
1 



 2 

สัมผสัรัก 
70 ปีแห่งพระคุณ และความรักมัน่คงของพระเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเ้ขียน ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยประยรู 
แบบปก ณพธนชั  กลดันาคะ 
รูปเล่ม รวิภาส  วนัทอง  
ตรวจตน้ฉบบั  อาจารยน์ภาวรรณ  เลิศชยัภกัดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
คริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 202 ลาดพร้าว 130 (รามค าแหง 81) แยก 2 บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 โทร.02-377-1044 E-mail: mahapawnbkk@hotmail.com 

mailto:mahapawnbkk@hotmail.com


 3 

ความรักมัน่คงของพระเจ้า 
 

จงขอบพระคุณองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะพระองคแ์สนดี 
ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 

 
จงขอบพระคุณพระเจา้ผูท้รงอยูเ่หนือพระทั้งปวง 

ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 
 

จงขอบพระคุณองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จอมเจา้นาย 
ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 

 
จงขอบพระคุณพระองคผ์ูท้รงท าการอศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่แต่ผูเ้ดียว 

ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 
 

จงขอบพระคุณพระองคผ์ูท้รงระลึกถึงเราซ่ึงอยูใ่นฐานะอนัต ่าตอ้ย 
ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 

 
จงขอบพระคุณพระเจา้แห่งฟ้าสวรรค ์

ความรักมัน่คงของพระองคด์ ารงนิรันดร์ 
 

(สดุดี 136:1-4,23,26) 
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ค านิยม 

หนงัสือ “สัมผสัรัก” ชีวประวติัของศาสนาจารย ์ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู ท่ีท่านถือ
อยูใ่นมือเล่มน้ี เป็นหนงัสือท่ีทรงคุณค่ายิง่ ท่ีกล่าววา่ ทรงคุณค่า เพราะมิใช่นว
นิยายท่ีแต่งข้ึน แต่เป็นประสพการณ์ชีวติท่ีผูเ้ขียนไดส้ัมผสัในพระคุณความรัก

ของพระเจา้ 
และเล่าใหเ้ราฟังเป็นฉาก ๆ ของชีวติ เม่ือผมไดรั้บตน้ฉบบัเพื่ออ่านก่อนเขียน ผมอ่านรวดเดียว

เลย เพราะเม่ือเร่ิมอ่านบทแรกก็อยากรู้วา่ บทต่อไปเป็นอะไรจนจบ ทั้งท่ีส่วนตวัแลว้ไดรู้้จกักบัท่าน
ศาสนาจารย ์ดร.ธีระ มาแลว้กวา่ 35 ปี ในฐานะผูอ่้านบทความขอ้เขียนวรรณกรรมและหนงัสือท่ีท่าน
เขียน และฐานะลูกศิษยท์่านท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) และไดมี้โอกาสร่วมรับใชก้บัท่านใน
สถาบนัฯ และในพนัธกิจของพระเจา้จนปัจจุบนัหรืออีกนยัหน่ึง ท่านเป็นเหมือนบิดาฝ่ายวญิญาณใน
ชีวติงานรับใชข้องผม 

ท่านศาสนาจารย ์ดร.ธีระ เป็นผูมี้ส่วนเร่ิมก่อตั้งและเป็นผูอ้  านวยการสถาบนัพระคริสตธรรม
กรุงเทพยาวนานกวา่ 22 ปี คติพจน์ของสถาบนัเพื่อนกัศึกษาคือ “ชีวติดี ความรู้เด่น มุ่งเนน้งานรับใช”้ 
คติพจน์น้ีไม่ใช่เพื่อนกัศึกษา แต่ชีวติของท่านอาจารยค์รบถว้นในสามประการน้ีจริง ๆ ท่านเป็นผูมี้ ชีวิต
ดี ชีวติท่ีเป็นแบบอยา่งแก่นกัศึกษาในดา้นความเช่ือการไวว้างใจพระเจา้ การอธิษฐาน ชีวติท่ีเสมอตน้
เสมอปลาย ความบริสุทธ์ิไม่เคยเห็นท่านติเตียนหรือนินทาใคร ดา้นครอบครัวเป็นแบบอยา่งแก่พวกเรา
อยา่งมาก มาดามเร็กซ์ คู่อุปถมัภข์องท่านเป็นภรรยาท่ีสุดยอด นกัศึกษาชาย BBS เกือบทุกคนกล่าวกนั
วา่ ถา้หาภรรยา ตอ้งให้เหมือนอาจารยธี์ระ มาดามเป็นผูป้รนนิบติัอาจารยเ์ป็นแม่ท่ีดีของลูก ๆ อาหาร
การกินของนกัศึกษาทุกรุ่นอ่ิมหน าส าราญ สอนนกัศึกษาดว้ยชีวติท่ีเป็นแบบอยา่ง ลูกๆ ของท่านเติบโต
มีลูกมีหลาน เป็นครอบครัวคริสเตียนท่ีดี 

ดา้นความรู้ ในบรรดาผูน้ าผูรั้บใชใ้นประเทศไทย ส าหรับพวกเราภูมิใจอยา่งยิง่ถือวา่ ท่านเป็น
สุดยอดอาจารยข์องเรา มีความรู้พระคมัภีร์อยา่งลึกซ้ึง โดยเฉพาะการเทศนาแบบอรรถาธิบาย ถือเป็น
ตน้ต าหรับแก่นกัศึกษาและผูรั้บใชรุ่้นนอ้งรุ่นลูก อรรถาธิบายพระคมัภีร์ ท่านคน้ควา้อยูเ่สมอ ในการ
ประชุมระดบัประเทศของคริสตจกัร องคก์ารหน่วยงาน นกัเทศน์นกัสอนตอ้งมีช่ือ อาจารยธี์ระ เกือบ
ทุกคร้ัง ในดา้น การรับใช ้จากประวติัของท่านตั้งแต่เป็นนกัศึกษา ท่านรับใชแ้ลว้เดินทางเหนือใตท้ัว่
ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในโลกหรือเกือบทุกทวีปก็วา่ได ้ท่านเป็นผูน้ าสถาบนัฯ ผูอ้  านวยการ
ศิษยาภิบาลก่อตั้งคริสตจกัร ประธานการเพิ่มพนูคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นผูแ้ทนคริสตจกัรไทยใน
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เวทีนานาชาติ เป็นล่ามแปลไทย จีน องักฤษ แมอ้าย ุ70 ปีแลว้ แต่ท่านยงัดูแขง็แรง ยงัคงเทศน์สอนอยา่ง
มีพลงั 

ส าหรับผมแลว้ถือวา่ท่าน ดร.ธีระเป็นเหมือน เอสราของประเทศไทย ท่านเอสราเป็นปุโรหิต
และธรรมาจารย ์เป็นผูช้  านาญในธรรมบญัญติั (เอสรา 7:6,10) ท่ีตั้งใจศึกษาท าตามและสอนธรรม
บญัญติัของพระเจา้ ท่าน ดร.ธีระ เป็นอยา่งน้ีเช่นเดียวกนั ท่านเป็นศิษยาภิบาล เป็นอาจารยท่ี์ช านาญใน
พระวจนะและสั่งสอนอยา่งเกิดผล 

ในโอกาสครบรอบ70 ปี แห่งพระคุณพระเจา้ในชีวติของท่านอาจารย ์ขอใหค้วามรักมัน่คงของ
พระเจา้ท่ีท่านไดเ้ล่าใหเ้ราฟังตลอดหนงัสือเล่มน้ี ยงัมัน่คงสมบูรณ์ในชีวติของท่านและครอบครัวสืบ
ต่อไปเป็นนิตย ์อาเมน 

ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข 
 ผูอ้  านวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) 

          และอดีตประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
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ค านิยม 
ในหนงัสือชีวประวติัโดยยอ่ของ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู ไดท้  าใหเ้รา

เรียนรู้ การเดินไปกบัพระเจา้ของท่านตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ มาถึงรุ่นของท่าน 
จนกระทัง่ถึงรุ่นลูกของท่านดว้ย ถอ้ยค าท่ีท่านใชเ้ป็นถอ้ยค าท่ีผูอ่้าน อ่านแลว้
อบอุ่น ท่านถ่อมใจและอ่อนโยนดว้ยความเขา้ใจในน ้าพระทยัแห่งการจดัเตรียม
ของพระเจา้ เป็นตวัอกัษรท่ีเขียนอยา่งเรียบง่ายแต่ทรงพลงัดว้ยพระคุณและความ

รักท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
ร่วมหา้ทศวรรษแลว้ท่ี ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู และครอบครัวเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายใน

สังคมคริสเตียนไทยและในสังคมคริสเตียนต่างประเทศ 
ในฐานะผูน้ าคริสเตียนไทย ท่านเป็นตวัแทนของผูน้ าคริสเตียนไทยท่ีไดไ้ปประชุมระดบั

นานาชาติอยูบ่่อยคร้ัง จะบอกวา่เกือบทุกปีก็พดูไดแ้ละบางปีก็ไปประชุมหลายคร้ังดว้ย ท่านจึง
เปรียบเสมือนของขวญัจากพระเจา้ส าหรับสังคมคริสเตียนไทยท่ีเป็นพระพรอยา่งมาก 

คริสเตียนไทยเกือบทุกคณะนิกาย ไดรั้บการเสริมสร้างดว้ยพระวจนะของพระเจา้จากท่าน เช่น 
งานแปลคู่มือระวีวารศึกษาในขณะท่ีท างานอยูก่บักองคริสเตียนบรรณศาสตร์ การเขียนบทความลงใน
วารสารคริสเตียนเป็นเวลาหลายปี การสอนพระวจนะท่ีเขา้ใจง่าย ชดัเจนในสถาบนัพระคริสตธรรม จน
มีลูกศิษยท่ี์ออกไปรับใชพ้ระเจา้ร่วม 900 คน ค าสอน ค าเทศนาของท่านผา่นทางเวบไซคข์องคริสตจกัร
มหาพรกรุงเทพ ไดเ้สริมสร้างคริสเตียนไทยทั้งในและต่างประเทศดว้ย ยากท่ีจะหาคนท่ีสอนพระวจนะ
ไดดี้ ละเอียดเขา้ใจง่ายและน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งท่าน 

ท่านเป็นคนท่ีมีพระพรอยา่งมากมายต่อคริสเตียนไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาชิกคริสตจกัรมหา
พรกรุงเทพ ถา้จะใชต้วั ส.บรรยายชีวติของท่านก็จะบรรยายไดด้ว้ยค าต่อไปน้ี คือ สุภาพอ่อนนอ้ม สัตย์
ซ่ือ สอนดว้ยชีวิต ส าเร็จในงานท่ีท า สติปัญญาดีเลิศ สุขมุรอบคอบ สง่างามในการเดินกบัพระเจา้ 
สุขภาพแขง็แรง สร้างสันติกบัคนรอบขา้งสัมผสัความรักพระเจา้อยูเ่สมอ รวมแลว้ 10 ส. 

       จากคนท่ีใกลชิ้ดและรู้จกัท่าน 27 ปี 
            ศจ.จักรพนัธ์  ชูเกยีรติวงศ์กุล 
ศิษยาภิบาลร่วม คริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 
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ค านิยม 
ถือเป็นเกียรติอยา่งยิง่ท่ีไดมี้โอกาสเขียนค านิยม ในหนงัสือ “สัมผสัรัก” 

ซ่ึงกล่าวถึงชีวติและการรับใชข้องท่าน ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู เน่ืองใน
โอกาสเกษียณอายกุารรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ หรือเดิมช่ือ
คริสตจกัรมหาพรสุขมุวทิ ท่ีซ่ึงท่านและภริยา คือมาดามเร็กซ์ ไดร่้วมกนัรับใช้
ดว้ยความเสียสละตั้งแต่ก่อตั้งคริสตจกัรจนถึงปัจจุบนั ผมไดมี้โอกาสสัมผสักบั
ชีวติของท่าน ศจ.ดร.ธีระ ตั้งแต่เร่ิมสนใจในคริสตศาสนาเม่ือปี ค.ศ. 1989 

เน่ืองจากไดม้าเขา้ร่วมในพนัธกิจอยา่งหน่ึงของคริสตจกัร และไดมี้โอกาสรู้จกัท่านอาจารยม์ากข้ึนเม่ือ
ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดและต่อมาไดม้าร่วมนมสัการ รวมทั้งเป็นสมาชิกถาวรท่ี
คริสตจกัรมหาพรสุขมุวทิในปี ค.ศ. 2001 

ผมไดเ้ห็นถึงชีวิตการรับใชข้องท่านอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ด ท าใหผ้มสัมผสัถึงความรัก ความ
สุภาพ ความสัตยซ่ื์อ ความเมตตา และความถ่อมใจของท่านอาจารยธี์ระไดช้ดัเจน ท่านเป็นแบบอยา่ง
แห่งการเป็นผูท่ี้สละชีวติในการรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัรใหก้บัสมาชิกทุกคน ชีวติและการรับใชข้อง
ท่านท าใหผ้มและสมชิกไดส้ัมผสัถึงความรักยิง่ใหญ่ของพระเจา้ท่ีทรงส่งต่อมายงัคริสตชน ไม่เพียงใน
คริสตจกัรเท่านั้น ยงัส่งต่อไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานและองคก์ารทั้งในและต่างประเทศ 
ค าเทศนา การสอน การอธิษฐาน และการเป็นผูน้ าของท่านส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงชีวติของคริสเตียน
อยา่งมากมาย 

ศจ.ดร.ธีระ เป็นความภูมิใจของสมาชิกคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ ท่ีไดมี้ท่านเป็นศิษยาภิบาล
ตลอดมาจนกระทัง่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งเกษียณอายใุนต าแหน่ง “ศิษยาภิบาลอาวโุส” ตามระเบียบของ
คริสตจกัร คณะมคันายกและคณะธรรมกิจของคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพจึงไดเ้รียนเชิญท่านให้รับ
ต าแหน่ง “ศิษยาภิบาลกิตติมศกัด์ิ” ของคริสตจกัรตลอดอายขุองท่าน เพื่อใหส้มาชิกไดมี้โอกาสรับค า
สอน ค าเทศา ค าปรึกษาจากท่านตลอดไป ซ่ึงท่านไดต้อบรับ 

เช่ือวา่หนงัสือเล่มน้ี ซ่ึงท่านเขียนข้ึนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของท่านจะเป็นพระพรและ
เป็นท่ีหนุนใจพี่นอ้งทุกท่านท่ีอ่าน 

นายฉัตรชัย  โชคธีรสวสัดิ์ 
     ผูพ้ิพากษาศาลอาญา 

ประธานมคันายกคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 
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บทน า 

ในบรรดาอคัรทูตของพระเยซู 12 คน มีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีพดูถึงตนเองวา่เป็นสาวกท่ีพระ
เยซูทรงรัก (ดู ยอห์น 13:23,21:20) 

เม่ืออ่านผวิเผนิ อาจท าใหเ้ราคิดวา่ยอห์นเป็นคนท่ีอวดตวั เขาพดูประหน่ึงวา่พระเยซูไม่รัก
สาวกคนอ่ืน รักแต่เขาเท่านั้นหรือพระเยซูทรงรักเขามากกวา่สาวกคนอ่ืนๆ  

แต่เม่ือไดใ้คร่ครวญค าพดูของยอห์นใหดี้ จะเห็นวา่ยอห์นไม่ไดอ้วดตวัเลยเขาไม่ไดคิ้ดวา่พระ
เยซูทรงรักเขามากกวา่สาวกอ่ืน ท่ีเขากล่าวเช่นนั้น เพราะเขารู้สึกวา่พระเยซูทรงรักเขามาก ๆ จนอด
ไม่ไดท่ี้จะพดูออกมาวา่เขาเป็นสาวกท่ีพระเยซูทรงรัก(มาก)ท าใหอ่้านดูแลว้คลา้ยกบัวา่พระเยซูทรงรัก
เขามากกวา่สาวกคนอ่ืน 

เม่ือผมไดใ้คร่ครวญชีวิตของผมตลอดเวลา 70 ปีท่ีผา่นมา อาจมีค าหลายค าท่ีสามารถใชส้รุปถึง
ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าในชีวิตของผม แต่ค าหน่ึงท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ “ความรักมัน่คงของพระเจา้” ผมจึง
ไดต้ั้งหวัขอ้ชีวประวติัของผมวา่ “สัมผสัรัก” เพราะตลอดชีวติของผม ตั้งแต่เกิดมา จนถึงเวลาน้ี ผมได้
สัมผสัความรักของพระเจา้มากมายเหลือลน้อยา่งนบัไม่ถว้น ท่ีผมเป็นอยูอ่ยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีได ้
เพราะความรักของพระองคท์ั้งปวง จนผมอยากจะพดูแบบอาจารยย์อห์น วา่ผมเป็น “สาวกท่ีพระเยซู
ทรงรัก” 

จุดประสงคห์ลกัในการเขียนชีวประวติัส่วนตวัน้ี ก็เพื่อจะขอบพระคุณพระเจา้และสรรเสริญ
พระองค ์ส าหรับความรักของพระองคท่ี์มีต่อผมและครอบครัว ตลอดจนคนใกลชิ้ดรอบขา้งผม 
นอกจากนั้น หวงัวา่จะท าให้ผูท่ี้ไดอ่้านชีวประวติัของผมน้ีไดส้รรเสริญพระเจา้ และไดรั้บก าลงัใจจาก
พระองคอ์ยา่งมากท่ีไดเ้ห็นวา่ “ความรักมัน่คงของพระเจา้” ไม่เพียงแต่มีอยา่งมากในชีวิตของผมเท่านั้น 
แต่มีในชีวิตของผูอ่้านเองทุกท่านดว้ย 

“จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงแสนดี 
ความรักมั่นคงของพระองค์ด ารงนิรันดร์” (สดุดี 118:1) 



 10 

สุดยอดแห่งความรัก 

“บัดนี ้พระองค์จึงทรงส าแดงทีสุ่ดแห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขา” (ยอห์น 13:1) 
เม่ือประมาณ 70 ปีท่ีแลว้ คลองจนัดีเป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ตั้งอยูข่า้งสถานีรถไฟคลองจนั

ดี ในอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ชาวบา้นชอบเรียกหมู่บา้นนั้นวา่ตลาดจนัดี 
เวลานั้น มีคนอาศยัอยูท่ี่ตลาดจนัดีไม่ก่ีหลงัคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นคนจีนฮกจิวซ่ึงยา้ยมาจาก 

อ าเภอกู่เถียน มลฑลฮกเก้ียน ในประเทศจีน มีคนจีนแตจ๋ิ้วอยูบ่า้ง และมีชาวจีนไหหล าอยา่งนอ้ย
ครอบครัวหน่ึง อยูบ่า้นตรงขา้มกบัผม ในสมยันั้น ท่ีถนนของตลาดมีตน้มะพร้าวข้ึนอยูท่ี่หนา้บา้นเป็น
แถวยาว หลงัตลาดจะเป็นสวนยาง 

ชุดบุกเบิกตลาดจันดี 

คุณพอ่ของผมเป็นคนจีนฮกจิว ช่ือก๊กเชือก แซ่เจง็ ยา้ยมาอยูท่ี่ตลาดจนัดีร่วมกบัเพื่อนบางคน
จากหมู่บา้นเดียวกนัท่ีประเทศจีน เม่ือประมาณปี คศ. 1930 คุณพอ่และเพื่อนๆ จึงเป็นกลุ่มหน่ึงในชุด
บุกเบิกตลาดน้ี เม่ือมาอยูไ่ม่นาน ก็ไดแ้ต่งงานกบัสตรีไทยเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้ว ช่ือ กิมไล ้แซ่เซ่ีย ทั้งสอง
ช่วยกนัประกอบอาชีพท าขนมขาย มีสวนยางบา้ง ต่อมาก็ริเร่ิมร้านหม่ีเก๊ียวจนัดี ซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมาก 
จนถึงเวลาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผมเกิดในปี คศ. 1941 ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เล็กนอ้ย ยงัจ  าไดว้า่ เม่ือทหารญ่ีปุ่นก าลงัจะเขา้

มาท่ีตลาดจนัดี คุณพอ่และคุณแม่พาผมหนีเขา้ไปอยูท่ี่บา้นของคุณตาและคุณยายในป่า 

คุณพ่อทีด่ ี

ผมมีความทรงจ าท่ีดีหลายอยา่งเก่ียวกบัคุณพอ่ของผม 
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อยา่งแรก เก่ียวกบัการมารับเช่ือพระเยซูคริสตข์องคุณพ่อ ท่านเล่าใหฟั้งวา่ตอนอยูเ่มืองจีนก็
ไหวเ้จา้เหมือนคนอ่ืนในครอบครัว แต่เม่ือมาอยูท่ี่จนัดีระยะเวลาหน่ึงเกิดมีอาการเครียดอยา่งหนกั เป็น
ห่วงกงัวลทุกเร่ือง ท่านเล่าวา่ วนัหน่ึงไปตดัผมท่ีร้าน ยงัตดัไม่ทนัเสร็จ ท่านก็ลุกข้ึนจากเกา้อ้ีตดัผม บอก
ช่างวา่มีปัญหาท่ีบา้น แลว้ออกจากร้านตดัผมไป ทั้งๆ ท่ียงัตดัไม่เสร็จ อาการเครียดก าเริบมากข้ึน จนคุณ
พอ่คิดวา่ตวัเองคงเป็นโรคประสาท สภาพจิตใจท่ีแย ่ท าใหสุ้ขภาพแยล่งตามล าดบั จนกระทัง่ท่านคิดวา่
ชีวติน้ีคงอายสุั้น 

เพื่อนของท่านท่ีเป็นคริสเตียนสังเกตอาการของคุณพ่อ จึงชวนท่านไปโบสถ ์โดยหนุนใจวา่ 
หากเช่ือพระเยซู พระองคจ์ะทรงรักษาใหห้ายได ้หลงัจากไปโบสถไ์ม่นานท่านก็ตอ้นรับพระเยซูเป็น
พระผูช่้วยใหร้อด หลงัจากนั้น สุขภาพจิตและร่างกายของท่านก็ดีวนัดีคืน จนกลายเป็นคนแขง็แรง 
อารมณ์ดี มีอายยุนืถึง 94 ปี จึงเสียชีวติ 

เม่ือคุณพ่อมาเช่ือพระเจา้ ท่านเป็นคริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อมาก ไปนมสัการพระเจา้อยา่งสม ่าเสมอ 
ไม่วา่ฝนจะตก แดดจะออกมากเพียงใด ท่านจะป่ันจกัรยานไปโบสถแ์ละพาผมไปดว้ย ผมสังเกตวา่ ท่าน
อ่านพระคมัภีร์ทุกวนัในเวลาเยน็ก่อนนอนเวลาอ่าน ก็จะเอาดินสอสีแดงขีดท าเคร่ืองหมายเวน้วรรคแต่
ละขอ้ตามพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ของท่านจึงมีจุดสีแดงเตม็ไปหมด เม่ือท่านเจอปัญหาหนกั ผมก็เห็น
ท่านคุกเข่าอธิษฐานบนพื้น ท่านเป็นคนอธิษฐษนออกเสียงไม่เป็น แต่ท่านก็อธิษฐานดว้ยความจริงใจ 

ในครอบครัว ท่านเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีดีมาก เป็นพอ่ท่ีดูแลเอาใจลูกอยา่งใกลชิ้ด ทุกเยน็ 
ท่านจะอยูค่อยดูแลลูกท าการบา้น บ่อยคร้ัง เล่านิทานท่ีเป็นขอ้คิดและน่าสนใจใหฟั้ง นิทานบางเร่ืองท่ี
ท่านเล่า ผมยงัจ าไดจ้นถึงเวลาน้ี บางคร้ังเอาไปใชป้ระกอบค าเทศนา 

คุณพอ่ผมเป็นคนท่ีมีระเบียบวนิยัสูง ท่านมีลูก 10 คน ผมเป็นโตสุด คนเล็กสุด คือ จุลาลกัษณ์
หรือจ๊ือ ท่านแบ่งงานใหลู้กทุกคนท า ผมมีหนา้ท่ีรับผดิชอบกวาดพื้นหนา้บา้นช่วยสับหมู เม่ือท่านได้
เปิดร้านหม่ีเก๊ียวจนัดี ผมช่วยท าเส้นบะหม่ีดว้ยเคร่ืองจกัร ตอนนั้นยงัตอ้งใชมื้อหมุนเคร่ือง และช่วง
หนา้ร้อนช่วยหาบน ้ามาใชท่ี้บา้น ตอนหาบน ้าใหม่ๆ ท่านใหใ้ชก้ระป๋องเล็กๆ ตามก าลงัของผม และ
จ่ายเงินใหผ้มโดยคิดเป็นหาบ เพื่อใหก้ าลงัใจแก่ผม พวกเราจึงรับการฝึกเป็นคนขยนัท างานตั้งแต่ยงัเด็ก 

ผมยงัจ าค าสอนหลายอยา่งท่ีคุณพอ่สอนตอนท่ีผมเป็นเด็ก คุณพอ่เขม้งวดมากในเร่ืองการเป็น
หน้ี ท่านบอกเสมอวา่ อยา่เป็นหน้ีใคร เม่ือยมืส่ิงของจากผูใ้ดมา ใหคื้นทนัทีในเวลาเร็วท่ีสุด ท่านสอน
ใหรู้้จกัพึงพอใจในส่ิงท่ีมี อยา่โลภ อยา่ท าอะไรมากเกินตวั ตวัท่านเองเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองน้ี ท่าน
ท างานตามก าลงัท่ีมี ค่อยๆ เก็บเล็กสะสมนอ้ย พระเจา้ทรงอวยพรท่าน จากตอนแรก ตอ้งแบ่งกบัเพื่อน
อยูท่ี่บา้นหลงัเดียวกนัโดยแบ่งบา้นเป็นสองส่วน อยูก่นัคนละส่วนต่อมาเพื่อนไดย้า้ยออก ท่านได้
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กลายเป็นเจา้ของร้าน แลว้ไดซ้ื้อบา้นท่ีติดกนัอีก 2 หลงัเพิ่ม และยงัไดซ้ื้อสวนยางอีก ไม่นอ้ยกวา่ 25 ไร่ 
ครอบครัวของเราจึงอยูก่นัสุขสบาย ไม่ขดัสนส่ิงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงท่ีท่านเกลียดมาก คือการพนนั ท่านสั่งหา้มลูกทุกคนในเร่ืองน้ี แต่วนัหน่ึง ผมเล่น

แบดมินตนักบัเพื่อน เกิดนึกสนุกข้ึนมา ทา้พนนักบัเพื่อน  ใครแพจ้ะตอ้งจ่ายเงิน 25 สตางค ์เพราะคิดวา่
ผมเล่นเก่งกวา่เขา ไม่มีทางแพ ้แต่ปรากฎวา่วนันั้น ผมแพ ้ไม่มีเงินจะจ่ายเขา เขาไม่ยอม ตามมาทวงถึงท่ี
บา้นผม บอกคุณพ่อผมวา่ผมข้ีโกงในการพนนัเล่นแบดมินตนั ไม่จ่ายเงิน พอคุณพ่อทราบเร่ืองวา่เป็น
การเล่นการพนนั คุณพอ่โกรธมาก เอาไมตี้แบดของผม หกัเป็นสองท่อนแลว้ทิ้งไป และท าโทษผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพอ่มีระบบการลงโทษลูกโดยการเฆ่ียนดว้ยไมเ้รียว ท่านจะมีไมเ้รียวอนัหน่ึงแขวนไวท่ี้ขา้ง

ตูเ้พือ่ใชเ้ฆ่ียนลูกโดยเฉพาะ แต่การเฆ่ียนของท่านเป็นการเฆ่ียนเพื่อสั่งสอนจริง ๆ ไม่ใชอ้ารมณ์โกรธ 
หลายคร้ัง เม่ือผมท าผดิ ท่านจะไม่ท าโทษทนัที เพราะยงัยุง่อยูไ่ม่มีเวลา จนกระทัง่ตอนเยน็ เม่ือเขา้นอน
แลว้ ท่านจะมาปลุกผม สั่งสอนผมก่อน ในส่ิงท่ีผมท าไม่ถูกแลว้เฆ่ียน 
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ผมจึงขอบพระคุณพระเจา้มากส าหรับคุณพอ่ของผม ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผมในการท่ีผมจะ

เป็นพอ่ท่ีดีของลูกๆ ต่อไป 

เยีย่มถิ่นก าเนิดคุณพ่อ 

ผมขอบพระคุณพระเจา้มาก เม่ือตน้ปี 2011 ท่ีผา่นมา ผมและภรรยา รวมทั้งญาติพี่นอ้งใน
ครอบครัวบางคนไดไ้ปเยีย่มบา้นเกิดเมืองนอนของคุณพอ่ท่ีประเทศจีน เราตอ้งเดินทางไปท่ีเมืองกู่เถีย
นก่อน แลว้เช่ารถเขา้ไปในหมู่บา้นท่ีคุณพอ่เคยอยู ่เป็นทางท่ีผา่นภูเขาหลายลูก ใชเ้วลาประมาณ 4 
ชัว่โมงในสมยัท่ีคุณพอ่ยงัอยูท่ี่นัน่ คงไม่มีทางดีอยา่งน้ี อาจตอ้งใชเ้วลาหลายชัว่โมงเดินทางดว้ยความ
ยากล าบาก ไปหาอนาคตท่ีดีกวา่ในประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แขง็เด็ดเด่ียว และความกลา้
หาญในการต่อสู้กบัชีวิตท่ียากล าบากมากมาก่อน 

ก่อนไปถึงหมู่บา้นของคุณพ่อ ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นห่วงมากคือระบบสุขลกัษณะอนามยั เพราะมีคน
เล่าใหฟั้งวา่ ในชนบทท่ีประเทศจีน ไม่มีหอ้งส้วมท่ีดี และสะอาดแบบบา้นเรา แต่เม่ือไปถึง พบวา่เวลาน้ี
หมูบ่า้นนั้นเจริญแลว้ เป็นเมืองเล็กเมืองหน่ึงมีผูค้นอาศยัอยูม่าก มีคนจ านวนมากในหมู่บา้นนั้น แซ่เจง็ 
คือแซ่ของคุณพ่อผม ญาติ ๆ ท่ีนัน่ดีใจมากท่ีเราไปเยีย่ม เตรียมอาหารเท่ียงกบัขา้ว 17 อยา่งคอยตอ้นรับ
พวกเรา ผมไดพ้บกบัญาติสนิทท่ีสุดท่ีนัน่ พวกเขาพาไปดูบา้นท่ีคุณพอ่เคยอยู ่ซ่ึงมีอายรุ่วม 300 ปีแลว้ 
และพาไปดูสุสานของตระกูล ซ่ึงอยูบ่นเชิงเขา ตามความเช่ือถือของคนจีนวา่เป็นท่ีท่ีฮวงจุย้ดี 

ขอบพระคุณพระเจา้ อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในชีวิต ไดไ้ปเยีย่มถ่ินท่ีอยูข่องบรรพบุรุษ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ บา้นเกิดเมืองนอนของคุณพอ่ไดพ้บวา่ ญาติพี่นอ้งส่วนใหญ่ในประเทศจีนอยูก่นัอยา่งสุขสบาย 
ไม่ยากจนล าบากเหมือนสมยัก่อน บางคนก็เป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ ไปนมสัการพระเจา้ทุกอาทิตย ์

การศึกษาเบือ้งต้น 

เน่ืองจากตลาดจนัดี มีคนจีนอยูม่าก จึงมีโรงเรียนจีนชั้นปฐม สอนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 
ช่ือโรงเรียน เจ่ินฮั้ว ต่อมามีช่ือภาษาไทยวา่โรงเรียนเจริญวิทยแ์ละหลายปีต่อมาไดข้ยายเป็นโรงเรียนชั้น
มธัยมตน้ในท่ีเดียวกนั ช่ือโรงเรียนสหวทิยากร 
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ผมเป็นเด็กเรียนค่อนขา้งเก่ง สอบไดร้ะหวา่งท่ี 1-3 มาตลอด เพื่อนบอกวา่ ผมเก่งวชิาเลข แต่ผม

ไม่ชอบวชิาไวยกรณ์ไทย สอบไดค้ะแนนไม่ดีเสมอ เพราะรู้สึกวา่เป็นวชิาท่ีสลบัซบัซอ้น เขา้ใจยาก มี
ค าศพัทแ์ปลก ๆ ท่ีอ่านแลว้ไม่รู้เร่ือง 

เม่ือจบชั้นประถมท่ีโรงเรียนเจ่ิงฮั้ว ผมก็ตอ้งไปเรียนต่อชั้นมธัยมตน้ท่ีโรงเรียนพึ่งตนเอง ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่วดัจนัดีในสมยันั้น การเรียนแบ่งเป็น 3 ระดบั ระดบัท่ีหน่ึงคือ ชั้นประถมปีท่ี 1-4 ระดบัท่ีสอง 
ชั้นมธัยมตน้ ม.1-6 และระดบัท่ีสาม มธัยมปลาย ม.7-8 

พบทีสุ่ดแห่งรัก 

ผมใหห้วัขอ้บทน้ีวา่ “ท่ีสุดแห่งความรัก” เป็นค าท่ีอคัรทูตยอห์นใชใ้นพระธรรมยอห์น 13:1 ใน
ฉบบัอมตธรรม “ท่ีสุดแห่งความรัก” หมายถึงความรักสุดยอดของพระเยซูท่ีสละชีวติบนไมก้างเขนเพื่อ
ไถ่โทษความผดิบาปของมนุษย ์ท าใหผู้ท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตไ์ดรั้บความรอด ชีวิตใหม่และสันติสุขท่ี
แทจ้ริง ผูซ่ึ้งไดรู้้จกัพระองค ์และไดต้อ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด จึงไดพ้บ “ท่ีสุดแห่งความ
รัก” 

ผมเองไม่แน่ใจวา่ ส่วนตวัไดพ้บ “ท่ีสุดแห่งความรัก” หรือเช่ือในพระเยซูคริสตต์ั้งแต่เม่ือไร 
เพราะตั้งแต่จ าความได ้ผมก็ไปโบสถก์บัคุณพอ่นมสัการพระเจา้มาตลอด  

ท่ีตลาดจนัดี มีคริสตจกัรเล็กๆ แห่งหน่ึง ผูท่ี้ไปนมสัการท่ีนัน่ ลว้นแต่เป็นคนจีนฮกจิว พวกเขา
คงเป็นคริสเตียนตั้งแต่อยูท่ี่ประเทศจีนใชภ้าษาฮกจิวในการนมสัการ เรียกตวัเองวา่ คริสตจกัรทอ้งถ่ิน 
หรือ ลิตเติลฟล๊อก (Little Flock แปลวา่ “กลุ่มเล็กๆ” หรือ “ฝงูแกะเล็กๆ”) และเรียกซ่ึงกนัและกนัวา่พี่
นอ้ง กลุ่มน้ี จะไม่เรียกใครวา่อาจารย ์แมแ้ต่นกัเทศน์หรืออาจารยท่ี์ช่วยเทศนาและดูแลคริสตจกัร เขาก็
จะเรียกวา่ พี่นอ้งการนมสัการจะไม่มีพิธีรีตอง ใครจะเสนอใหร้้องเพลงอะไรก็ได ้สตรีจะตอ้งมีผา้คลุม
ศรีษะเสมอในเวลานมสัการ มีพิธีมหาสนิททุกอาทิตย ์โดยเนน้ขนมปังกอ้นเดียวและน ้ าองุ่นถว้ยเดียว



 15 

การกินเลือดถือเป็นบาปมหนัต ์หลกัขอ้เช่ือหลกัมาจากค าสอนของอาจารยว์อ็ชแมนนี ซ่ึงเป็นอาจารย์
ชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึง 

หมายส าคญัแห่งชีวติใหม่ 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ เน่ืองจากผมโตในครอบครัวคริสเตียน จึงไม่ทราบแน่ชดัวา่ ไดเ้ช่ือพระเยซู
คริสตอ์ยา่งแทจ้ริงตั้งแต่เม่ือไร แต่จ าเหตุการณ์หน่ึงได ้ท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ผมมีชีวิตใหม่ในพระคริสตจ์ริงๆ  

คงจะอายปุระมาณ 12 ขวบ วนัหน่ึงมีการจดัพิธีบพัติศมาท่ีโบสถน์กัเทศน์ของโบสถก์็ชวนผม 
เขาบอกวา่ “จ่ิงตู ๊(ช่ือจีนของผม) เธอโตพอท่ีจะรับบพัติศมาไดแ้ลว้ ควรจะรับคร้ังน้ีเลย” ผมปฏิเสธ
ทนัที บอกวา่ ยงัไม่ดีพอท่ีจะรับได ้

แมจ้ะโตในครอบครัวคริสเตียน ผมมีปัญหาสองอยา่งท่ีไม่สามารแกไ้ด ้อยา่งแรกการกลวัผ ีผม
จะไม่กลา้เขา้ไปในหอ้งนอนเพียงคนเดียว ในเวลากลางคืน ตวัเลขท่ีผมไม่ชอบท่ีสุด ไม่ใช่เลข 13 แต่
เป็นเลข 4 เพราะเลข 4 ท าให้นึกถึงป่าชา้ท่ีจนัดี ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งทางไปโรงเรียน เรียกวา่ ป้าย 4 
นอกจากนั้น เลข 4 กบัค าวา่ตายในภาษาจีนฮกจิวออกเสียงคลา้ยกนัคือ “ซี” เม่ือบอกวา่ เลข 4 ผมก็จะ
คิดถึงคนตาย และผทีนัที ท าใหไ้ม่ชอบมากเวลาตอ้งเขา้แถว จะไม่ชอบเป็นคนอบัดบัท่ี 4 หากมีหอ้งท่ี
หมายเลข 4 ผมจะไม่อยากเขา้ เลข 4 จึงหลอกหลอนผมมาตลอด 

ปัญหาอีกอยา่ง คือ การพดูหยาบคาย เด็กท่ีบา้นนอกแถวบา้นผม มกัจะพดูจาหยาบคายกนัเวลา
คุยกนั จะตอ้งเอ่ยถึงช่ือพอ่ ช่ือแม่ในทางท่ีไม่ดีบ่อยๆ เพื่อนท่ียิง่สนิทกนัเพียงใด ก็ยิง่พดูหยาบคายมาก
เพียงนั้น ผมเคยคิดจะเลิกพดู แต่เลิกไม่ได ้

โดยเหตุน้ี เม่ือนกัเทศน์ชวนใหรั้บบพัติศมา ผมจึงบอกวา่ “ยงัไม่ดีพอท่ีจะรับ” แต่พระเจา้ก็ทรง
น านกัเทศน์ให้หนุนใจผมวา่ “เน่ืองจากเธอไม่ดีพอนัน่แหละ เธอจึงตอ้งรับบพัติศมา เช่ือพระเยซูจริงๆ 
แลว้พระเยซูจะช่วยใหเ้ธอเอาชนะนิสัยท่ีไม่ดีได”้ 
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วนันั้น เน่ืองจากการหนุนใจของนกัเทศน์ และของคนอ่ืนดว้ย ผมจึงตดัสินใจรับบพัติศมา เป็น
การแสดงวา่ ผมตั้งใจจะรับเช่ือพระเยซูจริงๆ 

ไม่มีฟ้าร้องฟ้าผา่ท่ีเป็นการอศัจรรยใ์นช่วงรับบพัติศมา แต่ส่ิงท่ียิง่ใหญ่มากอยา่งหน่ึงไดเ้กิดข้ึน
แก่ผม เม่ือข้ึนจากน ้า ตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้ จนถึงวนัน้ี ร่วม 60 ปี ท่ีผา่นมา ค าหยาบคายไม่ไดห้ลุดออก
จากผมอีกเลยแมแ้ต่ค าเดียวโดยท่ีผมไม่ตอ้งพยายามเป็นไปตามพระวจนะท่ีบอกวา่ “เหตุฉะนั้น ถา้ผูใ้ด
อยูใ่นพระคริสต ์การทรงสร้างใหม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้ ส่ิงเก่าไดล่้วงไป ส่ิงใหม่ไดเ้ขา้มา” (2 โครินธ์ 5:17) 

ส่วนปัญหาการกลวัผีนั้น ตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึง หลงัจากไดศึ้กษาพระวจนะเป็นผูใ้หญ่ใน
พระคริสตม์ากข้ึน เขา้ใจถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูมากข้ึนความรู้สึกในการกลวัผ ีก็ค่อยๆ หายไป 

การเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นหมายส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหผ้มมัน่ใจในชีวิตใหม่ท่ี
ไดรั้บจากพระเยซูคริสต ์แมก้ารเปล่ียนแปลงดา้นอ่ืนยงัจะตอ้งมีมากข้ึนต่อๆ ไปตลอดชีวติ 

ชีวติใหม่ 

ท่ีโรงเรียนจีนเจ่ิงฮั้ว มีถึงชั้น ป.4 เท่านั้น เม่ือจบ ป.4 ก็ตอ้งไปเรียน
ต่อท่ีอ่ืน เวลานั้นมีแห่งเดียวใกลบ้า้นท่ีมีชั้นมธัยม คือ โรงเรียนพึ่งตนเอง ซ่ึง
ตั้งอยูท่ี่วดัจนัดี เม่ือไปเรียนท่ีนัน่ ความเช่ือก็ไดรั้บการทดสอบ 

ท่ีโรงเรียนพึ่งตนเอง ทุกเชา้ ก่อนเขา้ชั้นเรียนจะมีการเขา้แถว และ
สวดมนตไ์วพ้ระ แต่เน่ืองจากผมและเพื่อนอีก 2-3 คน เป็นคริสเตียน จึง
ไม่ไดพ้นมมือไหวพ้ระเหมือนคนอ่ืน แมจ้ะไม่มีการต่อตา้นอะไรมาก แต่
เป็นคร้ังเป็นคราวจะมีเพื่อนพูดลอ้เลียนวา่ “พระเยซู กินขา้วกบัหวัปลาทู” 

หรือเม่ือเห็นเราเดินมา ก็พดูเชิงลอ้เลียนวา่ “พระเยซูมาแลว้” โดยพระคุณของพระเจา้ เราไม่รู้สึกล าบาก
ใจอะไรมากมายนานเขา้พวกเพื่อนๆ ก็เลิกลอ้เลียนไปเอง 

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นการทรงน าของพระเจา้ ในการไปเรียนท่ีโรงเรียนพึ่งตนเอง คือผมไดพ้บตะลนัต์
ความสามารถพิเศษของตวัเองทางดา้นดนตรี คงจะเป็นชั้น ม.2 ทางโรงเรียนเร่ิมมีวงดุริยางคว์งเล็ก ๆ
ส าหรับการเดินแถวของลูกเสือ ผมไดส้มคัรเขา้เป็นนกัดนตรีคนหน่ึง โดยฝึกเป่าทรัมเป็ท ปรากฎวา่ผม
ฝึกเล่นไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก ภายในไม่ก่ีวนั ผมก็เล่นเป็นเพลงได ้และหลงัจากนั้นไม่นาน ผมก็สามารถ
เล่นเคร่ืองดนตรีชนิดเป่าอ่ืนๆ เท่าท่ีมีอยูใ่นวงไดทุ้กชนิดในเวลาท่ีรวดเร็ว เช่น บาริโทน คราลิเน็ต แซ็ก
โซโฟน และต่อมาก็ฝึกเล่นไวโอลินไดอ้ยา่งรวดเร็ว จนกลายเป็นหวัหนา้วงดนตรีไปโดยปริยาย 

วงดนตรีของเราไม่เพียงแต่เล่นเม่ือมีลูกเสือเดินแถว ยงัรับจา้งเล่นในงานอ่ืนๆ ดว้ย เช่นงาน
แต่งงานของคนจีนฮกจิว ซ่ึงมีการแห่ส่งตวัเจา้สาวไปยงับา้นเจา้บ่าว งานศพ งานโอกาสพิเศษ และ
งานวดั เป็นตน้ 
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โบสถ์เพนเทคอสท์ 

ผมเรียนท่ีโรงเรียนพึ่งตน้เองจนถึงชั้น ม.5 เวลานั้น มีเพื่อนหลายคนไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ จึงขอ
คุณพอ่ไปเรียนดว้ย ซ่ึงคุณพ่อก็ยอม ผมไดพ้กัท่ีหอพกัแห่งหน่ึงท่ีซอยรางน ้าตดัใหม่ ไปเรียนชั้น ม. 6 ท่ี
โรงเรียนวฒันศิลป์ท่ีประตูน ้า ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้พกั โรงเรียนน้ีมีระบบหอ้งคิง ห้องควีน ตอนแรกเขา้ไป เขา
ใหอ้ยูห่อ้งควีน แต่หลงัจากสอบเทอมแรกเขาก็เล่ือนใหไ้ปอยูท่ี่หอ้งคิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากหอพกัของผมอยูใ่กลค้ริสตจกัรไทยกรุงเทพ ถนนศรีอยธุยา วนัอาทิตยผ์มจึงไป

นมสัการท่ีคริสตจกัรนั้น ผมพบวา่ การนมสัการท่ีน่ีต่างจากคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีผมเคยอยูอ่ยา่งส้ินเชิง 
เพราะเป็นคริสตจกัรแนวเพนเทคอสท ์ศิษยาภิลาลท่ีคริสตจกัรน้ี คืออาจารยบุ์ญมาก กิตติสาร เวลานั้น 
อาจารยศ์รัญ  ชยัรัตน์ และอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย ก็ไปท่ีนัน่บ่อยๆ หลงัจากนมสัการทุกอาทิตย ์จะมีการ
วางมืออธิษฐานเผื่อคนเจบ็ป่วย ผมจ าไดว้า่ผมก็เคยขอให้อธิษฐานเผื่อโรคกระเพาะของผม ซ่ึงมีปัญหา
ตั้งแต่วยัรุ่น ผมปรับตวัเขา้กบัการนมสัการ แบบเพนเทคอสทไ์ม่ยากนกัและรู้สึกชอบเสียดว้ยซ ้ า เพราะ
มีชีวติชีวาดี ขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับประสบการณ์การนมสัการอีกแบบหน่ึง  

การทรงจัดเตรียมพเิศษ 

หลงัจากจบ ม.6 ท่ีโรงเรียนวฒันศิลป์ คุณพอ่ก็ขอใหห้ยดุเรียนแค่นั้น โดยใหเ้หตุผลวา่ ผมเป็นพี่
คนโตสุด มีนอ้งอีก 8-9 คน ควรอยูบ่า้นช่วยดูแลนอ้ง นอกจากนั้น การเรียนสูงๆ ก็ไม่มีประโยชน์จบ
ออกมาก็เป็นลูกจา้งเขา เราประกอบอาชีพเป็นเถา้แก่เองยงัดีกวา่ ผมรู้สึกเห็นใจคุณพอ่และคุณแม่ท่ีมีลูก
มาก ประกอบกบัส่วนตวัผมไม่มีเป้าหมายพิเศษใดๆ ในชีวิต จึงยอมเช่ือฟัง ไม่เรียนต่อ ตั้งใจจะอยูท่ี่
บา้นเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ 
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แต่ขณะท่ีผมจะท างานช่วยคุณพอ่ คุณแม่ท่ีบา้นอยูน่ั้น โดยไม่ไดคิ้ดอะไรมากส าหรับอนาคต ก็
มีผูจ้ดัการของโรงเรียนคริสเตียนแห่งหน่ึงจากจงัหวดัเพชรบุรี ช่ือคุณครูขวญั สัตยส์งวน มาเยีย่มท่ีจนัดี 
เพราะมีนายแพทยค์ริสเตียนท่ีรักพระเจา้มากคนหน่ึง ช่ือนายแพทยส์มพร มิตรกุล ประจ าอยูท่ี่
โรงพยาบาลจนัดี ไม่ทราบเน่ืองจากเหตุใด คุณครูขวญัไดพ้บนอ้งสาวของผมคนหน่ึง คือมทันา ครูขวญั
ถามไถ่เก่ียวกบัครอบครัวผมแลว้นอ้งสาวก็ปรารภกบัครูขวญัวา่ “เสียดายท่ีพี่ชายไม่ไดเ้รียนต่อ เขาเป็น
คนเรียนเก่ง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณครูขวญัทราบเร่ืองน้ีดว้ยใจรัก ท่านก็ไปหาคุณพ่อของผมท่ีบา้นขอร้องใหคุ้ณพอ่ผมส่งผม

เรียนต่อ หากขาดทุนทรัพย ์คุณครูขวญัยนิดีช่วยเหลือ เม่ือมีผูใ้หญ่มาขอร้องถึงท่ีบา้นเช่นน้ี คุณพอ่ก็ใจ
อ่อน อนุญาตให้ผมไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐเ์พชรบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนคริสเตียน 

ผมเป็นนกัเรียน ม.7 ม.8 รุ่นแรกของโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์โดยเป็นนกัเรียนประจ า พกัท่ี
หอพกัชายของโรงเรียน จ าไดว้า่ แม่บา้นท่ีดูแลเด็กหอพกัชายคือ ครูแข เราเรียกท่านวา่ ป้าแข 

ณ ท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐน้ี์เอง ผมไดรั้บการวางพื้นฐานท่ีดีหลายอยา่ง เก่ียวกบัความเช่ือและ
การรับใชพ้ระเจา้ คริสตจกัรท่ีนกัเรียนประจ าไปนมสัการวนัอาทิตยคื์อ คริสตจกัรศรีพิมลธรรมของภาค 
8 ในสภาคริสตจกัรแห่งประเทศไทย เวลานั้นอนุศาสนาจารยห์ญิง เล่า หยกเกีย เป็นศิษยาภิบาล เป็นคร้ัง
แรก ท่ีผมมีโอกาสเขา้ร่วมในคณะนกัร้องของคริสตจกัร เขา้ร่วมกิจกรรมอนุชน ร่วมทีมประกาศไปท่ีท่า
ยางเป็นประจ า จ  าไดว้า่ ผมเคยข้ึนไปยนืเทศนาประกาศบนรังไมก้ลางตลาด โดยท่ีผมไม่เคยฝึกการพดู
มาก่อน ช่วงปิดเทอม ก็ไดร่้วมทีมของคริสตจกัรไปเยีย่มคริสตจกัรต่างๆ ในภาค 8 ของสภาคริสตจกัรฯ 

อาจารยเ์ล่า หยกเกีย เป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชเ้ป็นพิเศษในการเสริมสร้างผมเวลานั้น ท่านรัก
อนุชนมาก มกัเชิญพวกเราไปสามคัคีธรรม และทานอาหารท่ีบา้นของท่าน พวกอนุชนมกัจะเกรงใจ ไม่
ค่อยกลา้ทาน ท่านอุตส่าห์น าอาหารไปป้อนพวกเราทีละคน ท่านหนุนใจผมพิเศษโดยใหผ้มท าหนา้ท่ี
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เป็นล่ามเสมอ แปลจากภาษาจีนกลาง เป็นภาษาไทย เพราะผมเคยเรียนภาษาจีนกลางมาก่อน พอฟังรู้
เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ังหน่ึง อาจารยช์าวจีนท่ีมีช่ือเสียงมากท่านหน่ึงมาเทศน์ฟ้ืนฟูท่ีโบสถ ์คือ ดร.แอนดรู  จี ท่าน

เทศนาเป็นภาษาจีนกลาง เป็นส าเนียงท่ีฟังยากมาก ผมฟังไม่ค่อยรู้เร่ืองแต่อาจารยเ์ล่า หยกเกีย ก็หนุนใจ
ผมทุกวถีิทางใหผ้มเป็นล่ามใหจ้นได ้โดยท่ีผมไม่มีความมัน่ใจเลย อาจารยเ์ล่า หยกเกียก็ใหก้ าลงัใจมาก
จนผมจ าเป็นตอ้งท าตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีอาจารยอี์กท่านหน่ึง เป็นผูติ้ดตามดร.แอนดรู จี ไปตามท่ีต่างๆ ท่านรู้ภาษาจีนดี รู้ความจ ากดั

ของผม เม่ือผมยนืเป็นล่ามให ้ดร.แอนดรู ท่านจึงนัง่ท่ีเกา้อ้ีขา้งหลงัผม คอยกระซิบใหผ้มฟังบ่อยๆ เม่ือ
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ผมติดขดัในการแปล มีอยูช่่วงหน่ึง ดร.แอนดรู พดูเก่ียวกบับุตรหวัปี ผมก าลงัจะแปลวา่ “บุตรหวัปี” แต่
ผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีนัง่อยูข่า้งหลงั กระซิบดงัๆ วา่ “บุตรคนโต” ผมเกิดความสับสนข้ึนมา เลยแปลออกไป
วา่ “บุตรหวัโต” ท  าใหห้ลายคนในท่ีประชุมซ่ึงรู้ภาษาจีนหวัเราะเสียงดงั เม่ือ ดร.แอนดรูทราบวา่เกิด
อะไรข้ึน จึงไล่ผูรั้บใชท่ี้พยายามช่วยผม ใหไ้ปนัง่ท่ีอ่ืน เพราะท าใหล่้ามเกิดความสับสนมากกกวา่การ
ช่วย 

จากประสบการณ์การเป็นล่ามแปลท่ีคริสตจกัรศรีพิมลธรรม ท าใหผ้มมีโอกาสไดเ้ป็นล่ามแปล
ในงานส าคญัหลายแห่งในโอกาสต่อมา เป็นความรักของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงท่ีน าผมมาท่ีโรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ ์เพื่อเตรียมชีวิตของผมอยา่งไม่รู้ตวั เพื่อการรับใชพ้ระองคใ์นอนาคต 
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การทรงเรียกทีแ่หวกแนว 

“พวกท่านไม่ได้เลอืกเรา แต่เราได้เลือกพวกท่าน และแต่งตั้งให้ไปและเกดิผล” (ยอห์น 15:16) 
ตั้งแต่เป็นเด็กมา ผมไม่เคยคิดจะรับใชพ้ระเจา้แบบเตม็เวลา หรือแบบบรรพชิต เพราะมี

ภาพพจน์ท่ีไม่ดีเก่ียวกบัการเป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลา ผมสังเกตวา่ในสังคมไทยผูรั้บใชเ้ตม็เวลาไม่เป็นท่ี
เคารพนบัถือของคนทัว่ไป มีชีวติท่ีขดัสนล าบาก ผมเห็นคุณพอ่ผมเป็นผูช่้วยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
และการเป็นอยูข่องนกัเทศน์เสมอ คุณพอ่ไม่เคยสนบัสนุนผมใหรั้บใชแ้บบเตม็เวลา ท่านบอกวา่ “รับใช้
แบบฆราวาสก็เหมือนกนั” ประกอบกบัผมเคยเรียนเก่งมาตลอด มีความหยิง่ในตวั คิดวา่คนเรียนไม่เก่ง
เท่านั้น จึงไปเรียนพระคมัภีร์และรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลา ส่วนผมเรียนเก่ง ควรจะเรียนวิชาชีพท่ีจะมี
รายไดม้าก ท าใหไ้ดห้นา้ไดต้าไม่ใช่มาเรียนเป็นนกัเทศน์ แต่โดยพระคุณและความรักของพระเจา้ พระ
เจา้ทรงมีวธีิของพระองคค์่อย ๆ น าผมมาสู่การรับใชแ้บบเตม็เวลาทีละกา้วโดยท่ีผมไม่รู้สึกตวัเหมือน
ดงัท่ีพระเยซูตรัสวา่ มิใช่ท่ีเราไดเ้ลือกพระองค ์แต่พระองคไ์ดท้รงเลือกเรา 

