ คุณวภิา เกียรติแสงศิลป์ คุณพรรณพิมพ ์
มงักรพนัธ์ุ และคุณนายธรรมดา พงศน์อ้ย ผูเ้ป็นภริยาของท่านอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ยเอง ซ่ึงทางกองคริส
เตียนบรรณศาสตร์ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

ส าหรับการจดัท าหนงัสืออนุสรณ์เล่มน้ี ผูจ้ดัท าตอ้งการเนน้รายละเอียดในเน้ือหามากกวา่
จ านวนของบทความ ฉะนั้น จึงตอ้งคดัเอาบางเร่ืองออก อน่ึง บทความใดท่ีมีลกัษณะซ ้ าซอ้นหรือ
ใกลเ้คียงกนัมากเกินไป ก็ไดย้น่ยอ่เอาเน้ือความรวมไวใ้นเร่ืองเดียวกนัซ่ึงผูจ้ดัท าหวงัอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บ
ความเห็นใจโดยทัว่กนั 

   ดว้ยความจริงใจของเรา 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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ตอนที ่1 คนงานของพระเจ้า และ นักเทศน์ของประชาชน 

แด่...อาจารย์ “สุข พงศ์น้อย” 

ถา้เป็นอยา่ง  ชาวโลก   คงโศกเศร้า 
แต่พวกเรา   ชาวสวรรค ์  ยงัหรรษา 
ฝ่ายเน้ือหนงั   ยงัห่วงใย  อาลยัลา 
ดว้ยเมตตา   ท่ีท่านเอ้ือ  เก้ือทุกคน 

ใครทุกขห์นกั  ท่านช่วยคลาย  ใหห้ายทุกข ์
สมช่ือสุข   น าสุขไป  ทุกแห่งหน 
ไม่เลือกหนา้   เลือกคณะ  ท่านปะปน 
เขา้กบัคน   ไดทุ้กชั้น  ท่ีท่านไป 

เสียสละ   สุดจะหา  ใครมาเทียบ 
ตวัท่านเปรียบ   กระดูกเอ็น  เส้นเลือดใหญ่ 
เช่ือมความรัก   สามคัคี   ใหมี้ใน 
คริสเตียนไทย   และเทศ   ไดร้วมกนั 

ท่านประกาศ  กิตติคุณ   หนุนน ้าจิต 
กระชบัมิตร   ทัว่ประเทศ  สุขเขตขณัฑ์ 
ตอ้งตรากตร า   ล าเคญ็   ไม่เวน้วนั 
งานส าคญั   มากมาย   ในชีวติ 

เม่ือพระเจา้  รับท่านไป  ในสวรรค ์
ควรเราท่าน   รับภาระ   พนัธกิจ 
เดินตามทาง   ท่านวางไว ้  ในแนวคิด 
แบบชีวติ   อาจารยสุ์ข  พงศน์อ้ย เทอญ 
 

โดย เนียน  วชิิตนนัท์ 
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บาระนาบาทีรั่ก 

โดย  ศจ.จุฬินทร์  ตกแต่ง 
ศจ. จรัญ  รัตนบุตร 

อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย เกิดเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ.1906 ณ ต าบลบา้นนอ้ย อ.เขายอ้ย จ. เพชรบุรี 
บิดาช่ือ มาก มารดาช่ือ ฉาย มีพี่สาวหน่ึงคนช่ือ ศรี หิรัญบุศย ์มีนอ้งสาวสองคน ช่ือ ทองอยู ่ เมืองธรรม 
และลมุล สุนทรศารทูล มีนอ้งชายสองคนช่ือ แมน้ และเม้ียน พงศน์อ้ย 

นายมาก บิดาของท่านไดย้า้ยครอบครัวไปอยูท่ี่ ต.บางครก อ.บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี จึงให้
ลูกชายคนโต เขา้เรียนท่ีโรงเรียนวดับางครก ใกล ้ๆ บา้น ต่อมาบิดาไดน้ าท่านไปฝากไวก้บัอาของท่าน 
ช่ือ ขนุวนาญส ารวจ ซ่ึงเป็นขา้ราชการกรมป่าไมจ้งัหวดัเพชรบุรี ท่านไดเ้ขา้เรียนท่ีโรงเรียนประดิษฐ์
วทิยา ถนนราชด าเนิน ซ่ึงเป็นโรงเรียนคริสเตียนของคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน่ 

บิดามารดาและญาติพี่นอ้งของท่าน เป็นพุทธศาสนิกชนสืบเช้ือสายมาจากกรุงหงสาวดี บิดา
ของท่านเป็นช่างแกะสลกั และช่างทอง มีฝีมือในการท าธรรมมาสน์ท่ีใชต้ามวดัวาอารามต่าง ๆ เม่ือ
อาจารยสุ์ขเขา้เรียนในโรงเรียนคริสเตียนแห่งนั้น ศาสนาจารยพ์อล เอ. เอก้ิน เป็นผูจ้ดัการ และเป็น
ผูส้อนคริสตศาสนาไปดว้ย 

ระหวา่งท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนแห่งน้ี อาจารยสุ์ขมกัจะก่อเร่ืองโตเ้ถียงกบัมิชชนันารีไม่หยดุ
หยอ่น วนัหน่ึง อาจารยสุ์ขมาโรงเรียนแลว้เกิดทอ้งร่วง เน่ืองดว้ยอหิวาตกโรคก าลงัระบาดในเมือง
เพชรบุรี ศาสนาจารย ์ พอล เอ.เอก้ิน ไดรั้บตวัท่านไปพกัรักษาท่ีระเบียงบา้นสวสัดิสถาน อนัเป็น
บา้นพกัของศาสนทูตผูน้ี้ ซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัโรงเรียนนัน่เอง การช่วยเหลือคร้ังน้ีประทบัใจอาจารยสุ์ขเป็น
อยา่งมาก เม่ือท่านหายเป็นปกติแลว้ รสพระธรรม ค าสั่งสอนและน ้าใจของศาสนาจารยผ์ูน้ี้ ไดซึ้มซาบ
เขา้สู่ชีวติใจของอาจารยสุ์ขเร่ือยมา และก่อนท่ีจะเรียนจบชั้นมธัยมปีท่ีสาม อนัเป็นชั้นสูงสุดของ
โรงเรียนน้ีในเวลาน้ี อาจารยสุ์ขก็ไดต้ดัสินใจตอ้นรับพระเยซูผูซ่ึ้งท่านเคยเหยยีดหยามอยา่งรุนแรงมา
ก่อน เป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

เม่ือท่านเรียนจบชั้นมธัยมปีท่ีสามท่ีโรงเรียนประดิษฐว์ทิยาแลว้ ท่านจึงไดเ้ขา้มาศึกษาต่อท่ี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในปี ค.ศ.1921 ท่านไดท้  างานแลกกบัค่าเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นมธัยมปีท่ีส่ีจนถึง
ชั้นมธัยมปีท่ีแปด (ม.ศ.5 ในปัจจุบนั) อาจารยสุ์ข มีพรสวรรคท์างดนตรี มีสุ้มเสียงแจ่มใส เป็นท่ี
ประทบัใจอาจารยส์อนดนตรี คือ มิส เอ. กอลท ์ ซ่ึงเป็นรองอาจารยใ์หญ่เวลานั้นมากท่านจึงสอนเล่น
ออร์แกน โอกาสเช่นน้ีหาไดย้ากมาก ลูกศิษยท่ี์แหม่ม กอลท ์พร ่ าสอนออร์แกน มีนายนารถ ถาวรบุตร 
นายเสถียร ตามรภาค นายชู สาธรณ์ และนายสุข พงศน์อ้ย นกัเรียนสองคนหลงัน้ี อยูใ่นชั้นเดียวกนั เม่ือ
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ส าเร็จจากโรงเรียนไปแลว้ ไดใ้ชว้ชิาความรู้ท่ีร ่ าเรียนมาเป็นประโยชน์ต่อคริสตจกัรอยา่งมากมาย เช่น 
อาจารยชู์ สาธรณ์ ไดช่้วยสถาปนาคริสตจกัรท่าแครง จ.ภูเก็ต และท าหนา้ท่ีเทศนา เล่นออร์แกน ส่วน
อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ก็ไดแ้ต่งเพลงไวใ้หแ้ก่คริสตจกัรหลายเพลง เช่น “พระเยซูเป็นพระธรรม” ท านอง
ลาวชมเดือน “เชิญท่านทั้งหลาย” ท านองสร้อยสนตดั “พระเจา้ในธรรมชาติ” ท านองเขมรไทรโยคและ 
“คร้ังหน่ึงขา้เคยอยู”่ ท านองมอญบางขมุพรหม ฯลฯ 

ขณะท่ีเรียนอยูท่ี่น่ีอาจารยสุ์ขมีความสนใจการกีฬาเป็นพิเศษโดยเฉพาะฟุตบอลท่านเคยเล่น
เป็นเซ็นเตอร์ฮาลฟ์ และแบค็ ซ่ึงสามารถเล่นไดดี้เยีย่ม แมเ้ม่ือจบการศึกษามาแลว้ อาจารยสุ์ขก็ยงัมีใจ
รัก มกัจะไปชมและเชียร์รุ่นนอ้ง ๆ อยูเ่สมอ เม่ือทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนลงแข่งกบัทีมอ่ืน ๆ 

เดือนธนัวาคม ค.ศ.1925 ก่อนท่ีโรงเรียนจะสอบไล่ประจ าปีศาสนาจารย ์ดร.โรดริก เอ็ม.กิลลิส 
อาจารยใ์หญ่โรงเรียนพระคริสตธรรมเชียงใหม่ ไดม้าคา้งกบั อาจารย ์พอล เอช. ฟูลเลอร์ อาจารยผ์ูห้น่ึง
ของกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั และโฆษณาวา่ ในปีใหม่ ค.ศ.1926 น้ี ทางโรงเรียนพระคริสตธรรมจะ
เปิดสอนศาสนาศาสตร์ชั้นสูง มีหลกัสูตร 4 ปี ส าหรับนกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมปีท่ี 8 และในจ านวน
นกัเรียนท่ีจบชั้นมธัยมปีท่ี 8 ของโรงเรียนปีน้ีมี 22 คน และเป็นคริสเตียนถึง 11 คน ซ่ึงนบัวา่จ านวน
ผูเ้รียนจบสูงเป็นประวติัการณ์ คริสเตียน 4 คนในจ านวนน้ีสมคัรไปเรียนต่อทางศาสนศาสตร์เป็นรุ่น
แรก ของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เชียงใหม่ ทั้งส่ีคนน้ีมีอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย อาจารยส์องเมือง ป่ินแกว้ 
อาจารยม์า้ย สุภาพนัธ์ อาจารยจุ์ฬินทร์ ตกแต่ง และมีอีก 2 คน ซ่ึงจบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั และ ปรินสรอแยลวทิยาลยั คืออาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร และอาจารยอิ์นสอน อินทพนัธ์ุ รวม
เป็นหกคน 

ระหวา่งการศึกษา 4 ปีท่ีวทิยาลยัศาสนศาสตร์ แมกกิลวารี เชียงใหม่ อาจารยสุ์ขพดูค าเมืองได้
คล่อง คงเป็นเพราะท่านมีพรสวรรคพ์ิเศษทางดนตรี จึงสามารถออกเสียงไดช้ดัเจน และเม่ือยา้ยไป
ประจ าท่ีจงัหวดัตรัง และนครศรีธรรมราช อาจารยสุ์ขก็พดูภาษาพื้นเมืองไดดี้เช่นเดียวกนั ขณะท่ีก าลงั
เรียนอยูปี่ท่ี 3 นั้น ท่านไดพ้บคู่ชีวติ ซ่ึงขณะนั้นเป็นครูสอนอยูใ่นโรงเรียน ดาราวทิยาลยัเชียงใหม่ ช่ือ
นางสาวธรรมดา ส่วนบุญ อาจารยสุ์ขกบัคุณธรรมดามีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัดีข้ึน จึงไดต้กลงปลงใจ
แต่งงานกนัเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ.1929 ระหวา่งท่ีโรงเรียนปิดเทอม 3 ของปีการศึกษานั้น และเม่ือ
เรียนจบปีท่ี 4 วนัท่ี 28 มีนาคม 1930 แลว้อาจารยสุ์ขกบัคุณธรรมดาก็พากนัมาอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ไดเ้ร่ิมรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา โดยรับหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร
ท่ีสอง ซ่ึงเวลานั้นตั้งอยูท่ี่ ต. สวนมะลิ (ปัจจุบนัยา้ยมาอยูท่ี่สามยา่น) จงัหวดักรุงเทพมหานครท่านได้
ประจ าอยูท่ี่นัน่เป็นเวลาเจ็ดปี จึงไดย้า้ยไปประจ าคริสตจกัรจงัหวดัตรังอีกเจด็ปี และท่ีนครศรีธรรมราช
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อีกสิบปี เม่ืออยูท่ี่ตรังท่านไดช่้วยก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนชาย ประจ าจงัหวดัตรังข้ึนปัจจุบนัเป็น
โรงเรียนสหศึกษา สังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

เม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พวกมิชชนันารีอเมริกนักลายเป็นบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นภยั
ต่อประเทศไทย เพราะญ่ีปุ่นก าลงัท าสงครามกบัอเมริกา โดยเหตุน้ีชาวอเมริกนัทุกคน จึงตอ้งออกไป
จากประเทศไทย ส่วนผูท่ี้ไม่รีบออกไป หรือไม่ประสงคจ์ะออกไป ก็ถูกเชิญไปเก็บตวัไวท่ี้
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ระหวา่งสงครามน้ีเอง มีคริสเตียนจีนครอบครัวหน่ึงท่ีต าบล
คลองท่อม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ในอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ีไดถู้กผูท่ี้เกลียดชงัพวกคริสเตียนกลัน่
แกลง้ ในท่ีสุดจึงถูกเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองจบัในขอ้หาวา่ มีใจฝักใฝ่ต่อชาวอเมริกนั และถูกขงัไวท่ี้ อ.เมือง 
จงัหวดักระบ่ี อาจารยสุ์ขไดเ้ดินทางไปเยีย่ม เพื่อใหก้ าลงัใจและจดัหาส่ิงของท่ีจ าเป็นใหแ้ก่ครอบครัวน้ี
เป็นประจ ามิไดข้าดวนัหน่ึงผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวน้ี ไดเ้ขียนโปสการ์ดส่งออกมาจากท่ีคุมขงั ขอร้อง
วา่ถา้อาจารยจ์ะมาเยีย่มในคร้ังต่อไป ขอใหเ้อาโซดาไบคาร์บอเนตไปฝากดว้ย ส่วนเทียนไขหรือตะเกียง
นั้นไม่จ  าเป็นไม่ตอ้งเอามาให้ก็ได ้ ท่านผูน้ี้คงจะไดรั้บความชูใจจากพระเจา้ จึงไดเ้ขียนไวท่ี้ดา้นหนา้
ของโปสการ์ดนั้นวา่ “พระเยซูเป็นนายทพัและพระองคจ์ะทรงน าจนถึงความมีชยั” เพราะโปสการ์ด
แผน่น้ีเองอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย จึงถูกจบัในขอ้หาขบถ และถูกขงัไวใ้นหอ้งขงั อ.เมือง จ.กระบ่ี รวมกบัค
ริสเตียนครอบครัวนั้น ภรรยาของอาจารยสุ์ขไดต้ามไปเป็นเพื่อนปลอบใจ และไดพ้กัอยูท่ี่จงัหวดักระบ่ี
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะท่ีถูกคุมขงัอยูน่ั้น อาจารยสุ์ขมีความปรารถนาใคร่ท่ีจะอ่านพระคริสตธรรม
คมัภีร์เป็นท่ีสุด แต่ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตให้อ่านพระคมัภีร์ หรือหนงัสือพิมพ ์ หรือหนงัสืออ่ืนใดทั้งส้ินแต่
พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานของท่าน วนัหน่ึงมีกระดาษห่อของแผน่หน่ึง ถูกลมพดัเขา้มาในหอ้งขงั ดว้ย
ความอยากอ่านอะไรสักอยา่ง อาจารยสุ์ขจึงรีบลุกข้ึนวิง่ไป (ขณะนั้นขาถูกล่ามดว้ยโซ่) หยบิเอากระดาษ
แผน่นั้นข้ึนมา ซ่ึงเป็นกระดาษท่ีถูกฉีกออกมาจากพระคมัภีร์แลว้ใชห่้อหมาก เม่ืออาจารยสุ์ขลงมืออ่านก็
พบวา่ เป็นเร่ืองของเปาโลและซีลา ซ่ึงสามารถปลอบใจอาจารยสุ์ขไดเ้ป็นอยา่งดี 

ต่อมา เม่ีอถึงเวลาพิจารณาคดี คดีน้ีท่านไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ทนายความแกต่้าง ๆ เพราะ
บา้นเมืองก าลงัอยูใ่นระหวา่งการใชก้ฎอยัการศึก อาจารยสุ์ขไม่เคยเรียนรู้กฎหมาย รู้แต่กฎหมายของ
โมเสส และหลกัการในการด าเนินชีวติท่ีสอนไวใ้นพระคมัภีร์เท่านั้น อาจารยสุ์ขจึงเป็นทนายความให้
ตนเอง ร้องขอความยติุธรรมต่อศาล โดยอา้งวา่ ท่านเป็นขบถไดอ้ยา่งไร ในเม่ือท่านไม่มีปืนสักกระบอก 
ไม่มีทหารหรือสมคัรพรรคพวกแมแ้ต่คนเดียว ไม่มีเรือบินหรือรถถงั มีแต่มือเปล่า ๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิ
ตามขอ้เท็จจริงและดว้ยความยติุธรรมของศาล ท่านจึงไดรั้บการปลดปล่อยให้เป็นอิสระพร้อมกบัพี่
นอ้งคริสเตียนจีนครอบครัวนั้นอีกสามคน 
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เม่ือส้ินสงครามโลกคร้ังท่ีสองแลว้ ทางมิชชัน่เพรสไบทีเรียนและสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย ไดส่้งคริสเตียนไทยชั้นผูน้ าหลายคนดว้ยกนัไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารยสุ์ขเป็น
ผูห้น่ึงท่ีไดรั้บเลือกใหไ้ปศึกษาท่ีวิทยาลยัแซนแอนเซลโมร์ ซานฟรานซิสโก รัฐคาลิฟอร์เนีย ในปี ค.ศ.
1952 เป็นเวลาหน่ึงปี 

ในปีต่อมา อาจารยสุ์ขและครอบครัวไดย้า้ยเขา้มาอยูใ่นกรุงเทพฯ และไดรั้บหนา้ท่ีเทศนาทาง
วทิยกุระจายเสียง ใหก้บัสถานีวทิยกุระจายเสียงผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ (เอฟ.อี.บี.ซี.) ภาคภาษาไทยซ่ึง
ออกอากาศจากสถานีใหญ่ในเมืองมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบนัไดข้ยายงานใหมี้การถ่ายทอด
ออกอากาศตามสถานีวทิยตุ่าง ๆ ในประเทศไทยดว้ย อาจารยสุ์ขท างานดา้นน้ีจนวาระสุดทา้ยของท่าน
นอกจากงานวทิยกุระจายเสียงท่ีกล่าวน้ีแลว้ อาจารยสุ์ขยงัไดร่้วมงานในการเทศนาสั่งสอนกบัคณะแบบ๊
ติสตใ์ต ้ (เซาเทิร์นแบบ็ติสต)์ ตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย ไดช่้วยงานของคณะ ซี.เอม็.เอ. มิชชัน่ 
เป็นเวลาหลายปี นบัแต่สงครามเลิกใหม่ ๆ ไดร่้วมงานกบัมูลนิธิ ออสบอร์น ในการจดัท าใบปลิวและอดั
เทปค าเทศนาเป็นภาษาไทย และช่วยในการจดัประชุมเกือบทุกคร้ัง ไดรั้บใชพ้ระเจา้ กบัมิชชัน่ และ
คริสตจกัรต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น มิชชัน่ ดบับลิว.อี.ซี. มิชชัน่ฟินแลนด ์ คณะ โอ.เอ็ม.เอฟ. คณะพระ
กิตติคุณสมบูรณ์ คณะพระเจา้ทรงเรียก (จากคานาดาและสหรัฐ) คณะมาร์เบอร์เกอร์ คณะนิวไทรบส์ 
นอกจากนั้นท่านยงัไดเ้ทศนาใหก้บัคริสตจกัรทอ้งถ่ินอีกหลายแห่ง เช่น คริสตจกัรมหาพรคริสตจกัร
เทียนสั่ง และสาขาทุกแห่งของคริสตจกัรเทียนสั่ง คริสตจกัรบา้นช่างหล่อ คริสตจกัรตรอกถัว่งอก 
คริสตจกัรอนัติโอเกียคริสตจกัรไทยกรุงเทพ และสาขาทุกแห่ง ฯลฯ บางแห่งท่านก็ช่วยตั้งแต่แรกเร่ิม 
บางแห่งก็ช่วยในภายหลงั ในระหวา่งเวลาเหล่าน้ีท่านก็ยงัรักษาความเป็นมิตรท่ีดีกบัพี่นอ้งคริสเตียน
คณะเพรสไบทีเรียนและสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่านไม่เคยลืมบุญคุณของคณะเพรสไบทีเรียน 
และสภาฯ ผูใ้หก้  าเนิดชีวิตคริสเตียนแก่ท่าน ท่านมกัจะพดูบ่อย ๆ วา่ สถาบนัทั้งสองแห่งน้ี เป็นเหมือน
บิดาและพี่ชายของท่าน พี่นอ้งคริสเตียนในสังกดัสภาฯ ก็ยงัคงใหท้่านไดรั้บใชง้านของพระเจา้อยูเ่สมอ 

นอกจากรับใชง้านคริสตจกัร และมิชชัน่คณะต่าง ๆ แลว้อาจารยสุ์ข ยงัไดป้ระพนัธ์เพลงคริส
เตียนไวห้ลายเพลง โดยท่านไดแ้ต่งเน้ือร้องข้ึนเอง และใชท้  านองเพลงไทยเดิม เช่นเพลง “พระเยซูเป็น
พระธรรม” “เชิญท่านทั้งหลาย” “พระเจา้ในธรรมชาติ” ฯลฯ ซ่ึงเพลงเหล่าน้ีไดน้ าลงตีพิมพไ์วก้บัเพลง
นมสัการอ่ืน ๆ ในหนงัสือเพลง “เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน” นอกจากนั้น ท่านยงัเป็นกรรมการผูห้น่ึงใน
การแกไ้ขดดัแปลงเน้ือร้องของเพลงต่าง ๆ ในหนงัสือ “เพลงแห่งชีวติคริสเตียน” อีกดว้ย 

ตลอดเวลาอนัยาวนานท่ีขา้พเจา้ไดรู้้จกัอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ยขา้พเจา้ยงัไม่เคยพบเห็นวา่ อาจารย์
มีความโกรธเคือง หรืออาฆาตใหร้้ายต่อผูห้น่ึงผูใ้ด ขา้พเจา้ไม่เคยไดย้นิท่านกล่าวต าหนิติเตียนผูใ้ดแต่
ตรงกนัขา้ม เม่ือมีใครมากล่าวติเตียนใหร้้ายคนอ่ืนให้อาจารยสุ์ขฟังท่านก็จะกล่าวแกใ้หแ้ก่ผูท่ี้ถูกกล่าว
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ร้ายนั้น เม่ือถูกขอใหว้จิารณ์ใครในทางเสียหาย อาจารยก์็จะเล่ียงโดยชวนพดูคุยถึงเร่ืองอ่ืน ๆ บางคร้ังก็
จะพดูใหเ้ป็นเร่ืองตลกขบขนัไปเสีย 

คุณธรรมอีกอยา่งหน่ึง ท่ีขา้พเจา้พบเห็นในชีวติของอาจารยสุ์ข ก็คือ ความรักท่ีมีต่อพี่นอ้งคริส
เตียน เป็นความรักท่ีเตม็ไปดว้ยความเสียสละ เม่ืออาจารยท์ราบวา่ มีใครตกทุกขไ์ดย้าก หรือเจบ็ป่วย 
ท่านก็จะรีบไปเยีย่มเยยีนพร้อมดว้ยขา้วของ เงินทองตามสมควร ถา้ท่านไปดว้ยตนเองไม่ได ้ ท่านก็จะ
ฝากคนอ่ืนไปแทนแมใ้นระหวา่งท่ีท่านทนทุกขท์รมานดว้ยความเจบ็ป่วยในวาระสุดทา้ยของท่าน ท่าน
ก็ยงัอุตส่าห์ถามถึงความทุกขสุ์ขของผูอ่ื้นอยูเ่สมอท่านเป็นห่วงทั้งหญิงม่ายและคนยากจนเป็นพิเศษดว้ย 
น ้าใจอีกอยา่งหน่ึงท่ีพบหาไดใ้นอาจารยสุ์ข ก็คือ ความถ่อมตวั ยนิดีรับฟังค าวพิากวจิารณ์จากผูอ่ื้น และ
ยนิดีท่ีจะเห็นผูอ่ื้นดีกวา่ตนไม่เคยหวงต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ไม่สนใจวา่ใครจะไดรั้บเกียรติมากกวา่ตวั 
ท่านปรารถอยูเ่สมอวา่ อยากจะเห็นคนหนุ่มคนสาวสักสิบคน ลุกข้ึนท าหนา้ท่ีแทนท่าน ท่านไม่มีความ
ทะเยอะทะยานท่ีจะไดต้ าแหน่งท่ีสูงกวา่ผูอ่ื้น แมแ้ต่ต าแหน่งประธานของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัคร้ังสุดทา้ยท่ีท่านไดรั้บท่านก็รับไวโ้ดยท่ีมิไดมี้ความมุ่งหวงัมาก่อน ท่าน
ยนิดีท่ีจะสนบัสนุนใหค้นอ่ืนไดดี้กวา่ตวัเสมอ ดว้ยเหตุน้ีท่านจึงเป็นท่ีรักของทุกคน 

เม่ือขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาดูชีวิตของอาจารยสุ์ขอยา่งละเอียดแลว้ ท าใหข้า้พเจา้ระลึกถึงชีวติของ
อคัรสาวกของพระเยซูผูห้น่ึงซ่ึงพระคมัภีร์ไดก้ล่าวชมเชยในพระธรรมกิจการ บทท่ี 11 ขอ้ 24 ดงัน้ี 
“ดว้ยบาระนาบานั้นเป็นคนดี ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและความเช่ือ จ านวนคนของพระผูเ้ป็น
เจา้ก็ไดท้วข้ึีนเป็นอนัมาก” 

บาระนาบาเป็นคนดีอยา่งไร พระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงดลใจใหน้ายแพทยลู์กาเขียนชมไว ้ และบา
ระนาบาท าอะไรบา้ง จึงท าใหจ้  านวนผูเ้ช่ือพระเจา้เพิ่มข้ึนเป็นอนัมาก 

ประการแรก เพราะท่านเป็นคนตน้เรือนท่ีดี รู้จกัใชท้รัพยท่ี์พระเจา้ประทานให้อยา่งเหมาะสม 
ท่านผูอ่้านคงจ าไดว้า่ หลงัจากวนัเพน็เตคอศตไ์ม่นาน ไดมี้ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาเช่ือพระเยซูคริสตเจา้ใน
กรุงเยรูซาเล็ม พระคมัภีร์บอกวา่ มีประมาณหา้พนัคน มีทั้งคนยากคนจน แม่ม่าย และคนเจบ็ป่วย จน
เกิดเป็นปัญหาแก่คริสตจกัร ท่ีจะตอ้งเล้ียงดูคนเหล่าน้ี เพราะไม่เพียงแต่วา่คนเหล่านั้นจะยากจนอยูก่่อน
แลว้ หากบางคนยงัถูกขบัไล่ออกจากครอบครัวของตน เพราะการท่ีมาเช่ือพระเยซูอีกดว้ย 

ในตอนจบของกิจการบทท่ีส่ี เราอ่านพบวา่ บาระนาบาไดข้ายทรัพยส์มบติัของท่านแลว้น าเงิน
มามอบใหแ้ก่อคัรสาวก เพื่อน าไปช่วยเหลือพี่นอ้งท่ียากจนและพวกแม่ม่าย บาระนาบามิไดถื้อวา่ทรัพย์
สมบติัท่ีท่านมีอยูน่ั้นเป็นของท่านคนเดียว แต่ถือวา่ทุกอยา่งท่ีมีอยู ่ เป็นของท่ีพระเจา้ประทานให ้ พระ
เจา้ทรงใหท้่านเป็นผูดู้แลท่านจึงไม่ใชเ้พื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่ใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามพระ
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ประสงคข์องพระเจา้ ผูเ้ป็นเจา้ของทรัพย ์ท่านเป็นแต่เพียงคนตน้เรือนของพระเจา้เท่านั้น บาระนาบาจึง
เป็นท่ีรักของพระเจา้และของคนทั้งปวง 

ประการทีส่อง เพราะท่านเป็นมิตรท่ีดี ภายหลงัจากท่ีอาจารยเ์ปาโลไดพ้บกบัพระเจา้ท่ีถนนเขา้
สู่เมืองดาเมเซ็ก และไดก้ลบัใจใหม่แลว้ ท่านจึงเร่ิมตน้เทศนาพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตท่ี์เมืองดาเม
เซ็ก แต่ถูกชาวยวิคิดปองร้าย เปาโลจึงตอ้งหนีออกจากเมืองดาเมเซ็กไปยงักรุงเยรูซาเล็ม โดยหวงัวา่จะ
ไดรั้บการตอ้นรับจากคริสเตียนท่ีนัน่ แต่ไม่มีใครยนิดีท่ีจะใหเ้ขา้พวก เพราะคริสเตียนเท่านั้น ยงัเกรง
กลวัอ านาจและความโหดร้ายทารุณของท่านอยู ่ ไม่มีใครยอมเช่ือวา่ เพชฌฆาตจะเปล่ียนมาเป็น
นกัเทศน์ได ้ แต่พระคมัภีร์บอกวา่ มีชายคนหน่ึง คือ บาระนาบา ไดค้ดัคา้นความเห็นของคนทั้งหมด
อยา่งกลา้หาญ และสนบัสนุนเปาโลจนกระทัง่คริสตจกัรกรุงเยรูซาเล็มยอมรับเปาโลไว ้ถา้ไม่ไดมิ้ตรท่ีดี
อยา่งบาระนาบาแลว้ ความร้อนรนของเปาโลอาจดบัไปในตอนนั้นก็ได ้ และเราคงจะไม่ไดย้นิช่ือของ
เปาโล ในฐานะอคัรสาวกผูย้ิง่ใหญ่ของพระเยซูคริสตเ์ป็นแน่ บาระนาบาจึงเป็นผูท่ี้รักเพื่อน และเพื่อน ๆ 
ก็รักท่าน บาระนาบาเป็นคนดี เพราะเป็นมิตรท่ีดีอยา่งน้ีเอง 

ประการทีส่าม บาระนาบา ไม่เพียงแต่เป็นมิตรท่ีดีเท่านั้นแต่ยงัเป็นพี่ท่ีดีอีกดว้ย เม่ือเปาโลและ
บาระนาบาจะออกเดินทางไปประกาศในต่างแดน คร้ังท่ีสองนั้น มีชายหนุ่มผูห้น่ึงไดข้อเดินทางไป
ประกาศดว้ย แต่เปาโลไม่ยอมรับ ชายหนุ่มผูน้ี้คือ มาระโก เหตุท่ีเปาโลไม่ยอมเอามาระโกไปดว้ย ก็
เพราะ มาระโกเคยหนีกลบัในระหวา่งการเดินทางไปประกาศในคร้ังแรก แต่บาระนาบานั้นอยากจะ
สนบัสนุนคนหนุ่ม และอยากจะใหโ้อกาสแก่มาระโกไดแ้กต้วั บาระนาบาจึงยอมขดัใจกบัเปาโล รับเอา
มาระโกร่วมทีมกบัท่านดว้ยส่วนเปาโลนั้นเลือกไปกบัซีลา ถา้ไม่ไดพ้ี่ท่ีดีอยา่งบาระนาบา เราก็คงจะ
ไม่ไดย้นิช่ือของมาระโก และในพระคริสตธรรมคมัภีร์ก็คงไม่มีพระธรรมมาระโกเป็นแน่ บาระนาบาจึง
เป็นพี่ท่ีน่ารักอยา่งน้ีเอง 

ยงัมีอีกมากมายหลายประการ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ บาระนาบาเป็นคนดี แต่ขา้พเจา้จะขอกล่าวถึง 
อีกเพียงประการเดียวคือ บาระนาบาเป็นคนดี เพราะท่านเป็นผูร่้วมงานท่ีดี ผูร่้วมงานท่ีดีนั้น ยอ่มไม่เอา
แต่ความคิดเห็นของตนฝ่ายเดียว ไม่ด้ือร้ัน ในเม่ือเห็นวา่ส่ิงนั้นไม่ถูกไม่ควร ไม่ถือตวั ถืออิสริยยศ ไม่
ทะนงตวัวา่ดีกวา่ผูอ่ื้น ไม่ห่วงใยวา่ ใครจะเป็นผูไ้ดเ้กียรติเกินหนา้ตน ยอมยกยอ่งผูท่ี้สมควรแก่การยก
ยอ่ง ใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้สมควรแก่การไดรั้บเกียรติ ท่านสนใจอยูอ่ยา่งเดียวก็คือ อยากจะเป็นงานท่ีร่วมกนั
ท าอยูน่ั้น บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เม่ือมีการข่มเหงคริสตจกัรเกิดข้ึนในกรุงเยรูซาเล็มบรรดาคริสเตียน
ท่ีกระจดักระจายออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ต่างก็พาเอาพระกิตติคุณไปดว้ย ไปถึงท่ีไหนก็ประกาศท่ีนัน่ 
มีบางคนไดห้นีไปยงัเมืองอนัติโอเกีย จึงประกาศพระกิตติคุณท่ีนัน่ จนมีคนกลบัใจเช่ือมากมาย เม่ือ
คริสตจกัรกรุงเยรูซาเล็มทราบข่าวก็ส่งบาระนาบาไปเยีย่มเยยีน บาระนาบาไปถึงอนัติโอเกียก็หนุน
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ใจคริสเตียนใหม่เหล่านั้นให้ยดึมัน่ในพระเจา้ และไดร่้วมท าการอยูก่บัพี่นอ้งคริสเตียนในอนัติโอเกีย 
ดว้ยการท าการประกาศฟ้ืนฟู มีผูค้นกลบัใจจากบาปมาเช่ือพึ่งพระเจา้เป็นจ านวนมาก เม่ืองานลน้มือ บา
ระนาบาก็คิดถึงเปาโล ท่านจึงเดินทางไปยงัเมืองตาระโซ เชิญเปาโลมาช่วยงานท่ีเมืองอนัติโอเกียเป็น
เวลาหน่ึงปีเตม็ บรรดาผูท่ี้เช่ือพระเจา้ก็ยิง่เพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย ดว้ยเหตุน้ี เราจึงมองเห็นความดีของบา
ระนาบาอีกแง่หน่ึง บาระนาบารู้ตวัวา่ ท่านไม่มีความสามารถเหมือนอาจารยเ์ปาโลแมว้า่เปาโลเป็นเด็ก
กวา่ และมีชีวติในการเป็นคริสเตียนนอ้ยกวา่ก็จริง แต่บาระนาบาไดเ้ห็นเปาโลท าการหลายอยา่ง ซ่ึง
ท่านเองก็ท าไม่ได ้ และไดย้นิเปาโลเทศนาอยา่งท่ีท่านเองเทศน์ไม่ได ้ แต่บาระนาบาไม่ไดมี้ความอิจฉา
ในตวัคนหนุ่มผูน้ี้เลย เม่ือท่านทั้งสองร่วมงานกนัแลว้ ในตอนตน้ ๆ พระคมัภีร์ออกช่ือบาระนาบาก่อน 
แลว้จึงออกช่ือของเปาโล แต่ต่อมาไม่นานนกัพระคมัภีร์กลบัออกช่ือเปาโลก่อน บาระนาบาเป็นคนดี
เกินกวา่ท่ีจะคิดริษยาต่อผูท่ี้ร่วมงานกบัท่าน ท่านเป็นคนดีอยา่งน้ีใคร ๆ จึงอดท่ีจะรักท่านไม่ได ้

