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คาํนํา 
 
หนึ� งในความสับสนที�เราในฐานะคริสเตียนเผชิญกคื็อการพยายามที�จะรู้สิ�งที�รู้ไม่ได ้  
เราอยากคิดใหอ้อกถึงทางของพระเจา้  แต่พระเจา้ตรัสวา่ “ ทางของเราไม่ใช่ทางของเจา้   
ทางของเรากเ็กินกวา่ที�เจา้จะเขา้ใจ ” 
 
เมื�อพระเจา้ปรารถนาจะนาํชนชาติอิสราเอลสู่จุดสูงสุดของอาํนาจ   
พระองคท์รงเลือกคนที�ไม่น่าจะทาํไดใ้หน้าํพวกเขาสู่ศกัดิ1 ศรี   
จากครอบครัวของเจสซีในเมืองเบธเลเฮม  พระองคเ์จิมตั5งบุตรชายคนเลก็ชื�อดาวิด  
ผูซึ้� งมีคุณสมบติัเพียงแค่เป็นคนเลี5ยงแกะที�รักพระเจา้  
และสะทอ้นความยิ�งใหญ่ของพระองคอ์อกมาดงัที�มนัถูกเปิดเผยในธรรมชาติ 
 
เมื�อพระเจา้ตอ้งการสร้างกองทพัที�ยิ�งใหญ่สาํหรับดาวิด  
พระองคท์รงรวบรวมคนเหล่านั5นซึ� งอยูใ่นความยากลาํบาก  เป็นหนี5และรู้สึกไม่พอใจ  
คนเหล่านี5 ที�ไม่น่าจะเป็นทหารกลายเป็นทหารยิ�งใหญ่ของดาวิด  และโดยพวกเขา  
พระเจา้ไดรั้บชยัชนะที�น่าจดจาํ 
 
เมื�อพระเยซูเจา้ตอ้งการหมุนโลกกลบัหวัลงโดยการนาํขอ้สื�อสารแห่งความรักของ     
พระเจา้มาสู่มนุษยชาติ  พระองคเ์ลือกตวัแทนที�ไม่น่าเป็นไปได ้  จาก 12 คน 



 

 

 

 
 

ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงและคนหนึ�งเป็นคนเกบ็ภาษีที�เป็นที�เกลียดชงั  
คนเหล่านี5 ไม่ใช่ตวัเลือกที�คนทั�วไปจะเลือกใหท้าํงานแน่นอน  
เมื�อพระเจา้ตอ้งการสร้างผลกระทบต่อสังคมของเรา  พระองคเ์ลือกสิ�งที�ถือวา่โง่ 
(ในสายตาของโลก) เพื�อทาํใหค้นฉลาดอบัอาย  
พระองคเ์ลือกสิ�งที�อ่อนแอเพื�อทาํให้คนแขง็แรงสับสน 
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ตวัอยา่งเช่น ในการเลือกศิษยาภิบาลเพื�อดูแลคริสตจกัรต่างๆของ Calvary Chapel  
ที�มีสมาชิกหลายพนัคน  พระเจา้ไม่ไดม้องหานกัศึกษาเรียนดีเยี�ยมจากเยลหรือฮาร์วาร์ด  
พระองคไ์ม่ไดม้องหาคนที�เรียนจบเกียรตินิยมที�มีประวติัน่าประทบัใจ    แต่พระเจา้เลือก 
คนอยา่งนกัสู้ชีวิตขา้งถนนชาวเมก็ซิกนัที�ตอ้งออกจากโรงเรียนมธัยมปลาย  
ฮิปปี5 ที�เสียสติเพราะยาเสพติด  คนขายยาเสพติดที�เขา้สู่การใชเ้วทยม์นต ์ 
และสมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซด ์  ใหส้ร้างคริสตจกัรของพระองคใ์นการเคลื�อนไหวของ 
Calvary  Chapel  
พระเจา้ใชค้นมากมายที�ไม่น่าเป็นผูน้าํเช่นนี5 เพื�อหมนุประเพณีที�เสื�อมเสียใหก้ลบัหวัลง 
 
ท่านจะไดอ่้านเรื�องราวที�แทบจะไม่น่าเชื�อของคนที�มีเบื5องหลงัแปรปรวน  
บา้คลั�งและแมแ้ต่นิยมซาตาน  โดยมีสิ�งหนึ�งเหมือนกนั  
พวกเขาถูกสัมผสัดว้ยพระคุณของพระเจา้และตอนนี5ถูกใชใ้หส้ัมผสัอีกหลายพนัชีวิต  
ในขณะที�ท่านอ่าน  
ท่านจะรู้สึกอศัจรรยใ์จวา่คนเหล่านี5ผูซึ้� งส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาอยา่งเป็นทางการสาํหรับ
งานพนัธกิจ 
สามารถออกไปและสร้างคริสตจกัรที�มีสมาชิกตั5งแต่หลายพนัคนจนถึงหลายหมื�นคนได้
อยา่งไร   
 
อะไรคือปัจจยัร่วม ?  



 

 

 

 
 

อะไรคือสิ�งที�พวกเขาเรียนรู้ที�ทาํใหส้ามารถมีประสบการณ์ในความสาํเร็จยอดเยี�ยมในงา
นพนัธกิจของพวกเขา ?  
เรื�องราวที�ท่านจะไดอ่้านเป็นเพียงตวัอยา่งของคนที�เราเฝ้าดูใหเ้ขา้มาในคริสตจกัรของเรา
หลายปี  
แต่เป็นตวัแทนที�ไม่เหมือนใครของการกระทาํกิจเพื�อเปลี�ยนแปลงของพระวิญญาณของ
พระเจา้ 
 
เราถกูทาํใหเ้ชื�อมั�นวา่แนวคิดที�พระเจา้สอนเราใน 40 
ปีแห่งพนัธกิจสามารถถ่ายโอนสู่คนอื�นได ้   ถา้ทาํตามแลว้  
หลกัการเหล่านี5สามารถช่วยสร้างคริสตจกัรที�เขม้แขง็ทั�วประเทศ 
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ในพระธรรมกิจการ  เราพบว่าเมื�อกาํเนิดคริสตจกัร  วิญญาณ 3,000 
คนไดม้าหาพระคริสตใ์นวนัแรก  
แลว้พระเจา้เพิ�มคนที�ควรไดรั้บความรอดมากขึ5นทุกวนั   
เราถกูทาํใหเ้ชื�อมั�นวา่เมื�อคริสตจกัรเป็นอยา่งที�พระเจา้ตั5งใจใหเ้ป็น     
พระเจา้จะทาํสิ�งที�พระองคป์รารถนาจะทาํผา่นทางคริสตจกัร  
โดยฤทธิ1 อาํนาจแห่งพระคุณของพระองค ์   
พระองคจ์ะนาํมาซึ�งการเกบ็เกี�ยววญิญาณซึ�งทาํใหแ้ผนการที�อวดดีของเราตอ้งถ่อมลง   
ที�จริงแลว้  ทางของพระองคไ์ม่ใช่ทางของเรา  พระองคป์รารถนาจะอวยพระพรเรา  
ถา้เพียงแต่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระองค ์
 
 



 

 

 

 
 

ชัค  สมิธ 

      Calvary Chapel of Costa Mesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทนํา 
 
ขา้พเจา้เช็ดหนา้ผากและเปิดนิตยสารลุค  ไทม ์ และนิวส์วคี ฉบบัล่าสุด  
ภาพเตม็หนา้ทาํใหข้า้พเจา้เคลิบเคลิ5ม 
 
เหงื�อไหลลงมาตามแขนในขณะที�ขา้พเจา้ยนืถือนิตยสารในตลาดเซาทอิ์นเดียนที�เตม็ดว้ย
ฝงูชน  ขา้พเจา้ยนือยูที่�ชั5นวางของริมถนนใกลส้ถานีรถประจาํทางบงักาลอร์ (Bungalore) 
ในรัฐไมเซอร์ (Mysore State)  ขา้พเจา้กาํลงักลบัไปที�สาํนกังานใหญ่ของไสบาบา  
กรููผูมี้อิทธิพลสูงสุดในอินเดีย  ในเวลานั5น  ขา้พเจา้เป็นสมาชิกวงในของเขา 
 



 

 

 

 
 

รูปมนุษยแ์ทบจะกระโดดออกจากภาพ : ร่างกายที�ระยบิระยบักาํลงัโผล่ขึ5นมาจาก 
มหาสมุทรแปซิฟิค   แขนของเขายื�นตรงขึ5นสู่ทอ้งฟ้าสีครามเบื5องบน  
มนัเป็นเสี5 ยววินาทีที�ถูกแช่งแขง็ไว ้  ละอองนํ5ากระจายอยูใ่นทอ้งฟ้า  
นํ5 าที�เยน็แขง็เหมือนแกว้ตกลงมาบนลาํตวัของเขา  
หยดนํ5าเป็นลา้นติดบนผิวของเขาเหมือนอญัมณี  
ใบหนา้ของเขาดูเหมือนเตม็ดว้ยความปีติยนิดี  
ความผอ่นคลายที�เต็มไปดว้ยความสุขเปลี�ยนสีหนา้ของเขาเป็นวิหารแห่งความหวงั 
 
นี�คือฮิปปี5 แคลิฟอร์เนีย  ซึ� งปกคลุมดว้ยขนสีทองบนหนา้อกที�เตม็ดว้ยมดักลา้ม 
แผนที�เส้นทางอดีตของเพื�อนคนนี5 ยงัสามารถเห็นไดใ้นเส้นเลือดและใบหนา้ของเขา  
เขามีประสบการณ์ทุกสิ�งตั5งแต่การใชย้าเสพติดในไฮจท์ แอชเบอรี�  (Haight Ashbury) 
จนถึงการกินผลไมสุ้กและโบกรถตามถนนสาย 1 ระหวา่งซานฟรานซิสโกและแอล.เอ.  
แต่ใบหนา้ที�โผล่ออกมาจากมหาสมุทรชี5 ใหเ้ห็นวา่การเดินทางมาถึงจุดสิ5นสุดที�น่ายนิดีแ
ละไม่คาดคิด  ไม่มีการดิ5นรนอีกต่อไป  ไม่มีนรกอีกต่อไป  
สันติสุขที�ไม่สิ5นสุดอยูก่บัชายที�โชคดีนี5  
 
 
 

- 5 - 
 
ชายหนุ่มในภาพเพิ�งไดรั้บบพัติศมาที�ริมชายหาดโคโรน่า เดล มาร์  (Corona Del Mar)  
เขาไดเ้ดินทางอยา่งเหลือเชื�อจากโกลเดน้ เกทสู่นิรันดร์กาล  เขาเป็นหนึ� งใน 900 
คนที�ไดรั้บบพัติศมาในวนันั5นโดย Calvary Chapel  The Jesus Movement 
(การเคลื�อนของ     พระเยซูเจา้) เดินหนา้เตม็ที�บนชายฝั�งแคลิฟอร์เนีย 
 
บุคคลสาํคญัที�ใหบ้พัติศมาในภาพอื�นคือชคั สมิธ  ชายที�อยูเ่บื5องหลงัปรากฏการณ์ 
Calvary Chapel ซึ� งกวาดไปตลอดชายฝั�งตะวนัตกและส่วนอื�นๆของอเมริกา  



 

 

 

 
 

เป็นเวลาหลายเดือนที�กลุ่มสามคัคีธรรมนี5ไดใ้หบ้พัติศมาโดยเฉลี�ย 900 คนต่อเดือน 
นี�เป็นปรากฏการณ์ที�ทาํใหผู้มี้ความรู้ทางโลกงุนงง ตั5งแต่มาร์คิวส์ (Marcuse) ถึงเลียรี�  
(Leary) 
 
ภาพเหล่านี5 ชี5 วา่ฝงูชนที�ยนือยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิคและตลอดผาหินไดล้ะทิ5งความฝันขอ
งวฒันธรรมทวนกระแสมาเป็นคริสเตียน  วางชีวิตและภาระของเขาไวก้บัพระเยซูคริสต ์ 
พวกเขาไดล้ะทิ5งความพึงพอใจและอิสรภาพที�บา้คลั�งทั5งหมด---ยาเสพติด  
การใชชี้วิตหมู ่   การปฏิเสธมาตรฐานสังคม   
ฟรีเซ็กซ์และลทัธิศาสนาตะวนัออกทั5งหมด ซึ�งมาพร้อมกบัประสบการณ์ชีวติสุดขีดนี5 ---
เพื�อรับเอาความเป็นคริสเตียน  จากมุมมองของขา้พเจา้ในประเทศอินเดีย  
ภาพเหล่านี5 เสนอการถอยหลงัที�จริงจงั  
มุมมองทางพระคมัภีร์ของโลกเก่าที�มีกระบวนทศัน์แบบขาวและดาํกาํลงัมีที�มั�นใหม่   
ทาํไม ?   ก่อนที�ขา้พเจา้จะกลา้คิด  ขา้พเจา้กรู้็คาํตอบสาํหรับคาํถามนั5น   
 
เป็นเวลาถึง 2 ปีที�ขา้พเจา้อยูใ่นอินเดียทาํตามหลกั “ การขยายจิตสาํนึก ” 
ของผูที้�ประกาศตวัเองวา่เป็นคนของพระเจา้  
ผูซึ้� งบอกขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้ถูกกาํหนดชะตาชีวิตใหถึ้งความรู้แจง้  
ขา้พเจา้กาํลงัขี�บนยอดคลื�นแห่งความลึกลบัที�จะช่วยนาํการเคลื�อนไหวของนิวเอจ (New 
Age) สู่อเมริกาใน 10 ปีที�จะมาถึง  
มนัเป็นนิยายชีวิตจริงที�มีการวางอุบายทุกอยา่งของภาพยนตร์แนวผจญภยั               
แต่ภาพในนิตยสารตรงหนา้ขา้พเจา้เป็นการ 
 

- 6 - 
 
สบประมาทต่อทุกสิ�งที�ขา้พเจา้เชื�อ  มนัส่งสัญญาณการคดัคา้นต่อแรงกระตุน้ของ 
“ จิตสาํนึกใหม่ ”  ของเรา 
 



 

 

 

 
 

ในขณะที�ขา้พเจา้เพง่มองภาพนั5น  
ขา้พเจา้คิดสะทอ้นกลบัไปยงัความยุง่ยากมากมายของวิถีทางฝ่ายจิตวิญญาณของขา้พเจา้
สู่ “ ความเป็นพระเจา้ ” ในเวลานั5น  
ขา้พเจา้รู้สึกถึงความเหนื�อยลา้ในการเดินทางและความทอ้ใจที�มาจากวิถีทางจิตวิญญาณ
แบบตะวนัออก   ในการทาํใหเ้รื�องต่างๆ แยล่ง  “ การทดสอบ ”  
ทางจิตวิญญาณบางอยา่งขวางวิถีทางของขา้พเจา้---ในรูปแบบของมิชชนันารีคริสเตียน 2 
คน  ความรักของพวกเขาทาํใหไ้ม่สงบ  พวกเขาเปล่งรัศมีความดี  
ดว้ยความแปลกใจของขา้พเจา้  พวกเขาปลื5มปีติแมใ้นสภาพการณ์ที�เป็นปรปักษที์�สุด  
พวกเขามีนํ5าพแุห่งความรักและความหวงัที�ดูเหมือนไม่ยอมแพต่้อความยากลาํบากส่วน
บุคคล  แต่สาํหรับขา้พเจา้  แมใ้น “ สภาวะกา้วหนา้ของจิตสาํนึก ” ของขา้พเจา้   
ขา้พเจา้มกัพบวา่ตนเองสาปแช่งทุกสิ�งที�ทาํใหก้ารทดลองต่อความสมบรูณ์นิรันดร์ของข้
าพเจา้มวัหมอง 
 
เรื�องบนปกของนิตยสารลุค ฉบบักุมภาพนัธ์ 1971  
ซึ� งจบัสายตาของขา้พเจา้ยึดปรากฎการณ์สังคมที�น่าแปลกใจ  ยคุ 60  
ถูกแบ่งออกเป็นเส้นทางสาํคญัทางสังคมที�แตกต่างจาํนวนหนึ�งเมื�อมนัใกลจ้บยคุ   
วฒันธรรมทวนกระแสถูกจาํลองออกมาเป็นภาพ---แต่มีทางแยกที�น่าแปลกใจในถนน  
วฒันธรรมฮิปปี5 ของแคลิฟอร์เนีย  
ซึ� งถูกทาํใหเ้ป็นรูปร่างขึ5นโดยผูท่้องเที�ยวที�ปลื5มปีติในภาพถูกจบัวางในตาํแหน่งขา้งกนั
ที�ประหลาด  ภาพของฮิปปี5 อยูใ่นคลื�นของแปซิฟิคไม่ใช่เรื�องน่าแปลกใจ  
แต่เหตุผลที�เขาอยูที่�นั�นต่างหากที�น่าแปลกใจ 
 
ภายใน 1 ปี ของช่วงเวลานิ�งเงียบที�ชั5นวางขา้งถนนในอินเดียนั5น  ขา้พเจา้ 
(เหมือนชายในภาพของนิตยสาร) ถูกจุ่มในทะเลสาปใกลช้าร์ลอตตว์ิลล ์ เวอร์จิเนีย 
(Charlolttesville, 
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Virginia) และลุกออกมาดว้ยรอยยิ5มแห่งความผอ่นคลายและชื�นชมยินดีเช่นเดียวกนั  
เป็นครั5 งแรกในชีวิตขา้พเจา้ที�ขา้พเจา้ไดรู้้จกัความหวงัที�แทจ้ริง 
 
ในเวลานั5น  ขา้พเจา้รู้นอ้ยมากวา่ไม่เพียงแต่วา่ขา้พเจา้จะละทิ5งกรููของขา้พเจา้  แต่ขา้พเจา้ 
จะกลายเป็นคริสเตียนดว้ย  
และในไม่ชา้ขา้พเจา้จะจบลงดว้ยการทาํงานกบับุคคลที�เป็นศนูยก์ลางในภาพนั5น ชคั  
สมิธ  บทความนั5นเป็นเหมือนสัญญาณอยา่งเงียบของพระเจา้ต่อวญิญาณของขา้พเจา้  
บอกวา่ “ เจา้คิดวา่เจา้อยูบ่นวิถีทางสู่ความจริง 
แต่เจา้ถูกล่อลวงใหเ้ชื�อคาํโกหกที�แนบเนียนที�สุดในโลก  
เจา้เห็นคนนั5นที�ยนือยูใ่นคลื�นไหม ?  นั�นคือผูรั้บใชข้องเรา  ชคั  สมิธ  
วนัหนึ�งในเวลาของเรา  เจา้จะเชื�อมต่อกบัเขาในการสามคัคีธรรมของพนัธกิจ ”  
 
แต่นั�นเป็นเรื�องอนาคต  เวลานั5นขา้พเจา้รู้เพียงว่าเช่นเดียวกบัคนรุ่นขา้พเจา้ส่วนใหญ่  
ขา้พเจา้ปฏิเสธทางเลือกคริสเตียน 
 
เกิดขึ5นไดอ้ยา่งไร ?  ขา้พเจา้ออกนอกลู่นอกทางไดอ้ยา่งไรตั5งแต่แรก ? 
ในทางหนึ�งขา้พเจา้เป็นกรณีตวัอยา่ง 
 

คนรุ่นที�สับสนวุ่นวาย 
ขา้พเจา้เติบโตในบา้นที�ไม่เชื�อเรื�องพระเจา้  อยา่งไรกต็าม  
สูญญากาศทางจิตวญิญาณนั5นในไม่ชา้กถ็กูเติมดว้ยลทัธิลี5ลบั  
ในขณะที�พอ่ของขา้พเจา้เป็นนกัการทูตในลอนดอน---ขา้พเจา้อาย ุ 10 ปี---
พอ่นาํขา้พเจา้สู่ความทา้ทายในเยน็วนัหนึ�ง  
และนาํกระดานผถีว้ยแกว้กลบัมาบา้นเพื�อทดลอง  ในฐานะนกัวตัถุนิยม  
พอ่ถูกชกัจูงวา่ทั5งหมดที�ขา้พเจา้ทาํก็คือการยุง่เกี�ยวกบัเรื�องไสยศาสตร์ที�ไม่เป็นอนัตราย 
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เมื�อขา้พเจา้กาํลงัศึกษาอยูที่�มหาวิทยาลยัเวอร์จิเนีย (University  of Virginia)  
ขา้พเจา้เขา้ร่วมอยา่งลึกลํ5าในลทัธิลึกลบั  
ประตูพดัเปิดออกใหข้า้พเจา้เมื�อขา้พเจา้ใชย้าแซนดอซ  LSD ในชนบทเวอร์จิเนีย  
มนัเป็นเยน็วนัหนึ�งที�อบอุ่นในฤดูใบไมผ้ลิเมื�อทุ่งหญา้ดูเหมือนเกา้อี5นวมตวัใหญ่  
หลงัจากสื�อสารกบัสิ�งที�ขา้พเจา้คิดวา่เป็นอาํนาจจากสวรรคที์�สูงกวา่     
ขา้พเจา้แน่ใจวา่ขา้พเจา้ไดรั้บภาพแวบ่หนึ�งของนิรันดร์กาล  
ไม่มีใครสามารถกนัขา้พเจา้จากคมัภีร์ศาสนาฮินดูและพระธรรมศกัดิ1 สิทธิ1 อื�นของอินเดีย  
ขา้พเจา้มีความรู้สึกที�นาํดว้ยความกลา้วา่วนัหนึ�งขา้พเจา้จะไปอินเดียเพื�อแสวงหาครูผูรู้้แ
จง้  
 
แต่ประสบการณ์ลึกลบัไม่ใช่แรงจูงใจอยา่งเดียวของขา้พเจา้เพื�อหนัไปหาลทัธิศาสนาทา
งตะวนัออก 
หนึ� งในเหตุผลหลกัในการปฏิเสธความเชื�อคริสเตียนคือสิ�งที�ขา้พเจา้เห็นในคริสตจกัรที�ข้
าพเจา้พยายามเขา้ร่วม  
ความรักที�ถูกกล่าวไวอ้ยา่งน่าหลงใหลในคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่เห็นไดไ้ม่ชดัเจน
ในคริสตจกัรสมยัใหม่เหล่านี5   แทจ้ริงแลว้  การหายไปของมนัดงักวา่เสียงฟ้าร้อง  
ลทัธิการวินิจฉยัดว้ยใจแคบตามมาดว้ยความเยน็ชาที�หนาวเยือก  
ขา้พเจา้รู้สึกวา่แมแ้ต่คริสตจกัรที�อนุรักษนิ์ยมมากกไ็ม่เต็มใจที�แบ่งปันสิ�งที�พวกเขามีกบัใ
ครก็ตามที�ไม่ตรงกบัมาตรฐานเฉพาะของพวกเขา 
 
ต่อคนภายนอก  
ไม่มีอะไรชั�วร้ายไปกวา่เมื�อพระคุณและความงามของพระเจา้ไดห้มดไปจากคริสตจกัร  
สิ�งที�เหลืออยูคื่อสิ�งที�แสดงออกภายนอกของศาสนาที�ปราศจากหวัใจและวิญญาณภายใน  
ดงันั5น  ศาสนาคริสตจึ์งไม่ตรงประเดน็ในสายตาของขา้พเจา้ 



 

 

 

 
 

 
แต่การปฏิเสธความจริงนี5 ไม่ใช่เป็นเพียงความผดิของคริสตจกัรที�ปิดใจ  
คนรุ่นขา้พเจา้เขา้สู่กบัดกัของตวัเอง  
การทาํตามใจอยา่งบา้คลั�งของวฒันธรรมสวนกระแสคิดวา่ตวัมนัเองซื�อสัตยใ์นสายตาข
องมนัเองมากกวา่  “ การเสแสร้งตามการวินิจฉยั ” ที�เห็นในคริสตจกัร  
เราถือวา่คริสตจกัรเสื�อมถอยก่อนถึงเวลา  ดงันั5น  เหมือนผูที้�คิดเหมือนกนั   
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ขา้พเจา้ดูถกูการเริ�มตน้ของศาสนาคริสตด์ว้ยความระแวงอยา่งรุนแรง   ตวัอยา่งเช่น  
ขา้พเจา้ทาํการตรวจสอบมิชชนันารี 2 คนที�ขา้พเจา้พบในอินเดียอยา่งไร้ความเมตตา  
แต่สิ�งที�เปล่งออกมาจากคนที�สัตยซื์�อทั5ง 2 นี5 คือพระคุณที�ไม่มีหยดุย ั5งของพระเจา้  
ขา้พเจา้ไปถึงสุดปลายทางของขา้พเจา้เมื�อขา้พเจา้เผชิญกบัสิ�งที�แทจ้ริงของพระคุณพระเ
จา้  ภาพลอ้เลียนของคริสตจกัรไม่สามารถเป็นขอ้อา้งของขา้พเจา้อีกต่อไป  ที�จริง  
ระหวา่งปีที�แหง้แลง้ของขา้พเจา้ในฐานะคริสเตียนที�แสดงตวั  
ขา้พเจา้ถูกกล่าวหาในสิ�งที�ขา้พเจา้เกลียดที�สุดในคริสตจกัรเช่นกนั  ขา้พเจา้ไม่อดทน  
ตดัสินผูอื้�นและไม่มีความรักเช่นกนั 
 
กล่าวอยา่งนอ้ยที�สุด  
นี�ตอ้งการพนัธกิจที�มีฤทธิ1 อาํนาจมากที�จะไปถึงกลุ่มที�แปลกแยกและต่อตา้นศาสนาคริสเ
ตียนในฐานะคนหนุ่มสาวของยคุ 60 และยคุ 70 น่าอศัจรรยอ์ยา่งยิ�ง 
เมื�อคนเหล่านี5 เผชิญหนา้กบัพนัธกิจของ Calvary  Chapel 
สิ�งที�พวกเขาเห็นกเ็พียงพอที�จะปลดอาวธุพวกเขาและทาํใหพ้วกเขาหนักลบั 
 
เมื�อขา้พเจา้เดินเขา้อารามที�โปร่งสบายของ Calvary  Chapel  แห่งคอสตา้ เมซ่า 10 
ปีหลงัจากการกลบัใจของขา้พเจา้  สิ�งที�ขา้พเจา้รู้สึกเป็นเหมือนลมที�สดชื�น  
กระแสอนัลน้เหลือของความรักไหลอยูทุ่กหนแห่ง  



 

 

 

 
 

ไม่มีแมแ้ต่คาํเปรยเลก็นอ้ยของการวินิจฉยั  แต่ขา้พเจา้รู้สึกอยา่งยิ�งถึงการเป็นส่วนร่วม  
ขา้พเจา้สังเกตเห็นบางสิ�งเกี�ยวกบัผูช้ายบนธรรมมาสน์  
ขา้พเจา้สงสัยมานานเกี�ยวกบัพระสัญญาของพระเจา้ที�วา่แม่นํ5 าแห่งนํ5 าธาํรงชีวิตจะไหลอ
อกจากคนของพระองค ์  โดยปราศจากคาํถามใดๆ ขา้พเจา้เห็นสิ�งนี5 เกิดขึ5นในขณะที�ชคั  
สมิธพดู  ขา้พเจา้เห็นสิ�งนี5 เป็นตราประทบัของพระเจา้บนงาน  ชคั  
สมิธไดรั้บพระพรอยา่งมากลน้เมื�อเขาชี5 ไปที�พระเจา้และไม่เคยชี5มาที�ตวัเองเลย 
 
เมื�อขา้พเจา้พบชคั  สมิธหลงัจากพิธีนมสัการ  เหมือนไดพ้บเพื�อนเก่า  
คนมากมายเรียงแถวกนัเพื�อพบเขา  (ผูเ้ขา้ร่วมนมสัการวนัอาทิตย ์ 3 
รอบมีจาํนวนหลายพนัคนในแต่ 
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ละรอบ)  เมื�อถึงคราวที�ขา้พเจา้พบเขา  
ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่เคยเผชิญหนา้กบัใครที�มีความเมตตา  เปิดเผยและมีความรักมากกวา่นี5   
ขา้พเจา้เห็นไดว้า่ทาํไมพระเจา้จึงใชค้นที�ถ่อมใจนี5 เพื�อเขา้ถึงคนทุกรุ่นทุกวยั  
ขา้พเจา้ยงัรู้ดว้ยวา่พนัธกิจของเขาไม่ไดจ้าํกดัเพียงการเขา้ถึงกลุ่มอายใุดกลุ่มหนึ� งโดยเฉพ
าะ 
 
Calvary Chapel  เริ�มจากพื5นฐานความถ่อมใจ 
แต่จุดแขง็ของมนัคือความเตม็ใจที�จะออกไปในทางที�เกี�ยวขอ้งถึงคนยคุที�กาํลงัจะตาย  
ผลกคื็อการเก็บเกี�ยววิญญาณที�ยิ�งใหญ่ที�สุดโดยคริสตจกัรเดียวในประวติัศาสตร์อเมริกา  
มีบทเรียนที�น่าตื�นเตน้ในเรื�องนี5สาํหรับเราทุกคน  
นี�คือบทเรียนที�หนงัสือเล่มนี5หวงัใหไ้ล่ตาม 
  
 



 

 

 

 
 

ทัล  บรู๊ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 1 
 

ในตอนเริ�มแรก 
 
 
เมื�อขา้พเจา้ไดอ้ธิบายแก่ท่านถึงการระเบิดของการเติบโตของคริสตจกัรที�เกิดขึ5นในการเ
คลื�อนไหวของ Calvary Chapel  ขา้พเจา้พดูในฐานะผูส้ังเกตการณ์  
ถา้จะมีการยกยอ่งแก่ผูใ้ด  กค็วรเป็นของพระเจา้เท่านั5น  ถา้ท่านเขา้ใจมุมมองนี5   
เมื�อขา้พเจา้อธิบายแก่ท่านถึงปีที�ยากลาํบาก  ปีที�แหง้แลง้ของขา้พเจา้ 
ท่านจะรู้วา่ทาํไมขา้พเจา้จึงยนืดว้ยความยาํเกรงในสิ�งที�พระเจา้ทรงทาํ  
และท่านจะเฉลิมฉลองกบัขา้พเจา้ในความสมมาตรที�ยอดเยี�ยมของการออกแบบของพระ
เจา้  มนัทาํใหเ้ราทุกคนงงงวยและอศัจรรยใ์จ 



 

 

 

 
 

 
ภาพเหล่านั5นในนิตยสาร Look,  Life, Time และ Newsweek  
ของการใหบ้พัติศมาแก่ฝงูชนของ Calvary Chapel  
ในมหาสมุทรแปซิฟิคคลา้ยกบัทุ่งนามนุษยที์�ถูกเกบ็เกี�ยว  
คนหลายพนัคนยนืออริมชายฝั�งรอรับบพัติศมา  
ภาพเช่นนี5แสดงวา่นี�เป็นปรากฏการณ์ใหญ่เท่าที�คริสตจกัรทาํ  
ศาสตราจารยอ์ยา่งเช่นปีเตอร์  แวกเนอร์ ที�สถาบนัศาสนศาสตร์ฟลูเลอร์ (Fuller 
Seminary) และ รอน  เอนรอธ ที�วิทยาลยัเวสทม์อนท ์ (Westmont College) 
ระบุในหนงัสือของพวกเขาวา่อาจไม่มีอะไรเหมือนเช่นนี5 ในประวติัศาสตร์อเมริกา 
 
มนัถูกประมาณวา่ในช่วงเวลา 2 ปีในตอนกลางยคุ 70 Calvary Chapel แห่งคอสตา้  
เมซ่าไดท้าํการใหบ้พัติศมามากกวา่ 8 พนัครั5 ง  ในระหวา่งช่วงเวลาเดียวกนั  
เราเป็นเครื�องมือในการกลบัใจมาสู่ความเชื�อคริสเตียน 20,000 คน  อตัราการเติบโตระยะ 
10 ปีของเรา  ซึ� งคาํณวนโดยผูเ้ชี�ยวชาญการเติบโตของคริสตจกัรอยูใ่นระดบัเกือบ 
10,000 % 
 
บางทีที�น่าประหลาดใจยิ�งกวา่กคื็อเมื�อเรามาที�คริสตจกัร Calvary Chapel คอสตา้  
เมซ่าครั5 งแรกในปี 1965  เรามีคนเพียง 25 คนในเชา้วนัอาทิตยแ์รกของเรา 
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ไม่เพียงแต่ที�คริสตจกัรที�มีสมาชิก 25 คนไดก้่อตั5งคริสตจกัรร่วม Calvary Chapel  
มากกวา่  1,000 แห่งทั�วโลก  แต่กลุ่มสามคัคีธรรมในคอสตา้  เมซ่ากลุ่มเดียวนั5น 
ไดเ้ติบโตขึ5นจนจาํนวนคนที�ถือวา่คริสตจกัรนี5 เป็นคริสตจกัรประจาํของพวกเขามีมากกว่
า 35,000 คน  จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมนมสัการวนัอาทิตย ์ 
ปัจจุบนัมนัถูกบนัทึกเป็นคริสตจกัรลาํดบัที� 3 จากคริสตจกัรใหญ่ที�สุด 10 
แห่งในสหรัฐอเมริกา  และเป็นลาํดบั 1 ของคริสตจกัรโปรแตสแตนทใ์หญ่ที�สุด 10 
แห่งในแคลิฟอร์เนีย 



 

 

 

 
 

 
ขา้พเจา้ไดย้นินกัวิจารณ์พยายามขจดัผลกระทบของ Calvary Chapel   โดยการเรียกมนัวา่ 
“ ศาสนาแบบสายการผลิต ”  
พวกเขากล่าวหาเราวา่เสนอสิ�งที�คนตอ้งการไดย้นิโดยการทาํให้ขอ้สื�อสารของพระคริสต์
เจือจางลงเพื�อดึงดูดฝงูชน  
เห็นไดช้ดัวา่นกัวิจารณ์บางคนไดต้ดัสินวา่พระเจา้สามารถทาํอะไรและไม่สามารถทาํอะ
ไร---และพระองคไ์ม่สามารถทาํ “ สิ�งที�เป็นไปไม่ได ้” 
 
นกัวิจารณ์คนอื�นที�เป็นสมาชิกคริสตจกัรที�ไม่ไดเ้ติบโตมาหลายปี 
(ซึ� งเหมือนสถานการณ์ของขา้พเจา้มาหลายทศวรรษ)  
มกัรับตาํแหน่งชนชั5นหวักะทิทางจิตวิญญาณ  สาํหรับพวกเขา  
ความเลก็นอ้ยพิสูจน์ความเป็นจิตวิญญาณ  
ความสัตยซื์�อหรือความไม่เต็มใจที�จะประนีประนอม  บางทีพวกเขารู้สึกวา่ “ จาํนวน ” 
ลด “ คุณภาพ ” ของความเป็นจิตวิญญาณ 
 
พระคริสตต์รัสเกี�ยวกบัชายผูซึ้� งฝังตะลนัตข์องเขาและจบลงดว้ยไม่มีอะไรเลย  
เพราะแมแ้ต่สิ�งที�เขามีกจ็ะถูกเอาไป  
แต่พระองคย์งัตรัสเชิงบวกเกี�ยวกบัคนรับใชที้�เพิ�มพนูเงิน    ตะลนัตข์องเขาขึ5นพนัเท่า    
ดงันั5น  ที�กล่าววา่พระคริสตต์ั5งใจจาํกดัขนาดและผลกระทบของพนัธกิจนั5นหาไม่พบ 
แรงระเบิดของพนัธกิจสามารถถือไดเ้ท่ากบัวา่เป็นหมายสาํคญัวา่พระเจา้กาํลงัทาํกิจอยา่ง
แทจ้ริง  ใครจะสามารถลืมวนัเพนเทคอสที�คน 3,000  คนได ้ 
 

- 13 - 
 
หนัมาหาพระคริสตบ์นถนนของกรุงเยรูซาเลม็ ?  
และพระเจา้ทรงเพิ�มจาํนวนคนที�ไดรั้บความรอดขึ5นทุกวนั (กิจการ 2:47) 
 



 

 

 

 
 

เช่นเดียวกบัที�ชาวยวิคน้พบในไม่ชา้วา่พวกเขาตอ้งไม่เกบ็ข่าวประเสริฐไวท่้ามกลางพวกเ
ขาเท่านั5น  แต่ตอ้งรวมพวกต่างชาติ “ ที�น่าเหยยีดหยาม ” ไวด้ว้ย  
มนัจึงมีการเปลี�ยนเกียร์ที�น่าสนใจที� Calvary Chapel  
กลุ่มสามคัคีธรรมของเราเริ�มดว้ยสมาชิก 25 
คนซึ�งเป็นตวัแทนของคนอเมริกาตามประเพณี  
แต่พระเจา้ทรงเรียกเราใหแ้บ่งปันกบัคนหนุ่มสาวจากวฒันธรรมทวนกระแส  
การเขา้ถึงนี5 ใชอ้ศัจรรยแ์ห่งความรักและการยอมรับ  แต่เมื�อแต่ละกลุ่มยอมรับกลุ่มอื�น  
ทั5ง 2  กลุ่มมีจาํนวนเพิ�มขึ5น  
มีความรู้สึกที�สาํคญัของการที�พระเจา้กา้วเขา้มาในภาพและเมื�อชีวติเปลี�ยนแปลงต่อหนา้
สายตาของเรา  
ความรู้สึกของการอยูต่รงกลางของการอศัจรรยเ์ลี5ยงดูตวัมนัเองเหมือนกองไฟขนาดใหญ่  
เมื�อคนติดเฮโรอีนที�ไร้ความหวงับางคนโยนเขม็ทิ5งและไปที�ชายหาดเพื�อทาํใหค้น 3 
คนกลบัใจไปหาพระคริสตใ์นตอนบ่าย  
มนัเป็นการยกขึ5นอยา่งเขม้แขง็สู่ความเชื�อของทุกคนที�เกี�ยวขอ้ง 
 
อีกรูปแบบหนึ�งที�น่าทึ�งเกิดขึ5นซํ5 าแลว้ซํ5 าอีก  ทนัทีที�เรายา้ยเขา้ไปในอาคารใหม่  
กลุ่มสามคัคีธรรมของเรากใ็หญ่เกินไปสาํหรับสิ�งอาํนวยความสะดวก  
เราเติบโตเหมือนตวัหมากรุกจีนกระโดดขา้มกระดาน  ใน 2 ปี เรายา้ยจากอาคารเดิม 
(หนึ� งในอาคารแรกของ  
คริสตจกัรในคอสตา้ เมซ่า)  
ไปยงัคริสตจกัรที�เช่าจากนิกายลูเธอแรนซึ� งมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิค  
หลงัจากนั5นไม่นาน 
เราตดัสินใจทาํบางสิ�งที�ไม่เคยมีมาก่อนในเวลานั5นและยา้ยคริสตจกัรไปยงัโรงเรียนที�เรา
ซื5อมา  อาคารไม่เขา้กบัหลกัเกณฑต์ามกฎหมาย  
เราจึงตอ้งทุบมนัทิ5งและสร้างอาคารใหม่  
ฮิปปี5 และคนธรรมดาทาํงานและยนืยิ5มเคียงขา้งกนั  
มนัเป็นภาพที�รถบนไฮเวยต์อ้งชะลอลงและจอ้งมองเราอยา่งแปลกใจ 
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ขา้พเจา้รู้สึกเสมอวา่ขนาดคริสตจกัรในอุดมคติควรเป็นประมาณ 275 
ที�นั�งและเราสร้างตามนั5น แต่เมื�อถึงเวลาที�โบสถข์นาด 330 ที�นั�งเสร็จสมบรูณ์ในปี 1969  
เรากถ็ูกบงัคบัใหเ้ปิดนมสัการ 2 รอบ  และในที�สุด ตอ้งใชส้นามดา้นนอกสาํหรับ 500 
ที�นั�งเพิ�มขึ5น  นี�ทาํไดด้ว้ยดีในเวลาอากาศดี 
 
แต่เมื�อถึงปี 1971 ฝงูชนกลุ่มใหญ่และฝนฤดูหนาวบงัคบัเราใหย้า้ยอีกครั5 ง  
เราซื5อที�ดินขนาด 10 เอเคอร์ที�บริเวณชายแดนคอสตา้ เมซ่า/ซานตา อนันา  ออเร้นจ ์
เคานตี์5 เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วและสวนส้มที�เคยมีชื�อเสียงตอ้งหลีกทางใหก้บัประชากร
ที�เพิ�มขึ5นอยา่งรวดเร็วของลอส แองเจิลลิส  หลงัจากซื5อที�ดินไม่นาน  
เราทาํสิ�งที�ไม่เคยทาํมาก่อนอีกและตั5งเตน็ทล์ะครสตัวข์นาดยกัษที์�สามารถจุได ้ 1,600 
ที�นั�งไวที้�นั�น  ในไม่ชา้มนักถ็ูกขยายออกใหจุ้ได ้ 2,000 ที�นั�ง 
ในขณะเดียวกนัเราเริ�มสร้างโบสถข์นาดมหึมาติดกบัสถานที�ตั5งนี5  
 
ทั5งหมดนี5ทาํใหข้า้พเจา้อศัจรรยใ์จและกลวัเลก็นอ้ย  
ขา้พเจา้นั�งอยูที่�ป้ายสัญญาณตรงขา้มถนนมองไปที�ที�ดินเปล่าที�เราใหค้าํมั�นกบัตวัเองวา่จ
ะซื5อและเริ�มตื�นตระหนก  มนัตอ้งใชเ้งินจาํนวนมหาศาลเพื�อพฒันาทรัพยสิ์นนี5   
ขา้พเจา้โง่หรือไม่ที�ใหค้าํสัญญากบัคนเหล่านี5 ถึงโครงการเช่นนั5น ? 
ทาํไมไม่พอใจในที�ที�ท่านอยูล่่ะ ?  ใบเรียกเกบ็เงินทุกใบถูกจ่ายหมด  
ท่านมีเงินในธนาคาร  นี�จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก   แต่แลว้ในขณะที�ขา้พเจา้นั�งที�นั�น  
พระเจา้ตรัสต่อหวัใจขา้พเจา้  “ คริสตจักรนี�เป็นของใคร ? ”  ขา้พเจา้ตอบเสียงดงั 
“ เป็นของพระองค ์พระเจา้ขา้ ”  “ แล้วทาํไมเจ้าจึงกงัวลเรื, องล้มละลาย  ? ” 
 
ช่างเป็นความผอ่นคลายที�ไม่น่าเชื�อ ความรู้สึกห่วงกงัวลกลิ5งออกไปจากไหล่ของขา้พเจา้  



 

 

 

 
 

การเงินไม่ใช่ความรับผดิชอบของขา้พเจา้  มนัเป็นของพระองค ์ 
นี�เป็นบทเรียนที�สาํคญัอยา่งยิ�งสาํหรับขา้พเจา้ที�ตอ้งเรียนรู้  
มนัไม่ใช่คริสตจกัรของขา้พเจา้  มนัเป็นคริสตจกัร 
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ของพระองค ์  และพระเจา้เป็นผูที้�สร้างปัญหานี5   
พระองคเ์ป็นผูที้�นาํคนมากมายเขา้มาจนเราไม่สามารถตอ้นรับพวกเขาได ้
 
พระเจา้ยงัคงนาํคนเขา้มาต่อไป  เมื�อถึงเวลาที�กลุ่มสามคัคีธรรม Calvary  Chapel  
เฉลิมฉลองวนัเปิดในปี 1973  ที�ยา้ยเขา้ไปในโบสถใ์หม่ที�จุได ้ 2,200 ที�นั�ง  
อาคารที�สร้างใหม่ก็เล็กเกินกวา่ที�จะรองรับคนที�มา  เราจดัพิธีนมสัการตอนเชา้ 3 รอบ 
และมีคนมากกวา่ 4,000 คนในแต่ละรอบ  มีคนมากมายตอ้งนั�งบนพื5นพรม  
ส่วนใหญ่ของพื5นที�ถกูทิ5งไวโ้ดยไม่มีมา้นั�งเพื�อใหค้นนั�งบนพื5นว่าง 
 
ขา้พเจา้มกัรู้สึกเสมอวา่มนัสาํคญัที�จะรักษาความรู้สึกของการสามคัคีธรรมใกลชิ้ด  
ดว้ยเหตุผลนี5   อาคารถูกออกแบบใหมี้เสาและคานที�แบ่งโบสถอ์อกเป็นส่วนละ 200-500 
ที�นั�ง 
เพื�อว่าแต่ละคนมีความรู้สึกของการอยูใ่นกลุ่มประชุมมากกวา่อยูใ่นหอประชุมฝงูชนกลุ่
มใหญ่  
แมแ้ต่ที�นั�งบนพื5นปพูรมใกลด้า้นหนา้ก็ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายเหมือนนั�งในทุ่งหญา้  
ยกพื5นดา้นหนา้ทาํแบบเรียบง่ายและไม่มีการประดบัตกแต่ง  
ที�นั�งตั5งเป็นรูปครึ� งวงกลมซึ�งเป็นการสื�อสารวา่ไม่มีใครสาํคญักวา่คนอื�น  
ทาํใหบ้รรยากาศของความเปิดโล่งที�สดชื�น  แมจ้ะใหญ่มโหฬาร  แต่กเ็ลี�ยงการโออ้วด 
 
ขา้พเจา้รู้ตลอดเวลาถึงรายละเอียดทุกอยา่งของงานประจาํวนัที� Calvary Chapel  
ขา้พเจา้ยงัไดแ้นะนาํเพื�อนร่วมงานศิษยาภิบาลของขา้พเจา้ใหบ้อกขา้พเจา้ถึงสมาชิกทุกค



 

 

 

 
 

นที�ตอ้งการพบขา้พเจา้เป็นการส่วนตวั  
ขา้พเจา้ทาํใหต้วัเองพร้อมอยูเ่สมอและสามารถเรียกขา้พเจา้ไดผ้า่นเลขานุการ  
ขา้พเจา้ยงัทาํใหต้นเองสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยใครกต็ามที�ตอ้งการพบขา้พเจา้หลงัพิธีนมสั
การเชา้วนัอาทิตย ์  ขา้พเจา้ยนือยูด่า้นหนา้จบัมือกบัผูค้น  
ตอ้นรับเขาและพดูคุยทุกเรื�องที�พวกเขามีในใจ 
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Calvary  Chapel  ยงัทาํงานรับใชผ้า่นคลื�นอากาศ  
และนี�ทาํเพื�อคนมากมายที�เดินทางไกลเพื�อมาสามคัคีธรรมที�นี�   
การสาํรวจของนีลสันชี5วา่พิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตยข์อง Calvary Chapel  
เป็นโปรแกรมที�มีคนฟังมากที�สุดในพื5นที�ตลอดสัปดาห์  ในทุกวนันี5   
การขยายออกไปของ Calvary ไดร้วมถึงรายการวิทยมุากมาย  
การแพร่ภาพทางโทรทศัน์และการผลิตและเผยแพร่ทางเทปบนัทึกเสียงและเอกสาร  
พนัธกิจที�ขยายออกไปมีค่อนขา้งมาก Calvary Chapel 
ไม่ไดเ้พียงแค่สนบัสนุนการแปลไบเบิ5ลไวลค์ลิฟฟ์ Wycliffe, แคมปัส ครูเสด Campus 
Crusade, กลุ่มสามคัคีธรรมมิชชั�นนารี อเวียชั�น Missionary Aviation Fellowship  
และกลุ่มอื�นๆ  แต่เรายงับริจาคช่วยโลกที� 3  
ดว้ยสิ�งที�ขา้พเจา้รู้สึกวา่เป็นการทรงนาํจากพระเจา้   เราสร้างสถานีวิทยใุนซาน 
ซลัวาดอร์    และมอบใหก้บัศิษยาภิบาลทอ้งถิ�นที�นั�น  เรามกัมอบเงินใหโ้อเพน่ ดอร์ส 
Open Doors  เพื�อซื5อเรือซึ�งโยงต่อดว้ยเรือบรรทุกเพื�อส่งไบเบิ5ล 1,000,000 
เล่มไปยงัประเทศจีนแผน่ดินใหญ่  คาํมั�นสัญญาทางการเงินของเราต่อพนัธกิจต่างๆ 
เกินงบประมาณค่าใชจ่้ายทอ้งถิ�นถึง 50 % 
 
Calvary  Chapel แห่งดอสตา้ เมซ่า  มกัมีคนกลบัใจหลายร้อยคนต่อสัปดาห์โดยเฉลี�ย  
เป็นเวลาหลายปีที�ผูเ้ชื�อใหม่ถูกส่งเขา้สู่โปรแกรมการศึกษาไบเบิ5ลที�บา้นนาน 14 



 

 

 

 
 

สัปดาห์ของนาวเีกเตอร์ Navigator ซึ� งเป็นที�นบัถืออยา่งสูง  ตั5งแต่นั5นมา Calvary  Chapel  
ไดพ้ฒันาหลกัสูตรของตนเอง  ในฐานะส่วนหนึ�งของหลกัสูตร  
ผูเ้ชื�อใหม่สามารถเขา้ร่วมชั5นเรียนไบเบิ5ลตอนเยน็และชั5นเรียนที�สอนระหวา่งสัปดาห์  
พร้อมกบัพิธีนมสัการเชา้และเยน็วนัอาทิตย ์  Calvary 
ยงัสอนการศึกษาพระคมัภีร์อยา่งลึกตอนเยน็กลางสัปดาห์  ในคืนอื�นๆ ของสัปดาห์  
คนนบัพนัเขา้ร่วมกลุ่มสามคัคีธรรมและกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์หลากหลาย 
 
Calvary Chapel  ไม่เคยขอเงิน  เราหลีกเลี�ยงการกดดนัสมาชิกของเราเพื�อ 
“ คาํปฏิญาณดว้ยความเชื�อ ”  และไม่มีการร้องขอเงินทุนผา่นรายการวทิยหุรือโทรทศัน์ 
ความรู้สึก 
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ของเรากคื็อการร้องขอเงินนาํการเสื�อมเสียมาสู่พระเจา้  
การมีคุณธรรมทางการเงินเป็นศูนยก์ลางของพนัธกิจนี5   
ดว้ยเหตุนี5 เงินเดือนของคนทาํงานทุกคนค่อนขา้งตํ�าเมื�อเทียบกบัมาตรฐานปกติ  
ขา้พเจา้จาํกดัตนเองและครอบครัวใหอ้ยูใ่นรูปแบบชีวิตธรรมดาในขณะที�พนัธกิจของขา้
พเจา้ช่วยใหข้า้พเจา้สามารถดูแลเงินหลายลา้นดอลล่าร์  
ขา้พเจา้ตอ้งการรับผดิชอบต่อพระเจา้สาํหรับเงินนี5  เพราะนี�เป็นเงินของพระเจา้  
ไม่ใช่ของขา้พเจา้  ขา้พเจา้เป็นเพียงคนดูแล  
นี�เป็นสิ�งสาํคญัต่อขา้พเจา้เพราะขา้พเจา้รู้วา่ผูไ้ม่เชื�อจะเฝ้าดูอยูแ่ละเราตอ้งรับผดิชอบต่อ
วิธีที�เราเป็นพยานต่อพวกเขา 
 
ขา้พเจา้มกัมีปัญหากบัคริสเตียนที�มีชื�อเสียงโด่งดงัชั�วประเดี�ยวทางสื�อผูซึ้� งวางตวัเองในค
ฤหาสน์หรูหราและดาํรงรูปแบบชีวิตมั�งคั�งจากเงินของพระเจา้---
เงินทุนที�ส่งมาโดยผูติ้ดตามที�ไร้เดียงสา 
ไวใ้จและเปราะบางเพื�อตอบสนองต่อกลยทุธการขายที�กดดนัอยา่งสูง  
ลทัธิที�นิยมบุคลิกภาพเป็นอนัตรายอยา่งยิ�ง  



 

 

 

 
 

แต่ความฟุ่ มเฟือยและความไม่ซื�อสตัยท์างการเงินมีอนัตรายยิ�งกวา่  
โศกนาฏกรรมกคื็อทั5งหมดที�สาธารชนเห็นและเชื�อในที�สุด  
เป็นภาพลกัษณ์ของคริสเตียน  เพื�อนของขา้พเจา้เรียกสิ�งนี5 วา่ “ ปฏิบติัการภาพลอ้เลียน ”   
ภาพลกัษณ์สาธารณะที�ถูกขยายขึ5นของคริสเตียนสร้างความไม่ไวว้างใจในกลุ่มผูไ้ม่เชื�อ  
และสมมุติฐานของความไม่จริงใจ ความไม่มีเล่ห์เหลี�ยม 
หรือการถูกหลอกง่ายถูกประยกุตใ์ชก้บัเราทุกคนดว้ยกนั  
ความเชื�อของเราถูกทาํใหเ้สื�อมเสีย 
 
ขา้พเจา้เชื�อวา่พระเจา้อวยพรพวกเราที� Calvary Chapel  
ดว้ยกลุ่มสามคัคีธรรมที�เปิดเผยและเต็มดว้ยความรักอยา่งพิเศษ  
พระคริสตเ์จา้บอกเราวา่โลกจะรู้วา่เราเป็นของพระองคโ์ดยความรักต่อกนัและกนั  
นี�คือจุดเนน้เด่นของเรา  
และขา้พเจา้อธิษฐานขอใหเ้ราสามารถแสดงมาตรฐานนี5 ต่อโลกอยา่งสมํ�าเสมอ  
แน่นอนที�พระเจา้บอกเราวา่เครื�องหมายแสดงตวัตนของเราในฐานะคริสเตียนตอ้งไม่เกี�ย
วขอ้งแต่เพียงความรัก  
แต่ตอ้งเกี�ยวกบัความบริสุทธิ1 และความสัตยซื์�อของบุคลิกลกัษณะในระดบัสูงสุด   
ภาพลกัษณ์ที�โลกส่วนใหญ่มกัมองเห็นจากผูเ้ชื�อคือภาพลกัษณ์ที�เสนอโดยตวัแทนที�เลือก 
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ตนเอง ผูซึ้� งเดินแห่ตนเองต่อหนา้สาธารณะในฐานะคนบริสุทธิ1 และมีจิตวิญญาณ 
ในขณะที�เรื�องอื5อฉาวของชีวิตส่วนตวัของพวกเขาขดัแยง้ภาพลกัษณ์นี5   
ชีวติของพวกเขาค่อนขา้งลามกเหมือนละครนํ5 าเน่าทางโทรทศัน์  
ซึ� งนาํมาซึ�งการเยาะเยย้ของความเสื�อมเสียจากผูสั้งเกตการณ์ทางโลก    
 