อกหัก 

แทจ้ริงเป็นพระคุณของพระเจา้ ท่ีช่วยใหผ้มเรียนดีมาตั้งแต่เด็ก สอบไดท่ี้ตน้ๆ เสมอ เม่ือเรียน
ชั้น ม.7 ม.8 ท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐ ์ก็ไดท่ี้หน่ึงตลอด ตอนเรียน ม.7 ไปลองสอบเทียบ ม.8 ก็สอบได ้
อาจารยท่ี์โรงเรียนต่างตั้งความหวงัไวก้บัผมวา่เม่ือจบ ม.8 แลว้ อยากใหผ้มไปเรียนต่อดา้นวทิยาศาสตร์ 
แลว้กลบัมาช่วยสอนท่ีโรงเรียน แต่ส่วนตวัผม มีความฝันจะเรียนหมอ เพราะวชิาชีพหมอมีเกียรติมาก 
ไดช่้วยเหลือเพื่อนมนุษยแ์ละยงัมีรายไดดี้มากดว้ย 

หลงัจบ ม.8 ผมสมคัรสอบเอ็นทรานส์ โดยเลือกเรียนท่ีเก่ียวกบัแพทยส่์วนใหญ่ เช่นแพทยศิ์ริ
ราช แพทยจุ์ฬา เทคนิคการแพทย ์วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

เม่ือเขา้สนามสอบชัว่โมงแรก ผมรู้ตวัทนัทีวา่ไม่มีทางสอบได ้เพราะสมองไม่ยอมท างาน คิด
อะไรไม่ออก ตวัเลขง่ายๆ ก็ค  านวณผดิ ตั้งแต่ยงัสอบไม่เสร็จ ผมก็รู้สึกอกหกัผดิหวงักบัตวัเองมาก ผล
การสอบท่ีประกาศออกมาภายหลงัก็เป็นอยา่งท่ีผมคาดคิดไว ้ผมสอบไม่ติดอะไรแมแ้ต่อยา่งเดียว 

ผมกลบับา้นแบบผูแ้พ ้ความภูมิใจท่ีเคยมีต่อตวัเองในฐานะคนเรียนเก่งหมดไปอยา่งส้ินเชิง ผม
รู้สึกขายหนา้ ผดิหวงักบัตวั ขมข่ืนต่อพระเจา้ ผมต่อวา่พระเจา้วา่ ตลอดเวลาท่ีผมอยูท่ี่โรงเรียนอรุณ
ประดิษฐ ์ผมเป็นคริสเตียนท่ีดีและสัตยซ่ื์อมาตลอด ช่วยงานของโบสถห์ลายอยา่ง ท าไมพระองคไ์ม่ช่วย
ผมบา้ง ในการสอบเขา้เรียนต่อ ผมขมข่ืนกบัพระเจา้ถึงขั้นบอกกบัตวัเองวา่ สงสัยพระเจา้จะไม่มีจริง 
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แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ดงัค ากล่าวท่ีเป็นภาษาองักฤษวา่ “Man’s disappointment is God’s 
appointment”แปลแบบง่ายๆ วา่ “ความผดิหวงัของมนุษย ์เป็นการทรงจดัเตรียมของพระเจา้” พระเจา้
ทรงใชค้วามผดิหวงัของเรา เพื่อน าเราไปบางอยา่งท่ีดีกวา่ ท่ีเราคิดไม่ถึง หรือมีอีกค าหน่ึงท่ีกล่าววา่ 
“การส้ินสุดของมนุษย ์คือการเร่ิมตน้ของพระเจา้” หากผมไม่ไดผ้ดิหวงัในวนันั้น คงจะไม่มีความหวงั
ในวนัน้ีจึงขอบพระคุณพระองคใ์นความรักของพระองค ์ท่ีใหผ้มเจบ็ปวดเพื่อส่ิงท่ีดีกวา่ 

 

 

 

 

 

 

พลงัแห่งความรัก 

ในท่ีสุด ผมกลบัไปอยูบ่า้น คิดอะไรไม่ออก รู้สึกมืดมนกบัอนาคต เลียแผลตนเองดว้ยความขม
ข่ืน แต่ก็เป็นส่ิงแปลก ท่ีเวลานั้น ผมไม่คิดจะพยายามไปเรียนพิเศษ เพื่อสอบใหม่อีกคร้ัง เพราะคุณพอ่ก็
พอใจแลว้ ท่ีผมไดก้ลบัมาอยูบ่า้น และไม่ไดพ้ดูส่ิงใดในลกัษณะสนบัสนุนใหผ้มไปเรียนและสอบใหม่ 
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เวลานั้น ครูใหญ่ท่ีโรงเรียนสหวทิยากร ซ่ึงเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกบัโรงเรียนเจ่ินฮั้วท่ีผม
เคยเรียน รู้วา่ผมกลบัมาอยูบ่า้น จึงมาชวนผมไปเป็นครูท่ีโรงเรียน ในสมยันั้น ผูจ้บ ม.8 เป็นครูไดส้บาย
มาก ผมตดัสินใจไปเป็นครู 

ครูใหญ่ไดม้อบชั้น ม.4 ใหผ้มเป็นครูประจ าชั้น ผมทราบภายหลงัวา่น่ีเป็นชั้นเรียนท่ีดูแลยาก
มาก เพรามีเด็กเกเรหลายคนอยูใ่นชั้นน้ี ผมไม่เคยเรียนวชิาครูมาก่อนไม่รู้จิตวทิยาของการเป็นครู แต่ได้
ใชส่ิ้งท่ีผมเรียนรู้มาจากคริสตจกัร คือ ความรักของพระเจา้ในการดูแลเด็กเหล่าน้ี ปรากฏวา่ เด็กในชั้น
ตอบสนองดีมาก ทุกคนเช่ือฟังและเอาใจใส่การเรียนดีข้ึน จนปลายปี ครูใหญ่ตอ้งกล่าวชมวา่ เด็กชั้นน้ี
ไดก้ลายเป็นเด็กท่ีน่ารักท่ีสุดชั้นหน่ึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะท่ีผมสอนอยูท่ี่โรงเรียน เน่ืองจากใจรักดนตรี จึงไดต้ั้งวงดนตรีใหแ้ก่โรงเรียนดว้ย โดย

ฝึกสอนนกัเรียนใหเ้ล่นเคร่ืองมือต่างๆ เท่าท่ีผมเล่นได ้เราตั้งช่ือวงวา่วง ส.ก. 
จากประสบการณ์เล็กนอ้ยในการเป็นครู ท าใหต้ระหนกัชดั วา่ความรักของพระเจา้มีพลงั 

สามารถน าสู่การเปล่ียนแปลงชีวติได ้ซ่ึงไม่สามารถท าไดโ้ดยวธีิอ่ืน 

การทรงเรียกทีแ่ปลก 

ขณะท่ียงัสอนอยูท่ี่โรงเรียนสหวทิยากร มีอาจารยค์นหน่ึง ช่ืออาจารยล้ิ์ม ป้วยหงี เป็นผูก่้อตั้ง
และผูอ้  านวยการของโรงเรียนพระคริสตธรรมเบธ็เอล มาหานกัศึกษาเพื่อไปเรียนพระคริสตธรรม มีคน
แนะน าใหไ้ปหาผม โดยบอกวา่เป็นคริสเตียนท่ีดี อาจสนใจจะเรียนพระคริสตธรรม จ าไดว้า่ อาจารยล้ิ์ม
มาตอนเยน็ ผมจ าไม่ไดว้า่ ท่านพดูอะไรบา้ง แต่ผมตอบไปวา่ “ผมไม่สนใจจะเรียนพระคมัภีร์เป็นผูรั้บ
ใชพ้ระเจา้ แต่สนใจอยากเรียนแพทย”์ เป็นส่ิงแปลกมาก ๆ ในส่ิงท่ีท่านพดูต่อมา จนถึงเวลาน้ี ยงัไม่
เขา้ใจวา่ท าไมท่านพดูอยา่งนั้น 
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ท่านบอกวา่ “ตอนน้ี เธอไม่สนใจจะเรียนพระคมัภีร์เพื่อจะรับใชพ้ระเจา้ ก็ไม่เป็นไรแต่ใหเ้รียน
ไปก่อน เป็นไปได ้เม่ือเรียนไป พระเจา้อาจเปิดประตูให้เธอไปเรียนต่อหมอได”้ 

เหมือนแสงสวา่งเจิดจา้จากสวรรคส่์องเขา้มาในจิตใจ ท าใหเ้ห็นความหวงับางอยา่งรออยู่
ขา้งหนา้ วา่ความฝันท่ีผมเคยมีอาจะเป็นจริงกไ้ด ้ดว้ยแรงจูงใจน้ี จึงบอกอาจารยล้ิ์มไป วา่ถา้เช่นนั้น จะ
ไปลองเรียนดู ในท่ีสุด ผมสอนท่ีโรงเรียนสหวทิยากรปีเดียว ก็ลาไปเรียนท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมเบธ็
เอล ซ่ึงตอนนั้นตั้งอยูท่ี่ซอยเยน็อากาศทุ่งมหาเมฆ 
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ชีวติทีเ่บ็ธเอล 

พระคริสตธรรมเบธ็เอล เป็นสถาบนัพระคริสตธรรมจีน แต่ใช ้3 ภาษา คือจีน ไทยและองักฤษ 
ผมกบันกัศึกษาอีก 3-4 คน เนน้ทางดา้นภาษาองักฤษ โดยมีมิชชนันารีมาสอนเป็นภาษาองักฤษลว้น ๆ 
ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย ซ่ึงส่งผลดีต่อผมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศในโอกาสต่อมา 

การเป็นอยูใ่นสถาบนั มีความสะดวกสบายพอสมควร อาจารยล้ิ์มและภรรยาของท่าน ซ่ึงเรา
เรียกวา่อาจารยห์ญิงดูแลเราอยา่งกบัคนในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดเวลาท่ีเรียนท่ีนัน่ ผมสร้างความประทบัใจให้แก่อาจารยท่ี์สอนมากพอควรเพราะผมเรียน
ไดดี้ ประพฤติตวัดี ดูภายนอก ดูเหมือนเป็นคนท่ีรักพระเจา้ อุทิศตวัทั้งหมดเพื่อพระเจา้ วนัอาทิตย ์ก็
ช่วยสอนเด็กและเยาวชน อีกส่ิงหน่ึงท่ีท าใหอ้าจารยล้ิ์ม พึงพอใจมาก คือผมไดช่้วยตั้งวงดนตรีเพื่อการ
ประกาศข้ึนมาวงหน่ึง เรียกช่ือวา่วงดนตรีข่าวประเสริฐเบ็ธเอล ช่วงปลายสัปดาห์ พวกเราจะไปเล่น
ดนตรีท่ีกลางตลาด หรือกลางถนน เม่ือมีคนมามุงดู เราก็ประกาศโดยอธิบายโปสเตอร์ เช่น รูปสัตวใ์น
หวัใจ รูปสะพานขา้มเหว รูปป๊ัมน ้า เป็นตน้ 
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วงดนตรีของเราเราคงเป็นวงคริสเตียนวงแรกในสมยันั้น ท่ีเดินทางไปประกาศต่างจงัหวดั เรา

ไปถึงเหนือสุด เช่นท่ีเชียงราย เชียงใหม่ และใตสุ้ดท่ียะลา จนคร้ังหน่ึงเลยไปถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
เพราะมีญาติของอาจารยห์ญิงอยูท่ี่นัน่ ในทีมท่ีไปดว้ยกนั อาจารยล้ิ์มจะเป็นนกัเทศน์ประกาศและ
นกัเทศน์ฟ้ืนฟู ผมมกัจะเป็นล่ามประจ า เป็นเร่ืองค่อนขา้งแปลก ท่ีสมยันั้น ผมสามารถล่ามจากภาษาจีน
กลาง หรือจีนแตจ๋ิ้วเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ผมจึงเป็นท่ีรักใคร่ของคณาจารยแ์ละเพื่อน
นกัศึกษา 

ในความเป็นจริง วงดนตรีประกาศของเรา มีประสบการณ์การเล่นดนตรีนอ้ยมาก คนส่วนใหญ่
ในวงเพิง่หดัไดไ้ม่นาน โดยผมเป็นผูส้อนให ้พวกเราจึงเล่นไดแ้บบงูๆ ปลาๆ เท่านั้น แต่เน่ืองจากสมยั
นั้น ยงัไม่มีวงดนตรีคริสเตียนท่ีเดินทางไปประกาศตามท่ีต่างๆ ประกอบกบัพวกเรามีใจกลา้ จึงไปเล่น
ในทุกท่ีท่ีคริสตจกัรเชิญมา 

คร้ังหน่ึง พวกเราไดรั้บเชิญจากคริสตจกัรของ โอ เอม็ เอฟ ท่ีนครสวรรค ์ใหไ้ปช่วยเล่นดนตรี
และประกาศ พวกเขาเช่าโรงหนงัเป็นท่ีประชุม มีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนชาวบา้นมาฟัง ชาวบา้งคง
เขา้ใจ วา่พวกเราเป็นวงดนตรีมืออาชีพแบบวงลูกทุ่ง คืนแรก มีคนแยง่กนัเขา้โรงหนงัจนเตม็ทั้งโรงหนงั 
แต่ในคืนต่อมา พวกเรารอแลว้รออีก ไม่มีใครมาสักคน ยกเวน้คริสเตียนบางคนจากคริสตจกัรท่ีเชิญเรา 
เราพอเขา้ใจได ้เพราะชาวบา้นอยากมาฟังดนตรี แต่ฝีมือของเรายงัดอ้ยมากจริงๆ จึงเป็นพระคุณของ
พระเจา้ท่ียงัทรงใชเ้ราได ้แมเ้ราจะมีความจ ากดัมากๆ ในเร่ืองความสามารถ พระองคย์งัทรงใชเ้ราใน
หลายท่ีหลายแห่ง 

ตกใจเมือ่ถูกเชิญ 

เม่ือเรียนพระคริสตธรรมถึงปีท่ีสอง ผมเร่ิมรู้สึกไม่สบายใจ เพราะแรงจูงใจของผมท่ีมาเรียน
พระคริสตธรรม ไม่ใช่เพื่อรับใชพ้ระเจา้ แต่เพื่อเป็นบนัไดกา้วไปสู่การศึกษาแพทย ์จนถึงเวลานั้น ผมยงั
กลวัการรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาอยู ่ผมเรียนมาไดห้น่ึงปีเตม็แลว้ ไม่มีวีแ่ววแมแ้ต่เล็กนอ้ยท่ีผมจะมีโอกาส
ไดไ้ปเรียนต่อแพทยไ์ด ้
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ส่ิงท่ีท าใหผ้มตกใจมาก คือ มีผูป้กครองจากคริสตจกัรแห่งหน่ึง เห็นบุคลิกท่ีดีของผม เม่ือเรา

ไปเล่นดนตรี ประกาศท่ีคริสตจกัรของท่าน จึงมาติดต่อกบัอาจารยล้ิ์ม วา่เม่ือผมเรียนจบปีท่ี 3 แลว้ 
ขอใหผ้มไปรับใชท่ี้คริสตจกัรของเขา 

อาจารยล้ิ์มน าเร่ืองน้ีมาบอกผม โดยคิดวา่จะเป็นข่าวดีส าหรับผม แต่หารู้ไม่วา่เป็นส่ิงท่ีท าใหผ้ม
รู้สึกเครียดและทรมานใจมากท่ีสุด เพราะนัน่ไม่ใช่จุดประสงคท่ี์ผมมาเรียนพระคริสตธรรมท่ีนัน่ ผมเร่ิม
คิดวา่ หากผมเรียนต่อไป ผมคงหลีกไม่พน้ท่ีจะเป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลา จึงหาทางออก โดยไปติดต่อเป็นครู
ท่ีโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาท่ีบางแสน เพราะคิดวา่จะเป็นครูท่ีนัน่ไปก่อน แลว้หาทางเรียนต่อท่ี
วทิยาลยั ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากท่ีนัน่ ผมคิดอยา่งเดียว ตอ้งออกจากโรงเรียนพระคริสตธรรมใหไ้ด ้
ผูอ้  านวยการท่ีสามมุกตอบรับผมทนัทีดว้ยความยนิดี 

เวลานั้น เป็นช่วงกลางปีของการศึกษาปีท่ีสอง ผมเร่ิมบอกเพื่อนๆ วา่พระเจา้มีพระประสงคจ์ะ
ใหผ้มออกจากโรงเรียน ไปเรียนอยา่งอ่ืน ผมอธิษฐานแลว้ มีสันติสุขในใจแทท่ี้จริงผมไม่มีสันติสุขใน
ใจเลย ตลอดเวลาท่ีคิดจะออกจากโรงเรียน ฝันร้ายบ่อยๆ เม่ือเร่ืองน้ีรู้ไปถึงอาจารยล้ิ์ม ผูอ้  านวยการทั้ง
ท่านและภรรยารู้สึกเสียใจมาก แต่ไม่สามารถหา้มผมได ้ผมไดน้ดัแนะกบัครูใหญ่ของโรงเรียนสามมุก 
วา่จะไปหาท่านท่ีฝ่ังธน เพราะบา้นของท่านอยูท่ี่นัน่ เพื่อนดัแนะการยา้ยไปท่ีสามมุก 



 28 

วนัทีอ่ทุศิตัว 

ในเชา้วนัท่ีผมจะเดินทางไปหาครูใหญ่โรงเรียนสามมุก ก่อนจะเดินออกจากพระคริสตธรรม
เบธเอลไป ภรรยาของผูอ้  านวยการ คือ มิสซิสลิม ขอร้องผมใหอ้ธิษฐานกบัท่านเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อน
ออกไป ท่านบอกวา่ “ในเม่ือเธอเช่ือวา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะไป ก็มีใครหา้มเธอได ้แต่ขอให้เรา
อธิษฐานดว้ยกนัอีกคร้ังไดไ้หม” ผมรู้สึกวา่ไม่เสียหายอะไรท่ีจะท าเช่นนั้น จึงนัง่ลงอธิษฐานกบัท่าน 

เม่ือหลบัตาลงบางอยา่งท่ีอศัจรรยม์ากไดเ้กิดข้ึน ผมรู้สึกคลา้ยกบัวา่ไดเ้ห็นภาพของพระเยซูยนื
อยูต่รงหนา้ผม พระองคท์รงมองมาท่ีผมดว้ยน ้าตาและดว้ยใบหนา้ท่ีโศกเศร้า ประหน่ึงจะบอกผมวา่ “ธี
ระท าไมเจา้ขาดความเช่ือ ไม่กลา้ไวว้างใจเรา อุทิศตวัทั้งหมดใหแ้ก่เรา” 

เป็นคร้ังแรกในชีวิตท่ีหวัใจผมแตกสลายจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ผมร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน
ออกมาอยา่งไร้ความอาย รู้สึกผดิมากท่ีเป็นคนน่าซ่ือใจคดมาตลอด ภายนอกกระท าตวัประหน่ึงวา่เป็น
คนรักพระเจา้ สร้างความประทบัใจใหห้ลายคน แต่ภายในใจยงัไม่เคยถวายตวัใหพ้ระเจา้ เพราะกลวัการ
เป็นผูรั้บใช ้เวลาเดียวกนั ผมส านึกถึงพระคุณและความรักของพระเจา้มากอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 
ตระหนกัชดัวา่ พระเจา้ยงัทรงรักผม อวยพรผม ใหโ้อกาสผมในการศึกษาพระวจนะ ใหส่ิ้งดีๆ แก่ผม
มากมาย ทั้งๆ ท่ีผมน่าซ่ือใจคด ไม่สมควรต่อพระพรและความรักเหล่าน้ีจากพระองค ์

วนันั้นเป็นคร้ังแรก ท่ีผมยอมจ านนต่อพระเยซูทุกประการ มอบชีวติทั้งหมดแก่พระองค ์ขอ
ไวว้างใจพระองค ์ยอมเป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลาของพระองค ์หลงัจากไดอ้ธิษฐานสารภาพ มอบถวายชีวติแก่
พระเจา้แลว้ สันติสุขท่ีแทจ้ริงไดเ้ขา้มาเตม็ลน้หวัใจ 

ผมยงัคงไปหาอาจารยใ์หญ่โรงเรียนสามมุกตามท่ีนดัหมาย แต่ไปบอกส่ิงท่ีตรงขา้ม แทนท่ีจะ
นดัแนะการไปอยูส่ามมุก ผมบอกยกเลิกการไปเป็นครูท่ีนัน่อยา่งส้ินเชิง 

หลงัจากการถวายตวัอยา่งแทจ้ริง ชีวิตของผมก็เปล่ียนไปมาก ผมสามารถอยูท่ี่สถาบนัดว้ย
ความช่ืนชมยนิดี และอยา่งมีเป้าหมาย มีความเช่ือ วา่พระองคจ์ะทรงโปรดน าพาผม ไปในทางท่ีดีท่ีสุด 
ผมไม่ตอ้งเป็นห่วงใด ๆ ทั้งส้ินเก่ียวกบัอนาคตอีก 

เม่ือส้ินปีการศึกษาปีท่ี 2 พระเจา้ก็ทรงเปิดทางใหผ้มไปศึกษาพระคริสตธรรมต่อท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของพระพรยิง่ใหญ่หลายอยา่งท่ีตามมา 
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บารนาบัสทีเ่บ็ธเอล 

ตลอดเวลา 2 ปี คือปี ท่ี 1963-1965 ท่ีผมศึกษาพระคริสตธรรมท่ีเบธ็เอล พระเจา้ทรงใชห้ลาย
คนท าหนา้ท่ีของบารนาบสั ในการหนุนใจและเสริมสร้างผม ซ่ึงผมขอเอ่ยถึงในช่วงทา้ยน้ี นอกจาก
อาจารยล้ิ์ม ป้วยหงี ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการและอาจารยห์ญิงซ่ึงเป็นภรรยาของท่าน ท่ีไดดู้แลเอาใจใส่ผม
อยา่งดีแลว้ มีอีกสามท่านท่ีผมอยากขอบพระคุณพระเจา้เป็นพิเศษ 

ท่านแรก คือแหม่มไอลีน ซิงเกิลตนั มิชชนันารีโสดชาวแคนาดาของ โอ เอม็ เอฟ มิชชัน่ ท่าน
รับใชเ้ป็นอาจารยส์อนเตม็เวลาท่ีพระคริสตธรรมเบธ็เอล แมท้่านจะไม่มีลีลาการสอนท่ีน่าต่ืนเตน้ แต่
ท่านท าอยา่งสัตยซ่ื์อมาก เตรียมสอนอยา่งดี และตั้งใจสอนทุกคร้ัง ส่ิงท่ีหนุนใจผมมากคือ ท่านใหค้วาม
รัก ความเอาใจใส่ผมมาก เหมือนคุณแม่อีกคนหน่ึง ท่ีห่วงใยลูก เม่ือถึงเวลาสอบ ท่านมกัชวนผมไปอ่าน
ทบทวนหนงัสือเตรียมสอบท่ีบา้นของท่าน เพราะมีท่ีสงบกวา่ 

เวลาน้ี ท่านไดจ้ากไปอยูก่บัพระเจา้แลว้ เม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผา่นมา หลงัจากท่านจากไป 
ส านกังานกลางของโอ เอม็ เอฟ ท่ีประเทศแคนาดา ติดต่อผมมาบอกวา่แหม่มซิงเกิลตั้นไดร้วมผมอยูใ่น
กองมรดกของท่านดว้ย โดยท่านไดม้อบเงินสดใหผ้มประมาณสองหม่ืนบาท ซ่ึงเป็นเงินจ านวนมาก
ส าหรับท่าน ผมรู้สึกซาบซ้ึงในความรักและความเสียสละของท่านท่ีมีต่อผม แมท้่านจะจากเบธ็เอลไป
แลว้ เจบ็ป่วยไม่สบายนานก่อนเสียชีวติ ท่านยงัคิดถึงและเป็นห่วงลูกศิษยข์องท่านคนน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สองท่านต่อมาท่ีตอ้งเอ่ยถึงเป็นพิเศษ คืออาจารยแ์ละแหม่มมาร์ตินโดยเฉพาะอยา่งยิง่ แหม่ม

มาร์ติน ทั้งสองท่านเป็นมิชชนันารีของ ซี เอม็ เอ มิชชัน่ รับผดิชขอบบา้นพกัหรือเกสทเ์ฮา้ส์ของซีเอม็เอ 
ขณะเดียวกนั ก็ดูแลงานวรรณกรรมของมิชชัน่ ในการผลิตหนงัสือ ต ารา และส่ิงตีพิมพต่์างๆ ท่ีใชใ้น
งานของพระเจา้ ทั้งสองท่านมาช่วยสอนบางเวลาท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมเบธ็เอลดว้ย  โดยอาจารย์
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มาร์ตินสอนพระคมัภีร์ และแหม่มมาร์ตินสอนดนตรี แหม่มมาร์ตินชอบพอผมเป็นพิเศษ เพราะผม
เรียนรู้ดนตรีไดเ้ร็ว 

พระเจา้ทรงใชแ้หม่มมาร์ตินหนุนใจ และใหก้ าลงัใจผมมากในช่วงท่ีผมรู้สึกสับสนและผดิหวงั 
ท่านเห็นวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผมมากกวา่ หากผมไปเรียนต่อพระคริสตธรรมท่ีประเทศฟิลิปปินส์ จึง
ติดต่อสถาบนัพระคริสตธรรมฟีเบียส (Febias College of Bible) ท่ีมะนิลาใหผ้ม เวลานั้น ค่าใชจ่้าย
การศึกษาพระคริสตธรรมท่ีฟีเบียสไม่สูง แหม่มมาร์ตินค านวณดูแลว้ หากผมยอมท างานดา้นการแปล
และเขียนบทเรียนรววีารศึกษาส าหรับเด็กใหแ้ก่มิชชัน่ สัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 14 ชัว่โมง ผมก็จะไดเ้งิน
พอท่ีจะเรียนท่ีฟีเบียสได ้ผมรับขอ้เสนอของแหม่มมาร์ติน ในปี 1965 ก็ไดเ้ดินทางไปศึกษาพระคริสต
ธรรมต่อท่ีมะนิลาและส่ิงท่ีดี น่าต่ืนเตน้อยา่งท่ีคิดไม่ถึงก็ไดเ้กิดข้ึน เม่ือผมไปอยูท่ี่นัน่ 

อีกท่านหน่ึงท่ีผมอยากเอ่ยถึง คือ ศจ.ดร.วชิาญ ฤทธ์ินิมิต สมยันั้น เราเรียกช่ือเล่นของท่านวา่ 
เจียม ภาษาองักฤษเป็นเจมส์ (James) ท่ีเบธเอลมีเราสองคนเท่านั้นท่ีจบ ม.8 เม่ือตอ้งเรียนร่วมกบัคนอ่ืน 
ท่ีมีเบ้ืองหลงัการเรียนนอ้ยกวา่ บางคร้ังก็รู้สึกอึดอดั เราสองคนจึงเขา้ใจกนัได ้หนุนใจซ่ึงกนัและกนั
เสมอ ท่านเป็นเพื่อนร่วมหอ้งนอนเดียวกบัผมท่ีหอพกั เราจึงมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัมาก จนเป็น
เพื่อนสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยว์ชิาญใหค้วามไวว้างใจผมมาก คร้ังหน่ึงเขาไม่สบาย อาจารยล้ิ์ม มีความรู้ทางดา้นยา

บา้ง ดว้ยความกลา้หาญ ท่านไปซ้ือยามาใหผ้มฉีดใหอ้าจารยว์ชิาญ ผมก็ไม่เคยฉีดยาใหใ้ครมาก่อน เม่ือ
อาจารยล้ิ์มบอกใหช่้วยฉีด ผมก็ท าดว้ยความกลา้ ประกอบกบัอาจารยว์ชิาญไวว้างใจผมมาก ยอมใหผ้ม
ฉีดโดยดีและเขาก็ดีข้ึนดว้ย 

อาจารยว์ชิาญเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของผมท่ีเหลืออยูจ่ากเบธ็เอลจนถึงเวลาน้ี พระเจา้
ทรงใชท้่านช่วยผมและเป็นพระพรต่อผมมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงท่ีผมและครอบครัวไปศึกษาต่อท่ี
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สหรัฐอเมริกา เป็นการทรงน าท่ีอศัจรรยข์องพระเจา้จริงๆ ท่ีใหผ้มมีท่ีพกัอยูใ่นซอยเดียวกบัท่าน ห่างกนั
ประมาณ 10 เมตรลูกของเราทั้งสองครอบครัวจึงมีโอกาสใกลชิ้ดกนัดว้ย 

ภาพรวม 
ในภาพรวม ผมขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการศึกษาพระคริสตธรรมท่ีเบธ็เอลเพราะใหพ้ื้น

ฐานความรู้เบ้ืองตน้ทั้งพระคมัภีร์เดิม และพระคมัภีร์ใหม่แก่ผมไดดี้มาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การสอน
ของอาจารยล้ิ์ม ป้วยหงี ท่านรู้พระคมัภีร์ดี ถ่ายทอดไดอ้ยา่งน่าสนใจ ทั้งยงัสามารถน าไปปฏิบติัได ้
นกัศึกษาทุกคนไดรั้บพระพรมากจากการสอนของท่าน 

นอกจากนั้น ผมยงัไดรั้บการปลูกฝังใหรั้กการประกาศ เพราะไดอ้อกไปประกาศทุกอาทิตย ์
และไดติ้ดตามอาจารยล้ิ์มไปประกาศต่างจงัหวดับ่อยๆ  

อีกอยา่งท่ีเป็นพระพรมากในทางออ้ม คือไดมี้โอกาสพฒันาทั้งภาษาองักฤษและภาษาจีน ซ่ึง
เป็นประโยชน์มากในการศึกษาต่อ และในการรับใชพ้ระเจา้ในโอกาสต่อมา 
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น้องๆ ค่ายทหาร 

“เพือ่เตรียมประชากรของพระจ้าส าหรับงานรับใช้ เพือ่ว่า พระกายของพระคริสต์จะได้รับการ
เสริมสร้างขึน้” (เอเฟซสั 4:12) 

เป็นพระคุณและความรักของพระเจา้ท่ีท าใหผ้มไดไ้ปศึกษาต่อพระคริสตธรรมท่ีวทิยาลยัพระ
คริสตธรรมฟีเบียส (Febias College of Bible) ท่ีชานเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 1965 อยา่งท่ี
ผมเองไม่ไดค้าดคิดมาก่อน วิทยาลยัพระคริสตธรรมน้ีมีสองสาขาใหเ้ลือกได ้คือ สาขาปริญญาตรีศาสน
สาตร์ส าหรับผูซ่ึ้งจะเป็นผูป้ระกาศหรือศิษยาภิบาล ผูช้ายส่วนใหญ่จะเลือกเรียนสาขาน้ี อีกสาขาหน่ึงคือ
ปริญญาตรีคริสเตียนศึกษา ส าหรับผูซ่ึ้งจะท างานดา้นคริสเตียนศึกษาหรือดา้นการสอน ส่วนใหญ่พวก
สตรีจะเลือกเรียนสาขาน้ี 

แมผ้มเป็นผูช้ายท่ีถวายตวัให้พระเจา้แลว้ แต่จนถึงเวลานั้น ผมยงัไม่ชอบท่ีจะเป็นนกัเทศน์หรือ
เป็นศิษยาภิบาล ผมรู้สึกวา่ ผมจะชอบสอนมากกวา่ จึงเลือกเรียนสาขาคริสเตียนศึกษา เม่ือเปิดเทอม ก็
พบวา่ มีผูช้ายเพียงสองคนเท่านั้น ท่ีเรียนในสาขาน้ีชายอีกคนท่ีเรียนดว้ยกนัช่ือแอลเฟร็ดโด (Alfredo) 
ช่ือเล่นคือ อีโด (Ido) อีโดจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่นั้นมา 

น้องๆ ค่ายทหาร 

ฟีเบียสเป็นสถาบนัท่ีตั้งโดยทหารผา่นศึกชาวอเมริกนัท่ีรักพระเจา้ พวกเขาเขา้มาช่วยประเทศ
ฟิลิปปินส์ รบกบัทหารญ่ีปุ่น ท่ีเขา้มายดึครองประเทศฟิลิปปินส์ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หลงัจาก
สงครามทหารผา่นศึกบางคนท่ีรักพระเจา้ก็อยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ต่อ มีส่วนหน่ึงไดช่้วยเปิดสถาบนั
พระคริสตธรรมฟีเบียสข้ึนท่ีนอกเมืองมะนิลาเพื่ออบรมฝึกฝนคริสเตียนพื้นเมืองใหรั้บใชพ้ระเจา้ 
นกัศึกษาส่วนใหญ่จะพกัในหอพกัของสถาบนัซ่ึงเวลานั้น มีประมาณ 150 คน 
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เน่ืองจากวทิยาลยัน้ีตั้งโดยทหาร จึงเป็นท่ีรู้จกักนัถึงเร่ืองกฎระเบียบวนิยัท่ีเขม้งวดมากแบบ
ทหาร สถาบนัจะเขม้งวดมากในเร่ืองการตรงต่อเวลา ไม่วา่จะเป็นเวลานอน เวลาต่ืน เวลาเฝ้าเด่ียว เวลา
รับประทานอาหาร เวลาเขา้ห้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท่ีพกัอาศยัในหอพกั เป็นอีกอยา่งท่ีเขม้งวดมาก นกัศึกษา

จะตอ้งรักษาความเรียบร้อยของหอ้งนอนอยา่งเคร่งครัด ผา้ปูเตียงจะตอ้งปูอยา่งดี ขึงให้ตึง โตะ๊อ่าน
หนงัสือในห้อง จะตอ้งไม่มีฝุ่ นจบัอยา่งเด็ดขาด เส้ือผา้จะตอ้งวางหรือแขวนใหถู้กท่ี หากทิ้งเกะกะท่ีอ่ืน 
จะถูกหกัคะแนนเร่ืองการประพฤติทนัที 

หลงัอาหารเท่ียง ทุกคนจะตอ้งรักษาความเงียบสงบ หา้มท าเสียงดงั จนถึงบ่ายสองโมง เพราะ
เป็นเวลาพกัผอ่น ท่ีเรียกวา่ เซียสตา้ 

ทางวทิยาลยัเขม้งวดมากเป็นพิเศษ ในการวางตวัของนกัศึกษาหญิงกบัชาย หากใครเกิดสนใจ
เพศตรงขา้มข้ึนมา จนคิดอยากเป็นแฟนกนั และตอ้งการจะคุยกนัเป็นพิเศษจะตอ้งขออนุญาตจาก
อาจารยฝ่์ายปกครอง อาจารยจ์ะจดัสถานท่ีใหคุ้ยโดยมีคนคอยเฝ้าดูอยู ่และจะใหคุ้ยไดค้ร้ังละไม่เกิน 15 
นาที 

อีกอยา่งท่ีทางสถาบนัเขม้งวดมาก คือหา้มเขา้โรงหนงั ใครแอบไปดูหนงั จะถูกลงโทษอยา่ง
หนกั ผมถูกปลูกฝังนิสัยน้ีจนเวลาน้ี ก็ไม่อยากเขา้โรงหนงั 

ทางสถาบนัใชร้ะบบการหกัคะแนนประพฤติ (Demerit) ควบคุมดูแลนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีท าผดิ
ระเบียบจะไดรั้บใบหกัคะแนนประพฤติทุกคร้ัง เม่ือถูกหกัคะแนนประพฤติมากระดบัหน่ึง ทางสถาบนั
จะท าโทษโดยวธีิต่าง ๆ เช่น ใหท้  าความสะอาดสถานท่ีบางแห่ง ท าสวนหรือการกกับริเวณ เป็นตน้ 
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การเป็นอยูท่ี่สถาบนั จึงมีส่วนคลา้ยในค่ายทหาร ผูซ่ึ้งไม่ชอบในเร่ืองกฎระเบียบวนิยัท่ี
เคร่งครัด จะรู้สึกอึดอดัใจ แต่ผมรู้สึกวา่เป็นประโยชน์ บางคร้ังเราตอ้งการอะไรบางอยา่งท่ีเขม้งวดแบบ
น้ี จึงจะสามารถฝึกวนิยัชีวิตของเราไดดี้ 

บรรยากาศการเรียนการสอน 

การศึกษาท่ีฟีเบียสมีมาตรฐานดี ไม่เนน้คณะ นิกาย มีมิชชนันารีหลายคนช่วยสอน นกัศึกษามา
จากคริสตจกัรคณะต่างๆ ทัว่ประเทศในประเทศฟีลิปปินส์ มีภาษาพื้นเมืองมาก ผูท่ี้มาจากจงัหวดัต่าง ๆ 
มกัจะคุยกนัไม่รู้เร่ือง นอกจากนั้น ยงัมีนกัศึกษาจากประเทศอ่ืน เช่น จากประเทศไทย เวยีดนาม หมู่
เกาะฟิจิ ลาว และหมู่เกาะปาเลา เป็นตน้ เพื่อป้องกนัความเขา้ใจผดิและความสับสนในการส่ือสาร ทาง
วทิยาลยัจึงมีกฎบงัคบัใหทุ้กคนตอ้งพูดภาษาองักฤษ หากพดูภาษาอ่ืน จะตอ้งถูกปรับ ขอ้ดีส าหรับผมคือ
ท าใหพ้ดูคุยกนันกัศึกษารู้เร่ือง ขอ้เสียคือไม่มีโอกาสไดฝึ้กพดูภาษาตะกาล็อก ซ่ึงเป็นภาษากลางของ
ฟิลิปปินส์ แมจ้ะอยูท่ี่นัน่หลายปี 

ทางวทิยาลยัมีหอ้งสมุดท่ีค่อนขา้งดี การเรียนการสอนจะเนน้ในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
โดยการอ่านหนงัสือตามท่ีก าหนดและการท ารายงานส่ง จึงตอ้งอาศยัหอ้งสมุดมาก 

ในชั้นเรียน อาจารยท่ี์สอนส่วนใหญ่ใชร้ะบบตะวนัตก คือเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนในการเรียน
การสอนมากท่ีสุด โดยใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นต่างๆ แต่นกัศึกษา
ต่างชาติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีมาจากประเทศท่ีไม่ค่อยใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เช่น จากประเทศ
ไทย จะมีปัญหาในการร่วมอภิปราย ผมพอฟังเขา้ใจได ้อ่าน เขียนได ้แต่มีปัญหาในการพดู จึงมกัจะนัง่
เงียบในชั้นเรียน 

ทางวทิยาลยัมีระบบติดบอร์ดผูท่ี้สอบไดค้ะแนนดี (Honor role) ทุกเทอม เพื่อหนุนใจให้
นกัศึกษาตั้งใจศึกษามากข้ึน โดยพระคุณของพระเจา้ ช่ือของผมมกัจะปรากฎบนบอร์ดเกือบทุกเทอม 

การเนน้ดา้นหน่ึงท่ีผมรู้สึกวา่เป็นการเสริมสร้างท่ีดีมาก คือเนน้ในเร่ืองพนัธกิจโลก ทาง
สถาบนัจะมีการจดักลุ่มสามคัคีธรรมดา้นพนัธกิจ โดยมีกรรมการนกัศึกษาเป็นผูป้ระสานงานเรียกวา่ 
กลุ่มสามคัคีธรรมพนัธกิจของนกัศึกษา (Student Missionary Fellowship ช่ือยอ่วา่ SMF) นกัศึกษาทุก
คนจะตอ้งเลือกพนัธกิจอยา่งหน่ึงท่ีเขาสนใจและเขา้สามคัคีธรรมในกลุ่มนั้นอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง โดย
จะมีการอธิษฐานและถวายทรัพยเ์พื่อสนบัสนุนพนัธกิจท่ีตนเลือกดว้ย 

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง จะมีการจดัประชุมพิเศษเพื่อเสริมสร้างภาระ นิมิตเก่ียวกบัพนัธกิจของพระ
เจา้ เรียกวา่สัปดาห์นิมิต (Vision Week) ในสัปดาห์นั้น จะมีการประชุมพิเศษทา้ทายให้นกัศึกษาถวายตวั
เพื่อพนัธกิจท่ีเจาะจงหรือเพื่อการเป็นมิชชนันารีในต่างวฒันธรรม มีนกัศึกษาหลายคนไดถ้วายตวัเป็น
มิชชนันารี ผา่นสัปดาห์นิมิตน้ี 
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การเรียนรู้จากคริสตจักรท้องถิ่น 

ช่วงปลายสัปดาห์ นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งไปนมสัการและฝึกการรับใชใ้นคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นประจ า ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคปฏิบติัท่ีผมรู้สึกวา่ส าคญัมาก เพราะท าใหมี้โอกาสได้
น าส่ิงท่ีเรียนรู้ในชั้นเรียน ไปใชใ้นชีวติจริง ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยในการเสริมสร้างภาระและนิมิตในการ
รับใชพ้ระเจา้มากยิง่ข้ึนดว้ย การศึกษาพระคริสตธรรมท่ีเนน้แต่ให้ความรู้ แต่ไม่ไดช่้วยใหน้กัศึกษารับ
ใชไ้ดดี้ยิง่ข้ึน ก็ไร้ประโยชน์ พระธรรมเอเฟซสัก็เนน้ในการ “เตรียมธรรมิกชนให้รับใช”้ (4:12) ผมจึงมี
ความรู้สึกท่ีแรงกลา้มาตลอดวา่สถาบนัพฒันาผูรั้บใช ้ควรจะเนน้การพฒันาทางดา้นการรับใชม้ากกวา่ท่ี
เป็นอยู ่

เน่ืองจากผมอยูใ่นคณะซีเอม็เอ มิชชัน่ ในปีแรก จึงมีคนแนะน าใหผ้มในนมสัการและฝึกการ
รับใชท่ี้คริสตจกัรซี เอม็ เอ ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษ ช่ือคริสตจกัร Capital City Alliance Church อยูท่ี่เมืองเก
ซอน (Quezon City) มีสมาชิกประมาณ 300 คน ผมไดช่้วยสอนชั้นเยาวชน และไปสอนเด็กเล็กนอก
โบสถถ์ร่วมกบัคุณป้าคนหน่ึง ซ่ึงเราเรียกวา่ มานงั นอกจากนั้นไดร่้วมรับใชก้บัคณะนกัร้องของโบสถ์ 

ปีต่อมา คริสตจกัรจีนแห่งหน่ึงช่ือ คริสตจกัรจูบีล่ี (Jubilee Evangelical Church) ซ่ึงมี ศจ.
โมเสส คิง (Moses King) เป็นศิษยาภิบาล อาจารยคิ์งท่านน้ี ต่อมาพระเจา้ไดท้รงใชใ้ห้มีบทบาทส าคญั
ในชีวติแต่งงานของผม ท่านไดช้วนผมไปรับใชท่ี้คริสตจกัรนั้น คริสตจกัรน้ี มีสมาชิกประมาณ 150 คน 
ใชภ้าษาจีนฮกเก้ียน ผมพอฟังรู้เร่ือง เพราะภาษาน้ี มีส่วนคลา้ยภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีผมพอเขา้ใจ 

ผมไดช่้วยสอนชั้นเยาวชนท่ีคริสตจกัรน้ีเช่นกนั โดยสอนเป็นภาษาองักฤษและช่วยรับใชใ้น
คณะนกัร้อง ประสบการณ์พิเศษอยา่งหน่ึงท่ีผมไดรั้บจากคริสตจกัรน้ี คือผมไดเ้ป็นผูน้ าคณะนกัร้อง
เพราะผูน้ าคณะนกัร้องเดิมมีปัญหาบางอยา่งกบัสมาชิกบางคน จึงขอหยดุการรับใชใ้นคณะนกัร้องสัก
พกัหน่ึง ขณะนั้นไม่มีใครช่วยน าต่อไดท้างคริสตจกัรจึงขอใหผ้มช่วยน าแทน ผมไม่เคยมีประสบการณ์
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ในการน าคณะนกัร้องมาก่อน แต่เม่ือเป็นความตอ้งการของคริสตจกัรและทางคริสตจกัรขอร้อง ผมก็
ช่วยดว้ยความยนิดี แมจ้ะรู้สึกมีความจ ากดัมาก เม่ือพึ่งพระเจา้มากข้ึน ก็เห็นพระเจา้ทรงอวยพรผา่นการ
รับใชน้ี้ 

ผมอยูท่ี่คริสตจกัรจีนน้ีสองปี จนกระทัง่เรียนจบ แต่งงาน กลบัประเทศไทย แต่ความสัมพนัธ์ท่ี
ผมมีต่อคริสตจกัรน้ี ไดก้ลายเป็นพระพรต่อผมและครอบครัวต่ออีกหลายปี 
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บทเรียนนอกหลกัสูตร 

มีบทเรียนท่ีส าคญับางอยา่ง ซ่ึงเราไม่สามารถเรียนไดจ้ากชั้นเรียนตอ้งเรียนจากชีวติจริง ผมขอ
เอ่ยถึงบทเรียนล ้าค่าสองอยา่งท่ีพระเจา้ทรงสอนผมในช่วงท่ีอยูฟี่เบียส 

อยา่งแรก คือการเช่ือไวว้างใจพระเจา้ส าหรับการเป็นอยู ่
โดยปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาดา้นการเงิน เพราะขณะศึกษาอยู ่ผมท างานบางเวลาทางดา้นการ

แปลและเขียนบทเรียนรวเีด็กอยา่งนอ้ย 14 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ใหแ้ก่กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ของ ซี 
เอม็ เอ ท่ีประเทศไทย ซ่ึงดูแลโดยแหม่มมาร์ติน ผมจึงมีรายไดเ้พียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

แต่มีอยูค่ร้ังหน่ึง ดูเหมือนจะอยูร่ะหวา่งปีท่ีสองของการเรียน เงินผมหมดเกล้ียงไม่มีแมแ้ต่ค่า
รถเมลไ์ปโบสถ ์เพราะเกิดการผดิพลาดในการส่งเงิน ท าใหรู้้สึกเป็นทุกขพ์อสมควร เวลานั้นผมตอ้ง
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีใหผ้มเรียนรู้บทเรียนแห่งการไวว้างใจพระเจา้ในการเล้ียงดูของพระองค ์การท่ี
อ่านจากพระคมัภีร์และเช่ือวา่พระเจา้เป็นผูเ้ล้ียงท่ีดี เราจะไม่ขดัสนเป็นเร่ืองหน่ึง แต่การเผชิญกบัความ
ขดัสนท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้จริง ๆ เป็นอีกเร่ืองหน่ึง หากไม่ไดเ้จอดว้ยตวัเอง เราจะไม่รู้วา่ พระเจา้จะทรง
จดัเตรียมใหแ้ก่เราไดอ้ยา่งไร 

ผมตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ดว้ย ท่ีท าใหผ้มไดเ้ห็นคุณค่าของมิตรแทใ้นยามยากผมไดเ้ล่าใหฟั้ง
ตั้งแต่ตน้วา่ นกัศึกษาคนหน่ึงท่ีกลายเป็นเพื่อนสนิทของผม คือ อีโด ระหวา่งท่ีเรียนอยู ่ผมใชเ้วลากบัเขา
บ่อยๆ เขาช่วยอธิบายในส่ิงท่ีผมไม่เขา้ใจ เราพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองสารพดั แบ่งปันทุกข์
สุขกนัและอธิษฐานดว้ยกนัเสมอ 

ในวนัท่ีผมไม่มีเงินเหลือแมแ้ต่บาทเดียว ผมเล่าใหเ้ขาฟัง และอธิษฐานดว้ยกนั ผมไม่คาดหวงั
วา่ เขาจะช่วยอะไรผม เพราะเขาเองก็มีเงินนอ้ยมาก แต่เชา้วนัเสาร์ ผมไปดูท่ีตูจ้ดหมาย ก็พบซอง
จดหมายซองหน่ึง เปิดดูก็เจอเงินประมาณ 50 เปโซ (ประมาณ 250 บาท) มีมากเกินพอท่ีจะช่วยผมไป
โบสถไ์ด ้ผมรู้ทนัทีวา่ ตอ้งมาจากอีโดแน่ ผมซาบซ้ึงในความรักของเขามาก ส าหรับเขา น่ีเป็นเงิน
จ านวนมาก เขาตอ้งใหด้ว้ยใจท่ีเสียสละ พระเจา้ทรงจดัเตรียมผา่นเพื่อนสนิท ท่ีผมนึกไม่ถึง วนันั้นเป็น
คร้ังแรก ท่ีผมเรียนบทเรียนแห่งการเล้ียงดูของพระเจา้ และการวางใจพระองค ์ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ ท าให้
ผมสามารถวางใจพระองคใ์นความตอ้งการหลายอยา่งท่ีใหญ่กวา่นั้น ในโอกาสต่อมา 

บทเรียนนอกหลกัสูตรอีกอยา่งท่ีพระเจา้ทรงสอน คือ การเช่ือฟังอยา่งไม่มีเง่ือนไขทุกๆ เทอม
ทางวทิยาลยัจะจดัใหมี้วนัอธิษฐาน เราจะใชท้ั้งวนัอธิษฐานดว้ยกนัและอธิษฐานส่วนตวั ในวนัอธิษฐาน 
ทางวทิยาลยัใหห้วัขอ้พระธรรมจากสดุดี 66:18 เพื่อเราจะใคร่ครวญส่วนตวัตลอดวนั พระธรรมขอ้น้ีมี
ใจความวา่ “หากขา้พเจา้ไดบ้่มความชัว่ไวใ้นใจ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงจะไม่ทรงสดบัฟัง” 
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ช่วงท่ีแยกตวัไปอธิษฐานคนเดียว ผมใคร่ครวญ สดุดี 66:18 หลายคร้ัง ทูลถามพระเจา้วา่ ผมยงั
มีส่ิงชัว่ร้ายใด ๆ ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นใจไหม ขอไดท้รงส าแดง เพื่อจะไดส้ารภาพต่อพระองค ์แลว้ส่ิงท่ีไม่
คาดคิดก็เกิดข้ึน พระเจา้ทรงใหผ้มนึกถึงเหตุการณ์อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนแก่ผม เม่ือประมาณ 12 ปีท่ีล่วง
มาแลว้ 

ผมนึกข้ึนมาได ้วา่เม่ือประมาณ 12 ปีท่ีแลว้ ขณะอายปุระมาณ 10 ขวบ ก าลงัเรียนชั้น ป.4 อยู ่
ในวนัสุดทา้ยท่ีสอบไล่ ผมทะเลาะกบัเพื่อนร่วมชั้นคนหน่ึง เก่ียวกบัการฝีมือท่ีเขาไดใ้ห้แก่ผม หลงัจาก
ครูใหค้ะแนนแลว้ แต่แลว้เขาเปล่ียนใจ พยายามจะแยง่คืนจากผม ผมไม่ยอม จึงเกิดการทะเลาะและ
เกือบจะต่อยกนั ตั้งแต่วนันั้นมาเราก็โกรธกนั และไม่คุยกนัอีก 

ขณะใคร่ครวญอยูค่นเดียวในวนัอธิษฐานนั้น พระเจา้ทรงบอกใหผ้มคืนดีกบัเพื่อนคนนั้น ตอน
แรก ผมมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าอยา่งนั้น โดยใหเ้หตุผลวา่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนนานแลว้ตั้งแต่
สมยัเด็ก เราก็ต่างคนต่างอยู ่ไม่เป็นปัญหาต่อกนัและตอนน้ีเราก็อยูก่นัคนละประเทศ ไม่มีทางท่ีจะคืนดี
กนัได ้แต่พระวญิญาณของพระเจา้ก็เร่งเร้าอยูใ่นใจ ให้ผมหาทางคืนดีกบัเขา เพื่อพระองคจ์ะทรงตอบค า
อธิษฐานของผมไดห้ลงัจากหาขอ้แกต้วัท่ีจะไม่ท าสักพกัหน่ึง ก็ตอ้งยอมจ านนและพระเจา้ก็ทรงให้
สติปัญญาท่ีจะท า คือเขียนจดหมายไปขอโทษเพื่อนคนนั้น ท่ีเราทะเลาะและโกรธกนัตั้งแต่เด็ก ผมส่ง
จดหมายฉบบันั้นไปท่ีบา้นของผม และขอใหค้นท่ีบา้นช่วยน าไปส่งใหเ้พื่อนคนนั้น หลงัจากผมท าแลว้ 
สันติสุขอยา่งเหลือลน้เกิดข้ึนในใจ ผมแน่ใจไดท้นัที วา่พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานทุกอยา่งท่ีผมทูล
ขอในวนันั้น 

เม่ือส่งจดหมายไปแลว้ ผมไม่ทราบวา่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่แน่ใจวา่เพื่อนคนนั้นจะตอบสนอง
อยา่งไร จนกระทัง่หลงัจากนั้นประมาณ 2 ปี ผมเรียนจบ กลบัไปท่ีบา้น ส่ิงแรกอยา่งหน่ึงท่ีทางบา้นบอก
ผมคือ เพื่อนคนนั้นถามหาผม วา่ผมจะกลบัมาเม่ือไร เขาดีใจมากท่ีไดรั้บจดหมายจากผม 

สรรเสริญพระเจา้ในการทรงสอนทุกรูปแบบ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนในชีวิตประจ าวนั 
เพื่อเราจะเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณ และเป็นผูรั้บใชท่ี้พระเจา้พอพระทยัมากยิง่ข้ึน 

แต่พระพรของพระเจา้มิไดมี้เท่านั้นสามปีท่ีอยูท่ี่ฟีเบียส พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมส่ิงท่ีดีมากยิง่
กวา่การศึกษาและปริญญาบตัร พระองคท์รงใหส่ิ้งมีคุณค่าและมีความหมายมากกวา่นั้นแก่ผม อยา่งท่ี
ผมไม่ไดคิ้ดมาก่อน ซ่ึงผมจะเล่าใหฟั้งในบทต่อไป 
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รักในต่างแดน 

“ผู้ทีพ่บภรรยากพ็บของดี และได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า” (สุภาษิต 18:22) 
เม่ือผมไปศึกษาพระคริสตธรรมต่อท่ีประเทศฟิลิปปินส์ ผมตั้งเป้าหมายไวว้า่จะรีบเรียนใหจ้บ 

