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หนังสือเลมน้ี... 
ขอใหเปนที่ถวายพระสิริแดพระเจา    

ขอบพระคุณมิตรสหายในเครือขายการอธิษฐานที่อยูทัว่โลก   ที่
อธิษฐานดวยรักและจริงใจ  สัตยซ่ือและทุมเท สําหรับพระราชกิจของ
พระเจาในประเทศไทย   ถาขาดซึ่งคนเหลาน้ี   สิ่งตางๆในหนังสือน้ี
จะเปนไปไมได 

ดวยความรัก ความอดทน การใหกําลังใจ และการสนับสนุน
ของ คุณโจน ภรรยา และบุตรทั้งสีค่น คือ เดวิด รูธแอน ลอรี่ และ 
สุวรรณี  บนวิถชีีวติทีลุ่มๆดอนๆทั้งชีวิตสวนตัวและชีวติการงานที่
ผานมา ที่มีสวนถักทอประสบการณชีวติและน้ําพระทยัของพระเจาให
เปนบทเรยีน และ คําพยานชีวติจนเปนหนังสือเลมน้ี 

ในขณะทีลู่กๆของเรา รูจักชื่อบุคคลหลายคนที่ปรากฏใน
หนังสือเลมน้ี  แตไมรูถึงประสบการณชีวติของคนเหลาน้ีที่มีกับพระ-
เจา   ผมเชื่อวาจากการอานเรื่องราวชีวติในหนังสือเลมน้ีจะชวยใหเขา
มีความเขาใจที่ดีขึ้นถึงงานที่พอแมของเขาไดกระทํา  และหวังวาเร่ือง 
ราวแหงคําพยานเหลาน้ีจะดลใจเขาอยางที่เราเคยไดรับการดลใจเชน 
น้ีมากอน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

หนังสือท่ีอยูในมือของทานในขณะน้ีเกิดขึ้นเพราะ... 

ความรัก  ความเชื่อศรัทธา  ความจงรักภักดี  ความซื่อตรง  การรับใช  
และความทุมเทในชีวิตของคุณพอคุณแม  ท่ีเลี้ยงดูฟูมฟกตามวิถีชวีิตคริสเตียน  
มีผลกอรางสรางชีวิตครสิเตียนในตัวผม 

แผนกพันธกิจตางประเทศ คณะมิชชั่นดิไซเปล ออฟ ไครสท (The 

Christian Church (Disciples of Christ) ท่ีสนับสนุนผมท้ังดานการศึกษา 
เศรษฐกิจ  ชีวิตสวนตัว  และการอธิษฐานตลอด 39 ปท่ีผมรับผิดชอบงานใน
ฐานะภราดรผูรวมงานในประเทศไทย 

มูลนิธิ Thai Christian Foundation  ท่ีรณรงคหาทุนสนับสนุน
รวมกับมิชชั่น Christian Church เพื่อการทําพันธกิจในประเทศไทย  และยัง
เปนผูสนับสนุนคาจัดพิมพหนังสือเลมน้ีท้ังฉบับภาษาอังกฤษและไทย 

เพื่อนภราดรผูรวมงานในประเทศไทย  และผูนําในคริสตจักรไทย ท่ีชวย
ชี้แนะและหนุนนําผมและครอบครัวไดปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิต  และ
ทํางานรับใชท่ีสอดคลองกับวถิชีีวิตและวัฒนธรรมไทย   อีกท้ังชวยในการ
ประเมินผลและชวยใหผมเขาใจประสบการณท่ีผมไดรับจากการทํางานรับใชใน
ประเทศน้ี 

คณาจารยในวิทยาลัยพระคริสตธรรมตางๆ ท่ีมีสวนสอนและเตรียมตัว
ผมใหมารับใชพระเจาในประเทศไทย  ชวยใหผมไดเห็นถึงความหลากหลายทาง
ความคิดดานศาสนศาสตร   และสอนใหผมขอบพระคุณพระเจาท่ีสุดทายเรา
ไดรับความรอดเพราะพระคุณของพระองค  ท่ีเราไดรับโดยทางความเชื่อในพระ
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พระเยซูคริสต   มิใชเพราะเราสามารถเขาใจทุกเรื่องไดอยางแจมแจง 

ในฉบับภาษาไทย  ผมขอบพระคุณ ดร. มัทนี รัตนิน  ท่ีหนุนใจใหผมจัด
แปล  และทานยังเปนผูริเริ่มชวยแปลในหลายเร่ือง   ขอบคุณอาจารยสมคิด 
บัวระวงค ท่ีชวยประสานในรายละเอียด และเปนผูพิมพตนฉบับภาษาไทยตาม
คําบอกเลาของผม   ขอบคุณอาจารย ประสทิธ์ิ แซต้ัง ท่ีไดแปลและเรียบเรยีง
ฉบับภาษาไทย   และขอบพระคุณ อาจารย สมศรี ไชยเศรษฐ ท่ีกรุณาอานและ
เสนอแนะปรับแกใหหนังสือน้ีอานสนุกและสือ่ความหมายไดชัดเจนขึ้น 
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หมูบานลาวโซงสนามฝกงานศาสนาจารยหลายทาน 
อาจารยและนักศึกษาพระคริสตธรรมเชียงใหม  ทําการประกาศในฤดูรอนเม่ือกวา 40 ปท่ีผานมา 
ซายบน: ศาสนาจารย เจษฎา ฐิติจําเริญพร   ขวาบน: ศาสนาจารยอรุณ ทองดอนเหมือน 

ซายลาง: ศาสนาจารยสัมฤทธิ์ วงษสังข   ขวาลาง: ศาสนาจารยสําราญ กวงแหวน 
ศาสนาจารยอรุณ และ ศาสนาจารยสัมฤทธ์ิ กลับใจเปนคริสเตียนครั้งเม่ือเปนนักเรียนโรงเรียนสหบํารุงวิทยา  

โดยการนําของอาจารยบํารุง และ อาจารยมะลิ อดิพัฒน 
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คํานํา 
 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยสํานกึ

ในพระคุณของพระเจาที่ทรงโปรดนําและ

อวยพระพรบรรดามิชชันนารีจากทุกมุม

โลกใหเขาสามารถตอบสนองพระมหา-

บัญชาของพระองคในการอทุิศตน เพื่อนาํ

พระกิตติคุณมาถึงคนไทย อันเปนหนทาง

แหงความรอดของพวกเราตลอด

ระยะเวลาเกือบสองศตวรรษ  บรรดาคริสเตียนไทยคือผลพวงของการ

อุทิศตนของทานเหลานัน้ ซึ่งเปนเหลาบรรพชนแหงความเช่ือของเรา  

และเปนแบบอยางอันดีในการรับใชดวยการสําแดงความรัก ความ

สํานึกในพระคุณของพระเจา  ความอดทนตอความยากลําบาก  การ

เสียสละทีย่ิ่งใหญ เพื่อขยายแผนดินของพระเจาในแผนดินไทย 

หนงัสือของศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค เลมนี้ เขียนข้ึนจาก

ประสบการณชีวิตแหงการรับใชที่ยาวนาน นับวาครอบครัวยูแบงคคือ

ครอบครัวแหงการรับใช   เพราะไดอุทิศตน อุทิศชีวิต    เพื่อการประกาศ

พระกิตติคุณในประเทศไทย   ผูอานสามารถจะศึกษาถึงรูปแบบตาง ๆ  

ในการนําพระกิตติคุณไปสูผูที่ยงัไมเชื่อ   หรือผูทีย่ังอยูภายใตการ

ครอบงําของอํานาจมืด ซึง่ไมใชเร่ืองงายดายอยางแนนอน   เพราะการ

ทํางานคือการตอสูกับเหลาเทพแหงความมืดทั้งหลาย ซึ่งตองอาศัยการ

ติดสนิทกับพระผูเปนเจาตลอดเวลา   มคีวามมานะอดทนไมยอมพาย
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แพตออํานาจเหลานั้นในการบุกเบิกแผนดินของพระเจา   เขาไปในพื้นที่

ใหมๆ   จึงนบัวาครอบครัวยูแบงคเปนหนึ่งในจํานวนของผูที่ดําเนนิชีวิต

ตามแบบอยางของพระเยซูคริสต   และสัตยซื่อตอพระมหาบัญชา   สม

กับพระดํารัสของพระเยซูคริสตที่ตรัสวา “เราแตงต้ังเจาเพื่อเจาจะได

เกิดผล”   ชีวติของทานจึงเปนด่ังที่อาจารยเปาโลกลาววา “เขาทัง้หลาย

ไดสรรเสริญพระเจาเพราะขาพเจาเปนเหตุ” 

ผูประกาศขาวประเสริฐ คือผูที่นําประชากรใหไดสรรเสริญพระ

เจาเพราะเขาไดตอนรับพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเขา   

นอกจากนีย้ังนํามาซ่ึงการอุทิศถวายตัวของหลายๆคน รับใชพระเจา 

เปนผูนาํในคริสตจักรและชุมชนสืบทอดพนัธกิจของพระเจาตอๆกันมา 

ขอขอบคุณอาจารยโจน และอาจารยอรัญ ยูแบงคที่ทาํใหมี

หนงัสือเลมนี้ เพื่อประโยชนแกผูรับใชของพระเจาในประเทศไทย   แม

สถานการณในปจจุบันจะเปล่ียนแปลง แตภาระตอพระมหาบัญชาของ

เรายังคงอยูตอไป หากแตรูปแบบเทานัน้ที่จะตองปรับปรุงใหเหมาะสม

ตอยุคสมัย   แตส่ิงสําคัญที่สุดคือรูปแบบของผูมีวญิญาณแหงการ

ประกาศพระกติติคุณนั้นจําตองมีอยูในผูรับใชของพระองคตลอดไป 

 

ศาสนาจารย ดร. บุญรัตน บัวเย็น 

ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

(สิงหาคม 2004) 
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ความในใจ 

 

คริสตจักรภาคที่ 11 ต้ังอยูที่จังหวัด

นครปฐม  สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

เปนภาคเดียวที่มีพื้นฐานมาจากคณะ Christian 

Church (Disciples of Christ)  ซึ่งแรกเร่ิมมาจาก

ประเทศอังกฤษ  ตอมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา   

ทานศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค และ ครอบครัวมา

จากคณะดังกลาว   และไดไปประจําที่คริสตจักรภาคที่ 11 นครปฐม 

ต้ังแตเร่ิมมาประเทศไทย และ ในปทีท่านมานัน้ขาพเจายงัเด็กอยู

มาก  เกือบจะจําอะไรไมได ชีวิตการรับใชของทานจะอยูที่สามแยก  

ปจจุบันคืออําเภอดอนตูม ต้ังแตขาพเจาเร่ิมรูจักทานทีน่ครปฐม  แลว

ทานก็ไปอยูที่เชียงใหม   จนกระทั่งเมื่อขาพเจาศึกษาที่วิทยาลัยพระ-

คริสตธรรม(ปจจุบันคือคณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี มหาวิทยาลัย

พายพั) และไดศึกษาวิชาการประกาศกับทานดวย  ฉะนัน้ ความ 

สัมพันธระหวางขาพเจากับทานและครอบครัวจึงมิใชในฐานะมชิชันนารี

เทานัน้   แตเปนทัง้อาจารยผูสอน   และศิษยาภิบาลทีใ่หความรักและ

เอาใจใสขาพเจาและครอบครัวตลอดมาดวย 

กิตติศัพทของทานศาสนาจารยอรัญ ยูแบงค คือนกัประกาศและ

ไลผี   ที่ทราบก็เพราะฟงจากคําเลาลือของผูเคยรวมงานกับทาน   และ

จากที่ขาพเจารับฟงเร่ืองการประกาศและการขับผีของทานดวย  นับวา

 

ภาพ 

ดร. สินธุ  

ไมทราบวารูปไหน 
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มีหลายเร่ืองทีต่ื่นเตน   ถาพระเจามิไดสถติกับทานอาจารยคงจะลําบาก

ทีเดียว ผีคงไมกลัวทาน  แตเพราะทานมคีวามเชื่อที่มัน่คง  มีความรัก

ตอเพื่อนมนุษย ที่ตองการใหทกุคนไดรับพระกิตติคุณของพระเจา   

ทานอาจารยจงึยนืหยัดในการประกาศ   นําพระกิตติคุณไปประกาศใน

ที่ตางๆกับคนหลายประเภท   ทั้งที่ดี และนากลัว  ที่ดีไมเทาไหร ทีน่า

กลัวนัน้ทานจะอานพบในหนังสือ “พระเจา!  ถาพระองคมีจริง ขอให...”   

เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลวทานจะทราบเองวา  ทานรักพระ-

เจาอยางไร   รักมากนอยแคไหน ทานมคีวามเชื่อพอจะเปนตัวอยางให

เราไดหรือไม  ประสบการณในการประกาศในที่ตางๆ ตลอดจนการ

ผจญภัยในที่ตางๆพอจะเปนแบบอยางใหเราไดหรือไม ตัวอยางคําถาม

ตางๆเหลานีท้านจะพบคําตอบไดในหนงัสือ “พระเจา! ถาพระองคมีจริง 

ขอให...”   

ขาพเจาเช่ือวา หนังสือเลมนีจ้ะเปนประโยชนอยางมาก   เหมาะ

สําหรับผูอานที่รักพระเจา รักการประกาศ และอาจนาํไปใชเปนตํารา

เลมหนึ่งในวิชาการประกาศก็ได   และในป 2003-2006 สภาคริสตจักร

ในประเทศไทยมีนโยบายสําคัญที่เนนเร่ืองการประกาศพระกิตติคุณ  ผู

ที่สนใจและเกีย่วของควรจะศึกษาหนงัสือเลมนี้ดวย   ทานจะพบ

ประสบการณของนกัประกาศที่เปนของแทตลอดระยะเวลา 43 ปแหง

การรับใช   ยอมเปนหลักประกันได 

ดวยความรักในพระคริสตเจา 

ศาสนาจารย ดร. สินธุ คิมหะจันทร 

เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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เกริ่นนําฉบับภาษาไทย 
 

หนังสือ  พระเจา!  ถาพระองคมีจริง ขอให... ท่ีอยูในมือของทานเลมน้ี   แปลและ
เรียบเรียงจากฉบับภาษาอังกฤษ  GOD!  IF YOU ARE REALLY GOD…  Ask 

and receive (ฉบับพิมพครั้งท่ี 3)  เขียนโดย ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค (L. Allan 

Eubank)   
ท่ีวาแปลและเรียบเรียงก็เพราะมิไดแปลแบบตายตัวตามตนฉบับภาษาอังกฤษ   

แตไดมีการเพ่ิมเติมรายละเอียดในบางสวนท่ีผูเขียนเห็นวาเปนขอมูลท่ีมีประโยชน และ 
ลดทอนบางสวนท่ีไมจําเปนท่ีจะตองอธิบายสําหรับผูอานคนไทย 

หนังสือเลมน้ีมิใชการเลาเหตุการณ หรือ บันทึกการทําพันธกิจ  แตเปนหลักคิดและ
รากฐานความเช่ือศรัทธาในการดํารงชีวิตและการทํางานที่ทาทายตอจุดยืนของโลกแหงความ
ทันสมัย ในสังคมวิชาการ วัฒนธรรมท่ีเนนความเปนเหตุเปนผลและความเปนวิทยาศาสตร   
ทามกลางความเช่ียวกรากของกระแสโลกาภิวัฒน  

ตลอดเสนทางจาริกแหงการแสวงหาในชีวิตของผูเขียนไดชี้นําใหเห็นวา  จิต-
วิญญาณเปนมิติรากแกวแหงชีวิต  ท่ีดูดซับอาหารไปหลอเล้ียงท้ังชีวิต  เปนท่ีมาของความ
เขมแข็ง ม่ันคง ออนโยน อดทน  เมตตา  กลาหาญ  และ ผูกพัน ในชีวิตของผูคน 

หวังเปนอยางย่ิงวา   หนังสือท่ีอยูในมือของทานเลมน้ี   นอกจากบอกเลาถึงความ
เปล่ียนไปของโลกทัศน  ชีวทัศน  และ จุดยืนทางศาสนศาสตรของผูเขียนแลว   ทานผูอาน
ยังสามารถมองเห็นตนเองจากมุมมองที่หลากหลายตางจากมุมมองท่ีตนเคยชิน   และคง
ตองระวังวาชีวิตของทานอาจจะตองเปล่ียนไป 

 

ประสิทธ์ิ แซต้ัง 
ผูแปลและเรียบเรียง 
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อารัมภบท 
 

...ตั้งแตปฐมกาล ซ่ึงเราไดยิน ซ่ึงเราไดเห็นกับตา ซ่ึงเรา
ไดพินิจดู และจับตองดวยมือของเรานั้นเกี่ยวกับพระวาทะ
แหงชีวิต… เพ่ือทานทั้งหลายจะไดรวมสามัคคีธรรมกับเรา   
เราทั้งหลายก็รวมสามัคคีกับพระบิดา และกับพระเยซู
คริสตพระบุตรของพระองค และเราเขียนขอความเหลานี้ 
เพ่ือความปลาบปลื้มยินดีของเราจะไดเต็มเปยม 

1 ยอหน 1:1-4 

หลายคนมีความสงสัยวามีพระเจาสูงสุดจริงหรือไม? พระเจาผูทรงสภาพ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่ีกอปรดวยความรักเมตตากรุณา ทรงดูแลและอารักขาเรา
แตละคนโดยทางพระเยซูคริสต ผมเขียนหนังสือเลมน้ีขึ้นเพื่อจะแบงปน
ประสบการณของผมและคนอื่นๆ มากมายท่ีผมพบผานมา ท่ีไดทูลขอใหพระเจา
ทรงชวยเมื่อตองเผชิญหนากับปญหาชีวิต และพบวาไดรับคําตอบ 

หนังสือเลมน้ีเขียนขึ้นจากประสบการณชีวิต เปนพยานชีวิตของผูคนท่ี
กลาเปดใจทูลขอตอพระเจา ในยามที่เขาตกอยูในความสับสน ความระทมทุกข  
และแลวเขาเหลาน้ันก็ไดรับแสงสวาง  ไดรับการหนุนจิตชูใจ และกอเกิดพลังใน
การดําเนินชีวิต 

สําหรับผมแลว พระเยซูคริสตทรงรักษาคําสัญญาของพระองค ในพระ
ธรรมมัทธิว 7:7 พระคริสตทรงสัญญาวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จง
เคาะแลวจะเปดใหแกทาน” เม่ือผมไดฟงพยานชีวิตของผูท่ีไมเชื่อในพระเยซู
คริสตมากอน แตเขาไดรองทูลขอตอพระเจา ตอมาเขาเกิดความเชื่อในพระองค   



 ณ

ในท่ีสุดยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังความคิด ทัศนคติ และการดําเนินชีวิต
ของเขา   

พระเยซูคริสตมิไดใหคําสัญญาน้ีแกผูท่ีเชื่อในพระองคเทาน้ัน แตน่ีคือคํา
สัญญาของพระองคท่ีมีตอผูท่ียังไมเชื่อในพระองคดวย และท่ีคนเหลาน้ีเกิด
ความเชื่อเพราะประสบการณชีวิตท่ีไดรับจากพระเจา สวนจะเปนประสบการณ
ดานใด หรือในเรื่องใดน้ันขึ้นอยูกับเร่ืองราวชีวิตในเวลาน้ันๆ ของแตละคน 

ประสบการณท่ีนําเสนอในหนังสือเลมน้ี ผมคัดเลือกจากเร่ืองท่ีเกิดขึ้น
จริงตลอดระยะเวลา 43 ปแหงการเปนมิชชันนารีในประเทศไทย เปนตัวอยาง
เร่ืองราวท่ีพระเจาทรงตอบคําอธิษฐานผูท่ีทูลขอดวยความจริงใจ คนเหลาน้ันได
สัมผัสกับความจริง และเรียนรูวาพระเจาทรงอยูใกลเขา เพราะพระองคทรงตอบ
คําอธิษฐานของเขา ทําใหชีวิตของผูคนเหลาน้ันเกิดการเปลี่ยนแปลง ยิ่งกวาน้ัน 
ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงของเขายังมีอิทธิพลตอชีวิตคนอื่นๆ รอบขางทําให
เปลี่ยนแปลงไปดวย 

มีเพลงเกาแกบทหน่ึง ซึ่งมีความหมายวา พระเจาทรงสําแดงสิ่งตางๆ แก
คนท้ังหลาย พระองคจะทรงสําแดงสิ่งเหลาน้ันแกทานดวย ผมเชื่อวาพระเจาจะ
ตรัสกับทานเม่ือทาน ขอ หา เคาะ ดวยความจริงใจ เหมือนท่ีพระองคเคยตอบคํา
ทูลขอของผมและคนอื่นๆ อีกมากมายท่ีผานมา ทานจะเห็นฤทธานุภาพของพระ
เจาในพระกิตติคุณ ท่ีสามารถไถถอนเราใหรอดและพัฒนาสูการมีชีวิตท่ีสมบูรณ
ยิ่งๆ ขึ้น 

ดวยเหตุน้ี ทําใหเราเขาใจวาทําไมอาจารยเปาโลจึงกลาววา “ขาพเจาจึง
ขวนขวายท่ีจะประกาศขาวประเสริฐ” โรม 1:15 ผมเองรูสึกกระตือรือรนท่ี
ตองการเลาประสบการณชีวิตกับขาวดีเร่ืองพระเยซูคริสต “เพื่อความปลาบปลื้ม



 ด

ใจของเราจะไดเต็มเปยม” 

มีคริสเตียนหลายทานท่ีไมม่ันใจ หรือไมรูวาจะแนะนําผูอื่นใหรูถึงขาวดี
เรื่องพระเยซูคริสตไดอยางไร เม่ือทานไดอานหนังสือเลมน้ีแลวผมหวังวา ทานจะ
ไดรับแรงหนุนใจ กลาท่ีจะเชื้อเชิญมิตรสหาย และผูคนรอบขางของทานที่ยังไม
รูจักพระเจา ใหเขาทูลขอตอพระองคในประเด็นปญหาหรือวิกฤติชีวิต หรือสิ่งท่ี
ตองการจําเปนในชีวิตของเขาในเวลานั้น เพื่อเขาจะไดรับการสัมผัสจากพระเจา
โดยตรงในชีวิตของเขา ตามคําสัญญาของพระเยซูคริสตท่ีปรากฏในพระ
ธรรมมัทธิว 7:7   

ในพระธรรมกิจการไดบันทึกเร่ืองราวเกี่ยวกับหมายสําคัญ และการ
อัศจรรย สิ่งเหลาน้ีเกิดขึ้นเพราะผูคนเหลาน้ันไดยินไดฟงเร่ืองพระเยซูคริสต  
คนตองไดยินกอนถึงจะเชื่อ แตก็ยังมีอีกหลายตอหลายคนที่ตองการมี
ประสบการณสวนตัวกับพระเจากอนถึงจะเชื่อพึ่งในพระองค โดยเฉพาะคนท่ีไม
เคยเชื่อวาพระเจามีจริง 

บทท่ี 1 เปนตัวอยางเรื่องราวของคนที่ทาทายพระเจาวา ถาพระเจามีจริง
ขอทรงชวยในสิ่งท่ีเขาปรารถนา เพราะการท่ีพระเจาทรงตอบคําทูลขอของเขาทํา
ใหเขาถวายตัว กอนท่ีคนเหลาน้ีจะเชื่อในพระเจา เขาทูลขอตอพระองคกอน   
แมจะเปนเรื่องแปลก แตก็พบวาพระเจาทรงตอบคําทูลขอของเขาโดยวิธีท่ี
เหมาะสมกับสถานการณขณะน้ันในชีวิตของเขา เม่ือเขารับเชื่อในพระเจาแลว   
เขาเริ่มเรียนรูและเขาใจพระองคดวยการพบพระองคโดยทางพระเยซูคริสต 

บทท่ี 2 เปนเรื่องราวของผมท่ีแสวงหาเปาหมายในชีวิต แลวพระเจาทรง
ตอบคําถามของผมวา ผมเกิดมาในโลกน้ีทําไม และมาเปนมิชชันนารีในประเทศ
ไทยไดอยางไร หวังอยางยิ่งวาคําพยานชีวิตของผมจะเปนประโยชนแกทานผูอาน



 ต 

ท่ีจะทูลขอใหมีเปาหมายในชีวิตท่ีเท่ียงแทแนนอน 

บทท่ี 3, 4, และ 5 เปนเรื่องราวตัวอยางชีวิตของหลากหลายผูคนท่ีทูล
ขอแลวไดรับความรอด เชน ไดรับการยกโทษผิดบาป รับชีวิตใหม ชนะผีมาร
ซาตานและอํานาจชั่วราย รอดพนจากความตาย และไดรับชีวิตนิรันดร 

บทท่ี 6 เปนเรื่องราวในชีวิตท่ีไดรับการชวยเหลือจากพระเจาใหรอดพน
จากความทุกขยากลําบาก จากการสัมภาษณคริสเตียนใหมหลายๆ คนใน
ประเทศไทย พบวาหลายคนไดยินพระกิตติคุณมากอนหรืออาจจะเห็นตัวอยาง 
คริสเตียนท่ีดี แตเกือบทุกคนท่ีผมสัมภาษณไดยืนยันวา ท่ีเขาเชื่อในพระเจา
เพราะเขาประสบกับปญหาในชีวิต และเม่ือเขาทูลขอความชวยเหลือจากพระเจา
เขาพบวา พระเจาทรงชวยเขาชนะปญหาเหลาน้ัน และชวยใหเขามีแรงสูชีวิต
ตอไป บางคนแมตองอยูทามกลางความทุกขยากแตเขากลับพบวาพระเจาทรง
เสริมกําลังเขาใหสามารถอยูกับความทุกขอยางมีความหมายและชื่นชมยินดี 

บทท่ี 7 เปนเรื่องชีวิตท่ีไดรับการรักษาโรคดวยการอธิษฐานทูลขอ   
บทท่ี 8 เปนตัวอยางเรื่องราวในประวัติศาสตร ท่ีพระเจาทรงตอบการ

อธิษฐานทูลขอใหมีเสรีภาพและความยุติธรรม 
บทท่ี 9 เปนเรื่องราวของการทูลขอใหรอดพนจากอํานาจของกิเลสและ

ตัณหา และการดําเนินชีวิตตามนํ้าพระทัยของพระเจา ดวยการชําระใหบริสุทธ์ิ 

ผูเผยพระวจนะตองสื่อสารความหมายของพระกิตติคุณดวยภาษา
และวิธีการท่ีเขาใจงาย ดังน้ัน ผมจึงเลือกใชภาษางายๆ เทาท่ีจะทําได เร่ืองราว
ตางๆ ในหนังสือเลมน้ีไมไดเรียงตามลําดับเหตุการณ หรือ ลําดับความสําคัญ  
แตเปนการเรียบเรียงตามหัวเรื่องท่ีจะเปนตัวอยางในหัวเรื่องน้ันๆ อันเปน
ตัวอยางในการทรงตอบคําอธิษฐานทูลขอ (สําหรับลําดับตามเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ทานดูไดจากภาคผนวก) 
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บทท่ี 1    
ถาพระเจามีจริง ขอให... 

 

ความม่ันใจวาพระเจามีจริง 

“...ถาบัดน้ีขาพระองคเปนที่พอพระทัยของพระองค 
ขอพระองคโปรดใหขาพระองคเห็นหมายสําคัญวา 

ผูที่พูดอยูกับขาพระองคน้ีคือพระองคเอง” 
ผูวินิจฉัย 6:17 

“ความรูสึกที่งดงามที่สุดและลึกซ้ึงที่สุดที่ประจักษแกเรานั้น คือความ 
รูสึกในเรื่องเก่ียวกับความลึกลับ... ความสํานึกที่วามีอะไรบางอยางที่มนุษย
ไมอาจเขาใจได...ความรูสึกเชนนี้แหละที่เปนศูนยกลางของความคิด
ทางศาสนา” (หนา 112) 

“ศาสนาของขาพเจาน้ันประกอบดวยความเลื่อมใสในดวงวิญญาณ
อันสูงสง ซ่ึงแสดงตนใหปรากฏเพียงเล็กนอยแกจิตอันโงทึบของคน 
เรา อยูเบื้องหลังของเอกภพ ซ่ึงมนุษยเราไมสามารถเขาใจอยางแจม
แจงไดน้ีแหละกอใหเกิดความคิดของขาพเจาเก่ียวกับพระเจา...”   

(หนา 113) 
ดร. ไอนสไตน1 

                                                                 
1 คัดจาก เอกภพและ ดร.ไอนสไตน แปลจาก The Universe and Dr. Einstein  by Lincoln 

Barnett,  New York Time Incorporated, จัดแปลและพิมพโดยสภาวิจัยแหงชาติ,   
ศาสตราจารย อรุณ รัชตะนาวิน (แปล), ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต (ผูตรวจ)   
พ.ศ. 2516 
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“ไมเชื่อ อยาลบหลู” คํากลาวน้ีแสดงวา สิ่งท่ีเรายังไมเชื่อน้ันมิได
หมายความวา “ไมจริง” เพียงแตรอเวลาหรือโอกาสท่ีจะพิสูจนเรียนรูเทาน้ัน  

ในการคนหาความจริงในปจจุบัน เรามักถูกตีกรอบดวยความคิดอันทรง
อิทธิพลท่ีเรียกวาวิทยาศาสตร กลาวคือการท่ีจะคนหา คนพบสัจจะความจริงสิ่ง
ใดจะตองผานกระบวนการทดลองหรือพิสูจนทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการวัด ในการประเมิน และใชกระบวนการ
เหตุและผลในการอธิบายสัจจะความจริงท่ีคนหาและคนพบน้ัน 

ปจจุบันโลกยอมรับความจริงแลววา การพิสูจนสัจจะความจริงดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเพียงวิธีการหนึ่งในการคนหาความจริงที่ถูก
จํากัดดวย “โอกาส เวลา และ สถานท่ี” กลาวคือเปนการคนพบและพิสูจนสัจจะ
ความจริงเฉพาะท่ีจะคนพบและพิสูจนไดในขณะหน่ึงๆ และสถานะหน่ึงเทาน้ัน 
แตความจริงที่คนพบ และพิสูจนในครั้งนั้นๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงไปไดถาใน
เวลาตอมาคนพบความจริงใหมๆ ในเรื่องเดียวกันนั้นเพิ่มเติมหรือแตกตาง
จากเดิม ออกไป 

มีสัจจะความจริงอีกมากมายในโลกนี้ที่มนุษยชาติยังคนไมพบ แต
น่ันมิไดหมายความวาสัจจะความจริงมีเพียงสิ่งท่ีมนุษยเราคนพบ หรือพิสูจน
ตามหลักการเหตุผลอันคับแคบและจํากัดเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สัจจะความ
จริงในชีวิตและในโลกของเราท่ีกวางไกลกวาโลกของวัตถุท่ีจับตอง ชั่ง ตวง วัด
ดวยเครื่องมือท่ีมนุษยสราง สมมติขึ้นมาได   

แตในโลกแหงความเปนจริง และหลากหลายท้ังในดานภูมิศาสตร  
ประวัติศาสตร สถานการณ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จิตวิญญาณ วิธีคิด ฯลฯ มิใชทุก
สิ่งทุกเรื่องเหลาน้ีจะสามารถนํามาชั่ง ตวง วัดไดดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อพิสูจนพบความจริงได ดังน้ัน วิธีการ เครื่องมือ ใน
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การคนหา พิสูจน เพื่อคนใหพบสัจจะความจริงแหงชีวิตจึงมีหลากหลายมากมาย
เชนกัน 

ประสบการณชีวิต คืออีกกระบวนการหน่ึงในการพิสูจน คนหาใหพบ
ความจริงแหงชีวิตอยางรอบดาน ท่ีจะนําไปสูการคนพบถึงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมี
คุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู ยิ่งกวาน้ันดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากประสบการณชีวิตของกันและกัน จะชวยใหสัจจะความจริงแหงชีวิตท่ีหลาก 
หลายประกอบเขาเปนความจริงภาพใหญท่ีท้ังชัดเจนและลุมลึกยิ่งขึ้น   

ดวยเหตุน้ีเอง ผมจึงตองการท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณชีวิตกับ
ทาน ท้ังประสบการณชีวิตของผมเอง และของมิตรสหายท่ีผมไดพบผานสัมผัส
มา 

ผมก็เหมือนอีกหลายทานท่ีมีประสบการณชีวิต ไดพบและสัมผัสกับพระ
เยซูคริสต มิเพียงแคน้ันพระองคยังทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมใหดีขึ้นอีกดวย  
ทําใหผมคนพบคุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู ทําใหผมรูวามีชีวิตอยูใน
โลกน้ีไปทําไม และยิ่งกวาน้ัน ผมเกิดความม่ันใจในชีวิตปจจุบันและอนาคต 
ชีวิตท่ีมากกวาโลกน้ี ท่ีคริสเตียนเรียกวา ชีวิตนิรันดร   

บอยครั้งผมพบวา คริสเตียนไดบอกเลาขาวดีจากประสบการณชีวิตของ
เขาเกี่ยวกับเร่ืองความรักของพระเจาพรอมท่ีจะใหอภัยโทษบาปของมนุษย แต
บอกไดเลยวาคนสวนใหญรูสึกวา ชีวิตของเขาท่ีดําเนินอยูในปจจุบันน้ีก็ดีอยูแลว  
แตละคนมีหลักยึดและคําสอนในชีวิต ยิ่งกวาน้ันคนเราสามารถลบลางความผิด
ความบาปของตนดวยการกระทําความดี ดวยการสั่งสมบุญบารมี   

ดังน้ัน ขาวดีเรื่องพระเจาทรงรักและอภัยโทษบาปนาจะเปนเรื่องของพวก
นักเลงสํานึกผิด หรือมือปนท่ีรูตัววาบาปหนาตองการกลับตัวกลับใจเทาน้ัน (ดู
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บทท่ี 3) อาจจะมิใชขาวดีสําหรับคนท่ัวไป!   

ความจริงท่ีเราจะตองตระหนักเสมอวา ขาวดีสําหรับแตละคนในยุค
ปจจุบันควรจะเปนขาวดีท่ีเปนแสงสวาง เปนทางออกของปญหา ของวิกฤติชีวิต 
และ เปนความตองการในชีวิตของแตละคน คําถามจึงอยูท่ีวาแลวแตละคนจะ
พบกับสัจจะความจริงท่ีเปนขาวดีสําหรับชีวิตของเขาไดอยางไร? 

ประสบการณชีวิตกับพระเจาเปนคําตอบ ผมหมายความวา ขาวดีท่ีผม
ตองการนํามาถึงแตละคนคือ พระเจาทรงมีทางออกสําหรับทุกปญหา ทุกวิกฤติ 
และ ทุกความตองการในชีวิตของทาน น่ันหมายความวา แตละทานสามารถ
ภาวนาอธิษฐานในทุกเรื่องราวปญหา และความตองการในชีวิตของตนตอพระ
เจาดวยความจริงใจ เพื่อขอพระเจาใหแสงสวาง และใหพบแนวทางในการเผชิญ
กับปญหา และตอบสนองความตองการในชีวิตของแตละทาน น่ีคือทางหน่ึงท่ี
ผูคนมีประสบการณตรงในชีวิตกับพระเจา และนี่คือการคนพบและเปนบท
พิสูจนสัจจะความจริงท่ียิ่งใหญในชีวิตของมนุษยดวยชีวิตของเขาเอง 

เม่ือพระเยซูคริสตทรงประกาศขาวดีแหงแผนดินของพระเจาในสมัยของ
พระองค ขาวดีของพระองคคือ การที่ผูคนมีโอกาสมีประสบการณชีวิตครั้ง
สําคัญกับความรักกรุณา และฤทธ์ิอํานาจของพระเจาท่ีทรงกระทําในวิกฤตชีวิต
ของเขาแตละคน พระเจาทรงเปดทางออกแกวิกฤตในชีวิต เปนแสงสวางในการ
แกปญหา และตอบสนองความตองการของแตละคน   

เม่ือยอหนสงคนมาถามพระเยซูวา พระองคเปนพระเมสสิยาหหรือไม 
(ชาวยิวเชื่อวา พระเมสสิยาห เปนผูท่ีพระเจาทรงเจิมใหชวยปลดปลอยประชาชน
ใหรอดและสถาปนาอาณาจักรของพระองคขึ้น) พระเยซูตอบศิษยของยอหนวา 
“…คนตาบอดก็เห็นได คนงอยเดินได คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกไดยิน
ได   คนตายแลวเปนขึ้นมา  และขาวประเสริฐก็ประกาศแกคนอนาถา” (มัทธิว 11:5  
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ทานสามารถพบกับการตอบสนองของพระเจาตอปญหาความตองการของผูคนใน
สมัยน้ัน เฉพาะพระกิตติคุณยอหนอางถึง 14 ขอดังน้ี 2:23, 3:2, 4:54, 6:2, 

14, 26, 30;  7:31, 9:16, 10:41, 11:47, 12:18, 37;  20:30) เหตุการณ
เหลาน้ียืนยันถึงกระบวนการการมีประสบการณชีวิตกับพระเจา คือกระบวนการ 
ท่ีนําคนท้ังหลายไดพบกับสัจจะความจริงแทแหงชีวิต จนมอบกายถวายตนแด
พระองค   

พระเยซูคริสตไดกลาวไวอยางชัดเจนวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ 

จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน เพราะวาทุกคนท่ีขอก็ได ทุกคนท่ีแสวงหาก็พบ และ
ทุกคนท่ีเคาะก็จะเปดใหเขา” (ลูกา 11:9-10) แตคริสเตียนหลายคนกลัววา ขอแลวจะ
ไมไดคําตอบ จึงไมกลาท่ีจะทาชวนเพื่อนๆ รอบขางท่ีจะมีประสบการณขอตอพระเจา   
ดังน้ัน เพื่อนๆ จึงขาดโอกาสท่ีจะมีประสบการณตรงในชีวิตกับพระองค ความกลัว
จึงเปนอุปสรรค หรือ ปดกั้นโอกาสตอการท่ีผูคนจะพบกับพระเจาและเชื่อพึ่งใน
พระองค 

ประการหน่ึงก็คือ ผมกลัววาผูคนอาจจะขอผิด ผมจึงต้ังกฎเกณฑขอแม
ในการขอตอพระเจา เชน ผมเคยไมสนับสนุนใหคนยากจนอธิษฐานขอพระเจา
ใหเขาถูกลอตเตอรี่ ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีความหวังเพียงนอยนิด  

อีกประการหนึ่ง การขอเชนน้ีเปนเหมือนการทดลองพระเจา ซึ่งผมถูก
สอนมาต้ังแตเด็กวา “อยาทดลองพระองคผูเปนพระเจาของทาน” (ลูกา 4:12) 
โดยการขอในสิ่งท่ีเกินความเปนไปได (ในสายตาและความรูสึกของมนุษย) และเม่ือ
ผมเรียนวิทยาลัยพระคริสตธรรมครั้งแรก อาจารยสอนวา เราไมควรรบกวนพระ
เจาในสิ่งท่ีเล็กนอย เพราะพระเจามีภารกิจมากมายท่ีจะกระทํา การสอนเชนน้ี
เหมือนกับมองวาวิกฤตชีวิตของผูอื่นเปนเรื่องเล็กนอย ดูเหมือนนักวิชาการในยุคน้ัน
เอากระบวนทัศนของตนเอง ใสเปนสายพระเนตรของพระเจา การท่ีเห็นหรือรูสึกวา
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พระเจาไมสนใจในสิ่งเล็กนอย อาจจะเปนเพราะวาเขาไมพบคําตอบของพระเจา
ตอคําอธิษฐานของเขาก็อาจเปนไปได 

แตประสบการณของผมตางจากความคิดขางตน พระเจาทรงเปนความรัก  
และความรักแทน้ันสนใจในสิ่งเล็กนอยดวย เม่ือหลานของผมขออะไรแมจะเปน
สิ่งเล็กนอยผมยังพยายามที่จะให 

ผมเองและอีกหลายทานก็จะอางถึงคําตรัสของพระเยซูคริสตท่ีตอบมารท่ีมา
ทดลองพระองคในถิ่นทุรกันดารวา “อยาทดลององคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน” 
ในกรณีน้ีมีความแตกตางกับประเด็นขางตนคือ ในพระคัมภีรตอนนี้ พระเยซู
คริสตม่ันใจในสถานภาพการเปนพระบุตรของพระเจาและมารก็รูแลววาพระองค
เปนพระบุตรของพระเจา ถาพระเยซูคริสตยอมทําตามการทาทายของมาร 
พระองคก็จะหลงกลมาร การพิสูจนจึงกลายเปนการทดลองพระเจา ดังน้ัน พระ
เยซูคริสตจึงตอบโตมารวา “มีคํากลาวไววา อยาทดลององคพระผูเปนเจาพระ
เจาของทาน” พระเยซูคริสตทรงปฏิเสธท่ีจะอยูใตบังคับของมารที่ทาใหพระองค
แสดงอํานาจท่ีพระองคมีอยู 

หมายสําคัญสุดยอดที่พระเยซูคริสตทรงสําแดงคือ การเปนขึ้นจากความ
ตาย ในพระธรรมกิจการเต็มไปดวยหมายสําคัญ และ การอัศจรรยท่ีเกิดขึ้นพรอม
กับการเทศนาสั่งสอน อยางไรก็ตาม แมหลายคนที่ไดเห็นการอัศจรรยก็ยังไมเชื่อ  
พระเจาใหเรามีสิทธิท่ีจะขอ แตการตอบเปนสิทธิของพระองค บางคนเม่ือขอแลว
ไมไดรับคําตอบดังคาดหวังเขาจึงไมเชื่อ ซึ่งก็เปนเหมือนการเทศนาหรือการเปน
พยานของเรา คนท่ีไดยินไดฟงหลายคนอาจจะไมตอบสนองตอการเทศนาของ
เรา มิไดหมายความวาเราควรเลิกเทศนาหรือเลิกการเปนพยาน งานของผู
ประกาศขาวประเสริฐคือการนําเอาสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเราไดรับท่ีเรามี คือความรัก 
ความรอด และความหวังในพระเยซูคริสตมอบแกเพื่อนมนุษยดวยกัน สวนการ
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ตอบสนองของผูไดยินไดฟง เราเชื่อม่ันในการทํางานของพระเจาในชีวิตของผูฟง
เหลาน้ัน 

ในปจจุบันน้ี เราอาจจะไมคอยเห็นการอัศจรรยใหญๆ ดังท่ีเคยเกิดขึ้นใน
สมัยของพระเยซูคริสตตามท่ีบันทึกในพระคัมภีร เชน คนตาบอดหายบอด
มองเห็นได (ยกเวนครั้งเดียวท่ีผมพบคนตาบอดท่ีมองเห็นไดดวยความเชื่อ อานไดใน
บทท่ี 7) และพบวาคนตาบอดหลายคนที่ไดอธิษฐานขอใหมองเห็น ก็ยังมองไม
เห็น แตผมกลับพบวา พระเจาทรงโปรดใหพลังในการดําเนินชีวิตแกคนเหลาน้ี   
ใหมีชีวิตอยางมีคุณคาและความหมาย แมตามองไมเห็น    

แฟนน่ี เจ. ครอสบี (Fanny J. Crosby) เขาตาบอดแตกลับเปน
ผูประพันธเพลงท่ีเราใชรองนมัสการพระเจาหลายบท ซึ่งทานสามารถหาพบไดใน
เพลงไทยนมัสการบทท่ี 87, 146, 186, 201, และ 271 เปนตน ในเพลงไทย
นมัสการบทท่ี 201 เพลงพระองคเปนทุกสิ่งในชีวา ในขอท่ี 3 ครอสบีได
ประพันธไววา  

“โปรดนําขาเดินผานความมืดมัว  ในทะเลชีวานากลัว   

สูประตูแหงชีวิตนิรันดร ขอรวมทางองคพระทรงธรรม  

 ในพระองค ในพระองค ขาฯวางใจในพระองค   

โปรดนําขาเดินผานความมืดมัว ในทะเลชีวานากลัว”   

สวนในเพลงชีวิตคริสเตียน เราสามารถพบผลงานเพลงชีวิตของ ครอสบีได
เชน บทท่ี 98 ชิดกางเขน บทท่ี 38 รอดเน่ืองดวยพระคุณ บทท่ี 192 ทรง
สัญญาใหพรแกขาฯ บทท่ี 281 รอดอยูในหัตถพระเยซู และ บทท่ี 290 ขอ
ผูชวยประเสริฐอยาลืมขาฯ เปนตน 

เปนท่ีรูโดยท่ัวไปวา ครอสบีตาบอดตั้งแตเปนเด็กเน่ืองจากการรักษา
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ผิดพลาดของหมอเถื่อน แตเธอกลับมิไดมีความขมขื่นในชีวิตตอเหตุการณท่ีเกิด
ขึ้นกับเธอ ทุกครั้งเธอจะตอบอยางสุภาพตอเหตุการณดังกลาววา “อยาโทษหมอ
คนน้ันเลย ถาฉันสามารถหาเขาพบ ฉันจะบอกเขาวา เขาชวยฉันอยางมากมายโดยท่ี
เขาไมไดคาดคิด การท่ีเธอตาบอดทําใหเธอไดรับสิ่งสูงคากวาคือ เธอไดรับ
สายตาทางจิตวิญญาณ soul vision2  

ในชวงป 1965-1966 ผมกลับไปเรียนตอดานศาสนศาสตร ในระดับ
ปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัยเยล (Yale) เปนโอกาสท่ีผมจะไดทบทวนและประเมิน
ถึงงานรับใชท่ีผมไดทําไปในชวงเวลาท่ีผานมาในประเทศไทย ซึ่งในสมัยน้ันศาสน-
ศาสตรตกอยูในกระแสนิยมท่ีวาดวยเรื่องพระเจาตายแลว (God is Dead 

Theology) แมแต ไทมแมกกาซีน ยังพาดหัวเร่ืองวา “พระเจาตายจริงหรือ”  
กระแสศาสนศาสตรในขณะน้ันปฏิเสธการมีอยูของพระเจาในสวรรค แตเชื่อวา
พระเจาบังเกิดอยางสมบูรณในชีวิตมนุษยแตละคน ดังน้ัน ไมจําเปนท่ีมนุษย
จะตองอธิษฐานทูลขอตอพระเจาอีกตอไป แตเม่ือกลับมาเมืองไทยผมไดปรึกษา
เรื่องน้ีกับ ดร.เคนเน็ท เวลล ผูอํานวยการกองคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร
ในขณะน้ัน ทานกลาวยืนยันตอหนาผมวา “เหตุผลท่ีผมรูวาพระเจายังทรงพระ
ชนมอยู เพราะพระองคยังทรงตอบคําอธิษฐานของผม”  

น่ีคือสัจจะความจริงประการหน่ึงในชีวิตท่ีผมพบคือ การสัมผัสของพระ
เจา การท่ีผูคนมีประสบการณกับพระองค และนําเขาใหเชื่อพึ่งในพระเจา การ
อธิษฐานทูลขอตอพระเจาเปนหนทางหน่ึงท่ีมนุษยจะมีโอกาสไดมีประสบการณ
ตรงกับพระองค ซึ่งเปนพระราชกิจของพระเจาท่ีมิไดถูกจํากัดขอบเขตวิธีการโดย

                                                                 
2 Bernard Ruffin,  Fanny Crosby.  Barbour Publishing company, Uhrichsville. Ohio, 1995. p. 

190. 



 9

มนุษยคนใดหรือกลุมใดได 

ในฐานะท่ีผมมีประสบการณตรงกับพระเจาในชีวิต หนาท่ีของผมคือ การ
แบงปนประสบการณ สิ่งท่ีดีมีคาท่ีสุดในชีวิตของผม คือความรัก ความรอด และ 
ความหวังท่ีมีในพระเยซูคริสตแกคนท้ังหลาย ผมเชื่อม่ันในการทํางานของพระ
เจา และการตอบสนองของผูไดฟงขาวดีตอพระองค และเชื่อม่ันวา พระเจาจะมี
วิถีทางของพระองคท่ีจะทํางานในชีวิตของคนเหลาน้ี  

ถึงแมวาหลายครั้งคําตอบของพระเจาตอคําอธิษฐานของเราเปนความเงียบ 
คําตอบอาจจะเปนวา “ไม” หรือ “รอกอน” แตอยางไรก็ตามผมก็พบวาหลายตอ
หลายคนในประเทศไทยรวมท้ังผมดวยท่ีตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต เพราะ
พระเจาตอบคําอธิษฐานของเรา พระเยซูคริสตบอกใหเราขอ ดังน้ัน เราไมควร
ลังเล ในพระธรรมยากอบไดบอกแกเราวา “...ทานไมมีเพราะทานไมไดขอ” (4:2) 
เราตองเชื่อม่ันและไววางใจวา พระเจาจะทรงตอบคําอธิษฐานของแตละคน ท่ี
เหมาะสมกับคนๆ น้ัน และสอดรับกับสถานการณในขณะน้ันๆ ดวย   
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คุณ บัด และ แพทซี พรอตเตอร (คนท่ี 2 และ 3) ไดมาเยี่ยมการทํางานของ
เรา ไดออกไปแบงปนความจริงเรื่องพระเจาแกพ่ีนองลาวโซง หมูบานดอน

ขมิ้น นครปฐม รวมกับคุณโจน และ เดวิด (ตรงกลางภาพ) คุณทองคํา คําภีระ
(ภรรยา อาจารยยงยุทธ, คนแรกท่ีพายเรือ) และคุณละมุด (คนนั่งทายสุดสวม

แวน) ในฤดูน้ําหลาก อาจารยอรัญเปนผูบันทึกภาพ (1966) 

ครอบครัวพรอตเตอรไดทุมเทสนับสนุนการประกาศ  

และ ทุนการศึกษามาตลอดกวา 40 ป 
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พระเจา... ถาพระองคมีจริง 
 

“ขาพระองคจะไปไหนใหพนพระวิญญาณของพระองคได หรือ 
ขาพระองคจะหนีไปไหนใหพนพระพักตรของพระองค” 

สดุดี 139:7 
 

“ดิฉันรองไห...ทามกลางความมืด” 
 

เม่ือใดก็ตามท่ีคุณโจนภรรยาของผมไดรับ
เชิญใหเปนพยาน เธอจะเร่ิมเลาเร่ืองจาก
ประสบการณที่เกิดขึ้นในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส 
ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา  
ครั้ ง เ ม่ือ เธอ
อายุ 12 ป 

พอของเธอติดสุรางอมแงม ในเวลาท่ีพอ
ไมไดด่ืมสุรา ทานเปนพอท่ีดูแลเอาใจใส
และรักลูกๆ มาก แตจะเปนคนละคนเม่ือ
พอด่ืม และจะเปนอันตรายตอลูกๆ ถาพอ
เมาเหลาเขาบาน 

เย็นวันหน่ึง เม่ือแมของคุณโจนบอกวา
จะหยากับพอ ขณะน้ัน โลกของคุณโจนแตก
ออกเปนเสี่ยงๆ เธอทุกขใจมาก จึงเดินเขา แสดงเม่ืออายุ 8 ขวบ 

คุณโจน เม่ืออายุ 3 ขวบ 
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ไปในสวนหลังบาน ในขณะน้ันเปนภาวะสงคราม ทุกบานจะปลูกผักสวนครัวเพ่ือ
ใชเปนอาหารในครัวเรือน เรียกสวนผักน้ีวา “สวนแหงชัยชนะ” คุณโจนยืนอยู
กลางสวน เงยหนาขึ้นดูทองฟา มีความรูสึกวาโลกน้ีกวางใหญไพศาลนัก เธอ
บอกวา  

“ยิ่งมองทองฟา ยิ่งเห็นวาโลกน้ีกวางใหญจริงๆ ทําใหดิฉัน
มองเห็นตนเองวาเปนเพียงคนตัวเล็กกระจิดริดไรคุณคา ดิฉันเกิดมาใน
โลกน้ีทําไม ชีวิตน้ีมีความหมายอะไร ดิฉันรองไหออกมาทามกลางความ
มืด พระเจา ถาพระองคเปนพระเจาจริงๆ ขอชวยใหลูกไดรูดวยเถิด  
ตอนน้ันดิฉันไมไดเห็นหรือยินเสียงตอบแตอยางใด แตกลับรูสึกอบอุนใจ
อยางบอกไมถูก เหมือนมีใครมาโอบหลังปลอบอยู ดิฉันรูสึกดีขึ้นและมี
สันติสุขในจิตใจ” 

คุณโจนกลับเขาบาน น่ังลงเปดพระคัมภีรพบพระธรรมสดุดี 139:7 

เน้ือความในพระคัมภีรไดตอกย้ําความม่ันใจวา “ขาพระองคจะไปไหนใหพนจาก
พระวิญญาณของพระองคได หรือขาพระองคจะหนีไปไหนใหพนจากพระพักตร
ของพระองค” ในนาทีน้ันเองเธอรูวา เธอมิไดอยูโดดเด่ียวอีกตอไป 

ประสบการณน้ีกลายเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคุณโจน แมแมและ
พอจะหยากัน ครอบครัวประสบกับปญหายุงยากมากมายก็ตาม แตความรูสึกท่ี
เกิดขึ้นในคํ่าคืนน้ัน ทําใหเธอรูแนชัดวาพระเจาอยูดวยไมเคยทอดท้ิงไมวาอะไร
จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ พระเจาอยูกับเธอต้ังแตความยุงยากในคืนน้ันตลอดไป
จนเม่ือเธอประสบความสําเร็จในการเปนดาราท่ีมีชื่อเสียงในบอรดเวย และ
โทรทัศน ท้ังในการแสดงท่ีลอนดอน และเบลเยี่ยมอีกดวย 

ชีวิตมิชชันนารี 42 ปในประเทศไทย ความม่ันใจในพระเจามิเคยจาง



 

 13

หายไปจากชีวิตของคุณโจน มีเพลงโปรดบทหน่ึงท่ีคุณโจนรองในสมัยท่ีเปนดารา
บอรดเวย เน้ือหาในเพลงน้ันมีความหมายในชีวิตของคุณโจนอยางมาก คือเพลง 
You’ll Never Walk Alone “คุณมิไดเดินแตลําพัง” 

ความเชื่อศรัทธาท่ีม่ันคงของคุณโจน ท่ีไดเกิดขึ้นและเติบโตในตัวเธอ  
มิไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของเธอเทาน้ัน แตเปนพลังและความหมายใน
ชีวิตของผมดวย (เรื่องท่ีผมมีสวนในชีวิตของคุณโจน และพบความหมายสําหรับ
ชีวิตของผมเองมีปรากฏในบทท่ี 2 “รักแรกพบ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณโจนที่ลอนดอน เม่ืออายุ 24 ป 

อาจารยอรัญเม่ืออายุ 8 ป 
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การฟนฟูในโรงเรียนสหบํารุงวิทยา ประมาณ 30 ปท่ีผานมา โดยทีมฟนฟูจากพระคริสตธรรมเชียงใหม 
ในหัวเรื่อง "จงขอแลวจะได  จงหาแลวจะพบ" ซ่ึงไดรับการดลใจจากหนังสือเรื่อง "อาจารยผูไรปริญญา"   

เรื่องราวชีวิตอาจารย พวง อรรฆภิญญ  และไดใชวิธีฟนฟูตามแบบท่ีทานอาจารยไดวางไว 
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ตองการพบเพ่ือน 
 

จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน 

มัทธิว 7:7 

สาธุการแดพระเจา   

เพราะวาพระองคไมทรงปฏิเสธคําอธษิฐานของขาพเจา 
หรือยับยั้งความรักม่ันคงของพระองคเสียจากขาพเจา 

สดุดี 66:20 
 

“ถาพระเจาของครูมีจริงและมีฤทธิ์อํานาจพอที่จะทําใหผมพบเพ่ือน  
ผมจะนับถือพระเยซ”ู 

 

อาจารยผูไรปริญญา1 เปนหนังสือเรื่องราวชีวิตและการงานของอาจารย 
พวง อรรฆภิญญ หนังสือเลมน้ีไดเปดโลกทัศนใหมแหงการประกาศพระกิตติ-
คุณของผม ทําใหผมใชพระสัญญาท่ีวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ” ใน
การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสต 

อาจารยพวง อรรฆภิญญ ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการฟนใจของ
คริสตจักรนิกายโปรเตสแตนทในประเทศไทย ทานไดเปนผูนํากระบวนการฟนฟู
ดังกลาวต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา ทานไดเทศนาฟนฟูแกคน
ไทยจํานวนมากมายนับหม่ืนคน นอกจากน้ันทานยังไดรับการเลือกสรรให
รับผิดชอบงานคริสตจักรในตําแหนงประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยถึง 4 
                                                                 
1
 เรียบเรียงโดย ศาสนาจารย สัมฤทธิ์ วงษสังข  ค.ศ. 1970 
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สมัย และไดรับการยกยองใหเปนนายกกิตติมศักด์ิสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทยอีกดวย แมวาทานจะมีความรูและทักษะในดานภาษาอังกฤษท่ีจํากัด แตทาน
ไดเดินทางเยี่ยมคริสตจักรตางๆ รอบโลกหลายครั้ง ทานจากโลกน้ีไปในขณะ ท่ี
กําลังทําหนาท่ีรับใชพระเจาในการเทศนา แตทานทราบหรือไมวา บุคคลสําคัญ
แหงคริสตจักรไทยผูน้ีไดรูจักและรับเชื่อในพระเจาไดอยางไร? และน่ีคือแสง
สวางแหงบทเรียนท่ีสําคัญในการประกาศท่ีผมไดเรียนรู 

อาจารยพวง อรรฆภิญญ เกิดเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 1893 ในชนบท
ของจังหวัดนครพนม ทานมีนิสัยทะเยอทะยาน เม่ืออายุ 15 ปไดเดินทางขามไป
นครเวียงจันทเรียนภาษาฝร่ังเศส เพ่ือจะรับราชการเหมือนพอ แตกลับไปคบ
เพื่อนไมดี ด่ืมสุรา เลนการพนัน... คบเพื่อนฝูงเลวและเปนหัวหนาแกง ตอมา 
กลับบาน มารดาวากลาวอยางไรก็ไมยอมเชื่อ จนแมออนใจออกปากไลเขาออก
จากบานเพราะไมรักดี  

เม่ืออายุ 20 ปไดเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อแสวงหาการมีชีวิตท่ีดีขึ้น ทาน
ไดไปพักอาศัยในวัด ทานตองการแสวงหาความรูแตขาดท่ีปรึกษาและผูใหการ
สนับสนุน ทานไมมีเพ่ือนในเมืองกรุง และขัดสนดานการเงินเพื่อการจับจายใช
สอย   

ทานคิดไดวาเพ่ือนคูหูคนหน่ึงของทานไดมาทํางานในกรุงเทพฯ แตทานก็
ไมรูหลักแหลงท่ีพักของเพื่อนคนน้ัน ทานเดินเทาออกหาเพื่อนสืบเสาะไปทุกแหง
หน วันแลววันเลา ท้ังเหน่ือยกายและออนใจ จนวันหน่ึง เม่ือเดินไปบนถนนตรี
เพชร ผานศาลาประกาศพระกิตติคุณ ซึ่งมาทราบภายหลังวาคือศาลาธรรมตรี
เพชร ทานเห็นคนมุงดูฝร่ังสอนศาสนาพูดถึงเร่ืองพระเจา ทานก็เขาไปมุงดูดวย  
เห็นผูหญิงฝร่ังคนหน่ึง (แหมมมารกาเร็ธ ซี. แม็คคอรด Mrs. McCord) ยืน
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อธิบายเรื่องโยนาห ใบหนาทาทางแสดงความเปนมิตรดึงดูดใจทานใหเขาไปฟง
โดยซอนความเกลียดชังไวในใจ แตทานก็ยอมรับวาคําสอนนาฟงและจับใจมาก 

รุงขึ้นทานไดเดินผานไปท่ีหนาศาลาธรรมตรีเพชรอีก และทานเห็นปาย
เขียนตัวหนังสือโตชัดวา “จงขอแลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปด
ใหแกทาน” ขอความน้ีจับใจทานมาก ทานเขาไปถามครูคนหน่ึงถึงความหมาย
ของขอความน้ัน เม่ือทราบความหมายทานพูดขึ้นวา “ผมตองการพบเพื่อนคน
หน่ึง ถาพระเจาของครูมีจริงและมีฤทธ์ิอํานาจพอท่ีจะทําใหผมพบเพื่อนได ผม
จะนับถือพระเยซู” จากน้ันครูก็พาทานไปท่ีหองอธิษฐาน 

สามวันตอมา เม่ือทานเดินไปตามถนนอยางไรจุดหมายปลายทาง กมหนา
กมตาเดินเรื่อยเปอยไป ทันใดน้ันทานเดินชนชายคนหน่ึงเขาอยางจัง เม่ือทานเงย
หนาขึ้นก็พบวาเปนเพื่อนคูหูท่ีทานกําลังตามหา เปนการอัศจรรยของพระเจาแนท่ี
ชวยใหทานไดพบเพื่อนสมใจ ทานโผเขากอดเพื่อนและอุทานออกมาวา “พระเจา
ตอบคําอธิษฐานแลว” ทานตัดสินใจเปนคริสเตียนและรับบัพติสมาในวันท่ี 18 
พฤศจิกายน 1915 ท่ีคริสตจักรท่ีสอง จากน้ันทานไดทํางานเปนคนสวนท่ีบาน
ของหมอแมคฟารแลนด 

เมล็ดแหงความเชื่อท่ีหวาน แลวงอกขึ้นในชีวิตของทาน ไดรับการ
ฟูมฟกเอาใจใสจนความเชื่อเติบใหญแข็งแรงพรอมเกิดดอกออกผล ตอมา
อาจารยพวงไดเปนนักเทศนและผูประกาศพระกิตติคุณที่เกิดผล ทานเปนผูท่ี
วางรูปแบบการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนคริสเตียน โรงพยาบาลคริส-
เตียน และในคริสตจักร โดยทานไดรับแนวคิดดังกลาวจากเอกสาร “สัปดาห
แหงการฟนใจ”ของสหรัฐอเมริกา ไดจัดใหมีการฟนฟูพัฒนาจิตใจขึ้นครั้งแรกใน
วันท่ี 20-27 กรกฎาคม 1930 ท่ีคริสตจักรศรีพิมลธรรม จังหวัดเพชรบุรี มี
ประชาชนมารับเชื่อในพระเจามากมาย 
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แมอาจารยพวง อรรฆภิญญจะมีอายุถึง 70 ป ทานก็ยังรับใชพระ
เจา ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 1963 ทานไดไปเทศนาท่ีคริสตจักรสะพานเหลือง  
ขณะกําลังเทศนาทานไดจากโลกน้ีไปดวยโรคหัวใจ 

อาจารยพิษณุ อรรฆภิญญ ทายาทของอาจารยพวงไดสืบทอดชีวิต
การรับใชพระเจาจากบิดา ทานเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคริสเตียน-
ศึกษาและบรรณศาสตร และท่ีสําคัญทานเปนนักเขียนคริสเตียนท่ีมีชื่อเสียง ได
เขียนหนังสือคูมือสําหรับศิษยาภิบาล คริสตจักร ผูรับใชพระเจา และ หนังสือฟูม
ฟกชีวิตและความเชื่อของคริสเตียนมากมาย 

เม่ืออานเรื่องราวอรรถชีวิต และ การงานของอาจารย พวง อรรฆ-
ภิญญแลว ผมไดพบสัจจะความจริงวา การทาชวนใหผูคนใหพบกับพระเจาดวย
การทูลขอใหพระองคทรงชวยและนําเขาในปญหา และความตองการท่ีจําเปนใน
ชีวิตของเขา ตามพระสัญญาของพระเยซูคริสต เปนการประกาศพระกิตติคุณท่ี
ผูคนไดสัมผัสกับพระเจาดวยชีวิตของเขา 

 

ศาสนจารย พวง อรรฆภญิญ 
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หวาเหว... คิดถึงบาน 
 

“ขาแตพระเจา ขอทรงฟงคําอธิษฐานของขาพระองค  
ขอเสียงรองของขาพระองคมาถึงพระองค... 

ขาพระองคนอนไมหลับ  
ขาพระองคเหมือนนกโดดเด่ียวบนหลังคาเรือน” 

สดุดี 102:1, 7 
 

“พระเยซู  ถาพระองคมีจริง ขอขจัดความวาเหวออกไป...” 
 