เพราะบาระนาบาเป็นคนดีอยา่งน้ี พระคมัภีร์จึงไดก้ล่าวชมท่านไว ้ และเพราะความดีอยา่งน้ี
แหละท าให ้“จ านวนคนของพระเจา้...ทวข้ึีนเป็นอนัมาก” 

เม่ือขา้พเจา้หวนกลบัไปดูประวติัและความเจริญของคริสตจกัรในประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
ถึง 25 ปี ท่ีผา่นมาน้ี ในเวลานั้นคณะแบบ๊ติสตใ์ตมี้งานประกาศอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง เท่าท่ีจ  าได ้ ก็มีอยูท่ี่
สะพานด า แห่งหน่ึง ท่ีถนนทรงวาด กรุงเทพฯ แห่งหน่ึง ท่ีนนทบุรีและอีกแห่งหน่ึงท่ีอยธุยา คณะ โอ.
เอม็.เอฟ ก็มีงานอยูท่ี่ลพบุรี สระบุรี และปากน ้าโพ งานดา้นวทิยขุอง เอฟ.อี.บี.ซี. ก็เป็นเพียงการอดัเทป
กบัมิชชนันารีของ คณะ ซี.เอม็.เอ. ท่ีนครราชสีมา งานของคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ก็มีเพียงท่ีวงเวยีน
ใหญ่ ท่ีลาดหญา้และหมู่บา้นเศรษฐกิจ ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ ของคณะซี.เอม็.เอ. มิชชัน่ ภายหลงั
สงครามโลก ก็ไดเ้ผชิญกบัความล าบากมาก อนัสืบเน่ืองมาจากสงครามฯ งานของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ก็ไดรั้บความกระทบกระเทือนอยา่งมากเช่นกนั คริสตจกัรหลายแห่งถูกปิด ผูป้ระกาศ
และศิษยาภิบาล หลายคน ตอ้งหนัไปประกอบอาชีพอยา่งอ่ืน คริสตสมาชิกหลายคนละทิ้งคริสตจกัร 
และบางคนถึงกบัละทิ้งพระเจา้เสียก็มี คริสตจกัรไทยกรุงเทพฯ ก็มีงานอยูเ่ฉพาะท่ีคริสตจกัรกรุงเทพฯ
และคริสตจกัรเทียนสั่ง ก็มีอยูเ่ฉพาะท่ีเทียนสั่ง มิชชัน่บางคณะก็เพิ่งเขา้มาในเมืองไทย และยงัมิได้
ท างานอะไรเป็นหลกัแหล่ง คริสตจกัรหลายแห่งยงัไม่เกิด คริสเตียนเก่าแก่หลายคนยงัคงจมอยูก่บัชีวติ
เก่าและคริสเตียนใหม่ก็ยงัไม่ไดลื้มตาข้ึนดูโลก แต่วนัน้ี เด๋ียวน้ี ขา้พเจา้ตอ้งโมทนาขอบพระคุณพระเจา้
อยา่งหาท่ีส้ินสุดมิได ้ เพราะวนัเวลายิง่ผา่นไปมากเท่าใด ความเจริญของคริสตจกัรในประเทศไทย ก็ยิง่
เพิ่มข้ึนมากเท่านั้น เม่ือก่อนนั้นคริสเตียนแต่ละคณะต่างคนต่างอยูต่่างอู่ต่างนอน แต่ปัจจุบนัคริสเตียน
หนัหนา้เขา้จบัมือกนั มิชชัน่และคริสตจกัรทั้งหลายท่ีมิไดส้ังกดัอยูใ่นสภา ก็ไดร้วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั ตั้งเป็นสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และยอมรับวา่สภาคริสตจกัรฯ เป็นเหมือนพี่ ส่วน
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สภาคริสตจกัรก็มิไดรั้งเกียจท่ีจะรับสหกิจฯไวเ้ป็นนอ้ง มิชชัน่และคริสตจกัรทั้งหลาย ก็เจริญกา้วหนา้
อยา่งมากมาย พระเจา้ยิง่ทรงอวยพระพระแก่ลูกของพระองคปั์จจุบนังานของคณะซี.เอม็.เอ.เจริญมาก 
ขยายงานออกไปอีกหลายสาขา ออกลูกออกหลานมากมาย ยกตวัอยา่ง เช่น สภาพระกิตติคุณแห่งภาค
อีสาน กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ และอ่ืน ๆ อีก งานของแบบ๊ติสตใ์ตก้็ดี งานของ โอ.เอม็.เอฟ. และ
ของพระกิตติคุณสมบูรณ์และคณะเวค (เวร์ิลดค์ริสเตียนครูเสด) ก็ดี ต่างก็เจริญกา้วหนา้อยา่งเป็น
ปึกแผน่แน่นหนา แต่ละคนต่างก็มีสาขางานเพิ่มข้ึน มีแผนกต่าง ๆ และแผไ่ปทัว่ประเทศ มีคริสตจกัร
เกิดข้ึนทุกภาคของประเทศคริสตจกัรเก่า ๆ กลบัต่ืนตวัมีชีวติชีวาข้ึนมาใหม่ และคริสตจกัรใหม่ก็มีเพิ่ม
ยิง่ข้ึน มิชชัน่หลายคณะก็เร่ิมเป็นปึกแผน่และคริสตจกัรหลายแห่งก็เร่ิมออกลูกออกหลาน และมีสาขา
ออกไปมากข้ึนทุกที ๆ  

เม่ือขา้พเจา้มองดูความเจริญของคริสตจกัรในสมยัอคัรสาวกขา้พเจา้ก็เห็นภาพของบาระนาบา 
แต่เม่ือขา้พเจา้มองดูความเจริญของคริสตจกัรในประเทศไทยในยคุน้ี ขา้พเจา้ก็มองเห็นภาพของอาจารย์
สุข พงศน์อ้ย 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 1972 อาจารยสุ์ข “บาระนาบาท่ีรัก” ของเราไดไ้ปอยูก่บัพระเจา้ ท่ีท่านรัก
และปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้อยา่งซ่ือสัตยเ์ป็นเวลาหลายปี แต่ขา้พเจา้ยงัมองเห็นภาพของอาจารยสุ์ข ยนือยู่
ท่ามกลางความเจริญ และความสามคัคีธรรมของคณะมิชชัน่ และคริสตจกัรทั้งหลาย ซ่ึงขา้พเจา้ไดอ้อก
ช่ือมาแลว้น้ีบาระนาบามีส่วนช่วยใหค้ริสตจกัรในสมยัโนน้เจริญข้ึนอยา่งไร อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ก็มี
ส่วนช่วยใหค้ริสตจกัรในสมยัน้ีเจริญข้ึนอยา่งนั้น 

ขา้พเจา้ยงัมองเห็นภาพอาจารยสุ์ข เดินทางข้ึนเหนือล่องใต ้ และจากตะวนัออกไปตะวนัตกรับ
ใชง้านของพระเจา้ ร่วมกบัคณะมิชชัน่และคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีเช้ือเชิญท่านอยา่งไม่กลวัเหน็ดเหน่ือย หา
เวลาเป็นของตนเองยากเตม็ที เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขณะท่ีขา้พเจา้ไปเยีย่มคุณครูธรรมดาภรรยาของอาจารยสุ์ข มี
คนหน่ึงถามคุณครูธรรมดาวา่ ตั้งแต่อาจารยสุ์ขจากไปอยูก่บัพระเจา้แลว้ คุณครูรู้สึกเหงามากไหม? 
คุณครูตอบวา่ ท่านไม่รู้สึกเหงาเท่าไร เพราะตามปกติแลว้ขณะท่ีอาจารยสุ์ขยงัมีชีวติอยู ่ อาจารยก์็มกัจะ
ไม่ค่อยอยูก่บับา้นแลว้ ท่านรู้สึกเหมือนกบัวา่เวลาน้ีอาจารยก์  าลงัไปเทศนาอยูท่ี่ต่างจงัหวดั และสักวนั
หน่ึงก็กลบัมา 

ขา้พเจา้เห็นความดีของบาระนาบาอยา่งไร ก็เห็นความดีของอาจารยสุ์ขอยา่งนั้น ขา้พเจา้เห็นวา่
อาจารยสุ์ขเป็นคนดี เพราะท่านเป็นคนตน้เรือนท่ีดี ท่านเป็นคนดี เพราะท่านเป็นเพื่อนท่ีดีเป็นพี่ท่ีดี และ
เป็นผูร่้วมงานท่ีดี และยงัมีความดีอ่ืน ๆ อีก ท่ีขา้พเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวในท่ีน้ี 

ความจริงขา้พเจา้มิไดต้ั้งท่ีจะเขียนเร่ืองน้ีข้ึน เพื่อยกยอ่งมนุษยด์ว้ยกนั ขา้พเจา้ทราบดีวา่ อนั
ความดีทั้งหมดท่ีอาจารยสุ์ขมีนั้น ท่านไดรั้บมาจากพระเจา้ เพราะในพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้เดียวกบัท่ี
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ชมวา่ บาระนาบาเป็นคนดีนั้น ไดบ้อกใหเ้ราทราบดว้ยวา่ บาระนาบาเป็นผูท่ี้กอปรดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิและความเช่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิผูส้ถิตอยูภ่ายใน ช่วยใหเ้อาชนะตวัเอง และความเช่ือท่ี
ถูกตอ้งช่วยใหท้  าในส่ิงท่ีเหมาะสม ทั้งสองประการน้ีรวมกนัท าใหค้นเป็นคนดี และท าใหง้านของพระ
เจา้เจริญข้ึน 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านอยากใหผู้อ่ื้นกล่าวค าไวอ้าลยัในงานศพของท่านวา่อยา่งไร? 
“เขาเป็นคนร ่ ารวยมหาศาล”? 
“เขาเป็นคนเฉลียวฉลาด”? 
“เขาเป็นคนมีช่ือเสียงท่ีใคร ๆ รู้จกั”? 
“เขาเป็นประธานของสถาบนัท่ียิง่ใหญ่”? หรือ 
“เขาเป็นคนน าคนมากมายมาเป็นผูช้อบธรรม”? 
ขา้พเจา้เห็นวา่ ขอ้ความท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ อาจารยสุ์ข “บาระนาบา ท่ีรัก” ของเรานั้น คือ 

ขอ้ความสุดทา้ย ซ่ึงมีหลายคนไดก้ล่าวถึงท่านแลว้ เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 4 มิถุนายน 1972 คือ “เขาเป็นผูน้ า
คนมากมาย มาเป็นผูช้อบธรรม” 
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ตอนที ่2 ลลีาชีวติทีม่อิาจลขิติได้ด้วยตนเอง 

เยน็เงาพฤกษม่ิ์งไม ้  สุขสบาย 
เยน็ญาติทุกขส์ าราย  กวา่ไม ้
เยน็ครูยิง่พนัฉาย   กษตัริยย์ิง่ ครูนา 
เยน็ร่มพระเจา้ให้   ร่มฟ้า ดินบน 

(โครงโลกนิติ) 
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ลลีาชีวติ 
โดย ธรรมดา พงศน์อ้ย 

ของประทานจากพระเจ้า 

โรงเรียนดาราวทิยาลยั ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนของคณะเพรสไบทีเรียน 
มิชชัน่ โรงเรียนแห่งน้ี รับนกัเรียนทั้งประจ า และไป-กลบั กิจวตัรประจ าวนัท่ีส าคญัของโรงเรียนน้ีคือ 
ทุกเชา้ก่อนเขา้เรียน และเวลาหวัค ่า นกัเรียนประจ าตอ้งเขา้หอ้งประชุม เพื่อนมสัการพระเจา้ โดยมีครูค
ริสเตียนเป็นผูน้ าในการอธิษฐาน เทศนาสั้น ๆ ร้องเพลง ส่วนวนัอาทิตยน์ั้นเป็นวนัพิเศษ เวลา 8.00 น. 
นกัเรียนประจ าตอ้งแต่งเคร่ืองแบบใหพ้ร้อมท่ีจะเดินไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถห์ลวง ซ่ึงอยูห่่างจาก
โรงเรียนประมาณส่ีกิโลเมตรเศษ เม่ือเสร็จการนมสัการพระเจา้แลว้ ก็ตอ้งเดินแถวกลบัโรงเรียน พอถึง
โรงเรียน ก็รับประทานอาหารกลางวนัเสร็จแลว้ทุกคนก็ข้ึนตึกนอนพกัผอ่น ทั้งครูและนกัเรียน ไม่ค่อย
บ่นวา่เหน่ือยหรือเบ่ือหน่าย ตรงกนัขา้ม เขากลบัปีติยนิดี และสนุกสนานท่ีไดมี้โอกาสไปนมสัการพระ
เจา้ ท่ีโบสถว์หิารของพระองค ์เวลา 15.00 น. ทุกคนตอ้งลุกข้ึนอาบน ้า แต่งตวัเตรียมเขา้หอ้งประชุมเพื่อ
ร่วมประชุมคณะเยาวชนคริสเตียนอุตสาหกิจ หรือท่ีเราเรียกยอ่ ๆ วา่ ซี.อี. คณะน้ีมีนายก อุปนายก 
เลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ เหรัญญิก ผูช่้วยเหรัญญิก และกรรมการท่ีปรึกษา เราผลดัเปล่ียนเจา้หนา้ท่ี
เหล่าน้ีทุกปี การประชุมของคณะน้ี มีการเรียกช่ือสมาชิกทุกคร้ัง เจา้ของช่ือจะตอ้งยืนข้ึนขานช่ือ ดว้ย
การท่องพระคมัภีร์หน่ึงขอ้ 

ส่วนในตอนเยน็ เวลา 19.00 นาฬิกา นกัเรียนและครู จะไปประชุมท่ีบา้นพกัอาจารยใ์หญ่ คือ 
มิส ลูซี นิบล๊อก การประชุมเร่ิมดว้ยคณะครู เลือกเพลงหน่ึงบท นกัเรียนเลือกเพลงชั้นละหน่ึงบท เม่ือ
ร้องเพลงท่ีเลือกหมดแลว้ อาจารยใ์หญ่ก็เทศนาสั้น ๆ แลว้ใหค้รูหรือนกัเรียนสองสามคนอธิษฐาน เสร็จ
แลว้ ก็ร้องเพลงพร้อมกนัแลว้เลิกประชุม 

วนัอาทิตยว์นัหน่ึงปลายปี ค.ศ.1924 มิสลูซี นิบล๊อก (อาจารยใ์หญ่) สั่งวา่ เม่ือเลิกประชุมแลว้ 
ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมปีท่ีหกอยูพ่บแหม่มก่อน พวกเรานึกวา่คงจะถูกดุหรือถูกท าโทษ ต่างหนา้ซีดไป
ตาม ๆ กนั บางคนท าท่าจะเป็นลมเสียใหไ้ด ้จนเม่ือครูและนกัเรียนชั้นอ่ืนไปกนัหมดแลว้ อาจารยใ์หญ่
ยกเกา้อ้ีมานัง่ใกล ้ๆ พวกเรา ท่านคงสังเกตเห็นวา่พวกเราหนา้ซีดตวัสั่น ท่านจึงยิม้และพดูวา่ “นกัเรียน
ไม่ตอ้งตกใจ แหม่ม ไม่ไดเ้รียกมาดุหรอก แต่แหม่มอยากจะคุยดว้ยเท่านั้น เพราะอีกไม่ก่ีเดือนนกัเรียนก็
จะจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแลว้ ต่างคนต่างจะแยกยา้ยจากกนัไป บางคนจะไปเรียนต่อท่ีกรุงเทพฯ บาง
คนจะเป็นครู บางคนจะเรียนนางพยาบาล บางคนจะกลบัไปช่วยพอ่-แม่ ท างานบา้น นกัเรียนจะเป็น
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ผูใ้หญ่ข้ึนจะตอ้งรับผดิชอบมากข้ึน เม่ือนกัเรียนเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวัแลว้ นกัเรียนจะตอ้งแต่งงาน การ
แต่งงานเป็นหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญัมากในชีวติของนกัเรียน ฉะนั้นเวลาท่ีนกัเรียนคิดจะแต่งงาน 
นกัเรียนตอ้งอธิษฐานทูลขอผูช้ายท่ีเป็นคริสเตียนท่ีดีจากพระเจา้ บางทีนกัเรียนคงอยากจะถามวา่ ผูช้าย
ท่ีไม่เป็นคริสเตียนแต่เป็นคนดี จะไดไ้หมแหม่มขอตอบวา่ ผูช้ายท่ีดีมีมาก แต่จะดีตลอดไปหรือไม่นั้น
เราไม่ทราบ ถา้จะใหแ้น่นอน ตอ้งเป็นผูช้ายท่ีเป็นคริสเตียนท่ีดี ท่ีไม่เพียงแต่รักเรา แต่ยงัรักและเกรง
กลวัพระเจา้ดว้ยส้ินสุดใจ และส้ินสุดชีวติของเขาดว้ย พระเจา้จะทรงป้องกนัเขาไวไ้ม่ใหเ้ขาท าบาป
ฉะนั้นใหน้กัเรียนอธิษฐานทูลขอใหพ้ระเจา้ พระราชทานผูช้ายท่ีเป็นคริสเตียนท่ีดีให้แก่พวกเธอ” ตั้งแต่
นั้นมา พวกเราจึงตั้งตน้อธิษฐานตามท่ีอาจารยใ์หญ่แนะน า 

ต่อมาในปี ค.ศ.1927 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปเป็นครูในโรงเรียนดาราวทิยาลยั และไดเ้ป็นนายกของ
คณะเยาวชนคริสเตียนอุตสาหกิจ (ซี.อี.) ขณะนั้น อาจารย ์ สุข พงศน์อ้ย เป็นนกัศึกษาศาสนศาสตร์ท่ี
วทิยาลยัพระคริสตธรรม แมคกิลวาร่ี เวลามีการประชุมกนัท่ีไหนอาจารยสุ์ขมกัไดรั้บเชิญใหเ้ทศนา 
หรือไม่ก็ร้องเพลงเด่ียวอยูเ่สมอครูและนกัเรียน ชอบลีลาการเทศนา และเสียงเพลงอนัไพเราะของท่าน
นกัเรียนในคณะ ซี.อี. มกัจะขอร้องใหข้า้พเจา้เชิญอาจารยสุ์ข มาเทศนาใหเ้ราฟัง เม่ือเทศนาจบแลว้ 
นกัเรียนชอบขอร้องใหอ้าจารยสุ์ขเล่นเปียโน หรือร้องเพลงสักบทหรือสองบท เม่ือนายกคณะ ซี.อี.ได้
ฟังค าเทศนา เสียงเพลง และลีลาในการเล่นเปียโนของอาจารยสุ์ขบ่อยเขา้ก็รู้วกึชอบตามเด็กนกัเรียนไป
ดว้ย แต่ก่อนเคยเชิญอาจารยสุ์ขมาเทศนาเดือนละคร้ัง ต่อมากลายเป็นเดือนละสองคร้ัง ต่อมาในตอน
หลงั ๆ ถึงพวกเราไม่เชิญ อาจารยสุ์ขก็สมคัรใจมาช่วยงานและเล่นเปียโนใหค้ณะ ซี.อี. เป็นประจ า 

ขา้พเจา้เคยอธิษฐานทูลถามพระเจา้หลายคร้ังวา่ นายสุขคนน้ี เป็นผูท่ี้พระองค ์ ทรงเลือกสรร 
ใหเ้ป็นผูรั้บใชข้องพระองคห์รือ และเขาเป็นผูช้ายท่ีพระองคจ์ะประทานให้เป็นสามีของขา้พเจา้หรือ? 
ขา้พเจา้เคยแอบจบัสลากหลายคร้ัง คร้ังสุดทา้ยขา้พเจา้ลองเส่ียงทายดู โดยแอบเอาเขม็ปักผมวางไวท่ี้พื้น 
ตรงประตูทางเขา้หอ้งประชุม แลว้อธิษฐานวา่ “ถา้เขาเป็นผูท่ี้พระเจา้ประทานใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขอให้เขา
เห็นเขม็ปักผมอนัน้ี และหยบิมนัข้ึนมา” พอใกลถึ้งเวลาประชุมคณะ ซี.อี. อาจารยสุ์ขเดินเขา้ประตูมา 
และเหยยีบเอาเขม็ปักผมเขา้พอดี ท่านจึงกม้ลงเก็บ และเดินตรงเขา้มาหาขา้พเจา้ แลว้พดูอยา่งตลก ๆ วา่ 
“หมอดูแม่ง ๆ ทงันายวา่ คงหนายเก็บล่ายขิมปักผง คนนั้นโชคดี วนัน้ีผมโชคดี ผมขอฝากโชคน้ีไวก้บั
คุณก่อน” แลว้ท่านก็ยืม่เขม็ปักผมนั้นใหข้า้พเจา้เหตุการณ์น้ีท าใหข้า้พเจา้เช่ือวา่ อาจารยสุ์ข คือผูท่ี้พระ
เจา้ประทานให้แก่ขา้พเจา้ 

วนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1929 พระเจา้โปรดใหเ้ราทั้งสองเขา้สู่พิธีสมรส ท่ีคริสตจกัรในเวยีง 
จงัหวดัล าปาง โดยมีศาสนาจารยแ์ฮนนา และภรรยาเป็นเจา้ภาพ ศาสนาจารย ์คุปเปอร์ เป็นผูท้  าพิธี 
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เม่ือแต่งงานแลว้ อาจารยสุ์ขตอ้งกลบัไปศึกษาต่อท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมอีกหน่ึงปี เม่ือ
อาจารยสุ์ข เรียนจบแลว้ เราจึงพากนัลงมากรุงเทพฯ เป็นเวลาพอดีกบัท่ีคริสตจกัรท่ีสอง ซ่ึงขณะน้ียงัอยู่
ท่ีสวนมะลิ ก าลงัขาดศิษยาภิบาล คณะธรรมกิจจึงไดเ้ชิญอาจารยสุ์ขไปเป็นศิษยาภิบาล 

ท่ีคริสตจกัรท่ีสองน้ี มิส มากาเร็ต แมคคอร์ดไดต้ั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมส าหรับผูห้ญิงข้ึน 
อาจารยสุ์ขท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร และเป็นอาจารยส์อนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ใน
โรงเรียนนั้นดว้ย อาจารยสุ์ข ตอ้งออกจากบา้นตั้งแต่ 5.30 น. เพื่อไปร่วมอธิษฐานตอนเชา้กบันกัศึกษา
พระคริสตธรรม ท่านจะรับประทานอาหารเชา้และเท่ียงกบันกัเรียน ตอนเยน็ ก็ออกเยีย่มเยยีนคริสต
สมาชิก กวา่จะกลบัถึงบา้นกดึ็กมาก 

วนัท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.1930 เราไดบุ้ตรหญิงคนแรกอาจารยต์ั้งช่ือวา่ ศรีสุดา 
ความขยนัและความมานะพยายามของอาจารยสุ์ข เป็นเหตุท าใหลู้กแทบจะไม่รู้จกัพอ่ เพราะ

พอ่ออกจากบา้นก่อนลูกต่ืน และกลบัเขา้บา้นก็เม่ือลูกหลบัแลว้ ถึงกระนั้น งานก็เกิดผลนอ้ยมากเราหา
สาเหตุไม่พบวา่ เพราะเหตุใด งานจึงไม่เจริญกา้วหนา้เท่าท่ีควร 

ค.ศ.1931 คณะเผยแพร่พระกิตติคุณมาจากประเทศพม่าไดม้าท าการฟ้ืนฟูในประเทศไทย 
อาจารยสุ์ขไดติ้ดตามคณะน้ีจากเหนือจดใต ้ และท่านก็ไดเ้รียนรู้จากพวกเขาวา่ คริสเตียนจ าเป็นตอ้งมี
จิตใจบริสุทธ์ิ ตอ้งถ่อมตวัลง ตอ้งไม่เป็นคนใจด า เห็นแก่ตวัและตอ้งมีความรักเพื่อนมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง 
เม่ืออาจารยเ์ร่ิมปฏิบติัตามขอ้เหล่าน้ี จึงเห็นผล ท าใหส้มาชิกคริสตจกัรมีความกระตือรือร้นคึกคกัยิง่ข้ึน 

วนัท่ี 25 ตุลาคม ค.ศ.1932 เราไดบุ้ตรหญิงคนท่ีสองอาจารยสุ์ขตั้งช่ือวา่ สุทธารัตน์ 
ค.ศ. 1933 คริสตจกัรท่ีสองไดย้า้ยจากสวนมะลิ ไปประชุมท่ีหอประชุมของโรงเรียนเยน็เฮส์

เมม็มอเรียล มิส แมคคอร์ด ไดย้า้ยโรงเรียนพระคริสตธรรมไปไวท่ี้ มาตาภาวสถานเป็นเหตุใหบ้า้นท่ีเคย
ใชเ้ป็นคริสตจกัร และโรงเรียนพระคริสตธรรมนั้นวา่งลง อาจารยสุ์ขและขา้พเจา้ปรึกษากนัอยูห่ลายวนั 
วา่จะท าอยา่งไรเราจึงจะอยูบ่า้นหลงัน้ีต่อไปได ้ จะไดเ้งินท่ีไหนมาเป็นค่าเช่า ในท่ีสุดอาจารยสุ์ข และ
ขา้พเจา้ไดต้ดัสินใจวา่จะใชบ้า้นหลงัน้ีเป็นโรงเรียนสอนวิชาสามญั เวลานั้นเราไม่ค่อยรู้จกัถนนหนทาง
ในกรุงเทพฯ ดี ไม่รู้วธีิการจดัตั้งโรงเรียน จึงขอร้องให้ มิส แมคคอร์ด พาเราไปกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) ซ่ึงขณะนั้นตั้งอยูท่ี่ปากคลองโอ่งอ่าง (อยูต่รงขา้มโรงไฟฟ้าวดัเลียบ) มิส แมค
คอร์ด จึงพาเราไปหาท่านเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ) คือ ท่าน
เจา้คุณธรรมศกัด์ิมนตรี อาจารยสุ์ขและขา้พเจา้เห็นวา่ ท่านเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ เราทั้งสองจึงคลาน
เขา้ไปหมอบกราบท่ีพื้น ท่านเชิญให้ มิส แมคคอร์ด นัง่ท่ีเกา้อ้ี ท่านบอกใหเ้ราทั้งสองลุกข้ึนนั้งท่ีเกา้อ้ี
ดว้ย ท่านเป็นคนมีอธัยาศยัไมตรีดีมาก เม่ือท่านไต่ถามทุกขสุ์ขเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงถามถึงธุระการงาน
ของเรา ขา้พเจา้กราบเรียนท่านวา่ โรงเรียนพระคริสตธรรมของแหม่ม แมคคอร์ด จะยา้ยไปอยูท่ี่ มาตา
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ภาวสถาน ท าใหบ้า้นหลงัใหญ่นั้นวา่ง ขา้พเจา้อยากจะใชบ้า้นหลงันั้น เป็นโรงเรียนสอนวชิาสามญั โดย 
ขา้พเจา้ขอเป็นเจา้ของ ผูจ้ดัการ และครูใหญ่ ท่านแนะน าวา่ ถา้เปล่ียนกิจการ เปล่ียนเจา้ของ ก็ตอ้ง
เปล่ียนช่ือโรงเรียนดว้ย ขา้พเจา้ไม่ไดคิ้ดไวล่้วงหนา้และไม่ทนัคิด จึงกราบเรียนท่านวา่ขอใหใ้ชช่ื้อเดิม 
แต่ขอเอาค าวา่ “สถาน” มาเติมทา้ยเป็น “โรงเรียนพระคริสตธรรมสถาน” ท่านไดส้ั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัการ
ทุกอยา่งจนเรียบร้อย ขา้พเจา้จึงไดรั้บอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนไดภ้ายในหา้วนั คือ วนัท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ.
1933 

วนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 1934 อาจารยสุ์ข ไดรั้บสถาปนาเป็นศาสนาจารย ์ และในวนัท่ี 18 
ธนัวาคม ค.ศ.1935 เราไดบุ้ตรหญิงคนท่ีสาม อาจารยสุ์ข ตั้งช่ือวา่ สุพพตา 

ปลายปี ค.ศ.1936 ทางคริสตจกัรจงัหวดัตรังไม่มีศิษยาภิบาลคณะธรรมกิจ ขึงเชิญอาจารยสุ์ขไป
เป็นศิษยาภิบาล เราอธิษฐานอยูน่านแต่ก็ยงัไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่ ขา้พเจา้ควรจะยา้ยตามอาจารยสุ์ข
ไป หรือให้อาจารยสุ์ขเดินทางไปรับงานเพียงคนเดียว เพราะในเวลานั้นโรงเรียนของขา้พเจา้ก าลงัเจริญ
ข้ึนอยา่งรวดเร็ว การท่ีขา้พเจา้เป็นห่วงโรงเรียนมากกวา่งานของพระเจา้ คงท าใหอ้าจารยสุ์ขไม่สบายใจ 
ท่านจึงถามขา้พเจา้วา่ “ระหวา่งโรงเรียนเล็ก ๆ น้ีกบัสามีและลูก เธอจะเลือกเอาอยา่งไหนแน่?” เม่ือ
อาจารยสุ์ขถามเช่นน้ีขา้พเจา้ตอ้งตอบวา่ เลือกเอาสามีและลูก 

พอดีเวลานั้น อาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร และคุณครูมว้นมีความจ าเป็นตอ้งยา้ยออกจากบา้นหนา้
สนามกีฬา (สนามศุภชลาศยั) เพราะทางการจะเอาท่ีดินสร้างโรงเรียนช่างกล ขา้พเจา้จึงตดัสินใจโอนกิจ
โรงเรียนพระคริสตธรรมสถาน ใหคุ้ณครูมว้น กิตติสารแลว้ยา้ยตามอาจารยสุ์ขไปยงัเมืองตรัง ในวนัท่ี 
23 เมษายน ค.ศ.1937 เป็นเวลาครบ 7 ปี ท่ีเราอยูก่รุงเทพฯ 

เม่ือเรายา้ยไปจงัหวดัตรัง พระเจา้ทรงเตรียมงานไวใ้หข้า้พเจา้ดว้ย ขณะนั้นครูใหญ่โรงเรียน 
ซนัวาฮกเกา ลาออก ยงัหาครูใหญ่แทนไม่ได ้ขา้พเจา้จึงสมคัรเขา้เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนนั้น 

ท่ีจงัหวดัตรัง ไม่มีบา้นให้เราอยู ่ บา้นมิชชัน่ไม่วา่ง คณะธรรมกิจ จึงไปเช่าตึกแถวท่ีสร้างยงัไม่
เสร็จใหเ้ราอยู ่ ตึกน้ีอยูห่่างจากคริสตจกัรมาก การไปมาก็แสนล าบาก ดีหน่อยท่ีอาจารยสุ์ขและขา้พเจา้ข่ี
จกัรยานสองลอ้ได ้จึงพอสู้ไหว เราอยูตึ่กแถวนั้นส่ีเดือนจึงยา้ยเขา้ไปอยูบ่า้นพกัมิชชัน่ 

เม่ืออาจารยสุ์ข ไดรั้บต าแหน่ง ศิษยาภิบาลคริสตจกัรตรังท่านยงัคงท างานหนกัเหมือนเดิม ท่าน
อาสาไปสอนพระคมัภีร์ และน าประชุมท่ีโรงเรียนอนุกลูสตรี ตอนบ่ายก็ออกเยีย่มเยยีนคริสตสมาชิก ไป
อธิษฐานกบัเขา ชวนเขามาโบสถ ์เม่ือท าเช่นนั้นหลายเดือน งานก็ไม่ดีข้ึน คริสตชนสมาชิกมาโบสถสิ์บ
กวา่คนเหมือนเดิมนาน ๆ เขา้ อาจารยสุ์ขชกัทอ้ใจ ถึงกบัอธิษฐานดงั ๆ ในโบสถว์า่ “ขา้แต่พระเจา้ผู ้
สูงสุด พระองคท์รงส่งขา้พระองคใ์หม้าเป็นศิษยาภิบาลท่ีคริสตจกัรตรังน้ี แต่พระองคท์รงโปรดใหข้า้
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พระองคม์าเทศนาใหม้า้นัง่ฟัง ขา้พระองคท์นไม่ไหวแลว้ ถา้ขา้พระองคไ์ม่เหมาะสมท่ีจะอยูเ่มืองตรัง 
ขอพระองคส่์งขา้พระองคไ์ปอยูท่ี่อ่ืนเถิดพระเจา้ขา้” 

เดือนธนัวาคม ค.ศ. 1938 พระเจา้ทรงส่ง ดร.จอห์น ซงมาท าการฟ้ืนฟูในประเทศไทย อาจารย์
สุข ไดรั้บเชิญไปเป็นล่ามตั้งแต่เหนือไปถึงใตสุ้ด จึงเห็นวธีิการของ ดร.ซง คือ ท างานดา้นอ่ืนนอ้ย 
อธิษฐานมาก ๆ อ่านพระคมัภีร์มาก ๆ เช่ือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ เช่ือในการน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เม่ือ ดร. ซงกลบัไปแลว้ อาจารยสุ์ขจึงเปล่ียนวธีิการท างานใหม่ คือไม่ไปไหน ไม่ไปหาใคร อยูบ่า้น 
อธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ อดอาหารม้ือเยน็เวลา 19.00 น. ไปโบสถ ์ผดิประตูโบสถ ์ คุกเข่าอธิษฐานอ่าน
พระคมัภีร์ตลอดคืน รุ่งเชา้จึงกลบับา้น อาบน ้า รับประทานอาหารแลว้พกั ไดถื้อปฏิบติัเช่นน้ีเป็นเวลา
หกเดือน พระเจา้ทรงส าแดงฤทธ์ิเดชของพระองค ์ พระองคท์รงน าคริสตชนสมาชิกท่ีหลงหายค่อย ๆ 
ทยอยกนัเขา้โบสถท่ี์ละคนสองคน เป็นอยูเ่ช่นน้ีประมาณแปดเดือน ก็มีส่ิงอศัจรรยเ์กิดข้ึน คือมีผูใ้หญ่ 
และเด็ก มาขอรับบพัติศมาถึงส่ีสิบเจด็คน 