เราตอ้งแสดงสิ�งที�ดีกวา่นั5นต่อโลก  แต่น่าเศร้า  
จาํนวนนบัไม่ถว้นของคริสเตียนที�มองไม่เห็นตลอดหลายศตวรรษ  
ผูซึ้� งอยูร่อดและปฏิเสธตนเองไปทาํงานมิชชั�นตามโอกาส  ดาํเนินชีวิตในความสัตยซื์�อ--



 

 

 

 
 

-จอร์จ มลูเลอร์   ฮดัสัน เทยเ์ลอร์  และซี.ที.สตั�ทส์---
ไม่ไดรั้บแมแ้ต่แสงริบหรี�จากสปอตไลทข์องสื�อ  
ชีวติที�ยิ�งใหญ่เหล่านี5ผา่นไปอยา่งเงียบเชียบไม่เป็นที�รู้จกั  
พระเจา้ตอ้งช่วยเราแกไ้ขความไม่สมดุลเหล่านี5ของยคุของเราใหถู้กตอ้งและช่วยเราใหเ้ป็
นทตูของพระคริสต์ตามที�เราถูกเรียกใหเ้ป็น 
 
ขา้พเจา้ขอกล่าววา่ในปรากฏการณ์ Calvary Chapel  
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้ค่เดินเขา้ไปในคริสตจกัรที�มีขนาดเท่าเครื�องบินบรรทุกและกลายเป็นผูนิ้ย
มบชูา  
คริสตจกัรไม่ไดถู้กส่งต่อใหข้า้พเจา้เหมือนผูมี้อิทธิพลทางอุตสาหกรรมยกกิจการขา้มชา
ติใหลู้กชายที�ไม่มีค่าควร  แต่ดงัที�ขา้พเจา้จะแบ่งปันกบัท่าน  
ขา้พเจา้ตอ้งทาํงานจากไม่มีอะไรเลยและเชื�อฟังการทรงเรียกใหม่ทุกครั5 งที�มาจากพระเจา้  
แมเ้มื�อการทรงเรียกเหล่านั5นดูเหมือนไร้เหตุผล  เบื5องหลงัมนัก็คือเลือด  
หยาดเหงื�อและนํ5าตา   รวมทั5งบทเรียนที�ไม่มีวนัลืม 
ความลบัอยา่งหนึ�งในการเตรียมขา้พเจา้ของพระเจา้สาํหรับงานนี5 คือปีแห่งความแห้งแลง้
ของขา้พเจา้  ปีแห่งการดิ5นสู้  
ในเบา้หลอมนี5 ที�พระเจา้ไดเ้ตรียมบุคลิกลกัษณะของขา้พเจา้เพื�องานที�กาํลงัจะมา  
พระเจา้มกัทาํสิ�งที�น่าเยาะเยย้จากสภาพการณ์ภายนอก  
พระองคไ์ม่ยอมรับสิ�งที�เป็นไปไม่ไดถ้า้เราจะเพียงแค่เชื�อ  และเชื�อขา้พเจา้เถอะ  
สถานการณ์ของขา้พเจา้ดเูป็นไปไม่ไดเ้สมอ 
 

 

บทที� 2 
 

แห้งแล้งก่อนเกบ็เกี�ยว 
 



 

 

 

 
 

 
“  ข้าพเจ้าไม่ใช่คนรับจ้างของท่าน  พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้เป็นคนเลี�ยงแกะ      
ของคริสตจักรของพระองค์   ท่านควรหาคนแทนข้าพเจ้า  ” 

ความคิดเหล่านี5 แสดงจุดเปลี�ยนสาํคญัในชีวิตขา้พเจา้  
ขา้พเจา้รู้สึกวา่พระเจา้ตรัสอยา่งชดัเจนต่อหวัใจขา้พเจา้  และหลงัจากมากกวา่ 17 
ปีของความแหง้แลง้ส่วนตวั  17 
ปีแห่งความลม้เหลวในรูปแบบตามประเพณีของพนัธกิจคริสเตียน  
ขา้พเจา้รู้วา่ช่วงของการกกักนักาํลงัจะมาถึงจุดสิ5นสุด  
ขา้พเจา้มาถึงสถานที�ที�ขา้พเจา้ไม่ตอ้งอดทนต่อบทบาทเขม้งวดที�น่าอึดอดัที�ขา้พเจา้ถกูเรี
ยกร้องใหเ้ล่นอีกต่อไป  
ที�วา่งสาํหรับพระวิญญาณบริสุทธิ1 ที�จะทาํกิจอยา่งสร้างสรรในท่ามกลางพวกเราอยูที่�ไห
น ?  ในหวัใจของขา้พเจา้  ในเวลานั5นและที�นั�น   ขา้พเจา้ลาออก  
แมว้า่ขา้พเจา้จะนิ�งเงียบสักครู่เมื�อขา้พเจา้นั�งอยูต่่อหนา้คณะกรรมการผูอ้าวโุสของคริสต
จกัร 
 
คืนนั5น  พิธีนมสัการเยน็วนัอาทิตยเ์ตม็ไปดว้ยความชื�นชมยนิดีอยา่งที�ไม่เคยเป็น  
ขา้พเจา้กา้วออกมาและยอมเสี�ยง  
ขา้พเจา้แยกจากการปฎิบติัตามประเพณีและลองทาํบางสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัทุกคน 
 
เราตดัสินใจที�จะเปลี�ยนรูปแบบจากการร้องเพลงนมสัการ  การประกาศ  
การอธิษฐานและการเทศนาตามประเพณีมาสู่การชุมนุมกนัอยา่งไม่เป็นทางการ  
เราจดัพิธีนมสัการใน American Legion Hall  
ขา้พเจา้และภรรยามาถึงเร็วและจดัเกา้อี5 เป็นวงกลมแทนที�จะเป็นแถว  
แทนการใชห้นงัสือเพลงสรรเสริญ  เรานมสัการพระเจา้ดว้ยการร้องเพลงประสานเสียง  
แลว้เรากเ็ขา้สู่ช่วงเวลาการอธิษฐาน  
และคนมากมายที�ถกูผกูมดักส็ามารถเปิดใจและอธิษฐาน  
นี�เป็นประสบการณ์พิเศษอยา่งยิ�งสาํหรับพวกเขา  และแน่นอน 
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ขา้พเจา้ไดแ้บ่งปันพระวจนะของพระเจา้แบบไม่เป็นทางการ  นั�งที�นั�นและสอน  
ทาํเหมือนที�ขา้พเจา้จะทาํในการสามคัคีธรรมในบา้นอยา่งใกลชิ้ดมากกวา่ที�จะทาํตามวิธี
ที�กาํหนดในคริสตจกัรตามประเพณี 
 
ช่างน่าตื�นเตน้  คนจาํนวนมากรู้สึกตื�นเตน้  
แต่สมาชิกคณะกรรมการยุง่ยากใจกบัการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ  
พวกเขาหวัเสียมากจนเรียกประชุมคณะกรรมการโดยทนัทีหลงัจากพิธีนมสัการ  
สิ�งที�น่าเยย้หยนัก็คือขา้พเจา้ไดเ้ริ�มตั5งคริสตจกัรนี5   
แต่คณะกรรมการไม่ไดแ้มแ้ต่แต่งตั5งขา้พเจา้เป็นหนึ�งในคณะกรรมการ  
ขา้พเจา้ถูกวางไวใ้นบทบาทของคนรับจา้งมากกวา่  
เพราะพวกเขาทั5งหมดมีพื5นฐานทางนิกายที�เขม้แข็ง 
พวกเขาทาํใหแ้น่ใจวา่ธรรมนูญและกฏการบงัคบับญัชาของคริสตจกัรเป็นเหมือนของคริ
สตจกัรตามนิกาย  ดงันั5น  หลงัจากไดเ้ห็นพระเจา้เคลื�อนในการนมสัการที�น่าตื�นเตน้นี5   
พวกเขาแจง้ต่อขา้พเจา้วา่พวกเขาไม่ตอ้งการใหท้าํเช่นนี5 อีกต่อไป 
 
ดูเหมือนวา่คริสตจกัรของเราเหมือนคริสตจกัรอีกมากมาย 
ถูกผกูมดัอยา่งจอมปลอมดว้ยกฏเกณฑแ์ละระเบียบเกี�ยวกบัไบเบิ5ลพิเศษ  
และดาํเนินการโดยคนที�ทาํเหมือนเป็นลูกจา้งมากกวา่พี�นอ้งที�ผกูพนักนัดว้ยความรักของ
พระคริสต ์ 
ผูอ้าวโุสมกัถกูโหวตใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเพราะพวกเขาประสบความสาํเร็จในโลก  
พวกเขามีชื�อเสียงหรือเงิน  และดงันั5น ผูน้าํของคริสตจกัรถูกเลือกโดยมาตรฐานของโลก  
ถา้พวกเขาประสบความสาํเร็จในทางปฏิบติัในธุรกิจ  
แลว้ทาํไมพวกเขาจะไม่สามารถช่วยคริสตจกัรไดเ้ล่า ?  
เป็นสูตรของความสาํเร็จทางโลกและเกี�ยวขอ้งนอ้ยมากกบัมาตรฐานของนิรันดร์กาล  
ที�จริงแลว้  คนเหล่านี5 อาจเป็นคนไม่เหมาะสมที�สุด 



 

 

 

 
 

เมื�อเป็นเรื�องของคุณค่าและความมุ่งมั�นทางจิตวญิญาณ 
เพราะพวกเขาไดว้างรากของชีวติเขาในความสาํเร็จภายนอก  
ถา้ถูกขอใหเ้สียสละบางส่วนของความมั�งคั�งของเขาเพื�อพระคริสต ์ 
ขา้พเจา้จินตนาการวา่เหมือนชายหนุ่มรํ�ารวย  
พวกเขาจาํนวนมากจะสั�นศรีษะและเดินจากไป   ในสมยัของเรา  เมดิสัน 
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อเวนิว (ถนนในยา่นธุรกิจของนิวยอร์ก) 
ที�เขา้หาขั5นตอนปฏิบติัของคริสตจกัรถกูชาํระใหบ้ริสุทธิ1  
 
ดงันั5น 
ผูอ้าวโุสในคณะกรรมการใชก้ฎของขั5นตอนปฏิบติัของเขาเพื�อสร้างรูปแบบและจาํกดัคริ
สตจกัรใหเ้ป็นตามภาพลกัษณ์ของเขา  
ไม่สงสัยเลยวา่มนัตอ้งขาดแรงปรับเปลี�ยนที�รุนแรง  
ความสัมพนัธ์กนัและความรักของคริสตจกัรยคุแรกดงัที�เขียนไวใ้นพนัธสญัญาใหม่  
มนัดูเหมือนวา่เราไดสู้ญเสียบางสิ�งไประหวา่งทางในขณะที�เวลา 20 ศตวรรษนี5ดาํเนินไป  
นี�ประยกุตใ์ชก้บัคริสตจกัรที�เนน้ “ ความปลอดภยั ”  
และอนุรักษนิ์ยมทางหลกัคาํสอนดว้ย  
พวกเขามกัทาํตามรูปแบบที�ประมวลไวข้องความมีพระเจา้ 
แต่ไม่ไดพิ้สูจน์ฤทธิ1 อาํนาจที�แทจ้ริงเลย 
 
ในขณะที�ขา้พเจา้นั�งอยูต่่อหนา้คณะกรรมการคริสตจกัรเยน็วนันั5น  
ขา้พเจา้รักษาความสุขมุ และแทนที�จะกระตุน้ใหเ้กิดการทะเลาะเบาะแวง้  
ขา้พเจา้นิ�งเงียบต่อขอ้เรียกร้องของพวกเขา  ไม่แมแ้ต่จะปกป้องสิ�งที�ขา้พเจา้ทาํ  
แต่ในหวัใจของขา้พเจา้ถูกเผาดว้ยความแน่ใจอยา่งเงียบๆว่าพระเจา้ทรงเรียกขา้พเจา้ใหเ้
ป็นคนเลี5ยงแกะ  ไม่ใช่คนรับจา้งหรือลูกจา้งทาํงานรับใชต้ามเงินค่าจา้งของนกัธุรกิจ 



 

 

 

 
 

 
ขา้พเจา้ตระหนกัในเวลานั5นวา่นี�ไม่ใช่สถานที�ถาวรสาํหรับพนัธกิจของขา้พเจา้  
การเคลื�อนครั5 งสุดทา้ยนั5นเป็นสิ�งที�รวบรวมการตดัสินใจของขา้พเจา้ใหล้ะทิ5งกลุ่มสามคั
คีธรรมที�กาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็วและเริ�มตน้ใหม่ทั5งหมดกบัชั5นเรียนไบเบิ5ลที�ขา้พเจา้มีใ
นพื5นที�นิวพอร์ท  และกลุ่มสามคัคีธรรมเลก็ๆ ที� Calvary  Chapel  
ไดก้ระตุน้ใหข้า้พเจา้มาร่วมและเริ�มพนัธกิจของขา้พเจา้กบัพวกเขา 
สิ�งที�ดึงดูดใจในเรื�องนี5 คือโอกาสที�จะสร้างบทบญัญติัและขอ้บงัคบัที�อนุญาตใหข้า้พเจา้มี
อิสระที�จะเป็นผูเ้ลี5ยงแกะที�รับผิดชอบต่อพระเจา้ผูท้รงเรียกขา้พเจา้ใหเ้ป็น  
ขา้พเจา้สาบานในหวัใจวา่ขา้พเจา้จะไม่มีวนัเป็นคนรับจา้งของมนุษยอี์กต่อไป 
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แต่ขา้พเจา้ยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน  
ถา้การออกจากคริสตจกัรนี5 เป็นการตดัสินใจของขา้พเจา้คนเดียว  
ทางเลือกที�มีราคาแพงนี5ก็คงไม่เป็นเรื�องเขยา่ประสาท  
แต่โดยธรรมชาติมนัเกี�ยวขอ้งกบัภรรยาของขา้พเจา้ดว้ย  
ขา้พเจา้รู้วา่การตดัสินใจของขา้พเจา้จะเขยา่เธอเหมือนแผน่ดินไหว  17 
ครั5 งที�เธอตอ้งตามขา้พเจา้และยา้ยไปอยูที่�ใหม่  เป็นเวลา 17 
ปีที�เธอเห็นขา้พเจา้ทาํงานเพื�อเสริมรายไดจ้ากงานพนัธกิจของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้มีทุกสิ�งยกเวน้สถิติที�จะนาํความมั�นใจและความหวงัมาสู่หวัใจของภรรยา  
ทา้ยที�สุด  
ขา้พเจา้ไดท้าํงานกบัคริสตจกัรขนาดใหญ่ที�น่านบัถือซึ�งกาํลงัเติบโตขึ5นทุกเดือน  
เราเพิ�งสามารถซื5อบา้นใหม่สวยงามที�เธอรักเมื�อไม่นานมานี5   ตอนนี5  หลงัจาก 17 
ปีของการเดินไปในถิ�นทุรกนัดาร  
โอเอซิสนี5จะถกูฉวยไปจากเธออีกครั5 งและแทนที�ดว้ยอนาคตที�ไม่มั�นคง  
มนัเป็นการโหดร้าย  
แต่ปัจจยัวกิฤตสาํหรับขา้พเจา้กคื็อขา้พเจา้มั�นใจวา่พระเจา้กาํหนดการตดัสินใจของขา้พเ



 

 

 

 
 

จา้ใหย้า้ย  ขา้พเจา้ไม่มีทางเลือกนอกจากบอกเธอ 
 
ตามปกติในคริสตจกัรที�ขา้พเจา้เป็นศิษยาภิบาล รวมทั5งคริสตจกัรล่าสุดนี5ดว้ย  
เคยส์ร้างความผกูพนัทางอารมณ์อยา่งลึกซึ5 งกบัผูค้น  
เธอไม่เขา้ใจวา่ขา้พเจา้คิดไปจากกลุ่มสามคัคีธรรมที�กาํลงัเบ่งบานนี5 ที�เราไดเ้ริ�มตน้ไว ้ 
ที�รักเราอยา่งยิ�ง  
เพื�อไปยงัคริสตจกัรเล็กๆที�กาํลงัดิ5นรนและถูกมองวา่เป็นร้านที�กาํลงัปิดไดอ้ยา่งไร  
ไม่เพียงแค่นั5น  แต่โดยทางการขา้พเจา้จะเป็นเพียงผูช่้วยศิษยาภิบาล  
ไม่ไดเ้ป็นแมแ้ต่ศิษยาภิบาลอาวโุส 
 
“ คุณแน่ใจหรือวา่นี�เป็นนํ5 าพระทยัของพระเจา้ ? ” เธอถามขา้พเจา้ดว้ยอารมณ์ไม่เชื�อ  
ในที�สุด  หลงัจากการอธิษฐานอยา่งมาก  เคยม์องหนา้ขา้พเจา้  
ตาของเธอโชนแสงเหมือนซาราห์ของอบัราฮมัเพราะเธอเตม็ใจที�จะตามขา้พเจา้ไปทุกที�   
พระเจา้ใชเ้ธอเพื�อทาํใหห้วัใจขา้พเจา้สลายต่อพระพกัตร์พระองค ์  นี�ตอ้งไดผ้ล  
ขา้พเจา้ออ้นวอนต่อพระเจา้ดว้ย 
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อารมณ์ร้อนลึก  
แมว้า่ขา้พเจา้รู้วา่การทรงนาํของพระเจา้นั5นแรงมากเพราะบางสิ�งจะไม่ไดพ้ดัไปมาตามแ
รงลม  โดยมาตรฐานภายนอก  การยา้ยของขา้พเจา้เป็นเรื�องเสียสติ  
สิ�งนี5 เป็นจริงอยา่งยิ�งเมื�อตอ้งการความเชื�อ 
 

การทดลองความเชื�อ 
หลายปีก่อนการประชุมคณะกรรมการนั5นเกิดขึ5น  ขา้พเจา้ไดผ้า่น 17 ปีในทะเลทราย  
ช่วงเวลาที�ดูเหมือนเป็นหนึ�งในการแหง้แลง้ทางจิตวิญญาณและทางการเงิน  



 

 

 

 
 

ถา้ขา้พเจา้ไดรู้้แมเ้พียงแค่ความรู้เลก็นอ้ยและห่างไกลที�สุดวา่พระเจา้มีขอบเขตของการเ
กบ็เกี�ยวทางพนัธกิจที�มีอยูใ่นทุกวนันี5 รอขา้พเจา้อยูข่า้งหนา้  
ขา้พเจา้คงคิดวา่มนัเป็นการทึกทกัเอาเอง  ความเพอ้ฝันของนกัฝัน  
และไม่มีอะไรมากกวา่นั5น   ขา้พเจา้คงหวัเราะถา้ท่านบอกขา้พเจา้วา่อะไรรออยูข่า้งหนา้  
แต่ดว้ยการเยย้หยนั  ไม่ใช่ดว้ยความเชื�อ 
 
ความเชื�อที�แทจ้ริงเกี�ยวขอ้งกบัการถวายพระสิริแด่พระเจา้ก่อนที�เราจะเห็นหลกัฐานที�แน่
ชดัใดๆ  พระเจา้ตรึงขา้พเจา้ดว้ยสิ�งนี5   หลายปีก่อน  
ขา้พเจา้เป็นศิษยาภิบาลที�คริสตจกัรในโคโรน่า  หลงัจาก 2 ปีของงานหนกั  
(ขา้พเจา้อธิษฐานและเยี�ยมเยยีนตามบา้น  
พิมพใ์บปลิวทุกชนิดและลองทุกโปรแกรมในคู่มือการเติบโตของคริสตจกัร)  สมาชิก 25 
คนของเราลดลงเหลือ 17 คน  โดย 5 คนเป็นสมาชิกในครอบครัวของขา้พเจา้  ดงันั5น  
จาํเป็นสาํหรับขา้พเจา้ที�ตอ้งทาํงานรับจา้งทางโลกเพื�อสนบัสนุนความจาํเป็นของเรา  
พระเจา้ทรงเมตตาใหข้า้พเจา้ไดท้าํงานกบั Alpha Beta Market  เป็นตาํแหน่งที�ยิ�งใหญ่  
เพราะขา้พเจา้จดัการแผนกผลิต ขา้พเจา้ตอ้งเขา้งานตอนตีสี�และเลิกงานตอนบ่าย 2 โมง  
นั�นเหลือเวลาตอนบ่ายและตอนเยน็สาํหรับงานพนัธกิจของขา้พเจา้ 
 
เมื�อเราไดรั้บข่าววา่คุณแม่ของภรรยาขา้พเจา้เสียชีวิตในฟีนิกซ ์ 
เราตอ้งหาใครบางคนมาทาํแทนเราที�คริสตจกัรและตอ้งแจง้ผูจ้ดัการร้านในโคโรน่าวา่เร
าตอ้งไปราว 2 สัปดาห์  
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เพื�อจดัการงานศพและเรื�องอื�นๆของครอบครัว  เมื�อถึงเวลาที�ขา้พเจา้กลบัมา  
ขา้พเจา้เขา้ไปรายงานตวัเพื�อทาํงานและชื�อของขา้พเจา้ไม่อยูบ่นกระดาน  
ขา้พเจา้ไปพบผูจ้ดัการ    “ ผมกลบัมาแลว้และพร้อมทาํงาน ” เขากล่าววา่ “ มนัมีปัญหา  
คุณตอ้งไปตรวจสอบกบัสหภาพ  คุณเลยกาํหนดจ่ายเงิน  



 

 

 

 
 

สหภาพบอกวา่คุณไม่สามารถกลบัเขา้ทาํงานจนกวา่คุณจะจ่ายครบหมด ” 
 
ขา้พเจา้ไปที�สหภาพเพื�อจ่ายเงินเกินกาํหนด  พวกเขาบอกขา้พเจา้วา่ “ คุณจ่ายชา้  ดงันั5น 
ตอ้งมีค่าปรับ 50  ดอลล่าร์ ” ขา้พเจา้อธิบายเกี�ยวกบัความตายในครอบครัว  
พวกเขาบอกวา่นั�นแยม่าก แต่ขา้พเจา้กย็งัตอ้งจ่ายเงิน  ขา้พเจา้บอกวา่ขา้พเจา้ตอ้งทาํงาน 
มิฉะนั5นขา้พเจา้ก็คงไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ  
พวกเขาตอบวา่ขา้พเจา้ไม่สามารถทาํงานไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะจ่ายค่าปรับ  
นี�เป็นการยนืคนละขา้งและพวกเขาชนะ 
 
ดงันั5น  โดยปราศจากรายไดพิ้เศษเขา้มา  
เราเริ�มไดรั้บใบแจง้วา่การชาํระเงินของเราเกินกาํหนดแลว้  ในขณะเดียวกนั  Alpha Beta  
Market  ตอ้งการใหข้า้พเจา้เขา้ทาํงานฝ่ายจดัการ  
ท่านไม่ตอ้งเขา้ร่วมสหภาพถา้ท่านอยูใ่นฝ่ายจดัการ  
พวกเขาเสนอขอ้เสนอที�ดึงดูดใจแลใหผ้ลตอบแทนสูงแก่ขา้พเจา้ในการเขา้สู่งานจดัการก
ารตลาด  
แต่ขอ้เรียกร้องอยา่งหนึ� งกคื็อขา้พเจา้ไม่สามารถเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรได ้  
คลอ็ด  เอ็ดเวิร์ดส ประธานบริษทัเคยเป็นผูท้าํงานรับใช ้  
พวกเขาชอบงานของขา้พเจา้และพวกเขาชอบผูท้าํงานรับใช ้ 
แต่ขา้พเจา้ตอ้งเลิกทาํงานพนัธกิจและทาํงานการตลาดเป็นอาชีพ 
 
ขา้พเจา้คิดวา่ . . . “ ขา้พเจา้จ่ายหนี5ชา้ และจริงๆแลว้ 
ขา้พเจา้กไ็ม่ค่อยประสบความสาํเร็จในงานศิษยาภิบาล  คริสตจกัรเริ�มตกลง  
บางทีพระเจา้ทรงเรียกขา้พเจา้ใหเ้ป็นนกัธุรกิจ  
บางทีขา้พเจา้ควรลืมงานพนัธกิจและเขา้สู่งานการตลาด ”  ฟังดูเหมือนเป็นอาชีพที�ดี  
และดว้ยใบเรียกแจง้หนี5 ที�กองสูงขึ5นและสิ�งของทั5งหลายที�เราตอ้งการสาํหรับลูกเลก็ๆ 
ของเรา   ขอ้เสนอนี5 ดูเหมือนประตูใหม่ที�เปิดเพื�อเรา 
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เชา้วนัหนึ� ง  
ขา้พเจา้กงัวลอยา่งยิ�งเกี�ยวกบัใบแจง้หนี5และสิ�งที�เราตอ้งทาํจนขา้พเจา้ไม่สามารถกลบัไป
นอนต่อได ้  ขา้พเจา้พลิกไปมาและกงัวล  ขา้พเจา้ไม่อยากทาํใหเ้คยตื์�น  
ขา้พเจา้จึงลุกออกจากเตียงอยา่งเงียบๆ  และเขา้ไปนั�งในหอ้งนั�งเล่น  
แลว้ขา้พเจา้เปิดลิ5นชกัโต๊ะและขา้พเจา้หยบิใบแจง้หนี5ออกมาและรวมยอดทั5งหมด  
มียอด 416 ดอลล่าร์  และขา้พเจา้คิดวา่  เอาละ แค่นี�แหละ 
ข้าพเจ้าไม่สามารถทาํงานพันธกิจอีกต่อไป  ข้าพเจ้าจะต้องลืมมันเสีย  
ข้าพเจ้าจะเข้าไปวันนี�และคุยกับพวกเขาเกี,ยวกับอาชีพการตลาด  
 
เมื�อทุกคนในครอบครัวตื�นขึ5น  เคยท์าํอาหารเชา้  ในขณะที�ขา้พเจา้กาํลงัมองดูลูกๆที�งด 
งามของขา้พเจา้ โทรศพัทก์็ดงัขึ5น ขา้พเจา้รับ 
และเมื�อคนที�โทรมาถามวา่ขา้พเจา้เป็นอยา่งไรบา้ง  ขา้พเจา้ตอบสนองดว้ยเสียงเขม้แขง็ 
“ โอ ดีมาก คุณสบายดีไหม ? ”   
 
เมื�อขา้พเจา้ทาํพนัธสัญญากบัพระเจา้เมื�อขา้พเจา้เขา้สู่พนัธกิจ  
ขา้พเจา้บอกพระองคว์า่ขา้พเจา้จะไม่มีวนัใหใ้ครรู้เกี�ยวกบัปัญหาการเงินของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้จะไม่มีวนัขอเงินคนอื�น  ขา้พเจา้จะไม่มีวนัขอใหเ้ขามอบเงินใหค้ริสตจกัร   
ขา้พเจา้สาบานในเวลานั5นวา่ “ ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พระองคจ์ะไม่มีวนัทาํใหเ้งินเป็นประเด็นปัญหา  
ขา้พระองคจ์ะไม่มีวนัให้คนอื�นรู้ความจาํเป็นส่วนตวัของขา้พเจา้  
ขา้พระองคจ์ะไม่พดูไม่ดีถึงการจดัเตรียมของพระเจา้โดยพดูวา่ 
‘ เราพบการทดลองที�น่ากลวัเดือนนี5   เด็กๆ ตอ้งการรองเทา้เทนนิส ’ ” และอื�นๆ  
ขา้พเจา้จะไม่ดูถกูจอมเจา้นายของขา้พเจา้โดยการบ่นวา่เกี�ยวกบัค่าจา้ง 
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หลงัจากขา้พเจา้บอกคนที�โทรมาวา่ขา้พเจา้กาํลงัไปดว้ยดี  เขาตอบวา่ 
“ พระเจา้ทรงวางคุณในหวัใจเรา  ดงันั5น  เราจึงส่งเช็คไปใหเ้มื�อวานนี5   
มนัน่าจะไปถึงที�นั�นวนันี5   เราเพียงแค่คิดวา่เราน่าจะใหคุ้ณรู้เพื�อจะไดร้อรับมนั ” 
และขา้พเจา้พดูวา่ “ สรรเสริญพระเจา้  คุณช่างยอดเยี�ยมจริงๆที�ทาํเช่นนั5น  
ขอบคุณมากครับ ”  เขาบอกวา่ “ มนัเป็นเช็คมลูค่า 426 ดอลล่าร์ ”  ขา้พเจา้วางโทรศพัท ์ 
เขา้ไปในครัว  จบัมือของภรรยาและพาเธอเตน้รําไปรอบหอ้งครัว  สรรเสริญพระเจา้  
“ ที�รัก  ไม่เป็นไรแลว้  เราสามารถจ่ายใบแจง้หนี5 ทุกใบ 
และเรายงัมีเงินเหลือพอออกไปทานอาหารเยน็อีกดว้ย  ขา้แต่พระเจา้ 
พระองคท์รงยิ�งใหญ่จริง ๆ  ขอบพระคุณพระเจา้  ขอบพระคุณ  พระองคแ์สนดี  
พระพรช่างดีเยี�ยมอะไรเช่นนี5  ” 
 
หลงัจากนั5นประมาณ 1  ชั�วโมง  เมื�อขา้พเจา้เริ�มตั5งหลกัไดเ้ลก็นอ้ย  
พระเจา้เริ�มตรัสกบัหวัใจของขา้พเจา้  พระองคต์รัสวา่ “ เจ้าตื,นเต้นมากกบัอะไร ? ”   
และขา้พเจา้ยงัคงพดูพึมพาํขอบคุณพระองค ์  พระองคต์รัสวา่ 
“ เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาจะส่งเงินมาให้ ? ”  ขา้พเจา้บอกวา่ “ พระองคเ์จา้ขา้  
พระองคล์อ้เล่นแน่ๆ  คนเหล่านี5 เป็นเพื�อนของเรามานานมาก  พวกเขาเป็นคนดี  
ขา้พระองคไ์วใ้จพวกเขา  
พวกเขาคงไม่โทรหาขา้พระองคแ์ละบอกบางสิ�งอยา่งนั5นถา้พวกเขาไม่ไดส่้งมนัมา  
ถอ้ยคาํของเขาเชื�อไดพ้ระเจา้ขา้ ” 
 
แลว้พระองคจ์บัขา้พเจา้ไว ้  พระองคต์รัสวา่ “ เช้านี�  เมื,อเจ้าตื,นขึ�น  
เจ้าไม่สามารถหลับได้  เจ้าทาํหน้าผิดหวงั  



 

 

 

 
 

เมื,อเจ้าได้รับวจนะของเราว่าเราจะจัดเตรียมทุกอย่างที,เจ้าต้องการ  
เราไม่เห็นเจ้าพาภรรยาของเจ้าเต้นรําไปรอบห้องครัว  
เราไม่เห็นเจ้าร่าเริงมากและสรรเสริญเรา  แต่ตอนนี�ที,เจ้าได้รับคาํของมนุษย์   
เจ้าตื,นเต้นมาก  จริงๆ แล้ว เจ้าวางใจคาํของใครมากกว่ากัน ? ” 
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ช่างเป็นบทเรียนอะไรเช่นนี5    ขา้พเจา้พดูวา่ “ ขา้แต่พระเจา้ 
ขา้พระองคเ์สียใจที�ไม่ไดว้างใจในพระวจนะของพระองคม์ากกวา่คาํของพวกเขา ”  
ถา้ขา้พเจา้วางใจพระเจา้จริง เมื�อตอนตีสี�   ขา้พเจา้คงประกาศกบัเคยแ์ลว้วา่ “ ดูในฟีลิปปี 
4:19  
‘ พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ,งสารพัดที,พวกท่านขาดอยู่นั�นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองขอ
งพระองค์ในพระเยซูคริสต์’ สรรเสริญพระเจา้  ” 
 
พระเจา้ไม่ไดดุ้ร้ายเลย  แต่ในความรักอนัลึกซึ5 ง  
พระองคท์รงสอนขา้พเจา้ถึงบทเรียนที�เปลี�ยนแปลงชีวิต 
เพราะถา้พระองคไ์ม่ไดอ้ยูที่�นั�นเพื�อเราเสมอ  
ชีวติของเรากค็งไร้ประโยชน์ที�สุดและก็เป็นเพียงแค่เรื�องของเวลาเท่านั5นก่อนที�ความเพอ้
ฝันของการพอเพียงดว้ยตวัเองของเราจะละลายและเราจะอยูค่นเดียวในจกัรวาล 
ความวางใจไม่สามารถเป็นเพยีงบางส่วนได ้  ตอ้งวางใจทั5งหมดหรือไม่วางใจเลย  
บทเรียนของพระคริสตเ์รื�องความเชื�อก็เหมือนกนั  เปโตรเดินบนนํ5า มีความเชื�ออยา่งเดก็ 
ความเชื�อที�ตรงและง่าย  จบ  
บทเรียนนี5ยงัเตรียมขา้พเจา้สาํหรับสิ�งที�พระเจา้มีอยูภ่ายหนา้สาํหรับขา้พเจา้ 
แมว้า่ขา้พเจา้ไม่เคยคาดเดาถึงมนัเลย  ขา้พเจา้ตอ้งเรียนรู้ที�จะสัตยซื์�อในสิ�งเลก็นอ้ย  
ขา้พเจา้ตอ้งเรียนรู้เหมือนที�อบัราฮมัเรียนวา่สิ�งที�พระเจา้ทรงสัญญาไว ้ 



 

 

 

 
 

พระองคส์ามารถทาํได ้
 
นยัน์ตาของขา้พเจา้ถอนไปจากพระเจา้และไปจบัอยูที่�ปัญหาของขา้พเจา้  ดงันั5น 
มนัจึงใหญ่ขึ5นและใหญ่ขึ5น  แต่ถา้ขา้พเจา้ดึงตาของขา้พเจา้กลบัมาหาพระเจา้  
แลว้ปัญหาก็จะเลก็ลงและเล็กลง  
ความเชื�อของอบัราฮมัช่วยใหเ้ขาสามารถถวายพระสิริแด่พระเจา้ก่อนที�เขาจะเห็นหลกัฐา
นที�แน่ชดั  นี�คือบทเรียนสาํคญั 
 

คาํพยากรณ์ที�ไม่น่าเป็นไปได้ที�สุด 
ระหวา่งช่วงเวลาที�ขา้พเจา้ยงัคงเป็นสมาชิกของคริสตจกัรที�ยดึนิกาย  
กลุ่มของเราจะมาพบปะเพื�ออธิษฐานดว้ยกนั  
พวกเราคนหนึ�งจะนั�งในเกา้อี5และคนทั5งกลุ่มจะวางมือบน 
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เขาและอธิษฐาน  ในขณะที�ขา้พเจา้นั�งในเกา้อี5โดยมีคนในกลุ่มอธิษฐานเพื�อขา้พเจา้  
มีคาํพยากรณ์มาถึงขา้พเจา้ซึ� งเป็นคาํพยากรณ์ที�พระเจา้ตรัสวา่พระองคจ์ะเปลี�ยนชื�อขา้พเ
จา้  ชื�อใหม่ที�พระองคจ์ะประทานใหข้า้พเจา้มีความหมายวา่ “ คนเลี5ยงแกะ ”  
เพราะพระองคจ์ะทาํใหข้า้พเจา้เป็นคนเลี5ยงแกะของแกะหลายฝงูและคริสตจกัรจะไม่ให
ญ่พอที�จะรับคนทั5งหมดที�จะมารวมกลุ่มเพื�อฟังพระวจนะของพระเจา้ 
 
แลว้กมี็คาํพยากรณ์ตามมาในหลายปีต่อมา  กลุ่มที�ทอ้ใจที� Calvary Chapel  
ไดม้าพบกนัเพื�อตกลงใจวา่จะเรียกขา้พเจา้มาทาํงานพนัธกิจหรือจะยกเลิก  
ในขณะที�พวกเขากาํลงัอธิษฐาน   คาํพยากรณ์มาถึงพวกเขาวา่ขา้พเจา้กาํลงัจะมา   
วา่ขา้พเจา้จะปรับปรุงรูปแบบ คริสตจกัรใหม่โดยทนัที  
วา่ขา้พเจา้จะปรับปรุงแบบส่วนยกพื5นโดยเฉพาะ  
วา่คริสตจกัรจะแน่นไปดว้ยฝงูชนจนสถานที�ตั5งไม่สามารถรับคนทั5งหมดได ้ 
กลุ่มชุมนุมตอ้งยา้ยไปอยูที่�หนา้ผาที�มองเห็นทิวทศัน์อ่าว  



 

 

 

 
 

และในที�สุดตอ้งพฒันาพนัธกิจทางวิทยุระดบัชาติ  และเป็นที�รู้จกัไปทั�วโลก  
คาํพยากรณ์ที�ไม่น่าเป็นไปไดม้ากกวา่ไม่ควรถูกเปิดเผยต่อคนที�ทอ้ใจ 16  
คนซึ�งพร้อมจะลาออกและโยนผา้ยอมแพ ้
 
ผา่นทางประสบการณ์เหล่านี5   
ขา้พเจา้เรียนรู้วา่พระเจา้กาํลงัทาํตามแผนการที�กาํหนดไวล่้วงหนา้และเตรียมการไวล่้วง
หนา้  พระองคท์รงนาํในทุกจุดเลี5 ยวและทุกดา้นของชีวติขา้พเจา้  
หากขา้พเจา้จะเพียงแค่มองที�พระองคส์าํหรับการชี5นาํ  
บางครั5 งเพราะขา้พเจา้ไม่เขา้ใจความยากลาํบากที�ตนเองกาํลงัเผชิญอยู ่ 
ขา้พเจา้ตอ้งมองผา่นตาแห่งความเชื�อ  และโดยผา่นทางความเชื�อ  
ขา้พเจา้ตอ้งตระหนกัวา่ทุกสิ�งกาํลงัทาํงานร่วมกนัเพื�อผลดี 
แต่เมื�อขา้พเจา้มองยอ้นกลบัไป  
ขา้พเจา้สามารถเห็นวา่พระหตัถข์องพระเจา้ทรงนาํขา้พเจา้และนาํทางขา้พเจา้ในสิ�งต่างๆ  
ช่างงดงามอยา่งยิ�งในการตามรอยพระหตัถข์องพระองคใ์นชีวิตขา้พเจา้   
แมว้า่บางครั5 งพระองคท์รงนาํทางขา้พเจา้เขา้สู่การยา้ยซึ� งไม่ใช่สถานการณ์ที�ง่ายหรือสบ
าย  พระองคเ์พียงตอ้งการสอนบทเรียนบางบทแก่ขา้พเจา้   
 

- 29 - 
 
บางครั5 งเมื�อขา้พเจา้ยา้ย  พระเจา้สอนขา้พเจา้ไม่ใหย้า้ยโดยปราศจากการทรงนาํ  
และพระองคป์ล่อยใหข้า้พเจา้ยา้ยเพื�อแสดงใหข้า้พเจา้เห็นถึงอนัตรายของการเดินหนา้โ
ดยปราศจากการทรงนาํของพระองค ์  แต่แมแ้ต่ตอนนี5   
ขา้พเจา้สามารถเห็นพระหตัถข์องพระเจา้ในขณะที�พระองคท์รงทาํตามแผนการอนัสมบู
รณ์ของพระองคใ์นชีวิตขา้พเจา้  
พระองครู้์วา่มนัตอ้งการอะไรที�จะนาํขา้พเจา้ใหม้อบตวัเองอยา่งสมบรูณ์ใหก้บัพระองค ์ 
และพระองครู้์วา่มนัตอ้งการอะไรที�จะนาํขา้พเจา้มาถึงจุดจบสิ5นของตวัเอง  
ที�ซึ� งขา้พเจา้จะยอมจาํนนโดยสิ5นเชิง  โดยถือวา่ตวัเก่าของขา้พเจา้ตายแลว้  



 

 

 

 
 

พระเจา้รู้อยา่งแน่ชดัวา่มนัตอ้งการอะไรที�จะนาํการเปลี�ยนผา่นนี5มาสู่ชีวติขา้พเจา้   
 
พระเจา้ยงัรู้ถึงงานที�พระองคว์างแผนจะทาํผา่นขา้พเจา้เพื�อสัมผสัชีวิตของคนอื�น  
พระองครู้์และกาํหนดไวล่้วงหนา้วา่งานที�ขา้พเจา้ตอ้งทาํใหส้าํเร็จเพื�อพระสิริของพระอง
คจ์ะมีผลกระทบเป็นระลอกจนกระทั�งมนัไปถึงทั�วโลก  

ก่อนที�พระองคจ์ะทาํกิจผา่นขา้พเจา้  พระองคต์อ้งทาํกิจในขา้พเจา้   
ทาํใหข้า้พเจา้เป็นตามพระฉายาของพระองคโ์ดยพระวิญญาณของพระองค ์  
นาํขา้พเจา้เขา้สู่มาตรการของความเติบโตสู่ความไพบลูยข์องพระคริสต ์  
เมื�อพระองคท์รงทาํใหง้านของพระองคส์าํเร็จในขา้พเจา้  
พระองคจ์ะทาํทุกสิ�งเหล่านั5นที�พระองคป์รารถนาจะทาํผา่นขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไม่เชื�อวา่ขา้พเจา้เขา้ใจทั5งหมดถึงสิ�งที�พระองคม์อบหมายใหข้า้พเจา้  
และไม่รู้สึกวา่งานของพระองคใ์นบุคลิกลกัษณะของขา้พเจา้สมบูรณ์แลว้  
ขา้พเจา้ยงัตอ้งไปอีกไกล  ก่อนที�ขา้พเจา้จะสะทอ้นพระฉายของพระคริสตไ์ดอ้ยา่งเตม็ที�   
แต่ขอบคุณพระเจา้  
งานของพระองคย์งัคงดาํเนินต่อไปเมื�อพระองคท์รงเปลี�ยนขา้พเจา้จากพระสิริสู่พระสิริ 
 
ไบเบิ5ลกล่าวถึงคนเหล่านั5นที�ดูหมิ�นสิ�งเล็กนอ้ย  
ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้มกัอารมณ์เสียในวนัแห่งการเตรียมตวั ที�จริง 
ขา้พเจา้ยงัคงไม่อดทนกบัพระเจา้ แต่พระเจา้กาํลงัเตรียมขา้พเจา้ 
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สาํหรับงานที�พระองคท์รงวางไวข้า้งหนา้สาํหรับขา้พเจา้  
พระเจา้ทรงทาํกิจและยงัคงทาํกิจในชีวติขา้พเจา้เพื�อปรับขา้พเจา้สาํหรับกา้วต่อไป  
ไม่วา่มนัจะเป็นอะไรกต็าม  เพราะเอเฟซสั 2:10  บอกวา่เราเป็น “ ฝีพระหตัถ์ ” 
หรืองานศิลปะของพระองค ์  พระเจา้ปรารถนาจะแสดงพระองคใ์นชีวิตคนของพระองค ์  



 

 

 

 
 

เราเป็นการแสดงออกของพระเจา้ต่อโลก   
เพราะโดยผา่นสิ�งที�พวกเขาสังเกตเห็นในเราที�พวกเขาไดค้วามคิดบางอยา่งเกี�ยวกบัธรรม
ชาติและพระลกัษณะของพระองคผ์ูก่้อร่างเรา  องคศ์ิลปิน  ดงันั5น  
พระเจา้ตอ้งการเปิดเผยพระองคเ์องผา่นขา้พเจา้และผา่นผูเ้ชื�อที�แทจ้ริงทั5งหมด 
 
เมื�อขา้พเจา้ยอมต่อการสัมผสัของพระเจา้  
พระองคจ์ะสามารถสาํแดงบทกลอนของพระองคใ์นเราและผา่นเรา  
นี�คือความคิดที�น่างงงวยและเป็นความรับผดิชอบที�ใหญ่มาก 
และหากปราศจากพระคุณของพระองค ์ มนักเ็ป็นไปไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 3   
 

ไกลสุดสายตา 
 



 

 

 

 
 

 
ในถิ�นทุรกนัดารของกาลิลี  ที�ซึ� งที�ราบบรรจบกบัภเูขาที�ปิดลอ้มมนัไว ้ 
มีปรากฏการณ์ที�งดงามแต่สั5น  เป็นเวลา 2-3 วนัทุกปี  เริ�มตน้เชา้ตน้ฤดูใบไมผ้ลิ  
ท่านสามารถมองออกไปยงัที�ที�เป็นที�ราบและเห็นตน้หญา้ปกคลุมดว้ยดอกไมป่้าไกลสุด
สายตา---ดอก     ป๊อปปี5   ดอกไลแลค็   ดอกบตัเตอร์คบั---
ทั5งหมดเปล่งสีสรรและเตน้ไหวอยูใ่นสายลม  มนัเกิดขึ5นชั�วขา้มคืน 
 
เชา้วนัหนึ� ง  เคยแ์ละขา้พเจา้มองออกไปยงัถนนของแคลิฟอร์เนียและบนชายหาด 
และเราเห็นอีกภาพที�มีสีสรร : รูปร่างมนุษย ์  ขยายไปไกลสุดสายตา  
การปฏิวติัวฒันธรรมทวนกระแสของยคุ 60  ไดเ้ริ�มขึ5น และประชากรใหม่คือพวกฮิปปี5   
“ เฮด ” และพวกชอบท่องเที�ยว  
เครื�องแต่งกายที�เตม็ดว้ยสีสรรของพวกเขาขดัแยง้กบัปัญหาลึกที�พวกเขาเป็นตวัแทน  
พระเจา้พยายามบอกบางสิ�งแก่เราในขณะที�เรามองออกไปยงัทุ่งนานั5น    
เราเผชิญปัญหาช่องวา่งของวฒันธรรมและความคิดที�คั�นระหวา่งคนยคุของเรา  
ขา้พเจา้ถูกเลี5ยงดูมาในสังคมเคร่งศาสนาของโลกเก่าเทียบกบัสังคมกบฏที�เคลื�อนไปอยา่
งรวดเร็วของพวกฮิปปี5   ขา้พเจา้และภรรยาจะขา้มอ่าวนี5ไดอ้ยา่งไร ? 
 

พระเจา้ประทบัอยา่งชดัเจนในหวัใจของเรา   เอื�อมไปหาด้วยความรัก  

เรารู้วา่ความรักไม่สามารถถกูประดิษฐไ์วส้าํหรับกลุ่มที�มีความรู้สึกไวและรับรู้ไวเช่นกลุ่
มนั5น  ดงันั5น  ตามคาํของภรรยาของขา้พเจา้  เราทาํใหอ้ากาศเตม็ไปดว้ยคาํอธิษฐาน  
เธอจดัตั5งกลุ่มอธิษฐานตอนดึกและกลุ่มอธิษฐานตอนเชา้  
ดูเหมือนวา่เคยแ์ละเพื�อนของเธอกาํลงัอธิษฐานตลอดเวลา    ในขณะเดียวกนั  
ขา้พเจา้กอ็ธิษฐานกบัผูอ้าวโุสและสมาชิกคริสตจกัรบางคน  ไม่นานนกั  
เราทั5งคู่รู้สึกถึงการเปลี�ยนแปลงอยา่งเงียบๆ ในอากาศ   
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ความตื�นเตน้อยูภ่ายใตพื้5นผวิ 



 

 

 

 
 

 
เคยแ์ละขา้พเจา้รู้สึกถึงการเติบโตภายในหวัใจเรา  
ไม่เกี�ยวกบัความพยายามของเราเองเลย    
เป็นการเติบโตของภาระแห่งความรักและความห่วงใยจากพระเจา้สาํหรับคนหนุ่มสาวเห
ล่านี5   ดว้ยความรักนาํมาซึ�งความเขา้ใจที�จาํเป็น 
แลว้เราจะถูกเตรียมเพื�อพนัธกิจต่อความตอ้งการที�แทจ้ริงของคนหนุ่มสาวที�ทาํตวัเป็นปร
ปักษเ์หล่านี5         นี�เป็นสิ�งที�      พระเจา้เตรียมเรามาตลอดหลายปีนี5หรือ ?  
เรากาํลงัมองดูทุ่งนาที�พร้อมสาํหรับการเกบ็เกี�ยว  
วิญญาณที�สับสนซึ�งพร้อมสาํหรับอะไรกต็ามจากพระพุทธเจา้จนถึงพระคริสต ์ 
และรอเพียงโอกาสที�จะมอบชีวิตของเขาอยูห่รือ ?  
การเลื�อนทางวฒันธรรมเกิดขึ5นอยา่งรวดเร็วระหวา่งคนรุ่นของเราและของพวกเขา   
เหมือนดอกไมป่้าที�เกิดขึ5นโดยทนัใดบนที�ราบกาลิลี  เราจะเจาะทะลุไปไดอ้ยา่งไร ? 
 
เคยแ์ละขา้พเจา้มกัจะขบัรถไปร้านกาแฟในหาดฮนัทิงตนัและจอดรถของเราไว ้ 
เราจะนั�งและมองดูเดก็เหล่านั5นและอธิษฐานเผื�อพวกเขา  
ในขณะที�คนอื�นดูเหมือนจะถูกผลกัออกโดย “ ตวัประหลาด ” ผมยาวสกปรกเหล่านี5   
เราเห็นเพียงความวา่งเปล่าอยา่งยิ�งของหวัใจพวกเขาที�ทาํใหพ้วกเขาหนัไปหายาเสพติดเ
พื�อหาคาํตอบชีวิต   ซึ� งเรารู้วา่มีเพียงพระเยซูเจา้เท่านั5นที�ตอบได ้ 
แต่จะเขา้ถึงพวกเขาไดอ้ยา่งไร ? 
 