หลายครั้งมีคนพูดกับเราวา “คุณเปนคนเสียสละท่ีท้ิงบานเกิดเมืองนอน
ของตนเองมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย” แตความจริงแลวเราไมรูสึกเชนน้ัน
เลย บางคร้ังกลับรูสึกอายเพราะอยูเมืองไทยเราสบายกวา 

อยางไรก็ตาม มีอยูครั้งหน่ึงท่ีเรารูสึกวาเปนการเสียสละจริงๆ ตอนน้ันเรา
รับใชพระเจาท่ีบานสามแยก จังหวัดนครปฐม และตองตัดสินใจดวยความ
ยากลําบากท่ีจะตองสงลูกชายคือเดวิดไปเขาเรียนท่ีโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม 
(CMIS) โรงเรียนหางจากบานประมาณ 800 กิโลเมตร เดวิดตองพักในหอพัก
มิชชั่น แมวาเดวิดจะเรียนในโรงเรียนท่ีดี และอยูในความดูแลของพอบาน
แมบานหอพักท่ีเรานับถือและไววางใจก็ตาม แตเราก็ยังไมวายรูสึกไมสบายใจ ท่ี
ตองปลอยใหลูกชายอยูในความดูแลของผูอื่น 

กอนหนานี้คุณโจนพยายามที่สอนหนังสือใหลูกชายดวยตนเอง บาน
ของเราอยูในโรงเรียนสหบํารุง สวนตัวผมเองทํางานรับใชในการกอต้ังคริสตจักร
ท่ีน่ัน นอกจากหนาท่ีแมบานท่ีมีภาระหนักอึ้งแลว คุณโจนยังตองรับผิดชอบใน
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การสอนดนตรีในโรงเรียนอีกดวย เพราะบานท่ีต้ังอยูในบริเวณโรงเรียน และงาน
ท่ีเรารับผิดชอบดังกลาว จึงมีผูคนไปมาหาสูแวะเยี่ยมครอบครัวของเรา
ตลอดเวลา ในฐานะแมบานก็อดไมไดท่ีจะตองใหการตอนรับขับสู ดังน้ัน กวา
คุณโจน จะสอนเดวิดใหจบชั้นเรียนประถมปท่ี 1 ใชเวลาถึงปครึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายครั้งท่ีผมกลับมาถึงบาน ผมเห็นคุณโจนและเดวิดรองไหเรื่องการ
เรียนท่ีบาน เราจึงเร่ิมคิดวาจะตองสงลูกชายไปเรียนท่ีเชียงใหม 

เม่ือผมเปนเด็ก ผมเห็นเด็กหลายคนถูกสงไปพักท่ีอื่นเพื่อเรียนหนังสือ  
ผมเขาใจวาเพราะมีปญหาแตกแยกในครอบครัว หรือไมก็พอแมไมสามารถ
ควบคุมความประพฤติของลูก หรือเพราะไมตองการมีลูก แตเด๋ียวน้ีผมรูวาการ
เขาใจเชนน้ันไมถูกตองเสมอไป อยางไรก็ตามผมไมเคยมีความคิดเลยวาจะสง
ลูกเล็กๆ ไปเรียนท่ีอื่นหางไกลจากพอแม 

คุณโจนสอนหนังสือชั้นประถมปที่ 1 ใหแกเดวิดดวยตนเอง 
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ผมไมเคยลืมภาพที่ขับรถจากนครปฐมไปสงลูกขึ้นเครื่องบินไปเชียง- 
ใหมพรอมกับอีกครอบครัวหน่ึงท่ีดอนเมือง ใชเวลาขับรถ 4 ชั่วโมง เม่ือผมหัน
มามองลูกท่ีประตูกอนจะขึ้นเคร่ืองบิน ยังเปนภาพท่ีทําใหผมเศราใจจนถึงทุก
วันน้ี 

สองเดือนตอมา ผมเดินทางไปประชุมท่ีเชียงใหม และพาเดวิดมานอน
ดวยท่ีบานพักของเพื่อนมิชชันนารี พอเชาวันรุงขึ้นกอนท่ีผมจะเดินทางกลับ
นครปฐม เดวิดนอนตะแคงกอดผมแนน ศีรษะซบหนาอกของผม สะอ้ืนไห ผม
รูสึกเจ็บเม่ือนึกถึงเหตุการณน้ี เปนการยากอยางท่ีสุดท่ีจะตองจากลูกกลับบานท่ี
นครปฐม 

อีกเดือนหน่ึงตอมา เดวิดมีโอกาสกลับบานที่นครปฐมในวันขอบพระ- 
คุณพระเจา (Thanksgiving) และในวันอาทิตยเราจัดการนมัสการพระเจาท่ีศาลา
โรงเรียนสหบํารุง ทุกครั้งหลังจากการเทศนาจะมีการเชิญชวนใหคนรับเชื่อใน
พระเจา และมีผูคนเดินออกมารับเชื่อพระเจาเกือบทุกอาทิตย ซึ่งปกติใน
ชวงเวลาเชนน้ันเราจะใหรองเพลง “อยางขาฯน่ีแหละ” เปนเพลงเชิญชวน 

ในวันอาทิตยท่ีเดวิดกลับมาบาน ไมมีใครเดินออกมารับเชื่อ วันอาทิตย
น้ันผมเองเปนผูเทศนา ผมบอกใหทุกคนหลับตา มอบชีวิตไวกับพระเจา ยก
ความลมเหลว ความบาป ความทอถอยไวกับพระองค ขณะท่ีเรายังฮําเพลง 
อยางขาฯน่ีแหละ อยูน้ัน ผมไดยินเสียงคนเดินออกมา ผมอยากแอบดู แตเพราะ
กําลังอธิษฐานอยูจึงยังคงหลับตา เม่ือเพลงจบ ผมลืมตาเห็นเดวิดยืนอยูตรงหนา
ผม ผมประหลาดใจ เพราะลูกไมเคยพูดถึงเร่ืองท่ีจะออกมาเลย ผมถามเดวิดวา 
“ทําไมถึงเดินออกมาขางหนา” เดวิดตอบวา “เม่ือผมเรียนอยูท่ีเชียงใหม วันหน่ึง
เม่ือผมอยูคนเดียวและไมสบาย ยิ่งทําใหวาเหวคิดถึงบานมากขึ้น ผมรองไหเสียง
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ดังพรอมกับรองวา “พระเยซู ถาพระองคมีจริงขอขจัดความวาเหวออกไป และ
พระองคก็ทําได วันน้ีผมจึงต้ังใจมอบกายถวายชีวิตใหกับพระเจา” 

เดวิดรับบัพติสมาในป 1970 ท่ีคริสตจักรสามแยก จังหวัดนครปฐม   
ภายหลังจบชั้นเรียนสูงสุดในโรงเรียนนานาชาติท่ีกรุงเทพฯ เดวิดกลับไปศึกษา
ตอท่ีสหรัฐอเมริกา และรับราชการทหารในหนวยรบพิเศษจนไดยศพันตรี เดวิด
รูสึกวาพระเจาทรงเรียกเขาใหลาออกจากราชการทหาร และเขาศึกษาตอดาน- 
ศาสนศาสตรท่ีวิทยาลัยพระคริสตธรรมฟูเลอร (Fuller) ในรัฐคาริฟอรเนียและ
กลับมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย 

 

แมเวลาลวงเลยมามากกวา 34 ป เดวิดยังมอบชีวิตรับใชพระเจา ทํางาน
กับผูประสบภัยแถบชายแดนพมา  

เดวิดรับบัพติสมาที่คริสตจักรสามแยก เม่ืออายุ 8 ขวบ (1970) 
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ทดลองความเชื่อแบบวิทยาศาสตร 
 

“เพราะฉะนั้นถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนบาป 
ยังรูจักใหของดีแกบุตรของตน  

ยิ่งกวาน้ันสักเทาใด พระบิดาผูทรงสถิตในสวรรค  
จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค” 

ลูกา 11:13 
 

“ผมพลาดโอกาสจะไดรับทนุเพียง 2 คะแนน” 
 

ผูนําเผาวา1 ไดติดตอขอใหเราชวยเขาพัฒนาชุมชนดานการเกษตร
สาธารณสุข การศึกษา และการประกอบอาชีพ เพื่อทดแทนการปลูกและคาฝน 

กุมภาพันธ 1994 (พ.ศ. 2537) ขาพเจาและคณะไดรับเชิญใหไปเยี่ยม
ชาววาในประเทศพมาโดยผานทางมณฑลยูนานของจีน เม่ือเดินทางกลับเรา
ไดรับการอํานวยความสะดวกอยางดีจากนายรอยตํารวจจีนชาววา เขาบอกเราวา 
เราจะตองขึ้นรถโดยสารกลับเมืองคุนหมิง และนัดเวลาตี 5 ของวันรุงขึ้น แตเรา
ตองสะดุงต่ืนเม่ือตี 5 เพราะเสียงเคาะประตูอันดัง และ เสียงรองบอกวารถจะ
ออกแลว เรามาเขาใจทีหลังวา แทจริงแลวรถโดยสารจะออกตี 5 ทีมงานของเรา
รีบลุกขึ้นแตงตัวเก็บขาวของเร็วท่ีสุด เพ่ือจะไปสถานีรถประจําทางใหทันรถออก  
นายตํารวจบอกกับเราวา “รถจะออกเม่ือตี 5 แตผมสั่งใหเขารอพวกคุณ” เม่ือไป
ถึงสถานีรถโดยสารปรากฏวา ผูโดยสารในรถคันน้ันน่ังรอเราเกือบชั่วโมงแลว  
                                                                 
1
 วาในประเทศพมาเปนเผาใหญ  มีประชากรประมาณ 1 ลานคน  นาเสียดายท่ีเราไมสามารถเขาไป

ชวยตามท่ีคนเผาวารองขอ  เน่ืองจากรฐับาลพมาไมอนุญาต 
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เรารูสึกอายท่ีทําใหพวกเขาตองรอเรานานเชนน้ัน และเขาคงเขาใจวาเราต่ืนสาย 

เม่ือขึ้นไปบนรถ ผูโดยสารพูดจากันเสียงดังแซด เขาคงไมพอใจพวกเราท่ี
ทําใหเขาตองเสียเวลารอ ผมไมรูจะทําอยางไร ผมไดแตคํานับและยกมือไหว
หลายครั้ง และกลาวเปนภาษาอังกฤษวา “I am sorry. I am sorry.” เพื่อขอ
เขายกโทษพวกเรา ทาทางของผมคงจะตลก จึงทําใหเสียงดังแซงแซดกลายเปน
เสียงหัวเราะ บรรยากาศในรถคอยสงบลง 

เม่ือผมน่ังลง ผมรูสึกแปลกใจคนหนุมท่ีน่ังคูกับผมพูดภาษาอังกฤษได
ชัดมาก ผมจึงถามเขาวา “ผมควรจะทําอยางไรท่ีทําใหพวกเขาตองรอทีมงานของ
เรานานถึงขนาดน้ี” เขายิ้มดวยสายตาแหงมิตรภาพ และกลาวปลอบใจผมวา 
“ไมเปนไรหรอก พวกเขายกโทษใหพวกคุณแลว” จากน้ันเขายื่นไขตมใหผมฟอง
หน่ึง ผมใหแอปเปลแกเขาเปนการตอบแทน ผมประทับใจในชาวจีนคนน้ีมาก 

การสนทนาเปนไปอยางนาสนใจ เรามีโอกาสพูดคุยถึงเร่ืองสวนตัวของกัน
และกัน มิตรสหายชาวจีนผูน้ีไดเลาใหฟงวา เขาเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ของ
มหาวิทยาลัยเทคนิคท่ีคุนหมิง วิชาเอกฟสิกส คาดวาจะจบการศึกษาในเดือน
มีนาคมท่ีจะมาถึงน้ี (1994) และวางแผนที่จะเขาสอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท ในสถาบันเทคนิคท่ีมีชื่อในกรุงปกกิ่ง จากการพูดคุยผมรูไดวา
ชายหนุมคนน้ีเปนคนฉลาด และมีความสามารถในการสื่อสารไดเปนอยางดี  
ผมจึงบอกเขาวา “เทาท่ีไดคุยและรูจักคุณ คุณนาจะสอบได” 

เขาถามถึงเร่ืองสวนตัวของผมดวยเชนกันวา “คุณทํางานอะไร” ผมหยุด
คิดสักครูแลวตอบไปวา “ความจริงแลวงานของผมตองการใหคนรูจักกับพระ
เจา” เม่ือไดยินเชนน้ัน เขาจึงตอบตามแบบท่ีไดรับการหลอหลอมจากลัทธิ
คอมมิวนิสตวา “คนจีนไมจําเปนตองมีศาสนา เรามีวิทยาศาสตร เราใชเหตุและ
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ผลในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆของเรา” ในเวลาน้ัน ผมคิดในใจวา น่ีคงมิใชเปน
การบังเอิญท่ีมาน่ังกับชายหนุมผูน้ี พระเจาคงมีแผนการแนนอน ผมอธิษฐานใน
ใจ 

ผมเลาเรื่องสวนตัวตอไปวา ผมมีความรูทางวิทยาศาสตรบาง ผมเรียนจบ
มาทางวิศวกรรมศาสตรดานธรณีวิทยา ทํางานเกี่ยวกับการสํารวจนํ้ามัน แตผม
ยังเชื่อในพระเจาสูงสุดท่ีอยูกับผมและชวยผมเสมอ 

ผมพยายามแสดงหลักฐานท่ีบงชี้ใหเห็นวา ทําไมผมถึงเชื่อพระเจา เชน 
พระองคเปนตนกําเนิดของทุกสิ่ง และพระองคใหสิ่งตางๆ เหลาน้ีเกิดขึ้นเปนอยู
อยางมีเปาประสงค ผมไดเลาเร่ืองเม่ือผมเปนเด็ก คุณยาไดใหนาฬิกาปลุกท่ีเสีย
แลวใหผมเลน ผมภูมิใจมากท่ีสามารถถอดนาฬิกาเรือนน้ันออกเปนชิ้นเล็กชิ้น
นอยได แตการท่ีผมจะประกอบชิ้นสวนเหลาน้ันใหเปนนาฬิกาเหมือนเดิม ดูจะ
เปนคนละเรื่องเลยทีเดียว ผมไมรูวาจะประกอบเขากันอยางไร ในท่ีสุดผมก็เอา
ชิ้นสวนนาฬิกาทุกชิ้นใสลงในกลองและเขยาใหมันเขากัน ผมถามชายหนุม
นักศึกษาจีนคนน้ันวา ผมจะตองเขยากลองชิ้นสวนนาฬิกาน้ีกี่ครั้ง ท่ีจะทําใหทุก
ชิ้นสวนสามารถประกอบเขาดวยกันเปนนาฬิกาท่ีสามารถเดินได โดยผมไมตอง
ไขลานเลย นักศึกษาหนุมหัวเราะ ผมจึงพูดตอไปวา ใช การท่ีเราจะเขาใจวามี
พระผูสรางโลกน้ีมันงายกวาท่ีจะคิดวามันเกิดขึ้นเอง และมันประกอบตัวเขาหา
กันจนดําเนินไดเอง นักศึกษาจีนเงียบเม่ือผมพูดจบ 

จากน้ัน ผมไดเปนพยานชีวิตถึงการท่ีผมไดยินสียงกระซิบในใจวา พระ-
เจามีจริง และผมจะตองเปนมิชชันนารีเพ่ือประกาศพระกิตติคุณ (ดูบทท่ี 2 
“ความสงสัยอยูท่ีไหน”) เขาฟงอยางสุภาพแตไมคอยแสดงความสนใจเทาใดนัก 

ตลอดเวลาการเดินทาง เราคุยกันถึงหลายเรื่องหลายราว สวนผมเอง
อธิษฐานในใจเปนระยะ ผมถามพระเจาวา การสนทนาของผมจะเขาถึงจิตใจของ
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ชายหนุมคนน้ีไดอยางไร ความคิดใหมผุดขึ้นในใจ ผมพูดกับเขาวา คุณเปน
นักวิทยาศาสตร คุณเชื่อในวิธีวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรตอง
ยอมลดอคติเม่ือพบวาสิ่งท่ีตนเชื่อน้ันมีปญหา และพรอมท่ีจะหาทางแกไข หรือ
หาการทดลองใหมๆ ดวยหลากหลายวิธี จนกวาจะพบวาวิธีการใดใชได วิธีการ
ไหนใชไมได และยอมรับในสิ่งท่ีคนพบใหม และนักวิทยาศาสตรคงไมติดยึดกับ
ทฤษฎีเกาท่ีเราพิสูจนพบวามันไมใชความจริงท้ังหมด 

ผมเสนอกับเขาวา ผมอยากเสนอการทดลองแบบวิทยาศาสตรใหคุณ
ทดลองดู ไมตองเสียเงิน และ ก็ไมเสียเวลามากดวย เพียงขอใหคุณลองถามวา 
“พระเจามีจริงหรือ และพระเจาจะชวยผมไดไหม ผมอยากรูจริงๆ” และผม
ยืนยันวา ผมเชื่อวาพระเจาจะตองสําแดงพระองคแกคุณ เหมือนท่ีพระองคเคย
สําแดงพระองคแกผูคนมากมายในอดีต ท้ังในสมัยพระคัมภีร และคนชาติตางๆ
ท่ัวโลก และอยางท่ีพระองคสําแดงแกผมดวย พระเจาอาจจะพูดกับคุณไม
เหมือนพูดกับผม พระเจาจะตอบคุณในวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับคุณ นักศึกษา
หนุมไมพูดอะไร แตทาทางบงบอกถึงความสนใจ เราสนทนาอยางกันเองดวย
ความสนิทสนมจนกระท่ังถึงทารถท่ีคุนหมิง เราแยกทางกัน กอนจากกันเรานัด
กันรับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรมในคุนหมิงท่ีผมพัก กอนทีมงานของเราจะบิน
กลับเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยต้ังอยูฟากหน่ึงของทะเลสาบ Green Lake สวนโรงแรมอยู
ฟากตรงกันขาม หลังจากการรับประทานอาหารเชา ผมใหท่ีอยูของผมแกเขา 
และบอกวา อยาลืมทดลองตามท่ีผมเสนอ นักศึกษาหนุมพยักหนาและยิ้ม 

เมษายน 1994 ผมไดรับจดหมายจากนักศึกษาหนุมมิตรสหายรวม
เดินทางวา “กอนท่ีผมจะเขียนจดหมายถึงคุณ ผมตองรอผลสอบชิงทุนศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโท และเด๋ียวน้ีผมรูแลววา ผมสอบไมผาน ผมตองสอบใหได 
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500 คะแนนในวิชาฟสิกส ผมทําได และตองทําใหได 50 คะแนนในวิชา
รัฐศาสตร ผมไดแค 48 คะแนน ผมพลาดโอกาสท่ีจะไดรับทุนเพียง 2 คะแนน  
แตอาจารยไมตองเปนหวงผม พระเจาจะเลี้ยงดูชีวิตและจิตใจของผม” เขาเขียน
ตอไปวา เขาไดเขาทํางานในโรงงานคอมพิวเตอร แลวจบจดหมายดวยการขอให
พระเจาอวยพรผม ผมตอบจดหมายของเขา และเขาเขียนตอบมาอีกครั้งหน่ึงวา  
เขายืนยันความเชื่อของเขาในพระเจา 

น่ีก็เปนอีกประสบการณหน่ึงท่ีทําใหผมม่ันใจวาการประกาศพระกิตติคุณ
สามารถกระทําโดยการเสนอใหผูคนทดลองรองทูลขอตอพระเจา แลวพระเจาจะ
ตอบคําอธิษฐานโดยวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับผูขอดวยความจริงใจแตละคนคน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะของเราไดไปประกาศที่ หมูบานเผาวา ในประเทศพมา (กุมภาพันธ 1966) 
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หัวหนาเผาวาในหมูบานดังกลาว ไดใหการตอนรับคณะของเราอยางอบอุน     

ภายหลังที่เดวิด, แคเรน, อาจารยอรัญ และคณะ กลับจากการเย่ียมพี่นองวาใน

หมูบานนี้แลวไดพบกับนักศึกษาชาวจีนตามเร่ืองที่เลาขางตน 
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ขออยาใหนกเขาในทุงนาผม 
 

“เพราะวาทุกคนที่ขอก็ได ทุกคนที่แสวงหาก็พบ  
ทุกคนที่เคาะก็จะเปดใหเขา  

ในพวกทานมีใครบางที่จะเอากอนหินใหบุตร เม่ือเขาขอขนมปง  
หรือใหงูเม่ือบุตรขอปลา” 

มัทธิว 7:8-10 
 

“ถาพระเจามีจริง... ขอนกไมเขามากินขาวในนาของผม” 
 

วันอาทิตยหน่ึงในป 1966 เม่ือเราพยายามประกาศพระกิตติคุณเพื่อ
กอต้ังคริสตจักรท่ีบานสามแยก จังหวัดนครปฐม นายหอมทําใหเราแปลก
ประหลาดใจ เม่ือเขาปนจักรยานมาท่ีคริสตจักรดวยระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร เพื่อมานมัสการพระเจาท่ีโบสถ เราเคยรูจักเขามากอน เพราะเขาเปน
มือปน เปนนักเลงกลุมเดียวกันกับคุณละมุด และปาศรี (ดูบทท่ี 3 เร่ืองแมเสือ
แหงหุบรัก) เขาเขามาน่ังในโบสถท่ีน่ังแถวหลังสุด แถวเดียวกันกับท่ีปาศรีเคยน่ัง
กอนเดินออกมาถวายตัวแดพระเจา ในวันอาทิตยน้ันเม่ือจบการเทศนา เราได
รองเพลง “อยางขาฯน่ีแหละ” เพื่อเปนการเชิญชวนสมาชิกและผูท่ีสนใจไดถวาย
ตัวรับเชื่อในพระเจา เราคาดไมถึงวานายหอมจะลุกขึ้นแลวเดินมาขางหนา พรอม
ท้ังถวายตัวรับเชื่อในพระเจา 

ผมถามนายหอมวา “ทําไมถึงตัดสินใจรับเชื่อพระเจาเร็วเชนน้ี” นายหอม 
ตอบวา “ก็อาจารยบอกวาพระเจาจะตอบคําอธิษฐาน และก็จริงอยางท่ีอาจารย
บอก” นายหอมเลาตอไปวา “ขาวในนาของผมเกือบจะสุกแลว เม่ือตนอาทิตยน้ี
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ผมออกไปท่ีทุงนาตอนเชามืด ไปไลนกท่ีจะเขามากินขาวในทุงนาของผม ผมไลที
ไรนกก็บินขึ้นและเขาไปในนาของเพื่อนบานท่ีอยูขางๆ แตเพื่อนบานรวยกวา ผม 
เขามีเครื่องทําเสียงระเบิดเปนระยะๆ เพื่อใหนกบินหนี มันก็บินกลับลงมากินขาว
ในนาของผมอีกตามเคย” 

“ผมไลครั้งแลวครั้งเลา แตในท่ีสุดมันก็บินกลับมากินขาวในนาของผมอีก 

ผมไมมีเวลากลับบานกินขาว ผมเปนโรคกระเพาะอยูแลว ทําใหผมปวดทอง
อยางรุนแรง”   

นายหอมเลาตอไปวา “ผมจําไดท่ีอาจารยเคยบอกวา พระเจาจะตอบคํา
อธิษฐานท่ีเราขอตอพระองค ผมจึงพูดออกเสียงดังวา ถาทานเปนพระเจาจริง  
ขอชวยดูแลทุงนา และไมใหนกบินลงมากินขาวในนาของผม เพื่อผมจะมีเวลา
กลับไปกินขาวเชาท่ีบาน หลังจากน้ันผมกลับบานกินขาว เม่ือเสร็จจากการกิน
ขาวเชาผมกลับมาท่ีทุงนาอีกครั้งหน่ึง ปรากฏวา ไมมีนกสักตัวในทุงนาของผม  
นกพวกน้ันอยูในทุงนาของเพื่อนบาน เม่ือมีเสียงระเบิดดัง “ตูม” ฝูงนกก็บินขึ้น
กลางอากาศ แลวมาบินวนบนนาของผมแตไมบินลงมาในทุงนา แลวบินกลับไปท่ี
เดิม พระเจาตอบคําอธิษฐานของผมจริงๆ ผมจึงอยากจะมอบชีวิตใหพระเยซู
คริสต” 

เปนความจริงท่ีผมเคยบอกนายหอมวา พระเจาจะตอบคําอธิษฐาน แต
ผมคิดวาการขอแบบน้ีมันมากเกินไป แตนายหอมกลับม่ันใจวาพระเจากําลังดูแล
เขาและครอบครัว   

นายหอมมีลูกสาว 2 คน หลังจากท่ีเขาและภรรยารับบัพติสมา ท้ังสอง
ขอใหเราอธิษฐานขอพระเจาประทานลูกชายแกเขา อีก 9 เดือนตอมาท้ังสองได
ลูกชาย ทุกคนดีใจ แตอีก 1 ปตอมาลูกชายตายดวยโรคปอดบวม เน่ืองจาก
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ครอบครัวนายหอมอยูหางไกลจากพวกเรามาก กวาเราจะไดขาว เราไปรับลูกชาย
ของเขาสงโรงพยาบาลไมทัน เด็กไดเสียชีวิต ถึงแมลูกชายจะตาย แตนายหอมก็
ยังเชื่อม่ันในพระเจา และยังนําคนอื่นๆ มารับเชื่อในพระเจาดวย ตอมาพระเจา
ประทานลูกสาวใหนายหอมอีก 2 คน 

อีกไมนานครอบครัวของเรายายไปเชียงใหม เม่ือกลับมาเยี่ยมนครปฐม
อีกครั้งก็พบวานายหอมและภรรยาเปนภารโรง และคนสวนท่ีศูนยนักศึกษา คริส
เตียนนครปฐม ภายหลังเขายายมาเปนภารโรงและคนสวนท่ีคริสตจักรแหงหน่ึง
ในนครปฐม ผมก็ยังพบวา นายหอมยังแสดงออกถึงความเชื่อของเขาท่ีมีตอพระ
เจา 

ตอมาผมไดขาววา นายหอมรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมจาก    
ศิษยาภิบาลคริสตจักร เขาจึงยายออกไปจากคริสตจักร และผมไมรูวาเขายายไป
อยูท่ีไหน และคิดวาเขาคงเลิกเชื่อในพระเจา สวนศิษยาภิบาลทานน้ันภายหลังก็
ตองออกจากคริสตจักรเพราะความประพฤติของตน 

สิบปตอมา เม่ือคริสตจักรภาคท่ี 11 จัดฉลองการสรางศาลาธรรมบน
ท่ีดินของคุณละมุด ท่ีจังหวัดราชบุรี (อานบทท่ี 3 เราจะไมปลอยใหเจาหลงทาง) 
เม่ือผมพบละมุดไดถามถึงนายหอม คุณละมุดบอกผมวานายหอมยังเปนคริส-
เตียนอยู แตในใจผมคิดวาจะเปนไปไดอยางไร ในเม่ือเขาตองสูญเสียลูกชาย 
และยังตองขัดแยงกับศิษยาภิบาลท่ีเปนแบบอยางท่ีไมดี 

อาจารยบํารุง อดิพัฒน1 และผมไปหมูบานท่ีคุณละมุดบอก ปรากฏวา

                                                                 
1
 อาจารยบํารุง อดิพัฒนและ อาจารยมะลิ ภรรยาของทาน เปนผูบุกเบิกสรางโรงเรียนสหบํารุงวิทยา  
ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมแหงแรกในอําเภอกําแพงแสน  ตอมาบริเวณน้ันไดถูกแบงการปกครองเปน
อําเภอดอนตูม  ทานมีพรสวรรคในการประกาศพระกิตติคุณ  และประกาศฯในทุกครั้งท่ีมีโอกาส  
แมกระท่ังปจจุบันเมื่อมีอายุเกือบ 90 ปก็ยังฉวยโอกาสในการประกาศฯและกอตั้งคริสตจักร (ดูเรื่อง 



 32

ละแวกน้ันมีคนท่ีชื่อหอม 3 คน เราไปหานายหอม 2 คนแรกปรากฏวาไมใช  
เราตามหานายหอมคนที่สาม พอจอดรถท่ีหนาบาน และถามคนขางบานวา “บาน
น้ีเปนบานของนายหอมใชไหม” คนขางบานตอบวา “นายหอมท่ีเปนคริส-เตียน
หรือ” พวกเราต่ืนเตน เม่ือเขาไปในบานหลังน้ันก็พบนายหอมและภรรยา ท้ังสอง
บอกกับเราวา ครอบครัวของเขาอธิษฐานตอพระเจาตลอดเวลา 

นายหอมและภรรยาไดสิ้นชีวิตแลว แมวาญาติจะมิไดจัดพิธีศพแบบ คริส
เตียน แตคุณละมุดเพื่อนสนิทของนายหอมยืนยันวา ท้ังสองเชื่อในพระเจา และ
ผลแหงความเชื่อยังสงทอดถึงลูกดวย 

เม่ือเดือนมีนาคม 2003 ลูกสาวคนโตของนายหอมที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนสหบํารุง ไดมารวมงานฉลอง 50 ปของโรงเรียน เธอบอกกับผมวา “หนู
จะพาสามีมารับบัพติสมาท่ีคริสตจักรสามแยก” 

 

                                                                                                                                      
“เราไมปลอยใหเจาหลงทาง”) เมื่อผมมารับใชพระเจาในเมืองไทยใหมๆ ทานเปนผูสอนและเปน
ตัวอยางของผมในการประกาศฯ จนทุกวันน้ี ผมยังนับถือทานวาเปนอาจารยของผม 

นายหอม และ นางแปน ภรรยา รับบัพ

ติสมาท่ีคริสตจักรสามแยก (1967) 

อาจารยอรัญ ยูแบงค และ อาจารย 

บํารุง อดิพัฒน (แถวหลัง) 
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ยุเรียม ในชุดรําไทย 

ขอใหฉันรักเขา 
 

“...พระเจาไดทรงสดับแนทเีดียว   
พระองคไดทรงฟงเสียงคําอธิษฐานของขาพเจา” 

สดุดี 66:19 
 
ถามนุษยกลาที่จะทดลองพระเจาเพ่ือแสวงหาสัจจะความจริงในชีวิต 

พระเจาก็พรอมที่จะตอบคําอธิษฐานที่สอดคลองเหมาะสมและ
สรางสรรคแกคนๆ น้ัน เม่ือขอดวยจริงใจ 

 

คณะลิเกของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ ท่ีรูจัก
กันอยางดีในชื่อ ซีซีไอ (CCI) เริ่มตนโดยการทดลองใชศิลปะทองถิ่นในการ
สื่อสารความหมายพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใหเขาถึงชาวบานไดงายขึ้น เรา 

เริ่มตนกับนักศึกษาพระคริสตธรรม
คนหน่ึงชื่อ ขจร บัวระวงค ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีอาชีพในการแสดงลิเก 
(อานบทท่ี 6 เรื่องกระจกชิ้นน้ัน)  

ในชวงของการฝกซอมลิเกเรื่อง “ผล
กรรม” อันมีเน้ือเรื่องจากอุปมาเร่ือง
เศรษฐี กับลาซาลัส คณะลิเกของเรา
ขาดนักรําคนหน่ึงท่ีจะตองแสดงเปน 
ทูตสวรรค ขจรไดรูจักกับยุเรียม 
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยพายัพคน



 34วสันตชาย และ ยุเรียม 

หน่ึ 

หน่ึงท่ีมีความสามารถในการรําไดสวยงาม ไมไดเปนคริสเตียน เธอเปนผูท่ีมี
บุคลิกดี จึงชวนเธอเขารวมในการแสดงลิเก เธอเขามารวมงานกับซีซีไอในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหและวันท่ีเธอวาง เธอมารวมงานเชนน้ีกับเราเปนเวลากวา 1 ป 
จนกระท่ังเธอจบการศึกษา 

ในปท่ียุเรียมจบการศึกษา ซี.ซี.ไอ.เร่ิมเปนสถาบันคริสเตียนนิเทศ
สัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพเต็มตัว มีงบประมาณสําหรับนักแสดงเต็มเวลา แม
เธอจะยังไมไดเปนคริสเตียนแตเธอก็เขาไดกับทุกคนในที่ทํางาน เราจึง
ตัดสินใจรับเธอเขารวมงาน เราเชื่อวาพระเจาจะทรงเรียกและเลือกเธอ 

ผมพยายามท่ีจะใหเธอรูวา พระเจาคือพระผูชวยใหรอด และถามยุเรียม
วา เธอพรอมจะตัดสินใจรับเชื่อพระเจาหรือยัง แมในฐานะหนาท่ีการงานผมจะ
เปนนายของเธอ แตเธอก็แสดงออกถึงทาทีไมพอใจท่ีผมถามรบเราเธอเชนน้ัน 
เธอตอบผมวา “อยาถามดิฉันในเรื่องน้ีอีก เม่ือดิฉันตัดสินใจในเรื่องน้ีไดจะเรียน
ใหอาจารยทราบเอง” ผมปดปากเงียบไมถามถึงเร่ืองน้ีอีก ไดแตอธิษฐานและ 

                                  รอคอย 

                                                     วันหน่ึง เม่ือสามปผานไปเธอ
บอกกับผมว า “ดิฉันตัดสินใจแลว 
ดิฉันรับเชื่อพระเจา และจะเปนคริส
เตียน” ผมถามเธอวา “เกิดอะไรขึ้น” 
ในขณะท่ีผมเขียนเรื่องน้ีผมเห็นวาเปน
การยากเหลือเกินท่ีจะเชื่อในคําตอบ
ของเธอ และน่ีคือเรื่องราวเหตุผลท่ีเธอ  
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ยุเรียม แสดงเปนลูกสาวคนโต สมคิด แสดงเปนนองสาว สาวิตรีเปนแม  
 ในลิเกเรื่องสาวนอยสํานึกบาป 

ตัดสินใจเชื่อพระเจา เธอเลาใหผมฟงวา 

“ดิฉันทาทายพระเจาวา ถาพระเจามีจริง พระองคจะตองพิสูจนใหดิฉัน
เห็นสองสิ่ง สิ่งแรก ถาพระเจามีจริงขอใหดิฉันสอบตกหนึ่งวิชา ซึ่งดิฉันเห็น
ชัดเจนแลววามันเปนไปไมได แตวามันกลับเปนความจริง ในปสุดทายของการ
เรียนดิฉันสอบตกวิชาหน่ึงท้ังๆ ท่ีดิฉันเตรียมตัวเปนอยางดี   

สิ่งท่ีสอง มีชายคนหน่ึงมาตื้อจีบดิฉัน แตเปนผูชายท่ีดิฉันตองการใหเขา
ไปใหพนจากชีวิตของฉัน เขาชื่อวสันตชาย ดิฉันอึดอัดกับชายคนน้ีมากจน
รองไหและอธิษฐานกับพระเจาในท่ีสุดวา ถาพระเจามีจริง ขอพระเจาทําใหดิฉัน
รักผูชายคนน้ี แมดิฉันไมชอบชายคนนี้เลยก็ตาม แตพระเจาทําใหฉันตกหลุมรัก
เขา ตามท่ีฉันทาทายพระองค” 
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อีกไมนานเธอรับบัพติสมา และหม้ันกับวสันตชาย อิ่มโอษฐ ท้ังสองขอให
ผมเปนผูประกอบพิธีแตงงานในวันท่ี 14 มีนาคม 1982 ท่ีคริสตจักรลําพูน 
ครอบครัวของเขาตองเผชิญกับปญหามากมายหลายประการ แตท้ังสอง
ประคับประคองความรักมานานกวา 20 ป ปจจุบันยุเรียมเปนรองผูอํานวยการ
ของซีซีไอ วสันตชายเปนอาจารยสอนในภาควิชาดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ  

เม่ือเร็วๆ น้ี ผมไปหาเธอท่ีทํางาน เพื่อขออนุญาตนําคําพยานชีวิตของเธอ
มาเขียนในหนังสือ ผมไดถามเธออีกครั้งหน่ึงเพ่ือความม่ันใจวา เหตุการณสอง
เรื่องคือ เรื่องขอใหสอบตก และ ขอใหรักวสันตชาย เปนเหตุผลท่ีแทจริงท่ีทําให
เธอตัดสินใจรับเชื่อพระเจาและมาเปนคริสเตียนใชหรือไม เธอตอบวา “ใชคะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณยุเรียมรับบัพติสมา ที่ธารน้ําทางขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม...(1982) 
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บทท่ี 2 
ทําไมผมมาท่ีน่ี 

เปาหมาย และ ความหมาย 
 

 
“เราไดรูจักเจา กอนที่เราไดกอรางตัวเจาที่ในครรภ 

และกอนที่เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจาไว…” 
เยเรมีย 1:5 

 

ทั้งน้ีก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค 
ซ่ึงพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา 

เอเฟซัส 3:11 
เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค  

ที่ทรงสรางขึ้นในพระเยซูคริสตเพ่ือใหประกอบการดี 
ซ่ึงพระเจาไดทรงดําริไวลวงหนาเพ่ือใหเรากระทํา 

เอเฟซัส 2:10 
 

“เจาจงออกจากเมือง จากญาติพ่ีนอง จากบานบิดาของเจา 
ไปยังดินแดนที่เราจะบอกใหเจารู” 

ปฐมกาล 12:1 
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ไมเปนไรหรอก 
 

อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา  
อยาขยาด เพราะเราเปนพระเจาของเจา เราจะหนุนกําลังเจา 

อิสยาห 41:10 
 

จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค  
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย 

1 เปโตร 5:7 
 

 
“พระเจาจะไมใหผมตาย  จนกวาผมจะทาํงานใหพระองคสําเร็จ” 

 
บานเกิดของผมเปนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงในรัฐเท็กซัส คุณพอเปนวิศวกร

ไฟฟา คุณแมเปนครู แตเม่ือคลอดพี่สาวและผมแลว แมตัดสินใจสละอาชีพครู
เพื่ออยูบานเลี้ยงลูก เราตองประหยัดแตก็คุมคา เพราะเรามีครอบครัวท่ีอบอุน 

ปู ยา ตา ยายของผมเปนชาวนา พอเลาใหฟงวา เม่ือมีนักเทศนขับขี่รถมา
มาประกาศพระกิตติคุณใกลฟารมของพอ ท้ังปูและพอรับเชื่อ แลวตองขี่มาไป
ประมาณ 30 กิโลเมตรเพื่อรับบัพติสมา 

ครอบครัวของเราเปนคริสเตียนท่ีเขมแข็ง เม่ือผมมีอายุได 9 ขวบ ผมจํา
วันสําคัญมากในชีวิตของผมได วันน้ันผมตัดสินใจเดินออกมารับเชื่อและรับบัพ
ติสมา ตอนท่ีเปนเด็กผมก็ซุกซนตามประสาเด็ก ไมคิดวาจะมีปญหาอะไร แตเม่ือ
ผมมองยอนกลับไปในชีวิตอดีต ถึงรูวาแทจริงแลวก็มีปญหาอยูบาง 

สิ่งหน่ึงท่ีผมกลุมใจในชีวิตชวงน้ันคือ ผมโตชากวาเพ่ือน ตัวเล็ก ไม
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สามารถเขาอยูในทีมนักกีฬา รูสึกเปนปมดอย ไดแตน่ังขางสนามดูเพื่อนแขงกีฬา   
แมในชวงท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัย Texas A&M ผมจะมีตัวสูงและใหญขึ้น 

และไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาดีเดน แตปมดอยน้ันก็ยังฝงใจผมอยู   
จนกระท่ังผมไดรับยศรอยเอกในกองทัพบก ความรูสึกน้ันจึงถูกขจัดออกไป 

ในป ค.ศ. 1950 เกิดสงครามเกาหลี และในปตอมาผมสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายวิศกรรมศาสตรดานธรณีวิทยา 

เดือนมิถุนายน 1951 ดูทาทีสงครามยังคงยืดเยื้อไปอีกยาวนาน ผมเขา
รับราชการทหารและคาดหวังวาจะเปนทหารไปจนกวาจะเกษียณอายุ ผมไดรับ
ยศรอยตรี ในหนวยทหารชางของกองทัพบก หลังจากท่ีไดรับการฝกฝนท่ี Ft. 

Belvoir ในรัฐเวอรจิเนียแลว ผมถูกสงไปประเทศเกาหลีในเดือนมีนาคม 1952 

ประสบการณคืนแรกในท่ีต้ังฐานกําลังของหนวยเราที่ เกาหลี แมจะเปน
ประสบการณท่ีไมใหญโตหวือหวา แตก็เปนประสบการณท่ีตราตรึงในชีวิตของ
ผมจนกระท่ังทุกวันน้ี คืนน้ันผมมีประสบการณถึงการทรงคุมครองรักษาของ-                  

                          พระเจา 

                                       กองทัพจีนไดบุกล้ําเขามาในแผนดิน
เกาหลีเหนือ และขับไลกองทัพสหประชาชาติ
จนถอยรนลงมาใตแนวเสนขนานที่ 38 ทหาร
หนวยของผม ตองรับหนาท่ีสรางสะพานเหล็ก
ท่ีแมนํ้า Han Tan ในความมืด เพื่อปองกัน
การยิงจากทหารจีนคอมมิวนิสต 

ในคํ่าคืนท่ีมืดสนิทเชนน้ีเราไมสามารถมองเห็นและไมรูวามีอะไรบางในฝง
ตรงกันขามของแมนํ้า ในฐานะผูควบคุมหนวยท่ีจะตองรับผิดชอบ ผมตัดสินใจ
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ออกลาดตระเวนเพื่อสืบใหแนใจวา ฝงตรงขามแมนํ้าไมมีขาศึก เราพายเรือเล็ก
ขามฝงทามกลางความมืดมิด แลวแยกยายออกไปตามแนวชายฝง 

แมวาพวกเราแตละคนจะหนุมแนน แข็งแรง ไดรับการฝกปรือมาอยางดี  
และมีอาวุธครบครัน มีความมืดสนิทเปนเคร่ืองปดบังพรางกายพวกเราไว แต
ผมก็รูสึกกลัววาจะมีอะไรเกิดขึ้น โดยเฉพาะขณะน้ัน ผมเริ่มกลัววาขาศึกจะได
ยินเสียงรองเทาบูทของเราท่ีเหยียบบดลงบนกรวดที่ริมฝงนํ้า แลวยิงกราดมายัง
พวกเรากอน 

ผมอธิษฐานในใจ “พระผูเปนเจาโปรดชวยขาพระองคดวยเถิด” ทันใด
น้ัน ผมรูสึกสบายใจข้ึน เม่ือไดยินเสียงเบาๆ ในจิตใจวา “ไมเปนไรหรอก” มา
บัดน้ีเม่ือคิดยอนหลัง ผมคิดวาผมควรจะอธิษฐานเผ่ือคนอื่นดวย แตเวลาน้ันได
แตคิดถึงตนเอง 

เม่ือลาดตระเวนเสร็จ พวกเรากลับมาท่ีฐานกอสรางสะพาน เชาวันรุงขึ้น 
เม่ือมีแสงสวางเรามองเห็นอะไรตอมิอะไร ผมถึงกับหัวเราะตนเองในความ
หวาดกลัวเม่ือคืนท่ีผานมา ขาศึกคงอยูหางจากเราหลายกิโลเมตร แตเสียงเบาๆ
ท่ีเกิดขึ้นในใจของผมน้ันยังอยูกับผมตลอดไป 

ประสบการณครั้งน้ีทําใหทุกคืนกอนเขานอน ผมจะซุกตนเองเขาไปในถุง
นอนแลวฉายไฟฉายเปดพระคัมภีรอานสัก 2-3 ขอกอนนอน ผมผานสงคราม
ครั้งน้ีโดยไมไดรับบาดแผลแตอยางไร 

ในคืนแรกเม่ือเดินทางมาถึง เราตองสรางสะพานใหม เน่ืองจากสะพาน
เดิมของเราถูกซากสะพานของศัตรูท่ีถูกกระแสนํ้าพัดพังลอยมาชนสะพานของ
เราจนพังพินาศใชการไมได ผมอยูในสมรภูมิเกาหลี 1 ป 5 เดือน ผมตองคุม
การสรางสะพานถึง 4 ครั้ง ในบริเวณแหงน้ี ปกติแลวนํ้าในแมนํ้าจะมีนํ้าสูงเพียง
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หน่ึงเมตร แตในฤดูฝนในชวงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ฝนตกหนักทําใหระดับ
นํ้าเออสูงขึ้นกวา 10 เมตร กระแสนํ้าจะเชี่ยวกรากและพัดพาสิ่งท่ีขวาง ทางมัน
ใหพังพินาศ สวนสะพานท่ีสรางไมสามารถท่ีจะสรางสูงขึ้นมา เพราะศัตรูจะ
สังเกตเห็นและมาเผาทําลายไดงาย ดังน้ัน เราจึงตองสรางสะพานใหอยูในระดับ
ตํ่าเพื่อพรางตาศัตรู แตก็ไมสามารถรอดพนจากกระแสนํ้าท่ีบาคลั่งในฤดูฝน 

สิงหาคม 1953 หลังสงครามยุติแปดวัน ผมกําลังยืนคุมการกอสราง
สะพานครั้งท่ีสี่ ไดรับคําสั่งใหกลับบานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจริงแลวเสียงเบาๆ ในจิตใจของผมน้ันไมไดหมายความวา ผมจะ
ไมไดรับบาดเจ็บ หรือ จะไมถูกฆาตาย ถึงกระน้ันก็ดี ผมไดรับความมั่นใจท่ี
เสียงน้ันใหแกผม เสียงน้ันยังอยูในใจผมจนถึงทุกวันน้ี 

ซากของสะพาน สําเร็จรูป ขนาด 490 ฟุต ที่ใชขามแมน้ํา Han Tan ใกล

เมืองชอรวาน ประเทศเกาหลี (สิงหาคม 1952) 
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เม่ือผมมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย แมผมจะตองอยูในปาทึบ ท่ีชุก
ชุมดวยผูกอการราย หรือตองพักอยูในบานของนักเลง หลายครั้งท่ีผมออกไป
ขางนอกในบริเวณเหลาน้ัน ชาวบานจะตองพกพาอาวุธประจําตัว พวกเขามักถาม
ผมวา “ทําไมอาจารยออกนอกบานโดยไมพกอาวุธ” ผมจะตอบเขาเสมอวา  
“พระเจาจะไมใหผมตาย จนกวาผมจะทํางานใหพระองคสําเร็จ” และเม่ือถึงเวลา
น้ันไมวาอะไรจะเกิดขึ้นพระเจาจะอยูกับผม และเสียงกระซิบท่ีวา “ไมเปนไร
หรอก” จะติดตามผมไปในทุกหนแหง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การระเบิดภูเขาเพ่ือสรางทางแนวปองกันท่ีเสนขนานท่ี 38 
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รักแรกพบ 
 

“...เจาไดปลนเอาดวงใจของฉันไปดวยการชายตาเพียงแวบเดียว...” 
เพลงซาโลมอน 4:9 

 
“ที่สําคัญยิ่งกวาอะไรหมดก็คือจงรักซ่ึงกันและกันใหมาก  

เพราะวาความรักลบลางความผิดมากมายได” 
1 เปโตร 4:8 

 

“คุณไมไดปวยหรอก...เพียงแตคุณกําลังตกหลุมรัก” 
 
 

ผมไดปฏิบัติหนาท่ีทหารในเกาหลีมาเปนเวลา 1 ป กันยายน ค.ศ. 1952 
ผมไดเลื่อนตําแหนงเปนผูบังคับการกองรอยวิศวกรประจัญบาน กองรอยของ
เรากําลังระเบิดภูเขาเพื่อสรางแนวรบสํารอง ท่ีน่ันเปนท่ีเปลี่ยว ไมมีทหารหนวย
อื่น ทางกองบัญชาการใหญคงจะสงสารพวกเราจึงสงคณะยูเอสโอ (USO) ซึ่ง
เปนหนวยปลอบขวัญและสรางกําลังใจใหกับทหารมาสรางความบันเทิงใหแก
พวกเรา ในเดือนมีนาคม 1953 พวกเรารีบสรางเวทีขึ้นท่ีโรงอาหารอยางต่ืนเตน 

คณะนักแสดงมาถึง ขณะท่ีพวกเขาเดินเขามาในโรงอาหารผมสะดุดตา
ใบหนาท่ีสวยคมเปนพิเศษของใครคนหน่ึง เธอทําใหชุดฟอรมทหารจีไอท่ีเธอ
สวมใสดูพิเศษขึ้นมาทีเดียว และเม่ือถึงเวลาท่ีเธอเปลี่ยนเปนชุดแสดงท่ีเขากับ
ตัวเธอแลวรองเพลง “โอกลาโฮมา” ผมยิ่งรูสึกวาประทับใจในตัวเธอมากขึ้น 

หลังจากการแสดง เรามีโอกาสไดรูจักกัน และพบวาเรามาจากรัฐเท็กซัส
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เหมือนกัน โจน โฮวิส มาจากเมืองฮูสตัน สวนผมมาจากดัลลัส 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือถึงเวลาท่ีจะตองสงคณะนักแสดงกลับท่ีพักในศูนยบัญชาการ ผม
อยากจะสงคุณโจนดวยตัวเอง แตนึกถึงการตัดสินใจของตนเองกอนหนาน้ีขึ้นมา   
คือตอนน้ันไดมีการหมุนเวียนใหทหารสวนใหญกลับบานภายหลังจากท่ีปฏิบัติ
ภารกิจประมาณหน่ึงป ผมบอกกับตนเองวา “ถาผมไมเขียนจดหมายถึงสาวสวย 
หรือ ติดรูปของเธอไว ผมจะทําใจไดตลอดหน่ึงป”   

ความต้ังใจดังกลาวประสบความสําเร็จจนกระท่ังผมไดไปชมบอบโฮบโชว
ท่ีมีชื่อเสียงลือลั่นระดับโลก ไดเห็นบรรดาหญิงสาวสวยๆ แตเม่ือกลับคายผม
รูสึกเศราใจเพราะพบวาตนเองขาดอะไรบางอยาง ในขณะที่คิดจะไปสงคุณโจน  
ผมบอกกับตนเองวา “อรัญ ในสถานการณเชนน้ีคุณไมมีความหวังหรอก คุณจะ
ทรมานใจตนเองไปทําไม” ผมใหนายรอยอีกคนหน่ึงพาเธอกลับท่ีพัก  

หลังอาหารกลางวันทุกวันพุธ อนุศาสกประจําศูนยจะเวียนมานําการ
นมัสการพระเจาในหนวยของเรา ผมพยายามเขานมัสการพระเจาเพื่อเปนแบบ 

คณะนักแสดงของคุณโจน ทาํการแสดงใหทหารชางไดชม 
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อยางท่ีดี เปนการถวายเกียรติแดพระเจา และรับคําหนุนใจ แตเพราะพวกเรา
ตองทํางานหนักจึงเหน่ือยมาก พอน่ังลงในที่นมัสการพระเจาสักครูหน่ึงก็เผลอ
หลับไปทุกครั้ง ผมรูสึกละอายใจเสมอ แตอนุศาสกใจดี ไมเคยเอยปากวากลาว
ผมเลยในเรื่องน้ี 

วันรุงขึ้นเปนวันพุธ ขณะรับประทานอาหารกลางวันกอนการนมัสการ  
อนุศาสกไดบอกกับผมวา “โจนใหผมบอกคุณวา ถาคุณยังอยูแถวน้ีและมีเวลาก็
ใหไปหาเธอได” แตจนถึงทุกวันน้ี คุณโจนก็ไมเชื่อวาเธอไดพูดเชนน้ัน แต
อนุศาสกจะพูดปดหรือ...? อนุศาสกบอกตอไปวา คณะนักแสดงจะไปแสดงท่ี
โรงพยาบาลแมช (M.A.S.H: โรงพยาบาลศัลยกรรมเคลื่อนท่ี) อยางไรก็ตาม 
คําเชิญชวนเพียงแคน้ันทําใหผมตัดสินใจ “โดด” การนมัสการในบายวันน้ัน 
แลวกระโดดขึ้นรถจ๊ิปทันที 

ภายหลังสงครามโลก M.A.S.H เปนชื่อรายการโชวทางโทรทัศนท่ีนิยม
มากในสหรัฐ เปนเรื่องราวชีวิตทหารสหรัฐในโรงพยาบาลเคลื่อนท่ี โดยใชฉาก
เหมือนจริงท่ีเกาหลี 

เม่ือศึกแนวหนาไมมีการเคลื่อนไหว หนวยของผมตองรับหนาท่ีเทพื้น
ซีเมนตเพื่อไมใหหองผาตัดจมอยูในโคลน ในเมื่อคณะแสดง “ยูเอสโอ” จะไปท่ี
น่ัน ผมจึงหาโอกาสท่ีจะพบคุณโจนโดยทําทีเปนวา ผมไปท่ีน่ันเพื่อตรวจ
โครงสรางของพ้ืนท่ีจะเทซีเมนตและกอสรางโครงสรางของอาคาร 

ในขณะท่ีผมจอดรถจ๊ิป ผมบอกกับตนเองวา “อรัญ เสียเวลาเปลาๆ” ผม
เดินไปท่ีเต็นทท่ีคณะแสดงกําลังแสดงอยู พอดีคุณโจนกําลังยืนคุยกับนายทหาร
สองคนขางนอกเต็นท ผมเดินไปหาพวกเขา เธอจําผมได ผมไมรูจะพูดอะไร
เพราะไมคอยกลา แตในท่ีสุดผมเสนอตัวถามเธอวา “มีอะไรใหผมรับใชคุณบาง
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ครับ” แปลกมาก เธอตอบวา “มีสิคะ คุณชวยขับรถไปสงดิฉันท่ีหนวยทหารเต
อรก เพื่อแสดงครั้งตอไปไดไหมคะ” หัวใจผมพองโต 

นายทหารท่ีควงเธอมารีบดับความหวังของผมทันทีวา “คุณทําอยางน้ัน
ไมได ผิดระเบียบ” ผมพยายามอีกครั้งหน่ึงอยางจอยๆ วา “เออ มีอะไรอยางอ่ืน
ไหมครับ” นาประหลาด เธอตอบวา “มีสิคะ พรุงน้ีเปนวันหยุดของฉัน ดิฉันยัง
ไมมีเวลาไปเยี่ยมคนปวยตามวอรดเลยคะ คุณชวยพาดิฉันไปไดไหมคะ” 

การท่ีผมเปนผูบังคับบัญชา ผมจึงออกมานอกคายไดงาย วันรุงขึ้นผมไป
รับโจนท่ีหนวยศูนยกลาง แลวขับรถมุงหนาไปท่ีโรงพยาบาล ขณะขับรถโจนบอก
ผมวา “ดิฉันมีใบขับขี่รถจิ๊ป ขอดิฉันขับไดไหมคะ” มาถึงตอนน้ีผมยอมแทบทุก
อยาง ผมเขยิบตัวไปแลวใหเธอเปนผูกุมพวงมาลัย 

                                                         ขณะท่ีรถพุงตัวไปบนเสนทางถนน
ลูกรังสําหรับขนเสบียงไปแนวหนา
ไปไดประมาณครึ่งทาง เธอหันมา
ถามผมวา “คุณไมกลัวใชไหมคะ” 
“ไมหรอกครับ” ผมตอบดวยความ
จริงใจ 

 

 

 

 

 

คุณโจน และ อาจารยยูแบงค ที่โรงพยาบาลเคล่ือนที่ (มีนาคม 1953) 
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พูดไมทันขาดคํา คุณโจนขับรถลื่นไถลลงในโคลนขางไหลทาง รถของเรา
เอียงกระเทเรลงไปอยูในคู ผมตองคลานออกมาจากรถ ผูท่ีหยุดรถชวยเรามิใช
ใครท่ีไหนหรอก พวกทหารลูกนองผมเองท่ีลาดตระเวนตรวจถนนในชวงน้ัน   
พวกเขาเดินมาหาเราดวยใบหนาท่ียิ้มระร่ืน แนนอนลูกนองผมจําคุณโจนได  
พวกเขาเดินมารอบรถแลวยกรถขึ้นมาบนถนนอยางไมตองออกแรงมากเลย   
คราวน้ีผมเปนคนขับ และเราไดไปเยี่ยมทหารท่ีบาดเจ็บดวยกัน 

ผมไดโทรศัพทขอตอสายไปยังศูนยของเรา ผมขอใหนายสิบท่ีเปนหัวหนา
ฝายจัดเลี้ยงเตรียมอาหารคํ่าใหโจนและผมเปนพิเศษ เราตองใชเวลาประมาณ 
30 นาทีท่ีจะขับรถไปท่ีศูนยของผม ในขณะขับรถน้ัน ผมรูวาคนที่น่ังขางๆผม 
นอกจากที่เธอจะสวยและมีเสียงขับรองเพลงท่ีไพเราะแถมยังมีเสนหแลว คุณ
โจนยังเปนคนท่ีดีมีบุคลิกท่ีงดงามอีกดวย ทันใดน้ันผมรูสึกวา “ผมอยากจะ
แตงงานกับสาวสวยท่ีมีคุณสมบัติท่ีพร่ังพรอมคนน้ี” แตก็มีเสียงตอบโตจากตัว
ผมเองวา “คิดอะไรบาๆ ไรสาระ มีจีไอขี้เหงาอีกเปนพันๆ ท่ีติดใจแมสาวสวยคน
น้ี” 

ผมอยูในภาวะงงงันตลอดเวลาอาหารท่ีจุดเทียนอันแสนอบอุนท่ีลูกนอง
ของผมเตรียมเพื่อเราสองคน หลังอาหารผมขับรถไปสงโจนท่ีคายพัก และแอบ
จูบเธอครั้งหน่ึงแลวล่ําลาเธออยางเศราๆ ผมด่ืมดํ่าประทับใจในตัวเธออีกครั้ง
หน่ึง ภายหลังผมนึกถึงคํารองเพลงท่ีโจนชอบรองท่ีวา “คุณไมไดปวยหรอก 
เพียงแตคุณตกหลุมรักเทาน้ันเอง” 

คุณโจนสัญญาวา จะเขียนจดหมายถึงผมและเธอก็ทําตามสัญญา หลัง
หน่ึงเดือนท่ีเธอบุกรุกเขามาในชีวิตของผม ผมถูกสงไป “พักรบ” (R&R คือการ
พักและรักษาตัว) ท่ีญ่ีปุนเปนเวลา 5 วัน ผมเกือบซื้อแหวนหม้ันสําหรับเธอ แต
ผมก็รูวาเปนการกระทําท่ีโงเกินไป อยางไรก็ตาม ผมก็ยังอดไมไดท่ีจะซื้อสรอย
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ไขมุกมีกีโมโตท่ีราคาแพงใหเธอ แตเธอไมไดรูเรื่องน้ี และไมเห็นสรอยดังกลาว
จนอีก 6 ปตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณโจนไดรับรางวัล Theatre World  Award เปนหนึง่ในสิบของ 

“Promising Personalities” ในป 1957-1958 ของบรอดเวย 

ขอโทษทีเ่อาคุณโจนมาอวด แตเขาคือของประทานที่ดีทีสุ่ด 

ที่พระเจาประทานใหกับผม! 
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ทําเงินลาน 
 

“เพราะวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่น่ันดวย” 

มัทธิว 6:21 
 

“แตถาลูกรวยแลว... จะรับใชพระองคไดมากกวา” 
 

เดือนสิงหาคม 1953 ภายหลังการทําสัญญาสงบศึกเกาหลีไดแปดวันผม 
ยืนอยูบนฝงแมนํ้าเดียวกันกับแมนํ้าท่ีผมยืนในคํ่าคืนแรกในแผนดินน้ีเม่ือปครึ่ง
ท่ีผานมา เบ้ืองหนาของผมเปนพื้นท่ีราบเรียบเพราะผลจากนํ้าทวม สะพานสาม
แหงถูกกระแสนํ้าพัดพังทลายไป   

ในขณะท่ีผมกําลังควบคุมการกอสรางสะพานแหงท่ีสี่ ก็ไดรับคําสั่งใหผม
กลับอเมริกา ผมกระโดดขึ้นรถจิ๊ปของผมกลับไปเก็บสัมภาระ คนอื่นๆ คง
สามารถท่ีจะทําการกอสรางสะพานใหสําเร็จได ผมเดินทางโดยเรือของกองทัพมาขึ้น
ทาท่ี โกเดน เกท บริดจ ท่ีซานฟรานซิสโก แลวโดยสารเครื่องบินกลับบาน 

เม่ือผมกลับจากเกาหลี กองทัพไดมอบหมายใหผมไปทํางานในหนวยงาน 
วิศวกรควบคุมแมนํ้าและทาเรือ ซึ่งมีสํานักงานอยูท่ีนิวออรลีนส ภารกิจของผมคือ 
การตรวจตรา และควบคุมการกอสรางเครื่องปองกันนํ้าทวมจากชายฝงทาง
เดินเรือ และ แมนํ้ามิสซิสซิปป  

กอนท่ีผมจะไปรายงานตัว ผมไดโทรศัพทไปหาคุณโจนและพบวาเธอ
กําลังแสดงละครเรื่อง “บริกาดูน” ท่ีเมืองฮุสตัน ผมตัดสินใจเดินทางไปพักท่ีน่ัน
สามวัน โดยอางเหตุผลวา เพื่อไปติดตอบริษัทนํ้ามันวายังตองการใหผมเขา
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ทํางานอยูหรือไม เพราะครั้งเม่ือผมเพ่ิงสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บริษัท
ใหคํายืนยันวาจะจางผมหลังจากพนราชการทหารแลว แตในขณะน้ีผมยังไมได
ตัดสินใจวาจะยึดอาชีพทหารตอ หรือจะออกมาประกอบอาชีพอื่น 

เม่ือผมติดตอเรื่องการงานเสร็จ ผมรีบไปหาคุณโจนทันที พอผมเห็น
ประกายแหงแววตาของเธอในขณะท่ีเธอกําลังรองเพลง “รอคอยท่ีรักของฉัน” 
(“Waiting for My Dearie”) ผมนึกในใจอยางเขาขางตนเองวา “เธอกําลังรอ
ผมอยู แตเธอไมรูตัวหรอก”   

เม่ือเราจากกันผมใจหายเชนเคย เพราะอนาคตของเราท้ังสองยังไมรูวาจะ
ลงเอยอยางไร ผมเดินทางตอไปท่ีนิวออรลีนส สวนคุณโจนก็จากไปที่ ฮอลลิวูด  
เพื่อไปรวมรองเพลงในโคนัท โกรฟ ซึ่งเปนรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงมากในสมัยน้ัน   
ขณะท่ีผมอยูท่ีน่ันเธอไดแสดงโทรทัศนระดับประเทศหลายรายการดวยกัน 

ปน้ันท่ีหลุยเซียนา มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในชีวิตของผม ผมสังเกต 
เห็นความแตกตางอยางมากของบรรยากาศท่ีหรูหรา และ มีชีวิตชีวาในเมือง    
นิวออรลีนส กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท่ีอาศัยตามบึงและคนที่อยูในเรือ
กุงแหงเมืองมอรแกน ซึ่งผมไดใชเวลาสวนใหญอยูท่ีน่ัน ผมตองตรวจตราและ
ดูแลประตูควบคุมระดับนํ้าในคลองเดินเรือบรรทุกสินคา 

ผมมีความสุขที่ไดทํางานกับวิศวกรควบคุมการกอสรางที่สัตยซื่อ เขา
เปนผู ท่ีมีความสามารถและทํางานอยางทุมเท ดูแลทุกงานใหถูกตองตาม
มาตรฐานท่ีไดตกลงกันไวกับผูรับเหมา เม่ือไปรับประทานอาหารกับผูรับเหมาเรา
จะจายคาอาหารของเราเอง เพื่อเราจะไมเปนหน้ีบุญคุณ และ ตกเปนเบ้ียลางของ
ใคร แมวาจะเปนเร่ืองเล็กนอยแคไหนก็ตาม ถาเราไมไดรับอะไรเปนการสวนตัว
จากคนในบริษัทผูรับเหมา เราก็มีอิสระในการตรวจสอบการกอสรางทุกชิ้นอยาง
ละเอียด และสามารถท่ีจะรับประกันผลงานท่ีคงทนถาวรได วิศวกรเหลาน้ีไม
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อายท่ีจะแสดงตนวา ศีลธรรมและจรรยาบรรณของเขามีรากฐานมาจากความเชื่อ
แบบคริสเตียน สิ่งน้ีเองท่ีทําใหผมเห็นอิทธิพลของศีลธรรมและจริยธรรมคริส
เตียนท่ีเกิดผลในชีวิตประจําวัน ความเชื่อท่ีวา เรามีความสัมพันธกับพระเจาเปน
การสวนตัว และเชื่อวาพระเจาทรงมองเห็นกิจการงานทุกอยางท่ีเรากระทํา   
เปนพลังชวยใหเขาและผมไดดําเนินชีวิตอยางสัตยซื่อ 

ผมถือวา การไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถและดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตคริส-
เตียนเปนชีวิตประจําวันของผม ซึ่งผมคิดวาแคน้ีก็เพียงพอแลวในการเปนคริส
เตียน แตแลววันหน่ึง ขณะท่ีผมอยูตามลําพังในอพาทเมนท มีเสียงหนึ่งดังกอง
ในตัวผมทามกลางความเงียบวา “เจาจะตองเปนมิชชันนารี” เสียงน้ันมีพลังของ
พระเจาท่ีรุกแทรกเขาในความคิดและรุมเราในจิตใจของผม ผมไมไดโตแยง
อะไร แมวาผมจะจําไมไดวาไดเคยคิดท่ีจะเปนศาสนาจารย หรือ มิชชันนารีมา
กอนหรือไม แตผมรูสึกวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง ผมเห็นดวยท่ีจะทําแตไมใชตอนน้ี 

ผมพยายามท่ีจะตอรองวา “เอาละพระเจา ลูกยินดีท่ีจะทํา แตถาลูกรวย
แลวละกอ จะรับใชพระเจาไดมากกวา ตอนน้ีลูกยังไมรวย ขอใหลูกไดทําธุรกิจ
นํ้ามันใหไดเงินสักลานเหรียญเสียกอน แลวลูกจะถวายชีวิตใหพระองคท้ังหมด” 
แมวาไมไดยินเสียงตอบ แตผมคิดวาผมไดทําขอตกลงกับพระเจาเชนน้ัน 

ผมชอบชีวิตทหารและสามารถยึดเปนอาชีพไดแตเด๋ียวน้ีผมมีจุดประสงค
ใหม การปฏิบัติหนาท่ีทหารสามปของผมจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 1954 
ผมพรอมท่ีจะกาวตอไป ในเม่ือผมมีแผนการท่ีจะแสวงหาเงินลาน ผมจึงไมได
บอกใครถึงการท่ีพระเจาทรงเรียกผม 

ผมลาออกจากราชการทหาร และไดรับอนุมัติใหออกไดในเดือนสิงหาคม  
ผมขับรถไปฮูสตันและรับการสัมภาษณจากหลายบริษัท ในท่ีสุดผมตัดสินใจ
ทํางานกับบริษัทนํ้ามัน สแตนดารท ออย คอมปานี ออฟ เท็กซัส (เปนเครือ
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เดียวกันกับบริษัทคารเท็ก ในประเทศไทย) เพราะผมจะไดทํางานในบานเกิดใน
เมืองดัลลัส มีเพ่ือนฝูงมากมายในเมืองน้ี อีกท้ังบริษัทน้ีใหเงินเดือนผมมากกวา
บริษัทอื่นเดือนละ 25 เหรียญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือจัดการเรื่องการงานเรียบรอย ผมบินไปหาคุณโจนท่ีลอสเองเจลลิส   
ต้ังแตท่ีผมไปเยี่ยมท่ีฮุสตันเราติดตอทางจดหมายสมํ่าเสมอ ผมเขียนถึงเธอ
เดือนหน่ึง เธอตอบกลับมาในอีกเดือนหน่ึง เธอสงรูปถายมาใหผมรูปหน่ึง ซึ่งผม
ต้ังภาพน้ันบนโตะทํางานในหองนอน ในฤดูใบไมผลิ คุณโจนเขียนจดหมายชวน
ใหผมไปเยี่ยมเธอ ผมตอบเธอไปวา “เหตุผลเดียวท่ีผมจะเดินทางไปไกลขนาด
น้ัน ก็เพื่อจะดูวาเราจะแตงงานกันไดหรือไมเทาน้ัน” เธอตอบกลับมาวา “ฉัน

คุณโจน ที่ฮอลลิวูด (1954) 



 53

ไมไดหมายความเชนน้ัน แตถาเธออยากมาเพื่อเยี่ยมฉันเทาน้ัน ฉันก็ยินดี
ตอนรับ” 

การไปเยี่ยมเยียนครั้งน้ีไมไดผลตอบแทนท่ีคุมคา เพราะสัปดาหน้ันคุณ
โจนตองปรากฏตัวในรายการของเรยมิลแลนดดาราชื่อดัง และเธอตองโทรศัพท
ติดตอกับผูจัดการสวนตัวทุกๆ ชั่วโมงถึงเร่ืองคิวการแสดงตอไปของเธอ ผมเห็น
วา คงไมใชคนอยางผมท่ีจะตองรอคอยดาราท่ีประตูหลังเวที คุณโจนสนใจอาชีพ
ท่ีบอรดเวยแตธุรกิจนํ้ามันไมดึงดูดใจเธอเลย 

ผมไมไดบอกเธอเรื่องพระเจาเรียกผมใหไปเปนมิชชันนารี เธอไมคิดวา
ผมสนใจเร่ืองจิตวิญญาณเทาใดนัก เพราะผมแสดงความเบ่ือหนายเม่ือตองฟง
เธออานบทประพันธของคารอิล ยิบราน ท่ีเธอชอบ เพราะผมรูสึกวามันหวาน
(หยดยอย) เปนนํ้าเชื่อมเกินไป 

หน่ึงสัปดาหผานไป ผมรูสึกวาพอแลว ไมมีอนาคตสําหรับเร่ืองน้ี ผม
ตัดสินใจวา “หญิงคนน้ีไมใชสําหรับผม แตนาจะมีใครอื่นท่ีคลายเธอ อยูท่ีไหน
สักแหงเปนแน” ผมตัดสินใจแนวแนออกจากลอสเองเจลลิสวันน้ัน ผมโทรศัพท
ไปสนามบินพบวาเกิดการประทวงถึงขั้นปดสนามบิน ผมต้ังใจไปทางรถไฟแต
พบวาตองคางวันหน่ึงท่ีแอลปาโซ ผมตัดสินใจท่ีจะไปกับรถยนตโดยสารท่ีหาคน
รวมเดินทาง แตไมมีจํานวนผูโดยสารเพียงพอ ในท่ีสุดผมตองขึ้นรถประจํา-ทาง
ในคืนน้ัน รถคันน้ันไปยางแตกท่ีกลางทะเลทรายที่ เขตเมืองลอรดสเบริก
(Lordsburg) รัฐนิวแม็กซิโก ผมลงจากรถและเดินไปในเมืองและเขาไปซื้อตาง
หู แรทองแดงใหนองสาว เพราะใกลถึงวันเกิดของเธอ เม่ือเดินออกมาจากราน
พบวารถโดยสารออกไปเสียแลว 

กระเปาและเช็คเดินทางของผมติดไปกับรถโดยสารคันน้ัน ผมพยายาม
จะโบกรถเพ่ือขอโดยสาร แตไมมีใครจอดรับผมเลย ผมมีเงินเหลือติดตัวแต
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เพียงเล็กนอยจึงโทรศัพทไปท่ีเมืองแอลปาโซ ขอใหเขาเอากระเปาของผมลงจาก
รถโดยสาร แลวผมซื้อต๋ัวไปแอลปาโซ กับรถโดยสารอีกคันหน่ึง ผมไดกระเปา
คืนพรอมเช็คเดินทาง แลวตีต๋ัวรถโดยสารจนถึงดาลัส กวาจะถึงบานกินเวลาเขา
ไปสองวัน เต็มไปดวยความคับแคนใจ 

ผมคิดวาการเดินทางท่ีเลวรายครั้งน้ี เปนสุดยอดของการตัดสินใจผิด- 
พลาดอยางมหันต ท่ีไปฮอลลีวูดเพื่อยลโฉมดาราคนงามของผม 

ฉากการลุมหลงดาราคนดังจบลงแลว บัดน้ีผมสามารถต้ังหนาต้ังตาสราง
ฐานะและหาเงินลานตอไป 

 

 

 

 

 

คุณโจนกําลังอานพระคัมภีรหลังเวที รอการแสดงละครเพลงเร่ือง “Plain and 

Fancy”  ที่ Theater Royale, Drury Lane, ลอนดอน (1956) 
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ความสงสัยอยูที่ไหน 
 

ทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา  
และความชอบธรรมของพระองคกอน 

แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลาน้ีให 

มัทธิว 6:33 
 

“ผมรูแนวา พระเจาตองมีจริง และผมตองเปนมิชชันนารี” 
 

เม่ือเขาทํางานบริษัทนํ้ามันในเมืองดัลลัส ผมมีเพื่อนรวมงานที่เรียนรุน
เดียวกันในมหาวิทยาลัย และ เคยรับราชการทหารรุนเดียวกันประมาณ 50 คน   
รายไดดีใชชีวิต 3 ปอยางสุขสบายตามประสาคนโสด ผมทํางานเปนนักธรณี- 
วิทยาขุดเจาะหานํ้ามัน สามารถหาแหลงนํ้ามันใหแกบริษัท แตผมเองฝนวาสักวัน
หน่ึงอาจจะมีบริษัทนํ้ามันเปนของตนเอง 

เม่ือเขาทํางานเปนนักธรณีวิทยาในบริษัทนํ้ามันจะตองทําสัญญากับบริษัท
วา นักธรณีวิทยาจะไมทํางานสวนตัวเกี่ยวกับนํ้ามัน ทุกแหลงท่ีคนหาพบและ
คาดวาจะมีนํ้ามันตองเปนสิทธิของบริษัทและสัญญาวาไมแพงพรายแกบุคคลอื่น 

ครั้งหน่ึง ผมไมพอใจบริษัทท่ีไมยอมเขาทดลองเจาะแหลงท่ีคาดวาจะมี
นํ้ามันท่ีผมคนหาได โดยใหเหตุผลวา แหลงท่ีคนพบอาจจะมีปริมาณนํ้ามันไม
มากพอท่ีจะคุมทุนคาใชจายในการขุดเจาะ เน่ืองจากการขุดเจาะของบริษัทใหญ
ในแตละครั้งมีคาใชจายท่ีสูง พอดีผมมีเพ่ือนเม่ือครั้งเรียนมหาวิทยาลัยดวยกัน  
มีอาชีพในการคนหานํ้ามันอิสระ เขาบอกผมวา ถามีแหลงนํ้ามันเล็กอยางน้ีเขา
สามารถเจาะหรือขายไดเพราะตนทุนไมสูง และชวนผมเขารวมเปนหุนสวนกับ



 56

เขา ผมคิดในใจวาผมนาจะบอกเพื่อนถึงแหลงท่ีผมคาดวาจะมีนํ้ามัน เพราะ
บริษัทท่ีผมทํางานดวยเขาก็ไมสนใจอยูแลว อีกอยางหน่ึง ผมรูมาวานักธรณี-
วิทยาหลายตอหลายคนก็รํ่ารวยดวยวิธีน้ี และผมม่ันใจวาจะไมมีใครรูเลยถาผม
ทําเชนน้ัน จนกวาผมจะลาออกจากบริษัท 

ทันใดน้ัน มีเสียงเล็กๆ แทรกเขามาในความคิดของผม พอจะวาเชนใดถา
ทานรูเรื่องน้ี เพราะพอเปนตัวอยางท่ีดีในความสัตยซื่อ พรอมกันน้ันผมก็สํานึก
ดวยวา พระเจากําลังอยูกับผม และมองดูการกระทําของผม ผมตองรักษาคําม่ัน
สัญญา แมวาผมมีเปาหมายจะมีเงินลานเหรียญ ผมโทรศัพทบอกเพ่ือนวาผมไม
สามารถรับขอเสนอของเขา เม่ือปฏิเสธไปแลว ผมรูสึกโลงใจ จนถึงทุกวันน้ียัง
ไมรูวามีนํ้ามันมากนอยแคไหนในบริเวณดังกลาว   

ในชวงเวลาน้ัน ผมเปนสมาชิกและเขารวมนมัสการพระเจาพรอมกับพอ
แมในคริสตจักร East Dallas Christian Church ซึ่งมีสมาชิก 4000 คน 
คุณโจนไดเดินทางผานเมืองดาลัส 1-2 ครั้ง และโทรศัพทถึงผม มีอยูครั้งหน่ึง
ผมไมอยูบาน แตคุณโจนมาพักท่ีบานของพอแม จนถึงทุกวันน้ีเธอก็ยังไมเขาใจ
วาตอนน้ันทําไมเธอถึงทําเชนน้ัน อีกอยางหน่ึงเราก็ไมไดติดตอกันทางจดหมาย
แลว และผมเองยังคิดอีกวา เรื่องระหวางเราสองคนไมมีทางท่ีเปนไปได ครั้ง
สุดทายทราบจากเธอทางโทรศัพทวา เธอจะไปแสดงเปนดารานําในเรื่อง “Plain 

and Fancy” ณ โรงละครชื่อดัง Theatre Royal ท่ีกรุงลอนดอน  

งานที่ทําและบริษัทท่ีผมอยูดวยเปนไปดวยดี ผมเองก็ยังฝนถึงหน่ึงลาน
เหรียญเปนเปาหมายในชีวิต การทํางานในบริษัทก็ไดรับรายไดท่ีดี แตถามีบริษัท
นํ้ามันท่ีเปนของตนเองก็จะชวยใหผมรวยกวาน้ี   