คณะสตรีคริสเตียนมาหาขา้พเจา้ ขอให้ออกแบบเส้ือท่ีจะใหค้นท่ีรับศีลบพัติศมาใส่ ขา้พเจา้ก็
ลองตดัเยบ็เป็นตวัอยา่งหน่ึงตวัเอาไปใหค้ณะสตรีดู เขาก็เห็นชอบดว้ย จึงระดมกนัตดัเยบ็ใหเ้สร็จทนัใช้
ในวนัส าคญันั้น คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้เห็นคนรับศีลบพัติศมาในวนัอาทิตยว์นัเดียวถึงส่ีสิบเจด็คน 
อาทิตยต่์อมาก็มีคนมาขอรับศีลบพัติศมา อาทิตยล์ะ หกคนบา้ง เจด็คนบา้ง จนสมาชิกลน้โบสถ ์พวกคริ
สตสมาชิกจึงคิดหาเงินถวายเพื่องานของคริสตจกัรโดยท าไร่นาของพระเจา้ จนมีเงินสร้างศาลาหลงั
โบสถเ์ป็นท่ีประชุมเพื่อใหมี้ท่ีนัง่ฟังเทศน์ไดอ้ยา่งสบาย 

พระเจา้ทรงส าแดงความมหศัจรรยป์ระการหน่ึง ท่ีขา้พเจา้ไม่เคยลืม คือ นกัเรียนของโรงเรียน
สตรีอนุกลู หลายคน กลบัใจใหม่ 

มีความเช่ือในพระเจา้อยา่งจริงจงั ไดม้าขอรับศีลบพัติศมาอาจารยสุ์ขได ้แนะน าให้เด็กเหล่านั้น
ไปขออนุญาตจากผูป้กครองก่อน เด็ก ๆ ก็ปฏิบติัตาม แต่ผูป้กครองไม่ยอม ซ ้ ายงัขู่เด็ก ๆ วา่ ถา้เป็นคริส
เตียน จะถูกตดัขาดจากการเป็นลูก ไม่ใหเ้รียนต่อ เด็กเหล่านั้นยงัออ้นวอนขออนุญาตเป็นคริสเตียนให้
ได ้ เม่ือหา้มปรามแต่โดยดีเด็กก็ยงัไม่ฟัง พอ่แม่ชกัโมโห วนัเสาร์ วนัอาทิตยห์า้มออกนอกบา้น เด็กบาง
คนเคยแอบไปโบสถ ์ เม่ือหา้มกนัดว้ยวาจาไม่ฟัง จึงจบัเฆ่ียน ล่ามโซ่ และขงัหอ้ง จนเด็กเหล่านั้นมารับ
ศีลบพัติศมาในวนัอาทิตยพ์ร้อมกบัคนอ่ืน ๆ ไม่ได ้ เวลาเขาไปโรงเรียนจึงมาขอรับศีลบพัติศมา แต่
อาจารยสุ์ขบอกกบัเด็กเหล่านั้นวา่ “การท่ีพวกหนูด้ือกบัคุณพอ่คุณแม่นั้น ไม่เป็นการสมควรนะ” 

พวกเขาตอบอาจารยสุ์ขวา่ “คุณพอ่ คุณแม่ เฆ่ียนตี ล่ามโซ่ ขงัหอ้งพวกเขาก็ยงัเจบ็ปวดนอ้ยกวา่ 
ท่ีพระเยซูถูกโบยตี ถูกดูหม่ินเหยยีดหยาม ถูกสวมมงกุฎหนาม และถูกตรึงไวบ้นไมก้างเขน ถูกหอก
แทงท่ีสีขา้ง พระโลหิตไดห้ลัง่ไหลเพื่อไถ่บาปของพวกเขา” อาจารยสุ์ขเห็นวา่เด็กเหล่านั้นมีความ
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เช่ือมัน่คง จึงไดท้  าพิธีศีลบพัติศมาใหแ้ก่เด็กเหล่านั้นในเชา้วนัองัคาร ในจ านวนเด็กเหล่านั้นผูท่ี้ขา้พเจา้
นึกช่ือออก คือ 

1. คุณพรรณพมิพ์ มังกรพนัธ์ุ ผูซ่ึ้งถูกเฆ่ียนหลายคร้ัง จนเน้ือตวัลายไปหมด คุณแม่เฆ่ียนพลาง
ร้องไหพ้ลาง เพื่อจะใหคุ้ณพรรณพิมพ ์เลิกเป็นคริสเตียน แต่คุณพรรณพิมพย์อมทนให้คุณแม่เฆ่ียน เธอ
ไม่ไดร้้องไห้ เป็นเหตุใหคุ้ณแม่ตกใจมาก ถึงกบัอุทานออกมาวา่ “ดูซิ เฆ่ียนเสียแทบตาย ยงัยนืเฉย ไม่
ร้องไห้เลย น่ีพระเยซูคงเขา้สิงเป็นแน่ จึงไม่รู้สึกเจบ็ปวด” มิหน าซ ้ า คุณแม่ไดป้ระณามคุณพรรณพิมพ์
ต่าง ๆ นานา ใหญ้าติพี่นอ้งฟัง และไดเ้รียกเอาเคร่ืองทองหยองท่ีเธอมีคืนหมด หลงัจากนั้น ก็แสดง
อาการมึนชาต่อคุณพรรณพิมพ ์ถึงกระนั้นก็ตาม คุณพรรณพิมพมิ์ไดป้ฏิเสธพระเยซูคริสต ์

เม่ือ ค.ศ. 1946 สงครามโลกคร้ังท่ีสองสงบ ขณะนั้นคุณพรรณพิมพท์ างานอยูท่ี่ส านกังาน
เทศบาลเมืองตรัง อาจารยสุ์ขไดรั้บเชิญไปด าเนินงานโรงเรียนศึกษากุมารี ท่ีนครศรีธรรมราช อาจารย์
ตอ้งการครูคริสเตียนเป็นอยา่งมาก จึงตระเวนชกัชวนบรรดาลูกศิษยใ์หไ้ปร่วมงาน บงัเอิญมาพบคุณ
พรรณพิมพ ์ และไดช้วนไปเป็นครูท่ีนัน่ เม่ือเธอเป็นครูโรงเรียนศึกษากุมารี ไดใ้ชเ้วลาในวนัอาทิตย์
สอนรวศึีกษาแก่เด็ก ๆ ออกเยีย่มเยยีนคริสตสมาชิกในตอนเยน็วนัอาทิตย ์ร่วมทีมประกาศข่าวประเสริฐ
ในถ่ินทุรกนัดาร เช่นท่ี ต. ก่ิงลานสกา ถึงแมต้อ้งประสบความล าบากในระยะแรก และคุณแม่ของเธอ
เสียชีวติ เธอไม่ไดไ้ปคริสตจกัร เน่ืองจากความเขา้ใจผดิของผูป้กครองท่ีมีต่อเธอ แต่เม่ือคุณพรรณพิมพ์
ไดเ้ป็นครูท่ีโรงเรียน มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจา้มากข้ึน ไดท้  างานของพระองค ์ ชีวติของเธอ
เร่ิมฉายแสงใหเ้ห็นสันติสุขภายในจิตใจ 

คุณพรรณพิมพ ์เป็นคนสวย พดูจาอ่อนหวาน มารยาทเรียบร้อย ใครเห็นใครก็ชอบ มีขา้ราชการ
และพอ่คา้ท่ีไม่เป็นคริสเตียนหลายคนส่งคนมาทาบทาม แต่เธอไม่ตกลงดว้ย เพราะเธอตั้งปณิธานไวว้า่ 
หากจะแต่งงาน จะตอ้งแต่งงานกบัผูท่ี้มีพระเจา้องคเ์ดียวกนั และขอใหเ้ป็นศาสนาจารย ์ ทั้งน้ีเพราะคุณ
พรรณพิมพถื์อเอาอาจารยสุ์ขเป็นแบบอยา่ง ในท่ีสุดเธอก็ไดแ้ต่งงานกบัศาสนาจารยท์องสุก มงักรพนัธ์ุ 
ครอบครัวน้ีเป็นครอบครัวท่ีน่ารัก มีลูกท่ีน่ารักเรียนดี อยูใ่นโอวาทของผูป้กครอง ทุกคืน พอ่ – แม่ – ลูก 
ร่วมใจกนัอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั เป็นพยานเพื่อพระเจา้จนทุกวนัน้ี 

2. คุณวภิา เกยีรติแสงศิลป์ ครอบครัวของเธอก็เป็นครอบครัวท่ีมีความสุข เธอมีบุตรชายหญิง
หลายคน บุตรสาวหวัปี สวย น่ารัก เรียนเก่ง จบเศรษฐศาสตร์มาจากสหรัฐ 

ตอนท่ียงัสาวอยูน่ั้น มีขา้ราชการและลูกเศรษฐีหลายคนส่งคนมาทาบทามสู่ขอ แต่ถูกปฏิเสธ 
ในท่ีสุด เธอไดแ้ต่งงานกบัคุณบูรพา จนัทร์ผอ่ง ซ่ึงเป็นบุตรของ คุณอุทยั จนัทร์ผอ่ง ผูซ่ึ้งเป็นคริสเตียน
ท่ีเคร่งครัด เวลาน้ีคุณบูรพา จนัทร์ผอ่ง ไดพ้าภรรยาไปเปิดร้านขายเพชรพลอย ท่ีสหรัฐอเมริกา 
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ตอนท่ีคุณวภิาเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ คุณแม่ของเธอโกรธมากถึงกบัตดัเป็นตดัตายทีเดียว 
บางคร้ังท่านตามไปดึงตวัออกมาจากโบสถแ์ละเฆ่ียนต่อหนา้พวกคริสเตียน 

ต่อมาภายหลงั ท่านกลบัเห็นวา่ คุณวภิา เป็นลูกท่ีดีของท่าน ท่านมองเห็นความซ่ือสัตย ์ความดี 
ความรัก ความโอบออ้มอารี และความกตญัญูของเธอ ก่อนท่ีอาจารยสุ์ขจะถึงแก่กรรมสักหา้ปี อาจารย์
สุขและขา้พเจา้ไดไ้ปจงัหวดัตรัง อาจารยสุ์ขไปเทศนาท่ีคริสตจกัรกนัตงั คุณแม่ของคุณวภิาไดต้ามไป
ฟังเทศน์และอธิษฐานกบัพวกเราท่ีนัน่ เวลาท่ีท่านมานอนป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อาจารยสุ์ข
และขา้พเจา้ไปเยีย่มท่าน ท่านยนิดีใหอ้าจารยสุ์ขอธิษฐานวางมือใหท้่าน น่าเสียดายท่ีท่านยงัไม่ทนัไดรั้บ
ศีลบพัติศมา อาจารยสุ์ขก็ด่วนจากไปเสียก่อน ตวัท่านเองก็จากพวกเราไปในเวลาไล่ ๆ กบัอาจารยสุ์ข
นัน่เอง 

3. คุณชุมแสง นิตยภูมิ เม่ือคุณชุมแสงเช่ือเป็นคริสเตียนนั้นคุณพอ่ของเธอโกรธมาก ท่านเรียก
ตวัคุณชุมแสงกลบับา้นด่วน ไม่ใหเ้รียนต่อ ไม่ใหไ้ปไหน ไม่ใหติ้ดต่อกบัใคร ใหท้  างานบา้น ท่านเอา
พระคริสตธรรมคมัภีร์ และหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ ของคุณชุมแสงไปเผาทิ้งหมด 

วนัหน่ึงอาจารยสุ์ขคิดถึงคุณชุมแสงมาก จึงชวนผูจ้ดัการโรงเรียนสตรีอนุกลู ครูใหญ่ และ
ผูป้กครองของคริสตจกัรคนหน่ึง ไปเยีย่มคุณชุมแสง ท่ีชุมพร เม่ือไปถึงใหม่ ๆ คุณพ่อของเธอก็ทกัทาย
ปราศรัยดี พอแนะน าตวัมาถึงอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย เท่านั้น ท่านฉุกกึกข้ึนมาทนัที เหมือนกบัวา่ฟ้าผา่
หนา้แลง้ ท่านช้ีหนา้อาจารยสุ์ขและด่าวา่ “ไอสุ้ข แกน่ีเองท่ีเป็นคนชกัชวนลูกของขา้ใหห้ลงผดิ ไป
เขา้รีตกบัแก แกออกไปจากบา้นของขา้เด๋ียวน้ีนะ” ท่านควา้ไมต้ะพดไล่ตีพวกผูห้ญิงวิง่หนีก่อน อาจารย์
สุขจึงวิง่ตาม พอพน้อนัตรายจากไมต้ะพดแลว้ทั้งส่ีคนก็คุกเข่าลงอธิษฐานเพื่อคุณพอ่ของคุณชุมแสง 

ในบั้นปลายชีวติของท่าน ท่านกลบัเห็นวา่ คุณชุมแสงเป็นลูกท่ีดีของท่าน ท่านมองเห็นความ
รัก ความเมตตากรุณา ความโอบออ้มอารี ความดีขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ จากตวัของคุณชุมแสง ไม่ใช่
แต่คุณพอ่เท่านั้น สามีของคุณชุมแสงเอง ก็มองเห็นความรักและฤทธ์ิเดชของพระเยซูคริสตด์ว้ย ขณะท่ี
อาจารยสุ์ขนอนป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลศิริราช สามีของคุณชุมแสง มีโอกาสไดไ้ปดูงานเล้ียงไก่ท่ี
สหรัฐอเมริกา ก่อนออกเดินทาง ท่านไดไ้ปเยีย่มอาจารยสุ์ขขอใหอ้าจารยสุ์ขอธิษฐานวางมือให้ 

คุณชุมแสงไดถ้วายบุตรชายหวัปีแด่พระเจา้ตั้งแต่เล็ก ๆ เม่ือบุตรชายเรียนจบวชิาสามญัแลว้ เธอ
ไดส่้งไปศึกษาศาสนศาสตร์ ท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ขา้พเจา้หวงัวา่
เม่ือเขากลบัมาเขาคงจะไดเ้ป็นนกัเทศน์แทนคุณตาสุขของเขาคนหน่ึง 

คุณชุมแสงไดแ้ต่งกลอนไวบ้ทหน่ึง เพื่อไวอ้าลยัแด่อาจารยสุ์ข ดงัน้ี 

แด่..... พ่อผู้จากไป 
โอ.้...สวรรคช์ั้นไหนในแดนสรวง 
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มารีบทวงชีวติปลิดพ่อขา้ฯ 
เร็วเกินไปในระยะนะเวลา! 
ท่ีพอ่ขา้ฯ ส้ินชีวติสิทธิชน 

ฟ้าฟาดเปร้ียวเสียงสะทอ้นร้าวรานจิต 
คิด! หรือคิด? วา่ชีวติจะสับสน 
คนควรอยู ่.....คนควรไป ....ใครควรยล? 
น่าฉงน ถา้ฉงน สนเท่ห์พอ 
วญิญาณจิตท่ีพระคริสตเ์ป็นห่วงลน้ 
ถา้ทุกคนร่วมงานการทูลขอ 
นกัเทศน์ดีมีวิญญาณยอ่มมีพอ 
จะมารอวา่คณะ ....สังกดัใด? 
อาจารยสุ์ขท างานร่วมชีวิต 
มิเคยคิดวา่พรรคหรือพวกไหน 
ถือพระค าสูงเป็นหลกัชยั 
ถือความรักเป็นใหญ่ในศรัทธา 
เป็นนกัเทศน์จน ๆ เพียงคนหน่ึง 
มรดกลึกซ้ึงถา้มองหา 
มีใครบา้ง? รับไวใ้นวญิญาณ์... 
ขดุข้ึนมาอยา่ฝังไวใ้นดิน 
ขอดินนั้นใหก้ลบเพียงแต่ร่าง 
หยาดน ้าคา้งพร่างพรมสมถวลิ 
สุดสะอ้ืน...แสนสะอ้ืนฝืนมองดิน 
ชีพท่านส้ินแต่งานคงอยูคู่่ประชา 
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มรสุมชีวติ 

คืนวนัหน่ึง ใน ค.ศ. 1939 อาจารยสุ์ขกลบัจากโบสถ ์บอกขา้พเจา้วา่ อยา่เพิ่งเขา้นอนนะ มีเร่ือง
จะปรึกษา ขา้พเจา้จึงนัง่อ่านหนงัสือคอย ท่านบอกขา้พเจา้วา่ “ในเมืองตรังน้ี ไม่มีคนหนุ่มช่วยงาน
คริสตจกัร คงเป็นเพราะเราไม่มีโอกาสใกลชิ้ดเขา ไม่ไดอ้บรมเขาทางดา้นศาสนา เรามีแต่โรงเรียนคริส
เตียนส าหรับผูห้ญิง (โรงเรียนสตรีอนุกูล ซ่ึงเป็นศาสนสมบติัของมิชชัน่คณะเพรสไบทีเรียน) เราไม่มี
โรงเรียนคริสเตียนชาย เราจ าเป็นตอ้งมีโรงเรียนส าหรับเด็กผูช้ายสักแห่งหน่ึง ปัญหาอยูท่ี่วา่ เราจะตั้งท่ี
ไหน? และอยา่งไร?” 

ขา้พเจา้จึงแนะน าอาจารยสุ์ขวา่ “บริเวณบา้นพกัมิชชัน่ท่ีเขาใหเ้ราอยูน้ี่ ก็มีเน้ือท่ีหลายไร่ ถา้
ดดัแปลงบา้นท่ีเราอยูน้ี่ใหเ้ป็นหอ้งเรียน ก็จะไดห้ลายห้อง ลองติดต่อขออนุญาตจากมิชชัน่ดู ถา้มิชชัน่
เห็นชอบดว้ย ก็ตั้งโรงเรียนได ้ไม่ตอ้งลงทุนมาก” อาจารยสุ์ขเห็นดว้ย จึงเร่ิมติดต่อกบัมิชชัน่ เม่ือไดรั้บ
อนุญาต อาจารยสุ์ขจึงขอจดัตั้งโรงเรียนชาย สอนวชิาสามญัชั้นมธัยมปีท่ี 1 ถึงมธัยมปีท่ี 6 (ประถม 5 ถึง 
ม.ศ.3) ตั้งช่ือวา่ โรงเรียนยวุราษฏร์วทิยาอาจารยสุ์ขเป็นเจา้ของแทนคริสตจกัรและเป็นผูจ้ดัการดว้ย ได้
เชิญครูขจร ตกแต่ง ซ่ึงขณะนั้นเป็นครูท่ีโรงเรียนอเมริกนัมิชชัน่ฝ่ายชาย มาเป็นครูใหญ่ ตอนเปิดใหม่ ๆ 
มีนกัเรียน 11 คน ครู 4 คน โรงเรียนน้ีเจริญข้ึนอยา่งชา้ ๆ เพราะผูป้กครองของเด็กไม่กลา้ใหลู้กหลานมา
เรียนกบัอาจารยสุ์ข กลวัอาจารยสุ์ขจะสอนลูกหลานของตนใหเ้ป็นคริสเตียน เวลานั้น พระวญิญาณทรง
ท างานในจิตใจของคนในละแวกนั้นใหต่ื้นตวักลวัพระนามของพระเยซู แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งผจญกบั
การถูกข่มเหงดว้ย ถึงแมว้า่จะถูกข่มเหงอยา่งไรอาจารยสุ์ขและครูขจรก็ไม่ยอ่ทอ้ อาจารยสุ์ขสอน
ภาษาองักฤษ ซอ้มฟุตบอล บาสเก็ตบอล ส่งเขา้แข่งกบันกัเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ ครูขจรกวดวชิาค านวณ 
และวทิยาศาสตร์ จนเด็กเก่ง โรงเรียนชกัมีช่ือเสียงข้ึน ผูป้กครองเร่ิมใหค้วามไวว้างใจ เด็กนกัเรียน
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนมีจ านวนเกินท่ีทางการก าหนดให้ 

วนัท่ี 8 ธนัวาคม ค.ศ. 1941 เกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองญ่ีปุ่นยกพลข้ึนบก ตามแนวฝ่ังตะวนัตก
ของอ่าวไทย คือท่ีสงขลาและนครศรีธรรมราช ฯลฯ และยกพลมายดึอ่าวกนัตงั ยดึบา้นพกัหมอบรัดเล่ย ์
เป็นกองอ านวยการ กกับริเวณคุณหมอบรัดเล่ยแ์ละฝร่ังเหมืองดีบุกร่อนพิบูลย ์2 -3 คน ใหอ้ยูแ่ต่บริวเณ
โรงพยาบาลคริสเตียนตรัง รัฐบาลยดึทรัพยสิ์นของคนต่างดา้วทั้งหมด ทั้งน้ีรวมถึงสมบติัของมิชชัน่ดว้ย 
คริสเตียนไทยจ านวนมากไดล้ะทิ้งพระเจา้เน่ืองจากความกลวัตาย อาจารยสุ์ขถูกบีบบงัคบัไหล้ะทิ้งพระ
พระเยซู และถูกขู่วา่ถา้อาจารยไ์ม่เปล่ียนศาสนาจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนยวุราษฎร์วทิยา แต่อาจารยสุ์ข
ไม่ยอมท าตาม มิหน าซ ้ าอาจารยก์ลบัเป็นพยานเร่ืองข่าวประเสริฐ แก่ผูท่ี้ยงัไม่เช่ือพระคริสตเ์ป็นเหตุให้
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ผูใ้หญ่บางคนโกรธมาก ถึงกบัติเตียนอาจารยสุ์ขต่าง ๆ นานา ถึงกระนั้นอาจารยสุ์ขยงัยนืหยดัอยูฝ่่าย
พระเจา้ 

ขา้พเจา้รู้วา่คราวน้ีอาจารยสุ์ขโดนมรสุมหนกัมาก เพราะโดนบีบคั้นทางความเช่ือยงัไม่พอ ยงัมี
เร่ืองร้ายแรงภายนอกสอดแทรกเขา้มาอีก คือ มีคริสเตียนครอบครัวหน่ึง มีสามคนพ่อลูก เขามีร้านคา้
ใหญ่โตขายของสารพดั ตั้งอยูท่ี่ตลาดคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ครอบครัวน้ีมีความศรัทธาในองคพ์ระ
เยซูคริสตเ์จา้มาก ใครก็ตามท่ีเขา้ไปในร้านของเขา เขาตอ้งหาโอกาสเล่าเร่ืองพระเยซูให้ฟัง และชกัชวน
ใหเ้ป็นคริสเตียนเสมอ จนชาวบา้นหมัน่ใส้และเกลียดข้ีหนา้ไปตาม ๆ กนั อยา่งไรก็ตาม แมช้าวบา้นจะ
เกลียดพอ่คา้เจา้น้ีเพียงใด พวกเขาก็ตอ้งเขา้ไปในร้านน้ี เพื่อซ้ือขา้วสารน ้าตาล น ้ามนัก๊าด และของอ่ืน ๆ 
อยู ่

พอญ่ีปุ่นยกพลข้ึนประเทศไทย มีคนหน่ึงพดูกบัพ่อคา้จีนคนน้ีวา่ เวลาน้ีพระเยซูเจง๊แลว้ พอ่คา้
จีนก็ไม่ยอมลดละเถียงชายคนนั้นวา่ ไม่มีใครชนะพระเยซูหรอก เวลาน้ีญ่ีปุ่นเขา้มายดึครองอีกหน่อย
ฝร่ังก็จะเขา้มาไล่ญ่ีปุ่น เวลาฝร่ังเขา้มา อัว๊จะฆ่าหมู เป็ด ไก่ เล้ียงใหญ่ อัว๊จะเชิญล้ือมากินเล้ียงดว้ย ชาย
คนนั้นโกรธมากจึงหาเหตุไปบอกต ารวจใหม้าจบัสามพอ่ลูกน้ีไปขงัไวท่ี้เรือนจ ากระบ่ี 

นายม่ิงอู๋ ซ่ึงเป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัวน้ี เคยติดต่อกบัอาจารยสุ์ขอยูเ่สมอ เม่ือถูกจบัไป
ขงัในเรือนจ า จึงไดเ้ขียนไปรษณียบตัรถึงอาจารยสุ์ข บอกวา่ “เต่ีย – พี่ชาย และผม ถูกจบัมาขงัไวท่ี้
เรือนจ ากระบ่ี ล าบากมาก ขอใหอ้าจารยสุ์ขอธิฐานเผื่อดว้ยอีกอยา่งหน่ึงของท่ีผมขอใหอ้าจารยซ้ื์อให้ 
คือตะเกียงเจา้พายนุั้นไม่ตอ้งซ้ือแลว้ เพราะเขาสั่งใหพ้รางไฟ ขอใหอ้าจารยซ้ื์อยาแกป้วดหวัและยาธาตุ
น ้าแดงส่งไปใหด้ว้ย” 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดอ่้านพบขอ้ความเช่นน้ี ก็เขา้ใจวา่เป็นโคต้ลบัจึงเอาหมายไปคน้ท่ีบา้นของสาม
พอ่ลูกน้ี พบสมุดเล่มเล็ก ๆ ซ่ึงจดเพลงต่าง ๆ ไว ้มีเพลงบทหน่ึงท่ีต ารวจสงสัย ช่ือ “สู้ศึกสงคราม” เน้ือ
เพลงมีดงัน้ี 

“รุดหนา้ไปสู้ศึกสงคราม 
พระเยซูทรงน า ตามไป ๆ  
ไม่ถอยหลงั จงตั้งหนา้สู้ 
เอาชนะศตัรูจนถึงนาทีสุดทา้ย” 
หลงัจากคน้บา้นพอ่คา้จีนแลว้ ก็ตามมาคน้บา้นอาจารยสุ์ขจบัอาจารยสุ์ขไปขงัไว ้ ท่ีสถานี

ต ารวจจงัหวดัตรัง หกวนั เม่ือไต่สวนแลว้ เห็นวา่คดีเกิดท่ีจงัหวดักระบ่ี เขาจึงส่งอาจารยสุ์ขไปกระบ่ี 
ขา้พเจา้ไม่กลา้ใหอ้าจารยสุ์ขไปกบัต ารวจตามล าพงั กลวัเขาจะกล่าวหาวา่ ผูต้อ้งหาพยายาม

หลบหนี หรือพรรคพวกแยง่ผูต้อ้งหา ขา้พเจา้จึงลางานไปกบัอาจารยสุ์ข เขาใส่กุญแจมืออาจารยสุ์ขทั้ง
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สองขา้งล่ามติดกบัมือต ารวจ เวลาท่านกระหายน ้า ขา้พเจา้ก็ตอ้งป้อนให้ เวลารับประทานอาหาร 
ขา้พเจา้ตอ้งขอร้องให้ต ารวจท่ีคุมไปนั้น ไขกุญแจมือให้ขา้งหน่ึง เพื่อจะไดต้กัขา้วใส่ปาก การเดินทาง
ไปกระบ่ีเวลานั้นล าบากมาก รถยนตไ์ปไดแ้ค่คลองท่อม จากคลองท่อมไป ขา้พเจา้ตอ้งวา่จา้งรถสามลอ้
สองคนั คนัหน่ึงใหต้ ารวจนัง่ไปกบัอาจารยสุ์ข อีกคนัหน่ึงต ารวจนัง่ไปกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอร้องคนขบั
สามลอ้ทั้งสองคนัใหอ้ยูใ่กล ้ ๆ กนั  อยา่ใหค้ลาดสายตาพอไปถึงหว้ยลึก สามลอ้กไ็ปต่อไปอีกไม่ได ้
ขา้พเจา้ตอ้งจา้งเรือใหไ้ปส่งท่ีจงัหวดักระบ่ีดว้ยราคาสูงล่ิว ขณะท่ีอยูใ่นเรือ ขา้พเจา้ขอร้องใหต้ ารวจไข
กุญแจมือ ใหอ้าจารยสุ์ขขา้งหน่ึง เพื่อจะไดน้อนสบายหน่อย ขา้พเจา้บอกต ารวจวา่ “อาจารยสุ์ข จะไม่
คิดหนีเม่ือขา้พเจา้อยูด่ว้ย เพราะอาจารยสุ์ข รักและเป็นห่วงขา้พเจา้มาก” ต ารวจจึงไขกุญแจมือใหข้า้ง
หน่ึง เม่ือถึงกระบ่ีเป็นเวลาดึกมากขา้พเจา้เอาผา้ปูไวห้นา้หอ้งขงัและนอนเฝ้าอยูต่รงนั้น 

วนัรุ่งข้ึน เม่ือเขามอบหมายผูต้อ้งหาเรียบร้อยแลว้ ขา้พเจา้จึงไปบา้นผูบ้งัคบักองต ารวจกระบ่ี
ขอความอารักขา ขออนุญาตใหผู้ต้อ้งหาอาบน ้า ซ่ึงตอ้งซ้ือน ้าจากภารโรง และอาหารจากภรรยาต ารวจ
ใหรั้บประทาน และเรียนถามถึงโรงแรมท่ีปลอดภยั ผูก้องคนน้ีเป็นคนดีมาก ท่านใหสิ้บต ารวจโทคน
หน่ึง พาขา้พเจา้ไปพกัในโรงแรมท่ีปลอดภยั ท่านสั่งขา้พเจา้วา่ระหวา่งหกโมงเยน็จนถึงโมงเชา้ไม่ให้
ออกจากห้องพกั ท่านสั่งเจา้ของโรงแรมใหดู้แลขา้พเจา้ใหป้ลอดภยัดว้ย เจา้ของโรงแรมก็แสนดี พอตก
กลางคืน ก็ลากเอาเตียงผา้ใบไปกางมุง้นอนท่ีหนา้ประตูหอ้งพกัของขา้พเจา้ อาจารยสุ์ขถูกฝากขงัไวท่ี้
สถานีต ารวจกระบ่ี สามวนั ก็ยา้ยไปฝากขงัไวท่ี้เรือนจ ากระบ่ี เรือนจ าน้ีสร้างเสร็จเพียงโรงนอนใหญ่
ของนกัโทษ โรงอาหาร โรงครัวเท่านั้น เขาแยกอาจารยสุ์ขไปขงัเด่ียวท่ีโรงไมส้ร้างใหม่ มีแต่หลงัคา ยงั
ไม่มีฝา พื้นก็เกล่ียอิฐหกัไวย้งัไม่ไดเ้ทปูน เขาล่ามโซ่ไวก้บัเสากลางโรงไมน้ั้น ลองหลบัตาวาดภาพดูวา่ 
ท่านจะนอนจะนัง่อยา่งไร มีนกัโทษคนหน่ึงสงสารอาจารยสุ์ข อุตส่าห์หาไมก้ระดานส่ีแผน่มาปูให้ 
ขา้พเจา้น าอาหารไปส่งให้อาจารยสุ์ข ไดข้ออนุญาตพศัดีเขา้ไปคุยและรับประทานอาหารเชา้ และเท่ียง
กบัอาจารยสุ์ข เขาก็อนุญาต เม่ือรับประทารอาหารเท่ียงเสร็จ ขา้พเจา้ตอ้งรีบออกมา ซ้ือมุง้ หมอน เส่ือ 
และอาหารม้ือเยน็ให้อาจารย ์ ซ้ือน ้าจากนกัโทษให้อาบ เอาเส้ือผา้ออกมาซกัตาก ตอ้งท าทุกอยา่งให้
เสร็จก่อนหกโมงเยน็ เพื่อจะไดเ้ขา้หอ้งพกัตามท่ีท่านผูบ้งัคบักองสั่ง 

ขา้พเจา้ตอ้งลางานถึงยีสิ่บวนั เพื่ออยูรั่บใชใ้กลชิ้ด และปลอบใจอาจารยสุ์ข ในยามทุกขเ์ช่นน้ี 
คริสเตียนเมืองตรังไม่มีใครกลา้ไปเยีย่มอาจารยสุ์ข มีแต่นายซูต๋า คริสเตียนหว้ยยอดเพียงคนเดียวเท่านั้น
ท่ีไปเยีย่ม 

เวลานั้นลูกทั้งสามของเรายงัเล็กมาก ขา้พเจา้ทิ้งลูกไวก้บัคุณแมน้ นอ้งชายของอาจารยสุ์ขกบั
คนใช ้ทิ้งไวห้ลายวนัเขา้ ก็เป็นห่วง จ าใจตอ้งละอาจารยสุ์ขไวท่ี้เรือนจ ากระบ่ี กลบัไปดูลูกท่ีตรังตั้งใจวา่
เม่ือจดัแจงทางบา้นและงานเรียบร้อยแลว้ ก็จะกลบัมากระบ่ีอีก ขา้พเจา้อยูบ่า้นไดเ้จด็วนั พอวนัท่ีแปด 
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ขา้พเจา้ลงจากบา้นจะไปท างาน เห็นอาจารยสุ์ขเอาผา้ขาวมา้มดัเส่ือ มุง้ หมอน ผา้ห่ม สะพาย เดินเขา้
บา้นมา ขา้พเจา้ดีใจจนร้องเรียกเสียงหลง รีบวิง่ไปรับ ลูก ๆ ไดย้นิเสียงร้องดงั ๆ ของขา้พเจา้ก็พากนัวิง่
มาดู พอเห็นพ่อกลบัมา ก็รีบวิง่เขา้ไปกอด พอ่ดีใจ พดูไม่ออก ทรุดลงกอดลูกไวน้ ้าตาไหลพราก วนันั้น 
ขา้พเจา้ขอลาหยดุงานหน่ึงวนั เพื่อจะไดป้รนนิบติัรับใชท้่านอยา่งใกลชิ้ดสักวนัหน่ึง 

อาจารยสุ์ขเล่าใหข้า้พเจา้ฟังวา่ เม่ือขา้พเจา้กลบัมาตรังแลว้ท่านรับประทานอาหารไม่ค่อยได ้
แกงเผด็มาก ปลาเคม็ก็เหมน็เน่า ขา้วสุกก็มีขา้วเปลือกปนคร่ึงต่อคร่ึง กวา่จะรับประทานได ้ตอ้งเสียเวลา
นัง่เลือกเอาขา้วเปลือกออก แกงก็ตอ้งเอาน ้าเปล่าเจือลงไปก่อนจึงจะรับประทานได ้ ท าใหอ้าจารยสุ์ข
ผอมมาก แต่มีส่ิงประหลาดเกิดข้ึนอยา่งหน่ึง เวลาอาจารยสุ์ขอยูค่นเดียวเหงา อยากอ่านพระคมัภีร์เม่ือ
อธิษฐานเสร็จ และร้องเพลงเท่าท่ีจะท าได ้ก็มีลมพดักระดาษแผน่หน่ึงมาใกล ้อาจารยรี์บตะครุบไว ้เป็น
กระดาษท่ีใชห่้อหมากพลูและยาเส้น อาจารยจึ์งคล่ีดู เป็นพระธรรมกิจการ บทท่ี 16 เร่ืองอาจารยเ์ปาโล
ติดคุกอยูท่ี่เมืองฟิลิปปอย ท่านรีบอ่านและเก็บซ่อนไวด้ว้ยความปล้ืมปีติ 

พระเจ้าทรงเป็นทนายเอก 

ต่อมาอีกหา้วนั เจา้หนา้ท่ีเบิกตวัอาจารยสุ์ขไปศาล อาจารยสุ์ข ไม่มีทนายแกต่้าง มีพยานเพียง
คนเดียวคือ นายกิมตดั ซ่ึงเป็นคนตาบอดทั้งสองขา้ง และเป็นคริสเตียนจากคลองท่อม 