แลว้วนัหนึ�งมนัก็เกิดขึ5น  เราพบหนุ่มสาวหลายคนที�เป็นฮิปปี5   
แต่พวกเขามีประกายที�แตกต่างบนใบหนา้  พวกเขาเป็นคริสเตียน  กลบัใจในเขตเฮจท 
แอชเบอรี�ของซานฟรานซิสโก  ผา่นพนัธกิจชุมชนที�เรียกวา่ The House of Acts  
พวกเขาเป็นตวัแทนที�เหมาะสมที�สุดของคนรุ่นของเขา  เคยอยูใ่น “ Human  Be-Ins ” 
ที�สวนสาธารณะโกลเดน้เกท   Grateful  Dead Concerts, “ acid tests ”  Merry Pranksters 
events, Whole Earth Festivals  และการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่  พวกเขาทาํมาหมดทุกอยา่ง  
แลว้วนัหนึ�งพวกเขาเห็นกน้บึ5ง 
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ภายในวิญญาณของพวกเขา  พวกเขามองเห็นความวา่งเปล่าของการไขวค่วา้ของเขา  
และในที�สุดพวกเขากเ็รียกหาพระคริสตใ์หเ้ป็นศนูยก์ลางและเป็นพระเจา้ของชีวิตของพ
วกเขา 
 
เราเชิญหนุ่มสาวเหล่านี5คูห่นึ� งให้ยา้ยเขา้มาอยูก่บัเราในบา้นของเราที�หาดนิวพอร์ท  
ในไม่ชา้  พวกเขากย็า้ยเพื�อนบางคนของเขาเขา้มาอยูด่ว้ย 
และมนักลายเป็นบา้นอยูร่วมกลุ่มสกัพกัหนึ�ง  ลูก 4 
คนของเรายอมรับพวกเขาและเราเริ�มเขา้ใจถึงความเขา้ใจผิดของเขาเกี�ยวกบัคริสตจกัรแ
ละโลกของผูใ้หญ่ที�พวกเขาเรียกวา่สังคมตรงแน่ว  
พวกเขาสูญเสียความเชื�อทั5งปวงในคุณค่าใดๆ ที�มีมาก่อนรุ่นของเขา  
พวกเขาใชต้วัเองเพื�อหาความจริงทางจิตวญิญาณที�ใหม่กวา่และสูงส่งกวา่และเริ�มทาํการ
ปฏิวติั 
 
แต่ในความไร้รากของพวกเขา  พวกเขาเปราะบางอยา่งยิ�ง  โดยปราศจากประวติัศาสตร์  
พวกเขาดาํเนินการจากสูญญากาศ  
พวกเขาเป็นเหมือนชาวนายคุกลางที�เขา้ไปในศูนยก์ลางที�ซบัซอ้นของลอนดอน  
คนซื�อที�ง่ายต่อการถกูหลอกโดยคนขายของขา้งถนนที�กะล่อนและผูห้ลอกดว้ยกลไพ่  
พวกเขาปฏิเสธอาํนาจของความมืดในขณะที�ติดต่อกบัลทัธิลึกลบั  แต่ดงัที� ซี.เอส. เลวิส 
สังเกตเห็น  
พระเจา้ทรงรู้สึกดีกบัผูเ้ชื�อเรื�องลึกลบัที�นมสัการพระองคเ์ท่ากบัที�รู้สึกดีกบัคนที�นิยมการ
ใชเ้หตุผลที�ปฏิเสธการดาํรงอยูข่อง  พระองค ์
 
ในขณะที�จาํนวนผูเ้ชื�อใหม่เพิ�มขึ5น  
เราตระหนกัวา่เราตอ้งหาสถานที�ใหฮิ้ปปี5 กลบัใจเหล่านี5อาศยั  



 

 

 

 
 

เราไม่สามารถส่งพวกเขากลบัไปยงัสังคมฮิปปี5  
เพราะเรารู้วา่พวกเขายงัไม่เขม้แขง็พอที�จะตา้นทานการทดลองของการมีฟรีเซ็กซแ์ละยาเ
สพติดที�มีมากมายที�นั�น 
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เราเริ�มก่อตั5งบา้นอยูร่่วมกนัของคริสเตียนเพื�อรองรับพวกเขา  
คนดูแลประจาํบา้นตอนเริ�มแรกมาจากกลุ่มที�เคยแ์ละขา้พเจา้ตั5งขึ5นระยะหนึ� ง  
ความกระตือรือร้นของพวกเขาแพร่กระจายไปเมื�อพวกเขาแบ่งปันความจริงอนัเขม้ขน้ข
องความเชื�อที�คน้พบใหม่ของพวกเขา  
โดยการแบ่งปันเกี�ยวกบัพระเยซูเจา้อยา่งกระตือรือร้นของพวกเขากบัคนเหล่านั5นที�ชายห
าด  ในสวนและบนถนน  
พวกเขาเติมเตม็พื5นที�ทั5งหมดดว้ยความเป็นจริงและความจริงของพระคริสต ์
ดงัที�เราจะไดเ้ห็นรายละเอียดเมื�อขา้พเจา้กล่าวถึงชีวติและงานรับใชข้องเกรก  ลอรี (Greg  
Laurie)  เจฟฟ์  จอห์นสัน (Jeff Johnson)   สตีฟ  เมยส์  (Steve  Mays)  ไมค ์ 
แมคอินทอช (Mike  MacIntosh)  และคนอื�นๆ  
พนัธกิจที�เร่งด่วนและทนัเวลาออกตวัเหมือนจรวด  มนัไม่สามารถควบคุมไวไ้ด ้
พระเจา้ตดัสินใจใชค้นที�มีชีวิตเป็นเหมือนฝันร้ายของวิศวกรสังคม  
ขา้พเจา้และภรรยาเป็นพยานถึงการอศัจรรยนี์5ครั5 งแลว้ครั5 งอีก 
 

เอาชนะอุปสรรคจากอคติ 
ช่างน่าขนั  
การต่อตา้นเดียวที�เราเผชิญสาํหรับการเคลื�อนของพระเจา้ครั5 งนี5มาจากคริสตจกัรเอง  
คนเหล่านั5นจากท่ามกลางพวกเราผูซึ้� งเติบโตดว้ยพื5นฐานคริสตจกัร  คนเหล่านั5นจาก 
“ สังคมตรงแน่ว ”  



 

 

 

 
 

การเขา้มาผสมโดยทนัทีของหนุ่มสาวที�เป็นกบฏพบการต่อตา้นที�คาดไดล้่วงหนา้ 
 
ความทา้ทายของเราคือการเอาชนะสิ�งที�คริสตจกัรส่วนใหญ่ไม่มี นั�นคือ  
การยนืหยดัในการเคารพนบัถือ  การประนีประนอม 
และทศันคติเชิงวินิจฉัยต่อสิ�งใดกต็ามที�แตกต่างจากมาตรฐาน  
สมาชิกของเราจาํนวนมากเขา้สู่การทา้ทาย  เลี5ยงดูความกระตือรือร้นของฮิปปี5 กลบัใจ  
แต่กย็งัมีบางคนที�ต่อตา้นและดูถูกสมาชิกใหม่เหล่านี5ของคริสตจกัรของเราที�ปรากฏตวัด้
วยผมยาว  กระดิ�งอยูที่�ขอบกางเกงยนีส์  เทา้เปล่า  
และผูที้�ดูเหมือนดอกไมป่้าในชุดกระโปรงลายที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสไตลอ์เมริกนัอิ
นเดียนหรือชาวเผา่ใน  
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เอเซีย  มนัเป็นการสร้างสรรอยา่งยิ�ง  แต่ก็เป็นการคุกคามเช่นกนั  
โดยเฉพาะสาํหรับคนที�มีลูกวยัหนุ่มสาวซึ�งไม่ตอ้งการใหลู้กเอาอยา่งพวกฮิปปี5  
 
สื�งที�น่าสนใจคือเราไดเ้ห็นวา่ความรักพิสูจนต์วัมนัเองในฐานะพลงัที�ยดึโยงของพระเจา้
ครั5 งแลว้ครั5 งเล่าไดอ้ยา่งไร  ดวน ฮาร์ท (Duane Hart)  
ชายผูซึ้� งเป็นผูอ้าวโุสคนหนึ�งของเราในปัจจุบนั  
เป็นตวัอยา่งที�ดีของการต่อตา้นที�หลายคนรู้สึก  
เขามีความแคลงใจอยา่งรุนแรงในพวกฮิปปี5 กลบัใจ  
เขารู้สึกวา่พวกนี5 เป็นพวกกินฟรีที�ไม่จริงใจและเป็นผูที้�ชอบบงการซึ� งไม่สามารถเปลี�ยน
ได ้ พวกเขาไม่สามารถทาํงานและส่งเสริมตวัเองได ้
 
บ่ายวนัหนึ� ง  
ในขณะที�ดวนกาํลงัทาํงานร่วมกบักลุ่มฮิปปี5 กลบัใจเพื�อรื5ออาคารโรงเรียนที�ไม่ถูกตอ้งตา
มขอ้บงัคบั  เขาเห็นบางสิ�งที�ทิ�มแทงใจของเขา  



 

 

 

 
 

ชายหนุ่มผอมบางเหล่านี5ทาํงานอยา่งไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื�อยกลางแดดฤดูร้อนเพื�อรื5อกระ
เบื5องหลงัคาเก่าออก  หลายชั�วโมงผา่นไปและพวกเขาไม่ทาํงานชา้ลงเลย  เมื�อสิ5นวนั  
ในขณะที�พวกเขากาํลงัขดัถูกองกระเบื5องหลงัคาเก่าเพื�อเอาไปใชส้าํหรับโครงสร้างใหม่  
ดวนสังเกตเห็นวา่มือของพวกเขาเลือดออกเพราะทาํงานหนกั  และดว้ยมือที�เลือดออก  
ชายหนุ่มพวกนี5กย็งัทาํงานต่อจนกลางคืน  ร้องเพลงถึงความรักที�พบใหม่ในพระเยซูเจา้  
พระเจา้ทาํใหด้วนรู้ถึงความผิดของเขาในการวินิจฉยัผูอื้�น  
เขาไม่สามารถเอ่ยสิ�งใดเกี�ยวกบัคนเหล่านี5 ไดน้อกจากเพื�อปกป้องคนเหล่านี5ตั5งแต่นั5นเป็
นตน้มา   
 
ในอีกโอกาสหนึ�ง  ศลัยแพทยผ์ูมี้ชื�อเสียงคนหนึ�งมาที� Calvary  Chapel  
ตามคาํเชิญของลูกเขยในอนาคตของเขา  ดอน  แมคเคลอร์ (Don McClure)  ตามที� 
ดร.แอนเดอร์สัน (Dr.Anderson)  บอกเราในเวลาต่อมา  
เขาดูหมิ�นการเคลื�อนไหวของฮิปปี5 อยา่งมาก และเชา้วนัที�เขามาที� Calvary Chapel  
เขารู้สึกไม่ชอบใจในฝงูชนที�มารวมกนั  
เขาพยายามไม่สนใจคนกลบัใจที�กระตือรือร้นเหล่านี5   แต่พวกเขาอยูทุ่กหนทุกแห่ง 
 

- 36 - 
 
อยา่งแขง็ทื�อเหมือนไมก้ระดาน  ศลัยแพทยผ์ูมี้ชื�อเสียงร้องเพลงนมสัการ  
เมื�อถึงเวลาอ่านขอ้ความพระคมัภีร์ร่วมกนั  ชายที�มีชื�อเสียงทางโลกคนนี5ไม่มีไบเบิ5ล  
แต่มีใครบางคนที�อยูใ่กลเ้ขามี  ฮิปปี5 ตวัสูงผมยาวรุงรัง  ดว้ยความไม่เต็มใจ 
เขารับไบเบิ5ลมา 
ในลกัษณะเหมือนกบัที�ฟาริสีรับบางสิ�งจากบางคนที�มีมลทินตามประเพณี  
ในขณะที�เขาเปิดไบเบิ5ล  เขาสังเกตเห็นวา่มนัถูกอ่านดว้ยความใส่ใจอยา่งยิ�ง  
เพราะพระคมัภีร์ถูกขีดเสน้ใต ้  ทาํเครื�องหมาย  
ลงสีดว้ยปากกาทาํเครื�องหมายและบนัทึกถูกเขียนอยา่งหวดัๆไวใ้นส่วนที�วา่ง  
ความละอายและความรู้สึกผดิท่วมทน้เขา  เมื�อถึงตอนสิ5นสุดพิธีนมสัการ  



 

 

 

 
 

บางสิ�งในเขาเปลี�ยนไป 
 
แต่สรุปไดใ้นการกล่าวของขา้พเจา้กบัคนอยา่งดวนและบางคนของสมาชิกอาวโุสของเร
าที�มาจากพื5นฐานคริสตจกัรตรงแน่ว  นี�เป็นประเด็นที�สามารถทาํลายงานของเรา 
ถา้เราไม่ขจดัออกไป  ขา้พเจา้บอกพวกเขาวา่  
“ ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหมี้การพดูกนัวา่เราเทศน์สอนประสบการณ์คริสเตียนแบบง่ายๆ ที� 
Calvary Chapel แต่ขา้พเจา้กไ็ม่ตอ้งการทาํผดิพลาดอยา่งเดียวกบัที� Holiness Church 
ทาํเมื�อ 30 ปีก่อน  โดยไม่รู้  
พวกเขาขบัไล่และสูญเสียคนรุ่นหน่มสาวทั5งหมดดว้ยพระกิตติคุณทางลบ  
ไม่มีภาพยนตร์  ไม่มีการเตน้รํา  ไม่มีการสูบบุหรี�   ขอใหเ้ราที� Calvary Chapel  
อยา่ตอ้งรู้สึกผิดในการทาํผิดพลาดเช่นเดียวกนันี5   
แต่ใหเ้ราวางใจพระเจา้และเนน้งานของพระวิญญาณบริสุทธิ1 ภายในแต่ละชีวิต  
น่าตื�นเตน้และเป็นจริง 
และเป็นธรรมชาติยิ�งกวา่เมื�อเรายอมใหพ้ระวิญญาณนาํในการเปลี�ยนแปลง   
อยา่ใหเ้ราทาํผิดโดยการบงัคบัใชว้ฒันธรรมเฉพาะกลุ่มคริสเตียนตะวนัตกในการโกนห
นวดใหส้ะอาด  ตดัผมสั5นหรือนุ่งกระโปรงกบัใครกต็าม  
เราตอ้งการการเปลี�ยนแปลงที�มาจากภายในสู่ภายนอก  เราเพียงแค่ประกาศวา่ยาเสพติด  
ความพยายามเป็นเศรษฐีหรือการทาํใหกี้ฬาเป็นทั5งชีวิตของท่าน 
ไม่ใช่ที�ซึ� งการบรรลุผลสาํเร็จที�แทจ้ริงหรือความหมายสูงสุดวางอยู ่
เพราะจุดสิ5นสุดของเป้าหมายเหล่านี5ทั5งหมดคือความวา่งเปล่าและความผดิหวงั ” 
 

- 37 - 
 
บางทีนี�อาจเกี�ยวขอ้งกบัการแสดงดว้ยสัญลกัษณ์ที�น่าสนใจ  
แต่ขา้พเจา้คิดวา่อุปสรรคสุดทา้ยที�ตอ้งหมดไปในคริสตจกัรของเราคืออุปสรรค 
“ เทา้เปล่า ”  เมื�อเรากา้วขา้มสิ�งนั5น  เรากลบับา้นอยา่งอิสระ     
เหตุการณ์สาํคญัอยูที่�การขยายพรมใหม่ที�เราเพิ�งปเูขา้ไป   



 

 

 

 
 

คนเหล่านั5นที�ต่อตา้นฮิปปี5 อยูภ่ายในในที�สุดกพ็บเป้าที�จะระบายความไม่พอใจของพวกเ
ขา  เทา้ที�สกปรกทาํให้พรมเปื5 อนและพรมเหล่านี5 มีราคาแพง  นอกจากนี5   
ใครอยากเห็นสิ�งสกปรกบนพรมใหม่กนัเล่า ? เชา้วนัอาทิตยห์นึ�ง  
พวกเขาจึงถือโอกาสแขวนป้ายที�เขียนวา่  เท้าเปล่าห้ามเข้า 
 
ดว้ยเหตุผลบางประการ  
ขา้พเจา้ไปถึงคริสตจกัรเชา้กวา่ปกติและทนัเวลาที�จะปลดป้ายออก  
ช่างน่าเศร้าที�เห็นการแบ่งแยกดว้ยสิ�งที�ไร้สาระ   
ช่างน่าเศร้าเช่นกนัที�เห็นสิ�งจริงๆที�อยูเ่บื5องหลงัการแบ่งเขตภายนอกของการแบ่งแยก : 
การแบ่งขั5ว เรา/เขา แทนที�จะเป็นความรัก  
ขา้พเจา้เรียกประชุมคณะกรรมการและขา้พเจา้จะไม่ถูกครอบงาํในลกัษณะที�ขา้พเจา้กล่า
วถึงก่อนหนา้นี5   ตอนนี5   ขา้พเจา้ไม่เพียงแต่อยูใ่นคณะกรรมการเท่านั5น  
แต่ขา้พเจา้ยงัเป็นประธานของคณะกรรมการดว้ย  นี�ไม่ไดท้าํใหข้า้พเจา้เป็นเผดจ็การ  
แต่หมายความวา่ขา้พเจา้เป็นอิสระที�จะเป็นคนของพระเจา้ที�มีจิตสาํนึกที�ชดัเจน 
และขา้พเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะของคนรับจา้ง 
 
ขา้พเจา้พดูกบัคณะกรรมการจากหวัใจของขา้พเจา้ 

“ ในแง่มุมหนึ�ง  
มนัคือเราผูเ้ป็นคริสเตียนที�สูงอายกุวา่ที�กาํลงัอยูใ่นการทดลองต่อหนา้คนหนุ่มสาว  
เราเป็นคนที�บอกพวกเขาเกี�ยวกบัยากอบ 2  และ 1 ยอห์น 4:7  
การกระทาํที�เราแสดงออกในวนันี5วางเครื�องหมายคาํถามบนความเชื�อของเรา  
เมื�อสิ�งเช่นนี5 เกิดขึ5น  
เราตอ้งถามตวัเองวา่ใครหรืออะไรที�ควบคุมและชี5นาํแรงจูงใจของเรา  

ถา้เป็นเพราะพรมของเราที�ทาํใหเ้ราตอ้งปิดประตูต่อคนหนุ่มสาวที�เดินเทา้เปล่าแ
ลว้  ขา้พเจา้โดยส่วนตวักอ็ยากรื5อพรมทั5งหมดออกและปล่อยใหเ้ป็นพื5นคอนกรีต 
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ถา้เป็นเพราะกางเกงยนีส์สกปรกทาํใหเ้ราตอ้งพดูกบัคนหนุ่มสาวว่า 

‘ ขอโทษดว้ย  คุณไม่สามารถเขา้มาในคริสตจกัรคืนนี5   กางเกงของคุณสกปรกเกินไป ’ 
แลว้  ขา้พเจา้กอ็ยากขจดัที�นั�งหุม้เบาะออกไป  
ใชม้า้นั�งไมห้รือเกา้อี5 เหลก็หรือบางสิ�งที�เราสามารถลา้งออกไดแ้ทน  
แต่อยา่ปิดประตูต่อใครกต็ามเนื�องจากการแต่งตวัหรือท่าทางของเขา ” 
 
Calvary  Chapel  กระโดดขา้มเครื�องกีดขวางสุดทา้ย  เราพร้อมที�จะเคลื�อนไปขา้งหนา้ 
 

ทุ่งนาที�ต้องเกบ็เกี�ยวทุ่งนาแล้วทุ่งนาเล่า  
ไม่นานนกั ขา้พเจา้ส่งคนออกไปเพื�อสร้าง  Calvary Chapel  
ในส่วนอื�นของแคลิฟอร์เนียและทั�วประเทศ  
คนมากมายที�เราส่งออกไปเป็นคนหนุ่มสาวที�สกดัจากวฒันธรรมทวนกระแสที�อุปสรรค 
“ หา้มเทา้เปล่าเขา้ ”  ของเราคงจะหา้ม  มนัจะเป็นเรื�องน่าเศร้าเพียงใด 
ถา้เราปิดประตูใส่พวกเขา  
ขา้พเจา้แน่ใจวา่การไหลของพระคุณพระเจา้คงเปลี�ยนจากการไหลบ่าเป็นการไหลเป็นห
ยด  ถา้เราคบัแคบเช่นนั5น 
 
ถา้หลงัจากตลอดช่วงเวลาของการดิ5นสู้ในเบา้หลอมของพระเจา้ของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้รียนรู้บทเรียนของการทาํตามความปรารถนาของพระเจา้แทนการทาํตามค
วามคิด 
ตามประเพณีของคนและเสนอความรักของพระเจา้แทนการเคารพนบัถือและการประนี
ประนอม  ขา้พเจา้กเ็ป็นเหมือนเกลือที�มีค่าเพียงแค่ถูกโรยบนถนนที�จะถูกย ํ�าใตเ้ทา้  
เพราะขา้พเจา้เชื�อวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้  ขา้พเจา้ในฐานะผูรั้บใชค้งสูญเสีย       
“ ความเคม็ ” ของขา้พเจา้ 
 
แทนที�จะเป็นเช่นนั5น  ขา้พเจา้เห็นการระเบิดของพระคุณของ Calvary Chapel  



 

 

 

 
 

เกิดขึ5นเหนือความฝันที�บา้ที�สุดของขา้พเจา้  คอสตา้ เมซ่าเป็นที�ตั5งของ Calvary Chapel  
จาํนวน 
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มาก  ซึ� งมีหลายแห่งที�มีผูเ้ขา้ร่วมมากนบัพนั  
งานที�ยิ�งใหญ่ของการออกแบบของพระเจา้ที�ขา้พเจา้เห็นที�นี�คือพระองคท์รงเลือกคนที�เค
ยเป็นคนสิ5นหวงัโดยสิ5นเชิงโดยมาตรฐานของสังคมมาเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ 
พื5นฐานของพวกเขาแสดงถึงความเสื�อมทรามทุกอยา่งของวฒันธรรมของเรา  
และดว้ยการเยย้หยนัอยา่งสมบรูณ์    อาคารที�พวกเขายา้ย 
คริสตจกัรเขา้ไปแสดงถึงจุดศูนยร์วมทุกอยา่งที�สังคมของเราโดยรวมไดถ้อยกลบัไปสู่ใน
ขณะที�มนัไดล้ะทิ5งคริสตจกัร 
 
ชคั  จูเนียร์ ลูกชายของขา้พเจา้  เมื�อยา้ยกลุ่มสามคัคีธรรมคาโปบีชของเขา (Capo Beach 
Fellowship) เขา้ไปในโรงโบวลิ์�งขนาดใหญ่  สังเกตเห็นวา่ “ เราไดไ้ปในที�ซึ� งผูค้นไป 
และเราไดย้ดึที�ที�พวกเขาไปเป็นประจาํ  
ตอนนี5 เมื�อพวกเขาไปยงัคริสตจกัรที�ตกแต่งใหม่อยา่งสวยงามของเรา  
เขากาํลงัไปที�ที�พวกเขาเคยใชเ้ล่นโบวลิ์�งวนัศกุร์และวนัเสาร์” 
 
พนัธกิจของเราเจริญกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนัในสถานที�ตั5งที�ไม่เหมือนกนั  ราอูล ไรส์ 
ยดึหา้งเซฟเวยใ์นเวสทโ์ควีน่า  ดอน แมคเคลอร์ยดึโรงบรรจุส้มในเรดแลนดส์  ไมค ์
แมคอินทอชครั5 งแรกบุกเขา้ไปในโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที�สุดในซานดิเอโก  
ต่อมาก็ยา้ยเขา้ไปในอาคารโรงเรียนรัฐบาล  เจฟฟ์ 
จอห์นสันยดึหนึ� งในอาคารของกลุ่มคา้ปลีกขนาดใหญ่ในประเทศ  สตีฟ 
เมยส์ยดึร้านคา้ส่งลกัษณะเดียวกนั  มีเพียงเกรก  ลอรี� เท่านั5นที�เป็นขอ้ยกเวน้ใหญ่  
เขาสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ที�ออกแบบเพื�อรับพิธีนมสัการสาํหรับคน 4,000 คน  
ที�จริงแลว้  เหล่านี5 เป็นโครงสร้างที�มีอยูที่�สามารถบรรจุจาํนวนคน 



 

 

 

 
 

ที�มาได ้ ตอนนี5คริสตจกัรต่างๆ ของ Calvary Chapel  ขยายไปยงัฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์ก 
แมแ้ต่ทางอีสทโ์คสท ์  กลุ่มสามคัคีธรรมเหล่านี5กเ็ติบโตขึ5นจนมีคนเขา้ร่วมมากกวา่ 1 
พนัคนเป็นปกติ 
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พระเจา้ไดเ้ปิดประตูนํ5 าและแสดงใหเ้ราเห็นทุ่งนาที�ตอ้งเกบ็เกี�ยวทุ่งนาแลว้ทุ่งนาเล่า  
เราไดเ้รียนรู้วา่ถา้เราไม่สร้างสิ�งกีดขวางใดอีก 
และถา้เรายอมจาํนนต่อพระประสงคข์องพระคริสต ์ 
กดู็เหมือนแทบจะไม่มีขอ้จาํกดัในพระคุณของพระองค ์ 
ขา้พเจา้เฝ้าดูสิ�งนี5และขา้พเจา้ยนือยูข่า้งหลงัดว้ยความอศัจรรยใ์จ  
ไม่มีสักวนัเดียวที�จะผา่นไปโดยขา้พเจา้ไม่ไดชื้�นชมยนิดีในหวัใจและขอบพระคุณพระเจ้
าจากกน้บึ5งของหวัใจ  มนัทาํให้ทุกนาทีของปีที�แห้งแลง้ของขา้พเจา้มีค่า  
และขา้พเจา้สามารถกล่าวเช่นเดียวกบัอคัรสาวกเปาโล  
“ เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลาํบากแห่งสมยัปัจจุบัน 
ไม่สมควรที,จะเอาไปเปรียบกับเทียบกับศกัดิEศรี ซึ,งจะเผยให้แก่เราทั�งหลาย ” (โรม 8 : 
18)  ขา้พเจา้โชคดีมากที�เห็นผลเหล่านี5 ในช่วงชีวติของขา้พเจา้  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
เมื�อคนที�ยิ�งใหญ่กวา่มากเช่นอบัราฮมัเชื�อพระสัญญาที�ยิ�งใหญ่กวา่นี5มาก  
แต่แทบไม่เห็นหมายสาํคญัใดของการบรรลุผลของพระสัญญาระหวา่งเวลาของพวกเขา
บนโลก 
 
เมื�อมองกลบัไป  
ขา้พเจา้สามารถเห็นวา่ช่วงเวลาเหล่านี5 ในถิ�นทุรกนัดารของชีวิตขา้พเจา้ที�ดูเหมือนไร้ควา
มหวงั  เมื�อขา้พเจา้รู้สึกถูกกดดนัอยา่งหนกัจากความสิ5นหวงั  
มีค่าในทุกเวลาของการดิ5นสู้อยา่งตาบอด  



 

 

 

 
 

พระเจา้กาํลงัสอนขา้พเจา้และเตรียมขา้พเจา้สาํหรับงานเกบ็เกี�ยวของพระองคต์ามตารางเ
วลาและการจดัเตรียมของพระองค ์  ไม่ใช่ของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้จะไม่มีวนัไดเ้ห็นมนัในลา้นปีเมื�อขา้พเจา้อยูที่�คริสตจกัร 17 คน  
สงสัยวา่พระเจา้ตอ้งการใหข้า้พเจา้คงอยูใ่นพนัธกิจหรือไม่     
ขา้พเจา้ขอบพระคุณที�วิถีของพระองคไ์ม่ใช่วถีิของเรา  
และความคิดของพระองคไ์ม่ใช่ความคิดของเรา  
พระองคส์ามารถทาํผา่นเราไดม้ากกวา่ที�เราจะฝันเองได ้
 
 
 
 
 

บทที� 4 
 

เกรก ลอรี� : เปิดผดิประตู 
 
 
ในขณะที�ขา้พเจา้ตอบสนองต่อเสียงกริ�งประตูดงัที�บา้นของเราในนิวพอร์ทบีช  
ขา้พเจา้มองภาพที�ค่อนขา้งคุน้เคยสาํหรับเรา  ชายหนุ่มคนหนึ�งผมยาว  เทา้เปล่า  
ยิ5มกวา้งและตาใส  ยื�นมือออกมาเมื�อเขาพดูวา่ “ สวสัดี  ผมชื�อเกรก”  
เขาเพิ�งมาจากโรงเรียนมธัยมฮาร์เบอร์  ซึ� งอยูเ่ลยหวัมุมจากบา้นของเรา 
 
เขายื�นภาพวาดชุดหนึ� งใหข้า้พเจา้  เขาบอกวา่เขาทาํมนัวนันั5นในชั5นเรียนศิลปะของเขา  
ภาพชุดนั5นเป็นรูปแบบการ์ตูน 22 
ช่องแสดงถึงขอ้สื�อสารที�ขา้พเจา้กล่าวเมื�อวนัอาทิตยที์�ผา่นมา  
ขา้พเจา้พดูเนื5อหาจากยอห์น 7:37  



 

 

 

 
 

ซึ� งพระเยซูเจา้สัญญาประทานนํ5 าธาํรงชีวิตแก่โลกที�หิวกระหายถา้จะมาหาพระองคแ์ละดื�
ม  
ขา้พเจา้ไดแ้บ่งปันวา่ความกระหายที�พระเยซูเจา้กล่าวถึงคือความกระหายทางจิตวิญญาณ
ที�ทุกคนมีต่อพระเจา้ 
และชี5 ถึงการกระทาํที�โง่เขลาในการพยายามแกค้วามกระหายนั5นดว้ยสิ�งของทางกายหรือ
ประสบการณ์ทางอารมณ์  
คาํเทศนาถูกสรุปโดยการแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ไม่เพียงแต่สนองต่อชีวติที�กระหาย  
แต่พระวญิญาณของพระองคจ์ะเริ�มไหลลน้ออกจากหวัใจของผูเ้ชื�อและชีวิตจะเป็นเหมือ
นแม่นํ5 าแห่งนํ5าธาํรงชีวติ 
 
ภาพแรกในชุดการ์ตูนนี5 เป็นภาพตวัการ์ตูนฮิปปี5 ตวัเล็กๆ 
ที�มีความชื�นชมยนิดีอยา่งเหลือลน้ดว้ยนํ5 าพทีุ�พลุ่งออกมาจากหัวใจของเขา  
ขา้พเจา้รู้สึกกระทบใจโดยแนวคิดจากความเขา้ใจของเกรกและการที�เขาดูดซบัขอ้สื�อสา
รอยา่งสมบรูณ์และจาํลองความจริงของมนัออกมาเป็นรูปการ์ตูน  
เกรกเห็นการจอ้งอยา่งจริงจงัของขา้พเจา้ในงานของเขา  และถามดว้ยเสียงลงัเลวา่ 
“ คุณชอบมนัไหม ?  ” ขา้พเจา้ร้องกลบัอยา่งจริงใจ “ ผมรักมนั เราตอ้งตีพิมพม์นั ” 
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เรากาํลงัมองหาใบปลิวประกาศที�จะดึงดูดเด็กตามถนน  
ใบปลิวที�พวกเขาจะไม่เพียงรับดว้ยความสุภาพแลว้ขยาํทิ5ง  ในไม่ชา้ 
เราออกไปร้านพิมพง์านด่วนและพิมพอ์อกมา 10,000 ใบ  
อาสาสมคัรกลุ่มใหญ่ใชเ้วลาบ่ายตดัมนัออกเป็นหนา้ๆ ในขณะที�คนอื�นเยบ็เขา้เล่ม  
คืนนั5น ใบปลิวทั5ง 10,000 ใบถูกแจกจ่ายไปตามถนนโดยเด็กที�กระตือรือร้นของเรา  
ความตอ้งการใบปลิวเพิ�มขึ5นทนัทีในพื5นที�ที�แจกไป  เราพิมพใ์บปลิวนี5 เพิ�มมากกวา่ 
500,000 แผน่  
 
ทุกวนันี5   เกรก 



 

 

 

 
 

ลอรี� เป็นศิษยาภิบาลของหนึ� งในคริสตจกัรที�ใหญ่ที�สุดของเราในแคลิฟอร์เนีย  
ตามสถิติที�รวบรวมโดย International Megachurch Research Center  
มนัเป็นหนึ�งในคริสตจกัรใหญ่ที�สุดในอเมริกา  
เป็นการคาดประมาณอยา่งอนุรักษนิ์ยมที�จะกล่าววา่คน 15,000 คน 
ผา่นเขา้ประตูของคริสตจกัรของเขา Harvest Fellowship ทุกสัปดาห์ 
 
ในขณะที�ท่านมองสิ�งอาํนวยความสะดวกใหญ่โตที�เขา้สู่คริสตจกัรตลอดเขตรอบนอกขอ
งริเวอร์ไซด ์ แคลิฟอร์เนีย---
เป็นสิ�งเตือนใหร้ะลึกถึงโรงงานประกอบบอลลูนที�ตั5งตระหง่านเหนือคอนโดมิเนียมใกล้
ศนูยก์ารคา้เคนเนดี5สเปซ---
ท่านอาจรู้สึกประหลาดใจที�ไดย้นิเกรกบอกวา่พนัธกิจทั5งหมดนี5 เป็นงาน “ มือสอง ” 
ที�ไม่มีใครตอ้งการ  โดยพระคุณพระเจา้เท่านั5น  
มนัจึงเติบโตเป็นพนัธกิจอยา่งที�เป็นอยูทุ่กวนันี5   
เกรกระมดัระวงัอยา่งยิ�งที�จะบอกเราวา่มนัเป็นคริสตจกัรของพระเจา้และไม่ใช่ของเขา 
 
ในตวัเกรกเอง  
พระเจา้ก็ไดห้มุนกลบัชีวติที�ครั5 งหนึ� งเคยคดงอไปโดยคาํสาปที�เลวร้ายที�สุดอยา่งหนึ�งขอ
งวฒันธรรมของเรา---การหยา่ร้าง  
พระเจา้ทาํใหผู้เ้ชี�ยวชาญเรื�องศาสนาของยคุเราสับสนโดยการใชค้นที�มีชีวิตแตกสลายใน
บทบาทที�ยิ�งใหญ่ 
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การหยา่ร้างเป็นบาปของชาติที�ทาํลายครอบครัวแลว้ครอบครัวเล่า  
โดยการฉีกสถาบนัที�พระเจา้สถาปนาไวนี้5ออกจากกนั    เดก็ๆ 
ที�มีชีวติผา่นการหยา่ร้างรู้อยา่งดีถึงการหลอกหลอนที�ความรู้สึกโดดเดี�ยวสามารถสร้างขึ5



 

 

 

 
 

นได ้ พวกเขายงัรู้ถึงความรู้สึกของการแปลกแยกจากตวัเอง  จากพ่อแม่  จากพอ่/แม่เลี5ยง 
และจากเพื�อน 
 
ลองจินตนาการถึงใครบางคนที�ตอ้งทนต่อการแยกทางและการแต่งงานใหม่ของพ่อแม่ห
ลายครั5 ง   ใครบางคนที�เติบโตขึ5นมากบัแม่และพอ่เลี5ยงถึง 5 คน  
ไม่มีใครกล่าวไดว้า่คนเช่นนี5 ไม่รู้เรื�องเกี�ยวกบัการหยา่ร้างหรือไม่มีประสบการณ์เรื�องคว
ามเปล่าเปลี�ยวและเจบ็ปวด  แน่นอน 
บุคคลนี5สามารถยืนขึ5นในฐานะตวัแทนของคนรุ่นของเขาและพดูวา่   
“ ขา้พเจา้รู้วา่การมาจากครอบครัวแตกแยกเป็นอยา่งไร  ขา้พเจา้ผา่นชีวติอยา่งนี5มา 5 
ครั5 งแลว้ ”  
การไดเ้ห็นพระคุณพระเจา้เอาชนะจุดด่างพร้อยนี5 คือการมีชยัเหนือภยัพิบติัทางสังคมที�ชั�
วร้ายที�สุดอยา่งหนึ�งที�โจมตีโลกของเรา  เกรก  ลอรี� รู้ดีเพราะเขาคือคนๆนั5น 
 
เมื�อพระคริสตเ์ขา้ไปในสะมาเรีย  พระองคพ์บหญิงคนหนึ�งที�บ่อนํ5 า  
ในฐานะรับไบชาวยวิ  
พระองคท์รงทาํลายประเพณีและทาํใหเ้ธอตกใจโดยการเริ�มนาํสนทนา  
พระองคท์าํใหเ้ธอประหลาดใจยิ�งขึ5นโดยเสนอชีวตินิรันดร์ใหเ้ธอ 
แลว้พระองคเ์ปิดเผยอยา่งสมบรูณ์ถึงความยิ�งใหญ่ของพระคุณพระองคโ์ดยการรับรู้วา่พ
ระองคต์ระหนกัดีถึงความจริงว่าเธอเคย “ แต่งงาน ”  กบัชาย 5 คน 
และชายที�เธออยูด่ว้ยเวลานี5ไม่ใช่สามีของเธอ  
เห็นไดช้ดัวา่เธอตอ้งการความรักซึ�งผลกัดนัเธอแต่เธอไม่เคยพบการเติมเตม็ 
 
นี�หมายความวา่อะไรสาํหรับเราในทุกวนันี5  ?   
สาํหรับคนอยา่งเกรกที�เจบ็ปวดจากบา้นแตก  มนัเกี�ยวขอ้งอยา่งไม่น่าเชื�อ  
ถา้หญิงคนนี5 มีลูกชาย  ขา้พเจา้คิดวา่เขาคงขา้ม 20 
ศตวรรษที�คั�นระหวา่งพวกเขาอยูแ่ละมองตากบัเกรก ลอรี�  
ผูที้�มีส่วนคลา้ยกบัของเขาในปัจจุบนั  เมื�อขจดัเรื�องเวลาและวฒันธรรมออกไป  



 

 

 

 
 

ประสบการณ์ทางอารมณ์ของเขาทั5ง 
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สองคงเหมือนกนัมาก  นั�นคือผลของบาปที�ไม่จาํกดัเวลา  
เวลาและประเพณีก็ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงพวกเขาได ้ 
มีเพียงพระคุณเท่านั5นที�สามารถขจดัมนัได ้ นี�คือสิ�งที�เกรก  ลอรี�ไดเ้รียนรู้  
ซึ� งเป็นบทเรียนที�ยากแต่ช่วยรักษาชีวติ  บทเรียนที�เขาสามารถแบ่งปันกบัคนอื�นๆได ้
 

ความชอกชํ4าใจ 
มนัดูเหมือนวนัไปโรงเรียนวนัอื�นๆ สาํหรับเกรก เดก็อาย ุ 9 ขวบ  ในอีกไม่กี�นาที 
ระฆงักจ็ะดงัขึ5น  และเขาวางแผนจะวิ�งออกไปขา้งนอก  
และเล่นในอากาศฤดูใบไมร่้วงของนิวเจอร์ซีย ์ 
เขาชอบไล่จบัใบไมที้�ปลิวลมอยูร่ะหวา่งทางกลบับา้น  
ใบไมไ้ม่หลุดจากตน้ไมใ้นแคลิฟอร์เนียใต ้ (ที�ซึ� งเขาเกิดในปี 1952)  
ดงัที�มนัหลุดที�นี�ในนิวเจอร์ซีย ์  ที�จริงแลว้  
แทบจะไม่มีฤดูกาลเลยในแคลิฟอร์เนียที�มีแต่แสงแดด 
 
การยา้ยไปทางตะวนัออกหมายถึงการเปลี�ยนแปลงใหญ่สาํหรับเกรก  
แต่เขาไดต้ั5งหลกัปักฐานในรูปแบบชีวิตที�มีความสุขและน่าพอใจ  
เขากาํลงัมีความสุขในความมั�นคงและความปลอดภยัที�เขาตอ้งการมากมาตลอดหลายปี  
เกรกชอบพอ่เลี5ยงคนใหม่  ออสการ์  ลอรี�   ผูซึ้� งเขาคิดถึงในฐานะพอ่ที�แทจ้ริงของเขา  
พอ่ที�เขาตอ้งการเสมอมา  ออสการ์      
นกักฏหมายชาวนิวยอร์กที�ฉลาดและประสบความสาํเร็จ  
มกัแสดงความรักและความเมตตาที�แทจ้ริงต่อเกรกเสมอ  และเมื�อเกรกตอ้งการมนั  
ชายคนนี5ผูซึ้� งมีความคงเสน้คงวาและความสัตยจ์ริงก็ใหว้ินยัที�เหมาะสมกบัเขา  
หลงัจากมีพอ่เลี5ยงมา 3 คน   ในที�สุด  เกรกกรู้็สึกปลอดภยั 



 

 

 

 
 

 
ระฆงัดงัและเกรกก็พุง่ออกจากประตูโรงเรียนท่ามกลางกลุ่มเดก็และวิ�งนาํออกไปที�ถนน  
ทนัใดนั5น ความตื�นเตน้อยา่งมากของเขาก็หยดุชะงกั  
เกรกมองเห็นรถของครอบครัวจอดรอเขาอยูห่นา้โรงเรียน  
เขามีความรู้สึกปั�นป่วนมากในทอ้งราวกบักาํลงัดูภาพยนตร์เศร้า 
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สลดของชีวติเขา  เขาเดินชา้ๆ ไปที�ถนน  
ความหวาดกลวัแทบจะทาํใหเ้ขาสั�นเมื�อเขาเห็นแม่ของเขาอยูใ่นรถ  
แลว้เขาสังเกตเห็นกล่องมากมาย  
เขากาํลงัจะประสบกบัภาพคุน้เคยที�แสนเจบ็ปวดอีกหรือ ? 
 
เกรกเดินเขา้ไปที�รถ “ เกิดอะไรขึ5นครับ ? ”  แม่ของเขาตอบ  “  เรากาํลงัจะไปแลว้ ”  
“ เราจะไปไหน ? ”         
“ เรากาํลงัจะไปฮาวาย ” 
โดยคลื�นของความกลวั  ภาพของภาพยนตร์นั5นก็ฉายมาอยา่งแยม่าก  เขาถามวา่  
“ พอ่ไปไหน ? ”  
“ พอ่ไม่มาดว้ย ”  คาํประกาศนี5สั5นและสิ5นสุด  
ภาพยนตร์ที�ชื�นชอบซึ� งเคยเป็นชีวิตของเขาจบลงแลว้  
เขาไม่รู้วา่บทภาพยนตร์ต่อไปของชีวติเขาจะเป็นอยา่งไร 
 
ระหวา่งทางไปสนามบินเคนเนดี5   แม่ของเกรกไม่สามารถปลอบใหเ้กรกหยดุร้องไหไ้ด ้ 
และระหวา่งเที�ยวบินที�ยาวนานและทรมานไปยงัฮาวาย  
เกรกทบทวนในใจถึงใบหนา้ต่างๆที�เขา้มาในฐานะพอ่ของเขา 
 
ความรู้สึกหมดหวงัเพิ�มทวีขึ5นเมื�อเกรกเห็นชายคนต่อไปเขา้มาในบทบาทของพอ่เลี5ยง  



 

 

 

 
 

เขาไม่ชอบชายคนใหม่นี5 ที�ยนือยูที่�ประตูสนามบินของฮาวาย  ชายตวัใหญ่ หยาบกระดา้ง  
ใบหนา้ของชายคนนี5ไม่มีความซื�อสตัยอ์่อนโยนอยา่งใบหนา้ของออสการ์  
เขาดูแขง็กระดา้งและเฉยเมย  แม่ของเกรกผูที้�ดูเหมือนมาริลิน  มอนโลซึ�งผูช้ายอยากได ้ 
กา้วเขา้มาในภาพเหมือนนกัแสดงหญิงพราวเสน่ห์  
สิ�งแวดลอ้มของฮาวายที�ปรากฏภายนอกดูงดงามดว้ยธรรมชาติ  
แต่เกรกเห็นแต่ความน่าเกลียด  ดว้ยหวัใจทั5งหมด  เขาตอ้งการกลบัไปอยูก่บัออสการ์  
ลอรี�  
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พวกเขาขบัรถจากสนามบินไปยงับา้นที�ดูมั�งคั�ง   อลั  ชายคนใหม่ในชีวิตแม่ของเขา  
เป็นคนรวย  เขามีสระวา่ยนํ5 า  ในไม่ชา้  อลัเดินนาํอยา่งภาคภมิูใจไปยงัหอ้งใหม่ของเกรก 
 
เมื�อเกรกกา้วเขา้ไปในหอ้ง  เขารู้สึกถึงการเยาะเยย้อยา่งแรงของเรื�องตลกร้าย  
มนัเหมือนหอ้งของเขาที�บา้นของออสการ์ในนิวเจอร์ซียทุ์กอยา่ง---ของเล่น  สีหอ้ง 
หิ5งและตาํแหน่งของเตียง   เกรกรู้สึกถูกทรยศ  
เขาสรุปในใจวา่เขาจะไม่มีวนัไวใ้จโลกของผูใ้หญ่อีกต่อไป  
มนัเป็นโลกที�แยม่ากของคนหลอกลวงผูซึ้� งรอยยิ5มของเขาไม่ตรงกบัแรงจูงใจของเขาเลย  
 
เกรกตดัสินใจในเวลานั5นวา่เขาตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกที�ไร้ความเมตตานี5 เพื�ออยูร่อด  
ถา้ชีวติเป็นเพียงเกมที�ไร้ความปราณี  เขากจ็าํเป็นตอ้งฉลาดแกมโกงมาก  
ที�ประตเูขา้หอ้งใหม่ของเขา  เกรกไดผ้า่นจุดเปลี�ยน  ตั5งแต่นั5นเป็นตน้มา  
การกบฏกลายเป็นวิถีชีวติ  เขาตดัสินใจวา่คุณธรรม 
ความจริงและความดีซึ�งเขาเคยอยากได ้ 
ดูเหมือนถูกลดลงเป็นเพียงเทพนิยายซึ� งเยย้หยนัเขาดว้ยความหวงัเทียมเทจ็  
เมื�อใดกต็ามที�สิ�งเหล่านี5ปรากฏขึ5น  มนักห็ายไปเหมือนเมฆกอ้นเลก็ๆ เมื�อเขาเขา้ไปใกล ้ 



 

 

 

 
 

เขาเคยเชื�อในพระเจา้ในหวัใจของเขาเสมอมา  
แต่กดู็เหมือนพระเจา้อยูห่่างไกลมากและถูกขจดัออกไปจากความเป็นจริงที�แสนเศร้าขอ
งชีวติประจาํวนั 
 
อลัปล่อยใหเ้กรกทาํอะไรก็ได ้   เขาอาจใชเ้วลาทั5งวนัวิ�งขึ5นลงหาดวายกิกิ  
ในขณะที�อลัและแม่ของเขาใชเ้วลาทั5งวนัที�บาร์ของโรงแรมที�หรูหรา  
อลักอฮอลเ์ป็นส่วนใหญ่ของชีวติพวกเขา  
ในขณะที�ออสการ์ใหเ้กรกทาํงานเพื�อใหไ้ดเ้งินที�นอกเหนือเบี5ยเลี5ยงประจาํของเขา  
อลัผูต้ามใจยื�นเงินให ้ 5 ดอลล่าร์ทุกครั5 งที�ขอ  จากภายนอก  ทุกสิ�งดูดี  แต่ภายใน 
เกรกรู้สึกวา่งเปล่า  เขามีทุกสิ�งที�เงินซื5อได ้ แต่กไ็ม่สามารถซื5อความรักไดเ้ลย 
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กลายเป็นเรื�องธรรมดาที�ไม่ชา้การแต่งงานระหวา่งอลักบัแม่ของเกรกก็ไม่ไดเ้ป็นเหมือน
ในสวรรคอี์ก  การทะเลาะของพวกเขาเลวร้ายขึ5น   เสียงดงัและรุนแรงตลอดเวลา  
ในขณะที�เกรกนอนตื�นอยูบ่นเตียงฟังเสียงอยู ่  ไม่นานนกั  
การแต่งงานก็จบลงดว้ยการหยา่  
เกรกและแม่ของเขาก็อยูบ่นเครื�องบินอีกครั5 งมุ่งหนา้กลบัแคลิฟอร์เนียใต ้
 

เปลี�ยนความเป็นตวัตนและกลุ่มเพื�อน 
หลงัจากหลายปีที�มีปัญหาในโรงเรียน  เกรกกเ็ขา้สู่เกรด 10  ถึงเวลานี5   เขากเ็รียนรู้วา่จะ  
“ เท่ ” ไดอ้ยา่งไร  เป้าหมายของเขาคือการแกร่วอยูก่บัพวกรุ่นพี�  เขาเป็นคนใจเร็ว 
หนา้ตาดี ดูเป็นผูใ้หญ่และมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ  
ซึ� งทาํใหเ้ขาเป็นที�นิยมในกลุ่มเพื�อนทุกกลุ่มที�เขาเลง็เป้าหมายไว ้ 
ที�โรงเรียนมธัยมโคโรน่า เดล มาร์ โรงเรียนที�มีชื�อเสียงของลกูคนรวย 
ใส่เสื5อติดกระดุมคอ  ตดัผมทรงนกัเรียน   สาํหรับนกัเรียนปีหนึ�ง  



 

 

 

 
 

การเป็นที�ยอมรับของพวกรุ่นพี�เป็นความสาํเร็จอยา่งดี  
พรสวรรคข์องเกรกในการเยาะเยย้ถากถางคนอื�นทาํใหเ้ขาเป็นศนูยก์ลางของความสนใจ  
ไม่นานนกั เขากเ็ป็นส่วนของกลุ่มรุ่นพี�หวักะทิ  
ทาํใหเ้ขาไดรั้บสิทธิพิเศษในการแกร่วอยูที่�ซีเนียร์สแควร์  สถานที�สุดยอดที�ไดอ้ยู ่ 
เกรกยงัเป็นคนวาดการ์ตูนของหนงัสือโรงเรียนและมกัจะไดรั้บการปกป้องเมื�อเขาลอ้เลีย
นโครงสร้างผูบ้ริหารในโรงเรียน และไดรั้บการนบัถือจากนกัเรียนจาํนวนมาก 
ขอ้ไดเ้ปรียบในการไม่มีการดูแลที�บา้นก็คือเขาสามารถออกไปขา้งนอกตลอดคืนและไม่
มีใครสนใจ  เกรกและกลุ่มรุ่นพี�มกัออกไปปาร์ตี5ตลอดคืนที�ปาลม์  สปริง 
 
แต่ไม่นานนกั  การทา้ทายก็สิ5นสุด  เกรกมองเห็นผา่นบุคลิกลกัษณะทางจิตของกลุ่ม  
การทาํงานหนกัของเขาเพื�อการเป็นที�ยอมรับทิ5งใหเ้ขาวา่งเปล่าและเหนื�อยหน่าย  
เขามกัถูกโจมตีดว้ยความรู้สึกที�คงอยูต่ลอดเวลาวา่ไม่ใช่มิตรภาพที�แทจ้ริงที�ผกูพนักลุ่มข
องเขาเขา้ดว้ยกนั  
พวกเขาดูเหมือนจะสนใจในการใชก้นัและกนัดว้ยความเห็นแก่ตวัมากกวา่ 
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เกรกเริ�มรู้สึกไม่วางใจต่อเกมกลุ่มเพื�อนนี5 เหมือนที�เขารู้สึกเกี�ยวกบัโลกของผูใ้หญ่  
กลุ่มรุ่นพี�ที�ใจตรงกนันี5แตกต่างจากสังคมผูใ้หญ่ที�พวกเขาจะเขา้ไปในไม่ชา้หรือ ?  
เกรกไม่สนใจในการดื�มเพื�อสันทนาการอีกต่อไป  สุรามีความลึกลบันอ้ยมากสาํหรับเขา  
นอกจากนี5   มนัทาํลายความเป็นเด็กของเขา  
เขาใชเ้วลานบัไม่ถว้นเขา้ออกบาร์เพื�อมองหาแม่ของเขา 
 
เมื�อเขาอยูเ่กรด 11  ความหงุดหงิดของเขานาํเขาใหล้องความเป็นตวัตนใหม่  
เขาทิ5งภาพการแต่งตวัสะอาดและกลายเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรมเสพยา  
เพื�อนคนหนึ�งชวนเกรกใหโ้อนยา้ยไปยงัโรงเรียนมธัยมนิวพอร์ท ฮาร์เบอร์ 



 

 

 

 
 

ที�นิวพอร์ทบีช ซึ� งเป็นศนูยก์ลางใหญ่ดา้นยาเสพติดของแคลิฟอร์เนีย  
โรงเรียนมธัยมนี5 มีชื�อเสียงในการเป็นหวัหอกของการผลกัดนัวฒันธรรมทวนกระแส  
วนัแรกของเกรกที�นั�น เขาทิ5งภาพนกัเรียนติดกระดุมคอมาเป็นคนผมยาว นุ่งกางเกงยนีส์ 
เขายงัเริ�มลองสูบกญัชาซึ� งมีอยูม่ากมาย 
 
ในไม่ชา้  เกรกก็สูบกญัชาอยา่งหนกักบัเพื�อนกลุ่มใหม่  ไม่นาน 
เขาและเพื�อนกเ็สพยาวนัละ 2 ครั5 ง  ในช่วงที�เคยแ์ละขา้พเจา้ไดติ้ดต่อครั5 งแรกกบัเกรก 
แมเ้ราไม่รู้จกัเขาในตอนนั5น  ตอนพกัเที�ยงของโรงเรียน  
เขาและเพื�อนจะไปที�บา้นซึ�งอยูห่่างจากบา้นที�ครอบครัวของขา้พเจา้อาศยัอยู ่
เคยส์ังเกตเห็นกลุ่มแต่งกายหลากหลายนี5 ในขณะที�พวกเขาหวัเราะและเล่นตลกกนัระหว่
างทางกลบัจากโรงเรียน  เห็นไดช้ดัวา่พวกเขาเสพยา  ณ 
จุดนี5 ที�ภาระที�เรารู้สึกต่อวฒันธรรมยอ่ยของหนุ่มสาวมีมากจนแทบทนไม่ได ้ 
และนั�นคือเมื�อเคยแ์ละขา้พเจา้เริ�มอธิษฐานต่อพระเจา้ใหเ้ปิดประตูแก่เราเพื�อเขา้ถึงคนรุ่น
ที�แปลกแยกนี5  
 
วนัหนึ�ง  ขณะที�ทาํงานกบักลุ่มคนงานรื5อสถานที�จดังานแห่  เกรกไดรั้บ LSD 
เกรกใชย้าเสพติดนี5 เลก็นอ้ยในขณะที�เขาทาํงาน  และในไม่ชา้กเ็ขา้สู่โลก “ จิตวิญญาณ ” 
ใหม่ ที�ซึ� งทุกสิ�งดูเหมือนมีความหมายซ่อนอยู ่ 
การมองเห็นภายในคอยสวา่งวาบเขา้มาในใจของเขา เขา “ อยูเ่หนือ ”  
ความจริงวา่เขาเกือบถูกฆ่าโดยปั5 นจั�นในใจของเขา     นึ� คือการ 
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แตะดว้ยความรักอนักวา้งใหญ่ไม่สิ5นสุด  เกรกเริ�มเห็นนิรันดร์กาลใตสิ้�งปกติธรรมดา 
ที�สุด 
 
เกรกพบจุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิต  เขาจะไปใหถึ้งความจริงผา่นทาง LSD  
ในฐานะผูเ้ชื�อในสิทธิส่วนบุคคล  



 

 

 

 
 

เขาต่อตา้นการประนีประนอมอยา่งตาบอดต่อการเคลื�อนไหวของฮิปปี5   
แมเ้ขาจะดูเหมือนฮิปปี5 คนอื�น   เขายนืยนัในการมีความคิดของตวัเอง  
ดว้ยเหตุนั5นเขาไม่เขา้ร่วมในศาสนาของตะวนัออก  การบชูาธรรมชาติ “ be-ins ” 
หรือการอยูร่่วมกนั   แต่เกรกยึดเสรีภาพอยา่งเถื�อนๆ  เขายงัคงใช ้ LSD 
เสมอตอนสุดสัปดาห์ที�บา้นเพื�อนหรือในเขตชนบทของแคลิฟอร์เนีย 
 
ในเวลานี5   เกรกยงัเริ�มสังเกตเห็นกลุ่ม “ ไม่เท่ ” ในสถานศึกษา  
พวกเขามั�นคงในมุมมองของพวกเขาจนไม่สนใจต่อการเห็นดว้ยของสังคม  
พวกเขาปฏิเสธที�จะประนีประนอมกบัการปฏิรูปสังคมใหม่รอบตวัพวกเขา  ที�จริงแลว้ 
พวกเขาดูกลา้กวา่กลุ่มสุดขีดที�คู่ขนานกนัของพวกเขา  
และกลา้กวา่พวกกบฏที�สุดที�ต่อตา้นศีลธรรม  มาตรฐานและสถาบนัทั5งหมด  
ความร้อนแรงของความขดัแยง้ทาํใหพ้วกเขายดึจุดยืนที�เห็นไดช้ดัที�สุดในโรงเรียนมธัยม
ที�บา้ที�สุด  ตอนพกัเที�ยง  พวกเขามกัจะเดินแถวขา้มสถานศึกษา  
ร้องเพลงนมสัการและแจกใบปลิว  เกรกหลีกเลี�ยงพวกเขา  พวกเขาคือพวกคริสเตียน  
พวกโรคเรื5 อนสังคม  
สิ�งที�น่าประหลาดเกี�ยวกบัพวกเขาคือจาํนวนหนึ�งเคยใชย้าเสพติดมากกวา่เกรก  
แต่ตอนนี5พวกเขาแจกใบปลิวและยิ5ม 
 
ทุกครั5 งที�เกรกไดรั้บใบปลิว  เขาจะมองจอ้งคนใหใ้นขณะที�ยดัใบปลิวไวใ้นกระเป๋าหลงั  
เกรกมีลิ5นชกัที�เตม็ไปดว้ยใบปลิว  ดูเหมือนวา่ทุกกลุ่มศาสนาในสมยันั5นมีใบปลิว  
ดว้ยเหตุผลบางประการ  เขาไม่เคยโยนมนัทิ5ง  
บางครั5 งบางคราวเขาจะเสพยาและดึงใบปลิวออกมาจากลิ5นชกั 
อ่านมนัและพยายามแต่งบทกลอนหรือหาเหตุผลจากหลายมุมมอง 
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เปิดประตูผดิ 
วนัหนึ�งเกรกและเพื�อนตดัสินใจเสพ “ ออเร้นจซ์นัชายน์ ” LSD ปริมาณมาก  
เขานอนลงและรอที�จะทะยานเขา้สู่อาณาจกัรที�ไม่รู้จกั  
เกรกรู้สึกเหมือนคนที�มีกระเป๋าเต็มไปดว้ยกญุแจผทีี�สามารถเปิดประตูที�ไม่รู้จกับานแลว้
บานเล่า   คุณภาพของประสบการณ์ขึ5นอยูก่บัโชคของการจบัฉลาก  เกรกรอคอย 
 