แลว้รีบกลบัมารับใชพ้ระเจา้ในประเทศไทย ปกติ หลกัสูตรปริญญาตรี คริสเตียนศึกษาตอ้งใชเ้วลาเรียน 
4 ปี แต่เน่ืองจากผมไดเ้รียนท่ีประเทศไทยแลว้ 2 ปี ทางวทิยาลบัฟีเบียสจึงเทียบหน่วยกิจใหผ้ม 1 ปี ผม
เรียนอีกเพียง 3 ปี ก็สามารถจบได ้จึงทุ่มเทเตม็ท่ีในการศึกษา ไม่เคยสนใจเร่ืองการมีแฟนหรือการมี
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดพิเศษกบัเพื่อนนกัศึกษาสาวคนใด ยิง่การจะแต่งงานกบัหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์
คนต่างชาติแลว้ ยิง่ไม่อยากจะคิด เกรงวา่จะปรับตวัเขา้ดว้ยกนัยาก แต่ตามท่ีพระวจนะของพระเจา้ได้
กล่าวไวว้า่ “ฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผน่ดินโลกฉนัใด วถีิของเราก็สูงกวา่ทางของเจา้และความคิดของเราก็สูง
กวา่ความคิดของเจา้ฉนันั้น” (อิสยาห์ 55:9) ในการไปศึกษาท่ีฟีเบียส พระเจา้ทรงมีแผนการท่ีดีกวา่ และ
ทรงจดัเตรียมส่ิงท่ีดีกวา่ท่ีผมคิดไวม้าก 

พบคร้ังแรก 

เป็นเร่ืองแปลก เม่ือสถาบนัเปิดเทอมวนัแรก นกัศึกษาหญิงคนแรกท่ีมีคนแนะน าใหผ้มรู้จกั
อยา่งทางการคือ คุณ เร็กซ์ (Rex ยอ่มาจากช่ือเตม็ Resurreccion แปลวา่เป็นข้ึนมาจากความตาย) ซ่ึง
กลายเป็นภรรยาของผมในปัจจุบนั เพื่อความสะดวกและความเคยชินตามท่ีคนส่วนใหญ่เรียกเขาใน
ปัจจุบนั ผมจะขอเรียกเขาวา่มาดาม 
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ผูท่ี้แนะน าผมให้รู้จกักบัมาดาม เป็นประธานนกัศึกษาในปีนั้นช่ือดงังานนั เป็นชาวฟิลิปปินส์ 
ผมทราบทีหลงัวา่ คุณดงังานนัสนใจมาดาม และพยายามจีบเขามานานแลว้ จึงมีคนพดูแบบลอ้เล่น
ภายหลงัวา่ ดงังานนัไม่น่าจะแนะน ามาดามใหผ้มรู้จกัเลยในวนันั้น 

สาเหตุท่ีคุณดงังานนัแนะน าใหผ้มรู้จกัมาดาม เพราะเขาทราบวา่ ผมเป็นนกัศึกษาต่างชาติและ
เป็นนกัดนตรีคนหน่ึง สามารถเล่นทรัมเป็ทและไวโอลินได ้อยากใหผ้มถวายเพลงพิเศษในวนันมสัการ
เปิดเทอม เขาตอ้งการใหผ้มพบกบันกัศึกษาหญิงซ่ึงจะช่วยเล่นเปียโนให ้เม่ือผมถวายเพลงพิเศษ จะได้
นดัแนะเวลาซอ้มกนัได ้ตั้งแต่นั้นมามาดามกบัผมจึงไดถ้วายเพลงพิเศษดว้ยกนับ่อย ๆแต่ผมไม่ไดคิ้ด
อะไรพิเศษเก่ียวกบัเขา 

มาดามเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผม ในหลกัสูตรคริสเตียนศึกษา ในช่วงแรก ๆ ผมไม่มีความรู้สึก
พิเศษอะไรกบัเขา นอกจากเป็นเพื่อนร่วมชั้นคนหน่ึงและเขาเป็นนกัเปียโนท่ีเก่งมาก ท่ีช่วยเล่นใหผ้ม 
เม่ือผมถวายเพลงพิเศษทุกคร้ัง แทจ้ริง ทางวทิยาลยัใหเ้ราเล่นดนตรีดว้ยกนับ่อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือ
มีการออกไปประชาสัมพนัธ์ และแนะน าสถาบนัตามคริสตจกัรต่างๆ เรามกัไปร่วมกบัคณะนกัร้องของ
สถาบนั เราเคยไปเล่นเพลงพิเศษร่วมกบัคณะนกัร้องถึงฐานทพัของทหารอเมริกนัท่ีค่ายทหารซูบิก และ
ท่ีค่ายทหารคล๊ากฟิลด ์ซ่ึงเป็นค่ายทหารใหญ่ท่ีสุดของอเมริกาในฟิลิปปินส์ 

จุดเร่ิมต้นแห่งการเปลีย่นแปลง 

ผมไม่ไดส้นใจเร่ืองของคู่ครอง จนกระทัง่ประมาณกลางปีท่ีสองของการศึกษาเวลานั้น ผม
ศึกษาวชิาหน่ึง จ าไม่ไดว้า่ เป็นวชิาอะไร ผมเลือกคน้ควา้ เพื่อท ารายงานเร่ืองการเลือกคู่ครองตามน ้า
พระทยัพระเจา้ เพราะมีหลายคนตั้งค  าถามวา่ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ีจะเป็นคู่
พระพรของเขา ในระหวา่งท่ีคน้ควา้อยู ่ผมเร่ิมเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งคิดถึงเร่ืองคู่ครอง เพราะใน
ประเทศไทยมีคริสเตียนไม่มากนกัจึงมีความจ ากดัในการเลือก หากเลือกคนผดิ ก็จะคิดจนตาย 
กลายเป็นอุปสรรคในการรับใชแ้ละในช่วงเดือนกนันั้น ก็มีอาจารยท์่านหน่ึง หนุนใจนกัศึกษาให้
อธิษฐานเผื่อเร่ืองคู่ครองตั้งแต่เน่ินๆ เพื่อจะไม่พา่ยแพต่้อการทดลองและพระเจา้จะทรงน าใหไ้ดพ้บคน
ท่ีเหมาะสม 
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เหมือนตามท่ีพระคมัภีร์กล่าวไว ้“จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ” หลงัจากผมอธิษฐานไม่

นาน ก็มีเพื่อนผูช้ายมายใุหส้นใจนกัศึกษาหญิง 2-3 คน คนหน่ึงมีเช้ือสายเวยีดนามคนหน่ึงเช้ือสายจีน 
อีกคนหน่ึง เช้ือสายญ่ีปุ่น ผมสังเกตทั้งสามคนน้ีแลว้ มีความรู้สึกวา่ พวกเขาคงจะไม่ปฏิเสธผม หากผม
จีบเขา และเม่ือพิจารณาตามหลกัการท่ีคน้ควา้มาเก่ียวกบัการเลือกคู่ครองก็เขา้ข่ายท่ีผมควรจะใหค้วาม
สนใจ แต่จะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในท่ีสุด เม่ือจะตดัสินใจจริงๆ หลกัการท่ีไดเ้รียนรู้มา ก็ไม่สามารถใหค้  าตอบอยา่งแทจ้ริง ผมจึง

ตดัสินใจใชว้ธีิอธิษฐานกบัพระเจา้ ขอทรงช่วยผมแบบง่าย ๆ คือหากผูใ้ดเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
ขอใหผ้ม สนใจเขา นึกถึงเขาอยา่งไม่มีวนัเส่ือมคลายหากไม่ใช่น ้าพระทยัของพระองค ์ขอใหค้วาม
สนใจนั้น ไดจ้างหายไป หลงัจากอธิษฐานระยะเวลาหน่ึง ปรากฎวา่ ความสนใจท่ีจะจีบพวกเขาเป็น
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แฟนก็หายไปทีละคนๆ จนไม่มีความสนใจต่อใครเป็นพิเศษเหลืออยูอี่ก จึงสรุปวา่คนเหล่าน้ี ไม่ใช่น ้า
พระทยัของพระเจา้ 

ตกหลมุรัก 

ผมยงัไม่ลม้เลิกความตั้งใจท่ีจะอธิษฐานเผื่อคู่ครอง ไดอ้ธิษฐานกบัอีโดเพื่อนสนิทบ่อยๆ 
จนกระทัง่ปลายเทอมท่ี 1 ของปีท่ี 2 ผมเกิดความสนใจมาดามเป็นพิเศษข้ึนมา ทั้งๆ ท่ีมีความรู้สึกเป็น
เพื่อนมาตลอด อีโดก็เชียร์ผมมาก เม่ือพิจารณาตามหลกัการต่างๆ แลว้ เห็นวา่ส่วนใหญ่สนบัสนุน
ความคิดของผม แต่มีขอ้ลงัเลใจบางอยา่ง ท าใหไ้ม่แน่ใจในน ้าพระทยัของพระเจา้ เช่น 

เธอเป็นชาวฟิลิปปินส์ อาจปรับตวัเขา้กบัคนไทยยากไหม? 
เธอจะสนใจอยากเป็นแฟนและแต่งงานกบัผมไหม? เพราะดูไม่ค่อยออกวา่เธอชอบผมหรือ

เปล่า บางคร้ัง ดูเหมือนชอบ แต่บางคร้ังเฉยๆ 
ผมจะเอาชนะคู่แข่งท่ีเป็นเพื่อนนกัศึกษาชายชาวฟิลิปปินส์ไดไ้หม? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลานั้นมาดามเป็นดาราของวทิยาลยั เพราะของประทานของเธอในการเล่นเปียในเป็นท่ี

ปรารถนาของผูช้ายส่วนใหญ่เพื่อจะช่วยในการรับใช ้มีหลายคนก าลงัจะจีบเธออยู ่และชาวฟิลิปปินส์
ค่อนขา้งโรมนัติก รู้วธีิจีบไดดี้กวา่ผมมาก 

ครอบครัวเธอล่ะ จะยอมใหเ้ธอแต่งกบัผมไหม? 
ความจริงมาดามก าพร้าพอ่แม่ตั้งแต่ยงัเด็กมาก คุณพอ่ของมาดามสมคัรเป็นทหารเรือในกองทพั

ของอเมริกนัในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง จึงไดส้ัญชาติอเมริกนั ลูกทุกคนไดส้ัญชาติอเมริกนัโดย
อตัโนมติั คุณแม่เสียชีวติเม่ือมาดามอายปุระมาณ 1 ขวบ และคุณพอ่เสียชีวติเม่ือมาดามอายปุระมาณ 2 



 44 

ขวบ พี่สาวคนโตของมาดามจึงเป็นผูดู้แลนอ้งๆ ทุกคนตั้งแต่นั้นมา มาดามมีพี่ทั้งหมด 6 คน คนโตสุด 
เป็นพี่ชายนอกนั้นเป็นพี่สาว มาดามเป็นคนเล็กสุด 

พระเจา้ทรงอวยพรพี่สาวมาดาม ไดแ้ต่งงานกบันกัธุรกิจคนจีนท่ีดี และร ่ ารวยมากเขารับพี่นอ้ง
ของมาดามทั้งหมด 7 คน มาอุปการะดว้ยความเตม็ใจ ดูแลพวกเขาอยา่งดีท่ีสุด เหมือนลูกของตวัเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มาดาม ซ่ึงเป็นนอ้งคนสุดทอ้ง พี่เขยรักมาดามมากเป็นพิเศษ ซ้ือเส้ือผา้อยา่งดีมาให้
สวมใส่เสมอ ใหเ้รียนเปียโน และซ้ือแกรนเปียโนใหม้าดามเล่น ตั้งแต่มาดามอายุเพียง 6 ขวบ 

ส่วนตวัผม เป็นคนต่างชาติ พวกเขาไม่รู้จกัหวันอนปลายเทา้ผมเลย จะไวว้างใจใหม้าดาม
แต่งงานกบัผม แลว้พาไปอยูแ่ดนไกลไดอ้ยา่งไร 

ผมจึงอธิษฐานร่วมกบัอีโดมากข้ึน และอธิษฐานแบบเดียวกนัท่ีเคยอธิษฐานมาก่อนขอพระเจา้
ทรงช่วย หากเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ีเธอจะเป็นคู่พระพร ขอใหผ้มสนใจเธอมากๆ อยา่งไม่เส่ือม
คลาย หากไม่ใช่ ขอใหค้วามสนใจนั้นหลุดหายไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีของมาดาม คร้ังน้ีหลงัจากอธิษฐาน ความรู้สึกท่ีสนใจเธอไม่ยอมลดนอ้ยลง แต่กลบัยิง่

เพิ่มทว ีจนกลายเป็นความรู้สึกท่ีรักเธอ ผมเขา้ใจเป็นคร้ังแรก วา่การตกหลุมรักคืออะไร มีความรู้สึกวา่
จะขาดเธอไม่ได ้แต่ก็ยงัไม่มัน่ใจน ้าพระทยัของพระเจา้แบบร้อยเปอร์เซ็น ประกอบ กบัความตั้งใจท่ีจะ
ขอจีบหญิงสาว เพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่อยากจีบหลายคน ท าใหต้วัเองและหญิงสาวตอ้งผดิหวงั 
เจบ็ปวดหวัใจ จึงยิง่ท  าให้รู้สึกทรมานใจมากข้ึน 



 45 

นอกจากนั้น ผมไม่แน่ใจวา่เธอจะมีความรู้สึกรักผมบา้งหรือไม่ เป็นคร้ังแรกในชีวติเช่นกนั ท่ี
ผมอธิษฐานอดอาหารแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้ จนค่อนขา้งมัน่ใจวา่พระเจา้ จะทรงน าในเร่ืองน้ี 
จึงเขียนจดหมายขอนดัคุยกบัเธอ โดยตอ้งขออนุญาตจากอาจารยฝ่์ายปกครองก่อน อาจารยอ์นุญาตให้
ไปคุยท่ีบา้นของท่านโดยมีท่านเองเป็นผูดู้แล 

เน่ืองจากขาดประสบการณ์ในการจีบสาวอยา่งโรแมนติกแบบชาวฟิลิปปินส์ ผมก็คิดวา่หากมา
ดามจะยอมเป็นแฟนและแต่งงานกบัผม คงตอ้งเป็นเพียงสาเหตุเดียวคือมีภาระใจท่ีจะไปเป็นมิชชนันารี
ในประเทศไทย ผมจึงเตรียมแผนท่ีประเทศไทยไปคุยกบัมาดาม กางแผนท่ีบทโตะ๊ให้ดู บอกใหม้าดาม
ทราบถึงความตอ้งการของประเทศไทยในการประกาศข่าวประเสริฐ สรุปโดยบอกมาดามวา่ ประเทศ
ไทยตอ้งการคนอยา่งมาดามไปเป็นมิชชนันารีและถามมาดามวา่ สนใจไหมท่ีจะไปเป็นมิชชนันารีใน
ประเทศไทย 

ดูเหมือนมาดามฟังดว้ยความตั้งใจ แต่ไม่ใหค้  าตอบอะไร เราคุยถึงเร่ืองอ่ืนอีกหลายอยา่ง ตาม
ประสาเพื่อนท่ีเคยใกลชิ้ดมาก่อน เวลาการคุยผา่นไปรวดเร็วมาก จนอาจารยท่ี์เฝ้าดูเราอยูเ่ตือนวา่ หมด
เวลา 15 นาทีในการคุยแลว้ เราจึงตอ้งยติุดว้ยความเสียดาย 

หลงัจากการคุยในวนันั้น ผมรู้สึกโล่งใจ ท่ีไดท้  าใหม้าดามรู้ถึงความรู้สึกของผมท่ีมีต่อเขา แม้
จะเป็นในทางออ้ม แลว้รอคอยค าตอบจากมาดามดว้ยความหวงั 

ความรักเบ่งบาน 

พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของผมเร็วกวา่ท่ีคิด หลงัจากนั้นไม่นาน มาดามมีทีท่าจะรับ
ขอ้เสนอของผม และตอบรับท่ีจะเป็นแฟนของผมอยา่งเปิดเผย 

มีคนแนะน าวา่ หากจะจีบสาวฟิลิปปินส์ และอยากแต่งงานกบัเธอ จะตอ้งจีบครอบครัวของเธอ
ดว้ย หากคนในครอบครัวเธอชอบพอและเห็นดว้ย ก็จะมีหวงั ผมจึงไปหามาดามท่ีบา้นช่วงปลาย
สัปดาห์บ่อยๆ ไปเล่นดนตรีดว้ยกนั ท าใหค้นในครอบครัวชอบใจ ยนิดีให้เราเป็นแฟนกนัได ้แทจ้ริง
ครอบครัวของมาดามเป็นผูท่ี้รักพระเจา้มาก พวกเขาใหห้อ้งใหญ่หอ้งหน่ึงท่ีบา้น ซ่ึงเม่ือก่อนเป็นโกดงั
เก็บของ ดดัแปลงท าเป็นท่ีนมสัการของคริสตจกัร และพวกเขาเป็นสมาชิกคริสตจกัรท่ีร้อนรน สัตยซ่ื์อ
มาก 

หลงัจากไดค้บเป็นแฟนกนัระยะหน่ึง จนถึงปลายการศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผมก าลงัจะจบการศึกษา 
ผมเห็นวา่ทางท่ีดีท่ีสุด คือท าพิธีหมั้นกบัมาดาม แลว้แต่งงานหลงัจากจบพาเธอกลบัประเทศไทย ซ่ึงมา
ดามกเ็ห็นดว้ย เม่ือปรึกษากบัทางครอบครัว ทางครอบครัวก็ไม่ขดัขอ้ง เราจึงตกลงจดังานหมั้นอยา่งเป็น
ทางการ ในวนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม ปี 1967 
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เมือ่รักมอีปุสรรค 

ดูเหมือนทุกอยา่งจะด าเนินไปดว้ยดี แต่ก็ตอ้งเกิดการสะดุดสองคร้ัง จนท าใหเ้กือบไม่ไดห้มั้น
และแต่งงานกนั 

คร้ังแรก ก่อนจะหมั้นไม่นาน เพื่อนสนิทของครอบครัวมาดามคนหน่ึง ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจไดม้า
ประเทศไทย แลว้กลบัไปเล่าใหฟั้งวา่ ตอ้งคิดใหดี้ หากจะใหม้าดามแต่งกบัคนไทย เพราะรู้สึกวา่คน
ไทยไม่ค่อยใหเ้กียรติแก่สตรี เห็นพวกสตรีไทยท างานหนกัมาก แบกอิฐแบกปูนในการก่อสร้าง พี่เขย
และพี่สาวฟังแลว้รู้สึกไม่สบายใจมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่ พี่เขย ซ่ึงหวงแหนมาดามเป็นพิเศษ เร่ิมคิดจะ
ไม่ใหมี้การหมั้น 

แต่ขอบพระคุณพระเจา้ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท าใหผ้มไดอ้ธิษฐานมากข้ึน พระเจา้เองทรงเปิดทาง
และแกไ้ขสถานการณ์ ซ่ึงเราเองไม่อาจท าได ้หลงัจากนั้น ผูรั้บใชท่ี้มีช่ือเสียงมากท่านหน่ึง ซ่ึงคนใน
ครอบครัวนบัถือมากมารับใชท่ี้ประเทศไทยร่วมกบัคริสตจกัรใน ซี เอม็ เอ มิชชนั ไดพ้บกบัอาจารยแ์ละ
แหม่มมาร์ติน ท่านทั้งสองไดใ้หดู้สถานท่ีท่ีผมจะรับใช ้รวมทั้งท่ีพกั เม่ือผมกลบัประเทศไทย ผูรั้บใช้
ท่านน้ีกลบัไปท่ีมะนิลา เล่าใหค้นในครอบครัวฟัง วา่ไม่ตอ้งเป็นห่วงใดๆ เขาไดเ้ห็นท่ีท างานและท่ีพกั
ของผมแลว้ ขอใหส้บายใจได ้คนในครอบครัวจึงเกิดความมัน่ใจ และในท่ีสุดก็อนุญาตใหท้ าพิธีหมั้น
ตามท่ีวางแผนไว ้

พระเจา้ทรงจดัเตรียมทุกอยา่งและอวยพรงานหมั้น เราท าพิธีในเวลาเยน็ท่ีบา้นของมาดาม 
อาจารยส่์วนใหญ่จากวทิยาลยัฟีเบียส รวมทั้งผูอ้  านวยการไดม้าร่วมงานศาสนาจารยโ์มเสส คิง ซ่ึงผม
เคยร่วมรับใชท่ี้คริสตจกัรของท่าน ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของคุณพอ่ผมในการสู่ขอ และมีเพื่อนร่วมชั้น
หลายคนมาเป็นสักขีพยาน บรรยากาศการหมั้นดีมาก ชาวฟิลิปปินส์โดยทัว่ไป ไม่มีงานหมั้นแบบน้ี 
ชายหนุ่มหญิงสาวท่ีรักกนัคิดจะแต่งงานจะหมั้นกนัเองอยา่งง่าย ๆ แบบชาวตะวนัตกโดยมอบแหวนให้
เป็นส่วนตวั แลว้ประกาศให้คนอ่ืนทราบภายหลงั คนท่ีมาร่วมงานในเยน็วนันั้นจึงบอกวา่เหมือนงาน
แต่งแลว้ 
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ก่อนจะเรียบจบในเดือนพฤษภาคม 1968 ผมกบัมาดามก็คิดกนัวา่ เราน่าจะแต่งทนัทีภายใน

เดือนมิถุนายน เพื่อจะไดก้ลบัไปรับใชพ้ระเจา้ในประเทศไทย แต่ทางครอบครัวของมาดามไปยอม
อนุญาตทนัที ตอ้งการเวลาท่ีจะพิจารณาให้รอบคอบมากข้ึน เวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะจบการศึกษา
แลว้ ดว้ยความเป็นห่วง ผมคิดวา่ หากมีผูใ้หญ่ของผมจากประเทศไทย เขียนจดหมายมาขอร้องผูใ้หญ่
ของมาดามในเร่ืองการแต่งงาน ผูใ้หญ่ของมาดามอาจจะตดัสินใจไดง่้ายข้ึน จึงขอใหอ้าจารยแ์ละแหม่ม
มาร์ตินท่ีกรุงเทพฯ ท าหนา้ท่ีแทนคุณพอ่คุณแม่ของผม ช่วยเขียนจดหมายเป็นภาษาองักฤษมาหนุนใจ 
และขออนุญาตผูป้กครองของมาดามใหม้าดามแต่งงานกบัผมในเดือนมิถุนายน เพื่อจะไดไ้ปรับใชใ้น
ประเทศไทยดว้ยกนั 
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แทนท่ีจะช่วย ผูป้กครองของมาดามกลบัโกรธ หาวา่ผูใ้หญ่ของผมบงัคบัใจพวกเขา เร่งเร้ามาก
เกินไป ไม่ใหเ้กียรติ พวกเขาถึงกบัพดูกบัมาดามวา่ ใหย้กเลิกงานแต่งงานท่ีคิดไว ้
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มาดามเป็นคนท่ีอ่อนสุภาพ และเช่ือฟังผูใ้หญ่ในครอบครัว เธอไม่พดูขดัแยง้ใด ๆ บอกกบั

ผูใ้หญ่วา่ ยนิดีเช่ือฟังผูใ้หญ่ทุกประการ เม่ือมาดามเอาเร่ืองน้ีมาบอกผม ผมตกใจพอสมควร จึงน าเร่ืองน้ี
มาอดอาหารอธิษฐานกบัพระเจา้ เพราะผมเองไม่มีทางจะเปล่ียนใจผูใ้หญ่ของมาดามได ้การมีชีวติคู่
สอนผมใหอ้ดอาหารอธิษฐานหลายคร้ัง ในท่ีสุด โดยการทรงน าของพระเจา้ ทางครอบครัวก็ค่อยๆ 
เขา้ใจ ในความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรีบจดังานแต่งงานและกลบัประเทศไทย และใหอ้นุญาตใหท้ าพิธีแต่งงาน
อยา่งเป็นทางการยงัความปิติยนิดีแก่พวกเรามาก 
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งานแต่งสุดหรู 

ในการเตรียมงานแต่งงาน เราสองคนตดัสินใจวา่ จะท าแบบเรียบง่ายท่ีสุด เพราะผมเพิ่งจบ
การศึกษา ยงัไม่มีรายไดอ้ะไร และไม่อยากรบกวนทางบา้นผมท่ีประเทศไทยใหส่้งเงินมาส าหรับงาน
แต่งงาน เราคิดจะจดังานเล้ียงแบบง่ายๆ โดยมีขนมปังแซนวชิและน ้าหวานเท่านั้น แต่จะเนน้ในความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและความหมายของพิธี ความจริงชาวฟิลิปปินส์ทัว่ไปท่ีฐานะไม่ไดร้ ่ ารวย ลว้นจดังานแต่ง
แบบง่าย ๆ อยา่งน้ี 

แต่เม่ือใกลจ้ะถึงเวลาท าบตัรเชิญและเตรียมงานแต่ง พวกญาติทั้งหลายต่างบอกวา่ จะจดังาน
แบบง่าย ๆ ไม่ได ้เพราะครอบครัวของพวกเขาค่อนขา้งมีหนา้มีตาในสังคม ญาติพี่นอ้งในครอบครัวจึง
ต่างช่วยกนั เพื่อใหง้านแต่งดูดียิง่ข้ึน มีญาติคนหน่ึงอาสาท าบตัรเชิญให ้เป็นบตัรออกแบบอยา่งดี ราคา
แพงกวา่ท่ีเราคิดไวม้าก พี่เขยขอรับผิดชอบในงานเล้ียง โดยจดัอาหารโตะ๊จีน ท่ีภตัตาคารจีนมีช่ือแห่ง
หน่ึง พวกหลานๆ ซ่ึงมีสิบกวา่คน ลว้นอยากมีส่วนในพิธี จึงใหพ้วกเขาเป็นเด็กโปรยดอกไมบ้า้ง ถือ
พระคมัภีร์บา้ง ถือใบส าคญัการสมรสบา้ง และยงัมีเพื่อนเจา้สาว 5 คน เพื่อนเจา้บ่าว 5 คน จนกลายเป็น
งานแต่งท่ีใหญ่และหรูหรามาก มีขบวนเจา้สาวและเจา้บ่าวท่ีใหญ่มาก ท่ีชาวต่างชาติเรียกวา่ Grand 
Wedding ซ่ึงคนฐานะดีเท่านั้น จึงจะจดัได ้

การทรงจัดเตรียมพเิศษหลงัแต่งงาน 

อยา่งแรกคือการฮนันีมูน ตามธรรมเนียมของคนรุ่นใหม่ หลงัแต่งงาน คู่สมรสจะตอ้งไป 
ฮนันีมูน แต่เน่ืองจากผมไม่มีเงิน จึงไม่สามารถไปไหนได ้พี่สาวคนหน่ึงของมาดามมาถามวา่ ไม่ไป
ฮนันีมูนหรือ เราก็ตอบตรงๆ วา่ อยากไปเหมือนกนั แต่ไม่มีเงินเขาจึงชวนวา่ “งั้น เราไปดว้ยกนัทั้ง
ครอบครัวเลย” ซ่ึงเราก็ไม่ขดั นบัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก ท่ีไปฮนันีมูนดว้ยกนัทั้งครอบครัว 30 กวา่
คน แต่เราไม่รู้สึกอึดอดัใจอะไร เพราะพวกเขาเขา้ใจเราดี ใหพ้วกเรามีเวลาตามล าพงัดว้ยกนัมากท่ีสุด 
แต่ก็มีเวลาสนุกกบัครอบครัวดว้ย ขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับการทรงจดัเตรียมแบบพิเศษน้ี 

ส่ิงต่อมาคือท่ีพกัอาศยั หลงัแต่งงาน พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมท่ีพกัอาศยัท่ีบา้นของพี่สาวอีกคน
หน่ึง ซ่ึงมีบา้นอยูติ่ดกนั เพื่อรอความพร้อมท่ีจะกลบัประเทศไทย เราอยูก่นัแบบง่ายๆ ไม่ตอ้งปรับตวั
อะไรมากนกั 
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การปรับตัวทีค่ดิไม่ถึง 

วนัหน่ึง เกือบจะเกิดเร่ืองใหญ่ ผมไดรั้บทุเรียนกวนขวดหน่ึงจากพี่นอ้งคนไทย คนหน่ึงท่ีมา
ศึกษาท่ีฟีเบียส ผมดีใจมาก เพราะไม่ไดกิ้นมานาน ขณะท่ีก าลงัจะเปิดกินภรรยาผมมาจากไหนไม่ทราบ 
บอกวา่ไดก้ล่ินเหม็นเหมือนขยะท่ีเน่า จึงตามมาดู แลว้พบวา่ส่ิงท่ีส่งกล่ินเหมน็มากคือทุเรียนกวนในมือ
ผมนัน่เอง ชาวฟิลิปปินส์ท่ีอยูม่ะนิลาส่วนใหญ่ไม่ชอบทุเรียน ส าหรับพวกเขา ทุเรียนมีกล่ินเหมน็มาก 
จนพวกเขาทนไม่ได ้

ภรรยาผมเป็นคนเกลียดทุเรียนมาก ยืน่ค  าขาดทนัที บอกวา่ “จะเลือกทุเรียนหรือเลือกฉนั” 
แน่นอน ผมตอ้งเลือกภรรยา จึงตอ้งทิ้งทุเรียนกวนไปอยา่งน่าเสียดายท่ีสุด แต่ก็ถือวา่เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 
ความรักและความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาตอ้งมาก่อนทุกส่ิง 

อีกอยา่ง คือ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางกลบัประเทศไทย เน่ืองจากทางครอบครัวมาดามยงัไม่
อยากใหพ้วกเราจากไปไกลทนัที พวกเขาอยากรู้จกัผมมากข้ึนดว้ย จึงขอใหเ้ราอยูท่ี่ฟิลิปปินส์อีกสัก
ระยะหน่ึง ประกอบกบัพวกเรายงัไม่มีค่าเดินทางกลบั จึงยอมอยูไ่ปก่อน ขอพระเจา้ทรงประทานค่า
เคร่ืองบินใหแ้ก่เราทั้งสองในเวลาท่ีเหมาะสม โดยท่ีเราไม่ไดบ้อกใคร เก่ียวกบัความตอ้งการน้ีเลย และ
คนส่วนใหญ่ก็ไม่คิดวา่ เราจะมีปัญหาเร่ืองน้ี 

หลงัจากอยูต่่อประมาณ 2 เดือน เราก็ไดรั้บเชิญจากวทิยาลยัฟีเบียสใหไ้ปแบ่งปันกบันกัศึกษา
เก่ียวกบัแผนการรับใชข้องเราในประเทศไทย พวกเราก็ไปเล่นดนตรี ถวายเพลงพิเศษ และแบ่งปันงาน
ท่ีจะท า หลงัจากแบ่งปันเสร็จ อาจารยท่ี์รับผดิชอบก็มอบขวญัใหเ้รา ซ่ึงเป็นเงินถวายของนกัศึกษา เพื่อมี
ส่วนร่วมในการรับใชข้องเราในประเทศไทย 
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เม่ือกลบัไปถึงบา้น เปิดซองดู มีเงินมากพอส าหรับค่าเดินทางของเราพอดี พระเจา้ทรงมีวธีิ
จดัเตรียมส าหรับความตอ้งการของเรา ในวธีิท่ีหลายคร้ังเราคิดไม่ถึงและไม่ไดค้าดหวงั ขอบพระคุณ
พระเจา้ ท่ีทรงสอนเราให้รู้จกัไวว้างใจพระองคม์ากยิง่ข้ึนในทางปฏิบติั วา่พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ล้ียงดูเรา
อยา่งเล้ียงแกะ เราจะไม่ขดัสน 

หลงัจากนั้นไม่นาน เราก็ไดเ้ดินทางกลบัมาประเทศประเทศไทยในเวลาท่ีพระเจา้ทรงก าหนด 
ภรรยาของผมไดก้ลายเป็นเพื่อน และเพื่อนร่วมงานท่ีสนิทและดีท่ีสุดของผมตั้งแต่นั้นมา และเขาอยู่
เบ้ืองหลงัจากรับใชแ้ละความส าเร็จของผมทุกอยา่ง 
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รสชาดแรกแห่งการรับใช้ 

“ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า และเป็นผู้อารักขาส่ิงล า้ลกึของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 
4:1) 

หากเปรียบเป็นนกัมวย น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผมข้ึนเวทีแบบนกัมวยอาชีพ คือไดรั้บใชเ้ตม็เวลา 
หลงัจากผมและภรรยาไดก้ลบัมาประเทศไทยปลายปี 1968 การรับใชเ้ตม็เวลาคร้ังแรกของเราทั้งสอง 
นบัวา่มีรสชาติเขม้ขน้ เร่ิมจากการปรับตวัในการเป็นอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ ภรรยาของผม ซ่ึงเป็นชาว
ฟิลิปปินส์ แมจ้ะเป็นชาวเอเชียดว้ยกนั การปรับตวัน่าจะง่ายกวา่ชาวตะวนัตก แต่ก็ตอ้งมีการปรับตวัไม่
นอ้ย เช่น อาหารการกิน ภาษา เป็นตน้ การปรับตวัในการมีลูกติดๆ กนั 3 คน เกือบจะปีละคน ส่วนการ
รับใช ้ก็มีรสชาติหลากหลายน่าทา้ทาย ยกเวน้การเป็นศิษยาภิบาล เพราะยงักลวัอยู ่คิดวา่ตลอดชีวิตน้ี คง
จะไม่รับใชใ้นการเป็นศิษยาภิบาล เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีผมท า ท าใหผ้มมีอิสระ ไดเ้ดินทางบ่อยๆ ไป
เกือบทัว่ประเทศ จึงไดรู้้จกัสังคมคริสเตียนอยา่งกวา้งขวาง การรับใชย้กแรกน้ีจึงมีสีสัน และน่าต่ืนเตน้
มาก 

การปรับตัว 

เม่ือกลบัถึงประเทศไทย ผมเขา้ท างานทนัที ร่วมกบักองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ของซี เอม็ เอ 
มิชชัน่ โดยมีอาจารยแ์ละแหม่มมาร์ตินเป็นผูรั้บผดิชอบท่านทั้งสองปฏิบติัต่อผมเหมือนลูกของท่านเอง 
ดูแลเอาใจใส่เราทุกเร่ือง รวมทั้งเร่ืองท่ีพกัอาศยั 

ท่ีพกัแห่งแรกของเรา คือ ห้องท างานหอ้งหน่ึงท่ีชั้นล่างของบรรณาศาสตร์ จ  าไดว้า่ ใส่เตียงคู่
เขา้ไปตวัหน่ึง ก็เตม็หอ้งพอดี แต่เราพกัท่ีนัน่เพียงชัว่คราว จนกวา่จะหาบา้นพกัได ้จึงไม่รู้สึกล าบากใจ
อะไร ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีภรรยาผมพร้อมท่ีจะปรับตวัในทุกสถานการณ์ เราอยากไดบ้า้นพกัท่ีอยู่
ใกลท่ี้ท างานมากท่ีสุด เพื่อจะไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง หลงัจากนั้นไม่นาน ก็มีคนแนะน าบา้นไม้
สองชั้นหลงัหน่ึง ติดกบัท่ีท างาน แต่อยูใ่นถ่ินสลมั ชั้นบนมีหอ้งนอนหน่ึงหอ้ง แต่ไม่มีฝาผนงัทั้งสอง
ขา้ง เจา้ของบา้นท่ีใหเ้ช่าบอกวา่ ไม่เคยมีปัญหา เราตดัสินใจเช่าบา้นหลงันั้น เพราะสะดวกมากในการ
ไปท างานเดินไปเพียงนาทีเดียวก็ถึง 

เม่ือไดเ้ขา้ไปอยูใ่นบา้นพกัจริง ๆ ภรรยาผมตอ้งปรับตวัมาก เขาเคยอยูใ่นบา้นท่ีใหญ่ สวย มี
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชค้รบครัน มีคนรับใชค้อยช่วยอยูต่ลอดเวลา แต่ท่ีบา้นหลงัน้ี ไม่มีอะไรเลย 
สภาพห่างไกลจากบา้นท่ีเขาเคยอยูม่าก แถมขา้งล่างของบา้นยงัมีน ้าขงับ่อยๆ ส่งกล่ินเหมน็และมียงุมาก 
กลางคืนแทบจะอา้ปากไม่ได ้เพราะยงุจะบินเขา้ปากทนัทีแต่ดว้ยหวัใจท่ีพร้อมจะเป็นคู่อุปถมัภข์องสามี 
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และพร้อมท่ีจะเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ จึงยนิดีอยูใ่นทุกท่ีและทุกสภาวะ ภรรยาผมลงมือท าทุกอยา่งท่ีท าได ้
เพื่อใหบ้า้นน่าอยูม่ากข้ึน เขาทาสีภายในบา้นดว้ยตวัเอง ท าผา้ม่านใส่ตามผนงัต่างๆ ซ้ือผา้ยางมาปูพื้น 
ท าใหภ้ายในบา้นดูสวยงามน่าอยูข้ึ่นมาก แมจ้ะอยูใ่นถ่ินสลมั 

แต่ส่ิงท่ีรบกวนภรรยาผมมากคือ คือ เสียงต าน ้าพริกและกล่ินแกงจากเพื่อนบา้นทุกวนั ภรรยา
ผมไม่ชินกบักล่ินนั้น อีกอยา่งท่ีรบกวนมาก คือ เพื่อนบา้นครอบครัวหน่ึงท่ีอยูติ่ดกนั เป็นสามีภรรยา ทั้ง
คู่เมาเหลา้ และส่งเสียงด่ากนัทุกวนั เป็นท่ีน่าร าคาญมาก บางคร้ังก็แกผ้า้นอนบนพื้น แต่ภรรยาผมก็ทน
เอา ซ่ึงเป็นการแสดงออกของความรักท่ีแทจ้ริงต่อครอบครัว “ความรักนั้นก็อดทนนาน” 

หลงัจากอยูท่ี่บา้นหลงัน้ีไม่นาน โจรก็เขา้บา้นอยา่งนอ้ยสองคร้ัง ขโมยของมีค่าบางอยา่งไป เรา
จึงตอ้งใหช่้างมากั้นผนงัชั้นบนทั้งสองขา้ง และใส่กรงเหล็กท่ีหนา้ต่างทุกบาน แต่ขอบพระคุณพระเจา้ 
ท่ีชีวติของเราปลอดภยั และสุขภาพก็แขง็แรง ท่ามกลางความสกปรกของส่ิงแวดลอ้ม 

ประสบการณ์รับใช้ทีห่ลากหลาย 

งานรับใชเ้ตม็เวลาของผมอยูท่ี่กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ หรือเรียกยอ่ๆ วา่ บรรณาศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นพนัธกิจทางดา้นส่ิงตีพิมพข์องคณะซี เอม็เอ มิชชัน่ ตั้งอยูท่ี่ ซอย 13 ถนนประดิพทัธ์ิ สะพาน
ควาย โดยมีอาจารยม์าร์วนิ มาร์ติน มิชชนันารี ซี เอม็ เอ ชาวอเมริกนั เป็นผูอ้  านวยการ และแหม่มมาร์
ติน ภรรยาของท่าน เป็นผูดู้แลการผลิต การจ าหน่าย และเป็นบรรณาธิการ ตอนนั้น ผมยงักลวัการ
เป็นศิษยาภิบาลมาก จึงพึงพอใจกบัการรับใชใ้นพนัธกิจน้ี ในสมยันั้น คือปี 1968  กองคริสเตียนบรรณา
ศาสตร์นบัไดว้า่เป็นหน่วยงานทางดา้นวรรณกรรมคริสเตียน ระดบัแนวหนา้แห่งหน่ึงในประเทศไทย
เป็นส านกัพิมพ ์และจ าหน่ายหนงัสือ วรรณกรรมต่างๆ ของคริสเตียน 

ส่ิงท่ีขอบพระคุณพระเจา้ในการรับใชท่ี้บรรณาศาสตร์เวลานั้น คือผมมีโอกาสไดเ้รียนรู้ และรับ
ประสบการณ์ในพนัธกิจท่ีหลากหลาย จึงท าใหไ้ดค้ลุกคลีกบัสังคมคริสเตียนในวงกวา้ง 

ท่ีบรรณาศาสตร์ นอกจากมีการผลิตและจ าหน่ายใบปลิว หนงัสือคริสเตียนท่ีเป็นทั้งหนงัสือ
ทัว่ไปและต ารา เพลงชีวติคริสเตียน คู่มือสอนรววีารศึกษา ยงัมีพนัธกิจอ่ืนหลายอยา่ง เช่น บทเรียนทาง
ไปรษณีย ์ซ่ึงตอนนั้น มีคนสมคัรเรียนอยูห่ม่ืนกวา่คนวาระสาร “พระคริสตธรรมประทีป” ท่ีมีผูส้มคัร
เป็นสมาชิกทัว่ประเทศ รายการวทิยสุอนพระคมัภีร์ภาษาองักฤษของ Back to the Bible Broadcast 

งานใหญ่อยา่งหน่ึง ท่ีบรรณาศาสตร์ช่วยดูแลและรับผิดชอบในสมยันั้น คืองานขององคก์าร
ประกาศขา่วประเสริฐแก่ทุกบา้น ซ่ึงมีเป้าหมายในการแจกใบปลิวใหค้รบทุกบา้นในประเทศไทย 
ร่วมกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน สมยันั้น นอกจากคริสตจกัรแต่ละแห่งอาสาในการแจกแลว้ เรายงัวา่จา้ง
ทีมงานใหอ้อกไปแจกเตม็เวลาดว้ย โดยจดัเป็นทีมในภาคต่างๆ บุคคลท่านหน่ึง ท่ีช่วยเราในการ
ประสานงาน และตรวจสอบการแจกใบปลิวของทีมในท่ีต่างๆ คืออาจารยป์ระยรู ลิมหุตเสรณี 
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งานอีกอยา่งท่ีเราเป็นผูริ้เร่ิมบุกเบิก คือ การแปลและพิมพพ์ระคมัภีร์ฉบบัอมตธรรม (Living 
Bible) ต่อมา ไดม้อบหมายใหอ้งคก์ารอมตธรรมเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ เน่ืองจากผมไม่ไดเ้ป็นศิษยาภิ
บาลประจ าโบสถใ์ด ผมจึงมีอิสระเดินทางไปเทศนาตามโบสถแ์ละตามค่ายต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจงัหวดั ในสมยันั้น มีนกัเทศน์ไม่มาก ผมจึงไดรั้บเชิญเสมอจากหลายกลุ่มใหไ้ปช่วยเทศนาใน
โอกาสต่างๆ จึงท าใหผ้มไดรู้้จกัคริสตจกัร หน่วยงานคริสเตียน และผูรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งกวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทเรียนแห่งการยอมจ านน 

ตามท่ีกล่าวมา ในสมยัก่อน มีนกัเทศน์ไม่มากท่ีสามารถไปเทศนาตามท่ีต่างๆ ได ้เม่ือผูน้ าคริส
เตียนทราบวา่ ผมจบพระคริสตธรรมจากต่างประเทศ จึงเขา้ใจวา่ ผมจะเทศนาไดดี้ จึงมีหลายท่ีติดต่อผม
มา ใหไ้ปช่วยเทศนาหรือสอน แต่ในความเป็นจริงแลว้ ผมยงัไม่ไดเ้รียนวชิาเทศนา และกลวัการเทศนา
ดว้ย แต่เม่ือมีคนเชิญมา เพื่อไม่ใหข้ายหนา้ ท่ีอุตส่าห์ไปเรียนจากเมืองนอก ก็ตอ้งไป ผมใชว้ชิาหลกัการ
พดู และวชิาหลกัการสอนช่วยในการเทศนา หลายคนฟังแลว้บอกวา่ไดรั้บพระพร ท าใหมี้ก าลงัใจ และ
กลา้ท่ีจะเทศนามากข้ึน 

ต่อมา ผมไดรั้บการเชิญจากอาจารยจ์อห์น เดวสิ ซ่ึงเป็นผูอ้  านวยการของศูนยพ์ระคริสตธรรม
พะเยา ใหไ้ปเทศนาฟ้ืนฟู ประจ าปีของศูนย ์ร่วมกบัอาจารยสุ์ข พงษน์อ้ย ผมรู้สึกกลวัและลงัเลใจมาก 
เพราะการประชุมฟ้ืนฟูท่ีศูนยพ์ะเยาในสมยันั้นเป็นงานใหญ่ มีคนมาร่วมไม่นอ้ยกวา่ 500-600 คน ผมไม่
เคยไปเทศน์ท่ีไหน ท่ีมีคนมากอยา่งน้ี นอกจากนั้น จะเทศนาร่วมกบัอาจารยสุ์ข พงษน์อ้ย ซ่ึงเป็น
นกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงมาก ผมยงัเป็นนกัเทศนามือใหม่ ยงัไม่เคยเรียนหลกัการเทศนาเป็นเร่ืองเป็นราวมา
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ก่อน จะไปเทศนาไดอ้ยา่งไร แต่หลงัจากไดอ้ธิษฐานระยะหน่ึง ผมก็รับปากไปเทศนาท่ีนัน่ แมย้งัมีการ
ลงัเลใจอยู ่โดยใชเ้วลามากตอนเชา้มืดทุกวนั ในการอธิษฐาน ขอการทรงน าและทรงช่วยของพระเจา้ 

เชา้มืดวนัหน่ึง ขณะอธิษฐาน ใคร่ครวญ ขอการทรงน า และการทรงช าระจากพระเจา้ เพื่อเป็น
ภาชนะบริสุทธ์ิ ท่ีพระเจา้จะทรงใชผ้มไดม้ากยิง่ข้ึน พระเจา้ก็ทรงใหผ้มระลึกถึงอยา่งหน่ึง ท่ีผมจะตอ้ง
สารภาพ ไม่เพียงแต่ต่อพระเจา้เท่านั้น แต่ต่อบุคคลท่ีผมเก่ียวขอ้งดว้ย 

ส่ิงท่ีผมตอ้งสารภาพ คือความสัตยซ่ื์อของผม ในการลงเวลาท างาน ตอนท่ีเรียนอยูท่ี่ฟีเบียส 
ตอนนั้น ผมตอ้งท างานสัปดาห์ละอยา่งนอ้ย 14 ชัว่โมง ในการแปลหนงัสือหรือเขียนบทเรียนรวเีด็ก 
ดดยเขียนระหวา่งสัปดาห์วนัละ 2 ชัว่โมง ระหวา่งชัว่โมงการเรียน และปลายสัปดาห์อีก 4 ชัว่โมง โดย
ตอ้งบนัทึกเวลาท างานทุกคร้ัง ปกติ ผมมกัจะท าในชัว่โมงท่ีไม่ไดเ้รียนแต่ละชัว่โมงเป็นคาบหน่ึงของ
ชั้นเรียน ซ่ึงมีเวลา 50 นาที เพื่อความสะดวกและง่ายในการบนัทึกเวลาท างาน ทุกคร้ังท่ีผมท างาน ผมจะ
ลงเวลาเป็นชัว่โมง หรือ 60 นาที แทนท่ีจะลงตามเป็นจริง 50 นาที หรือ 45 นาที 

ตอนนั้น ผมไม่ไดคิ้ดอะไร ไม่รู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีผดิ แต่ในเชา้ตรู่วนันั้นพระวญิญาณไดท้ างาน
ในใจผม ส าแดงใหผ้มเห็นวา่ ส่ิงท่ีท าไปนั้นไม่ถูกตอ้ง เป็นความบาปท่ีซ่อนเร้นในเร่ืองการโกงเวลา
ท างาน ไม่วา่จะเป็นบาปเล็กหรือใหญ่เพียงใด ลว้นแต่เป็นบาปพระเจา้ไม่พอพระทยัในส่ิงน้ี และ
เตือนสติผม วา่หากตอ้งการใหพ้ระองคใ์ชจ้ริงๆ ผมจะตอ้งสารภาพ กบัอาจารยม์าร์ตินผูอ้  านวยการ และ
ชดใชค้่าแรงท่ีทางบรรณาศาสตร์จ่ายในส่วนท่ีผมไม่ไดท้  าตลอด 3 ปี ท่ีท างาน 

ผมต่อรองกบัพระเจา้ รู้สึกยากมากท่ีจะไปสารภาพกบัอาจารยม์าร์ตินในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ตั้งแต่กลบัมาท างานกบัท่าน ท่านเคยชมผมใหค้นอ่ืนฟัง วา่ผมเป็นคนสัตยซ่ื์อมาก ไวว้างใจได ้จึง
เป็นการขายหนา้มาก ท่ีจะไปสารภาพกบัท่าน แต่พระวญิญาณไดเ้ร่งเร้าในใจ ตรัสวา่ หากจะให้
พระองคใ์ช ้ผมตอ้งเป็นภาชนะท่ีบริสุทธ์ิ จะซ่อนเร้นความบาปใดๆ ไม่ได ้ไม่วา่จะเป็นบาปท่ีเล็ก
เพียงใด 

ในท่ีสุด ผมยอมจ านนกบัพระเจา้อยา่งไม่มีเง่ือนไข ไปสารภาพกบัอาจารยม์าร์ตินตรงๆ ในส่ิงท่ี
ท าไป ขอบคุณพระเจา้ ท่านเป็นผูใ้หญ่พอ ขอบคุณผมท่ีสารภาพ ไม่ไดต่้อวา่ผม แลว้ถามผมวา่ หากคิด
เป็นเงินแลว้ ค่าแรงส่วนท่ีไม่ไดท้  ารวม 3 ปี เป็นเงินประมาณเท่าไร ผมก็กะคาดวา่ คงประมาณ 5,000 
บาท ท่านบอกวา่ ท่านยนิดีอภยัใหผ้มในส่ิงท่ีท าไป ใหผ้มชดใชเ้งินตามท่ีผมบอกก็แลว้กนั 

ผมรู้สึกโล่งใจ มีสันติสุขท่ีไม่อาจบรรยาย ไดเ้ตม็ลน้หวัใจ เพราะไดท้  าส่ิงท่ีพระเจา้พอพระทยั 
ความมัน่ใจเกิดข้ึน ท าใหมี้ความเช่ือ วา่พระเจา้จะทรงอวยพรการเทศนาท่ีพะเยาอยา่งแน่นอน และพระ
เจา้ก็ไดท้รงอวยพระพรมากจริงๆ ผูม้าร่วมประชุมหลายคนไดห้ลัง่น ้าตา สารภาพบาปเม่ือฟังผมเทศนา 
ผมรู้วา่น่ีเป็น การท างานและอวยพรของพระวิญญาณ ไม่ใช่ความสามารถของผมเอง 
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การเทศนาฟ้ืนฟู 

หลงัจากการเทศนาท่ีพะเยาซ่ึงพระเจา้ทรงอวยพรมาก พระเจา้ก็ทรงใชผ้มมากข้ึนในการเทศนา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเทศนาแบบฟ้ืนฟูในคริสตจกัรต่าง ๆ จนกลายเป็นนกัเทศน์ฟ้ืนฟูไปโดยปริยาย 
ขอเล่าการการเทศน์ฟ้ืนฟูในท่ีสองแห่งใหฟั้งเป็นพิเศษ 

แห่งแรก เป็นการฟ้ืนฟูท่ีเชียงราย คงเป็นช่วงตน้ของปี 1970 เกิดการฟ้ืนฟูใหญ่ท่ีเชียงราย เป็น
คร้ังแรกท่ีผมเห็นการฟ้ืนฟูใหญ่ขนาดนั้น มีการจดัประชุมฟ้ืนฟูท่ีคริสตจกัรฟาร์มเชียงราย โดยใช้
สถานท่ีกลางแจง้หนา้โบสถ ์มีการประชุมติดต่อกนัหลายคืน แต่ละคืน ตอ้งมีการเทศนา 2 คร้ัง โดย
นกัเทศน์สองท่าน มีคนมาร่วมมากมาย ผมเห็นการเคล่ือนไหวอยา่งยิง่ใหญ่ของพระวิญญาณ มีคนกลบั
ใจใหม่ สารภาพบาปเป็นจ านวนมากแมแ้ต่ผูป้กครองหลายคน จากคริสตจกัรต่างๆ ก็พากนักลบัใจ 
สารภาพบาป ไดบ้งัเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริง ช่วงนั้น ผมมีโอกาสไปเทศนาท่ีเชียงรายหลายคร้ัง นกัเทศน์ท่ี
พระเจา้ทรงใชก้็มีหลายท่าน เช่นอาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย อาจารยว์รีชยั โกแวร์ อาจารยจ์อห์น เดวสิ อาจารย์
บุญมา  พนัธศรี และอาจารยอ่ื์นๆ อีกหลายท่าน 

จ าไดว้า่ คร้ังหน่ึงมีการประชุมฟ้ืนฟูกลางแจง้ท่ีคริสตจกัรฟาร์มสัมพนัธกิจเชียงรายอีก มีผูรั้บใช้
พระเจา้หลายท่านช่วยเทศนา ผมเป็นคนหน่ึงท่ีไดรั้บเชิญใหไ้ปเทศนาคืนหน่ึงอาจารยบุ์ญมา พนัธศรี 
เป็นผูเ้ทศนา ท่านเทศนาเก่ียวกบัการเกิดผลมาก มี 3 ขอ้ยอ่ย คือ ก่ิงท่ีตอ้งต่อ ก่ิงท่ีตอ้งตดั และก่ิงท่ีตอ้ง
ติด ก่อนท่ีท่านจะเทศนาจบ อาจารยจ์อห์น เดวสิ ดึงผมไปหลงัเวที บอกผมวา่ “อาจารยธี์ระ เม่ืออาจารย์
บุญมาเทศนาจบแลว้ ใหอ้าจารยข้ึ์นไปเทศนาต่อทนัที” 

ผมฟังแลว้งง และตกใจ ผมไม่เคยเทศนาแบบท่ีไม่ตอ้งเตรียมตวั แต่ละคร้ังท่ีเทศนา ผมใชเ้วลา
เตรียมมาก ไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง อาจารยเ์ดวสิ จะใหข้ึ้นไปเทศนาอีกไม่ก่ีนาทีขา้งหนา้ โดยท่ีผมไม่มี
โอกาสไดเ้ตรียมเลย ผมจึงบอกอาจารยจ์อห์น วา่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะข้ึนไปเทศนาโดยไม่ตอ้งเตรียม 
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“ไม่ตอ้งกลวัอาจารยข้ึ์นไปเทศนาดว้ยความเช่ือ พระวิญญาณจะน าเอง” อาจารยจ์อห์นยืนยนัจะ
ใหผ้มข้ึนไปเทศนาใหไ้ด ้ผมจึงตอ้งยอม เป็นคร้ังแรกในชีวติท่ีเทศนาแบบน้ี แต่ก็รู้สึกวา่พระวญิญาณ
ก าลงัเคล่ือนไหวพิเศษ ใหไ้วว้างใจพระองค ์

ผมข้ึนไปเทศนาต่อทนัที เม่ืออาจารยบุ์ญมาเทศนาจบ จ าไม่ไดว้า่ เทศนาอะไรรู้สึกวา่จะเทศนา
เพียงสั้น ๆ ประมาณ 15 นาที แลว้เชิญชวนใหใ้หพ้ี่นอ้งตอบสนอง โดยเดินออกมาสารภาพบาปกบัพระ
เจา้ ผมตกใจ เม่ือมีพี่นอ้งจ านวนเป็นร้อย ออกมาคุกเข่าอธิษฐานดว้ยน ้าตา สารบาปกบัพระเจา้ กลบัใจ
ใหม ่