ผมไดขอย ายไปยั ง เ ท็กซัสตะวันตก  West Texas Production 



 57

Department เพื่อหาประสบการณในการขุดเจาะนํ้ามัน ผมถูกสงไปท่ีบอนํ้ามัน
เยส ในเมืองเล็กๆชื่อไอราแอน (Iraan) ในรัฐเท็กซัส เปนแหลงนํ้ามันท่ีอุดม
สมบูรณมากแหงหน่ึงในเท็กซัส ในหน่ึงวันบอนํ้ามันหน่ึงบอจะไดใหนํ้ามัน 
10,000 บาเรลตอวัน ขุดพบนํ้ามันครั้งแรกในป 1927 ซึ่งกอนหนาน้ีผืนดินน้ีใช
เปนทุงหญาเลี้ยงแกะเทาน้ัน, Ira และ Ann Yates เปนเจาของด้ังเดิม จึงเปน
ท่ีมาของชื่อเมือง Iraan เมืองเล็กๆ แหงน้ีมีประชากรประมาณ 700 คน  
บริษัทท่ีผมทํางานอยูหางออกไปนอกเมือง 3 กิโลเมตร  ผมชอบงานท่ีทํา ชอบ
เพื่อนรวมงาน และชอบหมูบานแหงน้ี แตคนโสดอยางผมก็เหงาบาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมคิดถึงคุณโจนอีก เลยเขียนบัตรอวยพรคริสตมาสไปใหเธอท่ีฮูสตัน  
ซึ่งตอนน้ันผมไมรูวาโจนอยูท่ีไหนแน และในเวลาเดียวกันผมเปดพระคัมภีรอาน
พระธรรมมัทธิว 6:33 “จงแสวงหาแผนดินของพระเจากอน...” ผมปดพระ
คัมภีรทันทีอยางแรง แลวถามตัวเองวา “แลวจะเอาเงินลานเหรียญท่ีแผนดินของ

การเจาะบอน้ํามัน 
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พระเจาไดอยางไร?” เน้ือหาพระคัมภีรขอน้ีไมไดอยูในพระคัมภีรเทาน้ันอีกตอไป 
แตเด๋ียวน้ีอยูในหัวใจของผม และผมก็กําจัดมันออกไปไมได ดวยเหตุน้ีเองพระ
คัมภีรจึงถูกเรียกวา “พระวาทะของพระเจา” 

มิถุนายน 1957 ชวงน้ันผมอยูในเมืองดัลลัส เจมส เออล โอวิน James 

Earl Owen ไดมาประชาสัมพันธ และ รับสมัครผูท่ีจะถวายตัวเปนมิชชันนารี 
ท่ีคริสตจักร East Dallas Christian Church เขาเปนคนแรกท่ีผมเลาถึง
ความสนใจเปนมิชชันนารีของผม เขาไดมอบเอกสารแบบฟอรมหนาปกใหญให
ผมกรอก ในตอนน้ันผมรูสึกวาแบบฟอรมท่ีตองกรอกมากเกินไป ผมเลยเก็บยัด
เขาไปในแฟม 

มกราคม 1958 ผมเกิดความรูสึกวา ถึงเวลาแลวท่ีผมควรจะกรอก
แบบฟอรมชุดน้ัน ผมเอาเอกสารชุดน้ันออกมาจากแฟมและใชความวิริยะ
อุตสาหะในการกรอกอยางสูง จากน้ันผมสงไปยัง Division of Overseas 

Ministries มิชชั่นคณะดิไซเปล ในรัฐอินเดียนา และบอกไปวาผมกําลังศึกษา
ถึงการเปนมิชชันนารีอยางไมแนใจ ราลฟ ปาลมเมอร ผูรับผิดชอบการสมัคร
และฝกอบรมมิชชันนารี ไดชวนผมขับรถระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตรจาก
ไอราแอน ไปพบเขาท่ีตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดัลลัส ผมขับรถไปในคืนวัน
ศุกรถึงเชาวันเสาร กอนท่ีจะเปดประตูเขาไปในหองทํางานของราลฟ ผมพูดกับ
เขาวา “ผมไมแนใจวาผมจะเปนมิชชันนารีไดหรือไม” เขาตอบกลับทันควันแบบ
ทีเลนทีจริงวา “ก็ไมเปนไร เพราะเราก็ไมแนใจวาจะรับคุณเปนมิชชันนารีหรือไม
เชนกัน” 

นัดพบครั้งตอไป ผมตองไปสอบสัมภาษณ และ ทําการทดสอบดาน
จิตวิทยาท่ีโอกลาโฮมา จิตแพทยแนะนําใหผมอานหนังสือชื่อHuman Destiny 
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ของ Lacomte du Nouy เปนผูเขียน  เขาเปนนักวิทยาศาสตรท่ีมีความเชื่อใน
พระเจา เขาไดอธิบายวาทําไมเขาถึงเชื่อในพระเจา ผมรูทันทีวา ผมจําเปนท่ี
จะตองอานหนังสือเลมน้ี บายวันน้ันผมไปที่รานหนังสือมือสองซื้อหนังสือเลมน้ี  
เปนหนังสือท่ีเหมาะสมสําหรับผมพอดี 

การท่ีตองพบกับจิตแพทยเปนเร่ืองท่ีนากลัว ผมไมรูวาเขาจะสรุปวาผมมี
สภาพจิตเชนไร ภายหลังการทําแบบทดสอบและผานการสัมภาษณ เขาพยายาม
ปลอบใจผมวา ผลการทดสอบของผมออกมาคลายกับคําตอบของมิชชันนารีคน
อื่นๆ แลวกลาวเพิ่มเติมวา “เรายังไมสามารถใหผลการทดสอบน้ีแกคุณ เราจะ
สงรายงานของเราไปยังคณะกรรมการมิชชั่น และมิชชั่นจะแจงใหคุณทราบเอง 

ผมเพียงอยากรูวา ผลของการทดสอบที่พวกเขาจะบอกผมน้ันคืออะไร  
ในระหวางทางที่ผมเดินทางกลับไปยังท่ีทํางาน ผมไดหยุดแวะเยี ่ยมอดีต     
ศิษยาภิบาลของผม ดร. แวลซ (Dr. W.A. Welsh) ท่ีดาลัสเพื่อปรึกษาทานถึง
ความคิดท่ีจะเปนมิชชันนารีของผม ทานไดใหคําแนะนําแกผมวา “อยาตัดสินใจ
เปนผูรับใชของพระเจา จนกวาคุณม่ันใจวาคุณไมสามารถท่ีจะทําอยางอื่นได” 

สามเดือนผานไป ผมไมไดรับขาวคราวอะไรจากมิชชั่นเลย เกิดการตอสู
ในจิตใจของผมวา “ผมจะต้ังบริษัทของตนเองดี หรือยังทํางานกับบริษัทเดิม  
หรือออกไปเปนมิชชันนารี หรือทางเลือกท่ีสี่หยุดคิดเรื่องเหลาน้ีท้ังหมดแลวลา
งานสักเดือนหน่ึงไปเท่ียวยุโรปในงานประกวดและแสดงสินคานานาชาติท่ีกรุง
บรัสเซล (The World’s Fair in Brussels)   

เพื่อนวิศวกรของผมคนหน่ึง เขาเปนคนเกงและฉลาดมากแตไมเชื่อพระ-
เจา เขาเปนนักบินท่ีเกง เราปรึกษากันวาจะเชาเคร่ืองบินแลวบินไปท่ีบรัสเซล
ดวยกัน จากการสนทนา คําถามของเขาสรางความสงสัยขึ้นในจิตใจของผมท่ีหา
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คําตอบไมได เม่ือกอนหนาน้ีผมมีความเชื่อท่ีม่ันคง แตตอนนี้ผมชักสงสัยใน
ความเชื่อของผม ในอดีต ผมเชื่อโดยไมตองอธิบาย ถาผมตองเปนมิชชันนารี  
ผมตองสามารถอธิบายใหคนท่ีไมเชื่อ ความคิดน้ีทําใหผมเกิดความสงสัย ตอนน้ี
ผมตองการความม่ันใจและการรับรองจากพระเจาวาพระองคทรงเรียกผมจริง
หรือไม ผมทูลถามพระเจาวา “พระเจาขา ขอใหผมรูและม่ันใจอีกสักครั้งหน่ึงวา
พระองคเปนพระเจาท่ีแทจริง แลวผมจะเปนมิชชันนารี” 

พระเยซูคริสตทรงใชเวลา 40 วันในถิ่นทุรกันดารกอนท่ีจะเร่ิมพระราช
กิจของพระองค ผมคิดวา “ถาพระคริสตสามารถใชเวลา 40 วันในถิ่นทุรกันดาร  
ผมควรสามารถใช 3 วัน คือคืนวันศุกร วันเสาร และ วันอาทิตย” เจาของฟารม
เลี้ยงแกะในคริสตจักรเดียวกับผมไดเสนอใหผมไปท่ีฟารมของเขา ท่ีน่ันเงียบ
สงบอยูริมฝงแมนํ้า พื้นท่ีกวางหลายพันไร ไมมีผูคนในฟารมน้ัน ยกเวนคนเลี้ยง
แกะชาวแม็กซิกันเพียงคนเดียว ชายคนน้ีพูดภาษาอังกฤษไมได สวนผมก็พูด
ภาษาสเปนไมได ไมมีใครท่ีจะมารบกวนในการเขาเงียบ ใครครวญ และการ
แสวงหาของผม 

เชาวันศุกร ตนเดือนมิถุนายน ป 1958 กอนเดินทางไปฟารม ผมไดรับ
จดหมายตอบจากคุณโจน เธอเขียนตอบบัตรอวยพรคริสตมาสท่ีผมสงไปเม่ือ 6 
เดือนกอน เธอบอกวา เธอแสดงละครสองเร่ืองท่ีบอรดเวยตอนน้ีไดรับเลือกเปน
ตัวแทนของสหรัฐอเมริกาไปในงานประกวด และแสดงสินคานานาชาติท่ีบรัสเซล 
ในฐานะนักแสดงนําเร่ือง แคโรเซล “Carousel” และเร่ือง วันเดอร-ฟูล เทาวน 
“Wonderful Town”  

คุณโจนตื่นเตน ที่มีโอกาสรวมงานกับผูมีชื่อเสียงสองทานแหงบอรด
เวย คือ Richard Rodgers ผูประพันธ Carousel อีกทานหน่ึงชื่อ Agnes 
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DeMille ผมเองก็พลอยต่ืนเตนดวย ผมเขียนถึงเธอในเชาวันน้ันวา “ในสุด
สัปดาหน้ีผมจะตัดสินใจวาผมจะเปนมิชชันนารีหรือไม ถาไม ผมจะพบคุณท่ี
บรัสเซลในเดือนหนา” 

ผมสงจดหมายท่ีไปรษณีย และขับรถตอไปอีก 120 กิโลเมตรถึงฟารม
ของเพ่ือน เริ่มจัดท่ีนอนทามกลางธรรมชาติ ผมเริ่มเฝาเด่ียว แสวงหาคําตอบ
จากพระเจา เดินบาง น่ังบาง อธิษฐาน อานพระคัมภีร และอานหนังสือ 
Human Destiny ท่ีนักจิตวิทยาแนะนํา ผมสังเกต ฟง และหวังวาจะเห็นสิ่ง
อัศจรรยอยางท่ีโมเสสเห็นพุมไมไฟ หรืออาจจะไดยินเสียงจากสวรรค หรือแสง
ฟาแลบ แตไมพบสิ่งใดเกิดขึ้น 

บายวันเสาร เห็นคนเลี้ยงแกะเดินลงมาท่ีหุบเขา ผมเคยอานพบในกิจการ 
บทท่ี2 เม่ือมิชชันนารีรุนแรกไดรับของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ เขาพูด
และคนตางชาติสามารถเขาใจได ผมคิดในใจวา“น่ีคือประสบการณเหมาะสําหรับ
ผม ผมเปนวิศวกร ผมไมชอบเรื่องภาษา และไมเคยเรียนภาษาอื่นใด ขอพระ-
เจาใหผมพูดภาษาสเปนกับชายคนน้ัน เพ่ือผมจะรูแนวา ผมตองเปนมิชชันนารี” 

ผมเดินลงไปท่ีหุบเขา เม่ือไปถึงชายคนน้ัน ผมยิ้มกับเขาและพยายามท่ี
จะพูดดวย แตผมไมสามารถพูดภาษาเขาได เขาเพียงแตยิ้มตอบผม เราจึงใช
ภาษาทาทางในการสื่อสาร ผมลืมเอาไมขีดไฟไปดวย เห็นเขามีปน 22 ม.ม. ผม
จึงเอาลูกปน 22 ม.ม. ท่ีมีอยูแลกกับไมขีดไฟ ดูเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี 
เขาเดินไปเลี้ยงแกะตอ ผมกลับไปอธิษฐาน “ขาแตองคพระผูเปนเจา ผมจะไม
ขอการอัศจรรยอีก...สําหรับวันน้ี แตขอพระองคชวยขจัดความสงสัยออกไปจาก
จิตใจของผม และรูวาพระองคอยูท่ีน่ีแนนอน ผมจะอธิษฐานไปตลอดคืนน้ี
จนกวาท่ีพระองคจะตอบผม” ผมอธิษฐานครั้งแลวครั้งเลา แตผมทนไมไหว  
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แคสี่ทุมผมก็หลับไป 

เชาวันรุงขึ้น ผมพยายามอีก ผมอานพระคัมภีร และอานหนังสือ 
Human Destiny เน้ือหาหลักๆผูเขียนไดชี้ใหเห็นวา การท่ีจะเชื่อวาจักรวาลท่ี
สลับซับซอนน้ันถูกสรางโดยพระผูสราง ก็งายยิ่งกวาท่ีจะเชื่อวาจักรวาลน้ีเกิดขึ้น
โดยบังเอิญ โดยผูเขียนไดยกตัวอยางประกอบหลายเรื่อง ผมอานพบประโยค
หน่ึงท่ีวา “สัจจะแหงจิตวิญญาณและหลักศีลธรรมเปนสิ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่งและ
จะดํารงคงอยูตลอดไปและมีคุณคาสําคัญท่ีสุด” ประโยคน้ีแทรกเขาในความคิด
ของผม และมีเสียงกระซิบถามวา เด๋ียวน้ีความสงสัยของเจาอยูท่ีไหน ผมคิด
ทบทวนคร้ังแลวคร้ังเลา คนไมพบความสงสัยในตัวผม ผมม่ันใจแลววาพระเจา
มีจริง เปนอยูจริง และผมตองเปนมิชชันนารี ผมตองถวายชีวิตของผมท่ีจะ
ปฏิบัติและแบงปนความจริงเร่ืองสัจจะและศีลธรรม แตก็เปนเร่ืองแปลก ตอมา
ภายหลัง ผมพยายามคนหาประโยคน้ีในหนังสือเลมดังกลาว แตคนไมพบ
จนกระท่ังทุกวันน้ี 

ผมเก็บสัมภาระทั้งหมด ขับรถกลับไปที่ทํางานเมื่อไปถึงสํานักงาน พบวา  
มีจดหมายวางอยูบนโตะทํางาน จดหมายมาจากคณะมิชชั่น ซึ่งผมรอคอย
จดหมายฉบับน้ีมาเปนเวลาสามเดือน ใจความในจดหมายบอกวา “คุณผานการ
สอบแลว ขอใหไปรายงานตัวภายใน 2 สัปดาห  เพ่ือจะไดเตรียมตัวเปน
มิชชันนารีท่ีตางประเทศ ผมรูสึกโลงอก รูวาตนเองเปนคนปกติ ท่ีจริงแลวผม
นาจะลาออกจากงานในเดือนสิงหาคม เพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยพระคริสตธรรม  
และขณะน้ันเปนเดือนมิถุนายนเทาน้ัน ยังมีเวลาอีกสองเดือนกอนท่ีผมจะเขา
เรียนในพระคริสตธรรม แตในเม่ือผมเกิดความมั่นใจในการรับใชพระเจาในเชา
วันอาทิตย และไดรับจดหมายในตอนบายวันเดียวกัน ผมตัดสินใจลาออกจาก
งานอีกสองอาทิตย และบินไปท่ีอินเดียนาโพลิส 
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เม่ือผมไปถึง ผมถูกสัมภาษณโดยนักจิตวิทยาอีกทานหน่ึง เธออธิบายถึง
ผลการทดสอบท่ีโอกลาโฮมาเม่ือสามเดือนกอน เธอบอกวา การตอบคําถามของ
ผมเปนไปตามแนวของมิชชันนารี แตมีคําตอบบางประการท่ีทําใหกังวลใจวา ผม
รักแมมากเกินไปหรือนอยเกินไป แตนักจิตวิทยาก็ปลอบใจวา เรื่องน้ีมิใชเรื่อง
ใหญ ผมคิดในใจวา แลวใครจะรูวารักแมมากเกินไปหรือรักแมนอยเกินไป แต
ในสวนลึกของจิตใจแลวผมก็รูวา ผมกลัววาความรักของแมจะครอบงําชีวิตของ
ผม แตน่ันก็มิใชเร่ืองใหญ (อานบทท่ี 4 “รากขมขื่น”)เขาอธิบายตอไปวา “เรา
สงสัยวา ทําไมคุณยังไมแตงงาน ท้ังท่ีอายุก็ 28 แลว เร่ืองน้ีไมใชเร่ืองใหญ คุณ
เปนมิชชันนารีได แตมิชชั่นของเรามีนโยบายวา เราจะไมสงมิชชันนารีไป
ตางประเทศในขณะท่ียังเปนโสด เพราะชายโสดปรับตัวไมคอยไดดี บางคร้ังทํา
ใหเกิดปญหา” ผมตอบเธอไปวา “ผมเขาใจแนนอน เพราะเคยเปนทหาร
ประจําการในเกาหลี ผมจะไมไปตางประเทศโดยท่ียังไมไดแตงงาน พระเจาทรง
เรียกผม ผมเชื่อวา พระเจาจะประทานภรรยาใหแกผม” 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสมรส 

12 ธันวาคม 1959 
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ถึงเมืองไทย-กรุงเทพฯ บานของเรา (1961) 

แมผานมา 43 ป เรายังรูสึกวา ประเทศไทยเปนบานของเรา 

เชียงใหม 2004 
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คืนสูเหยา 
 

"ไมมีผูใดเปนขาสองเจาบาวสองนายได  
เพราะวาจะชงันายขางหนึ่ง และจะรักนายอีกขางหนึ่ง 

หรือจะนับถือนายฝายหนึ่ง และจะดูหม่ินนายอีกฝายหนึ่ง 
ทานจะปฏิบตัพิระเจาและจะปฏิบตัิเงินทองพรอมกันไมได” 

มัทธิว 6:24 
 

“ที่บอรดเวย เธอกําลังมีชื่อเสียง... ชีวิตกําลังประสบความสําเร็จ...  
แตพระเจามีงานใหมใหเธอ” 

 

เม่ือผมไปถึงเมืองอินเดียนาโพลิส เจาหนาท่ีมิชชั่นพาผมไปรูจักกับ
หัวหนาแตละแผนก เราปรึกษาถึงการเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมที่ผมจะไปรับใชพระ
เจา สําหรับตัวผมเองไมมีความคิดในเรื่องน้ี ผมไดพบกับดอน เวสท (Don 

West) หัวหนาฝายเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขาไดแนะนําผมกับ นายแพทย 
ดักลาส คอรพรอน (Dr. Douglas Corpron) ทานกลาวกับผมวา “เรามี
แผนการจะไปท่ีแมนํ้าแควนอย ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ใกล
ชายแดนไทย-พมา ท่ีน่ันไมมีโรงพยาบาล เราวางแผนที่จะสรางโรงพยาบาลท่ีน่ัน  
ในเม่ือคุณเปนวิศวกร คุณอาจสามารถชวยเราสรางโรงพยาบาลท่ีน่ัน” 

ในชวงน้ัน ผมเคยไดยินชื่อภาพยนตรเร่ือง สะพานขามแมนํ้าแคว เปน
ภาพยนตรท่ีผูคนกลาวขวัญถึงในสมัยน้ัน ผมสนใจในเร่ืองเหลาน้ี ดังน้ัน 
นายแพทย คอรพรอน ไดมอบรายงานเกี่ยวกับลัทธิเทเลโคนในเผากะเหรี่ยงให
ผมอานศึกษา ในคืนน้ัน ผมน่ังอานรายงานน้ันบนเตียงนอน มีเน้ือหาในทํานอง
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น้ีวา... 

ชนเผากะเหร่ียงสวนใหญอาศัยอยูในดินแดนพมา แตก็มี
จํานวนไมนอยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ในป ค.ศ. 1828 พวก
เขาไดพบปะกับมิชชันนารีเปนครั้งแรกในประเทศพมา และมีผูรับ
เชื่อจํานวนมาก ท้ังน้ีเพราะในตํานานของชนเผาน้ีไดเลาตอๆ กัน
มาหลายกระแส แตมีเน้ือใหญใจความวา พวกเขาเชื่อวามีพระ
บิดาผูทรงสรางสวรรค แผนดินโลก ดวงจันทรและดวงดาว  
เรียกชื่อวา Ywa 

พระเจาพระบิดาไดสรางชนเผากะเหรี่ยงขึ้นกอนชนเผา
อื่นๆ นองสุดทองคือชนเผา “พุเดวา” นองชายผิวขาว พระบิดา
มอบหนังสือคูมือการดําเนินชีวิตแกชนทุกเผาจากน้ันพระองคก็
เดินทางไปยังท่ีอื่น พี่นองชนเผาตางๆ เหลาน้ีตางกระจัดกระจาย
ไปอยูในท่ีตางๆ ชนเผากะเหร่ียงเม่ือไปเผาปาปลูกขาวไดเกิดไฟ
ไหมและเผาผลาญหนังสือคูมือในการดําเนินชีวิตของตน หลังจาก
น้ันเปนตนมา ชนเผากะเหร่ียงจึงออนแอ ถูกกดขี่ขมเหง ตอง
เผชิญกับความทุกขยากจน และตํานานเลาตอไปวา วันหน่ึงใน
อนาคต “พุเดวา” หรือนองชายผิวขาวจะกลับมา และนําหนังสือ
ทองคํากลับมาใหชนเผากะเหรี่ยง อันจะนําชีวิตกลับคืนสูสภาพท่ี
ดีตอไป 

ลัทธิเทเลโคนมีศูนยกลางอยูท่ีเลตองคุ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ใกล
ชายแดนไทย-พมา เม่ือผูประกาศขาวประเสริฐชาวกะเหร่ียงคนแรกเขามา พวก
เขาบอกวา นองชายผิวขาวของเราจะกลับในยุคหัวหนาท่ีเจ็ดขึ้นปกครอง หัว
หนาท่ีขึ้นปกครองน้ีเขาเรียกวา “ผูใจ” มีความหมายคลายกับฤษี ตอนน้ีไดขาว



 67

จากในปาวา ผูใจท่ีเจ็ดไดขึ้นปกครองแลว และตองการพบมิชชันนารี ซึ่งพวกเขา
เชื่อวาเปนนองชายผิวขาว หรือ เปน”พุเดวา” 

เม่ือผมอานรายงานน้ีจบ ผมลุกขึ้นคุกเขาลงขางเตียง ดูเหมือนจะเปน
เรื่องเหลือเชื่อ แตผมรูสึกวา ผมเปนนองชายผิวขาวท่ีพระเจาทรงใชใหไปหาพวก
เขา สี่ปตอมาเราก็ไดทําการสํารวจเขาไปในเทเลโคนเปนครั้งแรก (ทานสามารถดู
ภาพประกอบเรื่อง และอานเรื่องราวเหลาน้ีในหนังสือเลมอื่นๆ) 

ผมตัดสินใจไปประเทศไทย แตกอนอื่น ผมตองตัดสินใจวาจะเรียนท่ี
ไหน ผมจําไดวา เม่ือสี่ปกอนขณะท่ียังรับราชการทหารท่ีเมืองนิวออรลีนส  
เพื่อนหญิงคนหน่ึงของผมตองการแตงงานกอนไปเปนมิชชันนารี ผมแนะนําเธอ
วา “เธอควรจะเขาไปศึกษาใน Texas Christian University (TCU) เธอ
อาจจะไดพบเพื่อนชายในคณะศาสนศาสตรท่ีศึกษาในสายของการเปนมิชชันนารี
ท่ีน่ัน” แตผมก็ไมไดบอกเธอวา ผมเองก็สนใจเปนมิชชันนารี คําแนะนําที่ผม
ใหแกเพื่อนหญิงคนนั้นไดสะทอนกลับเขามาในหวงความคิดของผมทันทีวา 
“คุณเองก็ตองไปเรียน TCU เพ่ือคุณจะมีโอกาสพบเน้ือคูของคุณเอง” เร่ืองน้ี
ผมไมไดบอกใหใครรู 

ผมไมไดเลาความคิดของผมใหใครฟง แตแปลกท่ีหัวหนาแผนกมิชชั่น
แนะนําใหผมไปเรียนท่ี TCU เพราะอยูใกลบานผมท่ีดัลลัส และเขาตองการให 
ศาสตราจารย บิล ฮอล (Prof. Bill Hall) ผูสอนในสายวิชามิชชั่นเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาของผม ในครั้งแรก ผมคิดวาจะเรียนแคหน่ึงป จากน้ันจะไปประเทศไทย
ในฐานะวิศวกร เพื่อสรางโรงพยาบาลแควนอย 

ผมสมัครและลงทะเบียนเปนนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม 1958 วันน้ัน
เปนวันท่ีผมต่ืนเตนเปนพิเศษสุดในชีวิตของผม  ผมขับรถกลับบานท่ี ดัลลัส  
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ผมรูสึกเหมือนวารถผมกระโดดโลดแลนไป สวนผมตะโกนรองเพลงออกมา
อยางไมเปนภาษา ผมอาจจะพูดภาษาแปลกๆ ก็ได ผมไมรู แตท่ีผมรูแนแกใจ
คือ ผมปลาบปลื้มยินดีอยางเหลือลน ตอนนี้ผมอายุ 28 ป และในท่ีสุดผมก็รู
แลววาทําไมผมถึงเกิดมาในโลกน้ี 

วิชาแรกท่ีผมเรียนคือวิชาแนะนําพระคัมภีร ดร.เจมส มาวดี (Dr. 

James Moudy) เปนผูสอน ทานเคยเปนศิษยาภิบาลของนักศึกษาคร้ังเม่ือผม
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย Texas A&M เหมือนการกลับคืนสูเหยา ทุกวิชานา
ต่ืนเตน หลังจากท่ีเรียนไปได 5 เดือน ผมไดยินเสียงแทรกเขามาในหวง
ความคิดอีกครั้งหน่ึง “คุณจะเปนผูประกาศขาวประเสริฐ” ในท่ีสุด ผมตัดสินใจ
เรียนตอหลักสูตรมหาบัณฑิตทางศาสนศาสตร ใชเวลา 3 ปในการศึกษา ผม
พลาดโอกาสในการสรางโรงพยาบาล แตผมยังรูสึกไดรับการทรงเรียกใหไป
เมืองไทย 

ผมเรียนคอรสแรกในวิชาจิตวิทยา ผมระลึกถึงคําถามของนักจิตวิทยาท่ี
อินเดียนาโพลิสท่ีถามผมวา ทําไมผมยังไมแตงงาน ผมคิดวาเพราะผมยังไมได
พบหญิงท่ีเปนเน้ือคูของผม ตอนนี้ผมไดเรียนรูทฤษฎีของฟรอยด ในเร่ืองท่ีวา 
ประสบการณในชวงหาปแรกของชีวิตอาจจะมีผลกระทบตอจิตใจของคนๆ น้ัน
เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

ดร. ชารลส แคมป (Dr. Charles Kemp) อาจารยสอนดานการอภิบาล 
ผมเร่ิมเขารับการปรึกษาจากทาน เพ่ือพยายามคนหาปมปญหาในอดีตของผม  
ท่ีอาจจะเปนสาเหตุของปญหาทางจิตเกี่ยวกับเร่ืองการแตงงานของผม ผมรูดีวา 
ผมจําเปนตองมีภรรยากอนเดินทางไปตางประเทศ 

กอนคริสตมาสในปน้ัน ผมไดรับจดหมายของคุณโจน ตอบจดหมายของ
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ผมท่ีเขียนไปถึงเธอเม่ือเดือนมิถุนายน เธอเขียนมาวา “ดิฉันไมพบคุณท่ีบรัสเซล 
ดิฉันจะเดินทางจากบอรดเวยไปท่ีฟอรดเวิรธ ถาคุณอยูแถวน้ันก็มาเยี่ยมฉันได” 
เธอไมรูวาผมอยูท่ีไหน เธอจึงสงจดหมายน้ีไปท่ีบานพอแมของผมที่ดัลลัส 

มหาวิทยาลัยท่ีผมกําลังเรียนต้ังอยูบนถนนเดียวกันกับโรงละครท่ีเธอจะ
มาแสดง หางกันเพียงประมาณ 2 กิโลเมตร ผมนําจดหมายของเธอไปให ดร.
แคมป และเรียนทานวา “ดูเปนเรื่องตลก แตผมคิดวาผมไมจําเปนท่ีจะตองมา
ปรึกษาทานอีก ผมคิดวาน่ีจะเปนสวนท่ีแกปญหาเร่ืองการแตงงานของผม” 

คุณโจนมาถึงในชวงการสอบใหญของผม แตผมไปพบคุณโจนทุกคืน
ภายหลังการซอมของเธอ น่ีเปนครั้งแรกท่ีผมกลาทดสอบความจริงของคํากลาว
ท่ีวา ถาคุณเรียนอยางเสมอตนเสมอปลาย คุณไมจําเปนจะตองทองตําราอยาง
หามรุงหามคํ่าในยามสอบ” ผมต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอมาตลอดเทอม เพราะ
ผมตองการเรียนรู ซึ่งตางจากการเรียนในสมัยกอนหนาน้ี ผลการสอบคือผมได 
A เกือบทุกวิชายกเวนวิชาวาทศิลปท่ีผมได B เพราะเผลอหลับในหองสอบ   

แมวาจะเปนชวงเวลาของการสอบใหญผมก็สนุก ผมไดเชิญดารา
นักแสดงละครเพลงโอกลาโฮมามาท่ีพระคริสตธรรม รวมรับประทานอาหาร
กลางวันดวยกัน ผมหลงรักคุณโจนอยางมาก แตก็ตองเตือนตนเองอยูเสมอวา 
นักแสดงกับมิชชันนารีจะไปดวยกันไดอยางไร ผมจําไดวา เม่ือผมไปรับเธอท่ี
สนามบิน เธอเดินลงจากเคร่ืองบินในมือถือหนังสือตําราศาสนศาสตรของ 
Kierkegaard ชื่อ Fear and Trembling และจากพฤติกรรมท่ีเธอแสดงออก
ผมบอกไดเลยวาเธอเปนคริสเตียนท่ีเขมแข็ง 

ในคืนวันเสาร ผมทนรอตอไปไมได ผมบอกรักคุณโจน เปนครั้งแรกท่ี
ผมบอกรักผูหญิง คุณโจนถามผมวา “รักแคไหน” ผมตอบเธอทันทีโดยไมตอง
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คิด “รักมากพอท่ีจะแตงงานกับคุณ” และน่ีเปนความจริงเชนน้ัน 

เธอใชเวลาสองสัปดาห ท่ีจะตอบรับ เพราะในตอนน้ันเธอเกือบ จะหม้ัน
กับชายคนหน่ึงและคุณโจนเองยังมีสัญญาผูกมัดกับ Richard Rogers ในการ
แสดงไปอีกเกาเดือน ผมบินไปนิวยอรกเพ่ือเจรจาตอรองเรื่องสัญญาผูกพันกับ
ผูจัดการสวนตัวของเธอ ผูจัดการบอกกับผมวา “โจนเปนนักแสดงโดยสายเลือด 
มีงานบางอยางเชนงานมิชชั่นเทาน้ันท่ีจะดึงเธอออกจากธุรกิจการแสดงได” 

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหคุณโจนสามารถละท้ิงชื่อเสียงความกาวหนาไวขางหลัง
คือ สมัยท่ีเธอยังเปนนักแสดงภาพยนตรและดาราโทรทัศนท่ีฮอลลิวูด เธอไป
นมัสการพระเจาท่ีคริสตจักรเปนประจํา วันหน่ึงนักเทศนไดเทศนาจากพระ
ธรรมมัทธิว 6:24 “ไมมีใครท่ีจะเปนขาสองเจาบาวสองนายได...ทานจะปฏิบัติ
พระเจาและปฏิบัติเงินทองพรอมกันไมได” 

อันท่ีจริงเธอไมสนใจในเงินทอง แตเธอใฝฝนการไดเปนดารานําท่ีมี
ชื่อเสียงในบอรดเวย และบอรดเวยก็เปนสถาบันการแสดงท่ียอดเยี่ยมของโลก
ในขณะน้ัน และเธอกําลังกาวขึ้นไปสูจุดน้ัน ในป 1958 เธอไดรับรางวัลและเปน
นักแสดงใหมท่ีมีแนวโนมจะเปนดารายอดเยี่ยม 1 ใน 10 ของนักแสดงยอด
เยี่ยมท่ีบอรดเวย เธอกําลังมีชื่อเสียง ชีวิตของเธอกําลังประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว แตพระเจามีแผนงานสําหรับเธอ 

กวาจะหมดสัญญาการแสดง ผมรูสึกวาการรอคอยถึงเกาเดือนชางเปน
การรอคอยท่ียาวนาน แตในท่ีสุด วันท่ี 12 ธันวาคม 1959 ก็มาถึง คุณโจน
และผมเขาพิธีวิวาห ท่ีคริสตจักร Chapelwood Methodist Church ซึ่งเปน
คริสตจักรบานเกิดของคุณโจน ศาสนาจารย เกรดี ฮารดีน (Rev. Grady 

Hardin) อดีตศิษยาภิบาลของเธอเปนผูประกอบพิธี สําหรับศาสนาจารยเกรดี 
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มิใชคนแปลกหนาสําหรับผม เพราะผมเคยตอนรับทานครั้งเม่ือมารวมงานใน
สัปดาหพัฒนาจิตใจท่ีมหาวิทยาลัย Texas A&M  

คุณโจนและผม มีความสุขกับการศึกษาในพระคริสตธรรม และพระเจา
ประทานเดวิด บุตรชายคนแรก เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 1960 (2503) 

ในเดือนมิถุนายน 1961 เราท้ังสองไดรับสถาปนาเปนศาสนาจารย และ
เดินทางมาเมืองไทยในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน เม่ือเครื่องบินกําลังรอนลงท่ี
ดอนเมือง เราเห็นทุงนาเขียวขจี ผมบอกคุณโจนวาผมรูสึกเหมือนได “คืนสู
เหยา” อีกครั้ง ท้ังๆ ท่ีไมเคยมาประเทศไทยมากอน คุณโจนตอบวา “ฉันก็รูสึก
เชนน้ันเหมือนกัน” 
 

  

บานพักของเราท่ี สามแยก อําเภอดอนตูม นครปฐม (1963-1971) 
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บทท่ี 3 
ขอใหพนจากความบาป 

 

“ขอทรงโปรดยกบาปผิดของขาพระองคทัง้หลาย...” 

ลูกา 11:4 
 

“...ขอทรงลางขาพระองค และขาพระองคจะขาวกวาหิมะ” 

สดุดี 51:7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปาอยู สตรีลาวโซงคริสเตียนในหมูบานแหลมกระเจา   

ไดเปนพยานเร่ืองพระเยซูคริสตแกคุณละมุด 
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โจรกลับใจ 
 

“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูน้ันก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว  
สิ่งสารพัดที่เกาๆ ก็ลวงไป น่ีแนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งน้ัน” 

2โครินธ 5:17 
 

“ดิฉันรอดูพ่ีละมุดวาจะเปลีย่นแปลงชวีิตไดจริงๆ หรือเปลา   
เขาเปลีย่นไดจริงๆ...” 

 

ละมุดเปนโจร! แตชีวิตของโจรคนน้ีท่ีทําใหผมไดเห็นพลังอํานาจของพระ
คริสตท่ีเปลี่ยนชีวิตของคนได 

หมูบานท่ีละมุดอยูเปนท่ีรูจักท่ัวไปวาเปนหมูบานมือปนรับจาง มีคนกลาว
วา มีเพียงตํารวจท่ีมีเสนสายกับคนพวกน้ีเทาน้ันท่ีกลาเขาออกหมูบานน้ี  
ภายหลังท่ีละมุดกลับใจเปนคริสเตียนเขาพาผมเขาไปในหมูบานน้ี ผมไดสัมผัส
กับบรรยากาศถิ่นเสือเมืองเถื่อน แตละท่ีแตละแหงพูดกันถึงเร่ืองการลักขโมย 
การแกแคน หรือไมก็เรื่องฆาลางทําลาย 

ผมเห็นวัยรุนกลุมหน่ึงน่ังอยูบนราวสะพานทางเขาหมูบาน เม่ือเดินผาน
กลุมวัยรุนละมุดผงกศีรษะทักทายพรอมกับกลาววา “พวกเขาเปนมือปนรุนใหม 
ตอนน้ีกําลังสรางชื่อเสียงใหเปนท่ียอมรับ” 

ในเดือนเดียวกันน้ันเอง ใกลๆ บานท่ีผมพักอาศัย หมอคนหน่ึงถูกโจรจ้ี
เอาจักรยานยนต แตหมอคนน้ันขัดขืนตอสู ปรากฏวาโจรถูกหมอยิงเสียชีวิต  
ละมุดบอกผมวา มือปนท่ีเสียชีวิตเปนมือปนวัยรุนออนหัดคนหน่ึงท่ีเราเคยพบ
เห็นท่ีน่ังบนราวสะพานเม่ือไมกี่วันกอนหนาน้ี เขารับจางใหมาฆาหมอคนน้ันท่ีไป
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แยงแฟนของคนอื่น มือปนออนหัดซอนตัวอยูในคูขางทางซุมยิงหมอคนน้ัน  
หมอคนน้ันลมลงในคูอีกขางหน่ึงของถนน เม่ือมือปนลุกขึ้นเพื่อจะปลิดชีวิตของ
หมอ ขณะน้ันเอง หมอซ่ึงบาดเจ็บจากการถูกยิงไดชักปนพกแลวยิงสวนจบชีพ
ของมือปนวัยรุนออนหัดคนน้ัน 

ในสมัยน้ัน ทุกคนในหมูบานน้ีเวลาออกนอกบานจะตองพกอาวุธ เชนปน
พก หรืออยางนอยก็มีดพกท่ีซอนในเส้ือคลุมหรือหนีบท่ีเข็มขัดดานหลัง ดู
เหมือนจะมีเพียงผมและอาจารยบํารุง อดิพัฒน ครูใหญคริสเตียนท่ีเขาออก
หมูบานน้ีโดยไมพกพาอาวุธใดๆ ละมุดเลาใหผมฟงวา สมัยท่ีเขาเปนทหาร
เกณฑ เขาลักเอาอาวุธในกองทัพออกไปใชในงานของตนในเวลากลางคืน แลว
นํากลับมาเก็บในกองทัพเม่ือรุงเชาโดยไมมีใครรูเห็น 

ละมุดไดซื้อท่ีดินในหมูบานแหลมกระเจาและสรางบาน ซึ่งเปนหมูบาน
ของชาวลาวโซงท่ีเรากําลังประกาศพระกิตติคุณอยู เพื่อท่ีจะแยกตัวเองออกจาก
อิทธิพลของแกงมือปนตางๆ ในหมูบานท่ีเคยอาศัยอยู ละมุดตองการเริ่มตน
ชีวิตใหม 

เรารูเรื่องราวของละมุดครั้งแรกเม่ือมีคนมาบอกผมวา มีคนลักเขาไปใน
บานท่ีทําดวยไมไผของละมุดเพื่อจะขโมยจักรยานของเขา ละมุดยิงโจรท่ีเขามา
ในบาน แตโจรหนีไปในความมืด 

ละมุด ไดยินเรื่องราวขาวดีของพระเยซูคริสตครั้งแรกจากหญิงชาวลาว
โซง เธอเลาถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมของนองชาย เธอบอกละมุดวา นองชาย
ของเธอไดฆาชายสองคน เ ม่ือนองชายมาเปนคริสเตียนชีวิตของเขาได
เปลี่ยนแปลงใหม มีชีวิตท่ีดีขึ้น ละมุดก็ตองการมีชีวิตท่ีดีขึ้น เขากังวลถึงความ
ชั่วราย ความผิดบาปท่ีเขาเคยทําลงไป เขาตองการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ละมุด
คิดวา เขาสามารถท่ีจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเอง โดยเลิกทําสิ่งชั่วท้ังปวงท่ีเคยทํา  
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และเริ่มตนทําแตสิ่งท่ีดี ตามความเชื่อความคิดท่ีเขามีอยูในเวลาน้ัน 

ตามความเขาใจของละมุดในเวลาน้ัน คนเราไมสามารถหลีกลี้หนีจาก
กรรมชั่วท่ีตนไดกอไว แตคนเราสามารถทําความดีเพื่อชดใชกรรมชั่วของตน  
ละมุดไดรวมกลุมคนในบานแหลมกระเจาแลวรวบรวมเงินเพื่อบริจาคชวยในการ
จัดงานประจําปของวัดในหมูบานเดิมของตน 

ละมุดมีสวนในการจัด “รําวง” เพื่อหารายไดบํารุงพระศาสนา อันเปนการ
กระทําดีประการหน่ึง เม่ือกําลังด่ืมยอมใจกอนขึ้นเวทีรําวงรวมกับเพ่ือนๆ ด่ืมไป
สักพักหน่ึงจนมึนไดท่ี มีเสียงหน่ึงพูดถากถางละมุดวา “เฮยดูแกจะหมดไฟเร่ือง
ผูหญิงแลวละวะ” ละมุดมีภรรยาแลวสามคน แตคําถากถางน้ีทําใหเขาเสื่อมเสีย
ความเปนชายชาตรี บันดาลโทสะจนละมุดชักปนออกมา   

ละมุดมาบอกผมภายหลังวา “กฎหน่ึงท่ีผมยึดถือคือ ผมจะไมชักปน
นอกจากผมจะเหน่ียวไก” เขาอธิบายตอไปวา “ถาคุณไมยิงกอนคนอื่นก็จะยิง
คุณ แตไมรูเพราะอะไรในคร้ังน้ีผมกลับเหน่ียวไกไมได ผมยืนอยูท่ีน่ันในมือถือ
ปน ในเวลาน้ันเองผมยอมรับวา ผมเปลี่ยนชีวิตของตนเองไมได ผมเปน
กรรมการจัดงานครั้งน้ีเพ่ือจะสรางกรรมดี เพื่อผมจะมีชีวิตใหม น่ีผมเกือบตอง
ฆาคนๆ หน่ึงในงานน้ี ผมตัดสินใจยื่นปนใหกับเจาหนาท่ีจัดงานคนหน่ึง แลว
ออกจากงานน้ันไป” 

ละมุดพูดกับครูใหญวา “ผมมาพบครูใหญเพราะเด๋ียวน้ีผมรูแลววา ผม
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเองไมได ผมไดยินมาวา พระเยซูคริสตชวยเปลี่ยนชีวิต
ของคน ผมตองการใหพระเยซูคริสตชวยเปลี่ยนชีวิตของผม” เรานําละมุดใน
การอธิษฐานรับพระเยซูคริสตใหเปนองคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอด   
ขอพระเยซูไดยกโทษความผิดบาปของเขา และขอพระองคทรงนําใหเขามีชีวิต
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ใหม ละมุดไดมารวมนมัสการพระเจาในวันอาทิตยตอมา ในวันน้ันละมุดไดเปน
พยานถึงความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต ท่ีพระองคทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
เขา 

ในวันอาทิตยน้ันละมุดเลาวา “ตอนน้ีผมนอนหลับสบาย” เขาไดอธิบาย
ใหเราฟงวา เม่ือกอนน้ี เขามีศัตรูมากมาย วิธีท่ีสวนใหญท่ีใชในการกําจัดศัตรูคือ  
แอบซุมยิ่งศัตรูในเวลากลางคืนขณะท่ีเขากําลังหลับโดยยิงทะลุผานแฝกฝาบาน  
หรือถาเปนบานทรงขาสูงก็จะยิงทะลุพื้นบาน ละมุดบอกกับเราวา กอนท่ีจะรับ
เชื่อ ทุกคืนเขาจะตองดับไฟตะเกียงนํ้ามันกาด แลวดอดออกนอกบาน ไปหลบ
ซอนนอนหลับในทองทุงท่ีคนหาเขาไมพบ แตเด๋ียวน้ีละมุดเชื่อในพระเยซูคริสต
แลว เขาวางใจในพระองค เขานอนในบานของเขา เขากลาววา “วันน้ีถึงแมผม
ตองตาย ผมก็ตายอยูในพระหัตถของพระเจา” 

ในเชาวันอาทิตยหน่ึง ละมุดประกาศในโบสถวา “ผมเลิกด่ืมเหลาและสูบ
บุหร่ีแลว” เขาพบความจริงในพระคัมภีรท่ีมีอํานาจชวยเขาในเรื่องน้ีจาก 1 โค
รินธ 6:12 “ขาพเจาทําสิ่งสารพัดได แตขาพเจาไมยอมอยูใตอํานาจของส่ิงใด
เลย” แทจริงแลวเรายังไมไดพูดกับเขาเร่ืองบุหร่ีและเหลาเลย เรามุงประเด็นไป
ยังเร่ืองการโจรกรรม และ ฆาตกรรม ของเขา เพราะเขาเคยเลาใหเราฟงวา เขา
พยายามสืบเสาะคนหาวา ใครท่ีลักเขามาในบานของเขาเพื่อขโมยจักรยานใน
ชวงเวลาท่ีเขาเพิ่งยายมาอยูในหมูบานของเราเพื่อเขาจะไดทําการแกแคน   

ละมุดรูสึกวาเขาตองรักษาศักด์ิศรีของเขา จะใหโจรมาหยามเขาเชนน้ัน
ไมได เขาใชเวลาสองปจนสืบทราบไดวา โจรน้ันเปนชายสองคนและเขารูชัดวา
เปนใคร เขาต้ังใจจะฆาท้ังสองคนเพื่อจะไมมีใครกลามารบกวนเขาอีกตอไป 

กอนท่ีละมุดจะมีโอกาสจัดการกับโจรท้ังสองคนปรากฏวา โจรคนหน่ึงถูก
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สังหารเสียชีวิต จนกระท่ังในคํ่าคืนวันหน่ึง ละมุดไดเห็นโจรอีกคนหน่ึงกําลังรํา
วงบนเวที เขาวางแผนใหเพื่อนสนิทของเขาคนหน่ึงขึ้นไปแยงสาวรําวงของโจรคน
น้ัน สวนตัวเขาซุมหลบอยูในความมืด และกะวาจะเก็บเจาโจรคนน้ันเม่ือเขาแยก
ออกจากสาวรําวง แตเกิดการวิวาทกอนท่ีเพื่อนสนิทของละมุดจะขึ้นไปแยงสาว
รําวง เกิดความโกลาหลชุลมุนจนไมรูวาใครเปนใคร เปนอันวาละมุดไมสามารถ
กําจัดโจรคนน้ันในครั้งน้ี 

ละมุดวางแผนใหม เขาคิดในใจวา “โจรคนน้ีเปนท่ีรูกันวาเขาพกปน
ตลอดเวลา และมันไมรูหรอกวาเรารูวามันพยายามขโมยจักรยานของเรา เราจะ
ทําเปนญาติดีกับมันชวนมันมากินขาวท่ีบาน สบโอกาสก็จัดการเก็บมันเสีย แลว
เอาปนของมันมายิง 2-3 นัด เพ่ือสรางสถานการณวามันพยายามจะยิงเรา และ
ท่ีเรายิงมันก็เพราะตองปองกันตัวเอง” 

แตตอนน้ีละมุดรับบัพติสมาเปนคริสเตียนแลว วันหน่ึงโดยไมคาดฝน   
โจรคนน้ันเดินเขามาในบานของละมุดโดยละมุดไมไดเชิญชวน ละมุดเลาถึง
ความรูสึกของเขาตอนน้ันวา “ผมยืนช็อคน่ิงอึ้งไมรูจะทําอยางไร ในท่ีสุดผม
ตัดสินใจเขาครัวทําอาหารเลี้ยงชายคนนั้น ขณะท่ีเรากําลังรับประทานอาหาร
ดวยกันน้ัน ชายคนนั้นสารภาพกับผมวา เขาคือโจรคนหน่ึงท่ีเคยพยายามเขามา
ลักรถจักรยานในบานของผม จากน้ันมาเราไมเปนศัตรูกันอีกตอไป” ภายหลัง
เพื่อนคนน้ีของละมุดถูกยิงบาดเจ็บอยูขางถนนใกลบานละมุด ละมุดไดนําเขาสง
โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว 

กอนท่ีละมุดจะรับบัพติสมา คณะธรรมกิจคริสตจักรไดประชุมเพื่อจะหา
ขอยุติวาจะทําอยางไรกับภรรยาทั้งสามคนของละมุด ในระหวางการประชุมครั้ง
น้ัน ผมไดเลาเรื่องท่ีเคยไดยินเม่ือครั้งท่ีกําลังเตรียมตัวเปนมิชชันนารี 

เร่ืองน้ีเกิดขึ้นเม่ือหน่ึงศตวรรษผานมาแลว หัวหนาเผาคนหน่ึงไดมาหา
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มิชชันนารีและบอกวาตนตองการจะเปนคริสเตียน มิชชันนารีถามหัวหนาเผาคน
น้ันวา ทานมีภรรยากี่คน หัวหนาเผาบอกวามีภรรยาหน่ึงรอยคน มิชชันนารี
กลาวกับหัวหนาเผาวา “เม่ือไหรก็ตามท่ีทานมีภรรยาเหลือเพียงคนเดียว ทานจง
กลับมาหาเรา เราจะใหทานรับบัพติสมาทันที” 

ทุกครั้งท่ีมิชชันนารีพบหัวหนาเผา ก็จะถามวาพรอมหรือยังท่ีจะรับ     
บัพติสมา หัวหนาเผาก็จะตอบวา “ยังไมพรอม” หลังจากน้ันสองป หัวหนาเผา
ไดมาพบมิชชันนารีและกลาววา “เอาละ ตอนนี้ผมพรอมท่ีจะรับบัพติสมาแลว”   
มิชชันนารีถามวา “ทําไมตองใชเวลานานจังกวาจะพรอมรับบัพติสมา” หัวหนา
เผาตอบวา “มันไมใชเรื่องายท่ีจะกําจัดเมีย 99 คน” มิชชันนารีถามวา “ทําไมถึง
ไมงาย” หัวหนาเผาตอบวา “เพราะผมกินเร็วกวาน้ีไมได” 

ผมบอกคณะธรรมกิจวา ผมหวังวาเรื่องน้ีคงไมใชเรื่องจริง คณะธรรม-

กิจหัวเราะและไดขอคิดจากเร่ืองน้ี จากน้ันคณะธรรมกิจไดอภิปรายสักพักหน่ึง  
แลวไดตัดสินใจวา จะไมเปนการถูกตองเลย ถาเราจะใหภรรยาคนเดียวรับบัพติ
สมา แลวปลอยใหภรรยาอีกสองคนไมไดรับความรอด คริสตจักรควรใหภรรยา
ท้ังสามคนของละมุดรับบัพติสมา แตละมุดจะไมสามารถเปนผูปกครองหรือ
มัคนายกในขณะที่ยังมีภรรยาสามคน และละมุดจะมีภรรยามากกวาน้ีไมได   
อยางไรก็ตาม กอนท่ีละมุดจะไดรับบัพติสมาภรรยาสองคนไดขอแยกทางกับ
ละมุด สวนภรรยาอีกคนหน่ึงท่ีเหลือยังไมพรอมจะรับบัพติสมา จึงมีละมุดเพียง
คนเดียวท่ีรับบัพติสมาในเวลาน้ัน 

ภายหลังท่ีละมุดรับบัพติสมาแลว พวกเราไดไปท่ีบานของละมุด และได
รวมกันมอบท่ีดินของเขาใหพระคริสตทรงดูแลรักษา และเลิกการนับถือผีและ
วิญญาณตางๆ การกระทําเชนน้ีละมุดตองรวบรวมความกลาหาญและความ
ศรัทธามากมาย เพราะเพื่อนบานวิพากษวิจารณวา “คอยดูเถิด แกทําเชนน้ี ผี
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และวิญญาณท้ังหลายจะจัดการกับแกแนๆ” เหมือนจะเปนเชนน้ันจริงๆ ในป
แรกพืชผลทางการเกษตรของละมุดเสียหายมากมาย แตเม่ือละมุดมองไปรอบๆ 
ตัวเขาพบวา พืชผลของเพื่อนบานก็ถูกภัยพิบัติจากแมลงและความแหงแลง
เชนกัน ทําใหความกังวลของละมุดในเรื่องผีและวิญญาณหมดสิ้นลง 

เราไดประสานใหเกษตรกรคริสเตียนคนหน่ึงมาพูดคุยกับละมุด จากการ
พูดคุยพบวาละมุดสามารถท่ีจะตัดใบตองไปขายในตลาดเพื่อใชหอของขาย และ
ยังมีตนไมผลท่ีในทุงนาท่ีเขาไมเคยใหความสนใจมากอนใหผลสามารถเก็บขาย
เปนรายได 

วันหน่ึงละมุดไดพูดอยางภาคภูมิใจวา “อาจารยเห็นไกพวกน้ันไหม ถา
เปนเม่ือสมัยกอนรับรองไมมีทางท่ีผมจะมีไกไวขาย เพราะเม่ือพวกแกงมา
วางแผนงานที่รับมา เราก็ด่ืมเหลา ไกพวกน้ีจะตองลงหมอเปนกับแกลมหมด   
แตตอนน้ีผมเลิกอาชีพเดิม เลิกคบแกงมือปน เลิกด่ืมเหลา ผมถึงมีไกไวขายเปน
รอยตัว” 

อนงค ภรรยาคนสุดทายของละมุดใชเวลาถึงหาปกวาท่ีจะตัดสินใจรับบัพ
ติสมา ชวงท่ีเธอรับบัพติสมาครอบครัวของผมยายไปทํางานท่ีเชียงใหมแลว ผม
ไดมีโอกาสพบเธออีกคร้ังเม่ือเธอมารวมประชุมสตรีคริสเตียนท่ีเชียงใหม เธอ
บอกผมวา “ดิฉันรอดูวาพ่ีละมุดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไดจริงหรือเปลา เขาเปลี่ยน
ไดจริง เวลาน้ีดิฉันรับบัพติสมาแลว และดิฉันรูแลววาการเกิดใหมน้ันเปน
อยางไร” 
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คุณละมุด และ คุณอนงค ภรรยา (2002) 

อาจารย ยงยุทธ คําภีระ กําลังอธิบายภาพหัวใจดํา กับ หัวใจขาว กอนการแสดง

ลิเกการประกาศพระกิตติคุณ (ดูรายละเอียดเร่ืองตอไป ในเร่ือง “มองโลกใหม”) 
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มองโลกใหม 
 

เหตุฉะน้ันตั้งแตน้ีไป เราจะไมพิจารณาผูใดตามมาตรฐานของโลก   
แมวาเม่ือกอนเราเคยพิจารณาพระคริสตตามมาตรฐานของโลกก็จริง  

แตเด๋ียวนีเ้ราจะไมพิจารณาพระองคเชนน้ันอีก 

2 โครินธ 5:16 
 

“แตเด๋ียวนี้พระเยซูทรงเปดตาเปดใจของผม...” 
 

มนุษยมักจะมองคนอื่นตามมาตรฐานของโลก หรือมองตามสายตา
มนุษยปุถุชนท่ัวไป เขามองวา ถาใครไมชวยเขาหรือเปนประโยชนแกเขา คนๆ
น้ันก็จะเปนคูแขงท่ีเขาจะตองเอาชนะใหได หรือไมเขาจะตองใชคนๆ น้ันเปน
เครื่องมือเพื่อสรางประโยชนสําหรับตน แตเด๋ียวน้ีละมุดเริ่มมีสายตาใหม เขา
มองคนอื่นตามมาตรฐานของพระเจา 

ละมุดต่ืนเตนกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตน และเขาเร่ิมคนหาคน
รอบขางท่ีตองการ “ขาวดี” ท่ีเขาไดรับน้ี ในชวงเวลาท่ีไมนานเขาไดนําหกคนมา
รับบัพติสมา สามในหกคนดังกลาวเปนนักเลงอยางเขา ในจํานวนน้ีมีสองคนท่ี
นาสนใจมากคือ ปาศรี (ดูเร่ือง “แมเสือแหงหุบรัก) และ นายหอม (ดูเร่ือง “ขอ
อยาใหนกเขาในทุงนาผม”) 

ดวย “สายตาใหม” ของละมุด มิเพียงแตเขาเปนผูท่ีเอาใจใสครอบครัว
ของตนในยามท่ีดินฟาอากาศแหงแลงเทาน้ัน แตเขามีใจเอ้ือเฟอชวยเหลือสอง
ครอบครัวท่ียากจนและไรท่ีดินทํากิน โดยใหท้ังสองครอบครัวมาอยูกินกับตน  
และทํามาหากินบนท่ีดินของเขา ละมุดไดสรางบานถัดจากบานของเขาให
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ครอบครัวหน่ึงอยู 

แตหลังจากน้ันไมนานเขาก็พบวา การชวยคนไมใชเร่ืองงาย คํ่าคืนหน่ึง
ผมไดไปเยี่ยมท่ีบานของละมุด ผมพบวาเขากําลังโกรธเพ่ือนบานท่ีเขาชวยเหลือ   
ละมุดบอกผมวา เขาไมพูดกับเพ่ือนบานครอบครัวน้ันมาหลายวันแลว เพราะ
เขาโกงวาท่ีดินท่ีเขาอยูน้ันเปนของเขา 

ผมไมรูวาจะทําอยางไรดี ผมชวนละมุดอธิษฐานดวยกัน หลังจากน้ันผม
เสนอวา ผมจะไปเยี่ยมเพื่อนคนน้ัน แตสักพักหน่ึงขอใหละมุดตามผมไป และ
ขอใหเปนผูเริ่มทักทายเพื่อนกอนไดไหม ผมดีใจเม่ือละมุดตอบรับวา “ได”   
ผมจึงเดินไปบานหลังถัดไป พูดคุยกับเพื่อนของละมุดถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น 

เพื่อนของละมุดบอกผมวา ดวยความสัตยจริงเขาไมเคยคิดท่ีจะโกงท่ีดิน
ของละมุดเลย และเขาตองการปรับความเขาใจกับละมุด พอดีละมุดเดินเขาบาน
ของเพื่อน ผมโลงอกเม่ือเห็นหนาละมุด เพราะผมเองไมแนใจวาละมุดจะยอม
มาบานเพื่อนตามท่ีเขารับปากหรือไม ผมชวยชี้ใหท้ังสองไดเห็นวาไดเกิดการ
เขาใจผิดกัน และเปดโอกาสใหปรับความเขาใจกันใหมและคืนดีกัน ท้ังสอง
กลับมาเปนเพื่อนท่ีดีตอกัน ตอมาเพื่อนของละมุดไดซื้อท่ีดินผืนหน่ึงและสราง
บานบนท่ีดินผืนใหมน้ัน 

ละมุดไดเห็นเพื่อนชาวลาวโซงเอาโฉนดที่ดินไปคํ้าประกันเงินกูท่ีดอกเบ้ีย
สูงลิ่ว และลงเอยดวยการสูญเสียท่ีดินทํากิน เปนเหตุใหหลายครอบครัวตอง
ยายเขาไปอยูในปา ซึ่งเปนเขตอิทธิพลของคอมมิวนิสตในเวลาน้ัน ละมุด
ผลักดันใหคริสตจักรเขาไปชวยเหลือคนเหลาน้ี คริสตจักรไดเร่ิมโครงการใหยืม
ขาว ริเริ่มโครงการหัตถกรรมลาวโซงโดยคุณโจน คุณเจนน่ี และ คุณไมตรี โมช
ดารา ภายหลังยังประสานใหผูเชี่ยวชาญทางดานเกษตรกรรมเขาไปชวย แตก็ยัง
ไมสามารถชวยไดอยางเพียงพอ 
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ละมุดจึงหันไปขอความชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งในขณะน้ันมีโครงการ
ของรัฐบาลท่ีสนับสนุนโดยยูเซด (USAID) ในการกอต้ังสหกรณชาวไรชาวนา  
โดยจะชวยเหลือในเรื่องเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร เมล็ดพันธุพืช ยาฆาแมลง 
และ ปุยวิทยาศาสตร แตท่ีติดขัดในขณะน้ันคือการจัดต้ังสหกรณชาวไรชาวนา
ตองมีจํานวนสมาชิกท่ีเพียงพอ ดังน้ัน เจาหนาท่ีจึงแนะนําวา ใหคนแหลม
กระเจาชาวไทย และคนแหลมกระเจาชาวลาวโซงรวมเขาเปนสหกรณเดียวกัน   
เม่ือชาวบานไดยินเชนน้ันตางพากันหัวเราะ และบอกวาไมมีทางท่ีจะเปนไปได   
เพราะเม่ือไมนานมาน้ี คนท้ังสองกลุมเพิ่งมีเรื่องบาดหมางกันเกี่ยวกับหลักเขต
ท่ีดิน ถึงขนาดยกพวกถือจอบถือเสียมเขาเผชิญหนากัน ชาวบานบอกกับ
เจาหนาท่ีวา ถึงแมทุกวันน้ีคนสองบานน้ีก็จะไมคอยกลาเขาไปในพ้ืนท่ีของบาน
ตรงกันขามในเวลาคํ่าคืน 

อุปสรรคของละมุดอีกประการหน่ึงคือ อดีตของเขา ชื่อของละมุดติด
อันดับรายชื่อผูรายท่ีทางราชการสั่งจับตัวในอันดับตนๆ เน่ืองจากบริเวณท่ีเราอยู
ไดมีการพัฒนาขึ้นมาก ดังน้ันทางการจึงต้ังใหหมูบานในบริเวณน้ีเปนกิ่งอําเภอ 
และผูท่ีมาดํารงตําแหนงปลัดอําเภอท่ีน่ีเปนอดีตนายตํารวจท่ีไดรับมอบหมายให
ตามจับละมุด 

ปกอนหนาน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเชิญตํารวจไทยรุนหน่ึงเขารับ
การศึกษาและฝกอบรมการทํางานของตํารวจท่ีสหรัฐอเมริกา ปลัดทานน้ีใน
ขณะท่ีเปนตํารวจก็ไดรับเชิญรวมในการศึกษาครั้งน้ีดวย ในชวงเวลาท่ีศึกษา
ฝกอบรม ทานปลัดไดพบกับนายตํารวจผิวดําท่ีเปนคริสเตียน เขาไดเชิญทาน
ปลัดไปท่ีบาน ใหการตอนรับและเอาใจใสอยางดี ทานปลัดมีความประทับใจ
อยางมาก เม่ือกลับถึงเมืองไทยรับตําแหนงปลัด เขาไดเห็นชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง
ของละมุด อีกท้ังทานปลัดไดรับประสบการณท่ีดีจากนายตํารวจคริสเตียนท่ี
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สหรัฐอเมริกา เขาจึงยอมไวใจในตัวละมุด และสนับสนุนละมุดในการทํางาน
พัฒนาชุมชน 

กอนหนาน้ีคนในหมูบานไมไววางใจละมุดเลย บางคนในหมูบานยังคง
เยยหยัน นินทา และหัวเราะเยาะละมุด แตเม่ือละมุดยอมใหพระเยซูคริสตเขา
มาควบคุมชีวิตของเขา เขากลับกลายเปนคนท่ีมีพลัง เขาไมยอมยอทอ ในท่ีสุด
ดวยการทรงชวยจากพระเจาละมุดสามารถประสานกอต้ังสหกรณของท้ังสอง
หมูบานขึ้นสําเร็จ และเขายังไดรับเลือกใหเปนประธานคนแรกของสหกรณแหงน้ี
ดวย 

ละมุดยังตองตอสูกับชีวิตเกาท่ีผุดขึ้นมาครั้งแลวครั้งเลา เม่ือเขาตองสูกับ
อิทธิพลของชีวิตเกาเขาจะรีบขี่จักรยานมาท่ีบานของเรา พรอมกับบอกวา “ขอรีบ
อธิษฐานเผื่อผมทีกอนท่ีโทสะบาคลั่งมันจะระเบิด” เขาเคยบอกเราวา “ถาผม
ไมไดไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถสองอาทิตยติดตอกัน ผมรูสึกไดเลยวาอํานาจ
ของซาตานครอบงําชีวิตของผมรุนแรงมากขึ้น” เม่ือพวกโจรในหมูบานมากวน
โทสะละมุดเพื่อทดสอบความอดทนของเขา ละมุดบอกกับเราวา “ผมรูแลววาใน
เวลาเชนน้ันผมควรหันไปหาคริสตจักร หรือ ควรหันไปหาปน” 

ลาวโซงครอบครัวหน่ึงไดคืนเงินยืมเปนท่ีดินประมาณ 1 ไรแกคริสตจักร 
เราจึงไดสรางบานไมหลังไมใหญเปนสํานักงานศูนยโครงการหัตถกรรมลาวโซง  
โดยมีละมุดเปนผูประสานงาน โครงการน้ีไดขยายออกไปในหลายหมูบาน 

วันหน่ึงผมไดยินจากหญิงลาวโซงคนหน่ึงวา ชาวบานกําลังรวมตัวกันขับ
ไลละมุดใหออกไปจากหมูบาน เพราะเม่ือกําลังประชุมโครงการหัตถกรรมลาว
โซงละมุดไดตบหนานายคําชาวลาวโซงท่ีมาเปนคริสเตียนใหมกลางประชุม หญิง
คนเดียวกันน้ีไดเปรียบเปรยวา “แกวท่ีราวแลวยอมกลับดีอยางเดิมไมได” ผม
ไมเห็นทางท่ีจะแกไขเหตุการณเลวรายน้ีไดนอกจากพึ่งการทรงนําของพระเจา  
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ผมขับรถไปท่ีบานของละมุด และถามเขาถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เขาโพลงออกมา
ดวยโทสะวา “อายคนน้ันมันกลาวหาผมตอหนาท่ีประชุมวา ผมโกงเงินของ
กองทุนโครงการหัตถกรรมลาวโซง ผมยอมรับวาผมบันดาลโทสะจริงๆ ครับ” 

ผมตระหนักดีวาละมุดเปนคนไทย ไมใชคนโซง ดังน้ัน ในสายตาของคน
ท้ังหลายละมุดเปน “คนนอก” ไมใชพวกเดียวกันกับเขา ในสถานการณเชนน้ี
ผมรูวายากท่ีจะแกไขไดผมไดแตชวนละมุดอธิษฐานดวยกัน หลังการอธิษฐาน
ผมเสนอวา “ผมจะไปหานายคํากอน เพื่อกรุยทางใหเกิดการคืนดี แลวจะ
กลับมารับคุณไปหาเขา เม่ือพบเขาคุณสามารถถอมใจยอมยกมือไหวเพื่อเปน
การแสดงวาคุณเสียใจในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และเปนการขอโทษเขาไดไหม?”  
ละมุดพยักหนา 

ผมไปหานายคํา โดยมีภาพแกวท่ีราวแลวในสมอง แตในจิตใจของผม
อธิษฐานขอพระเจาทรงนํา เม่ือพบนายคําผมบอกเขาวา “ละมุดเสียใจใน
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นและเขาตองการมาขอโทษคุณ แตในเวลาเดียวกันคุณคงจะ
ยอมรับวาคุณก็มีสวนใหเกิดความเลวรายในเหตุการณน้ันดวย ถาหากวามีใคร
กลาวหาวาคุณโกงเงินตอหนาท่ีประชุม คุณก็คงจะบันดาลโทสะพุงขึ้นมาเชนกัน”  
เขาผงกศีรษะเหมือนยอมรับ แตผมก็ไมคอยแนใจนัก 

ผมกลับไปพาละมุดมาหานายคํา เม่ือท้ังสองเผชิญหนากัน ละมุดยกมือ
ไหวนายคํา ต้ังแตวันน้ันเปนตนมาท้ังสองกลับมาทํางาน และ นมัสการพระ-เจา
รวมกันอีกครั้งหน่ึง 

ดวยจิตใจใหมของละมุดทําใหเขามี “สายตา” ใหม ท่ีสามารถแยกแยะได
วาอะไรผิดอะไรถูก ใบปลิวเร่ืองหัวใจมนุษยท่ีใชในการประกาศ ไดอธิบายเร่ือง
น้ีสําหรับชาวบานไดอยางดี 



 86

ในใบปลิวดังกลาว มีรูปหัวใจสีดํา มีสัตวรายชนิดตางๆ ในหัวใจดําดวง
น้ัน ซึ่งหมายถึงความบาปชนิดตางๆในดวงใจของมนุษย เชน สุนัขปา หมายถึง
การขโมย งูหมายถึงการโกหกและการโกง เสือหมายถึงอารมณโกรธฉุนเฉียว 
ความพยาบาท และ การฆาทําราย เตาหมายถึงความเกียจคราน สุกรหมายถึง
ความละโมบ ลามก สกปรก แพะหมายถึงความดื้อร้ัน นกยูงหมายถึงความหยิ่ง
ยโส และตรงกลางหัวใจดําน้ันมีมารสีเขียวใชหอกแทงดวงตาใจแหงมโนธรรม  
ท่ีจะทําใหไมสามารถมองเห็นอยางแยกแยะไดวาอะไรผิดอะไรถูก ในใบปลิว
เดียวกันน้ันมีหัวใจอีกดวงหน่ึงเปนสีขาว หมายถึงชีวิตท่ีไดรับความรอด ตาใจ
แหงมโนธรรมสวาง มองเห็นชัดเจนวาอะไรผิดอะไรถูก เ ม่ือเราอธิบาย
ความหมายของภาพน้ีแกชาวบาน เขาจะผงกศีรษะแสดงการเห็นดวย หัวเราะ
ชอบใจ พรอมกับยอมรับวา “เรามีสิ่งเหลาน้ีดวยเชนกัน” 

ละมุดบอกวา ภาพจากใบปลิวดังกลาวตรงกับชีวิตของเขา เขาได
ยกตัวอยางถึงการท่ีเราไมสามารถแยกแยะวาอะไรผิดอะไรถูกวา “กอนท่ีผมจะ
รูจักพระเยซูคริสต ผมภูมิใจทุกครั้งท่ีสามารถขโมยของคนอ่ืนมาเปนของตน   
เหตุการณท่ีผมภูมิใจท่ีสุดคือในคืนหน่ึง ผมเห็นชายคนหนึ่งกําลังน่ังตกปลาขาง
ลําคลอง ผมแอบคลานขึ้นไปในเรือท่ีจอดอยูใกลๆ เขาโดยไมใหมีเสียง  
จากน้ันก็ตัดเชือกท่ีผูกเรือ แลวพายเรือผานหนาเจาของเรือพรอมกับพูดทักทาย
เขา ผมภูมิใจท่ีสามารถทําไดถึงขนาดน้ี แตเด๋ียวน้ีเม่ือพระเยซูคริสตทรง
ประทาน “สายตาใหม”แกผม ผมรูสึกละอายตอสิ่งท่ีผมเคยภาคภูมิใจและ
อวดอางในอดีต 
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เราจะไมปลอยเจาใหหลงทาง 
 

โอ เอฟราอิมเอย เราจะปลอยเจาไดอยางไร   
โอ อิสราเอลเอย เราจะโยนเจาไปใหผูอ่ืนไดอยางไร...  