ทนัใดนั5น  อากาศดูกระเพื�อมเป็นระลอกเหมือนนํ5 า  
คลื�นของความวิกลจริตถาโถมผา่นเขา  
เขารู้สึกอยา่งชดัเจนวา่เขากาํลงัสูญเสียการยดึจบัความเป็นจริง  
เขายงัรู้สึกตวัถึงความรู้สึกถึงวิญญาณชั�ว---การเขา้มาอยู ่  ถา้ท่านจะใหอ้ยู ่   ก่อนหนา้นี5  
LSD  ดูเหมือนมี สวิทชเ์ปิดปิดปลอดภยั  เกรกรู้สึกวา่เขาสามารถดึงตวัออกและหนี 
ถา้สิ�งต่างๆออกนอกการควบคุม  
เหมือนกบัการเล่นกบัสถานการณ์อนัตรายโดยไม่ตอ้งเจ็บปวดกบัผลที�ตามมา   
เหมือนดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  
ภาพลวงตาของการอยูใ่นการกระทาํมีมากจนท่านเริ�มมีปฏิกิริยาตอบต่อภาพในจอ  
ในภาพยนตร์ต่อสู้  
ท่านมีประสบการณ์ในความสั�นกลวัของการเขา้ใกลค้วามตายโดยไม่ตอ้งเจบ็ปวดต่อผล
ที�ตามมาใดๆ 
 
เกรกเริ�มสงสัยวา่มีวาลว์ปลอดภยัสาํหรับ LSD จริงหรือ  
เขาไดย้นิเรื�องคนที�ถกูฆ่าหรือเป็นบา้โดย LSD  
เขาจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่เขาจะรอดออกมาได ้ ?  ถา้ความวิกลจริตไม่หายไปล่ะ ? 
ความหวาดกลวัใหม่ท่วมทน้เขา 
 
ในขณะที�เขารู้สึกวา่ตวัเองกาํลงับา้ระหํ�า  เขาตอ้งการจะยืนหนา้กระจก  
เพื�อจบัใหไ้ดว้า่เขาคือใครและระลึกถึงความเป็นตวัตนของเขา  ในขณะที�เขาจอ้งดูอยู ่ 
ใบหนา้ของเขาเริ�มละลาย  มนัดูแก่ชราน่ากลวั  และก็บิดเบี5ยวเหมือนสตัวป์ระหลาด  



 

 

 

 
 

แลว้บางสิ�งที�เป็นฟันแหลมกฉี็กผา่นเขา  เสียงหวัเราะดงัน่ากลวั “ เจา้จะตอ้งตาย  
เจา้จะตอ้งตาย” 
  
 

- 51 - 
 
เกรกวิ�งออกไปขา้งนอกและพยายามดึงทึ5งเสื5อผา้ของเขาออก  
เพื�อนบา้นจอ้งมองผา่นหนา้ต่าง  เพื�อนของเกรกจบัเขาไว ้  เขาคิดแต่วา่  ฉันมีปัญหา  
ฉันต้องการความช่วยเหลือ  ฉันไม่มีวันกลับไปอย่างเดิมอีก  
 
หลายเดือนหลงัจากนั5น  เกรกรู้สึกวา่สมองของเขาถูกเผาเลก็นอ้ย  
เขาตระหนกัวา่เขาไม่ตอ้งการใช ้LSD อีกต่อไป  เดิมพนัสูงเกินไป 
 

ในการสถติอยู่ของพระเจ้า 
วนัหนึ�งเกรกรู้สึกถกูดึงเขา้สู่ฝงูคนที�มาชุมนุมกนัในหอ้งอาหารโรงเรียน  
คนที�กาํลงัพดูเปล่งรัศมีความหวงัที�เตม็ดว้ยความชื�นชมยนิดี เขามีอายรุาว 20 
ปีและมีผมสีเหลืองอ่อนยาวประบ่า  
เขาดูเหมือนเพิ�งเดินออกมาจากป้ายโฆษณาที�ติดบริเวณอ่าวเพื�อโฆษณาคอนเสิร์ตอยา่ง 
Big Brother และ Holding Company ที�สวนสาธารณะโกลเดน้เกท  ที�จริงแลว้ 
เมื�อตดัสินจากคาํพดูของเขา  เขาทาํมาหมดแลว้  ชื�อของเขาคือลอนนี� ฟรีสบี  
เขาเป็นผูน้าํการประชุมกลุ่มอนุชนที�คริสตจกัรของเรา Calvary Chapel  
แต่นกัพดูคนนี5ไดแ้บ่งปันวา่เขาไดม้าถึงจุดสิ5นสุดของการแสวงหาที�ยาวนานของเขาแลว้ 
เขาไดพ้บพระเจา้  
เขาอยูที่�โรงเรียนมธัยมนิวพอร์ทฮาร์เบอร์ในวนันั5นเพื�อบอกเดก็ๆวา่ทาํไมพระคริสต ์
(ไม่ใช่ดนตรีร็อคหรือยาเสพติด)  จึงเป็นคาํตอบสาํหรับทุกคาํถามที�พวกเขาถาม  
ลอนนี�ยงัอยูใ่นช่วงฮนันีมูนของประสบการณ์การกลบัใจของเขาและรู้สึกถึงความตื�นเตน้
เร้าใจของมนั  ความชื�นชมยนิดีของเขามีผลต่อผูอื้�น  



 

 

 

 
 

ความสามารถของเขาในการประกาศข่าวประเสริฐอยา่งกลา้หาญกเ็ช่นกนั  
แลว้เขากล่าวบางสิ�งที�ดึงความสนใจของเกรก    
 
เกรกนั�งแอบฟังคาํเทศนานี5   สิ�งสุดทา้ยที�เขาตอ้งการจะเป็นคือ สมาชิกของ 
“ คนของพระเยซู ” และกลายเป็นคนที�ถูกขบัออกจากสังคม  
ในส่วนลึกในใจเขารู้วา่พระเจา้ทรงดาํรงอยู ่  เขาจาํไดว้า่เมื�อตอนเป็นเด็กเลก็ๆ 
เขาอธิษฐานอยูใ่นใจกบัพระเจา้  มนัยงัยากที�จะไม่ 
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สนใจ  เมื�อเขาอยูใ่นสถานการณ์ที�บีบรัด  เขามกัร้องต่อพระเจา้ 
 
ที�จริงแลว้  ก่อนหนา้นั5นไม่นานนกั  
เกรกและเพื�อนของเขาขบัรถดว้ยความเร็วไปตามถนนไฮเวยเ์ลียบฝั�งแปซิฟิคตอนดึกคืน
หนึ�งท่ามกลางสายฝน พวกเขามีกญัชา 1 กิโลกรัมในทา้ยรถ  ทนัใดนั5น 
ทา้ยรถแกวง่อยา่งควบคุมไม่ได ้  ดูเหมือนพวกเขาจะตอ้งขบัชนและตายแน่นอน  
เกรกเห็นหวัขอ้ข่าวในใจของเขาวา่ “ คนขายยาเสพติดตาย ” 
หลงัจากคนพบวา่อะไรอยูใ่นทา้ยรถ  แต่เขาไมเ่คยเป็นคนขายยาเสพติด  
พวกเขาตั5งใจจะสูบมนัเองทั5งหมด  ช่างเป็นการตายที�น่ากลวั  เกรกรีบกล่าวคาํอธิษฐาน  
“ โอ พระเจา้  ถา้พระองคพ์าขา้พระองคพ์น้จากเรื�องนี5   
ขา้พระองคส์ัญญาวา่ขา้พระองคจ์ะรับใชพ้ระองค ์ ”  
เขาเคยทาํเช่นนี5กบัพระเจา้มาก่อนและรู้วา่พระเจา้มาทุกครั5 ง  
แต่เกรกเลิกสญัญาในเวลาต่อมาหรือลืมมนัไป 
 
ตอนนี5พระวจนะของพระคริสตซึ์� งพดูโดยชายหนุ่มแทงทะลุเขา้มาในเกรก 
“ ถา้เจา้ไม่เป็นของเรา  เจา้กต่็อตา้นเรา ”  เกรกไม่เคยตระหนกัเช่นนั5น  
เขารู้เสมอวา่พระคริสตมี์อยูจ่ริง  แต่เขาไม่เคยรู้วา่ทางเลือกธรรมชาตินี5 มีอยู-่--เป็น 



 

 

 

 
 

“ ของพระองคห์รือต่อตา้นพระองค ์ ”  เขาเป็นอยา่งใด ?  โดยการไม่เป็น 
“ ของพระองค ์ ”  เกรกก็อยูใ่นฝงูชนกลุ่มใหญ่ที�ต่อตา้นพระคริสต ์ 
เห็นไดช้ดัวา่บางสิ�งถูกเรียกร้องจากเขา  การตอบสนองทางบวก  
นยัน์ตาของผูพ้ดูซึ� งทีแรกเบิกบานและเตม็ดว้ยความรัก 
กลายเป็นเหมือนหินไฟเมื�อเขากล่าวพระวจนะของพระคริสตซ์ํ5 า 
 
ผูพ้ดูทา้ทายกลุ่มที�เงียบให้เป็น “ ของ ”  พระเยซูเจา้    
เกรกยงัสังเกตเห็นวา่เด็กสาวที�เขาสนใจมานานกวา่ 1 ปีเป็นคนหนึ�งใน “ พวกนั5น ”  
พวกคริสเตียน  
เกรกเริ�มพิจารณาวา่เขาตอ้งจ่ายอะไรในการเป็นผูติ้ดตามของพระเยซูคริสต ์ 
เขาดิ5นรนอยูภ่ายในเพราะเขารู้สึกวา่เขาจะสูญเสียความเป็นตวัตนใหม่ล่าสุดของเขาและ
กลุ่มเพื�อนล่าสุดของเขา   แลว้ 
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ชีวติแบบอิสระตามอาํเภอใจของเขาล่ะ ?  เขาดาํเนินชีวิตเพื�อตวัเอง  
เพื�อความสนุกสนาน  
และจะเป็นอยา่งไรถา้เขาถูกขอให้ทาํใหต้วัเองน่าขนัเหมือนคริสเตียนในสถานศึกษาเหล่
านี5  ? 
 
แต่แลว้กมี็ขอ้พิจารณาอีกอยา่งหนึ� งเขา้มาในใจของเกรก  
เพราะเขารู้สึกถูกทรยศเมื�อเขาเป็นเด็ก  
การอุทิศตนสูงสุดของเขาเป็นการหาความจริงไม่วา่ดว้ยตน้ทุนเท่าใดกต็าม  
พระเจา้เป็นพระองคน์ั5นที�เขากาํลงัแสวงหาจริงๆหรือ ?  
เขาจาํการเผชิญหนา้ที�ดาํมืดและน่ากลวักบั LSD ได ้  อะไรจะเกิดขึ5นถา้วนัหนึ�ง  
การเผชิญหนา้อยา่งใกลชิ้ดกบัความวิกลจริต  ความตายหรือการทาํลาย 
ปิดวาลว์ปลอดภยัอยา่งถาวร ?  นั�นคงเป็นจุดจบของชีวิตเขา  



 

 

 

 
 

แลว้ชีวิตเขาจะมีความหมายอะไร ?  ไม่มีอะไรสูงส่งหรือดี  ไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลย 
 
เกรก ลอรี�ทาํการตดัสินใจนิรันดร์ก่อนระฆงัพกัเที�ยงหยดุส่งเสียง  เขาเดินไปขา้งหนา้  
กม้ศรีษะลงและนั�นก็คือสิ�งที�เกิดขึ5น  
เขาเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวิตในฐานะพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเขา  
เขาเลือกที�จะอยูก่บัพระคริสต ์  เขาเป็น “ ของ ” พระคริสตใ์นที�สุด  
เกรกยงัรู้ดว้ยวา่เขาไดม้าถึงจุดสิ5นสุดของการคน้หาของเขาแลว้  นี�คือสิ�งที�เขาคน้หา  
ความจริงที�เขากระหายหามาตลอดชีวติ 
 
ก่อนที�เกรกจะรู้  เดก็สาวแสนสวยที�เขาชอบก็โอบแขนรอบตวัเขา  
ผูค้นลอ้มรอบเขาและตบหลงัเขา  ช่างอศัจรรยย์ิ�ง  
แต่ตอนนี5สงครามของกลุ่มเพื�อนกาํลงัจะเริ�มขึ5น  
เขาเริ�มสงสัยวา่เขาจะสามารถซ่อนสิ�งที�เขาทาํไดน้านเพียงใด ? 
ปรากฏวา่ซ่อนไดไ้ม่นานนกั  มนัเป็นวนัศุกร์และโรงเรียนกาํลงัจะเลิก  
นั�นหมายความวา่เป็นเวลาสาํหรับเพื�อนกลุ่มเก่าของเขาจะออกไปชานเมืองสาํหรับช่วงสุ
ดสัปดาห์และเสพยากนั ดงัที�ทาํกนัเป็นประจาํ    
เกรกและเพื�อนเดินทางออกไปยงัที�ที�เป็นธรรมชาติใกลอุ้ทยานแห่งชาติ   
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ใครบางคนส่งยาเสพติดเมด็หนึ� งใหเ้กรก  เขาปฏิเสธ  
เขาผละออกมาและเดินไปนั�งคนเดียวบนกอ้นหิน  ในขณะที�เขากาํลงัจุดที�สูบกญัชา        
เขารู้สึกถึงเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ1 ที�อยูภ่ายในพดูกบัวิญญาณของเขา  
เขารู้วา่เขาจะไม่มีวนัสูบอีกต่อไป  วนันั5นในฤดูใบไมผ้ลิปี 1970   เกรก  
ลอรี�โยนสิ�งที�เขาเก็บสะสมไวร้วมทั5งที�สูบกญัชาของเขาทิ5ง  
มนัเป็นเพียงวนัเดียวหลงัจากการกลบัใจของเขา  
แต่ดูเหมือนการเปลี�ยนตลอดชีวติไดเ้กิดขึ5น 



 

 

 

 
 

 

พยานที�สัตย์ซื�อ 
เกรกไปยงับา้นหลงัหนึ�งที�ซึ� งเขาและเพื�อนเคยมาเสพยากนันบัครั5 งไม่ถว้น  
เขาตอ้งการบอกข่าวเรื�องการกลบัใจของเขาแก่เพื�อนๆ อยา่งอ่อนโยน   ที�จริงแลว้  
เขาซ่อนไบเบิ5ลของเขาไวใ้นพุ่มไมเ้พื�อวา่เขาขจดัความคิดที�มีอยูก่่อนของพวกเขาออกไป   
แต่แลว้แม่ของเพื�อนเสพยาคนหนึ�งของเขากเ็ดินผา่นประตูหนา้เขา้มาดว้ยรอยยิ5มเยาะบน
ใบหนา้และไบเบิ5ลอยูใ่นมือ “ นี�เป็นของใคร ? ” 
เมื�อเกรกอธิบายสิ�งที�เกิดขึ5นกบัเขาใหเ้พื�อนฟัง  พวกเขาหวัเราะและเยย้หยนั  
พวกเขายงัแสดงความผดิหวงัดว้ย  ในใจของพวกเขา  
เพื�อนเสพยาที�ดีกาํลงักลายเป็นตวัประหลาดของพระเยซู 
 
ทุกครั5 งที�เกรกถูกดูถูกหรือปฏิเสธโดยกลุ่มที�แตกต่างหรือเพื�อน  
เขาตระหนกัวา่มิตรภาพเหล่านั5นตื5นเขินและไม่น่าพอใจเพียงใด  
เขาถูกชกัจูงยิ�งขึ5นวา่เขาตอ้งไม่โอนเอนออกไปจากความเชื�อที�คน้พบใหม่ของเขา  
เขามีความกระตือรือร้นในความเชื�อของเขาและในไม่ชา้กอ็อกไปตามถนนเพื�อเป็นพยา
นต่อผูค้น  
เกรกตระหนกัวา่การติดตามพระคริสตเ์ป็นคาํมั�นสัญญาแบบให้ทั5งหมดหรือไม่ใหเ้ลยเท่
าที�เขาเกี�ยวขอ้งดว้ย  เริ�มปรากฏขึ5นในใจของเขาวา่เป็นครั5 งแรกในชีวิตที�เขามีจุดมุ่งหมาย  
เขาไม่ปรารถนาจะมีชีวิตเพื�อตวัเองอีกต่อไป  แต่ตอ้งการเป็นคนรับใช ้ 
เป็นพยานของพระเจา้ของเขา  ชีวติเก่าเริ�ม 
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หลุดออกไปอยา่งรวดเร็ว  ภายในราว 2 สัปดาห์ของการกลบัใจ  
เกรกเสียเพื�อนคนสุดทา้ยของเขา  และภายในเวลานั5นเช่นกนั  เกรกเริ�มไปที� Calvary 
Chapel 



 

 

 

 
 

 
ประสบการณ์ในคริสตจกัรครั5 งแรกของเกรกในฐานะคริสเตียนเกิดขึ5นที�พิธีนมสัการตอ
นเยน็วนัหนึ�งของเรา  Calvary  
กาํลงัเติบโตอยา่งรวดเร็วและเรายา้ยจากอาคารหลงัเล็กไปยงัเตน็ทเ์พื�อรองรับคนที�ไหลบ่
ามา  เกรกรู้สึกท่วมทน้ชั�วขณะดว้ยความกลวัก่อนที�จะเดินผา่นประตู  
สิ�งที�เกิดขึ5นจากการมีพอ่เลี5ยง 5 
คนที�ดึงออกจากวญิญาณของเขาคือความกลวัอยา่งยิ�งต่อการใกลชิ้ดและความเปราะบาง
ที�เรียกร้องความรัก  เกรกตวัสั�นอยา่งเห็นไดก้่อนเขา้มา  ในที�สุด  
เขาเบียดเขา้ไปนั�งแถวหนา้ที�ซึ� งเพื�อนของเขาไดจ้องไวใ้หเ้ขา  
และบอกขา้พเจา้ในเวลาต่อมาวา่ขา้พเจา้เป็นหนึ�งในผูใ้หญ่คนแรกที�เขาเตม็ใจที�จะไวว้าง
ใจ  ในขณะที�ขา้พเจา้สอนคืนนั5น 
หวัใจของเกรกถกูปล่อยใหเ้ป็นอิสระจากความไม่ไวว้างใจและความระแวงที�จะไวใ้จ  
ในไม่ชา้  เขากเ็ขา้ร่วมทุกหนา้ที�ที�เรามี  จุ่มตวัของเขาลงในคาํสอนและเทป  
ดูเหมือนกบัเขาไดม้นัไม่เคยพอ 
 

พระเจ้าสามารถทาํอะไรกับของมือสอง 
เกรกไดเ้ลือกความรู้สึกแง่ลบมากมายของ “ ของมือสอง”  ในขณะที�เป็นวยัรุ่นที�ไม่เป็น 
คริสเตียน  อยา่งแรกคือความรู้สึกลึกลํ5าของความไม่มั�นคงส่วนตวั  
แต่พระเจา้ไดใ้หค้วามรู้สึกแง่บวกของ “ ของมือสอง ”  ทนัทีที�เขาเป็นคริสเตียน  
เกรกมีความปรารถนาอยา่งยิ�งที�จะรับใชแ้ละพระเจา้จะจดัเตรียมโอกาสมากมายใหใ้นไม่
ชา้  คืนหนึ�ง  เกรกไปยงัชั5นเรียนไบเบิ5ล  และผูน้าํไม่มา  ไม่มีใครมีอะไรจะกล่าวมากนกั  
ดงันั5น เกรกเริ�มแบ่งปันสิ�งที�อยูใ่นหวัใจของเขา  
เจา้ของบา้นขอใหเ้ขานาํในชั5นเรียนไบเบิ5ลสัปดาห์หนา้และจากนั5นเป็นตน้มา  
จนถึงตอนนี5 เกรกไดเ้ขา้ร่วม Calvary Chapel มา 2-3 ปีแลว้ 
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อีกสถานการณ์หนึ�งช่วยชี5 เกรกไปยงัแผนการที�พระเจา้มีสาํหรับชีวติของเขา  เกรกมายงั 
ไพเรทส์ โคฟ ที�โคโรน่า เดล มาร์ บีช  เพื�อเป็นพยานถึงหนึ�งในการบพัติศมาของ 
Calvary  Chapel  จนถึงปี 1972  เราใหบ้พัติศมาราว 900 ครั5 งต่อเดือน  
เกรกมาถึงและพบวา่ไม่มีใครอยูที่�นั�น  เขาคิดวา่เขาไปถึงสายเกินไป  
แลว้เขากเ็ห็นกลุ่มคริสเตียนราว 30 คน ร้องเพลงดว้ยกนับนชายหาด  
เขาเขา้ไปร่วมกบัพวกเขา  และดงัที�เขาทาํที�ชั5นเรียน ไบเบิ5ล  
เกรกเริ�มแบ่งปันสิ�งที�อยูใ่นหวัใจของเขา 
 
ในไม่ชา้  เดก็สาว 2 คนมาถึงและถามเกรกวา่เขาเป็นศิษยาภิบาลหรือ ? 
และเขาใหบ้พัติศมากบัพวกเธอไดห้รือไม่ ?  เกรกกระโดดลุกขึ5นและกล่าววา่ “ โอ ไม่ 
ผมไม่ใช่ศิษยาภิบาล  ผมทาํไม่ได ้ ”   แต่พวกเธอหมดทาง  
พวกเธอรู้สึกวา่พวกเธอตอ้งรับบพัติศมาทนัทีและที�นั�น  
พวกเธอรู้สึกแตกสลายที�พลาดพิธีบพัติศมาของ Calvary Chapel  
พวกเธอถามเขาอีกและเขาตอบวา่ “ ผมไม่ใช่ศิษยาภิบาล ” 
แลว้เขาก็รู้สึกถึงเสียงของพระเจา้กระตุน้ใหเ้ขาใหเ้กียรติกบัคาํขอของพวกเธอ 
 
เกรกหนัไปหาคนอื�นและพดูวา่ “ เดก็ผูห้ญิงเหล่านี5ตอ้งการรับบพัติศมา  
ใหเ้ราลงไปในนํ5าและใหบ้พัติศมากนัเถอะ ”   เขาเดินไปตามชายหาด  ตามมาดว้ยคน 32 
คน และคิดกบัตวัเองวา่  เราพาตัวเองเข้าสู่อะไร ?  
เกรกไม่แน่ใจวา่พดูถูกตอ้งทุกคาํแต่เขากท็าํมนั  หลงัจากเสร็จแลว้ มีคนอีก 2 
คนปรากฏตวัขึ5นและขอรับบพัติศมา  และเกรกกใ็หบ้พัติศมาพวกเขาดว้ย 
 
หลงัจากนั5น  เกรกมองขึ5นไปที�ผาหินเหนือเขาและเห็นฝงูชนที�มองดูดว้ยความสงสัย  
เขาไดท้าํพิธีบพัติศมา  แต่ตอนนี5 เขารู้สึกวา่พระเจา้กาํลงับอกเขาใหเ้ทศน ์ 
เขายนือยูใ่ตพ้วกเขาและร้องเรียกวา่ “ ท่านอาจสงสัยวา่เรากาํลงัทาํอะไรอยูข่า้งล่างนี5  ”   



 

 

 

 
 

เมื�อเขาพดูจบ  คนจาํนวนหนึ�งมอบชีวิตใหพ้ระคริสต ์      
พระเจา้เพิ�งแสดงใหเ้กรกเห็นอีกดา้นหนึ�งของ 
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พนัธกิจของเขา  เขาไดรั้บของประทานในฐานะผูเ้ทศนส์อนและผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ  
กลายเป็นวา่พิธีบพัติศมาของ Calvary Chapel 
มาถึงหลงัจากเกรกสิ5นสุดงานของเขาไปหลายชั�วโมง 
 
เมื�อเกรกเรียนจบจากโรงเรียนมธัยม  เขามีความรู้สึกที�แรงมากวา่เขาตอ้งคงอยูที่� Calvary 
Chapel  และตอ้งไม่ไปเรียนต่อมหาวทิยาลยั  ระหวา่งเวลานั5น  
เขายงัคงทาํงานพนัธกิจและนาํในการเรียนไบเบิ5ลและทาํงานกราฟฟิคอาร์ต  
เขาอยูบ่ริเวณสาํนกังานตลอดเวลา  และทาํสิ�งต่างๆ เพื�อช่วยเจา้หนา้ที�ในฐานะ 
“ ตวัโกเฟอร์ ”  ตามคาํอธิบายตวัเองของเขา  เมื�อขา้พเจา้ไม่อยู ่ 
เขาจะรอโทรศพัทด์ว้ยความกระวนกระวาย  
เพราะเลขานุการจะต่อโทรศพัทเ์หล่านั5นมาใหเ้ขา  
ขา้พเจา้มกัสงสัยวา่คนที�โทรเขา้มาเหล่านั5นบางคนจะทาํอะไรถา้พวกเขารู้วา่คนที�ใหค้าํป
รึกษาแก่พวกเขาทางโทรศพัทเ์ป็นเดก็ฮิปปี5 อาย ุ 19 ปี 
 
“ ของมือสอง ” ต่อไปที�เกรกไดรั้บมาถึงเมื�อเขาอาย ุ 20 ปี เกือบ 3 ปีหลงัจากเขามาเป็น  
คริสเตียน  มีชั5นเรียนไบเบิ5ลที�ริเวอร์ไซด ์  ซึ� งครั5 งหนึ�งเคยมีคนมาถึง 300 คน 
แต่ลดลงมาเหลือ 80 คน ปัญหาคือการหาใครบางคนที�จะขบัรถจากคอสตา้ 
เมซ่าไปยงัริเวอร์ไซด ์  เพื�อนาํในชั5นเรียน  ชคั จูเนียร์ 
ลูกชายของขา้พเจา้ไดช่้วยเริ�มตน้และเลี5ยงดูมนัมา  
แต่เขารู้สึกวา่ถูกเรียกใหเ้ริ�มตั5งคริสตจกัรใหม่  หลงัจากชคั จูเนียร์ 
ผูน้าํคนอื�นก็รับทาํเป็นระยะสั5น  แลว้วนัหนึ�งในขณะที�กลุ่มหาผูน้าํอยา่งสิ5นหวงั 
(หลงัจากทุกคนปฏิเสธ) พวกเขากเ็สนองานนี5แก่เกรก 



 

 

 

 
 

 
เกรกกระตือรือร้นที�จะรับเศษชิ5นใดกต็ามที�ตกลงมาจากโต๊ะ  ดงันั5น  
เขาจึงกระโจนเขา้หาโอกาส  
ชั5นเรียนไบเบิ5ลที�เลก็ลงนั5นในไม่ชา้กลายเป็นกลุ่มสามคัคีธรรมที�ใหญ่มาก  Harverst 
Fellowship of Riverside 
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เมื�อเกรกรับงานชั5นเรียนไบเบิ5ล   ผูเ้ขา้ร่วมกระโดดกลบัไปที�เกือบ 300 คนอยา่งรวดเร็ว  
พวกเขาใชอ้าคารคริสตจกัรอื�นและคนหนุ่มสาวมาเขา้กลุ่ม  
มีบทความในหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�นเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ของคนหนุ่มสาวจากวฒันธรรม
ทวนกระแสหนัมาหา     
พระคริสตแ์ละความเป็นผูน้าํที�ปรับเปลี�ยนเสมอและคิดริเริ�มของเกรก ลอรี�   ในไม่ชา้  
เขากเ็ริ�มเดินทางไปทั�วประเทศในการประกาศข่าวประเสริฐ 
 
ในขณะที�จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมเพิ�มขึ5น  
เกรกรู้สึกวา่พระเจา้กาํลงันาํพวกเขาใหย้า้ยเขา้สู่อาคารของพวกเขาเอง  ราว 1 
ปีหลงัจากเขา้ร่วมกลุ่มสามคัคีธรรม  เขาพบวา่อาคารโบสถที์�ไม่ไดใ้ชอี้กแลว้  
และไม่นานนกัขา้พเจา้กบัเกรกกอ็ยูส่าํนกังานนายหนา้ขายที�ดิน  
หลงัจากที�ขา้พเจา้จ่ายเงินดาวน์  ขา้พเจา้รู้สึกถึงความตื�นเตน้ในการบอกเกรก 
“ คุณเพิ�งมีคริสตจกัรของตวัเอง ” 
 
กลุ่มสามคัคีธรรม 300 คน พุง่ขึ5นไปถึง 500 คนในพิธีนมสัการครั5 งแรก ใน 1 ปี 
พวกเขาเพิ�มขี5นถึง 1 เท่า  นั�นบงัคบัใหต้อ้งมีพิธีนมสัการหลายครั5 ง 
 
เมื�อถึงปี 1974 ริเวอร์ไซด ์ คาลวารี�  ชาเพล Riverside  Calvary  Chapel  



 

 

 

 
 

(ตามที�มนัถูกเรียก) จดัประชุมที�ซีวิค เซนเตอร์  กลางเมืองในคืนวนัอาทิตย ์  มนัมี 1,500 
ที�นั�ง  ในขณะเดียวกนั พวกเขาขยายอาคารคริสตจกัรเพื�อการนมสัการตอนเชา้  แต่ถึงปี 
1980  หลงัจาก 5 ปีของการเติบโตที�มั�นคง  เกรกรู้วา่พวกเขาตอ้งสร้างอาคารใหม่  
ผลกคื็อโครงสร้างมหึมาที�ตั5งตระหง่านเหนือริเวอร์ไซด ์ ในปัจจุบนั 
พร้อมดว้ยป้ายขนาดใหญ่ “ ฮาร์เวสท ์ คริสเตียน เฟลโลชิป ”(Harvest Christian 
Fellowship) ทุกวนันี5   ดว้ยการนมสัการ 4 รอบในวนัอาทิตย ์ พวกเขามีผูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 
15,000 คน 
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นอกเหนือจากงานศิษยาภิบาล  เกรกยงัมีใจร้อนรนสาํหรับงานประกาศข่าวประเสริฐ  
พระเจา้เปิดโอกาสยิ�งใหญ่มากมายสาํหรับเกรกเพื�อใชข้องประทานของเขาในหลายปีนี5   
จากการประกาศทางวิทยสุาํหรับโปรแกรมวิทยรุะดบัชาติ A New Beginning 
สู่งานประกาศข่าวประเสริฐเต็มขนาด 
 
ในปี 1990 หลงัจากไดเ้ห็นการตอบสนองมากมายต่อขอ้สื�อสารของเกรกที�ชั5นเรียน     
ไบเบิ5ลคืนวนัจนัทร์ของเรา  ขา้พเจา้รู้สึกวา่เกรกตอ้งลองขยายออกไปมากขึ5น  
โดยเฉลี�ยแลว้มีคนหนุ่มสาวราว 100 คน 
ตอ้นรับพระคริสตที์�การประชุมเหล่านี5 ทุกสัปดาห์  ฤดูร้อนนั5น  
เราตดัสินใจจดังานประกาศ 5 คืนที�แปซิฟิค แอมฟิเธียเตอร์ในคอสตา้ เมซ่า  
งานประกาศนี5 เกินกวา่การคาดหมายทั5งปวง 
มีฝงูชนมากมายเตม็พื5นที�และคนหลายร้อยมอบชีวติใหพ้ระคริสต ์
 
นี�เป็นการเริ�มตน้ของบทเปิดของสิ�งที�จะกลายเป็นฮาร์เวสต ์ ครูเสดส อินคอร์พอเรท        
( Harvest Crusades, Incorporated) ภายในไม่กี�สัปดาห์  



 

 

 

 
 

เกรกและผูจ้ดังานประกาศของเขาไดรั้บคาํขอใหอ้อกไปหาจากคริสตจกัรในเมืองต่างๆ 
ในประเทศ  ตั5งแต่ฮาร์เวสต ์ ครูเสดครั5 งแรกหลายปีก่อนนั5น  
เกรกมีโอกาสเทศน์สอนข่าวประเสริฐแก่คนหลายลา้นในเมืองอนาเฮม  แคลิฟอร์เนีย,  
เมืองฮอนโนลูลู ฮาวาย, เมืองนิวคาสเซิล  ออสเตรเลีย  และเมืองอื�นๆหลายเมืองในโลก  
จากจาํนวนนั5น  คนหลายแสนคนไดม้อบชีวติแก่พระคริสต ์
 
อยา่งไรกต็าม หนึ�งในโอกาสประกาศข่าวประเสริฐที�ยิ�งใหญ่ที�สุดที�เกรกมี 
เกิดขึ5นระหวา่งการประกาศทางวิทยใุนนิวยอร์ก  
บุคคลพิเศษจากอดีตของเกรกอาศยัอยูใ่นนิวเจอร์ซียที์�อยูใ่กล้ๆ ---ออสการ์  ลอรี� 
ชายคนเดียวที�เกรกคิดวา่เป็นพอ่ของเขา  เกรกไปหาออสการ์และแนะนาํใหรู้้จกัแคธี 
ภรรยาสาวของเขา  เขาตอ้งทาํบางสิ�งดว้ย---
และนี�คือที�ซึ� งเราเห็นแผนการไถ่บาปที�เหลือเชื�อของพระเจา้  
เกรกยงัสามารถแนะนาํพ่อของเขาใหรู้้จกัพระองคผ์ูเ้ปลี�ยนแปลงชีวิตเขา---
พระเยซูคริสต ์
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เพราะออสการ์เป็นโรคหวัใจร้ายแรง  เขาเริ�มวดัคุณค่านิรันดร์เทียบกบัคุณค่าชั�วคราว  
วนัต่อมา  เขาพดูวา่ “ เกรก พ่อคิดเกี�ยวกบัสิ�งที�ลูกพดูเมื�อคืน  
พอ่อยากรู้วา่พอ่ตอ้งทาํอะไรเพื�อไดรั้บความรอดและยอมรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติ
ของพอ่ ” 
 
เกรกไดแ้บ่งปันแก่นแทข้องข่าวประเสริฐกบัออสการ์  ออสการ์ตอบวา่ 
“ พอ่พร้อมที�จะทาํเดี�ยวนี5  ”  เขาทั5ง 2 คุกเข่าลงและอธิษฐาน  
ออสการ์เริ�มร้องไหแ้ละถามเกรกวา่พระเจา้จะรักษาหวัใจของเขาไดห้รือไม่  เกรกตอบวา่ 
“ ไดค้รับ ” 
 
ดว้ยความเชื�อแบบเด็ก  ออสการ์อธิษฐานขอการรักษา  ในไม่กี�นาที  ทั5งสองมั�นใจวา่  



 

 

 

 
 

พระเจา้ไดส้ัมผสัออสการ์  และบางสิ�งเกิดขึ5นกบัออสการ์ทั5งทางกายและทางจิตวิญญาณ     
ออสการ์ไดรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งสัตยซื์�อในฐานะผูอ้าวโุสในคริสตจกัรของเขาและทาํงานรั
บใชก้บักีเดียน ไบเบิ5ล โซไซตี5  (Gideon Bible Society)  หลงัจาก 15 
ปีของการรู้จกัและเดินกบัพระเจา้  ออสการ์ ลอรี�ตายและตอนนี5ไดอ้ยูก่บัพระเจา้  
เกรกมองดูสิ�งนี5 ---พร้อมกบัทุกสิ�งที�เขาเห็นพระเจา้ทาํในชีวิตเขา---
ดว้ยความยาํเกรงและความรู้สึกขอบพระคุณอยา่งบริสุทธิ1  
 
ชาร์ลีนแม่ของเกรก เป็นโรคไตวาย ซึ�งจาํเป็นตอ้งฟอกไต 3 ครั5 งต่อสัปดาห์  เธอไดย้นิ   
เกรกพดูหลายครั5 งที�ฮาร์เวสท ์ ครูเสด  แต่ไม่เคยมอบชีวติของเธอแก่พระคริสต ์ 
แมว้า่เธอถูกเลี5ยงดูจากในครอบครัวคริสเตียนที�เขม้แขง็  อยา่งไรก็ตาม  
ก่อนเธอเสียชีวิตไม่นาน  
เธอหนักลบัมาหารากทางจิตวิญญาณของเธอและไดม้อบชีวติแก่พระคริสตอี์กครั5 ง 
 
เมื�อเรามองดูชีวิตของเกรก  ลอรี�   เราเห็นเรื�องราวของชายคนหนึ�งที�มีพ่อเลี5 ยง 5 คน 
ไดพ้บวา่เขามีพระบิดานิรันดร์ในสวรรคม์าตลอด 
เกรกตระหนกัวา่พระเจา้รับความอ่อนแอของเขาและใชค้วามผดิพลาดของเขาเพื�อพระสิ
ริของพระองค ์  เกรกยงัไดเ้รียนรู้ที�จะไม่แสวงหาการเห็นชอบของมนุษย ์ 
แต่ตอ้งแสวงหาการเห็นชอบจากพระเจา้  คนจาํนวน 
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มากมายที�ชีวิตของเขาไดส้ัมผสัเป็นพยานถึงพระสัญญาของพระคริสตใ์นการเพิ�มจาํนวน
พี�นอ้งและที�พระองคจ์ะเพิ�มเขา้ในครอบครัวที�แทจ้ริงของเราในพระองค ์
 
ความชื�นชมยนิดีโดยเฉพาะอยา่งหนึ�งสาํหรับเขาคือการไดพ้บแคธี ภรรยาของเขา  
การปรากฏตวัของเธอในชีวติเกรกแสดงถึงพระสัญญาของพระเจา้ที�วา่ถา้ท่านแสวงหา
นํ5 าพระทยัของพระองค ์ 
พระองคจ์ะใหค้วามปรารถนาของหวัใจท่านที�เป็นไปตามนํ5าพระทยัของพระองคแ์ก่ท่าน  



 

 

 

 
 

ดงัที�ท่านระลึกได ้  เกรกเคยหวาดกลวัความรัก ตอนนี5แคธีไดใ้หค้วามรักแก่เขา  
ความรักที�เขาโหยหามาเสมอ  ครอบครัวที�มั�นคง เตม็ดว้ยความรักและดีงาม  
ถา้ท่านมองดูเกรกและแคธีในทุกวนันี5   ท่านไดเ้รียนรู้วา่ดว้ยความช่วยเหลือของพระเจา้  
เป็นไปไดส้าํหรับใครบางคนจากครอบครัวที�ไม่มั�นคงจะไดรั้บพระพรในการแต่งงาน 
 
เมื�อกล่าวทั5งหมดแลว้  ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่อะไรคือของประทานยิ�งใหญ่กวา่สาํหรับเกรก  
การเก็บเกี�ยวของพนัธกิจของเขาหรือการแต่งงานกบัแคธีและลูกชาย 2 คนของพวกเขา  
ไม่วา่ทางใดกต็าม  พระเจา้ทาํการอศัจรรยที์�เพิ�มขึ5นเรื�อยๆ เหมือนขนมปังและปลา 5 ตวั 
จาก “ ของมือสอง ” สู่การเลี5ยงดูคนนบัพนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 5 
 

สตฟี  เมย์ส : หัวใจเต้นจากนรก 
 
 
วนัที�หม่นหมองวนัหนึ�ง  
อนัธพาลคนหนึ�งจากอนาเฮมปรากฏตวัขึ5นที�บา้นอยูร่่วมกนัของเราแห่งหนึ� ง  
สวมกางเกงเอี�ยมและชุดหนงั  พร้อมดว้ยปืน 9 มม. อยูใ่นกระเป๋าหลงั   
เขาไม่ไดอ้าบนํ5ามา 3 เดือนและนอนในท่อนํ5าในขณะที�หลบหนีจากกฏหมาย   



 

 

 

 
 

เขาไม่ไดแ้ปรงฟันมาหลายเดือนและดว้ยทรงผมแบบบาร์แบเรียนยคุใหม่  
เขาเป็นภาพที�ตอ้งหยดุมอง 
 
ชื�อของเขาคือ สตีฟ  เมยส์  และเขาถกูขบัออกจากทุกคน---
จากพอ่แม่ผูซึ้� งโยนเขาออกจากบา้นหลายปีก่อน  
จนถึงแก๊งมอเตอร์ไซดน์อกกฏหมายที�เขาอาศยัอยูด่ว้ย  
เขาเป็นที�ตอ้งการของผูรั้กษากฏหมายสาํหรับสิ�งที�พวกเขาเชื�อวา่เป็นการพยายามฆ่าและ
การหนีการเกณฑท์หาร  และยงัมีสัญญาเอาชีวิตเขาดว้ย 
 
วิถีทางของสตีฟสู่การทาํลายดูเหมือนถูกเขียนไวอ้ยา่งชดัเจนบนกาํแพงตั5งแต่เขาเป็นเดก็  
เขาไม่สามารถถกูควบคุมไดจ้นพ่อแม่ของเขาตอ้งใชว้ิธีเรียกตาํรวจเมื�อเรื�องต่างๆ 
เกินรับมือได ้ นี�เกิดขึ5นอยูเ่สมอจนเมื�อพอ่แม่โยนเขาออกจากบา้น 
 
หลงัจากเหตุการณ์ประหลาดอนัยาวนาน  
การกระทาํที�เด่นชดัของสตีฟเกิดขึ5นเยน็วนัหนึ�งเมื�อเขาอยูบ่า้นคนเดียว  
เมื�อพอ่แม่กลบับา้น  พวกเขาตอ้งผลกัประตูหนึ�งใหเ้ปิดออก  มนัถูกอดัปิดดว้ยผา้เช็ดตวั  
พวกเขาพบวา่บา้นของเขาถูกทาํใหเ้ป็นอ่างอาบนํ5ามหึมา  
นํ5 าไหลทะลกัออกจากประตูหนา้  ลูกชายของเขากาํลงันั�งอยูต่รงกลางหอ้งนั�งเล่น      
ไม่รู้ถึงความเสียหายที�ทาํต่อบา้นพ่อแม่เลย  
เขากาํลงัสูบดินสอและพยายามบอกพอ่แม่เกี�ยวกบัรายการโทรทศัน์ที�เขาดูอยู ่  
โทรทศัน์ปิดอยู ่ เขาเสพยามา 27 ชั�วโมง   ครั5 งนี5 เขากลืนยา  
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แอสธมาดอร์มากเกินไป  
เขามีประสบการณ์การกเุรื�องขึ5นเกินกวา่ที�ท่านสามารถจินตนาการได ้
 
เมื�อตาํรวจมาถึง  พอ่แม่ขงัสตีฟไวใ้นหอ้งของเขา  ต่อตาของเขา  



 

 

 

 
 

บานพบัหนา้ต่างกลายเป็นคางคกและเล่าเรื�องตลกทาํใหเ้ขาหัวเราะ  
เมื�อตาํรวจพบว่าสตีฟเป็นสมาชิกของทีมฟตุบอลโรงเรียนมธัยมทอ้งถิ�น  
ตาํรวจเพียงแค่สั�งสอนแต่ไม่ไดจ้บัเขา 
 
เที�ยงวนัถดัมา  พอ่ของสตีฟกลบับา้นเร็วเพื�อดูลกูชายที�ออกนอกรูปนอกรอย  
สตีฟอยูใ่นครัว  กาํลงัทาํแซนดว์ิชและนม 2 ที�  เมื�อถามวา่แซนดว์ิชอีกที�หนึ�งสาํหรับใคร  
สตีฟหนัไปที�นาฬิกาบนกาํแพงและบอกว่ามนัเป็นของ “ แบรด ” ที�อาศยัอยูใ่นนาฬิกา   
 
ไม่นานหลงัจากเรื�องนี5   สตีฟซึ�งเสพยาเหมือนเคย (ครั5 งนี5 เสพ LSD 
กญัชาและยาเสพติดอื�นๆ) ทาํใหพ้อ่แม่กลวัดว้ยมีดขนาดใหญ่  
แม่ของเขามองดว้ยความกลวัเมื�อสตีฟมีหนา้ตาบดูบึ5งและเดินแกวง่มีดไปรอบๆ  
เมื�อเขานอนหลบัไป  พอ่แม่ที�วุน่วายใจ เอามีดออกไป  
กล่าวก็คือมีช่องวา่งระหวา่งวยัในบา้นของเมยส์  
พอ่ของเขาเป็นเจา้หนา้ที�เทคนิคหอ้งทดลอง  อดีตทหารและเป็นผูรั้กชาติ  
ลูกชายที�เป็นคนยคุ 60 กลายเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้  ความจริงแลว้ 
ทั5งสองหยดุสื�อสารกนัมาหลายปีก่อนหนา้นี5  
 
เมื�อมองยอ้นกลบัไป  สตีฟเจาะจงที�วนัหนึ� งในโรงเรียนมธัยมตน้ 
เมื�อชีวติเขาหนัไปสู่การทาํลายลา้ง  เขากลบัมาจากโรงเรียน  มีบุคลิกที�เปลี�ยนไป  
ทุกคนสังเกตเห็นการเปลี�ยนแปลง แมพ้วกเขาไม่รู้วา่มนัเกิดจากอะไร  ในวนันั5น  
ครูคนหนึ�งของเขาซึ� งถือวา่เป็นภาพของผูที้�น่าเคารพนบัถือไดล่้วงเกินทางเพศต่อเขา  
เป็นการเผชิญหนา้ที�น่ากลวัยิ�งจนสตีฟปิดกั5นมนัจากความทรงจาํของเขาเป็นเวลาหลายปี  
พฤติกรรมของเขาเปลี�ยนไปตั5งแต่นั5น  ในเวลาไม่นาน  ขณะยงัอยูใ่นโรงเรียนมธัยมตน้  
เขาก็สูบกญัชาและขโมยของ   
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เกรดของเขาตกลงจากเกรด A รวดมาเป็น D และ F 
ในขณะที�แรงจูงใจของเขาหนีออกไปนอกหนา้ต่าง  ชีวิตกลายเป็นเกมของการหนีเรียน  
กญัชา  ยาเสพติด ขบัรถเร็วและปาร์ตี5ชายหาด   
สตีฟอยูบ่นวิถีทางที�บิดเบือนสู่การทาํลาย 
 
เมื�อสตีฟเขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลาย  การขโมยของเขากลายเป็นปัญหารุนแรง  
เขาถูกลงบนัทึก 4 ครั5 งใน 1 สัปดาห์  แลว้เมื�อมาถึงเรื�องการควงมีด  
สตีฟกล็าออกจากทีมฟตุบอลโรงเรียน 
(พฤติกรรมจากการใชย้าของเขาไม่เหมาะสมมากขึ5นเรื�อยๆในสนามฟตุบอล)  
และเขากลายเป็นผูข้ายยาเสพติดในโรงเรียน  
สตีฟและอดีตเพื�อนร่วมทีมของเขาจะสูบทั5ง “ lids ” ในครั5 งเดียว  
พวกเขาจะหายาทุกอยา่งที�ตอ้งการมาและลองทุกอยา่ง 
 
ในการฟื5 นฟบูนภูเขาช่วงสุดสัปดาห์หนึ�ง---
สตีฟวางแผนจะไปแต่ไม่ไดไ้ปดว้ยเหตุผลบางประการ---
นกัฟตุบอลบางคนใชย้ากดประสาทเกินขนาด  
ที�พกับนภเูขาของพวกเขาไฟไหมโ้ดยบงัเอิญ  แต่พวกเขาไม่รู้สึกตวั  
ใชย้ามากเกินไปจนไม่สามารถเคลื�อนไหว  ผลกคื็อทุกคนตาย  
โศกนาฏกรรมนี5ทาํใหท้ั5งโรงเรียนตกใจ 
 
ถึงตอนนี5   สตีฟหันหลงัใหก้บัพอ่แม่โดยสิ5นเชิง  เขาดูหมิ�นพอ่แม่  
การเปลี�ยนแปลงอารมณ์เป็นปฎิปักษข์องเขาไดรั้บผลจากการเปลี�ยนแปลงภาวะเคมีในร่า
งกายของเขาจากการใชย้ากระตุน้ประสาทเช่น สปีด, เดกซิดริน และยาบา้  
ยากระตุน้ปราสาทเหล่านี5ทาํใหส้ตีฟตื�นอยูต่ลอด 3-4 วนั  
เขาหวาดระแวงมากขึ5นเพราะไม่ไดน้อน  เพื�อไล่มนัออกไป  
สตีฟตอ้งหาทางปลดปล่อยการระเบิดพลงังานที�รุนแรงที�จะมาถึงเขา  
เขาตอ้งตื�นอยูต่ลอดคืนเพื�อตอกเสียงดงัดว้ยฆอ้นและเครื�องมือทาํโครงการใหม่ล่าสุดขอ



 

 

 

 
 

งเขา---ยกเครื�องรถสปอร์ตของเขา  เมื�อพ่อของเขากลบัจากงาน  
พอ่ของเขาพบเขาอยูบ่นถนน  บึ�งรถออกไปตลอดคืน   
สตีฟหนีออกจากโลกอยา่งรวดเร็ว 
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อารมณ์รุนแรงของเขาทาํใหเ้ขามีเรื�องชกต่อยที�โรงเรียนเสมอ   
เขาต่อยเพื�อนคนหนึ�งที�ใบหนา้ 31 ครั5 ง  เขาตดันิ5วมือของอีกคนหนึ�ง  
เมื�อถึงเวลาที�คาํสั�งใหไ้ปรายงานตวัเพื�อเกณฑท์หารมาถึง   
สตีฟเผาใบเรียกเขา้เกณฑข์องเขาอยา่งทา้ทายและขบัรถออกไป  
ในความเห็นของพอ่แม่สตีฟ   
สถานที�เดียวที�เหลืออยูส่าํหรับสตีฟที�จะไปคือออกประตูหนา้ไป  
พวกเขามีกบฏที�แกไ้ขไม่ไดอ้ยูใ่นมือของพวกเขา ผูซึ้� งเกินกวา่จะหวงัได ้

 

หัวใจเต้นจากนรก 
ที�พกัใหม่ของสตีฟอยูใ่นส่วนหนึ�งของออเร้นจ ์ เคาน์ตี5  ซึ� งรู้จกักนัในชื�อการ์เดน้ โกรฟ 
ในที�ซึ� งเป็นที�แกร่วอยูป่ระจาํของแก๊งมอเตอร์ไซด ์ 
สตีฟสามารถพกัอยูไ่ดต้ราบเท่าที�เขาใชค้วามสามารถทางช่างกลของเขาทาํงานตวัถงัรถม
อเตอร์ไซด ์     แต่ไม่นานเขาก็พบว่าผูที้�เขาอาศยัอยูด่ว้ยเป็นเจา้นายที�ดุร้าย  
ถา้พอ่แม่ของเขาไม่มีความรักหรือบาดหมางตลอดเวลา  
เพื�อนร่วมบา้นใหม่เหล่านี5ก็เหมือนผีปีศาจแน่   
สตีฟคน้พบความน่ากลวัวา่เขาไม่เคยคิดฝันวา่กลบัไปอยูบ่า้นพกัเก่า  
เขาพบตวัเองติดกบัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางจิตวิญญาณที�คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื�องหรือไม่ต้
องการรู้ 
 
สมาชิกแก๊งมอเตอร์ไซดส่์วนใหญ่มีอายชุ่วง 30 ปีตอนกลาง  แก่กวา่สตีฟ 2 เท่า  



 

 

 

 
 

พวกเขาพกปืนและยงัเกี�ยวขอ้งอยา่งมากกบัคดีอาชญากรรมและการคา้ยาเสพติด   
เมื�อดูจากพฤติกรรมแย่ๆ ของสตีฟ  ถือวา่เขายงัไร้เดียงสาเมื�อเทียบกบัพวกแก๊ง  
อีกสิ�งหนึ� งที�แยกสตีฟออกมาคือการเลือกยาเสพติดของเขา  นี�อาจดูเหมือนจุดเลก็นอ้ย  
แต่กท็าํใหทุ้กอยา่งแตกต่างในโลกสงัคมของพวกเขา  พวกเขาใชย้ากดประสาท 
“ downers ” ในขณะที�สตีฟใชย้ากระตุน้ประสาท “ uppers ”  
การใชอ้ยา่งบา้คลั�งของสตีฟกวนประสาทพวกเขาบางคน  
พวกเขาคนหนึ�งร้ายต่อสตีฟและเริ�มทาํใหส้ตีฟกลวัมากขึ5นดว้ยปืนของเขา  
ดูเหมือนวา่เหตุการณ์ที�รุนแรงและน่ากลวัเพิ�มขึ5นนี5 ไม่ไดเ้ป็นอะไรมากไปกวา่เกมการทาํ
ใหก้ลวั 
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ขา้พเจา้จะใหส้ตีฟ  เมยส์เล่าเหตุการณ์นี5    ดงัที�เขาทาํเสมอเมื�อใหค้าํพยาน   

“ คืนหนึ�ง รถมอเตอร์ไซดค์นัหนึ�งลม้ลง  พวกเขาตื�นขึ5นและพดูวา่ขา้พเจา้ทาํ 
ขา้พเจา้จะตื�นอยูต่ลอดคืนและแยกน็อตและเกบ็มนัเป็นระเบียบ  
แลว้ขา้พเจา้จะเททั5งหมดลงบนพื5นและทาํอยา่งเดียวกนัอีกครั5 ง  
นั�นคือสิ�งที�ขา้พเจา้ทาํเมื�อเสพยา  ขา้พเจา้จะเอายาเด็กซี�  20 เมด็มาบด  
เพิ�มดว้ยวิตามินเอก็ซิดริน  และใส่ทั5งหมดในยามา้และกลืนมนักบักาแฟ  
ใจของขา้พเจา้ล่องลอย  

พวกเขาปลุกขา้พเจา้เชา้วนัหนึ�งหลงัจากความบา้คลั�งของขา้พเจา้สิ5นสุดลง  
พวกเขาบอกวา่ขา้พเจา้ผลกัมอเตอร์ไซดล์ม้  
ขา้พเจา้บอกพวกเขาวา่ขา้พเจา้ไม่ไดแ้ตะตอ้งมนัเลย  
ชายคนหนึ�งที�กล่าวหาขา้พเจา้หยบิบางสิ�ง  ขา้พเจา้เห็นปืนสั5น  เขาบอกใหข้า้พเจา้อา้ปาก  
ในขณะที�คนอื�นจบัขา้พเจา้ไวแ้ละพยายามยดัมนัใส่ปากขา้พเจา้  ขา้พเจา้พดูวา่       
“ มนัไม่ไดใ้ส่ลูกปืนไวใ้ช่ไหม ? ”  พวกเขาดึงมนัออกมา  
จ่อไปที�หมอนขา้งหูขา้พเจา้และเหนี�ยวไก  มนัยงิหมอนระเบิดกระจาย  



 

 

 

 
 

แลว้พวกเขาก็ยดัปืนกลบัเขา้มาในปากของขา้พเจา้และควนัปืนก็เริ�มลอยออกมา  
ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้กาํลงัจะตาย  
ความหวาดระแวงของขา้พเจา้เริ�มเพิ�มขึ5นจากตั5งแต่นั5นมา 
นั�นคือเมื�อชายอีกคนหนึ�งที�อาศยัที�นั�นใหปื้นของเขาแก่ขา้พเจา้เพื�อป้องกนัตวัเอง  
นบัแต่นั5นที�ขา้พเจา้เริ�มพกปืน  ขา้พเจา้ตอ้งตื�นตลอดคืนเพื�อใหแ้น่ใจวา่ขา้พเจา้จะไม่ตาย 
อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนักบัคนที�ตอ้งการฆ่าขา้พเจา้ 