น่ีเป็นภาพการฟ้ืนฟูท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้น ซ่ึงเป็นการท างานของพระวิญญาณเองเราอยากเห็น
การฟ้ืนฟูแบบน้ีเกิดข้ึนอีกในประเทศไทย การฟ้ืนฟูคร้ังนั้น ท าใหผู้น้  าคริสตจกัรหลายคนไดก้ลบัใจ 
บงัเกิดใหม่ อนุชนจ านวนมากไดก้ลบัใจ หนัมาหาพระเจา้ มีหลายคนไดถ้วายตวัเรียนพระคมัภีร์ หลาย
คนไดไ้ปเรียนพระคริสตธรรมท่ี บี บี ซี เช่น อาจารยป์ระเสริฐ อาจารยบ์รรจบ อาจารยอ์  านวย อาจารย์
สุข อาจารยจ์  าแลง อาจารยน์คเรค เป็นตน้ ท่านเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ยงัรับใชพ้ระเจา้อยูจ่นถึงเวลาน้ี 

อีกแห่งหน่ึง เป็นการเทศนาฟ้ืนฟู คือท่ีประเทศลาว คงเป็นช่วงตน้ปี 1970 เช่นกนั ตอนนั้น 
ประเทศลาวยงัเปิดส าหรับคนนอกท่ีจะเขา้ไปเทศนา คริสตจกัร ซี เอม็ เอ ท่ีนัน่เชิญผมไปเทศนาฟ้ืนฟู
ใหแ้ก่พวกอนุชน ผมรู้สึกหนกัใจ แมเ้ขาจะบอกวา่ พี่นอ้งลาวเขา้ใจภาษาไทยได ้แต่ผมไม่แน่ใจวา่ เขา
จะเขา้ใจไดดี้ขนาดไหน  จึงอธิษฐานมากเป็นพิเศษ ขอการเจิมใหม่ๆ จากพระเจา้ พระเจา้ก็ทรงยนืยนั
โดยประทานพระธรรมขอ้หน่ึงคือ เอเฟซสั 3:20 ซ่ึงกล่าววา่ พระเจา้จะทรงกระท ามากยิง่กวา่ท่ีเราขอ
หรือคิดได ้ตามฤทธ์ิเดชท่ีท ากิจอยูภ่ายในเรา 

ผมไดเ้ห็นการท างานของพระวญิญาณในการฟ้ืนฟูท่ามกลางอนุชนลาว ในคืนท่ีสองของการ
เทศนา ผมเชิญชวนให้อนุชนท่ียงัไม่แน่ใจในความเช่ือ ยนืข้ึน เพื่อจะอธิษฐานเผือ่ ปรากฎวา่อนุชนเกือบ
ทั้งโบสถย์นืข้ึน เหลือเพียงแถวหลงัสุดเพียงหน่ึงหรือสองแถว 

ผมคิดวา่พวกเขาคงเขา้ใจผดิ จึงใหเ้ขานัง่ลง อธิบายใหฟั้งอีกคร้ัง แลว้เชิญชวนใหม่ คร้ังน้ี มี
อนุชนยนืข้ึนมากกวา่คร้ังแรก ผมไม่รู้จะท าอะไร หลงัจากอธิษฐานเผื่อแลว้ ก็ขอใหมิ้ชชนันารีช่วย
จดัการต่อไป 

เชา้วนัต่อมา ขณะท่ีผมก าลงัเตรียมเทศนา มีผูน้ าท่านหน่ึงมาหาผม แนะน าใหผ้มรู้จกัวา่ เป็น
ผูป้กครองของโบสถ ์เขาบอกผมวา่ รู้สึกไม่สบายใจ ท่ีผมเชิญชวนใหอ้นุชนทุกคนรับเช่ือ เพราะพวกเขา
ส่วนใหญ่รับเช่ือหมดแลว้ ผมจึงตอ้งอธิบายใหฟั้ง ถึงเจตนาท่ีจะช่วยใหพ้วกอนุชนแน่ใจในความรอด 
มิใช่ใหพ้วกเขารับเช่ืออีกคร้ัง หลงัจากอธิบายดูเหมือนผูป้กครองจากไปดว้ยความเขา้ใจพอสมควร 
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คืนต่อมา ผมเทศนาเร่ืองการประกอบดว้ยพระวิญญาณ ผมเห็นการท างานของพระวญิญาณท่ี
ยิง่ใหญ่มาก หลงัเทศนา ผมเชิญชวนให้ออกมารับการเติมดว้ยพระวญิญาณคนแรกท่ีกม้หนา้ กม้ตาเดิน
ออกมา คือผูป้กครองท่ีไปหาผมตอนเชา้ เขามาถึงท่ีเวทีก็คุกเข่าลง ร ่ าไหจ้นตวัโยก หลงัจากนั้น พวก
อนุชนก็ทยอยกนัเดิน ออกมา เม่ือมาถึงท่ีหนา้เวทีก็คุกเข่าลง ส่งเสียงดงัร้องไห้อยา่งโหยหวน ท่ีผมไม่
เคยไดเ้ห็นท่ีไหนมาก่อน บางคนเดินมาไม่ถึงหนา้เวที ก็ลม้ฟุบหนา้ลงท่ีพื้น มีอยา่งนอ้ยคนหน่ึงท่ีเร่ิมพดู
ภาษาแปลกๆ ผมเองรู้สึกต่ืนเตน้มากกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือยอ้นถามตวัเองอีกคร้ัง วา่ท าไมพระเจา้จึงทรงอวยพรผมในการเทศนาฟ้ืนฟูท่ีผา่นมา 
ค าตอบส าคญัท่ีสุด คือเป็นการท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเอง ในเวลาและวธีิของพระองค ์แต่เช่ือ
วา่ก็เก่ียวขอ้งกบัผูเ้ทศนาในระดบัหน่ึงดว้ย ผมจึงขอสรุปขอ้คิดบางประการท่ีพระเจา้ทรงสอนผม จาก
การเทศนาฟ้ืนฟูท่ีผา่นมา ท่ีท าใหพ้ระองคท์รงอวยพรพิเศษ 

ส่ิงแรกเก่ียวกบัการเตรียมตวัของผูเ้ทศนา ซ่ึงประกอบดว้ยกบัค าเทศน์และชีวติของผูเ้ทศนา ค า
เทศนาตอ้งเป็นการทรงน าจากพระเจา้ เทศนาในส่ิงท่ีพระวญิญาณทรงอยากใหเ้ทศนาใชเ้วลาใหม้ากใน
การเตรียม เพื่อค าเทศนาจะถูกตอ้งชดัเจนและน่าสนใจเขา้กบัผูฟั้ง นอกจากนั้น ตอ้งใชเ้วลาส ารวจชีวติ
ของเรา เพื่อจะไม่มีบาปท่ีซ่อนเร้นจนกลายเป็นอุปสรรคใ์นการท่ีพระเจา้จะทรงอวยพร 

อีกอยา่งคือการอธิษฐาน ส่วนตวัผมเอง ตอ้งอธิษฐานมาก ในการเทศนาฟ้ืนฟูเพราะตระหนกัวา่ 
ผมเองไม่มีของประทานในการเทศนา เคยกลวัการเทศนา และยงัไม่ไดเ้รียนการเทศนา จึงรู้สึกมีความ
จ ากดัมาก ตอ้งพึ่งพระเจา้มากๆ แต่เม่ือเรายอมรับความอ่อนแอของเรา ทุ่มเทอธิษฐานมากข้ึน ก็เห็นพระ
เจา้ทรงอวยพรอยา่งอศัจรรย ์

จ าไดว้า่ ตอนท่ีไปเทศนาท่ีประเทศลาว รู้สึกเป็นห่วงมากๆ จึงใชเ้วลามากในการอธิษฐาน 
ขณะท่ีนัง่รถไฟไปท่ีหนองคาย เพื่อขา้มไปยงัประเทศลาว ผมอธิษฐานบนรถไฟตลอดทาง จนพระเจา้
ใหค้วามมัน่ใจแก่ผม ผา่นพระวจนะขอ้หน่ึงในพระธรรมเอเฟซสั 3:20 ท่ีกล่าววา่ “บดัน้ีขอ
เทิดพระเกียรติพระองค ์ผูส้ามารถกระท าเกินกวา่ท่ีเราจะทูลขอหรือคาดคิดได ้ตามฤทธานุภาพของ
พระองค ์ซ่ึงกระท าการอยูภ่ายในเรา” และตลอดเวลาท่ีเทศนาท่ีประเทศลาว ผมอธิษฐานอยา่งหนกัทุก
คืน จนตอ้งลุกข้ึนจากเตียงบ่อยๆ ขณะท่ีก าลงัจะนอน คุกเข่าอธิษฐานกบัพระเจา้ เช่ือวา่ไม่เพียงแต่ผม
อธิษฐานมาก พี่นอ้งชาวลาวก็คงอธิษฐานมากดว้ย พระเจา้ทรงกระท าการใหญ่ของพระองคผ์า่นการ
อธิษฐานเสมอ 

หลงัจากท่ีผมไดรั้บใชท่ี้บรรณาศาสตร์ปีหน่ึง อาจารยม์าร์ติน ก็แต่งตั้งใหผ้มเป็นผูอ้  านวยการ
ดูแลงานของบรรณศาสตร์ ผมท างานท่ีนัน่จนถึง ปี 1974 รู้สึกวา่ พระเจา้ทรงเรียกใหรั้บใชใ้นสถาบนั
พระคริสตธรรมมากกวา่ จึงขอลาออกจากบรรณาศาสตร์ 
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ความฝันกลายเป็นจริง 

ผมขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีทรงใหโ้อกาสเป็นคนหน่ึงในกรรมการชุดแรก ท่ีช่วยก่อตั้งพระ
คริสตธรรมกรุงเทพ เราพอจะอ่านประวติัการก่อตั้งพระคริสตธรรม ไดจ้ากวารสารของพระคริสตธรรม
กรุงเทพ แต่ขอเล่าสั้นๆ ในช่วงของการบุกเบิกตั้ง ซ่ึงอาจมีไม่ก่ีคนท่ีรู้เร่ืองดี กรรมการชุดก่อตั้ง ส่วน
ใหญ่ก็ไปอยูก่บัพระเจา้แลว้ หรือไม่ก็ไม่อยูใ่นประเทศไทยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนก่อตั้งพระคริสตธรรมกรุงเทพ ในสมยันั้น มีสถาบนัการศึกษาพระคริสตธรรมเพียงแห่ง

เดียวเท่านั้น ท่ีมีระบบการศึกษาท่ีไดม้าตรฐานในเชิงวชิาการ ระดบัปริญญาตรี คือวทิยาลยัพระคริสต
ธรรมแมคกิลวารี ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เพราะมีหลกัสูตรท่ีชดัเจน รับนกัศึกษาท่ีจบชั้น ม.
8 หรือ ชั้นมธัยมปลายเท่านั้น ส่วนสถาบนัพระคริสตธรรมในสหกิจคริสเตียน ลว้นแต่ไม่เขม้งวดใน
เร่ืองมาตรฐาน หลกัสูตร และกฎเกณฑใ์นการรับนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีรับเขา้มาเรียนดว้ยกนั มีวฒิุ
การศึกษาท่ีต่างกนัตั้งแต่จบชั้นประถม จนถึงชั้นมธัยม ผูท่ี้จบการศึกษาสูงหน่อยจึงรู้สึกขาดการทา้ทาย 

เม่ือผมมีโอกาสไดไ้ปศึกษาท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมท่ีฟีเบียส ซ่ึงมีระบบและมาตรฐานท่ีดี ยิง่
ท  าใหผ้มอยากเห็นในองคก์ารสหกิจคริสเตียน มีสถาบนัพระคริสตธรรมท่ีไดม้าตรฐานระดบัปริญญาตรี
มากยิง่ข้ึน ผมไดป้รารถเร่ืองน้ีกบัแหม่มมาร์ติน ซ่ึงสนใจในเร่ืองการพฒันาผูรั้บใชอ้ยูแ่ลว้ แหม่มมาร์ติน
ก็เห็นดว้ย และอยากเห็นวนัหน่ึง จะมีสถาบนัพระคริสตธรรมสักแห่งหน่ึงในสหกิจ ท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

โดยพระคุณของพระเจา้ ในปี 1969 พระเจา้ก็ไดใ้ส่ภาระใจแบบน้ีไวใ้นใจของผูน้ าหลายคน ทั้ง
มิชชนันารี และผูน้ าไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สตรีท่านหน่ึงซ่ึงเป็นนกัธุรกิจท่ีรักพระเจา้มาก ท่านสนใจ
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ในเร่ืองพฒันาผูรั้บใชพ้ระเจา้ในระดบัท่ีสูงข้ึนเป็นพิเศษ เวลาน้ี สตรีท่านน้ีไปอยูก่บัพระเจา้แลว้ จึงขอ
เอ่ยช่ือของท่าน ท่านคือ มิสสิส ยงั (Mrs.Yang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัหน่ึง มิสสิสยงัไปคุยกบัแหม่มมาร์ติน บอกวา่ท่านมีภาระใจอยากถวายเงินกอ้นหน่ึง จ านวน 

500,000 บาท (ในสมยันั้น เป็นเงินจ านวนมาก) เพื่อจะก่อตั้งสถาบนัพระคริสตธรรมแห่งใหม่อีก
สถาบนัหน่ึง ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ในการฝึกฝนอบรมผูรั้บใชพ้ระเจา้ 

แหม่มมาร์ตินมีภาระใจอยูแ่ลว้ มีความคิดวา่ น่าจะใหค้ณะซี เอม็ เอ และโอ เอม็ เอฟ ก่อตั้ง
ร่วมกนั จึงไดช่้วยประสานใหผู้น้  าทั้งสองคณะไดป้รึกษาหารือ เพื่อก่อตั้งสถาบนัพระคริสตธรรมแห่ง
ใหม ่
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ในเบ้ืองตน้ กรรมการชุดริเร่ิมประกอบดว้ยมิชชนันารีลว้นๆ จากสองคณะ หลงัจากปรึกษากนั
ไม่ก่ีคร้ัง ก็เห็นวา่จ าเป็นจะตอ้งมีผูน้ าคนไทยเขา้มามีส่วนร่วม โดยใหมี้จ านวนมิชชนันารีคร่ึงหน่ึง และ
คนไทยคร่ึงหน่ึงเป็นกรรมการ ผูรั้บใชพ้ระเจา้คนไทยชุดแรก ท่ีไดรั้บเชิญเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด
และวางแผน เท่าท่ีผมจ าได ้ไดแ้ก่ อาจารยบุ์ญครอง ปิฏกานนท ์ผูป้กครองสมกิจ ไทยวชัรามาส และตวั
ผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากการประชุมไประยะเวลาหน่ึง กรรมการชุดเร่ิมตน้ ซ่ึงมีมิชชนันารีจากทั้งสองคณะและ
ผูน้ าไทย ก็มีมติใหต้ั้งช่ือสถาบนัน้ีวา่ พระคริสตธรรมกรุงเทพ (Bangkok Bible College) โดยให้อยูใ่น
กรุงเทพฯ และไดแ้ต่งตั้งกรรมการอ านวยการข้ึนอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงประกอบดว้ยคนไทยเป็นส่วน
ใหญ่ ถา้ผมจ าไม่ผดิ ประธานกรรมการอ านวยการท่านแรก คืออาจารยบุ์ญครอง ปิฏกานน ซ่ึงตอนนั้น 
เป็นเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

กรรมการริเร่ิมก็ไดต้ั้งนโยบายไวด้ว้ย วา่สถาบนัน้ี จะตอ้งเล้ียงดูตนเองตั้งแต่ตน้โดยใชด้อกเบ้ีย
จากเงินฝาก 500,000 บาท ด าเนินงาน ในสมยันั้น เราฝากเงินกอ้นน้ีกบัเงินทุนหลกัทรัพย ์ซี มิก ซ่ึงได้
ดอกเบ้ียสูงมาก ประมาณ 15-18 % ต่อปี ในช่วงแรก จึงเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้าย จะไม่มีงบประมาณท่ี
ไดรั้บจาก โอ เอม็ เอฟ และ ซี เอม็ เอ ทั้ง สองคณะจะช่วยในการส่งมิชชนันารีเขา้มาสอน และส่งข่าวให้
คริสตจกัรต่างๆ ของคณะในต่างประเทศอธิษฐานเผื่อและสนบัสนุนดว้ยการถวายตามการทรงน าของ
พระเจา้ พระเจา้ก็ทรงอวยพร ใหส้ถาบนัเล้ียงดูตวัเองได ้ตั้งแต่นั้นมา 

ในการเตรียมเปิดสถาบนั มี 2-3 อยา่งท่ีตอ้งจดัการใหเ้รียบร้อย ไดแ้ก่สถานท่ีหลกัสูตรและ
ระเบียบการศึกษา และผูอ้  านวยการ เน่ืองจากผมมีประสบการณ์ไปศึกษาพระคริสตธรรมจากสถาบนัท่ี
ไดม้าตรฐาน จึงไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหร่้างหลกัสูตรและระเบียบการเรียนการสอนของสถาบนั ผม
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เห็นวา่หลกัสูตรและระเบียบของฟีเบียสดี จึงไดด้ดัแปลงมาใชใ้นพระคริสตธรรมกรุงเทพ สถาบนัท่ี
เกิดข้ึน จึงเคร่งครัดในเร่ืองระเบียบวนิยัมาก เพราะลอกเลียนแบบจากฟีเบียส ซ่ึงก่อตั้งโดยอดีตทหาร
อเมริกนั 

ในเร่ืองสถานท่ี ผูอ้  านวยการของ โอ เอม็ เอฟ สมยันั้น คืออาจารยไ์อแซ็ค สก๊อต อาจารยม์าร์
ติน และผมไดต้ระเวนไปหาในหลายท่ีหลายแห่งเป็นเวลานาน จนอ่อนอกอ่อนใจ เพราะไม่พบสถานท่ีดี
และค่าเช่าราคาถูก ในท่ีสุด พระเจา้ทรงประทานทางออกให ้โดยผา่นแหม่มมาร์ติน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลานั้น ป้าสมถวลิ หิตะศกัด์ิรักใคร่ชอบพอกบัแหม่มมาร์ติน ไปหาแหม่มมาร์ตินท่ีบรรณา

ศาสตร์ประจ า เพื่อให้แหม่มมาร์ตินช่วยสอนภาษาองักฤษ ตอนนั้น ผมก็อยูท่ี่บรรณาศาสตร์ดว้ย เห็นทั้ง
สองท่านใชเ้วลาดว้ยกนัเสมอ  แหม่มมาร์ตินก็ปรารภใหป้้าสมถวลิฟัง เก่ียวกบัปัญหาการหาสถานท่ีเพื่อ
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เปิดพระคริสตธรรม ป้าสมถวลิฟังแลว้เกิดภาระใจ จึงเสนอใหใ้ชบ้า้นของท่านหลงัหน่ึง เป็นท่ีเร่ิมตน้ ท่ี
ซอยศึกษาวทิยา สาทรเหนือในท่ีเดียวกบัอาคารเรียนภาคปริญญาโทปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผูอ้  านวยการ ทางโอ เอม็ เอฟ บอกวา่ อาจารยห์มอเฮ็นร่ี ไบรเด็นธอล น่าจะสนใจ ตอนนั้น 

ท่านรับใชอ้ยูท่างภาคเหนือ คลุกคลีกบัพี่นอ้งชาวดอยเป็นส่วนใหญ่ เม่ือไดติ้ดต่อไป อาจารยห์มอเฮ็นร่ี 
ก็ตอบรับเป็นผูอ้  านวยการคนแรก พระคริสตธรรมจึงไดเ้ปิดตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 1971 
เป็นตน้มาโดยมีนกัศึกษาเตม็เวลา 5 คน มาจากทุกภาคของประเทศไทย 

ผมไดส้อนภาคค ่าตั้งแต่เทอมแรก จ าไดว้า่เป็นวชิาพระธรรมโรม มีนกัศึกษาภาคค ่าเตม็หอ้ง 
หลงัจากนั้น ในปี 1977 พระเจา้ไดท้รงน าผม มารับใชเ้ป็นผูอ้  านวยการท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพ จน
เกษียณอาย ุในปี 1999 รวมรับใชเ้ตม็เวลาท่ีนัน่ ในฐานะผูอ้  านวยการ 22 ปี เป็น 22 ปี แห่งพระคุณและ
ความรักของพระเจา้ท่ียิง่ใหญ่มาก 

ชีวติครอบครัว 

ผมขอบพระคุณพระเจา้ แมจ้ะเป็นการรับใชช่้วงแรก แต่ผมเห็นบทบาทส าคญัมากของ
ครอบครัว ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการรับใชทุ้กอยา่งของผม 

ผมตอ้งขอบพระคุณพระเจา้เป็นพิเศษ ส าหรับภรรยาท่ีดีท่ีสุด เพราะเป็นคนต่างชาติ ตอ้ง
ปรับตวัมากกวา่ผมหลายเท่า แต่เพราะเขารักพระเจา้และรักผม ไดอุ้ทิศตวัท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ร่วมกบัผม 
จึงยอมอดทน ยนิดีปรับตวัทุกดา้น ไม่วา่จะยากล าบากเพียงใดเขาอยูเ่บ้ืองหลงัผม สนบัสนุนผมอยา่ง
เตม็ท่ี เม่ือผมออกไปรับใชพ้ระเจา้ขา้งนอกหรือต่างจงัหวดั เขาจะไปกบัผมเสมอ 

ตอนมาประเทศไทยใหม่ๆ เขาไม่รู้ภาษาไทยเลย พดูกบัใครก็ไม่รู้เร่ือง แต่เขามีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
สร้างมิตรกบัเพื่อนบา้นโดยใชภ้าษาใบ ้แต่ก็รู้สึกล าบากใจมาก เม่ือจะตอ้งไปซ้ือของหรือกบัขา้วท่ีตลาด 
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วนัหน่ึงภรรยามาขอร้องผม ใหผ้มซ้ือตูเ้ยน็เคร่ืองเล็กๆ สักเคร่ืองหน่ึง เพื่อจะลดความยุง่ยาก ไม่
ตอ้งไปตลาดบ่อย ผมบอกเขาวา่ เราไม่มีเงินจะซ้ือ และผมไม่อยากซ้ือโดยการผอ่นดว้ย ใหเ้ราอธิษฐาน
ทูลขอต่อพระเจา้ แมเ้ขาจะรู้สึกผดิหวงั แต่ก็เช่ือฟัง เราอธิษฐานเจาะจง ขอพระเจา้ทรงจดัเตรียมส่ิงท่ี
จ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 66 

ผา่นมาไม่ถึงสองสัปดาห์ ร้านขายตูเ้ยน็ยกตูเ้ยน็ใหม่เอ่ียมเคร่ืองหน่ึง ญ่ีหอ้ดี คือเวสต้ิงเฮา้ส์ มา
ใหเ้ราถึงบา้น เป็นเคร่ืองท่ีใหญ่กวา่ท่ีเราคิดจะซ้ือเยอะ คนงานท่ียกมาบอกวา่มีคนสั่งซ้ือและใหย้กมาส่ง
ท่ีบา้นหลงัน้ี พวกเรารับดว้ยใจขอบพระคุณ ท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียม โดยท่ีเราไม่ไดบ้อกความตอ้งการ
ของเราใหใ้ครทราบเลย 

เราอยูท่ี่บา้นหลงันั้นไดป้ระมาณสองปี ลูกชายคนโต และคนท่ีสองก็คลอด คลอดขณะท่ีเราอยู่
ท่ีนัน่ ส าหรับลูกชายคนโต ทางครอบครัวท่ีฟิลิปปินส์รู้สึกเป็นห่วงพิเศษ เพราะเป็นลูกคนแรก ขาด
ประสบการณ์จึงเสียค่าใช่จ่ายทุกอยา่งใหภ้รรยามาของผมกลบัไปคลอดท่ีบา้น ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เรา
ไดลู้กชาย ตั้งช่ือใหว้า่เดชา ส่วนภาษาองักฤษ เราตั้งช่ือเดียวกบัช่ือภาษาองักฤษของผม คือ ทิโมธี หรือ
ทิม ซ่ึงชาวฟิลิปปินส์นิยมตั้ง ส าหรับลูกชายคนโต แต่ใหเ้พิ่มค าต่อทา้ยวา่ จูเนียร์ มีความหมายวา่ เป็นทิ
โมธีนอ้ย คนในครอบครัวจะเรียกช่ือเล่นของเขาวา่ จูน ยอ่มาจากจูเนียร์ ส่วนผมเป็นทิโมธีซีเนียร์ 
แปลวา่ ทิโมธีอาวุโส หลงัจากไดลู้กชายคนโตปีกวา่ เราก็ไดลู้กชายคนท่ีสอง ช่ือดุษฎี หรือเดวิด เราอยูท่ี่
บา้นหลงัน้ีต่อไปประมาณ 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัหน่ึง มิสซิสยงัไดข้่าววา่ผมไม่สบาย จึงมาเยีย่มท่ีบา้น วนันั้นฝนตกหนกั น ้าท่วมทางเขา้ซอย

ท่ีเขา้บา้น ชาวบา้นจึงเอากระดานมาท าเป็นสะพานใหเ้ดินเขา้ซอย ขณะมิสซิสยงัเดินเขา้มาในซอย ท่าน
สังเกตเห็นน ้าขงัท่ีสกปรกมาก เม่ือเขา้ไปในบา้น ท่านบอกวา่ พวกเราไม่ควรอยูท่ี่นัน่ต่อไป เพราะจะไม่
ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อสุขภาพของเด็ก และท่านบอกทนัทีวา่ จะสร้างบา้นใหม่ใหอ้ยูแ่ถวเยน็
อากาศ ทุ่งมหาเมฆเพราะท่านมีท่ีดินอยูท่ี่นัน่ ภายใน 4 เดือนก็จะสร้างเสร็จ ถามผมวา่ยนิดีจะไปอยูไ่หม 
ผมยอมรับดว้ยความขอบพระคุณทนัที รู้แน่วา่น่ีเป็นการทรงจดัเตรียมของพระเจา้ 
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บา้นใหม่ท่ีเรายา้ยไปอยูเ่ป็นแบบทาวเฮา้ส์สองชั้น น่าอยู ่มี 3 คูหา มิสซิสยงัสร้างใหผู้รั้บใชพ้ระ
เจา้อีกสองครอบครัวอยู ่ผมจึงมีเพื่อนบา้นท่ีดีทนัที หนา้บา้นท่ีเราอยูมี่สนามเล็กนอ้ย ภรรยาผมเป็นคน
รักตน้ไม ้จึงปลูกหญา้เป็นสนามหญา้ และหาตน้ไม ้ดอกไมม้าปลูก ท าใหดู้สดช่ืน สภาพแวดลอ้มดีกวา่
ท่ีอยูเ่ก่ามาก ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการทรงจดัเตรียมพิเศษของพระองค ์โดยท่ีเราไม่ทนัไดทู้ลขอ 

หลงัจากไดลู้กคนท่ีสอง ปีกวา่ถดัมา เราก็ไดลู้กคนท่ีสาม เป็นลูกสาว คลอดเม่ือเรายา้ยมาอยูท่ี่
ใหมแ่ลว้ เราตั้งช่ือวา่ เมตตา หรือเมอซ่ี ตั้งแต่นั้นมา ภรรยาผมก็ตอ้งเหน่ือยมาก กบัการดูแลลูกเล็กๆ 
สามคน ซ่ึงมีอายไุร่เร่ียกนั แต่เขาไม่เคยบ่น เป็นแม่และภรรยาท่ีดีท่ีสุดเสมอ เขาดูแลลูกเตม็เวลาไม่นอ้ย
กวา่ 5 ปี จนกระทัง่ผมกลบัไปศึกษาต่อท่ีประเทศฟิลิปปินส์อีกคร้ังหน่ึง 

ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงโปรดใหผ้มมีโอกาสและประสบการณ์มากมายในการรับใชพ้ระองค์
ตั้งแต่ตน้ นบัวา่เป็นสิทธิพิเศษท่ีพระองคท์รงมอบใหแ้ก่ผม พระองคไ์ดท้รงอวยพรผม ในหนา้ท่ีการงาน
และครอบครัว ท าใหเ้รารับใชด้ว้ยความสุขตลอดเวลาการรับใชใ้นช่วงแรกน้ี 
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การเสริมสร้างอย่างต่อเน่ือง 

“พระองค์เป็นช่างป้ัน เราเป็นดินทราย” (เพลงนมสัการ) 
ตลอดเวลาท่ีผมรับใชเ้ตม็เวลาท่ีบรรณาศาสตร์ อาจารยแ์ละแหม่มมาร์ตินรู้วา่ภาระใจของผม

จริงๆ อยูท่ี่พระคริสตธรรมกรุงเทพ ผมแสวงหาน ้าพระทยัพระเจา้วา่พระองคท์รงอยากใหผ้มท าอะไร
มากท่ีสุด พระเจา้ทรงส าแดงใหผ้มเห็นวา่ของประทานเด่นชดัท่ีสุดของผม คือ การสอน ผมเองก็ชอบ
สอนและรู้สึกวา่ผูท่ี้เรียนกบัผมก็ชอบการสอนของผมดว้ย มีอยูปี่หน่ึง ผมไปเทศนาฟ้ืนฟูท่ีพระคริสต
ธรรมพะเยาอีก พกัท่ีบา้นของอาจารยจ์อห์น เดวสิ  ซ่ึงตอนนั้นท่านเป็นผูอ้  านวยการท่ีศูนย ์วนัหน่ึง 
ขณะท่ีผมนัง่เตรียมเทศนาในหอ้งนอน อาจารยจ์อห์น เดวิสเดินเขา้มาหาผม พดูกบัผมสั้น ๆ วา่ 
“อาจารยธี์ระ อาจารยน่์าจะรับใชใ้นการสอนพระคมัภีร์มากกวา่” พดูแค่นั้น ท่านก็เดินออกไป ผมรู้สึก
วา่เป็นค าพดูท่ีมีพลงัมาก เหมือนค าพยากรณ์จากพระเจา้ ตั้งแต่วนันั้นมา ค าพดูของอาจารยจ์อห์น ก็กอ้ง
อยูใ่นใจผมตลอดเวลา จนผมตอ้งตดัสินใจบอกอาจารยม์าร์ตินวา่ผมขอไปรับใชท่ี้ บี บี ซี ขอบพระคุณ
พระเจา้ ท่ีอาจารยแ์ละแหม่มมาร์ตินเขา้ใจ ไม่พยายามหน่วงเหน่ียวผมไว ้สนบัสนุนให้ผมท าในส่ิงท่ี
พระเจา้ทรงอยากใหท้ ามากท่ีสุด ผมจึงตดัสินใจลาออกจากบรรณาศาสตร์ ไปสอนเตม็เวลาท่ีบี บี ซี ใน
ปี 1973 

ในชีวติของผม ผมไม่เคยมีความทะเยอทะยานท่ีจะเรียนต่อสูง ๆ เพราะรู้สึกวา่ ความรู้ท่ีมีอยูก่็
เพียงพอส าหรับการรับใชแ้ลว้ ประกอบกบัผมมีครอบครัว มีลูก 3 คน จึงไม่คิดวา่ ยงัสามารถไปเรียนต่อ
ไดอี้ก แต่ขอบพระคุณพระเจา้ เม่ือพระเจา้ทรงตอ้งการใชเ้ราท าส่ิงใดและเราเช่ือฟัง  พระองคเ์องจะทรง
เสริมสร้างเราอยา่งต่อเน่ือง ใหเ้รามีคุณสมบติัพร้อมมากยิง่ข้ึนท่ีจะท าส่ิงนั้นได ้และพระองคมี์วธีิของ
พระองคท่ี์เราคิดไม่ถึง ผมจึงขอแบ่งปันการเสริมสร้างอยา่งต่อเน่ืองของพระเจา้ในตวัผม เหมือนการชุบ
ใหม่อีกสองคร้ัง ทั้งสองคร้ังน้ี พระเจา้ไดส้อนผมใหมี้ประสบการณ์ใหม่ๆ บางอยา่งท่ีมีค่ามาก 
นอกเหนือจากวชิาความรู้ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน 

การเสริมสร้างของพระเจ้า 

ก่อนออกจากบรรณาศาสตร์ ผูน้ าท่านหน่ึงของ ซี เอม็ เอ มิชชัน่ ซ่ึงเป็นสตรีชาวอเมริกนั ช่ือ 
แกลด้ีส์ แจสเปอร์ มาพบผม ท่านเป็นท่ีปรึกษา และผูดู้แลงานทางดา้นวรรณกรรมของ ซี เอม็ เอ ทัว่โลก 
ผมรู้จกัท่านมาก่อน เม่ือท่านมาดูงานวรรณกรรมในประเทศไทยท่ีผมรับผดิชอบอยู ่ ก่อนผมจะลาออก
ไปรับใชท่ี้ บี บี ซี ภรรยาผมเชิญท่านมาทานขา้วท่ีบา้น พอท่านทราบวา่ ผมตั้งใจจะไปสอนเตม็เวลาท่ี
พระคริสตธรรม ท่านพดูทนัที วา่ตอ้งเรียนต่อ วุฒิปริญญาตรีท่ีไดม้า ไม่พอท่ีจะสอนพระคริสตธรรม 
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ท่านอาสาท่ีจะขอทุนการศึกษาจาก ซี เอม็ เอ มิชชัน่ใหผ้มและครอบครัว เพื่อผมจะสามารถไปศึกษาต่อ
ร่วมกบัครอบครัวได ้

พระเจา้ทรงใชแ้หม่มแกลด้ีส์ แจสเปอร์ คนน้ีสองคร้ังในการช่วยผมใหไ้ดไ้ปศึกษาพระคริสต์
ต่อในต่างประเทศ คร้ังแรกในปี 1974-1977  กลบัไปท่ีฟิลิปปินส์ คร้ังท่ีสอง ปี 1981-83 ไปศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีอเมริกา โดยไปทั้งครอบครัวทั้งสองคร้ัง 

นักศึกษาพ่อลูกอ่อน 

ปี 1974 ผมกลบัไปศึกษาพระคริสตธรรมต่อท่ีประเทศฟิลิปปินส์อีกคร้ัง การกลบัไปคร้ังน้ี ผม
ไปแบบคนพอ่ลูกอ่อน มีลูกเล็กๆ 3 คน อายไุล่เล่ียกนั ประมาณ สามส่ี และหา้ขวบตามล าดบั ตอนแรก
ไม่แน่ใจวา่ เม่ือมีลูกแลว้ จะเป็นอุปสรรคในการศึกษาหรือไม่ แต่ปรากฎวา่ โดยพระคุณของพระเจา้ ไม่
มีอุปสรรคใดๆ ยงัศึกษาไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนไปศึกษาคร้ังแรกท่ีฟีเบียส ผมศึกษาปริญญาตรี ทางดา้นคริสเตียนศึกษาคร้ังน้ีผมจึงเลือก

ศึกษาต่อปริญญาโททางดา้นศาสนศาสตร์โดยตรง หลกัสูตร M.Div. เนน้สาขาศาสนศาสตร์ ท่ีสถาบนั
ศาสตร์เอเชีย (Asian Theological Seminary ช่ือยอ่ ATS) โดยไดเ้รียนวชิาเทศนาอยา่งทางการ หลงัจาก
ไดเ้ทศนามาแลว้ 6 ปี ผมไดอ้าจารยท่ี์ดีมากในการสอนวชิาน้ี คือ ดร.เพอร์ดู จากสถาบนัพระคริสตธรรม
ท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงในอเมริกา คือ สถาบนัดลัลาส (Dallas Theological Seminary) ท่ีเนน้การ
เทศนาแบบอรรถาธิบาย ท่านรู้ภาษากรีกดีมาก เหมือนรู้ภาษาองักฤษ ใหห้ลกัการท่ีชดัเจนในการเตรียม
และการเทศน์ จึงกลายเป็นวิชาท่ีผมชอบมากท่ีสุด และท าคะแนนไดท่ี้สุดวชิาหน่ึง ทั้งๆ ท่ีตอ้งเทศนา
เป็นภาษาองักฤษ 
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แบบอย่างแห่งความเช่ือ 

กลบัมาศึกษาต่อคร้ังน้ี ผมและครอบครัวไดเ้ช่าบา้นพกัอยูท่ี่หน่ึงช่ือนกัตาฮนัอยูไ่ม่ไกลนกัจาก
อาคารรัฐสภาของฟิลิปปินส์ และอยูใ่กลก้บัครอบครัวพี่สาวอีกคนหน่ึงของภรรยาผม สามีของพี่สาว
ภรรยาเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแห่งหน่ึง เราเรียกช่ือเล่นของท่านวา่ อาจารยแ์มก็ซ์ (Pastor Max) 
อยากเล่าเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวน้ีใหฟั้งเล็กนอ้ย เพราะพระเจา้ทรงสอนผมมากเก่ียวกบัความเช่ือผา่น
ครอบครัวน้ี 

ในการเป็นศิษยาภิบาล อาจารยแ์มก็ซ์ ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยมากจากคริสตจกัรเพียงประมาณ 500 
บาทต่อเดือน เพียงพอส าหรับค่าเช่าบา้นเท่านั้น ท่านมีลูก 7 คน ตอ้งดูแล จึงอยูใ่นสภาพท่ีขดัสนล าบาก
มาก แต่ท่านไม่เคยบ่น ไม่เคยแสดงอาการของความทุกข ์ความทอ้แท ้ท่านมีความช่ืนชมยนิดีในพระเจา้
เสมอ ค าท่ีท่านชอบพดูบ่อย ๆ คือ “สรรเสริญพระเจา้” ไมว่า่เจอเหตุการณ์ดีหรือร้าย ท่านจะพดูวา่  
“สรรเสริญพระเจา้” (Praise the Lord) ทั้งครอบครัวมีความไวว้างใจพระเจา้มาก อยูด่ว้ยความเช่ือ แบบท่ี
เราไม่เขา้ใจวา่อยูไ่ดอ้ยา่งไร และผมก็เห็นพระเจา้ทรงเล้ียงดูทั้งครอบครัวน้ีอยา่งอศัจรรย ์

บางคร้ังในครอบครัวไม่มีอาหารจะรับประทานและไม่มีเงินจะซ้ือ อาจารยแ์มก็ซ์จะจบักีตา้ร์ 
ชวนคนในครอบครัวร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ บ่อยคร้ัง ขณะร้องเพลงสรรเสริญจะมีเสียงเคาะท่ีประตู
เปิดประตูออก ก็พบคนน าอาหารมาให ้

มีอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึง พี่สาวภรรยาผมห้ิวตะกร้าไปซ้ืออาหารท่ีตลาดโดยไม่มีเงินแมแ้ต่บาทเดียว 
เขาบอกวา่ จะไปซ้ือดว้ยความเช่ือ หลงัจากนั้นพกัใหญ่ เขาก็กลบัมาพร้อมดว้ยอาหารมากมายเตม็ตะกร้า 
พระเจา้ทรงใชเ้ขาเป็นพิเศษในการอธิษฐานเผื่อคนเจบ็ป่วย หลายคนท่ีมีโรคร้ายท่ีหมอรักษาไม่หาย เม่ือ
เขาวางมืออธิษฐาน โรคนั้นก็หาย 
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ผมจึงขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีใหผ้มไดอ้ยูใ่นท่ีท่ีผมจะสามารถเรียนรู้เร่ืองความเช่ือ จาก
แบบอยา่งชีวติจริงของคนใกลชิ้ด 

ลิม้รสการเป็นศิษยาภิบาล 

ผมไดบ้อกตั้งแต่ตน้แลว้ วา่งานรับใชอ้ยา่งหน่ึงท่ีผมกลวัมาก คือการเป็นศิษยาภิบาล ผมไม่คิด
วา่จะเป็นศิษยาภิบาลไดต้ลอดชีวติของผม แต่เม่ือเปิดเทอม มีนกัศึกษาคนหน่ึงเป็นชาวอินโดนีเซีย เขา
มาหาผม บอกวา่ อยากใหผ้มช่วยเป็นศิษยาภิบาลบางเวลาของคริสตจกัรเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ซ่ึงนมสัการท่ี
โรงพยาบาล เป็นคริสตจกัรของซี เอม็ เอ ช่ือ คริสตจกัรอิมมานูเอลคริสเตียนซี เอม็ เอ (Emanuel 
Christian Alliance Church) เขาเองก็รับช่วงจากนกัศึกษาคนหน่ึงท่ีจบไปแลว้ ตอนน้ี เขาก าลงัจะจบ 
ตอ้งการนกัศึกษาสักคนมาช่วยรับช่วงแทนเขา เขาบอกวา่ขอบคุณพระเจา้ท่ีส่งผมมา 

ผมฟังแลว้รู้สึกงง ถามวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง เขาบอกวา่ มีงานหลกัสองอยา่ง คือสอนและน า
ประชุมอธิษฐานคืนวนัพุธ โดยเวยีนกนัไปท่ีบา้นสมาชิก และเทศนาวนัอาทิตยผ์มตอบวา่ขอกลบัไป
อธิษฐานดูก่อน 

เป็นส่ิงท่ีแปลก ท่ีผมไม่ไดป้ฏิเสธไปทนัที เพราะปกติผมไม่ชอบการเป็นศิษยาภิบาลอยูแ่ลว้ มา
ท่ีฟิลิปปินส์คร้ังน้ี ก็เพื่อจะศึกษาพระคริสตธรรมเตม็เวลา ซ่ึงตอ้งเรียนหนกั ใชเ้วลามาก แถมยงัมีลูก
สามคนท่ีตอ้งเอาใจใส่ หากตอ้งสอนและเทศนาเป็นภาษาองักฤษอีกทุกอาทิตย ์จะเอาเวลาท่ีไหนไป
เตรียม แต่แปลกจริงๆ หลงัจากอธิษฐานแลว้รู้สึกวา่เป็นประสบการณ์ท่ีน่าเรียนรู้ น่าทา้ทาย ประกอบกบั
คิดวา่ การเป็นศิษยาภิบาลบางเวลาแบบนกัศึกษา คงไม่หนกัเกินไป จึงตอบตกลงช่วยดูแลคริสตจกัรนั้น 

เน่ืองจากเป็นศิษยาภิบาลบางเวลา ไม่มีเวลาไปเยีย่มเยยีน ผมจึงเนน้ในการเทศนาและสั่งสอน 
ในวนัพุธและวนัอาทิตย ์ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีเห็นพระเจา้ทรงอวยพระพรผา่นพระวจนะ 

ตอนแรก มีสมาชิกประมาณ 15-20 คนมาร่วมนมสัการ มีเงินถวายไม่พอท่ีจะช่วยค่ารถของศิษ
ยาภิบาล บางเดือนคา้งค่าเช่าสถานท่ี ผมจึงสอนและเทศนาเร่ืองการถวายติดต่อกนัหลายอาทิตย ์การ
ถวายเพิ่มข้ึนตามล าดบั จนในท่ีสุด มีเงินมากพอท่ีจะจ่ายค่าเช่า และช่วยค่าเดินทางของศิษยาภิบาลได ้

สมาชิกก็เพิ่มข้ึนตามล าดบั จากตอนแรกสิบกวา่คน ค่อยๆ เพิ่มเป็นสามสิบกวา่คน ก่อนผมออก
ตอนเรียนจบ มีคนมานมสัการประมาณ 60 คน นบัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากในการเป็นศิษยาภิบาลคร้ัง
แรก 

หัวใจของผู้เลีย้ง 

แมจ้ะไม่ไดดู้แลสมาชิกเตม็เวลา แต่ก็หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งช่วยสมาชิก เม่ือเขามีปัญหา 
คริสตจกัรน้ี มีสมาชิกหลายคนมาจากสองครอบครัว ซ่ึงเป็นญาติกนั คือครอบครัวคสัตาซูดและ
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ครอบครัวบาบาซ่า คนท่ีช่วยรับใชใ้นคริสตจกัร ส่วนใหญ่ก็มาจากสองครอบครัวน้ี คร้ังหน่ึง แม่บา้น
ของทั้งสองครอบครัวซ่ึงเป็นพี่นอ้งกนั ไม่มาโบสถติ์ดต่อกนัหลายอาทิตย ์เพราะมีเร่ืองเขา้ใจผดิ ทะเลาะ
กนั ไม่ยอมอภยัใหก้นั ผมรู้สึกทุกขใ์จและเป็นห่วงมาก ไดอ้ธิษฐานเผื่อพวกเขานาน แทจ้ริงแม่บา้นทั้ง
สองก็รักพระเจา้มาก ร้นรนในการรับใช ้เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ก็ยติุการรับใชทุ้กอยา่ง ในท่ีสุด ผมก็ไปหา
ท่ีบา้นเชิญแม่บา้นทั้งสองคนมาพบกนั ผมขอร้องพวกเขาดว้ยน ้าตา ให้อภยักนั คืนดีกนั เพื่อเห็นแก่พระ
เจา้ เม่ือทั้งสองคนเห็นผมขอร้องดว้ยน ้าตา ก็พากนัใจอ่อน ร้องไห ้ขอโทษกนัและคืนดีกนั ผมรู้สึกมี
ความสุขมากท่ีเห็นส่ิงน้ีเกิดข้ึน 

วนันั้น ผมไดเ้รียนรู้ถึงหวัใจของการเป็นศิษยาภิบาล ซ่ึงตอ้งเป็นผูเ้ล้ียงท่ีรัก ห่วงใยลูกแกะดว้ย
ใจจริง พร้อมจะช่วยแกะท่ีหลงทางใหก้ลบัคืนมาสู่ทางพระเจา้ จากนั้นมา ความกลวัในการเป็นศิษยาภิ
บาลก็ลดนอ้ยลง แมย้งัไม่พร้อมท่ีจะเป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตีสอนทีห่นักทีสุ่ด 

ผมเรียนท่ี เอ ที เอส สามปี เม่ือยา่งเขา้ปีท่ีสาม ก็ไดข้่าววา่ เวยีดนามใตล่้ม ตกเป็นของ
คอมมิวนิสต ์หลงัจากนั้น เขมร และลาวก็ตกเป็นของคอมมิวนิสตต์ามล าดบัเวลานั้น มีการกล่าวขานกนั
ทัว่ประเทศฟิลิปปินส์ ถึงทฤษฎีโดมีโน ตามทฤษฎีน้ี เม่ือประเทศเขมรและลาวล่มลง ประเทศต่อมาก็
ตอ้งเป็นประเทศไทย จึงมีความห่วงกงัวลกนัวา่ อีกไม่นาน ประเทศไทยจะถูกคอมมิวนิสตย์ดึครอง 
คริสตจกัรจะมีปัญหา 
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ญาติใกลชิ้ดบางคนจึงมาหาผม บอกวา่อยา่กลบัประเทศไทย เพราะกลบัไป หากประเทศถูก
คอมมิวนิสตย์ดึครอง ก็จะท าอะไรไม่ได ้อยูป่ระเทศฟิลิปปินส์ยงัมีโอกาสรับใชพ้ระเจา้ได ้ในเวลา
เดียวกนั อาจารยฝ่์ายวชิาการจากวทิยาลยัพระคริสตธรรมฟีเบียสก็มาติดต่อผม บอกวา่เม่ือจบเอ ที เอส 
ขอใหผ้มไปเป็นอาจารยส์อนภาษากรีกท่ีฟีเบียส 

เม่ือผมใคร่ครวญดู ก็รู้สึกวา่ค าเตือนดว้ยความหวงัดีของญาติและค าเชิญจากสถาบนัเดิมท่ีผม
เคยศึกษาน่าสนใจมาก พวกเขาพดูถูก หากผมกลบัประเทศไทย และประเทศไทยถูกคอมมิวนิสตย์ดึ
ครอง ผมจะท าอะไรไม่ไดจ้ริงๆ แต่ถา้อยูท่ี่ประเทศฟิลิปปินส์ ผมก็ยงัท าหลายอยา่งได ้นอกจากสอนท่ีฟี
เบียส ผมยงัมีโอกาสมากท่ีจะสอนพระคมัภีร์และประกาศกบัคนไทยผา่นสถานีวทิย ุเอฟ อี บี ซี เพราะ
สถานีน้ี ตั้งอยูติ่ดกบัฟีเบียส และเขาตอ้งการผูรั้บใชค้นไทยช่วยท ารายการภาษาไทยดว้ย ยิง่คิด ยิง่รู้สึก
วา่ควรจะอยูป่ระเทศฟิลิปปินส์ต่อไป 

เม่ือตดัสินจะอยู ่ผมจึงไปซ้ือต าราเรียนภาษาฟิลิปปินส์ทนัที ตั้งใจจะเรียนอยา่งจริงจงัจนพดูได ้
คิดวา่คงไม่ยากนกั เพราะภรรยาเป็นชาวฟิลิปปินส์อยูแ่ลว้ เขาคงช่วยผมไดม้าก 

จ าไดว้า่ ผมนัง่ลงศึกษาการพูดภาษาฟิลิปปินส์ไดเ้พียงสองวนั ก็มีอาการปวดหลงัอยา่งหนกั
เกิดข้ึน จนยนืตวัตรงไม่ได ้เวลาเดิน ปวดมาก ตอ้งนอนตลอดเวลา เม่ือจะเขา้หอ้งน ้า แทบจะตอ้งคลาน
เขา้ไป ผมซ้ือยาแกป้วดมาทานได ้2-3 วนั ไม่ดีข้ึน ผูรั้บใชพ้ระเจา้คนหน่ึงท่ีเป็นหมอ มาเยีย่มผม แนะน า
ใหผ้มไปหาหมอกระดูกท่ีเขารู้จกั เม่ือหมอตรวจดูแลว้ ก็บอกวา่เป็นโรคหมอนกระดูกเคล่ือน มีทาง
รักษาไดส้องทาง คือให้นอนอยา่งเดียว หา้มลุกข้ึนไปไหน นอกจากเขา้หอ้งน ้า จนกวา่จะหาย แต่ตอ้ง
นอนบนพื้นแขง็อีกวธีิหน่ึง โดยการผา่ตดั แต่หมอไม่แนะน าใหรั้กษาโดยวธีิน้ี นอกจากกรณีจ าเป็น 
สรุปแลว้ ไม่มียารักษาโรคน้ีโดยตรง นอกจากยาแกป้วด และยาคลายกลา้มเน้ือ ตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ 
ท่ีช่วงนั้นปิดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน ผมสามารถนอนพกัรักษาตวัได ้โดยไม่ตอ้งท าอะไร 

ผมนอนพกัรักษาตวัตามท่ีหมอแนะน า หวงัวา่ไม่นานจะดีข้ึน และหายป่วยเป็นปกติ แต่แปลก 
หลงัจากสองสัปดาห์ ไม่มีอะไรดีข้ึน ผมเร่ิมรู้สึกทอ้ เร่ิมแสวงหาพระเจา้เป็นพิเศษ ขอทรงส าแดง วา่
อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้เจบ็ป่วยอยา่งน้ี และอาการไม่ดีข้ึน เวลานั้นเอง พระเจา้ก็ทรงส าแดงใหรู้้ วา่
สาเหตุท่ีผมตอ้งเจบ็ป่วยเป็นการตีสอนจากพระองคเ์พราะผมกลวัเกินไป ท่ีจะกลบัประเทศไทย โดย
ไม่ไดแ้สวงหาน ้าพระทยัของพระองคอ์ยา่งจริงจงั พระเจา้ทรงส าแดงใหเ้ห็น วา่หากผมอยูท่ี่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ตอ้งเจบ็ป่วย อยา่งน้ีไม่เพียงแต่ผมจะท าอะไรไม่ได ้ผมยงัตอ้งทนทุกขท์รมานดว้ย 

ผมเร่ิมส านึกในความผิดพลาดท่ีไดเ้กิดข้ึน สารภาพกบัพระเจา้ขอพระองคท์รงอภยัโทษ และ
สัญญาวา่จะกลบัไปประเทศไทยอยา่งแน่นอน เม่ือเรียนจบ หลงัจากอธิษฐานเช่นนั้นไม่ถึงหน่ึงสัปดาห์ 
อาการดีข้ึนทนัที และหายป่วยเป็นปกติในไม่ก่ีวนัต่อมา 
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ผมขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รงรักผมมาก ไม่อยากใหผ้มออกนอกทางของพระองค ์จึง
ตีสอนผมเม่ือจ าเป็น เพื่อผมจะไดก้ลบัมาในทางท่ีดีท่ีสุดของพระองค ์ผมศึกษาต่ออีกหน่ึงปี ก็จบและ
กลบัประเทศไทย ในปี 1977 รับใชใ้นต าแหน่งผูอ้  านวยการท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพ ส่ิงท่ีผมเคยกลวั
ไม่ไดเ้กิดข้ึนแมแ้ต่อยา่งเดียว คนในประเทศไทยยงัอยูก่นัสุขสบายดี ไม่ไดถู้กยดึครองโดยคอมมิวนิสต์
ตามทฤษฎีโดมีโน น่ีเป็นการชุบตวัใหม่คร้ังแรกท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้างครอบครัว 

มีหลายอยา่งท่ีน่าสนใจและน่าทา้ทายเกิดข้ึน เม่ือผมกลบัมารับใชใ้นฐานะผูอ้  านวยการท่ีพระ
คริสตธรรมกรุงเทพ หลงัจากจบจาก เอ ที เอส ในการรับใช ้นอกจากจะรับใชเ้ตม็เวลาท่ีพระคริสตธรรม
กรุงเทพแลว้ ผมยงัรับใชเ้ป็นศิษยาภิบาลบางเวลาท่ีคริสตจกัรมหาพร ท่ีประดิพทัธ์ดว้ย ผมจะเล่าเร่ือง
การรับใชท้ั้งสองอยา่งในบทต่อไป แต่อยากเล่าใหฟั้งเก่ียวกบัชีวติครอบครัวของผมตั้งแต่กลบัจาก
ฟิลิปปินส์ 

เม่ือกลบัมาประเทศไทย เราก็ไดบ้า้นเช่าอยูใ่นบริเวณเดียวกบัพระคริสตธรรมกรุงเทพ ส่ิงแรก
ท่ีตง้อท า คือหาโรงเรียนใหลู้กเรียน เน่ืองจากลูกไปอยูฟิ่ลิปปินส์สามปีเม่ือยงัเล็ก อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กชาว
ฟิลิปปินส์ และพดูภาษาฟิลิปปินส์ทุกวนั จนลืมภาษาไทย ท่ีบา้นเราใชภ้าษาองักฤษ เม่ือกลบัมาประเทศ
ไทย ลูกๆ จึงไม่เขา้ใจภาษาไทย แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีทรงจดัเตรียมโรงเรียนเล็กๆ แห่งหน่ึง ใกล้
บา้น มีชั้นอนุบาลและชั้นประถมครูใหญ่และเจา้ของเป็นคริสเตียนท่ีรักพระเจา้และรักผูรั้บใชข้องพระ
เจา้มาก อยากมีส่วนช่วยผูรั้บใชพ้ระเจา้เสมอ ท่านเป็นคนจีน เราเรียกท่านวา่ หล่ือซินแซหรือครูหล่ือ 