เพราะเราเปนพระเจาไมใชมนุษย 

โฮเชยา 11:8-9 
 

“เราไมมีวันลมื... ที่อาจารยลงน้ําลุยโคลนมาหาเราถึงบาน” 
 

คริสตจักรภูมิใจในตัวละมุด ท่ีเขาทิ้งวิถีชีวิตเดิมมาเช่ือวางใจในพระเจา  
เพราะเปนตัวอยางท่ีมีคาและแสดงชัดเปนรูปธรรมวา พระเจาทรงเปลี่ยนแปลง
ชีวิตนักเลงมือปนใหกลับกลายเปนคนดีได แตลึกๆ แลวพวกเรากลัววาเขา
อาจจะกลับไปใชชีวิตในวิถีเดิม 

เราพบวา ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ผูท่ีเชื่อและถวายตัวแดพระ-
เจา มักตามมาดวยการรับบัพติสมาทันที การปฏิบัติเชนน้ีมิใชกระทํากับชาวยิวท่ี
มีพื้นฐานความเชื่อในพระเจาเทาน้ัน แตก็กระทํากับขันทีชาวเอธิโอเปย(กิจการ 
8:36-39) และนายคุกชาวฟลิปปดวยเชนกัน(กิจการ 16:29-34) เราพบในพระ
คัมภีรวา นายคุกชาวฟลิปปและครอบครัวรับบัพติสมาทันทีเม่ือพวกเขารับเชื่อ
ในพระเยซูคริสต 

แตคริสตจักรไมไดทําอยางท่ีกลาว ต้ังแตเริ่มมีคริสตจักร คริสตจักร
คอยๆ กําหนดกฎเกณฑเพิ่มมากขึ้นในเรื่องน้ี คริสตจักรตองการใหมีการสอน
อบรมผูเชื่อใหมใหพรอมกอนท่ีจะรับบัพติสมา แมจะไมมีกฎเกณฑขอบังคับเปน
ลายลักษณอักษร แตในสวนลึกๆ เราคริสตจักรสามแยกรูสึกวา ตราบใดท่ีผูท่ี
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เชื่อใหมยังไมไดรับบัพติสมา คริสตจักรไมตองรับผิดชอบตอคนๆ น้ันอยาง
เต็มท่ี และถามีผูเชื่อใหมท่ียังไมไดรับบัพติสมาสะดุดลมในชีวิต คริสตจักรจะไม
รูสึก “เสียหนา” มากนัก แตถาผูเชื่อใหมท่ีรับบัพติสมาแลวเกิดการผิดพลาด
ลมเหลวในชีวิต คริสตจักรจะรูสึกไมสบายใจและรูสึกวาเสียหนาอยางมาก    

ปจจุบันน้ีผมมีความคิดใหม การรับบัพติสมาเปนเพียงจุดเริ่มตนของชีวิต
ใหม เราควรจะไววางใจพระเจาอยางท่ีปรากฏในพระธรรมกิจการ คริสตจักรไม
ตองกลัว “เสียหนา” แตกลาท่ีจะรับผิดชอบตอทุกชีวิตท่ีมารับเชื่อ 

เราใหละมุดรับบัพติสมาและเราตองรับผิดชอบชีวิตของเขา   

ครั้งหน่ึง เม่ือผมกลับจากตางจังหวัดมาถึงคริสตจักรไมพบละมุด ผม
ถามถึงเขา แตละคนมีสีหนาท่ีไมคอยสบาย ในท่ีสุดมีคนบอกผมวา ละมุด
กลับไปหมูบานเดิมของเขา หมูบานโจร นักเลงและมือปนรับจาง เขากลับไปขาย
เฮโรอีนในหมูบานน้ัน “ขายเฮโรอีน!“ ผมโพลงออกมาดวยความโกรธ ผมตอง
ปลอยเขาไป เขาตองรับผลในสิ่งท่ีเขาทํา 

บอยครั้ง พระเจาตรัสกับเราดวยเสียงกระซิบท่ีแผวเบา อยางท่ีพระองค
เคยตรัสกับเอลิยาห ใน 1 พงศกษัตริย 19:12-13 บางคร้ังพระองคตรัสสั่งใน
สิ่งท่ีเราไมอยากจะทํา เสียงกระซิบน้ันออนสุภาพงายท่ีเราจะปดหูปดใจ แตถา
เปนเสียงของพระเจาแลว เสียงน้ันจะกลับมาแววในโสตประสาทชีวิตของเราคร้ัง
แลวคร้ังเลา และตรัสกับสวนลึกแหงชีวิตวาเราควรจะทําเชนใด ผมไดยินเสียง
กระซิบในจิตใจวา “อยาสิ้นหวังในเรื่องละมุด” 

เสียงกระซิบท่ีออนสุภาพกลับมาครั้งแลวคร้ังเลาวา “เจาตองไปหาละมุด” 
จิตใจผมก็ตอบเสียงกระซิบน้ันวา “ไปหาเขาแลวจะเกิดประโยชนอะไร มันสาย
เกินแกแลว ในเม่ือเขาถลําตัวลงไปขายเฮโรอีนแลวเขาจะกลับเน้ือกลับตัวและ
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กลับใจไดอยางไร? ปลอยใหเขารับผลในสิ่งท่ีเขากระทํา” แตเสียงกระซิบ
ดังกลาวยังหวนกลับมาครั้งแลวครั้งเลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากหน่ึงเดือนผานไป ในท่ีสุดผมก็ตัดสินใจไปติดตามหาละมุดแมดู
เหมือนจะไมเปนประโยชนอันใดก็ตาม แตผมเปนศิษยาภิบาลของเขาเปนหนาท่ี
ของผมที่ตองพยายามตามหาละมุด ผมขับรถกวา 40 กิโลเมตร เพื่อไปบาน
ละมุดในหมูบานบางแขม 

เม่ือถึงบานของละมุดผมพบแตแมของเขา แมของละมุดบอกผมวา 
ละมุดไมไดอยูท่ีบาน แตไปอยูบานท่ีในทุงนา พรอมท้ังชี้ไปท่ีบานทรงขาสูงหลัง
เล็กๆ 3 หลังท่ีอยูไกลลิบกลางทุงนา ลอมรอบดวยนํ้าสุดลูกหูลูกตา 

“จําเปนท่ีผมจะตองลงนํ้าลุยโคลนเพื่อทําพันธกิจท่ีสิ้นหวังน้ีหรือ” ผม

  นายยัง (คนขวาสุด) เปนคริสเตียนคนแรกที่เปนผูใหญในบานแหลม

กระเจา ปาอยู ซึ่งเปนพี่สาวเห็นชีวิตที่เปล่ียนแปลงของนายยังจึงมารับเช่ือ  

และนางไปเปนพยานกับคุณละมุด เพราะความยากจนและแหงแลง จึง

กอใหเกิดโครงการหัตถกรรมลาวโซง เพื่อชวยเหลือใหอยูรอด ที่ละมุดเปนผู

ประสานงานมากวา 20 ป 
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ถามตนเอง ไมเปนไร ผมพับขากางเกง ถอดรองเทา ไหนๆ ก็ลุยมาไกลถึงขนาด
น้ี ถึงไหนถึงกัน ในใจของผมนึกถึงเปลือกหอยท่ีแหลมคม งูพิษ และปลิงท่ีจะ
ดูดเลือด ผมอธิษฐานขณะท่ียื่นเทาลงในน้ําแลวจมลงในโคลนลึกลงถึงเขา และ
ออกแรงลุยไปในโคลนระยะทางกวากิโลเมตร ตองใชเวลาพอประมาณทีเดียว
กวาจะถึงท่ีหมาย ตลอดทางผมคิดในใจวา จะพูดอยางไรกับละมุดดี ท่ีจะทําให
เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ผมรูสึกทอใจ อธิษฐานกับพระเจาดวยเสียงดัง
วา “พระเจา ผมทําตามแลวนะ แมผมรูวามันจะไมเกิดประโยชนอันใด แตถา
เปนเสียงกระซิบของพระองคจริง ผมก็คิดวาสิ่งดีบางอยางอาจจะเกิดขึ้นก็ได” 

เม่ือถึงบานขาสูง ผมเห็นละมุดโผลหนาท่ีบันไดบานดานบน เขาเชิญให
ผมไตบันไดขึ้นบาน เม่ือขึ้นมาบนบานผมรูสึกออนลา ผมท้ิงตัวน่ังลงบนพื้น  
อนงคภรรยาของละมุดนํานํ้ามาใหผมด่ืม ผมขอบคุณเขา ผมไมรูจะพูดอะไรกับ
ท้ังสอง นอกจากบอกเขาวา พระเจาสงผมมาหาเขา แตท้ังสองไมตอบอะไร ผม
พยายามชวนเขาพูดคุย มีแตความเงียบงันจากท้ังสอง ผมขออนุญาตอธิษฐาน
เผื่อครอบครัวของเขา ละมุดพยักหนา ผมจึงอธิษฐานขอพระเจาทรงอวยพระพร
ท้ังสองคน จากน้ันผมก็ลากลับ ลุยโคลนกลับมาท่ีรถยนตของผม แลวขับรถ
กลับบานสามแยก ดวยความรูสึกท่ีอิดโรย ทอแท และความรูสึกถึงความไม
สําเร็จ แตก็ไดทําตามหนาท่ีแลว 

หลังจากน้ันหน่ึงเดือน ละมุดและอนงคปรากฏตัวขึ้นในหมูบานของเรา  
เขายายกลับมาอยูบานของเขาท่ีแหลมกระเจา เลิกขายเฮโรอีน กลับมาเปนคนท่ี
มีความรับผิดชอบมากมายในคริสตจักร ละมุดกลับมาประสานงานในโครงการ
หัตถกรรมลาวโซง 

หลังจากน้ัน ครอบครัวของผมเดินทางกลับอเมริกาเปนเวลา 1 ป เพื่อ
รายงานการทํางานของผมตอคริสตจักรตางๆ และเยี่ยมเยียนครอบครัว แลว
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กลับมาเมืองไทย โดยรับงานใหมไปสอนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม   
สวนละมุดทํางานในโครงการหัตถกรรมลาวโซงเปนเวลา 20 ป และผมไดขาววา
ละมุดไดเกษียณอายุตนเองไปอยูกับลูกชายท่ีบางคา จังหวัดราชบุรี ภายหลังมี
คนสงขาวใหผมวาละมุดตองการใหผมไปหาเขาเพื่อชวยเขาในการต้ังคริสตจักร 

“ผมจะชวยเขาตั้งคริสตจักรในท่ีไกลลิบลับท่ีอยูในซอกหน่ึงของราชบุรีได
อยางไร” ผมคิดในใจ “และผมก็ไมมีเวลาท่ีจะอยูชวยเขานานพอ” เกิดเสียง
กระซิบท่ีออนสุภาพขึ้นอีกครั้งหน่ึงวา “คุณควรลงไปหาละมุด” 

ในท่ีสุด สองปผานไป ผมโทรศัพทถึงอาจารยเกษม ตรีอินทอง ทานเปน
คนลาวโซงจากแหลมกระเจา เคยเรียนในโรงเรียนสามแยก และเปนคริส-เตียน
สองคนแรกของหมูบาน เราชวยเขาใหไดทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทท่ีรัฐเท็ก
ซัส ทานเปนผูอํานวยการหนวยงานพันธกิจการศึกษาของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ทานพรอมชวยงานดานการประกาศพระกิตติคุณ พอดีทานจะไป
เยี่ยมโรงเรียนตางๆ ในหนวยงานของทาน ผมจึงนัดแนะเวลาที่จะขับรถไปกับ
ทานเพื่อเยี่ยมละมุด เปนระยะทางไกลกวา 800 กิโลเมตร 

เดือนสิงหาคม 1996 หน่ึงวันกอนท่ีเราจะเดินทางไปบางคา ราชบุรี ผม
ไดรับโทรศัพทจากพ่ีสาวท่ีสหรัฐอเมริกา วาแมของผมอายุ 97 ปไดเสียชีวิตขณะ
หลับ ใหผมเดินทางกลับอเมริกาดวน การเดินทางไปหาละมุดมีอันตองพับไป 

แปดเดือนผานไป อาจารยเกษม คุณโจน และผม วางแผนไปเย่ียมละมุด
อีกคร้ัง เราเดินทางไปท่ีสามแยกกอน เพราะผมตองเทศนาในพิธีจบหลักสูตร
ของนักเรียนท่ีน่ันในเดือนมีนาคม 1997 ในคืนน้ันเราไดรับโทรศัพทดวนแจงวา 
รูธแอนลูกสาวของเรา สามีของเขา และลูกชายอายุสามขวบประสบอุบัติเหตุ
อยางรุนแรงท่ีโคราช อาจารยเกษมรีบขับรถไปสงคุณโจนยังโรงพยาบาลท่ีโคราช
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ทันทีในคืนน้ัน สวนผมตองรอเทศนาในพิธีจบหลักสูตรวันรุงขึ้น หลังการเทศนา
กลุมศิษยาภิบาลขับรถสงผมไปโคราช ผมพบวา อาการของท้ังสามสาหัสรุนแรง
เกินกวาท่ีเราคิด ผมและคุณโจนอยูท่ีโรงพยาบาลหน่ึงสัปดาห เราอธิษฐานขอ
พระเจาทรงชวยในวิกฤตชีวิตของเรา ในท่ีสุดหลานชายอายุ 3 ขวบของเรา
เสียชีวิต และเด็กออน 4 เดือนในครรภของรูธแอนก็เสียชีวิตเน่ืองจากการผาตัด
ของแม แตท้ังรูธแอนและสามีอาการคอยๆ ดีขึ้น เร่ืองราวอันนาเศราสลดน้ีดูได
ในเรื่อง “การจากไปของหลานชาย” อีกครั้งหน่ึงท่ีเราไปหาละมุดไมสําเร็จ 

เสียงกระซิบยังคงกระตุนภายในตัวผมตอไปอีก และรูสึกวาผมไมควรให
อุปสรรคใดๆ มาขัดขวางการไปหาละมุด ผมไดนัดแนะกับอาจารยบํารุง 
อดิพัฒน เพ่ือนเกาเพ่ือนแกรุนพี่ของผมที่รวมกันบุกเบิกกอต้ังโรงเรียนสามแยก
มาดวยกันวาจะไปเยี่ยมละมุดในเดือนมีนาคม 1999 แทจริงแลวอาจารยบํารุง
ขณะน้ันอายุ 83 ป ตามอายุทานเกษียณจากงานประจํามาเปนเวลายาวนานแลว  
แตในชีวิตจริงของทานยังเปนคนท่ีทุมเทชีวิตกับการประกาศตลอดมา 

นอกจากน้ี ประธานคริสตจักรลาวโซงแหลมกระเจาและสามีของเธอ 
รับปากจะขับรถสงเราไปพบละมุด ในคร้ังน้ี อาจารยเกษมและคุณโจนไม
สามารถไปกับเราได การไปพบละมุดครั้งน้ีไมมีสิ่งใดเปนอุปสรรคขวางกั้น 

เม่ือพบกันเราตางดีอกดีใจ ละมุดดูจะต่ืนเตนมาก เขาพาเราไปดูสถานท่ี
สองแหงท่ีจะเลือกสรางคริสตจักรได เรามีโอกาสร้ือฟนความหลังเลาสูกันฟง มี
โอกาสอธิษฐานดวยกัน เน่ืองจากแตละคนมีภาระรับผิดชอบในวันอาทิตย เราอยู
ท่ีน่ันไดไมกี่ชั่วโมงจึงตองลากลับ ขณะท่ีขับรถกลับ ผมคิดในใจวา “พระเจา ใน
ท่ีสุดเราก็มาเยี่ยมละมุดได แตผมไมเห็นวาความฝนท่ีจะต้ังคริสตจักร ณ ท่ีน่ัน
จะเปนไปไดอยางไร พวกเราตางอยูไกลจากท่ีแหงน้ัน” 
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อีกครั้งหน่ึง ท่ีผมเรียนรูวา ความคิดของผมพลาดอีกแลว 

หลังจากน้ัน อาจารยบํารุง ไดนําความใฝฝนท่ีจะสรางคริสตจักรของ
ละมุดมาเลาสูสมาชิกคริสตจักรสามแยก และ สมาชิกคริสตจักรภาคท่ี 11 ตาง
เห็นพองตองกันวา ใหรับโครงการต้ังคริสตจักรในพ้ืนท่ีของละมุดบานบางคาเปน
โครงการเรงดวน สมาชิกคริสตจักรสามแยกเริ่มมีทีมออกไปเยี่ยมพี่นองในพื้นท่ี
บานของละมุด เพ่ือการประกาศฯ และ จัดการนมัสการพระเจาในวันเสารเดือน
ละครั้ง 

เดือนมีนาคม 2001 คณะลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (ซี.ซี.ไอ.) 
ไปแสดงท่ีโรงเรียนบางคา รวมในการประกาศฯท่ีน่ัน ละมุดและภรรยาไดเชิญ 
คุณโจนและผมใหไปรับประทานอาหารท่ีบานของเขา อนงคและละมุดยังคง
ยืนยันความเชื่อของเขาวา “เราไมมีวันลืมความรูสึกของเราที่เห็นอาจารยลงนํ้า
ลุยโคลนมาหาเราถึงบาน เรารูวาพระเจาไมยอมทอดท้ิงใหเราหลงหาย” 

เดือนพฤษภาคม 2001 คริสตจักรภาคท่ี11 ไดจัดการเฉลิมฉลองอาคาร
ศาลาธรรมบนท่ีดินประมาณ 10 ไร ท่ีละมุดและครอบครัวไดถวายแดพระเจา  
ทามกลางหุบเขาท่ีสงบงดงาม  ในวันน้ัน อาจารยบํารุง อดิพัฒน ไดใหบัพติสมา
แกหลานชายของละมุด และ นักเลงอีกคนหน่ึงท่ีกลับใจ 

ปจจุบัน คุณสมาคม หลานชายคุณละมุดไดเปนประธานศาลาธรรมบาน
บางคา  สวนนองสาวของนายเพชร อดีตนักเลงไดรับเชื่อและนางไดจัดต้ังกลุม
อธิษฐานและเรียนพระคัมภีรท่ีบาน นางเลาวา “ดิฉันเห็นชีวิตของพ่ีเพชรเปลี่ยน 
แปลงอยางไมนาเชื่อ ดิฉันก็อยากเปนคนดีมีธรรมะกับเขาบาง” 
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ภาพบน: ศาลาธรรมบานคา มีการ

ฉลองเม่ือ 13 พฤษภาคม  2001 

ภาพดานซาย: นายเพชร และ นาย

สมาคม หลานชายคุณละมุดเตรียม

ตัวรับบัพติสมา ในวันฉลองศาลา

ธรรมบานบางคา ราชบุรี 

ภาพดานขวา:  อาจารยบํารุง 

อดิพัฒน ผูใหบัพติสมาแกนาย

เพชรในวันนั้น อาจารยบํารุง เปน

หัวเร่ียวหัวแรงในการสรางศาลา

ธรรมแหงนี้ และทานยังติดตาม

เล้ียงดูสมาชิกที่นี่ตลอดมา 



 95

แมเสือแหงบานหุบรัก 
 

ดูกอน ทานผูเปนที่รักของขาพเจา อยาทําการแกแคน  
แตจงมอบการนั้นไว แลวแตพระเจาจะทรงลงพระอาชญา 

เพราะมีคําเขยีนไวในพระคมัภีรวา 
องคพระผูเปนเจาตรัสวา   

"การแกแคนเปนของเรา เราเองจะตอบสนอง" 

โรม 12:19 

 
“โอย แมไมฆามันหรอกอายผูใหญบาน    

แมถึงเดินออกมาขางหนาน้ีไงละ   
แตแมจะใหลกูสาวฆาแทนจะ” 

 
 

ครั้งแรกท่ีเราพบกับ “แมเสือ” เหน็บปนสองกระบอกไวท่ีเอวใตพกผาซิ่น
ของนาง นางและลูกสาวอายุ 28 ปเพิ่งออกจากคุก ถูกกลาวหาวาโจรกรรมอาวุธ 
คดีน้ีไมมีหลักฐานเพียงพอจึงตองปลอยท้ังสองคน แตกวาจะออกจากคุกไดตอง
ถูกขังเสียยาวนานกวาสี่เดือน เน่ืองจากลูกสาวของนางถูกขอหาทํารายเจาหนาท่ี
ตํารวจขณะปฏิบัติหนาท่ีอีกกระทงหน่ึง 

กอนหนาน้ี “แมเสือ” และลูกสาวของนางไดเปดรานขายของชําในหมูบาน
ใหมท่ีชื่อวา “บานหุบรัก” เม่ือนางออกจากคุกกลับถึงบานพบวา ของในรานชํา
ถูกกวาดไปเรียบไมเหลือหลอ ผูใหญบานคิดวา “แมเสือ” และลูกสาวคง
ตองโทษจําคุกเปนเวลายาวนานจึงใหลูกนองของตนบุกเขาไปจัดการกวาดสินคา
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ใน รานขายของชําออกมาจนหมดเกลี้ยง 

เม่ือ “แมเสือ” พบกับเหตุการณเชนน้ีเธอคิดวามีทางเลือกเพียง 2 ทาง
เทาน้ัน ทางเลือกแรกฆาไอผูใหญบานเสีย หรือไมก็ยายตนเองออกจากหมูบานน้ี 
นางไมตองการท่ีจะออกจากหมูบานน้ี แตนางก็ลังเลท่ีจะฆาผูใหญบาน เพราะถา
ทําเชนนั้นนางก็จะตกอยูในวงจรอุบาทวแหงการฆาลางแคนไมรูจักจบสิ้น 
จนกวาจะสิ้นโคตรหมดตระกูลไปขางหน่ึง ถานางฆาผูใหญได ลูกชายของเขาก็
จะตองหาทางฆานางใหไดเปนการแกแคน ถาเชนน้ัน นางก็จะตองชิงฆาลูกชาย
ผูใหญบานกอน ฆากันไมรูจักจบจักสิ้น 

เม่ือละมุดอดีตนักเลงโตรูถึงความคิดของนางในเรื่องน้ี เขาไดแนะนํานาง
วา “แตมีทางออกใหม ยกชีวิตเกาท้ังหมดของแมเสือใหกับพระเยซู แลวเร่ิมตน
ชีวิตใหม สําหรับเร่ืองผูใหญบานใหเปนเรื่องของพระเจาท่ีพระองคจะจัดการเอง”   
“แมเสือ” สนใจขอแนะนําของละมุด แตนางตองการรูเร่ืองมากกวาน้ี ดังน้ัน 
ละมุดจึงพา อาจารยบํารุง ครูใหญโรงเรียนสามแยกในเวลาน้ันมาเยี่ยมเยียนแม
เสือ “ครูใหญ” ไดนํามวนภาพชีวประวัติและการทํางานของพระเยซูคริสตต้ังแต
เกิด การอัศจรรยท่ีพระองคทํา การสิ้นพระชนม และการเปนขึ้นจากความตาย
มาดวย เพื่อใชประกอบการเลาเรื่องพระเยซูคริสตใหแมเสือฟง 

เม่ือแมเสือไดฟงเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ดูหนาตาของนางผอนคลาย
และดูออนโยนลง และเสียงพูดน่ิมนวลขึ้น เธอออกปากใหพวกเรามารับเธอไป
โบสถในวันอาทิตยท่ีจะถึงน้ี เม่ือนางมาถึงโบสถ นางเลือกน่ังเกาอี้แถวหลังสุด    

เม่ือการนมัสการพระเจามาถึงชวงสุดทาย พวกเรารองเพลงนมัสการ 
“อยางขาฯน่ีแหละ” และผมเชิญชวนผูท่ีตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตของ
ตนใหเดินมาขางหนา พวกเราตางแปลกประหลาดใจ แมเสือเดินออกมาขางหนา
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ท่ีนมัสการ 

ผมรูวาแมเสือหอยสิ่งท่ีมีเวทมนตรของขลังท่ีทําจากหัวกะโหลกเสือ เปน
ของขลังท่ีมีคาราคาสูงมาก และเปนท่ีตองการของเหลาบรรดานักเลงและมือปน
รับจาง เพราะเชื่อกันวาใครท่ีสวมใสของขลังชิ้นน้ีจะชวยใหฟนไมเขายิงไมออก
เลยทีเดียว 

เม่ือเสียงเพลงท่ีรองจบลง ผมกระซิบกับแมเสือวา “พวกเรายินดีมาก
ครับท่ีแมเสือตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิต แตถาแมเสือเชื่อในพระเยซู
จริงๆแมตองปลดของขลังท่ีสวมใสอยูออกเสีย” แปลกอยางยิ่ง นางปลดของ
ขลังออกจากคอของนาง นางผานการทดสอบดานท่ีหน่ึงไปได ผมกระซิบกับนาง
เปนครั้งท่ีสองวา “ถาแมเปนคริสเตียนแลว แมจะฆาผูใหญบานไมได” 

นางโพลงออกมาดวยเสียงอันดังวา “โอย แมไมฆามันหรอกไอผูใหญ- 
บาน แมถึงเดินออกมาขางหนาน้ีไงละ แตแมจะใหลูกสาวฆาแทนจะ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปาศรี และ เครือวัลย ลูก

สาว (ถายเม่ือ 1965) 

ตอมา ปาศรีรับบัพติสมา

เม่ือ 1966 ที่คริสตจักรสาม

แยก นครปฐม 
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เรื่องราวเหลาน้ีเราสามารถเลาสูกันฟงไดในเวลาสั้นๆ แตการเปลี่ยนแปลง 
ในชีวิตเปนการตอสูท่ียาวนาน เราเลิกเรียกนางตามสมญานาม แตเปลี่ยนมา
เรียกชื่อจริงของนางคือ “ปาศรี” เราสอนอาชีพใหมใหนางและลูกสาว ใหเย็บ
ตุกตารูปทูตสวรรคท่ีใชในเทศกาลคริสตมาส เพื่อขายใหกับสตรีคริสเตียนใน
กรุงเทพฯ วันหน่ึง ผมขับรถไปเยี่ยมนางท่ีบาน เม่ือผมกมหัวมุดโผลเขาประตู
กระทอมไมไผของนาง ผมเห็นแมลูกท้ังสองกําลังเย็บตุกตาอยางขมีขมัน ปาศรี
เงยหนาขึ้นพรอมกับทักทายดวยเสียงดังกราววา “ฉันยังจะตองแกแคนไอ
ผูใหญบานคนนั้น” หัวใจของผมรัวเร็วขึ้น นางบอกผมตอไปวา “ฉันอธิษฐานให
เขามาเปนคริสเตียน” 

เม่ือผมคิดทบทวนถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เม่ือ “แมเสือ” ไดฟงเร่ืองราว
พระกิตติคุณท่ี “ครูใหญ” เลาจากมวนรูปเรื่องราวพระเยซู แลวนางมีใบหนา
เปลี่ยนแปลงท่ีออนโยนลงน้ัน ผมตองขอสารภาพตรงๆ วาฤทธ์ิอํานาจของพระ
กิตติคุณยังคงเปนเรื่องลับลี้สําหรับผม ผมยังไมสามารถเขาใจท้ังหมดได แมผม
จะพยายามทําความเขาใจเรื่องน้ีมาตลอดชีวิต อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีผมไดตระหนัก
ชัดก็คือ เม่ือเราแบงปนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตดวยความเชื่อศรัทธา 
ฤทธ์ิอํานาจแหงความรอดของพระเจาจะทรงกระทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
คนๆ น้ัน 

ผมยอมรับวา บางคร้ังผมก็ระอาใจและไมม่ันใจท่ีจะรองเพลงเชื้อเชิญ
ผูรับพระเยซูคริสตมาขางหนาโบสถ เพราะเราไมรูวาคนแบบใดท่ีจะเดินออกมา
รับพระเยซูคริสตท่ีเราจะตองรับผิดชอบชีวิตของเขาตอไป ใจของเราตองการคน
ดีๆ และม่ังมีไมมีปญหามารวมเปนสมาชิกในคริสตจักรของเรา แตพระเยซู
คริสตทรงเรียกคนผิดคนบาปมาเปนคริสเตียน ด่ังเน้ือเพลงท่ีวา “อยางขาฯ น่ี
แหละ” 
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สุดสัปดาหกับแมแคลว 
 

“...ที่เราจะใชเจาไปหานั้น เพ่ือจะใหเจาเบิกตาของเขา 
เพ่ือเขาจะกลบัจากความมืดมาถึงความสวาง  
และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจา   

เพ่ือเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา  
และใหไดรับทีซ่ึ่งจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย   

ซ่ึงถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา” 

กิจการ 26:17ข-18 
 

“ถาพระเจาไมใหดิฉันพูด คริสตจักรหาแหงจะเกิดขึ้นไดอยางไร... 
ดิฉันปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจาไมได” 

 
 

แมแคลว ไกรเลิศ เปนคนหน่ึงท่ีผมประทับใจท่ีสุดเทาท่ีผมไดพบปะมา
ในป 1964 คุณโจนและผมไดรับเชิญใหไปรวมในการติดตามผลการฟนฟูท่ีผาน
มา ท่ีโรงเรียนตรังสตรีคริสเตียน ในเมืองตรัง หลังการติดตามผลผูจัดการ
โรงเรียนไดแนะนําใหเรารูจักกับแมแคลว จากน้ันในวันเสารและอาทิตยเรามี
โอกาสไปเยี่ยมจุดประกาศท่ีแมแคลวไดเริ่มตนไว 

แมแคลวเปนนางพระคัมภีร มีรายไดจากการขายพระคัมภีร(แบบแยก
เลม)ใหกับคนท่ีอยูในปาและสวนยางในราคาฉบับละ 25 สตางคถึงหน่ึงบาท เรา
เตรียมตัวเดินทางไปกับแมแคลวในเชาวันเสาร มีสตรีอีกสองคนท่ีรวมเดิน ทาง
ไปกับเรา แมแคลวและสตรีท้ังสองมีสมญานามท่ีรูจักกันท่ัวในเมืองตรังวา  
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 คณะประกาศ “สามเกลอ” คนกลางคือแมแคลว 

“สามเกลอ” 

 

 

 

 

 

 

เพื่อนสองคนของแมแคลวจะทํางานต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกรเก็บเงินท่ีได
เพื่อใชในงานประกาศในวันเสารและอาทิตย เราเชารถจักรยานยนตท่ีซอนไดคัน
ละ 3-4 คนสองคัน แตการเดินทางคร้ังน้ีรถไมสามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง
เพราะไมมีถนน 

เม่ือสิ้นถนนท่ีรถจะพาเราไปได เราตองเดินเทาตอไปอีก 1 ชั่วโมงเพื่อไป
พบกับกลุมผูเชื่อใหมในเวลาบาย แมแคลวเลาใหเราฟงวาท่ีท่ีเราไปน้ันคริสเตียน
ใหมสองคนแรกถูกฆาตาย ชาวบานรูดีวาใครเปนคนฆา แตเพราะเปนบานปา
เมืองเถื่อนอํานาจของกฎหมายเขาไมถึง แมจะมีตํารวจเขามาเปนบางคร้ังบาง
คราว ในคดีน้ีตํารวจบอกวายังไมมีหลักฐานชัดเจนพอท่ีจะเอาผิดกับผูตองสงสัย
ได 

ฆาตรกรคนหน่ึงไดกลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต และรวมในการพบปะ
ในบายวันน้ันดวย ในขณะท่ีฆาตรกรอีกคนหน่ึงยืนสังเกตการณไมหางจากที่เรา
พบกันเทาใดนัก ภายหลังการพบปะกันแลวเราเดินทางกลับ มีคนนําเราเดินทาง
ตอไปในอีกหมูบานหน่ึงเพื่อเราจะคางคืนท่ีน่ัน 
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ในหมูบานใหม ท่ีแมแคลวนําเราไปเยี่ยมตามบาน โดยแบงเปนทีมออก
เยี่ยม คุณโจนและผมในเวลาน้ันความสามารถในการเขาใจภาษาไทยแมเปน
ภาษาไทยกลางก็ยังคอนขางมีความจํากัด และสําเนียงภาษาใตน้ันแตกตางไป
จากภาษาไทยกลางเปนอยางมาก คุณโจนถามแมแคลววาเม่ือเขาใจภาษาใต
ลําบากเชนน้ีจะใหพูดอยางไรดี แมแคลวบอกคุณโจนวา “ก็อานพระคัมภีร 
เพราะพระวจนะของพระเจามีฤทธ์ิอํานาจในตนเอง” ผมและคุณโจนทําตาม เรา
คิดวาเราไดทําดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะทําได และวางใจในพระเจาถึงผลท่ีจะเกิดขึ้น 

คํ่าคืนน้ัน กอนการประชุมพบปะกัน เจาของบานไดเลาถึงเร่ืองราวแหง
ความเชื่อของเขาใหเราฟง เขาเลาวา กอนหนาน้ีประมาณ 10 ป ภรรยาของเขา
ปวยหนักจนเขาคิดวานางตองตายแน เขาจึงตัดสินใจเขาไปในเมืองเพื่อไปซื้อ
อาหารท่ีดีท่ีสุดและท่ีนางชอบ ใหไดกินในวาระสุดทายชีวิตของนาง เม่ือเขาเขาไป
ในตลาด เขาไดยินคนเลาถึงนักเทศนฝร่ังตางชาติคนหน่ึงมาเทศนาท่ีโบสถของ
พวกคริสเตียน นักเทศนคนน้ีไดวางมืออธิษฐานแกคนเจ็บคนปวย และหลายคน
หายเจ็บปวย (ดูเร่ือง “การวางมือ”) เขารีบกลับบาน แลวนําภรรยาของตนขึ้น
เกวียน เกวียนนําภรรยาของเขามาถึงถนนใหญ จากน้ันก็นําภรรยาขึ้นรถเมล
เดินทางตอเขาไปยังเมืองตรัง 

เม่ือเขานําภรรยาไปถึงโบสถคริสเตียน เขาพบวามีคนปูเสื่อนอนตาม
สนามหญาเต็มไปหมด เขาและภรรยานอนรอท่ีสนามหญาเปนเวลา 3 วัน จน
นักเทศนฝร่ังคนน้ัน ท่ีมีชื่อวา ที. เอล. ออสบอรน ซึ่งมาจากรัฐโอกลาโฮมา เดิน
มาถึง วางมืออธิษฐานเพื่อภรรยาของเขา ภรรยาของเราลุกขึ้นยืน แลวเดินไปขึ้น
รถเมลและกลับหมูบานของนาง เขาตัดสินใจเลิกนับถือผี แตรับเชื่อในพระเยซู
คริสตเจา    

ในหมูบานน้ันมีเพียงเขาท้ังสองท่ีเชื่อในพระเจาเปนเวลาสองป ตอมาผู
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เปนสามีไดยินวามี “เยซูผูหญิงคนหน่ึง” กําลังขายพระคัมภีรใกลๆ หมูบานของ
เขา เขารีบไปหา “เยซูผูหญิง” แลวพาเธอมาท่ีบานของตน ต้ังแตน้ันมาเขาไดใช
บานของเขาเปนท่ีพบปะนมัสการพระเจามาเปนเวลากวา 1 ปแลว เม่ือผมฟง
เร่ืองราวคําพยานนี้ทําใหคิดถึงตอนท่ีผมมาเมืองไทยใหมๆ ไดยินมิชชันนารี
เกาแก บนเกี่ยวกับนักเทศนทานน้ีท่ีมาจากโอกลาโฮมาวา นักเทศนทานน้ีสราง
ความวุนวายดวยการวางมือรักษาโรคในคริสตจักรตางๆ เด๋ียวน้ีพบวา อยาง
นอยก็มีผลดีเกิดขึ้นในเมืองตรัง 

ในคืนน้ันมีคนมารวมกันในสถานท่ีท่ีสรางดวยไมไผ ท่ีอยูถัดจากบานท่ี
เราพัก แมแคลวขอใหผมเปนคนเทศนา สิ่งท่ีผมทําไดในขณะน้ีคืออธิษฐานขอ
พระเจาทรงชวยผมในการสื่อสารดวยภาษาไทยใหผูฟงสามารถเขาใจได คืนน้ัน 
ผมพูดถึงเร่ืองฤทธ์ิอํานาจของพระคริสตท่ีทรงเปนขึ้นจากความตาย เม่ือเทศนา
จบผมน่ังลง แมแคลวบอกผมวา “เชิญใหคนรับเชื่อ” ผมลุกขึ้นยืนอีกครั้งหน่ึง  
แลวเชิญผูท่ีตองการตอนรับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตใหเดินมาขางหนา ผม
แปลกใจมาก ชาย 14 คนท่ีเปนหัวหนาครอบครัวท่ีไมไดเปนคริสเตียนเดินออก 
มาขางหนา ประกาศความเชื่อของเขา ผมนําเขาอธิษฐานรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอด และนี่คือจุดเร่ิมตนของคริสตจักรโคกมวง ท่ีสถาปนาขึ้นในป 
1968 

รุงขึ้น เราเดินทางไปยังอีกหมูบานหน่ึง เพื่อพบปะกับผูเชื่อพระเจา 6 คน
ท่ีรวมกันอธิษฐานในรานขายของชําเล็กๆ ระหวางทางท่ีไปท่ีหมูบานเราเดิน
ทางผานกรรมกรท่ีกําลังสรางสะพานสําหรับฤดูฝนท่ีกําลังจะมาถึง เราหยุดท่ีน่ัน 
แมแคลวแนะนําชายคนหนึ่งท่ีเปนหัวหนาในการกอสราง ผมสังเกตเห็นวาเขา
ทํางานหนักกวาเพื่อน เขาเปนผูใหญบานดวย เขาขอโทษท่ีไปรวมกลุมอธิษฐาน
ไมไดเพราะเขาตองเรงสรางสะพานใหเสร็จ เม่ือเราเดินทางตอไปเพ่ือจะเขา
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หมูบาน แมแคลวเลาเรื่องชายคนนี้ใหผมฟงวา 

“เม่ือกอนเขาไมไดเปนผูใหญบานหรอก แตเปนขโมยและโจรผูราย เขา
มาฟงฉันเทศนาตอนท่ีมาขายพระคัมภีรในหมูบานน้ีเปนครั้งแรก ภายหลังเขาเลา
ใหฉันฟงวา ตอนน้ันเขาคิดวาฉันเปนผูหญิงตัวคนเดียวมาขายของตองมีเงินมาก
แน  เขาจึงวางแผนดักปลนฉันในท่ีเปลี่ยว เขาเลาตอไปวา เม่ือฉันเดินผานในท่ี
เขากําลังซุมตัวอยู แตไมรูทําไมเขากลับปลอยใหฉันเดินผานไป 

เน่ืองจากในการมาครั้งแรกของฉัน มีบางคนในหมูบานน้ีมีความสนใจ
เรื่องพระเจามากฉันจึงกลับมาหมูบานน้ีอีกครั้งหน่ึง แลวสอนเขาจากมวนภาพ
เรื่องเกี่ยวกับฤทธ์ิเดชของพระกิตติคุณ เจาขโมยคนนั้นมาอีก ครั้งน้ีเขาตัดสินใจ
อยางแนวแนวาจะไมยอมปลอยใหฉันหลุดรอดลอยไปได แตเม่ือฉันเทศนาสั่ง
สอนเสร็จ คําสอนแทงใจดําเขา เขาเขามาหาฉันและขอรับเชื่อในพระเยซูคริสต  
และชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ กอนหนาน้ันเขาเปนคนท่ีเอารัด
เอาเปรียบคนอื่น แตเด๋ียวน้ีเขาชวยเหลือคนอื่น ชาวบานเห็นถึงชีวิตท่ีเปลี่ยน- 
แปลงของเขา เริ่มไววางใจชายคนน้ี และชาวบานยังเห็นวาเขาเปนคนที่มีความ 
สามารถ และในที่สุดเขาไดรับเลือกจากชาวบานใหเปนผูใหญบาน 

ดวยความประทับใจในชีวิตและการงานของแมแคลว เรามีโอกาสกลับมา
รวมงานกับแมแคลวอีกครั้งหน่ึง แตครั้งน้ีเราสังเกตเห็นวาแมแคลวมีสีหนาท่ีไม
คอยสบายใจ แมแคลวไดเลาใหเราฟงวา มีมิชชันนารีตะวันตกท่ีมาจากกรุงเทพฯ
มาหาแมแคลว เสนอท่ีจะใหเงินสนับสนุนคาใชจายในการรับผิดชอบการดูแล
คริสตจักรของแมแคลว แตมิชชันนารีกลุมน้ีมีขอแมวา แมแคลวตองเลิกเทศนา  
เพราะผูหญิงเทศนาเปนการกระทําท่ีแยงกับพระคัมภีร แมแคลวกลาวดวยความ
ม่ันใจกับเราวา “ถาพระเจาไมใหดิฉันพูด คริสตจักรหาแหงจะเกิดขึ้นไดอยางไร.. 
ดิฉันปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจาไมได แลวฉันไดสงขาวไปยังคริสตจักร
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ตางๆ ไมใหรับคนกลุมน้ีในคริสตจักร”   

ผมเห็นถึงการท่ีพระเจาทรงใชแมแคลวในงานของพระองค ชวยใหผม
เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นถึงบทบาทหญิงชายในคริสตจักร “เพราะเหตุวาคนท่ีรับ บัพติ
สมาเขารวมในพระคริสตแลว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต จะไมเปนยิวหรือกรีก จะ
ไมเปนทาสหรือไท จะไมเปนชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหน่ึง อันเดียวกัน
โดยพระเยซูคริสต” (กาลาเทีย 3:27-28) 

หลายปตอมา ผมและคณะลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธขับรถลง
มาจากเชียงใหม เพื่อรวมงานฉลองของคริสตจักร บริเวณดังกลาวเปนพื้นท่ีของ
ผูกอการรายคอมมิวนิสต แมแคลวสรางเวทีลิเกหนาโบสถ เม่ือการแสดงเริ่มขึ้น 
แมแคลวมาบอกใหผมอยูหลังเวที “เพราะมีผูกอการรายปะปนอยูในฝูงชน
มากกวา 20 คน พวกน้ีไมชอบคนผิวขาว” ผมเต็มใจท่ีหลบอยูหลังฉากและ
อธิษฐาน เราสามารถขายพระคัมภีรแยกเลมหมดในคํ่าคืนน้ัน 

ภายหลังแมแคลวสงขาวใหเราทราบวา “สหายหนุมคอมมิวนิสต 5 คน
รับเชื่อในพระเยซูคริสต” 

 

 

 

 

แมแคลวนําเราเขาไปในหมูบานเพื่อสอนพระคัมภีรแกชาวบาน 

ที่เคยฆาคริสเตียน 2 คนแรก (1964) 
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สูกับงูเหลือม 
 

มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหลาน้ีจะบังเกิดขึ้นที่น้ัน  
คือเขาจะขับผอีอกโดยนามของเรา...  

เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพษิอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา 

มาระโก 16:17-18 
 

มันเปนงูเหลือมยักษ... ใชหางพันรอบขาแมแคลว...  
แมแคลวนอนไมไดสติอยูสามวัน 

 

บายวันหน่ึง เม่ือแมแคลวกําลังเดินทางกลับบานหลังจากการขายพระ-
คัมภีร แมแคลวตองผานเขาไปในปาใหญ ขณะน้ันทองฟามืดคลึ้ม ฟาแลบ และ
มีเสียงฟารอง ทําใหแมแคลวตองรีบเดินเพื่อไปใหถึงถนนใหญกอนท่ีฝนจะตก  
ทันใดน้ัน ฟาผาลงตนไมใหญขางหนานาง ตนไมใหญลมฟาดลง เม่ือแมแคลว
เดินเขาใกลตนไมตนน้ัน นางพบวาไมมีทางอ่ืนท่ีนางจะเดินตอไปได แมแคลวจึง
ตัดสินใจปนขามตนไมใหญท่ีนอนขวางทางเดิน ขณะท่ีนางเหยียบอยูบนลําตน
ขนาดใหญของตนไม นางย่ืนขาลงเหยียบอีกกิ่งหน่ึงเพ่ือนางจะขามลงไปอีกขาง
หน่ึงของตนไม   

เม่ือนางเหยียบลงบนกิ่งไมน้ัน ปรากฏวากิ่งไมเคลื่อนตัว นางตกใจกลัว  
เพราะกิ่งท่ีนางเหยียบน้ันไมใชกิ่งไม แตมันเปนงูเหลือมขนาดใหญมากท่ีตนไม
ลมทับหัวของมันอยู มันด้ินสุดฤทธ์ิเพื่อจะใหหลุดจากตนไม ทันใดน้ัน มันใช
สวนหางของมันตวัดพันรัดขาของแมแคลวท่ีเหยียบลงบนตัวมัน ตัวของนางถูก
ลากลมลงบนดิน พระคัมภีรท่ีนางแบกมาหลุดออกจากบาตกกระจายเรี่ยราดไป
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ตามพื้น แมแคลวออกแรงสุดชีวิตท่ีจะดึงตนเองออกหางจากตนไมบนพื้นดิน
โคลนท่ีแฉะลื่น โดยพยายามหาท่ีท่ีนางจะยึดเกาะ แตเจางูเหลือมยักษกลับดึง
แมแคลวสุดแรงเกิดของมันเพื่อดึงนางเขาใตตนไม ตางฝายตางออกแรงยักยื้อ
ยักยันกันผลัดกันดึงผลัดกันลาก มันเปนการตอสูเพื่อความเปนความตาย จน
เหน่ือยออน แมแคลวกําลังรูตัววาตนหมดแรงท่ีจะสูกับเจาเหลือมยักษ 

ทันใดน้ันแมแคลวเห็นกิ่งไมหักกิ่งหน่ึงใกลตัวนางจึงความา แลวเอากิ่งไม
น้ันยัดแทรกลงขาท่ีงูรัดอยู แปลกแตจริง หางเจาเหลือมยักษเร่ิมเปลี่ยนมารัดกิ่ง
ไมน้ันแรงขึ้นแนนขึ้น ขาของนางหลุดจากพันธนาการ สวนงูใชหางรัดกิ่งไมหัก
น้ันแนนแลวมวนตัวดึงกิ่งไมหักเขาใตตนไม แมแคลวรีบคลานหนีสุดแรงท่ี
เหลืออยูจนหมดแรงลมฟุบบนโคลน 

ชาวนาคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นดวยความรีบเรงหนีฝนที่ไลตามหลัง  
ในมือของเขาถือมีดพรา เม่ือเขาเห็นรางผูหญิงแตงชุดดําผมยาวกระเซอะกระเซิง
คลุมหนานอนอยูในกองโคลน เขาถึงกลับผงะถอยหลัง พรอมกับเงื้อมีดพราขึ้น
เหนือศีรษะพรอมท่ีจะฟนเพื่อตอสูปองกันตนเอง พรอมกับตะคอกดวยเสียงสั่น
ตะกุกตะกัก “มึงเปนใคร” เพราะเขาคิดวารางน้ันคงเปนวิญญาณรายในปา  

แมแคลวขณะน้ันยังตกอยูในความกลัว พูดไมได แตนางชี้ไปท่ีเจางู
เหลือมยักษท่ีอยูใตตนไม เม่ือชาวนาไปดูและเห็นจึงพอเขาใจวาอะไรเกิดขึ้น   
แตเขาก็ยังบนตําหนินางวา เปนผูหญิงทําไมมาเดินในปาคนเดียวเชนน้ี แตใน
เวลาเดียวกันเขาก็ชวยเก็บพระคัมภีรท่ีหลนกระจาย แลวชวยพยุงนางเดินไป
ตามทางปาเพื่อออกจากปาไปท่ีถนนใหญ แลวสงนางขึ้นรถประจําทาง 

แมแคลวยังคงพูดไมได นางขึ้นไปบนรถประจําทาง เม่ือรถถึงหมูบานท่ี
เพื่อนคริสเตียนของนางอยู แมแคลวทําทาใหคนขับรถหยุด นางลงรถ และเดิน
ตอไปยังบานเพ่ือน เม่ือถึงบานเพ่ือนคริสเตียนแมแคลวเคาะประตู เจาของบาน
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เปดประตูเห็นแมแคลวในสภาพเชนน้ันถึงกับตกตะลึงหนาซีดเผือด แตในเวลา
น้ันแมแคลวไมสามารถพูด ไดแตใชภาษาใบเพื่อพยายามเลาเร่ืองราวงูเหลือม
ยักษท่ีเกิดขึ้นกับนาง เจาของบานคงพอจะเขาใจ นํานางไปชําระทําความสะอาด
ท้ังกาย และหาท่ีใหนางไดนอนพัก 

แมแคลวนอนอยางไมไดสติเปนเวลา 3 วัน เพื่อนของนางดูแลอยางใกล- 
ชิดในเวลาน้ัน ภายหลังเธอเลาใหแมแคลวฟงวา ตอนท่ีแมแคลวนอนไมไดสติ
น้ัน บางคร้ังนางจะลุกขึ้นเหมือนคนละเมอ มาจับซี่เหล็กท่ีปลายเตียงกําไวแนน  
แลวออกแรงดึง เหมือนกับนางกําลังดึงสูกับงูเหลือมยักษ แมแคลวละเมออยาง
น้ีหลายครั้ง 

วันท่ีสาม แมแคลวต่ืน รูสึกตัว และพูดได นางลุกขึ้นกินอาหาร แตงตัว
และเดินทางกลับบานเมืองตรัง นางฟกฟนอยูหน่ึงสัปดาหจากน้ันก็ออกเดิน
ทางเขาปาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ และ ขายพระคัมภีรตอไป 

แมแคลวมีเรื่องราวประสบการณการเผชิญกับอันตรายในชีวิตมากมาย  
นางเลาใหผมฟงวา ครั้งหน่ึง เม่ือนางกินอาหารท่ีเขาเอามาใหเขาไป เกิดอาการ
ปวดแสบปวดรอนเหมือนกับมดแดงกัดในลําคอตลอดลงไปจนถึงกระเพาะ
อาหาร นางจึงรีบออกจากท่ีน้ันเพราะรูวาถูกลอบวางยาพิษ 

แมแคลวเลาอีกเรื่องใหผมฟงวา ครั้งหน่ึงขณะท่ีแมแคลวเดินทางในปา  
นางตองตกใจมาก เพราะนางกําลังเดินอยูขางเสือตัวหน่ึงท่ีนอนอยูบนขางทาง  
นางเดินผานเสือตัวน้ันอยางปลอดภัย และเสือตัวน้ันยังคงหลับอยู 
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คริสตจักรโคกมวง อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง (1968) เปนคริสตจักรแรกใน 

เจ็ดคริสตจักรที่แมแคลว ประกาศจนมีผูรับเช่ือและต้ังเปนคริสตจักร 

แมแคลวคือคนซายสุดแถวหนาในภาพ 
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หองที่เต็มดวยดวงดาว 
 

“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา  
ขาพเจาขอย้ําอีกคร้ังวา จงชื่นชมยินดีเถดิ” 

ฟลิปป 4:4 
 

“ฉันเห็นดวงดาวคอยๆมากขึ้นในโบสถทีฉ่ันอยูน้ัน ... แลวเคลื่อนมา
ใกลหนาของฉันอยางชาๆ แลวบนดวงดาวแตละดวงมอัีกษร

ภาษาไทย และฉันอานเขาใจและรูวาเปนเรื่องอะไร” 
 

ในการเดินทางไปประกาศพระกิตติคุณกับแมแคลวครั้งหน่ึง นาง
ไดเลา ประสบการณถึงการท่ีนางมาเชื่อในพระเจาไดอยางไร 

“ฉันไมใชผูหญิงดิบดีอะไรหรอก ฉันเปนคนอารมณราย ฉันเปน
เมียนอยของนักธุรกิจท่ีภูเก็ต ครั้งหน่ึงฉันโกรธแมผัวอยางมากจึงวางยา
พิษในอาหารหมายจะฆา แตนางไมตาย ตอมาสามีของฉันไปมีเมียคนท่ี
สาม มันทําใหฉันเดือดดาลเหมือนมีกองเพลิงมาสุมอยูในหัวอก” 

“คืนหน่ึง ฉันแตงกายดวยชุดดําและปดหนาเหมือนนินจา ไปบาน
ของพอสื่อท่ีหาเมียคนท่ีสามใหสามีของฉัน เม่ือถึงฉันเคาะประตู เม่ือเจา
พอสื่อตัวดีเปดประตู ฉันก็เอามีดอีโตท่ีฉันถือมาดวยฟนลงบนหนาผาก
ของเขาสุดแรง เลือดพุงกระฉูด เขารองลั่นสุดชีวิต สวนฉันหนีไปหลบ
ซอนท่ีพุมไมใกลบริเวณน้ัน เพื่อท่ีจะดูวาเร่ืองจะเปนเชนใดตอไป เขารอง
เสียงดังลั่น เลือดอาบหนา คนในบานรีบวิ่งออกมาชวย เรียกรถ
โรงพยาบาลมารับเขาไป ฉันเสียใจท่ีเขาไมตาย แตไมมีใครรูวาฉันเปนคน
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ทํา” 

“ในเวลาน้ัน เพื่อนคนหน่ึงไดชวนฉันใหไปโบสถ และบอกวาพระ
เจาสามารถชวยแกไขความรอนรุมเดือดดาลและความขมขื่นในหัวอกของ
ฉัน ฉันตัดสินใจไปกับเขา และก็เปนจริงอยางท่ีเขาบอกไว ในโบสถน้ัน
จิตใจของฉันเกิดความสงบ มีสันติสุข และความสงบสุขดังกลาวติดตาม
ฉันไปเม่ือฉันกลับบาน ฉันเริ่มสนใจพระเจาองคน้ี” 

“ครั้งหน่ึง ฉันเดินทางไปเยี่ยมญาติ กระเปาสตางคหาย และ
พลาดรถไฟท่ีฉันตองโดยสารตอ สถานีน้ันอยูในชนบทท่ีหางไกล ในคืน
น้ันตองพักในที่เปลี่ยวและรูสึกไมปลอดภัย รุงเชา รถไฟขบวนท่ีฉัน
จะตองโดยสารมาถึง ฉันอธิษฐานพระเจาในใจวา “พระเจา ฉันไมมีเงิน  
ถาพระองคเปนพระเจาจริงละกอชวยใหฉันโดยสารรถไฟไปถึงบานญาติ
ดวยความปลอดภัย” ฉันขึ้นรถไฟ แลวหาท่ีน่ัง นายตรวจเดินมาตรวจต๋ัว
แลวก็ผานฉันไป แมแตมองเขาก็ยังไมมอง เปนอยางน้ีหลายครั้ง ฉันไป
ถึงบานญาติ ฉันรูแนวาพระเจามีจริง” 

“ฉันไดเขารวมในการฟนฟูท่ีโบสถครั้งหน่ึง ฉันประกาศตนรับเชื่อ
ในพระเยซูคริสตและรับบัพติสมา จากน้ันฉันขออนุญาตศิษยาภิบาล
คริสตจักรน้ันวา หลังการฟนฟูแลวจะขออยูในโบสถท่ีจะอธิษฐานพระเจา
สักชวงเวลาหน่ึง ทานอนุญาต” 

“ฉันใชพื้นโบสถเปนท่ีนอน ฉันอธิษฐานขอตอพระเจา ใหฉัน
สามารถอานพระคัมภีร เพ่ือฉันจะไดบอกขาวดีเร่ืองพระเจาใหกับญาติ
ของฉัน ฉันเคยไปโรงเรียนเม่ือเปนเด็ก เรียนเปนเวลาชวงสั้นๆเทาน้ัน  
ฉันอานหนังสือไมได” 
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“เวลาผานไป ในวันท่ีเจ็ดของการอธิษฐานในโบสถ ขณะท่ีฉันนอน
ราบบนพื้น สองมือกุมพระคัมภีรท่ีอยูบนอกของฉัน ฉันเห็นดวงดาว
คอยๆ มากขึ้นในโบสถท่ีฉันอยูน้ัน ดวงดาวเหลาน้ันคอยๆใหญขึ้น แลว
เคลื่อนมาใกลหนาของฉันอยางชาๆ แลวบนดวงดาวแตละดวงมีอักษร
ภาษาไทย และฉันอานเขาใจและรูวาเปนเรื่องอะไร ดาวดวงน้ีเขียน
วามัทธิว ดวงโนนเขียนวา มาระโก ดวงน้ันเขียนวาลูกา และอีกหลายๆ
ดวง” 

“ทันใดน้ัน ฉันก็ไดยินเสียงของศิษยาภิบาลเรียกใหออกไป
รับประทานอาหาร เพราะฉันยังไมไดรับประทานอาหารตลอดทั้งวัน เม่ือ
ฉันเดินไปท่ีประตู ฉันเปดพระคัมภีร พระธรรม ฟลิปป 4:4 แลวอาน
ออกเสียงดังวา “จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา ขาพเจาขอย้ํา
อีกครั้งวา จงชื่นชมยินดีเถิด” สรรเสริญพระเจา ฉันอานพระคัมภีรได
แลว” 

ใครจะเชื่อเรื่องราวท่ีเหลือเชื่อเหลาน้ี คุณโจนและผมไดเฝาดูชีวิตของแม
แคลวกวาสามสิบป เราเห็นถึงความสัตยซื่อ มีวุฒิภาวะทางสติปญญา เปนคนท่ี
อุทิศถวายตัวแดพระเจา และเห็นชีวิตท่ีเกิดผลของนางมากมาย แมแคลวไม
สามารถอานหนังสือใดๆ เลยนอกจากพระคัมภีร  

แมแคลวใชเวลาชีวิต 40 ปในการขายพระคัมภีร ประกาศพระกิตติคุณ 
และกอต้ังคริสตจักร ดวยการประกาศพระกิตติคุณน้ันเอง แมแคลวก็ไดชวยให
คนกลับตัวกลับใจ มีอาชีพการงาน ทําประโยชนตอสังคม งานของแมแคลวเปน
ท่ียอมรับจากสวนราชการโดยเฉพาะในโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง จน
ไดรับแหวนเกียรติคุณจาก นายสัญญา ธรรมศักด์ิ นายกรัฐมนตรีในเวลาน้ัน 
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แมแคลวเปนตัวอยางท่ีดียิ่ง ในชีวิตการประกาศพระกิตติคุณและอภิบาล
ฟูมฟกคริสตจักรท่ีทานกอต้ังขึ้นมีดังน้ี 

1. คริสตจักรโคกมวง   อําเภอยานตาขาว     จังหวัดตรัง 
2. คริสตจักรโคกทราย  อําเภอยานตาขาว    จังหวัดตรัง 
3. คริสตจักรลําทับ     อําเภอลําทับ     จังหวัดกระบ่ี 
4. คริสตจักรอาวตง  อําเภอวงวิเศษ       จังหวัดตรัง 
5. คริสตจักรบางปรน  อําเภอทุงใหญ        จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. คริสตจักรบางผ้ึง    อําเภอเหนือคลอง    จังหวัดกระบ่ี 
7. คริสตจักรทุงใหญ   อําเภอทุงใหญ      จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แมแคลวจากโลกน้ีไปเมื่อวันท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1997 รวมสิริอายุได 
87 ป งานและชีวิตของแมแคลวยังคงเกิดผลตอไปจนทุกวันน้ี สมควรอยางยิ่งท่ี
จะไดรับการยกยองเปนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรคริสตจักรไทย 

 

 

 

 

 

 

 

สวนหนึ่งของผูนํา 14 ครอบครัวที่เดินออกมารับเช่ือพระเยซูคริสต เม่ือแมแคลวใหอาจารย

อรัญเช้ือเชิญภายหลังการเทศนา เปนการเร่ิมตนของคริสตจักรโคกมวง (1964, หนา 102) 
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บทท่ี 4 
ขอใหพนจากอํานาจชั่วราย 

 

เบ้ืองหลัง: 
อํานาจแหงความมืด 

 

จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา  
เพ่ือจะตอตานยุทธอุบายของพญามารได 
เพราะวาเราไมไดตอสูกับเนื้อหนังและเลอืด  

แตตอสูกับเทพผูครอง ศักดิเทพ  
เทพผูครองพิภพในโมหะความมืดแหงโลกนี้    
ตอสูกับเหลาวิญญาณที่ชัว่ในสถานฟาอากาศ 

เอเฟซัส 6:11-12 
 

“อาจารย... ไมมีอะไรที่จะชวยเราใหรอดพน 
จากอํานาจของเหลาวิญญาณและผีไดหรอก” 

 

เรื่องราวตางๆท่ีผมจะเลาในบทน้ี หลายทานอาจจะเห็นวาเปนความเชื่อท่ี
ลาสมัย งมงาย หรือเหลือเชื่อ ยิ่งมองจากมุมมองของความคิดความเชื่อของ
ชาวตะวันตกหลายตอหลายคนแลว เขาจะมองวาเปนเรื่องท่ีเขาไมเชื่อกันแลวใน
ยุคปจจุบัน และเพื่อนสวนมากของผมท่ีเติบโตในวัฒนธรรมเดียวกับผมก็เปน
เชนน้ัน เพราะผมและเพ่ือนถูกหลอหลอมวิธีคิดตามแนวคิดแบบวิทยาศาสตร 
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และ ความคิดความเชื่อแบบจิตวิเคราะหตอปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเหลาน้ี จนเลิก
พูดกันถึงเร่ืองอํานาจราย วิญญาณชั่ว ผี มาร ซาตาน เพื่อนตะวันตกของผมสวน
ใหญจะมองวา ใครพูดเรื่องเหลาน้ีเปนพวก “ตกยุค” เพราะเปนความคิดโบราณ
คร่ําครึท่ีเชื่อในเรื่องผีสาง วิญญาณชั่ว 

แทจริงแลว ผมเองเติบโตและถูกบมเพาะใหมีโลกทัศนแบบวัฒนธรรม
ตะวันตกเชนกัน แตเม่ือผมใชชีวิตและทํางานในประเทศไทย ประสบการณ
เหลาน้ันไดหลอหลอมปรับเปลี่ยนโลกทัศนของผมใหม จนเม่ือผมกลับประเทศ
บานเกิด พูดคุยกับเพ่ือนฝูง เจาหนาท่ีระดับผูบริหารของมิชชั่นทานหน่ึงถึงกับ
ออกปากเอยวา “คุณกลายเปนคนไทยไปแลว” จะไมใหผมเปลี่ยนไปไดอยางไร
ในเม่ือความเชื่อเรื่องวิญญาณแทรกซึมซาบซานลึกเขาในวัฒนธรรมน้ี 

เม่ือผมเริ่มงานประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทย ผมไดไปเยี่ยมและ
ประกาศฯกับพ่ีนองลาวโซงในหมูบานแหลมกระเจา (ปจจุบันเปนหมูบานไทยทรงดํา)   
อาจารยเกษม ตรีอินทอง เปนคริสเตียนรุนแรกในหมูบานน้ีไดพาผมไปเยี่ยมบาน
ของนายเยิงท่ีมีความสนใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน 

 

 

 

 

 

 

 นายเยิงยืนบนบาน แหลมกระเจาอําเภอดอนตู นครปฐม 
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จากสภาพความเปนอยูท่ียากจน บานท่ีเอียงกระเทเร กําลังจะพัง หลังคา
บานท่ีเต็มดวยรูร่ัว แตเม่ือเราเดินไปหลังบานเราพบเขาเลี้ยงหมูตัวใหญไวตัวหน่ึง 
ตามโลกทัศนของผมหมูใหญตัวน้ีถาเขาขายคงจะไดเงินมามากพอท่ีจะแกไขความ
ยากจนขนแคนของเขาลงไปบาง ผมจึงถามเขาวา “เม่ือไหรนายเยิงจะขายหมูตัว
น้ี?” เขาตอบผมวา หมูตัวน้ีขายไมได เพราะหมูตัวน้ีเขาเลี้ยงเพื่อจะใชในพิธีเซน
ไหวบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ผมทราบมาวาเขาเคยบวชเรียนมากอน จึงถามวา 
การท่ีนายเยิงเลี้ยงหมูเพื่อฆาบูชาจะไมขัดตอศีลธรรมในศาสนาท่ีเชื่อถือหรือ   
คําตอบท่ีเราไดจากเขาคือ “อาจารย...ไมมีอะไรที่จะชวยเราใหรอดพนจากอํานาจ
ของเหลาวิญญาณและผีไดหรอก” ประโยคน้ีของเขาทําใหผมตาสวางขึ้น การ
ทํางานในวัฒนธรรมน้ีอํานาจของ ผี สาง วิญญาณ เปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีมองขาม
ไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาวไทยทรงดํา (ลาวโซง) กําลังทําพิธีเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ   

ตามประเพณีด้ังเดิม 
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ศาสนศาสตรเปนหลักการท่ีตกผลึกจากประสบการณชีวิตท่ีเราแตละคนได 
รับ ผนวกเขากับสิ่งท่ีสังคม ชุมชน และครอบครัวหลอหลอมฐานคิด แนวปฏิบัติ
ในชีวิตของเรา คงเปนความลําบากใจอยางยิ่งถาจะใหเรายอมรับและเชื่อในสิ่งท่ี
เราไมเคยพบ ไมเคยมีประสบการณและไมไดรับการหลอหลอมมากอน 

สําหรับตัวผมแลว ศาสนศาสตรเปนเรื่องจริงในชีวิต หลักการของผมก็คือ 
ศาสนศาสตรเปนเรื่องราวของชีวิตท่ีมีรากฐานในพระคัมภีร เปนเรื่องพิสูจนชัดใน
ชีวิตของผูคนท่ีปรากฎในประวัติศาสตรคริสตจักร (ในแตละยุค แตละสมัย และ
แตละวัฒนธรรม) เปนเรื่องท่ีเปนจริงและเกิดผลในชีวิตของผม ของเพ่ือน ของ
คนรอบขาง เม่ือรวมกันเขาแลวตกผลึกเปนศาสนศาสตรสําหรับผม 

เราพบวา เม่ือเราเผชิญหนากับอํานาจแหงความมืดและชั่วรายดวยพระ
นามพระเยซูคริสต มนุษยจะไดรับการปลดปลอยจากอํานาจดังกลาวสูชีวิตท่ีมีเสรี   
และตอไปน้ีเปนเรื่องราวท่ีจะพิสูจนสัจจะความจริงในเรื่องน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศาลพระภูมิ 

ในบานลาวโซง 

(1964) 
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คุณโจน, รูธแอน, ลอร่ี และ เดวิด (1965) 

ขวางทางมาร 
 

ทานทั้งหลายจงนอมใจยอมฟงพระเจา  
จงตอสูกับมาร และมันจะหนีทานไป 

ทานทั้งหลายจงเขาใกลพระเจา และพระองคจะเสด็จมาใกลทาน 

ยากอบ 4:7-8ก. 
 