เม่ืออาจารยสุ์ขเขา้ไปยนืต่อหนา้ศาล ผูพ้ิพากษาก็แจง้ขอ้หาใหท้ราบ คือนายสุข พงศน์อ้ย และ
พรรคพวกเป็นขบถ ไดซ่้องสุมผูค้นไวต่้อตา้นลม้ลา้งรัฐบาล และท าจารกรรม 

อาจารยสุ์ขจึงขอแกข้อ้กล่าวหาดงัต่อไปน้ี “ขา้แต่ศาลท่ีเคารพ ตามขอ้กล่าวหาของโจทกท่ี์วา่ 
ขา้พเจา้เป็นขบถ ไดซ่้องสุมผูค้นไวต่้อตา้น ลม้ลา้งรัฐบาลนั้น ขา้พเจา้ขอเรียนถามโจทกว์า่ 

ผูค้นท่ีขา้พเจา้ซ่องสุมไวน้ั้น มีจ  านวนก่ีคน? 
ขา้พเจา้มีก าลงัมากแค่ไหน จึงจะลม้ลา้งรัฐบาลได?้ 
ขา้พเจา้มีเคร่ืองบินก่ีเคร่ือง? 
ขา้พเจา้มีรถถงัก่ีคนั? 
ขา้พเจา้มีปืนใหญ่ก่ีกระบอก? 
ขา้พเจา้มีปืนกลหนกั ปืนกลเบา ก่ีกระบอก? 
ขา้พเจา้มีปืนยาว ปืนสั้น ก่ีกระบอก? 
ขอ้ท่ีวา่ ขา้พเจา้ท าจารกรรมนั้น ขา้พเจา้ไดท้  าจารกรรมเร่ืองอะไร ท่ีไหน เม่ือไร? 
ค าถามของอาจารยสุ์ข ท าใหข้า้พเจา้คิดถึงพระธรรมมทัธิว บทท่ี 10 ขอ้ 19 – 20 ท่ีวา่ “เม่ือเขา

อายดัท่านไวน้ั้น อยา่เป็นกงัวลวา่จะพดูอยา่งไร เพราะเม่ือถึงเวลา ค าท่ีท่านจะพดูนั้นพระเจา้จะประทาน
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แก่ท่านในเวลานั้น เพราะวา่ผูท่ี้พดู มิใช่ตวัท่านเองแต่เป็นพระวญิญาณแห่งพระบิดาของท่าน ผูต้รัสทาง
ท่าน” 

โจทกต์อบไม่ได ้ แต่ขอ้งใจเร่ืองเน้ือเพลงท่ีคน้พบ อาจารยสุ์ขไดช้ี้แจงวา่ เป็นเพลงหนุนใจ
ของคริสเตียนใหอ้อกไปสอนเร่ืองราวของพระเจา้ ตอนน้ีอาจารยสุ์ข ตอ้งท าตวัอยา่งใหดู้ คือร้องเพลง
บทนั้นใหเ้ขาฟัง เทศนาเร่ืองมนุษยเ์ป็นคนบาป ตอ้งกลบัใจบงัเกิดใหม่ แลว้อธิษฐาน 

เม่ือศาลเบิกพยานคือนายกิมตดั นายกิมตดัก็ท าตวัอยา่งคลา้ย ๆ อาจารยสุ์ข คืออธิษฐานท่องขอ้
พระคมัภีร์จากพระธรรมยอห์น บทท่ี 3 ขอ้ 16 ใหเ้ขาฟัง และเทศนาเร่ือง พระเยซูทรงตายบนไมก้างเขน
เพื่อไถ่บาปมนุษย ์แลว้ร้องเพลง “สวา่งแห่งโลก คือพระเยซู” เม่ือหมดเวลาเขาก็พาผูต้อ้งหากลบัเรือนจ า 

อีกสามวนัต่อมา ศาลมีค าสั่งใหป้ลดปล่อยอาจารยสุ์ขและสามคนพอ่ลูกนั้น พอวนัรุ่งข้ึน 
อาจารยสุ์ขก็รีบเดินทางกลบับา้นอาจารยสุ์ขไดถู้กจองจ าเป็นเวลารวมทั้งส้ิน 33 วนั เท่ากบัจ านวนเลข
พระชนมายขุององคพ์ระเยซูท่ีประทบัอยูใ่นโลกน้ี 

เวลานั้น ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่ ท าไมอาจารยสุ์ขจึงตอ้งถูกจ าจองทนทุกขท์รมานเช่นนั้น ภายหลงั
จึงเขา้ใจพระประสงคข์องพระเจา้ กล่าวคือในระหวา่งสงคราม ประเทศก าลงัใชก้ฎอยัการศึก ผูต้อ้งหา
ข้ึนศาลทหารไม่มีสิทธ์ิหาทนายแกต่้าง พระเจา้จึงทรงส่งอาจารยสุ์ขใหเ้ป็นทนายให้แก่สามพอ่ลูกนั้น 
เพราะเขาเป็นคนจีน เขา้ใจแต่ภาษาไทยพื้นเมืองปักษใ์ต ้ไม่ทราบจะใหก้ารกบัอยัการอยา่งไร ถา้พระเจา้
ไม่ทรงส่งอาจารยสุ์ขไปช่วยสามคนพอ่ลูกนั้นคงล าบากแน่ 

เม่ืออาจารยสุ์ขกลบัมาอยูท่ี่โรงเรียนยวุราษฎร์วทิยาอีก ก็ตอ้งผจญกบัการกดข่ีข่มเหงอีก ใน
ท่ีสุดก็ไดรั้บค าสั่งใหพ้น้จากหนา้ท่ีเจา้ของและผูจ้ดัการโรงเรียนยวุราษฎร์วทิยา ใหย้า้ยออกจากโรงเรียน
ภายใน 24 ชัว่โมง 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีท าใหข้า้พเจา้ คิดถึงค าพดูของอาจารยสุ์ข ท่ีบอกใหข้า้พเจา้ทราบวา่ จะมี
เหตุร้ายเกิดข้ึนล่วงหนา้ เป็นเพราะความด้ือและขาดความเช่ือของขา้พเจา้ เป็นเหตุท าใหค้รอบครัวตอ้ง
ไดรั้บความล าบากเช่นน้ี คือเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน ค.ศ.1941 ก่อนสงครามมหาเอเซียบูรพา อาจารยสุ์ข ไป
อธิษฐานท่ีโบสถพ์ระเจา้ตรัสแก่อาจารยสุ์ขวา่ จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดข้ึนแก่ประเทศไทย ใหอ้าจารย์
สุขพาครอบครัวออกจากท่ีทรัพยสิ์นของคนต่างดา้วไปหาท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน 1941 

เม่ืออาจารยสุ์ขกลบัจากโบสถ ์ ท่านไดเ้ล่าใหข้า้พเจา้ฟังขา้พเจา้หวัเราะ และลอ้ท่านวา่ “ไดย้นิ
จริง ๆ หรือวา่ฝันไป?” 

อาจารยสุ์ข ดุขา้พเจา้วา่ “น่ีเป็นพระด ารัสของพระเจา้อยา่ท าหวัเราะดีไปนะ จะเกิดภยัพิบติัไม่
รู้ตวั” 
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แลว้เหตุการณ์นั้นก็ไดเ้กิดข้ึนจริง ๆ เม่ือถึงเวลาเขา้จริง ๆ มนักระทนัหนัเหลือเกิน เราจึงไม่รู้วา่
จะไปอยูไ่หน อาจารยสุ์ขจึงควา้จกัรยานถีบไปหาคุณหมอสัม ศรีปราการ ขอใหช่้วยหาบา้นเช่าให ้ คุณ
หมอสัมบอกวา่ ไม่ตอ้งไปหาหรอก ร้านของผมมีสองชั้น ผมใชแ้ต่ชั้นล่าง ขา้งบนวา่ง อาจารยพ์า
ครอบครัวมาอยูไ่ดเ้ลย ไม่ตอ้งเสียค่าเช่า อาจารยสุ์ขจึงหาเกวยีนมาบรรทุกของ เด็กนกัเรียนหา้หกคนมา
ช่วยเก็บ และขนของ 

เป็นพ่อค้าวาณชิ 

เราอยูท่ี่บา้นของคุณหมอสัมหลายเดือน อาจารยสุ์ขจึงไปจงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อดูลาดเลา
วา่จะท าอะไรไดบ้า้ง ไดพ้บคุณอุทยั จนัทร์ผอ่ง บนรถไฟ ไดคุ้ยกนัเร่ืองการท ามาหากิน จึงได้
แนวความคิดในการคา้ขาย เม่ือไปถึงนครศรีธรรมราช อาจารายสุ์ขจึงซ้ือขา้วสาร ส่ีกระสอบ น าไปขาย
ท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังเม่ือขายคล่อง ไดก้ าไรดี ท่านไดข้ึ้นล่องซ้ือขายหลายเท่ียว จึงรู้จกัพ่อคา้ใหญ่
คนหน่ึง พอ่คา้คนนั้นจึงถามอาจารยสุ์ขวา่ “ท าไมจึงซ้ือขา้วสารคร้ังละส่ีกระสอบเท่านั้น เสียเวลาและค่า
เดินทาง?” 

อาจารยสุ์ขตอบวา่ “ผมมีทุนซ้ือไดแ้ค่น้ี” 
พอ่คา้นั้นกล่าวต่อไปวา่ “หนา้อยา่งล้ือไม่ใช่หนา้คนข้ีโกงฉะนั้น ใหล้ื้อมาเอาขา้วสารท่ีร้านของ

อัว๊ไปก่อน จะเอาก่ีตูร้ถไฟก็ได ้เม่ือขายแลว้ เอาทุนมาคืนอัว๊ ล้ือเอาก าไรไป” 
อาจารยสุ์ขจึงทดลองดูหน่ึงตูก่้อน ก็ขายคล่องไดก้ าไรดีท่านเทียวซ้ือเท่ียวขายอยูห่ลายเดือน จึง

คิดวา่ควรยา้ยครอบครัวไปอยูท่ี่นครศรีธรรมราชจะสะดวกกวา่ ท่านจึงไปขอเช่าตูร้ถไฟท่ีตรังและขน
ของข้ึนตู ้ แลว้บอกขา้พเจา้วา่ จะไปหาบา้นเช่าท่ีนครศรีธรรมราช ท่านหายไปสองอาทิตย ์ ขา้พเจา้รู้สึก
เป็นห่วงมาก จึงตามไปท่ีนครศรีธรรมราช ปรากฏวา่อาจารยสุ์ขเดินทางไปท าธุระใหคุ้ณนายสมสวาท 
มิตรกลู ท่ีกรุงเทพฯ ขา้พเจา้ไปขอพกัท่ีบา้นคนรู้จกั ต่ืนเชา้ก็เดินกระเซอะกระเซิงไปหาบา้นเช่า ปากก็
ถามไปเร่ือย ๆ เขาช้ีไปบา้นโนน้บา้นน้ี เม่ือไปดูแลว้ก็ไม่ถูกใจ พอวนัท่ีสามขณะก าลงัจะออกจาก
บา้นพกั ก็เจอผูห้ญิงคนหน่ึง รูปร่างสูงใหญ่อุม้เด็กเล็ก ๆ เดินมา 

พอเธอเห็นขา้พเจา้ เธอก็ทกัวา่ “พี่ดา จ  าฉนัไดไ้หม?” 
ขา้พเจา้ยนืนึกอยูน่าน ก็นึกได ้จึงถามเธอวา่ “คุณช่ือคุณการุณยใ์ช่ไหม” 
เธอบอกวา่ “ใช่ค่ะ พี่ดาก าลงัจะไปไหน?” ขา้พเจา้ก็เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ใหเ้ธอฟัง เธอบอกวา่ 

“พี่ดาไม่ตอ้งไปอยูท่ี่อ่ืนหรอกไปอยูท่ี่บา้นฉนัเถอะ” 
คุณการุณยพ์าขา้พเจา้ไปท่ีบา้นของเธอ ชั้นล่างดา้นหนา้เป็นร้านขายยา ดา้นหลงัเป็นตึกสองชั้น 

ชั้นล่างมีหา้หอ้ง ใชเ้ก็บขา้วเปลือกเสียส่ีหอ้ง อีกหอ้งหน่ึงใชเ้ป็นหอ้งประชุมอธิษฐานในบ่ายวนัอาทิตย ์
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ชั้นบนมีหา้ห้อง และมีห้องหนา้มุขอีกห้องหน่ึง ครอบครัวของเธอให้เพียงสองห้อง เธอบอกขา้พเจา้วา่ 
“ฉนัแบ่งใหพ้ี่อยูส่ามหอ้ง รวมทั้งหนา้มุขดว้ย พี่ไม่ตอ้งเสียค่าเช่า” 

ขา้พเจา้รู้สึกวา่ ถา้ไดอ้ยูบ่า้นน้ีคงสบาย เพราะเธอเป็นคริสเตียนท่ีรักพระเจา้ ขา้พเจา้จึงตกลงไป
อยูก่บัเธอ วนัรุ่งข้ึนขา้พเจา้จึงเดินทางกลบัจงัหวดัตรัง อาจารยสุ์ขไดก้ลบัจากกรุงเทพฯในวนันั้นดว้ย 
วนัรุ่งข้ึนเราพาลูกไปลาคุณหมอสัมและภรรยา 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม ค.ศ.1944 เราไดพ้าลูก ๆ ยา้ยไปอยูบ่า้นคุณการุณย ์ กิตติพงษ ์ ท่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช เธอให้เราอยูฟ่รี ขา้พเจา้บอกคุณการุณยว์า่ ขา้พเจา้ไม่ไดเ้สียค่าเช่าบา้น ขอเสียค่าไฟฟ้า
ทั้งหมดเถอะ คุณการุณยก์็ไม่ยอม เธอบอกวา่ อาจารยสุ์ขเป็นคนรับใชข้องพระเจา้ บา้นของเธอไดมี้
โอกาสตอ้นรับอาจารยสุ์ขและครอบครัวไว ้ พระเจา้จะเทพระพรลงเหนือบา้นของเธอเอง (ฮาเลลูยา อา
เมน) 

ปี ค. ศ. 1945 ทางการหา้มขนยา้ยขา้วสารขา้มเขต ถา้ใครจะขนยา้ยขา้มเขต ตอ้งขออนุญาตจาก
ผูว้า่ราชการจงัหวดัก่อน ช่วงเวลาน้ีการซ้ือง่ายขายคล่องอยา่งเม่ือก่อนไม่มีแลว้ กลายเป็นการซ้ือยาก 
ขายยาก ก าไรนอ้ยมาก การขออนุญาตขนยา้ยขา้วจากผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือปลดัจงัหวดันั้นสะดวกดี  
แต่เวลาท่ีจะใหพ้าณิชยจ์งัหวดัลงนามและลงเลขท่ีน่ีสิ ช่างยากเสียจริง เม่ือไดใ้บอนุญาตแลว้ ตอ้งขอเช่า
ตูร้ถไฟ โดยมากตูร้ถไฟไม่วา่ง ตอ้งกลดัใบแดงหา้ใบ ติดไปกบัค าร้อง ตูจึ้งวา่ง เม่ือไดร้ถไฟแลว้ ขน
ขา้วสารข้ึนตู ้ตอ้งเสียค่าอินวอยกระสอบละสองบาท เสร็จแลว้ ยงัมีค่าลากจูงอีก ตูไ้หนเจา้ของสินคา้ใจ
ป ้ าตูน้ั้นไปไดก่้อน ถา้เจา้ของตระหน่ี รถไฟมกัจะเพลาร้อน ถูกตดัตูต้ามสถานียอ่ย บางคร้ังเจา้ของ
สินคา้ตอ้งถูกปรับเพราะสินคา้ไปไม่ทนัตามก าหนด 

มาถึงระยะน้ี อาจารยสุ์ขคา้ขายต่อไปอีกไม่ได ้ ท่านบอกขา้พเจา้วา่ เวลาน้ีพ่อคา้ขา้วสารมือไม่
สะอาดเสียแลว้ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่ ไม่สะอาดอยา่งไร ท่านจึงเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ขา้พเจา้ฟังท่านบอก
ขา้พเจา้วา่ “พี่เป็นคนรับใชข้องพระเจา้ ตอ้งใชมื้อใหศี้ลคนอ่ืน ตอ้งอธิษฐานวางมือให้คนอ่ืน ถา้ใชมื้อน้ี
ใหสิ้นบนหรือรับสินบน มือน้ีท างานของพระเจา้ไม่ได”้ 

ขา้พเจา้จึงคดัคา้นแสดงความไม่พอใจ หาวา่อาจารยสุ์ขคิดผดิ งานก าลงัเจริญจะหยดุเสียได้
อยา่งไร ขา้พเจา้โกรธท่านมากและบอกวา่ ใหน้อนกินอุดมคติไปเถอะ ขา้พเจา้จึงไปหาพาณิชยจ์งัหวดั 
ท่านก็แนะน าวา่ ควรจะท าอยา่งไรบา้ง ขา้พเจา้จึงลงมือคา้ขายเอง อาจารยสุ์ข หา้มก็ไม่เช่ือ คุณการณย์
เตือนก็ไม่ฟัง ลูก ๆ ร้องตามแม่กระจองอแง ไม่เอาใจใส่ ผคีวามโลภเขา้สิงขา้พเจา้เสียแลว้ 

วนัท่ี 16 สิงหาคม ค.ศ.1946 สงครามเลิก การคา้ขายของขา้พเจา้เร่ิมทรุด ขา้พเจา้ซ้ือเกลือไว ้60 
เกวยีน ๆ ละพนัสองร้อยบาทขายไม่ออก ส่งขา้วสารไปกนัตงั 10 ตู ้ ขายขาดทุน ตูล้ะหลายร้อยบาท 
เหตุการณ์บีบบงัคบัใหห้ยดุการคา้ขาย ถา้ไม่หยดุก็ตอ้งหมดตวัแน่ 
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เม่ือสงครามโลกยติุแลว้ ทางการบา้นเมืองคืนทรัพยสิ์นของคนต่างดา้วรวมทั้งโบสถ ์ โรงเรียน 
และโรงพยาบาล คณะธรรมกิจคริสตจกัรนครศรีธรรมราช เชิญอาจารยสุ์ข เป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัร 
ทางคริสตจกัรตั้งให้อาจารยสุ์ข ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนเจา้ของโรงเรียนศึกษากุมารี ตั้งใหข้า้พเจา้เป็น
ผูจ้ดัการและครูใหญ่ เราทั้งสองตอ้งท างานหนกัมาก อาจารยสุ์ข ท าหนา้ท่ีศิษยาภิบาลคริสตจกัร
รับผดิชอบงานโรงเรียน และตอ้งสอนภาษาองักฤษ ชั้นมธัยม 5 – 6 ขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ ครูใหญ่ 
แม่บา้น นางพยาบาล และท าบญัชีรับ – จ่ายของโรงเรียน 

ค.ศ.1951 – 1952 อาจารยสุ์ขไดทุ้นไปศึกษาศาสนศาสตร์ท่ีวทิยาลยัแซนแอนเซลเมอร์ รัฐคาลิ
ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ขณะท่ีอาจารยสุ์ขไปต่างประเทศ ขา้พเจา้ตอ้งรับภาระหนกัมาก จะจา้งคนอ่ืนมา
ช่วยก็ไม่มีเงิน นอกจากนั้นยงัขาดคู่คิด และขาดท่ีปรึกษา รู้สึกวา่ขา้พเจา้ท าอะไรดูจะผดิพลาดไปเสีย
หมด นกัเรียนมธัยม 6 สอบตกทั้งชั้น มีคนเขียนจดหมายไปฟ้องมิชชัน่มากมาย มิชชัน่ต าหนิขา้พเจา้
อยา่งรุนแรง และในท่ีสุดก็ตกลงไล่ขา้พเจา้ออกจากโรงเรียนศึกษากุมารี ขา้พเจา้รีบเขียนจดหมายเล่าทุก
ส่ิงทุกอยา่งใหอ้าจารยสุ์ขทราบ และคอยดูวา่อาจารยสุ์ข จะจดัการอยา่งไร ขา้พเจา้เก็บขา้วของเป็นสอง
ส่วน ส่วนหน่ึง เป็นของอาจารยสุ์ขและลูก ส่วนของขา้พเจา้มีกระเป๋าเส้ือผา้ และเคร่ืองใชส่้วนตวั ถา้
อาจารยสุ์ข ตดัสินใจแยกทางเดินกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไปตามทางของขา้พเจา้ ใหลู้กอยูก่บัพอ่ 

ในปลายปี ค.ศ.1952 อาจารยสุ์ข กลบัมาถึงประเทศไทยเป็นคร้ังแรกในชีวิตสมรสท่ีขา้พเจา้
กลวัอาจารยสุ์ขจริง ๆ ขา้พเจา้ไม่กลา้เขา้ใกล ้ จนอาจารยสุ์ขรู้สึกผดิสังเกต จึงถามขา้พเจา้วา่ “ดาเป็น
อะไรไป ดูเหินห่างเหลือเกิน?” 

ขา้พเจา้ตอบวา่ “ไม่เป็นอะไร ก าลงัคอยการตดัสินใจของพี่อยู”่ 
อาจารยสุ์ข กล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “พี่ตดัสินใจแน่นอนแลว้วา่จะพาดาไปกรุงเทพฯ ถึงดาจะดีจะชัว่

อยา่งไร พี่จะทอดทิ้งให้ดาตกระก าล าบากคนเดียวไม่ได ้ เวลามีความสุข เราสุขดว้ยกนั เวลามีความทุกข ์
เราตอ้งทุกขด์ว้ยกนั พระเจา้ประทานดาใหพ้ี่ พี่ตอ้งเก็บรักษาไว ้ และพร้อมท่ีจะยกโทษใหใ้นทุกกรณี” 
ขา้พเจา้เขา้ไปกราบอาจารยท่ี์ตกั ท่านไดย้ืน่มืออนัอบอุ่นมาลูบศีรษะของขา้พเจา้และอธิษฐานวางมือให้ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ.1953 อาจารยสุ์ขไดพ้าขา้พเจา้และลูก ๆ เดินทางเขา้สู่กรุงเทพฯ ไปขอ
อาศยัอยูท่ี่โรงเรียนกิตติคุณวิทยาคุณครูมว้น ไดใ้หอ้าจารยสุ์ข เทศน์ตอนเชา้ และสอนภาษาองักฤษใน
โรงเรียน 

เป็นเวลาพอดีกบัท่ี อาจารยจ์รัญ รัตนบุตร ครูใหญ่โรงเรียนซือลิมจิงกวง ลาไปศึกษาต่อท่ี
มหาวทิยาลยั บอ๊บโจนส์ สหรัฐอเมริกา ท่านไดพ้าขา้พเจา้ไปหาผูจ้ดัการโรงเรียนซือลิมจิงกวง คือคุณ
สุทธิรา ยศสุนทรากุล อาจารยจ์รัญไดข้อร้องใหผู้จ้ดัการโรงเรียนรับขา้พเจา้เป็นครูใหญ่แทน ท่านก็ตก
ลงรับและบรรจุเป็นครูใหญ่เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 1953 
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เราพกัอยูท่ี่โรงเรียนกิตติคุณวิทยา ประมาณสิบเดือน คณะแบ๊พติสตใ์ต ้ไดเ้ชิญอาจารยสุ์ขใหไ้ป
เป็นผูป้ระกาศท่ีจงัหวดัอยธุยาไดเ้ช่าบา้นให้อาจารยสุ์ขอยู ่อาจารยสุ์ขไปอยูอ่ยธุยา ส่วนขา้พเจา้พาลูกคน
เล็ก ไปอาศยัอยูท่ี่โรงเรียนซือลิมจิงกวง บ่ายวนัเสาร์ขา้พเจา้พาลูกไปเยีย่มอาจารยสุ์ขท่ีอยธุยา บ่ายวนั
อาทิตยพ์าลูกกลบักรุงเทพฯ 

ปลายเดือน สิงหาคม ค.ศ. 1954 โรงเรียนปิดเรียนภาคตน้ขา้พเจา้พาลูกไปพกัอยูท่ี่อยธุยา วนัท่ี 
24 สิงหาคม 1954 วนันั้นเป็นวนัแห่งความเศร้า ลูกนอ้ยบอกขา้พเจา้วา่ “แม่จ๋า นอ้ยไม่สบายนอ้ยหนาว” 
ขา้พเจา้คล าดูตวัลูก เห็นวา่ตวัร้อนจดั และมีอาการหนาวจนสั่น ขา้พเจา้จึงหายาแกไ้ขใ้หลู้กรับประทาน 
ใหลู้กนอนและห่มผา้ใหลู้กหลายผนื ขา้พเจา้คิดวา่สักครู่ไขค้งสร่าง ขา้พเจา้รีบท ากบัขา้ว พออาจารยสุ์ข
กลบัมาจากเทศนา ขา้พเจา้จดัอาหารให้รับประทานก่อน 

ขา้พเจา้เอาปลาเน้ืออ่อนทอดคลุกขา้วใหลู้ก ลูกรับประทานไดม้าก อาหารม้ือนั้นเป็นม้ือสุดทา้ย
ท่ีขา้พเจา้ป้อนใหลู้ก วนัท่ี 25 อาการไขข้องลูกยงัไม่ลด อาจารยสุ์ขตอ้งลาหยดุงานหน่ึงวนั เท่ียวตามหา
หมอใหม้าดูอาการไขข้องลูก ไดฉี้ดยาและให้ยารับประทาน วนัท่ี 26 อาการไขย้งัไม่ลด อาจารยสุ์ขจึง
บอกหมอวา่ “ผมสงสัยลูกผมจะเป็นไขร้ากสาดนอ้ย เพราะไขสู้งมาก คุณหมอใหย้าแลว้ อาการไขย้งัไม่
ลด ผมคิดวา่ผมจะพาลูกไปรักษาท่ีกรุงเทพฯ” 

หมอแนะน าวา่ “ใหผ้มรักษาดูอีกสักสองสามวนั” เชา้มืด วนัท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ.1954 อาจารย์
สุข ลาหยดุงานหน่ึงวนัเพื่อพาลูกไปโรงพยาบาลท่ีกรุงเทพฯ อาจารยรั์สเซลซ่ึงเป็นหวัหนา้หน่วยงานท่ี
อยธุยา ถามอาจารยสุ์ขวา่จะพาลูกไปอยา่งไร อาจารยสุ์ขบอกวา่จะตอ้งพาไปทางรถไฟ อาจารยรั์สเซลวา่ 
รถไฟชา้เกินไปและล าบากดว้ย ท่านจะขบัรถไปส่งเราจึงไดอ้าศยัความเมตตากรุณาจากอาจารยรั์สเซล
พาลูกเขา้กรุงเทพฯ 

ขณะท่ีขา้พเจา้นัง่ประคองลูกมาในรถยนต ์ลูกขอร้องขา้พเจา้วา่ “แม่จ๋า พานอ้ยไปโรงพยาบาลศิ
ริราชนะคะ นอ้ยจะไดไ้ปนอนป่วยใกล ้ๆ พี่ศรี” (เวลานั้นศรีสุดาลูกสาวคนโตของเรา เป็นพยาบาลอยูท่ี่
โรงพยาบาลศิริราช) ขา้พเจา้จึงพาลูกไปท่ีนัน่ เม่ือไปถึงโรงพยาบาลนายแพทยป์ระจ าตึก โอ.พี.ดี. สั่งให้
รับคนไขไ้วรั้กษาในโรงพยาบาลขณะท่ีเราก าลงัเดินตามรถเขน็ไปหอ้งพกัคนไข ้ อาจารยสุ์ขทราบทนัที
วา่ลูกจะไม่รอด น ้าตาเอ่อเตม็เบา้ตา แต่ขา้พเจา้ไม่ทราบ ยงัมัน่ใจวา่ลูกจะตอ้งหายในไม่ชา้ เม่ือลูกเขา้พกั
ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแลว้ อาจารยสุ์ขกลบัอยธุยา ใหข้า้พเจา้อยูเ่ฝ้าลูก ขา้พเจา้ตอ้งไปเอาเคร่ืองนอน
และเส้ือผา้ท่ีโรงเรียนซือลิมจิลกวง ปล่อยใหศ้รีสุดา และสุทธารัตน์เฝ้านอ้ง เม่ือขา้พเจา้ไดข้องใชแ้ลว้ ก็
กลบัไปโรงพยาบาลศิริราช พอไปถึงเห็นหมอ พยาบาล ยนืลอ้มเตียงลูก ขา้พเจา้ใจหายหมด รีบเขา้ไป
หาลูก ลูกเรียกหาแม่ -  แม่ – แม่ จนเสียงลูกหายไป ลูกนอ้ยส้ินใจเม่ือเวลา 19.20 น. คุณวสุิทธ์ิและคุณ
วษิณุ เชาวชู์เวชรีบไปโทรเลขบอกอาจารยสุ์ข ในคืนวนันั้น เชา้มืด วนัท่ี 28 สิงหาคม อาจารยสุ์ขกลบัมา
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กรุงเทพฯ ไดไ้ปขออนุญาตฝังศพลูกท่ีสุสานสีลมและซ้ือโลงไปรับศพลูกท่ีโรงพยาบาลศิริราช อาจารย์
ฟอกซ์ไดท้  าพิธีฝังศพลูกนอ้ยของเรา ในบ่ายวนัท่ี 28 สิงหาคม 1954 นั้นเอง 

บ้านของเรา 

อาจารยสุ์ขยงัคงท างานท่ีอยธุยาอีกหลายเดือน วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัจะรับประทาน
อาหารเยน็ อาจารยสุ์ขก็โผล่เขา้มาในหอ้ง ขา้พเจา้ดีใจรีบจดัอาหารให้อาจารยสุ์ขรับประทานดว้ย เม่ือ
รับประทานแลว้ ท่านบอกขา้พเจา้วา่ “แบบ๊ติสตส์ั่งใหพ้ี่ยา้ยเขา้กรุงเทพฯ เขาเช่าบา้นท่ีซอยร่วมฤดีใหอ้ยู ่
เป็นบา้นชั้นคร่ึงค่อนขา้งเล็ก พี่คิดวา่จะยกพื้นดา้นท่ีเป็นชั้นเดียวนั้นใหเ้ป็นสองชั้นเสีย เราจะไดอ้ยูช่ั้น
บน ใชช้ั้นล่างเป็นหอ้งรับแขก และรับประทานอาหารอีกดา้นหน่ึงใหลู้ก ๆ อยู ่ คิดวา่ใชโ้รงรถเป็นหอ้ง
เก็บของ” ขา้พเจา้ดีใจท่ีครอบครัวเราจะไดอ้ยูร่่วมกนัเสียที 

วนัรุ่งข้ึน อาจารยก์ลบัไปอยธุยา ต่อมาอีกสองอาทิตยอ์าจารยสุ์ขมาหาขา้พเจา้ท่ีโรงเรียนอีก 
บอกวา่ “พี่ขนยา้ยของวนัน้ีพี่มารับดาไปอยูบ่า้น” ขา้พเจา้ดีใจ รีบเก็บเส้ือผา้ใส่กระเป๋าไปกบัอาจารยสุ์ข 
ไปถึงบา้นเห็นของกองระเกะระกะเตม็ไปหมด จึงใหห้ลานช่วยยกของไปกองไวอี้กมุมหน่ึง ใหก้วาด
เช็ดถูท่ีตรงนั้น เพื่อใชเ้น้ือท่ีกางมุง้นอน แลว้พากนัหาอาหารนอกบา้นรับประทาน รุ่งเชา้ขา้พเจา้ไป
ท างานท่ีโรงเรียนตามปกติ ไดเ้รียนให้ผูจ้ดัการทราบวา่อาจารยสุ์ขไดย้า้ยเขา้มาอยูก่รุงเทพฯ แลว้ จึงขอ
ลาไปพกัท่ีบา้นดว้ยขอร้องใหผู้จ้ดัการใชใ้ห้ภารโรงช่วยยกเตียงไปเก็บท่ีหอ้งเก็บของ ยา้ยโตะ๊ท างาน
และตูเ้อกสารเขา้หอ้งให้ดว้ย พอถึงวนัส้ินเดือน อาจารยไ์ดไ้ปรับลูกสุทธารัตย ์ ท่ีสมาคม วาย.ดบัเบิลย.ู
ซี.เอ. มาอยูด่ว้ย วนัเสาร์อาจารยสุ์ขไปรับลูกศรีสุดามาจากโรงพยาบาลนครปฐม เราตอ้งพลดัพรากจาก
กนัเป็นเวลาสองปีกวา่ เพิ่งไดม้าอยูพ่ร้อมหนา้ตากนัวนันั้นเอง ขา้พเจา้คิดวา่ต่อไปน้ีเราคงไดอ้ยูอ่ยา่ง
สงบสุขเสียที 

เป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่คนของคณะ 

วนัหน่ึงมีนกัเทศน์อเมริกนั พร้อมดว้ยภรรยา และลูกสองคนมาเทศนาท่ีโรงเรียนกิตติคุณ 
อาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร บอกวา่ท างานหลายดา้นนกัสู้ไม่ไหว จึงขอร้องอาจารยสุ์ขใหไ้ปช่วยเป็นล่าม
อาจารยสุ์ขยนิดีไปเป็นล่ามใหห้ลาย ๆ คืนติด ๆ กนั ท่านตอ้งต่ืนนอนแต่เชา้ และไปท างานตลอดวนั 
กลางคืนตอ้งนอนดึก ร่างกายสู้ไม่ไหว จึงเจบ็ป่วยลง เม่ือหวัหนา้หน่วยงานทราบวา่ อาจารยสุ์ขไป
ท างานใหค้นอ่ืนจนเจบ็ป่วยลง จึงเรียกไปวา่กล่าวหลายประการเขาเคยเช่าบา้นใหเ้ราอยูก่็เลิกเช่า เราตอ้ง
ด้ินรนหาท่ีอยูใ่หม่ 
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พอดีธนาคารอาคารสงเคราะห์จดัสรรท่ีดิน ขา้พเจา้แอบไปจองไวแ้ห่งหน่ึง พออาจารยสุ์ขรู้ก็ดุ
ขา้พเจา้ หาวา่ท าอะไรไม่ปรึกษาหารือ จะเอาเงินท่ีไหนมาเสียค่าเช่าซ้ือ ขา้พเจา้ตอ้งค่อยช้ีแจงวา่ เราไม่มี
บา้นของเราเอง เราตอ้งเช่าเขาอยู ่ การเช่าบา้นคนอ่ืนอยู ่ เช่าอยูก่ี่ปีมนัก็ยงัเป็นบา้นเช่า ถา้เราเอาค่าเช่า
บา้นมาเป็นค่าเช่าซ้ือท่ีดินจดัสรร เม่ือครบก าหนดแลว้ทั้งบา้นและท่ีดินก็จะเป็นของเรา อาจารยจึ์งคลอ้ย
ตามขา้พเจา้และท าสัญญาเช่าซ้ือบา้นอาจารยมี์ความรู้สึกวา่ควรเปล่ียนงานใหม่ จึงไปสมคัรงานในท่ี
ใหม่เขาตกลงรับ พออาจารยสุ์ขลาออกจากงานเดิม ท่ีท างานแห่งใหม่นั้นก็เกิดเปล่ียนใจไม่รับอาจารย์
สุข น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็น “เจา้ไม่มีศาล” ของอาจารยสุ์ข อาจารยสุ์ขตอ้งจบัแพะชนแกะ ตอน
เชา้ไปเทศน์และสอนภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนกิตติคุณวทิยา บ่ายไปสอนภาษาองักฤษท่ี สมาคม วาย.เอม็.
ซี.เอ.ยา่นวรจกัร รับจา้งแปลหนงัสือ และเทศนาในคริสตจกัรต่าง ๆ เม่ือมีโอกาส 