ท่านรับลูกของเราเขา้ไปเรียนดว้ยความยนิดี ท าทุกอยา่งเพื่อช่วยลูกของผมในการปรับตวั เม่ือ
พวกเราเสียค่าเทอม ท่านก็รับไว ้หลงัจากนั้น ท่านก็ใส่ซองคืนใหเ้ราอีกคร้ังหน่ึง 
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พวกเราใชเ้วลากบัลูกมาก เม่ือพวกเขายงัเล็กอยู ่ภรรยาของผมเป็นแม่ท่ีดีมาก เขาท างานหนกั 
ดูแลลูกทั้งสามคนอยา่งใกลชิ้ด และอยา่งดีท่ีสุด ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งหุ่ม อาหารการกิน ไม่เคยบกพร่อง 
ทุกเยน็ เราจะใชเ้วลากบัลูก ในการนมสัการและอ่านพระคมัภีร์ และหนุนใจใหพ้วกเขาท่องพระคมัภีร์ 
ใครท่องไดจ้ะไดรั้บรางวลั พวกเขาจึงพยายามท่อง ก่อนนอน เป็นหนา้ท่ีของผม ท่ีจะอ่านหนงัสือหรือ
เล่านิทานใหฟั้ง วนัศุกร์เราจดัเป็นวนัครอบครัว เยน็วนันั้น เราจะใชเ้วลากบัครอบครัวเป็นพิเศษ โดยไม่
ยอมมีการนดัหมายท่ีอ่ืน บางคร้ัง เราเล่นเกมส์ดว้ยกนัท่ีบา้น บางคร้ังเราไปทานอาหารและวิง่เล่นท่ีสวน
ลุมพินี ซ่ึงอยูใ่กลบ้า้น 

เราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงน าเราใหใ้ชเ้วลามากกบัเด็ก เม่ือพวกเขายงัเล็กอยูจึ่งท าให้พวกเขา
มีพื้นฐานท่ีดีทางดา้นจิตใจและจิตวญิญาณ แมพ้วกเขายงัตอ้งเรียนรู้อีกมากเม่ือโตข้ึน 

ชุบตัวอกีคร้ัง 

การรับใชท่ี้บี บี ซี ในช่วงน้ี ทุกอยา่งเป็นไปดว้ยความราบร่ืน พระเจา้ก็ทรงอวยพร ใหส้ถาบนั
เติบโตข้ึนตามล าดบั ผมเองก็พึงพอใจกบัการรับใช ้ไม่มีความคิดท่ีจะศึกษาต่อ และไม่เห็นความจ าเป็น 
จนกระทัง่ปี 1980 แหม่มแกลด้ีส์ แจสเปอร์ มาเยีย่มประเทศไทยอีก ท่านมาเยีย่มผมและครอบครัวท่ี บี 
บี ซี แลว้ท่านก็พดูข้ึนมาวา่ เพื่อผมจะสามารถรับใชใ้นฐานะผูอ้  านวยการไดดี้ยิง่ข้ึน ผมควรไปศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาเอกท่ีอเมริกา และเขาก็อาสาอีก ท่ีจะติดต่อขอทุนจาก ซี เอม็ เอ มิชชัน่ ให้ผมและ
ครอบครัว ฟังแลว้แทบไม่อยากเช่ือ เพราะการไปศึกษาต่อท่ีอเมริกาเป็นเร่ืองยาก ค่าใชจ่้ายสูงมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไปทั้งครอบครัว ซ่ึงเป็นส่ิงเป็นไปไดย้ากมาก ผมจึงรู้สึกวา่พระเจา้ทรงรักผมและ
ครอบครัวมากจริงๆ ทรงให้เราในส่ิงท่ีเราคิดไม่ถึง เป็นการง่ายเหลือเกินส าหรับพระองค ์ท่ีจะท าในส่ิง
ท่ีประสงคจ์ะท าในปี ต่อมาคือปี 1981 ผมและครอบครัวก็ไดทุ้นจากซี เอม็ เอ อีกคร้ัง ศึกษาต่อท่ี
สหรัฐอเมริกา 

ผมเลือกไปเรียนท่ีสถาบนัพระคริสตธรรมฟูลเลอร์ (Fuller Theological Seminary) ท่ีเมืองพาซา
ดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย เพราะเป็นสถาบนัพระคริสตธรรมท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คณะพนัธกิจศาสตร์ (Missiology) มีนกัศึกษาจากหลายสิบประเทศทัว่โลกไปศึกษาท่ี
นัน่ นอกจากนั้น ท่ีแคลิฟอเนียร์อากาศไม่หนาว ปรับตวัไม่ยากและเพื่อนสนิทของผม คือ ดร.วชิาญและ
ครอบครัวก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย 

สาขาท่ีผมเลือกเรียนคือการพฒันาผูน้ า เพราะผมรับใชท้างดา้นพฒันาผูน้ าท่ีพระคริสตธรรม
และตั้งใจจะรับใชด้า้นน้ีต่อไป จึงอยากมีโอกาสไดว้เิคราะห์วจิยัวา่ควรจะพฒันาผูน้ าระบบใด จึงจะดี
และเหมาะสมมากยิง่ข้ึนส าหรับประเทศไทย 
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สติปัญญาจากพระเจ้า 

เพื่อจะศึกษาระดบัปริญญาเอกดา้นพนัธกิจศาสตร์ ผมตอ้งศึกษาระดบัปริญญาโท (Master of 
Theology หรือ M.Th.) ในสาขาน้ีก่อน แลว้จึงจะต่อปริญญาเอกได ้ทั้งสองปริญญาจะตอ้งเขียน
วทิยานิพนธ์ นัน่หมายถึง จะตอ้งเขียนวทิยานิพนธ์สองฉบบัโดยปกติ ตอ้งเวลาทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
หรือคนคนอาจตอ้งใชเ้วลาถึง 5 ปี 

ส าหรับผม ผมตอ้งตดัสินใจและตั้งใจจะศึกษาใหจ้บภายใน 2 ปี เพราะอยา่งแรก ผมไดรั้บ
ทุนการศึกษาจาก ซี เอม็ เอ เพียง 1 ปี คร่ึงเท่านั้น ในการเรียนภาควชิาการระดบัปริญญาเอกใหจ้บท่ีฟูล
เลอร์ แลว้กลบัไปเขียนวทิยานิพนธ์ต่อท่ีประเทศไทยอีกอยา่งหน่ึง ผมดูประวติัรายช่ือนกัศึกษาท่ีจบ
ปริญญาเอกทางดา้นน้ี มีบางคนสามารถท าไดภ้ายในเวลา 2 ปี เป็นส่ิงท่ียากจริงๆ และเกือบเป็นไปไม่ได้
ส าหรับผม ท่ีคิดจะท าแบบนั้น แต่เวลาเดียวกนั เน่ืองจากความจ าเป็น ผมรู้สึกวา่ หากยอมท างานหนกั
และเช่ือพึ่งในสติปัญญาของพระเจา้ ทุกอยา่งเป็นไปได ้

ผมเร่ิมทุ่มเทในการเรียนทั้งเชา้เยน็ ตั้งแต่ช่วงภาคฤดูร้อนของปีแรก อุทิศก าลงัและเวลาทั้งหมด
ในการศึกษา ขอบพระคุณพระเจา้ ทุกอยา่งผา่นไปดว้ยดี จนสามารถเรียนจบปริญญาโท พร้อมกบัเขียน
วทิยานิพนธ์ ภายใน 1 ปี และเรียนภาควชิาการของปริญญาเอกในอีกคร่ึงปีต่อมา จนถึงเวลาน้ี ผมยงัไม่
เขา้ใจวา่ท าไดอ้ยา่งไร เป็นพระคุณสติปัญญา และก าลงัพิเศษท่ีมาจากพระเจา้ลว้นๆ ผมจึงไม่สามารถ
อวดไดแ้มแ้ต่นิดเดียว 

พระผู้เลีย้งทีป่ระเสริฐ 

เม่ือเรียนภาควชิาการระดบัปริญญาเอกจบใน 1 ปี คร่ึง ตามท่ีตกลงกบั ซี เอม็ เอ มิชชัน่ ผม
จะตอ้งกลบัไปเขียนวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกต่อในประเทศไทย แต่อาจารยซ่ึ์งเป็นปรึกษาของผม
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และเพื่อนหลายคนแนะน า วา่ควรจะหาทางเขียนใหเ้สร็จก่อนกลบัประเทศไทย เพราะเม่ือกลบัประเทศ
แลว้ จะมีงานยุง่  หาเวลาศึกษา คน้ควา้อยา่งจริงจงัและเขียนวทิยานิพนธ์ยากมาก นอกจากนั้น ท่ีประเทศ
ไทยอาจไม่มีหอ้งสมุดท่ีดีพอในการท าการวจิยัและคน้ควา้ดว้ย มีหลายคนท่ีกลบัไปเขียนวทิยานิพนธ์ใน
ประเทศของตนเอง ไม่ประสบความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณพระเจา้ ส าหรับพี่นอ้งคริสเตียนไทยหลายคนท่ีนัน่ ท่ีหนุนใจเราเพิ่มเติมใน

ลกัษณะเดียวกนั พวกเขาบอกวา่ ไม่ตอ้งเป็นห่วง ให้อยูต่่อเพื่อเขียนวทิยานิพนธ์ใหจ้บ พวกเขาจะ
ร่วมมือกนัช่วยครอบครัวผมใหส้ามารถอยูไ่ด ้

หลงัจากไดอ้ธิษฐานและปรึกษากนัในครอบครัวแลว้ พวกเราตดัสินใจอยูต่่อโดยเช่ือไวว้างใจ
พระเจา้ วา่หากการท าเช่นน้ีเป็นน ้าพระทยัของพระองค ์พระองคก์็จะทรงเล้ียงดูเราอยา่งแน่นอน ผมจึง
ติดต่อไป ทาง ซี เอม็ เอ มิชชัน่ ใหท้ราบเจตนาของผม และบอกพวกเขาวา่ พวกเราจะรับผดิชอบตวัเอง 
ในอีก 6 เดือนท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ตอนแรกพวกเขาเป็นห่วงมาก แต่ในท่ีสุด ก็ยนิยอมใหเ้ราอยูต่่อ 

น่ีเป็นบทเรียนแห่งความเช่ือบทใหญ่อีกบทหน่ึงท่ีพระเจา้สอนผมและครอบครัวพวกเราอยูด่ว้ย
ความเช่ือจริงๆ โดยไม่รู้วา่ แต่ละเดือนจะมีเงินทองมาจากไหน ส าหรับค่าใชจ่้ายหลายอยา่ง แต่
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีเราไดเ้ห็นความสัตยซ่ื์อและการเล้ียงดูของพระองคผ์า่นพี่นอ้งในพระคริสต ์เรามี
มากพอ และมีมากกวา่เม่ือก่อน ทุกเดือน เราเห็น “อีกา” ของพระเจา้หลายตวั น าส่ิงจ าเป็นต่างๆ มาให้
เรา เงินค่าเช่าบา้นบา้ง ค่าอาหารบา้ง ขา้วสารบา้ง กบัขา้วบา้ง และอ่ืนๆ อีกสารพดั เราอยูอ่ยา่งอุดม
สมบูรณ์ทุกเดือน ไม่ขาดแคลนส่ิงใดท่ีจ าเป็น จนผมเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จ 
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เร่ืองเหลอืเช่ือ 

ก่อนจะจบนกัศึกษาทุกคนตอ้งสอบวดัความรู้รวบยอด (Comprehensive Exam) ใน 5 สาขาวชิา 
เพื่อนนกัศึกษาหลายคนเครียดมาก มีการรวมกลุ่มกนัติวอยา่งเขม้ขน้แต่ผมไม่รู้จะติวกบัใคร ไดแ้ต่ขอ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงท่านก็ใหก้ารแนะน าท่ีดีมาก ผมจึงไดแ้นวทางท่ีดียิง่ข้ึนในการเตรียม
สอบ 

มีเพื่อนต่างชาติอยา่งนอ้ยคนหน่ึงบ่นใหฟั้งวา่ การสอบแบบน้ียากมาก บางคนตอ้งสอบหลาย
คร้ังถึงจะผา่น เขาเองหวงัวา่ จะไม่ตอ้งสอบหลายคร้ัง ผมไดแ้ต่อธิษฐานพึ่งพระคุณของพระเจา้ ขอทรง
ช่วยใหส้อบผา่นไดใ้นคร้ังเดียว ขอบพระคุณพระเจา้จริงๆ สอบเพียงคร้ังเดียว ก็ผา่นทุกอยา่ง 

เม่ือผมท าวทิยานิพนธ์เสร็จ น าไปส่งใหอ้าจารยฝ่์ายท่ีดูแลเร่ืองวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา เม่ือ
เขาตรวจเช็คเบ้ืองตน้แลว้ ก็แสดงความยนิดีกบัผม บอกวา่ “ปีน้ี คุณเป็นคนแรกท่ีส่งวทิยานิพนธ์ แบบ
ถูกตอ้งทุกประการ โดยไม่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงอะไร” 

ผมหายใจ โล่งอก ขอบพระคุณพระเจา้ ไม่อยากเช่ือ แต่ก็ตอ้งเช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงเสริมสร้างพฒันาเราอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติไม่เพียงผา่นการศึกษา

สามญัในชั้นเรียน เท่านั้น แต่ยงัเสริมสร้างผา่นชีวิตจริงนอกชั้นเรียน แมเ้วลาน้ี ผมอาย ุ70 แลว้ ยงัอยูใ่น
กระบวนการแห่งการเสริมสร้างของพระเจา้อยู ่ทั้งชีวติส่วนตวัและการรับใช ้เพื่อจะเป็นเหมือนพระเยซู
คริสตม์ากข้ึนทุกวนั จนกวา่วนัท่ีพระองคเ์สด็จมา เราจะเป็นเหมือนพระองคทุ์กประการ 
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งานรับใช้ทีน่่าช่ืนชม 

“บรรดาผู้ออกไปหว่านเมลด็พชืด้วยน า้ตา จะแบกฟ่อนข้าวกลบัมาด้วยบทเพลงแห่งความ
ยนิดี” (สดุดี 126:6) 

ตลอดเวลาการรับใช ้40 กวา่ปีท่ีผา่นมาน้ี พระเจา้ไดท้รงใหผ้มรับใชใ้นงานส่วนใหญ่ท่ีผมเอง
รู้สึกวา่ไม่ถนดั และไม่ใช่ของประทานของผม แต่เม่ือไดรั้บใชต้ามท่ีพระเจา้ทรงน า ก็กลายเป็นความช่ืน
ชมยนิดี 

ความเป็นผู้น า 

ตั้งแต่เด็กมา ส่ิงท่ีผมกลวัมากคือการเป็นผูน้ า ผมไม่อยากน าและพยายามหลีกเล่ียงการเป็นผูน้ า 
ผมชอบเป็นผูต้ามมากกวา่ เพราะรู้สึกวา่ ไม่มีความสามารถในการน านิสัยส่วนตวัเป็นคนเงียบ พดูนอ้ย 
ข้ีอาย ชอบอยูส่่วนตวัมากกวา่ ยงัจ  าไดว้า่ ตอนเรียนชั้นประถมอยูท่ี่โรงเรียนเจ่ินฮั้ว เวลาเขา้แถวเคารพ
ธงชาติทุกเชา้ มีการร้องเพลงชาติ แต่บ่อยคร้ัง เวลาร้องเพลงชาติ นกัเรียนมกัจะข้ึนไม่พร้อมกนั หรือ
ไม่ไดข้ึ้นเสียงเดียวกนั ท าให้เกิดความขลุกขลกั ครูใหญ่จึงเสนอวา่ ใหเ้ลือกนกัเรียนสักคนช่วยข้ึนเสียง
ให ้โดยร้องประโยคแรกของเพลงชาติก่อน แลว้ทุกคนจะร้องพร้อมกนัต่อจากนั้น 

แลว้ครูใหญ่ก็เลือกผมใหเ้ป็นผูร้้องน าในการเคารพธงชาติ ผมตอ้งรับดว้ยความจ าใจ แต่รู้สึก
กลวั ผมไม่สบายใจมาก เชา้วนัต่อมา ผมมาโรงเรียนตอนเชา้ตามปกติ แต่แทนท่ีจะเขา้แถว ผมไปหลบ
ในหอ้งสุข ผมกลวัมากๆ แมแ้ต่การร้องน าเพลงชาติ 

แมเ้ม่ือเป็นผูใ้หญ่ รับใชพ้ระเจา้มาหลายปีแลว้ ก็ไม่อยากเป็นผูน้ า หากมีทางหลีกเล่ียงได ้ผมจะ
หลีกเสมอ เพราะรู้สึกวา่ ไม่ใช่ของประทานของผม มีอยูปี่หน่ึง มีการเลือกตั้งกรรมการอ านวยการชุด
ใหม่ของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ในท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงมีสมาชิกมาจากทัว่ประเทศ ผมได้
คะแนนสูงสุด ตามท่ีปฏิบติักนัมา คนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด มกัจะท าหนา้ท่ีเป็นประธาน แต่คร้ังนั้น ผม
ขอร้องกรรมการท่ีไดรั้บเลือกอยา่ใหผ้มเป็นประธาน ผมรู้สึกดีใจ และโล่งใจมาก เม่ือกรรมการยนิยอม 

หากวเิคราะห์ตามคุณสมบติัของผูน้ าท่ีดี ตามหลกัการของการเป็นผูน้ าท่ีกล่าวไวใ้นต าราต่างๆ 
ผมสังเกตวา่ ผมขาดคุณสมบติัหลายอยา่งท่ีไดก้ล่าวไว ้ไม่น่าจะเป็นผูน้ าท่ีดีได ้และเม่ือไดเ้ช็คของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ ของประทานเด่นของผมก็ไม่ใช่การเป็นผูน้ า น่ีเป็นสาเหตุท่ีผมไม่อยากเป็นผูน้ า 
และลงัเลใจมากมาตลอดท่ีจะเป็นผูน้ า แมจ้ะมีคนเชียร์ผมบ่อยๆ 

แต่เป็นเร่ืองท่ีแปลกมาก ตั้งแต่เร่ิมตน้รับใชม้า งานรับใชข้องผมส่วนใหญ่เก่ียวกบัการน า 
เหมือนกบัถูกบงัคบั หรือถูกผลกัใหเ้ป็นผูน้ าโดยท่ีผมไม่อาจหลีกเล่ียงได ้เร่ิมตั้งแต่การรับใชเ้ตม็เวลา
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คร้ังแรก ท่ีกองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ รับใชไ้ดไ้ม่นาน ก็ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูอ้  านวยการหลงัจาก
นั้น ก็เป็นผูอ้  านวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพเป็นประธานองคก์รคริสเตียนต่างๆ และเป็นศิษยาภิบาล
อาวโุส 

จะบอกวา่เป็นแบบตกกระไดพลอยโจนก็วา่ได ้แต่ในท่ีสุดผมตอ้งยอมรับวา่เป็นพระคุณ ความ
รักและการทรงน าของพระเจา้ ท่ีใหผ้มรับใชอ้ยา่งนั้น เพื่อในความอ่อนแอของผม ผมจะไดเ้ห็นความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจา้เด่นชดัมากข้ึน เหมือนท่ีอาจารยเ์ปาโลบอกวา่ “เพราะเม่ือใดท่ีขา้พเจา้อ่อนแอ เม่ือ
นั้นขา้พเจา้ก็เขม้แขง็” (2 โครินธ์ 12:10) ในพระคริสต ์หลายคร้ังพระองคท์รงเปล่ียนจุดอ่อนของเราให้
กลายเป็นจุดแขง็ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ 

เม่ือผมยอมใหพ้ระเจา้ใช ้ท าในส่ิงท่ีผมเองรู้สึกวา่ไม่ถนดั และกลวั แต่เม่ือวางใจพระเจา้ ก็รู้สึก
วา่ท าไดดี้ในระดบัหน่ึง และผมสามารถรับใชอ้ยา่งมีความสุขเตม็ไปดว้ยพระพรมากมาย อยา่งท่ีผมคิด
ไม่ถึง 

ในการรับใชท่ี้ผา่นมา ผมรับใชง้านหลกั 3 อยา่ง คือท่ีกองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ ประมาณ 7 
ปี (1968-1974) ท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) 22 ปี (1977-1999) และท่ีคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 
28 ปี (1984-2011) แต่ท่ีคริสตจกัร ผมท าเตม็เวลา 13 ปี (1999-2011) นอกนั้น เป็นการรับใชโ้ดยเป็น
กรรมการในองคก์ารคริสเตียนต่างๆ  

ส่ิงน่าช่ืนชมในการรับใช้ที่สถาบัน 

การรับใชท่ี้กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ก็มีประสบการณ์ท่ีน่าช่ืนชมหลายอยา่งท่ีผมไดก้ล่าว
มาแลว้ในตอนตน้ จึงไม่ขอกล่าวถึงอีก แต่จะกล่าวเพิ่มเติมบางอยา่ง เก่ียวกบัพนัธกิจท่ีพระคริสตธรรม
กรุงเทพ และท่ีคริสตจกัรซ่ึงท าใหเ้กิดความช่ืนชมมาก 

ผมรู้สึกวา่พนัธกิจท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพมีลกัษณะเด่นดงัน้ี 
เป็นพนัธกิจท่ีเพิ่มพนูตวัเอง-อาจารยเ์ปาโลกล่าวกบัทิโมธี บุตรฝ่ายวิญญาณวา่ “จงมอบค าสอน

เหล่านั้นซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ ต่อหนา้พยานหลายๆ คน ไวก้บับรรดา คนซ่ือสัตย ์ท่ีสามารถสอนคน
อ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) หรืออีกนยัหน่ึง อาจารยเ์ปาโลหนุนใจเรา ใหเ้พิ่มพนูตวัเราเอง โดยการสอน
และพฒันาคนใหรั้บใช้ 

ผมรู้สึกวา่การรับใชท่ี้พระคริสตธรรมกรุงเทพ ใหโ้อกาสท่ีดีมากในการเพิ่มพนูตวัเอง เป็นส่ิงท่ี
น่าช่ืนชมยนิดี ท่ีเห็นศิษยเ์ก่าของบี บี เอส หลายร้อยคน กระจายกนัรับใชพ้ระเจา้ในท่ีต่างๆ และใน
หนา้ท่ีรับผิดชอบต่างๆ ทัว่ประเทศ และในต่างประเทศดว้ย 

เป็นพนัธกิจแห่งความเช่ือ-ตั้งแต่เร่ิมตน้ของสถาบนั บี บี เอส อยูด่ว้ยความเช่ือ ไม่มีการ
สนบัสนุนทางดา้นการเงินจากคณะใดเป็นประจ า เราตอ้งพึ่งพระเจา้ส าหรับการเป็นอยูแ่ต่ละเดือน มีอยู่
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ช่วงหน่ึง กรรมการอ านวยการหนุนใจผม ใหอ้อกไปประชาสัมพนัธ์หาทุนในท่ีต่างๆ ส าหรับ บี บี เอส 
ผมบอกตรงๆ วา่นัน่ไม่ใช่ของประทานของผม จึงไม่ไดอ้อกไปตามท่ีกรรมการแนะน า ส่ิงท่ีท าไดคื้อ
เพียงแต่หนุนใจใหค้นถวายผา่นวารสารของ บี บี เอส และผา่นการอธิษฐาน และพระเจา้ก็ทรงประทาน
ใหอ้ยา่งเพียงพอเสมอมา ไม่เคยขาดแคลน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ช่วงซ้ือท่ีดิน และสร้างอาคารทั้งสองหลงั
ซ่ึงตอ้งใชเ้งินมาก เราไม่ตอ้งพยายามด้ินรนหาเงินเป็นพิเศษ พระเจา้ทรงน าคนของพระองคถ์วายให้
อยา่งเพียงพอและยงัมีเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นพนัธกิจแห่งความรัก-ผมไดเ้ห็นความรักมากของพระเจา้ผา่นพี่นอ้งคริสเตียนหลายคน ใน

การรับใชท่ี้ บี บี เอส คริสเตียนครอบครัวหน่ึง ผมขอเอ่ยถึงพิเศษคือครอบครัวหิตศกัด์ิ พระเจา้ทรงใช้
ญาติพี่นอ้งของครอบครัวน้ี ใหเ้ราเช่าบา้นของพวกเขาทั้งหมด 6 หลงั เพื่อใชเ้ป็นห้องเรียนและหอพกั พี่
นอ้งคนหน่ึง คือคุณสมถวลิ ไดข้ายท่ีดินท่ีสาทรซอย 12 (ตึกปริญญาตรีปัจจุบนั) ในราคาแบบถวาย 
หลงัจากนั้น ยงัไดโ้อนท่ีดิน 2 แปลงของท่านเขา้มูลนิธิฯ เพื่อใชใ้นพนัธกิจการสร้างผูรั้บใชข้อง บี บี 
เอส 

ไม่เพียงแต่ บี บี เอสเท่านั้น ท่ีไดส้ัมผสัความรักของพระเจา้ผา่นครอบครัวหิตศกัด์ิ ครอบครัว
ผมเองดว้ย ไดส้ัมผสัความรักของพระเจา้มากผา่นครอบครัวน้ี 

ในการรับใชท่ี้ผา่นมา พระเจา้ทรงใชค้นของพระองค ์3 ท่าน สร้างบา้นใหม่ใหเ้ราอยู ่ท่านแรก
คือ มิสซิสยงั สร้างบา้นท่ีซอยโปร่งใจ ทุ่งมหาเมฆ ในปี 1970 ท่านท่ี 2 คือครูอนงค ์หิตศกัด์ิ ในปี 1974 
ท่านไดส้ร้างบา้นไม ้2 ชั้น ขา้งๆ ตึกปริญญาโทปัจจุบนัจงใจจะใหค้รอบครัวผมเช่าในราคาท่ีถูกมาก 
เพียง 2,000 บาทต่อเดือน เพื่อรับใชท่ี้บี บี เอส หลงัจากนั้น ในปี 1984 ครูอนงคต์อ้งการใหบ้ริษทัแปลน
เช่าท่ี เพื่อสร้างอาคารใหญ่ บา้นท่ีผมอยู ่อยูใ่นท่ีดินนั้นดว้ย ครูพฒันา หิตศกัด์ิ พี่นอ้งอีกคนหน่ึงใน
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ครอบครัว ก็สร้างบา้นใหม่อีกหลงั ซ่ึงอยูท่ี่หลงั บี บี เอส ปัจจุบนัใหเ้ราอยู ่ขณะสร้าง ท่านพาพวกเราไป
ดูถามตลอดเวลาวา่ อยากไดอ้ะไรเพิ่มเติม เหมือนจะสร้างบา้นหลงัน้ีใหแ้ก่เรา ท่านคิดค่าเช่าถูกมาก 
เพียง 4,000 บาทต่อเดือน และท่านบอกผมและภรรยา วา่ใหอ้ยูบ่า้นหลงัน้ีตลอดไป 

เป็นความสุขใจอยา่งยิง่ ท่ีไดรั้บใช ้และอยูท่่ามกลางคนท่ีรักเรา 
ผูรั้บช่วงต่อ-ตลอดเวลาท่ีรับใชท่ี้ บี บี เอส ผมคิดอยูเ่สมอ วา่วนัหน่ึงจะตอ้งมีผูรั้บใชพ้ระเจา้อีก

ท่านหน่ึง มารับช่วงต่อจากผม และผมควรหาใหไ้ด ้ในเวลาเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ้เพราะผูรั้บใชร้ะดบัน้ี 
และลกัษณะอยา่งน้ี หาไดไ้ม่ง่ายนกั ผมจึงไดอ้ธิษฐานและเฝ้าดูการทรงน าของพระเจา้ในเร่ืองน้ีมา
ตลอด 

จนกระทัง่ปี 1997 พระเจา้ก็ทรงน าใหผ้มเห็นท่านหน่ึง ท่ีน่าจะเป็นผูรั้บช่วงต่อจากผม ท่านคือ
อาจารย ์มาโนช แจง้มุข ตอนนั้น ท่านเป็นอาจารยเ์ตม็เวลาท่ี บี บี เอสแลว้ ผมเห็นของประทาน และ
คุณสมบติัหลายอยา่งของท่าน ท่ีเหมาะจะเป็นผูอ้  านวยการไดเ้ช่นของประทานในการเทศนา สั่งสอน 
ความร้อนรนในการประกาศ มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีบุคลิกของการเป็นผูน้ า การเป็นท่ียอมรับของคริสตจกัร
และผูน้ าคริสเตียนทัว่ไป เป็นตน้ จึงไดท้าบทามท่าน หนุนใจใหท้่านรับ ขอบพระคุณพระเจา้ ในเวลาท่ี
เหมาะสม คือปี 1999 อาจารยม์าโนช ก็ไดรั้บต าแหน่งผูอ้  านวยการสืบต่อจากผม 

ผมรู้สึกช่ืนชมมาก ท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมคนท่ีเหมาะสมมารับช่วงแทนผมก่อนท่ีผมจะ
ออกไป และเม่ือผมออกไปแลว้ พระเจา้ก็ทรงอวยพรพระคริสตธรรมกรุงเทพต่อไป และมากยิง่ข้ึน ผา่น
การน าของ ศจ.ดร.มาโนช แจง้มุข พระคริสตธรรมกรุงเทพไดเ้ติบโตกา้วหนา้และขยายกิจการออกไป
อยา่งกวา้งขวาง เป็นท่ีถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ 
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ส่ิงน่าช่ืนชมในการรับใช้ที่คริสตจักร 

เม่ือผมและครอบครัวกลบัจากการศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกาในปี 1983 ผมไดรั้บใชเ้ตม็เวลาเป็น
ผูอ้  านวยการท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพต่อไป ในวนัอาทิตย ์ผมกลบัไปนมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรมหา
พรท่ีประดิพทัธ์ิ คริสตจกัรท่ีผมเคยเป็นศิษยาภิบาล 

ในเวลานั้น ซี เอม็ เอ มิชชัน่ มีโครงการตั้งคริสตจกัรใหม่เพิ่มข้ึนในเมืองใหญ่ โดยมีมิชชนัรี
ของ ซี เอม็ เอ คู่หน่ึง คืออาจารยน์อร์แมน ฟอร์ด และภรรยาช่ือลอร่ี เป็นผูริ้เร่ิมและประสานงาน ผม
และครอบครัวจึงตดัสินใจร่วมกบัท่าน ในปลายสัปดาห์ บุกเบิกคริสตจกัรใหม่ท่ีสุขมุวิท ซอย 10 โดยใช้
สถานท่ีของคริสตจกัร อี ซี บี (Evangelical Church of Bangkok) ซ่ึงเป็นคริสตจกัรนานาชาติ สังกดัอยู่
ใน ซี เอม็ เอ โดยเราขอใชห้้องนมสัการของโบสถน์ั้นในช่วงบ่าย 

การเร่ิมตน้ท่ีน่าช่ืนชมยนิดี เน่ืองจากคริสตจกัรน้ีตั้งอยูท่ี่สุขมุวทิ เราจึงตั้งช่ือวา่คริสตจกัรมหา
พรสุขมุวทิ เราเร่ิมจากพี่นอ้งคริสเตียนไทย ประมาณ 10 คน ท่ีมานมสัการท่ีคริสตจกัรน้ี และเรียนพระ
คมัภีร์กบัอาจารยฟ์อร์ด ก่อนเปิดโบสถเ์ป็นทางการ เราก็เชิญอาจารยย์ทุธศกัด์ิ ซ่ึงตอนนั้น เป็นผูน้ าคน
หน่ึงของ แคมพสัครูเสดมาร่วมรับใชด้ว้ย เราไดเ้ปิดโบสถ ์ในอาทิตยท่ี์สองของเดือนมกราคม 1984  วนั
นั้นมีคนมาร่วม 30 กวา่คน อาจารยย์ทุธศกัด์ิ เป็นผูน้ านมสัการ และท่านก็ไดก้ลายเป็นผูน้ านมสัการ
หลกัติดต่อกนัหลายปี ภรรยาผมเป็นผูเ้ล่นเปียโน ผมเป็นผูเ้ทศนา และกลายเป็นศิษยาภิบาลโดยปริยาย 
โดยไม่ตอ้งมีการแต่งตั้ง เป็นบรรยากาศเร่ิมตน้ท่ีน่าช่ืนชมยนิดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเติบโตท่ีต่อเน่ือง-หลงัจากไดเ้ปิดเป็นคริสตจกัร เราก็เห็นพระเจา้ทรงอวยพรใหมี้การ

เจริญเติบโตท่ีรวดเร็วพอควร ทั้งในดา้นปริมาณและคุณมาก ในช่วงแรกสมาชิกส่วนใหญ่ ประมาณ 
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70% เป็นนกัศึกษาของแคมพสัครูเสด จากมหาวทิยาลยัรามค าแหงบรรยากาศในโบสถ์จึงมีชีวติชีวามาก 
ในเยน็วนัพุธจะมีคนมาประชุมอธิษฐาน 20-30 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเช่นกนั บรรยากาศการ
ประชุมเตม็ไปดว้ยความต่ืนเตน้ เพราะนกัศึกษาเหล่าน้ีร้อนรนในการเป็นพยาน น าคนมาเช่ือพระเจา้
บ่อยและกล่าวขอบคุณพระเจา้ในการเป็นพยานของพวกเขา หลงัจาก 4-5 ปี ผา่นไป ก็มีผูใ้หญ่เขา้มา
เพิ่มข้ึนตามล าดบัส่ิงท่ีน่าช่ืนชมยนิดีท่ีสุดในการรับใชท่ี้คริสตจกัร คือการไดเ้ห็นคนมารับเช่ือ รับการ
เล้ียงดูและเสริมสร้าง จนมีชีวิตท่ีเขม้แขง็ เติบโตเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสต ์เป็นผูรั้บใชท่ี้ร้อนรนและสัตย์
ซ่ือในคริสตจกัรตามของประทานของเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของผูรั้บใช-้เน่ืองจากผมรับใชเ้ตม็เวลาท่ีพระคริสตธรรมกรุงเทพ 

มีเวลารับใชค้ริสตจกัรช่วงปลายสัปดาห์เท่านั้น จึงมีเวลารับใชท่ี้คริสตจกัรจ ากดัมาก ตอนแรกผูรั้บใช้
เตม็เวลาในคริสตจกัรมีเพียงสองท่าน คืออาจารยฟ์อร์ด และภรรยา ต่อมาเราไดพ้ี่นอ้งคริสเตียนไทยคน
หน่ึง ช่ืออมัพร มาช่วยเป็นเลขาฯ คริสตจกัรหลงัจากนั้น พระเจา้ก็ทรงส่งมิชชนันารีซี เอม็ เอ หลายท่าน 
ผลดัเปล่ียนกนัมารับใชท่ี้คริสตจกัร เช่น อาจารยเ์ดวดิ  คิง และภรรยา อาจารย ์เจพี และภรรยา อาจารย์
โจ อากิล่าและภรรยา อาจารยแ์ลร่ี เพอร์สันและภรรยา อาจารยจ์อย เบส อาจารยเ์อ็ดเวิร์ด อึงและภรรยา 
ดร.ล๊อกคา จนั เป็นตน้ 

ปี 1991 เราจึงไดผู้รั้บใชพ้ระเจา้คนไทยคนแรก เขา้มารับใชเ้ตม็เวลาร่วมกบัทีม คือ อาจารยจ์กัร
พนัธ์ ชูเกียรติวงศก์ุล หลงัจากนั้นประมาณ 4-5 ปี อาจารยภ์าวณี เชษฐศุ์ทธยางกรู ก็ไดเ้ขา้มาร่วม อีก
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หลายปีต่อมา พระเจา้ก็ทรงน าอีกสองท่านเขา้มาร่วมในทีมตามล าดบั คืออาจารยว์รรณี เชษฐศุ์ทธยางกรู 
และอาจารยเ์ดชา เจนพิริยประยรู ลูกชายของผมเอง 

ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการอุทิศตวัของผูรั้บใชพ้ระเจา้คนไทยแต่ละคน ผมเองมีความ
จ ากดัหลายอยา่งในการรับใชท่ี้คริสตจกัร แต่พระเจา้ไดท้รงส่งผูรั้บใชท่ี้ดีของพระองคท่ี์รักพระองค ์
และมีของประทานท่ีต่างกนั มาเสริมกนัในการรับใช ้เราจึงกลายเป็นทีมใหญ่ในคริสตจกัร ส่ิงท่ีตอ้ง
ขอบพระคุณพระเจา้เป็นพิเศษ คือความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในการรับใช ้เช่ือวา่น่ีเป็นสาเหตุหน่ึง ท่ี
พระเจา้ทรงอวยพรคริสตจกัรของพระองค ์ยกเวน้ปีหน่ึง ท่ีมีความขดัแยง้กนับา้งเกิดข้ึนในทีมและเรา
เห็นผลเสียทนัที ในปีนั้นจ านวนผูม้านมสัการลดลงจากปีท่ีผา่นมา 

ผมตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ดว้ย ท่ีผูน้ าคริสตจกัรไดต้ดัสินใจเลือกระบบกลุ่มแคร์หรือกลุ่ม
เซลล ์เป็นพื้นฐานส าคญัท่ีสุดของคริสตจกัรในการเล้ียงดู และในการรับใชจึ้งท าใหส้มาชิกหลายคน
ไดรั้บการเสริมสร้างและพฒันาเป็นผูรั้บใช ้และมีส่วนในการรับใชอ้ยา่งใกลชิ้ด ร่วมกบัทีมศิษยาภิบาล 

พนัธกิจอีกอยา่งท่ีผมตอ้งขอบพระคุณพระเจา้มาก คือพนัธกิจ “เผชิญชีวิตคู่” คริสตจกัรเราเป็น
คริสตจกัรแรกในเอเชีย ท่ีมีพนัธกิจในลกัษณะอยา่งน้ี ทุกคร้ังท่ีจดั เราเห็นการอศัจรรยข์องพระเจา้ ท่ีท า
ใหคู้่สมรสหลายคู่ท่ีมีปัญหามาก จนคิดวา่ไปไม่ไหว ไดก้ลบัมามีความสัมพนัธ์ท่ีดีอีกคร้ังหน่ึง แมแ้ต่ใน
คริสตจกัรของเราเอง ผมเห็นชดั วา่คู่สมรสท่ีเขา้ร่วมงาน “เผชิญชีวิตคู่” น้ี ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์ดีข้ึน
กวา่เดิม และมีความกระตือรือร้นมากกวา่เดิมในการรับใชพ้ระเจา้ดว้ยกนั 

สู่การรับใช้เต็มเวลาในคริสตจักร 

ผมรู้สึกวา่การรับใชเ้ป็นศิษยาภิบาลบางเวลาในคริสตจกัรเป็นเร่ืองไม่ยากนกั แต่ยงัไม่พร้อมท่ี
จะเป็นเป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลา ภาระใจของผมยงัอยูท่ี่การพฒันาผูรั้บใชพ้ระเจา้ในสถาบนั แต่พระเจา้
ทรงมีวธีิค่อยๆ น าผมท่ีละกา้ว ใหเ้ขา้สู่การเป็นศิษยาภิบาลมากข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่มิชชนันารีบางคนท่ี
หนุนใจผม บางคร้ังถึงกบัขอร้องผมให้รับใชเ้ตม็เวลาในคริสตจกัร โดยให้เหตุผลวา่ คริสตจกัรตอ้งการ
ผมรับใชเ้ตม็เวลา 

ความสนใจของผมเร่ิมเพิ่มข้ึนบา้ง หลงัจากไดอ้ธิษฐานอยา่งจริงจงั ผมมีความรู้สึกท่ีแปลกอยา่ง
หน่ึงเกิดข้ึน คือรู้สึกวา่ ในชีวิตการรับใชข้องผมน้ี มีอีกอยา่งหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงอยากใหผ้มท า แต่ผมยงั
ไม่ไดท้  า ในหวัใจรู้สึกขาดอะไรบางอยา่ง ท าใหไ้ม่อ่ิมใจเท่าท่ีควร ผมพยายามอธิษฐานทูลถามพระเจา้ 
วา่อะไรท่ีผมขาดไปซ่ึงยงัไม่ไดท้  า แลว้ก็มีความรู้สึกมากข้ึน วา่อาจเป็นการรับใชเ้ป็นศิษยาภิบาลเตม็
เวลา 

ในช่วงเวลานั้น เกิดการทา้ทายในใจผมข้ึนมา ผมไดส้อนวิชาหลกัการเป็นศิษยาภิบาลท่ีสถาบนั
หลายปี เคยติเตียนศิษยเ์ก่า ท่ีมีปัญหาในการเป็นเป็นศิษยาภิบาล แต่ผมเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
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เป็นศิษยาภิบาลเลย ผมน่าจะหาโอกาสเป็นศิษยาภิบาลเต็มเวลาสักคร้ัง ความรู้สึกแบบน้ีมีมากข้ึนเร่ือยๆ 
จนท าใหข้าดสันติสุข ตอ้งตดัสินใจท าอะไรบางอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลานั้น ผมหาผูซ่ึ้งจะสืบทอดต าแหน่งผูอ้  านวยการท่ีพระคริสตธรรมไดแ้ลว้ ผมรู้สึกวา่ ถึง

เวลาท่ีผมจะตอ้งตดัสินใจเด็ดขาด วา่ควรท าอะไรต่อไป วนัหน่ึง ผมน าเร่ืองน้ีเล่าใหเ้พื่อนสนิท คือ
อาจารยว์ชิาญฟัง อาจารยว์ชิาญพดูทนัที วา่ “ถา้คุณรู้สึกวา่งานรับใชท่ี้ยงัขาด คือการเป็นศิษยาภิบาลเตม็
เวลา คุณก็ควรตดัสินใจท าเลย” เหมือนเป็นค ายนืยนัจากพระเจา้ หลงัจากวนันั้น ผมก็ตดัสินใจลาออก
จากพระคริสตธรรมกรุงเทพรับต าแหน่งศิษยาภิบาลเตม็เวลาของคริสตจกัร เม่ือไดต้ดัสินใจเช่นนั้นแลว้ 
สันติสุขท่ีเตม็เป่ียมก็เกิดข้ึน แมย้งักลวัอยู ่แต่ก็มีความช่ืนชมยนิดีมาก ท่ีไดท้  าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงอยากให้
ท า และคิดวา่ น่ีคงเป็นงานรับใชเ้ตม็เวลาอยา่งสุดทา้ยของผม 
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การรับใชใ้นคริสตจกัรจะเก่ียวขอ้งกบัการเทศนามาก เป็นพระคุณของพระเจา้ท่ีใหผ้มมีโอกาส
รับใชท้างดา้นน้ีมากในคริสตจกัร การเทศนาเป็นเร่ืองท่ีน่าหนกัใจ ซ่ึงผมตอ้งท าดว้ยความย  าเกรง แต่
เวลาเดียวกนัก็เป็นเร่ืองน่าช่ืนใจสุด ท่ีเห็นพระวจนะของพระเจา้ น าการเสริมสร้างและเปล่ียนแปลง
ไปสู่ชีวติของผูฟั้ง ทั้งท่ีไดรู้้จกัพระเจา้แลว้และยงัไม่รู้จกัพระเจา้ 

การเทศนาคร้ังหน่ึง ท่ีท าให้ผมรู้สึกต่ืนเตน้และช่ืนชมเป็นพิเศษ คือการเทศนาลกัษณะใหโ้อ
วาสแก่คู่บ่าวสาวคู่หน่ึง ท่ีคริสตจกัรวฒันา งานแต่งงานคร้ังน้ี เจา้บ่าวไดเ้ชิญพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจา้โสมสวลีเสด็จดว้ย เพราะท่านเป็นหมอผวิหนงัส่วนพระองคข์องท่านองคโ์สมฯ เจา้บ่าวเชิญผมกล่าว
ค าโอวาท 10 นาที วนันั้น ผมขอบพระคุณพระเจา้มาก ท่ีชีวติการเทศนาของผม มีอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึง ท่ี
องคเ์จา้นายชั้นสูงจากราชวงัรวมทั้งผูติ้ดตามดว้ยประมาณ 30 คน ไดมี้โอกาสฟังพระวจนะของพระเจา้ 
ส่ิงท่ีผมช่ืนชมยนิดีมาก คือท่านองคโ์สมทรงใหเ้กียรติแก่พระวจนะ ทรงฟังดว้ยความตั้งใจตลอดเวลา 

ทุกข์ทีสุ่ดในการรับใช้ 

การรับใชเ้ป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลาผา่นมาดว้ยดี ทุกอยา่งเป็นไปดว้ยความราบร่ืน แมย้งัไม่มี
ความรู้สึก วา่ตวัเองมีของประทานในการเป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลาจริงๆ มีคนเคยถามผมวา่ “การรับใช้
แบบเป็นผูอ้  านวยการท่ีสถาบนั กบัการเป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลา อยา่งไหนจะยากกวา่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แทจ้ริงเป็นค าถามท่ีตอบยาก เพราะการรับใชท้ั้งสองอยา่งมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความ

ยากง่าย แต่ตอ้งยอมรับวา่ งานศิษยาภิบาลมีความละเอียดอ่อนกวา่งานผูอ้  านวยการมาก ในสถาบนั เรา
เก่ียวขอ้งกบัคนวยัหน่ึงเป็นส่วนใหญ่ คือวยัรุ่นหนุ่มสาวแต่ในคริสตจกัร เราตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนทุกวยั 
ตั้งแต่ยงัอยูใ่นทอ้งจนถึงอยูใ่นหลุม ในสถาบนั เราใชสิ้ทธิอ านาจเตม็ท่ี วา่กล่าวตกัเตือนนกัศึกษาท่ี
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ประพฤติตวัไม่ดี เตือนแลว้ไม่ฟังสามารถใหเ้ขาพกัการเรียนไดท้นัที อยา่งไม่ล าบาก ในคริสตจกัร เรา
ตอ้งอาศยัความรักและความอดทนมากกวา่หลายเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเขา้มารับใชเ้ตม็เวลาไม่ก่ีปี ก็เกิดปัญหาใหญ่ในคริสตจกัร ท่ีท าใหผ้ม และทั้งครอบครัวมี

ความทุกขใ์จมากปัญหาท่ีผมไม่คาดคิดวา่จะเกิดข้ึนในคริสตจกัรท่ีผมดูแลก็เกิดข้ึนจนได ้คือปัญหาการ
ขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง ระหวา่งทีมผูรั้บใชพ้ระเจา้กบัผูน้ าฆราวาสบางคน จนคริสตจกัรเกิดการแตกแยก
มีหลายคนออกจากคริสตจกัรไป และคนท่ีออกไป หลายคนเป็นคนท่ีรักพระเจา้ รักผมมาก และผมก็รัก
พวกเขามากดว้ย 
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ผมไม่อยากเล่ารายละเอียดของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะจะกลายเป็นการติฉินนินทาคนอ่ืนอยา่งไม่
เป็นธรรม แต่อยากกล่าวถึงบทเรียนบางอยา่งท่ีไดรั้บ เพื่อเป็นขอ้คิดแก่คนรุ่นต่อไป บทเรียนบาง
ประการท่ีไดรั้บมีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.อยา่ประมาท คิดวา่การแตกแยกจะไม่เกิดข้ึนแก่คริสตจกัรของเราแต่ใหเ้พียรพยายามมาก

ท่ีสุดท่ีจะรักษาความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัเสมอ ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 4:3 ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนยาก แต่ท าลายไดง่้ายมาก 

2.สาเหตุใหญ่สองอยา่ง ท่ีท าลายความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั คือมารซาตานและเน้ือหนงั อยา่
ใหโ้อกาสแก่มารและเน้ือหนงัเด็ดขาด 
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3.อยา่ตอบโต ้ในช่วงท่ีมีการขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรง พระเจา้ทรงน าใหที้มผูรั้บใชพ้ระเจา้อยูใ่น
ความสงบ ไม่ตอบโต ้เพราะเป็นภาพท่ีไม่สวย ท่ีผูน้  าฝ่ายวญิญาณจะโตแ้ยง้กบัสมาชิกท่ีเขาดูแล เราได้
พยายามช้ีแจงกบัผูมี้เร่ืองขดัแยง้ หาทางไกล่เกล่ียใหคื้นดีกนั อยา่งสุดความสามารถและช้ีแจงใหผู้น้  า
อ่ืนๆ เขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน เท่าท่ีจ  าเป็นแลว้มอบเร่ืองทั้งหมดไวก้บัพระเจา้ ในท่ีสุดผูท่ี้มีเร่ืองขดัแยง้มาก 
ก็ลาออกจากคริสตจกัรไป 

4.เม่ือมีการแตกแยกกนัเกิดข้ึนจะเจบ็ปวดดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย หนทางสู่การเยยีวยารักษา คือการ
ใหอ้ภยัแก่กนั ผูท่ี้เจบ็ปวดท่ีสุด คือผูท่ี้เก็บความขมข่ืนไวแ้ละไม่ยอมใหอ้ภยั 

5.บางคร้ังพระเจา้ทรงอนุญาตใหส่ิ้งเลวร้ายแบบน้ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย หากเรา
ไม่คิดท าร้ายกนัต่อ ๆ ไป เม่ือเวลาผา่นไป กลุ่มท่ีแยกออกไป ก็ไปตั้งคริสตจกัรใหม่ มีความมุมานะใน
การเป็นพยานและประกาศอยา่งเตม็ท่ี มีหลายคนรับเช่ือและคริสตจกัรใหม่น้ีก็เติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
นอกจากนั้นพระเจา้ยงัไดท้รงประทานศิษยาภิบาลท่ีเหมาะสมกวา่ใหพ้วกเขา ซ่ึงสามารถดูแลพวกเขาได้
ดีกวา่ผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนผูซ่ึ้งยงัอยูใ่นคริสตจกัร ก็เกิดความกระตือรือร้นมากข้ึนเช่นกนัในการรับใชแ้ละมีหลาย

อยา่งเกิดข้ึน ท าใหท้ั้งคริสตจกัรไดเ้ห็นความรักของพี่นอ้งในพระคริสต ์และความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ 
ฉะนั้น ใหข้อบคุณพระเจา้ในทุกกรณี 

ทรงเปลีย่นความโศกเศร้าให้เป็นความช่ืนชมยนิดี 

ก่อนเกิดปัญหาแตกแยกร้ายแรงในคริสตจกัร คริสตจกัรก าลงัพิจารณาหาสถานท่ีใหม่ของเรา
เอง โดยซ้ือท่ีดิน และก่อสร้างอาคารคริสตจกัรของเราเองข้ึน เวลานั้น มีมูลนิธิแห่งหน่ึงใน
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สหรัฐอเมริกาถวายเงินประมาณ 17 ลา้นบาท เพื่อช่วยในการซ้ือท่ีดินและยงัสัญญาวา่ เม่ือจะสร้าง
อาคาร เขาจะถวายเพิ่มอีก เราทุกคนต่ืนเตน้กนัมาก เพราะรวมกบัเงินท่ีเราหาไดแ้ลว้ ก็มีประมาณ 34 
ลา้น น่าจะหาซ้ือท่ีดินในท าเลท่ีดีไดไ้ม่ยาก 

แต่เป็นส่ิงน่าผดิหวงัมาก เราหามาประมาณ 2 ปี ไม่สามารถหาสถานท่ีท่ีเราพอใจมากท่ีสุดได ้
จนกระทัง่ปัญหาขดัแยง้รุนแรงเกิดข้ึน ซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกเสียใจและผดิหวงัมากท่ีสุด เพราะบางคนท่ีออก
จากคริสตจกัรไป เป็นผูท่ี้มีก าลงัทางดา้นการถวายค่อนขา้งมาก และส่ิงท่ีเลวร้ายอีกอยา่งตามมา คือ
มูลนิธิท่ีสหรัฐอเมริกาขอเงินคืน เน่ืองจากเราเอาเงินจ านวนมากจากเขา เก็บไวน้านเกินไป และไม่
สามารถรับรองไดว้า่ เม่ือไรเราจะสามารถซ้ือได ้

เวลานั้น เป็นการสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุดของคริสตจกัร เราไดสู้ญเสียหลายคนท่ีเรารัก ซ่ึงนบั
ค่าไม่ได ้และเราไดสู้ญเสียเงินกอ้นใหญ่ ถึง 17 ลา้น อยา่งน่าเสียดายท่ีสุด เร่ืองน้ี เกิดข้ึนในปี 2003  

ผมเองยอมรับวา่ผิดหวงั และรู้สึกทอ้ใจพอควร คิดวา่คงเป็นการยากท่ีเราจะสามารถซ้ือท่ีดิน  มี
อาคารคริสตจกัรของเราเองต่อไป และก าลงัคิดวา่ จะเลิกคิดถึงเร่ืองสถานท่ีของคริสตจกัรสักพกั 

แต่ขณะท่ีผมและหลายคนรู้สึกเศร้าใจ ผดิหวงั พระเจา้ก็ทรงท าการพิเศษท่ามกลางเรา ในตน้ปี 
2004 เราก็พบสถานท่ี และอาคารท่ีสวยมาก คือท่ีท่ีเราอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ทุกคนในคริสตจกัรชอบมาก แต่
ปัญหาของเรา คือจะหาเงินท่ีไหนมาซ้ือ เวลานั้นเรามีเงินเหลือประมาณ 17 ลา้น เจา้ของท่ีประกาศขาย
สถานท่ีน้ี 45 ลา้น 

แต่เม่ือคริสตจกัรมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีความตั้งใจจะซ้ือท่ีน้ีใหไ้ด ้ลงมืออธิษฐาน
หนกั ถวายดว้ยความเสียสละ บางคนถวายแบบเสียสละมากจริงๆ อยา่งคิดไม่ถึง เราขอการทรงน าจาก
พระเจา้ในเงินส่วนท่ียงัขาด ภายในเวลาเพียงหกเดือนเท่านั้น คือประมาณเดือน ตุลาคม ปี 2004 เราก็
สามารถซ้ือสถานท่ีน้ี และโอนเขา้มูลนิธิมหาพรพฒันาอยา่งเรียบร้อย เราใชเ้วลาอีก ประมาณ 1 ปี ใน
การปรับปรุงตกแต่ง แมแ้ต่เงินท่ีใชใ้นการปรับปรุงตกแต่งอาคาร ประมาณ 10 ลา้นบาท พระเจา้ก็ทรง
ประทานใหอ้ยา่งอศัจรรย ์ซ่ึงส่วนใหญ่ผา่นสมาชิกของคริสตจกัร 
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กลางปี 2005 เราก็ไดย้า้ยเขา้มานมสัการในท่ีใหม่ของเรา ท่ามกลางการเฉลิมฉลองดว้ยความ

ยนิดี วนัเปิดโบสถใ์หม่ คนมาร่วมนมสัการประมาณ 700 คน เบียดเสียดยดัเยยีดกนัจนแน่นห้องประชุม 
รายละเอียดในการซ้ือท่ี และการปรับปรุงตกแต่งอาคาร รวมทั้งบุคคลท่ีพระเจา้ทรงใชเ้ป็น

พิเศษในการไดม้าซ่ึงสถานท่ีน้ี ยงัมีอีกมาก คงจะตอ้งหาทางบนัทึกไวใ้นอีกท่ีหน่ึง เพื่อคนรุ่นต่อไปจะ
ไดเ้ขา้ใจ เท่าท่ีเล่ามาอยา่งยอ่ๆ น้ีก็เพื่อเราจะขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยกนั ท่ีพระเจา้ไดท้รงส าแดงความ
รักและความยิง่ใหญ่ของพระองคใ์หเ้ราเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากมรสุมใหญ่ท่ีไดพ้ดัผา่นไป พระเจา้ไดท้รงเปล่ียนความโศกเศร้าใหเ้ป็นความช่ืนชม