หลงัจากนั5นไม่นานขา้พเจา้ออกไปที�สนามหลงับา้นเพื�อดูแลรักษามอเตอร์ไซดข์
องขา้พเจา้   เขาออกมาที�สนามพร้อมดว้ยปืนจุด 38  
ขา้พเจา้กาํลงันั�งอยูบ่นถงันํ5ามนัทาํเป็นเกา้อี5   ในขณะที�ขา้พเจา้กาํลงัดูแลมอเตอร์ไซดอ์ยู ่  
เขายงิปืน 3 นดัใส่กน้ถงั  
เขายงิพลาดไม่โดนขา้พเจา้และเป็นเรื�องอศัจรรยที์�ถงันํ5 ามนัไม่ระเบิดโดยมีขา้พเจา้นั�งบน
นั5น ” 

 
แต่สตีฟไม่ไดอ้อกจากบา้น  
เขาเรียนรู้รูปแบบชีวิตของที�ปรึกษาดา้นจิตใจที�อาวโุสกวา่ของเขาและพกปืนไปทุกที  
ในขณะที�บา้นเริ�มขายยาเสพติดมากขึ5น  สตีฟก็เริ�มจดัการ 
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มากขึ5น  เดก็สาวคนหนึ�งซึ�งมาซื5อยาตอ้งการซื5อมนัจากอีกคนหนึ�งและไม่ซื5อจากสตีฟ  
นี�ทาํใหเ้ขาโกรธ  ดงันั5น  เมื�อเธอเดินหนี  เขายงิปืนใส่เธอ แต่เขาเมายามากจนยงิไม่โดน  
กระสุนปลิวไปเหนือศรีษะเธอ  ความเดือดดาลกเ็พิ�มขึ5น  ตอนนี5 เขาตอ้งการฆ่าบางสิ�ง  
อะไรกไ็ด ้ เป้าหมายกลายเป็นแมว 

“ ขา้พเจา้ยงิแมวในตรอกดว้ยปืนจุด 38 
มนัเพิ�งยิ5มใหข้า้พเจา้หลงัจากขา้พเจา้ยิงมนั  
ขา้พเจา้รู้สึกแยม่ากอยูภ่ายในจากการทาํเช่นนั5น แต่ขา้พเจา้เกบ็ความรู้สึกไวภ้ายใน  
จากจุดนั5นเป็นตน้มา  ทุกๆที�ที�ขา้พเจา้ไป  มนัมีแมวตวัหนึ�ง  
ขา้พเจา้คิดวา่นั�นคือเหตุการณ์ใกลที้�สุดที�ขา้พเจา้จะถูกมารเขา้สิง ”  



 

 

 

 
 

 
สมาชิกคนหนึ�งของแก๊งบอกสตีฟวา่บางคนถกูจา้งฆ่าเขา  
สตีฟทาํการซ่อมบาํรุงมอเตอร์ไซด ์ 3 คนัที�เขาใชร้ถฮาร์เล่ย ์เดวิดสัน 1200 ซีซี. ฮอก, 49 
อินเดียน และไทร์ก  แต่ท่านจะไปไหนไดเ้มื�อท่านไม่รู้วา่ใครถูกจา้งฆ่าท่าน ?  
แทนที�จะวิ�งหนี  สตีฟพกปืนสั5นปากกระบอก 12 นิ5วและดา้มสั5น และเริ�มฝึกยงิในสวน 
 
แต่คืนวนัหนึ� ง  ในเวลาที�สตีฟไม่สงสัยอะไรเลย  
ศตัรูเก่าของเขาที�อาศยัอยูใ่นบา้นดึงปืนจุด 38 ออกมาและเลง็ไปที�สตีฟและพดูวา่ 
“ ฉนัเกลียดแก มีการจา้งฆ่าแก  และฉนัจะรับเงินรางวลัเหมือนคนอื�น ” 
สตีฟไดยิ้นเสียงระเบิดและรู้สึกปวดแสบเหมือนเหลก็หลอมร้อนแทงทะลุเนื5อขาของเขา  
เขาสลบไป 
 
ราว 1 วนัหลงัจากนั5น เขาตื�นขึ5นและพบว่าตนเองนอนอยูใ่นทุ่งนา  
เขาไดรั้บยาบางอยา่งที�ทาํใหเ้ขาสลบไป  เขาพบผา้ขี5 ริ5วในรูที�ขา  
กลา้มเนื5อขาอ่อนของเขาถกูยงิหายไป  
เลือดแหง้กรังและความเจบ็ปวดกท็รมานมากเมื�อเขาดึงผา้ขี5 ริ5วออกไป  
เขารู้วา่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลเพราะตาํรวจมีหมายจบัเขา  
ไม่สามารถไปที�บา้นเพราะพอ่แม่ของเขา (ผูที้�เขาตอ้งการฆ่า) จะเรียกตาํรวจ 
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อยา่งไม่น่าเชื�อ  สตีฟมีที�เดียวที�ไปได ้  บา้นหลงัเดิมที�เขาถกูยงิ  
สมาชิกแก๊งหลายคนพาสตีฟไปบา้นของพยาบาลที�เขารู้จกั  เพื�อนบา้นของพอ่แม่เขา  
เพื�อทาํใหเ้ธอเงียบ  สตีฟขู่จะฆ่าเธอ  เธอทาํความสะอาดแผลและเลือดแหง้กรัง  ครั5 งที� 3 
ที�ไปหา เธอกก็ลา้ที�จะโทรบอกพอ่แม่ของสตีฟ  
แม่ของสตีฟโทรเรียกเอฟบีไอในขณะที�เขากาํลงัลา้งแผลที�ขา  
เมื�อสตีฟและสมาชิกแก๊งหลายคนออกจากบา้นไป  พวกเขารู้สึกวา่บางสิ�งกาํลงัเกิดขึ5น 



 

 

 

 
 

 
สตีฟอธิบายสิ�งที�ดูเหมือนสถานการณ์ลาํบากที�ไร้ความหวงั 

“ ขา้พเจา้ไม่ไดก้ลบับา้นหลายปี  ดงันั5น 
เจา้หนา้ที�เอฟบีไอใชบ้า้นพอ่แม่ของขา้พเจา้เป็นที�ซุ่มจบัตา 
ในขณะที�เราออกจากบา้นของพยาบาล  ขา้พเจา้สังเกตเห็นรถมสัแตงกาํลงักลบัรถ  
เราไม่มีอาวธุและไม่มียาเสพติด  ชาย 2 คนนั�งอยูที่�นั�งหนา้และขา้พเจา้อยูที่�นั�งหลงั  
การติดตามเริ�มขึ5น  

เมื�อเราชลอที�ไฟแดง   รถมสัแตงก็ขบัชนทา้ยรถเรา  
ทาํใหเ้ราพุง่ไปอยูที่�กลางสี�แยก ที�ซึ� งรถตาํรวจอีก 3 คนัลอ้มเราไว ้ 
พวกเขาลอ้มเราไวพ้ร้อมดว้ยปืนยาวและปืนสั5นและตะโกนวา่ ‘ อยา่ขยบั ไม่งั5นตาย ’  
พวกเขาดึงขา้พเจา้ออกจากที�นั�งหลงัและเตะขาขา้พเจา้ให้แยกออกเพื�อตรวจคน้  
ขา้พเจา้ยงัจาํไดถึ้งปืนที�จ่อที�ศีรษะและปืนสั5นที�เลง็มาที�เรา  
อีกครั5 งหนึ�งที�ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้ตอ้งตายแน่  ก่อนที�ขา้พเจา้จะรู้  
ตาํรวจผลกัหนา้ขา้พเจา้ลงไปบนหลงัคารถซึ�งความร้อน 100 
องศาของฤดูร้อนเพิ�มความเจบ็ปวดแผดเผา  
แลว้พวกเขาก็ใส่กญุแจมือและขอ้เทา้ขา้พเจา้และโยนขา้พเจา้เขา้ไปดา้นหลงัรถของเขา ” 

เจา้หนา้ที�ตาํรวจมาและตรวจดูขาของขา้พเจา้  
เขาจบัขา้พเจา้ขอ้หาหลบหนีการเกณฑท์หารและคิดวา่เขาสงสัยขา้พเจา้---
เป็นผูต้อ้งสงสัยในการยงิหญิงชรา  ขา้พเจา้ถูกกล่าวหาวา่ยงิหญิงชราระหวา่งการปลน้  
เธอบอกตาํรวจวา่เธอยงิกลบัดว้ยปืนไรเฟิล  และยงิโดนผูต้อ้งสงสัยดว้ยลูกปืนขนาดจุด 
22  โชคดีที�เห็นไดช้ดัวา่ขา้พเจา้ถกูยงิดว้ยปืนขนาดจุด 38 
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แลว้ตาํรวจก็ปล่อยขา้พเจา้ไป   
ทั5งหมดที�ขา้พเจา้ตอ้งทาํคือรายงานต่อคณะกรรมการเกณฑท์หาร  ซึ� งขา้พเจา้ก็ทาํ  



 

 

 

 
 

ดว้ยความแปลกใจของขา้พเจา้  พวกเขาปลดประจาํการขา้พเจา้  
ไม่ส่งขา้พเจา้ไปเวียตนามเนื�องจากบาดแผลถูกปืนยงิของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ไม่มีวนัเขา้ใจวา่ ทาํไมตวัแทนรัฐบาลทั5ง 2 หน่วยจึงปล่อยตวัขา้พเจา้  
อยา่งไรกต็าม นี�ชดัเจนสาํหรับขา้พเจา้ในทุกวนันี5วา่พระเจา้เริ�มเคลื�อนในชีวิตขา้พเจา้ ” 

 
แมว้า่การถูกปล่อยตวัโดยเจา้หนา้ที�เป็นเรื�องอศัจรรย ์  สาํหรับสมาชิกแกง๊  
น่าจะเป็นสิ�งแยที่�สุดที�อาจเกิดขึ5น  
การเป็นคนแรกที�ถูกปล่อยโดยปกติหมายถึงท่านขายเพื�อนของท่านเพื�ออิสรภาพของตวัเ
อง ดงันั5น  สมาชิกแก๊งถูกทาํใหเ้ชื�อวา่สตีฟทรยศพวกเขา  ดงันั5น  
พวกเขาไล่สตีฟออกจากบา้นของแก๊ง  ตอนนี5สตีฟไม่มีที�อยู ่  เขาเริ�มนอนในท่อนํ5 า   
แมย้งัทนทุกขจ์ากความหวาดระแวงจากการใชย้าเสพติด  
ตอนนี5 เขาตอ้งทุกขท์รมานจากความเป็นไปไดที้�จะถูกพบ 
ถูกทุบตีหรือถูกยงิอีกครั5 งบนถนน  ดงันั5น เขายงัคงดาํเนินชีวิตอยา่งคนนอกกฏหมาย 
 

แมนชั�นเมสสิยาห์ฟังดูด ี
“ วนัหนึ�ง 

ขา้พเจา้กาํลงันอนในท่อนํ5าและชายหญิงคู่หนึ� งชื�อเชอร์ลียแ์ละเฮนรี�ออกมาจากรถของพว
กเขา  ซึ� งจอดอยูใ่กลข้า้พเจา้ขณะที�ขา้พเจา้นอนอยูใ่นท่อนํ5 า 
พวกเขาพาขา้พเจา้มาบา้นพวกเขา  ใหข้า้พเจา้อาบนํ5าและเลี5 ยงอาหารขา้พเจา้  
เธอบอกขา้พเจา้วา่เธอเห็นพระเยซูเจา้ในนยัน์ตาของขา้พเจา้  เธอเรียกองคก์รต่างๆ 3 
องคก์รและหนึ�งในนั5นคือแมนชั�น เมสสิยาห์ เฮาส์ ออฟ คาลวารี�  ชาเพล (Mansion  
Messiah House of  Calvary Chapel)  เธอถามวา่ขา้พเจา้อยากไปที�ใด  ขา้พเจา้ตอบวา่ 
‘ ผมไม่รู้  แมนชั�นเมสสิยาห์ฟังดูดี’  

พวกเขาพาขา้พเจา้ไปแมนชั�นเมสสิยาห์  
ขา้พเจา้เดินเขา้ไปโดยมีปืนพกอยูห่ลงักางเกงของขา้พเจา้  ทนัใดนั5น  คนตวัเลก็ๆ 
คนหนึ�งชื�อออร์วิลลจ์อ้งเขา้ไปในตาของ 
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ขา้พเจา้และพดูวา่ ‘ คุณรู้จกัพระเยซูเจา้ไหม ? ’  และขา้พเจา้ตอบวา่ไม่  เขาพดูวา่ 
‘ กม้ศีรษะลง  เราจะขอใหพ้ระเยซูเจา้เขา้มาในหวัใจของคุณ ’ 
และขา้พเจา้ก็กล่าวคาํอธิษฐานของคนบาปตามเขา  
นั�นเกิดขึ5นโดยไม่มีผูใ้ดอธิบายถึงข่าวประเสริฐแก่ขา้พเจา้ 

ทนัใดนั5น ทุกสิ�งก็คลิ�ก  พระเจา้ฉวยขา้พเจา้ไว ้  เขา้ถึงและเผาในหวัใจขา้พเจา้  
มนัเป็นฤทธิ1 อาํนาจที�เหลือเชื�อที�สุดที�ขา้พเจา้เคยประสบมาในชีวิต  
เป็นความรู้สึกตื�นเตน้ที�เผาไหมอ้ยา่งยิ�งของความเป็นพยานภายใน  
มนัเป็นบางสิ�งของความยอดเยี�ยมของความรักของพระเจา้  ขา้พเจา้ไม่สามารถอธิบายได ้

ในเวลานั5น  พระเจา้ช่วยกูข้า้พเจา้จากยาเสพติด  
ขา้พเจา้กดชกัโครกยาเสพติดมลูค่า 10,000 เหรียญทิ5งในวนันั5น  
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้ตะยาเสพติดอีกเลยตั5งแต่เวลานั5น  ขา้พเจา้ยงัโยนปืนทิ5งไปในมหาสมุทร  
ผูพ้กัอาศยัของแมนชั�นเมสสิยาห์ฝังเสื5อผา้ของขา้พเจา้  กลิ�นมนัเหมน็มาก  
ตั5งแต่นั5นเป็นตน้มา  
ขา้พเจา้เริ�มร้องเพลงคริสเตียนดว้ยตวัเองเมื�อขา้พเจา้เดินไปตามถนน 
 เป็นครั5 งแรกในหลายปี  
ขา้พเจา้โทรศพัทห์าแม่ของขา้พเจา้ในวนัเดียวกนันั5นและบอกแม่วา่ขา้พเจา้ยอมรับพระเย
ซูคริสตแ์ลว้ ในขณะที�ขา้พเจา้อธิบายสิ�งที�เกิดขึ5นกบัขา้พเจา้  แม่พดูวา่ 
‘ อะไรกต็ามที�สามารถช่วยลูกใหร้อด แม่ตอ้งการดว้ยเดี�ยวนี5  ’ 
แม่มาหาพระเจา้ทางโทรศพัท ์ แลว้ขา้พเจา้กเ็ป็นพยานกบัพอ่ของขา้พเจา้และพ่อพดูวา่ 
‘ พอ่ไม่อยากไดย้นิ  พอ่อยากเห็น ’  ดงันั5น 
ขา้พเจา้ไม่เคยเป็นพยานกบัพอ่อีกเป็นเวลาหลายปี 
ขา้พเจา้เพียงดาํเนินชีวิตที�ถูกเปลี�ยนแปลง  
แต่เมื�อดเูหมือนพอ่กาํลงัจะตายในโรงพยาบาลเนื�องจากโรคมะเร็ง  
ขา้พเจา้บอกพอ่วา่ขา้พเจา้ไม่สามารถชลอการพดูคุยกบัพอ่เรื�องพระเยซูคริสตไ์ดอี้กต่อไ
ป  จุดหมายนิรันดร์ของพระองคเ์ป็นเดิมพนั  ในที�สุด พอ่ไดต้อ้นรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  



 

 

 

 
 

หลายปีเหล่านั5นที�พอ่แม่และขา้พเจา้ไม่มีความสัมพนัธ์กนั  
ถูกแทนที�ดว้ยความสัมพนัธ์ที�ไดรั้บการเยยีวยาที�เราแบ่งปันกนั  
ในความเปลี�ยนแปลงเหล่านี5ทั5งหมดที�ลอ้มรอบชีวติขา้พเจา้  
ยากที�จะกล่าววา่ความอศัจรรยย์ิ�งใหญ่ที�สุดคืออะไร  แมแ้ต่นอ้งของขา้พเจา้ แกรี�  
กม็ารู้จกัพระเจา้พร้อมกบัจูดี5ภรรยาของเขา ” 

- 71 - 
 
สตีฟ  เมยส์มกัแบ่งปันถึงการที�พระเจา้ไดน้าํเขามาจาก “ สภาพเลวร้ายที�สุดทางสังคม ” 
มารับใชอ้ยา่งเตม็ที� 

“ กลายเป็นเรื�องตลกของครอบครัวเมื�อป้าของขา้พเจา้ผูซึ้� งเป็นคริสเตียนจะ 
เตือนใจพอ่แม่ของขา้พเจา้ถึงคาํพยากรณ์เกี�ยวกบัชีวิตขา้พเจา้ระหวา่งช่วงเลวร้ายที�สุดใน
ตอนมธัยมปลายของขา้พเจา้  เธอพดูอยา่งเรียบๆวา่วนัหนึ�งขา้พเจา้จะเป็นนกัเทศน ์ 
ตอนนี5 สิ�งที�เป็นไปไม่ไดเ้กิดขึ5นแลว้ ไม่เพียงแต่ขา้พเจา้สตีฟ เมยส์เป็นคริสเตียนเท่านั5น  
แต่ขา้พเจา้ยงัเป็นศิษยาภิบาลดว้ย  และใครจะเคยฝันวา่ จากเวลาชั�วร้ายที�สุดของขา้พเจา้  
วนัหนึ�ง ขา้พเจา้จะเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรที�พอ่แม่และพี�นอ้งขา้พเจา้เขา้ร่วม ” 
 

ข้ามทะเลทรายไปสู่โอเอซิส 
แต่พนัธกิจที�กาํลงัเบ่งบานของสตีฟไม่ไดเ้กิดขึ5นชั�วขา้มคืน  ที�จริงแลว้  มากกวา่ 1 ครั5 ง 
ดูราวกบัสตีฟไม่เคยเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร 
 
ในปี 1971  เขาเป็นผูพ้กัอาศยัของแมนชั�น  เมสสิยาห์นานหลายปี  
แลว้ยา้ยไปอยูบ่า้นที�อยูร่วมกนัอีกแห่งหนึ�งอีก 1 ปี  
ในตอนนั5นที�สตีฟรู้สึกวา่เสียงของพระเจา้ตรัสกบัเขาอยา่งชดัเจนวา่เขาถูกเรียกมาเพื�องา
นพนัธกิจ  แต่มีหลายปีของความยุง่เหยงิเพื�อขจดัหวัของเขาจากยาเสพติดและการกบฏ  
บุคลิกลกัษณะคริสเตียนตอ้งถกูสร้างขึ5นในสตีฟอยา่งชา้ๆ และราคาแพง  
ไม่มีทางลดัในกระบวนการนี5  
 



 

 

 

 
 

ตาํแหน่งแรกของสตีฟที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผิดชอบของความเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณม
าถึง หลงัจากเขาใชเ้วลามากกวา่ 2 ปีในบา้นของเรา 2 แห่งในคอสตา้ เมซ่า  วนัหนึ�ง  
สตีฟรู้สึกถกูนาํใหอ้อกไปยงัพื5นที�ทะเลทรายแคลิฟอร์เนียของวิคเตอร์วิลล ์ 
และเริ�มตั5งชุมชนคริสเตียน  เขาโทรหาพอล พี�นอ้งของขา้พเจา้  
และในไม่ชา้ไดเ้รียนรู้วา่พวกเขาไดอ้ธิษฐานใหมี้ใครบางคนออกไปและเริ�มตั5งชุมชน 
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ความปรารถนาของสตีฟไดรั้บอนุญาต  ไม่นานนกั 
บา้นในวิคเตอร์วิลลถู์กเริ�มตน้ขึ5นดว้ยผูพ้กัอาศยั 30 คน ศิษยาภิบาลของ Calvary Chapel  
4 คนมาจากพนัธกิจนี5   สตีฟยงัไดเ้ริ�มตั5งร้านกาแฟดว้ย  ราวๆเวลานี5  
เขาเริ�มโทรหาขา้พเจา้ทุกสัปดาห์ขอใหข้า้พเจา้อนุญาตใหเ้ขาเริ�มตั5งคริสตจกัร  
แต่ขา้พเจา้ไม่รู้สึกวา่เขาพร้อม  
ที�จริงเมื�อขา้พเจา้โทรหาเขาใหก้ลบัมาพบขา้พเจา้วนัหนึ� งในคอสตา้ เมซ่า  
และสตีฟคาดหวงัอยา่งเตม็ที�วา่ขา้พเจา้จะถามเขาถึงเรื�องผูร่้วมงาน  
เขารู้สึกเสียใจเมื�อขา้พเจา้แนะนาํเขาใหเ้ริ�มธุรกิจทาํสวน  
เขากลบัไปยงัชุมชนวิคเตอร์วิลลอ์ยา่งผดิหวงั  ที�จริงแลว้ 
เขารู้สึกวา่หลงัจากตลอดชีวิตของการละทิ5งและบาปของเขา  
แผนการอยา่งเดียวที�พระเจา้มีสาํหรับชีวิตเขากคื็อการลงโทษเขาใหอ้อกไปในทะเลทราย 
และที�จริงแลว้นั�นคือที�ซึ� งเขาอาศยัอยูใ่นเวลานั5น  
ในท่ามกลางประสบการณ์ทะเลทรายของเขาเอง 
 
แต่หลายปีในทะเลทรายเหล่านั5นสาํคญัอยา่งยิ�งในการจดัเตรียมสตีฟของพระวิญญาณเพื�
อพนัธกิจที�พระเจา้มีอยูใ่นพระทยัสาํหรับเขา  
สตีฟมีเทปคาํอธิบายของขา้พเจา้เกี�ยวกบัไบเบิ5ลทั5งเล่มและเขาเริ�มฟังเทปหลายตลบัในแ
ต่ละวนั  เทปเหล่านี5กระตุน้ความปรารถนาของเขาที�จะรู้จกัไบเบิ5ล  
ความกระหายของเขาต่อพระวจนะของพระเจา้แทบจะไม่สามารถสนองได ้ 



 

 

 

 
 

และเขาเริ�มสร้างหอ้งสมุดของตวัเองเกี�ยวกบัขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบั  ไบเบิ5ล 
ซึ� งในทุกวนันี5กลายเป็นหนึ�งในพนัธกิจที�แพร่ขยายที�สุดที�ขา้พเจา้รู้จกั  ในทะเลทราย  
สตีฟเริ�มมีประสบการณ์ในการที�จิตวิญญาณภายในของเขาไดรั้บการสนองความพอใจโ
ดยนํ5าธาํรงชีวิต 
 
วนัหนึ�งในวคิเตอร์วลิล ์  ในขณะที�สตีฟกาํลงัรับใชพ้ระเจา้  สิ�งอศัจรรยเ์กิดขึ5น   
หญิงสาวสวยผมบลอนดค์นหนึ�งเดินผา่นสตีฟ  เธอมีผมยาวเลยเอวและมีดอกไมท้ดัหูอยู ่ 
สตีฟระลึกวา่  
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  “ ขา้พเจา้ช่วยไม่ไดเ้ลยที�ตอ้งมองเป็นครั5 งที� 2 
ใบหนา้ของเธอเปล่งประกายดว้ยความรักของพระเยซูคริสต ์  เธอมีชื�อว่าเกล  
แลว้ขา้พเจา้กไ็ดย้นิสิ�งที�ประหลาดที�สุด  เป็นเสียงพดูวา่ ‘ นี�คือภรรยาของเจา้ ’ 
ขา้พเจา้จาํไดถึ้งการตอบสนองในหวัใจขา้พเจา้            ‘ ซาตาน จงไปใหพ้น้ ’ ” 
 
ในที�สุด  
สตีฟรู้วา่นั�นคือพระเจา้ตรัสกบัเขาและรู้วา่พระเจา้วางผูห้ญิงคนนี5 ในหวัใจของเขา  
สตีฟชะงกังนัและพดูไม่ออก  แต่เกลเพียงแค่มาเยี�ยมชมบา้นคริสเตียนนี5 เท่านั5น  
บา้นของเธออยูใ่นออเร้นจเ์คาน์ตี5  
 
คืนนั5น  สตีฟเริ�มถามอยา่งแน่ชดัวา่พระเจา้กาํลงัตรัสอะไรกบัเขา  
เขารู้วา่มีบางสิ�งพิเศษเกี�ยวกบัเกล  โดยตดัสินใจที�จะคน้พระคมัภีร์เพื�อหาคาํตอบ  
เขาเปิดไบเบิ5ลและหนา้ที�เปิดอยูที่�สุภาษิต 18:22  
“ บุคคลที�พบภรรยากพ็บของดีและไดค้วามโปรดปรานจากพระเจา้ ” 
 



 

 

 

 
 

สตีฟยงัคงสงสัย  เขาเคยเจบ็ปวดจากความสัมพนัธ์ก่อนและตดัสินใจทดสอบพระเจา้  
เขาอธิษฐานวา่ “ ตกลง  พระองคเ์จา้ขา้  
ถา้ขา้พระองคโ์ทรหาเธอและบงัเอิญเป็นวนัเกิดของเธอ (ตามที�เขาไดย้นิมา) 
และถา้ไม่มีใครกาํลงัฉลองอยูก่บัเธอและเธอกาํลงัร้องไหเ้พราะเรื�องนี5   
ขา้พระองคก์็จะเชื�อ ” 
 
สตีฟโทรหาเธอ  ดว้ยความประหลาดใจ  สถานการณ์เป็นไปตามที�เขาทลูขอทุกอยา่ง  
เขาบอกเธอวา่ “ คุณอยากมาที�วิคเตอร์วลิลแ์ละใชเ้วลาดว้ยกนัไหม ? ” 
คาํตอบของเกลคือ “ ดิฉนัจะไปถึงที�นั�นภายใน 2-3 ชั�วโมง ” 
และเธอออกจากบา้นมาวิคเตอร์วิลลท์นัที 
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เยน็นั5น  พวกเขาออกไปทานอาหารเยน็กนั  
เกลจาํไดว้า่เธอคิดวา่สตีฟคงยากจนเกินกวา่ที�จะรับประทานเมื�อเขาสั�งแค่ซุปถว้ยเลก็ๆ  
แต่ที�จริงแลว้  สตีฟตื�นเตน้เกินกวา่จะกินลง  
เกลคิดวา่สตีฟจะเชิญเธอพกัในวิคเตอร์วิลลแ์ละช่วยงานชุมชนในฐานะพี�นอ้งที�ดูแลเรื�อง
ผูห้ญิง  แต่สตีฟขอเธอแต่งงาน  เขาตกใจเมื�อเธอยอมรับทนัที  สตีฟเล่าวา่      

“ วนัต่อมา  ขา้พเจา้โทรมาหาแม่และบอกวา่ขา้พเจา้กาํลงัจะแต่งงาน แม่ตกใจ 
และพดูวา่ ‘ สตีเฟน  แม่เพิ�งพดูกบัลูกสัปดาห์ก่อนเอง ’  

‘ ผมรู้ครับแม่  แต่พระเจา้ตรัสกบัหวัใจผมจริงๆ ’  
 ‘  สตีเฟน  เธอชื�อวา่อะไร ? ’ 

‘  เกลครับ ’ 
‘  นามสกลุของเธอล่ะ ’ 
‘  แม่  ผมไม่ไดถ้ามเธอ  ผมจะโทรหาเธอและถามเธอเดี�ยวนี5 เลย ’ 

แม่ที�น่าสงสารของผมคงสงสัยวา่ผมกลบัไปเสพยาอีกแลว้ ” 



 

 

 

 
 

 
ใน 1 สัปดาห์  สตีฟและเกลแต่งงานกนั  นอ้งชายขา้พเจา้พอล  เป็นผูท้าํพิธี 
 
ไม่นานนกัหลงัจากนั5น  ขา้พเจา้เรียกสตีฟใหไ้ปคริสตจกัรแรกของเขา---ในทะลเทราย  
ลูกชายของขา้พเจา้ไดเ้ริ�มตั5งคริสตจกัรที� 29 ปาลม์ส  และยา้ยไปที�ยบูา้ ซิตี5   
เพื�อเริ�มพนัธกิจที�นั�น  นี�เป็นสถานที�สุดทา้ยที�สตีฟอยากไป  
แต่เขากไ็ปปรากฏตวัดว้ยผมหางมา้ที�ชุมชนทะลทรายของฐานทพั  2 ปีต่อมา  
ดว้ยความแหลกสลาย  สตีฟและเกลปรากฏตวัที�จอดรถของ Calvary Chapel คอสตา้ 
เมซ่า  เพื�อหาขา้พเจา้  โดยไม่พดูอะไร  สตีฟหยอ่นกญุแจเขา้คริสตจกัรในมือของขา้พเจา้  
คริสตจกัรแตกแยกและตอ้งปิดลงในที�สุด   สตีฟคิดวา่มนัจบสิ5นแลว้ในฐานะศิษยาภิบาล 
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โดยทนัที 
ขา้พเจา้เสนอสตีฟสาํหรับตาํแหน่งผูอ้าํนวยการของครึ� งหนึ�งของบา้นที�อยูร่วมกนัของคอ
สตา้ เมซ่า  รวมถึงเฮา้ส์ออฟซาม  ที�ซึ� งเขากบัเกลอาศยัอยูน่าน 7 ปี  
เกลใจแตกสลายเพราะตอ้งทิ5งบา้น 3 ห้องนอนมาอยูร่่วมกบัคนอื�น 40 
คนในบา้นที�คบัแคบ  ครัวใหม่ของพวกเขากลายเป็นหอ้งประชุม  
เกลลา้งจานในอ่างอาบนํ5า  แต่พวกเขาไดเ้ห็นชีวิตที�ถกูเปลี�ยนมากกวา่ 1,000 
คนผา่นบา้นที�อยูร่่วมกนัเหล่านี5   เป็นการเสียสละที�มีรางวลันิรันดร์ 
 
หลงัจาก 7 ปีนี5   สตีฟเริ�มตั5งคริสตจกัรในบวัน่า พาร์ค  ซึ� งตอนนี5 เป็นที�รู้จกัในชื�อคาลวารี�  
ชาเพล ออฟ ไซปรัส (Calvary Chapel of Cypress)  หลงัจาก 2 ปี 
พระเจา้บอกเขาใหจ้ากไปและมอบใหศิ้ษยาภิบาลอีกคนหนึ�ง   ดงันั5น  
เขาไปเป็นผูช่้วยศิษยาภิบาลที�โฮซานน่า คาลวารี�  ชาเพล ออฟ เบลลฟ์ลาวเวอร์ (Hosanna 



 

 

 

 
 

Calvary Chapel of Bellflower) เป็นเวลา 2 ปี  
เขารู้สึกวา่เขาสูญเสียลาํดบัความสาํคญัของเขา 
และตอนนี5กาํลงัอุทิศชีวิตอีกครั5 งใหก้บัพระเจา้  
แต่เขาก็ยงักลวัดว้ยวา่เขาไม่สามารถเป็นศิษยาภิบาลอาวโุส  เขาเคยพยายามทาํอยา่งนี5มา 
2 ครั5 งและลม้เหลว แต่พระเจา้ยงัไมเ่สร็จสิ5นกบัสตีฟ 
ความจริงที�พระองคจ์ะสื�อสารกบัสตีฟดว้ยวธีิที�งดงามและเป็นเอกลกัษณ์และสนบัสนุน
มนัดว้ยสภาพการณ์ 
 
สตีฟไปถึงจุดของความสิ5นหวงั ซึ� งเขาไดย้อมทิ5งการมีคริสตจกัรของตวัเองไปแลว้  
ขอ้ตกลงสุดทา้ยของเขาต่อพระเจา้คือ “ ชคั  
สมิธจะโทรหาขา้พระองคส์าํหรับตาํแหน่งนี5  ”  แลว้เขากล็าพกัยาวเกินกาํหนด 
 
ในขณะที�สตีฟกาํลงัตกปลาอยู ่   เขาเริ�มพดูกบัพระเจา้และขอหมายสาํคญับางอยา่ง  
“ ถา้ขา้พระองคจ์ะเป็นศิษยาภิบาลอีกครั5 ง  พระองคเ์จา้ขา้  
ขอใหข้า้พระองคจ์บัปลาไดก่้อนที�เบด็นี5จะพน้นํ5 า ”  
สตีฟเริ�มหมุนสายเบด็ของเขากลบัในขณะที�เบด็ส่งแสงอยูใ่ตผ้ิวนํ5า  
ในขณะที�ตาขอเกือบพน้ผวินํ5 า  นยัน์ตาของสตีฟชุ่มดว้ยนํ5าตา  ไม่มีปลาติดเบด็  มนัสาย 
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เกินไป  ในขณะที�มนักาํลงัขึ5นจากนํ5า  ปลาเล็กๆตวัหนึ� งติดเบด็  
ปลาเลก็ๆตวันั5นมีความหมายต่อสตีฟมากกวา่ปลาหนกั 5 ปอนด ์ 
สตีฟไดยิ้นเสียงของพระเจา้พดูกบัวิญญาณของเขา  
ยนืยนืคาํขอหมายสาํคญัของเขาและตรัสวา่ “ อีกไม่นาน  เราจะพดูกบัเจา้อีก ” 
 
เมื�อสตีฟกลบัจากการลาพกัของเขา  เขาไดรั้บขอ้สื�อสารใหเ้ขาโทรหาขา้พเจา้หรือดอน  
แมค็เคลอร์  
เขาไดรั้บการบอกทางโทรศพัทว์า่มีการประชุมของศิษยาภิบาลอาวโุสในการจดัประชุมค



 

 

 

 
 

รั5 งล่าสุดและเมื�อมีการพดูถึงตาํแหน่งศิษยาภิบาลของเซาทเ์บย ์ คาลวารี�  ชาเพล (South 
Bay Calvary Chapel)  ชื�อของเขากถ็ูกเสนอขึ5นมา  สตีฟตื�นเตน้มากจนแทบหมดสติ 
 
สตีฟ  เมยส์ไดรั้บคริสตจกัรของเขา  
และคณะกรรมการศิษยาภิบาลอาวโุสและขา้พเจา้เป็นผูเ้สนอ  ในปี 1980  
เขาเดินไปยงัสถานที�ตั5งของคริสตจกัรใหม่ของเขา  
และสตีฟไดรั้บการยนืยนัยิ�งขึ5นจากพระเจา้  ทนัใดนั5น  
เขาเห็นเรือเหาะกู๊ดเยยีร์ในทอ้งฟ้า  ในช่วงเวลานั5น  
เขาไดย้นิพระเจา้ตรัสกบัหวัใจของเขาวา่ มนัจะเป็นปีที�ดี 
 
และสตีฟบอกกบัพระเจา้วา่คณะกรรมการผูอ้าวโุสทั5งหมดจะตอ้งลาออกเพื�อวา่เขาจะไดเ้
ริ�มตน้จากศูนย ์
 
นั�นคือสิ�งที�เกิดขึ5น  ในปี 1980  เซาทเ์บย ์ คาลวารี�  ชาเพล มีสมาชิก 50 คน และมีพื5นที� 
1,500 ตารางฟตุ  ภายใน 2-3 ปี  พวกเขายา้ยไปอยูส่ถานที�ใหญ่ขึ5นที�อยูใ่กล้ๆ  มีขนาด 
15,000  ตารางฟตุ  ซึ� งเขาปรับปรุงดว้ยเงิน 300,000 ดอลล่าร์  
จนถึงตอนนี5คนของกู๊ดเยยีร์ไดยิ้นเรื�อราวของการดึงดูดใจของสตีฟในเรือเหาะกู๊ดเยยีร์  
พวกเขาจึงพาสตีฟขึ5นเรือเหาะฟรี 
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ไม่ใช่เป็นเพียงปีที�ดีเท่านั5น  แต่พวกเขามีปีที�ดีตลอด  
การเก็บเกี�ยวที�รุ่งโรจน์มาถึงพนัธกิจของสตีฟและคริสตจกัรที�มีคนเพียง 110 
คนต่ออาทิตยเ์ติบโตเป็นมากกวา่ 6,000 คน 
 
ในขณะเดียวกนั หลายปีที�อาํนาจของนรกขโมยจากสตีฟกไ็ดรั้บการฟื5 นฟใูนทางที�น่างง  
คนที�เคยออกจากโรงเรียนและยอมแพ ้  ดงัที�โคช้โรงเรียนมธัยมปลายของเขาเคยเรียกเขา  



 

 

 

 
 

ไดเ้ป็นนกัพดูสาํคญัที�อนาเฮม สปอร์ตส แบนเควท  
โคช้เก่าของสตีฟมอบเสื5อสามารถใหเ้ขาหลงัจาก 17 
ปีและสตีฟพดูกบันกัฟตุบอลทั5งทีมเกี�ยวกบัการไม่ยอมแพ ้ 
สตีฟผูซึ้� งเคยรักเบสบอลและมีสถิติการตี .450 
ในโรงเรียนมธัยมปลายไดรั้บโอกาสเมื�อไม่นานนี5 ในการพดูกบัทีมลอส แองเจิลลิส 
ดอดเจอร์ส  ปราศรัยกบัทีมในสนามกีฬาดอดเจอร์ ไดข้อบคุณคาํเชิญจากเพื�อนของเขา  
จอห์น ไวร์ฮนัส์ และ วิคตอรี�  มินิสตรี 
 
สตีฟและเกลมีลูกที�แขง็แรง 2 คน มีผมบลอนด ์ ตาสีฟ้า ผูซึ้� งไม่มีเครื�องหมายใดๆ 
ของแผลเป็นของสตีฟ  พวกเขายดิเยี�ยมในดา้นกีฬา  
การเรียนและความเชื�อฟังดว้ยความรัก  เกลมีบา้นที�เธอภูมิใจ  
สวยกวา่บา้นเดิมที�เธอตอ้งทิ5งมาที� 29 ปาลม์ส 
 
ตอนนี5สตีฟเห็นวา่พระเจา้ไดไ้หลท่วมชีวิตของเขาดว้ยพระคุณมากกวา่ที�เขาสามารถรับไ
ด ้  เขาเป็นคาํพยานที�มีชีวติ  ดว้ยคาํพดูของเขาเอง  “ โดยพระคุณของพระเจา้  
ขา้พเจา้ไม่เพียงไดคื้นสิ�งที�ซาตานฉีกออกไป  
แต่ขา้พเจา้ไดรั้บผลกระทบทางบวกอยา่งเหลือเฝือมากกวา่ความชั�วร้ายทั5งหมดที�ขา้พเจา้
สะสมไวใ้นอดีต ” 
 
เราไดเ้ห็นชีวิตจากท่อนํ5 าไปสู่พระคุณ  
สิ�งเดียวที�สตีฟแบกบนร่างกายของเขาเพื�อเตือนใจเขาถึงช่วงปีที�ผา่นมาของเขาคือแผลเป็
นบนขาของเขา จนถึงทุกวนันี5   ก็ยงัเจบ็ปวดอยู ่ 
นี�เป็นเครื�องเตือนใจที�สอนใหส้ตีฟสาํนึกพระคุณ  
ทั5งยงัช่วยเขาไม่ลืมหลุมที�เขามาและความยิ�งใหญ่ของพระคุณพระเจา้ที�นาํเขาออกมาจาก
หลุมนั5น 
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เศคาริยาห์พดูถึงวนัเวลาเมื�อเศรุบบาเบลไดว้างรากฐานสาํหรับการสร้างวิหารใหม่วา่        
“ วนัที�ถูกดูหมิ�นของสิ�งเลก็นอ้ย ”  ในช่วงเวลาสั5นๆ  
สตีฟถูกจบัอยูใ่นความปรารถนาที�จะสร้างกาํแพงก่อนที�รากฐานจะถูกวางลง  
ในการนี5 เขาเรียนรู้วา่สาํคญัอยา่งยิ�งที�จะไม่สร้างโดยไม่ทาํตามลาํดบั  
แต่ตอ้งขดุลึกและวางรากฐานบนพระศิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

บทที� 6 
 

จอน  เคอร์สัน  :  ไฟและฝน 
 
 
จอน  เคอร์สันยนืบนตลิ�งของเยล ครีก ในแอปเปิลเกท แวลเล่ย ์ ออฟ โอเรกอน  
ชายที�ตวัใหญ่แขง็แรงนี5ปรากฏตวัขึ5นตดักบัสีเขียวรอบตวัเขา  
ในขณะที�ผมยาวหนาสีแดงของเขาเปล่งประกายในดวงอาทิตยฤ์ดูร้อน  ตรงหนา้เขา 
สมาชิกของนิคมคนหนุ่มสาวซึ� งสร้างชุมชนบา้นตน้ไมใ้นแอปเปิลเกท ฮิลลส์ ยนือยู ่ 
พวกเขายนืเปลือยกายอยูก่ลางแม่นํ5 ารอรับบพัติศมาและเป็นเหมือนเดก็ที�แก่แลว้ในขณะ
ที�ผมยาวของพวกเขาปลิวและเปล่งประกายในแสงอาทิตย ์
 
จอนรู้สึกขดัแยง้วา่ควรเปิดประเด็นเรื�องการปลือยกายของพวกเขาหรือไม่  
เขาไปดว้ยความรู้สึกรุนแรงและตดัสินใจมองขา้มมนั  
กลุ่มนี5 ที�อยูต่่อหนา้เขาเป็นชุมชนผูป้ลูกกญัชามานานผูซึ้� งที�พกัอาศยัร่วมกนัของพวกเขา
ที�เรียกวา่ชุมชนบา้นตน้ไม ้ เป็นที�ดินผนืใหญ่ที�พวกเขาเป็นเจา้ของ  
กญัชาของพวกเขาทาํรายไดม้ากมายแก่พวกเขาในขณะที�      “ Nirvana Community ”  
(ชุมชนนิพพาน)  
ของพวกเขาแสวงหาการรู้แจง้ผา่นโยคะแบบตะวนัออกและลทัธิหมอผีรักษาโรคแบบอเ
มริกนัพื5นเมือง  แต่ลูกโป่งของความฝันของพวกเขาแตกออก  
เมื�อพวกเขาเพิ�งสร้างชุมชนในอุดมคติของพวกเขา  ช่องวา่งเกิดขึ5นภายในหวัใจพวกเขา  
การทดลองดินแดนในอุดมคตินี5ไม่ทาํใหว้ญิญาณของพวกเขาพอใจได ้
 
ในช่วงปลายยคุ 70  จอน  เคอร์สันมายงับริเวณวา่งเปล่านี5พร้อมกบัเทอร์รี�ภรรยาของเขา  
ในไม่ชา้  
เพื�อนบา้นคริสเตียนที�มีไหล่กวา้งและสุภาพคนนี5 เริ�มบอกผูอ้าศยัในบา้นตน้ไมเ้กี�ยวกบัค



 

 

 

 
 

วามรักของพระคริสตเ์มื�อเขาพบคนเหล่านั5นที�ลาํธารที�สวยงาม   
เขาจะเอามือละนํ5าและพดูเกี�ยวกบัความเชื�อของเขา  
พวกเขาเห็นความเขม้แขง็และความหวงัส่องแส 
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ในนยัน์ตาของจอน  ความชื�นชมยนิดีที�พวกเขาไม่เคยพบ  ดูเหมือนจอนไม่ตอ้งการยา 
เสพติดหรือสารกระตุน้อื�นใดเลย  เขาแขง็แกร่งเหมือนไมเ้นื5อแขง็  
แต่ความเขม้แขง็ของเขาไม่ไดม้าจากตวัเขาเอง  
แต่มาจากพระองคผ์ูที้�เขาเล่าใหฟั้งอยูเ่สมอ 
 
ดว้ยคลื�นของความชื�นชมยินดีภายใน  
จอนใหบ้พัติศมาพวกเขาแต่ละคนในพระนามของพระเยซูคริสต ์ 
พวกเขายนืนํ5 าไหลหยดบนตลิ�งและยิ5มกวา้ง  คืนวนันั5น  
พวกเขารวบรวมกญัชาทั5งหมดและเผามนัในกองไฟ 
 
จอนกาํลงัคุมงานก่อสร้างคริสตจกัรจากไม่มีอะไรเลยในภมิูภาคของโอเรกอนซึ�งมีประช
ากรบางตามากจนไม่มีนกัวางแผนคริสตจกัรที�เนน้จาํนวนประชากรจะสนใจทาํ  
แอปเปิลเกทเป็นภมิูภาคที�เตม็ไปดว้ยภเูขาเขียวชอุ่ม  ป่าและแม่นํ5 าใส โดยมีประชากร 
กวา่ 1,000 คนอยูก่ระจายกนั 
 
มนัอยูใ่กลช้ายแดนแคลิฟอร์เนียทางเหนือ  และจากที�นั�นไปจนถึงยเูรกา้ แคลิฟอร์เนีย   
ชนกลุ่มผูป้ลกูกญัชาเพาะปลูกพืชพนัธ์ุของพวกเขา  พวกเขาบางคนมีไรเฟิลกึ�งอตัโนมติั  
ผูน้าํชุมชนนี5 ซึ� งเคยมีชื�อเสียงในทางไม่ดี  
ตอนนี5ไดล้ะทิ5งชีวิตรํ� ารวยเพื�อติดตามพระคริสต ์
 
นี�คือคลื�นลูกแรกของคลื�น 5 ลูกของผูป้ลูกกญัชาที�กลบัใจในแอปเปิลเกท แวลเล่ย ์ 
กลุ่มนี5กลายเป็นผูป้ลกูตน้ไมใ้นชุมชนโอเรกอนของพวกเขา   



 

 

 

 
 

สมาชิกคนหนึ�งของพวกเขาไดม้าเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร Calvary  Chapel 
ในรัฐวอชิงตนั  อีกคนหนึ�งเป็นศิษยาภิบาลภายใตก้ารดูแลของจอน 
 
ไม่นานมานี5   
ขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากกลุ่มสามคัคีธรรมที�เกิดมาจากคริสตจกัรของจอนในแอชแลน
ด ์ โอเรกอน วา่ตอนนี5กลุ่มมีสมาชิก 1,000 คน จดหมายอธิบายถึงผลกระทบ 
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เมื�อชุมชนหลกัของผูป้ลกูกญัชากลายเป็นคริสเตียน  พวกเขา 2-3 
คนไปยงักลุ่มสามคัคีธรรมคริสเตียนแอชแลนด ์ 
ที�ซึ� งพวกเขาไดรั้บเทปคาํสอนไบเบิ5ลของขา้พเจา้บางส่วน  
และเริ�มเล่นเทปในขณะที�พวกเขาทาํงานเกบ็เกี�ยวกญัชาของพวกเขา  วนัหนึ�ง  
พวกเขาถามตวัเองวา่  “ สิ�งที�เรากาํลงัทาํอยูถ่กูตอ้งหรือไม่ ?  ”  หลงัจากนั5นไม่นาน  
พวกเขาไดย้อมรับพระคริสต ์  เผากญัชาของพวกเขา  เขา้ร่วมกลุ่มสามคัคีธรรม  
และเริ�มธุรกิจอาหารธรรมชาติเรียกวา่มารานาธา นทั (Maranatha Nuts)  
ซึ� งผลิตอาหารธรรมชาติหลากหลายชนิด 
ธุรกิจของพวกเขากลายเป็นธุรกิจที�ประสบความสาํเร็จที�สุดในภมิูภาค  
เมื�อขา้พเจา้อ่านจดหมายของพวกเขาที� Calvary  Chapel คอสตา้ เมซ่า  
มีเสียงปรบมือต่อเนื�อง 
 
เมื�อจอนมาที�โอเรกอนครั5 งแรก  มีเพียง 5 คู่เขา้ร่วมกลุ่มสามคัคีธรรม  เขาไปจาก Calvary 
Chapel   ที�กาํลงัเติบโต ที�ซึ� งเขาและพี�นอ้งของเขาไดเ้ริ�มสร้างในซาน โฮเซ่  
แต่เขาแน่ใจวา่พระหตัถข์องพระเจา้ทรงนาํการยา้ยของเขา 
 
ก่อนที�จอนจะยา้ยไปโอเรกอน  มีนิมิตพยากรณ์ 2 ครั5 งเกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยวที�กาํลงัจะมา  
นิมิตครั5 งแรกเป็นนิมิตเรื�องไฟที�ลงมาที�แอปเปิลเกท แวลเล่ย ์  แลว้แพร่กระจายออกไป  
นิมิตครั5 งที� 2 เรื�องพายคุะนองที�เทฝนลงมา 



 

 

 

 
 

ทาํใหรู้้ล่วงหนา้ถึงความแหง้แลง้ยาวนานของโอเรกอน  
และขอ้สื�อสารต่อไปก็คือพระคุณพระเจา้จะถูกเทออกมาเมื�อฝนแรกมาถึง  
จอนลงัเลที�จะรับนิมิตเหล่านี5 ในฐานะคาํพยากรณ์และมั�นใจวา่เขาตอ้งออกจากซาน โฮเซ่ 
ไปยงัโอเรกอน  น่าสนใจอยา่งยิ�ง วนัที�จอนเริ�มพิธีนมสัการวนัอาทิตยค์รั5 งแรกที�นั�น    
ฝนเทลงมา   เขายงัรู้สึกในหวัใจวา่พระคุณพระเจา้ถูกเทลงมา 
 
ทุกวนันี5  แอปเปิลเกท, โอเรกอน  ยงัคงเป็นชุมชนชนบทขนาดเลก็  แต่กลุ่มสามคัคีธรรม 
Calvary  Chapel ของมนั---กลุ่มสามคัคีธรรมคริสเตียนแอปเปิลเกท---เป็นที�รู้จกัทั�วทั5ง 
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ภมิูภาค  สมาชิกคริสตจกัรหลายพนัคนมาจากชุมชนรอบๆหลายชุมชน  
ตอนนี5พวกเขาประชุมกนัในอาคารคริสตจกัรขนาดใหญ่ 40,000 
ตารางฟตุที�พวกเขาสร้างดว้ยกนั  
คานขนาดใหญ่คํ5าอยูต่ลอดเพดานและหนา้ต่างกระจกบานใหญ่มองออกไปเห็นหุบเขาที�
สวยงาม    ในฤดูร้อน   
พวกเขาประชุมกนัในโรงละครกลางแจง้ที�ปกคลุมดว้ยหญา้ขนาดใหญ่ใกลอ้าคารหลกัข
องคริสตจกัร   โครงสร้างทั5ง 2 และที�จอดรถขนาดใหญ่ตั5งอยูบ่นที�ดิน 40 เอเคอร์  
โรงละครกลางแจง้ขนาดใหญ่กั5นเขตดว้ยดอกไมแ้ละลอ้มรอบดว้ยระบบเสียงที�ยอดเยี�ยม   
ขา้พเจา้มีความยนิดีในการถวายอาคารคริสตจกัรใหม่และภาพใหญ่ของเหตุการณ์เป็นหวั
ข่าวของหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น 
 
จอนมีประสบการณ์ทั5งไฟและฝนของการเก็บเกี�ยวนี5    เขาจะบอกท่านอยา่งเรียบๆวา่นี� 
เป็นการอศัจรรย ์  ที�จริงแลว้  คนอื�น 35 คนที�เป็นผลพลอยไดข้อง  Calvary  Chapel  
ออกมาจากคริสตจกัรที�ใหญ่โตนี5   จอห์น  ปีเตอร์สนัไปที�แกรนทส์ พาส ในขณะที�กาย  
เกรยไ์ปที�เมดฟอร์ด  ในไม่ชา้คนอื�นก็ตามไป   
พวกเขาเป็นพยานต่อฝงูชนขนาดใหญ่ที�มารวมตวักนัในแคนทราล บคัเล่ย ์ พาร์ค  



 

 

 

 
 

เพื�อฟังจอนเทศนาในฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วงของปี 1978 และ 1979  
จอนมกัไดรั้บการเตือนใจถึงนิมิตครั5 งแรกของไฟที�ลงมายงัแอปเปิลเกท แวลเล่ย ์ 
และขยายออกไปยงัชุมชนอื�น 
 
จอนยงัไดเ้รียนรู้วา่มีแง่มุมการทาํใหบ้ริสุทธิ1 ของไฟในจินตนการตามไบเบิ5ลซึ�งงานเพื�อพ
ระเจา้ของคนหนึ�งถูกทดสอบดว้ยไฟ  ฟางและตอถูกเผาหมดทิ5งไวเ้พียงงานที�เป็น  
ทองคาํและอญัมณีที�ทนไฟได ้  จอนยงัไดป้ระสบการณ์ถึงคลื�นของไฟเหล่านี5   
ระหวา่งช่วงเวลาของการทดสอบ 
และไดเ้ห็นคริสตจกัรของเขาถูกสร้างขึ5นใหม่บนรากฐานที�แขง็แกร่งขึ5นหลงัจากแต่ละค
ลื�น 
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การบุกเบิกสู่เขตแดนใหม่ 
ประมาณ 20 ปีก่อน  กลุ่มสามคัคีธรรม Calvary  Chapel  เริ�มกระจายออกไปนอก        
แคลิฟอร์เนียและเปิดขึ5นในส่วนต่างๆของประเทศ  โดยแทบจะไม่มีขอ้ยกเวน้   
คนเหล่านี5ผูบุ้กเบิกคริสตจกัรเหล่านี5   เช่น  จอน  เคอร์สัน  ใชเ้วลาที�คอสตา้ เมซ่า  
เพื�อเรียนรู้และสามคัคีธรรมกบัเรา  ในเวลาที�เหมาะสม 
แต่ละคนจะรู้สึกถึงการดนัจากพระเจา้และเคลื�อนออกไป  
แต่กเ็กิดขึ5นไดที้�บางคนซึ�งไม่ใช่กลุ่มสามคัคีธรรมของเราใชชื้�อของเราเพื�อจดุหมายของ
ตวัเอง  บางครั5 งเราไดย้นิรายงานถึงกิจกรรมบา้คลั�งที�ไม่มีทางสะทอ้นความเชื�อของเรา  
เราเชื�อในวิธีการสร้างคริสตจกัรที�มีเพียงความถ่อมใจและความรักของพระคริสตเ์ท่านั5น
ที�สามารถนาํใหส้ร้างคริสตจกัรได ้ 
ไม่ใช่บทเพลงสมยัใหม่หรือแบบแผนการเกบ็รวบรวมเงิน 
 



 

 

 

 
 