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่อาจารยสุ์ขเขา้ไปพวัพนักบัคณะ ซี.เอ็ม.เอ. ไดอ้ยา่งไร และเม่ือไร ทราบแต่
วา่ อาทิตยท่ี์หน่ึงของเดือนท่านเทศนาท่ีคริสตจกัรพญาไท อาทิตยท่ี์สองท่ีศาลาธรรมเทียนสั่ง อาทิตยท่ี์
สามท่ีคริสตจกัรโคราช อาทิตยท่ี์ส่ีท่ีคริสตจกัรอ่ืน ๆ ท่ีเชิญ อาจารยสุ์ขบอกวา่ การไปเทศนาท่ีโคราช 
ตอ้งออกเดินทางเชา้วนัพฤหสับดี กลบัถึงบา้นเยน็วนัจนัทร์ หรือเดินทางเชา้วนัเสาร์จะกลบัถึงบา้นเยน็
วนัพุธ ขา้พเจา้มาทราบภายหลงัวา่ อาจารยสุ์ขไปอดัค าเทสนาใส่เทป ส่งไปสถานีวทิย ุ เอฟ.อี.บี.ซี. ท่ี
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และทางมะนิลาจะส่งกระจายเสียงมายงัประเทศไทย 

ขา้พเจา้จ าไม่ไดว้า่ปีไหน จ าไดแ้ต่วา่เป็นคราวท่ีโรงเรียนเปิดเทอมภาคกลาง ขา้พเจา้ติดตาม
อาจารยสุ์ขไปโคราช เป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นเมืองโคราช อาจารยสุ์ขพาขา้พเจา้ไปพกับา้นของ
มิชชนันารีผูซ่ึ้งอธัยาศยัไมตรีอนัดี ท่านไดต้อ้นรับเราอยา่งดีขา้พเจา้แอบถามอาจารยสุ์ขวา่ ท่านช่ืออะไร 
อาจารยสุ์ขบอกวา่ ช่ืออาจารยแ์ละแหม่มคริสแมน ขณะอาจารยสุ์ขเขา้ห้องอดัเสียง แหม่มคริสแมนได้
สอนใหข้า้พเจา้ท าเยลล่ีจากผลฝร่ัง และท าสะปาเก็ตต้ี 

เวลานั้นโคราชยงัไม่มีตวัอาคารโบสถ ์ ไดเ้ช่าห้องแถวไมส้องหอ้ง เป็นท่ีประชุมนมสัการพระ
เจา้ ในวนัอาทิตยน์ั้น อาจารยสุ์ขไดเ้ทศนาเร่ืองคริสตจกัรทั้งเจด็ อาจารยสุ์ขเร่ิมเทศนาตั้งแต่ 10.30 น. 
จนถึงเท่ียง ท่านบอกใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วนัน้ีเราไดเ้พียงหา้คริสตจกัรเท่านั้น เวลาหมดเสียแลว้ อีก
สองคริสตจกัรเห็นจะตอ้งมาต่อคราวหนา้ ทุกคนยนืข้ึนพร้อมกนัเหมือนนดั ขา้พเจา้ตกใจและนึกต าหนิ
ในใจวา่ พวกน้ีคงจะหิวขา้ว ยงัไม่ทนัปิดประชุมก็รีบเลิก แต่ผดิคาด เขาพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ขอให้
อาจารยเ์ทศนาใหจ้บทั้งเจด็คริสตจกัรเสียก่อน พวกเราไม่สามารถรอคอยจนถึงคราวหนา้ได”้ 

อาจารยสุ์ข ถามวา่ “ไม่หิวขา้วหรือ?” 
พวกเขาตอบวา่ “หิวก็ทนเอา ขอฟังเทศน์ให้จบก่อน” อาจารยสุ์ขจึงเทศนาต่อไปจนจบทั้งเจด็

คริสตจกัร ซ่ึงเกินเวลาไปตั้งสองชัว่โมง ท าใหพ้วกเขาดีใจและพอใจมาก เป็นคร้ังแรกในชีวติของ
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ขา้พเจา้ ท่ีเห็นคริสเตียนหิวกระหายพระวจนะของพระเจา้ เขาหิวขา้วพอทนได ้ แต่เขาอดไม่ไดท่ี้จะ
ปล่อยใหหิ้วกระหายพระธรรมค าสอนของพระเจา้ พระธรรมมทัธิว 5:6 วา่ “บุคคลผูใ้ดหิวกระหาย
ความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุข เพราะวา่เขาจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” 

รอดตายเพราะค าอธิษฐานของผู้ทีรั่กพระเจ้า 

อาทิตยท่ี์สามของเดือนมิถุนายน 1962 อาจารยสุ์ขเดินทางไปโคราชวนัเสาร์ ซ่ึงตามปกติท่าน
ท่านควรจะกลบัถึงบา้นเยน็วนัพุธขา้พเจา้คอยท่านตั้งแต่เยน็จนดึก ท่านก็ยงัไม่กลบั จิตใจของขา้พเจา้
เป็นทุกข ์ กระสับกระส่ายไม่ทราบวา่เกิดอุบติัเหตุกลางทาง หรือท่านเป็นอะไรไป ขา้พเจา้นึกในใจวา่ 
ถา้วนัพฤหสับดี อาจารยสุ์ขยงัไม่กลบั วนัศุกร์ขา้พเจา้ตอ้งลางานเดินทางไปโคราช ในเยน็วนัพฤหสับดี
นั้นเอง ขา้พเจา้ไดรั้บโทรเลขจากอาจารยเ์วบเบอร์ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัรายการวทิยุของคณะ ซี.เอม็.เอ. 
แจง้วา่ อาจารยสุ์ขเจบ็หนกั อาการไม่ดี ขา้พเจา้รีบจดักระเป๋าเส้ือผา้ นัง่อธิษฐานตลอดคืน เชา้มืดวนัศุกร์
รับไปสถานีหวัล าโพง เพื่อใหท้นัรถเร็วสายกรุงเทพฯ – หนองคาย เม่ือขา้พเจา้ไปถึงสถานีโคราช 
อาจารยเ์วบเบอร์คอยรับอยูแ่ลว้ พอเห็นหนา้ขา้พเจา้ อาจารยเ์วบเบอร์ก็บอกวา่ “ไปบา้นผมก่อน แลว้ผม
จะพาไปเยีย่มอาจารยสุ์ข” ท่านพาขา้พเจา้ไปพกัผอ่นท่ีบา้นของท่าน หลงัจากอาบน ้าและรับประทาน
อาหารแลว้ ท่านพาขา้พเจา้ไปท่ีสนามบินของกองทพัอากาศไทย ท่านบอกขา้พเจา้วา่ทหารอเมริกนัตั้ง
ค่ายในสนามบินน้ี ไดด้ดัแปลงโรงนอนของนกับินเป็นโรงพยาบาล ขา้พเจา้แทบส้ินสติ ขา้พเจา้เห็น
อาจารยสุ์ขนอนเหยยีดยาวอยูบ่นเตียงสนามเล็ก ๆ มีพดัลมอยูส่ี่ดา้น มีสายระโยงระยางเตม็ไปหมด สาย
หน่ึงเป็นท่ออ๊อกซิเจนสายท่ีสองดูดเสมหะออก สายท่ีสามใหน้ ้าเกลือ สายท่ีส่ีระบายหนองออกจากแผล
ผา่ตดั ฯลฯ  

ขา้พเจา้เขา้ไปกราบท่ีอกของอาจารยสุ์ข และกระซิบขา้ง ๆ หูวา่ “พี่ขา ดามาหาพี่ค่ะ” 
ท่านพยายามลืมตาก็มองไม่เห็นขา้พเจา้ แต่พดูกระท่อนกระแท่นวา่ “ดาจ๋า พี่มองไม่เห็นดา แต่

จ าเสียงดาได ้พี่ดีใจท่ีดามาหาพี่ ดาจ๋า ฟังใหดี้นะ ถา้พี่ตาย ใหน้ าศพไปตั้งท่ีคริสตจกัรไทยกรุงเทพฯ เชิญ
อาจารยป์ระสก อาจารยศ์รัณย ์ อาจารยจุ์ฬินทร์ คุณนายกุหลาบ คุณนายทรัพย ์ และคุณชุมแสง มา
อธิษฐานวางมือท่ีศพ เม่ือครบสามวนั ถา้พี่ไม่ฟ้ืน ใหน้ าศพไปฝังเงียบ ๆ อยา่ใชเ้งินในการท าศพมากนกั 
ดาจะล าบาก ไม่มีใครเล้ียงดูดาอีกแลว้” 

รุ่งข้ึน อาจารยเ์วบเบอร์พาขา้พเจา้ไปเยีย่มอาจารยสุ์ขอีก นายแพทย ์ แอนเจอร์เช็ค บอกอาจารย์
เวบเบอร์วา่จะพาอาจารยสุ์ขไปฉายเอก๊ซเรย ์ ถา้มีอะไรยงัตกคา้งอยูต่อ้งผา่ตดัเอาออก อาจารยเ์วบเบอร์
พาขา้พเจา้กลบัท่ีพกั ขา้พเจา้ตรงไปยงัหอ้งท่ีแหม่นเวบเบอร์จดัไวใ้ห ้ คุกเข่าลงขา้งเตียงอธิษฐานขอพระ
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เมตตาจากพระเจา้ความเหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลียและการอดนอน ท าใหข้า้พเจา้กลบัไปมารู้สึกตวัเม่ือ
แหม่มเวบเบอร์มาตามใหไ้ปรับประทานอาหาร 

วนัรุ่งข้ึนอาจารยเ์วบเบอร์ พาขา้พเจา้ไปเยีย่มอาจารยสุ์ขอีก อาจารยสุ์ขยงัไม่ฟ้ืนจากสลบ ทั้ง
หมอและพยาบาลวิง่กนัใหวุ้น่ไปหมด หมอบอกอาจารยเ์วบเบอร์ใหพ้าขา้พเจา้กลบั ใจขา้พเจา้ยงัเป็น
ห่วงสามีอยากอยูใ่กล ้ ๆ ก็อยูไ่ม่ได ้ มนัเกะกะเขา ขา้พเจา้ตอ้งตดัใจกลบัไปกบัอาจารยเ์วบเบอร์ ขา้พเจา้
อธิษฐานอยา่งหนกั ทูลขอชีวติของอาจารยสุ์ขไว ้ ขา้พเจา้ทราบภายหลงัวา่ คณะมิชชนันารีและคริส
เตียนในภาคอีสาน ไดต้ั้งกองอธิษฐานเป็นลูกโซ่ตลอด 24 ชัว่โมงอธิษฐานขอชีวติของอาจารยสุ์ข 
อาจารยเ์วบเบอร์ไดส่้งข่าวไปทางมะนิลา ขอใหอ้อกอากาศเป็นภาษาต่าง ๆ ขอใหค้ริสเตียนอธิษฐานเผื่อ
อาจารยสุ์ข เม่ือคริสเตียนทัว่โลกอธิษฐานเผือ่เช่นนั้น พระเจา้ทรงฟังและทรงโปรดใหอ้าจารยสุ์ขรอด
ชีวติอยา่งมหศัจรรย ์ ขอบพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ และขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีรักและเมตตาอาจารยสุ์ข ขอพระเจา้ทรงเปิดบญัชรทอ้งฟ้าเทพระพรใหท้่านดว้ย
เถิด อาเมน 

รุ่งข้ึนอีกวนัหน่ึง อาจารยเ์วบเบอร์พาขา้พเจา้ไปเยีย่มอาจารยสุ์ขอีก พอไปถึงเห็นทหารพยาบาล
บางคนถือขวดน ้าเกลือบางคนห้ิวถงัอ๊อกซิเจน บางคนถือขวดระบายหนอง อีกสองสามคนพยงุอาจารย์
สุข พากนัเดินไปเดินมา อาจารยสุ์ขคอพบัคออ่อนไม่ลืมตา ไดย้นิแต่เสียงคราง ขา้พเจา้เกือบชอ้คตายไม่
รู้วา่เขาท าอะไรกนั ขา้พเจา้เกาะอาจารยเ์วบเบอร์ไวแ้น่น เม่ือเขาพาเดินครบยีสิ่บนาทีตามค าสั่งแพทย์
แลว้ ก็พาอาจารยสุ์ขไปนอน เช็ดตวัท าความสะอาดให ้อาจารยสุ์ขยงัสะลึมละลือ เวลาเรียกช่ือก็ขาน แต่
เวลาพดูดว้ยไม่รู้เร่ือง ขา้พเจา้หายใจฝืด ๆ แทบจะขาดใจเอา 

นายแพทยแ์อนเจอร์เช็ค เล่าใหอ้าจารยเ์วบเบอร์ฟังวา่ “ใส้ต่ิงของมิสเตอร์พงศน์อ้ยแตกนาน
แลว้ จนหนองกลายเป็นสีเทามนัเกาะรวมกนัอยูใ่นถุงคลา้ยถุงพลาสติก ถุงท่ีหน่ึงอยูต่รงรอยใส้ต่ิงแตกมี
ความจุราวหา้ร้อยกวา่ ซี.ซี. เม่ือเอาถุงหน่ึงออกแลว้ไขย้งัไม่ลดจึงตอ้งเอก็ซเรยดู์ใหม่ ก็พบอีกถุงหน่ึงอยู่
ใกล ้ๆ กบัทวารหนกั มีหนองอีกสองร้อยซี.ซี. เราจึงตอ้งผา่ตดัเอาถุงท่ีสองออก การผา่ตดัคร้ังท่ีสอง ท า
ใหเ้สียก าลงัมากและเสียเลือดมากท าใหมิ้สเตอร์พงศน์อ้ยอ่อนเพลียจึงสลบไปหลายวนั อีกประการหน่ึง
เลือดของมิสเตอร์พงศน์อ้ย เตม็ไปดว้ยหนอง กลวัหนองจะเกาะล้ินหวัใจ ถา้เป็นฝีท่ีล้ินหวัใจต่อใหห้มอ
เทวดาก็ช่วยไม่ได ้ ฉะนั้นตอ้งสั่งใหพ้ยาบาลพาเดินตอนเชา้ยีสิ่นนาที ตอนบ่ายยีสิ่บนาที เพื่อให้หวัใจ
ท างานและแขง็แรง หมอสั่งใหฉี้ดเพน็นิซิลินหน่ึงลา้นยนิูตต่อชัว่โมง ถา้นอ้ยกวา่นั้นจะท าลายเช้ือโรค
ในหนองไม่หมด ก็จะเป็นอนัตราย ผมคิดวา่ต่อไปน้ีไขจ้ะค่อย ๆ ลด ถา้ไขไ้ม่ลด เราจะหาสาเหตุต่อไป” 
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า 

รุ่งข้ึนอีกหน่ึงอาทิตย ์นายหา้งอเล็กส์ คุณนายกุหลาบ คุณนายทรัพยแ์ละคุณครูมว้น ไดม้าเยีย่ม
อาจารยสุ์ขท่ีโรงพยาบาลคุณนายกุหลาบกอดขา้พเจา้ไวแ้ละร้องไห ้ ขา้พเจา้กลั้นน ้าตามาหลายวนัแลว้ 
วนันั้นจึงไม่เกรงใจใคร ไม่อายใครอีกแลว้ จึงปล่อยออกมาเสียจนพอใจ อาจารยสุ์ขตกใจต่ืน เห็นนาย
หา้งและพรรคพวกจึงยิม้ทั้งน ้ าตาและบอกวา่ “ผมไม่ตายแลว้ ขอบคุณทุกคน” ก่อนคุณนายกุหลาบจะ
กลบั ท่านไดใ้หเ้งินขา้พเจา้ เพื่อจบัจ่ายใชส้อยถึงสามพนับาท ก่อนท่ีอาจารยสุ์ขจะออกจากโรงพยาบาล 
นายหา้งอเล็กส์และคุณนายกุหลาบไดจ้ดัของท่ีระลึกใหแ้ก่หมอและพยาบาล ท่ีรักษาอาจารยสุ์ขทัว่ทุก
คนซ่ึงคิดเป็นเงินไม่ใช่เล็กนอ้ย โดยท่านไม่หวงัส่ิงใดตอบแทน ท่านให้ดว้ยใจรักและเมตตาสงสารจริง 
ๆ น ้าใจอยา่งน้ีจะหาไดท่ี้ไหนอีก 

อาจารยสุ์ขนอนป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลยีสิ่บเอด็วนั ออกมาพกัอยูบ่า้นของอาจารยเ์วบเบอร์หกวนั 
ขา้พเจา้จึงพาอาจารยน์ัง่รถไฟกลบัมากรุงเทพ ฯ ถึงแมน้ายแพทยจ์ะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได ้
แต่แผลท่ีผา่ตดัก็ยงัอา้อยู ่ ขา้พเจา้ตอ้งท าแผลใหทุ้กวนั นายหา้งอเล็กส์และคุณนายกุหลาบอุตส่าห์มา
เยีย่มทุกอาทิตย ์ ท่านทั้งสองคงเห็นวา่อาจารยสุ์ขอยูใ่นระยะพกัฟ้ืน การเงินในครอบครัวคงไม่ดีนกัท่าน
จึงไดอุ้ปการะเสียคา่เช่าซ้ือบา้นใหถึ้งหน่ึงปีเตม็ ๆ ท่านรักพระเจา้อยา่งจริงใจ จึงไดเ้มตตาแก่คนงาน
ของพระเจา้ดว้ย 

มีส่ิงท่ีน่าคิดอยูอี่กอยา่งหน่ึง คือ โดยปกติแลว้โรงพยาบาลทหารแห่งน้ี จะไม่รับคนไขส้ามญั
เขา้ไปรักษาพยาบาล แต่นายแพทยเ์จมส์ วลิเลียม ไดข้อร้องใหน้ายแพทยอี์กสามท่านรับอาจารยสุ์ขเขา้
ไปรักษาพยาบาล ท่านวา่ ถา้การรับอาจารยสุ์ขเขา้รักษาพยาบาลคร้ังน้ี เป็นการผดิ ท่านยอมรับผิดแต่
เพียงผูเ้ดียว ถึงแมจ้ะถูกไล่ออกจากงาน ท่านก็ยอม 

เม่ืออาจารยสุ์ขไดรั้บการรักษาพยาบาลจนหายดีแลว้ ก็มี ปัญหาเร่ืองการเงินเกิดข้ึนอีก ถา้จะคิด
ค่ารักษาพยาบาลอยา่งชาวอเมริกนัแลว้ ก็ตกวนัละสามสิบหา้ดอลลาร์ (ประมาณเจด็ร้อยบาท) อาจารย์
สุขนอนป่วยอยูย่ีสิ่บเอด็วนัรวมกบัค่าผา่ตดัค่ายา คิดเป็นเงินสามหม่ืนกวา่บาท คนอ่ืนอาจคิดวา่เงินแค่น้ี
ไม่เป็นไร แต่ส าหรับครอบครัวนกัเทศน์จน ๆ นั้น มนัเป็นจ านวนเงินมากโขทีเดียว นายแพทยส์ามท่าน 
และศาสนาจารยป์ระจ ากองทพัอเมริกนั ตกลงจะช่วยกนัช าระค่ารักษาพยาบาลใหอ้าจารยสุ์ข จึง
ปรึกษาหารือกนัอยูห่ลายวนั ผลท่ีสุด ก็ตกลงกนัยกเลิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ถา้เราจะคิดเพียงผวิเผิน 
คงคิดวา่ กองทพัอเมริกนัมีเงินมากมาย เวน้ไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลคนไขส้ักรายหน่ึง คงไม่เป็นไร แต่ถา้
เราคิดใหลึ้กซ้ึงเราจะมองเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ ท่ีมีอยูใ่นหมอและพยาบาลอเมริกนั
เหล่านั้น เขารักพระเจา้จึงแผเ่มตตาและความรักให้แก่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ ไดช่้วยชีวติของอาจารยสุ์ขไว ้
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ตั้งแต่อาจารยสุ์ขหายป่วยคร้ังนั้น ท่านรู้สึกวา่ ชีวิตและทุกอยา่งเป็นของพระเจา้ เวลาท่ีมีอยูมิ่ใช่
ของตนเองอีกแลว้ บางคร้ังอาจารยไ์ม่สบาย ขา้พเจา้ขอร้องใหห้ยดุพกัผอ่นบา้ง ท่านบอกขา้พเจา้วา่ หยดุ
ไม่ได ้เวลาเหลือนอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจค าวา่ “เวลาเหลือนอ้ย” ขา้พเจา้มาทราบเอาเม่ืออาจารยสุ์ขเจบ็
หนกัก่อนส้ินชีวิตน่ีเองวา่ ท่านไดอ้ธิษฐานทูลขอชีวติจากพระเจา้ใหย้ดืเวลาอีกสิบปีไดทู้ลขอนกัเทศน์ท่ี
จะออกไปท างานแทนท่านต่อไปอีกสิบคน อาจารยสุ์ขไดทู้ลขอชีวติเม่ือเดือนมิถุนายน 1962 พอถึงวนัท่ี 
1 มิถุนายน 1972 ซ่ึงครบสิบปีบริบูรณ์ พระเจา้ก็ทรงรับอาจารยใ์หไ้ปอยูก่บัพระองค ์ ส่วนนกัเทศน์ท่ีจะ
ท างานแทน ตามท่ีอาจารยไ์ดทู้ลขอพระองคน์ั้นขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ไดค้รบสิบคนแลว้หรือยงั 

พระธรรมยากอบ 1:17 กล่าววา่ “ของประทานอนัเลิศทุกอยา่ง ยอ่มมาแต่เบ้ืองบน” 

อนุสรณ์ แด่....ศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย 

วนัท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 1972 (พ.ศ.2515) ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ไดจ้ากพวกเราไปอยูก่บัพระ
เจา้ ถึงแมพ้วกเราจะแน่ใจวา่ท่านไดไ้ปอยูใ่นท่ีท่ีไม่มีความเจบ็ป่วย ไม่มีการร้องไห ้ ไม่มีความหิว
กระหาย ไม่ร้อน ไม่หนาว การจากไปของท่านไดน้ าความวปิโยคโศกเศร้าอยา่งใหญ่หลวงมาสู่
ครอบครัวของเรา เราจะหาใครท่ีไหนท่ีมีน ้าใจเมตตา ปรานี รักใคร่ อดทน ให้อภยั เสียสละแก่
ครอบครัวและส่วนรวมอยา่งท่าน 

เม่ือท่านจากไปใหม่ ๆ ขา้พเจา้ไดป้รึกษากบัอาจารยจ์รัญ คุณพิรุณ รัตนบุตรและลูก ๆ วา่
อยากจะท าหนงัสือเล่มเล็ก ๆ แจกในวนัพิธีบรรจุศพ เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย แต่จดัท า
ไม่ทนั จึงไดป้ล่อยความน้ีให้ผา่นไป 

วนัท่ี 17 เมษายน ค.ศ.1974 พ.ศ.2517 แหม่ม มาร์ติน จากกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ของ ซี.
เอม็.เอ. มิชชัน่ ไดโ้ทรศพัทม์าหาขา้พเจา้บอกวา่ มีคนใหทุ้นส าหรับพิมพป์ระวติั และผลงานของอาจารย์
สุข แหม่มอยากใหข้า้พเจา้เขียนประวติั และผลงานของอาจารยสุ์ขวา่มีอะไรบา้ง ขา้พเจา้ตอบแหม่มวา่ 
ขา้พเจา้ไม่เคยเขียนหนงัสือท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวสักที แหม่มแนะน าวา่เขียนมาเถอะ เขียนภาษาง่าย ๆ เด็ก
อ่านไดผู้ใ้หญ่อ่านดีก็แลว้กนั 

เม่ือแหม่มแนะน าให้เขียน ขา้พเจา้คิดวา่ควรลองเขียนดูเม่ือเขียนเสร็จแลว้น าไปขอร้องใหท้่าน
ผูรู้้จกัท่านหน่ึงตรวจดู ถา้พอใชไ้ดก้็ใช ้ถา้ใชไ้ม่ไดก้็ท  าเงียบ ๆ เสีย เม่ือคิดไดเ้ช่นน้ีขา้พเจา้จึงลงมือเขียน 
และชกัชวนผูท่ี้รู้จกัอาจารยสุ์ข เขียนคนละเล็กคนละนอ้ย หากบกพร่องหรือผดิพลาดประการใด กรุณา
ใหอ้ภยัขา้พเจา้ดว้ย 

ขณะอาจารยสุ์ขนอนป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาลศิริราช ท่านบอกขา้พเจา้วา่ เงินสิบลดท่ีเรามีอยู ่
อยากจะตั้งเป็นทุนใหน้กัเรียนท่ีอยากเรียนพระคมัภีร์ในโรงเรียนพระคริสตธรรม แห่งใดแห่งหน่ึง 
ขา้พเจา้บอกวา่เงินนิดเดียวคงท าประโยชน์ไม่ไดม้ากนกั ท่านบอกวา่ตั้งเป็นทุนไวก่้อน พระเจา้จะทรง
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เพิ่มเติมใหภ้ายหลงั ดงันั้นเม่ือท่านจากไปแลว้ ขา้พเจา้จึงท าตามความประสงคข์องท่าน คือน าเงินหน่ึง
หม่ืนบาทไปมอบให้องคก์ารสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนการศึกษาของผูท่ี้อยากเรียน
พระคมัภีร์ เรียกวา่ “ทุนสุข พงศน์อ้ย”  

ขา้พเจา้ครุ่นคิดตลอดเวลาวา่ หากขา้พเจา้เป็นนกัเขียน ขา้พเจา้จะเขียนเร่ืองของอาจารยสุ์ข และ
เร่ืองสั้นอ่ืน ๆ รวมเป็นเล่มเล็ก ๆ แลว้ขายหนงัสือนั้น เอาเงินมาใหเ้ด็กเรียนพระคมัภีร์ แต่ขา้พเจา้ไม่ใช่
นกัเขียน จึงไดแ้ต่ คิด คิดและคิดเท่านั้น 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีเมตตา กรุณาและใหค้วามอบอุ่นแก่ครอบครัว
ของขา้พเจา้ ทั้งในงานศพของอาจารยสุ์ข และตวัขา้พเจา้ตลอดมา 
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ศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย 

ทีเ่รารู้จัก 
 
ผูท่ี้กอปรดว้ยความเพียร 
เป่ียมไปดว้ยความเสียสละ 
เขา้ถึงแลว้ซ่ึงพระเจา้ 
ยอมอุทิศทุกส่ิงทุกอยา่งแลว้เพื่อพระองค ์
ผูน้ั้นยอ่มไม่พะวงต่อความสูงของขนุเขา 
ความลึกของหุบเหว 
ความไกลของระยะทาง 
ฤาความกวา้งใหญ่ของห้วงมหรรณพ 
.....เพราะเขาถึงแลว้ซ่ึงความสุขอนันิรันดร 
 

“หนามไผ”่ 
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ตอนที ่3 ศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย  ทีเ่รารู้จัก 

     โดย ดอริส โกลด์ 
ชาวไทยเร่ิมมีโอกาสฟังเร่ืองราวของพระเจา้ทางวทิยกุระจายเสียง ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 เป็นตน้มา 

ทั้งน้ีโดยการกระจายเสียงออกอากาศจากสถานีวทิยขุองบริษทัเอฟ.อี.บี.ซี. ในกรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์มายงัประเทศไทย สถานีน้ีเป็นสถานีท่ีมีก าลงัส่งสู่มากตั้งข้ึนเพื่อเผยแผพ่ระธรรมค าสอนของ
พระเจา้โดยเฉพาะ และออกอากาศเป็นภาษาต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเซียแทบทุกภาษา ส าหรับภาษาไทยนั้น
ออกอากาศเป็นสองภาค คือ ภาคเชา้ และเยน็ ภาคละ 15 นาที ทุกวนั 

ต่อมาในช่วงหลงั ๆ น้ี การเผยแผข่่าวประเสริฐของพระเจา้กวา้งขวางยิง่ข้ึน มีการออกอากาศส่ง
กระจายเสียง ตามสถานีวทิยตุ่าง ๆ ในประเทศไทย ท าใหพ้ี่นอ้งชาวไทยมีโอกาสฟังเร่ืองราวของพระเจา้
กวา้งขวางยิง่ข้ึน 

นบัตั้งแต่ช่วงแรกอนักล่าวไดว้า่เป็นยคุบุกเบิก ตราบจนยคุปัจจุบนั กล่าวไดว้า่ อาจารยสุ์ข พงศ์
นอ้ย เป็นก าลงัส าคญัของงานดา้นน้ีโดยตรง ถอ้ยค าเทศนาเผยแผพ่ระธรรมของพระเจา้อนัชดัเจน
แจ่มใส เตม็ไปดว้ยความมีชีวติชีวา ท่ีเราไดย้นิไดฟั้งจากสถานีวทิยกุระจายเสียงภาคภาษาไทย นบัแต่ปี 
ค.ศ.1951 เป็นตน้มา เป็นเสียงของศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย แทบทั้งส้ิน ท่านรับใชพ้ระเจา้อยา่งแขง็ขนั 
จวบจนกระทัง่วาระสุดทา้ยแห่งชีวติ (ค.ศ.1972) 

ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย เร่ิมงานเทศนาทางวทิยกุระจายเสียง ดว้ยการเทศน์บนัทึกเสียงลงใน
แถบบนัทึกเสียง แลว้ส่งไปออกอากาศท่ีสถานีวทิย ุ เอฟ.อี.บี.ซี. ในประเทศฟิลิปปีนส์ โดยร่วมมือกบั
ศาสนาจารย ์ พอล จอห์นสัน แห่งคณะ ซี.เอม็.เอ. มิชชัน่ซ่ึงขณะนั้นเป็นมิชชัน่นารีประจ าท่ีจงัหวดั
อุดรธานี ในสมยันั้นยงัไม่มีหอ้งบนัทึกเสียงเป็นส่วนสัด บางคร้ังท่านก็บนัทึกเสียงท่ีกรุงเทพฯ บางคร้ัง
ก็บนัทึกท่ีจงัหวดัอุดรฯ สุดแทแ้ต่โอกาสจะอ านวย โดยการบนัทึกใส่เคร่ืองบนัทึกเสียงเล็ก ๆ ธรรมดา 
มิไดมี้พิธีรีตองอะไรนกัคร้ันต่อมาภายหลงัศาสนาจารยพ์อล จอห์นสันกบัภรรยา ถูกโจรผูร้้ายฆ่าตาย 
ศาสนาจารย ์ พอล อนัไฮม ์ กบัศาสนาจารย ์ เวยน์ เพอร์สัน ไดรั้บช่วยด าเนินงานต่อระยะหน่ึง ตราบ
จนกระทัง่ ศาสนาจารยนี์ล เวบเบอร์ไดรั้บมอบหมายจากคณะ ซี.เอม็.เอ. ใหเ้ป็นผูบ้ริหารดา้น
วทิยกุระจายเสียง ศาสนาจารยเ์วบเบอร์ จึงไดร่้วมมือกบัอาจารยสุ์ขจบังานดา้นน้ีอยา่งจริงจงั ดว้ย
ความหวงัวา่จะเป็นส่ือน าพระพรของพระเจา้ไปสู่มวลชนอยา่งแทจ้ริง ตกมาถึงระยะน้ีมีการสร้างห้อง
บนัทึกเสียงขนาดเล็กข้ึน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ศาสนาจารย ์พอล จอห์นสัน 

โดยท่ีสถานีวทิย ุ เอฟ.อี.บี.ซี. กรุงมะนิลา ในประเทศฟิลิปปินส์น้ีมีก าลงัส่งสูง สามารถกระจาย
เสียงไปไดไ้กลและมีขอบเขตกวา้งขวาง พี่นอ้งชาวไทยจึงไดรั้บฟังถอ้ยค าเทศนาของอาจารยสุ์ข พงศ์
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นอ้ย โดยทัว่ถึงกนั ความจริงน้ีสามารถยนืยนัไดจ้ากการท่ีมีพี่นอ้งชาวไทยจากภาคต่าง ๆ แทบทุก
จงัหวดั ส่งจดหมายมาแสดงความคิดเห็น แสดงความช่ืนชม และไต่ถามปัญหาอยา่งมากมาย ทั้งจาก
ชาวกรุงถ่ินท่ีมีแต่ความสับสนวุน่วาย ประชากรตอ้งขวนขวายประกอบธุรกิจการงานกนัตวัเป็นเกลียว 
แต่จิตใจเปล่าเปลียวอา้งวา้งไร้คนอุม้ชู และจากชาวชนบทอนัห่างไกล รวมตลอดถึงชาวเขาต่าง ๆ ก็
พลอยช่ืนชมไปกบัข่าวสารเก่ียวกบัพระเจา้ ทางกระแสเสียงของอาจารยสุ์ขกนัโดยทัว่หนา้ 

ในระยะ 10 ปีแรก ของการด าเนินงานดา้นวทิยกุระจายเสียงน้ี ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ตอ้ง
ท างานอยา่งหนกั เพราะนอกเหนือจากจะตอ้งเตรียมเน้ือหาส าหรับเทศนาเพื่อบนัทึกเสียงส่งไป
ออกอากาศเป็นประจ าทุก ๆ วนัดงักล่าวแลว้ ท่านยงัลงมือตอบปัญหาท่ีมีผูส้งสัยเขียนมาขอค าแนะน า 
หรือค าอธิบาย ดว้ยตนเองอีกดว้ยซ่ึงนบัวา่เป็นภาระหนกัมิใช่นอ้ย นอกจากนั้นท่านยงัใชเ้วลาวา่งเท่าท่ีมี
ประพนัธ์เพลงคริสเตียน โดยอาศยัท านองเพลงไทยเดิม พยายามประสมประสาน จนเป็นเพลงคริสเตียน
ไทย ท่ีไพเราะ และร้องอดัเสียงดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย เสียงเพลงอนักงัวานของท่านเป็นท่ีรู้กนัดีในหมู่ค
ริสเตียนไทย ไม่นอ้ยไปกวา่ท่ีเขาคุน้หูกบัเสียงเทศนาของท่านเท่าใดนกั 