ยนิดี พระองคท์รงใหทุ้กอยา่งท่ีเกิดข้ึน เป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อผูท่ี้รักพระองค ์เราไดเ้ห็นความ
ยิง่ใหญ่ และความรักของพระเจา้อยา่งชดัเจนผา่นปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี และส่ิงท่ีเกิดข้ึน ท าใหส้มาชิกส่วน
ใหญ่รักพระเจา้มากข้ึน และรักคริสตจกัรของพระองคม์ากข้ึนดว้ย ขอถวายพระเกียรติทั้งส้ินแด่พระองค ์



 95 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่ิงน่าช่ืนชมยนิดีอยา่งมากอีกอยา่งในการรับใชท่ี้คริสตจกัร คือเม่ือผมถึงเวลาเกษียณอาย ุพระ
เจา้ไดท้รงเตรียมผูเ้หมาะสมท่ีสุดมารับหนา้ท่ีแทนผม คือ ศจ.จกัรพนัธ์ ชูเกียรติวงศก์ุล เช่ือวา่พระเจา้จะ
ทรงอวยพระพรคริสตจกัรมากข้ึน ผา่นศิษยาภิบาลอาวโุสคนใหม่และทีมผูรั้บใชทุ้กคน เหมือนท่ีไดท้รง
อวยพระพร บี บี เอส มากข้ึนหลายเท่า หลงัจากผมออกจากท่ีนัน่ไป 
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พระพรท่วมล้น 

“แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะ
ประทานส่ิงทั้งปวงเหล่านีใ้ห้แก่ท่านด้วย” (มทัธิว 6:33) 

ขอขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีท าใหก้ารรับใช ้40 กวา่ปีท่ีผา่นมา เตม็ไปดว้ยพระพรและความช่ืน
ชมยนิดีอยา่งมากมาย แต่ยงัมีพระพรอ่ืนๆ อีกมากท่ีพระเจา้ทรงเพิ่มเติมจนเตม็และลน้ ในช่วงสุดทา้ยน้ี 
จึงขอกล่าวถึงพระพรอีกบางเร่ือง ท่ีเกิดจากพระคุณและการรับใชพ้ระเจา้ 

พระพรจากการเดินทาง 

พระพรอยา่งแรกท่ีพระเจา้ทรงเพิ่มเติมให ้ท าใหมี้ความช่ืนชมมาก คือโอกาสในการเดินทางไป
ยงัประเทศต่างๆ ท่ีปกติผมคงไม่สามารถไปได ้ส่วนใหญ่เป็นการไปท าธุระบางอยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ของพระเจา้ แต่ก็ท  าใหมี้โอกาสเท่ียวไปในตวั เท่ากบัเป็นการไปเท่ียวฟรี น่ีเป็นพระพรยิง่ใหญ่อยา่งหน่ึง 
ท่ีพระเจา้ทรงประทานใหใ้นทางออ้ม 

ผมมีโอกาสไดเ้ดินทางไปหลายประเทศ จนจ าไม่ไดห้มดวา่ ประเทศอะไรบา้งส่วนใหญ่ท่ีไป 
เป็นการไปร่วมประชุมผูน้ าในพนัธกิจต่างๆ และโอกาสไปดูงานบา้ง แต่ละประเทศท่ีไดไ้ป ไดพ้บเห็น
ส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าต่ืนเตน้มากมาย ไม่มีทางท่ีจะเล่าใหห้มดไดแ้ต่ก็ขอเล่าเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจใหฟั้งบา้ง
ในบางประเทศ เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจา้ 

ทวปีเอเชีย 

ประเทศไทยในเอเซียท่ีผมมีโอกาสไดไ้ป เท่าท่ีจ  าได ้ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ใต้
หวนั สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว เขมร อินเดีย อิสราเอล เกาหลี จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย และเวยีดนาม 
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สองประเทศล่าสุดในเอเชียท่ีไดไ้ปคือประเทศมองโกเลีย และเวยีดนาม ในเดือนเดียวกนั คือ

เดือนมิถุนายน 2011 ท่ีเพิ่งผา่นมาน้ี 
ท่ีประเทศมองโกเลีย เป็นการประชุมผูน้ าระดบัเอเชีย เพื่อการประกาศ เราประชุมกนัท่ีเมือง

หลวงของมองโกเลีย ช่ืออูลานบาตอร์ มีผูน้  าชาวมองโกเลียเขา้ร่วมดว้ยประมาณ 250 คน ขอบพระคุณ
พระเจา้ ท่ีทรงอวยพรคริสตจกัรชาวมองโกเลีย พวกเขาเร่ิมประกาศอยา่งเสรีไดเ้ม่ือประมาณ 20 ปี ท่ี
แลว้ เม่ือประเทศเปล่ียนการปกครองจากระบบคอมมิวนิสต ์เป็นแบบประชาธิปไตย ใน 20 ปี ท่ีผา่นมา
น้ี มีผูเ้ช่ือเกิดข้ึนประมาณ 5% ของประชากรทั้งหมด ซ่ึงดีกวา่ประเทศไทยมาก ประเทศของเราได้
ประกาศมาแลว้ ประมาณ 180 ปี มีผูเ้ช่ือเพียง 0.5% ของประชากร 
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ส่ิงท่ีน่าสนใจมากเก่ียวกบัประเทศมองโกเลีย คือประเทศน้ีมีเน้ือท่ีเท่ากบั 3 เท่าของประเทศ

ไทย แต่มีประชากรทั้งประเทศเพียง 3 ลา้นเท่านั้น จึงเป็นประเทศท่ีเล็กท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก 
ประชากรประมาณ 40% อาศยัอยูใ่นเมืองหลวง เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย 

อีกอยา่งหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือระบบแทก็ซ่ีในเมือง พวกเขาไม่มีรถยนตท่ี์จดทะเบียนติดป้ายเป็น
แทก็ซ่ีเหมือนบา้นเรา รถยนตส่์วนตวัทุกคนั พร้อมจะเป็นแทก็ซ่ีได ้เม่ือตอ้งการแทก็ซ่ี เราเพียงแต่ยืน่มือ
ออกโบก รถคนัไหนหยดุขา้งหนา้เรา ก็เขา้ไปไดเ้ลย นัน่หมายความวา่ เขาพร้อมจะเป็นแทก็ซ่ีใหเ้รา 
และค่าโดยสารคงจะถูกท่ีสุดในโลก ในระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เขาคิดเพียง 12 บาท 

ส่วนการไปเวยีดนาม เราไปเพื่อแสดงความยนิดีกบัคริสตจกัรในเครือ ซี เอม็ เอ มิชชัน่ ท่ีนัน่ ท่ี
ฉลองการครบรอบ 100 ปี ในการประกาศ ในปี 1975 มิชชนันารีทุกคนถูกขบัไล่ออกจากประเทศ 
คริสตจกัรทุกแห่งถูกปิด ผูน้ าหลายคนถูกจบั และถูกฆ่า เวลานั้น มีคริสเตียนประมาณ 60,000 คน แต่
ท่ามกลางการกดข่ีข่มเหงและท าร้าย ผูเ้ช่ือไดเ้พิ่มข้ึนมาก เวลาน้ี มีผูเ้ช่ือเฉพาะของ ซี เอม็ เอ ทั้งประเทศ
ประมาณ 1 ลา้นคน 

ทวปีอเมริกาเหนือ 

ในทวปีอเมริกาเหนือ ผมไดไ้ปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา และอยูท่ี่นัน่ประมาณ 2 ปี เพื่อศึกษา
ต่อ ส่วนท่ีประเทศแคนาดา เคยไป 2-3 คร้ัง คร้ังหน่ึง เราไปร่วมสัมมนาพนัธกิจครอบครัวท่ีเรียกวา่ 
“เผชิญชีวิตคู่” ท่ีเมืองซาสกาตูน ซ่ึอยูต่อนกลางของแคนาดาเป็นแถบท่ีหนาวท่ีสุดแถบหน่ึงของประเทศ 
เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดท่ี้จะน าพนัธกิจน้ีมาใชใ้นประเทศไทย 

เราไปในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ เขาจดัให้เราพกักบัครอบครัวหน่ึง ซ่ึงเป็นสมาชิกของคริสตจกัร 
เขาบอกวา่ ปีน้ีอากาศดีมาก ก าลงัสบาย อุณหภูมิเพียงลบ 15 องศา (-15) ปกติในเดือนกุมภาพนัธ์ 
อุณหภูมิจะเป็น -30 ถึง -50 องศา 
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คืนหน่ึง พวกเขาอยากเอาใจคนท่ีมาจากประเทศอ่ืน จึงจดักิจกรรมพิเศษใหเ้ราคือใหน้ัง่รถเล่ือน

ลากโดยมา้ วนเวยีนไปกลางทุ่งหญา้ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยหิมะ ใตแ้สงจนัทร์พวกเขาบอกวา่ เป็นบรรยากาศท่ีดี
มาก ๆ พวกเราไปกบัเขาตามค าเชิญ พวกเขาให้เราสวมเส้ือหนาว 4-5 ชั้น เม่ือออกไปไดไ้ม่ถึง 5 นาที 
พวกแคนาดาบอกวา่ “วเิศษจริงๆ” แต่ผมกบัภรรยารู้สึกทรมานมาก เพราะอากาศหนาวสุดๆ นัง่ตวัสั่น
คุดคูใ้นรถมา้ ภาวนาใหเ้ขารีบกลบัไปท่ีพกั คืนนั้น แทนท่ีจะสนุก กลบักลายเป็นคืนท่ีเรารับความทุกข์
ทรมาณมากท่ีสุด 
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อเมริกาใต้ 

ในอเมริกาใต ้ผมไดไ้ปส่ีคร้ัง คร้ังแรกไปท่ีประเทศเปรู ไปดูการประกาศใหญ่ของคริสตจกัรใน 
ซี เอม็ เอ คร้ังท่ีสอง ไปท่ีประเทศบราซิล เพื่อร่วมประชุมกบัผูน้ าทัว่โลกทางดา้นศาสนศาสตร์ คร้ังนั้น 
ไดช้มน ้าตกอีกวาซู ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คร้ังท่ีสาม ไดไ้ปท่ีประเทศชิลี ไปร่วมการประชุม
ผูน้ าทัว่โลกของซี เอม็ เอ ซ่ึงจดั 4 ปี คร้ังและคร้ังท่ีส่ี ไดไ้ปท่ีบราซิลอีกคร้ัง ไปร่วมการอบรม และ
สังเกตการประกาศ “ยงัมีหวงั” ขององคก์ารประกาศบิลล่ีเกรแฮม เพื่อน ามาใชใ้นประเทศไทย ไปคร้ังน้ี 
ไดมี้โอกาสแวะไปดูรูปป้ันของพระเยซูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้างอยูบ่นภูเขาสูง จึงเป็นส่ิงอศัจรรยม์าก
อยา่งหน่ึงท่ีเขาสามารถสร้างรูปป้ันใหญ่ขนาดนั้นบนภูเขาสูงได ้

การเดินทางไปอเมริกาใตแ้ต่ละคร้ัง ตอ้งใชเ้วลาเดินทางนานมาก รวมทั้งหมดแลว้แต่ละคร้ังไม่
นอ้ยกวา่ 35 ชัว่โมง โดยเหตุน้ี จึงมีคนในประเทศเรานอ้ยมากท่ีจะไปท่ีนัน่ 
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ทวปีอาฟริกา 

ผมไดไ้ปสองคร้ัง คร้ังแรกนานมากแลว้ ไปประชุมร่วมกบัองคก์ารอมตธรรม ท่ีเมืองไนโรบี 
ประเทศเคนยา่ คร้ังนั้น ไดไ้ปดูซสัฟารีเวร์ิดของแท ้ในถ่ินกนัดารและไดรั้บประทานอาหารท่ีภตัตาคาร
อาหารสัตวป่์าขนานแทด้ว้ย จ าไดว้า่ ไดกิ้นเน้ือจระเข ้เน้ือมา้ลาย และเน้ือสัตวป่์าอ่ืนๆ ซ่ึงจ าไม่ไดแ้ลว้ 

แต่ท่ีประทบัใจมาก คือ เห็นมีคริสเตียนมากในเมืองไนโรบี เม่ือเดินไปตามถนนก็เห็นพอ่คา้ 
แม่คา้ นัง่อ่านพระคมัภีร์ ขณะรอลูกคา้อยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แห่งท่ีสองท่ีไดไ้ป เม่ือตน้ปี 2011 ท่ีผา่นมาน้ี ท่ีเมืองเคพทาวน์ (Cape Town) ประเทศอาฟริกา

ใต ้เป็นการประชุมของผูน้ าคริสเตียนทัว่โลก เพื่อการประกาศ ท่ีเรียกวา่การประชุมโลซาน มีผูแ้ทนจาก
ทัว่โลกมาร่วมประมาณ 5,000 เคพทาวน์เป็นเมืองท่ีสวยมาก เป็นท่ีจดัแข่งขนัฟุตบอลโลกคร้ังท่ีผา่นมา 
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ทวปียุโรป 

คร้ังแรกไดไ้ปเม่ือปี  1974 ท่ีเมืองโลซาน ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์โดยเป็นตวัแทนของผูน้ าค
ริสเตียนไทย ไปร่วมประชุม ปรึกษาหารือเก่ียวกบัการประกาศทัว่โลก ท่ีเมืองโลซาน หลงัจากนั้น การ
ประชุมระดบัโลกลกัษณะน้ี จึงเรียกวา่ การประชุมโลซาน 

ต่อมาก็มีมิชชนันารีคณะเวค็ท่านหน่ึง เชิญผมไปดูงานของคริสตจกัรกลุ่มหน่ึงคือ กลุ่มคิงส์เชิช 
ท่ีประเทศองักฤษ คริสตจกัรกลุ่มน้ีเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในการไปดูงานคร้ังหน่ึง ผมมีโอกาสไดไ้ป
ชมวงัของราชวงคอ์งักฤษดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลายปีต่อมา ผมและภรรยาไดก้ลบัมาท่ีประเทศสวสิเซอร์แลนดอี์กคร้ัง เพราะไดรั้บเชิญใหไ้ป

เทศนาท่ีค่ายสามคัคีของคนไทยท่ีประเทศเยอรมนัและประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เพราะมีสตรีไทยจ านวน
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มากไดแ้ต่งงานกบัชาวเยอรมนั และชาวสวสิ และไดรั้บเช่ือพระเจา้ท่ีนัน่ ผมจึงไดไ้ปเทศนาท่ีค่าย
ส าหรับคนไทยทั้งสองประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนไปประเทศสวสิเซอร์แลนด ์เราถือโอกาสแวะไปเท่ียวกรุงโรมประเทศอิตาลีเพราะมี

สมาชิกของเราหน่ึง เป็นภรรยาของทูตนิวซีแลนด ์ประจ าอยูท่ี่ประเทศอิตาลี เขาเคยเอ่ยปากชวนใหไ้ป
เท่ียวท่ีนัน่โดยเขาอาสาจะเป็นเจา้ภาพในการดูแลเรา และพาเราไปเท่ียว เราไดช้มสถานท่ีหลายแห่งท่ี
สวยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อาคารโบสถห์ลายแห่งมีภาพวาด และการแกะสลกัของจิตรกรมีช่ือเสียง ท่ี
งดงามมาก 

กลบัมาท่ีประเทศสวสิเซอร์แลนดค์ราวน้ี พวกเราไดแ้วะไปเยีย่มท่านทูตวรีศกัด์ิ ฟูตระกลู ซ่ึง
ตอนนั้น ท่านเป็นฑูตของประเทศไทย ประจ าสหประชาชาติ ท่านเคยเป็นสมาชิกท่ีคริสตจกัรมหาพร
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สุขมุวทิ รับบพัติศมาท่ีโบสถ์ของเรา ท่านเชิญผมและภรรยาไปพกัท่ีสถานทูต รู้สึกต่ืนเตน้มาก ไดพ้กัท่ี
หอ้งติดกบัหอ้งซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยพกั 

ขณะอยูท่ี่นัน่ คนขบัรถของท่านทูตก็พาเราไปเท่ียวหลายแห่ง รวมทั้งประเทศใกลเ้คียงท่ี
ติดต่อกนั และเราก็ไดน้ัง่รถไฟไปเท่ียวกรุงปารีส ท่ีประเทศฝร่ังเศส ไปเชา้ เยน็กลบัไดไ้ปชมหอไอเฟล
ท่ีกรุงปารีส และข้ึนไปรับประทานอาหารเท่ียงบนหอ ฉลองโอกาศครบรอบแต่งงานของเรา ลองคิดดู 
พระเจา้ทรงดีต่อผมและภรรยามากมายเพียงใด ท่ีใหมี้โอกาสพิเศษเช่นน้ี 

พระพรจากการได้รับเกยีรติ 

ตลอดชีวิตของผม ผมไม่เคยแสวงหาเกียรติและกลวัไดรั้บเกียรติเสียดว้ยซ ้ า แต่พระเจา้ก็ทรงให้
ผมอยา่งท่ีผมไม่เขา้ใจและคิดไม่ถึง ตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงเวลาน้ี คลา้ยกบัวา่พระเจา้ทรงล าเอียง เอาเกียรติ
ซ่ึงควรเป็นของผูอ่ื้นมาใหผ้ม ซ่ึงเกิดจากพระคุณและความรักของพระเจา้ลว้นๆ ผมขอเล่าบางอยา่งให้
ฟัง ไม่ใช่เพื่ออวดตวั หรือยกยอ่งตนเองแต่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ 

สมยัเด็ก คงเป็นตอนท่ีเรียนชั้น ป.1 หรือ ป.2 อยู ่วนัหน่ึงครูท่ีสอนใหผ้มยนืข้ึนบนเกา้อ้ี แลว้ให้
เด็กทั้งชั้นยนืข้ึนค านบัผม เพราะครูรู้สึกผดิหวงั ท่ีนกัเรียนทั้งชั้นจ าบทเรียนท่ีครูสอนคราวท่ีผา่นมา
ไมไ่ด ้(จ  าไม่ไดแ้ลว้วา่เป็นอะไร) ยกเวน้ผมคนเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวา่งการเรียนอุดมศึกษา ผมไดรั้บเกียรติจากการศึกษาหลายคร้ัง แบบท่ีผมเขา้ใจไม่ได ้ช่วง

เรียนปริญญาตรีคริสเตียนศึกษาท่ี Febias College of Bible ประเทศฟิลิปปินส์ ผมจบโดยไดรั้บเกียรติ
คุณเป็นนกัศึกษาดีเด่นท่ีสุด (The Most Outstanding Student) โดยพิจารณาจากผลจากเรียน ชีวติและการ
รับใช ้
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ช่วงเรียนปริญญาโทศาสนศาสตร์ท่ี Asian Thelogical Seminary ท่ีฟิลิปปินส์เช่นกนั สถาบนัน้ี 
ไม่มีระบบการใหเ้กียรติคุณ แต่ในชั้นเรียนวชิาเทศนา มีคร้ังหน่ึงผมไดรั้บเกียรติมาก เป็นชัว่โมงฝึกการ
เทศนา แลว้ใหท้ั้งชั้นประเมินผล วนันั้นเป็นคิวของผมท่ีจะเทศนา หลงัจากเทศนา อาจารยท่ี์สอนก็พดู
ข้ึนมาก่อนทนัที ดว้ยเสียงสั่นเครือ และมีน ้าตาคลอเบา้ วา่ “วนัน้ี ตอ้งยกเครดิตให้แก่ประเทศไทย” ผม
รับการหนุนใจมาก 

ช่วงศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกท่ี Fuller Theological Seminary ท่ีอเมริกา ผมไดรั้บเกียรติ
บตัรสองปีติดกนั ปีแรก ตอนจบปริญญาโท M.Th. ไดรั้บเกียรติคุณจากการเขียนวทิยานิพนธ์ดีเด่น ปีท่ี
สอง ตอนจบปริญญาเอก D.Miss ไดรั้บเกียรติคุณสูงสุด ซ่ึงเป็นรางวลัของอธิการบดี (The President’s 
Award)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยา่งท่ีกล่าวมาผมไม่เขา้ใจจริงๆ วา่ ผมไดม้าอยา่งไร นอกจากคิดวา่ พระเจา้รักผมมาก ทรงหา

วธีิใหผ้มไดรั้บเกียรติจนได ้
เม่ือปี 2002 วทิยาลยั Febias ฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสถาบนั ไดค้ดัเลือกศิษยเ์ก่า

ดีเด่นบางคนใหรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ผมไดรั้บการคดัเลือกดว้ย โดยใหป้ริญญาเอกพนัธกิจ
ศึกษา (Doctor of Divinity.DD.) 

มีเร่ืองน่าเสียดายเกิดข้ึนคร้ังหน่ึง ท่ีผมพลาดจากการรับเกียรติบตัรศิษยเ์ก่าดีเด่นจากโรงเรียน
อรุณประดิษฐท่ี์เพชรบุรี ซ่ึงสมเด็จพระเทพฯ เป็นผูม้อบ มีสาเหตุสองอยา่งท่ีท าใหพ้ลาด อยา่งแรก ผม
ไม่ไดอ่้านจดหมายท่ีทางโรงเรียนส่งมาจนจบ เพราะตอนทา้ยของจดหมายระบุวา่ ใหผ้มไปไดรั้บเกียรติ
บตัรตามวนั เวลาท่ีก าหนดไว ้สาเหตุท่ีไดไ้ดอ่้านจนจบ เพราะคิดวา่เป็นจดหมายเชิญชวนไปร่วมงาน
ฉลองเท่านั้น วนันั้นคงไม่มีทางไปร่วมได ้เพราะผมตอ้งประกอบพิธีแต่งงานให้แก่บ่าวสาวคู่หน่ึงตอน
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บ่าย กลวัจะกลบัมาไม่ทนัประกอบพิธี หลงัจากนั้น ผมคิดวา่ ทางโรงเรียนอาจมอบใหผ้มทีหลงั เม่ือผม
ไปเยีย่มท่ีโรงเรียนในโอกาสต่อมา ทางโรงเรียนไม่เอ่ยถึงอีกเลยและผมก็ไม่กลา้ทวงขอดว้ย 

นอกจากนั้นในการรับใชพ้ระเจา้หลายคร้ัง ผมไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นประธานกรรมการพนัธกิจ
ต่างๆ  ทั้งๆ ท่ีผมเองไม่รู้สึก วา่มีคุณสมบติัพอหรือเหมาะสมในการท าพนัธกิจนั้น ผูท่ี้เชิญมกักล่าววา่ 
“ขอใหอ้าจารยเ์ป็นผูอ้าวโุสใหเ้ราก็พอ ส่วนงานพวกเราจะท าเอง” ผมรู้สึกซาบซ้ึงมากในเกียรติท่ีไดรั้บ 
จึงยนิดีรับใชต้ามท่ีพระเจา้ทรงโปรดจดัวางไว ้

การท่ีคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพแต่งตั้งผม ให้เป็นศิษยาภิบาลกิตติมศกัด์ิหลงัเกษียนอายขุองผม
แลว้ โดยใหผ้มมีโอกาสรับใชต่้อไป  ในงานรับใชต่้าง ๆ ตามท่ีเห็นเหมาะสม นบัเป็นเกียรติท่ีสูงมาก
อยา่งหน่ึง ซ่ึงผมก็ขอนอ้มรับไวด้ว้ยความขอบพระคุณ 

ขอพระเกียรติทั้งส้ินจงเป็นของพระเจา้แต่ผูเ้ดียว 

พระพรทีม่าถึงครอบครัว 

พระพรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด และน าความช่ืนชมยนิดีมาสู่ผมมากท่ีสุด คือพระพรของพระเจา้ท่ีมาถึง
ครอบครัวผม ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุณแม่ รุ่นผม รุ่นลูก และรุ่นหลาน เหมือนท่ีพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ พระ
พรของพระเจา้จะไปถึงลูกหลานพนัชัว่อายคุน สาเหตุใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึง ท่ีผมไม่กลา้ถวายตวัรับใช้
พระเจา้เตม็เวลาในเบ้ืองตน้ เพราะกลวัวา่ เม่ือรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาแลว้ จะตอ้งประสบความยากล าบาก
มากในชีวติ ทั้งตวัเอง และลูกหลานจะไม่มีอนาคตท่ีดี 

แต่ 70 ปีแห่งการติดตามพระเจา้และรับใชพ้ระองคท่ี์ผา่นมา ผมไดพ้บวา่ ส่ิงท่ีผมเคยกลวันั้น 
ไม่ไดเ้กิดข้ึนแมแ้ต่อยา่งเดียว ในทางตรงขา้ม ผมเห็นแต่ความรัก พระคุณและพระพรอยา่งมากลน้ จน
สุดจะพรรณนา 

พระพรผ่านมาทางคุณพ่อคุณแม่ 
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ผมเช่ือวา่พระพรอนัใหญ่หลวงของพระเจา้มาถึงรุ่นผมและครอบครัว เพราะคุณพอ่ของผมเป็น
ผูท่ี้รักพระเจา้ ย  าเกรงพระองค ์มีความสัตยซ่ื์อต่อพระองคเ์สมอในการด าเนินชีวติกบัพระเจา้ แมท้่านจะ
ไม่ไดส้นบัสนุนผมใหรั้บใชพ้ระเจา้ตั้งแต่แรก เพราะผมเป็นลูกคนโตสุดในครอบครัว ยงัมีนอ้งอีก 9 คน 
ท่านจึงตอ้งขอร้องผมตามท่ีท่านเขา้ใจให้อยูบ่า้นช่วยงานท่าน ดูแลนอ้งอีก 9 คน แต่ในท่ีสุด เม่ือพระเจา้
ทรงน าผมไปเรียนพระคริสตธรรม ท่านก็ยอมปล่อยผมไปโดยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากคุณพอ่ยอมให้ผมซ่ึงเป็นลูกคนโตไปเรียนพระคมัภีร์ และรับใชพ้ระเจา้พระเจา้ก็ทรง
อวยพรท่านมาก หากผมอยูท่ี่บา้นช่วยท่าน ท่านคงไม่ไดเ้ห็นพระพรมากมายเหล่าน้ี พระเจา้ทรงใหท้่าน
มีสุขภาพดีเป็นพิเศษ งานอาชีพของท่านก็เจริญกา้วหนา้ มีทรัพยสิ์น บา้น เพิ่มข้ึน นอ้งๆ ทุกคนก็ช่วยกนั
ท างานไดดี้ พระเจา้ก็เตรียมนอ้งชายผมคนหน่ึงซ่ึงไม่ชอบเรียนใหอ้ยูท่ี่บา้นช่วยธุรกิจของคุณพอ่ ซ่ึงเขา
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ก็ท าไดดี้กวา่ผมมาก ในแง่ทรัพยสิ์นเงินทอง กล่าวไดว้า่ พวกนอ้งๆ ส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จมาก 
นอ้งบางคนก็มีความเช่ือท่ีดีมาก มีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจา้ 

พระพรสู่รุ่นลูก 

ผมมีลูก 3 คน ชาย 2 หญิง 1 ช่ือ เดชาหรือทิม ดุษฎีหรือเดวดิ และเมตตาหรือเมอร์ซ่ี ตามล าดบั 
พระเจา้ทรงอวยพรบุตรทั้งสามคนอยา่งอศัจรรย ์ช่วงเรียนชั้นประถมและมธัยม พวกเขาไม่เคยตอ้งโหน
รถเมลไ์ปโรงเรียน พระเจา้ทรงใหพ้วกเขาไดเ้ขา้โรงเรียนคริสเตียนท่ีดี ซ่ึงปกติ เขา้ไดไ้ม่ง่ายนกั แต่พระ
เจา้ก็ทรงมีวธีิของพระองคใ์ห้เขา้โรงเรียนดีเหล่าน้ี คือโรงเรียนผดุงดรุณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
และโรงเรียนอสัสัมชนัท่ีเซ็นทห์ลุยส์ โรงเรียนเหล่าน้ีลว้นอยูใ่กลบ้า้น พวกเขาเดินไปโรงเรียนทุกวนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือพวกเขาเรียนจบชั้นมธัยม ทั้งสามคนไดไ้ปเรียนต่อท่ีอเมริกา มีแต่คน
ร ่ ารวยมากเท่านั้น ท่ีจะส่งลูกถึงสามคนไปเรียนท่ีอเมริกาได ้ในช่วงนั้นเศรษฐกิจของประเทศตกต ่า 
หลายคนประสบปัญหาการเงิน พอ่แม่ของเพื่อนลูกบางคนคิดวา่ ผมกบัภรรยาร ่ ารวยมาก ขบัรถเบน๊ซ์มา
ขอยมืเงินจากพวกเรา สาเหตุท่ีลูกทั้งสามคนของผมไปเรียนท่ีอเมริกาได ้ เพราะญาติพี่นอ้งภรรยาผม ซ่ึง
เป็นชาวฟิลิปปินส์ไดย้า้ยไปอยูอ่เมริกาส่วนใหญ่ พวกเขาบอกใหส่้งลูกไปเรียนต่อท่ีอเมริกา พวกเขาจะ
ดูแลลูกให ้ถึงกระนั้น ก็ยงัมีค่าใชจ่้ายมากพอสมควรในการเดินทาง แต่พระเจา้ทรงมีวธีิของพระองคท่ี์
เรานึกไม่ถึง ในช่วงปีเดียวกนั ลูกทั้งสามคนก็ออกจากบา้นไปหมด 

เม่ือไปอยูท่ี่อเมริกา ลูกทั้งสามคนก็ประสบความส าเร็จในการศึกษา ลูกชายคนโต คือเดชา 
เรียนจบปริญญาโทศาสนศาสตร์ไดค้ะแนนเกียรตินิยม ลูกสาวคือเมตตา จบปริญญาตรีไดรั้บเกียรตินิยม
สูงสุด  คือ “Who’s Who” ของนกัศึกษาในอเมริกา ส่วนลูกชายคนท่ีสองคือดุษฎี ไม่ค่อยสนใจในการ
เรียนมากนกั แต่พระเจา้ก็ทรงอวยพรเขาใหมี้สติปัญญาท่ีดี รับการฝึกอบรมวชิาชีพพิเศษบางอยา่ง จนได้
งานท่ีดีมาก ในธนาคารท่ีมีช่ือเสียงของอเมริกา ต าแหน่งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเงิน 

ครอบครัวและหน้าทีก่ารงานของลูก 

เดชาหรือทิม (Timothy Jr.) ลูกชายคนโต ปัจจุบนัอาย ุ41 ผมและภรรยานึกไม่ถึง วา่ลูกชายคน
โต จะถวายตวัรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาเหมือนเราทั้งสอง เม่ือลูกๆ ยงัเล็ก เราอ่านพระคมัภีร์ อธิษฐานกบั
พวกเขาเกือบทุกวนั ไม่เคยรบเร้าใหพ้วกเขาตอ้งถวายตวัรับใชพ้ระเจา้เตม็เวลาแบบพ่อแม่ พระเจา้เอง
ทรงเป็นผูเ้รียกคนของพระองค ์

หลงัจากเดชาเรียนจบชั้นมธัยมปลาย และสอบเขา้เรียนท่ีเอแบคไดแ้ลว้ เขามาหาแม่ บอกวา่ 
“แม่ครับ ผมจะบอกอะไรอยา่งหน่ึง แม่ฟังแลว้อยา่งเสียใจนะครับ” 

ภรรยาผมตกใจ คิดวา่ลูกไปท าอะไรผดิอยา่งร้ายแรงมา แลว้จะสารภาพ 
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แต่เดชาพูดต่อไปวา่ “แม่ครับ ผมไดต้ดัสินใจแลว้ จะไม่เรียนเอแบค แต่จะเรียนพระคมัภีร์ เพื่อ

รับใชพ้ระเจา้เหมือนพอ่และแม่” 
ภรรยาผมถึงกบัอ้ึง กอดเดชาไว ้พดูดว้ยน ้าตาวา่ “แม่จะเสียใจไดอ้ยา่งไร น่ีเป็นส่ิงท่ีแม่และพอ่ดี

ใจท่ีสุด ท่ีเธอตดัสินใจจะรับใชพ้ระเจา้” 
ภรรยาผมถามเขาเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจวา่ “เธอไม่อยากเรียนเอแบค แต่เลือกเรียนพระคมัภีร์

เพราะอะไร” 
เดชาตอบอยา่งน่าฟังวา่ “ผมไดส้ังเกตเพื่อนๆ ของผมหลายคน แมพ้วกเขามาจากครอบครัวท่ี

ร ่ ารวย มีเงินและทรัพยสิ์นมาก แต่พวกเขาและครอบครัวไม่มีความสุขเหมือนครอบครัวของเรา” 
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ตั้งแต่วนันั้นมา พระเจา้ก็ทรงน าเดชาอยา่งอศัจรรย ์ซ่ึงไม่สามารถเล่ารายละเอียดในท่ีน้ีได ้พระ
เจา้ทรงน าเขาไปศึกษาท่ีอเมริกา โดยไดรั้บทุนการศึกษาทั้งหมด เขาตอ้งท างานบา้งเพื่อค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือศึกษาจบปริญญาโทศาสนศาสตร์ ท่ีวทิยาลยัคริสแวล ท่ีดลัลสั รัฐเทส็ซสัอเมริกา เดชาตั้งใจ

แน่วแน่กลบัมารับใชพ้ระเจา้ท่ีประเทศไทย แมจ้ะมีหลายคนชวนให้อยูอ่เมริกาต่อ โดยการทรงน าของ
พระเจา้ เขาไดรั้บใชเ้ป็นผูช่้วยศิษยาภิบาลท่ีคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ รับผดิชอบงานหลายดา้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นการนมสัการ 
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พระเจา้ทรงอวยพรใหเ้ขามีภรรยาท่ีดีมาก ช่ือธิดา (ศรีเฟ้ืองฟุ้ง) เธอรักพระเจา้มาก มีความเป็น

ผูใ้หญ่ในพระคริสต ์มีใจเมตตาผูต้กทุกขไ์ดย้าก สนบัสนุนงานรับใชข้องสามีอยา่งเตม็ท่ี ทั้งสองมีลูก
ดว้ยกนัสองคน คนโตเป็นบุตรชาย ช่ือศิลา อาย ุ6 ขวบ บุตรสาว ช่ือศรัทธา อาย ุ4 ขวบ ทั้งสองเป็นเด็กท่ี
น่ารัก ฉลาดและรักพระเจา้มาก 

ดุษฎี หรือเดวิด บุตรคนท่ีสอง ปัจจุบนัอาย ุ40 ปี อยูเ่มืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ก าลงัจะ
กลบัไปท างานท่ีธนาคารเดิม หลงัจากตอ้งออกจากงาน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าของอเมริกา เขา
แต่งงานกบัหญิงฟิลิปปินส์ แต่มีเช้ือสายอิตาเล่ียน และจีนดว้ย ช่ือ นีเนีย มีลูกชายคนหน่ึง ช่ือดาวิน อาย ุ
4 ขวบ ลูกคนท่ีสองใกลค้ลอดแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมตตาหรือ Mercy ปัจจุบนัอาย ุ39 ปี อยูใ่นรัฐแมรีแลนด ์สหรัฐอเมริกา เธอท างานเป็นครูใน

โรงเรียนคริสเตียน สามีของเธอเป็นชาวฟิลิปปินส์เกิดท่ีฮาวาย เขาท างานรัฐวสิาหกิจ มีต าแหน่งหนา้ท่ี



 113 

การงานท่ีดีมาก มีลูกสามคน คนโตเป็นบุตรสาวช่ือ เรเชล จอย อาย ุ12 ปี คนท่ีสองเป็นบุตรสาวช่ือ 
อนัเชลา อาย ุ9 ขวบ คนท่ีสามเป็นบุตรชายช่ือเยรีมีย ์อาย ุ7 ขวบ ทั้งสามคนเรียนเก่ง ไดเ้กียรตินิยมเสมอ 
ทั้งครอบครัวรักพระเจา้ เมตตาและสามีของเธอรับใชเ้ป็นผูน้ าฆราวาสท่ีคริสตจกัรทางดา้นนมสัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเห็นพระพรของพระเจา้มาถึงลูกและหลานแลว้ ผมและภรรยามีความสุขใจและ

ขอบพระคุณพระเจา้มาก เพราะส่ิงท่ีเราอยากเห็นมากท่ีสุดในชีวติ คือไดเ้ห็นลูกหลานของเรา รักพระเจา้ 
อยูใ่นทางของพระเจา้ รับใชพ้ระองค ์และรับการอวยพรจากพระองค ์เราก็ไดเ้ห็นส่ิงเหล่าน้ีแลว้ และเช่ือ
วา่จะไดเ้ห็นมากยิง่ๆ ข้ึน คงไม่มีอะไรท่ีเราตอ้งการมากกวา่น้ีอีกแลว้ ในครอบครัวของเรา 
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ผมอดไม่ไดท่ี้จะจบค าพยานของผมดว้ยค าสรรเสริญพระเจา้จากพระธรรมสดุดีบทท่ี 117 ซ่ึง

กล่าวไว ้
“ปวงประชาชาติเอ๋ย จงสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เถิด ชนชาติทั้งส้ินเอ๋ย จงยกยอ่งเทิดทูน

พระองค ์เพราะความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อเราใหญ่หลวงนกัและความสัตยซ่ื์อขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ด ารงอยูเ่ป็นนิตย ์จงสรรเสริญพระเจา้เถิด”  
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ภาคผนวก 

ประวตัิการศึกษาและการงาน 

จากใจผู้ใกล้ชิดในครอบครัว 

เด็กชายจากคลองจนัดี (จากใจภรรยา) 
ความประทบัใจท่ีผมไม่มีวนัลืม (จากใจบุตรชายคนโต) 
ฮีโร่หมายเลขหน่ึงของผม (จากใจบุตรชายคนท่ี 2) 
คุณพอ่ผูเ้ป็นแบบอยา่งสุดยอด (จากใจบุตรสาว) 
ดว้ยรัก (จากใจหลานสาว) 

ค าเทศนาในการประชุมใหญ่สหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย ปี 2010 

หวัขอ้ “พลงัในการรับใช”้ จากพระธรรมเนหะมีย ์
พลงัจากภายใน 
พลงัจากเบ้ืองบน 
พลงัจากรอบขา้ง 



 118 

ประวตัิการศึกษาและการงาน 

ช้ันประถม 

โรงเรียนเจ่ินฮั้ว ต.คลองจนัดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ช้ันมธัยม  

โรงเรียนพึ่งตนเอง ต.คลองจนัดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนวฒันะศิลป์ ประตูน ้ า กรุงเทพฯ 
โรงอรุณประดิษฐ ์อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

อดุมศึกษา 

ประกาศนียบตัร – พระคริสตธรรมเบธ็เอล กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี คริสเตียนศึกษา (Bachelor of Christian Education. BRE.) 
Febias College of Bible มะนิลา ฟิลิปปินส์ เกียรตินิยม 
ปริญญาโท ศาสนาศาสตร์ (Master of Divinity. M.Div) 
Asian Theological Seminary. ฟิลิปปินส์ 
ปริญญาโทศาสนศาสตร์ (Master of Theology. M. Th) 
Fuller Theological Seminary. สหรัฐอเมริกา 
รางวลัวทิยานิพนธ์ดีเด่น 
ปริญญาเอกพนัธกิจศาสตร์ (Doctor of Missiology.D. Miss) 
Fuller Theological Seminary. สหรัฐอเมริกา เกียรตินิยมอบัดบัหน่ึง 
ปริญญาเอกกิตติมศกัด์ิ พนัธกิจศึกษา (Doctor of Divinity. D.D.) 
Febias College of Bible.ฟิลิปปินส์ 

งานรับใช้ในอดีต 

ผูอ้  านวยการกองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ ซี เอม็ เอ 
ผูอ้  านวยการองคก์ารประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบา้น 
ผูอ้  านวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) 
ศิษยาภิบาลคริสตจกัรมะนิลาคริสเตียนอะไลอนัส์ 
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(Manila Christian Alliance Church) 
ศิษยาภิบาลคริสตจกัรมหาพร (ประดิพนัธ์) 
ศิษยาภิบาลอาวโุสคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 
ประธานกรรมการอ านวยการเพื่อการประกาศและเพิ่มพนูคริสตจกัร (กปพ) 
ประธานกรรมการบริหารภาค 4 ในสภาคริสตจกัรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย 
รองประธานมูลนิธิเซียวมูลแห่งความรัก 
รองประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
กรรมการเพิ่มพนูคริสตจกัรในประเทศไทย 
กรรมการอ านวยการองคก์ารประกาศแก่เด็ก (CEF) 
กรรมการอ านวยการสมาคมพระคริสตธรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการอ านวยการการประกาศของชาวจีนโพน้ทะเล (CMO) 
บรรณาธิการวารสารพระคริสตธรรมประทีป 

งานรับใช้ในปัจจุบัน 

ศิษยาภิบาลกิตติมศกัด์ิคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ 
ประธานมูลนิธิมหาพรพฒันา 
ประธานมูลนิธิพระคุณพระคริสต์ 
ประธานกรรมการมิชชัน่ในสภาคริสตจกัรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการองคก์ารอมตธรรมในประเทศไทย 
กรรมการอ านวยการเพื่อการประกาศและเพิ่มพนูคริสตจกัร (กปพ) 
กรรมการอ านวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ 
กรรมการบริหารเอเชียแปซิฟิก ซี เอม็ เอ 
อาจารยพ์ิเศษพระคริสตธรรมกรุงเทพ 
ท่ีปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
ท่ีปรึกษากรรมการสรรหามิชชนันารีในประเทศไทย 
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ความในใจจากคนใกล้ชิดในครอบครัว 

เดก็ชายจากคลองจนัด ี
จากใจภรรยา – มาดามเร็กซ์  เจง็ 

สาวกของพระเยซูคนหน่ึงถามวา่  “มีส่ิงดีอนัใดจะมาจากนาซาเร็ธไดห้รือ” (ยอห์น 1:46) เม่ือ
ดิฉนัคิดถึงเบ้ืองหลงัครอบครัวของสามี คือ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู ท าให้ดิฉนัคิดถึงค าถามลกัษณะ
เดียวกนั “มีส่ิงดีอนัใดจะมาจากคลองจนัดีไดห้รือ” 

อจ.ธีระ เกิดเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 1941 ท่ีหมู่บา้นคลองจนัดี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ แห่งหน่ึง ไม่มี
ใครคาดคิด วา่พระเจา้จะทรงสามารถใชเ้ด็กข้ีอายคนน้ี ให้เป็นพรยิง่ใหญ่ส าหรับประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แต่พระเจา้ก็ไดท้รงเลือกเขา เหมือนดงัท่ีพระองคต์รัสกบัเยเรมียว์า่ “เรารู้จกัเจา้ตั้งแต่ก่อนท่ี
เราป้ันเจา้ในครรภม์ารดา ก่อนเจา้จะคลอดออกมา เราไดแ้ยกเจา้ไวแ้ลว้ เราไดแ้ต่งตั้งเจา้ใหเ้ป็นผูเ้ผยพระ
วจนะแก่ประชาชาติทั้งหลาย” (เยเรมีย ์1:5) 

เดิมคุณพอ่ของ อจ.ธีระ ตั้งช่ือเป็นภาษาจีนใหเ้ขาวา่ เจ่ินถู  แซ่เจิง (ภาษาจีนกลาง) เม่ือโตข้ึน ครู
คนหน่ึงท่ีโรงเรียนตั้งช่ือเป็นภาษาไทยวา่ ธีระ เจนพิริยประยรู และต่อมาเม่ือไปศึกษาพระคริสตธรรมท่ี
กรุงเทพฯ มิชชนันารีก็ตั้งช่ือภาษาองักฤษใหเ้ป็น Timothy Jeng 

ดิฉนัพบอาจารยธี์ระ ในวนัท่ีสองเม่ือเขาไปถึงวทิยาลยัพระคริสตธรรมฟีเบียส ท่ีฟิลิปปินส์ ใน
ปี 1965 วนันั้น อาจารยท่ี์วทิยาลยัขอใหเ้ขาถวายเพลงพิเศษ โดยการเล่นไวโอลินและทรัมเป็ท เน่ืองใน
โอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ และทางวทิยาลยัขอใหดิ้ฉนัช่วยเล่นเปียโนใหเ้ขา ตั้งแต่นั้นมา ดิฉนัจึง
กลายเป็นคนเล่นเปียโนให ้อจ.ธีระเป็นประจ าทุกคร้ังท่ีเขาจะเล่นดนตรีถวายเพลงพิเศษ 
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อาจารยธี์ระ เป็นเด็กหนุ่มท่ีข้ีอายมาก เขาไม่ค่อยสุงสิงกบัใคร นอกจากเพื่อนสนิทคนหน่ึงท่ีช่ือ 
อิโด เขาขยนัเรียนมาก มกัสอบไดอ้นัดบัตน้ๆ ของชั้น เม่ือเขามีเวลาวา่ง เขาจะท างานทางดา้น
วรรณกรรม เช่น เขียนบทเรียนรวฯี บทความส าหรับวารสาร แปลหนงัสือหรือเขียนใบปลิว แลว้ส่งไปท่ี
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นงานท่ีเขาตอ้งท าเป็นประจ า 

ทุกคนชม อจ.ธีระ เพราะเป็นคนท่ีมีของประทานหลายอยา่ง เขาเป็นนกัดนตรี นกัเขียน นกัแปล 
เรียนเก่ง พดูน่าฟังและหนา้ตาดี 

ปี 1963 ดิฉนัเช่ือฟังการทรงเรียกของพระเจา้ ลาออกจากการศึกษาดนตรีในมหาวทิยาลยัดนตรี
ท่ีมีช่ือเสียง ไปศึกษาพระคริสตธรรมท่ีฟีเบียส เป้าหมายของดิฉนัเพื่อจะไปเป็นมิชชนันารีท่ามกลาง
ชาวเขาท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เม่ืออยูท่ี่ฟีเบียส ดิฉนัเป็นนกัเปียโนส าหรับวทิยาลยั ไดส้อนเปียโนให้แก่
นกัศึกษาและพวกอาจารยบ์างท่าน เม่ือทางวทิยาลยัขอให้ดิฉนัเล่นเปียโนให ้อจ.ธีระ ดิฉนัจึงรับดว้ย
ความยนิดี 

ดิฉนัรู้ในโอกาสต่อมาวา่ อจ.ธีระ เล่นเคร่ืองดนตรีไดอี้กหลายชนิด เม่ือศึกษาในปีท่ี 3 พวกเรา
ไดรั้บเชิญใหไ้ปเล่นดนตรีพิเศษใหพ้วกทหารอเมริกนัฟัง ท่ีค่ายทหารของอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียง คือ 
ค่ายคล๊าก ฟิลดแ์ละซูบิก เบย ์ช่วงนั้นเป็นเทศกาลวนัศุกร์ประเสริฐและอิสเตอร์ ในเชา้วนัอิสเตอร์ อจ.ธี
ระ เขียนขอ้ความสั้น ๆ ใหดิ้ฉนัในกระดาษแผน่หน่ึงซ่ึงมีขอ้ความวา่ “เม่ือเธอจบแลว้ จะไปรับใชพ้ระ
เจา้ท่ีไหน” ดิฉนัตอบทนัทีวา่ จะไปประกาศกบัพวกชาวเขาบนดอยในประเทศฟิลิปปินส์ ท่ียงัไม่เคยได้
ยนิข่าวประเสริฐ” เขารู้สึกงง นึกไม่ถึงวา่หญิงท่ีโตในเมืองใหญ่ จะสนใจไปท างานบนภูเขา 

ในเวลานั้น ดิฉนัไม่รู้วา่ อจ.ธีระ ก าลงัอธิษฐานเผื่อดิฉนั เพื่อดิฉนัจะเป็นคู่พระพรของเขาไปรับ
ใชใ้นประเทศไทย เม่ือดิฉนับอกวา่ จะไปรับใชบ้นภูเขา เขาจึงรู้สึกผดิหวงัมาก เขาและเพื่อนคืออีโดจึง
อธิษฐานหนกัข้ึน ขอพระเจา้ตรัสกบัดิฉนั ไดย้ินดีไปรับใชใ้นประเทศไทย หากเป็นน ้าพระทยัของ
พระองคท่ี์ดิฉนัจะเป็นคู่พระพรของเขา 
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นัน่เป็นจุดเร่ิมตน้แห่งชีวติรักของเรา ท่ีฟีเบียสมีกฎท่ีเขม้งวดมาก ส าหรับชายหญิงท่ีสนใจจะ

เป็นแฟนกนั และอยากจะคุยกนั เราจะตอ้งขออนุญาตจากอาจารยฝ่์ายปกครอง และจะไดรั้บอนุญาตคุย
กนัเพียง 15 นาทีเท่านั้น ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารย ์อจ.ธีระเตรียมตวัดีมาก เม่ือนดัคุยกบั
ดิฉนั เขาไม่ไดใ้ห้ดอกไมห้รือช็อกโกแล็ตเหมือนชาวฟิลิปปินส์ทัว่ไป เม่ือจีบสาว แต่ไดเ้ตรียมแผนท่ี
ประเทศไทย มากางบนโตะ๊ใหฉ้นัดู แลว้บอกถึงสภาพของประเทศไทยท่ีมีคริสเตียนนอ้ยมาก เวลานั้น 
มีประมาณ 20,000 คน ซ่ึงนอ้ยกวา่จ านวนวดัท่ีมีอยูใ่นประเทศ เขาเชิญชวนดิฉนัให้เป็นมิชชนันารีใน
ประเทศไทย ดิฉนัฟังแลว้รู้สึกรับการทา้ทายทนัที อยากจะไปเป็นมิชชนันารีในประเทศไทย และชมเชย
ในความจริงใจของเขา ดิฉนัรู้สึกวา่ น่ีเป็นผูช้ายท่ีดิฉนัสามารถใหค้วามไวว้างใจท่ีจะมอบชีวติใหไ้ด ้

เราไดเ้ขา้สู่พิธีมงคลสมรสในวนัท่ี 22 มิถุนายน 1968 และไดม้ารับใชพ้ระเจา้ในประเทศไทย
ในปีเดียวกนั แมดิ้ฉนัจะคิดถึงญาติๆ ของดิฉนั ครอบครัว บา้นท่ีทนัสมยัพร้อมดว้ยแกรนเปียโน และ
ความสะดวกสบายต่างๆ ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ แต่ดิฉนัก็ไม่รังเกียจท่ีจะอาศยัอยูใ่นถ่ินสลมับริเวณ
สะพานควาย เพราะดิฉนัไดต้ั้งใจแลว้ ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้และมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐใน
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ดิฉนัเรียนรู้บทเรียนมีค่าหลายอยา่งจากสามีของดิฉนั วนัหน่ึง ดิฉนัขอร้องให ้สามีซ้ือตูเ้ยน็

เคร่ืองเล็กๆ เคร่ืองหน่ึงให ้เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งไปซ้ือกบัขา้วท่ีตลาดทุกวนั แต่เขาตอบวา่ “เรามีเงินไม่
พอท่ีจะซ้ือใหอ้ธิษฐานรอคอยการจดัเตรียมจากพระเจา้เถิด” ดิฉนัต่อรองอีกวา่ “เราซ้ือผอ่นส่งก็ได”้ แต่
เขายนืยนัเหมือนเดิม “เราไม่อยากเป็นหน้ีในชีวติสมรสของเรา” หลงัจากนั้นไม่ก่ีวนั ก็มีคนน าตูเ้ยน็
เคร่ืองใหม่ท่ีใหญ่กวา่ท่ีเราคิดจะซ้ือมาส่งใหท่ี้บา้น เขาบอกวา่ มีคนซ้ือใหแ้ละใหเ้ขามาส่ง 
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อจ.ธีระใชห้ลกัการเดียวกนัน้ีบริหารพระคริสตธรรมกรุงเทพ เม่ือเขาเป็นผูอ้  านวยการ พระเจา้
ไดท้รงอวยพรสถาบนัใหส้ามารถซ้ือท่ีดินแปลงหน่ึง ในบริเวณสาธรท่ีมีราคาท่ีดินสูงมาก และก่อสร้าง
อาคารสองหลงั โดยไม่ตอ้งเป็นหน้ีใคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือ อจ.ธีระเป็นศิษยาภิบาลเตม็เวลาของคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ พระเจา้ก็ทรงอวยพรให้

คริสตจกัรสามารถซ้ือท่ีดินขนาด 2 ไร่กวา่ พร้อมดว้ยคฤหาสน์ท่ีสวยมากซ่ึงไดด้ดัแปลงเป็นอาคาร
โบสถส์ าหรับการนมสัการพระเจา้ เม่ือรวมค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารแลว้ คริสตจกัรตอ้งใชเ้งิน
มากกวา่ 40 ลา้น แต่คริสตจกัรก็ปลอดหน้ีไดใ้นเวลาอนัสั้น 

อจ.ธีระและดิฉนัมิไดมี้ชีวติสมรสท่ีสมบูรณ์แบบ แต่เรากล่าวไดว้า่เรามีชีวติสมรสท่ีดี เม่ือลูก
ของเรายงัเล็ก ดิฉนัท าหนา้ท่ีเป็นแม่และภรรยาเตม็เวลา และสนบัสนุนการรับใชข้องสามีอยา่งเตม็ท่ี 
ขณะเดียวกนั อจ.ธีระไม่เคยละเลยบทบาทการเป็นพอ่ท่ีดี เขาน าในการนมสัการของครอบครัวทุกวนั 
เม่ือออกไปเทศนาขา้งนอก เขาจะพยายามพาทั้งครอบครัวไปดว้ย ช่วงปิดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน อจ.ธีระ
จะพาเราไปพกัผอ่นในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นได ้เขาจึงไดเ้ป็นแบบอยา่งแก่ลูกทุกคนในการเป็น
พอ่ท่ีดี 

พระเจา้ทรงดีต่อ อจ.ธีระมากขณะท่ีเขาศึกษาท่ีสถาบนัพระคริสตธรรมฟูลเลอร์ (Fuller 
Theological Seminary) ท่ีอเมริกา เขาจบปริญญาโทศาสนศาสตร์ (M.Th.) พร้อมกบัการเขียน
วทิยานิพนธ์ภายในเวลาเพียงหน่ึงปี และยงัไดรั้บรางวลัวทิยานิพนธ์ดีเด่นดว้ยปีต่อมา เขาจบปริญญาเอก
ดา้นพนัธกิจศาสตร์ (Doctor of Missiology) สาขาพฒันาผูน้ าและเขียนวทิยาพนธ์เสร็จเรียบร้อยภายใน
หน่ึงปีเช่นกนั และยงัไดรั้บเกียรตินิยมสูงสุดคือ ไดรั้บรางวลัของอธิการบดี (Presidential Award) ใน
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เกียรติบตัรเขียนวา่ “รางวลัน้ีมอบใหแ้ก่ Timothy Jeng เพื่อเป็นการประกาศถึงความเป็นเลิศ ในดา้น
วชิาการ ชีวติฝ่ายวิญญาณและการรับใช้” สรรเสริญพระเจา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหวา่งนั้น มีญาติและพี่นอ้งคริสเตียนหลายคนต่างแสดงความยนิดี โดยมอบของขวญัต่างๆ 

ให ้มีพี่นอ้งคริสเตียนคนหน่ึงสั่งซ้ือตูเ้ยน็ขนาดใหญ่ และเคร่ืองซกัผา้อยา่งดี เพื่อให้น ากลบัมาใน
ประเทศไทย ร้านท่ีขายส่ิงของเหล่าน้ีบอกวา่ เพื่อจะไม่ตอ้งเสียภาษีมาก เม่ือน ากลบัมาประเทศไทย ตอ้ง
ท าใหเ้คร่ืองใชเ้หล่าน้ีดูสกปรกเหมือนของเก่า เช่นหยอดซอสมะเขือเทศหรือซีอ๊ิวใส่ หรือป้ายดว้ยส่ิง
สกปรก แลว้ระบุในเอกสารส่งของวา่เป็นส่ิงของท่ีใชแ้ลว้ เม่ือ อจ.ธีระทราบเช่นนั้น ก็ปฏิเสธการรับ
ส่ิงของทั้งสองอยา่งน้ี โดยให้เหตุผลวา่ ไม่ตอ้งการโกหก อจ.ธีระถือวา่ การซ่ือสัตยเ์ป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ี
ตอ้งรักษาไวแ้มเ้จา้ของร้านจะคิดวา่เขาเป็นคนโง่ก็ตาม เพราะใครๆ ก็ท ากนัทั้งนั้น 

บทเรียนอีกอยา่งท่ีดิฉนัเรียนจาก อจ.ธีระ คือ การรู้จกัพึงพอใจในส่ิงท่ีมี อจ.ธีระเคยขบัรถโต
โยตา้เก่ามากคนัหน่ึงเป็นเวลาหลายปีดว้ยความพึงพอใจ แมแ้ต่สมาชิกบางคนก็รู้สึกไม่สบายใจ บอก
ดิฉนัใหห้นุนใจ อจ.ธีระใหเ้ปล่ียนรถ แต่ อจ.ธีระไม่ยอม จนกระทัง่เราไดรั้บเชิญใหไ้ปเทศนา
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ต่างประเทศเดือนหน่ึง เม่ือกลบัมา พระเจา้ก็ทรงประทานรถโตโยตา้คนัใหม่ป้ายแดงแก่เราอยา่ง
อศัจรรย ์เราใชร้ถคนันั้นเป็นเวลา 15 ปี เม่ือ อจ.ธีระก าลงัจะฉลองวนัเกิด 70 ปี พระเจา้ก็ทรงอวยพรโดย
ทรงประทานรถโตโยตา้คนัใหม่ป้ายแดงเป็นของขวญัวนัเกิดอยา่งนึกไม่ถึง พระเจา้ทรงแสนดี 

อีกอยา่งท่ีฉนัอดท่ีจะเล่าไม่ได ้คือ การไม่อยากเอาเปรียบคนอ่ืนของ อจ.ธีระ เม่ือ อจ.ธีระ 
เกษียนจาก บี บี เอส มารับใชเ้ตม็เวลาเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสท่ีคริสตจกัร คณะมคันายกตดัสินใจท่ีจะให้
เงินเดือน อจ.ธีระสูงกวา่ท่ีอาจารยเ์คยรับท่ีบีบีเอส เพื่อเป็นการใหเ้กียรติและเป็นก าลงัใจในการรับใช้
เตม็เวลาท่ีคริสตจกัร แต่ อจ.ธีระปฏิเสธท่ีจะรับและขอร้องใหล้ดเงินเดือนลง เพราะไม่อยากไดเ้งินเดือน
สูงกวา่ศิษยาภิบาลคนอ่ืนในคริสตจกัรมากเกินไป และหลงัจากรับใชไ้ม่ก่ีปี อจ.ธีระ ก็บอกใหฝ่้าย
การเงินงดการข้ึนเงินเดือนประจ าปีของเขาตั้งแต่นั้นมา เพราะเขารู้สึกวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บอยูสู่งกวา่ศิษ
ยาภิบาลอ่ืนในคริสตจกัรมากเกินไป 

อจ.ธีระเป็นคนท่ีมีวินยัสูงในการอธิษฐานแสวงหาพระเจา้ ดว้ยการอธิษฐานและการศึกษาพระ
วจนะ เขาใชเ้วลานานมากในการเตรียมค าเทศนาแต่ละคร้ัง และจะเขียนค าเทศนาออกมาอยา่งดีท่ีสุด 
และเขาพยายามจะมีชีวติอยา่งท่ีเขาเองไดเ้ทศนาเสมอ 

ดิฉนัรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้มาก ท่ีผูน้ าในประเทศไทยใหค้วามไวว้างใจในการน าท่ีท่ี
ค่อนขา้งเหนียมอายของ อจ.ธีระ เขาไม่เคยเรียกร้องความนบัถือ แต่เขาไดรั้บอยา่งมากลน้ แผนท่ีซ่ึงเขา
ใหดิ้ฉนัดูตอนจีบดิฉนัคร้ังแรกนั้น ก าลงัเป็นจริง เวลาน้ี คริสตจกัรไดเ้พิ่มข้ึนมากมายในประเทศไทย 
ข่าวประเสริฐก าลงัแผก่ระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง ผูน้ าคริสเตียนทัว่ประเทศมีความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระคริสตส์ าเร็จในประเทศไทย 

ในโอกาสฉลองครบรอบอายุ 70 ปีของ ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู สามีของดิฉนั ดิฉนัขอพระ
เจา้ทรงประทานพรท่ีดีท่ีสุดทุกอยา่งใหแ้ก่สามี ตลอดจนลูกทุกคนเหมือนดงัท่ีกล่าวไวใ้นพระวจนะวา่ 
“เราจะเทวญิญาณของเราลงเหนือท่าน (ประชากรทั้งปวง) บุตรชายบุตรสาวของท่าน (เจา้) จะเผยพระ
วจนะ คนชราของเจา้จะฝันเห็น” (โยเอล 2:28) 

ขอสามีของดิฉนัฝันต่อไปนะค่ะ 
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The Boy from Klong Chandi 
Rex Jeng 

One of Jesus follower asked “Can any good thing come out of Naxareth?” John 1:46. As I 
think of my husband’s family background, it is my privilege to express my deepest feelings and write 
something on his autobiography by asking similar question. “Can any good thing come out of Klong 
Chandi?” 