เจาศัตรูรายมันหมอบอยูขางประตูชวีิตของเรา 
จองหาโอกาสที่จะทะลวงเขามาทําลายสนัติสุขในชีวติ 

 
ยิ่งเราอยูท่ีบานสามแยกนานแคไหน สถานการณบีบรัดใหเราตองศึกษา

คนหาความจริงเกี่ยวกับเร่ืองอํานาจของมารและอิทธิพลของความชั่วรายมากขึ้น
แคน้ัน ชาวบานถิ่นน้ีมีประสบการณเกี่ยวกับอํานาจของผีและวิญญาณชั่วราย  
แตเราไมเขาใจ 
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คืนหน่ึง เม่ือเรานมัสการพระเจากอนหลับนอน ผมและคุณโจนอานพระ
คัมภีรจากพระธรรมยากอบ บทท่ี 4 และมีโอกาสใครครวญพูดคุยกันถึงความ 
หมายของวิญญาณชั่ว และพลังอํานาจของมารวา ความคิดเหลาน้ีเปนเพียง
นามธรรมเพื่อพยายามท่ีจะสื่อสารถึงความคิดเรื่องความผิด หรืออํานาจท่ีชั่วราย
อะไรบางอยาง หรือเปนคําท่ีมีไวสําหรับเปนท่ีโยนกองความผิดท่ีไดทํา เชน เม่ือ
เราทําอะไรผิด เราก็จะโยนกองวา “มารมันทําใหฉันตองทําไปเชนน้ัน” เรา
พยายามท่ีจะคนหาเจาะลึกลงไปอีกวา เจามารราย หรือ วิญญาณชั่วแทจริงแลว
มันมีความเปนบุคคลตัวตนอยางท่ีกลาวอางในพระคัมภีรหรือไม คืนน้ันเราไมมี
ขอสรุป 

เชาวันรุงขึ้น เราตองขับรถจากบานสามแยกเพื่อไปเทศนาท่ีคริสตจักรใน
ตัวจังหวัดนครปฐม ซึ่งในสมัยน้ันตองใชเวลาขับรถประมาณหน่ึงชั่วโมง ผมและ
คุณโจนมักมีความตึงเครียดเม่ือตองเดินทางออกจากบานไปท่ีใดก็ตาม ผมเอง
เปนคนท่ีทําอะไรชาอยูแลว แตคุณโจนชักชายิ่งกวาอีก 

เชาวันน้ัน ผมจัดการตนเองเสร็จกอน ผมจึงขึ้นน่ังหลังพวงมาลัยรถ
แลนดโรเวอรเพ่ือรอคุณโจน ซึ่งเรากําลังสายแลว ผมรูดีวา ผมไมควรรีบไปน่ัง
รอในรถ เพราะการน่ังรอในรถจะทําใหผมมีความอดทนนอยลง แลวอารมณจะ
รอนแรงขึ้นเร็วเกินกวาท่ีจะควบคุมอยู แตผมก็ขึ้นมาน่ังในรถแลว  

ในขณะท่ีน่ังรอคุณโจนในรถ ผมพรํ่าบอกกับตนเองวา “ทําใจใหสงบ  
อยาไปบนวาคุณโจนเม่ือเธอมาถึง” แตผมรอแลวรอเลาเธอไมมาสักที ทันทีท่ี
ประตูรถเปด ผมถึงกับระเบิดออกไปวา “คุณสายอีกแลว คุณรูไหมตอนน้ีเรา
ควรอยูท่ีโบสถแลว แตเราเพิ่งจะออกเดินทาง แลวเราจะไปทันเวลาไดอยางไร  
คุณไมเคารพเวลาของคนอื่นเลย” แทจริงแลวผมหมายถึงไมเคารพในเวลาของ
ผม แลวผมก็บนตอวาเลยเถิดไปถึงเร่ืองการใชเงินของคุณโจนในเดือนน้ีวา  
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“คุณใชเงินเติบเสมอเลยนะ” คุณโจนก็ตอวาผมในบางเร่ืองท่ีผมไดทําผิดเชนกัน  
มันเหมือนเปดเทปท่ีเคยอัดไวเม่ือนมนานมาแลวใหกันฟง เราตอวากันจากเรื่อง
หน่ึงไปยังอีกเรื่องหน่ึงท่ีเราเคยขัดแยงกัน อยางไมจบสิ้น 

เม่ือผมถอยรถ เพื่อจะขับรถออกจากบานเขาเมือง ความโกรธในตัวผม
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในเวลาน้ันผมโกรธจัดจนเกิดแวบหน่ึงขึ้นในความคิด
ผม “ขับรถชนตนไมใหมันรูแลวรูรอดไปเลย” ทันใดนั้น ผมระลึกถึงขอ พระ
คัมภีรท่ีเราอาน และ ความคิดท่ีเราไดพูดคุยกันเม่ือคืนท่ีผานมา ผมหันไปท่ีคุณ
โจนแลวพูดวา “คุณควรจะไลมารรายออกจากคุณ” แคน้ันเอง ทานผูอานคง
พอจะนึกภาพออกวาอะไรเกิดขึ้นตอจากน้ัน คุณโจนตะโกนกลับอยางทันควันวา 
“คุณไลมารรายออกจากตัวคุณเองกอนซิ” หนาของผมคงจะดูเกรี้ยวกราด
เหมือนยักษมารอยางกับหนาของตัวอะไรบางอยางท่ีฝงอยูในชีวิตผม 

ผมพูดออกมาดวยเสียงดังวา “เจามารรายออกไปเด๋ียวน้ี ผมตองการเขา
ใกลพระเจา” ผมไมรูจะอธิบายความรูสึกท่ีครอบงําผมในขณะนั้นไดอยางไร   
นอกจากจะอธิบายตรงๆ ตามภาพความรูสึกท่ีเปนจริงในขณะน้ันคือ มันเปน
เหมือนกับกรงเล็บของสัตวรายท่ีคอยๆ คลายแรงขย้ําออกจากหัวใจของผมทีละ
เล็บๆ เกิดสันติสุขในจิตใจ ซึ่งคุณโจนสามารถสังเกตเห็นไดจากใบหนาของผม   
แลวคุณโจนก็กลาวตามอยางประโยคท่ีผมไดกลาวไปน้ัน จากน้ัน ผมถามคุณ
โจนวา “คุณรูสึกอยางไรบาง” เธอตอบวา “ดิฉันรูสึกวาเบา” สันติสุขได
ครอบคลุมไปท้ังรถ เอาละ ผมพรอมท่ีจะเทศนาขาวประเสริฐของพระเจา 

ผมขอสารภาพวา บางคร้ังเราท้ังสองยังเกิดความตึงเครียดขึ้นเม่ือเราตอง
ทําอะไรใหทันเวลา แตเราไดเรียนรูและคนพบวา เราจําเปนท่ีจะตองสํานึกเสมอ
วา เจาศัตรูรายมันหมอบอยูขางประตูชีวิตของเราจองหาโอกาสท่ีจะทะลวงเขามา
ทําลายสันติสุขในชีวิต และเม่ือถึงเวลาเชนน้ันไมมีอะไรดีไปกวาการท่ีรีบสารภาพ   
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แตถาปลอยไปเราจะเสียศูนย เสียความสามารถในการควบคุมชีวิตของเรา เม่ือ
น้ัน ก็เปนโอกาสของมารรายท่ีจะเขามาครอบงําเหนือชีวิตของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนูนอย เดวิด กําลังคนหาความลึกลับในวัฒนธรรมตะวันออก (1961) 

เดวิดสนใจกมลงมองดูรูปปนลิงใตโตะ 
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ทานกําลังรับใชใคร ? 
 
“...ถาทานไมเต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจา ทานทั้งหลายจงเลือกเสียใน

วันน้ีวาทานจะปรนนิบัตผิูใด 
...แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเจา" 

โยชูวา 24:15 
 

เดวิดนํ้าตาไหล แลวโผเขาหาผม ผมก็นํ้าตาไหลเชนกัน   
พอลูกสวมกอดกัน 

 

ในฐานะท่ีเปนมิชชันนารี ผมรูวาเราควรรักและรับใชคนท้ังหลาย 

วันหน่ึง ผมไดออกบานไปท้ังวันเพื่อท่ีจะสําแดงความรักของพระเจาแก
คนท่ีผมพบเห็น และคุณโจนก็ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองท้ังวันดวยเชนกัน ท้ังท่ี
บานและท่ีโรงเรียน เย็นวันน้ันผมกลับมาถึงบานผมหมดแรงท่ีจะรักใครอีกแลว   
ผมพูดกับคุณโจน แตเธอกําลังยุงอยูจึงตอบผมดวยเสียงหวนๆ ผมรูสึกนอยใจ  
และเดินขึ้นบันได ลงสนเทาแรงๆ ใหเกิดเสียงดัง 

เม่ือขึ้นถึงชั้นบน เดวิดลูกชายอายุ 4 ขวบ วิ่งตัดหนาผมไป ผมสังเกต 
เห็นเขาทําอะไรผิดสักอยางหน่ึง (ซึ่งผมจําไมไดแลววาเขาทําผิดอะไร) ผมจึงใช
มือฟาดลงท่ีกนขณะท่ีวิ่งตัดหนาผม เดวิดรองไห ผมไมสนใจ เดินเขาหองนํ้า
ดวยความโกรธเดือดพลาน เม่ือผมปดประตูหองนํ้า ผมไดยินเสียงหน่ึงถามผม
จากภายในดวยเสียงท่ีชัดเจนวา “ตอนน้ีคุณกําลังรับใชใคร?”  

เราตางรูดีวา มันยากเย็นแคไหนท่ีจะพูดวา “ผมขอโทษ” ท้ังๆ ท่ีเรารูแน
แกใจวาเราไดทําผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเราจะพูดประโยคน้ีกับผูท่ีเล็กนอยและ
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ออนแอกวาเรา ผมรูวาในเวลาน้ันผมตองเลือกวา “ผมจะรับใชใคร? รับใชพระ
เจา หรือ รับใชตนเอง หรือไมก็รับใชเจาศัตรูตัวราย” 

ผมกลับไปหาและขอโทษเดวิด ผมไมไดพูดตรงๆ วา “ผมขอโทษ” แต
ผมพูดในทํานองวา “ลูก เม่ือตะก้ีน้ีท่ีพอทําโทษลูก แทจริงแลวไมใชความผิด
ของลูก แตพอกําลังโมโหแมของลูก” เดวิดนํ้าตาไหล แลวโผเขาหาผม ผมก็
นํ้าตาไหลเชนกัน พอลูกสวมกอดกัน ต้ังแตน้ันมาเราเคยขัดแยงกันหลายครั้ง  
แตทุกครั้งเราเรียนรูท่ีจะรีบพูดวา “ผมขอโทษ” 

เม่ือเดวิดโตขึ้นไดรับราชการทหารในหนวยรบพิเศษยศพันตรี แตเขารูวา
พระเจาทรงเรียก จึงลาออกจากราชการทหารมารับใชพระเจา เพื่อใหความชวย 
เหลือแกผูลี้ภัยตามชายแดนพมา (ดูบทท่ี 8 เร่ือง “เราตองการเสรี”) ในปจจุบัน
น้ีเรามีโอกาสทํางานใกลชิดกัน 

ผมเรียนรูสัจจะจากพระธรรมยากอบ 4:10 ท่ีวา “ทานท้ังหลายจงถอมใจ
ลงตอองคพระผูเปนเจา และพระองคจะทรงยกชูทานขึ้น” แมในสายตาลูกๆ 
ของเราเองดวย 
  

อาจารยเดวิด และ คุณแคเรน 
ยูแบงค หลังการแตงงาน

เดินทางไปประกาศกับชนเผาวา 
(1993)
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ผีมีจริงหรือ ? 
 

พระองคไดเสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแควนกาลลิ ี 
และไดขับผีออกเสียหลายผี 

มาระโก 1:39 
 
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวงประสงคจะใหเทพผูปกครองและ 

ศักดิเทพในสวรรคสถาน  
รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดน้ี 

ทั้งน้ีก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค  
ซ่ึงพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา 

เอเฟซัส 3:10-11 
 

“เราคือแมมด...    
เราลงมาเพื่อที่จะชวยปกปองหญิงสาวที่นาสงสารคนนี้    

ที่ถูกวิญญาณของจาวจีนทรมาน” 
 

ความคิดความเขาใจของผมเกี่ยวกับโลกแหงวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
เม่ือผมยายการงานจากสามแยกไปสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม ในเดือน
พฤษภาคม 1971 ผมยังจําได ครั้งเม่ือผมเปนนักศึกษาในวิทยาลัยพระคริสต-
ธรรม อาจารยท่ีสอนปฏิเสธเรื่องผี โดยอธิบายจากพระธรรมฮีบรู 13:8 ท่ีวา 
“พระเยซูคริสตยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานน้ี และเวลาวันน้ี และตอๆ ไปเปน
นิจกาล” แลวอาจารยถามนักศึกษาในชั้นเรียนวา มีใครในหองน้ีเคยเห็นผีบาง  
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ไมมีใครตอบ อาจารยจึงกลาวตอไปวา ในเม่ือปจจุบันน้ีเราไมเห็นวิญญาณชั่ว 
หรือ ผี ดังน้ัน ในสมัยของพระเยซูคริสตจึงไมมีวิญญาณชั่วและผีเชนกัน พระ-
เยซูคริสตใชภาษาท่ีไมใชวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในสมัย
น้ันใหกับประชาชนท่ีไมเขาใจตามหลักการทางวิทยาศาสตร แตเราในปจจุบัน
สามารถอธิบายปรากฏการณดังกลาวดวยหลักการทางจิตวิทยา และชีววิทยาได  

อยางไรก็ตาม ประสบการณของผมครั้งเม่ือทํางานในชุมชนชนบทไทย 
ทําใหผมสงสัยและมีคําถามตอคําสอนดังกลาวของอาจารยของผม ชาวบานมี
ประสบการณเรื่องวิญญาณ และผีมากพอๆ กับท่ีผมมีประสบการณเรื่องพระเจา   
ตางกันตรงท่ีเขาไมมีพระคัมภีร แตพระคัมภีรของเราพูดถึงเร่ืองวิญญาณและผี
อยางตรงไปตรงมา 

ผมเริ่มตนเรื่องผี และวิญญาณจากการอธิบายดวยหลักการทางความคิด
ทางวิทยาศาสตร แตในประเทศไทยผมพูดถึงเร่ืองผีและวิญญาณตรงไปตรงมา
อยางท่ีพระคัมภีรพูดถึงการท่ีพระเยซูคริสตทรงขับวิญญาณชั่วออกจากประชาชน   
แตในเวลาเดียวกัน ในทางความคิดผมกลับคิดอยางฝรั่งวา “เม่ือพวกเขามี
การศึกษาแลวเขาจะไมพูดเชนน้ี” 

ยิ่งหลายปผานไปผมยิ่งสงสัยมากขึ้น ในคําสอนท่ีผมไดรํ่าเรียนในพระ-
คริสตธรรมท่ีตัดเรื่องการอัศจรรยและเร่ืองวิญญาณท้ังหลายออก แตในเวลา
เดียวกัน ผมกลับเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวา เรื่องน้ีมันมากกวาเร่ืองการใชคําในการ
อธิบายปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดขึ้น   

ประการแรก ผมไดเห็นคนอัมพาตชาวลาวโซงสามารถลุกขึ้นและเดินได
โดยพระนามของพระเยซูคริสต (ดูในบทท่ี 7 เร่ือง “คุณสามารถลุกขึ้นและเดิน
ได”) ผมยังมีอีกประสบการณหน่ึงท่ีเห็นหนาของชายคนหน่ึงเปลี่ยนไปเปน
เหมือนมารซาตานตอหนาตอตาผม   
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อีกประสบการณหน่ึงก็เรื่องอารมณความรูสึกโกรธของผมเอง มันเปน
เหมือนกับกรงเล็บของสัตวรายท่ีขย้ําลงบนหัวใจของผม แตเม่ือผมรองเสียงดัง
วา “เจามารรายออกไปเดี๋ยวน้ี ผมตองการเขาใกลพระเจา” แรงขย้ําของกรงเล็บ
สัตวรายคอยๆคลายออกจากหัวใจของผม (ดูเรื่อง “ขวางทางมาร”) คนไทยและ
ชาวลาวโซงหลายคนที่ผมทํางานดวยท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองวิญญาณชั่ว
จนทําใหคนเหลาน้ีเกิดความกลัวในเรื่องน้ี 

ขณะน้ัน ผมไดรับเชิญใหไปเปนอาจารยสอนวิชาพระคัมภีรภาคพันธ-
สัญญาใหม และการประกาศพระกิตติคุณท่ีพระคริสตธรรมเชียงใหม เร่ือง
วิญญาณช่ัวมีจริงหรือไม และเราจะนําเสนอพระกิตติคุณในสังคมไทยอยางไร 
กลายเปนประเด็นรอนในการสอนของผม ในเม่ือมิชชันนารีหลายทานท่ีผม
ทํางานดวยตางก็ไดรับการอบรมส่ังสอนมาอยางผม คนไทยท่ีมีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจึงไมกลาที่จะแบงปนประสบการณของเขาในเรื่องน้ี   
เพราะกลัวถูกมองวาเปนคนท่ีมีความเชื่อคร่ําครึโบราณ ผมเริ่มท่ีจะพูดคุยกับ
ผูนําของคริสตจักรไทยขอเขาชวยแบงปนประสบการณของเขาในเรื่องผี 
วิญญาณชั่วแกผม เพราะผมตองการเขาใจเรื่องน้ีจริงๆ   

ในท่ีสุดผมอธิษฐานตอพระเจา “ขาแตพระเจา ถาวิญญาณชั่วมีจริงละกอ 
ขอพระเจาโปรดใหผมมีประสบการณในเร่ืองน้ีเพื่อเกิดความมั่นใจ พวกเพื่อน
สนิทและผูนําคริสตจักรท่ีอเมริกาอาจจะมองวาผมบาก็ได พระเจาขา ถึงแมวาใน
พระคัมภีรมีตัวอยางมากมายในเรื่องน้ี และพบหลักฐานตางๆ ในประวัติศาสตร
คริสตจักร และมีคนมากมายที่มีประสบการณในเรื่องวิญญาณชั่วก็ตาม ผมขอมี
ประสบการณตรงของผมเอง” ในอาทิตยน้ันเองผมไดรับประสบการณจังๆ เร่ือง
ผีและวิญญาณชั่วถึงสองประสบการณดวยกัน 

ประสบการณแรก อาจารยเกรฮารด ฮูเกท มิชชันนารีชาวเยอรมัน คณะ
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มารบูกเกอรมิชชั่น ทํางานในสถาบันแมคเคนเพื่อการฟนฟูสภาพ ซึ่งเปน
หนวยงานที่ดูแล รักษา และรับผิดชอบในเรื่องโรคเรื้อน ไดชวนผมไปรวม
อธิษฐานท่ีจะขับผีออกจากหญิงคนหน่ึงท่ีอยูในแมคเคน ซึ่งคนท่ัวไปจะบอกวา
เธอ “ผีบา” (ผีในตัวของนางบา ไมใชสมองประสาทบา) เธอเคยแสดงความ
จํานงตองการเปนคริสเตียน แตเม่ือเธอรวมอธิษฐานกับทีมงานของอาจารยฮู
เกท เธอเริ่มแสดงอาการแปลกๆ พูดดวยเสียงประหลาดท่ีมิใชเสียงปกติของเธอ   
จากการอธิษฐานสามารถขับผีออกจากตัวเธอหลายตน แตทุกครั้งท่ีเธอไปรวม
นมัสการพระเจา หรือ เขาชั้นเรียนพระคัมภีรท่ีคริสตจักรเธอจะนอนหลับทันที 

อาจารยฮูเกท และคุณชาลอตภรรยา ศิษยาภิบาลคริสตจักรท่ีเปนคนจีน 
และผม ไดไปท่ีบานพักหลังเล็กท่ีทางแมคเคนสรางใหผูท่ีหายจากเชื้อโรคเรื้อน
เปนท่ีพักอาศัย ในสมัยน้ันแมจะหายจากโรคเร้ือนแลวก็ยังถูกแบงแยกกีดกัน
จากสังคม และเม่ือเขามารับการรักษาท่ีแมคเคนแมจะหายแลวก็ตาม เขายังตอง
ใชชีวิตท่ีเหลืออยูในสถาบันแมคเคน หรือ ในนิคมตางๆ ท่ีทางสถาบันจัดให 

เม่ือเราเริ่มอธิษฐานเพ่ือเธอ เธอเร่ิมแสดงอาการแปลกประหลาด เธอลุก
ขึ้นแลวรายรําไปรอบๆ และพูดเปนภาษาจีน 

ศิษยาภิบาลจีนไดแปลใหเรารูวา วิญญาณชั่วในตัวเธอไดอางวา มันเปน
วิญญาณของจาวจีน และมันรองประกาศวา “ผูหญิงคนน้ีรุกล้ําเขามาในบานของ
ขา ขาตองการกินของเซนไหวจากนาง เพียงแตเจาถวายเหลาหน่ึงขวดกับเงินอีก 
20 บาท ขาก็จะออกจากนาง” อาจารยฮูเกทกระซิบบอกผมวา ผีในตัวเธอเคย
พูดเชนน้ีมากอน ปกติแลวถาผีไมเขาเธอพูดภาษาจีนไมได 

พวกเรารวมกันขับวิญญาณจาวจีนใหออกจากหญิงสาวดวยพระนามของ
พระเยซูคริสต และดวยการอานพระคัมภีรเรื่องราวท่ีพระเยซูคริสตทรงขับผี
และวิญญาณชั่วดวยฤทธ์ิอํานาจของพระองค แลวสลับดวยการรองเพลง 
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“สรรเสริญพระฤทธ์ิพระเยซูคริสต”  

ในท่ีสุด สําหรับผมแลวดูเหมือนตองใชเวลายาวนาน เธอลมฟุบลงกอง
อยูบนพื้น เม่ือเธอรูตัวเธอกลับเปนตัวปกติของเธอ เราถามเธอถึงเร่ืองวิญญาณ
ของจาวจีน เธอบอกกับเราวาวิญญาณดังกลาวรบกวนและสรางความยุงยากแก
ชีวิตเธอเปนเวลากวา 17 ปแลว เธอเลาถึงความเปนมาวา วิญญาณชั่วตนน้ีเขา
มาสิงในตัวเธอในคืนหน่ึงเม่ือเธอยายเขาไปอยูในบานเกาหลังหน่ึงในกรุงเทพฯ   
จากการพูดคุยปะติดปะตอเร่ืองราวของเธอ ผมเรียนรูวาอาจจะเปนเวลา
เดียวกับท่ีเธอรูตัววาเปนโรคเรื้อน 

เราเชิญชวนหญิงสาววา “ใหเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจาท่ีทรงขับ
วิญญาณรายออกไป” เม่ือเราเริ่มอธิษฐาน เสียงของเธอเปล่ียนอีก ครั้งน้ีเปน
เสียงนุมนวลของผูหญิงท่ีมีการศึกษาในสําเนียงของภาษาไทยภาคกลาง ซึ่ง
แตกตางจากเสียง สําเนียง และลักษณะภาษาของหญิงสาวชาวบานคนน้ี เราถาม
เธอวาเปนใคร นํ้าเสียงท่ีแสดงถึงความเปนหวงเปนใยตอบวา “เราคือแมมด  
เราลงมาเพื่อท่ีจะชวยปกปองหญิงสาวท่ีนาสงสารคนนี้ ท่ีถูกวิญญาณของจาวจีน
ทรมาน” วิญญาณแมมดเลาตอไปวา เม่ือมันลงมาชวย วิญญาณของมันกลับถูก
พันธนาการ กลับไปไมได นางพูดจาหวานลอมใหเราสงสารเพ่ือท่ีจะใหนางอยูใน
รางของหญิงสาวตอไป ตอนน้ันผมเริ่มรูสึกสงสารแมมดตนน้ัน   

แตเรารูวาจะใจออนตามเสียงท่ีนาสงสารน้ีไมได เราจึงสั่งในพระนามของ
พระเยซูใหวิญญาณของแมมดออกจากหญิงสาวคนน้ี ทันใดน้ัน เสียงของแมมด
รองโอดครวญ โหยหวน เสียยาวนาน แลวรางของหญิงสาวลมฟุบลงอีกครั้ง
หน่ึง และเม่ือเธอฟนขึ้นมาเธอพูดดวยเสียงปกติของเธอ ในตอนนั้นเราตาง
เหน็ดเหน่ือยแตก็สบายใจท่ีวิญญาณชั่วออกจากรางของหญิงสาวได เรารวม กัน
อธิษฐานอีกครั้งหน่ึงแลวลากลับ แตเราก็สัญญาวาจะกลับมาเยี่ยมเธออีก 
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ตอมา ผมไดขาววาวิญญาณรายยังกลับมาเขาหญิงสาวคนน้ีอีก พวกเรา
ดอยประสบการณในดานน้ี เราไมรูวาจะทําอยางไรดีกับเหตุการณตางๆ ท่ี
เกิดขึ้น ในท่ีสุดเธอก็ถูกปลอยใหอยูคนเดียว 

เม่ือใดก็ตามที่มีผูมาอธิษฐานเพื่อเธอ วิญญาณรายก็จะเขาสิงและสําแดง
ฤทธ์ิเดช สมาชิกคริสตจักรหลายคนตางพูดวา ท่ีหญิงสาวเกิดอาการเชนน้ีเพราะ
ตองการเรียกรองความสนใจ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะฐานความเชื่อศรัทธาของสมาชิก
เขาใจวา ถาเราขับไลวิญญาณรายใหออกดวยพระนามของพระเยซูคริสตแลว  
วิญญาณรายตนน้ันจะกลับเขามาในคนนั้นอีกไมได ท่ีหญิงสาวคนน้ียังเกิด
อาการเหมือนผีเขาอีกหลังจากถูกขับดวยพระนามพระเยซู สมาชิกจึงตีความวา  
น่ีไมใชวิญญาณรายแตเปนการเรียกรองความสนใจ และน่ีก็คือฐานความเชื่อ
ศรัทธาท่ีผมเคยมีมากอน และใชสอนชาวบานวา “ถาคุณเปนคริสเตียนแลว 
วิญญาณรายจะไมสามารถมารบกวนคุณอีก” 

ในชวงท่ีผมเปนอาจารยสอนท่ีพระคริสตธรรมเชียงใหม บางครั้งผมพา
นักศึกษาไปเยี่ยมตามเรือนพักผูปวยในสถาบันแมคเคน หลายคร้ังท่ีผมมีโอกาส
พบหญิงสาวคนน้ีอีก ทุกครั้งท่ีผมอธิษฐานรวมกับหญิงสาว เธอเร่ิมตัวสั่น  
คํารามและทําเสียงแปลกๆ จนกระท่ังผมสั่งใหวิญญาณรายน้ันเงียบและขับมัน
ออกจากตัวเธอในพระนามของพระเยซูคริสต 

ผมใชเวลาในการศึกษาถึงประสบการณของคนตางๆ ในเรื่องนี้มาก
ขึ้น ผมพบวาหญิงสาวคนน้ีถูกวิญญาณรายครอบงําชีวิตของเธอมาเปนเวลา
ยาวนาน แตเธอไมสามารถท่ีจะปกปองตนเองได วิญญาณรายเหลาน้ันจะยอม
ออกจากรางเธอเม่ือเราอธิษฐานขับไลมัน แตหลังจากน้ัน มันก็ยอนกลับเขามา
ในรางเธออีก และเธอก็ไมมีกําลังท่ีจะตอตานอํานาจของมันได 

เพื่อนมิชชันนารีจากแบบติสตใตไดสงเทปบันทึกเสียงเกี่ยวกับเรื่อง หก
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ขั้นตอนในการขับผีและวิญญาณชั่วดวยตนเอง โดย ดิเรก ปรินซ (Derek 

Prince) ผมไดสอนใหหญิงสาวเรียนรูและปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนในการท่ีเธอจะ
สามารถขับวิญญาณรายดวยตัวเธอเอง ดังน้ี 

1. สารภาพความผิดบาปในชีวิตของทานดวยความจริงใจ 
2. ตัดสินใจท่ีจะใหอภัยแกทุกคนท่ีเคยทําใหทานเสียใจและเจ็บปวดใน

ชีวิต 
3. สํารวจชีวิตท่ีผานมาของทานเองวาเคยเขาของแวะกับอํานาจทางไสย

ศาสตร พอมด หมอผี คนทรง อํานาจลึกลับตางๆ การผูกชีวิตของ
ตนไวกับดวง ผีถวยแกว การบนบานศาลกลาว แลวตัดสินใจ
ปฏิเสธและกําจัดสิ่งเหลาน้ีออกจากชีวิตของทาน 

4. ประกาศความเชื่อศรัทธาของทานในองคพระเยซูคริสต ใหพระองค
เปนองคพระผูเปนเจา พระผูชวยใหรอด และเปนเจาของชีวิตของ
ทาน 

5. จงผูกมัดวิญญาณรายในชีวิตของทานในพระนามของพระเยซู และ
ขับไลมันออกจากชีวิตของทานดวยการหายใจออกยาวๆ สุดแรงของ
ทาน 

6. อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขามาสถิตในชีวิตของทานเพื่อทรง
ปกปองคุมครองชีวิตของทานตอไป 

ผมถามเธอวา เธอจะยกโทษแกคริสเตียนท่ีพูดวา ท่ีเธอเกิดอาการ
ประหลาดบาคลั่งน้ันเปนเพราะเธอตองการเรียกรองความสนใจไดหรือไม เธอ
กลาววา “เขาคิดวาฉันจงใจแสดงอาการประหลาดๆ เหลาน้ัน เพื่อพวกเขาจะ
หัวเราะเยาะเชนน้ันหรือ แตอยางไรเสียฉันก็พรอมยกโทษพวกเขา” ผมคอยๆ 
นําเธอไปทีละขั้นตอนจนครบ จากน้ัน ผมพูดกับเธอวา “พระเยซูคริสตอยูใน
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ชีวิตของเธอ และเปนองคพระผูเปนเจาของเธอแลว พระองคใหอํานาจแกเธอท่ี
จะสั่งหามวิญญาณรายเขามาในชีวิตของเธออีก เม่ือใดก็ตามท่ีเธอรูสึกวา 
วิญญาณชั่วมาหาเธอ เธอตองบอกมันเลยวาเธอเปนของพระเยซูคริสตแลว   
และไลมันใหออกหางจากเธอในพระนามของพระเยซูคริสต” 

หลังจากน้ัน เธอกลับไปท่ีคริสตจักร ผานชั้นเรียนของผูเชื่อใหม รับ บัพ
ติศมา แลวจัดงานเลี้ยงใหญแกเพื่อนคริสเตียนทุกคน รวมท้ังเพ่ือนท่ีเคย
กลาวหาเธอวา เธอแกลงมีอาการแปลกๆ เพื่อเรียกรองความสนใจดวย 

หลังจากน้ันประมาณปหน่ึงเธอแตงงาน มีลูกดวยกันคนหน่ึง และยายไป
อยูในนิคม ผมไมมีโอกาสพบเธอเปนเวลากวา 20 ป แตผมไดถามขาวคราว
ของเธอเสมอจากผูนําคริสตจักรท่ีรูจักเธอ เขาบอกวาเธอมีชีวิตท่ีปกติท่ีเชื่อพึ่งใน
พระเจารวมกับครอบครัวของเธอ 

ประสบการณดังกลาวทําใหผมมีความหวังที่จะใหการชวยเหลือแกคนท่ี
ประสบกับสภาพชีวิตอยางหญิงสาวคนดังกลาว ซึ่งอดีตเราปลอยใหเปนภาระ
ของหมอและยา หรือไมก็ใหนักจิตวิทยาท่ีจะใหการปรึกษาหารืออยางตอเน่ือง    

แตแนนอนครับ มิใชทุกกรณีจะเปนเรื่องของผี หรือ วิญญาณราย เราคง
ไมตีขลุมวาคนที่มีอาการเชนน้ีเปนเรื่องของวิญญาณชั่วเสมอไป อยางท่ี ดิเรก 
ปรินซกลาวแนะนําไวในเทปวา ในอดีตเราอาจจะเคยคิดวาเร่ืองผีเรื่องวิญญาณ
รายมิใชเรื่องจริง แตปจจุบันน้ีเราพบวา ผีและวิญญาณรายน้ันมีจริง ดังน้ัน เรา
ควรเปดชองสําหรับเร่ืองวิญญาณในความเชื่อ ความคิด และในการแสวงหา
ความเขาใจของเราในเร่ืองเหลาน้ี   
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ผีตีลังกาในหองรับแขก 
 

พระเยซูจึงตรสัหามมันวา "จงน่ิงเสีย ออกมาจากเขาซิ"  
เม่ือผีน้ันไดทําใหเขาลมลงทามกลางประชุมชน แลวก็ออกมาจากเขา

แตมิไดทําอันตรายเขาเลย 

ลูกา 4:35 
 

ฝายเปาโลก็งุนงานใจ หันหนาส่ังผีน้ันวา 
"ในพระนามของพระเยซูคริสต เอ็งจงออกมาจากเขา"  

ผีน้ันก็ออกมาในเวลานั้น 

กิจการ 16:18 
 

นางนั่งจองหนาผมเขม็ง หนาของเราประจัญกันหนาตอหนา   
แววตาของนางแข็งกราวดุรายด่ังสัตวปา   

ที่อัดเต็มดวยพลังแหงความเกลียดที่ฉายแววออกมา 
 

ประสบการณท่ีสองเกิดขึ้นในอีก 7 วันภายหลังท่ีผมทูลขอพระเจาโปรด
ประทานประสบการณในเร่ืองผีและวิญญาณชั่ว เหตุการณน้ีเกิดขึ้นในกลุม
อธิษฐานคืนวันอังคารท่ีจัดขึ้นเปนประจําท่ีบานของผม ขณะท่ีพวกเรายืนลอม
เปนวงกลมเพ่ือรองเพลงสรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร เพ่ือเปนการปดการ
ประชุมอธิษฐาน มีรถรับจางสองแถวคันหน่ึงขับเขาทางเขาบานของเรา 

คนขับรถสองแถวเปนผูปกครองคริสตจักรท่ีผมรูจักเปนอยางดี เขา
แนะนําชายคนท่ีมากับเขาวา “ชายคนน้ีพาเมียของเขาไปหาผมท่ีตลาด ขอใหผม
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ชวยพาเมียของเขาไปหาพระท่ีสามารถไลผีท่ีมาสิงและรบกวนเมียของเขา ผม
บอกเขาวา พระท่ีผมรูจักท่ีขับไลผีออกจากคนไดน้ันก็มีแตพระเยซูเทาน้ัน” ชาย
คนน้ันตอบวา “ตกลงพาผมไปพบพระเยซูที” 

ผูปกครองเลาตอไปวา “เพราะตอนน้ีก็มืดคํ่าแลว ผมไมรูจะพาเขาไปท่ี
ไหนดี คิดไดวาทุกคืนวันอังคารท่ีน่ีมีกลุมอธิษฐาน ผมเลยพาเขามาท่ีน่ี” เขาถาม
เราตอไปวา “ผมจะพาเขามาในท่ีน้ีไดไหม?” ผมตอบทันทีวา “พาเขาเขามาได
เลย” 

เม่ือหญิงคนน้ันเดินเขาประตูบาน ทุกคนในบานถึงกับตกตะลึงงัน หญิง
คนน้ันรองเสียงหวีดวายดังลั่นบาน แลวนางอวกราดเต็มพื้นหองรับแขก หนา
ของนางดูนาเกลียดนากลัวอยางผีอยางมารปานนั้น อาจารยโรบิน ทัลบอต 
(Robin Talbot) มิชชันนารีโอเอ็มเอฟ ท่ีทํางานกับชนเผามง ซึ่งมีประสบการณ
ในเร่ืองน้ีมากกวาผม ยืนอยูติดกับผมทานกระซิบบอกผมวา “บอกใหนางเงียบ
ในพระนามพระเยซู” 

ดวยความเชื่อ และความมั่นใจท่ีเคยมีประสบการณท่ีสถาบันแมคเคน  
ผมเดินผากลางหองมาเผชิญหนากับหญิงคนน้ันแลวสั่งนางเปนภาษาไทยวา “ใน
พระนามของพระเยซู เราสั่งเจาใหเงียบเด๋ียวน้ี” หญิงคนน้ันลมฟุบลงกับพ้ืนสิ้น
สติ 

ผมถามสามีของนางวา เกิดอะไรขึ้นหรือนางถึงไดเปนเชนน้ี เขาอธิบายวา 
“เราเปนกลุมฉายหนังขายยา ผมเชื่อวาเมียของผมถูกแฟนเกาของนางลงของ
เพราะนางไมยอมแตงงานกับเขาแตมาแตงกับผม ผีรายมันจะรบกวนและ
ทรมานนางเชนน้ีเสมอ” 

ผมพูดกับชายคนน้ันดวยความเชื่อวา “ถาคุณยอมใหพระเยซูขับผีราย
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ออกจากตัวนาง ผีรายก็จะถูกไลออกจากตัวนางได คุณจะยอมใหผมถอดเอา
เครื่องรางของขลังออกจากตัวนางไดไหม และอธิษฐานเพื่อเธอ” 

ชายผูเปนสามีอนุญาตใหผมทําตามท่ีพูด ผมปลดเครื่องรางของขลังออก
จากรางของนางจํานวนมากถึงขนาดเต็มสองอุงมือ จากน้ันผมกมลงไปท่ีหนาของ
นาง เม่ือผมกําลังสั่งใหเจาวิญญาณรายปลดปลอยนาง ทันใดน้ัน นางผุดลุกขึ้น
น่ังขัดสมาธิแลวมวนตัวตีลังกาเขาในหองรับแขก 

นางน่ังจองหนาผมเขม็ง หนาของเราประจัญกันหนาตอหนา แววตาของ
นางแข็งกราวดุรายด่ังสัตวปา ท่ีอัดเต็มดวยพลังแหงความเกลียดท่ีฉายแวว
ออกมา ผมรวบรวมสมาธิและพลังแหงความสงบภายในตัวผม แลวกลาววา 
“ขาพเจาเปนทูตของพระคริสต ขาพเจามาในพระนามของพระองค เจาวิญญาณ
ชั่วราย ขาสั่งใหเจาออกจากรางของนางในพระนามของพระเยซูเด๋ียวน้ี และหาม
กลับเขามาอีก” 

แววตาของนางกลับออนโยนลง เธอเริ่มหันมองไปรอบๆ หอง และสังเกต 
เห็นวาตนเองสวมชุดนอนอยู นางถามขึ้นวา “ฉันอยูท่ีไหนน่ี ฉันออกมาท่ีน่ีใน
สภาพเชนน้ีไดอยางไร?” สามีของนางถอดเสื้อกันหนาวใหนางคลุมตัว 

การประชุมอธิษฐานในคํ่าคืนน้ัน มีนักศึกษาแพทยชั้นปท่ีสี่ จํานวน 4 
ทานมารวมในการอธิษฐานน้ันดวย ท้ังสี่ทานเปนผูท่ีรับเชื่อใหม ท้ังสี่ไดเปน
พยานและใหการหนุนใจแกนาง จากน้ันผมถามนางวา “คุณตองการท่ีจะรับพระ
เยซูคริสตเปนพระผูเปนเจาในชีวิต และเปนพระผูชวยใหรอดของคุณหรือ ไม?” 
นางพยักหนาพรอมกับตอบรับ “ตองการ” ผมจึงนํานางในการอธิษฐานสารภาพ
ความผิดบาปและรับพระเยซูคริสต 

พวกเราตางเหน่ือยออนในคํ่าคืนน้ัน เรารองเพลง “พระคุณพระเจา” เปน
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การปดการประชุมอธิษฐานของเรา หญิงคนดังกลาวรวมในการรองเพลง หนา 
ตาของเธอกลับมาสวยสดงดงามและมีความชื่นชมยินดี ซึ่งตางจากเม่ือครึ่ง
ชั่วโมงกอนท่ีหนาตาของนางไมตางอะไรกับแมมด 

หมอสมิธ (Dr. Trevor Smith) แพทยมิชชันนารีชาวออสเตรเลีย 
หัวหนา ฝายการแพทยสถาบันแมคเคน ก็รวมในกลุมอธิษฐานในคืนน้ันดวย 

ในคํ่าคืนตอมา เราคิดอยากจะไปเยี่ยมท่ีบานของหญิงคนท่ีเราไดอธิษฐาน
ขับผีออก เพื่อไปเยี่ยมเยียนและอธิษฐานเพ่ือนาง แตเปนการเคารพในสิทธิ
สวนตัวของนางและครอบครัว เราจึงขอผูปกครองคนเดิมไปขออนุญาตจากเธอ
กอน ผูปกครองกลับมาหาพวกเราพรอมกับเลาใหฟงวา 

“เม่ือผมเดินเขาไปในบานของหญิงคนน้ัน นางกําลังถูก
ผีอีกตนหน่ึงเขา นางสั่นไปท้ังตัว นางชี้หนาผม แลวรองตะโกน
ใสผมดวยเสียงของผูชายวา “เม่ือคืนน้ีมันเปนเพียงผีกระจอก  
ขาน่ีแหละโวยเจานายผี ไมมีใครท่ีจะมาไลกูออกไดโวย” สามี
ของนางบอกกับผมวาไมตองการใหพวกอาจารยไปเยี่ยม   
เพราะพวกเขากลัวผีตนน้ีมาก ตัวผมเองยังรูสึกเลยวา ผีมัน
พยายามท่ีจะเขามาในตัวของผม” 

เม่ือเราไมไดรับอนุญาตใหไปเยี่ยม เราก็รูวาเราไมควรจะไป สวน
คาราวานหนังเรขายยาก็เดินทางตอไป พวกเราตางเสียดายท่ีเราไมมีโอกาสท่ีจะ
ติดตามชีวิตของหญิงคนน้ี ประสบการณครั้งน้ีทําใหผมม่ันใจถึงการท่ีพระเจา
ทรงตอบคําอธิษฐานทูลขอของผมอยางชัดเจน 

หลังจากน้ันผมมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองผี และวิญญาณรายอีก
มากมาย ถึงกระน้ันผมยอมรับวา ผมก็ยังไมเขาใจท้ังหมดในเรื่องน้ี แตอยางกับ
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กลุมอธิษฐานที่เร่ิมตนเม่ือ 30 กวาปที่ผานมาท่ีบานพักครอบครัวยูแบงค แมวายาย

ที่แลวคุณหมอ สมิต และภรรยาคุณเฮดเธอรยังเปนผูนําอยู (ถายรูป 17/8/04) 

ท่ีพระคัมภีรไดกลาวไววา วิญญาณรายน้ันมีจริง สามารถท่ีจะเขาไปสิงสถิตใน
ตัวมนุษย และใชอํานาจครอบงําชีวิตของคนๆ น้ัน 

ในยุคของเราน้ี หลายคนมักจะคิดวา อาการผีเขาน้ันแทจริงเปนความ
ผิดปกติดานจิตใจมากกวา ไมใชเปนเรื่องของผีหรือวิญญาณราย ผมยอมรับวา 
มีคนท่ีปวยดวยโรคทางจิตใจ แตในเวลาเดียวกันเราก็ไมควรดวนสรุปวา ผีและ
วิญญาณชั่วไมมี อยางไรก็ตาม บางโรคเราสามารถท่ีจะรักษาดวยหลักการทาง
จิต และในบางรายที่เราจําเปนตองรักษาดวยการขับผีรายวิญญาณชั่วใหออก
จากคนๆ น้ัน 

ประสบการณเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพอันแทจริงของพระคริสต   
ไมจําเปนท่ีเราจะตองกลัวอํานาจของมันอีกตอไป “พระบุตรของพระเจาไดเสด็จ
มาปรากฏก็เพราะเหตุน้ี คือเพื่อทรงทําลายกิจการของมาร” (1ยอหน 3:8)   
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รองศาสตราจารย นันทิกา แยมสรวล 

อาจารย ทัศนียา วงศจันทร รับบัพติศมาท่ีหวยตึงเฒา อ.แมริม เชียงใหม 

ศาสนาจารย สมบุญ เทศนสาลี และ ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค ประกอบพิธี 

27 มกราคม 1991 
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สองอาจารยดานจิตวิทยา 
 

อยากลัวเลย เพราะเราอยูกับเจา อยาขยาด  
เพราะเราเปนพระเจาของเจา  

เราจะหนุนกําลังเจา เออ เราจะชวยเจา 

อิสยาห 41:10 
 

องคพระผูเปนเจาจะทรงโปรดชวยขาพเจาใหพนจากการรายทุกอยาง 
และจะทรงชวยขาพเจาใหรอดเขาสูแผนดินสวรรคของพระองค  

พระสิริจงมีแดพระองคสืบๆ ไปชั่วนิตยนิรันดร อาเมน 

2ทิโมธี 4:18 
 

จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองค  
เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย 

1เปโตร 5:7 
 

เธอยื่นถุงพลาสติกถุงใหญใหผมพรอมกับพูดวา 
“น่ีเปนเคร่ืองราง ของขลัง และ รูปปนตางๆ ที่อยูในหองของดิฉัน    

ตั้งแตน้ีตอไปดิฉันไมตองการส่ิงเหลาน้ีอีกแลว” 
 

รองศาสตราจารย นันทิกา แยมสรวล อดีตประธานคริสตจักร บํารุง
ธรรม นครปฐม เปนรองศาสตราจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ทานไดเลาถึงพยานชีวิตใหผมฟง ซึ่งเร่ืองราว
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เหลาน้ีเคยจัดพิมพในหนังสือชื่อ “เราไดรักเจาดวยความรักนิรันดร” 

“ดิฉันเติบโตในครอบครัวคริสเตียนท่ีเชียงใหม ศึกษาเลา
เรียนในโรงเรียนดาราวิทยาลัย เปนสมาชิกคริสตจักรท่ีหน่ึง
เชียงใหม ถึงแมวาดิฉันจะไดรับการเลี้ยงดูฟูมฟกในบรรยากาศ 
คริสเตียน แตดิฉันก็ยังมีขอสงสัยในความเชื่อ 3 ประการดวยกัน 
คือ 

1. พระเยซูเปนพระเจาจริงหรือไม? 
2. ทูตสวรรคมีจริงไหม? 
3. พระคัมภีรสําคัญอยางไร? 

ดิฉันเชื่อม่ันในพระเจาและอธิษฐานตอพระองค พยายามท่ี
จะเปนคนดี แตดิฉันมิไดเอาจริงเอาจังในการศึกษาพระวจนะของ
พระองค 

ภายหลังท่ีดิฉันไดรับปริญญาโทดานจิตวิทยา ไดเปน
อาจารยสอนในมหาวิทยาลัย ดิฉันมีความสุขและสมหวังกับการ
ทํางานอยางทุมเท ใชเวลากับครอบครัว และมีความสุขกับเพ่ือน
ฝูง จนมีเวลาไปนมัสการพระเจาท่ีโบสถเพียงนานๆ ครั้ง 

เม่ือป พ.ศ. 2518 ดิฉันเปนหวัดบอยมาก แพอากาศ 
อาหารทะเล และกลิ่นบางกลิ่น มีอาการเจ็บคอและหอบหืดท่ีมี
แนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ความดันโลหิตตํ่าเพราะความเจ็บปวย
จึงทําใหการพักผอนไมเพียงพอ ตอมาตามรางกายมีจุดช้ําสีเขียว
คล้ําท่ีบริเวณแขน ขาและหนาอก ดิฉันเดินดวยความยากลําบาก  
เจ็บปวยถึงขนาดน้ี ดิฉันก็ยังไมเคยคิดท่ีจะขอการรักษาจากพระ-
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เจา ถึงแมวาคุณแมไดเตือนและเปนพยานเพื่อใหดิฉันอธิษฐาน
ทูลขอการทรงรักษาจากพระองคก็ตาม แตดิฉันก็ไมทําตาม    

ตอมา แมจะกินยา และรักษาตามแพทยแนะนําอาการ
เจ็บปวยก็ไมดีขึ้น ดิฉันตัดสินใจรับการรักษาจากเพื่อนท่ีมีความรู
ในเรื่องแพทยแผนไทย ดวยการนวดและใชยาสมุนไพร รูสึกวา
อาการหอบหืดดีขึ้นจากเดิม แตตอมาภายหลังอาการของดิฉัน
กลับทรุดลง 

วันศุกรท่ี 6 กรกฎาคม 2533 เปนวันสําคัญอยางมาก
สําหรับดิฉัน เพื่อนสนิทคนหน่ึงท่ีรักและหวงใยทุกขสุขของดิฉัน   
เธอสงสารดิฉันท่ีตองทนความเจ็บปวยทรมานมาเปนเวลานาน  
เธอมารับดิฉันไปยังบานของเธอโดยมิไดใหรายละเอียดใดๆ เม่ือ
ไปถึงก็พบคนทรง ซึ่งวิญญาณท่ีมาลงทรงเปนเทพประจําหลัก
เมืองจังหวัดหน่ึง เม่ือเทพพบดิฉันก็พูดขึ้นวา “พอรักษาหนูไมได
หรอกนะ หนูเปนลูกของพระเจา พระเยซูอยูกับหนู วันน้ีทาน
อนุญาตใหหนูมาพบพอ พอรักษาหนูไมได ถาจะรักษาตองขอ
อนุญาตพระเยซูกอน เพราะทานดูแลหนูอยู” แลวคนทรงหันหนา
ไปพูดกับเพื่อนวา “พอรักษาเขาไมไดหรอก เขาเปนลูกของพระ-
เจา เขาเปนคริสเตียน”   

จากการสนทนากัน คนทรงไดบอกดิฉันวา พระเจาของ
ดิฉันชื่อพระเยโฮวาห พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาท่ีลง
มาชวยมนุษย เลือดของพระเยซูคริสตจะชวยคนบาปได ภายใน
ตัวของดิฉันตรงบริเวณหนาอกมีรูปไมกางเขนสีแดงสวางสดใส
สวยงามมาก และเทพบอกวาดิฉันมีพระคัมภีรศักด์ิสิทธ์ิสองเลม
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อยูท่ีชั้นหนังสือ และมีรูปพระเยซูในหองนอน ซึ่งดิฉันก็มีจริง  

ในการสนทนาอีกครั้งหน่ึง ดิฉันยังไดสนทนากับศักดิเทพ
ท่ีมีตําแหนงเปนพญายมราช ผูเปนใหญในโลกของคนตาย ไดพูด
กับดิฉันผานทางรางทรงวา “...เวลาหนูตายไป พระเจาจะทรงให
คนรับใชของพระเจาลงมารับไปขางบน คนตัวเล็กท่ีมีปกจะมารับ
ขึ้นไป” เม่ือดิฉันถามวาท่ีท่ีคนรับใชของพระเจาพาไปน้ันเปน
อยางไร เขาตอบวา “ลุงเขาไปท่ีน่ันไมไดหรอก เขาไมใหเขาไป” 

เหตุการณน้ีทําใหดิฉันตองยอมรับดวยความถอมใจวา 
ถึงแมดิฉันจะมีความเชื่อในพระเจาแบบคร่ึงๆกลางๆ แตพระ-
คริสตก็ยังทรงดูแลเอาใจใสชีวิตของดิฉัน แมแตตอนแรกที่ดิฉัน
กาวเขามาในบานของเพื่อน ดิฉันก็ยังสงสัยในพระองค ดิฉันคิด
วา ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจาจริงทําไมพระองคไมทรงรักษา
ดิฉันใหหายจากความเจ็บปวยท่ีทุกขทรมานเชนน้ี 

ความเชื่อที่ชัดแจงขึ้นในครั้งนี้มิใชเพราะฤทธิ์อํานาจของ
คนทรง แตเพราะความรักของพระเจาท่ีทรงติดตามปกปองดิฉัน
ไปทุกหนแหงตางหาก ท่ี เปนพลังฉุดยึดและเปดตาแหงจิต
วิญญาณของดิฉันใหเห็นแสงสวางแหงความรัก และสัจจะของ
พระองค     

ภายหลังเหตุการณน้ี ดิฉันสิ้นความสงสัยในพระเจา  ดิฉัน
แนใจในสี่ประการดวยกันคือ ประการแรก ไมวาพระองคจะทรง
รักษาดิฉันใหหายหรือไมก็ตาม พระเยซูทรงเปนพระเจ า    
ประการท่ีสอง ดิฉันรูแลววาพระคัมภีรน้ันศักด์ิสิทธ์ิ และดิฉัน
ต่ืนเตนท่ีจะอานขาวดีของพระเยซูคริสต ประการท่ีสาม ดิฉันรู
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แลววาทูตสวรรคมีจริง ประการท่ีสี่ ดิฉันมีความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น
ถึงความล้ําลึกของพระเจาท่ีมีตอผูท่ีเชื่อในพระองค อยางท่ีได
บันทึกในพระคัมภีร ต้ังแตเวลาน้ันเปนตนมาดิฉันไดถวายตัวดวย
ความเต็มใจในการรับใชพระเยซูคริสต 

 

อาจารยทัศนียา วงศจันทร สําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานจิตวิทยา   
อดีตหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ ในชวงเวลาท่ีผมรักษาการ
ตําแหนงอนุศาสกของมหาวิทยาลัย ผมไดขับรถตูเพื่อนําคณาจารยไปรีทรีตท่ี
คายดงพระพร อยูท่ีอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย อาจารยทัศนียาน่ังหนา
รถ 

เม่ือรถไตถึงยอดดอยนางแกว เราเห็นศาลเจาแมนางแกว ผมต้ัง
ขอสังเกตวา ในความเชื่อเรื่องวิญญาณของคนไทยน้ัน ไดแบงวิญญาณไวหลาย
ลําดับชั้น ต้ังแตวิญญาณเจาท่ีขึ้นไปจนถึงศักดิเทพในระดับประเทศ ผมเห็นวา 
เปนการงายท่ีคนไทยจะยอมรับเร่ืองอํานาจสูงสุด เชน อํานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิท่ีเชื่อกันในคริสตศาสนา ซึ่งก็เปนเหมือนการแบงเปนหลายชนชั้นใน
ประเทศไทย ต้ังแตชนชั้นชาวนา จนถึงผูใหญบาน นับจากขาราชการทองถิ่นไป
จนถึงขาราชการชั้นผูใหญ และในที่สุดสูงขึ้นไปถึงราชวงศ ดังน้ัน การท่ีจะเชื่อวา
มีวิญญาณหน่ึงท่ีสูงเหนือวิญญาณท้ังหมดจึงมิใชเร่ืองแปลก แตเปนเรื่องท่ี
สอดคลองกับความเชื่อของคนไทย ดูอาจารยทัศนียาใหความสนใจในเรื่องน้ี 

ในการรีทรีตครั้งน้ี ผมอธิษฐานตอพระเจาขอทรงนําผมใหเขาถึงคนท่ีเปด
ใจเชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต ผมอธิษฐานเพื่ออาจารยทัศนียา แตก็ยังหาโอกาสท่ี
จะพูดคุยกับเธอไมได 
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ในท่ีสุด เชากอนวันท่ีเราจะกลับ ผมนัดเวลาขอพูดกับอาจารยทัศนียา  
ภายหลังเธอบอกผมวา เธอแปลกใจ “ทําไมอนุศาสกตองการพูดกับดิฉัน?” ผม
เร่ิมสนทนากับเธอโดยใชหนังสือเลมเล็กๆ “กฎสี่ประการดานจิตวิญญาณ” ของ
แคมปสครูเสด ท่ีพูดถึงวาทําไมเราถึงตองการพระคริสต หลังจากน้ัน ผมถาม
อาจารยวา อาจารยตองการท่ีจะอธิษฐานเชิญพระเยซูคริสตเขาไปในชีวิตจิตใจ
และเปนองคพระผูเปนเจาของอาจารยหรือไม เธอพยักหนาตอบวา “ตองการ” 

ผมแนะนําใหเธออธิษฐานตามท่ีมีในหนังสือเลมน้ัน และไดอธิบายวา  
การอธิษฐานน้ันไมใชคาถา แตการอธิษฐานเปนแนวทางนําเราใหเปดใจแลวเชิญ
พระเยซูคริสตเขามาในชีวิตของเรา เธออธิษฐานรวมกับผม จากน้ัน เรากลับไป
รวมในรายการรีทรีตตอไป 

ภายหลัง อาจารยทัศนียาไดบอกผมวา ในบายวันน้ันอาจารยคริสเตียน
สองทานไดแบงปนประสบการณชีวิต ความเชื่อและหนุนใจเธอ จากน้ัน เธอเลา
เรื่องราวชีวิตของเธอท่ีทําใหผมประหลาดใจวา 

“เม่ือดิฉันอายุ 16 ป ไดมีวิญญาณปรากฏตนและพูดกับดิฉันวา “เราคือ
วิญญาณพเนจรไรท่ีอยู ขอใหเราอาศัยอยูในตัวของเจา” ดิฉันปฏิเสธอยางแข็ง
ขัน แตวิญญาณน้ันก็วนเวียนกลับมาครั้งแลวคร้ังเลา พยายามท่ีจะเขามาในตัว
ดิฉันเพื่อควบคุมชีวิตของฉัน ดิฉันทําทุกอยางเพื่อท่ีจะตอตานความพยายาม
ของมัน รวมถึงการท่ีเขาเรียนในวิชาจิตวิทยา ตลอดจนถึงการสะสมเครื่องราง
ของขลังไวปองกันตัวจากอํานาจของวิญญาณน้ัน 

ดิฉันตองนําผายันตติดตัวไวปองกันตนเองเสมอ ในคืนหลังจากท่ีดิฉัน
อธิษฐานรับพระเยซูคริสต ดิฉันรูแนแกใจแลววาต้ังแตน้ีตอไปดิฉันไมตองการ
ผายันตน้ีอีกแลว พระเยซูคริสตตอบคําอธิษฐานของดิฉัน พระองคทรงปกปอง
ดิฉันไว พลังอํานาจของพระคริสตน้ันมีฤทธ์ิกําลังยิ่งกวาวิญญาณเหลาน้ัน 
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อีกสองสัปดาหตอจากน้ัน ผมขับรถไปรับอาจารยทัศนียาท่ีอาคารพักเพื่อ
พาเธอไปรวมในสัปดาหฟนฟูจิตวิญญาณท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เม่ือเธอเปดประตู
หอง เธอยื่นถุงพลาสติกถุงใหญใหผมพรอมกับพูดวา “น่ีเปนเครื่องราง ของขลัง 
และ รูปปนตางๆ ท่ีอยูในหองของดิฉัน ต้ังแตน้ีตอไปดิฉันไมตองการสิ่งเหลาน้ี
อีกแลว” 

อาจารย วัลภา ซึ่งเปนนองสาวของอาจารย ทัศนียา สอนวิชาบริหาร
การเงินในมหาวิทยาลัยพายัพ ท้ังสองพักอาศัยในหองพักเดียวกัน เม่ืออาจารย 
วัลภา กลับมาถึงหองพักพบวา เครื่องรางของขลังท้ังหมดท่ีอยูในหองถูกกําจัด
ออกไปหมดเธอรูสึกโกรธและกลัวในเวลาเดียวกัน 

อาจารยทัศนียา ชวนนองสาวใหไปรวมในงานสัปดาหฟนฟูจิตวิญญาณ  
เพื่อท่ีจะอธิษฐานใหคุณแมของเธอหายปวย ในการฟนฟูน้ันเองนองสาวอาจารย
ทัศนียาอธิษฐานตอนรับพระเยซู เธอและพ่ีสาวของเธอจึงรวมกันอธิษฐานเพ่ือ
คุณแมใหหายปวย คําอธิษฐานของท้ังสองพระเจาทรงตอบ คุณแมไดรับการ
รักษาจากพระเจาหายปวย 

ท้ังสองมีประสบการณกับพระเจามากมาย พี่นองจํานวน 10 คนไดมารับ
เชื่อในพระคริสต 8 คน ยังไมนับหลานๆอีกหลายคนท่ีมารับเชื่อพระเยซูดวย
เชนกัน ปจจุบันน้ี อาจารยทัศนียา เปนผูปกครองและรองประธานคณะธรรม-

กิจคริสตจักรมหาวิทยาลัยพายัพ และนองสาวของเธอเปนเหรัญญิก 
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งูรัดแขนผม 
 

ในบรรดาสัตวปาที่พระเจาทรงสรางน้ัน งูฉลาดกวาหมด 

ปฐมกาล 3:1 
 

เพราะพระเจาทรงทราบอยูวา เจากินผลไมน้ันวันใด  
ตาของเจาจะสวางขึ้นในวันน้ัน  

แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา คือสํานึกในความดีและความชัว่ 

ปฐมกาล 3:5 
 

พญานาคใหญซ่ึงเปนงูดึกดําบรรพที่เขาเรียกกันวามารและซาตาน  
ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก ก็ถูกผลักทิ้งลงไป     

พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผนดินโลก 

วิวรณ 12:9 
 

เม่ือเขาจบการอธิษฐาน เขาตัวสั่น   
เกร็งแขนทั้งสองแลวยกขึ้นมาตรงหนา   

และกระซบิวา “มันเหมือนกับงูรัดรอบแขนของผม” 
 

สุภาณี พวกพล วิคเลอร พวกเราเรียกติดปากวา “เล็ก” เปนนักแสดงรุน
แรกๆคนหน่ึงในสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ ท่ีรูจักกันใน
นาม ซี.ซี.ไอ. วันหน่ึงเธอวิ่งมาหาผมดวยความต่ืนเตน พรอมกับแนะนําชายหนุม
คนหน่ึงวา “อาจารยคะ มีนักแสดงคนหน่ึงจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม แสดง
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เกงมาก และยังเปนผูชวยผูกํากับภาพยนตร ชื่อ สุจินดา ไชยากุลสรากร หนูเลา
เรื่อง ซี.ซี.ไอ. ใหสุจินดาฟง เขาสนใจมาก เขาขอใหหนูชวยพาเขามาพบอาจารย  
อาจารยจะพบกับเขาไหมคะ” ผมตกลง และนัดแนะเวลาท่ีจะพบกัน 

เวลาน้ันเปนชวงป 1983 ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีคอมมิวนิสตกําลังละทิ้งฐาน
กําลังในปาเขาแถบชายแดนไทย จากการสนทนากับสุจินดาผมเรียนรูวา เขาเปน
เหมือนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกหลายๆ คนท่ีมีอุดมการณ อุทิศตนเพราะ
ตองการชวยประชาชนคนยากไร สุจินดาบอกผมวา ตัวเขาเองไมไดเปนสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต เพียงแตเขาเชื่อม่ันวาการท่ีจะเปลี่ยนสังคมไดก็โดยการปฏิวัติ
เทาน้ัน เขาเชื่อวาปราศจากการบังคับดวยปลายกระบอกปน คนร่ํารวยจะไมยอม
แบงปนใหแกคนจนอยางแนนอน 

ในสมัยท่ีเขาอยูในมหาวิทยาลัย สุจินดาไดใชละครในการหาคนรุนใหมท่ีมี
วิญญาณปฏิวัติเขารวมเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตในปาเขา แตเขาก็ตอง
ประสบกับความผิดหวัง และพบกับความจริงวา คอมมิวนิสตไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินชีวิตตามอุดมการณของตนที่ไดประกาศออกไป และแนนอน คอมมิวนิสต
จะไมสามารถท่ีจะสรางสังคมท่ีมีสันติและยุติธรรมได 

ผมบอกกับสุจินดาวา พวกเราก็พยายามท่ีจะเปลี่ยนสังคม แตเราเปลี่ยน
สังคมดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยความรักท่ีเสียสละของพระเยซูคริสต   
เขาตอบผมวาเขาไมมีศาสนา แตถาผมยอมรับเขารวมทํางาน เขาก็เต็มใจท่ีจะ
ศึกษาศาสนาของเรา ผมตกลง เราเคยเรียนรูท่ีจะวางใจพระเจาในการทรงเรียก
คนใหเชื่อตามวิถีทางของพระองค อีกอยางหน่ึงเรามีศิลปนคริสเตียนเพียงไมกี่
คน 

ผมเห็นพรสวรรคในการกํากับละครของเขาอยางแจงชัดต้ังแตแรก แปด
เดือนตอมาเขาทําใหผมตองประหลาดใจดวยการขอรับบัพติศมา หลังจากผาน
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การอบรมหลักสูตรผูเชื่อใหม เราใหสุจินดารับบัพติศมาท่ีธารนํ้าทางขึ้นดอยสุเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หกเดือนตอมา ในเทศกาลอีสเตอร คุณโจนกํากับการแสดงละครเรื่อง 
“เหนือความตาย” เปนละครเพลงรวมสมัย อันเปนเรื่องราวชีวิตของพระคริสต   
บทประพันธของ คุณวสันตชาย อิ่มโอษฐ (ดูบทท่ี 1 เร่ือง “ขอใหฉันรักเขา”)     
สุจินดารับผิดชอบในการกํากับแสง ละครเรื่องน้ีแสดงท่ีคริสตจักรท่ี 1 เชียงใหม   
โดยแบงการแสดงออกเปนสามตอน แสดงตอนละคืนในชวงสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ   

เม่ืองานกําลังเกิดผลและเปนไปดวยดี ผมรูสึกวาสุจินดากําลังมีปญหา   
ผมเชิญเขามาพบท่ีบานของผม แลวถามสุจินดาถึงสภาพชีวิตจิตใจของเขา และ
บอกเขาตรงๆ ถึงความรูสึกของผม เขายอมรับวา “ใชครับผมมีปญหา เม่ือผมรับ
บัพติสมาผมยังไมไดเชื่อพระเยซูอยางแทจริง ผมเพียงตองการทดลองวา ถาผม
ผานการฝกอบรม และเขาในพิธีของศาสนาแลวจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของผม   

สุจินดา กําลังแสดงละครเพลงเก่ียวกับวีรชนแหงความเชื่อของลานนา   

ในละครประวัติศาสตรที่เขาและคณะเปนผูประพันธและกํากับ 
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ผมไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย 

ผมทาทายเขาใหอธิษฐานเชิญพระเยซูคริสตเขาในจิตใจของเขาอีกครั้งหน่ึง
ดวยความจริงใจ เขาตกลง ผมนําเขาอธิษฐาน สารภาพความผิดบาป แลวเชิญ
พระคริสตเขามาเปนองคพระผูเปนเจาในชีวิต และเปนพระผูชวยใหรอด เม่ือเขา
จบการอธิษฐาน เขาตัวสั่น เกร็งแขนท้ังสองแลวยกขึ้นมาตรงหนา และกระซิบวา  
“มันเหมือนกับงูรัดรอบแขนของผม” 

ทันที ผมขับไลงูน้ันในพระนามของพระเยซูคริสต เขาถอนหายใจ แลว
คลายการเกร็งมือพรอมกับพูดวา “มันไปแลว” ภายหลังการอธิษฐานและการ
หนุนใจ สุจินดากลับไปทุมเทใหกับงานละคร ผลงานเปนท่ีประทับใจของผูชม
อยางมาก  

สุจินดารวมงานกับเราประมาณ 10 ป เขาไปรับงานเปนเจาหนาท่ีประจํา 
การผลิตรายการโทรทัศน โดยเฉพาะการรับผิดชอบในเรื่องการออกแบบเครื่อง
แตงกายของนักแสดง จนไดรับรางวัลเมขลา สุจินดาจะกลับมา ซี.ซี.ไอ. ปละครั้ง 
เพื่อชวยยกระดับคุณภาพงานแสดงหลักของปน้ันๆ 

นอกจากความเปนเลิศในการผลิตละครคริสเตียนแลว เขายังไดมอบ
มรดกลายเสนท่ีออนชอยและเรียวคมดวยความหมายแกเรา วันหน่ึง ขณะท่ีเรา
กําลังฝกซอมการแสดงลิเก ผมมองเห็นสุจินดาใชดินสอขีดไปเขียนมา เม่ือผมเขา
ไปใกล สิ่งท่ีผมเห็นประทับใจผมมาก เขาไดวาดภาพลายไทยท่ีสะทอนออกถึง
ความลุมลึกทางศาสนศาสตร 

หนาตอไปน้ีเปนภาพวาดของสุจินดา 4 ภาพ พรอมคําอธิบาย ผมไดใหขอ
พระคัมภีรสําหรับแตละภาพภายหลังท่ีฟงคําอธิบายภาพน้ันๆ จากสุจินดา   
โปรดสังเกตถึงความเดนชัดของงูในแตละภาพ 
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อาดัมและเอวา 

 

ภาพขวามือ ทานสามารถสังเกตเห็น อาดัมปดหนาตนเองดวยความอาย
พรอมกับชี้ไปยังเอวา เพ่ือบอกวาเอวาคือตนเหตุท่ีทําใหเขากินผลไมตองหามน้ัน  
ดวยมือซายของเอวาเธอปฏิเสธการกลาวโทษของอาดัม และนางใชมือขวาชี้ไปยัง
เจางูยักษท่ีกําลังอุมผลไมตองหาม เพ่ือกลาวโทษงู สุจินดาไดวาดหัวของงูเปนรูป
ของยักษ ตามความเชื่อของไทยยักษในวรรณคดีอินเดียเปนตัวแทนของความชั่ว
ราย เรามักพบพญานาคสองขางบันไดขึ้นวัดอันเปนเคร่ืองหมายถึงการปกปอง
คุมครอง 

สําหรับหัวงูขนาดเล็กหลายตัวท่ีโผลออกจากดานหลังหัวพญานาคน้ัน  
เนนย้ําถึงความชั่วราย สวนปกของพญานาคแสดงถึงสมรรถภาพของซาตานที่
สามารถบินเหินเดินทางไปไดไกล สวนตัวพญานาคท่ีลอมรัดท้ังอาดัมและเอวา
แสดงใหเห็นวา ท้ังสองตกอยูใตอํานาจของพญานาคหรือซาตาน    

สําหรับสวนท่ีเปนเหมือนหมอกควันท่ีลอยขึ้นจากสวนลางของภาพบงบอก
ถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา ท่ีกําลังเผชิญหนากับอาดัม เอวา และงูใหญ 
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“..."หญิงทีพ่ระองคประทานใหอยูกินกับขาพระองค...” 
ปฐมกาล 3:12 
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โนอาห 

 

สวนลางของภาพขวามือ เปนภาพของหญิงชายสี่คน ท่ีกําลังเสพสุขดวย
การกินและด่ืม หญิงสาวสองคนมือถือแกวเครื่องด่ืมท่ีสวยงาม มีไอระเหยไปยัง
เสนผมท่ีสลวยและตามรางกายของนาง ไอระเหยดังกลาวมีหัวเปนงู อันเปน
สัญลักษณท่ีบงบอกถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีพิษภัย ชายดานลางขางซายของภาพนอนสูบ
ยาเสพติด ไอระเหยของยาเสพติดก็เปนงูท่ีลอยตัวขึ้นมาท่ีลําคอของผูสูบ ท่ีนาจับ
ตาสังเกตเปนพิเศษคือ ท้ังสี่คนตกอยูในโอบรัดของพญานาคคือตกอยูใตอํานาจ
ครอบงําของซาตานอยางไมรูตัว ภาพชายสองคนที่ยืนอยูดานขวาของภาพคือผู
ประกาศท่ีพยายามสื่อสารใหผูคนไดรูถึงเร่ืองความรอดกอนท่ีจะสายเกินไป ชาย
คนหนาถือกระจกเงารูปหัวใจซึ่งเปนสัญลักษณแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงสราง
พวกเขาตามพระฉายาของพระองค สวนผูประกาศขาวประเสริฐอีกคนหน่ึงมือชี้
ถึงทางท่ีไปสูสวรรค 

ภาพท่ีอยูดานหลังผูประกาศขาวประเสริฐท้ังสองคือเรือ ซึ่งมีความหมาย
ในสองมิติคือ มิติแรกเปนเรือของโนอาห ท่ีพระเจาใหโนอาหสรางขึ้นเพื่อเปนท่ีอยู
ของคนและสัตวโลกท่ีจะอยูรอดไดเม่ือนํ้าทวมโลก ความหมายในมิติท่ีสองคือ  
เรือหมายถึงคริสตจักร คือโลกท่ีถูกสรางใหมท่ีเต็มไปดวยหัวใจ อันเปน
เครื่องหมายท่ีชี้ใหเห็นวาโลกใหมน้ันเต็มไปดวยความรัก สําหรับลายเสนกนกท่ี
คมและออนชอยน้ันหมายถึงพระวิญญาณของพระเจา ท่ีทรงเปนพลังพัดใหเรือ
คือคริสตจักรนําโลกไปสูความรอด 
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“ดวยสมัยของโนอาห ไดเปนอยางไร 
เม่ือบุตรมนุษยเสด็จมา ก็จะเปนอยางน้ัน”     

มัทธิว 24:37 
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หอบาเบล 

 

ภาพดานขวามือเปนภาพท่ีอธิบายถึงเร่ืองหอบาเบลในพระคัมภีร ในภาพ
ไดแสดงใหเห็นถึงสังคมท่ีเปนชนชั้น การท่ีชั้นบนของหอบาเบลจะอยูสวยงามโดด
เดนไดน้ัน เพราะหยาดเหงื่อ แรงงาน ความทุกขทรมานของคนตํ่าตอย และชีวิต
ถูกจองจําของคนชั้นลาง ท่ีชวยคํ้าใหบัลลังกขางบนต้ังอยูได สวนยอดสูงสุดของ
หอบาเบลน้ันเปนภาพชูน้ิวหัวแมมือ ท่ีเปนสัญลักษณวา “เรายอดท่ีสุด เราเกง
ท่ีสุด เราสําคัญท่ีสุด” 

แตท้ังสิ้นน้ีอยูในวงรัดของพญานาคคือซาตาน ท่ีเขามาควบคุมท้ังสังคม
และท้ังชีวิตของคนในสังคมน้ัน มันเขามามีอํานาจครอบงําความคิด ควบคุมการ
ตัดสินใจ และมีอํานาจเหนือการกระทําของมนุษย 

สวนหัวพญานาคกําลังจองเขม็งไปยังลายกนกที่เปนเหมือนหมอกที่ลอย
ขึ้นมาเปนสัญลักษณถึงการเปนอยูของพระเจาท่ีไมมีใครจะควบคุมหรือทําลายได   
ภาพของชายท่ีคุกเขาอยูชั้นบนของหอบาเบลหันหนาไปยังหมอกท่ีลอยขึ้นมาน้ัน  
แลวเอามือปองตาดวยความกลัว เม่ือเขาหันออกจากซาตานไปเผชิญหนากับพระ
เจา 

สวนลางของภาพ มีหญิงสาวคนหน่ึงท่ีกําลังมองกระจกเงารูปหัวใจท่ี
แตกราว ดวยนํ้าตานองหนา เพราะเธอเห็นถึงพระฉายาของพระเจาในมนุษยท่ีตก
อยูในสภาพท่ีแตกราว  
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“...ใหเราทําชื่อเสียงไว...” 
 ปฐมกาล 11:4 
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ภาพโมเสสกับเสียงที่ไดยิน 
“นี่ทานใชวิธีอะไรปฏิบัติกับประชาชนเลา เหตุใดทานจึงทํางานแตผูเดียว...” 