ผูบุ้กเบิก  Calvary  Chapel  มาจากพื5นฐานที�แตกต่างกนั  จอน เคอร์สันเป็นนกัศึกษาที� 
มหาวิทยาลยัไบโอล่า ใน ลา มิราดา้ แคลิฟอร์เนีย  เมื�อเขาเริ�มเขา้ร่วม Calvary  Chapel  
ไม่เหมือนผูรั้บใชบ้างคนของเราที�มีพื5นฐานที�เตม็ดว้ยความรู้สึกและความประหลาดมาก
กวา่  จอนเป็นตวัแทนของความปกติ  การปรับตวัและการประนีประนอมอยา่งนุ่มนวล  
เขาเป็นตวัแทนของลูกชายในอุดมคติของอเมริกาที�มีคุณธรรมและทาํงานหนกัเมื�อเทียบ
กบับางคนที�เป็นพวกกบฏท่ามกลางพวกเรา   และโดยปราศจากความสงสัย  
จอนไดเ้พิ�มชิ5นส่วนสาํคญัเขา้ในลวดลายที�พระเจา้กาํลงัสร้างผา่นพนัธกิจของ Calvary  
Chapel  ภาพจะไม่สมบรูณ์หากปราศจาก “ ชนิด ” ของเขา  
เขายงัเพิ�มเขา้ไปในการออกแบบที�พระเจา้ทรงใชค้นทั5งปวงเพื�อรับใชพ้ระองค ์
จากคนเกเรเช่นสตีฟ เมยส์และไมค ์ แมคอินทอช  
จนถึงคนเหล่านั5นที�เป็นตวัแทนของศูนยก์ลางที�ไม่ไดรั้บความเสียหายของดินแดนใจกล
างอเมริกา 
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จอน  เคอร์สันและจอร์ช  มาร์คีย ์   เดก็ชาวนาตอนกลางตะวนัตก รูปร่างสูงใหญ่ 
ผูบุ้กเบิกตั5ง Calvary  Chapel  ในชุมชนชาวนาชนบทของเขา  
สามารถเดินอยา่งสบายใจเขา้ไปในอเมริกายคุแรก  พวกเขาเป็นจอห์นนี� 
แอปเปิลซี5ดส์และพอล  บนัยนัส์ของชนชาติเรา   
คนที�ยงัคงอยูจ่ากยคุของความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ1 ระดบัชาติ   
พวกเขาเป็นผลผลิตของคุณงามคุณดีแบบอเมริกนัยคุเก่า  
ความจริงที�สามารถเห็นไดบ้นใบหนา้ที�ยิ5มแยม้ของพวกเขา   
ใบหนา้ที�หล่อเหลาของพวกเขาเปล่งรัศมีความแขง็แรงสมชายเจือปนดว้ยการควบคุมตน
เองอยา่งสุภาพ  ขา้พเจา้กลวัวา่พวกเขาจะเป็นสายพนัธ์ุที�กาํลงัจะหมดไปของมนุษย ์ 
สิ�งที�มาแทนที�พวกเขาคือสิ�งที�บางคนเรียกวา่ “ ผูช้ายแบบใหม่ ” 



 

 

 

 
 

 
และนี�นาํขา้พเจา้ไปสู่หวัเรื�องที�เป็นภาระอยา่งมากต่อขา้พเจา้  
โปรดอนุญาตใหข้า้พเจา้ออกนอกเรื�องสกัครู่เกี�ยวกบัประเดน็ที�ร้ายแรงมากต่อสมยัของเร
า   โลกของเราและสื�อต่างๆ ไดต้่อตา้นบทบาทตามประเพณีเก่าของชายและหญิง  
ในขณะที�ยกยอ่งบทบาทชายและหญิงที�ผิดเพศ 
 
ชายแบบใหม่เลี�ยงจากสิ�งที�ในอดีตถือวา่เป็นความเป็นผูช้ายที�มีสุขภาพดีไปหาการผสมร
วมใหม่ “ ที�ใหอิ้สระ ” ของการเพิ�มลกัษณะความเป็นผูห้ญิง  นี�ไม่ใช่เรื�องใหม่  
แต่ขนาดของการเปลี�ยนแปลงที�กาํลงัเกิดขึ5นเป็นเรื�องที�รบกวนใจขา้พเจา้  
ดงัที�บางคนกล่าววา่  พวกเขากลายเป็น “ ผูช้ายที�คิดอยา่งผูห้ญิง ” หรือ 
“ ผูช้ายขี5โมโห/อารมณ์อ่อนไหว ” 
พวกเขาเป็นอะไรที�ไม่ไดถู้กสร้างเพื�อใหน้าํครอบครัวหรือสร้างครอบครัวที�มีสุขภาพดี   
พวกเขาประกาศยคุของครอบครัวพอ่/แม่คนเดียวและทาํใหค้วามเป็นตน้แบบทางเพศสับ
สน 
ในขณะที�พวกเขาสนุกสนานกบัเครื�องหมายล่าสุดของอิสรภาพที�พบใหม่ของพวกเขา  
พวกเขาเป็นผูช้ายที�สวมต่างหูขา้งเดียว  
ผูที้�ตดัผมแบบที�เป็นไดท้ั5งชายและหญิงซึ�งเดินอยา่งไม่อายเขา้ไปในส่วนของผูห้ญิงในห้
างสรรพสินคา้  และพวกเขาทาํมนัดว้ยความภาคภมิูใจอนัทา้ทาย   
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูห้ญิงที�ต่อตา้นผูช้ายผูซึ้� งเหยยีบ 
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ความเป็นผูห้ญิงไวใ้ตเ้ทา้เพื�อพวกเธอจะมีความหยาบกระดา้งของผูช้ายเทียม 
 
ในขณะเดียวกนั  
ผูช้ายที�ขี5 โมโห/อารมณ์อ่อนไหวนี5ไดร่้วมกบัผูช้ายผดิเพศในการต่อตา้นผูช้ายเขม้แขง็ที�เค
ยเป็นสิ�งปกติในสังคมเก่า  ภาพอุดมคติผูช้ายตามไบเบิ5ลผูซึ้� งแขง็แรง  



 

 

 

 
 

ไม่หวั�นไหวหรืออ่อนแอเป็นสิ�งที�ถูกสาปแช่งสาํหรับพวกเขา   แต่ “ คนที�ไม่เขม้แขง็ ” 
ซึ� งคุกคามนอ้ยกวา่เป็นที�ยอมรับ 
 
คนกลุ่มต่อตา้นนี5 วางท่าเหมือนเป็นคนใจกวา้งและไม่ตดัสินคน---
และจะเป็นเช่นนี5ตราบเท่าที�ท่านเป็น “ เกย ์ ”  เป็นผูนิ้ยมความเสมอภาคของสตรี  
ผูนิ้ยมเสรีภาพ  ผูรั้กอิสระ  พวกสังคมนิยมหรือพวกนิยมมาร์กซิสท ์  อยา่งไรกต็าม   
ถา้ท่านเป็นคริสเตียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง  ชายผิวขาว “ ตามประเพณี ” 
ท่านก็ตกเป็นเป้าโจมตี  และพวกเขาสามารถใชก้ารลงโทษอยา่งเตม็ที�ของพวกเขา  
เพื�อโยนการพิพากษาใดๆมายงัท่านตามที�พวกเขาปรารถนา  
คนที�ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผูซึ้� งกลวัการถูกโดดเดี�ยวจะยอมตามเพื�อหลีกเลี�ยงการถกูกล่าวหา  
ที�จริงแลว้  
คนที�ถูกคุกคามไดม้อบอาํนาจขา้งเดียวแก่กลุ่มที�น่าเกลียดและบิดงอนี5 ในการวินิจฉยัและ
ใหค้าํจาํกดัความพวกเขาตามอาํเภอใจ 
 
ในทั5งหมดนี5   บรรยากาศระหวา่งเพศกลายเป็นการโตเ้ถียง  
การเยาะเยย้ถากถางคนอื�นและไม่ไวว้างใจกนั  “ สิทธิ ” 
ของปัจเจกชนเป็นส่วนสาํคญัที�สุดที�ทาํใหก้ารผกูมดัของชายและหญิงในการแต่งงานแท
บจะเป็นไปไม่ได ้ สถิติการหยา่ร้างแสดงใหเ้ห็นเรื�องนี5  
 
ท่านสังเกตเห็นหรือไม่วา่ชายและหญิงแทบจะไม่ตกหลุมรักกนัอีกแลว้ ? 
นี�ทาํใหก้ลุ่มรักร่วมเพศมองดว้ยความชอบใจเป็นการส่วนตวั  ในบรรยากาศของทุกวนันี5   
ไม่น่าประหลาดใจที�เป็นอยา่งนี5   
เมื�อท่านพิจารณาวา่สังคมสมยัใหม่เหมือนกบัสิ�งที�เปาโลอธิบายไวใ้น 2 ทิโมธี :  
กบฏสังคมเกิดขึ5นอยา่งไม่น่าเชื�อ 
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จอน 
เคอร์สันรู้สึกถึงการทรงเรียกของพระเจา้ใหต่้อตา้นการเริ�มตน้ของกบฏสังคมนี5 โดยการเ
ป็นตน้แบบ  ในเวลานั5น  ความสับสนล่าสุดคือการเคลื�อนไหวแบบฮิปปี5 ในยคุ 60   
 

คนหนุ่มสาวปกต ิ
จอนทาํใหต้วัเองแตกต่างในฐานะนกักีฬาและนกัเรียนที�โดดเด่นเมื�อเขาอยูใ่นโรงเรียนมั
ธยมปลาย  เขาเป็นประธานนกัเรียนและเป็นกบัตนัทีมฟตุบอล  เมื�อเขาจบการศึกษา  
เพื�อนร่วมชั5นของเขาใหเ้กียรติเขาดว้ยรางวลั 3 รางวลั  เป็นการกระทาํที�ไม่เคยมีมาก่อน  
เขาไดรั้บการโหวตใหเ้ป็นผูที้�เป็นที�นิยมสูงสุด  บุคลิกภาพดีที�สุด  
และมีภาพอนาคตดีที�สุดสาํหรับชีวิต  
เขายงัเป็นผูช้นะรางวลัของอาจารยใ์หญ่ในฐานะผูจ้บการศึกษาที�โดดเด่นของโรงเรียนมั
ธยมปลายของเขา  ทา้ยที�สุด  จอนชนะรางวลั District Superintendent’s Cup  
ในฐานะผูจ้บการศึกษาที�โดดเด่นจากทุกเขตในแคลิฟอร์เนียเหนือ 
 
ในฐานะประธานของอนุชนแบ๊บติสทข์องแคลิฟอร์เนียเหนือ  
จอนไดท้าํงานรับใชใ้นการพดูระหวา่งอยูโ่รงเรียนมธัยมปลาย  
เขาปราศรัยในการฟื5 นฟอูนุชน ค่าย  และกลุ่ม คริสตจกัร  ในฐานะฮีโร่  
ชีวติของจอนแสดงถึงความสูงส่งของการดาํเนินชีวติเชื�อฟังพระเจา้เหนือพวกกบฏซึ�งดึง
ดูดใจเยาวชนของอเมริกา   นี�คือนกัเรียนที�สุขภาพดีและหนา้ตาดีที�สังคมใหเ้กียรติ 
และกปัตนัทีมฟตุบอลผูใ้ชชี้วิตที�สนุกและบรรลุผลสาํเร็จโดยไม่ตอ้งพึ�งยาเสพติดและอิท
ธิพลที�เสื�อมทราม  ชีวิตของเขาบอกวา่ 
“ ท่านไม่ตอ้งเป็นกบฏเพื�อจะบรรลุผลสาํเร็จหรือมีความสุข ” 
 
โดยสอดคลอ้งกบัชีวิตที�มีวินยัของจอน   
เขาไดรั้บทุนการศึกษาของนกักีฬาจากมหาวิทยาลยัไบโอล่า  มหาวทิยาลยัคริสเตียน  
ชายหนุ่มไหล่กวา้ง แขนใหญ่นี5 มีสถิติดีที�สุดของทีมกีฬาโรงเรียนมธัยมปลายของเขา  
ผลงานของเขาปรับปรุงขึ5นในมหาวิทยาลยัจนถึงจุดที�เขาไดอ้ยูใ่นอนัดบั 8 
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เขายงัเริ�มขี�รถจกัรยานของเขาไปยงั  Calvary  Chapel  ทุกสุดสัปดาห์   
ใชเ้วลาคืนวนัเสาร์นอนบนพื5นหอ้งนํ5า  นี�เราจะเรียนรู้ต่อไป 
 
ความกระตือรือร้นของจอนยากที�จะพลาดได ้ 
แต่มีสิ�งที�เกิดขึ5นภายในเขาที�จะนาํชีวิตเขาไปในเสน้ทางที�ไม่คาดคิด   
ทางที�คิดมาอยา่งดีของจอนในการประนีประนอมและการกระทาํดีที�มีเกียรติมีปัญหาบาง
อยา่ง  
เขาเป็นคนที�เป็นที�นิยมในมหาวิทยาลยัผูซึ้� งไดรั้บรางวลัภายนอกของการเป็นผูท้าํดีและก
ารเป็นตน้แบบ    
เขาเป็นหวักระทิของอนุชนแบ๊บติสทแ์ละถูกคาดหวงัอยา่งเตม็ที�ที�จะเดินสู่การเป็นผูรั้บใ
ชที้�ไดรั้บการแต่งตั5งอยา่งดี  กลไกถูกตั5งใหเ้คลื�อนไป 
 
ปัญหาก็คือชายหนุ่มที�กระตือรือร้นเกินไปนี5 เริ�มจะตอ้งเผชิญหนา้กบัประเดน็ปัญหาที�ตอ้
งการการตดัสินใจที�ยากและราคาแพง  เขายงัมีการเผชิญหนา้ใหม่ที�เขม้ขน้กบัพระเจา้  
และนั�นอาจอนัตรายและมีราคาแพงต่อแผนการ   
แบบและความทะเยอทะยานของคนหนึ�ง  ท่ามกลางสิ�งต่างๆ  จอนไดเ้ขา้ใจวา่การกระทาํ  
“  ดี ”  ของเขาตํ�ากวา่ความสมบรูณ์ของมาตรฐานของพระเจา้อยา่งไร  
ความพยายามยิ�งใหญ่ที�สุดของเราเป็นการเลียนแบบขั5นตํ�าของความชอบธรรมของพระอ
งค ์
 
จอนยงัไดเ้ขา้ใจคาํถามทางศาสนศาสตร์บางอยา่ง  
ศาสตราจารยบ์างคนของจอนสงสัยใน Calvary Chapel  
และใหค้าํเตือนที�แนบเนียนวา่ควรหลีกเลี�ยง Calvary Chapel  
มีสิ�งที�เกิดขึ5นมากเกินไปที�นี�เท่าที�พวกเขาห่วงกงัวล  



 

 

 

 
 

พวกเขาแสดงความสงสัยอยา่งดงัๆวา่สิ�งที�ดูเหมือนการฟื5 นฟเูป็นเครื�องหมายของกิจกรร
มคลั�งศาสนา 
 
จอนไม่ถูกชกัจูงโดยศาสตราจารยข์องเขา  
เขากลบัรู้สึกวา่พระเจา้ถูกเก็บไวใ้นกล่องโดยคาํบรรยายดา้นศาสนศาตร์ของประวติัศาส
ตร์   เขายงัรู้สึกถึงขอ้จาํกดัของการยดึถือกฎ 
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ระเบียบทางจิตวิญญาณดว้ย  ระบบที�เคร่งครัดของการเคร่งศาสนาบีบคั5นเขา  
เขารู้สึกวา่เขาเขา้ร่วม “ ในรูปแบบของความมีพระเจา้ 
แต่ปฏิเสธฤทธิ1 อาํนาจของพระเจา้ ” 
เขารู้สึกติดกบัและถูกปิดลอ้มโดยระบบที�ไม่สนบัสนุนการเผชิญหนา้กบัพระเจา้อยา่งที�ก
ล่าวไวใ้นไบเบิ5ล  
จอนกาํลงัเรียนพลงัของยคุแรกในพระธรรมกิจการดว้ยความรู้สึกสัมผสัถึงความเป็นจริง  
ภารกิจและฤทธิ1 อาํนาจ  
และสงสัยวา่ทาํไมศาสนาคริสตย์คุใหม่ตอ้งตั5งบนความเชื�อที�ถดถอยและไร้พลงั  
พระเจา้เปลี�ยนไปในประวติัศาสตร์ที�ผา่นมาหรือ ?   
พระองคพ์อใจที�จะอยูก่บัความเชื�อวา่มีพระเจา้แต่ไม่เชื�อสิ�งเหนือธรรมชาติหรือ ?   
คริสตจกัรยคุแรกที�มีพลงัดูเหมือนถูกบนัทึกเป็นเพียงประวติัศาสตร์ยคุโบราณ   
มนัอยูต่่อหนา้จอนอยา่งย ั�วเยา้  ราวกบัวา่เขาอยูข่า้งนอกและมองเขา้ไป  
เหมือนเฝ้าดูงานเลี5ยงในคลบัเฉพาะผา่นทางหนา้ต่าง 
 
จอนมาที� Calvary  Chapel ในฤดูใบไมร่้วงในปี 1972  
เขามกัแบ่งปันเรื�องปฏิกิริยาเริ�มแรกของเขา “ ทนัใดนั5น  
ขา้พเจา้ถูกยดึจบัดว้ยความมั�นใจอยา่งไม่น่าเชื�อวา่ทั5งหมดที�ขา้พเจา้ไดศึ้กษาในหอ้งเรียนเ
กี�ยวกบัพระธรรมกิจการกาํลงัเกิดขึ5นต่อหนา้ต่อตาขา้พเจา้  



 

 

 

 
 

มนัเป็นจริงอยา่งทนัทีและเกิดขึ5นจริงในวนันี5   
ขา้พเจา้รู้สึกประหลาดใจในความเป็นไปไดที้�ขา้พเจา้จะพบความเป็นจริงตามพนัธสัญญ
าใหม่ในวนันี5   มนัปฏิวติัชีวิตขา้พเจา้  
ความแหง้ผากทางจิตวิญญาณภายในของขา้พเจา้ทว่มทน้ดว้ยความหวงัและพลงัชีวิตที�ได้
รับการช่วยกูโ้ดยทนัที ” 
 
ไม่เหมือนศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ของ Calvary Chapel 
จอนเติบโตขึ5นในบา้นคริสเตียนที�เขม้แขง็  
แต่เขาตอ้งต่อสู้กบัสิ�งที�เพื�อนของเขาไม่ตระหนกัถึง  นั�นคือ  
การล่อลวงที�ไม่สิ5นสุดของการงานดีและการยดึพระบญัญติัซึ� งอาจอยูใ่นวิถีทางของคริสเ
ตียนจาํนวนมาก  
มนัสามารถทาํใหค้นหนึ�งลืมมองความอศัจรรยข์องพระคุณพระเจา้ไดง่้ายมาก 
และทาํใหค้นทาํตามกฎเกณฑที์�เคร่งครัด  
ในขณะที�ตดัสินคนอื�นอยา่งไร้ความปราณีในกระบวน 
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การ  กบัดกัดา้นบทบญัญติัรบกวนคริสเตียนซํ5 าแลว้ซํ5 าอีก  
พวกเขาจบลงดว้ยการเป็นอมัพาตทางจิตวญิญาณ  
ขาดความชื�นชมยนิดีและปราศจากความรัก  
แน่นอนวา่เมื�อปราศจากความรักของพระเจา้  
จอนไม่สามารถมองเห็นคลื�นของการกลบัใจในแอปเปิลเกท แวลเล่ย ์  
 
ช่วงเวลาสาํคญัของการเผชิญความเจบ็ปวดจากความผดิพลาดสาํหรับจอนมาถึงเมื�อเขา
กาํลงัปราศรัยกบัอนุชนหลายร้อยคน   ทนัใดนั5น  พระเจา้ชี5 ที�หวัใจของจอนและตรัสวา่  
“  เจ้าไม่ใส่ใจเดก็เหล่านี�เลย  เจ้าพูดถึงความจริงโดยไม่มีความรักสาํหรับพวกเขาเลย  
เจ้าไม่มีความรักให้พวกเขาเลย  และนั,นเป็นการโกหก ”  เป็นเวลา 2 วนัหลงัจากนั5น  



 

 

 

 
 

จอนบอกพระเจา้วา่ถา้เขาไม่ไดท้าํพนัธกิจดว้ยความรัก  
เขาจะเลิกแผนการของเขาที�จะเขา้สู่งานพนัธกิจ 
 
เมื�อจอนจบการศึกษา  เขาบอกที�ประชุมแบบ๊ติสทว์า่เขาตอ้งการทาํงานกบั Calvary 
Chapel  ทนัใดนั5น ประตูแห่งโอกาสของพวกเขาปิดใส่หนา้เขา  Calvary  
ยงัเป็นพนัธกิจที�เพิ�งเกิดขึ5นและเป็นที�เขา้ใจผิด  “ ไม่มีนิกาย ”  
เป็นคาํที�สามารถสร้างความสงสัยแคลงใจแก่คริสตจกัรที�สังกดันิกาย  
หลงัจากจบการศึกษา  จอนสอนที�ศูนยป์ระชุมทวิน พีคส  ของเราในภูเขาเหนือซาน 
เบอร์นาร์ดิโน เป็นเวลา 1 ปี  และราว 1 ปีหลงัจากนั5น  เขาและภรรยา 
เทอร์รี�ไดอ้อกไปที�โอเรกอน  แต่โดยที�เขาไม่รู้เลย  
การทดลองที�ชั�วร้ายรออยูข่า้งหนา้ชายที�เด็ดเดี�ยวนี5  
 

การทดลองด้วยไฟ 
จอนอาจถกูกล่าวหาวา่ไดม้าง่าย   เขาไม่ไดม้าจากครอบครัวที�มีพอ่เลี5ยง 5 คนอยา่งเกรก  
ลอรี�หรือครอบครัวที�ปฏิเสธอยา่งสตีฟ เมยส์  ครอบครัวของจอน 
เคอร์สันเป็นตวัแทนของครอบครัวอเมริกนัที�สมบรูณ์แบบ   
เขาเป็นที�รักและทะนุถนอมของพอ่แม่   แม่ของ 
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เขาเป็นนกัอธิษฐานเผื�อ  
เธอมกันํ5าตาไหลบนหนา้กระดาษของไบเบิ5ลเมื�อเธออธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์  
บา้นเช่นนี5หาไดย้ากมากในทุกวนันี5   คาํพยานของจอน “ ถา้ท่านเดินตามพระเจา้  
พระองคจ์ะอวยพรท่านเหมือนที�พระองคอ์วยพรขา้พเจา้  ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเป็นกบฏ ” 
จอนสามารถยอ้นกลบัไปยงัช่วงเวลาของความรอดของเขา เมื�อมีอายเุพียง 3 ขวบครึ� ง  
เมื�อเขามอบชีวิตแก่พระคริสตอ์ยา่งรู้ตวัระหวา่งการชุมนุมประกาศข่าวประเสริฐในขณะ
ที�พอ่แม่ของเขากอดเขาไวใ้นออ้มแขน  



 

 

 

 
 

จอนจาํช่วงเวลานั5นไดช้ดัเจนราวกบัเพิ�งเกิดขึ5นเมื�อวาน 
 
แต่แมแ้ต่ในชีวติของคริสเตียนที�ดีที�สุด  ก็มีเวลายากลาํบาก  
เวลาของการทดสอบและเวลาของความแหง้แลง้  
มีเวลาที�ไฟจะเผาผลาญบางส่วนของชีวติเราเพื�อเปิดเผยสิ�งที�ซ่อนอยู ่  มนัไม่ง่ายเลย  
มีโศกนาฏกรรมที�ไม่คาดคิดที�เกิดขึ5นและฝัดร่อนวิญญาณของเราในทางที�เราไม่เคยคิดวา่
เป็นไปได ้  และนั�นคือสิ�งที�เกิดขึ5นกบัจอน  วนัหนึ� งในช่วงเวลาหนึ�ง  
ภรรยาผูง้ดงามของเขา  เทอร์รี�ถูกนาํไปจากเขา  
มนัเกิดขึ5นบนถนนชนบทในโอเรกอนในฤดูหนาวปี 1982  
ในขณะที�จอนและเทอร์รี�กาํลงัขบัรถไปตามถนนไฮเวย ์ 42 ไปยงัเมาท ์ เบคเชอเลอร์  
ทนัใดนั5น รถของเขาลื�นไถลบนแผน่นํ5าแขง็ หมุนควา้งและชนเขา้กบัตน้ไม ้
 
ในขณะที�เขาคลานไปตามถนนเพื�อหาความช่วยเหลือ  เขารู้ในหวัใจวา่เทอร์รี�ตายแลว้  
ในรถพยาบาล  พระวิญญาณบริสุทธิ1 ตรัสพระคาํจากเยเรมีย ์ 29:11 ต่อเขา  
ในขณะที�รถวิ�งอยา่งรวดเร็วไปยงัเมืองเมดฟอร์ด  ขอ้พระคาํอยูใ่นใจของจอน 
“ เรารู้แผนงานที,เรามีไว้สาํหรับเจ้า  เป็นแผนงานเพื,อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื,อทุกขภาพ  
เพื,อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า ”  จอนถามวา่ทาํไมพระเจา้นาํเทอร์รี�ไป  
แต่ไม่เคยถามดว้ยความขมขื�น  โกรธหรือสงสัย  เขาอยูบ่นรถไฟเหาะทางอารมณ์  
แต่ภายใตม้นั  เขารู้สึกถึงสันติสุขที�เกินความเขา้ใจทั5งปวง  พระเจา้ใหค้วามมั�นใจแก่เขา  
“  จอน เราสัญญาและให้สันติสุขที,เกินความเข้าใจแก่เจ้า  ดังนั�น 
อย่าแสวงหาสันติสุขที,มาจากความเข้าใจ         มนัไม่เป็น 
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ไปอย่างนั�น ” 
 
3 ปีต่อมา  พระเจา้มอบภรรยาใหม่ผูง้ดงามแก่จอน เธอมีชื�อวา่แทมมี� ผูซึ้� งมีลูกกบัเขาอีก 
2 คน  เธอเป็นคนตวัเลก็ อายนุอ้ยและรักเขาอยา่งมาก  



 

 

 

 
 

จอนไดเ้รียนรู้วา่สิ�งที�ซาตานตอ้งการใหทุ้กข ์ 
พระเจา้จะเปลี�ยนเป็นการดีผา่นทางพระเมตตาและพระคุณ 
 
ในปี 2002  ขา้พเจา้ขอให้จอนมาร่วมกบัขา้พเจา้ที� Calvary  Chapel คอสตา้ เมซ่า  
หลงัจากรับใชร่้วมกบัขา้พเจา้เป็นเวลา 3 ปี จอนถูกเรียกไปสู่พนัธกิจใหม่  
เขาทาํหนา้ที�นาํในโรงเรียนฝึกอบรมศิษยาภิบาลในเมก็ซิโกสาํหรับชายหนุ่มจากสหรัฐอเ
มริกาผูซึ้� งถกูเรียกใหเ้ป็นศิษยาภิบาล  เมื�อโรงเรียนไม่ไดเ้ปิดชั5นเรียน  
จอนยงัสอนที�คริสตจกัร  ในการฟื5 นฟแูละในการประชุมทั�วประเทศ  
ปัจจุบนัลูกชายคนโตของเขา ปีเตอร์  จอห์น  เคอร์สนั 
เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสที�แอปเปิลเกท คริสเตียน เฟลโลชิป 
 
นั�นคือขอ้สื�อสารของชีวติและพนัธกิจของจอน “ สาํหรับขา้พเจา้  ขา้พเจา้ถูกเรียกใหรั้ก  
การเนน้หนกัของเราอยูที่�ความรัก ”  และในกลุ่มสามคัคีธรรมที�ขยายตวันั5น  
หลายคนไดเ้ผชิญกบัความรักนิรันดร์ของพระคริสต ์   มีไฟและฝนในแอปเปิลเกท 
แวลเล่ย ์ และจอนไดรั้บพระพรโดยการเป็นเครื�องมือของพระเจา้ในเรื�องนี5  
 
ชีวติของจอนแสดงใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้ไม่มีขอ้จาํกดัใดเลยในการใชก้บฏที�กลบัใจหรือค
นที�มีคาํพยานที�หนกัแน่น  
ลองพิจารณาคนทุกคนในไบเบิ5ลที�พระเจา้ใชผู้ซึ้� งมาจากพื5นฐานความมีพระเจา้  
พระเจา้สามารถและจะใชบุ้คคลใดกต็ามที�ยอมจาํนนต่อพระองค ์ 
คาํถามเดียวกคื็อความเตม็ใจในส่วนของแต่ละบุคคล 
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พระคริสตต์รัสถึงงานเลี5 ยงที�เชิญพวกขนุนาง  เมื�อพวกเขาไม่รับคาํเชิญ  



 

 

 

 
 

มนักลายเป็นงานเลี5ยงของขอทาน  พวกเขาเป็นเพียงพวกเดียวที�จาํเป็นมากพอที�จะมา  
คนที�เหลือตอ้งอยูข่า้งนอก “ ดาํเนิน ”  ในโลก   มนัเป็นสิ�งที�หายากสาํหรับใครบางคนผู ้
“ มีทุกอยา่ง ” ที�จะไม่ถูกล่อใจโดยความนบัถือและรางวลัทางโลก  
โดยแรงกดดนัจากเพื�อนและเงิน  และความพึงพอใจในชีวิต  มนัมาง่ายเกินไป  
นั�นคือเหตุผลที�คนที� “ มีทุกอยา่ง ”  
เพียงไม่กี�คนที�เตม็ใจเสียสละทุกอยา่งเพื�อแผน่ดินของพระเจา้  เมื�อพวกเขาทาํ  
ผลที�เกิดขึ5นก็น่าประทบัใจเมื�อพระเจา้ใชพ้วกเขาในพระราชกิจของพระองค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 7 
 



 

 

 

 
 

ราอูล  ไรส์  : จากความโกรธเกรี4ยวสู่อสิรภาพ 
 
 
เกิดจากมารดาชาวอเมริกนัเชื5อสายสเปนจากนิวยอร์กและบิดาชาวเมก็ซิกนัเชื5อสายเยอร
มนัจากเมก็ซิโกซิตี5   ราอูล  ไรส์เริ�มชีวิตอยา่งยากลาํบาก---
ร่วมไปกบัพอ่ของเขาจากบาร์หนึ�งไปอีกบาร์หนึ�งในเมก็ซิโกซิตี5   ในฐานะเดก็ 9 ขวบ  
เขาไดเ้ห็นการลามก  การทะเลาะววิาทเพราะเมาเหลา้  และความไม่ซื�อสัตยเ์รื�องเพศ 
มากกวา่ผูใ้หญ่คนใดจะเห็นตลอดชีวิต   ที�บา้น 
ราอูลและแม่ของเขามกัเป็นที�รองรับความเดือดดาลจากการเมาของพอ่ของเขา   
 
เมื�ออาย ุ 10 ปีถูกทาํใหแ้ขง็กระดา้งโดยกาํปั5 นและคาํด่าวา่ของพอ่  
ราอูลลุกขึ5นทา้ทายการทาํร้ายของพ่อ  เพียงเพื�อจะถูกชกลม้ลงครั5 งแลว้ครั5 งเล่า  
โดยมีอายมุากที�สุดในบรรดาลกู 3 คนในเวลานั5น  
ราอูลเริ�มเกลียดพ่อของเขาอยา่งรุนแรงซึ� งจดัรูปชีวิตของเขาสาํหรับหลายปีที�ตามมา 
 
ระหวา่งปีที� 10 ของเขา  แม่ของราอลู 
ซึ� งเหน็ดเหนื�อยจากความรุนแรงและการทาํร้ายที�เกิดขึ5นเสมอในบา้น  
พาลูกๆไปลอสแองเจลลิสเพื�ออาศยัอยูก่บัพอ่แม่ของเธอ  
ชีวติของราอลูกลายเป็นชีวิตปกติธรรมดาในอเมริกา  
ความโกรธของเขาถกูปลอบประโลมโดยเบสบอล  
การส่งหนงัสือพิมพแ์ละการรับใชเ้ป็นเดก็หนา้แท่นบชูาในโบสถค์าธอลิค  อยา่งไรกต็าม 
สันติสุขของเขาสั5นมาก  แม่บอกเขาในวนัหนึ�งวา่พอ่ของเขาจะมาเยี�ยม   ราอูลรู้ดีกวา่นั5น  
การเยี�ยมครั5 งหนึ�งกลายเป็นหลายครั5 ง  
และไม่นานนกัพอ่ของเขากย็า้ยมาอยูก่บัครอบครัวในลอสแองเจลลิส 
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การดื�มเหลา้และการทาํร้ายกด็าํเนินต่อไปจากที�มนัถูกทิ5งไปในเมก็ซิโกซิตี5   
และความโกรธและความเกลียดของราอูลกเ็ช่นกนั  
จุดหมายหนึ�งของเขาในชีวิตคือการฆ่าพอ่ของเขา  
จากผลของปฏิกิริยาของเขาต่อการถูกทาํร้าย  
ราอูลเชี�ยวชาญในการทาํร้ายผูอื้�นทั5งทางกายและทางคาํพดู  
เมื�อเขาเรียนในชั5นมธัยมปลาย  เขาไม่กลวัใครเลย  คนที�ตวัใหญ่ที�สุด 
บึกบึนที�สุดเป็นเป้าหมายของเขา  
เพื�อนของเขาตอ้งดึงเขาออกจากเหยื�อที�ลม้ลงเพื�อกนัไม่ใหเ้ขาฆ่าคน  
นี�เป็นกรณีที�เกิดขึ5นในปี 1966  
ที�งานปาร์ตี5ระหวา่งปีสุดทา้ยของชั5นมธัยมปลายของเขาเมื�อราอูลถูกจบัจากการทาํร้ายเด็
กหนุ่มจนหมดสติ  
เตะและต่อยเดก็หนุ่มที�มีเลือดเตม็ตวัจนกระทั�งเพื�อนของราอูลลากเขาออกมา 
 
ในไม่ชา้  ราอูลพบตวัเองถูกจบัและถกูตดัสินวา่ผิดจากการทาํร้ายร่างกาย  
ดว้ยการที�สงครามเวยีตนามเริ�มขยายตวัขึ5นในเวลานั5น  
ศาลใหเ้ขาเลือกวา่จะรับโทษจาํคุกหรือเขา้เป็นทหาร  
โดยคิดวา่มนัน่าจะเป็นทางออกตามธรรมชาติสาํหรับความโกรธและความรุนแรงของเข
า  เขาเลือกเป็นทหาร  โดยสมคัรเขา้ในกองทพัเรือสหรัฐโดยทนัที 
 
แมว้า่การสู้รบอนุญาตใหเ้ขาปลดปล่อยพฤติกรรมรุนแรงของเขา 
มนัยงัเลี5ยงดูและเพิ�มขยายพฤติกรรมเดียวกนันี5ยิ�งขึ5น  
เขาคน้พบวา่เขาชื�นชอบการฆ่าจริงๆ  
ซึ� งนาํไปสู่การกระทาํที�น่าละอายของการทรมานและการฆาตกรรมซึ� งจะทาํใหเ้กิดเงาดาํ
บนเหรียญกลา้หาญ  Purple Hearts 2 เหรียญที�เขาไดจ้ากการบาดเจบ็ในการรบ 
 
ในขณะที�ฝึกอบรมชายหนุ่มคนหนึ�งจากเทก็ซสัซึ�งอ่อนกวา่เขาเพียง 1 ปี  



 

 

 

 
 

เพื�อนาํการลาดตระเวน  ราอลูเริ�มกงัวลใจมากขึ5นเมื�อเวลาของเขาในเวียตนามเริ�มสั5นลง  
ระหวา่งการกวาดลา้งกบัระเบิดในหมู่บา้นชาวเวียตนามที�ทาํเป็นประจาํ  
ทหารฝึกใหม่คนนี5 เดินสะดุดลวดจุดระเบิดของศตัรู  ในขณะที�เขม็จุดระเบิดถูกดึงออก  
ราอูลผลกัเดก็หนุ่มไปขา้งหนา้และตะโกน “ ลูกระเบิด ”  การกระทาํของเขาชา้เกินไป  
เด็กหนุ่มเสียแขนขา้ง 
หนึ� งและขาทั5ง 2 ขา้ง  ตวัราอลูเองถูกสะเกด็ระเบิดตลอดทั�วหลงัของเขา 
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หลงัจากการพกัฟื5 น 2 สัปดาห์บนเรือพยาบาล U.S.S. Sanctuary  
ราอูลถูกส่งกลบัไปแนวหนา้  
จากที�ไดเ้ห็นบาดแผลบิดเบี5ยวและสภาวะที�เพิ�มขึ5นของคนบาดเจบ็หรือตายในเรือพยาบา
ล   เขากลวัการออกไปลาดตระเวน  เขารู้สึกวา่จากการไดรั้บบาดเจบ็ 2 ครั5 ง  
เขาควรถูกส่งกลบัไปสหรัฐอเมริกา  
ความโกรธและความเดือดดาลของเขาถกูหันไปจากพวกเวียตกงไปสู่ผูบ้งัคบับญัชาของเ
ขา  โดยการเล็งอาวุธไปที�ผูบ้งัคบับญัชาของเขา     
ราอูลขู่ที�จะฆ่าเขาและนกัจิตวิทยาของกองทพัเรือ  
เขาถูกจบัและส่งกลบัไปหน่วยจิตแพทยข์องโรงพยาบาลทหารเรือโอ๊คแลนด ์
เพื�อเขา้รับการรักษา 
 
โดยการหมุนเปลี�ยนเหตุการณ์จากการจดัเตรียมของพระเจา้  
ราอูลถูกปลดประจาํการอยา่งสมเกียรติจากกองทพัเรือ  แต่ปัญหาของเขาเพิ�งจะเริ�มขึ5น  
หลงัจากกลบับา้นไม่นาน  เขาทาํใหเ้พื�อนสาวที�เป็นคริสเตียนที�ตกขา้งทางตั5งทอ้ง 
เขาแต่งงานกบัเธอ มีลูกชายคนหนึ�ง 
และเริ�มทาํร้ายครอบครัวของเขาโดยคาํพดูและทางกาย  
เขายงัหมกมุ่นในการเรียนศิลปะการต่อสู้แบบกงัฟ ู
จนกระทั�งเขาไดส้ายดาํของอาจารยแ์ละเปิดโรงเรียนสอนของตวัเอง  
เขามกัถูกพบอยูใ่นบาร์ตอนกลางคืน  



 

 

 

 
 

ตั5งใจเริ�มการชกต่อยกบัคนที�ตวัใหญ่และบึกบึนที�สุดเท่าที�เขาจะหาพบ 
 
แมว้า่จะสาบานกบัตวัเองวา่เขาจะไม่มีวนัเป็นเหมือนพอ่ของเขา  
ราอูลเริ�มทาํร้ายภรรยาของเขา ชารอนและลูกของพวกเขาทั5งทางกายและดว้ยคาํพดู  
หลงัจาก 5 ปีของความระทมทุกข ์ 
ภรรยาของเขาผูซึ้� งไดม้อบชีวติของเธอใหพ้ระเจา้อีกครั5 งในวนัแต่งงาน  
เก็บเสื5อผา้ใส่กระเป๋า (ในเวลานี5  เขามีลูกชาย 2 คน)  
เพื�อจากไปในขณะที�ราอูลเดินทางไปค่ายสุดสัปดาห์  
โดยคาดวา่เขาจะไม่กลบับา้นจนกวา่ตอนดึกวนัอีสเตอร์ 15 เมษายน 1972  
ชารอนวางกระเป๋าทั5งหมดไวใ้นหอ้งนั�งเล่นในขณะที�เธอและลูกชายไปคริสตจกัร   
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ราอูลกลบับา้นเร็วกวา่ที�คาดไวแ้ละรู้สึกเดือดดาล 
เมื�อเขาพบวา่ภรรยาและลูกของเขากาํลงัจะทิ5งเขาไป  
เขาตดัสินใจเดี�ยวนั5นที�จะฆ่าเธอและลูกชายทั5ง 2 คน 
แลว้จะฆ่าตวัตายหรือใหถู้กยิงตายในการยงิสู้กบัตาํรวจ 
 
แมว้า่เขามีของฟุ่ มเฟือยทั5งหลายที�เงินสามารถซื5อได ้ 
เปลี�ยนผูห้ญิงทุกสุดสัปดาห์และมีชื�อเสียงและมีเงินจากโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ของ
เขา  เขากย็งัเบื�อและเหนื�อยต่อชีวติเขา  รู้สึกวา่งเปล่าและเหือดแหง้  
ไม่มีอะไรทาํใหเ้ขาพอใจไดอี้กต่อไป  แต่เขาไม่สามารถยอมรับไดว้า่เขาทาํผดิ 
 
เขาบรรจุลูกปืนไรเฟิลจุด  22 ของเขาและเดินอยูใ่นหอ้งนั�งเล่น 
คอยครอบครัวของเขากลบัมาบา้น  ในขณะที�เขายงัคงเดินชา้ๆ  



 

 

 

 
 

เขาเปิดโทรทศัน์ไวแ้ละเห็นรายการที�แสดงคาํพยานของฮิปปี5 หนุ่มสาวหลายคนที�ไดย้อม
จาํนนต่อพระเยซูคริสต ์ 
คนเหล่านี5 ดูเหมือนจะเปล่งรัศมีความรักที�แทจ้ริงซึ� งแตกต่างจากความพยายามอยา่งฮิปปี5
ในการแสดงความรักอยา่งปลอมๆ ที�เป็นที�นิยมในเวลานั5น 
 
ขา้พเจา้อยูใ่นรายการโทรทศัน์คืนนั5นดว้ยเพื�อสอนเกี�ยวกบัความรักของพระเจา้ 
“ พระเจา้ทรงสมบรูณ์ และในความบริสุทธิ1 ของพระองค ์ 
พระองคไ์ม่สามารถเกี�ยวขอ้งกบัเราผูเ้ป็นคนบาป  อยา่งไรก็ตาม  
พระองคท์รงรักเรามากจนพระองคท์รงรับการลงโทษสาํหรับบาปทั5งปวงในชีวติของเรา
ไป  พระเจา้ตอ้งการใหท่้านรู้วา่ไม่วา่ท่านจะเป็นอะไรหรือท่านไดท้าํอะไร---
ท่านอาจทาํใหชี้วิตของท่านยุง่เหยิงไปหมด---พระเจา้ก็ยงัคงรักท่าน  
พระองคอ์อกไปหาท่านและเชื5อเชิญท่านใหม้าและแบ่งปันความรักนั5นกบัพระองค ์ 
ไม่วา่ท่านอาจล่วงไปในบาปลึกลํ5าเพียงใดกต็าม  
พระเยซูเจา้เสนอการอภยัโทษแก่เราเป็นของประทานที�ไม่คิดมลูค่า  
ทั5งหมดที�เราตอ้งทาํคือยอมรับมนัและยอมจาํนน ” 
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หวัใจของราอูลถกูทุบ  เขาวางปืนไรเฟิลลง  รู้สึกจบัใจจากคาํที�เขาไดยิ้น  
ความปรารถนาการอภยัโทษท่วมทน้เขา  
แต่ในฐานะอดีตทหารและและทหารผา่นศึกเวียตนาม  
เจาคิดวา่การยอมจาํนนเป็นเครื�องหมายของความอ่อนแอ  
การดิ5นสู้ทางจิตวิญญาณดาํเนินต่อไปหลายนาที  
แต่แลว้ราอูลไดย้นิบางสิ�งในหวัใจของเขาบอกเขาวา่นี�เป็นโอกาสสุดทา้ยของเขา  
ไม่มีอีกครั5 งต่อไปแลว้  เขาเลื�อนตวัลงจากเกา้อี5และคุกเข่าลงหนา้จอโทรทศัน์  
ยอมจาํนนมอบชีวติต่อพระเยซูคริสตแ์ละไดบ้งัเกิดใหม่ในพระวญิญาณบริสุทธิ1  



 

 

 

 
 

 
เขามีความสุขมากจนเขาออกไปตามหาชารอนเพื�อบอกเธอถึงสิ�งที�เกิดขึ5น  
แต่เขาหาเธอไม่พบ  เมื�อเขากลบัมาบา้นในที�สุด  
เธออยูที่�บา้นแลว้และปิดประตูลงกลอนอยา่งแน่นหนา  ราอูลเคาะประตูและออ้นวอน  
แต่ชารอนไม่ยอมเปิดประตู  ร้องไหด้ว้ยความกลวัวา่เขาจะทาํร้ายเธอและลกู  
หลงัจากออ้นวอนอยูน่าน  ในที�สุด  เธอก็เปิดประตู แต่เปิดเท่าที�โซ่คลอ้งประตูคลอ้งไว ้
 
ราอูลบอกเธออยา่งตื�นเตน้วา่เขาไดบ้งัเกิดใหม่  เธอปิดประตูใส่เขา  
หลงัจากการออ้นวอนและการหวา่นลอ้มมากขึ5น  เธอกย็อมใหเ้ขาเขา้ไปในบา้น  
มนัตอ้งใชเ้วลาอีก 1 
ปีในการเฝ้าดูชีวติของเขาอยา่งใกลชิ้ดเพื�อจูงใจชารอนวา่เขาจริงจงัในการมอบชีวิตให ้     
พระเยซูคริสต ์ 
เธอเองไดเ้ห็นสามีจาํนวนมากที�เสแสร้งวา่มีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้เพยีงเพื�อใหภ้รรยาก
ลบัมา  สิ�งที�เป็นขอ้พิสูจน์อยา่งหนึ� งคือการทุ่มเทของเขา  
เหมือนที�เขาทุ่มเทกบัศิลปะการต่อสู้  
เขาทุ่มเทมากกวา่ในการศึกษาพระวจนะของพระเจา้  ในที�สุด 
ชารอนเป็นพยานวา่พระเจา้ทาํการอศัจรรยแ์ห่งความรอดของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงในรา
อลู  เมื�อเธอเห็นวา่เขาถูกเปลี�ยนจากภายในออกมาภายนอก 
 
ไม่มีใครบอกราอลูใหซื้5อไบเบิ5ลหรืออ่านพระกิตติคุณโดยยอห์น  ที�จริงแลว้ 
ไม่มีใครบอกอะไรกบัเขา  ราอูลเพียงแค่ซื5อไบเบิ5ลครอบครัวเล่มใหญ่สาํหรับตวัเอง  
และเริ�มอ่าน 
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พระคมัภีร์ตลอดเล่มตามลาํดบั  เขายงัเริ�มขบัรถวนัละ 90 ไมลไ์ปกลบัจากเวสท ์ โควีน่า  
ไปยงั Calvary Chapel คอสตา้ เมซ่า  
เพื�อฟังคาํสอนของพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความเรียบง่าย  ความตื�นเตน้และความรัก   



 

 

 

 
 

 
เขาไม่เคยแนะนาํตวัเองกบัขา้พเจา้  
หรือเขา้หาขา้พเจา้โดยวิธีใดกต็ามดว้ยคาํพยานของเขาหรือแมแ้ต่ปรารถนาเขา้สู่พนัธกิจ  
เขาเพียงแค่อธิษฐานและรอคอยพระเจา้ใหท้าํกิจ  ในเวลาเดียวกนั 
เขาเริ�มศึกษาพระวจนะพระเจา้วนัละ 8 ชั�วโมงและฟังเทปการศึกษา  
พระคมัภีร์ตลอดเล่มของขา้พเจา้  
ออกมาจากสาํนกังานของเขานานแค่เพียงเพื�อสอนชั5นเรียนกงัฟขูองเขา  
ไม่ใช่วิทยาลยัหรือโรงเรียนพระคริสตธรรม  แต่พระวิญญาณบริสุทธิ1 เป็นครูของเขา 
 
ระหวา่งเวลานั5น  
พระเจา้ยงัใหร้าอูลมีความปรารถนาที�จะกลบัไปที�โรงเรียนมธัยมปลายเก่าของเขาเพื�อสอ
นและเทศนา  เขาไม่ไดเ้ป็นนกัพดูที�ไดรั้บการอบรม  ที�จริงแลว้  เขาอ่านไม่คอ่ยได ้ 
การกลบัไปเยี�ยมโรงเรียนครั5 งแรกของเขาจบลงดว้ยครูใหญ่โยนเขาออกจากสถานศึกษา  
แต่ไม่นานหลงัจากนั5น  พระเจา้เรียกเขาอีกครั5 งใหก้ลบัไป เมื�อเขากลบัไปครั5 งที� 2 
ครูใหญ่ใหโ้อกาสเขาอธิบายตวัเอง หลงัจากตดัสินใจในที�สุดวา่ราอลู 
แตกต่างไปจากที�เขาจาํได ้ ครูใหญ่ยอมใหเ้ขาอยูใ่นสถานศึกษา 
 
มากกวา่ช่วงเวลา 6 เดือน  
ราอูลเพียงแค่อ่านออกเสียงจากไบเบิ5ลใหเ้ดก็นกัเรียนฟังระหวา่งช่วงพกักลางวนั   
และทั5งหมดที�เกิดขึ5นตลอด 6 เดือนก็คือเขาถกูขวา้งดว้ยอาหาร  
กระดาษเช็ดปากและกล่องนม  ประสบการณ์นี5 น่าสับสนมากสาํหรับเขา 
 
แลว้วนัหนึ�งบางสิ�งที�แตกต่างอยา่งมากกเ็กิดขึ5นและราอลูรู้วา่นี�เป็นงานของพระเจา้  
นกัเรียนเงียบลงกวา่ปกติเล็กนอ้ย   หลงัจากเขาอ่านไบเบิ5ล   
เขาเชื5อเชิญใครกต็ามที�ตอ้งการตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดข
องตนเองใหก้า้ว 
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ออกมาขา้งหนา้  เขาไม่เคยทาํเช่นนั5นมาก่อน  และเขารู้สึกอศัจรรยใ์จเมื�อนกัเรียน 400 
คนกา้วออกมาขา้งหนา้  ตอ้งการตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวิตของพวกเขา  
นกัเรียนเหล่านั5นบางคนมีครอบครัวของตนเองในวนันี5และยงัคงสามคัคีธรรมกบัราอูลที�
คริสตจกัรของเขา  วนัพิเศษนั5นในโรงเรียนมธัยมปลายของเขา  
ราอูลรับรู้โดยปราศจากขอ้สงสัยถึงการทรงเรียกของพระเจา้ต่อชีวติของเขา 
 
อยา่งไรกต็าม พร้อมกบัการทรงเรียกกมี็การดิ5นสู้  
ครอบครัวและเพื�อนของเขาไม่ตอ้งการใหเ้ขาอยูร่อบๆ อีกต่อไป  
ราอูลกลายเป็นเหมือนโรคระบาดสาํหรับพวกเขา  มนัทาํใหเ้จบ็ปวดตอนแรก  
แต่เมื�อเขาเริ�มอ่านพระวจนะของพระเจา้  
เขาเริ�มเขา้ใจวา่ขอ้สื�อสารแห่งกางเขนของพระคริสตดู์เหมือนสิ�งโง่เขลาสาํหรับคนเหล่า
นั5นที�ไม่เชื�อ 
 
แต่ราอูลตอ้งรับอีกรูปแบบหนึ�งของการปฏิเสธซึ�งเจบ็ปวดมากกวา่และไร้สาระยิ�งกวา่ใน
เวลานั5น ครั5 งนี5มาจากคริสตจกัรทอ้งถิ�นในซาน กาเบรียล แวลเล่ย ์    
เขาเขา้หาคริสตจกัรทุกแห่งเพื�อเสนอความช่วยเหลือของเขาในการทาํงานกบักลุ่มอนุชน
ของพวกเขา  แต่ถูกตีกลบัอยา่งเยน็ชา  “ ไม่ ขอบคุณ ”  ในบางกรณี  
เขาไม่ไดรั้บเท่านี5ดว้ยซํ5 า  
ดูราวกบัวา่พวกเขารู้สึกถกูคุกคามหรือถกูขูข่วญัโดยความกระตือรือร้นของเขา  
ผลกคื็อเขาขบัรถไปรอบบริเวณบา้นและรับคนหนุ่มสาวจากขา้งถนนขึ5นรถ 
นาํพวกเขาไปยงัที�ประชุมของเราในคอสตา้ เมซ่าสปัดาห์ 2 ครั5 ง 
 
การถกูปฏิเสธเป็นไปตามพระประสงคใ์นแผนการของพระเจา้  
มนับงัคบัใหร้าอูลแสวงหาและพบการเลา้โลมใจในพระวจนะของพระเจา้เท่านั5น  
เขาสะดุดลงบนความจริงตามไบเบิ5ลที�ชาร์ลส สเปอร์เจี5ยน อธิบายไวอ้ยา่งนี5   
“ คนที�เชื�อในพระเจา้และเชื�อในพระคริสตแ์ละเชื�อในพระวิญญาณบริสุทธิ1 จะวางตวัเองใ



 

 

 

 
 

นพระเจา้เท่านั5น ”  พระเจา้เองคํ5าชู 
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ราอูลตลอดการถูกปฏิเสธเหล่านั5นและทาํใหเ้ขาเขม้แขง็ผา่นการทดลองมากมายในอนาค
ต 
 
ช่วง 2-3 
ปีแรกในพระเจา้น่าตื�นเตน้สําหรับราอูลเมื�อพระเจา้ป้อนอาหารเขาทุกวนัจากพระวจนะข
องพระองค ์  ยิ�งเขาเรียนรู้ถึงพระเจา้มากขึ5น  เขาก็ยิ�งตอ้งการรู้มากขึ5น  
แมแ้ต่การอ่านและความสามารถทาํความเขา้ใจของเขาก็ปรับปรุงขึ5น 
 
ณ บางจุดระหวา่ง 2 ปีแรกนั5น ราอูลเริ�มชั5นเรียนไบเบิ5ลที�บา้นของเขากบัคน 7 
คนโดยการฟังเทปคาํสอนและอภิปรายกนัหลงัจากนั5น  
ไม่มีผูใ้ดในพวกเขาคาดเลยวา่จะมีคริสตจกัรหรือพนัธกิจ  
ทั5งหมดที�พวกเขาตอ้งการคือเพียงแค่รักพระเยซูเจา้  
พวกเขาจะมารวมตวักนัคืนวนัศุกร์ที�บา้นเพื�อนคนหนึ�งและอธิษฐานตลอดคืน  
ในตอนเชา้  
พวกเขาจะรับประทานอาหารเชา้และสามคัคีธรรมกนัในพระเจา้ตลอดทั5งวนั  
สัปดาห์แลว้สัปดาห์เล่า  เดือนแลว้เดือนเล่า และปีแลว้ปีเล่า 
พนัธกิจของพวกเขายงัคงดาํเนินต่อไปในการอธิษฐาน  
รอคอยพระเจา้ใหต้รัสกบัพวกเขา 
 