แต่คร้ันใน ค.ศ. 1962 อนัเป็นปีท่ีท่านป่วยหนกั การจดัท ารายการต่าง ๆ ทางวทิยกุระจายเสียง
ของท่านจึงไดล้ดนอ้ยลง ศาสนาจารยนี์ล เวบเบอร์ ไดบ้นัทึกไวใ้นหนงัสือรายงานประจ าปีของคณะ ซี.
เอม็.เอ. มิชชัน่วา่ “บางทีเหตุการณ์อนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดของคริสเตียนไทยในปีน้ี น่าจะเป็นเหตุการณ์เก่ียวกบั
การลม้ป่วย และการไดรั้บการเยยีวยาจนหายป่วยของศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย กระมงั ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ 
ท่านเป็นผูท่ี้พี่นอ้งคริสเตียนไทย เฝ้าอธิษฐานวงิวอนใหพ้ระเจา้ช่วยเหลือ ยิง่กวา่การอธิษฐานเพื่อบุคคล
ใดในประเทศน้ีก็วา่ได ้เพราะในรายการวทิยปุระจ าวนัของสถานี เอฟ.อี.บี.ซี. ไดมี้การขอร้องใหพ้ี่นอ้งค
ริสเตียนทั้งหลายอธิษฐานเพื่อท่านอยูเ่สมอ ตราบจนอาการป่วยของท่านทุเลา พระเจา้ไดท้รงใช้
คณะแพทยส์นามแห่งฐานทพัอากาศของสหรัฐประจ าจงัหวดันครราชสีมา ใหเ้ป็นผูเ้ยยีวยารักษาท่าน 
จริงอยู ่ การรักษาเยยีวยาดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีท่ีสุด ยอ่มไม่เหลือวสิัยท่ีมนุษยจ์ะกระท าได ้ แต่ก็อาจ
เหลือวสิัยของแพทยท่ี์จะท าใหท้่านหายป่วย หากวา่พระเจา้ไม่ทรงตอบค าอธิษฐานเรียกร้องของพี่นอ้งค
ริสเตียนไทย ผูฟั้งรายการวทิยขุองท่าน และญาติมิตรคนใกลชิ้ดทั้งหลาย ความป่วยไขข้องศาสนาจารย์
สุข ประกอบกบัความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตวัท่ีอาจารยสุ์ข มีต่อพระเจา้อยูแ่ลว้ ดูเหมือนจะเป็นมูลฐาน
อนัส าคญัของการปฏิบติัพระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ในประเทศไทยในระยะต่อมาซ่ึงพระองค์
ทรงกระท าโดยทางศาสนาจารยสุ์ข ในช่วงหลงัของชีวิตของท่าน” 

ปี ค.ศ.1958 เป็นปีแรกท่ีทางราชการอนุมติัให้ มีการเผยแผค่  าสอนของพระเจา้ทางสถานี
วทิยกุระจายเสียง ในประเทศไทยแมใ้นปีต่อมาจะถูกระงบัไป แต่ต่อมาภายหลงัก็ไดรั้บอนุญาตให้
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ออกอากาศไดอี้ก แต่ไม่วา่จะเป็นช่วงใด อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ก็ยงัคงเป็นแกนกลาง รับภาระดา้นน้ีอยู่
เช่นเดิม 

คร้ันต่อมาในสมยัหลงั ๆ ศาสนาจารยลี์ออน บี.โกลด ์ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูบ้ริหารงานดา้น
วทิยกุระจายเสียงสืบต่อจากศาสนาจารย ์ เวบเบอร์ ในช่วงน้ีไดมี้การขยายงานกวา้งขวางยิง่ข้ึน จึงตอ้ง
เพิ่มจ านวนคนงานมากข้ึน เป็นการเปิดโอกาสใหค้นหนุ่มสาวหลายคนกา้วเขา้มามีบทบาทรับใชพ้ระเจา้
ดา้นน้ี ร่วมกบัอาจารยสุ์ข เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน 

คนหนุ่มสาวเหล่าน้ี รับหนา้ท่ีจดัรายการส าหรับบนัทึกเสียงออกอากาศภาคบ่าย  สาระส าคญั
ของรายการ เป็นไปในระดบักลาง ๆ มุ่งหมายเพื่อคนทัว่ไป ไม่จ  าเพาะส าหรับคริสเตียนเท่านั้น ส่วน
อาจารยสุ์ข รับหนา้ท่ีจดัท ารายการส าหรับภาคเชา้ โดยมุ่งส าหรับคริสเตียน หรือผูส้นใจศึกษาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์โดยตรง เช่น รายการ “ศึกษาพระคมัภีร์” “ชัว่โมงแห่งการฟ้ืนฟู” “การด าเนินชีวติคริสเตียน” 
และ “ท่านถาม – เราตอบ” เป็นตน้ 

ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ให้ความสนใจต่อรายการ “ท่านถาม – เราตอบ” มาก เพราะถือวา่เป็น
ขั้นตอนท่ีส าคญัในการหนุนจิตใจผูถ้าม ใหมี้ความศรัทธาต่อพระเจา้มากข้ึน หรืออาจท าใหเ้ขาแหนง
หน่าย เส่ือมคลายความเล่ือมใสได ้ ปัญหาท่ีน่าสนใจซ่ึงท่านไดรั้บ มกัมีใจความท านองวา่ “พระเจา้เคย
ส าแดงพระองคแ์ก่ใครอยา่งแทจ้ริงบา้งหรือไม่?” ต่อค าถามเช่นน้ี อาจารยสุ์ขมกัมิไดต้อบดว้ยถอ้ยค า
ของท่านเองโดยตรง หากแต่ยกขอ้พระคมัภีร์ข้ึนมาอา้งอิง เป็นหลกัอยูเ่สมอ เป็นตน้วา่ “ส าหรับค าถาม
ขอ้น้ีขา้พเจา้ใคร่ขออา้งพระธรรมมทัธิว 5:8 ประกอบการวนิิจฉยัดงัน้ีหากวา่ จิตใจของเราบริสุทธ์ิ เราก็
ยอ่มเห็นพระเจา้ เพราะวา่พระองคส์ถิตอยูภ่ายในเรา ในภาวะเช่นนั้นเรายอ่มมีแวน่ทิพย ์ คือจกัษุแห่ง
ความบริสุทธ์ิ สามารถมองเห็นพระองค ์แต่ถา้จิตใจของเราสกปรกขุ่นมวัดว้ยบาปนานาชนิด เราจะเห็น
พระเจา้ไดอ้ยา่งไร? ในภาวะเช่นนั้น เราจ าตอ้งถอดแวน่บาปน้ีออกเสียก่อน (คือแวน่แห่งความชัว่ความ
หมองมวัดว้ยกิเลสตณัหาทั้งหลาย) 

ถา้เรายอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช าระลา้งจิตใจของเรา เราก็จะกลายเป็นคนสะอาดบริสุทธ์ิ 
และเม่ือเราเป็นคนบริสุทธ์ิ เราก็จะมองเห็นพระเจา้ อยา่ยึดถือวา่ “เงินคือพระเจา้” เราคริสเตียนตอ้งไม่
ยดึถือเช่นนั้น การท่ีคนโดยทัว่ ๆ ไปถือวา่ “เงินคือพระเจา้” ฉะนั้น “พระเจา้” ของเขาจึงอยูใ่นกระเป๋าน้ี 
ชัว่ประเด๋ียวประด๋าวก็เปล่ียนไปอยูก่ระเป๋าโนน้ เปล่ียนมือจากคนหน่ึง ไปยงัอีกคนหน่ึงหมุนเวยีน
เปล่ียนกนัไป หาความเท่ียงแทแ้น่นอนอะไรมิไดเ้ลย เราจึงจ าตอ้งมีพระธรรมท่ีเท่ียงแทแ้ละคงอยูนิ่
รันดร์กาล” 

ตลอดเวลาหลายปีท่ีศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย รับใชพ้ระเจา้ดา้นวทิยกุระจายเสียง ท่านได้
พยายามสร้างสรรคค์วามเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง จนท าใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนมีความผกูพนักบัท่านแทบจะถือ
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วา่ท่านเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวก็วา่ได ้ แม่บา้นคนหน่ึงเขียนจดหมายมายงัท่านวา่ รายการของ
ท่าน ท าใหดิ้ฉนั มีความรู้สึก ประหน่ึงวา่ มีนกัเทศน์มาเยีย่มเยยีมและเทศน์ใหฟั้งถึงท่ีบา้นทุก ๆ วนั” 
พระเจา้เท่านั้นท่ีจะเปิดเผยให้รู้ ถึงการท างานอนัยิง่ใหญ่ของท่านผูน้ี้โดยฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ 

ผูท่ี้รู้จกัศาสนาจารยสุ์ข ดี ยอ่มจะรู้วา่ท่านมิใช่เป็นเพียงแต่นกัเทศน์ เท่านั้น หากแต่ท่านยงัเป็น 
“นกัท า” ดว้ย คือปฏิบติัธรรมใหส้มจริงตามค าเทศนา มิใช่คอยแต่แนะทางดว้ยการช้ีน้ิวเพียงเท่านั้น แต่
หากยงัน าทาง ดว้ยการเดินหนา้ใหเ้ห็นจริงอีกดว้ยแทบทุกคนต่างรู้ดีวา่ ท่านมีความเขา้ซ้ึง ถึงเน้ือความท่ี
ท่านเทศน์โดยตลอด ไม่มีใครติดใจสงสัยแมแ้ต่นอ้ย ยกตวัอยา่ง เช่น ค าเทศน์ซ่ึงวา่ “ความสงบสุขของ
พระยซูคริสตอ์ยูใ่นจิตใจของเรา ผูใ้ดท่ีไวว้างใจพระเยซูคริสต ์ผูน้ั้นยอ่มไม่หว ัน่ไหววา่จะเกิดโพยภยัใด 
ๆ ข้ึนกบัตน เขาจะไม่มีวนัทอ้ถอย แมเ้ม่ือตกระก าล าบาก เขาจะเอาชนะต่ออุปสรรคเหล่านั้นไดเ้สมอ 
เพราะพระเยซูประทบัอยูใ่นจิตใจของเขา ความช่ืนชมยนิดีและรอยยิม้จะปรากฏอยูบ่นใบหนา้ของเขา
ตลอดเวลา” ความจริงเหล่าน้ีเราจะเห็นไดจ้ากชีวิตอาจารยสุ์ขเสมอ 

ศาสนาจารย ์สุข พงศน์อ้ย ไม่เคยเก็บง าความสุข ความยินดีท่ีท่านไดรั้บจากพระเจา้ไวเ้ลย ท่าน
มกัพดูเสมอวา่ “ขา้พเจา้เป็นนกัเทศน์มาร่วม 40 ปีแลว้ ขา้พเจา้ไม่เคยไดรั้บความผดิหวงัจากการเผยแผ่
พระกิตติคุณของพระเจา้เลย แมแ้ต่นอ้ย” 

ศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ท างานร่วมกบัศาสนาจารยลี์ออน บี. โกลด ์ ท่ีนครราชสีมาโดย
เดินทางไปบนัทึกเสียงท่ีจงัหวดันั้นเดือนละคร้ัง (คร้ังละหลาย ๆ วนั) ติดต่อกนัเป็นเวลา 8 ปี จึงยา้ย
ส านกังานมายงักรุงเทพฯ ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 ท่านไดรั้บเลือกเป็นประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ของบริษทั เอฟ.อี.บี.ซี. และอยูใ่นต าแหน่งน้ีตราบจนกระทัง่ส้ินชีวติ 

บดัน้ีแมว้า่ ท่านจะจากเราไปเป็นเวลา 3 ปีแลว้ แต่ผลงานของท่าน ค าเทศนาของท่าน และ
แนวทางการด าเนินชีวติของท่านก็ยงัติดตา ตรึงใจ เตือนสติ และกอ้งอยูใ่นหว้งส านึกของเราเสมอท่าน
ผูอ่้านเคยไดย้นิค าสอนของท่านดงัน้ีบา้งหรือไม่? “เราไม่ควรมาร่วมในพิธีศีลมหาสนิท เพียงเพื่อเป็น
การระลึกถึงพระคริสตเ์พียงชัว่ประเด๋ียวประด๋าว แลว้หลงัจากนั้น ก็หวนกลบัไปเกลือกกลั้วกบัความผดิ
บาปอีก เราสามารถท่ีจะนัง่ท่ีโตะ๊เสวยของพระองค ์ โดยไม่มีใครหวงหา้ม และพระองคก์็ทรงยนิดีท่ีจะ
ยืน่ขนมปังใหแ้ก่เรา ดงัท่ีพระองคก์ระท าต่อยดูามาแลว้ โดยมิไดรั้งเกียจเดียจฉนัท ์แลว้เรายงัจะทรยศต่อ
พระองคไ์ปอีกนานสักเท่าใดเล่า? การรับสารภาพความผดิบาปต่อพระองค ์ ขอใหพ้ระองคอ์ภยัโทษให้ 
และรับเอาความอบอุ่นความอ่ิมเอมจากพระองค ์ จะมิน่าช่ืนชมยนิดีกวา่การท่ีจะจากโตะ๊เสวยของ
พระองค ์ดว้ยความพยาบาท และขมข่ืนดอกหรือ? 
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เราขอขอบคุณอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ท่ีไดมี้ส่วนช่วยเก้ือหนุน เราใหมี้ความเจริญ และกลา้แขง็
ในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ มีหลายพนัคนท่ีไดย้นิเร่ืองราวของพระคริสตเ์ป็นคร้ังแรก จากค าเทศนาทาง
รายการวทิยกุระจายเสียงของท่าน และมีคนเป็นจ านวนมาก ท่ีตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นองคพ์ระผูช่้วย
ใหร้อดของเขา ขา้พเจา้เช่ือวา่พระเจา้คงรับศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ข้ึนสู่สวรรค ์ ดว้ยพระวาทะอนั
น่าช่ืนชมดงัน้ีอยา่งแน่นอน “ดีแลว้ เจา้เป็นบ่าวท่ีซ่ือตรง...จงร่วมความยนิดีกบันายเถิด” (มทัธิว.25:21) 

“พฤกษภกาสร    อีกกุญชรอนัปลดปลง 
โททนตเ์สน่งคง   ส าคญัหมายในกายมี 
นรชาติวางวาย    มลายส้ินทั้งอินทรีย ์
สถิตทัว่แต่ชัว่ดี   ประดบัไวใ้นโลกา 

(จาก “กฤษณาสอนนอ้ง”) 
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ตอนที ่4 ท่านจากไปแต่ตัว ผลงานยงัคงอยู่เคยีงคู่ชาวประชา 

 
บทความต่อไปน้ี   เป็นส่วนหน่ึงแห่งผลงานของ 

ศาสนาจารยสุ์ข  พงศน์อ้ย  ท่ีเคยตีพิมพใ์นวารสาร 
“พระคริสตธรรมประทีป” ในอดีต ผนวกกบัค าปรารถ 
คร้ังสุดทา้ยในชีวติของท่าน 

ขอบนัทึกไวใ้นท่ีน้ี    เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ 
ผกูพนัซ่ึงไม่เคยลืมเลือนไปจากหว้งนึกคิดของเรา 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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เหตุไรคริสตจักรในประเทศไทย โดยมาก จึงขาดศิษยาภิบาล? 

ขอ้เทจ็จริงประการหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแมใ้นสังคมคริสเตียนไทยในปัจจุบนั ก็คือ เหตุไร
คริสตจกัรในประเทศไทย จึงขาดคนไทยท่ียอมถวายตวัต่อพระเจา้ เพื่อท างานเผยแผพ่ระกิตติคุณเตม็
เวลา? แมจ้ะมีบางคนท าอยูแ่ต่ก็นอ้ยเหลือเกิน เหตุไรจึงเป็นเช่นน้ี? ไม่มีคนยอมเสียสละเลยหรือ? หรือ
เสียสละแลว้ แต่ไปไม่ไดจึ้งตอ้งเพิกเฉยเสีย? ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น? ทั้งน้ีเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองการเสนอ
และการสนอง 

พระเจา้ทรงเรียกและทรงจดัหาคนของพระองค ์ ในเม่ือเกิดความจ าเป็น เช่นในคริสตจกัรแห่ง
หน่ึงในประเทศไทย มีคนมานมสัการพระเจา้อยา่งคึดคกั และคนท่ีมาส่วนมากก็เป็นคริสเตียนประเภท
หิวอาหารส าหรับจิตวิญญาณของตนจริง ๆ เขาพากนันมสัการพระเจา้ เพราะเขาหิวกระหายความชอบ
ธรรมของพระเจา้ และปรากฏวา่คริสตจกัรนั้น ๆ ไม่เคยขาดศิษยาภิบาลเลย ตลอดหลายปีมาแลว้ แต่
ตรงกนัขา้มกบัอีกหลายคริสตจกัรซ่ึงมีสมาชิกส่วนมากลว้นแต่ “มีฐานะดี” ถา้เป็นปูทะเล ก็จดัวา่เป็นปู
ทะเลชนิด “กา้มโตและเน้ือแน่น” แต่กลบัหาศิษยาภิบาลประจ าคริสตจกัรไดอ้ยา่งยากเยน็ ทั้ง ๆ ท่ีมีเงิน
อุดหนุนอยา่งอุดมสมบูรณ์ เหตุใดพระเจา้จึงมีไม่ประทานศิษยาภิบาลใหแ้ก่คริสตจกัรนั้น? พระเจา้ไม่
ทรงทราบความตอ้งการของคริสตจกัรนั้นหรือ? แน่นอนพระเจา้ทรงทราบดีคือทรงทราบอยา่งแน่นอน
วา่ สมาชิกในคริสตจกัรนั้น ส่วนมากยงัไม่หิวกระหายความชอบธรรม พระเจา้จึงไม่ทรงเรียกคนงาน
ของพระองคใ์ห้เขา้ประจ าหนา้ท่ี ต่อเม่ือเกิดความจ าเป็นจริง ๆ พระเจา้ทรงเรียกผูใ้ด ผูน้ั้นจะมาเอง ไม่
วา่เขาจะอยู ่ณ แห่งหนต าบลใดหากแต่อุปสรรคส าคญั คือสมาชิกส่วนมากยงั “อืดทอ้ง” ไม่หิวกระหาย
ของเบ้ืองสูง หากพระเจา้ขืนใหค้นของพระองคเ์ขา้มาประจ าคริสตจกัรนั้น ศิษยาภิบาลผูน้ั้น ก็คงไม่
สามารถสู้ทนต่อสภาวะเช่นนั้นไดอ้ยูน่ัน่เอง 

ตวัอยา่งเช่น ศาสดาพยากรณ์ในสมยัโบราณคนหน่ึงช่ือเอลียาเกิดในสมยัท่ีกษตัริยอ์าฮาบ 
ครองราชสมบติัในแผน่ดินอิสราเอลเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนคริสตศกัราช ไม่มีใครสงสัยวา่เหตุใดพระ
เจา้จึงไม่ทรงเรียกเอลียาเขา้ประจ าต าแหน่ง เป็นศาสดาพยากรณ์ส าหรับชนชาติอิสราเอล เพราะเอลียา
เองก็ตอ้งวิง่หนีเขา้ไปอยูใ่นป่าจนตอ้งร้อนถึงนกกา ตอ้งเอาอาหารมาเล้ียงชีวติท่านชัว่คราว ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้นนะหรือ? ก็เพราะประชาชนยงัไม่พร้อมท่ีจะตอ้นรับพระวจนะของพระเจา้ พระนางอีซาเบล็
มเหสีของกษตัริย ์ อาฮาบเองก็ก าลงัเรืองอ านาจ พระนางไดส้ั่งประหารคนของพระเจา้ เอลียาจึงตอ้งหนี
ไปอยูป่่าชัว่ขณะหน่ึง ขา้พเจา้ไม่ทราบหรอกวา่เหตุใดพระเจา้ จึงทรงยอมให้เหตุการณ์เป็นเช่นนั้น ขอ้น้ี
ตอ้งใหพ้ระเจา้ทรงเป็นผูต้อบเองแต่เม่ือดูตามประวติัศาสตร์ ก็ปรากฏวา่ตอนทา้ยท่ีสุด พระนางอีซาเบล็
ถูกทหารขบถจบัโยนลงมาจากพระต าหนกัชั้นท่ีสอง พระเศียรปักลงตรงกลางดินจนแตกร้าว พระโลหิต
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ทะลกัไหลนอง ไม่ชา้ก็มีฝงูสุนขัมาเลียกินโลหิตของพระนาง ณ ตรงนั้น ซ่ึงสมจริงตามค าพยากรณ์ของ
ศาสดาพยากรณ์ เอลียา ท่ีวา่ “สุนขัไดกิ้นเลือดของนาโบธอยา่งไร สุนขัจะกินเลือดของพระนางอีซาเบล็
ตรงสถานท่ีเดียวกนัอยา่งนั้น” เอลียาไดพ้ยากรณ์ไวภ้ายหลงัจากท่ีนาโบธถูกพระนางอีซาเบล็สั่งให้
ทหารหาทางฆ่าเสีย เพราะเหตุท่ีนาโบธไม่ยอมขายสวนองุ่นใหแ้ก่กษตัริยอ์าฮาบ เหล่าทหารไดท้  าตาม
ค าสั่งโดยกล่าวหาวา่นาโบธกล่าววาจาหม่ินพระบรมเดชานุภาพจึงสมควรถูกประชาทณัฑด์งันั้น นา
โบธจึงถูกทหารและประชาชนขวา้งปาดว้ยกอ้นหินจนถึงแก่ความตาย และสุนขัไดม้าเลียกินเลือดของ
นาโบธ (และ ณ ท่ีเดียวกนันั้น พระนางอีซาเบล็ก็ถูกโยนลงมาจากพระต าหนกัและสุนขัก็มาเลียกินพระ
โลหิต) เม่ือนาโบธตายแลว้พระนางไดเ้ชิญกษตัริยอ์าฮาบไปริบเอาสวยองุ่นของนาโบธมาเป็นของ
พระองค ์ เม่ือเอลียาทราบความจริง ก็เขา้เฝ้าและพยากรณ์วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนแก่พระนางอีซาเบล็ใน
อนาคต ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พระนางกร้ิวมาก และจะฆ่าเอลียา เอลียาหนีออกมาจากพระราชวงัได้
อยา่งหวดุหวดิ แลว้ไปซ่อนตวัอยูใ่นป่าใหพ้น้จากอ านาจของพระนางอีซาเบล็ชัว่คราว 

ท านองเดียวกนั คริสตจกัรในประเทศไทย เท่าท่ีขา้พเจา้ประสบพบเห็นมาในระยะสามสิบหา้ปี 
ท่ีผา่นมาน้ี มีหลายแห่งท่ีขาดศิษยาภิบาลประจ า การท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะ มี “พระนางอีซาเบล็ผูเ้ร่ือง
อ านาจ” ปกครองคริสตจกัรอยูน่ัน่เอง ศิษยาภิบาลแบบศาสดาพยากรณ์เอลียา จึงตอ้งหนีเขา้ป่าไป แต่มี
ระยะหน่ึง คือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง สมยัเม่ือญ่ีปุ่นเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยเตม็บา้นเตม็เมืองสมยันั้น
เป็นสมยัท่ีจิตวิญญาณของคริสเตียนในประเทศไทยแขง็แกร่งท่ีสุดในประวติัศาสตร์ เท่าท่ีขา้พเจา้
ประสบมา บรรดาครูอาจารยท์ั้งหลาย ไดฝ่้าลูกระเบิดไปประชุมนมสัการพระเจา้กนัท่ีสมาคม ไว.เอม็.ซี.
เอ. ถนนวรจกัร กรุงเทพฯ เวลานั้นคริสเตียนเกือบทุกคนไม่กลวัตาย คริสตสมาชิกหลายร้อยคนยงั
เขม้แขง็ และสนบัสนุน ครู อาจารย ์ หรือศิษยาภิบาลของตนดว้ยค าอธิษฐานเราไม่รู้วา่ลูกระเบิดจาก
เคร่ืองบินขา้ศึก จะลงมาสังหารพวกเราเม่ือไรแต่จิตใจเราไม่เคยหวัน่วิตกเลย เพราะเรารู้แน่วา่ พระเจา้
สถิตอยูก่บัเรา เวลานั้นคริสตจกัรมีสมาชิกเพียงไม่ก่ีคน แต่อาจารยก์บัลูกศิษยย์นิดีกอดคอกนัตาย พระ
เจา้ทรงทราบวา่เราเขม้แขง็ตลอดมาเวลานั้น “พระนางอีซาเบล็” ไปไหนหมด ขา้พเจา้ไม่ทราบพระเจา้
เท่านั้นท่ีทรงทราบ แต่คร้ันพอสงครามเลิก บรรดา “พระนางอีซาเบล็” ก็กลบัมามีอ านาจในคริสตจกัร
ตามเดิม คงมีผูอ่้านหลายท่านอยากทราบวา่ “พระนางอีซาเบล็” ในท่ีน้ีคือใคร? โปรดอ่านพระธรรม
ววิรณ์ 21:8 เพียงขอ้เดียว ก็คงพอจะรู้ นัน่แหละเป็นสัญลกัษณ์ของพระนางอีซาเบล็สมยัน้ี 

ท าอยา่งไรเราจึงจะมีศิษยาภิบาลมากกวา่น้ี? มีอยูท่างเดียวคือจงร่วมใจกนัอธิษฐาน จงคอยท่า
วนัเวลาของพระเจา้ อยา่ด่วนเป็นผูต้ดัสิน “อยา่กล่าวโทษเขา เพื่อวา่เขาจะไม่กล่าวโทษท่าน” (มทัธิว 
7:1) พระเจา้ทรงเป็นผูต้ดัสินเอง จงรอเวลาท่ีพระเจา้จะตรัสเรียกเอลียาออกจากป่าอีกคร้ังหน่ึง ใครจะรู้? 
ขอใหบ้รรดาศิษยาภิบาลทั้งหลายท่ีรักพระเจา้ จงอธิษฐานทั้งกลางวนัและกลางคืน จงคอยท่า พระเจา้จะ
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ตรัสเรียกตวัท่านให้ออกกประจ าการในคริสตจกัรท่ีก าลงัหิวโหย และจิตใจก าลงัอ่อนเพลีย แต่
คริสตจกัรท่ีหลงผดิ คิดวา่ “เราเป็นคนมัง่มี ไดท้รัพยส์มบติัทวมีากข้ึนและไม่ตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดเลย” 
นั้น แทท่ี้จริงแลว้ เขาเป็นคนแร้นแคน้เขญ็ใจ เป็นคนขดัสน เป็นคนตาบอด และเป็นคนเปลือยกายอยู ่
(อ่านวิวรณ์ 3:17-19 เปรียบเทียบดูจะเห็นจริง) 

สรุปแลว้พระเจา้ก าลงัทรงคอยท่าใหบ้รรดาคริสตสมาชิกทั้งหลายหิวกระหายอยากไดศิ้ยาภิ
บาลของตนจริง ๆ และจิตใจของเขาพร้อมแลว้จะรับฟังเร่ือง “ทิพย”์ จากเบ้ืองบน ไม่ใช่คอยฟังแต่
เร่ืองราวของฝ่ายโลก อคัรสาวกเปาโลไม่ไดคิ้ดเลยวา่ ค  าเทศนาของท่านเป็นค าพดูของปราชญร์าช
บณัฑิตแห่งมหาวทิยาลยัตาระโซ แต่ท่านอาศยัฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ถอ้ยค าของท่านจึงมีพลงัฤทธ์ิจาก
พระเจา้ท านองเดียวกนัเวลาสมาชิกจะเลือกศิษยาภิบาล จงเลือกคนท่ีมีฤทธ์ิเดชของพระเจา้ แลว้อยา่งอ่ืน
จะเรียบร้อยตามมาเอง พระเจา้จะทรงใชค้นโง่สอนคนฉลาด เช่น ชาวประมงหาปลา ชาวบา้นนอกพดู
ส าเนียงเหน่อ ๆ เป็นภาษาฆาลิลาย แต่ท าใหก้รุงเยรูซาเล็มสั่นสะเทือนไปทั้งกรุงดว้ยพระวจนะของพระ
เจา้ ทั้งน้ีเพราะฤทธ์ิของพระเจา้ ไม่ใช่ฤทธ์ิค าพดูของมนุษย ์ฉะนั้นบรรดาคริสตสมาชิกทั้งหลายซ่ึงก าลงั
ตอ้งการศิษยาภิบาลประคริสตจกัรของท่าน จงร่วมใจกนัทูลขอต่อพระเจา้วา่ ท่านตอ้งการ ผูเ้ล้ียงแกะ 
ไม่ใช่ตอ้งการผูฆ่้าแกะและคอยกินเน้ือแกะ แต่อยา่ลืมวา่ลูกแกะตอ้งใหข้นแกะคือความอบอุ่นให้แก่ศิษ
ยาภิบาลเป็นการทดแทน ศิษยาภิบาล ไม่ตอ้งการอะไรมากไปกวา่ “น ้านม” จงช่วยกนัอนุวตัใหเ้ป็นไป
ตามขอ้พระธรรมท่ีวา่ “ผูท่ี้ประกาศพระกิตติคุณควรไดรั้บการเล้ียงชีพดว้ยพระกิตติคุณ” (1 โครินธ์ 
9:14) 

มีหลายคริสตจกัรท่ีคริสตสมาชิกละเลยไม่ไดใ้ห ้ “น ้านม” เล้ียงศิษยาภิบาลของตนอยา่งสมควร 
ปล่อยใหศิ้ษยาภิบาลของตนอยา่งสมควร ปล่อยใหศิ้ษยาภิบาล “อ่ิมทิพย”์ ในเม่ือบรรดาศิษยาภิบาลตอ้ง 
“กินอาหาร” เม่ือคริสตสมาชิกไม่เล้ียงคนงานของพระเจา้ พระเจา้ก็ตอ้งส่งนกส่งกามาเล้ียงคนของ
พระองคอ์ยา่งเอลียา หรือมิฉะนั้นนกัเทศน์ ก็ตอ้ง “เทศน์พลาง เยบ็เตน้ทข์ายพลาง” เหมือนอยา่งมหา
บุรุษกระดูกเหล็กเปาโล ผูส้ั่นสะเทือนมหาอาณาจกัรโรมนัในสมยัโบราณ การท่ีคริสตสมาชิก ปล่อย
ใหศิ้ษยาภิบาลของตนกินแรงงานของภรรยานั้น เป็นส่ิงท่ีน่าอบัอายขายหนา้ และเป็นการแสดงวา่
จิตใจคริสตสมาชิก ยงัไม่สูงพอท่ีจะรับผิดชอบต่อคนรับใชข้องพระเจา้ นัน่เป็นเหตุหน่ึงในหลายเหตุ ท่ี
คนหนุ่มยงัไม่กระโดดเขา้มาร่วมเวทีแห่งการเป็นศิษยาภิบาลในเมืองไทย เพราะไม่แน่ใจวา่จะตอ้ง “อ่ิม
ทิพย”์ หรือไม่ ศิษยาภิบาลมีสภาพเป็นอยา่งเดียวกบัปุโรหิตซะคาเรีย (บิดาของยอห์น บพัติศโต ผูท้  าพิธี
บพัติศมาใหพ้ระเยซูท่ีแม่น ้าจอร์แดน) กล่าวคือ ศิษยาภิบาลมีลูก มีภรรยา ตอ้งรับผดิชอบครอบครัว 
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีตลอดระยะสามสิบปีท่ีผา่นมาน้ีพระเจา้ทรงเปิดโอกาสใหข้า้พเจา้เป็นผูน้ าข่าว
ประเสริฐของพระองคไ์ปเผยแพร่ในจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศไทย และเม่ือถึงคราวท่ีจ าเป็นเช่นใน
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ระหวา่งสงคราม ขา้พเจา้ก็ตอ้งเป็น “พอ่คา้จ าเป็น” ตอ้งคา้ถ่าน คา้ปลาเคม็ คา้ขา้วสาร คา้เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
โดยไม่มีทุนเป็นของตนเอง แต่พระเจา้ทรงเมตตาโดยบนัดาลใหพ้บผูใ้จอารีให้เครดิตสูงพอสงครามเลิก
จึงเลิกคา้ขาย เพราะหมดความจ าเป็น บางคราวขา้พเจา้ตอ้งเป็นชาวสวนปลูกผกัขาย เล้ียงไก่ขาย แต่ใน
เวลาเดียวกนั ขา้พเจา้ก็มีโอกาสพดูเร่ืองของพระเจา้ ให้คนฟังไดเ้สมอ และป่าวประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเยซูโดยไมห่ยดุย ั้ง ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ทรงร่วมมือกบัขา้พเจา้ 

จงร่วมมือกบัพระเจา้ แลว้พระเจา้จะทรงร่วมมือกบัท่านเสมอ จงซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ พระเจา้จะ
ทรงซ่ือสัตยต่์อท่านเสมอ ถา้ท่านตอ้งการศิษยาภิบาลประจ าคริสตจกัร ก็จง “ร่วมใจ” กนัทูลขอเม่ือขอ
แลว้ก็จะได ้เพราะพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานทุกคร้ังวา่แต่ท่านอธิษฐานขอพระเจา้ดว้ยใจจริงหรือเปล่า
เท่านั้น 

จาก วารสาร “พระคริสตธรรมประทีป” 
เล่มท่ี 46 ประจ าเดือน มกราคม – มีนาคม ค.ศ.1961 
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ไทยแท้ 

การมีสิทธ์ิและเสรีภาพทางการเมือง ทางการคา้ ตลอดจนสิทธิส่วนตวั และอ่ืน ๆ อนัเป็นเหตุ
ปัจจยัภายนอกนั้น หาเพียงพอกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของมนุษยไ์ม่ เพราะมนุษยย์งัตอ้งการ
เสรีภาพทางจิตวญิญาณอีกดว้ย เพราะเหตุวา่จิตวญิญาณของเราตอ้งรักความจริง และความจริงจะท าให้
เราเป็นไท ไทยแทคื้อคนท่ีไม่ยอมเป็นทาสบาป ผูใ้ดท าบาปดว้ยความสมคัรใจ ผูน้ั้นยอ่มเป็นทาสบาป 

ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งแทจ้ริงของประเทศชาติใด ๆ ก็ตามอยูท่ี่คนในชาติไม่ตกเป็นทาส มี
พลเมืองบางส่วนท่ีตนเป็นทาสของการทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “คอรัปชัน่” ใครก็ตามท่ีไดเ้งิน
มาในทางท่ีมิชอบดว้ยศีลธรรม คนเหล่านั้นจดัวา่เป็นขโมยและโจรปลน้ความเป็นธรรมจากผูอ่ื้น มี
หลายคร้ังเราตอ้งไป “ขอความกรุณา” จากคนบางคนซ่ึงมีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งใหบ้ริการแก่ราษฎรเขามี
รายไดเ้ป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่เขาก็ไม่มีความละอายใจท่ีจะรับเงิน “พิเศษ” ส าหรับการท างานในหนา้ท่ี
ของเขา คนประเภทน้ีจะเรียกวา่ไทยแทไ้ม่ได ้เพราะเขาเป็นทาสแห่งความทุจริต 

ผูอ่้านอยา่ลืมวา่ คนท่ีสนบัสนุน “ใหค้่าน ้าร้อนน ้าชา” เพื่อความสะดวกของตน ก็จดัวา่เป็นผู ้
สมคบกบัโจรปลน้ความเป็นไทยของผูอ่ื้นเช่นเดียวกนั รัฐบาลหลายประเทศท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน
การบริหารประเทศ ก็เพราะคนในชาตินั้น ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต 