When Timothy Jeng, the boy from a small village of Klong Chandi was born, no one could 
have predicted that God could use a shy boy to be a blessing to his home country Thailand, and even 
beyond. “Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I 
appointed you as a prophet to the nations”. Jeremiah 1:5 

On Augest 1,1941 a year before all powerful contries joined in the World War ll, Kim Lai 
Jeng gave birth to a baby boy in a very small village of Klong Chandi, Amphur Chawang, Nakhon 
Sritamaraj province. She and her humble husband, a Chinese Noodle maker Kok Sure Jeng named 
their firstborn son Chan Tu Jeng. Later when Chan Tu grew up, he chose his own name Thira 
Janepiriyaprayoon. Later on as he studied in Bangkok, a missionary gave him a new name, Timothy 
Jeng. 

Timothy grew up in Klong Chandi where there were only a few houses around. His father 
left China during the depression years when the country was suffering from hunger and thirst for food 
and drinks. But God had a plan for his father. The Lord blessed his small noodle shop. He and his 
wife had 10 children, 3 sons and 7 daughters. Of  the ten children. Timothy was the eldest. 

Through his father’s diligence and perseverance, he was able to buy 3 big pieces of land and 
built houses for his 3 sons. He also bought rubber plantations for his sons. During those years, the 
Chinese tradition was that you only gave inheritance to sons because the daughters would get married 
and their husbands would take care of them. 

Timothy’s father and his friends from Fow Chow, China were the main developers of this 
small village Klong Chandi. It became prosperous and people from other villages depended on this 
village for food and necessities. It became bigger than an amphur. 
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I met Timothy on the second day after he arrived at febias College of Bible in the 
Philippines. He was asked to give two special numbers, a violin and a trumpet. They asked me to 
accompany him since I was the only pianist who can play for special occasion like this. From then on, 
I became his permanent pianist whenever he was asked to give a special number. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He was a shy guy. He never mingled with anyone 

except his best friend lddo. He studied hard and was always the top of the class. Anytime he had free 
time he would write Sunday school materials for Thailand or for Bible magazine articles. Sometimes 
he would translate books and tracts and he would go to the post office to mail his translated materials. 

Everyone admired him. He was a very gifted person. He was a musician, writer, translator , 
brilliant student, eloquent speaker and also a good looking gentleman. On weekends he attended a 
Chinese church, teaching Sunday school class, and was the church Choir director. On some 
occasions, he was asked to preach in Chinese. Many ladies were fallen head over heel for him but he 
just did not mind them. 

In 1963, I left Conservatory of Music and studied at febias to heed the call of God to be a 
missionary among the unreached Tribal areas of the Philippines. While at febias, as the school pianist, 
I gave piano lessons to students and some faculty members. Whenever I was asked to accompany 
Timothy on his violin, I was overwhelmed and gladly accepted all invitations. No one else could play 
the violin except Timothy. 
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Then I found out that he could also play trumpet, trombone, saxophone, clarinet, drums, 
piano and other instruments. Some places where there were no piano, I would bring my accordion to 
accompany him. During our third year at Febias, we were invited to give special number at the 
famous USA Clark Field Air Base and Subic Bay. It was Good Friday and Easter when we were to 
entertain the American servicemen. Timothy wrote me a short note, “where will you serve the Lord 
after graduation?” I immediately responded: “I’m going to the unreached tribes of the Philippines!” 
He was shocked to hear that a city girl like me would think of going up to the mountains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I was unaware that he had already been praying for me to be his life partner and to serve the 

Lord with him in Thailand. He was very disappointed with my response. He and his friend Iddo 
started to pray seriously about me, that if it was the Lord’s will for him that I would be his life 
partner, the Lord would speak to me and I would be willing to go to Thailand to serve the Lord 
together with him. 

That was the beginning of our love affairs. At Febias there were strict rules to follow 
especially during courtship. Proper permission from the Deans was a must. We were given 15 
minutes to talk while the Dean listened at the other side of the room. Timothy was very well prepared. 
He did not give me any flowers or chocolates as a Filipino costume at the time. Usually Filipino 
suitors would prepare these goodies in preparation of what to say. 

He brought Thailand’s map! He was very sincere in challenging me to see the great need of 
this land. He showed me where the North, Northeast, South, Central Thailand was located and then 
Bangkok. He told me that Thailand was a Buddhist country where at that time there were only 20,000 
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Christians in the entire country, and that there were more Buddhist temples than Christians. I was 
really shock to hear that there were some countries such as Thailand that needed the Lord. I was so 
challenged that I didn’t think twice before offering to be a missionary in Thailand. I was very 
impressed for his sincerity. I thought that this was the kind of guy that I could trust the rest of my life 
with. 

We were married in June 22, 1968. Although I missed my relatives, families, and the 
beautiful modern home with grand piano and all the luxuries in life, I did not mind living in the slum 
area of Sapan Kwai. My only focus was to serve the Lord and be a part in evangelizing Thailand. 

I learned many precious lessons from my dear husband. I asked him if he could buy me a 
very small refrigerator so I didn’t have to go to the market everyday. His response was, “We don’t 
have enough money to buy one, why not pray and wait for the Lord to supply this need?” I told him, 
we could pay by installment. He said, “I do not want to be in debt in our marriage life” Not too long 
in my waiting, a man knocked at our door and said someone asked him to deliver a big refrigerator to 
us. Praise God! We are debt-free and had even a bigger refrigerator! For 43 years we never bought 
anything by installment. If we have ever needed anything, we wait until we have enough money. 

Timothy applied this debt-free policy when he was the Director of Bangkok Bible College 
and Seminary. During his administration years at BBCS, he was able to purchase land and built 2 
buildings debt-free. BBCS is located on Silom and Sathorn roads, one of the most expensive areas in 
Bangkok. 

Then, he became the full time pastor of Mahapawn Bangkok Church. During his time, the 
church purchased over 2 rais plot of land with a Mansion already built on the property; the renovation 
costed over 50 million baht, was also a debt-free one. 

Timothy and I did not have a perfect marriage, but we have a very good one. When our kids 
were small, I took the major responsibility as a wife and mother, as well as supporting Timothy in his 
ministry. Timothy never neglected his role as a father. He led our family devotion daily. During 
summer, he made sure he got the best place for our vacation. He took us with him whenever he had 
an opportunity to preach elsewhere. 
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Our children are blessed and have good memories of our home as a warm and happy one. 
Now, each one of them has their own family and they are very thankful to the Lord for having a godly 
father as their role model in raising their own children. 

It is an extraordinary thing for an ordinary person to complete a master degree in Theology 
(Th.M) in a year where English was not his first language. More over is that person completed his 
class work,comprehensive exam and Dissertation for the Doctor Missiology (D.Miss) program in the 
following year. That was what happened to Timothy while he was a student at Fuller Seminary, 
California, United States. Two degrees with honors in 2 years. 

I was very proud of him because on weekend he was very much involved with different kind 
of ministries in Thai and Filipino churches. Sometimes, he even preached in American churches. 
Some weekends and longclass breaks, we took the privilege of travelling around the United States. 

During his graduation at Fuller Seminary, he got the highest honor, the “Presidential 
Award”conferred to him. Written in the plague “Presidential Award is awarded to Thimothy Jeng, 
D.Miss. in recognition of his accomplishments clearly reflecting academic, spiritual, and professional 
excellence”. 

At Fuller, there are three departments: School of Theology, School of Psychology and School 
of World Mission. This Award was only conferred to the most qualified student in all departments, 
and Timothy was that person. Glory to God! 

Relatives, friends and people who knew us from different churches attended Timothy’s 
graduation. They showered him with gifts to take them back to Thailand. The shipping company was 
ready to ship our brand new stuff. He told him since all these appliances and personal belongings are 
new, he would have to pay a lot of taxes. Usually, it was declared USED by pouring our “soy sauce, 
ketchup and other stuff to make it dirty” The Company suggested to him to “Just sign this paper 
“USED” to avoid taxes” Timothy was shocked what the shipping company suggested. Everyone did 
it and they never had any problems. 

For Timothy, integrity is very important. He would rather return all these stuff to the donors 
than bringing them back to Thailand evading the taxes required. He did return everything, ready for 
shipping to the donors. The shipping company thought Timothy was the most stupid client they had 
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ever met. Why would someone not wanting all the brand new appliances, especially to take back to 
Thailand where these items were not available. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timothy wanted God’s blessings in his life and family more than dishonesty. God blessed us, 

our children, and grandchildren, just as the Bible promised. 
Another lesson I learned from Timothy is his contentment. For many Years he was driving a 

very old Toyota car. Some members felt uneasy. They told me to convince timothy to change the car. 
He did not want to do it. Until one time we were invited to go abroad for one month speaking 
engagement. When we came back, we were surprised to have a brand new red plated Toyota car. We 
used that car for 15 years. Now Timothy is celebrating his 70th birthday. Thank the lord for blessing 
him again with another new model red plated Toyota car. God is good! 

After Timothy retired from Bangkok Seminary, he became a full time Paster of Mahapawn 
Bangkok Church. In order to honor and encourage Timothy as a full time Pastor, the board of deacons 
decided to offer him salaries that would be higher than what he used to receive at BBS. Timothy 
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refused to accept that offer. He felt that it was too much higher than what the other Pastors receiving 
at that time. He told the board to lower the salary. After working full time for a few years, he told the 
staff who was handling the payment of salaries to freeze the annual increase of his salary since that 
time. Because he felt that his salary was still too much higher than other Pastors. 

Timothy is a very well disciplined person. Prayer is an essential part of his life. He learned 
that seeking God is a sign of strength. He gets on his knees and humbly asks the Lord for His 
guidance. He spends many hours in Bible study and sermon preparation. In his study room, There are 
literally several drawers of sermon outlines. He has details of his sermons preached over the years 
throughout Thailand and overseas. He lives what he preached I am truly blessed. 

I am truly grateful to the Lord that the Thai key leaders have confidence in Timothy’s shy 
leadership. He never demand respect from them but he earns respect naturally. The Thailand map he 
showed to me during our courtship, is now a reality. We literally serve the Lord together throughout 
Thailand through the years. We have seen the growth of Thai churches. Souls have been saved and 
people being baptized. Many leaders have been trained. But the tasks in reaching Thai people for 
Jesus is not over yet. 

On the occasion of Rev.Dr.Timothy Jeng, my dear husband’s 70th birthday, I wish all God’s 
blessings to you, our children and grandchildren. “I will pour out my Spirit on “You”(all people). 
Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams”…Joel 2:28. 

Keep dreaming. 
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ความประทบัใจที่ผมไม่มวีนัลมื 
จากใจบุตรชายคนโต ศจ.เดชา  เจนพิริยประยรู 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจ ซาบซ้ึงใจและขอบพระคุณพระเจา้เป็นอยา่งมากท่ีพระเจา้ทรง
โปรดใหเ้ป็นลูกชายคนโตของ ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยประยรู มีคนเคยกล่าววา่ “เราไม่สามารถเลือกเกิด
ได”้ ซ่ึงเป็นค ากล่าวท่ีจริง แต่ถา้เราสามารถเลือกเกิดได ้ผมไม่ลงัเลท่ีจะเลอืกเกิดในครอบครัวท่ีมี ศจ.
ดร.ธีระ เป็นคุณพอ่และมาดามเร็กซ์เป็นคุณแม่ ชีวติของท่านทั้งสองเป็นท่อพระพรสู่ชีวติของผมอยา่ง
เป่ียมลน้ ท าใหเ้กิดความต้ืนตนัใจและแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต 

เม่ือกล่าวถึงคุณพอ่ ผมมีความทรงจ าท่ีดีมากมาย และมีความประทบัใจหลายอยา่งท่ีไม่มีวนัลืม 
ท่ีอยากจะบรรยายใหผู้อ่้านทุกท่านทราบ เหตุผลท่ีปราถนาจะบรรยายส่ิงเหล่าน้ี เพราะแมว้นัหน่ึงคุณพอ่
จะไม่อยูก่บัผมและครอบครัวอีกต่อไป แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะอยูก่บัผม อยูใ่นดวงใจผมและเป็นแบบอยา่งใน
การด าเนินชีวติเร่ือยไป ส่ิงท่ีส าคญัยิง่ไปกวา่นั้น คือ ผมสามารถส่งต่อส่ิงเหล่าน้ีใหก้บัลูก หลาน เหลน 
และรุ่นต่อๆ ไป 

คุณพอ่เป็นแบบอยา่งชีวิตในหลายต่อหลายดา้น ซ่ึงบทความสั้น ๆ น้ีไม่สามารถระบุทั้งหมดได ้
จึงขอกล่าวถึงดา้นท่ีมีอิทธิพล แตะทั้งใจและชีวติของผมมากท่ีสุดเท่านั้น 

คุณพอ่เป็นแบบอยา่งของความเสมอตน้เสมอปลาย โดยให้พระเจา้เป็นหน่ึงในชีวติเสมอ คุณ
พอ่มกัจะรับใชโ้ดยใชเ้ข่ามากกวา่ส่ิงอ่ืนใด โดยเฉพาะในยามท่ีมีปัญหาและวกิฤต แทนท่ีจะกระวน
กระวายหรือทุกขร้์อนใจ ผมมกัจะเป็นคุณพอ่ใชเ้วลาในการคุกเข่าอธิษฐษน บางคร้ังคุณพอ่จะคุกเข่า
อธิษฐานวนัละหลายๆ รอบ รอบละหลายๆ นาที ผมเช่ือวา่บ่อยคร้ังท่ีคุณพ่อจะคุกเข่าอธิษฐาน คุณพอ่
ไม่ไดอ้ธิษฐานเพื่อตวัท่านเอง แต่จะอธิษฐานเผื่อผม ครอบครัวและผูอ่ื้นเสมอ ท าใหค้นท่ีอยูร่อบขา้ง
ท่านไดรั้บพระพรและก าลงัใจ 

คุณพอ่เป็นแบบอยา่งแห่งความถ่อมใจ แมท้่านมีปริญญาเอก 2 ใบ ไดรั้บรางวลัเด่นมากมายจาก
ทุกสถาบนัท่ีเรียน แต่คุณพอ่ไม่เคยน าส่ิงเหล่าน้ีมายกตวัท่านเองข้ึน คุณพอ่สอนไวเ้สมอใหอ้ยูอ่ยา่งสันติ
กบัทุกคน โดยการไวในการฟัง ชา้ในการพดู และชา้ในการโกรธ คุณพอ่ไดรั้กษาคุณสมบติัเหล่าน้ีเสมอ
มา ปราศจากคุณสมบติัน้ี ผมอาจไม่ไดรั้บใชพ้ระเจา้และอาจไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี เพราะ
ผมเป็นคนท่ีไม่เอาไหนตั้งแต่เด็ก 

ผมจะไม่มีวนัลืมเหตุการณ์ตอนท่ีผมเรียน ป.4 ท่ีโรงเรียนกวา่งเจา้ หลงัการสอบใหญ่ คุณพอ่ก็
พาผมไปดูผลการสอบ ทั้งคุณพอ่และผมถึงกบัตะลึงในผลท่ีออกมา ปรากฎวา่ผมสอบไดอ้นัดบัสุดทา้ย
ของหอ้ง หอ้งนั้นมีประมาณ 50 คน ผมไดท่ี้ 50 ของหอ้ง (เพราะตอนนั้นผมเพิ่งกลบัจากการไปอยูท่ี่
ประเทศฟิลิปปินส์หลายปี ท าใหมี้ปัญหาการเขา้ใจภาษาไทย) ผมรู้สึกผดิหวงักบัตวัเองมาก ๆ พดูอะไร



 134 

ไม่ออก ไม่รู้วา่พ่อก าลงัคิดอยา่งไร หรือจะต่อวา่มากเพียงไร แต่ระหวา่งเดินกลบับา้น พ่อเอามือมาวางท่ี
บ่า พดูดว้ยความสุขมุ และดว้ยความรักวา่ “ไม่เป็นไรลูก ใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ พ่อเช่ือวา่ลูกท าได”้ คุณพอ่ชา้
ในการพดู ชา้ในการโกรธ แทนท่ีผมจะถูกต่อวา่ ผมกลบัไดรั้บการอภยัและก าลงัใจ ผมน ้าตาไหลตลอด
ทาง คุณพอ่ไม่ไดเ้อามือออกจากบ่าผม จนกระทัง่ผมถึงบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนของผมค่อยๆ ดีข้ึนจนไดไ้ปเรียนปริญญาตรีและโทท่ีอเมริกา ตอนเรียนปริญญาโท 

เน่ืองจากผลการเรียนดีเด่น อาจารยท่ี์สถาบนัไดเ้ชิญผมเป็นผูช่้วยครู (TA) ผมเป็นคนเอเซียคนแรกท่ีรับ
เกียรติเป็นผูช่้วยครู ผมจบปริญญาโทดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัสูง ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับค าหนุนใจ
จากคุณพอ่ เม่ือผมเรียน ป.4 ผมไดเ้ร่ิมตน้ใหม่และผมท าไดจ้ริงๆ  

ตั้งแต่ผมจ าความไดจ้นกระทัง่ปัจจุบนั ผมไม่เคยเห็นคุณพ่อโมโหร้ายหรืออารมณ์ร้อนใส่ใคร 
ท่านอยูอ่ยา่งสันติกบัทุกคนทุกเวลา ชา้ในการพดู และชา้ในการโกรธ ท าใหทุ้กคนท่ีอยูใ่กลท้่านรู้สึก
ปลอดภยัและอุ่นใจเสมอ 

พระธรรมท่ีคุณพ่อจะกล่าวถึงเสมอคือ สุภาษิต 3:4-5 “จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้ 
และอยา่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับพระองคใ์นทุกทางของเจา้และพระองคจ์ะทรงกระท าให้
วถีิของเจา้ราบร่ืน” เป็นพระธรรมประจ าชีวิตของคุณพ่อ ซ่ึงผมเองไดน้ ามาเป็นพระธรรมประจ าชีวติ
ของผมเองดว้ย เป็นเพราะคุณพอ่ไดป้ฏิบติัตามพระธรรมขอ้น้ีอยา่งสุดใจ ชีวติของท่านจึงราบร่ืนตาม
พระสัญญาของพระเจา้ 

ผมขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับแบบอยา่งเหล่าน้ีท่ีผมจะไม่มีวนัลืม ช่วงต่อไปผมจะบรรยายถึง
ค าสอนส าคญัๆ บางประการท่ีไดเ้รียนจากคุณพอ่ ซ่ึงเป็นค าสอนท่ีผมจะส่งไปยงัรุ่นต่อๆ ไป 

1.“Medicine helps but God heals” แปลเป็นไทยวา่ “ยาช่วยแต่พระเจา้เป็นผูรั้กษา” ค  าสอนน้ี
เป็นค าสอนท่ีคุณพอ่สอนผมตั้งแต่ผมยงัเป็นเด็กเล็ก ทุกคร้ังท่ีทานยา ผมจะเตือนตวัเองถึงค าสอนของ
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คุณพอ่ท่ีวา่ “ยาช่วยแต่ผูรั้กษาคือพระเจา้” ผมเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่ยงัเป็นเด็กอ่อน ผมตอ้งทานยาหลาย
ต่อหลายชนิด เพื่อบรรเทาอาการหอบหืด ไม่วา่จะทานยามากเพียงไรอาการหอบหืดของผมไม่หายไป 

บ่อยคร้ัง ช่วงท่ีผมอยูน่อกบา้น ขณะท่ีผมเล่นกบัเพื่อนอยา่งสนุกสนาน อยู่ๆ  ก็เป็นหอบข้ึนมา 
ผมไม่มียาติดตวั ท าให้หายใจไม่ได ้ตอ้งแยกตวัออกจากเพื่อน เพื่อไปนัง่น่ิงๆ อยูค่นเดียว ไม่มีใครมา
ช่วย แต่ในขณะท่ีผมอยูค่นเดียวโดยไร้ท่ีพึ่ง ผมไดคิ้ดถึงค าสอนของพ่อท่ีฝังแน่นในใจและเร่ิมอธิษฐาน 

ทุกคร้ังท่ีอธิษฐานอาการดีข้ึน จนตั้งตวัและด าเนินชีวติต่อไปไดอี้กวนั จากค าสอนของคุณพอ่ท่ี
มีต่อผม ท าใหผ้มมีความหวงัและมีความเช่ือมัน่ วา่วนัหน่ึงพระเจา้จะเป็นผูรั้กษาหอบหืดของผม ยาไม่
สามารถรักษาผมได ้ยาเพียงแต่ช่วย แต่ผมเช่ือมัน่วา่พระเจา้รักษาได ้แลว้ในเวลาของพระเจา้การรักษา
ไดเ้กิดข้ึนจริงๆ  

ตอนอาย ุ11 ปี ผมไดไ้ปสหรัฐอเมริกากบัครอบครัว ช่วงนั้นคุณพอ่ไปเรียนปริญญาเอก วนัหน่ึง
พระเจา้ท าการอศัจรรยใ์นชีวิตอยา่งไม่น่าเช่ือ พระเจา้ทรงเอาหอบหืดท่ีผมเป็นมาสิบกวา่ปี ออกไปจาก
ชีวติ พระเจา้ทรงรักษาหอบหืดของผมอยา่งส้ินเชิง ตั้งแต่วนันั้นจนถึงวนัน้ี ผา่นมา 30 ปีแลว้ ผมไม่เคย
เป็นหอบหืดอีกเลย ขอบคุณพระเจา้ส าหรับค าสอนของคุณพอ่ท่ีผมจะไม่มีวนัลืม “ยาช่วยแต่พระเจา้เป็น
ผูรั้กษา” 

2.การกระท าทุกอยา่งท่ี “มากเกินไป” ไม่ดี คุณพอ่จะสอนเสมอใหมี้ความสมดุลในชีวติ อยา่ท า
อะไรท่ีมากจนเกินไป วนัหน่ึงไดมี้โอกาสไปเดินเล่นกนัคุณพอ่ก็เลยถามพอ่วา่ “ถา้อ่านพระคมัภีร์มาก
เกินไปหรือถา้จะอธิษฐานมากเกินไป หรือถา้จะรับใชม้ากเกินไป ไม่ดีตรงไหน?” พอ่ตอบอยา่งเรียบง่าย
วา่ “ทุกอยา่งท่ีท ามากเกินไปไม่ดี เช่ือพ่อเถอะ” ตอนนั้นผมยงัเป็นเด็ก ยงัไม่ค่อยเขา้ใจในส่ิงท่ีคุณพอ่
สอน แต่ยิง่เป็นผูใ้หญ่ยิง่เขา้ใจ ผมยิง่ตระหนกัถึงการมีความสมดุลของการด าเนินชีวิต เราจะตอ้งมีความ
สมดุลระหวา่งพระเจา้ ครอบครัวและการรับใช ้(หรือการท างาน) การกระท าทุกอยา่งท่ีมากเกินไปนั้น 
ไม่ดีจริงๆ  
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3.คุณพอ่สอนไวเ้สมอวา่ “ไม่วา่จะท างานอะไร อยา่ลืมรับใชพ้ระเจา้” ช่วงท่ีเรียน ม.ปลาย ผม
สนใจเร่ืองการบริหารและการท าธุระกิจ ผมไดป้ระกาศอยา่งชดัเจนวา่จะไม่เป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลาเด็ดขาด 
อาจเป็นเพราะคุณพอ่และคุณแม่เป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลาแลว้และผมอยูใ่กลก้บั BBS ไดเ้ห็นนกัศึกษาหลาย 
ๆ คน ขดัสน ท าใหเ้กิดความกลวั ผมไม่อยากขดัสน ไม่อยากล าบาก ก็เลยตดัสินใจวา่จะไม่เป็นผูรั้บใช้
พระเจา้เตม็เวลาเด็ดขาด 

คืนวนัหน่ึง ผมตดัสินใจไปบอกพอ่ตรงๆ วา่ในอนาคตผมอยากเป็นนกับริหารหรือนกัธุรกิจ
และบอกคุณพอ่ไปวา่ ผมจะไดดู้แลคุณพอ่และคุณแม่ เพื่อคุณพอ่และคุณแม่จะไดส้บาย ในความสุขมุ
ของคุณพอ่ พ่อหนัมาหาผมและเอาแขนโอบท่ีบ่าของผม (อีกคร้ัง) แลว้พดูดว้ยความรักอยา่งนุ่มนวลวา่ 
“ไม่วา่ลูกจะเป็นอะไรหรือท าอะไรในอนาคต อยา่ลืมรับใชพ้ระเจา้นะ” ผมแปลกใจในค าตอบของคุณ
พอ่ นึกวา่คุณพอ่จะผดิหวงัหรือเสียใจ แต่คุณพอ่กลบัหนุนใจและใหก้ าลงัใจเสมอ 

จากค าหนุนใจของพอ่ ผมไม่เคยลืมท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ และส่ิงท่ีผดิความคาดหมายคือ พระเจา้มี
แผนการท่ียิง่ใหญ่กวา่ความคิดของผม ในท่ีสุดหลงัเรียนจบ ม.ปลาย พระเจา้ตรัสในใจของผมอยา่ง
ชดัเจน ทรงเลือกและเรียกผมดว้ยพระกรุณาและพระคุณใหเ้ป็นผูรั้บใชเ้ตม็เวลา จากความรู้สึกท่ีต่อตา้น
และไม่อยากรับใชพ้ระเจา้เต็มเวลา ซ่ึงเป็นความรู้สึกตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก ผมจึงตดัสินใจถวายตวัใหก้บัพระ
เจา้ เพื่อรับใชพ้ระองคช์ัว่ชีวิตของผม 

หลงัจากท่ีผมไดเ้รียนปริญญาตรีและโทท่ีสหรัฐอเมริกาจนส าเร็จ ผมไดต้ดัสินใจกลบัมารับใช้
กบัคุณพอ่ท่ีคริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ มีอาจารยแ์ละผูใ้หญ่หลายต่อหลายคนเตือนผมใหพ้ิจารณาใหดี้ 
เพราะการรับใชก้บัคุณพอ่อาจไม่ง่าย และอาจสร้างปัญหามากมายได ้และท่ีส าคญัผมอาจจะไม่มีวนั
เติบโต แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ 

ผมสามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ คุณพอ่เป็นนายและเป็นทั้งครูท่ีดีท่ีสุดท่ีผมเคยมีมา การรับใช้
กบัคุณพอ่ตลอด 10 ปีท่ีผา่นมา เป็นช่วงการรับใชท่ี้ผมมีความสุขท่ีสุดในชีวติ ผมไดเ้รียนรู้หลายๆ อยา่ง
จากท่าน เราไม่เคยทะเลาะกนั เรารับใชเ้ป็นทีมเดียวกนั ท่านไม่เคยมองผมเป็นเด็ก หรือบงัคบัเรียกร้อง
ใหผ้มเช่ือฟังท่าน กลบัตรงกนัขา้ม หลายต่อหลายคร้ังท่านกลบัฟังผมและใหเ้กียรติผมเสมอ 
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ผมรู้สึกเป็นเกียรติและไดรั้บสิทธิพิเศษท่ีไดมี้โอกาสรับใชอ้ยา่งใกลชิ้ดกบัคุณพอ่ในช่วงท่ี
คริสตจกัรมหาพรกรุงเทพประสบกบัวกิฤตท่ีหนกั ผมเกือบจะยอมแพแ้ละเลิกการรับใช ้แต่คุณพอ่เป็น
ศิลาท่ีมัน่คงใหก้บัผม จนผมสามารถตั้งตวัข้ึนมาใหม่และรับใชพ้ระเจา้ต่อไป ผมจะไม่มีวนัลืมช่วงท่ีเรา
สองคนไปทานขา้วเท่ียง แมร้้านแถวโบสถส่์วนใหญ่เป็นร้านขา้งถนนหรือร้านธรรมดา แต่การไดไ้ป
ทานกบัคุณพอ่ ท าใหผ้มรู้สึกพิเศษผมรักและเคารพพ่ออยา่งสุดใจ 

ผม ศจ.เดชา เจนพิริยประยรู จึงขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับแบบอยา่งชีวติของคุณพอ่ ส่ิงท่ีคุณ
พอ่เป็นและส่ิงท่ีคุณพอ่ไดส้อน จะเป็นความทรงจ าและความประทบัใจท่ีไม่มีวนัลืม ทั้งในชีวติของผม
และในชีวติของรุ่นต่อๆ ไป 
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ฮีโร่หมายเลข 1 ของผม 
จากใจบุตรชายคนท่ี 2 – ดุษฎี เจนพิริยประยรู 

มีคนถามผมวา่ หากมีสักคนหน่ึงในโลกน้ีท่ีผมอยากชมเชยมากท่ีสุด ผูน้ั้นจะเป็นใคร ผมตอบ
ไดท้นัทีวา่ ผูน้ั้นคือคุณพ่อของผม เขารู้สึกแปลกใจ ถามวา่ “ท าไม” และต่อไปน้ี คือ ค าตอบของผม 

ประการแรก ผมขอบพระคุณพระเจา้ทุกวนัท่ีทรงอวยพรผม ใหมี้คุณพอ่ท่ีดี เตม็ไปดว้ยความรัก 
ท่านไม่เพียงแต่เป็นพอ่ แต่เป็นเพื่อนท่ีใกลชิ้ดของผม 

อยา่งท่ีสอง คุณพอ่ของผมเป็นคนเรียบง่าย ท่านรู้สึกพึงพอใจ และขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับ
ส่ิงดีทุกอยา่งท่ีพระเจา้ทรงประทาน แมใ้นสายตาของคนทัว่ไป ท่านมีอะไรไม่มาก แต่ในสายตาของ
พระเจา้ ท่านไดรั้บการอวยพรใหมี้ทุกอยา่งท่ีจ  าเป็น 

ผมจ าไดเ้ม่ือผมยงัเป็นเด็ก รถยนตท่ี์ครอบครัวเรามี เป็นรุ่นเก่ามาก คือ โตโยตา้รุ่น 1960 แต่คุณ
พอ่รักรถคนัน้ีมาก ท่านขบัรถคนัน้ีไปส่งพวกเราท่ีโรงเรียนทุกเชา้ ตอนนั้น ผมไปเรียนท่ีโรงเรียนเล็กๆ 
แห่งหน่ึง ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากบา้นมากนกั ทุกเชา้เม่ือไปถึงโรงเรียน ผมจะรู้สึกอายมาก เม่ือเพื่อนๆ ของผม
เห็นรถเก่าๆ ท่ีคุณพอ่ขบัมาส่งพวกเรา 

วนัหน่ึง ผมจึงถามคุณพอ่วา่ ท าไมเราจึงมีรถเก่าอยา่งน้ี คุณพอ่ตอบง่ายๆ วา่ “พอ่ขอรถยนตค์นั
หน่ึงจากพระเจา้ พระเจา้ก็ให้รถคนัน้ีมา รถคนัน้ีใชง้านไดดี้ พอรู้สึกพึงพอใจ” แลว้คุณพอ่ก็พดูต่อไปวา่ 
“เราตอ้งขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงอวยพรเราใหมี้รถขบั ส่งพวกเธอไปโรงเรียนทุกเชา้ มีเด็กหลายคน
ตอ้งต่ืนตี 4 ตี 5 ทุกเชา้ แลว้นัง่รถเมล ์1-2 ชัว่โมงเพื่อมาโรงเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพอ่ผมใหค้วามส าคญัทางดา้นจิตใจ และจิตวิญญาณมากกวา่ฝ่ายวตัถุ ท่านเตือนผมเสมอวา่ 

การรู้จกัพึงพอใจหมายถึงการมีความสุขกบัส่ิงจ าเป็นต่างๆ ท่ีพระเจา้ทรงประทานให้เรา ไม่ใช่ส่ิงท่ีเรา
เองอยากไดเ้ท่านั้นและท่านก็กล่าวเพิ่มเติมวา่ ไม่ใช่เป็นส่ิงผดิท่ีจะขอรถคนัใหม่จากพระเจา้ แต่พระเจา้
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ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบตามท่ีเราขอเสมอเพราะพระเจา้ทรงมีแผนการท่ีใหญ่กวา่ และมีส่ิงท่ีดีกวา่ส าหรับเรา 
ผมจึงเร่ิมตน้อธิษฐานขอรถคนัใหม่อยา่งจริงจงัจากพระเจา้ 

ปีต่อมา พระเจา้ก็ทรงอวยพรผม ท าใหผ้มสามารถเขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง 
คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั ซ่ึงมีนกัเรียนชายลว้น เป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่กลบ้า้นมาก ตลอดเวลา
ท่ีเรียนท่ีนัน่จบชั้นมธัยมปลาย ผมเดินไปโรงเรียนทุกวนั พระเจา้ทรงท าการท่ีอศัจรรยข์องพระองค ์

ประการท่ีสาม แมคุ้ณพอ่จะมีงานเยอะมาก ตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารคริสเตียนหลายแห่ง 
แต่คุณพอ่ให้ความส าคญัมาก กบัการใชเ้วลากบัครอบครัว ผมจะไม่มีวนัลืมและจะเก็บความทรงจ าท่ีดีๆ 
น้ีไวเ้สมอ ท่ีคุณพ่อจะพาทั้งครอบครัวไปพกัผอ่นดว้ยกนัอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง ท่ีหวัหินหรือท่ีคลอง
จนัดี ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของคุณพอ่ ผมคิดถึงการใชเ้วลาท่ีมีคุณภาพกบัคุณพอ่ในวยัเด็กของผม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดทา้ย ผมอยากขอแสดงความยนิดีกบัคุณพอ่ ท่ีคุณพ่อไดรั้บใชพ้ระเจา้ดว้ยความสัตยซ่ื์อ ทั้ง

ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ท าใหชี้วติของหลายคนไดรั้บการแตะตอ้งจากพระเจา้ รวมทั้งผม
ดว้ย ผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติท่ีมีคุณพอ่ท่ีแสนดี เตม็ไปดว้ยความรักแบบน้ี คุณพอ่จึงเป็นฮีโร่
หมายเลขหน่ึงของผม 

ผมรักคุณพอ่เสมอ 
     ดุษฎี (เดวิด) เจนพิริยประยรู 
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My Number one Hero 
David – Second son 

Someone once asked me, if there is one person in this world that I admire the most, who will 
that person be? I ponder on that question for a few seconds and the one the only person that came to 
my mind was my father. And to his surprise, he asked me back, “why so?” 

Let me tell you why. First of all, I thank the Lord everyday for blessing me with a wonderful 
and loving person who is not only a father that any son could even imagine being blessed with but 
also a true and loyal friend with an unconditional love. 

Secondly, my father was a simple person who is always contented and thankful for all the 
gifts that God had blessed him with. Although, through a normal human sight it may seem that he did 
not have much, but in Gods sight my dad knew that he is blessed with everything he needed. 

I remember during my childhood, our family car was a 1960’s Toyopet, one of the first 
models that Toyota had ever manufactured. My father loved that car. He would drive his faithful 
servant and took us to school every morning. At the time I was going to a small Christian school 
which was a few kilometers from our house. I will never forget being so embarrassed every time I 
arrived at school. 

So one day I asked my father why we have such an old car. His answer was simply, “I ask 
God for a car. He blessed me with a car. The car runs and served its purpose, therefore I’m content.” 
He then further said, “I thank God for blessing our family with a car so that I can drive you to school 
every morning. So, be thankful that you have a car to ride in. Other kids have to wake up 4 or 5 every 
morning and ride the bus for 1 to 2 hours just to come to school each day.” 

My father always had his own way of elaborating the more important aspects of life than just 
the material things. He always reminded me that being content is to be happy and satisfied with the 
things that God has blessed you with, rather than the things that you want. But my father also told me 
that there’s nothing wrong with asking God for a newer car too but that doesn’t mean that He will 
answer all your prayer requests. God always have bigger and much greater plans for you. So, I stated 
praying. 

The following year, God had blessed me to be accepted in one of the most prestigious all 
boy’s high school in the country “Bangkok Christian College”. It happened to be two blocks away 
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from our house. So, throughout my entire high school, I would walk to and from school everyday. 
God works in mysterious ways. 

Thirdly, in spite of my father’s extremely busy schedule in the ministry and his involvement 
with several Christian organizations, the time for his family is nevertheless the most important aspect 
in his life. I will never forget and forever cherish those good old days when our whole family would 
travel together at least twice a year to Hua Hin or to my fathers hometown ChanDee. I really miss the 
quality times that we spent together during my childhood. 

Lastly, I just want to congratulate my father for his many years of dedication as a faithful 
servant to God in the ministry in Thailand and all over the world, I know that many lives have been 
touched and blessed as a result, especially mine. I am truly honored and proud to have such 
wonderful and loving father. My father is my number one hero. 

I love you Dad 
            Dusadee Dave Jeng 
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คุณพ่อผู้เป็นแบบอย่างสุดยอด 
จากใจบุตรสาว – เมตตา บรูซ 

ศาสนาจารย ์ดร.ธีระ เจนพิริยประยรู (หรือ Timothy Jeng) เป็นอดีตศิษยาภิบาลอาวุโสของ
คริสตจกัรมหาพรกรุงเทพ เคยเป็นผูอ้  านวยการและอาจารยท่ี์สถาบนัพระคริสตธรรมกรุงเทพ  และเป็น
ผูน้ าคริสเตียนซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย แต่ส าหรับดิฉนั ท่านเป็น “คุณพอ่” ท่ี
น่ารัก อดทนและเป็นตน้แบบของดิฉนัเก่ียวกบัคนท่ีรักพระเจา้ 

การเติบโตเป็นลูกศิษยาภิบาลไม่ง่ายเสมอ เราตอ้งร่วมกิจกรรมมากมายหลายอยา่ง 
ขณะเดียวกนัตอ้งพยายามประพฤตตวัอยา่งดีท่ีสุด เราตอ้งยา้ยไปหลายประเทศ ท าใหต้อ้งเรียนภาษาไทย
และองักฤษใหม่หลายคร้ัง ซ่ึงท าใหส้ับสนมากส าหรับเด็ก กระนั้นก็ตาม เรามีความทรงจ าท่ีดีหลาย
อยา่งเก่ียวกบัครอบครัว ดิฉนัจะเล่าเพียงบางอยา่ง 

คุณพอ่เป็นคนชอบอ่านหนงัสือเม่ือคุณพ่อไม่ไดท้  างานหรือเตรียมเทศนาหรือไม่ตอ้งใชเ้วลากบั
พวกเรา เราจะเห็นคุณพ่ออ่านหนงัสืออะไรสักอยา่ง ดิฉนัไดรั้บนิสัยน้ีเม่ือยงัเด็ก ดิฉนักลายเป็นหนอน
หนงัสือ รักในการอ่านโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอ่านนวนิยาย เม่ือพวกเรายงัเด็ก คุณพ่อจะอ่านหนงัสือให้
เราฟังทุกวนัก่อนนอน หนงัสือเล่มหน่ึงท่ีท่านชอบอ่านให้ฟังเสมอ เป็นนวนิยาย “การผจญภยัในแดน
นาเนีย” บ่อยคร้ัง คุณพ่อจะหลบัไปก่อนจะอ่านจบ เพราะเหน่ือยมากจากการท างานทั้งวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพอ่เป็นคนท่ีอดทนและมีใจเมตตามากท่ีสุด แมต้อนเป็นเด็ก ดิฉนัจะด้ือ เอาแต่อารมณ์ คุณ

พอ่ไม่เคยอารมณ์เสีย ไม่เคยตะหวาดใส่ดิฉนัหรือพี่ชายทั้งสองคน ไม่ไดห้มายความวา่คุณพอ่ไม่เคย
ลงโทษพวกเรา เม่ือพวกเราท าผดิ แต่ท่านไม่ไดท้  าโทษเราดว้ยอารมณ์โกรธ คุณพอ่เป็นผูน้ าในการ
นมสัการในครอบครัวทุกวนั และสอนพวกเราใหมี้ชีวิตท่ีจะถวายเกียรติแด่พระเจา้ 
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คุณพอ่ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีพดูมาก แต่เม่ือท่านพดู ท่านจะมีถอ้ยค าท่ีเตม็ไปดว้ยสติปัญญา แมดิ้ฉนัมี
โอกาสฟังนกัเทศน์หลายท่าน แต่ยงัไม่เคยเห็นนกัเทศน์ท่านใด ท่ีเทศนาดว้ยสติปัญญาและดว้ยความ
ชดัเจนเท่าคุณพอ่ คุณพอ่จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีของดิฉนัเสมอในการมีชีวิตแบบพระคริสต ์ตวัอยา่งท่ีดีเลิศ
อยา่งหน่ึง คือคุณพอ่ไม่เคยพลาดจากการเฝ้าเด่ียว และการอธิษฐาน ดิฉนัจ าได ้ทุกเชา้ท่ีต่ืนข้ึน ก็จะเห็น
คุณพอ่อ่านและภาวนาพระวจนะของพระเจา้ ท่านชอบท่ีจะใชเ้วลากบัพระเจา้ 

คุณพอ่สอนดิฉนัเก่ียวกบัความส าคญัมากท่ีสุดของการศึกษา แมคุ้ณพอ่จะเป็นศิษยาภิบาล สามี
และดูแลลูกสามคนท่ีวอ่งไวมาก แต่ท่านมีความเพียรในการศึกษาจนจบระดบัขั้นสูงสุด เพราะคุณพ่อ
ใหค้วามส าคญัแก่การศึกษา ดิฉนัจึงใหค้วามส าคญัแก่การศึกษาระดบัสูง ไดจ้บการศึกษาท่ีวทิยาลยัไน
แอก (Nyack College) พร้อมดว้ยเกียรตินิยมระดบัสูง ท่ีนิวยอร์ค อเมริกา คุณพอ่บินจากประเทศไทยไป
ใหก้ าลงัใจในวนัรับวุฒิบตัร การท่ีคุณพอ่อยูใ่นวนัท่ีดิฉนัจบ มีความหมายอยา่งมากต่อชีวติดิฉนั 

เป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายท่ีครอบครัวของเราอยูห่่างกนัคนละซีกโลก แต่คุณพอ่คุณแม่ไม่เคยพลาดท่ีจะ
ติดต่อกบัพวกเราในโอกาสพิเศษต่างๆ ไม่วา่โดยทางโทรศพัทห์รือโดยการเขียนการ์ด ดิฉนัรู้สึกดีใจ
และขอบพระคุณมาก ในวนัท่ีดิฉนัเขา้สู่พิธีมงคลสมรส คุณพอ่เป็นผูส่้งมอบตวัฉนัใหแ้ก่เจา้บ่าว คือ คุณ
เจอโรม (Jerome) เขาเป็นสามีและเพื่อนดีท่ีสุดของดิฉนัและเป็นพอ่ท่ีดียอดเยีย่มใหแ้ก่ลูกของเราทั้งสาม
คน ในพิธีสมรส คุณพอ่เป็นผูอ้ธิษฐานและมอบถวายชีวติสมรสของเราใหแ้ก่พระเจา้ เราไดรั้บการอวย
พรมากจากพระเจา้จริงๆ ตลอดเวลา 14 ปี แห่งชีวติสมรส ครอบครัวเราอยูก่นัอยา่งมีความสุขและเตม็
ไปดว้ยพระพรท่ีนบัไม่ถว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพอ่คุณแม่บินมาท่ีอเมริกา เม่ือดิฉนัคลอดลูกทั้งสามคน และอธิษฐานมอบถวายลูกทั้งสาม

คนแก่พระเจา้เม่ือพวกเขายงัเป็นทารก เวลาน้ีพวกเขาโตข้ึนแลว้ ราเชลอาย ุ12 ขวบ แอนเจล่าอาย ุ9 ขวบ 
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เยรีมีย ์อาย ุ7 ขวบ เม่ือไม่นานมาน้ี ดิฉนัและเจอโรมพดูกบัลูกๆ วา่ พวกเขาโตพอท่ีรับบพัติศมา และท า
พิธีมอบถวายตวัใหพ้ระเจา้อีกคร้ังหน่ึง พวกเด็กพดูเป็นเสียงเดียวกนัทนัทีวา่ “พวกเราอยากใหคุ้ณตา
เป็นผูท้  าพิธีบพัติศมาใหพ้วกเรา” ดิฉนัฟังแลว้รู้สึกซ้ึงมาก แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ ของเรา ซ่ึงไม่ค่อยไดเ้ห็นคุณ
ตายงัมีความรู้สึกวา่ คุณตาเป็นผูน่้ายกยอ่งนบัถือและยดึคุณตาเป็นแบบอยา่งในชีวิตฝ่ายวญิญาณ 

เน่ืองจากความสัตยซ่ื์อของคุณพอ่คุณแม่ท่ีมีต่อพระเจา้ ครอบครัวของเราจึงไดรั้บการอวยพร
จากพระเจา้อยา่งมากลน้ แมเ้ราจะไม่ไดว้ตัถุส่ิงของทุกอยา่งท่ีเราอยากไดแ้ต่พระเจา้ทรงจดัเตรียมทุก
อยา่งท่ีจ  าเป็นส าหรับเราเสมอ และมากกวา่นั้นอีกพระองคท์รงใหเ้รามีสันติสุขและความเป็นหน่ึง
เดียวกนัในชีวิตสมรสและในครอบครัว พระองคท์รงอวยพรลูกของเราใหพ้วกเขารักพระองคแ์ละให้
เกียรติแก่พวกเรา 

คุณพอ่คะ ขอบพระคุณส าหรับความรักและความเอาใจใส่ของคุณพอ่ต่อดิฉนัและต่อครอบครัว
ของเรา เหนือส่ิงอ่ืนใด ท่ีเสริมสร้างดิฉนัให้รู้จกัวางพระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในชีวติ และสอนดิฉนัใหรู้้จกั
ด าเนินชีวติท่ีพระเจา้พอพระทยั เพื่อวา่ดิฉนัจะสามารถส่งต่อไปยงัลูก ๆ ของดิฉนั คุณพอ่ไดใ้ห้
แบบอยา่งท่ีดีแก่ดิฉนัในการ “อบรมเด็กในทางท่ีเขาควรจะไป และเม่ือเขาโตข้ึน เขาจะไม่หนัเหไปจาก
ทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) 

สุขสันตว์นัครบรอบวนัเกิด 70 ปี ค่ะ คุณพอ่ ดิฉนัรักคุณพ่อมากค่ะ และพวกเราคิดถึงคุณพอ่ 
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My Role Model of a Godly Man 
Mercy Bruce – Daughter 

Rev.Dr.Thira (Timothy) Jeng is known to many as Mahapawn’s Senior Pastor, former 
Professor and President of Bangkok Bible College and Seminary, and known leader to many 
Christian organizations in Thailand. But for me, He is simply “Dad” who is ever loving, patience, and 
my role model of a Godly man. 

Growing up as a Pastor’s daughter was not always easy. We had to attend countless functions 
while always putting on our best behavior. We also moved to different countries and had to learn and 
relearn Thai and English, which can be very confusing for a child. In spite of it all, there were still far 
more good memories about our family. I will just mention a few. 

Dad loves to read. When he is not working, or preparing for a sermon, or spending time with 
us, he would always be caught reading a book or some source of reading material. It was one good 
habit I picked up when I was young girl. I was a bookworm and loved to read, especially novels. 
When we were young, Dad would read to us every day, especially before bed time. His favorite books 
were the Chronicles of Narnia series. Oftentimes he would fall asleep while reading us bedtime 
stories because he had a very busy day and was tired. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dad was the most patient and kind person I have ever known. In spite of my stubbornness 

and temperament as a child, he has never lost his temper or yelled at me or my brothers. However, it 
doesn’t mean we never got a spanking, but it was never out of anger and I always understood the 
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reason for his discipline. Dad always led our daily family devotions and taught us how to live a life 
that is honoring to God. 

Dad is not a man of many words, but when he speaks he is full of wisdom. In spite of my 
exposures to many popular preachers. I have not met any man of God who preaches with so much 
wisdom and clarity as my dad. He is still and will always be my role model of living a Christ like life. 
One best demonstration is how he has never missed his personal daily devotion and prayer time with 
the Lord. I remember waking up every morning to find Dad reading and meditating God’s word and 
enjoying being in God’s presence. 

Dad taught me the great importance of education. Although he was a Pastor, husband, and 
raising three active young children, he persevered to achieved the highest level of education. Because 
of Dad’s importance to education. Higher education has always been my priority. I graduated with 
honors from Nyack College in New York and Dad flew all the way from Thailand just to support me 
on my graduation day. It really meant the world to me that he was there on a very important day in 
my life. 

It hasn’t been easy for our family to live so far across the world from each other, but Dad and 
Mom never missed an important event in our lives either with a phone call or cards. I am thankful that 
Dad was the one who walked me down the aisle when I married my loving husband best friend, 
Jerome who is also a wonderful father to our three children. At our wedding, Dad prayed and 
dedicated our marriage to the Lord. We indeed have been blessed with almost 14 years of happiness 
and countless blessings. 

Dad and Mom flew here to America when all our three children were born and dedicated 
them all to the Lord as infants. Now my children are a little older, Rachel-age 12, Angela-age 9 and 
Jeremy-age 7. When Jerome and I recently talked to our children about getting baptized and 
rededicating themselves to the Lord, they all unanimous said, “We want Grandpa to baptize us!” I fell 
so blessed that even our young children who rarely see their grandfather also look up to him and 
respect him as their spiritual role model. 