อพยพ 18:14   

คุณสุจินดา ไดมอบภาพน้ีใหผม เม่ือมีนาคม 1991 เพื่อเตือนเร่ืองการบริหาร

จัดการในสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ 
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สารภาพ และ ใหอภัย 
 

เพราะวาถาทานยกความผดิของเพ่ือนมนุษย พระบิดาของทานผูทรง
สถิตในสวรรคจะทรงโปรดยกความผิดของทานดวย แตถาทานไมยก

ความผิดของเพื่อนมนุษย พระบิดาของทานจะไมทรงโปรดยก
ความผิดของทานเหมือนกัน 

มัทธิว 6:14-15 

 

เม่ือเราถามนางวา ที่บานมีใครที่นางยังไมไดยกโทษ นางตอบวา  

“มีซิ พ่ีสะใภ เขาอยูในบานหลังเดียวกับฉัน    

เราไมพูดกันมาเกือบปแลวละ” 
 

 

ในการเผชิญหนากับความชั่วท้ังท่ีอยูภายในตัวเรา หรือ ภายนอกตัวเราก็
ตาม การใหอภัย หรือ การไมถือโทษโกรธเคืองผูอื่นเปนประเด็นสําคัญท่ีจะมอง 
ขามไมได 

การท่ีคนใดคนหน่ึงยังไมยอมใหอภัย หรือ ยังไมยอมยกโทษใหกับคน
อื่น น่ันก็คือเขายัง “ถือโทษ” คนๆ น้ันอยู การถือโทษคือการเก็บความผิดของ
คนอื่นไวในจิตใจของตน ในเวลาเดียวกันก็เก็บความไมพอใจ จิตใจท่ีตองการ
ลงโทษ และในบางกรณีเก็บความเจ็บแคนไวในใจในชีวิตของตน ท้ังสิ้นเหลาน้ีท่ี
เก็บไวในชีวิตจิตใจยอมกอเกิดผลราย บ่ันทอนพลังชีวิตของตน สรางความ
เจ็บปวดใหกับตนเอง การท่ีไมยอมใหอภัยหรือไมยอมยกโทษน้ันเปนตัวขัดขวาง
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ไมใหเราเอาชนะมารรายได ดังเร่ืองราวตัวอยางสองเร่ืองตอไปน้ี 
 

เพลงเพราะจัง 

เม่ือประมาณ 20 ปมาแลว ทีมประกาศพระกิตติคุณ ซี.ซี.ไอ. ไดจัด
สัปดาหฟนฟูจิตใจท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี  

ในชวงทายของสัปดาห ครูคริสเตียนทานหน่ึงไดเชิญพวกเราไปท่ีบานของ
ทาน เพราะภรรยาของทานตองการที่จะหลุดพนเปนอิสระจากวิญญาณท้ังหลาย   
นางเปนเจาเขาทรง ในหองของนางเต็มไปดวยเครื่องราง ของขลัง และรูปของ
บรรดาเทพตางๆ 

ผมพูดคุยกับนางถึงการรับเชื่อพระเยซูคริสต โดยเฉพาะ 6 ขั้นตอนท่ีจะ
ขับผีดวยตนเอง (ดูเร่ือง “ผีมีจริงหรือ”) เม่ือผมอธิษฐานและขับผีในพระนาม
ของพระเยซู วิญญาณรายในตัวนางกระทําใหนางมีหนาตาท่ีเปลี่ยนไปและเสียง
หาวอยางเสียงผูชาย วิญญาณรายเริ่มหัวเราะเยาะและลอเลียน 

จากน้ันเรารองเพลง “พระเยซูชนะพญามาร” นางจองมองพวกเราแลวพูด
ถากถาง เยยหยันวา “เพลงเพราะจัง เพลงเพราะจัง เพลงเพราะจัง” แลวหัวเราะ   

ผมอธิษฐานในใจ ถามพระเจาวา ทําไมผมถึงไมสามารถท่ีจะขับไล
วิญญาณรายน้ีออกจากผูหญิงคนน้ี เสียงในใจผมฟองวา เพราะวาคุณยังโกรธ
คนแสดงคนหน่ึงในคณะของคุณอยู ใชแลว เม่ือกําลังทําการฟนฟูในหองประชุม   
มีคนกําลังพูดอยูหนาเวที แตนักแสดงสตรีคนหน่ึงของเราพูดเสียงดังอยูดาน 
หลังฉาก เสียงน้ันดังจนรบกวนการพูดบนเวที ผมเขาไปหลังฉากเตือนเธอใหเบา
เสียงลง แลวผมก็ออกมาหนาเวทีอีก เธอพูดเสียงดังจากหลังฉากและรบกวน
การพูดบนเวทีอีก ผมเดินยองไปหลังฉากแลวดุวาเธออยางแรง เพราะผมรูสึกวา
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เธอไมไดเชื่อฟงและนับถือผมบางเลย 

ตอนนี้ผมกําลังเผชิญหนากับวิญญาณราย แตในจิตใจผมยังเก็บความ
โกรธน้ันอยู เพราะผมรูสึกวาเธอไมเคารพเชื่อฟงผมในฐานะผูอํานวยการ ผมดุ
วาเธอรุนแรงเกินจําเปน ผมอธิษฐานขอพระเจาทรงยกโทษผม และในเวลา
เดียวกันผมก็ยกโทษแกเธอดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ผมหันมาท่ีวิญญาณรายดวยความม่ันใจขึ้น เม่ือผมขับวิญญาณ
รายใหออกจากนางในพระนามของพระเยซูคริสต วิญญาณรายออกจากตัวนาง  
หนาตา และเสียงของนางกลับคืนปกติ ภายหลังอาจารยท่ีเปนสามีของนางบอก
ผมวา เม่ือผมสั่งใหผีรายออกจากภรรยาของเขา เขาเห็นไฟสีเขียวออกจากปลาย
น้ิวของผม แตผมไมไดเห็นเอง จากน้ัน พวกเราชวยกันนําเครื่องรางของขลังและ
สิ่งตางๆ ออกจากหองของนาง ชวยกันทําความสะอาด และอธิษฐานมอบหอง
น้ันใหพระเยซูคริสตทรงคุมครอง 

ยิ้มสวยอยางนี้ แลวจะโกรธนานไดอยางไร 
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ในการเผชิญหนากับอํานาจชั่วราย เราตองสารภาพความผิดบาปของเรา
เอง และในเวลาเดียวกันเราก็ตองยกโทษคนอื่นๆ กอน ถาไมเชนน้ัน สิ่งเหลาน้ี
คืออุปสรรคท่ีจะขวางพลังอํานาจของพระเจาท่ีจะทํางานผานในชีวิตเรา เปน
เหมือนทอประปา ท่ีตองกําจัดสิ่งท่ีอุดตันในทอออกใหหมดกอนนํ้าถึงจะสามารถ
ไหลตามทอไปยังปลายทางหรือผูใชนํ้าได 

 

เราไมไดพูดกันเกือบปแลวละ 

ประสบการณท่ีสอง เกิดขึ้นในคืนของอีกวันหน่ึง เม่ือเราเรียกผูท่ีตองการ
รับพระเยซูคริสตเขาในชีวิตเดินมาขางหนา มีหลายคนท่ีเดินออกมา หญิงคน
หน่ึงเดินออกมา และขอใหเราอธิษฐานเพื่อนางเพราะนางมีความทุกขในจิตใจ   
เม่ือเราเร่ิมอธิษฐานหญิงผูน้ีรองครวญครางดังลั่นอยางผิดปกติ เม่ือเราเห็นวา
นางไมหยุดรองครวญคราง เราจึงอธิษฐานสั่งผีรายใหหยุดรอง แตนางก็ยังรอง
เสียงดังรบกวนคนอื่น 

เรานํานางออกมานอกหองประชุม นางเงียบเสียงลง แตทุกครั้งท่ีเราเริ่ม
อธิษฐานกับนาง นางจะรองครวญครางเสียงดังอีก ในท่ีสุดเราตัดสินใจพานาง
กลับไปท่ีบาน เม่ือเราถามนางวา ท่ีบานมีใครท่ีนางยังไมไดยกโทษ นางตอบวา 
“มีซิ พี่สะใภ เขาอยูในบานหลังเดียวกับฉัน เราไมพูดกันมาเกือบปแลวละ” 

ภายหลังท่ีผมไดพูดคุยกับพี่สะใภ และตัวนางเอง ในท่ีสุดท้ังสองยอมท่ี
จะยกโทษกันและกัน จากน้ันเราขับวิญญาณรายออกจากตัวของหญิงคนน้ี   
นางกลับเปนปกติและไมรองครวญครางอีกเลย 

ตามท่ีกลาวต้ังแตเริ่มแรกแลววา เรื่องราวเหลาน้ีเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
เม่ือประมาณ 20 ปท่ีผานมาแลว เม่ือไมนานมาน้ี คณะของ ซี.ซี.ไอ. ไดกลับไป
นําสัปดาหฟนฟูท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐอีกครั้งหน่ึง นักแสดงใหมคนหน่ึงของ
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คณะไดมาบอกผมวา มีหญิงสาวคนหน่ึงมาหาเธอและพูดวา “เม่ือฉันยังเปนเด็ก
นักเรียน อาจารยยูแบงคไดขับไลผีรายออกจากแมของฉัน” หญิงสาวคนนั้นฝาก
ความคิดถึงมายังผม และถามวา อาจารยยังจําคืนน้ันไดหรือไม ใช ผมจําไดไม
เคยลืมเลือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขางบนนี้ เปนภาพที่นํามาจากลิเกประยุกตของ ซี.ซี.ไอ.  

เปนเร่ืองเก่ียวกับวิญญาณช่ัวจากประสบการณที่ผานพบมา 
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ครอบครัวยูแบงค: จากซาย รูธแอน, เดวิด, สุวรรณี และ ลอร่ี เชียงใหม 1975 

ครอบครัวอาจารยเดวิด ยูแบงค, คุณเคเรน, สะเฮล่ี  2 ขวบคร่ึง, และซูซาน 6 เดือน 
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รากแหงความขมข่ืน 
 

จงระวงัใหดีอยาใหใครเพกิเฉยตอพระคุณของพระเจา  

และอยาใหมีรากขมขื่นงอกขึ้นมา ทําความยุงยากให    
ซ่ึงจะเปนเหตใุหคนเปนอันมากเสียไป 

ฮีบรู 12:15 
 

เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา 
สิ่งสารพัดซ่ึงทานจะกลาวหามในโลก ก็จะถูกกลาวหามในสวรรค   

และสิ่งซ่ึงทานจะกลาวอนุญาตในโลก  
ก็จะไดรับอนุญาตในสวรรคเหมือนกัน 

มัทธิว 18:18 
 

ทันทีความรูสึกที่ผมมีตอคณุแมไดเปลี่ยนแปลงไป    
ไมมีความขุนเคืองใจที่มีตอแมในตัวผม   
แตกลบัมีความรักและชื่นชมในแมของผม 

 

การศึกษาของคนในยุคปจจุบันต้ังอยูบนฐานของตรรกะ ทุกเรื่องตอง
อธิบายดวยเหตุและผล คนวัยรุนหนุมสาวของเรากลับหันไปพึ่งยาเสพติด   
เพราะพวกเขาไมพึงพอใจท่ีจะอยูแคมีเหตุมีผล พวกเขาตองการประสบการณ
ตรง ในยุคน้ีเราเรียกอาการเชนน้ีวา “เปนคนทันสมัย” และพวกเราถูกสอนให 
“ปรับประยุกตคริสตศาสนศาสตรใหสอดคลองกับ “คนทันสมัย” 

แทจริงแลว เราไมไดทันสมัยเทาใดนักหรอก ผมเชื่อวาพวกเราเปน
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เหมือนพวกสะดูสี พวกสะดูสีคือ “ผูทันสมัย” ในสมัยพระคัมภีรใหม และของ
แวะกับเร่ืองเหนือธรรมชาติเพียงนอยนิด ในพระธรรมกิจการ 23:8 ไดกลาวไว
วา “ดวยพวกสะดูสีถือวาการท่ีเปนขึ้นมาจากความตายน้ันไมมี และทูตสวรรค
หรือวิญญาณก็ไมมี แตพวกฟาริสีถือวามีท้ังน้ัน” พวกเราถูกสอนมาวา เหตุผล
จะแกทุกปญหา และจิตวิทยาเปนหลักการทางวิทยาศาสตร ครูคริสเตียนหลาย
คนมีท่ีวางในชีวิตสําหรับพระเจา แตไมมีท่ีสําหรับสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

ภายหลังการอยูในเมืองไทยเปนเวลา 10 ป มุมมองของผมไดรับการเปด
ใหกวางออกตอความจริงในสิ่งเหนือธรรมชาติ ผมเก็บเร่ืองน้ีไวเลาเปนเรื่อง
สุดทายของบทน้ี ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะวาเปนเรื่องท่ีเชื่อไดยาก 

ในชวงท่ีผมมีอายุสี่สิบกวาป ผมพบวาตนเองมีความคิดท่ีไมคอยดีเกี่ยว 
กับเร่ืองเพศ เชน เกิดความรูสึกกับหญิงคนอื่น หรือ สนใจอยากใกลชิดหญิงอื่น 
ผมเคยอานในหนังสือการอภิบาลศิษยพบวา ชายท่ีอยูในวัยน้ีมักจะมีอาการ
ความคิดในเรื่องเพศเชนน้ี และผมก็พบวาชายไทยในวัยน้ีท่ีมักมีเมียนอย 

ในเรื่อง “ผีมีจริงหรือ”ท่ีผมไดเลามากอน ผมไดกลาวถึงเทปของ ดิเรก 
ปรินซ ท่ีแนะนําขั้นตอนการขับวิญญาณรายดวยตนเอง ทานไดกลาววา แมวาเรา
จะเปนคริสเตียนแลว วิญญาณรายอาจจะเขามาควบคุมจุดใดจุดหน่ึงในชีวิตของ
เราได ทานไดยกตัวอยางเปรียบเทียบวา ในเมืองใหญ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
ควบคุมไดท้ังเมือง แตในความเปนจริงเขาไมสามารถควบคุมไดทุกตารางน้ิว 
เชนกัน ในชีวิตคริสเตียนของเรา อาจจะมีจุดออนบางจุดท่ีเรายังไมไดยอมให
พระคริสตเขามาควบคุมและครอบครอง จุดเหลาน้ีเองท่ีเปดชองใหวิญญาณราย
เขามาครอบงําในชีวิตของเราได 

เม่ือสมัยกอนผมเคยสอนชาวบานวา ถาเขามาเปนคริสเตียนแลว  
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วิญญาณรายจะไมสามารถมารบกวนเขาได ตอนน้ีผมเองคงจะตอง “กลืนนํ้าลาย
ตนเอง” เสียแลว 

อาจารยดิเรก ปรินซ เสนอใหผูฟงสํารวจชีวิตของตนเอง วามีจุดใดใน
ชีวิตท่ียังถูกครอบงําดวยอํานาจของผีหรือวิญญาณราย ผมตัดสินใจทําตามทีละ
ขั้นทีละตอน 

ขั้นท่ี 1 สารภาพความผิดบาปทุกอยางท่ีสามารถคิดออกและจําได 

ขั้นท่ี 2 ยกโทษทุกคนท่ีผมเคยมีความขัดแยงกับเขามากอน เทาท่ีผมจะ
คิดออกได  

ขั้นท่ี 3 สิ่งลึกลับไสยศาสตรท่ีผมไปของแวะ (ผมหาไมพบ) 

ขั้นท่ี 4  เชิญพระเยซูคริสตเขามาเปนเจาชีวิต และพระผูชวยใหรอดของ
ผม 

ขั้นท่ี 5 สั่งและขับไลสิ่งชั่วท้ังหลายใหออกจากชีวิตในพระนามของพระ-
เยซูคริสต น่ี เปนฤทธิ์อํานาจท่ีพระคริสตประทานแกเรา (ดู
จากมัทธิว 18:18 และพระคัมภีรในตอนอ่ืนๆ) ผมไดสั่งและขับ
ไลวา “ในพระนามของพระเยซูคริสต เจาผีรายแหงความคิดผิด
เร่ืองเพศ จงออกไปจากชีวิตของผม” จากน้ันผมหายใจออก และ
ไลสิ่งชั่วทุกอยางออกจากชีวิตของผมโดยไมไดพูด ผมไมเห็นสิ่ง
แปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้น จากการคิดใครครวญในภายหลังผม
คิดวา ในเรื่องน้ีไมไดมีเรื่องวิญญาณรายเขามาเกี่ยวของ ความคิด
ท่ีไมดี เหลา น้ันสามารถแกไขดวยการสารภาพ (แนนอนวา 
สงครามระหวางเน้ือหนังและจิตวิญญาณไมจบสิ้นในการตอสู
เพียงครั้งเดียว) 
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ขั้นท่ี 6 เชิญพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขามาครอบคลุมและคุมครองชีวิตของ
ผมอีกครั้งหน่ึง 

สองสามคืนตอมา ผมต่ืนขึ้นในกลางดึกดวยความคิดท่ีชัดเจนวา “ขับไล
วิญญาณแหงความขมขื่นท่ีคุณมีตอแมของคุณ” ผมคิดถึงการทําแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาครั้งเม่ือสมัครเปนมิชชันนารี ซึ่งผลจากการทดสอบพบวาผมอาจจะ
มีประเด็นปญหาในความสัมพันธกับแมของผม แตก็ไมรุนแรงถึงกับกระทบ- 
กระเทือนงานที่ผมทํา ผมไมไดเลาถึงความรูสึกขมขื่นท่ีมีตอแม แตผมก็รูอยูแก
ใจวาผมกลัววาแมจะมีอํานาจครอบคลุมเหนือชีวิตของผม ท้ังๆ ท่ีแมทุมเทความ
รักท้ังหมดและการหนุนชวยท้ังสิ้นใหกับลูกชายคนเดียวของแม บางคนอาจจะ
มองวาแมกําลังทําใหผมเสียคน 

ความรูสึกท่ีกลัววาแมจะครอบคลุมชีวิตท้ังหมดของผม ไดแผขยายทําให
ผมระแวงวาคุณโจนจะมาควบคุมชีวิตของผมดวย และน่ีคือตนเหตุท่ีทําใหเราท้ัง
สองตองขัดใจกัน ซึ่งผมก็รูวาสิ่งน้ีมีรากมาจากอคติท่ีผมมีตอแม แมจะรูวามี
อคติในเรื่องน้ี แตก็ไมไดขจัดใหอคติน้ีออกไปจากชีวิตของผม 

ผมปลุกคุณโจนใหต่ืนขึ้น แลวชวนเธอเขาไปในหองนํ้าเพื่ออธิษฐานดวย 
กันเพราะเกรงวาจะเกิดเสียงดังรบกวนลูก ผมเริ่มทําตาม 6 ขั้นตอนของอาจารย 
ดิเรก ปรินซ ไปทีละขอ จากน้ันผมขับไลวิญญาณแหงความขมขื่นใหออกจาก
ชีวิตของผม ผมไดยินเสียงปนปวนภายในทองของผม ผมพยายามทําความคิด
จิตใจใหน่ิงสงบ แลวดูวาอะไรจะเกิดขึ้น เสียงรองดังคํารามดวยความโกรธดัน
ขึ้นมาท่ีคอแลวออกมาทางปากของผม ผมเห็นหนาของคุณโจนซีดเผือดและ
ดวงตาเบิกโพลงมองมาท่ีผม ผมรูสึกวาหนาผมบูดเบ้ียวดวยความโกรธ จากน้ัน
วิญญาณรายก็ออกไป ผมรูสึกสงบ ผมอธิษฐานขอใหพระวิญญาณบริสุทธ์ิเขามา
ครอบคลุม ปกปอง และนําชีวิตของผม 
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ทันทีความรูสึกท่ีผมมีตอคุณแมไดเปลี่ยนแปลงไป ไมมีความขุนเคืองใจ
ท่ีมีตอแมในตัวผม แตกลับมีความรักและชื่นชมในคุณแม ผมรูสึกและเขาใจวา 
คุณแมแปลกแยกจากครอบครัวของคุณพอเพราะครอบครัวไมสนับสนุนคุณแม
ใหศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากพออพยพมาจากยุโรปท่ีมีความเชื่อ
วาผูหญิงไมจําเปนตองมีการศึกษาสูง 

ผมรูสึกผิดท่ีเปนคนไมชอบเขียนจดหมายถึงแม ปหน่ึงผมจะเขียนจด-
หมายถึงแมเพียง 6-7 ครั้ง หลังจากการเปลี่ยนแปลงในตัวผม ผมเขียนถึงคุณ
แมทุกอาทิตย แตทําไดเพียง 6 เดือนเทาน้ัน แลวกลับไปเหมือนเดิม ผมรูสึก
ละอายใจจนถึงทุกวันน้ี เสียดายท่ีพลาดโอกาสท่ีจะแสดงความรัก ความนับถือ 
และความกตัญูตอพอแม 

อยางไรก็ตาม ต้ังแตวันน้ัน ความสัมพันธของแมกับผมเปลี่ยนไปอยาง
สิ้นเชิง ทุกครั้งท่ีมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมทาน มีความสุขดวยกันเม่ือผมกลับไปอยู
บาน ในระยะหลังเม่ือสุขภาพของคุณแมเร่ิมเสื่อมโทรมลง แมเกิดความสงสัยใน
ชีวิตภายภาคหนาของทาน ทานยอมใหผมอานคําสัญญาของพระเยซูคริสตใน
เรื่องน้ี และผมนําแมอธิษฐานรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดอีกครั้ง
หน่ึง 

อาจจะเปนไปไดวาคุณแมไดรับความขมขื่นใจน้ีจากการท่ีตองแปลกแยก
จากครอบครัว และความรูสึกขมขื่นใจเชนน้ีไดสงทอดลงมายังชีวิตของผม ซึ่ง
เปนคนอีกชั่วชีวิตหน่ึง และถาผมไมจัดการอยางไรอยางหน่ึงกับเจาวิญญาณแหง
ความขมขื่นน้ีมันก็จะสงทอดลงไปยังรุนลูกของผมตอไป 

ผมแบ งปนประสบการณน้ีกับเพ่ือนมิชชันนารีในกลุมอธิษฐานท่ีบาน   
ลูกๆ ของเราก็รวมในวงสนทนาน้ันดวย ผมรูสึกวาลูกควรจะรูถึงเร่ืองเหลาน้ีดวย 
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ในชวงเวลาท่ีเรามีกลุมอธิษฐานท่ีบาน จะมีนักศึกษาไทยพาเพื่อนของเขา
ท่ีถูกผีเขาวิญญาณชั่วสิงมาใหเราชวยขับไล เราจะอธิษฐานขับไลผีและวิญญาณ
รายในหองครัว สวนคนอื่นๆ ก็จะรวมกันอธิษฐานในหองรับแขก บานของเรา
เปนบานสองชั้น ชั้นบนของหองครัวเปนหองนอนของลูกสาว ลูกสาวไดเลาใหเรา
ฟงวา พวกเขาไดยินเสียงของวิญญาณรายเม่ือถูกขับออกไป คุณโจนและผูหญิง
บางคนท่ีมารวมกลุมอธิษฐานไปรวมอธิษฐานกับรูธแอน และ ลอร่ี ลูกสาวของ
เราเพ่ือขอการคุมครองจากพระเจา และเม่ือท้ังสองโตขึ้นไปเรียนระดับชั้นมัธยม
ท่ีกรุงเทพฯ จากประสบการณท่ีเขาไดรับในครอบครัว เขาท้ังสองไดชวยขับผีราย
วิญญาณชั่วออกจากเพื่อนรวมชั้นเรียน 

หลังจากท่ีผมขับผีแหงความขมขื่นออกจากตัวผม ผมไดขับผีแหงความ
ขมขื่นออกจากเดวิดลูกชายอายุ 12 ขวบของเรา เขามาหาผมและถามวา “พอ
เอาชนะวิญญาณรายอยางไร?” ผมนําเขาถึง 6 ขั้นตอนของการขับไลผีและ
วิญญาณราย เดวิดสารภาพถึงความผิดบางอยางของเขา (แตจําไมไดวาเขา
สารภาพเรื่องอะไร แตเปนเรื่องเล็กๆ เทาน้ัน) 

จากน้ัน ผมใหเขาขับวิญญาณรายออกจากตัวเขาดวยอํานาจของพระเยซู  
แลวผมใหเขาหายใจเขาลึกๆ แลวก็ปลอยใหทุกสิ่งทุกอยางใหออกมาพรอมกับ
หายใจออก และเม่ือเดวิดกําลังหายใจออก ผมอธิษฐานขับไลวิญญาณรายให
ออกจากเดวิดในพระนามของพระเยซูคริสต 

มีเสียงหน่ึงเขามาในความคิดของผมวา “วิญญาณแหงความกลัว” เดวิด
ไมไดพูดถึงเร่ืองความกลัวในตัวเขา เม่ือผมอธิษฐานขับไลผีแหงความกลัวให
ออกจากเดวิด ผมเห็นทองของเดวิดแข็งและเน้ือตัวเกร็งไปหมด และรองออกมา
ดวยเสียงโหยหวน เริ่มท่ีอกแลวออกมาทางปากของเขา 

เม่ือเสียงเงียบลง เดวิดถามวา “น่ันเสียงอะไร” ผมพูดวา “น่ันเสียงลูก
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ไมใชหรือ” เขาพูดแบบกระซิบกับผมวา “ผมคิดวาไมใช” เหตุการณครั้งน้ีทําให
ผมคิดยอนถึงความกลัวของเดวิด ในทุกคืนเปนหนาท่ีของเดวิดท่ีตองไปปด
ประตูใหญ ซึ่งหางจากบานประมาณ 50 เมตร ทุกครั้งเขาจะทําเหมือนคนกลา   
แตผมก็รูสึกวาเดวิดกลัวเม่ือตองออกไปขางนอกบานในยามค่ําคืน 

คืนหน่ึงผมใหเดวิดไปที่หอพักพระคริสตธรรมเพ่ือไปเรียกคนบางคน ซึ่ง
หางจากบานของเราประมาณ 300 เมตร เขากลับมาถึงบานดวยความประหมา
กลัว เน้ือตัวเต็มไปดวยเหงื่อ และกระซิบวา “มันมืดจัง ไมมีใครอยูท่ีน่ันเลย” 

ผมถามเดวิดวาความกลัวเชนน้ีเกิดขึ้นครั้งแรกแตเม่ือใด เขาบอกวา เร่ิม
ต้ังแตคืนน้ัน เม่ือครอบครัวของเราอยูท่ีอเมริกา ผมและคุณโจนตองไปเทศนา   
ท้ิงใหเขาอยูบานเพียงคนเดียว เขาดูหนังโทรทัศนเปนหนังสยองขวัญทําใหเกิด
ความกลัวอยางมาก เดวิดบอกวาต้ังแตน้ันมาความกลัวก็เกิดขึ้นในตัวเขามา
ตลอด ผมไมแปลกใจเลยท่ีหนังสยองขวัญเหลาน้ีมีผลกระทบตอชีวิตลูกหลาน
ของเราเปนอยางมาก เราควรเอาใจใสเรื่องตางๆ ท่ีลูกดูจากโทรทัศน 

เม่ือเราขับผีแหงความกลัวออกจากเดวิดแลว เขายอมรับวาบางครั้งเขายัง
เกิดความกลัวเม่ือตกอยูในภาวะอันตราย แตเขากลับเปนคนที่ชอบผจญภัย  
เดวิดสมัครเปนทหารหนวยจูโจม ไดรับยศพันตรีในหนวยรบพิเศษ ครั้งลาสุด 
เขาไดรับตําแหนงผูบัญชาการหนวยรบพลรมด่ิงพสุธา โดยการกระโดดรมจากท่ี
สูงกวาหม่ืนเมตรในคํ่าคืนโดยไมกางรม จนกระท่ังลงมาหางจากพ้ืนดินประมาณ
พันเมตรจึงจะกางรมพรอมกันและใหลงในจุดหมายท่ีกําหนด เดวิดชอบการไต
เขาสูงชัน เชน ไตเขาแมคคีนเลย ในรัฐอาลัสกา (Mt. McKinley in Alaska) 

ท่ีสูงและหนาวสุดในอเมริกา 

เดวิดไดรับการทรงเรียกจากพระเจา จึงลาออกจากราชการทหารเพ่ือเปน
มิชชันนารี รับผิดชอบในการฝกอาสาสมัครใหความชวยเหลือดานยารักษาโรค  
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อาหาร พระคัมภีร และการใหกําลังใจแกผูลี้ภัยท่ีตองซอนตัวในปาเขา เพราะการ
ทําลายของทหาร 

หลายคนอาจจะมีความรูสึกลําบากใจที่จะยอมรับความคิดเกี่ยวกับการ
ขับไลวิญญาณรายใหออกจากคนใดคนหน่ึง และบางคนอาจจะคิดวาเร่ืองราว
เหลาน้ีเปนผลทางจิตวิทยาเทาน้ัน แตตัวผมเองไมเชื่อเชนน้ัน การขับไลผีราย
ออกจากคนเราเปนความเชื่อและเรื่องราวในพระคัมภีร และผมพบเห็นสิ่งน้ี
เกิดขึ้นจริงในชีวิตของหลายคน และผมเองไดทดลองดวยตนเอง และมันได
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม และชีวิตลูกชายของผมใหดีขึ้น 

ถาทานประสบปญหาชีวิตท่ีหาทางแกไมได ผมใครเชิญชวนทานไดมี
โอกาสลองปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนของการขับไลวิญญาณรายดวยตนเอง เหมือน 
กับเวลาเราไมสบายไปพบแพทย โดยปกติแลวแพทยมักยังไมรูแนชัดวาปวยเปน
อะไรจริงๆ แตจะต้ังสมมติฐานวาปวยดวยอะไร จากน้ันตองมีการตรวจสอบใน
หองทดลอง แพทยจะสั่งยาและการรักษาตามสมมติฐาน แลวมักจะพูดวา 
“กลับมาหาผมอีกครั้งหน่ึงในอาทิตยหนา หรือถามีอะไรฉุกเฉินปรึกษาผมทาง
โทรศัพท” การขับวิญญาณรายออกจากชีวิต ก็เปนการตรวจสอบและทดลองดู
วาอาการดีขึ้นไหม เพื่อจะดูวาสาเหตุแหงอาการน้ันเปนสาเหตุทางจิตใจ รางกาย 
และจิตวิญญาณ หรือ เกี่ยวเนื่องกันหลายดาน 
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บทท่ี 5 
ขอใหพนจากความตาย 

 

บุตรทั้งหลายรวมสายโลหิตกันฉันใด พระองคก็ทรงเปนเชนน้ันดวย  
เพ่ือโดยทางความตายนั้นเอง พระองคจะไดทรงทําลายผูที่มีอํานาจ

แหงความตาย คือมารเสียได และจะไดทรงชวยเขาเหลาน้ันใหพนจาก
การเปนทาสชัว่ชวีิต เพราะเหตุกลวัความตาย 

ฮีบรู 2:14-15 
 
 

พิธีศพแบบคริสเตียนแท 
 

โอ มัจจุราชเอย ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน  
โอ มัจจุราชเอย เหล็กไนของเจาอยูที่ไหน 

1โครินธ 15:55 
 

ผมไมอยากออกไปพบกับเขา    
เพราะไมรูจะเผชิญหนากับสามีของนางอยางไรดี...    

 

เมื่อเรายอมเปดความคิดของเราสําหรับความจริงของสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ศาสนาจารย รอบ คอลลินส มิชชันนารีจากคณะเพรสไบทีเรียน กัลยาณมิตร
และเพื่อนอาจารยท่ีในพระคริสตธรรมของผม เราไดศึกษาคนหาความจริง
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เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ อนุศาสกของโรงพยาบาลแมคคอรมิคเชียงใหมในเวลา
น้ันไดเลาเร่ืองของหญิงคนหน่ึง เธอมีลูกเม่ืออายุยังนอย เธอมาจากบานปาสัก-
ขวาง จังหวัดเชียงราย เธอชื่อกาญจนา ประทุมมณี ชาวบานพูดกันวาเธอถูก
รบกวนจากวิญญาณช่ัว ศาสนาจารยรอบกับผมไปพบแพทยท่ีรักษาเธอ แพทย
บอกเราวาเธอเปนโรคโลหิตเปนพิษชนิดท่ีเปนกรรมพันธุ ปกติแลวผูปวยดวย
โรคชนิดน้ีมักมีชีวิตไมเกิน 30-40 ป 

เม่ือเราสองคนไปเยี่ยมเธอ เราไดสอบถามเธอถึงความเปนมาของ
วิญญาณชั่วท่ีมารบกวนเธอ เธอเลาใหฟงวา เม่ือเธอเจ็บปวยเปนโรคท่ีหมอบอก
วารักษาไมหาย เธอส้ินหวัง ถึงแมเธอจะเปนคริสเตียน แตเธอไดไปหาหมอผี  
เพื่อขอใหหมอผีชวยรักษา ต้ังแตเวลาน้ันเปนตนมาวิญญาณชั่วก็เขามารบกวน
ในชีวิตของเธอ เราแนะนําใหเธออธิษฐานสารภาพตอพระเจา ขอการอภัยโทษ
จากพระองค เธอก็ไดทําตาม จากน้ันเราไดใชคูมือการอธิษฐานขับไลวิญญาณชั่ว
ของนิกายแองกลิกัน และอธิษฐานทูลขอการทรงรักษาโรคจากพระเจา หลังการ
อธิษฐานเราไมเห็นหมายสําคัญอะไรเกิดขึ้น แตเธอบอกกับเราวาเธอรูสึกสบาย
ใจมากขึ้น และดีใจท่ีเราไดมาอธิษฐานรวมกับเธอ 

ภายหลังคนในหมูบานของเธอไดมาเลาใหเราฟงวา เวลาท่ีเรากําลัง
อธิษฐานขับไลผีหรือวิญญาณชั่วน้ัน เปนเวลาเดียวท่ีหมอผีในหมูบานรองดวย
เสียงดังดวยสําเนียงเสียงของผีวา “รอน...ขาอยูในตัวนางไมไดแลว” ผูปวยเริ่ม
แข็งแรงขึ้น เธอกลับบาน อาจารยรอบและผมอธิษฐานสรรเสริญและ
ขอบพระคุณพระเจาท่ีเธอหายปวย 

หลังจากน้ันอีกประมาณหน่ึงเดือน เธอปวยกลับมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
อีก เราไปเยี่ยมเธอแตเธอไมไดพูดถึงเร่ืองวิญญาณชั่ว เราไดอธิษฐานดวยการ
เจิมนํ้ามัน (ดูบทท่ี 7 “เจิมดวยนํ้ามัน”) เธออาการดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เธอกลับ
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บานได เรารวมกันขอบพระคุณพระเจาอีกครั้งหน่ึง 

อีกประมาณ 1-2 เดือน เธอกลับมารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเปนครั้งท่ีสาม  
เราทุมเทในการอธิษฐาน กลุมอธิษฐานก็มารวมในการอธิษฐานเพื่อเธอดวย ใน
ท่ีสุดเธอถูกนํากลับบานในสภาพท่ีออนแรงเต็มที เรามีความหวังเพียงริบหร่ีวาจะ
ไดพบกับเธออีก 

หลายเดือนตอมาเราไดขาววาเธอเสียชีวิตแลว เรากลุมใจ เพราะเราได
อธิษฐานขับวิญญาณชั่ว อธิษฐานรักษาโรคเจิมดวยนํ้ามัน เราไดขอบพระคุณ
และสรรเสริญพระเจาในเรื่องของเธอ แตเราไมสามารถท่ีจะหยุดความตายท่ีมา
คราชีวิตของเธอได ตอมา สามีของเธอมาขอพบผม ผมไมอยากออกไปพบกับ
เขา เพราะไมรูจะเผชิญหนากับสามีของนางอยางไรดี ผมเกรงวาสามีของเธอจะ
ตําหนิตอวาผม หรือไมเขาอาจจะโกรธพระเจาท่ีไมตอบคําอธิษฐานของพวกเรา  
ปลอยใหภรรยาของเขาตองเสียชีวิต 

ผมตองแปลกใจเปนอยางมาก เม่ือผมพบสามีของนาง ผมเห็นรอยยิ้ม
และเปยมดวยความดีใจท่ีไดพบผม เขาเลาใหผมฟงวา กอนท่ีภรรยาของเขาจะ
เสียชีวิตจากไป พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดตรัสผานนาง นางไดกลาวคําเผยพระ
วจนะ กลาวถึงความจริงในชีวิตของผูท่ีมาเยี่ยมและกลาวตักเตือนแตละคน เธอ
ถามถึงบรรดาผูปกครองคริสตจักร เม่ือพวกเขามาถึงนางไดชี้ถึงความ ผิด
บกพรองในชีวิตของแตละคน พวกเขายอมรับในความผิดบาปของตนและยอม
กลับใจใหม ในหมูบานเกิดการฟนฟูชีวิตขึ้นใหม และเขาตองการใหผม และ 
อาจารย รอบ รูเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นและน่ีคือสาเหตุท่ีสามีของนางมาขอพบผม 

ภายหลังผมไดรับจดหมายลงวันท่ี 20 มิถุนายน 1972 จาก ศาสนา
จารยยังกิ้น เพื่อนมิชชันนารีท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเกษตรกรรม จากคณะ
เพรสไบทีเรียน ไดเขียนถึงผมในเหตุการณท่ีเกิดขึ้นดังน้ี... 



 172 

“ผมทราบวาอาจารยสนใจเรื่องราวของนางกาญจนา   
และคงอยากรูวาชวงทายในชีวิตของนางไดเกิดอะไรขึ้น นางได
จากพวกเราไปดวยความสงบ เม่ือวันอาทิตยท่ีแลวเวลาเจ็ดโมง
เชา ดวยใบหนาท่ีเปยมดวยสันติสุข 

สามสัปดาหกอนหนาน้ี เธอไดปวยหนักจนไมรูตัวไป
ประมาณ 2 ชั่วโมง แตเม่ือเธอฟนอีกครั้งหน่ึงเธอบอกกับทุก
คนท่ีหอมลอมเธอวา เธอไปอยูกับพระเยซูคริสต... จากน้ัน เธอ
บอกถึงความหวงใยอยางมากตอสภาพชีวิตของคริสตจักรใน
หมูบานของเธอ ท่ีเคยเปนคริสตจักรท่ีไดรับการฟนฟูจนเปน
เหมือนแกงท่ีรอนและหอมกรุน แตเด๋ียวน้ีชีวิตคริสตจักรเปน
เหมือนแกงท่ีเย็นชืด สมาชิกคริสตจักรท้ังหลายจะตองกลับใจ
เสียใหมและถวายชีวิตใหกับพระคริสต และนางไดดุวาคนท่ี
รองไหเพราะนางกําลังจะตาย การท่ีเธอจากพวกเขาไปก็ไปอยู
กับพระคริสต และท่ีน่ันจะไมมีปญหาใดๆ 

นางไดนํากลุมคนท่ีมาเยี่ยมในการรองเพลงดวยจังหวะ
ท่ีถูกตอง จากน้ันไดเรียกบางคนใหมาหา นางสอนและบอก
พวกเขาถึงความผิดบาปท่ียังไมไดสารภาพ และเตือนพวกเขา
วาเวลาเหลือนอยเต็มที พระคริสตจะเสด็จกลับมาในเร็ววันน้ี   
พวกเขาจะตองสารภาพบาปผิดเหลาน้ันท่ีไดทําลงไป... 

ตลอดสามสัปดาหสุดทายในชีวิต ผูคนตางหลั่งไหล
มายังบานของนางกาญจนาเพื่อมาฟงคําพยานของเธอ มีคนรับ
เชื่อในพระคริสตหลายคน และเม่ือถึงเวลาท่ีเธอตายจากไป
ปรากฏวาไมมีการร่ําไหคร่ําครวญแตอยางใด มีแตความรูสึก
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ท่ีวาเธอกําลังไปสูสภาพชีวิตท่ีดีกวา ความรูสึกท่ีชื่นชมยินดีเชน 
น้ีมีไปจนถึงวันท่ีฝงรางของเธอ สําหรับผมแลว น่ีคือทัศนะทาที
ชีวิตคริสเตียนท่ีแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สองสามปใหหลัง เราไดนําคณะลิเกของมหาวิทยาลัยพายัพไปแสดงท่ี
บานปาสักขวาง ชาวบานยังกลาวขวัญถึงเร่ืองอัศจรรยท่ีเกิดขึ้นผานมาทางชวง
ทายชีวิตของนาง ในเวลาน้ันลูกสาวของนางชื่อ ปูชิตา ยังเล็กอยู ปจจุบันศึกษา
สําเร็จปริญญาโท ทํางานท่ีมหาวิทยาลัยพายัพ ในแผนกบัญชีและงบประมาณ   
การอธิษฐานท้ังสิ้นท่ีเราไดทุมเทจะไมสูญเปลา ตามท่ีพระองคไดทรงสัญญาไว 

ตอมาเม่ือ นางปูชิตา เรือนแกว บุตรสาวของนางกาญจนาไดแตงงานและ
มีบุตรชาย เม่ือเด็กคลอดไดสองวันปวยหนักตองรักษาตัวในโรงพยาบาล เธอได

พิธีฝงศพคุณกาญจนา ประทุมมณี  อายุ 20 ป 

ศาสนาจารย แฟรงค ยังก้ิน (แถวหลังดานซาย) และ ผูนําคริสตจักรที่มารวมงาน 
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อาจารยอรัญ และ คุณโจน กําลังวางมืออธิษฐาน และ เจิมดวยน้ํามันแกทารก 

ขอใหผมและคุณโจนวางมืออธิษฐานและเจิมดวยนํ้ามันแกทารกนอยและเม่ือ
เร็วๆน้ีเธอไดฝากรูปบุตรชายชื่อ “บอสส”มาใหเราเพ่ือยืนยันวาเด็กไดเติบโตและ
แข็งแรง และเธอเชื่อวาเปนเพราะการอธิษฐาน ความเชื่อศรัทธายังคงทํางานจาก
คนชวงชีวิตหน่ึงสงทอดไปยังคนอีกชวงชีวิตหน่ึง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณปูชิตา และ  

บุตรชาย “บอส” 

(2003) 
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พยานท่ีสัตยซ่ือ 
 

จงตอสูอยางเต็มกําลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดรไว  
ซ่ึงพระเจาทรงเรียกใหทานรับ   

ในเม่ือทานไดรับเชื่ออยางดีตอหนาพยานหลายคน 

1ทิโมธี 6:12 
 

ขาพเจาไดตอสูอยางเต็มกําลัง ขาพเจาไดแขงขันจนถึงที่สุด  
ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว 

2ทิโมธี 4:7 
 

การอธิษฐานของกลุมมีสวนที่ทําใหคุณชาลอตไดมีโอกาสไปรวมใน
พิธีสมรสของลูกสาว ทําใหเธอมีเวลากับครอบครัว เตรยีมการสําหรับ

คําพยานและพิธีศพของเธอดวยตนเอง 
ชวงเวลาเหลาน้ีเปนของประทานจากพระเจา และเปนชวงเวลาที่มีผล

ตอหลายชวีิต แทจริงแลวเธอไดเปนพยานชีวติที่สตัยซ่ือ 
 
เม่ือเรายายจากนครปฐมมารับใชพระเจาท่ีเชียงใหมในป 1971 เราเร่ิม

รวมกลุมอธิษฐานท่ีบานของเราในทุกคืนวันอังคาร เย็นวันอังคารหน่ึงในป 
1974 นายแพทย เอ็ดเวิด แมคดาเนียล ท่ีคนไทยรูจักกันในนามหมอแมค   
ทานเปนแพทยผูบุกเบิกเกี่ยวกับงานดานการคุมกําเนิดในประเทศน้ี ทานไดเขา
มาในกลุมอธิษฐานเพื่อรองขอใหพวกเราอธิษฐานเผื่อคุณชาลอตภรรยาของ
ทาน ซึ่งปวยเปนมะเร็งขั้นสุดทาย 
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หมอแมคไดกลาวกับสมาชิกในกลุมอธิษฐานวา “ผมไมแนใจท่ีจะขอให
อธิษฐานเพ่ือขอพระเจารักษาคุณชาลอตใหหาย เพราะความจริงแลวไมมีความ 
หวังท่ีเธอจะหาย เธอมีเวลาเหลืออยูอีกเพียงประมาณ 6 เดือนเทาน้ัน ผมขอพวก
ทานชวยอธิษฐานใหคุณชาลอตมีกําลัง ใหเกิดความเจ็บปวดนอยท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนได และสามารถใชเวลาท่ีเหลืออยูในชวงทายของชีวิตท่ีจะเปนพยานที่ดีของ
พระเยซูคริสตในขณะท่ีสุขภาพกําลังเสื่อมโทรมลง” 

สมาชิกกลุมอธิษฐานจับมือกันเปนวงกลม ทูลขอตอองคพระผูเปนเจา
เพื่อพวกเราจะไดรูวาควรอธิษฐานเชนใด ในเวลาน้ันเอง เราไดรับการทรงนําให
พูดวา 

ถาคุณหมอเชื่อวาเปนนํ้าพระทัยของพระเจาท่ีภรรยาของคุณหมอ

หมอแมค และ คุณชาลอต แมคแดเนียล ภรรยา 
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จะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ทําไมคุณหมอยังทุมเทสุดกําลังท่ีตอสูกับโรค
รายน้ี ดวยการสั่งยาท่ีดีท่ีสุดจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาสยบเจามะเร็งราย   
และเราก็เชื่อดวยวาถาคุณหมอมีวิธีท่ีจะถอนรากถอนโคนเจาโรครายน้ี
ใหหมดสิ้นจากโลกน้ีไดหมอก็จะทํา เราไมสามารถท่ีจะเขาใจเบ้ือง หลัง
ท้ังหมดของเหตุการณน้ี แตถาคุณหมอยังสูกับเจามะเร็งดวยสุด กําลัง
ของคุณหมอ แลวทําไมพวกเราที่น่ีท่ีเปนเพื่อนของคุณหมอจะไม
สามารถรวมในการตอสูครั้งน้ีตามวิธีการท่ีพระเยซูคริสตทรงสอนพวก
เรา คือใหเราอธิษฐาน 

จากน้ัน พวกเราอธิษฐานทูลขอการทรงรักษาสําหรับคุณชาลอต เธอมี
อาการท่ีดีขึ้นอยางรวดเร็ว ในไมกี่เดือนตอมาเธอสามารถลุกขึ้นเดินเหินไปไหน
มาไหนได คุณชาลอตไดบินกลับไปท่ีอเมริกาเพื่อรวมในงานสมรสของลูกสาว  
และเดินทางกลับเมืองไทยดวยความแข็งแรงและรอนรนในการเปนพยาน ใน 
ชวงน้ันเปนเวลาแหงความชื่นชมยินดีของพวกเรา 

อยางไรก็ตาม หลังจากน้ันประมาณหน่ึงป สุขภาพของคุณชาลอตเริ่มทรุด
ลงอีกคร้ังหน่ึง ครั้งน้ีหมอแมคไดเชิญผูปกครองหลายทานมารวมในการ
อธิษฐาน และเจิมภรรยาของทานดวยนํ้ามันตามคําสอนในพระธรรมยากอบ 
5:14-15 เราอธิษฐานครั้งแลวคร้ังเลา แตสุขภาพของคุณชาลอตทรุดลงไปเปน
ลําดับ 

ในท่ีสุด เชาวันหน่ึง นายแพทย จอหน กุยเยอร  มิชชันนารี และหัวหนา
แพทยโรงพยาบาลแมคคอรมิคในเวลาน้ันไดโทรศัพทแจงใหผมทราบวา เวลา
สุดทายของชาลอตใกลเขามาแลว ผมรีบรุดไปยังโรงพยาบาล พบเธอนอนอยูแต
ผูเดียวในหอง หมอแมคไปท่ีสนามบินเพื่อรับลูกชาย เธอไดลืมตาขึ้นชั่วขณะหน่ึง   
แลวหลับตาเขาสูสภาพท่ีไมรับรูสิ่งใดๆ อีก 



 178 

ผมเริ่มอานพระคัมภีรออกเสียงถึงแมวาเธอจะอยูในสภาพที่ทรุดหนักดู
เหมือนไมรับรูอะไรแลวก็ตาม เพราะผมมีประสบการณประมาณเม่ือ 25 ปกอน
หนาน้ี ผมปวยเปนมาลาเรียอยางหนัก ไขสูงถึง 106.9 องศาฟาเรนไฮ ในขณะ
น้ันผมตกอยูในสภาพท่ีไมสามารถพูดและชวยตนเองได คนท้ังหลายเขาใจวาผม
ไมรับรูอะไรแลว แพทยสองทานท่ีเปนเพื่อนของผมยืนปรึกษาเพื่อหาทางรักษาท่ี
ดีท่ีสุดขางๆ เตียงของผม คํากระซิบของแพทยคนหน่ึงยังตรึงแนนอยูในความ
ทรงจําของผมวา “เอาละ อยาใหใครรูวาเรามีความคิดเห็นในการรักษาท่ีแตกตาง
กัน” แตในท่ีสุดแพทยคงตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาท่ีถูกตอง เพราะผมยังมีชีวิต
อยูมาจนถึงทุกวันน้ี 

ตอมาภายหลัง ผมไดยินคําพยานของกัปตันเรือ “โลโกส” เม่ือเรือลําน้ีได
แวะเยี่ยมประเทศไทย เขาเลาวา เม่ือขณะท่ีเขาตกอยูในสภาพปวยหนักดวย
โรคหัวใจวาย และทุกคนคิดวาเขาหมดสติไมรูสึกตัว และไมสามารถตอบสนอง
ใดๆ ท้ังสิ้น แตมีพยาบาลคนหน่ึงไดนําเขาในการอธิษฐานรับพระเยซูคริสต เขา
อธิษฐานในใจตามที่พยาบาลคนน้ันนํา ในขณะน้ันเขาไมสามารถพูดหรือลืมตา    
ไมมีใครคิดวาเขาจะสามารถรับผิดชอบหนาท่ีในเรือได แตเด๋ียวน้ีเขาทําได และมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงอีกดวย 

ผมเริ่มอานพระคัมภีรตอนตางๆ ที่ใหกําลังใจ ท่ีเปนพระสัญญาของพระ-
เจา การทรงสถิตอยูชั่วนิรันดรของพระเจา การทรงหวงใยเอาใจใส และความรัก
ของพระองค ดวยการอานออกเสียงดัง หมอแมคและพยาบาลคนหน่ึงเดินเขามา
ในหองในขณะท่ีผมกําลังอานพระคัมภีร หมอแมคทําทาใหผมอานตอไป   
จากน้ันกลุมนักเรียนพยาบาลลูกศิษยของคุณชาลอตไดเขามาในหอง และรอง
เพลงคริสเตียน (แมนักเรียนบางคนยังไมไดเปนคริสเตียน) ขณะท่ีนักเรียนรอง
เพลงหมอแมคไดอัดเทปเสียงเพลงท่ีไพเราะน้ีไว ในเวลาน้ันเองผมสังเกตเห็น
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พยาบาลคนหนึ่งและแพทยไดเอามือปดตาคุณชาลอต หมอแมคไมทันสังเกต
เพราะงวนอยูกับการอัดเทป เม่ือเพลงจบหมอแมคเหลียวหลังมาดูพบวาภรรยา
เสียชีวิตแลว หมอแมคชะงัก ไปสักครูหน่ึงแลวเอื้อมมือไปจับมือของภรรยา หัน
ไปกลาวกับนักเรียนพยาบาลวา 

ภรรยาของผมไดขอใหผมไดพูดแทนเธอเมื่อเวลาน้ีมาถึง เธอ
ตองการท่ีจะหนุนใจทุกคนวา “ทุกอยางจะเปนไปดวยดี เพราะดิฉันไป
อยูกับพระเจา พระองคไดเตรียมท่ีสําหรับดิฉันและกลับมารับดิฉันกลับ
บาน พระเจาจะทรงเอาใจใสครอบครัวของดิฉัน แตวันหน่ึงจะมาถึง คือ
วันท่ีทานแตละคนจะเปนเหมือนดิฉันในเวลาน้ี แตถาชีวิตทานยังไม
เตรียมพรอมสําหรับวันน้ัน เราอยากเชิญชวนทานไดโปรดใหพระเยซู-

คริสตเขามาในจิตใจของทาน เพื่อจะใหการประเลาประโลมใจ เกิดสันติ
สุข และความม่ันใจอยางท่ีดิฉันมี” 

เม่ือหมอแมคกลาวจบ ทานไดขอใหผมอธิษฐาน ผมเกือบพูดไมออก
เพราะความต้ืนตันใจ คุณชาลอตไดเขียนถึงการจัดการเกี่ยวกับพิธีศพตามท่ีเธอ
ตองการ แทนท่ีจะแตงชุดดําขาวเพื่อเปนการรวมแสดงความโศกเศรา แตคุณ
ชาลอตขอใหแตงชุดท่ีมีสีสันเพื่อใหงานศพของเธอเปนโอกาสแหงการเฉลิมฉลอง   
และทุกอยางก็เปนไปตามน้ัน 

ผมเชื่อวาการอธิษฐานของกลุมมีสวนท่ีทําใหคุณชาลอตไดมีโอกาสไปรวม
ในพิธีสมรสของลูกสาว ทําใหเธอมีเวลากับครอบครัว เตรียมการสําหรับคําพยาน
และพิธีศพของเธอดวยตนเอง ชวงเวลาเหลาน้ีเปนของประทานจากพระเจา   
และเปนชวงเวลาท่ีมีผลตอหลายชีวิต แทจริงแลวเธอไดเปนพยานชีวิตท่ีสัตยซื่อ   
และคําพยานชีวิตของเธอยังเกิดผลจนกระท่ังทุกวันน้ี 

เราไมเขาใจถึงพระประสงคของพระเจาเกี่ยวกับเร่ืองโรคภัยไขเจ็บ แตจาก
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ประสบการณสอนเราไมใหยอมแพ ถาเราทูลขอ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสอนเรา
ใหรูวาเราควรอธิษฐานเชนใด และเราก็ตองอธิษฐานอยางไมหยุดหยอน   
เหมือนกับแพทยท่ีใหยารักษาคนไขอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอธิษฐานของกลุมภราดรผูรวมงานจากมิชชั่น 6 คณะ มารวมกันอธิษฐาน

วางมือ และเจิมดวยน้ํามันเพื่อคุณชาลอต ณ บานพักหมอแมค-ชาลอต 

คุณชาลอตนั่งบนเกาอี้ตรงกลางภาพ 

ภาพนี้บันทึกโดยหมอแมค (มิถุนายน 1976) 
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การจากไปของหลานชาย 
 

“...ในโลกนี้ทานจะประสบความทุกขยาก  
แตจงชื่นใจเถดิเพราะวาเราไดชนะโลกแลว'' 

ยอหน 16:33ข 
 

“ขณะเม่ือพระองค (พระเยซู) ทรงเปนมนุษยอยูน้ัน พระองค
ไดทรงรองอธิษฐาน และ ทลูวิงวอนดวยน้ําพระเนตรไหล ตอ
พระเจาผูทรงสามารถชวยพระองคใหพนจากความตายได 
และพระเจาไดทรงสดับเน่ืองดวยความยําเกรงของพระเยซู 
ถึงแมวาพระองคทรงเปนพระบุตร พระองคก็ทรงเรียนรูที่จะ

นอบนอมยอมเชื่อฟงโดยความทุกขลําบาก... 
ฮีบรู 5:7-8 

 
เด๋ียวนี้ ถาผมตองนั่งเงียบๆ กับใครสักคนหน่ึง 

ที่ตกอยูในความทุกขโศก 
ผมหวังวาเขาจะสัมผัสไดวาผมเขาใจความรูสึกของเขา 

เพราะผมเองไดรับประสบการณตรงในเรือ่งนี้ 
 

งานพันธกิจรับใชสวนใหญท่ีผมกระทําเปนเรื่องชีวิตท่ีเกี่ยวกับปญหา 
ความเปนความตาย การทนทุกข ซึ่งสวนใหญมักกระทําจากฐานความเชื่อ หรือ 
ตามทฤษฎีที่ไดรํ่าเรียนมามากกวาที่จะทําจากฐานประสบการณในชีวิตของ
ตนเอง ผมยอมรับวา โดยสวนตัวแลว ผมมีประสบการณตรงกับความทุกข
ยากลําบากเพียงเล็กนอย แตสวนใหญแลวจะเปนการชวยเหลือผูอื่นท่ีไดประสบ
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กับความทุกขยากใหจัดการแกไขชีวิตของเขา แตแลวความทุกขตัวจริงก็เขามาใน
ครอบครัวของเรา 

รูธแอน เปนลูกคนท่ีสองในจํานวนลูกสี่คนของเรา เธอไดแตงงานกับหนุม
ไทยท่ีแสนดีมีชื่อวา “อูด” ท้ังสองสรางบานไมสักหลังยอมอยูขางบานของผมที่
เชียงใหม รูธแอนมีความสุขกับการเปนครูสอนวิชาดนตรีและการแสดงใน
โรงเรียนนานาชาติ สวนอูดเปนเจาของกิจการรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จ   
ท้ังสองมีบุตรชายคนหน่ึงท่ีนารักนาชังอายุสามขวบชื่อ มารก (เราเรียกชื่อเลนวา 
มารกี้) มารกี้อยูกับเราเม่ือพอแมออกไปทํางาน รูธแอนและอูดกําลังรอคอยการ
มาเกิดของลูกอีกคนหน่ึงในหาเดือนขางหนา    

ในป 1998 ครอบครัวของรูธแอนเดินทางไปเย่ียมคุณยาของอูดท่ีภาค
อีสาน ดวยรถกระบะท่ียืมมา ในระหวางทางรถเกิดเสียหลัก ลอหนาขางหน่ึงหลุด  
รถแฉลบชนกระแทกกับเสาไฟฟาขางทางอยางรุนแรง มารกี้ไดรับการ
กระทบกระเทือนอยางแรงท่ีศีรษะ และเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลหลังการผาตัด
สมองไดหน่ึงสัปดาห สวนรูธแอนและอูดท้ังสองบาดเจ็บสาหัสตองรับการรักษา
ตัวในหองฉุกเฉิน เด็กออนในทองเสียชีวิตเน่ืองจากยาสลบท่ีแมไดรับขณะท่ีทํา
การผาตัดใบหนาท่ีใชเวลายาวนาน หลังจากน้ันประมาณหน่ึงปชีวิตครอบครัว
ของเขาตองฉีกขาด ท้ังสองหยาขาดจากกัน รูธแอนตัดสินใจออกจากเมืองไทย 

ผมจะมีใจม่ันคง หรือ ความชื่นชมยินดี อยางท่ีในพระคัมภีรไดบอกไวได
อยางไร ท่ีผานมาผมไดใหคําปรึกษา ใหกําลัง และปลอบประโลมใจแกคนรอบ
ขาง ตอนน้ีผมตองปลอบใจตนเอง 

ผมขอแบงปนประสบการณการเผชิญกับเหตุการณวิกฤตในชีวิตกับทาน 
และรวมประกาศอยางท่ีอาจารยเปาโลไดกลาวไวในพระธรรม โรม 5:2-3 ท่ีวา 
“...เราชื่นชมยินดีในความไววางใจ วาจะไดมีสวนในพระสิริของพระเจา ยิ่งกวา 
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น้ัน เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย” 

คนท่ีตกอยูในความทุกขยากลําบากจะมีความชื่นชมยินดีไดอยางไร คง
หนีไมพนท่ีจะตองถามวา “ทําไม ทําไมตองเกิดขึ้นกับฉันเชนน้ี” เรารูวาสิ่งเหลาน้ี
เปนความล้ําลึกเกินกวาท่ีมนุษยจะสามารถเขาใจและใหคําตอบท่ีสมบูรณได   
ขณะน้ีเราทําไดก็แคการมองเห็นสลัวมัวๆ ในเมฆหมอก แลวมนุษยเราก็พยายาม
ท่ีจะหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณท่ีเกิดขึ้นน้ัน เพื่อจะมีคําตอบท่ีพึงพอใจตอ
ปญหาท่ีเราตองพบ 

เพราะเรามีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา พระองคทรงอนุญาตใหเรามี
สิทธิด้ินรนตอสูในเหตุการณทุกขยากลําบากในชีวิต อยางกับโยบและฮาบากุกได
ประสบพบผานมาแลว แมแตพระเยซูคริสต เม่ือพระองคถูกทรมานตรึงบน
กางเขน พระองครองเสียงดังจากบนกางเขนวา “พระเจาของขาพระองค พระ
เจาของขาพระองค ไฉนทรงทอดทิ้งขาพระองคเสีย” (มาระโก 15:34) น่ีเปน
ธรรมชาติในความเปนมนุษยท่ีตองปล้ําสูกับความทุกขยากในชีวิต จนบางคร้ัง
ตองขากะเผลกอยางยาโคบก็ตาม แตท่ีสําคัญคือเราตองมีความไววางใจอยาง
ยาโคบวาจะไดรับพระพรจากการตองปล้ําสูกับความทุกขยากลําบากในชีวิต 
(ทานสามารถอานรายละเอียดของเรื่องน้ีไดในพระธรรมปฐมกาล 32:22-32) 

ความเชื่อศรัทธามิใชเปนเรื่องของอารมณเทาน้ัน ความเชื่อศรัทธาคือการ
ตัดสินใจ วาเราจะไววางใจในพระเจาหรือไม สิ่งท่ีนาประหลาดก็คือเม่ือเราหัน
กลับไปหาพระเจาดวยความไววางใจในพระองค พระองคจะทําใหสิ่งดีเกิดขึ้นใน
เหตุการณน้ันๆ ไมวาเหตุการณน้ันจะดีหรือเลวแคไหนก็ตาม เม่ือเราใครครวญ
ถึงพระสัญญาของพระเจา เรารอคอยวาจะมีสิ่งดีอันใดเกิดขึ้นจากความทุกขยาก
น้ี ในบางครั้งเราไมสามารถเห็นสิ่งดีท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุรายท่ีพบ ในเวลาเชนน้ัน
เราตองตัดสินใจท่ีจะไววางใจในพระสัญญาของพระเจา อยางในพระธรรมโรม 
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8:28 วา พระเจาจะทรงโปรดใหเกิดผลดีในทุกสิ่งตามพระประสงคของพระองค 
หรือเราอาจจะเห็นผลดีหลังจากท่ีเราเปนขึ้นจากความตายเทาน้ันก็เปนไปได 

ในชวงเวลาโศกเศราเพราะการสูญเสียหลานชายเราก็ไดเห็นผลดีจากพระ
เจาบาง เชน เราไดเห็นความรัก ความเอื้ออาทร ท่ีหลั่งไหลจากมิตรสหาย และ 
ญาติพี่นองท่ัวโลก เหตุการณโศกเศราน้ีไดนํามาซ่ึงการแบงปนความรักของคน
ในครอบครัวและเพื่อนฝูงอันเปนความรักท่ีลึกซึ้งกวาท่ีเราเคยพบผานมากอน 

อูด ลูกเขยของเรา เปนคริสเตียนคนแรกในครอบครัวของเขา ญาติจาก
ครอบครัวของอูดอยูกับเราท่ีโรงพยาบาลในสัปดาหวิกฤตชีวิต พวกเขาไดเห็น
ครอบครัวของเราอธิษฐานครั้งแลวครั้งเลาเพื่อทูลขอการทรงเยียวยารักษา  
จนกระท่ัง มารกี้ตายจากเราไป ภายหลังการฝงศพของมารกี้ ญาติพี่นองของอูด
ไดอยูบานขางๆ บานเราอีกสองสัปดาห 

ผมเตือนตนเองเสมอวา พระเจาประสงคท่ีจะตรัสกับพวกเขา และเราก็
ควรท่ีจะเสนอพระกิตติคุณแกพวกเขาอยางดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะทําได ผมอธิษฐาน
พระเจาขอ “เปดประตู” ใหผมมีโอกาสเสนอใหเขารับพระเยซูคริสต แตดู
เหมือนวาไมมีโอกาสท่ีเหมาะสมเลย ในท่ีสุดเม่ือวันสุดทายมาถึง ญาติพี่นอง
ของอูดเก็บขาวของเพ่ือจะเดินทางกลับบาน ผมไดขอเวลาพวกเขาเพื่อท่ีจะ
อธิบายขาวดีของพระเยซูคริสต 

เม่ือผมถามพวกเขาวา พวกเขาตองการท่ีจะอธิษฐานหรือไม พี่ชายคนโต
ของอูดตอบวา เราตองการ คําตอบน้ีลบลางความสงสัยของผมท่ีวาพวกเขาจะ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณหรือไม พี่ชายของอูดบอกผมวา วันอาทิตยกอนเม่ือ
เขาไปรวมนมัสการพระเจาท่ีคริสตจักรธรรมนิคมรวมกับเรา เน้ือรองในเพลง
ไทยนมัสการท่ีรองในโบสถมีความหมายลึกซึ้งมากจนเขาขนลุก “เม่ืออยูท่ี
โรงพยาบาล เรารูสึกวาพระเจาอยูกับเรา และทรงทํางาน” แมของอูด พี่ชายคน
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โตและภรรยาของเขา นองสุดทอง และคุณยาของอูดไดอธิษฐานตอนรับพระเยซู
คริสต 

ภายหลังอธิษฐาน ผมถามคุณยาวา ตอนน้ีพระเยซูอยูท่ีไหน ทานตอบวา 
“อยูในใจของฉัน” จากน้ันคุณยาไดขอพระคัมภีรเพื่อท่ีจะใหหลานสาวอานใหฟง
เม่ือกลับถึงบาน 

ภายหลังความโศกเศราเปนเวลาสองป อูดกลับไปดําเนินกิจการราน 
อาหารของเขาตามปกติและประสบความสําเร็จ และไดเลนดนตรีในคริสตจักร
ทุกวันอาทิตย รูธแอนแตงงานใหม แลวไปสอนหนังสือในโรงเรียนท่ีกาบอน 
ทวีปอัฟริกา เธอไดลูกสาว 2 คน ชื่อ เอมมา เจน และโซอี วิเวียน 

เรื่องราวชีวิตยังไมจบ เราวางใจในการทรงเยียวยารักษาระยะยาวจาก 
พระเจาสําหรับเราทุกคน เด๋ียวน้ี ถาผมตองน่ังเงียบๆกับใครสักคนหน่ึงท่ีตกอยู
ในความทุกขโศก ผมหวังวาเขาจะสัมผัสไดวาผมเขาใจความรูสึกของเขา เพราะ
ผมเองไดรับประสบการณตรงในเร่ืองน้ี 

ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ครอบครัวของเราขอเปนพยานวา เรามี
ประสบการณท่ีไดสัมผัสกับสันติสุข และความชื่นชมยินดีท่ีล้ําลึก เม่ือเรา
ตัดสินใจไววางใจในพระเยซูคริสต เราไดรับแรงหนุนชูชวยจากมิตรสหายและ
ครอบครัวของเรา เราขอบพระคุณพระเจาสําหรับของประทานแหงชีวิต ไมวาจะ
เกิดอะไรขึ้นในชีวิต หรือ จะมีชีวิตยืนยาวแคไหนในโลกน้ี เราขอประกาศ
เชนเดียวกับโยบท่ีวา “และหลังจากผิวหนังของขาถูกทําลายไปอยางน้ี แลวใน
เน้ือหนังของขา ขาจะเห็นพระเจา” (โยบ 19:26) 

ขณะเม่ือมารกี้สิ้นลมหายใจ พวกเรารองเพลง There is a Redeemer  

มีเน้ือเพลงสอดคลองกับพระธรรมโยบ 19:26 ท่ีวา “แตสวนขาฯ ขาฯทราบวา 
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พระผูไถของขาฯทรงพระชนมอยู และในที่สุดพระองคจะทรงปรากฏบนแผนดิน
โลก และเราจะไดเห็นพระองค” 

ขอบคุณพระเจา ท่ีตอนน้ี รูทแอน และครอบครัวไดยายกลับมาอยูกับเรา
แลวเม่ือป 2006 ท่ีบานหลังเดิมของเธอซึ่งอยูติดกับบานของเรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณรูธแอนกําลังอุมมาก้ี (แถวหนาดานขวาคนที่สอง)   

ถายภาพรวมกับครอบครัวใหญ เม่ือวันคริสตมาส 1996 
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มาสิ...มีอะไรจะใหดู 
 

“จงยอมใหเด็กเล็กๆ เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย  
เพราะวาชาวแผนดินสวรรคเปนของคนเชนเด็กเหลาน้ัน” 

มัทธิว 19:14 
 

“พระเยซูก็เปนเชนนั้น พระองคมิไดทอดท้ิงเราใหอยูโดดเด่ียวกับ
หลักการ หรือ คําสอนในการดําเนินชีวิตเทาน้ัน    

พระองคมาหาเรา แลวจูงมือของเรา แลวบอกวา...” 
 