บางประเทศเท่าท่ีขา้พเจา้ทราบ ปรากฏวา่ กองทพัของศตัรูยกเขา้มายดึเมืองไดโ้ดยง่าย เพราะ
แมท้พันายกองของฝ่ายรัฐบาลตกเป็นทาสของอ านาจเงิน รับเงินสินบนจ านวนมหึมาจากศตัรูก่อน
กองทพัของฝ่ายศตัรูจะยกเขา้มายดึเมือง พวกเขายอมเปิดประตูเมืองให้โดยไม่มีการเสียลูกปืนสักนดั
เดียว เพราะศตัรูไดซ้ื้อหวัใจของแม่ทพันายกองท่ีเป็นทาสน าเงินไวห้มดแลว้ และในท่ีสุดคนท่ีรับ
สินบนนั้นก็ไม่มี แผน่ดินจะอยู ่เพราะเงินท่ีไดม้าเป็นเสมือน “กองไฟ” สุมหวัอกของพวกเขาตลอดเวลา 
ท่ีพดูมาน้ีขา้พเจา้มิไดพู้ดในแง่ของนกัการเมือง เพราะขา้พเจา้ไม่ใช่นกัการเมืองแต่เป็นการพดูตามหลกั
ศีลธรรม คือ ขา้พเจา้ประสงคจ์ะใหทุ้กคนพน้จากการทุจริต ยคุน้ีเป็นยคุท่ีพญามารครอบง าจิตใจคน 
พญามารรู้วา่มนุษยช์อบอะไร เหมือนคนตกเบ็ดยอ่มรู้จกัหาเหยือ่ พญามารฉลาดกวา่มนุษยจึ์งหาเหยือ่มา
ล่อ คนท่ีชอบเงินหรือหิวเงิน มารมนัจะเอาเงินมาประเคนใหม้ากมาย และมากจนธนบตัรท่ีเขามีอยูน่ั้น 
อาจน าไปท าเป็นเช้ือเพลิง ฌาปนกิจศพของเขาไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งอ่ืนอีกเลย ถา้ใครเป็นทาส
ของนารี มารมนัก็จะหาหญิงรูปงามมาบ าเรอจนรับไม่หวาดไหว ไม่วา่ผูดี้มีศกัด์ิ หรือคนสามญั ถา้ตก
เป็นทาสความย ัว่ยวนใด ๆ แลว้ ยอ่มประสบกบัความหายนะไดท้ั้งส้ิน 

ไฟสามารถไหมก้ระตอ๊บไดเ้ท่า ๆ กบัไหมอ้าคารอนัหรูหราราคานบัลา้น “ไฟโลกีย”์ เป็นไฟ
นรก สามารถไหมลุ้กลามท าลายชีวติของมนุษยผ์ูต้กเป็นทาสบาปให้มอดเป็นเถา้ถ่านไดเ้สมอ แต่ไฟ
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โลกียมิ์ใช่ไฟท่ีลุกโพลง แต่เป็นไฟสุมขอน คุกรุ่นอยูใ่นดวงจิตทีละนอ้ยนิดวนัละเล็กละนอ้ย โดยเจา้ตวั
ไม่ควรคิดวา่จะประสบอนัตราย กวา่จะรู้ตวัก็สายเสียแลว้ 

ท่านผูอ่้านท่ีเคารพ วธีิดบัไฟนรก พระเยซูคริสตว์า่อยา่งน้ี “ทุกคนท่ีไดท้  าบาป ก็เป็นทาสของ
บาป...ถา้พระบุตรนั้น (คือพระเยซูคริสต)์ จะกระท าใหท้่านเป็นไท ท่านก็จะเป็นไทจริง ๆ” (พระธรรม
ยอห์น  8:34-36) 

จาก วารสาร “พระคริสตธรรมประทีป” 
เลขท่ี 50 ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม ค.ศ. 1962 
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ท าอย่างไรบ้านของเราจึงจะเป็นสุข 

การท่ีจะให ้ “บา้น” มีความสุขนั้น เป็นปัจจยัส าคญัและมีความหมายต่อชีวิตการครองเรือนเป็น
อยา่งยิง่ จริงอยูพ่ื้นฐานของความสุข ความน่าอยูป่ระการหน่ึงของครอบครัว ก็คือการมีบา้นหรือท่ีอยู่
เป็นหลกัแหล่ง มีบริเวณบา้นกวา้งขวาง มีเคร่ืองเรือนสวยงามสามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ทบทุก
ดา้น แต่ส่ิงเหล่าน้ี ก็เป็นเพียงองคป์ระกอบภายนอกเท่านั้น บา้นจะเป็นสุข ครอบครัวจะแจ่มใสมีความ
น่าอยู ่ ยงัจ  าตอ้งอาศยัองคป์ระกอบภายในอีกโสดหน่ึง นัน่คือความมีอธัยาศยัไมตรีท่ีบุคคลในครัวเรือน
พึงมีต่อกนั การรู้จกัระเบียบวนิยั ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ความโอนอ่อนผอ่นปรน มีความเมตตาเอ้ือ
อารีต่อกนั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสายใยส าคญัท่ีจะร้อยรัดความผกูพนัของบุคคลในครอบครัวเขา้ดว้ยกนัอยา่ง
แนบแน่น และด าเนินไปอยา่งราบร่ืน 

การละเลย หรือบกพร่องในเร่ืองเช่นน้ี เป็นอุปสรรคต่อการครองเรือนอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดว้า่ 
บางครอบครัว แมจ้ะมัง่มีเหลือลน้ มีเคร่ืองบ ารุงความสุขทุกดา้น แต่ก็หาความร่ืนรมยใ์นชีวติไม่ได ้ตอ้ง
ออกไปหาความสุขกนันอกบา้น บางครอบครัวสามีภรรยาก็ตอ้งหยา่ร้างกนั เขา้ท านองคบัท่ีอยูไ่ดค้บัใจ
อยูย่าก อะไรท านองน้ีนัน่เอง 

อุปสรรคส าคญัอีกประการหน่ึง ท่ีขดัขวางความสุขภายในครอบครัว ก็คือการปฏิบติัตนจนเลย
เถิด กลายเป็นการกา้วก่ายสิทธ์ิและความสงบสุขท่ีคู่สมรสจะพึงมี 

ขอ้น้ีนบัเป็นขอ้เตือนใจ ท่ีญาติผูใ้หญ่ของคู่สมรสพึงสังวรใหม้าก ไม่วา่ตนจะเป็นบิดา มารดา 
หรือผูป้กครองของคู่สมรสโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เม่ือบุตรหรือหลานของตนสมรสแลว้ ยอ่มถือไดว้า่เขา
เป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี บรรลุนิติภาวะ และเปล่ียนฐานะไปอยูใ่นความครอบครองของคนอ่ืนอยา่งสมบูรณ์
แลว้ หาควรใชสิ้ทธ์ิความเป็นบิดามารดาหรือความเป็นญาติมากา้วล่วงสิทธิของเขาอยา่งเคยไม่ 

ผูเ้ป็นบิดามารดาควรปล่อยใหบุ้ตรสาวหรือบุตรชายชิมรสการครองเรือนวา่เป็นอยา่งไรบา้ง จะ
สุขหรือทุกขก์็ใหเ้ขาลองผจญดูและใหเ้ขาทั้งสองหดัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เท่าท่ีเขียนมาน้ีเป็น
เพียงค าแนะน าใหแ้ต่ละคนในครอบครัว รู้จกักาลอนัควรมิควรอยา่งไร และมุ่งเนน้ถึงภาระหนา้ท่ี 
ระหวา่ง ภรรยาสามีวา่ควรปฏิบติัตนอยา่งไรบา้ง จึงจะท าใหค้รอบครัวมีความสุข ทั้งน้ีมิไดจ้  ากดัเฉพาะ
สามีภรรยาท่ีเพิ่งแต่งงานกนัเท่านั้น หากยงัใชไ้ดก้บัผูท่ี้แต่งงานกนัมานาน ๆ แลว้ไดเ้ช่นกนั 
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หน้าทีข่องสาม ี

ส่วนใหญ่แลว้ ก่อนแต่งงานชายมกัโอโ้ลมปฏิโลมคนรักของตนดว้ยถอ้ยค าหวาน ๆ ไม่เคย
พดูจาหว้น ๆ กบัคู่รักของเขาเลย แต่เหตุไฉนพอแต่งงานไดไ้ม่เท่าไรก็แสดงความไม่สุภาพของตน
ออกมาโดยนึกวา่ภรรยาของตนเป็นลูกแถวท่ีตนจะสั่งให้อยูใ่นระเบียบวนิยัไดต้ลอดเวลา 

สามีโดยมากมกันึกวา่อยา่งไร ๆ เสีย หญิงผูเ้ป็นภรรยาก็จะตอ้งรับฟังค าสั่งของเขาวนัยงัค ่า แต่
หานึกไม่วา่วาจาอนัแขง็กร้าวขาดไมตรีจิตมิตรภาพของตนน่ีเอง ท่ีก่อให้เกิด “ขถบ” ข้ึนภายในบา้นโดย
ไม่รู้ตวั 

ถา้สามียงัรักภรรยาจริง ๆ การใชค้  าพดูท่ีสั้น ๆ ห้วน ๆ แขง็กร้าวเป็นมะนาวไม่มีน ้าจะไม่มีใน
บา้นเลย เพราะความรักยอ่มแสดงออกถึงความสุภาพอ่อนโยนเสมอ 

ความมกัง่ายและถือวสิาสะเกินไปท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงอึดอดัและพดูไม่ออก เวลาเราอยูใ่นสังคม
หรือเขา้ไปในหา้งร้าน หรือในท่ีสาธารณะ เรามกัระมดัระวงัตวั และส ารวมอิริยาบถเสมอ ไม่แสดง
อะไร ๆ ใหสุ้ภาพสตรีเสียใจหรือเจบ็ใจ แต่ตรงกนัขา้ม เม่ือเขา้มาอยูใ่นบา้นตนเอง เหตุไรจึงไม่ส ารวม
กิริยามารยาทเท่าท่ีควร มกัอา้งวา่ “น่ีมนับา้นของฉนั” ถูกแลว้ บา้นของท่าน แต่ภรรยาของท่านไม่ใช่อิฐ
หรือปูน ท่ีเขาจะทนกระทบของแขง็ ๆ ไดต้ลอดเวลาโดยไม่รู้สึกอะไรเลย และผลของการกระดา้งของ
ท่านอาจท าให้เขาตอ้งหนีไปอยูบิ่ดามารดาของเขาเสียชัว่คราว หรือถา้รุนแรงไปกวา่นั้นมาก ๆ เขา้ก็อาจ
ฟ้องหยา่กนัถึงโรงถึงศาลก็ได ้ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีเป็นมงคลส าหรับพอ่บา้นแม่บา้นท่ีดีเลย ไม่วา่จะเป็นคริส
เตียนหรือไม่ก็ตาม การแสดงความสุภาพต่อภรรยาไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงการเป็นคนกลวัเมียเสมอไป 
ความสุภาพอ่อนโยนของเรานัน่เองท่ีท าใหภ้รรยาท่ีดี รู้จกัเกรงใจสามี และจะเป็นกลไกส าคญัในการผกู
ใจภรรยา แต่ถา้แมท้่านจะเป็นสุภาพบุรุษ เป็นคนดีเพียงใด ก็ไม่อาจผกูมดัจิตใจภรรยาได ้ ก็ยอ่มเป็น
ความผดิของท่านเองท่ีไมรู้้จกัเลือกหญิงท่ีดีมาเป็นภรรยาแลว้จะมานัง่กลุม้ใจอะไรกนั ปกติแลว้ก่อน
แต่งงาน ทั้งชายและหญิง ก็มกัตอ้งศึกษาอุปนิสัยใจคอของกนัและกนั ใหถ่ี้เสียก่อน แลว้ท่านเล่าท าดงัน้ี
บา้งหรือเปล่า? 

สามีพึงแสดงความเมตตาอารีต่อภรรยาใหม้าก ยามเม่ือความสวยของนางก าลงัหมดไป เสียงท่ี
เคยแจ่มใส ก็ปร่าและแหบแหง้เพราะกาลเวลาและโรคภยัไขเ้จ็บเบียดเบียน เน้ือหนงัท่ีเคยเปล่งปลัง่ก็ชกั
จะเห่ียวยน่ และเวลานั้นแหละท่ีสามีจะตอ้งรักและสงสารภรรยา “คู่แอกคู่ไถ”  มาดว้ยกนัใหม้าก ๆ การ
ท่ีสามีทิ้งภรรยาคู่ทุกขคู์่ยากไปหาภรรยาสาว ๆ ใหม่ ๆ นั้น นบัวา่เป็นการกระท าท่ีไม่สมควรอยา่งยิง่ 
เพราะส่อใหเ้ห็นถึงความเห็นแก่ตวัอยา่งร้ายกาจ 

สังเกตดูพอ่แก่แม่เฒ่าท่ีเขาอยูด่ว้ยกนัยดื ๆ ไม่ค่อยปรากฏวา่เขาพดูกระโชกกระชากต่อกนัเลย มี
แต่น ้าเสียงท่ีไพเราะนุ่มนวลนัน่แหละคือเสียงสวรรคข์องครอบครัว 
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สามีจงรักภรรยาใหม้าก ๆ เช่นเดียวกบัท่ี “พระคริสตท์รงรักคริสตจกัร” ความรักบุตรภรรยานั้น
ยอ่มรวมไปถึงการแสวงหาปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับบ ารุงครอบครัวดว้ย สามีท่ีละทิ้งความรับผดิชอบการ
ใชจ่้ายในครอบครัว จะนบัวา่รักภรรยาและรักครอบครัวหาไดไ้ม่ สามีบางคนปล่อยใหภ้รรยารับผดิชอบ
เร่ืองการใชจ่้ายในบา้น โดยมอบเงินให้เพียงไม่ก่ีร้อยบาท ส่วนตวัเองกลบัสนุกสนานกบัเพื่อนฝงู ตาม
สโมสรและตามบาร์ เหลือกลบัมาใหค้รอบครัวไม่ถึงคร้ังหน่ึงของเงินเดือน สามีชนิดน้ีไม่ควรมีภรรยา 
เพราะชีวติจิตใจของเขาไม่ไดผ้กูพนัอยูก่บัครอบครัว ถา้เขาใชค้วามคิดสักเล็กนอ้ย ก็จะซ้ึงในความจริง
ท่ีวา่ เวลาครอบครัวหรือลูกเมียของเขาล าบากและเดือดร้อน เพื่อน ๆ และคนอ่ืน ๆ ไม่ไดม้าเดือดร้อน
อะไรกบัเขาเลย ถา้เขาเขา้สังคมจดัเกินไป สังคมจะแทะผลประโยชน์ของเขาจนเหลือแต่กระดูกอยา่ง
แน่นอน และประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจะมีอะไรนอกจาก “เกียรติ” ลม ๆ แลง้ ๆ ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ “เกียรติ” 
ชนิดนั้นมนัไม่ใช่เกียรติ หากแต่เป็นความเขลาอยา่งให้อภยัไม่ไดเ้ลย 

ความรับผดิชอบของภรรยา 

หญิงไม่วา่จะเป็นภรรยาของชายใดก็ตาม ควรภูมิใจอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นภรรยาของสามีท่ีดีของตน 
ในท่ีน้ีขา้พเจา้หมายถึงภรรยาจริง ๆ ไม่ใช่หญิงประเภทท่ีลดเกียรติของตนมาเป็นนางบ าเรอชนิดท่ี
เปล่ียนมาใชน้ามสกุลของสามีไม่ได ้ ขา้พเจา้เคยสอนหญิงหลายคนวา่ “อยา่ยอมเป็นเมียนอ้ย หรืออยา่
ยอมเป็นเมียหลวงของใคร” นอกจากเป็นคู่แอกคู่ไถเทียมบ่าเทียมไหล่กบัสามีเท่านั้น ภรรยาจะตอ้งเป็น
ท่ีปรึกษาของสามี ความเห็นของสามีนั้น เป็นการมองอะไรในทศันะของชาย แต่ความเห็นของภรรยา
เป็นทศันะในแง่ของหญิงฉะนั้นเม่ือหญิงและชายเอาทศันะของตนมารวมกนั ก็จะไดท้ศันะท่ีครบ
บริบูรณ์ ขายท่ีมีเมียชนิดเด็ก ๆ อายนุอ้ยเกินควร จะปรึกษาหาสาระอะไรกบัเขาได ้ นอกจากตั้งไวเ้ป็น 
“ตุก๊ตาสวย ๆ” และเป็น “ตุก๊ตา” ท่ีมีชีวติ ชนิดท่ีเอาแต่แต่งตวัแพง ๆ และใชข้องดี ๆ เท่านั้นเอง 

กษตัริยซ์าโลม่อนในสมยัโบราณตอ้งเสียคนก็เพราะหลง “ตุก๊ตาเด็ก ๆ” ดงักล่าวน้ี จากชาติต่าง 
ๆ ซาโลม่อนลุ่มหลงจนถึงกบัละทิ้งพระเจา้ ฉะนั้นหนา้ท่ีของภรรยาท่ีดีจึงตอ้งเป็นท่ีปรึกษาอยา่งดีของ
สามี สามีท่ีดูถูกความเห็นของภรรยา ยอ่มจะท างานส าเร็จเพียงคร่ึงเดียวเท่านั้น ดงันั้นก่อนจะตั้ง “บา้น” 
คือก่อนแต่งงานกนัควรตกลงกนัเสียก่อนวา่ ต่างฝ่ายต่างยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ ถา้
สามีวา่ตะวนัตก ภรรยาวา่ตะวนัออก ก็เป็นอนับอกไดอ้ยา่งเดียววา่ “แยห่น่อย” ถา้รักษาไม่หายก็เป็นตาย
เท่ากนัท าใหลู้ก ๆ พลอยเวยีนหวัไปดว้ย 

ภรรยาในอุดมคติของชาย ตอ้งเป็นหญิงท่ีมีความซ่ือสัตยจ์งรักภกัดีต่อสามี ถา้สามีของนาง
ไวว้างใจนางไดว้า่ นางเป็นของเขาและเป็นของเขาแต่ผูเ้ดียว โดยไม่ตอ้งพะวงวา่จะนอกใจเขาแลว้ไซร้
สามีของนางก็จะสุขใจมาก และความสุขของสามีอยูท่ี่ตรงน้ีเองเป็นส่วนใหญ่ ถา้มีบุคคลท่ีสามเขา้มา
แทรกแซง ไม่วา่ทางฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตาม ก็เท่ากบัเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ “ผพุงั” ของครอบครัว
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นั้นนัน่เอง ส่ิงท่ียงัหลงเหลือก็มีแต่วา่ รอเวลาวา่เม่ือไรพายจุะพดัใหท้รุดฮวบลง ไม่ชา้ก็เร็วเท่านั้น สามี
และภรรยาท่ีฉลาดซ่ึงหวงัในความสุขของครอบครัว ยอ่มไม่เปิดช่องใหบุ้คคลท่ีสามเขา้มาท าลาย
ความสัมพนัธ์ใน “ครอบครัว” ของตนอยา่งเด็ดขาด 

อีกประการหน่ึง ความเรียบร้อยภายในบา้นเป็นหนา้ท่ีของภรรยา ถา้หากภรรยาจ าเป็นตอ้งออก
ท างานนอกบา้นเพื่อประคองฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ก็จ  าเป็นตอ้งมีคนอ่ืนมารับหนา้ท่ีดูแลความ
เรียบร้อยของบา้นแทน หนุ่มสาวบางคนคิดวา่เร่ืองความเรียบร้อยในบา้นเป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็น นั้นเป็น
ความคิดท่ีผดิมาก สามีภรรยาหลายคู่อยูด่ว้ยกนัเพราะความจ าใจและไม่พอใจ เพราะไม่มีใครท่ีจะชอบ
อยูบ่า้นท่ีมีแต่ฝุ่ นละออง ห้องน ้าเปรอะเป้ือน หอ้งครัวเล่าก็มีสภาพคลา้ยรังหนู สามีและภรรยาบางคน
อาจอดทนต่อความไร้ระเบียบและความวุน่วายได ้แต่ความอดทนนั้นยอ่มมีขอบเขตจ ากดั และบางคร้ังก็
เปราะมาก การแขวนเส้ือผา้ไวร้กรุงรังตามลูกบิดประตู หนา้ต่างและตามราวลูกกรง เขา้ท านองท าอะไร
ไดต้ามใจ คือไทยแท ้นั้นจะประสบความวุน่วายในบา้นอยา่งแน่นอน 

คุณสมบติัอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงภรรยาจะตอ้งระมดัระวงั ก็คือระวงัปากของตน ตอ้งเป็นคนหนกั
แน่นเก็บความรู้สึกเก่ง ไม่โพนทนาความไม่ดีของสามีใหช้าวบา้นฟัง เขา้ท านองไม่ควรน าไฟในออกหรื
อน าไฟนอกเขา้ เม่ือเหลือบ่ากวา่แรง หญิงผูเ้ป็นภรรยาควรอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ใหม้าก ๆ เป็น
พิเศษ และอธิษฐานใหน้านพอ แลว้จึงพดูกบัสามีของเธอโดยตรง ถา้พดูกนัตกลงกนัไม่ไดก้็ควรอญัเชิญ
พระเยซูคริสตใ์หท้รงเป็นผูพ้ิพากษา เร่ืองส าคญั ๆ ทุกเร่ือง การจดัการส่ิงใด ๆ ในบา้น โดยไม่ทูลหารือ
กบัพระเยซูผูท้รงเป็นองคป์ระมุขของบา้น จะท าใหส้ามีหรือภรรยาตดัสินใจผิดพลาดไดง่้ายมาก ฉะนั้น
บา้นหรือครอบครัวจะสงบสุขจริง ๆ ก็ต่อเม่ือสามีและภรรยา ยอมใหพ้ระเยซูทรงเป็นประมุขของบา้น
ตลอดเวลา สังขารของสามีภรรยายอ่มช ารุดทรุดโทรมและผนัแปรไปตามกาลเวลา แต่อ านาจและความ
รักของพระคริสตย์อ่มด ารงอยูต่ลอดเวลา ความรักของพระคริสตจ์ะบนัดาลใหบ้า้นมีศิลป ใหมี้ความรัก
ความเมตตาและมีความสงบสุขเสมอ บา้นใดมีพระเยซูเป็นองคอุ์ปถมัภป์ระจ าบา้นนั้นยอ่มมีความสุข
ตลอดกาล อาเมน 

จาก วารสาร “พระคริสตธรรมประทีป” 
เล่มท่ี 51 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน ค.ศ.1962 
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มพีระเยซูองค์เดยีวเท่าน้ัน 

ทุกวนัน้ีผูค้นก าลงัเดินทางไปสู่นรกโดยมิไดเ้ฉลียวใจ ไฟก าลงัไหมโ้ลกและเผาผลาญวญิญาณ
ของมนุษยอ์ยูทุ่กขณะ พึงจ าไดว้า่ไฟจากการสู้รบ ไฟจากขีปนาวธุ และไฟตามความเขา้ใจของคนโดย
ทัว่ ๆ ไป จะไหมห้รือท าลายไดก้็แต่วตัถุและร่างกาย ท าลายชีวติของเราไดก้็เพราะในช่วงท่ียงัในโลก
เท่านั้น แต่ “ไฟบาป” เผาผลาญวญิญาณมนุษย ์ท าลายชีวติของเราใหย้อ่ยยบัไดช้ัว่กปัป์ชัว่กลัป์นรกมีทั้ง
ปัจจุบนัและอนาคต พระเยซูเสด็จมาช่วยปราบยคุเข็ญของมนุษย ์ ทางรอดพน้ไฟนรกทางอ่ืนไม่มีเลย 
นอกจากพระเยซูเท่านั้น “ในผูอ่ื้นความรอด (พน้บาป) ไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืน ซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เรา
ทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” น่ีเป็นขอ้ความในพระธรรมกิจการ 4:12 

พระเยซูทรงสั่งสาวกของพระองคใ์หอ้อกไปบอกชาวโลกใหท้ราบวา่ ทางรอดพน้บาปมีทาง
เดียวเท่านั้น ทางอ่ืนไม่มี ถา้หากวา่มีทางรอดอ่ืน พระเยซูก็ไม่มีความจ าเป็นอนัใดตอ้งเสด็จลงมาจาก
สวรรค ์ และยอมถูกปลงพระชนมใ์ชห้น้ีบาปแทนมนุษยเ์ลย มนุษยท์  าบาปจึงตอ้งถูกลงโทษประหาร
ชีวติ แต่พระเจา้ทรงรักมนุษยโลกจึงยอมเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย ์ และยอมถูกประหารชีวติแทนคนทั้ง
ปวง ในหมู่มนุษยโลกดว้ยกนัไม่มีใครท่ีจะรับโทษหรือไถ่โทษแทนกนัได ้เพราะทุกคนลว้นเป็นคนบาป 
และมีเช้ือบาปติดตวัมาแต่ก าเนิด แต่พระเยซูทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและทรงเป็นพระเจา้ จึงสามารถตายเพื่อ
ไถ่มนุษยใ์หพ้น้โทษบาปได ้ นอกจากนั้นพระเยซูยงัทรงเป็นเจา้ของโลก เป็นผูเ้นรมิตโลก (โปรดอ่าน
ยอห์น บทท่ี 1:1-12) ฉะนั้นพระเยซูจึงทรงมีสิทธ์ิเหนือโลก แต่พระเจา้ทรงยติุธรรมเม่ือเกิดการผดิบาป 
ก็จ  าเป็นตอ้งถูกลงทณัฑ ์โทษบาปก็คือ “ความตาย” ถา้พระเยซูไม่ตาย มนุษยก์็ตอ้งตายในไฟนรก นบัวา่
เป็นโชคดีอยา่งมหาศาลของมนุษย ์และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอนัลน้พน้โดยแท ้ท่ีพระเยซูทรงรับโทษ
แทนมนุษย ์ แต่ประโยชน์ของการไถ่บาป มีเฉพาะผูท่ี้ยอมรับของประทานจากพระเยซูเท่านั้น พระพร
ดงัน ้าฝนไหลหลัง่ลงมาจากสวรรคก์็จริง แต่ถา้ใครไม่ยอมรองรับน ้าฝน ปิดใจไม่ยอมให ้“ดิน” คือจิตใจ
ชุ่มน ้าฝนแห่งพระพรจิตใจนั้นยอ่มแหง้แลง้อยูน่ัน่เอง ทั้ง ๆ ท่ี “น ้าฝนแห่งพระพร” ตกลงมาห่าใหญ่ทัว่
จกัรวาล คนท่ีเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ เสด็จมาจากสวรรค ์มาตายเพื่อไถ่เขาใหพ้น้โทษ เท่านั้น จึง
ไดรั้บการเกิดใหม่ทางจิตวญิญาณ และไดรั้บการอภยับาปในทุกกรณี 

“แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกเรา (พระเยซู) วา่ พระองคเ์จา้ขา้พระองคเ์จา้ขา้ จะไดเ้ขา้ในเมืองสวรรค ์
แต่ผูท่ี้ปฏิบติัตามพระทยัพระบิดาของเราผูอ้ยูใ่นสวรรคน์ั้นจึงจะเขา้ได”้ (มทัธิว 7:21) เม่ือพระเยซูอยู่
ภายในใจเรา พร้อมกบัฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเราจึงประพฤติตามพระเจา้ได ้ การท่ีเรา
ประพฤติดี ไม่ใช่ดีไดด้ว้ยตวัเราเอง แต่เป็นเพราะพระเยซูอยูภ่ายในจิตใจของเราต่างหาก พระคมัภีร์
กล่าววา่ “นอกจากเรา (พระเยซู) ท่านทั้งหลายจะเกิดผลดีไม่ไดเ้ลย ก่ิงเกิดผลเองไม่ได ้ ตอ้งติดอยูก่บั
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ตน้” พระเยซูทรงเป็นล าตน้ พระบิดาเจา้เป็นผูท้รงรักษา พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นน ้าหล่อเล้ียงดวง
วญิญาณของเราให้เติบโต (ดูยอห์น 15:1-8) 

คนใดท่ีเช่ือวา่พระเยซูคือพระคริสต ์ คนนั้นก็บงัเกิดจากพระเจา้และทุกคนท่ีรักพระเจา้ผูท้รงให้
ก าเนิด ก็รักคนท่ีบงัเกิดจากพระเจา้ดว้ย เม่ือเรารักพระเจา้ เราจึงประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค.์..
และคนท่ีบงัเกิดจากพระเจา้ ก็มีชยัชนะแก่โลก... ใครเล่าท่ีมีชยัแก่โลก? ก็คือผูน้ั้นท่ีเช่ือวา่พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรของพระเจา้....(อ่านพระธรรมยอห์นฉบบัตน้ 5:1-4) 

ลูกของพระเจา้ คือคนท่ียอมเช่ือวา่ พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ มาเกิดเป็นมนุษย ์ และมาตายแทน
มนุษย ์ คริสเตียนเรามีเร่ืองน้ีเร่ืองเดียวเท่านั้น ท่ีจะประกาศใหช้าวโลกทราบ พระเยซูทรงสั่งสาวกของ
พระองคทุ์ก ๆ คน ทุกยคุ ทุกสมยั ใหไ้ปบอกชาวโลกท่ีก าลงัหลงเดินทางไปสู่ไฟนรก ใหเ้ห็นภยั
อนัตรายท่ีก าลงัรออยูข่า้งหนา้ และบอกใหเ้ขารู้ความจริงวา่ “พระเจา้ทรงยกพระเยซูองคน้ี์ ซ่ึงท่านได้
ตรึงไวท่ี้กางเขน ตั้งข้ึนใหเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นพระคริสต”์ (กิจการ 2:36) 

“จงกลบัใจเสียใหม่ และรับบพัติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อความผิดบาปของ
ท่านจะทรงยกเสีย แลว้ท่านจะไดรั้บพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (กิจการ 2:38) 

คริสเตียนมีหนา้ท่ีประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู เทิดพระเยซู บอกใหช้าวโลกทราบวา่ 
นอกจากพระเยซูแลว้ ไม่มีทางอ่ืนใดท่ีจะรอดพน้บาปไดเ้ลย 

พระเยซูคริสต ์ พระผูไ้ถ่ของมนุษยโลก มีองคเ์ดียวมิใช่หรือ? แต่การท่ีคริสเตียนเกิดมีหลาย
นิกายหลายลทัธิ ก็เพราะเพื่อความเหมาะสมกบัหมู่คณะ และเหมาะสมกบัสภาพของคนเหล่านั้น คนท่ี
อา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน ถา้ทิ้งพระเยซูคริสตเ์สีย ก็หมดความเป็นสาวกของพระเยซูทนัที และคริสตจกัร
ท่ีขาดพระเยซูยอ่มไม่ใช่คริสตจกัร แต่เป็นสมาคมหรือองคก์ารของชาวโลกท่ีไม่มีพระเยซู หนา้ท่ีของ
คริสตจกัรมีอยา่งเดียว คือประกาศเร่ืองราวของพระเยซูใหช้าวโลกรู้ คริสตจกัรไม่ควรไปยุง่เก่ียวกบั
ธุรกิจฝ่ายโลก เพราะธุรกิจของคริสตจกัรก็มีมากจนลน้มืออยูแ่ลว้ คริสเตียนเราจะท าอะไร หนา้ท่ีใด อยู่
ท่ีไหน ก็ประกาศเร่ืองราวของพระเยซูไดท้ั้งนั้นไม่จ  าเพาะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของนกัเทศน์เท่านั้น และใน
หลายกรณีการประพฤติให้เห็นจริง กลบัจะมีน ้าหนกัมากกวา่การพดูหรือเทศนาเสียอีก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การประพฤติตามแบบอยา่งของพระเยซูคริสตห์ากเราถึงพร้อมดว้ย กาย วาจา และใจเช่นน้ีแลว้ การ
เป็นพยานของคริสเตียนก็ยอ่มจะมีน ้าหนกั และกอรปดว้ยฤทธ์ิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิสามารถโนม้
นา้วจิตใจของผูฟั้งได ้โดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ 

คริสเตียนท่ีรักพระเจา้และสนิทสนมกบัพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงไม่จ  าเป็นตอ้งไปตีฆอ้งร้องป่าวให้
ชาวบา้นรู้วา่ ตนเป็นคน “เคร่งศาสนา” หรือรักพระเจา้ การโออ้วดแสดงตนวา่เราเป็นคนธรรมะธรรม
โมจดัเท่าใด ก็ยิง่แสดงใหค้นอ่ืนเห็นวา่จิตใจของเรายงัต้ืนเขินมากเท่านั้น 
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คริสเตียนมีชีวิตอยูเ่พื่อคนอ่ืนในขณะเดียวกบัท่ีอยูเ่พื่อตนเอง ไม่มีใครอยูต่ามล าพงัตนเองได้
โดยไม่พึ่งอาศยัใคร การอยูโ่ดดเด่ียวเป็นการแตกแยก การรวมมิตรท าใหเ้กิดก าลงั แต่หลกัการรวมมิตร
ตอ้งมีกติกาเหมือนการเล่นเกมส์หรือเล่นกีฬา กล่าวคือจะตอ้งมีระเบียบ มีวนิยั 