เมื�อกลุ่มของพวกเขาเติบโตขึ5นเป็น 50 คน  
พวกเขาก็ยา้ยชั5นเรียนไบเบิ5ลของเขาไปยงัโรงเรียนสอนกงัฟขูองราอลู 
ที�ซึ� งพวกเขายงัคงศึกษาไบเบิ5ลดว้ยเทปคาํสอนของขา้พเจา้เพราะราอูลยงัคงไม่รู้วา่จะสอ



 

 

 

 
 

นอยา่งไร  เขาไม่รู้สึกวา่เขาสามารถสอนได ้  พระเจา้ใหเ้กียรติกบัสิ�งที�พวกเขาทาํ---
เพียงแค่นั�งที�นั�นและเรียนรู้เกี�ยวกบัพระองค ์
 
5 ปีแรกของพนัธกิจ กลุ่มประชุมเลก็ๆของราอูลเติบโตอยา่งชา้ๆ   เมื�อคิดถึงอดีต  
เขาตระหนกัวา่พระเจา้แสดงความสัตยซื์�อของพระองคใ์นการจดัเตรียมทุกอยา่งที�เขาตอ้
งการ  และแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงควบคุมคริสตจกัรของพระองคอ์ยู ่  
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ระหวา่ง 5 ปีนั5น  ราอูลถกูทดสอบอยา่งรุนแรง สูญเสียธุรกิจกงัฟขูองเขา  
ไม่ใช่โดยการไม่ใส่ใจหรือการจดัการผิดพลาด 
เขามีใจแขง็แกร่งมากเกี�ยวกบัการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จนลูกศิษยส่์ว
นใหญ่ของเขาลาออก  ในไม่ชา้ 
เขาพบวา่ตนเองตอ้งทาํงานพิเศษเป็นงานที�สองและกลายเป็นงานเตม็เวลา 
เมื�อธุรกิจของเขาลม้ไป  
พระเจา้สอนบทเรียนมากมายแก่เขาเกี�ยวกบัความเชื�อและการพึ�งพาพระองคส์าํหรับทุกสิ�
งที�เขาตอ้งการ 
 
โดยปราศจากรถ  ราอูลตอ้งโดยสารรถคนอื�นไปและกลบัในการทาํงานรับใชทุ้กวนั  
เขาตดัสินใจหาประโยชน์จากสถานการณ์ของเขาโดยใชม้นัเป็นโอกาสเพื�อแบ่งปันพระเ
ยซูคริสตก์บัคนมากมายที�เขาจะไม่ไดพ้บถา้เขาขบัรถของตวัเอง 
 
ในที�สุด  ราอูลพยายามสอนดว้ยตวัเขาเองโดยปราศจากความช่วยเหลือจากเทป  
เขาสอนพระธรรมเอเฟซสัโดยมีผลที�น่าอศัจรรย ์  ระหวา่ง 2 
ปีที�เขาใชเ้พื�อสอนพระธรรมนี5จบสมบรูณ์  กลุ่มประชุมของเขาขยายจาก 50 คนเป็น 500 
คนและโตเกินกวา่โรงเรียนกงัฟขูองเขา 



 

 

 

 
 

 
จากโรงเรียนกงัฟ ู  คริสตจกัรของราอลูยา้ยขา้มถนนไปที�โรงภาพยนตร์ฟ็อกซ์  
จดัระบบการปราศรัยของตนเองสาํหรับทุกพิธีนมสัการ   
พวกเขาจดัตั5งพนัธกิจและการรับเลี5ยงเดก็ที�โรงเรียนสอนกงัฟ ู  ร้านตดัผม 
บริษทัประกนัภยั และอีกอาคารหนึ� งที�เจา้ของอาคารใหพ้วกเขาใช ้ 
กล่องกระดาษแขง็พร้อมดว้ยผา้ห่มถูกใชเ้ป็นเตียงสาํหรับเด็กทารก 
 
นั�นเป็นเวลาที�ยากลาํบากของการเรียนรู้เกี�ยวกบัพนัธกิจสาํหรับราอูล  แต่อีกครั5 ง 
พระเจา้อวยพร  และคริสตจกัรก็เติบโตจาก 500 คนเป็นเกือบ 800 คนในเวลา 1 ปีครึ� ง  
ราอูลเพิ�มพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตยร์อบที� 2 เพื�อรองรับฝงูชน  แต่ไม่สามารถจดัรอบที� 3 
เพราะ 
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โรงภาพยนตร์ตอ้งเริ�มฉายภาพยนตร์ตอนบ่ายโมงและคริสตจกัรตอ้งเลิกตอนเที�ยง 
 
วนัหนึ�ง  
ในขณะที�เขากาํลงัขบัรถกลบับา้นจากชั5นเรียนไบเบิ5ลที�โรงเรียนมธัยมปลายเก่าของเขา  
ราอูลเห็นร้านขายของชาํ เซฟเวย ์ ที�วา่งอยูซึ่� งติดป้าย “ ขาย ” ที�หนา้ต่าง  
เขาจดเบอร์โทรศพัทแ์ละโทรบอกผูข้ายอสังหาริมทรัพยว์า่คริสตจกัรของเขาสนใจจะซื5อ
อาคาร  ตวัแทนขายอสังหาริมทรัพยม์าพบเขาในวนัจนัทร์ถดัมาและบอกราคา 325,000 
เหรียญซึ�งเป็นเงินจาํนวนมากในปี 1979  พวกเขาตอ้งการเงินดาวน์ 5,000 
เหรียญเพื�อเริ�มทาํสัญญา แต่พวกเขามีเงินในธนาคารเพียง 1,500 เหรียญ  
ราอูลถามตวัแทนขายวา่เธอจะรับเช็ค 10 
เหรียญเพื�อเกบ็ทรัพยสิ์นไวก่้อนจนถึงวนัศกุร์ไดห้รือไม่   น่าประหลาดใจอยา่งยิ�ง  
เธอตอบตกลง  
เขาจึงเขียนเช็คใหเ้ธอและเรียกผูอ้าวุโสของคริสตจกัรให้ไปที�ภเูขาเป็นเวลา 3 



 

 

 

 
 

วนัเพื�ออธิษฐานและแสวงหาคาํตอบจากพระเจา้ 
 
ในวนัพฤหสั  เขาไดรั้บโทรศพัทจ์ากเลขานุการของเขา  
เธอบอกวา่มีใครบางคนหยอ่นซองจดหมายในตูรั้บจดหมายที�โรงเรียนกงัฟขูองเขา  
ภายในซองมีใบสั�งจ่ายเงิน 3,500  เหรียญ  เงินจาํนวนนั5นบวกกบัเงิน 1,500 
เหรียญในธนาคารเท่ากบัเงิน 5,000 เหรียญที�ตอ้งการทาํสัญญาพอดี  พระเจา้ทรงทาํกิจ  
และพระองคค์าดหวงัใหร้าอลูเชื�อฟัง 
 
ในพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตย ์  ราอูลมีคน 800 คนมาร่วมพร้อมกนัในที�เดียวกนั 
โดยไม่มีมา้นั�งยาว  มีเพียงเกา้อี5พบัและเฟอร์นิเจอร์สนาม  
เขารู้สึกอศัจรรยแ์ละถ่อมใจโดยการทาํกิจของพระเจา้  ผูค้นรู้สึกตื�นเตน้  
เจา้หนา้ที�กตื็�นเตน้  ราอูลคิดวา่  พระเจ้าข้า  พระองค์ให้มากจริงๆ  
พระองค์ให้ข้าพระองค์สอนพระวจนะของพระองค์และพระองค์นาํคนทั�งหมดมา  
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เมื�อถึงเดือนที� 2 ในอาคารใหม่  พวกเขาถูกบงัคบัใหจ้ดัพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตย ์ 2 
รอบเนื�องจากจาํนวนคนเปลี�ยนไป   ใน 6 เดือน พวกเขาเพิ�มพิธีนมสัการรอบที� 3  
และเมื�อถึงสิ5นปี  พวกเขามีพิธีเชา้วนัอาทิตย ์4 รอบ  คืนวนัอาทิตย ์2 รอบและคืนวนัพธุ 
2 รอบ 
 
ราอูลไดเ้รียนรู้ตลอดเวลาหลายปีวา่งานพนัธกิจเรียกร้องการเสียสละอยา่งมากของตวัเขา
เอง    ครอบครัวของเขา  ผูร่้วมงานของเขาและครอบครัวของพวกเขาทุกสัปดาห์  
แต่เขาเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่นั�นคือธรรมชาติของพนัธกิจ---เพื�อรับใช ้ และรับใช ้
และรับใชม้ากขึ5น   เมื�อเขาเริ�มรู้สึกเหนื�อยลา้หรือท่วมทน้   



 

 

 

 
 

พระเจา้จะเลา้โลมใจเขาและเตือนใจเขาว่าไม่มีสิ�งใดที�ทาํเพื�อพระองคจ์ะเสียเปล่าหรือหา
ยไป  (กาลาเทีย 6:9-10, 1 เธสะโลนิกา 3:13)  
ราอูลยงัตระหนกัวา่การเสียสละและการทดลองลํ5าคา่เพียงใดในการสร้างบุคลิกลกัษณะใ
นบุคคลและในพนัธกิจ (2 โครินธ์ 1:3-5, 4:16-18)  
คาํอธิษฐานของเขาคือขอใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นศนูยก์ลางของพนัธกิจของเขาเสมอ 
 
ความสัตยซื์�อของพระเจา้ถูกสาํแดงใหเ้ห็นในชีวิตของราอูลในหลายทาง  
แต่บางทีไม่มีอะไรที�น่าอศัจรรยม์ากไปกวา่พระราชกิจที�พระองคท์รงทาํในชีวิตของสมา
ชิกครอบครัวและเพื�อนของราอูล  เมื�อเขาไดรั้บความรอดเป็นครั5 งแรก  
ราอูลทาํรายชื�อเพื�อนของเขาจากโรงเรียนมธัยมปลายและเริ�มอธิษฐานอยา่งร้อนรนสาํหรั
บความรอดของพวกเขา   และทีละคนตลอด 20 ปี  
แต่ละคนไดม้าถึงความรอดทางพระเยซูคริสต ์ 
พวกเขาบางคนยงัเป็นผูร่้วมงานของราอลูดว้ย 
 
แม่และนอ้งสาว 2 คนของราอลูไดบ้งัเกิดใหม่ นอ้งชายของเขา ซาเวียร์ 
เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของ Calvary Chapel แห่งพาซาดิน่า  และนอ้งเขยของเขา  แกรี�   
รัฟฟ์ เป็นศิษยาภิบาลของ Calvary Chapel แห่งฟตุฮิลลส์ ใน ลา แคนาดา  
แมแ้ต่พอ่ของราอูล  ชายที�เขาเกลียดมากและตอ้งการฆ่าอยา่งมาก 
ไดม้อบหวัใจและชีวิตของเขาต่อพระเยซูคริสตต่์อ 
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หนา้สาธารณชนคืนหนึ�งหลงัจากราอูลไดท้าํการเชื5อเชิญ  
เป็นสิ�งน่าอศัจรรยที์�พระเจา้ทาํผา่นความเชื�อฟังของชายคนหนึ�งต่อพระองค ์
 
แมว้า่เขาไดรั้บปริญญาโท 2 ใบจากมหาวิทยาลยัอาซูสะ แปซิฟิค   
และปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์จากสถาบนัอบรมศาสนศาสตร์ฟลูเลอร์  



 

 

 

 
 

ราอูลไดรั้บของประทานจากพระเจา้ในดา้นความสามารถในการมีชยัชนะเหนือสิ�งกีดขว
างทางวฒันธรรม  เชื5อชาติ  จริยธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาและสติปัญญา  

พระเจา้ทรงใชเ้ขาเพื�อรับใชต้ามความจาํเป็นของผูค้น  คนทั�งปวง  
ตรงที�เขาอยูโ่ดยไม่คาํนึงถึงสภาพการณ์หรือสถานะในชีวติ  ในวนัอาทิตยป์กติ  
คนหนึ�งสามารถพบคนทั5งสังคมของเรามารวมตวักนัเพื�อนมสัการ  
นี�ไม่ใช่เรื�องผิดปกติที�จะพบสมาชิกแก๊ง  นกัศึกษาวิทยาลยั  ทหารผา่นศึกเวียตนาม  
นกักีฬาอาชีพและผูเ้ชี�ยวชาญที�น่านบัถืออื�นๆ 
ไดรั้บประโยชน์จากของประทานในการสอนของราอูล  
เขาไดรั้บของประทานจากพระเจา้ใหสื้�อสารอยา่งมีประสิทธิภาพและประยกุตใ์ชค้วามจ
ริงนิรันดร์ของพระวจนะของพระเจา้อยา่งเขา้ประเดน็อยา่งยิ�งกบัสังคมที�ไร้ค่ามากขึ5นใน
ทุกวนันี5  
 
ตามหนงัสือ 1992 Christian Almanac ของสาํนกัพิมพทิ์นเดล  Calvary Chapel โกลเดน้ 
สปริงส  ถูกจดัอนัดบัตามขนาดอยูที่�อนัดบั 25 ของคริสตจกัรทั5งหมด  
ในฐานะศิษยาภิบาลอาวโุส ราอูลสอนคนมากกวา่ 12,000 คนทุกสัปดาห์ในไดมอนด ์
บาร์ แคลิฟอร์เนีย   เขายงัเป็นประธานของโรงเรียนแหง้พนัธกิจโกลเดน้ สปริงส  
คาํสอนของราอูลไดย้นิทุกวนัในรายการวทิยุที�เป็นที�นิยม ชื�อ Somebody  Loves You 
 
รูปแบบการสอนที�มีอารมณ์ขนั  อารมณ์ร้อนลึก และนาํไปปฏิบติัไดข้องเขา  

รวมทั5งการเขา้ไดก้บัทุกคนของเขา 
ทาํใหเ้ขาเป็นผูที้�มีกลุ่มสนบัสนุนที�เป็นที�รู้จกัมากท่ามกลางคนในชีวิตจริงที�มีการดิ5นสู้ทุ
กวนั  เขาเป็นคนที�สามารถเขา้ถึงไดแ้ละติดดิน  สาํเนียงพดูที� 
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เป็นเอกลกัษณ์และปลุกเร้าของเขาดึงคนฟังที�พดูภาษาสเปนไดม้าก  เรื�องราวชีวิตของเขา 
From Fury to Freedom ถูกตีพิมพโ์ดยสาํนกัพิมพฮ์าร์เรสต ์ เฮาส์  



 

 

 

 
 

และทาํเป็นภาพยนตร์ในชื�อเดียวกนัโดยกอสเปลฟิลม์  
เรื�องราวของราอูลยงัหาไดใ้นหนงัสือการ์ตูน 3 ส่วนสาํหรับเด็ก 
 
ประสบการณ์ในช่วงสงครามของราอลูถกูสร้างพร้อมดว้ยทหารผา่นศึกเวยีตนามอีก 6 
คนเป็นภาพยนตร์สาํหรับทหารผา่นศึกและครอบครัวมีชื�อวา่ A Quiet Hope  
เขายงัไดผ้ลิต (กบัไมค ์ แมคอินทอช) วีดีโอสารคดี 2 
ชั�วโมงเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์และปรัชญาของการเคลื�อนไหวของ Calvary Chapel 
มีชื�อวา่ A Venture in Faith 
 
ราอูลรักที�จะสอนพระวจนะของพระเจา้ดว้ยอารมณ์ร้อนลึกที�เผาอยูใ่นหวัใจของเขา  
รับความรับผดิชอบที�พระเจา้มอบใหเ้ขาในฐานะศิษยาภิบาล/ครูอยา่งจริงจงั  
เขาไม่ไดก้ระทาํอยา่งอวดดี  
แต่เขาปรารถนาวา่คนมากมายที�สุดที�เป็นไปไปไดจ้ะรู้จกัและมีประสบการณ์ส่วนตวัใน
พระคุณความรอดและความรู้ของพระเยซูคริสตที์�ไดป้ลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ  
ความปรารถนาของเขาคือการสอนและเทศนาพระวจนะของพระเจา้ในสื�อใดก็ตามที�นาํเ
สนอต่อใครกต็ามที�จะฟัง  สาํหรับจุดหมายนั�น  
ชีวติของเขาเป็นคาํพยานที�แทจ้ริงถึงพระคุณความรอดและความรักของพระเยซูคริสต ์
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 8 
 



 

 

 

 
 

เจฟฟ์  จอห์นสัน :  คนขายยาเสพติดสู่คนเลี4ยงแกะ 
 
 
เจฟฟ์  จอห์นสันตอ้งการที�วา่งจาํนวนมาก  
เขาตั5งรกรากอยา่งโดดเดี�ยวเขา้ไปในป่าทึบของโออาฮู  เกาะเหนือของฮาวาย 
ที�ลอ้มรอบดว้ยพืชเมืองร้อนหนาทึบ  เจฟฟ์อยูใ่นฮาวายมาหลายเดือนในการไล่ตาม  
“ ความสวา่งจา้ ”  ของเขา  ตอนนี5   เขากาํลงัจะกระโดดขา้มไกลสุดของชีวติเขา  
มนัเป็นปลายฤดูร้อนปี 1968 
 
เจฟฟ์อดอาหาร 4 วนั  เขานาํเพียงสิ�งจาํเป็นที�สุดมาและอาศยัอยูใ่นเตน็ท ์  
แผนของเขาคือการใช ้ LSD---25 จาํนวนมากที�สุดที�เขาเคยใช ้
และในฐานะคนขายยาเสพติด  เจฟฟ์ใชป้ริมาณมาก แต่ครั5 งนี5 เขามีสูตรลึกลบัที�จะทาํตาม  
เขาจะเป็นหมอผสีมยัใหม่และเดินตามวถีิโบราณ  
เหมือนเรื�องของการอยูภ่ายใตก้ารดูแลของหมอผอิีนเดียนของคาร์ลอส  คาสทาเนคา้  
เจฟฟ์พยายามบรรลุอาํนาจและพลงัยคุดึกดาํบรรพเ์พื�อหาความเป็นจริงที�สูงขึ5น 
 
ภาพยนตร์ เอม็เมอรัลด ์ ฟอเรสต ์ Emerald  Forest  
แสดงถึงเด็กชายผวิขาวที�เติบโตขึ5นในป่าลึกตอนกลางของบราซิล   
ครั5 งแรกเขาถูกลกัพาตวั  
แลว้ต่อมาถูกรับเลี5ยงโดยชนเผา่ที�ไม่เคยติดต่อกบัโลกสมยัใหม่ภายนอกจนกระทั�งรถแท
รกเตอร์ลุยลึกเขา้ไปในป่าบราซิล    เดก็หนุ่มเรียนรู้ที�จะรับวิธีที�เปลี�ยนไปของการคิด     
เขาเขา้ร่วมพิธีกรรมแบบหมอผีของเผา่ในการเริ�มเขา้สู่ความเป็นผูช้าย  
ดว้ยพืชป่าหายากที�มีฤทธิ1 มาก  
เขาไดรั้บประสบการณ์การเดินทางที�เกิดจากประสาทหลอน  
และไดรั้บความสามารถดา้นหมอผใีนการเปลี�ยนเป็นสัตวช์นิดต่างๆ  
เขาสามารถบินไปในทอ้งฟ้าเหมือนนกเหยี�ยว  หรือเขาสามารถสั�งนํ5 าใหสู้งขึ5น 
ทาํใหเ้กิดนํ5 าท่วม  



 

 

 

 
 

ภาพยนตร์นี5 เป็นภาพที�ล่อลวงใหเ้ขา้สู่ความเชื�อของนิวเอจเกี�ยวกบัอาํนาจจิตภายใน  
ตวัตนภายใน  ความเป็นหนึ� งเดียวกบัธรรมชาติและประสบการณ์เปลี�ยนแปลงจิตใจ  
พิธีกรรมของเจฟฟ์ในป่าของโออาฮู  10  

- 107 - 
 
ปีก่อน ภาพยนตร์เรื�องนี5แสดงถึงคาํสอนของมนั  
เขาตอ้งการแตะปัญญาที�ซ่อนอยูเ่บื5องหลงัธรรมชาติ 
 
ก่อนที�จะมายา้ยหมู่เกาะโออาฮู  
เจฟฟ์สร้างธุรกิจค่อนขา้งใหญ่เกี�ยวกบัการคา้ยาเสพติดในแคลิฟอร์เนียใต ้ 
เขาเมายาทุกอยา่งที�เขาตอ้งการ แต่เจฟฟ์ยงัคงแสวงหาทางจิตวิญญาณดว้ย  
เขาติดตามคาํสอนลึกลบัของโยคะนนัดา และกลุ่มเซลฟ์ เรียไลเซชั�น (Self  Realization 
Fellowship)  ก่อนไปจากแคลิฟอร์เนีย 
 
ตอนนี5 เจฟฟ์เห็นความเชื�อมโยงระหวา่งคาํสอนของโยคะนนัดา 
กบัคาํประกาศล่าสุดของกรููทางยาเสพติด ทิโมธี  เลียรี�  ผูม้กัแกร่วไปมาในฮาวาย  
แทนหลายทศวรรษของโยคะ  การเดินทางตามดวงดาว 
และคาํชี5แนะผา่นระดบัความตายดงัที�หนงัสือแห่งความตายของธิเบตเรียกร้องจากผูช้าํน
าญของมนั  เลียรี�สอนวา่ตอนนี5สามารถทาํไดท้นัทีดว้ย LSD  ที�จริงแลว้  
เลียรี�ไดแ้ปลหนงัสือธิเบตโบราณนี5 เป็นคาํพดูเหลวไหลสมยัใหม่และจดัพิธีกรรมของมนั
ใหม่สาํหรับการเดินทางดว้ย LSD  
ยาเสพติดถูกอา้งเป็นการคน้พบสมยัใหม่ที�ทาํใหเ้ขา้ถึงปัญญาของยคุโบราณโดยทนัที 
 
จนถึงเวลานั5น  เจฟฟ์อาศยัอยูก่บัคนอื�นอีก 14 คนในบา้น 2 หอ้งนอนที�อยูร่วมกนั  
มนัอยูติ่ดกบัป่าทึบดา้นในของหมู่เกาะโออาฮู  แต่มีปัญหา  ครึ� งหนึ�งของพวก 
“ ประหลาด ”  นี5 ใชย้า  LSD  และนั�นดีสาํหรับเจฟฟ์  
แต่อีกครึ� งหนึ�งใชย้ากดประสาทและนั�นทาํใหมี้การสื�อสารที�ไม่ดี  ตวัอยา่งเช่น  



 

 

 

 
 

เจฟฟ์อยูท่่าดอกบวั  กลบัหวัลง พยายามทาํให ้ “ ตาที� 3 ”  ของเขาปิด  
ใครบางคนที�ติดยากดประสาทจะเดินชนประตูเขา้มาดว้ยความรู้สึกเหมือนผูช้ายตวัโตซุ่
มซ่ามในร้านขายเครื�องกระเบื5องและถามวา่ “ เฮ ้ เพื�อน ทาํอะไรอยู ่? ” 
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เจฟฟ์จะตอบดว้ยความรําคาญ “ แกหมายความวา่อยา่งไร ฉนักาํลงัทาํอะไรอยู ่ ? 
ฉนักาํลงัเขา้หาพระเจา้  พวกแกควรปรับการกระทาํของแก  
แกเสพยาดกดประสาทและมนัจะฆ่าแก  แกตอ้งมายงัที�ที�ฉนัอยู-่--ในระดบัสูง ” 
 
มีขอบริมที�ขรุขระสู่สวรรค ์  โดยการที�ทุกคนเมายาและทาํเรื�องของตวัเอง  
ไม่มีใครดูแลบา้น  จานกองสูงถึงเพดาน  มนัเต็มไปดว้ยเชื5อราและเริ�มส่งกลิ�นเหมน็  
และการทาํอาหารเป็นการใชค้วามพยายามอยา่งมาก  
อีกขอบริมที�เปราะบางสู่ความฝันก็คือคนที�อาศยัอยูด่ว้ยส่วนใหญ่ตอ้งเขียนจดหมายขอเงิ
นจากที�บา้น  พวกเขาตอ้งอาศยัโลกปกติเพื�อช่วยใหพ้วกเขาล่องลอย 
 
ดงันั5น   เจฟฟ์มุ่งหาความสันโดษในป่า  ยาเสพติดที�เจฟฟ์ใชป้นดว้ยสารหนู  
คนคา้ยามกัผสม LSD-25  กบัสารเคมีอื�นๆ  (รวมทั5งสารหนู)  ในปริมาณนอ้ยกวา่  
มนัเป็นตวัทาํละลายที�เป็นที�นิยม  แต่ในปริมาณที�เจฟฟ์ใช ้  มนัเป็นอนัตรายถึงตาย  
สารเคมีของพวกทวนกระแสวฒันธรรมไปไกลเกินกวา่จริยธรรม  
ท่านไม่รู้อยูเ่สมอวา่ท่านกาํลงัซื5ออะไร 
 
เป็นเวลา 2 วนัที�เจฟฟ์ต่อสู้เพื�อชีวติของเขา   
เขาคลื�นไส้และอาเจียนเกือบตลอดเวลาในขณะที�เดินโซเซและเกาะตน้ไม ้  
ตอนกลางคืนเขายนืโอนเอนไปมาที�ตรงกลางของเตน็ท ์ 



 

 

 

 
 

เขาเขา้สู่เขตแดนกลบัตาลปัตรของป่าเพอ้ฝัน  เขาเดินผา่นประตูของจกัรวาลต่างดาว   
เขาเริ�มเชื�อวา่เขาสามารถไดย้นิเสียงมดและเห็นและไดย้นิเสียงตน้ไมคุ้ยกนั  
เสียงแทรกผา่นภายในของป่าที�เขาไม่เคยฝันวา่มีอยู ่  หลงัจาก 2 วนั 
ผลของสารหนูกห็มดไป  ณ จุดนั5น  LSD ดูเหมือนบีบรัดจิตใจของเขาอยา่งเต็มแรง 
 
ในวนัที� 3  แมลงดูดเลือดตวัใหญ่เขา้มาในเตน็ทแ์ละเกาะอยูบ่นขอ้มือของเจฟฟ์  
เจฟฟ์พยายามเชื�อมโยงความปรารถนาของเขากบัแมลง  โดยพลงัสมาธิ 
เขาบอกแมลงใหตี้ลงั 
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ลงักาและมนัก็ทาํ  เขาใหม้นับินอยา่งรวดเร็วในอากาศ  
เจฟฟ์ดูเหมือนสามารถสั�งใหแ้มลงทาํอะไรกไ็ด ้  หลงัจากผา่นไปหลายชั�วโมง  
เขาปล่อยมนัไปทางจิตใจและมนับินออกไปจากเตน็ท ์  เจฟฟ์จาํไดว้า่ “ หวัหนา้ปีศาจ 
ซาตาน  ใหต้วัอยา่งเลก็นอ้ยของอาํนาจแก่ขา้พเจา้ ” 
 
ฝนตกเป็นเวลา 2 วนั  ทอ้งฟ้าโปร่งและอากาศเตม็ดว้ยความสดชื�น  
เจฟฟ์ออกไปขา้งนอกและนอนหลบับนพื5นป่า  เขาเปลือยกาย  
ดว้ยความหวาดกลวัของเจฟฟ์  เขาตื�นขึ5นมาตอนเชา้มืดโดยมีแมงมุมและแมลงต่างๆ 
หลายพนัเตม็ตวัของเขา 
 
ขา้พเจา้จะใหเ้จฟฟ์บรรยายถึงช่วงเวลานี5ดว้ยถอ้ยคาํของเขาเอง 
“ ขา้พเจา้เริ�มเป็นบา้  ขา้พเจา้ไม่รู้วา่ขา้พเจา้อยูที่�ไหน  ขา้พเจา้เริ�มตื�นตระหนก  
ความกลวัยึดขา้พเจา้ไวแ้ละขา้พเจา้เริ�มวิ�งทะลุป่าดว้ยร่างเปลือยเปล่า 
ใยแมงมุมและพุม่ไมแ้ละกิ�งไมทุ้กชนิดถูกขา้พเจา้กวาดไปในขณะที�ขา้พเจา้วิ�งโดยไม่สา
มารถควบคุมได ้  ขา้พเจา้เตม็ดว้ยรอยขีดข่วนและเลือดออก  มนัเป็นฝันร้ายที�น่ากลวั  
ขา้พเจา้หลงอยูใ่นป่าและไม่รู้วา่จะออกไปไดอ้ยา่งไร  



 

 

 

 
 

ขา้พเจา้ไม่มีเสื5อผา้และหลงโดยสิ5นเชิง  ขา้พเจา้เริ�มร้องไห้สะอึกสะอื5น  
โดยรู้วา่ขา้พเจา้เสียสติ  ขา้พเจา้ไม่รู้วา่พระเจา้วางพระหตัถบ์นขา้พเจา้  
ปกป้องขา้พเจา้ผา่นฉากแห่งความตายนี5   

ทนัใดนั5น ขา้พเจา้ลม้ลงเหนือหนา้ผาและกลิ5งลงไปบนถนนหลกัที�นาํออกจากป่า  
ขา้พเจา้ขึ5นไปบนถนนนั5นและจบลงบนขอบของหนา้ผาที�มองเห็นชายฝั�งดา้นเหนือของ 
โออาฮู  ในขณะที�ขา้พเจา้ยนือยูเ่หนือหนา้ผาของซนัเซ็ท บีชและวีฮาเมีย เบย ์ 
ขา้พเจา้รู้สึกถึงการอยูด่ว้ยของซาตาน  ขา้พเจา้เริ�มสวดภาษาสันสกฤต  คาํวา่ “ โอม ”---
เสียงของยคุดึกดาํบรรพข์องจกัรวาล  เสียงของขา้พเจา้ดงัขึ5นและดงัขึ5น  
ดงัเช่นที�ขา้พเจา้ควบคุมแมลงดูดเลือด 
ตอนนี5ขา้พเจา้อยากควบคุมส่วนที�กวา้งขวางของธรรมชาติในลกัษณะเหมือนพระเจา้  
ครั5 งนี5   ขา้พเจา้เพง่มองที�คลื�น  ความรู้สึกของขา้พเจา้อาจกาํลงัหลอก 
ขา้พเจา้  แต่ขา้พเจา้เริ�มเห็นมนัเกิดขึ5น 
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ในขณะที�ขา้พเจา้สวด  
ความคิดของขา้พเจา้คือการนาํคลื�นขึ5นมาจากทะลกลืนทุกคนที�อยูข่า้งล่าง  
คลื�นกาํลงัมาและขา้พเจา้เห็นคลื�นตั5งสูงใหญ่ขึ5น  ในไม่ชา้  
คลื�นมหึมาจบลงดว้ยการกลืนทุกคนที�โตค้ลื�นในมหาสมุทรวนันั5น  
และบา้นที�อยูข่า้งล่างจาํนวนหนึ�งถูกกวาดหายไป  
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไดเ้ขา้ถึงอาํนาจที�ไม่จาํกดัและไดแ้ตะเขา้กบัตน้ตออาํนาจที�ซ่อนอยูข่องธร
รมชาติ  แต่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ห็น “ แสงสว่างจา้ ”---ซึ� งเป็นเครื�องชี5สาํหรับขา้พเจา้วา่ 
“ แสงสวา่งจา้ ” นั5นยิ�งใหญ่เพยีงใด  มนัเป็นหวัแครอทที�ปลายไม ้” 
 
การเดินทางจบลงและเจฟฟ์เดินสะเปะสะปะกลบับา้นลงไปตามถนนเก่าที�อยูช่ายป่า 
ตั5งแต่นั5นเป็นตน้มา       คนจาํนวนมากที�เป็นสมาชิกของกลุ่มฮาวายเอี5ยน ทิโมธี เลียรี�  
แอลเอสดี ของเจฟฟ์  ผูอ้า้งวา่เห็น  “ แสงสวา่งจา้ ”  ตาย  
ตอนนี5 เจฟฟ์ตระหนกัวา่การตามหา “ แสงสวา่งจา้ ” เป็นความลบัอยา่งหนึ�งของซาตาน  



 

 

 

 
 

แต่มีค่าเพียงประตูทางเขา้สู่การถูกสิง  เจฟฟ์สรุปว่า  
“ หลงัจากชีวติแห่งความฝันของการแสวงหาพระเจา้ในฮาวายของขา้พเจา้ลม้เหลว 
และขา้พเจา้คิดวา่กาํลงัเสียสติ  ขา้พเจา้พยายามจากมาเร็วที�สุดที�จะเป็นไปได ้ 
ความหวานอยา่งนํ5 าผึ5งของการคน้พบความสุขลน้ในธรรมชาติเปลี�ยนกลายเป็นความขม  
ในที�สุด ขา้พเจา้ขายกระดานโตค้ลื�นเพื�อเอาเงินซื5อตั�วกลบับา้น---
โดยไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากพอ่แม่ 
ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนขนัทีที�ไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื�อหาพระเจา้  แต่จากมาอยา่งมือเปล่า 
ขา้พเจา้หมดกาํลงัดว้ยยาเสพติดและรู้สึกคิดถึงบา้น ” 
 
เมื�อเขากลบับา้นบนแผน่ดินใหญ่  เจฟฟ์ทาํการเปลี�ยนแปลงอยา่งแรงอีกทางหนึ�ง  
เขาตดัสินใจยกเลิกการแสวงหาพระเจา้  เขาตดัสินใจลองใชชี้วิตในโลกปกติ 
“ ขา้พเจา้จะทาํสิ�งที�ทุกคนบอกวา่เป็นแหล่งของความสุข ”    
ความทะเยอทะยานใหม่ของเขาคือความฝัน 
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ของคนอเมริกนั : บา้นเล่นระดบั  ภรรยา  ลูก  รถยนตแ์ละแมแ้ต่สุนขั---
ทั5งหมดทาํตามสั�ง  
นั�นคือคาํตอบที�เขาตอ้งการตอนนี5 เพื�อเติมความวา่งเปล่าภายในของเขา  
และเจฟฟ์ทาํใหทุ้กอยา่งเกิดขึ5น  เขาทาํงานประจาํอยูส่ักพกัหนึ�งดว้ย  
“ ขา้พเจา้อยูใ่นบา้นที�มีรั5 วสีขาวกบัสุนขั  มีงานที�ดี  มีลูกและภรรยา ”  
แต่ผลลพัธ์คือความกลดักลุม้อยา่งมากเหมือนที�เขารู้สึกในฮาวาย 
 
ดว้ยการที�ทางเลือกทั5งหมดของเขาไม่น่าตื�นเตน้อีกต่อไป  เจฟฟ์เขา้สู่ความสิ5นหวงั  
เพื�อนเก่าของเขาแวะมาและใหลู้กสีดาํขนาดใหญ่ของกญัชาอินเดียติดดว้ยฝิ� น  
เจฟฟ์รู้สึกถึงแรงดึงใหก้ลบัไปหายาเสพติดและสิ�งนี5 เริ�มทาํลายชีวติแต่งงานของเขา  



 

 

 

 
 

เขารู้วา่มีเวลาที�หลอมละลายชีวิตเขา  บางสิ�งตอ้งเกิดขึ5น  
ในขณะที�เจฟฟ์กาํลงัสูบกญัชาอยูเ่ยน็วนัหนึ�ง  เขามองไปที�คารีน  ภรรยาของเขา  
เธอมองกลบัมาที�เขาและพดูวา่ “ นี�คือทั5งหมดของชีวติหรือ ? นี�เป็นความลม้เหลว ” 
การหยา่ร้างดูเหมือนเลี�ยงไม่ได ้ 
ความฝันของคนอเมริกนักาํลงัยอ่ยยบัและโลกยาเสพติดที�ยอ้นกลบัมากไ็ม่ดีไปกวา่เลย 
 
แลว้คืนหนึ� ง  เพื�อนเก่าอีกคนหนึ�ง  คนขายยาเสพติดรายใหญ่กเ็ดินผา่นประตูเขา้มา---
ไม่ไดม้าพร้อมกบัยาเสพติดแต่มาพร้อมกบัไบเบิ5ลในมือ   ดว้ยความมุ่งมั�นอยา่งมาก  
เขาบอกเจฟฟ์วา่พระคริสตไ์ดเ้ขา้มาในชีวติของเขาอยา่งไรและเขาไดอ้อกจากโลกแห่งค
วามตายของยาเสพติดไดอ้ยา่งไร  เจฟฟ์ตะลึงงนั  
นี�ไม่ใช่คนไปโบสถที์�งี�เง่าซึ� งเขาไม่สามารถแยกแยะได ้  แต่เป็นคนหนึ�งในพวกเขา  
คนรุ่นหนกั  ความจริงใจของเขาเป็นที�ปฏิเสธไม่ได ้  เขาดูแตกต่างไป  
เจฟฟ์รู้สึกไดถึ้งความรักที�ทรงอาํนาจออกมาจากเขา  ในที�สุด  เพื�อทาํใหเ้พื�อนเก่าพอใจ  
เจฟฟ์ตกลงจะไปพิธีนมสัการเยน็นั5นกบัเพื�อนของเขา 
 
คืนนั5น  เจฟฟ์  จอห์นสัน  อดีตนกัคา้และผูใ้ชย้าเสพติดฝั�งตะวนัตก  
คนละเมิดกฏหมายและกบฏผูซึ้� งประสบการณ์ในศาสตร์ลึกลบัของเขานาํเขาไปเขา้การสู
ญเสียความทรงจาํ   
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เดินออกไปขา้งหนา้เพื�อยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้และพระผูช่้วยให้รอดของเขา  
เขารู้วา่เขากาํลงัไดยิ้นความจริง  เขาเคยลองสิ�งอื�นทุกสิ�ง  แต่ทั5งหมดเป็นเพียงการหลอก 
ลวง เกมประกอบที�ถูกใชป้ระกอบ  พระวจนะของพระคริสตมี์วงแห่งความจริงนิรันดร์ 
 
เจฟฟ์เปลี�ยนไปอยา่งน่าทึ�งและโดยทนัที  ไบเบิ5ล  ซึ� งเจฟฟ์ไม่เคยเขา้ใจ 
ตอนนี5 เริ�มมีเหตุผลอยา่งไม่น่าเชื�อในคืนนั5น  จากนั5นมา  เขาเปิดอ่านทุกหนา้  



 

 

 

 
 

ดูดซบัความจริงที�ยิ�งใหญ่ของมนั  ทาํไมเขาไม่เคยเห็นมนัมาก่อน ?  
เพราะแต่ก่อนจิตใจของเขาตกอยูใ่นความมืด  พระเจา้ตอ้งเปิดตาเจฟฟ์ 
 
การเปลี�ยนแปลงในชีวิตและบุคลิกลกัษณะของเจฟฟ์เขม้ขน้มากจนภายใน 6 เดือน 
ภรรยาของเขากจ็ากไปในที�สุด  เขาไม่ไดเ้ป็นคนเดิมอีกต่อไป  ที�จริงแลว้  
เธอชอบการเสพยามากเกินไปของเขามากกวา่อารมณ์ร้อนลึกที�คน้พบใหม่ของเขา  
เท่าที�เธอสนใจ  ในฐานะคนกระตือรือร้นเพื�อพระคริสต ์  เขาแยก่วา่การเป็นคนเมายา  
ความร้อนรนเพื�อพระเจา้ของเขาไร้ขอบเขต  ที�จริงแลว้  มนัค่อนขา้งดิบเกินไป 
ไม่รู้สึกไวต่อขอบเขตที�เป็นที�ยอมรับไดข้องคนอื�นและตอ้งถูกทาํใหอ่้อนลง 
 
ภายใน 2 สัปดาห์ของการกลบัใจของเจฟฟ์  เขาเริ�มมาที� Calvary Chapel คอสตา้ เมซ่า 
เป็นประจาํ  เขามาเป็นเวลา 4 ปีและนั�งฟังคาํสอนของขา้พเจา้  
ซึ� งเขารู้สึกพร้อมที�จะเริ�มตั5งคริสตจกัรของตนเองหลงัจากนั5น  
เขาไดอ่้านไบเบิ5ลตลอดทั5งเล่มมาแลว้ 2 ครั5 ง  
เจฟฟ์เป็นผูเ้รียนรู้ที�หิวกระหายและผูข้ออภยัเพื�อความเชื�อที�มีอารมณ์ร้อนลึก 
 
เมื�อภรรยาของเจฟฟ์แยกทางจากเขาครั5 งแรก  เขาเขา้ร่วมกบัเพื�อนอีก 6 
คนและเริ�มตั5งชุมชนคริสเตียนในดาวนีย ์  ชานเมืองลอสแองเจิลลิส  
มนัถูกเรียกวา่ฟิลาเดลเฟียเฮาส์   และนกัเรียนมธัยมปลาย 60-80  
คนมาที�นั�นในแต่ละคืนเพื�อฟังเจฟฟ์สอน  แต่เพื�อนบา้น 
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ในละแวกรู้สึกหวาดระแวงโดยเชื�อมโยงมนักบัลทัธิลึกลบัแบบแมนสัน  
ตาํรวจจะมาเกือบทุกคืนดว้ยเฮลิคอปเตอร์และรถลาดตระเวน  
แต่ทั5งหมดที�พวกเขาพบคือสาวกที�จริงจงัแบ่งปันความเชื�อของเขา 
 



 

 

 

 
 

ณ เวลานี5   คารีนออกไปกบัชายอีกคนหนึ�งและกลบัไปสู่ยาเสพติดและงานปาร์ตี5   
แมว้า่เธอจะยอมรับต่อมาวา่เธอรู้สึกวา่งเปล่าภายในโดยสิ5นเชิง  เจฟฟ์อธิษฐานเพื�อเธอ 
แต่เขาจะไม่กลบัไปหาชีวติแบบนั5นอีกแลว้  เขาไดพ้บความเป็นจริงในที�สุ ด  
ในขณะเดียวกนั  คารีนไดไ้ปพบที�ปรึกษา “ มืออาชีพ ” 
ผูที้�เห็นดว้ยกบัเธอวา่เจฟฟ์ถกูลา้งสมอง หลงใหลและควรหยา่  
แต่แมไ้ดรั้บคาํแนะนาํที�แย ่  คารีนกลบัมา  
พวกเขาใชเ้วลาหลายเดือนทาํงานอยา่งหนกัในการกลบัคืนดีกนั  
ไปหาที�ปรึกษาการแต่งงานและทาํการอธิษฐาน อยา่งมากและสื�อสารกนั 
 
หลงัจาก 4 ปีของการเขา้ร่วม Calvary  Chapel คอสตา้ เมซ่า  
การแต่งงานของเจฟฟ์และคารีนเป็นไปดว้ยดีและมั�นคง  
พระเจา้นาํพวกเขาผา่นปัญหาเริ�มแรกของเขาและเติบโตจากความเจบ็ปวด  
แต่เวลาที�หนกัยงัไม่จบสิ5น  งานศิษยาภิบาลบีบคั5นการเรียกร้องที�ไม่คาดคิด 
 
เจฟฟ์เริ�มรู้สึกวา่เขามีภารกิจในบา้นเกิดของเขา   เขารู้สึกถกูเรียกใหเ้ป็นศิษยาภิบาล  
เขายงัรู้ดว้ยวา่ดาวนียต์อ้งการคริสตจกัรเหมือนอยา่ง Calvary  Chapel  ดงันั5น เป็นเวลา 1 
ปี  เจฟฟ์ไดม้าเป็นศิษยาภิบาลอนุชนนอกเวลาที�คริสตจกัรในดาวนีย ์  แต่ในไม่ชา้ 
เจฟฟ์รู้สึกเศร้ากบัเรื�องการเมือง  ความไร้ประสิทธิผล  
การแทงขา้งหลงัและการบงการที�เขาเห็นที�นั�น  
คริสตจกัรไม่ไปถึงความตอ้งการมากมายของดาวนีย ์  ซึ� งเขาใชค้าํวา่ 
“ ทะเลทรายจิตวิญญาณ ”  
ในขณะเดียวกนัชั5นเรียนไบเบิ5ลกลางคืนของเจฟฟ์ดึงคนมาเขา้ร่วมมากกวา่ชั5นเรียนของศิ
ษยาภิบาลและผลกคื็อเกิดความอิจฉา  ศิษยาภิบาลปิดชั5นเรียนของเจฟฟ์ไป 
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ระยะหนึ�งจนกระทั�งคาํร้องขอของผูที้�อาศยัใกลค้ริสตจกัรนาํมนักลบัมา  



 

 

 

 
 

ครั5 งแลว้ครั5 งเล่าที�เขาเศร้าอยา่งไม่จบสิ5นเมื�อเขาเห็นงานของพระเจา้ถูกทาํใหช้ะงกัจากภา
ยในคริสตจกัร  ---ภาชนะที�ควรนาํความจริงสู่โลก  ช่างเป็นการเยย้หยนัที�น่าเศร้า 
 
เยน็วนัหนึ� ง  พระเจา้ชี5บอกเจฟฟ์วา่เขาตอ้งทิ5งคริสตจกัรและเริ�มตั5ง Calvary Chapel  
เขาตอ้งเริ�มตน้จากศนูย ์
 
ดงันั5น  ในเดือนพฤษภาคม 1973  เขาเริ�มสิ�งที�จะกลายเป็น Calvary Chapel แห่งดาวนีย ์ 
ในทิวทศัน์ที�ไม่น่าเป็นไดข้องเฟอร์แมน พาร์ค  มนัเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ  
การชุมนุมครั5 งแรกมีคน 10 คน  
ไม่มีเครื�องบ่งชี5แมแ้ต่นอ้ยถึงขนาดที�มากจนเทียบไม่ไดที้�กลุ่มสามคัคีธรรมนี5 จะเป็นไดใ้
นวนัหนึ�ง  เจฟฟ์รู้สึกวา่ดาวนียเ์ป็นพื5นที�ของเขาที�พระเจา้ประทานใหเ้ขา  
แต่มีบางสิ�งที�เจฟฟ์ตอ้งเรียนรู้ก่อนการเกบ็เกี�ยวที�แทจ้ริงจะมาถึง 
 
เมื�อฤดูฝนมาถึง  
เจฟฟ์ไดรั้บความรู้สึกจากพระวิญญาณถึงสถานที�ที�เขาตอ้งขบัรถไปมองหาสาํหรับอาคา
รใหม่ของเขา---ถนนดาวนียแ์ละถนนหมายเลข 4  
และที�นั�นมีหา้งขายของซึ�งสามารถรับคนได ้ 100 คนต่อรอบ  
เจฟฟ์กล่าวถึงช่วงเวลานี5 ในพนัธกิจของเขา : 
“ นี�คือสถานที�ซึ� งพระเจา้เริ�มแสดงใหข้า้พเจา้เห็นวา่การเป็นศิษยาภิบาลคืออะไร  
และการมีหวัใจของคนเลี5ยงแกะเป็นอยา่งไร  เป็นอยา่งไรที�ใหค้าํมั�นสญัญากบัผูค้น  
ที�จะรักพวกเขา  สอนพวกเขาและเรียนรู้ที�จะวางใจพระเจา้ใหท้าํงานของพระองค ์ 
นี�คือถิ�นทุรกนัดารทางจิตวญิญาณของขา้พเจา้  
ที�ซึ� งพระเจา้จดัการกบัขา้พเจา้อยา่งแทจ้ริงและหลงัจากนี5 เท่านั5นที�เราเริ�มเติบโตอยา่งสมํ�า
เสมอ  เมื�อถึงสิ5น 2 ปีครึ� ง  เรามีคนเพิ�มเป็น 200 คน ” 
 
 
 



 

 

 

 
 

- 115 - 
 
แลว้การเก็บเกี�ยวสาํหรับดาวนียก์เ็ริ�มขึ5น    เจฟฟ์และ Downey Calvary Chapel  
เริ�มยา้ยไปอยูส่ถานที�ใหม่เมื�อกลุ่มสามคัคีธรรมเติบโตขึ5น  วนัหนึ� งในเดือนมีนาคม 1977  
นกับญัชีของคริสตจกัรบอกเจฟฟ์เหมือนเป็นการพยากรณ์วา่ 
“ คุณจะตอ้งหาอาคารใหม่ที�จุคนได ้ 1,500 คน ”  ในเวลานั5น  
คาํแนะนาํนี5 ดูเหมือนไร้สาระ 
 
แต่แน่นอน  ในขณะที�เจฟฟ์กาํลงัขบัรถไปตามถนนฟรีเวยว์นัหนึ�ง  
สายตาของเขาถูกดึงไปที�ดาวนียซี์วิคเซ็นเตอร์  
โรงภาพยนตร์มลูค่าหลายลา้นดอลล่าร์ที�จุคนได ้ 750 คน  
เขารู้สึกวา่อยา่งนอ้ยเขาน่าจะลองเสนอขอ้เสนอเพื�อจะไดม้นัมาสาํหรับพิธีนมสัการเชา้วั
นอาทิตย ์  เขาคาดวา่ผูจ้ดัการคงหวัเราะใส่หนา้เขาต่อการขอใชม้นั  
แต่เขากลบัไดย้นิคาํตอบที�เตม็ดว้ยความยนิดี  “ นี�ไม่น่าจะเป็นปัญหา ”  
แต่เมื�อเจฟฟ์เดินออกไปบนเวทีและเห็นที�นั�งชมขนาดใหญ่ การตอบสนองของเขาคือ 
“ โอ ไม่ ขา้พระองคไ์ม่สามารถทาํได ้  พระเจา้ขา้ ”  
พระเจา้รับรองแก่เจฟฟ์ว่ามนัจะถูกทาํผา่นพระองคแ์ละไม่มีมนุษยค์นใดจะไดรั้บเกียรติ  
เวน้แต่พระเจา้เท่านั5น 
 
ไม่นานหลงัจากคาํปรารภที�เป็นการพยากรณ์ของนกับญัชี   
เจฟฟ์เริ�มนมสัการในดาวนียซี์วิคเซ็นเตอร์  6 เดือนต่อมา 
ฝงูชนมีมากจนเจฟฟ์ถูกบงัคบัใหจ้ดัพิธีนมสัการ 2 รอบในวนัอาทิตยเ์ชา้  และนั�นเท่ากบั 
1,500  คน ดงัที�คาํพยากรณ์ไดบ้อกไวล้่วงหนา้ 
 
แต่เจฟฟ์กาํลงัเผชิญกบัศตัรูที�ซ่อนอยูซึ่� งเป็นหินสะดุดที�คลาสสิคของศิษยาภิบาลมาหลาย
ศตวรรษ  มนัอาจเป็นการทาํลายที�ยิ�งใหญ่ที�สุด  
อุปสรรคที�ยากที�สุดที�ศิษยาภิบาลคนใดเคยเผชิญ   



 

 

 

 
 

มนัยงัทาํความเสียหายมากมายต่อพนัธกิจ  
ขา้พเจา้พดูถึงความตอ้งการของครอบครัวของคนหนึ�งที�ขดัแยง้กบัสิ�งที�ดูเหมือนเป็นควา
มตอ้งการไม่จบสิ5นของคริสตจกัรของเขา  แมว้า่พนัธกิจของเจฟฟ์กาํลงัเติบโตขึ5น  
แต่มนักลายเป็นประสบการณ์ทะเลทรายสาํหรับคนเหล่านั5นที�เขารักที�สุด  
ครอบครัวของเขา 
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เจฟฟ์บอกผูฟั้งถึงสิ�งที�เป็นเดิมพนั   เขาบอกวา่ : 
“  ระหวา่งการเติบโตและช่วงงานยุง่กบัคริสตจกัรนี5   ขา้พเจา้เขา้สู่ความสมัพนัธ์พิเศษ 
ไม่ใช่กบัผูห้ญิง แต่กบัคริสตจกัร  ครอบครัวของขา้พเจา้รู้สึกเจบ็ปวด 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งภรรยาของขา้พเจา้  เธอผา่นการเปลี�ยนแปลงที�แทจ้ริงบางอยา่ง  
และการที�ขา้พเจา้ไม่อยูม่ากเกินไปไม่ไดช่้วยอะไรเลย  
เธอเริ�มถอนตวัหลงัจากประสบการณ์หนกัในกลุ่มสตรี  
เธอร้องไหอ้ยา่งหนกัและขา้พเจา้คิดวา่เธอเพียงตอ้งการการอ่านไบเบิ5ลและการสามคัคีธ
รรมมากขึ5นเท่านั5น ( ‘คาํตอบง่าย’ ที�สะดวก)  แต่ในความเป็นจริง 
เธอใกลอ้ยูใ่นสภาพสติแตก  เราพบในหลายปีต่อมาว่าคารีนมีความกลวัฝงูชน  
ขา้พเจา้หมดปัญญา 

ในที�สุด  ภรรยาและขา้พเจา้ไปหาเพื�อนเก่าเพื�อปรึกษาเรื�องชีวติสมรส  
นั�นคือเมื�อพระเจา้ตีขา้พเจา้ดว้ยกิจการ 1:8  วา่ขา้พเจา้ไม่ไดดู้แล ‘ เยรูซาเล็ม ’  
เป็นลาํดบัแรก  บา้นของขา้พเจา้เป็นพนัธกิจของขา้พเจา้  
คริสตจกัรของขา้พเจา้เป็นการทรงเรียกของขา้พเจา้  ขา้พเจา้เทศน์สอนมนั  
บอกคู่หนุ่มสาวเกี�ยวกบัมนั  แต่ขา้พเจา้กาํลงัลม้เหลวที�จะทาํสิ�งนี5   
ขา้พจา้ตอ้งสารภาพบาปและเปลี�ยนการกระทาํของขา้พเจา้เป็นการรักภรรยาของขา้พเจา้เ
หมือนที�พระคริสตท์รงรักคริสตจกัรของพระองค ์  ตั5งแต่นั5นเป็นตน้มา 
ชีวติสมรสของเรากเ็ติบโตขึ5นและเขม้แขง็ขึ5น  ในที�สุด 
ภรรยาของขา้พเจา้เอาชนะความกลวัต่อฝงูชนโดยความช่วยเหลือของพระเจา้  ” 



 

 

 

 
 

 
เจฟฟ์ยงัเผชิญปัญหากบัซีวิคเซ็นตอร์  
การจดังานพิเศษขวางการใชห้อประชุมของคริสตจกัร  
ความไม่สะดวกและการเติบโตอยา่งต่อเนื�องดูเหมือนจะทาํใหเ้จฟฟ์อยูใ่นสถานการณ์ที�เ
ป็นไปไม่ได ้    ท่านจะหาที�ใดที�ใหญ่กวา่ซีวิคเซ็นเตอร์ไดอ้ยา่งไร ?  มีอะไรที�อยูร่อบๆ 
ที�ใหญ่กว่า ? 
 