วันหน่ึง หลังจากท่ีสูญเสียหลานชาย และเด็กออนเพศหญิงในครรภลูก
สาวไมนานนัก คุณโจนน่ังอยูท่ีระเบียงบานชั้นบนดวยความหอเห่ียวใจ ดวย
ความทุกขโศก เธอไมสามารถท่ีจะควบคุมความโศกเศราของเธอ คุณโจนไดรอง
ออกมา ขอใหพระเจาไดโปรดประเลาประโลมเธอ เธอพยายามหลับตาเพื่อ ท่ีจะ
อธิษฐาน แตเม่ือเธอหลับตาลงทุกสิ่งทุกอยางกลับมืดมิดอยางกับวาเธอไดตาย
ไปแลว คุณโจนลืมตาขึ้นอีกครั้งมองไปยังเบ้ืองบนทองฟา เธอมองเห็นทูตสวรรค
ตัวเล็กๆ มีผมเปนลอน กําลังวิ่งจากแสงแหงสวรรคมายังเธอ แลวกวักมือพรอม
กับเรียกวา “ยาย มาสิ มีอะไรจะใหดู” 

คุณโจนระลึกขึ้นมาไดทันทีถึงทาทางของมารกี้ครั้งเม่ือยังมีชีวิตอยู จะวิ่ง
มาหาเธอและกวักมือเรียก “มาสิ ยาย มีอะไรจะใหดู” บางครั้งมารกี้ตองการให
คุณโจนไปดูต๊ักแตน หรือไมก็แมลงท่ีมีสีสดสวยนานาชนิด 

เหตุการณน้ีทําใหคุณโจนนึกถึงเม่ือครั้งลูกๆ กําลังเติบโต เม่ือพวกเขา
ตองการใหแมทําอะไร ท่ีผูใหญเห็นวาเปนเรื่องท่ีไมคอยสําคัญ คุณโจนก็มักจะ
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บอกวา “รอเดี๋ยวกอน” เชน ลูกตองการใหแมไปดูผีเสื้อแสนสวย หรือต๊ักแตน
จอมกระโดด แตแมตอบวา “รอเด๋ียวกอน” ปรากฏวามันก็บินหรือกระโดดไป
แลว และเม่ือมีหลาน คุณโจนจะไมใหโอกาสท่ีสวยงามเชนน้ีบินผานไปหรือ
กระโดดหนีไป ทุกครั้งท่ีหลานเรียกใหไปดูอะไร ยายจะจูงมือหลานไปดูสิ่งท่ี
หลานตองการใหดูทันที 

คุณโจนรูสึกวา ท่ีไดเห็นทูตสวรรคครั้งน้ี พระเจาทรงสงมารกี้มาเพื่อเรียก
เธอใหไปดูสวรรค กอนท่ีคุณโจนจะเห็นนิมิตน้ีเธอบอกวา เธอรูสึกยังไมพรอมท่ี
จะตาย เธอยังชอบความสุขบนโลกน้ี แตเด๋ียวน้ีคุณโจนคิดวา “ดิฉันพรอมแลว 
ดิฉันรอคอยเวลาท่ีจะไดไปอยูกับมารกี้”  

คุณโจนกลาววา “พระเยซูก็เปนเชนน้ัน พระองคมิไดทอดท้ิงเราใหอยูโดด
เด่ียวกับหลักการ หรือ คําสอนในการดําเนินชีวิตเทาน้ัน พระองคมาหาเรา แลว
จูงมือของเรา แลวบอกวา “มาสิ เราจะใหเจาไปดูอะไรอยางหน่ึง... เราจะใหเจา
ไดเห็นชีวิตนิรันดรไงละ” 

มิตรสหายของเราหลายทานท่ีไดรับทราบการสูญเสียหลานชายของเรา  
ไดสงทุนทรัพยเพื่อใชในกิจกรรมท่ีรําลึกถึงมารกี้ เราไดใชทุนทรัพยดังกลาวใน
การปรับปรุงสวนสาธารณะของหมูบานท่ีเราอาศัยอยู เราเรียกเปนการภายใน
เฉพาะพวกเราวา “สวนมารกี้ร่ืนรม” เราไดติดต้ังไฟสนามกีฬา เพื่อเยาวชนใน
หมูบานและละแวกใกลเคียงใชสําหรับเลนฟุตบอล วอลเลยบอล ในเวลาเย็นและ
คํ่าคืน เปนวิธีหน่ึงท่ีจะชวยเยาวชนใชเวลาใหเปนประโยชนเพื่อปองกันการม่ัวสุม
ในเรื่องยาเสพติด  

เราเสนอกับชุมชนวา เราสนใจจะรวมสรางสนามบาสเกตบอลถากรรมการ
ชุมชนจะหาทุนรวมในการกอสรางคร่ึงหน่ึง กรรมการชุมชนตกลง จึงไดสราง
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มารก้ี กําลังแสดงทาเลนเปยโน (มกราคม 1997) 

สนามบาสเกตบอล และชุมชนไดขอใหผมจัดการนมัสการในพิธีมอบสนาม
บาสเกตบอลดังกลาว 

เม่ือปท่ีแลวเยาวชนในหมูบานไดจัดการแขงขันฟุตบอลข้ึน พวกเขาได
ขอใหผมอธิษฐานเปดการแขงขัน และกลาวปดการแขงขัน เม่ือไมนานมาน้ีเรายัง
ไดรับทุนทรัพยเพื่อรําลึกถึงมารกี้เพื่อใชจัดซื้อเครื่องเลนในสนามสําหรับเด็ก 
ทางคณะกรรมการชุมชนไดรณรงคหาทุนสมทบเพื่อซื้อของเลนสนามเปนเงินอีก
เทาหน่ึง   

ทุกคํ่าคืนเม่ือเราเดินทางผานสนามกีฬา เราเห็นเยาวชนเลนกันเปนกลุมๆ  
กลุมหน่ึงเลนฟุตบอล อีกกลุมหน่ึงเลนวอลเลยบอล อีกวงหน่ึงกําลังเลนตะกรอ  
เด็กเล็กเลนชิงชาอยูกับยายาย กลุมพอบานแมบานกําลังเตนแอโรบิค ยังเห็นบาง
คนขี่จักรยานรอบสระนํ้าสาธารณะ ดูมีชีวิตชีวา และแสงไฟจากเสาไฟสนามดูด่ัง
ดวงดาวสองแสง แมวาชีวิตของมารกี้จะดูสั้นจํากัด แตชีวิตนอยๆ น้ันยังคงสอง
สวางตอไป 
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ความทุกข : 

ผูล้ีภัยการเมืองในประเทศพมา ภายหลังที่ทหารพมามาเผาบานของประชาชน 
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บทท่ี 6 
โปรดชวยขาพระองคในวันท่ีทุกข

ยากลําบาก 
 

“และจงรองทูลเราในวันทุกขยากลําบาก   
เราจะชวยกูเจา และเจาจะถวายพระสิริแกเรา” 

สดุดี 50:15 
 

การชวยเหลือที่พรอม 
 

“พระเจาทรงเปนที่ลี้ภัยและเปนกําลังของขาพระองคทั้งหลาย   
เปนความชวยเหลือที่พรอมอยูในยามยากลําบาก” 

สดุดี 46:1 
 

เม่ือพระเจาสถิตในชีวติของเรา ความทุกขจะถูกปรับเปลี่ยน 
จากขวากหนามแหงการทําลาย 

กลับกลายเปนโอกาสแหงการสรางสรรค 
 

เรื่องราวตางๆ ท่ีผมจะเลาตอไปน้ีเปนเรื่องราวจากประสบการณชีวิตท่ี
เผชิญกับปญหา อุปสรรค ความทุกขยากลําบากในชีวิตของผม คงไมมีใครท่ีจะ
อธิบายถึงความทุกขยากลําบากของตนดวยความพึงอกพอใจ และก็ไมมีใครอีก
เชนกันท่ีจะหลีกลี้หนีจากความทุกขยากลําบากได จะมีใครท่ีฝาฟนผานเขาไปใน
ในชีวิตน้ีโดยไมมีบาดแผล 
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เรารองทูลขอความชวยเหลือจากพระเจาเม่ือตกอยูในความทุกขความ
ลําบากของชีวิต ความทุกขเหลาน้ันไมไดหลุดหายออกจากชีวิตของเรา แต
บอยครั้งท่ีพระเจาทรงประทานความกลาหาญแกเราท่ีจะเผชิญกับความทุกขยาก
เหลาน้ัน เพื่อจะทําใหเราเติบโตขึ้นในพระคริสต และมีชีวิตความเชื่อท่ีเขมแข็งขึ้น
โดยประสบการณเหลานั้น ดังมีคํากลาวท่ีวา “ในชวงเวลาของความยาก ลําบาก 
เราอาจสามารถมีชีวิตท่ีขมขื่น หรือ ชีวิตท่ีแกรงขึ้นได” ในเวลาเชนน้ันถาเราหันไป
หาพระเจาชีวิตของเราจะแกรงขึ้นอยางแนนอน 

ชีวิตคือความทุกข เปนความเชื่อท่ีมีอิทธิพลในความคิดของคนสวนมาก
ในประเทศไทย โดยมองชีวิตวาเปนการเวียนวายตายเกิด คนเราเกิดมาทามกลาง
ความทุกขยาก เติบใหญขึ้นตองพบกับความเจ็บ ปวยไข แก แลวก็ตาย และเกิด
มาใหมอีก ดูจะไมรูจักจบจักสิ้น จนกวาคนจะถึงจุดของการตรัสรูหรือเห็นแสง
สวางท่ีจะนําใหออกจากวัฏสงสารแหงชีวิตท่ีวนเวียนเชนน้ัน ชีวิตถึงจะสามารถ
หลุดหลบออกจากวัฏจักรแหงความทุกขได   

เราหลายคนคงยอมรับวา “ชีวิตเปนความทุกข” เปนสัจจะหน่ึงในชีวิต   
แตอยางไรก็ตาม ถาผูใดท่ีไดรูจักกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต ผูน้ันก็จะมี
ความเขาใจในเร่ืองชีวิตและความทุกขท่ีแตกตางออกไป เม่ือพระเจาสถิตในชีวิต
ของเรา ความทุกขจะถูกปรับเปลี่ยนจากขวากหนามแหงการทําลายกลับ
กลายเปนโอกาสแหงการสรางสรรค 

เม่ือใดที่สิ่งรายบังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ใหเรายึดม่ันในพระสัญญาของ
พระเจาในพระคัมภีรท่ีวา “เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอัน
ดีในทุกสิ่ง คือคนท้ังปวงท่ีพระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค”
(โรม 8:28) และอีกตอนหน่ึงท่ีวา “...ทานท้ังหลายจะทุกขโศก แตความทุกขโศก
ของทานจะกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี” (ยอหน 16:20) 
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ผูที่พระเจาทรงใชได 
 

“ยิ่งกวาน้ัน เราชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย  
เพราะเรารูวาความทุกขยากน้ัน ทําใหเกิดความอดทน...    
ความอดทนทาํใหเห็นวาเราเปนคนที่พระเจาทรงใชได…  

การที่เราเห็นเชนน้ันทําใหเกิดมีความหวงัใจ…   
ความหวังใจมิไดทําใหเกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง  

เพราะเหตวุาความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเรา   
โดยทางพระวญิญาณบริสุทธิ ์ซ่ึงพระองคไดประทานใหแกเราแลว” 

(โรม 5:3-5) 
 
 

พระเจาทรงเปลี่ยนกางเขนที่เปนเคร่ืองหมายแหงความตาย 
ใหเปนสัญลักษณแหงความรักของพระเจา 
ที่มีชัยเหนือความเกลียดความชังของมนุษย 

 
 

หลักการชีวิตธรรมดาสามัญประการหน่ึงก็คือ ความทุกขยากลําบาก
สามารถกอใหเกิดสิ่งดีได ดังตัวอยางท่ีจะกลาวตอไปน้ี 

1. การศึกษา 
ในการสอบแตละครั้ง นักเรียนนักศึกษาตองอดทน ลงแรงในความทุกข

ยาก แตมักตามมาดวยความชื่นชมยินดีเม่ือรูวา เขาสอบผาน 

2. การกีฬา 
นักกีฬาลงแรงเอาจริงเอาจังในการแขงขันมากแคไหน เขาก็จะมีความชื่น
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ชมยินดีในเกมสกีฬาน้ันมากขึ้นแคน้ัน    

3. มโนธรรมสํานึก(character) 
กิตติศัพท ชื่อเสียงของคนนั้นพัฒนาขึ้นจากการตัดสินใจท่ีถูกตองภายใต

วิกฤตชีวิต การกดดัน การทดลอง การทดสอบ และในความทุกขยากลําบาก   
การท่ีคนใดคนหนึ่งที่มีมโนธรรมสํานึกเชนนั้นหมายรวมไปถึงการเปนคนที่มี
ความเขมแข็งม่ันคงในศีลธรรม มีความสัตยซื่อ ตรงไปตรงมา และกระทําในสิ่ง
ท่ีถูกตอง พระคัมภีรภาษาอังกฤษใชคําวา character ซึ่งแปลมาจากพระคัมภีร
ภาษากรีกท่ีมีความหมายถึง มโนธรรมสํานึก ซึ่งในพระคัมภีรภาษาไทยแปลแบบ
อธิบายความวา “คนท่ีพระเจาทรงใชได” ความทุกขยากชวยพัฒนาเปลี่ยนแปลง
เราใหเปนคนท่ีพระเจาทรงใชได 

4. เสรีภาพ 
ไทยเปนประเทศท่ีมีเสรีภาพ แตเสรีภาพท่ีไดมาน้ันตองแลกกับชีวิตท่ี

เสียสละเพื่อชาติ ท้ังจากทหารหาญ และประชาราษฎร 

ผมเคยรวมรบในสงครามเกาหลี เม่ือหลายปกอน หนวยรบของเราไดมี
โอกาสกลับมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งที่อนุสาวรียรําลึกกองกําลังในการรบท่ี
เกาหลี ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี ซี บนหินแกรนิตสีดําขนาดใหญมหึมา ท่ีมีภาพของเหลา
บรรดาทหารหาญ และมีขอความสะดุดตาเขียนไววา “เสรีภาพไมใชของฟรี” 
(Freedom is not free) กลาวคือ เสรีภาพไดมาดวยเลือดเน้ือและชีวิต  

5. การเล้ียงลูก 
ผมเคยสังเกตบอยครั้งเมื่อเห็นผูเปนแมนําลูกนอยของตนไปเขาเรียน

อนุบาลเปนครั้งแรก ลูกนอยตองเผชิญกับความทุกขในชีวิต รองไหไมยอมอยูท่ี
โรงเรียน ตองการกลับบานกับแม หรือไมก็ใหแมอยูดวยท่ีโรงเรียน อยางไรก็
ตามแมตัดสินใจละลูกนอยไวกับครูท่ีโรงเรียน ผมสังเกตเห็นแมก็รองไหดวย    
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ท่ีแมทําเชนน้ีเพราะแมไมรักลูกหรือ ถึงปลอยใหลูกนอยตองทนทุกขทรมาน
จิตใจท่ีตองถูกแยกจากแม? ท่ีแมตัดสินใจละลูกไวท่ีโรงเรียนเพราะเธอรูวา ลูก
นอยของเธอจะตองประสบกับความทุกขในชวงเวลาหน่ึง แตชีวิตลูกนอยจะได 
รับสิ่งดีมากมายในภายภาคหนา 

บอยครั้งในชีวิตของเราตองเผชิญกับความทุกขยาก แตเราก็สามารถท่ีจะ
รับมือกับความทุกขยากได และมักเปนความทุกขยากท่ีเราตองรับในเวลาไม
ยาวนานนัก เม่ือเทียบกับแผนงานชีวิตนิรันดรท่ีพระบิดาเจาในสวรรคทรงมี
สําหรับเรา ดังอาจารยเปาโลไดกลาวไววา “เพราะขาพเจาเห็นวาความทุกขลําบาก
แหงสมัยปจจุบัน ไมสมควรท่ีจะเอาไปเปรียบกับศักด์ิศรี ซึ่งจะเผยใหแกเรา
ท้ังหลาย” (โรม 8:18) 

เม่ือพระเยซูคริสตกลาวถึงการเปลี่ยนความทุกขโศกเศราใหเปนความชื่น
ชมยินดี พระองคไดยกหญิงท่ีคลอดบุตรเปนอุปมาวา “เม่ือผูหญิงจะคลอดบุตร
นางก็มีแตความทุกข เพราะถึงกําหนดแลว แตเม่ือคลอดบุตรแลว นางก็ไมคิดถึง
ความเจ็บปวดน้ันเลย เพราะมีความชื่นชมยินดี ท่ีคนหน่ึงเกิดมาในโลก ฉันใดก็
ดี ขณะน้ีทานท้ังหลายมีความทุกข แตเราจะมาหาทานอีก และใจทานจะชื่นชม
ยินดี และไมมีผูใดจะชวงชิงความชื่นชมยินดีไปจากทานได” (ยอหน 16:21-22)  

6. ความรัก 
ความรักที่มาจากสวนลึกแหงจิตใจมักเปนความรักที่ผานความทุกขยาก   

สําหรับผมแลวความรักของแมเปนความรักท่ีลึกซึ้งท่ีสุด เพราะเปนความรักท่ีแม
ทนทุกขเพื่อลูก ประการแรก แมยอมสูญเสียรูปทรงงดงามของเธอ จากน้ัน แม
ตองแพทอง ตองพบกับความวิตกกังวลนานัปการ แลวยังตองเผชิญกับความไม
แนนอนตลอดเกาเดือนของการต้ังครรภ และในที่สุด แมตองเจ็บปวดเม่ือคลอด
ลูก 
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ความทุกขมิไดจบสิ้นลงเม่ือลูกเกิดออกมาแลว ท้ังแมและพอตองต่ืนขึ้น
ในยามดึกด่ืนเท่ียงคืน เพ่ือทําความสะอาด เปลี่ยนผาออม ใหลูกกินนม เพื่อดูแล
ทารกนอยท่ีชวยตนเองไมได ความจริงแลว การท่ีพอแมตองเอาใจใสลูกน้ันไม
รูจักจบสิ้น ทุกสิ่งท่ีเราใหและทนทุกขก็เพื่อใหความรักของเราที่ใหแกลูกน้ัน
เขมแข็งม่ันคงยิ่งขึ้น 

7. การพบพระเจา 
หลายคนไดพบกับพระเจาเพราะชีวิตตองตกอยูในความระทมทุกข เปน

การงายท่ีเราจะหลงลืมพระเจาเม่ือเราพรั่งพรอมดวยความสุขสบาย หรือทุก
อยางเปนไปอยางปกติในชีวิต ผมพบวา คนสวนใหญจะพบกับสัจจะความจริงใน
พระเจาเม่ือเขาตกทุกขไดยากมากกวาประสบการณอยางอื่นๆ 

8. ความรอด 
การทนทุกขนํามาซึ่งความรอด พระธรรมฮีบรู 2:10 เขียนไววา “ในการท่ี

พระเจาทรงนําบุตรมากหลายไปสูศักด์ิศรี ก็เปนการเหมาะสมแลว ท่ีพระเจาผูซึ่ง
ทุกสิ่งดํารงอยูโดยพระองคและเพื่อพระองค จะทรงใหผูเบิกทางความรอดใหเขา
เหลาน้ัน พรอมท่ีจะทรงดําเนินงานน้ีโดยทรงใหรับความทุกขทรมาน”  

กางเขนในสมัยพระเยซูคริสต เปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความทุกข
ทรมาน เจ็บปวดถูกเยาะเยยถากถาง ถูกดูหม่ินเหยียดหยาม และเปนความตาย
อยางนาอับอายนาอนาถ ไรคุณคา แตดวยความรักของพระเจาไดเปลี่ยน แปลง
กางเขนจากความเจ็บปวด ทรมานไปเปนความรักและการเอาใจใส คนจํานวน
มากในปจจุบันท่ีสวมใสกางเขนเปนเพียงเคร่ืองประดับ และบอยครั้งไมไดรูถึง
ความหมายของกางเขนเม่ือพวกเขาสวมใส 

กากบาทสีแดง อันเปนเครื่องหมายของกาชาด ซึ่งเปนเครื่องหมายถึงการ
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ชวยเหลือเอาใจใสสําหรับผูที่ตกอยูในความจําเปนตองการความชวยเหลือ   
พระเจาทรงเปลี่ยนกางเขนที่เปนเครื่องหมายแหงความตายใหเปนสัญลักษณ
แหงความรักของพระเจาท่ีมีชัยเหนือความเกลียดความชังของมนุษย ดวยความ
ดีของพระเจาท่ีทรงไถถอนพวกเราออกจากอํานาจแหงความบาป เครื่องหมาย
กางเขนจึงเปนสัญลักษณถึงพลังอํานาจของพระเจาท่ีมีชัยเหนือซาตาน และทรงมี
ชัยชนะเหนือศัตรูตัวสุดทายคือความตาย 

ภายหลังท่ีเราสูญเสียหลานชายของเรา มิชชันนารีท่ีเปนเพื่อนสนิทมาเปน
เวลายาวนานของเรา อาจารยด๊ิก และคุณชารลอตท วอรลี ไดเขียนจดหมายให
กําลังใจแกเรา และเลาเรื่องน้ีวา 

ในป 1873 เกิดไฟไหมครั้งใหญท่ีเมืองชิคาโก รัฐอิลินอย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณสแปฟอรด ไดสูญเสียทรัพยสมบัติท้ังสิ้นของเขา ในขณะท่ีเขา
เร่ิมตนใหมอีกครั้งหน่ึงในชีวิต เขาไดสงภรรยาและบุตรท้ังสี่คนไปยังยุโรป   
ขณะท่ีเรือลําท่ีพวกเขาโดยสารกําลังเดินทางขามมหาสมุทรแอตแลนติกเกิดชน
กับเรืออีกลําหน่ึง ผูโดยสารหลายคนไดเสียชีวิต ภรรยา ของสแปฟอรด โทรเลข
ถึงสามีดวยขอความสั้นๆ วา “รอดแตเพียงผูเดียว” 

ภายหลังเขาไดรับขอความท่ีละเอียดจึงรูวา บุตรท้ังสี่คนเสียชีวิต ภรรยา
ของเขามีชีวิตรอดเพียงคนเดียว เม่ือสแปฟอรดเดินทางไปยุโรปเพ่ือหาภรรยา
ของเขา นางไดพูดกับเขาวา “เราไมไดสูญเสียบุตรท้ังสี่ของเรา เพียงแตเรา
แยกกันอยูกับพวกเขาเพียงชั่วเวลาหน่ึงเทาน้ัน” 

เม่ือเดินทางกลับอเมริกา กัปตันไดชี้จุดท่ีเกิดอุบัติเหตุท่ีเรือชนกันจน
อับปางลง สแปฟอรดได กลับไปท่ีหองพักของเขาบนเรือและประพันธเพลง 
“จิตใจขาฯ สุขสบาย” ซึ่งเปนเพลงท่ี Sam Youngmi ขับรอง อยางกินใจในค่ํา
คืนท่ีเรามีพิธีระลึกถึงมารคหลานชายของเรา เพลงน้ีมีเน้ือเพลงในภาษาไทย 
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ดังน้ี (เพลงแหงชีวิตคริสเตียน บทท่ี 191) 

1.   เม่ือความสุขสําราญผานมาทางใจของขาฯ เม่ือทุกขทรมานพัดผานมา 
 ไมวาเกิดเหตุใด พระองคสอนใหพูดวา วิญญาณขาฯสุขสบายสุขหรรษา 

รองรับ: สุขสบาย จิตใจขาฯ สุขสบาย สุขสบาย จิตใจขาฯ 

2.   ซาตานอาจราวี ความทุกขอาจประดังมา แตขาฯชื่นใจเพราะคําสัญญา 
 พระคริสตทรงรูแลว ขาฯเปนผูสูไมไหว จึงประทานพระโลหิตเพ่ือไถขาฯ 

3.   บาปหนาซึ่งขาฯมี ไดตรึงไวท่ีกางเขน พระองคทรงรับไวดวยเอ็นดู 

 เด๋ียวน้ีบาปยกแลว ไมคํานึงถึงอกีเลย ใจของขาฯโมทนาพระคริสต 

4.   ขอโปรดเรงเวลา เพื่อตาขาฯจะไดเห็น เม่ือทองฟาเปดออกหมอกหายไป 

พระคริสตเสด็จมาพรอมดวยเสียงแตรสน่ัน ในคราวน้ันวิญญาณขาฯสุขสบาย 

การตัดสินใจรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจาในทุกขณะจิตของ
ชีวิต จะทําใหวิญญาณของผมสุขสบาย “เพราะขาพเจาเชื่อม่ันวา แมความตาย 

หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค หรือเทพเจา หรือสิ่งซึ่งมีอยูในปจจุบันน้ี หรือสิ่ง
ซึ่งจะมีในภายหนา หรือฤทธ์ิเดชท้ังหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นท่ี
ไดทรงสรางแลวน้ัน จะไมสามารถกระทําใหเราท้ังหลายขาดจากความรักของพระ
เจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราได” (โรม 8:38-39) 
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การรอคอยเปนเวลา 8 ป 
 

เหตุฉะน้ันทานทั้งหลายจงสารภาพบาปตอกันและกัน  
และจงอธิษฐานเพ่ือกันและกัน  
เพ่ือทานทั้งหลายจะพนโรคภัย      

คําอธิษฐานของผูชอบธรรมนั้นมีพลังทําใหเกิดผล 

ยากอบ 5:16 
 

จงวางเครื่องบูชาไวที่หนาแทนบูชา  
กลับไปคืนดีกับพ่ีนองผูน้ันเสียกอน  

แลวจึงคอยมาถวายเครื่องบูชาของทาน 

มัทธิว 5:24 
 

ผมคาดหวังวา ทั้งสองก็จะขอโทษผมดวย แตทั้งสองไมไดพูดอะไร 
 

ความทุกขท้ังสวนตัว และความทุกขในสังคม หลายครั้งเกิดขึ้นจากการท่ี
เราไมยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ไมวาจะอยูในวัยไหนหรือมีอายุเทาใดก็
ตาม ตัวอยางเชน เม่ือเกิดความราวฉานในความสัมพันธ คริสเตียนท่ีเปนผูใหญ
ในพระคริสต หรือท่ีมีความเชื่อเขมแข็งกวาควรจะเปนคนแรกที่ถอมลงยอมรับ
ความผิดพลาดของตนเองตออีกฝายหน่ึงท่ีมีอายุนอยกวา หรือมีความเชื่อท่ีออน
กวา 

ดูจะเปนธรรมดาปฏิบัติในสังคมไทยเราท่ีผูนอยควรเปนผูขอโทษผูใหญ
หรือผูอาวุโสกอน เราซึ่งเปนผูใหญกวามักไมยอมรับตอหนาผูนอยในสิ่งท่ีตน
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กระทําผิด ในชวงเวลาท่ีกําลังเผยแพรและเพ่ิมพูนคริสตจักรสามแยก ครอบ- 
ครัวของเราอาศัยอยูในโรงเรียนสหบํารุง ซึ่งต้ังอยูบานสามแยก ในเวลาน้ันพระ
เจาทรงสอนบทเรียนหน่ึงแกผมวา ผูท่ีอายุมากกวาควรเปนแบบอยางชีวิตในการ
ยอมรับถึงสิ่งท่ีตนกระทําผิด 

บอยครั้งท่ีนักเรียนซึ่งอายุนอยกวาจะขอโทษเราซ่ึงเปนผูใหญ แลวเราก็
ยกโทษใหดวยความใจกวาง อยางไรก็ตาม คงจะบอยครั้งท่ีเด็กนักเรียนก็เห็นใน
สิ่งท่ีเรากระทําผิดดวย แตสิ่งท่ีเด็กเห็นคือผูใหญไมไดยอมรับในสิ่งท่ีตนกระทํา
ผิด ดวยเหตุน้ีพฤติกรรมเยี่ยงน้ีจึงกลายเปนแบบอยางของนักเรียน เยาวชนรุน
ใหม หรือ ผูเชื่อใหม เปนบรรทัดฐานความเชื่อและแนวทางปฏิบัติท่ีวา “เม่ือเด็ก
กระทําผิด เด็กตองยอมรับผิด แตเม่ือโตเปนผูใหญจะไมตองรับผิดอีกแลว” 

คริสตจักรของเราเติบโตจนมีสมาชิกถึง 217 คน เราไดสรางโบสถท่ี
สวยงาม ในสมัยน้ันยังไมมีไฟฟาของหลวง เราตองใชเครื่องปนไฟฟาเอง ตั้งแต
เวลาหนึ่งทุมครึ่งถึงสี่ทุมซึ่งเปนชวงเวลาที่เรามีการเฉลิมฉลองโบสถใหมครั้ง
ยิ่งใหญของพวกเรา เครื่องปนไฟฟาของเราเกิดเสีย ไฟดับ แตเราก็ซอมเสร็จ ผม
ขอใหคนหน่ึงไปบอกทุกคนวา หามติดเครื่องปนไฟ จนกวาผมตรวจวาทุกอยาง
เขาท่ีแลวอีกครั้งหน่ึง    

จากน้ัน 2-3 ชั่วโมง เม่ือทองฟาเร่ิมมืด ผมไดยินเสียงเครื่องดีเซลดังขึ้น 

ผมตรงร่ีเขาไปยังกลุมนักเรียนท่ียืนลอมเครื่องปนไฟดวยความโมโหสุดขีด
พรอมกับตะโกนถามลั่นวา “ใครเปนคนติดเครื่อง?” มีเสียงหน่ึงตอบวา “ผม
ครับ” เปนเสียงของประธานนักเรียน ผมถามอยางดุดันวา “ทําไมคุณทําแบบน้ี  
ผมสั่งแลววาไมใหใครแตะเคร่ืองน้ี” เขาตอบผมวา “ครูใหญสั่งใหผมติดเครื่อง
ครับ” (ผมมารูภายหลังวา ไมมีใครเรียนเรื่องไมใหติดเครื่องปนไฟฟาใหครูใหญ 
บํารุง อดิพัฒนทราบ) พอไดยินคําตอบเชนน้ีผมไมรูจะทําอยางไร หันหลังเดิน
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การถวายอาคารคริสตจักรสามแยก เม่ือ 25 มกราคม 1970 

กลับดวยความฉุนเฉียว 

อยางไรก็ตาม เครื่องปนไฟฟาทํางานไดดี และการเฉลิมฉลองโบสถใหมก็
ประสบความสําเร็จ มีแขกท้ังท่ีเปนคริสเตียน และไมไดเปนคริสเตียนมารวม 
งานในครั้งน้ีถึง 800 คน ตางรวมเดินขบวนขึ้นไปตามบันไดโบสถ เพื่อเขารวม
พิธี ทานผูวาราชการจังหวัดนครปฐมในขณะน้ัน และทานปลัดกรมการศาสนาได
กลาวแสดงความยินดีในงานน้ีดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากน้ัน 2-3 วัน เม่ือตะวันกําลังจะลับขอบฟา ขณะท่ีผมอธิษฐานใน
โบสถตามลําพังมีความรูสึกเปยมลนดวยความปติยินดี ผมเห็นนักเรียนสองคน
กําลังเดินมาท่ีโบสถ แลวไดยินเสียงของประธานนักเรียนเรียกผมจากนอกโบสถ
วา “ครูใหญตองการพบ” เด็กนักเรียนเรียกผมดวยเสียงดังจากนอกโบสถดูเปน
การกระทําท่ีไมสุภาพตามวัฒนธรรมไทย 
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สองวันตอมา ผมยังคงครุนคิดถึงวิธีท่ีประธานนักเรียนเรียกผม วาจงใจท่ี
จะไมสุภาพกับผม หรือเพราะผมคิดมากไปเอง จากน้ันภาพท่ีผมตอวาประธาน
นักเรียนท่ีไปติดเครื่องปนไฟฟาก็ผุดขึ้นในความคิดของผม หรือเปนไปไดไหมวา  
ท่ีเขาติดเครื่องปนไฟมิใชความผิดของเขา แตผมกลับไปตอวาเขารุนแรง เขาจึงมี
ปฏิกิริยาเชนน้ีกับผม 

ผมเร่ิมเห็นความจริงดวยความไมสบายใจ ผมควรเปนตัวอยางถึงการท่ี
ผูใหญตองรูจักยอมรับในการกระทําผิดของตน ผมเรียกนักเรียนท้ังสองคนมา
พบ และพูดกับเขาวา “ผมรูสึกไมสบายใจถึงวิธีการท่ีเธอท้ังสองเรียกผมที่โบสถ
เม่ือสองวันกอน ท่ีเธอท้ังสองทําเชนน้ันอาจจะเปนเพราะวา ผมตอวาเธอท้ังสอง
อยางไมเปนธรรมท่ีติดเครื่องปนไฟฟา” ดวยการใชพลังอยางมากภายในของผม
จนพูดออกมาวา “ผมขอโทษดวย” ท้ังสองตอบทันทีวา “ไมเปนไรครับ” 

ผมคาดหวังวา ท้ังสองก็จะขอโทษผมดวย แตท้ังสองไมไดพูดอะไร  
หลังจากความเงียบสักพักหน่ึงท้ังสองยกมือไหวเพื่อลากลับ เม่ือเขาไปแลวผม
รูสึกวา การยอมรับผิดของผมไมเกิดผลอะไรเลย 

หลายปผานไป ประธานนักเรียนคนดังกลาวไดสําเร็จการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาไดทํางานในโรงพยาบาลคริสเตียนแหงหน่ึง สวน
ผมยายไปสอนที่พระคริสตธรรมเชียงใหม วันหน่ึงเม่ือผมกําลังเดินกลับจากพระ
คริสตธรรมไปยังบานพักซึ่งไมไกลนัก ผมมองเห็นอดีตประธานนักเรียนเดินมา
บนเสนทางเดียวกัน เขาบอกผมวาเขาไปประชุมมา ผมเชิญเขามาแวะท่ีบานของ
เรา เขารับเชิญ ขณะท่ีเราเดินมาท่ีบานดวยกัน ผมจําเหตุการณวันน้ันไดดีท่ีผม
ขอโทษเขา แตเขาไมไดขอโทษผม อยางไรก็ตาม ผมไมควรที่จะเอยเรื่องน้ันใน
เวลาน้ีอยางแนนอน 

เม่ือเขาในบาน ผมนํานํ้าเย็นมาตอนรับเขา เม่ือผมน่ังลงบนโซฟาขางเขา  



 203 

เขาเขามากมลงกราบผมที่ตักพรอมกับกลาววา “ผมรอมาเปนเวลา 8 ป ท่ีจะทํา
เชนน้ี เม่ือครั้งท่ีอาจารยขอโทษผมและเพ่ือนท่ีคริสตจักรสามแยก เรานึก
กระหยิ่มใจวา เราสามารถเอาชนะอาจารยได จนอาจารยตองมาขอโทษเราท้ังสอง   
แตเราท้ังสองไมไดขอโทษอาจารย เหตุการณน้ันฝงในใจของผม ผมลืมไมได มัน
ฟองในใจผมตลอดเวลา แทจริงแลวในวันน้ันผมก็มีสวนผิดดวย ผมดีใจมาก
ครับท่ีวันน้ีผมมีโอกาสท่ีจะกลาวกับอาจารยวา “ผมขอโทษครับอาจารย” 

ภายหลัง อดีตประธานนักเรียนทานน้ีไดลาออกจากงานท่ีโรงพยาบาล  
และตัดสินใจเขาเรียนในวิทยาลัยพระคริสตธรรมท่ีกรุงเทพฯ หลังจากสําเร็จ
การศึกษาไดถวายตัวไปเปนมิชชันนารีในประเทศเพ่ือนบานอยูหลายป และ
ครอบครัวของเราไดมีสวนรวมสนับสนุนการทํางานของเขาดวย เมล็ดแหงความ
ถอมใจพรอมที่จะยอมรับความผิดแมจะดวยความไมคอยเต็มใจก็ตาม  
เมล็ดดังกลาวไดงอกและยังเจริญเติบโต เกิดดอกออกผลจนถึงทุกวันน้ี พระ-
เยซูคริสตยังคงกระตุนเตือนเราเสมอวา “มีทางเดียวท่ีเราจะชวยใหเจาเอาชนะ
ความทุกขยากไดก็ตอเม่ือเจายอมท่ีจะพูดวา “ผมขอโทษ” 
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ลิเกสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ   

เร่ิมตนจากอุบัติเหตุในเชาวันอาทิตยหนึ่งในเดือนกรกฎาคม ป 1974 
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กระจกชิ้นนั้น 
 

เรารูวา พระเจาทรงชวยคนที่รักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกส่ิง   
คือคนทั้งปวงที่พระองคไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค 

โรม 8:28 
 

เธอเกิดความรูสึกทอถอย อนาคตมืดมน ชีวติไรคา   
เธอตัดสินใจแขวนคอตาย 

 

ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีจะชี้ใหเห็นถึงสัจจะความจริงของพระคัมภีรขอขางตน
คือ การกอต้ังของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยพายัพ (ซี.ซี.ไอ.)  
ซึ่งเปนสถาบันท่ีใชศิลปะและวัฒนธรรมไทยในการสื่อสารสรางความเขาใจขาวดี
ของพระเยซูคริสต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชลิเกในการประกาศพระกิตติคุณใน
ชุมชน และนําการฟนฟูในโรงเรียนคริสเตียนตางๆ ดวยศิลปะการแสดงแบบ
สากล 

ซีซีไอ เริ่มตนจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นเชาวันอาทิตยหน่ึงในป 1974  

เชาวันน้ัน ผมไปท่ีคริสตจักรเดนดํารงธรรมเพ่ือติดตามการสอนรวีวาร-
ศึกษาของนักศึกษาพระคริสตธรรม เม่ือผมจอดรถหนาโบสถ ผมไดยินเสียงดัง
โครม ผมรีบไปยังท่ีเกิดเสียงน้ัน ปรากฏวารถชนกัน เปนอุบัติเหตุรถของ
มิชชันนารีทานหน่ึงชนกับรถประจําทาง หนาคริสตจักรเดนดํารงธรรม บนถนน
สายเชียงใหม-ลําพูน       

ผมเห็นเด็กหญิงคนหน่ึงเดินลงมาจากรถเมล มือกุมตาซาย ดูจะอาการ
สาหัสมากกวาเพื่อน ผมจึงรีบนําเธอสงโรงพยาบาลแมคคอรมิคพรอมกับลูกของ
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มิชชันนารีอีกสองคนที่ไดรับบาดเจ็บเชนกัน เม่ือแพทยตรวจแลวบอกวามีเศษ
กระจกท่ิมตาของเธอ ผมไมรูวาจะชวยเธอไดเชนใด เราทราบวาเธอเรียนหนังสือ
อยูชั้นมัธยมปท่ี 6 เธอชื่อ ขจร 

ผมอธิษฐานในใจวา “โอพระเจา ผมจะพูดกับเธออยางไรดี” มีคําตอบมา
ในจิตใจวา “มีแผนงานหน่ึง” ความเชื่อคือการตัดสินใจ และผมตัดสินใจท่ีจะเชื่อ
วาทุกสิ่งจะเกิดผลดีสําหรับคนท่ีรักพระองค ผมกําลังเดินทางไปคริสตจักร แต
เด๋ียวน้ีผมมาน่ังท่ีโรงพยาบาล ผมบอกกับเด็กหญิงคนนั้นวา “พระเจาทรงมี
แผนการสําหรับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นน้ี” ถึงแมวาผมจะยังไมรูในรายละเอียดวา
แผนน้ันเปนเชนใดก็ตาม ผมคิดถึงพระธรรมโรม 8:28 ท่ีวา “พระเจาทรงชวย
คนท่ีรักพระองคใหเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไดทรงเรียก
ตามพระประสงคของพระองค” 

จากการท่ีเขาไปมีสวนชวยในการบาดเจ็บของขจร ผมไดเรียนรูวา เธอมา
จากครอบครัวท่ีมีอาชีพในการแสดงลิเก เม่ือสามปกอน ละมุด ท่ีเปนนักเลงและ
กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต (ดูในบทท่ี 3) เคยแนะนําผมวาควรจะใชการแสดง
ลิเกในการประกาศพระกิตติคุณเพื่อประชาชนจะสามารถเขาใจขาวดีของพระเยซู
คริสต คําแนะนําดังกลาวผุดขึ้นในความคิดเปนครั้งคราว เม่ือมารูวาขจรมาจาก
ครอบครัวท่ีแสดงลิเกทําใหผมจําคําแนะนําของละมุดได แตผมเองก็ไมรูวาจะ
เริ่มตนอยางไรดี 

วันหน่ึง ผมบอกกับนักเรียนในชั้นเรียนวิชาการเผยแพรพระกิตติคุณวา
เราจะไปเยี่ยมขจรท่ีโรงพยาบาล เพ่ือเลาถึงพระกิตติคุณใหเธอไดฟงอีก และเปด
โอกาสใหเธอไดอธิษฐานรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจา และพระผูชวย
ใหรอด นักศึกษาของผมคานวา “เร็วเกินไป เธออาจจะยอมอธิษฐานเพียงเพื่อ
ตองการใหอาจารยสบายใจก็ได” 
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ผมตอบวา “ใช อาจจะเปนเชนน้ันก็ได แตความสงสัยมักเกิดขึ้นเสมอเม่ือ
เราตองการที่จะแบงปนขาวดีของพระเยซูคริสตแกผูคน แตเราจะเสนอส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดท่ีเรามีในชีวิตแกเธอ พระเจาทรงใชมนุษยใหเรียกคนกลับใจตลอดมาใน
ประวัติศาสตร ท้ังท่ีพบในพระคัมภีรและที่ทรงทํางานในชีวิตของเราปจจุบัน   
เราคงไมสามารถรูไดวา เธอจะกระทําดวยความเกรงใจ หรือ กระทําดวยความ
จริงใจ แตหนาท่ีของเราคือหยิบยื่นโอกาสแกเธอ ถาเธอยอมเปดใจ เราก็ตอง
วางใจวาพระเจาจะทรงฉายความสวางแหงความรักเขาในชีวิตของเธอ” ในวันน้ัน
ขจรไดอธิษฐาน 

ขจร ตองเขาออกโรงพยาบาลเพ่ือรักษาตาของเธอเปนเวลาสองเดือน เธอ
ตองเสียตาไปขางหน่ึง เธอรูสึกนอยใจ และกังวลกับหนาตาท่ีเปลี่ยนไป พอดี
ในชวงน้ันก็เปนชวงการสอบ ท่ีตองสอบขอสอบจากสวนกลาง เน่ืองจากเธอขาด
เรียนเปนระยะเวลายาวนานเธอไมมีความหวังวาจะสามารถสอบผานได เธอเกิด
ความรูสึกทอถอย อนาคตมืดมน ชีวิตไรคา เธอตัดสินใจแขวนคอตาย พอดีเธอ
เหลือบไปเห็นหนังสือเลมเล็กๆ ท่ีเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาท่ีเรามอบใหแก
เธอ แลวเธอระลึกถึงสิ่งท่ีเราเคยบอกเธอวา เธอสามารถท่ีจะอธิษฐานกับพระเจา
ได เธอรองออกมาวา “พระเจา ถาพระองคอยูกับฉันจริงๆ ชวยใหฉันสอบใหได” 

เธอเกิดมีกําลังใจกลับไปเรียนหนังสือ ขจรเขาสอบ และเปนหน่ึงในสิบ
ของผูสอบไดในชั้นเรียนของเธอ เธอกลาววา “ตองเปนพระเจาแนๆ ท่ีทําใหฉัน
สอบได” และเธอเริ่มรวบรวมกลุมอธิษฐานในช้ันเรียนของเธอ หลังจากน้ันไม
นานเพื่อนท้ังสิบคนของเธอตางอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต 

ขจรรับบัพติศมา เธอถวายตัวรับใชพระเจาและเขาศึกษาในคณะศาสน
ศาสตรแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพในป ค.ศ.1975 จากการท่ีตองพยายาม
ตอรองอยางมากกับบริษัทประกัน บริษัทจึงยอมท่ีจะชดใชคารักษาใน
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ศจ. ขจร ใบนา เปนพยานถึง “กระจกชิ้นนั้น” 

โรงพยาบาลท้ังหมด กับชดใชเปนเงินอีกสวนหน่ึงท่ีพอเพียงสําหรับคาใชจาย
การศึกษาในมหาวิทยาลัยปแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรไดเร่ิมศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ เม่ือถึงเทศกาลคริสตมาส เธอได
แสดงลิเกเพื่อความสนุกสนาน ผมไดยินวาเปนท่ีชื่นชอบของเพื่อนๆ แตผมไมได
เห็น ดังน้ัน ผมจึงเรียกขจรมาพบ และเสนอวา เรานาจะจัดการแสดงลิเกท่ีมี
เน้ือหาของคริสเตียน เธอบอกวาเธอก็คิดเชนน้ันเหมือนกัน 

ในป1976 เราเร่ิมลองใชลิเกในการแสดงเพื่อเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร   
ปรากฏวาเปนท่ีชื่นชอบของบรรดาคริสตจักร ไดรับการตอบรับจากคริสตจักร 
โรงเรียนวัด และหนวยงานของทางราชการ นับถึงป 2004 คณะลิเกไดแสดงมา
เปนเวลา 28 ป ไดรับการเชิญใหไปแสดงมากมายเกินกําลังท่ีจะไปแสดงได
ท้ังหมด 
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คณะลิเกเริ่มตนกับนักแสดงสมัครเลนที่เปนนักศึกษาในโครงการการ
แสดงเพื่อการประกาศของวิทยาลัยพายัพ ในป 1980 เร่ิมเปนคณะลิเกมืออาชีพ 

และเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ คณะลิเกน้ีเดินทางเปดการ
แสดงไปท่ัวประเทศ และไดถูกเชิญใหไปแสดงในตางประเทศหลายคร้ังหลาย
ครา เพื่อแสดงใหเห็นวา สัจจะความจริงของพระกิตติคุณสามารถส่ือในบริบท
ไทยไดอยางไร ในป ค.ศ.1982 ไดรับจดหมายชื่นชมจากประธานาธิบดี

อ.สมคิด บัวระวงค (ซาย) นองสาว ศจ. ขจร ใบนา รับบทนางเอกในลิเกของ 

ซี.ซี.ไอ. เปนเวลา 23 ป พอบุญชวย บัวระวงศ (คนกลาง) บิดาของอาจารย

ขจร เปนผูประพันธบท และชวยกํากับการแสดงลิเกของ ซีซีไอ เปนเวลา 25 ป 

 ศจ.ขจร (ขวา) จุดเร่ิมตนของลิเก ซี.ซี.ไอ. รวมแสดงลิเกเปนเวเลา 10 ป 

หลังจากนั้นเปนอาจารยสอนในสถาบันพระคริสตธรรมเพ็นเตคอส 

ในประเทศไทย ในวิชาภาษากรีก หลักการแสดงในการเผยแพร 
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สหรัฐอเมริกา ภายหลังท่ีไดเดินทางไปแสดงท่ีทําเนียบขาว 

ขจร ไดรับปริญญาโททางดานศาสนศาสตรศึกษา และไดรับสถาปนาเปน
ศาสนาจารย เธอสอนวิชาภาษาฮีบรู และภาษากรีก ในพระคริสตธรรมเพ็นเต
คอส ผมไดยินไดฟงคําพยานของอาจารยขจรบอยคร้ังวา “ฉันดูถูกลิเกเพราะ
ผูคนดูถูกคนเลนลิเก ฉันตองการมีการศึกษาที่ดีเพื่อท่ีจะออกจากวงการลิเก   
แตไดเกิดอุบัติเหตุกับตัวฉัน เศษกระจกท่ิมดวงตาของฉัน ฉันตัดสินใจไววางใจ
ในพระเจาและดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ฉันไดรับปริญญาโท ลิเกท่ีฉันเกลียดชังกลับ
นําชื่อเสียงเกียรติยศมาสูประเทศไทย ครอบครัวของฉันมารับเชื่อเปนคริสเตียน 
เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งท่ีฉันพูดไดอยางเต็มปากก็คือ ขอบพระคุณพระเจาสําหรับเศษ
กระจกชิ้นน้ัน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ลิเกขางถนน” การเผยแพรพระกิตติคุณโดยการแสดงลิเก 

 ที่บานตนผ้ึง อําเภอสันกําแพง เชียงใหม 

ภาพนี้เปนการแสดงลิเกครั้งแรกในชนบท ในชวงเทศกาลคริสตมาส 1976 
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บทท่ี 7 
ขอโปรดรักษาขาพระองค 

 

ขาแตพระเจา ขอทรงพระกรุณาแก ขาพระองค 
เพราะขาพระองคออนโหยโรยแรง   

ขาแตพระเจา ขอทรงรักษาขาพระองค 
           เพราะกระดูกของขาพระองคทุกขยากลําบากนัก    

สดุดี 6:2 
 

ขาแตพระเจาของขาพระองค  
ขาพระองครองทูลขอความอุปถัมภจากพระองค 

               และพระองคไดทรงรักษาขาพระองคใหหาย  
สดุดี 30:2 

 

 
 

 
 
 
 
 

 การอธิษฐานเพื่อผูเจ็บปวยที่เชื่อในลทัธเิทเลโค ที่ชายแดนอําเภอ 
อุมผาง และไดรับการทรงรักษา (2000: ภาพโดย Thierry Falise) 
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คุณสามารถลุกข้ึนแลวเดิน 
 

ฝายพระเยซทูรงเหลียวหลงัทอดพระเนตรเห็นเขา จึงตรัสวา  
"ลูกหญิงเอย จงชื่นใจเถิด ที่เจาหายโรคน้ันก็เพราะเจาเชื่อ" 

มัทธิว 9:22 
 

เปโตรกลาววา'... แตที่เรามีอยูเราจะใหทาน   
คือในพระนามแหงพระเยซูคริสตชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด''    

แลวเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น  
และในทันใดนั้นเทาและขอเทาของเขากมี็กําลัง 

กิจการ 3:6-7 
 

หมอตอบวา “ผมชวยอะไรเขาไมได 
 

สมัยท่ีผมเรียนเพื่อเตรียมตัวเปนมิชชันนารี หลายคนที่ตีความหมายพระ
คัมภีรขางตนวาเปนการเยียวยารักษาทางดานจิต พวกเขาอาจจะยอมรับวาการ
อัศจรรยเกี่ยวกับการรักษาอาจจะเกิดขึ้นจริงในสมัยพระคัมภีร  แตในสมัยน้ีไม
นาจะเปนไปได แตปจจุบันกระแสความเชื่อทางศาสนาไดเปลี่ยนแลว ผูคน
ยอมรับเหตุการณอัศจรรยงายขึ้นกวากอนและเร่ืองราวตอไปน้ีเปนประสบการณ
แรกของผม 

ในป 1962 เราไดเปดคลินิกรักษาโรคเพื่อการประกาศ โดยเปดเดือนละ
ครั้งในหมูบานลาวโซง บานไผหูชาง โดยไมเก็บคาตรวจรักษา คุณหมอเชน และ 
คุณหมอเช็กลิ้ง จากโรงพยาบาลมิชชั่นนครปฐม สลับกันไปตรวจรักษาคนไข  
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บานไผหูชาง ชุมชนชาวโซง นครปฐม (1963) 

ในสมัยน้ันบริเวณน้ีไมมีแพทยแผนปจจุบัน ซึ่งถาชาวบานจะเดินทางไปรับการ
ตรวจรักษาในเมืองก็ตองเดินทางไกล ถาไมเดินเทาก็ตองไปดวยเกวียนจาก
หมูบานถึงทารถ เพื่อขึ้นรถประจําทางไปในเมือง ตองเสียเวลาและคาใชจายมาก   
สวนผมพรอมกับ ศาสนาจารยเจษฎา ฐิติจําเริญพร และศาสนาจารย บุญมา 
วรรณลัยชวยในการประกาศพระกิตติคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันหน่ึงมีชายคนหน่ึงเขามาหาเราท่ีคลินิก ชวนเราไปบานของเขาเพื่อชวย
ตรวจรักษาพอของเขาซึ่งปวยเปนอัมพาตนอนมาเปนเวลา 6 เดือนแลว ภาย 
หลัง การตรวจรักษาคนไขท่ีมารับบริการท่ีศาลาธรรมประกาศพระกิตติคุณ เรา
พากันเดินไปท่ีบานของเขา 

เราปนบันไดขึ้นไปบนบานของเขา หมอไดตรวจอาการของนายเพียรท่ี
นอนอยูบนพื้นบาน จากน้ันผมก็บอกเขาวา ท่ีเรามาหาก็เพราะพระเจาทรงรักเขา  
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และพระองคสงพวกเรามาชวยเขาเทาท่ีเราจะทําได จากน้ันผมอธิบายความ 
หมายของพระคัมภีร ยอหน 3:16 “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรง
ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรน้ันจะไม
พินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”   

ในเวลาน้ัน หมอเช็กลิ้ง ลุกขึ้น เดินไปท่ีบันไดบาน แลวสวมรองเทา ผม
พูดกับหมอวา “คุณหมอจะไปไหนครับ” หมอตอบวา “ผมชวยอะไรเขาไมได”   
และถานายเพียรไมไดบอกผมวาเขาเชื่อในพระกิตติคุณ ผมก็จะเดินลงจากบาน
ดวยเชนกัน ผมคิดเชนน้ีวา หนาท่ีของผมคือการประกาศขาวประเสริฐ หนาท่ี
ของหมอคือรักษาความเจ็บปวย 

นายเพียรไดยืนยันวา “ผมเชื่อครับ” เราตองทําอะไรบางอยาง ดังน้ัน ผม
จึงพูดขึ้นวา “ใหเราอธิษฐาน” เม่ือผมอธิษฐาน ผมระลึกถึงขอพระคัมภีรท่ีวา 
“เจาหายโรคก็เพราะเจาเชื่อ” ผมจึงพูดกับนายเพียรวา “ถานายเพียรเชื่อพระเจา
จริงๆ คุณจะตัดสายสิญจนออกจากขอมือของคุณไดหรือไม” เขายอม ผมจึงเอา
กรรไกรตัดสายสิญจนออกจากขอมือของเขา แลวผมเขี่ยสายสิญจนท่ีตกบนพื้น
ใหลอดชองพ้ืนไมไผ ภายหลังผูปกครองคริสตจักรทานหน่ึงท่ีอยูในเหตุการณ
น้ันไดมาบอกผมวา เวลาน้ันเขาเกือบจะวิ่งหนีออกจากวงน้ัน เพราะเขากลัววาถา
ตัดดายสายสิญจนจะเกิดความขัดแยงรุนแรงหรือไม สวนผมใหมตอเรื่องเหลาน้ี 

จากน้ันผมลุกขึ้น ยื่นมือของผมออก ดวยความแปลกใจในตนเอง พรอม
กับพูดวา “ความเชื่อของคุณทําใหคุณหายโรค ในพระนามของพระเยซูคริสต 
คุณจงลุกขึ้นแลวเดิน” นายเพียร จับมือของผมเบาๆ ลุกขึ้นแลวเดิน ผมไมตอง
ใชแรงดึงเขาลุกขึ้นเลย ทุกคนแปลกประหลาดใจ รวมทั้งตัวผมดวย 

หลังจากเหตุการณวันน้ัน ชาวบานเริ่มนําคนงอย และคนตาบอดมาเพื่อจะ



 215 

ใหวางมืออธิษฐาน แตพอดีในชวงน้ันเปนเวลากวาหน่ึงเดือนท่ีผมปวยดวยโรค
มาลาเรียจึงไมไดเขาไปในหมูบาน และผมเองก็รูสึกวาผมมีความเชื่อสําหรับเร่ือง
น้ีเฉพาะคร้ังท่ีผานมาเทาน้ัน นายเพียรไดรับการสอนในเรื่องความเชื่อและไดรับ
บัพติสมา นายเพียรพูดเสมอวา “ผมเพียงแตพูดวา พระเยซูชวยผมดวย แลวก็
เดินตอไปเรื่อยๆ” 

ผมพยายามท่ีจะเขาใจในเหตุการณท่ีเกิดขึ้น เหตุการณเหลาน้ันวนเวียน
ในความทรงจําของผม ถาเหตุการณน้ีเปนเพียงเรื่องจิตวิทยา เปนเรื่องของ
กําลังใจท่ีผมทําใหเขาเดินได ผมอาจจะพูดวา “จงเชื่อในผม ลุกขึ้นแลวก็เดิน” 

หรือ “จงเชื่อในผีราย ลุกขึ้นแลวเดิน” แตเหตุการณเกิดขึ้นเพราะผมพูดวา “จง
เชื่อในพระเยซูคริสต” หมอเช็กลิ้งยืนยันวาน่ีเปนการอัศจรรย 

ผมยอมรับวา จนถึงทุกวันน้ีผมเองก็ยังไมเขาใจเหตุการณท้ังหมดท่ีเกิด 
ขึ้น แตผมรูวาท้ังรางกายและจิตใจตางมีความสัมพันธและสงผลตอกันและกัน   
ต้ังแตวันน้ันมา หลายครั้งท่ีผมอธิษฐานขอการทรงรักษาแลวผูปวยหายโรค ใน
บางครั้งท่ีอธิษฐานแลวมิไดเกิดผลใหเห็นทันที บางรายผมจําไดวา การอธิษฐาน
เปนจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา และสําหรับบางคนแลวการรักษาจนหาย
สมบูรณน้ันจะมีในสวรรค 

การอธิษฐานรักษาโรคครั้งน้ีคือจุดเปลี่ยนความคิดความเขาใจของผมตอ
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมวา ในสมัยท่ีพระเยซูคริสตทํางานบนโลกน้ี  
พระองคทรงกระทําตามแนวทางและวิธีการในสมัยของพระองค ในสมัยน้ีพระ
เยซูคริสตยังทรงรักษาคนเจ็บคนปวยอยู หนาท่ีของเราคือการอธิษฐานดวย
ความเชื่อศรัทธา และไววางใจวาพระเจาจะทรงกระทําใหเกิดผลตามพระ-
ประสงคของพระองค 
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นายแพทยเชนกําลังแบกเวชภัณฑ เดินไปบนทางที่เต็มไปดวยโคลน เพื่อเขาไปใน

คลินิกเคล่ือนที่ที่บานไผหูชาง อาจารยแมค อนาแลน มิชชันนารีดิไซเปล ที่นครปฐม  

หลังจากสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนแลวก็ตรงเขามายังหมูบาน สังเกตไดวา

ทานยังไมไดถอดเน็กไทออก ทานแบกกลองเวชภัณฑดวยไมหาบเขาไปในชุมชน 

อาจารย รอบ คอลลินส เปนผูรวม

ริเร่ิมการเจิมดวยน้ํามันกับผม และ

เคยมีประสบการณใหมๆ หลาย

เร่ืองรวมกัน เชน การขับไลผี หนา 

170 และเจิมดวยน้ํามัน หนา 217 

ปจจุบันทานเปนผูอํานวยการของ 

ซีซีไอ 
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เจิมดวยน้ํามัน 

 

มีผูใดในพวกทานเจ็บปวยหรือจงใหผูน้ันเชิญบรรดาผูปกครอง
ของคริสตจักรมา และใหทานเหลาน้ันอธิษฐานเพื่อเขา และ
เจิมเขาดวยน้ํามันในพระนามขององคพระผูเปนเจา และการ
อธิษฐานดวยความเชื่อจะชวยใหผูปวยรอดชีวิต และองคพระผู
เปนเจาจะทรงโปรดใหเขาหายโรค และถาเขาไดกระทําบาป
พระองคก็จะทรงโปรดอภัยให 

ยากอบ 5:14-15 
 

แตเราไมพบสกัรายที่เกิดความเสียใจเพราะการอธิษฐานของเรา 
หรือเกิดการสูญเสียความเชือ่ในพระเจา 

เหตุเพราะไมไดรับการทรงรักษา 

เม่ือเราอานพระคัมภีรตอนน้ี เรามักตัดสินวาเปนความเชื่อท่ีงมงาย
เหมาะสมกับสมัยเดิมท่ียังเชื่อแบบไสยาศาสตร ท่ีเปนเชนน้ีเพราะวิธีการคิดของ
เราถูกครอบงําหลอหลอมใหคิดในกรอบของเหตุและผล โลกทัศนของผมเริ่ม
เปลี่ยนเม่ือผมเปดตนเองยอมรับในเร่ืองอํานาจเหนือธรรมชาติ ผมพรอมท่ีจะ
ทดลองสิ่งตางๆ ท่ีตามพระคัมภีรแนะนํา ศาสนาจารย รอบ คอลลินส เพื่อน
มิชชันนารี ขณะน้ันทานเปนศิษยาภิบาลท่ีคริสตจักรท่ีหน่ึงฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ประสบการณท่ีทานไดรับนําการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนมาสูทานเชนกัน 

ครั้งหน่ึง ผมมีโอกาสเดินทางไปรวมงานกับทานในชวงสุดสัปดาห  
ผูปกครอง สน่ัน ฟองสมุทร ไดมาหาเรา แลวใหเราท้ังสองดูกอนเนื้อท่ีคอของ
ทาน แพทยท่ีโรงพยาบาลอําเภอแนะนําทานไปรับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล
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จังหวัด เม่ือพิจารณาแลวมีลักษณะเหมือนเปนมะเร็ง ศาสนาจารยรอบ และผม
ตัดสินใจกระทําตามคําแนะนําในพระธรรมยากอบ เราขอใหเขาสารภาพความ
บาปผิดท่ีเขาไดกระทํามา และยืนยันความเชื่อของเขา จากน้ัน เราไดเอาขวด
นํ้ามันอธิษฐานขอการทรงชําระจากพระเจาเพื่อใหนํ้ามันท่ีจะใชเจิมปลอดจาก
อํานาจอื่นใด และอธิบายใหผูปกครองทานน้ันไดเขาใจถูกตองและชัดเจนวา การ
กระทําน้ีมิใชเปนการเสกเวทมนตรใดๆ เรากระทําการน้ีเพื่อสําแดงความเชื่อของ
เราในพระวจนะของพระเจา  

ผมอานจากบทอธิษฐานของศาสนาจารยทานหนึ่งในคณะแองกลิกัน  
และทําตามคําแนะนํา ผมเอาน้ิวจุมลงในน้ํามันแลวเจิมเครื่องหมายกางเขนท่ี
หนาผากของผูปกครองคริสตจักรทานนั้น และเอานํ้ามันท่ีเหลือชโลมลงตรงเนื้อ
งอกดวย วันรุงขึ้นผมเดินทางกลับเชียงใหม 

อีกเดือนหน่ึงตอมา คริสตจักรฝางไดเชิญผมกลับไปเทศนาเพราะศาสนา
จารยรอบไมอยูท่ีคริสตจักร กอนท่ีผมจะเทศนา ผูปกครองสน่ัน ฟองสมุทร ได
ลุกขึ้นและกลาววา “ประมาณหน่ึงเดือนกอน อาจารย ยูแบงค และ อาจารย รอบ
ไดอธิษฐานเจิมนํ้ามันเพื่อรักษาเน้ืองอกท่ีคอของผมซึ่งคิดวาเปนมะเร็ง ดูสิ 
ตอนน้ีไมมีแลว” ทุกครั้งท่ีผมพบผูปกครองคริสตจักรทานน้ี เขาจะตองเอยถึง
การอธิษฐานเจิมดวยนํ้ามันทุกครั้ง แมวาเวลาจะลวงเลยมาแลว 20 ปก็ตาม 

จากน้ันเปนตนมา เราอธิษฐานและเจิมดวยนํ้ามันหลายครั้ง หลายครั้งท่ี
ผูปวยไดรับการรักษา บางรายหายจากโรคในบางสวน และในบางรายท่ีเราไมเห็น
มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย และบางรายก็เสียชีวิต แตเราไมพบสักรายท่ีเกิดความ
เสียใจเพราะการอธิษฐานของเรา หรือเกิดการสูญเสียความเชื่อในพระเจาเหตุ
เพราะไมไดรับการทรงรักษา เราพบวาทุกรายไดรับกําลังใจเพราะการอธิษฐาน    
ถึงแมยังเจ็บปวยอยูก็ตาม 
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อธิษฐานวางมือ 
 

เขาจะวางมือบนคนไขคนปวย แลวคนเหลาน้ันจะหายโรค 

มาระโก 16:18 
 

ความเชื่อของนางเปดประตใูหบุตรชายไดเชื่อในพระเยซูดวย 

ศาสนาจารย ดร. ประดิษฐ เถกิงรังสฤษด์ิ ไดเลาใหผมฟงถึงการทรง
รักษาของพระเจาเปนพลังท่ีสําคัญในชีวิตของทาน ทานเลาเร่ืองน้ีครั้งแรกเมื่อ
ทานเปนนักศึกษาของผมในวิทยาลัยพระคริสตธรรมเชียงใหม ตอมาภายหลัง
ทานไดสงเทปคําเทศนาในครั้งท่ีไดรับสถาปนาเปนศาสนาจารยใหผม ซึ่งเปนคํา
พยานในเรื่องเดียวกันน้ี 

ศาสนาจารยประดิษฐเติบโตข้ึนในครอบครัวคนจีนใกลเมืองตรัง มารดา
ของทานปวยหนักดวยวัณโรค คนในครอบครัวสิ้นหวังท่ีจะรักษานางใหหาย   
ในชวงน้ันเอง ดร.ประดิษฐ ไดยินขาววามีนักเทศนตางชาติมาเทศนาประกาศ
พระกิตติคุณเรื่องพระเยซูคริสตท่ีคริสตจักรตรัง และเปดการรักษาโรคดวย  
(ซึ่งเปนการประกาศพระกิตติคุณคร้ังเดียวกันท่ีกลาวถึงแลวในบทท่ี 3 เรื่อง 
“สุดสัปดาหกับแมแคลว) 

ในตอนน้ันคนในครอบครัวเต็มใจท่ีจะทําอยางไรก็ไดเพื่อใหคุณแมของ 
ดร. ประดิษฐ หายจากวัณโรค ดังน้ัน พวกเขาจึงชวยกันนําคุณแมของ ดร. 
ประดิษฐ ไปท่ีสนามหนาโบสถ พบวามีคนจํานวนมากท่ีอยูท่ีน่ัน และพักท่ีสนาม
โบสถเปนเวลาสามวัน 

ในชวงน้ัน คุณแมของ ดร. ประดิษฐ ไมคอยรูสึกตัว และไมคอยรับรูวามี
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อะไรเกิดขึ้นกับตัวเธอ ภายหลังการเทศนาของทุกคืน นักเทศนจะมาและวางมือ
อธิษฐาน ในเวลาน้ันนางไมรูสึกอะไรเลย หลังจากท่ีนางกลับบานไดสองเดือน  
แมของ ดร.ประดิษฐ รูสึกดีขึ้น นางจึงกลับไปใหแพทยตรวจ เม่ือแพทยดูเอ็ก
เรย จึงบอกเธอวา “ไมพบรองรอยวัณโรคในปอด คุณหายแลว” 

นางเชื่อในพระเยซูคริสต และเปนคริสเตียนท่ีเขมแข็ง ความเชื่อของนาง
เปดประตูใหบุตรชายไดเชื่อในพระเยซูดวย และเขาเปนคริสเตียนเพียงสองคน
ในครอบครัว 

ดร. ประดิษฐ ไดรับปริญญาเอก ดานพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมจาก
เมลเบิรน คอเลจ ออฟ ดิวินิต้ี ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
อธิการบดี ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และไดรับเลือกเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ คนตอมา ทานยืนยันวา ท่ีคุณแมไดรับการทรงรักษาให
หายจากโรคคือประตูท่ีเปดใหทานไดพบและรับใชพระคริสต 

 

 

 

 

 

 

 

 ครอบครัว ดร. ประดิษฐ เม่ือเรียนปริญญาเอกท่ีออสเตรเลีย   

อาจารยศุกรสิริ ภรรยา เคยรวมงานกับ ซีซีไอ ในสมัยกอต้ัง 
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ตาบอดกลับมองเห็น 
ในการประกาศกลางแจง 

 

คนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยูที่ประต ู  
พระองคจึงทรงรักษาคนเปนโรคตางๆ ใหหายหลายคน 

มาระโก 1:33-34ก 
 

พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพรอมกัน  
แลวก็ประทานใหเขามีอํานาจเหนือผีทั้งปวง  

และรักษาโรคตางๆ ใหหาย   
แลวพระองคทรงใชเขาไปประกาศแผนดินของพระเจา  

และรักษาคนปวยเจ็บใหหาย 

ลูกา 9:1-2 
 

ประชาชนไดออกมาจากเมืองที่อยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม 
พาคนปวยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมา และทุกคนก็หาย 

กิจการ 5:16 
 

“ผมเองก็ไมรูเหมือนกันวาเกิดอะไรขึ้นกับผม ผมตาบอดมาหา
ปแลว แตตอนนี้ผมมองเห็น ผมขอสรรเสริญพระเยซูคริสต
ตลอดชีวิตที่ผมเหลืออยู” 

 

พระคัมภีรไดบันทึกถึงการที่พระเยซูคริสตทรงรักษาคนเจ็บปวย
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ทามกลางฝูงชน และก็ไดบันทึกถึงการท่ีสาวกของพระองคทรงรักษาคนเจ็บปวย
ทามกลางฝูงชนดวยเชนกัน กิจการ 5:16 ไดกลาววา “ประชาชนไดออกมาจาก
เมืองท่ีอยูลอมรอบกรุงเยรูซาเล็ม พาคนปวยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมา 
และทุกคนก็หาย” ในปจจุบันน้ี เกิดการโตเถียงกันมากมายในหมูคริสเตียน
เกี่ยวกับการฟนฟูดวยการรักษาโรค ในบางกรณีพบวาเปนการรักษาโรคท่ี
หลอกลวง เพื่อชื่อเสียงของผูทําการรักษา 

อยางไรก็ตาม การหายจากโรคในการรักษาเชนน้ีไดเกิดขึ้นจริง แตเปน
เพียงสวนนอยของคนท่ีมารับการรักษาท่ีไดหายจากโรคท่ีเขาเปน ดูเหมือนจะมี
คนท่ีเก็บสถิติในเรื่องน้ี แตสวนตัวผมเองยังไมเคยเห็น ผมขอยืนยันจาก
ประสบการณของผมวา ผมเคยสงสัยแคลงใจในเร่ืองน้ีดวยเชนกัน 

ในเดือนเมษายน ป 1980 คณะลิเกของนักศึกษาคณะศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยพายัพไปเปดการแสดงท่ีคายอพยพผูลี้ภัยจากประเทศลาว จังหวัด
อุดรธานี ศิษยาภิบาลท่ีคริสตจักรอุดร และทานเปนอนุศาสกประจําคายผูลี้ภัย
ดวย ทานเชิญคณะของเราไปเปดการแสดงท่ีน่ัน 

เม่ือเราไปถึงและกําลังต้ังเวทีลิเก ผมตกใจและงงงวยเพราะมีนักเทศน
อเมริกันคนหน่ึง (อาจารย เวน ครุก) ไดมาพบผมและบอกวา ศิษยาภิบาล
คริสตจักรไดเชิญเขาจัดการประกาศและรักษาโรคในวันเดียวกันน้ีดวยเชนกัน 