คริสเตียนทุกคนเป็นอิสระ ข้ึนตรงต่อพระเจา้ คริสเตียนหลาย ๆ คนรวมกนัเขา้เป็นหมู่เป็นคณะ
เรียกวา่คริสตจกัร และแต่ละคริสตจกัรยอ่มมีสิทธิท่ีจะเป็นตวัของตวัเอง เราคริสเตียนปฏิวติัแยกตวั
ออกมาจากนิกายเดิมมาเป็นนิกายโปรเตสแตนท ์ เพราะเรายดึหลกัศรัทธาในขอ้ท่ีวา่ “คนสัจธรรมมีชีวิต
อยูไ่ดเ้พราะความศรัทธาต่อพระเจา้” เราโปรเตสแตนทมี์นโยบาย “เอกราช” ทางจิตใจ และคริสเตียนทุก
คนหรือทุกคริสตจกัรยอ่มไดรั้บพระบญัชา หรือค าสั่งจากพระเจา้โดยตรง ใครจะมีอ านาจเหนือจิตใจ
ของเราไม่ได ้ นอกจากพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น เรามีพระเยซูทรงเป็นประมุขฝ่ายจิตวิญญาณของเราแต่
พระองคเ์ดียว ใครจะมาอา้งตนวา่เป็นตวัแทนของพระเจา้ หรืออวดวา่ “ฉนัเป็นท่ีสอง....ท่ีสาม ฯลฯ 
รองลงมาจากพระเจา้” หรือจะเทิดมนุษยผ์ูใ้ด คณะใด เป็นตวัแทนหรือเสมือนตวัแทน เขา้บงการหรือ
ออกค าสั่งแทนพระเจา้หาไดไ้ม่ เพราะคริสเตียนทุกคนมีสิทธ์ิรับพระบญัชาจากพระเจา้โดยตรง ไม่ตอ้ง
มี พอ่ หรือแม่ คอยรับพระบญัชาจากพระเจา้แทนเรา เพราะเรามีพระเจา้เป็นพระบิดาและเรามีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นมารดา คือเป็นผูเ้ล้ียงและอุปถมัภจิ์ตใจมิใหห้ลงท าบาป เรามีพระบุตรคือองคพ์ระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูเ้ปล้ืองบาปของเรา มนุษยจ์ะดีจะชัว่อยูท่ี่เขากบัพระเจา้ จะตอ้งจดัการระหวา่งตวัเขา
เองกบัพระเจา้โดยตรง ไม่มีผูใ้ดท าหนา้ท่ีเป็นพระเจา้หรือเป็นพระเยซูได ้ แต่สาวกและอคัรสาวกของ
พระเยซูมีหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศและเผยแผใ่หค้นเช่ือและไวว้างใจในองคพ์ระเยซู พระองคถู์กปลงพระ
ชนมบ์นไมก้างเขน พระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายอยา่งแทจ้ริง คริสเตียนทุกยคุทุกสมยัเป็นพยาน
ยนืยนัวา่ พระเยซูสถิตอยูก่บัเขาอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เพียงค าสั่งสอนท่ีสอนต่อ ๆ กนัมาเท่านั้น ถา้คนใด
พบพระเยซูท่ีทรงฟ้ืนจากตายจริง ๆ และเช่ือพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ ผูน้ั้นจะมีชีวตินิรันดร์ และไม่ตอ้งถูก
พิพากษาโทษ แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้สู่ชีวติ (ยอห์น 5:24) เราจึงออกไปเป็นพยานถึงความจริงเร่ือง
พระเยซูในขอ้น้ีเท่านั้น เราไปบอกชาวโลกใหเ้ช่ือพระเยซูผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ เราไปประกาศพระเยซูผู ้
ทรงเป็นอยูก่บัเราเด๋ียวน้ี แต่คนท่ีไม่รู้จกัพระเยซูแทจ้ริงไปประกาศเร่ืองของพระเยซู ก็ยอ่มกลายเป็น
พยานเทจ็ เพราะตวัเองไม่รู้จริงเห็นแจง้ น ้าหนกัค าพยานก็ออ้มแอม้ ศาลยติุธรรมยอ่มเช่ือฟังค าของ
ประจกัษพ์ยานมากกวา่พยานบอกเล่าท่ีอาศยัค าพดูของคนอ่ืนบอกต่อ ๆ มา คนท่ีไม่รู้เห็นดว้ยตนเอง 
แลว้อา้งวา่ตนรู้เห็นยอ่มจดัวา่เป็นคนมุสา วาจาของเขาปราศจากความจริงจึงไม่ศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เปล่ียนชีวติของมนุษยใ์หพ้น้บาปได ้ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเอาเร่ืองของพระเจา้ส าแดงแก่สาวกของ
พระองค”์ (อ่านยอห์น 16:15) คนใดท่ีมิไดรั้บการชโลมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ค  าพดูของผูน้ั้นยอ่ม
เพอ้เจอ้และค าเทศนาของเขา คนฟังไม่อ่ิมใจ น ้าหนกัค าพดูเล่าก็เบายิง่กวา่ฟาง 
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น่าเสียดายท่ีพยานของพระเยซูเกิดไขวเ้ขว แทนท่ีเขาจะเบิกความใหโ้ลกฟังเร่ืองพระเยซูผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่ บางคนกลบัสั่งสอนเร่ืองลทัธิความเช่ือ ถา้ใครไม่ท าตามลทัธิหรือระเบียบวนิยัแห่งนิกาย 
คนนั้นก็เขา้พวกไม่ได ้ น่ีแหละคือตน้เหตุแห่งการแตกแยกของคริสตจกัร พระเยซูมีพระองคเ์ดียว แต่มี
บางคนพยายามแยกพระเยซูใหเ้ป็นหลายองคใ์หไ้ด ้ ฉะนั้นองคก์ารศาสนาใด นิกายใด หรือ
คณะกรรมการบริหารศาสนาคริสเตียนนิกายใดก็ตาม ไม่ควรท าหนา้ท่ีแทนองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ เรา
หลุดพน้จากการเป็นทาสแลว้เน่ืองดว้ยความรักของพระเยซูคริสต ์ พระองคจึ์งทรงไถ่ถอนเราใหไ้ดรั้บ
อิสรภาพ 

ส าหรับเร่ืองลทัธินิกายนั้น เราจะหา้มไม่ให้นิกายต่างกนัหรือหา้มมิใหมี้ลทัธิต่างกนันั้นยอ่ม
หา้มไม่ได ้เพราะรสนิยมของแต่ละบุคคล แต่ละคณะ ยอ่มไม่เหมือนกนั ส าหรับขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้เช่ือ
วา่คริสเตียนท่ีเกิดใหม่และไดรั้บบพัติศมาดว้ยน ้าและวญิญาณบริสุทธ์ิจริง ๆ แลว้ไซร้ แมว้า่เขาจะอยู่
นิกายใด เขาก็ยอ่มไดรั้บความรอดพน้บาป และเขาจะเป็นพยานท่ีซ่ือสัตยข์องพระเยซูเสมอถูกแลว้ บาง
นิกายออกจะ “แก่ไฟ” ไปสักหน่อย เช่นมีการร้องร าท าเพลงอึกทึกครึกโครม ออกเสียงโห่ร้อง บา้งก็ร้อง 
“ฮาเลลูยา” ดงั ๆ เป็นการสรรเสริญพระเจา้ ขา้พเจา้ไม่เคยท าและไม่นิยมท าแต่ขา้พเจา้ก็ไม่หา้ม และไม่
เคยขดัขวาง หรือดูหม่ินใครท่ีท าเช่นนั้น เพราะนัน่เป็นสิทธิทางศาสนาท่ีเขาจะท าไดต้ามใจสมคัร แต่
ขา้พเจา้ใคร่ขอใหเ้ขาสังวรในเร่ืองการรบกวนชาวบา้น บา้นใกลเ้รือนเคียงของเขาจะหนวกหู ถา้ใครมา
ท าเสียงหนวกหูใกล ้ๆ บา้นเราตลอดเวลา เราก็คงไม่ชอบเหมือนกนั ฉะนั้นถา้จะเตน้ก็เตน้ จะร้องก็ร้อง
ในเม่ือไม่ก่อความร าคาญให้ชาวบา้นใกลเ้รือนเคียง และอยา่ลืมวา่การขบัรถยนตบ์นถนนตอ้งมีเกียร์ มี
หา้มลอ้ มีกฎจราจรและมีระเบียบ นอกจากคิดจะขบัรถยนตค์นัเดียวกลางทุ่งนา กลางป่า จะแสดงฤทธ์ิ
เดชอยา่งไรก็เชิญตามใจสมคัร เม่ือเหน่ือยเขา้ก็หยดุไปเองก่อนท่ีเราจะวนิิจฉยัคนเหล่าน้ีไปในทางหน่ึง
ทางใด ขอใหเ้ราท าใจใหห้นกัแน่นไวก่้อน อยา่ลืมวา่คนพวกน้ีเขาก็รักพระเจา้ รักมนุษยแ์ละเกลียดบาป
เช่นเดียวกบัเรา 

คราวน้ี มาถึงลทัธิคริสเตียนท่ีชอบนมสัการพระเจา้เงียบ ๆ น่ิง ๆ และมีสมาธิ ท่านท่ีนิยมแบบน้ี
ก็ยอ่มจะท าได ้แต่พงึระวงัให้ดี การน่ิง ๆ เฉย ๆ น่ีแหละ จะพากนัหลบัไปทั้งคริสตจกัร คริสเตียนชนิด 
“ตูน้ ้ าแขง็” ก็มี นัน่ปล่อยใหเ้ขากินไอสกรีมกบัพระเจา้ของเขาพระเจา้จะทรงคิดบญัชีกบัเขา เราไม่ตอ้ง
ไปพิพากษาตดัสินเร่ืองของเขาแทนพระเจา้ เราซ่ึงเป็นคริสเตียน มีหนา้ท่ีประกาศเร่ืองพระเยซูเท่านั้น 
ใครไม่เช่ือก็ปล่อยเขาไป ไปบอกคนอ่ืนต่อไป เราไม่มีเวลาต่อลอ้ต่อเถียงกบัใคร เพราะคนทั้งโลกก าลงั
เดินทางไปนรก เราตอ้งรีบประกาศ รีบท างาน 

คริสเตียนบางพวกบางคณะ อยากรับประทานอาหารเผด็ ๆ ร้อน ๆ ประเภทกิน “กาแฟร้อน” ก็
จงปล่อยใหเ้ขากินร้อน ๆ แต่ระวงัน ้าร้อนจะลวกปาก และจะหกราดชาวบา้นท่ีเขาไม่นิยม “น ้าร้อน” ถา้
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หากใครจะร้อนรนก็ขอใหร้้อนรนในการน าวิญญาณมาถวายพระเยซูแต่คนน าวิญญาณตอ้งมีฤทธ์ิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูน้ั้นจึงจะชนะบาปและมาร บางคนบอกวา่คริสเตียนพวกน้ีมี “ผพีระเยซูเขา้
สิง” แต่อยา่ลืมวา่ ผไีม่เคยช่วยใครใหห้ลุดพน้บาป ผไีม่เคยท าใหค้นเกลียดบาป จะเป็นผหีนือพระเยซูก็
ดูผลงานของเขาเป็นส าคญัอยา่ด่วนตดัสิน เพราะพระเยซูทรงหา้ม (ดูมทัธิว 7:1-5) 

จะใชว้ธีิเอะอะโครมครามหรือจะใชว้ธีิรุกเงียบก็ไม่วา่ ขอใหไ้ดม้าซ่ึงวญิญาณ ช่วยใหเ้ขาหลุด
พน้บาปก็พอแลว้ ถา้ท่านรักจะท างานของพระเจา้แบบเงียบ ๆ ก็ท  าไป เพราะนัน่เป็นพิธีท่ีท่านถนดัและ
ถา้ใครรักจะเตน้แร้งเตน้กาโครมคราม ก็ใหเ้ขาท าไป เพื่อจะไดค้นมาถวายพระเจา้ แมว้ธีิเงียบกบัวธีิ
อึกทึกครึกโครมจะไปดว้ยกนัไม่ได ้ ตอ้งแยกกนัคนละแห่ง แต่ก็มีพระเยซูองคเ์ดียวกนัมิใช่หรือ? ท่าน
เคยส ารวจดูบา้งไหมวา่ ดว้ยอาการสงบน่ิง ๆ ของท่าน หรือการร้อง “ฮาเลลูยา” ของท่านนั้น ช่วยน าคน
ใหห้ลุดพน้บาปแลว้หรือยงั? ในปีหน่ึง ๆ มีคนเป็นคริสเตียนเพราะวธีิการของท่านก่ีคน? 

พี่นอ้งทั้งหลาย น ้าน่ิงก็ดี สายน ้าไหลก็ดี ยอ่มมีความงามและมีประโยชน์ไปคนละอยา่ง แต่ถา้
น ้าในท่ีใดน่ิงเสียจนไม่ยอมไหล น ้าในท่ีนั้นยอ่มเป็นท่ีหมกัหมมไม่ถ่ายเท กลายเป็นแหล่งน ้าเน่าไป 
และถา้น ้าในท่ีใดไหลเช่ียวเกินไป ก็ยอ่มจะเซาะตล่ิงหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือพืชผลใหเ้สียหายมิใช่หรือ? 
อุทาหรณ์เร่ืองน้ีเป็นฉนัใด คริสเตียนก็ฉนันั้น คริสเตียนและคริสตจกัรจะอยูน่ิ่งไม่ได ้ หากคริสตจกัรใด
อยูน่ิ่ง ๆ คริสตจกัรนั้นจะเน่าตาย คริสตจกัรมีหนา้ท่ีจะอยูน่ิ่งไม่ได ้ตอ้งออกประกาศใหช้าวโลกท่ีก าลงั
ลงนรกรู้เร่ืองพระเยซู ถา้มวันัง่ “สวด” และร้องเพลงกนัแต่ในโบสถโ์ดยไม่ออกไปน าวญิญาณของผูอ่ื้น
ใหรู้้จกัพระเยซู คริสตจกัรและคริสเตียนนั้น ๆ ยอ่มท าผิดอยา่งแน่นอน พระเยซูสั่งให ้ “ออกไปทัว่โลก
ประกาศพระกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” (มาระโก 16:15; มทัธิว 28:19,20) 

คริสตจกัรท่ีไม่ท างานของพระเยซู เขาจะทะเลาะกนัเองบัน่ทอนก าลงัเอง ถา้ท างานของพระเยซู
อยา่งจริงจงัตลอดเวลาเขาจะไม่มีเวลามา “บาดหมาง” กนัเองเลย เพราะงานของพระเยซูมีมากไม่มีเวลา
เหลือพอท่ีจะท าหรือพดูเร่ืองอ่ืนใดได ้ ถา้พระเยซูเสด็จกลบัมาและมาเจอคริสเตียนก าลงั “เบ่ง” รัศมีเขา้
หากนั ท่านจะทูลพระเยซูวา่อยา่งไร? 

จาก วารสาร “พระคริสตธรรมประทีป” 
เล่มท่ี 42 ประจ าเดือน มกราคม – มีนาคม ค.ศ.1960 
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ควรรับบพัติศมาอกีคร้ังหรือ? 

พระเยซูทรงมีพระบญัชาคร้ังสุดทา้ย ก่อนเสด็จกลบัสวรรคด์งัน้ีวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่ง
สอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวกใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ...” (มทัธิว 28:19) 

ดว้ยพระบญัชาขอ้น้ีแหละ ท่ีท าใหบ้รรดาสาวกทั้งหลายของพระเยซู กระจายก าลงัออกไปทัว่
โลกเพื่อสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาใหเ้ช่ือถือพระเยซูคริสตว์า่ พระองคท์รงเป็นพระผูป้ลดเปล้ืองบาป
ใหเ้ขา เม่ือใครมีความศรัทธาแก่กลา้ถึงขนาดประกาศตวัเป็นสาวกของพระเยซู หรือเรียกง่าย ๆ วา่ 
ประกาศตวัเป็นคริสเตียน ผูน้ั้นก็ยอ่มเขา้พิธีบพัติศมา และในการท าพิธีนั้น มีค าพดูอยูต่อนหน่ึงซ่ึงผู ้
ประกอบพิธีมกัจะพดู คือ “ขา้พเจา้ใหท้่านรับบพัติศมาในนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ...” คือ พดูโดยอา้งขอ้พระธรรมมทัธิว 28:19 มายืนยนัการกระท าของตน พิธีและค าพดูเช่นน้ี ก็
ท  ากนัจนเป็นประเพณีนิยมในบรรดาคริสเตียนหลายนิกายทัว่โลก 

ต่อมาในระยะหลงั ๆ น้ี มีบางคนไดศึ้กษา และตีความหมายพระคมัภีร์บางขอ้ คือพระธรรม
กิจการ 2:38, 8:16; 10:48; 19:5 (1-6) ผดิแปลกไปจากท่ีเช่ือกนัอยู ่คริสเตียนเหล่าน้ีมองเห็นความส าคญั
ขอ้หน่ึงในพระธรรมขอ้เหล่าน้ีซ่ึงวา่ “จงรับบพัติศมาในนามแห่งพระเยซูเจา้เท่านั้น” และยงัสอนต่อไป
อีกวา่ แมผู้ใ้ดรับบพัติศมาโดยออกพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ก็ตาม การ
รับบพัติศมานั้น ๆ ก็ถือวา่ยงัไม่สมบูรณ์แบบตอ้งท าพิธีบพัติศมาใหม่ โดยใหพ้ดูออกช่ือพระเยซูวา่ 
“ขา้พเจา้ใหท้่านรับบพัติศมาในนามแห่งพระเยซู” จึงจะสมบูรณ์ ฉะนั้นบางคนจึงเกิดความไม่แน่ใจวา่ 
การท่ีเขารับศีลบพัติศมาในพระนาม พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้นั้นอาจจะยงัไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ จึงตดัสินใจรับบพัติศมาใหม่ในนามพระเยซูอีกคร้ังหน่ึง 

มีบางพวก บางลทัธิ “แก่ไฟ” ยิง่ไปกวา่นั้นอีก กล่าววา่ “ใครจะรับศีลบพัติศมาจากไหนมาก็
ตาม ถา้ไม่ท าตามแบบฉบบัท่ีเขาวางไว ้จะตอ้งท าพิธีรับบพัติศมาใหม่หมดจึงจะ “ขลงั” หรือไดท่ี้ 

น่ีแหละคือปัญหาท่ีสร้างความวุน่วายใจแก่คริสเตียนหลาย ๆ คน เพราะไม่ทราบวา่จะเช่ือใคร 
มาหาอาจารยค์นน้ีวา่อยา่งน้ี ไปหาอาจารยค์นโนน้ก็วา่อยา่งโนน้ แลว้จะเอาอะไรเป็นบรรทดัฐาน
ส าหรับพิธีบพัติศมา แต่ความหมายของพิธีบพัติศมาอนัท่ีจริงมีดงัน้ี โปรดอ่าน โคโลสี 2:12 ดู จะได้
ความวา่ “....ไดถู้กฝังไวก้บัพระองคใ์นพิธีบพัติศมาแลว้ และในพิธีนั้นท่านทั้งหลายไดเ้ป็นข้ึนมากบั
พระองค ์โดยเช่ือกิจการของพระเจา้ผูไ้ดท้รงบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาจากตาย” 

น่ีหมายความวา่ จิตวญิญาณของผูท่ี้เช่ือพระเยซูได ้ “ถูกฝัง” ไวภ้ายในพระเยซูคริสตแ์ลว้ ไม่ใช่
เป็นการ “ฝัง” กาย 
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แต่ส าหรับบางท่านท่ียงัไม่แน่ใจวา่ “จิตวิญญาณ” ของท่านได ้“ถูกฝัง” ไวภ้ายในพระเยซูคริสต์
แลว้ ก็น่าจะพิจารณาดูตวัเองวา่ “ตวัเราน่ีตายกบัพระเยซู ถูกฝังกบัพระเยซู และฟ้ืนคืนชีพพร้อมกบัพระ
เยซูแน่แลว้หรือ? พิธีบพัติศมาเป็นพิธีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเราควรแสดงความเคารพ เพราะเป็นพิธีท่ีพระเยซูทรงมี
พระบญัชาใหเ้ราปฏิบติั ส าหรับขา้พเจา้นั้น ขา้พเจา้รู้แน่นอนวา่ ขา้พเจา้รับบพัติศมาแลว้และเช่ือตาม
พระธรรมโคโลสี 2:12 ทุกประการ อาจมีปัญหาหลายอยา่งท่ีเราจะตอ้งพินิจพิเคราะห์ มิฉะนั้นอาจ
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิไขวเ้ขวไดเ้ช่นเดียวกบัค าวา่ “บพัติศมา” บรรดานกัศาสนศาสตร์ อาจอธิบายได้
หลายประการ แต่ความหมายอนัแทจ้ริงมีอยา่งเดียวเท่านั้นคือหมายความวา่ จิตวิญญาณของท่านไดต้าย 
ถูกฝังไวก้บัพระเยซู ฟ้ืนข้ึนกบัพระเยซู และด ารงอยูก่บัพระเยซู 

พระเยซูทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระบิดาเจา้ (ยอห์น 17:21; ยอห์น 14:20; ยอห์น 10:38; 
ยอห์น 8:19; ยอห์น 5:18; และ ยอห์น 1:18) 

พระเยซูคือพระเจา้ และพระเจา้คือพระเยซู (กิจการ 2:36) ฉะนั้นถา้ในชีวติของเรามีพระเยซู
คริสตจ์ริง ๆ การท่ีเราจะรับบพัติศมาในนามพระบิดา ก็เท่ากบัรับบพัติศมาในนามพระเยซูคริสตด์ว้ย
เหมือนกนั ดงัพระธรรมยอห์น ซ่ึงไดย้กมาอา้งขา้งบนน้ี โปรดอ่านและอธิษฐานมาก ๆ แลว้พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะอธิบายความหมายนั้นใหท้่านเขา้ใจแจ่มแจง้ ยิง่กวา่ศาสนาจารยใ์ดจะพึงอธิบายได้
เม่ือเราทราบความหมายอนัแทจ้ริงของพระเยซูคริสตแ์ลว้ เราก็คงยติุปัญหาเร่ืองการรับบพัติศมาซ ้ าซอ้น 
ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยอธิบายความหมายของการรับศีลบพัติศมาอนัแทจ้ริงใหแ้ก่ท่าน ณ 
บดัน้ีเทอญ 

จากวารสาร “พระคริสตธรรมประทีป” 
เล่มท่ี 69 ประจ าเดือน มีนาคม – เมษายน 1966 
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ค าปรารภคร้ังสุดท้าย 

ระยะเวลาส่ีสิบแปดปีกวา่ ตั้งแต่ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนมาขา้พเจา้เคยเห็นการฟ้ืนฟูอยา่งใหญ่
หลวง เกิดข้ึนในประเทศไทยคร้ังเดียวเท่านั้น คือเม่ือสมยัสามสิบกวา่ปีมาน้ี เม่ือ ดร.ซง ไดม้าเทศนา
ฟ้ืนฟู จากเหนือจดใต ้ ตั้งแต่เมืองตรังข้ึนไปจนถึงเชียงใหม่ เชียงราย การฟ้ืนฟูคร้ังนั้น เป็นแต่เพียง
ตวัอยา่งใหเ้ราเห็นเท่านั้น เพราะการฟ้ืนฟูท่ีเราตอ้งการเห็น และก าลงัรอคอย และเช่ือวา่ก าลงัจะมาสู่
ประเทศไทย คือการฟ้ืนฟูท่ีจะแผไ่ปยงัทุกคริสตจกัรทุกนิกายในประเทศไทย เวลาน้ีเราเห็นการฟ้ืนฟู
บา้งตามคริสตจกัรต่าง ๆ ถา้จะพดูกนัตามภาษาชาวบา้น ก็คงจะเป็นการฟ้ืนฟูแบบเกาโรคผิวหนงัพอคนั
ข้ึนมาก็เกาเสียหน่อย มนัยงัไม่ถึงกระดูกเลือดเน้ือ การฟ้ืนฟูท่ีแทจ้ริง จะตอ้งเป็นการฟ้ืนฟูจากจิตใจท่ี
ไดรั้บการเร่งเร้าอยา่งแทจ้ริง และจากค าสอนท่ีประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

การฟ้ืนฟูท่ีปราศจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิประทบัอยูด่ว้ย ไม่ผดิอะไรกบัค าเทศนาท่ีนกัเทศน์งดั
เอาต าราท่ีเรียนมา มาเทศน์ใหป้ระชาชนฟัง ถา้เป็นเช่นนั้นแลว้ ค าสั่งสอนยอ่มปราศจากชีวติจิตใจก็
เหมือนกบัเอาท่อนไมแ้หง้ ๆ ไปปลูก แลว้เราก็อยากใหเ้กิดผล จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ไมซุ้งท่ีแหง้ตาย
แลว้ ถา้เราน าไปปลูก มนัก็สวยดีอยู ่ แต่วา่มนัออกหน่อ ออกผล ออกดอก ออกลูกไม่ได ้ เพราะมนัตาย
แลว้เช่นใด ชีวิตจิตใจของเราก็เช่นเดียวกนัน้ี 

ถา้เราตอ้งการให้มีการฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริง เราก็จ  าเป็นเหลือเกินท่ีจะตอ้งไดรั้บชีวิตใหม่จากพระ
เจา้โดยตรง เราเองท าอะไรไม่ไดพ้ระเยซูคริสตต์รัสวา่ เราทั้งหลายท าอะไรโดยตวัเองไม่ได ้ เพราะเรา
เป็นแต่เพียงก่ิงติดอยู ่ ก่ิงเกิดผลไม่ไดเ้วน้แต่จะติดสนิทกบัตน้ น่ีก็เหมือนกนั เราจะท าอะไรใหเ้กิดผลได้
ดีก็จ  าเป็นเหลือเกินท่ีจะตอ้งไดรั้บชีวิตใหม่จากพระเยซูคริสตเ์ป็นเบ้ืองตน้ เราจ าเป็นตอ้งอธิษฐานก่อน
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอใหก้ารฟ้ืนฟูเร่ิมตน้ท่ีขา้พเจา้ก่อน แลว้จึงขยายไปสู่ครอบครัว บา้น คริสตจกัรของ
ขา้พเจา้ และแผไ่ปสู่คริสตจกัรอ่ืน ๆ” 

เวลาไฟไหมป่้า มนัอาจเร่ิมจากกน้บุหร่ีกน้เดียว ไมขี้ดกา้นเดียว หรืออาจเกิดจากการเสียดสีของ
ไมไ้ผ ่ หรือไมอ้ะไรท่ีลมพดัโยกไปโยกมาท าใหเ้กิดความร้อนจนไฟลุก มนัตั้งตน้จากจุดเล็กนอ้ยแลว้จึง
ลุกลามกวา้งใหญ่ต่อไป ท านองเดียวกนั ถา้จิตใจของเราเตม็ไปดว้ยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ 
แน่นอนจะตอ้งลามไปถึงคนอ่ืนดว้ย ไฟยอ่มเกิดจากความร้อน หรือเกิดจากไฟเท่านั้นจะเกิดความเยน็
หาไดไ้ม่ ความจริงน้ีเป็นฉนัใด บุคคลท่ีมีจิตใจเยน็ชาปราศจากไฟแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ก็ยอ่มไม่
อาจก่อใหเ้กิดความร้อนรนเพื่อพระเจา้ไดฉ้นันั้น 

ยอห์นบพัติศโตไดพู้ดกบัคนท่ีมาขอรับบพัติศมาวา่ “เราใหท้่านรับบพัติศมาดว้ยน ้าก็จริง แต่ผู ้
ท่ีมาภายหลงัเรา คือพระเยซูคริสตจ์ะใหท้่านรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและดว้ยไฟ” ขอ้น้ีเรา
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อ่านผา่นไปผา่นมา แต่ก็มกัไม่สนใจ สอนไปตามแกน ก็เลยไม่ไดอ้ะไร ปีแลว้ปีเล่า สอนกนัแทบลม้
แทบตาย อุตส่าห์ท าทุกอยา่งทุกวถีิทางเพื่อใหค้นกลบัใจใหม่มาเช่ือถือพระเยซูคริสต ์มนัก็ไม่ไดอ้ยา่งใจ
นึก เพราะขาดธาตุไฟ ฉะนั้นไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึงส าคญัมาก ถา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูใ่น
จิตใจของคริสเตียน รวมทั้งนกัเทศน์ดว้ย เราก็จะไดรั้บของประเสริฐหลายอยา่งจากพระเจา้ของ
ประเสริฐน้ี อคัรสาวกเองก็ตอ้งการและก็ไดรั้บจากพระเจา้โดยตรง อยา่คิดแต่วา่ เราดีหรือเลวกวา่อคัร
สาวก เพราะนัน่มิใช่สาระส าคญัท่ีจะขวางกั้นมิให้เราไดรั้บของประทานจากพระเจา้ เหมือน ๆ กบัท่ี
สาวกอ่ืน ๆ ทัว่โลกทุกยคุทุกสมยัไดรั้บ พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ตลอดกาล ไม่ใช่จ  ากดัเฉพาะเพียง
สมยัน้ีหรือสมยัโนน้ ไม่ควรคิดวา่ส่ิงท่ีอคัรสาวกท าได ้ เราคงท าไม่ได ้ ไม่ใช่อยา่งนั้น หากพระเจา้ไม่
ทรงช่วย อคัรสาวกก็ท าไม่ได ้เราก็เหมือนกนั ถา้พระเจา้ไม่ทรงช่วย เราก็ท าไม่ได ้ฉะนั้นจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ ท่ีการฟ้ืนฟูท่ีแทจ้ริงจะตอ้งเกิดข้ึนโดยท่ีเรามีความหิวกระหาย จะไดพ้ระพรจากพระเจา้เป็นพื้นฐาน 

พระเยซูทรงสั่งสอนอคัรสาวกวา่ “พวกท่านไม่ตอ้งไปไหน ไม่ตอ้งท าอะไร อยา่ออกไปจาก
กรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่ท่านไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช” ฤทธ์ิเดชอนัน้ีเราตอ้งการไหม? ถา้เราตอ้งการ
ฤทธ์ิเดชเหมือนกบัท่ีเราตอ้งการเงิน เราก็ตอ้งได ้ เหล่าสาวกมิไดค้อยเพยีงหน่ึงหรือสองวนัเท่านั้น แต่
คอยเป็นเวลาหลายวนั ถึงแมห้ลายวนัไดล่้วงไปแลว้ พวกเขาก็ยงัมีความเพียรพยายามรอคอยเพราะเป็น
ค าสั่งของพระเยซูวา่ “อยา่ไปไหน อยา่ท าอะไร ใหค้อยท่ีน่ี จนกวา่ไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระเจา้” 

น่าเสียดายท่ีคริสเตียนสมยัน้ีไม่ไดค้อยพระเจา้ดว้ยความตั้งใจเขามกัจะ “มีธุระมากเกินไป” จน
คอยพระเจา้ไม่ได ้ พระเจา้ทรงใหอ้ะไรเราไม่ได ้ ก็เพราะเรามวัไปยุง่กบัเร่ืองของเราเอง ถา้เรามวัยุง่กบั
ธุระของเรามากเกินไป พระเจา้ก็ไม่สามารถใหอ้ะไรเราได ้ เราก็พดูวา่พระเจา้ไม่โปรด แทจ้ริงพระเจา้
ทรงพร้อมท่ีจะประทานอะไร ๆ แก่เราอยูแ่ลว้ แต่วา่เราไม่ท าตามท่ีพระเจา้ทรงสั่ง คือไม่ยอมคอยท่า
พระเจา้ มีบางคนแมจ้ะอธิษฐานแต่ก็ไม่ไดอ้ะไร เม่ือเราไดอ้ะไรจากพระเจา้ เราก็จ  าตอ้งส่งต่อไปใหค้น
อ่ืน ส่ิงท่ีพระเจา้ใหน้ั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจา้ ของประทานน้ีมาจากพระเจา้แห่งสรวงสวรรค ์
ไม่ใช่ไดม้าดว้ยตวัของเราเอง เราเป็นเพียงแต่ก่ิงท่ีติดอยูก่บัตน้เท่านั้น พระเยซูทรงเป็นตน้ เราจะเกิด
ผลไดอ้ยา่งไร ถา้เราไม่แนบสนิทอยูก่บัตน้ ผลทางจิตวญิญาณก็เช่นเดียวกนั 

ชาวโลกไดรั้บผลฝ่ายโลกก็ดว้ยความเพียร ถา้เขาอยากไดว้ชิาก็ตอ้งไปเรียน ถา้อยากไดเ้งินก็
ท างาน ท านองเดียวกนัถา้เราอยากไดผ้ลทางจิตวิญญาณอยากไดข้องประทานจากพระเจา้ เราก็ตอ้งติด
สนิทอยูก่บัพระเจา้ ถา้เราอยากไดฤ้ทธ์ิเดชจากพระเจา้ เราตอ้งเสาะแสวงหาจากพระองค ์ กษตัริยซ์าโล
ม่อนกล่าวไวว้า่ “ท่านจงหาพระปัญญาเหมือนกบัการหาเงิน” แต่น่ีเราไม่ไดแ้สวงหาพระเจา้เหมือนกบั
เราหาเงิน เม่ือเราหาเงิน เราก็หากนัตาลุกตาวาว ท ากนัหนา้ด าคร ่ าเครียดเอาเป็นเอาตาย แต่พอมาถึงเร่ือง
พระเจา้ เรากลบัหานิด ๆ หน่อย ๆ เม่ือเป็นเช่นนั้น เราก็ยอ่มไดต้ามท่ีเราหา คือไดเ้พียงนิด ๆ หน่อย ๆ 
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เราไม่เอาจริงเอาจงั ถา้เราเอาจริงเอาจงั เราก็จะไดอ้ะไรหลายอยา่งจากพระเจา้ ดงันั้น พี่นอ้งท่ีรัก ขา้พเจา้
หวงัอยา่งยิง่วา่เม่ือท่านอ่านขอ้ความน้ีแลว้ คงจะแสวงหาพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

การฟ้ืนฟูตอ้งเร่ิมดว้ยตวัท่านก่อน แลว้จึงขยายไปสู่คนอ่ืนขยายไปสู่ศิษยาภิบาล และคริสตจกัร 
เม่ือคริสตจกัรของท่านรุ่งโรจน์ และมีการฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริงแลว้ ก็จะแผไ่ปถึงคริสตจกัรอ่ืน และ
แน่นอนการฟ้ืนฟูอนัแทจ้ริงจะตอ้งแผอ่อกไปทัว่ประเทศไทยเหมือนกบัไฟลามทุ่ง การฟ้ืนฟูน้ีจะมีข้ึน
ไม่ได ้ เวน้ไวแ้ต่เราจะหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจา้ก่อน และแลว้ส่ิงอ่ืนพระเจา้จะเพิ่มเติมให้
ภายหลงั ตรงกนัขา้ม หากเราไปหาส่ิงอ่ืนก่อนแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ และความชอบธรรมและ
ฤทธ์ิเดชของพระเจา้แลว้การแสวงหาของเราก็ยอ่มไดผ้ลไม่เตม็เม็ดเตม็หน่วยอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นเวลาน้ี 

ถึงเวลาแลว้ท่ีคริสเตียนควรเร่ิมศกัราชใหม่ ผนึกก าลงักนัอธิษฐานต่อพระเจา้ ขอใหมี้การฟ้ืนฟู
ในประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แบบฝนตกลงมาประปราย แลว้หายไป เช่นเดียวกบัการฟ้ืนฟูบางแห่ง
ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี ฝนท่ีจะเป็นประโยชน์ควรใหค้วามชุ่มช่ืนแก่สัตวพ์ืชโดยทัว่กนั เป็นฤดูฝนท่ีแทจ้ริง 
การฟ้ืนฟูท่ีกล่าวน้ีก็เช่นเดียวกนั คือควรเป็นฤดูแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิเทลงมา ไม่ใช่ห่าฝนหากแต่
เป็นห่าไฟ คือ ไฟท่ีจุดจิตใจคนใหลุ้กโชติช่วง ใหเ้กิดความกระตือรือร้น มีความรักพระเจา้ มีความรัก
ดวงวญิญาณของมนุษยท่ี์ก าลงัพินาศ 

เวลาน้ีแมเ้ราเห็นคนตกนรก เราก็นัง่เฉย ๆ เป็นเสียอยา่งน้ีฉะนั้นจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งอธิษฐาน
ขอใหพ้ระเจา้บนัดาลใหเ้รามีความห่วงใยต่อดวงวิญญาณท่ีก าลงัพินาศ และน าเราไปจนกวา่เราจะถึงจุด
หน่ึง คือถึงจุดท่ีเร่ิมมีการฟ้ืนฟูอยา่งแทจ้ริงในประเทศไทย ขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีอยากจะเร่ิม ก าลงัจะ
เร่ิม ก าลงัหวงั และก าลงัคอย แต่ทวา่ขา้พเจา้คอยคนเดียวไม่ได ้ ท่านตอ้งคอยดว้ยกนัหลาย ๆ คน 
เช่นเดียวกบัสาวกร้อยยีสิ่บคนท่ีเคยคอย อนัท่ีจริงวนัท่ีพระเยซู เสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ มีตั้งหา้ร้อยกวา่คนมา
อธิษฐานในกรุงเยรูซาเล็ม ร้อยยีสิ่บคนคงจะผลดัเปล่ียนกนัมา แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม อยา่งนอ้ย ๆ คงจะมี
สักหา้สิบคนหรือร้อยคนในคริสตจกัรต่าง ๆ พร้อมท่ีจะเฝ้าอธิษฐาน ขอใหก้ารฟ้ืนฟูของพระเจา้เกิดข้ึน
ในเมืองไทยโดยด่วน 

 
บทความน้ีถอดจากแถบบนัทึกเสียง ซ่ึงศาสนาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย บนัทึกไวก่้อนท่ีท่านจะส้ินใจ
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