Because of Dad and mom’s faithfulness to the Lord, our family has been blessed beyond 
measure. We may not have all the material things we want, but God has always provided for  ALL of 



 147 

our needs and much more. He gives us peace and unity in our marriage and family. He has blessed us 
with children who also loves the Lord and respects us. 

Dad, thank you for your love and care to me and my family. Most of all, thank you for 
instilling in me the importance of putting God’s first in my life and teaching me how to live a life that 
is pleasing to Him so that I can pass it down to my own children. You have showed me an excellent 
example of “Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it” 
Proverbs 22:6. 

Happy 70th Birthday, Dad! I love you very much and we miss you! 
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ด้วยรัก 

จากใจราเชล จอย – หลานสาว 
วนัน้ีเป็นวนัพิเศษ 
หนูจึงอยากใหคุ้ณตาไดย้นิ 
วนัเกิดของคุณตาไงล่ะคะ 
จึงเป็นเวลาท่ีน่ายนิดียิง่ 
คุณตาคงไดข้องขวญัและค าอวยพร 
อาจเป็นการจูบและการกอด 
คุณตาอาจไดเ้งินหรือซีดี 
หรือถว้ยน ้าท่ีคนท าให้ 
ครอบครัวคุณตาพากนัมาหา 
เพื่อคุณตาเป็นพิเศษ 
พวกเขาจดังานปาร์ต้ีและชวนคนมา 
ไม่ใช่เพียงหน่ึงหรือสองคน 
คุณตาอาจรู้สึกแก่ลง 
แต่พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับคุณตา 
หากคุณตาเช่ือและวางใจพระเจา้ 
พระองคจ์ะทรงน าตลอดทาง 
คุณตายงัมีส่ิงท่ีตอ้งท า 
ถอ้ยค ามากมายท่ีตอ้งกล่าว 
แต่ยงัมีอีกอยา่ง 
สุขสันตว์นัเกิด คุณตาค่ะ 
ดว้ยรัก 
จากหลานสาว ราเชล จอย บรูซ 
แปลจากบทกลอนภาษาองักฤษท่ีราเชลเขียนอวยพรคุณปู่  
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Love Grandpa 
It’s a special time of day 
So I want you to hear 
It is your birthday today 
So it’s time to cheer 
You get presents and greetings 
And kisses and hugs 
You might get money or CD’s 
Or a homemade mugs 
Your family comes 
Just for you 
They throw a party and invite people 
Not just one or maybe two 
You maybe feel older 
But God has a plan for you 
If you trust and believe in God 
He will help you through 
You still have things to do 
And words to say 
But there is one more thing 
Grandpa, Happy Birthday! 
Love, 
Rachel Joy Bruce 
Grandaugther 
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ค าเทศนาในการประชุมใหญ่สามญัสหกจิคริสเตียนแห่งประเทศไทย 

วนัที ่24-26 มนีาคม 2010 

ทีโ่รงแรม หินสวยน า้ใส จังหวดัระยอง 

หัวข้อการประชุม : “การประกาศพระคริสต์ทั่วไทย” 

หัวข้อการเทศนา : “พลงัในการรับใช้” 
ข้อคิด การประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย และการรับใชพ้ระเจา้จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีพลงั 

3 อยา่ง ซ่ึงเราเห็นไดจ้ากการรับใชข้องท่านเนหะมีย ์
1.พลงัจากภายใน 
2.พลงัจากเบ้ืองบน 
3.พลงัจากรอบขา้ง 
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เทศนา 1 ค่ายสหกจิฯ 

วนัที ่23 มนีาคม 2010 

หัวข้อเร่ือง พลงัจากภายใน 

ข้อพระธรรม เนหะมย์ี 1:1-4 

บทน า 

รู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูง ท่ีไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นผูแ้บ่งปันพระวจนะของพระเจา้ในโอกาส
ประชุมพิเศษน้ี แต่เวลาเดียวกนั ขอสารภาพวา่รู้สึกหนกัใจพอสมควรในการแบ่งปัน เพราะผมก าลงัจะ
แบ่งปันกบัท่านทั้งหลาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นขนุศึกฝ่ายวิญญาณ เป็นผูมี้ประสบการณ์มากในการรับใชห้ลาย
ปี และรู้พระวจนะของพระเจา้ดี แต่หลงัจากไดอ้ธิษฐานใคร่ครวญแลว้ รู้สึกวา่ ส่ิงท่ีน่าจะแบ่งปัน คือ 
ส่ิงท่ีผมเองก าลงัเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจา้เพิ่มเติมในเชิงปฏิบติั จึงหวงัอยา่งยิง่วา่ ส่ิงท่ีแบ่งปันจะ
เป็นขอ้คิดและเป็นท่ีหนุนใจซ่ึงกนัและกนัได ้

หวัขอ้ท่ีเราตั้งไวส้ าหรับการประชุมของเราคร้ังน้ี คือ “การประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย” ส่ิงแรก
ท่ีผมนึกถึง คือ ความหมายของ “การประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย” หมายถึงอะไร ผมรู้สึกวา่ น่าจะ
หมายถึง 2 อยา่ง 

1.การให้ข่าวประเสริฐไปถึงทุกแห่งในประเทศไทย อยา่งนอ้ยใหมี้เป้าหมายเหมือนกบัเป้าหมาย
การประกาศของ “นิมิต 2010” คือ ทุกอ าเภอมีคริสตจกัร ทุกต าบลมีกลุ่มคริสเตียนและทุกหมู่บา้นไดย้นิ
ข่าวประเสริฐเม่ือท าไดส้ าเร็จก็หมายถึงไดป้ระกาศพระคริสตท์ัว่ไทยแลว้ 

แต่น่าจะมีความหมายมากกวา่น้ี น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของประชากรของพระเจา้ใน
จ านวนพอสมควรดว้ย หากเราถึงเป้าหมายแรก แต่ผูเ้ช่ือยงัคงมีเพียง 0.5% ผมรู้สึกวา่ กล่าวไดย้ากวา่ เรา
ไดป้ระกาศพระคริสตท์ัว่ไทยแลว้ 

2.การให้คนรู้จักพระเจ้าเพิม่ขึน้ในประเทศไทย จ  านวนเท่าไรจึงจะเรียกวา่ทัว่ไทยแลว้ได ้เรา
อาจตอ้งไปตกลงกนัอีกคร้ัง ส่วนตวัผมคิดวา่ เป็นไปไดไ้หม ท่ีเราจะคิดถึง 10% ของประชากร เพราะ
พระเจา้ทรงคาดหวงัการถวาย 10 ลดจากทุกอยา่งท่ีเรามี 

การจะประกาศไปถึงทัว่ไทย ตามเป้าหมายแรก ผมรู้สึกวา่ ไม่ยากเกินไป แต่การน าคนไทย 
10% มาถึงพระเจา้ เป็นเร่ืองใหญ่มาก เพราะ 180 ปีท่ีผา่นมา เรามีผูเ้ช่ือเพียง 0.5 % ท าอยา่งไร จะมีผูเ้ช่ือ 
ถึง 10% ได ้แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ไม่มีอะไรท่ียากเกินไป หากเรามีความเช่ือและความเพียร 
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ในการประกาศฯ ไม่วา่ในลกัษณะใด การมียทุธวธีิท่ีดีและเหมาะสม เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เช่ือวา่
แต่ละสังกดัคงไดคิ้ดถึงยทุธวธีิดี ท่ีเหมาะสมกบัสังกดัของตนมากท่ีสุด แต่ส่วนตวัผมยงัสนใจยทุธวธีิ ท่ี
เราไดใ้ชส้ าหรับการประกาศตามแผนชาติ 2010 อยู ่หากเราท าความเขา้ใจกบัยทุธวธีิน้ีและตั้งใจ
ประกาศตามยทุธวธีิน้ีจริงๆ เช่ือวา่เราจะสามารถประกาศไปถึงทัว่ไทยได ้ในเวลาท่ีไม่นานเกินไป 

ยทุธวธีิน้ี เราเรียกวา่ ยทุธวธีิเนหะมีย ์คือ หลกัการของท่านเนหะมียท่ี์ท่านใชใ้นการสร้าง
ก าแพงเมืองเยรูซาเล็มจนส าเร็จ ภายในระยะเวลาอนัสั้น ทั้งๆ ท่ีก าแพงนั้นถูกทิ้งร้างไว ้เป็นเวลา
ประมาณ 150ปี และมีอุปสรรคมากในการก่อสร้าง จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าคิด และน่าทา้ทายมาก ท่านเนหะมีย์
สร้างอยา่งไร จึงสามารถประสบความส าเร็จอยา่งสูงไดเ้ช่นน้ี 

ยทุธวธีิของท่านเนหะมีย ์มีรายละเอียดหลายอยา่ง ในการประชุมคองเกรซคร้ังท่ี 7 ปี 2004 ซ่ึง
เป็นการเร่ิมตน้อยา่งเป็นทางการของการประกาศนิมิต 2010 ท่าน ศจ.ดร.นนัทชยั มีชูธน ไดส้อนจาก
พระธรรมเนหะมีย ์เราไดรั้บพระพรและขอ้คิดอยา่งมากจากการสอนของท่าน 

ในการแบ่งปันพระวจนะของผมคร้ังน้ี ผมขอน าเพียงจุดเดียว จากยทุธวธีิของเนหะมียม์า
แบ่งปัน คือพลงัในการประกาศพระคริสตท์ัว่ไทยใหส้ าเร็จ ผมคิดถึงพลงัอยา่งนอ้ย 3 อยา่งท่ีเราตอ้งมี 
คือ 

1.พลงัจากภายใน 
2.พลงัจากเบ้ืองบน 
3.พลงัจากรอบขา้ง 
เชา้วนัน้ี จะแบ่งปัน เก่ียวกบัพลงัจากภายใน 

อ่าน เนหะมย์ี 1:1-4 

ในการรับใชพ้ระเจา้ เราตอ้งมีพลงัภายในอยา่งเพียงพอ จึงจะรับใชอ้ยา่งเกิดผลได ้เม่ือพระเจา้
บอกโยชูวาใหน้ าชนชาติอิสราเอลขา้มแม่น ้าจอร์แดน เขา้สู่ดินแดนคานาอนั พระองคต์รัสอยา่งนอ้ย 3 
คร้ัง วา่ “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด” คร้ังท่ี 3 เนน้วา่ “เราส่ังเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า จงเข้มแข็งและกล้า
หาญเถิด” (โยชูวา 1:6,7,9) การเขม้แขง็หรือกลา้หาญ คือการมีพลงัภายใน อาจารยเ์ปาโลไดห้นุนใจทิ
โมธี บุตรฝ่ายวิญญาณวา่ “เหตุฉะน้ัน ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซ่ึงมีอยู่ในพระ
คริสต์ (2 ทิโมธี 2:1) จงเขม้แขง็ มีความหมายเดียวกบัจงมีพลงัภายใน คนท่ีมีจิตใจอ่อนแอขาดกลวั จะ
ประสบความส าเร็จในการรับใชไ้ม่ได ้

ค าถาม เราจะมีพลงัภายในมากยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
ในพระธรรมตอนน้ี ผมเห็น 2 อยา่ง ท่ีเราตอ้งรู้ เพื่อจะช่วยเราใหมี้พลงัขบัเคล่ือนภายในมาก

ยิง่ข้ึนได ้
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หน่ึง ต้องรู้ความส าคญัของพลงัภายใน 

อะไรก็แลว้แต่ หากเราเห็นความส าคญั เราจะพยายามเสาะหาจนได ้เรารู้ความส าคญัไดโ้ดย 
เหตุผล 2 อยา่ง 

ก.โดยเขา้ใจความหมายของพลงัภายใน 
คือส่ิงท่ีขบัเคล่ือนอยูภ่ายในเรา หรือส่ิงท่ีเร้าใจเรา ท าใหเ้ราเกิดพลงัอยา่งมากในการรับใช ้เรา

อาจเรียกส่ิงขบัเคล่ือนนั้นวา่ นิมิตหรือภาระหรือไฟ มีอีกค าหน่ึงท่ีหลายท่านไดย้นิจาก ศจ.Bill Hybels 
ศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรใหญ่ในอเมริกาคริสตจกัร Willow Creek Community Church ซ่ึงได้
สอนในการสัมมนา ความเป็นเลิศของผูน้ าเม่ือไม่นานท่ีผา่นมา ท่านใชค้  าวา่ “ความไม่พอใจท่ีบริสุทธ์ิ” 
(Holy Discontent)  

“ความไม่พอใจท่ีบริสุทธ์ิ” หมายถึง ความรู้สึกท่ีทนไม่ไดต่้อความตอ้งการบางอยา่งท่ีเรารู้จน
ท าใหเ้กิดภาระใจอยา่งมาก ท่ีจะตอ้งท าบางอยา่งเพื่อสนองความตอ้งการนั้น 

ศจ.ไฮเบลส์ไดย้กตวัอยา่งของการ์ตูน Popeye ท่ีเห็นแฟนของเขาถูกบรูโต ชายท่ีรูปร่างใหญ่
เหมือนยกัษรั์งแก จนเขาทนไม่ได ้เลือดข้ึนหนา้ เขาไปช่วย ตอนแรกสู้ไม่ไดจ้นกระทัง่กลบัไป กินผกั
ขม เกิดพลงัมหศัจรรย ์และปราบเจา้ยกัษจ์นอยูห่มดั 

ท่านเนหะมีย ์มี “ความไม่พึงพอท่ีบริสุทธ์” (Holy Discontent) น้ีมาก หลงัจากท่านไดย้นิข่าว
จากพี่นอ้งท่ีมาจากเยรูซาเล็ม เนหะมีห์กล่าววา่ “เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิกน่ั็งลงร้องไห้ ข้าพเจ้าโศกเศร้า ถืออด
อาหาร และอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์อยู่หลายวนั” (4) เนหะมียท์นไม่ได ้ต่อสภาพความ
เสียหายของเยรูซาเล็มท่ีท่านไดย้นิ จนถึงกบัร้องไห ้คร ่ าครวญ 

ความตอ้งการของเราในปัจจุบนัท่ีเห็นชดัเจนอาจมีหลายอยา่งซ่ึงน่าจะท าใหเ้ราเกิดภาระใจ เช่น 
1.ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 
2.ความตอ้งการทางดา้นจิตใจ 
3.ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
4.ความตอ้งการทางดา้นสังคม เป็นตน้ 
ข โดยเห็นผลดีของการมีพลงัภายใน 
การมีภาระใจแบบน้ี มีความส าคญัมากต่อการรับใชท่ี้เกิดผล น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีสุดของ

ท่าน เนหะมีย ์ในการตดัสินใจเสียสละ ทุ่มเท อดทนต่ออุปสรรคทุกอยา่ง จนประสบความส าเร็จในการ
สร้างก าแพง ศจ.ไฮเบลส์ใหข้อ้คิดวา่ “คนที่รับใช้ด้วยภาระใจจริงๆ (ความไม่พอใจทีบ่ริสุทธ์ิ) จะ
สามารถรับใช้ด้วยการทุ่มเท และเสียสละในระดับทีสู่งกว่าปกติ เขาจะกล้าเส่ียงในการท าพนัธกจิทีใ่หญ่
กว่าเดิม” 
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ข้อคิด ผูท่ี้พระเจา้ทรงใชอ้ยา่งเกิดผลมากมาย ส่วนใหญ่มีพลงัขบัเคล่ือนภายในแบบน้ี 
1.เราเห็นจากพระเยซู “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน กส็งสารเขาเพราะพวกเขาถูก

รังควานและไร้ทีพ่ึง่ เหมือนลูกแกะขาดคนเลีย้ง” (มัทธิว 9:36) 
2.เราเห็นจากอาจารยเ์ปาโล “ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ก าลงัมุสา จิตส านึก

ของข้าพเจ้ายนืยันโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่า ข้าพเจ้าทุกข์โศกยิง่นักและปวดร้าวใจไม่หยุดหย่อน 
เพราะข้าพเจ้าปรารถนาว่า ถ้าเป็นไปได้ ให้ข้าพเจ้าเองถูกสาบแช่งและถูกตัดขาดจากพระคริสต์ เพือ่พี่
น้องของข้าพเจ้า ผู้เป็นเช้ือสายเดียวกบัข้าพเจ้า” (โรม 9:1-3) 

3.เราเห็นจากท่าน วลิเลียม แคร่ี แมใ้นสมยัของท่าน จะไม่มีองคก์ารท่ีส่งมิชชนันารี และผูน้ าใน
สมยันั้นไม่เห็นดว้ย กบัความคิดในการออกไปเป็นมิชชนันารี พากนัต่อตา้นท่าน แต่เน่ืองจากภาระใจท่ี
มี ท่านเพียรพยายามต่อสู้จนส าเร็จ ตวัของท่านเองไดไ้ปเป็นมิชชนันารีในประเทศอินเดียถึง 40 ปี 

สรุป เราตอ้งมีนิมิต ภาระใจ ท่ีจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนภายในเรา ท าให้เราทุ่มทุกอยา่งได ้

สอง ต้องรู้ทีม่าของพลงัภายใน 

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร จากประสบการณ์ของท่านเนหะมีย ์เราเห็นวา่... 

ก.เกดิขึน้จากการรู้ความต้องการทีชั่ดเจน 

เนหะมียเ์กิดภาระใจอยา่งมาก เม่ือไดย้นิข่าวท่ีไม่ดีหลายอยา่งท่ีเยรูซาเล็ม คนท่ีมาจากเยรูซาเล็ม
เล่าใหฟั้งวา่ “คนทีเ่หลอืซ่ึงรอดพ้นจากการเป็นเชลย และกลบัไปยงัแว่นแคว้นเดิมน้ัน มีความทุกข์ และ
ความอปัยศอย่างยิง่ ก าแพงเยรูซาเลม็กป็รักหักพงั ประตูเมืองกถู็กเผาไปแล้ว” (3) เม่ือท่านรู้ถึงความ
ตอ้งการท่ีชดัเจนนั้น ท่านก็เกิดภาระใจอยา่งมาก ท่านกล่าววา่ “เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิเช่นน้ัน กน่ั็งลงร้องไห้
..” (4) ภาระใจจะเกิดข้ึนเม่ือเราไดฟั้ง และรับรู้ความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเรา และเม่ือเราช่วย
ใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนในคริสตจกัรของเรา หรือในกลุ่มของเรา มีโอกาสไดย้นิ และไดรั้บรู้เก่ียวกบัความ
ตอ้งการท่ีชดัเจนนั้นดว้ย 

ตัวอย่าง ช่วงเร่ิมตน้ของปีใหม่ สมาชิกท่ีคริสตจกัรอธิษฐานเผือ่สถานะการบา้นเมืองมาก 
เพราะไดย้นิจากหลายฝ่ายฟันธงวา่ ปีน้ี เป็นปีเสือดุ เราตอ้งอธิษฐานขอพระเจา้ทรงท าใหเ้ป็นเสือเช่ือง 
ในแง่ประกาศ เราเห็นความตอ้งการหลายอยา่งในประเทศไทย 

1.จ านวนผูเ้ช่ือท่ีนอ้ยมาก – หลงัจากประกาศในประเทศไทยเกือบ 200 ปี มีคริสเตียนแค่หยบิ
มือเดียวประมาณ 0.5 % หรือประชากรไทยอีก 99.5% ยงัไม่รู้จกัพระเจา้ 
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2.การประกาศนิมิต 2010 ยงัไม่บรรลุความส าเร็จ เราพึงพอใจระดบัหน่ึง แต่จากสถิติ อีก 
ประมาณ 200  อ าเภอยงัไม่มีคริสตจกัรอีก 3,000 กวา่ ต าบล ยงัไม่มีกลุ่มคริสเตียน การไดรู้้ความ
ตอ้งการท่ีชดัเจนของชุมชนมีส่วนช่วยสร้างภาระใจแน่เราตอ้งรู้ใหม้ากท่ีสุด ท่ีจะมากได ้โดยวธีิต่าง ๆ 
แต่ในทางปฏิบติั ยงัมีวธีิอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างนิมิตและภาระได ้

ข เกดิจากวธิีอืน่ๆ  2 วธิี 

1.จากความปรารถนาท่ีอยากเช่ือฟังพระคริสต ์อาจารยเ์ปาโลกล่าวในการแกค้ดีวา่ “ข้าแต่
กษัตริย์อากริปปา เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้วข้าพระบาทจึงเช่ือฟังนิมิตซ่ึงมาจากสวรรค์และมิได้ขัดขืน” 
(กจิการ 26:19) นิมิตจากสวรรคข์องเรา คือ พระมหาบญัชาของพระคริสต์ 

2.เกิดจากความรักของพระคริสต ์“เพราะความรักของพระคริสต์ผลกัดันเราอยู่ เพราะเรามั่นใจ
ว่า พระคริสต์ได้ตายเพือ่คนทั้งปวง ฉะน้ัน คนทั้งปวงจึงตายแล้ว และในเมื่อพระองค์ได้ส้ินพระชนม์
เพือ่คนทั้งปวง บรรดาผู้มีชีวติอยู่ จึงไม่ควรอยู่เพือ่ตัวเองอกีต่อไป แต่อยู่เพือ่พระองค์  ผู้ส้ินพระชนม์
เพือ่พวกเขา และคืนพระชนม์ขึน้มาอกี (2 โครินธ์ 5:14) และในขอ้ต่อ ๆ มา ท่านกล่าวต่อไปวา่ “และ
พระองค์ทรงมอบหมายเร่ืองราวแห่งการคืนดีนีไ้ด้แก่เรา ฉะน้ันเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์” (19,20) 
เน่ืองจากอาจารยเ์ปาโลรักพระเยซูคริสต ์ความรักของพระเยซูท่ีมีต่อคนบาป จนตายเพื่อไถ่โทษคนบาป 
เป็นแรงผลกัดนัท่านให้รักคนบาป เช่ือฟังพระเจา้ ท าพนัธกิจแห่งการคืนดี และเป็นทูตของพระคริสต์” 
หากเรารักพระเยซูอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่เราจะมีภาระใจต่อคนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้มากเพียงใด เราจะเช่ือฟัง
พระเยซูในการท าส่ิงท่ีพระเยซูทรงอยากใหเ้ราท า คือการประกาศน าคนมาคืนดีกบัพระเจา้ ความรักของ
เราท่ีมีต่อพระเยซูจึงกลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนภายในท่ีส าคญัมาก 

ตอนจบ 

“Without vision, the nation perish” (Prov.29:18 ค าแปลฉบับเก่า) “ปราศจากนิมิต 
ประชาชาติพนิาศ” 

การประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย จะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งเร่ิมตน้จากพลงัภายในเรา 
ขอพระเจา้ทรงช่วยเรา ท่ีจะ... 
1.เห็นความตอ้งการของมวลชนในประเทศมากข้ึน 
2.มีใจเช่ือฟังพระมหาบญัชาของพระคริสตม์ากข้ึน 
3.มีความรักของพระคริสตใ์นหวัใจมากข้ึน 
เพื่อเราจะมีนิมิตและภาระใจมากยิง่ข้ึน จนกลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนภายในท่ียิง่ใหญ่ ในการ

ประกาศพระคริสตท์ัว่ไทยจนส าเร็จ 
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เทศนา 2 ค่ายสหกจิฯ 

วนัที ่24 มนีาคม 2010 

หัวข้อเร่ือง พลงัจากเบือ้งบน 

ข้อพระธรรม เนหะมย์ี 1:4,2:1-5 

บทน า 

ก.ทบทวน – ในการประกาศพระคริสตท์ัว่ไทยอยา่งมีประสิทธิผลสูงสุด เราตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
พลงัขบัเคล่ือนภายในตวัเราก่อน เหมือนท่านเนหะมีย ์เราอาจเรียกพลงันั้นวา่ นิมิต หรือภาระ หรือไฟ 
หรือความไม่พึงพอใจท่ีบริสุทธ์ิ (Holy Discontent) พลงัภายในน้ี สามารถเกิดข้ึนไดห้ลายวธีิ เช่น 

1.จาการรู้ความตอ้งการท่ีชดัเจนของเพื่อนร่วมชาติเหมือน Popeye ท่ีทนไม่ได ้
2.จากความตั้งใจท่ีจะเช่ือฟังพระคริสต ์และ 
3.จากการมีความรักของพระคริสตอ์ยา่งเตม็เป่ียม 
ข.พลงัอยา่งท่ีสอง – นอกจากพลงัภายใน ท่านเนหะมียย์งัมีพลงัอยา่งท่ี 2 ท่ีท าใหท้่านประสบ

ความส าเร็จมากในการรับใช ้ปราศจากพลงัอยา่งท่ี 2 น้ี แมจ้ะมีพลงัภายในเราเองมากเพียงใด ก็ไม่
สามารถประสบความส าเร็จได ้เราส่วนใหญ่รู้จกัพลงัน้ีดีแต่ส่วนตวัผม ยอมรับวา่ ในทางปฏิบติั ผมยงั
ตอ้งเรียนรู้อีกมาก 

พลงัน้ีมาจากพระเจา้จากเบ้ืองบน ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการอธิษฐาน ทั้งการอธิษฐานส่วนรวม และ
การอธิษฐานส่วนตวัของผูน้ า 

จากศึกษาชีวติของผูรั้บใชพ้ระเจา้หลายคน ท่ีเกิดผลมาก ผมเห็นวา่คนเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นคน
ท่ีทุ่มเทในการอธิษฐานมาก ไม่วา่จะเป็นผูรั้บใชใ้นอดีต หรือในปัจจุบนั 

ตัวอย่าง ดร.เกรแฮม เราส่วนใหญ่รู้จกั ดร.บิลล่ี เกรแฮม ท่านเป็นนกัประกาศท่ีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดของโลกคนหน่ึง มีคนไนอ้ยวา่ 250 ลา้นคนทัว่โลก ไดฟั้งข่าวประเสริฐจากการ
ประกาศของท่านโดยตรงและมีอีกไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นคน ไดย้นิข่าวประเสริฐจากท่านโดยทางออ้ม 
ท่านไดเ้ขียนหนงัสือประมาณ 20 เล่ม หลายเล่มไดก้ลายเป็นหนงัสือขายดีท่ีสุด และท่านไดเ้ป็นท่ี
ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ถึง 9 คน เวลาน้ี ท่านอาย ุ92 ปี ไม่สามารถเทศนาประกาศได้
ต่อไป แต่พระเจา้ไดท้รงอวยพรท่านเป็นพิเศษ ใหมี้ลูกชาย คือ ดร.แฟรงกิน เกรแฮม และหลานชาย คือ 
ดร.วลิเล่ียม เกรแฮม ใหสื้บทอดเจตนารมณ์ของท่าน ทั้งลูกและหลานต่างกลายเป็นนกัประกาศท่ีมี
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ช่ือเสียงระดบัโลก เม่ือตน้เดือนท่ีผา่นมา ดร.วลิเลียม เกรแฮม หลานชายของ ดร.บิลล่ี เกรแฮม เพิ่งมา
เทศนาประกาศท่ีตวัเมืองจงัหวดัเชียงราย ร่วมกบัคริสตจกัรในสภาฯ แต่ละคืนมีคนมาร่วม 4,000 -5,000 
คน 

มีคนถามท่าน ดร.บิลล่ี เกรแฮม วา่อะไรเป็นเคล็ดลบัแห่งความส าเร็จในชีวติแห่งการรับใชข้อง
ท่าน ท่านตอบวา่ “มีเคล็ดลบั 3 อยา่ง คือ 1.อธิษฐาน 2.อธิษฐาน และ 3.อธิษฐาน” 

ท่านเนหะมียเ์ป็นนกัอธิษฐาน ท่านใหค้วามส าคญัมากแก่การอธิษฐาน ท าใหท้่านไดรั้บพลงั
อยา่งมากจากพระเจา้เบ้ืองบนในการท าพนัธกิจจนส าเร็จ ผมจึงอยากใหพ้ี่นอ้งมาใคร่ครวญชีวติแห่งการ
อธิษฐานของท่านอีกคร้ังหน่ึง เพื่อดูวา่ เราจะสามารถเรียนรู้อะไรไดบ้า้ง จากแบบอยา่งการอธิษฐานของ
ท่าน 

อ่านเนหะมย์ี 1:4,2:1-5 

หน่ึง ลกัษณะการอธิษฐานทีน่่าประทบัใจ 

ก.เป็นการอธิษฐานท่ีร้อนรนมาก (4) 
“นัง่ลงร้องไห ้และโศกเศร้า... อดอาหารอธิษฐาน...” การอธิษฐานแบบน้ี พระเจา้มกัจะตอบ

เสมอ เราเห็นตวัอยา่งของหลายคนในพระคมัภีร์ เช่น 
1.นางฮนันา – อธิษฐานคร ่ าครวญกบัพระเจา้ ดว้ยภาระหนกัมากจนไม่สามารถพดูออกมาเป็น

ค าได ้ไดแ้ต่ท าปากมุบมิบๆ พระเจา้ทรงตอบ 
2.ท่านโมเสสไดอ้ธิษฐานปล ้าสู้กบัพระเจา้หลายคร้ังเพื่อชนชาติอิสราเอล พระเจา้ทรงฟัง 
3.พระเยซูเองไดอ้ธิษฐานดว้ยการร้องไห ้คร ่ าครวญท่ีสวนเกทเสมนี “ในระหว่างทีพ่ระเยซูทรง

อยู่ในโลก พระเยซูได้ถวายค าอธิษฐานและค าร้องทูลอ้อนวอน ด้วยเสียงอันดังและด้วยน า้ตาไหลต่อ
พระเจ้า...” (ฮีบรู 5:7) พระเจา้ไดท้รงตอบพระองค ์และไดท้รงเสริมก าลงัเร่ียวแรงพระองคใ์นการท า
พนัธกิจแห่งการไถ่บนไมก้างเขนจนส าเร็จ 

จึงเป็นส่ิงท่ีน่าทา้ทายท่ีเราจะถามตวัเราเอง วา่เราอธิษฐานคร ่ าครวญหลัง่น ้าตาเพื่อคนบาปคร้ัง
หลงัสุดเม่ือไร เราอดอาหารอธิษฐานเพื่อการประกาศในประเทศไทยบ่อยขนาดไหน 

ข.เป็นการอธิษฐานท่ีใชเ้วลามาก (4ข) 
ก่อนจะลงมือท าการท่าน “อดอาหารและอธิษฐาน...อยูห่ลายวนั (เร่ือยมา) 
ค าถาม “หลายวนั” คือก่ีวนั 
สังเกต 1:1 เดือนคิสเลฟ – ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธนัวาคม 
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2:1 เดือนนิสาน – ประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม รวมประมาณ 5 เดือน ก่อนคุยกบั
กษตัริย ์

ค าถาม ท าไมใชเ้วลามากอยา่งน้ี -เป็นการแสดงออกถึงการแสวงหาพระเจา้และพึ่งพิงใน
พระองคจ์ริงๆ ส าหรับงานท่ีท่านคิดจะท า 

1.เป็นพระทยัพระเจา้จริงไหม หรืออารมณ์ส่วนตวั 
2.จะท าอยา่งไรใหส้ าเร็จได ้ - ไม่ใช่ง่าย ก าแพงถูกทิ้งมา ถึง 150 ปี ไม่มีใครท าได ้เขาจะท าได้

อยา่งไร นอกจากนั้น กษตัริยจ์ะอนุญาตใหเ้ขาไปไหม ตอ้งใชเ้วลามากในการแสวงหาพระเจา้ และขอ
การทรงช่วยจากพระองค ์

ข้อคิด การใชเ้วลาอธิษฐานมาก มีความส าคญัต่อการรับการส าแดงพิเศษ และการรับก าลงั
เพิ่มเติมมากจากพระเจา้ 

1.โมเสสตอ้งอยูท่ี่ภูเขาซีนายถึง 40 วนั เพื่อจะรับการส าแดงพิเศษจากพระเจา้ 
2.พระเยซูทรงใชเ้วลามากในการอธิษฐานก่อนเร่ิมท าพนัธกิจ อดอาหารอธิษฐาน 40 วนั ทรง

กลบัมาดว้ยฤทธ์ิเดช ในระหวา่งการรับใช ้ใชเ้วลาอธิษฐานมากเสมอ หลายคร้ัง พระคมัภีร์บนัทึกวา่ 
พระองคท์รงอธิษฐานตลอดคืน 

ดร.ปีเตอร์ แวคเนอร์ อดีตศาสตราจารยด์า้นการเพิ่มพนูคริสตจกัรท่ีสถาบนัพระคริสตธรรม 
Fuller ท่ีอเมริกา และต่อมาไดก่้อตั้งสถาบนัการอธิษฐาน ไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ผูน้  าแต่ละทวปี ใชเ้วลา
อธิษฐานไม่เท่ากนั ในอเมริกาและยโุรป เฉล่ียแลว้ อธิษฐานวนัละ 15 นาที ท่ีเอเชียและอาฟริกา เฉล่ีย
อธิษฐานวนัละ 30 นาที ยกเวน้ประเทศเกาหลีอธิษฐานเฉล่ีย วนัละ 1 ชัว่โมง และพระเจา้ทรงอวยพร
คริสตจกัรในประเทศเกาหลีอยา่งมาก 

มีคนกล่าววา่ “อธิษฐานมาก เดินน้อย อธิษฐานน้อย เดินมาก ทหารพระคริสต์เดินได้เร็วทีสุ่ด
และไกลทีสุ่ดด้วยหัวเข่า” 

ผมเองตอ้งสารภาพวา่ ยงัตอ้งเรียนรู้อีกมาก ในเร่ืองการใชเ้วลาใหม้ากเพียงพอในการอธิษฐาน 
พยายามจะท า แต่ยงัท าไม่ค่อยไดดี้ และยงัไม่ค่อยสม ่าเสมอเท่าท่ีควร 

ค.เป็นการอธิษฐานเสมอ – พระคมัภีร์บอกเราอธิษฐานเสมอ 
“จงอธิษฐานอยู่เสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) มีคนอธิษฐานวา่ เหมือนการไอท่ีไม่สามารถบงัคบั

ใหห้ยดุได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลางคืนไม่อยากไป แต่ก็ไอจนได ้ทรมานมาก 
เนหะมียอ์ธิษฐานเสมอ... 
1.ก่อนลงมือปฏิบติัการหลายเดือน (1 :4)  
2.ตลอดเวลารับใช ้– เป็นการรับใชท่ี้ปกคลุมดว้ยการอธิษฐานตลอดเวลา  
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2.1 ใน 13 บท กล่าวถึงการอธิษฐานไม่นอ้ยกวา่ 11 คร้ัง 
สังเกต 2:4, 4:4, 5:19, 6:13,14, 9:1-31, 13:14,29,31 
2.2 ตั้งแต่ช่วงตน้ ๆ ขอ้ 4 ของบทท่ี 1 และขอ้สุดทา้ย ขอ้ 31  ในบทสุดทา้ย 
3.อธิษฐานแมใ้นส่ิงท่ีดูเหมือนเล็กนอ้ย (2:4,5) 
เม่ือพระราชาถาม “เจ้าต้องการส่ิงใด” (4) “ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์” ท่าน

อธิษฐานก่อนตอบ ส าคญัมาก ท่ีจะใหค้  าตอบท่ีถูกตอ้งเป็นท่ีพอพระทยัและรับได ้
สรุป การอธิษฐานอยา่งน้ี เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้มาก เป็นการแสดงออกถึงการถ่อมตวั เช่ือพึ่ง

ไวว้างใจพระเจา้ โดยตระหนกัวา่ เรามีความจ ากดัมาก จ าเป็นจะตอ้งพึ่งพระเจา้ ในการท าทุกอยา่ง 

สอง การทรงตอบอย่างอศัจรรย์จากพระเจ้า 

ก.ทรงน าใหส้ามารถเร่ิมตน้โครงการในเวลาท่ีเหมาะสม (2:1,2) 
1.พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ปิดทางให ้โดยกษตัริยเ์ป็นฝ่ายถามข้ึนมาก่อน 
2.ทรงใหก้ษตัริยมี์ใจเมตตาเอ็นดู แทนท่ีจะโกรธ 
ข.ทรงใหส้ติปัญญาในการพดูกบักษตัริย ์(2,3) 
พดูถึงท่ีฝังศพของบรรพบุรุษก่อน ท าใหก้ษตัริยเ์ห็นใจ 
ค.ทรงใหก้ษตัริยย์อมตามท่ีทูลขอทุกอยา่ง 
1.ยอมใหไ้ป (6) 
2.ยอมใหส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่างๆ (7,8) ทรงออกใบเบิกทางให ้เพื่อมอบใหผู้ว้า่การแควน้

ต่างๆ 
2.1 ในการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภยั (7) 
2.2 ในการขอวสัดุก่อสร้าง (8) 
ทุกอยา่งง่ายไม่หมด ไม่ยากอยา่งท่ีวติกและกลวั ซ่ึงเป็นผลของการอธิษฐานอนัยาวนาน “... 

เพราะพระหัตถ์อนัเป่ียมด้วยพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า” (2:8ข) 
ง.ทรงตอบมากยิง่กวา่ท่ีทูลขอ (9ข) 
“กษัตริย์ได้ทรงส่งบรรดานายทหาร และกองทหารม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย” (9ข) 
สรุป เนหะมียไ์ดป้ระสบความส าเร็จอยา่งงดงามท่ีสุดตั้งแต่ตน้ท่ีริเร่ิมท าพนัธกิจท่านเดินทางไป

ถึงเยรูซาเล็มดว้ยความปลอดภยั พร้อมกบัการสนบัสนุนจากกษตัริยอ์ยา่งเตม็ท่ี ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการอธิษฐาน 
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ตอนจบ 

ก.ทบทวน การประกาศทัว่ไทยเกิดผลได ้จะตอ้งเร่ิมตน้จากพลงัภายในเราคือภาระและนิมิตท่ี
ชดัเจน ตามมาดว้ยพลงัสนบัสนุนจากพระเจา้เบ้ืองบนดว้ยการอธิษฐาน 

ข.ข้อหนุนใจ – แมเ้ราจะอธิษฐานเผื่อหลายอยา่งเก่ียวกบัการประกาศ แต่ขอหนุนใจให้อธิษฐาน
เผือ่อยา่งหน่ึงเป็นพิเศษ คือขอการเคล่ือนไหวพิเศษของพระวญิญาณในประเทศของเรา หากเราประกาศ
ในลกัษณะท่ีเป็นอยูต่่อไป ยากมากท่ีจะไปถึงทัว่ไทยตามความหมายท่ีเราตอ้งการได ้แต่ถา้เราอธิษฐาน
จนพระวิญญาณเคล่ือนไหวพิเศษ หรือเกิดการฟ้ืนฟูใหญ่ การประกาศก็จะเกิดมากข้ึนหลายเท่า 

ดร.เอด็วิน ออร์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการฟ้ืนฟูกล่าววา่ “เม่ือพระวญิญาณเสด็จลงมาเคล่ือนไหว
อยา่งพิเศษ พระองคจ์ะทรงท าการของพระองคใ์หส้ าเร็จ ในเวลาหน่ึงวนัไดม้ากกวา่คริสตจกัรทุกแห่ง
ท ากนัเองร่วมกนัในเวลา 1 ปี” 

การฟ้ืนฟูหลายคร้ังท่ีเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เราเห็นความจริงเร่ืองน้ี 
สรุป ท่านเนหะมีห์ประสบความส าเร็จท่ียิง่ใหญ่ตั้งแต่เร่ิมตน้ในการท าพนัธกิจนอกจากท่านมี

พลงัจากภายใน ท่านยงัมีพลงัสนบัสนุนจากพระเจา้เบ้ืองบน ผา่นการอธิษฐานท่ีร้อนรนมาก การ
ประกาศพระคริสตท์ัว่ไป จะส าเร็จได ้เม่ือเรามีพลงัจากภายในและพลงัจากเบ้ืองบน ซ่ึงเกิดจากการ
อธิษฐานอยา่งเพียงพอของคริสตจกัรและของผูน้ าแต่ละคนเป็นส่วนตวั 

ส่ิงหน่ึง ท่ีเราน่าจะทูลขอพระเยซูมากข้ึนเหมือนพวกสาวกทูลขอ “ขอทรงสอนให้พวกข้า
พระองค์อธิษฐาน” (ลูกา 1:1) 
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เทศนา 3 ค่ายสหกจิฯ 

วนัที ่26 มนีาคม 2010 

หัวข้อเร่ือง พลงัจากรอบข้าง 

ข้อพระธรรม เนหะมย์ี 2:17,3:1-5 

บทน า 

ทบทวน เราไดใ้คร่ครวญถึงพลงั 2 อยา่ง ในการประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย 
1.พลงัจากภายใน – นิมิต ภาระท่ีท าใหเ้กิดพลงัการขบัเคล่ือนภายในในการท าพนัธกิจของพระ

เจา้ ภาระน้ีเกิดจาก 1.การเห็นความตอ้งการท่ีชดัเจนของประเทศ 2.จากความตั้งใจท่ีจะเช่ือฟังพระมหา
บญัชา และ 3.จากความรักของพระคริสตท่ี์เตม็เป่ียมในหวัใจเรา 

2.พลงัจากเบ้ืองบน – คือพลงัการสนบัสนุนจากพระเจา้ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการอธิษฐาน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การอธิษฐานส่วนตวัของผูน้ า เป็นการอธิษฐาน 1.ท่ีร้อนรนมาก 2.ท่ีใชเ้วลามาก และ 3.ท่ี
สม ่าเสมอมาก 

แมพ้ลงัทั้งสองอยา่งส าคญัมากในการประกาศพระคริสตท์ัว่ไทย แต่ยงัตอ้งมีพลงัอีกอยา่ง 
ปราศจากพลงัอยา่งท่ี 3 น้ี ไม่มีทางท่ีจะประกาศทัว่ไทยใหส้ าเร็จได ้คือพลงัจากธรรมมิกชนรอบขา้ง 

ในการท าการของพระเจา้ให้ส าเร็จ พระคมัภีร์เนน้ในการท าร่วมกนัของอวยัวะทุกส่วนในพระ
กาย ในพระรรมเอเฟซสั บทท่ี 4 กล่าวถึงการเติบโตของพระกาย ในขอ้ 16 กล่าววา่ “จากพระองค ์ทัว่ทั้ง
กายซ่ึงประสานและยดึเขา้ดว้ยกนั โดยเส้นเอน็ทุกเส้นนั้นเจริญเติบโต และเสริมสร้างตวัเองข้ึนในความ
รัก ขณะท่ีแต่ละส่วนท าหนา้ท่ีของตน” 

การเติบโตของพระกาย เกิดจากอวยัวะทุกส่วนท างานดว้ยกนั เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ใน 
บรรยากาศแห่งความรัก 

ในการประกาศทัว่ไทย เราไม่มีทางท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้หากไม่ไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี
จากพระกายของพระเจา้ ในทุกท่ีทุกแห่ง 

ท่านเนหะมีย ์นอกจากมีพลงัภายใน พลงัจากเบ้ืองบน ท่านยงัไดรั้บการร่วมมืออยา่งเต็มท่ีและ
ใกลชิ้ดจากประชากรรอบขา้งของพระเจา้ จึงท าใหส้ามารถสร้างก าแพงส าเร็จได ้ท าอยา่งไร เราจึงจะ
สามารถรับความร่วมมือจากประชากรของพระเจา้อยา่งเต็มท่ีได ้
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เช้านี ้เราจะมาดูจากยทุธวธีิของเนหะมียอี์กคร้ังหน่ึง ในการน าประชากรของพระเจา้เขา้มารับ
ใชด้ว้ยกนั 

อ่านเนหะมย์ี 2:17,18, 3:1-5 

ส่ิงน่าประทบัใจ 2 อยา่ง ท่ีเกิดข้ึนในการใหป้ระชากรของพระเจา้ร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี 

หน่ึง การรณรงค์เพือ่ท าพนัธกจิร่วมกนั (2:17,18) 

งานน้ีจะท าใหส้ าเร็จได ้จะตอ้งอาศยัคนจ านวนมากท่ีสุดท่ีจะมากได ้จึงตอ้งมีการระดมคนให้
มากท่ีสุด ระดมอยา่งไร 

ก.ดว้ยการถ่ายทอดนิมิตอยา่งชดัเจน (17,18) 
เนหะมียไ์ม่บอกใหส้ร้างก าแพงทนัที แต่เร่ิมตน้โดยสร้างภาระนิมิตหรือความไม่พอใจท่ี

บริสุทธ์ิใหก่้อน เพื่อพวกเขาจะมีพลงัภายในท่ีจะสร้างก าแพงเหมือนการเร่ิมตน้ของท่านเองท่ีเร่ิมจาก
การมีภาระ ท่านสร้างโดยบอกใหท้ราบถึงความตอ้งการท่ีชดัเจน “ท่านก็เห็นแล้วว่า เราทุกข์ใจเพราะ
เร่ืองใด เยรูซาเลม็ปรักหักพงั ประตูเมืองกถู็กเผา” (2:17ก) 

ข.ดว้ยการทา้ทายใหมี้ส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (17ข,18) ท่านทา้ทาย “ให้เรามาช่วยกนัสร้างก าแพง
เยรูซาเลม็ขึน้ใหม่เถิดเราจะได้ไม่ต้องอบัอายขายหน้าอกีต่อไป” (17) 

ค.ดว้ยการหนุนใจดว้ยเร่ืองท่ีน่าช่ืนชม (18) 
ท าใหรู้้สึกต่ืนเตน้ ยนิดีท่ีจะร่วม – เนหะมียเ์ล่าใหพ้วกเขาฟังในส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงเร่ิมตน้

กระท าแลว้เพื่อพวกเขาในการสร้างก าแพง “แล้วข้าพเจ้าเล่าเร่ืองทีพ่ระหัตถ์แห่งพระคุณของพระเจ้าอยู่
เหนือข้าพเจ้า และส่ิงทีก่ษัตริย์ตรัสกบัข้าพเจ้าให้พวกเขาได้ฟัง” (18) 

ในการถ่ายทอดนิมิต การเล่าส่ิงท่ีพระเจา้ไดก้ระท าและก าลงัท าอยูเ่ก่ียวกบัการประกาศจะท าให้
พี่นอ้งคิรสเตียนรู้สึกต่ืนเตน้ อยากมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน และมีความมัน่ใจมากยิง่ข้ึน วา่จะประสบ
ความส าเร็จในการประกาศได ้

ข้อคดิ เร่ืองทีน่่าช่ืนชมในการประกาศในประเทศไทย 

1.ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ท่ีเกิดข้ึนอยา่งอศัจรรย ์– ไดรั้บการร่วมมืออยา่งดีมากจาก
คริสตจกัรทั้ง 3 สังกดั จนผูน้ าองคก์ารใหญ่แห่งหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกาศใหญ่ในหลายประเทศ 
ถึงกบักล่าววา่ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงใน 5-6 ประเทศทัว่โลกเท่านั้น ท่ีพวกเขารู้ ท่ีผูน้  าคริสเตียน
สามารถรวมตวั เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั พร้อมดว้ยโครงการท่ีชดัเจนในการประกาศระดบัชาติ และ
พวกเขาอยากมีส่วนร่วมกบัเราในการประกาศของเราดว้ย 
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2.การร่วมมือขององคก์าร และหน่วยงานหลายแห่งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีให้
ความร่วมมือช่วยเหลือทางดา้นทรัพยากร การอบรมและการประกาศ เช่น 

2.1 ปี 2004 มีการประกาศ “พลงัแห่งชีวติ” ผา่นส่ือโทรทศัน์ และหนงัสือ ช่ือพลงัแห่งชีวติ มี
คน ประมาณ 3 ลา้นคนไดต้อบสนองโดยติดต่อขอหนงัสือ 

2.2เดือนธนัวาคม ปี 2009 ท่ีเพิ่งผา่นมา องคก์ารประกาศของ ดร.บิลล่ี เกรแฮม ไดร่้วมมือกบัเรา
ในการประกาศ “ยงัมีหวงั” มีคนแสดงความสนใจรับเช่ือ ดว้ยการอธิษฐานรับเช่ือประมาณ 12,000 คน 

3.การเกิดผลมากในการประกาศและตั้งคริสตจกัรเวลาน้ี อยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน (ดูกราฟท)์ 
ใน 5-6 ปีท่ีผา่นมาน้ี มีคริสตจกัรเพิ่มข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 แห่ง เฉล่ียแลว้ มีคริสตจกัรใหม่เกิดข้ึน 3-4 
แห่ง ในทุกสัปดาห์ พระเจา้ไดท้รงส าแดงให้เราเห็นอยา่งชดัเจนวา่ การเก็บเก่ียวใหญ่ก าลงัมาถึงประเทศ
ไทยอยา่งแทจ้ริง 

เราตอ้งถ่ายทอดนิมิตเหล่าน้ี และส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัท า ใหแ้ก่พี่นอ้งในคริสตจกัรไดท้ราบ จะท า
ใหเ้กิดภาระใจมากยิง่ข้ึน ในการประกาศร่วมกนั 

ผลท่ีเกิดข้ึน – เกิดความต่ืนเตน้ มีการร่วมมือกนัอยา่งดีมาก พวกเขาอาสาดว้ยตนเอง พวกเขา
พดูกนัวา่ “เราเร่ิมงานซ่อมแซมกนัเถอะ” (18ข) และขอ้ 18 กล่าวต่อไปวา่ “ฉะน้ัน พวกเขาจึงเร่ิมท างาน
ทีม่ีคุณค่านี”้ (18ค) 

ข้อคิด การร่วมมือเพื่อการประกาศในประเทศไทย 3 ระดบั (ดู 3 เหล่ียม) 
1.ระดบัสังกดัใหญ่ – ดีมาก ทั้ง 3 สังกดัร่วมมือเตม็ท่ี 
2.ระดบัผูน้ าสังกดั หรือองคก์าร – ดีพอควร 
3.ระดบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (รากหญา้) – พอใชไ้ด ้มีหลายแห่งยงัไม่เขา้ใจ ยงัไม่รู้แมแ้ต่ช่วงการ

ประกาศ “ยงัมีหวงั” ไปเทศน์ท่ีคริสตจกัรแห่งหน่ึงในเชียงใหม่ ผูน้  าบอกวา่ ไดย้นิแวว่ๆ แต่ยงัไม่รู้เร่ือง 

สอง การท าพนัธกจิด้วยความน า้หน่ึงใจเดยีวกนั 

บทท่ี 3 ดูเหมือนจะเป็นบทท่ีน่าเบ่ือมาก มีแต่ “ถดัไปๆ ๆ” ไม่น่าสนใจ แต่เม่ือมีโอกาสได้
ใคร่ครวญ ก็เห็นวา่เป็นบทท่ีใหภ้าพท่ีสวยงามในการท าพนัธกิจดว้ยกนั และความเป็นน ้าหน่ึงใจ
เดียวกนั เม่ือประชากรของพระเจา้ ท างานร่วมกนั อยา่งเป็นเอกภาพก็เกิดพลงัมาก และประสบ
ความส าเร็จ เราขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีไดท้รงกระท าส่ิงน้ีเพื่อเราในประเทศไทยในระดบัหน่ึงแลว้ แต่ยงั
เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งเพียรพยายามเสริมสร้างต่อไป 

เห็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
ก.ผูน้ าเป็นแบบอยา่ง (3:1) 
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ตวัอยา่ง คริสตจกัรกลุ่มหน่ึง สมาชิกร้อนรน ถามวา่ เพราะอะไร ค าตอบคือ เพราะแบบอยา่ง
ของผูน้ า “หากอยากให้สมาชิกสละเลอืดสักหยดหน่ึงเพื่องานของพระเจ้าผู้น าต้องพร้อมทีจ่ะสละเลอืด
สักป๊ีปหน่ึง” คือเห็นแบบอยา่งท่ีชดัเจนมาก จนอดไม่ไดท่ี้จะท าตาม  

ข.มีการประสานงานท่ีดีมาก 
“ถดัไป...ถดัไป..ถดัไป..” ไม่นอ้ยกวา่ 29 คร้ัง ไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง 
1.มีการจดังานอยา่งชดัเจน แบ่งเป็นท่ีต่างๆ  
2.มีการกระจายงานอยา่งทัว่ถึง ไม่มีช่องวา่ง เช่นประตูแกะ..ขยะ 
3.มีผูรั้บผดิชอบงานท่ีเจาะจงเป็นกลุ่ม และมีผูน้ ากลุ่ม 
ข้อคิด ยทุธวธีิของเนหะมีย ์ท่ีเราเอามาใชใ้นการประกาศนิมิต 2010 คือใหแ้ต่ละจงัหวดัช่วย

รับผดิชอบจงัหวดัของตน ซ่ึงเป็นยทุธวธีิท่ีดี บางจงัหวดัท าไดดี้ แต่บางจงัหวดัยงัตอ้งรับการช่วยเหลือ
อีกมาก 

ค.มีการร่วมมือกนัอยา่งเตม็ท่ี 
1.คนทุกระดบัใหค้วามร่วมมือดีมาก 
ปุโรหิตใหญ่ (3:1) คนใชป้ระจ าพระวหิาร (26)  พ่อคา้ (31) ช่างทอง ช่างน ้าหอม เจา้เมือง 

(9,11) 
2.บางกลุ่มกระตือรือร้นเป็นพิเศษ (3:20) 
“บารุค บุตรศบับยั ไดซ่้อมแซมอยา่งร้อนใจอีกส่วนหน่ึง” ความร้อนรนของเขาเป็นท่ีสังเกตได ้

แต่อยา่ตดัสินง่ายเกินไป เพราะบางคนท าอยา่งร้อนรนเบ้ืองหลงั ไม่มีใครเห็นแต่พระเจา้เห็น 
3.มีบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือ (4,5) “แต่พวกขุนนางของเขาไม่ยอมเอาบ่ามารับงานของพระ

เจ้าของเขาทั้งหลาย” พระเจา้ทรงรู้ อยา่ใหค้นท่ีไม่ร่วมมือเป็นอุปสรรคอยา่รอใหมี้การร่วมมือ 100 % 
แลว้ค่อยเร่ิมตน้ ค าแนะน าคือ หากมีเพียง 20% ใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงัได ้เราก็สามารถเร่ิมตน้ แลว้
ความร่วมมือจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

สรุป หนา้ท่ีรับผดิชอบส าคญัท่ีสุด 2 อยา่งของผูน้ า ในการท าพนัธกิจใหส้ าเร็จคือ 
1) ทา้ทาย และเสริมสร้างธรรมมิกชนทุกคนใหรั้บใช ้ตามของประทานของเขา 
2) เสริมสร้าง และรักษาความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในการรับใช ้เม่ืออวยัวะทุกส่วนท างาน

อยา่งเหมาะสม ในบรรยากาศแห่งความรัก พระกายก็จ  าเริญข้ึน 

ตอนจบ 

สรุป พลงัจากมวลชน 
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1.มีการรณรงคเ์พื่อท าพนัธกิจร่วมกนั 
2.มีการท าพนัธกิจดว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
ท้าทาย “จงเพยีรพยายามรักษาความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันในพระวญิญาณโดยมีสันติสุขเป็น

เคร่ืองผูกพนัธ์” (เอเฟซสั 4:3) 
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