ผมไมสบายใจท่ีจะจัดการประกาศรักษาโรคพรอมกับการแสดงลิเก   
เพราะผมเกรงวา อาจจะกระทบกระเทือนตอการแสดงของเรา อีกประการหน่ึง 
ผมยังสงสัยคนท่ีประกาศตัววาเปน “นักรักษาโรค” และท่ีสําคัญคือในชวงน้ันอยู
ในระยะท่ีมีเคอรฟว ซึ่งเราจะมีเวลาแสดงลิเกไดแคสองชั่วโมงเทาน้ัน 

ผมอธิบายกับนักเทศนทานน้ันวา เน่ืองจากเราไดต้ังเวที และนักแสดงก็
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เตรียมตัวแลว ประกอบกับมีเวลาจํากัดในการแสดงลิเก คงเปนการยากท่ีจะ
แสดงลิเกและประกาศรักษาโรคในคํ่าคืนท่ีมีเวลาจํากัดเชนน้ี ผมเสนอทางออกวา  
ถาเขาจะกรุณารอจนถึงวันพรุงน้ีเชากอนท่ีอากาศจะรอน เขาสามารถท่ีจะใชเวที
และเคร่ืองเสียงของเราในการประกาศและรักษาโรค เปนท่ีนายินดีวา เขาตอบ 
“ตกลง ผมยินดีทําตามทางออกท่ีคุณเสนอ” 

ในคืนน้ัน มีผูชมลิเก 2-3 พันคน รุงเชาเวลา 7.00 น. เม่ืออากาศยังเย็น
สบาย เราเปดเครื่องเสียงเพื่อใชในการประกาศและรักษาโรค ผมปนขึ้นไปอยูบน
หลังคารถบรรทุกของเรา ซึ่งจอดหางจากเวทีเพื่อจะดูวาอะไรจะเกิดขึ้น ใจผม
ตองการท่ีจะเห็นประชาชนไดรับการรักษาโรค แตผมก็ไมตองการอยูใกลเวทีจน
ดูเหมือนวามีสวนในรายการรักษาโรคน้ัน 

นักเทศนทานน้ันไดประกาศผานลามวา จะมีการประกาศขาวดีและกระทํา
การอัศจรรย คนหลายรอยคนตางพากันออกจากกระทอมท่ีทําดวยไมไผ เพื่อมา
ฟงและดูวาอะไรจะเกิดขึ้น นักเทศนเร่ิมตนดวยการเทศนาถึงขาวประเสริฐดวย
วิธีการท่ีเรียบงายและตรงไปตรงมา ในตอนทายทานไดอธิบายวา แตละทานจะ
รับพระเยซูคริสตเขาในจิตใจของเขาไดอยางไร และเขาจะไดรับความรอด
อยางไร แลวทานก็เชิญชวนใหผูท่ีตองการรับพระเยซูอธิษฐานตามเขา 

หลายคนกมหัวลงอธิษฐาน จากน้ัน นักเทศนเทศนาถึงพระเยซูคริสตทรง
รักษาโรคจากพระคัมภีร ทานปดทายคําเทศนาของทานโดยกลาววา 

พระเยซูคริสตทรงเปนอยางไรในอดีต ก็ทรงเปนเชนน้ันใน
วันน้ี และในอนาคต ในพระคัมภีรเราพบวาพระเยซูทรงรักษาโรค   
พระองคอยูกับเราท่ีน่ีในขณะน้ี และพระองคก็ยังจะทรงรักษาโรค
ในวันน้ี ไมใชทุกคนท่ีจะไดรับการทรงรักษาจากพระองค แตจะมี
บางคนท่ีไดรับการทรงรักษา 
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ในเวลาน้ี ถาทานไดเชิญพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของ
ทานแลว ใหทานเอามือของทานวางลงไปท่ีท่ีทานตองการใหพระ
เยซูรักษา แลวอธิษฐานตามขาพเจาเพื่อทูลขอพระเยซูคริสตให
ทรงรักษาทาน หลังจากอธิษฐาน ถาคนใดในพวกทานท่ีไดรับการ
ทรงรักษา ขอใหขึ้นมาบนเวทีน้ีและเลาถึงเร่ืองท่ีทานไดรับการทรง
รักษา 

ผมเห็นชายคนหน่ึงยืนหลังฝูงชน มือถือไมเทา เขากมศีรษะลงดวยทาทีท่ี
จริงใจ ผมเองก็อธิษฐานในใจวา “ขาแตพระเจา โปรดทรงตอบคําอธิษฐานของ
ชายคนนั้น และโปรดเมตตารักษาเขาใหหาย” หลังจากน้ัน นักเทศนไดเชิญชวน
คนท่ีไดรับการทรงรักษาจากพระเจา ใหไปท่ีบนเวทีเพื่อท่ีจะเปนพยาน หลายคน
ไดออกไป 

ผมตองแปลกใจ เพราะเห็นชายคนน้ันท่ีผมอธิษฐานเผื่อเขา ขึ้นไปบนเวที
พรอมไมเทาของเขา นักเทศนถามเขาวา “มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ” ชายคนนั้นตอบ
วา “ผมไมรูวาอะไรเกิดขึ้นกับผม เม่ือกอนหนาน้ีผมตาบอดแตตอนน้ีผมมองเห็น
แลว” 

ผมรอจนการประกาศรักษาโรคจบสิ้นลง ชายท่ีหายจากตาบอดคนนั้นเขา
เดินไปกับเพ่ือนสองคนโดยไมมีไมเทา ผมเขาไปถามเขาวา “อะไรเกิดขึ้นกับคุณ” 

เขาตอบดวยความต่ืนเตนวา “ผมเองก็ไมรูเหมือนกันวาเกิดอะไรขึ้นกับผม ผม
ตาบอดมาหาปแลว แตตอนน้ีผมมองเห็น ผมขอสรรเสริญพระเยซูคริสตตลอด
ชีวิตท่ีผมเหลืออยู” แลวเขาเดินออกไปดวยความชื่นชมยินดี 

อาจารย เวน ครุก บอกผมวา เขาตองไปจากท่ีน่ันในวันพรุงน้ี ผมบอกกับ
ทานวา คํ่าคืนน้ีผมจะเริ่มรายการกอนการแสดงลิเกเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง เพื่อเขาจะ
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ไดประกาศดวยการรักษาโรค ผมเนนย้ําวา เขามีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเทาน้ัน   
ในคํ่าคืนน้ัน คนท้ังคายมาในงานของเราประมาณ 20,000 คน เนืองแนนไปดวย
ผูคนจนสุดลูกหูลูกตา มืดฟามัวดิน ท้ังน้ีก็เพราะเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นกับคนตาบอด
คนน้ัน พวกเขารูจักคนตาบอดคนน้ันอยางดี และตอนน้ีเขามองเห็นแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผมเลื่อมใสนักเทศนทานน้ีท่ีทานตรงตอเวลา รักษาเวลา 30 นาทีตามท่ี
ตกลงกัน เขาเริ่มตนดวยการเทศนาสั้นๆ แลวอธิษฐานเพื่อผูเจ็บปวย แลวเชิญ
เพียง 2-3 คนขึ้นมาเปนพยานที่ไดรับการทรงรักษา เขาจากท่ีน่ันไปในรุงเชาของ
วันใหม รุงขึ้นอีกวันหน่ึงเม่ือเราต่ืนขึ้นปรากฏวามีคนตาบอด คนพิการ และคนที่
เจ็บปวยดานจิตประสาทมาออรออนุศาสกและผมขางหนาท่ีพัก แตนักเทศนท่ีมี
ของประทานในการรักษาโรคไดจากท่ีน่ันไปแลว ผมและอนุศาสกอธิษฐานเพื่อ

มีผูมาชมลิเก ซี.ซี.ไอ. ในคํ่าคืนนั้นประมาณ 20,000 คน   

ภายหลังที่คนตาบอดไดรับการรักษาใหหาย (เมษายน 1980) 
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คนเหลาน้ีอยางดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะทําได แตเราไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น ภายหลัง
นักเทศนรักษาโรคทานน้ันไดกลาววา เม่ือเขาอธิษฐานรักษาโรคเปนการสวนตัวก็
ไมคอยเห็นผล แตท่ีเห็นผลสวนใหญแลวเปนการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บคนปวยใน
การประกาศกลางแจงทามกลางฝูงชนคนมากๆ 

หลังจากน้ัน ผมติดตามถามไถชายตาบอดท่ีสามารถมองเห็นไดตลอด
ระยะเวลาสองปผานทางศิษยาภิบาล เขาสามารถมองเห็นไดและยังสรรเสริญ
พระเจา แตหลังจากน้ันเขาไดยายออกไปจากคายจึงไมสามารถจะติดตามตอไป 

อาจารย เวน ครุก ไดจัดการประกาศและรักษาโรคไปท่ัวประเทศไทย   
เพราะสิ่งท่ีผมไดเห็นกับตา ประกอบกับท่ีนักเทศนทานน้ีเปนคนถอมและจริงใจ   
ผมจึงยินดีเปนกรรมการคนหนึ่งในการจัดการประกาศและรักษาโรคเม่ือทานมา
เปดการประกาศครั้งใหญท่ีเชียงใหมเปนเวลา 10 วัน เปนครั้งแรกท่ีคริสเตียน
ไดรับอนุญาตใหใชสนามกีฬากลางในการจัดการประกาศพระกิตติคุณ    

มีเสียงเลาลือปากตอปากถึงคนท่ีไดรับการทรงรักษาโรค ทําใหแตละคืนมี
ผูคนมารวมมากขึ้น มิชชันนารีท่ีเปนอาจารยวิทยาลัยพระคริสตธรรมทานหน่ึง  
ท่ีมีความสงสัยในเรื่องการรักษาโรคอยางท่ีผมเคยมีมากอน เม่ือเขาเห็นฝูงชน
หลั่งไหลเขามาในงานการประกาศและรักษาโรคครั้งน้ีไดกลาววา “ในสมัยของ
พระเยซูคงมีสภาพเชนน้ีดวย คนท่ียันไมเทาเขามาในฝูงชน ผูปวยบางคนถูกหาม
เขามา ผูคนมากมายแตตางน่ังเงียบฟงคําเทศนาของพระเยซูและรับการรักษา
จากพระองค” 

เราไดพาพยาบาลทานหน่ึงท่ีประสบอุบัติเหตุ ตอมาเปนอัมพาต ไม
สามารถเดินไดมารวมในงานน้ี ในคืนท่ีสองพยาบาลทานน้ีไดลุกขึ้นและคอยๆ
เดินขึ้นไปบนบันได จนไปอยูบนเวที อยางไรก็ตาม เม่ือเธอกลับบานปรากฏวา
เธอกลับไมสามารถลุกขึ้นอีก ผมไมทราบวาเพราะเธอขาดกําลังใจเม่ือกลับบาน  
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หรือ เพราะท่ีเธอเดินไดเปนเพียงอาการท่ีเกิดขึ้นชั่วขณะหน่ึงอันเกิดจากพลังและ
ความต่ืนเตนเม่ืออยูทามกลางคนมากๆ เม่ือเร็วๆ น้ีผมไดขาววา เธอเดินไดอีก
โดยใชไมเทา 

มีบางคนท่ีไดรับการทรงรักษา เขาเปนพยานถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของเขา  
และผลการทรงรักษายังเปนอยูตลอดมา การฟนฟูและรักษาโรคแบบน้ีมีคนรับ
เชื่อพระเยซูคริสตจํานวนมาก และมีผูไดรับการทรงรักษาจํานวนหน่ึง แตใน
จํานวนคนท่ีรับเชื่อนอยคนที่เขารวมความเชื่อและรวมงานในคริสตจักร ท้ังน้ี
เพราะขาดกระบวนการติดตามและอภิบาลคนเหลาน้ีอยางมีประสิทธิภาพ 

หลังจากน้ัน นักเทศนทานน้ีไดจัดการประกาศและรักษาโรคในอีกหลาย
จังหวัด แตในท่ีสุดเจาหนาท่ีของรัฐหามการประกาศของทาน โดยสวนตัวของผม
เขาใจวา ท่ีเจาหนาท่ีรัฐตองสั่งหามการกระทําเชนน้ีเพราะการโฆษณาใชคําวา 
“การอัศจรรย” (ซึ่งอาจจะเขาขายโฆษณาชวนเชื่อ) และมีกลุมตอตานศาสนา
คริสต และภายในกลุมคริสเตียนเองก็มีผูท่ีไมเห็นดวยท่ีจะเปดการรักษาโรค
ลักษณะน้ีในท่ีสาธารณะ 

เกิดความแตกแยกในหมูคริสเตียน คริสเตียนบางกลุมกังวลวาอะไรจะ
เกิดขึ้นกับผูปวยสวนใหญท่ีไมหายโรค แตคนบางกลุมก็เห็นวาแมจะมีคนไดรับ
การักษาโรคเพียงบางคนก็คุมคาแลว ภายหลังท่ีผมมีประสบการณตรงกับชายตา
บอดท่ีไดรับการทรงรักษา และเขาเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิต ทําใหผมมีความ
โนมเอียงท่ีจะสนับสนุนใหมีการประกาศและรักษาโรค ถาผมรูและม่ันใจวา  
นักเทศนทานน้ันมีความจริงใจ สัตยซื่อ และไมมีจิตใจท่ีตองการโออวด และไม
รายงานผลเกินจริงเพื่อเสริมสรางชื่อเสียงแกตนเอง 
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อาจารย เดวิด ยูแบงค และพอ กําลังอธิษฐานเผ่ือกันและกันกอนแยกทางกัน 

ที่ชายแดนไทยพมา (ภาพโดย Thierry Falise) 



 229 

บทท่ี 8 
เราตองการเสรีภาพ 

 

แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยางนํ้า   
และใหความชอบธรรมเปนอยางลําธารที่ไหลอยูเปนนิตย 

อาโมส 5:24 
 

“...พวกทหารมีอํานาจ ปน คุก และการทรมาน   
 แตเรามีสัจจะและความชอบธรรม” 

ออง ซาน ซูจี 

เม่ือเรามีความรูสึกทอถอยเพราะการกดขี่ และความอยุติธรรมท่ีดําเนิน
มาอยางตอเน่ืองไมมีทาทีจะยุติ ใหเราระลึกถึงการท่ีพระเจาทรงแทรกพระองค
เองเขาในกระบวนเหตุการณท่ีกดขี่เลวรายและไรความเปนธรรม 

ขณะท่ีผมเขียนหนังสือเลมน้ี ผมจําไดดีถึงสภาพของคนที่ถูกกดขี่ขมเหง
ต้ังแตอดีตตอเน่ืองมายังปจจุบัน และพวกเขาเรียกรองขอใหพระเจาชวย 

ครอบครัวของเราเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตการตอสูของพี่นองพมาท้ัง
ดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และเสรีภาพทางดานการเมืองของพวกเขา  
ภายใตการปกครองของเผด็จการทหาร ท่ีกดขี่อยางโหดรายทารุณมาเปนเวลา
กวาครึ่งศตวรรษ ท้ังยังทําการขมเหงทางศาสนา คนจํานวนพันถูกทรมานอยาง
ทารุณ คนจํานวนหม่ืนถูกฆาเพราะเพียงอยูคนละขางกับผูเผด็จการ คนจํานวน
นับลานตองอพยพพลัดถิ่นไรท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัย 

เปนสภาพการณท่ีสิ้นหวัง เราไดแตถามแลวถามอีกวา “แลวเราจะทําอะไร
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ไดละ”  ดร. สายสุรีย จุติกุล กัลยาณมิตรคริสเตียนของเรา และทานมีหนาท่ีการ
งานในรัฐบาลขณะน้ัน ปจจุบันทานดํารงตําแหนงรองประธานคณะ กรรมการ
สิทธิเด็กแหงสหประชาชาติ และประธานคณะอนุกรรมการแกไขปญหา การคา
เด็กและหญิง ทานไดตอบคําถามของเราโดยเสนอใหเราเริ่มกระบวนการ “วัน
อธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมา” เพ่ือกระตุนใหคริสเตียนท่ัวโลกอธิษฐานเพื่อ
เสรีภาพ ความยุติธรรม ความสงบและสันติในประเทศน้ี   

เดวิด ลูกชายของเรา และแคเรน ยูแบงค ภรรยา คุณโจน และผม  
รวมกับผูท่ีสนใจในเรื่องน้ีอีก 2-3 คนในเชียงใหมรวมกันต้ัง “คณะกรรมการ 

คริสเตียนหวงใยชาวพมา” (CCB: Christian Concerned for Burma) เพื่อ
กระตุนและขับเคลื่อนใหสังคมโลกไดรวมกันอธิษฐานเพื่อประเทศพมา วัน
อธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมาจัดขึ้นครั้งแรกเม่ืออาทิตยท่ีสองของเดือนมีนาคม
ค.ศ 1997 จากน้ันเปนตนมาจึงกําหนดใหวันอาทิตยท่ีสองในเดือนมีนาคมของ
ทุกปเปนวันอธิษฐานสากลเพื่อประเทศพมาตลอดมา 

เปาหมายของคณะกรรมการคริสเตียนหวงใยชาวพมาก็เพื่อท่ีจะกระตุน
เรียกรองใหโลกรวมกันอธิษฐานเพื่อสันติและยุติธรรมในประเทศน้ี เพื่อนําไปสู
การปลดปลอยประชาชนผูเล็กนอยท่ีถูกกดขี่ขมเหงโดยทหารผูยิ่งใหญ เพื่อผูนํา
ท่ีมีอํานาจในประเทศพมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังความคิดและพฤติกรรมท่ีจะ
ยุติการกดขี่ประชาชน ฝายตรงขาม แลวกลับมารับใชประชาชน ทามกลาง
สถานการณท่ีลอแหลมและสิ้นหวัง ใหเรามุงมองไปถึงพระราชกิจท่ีพระเจาเคย
ทํามาแลวในประวัติศาสตรดวยความหวัง เราคือผูรวมงานในแผนการของพระ
เจาตลอดทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตรตามนํ้าพระทัยท่ีชัดเจน ในพระธรรมอา
โมส 5:24 ท่ีวา “แตจงใหความยุติธรรมหลั่งไหลลงอยาง (กระแส) นํ้า และให
ความชอบธรรมเปนอยางลําธารท่ีไหลอยูเปนนิตย” 
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เราสามารถเห็นกระแสนํ้าแหงความยุติธรรมน้ีเริ่มไหลต้ังแต 1300 ป
กอนคริสตกาล เม่ือพระเจาทรงเรียกโมเสสวา “เราเห็นความทุกขของประชากร
ของเราท่ีอยูในประเทศอียิปตแลว เราไดยินเสียงรองของเขา เพราะการกดขี่ของ
พวกนายงาน เรารูถึงความทุกขรอนตางๆ ของเขา เราลงมาเพื่อจะชวยเขา...” 
(อพยพ 3:7-8ก) 

ประมาณป 1000 กอนคริสตกาล ผูเผยพระวจนะนาธันไดเผชิญหนาตอ
วากษัตริยดาวิดท่ีวางแผนสงอุริยาหใหไปถูกฆาตายในสนามรบเพียงเพื่อดาวิด
จะไดภรรยาของอุริยาหมาเปนภรรยาของตน ในพระธรรม 2 ซามูเอล บทท่ี 12 

เขียนไววา เม่ือนาธันเขาเผชิญหนากับกษัตริยดาวิดไดเลาเร่ืองวา คนยากจนคน
หน่ึงไมมีอะไรเลยเวนแตแกะตัวเมียตัวหน่ึงท่ีเขารักเปนอยางมากเปนเหมือน
บุตรสาวของเขา แตคนม่ังมีเสียดายท่ีจะฆาแกะแพะจากฝูงของตนเองเพื่อเลี้ยง
แขกท่ีมาเยี่ยม จึงเอาแกะตัวเมียของคนยากจนมาฆาเพื่อเปนอาหารเลี้ยงแขก 

เม่ือกษัตริยดาวิดไดยินเชนนั้นก็กริ้วอยางมาก และกลาววา “พระเจาทรง
พระชนมอยูแนฉันใด ผูชายท่ีกระทําเชนน้ันจะตองตาย” นาธันตอบวา “ฝาพระ
บาทน่ันแหละคือชายคนนั้น... ทําไมเจาดูหม่ินพระวจนะของพระเจา กระทําสิ่งท่ี
ชั่วในสายพระเนตรของพระองค... เพราะฉะน้ันดาบน้ันจะไมคลาดไปจาก
ราชวงศของเจา เพราะเจาไดดูหม่ินเรา...” กษัตริยดาวิดสํานึกผิดและกลับใจ 

ไมไดฆาผูเผยพระวจนะนาธัน   

เพราะดาวิดสํานึกผิด สารภาพ และกลับใจใหม พระเจาจึงยังทรงใชดาวิด
ตอไป แต ”ดาบ” น้ันยังไมคลาดไปจากราชวงศของดาวิด ภายหลังกษัตริยดาวิด
ราชวงศน้ีแตกแยกเปนสองราชอาณาจักร ผมต้ังชื่อลูกชายวา เดวิด เพราะดาวิด
เปนผูนําท่ีไดกระทําผิด แตยอมรับผิดหันกลับมาหาพระเจา 
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หลังจากน้ันอีกกวาศตวรรษหน่ึง ในพระธรรม 1พงศกษัตริย บทท่ี 21 
ไดบันทึกถึงเร่ืองราวของพระราชินีเยเซเบลไดกุเร่ืองใสรายนาโบทวา เขาไดแชง
พระเจาและกษัตริย และใหผูใหญของเมืองนําเขาไปขวางดวยหินจนตาย ท้ังน้ี
เพราะนาโบทชาวสวนองุนผูยากจนไมยอมขายสวนที่เปนมรดกตกทอดแก
กษัตริยอาหับตามท่ีพระองคตองการ 

วันท่ีกษัตริยอาหับไปยึดสวนของนาโบทผูถูกหินขวางตาย ผูเผยพระ
วจนะเอลียาหมาพบกษัตริยอาหับและกลาววา “...เพราะวาฝาพระบาทยอมขาย
พระองคเขากระทําสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระเจา ดูเถิด เราจะนําเหตุรายมาเหนือ
เจา...สวนเยเซเบล สุนัขจะกินเยเซเบลภายในเขตยิสเรเอล” (1พงศกษัตริย 
21:20-21ก; 23) และเหตุการณน้ีก็ไดเปนจริงตามคําของเอลียาหผูเผยพระ
วจนะ (1พงศกษัตริย 22:37-38) 

ประมาณ 750 ปกอนคริสตกาล พระเจาตรัสผานผูเผยพระวจนะอาโมส
ถึงประชาชนอิสราเอล (อาณาจักรภาคเหนือ) วา “การละเมิดของอิสราเอลสาม
ครั้ง และส่ีครั้ง เราจะไมยอมกลับการลงทัณฑ เพราะเขาไดขายคนชอบธรรมเอา
เงิน  และขายคนขัดสนเอารองเทาคูเดียว เขาท้ังหลายผูเหยียบย่ําศีรษะ ของคน
จนลงไปในฝุนท่ีพื้นดิน และผลักคนทุกขใจออกเสียจากหนทางของเขา...” (อา
โมส 2:6-7) ตอมาในป ก.ค.ศ. 721 อัสซีเรียไดโจมตีอาณาจักรอิสราเอลแตก
ยับเยิน  

เมื่อ 700 ปกอนคริสตกาล ผูเผยพระวจนะมีคาหไดเรียกรองตอ
ประชากรของพระเจาวา “มนุษยเอย พระองคทรงสําแดงแกเจาแลววาอะไรดี 

และพระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา นอกจากใหกระทําความยุติธรรม
และรักสัจกรุณา และดําเนินชีวิตดวยความถอมใจไปกับพระเจาของเจา” (มีคาห 
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6:8)  

ในชวงเวลาเดียวกัน พระเจาตรัสผานทางผูเผยพระวจนะอิสยาหถึง
ประชากรยูดาห (อาณาจักรภาคใต)วา 

วิบัติแกคนเหลาน้ันท่ีออกกฎหมายอธรรม และแกผูเขียนท่ี
เขียนแตการบีบค้ันเรื่อยไป เพื่อหันคนขัดสนไปจากความยุติธรรม  
และปลนสิทธิของคนจนแหงชนชาติของเราเสีย เพื่อวาหญิงมายจะเปน
ของริบของเขา และเพื่อเขาจะกระทําใหคนกําพราพอเปนเหยื่อของเขา 

พวกเจาจะกระทําอยางไรในวันลงทัณฑ ในวันวาตภัยซึ่งมาจาก
ท่ีไกล เจาจะหนีไปพ่ึงใคร และเจาจะฝากทรัพยสมบัติของเจาไวท่ีไหน   
ไมมีอะไรเหลือนอกจากจะไปหลังขด หลังงออยูกับนักโทษ หรือลมลง
ในหมูพวกคนที่ถูกฆา…วิบัติแกอัสซีเรีย ผูเปนตะบองแหงความกร้ิว
ของเรา และเปนไมพลองแหงความเกร้ียวกราดของเรา เราจะใชเขาไปสู
ประชาชาติท่ีปฏิเสธพระเจา (อิสยาห 10:1-6) 

ท่ีอิสยาหกลาวหาวาอิสราเอลคือชนชาติท่ี “ปฏิเสธพระเจา” ท้ังๆ ท่ีเขาเปน
ชนชาติท่ีพระเจาทรงเลือกสรร เพราะความอยุติธรรมท่ีเขากระทํา พระเจาจึงทรง
ใชอัสซีเรียเปนเครื่องมือของพระองคในการลงโทษอิสราเอล แตภายหลังการลง
ทัณฑอิสราเอลพระเจาจะลงโทษอัสซีเรียดวย เพราะความเยอหยิ่งยะโสและ
โอหังของอัสซีเรียท่ีอวดอางวา เปนเพราะความเกงกาจของตนท่ีทําใหอิสราเอล
ตองพายแพและถูกทําลาย 

เม่ือองคพระผูเปนเจาทรงสําเร็จพระราชกิจท้ังสิ้นของพระองคท่ี
ภูเขาศิโยนและท่ีเยรูซาเล็มแลว พระองคจะทรงลงทัณฑแกความโอ
อวดอันจองหองของพระราชาแหงอัสซีเรีย และความเยอหยิ่งอยางยโส
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ของเขา เพราะเขาวา "ขาไดกระทําการน้ีดวยกําลังมือของขา... เหล็ก
สะกัดจะคุยขมคนที่ใชมันสกัดน้ันหรือ หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนือผูท่ี
ใชมันเลื่อยน้ันหรือ... เพราะอีกสักหนอย...ความโกรธของเราจะมุง
ตรงท่ีการทําลายเขา (อิสยาห 10:12-13ก; 15ก; 25) 

พระเจาใชอัสซีเรียเปนเครื่องมือในพระราชกิจของพระองค แตเพราะอัส
ซีเรียทะนงและไมยอมรับวาท่ีตนกระทําไดเชนน้ีเพราะกําลังจากพระเจา ไมยอม
ท่ีจะอยูภายใตการควบคุมของพระองค ในท่ีสุดชนชาติอัสซีเรียก็อันตรธานไป
จากแผนท่ีโลก 

ประมาณป ค.ศ. 30 พระเยซูคริสตทรงเร่ิมตนพันธกิจของพระองคโดย
การอานจากพระธรรมอิสยาห บทท่ี 61 ตามท่ีนายแพทยลูกาไดบันทึกไววา 
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิม
ต้ังขาพเจาไว เพ่ือนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรอง
ประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ให
ปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระ
เปนเจา” (ลูกา 4:18-19) 

ในพระธรรมมัทธิว บทท่ี 25 พระเยซูคริสตกลาวถึงแผนงานแหงความ
ยุติธรรมของพระเจาวา เม่ือบุตรมนุษยเสด็จมาพิพากษาบรรดาประชาชาติ  
พระองคมีหลักเกณฑในการพิพากษาคือ การเอาใจใสเลี้ยงดูผูหิวโหยและ
กระหาย การเปดบานใหกับคนแปลกหนา คลุมกายแกคนท่ีเปลาเปลือย ดูแล
รักษาคนท่ีเจ็บปวย และเยี่ยมเยียนผูท่ีถูกจําจอง พระมหากษัตริยตรัสแกผูท่ีอยู
เบ้ืองขวาพระหัตถวา “ทานท้ังหลายท่ีไดรับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับ
เอาราชอาณาจักร ซึ่งไดตระเตรียมไวสําหรับทานท้ังหลายต้ังแตแรกสรางโลก...  
เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ซึ่งทานไดกระทําแกคนใดคนหน่ึงในพวกพี่
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นองของเราน้ี ถึงแมจะตํ่าตอยเพียงไร ก็เหมือนไดกระทําแกเราดวย” (มัทธิว 
25:34, 40) 

ประมาณอีก 20 ปหลังจากน้ัน พระเจาทรงประทานมิมิตแกเปโตร เพื่อ
ทรงชวยทะลายอคติท่ีมีตอคนตางชาติของเปโตร แลวพระเจาทรงนําทานใหไป
เทศนาแกนายทหารอิตาเลียน นายทหารกลับใจ เปโตรเรียนรูนํ้าพระทัยของพระ
เจาถึงกับประกาศออกมาวา “ขาพเจาเห็นจริงแลววา พระเจาไมทรงเลือกหนา
ผูใด” (กิจการ 10:34) 

เปาโลไดรับการดลใจจากพระเจาท่ีจะสรางเสริมความเขาใจใหมถึงพระ
ประสงคของพระเจาวา “เพราะเหตุวาคนท่ีรับบัพติศมาเขารวมในพระคริสตแลว 
ก็จะสวมชีวิตพระคริสต จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไมเปนทาสหรือไท จะไมเปน
ชายหรือหญิง เพราะวาทานเปนอันหน่ึงอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต” (กาลา
เทีย 3:27-28) ในสายพระเนตรของพระเจา ไมมีอคติ หรือ ความลําเอียง
แบงแยกในเร่ืองเชื้อชาติ ชนชั้น ฐานะ และเพศ 

ในสายตาของมนุษย ความจริงก็คือวา มนุษยไมเทาเทียมกัน บางคน
ออนแอ แตบางคนเขมแข็ง บางคนทํางานรวดเร็วแตบางคนเชื่องชา บางคน
รํ่ารวยแตหลายคนยากจน ธรรมดาแหงโลกน้ีไดแสดงออกอยางแจงชัดถึงการ
แบงแยก แตในสายพระเนตรของพระเจาน้ันแตกตาง พระองคมิไดแบงแยก   
พระองคทรงกระทําแกทุกคนอยางมีคุณคาเทาเทียมกัน และถาเราไมปฏิบัติตอ
ผูอื่นอยางมีคุณคาเทาเทียมกันในความเปนมนุษย อยางท่ีอิสราเอลในอดีตได
กระทํา ผลท่ีตามมาก็คือเราตองตกอยูในความระทมทุกข และถาเราจะ
ตอบสนองตอนํ้าพระทัยของพระเจาในประการน้ี เราจะตองรวมในการปกปอง
คุณคา ความหมายของชีวิตในทุกตัวคนท่ีพระเจาทรงประทานให 
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ในป ค.ศ.2002 เดือนพฤษภาคม เรามีโอกาสไปเท่ียวท่ีกรุงเอเธน 
ประเทศกรีซ เปนท่ีเร่ิมตนของการปกครองระบอบ “ประชาธิปไตย” โดยเริ่มใช
ในกรุงเอเธน แตประชาธิปไตยของกรีกไมรวมสตรีและทาส แตเพราะ
ประชาธิปไตยของกรีกไมมีพระเจาองคเดียวท่ีเปนศูนยรวมที่จะรอยรัดความคิด
เกี่ยวกับความเทาเทียมกัน ความคิดอันยิ่งใหญน้ีจึงไมสามารถขยายใหเปนจริง
ไดในเมืองและรัฐอื่นๆ เชน สปาตา ในท่ีสุด สงครามการลางผลาญระหวางเมือง
และรัฐตางๆ นําไปสูการจบสิ้นอํานาจของกรีกและระบอบประชาธิปไตย 

ในชวงทศวรรษ 1500 มารติน ลูเธอร ประกาศชัดวา ผูเชื่อในพระเจาทุก
คนเปนพระ (บาทหลวง) ดังน้ันทุกคนจึงมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะเขาถึงพระเจาได 
(ซึ่งในเวลาน้ันทุกคนเชื่อวาการท่ีจะเขาถึงพระเจาไดตองผานผูนําศาสนาคือ
บาทหลวง) ลูเธอรไดแปลพระคัมภีรเปนภาษาเยอรมัน เพื่อทุกคนในประเทศของ
ทานสามารถที่จะอานพระวจนะของพระเจารูเรื่อง ไมตองรูจักและสัมพันธกับ
พระเจาผานบาทหลวงอีกตอไป   

เม่ือทศวรรษ 1700 คําเทศนาของ จอหน เวสลี่ และ จอรจ วิทฟลด ได
กระตุนใหเกิด การฟนฟูจิตใจหลายแหงในอังกฤษ การฟนฟูจิตใจครั้งน้ีทําให
เกิดการเอาใจใสหวงใยคนยากจนและถูกกดขี่ รวีวารศึกษาเริ่มเปดชั้นเรียน
สําหรับเด็กยากจนเพื่อสอนใหเด็กเหลาน้ีสามารถอานออกเขียนได กฎหมายจอง
จําลูกหน้ีถูกยกเลิก (ในสมัยน้ันถาใครเปนหน้ีจะถูกจองจําจนกวาจะสามารถนํา
เงินมาชําระหน้ีสิน) 

ในชวงเร่ิมแรกท่ีผมมาประเทศไทย นักธุรกิจชาวอังกฤษทานหน่ึงไดเลา
ใหผมฟงวา รัฐบาลอังกฤษสามารถเขาควบคุมการฉอราษฎรบังหลวงในประเทศ
ไดเพราะการฟนฟูจิตใจของเวสลี่ จดหมายชวงทายชีวิตของเวสลี่ฉบับหน่ึง เวสลี่
ไดเขียนจดหมายหนุนใจ วิลเบอรฟอส ผูซึ่งไดกลับใจมาเชื่อพระเจาในการ
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ประกาศในสมัยน้ัน เวสลี่ย้ําเตือนใหวิลเบอรฟอสยืนหยัดอยางม่ันคงไมใหยอม
แพการตอสูในรัฐสภาใหไดมาซึ่งกฎหมายเลิกทาส วิลเบอรฟอส ไดยืนหยัดตอสู
จนประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกท่ีเคยมีทาส แลวออกกฎหมายเลิกทาส และ
หามการมีทาส 

ในชวงเวลาใกลเคียงกับเวสลี่ เจอรมาน โมราเวียนส (German 

Moravians) ใชชีวิตทํางานรวมกับทาส เพื่อเขาจะสามารถประกาศพระกิตติ-
คุณกับพวกทาสได วันหน่ึง บิชอบ (Bishop) คณะโมราเวียนสทานหน่ึง ได
อธิบายใหคนในคณะดิไซเปลมิชชั่นในจาไมกาวา ทําไมในจาไมกาถึงมีชาวคริสต
นิกายโมราเวียนสจํานวนมาก เขาเลาวา ครั้งหน่ึง นายทาสคนหนึ่งไดแอบฟง
มิชชันนารีโมราเวียนสหนุนใจเพื่อนทาสดวยกันจากพระธรรมยอหน 8:32 “...
ทานท้ังหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทําใหทานท้ังหลายเปนไท” นายทาสชาว
อังกฤษโกรธจัด ท่ีมิชชันนารีกลาวคํายุยงปลุกปนพวกเพื่อนทาส จึงสั่งใหจับ
มิชชันนารีโมราเวียนสเขาคุก แตเพราะคุกกําลังซอมแซมไมพรอมท่ีจะรับนักโทษ   
พวกเขาจึงจับมิชชันนารีโมราเวียนสไปจําขังในคริสตจักรแองกลิกัน เพราะการ
รวมทุกขกับพ่ีนองทาสน้ีเอง เม่ือเลิกทาสจึงมีคนมาเชื่อในพระเจา มาเปนสมาชิก
ในคณะโมราเวียนสจํานวนมากท่ีสุด 

เม่ือผมศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยเยล ผมไดอานเรื่องราวของศิษยาภิบาล
ทานหน่ึงท่ีนิวเฮเวน (New Haven) ในสมัยกอนการยุติสงครามกลางเมือง   
ทานศิษยาภิบาลไดขาววาเรือคาทาสลําหน่ึงถูกพายุกระหนํ่าออกนอกเสนทาง
เดินเรือ จึงพยายามท่ีจะเขามาเทียบทาท่ีนิวเฮเวน ทานไดนํากําลังสมาชิก
คริสตจักรของทานเขาลอมยึดเรือและปลดปลอยทาสในเรือใหเปนอิสระ ท่ีทาน
ทําเชนน้ีไดเพราะในภาคเหนือของอเมริกาไมมีทาส สวนภาคใตไมยอมท่ีจะ
ปลดปลอยทาสเปนอิสระทําใหเกิดสงครามกลางเมือง และอเมริกายังตองชดใช
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บาปผิดในเรื่องทาสจนถึงทุกวันน้ี 

เราสามารถเห็นกระบวนการขับเคลื่อนของพระเจาสูความเปนไทและเสรี
ผานทางการทํางานของมิชชันนารี อยางเชน นายแพทย ดี. บี. บรัดเลย หรือ 
เรียกอยางไทยๆ วา หมอบรัดเลย หรือท่ีรูจักกันในนามวา หมอปลัดเลย ชวง
กลางทศวรรษ 1800 หมอบรัดเลยไดทําการผาตัดตามวิธีการแพทยแผน
ตะวันตกในประเทศไทยเปนครั้งแรก ไดชวยชีวิตของพระสงฆรูปหน่ึงไว เหตุ- 
การณครั้งน้ี ทําใหทานและเจาอาวาสวัดดังกลาวมีความชิดเชื้อสนิทสนม เจา
อาวาสวัดในขณะน้ันคือเจาฟามงกุฎ ตอมาทรงขึ้นเสวยราชสมบัติเปน
พระมหากษัตริย รัชกาลท่ี 4  

ในชวงเวลาท่ีอเมริกามีสงครามกลางเมือง นายแพทยบรัดเลยไดออก
หนังสือพิมพฉบับแรกในประเทศไทย (พิมพเปนภาษาอังกฤษ) ในหนังสือพิมพ
ดังกลาวทานไดเขียนตําหนิเร่ืองการมีทาสในประเทศไทย พระมหากษัตริยไทย
ทรงเห็นดวยกับบทความของทาน ยิ่งกวาน้ันพระองคยังทรงมีพระราชสาสนไป
ยังประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอน ทรงเสนอท่ีจะพระราชทานชาง 50 เชือก เพื่อ
ชวยการปลดปลอยทาสในอเมริกา สําหรับการปลดปลอยทาสในสังคมไทยน้ันจะ
เปนไปอยางละมุนละมอมใหสอดคลองเหมาะสมตามบริบท และทรงเตรียมการ
ใหพระราชโอรสของพระองคดําเนินการเลิกทาส และก็เปนจริงดวยสันติวิธี ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 จนพระองคไดรับ
พระราชสมญานามวา พระปยะมหาราช  

ในทศวรรษ 1840 คาลมารก ชาวยิวท่ีเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมคริส-
เตียนในเยอรมนี เขาไดเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ โดยเชื่อม่ันวาคนยากคน
จนท่ีน่ันจะลุกฮือขึ้น เขากลาววาคริสเตียนใชพระเจาในการกดขี่คนจน ใน
หนังสือของเขาชื่อ ดาส เคปปตัล (Das Kapital) คาลมารกไดยกตัวอยางเรื่อง 
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พวกเพียวริตัน (Puritans) ผูเครงครัดในศาสนาท่ีอพยพไปยังอเมริกาในนาม
ของพระเจาเพ่ือมีเสรีภาพในการนมัสการ ตอมาในป ค.ศ.1730 คนเหลาน้ีกลับ
ต้ังคาหัวเทียบเทาประมาณ 100 เหรียญสหรัฐตอการถลกหนังศีรษะของชาว
อินเดียแดงหน่ึงหัว คาลมารกคิดวา การปฏิวัตินาจะเกิดขึ้นท่ีประเทศอังกฤษ   
แตเพราะการฟนฟูจิตใจของเวสลี่ และวิทฟลด ไดมีผลใหเกิดการเปลี่ยนใน
ระดับโครงสรางของสังคมประเทศทีเดียว 

ในรัสเซีย คริสตจักรทําตนรวมมือกับพระเจาซารในการกดขี่เอาเปรียบ
ประชาชน ดังน้ัน ลัทธิคอมมิวนิสต คาลมารก จึงแพรหลายดกด่ืน 

ในชวงตนของศตวรรษท่ี 20 ดร. ซุนยัดเซ็น ไดกลับใจเปนคริสเตียนได
นําคนจนทําการปฏิวัติจักรพรรดิแหงประเทศจีน แตทานไมสามารถท่ีจะเอาชนะ
พวกขุนศึกที่ครองแควนตางๆ จึงตองหันไปขอความรวมมือจาก
คอมมิวนิสต ถึงแมประเทศจีนจะกลายเปนประเทศคอมมิวนิสตแลวก็ตาม  
ดร. ซุนยัดเซ็นยังเปนคริสเตียนจนถึงวันตาย เม่ือคณะลิเกของมหาวิทยาลัย
พายัพเปดการแสดงท่ีเมืองนานจิง ในประเทศจีนไกดไดพาคณะของเราขึ้นไปบน
เขาสูงซึ่งเปนท่ีต้ังอุโมงคฝงศพของ ดร.ซุนยัดเซิน แมแตคอมมิวนิสตในจีนยัง
ยกยองทานวาเปน “บิดาแหงจีนสมัยใหม”  

เม่ือผมพิจารณาถึงขบวนการนักศึกษาไทยท่ีไปรวมกับกองกําลังคอมมิว- 
นิสตตามตะเข็บชายแดน ผมพบความจริงวานักศึกษาจํานวนมากถูกชักชวนดวย
คําขวัญของคอมมิวนิสตท่ีวา “ทุกคนใหตามความสามารถ รับตามความจําเปน” 
คํากลาวน้ีไดรับอิทธิพลจากพระธรรมกิจการ 4:32 ท่ีวา “...ไมมีใครอางวา
สิ่งของท่ีตนมีอยูเปนของตน แตท้ังหมดเปนของกลาง” ความคิดใฝฝนน้ีในพระ
คัมภีรเปนไปไดไมนานนัก ท้ังน้ีเพราะความเห็นแกตัวของมนุษย จึงมิสามารถท่ี
จะแบงปนตลอดเวลา ทําใหความคิดใฝฝนมีอันตองลมสลาย 
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เม่ือผมเห็นคนจนคนถูกกดขี่ขมเหงในเอเชียยอมรับลัทธิคอมมิวนิสต   
ผมคิดวาก็เปนเหมือนในสมัยของผูเผยพระวจนะอิสยาห พระเจาทรงใช
คอมมิวนิสตด่ังท่ีเคยใชอัสซีเรีย เพื่อลงโทษผูกระทําความอยุติธรรม แตเม่ือเปน
เครื่องมือท่ีจะลงโทษหยุดยั้งความอยุติธรรม กลับคิดวาตนมีอํานาจ กลับ
กลายเปนผูท่ีกดขี่ขมเหงเสียเอง ดวยเหตุน้ีเราจึงเห็นวากระบวนการคอมมิวนิสต
จึงถูกเบียดลงจากเวทีโลกอยางเชนอัสซีเรีย เพราะคอมมิวนิสตกลาวในทํานองวา 
“ขาไดกระทําการน้ีดวยกําลังมือของขา และดวยสติปญญาของขา เพราะขามี
ความเขาใจ ขาไดร้ือเขตแดนของชนชาติท้ังหลาย และไดปลนทรัพยสมบัติของ
เขา ขาไดขวิดคนเหลาน้ันท่ีน่ังบนพระท่ีน่ังลงมาเหมือนวัวผู” (อิสยาห 10:13) 

ในอดีตมีใครสักกี่คนที่สนใจวาเกิดอะไรขึ้นกับชนกลุมนอยในประเทศ
พมา แตปจจุบันคนจํานวนนับพันท่ัวโลกท่ีกําลังอธิษฐานเพื่อประเทศพมา  
รัฐบาลท้ังสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ ในยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ประเทศสแกนดิเนเวียท่ีออกแรงกดดันประเทศพมา เพื่อชวยใหประชาชนไดมา
ซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และความเทาเทียมกัน 

หลายทศวรรษภายใตการปกครองท่ีโหดเห้ียมทารุณของเผด็จการทหาร   
ในป 1988 ไดเกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยอยางมากมายท่ัว
ประเทศน้ี ผูคนถูกฆาตายในการน้ีหลายพันคน เพื่อลดกระแสตอตานกองทัพ
เผด็จการพมาจึงไดจัดใหมีการเลือกต้ังขึ้นในป 1990 พรรคสันนิบาตแหงชาติ
เพื่อประชาธิปไตย (NLD: The National League for Democracy) ชนะ
การเลือกต้ัง ไดรับคะแนนเกินกวา 80% ของผูไปออกเสียง แตฝายทหารกลับ
จับกุมผูนํา NLD และนาง ออง ซาน ซูจี ไปจําขังในบานพักครั้งแลวคร้ังเลา   
ดวยความพยายามอยางไมลดละของนางท่ีจะนําเสรีภาพและความยุติธรรมให
เกิดขึ้นในประเทศพมา เธอจึงไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ซึ่งก็เปนสวน
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หน่ึงท่ีชวยปกปองเธอในการตอสูน้ี กลุมทหารเผด็จการในประเทศพมาได
เปลี่ยนชื่อประเทศเปนเมียนมาร ในป ค.ศ.1989 แตเพื่อเปนการแสดงถึงการ
รวมในกระบวนการประชาธิปไตยของพมาที่ไมยอมใชชื่อประเทศวา เมียนมาร  
เราจึงยังยืนหยัดท่ีจะเรียกประเทศน้ีวาพมาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งเม่ือเดวิดเขาเยี่ยมนางออง ซาน ซูจี ท่ียางกุงเม่ือหลายปกอนหนาน้ี  
ในชวงท่ีเธอถูกคุมขังโดยจํากัดใหอยูแตในบริเวณบาน เธอกลาวกับเดวิดวา  
“พระคัมภีรท่ีดิฉันโปรดปรานคือ “...ทานท้ังหลายจะรูจักสัจจะ และสัจจะจะทํา
ใหทานท้ังหลายเปนไท (ยอหน 8:32) พวกทหารมีอํานาจ ปน คุก และการ
ทรมาน แตเรามีสัจจะและความชอบธรรม” 

แมวาสถานการณในประเทศพมาจะดูมืดมนและเปลาเปลี่ยว แตเรารูวา
พระเจาทรงยืนเคียงขางเราในกระบวนการขับเคลื่อนไปของประวัติศาสตร ใน

คณะของอาจารยเดวิด ยูแบงค นําอาหาร ยา หนังสือ ของเลน และ ความหวัง

ไปใหแกผูอพยพแถบชายแดนไทยพมา (ภาพโดย Thierry Falise) 
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พระธรรมวิวรณไดทํานายไววา เม่ือเวลาสุดทายมาถึงจะมีการทําลายครั้งยิ่งใหญ  
และดูเหมือนความชั่วรายจะเปนฝายมีชัยจนกวาพระคริสตจะเสด็จกลับมา
ชีวิตคริสเตียนตองดํารงอยูในความจริงสองมิติคือ ดํารงชีวิตดวยความหวังวาจะ
ไดรับชัยชนะในเวลาสุดทาย แตในเวลาเดียวกันก็บากบ่ันทุกขณะท่ีจะทําใหเกิด
สันติ ยุติธรรม เสรีภาพ ความชอบธรรม และสัจจะใหปรากฏ  

พระวิญญาณท่ีทรงอยูเหนืออิสยาห และพระเยซูคริสตก็ทรงอยูเหนือชีวิต
ของเราดวย พระองคทรงเจิมต้ังใหเราประกาศขาวดีแกคนยากจน พระองคทรง
โปรดใหเราไปปะชุนหัวใจที่ฉีกขาด ประกาศเสรีภาพแกคนท่ีถูกจองจํา และ
ปลดปลอยผูถูกพันธนาการออกจากความมืดมิดในชีวิต แสงสวางไดสองเขาไป
ในความมืด แตความมืดจะมีชัยก็หาไม ไมวาจะในแอฟริกา หรือ อัฟกานิสถาน  
อินโดนีเซีย หรือ อิรัก เชียงใหม หรือ เมืองจีน อังกฤษ หรือ พมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลอร่ี ยูแบงค ดอสัน รวมทีมงานอาจารยเดวิด นํายาใหผูล้ีภัยชายแดนพมา 
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 บทท่ี 9 
โปรดทรงกระทําใหขาพระองคท้ังหลาย

บริสุทธ์ิ 
 

การทรงเรียกเพ่ือชําระใหบริสุทธ์ิ และ  
เปนผูที่ยําเกรงพระเจา 

 

โดยที่ทานเปนบุตรทีเ่ชื่อฟง ขออยาไดประพฤตติามกิเลสตัณหา  
อยางที่เกิดจากความโงเขลาของทานในกาลกอน    

แตเพราะพระองคผูทรงเรียกทานทั้งหลายนั้นบริสุทธิ ์ 
ทานทั้งหลายจงประพฤตใิหบริสุทธิ์พรอมทุกประการ    

ดังที่มีพระวจนะเขียนไวแลววา   
ทานทั้งหลายจงเปนคนบรสิุทธิ ์เพราะเราบริสุทธิ ์

1เปโตร 1:14-16 
 

เหตุฉะน้ันจงประหารโลกียวิสัยในตัวทานเสีย  
มีการลวงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา  

ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซ่ึงเปนการนับถือรูปเคารพ 

โคโลสี 3:5 
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...ทานทั้งหลายควรจะเปนคนเชนใดในชวีติที่บรสิุทธิ์และดีงาม  
จงเฝารอและเรงวันของพระเจาใหมาถึง... 

2เปโตร 3:11ข-2ก 
 

ทานที่รักทั้งหลาย บัดน้ีเราทั้งหลายเปนบุตรของพระเจา  
และยังไมปรากฏวาตอไปเบือ้งหนาน้ันเราจะเปนอยางไร   

แตเรารูวาเม่ือพระองคจะเสด็จมาปรากฏนั้น  
เราทั้งหลายจะเปนเหมือนพระองค  

เพราะวาเราจะเห็นพระองคอยางที่พระองคทรงเปนอยูน้ัน  
และทุกคนที่มีความหวังอยางนี้ ก็ชําระตนใหบริสุทธิ ์

ดังที่พระองคทรงบริสุทธิ ์
1ยอหน 3:2-3 

 
คริสตจักรตองลุกขึ้นและยืนยันในเรื่องการควบคุมตน   

การบังคับตนเอง ความสตัยซ่ือในชีวติ   
ไปพรอมๆ กับการใหอภัย 

 

ความตายและการทําลายลางท่ีเกิดจากพฤติกรรมทางเพศและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น ท่ีอยูรายรอบชีวิตของผมทําใหผมตองเขียนเกี่ยวกับการทรงเรียกของ
พระเจาใหเราเปนผูท่ีมีชีวิตบริสุทธ์ิ ดีงาม และมีความบริสุทธ์ิในเรื่องเพศ 

ในหมูบานที่เราอาศัยอยูมีคริสเตียนสองคนที่ตองเสียชีวิตไปเพราะโรค
เอดส และภรรยาของเขาก็ตกอยูในความกลัววาจะไดรับเชื้อน้ันดวย พยาบาล 
คริสเตียนคนหนึ่งในหมูบานเมื่อไปฝากครรภที่โรงพยาบาลพบวาตนเองไดรับ
เชื้อ HIV จากการตรวจเลือด เธอตัดสินใจฆาตัวตาย สามีของเธอตัดสินใจด่ืมยา
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พิษเพื่อปลิดชีวิตของตนเอง แตญาติและเพื่อนบานชวยนําสงโรงพยาบาลจนรอด
ชีวิต แตอีกอาทิตยตอมาเขาหยุดชีวิตของตนเองสําเร็จ ลูกชายและลูกสะใภของ
เพื่อนสนิทในหมูบานก็เสียชีวิตเพราะเอดสเชนกัน ทานและภรรยาตองรับภาระ
เลี้ยงดูหลานท่ีเกิดมา 

เม่ือเร็วๆ น้ี (2004) CNN ไดรายงานวา วัยรุนไทยมีอัตราการติดเชื้อ 
HIV เพิ่มสูงขึ้นจาก 11% เปน 17% ลูกสะใภของศิษยาภิบาลคริสตจักรใน
หมูบานของเรา เธอเคยทํางานในแผนกพันธกิจเอดส สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย ไดยืนยันตัวเลขดังกลาวขางตนวาเปนจริง สวนใหญแลวการติดเชื้อดังกลาว
เกิดจากการสําสอนทางเพศ หรือ มีเพศสัมพันธนอกสมรส จากการแพรระบาด
ของโรครายน้ีทําใหคนในอัฟริกาประมาณ 25-30 ลานคนตองเสียชีวิตเพราะโรค
เอดส และโรครายน้ีแพรระบาดไปท่ัวโลก สิ่งท่ีโลกทุมเทตอเร่ืองน้ีก็หนีไมพนท่ี
จะตองหายาท่ีมายืดเวลาชีวิตของผูไดรับเชื้อดังกลาว 

เราก็ตองการท่ีจะชวยยืดเวลาชีวิตของคนเหลาน้ีเชนกัน แตตองเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมทางเพศท่ีเปนตนเหตุหลักท่ีทําใหการแพรระบาดขยายโรครายน้ี
ออกไปอยางรุนแรง อิทธิพลคําสอนและความเชื่อดานจิตวิทยาตามลัทธิการคิด
แบบฟรอยดท่ีวา “การเก็บกดทางเพศเปนตนเหตุของโรคทางจิต” และอิทธิพล
คําสอนและหลักคิดเชนน้ีผลักดันไปสูความคิดท่ีวา “ทุกคนมีเสรีในเรื่องเพศ” 

ในทัศนะของผมเองแลวเห็นวาน่ีคือการท่ีมนุษยพยายามท่ีจะหาเหตุผล
เขาขางตนเอง ท้ังๆ ท่ีเห็นแลววาเปนการขัดตอพระประสงค และทําลายของ
ประทานท่ีพระเจาใหแกเราก็ตาม 

บอยครั้ง ในวิกฤตกาลเอดส เม่ือเราพูดถึงศีลธรรม หรือ จริยธรรม
เกี่ยวกับเร่ืองเพศ มักไดรับการตอบสนองอยางรุนแรงวา “คุณต้ังตัวพิพากษาคน
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อื่นอีกแลว” แตผมเห็นวา การท่ีชายคนหน่ึงไมสามารถควบคุม หรือ บังคับ
อารมณ และความอยากทางเพศกับหญิงนอกสมรส แลวนําเอาโรคเอดสเขาสู
ครอบครัว ทําใหภรรยาและลูกตองไดรับเชื้อโรคเอดส เปนเหตุใหผูเปนท่ีรักตอง
เสียชีวิต ก็เปนการพิพากษาในตัวอยูแลว และคนเชนน้ีไมสมควรท่ีจะไดรับการ 
“พิพากษาตัดสินหรือ” 

พระเจาทรงประทาน “พิมพเขียว” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตดานเพศ
แกเรา ครั้งแรกเริ่มเราพบไดใน พระบัญญัติสิบประการ และปดทายดวย พระ
ธรรมวิวรณ 22:15 ชี้ชัดวา คนท่ีลวงประเวณีไมมีสิทธิท่ีจะเขาในแผนดินสวรรค 
“ภายนอกน้ันมี... คนลวงประเวณี...” ในพระธรรมเอเฟซัส 5:3 กลาวไววา “แต
การเอยถึงการลวงประเวณี การลามกตางๆ และการละโมบ อยาใหมีขึ้นในพวก
ทานเลยจะไดสมกับท่ีทานเปนธรรมิกชน”    

เราไดรับเสรีภาพในการเลือก ท่ีจะเลือกวาดําเนินชีวิตตามท่ีพระคัมภีรสั่ง
และสอน หรือ ปฏิเสธท่ีจะทําตาม เราสามารถที่จะอางวา คําสั่งสอนตามพระ
คัมภีรขางตนน้ียากท่ีจะปฏิบัติตามได เราจึงปฏิเสธท่ีจะทําตาม แตการสูญเสีย
ชีวิตจํานวนหลายลานคนที่ตองตายเพราะโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศจะไม
เกิดขึ้นถาคนเรามีเพียงผัวเดียวเมียเดียว และน่ีแสดงชัดถึง คาของความบาปคือ
ความตายท่ีเห็นจริงเปนรูปธรรม (โรม 6:23) 

เราทุกคนทําบาป แตเราสามารถท่ีจะชื่นชมยินดีและประกาศวา เราไดรับ
การทรงไถโดยทางพระเยซูคริสต สรรเสริญพระเจาท่ียังมีการทรงยกโทษ แตคํา
ประกาศของพระเยซูคริสตในพระธรรมมาระโก1:15 เร่ิมตนดวยการเรียก รอง
ใหกลับใจเสียใหมและเชื่อในพระองค ในพระธรรมยอหน 8:11 พระเยซูคริสต
มิไดตําหนิหรือตัดสินหญิงท่ีถูกจับไดวาลวงประเวณี แตพระองคตรัสสั่งวา     
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“...จงไปเถิดและอยาทําบาปอีก” 

เราคงไมสามารถท่ีจะลดคริสตมาตรฐานลงจากท่ีทรงวางไว ถึงแมวาเรา
จะผิดพลาดลมลงในชีวิต เราตองกลับใจใหม ลุกขึ้นมุงหนาไปสูหลักชัยท่ีพระเจา
ทรงเรียกใหเราไปรับ (ฟลิปป 3:14) เราจะไมใชอวัยวะของเราเปนทาสของการ
โสโครก แตใชอวัยวะของเราเปนเครื่องมือในการชอบธรรมของพระเจา ท่ีนําไปสู
ชีวิตท่ีไดรับการทรงชําระใหบริสุทธ์ิ (โรม 9:12-19) 

ผมขอยกตัวอยางในเรื่องน้ี ชางรับเหมากอสราง ถาเขาตองการประหยัด
เงิน (เพื่อหากําไรมากๆ) ในการผสมซีเมนต เขาก็จะใสทรายมากเกินกวาท่ีสูตร
กําหนด หรือ การใชเหล็กขนาดเล็กกวากําหนด การทําผิดสูตรมาตรฐานในการ
กอสรางเชนนี้ยอมสงผลใหโครงสรางของอาคารไมแข็งแรง และเกิดการพัง
พินาศของตึก ผูรับเหมามีเสรีท่ีจะเลือกวาจะทําเชนใด แตผลท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเกิด
ตามหลักเกณฑหรือกฎมาตรฐานท่ีมีอยูแลว พระเจาทรงสั่งและสอนเราท้ังใน
พระบัญญัติสิบประการและในพระคัมภีรตอนอ่ืนๆ แลววา เราควรดําเนินชีวิต
เชนใด เรามีเสรีท่ีจะไมสนใจกฎเกณฑของพระเจา แตเราตองทนทุกขและรับผล
จากการตัดสินใจและการกระทําของเรา 

คริสตจักรตองลุกขึ้นและยืนยันในเรื่องการควบคุมตน การบังคับตนเอง  
ความสัตยซื่อในชีวิต ไปพรอมๆ กับการใหอภัย คริสเตียนโดยเฉพาะผูนํา
คริสตจักรและมิชชันนารีตองดําเนินชีวิตท่ีเปนรูปธรรมตามท่ีทรงเรียกใหเปนผูท่ี
มีชีวิตบริสุทธ์ิ ดีงาม และยําเกรงพระเจา 
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เดินทางไปประกาศท่ีเลตองคุ ที่เล่ือมใสในลัทธิเทเลโคน เดินทางโดยรถ 1 วัน 

เรือ 2 วัน และขี่ชาง 12 วัน (พฤศจิกายน 1962) 

คุณโจนรวมในการบุกปาผาดงเพื่อการประกาศรวมกับคณะของเราภายหลัง 
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ภาคผนวก 

ชีวิตและการงาน 
ศาสนาจารย อรัญ และ คุณโจน ยูแบงค 

 

อาจารย อรัญ และ คุณโจน ยูแบงค เปนมิชชันนารีรับใชพระเจาจาก
คณะ The Christian Church (Disciples of Christ) หรือท่ีเรารูจักกันใน
นาม คณะดิไซเปล  ทานท้ังสองทํางานรับใชพระเจาในสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย  จนถึงปจจุบัน(ป ค.ศ.2004)เปนปท่ี 43  ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค
เกษียณอายุการทํางานในป ค.ศ.1994 สวน ศาสนาจารยโจน ยูแบงค 
เกษียณอายุการทาํงานในป ค.ศ.1997  ปจจุบันท้ังสองทานยังคงรับใชพระเจา
ในประเทศไทยในฐานะอาสาสมัครท้ังงานในคริสตจักรและในสังคม 

คุณโจน โฮวิส ยูแบงค  เติบโตในเมืองฮุสตัน สวนอาจารย อรัญ ยูแบงค 
เติบโตในเมือง ฮิวสเบอโร  ท้ังสองเปนคนรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภายหลังท่ีอาจารยอรัญ ยูแบงค สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
Texas A & M ในสาขาวิชาวศิวกรรมศาสตร ดานธรณีวิทยา ในป ค.ศ.1951  
ทานเขารับราชการทหารไปรวมรบในสมรภูมิเกาหลี ตอมาไดเลื่อนยศเปนรอย
เอก  เปนผูบังคับบัญชากองรอยทหารชางดานการรบ  อาจารยยูแบงคไดพบคุณ
โจนเปนครั้งแรกในป ค.ศ.1953 ขณะน้ัน คุณโจนเปนนักรองในคณะนักแสดง
ปลอบขวัญทหารท่ีประเทศเกาหลี        โดยพบกันท่ีฐานปฏิบัติการของอาจารย 

ยูแบงคในเวลาน้ัน   ภายหลังสงครามเลิกหน่ึงป   อาจารยยูแบงค ไดลาออก
จากราชการทหาร และเขาทํางานเปนวิศวกรนักธรณีวิทยาในการสํารวจนํ้ามันให
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บริษัทในรัฐเท็กซัสเปนเวลา 4 ป 

สําหรับคุณโจน เปนนักรองและนักแสดงท่ีฮอลิวูด ลอนดอน และ  
บอรดเวย ไดรับรางวัล Theatre World Award ในฐานะหน่ึงในสิบของ
นักแสดงท่ีมีบุคลิกภาพดีเดน ในชวงฤดูการแสดง ค.ศ.1957-1958 ของ 
บอรดเวย 

หลังจากน้ัน อาจารย อรัญ ยูแบงค ไดรับการทรงเรียก  จงึลาออกจาก
การทํางานในบริษัทขุดเจาะนํ้ามัน และเขาศึกษาตอท่ีพระคริสตธรรม Brite 

Divinity  School  มหาวิทยาลัย Texas Christian University   เพื่อเตรียม
ตัวไปเปนมิชชันนารีท่ีประเทศไทย   ในเดือนมกราคม ป ค.ศ.1959  ท้ังสองได
พบกันอีกครั้งหน่ึง ในเดือนธันวาคมของปเดียวกันน้ีเองท้ังสองไดแตงงาน  และ
ศึกษาดานศาสนศาสตรดวยกัน   จนในป ค.ศ.1961 ท้ังสองไดรับสถาปนาเปน
ศาสนาจารย และ เดินทางมาเปนมิชชันนารีในประเทศไทย  ท้ังสองทานไดทุมเท
เวลาชีวิตในการประกาศพระกิตติคุณ และ ต้ังคริสตจักร  พรอมท้ังงานดาน
พัฒนาชนบท   ทํางานกับท้ังคนไทย และ ชาวไทยทรงดํา(ลาวโซง)  ในจังหวัด
นครปฐม   

ในชวงเวลาท่ีเกดิภัยแลงในชุมชนท่ีทํางาน คุณโจนไดริเริ่มโครงการ
หัตถกรรมลาวโซง  เพื่อเปนการหารายไดเสริมในเวลาท่ีทุกขยากลําบาก ในเวลา
น้ันการประกาศพระกิตติคุณไดขยายตัวจนตั้งเปนคริสตจักรในป ค.ศ.1970  
ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค เปนศิษยาภิบาลทานแรกในคริสตจักรแหงน้ี  

ตอมา ในป ค.ศ.1965 – 1966  อาจารยยแูบงคไดศึกษาดานศาสน
ศาสตรตอและไดรับปริญญาโท S.T.M. (Sacred Theology Master) อีก
ปริญญาหน่ึง จากมหาวิทยาลัย Yale Divinity School, Yale University   
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สําหรับคุณโจน ตอมาภายหลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโทดานศาสนศาสตรจาก
พระ-คริสตธรรม Perkins School of Theology  มหาวิทยาลัย Southern 

Methodist University  เม่ืออายุ 61 ป   

ในป ค.ศ.1962  อาจารย อรัญ ยูแบงค ไดเดินทางไปประกาศพระกิตติ-
คุณของพระเยซูคริสตในหมูบานเลตองคุ  อําเภออุมผาง  จังหวัดตาก  ซึ่งมี
ความเชื่อในลัทธิฤษี (เทเลโคน)  ตองเดินทางโดยเรือในแมนํ้าแควนอย 2 วนั  
และเดินทางดวยชาง 12 วัน   ปจจุบันยังไปเยีย่มเยียนเปนครั้งคราว 

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1971  ครอบครัวยูแบงคยายไปรับใชพระเจาท่ี
จังหวัดเชียงใหม  ศาสนาจารย อรัญ ยูแบงค เปนอาจารยสอนประจําท่ีวิทยาลัย
พระคริสตธรรมเชียงใหม (ปจจุบันเปนคณะศาสนศาสตรแมคกิลวารี 
มหาวิทยาลัยพายัพ)ทานรับผิดชอบสอนวิชาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม และ
วิชาการเผยแพรพระกิตติคุณ เปนเวลา 11 ปเคยดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวชิา
ปรัชญา-ศาสนา และหัวหนาปริญญาโททางคริสตศาสนศาสตรเปนเวลา 2 ป 

อาจารย อรัญ ยูแบงคเปนผูกอต้ังสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ      
(ซี.ซี.ไอ.) ในป ค.ศ.1981 และดํารงตําแหนงผูอํานวยการของสถาบันฯเปนเวลา 
14 ป  คุณโจนเปนผูประพันธบทละครและเพลง  และยงัเปนผูสอนนักรอง 
และ นักแสดง  ทานยังเปนผูกํากับการแสดงของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ   
ใชศิลปะท้ังไทยและสากลในการสื่อสารพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต  เพื่อการ
สื่อสารดังกลาวจะสามารถเขาถงึจิตใจความรูสกึของผูชม อีกท้ังเน้ือหาท่ีนําเสนอ
ยังเปนรูปแบบชีวิตครอบครัวและสังคมท่ีสรางสรรคอีกดวย 

ผลพวงจากการทําพันธกิจของสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธไดนํา
นักเรียนและครูใหรับเชื่อพระเยซูคริสตปละกวา 1000 ชีวิต   นอกจากน้ันใน
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แตละปคณะลิเกของ ซีซไีอ. จะแสดงในชุมชนชนบทกวา 25 หมูบาน ในชวง
เกษียณอายุ ครอบครัวยูแบงคมีสวนชวยในการรณรงคดานการเงินแกสถาบันฯ
เพื่อท่ีจะดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ครอบครัวยูแบงค 
อาจารย อรัญ และ โจน ยูแบงค มีบุตรดวยกัน 4 คนคือ 

1. ศาสนาจารย เดวิด ยูแบงค แตงงานกับ คุณแคเรน มีบุตรดวยกัน 3 คน 
คือ ซะเฮลี ซูซาน และปเตอร ปจจุบันเปนมิชชันนารี ชวยเหลือผูลี้ภัยจาก
ประเทศพมา 

2. อาจารยรูทแอน ยูแบงค แตงงานกับ อาจารย เจมส พิลตัน มีบุตรดวยกัน 
2 คนชื่อ เอมมา เจน และ โซอี วิเวียน ปจจบัุนเปนอาจารยสอนวิชาการ
ละครและดนตรีท่ีโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม (CMIS) 

3. คุณลอรี่ ยูแบงค แตงงานกบั นาวาเรือโทปเตอร ดอสัน แหงกองทัพ
สหรัฐอเมริกา มีบุตรดวยกัน 3 คน เซรา เดวิด และกีเดียน ปจจุบันเปน
แมบานและชวยพันธกิจของ ศ.จ. เดวิด ยูแบงค 

4. อาจารยสุวรรณี (ซูซี่) ยูแบงค เปนอาจารยสอนวชิาศิลปะท่ีโรงเรียน
นานาชาติเชียงใหม (CMIS) 

ยังมีคนไทยอีกสามคนท่ี ศ.จ.อรัญ และ ศ.จ. โจน ยูแบงค รักเหมือนลูก
คือ อาจารย ศศิธร แซต้ัง มาจากหมูบานไผหูชาง จังหวัดนครปฐม ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัพายพั ไดมาสรางบาน
ติดกันเพื่อคอยดูแลครอบครัวยูแบงค 

คนท่ีสองคือ คุณดวงจันทร เพิ่มสุข และ คนท่ีสามคือ คุณพ-วงเดือน 



 253 

ยนตรรักษ 

ปจจุบัน ศาสนาจารย อรัญ และ โจน ยูแบงค รับใชพระเจาในคริสตจักร
ธรรมนิคม  สังกัดคริสตจักรภาคท่ี 1  เปนคริสตจักรท่ีต้ังในหมูบานท่ีอาจารย
อาศัยอยู   การประกาศเปนชีวิตจิตใจของทาน  ถึงจะเกษียณจากการทํางานแต
ทานยังไมเกษียณจากการประกาศพระกิตติคุณ  ปจจุบันยังทําการประกาศกับพ่ี
นองลาวโซง  ชนเผาวา  และเผากะเหรี่ยง เลตองคุ 

อาจารยโจน ยูแบงคปจจุบันเปนกรรมการโรงเรียนคนหูหนวก  บานเด็ก
พิการ   และยังสนับสนุนการผลิตศิลปะการดนตรีคริสเตียน   ท้ังท่ีใช
วัฒนธรรมพ้ืนบาน และ วัฒนธรรมรวมสมัย   ในเวลาเดียวกัน ท้ังสองยงัมีสวน
รวมในงานดานการอภิบาลและการประกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรภาคท่ี 
11 นครปฐม เปนระยะๆ 

ครอบครัวยูแบงคต้ังใจรับใชพระเจาตลอดชีวิตในประเทศไทย  โดยมี
ความเชื่อวา  พระเจาทรงเรียกทานใหออกจากสหรัฐอเมริกา    จนถึงบัดน้ียัง
ไมไดรับการทรงเรียกใหกลับ 

 

 

 

 

 

 

 รําในการนมัสการขึ้นบานใหมครอบครัวยูแบงค เชียงใหม (6 มีนาคม 1993) 