เมื�อเจฟฟ์เผชิญปัญหาครอบครัว  ดว้ยความช่วยเหลือของพระเจา้  
พระเจา้พิสูจน์อีกครั5 งวา่พระองคส์ามารถแกไ้ขสถานการณ์ที�เป็นไปไม่ได ้   
ตอนนี5 เจฟฟ์พร้อมสาํหรับสิ�งต่อ 
ไปที�พระเจา้มีอยูส่าํหรับพนัธกิจของเขา 
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ถา้ท่านเคยเห็นสรรพสินคา้ทาร์เกต็ที�ใหญ่ที�สุด   
พวกมนัมีขนาดเกือบเท่าขนาดของศนูยก์ารคา้ในร่ม  ในแคลิฟอร์เนีย  
เรามีกลุ่มร้านคา้ปลีกที�อาจใหญ่กวา่ทาร์เกต็  ซึ� งเรียกว่า    “ ไวท ์ ฟร้อนท ์ ”  
สาขาหนึ�งในดาวนียซึ์� งไม่ไดถู้กใชอี้กต่อไป มีขนาดใหญ่มาก  มีพื5นที�จอดรถถึง 12 
เอเคอร์ 
 
ในเดือนพฤษภาคม 1978  เพียง 5 
ปีหลงัจากเจฟฟ์เริ�มกลุ่มสามคัคีธรรมเล็กๆของเขาในเฟอร์แมน พาร์ค  Calvary  Chapel 
แห่งดาวนีย ์ ยา้ยเขา้ไปในสิ�งก่อสร้างขนาดใหญ่---150,000  ตารางฟตุภายใตห้ลงัคาเดียว  
นั�นเท่ากบัสนามฟตุบอล 3 สนาม 
 
วนัที� 8 กมุภาพนัธ์ 1980  หนึ�งปีครึ� งหลงัจากพวกเขายา้ยเขา้สู่สิ�งก่อสร้างใหม่ขนาดใหญ่  
หนงัสือพิมพล์อสแองเจิลลิสไทมส์ 
ตีพิมพบ์ทความสารคดีเกี�ยวกบัคริสตจกัรนี5ดว้ยหวัเรื�อง “ Downey’s Largest ” 



 

 

 

 
 

พวกเขาระบุถึงโบสถข์นาด 1500 ที�นั�งที�กาํลงัถูกสร้างขึ5นและความจริงที�ว่าคน 5,000 
คนมาร่วมนมสัการเชา้วนัอาทิตย ์3 รอบ    พื5นที�อาคารบางส่วนถูกกนัไวเ้ป็นโรงเรียน 
 
บทความในนิตยสารไทมส์  เริ�มดว้ยถอ้ยคาํ  “ การเติบโตของ  Calvary Chapel 
ที�ตั5งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ไวท ์ ฟร้อนท ์ เดิมที�ถนนไฮเวยว์ูด๊รัฟฟ์ 
และถนนอิมพีเรียลในดาวนีย ์  มองไดว้า่เป็นปรากฏการณ์ ”  
ภาพของเจฟฟ์ยนือยูห่นา้สิ�งก่อสร้างถูกตีพิมพ ์  ตามคาํของผูเ้ขียน 
ในเดือนก่อนที�บทความถกูเขียน ผูเ้ขา้ร่วมคริสตจกัรเพิ�มขึ5น 500 คน 
ในเพียงเดือนเดียวนั5น  คริสตจกัรมีจาํนวนสมาชิกเพิ�มเป็น 2 เท่าจากจาํนวนที�เจฟฟ์มีใน 
2 ปีแรกของพนัธกิจของเขา 
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ทุกวนันี5  คริสตจกัรยงัคงเติบโตขึ5น  ในเดือนพฤศจิกายน 1990 
พวกเขาสร้างโบสถใ์หม่เสร็จซึ�งจุไดเ้กือบ 4,000 คน  
แต่เจฟฟ์ปฏิเสธวา่มาจากเสน่ห์ดึงดูดในส่วนของเขา---เขาเป็นเพียงผูดู้แล  
พระเจา้เป็นผูอ้นุญาตใหสิ้�งนี5 เกิดขึ5น  
เจฟฟ์รู้สึกวา่เขาถูกเรียกใหส้ัตยซื์�อและไม่มองที�ตนเอง  
จุดเพง่มองตอ้งอยูที่�พระเจา้และการสนองความตอ้งการของผูค้น 
 
เมื�อเจฟฟ์พดู  มนัมาจากพื5นฐานประสบการณ์ทางโลกและปัญญาจากสวรรค ์ 
เขาเป็นคนอบอุ่นและซื�อสัตยอ์ยา่งเห็นไดช้ดั  
สมาชิกคริสตจกัรรู้วา่คนที�พดูเกี�ยวกบัการต่อสู้ของตวัเองกบัราคะหรือความไม่เชื�อเป็นข
องปลอมทางจิตวิญญาณ 



 

 

 

 
 

 
ตาของเจฟฟ์อยูที่�สงครามร่วมสมยัของสังคมของเรา  ตวัอยา่งเช่น  
เขาทาํผดิพลาดในโรงเรียนมธัยมตน้และเขารู้แน่ชดัวา่เดก็หนุ่มสาวกาํลงัเผชิญอะไรเมื�อ
พวกเขาเป็นพอ่แม่นอกสมรส  เพราะทั5งเจฟฟ์และคารีนเองเป็นพอ่แม่ที�ไม่ไดแ้ต่งงาน  
พวกเขามีภาระใจต่อบรรดาแม่ที�ไม่ไดแ้ต่งงาน 
 
เนื�องจากประสบการณ์นี5    พวกเขาเริ�มงานรับใชเ้รียกวา่เฮาส์ออฟรูธ (House of  Ruth) 
เพื�อสนองปัญหาการตั5งครรภที์�เป็นวิกฤต   เจฟฟ์ยงัพดูถึงปัญหานี5ออกอากาศ  
เขาใหค้าํปรึกษาคนที�เผชิญทางเลือกที�ยาก  
เด็กสาวนกัเรียนมธัยมปลายที�ตั5งครรภผ์ูซึ้� งมาเป็นคริสเตียนควรแต่งงานกบัพ่อวยัรุ่น 
หรือเลี5ยงดูดว้ยตวัเองคนเดียว หรือมอบใหคู้่สมรสที�มีความรับผดิชอบรับเลี5ยงไป ?  
และถา้เธอไม่ใช่คริสเตียน  
ท่านจะทาํอยา่ไงใหเ้ธอเห็นวา่การทาํแทง้เป็นการฆาตกรรมและเป็นบางสิ�งที�เธอตอ้งอยู่
กบัมนัไปตลอดชีวิต ? เหล่านี5 คือบางประด็นที�พนัธกิจของเจฟฟ์ไดก้ล่าวถึง 
 
แลว้เกี�ยวกบัยาเสพติดล่ะ ?  
เขาจดัการปัญหานี5ระหวา่งพิธีนมสัการวนัอาทิตยแ์ละในรายการวิทย ุ 
และมีพนัธกิจที�ช่วยผูที้�ใชส้ารเหล่านี5 เลิกใช ้  พนัธกิจนี5ยงัใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบั 
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ปัญหาวิกฤติหลากหลาย  รวมถึงคนเหล่านั5นที�อยูก่ลางความขดัแยง้เกี�ยวกบัครอบครัว  
คนเหล่านั5นที�ใกลฆ่้าตวัตาย  และคนเหล่านั5นที�มีความตอ้งการยาเสพติด 
 
Calvary Chapel แห่งดาวนีย ์  ก่อกาํเนิดงานพนัธกิจสนบัสนุนซึ� งรวมถึงคณะละคร  
คอนเสิร์ต  ภาพยนตร์  พนัธกิจทางรายการวิทยรุายวนัทั�วประเทศที�เรียกวา่ “ ซาวน์ด     
ดอ็กทริน ” (Sound  Doctrine)  พนัธกิจที�ขยายออกไปหลากหลาย  บริการดา้นอาหาร  
ที�พกั  พนัธกิจเรือนจาํ  การใหค้าํปรึกษาครอบครัวและการออกประกาศข่าวประเสริฐ  



 

 

 

 
 

เจฟฟ์ถูกเรียกใหอ้อกไปพดูทั�วโลก  
เขาจดัการประชุมของศิษยาภิบาลในอียปิตแ์ละส่วนอื�นของอฟัริกา  
ที�ซึ� งเขาไดพ้ดูที�กอสเปล ครูเสด (Gospel  Crusades) ดว้ย 
 
เจฟฟ์กระทาํตามความมุ่งมั�นของเขาวา่คริสตจกัรเป็นตวัแทนเบื5องแรกของโลกที�เสนอค
วามสวา่งสุกใสของการสาํแดง  ความจริงและพระคุณของพระเจา้  
พนัธกิจของเขาเนน้ความสาํคญัของการดาํเนินชีวติตามข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตใ์
นความเชื�อและการกระทาํ   
แต่นั�นเป็นไปไดโ้ดยฤทธิ1 อาํนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ1 เท่านั5น  
 
เพื�อทาํใหเ้รื�องราวของเจฟฟ์อยูใ่นมุมมอง  
มองอีกครั5 งที�ภาพหนุ่มเปลือยวิ�งผา่นป่าของโออาฮู ดว้ย LSD 
และสารหนูอยูใ่นมือของอาํนาจลทัธิลึกลบั  
มองภาพของอดีตคนคา้ยาเสพติดผูซึ้� งแสดงเครื�องหมายของความไม่สามารถเปลี�ยนแปล
งไดที้�ทุกคนเลิกมีความหวงัในเขาตั5งแต่เกรด 3  เป็นตน้มา  
เขาตอ้งปลอมบนัทึกการเรียนเพียงเพื�อจะไดจ้บการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมปลาย  
มองภาพชายคนหนึ�งที�ยอมต่อบาป  อาชญกรรมนั5นอยูที่�ประตูของเขา 
 
ตอนนี5   
มองภาพชายคนเดียวกนันี5กบัการขยายออกไปของพนัธกิจของคริสตจกัรที�เตม็ลน้ในดาว
นีย ์ ความเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ในบุคลิกลกัษณะและชีวิตของบุคคลหนึ�งจะ 
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เป็นอื�นใดไดน้อกจากการกระทาํของพระเจา้หรือ ?  คาร์ล  มาร์กซหรือซิกมนัด ์ 
ฟรอยดส์ามารถเปลี�ยนชีวิตเช่นนี5 จากภายในออกมาไดห้รือ ? ยากมาก  
เพราะแมว้า่มาร์กซสามารถใหจุ้ดประสงคแ์ก่ใครบางคน  



 

 

 

 
 

และแมว้า่ฟรอยดส์ามารถทาํใหจุ้ดประสงคน์ั5นเป็นความเขา้ใจในตวัเอง   ทั5ง 2 
ไม่สามารถเติมความวา่งเปล่าภายในของวญิญาณดว้ยความรักได ้ 
ความรักเป็นสิ�งอศัจรรยที์�ยิ�งใหญ่  
เป็นส่วนประกอบที�หายไปในจุดประสงคท์ั5งหมดเหล่านี5    
ความรักเช่นนี5 เป็นของประทานเหนือธรรมชาติของพระคุณจากพระเจา้ 
 
ถา้ถามเจฟฟ์  จอห์นสันวา่ความรักนี5มาจากไหน  
ท่านจะไดรั้บคาํตอบจากคนตาบอดที�ตอนนี5มองเห็นแลว้  และจากปากของเจฟฟ์เอง  
ท่านจะไดย้นิวา่ “ พระเยซูคริสต์พระผูช่้วยให้รอดของโลกเขา้มาหาขา้พเจา้วนัหนึ�ง 
ใหอ้ภยัแก่บาปที�ไม่เปิดเผยของขา้พเจา้ แลว้เปลี�ยนขา้พเจา้ตลอดกาล ” 
พระเมสสิยาห์ของพระเจา้เท่านั5นที�ทาํได ้
 
การแบ่งปันคาํพยานของเขาไดบ้นัดาลใจเจฟฟ์ใหเ้ขียนหนงัสืออตัตชีวิประวติัของเขาชื�อ 
The Seeker (ผู้แสวงหา)  ทาํใหเ้ขา้ใจชีวติของเจฟฟ์ในฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสที� Calvary 
Chapel แห่งดาวนีย ์  และยงัรวมถึงการทรงเรียกสู่พนัธกิจของเขา  และการเติบโตของ 
Calvary  Chapel แห่งดาวนีย ์
 
 
 
 
 
 

 

บทที� 9 
 

สคปิ  ไฮท์ซิก : การเสาะหาอาํนาจจติ 



 

 

 

 
 

 
 
ในปี 1981  ไม่มี Calvary  Chapel  ในรัฐนิวเมก็ซิโก  ทุกวนันี5   Calvary Chapel 
แห่งอลับเูควลคิว  กลายเป็นคริสตจกัรใหญ่ที�สุดในรัฐ  มนัเริ�มตน้จากชั5นเรียนไบเบิ5ล  
แลว้กลายเป็นคริสตจกัรและเริ�มยา้ยจากสถานที�หนึ�งไปอีกที�หนึ�งเมื�อเติบโตขึ5น  ในที�สุด  
กลุ่มสามคัคีธรรมซื5อ “ ศนูยกี์ฬา ”  ขนาดใหญ่ที�มีสนามฟตุบอลในร่ม  
คอร์ทเทนนิสและสาํนกังาน   พวกเขาติดตั5งที�นั�ง 1,800 
ที�บนสนามฟตุบอลหลงัจากดึงหญา้ทียมออกไปและแทนที�ดว้ยพรม  
เป็นที�หวงัวา่สถานที�ใหม่นี5จะใหญ่พอที�ทาํใหพ้วกเขาจดัพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตยเ์พียงร
อบเดียว  แต่จากช่วงเวลาที�ศูนยถู์กปรับปรุงใหม่เปิดขึ5น  ฝงูชนมาเตม็ลน้จนตอ้งจดัพิธี 2 
รอบ  ผูเ้ขา้ร่วมที� Calvary Chapel แห่งอลับเูควลคิว  พุ่งขึ5นไปที� 4,000 
คนในวนัแรกของสถานที�ใหม่นี5  
 
เครื�องมือที�พระเจา้ใชใ้นการนี5 คือสคิป  ไฮทซิ์ก  หนุ่มรูปหล่อสูง 6 ฟตุ 4 นิ5ว  ทั5งหมดที� 
สคิปรู้นบัตั5งแต่เมื�อเขาไดม้าเป็นคริสเตียนในตอนตน้ยคุ 70  
และเขา้ร่วมและทาํงานอยา่งสัตยซื์�อกบั Calvary Chapel  กคื็อ 
เขาถูกคาดหวงัใหอ้อกไปจากแคลิฟอร์เนียในวนัหนึ� งและสร้างคริสตจกัร  
ต่อมาเขารู้วา่มนัตอ้งเป็นที�ใดที�หนึ�งทางตะวนัตกเฉียงใต ้  ในปี 1981  
สคิปและภรรยาของเขายา้ยไปยงัอลับเูควลคิว และเริ�มชั5นเรียนไบเบิ5ล  
มีช่วงเวลาการทดลองที�เขม้ขน้  แต่จากนั5นมามนัเติบโตขึ5น 
 
ถา้ท่านมองดูสคิปในปัจจุบนั  เขาดูแน่วแน่  ท่านไม่มีวนัคาดคิดถึงอดีตของเขาไดเ้ลย  
สิ�งนั5นเป็นพยานถึงสิ�งที�พระวิญญาณบริสุทธิ1 สามารถทาํไดใ้นชีวิตของผูเ้ชื�อ 
สคิปเติบโตมาในเมืองทะเลทรายของแคลิฟอร์เนียใต ้  อยูใ่นวยัรุ่นตอนกลางเมื�อยคุ 60  
เปลี�ยนเป็นยคุ 70  
เขากาํลงัไปในทางที�แปลกประหลาดและอนัตรายเมื�อพระเจา้ยนือยูที่�ทางแยก 
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เพื�อร้องเรียกเขาลงจากทางนั5น 

 

เล่นกบัอาํนาจจติ 
ในปี 1971   สคิปและจีโน่เพื�อนสนิทของเขา มีอาย ุ 16 ปีและเรียนอยูช่ั5นมธัยม  
พวกเขาแยกออกจากพวกที�เหลือของกลุ่มทวัร์นกัเรียนโรงเรียนของเขา  
และออกไปพกัในโรงแรมในมาแซทแลน 
บริเวณใกลเ้ขตร้อนตลอดชายฝั�งแปซิฟิคของเมก็ซิโก  
จากที�นั�นพวกเขาหวงัจะติดต่อกบัโลกจิตวญิญาณ 
 
จีโน่มีชื�อเสียงในการอ่านโชคลาภของคนดว้ยไพท่าโรต ์ 
แต่เป้าหมายของพวกเขาคือใหวิ้ญญาณควบคุมพวกเขาและเขียนขอ้สื�อสารผา่นพวกเขาโ
ดย “ การเขียนโดยไม่รู้ตวั ” พวกเขานั�งในหอ้งโรงแรมอยู ่2 คืนรอเพื�อทาํการติดต่อ 
 
สคิปตกอยูใ่นภวงัค ์  มือของเขาถือปากกาชี5อยูเ่หนือแผน่กระดาษ  
เขากาํลงัส่งขอ้สื�อสารออกไป  ขอใหว้ญิญาณต่างๆ 
ควบคุมแขนของเขาและเขียนขอ้สื�อสารเกี�ยวกบัชีวติในอดีตของเขา  
เขาเป็นอดีตปุโรหิตสูงของเทพเจา้แอทเลสหรือผูมี้อาคมชาวอินเดีย ? 
 
 อากาศมหาสมุทรคืนที�หดหู่ของมาแซทแลนเริ�มส่งเสียงโหยหวนผา่นหนา้ต่าง   
ผา้ม่านโบกสะบดั  ดูเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยูใ่นอากาศ  
แขนของสคิปเริ�มออกนอกการควบคุมของเขา  
ปากกาเขียนหวดัอยา่งไร้ความหมายอยูส่ักครู่หนึ�ง  แลว้ตวัอกัษรกเ็ริ�มเป็นรูปร่าง 
“ เจา้อยูใ่นสงครามฝรั�งเศส-รัสเซียที�ซึ� งเจา้ถูกฆ่า ”  
สคิปและจีโน่รู้สึกตกใจแลว้กเ็ริ�มหวาดกลวั พวกเขาไดป้ลุกอะไรขึ5นมา ?  
วิญญาณนั5นกใ็หข้อ้สื�อสารแก่เขา “ สคิป  
เจา้จะตอ้งตายระหวา่งกลบับา้นจากมาแซทแลน ”  ตอนนี5   พวกเขากลวัแทบตาย  



 

 

 

 
 

หลงัจากนั5น 2-3 ชั�วโมง  เลยเที�ยงคืนไป  พวกเขานอนอยูบ่นเตียงพยายามนอนหลบั  
ถกเถียงกนัวา่หมายความวา่อะไร  
พวกเขาจะถูกฆ่าบนรถไฟในการเดินทางกลบัไปแคลิฟอร์เนียจริงๆหรือ ? 
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ในตอนเชา้มืด  แสงสวา่งจบัความสนใจของสคิป  
สิ�งที�ส่องแสงกาํลงัเตน้ขึ5นลงบนกาํแพง  ดูเหมือนเป็นส่วนหนึ�งของขอ้สื�อสาร  
เขาร้องเรียกจีโน่และพวกเขาพบวา่แสงจนัทร์สะทอ้นออกจากกริชที�วางอยูข่า้งเตียงของ
สคิป  พวกเขาไม่รู้วา่กริชอยูที่�นั�นไดอ้ยา่งไร  ทนัใดนั5น สคิปเขา้ใจ 
“ เราจะโดนแทงตายบนรถไฟ ”  พวกเขาปฏิเสธที�จะกลบับา้นอยูพ่กัหนึ�ง  แต่ในที�สุด  
เขากต็กลงที�จะกลบัไปกบักลุ่ม  ไม่มีอะไรเกิดขึ5น     
 
ดว้ยความคิดเรื�องการกลบัชาติใหม่  สคิปรู้สึกถึงอิสรภาพใหม่  
ถา้เขามีช่วงชีวิตที�ไม่มีวนัสิ5นสุดต่อหนา้เขาเพื�อหาประสบการณ์ในสิ�งต่างๆ  
เขาคงโยนแต่ละช่วงทิ5งเหมือนบุหรี�   
จะมีอีกชีวติหนึ�งเสมอแลว้ทาํไมไม่ลองสิ�งที�ตื�นเตน้ใหม่ๆ ล่ะ ?   
เขาและวงดนตรีร็อคของเขาเริ�มสูบกญัชาจาํนวนมากในหอ้งซอ้มที�ถูกปิดแน่น  
คืนหนึ�งเขาและเพื�อนออกสู่การผจญภยัใหม่  
หลายชั�วโมงต่อมาพวกเขาอยูใ่นสถานีตาํรวจ ถูกจบัจากการลกัขโมย  
พอ่ของเขากกับริเวณเขาเป็นเวลา 1 เดือน  แต่สคิปยิ5มอยูภ่ายใน  
เขาไม่เคยมีความสุขมากเท่ากบัเมื�อเขาก่อคดีอาชญากรรม  
เขาคิดวา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขามีความสุขและคดีอาชญากรรมนั5นทาํใหเ้ขามีความสุข  
ดงันั5น พระเจา้ตอ้งเห็นชอบกบัมนั  เขายงัคงไขวค่วา้การเสาะหาอาํนาจจิต  
เมื�ออยูใ่นภวงัค ์ เขาจะหาเจอสิ�งที�เขาทาํหายไปหลายปี  เขาจะไดรั้บ “ การชี5นาํ ”  
ไปยงัที�ที�มนัอยู ่ เขตแดนใหม่ดูเหมือนจะเปิดออกต่อหนา้เขา  
 
 แลว้สคิปกเ็ริ�มศึกษาเกี�ยวกบัการทาํนายดว้ยดวงดาว  เขาเรียนรู้ที�จะนอนในภวงัค ์ 



 

 

 

 
 

ร่างกายของเขาเป็นอมัพาต  เสียงหึ� งๆดงัในหูของเขา  ทนัใดนั5น  
ดูเหมือนเขาจะทิ5งร่างกายไวเ้บื5องหลงั  ณ  จุดหนึ�ง 
สคิปและจีโน่ตดัสินใจจะพบกนัในฐานะวิญญาณในลอ็บบี5ของ โรงแรมมาแซทแลน  
พวกเขาเปรียบเทียบบนัทึกกนั หลงัจากรู้สึกถึงกนัและกนัที�นั�น  
พวกเขาพบวา่พวกเขาไดเ้ห็นใบหนา้คลา้ยกนัในบาร์   
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ประสบการณ์ต่อไปของสคิปเกี�ยวกบัการสร้างความประทบัใจแก่เด็กสาวที�เป็นนางงาม 
“ มิสวิคเตอร์วลิล ์ ” และนางแบบ 
ซึ�งตอนนี5 เป็นเพื�อนนกัเรียนในชั5นเรียนถ่ายรูปในโรงเรียนมธัยมปลายของเขา  
เขาทา้ทายวา่ “ ผมสามารถปรากฏตวัในหอ้งนอนของคุณ ”  เธอหวัเราะใส่หนา้เขา  
ดงันั5น  เขาสาบานที�จะแสดงใหเ้ธอเห็น 
 
สคิปนอนลงในหอ้งนอนของเขา เขา้สู่ภวงัค ์
และดูเหมือนออกจากร่างของเขาเมื�อเขาตอ้งการใหต้วัเองเขา้ไปในหอ้งนอนของเธอ  
เขาเห็นเธออ่านหนงัสือบนเตียง  เขาสาํรวจหอ้งนอนเธอ  
ม่านสีแดงและพยายามทิ5งขอ้สื�อสารทางจิตวญิญาณวา่เขาอยูที่�นั�น 
 
เมื�อกลบัมาที�ชั5นเรียน  เขาบอกเธอถึงลกัษณะภายในหอ้งของเธอ  
ถึงช่วงเวลาที�เขาไปปรากฏตวั  และที�เขาเห็นเธออ่านหนงัสือ  เธอดูตกใจกลวั  
แลว้เขาบอกวา่เขาไปยนือยูใ่กลป้ลายเตียงของเธอ  เธอบอกวา่ในเวลานั5น 
เธอมองไปที�พื5นและเห็นกระดาษแผน่หนึ�งถูกขยาํเป็นลูกบอลบนพื5น  “ นั�นคือผม ”   
สคิปตอบดว้ยรอยยิ5มรู้ดี  “ ผมรู้วา่บางสิ�งทาํใหคุ้ณตระหนกัวา่ผมอยูที่�นั�นโดยวิญญาณ ”  
เธอยกมือปิดปากและพดูว่า “ คุณประหลาดมาก  ออกไปเดี�ยวนี5  ” 
 



 

 

 

 
 

มือเล่นเบสในวงไดล้องทาํนายดว้ยดวงดาวโดยใช ้  LSD  
และเกือบถกูฆ่าโดยวิ�งเขา้หารถที�กาํลงัขบัมา  
เขาคิดวา่เขาเป็นวิญญาณในขณะที�ยงัอยูใ่นร่างของเขา  หลายปีต่อมา   
เขาถูกจบัเนื�องจากขายเฮโรอีนมูลค่าครึ� งลา้นดอลล่าร์ 
 
ในขณะเดียวกนั  ความเกลียดชงัของสคิปต่อพอ่ของเขา ผูนิ้ยมความสมบรูณ์พร้อม 
ผูเ้หินห่างและเรียกร้อง  ผูซึ้� งแสดงความรักนอ้ยมากใหเ้ขาเห็นเท่าที�เขาจาํได ้  
เกิดเป็นโรคที�เกี�ยวกบัจิต  สคิปเริ�มวางแผนเรื�องความตายของพ่อของเขา  
เขายงัยนิดีในการใหข้อ้สื�อสารเลก็ๆ  ที�ทรมานใจแม่ของเขา เช่น  “ แม่  
ผมเกลียดพอ่และผมจะฆ่าพอ่ ”  
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พอ่ของเขาคาดหวงัเตม็ที�วา่สคิปจะเป็นตวัแทนนกัเรียนในการกล่าวคาํปราศรัยเหมือนพี� 
2 คนของเขา  เหมือนทั5ง 2 คน สคิปถูกสั�งใหท้าํตามกฏเกณฑก์ารศึกษาที�เขม้งวด  
ในขณะที�ตีกอลฟ์ 9 หลุมทุกวนัและเรียนการพดูต่อหนา้สาธารณชน  
ทาํตามทุกอยา่งในการไขวค่วา้ที�วางแผนอยา่งดีเพื�อความสาํเร็จในอาชีพ  
แต่ความพยายามของสคิปไม่เคยเพียงพอที�จะไดรั้บการยอมรับจากพอ่ของเขา  ดงันั5น 
เขาจึงหยดุพยายาม  
สคิปกลบัมองแผนการที�ไร้ที�ติดว้ยการดูหมิ�นและเลือกที�จะทาํให้พอ่แม่ตกใจแทน   
สคิปไม่ใช่ลูกคนเดียวที�กบฏต่อผูค้วบคุมวินยัที�เยน็ชา  เขามีพี�ชายคนหนึ�งที�แก่กวา่ 2 ปี 
ชื�อบอ๊บ ผูซึ้� งสูง 6 ฟตุ 8 นิ5วและขี�รถฮาร์เลยก์บัทูตนรก 
เห็นไดช้ดัวา่บอ๊บฉลาดหลกัแหลม แต่คิดถึงพ่อของเขาดว้ยความดูถกู  ครั5 งหนึ�ง 
พอ่ตบหนา้บอ๊บ บอ๊บเตะพอ่ทะลุประตูลงไปนอน  
บอ๊บออกจากบา้นในขณะวยัรุ่นเหมือนกบัสคิป  เมื�ออาย ุ 24 ปี 
บอ๊บตายในอุบติัเหตุมอเตอร์ไซด ์
 



 

 

 

 
 

การแบ่งแยกนิรันดร์ 
เมื�อสคิปอาย ุ 18 ปี และใกลจ้ะเขา้เรียนที�ซาน โฮเซ่ สเตท ในปี 1973  
ซึ� งเขาไม่อยากไปเขา้เลย  เขารู้วา่ชีวติของเขาจะไม่ไปไหน  สคิปไดล้องทุกอยา่ง---
สิ�งที�ทาํใหตื้�นเตน้ทั5งหลายของแคลิฟอร์เนียใต ้  จากยาเสพติดไปสู่การโตค้ลื�น 
ไปสู่วา่ดนตรีร็อค---และมนัทาํใหเ้ขาเบื�อและสับสน  ไม่มีสิ�งใดทาํใหเ้ขามีความสุขได ้  
สคิปพบวา่ไม่มีความชดัเจนในสิ�งที�เขาควรทาํ และช่องทางทางจิตเป็นเหมือนทุ่งระเบิด  
เพื�อทุกสิ�งมีค่าที�เขาคิดออก  เขาตอ้งคน้ออกจากกองขยะที�มากบัมนั 
 
สคิปใชเ้วลาช่วงฤดูร้อนในบา้นของหนึ�งในพี�ชาย 2 
คนที�ประสบความสาํเร็จซึ� งอาศยัอยูใ่นซาน โฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย  
มนัเป็นการขบัรถครู่เดียวจากซานฟรานซิสโกและส่วนที�คลา้ยกบัอีสตเ์บยข์องเบิร์กเล่ยแ์
ละโอ๊คแลนด ์  ไม่เหมือนทะเลทรายที�ราบสูง  ฤดูร้อนที�นี�เยน็ชื�นใจ  
อากาศเตม็ไปดว้ยกลิ�นพืชที�เขียวสดเสมอ  ภายใน 1 ชั�วโมง 
สคิปสามารถขบัรถมอเตอร์ไซดไ์ปยงัวทิยาเขตสแตนฟอร์ด 
หรืออยูที่�อีกดา้นหนึ� งของอ่าวที�ซึ� งอีกาตลอด 
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ถนนเทเลกราฟ บินเขา้สู่วิทยาเขตของยซีู เบิร์กเล่ย ์
 
วนัหนึ�ง สคิปนั�งดูโทรทศัน์อยูค่นเดียว  
สิ�งหนึ�งที�สคิปเรียนรู้จากพอ่ของเขาคือศิลปะของการสื�อสารที�ดี   
เขารู้สึกจบัใจโดยใบหนา้ของชายคนหนึ�งในโทรทศัน์  
ซึ� งกาํลงัปราศรัยในสนามกีฬาที�มีคนเตม็  ตาสีฟ้าของเขาทิ�มแทงทะลุจอ  
เสียงของเขาดงักอ้งดว้ยคาํถามที�คน้วญิญาณ  แลว้กห็ยดุอยา่งสง่างาม  
ถอ้ยคาํของเขากระตุกสคิปดว้ยสิ�งที�เขาไม่เคยไดย้ินหรือสนใจมาก่อน 
 



 

 

 

 
 

นี�คือบิลลี�  เกรแฮม  สคิปรู้สึกราวกบัวา่เสียงนั5นบาดเขา้มาในเขา  
ปอกเหลี�ยมคมอนัตรายออกไป  ความหมายของถอ้ยคาํเริ�มกล่าวโทษเขา  
เป็นครั5 งแรกในชีวิตเขา  สคิป  ไฮทซิ์ก  
ไดย้นิข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตผ์า่นปากของนกัประกาศข่าวประเสริฐที�ยิ�งใหญ่ที�
สุดของยคุของเรา    สคิปรู้สึกวา่เขามีทางเลือกที�เขาไม่ตอ้งการเผชิญ   
เขาคิดวา่จะปิดโทรทศัน์ก่อนคาํเชื5อเชิญจะมา   บางคาํถามเกี�ยวกบัการใหค้าํมั�นสัญญา  
แต่เขารอและทนัใดนั5นกต็ระหนกัวา่เขาดีใจที�นั�งอยูบ่า้นคนเดียวและไม่ออกไปที�สนามกี
ฬา ที�ซึ� งหลายร้อยคนกาํลงัเดินออกมาขา้งหนา้  เขารู้วา่ถา้เขาอยูที่�นั�น 
เขาก็คงเดินออกไปตามทางดว้ย    แต่เขาปลอดภยัอยูใ่นหอ้งของเขา  ไม่มีใครเห็นเขาได ้ 
 
แลว้ดวงตาที�ทิ�มแทงกม็องเขา้มาในกลอ้งมายงัผูช้มโทรทศัน์  “ ไม่วา่ท่านอยูที่�ใดกต็าม 
ไม่วา่ท่านอยูใ่นบาร์หรือหอ้งในโรงแรม ” ---ทอ้งของสคิปหมุนบิด---
“ ท่านก็เช่นกนัสามารถมอบชีวิตของท่านใหพ้ระเยซูคริสต ์   ณ   ที�นั�นที�ท่านอยู ่   
ท่านสามารถคุกเข่าลงและอธิษฐานคาํอธิษฐานของคนบาป ”   
เกรแฮมกล่าวซํ5 าคาํอธิษฐานของคนบาป  ตอนนี5สคิปกาํลงัทาํสิ�งที�เขาบอกวา่เขาจะไม่ทาํ  
สคิปคิดกบัตวัเอง  ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์กาํลังได้รับข้อตกลงที,แย่มาก  
ข้าพระองค์ขอมอบความหยาบช้าและความไร้ความหมายในข้าพระองค์ให้กับพระองค์ 
และพระองค์ทรงมอบชีวิตนิรันดร์แก่ข้าพระองค์เป็นการ 
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ตอบแทนและทรงอวยพรข้าพระองค์   
ข้าพระองค์ต้องเป็นคนโง่มากหากไม่ยอมรับข้อตกลงนี5   เขาคุกเข่าและอธิษฐาน  
ในช่วงเวลานั5น สิ�งที�ดูเหมือนนํ5าหนกัลา้นปอนดถ์ูกขจดัไปจากเขา 
 
ภายในไม่กี�วนั  สคิป ไฮทซิ์กขี�มอเตอร์ไซดเ์ป็นเวลา 9 ชั�วโมงจากบริเวณอ่าวกลบัไป  
แคลิฟอร์เนียใต ้  เขาลาออกจากงานที�เขาเพิ�งไดแ้ละลาออกจากวิทยาลยั  
เขารู้สึกชื�นชมยนิดีเป็นครั5 งแรกในชีวิตของเขา  



 

 

 

 
 

ในขณะที�เขาร้องเพลงตลอดทางกลบับา้น 
 
ครั5 งหนึ�ง ในทะเลทรายที�ราบสูงของวิคเตอร์วลิล ์ เขาพบเพื�อนเก่าคนหนึ�งผูอ้ยูที่�  
มาซิโดเนียเฮาส์ หนึ� งในบา้นชุมชน  Calvary  Chapel  ที�พอล สมิธ  
พี�นอ้งของขา้พเจา้ดาํเนินการอยูก่บัสตีฟ  เมยส์   เพื�อนของสคิปเป็นคริสเตียนแลว้ตอนนี5    
เขาถามสคิปทนัทีวา่    “ คุณบงัเกิดใหม่หรือยงั ? ”  ทนัใดนั5น  
มีคาํๆหนึ� งที�อธิบายถึงสิ�งที�เกิดขึ5นกบัเขา   และมีพระคมัภีร์เกี�ยวกบัมนั  ยอห์น 3:3-8  
วิญญาณของเขาถูกชาํระลา้งและถูกสร้างใหม่   สคิปเปลี�ยนไปและไดรั้บธรรมชาติใหม่ 
 
จากนั5นเป็นตน้มา  สคิปทาํงานกบัมาซิโดเนียเฮาส์และถูกวางรากฐานในความเชื�อ  
เขาพบวา่เพื�อนเก่าของเขาจาํนวนหนึ�งไดก้ลบัใจและอธิษฐานเผื�อเขา  ในวนัอาทิตย ์ 
สคิปจะลงมาจากทะเลทรายที�ราบสูงมายงั Calvary  Chapel คอสตา้ เมซ่า 
เพื�อฟังขา้พเจา้สอน   
พี�นอ้งของขา้พเจา้นาํสคิปเขา้สู่สถานการณ์ซึ� งเขาถกูบงัคบัใหส้อนในชั5นเรียนไบเบิ5ล  
และนั�นคือเมื�อสคิปคน้พบวา่เขามีของประทาน 
 
สคิปคงติดต่อกบั  Calvary  Chapel  หลายที�หลงัจากเขายา้ยจากมาซิโดเนียเฮาส์ไปยงั  
ซาน เบอร์นาร์ดีโน่ ที�ซึ� งเขาเรียนรังสีวิทยาหลกัสูตร 2 ปี  
ขา้พเจา้บอกวา่สาํหรับพนัธกิจการเริ�มตั5งคริสตจกัร  
มนัไม่เป็นความคิดที�ไม่ดีที�จะมีอาชีพที�ท่านสามารถนาํติดตวัไป 
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ทุกที�เพื�อหนุนงานพนัธกิจของท่าน  สคิปไดรั้บปริญญาในปี 1975  
แลว้เขาก็ยา้ยมาอยูใ่กล ้ Calvary Chapel คอสตา้ เมซ่า  
และสอนชั5นเรียนไบเบิ5ลในขณะที�เขายงัคงรอใหพ้ระเจา้นาํทางเขาในพนัธกิจการสร้างค
ริสตจกัร 



 

 

 

 
 

 
ในระหวา่งหลายปีแห่งการเติบโตนี5   สคิปสร้างสันติสุขกบัพ่อของเขา  
มนัเกิดขึ5นหลงัจากพี�ของเขาตายในอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์ 
สคิปเห็นพ่อของเขาที�พิธีฝังศพและรู้วา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาสาํแดงความรักของพระคริ
สตต่์อพอ่ของเขา   เขาควา้ตวัพอ่ของเขาไวแ้ละอธิษฐานออกเสียงวา่ “ ขา้แต่พระเจา้  
ขอบพระคุณสาํหรับพอ่ของขา้พระองค ์ ขา้พระองครั์กพอ่  
พอ่เป็นของประทานแก่ขา้พระองค ์  พอ่เป็นพ่อที�ยิ�งใหญ่ ”  
สิ�งนี5ทาํใหพ้อ่ของสคิปประหลาดใจ ในขณะที�ทั5ง 2 ยนือยูที่�นั�น  ดว้ยตาที�เตม็ดว้ยนํ5 าตา  
หากจะมีสิ�งใดที�แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงในชีวิตสคิปสาํหรับพอ่ของเขา  
มนักคื็อความรักใหม่และความอ่อนสุภาพนี5    ตั5งแต่นั5นมา ทั5ง 2 ใกลชิ้ดกนัมากขึ5น  
และตอนนี5ทั5ง 2 คนที�ไม่เคยกอดกนัเลย  กอดกนัทุกครั5 งที�เจอกนั 
 
สคิปเล่าว่าเพียง 2 สัปดาห์ก่อนพี�ของเขาตาย  
เขารู้สึกถึงการชี5นาํที�ชดัเจนของพระเจา้ในดึกคืนหนึ�งหลงัจากชั5นเรียนไบเบิ5ล  
เขาตอ้งไปบา้นพี�ชายของเขาที�อยูใ่กล้ๆ  และเป็นพยานกบัพี�ชาย  
พี�ของเขามกัจะปฏิเสธความเป็นคริสเตียนของสคิปอยา่งรุนแรง  สคิป 
บอกทตูนรกที�ขมขื�นคนนี5วา่ “ พี�ไม่รู้วา่พี�จะตายเมื�อไหร่  ชีวิตอาจสิ5นสุดไดทุ้กเมื�อ ” 
และกเ็ป็นเช่นนั5น  ช่างน่าเศร้า  พี�ชายของเขาเพียงแค่หวัเราะ 
 

พระเจ้าจดัเตรียมคู่ครองและพนัธกจิ 
เมื�อถึงปี 1978  สคิปไดเ้ป็นคริสเตียนมา 5 ปีแลว้  เขาร้อนรนและกระตือรือร้น  
สอนและแบ่งปันทุกครั5 งที�เขาทาํไดใ้นขณะที�ยงัคงเฝ้ามองขอบฟ้าเพื�อดูวา่เขาจะสร้างคริ
สตจกัรที�ใด  เขาพบเลนยา่ในปีนั5นในพิธีหนึ�งของคริสตจกัร  เมื�อเธอเรียนวิทยาลยัอยู ่ 
พอ่ของเธอ 
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แพทยซึ์�งไม่เชื�อเรื�องพระเจา้  ไดเ้ขียนหนงัสือเกี�ยวกบัการคิดเชิงบวกที�มีชื�อวา่ “ How to 
Make Your  Dreams Come True ” (การทาํใหค้วามฝันเป็นความจริง)  
เขาตดัสินใจวา่พระเยซูวา่น่าจะเป็นตวัอยา่งที�ดี   แต่เมื�อเขาอ่านไบเบิ5ล  บางสิ�งเกิดขึ5น : 
เขากลบัใจ  ในไม่ชา้ เลนยา่กเ็ดินตามทางของพอ่ของเธอ  เช่นเดียวกบัพอ่  
เลนยา่เริ�มเขา้มาเกี�ยวขอ้งในพนัธกิจของ Calvary Chapel  
เพื�อเรียนรู้และเพื�อถูกสร้างเป็นสาวกหลงัจากหยดุเรียนที�วิทยาลยั   ทนัใดนั5น  
เธอถูกทาํใหห้ยดุเดินโดยชายหนุ่มหล่อตวัสูงนี5   
เลนยา่หญิงสาวหนา้ตาดีสดใสดึงดูดความสนใจของสคิปเช่นกนั  และเขาทั5ง 2  
กค็บหากนัอยู ่6 เดือน 
 
แลว้สคิปก็ถอยกลบั  เขากลวัการมีขอ้ผกูมดั  
เขาไดเ้ห็นความรักนอ้ยมากในครอบครัวของเขาเอง  
และเขากลวัความเสี�ยงของความเปราะบางทางจิตใจ   นอกจากนี5   เขาบอกกบัตวัเอง  
เขาเป็นคริสเตียนที�เป็นผูใ้หญ่กวา่  และตอนนี5 เป็นผูน้าํที�มีความรับผดิชอบใน 
ขณะที�เลนยา่เป็นผูก้ลบัใจใหม่ไดไ้ม่นาน   พวกเขาไม่ไดอ้ยูใ่นคลื�นความถี�เดียวกนั 
 
ไม่นานหลงัจากพี�ของเขาตาย  
สคิปละจากเลนยา่ในออเร้นจเ์คานตี์5และมุ่งหนา้ไปอิสราเอลเพื�อทาํงานในคิบบุช  
ในเวลาเดียวกนั  เลนยา่เขา้ร่วมงานรับใช ้ Youth With A Mission  และใชเ้วลา 2 
ปีในฮาวาย  
เธอเติบโตขึ5นในความเชื�อแต่ความปรารถนาจะแต่งงานกบัสคิปและเป็นภรรยาศิษยาภิบ
าลกเ็ติบโตขึ5นเช่นกนั  สาํหรับเธอ นี�เป็นการทรงเรียกของพระเจา้  
ความปรารถนาเช่นนี5ตรงขา้มกบักระแสนิยมสิทธิสตรีและเพื�อนที�เนน้เรื�องอาชีพของเธ
อ  ผูรู้้สึกวา่เธอควร  “ ออกไปทาํบางสิ�ง ”   แต่เลนยา่รู้วา่หวัใจของเธออยูที่�ไหน  
สคิปเป็นสามี  เพื�อนและเพื�อนร่วมงานในฝันของเธอ 
 
พอ่ของเธอรู้ทุกอยา่งเกี�ยวกบัความตอ้งการของลูกสาว  ตอนนี5ถา้มนัจะไม่เกิดขึ5น  



 

 

 

 
 

ดร.ฟาร์เลยอ์ยากยติุความไม่แน่นอนเพื�อเห็นแก่เลนยา่ 
เพื�อว่าเธอจะสามารถดาํเนินชีวิตต่อไป   
เขาทาํบางสิ�งที�ยากมากสาํหรับพ่อสมยัใหม่ในทุกวนันี5จะทาํ 
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สคิปตดัสินใจวา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาเริ�มตั5งคริสตจกัรของเขาในนิวเมก็ซิโก  
เมื�อเขากาํลงัจะยา้ยไปในปี 1981   ดร.ฟาร์เลยโ์ทรหาเขา “ สคิป  
ผมรักลูกสาวของผมมากพอที�จะโทรมาและบอกคุณถึงสิ�งที�เธอไม่มีวนับอกคุณ  สคิป  
เธอรักคุณ  ถา้คุณรักเธอเช่นกนั  ผมอยากใหคุ้ณบอกเธอ  
คุณเป็นหนี5 ที�ตอ้งบอกเธอวา่คุณรู้สึกอยา่งไร  ถา้คุณไม่รักเธอ   
กบ็อกเธอวา่คุณไม่ตอ้งการเกี�ยวขอ้งกบัเธอ แต่บอกใหเ้ธอรู้ไม่วา่จะรักหรือไม่  
เพื�อเธอจะไดด้าํเนินชีวิตของเธอ ”  สคิปรู้สึกงง  เหมือนในอดีต  
พอ่ดูแลลกูสาวและแทบจะจดัเตรียมเรื�องการแต่งงาน  สคิปตอบไดเ้พียง   
“ ผมไม่รู้วา่เธอรักผม ” 
 
สคิปยา้ยไปชั�วคราว   
เขาส่งจดหมายเล่าเรื�องทั�วไปพร้อมรูปถ่ายของเขากาํลงัถือกระดานโตค้ลื�นใหเ้ธอ   
เธอเขียนตอบดว้ยจดหมายที�เปิดเผยตวัเองและแสดงตวัมากจนเพื�อนตอ้งส่งมนัแทนเธอ  
ในจดหมาย เธอแสดงออกถึงความปรารถนาของเธอที�จะแต่งงานกบั  สคิป  
ที�จะเป็นภรรยาของศิษยาภิบาลและที�จะยา้ยไปอยูที่�ใหม่   สคิปอ่านมนัอยา่งตวัสั�น  
เขารู้สึกวา่หวัใจของเขาถกูเปิดเผยออกมาดว้ยถอ้ยคาํของเธอ   เขาส่งช่อดอกไมไ้ปใหเ้ธอ  
จดหมายของเขาที�ส่งตามมาอีก 1 สัปดาห์ต่อมา เขียนวา่ “ ผมรักคุณ ” 
 
เลนยา่กลบัจากฮาวายในฤดูใบไมผ้ลิปี 1981 และสคิปรอพบเธออยูที่�นั�น  ถือดอกกหุลาบ 
1 ดอกมอบใหเ้ธอ   พวกเขาขบัรถตรงไปยงัชายหาดเพื�ออธิษฐาน  
แลว้พวกเขาก็คุยกนัไม่หยดุตลอด 3 วนั  ภายใน 2  เดือน วนัที� 13 มิถุนายน 1981  



 

 

 

 
 

พวกเขาก็แต่งงานกนัและ 2 สัปดาห์ต่อมา  พวกเขายา้ยไปอลับเูควลคิว  
 
การเปลี�ยนโดยทนัทีทั5งหมดเหล่านี5 ---คู่แต่งงานใหม่ งานใหม่สาํหรับสคิปดา้นรังสีวิทยา  
งานพนัธกิจใหม่  (ชั5นเรียนไบเบิ5ลในอพาร์ตเมนทข์องพวกเขา) และเมืองใหม่---
สร้างแรงกดดนัอยา่งมากต่อทั5ง 2 คน  เหนือสิ�งอื�นใด  สคิปรู้สึกหดหู่โดยภูมิอากาศ  
เขาคุน้เคยกบัฤดูหนาวของแคลิฟอร์เนียใตใ้นกลางยคุ 70  
ซึ� งเตม็ไปดว้ยวนัที�มีแสงอาทิตยแ์ละทอ้งฟ้าสดใส  
เขาไม่ไดพ้ิจารณาถึงความหนาวเยน็ของที�ราบสูงของนิวเมก็ซิโก 
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ก่อนที�เขาจะยา้ยไป  ที�จริงแลว้  พวกเขาทั5ง 2 คนอยูภ่ายใตค้วามกดดนัอยา่งมาก 
ทาํใหพ้วกเขาร้องไหเ้กือบทุกวนัอยูร่ะยะหนึ� ง 
 
สคิปไดส้ัญญากบัพระเจา้ที�จะอยูใ่นนิวเมก็ซิโก 1 ปี  แต่เขาตดัสินใจวา่ 6 เดือนก็พอแลว้ 
เมื�อพวกเขามาพกัวนัหยดุช่วงคริสตมาสในแคลิฟอร์เนีย  สคิปพดูวา่ “ เลนยา่  
ผมอยากกลบัมาที�นี� ”  แต่เลนยา่หวั�นใจเกี�ยวกบัการละไป  
แลว้พระเจา้ตรัสกบัหวัใจสคิปวา่ “ เจา้เป็นหนี5 เรา 6 เดือน ”  
และสคิปรู้วา่มนัเป็นความจริง 
 
อยา่งไม่เต็มใจ  เขากลบัไปนิวเมก็ซิโก   สคิปพดูตอนนี5วา่นั�นเป็นช่วง 6 
เดือนที�เหลือเชื�อที�สุดของชีวิตเขา 
 
ก่อนวนัวาเลนไทน์ปี 1982  พวกเขาเริ�มพิธีนมสัการวนัอาทิตยใ์นโรงภาพยนต ์ 
นี�คือหลงัจากราอลู  ไรส์เพิ�งเขา้มาในเมืองและจดังานประกาศ  
สคิปมั�นใจวา่พื5นที�โรงภาพยนตร์คงจะเตม็หมด  แต่มีคนมาเพียง 150 คน  
จนถึงเดือนมิถุนายน  ที�นั�งทั5งหมด 300 ที�นั�งเต็มหมดในพธีินมสัการเชา้วนัอาทิตย ์ 
พวกเขายา้ยไปยงัหนา้ร้านที�ปรับปรุงใหม่ซึ�งจุได ้ 400 ที�นั�ง  และภายในไม่กี�เดือน  



 

 

 

 
 

พวกเขาตอ้งตกแต่งใหม่ใหจุ้ได ้ 550 ที�นั�ง จนถึงปี 1983   
พวกเขาตอ้งเปลี�ยนเป็นพิธีนมสัการ 2 รอบ 
 
ต่อไปพวกเขายา้ยไปยงัศูนยก์ารคา้ที�สามารถจุคนได ้ 900 ที�นั�ง  นั�นคือในปี 1984  
พวกเขาอยูที่�นั�น 2 ปี  และกเ็พิ�มเป็น 2 รอบอีกครั5 ง  เมื�อเจา้ของที�สร้างเงื�อนไขที�รับไม่ได ้ 
เนื�องจากทศันคติต่อตา้นคริสเตียนอยา่งรุนแรงของเขา  
ทางเปิดออกสาํหรับพวกเขาเพื�อซื5อศูนยกี์ฬา  อุปสรรคทุกอยา่งถูกกวาดทิ5งไป  
และในการเปลี�ยนแปลงแต่ละครั5 ง  
สคิปเห็นกลุ่มสามคัคีธรรมของเขาเติบโตขึ5นสู่การเก็บเกี�ยวอยา่งมากมาย 
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ทุกวนันี5     สคิปและเลนยา่มีชีวิตที�บรรลุผลอยา่งลึกลํ5าดว้ยครอบครัวที�มีความสุขและ   
คริสตจกัรที�แขง็แรง  สคิปจดัรายการวิทยทุุกวนัในนิวเมก็ซิโกและภมิูภาคอื�น  
จีโน่เพื�อนมธัยมของสคิปไดเ้ป็นคริสเตียนแลว้และทาํงานเป็นศิษยาภิบาลที� Calvary 
Chapel    ในโคโลราโด  คริสตจกัรจาํนวนหนึ�งไดเ้กิดขึ5นจากพนัธกิจของ Calvary 
Chapel แห่งอลับเูควลคิว  รวมถึง Calvary Chapels ในทคัซอนและเดนเวอร์   
และคริสตจกัรอื�นอีก 4 แห่งในนิวเมก็ซิโก  
ภาระของสคิปและเลนยา่สาํหรับงานมิชชั�นก็บรรลุผลเช่นกนั  
สคิปไดไ้ปอินเดียเพื�อจดัการประชุมของศิษยาภิบาล  
ตอนนี5พวกเขามีโรงเรียนของผูรั้บใชที้�นั�นเพื�อฝึกอบรมคนใหอ้อกไปสู่งานมิชชั�นและเริ�
มตั5งคริสตจกัรใหม่ 
 
วิญญาณชั�วเหล่านั5นที�เคลื�อนไหวมือของสคิปในหอ้งในโรงแรมมาแซทแลน 
สามารถเสนอไดเ้พียงการคุกคามดว้ยความตายแก่เขา   
แต่พระเจา้ผูท้รงเคลื�อนชีวติทั5งหมดของ 



 

 

 

 
 

สคิปนาํเขาสู่ความไพบลูยแ์ละความลํ5าลึกของชีวติ  ความหวงัและความชื�นชมยนิดี  
คุณภาพของการเป็นอยู ่ 
และการเกบ็เกี�ยววิญญาณที�เกินกวา่จินตนาการอนับรรเจิดที�สุดของสคิป    
 
พระเจา้ยงัทรงนาํภรรยาผูง้ดงามมาใหเ้ขา  ภรรยาผูรั้กพระเจา้และสามีของเธอ  
เธอนาํความงดงามมาสู่ชีวิตของสคิปและทาํใหม้นัสมบรูณ์ขึ5น  
เธอช่วยทาํใหเ้กิดความแตกต่างต่อพนัธกิจของเขา 
 
สคิปฟังพระเจา้ ณ ทุกจุดเปลี�ยน  
และใหพ้ระองคส์ร้างชีวิตของเขาเป็นบางสิ�งที�ไม่มียทุธศาสตร์ส่วนบุคคลใดสามารถทาํใ
หป้ระสบผลได ้   ในผา้ทอของชีวตินี5   
เราเห็นอดีตนกัอาํนาจจิตกลายเป็นภาชนะที�ยิ�งใหญ่ของพระเจา้   
เขาผูซึ้� งเคยอยูใ่ตอิ้ทธิพลของวญิญาณชั�ว  
ตอนนี5อยูใ่นการปกครองและอยูใ่นการดาํรงอยูข่องพระวิญญาณบริสุทธิ1   สภาวะทั5ง 2 
นี5ดงัที�สคิปจะบอกท่าน เป็นการแยกออกจากจกัรวาล  ดงัที�ผลของชีวติของสคิป---
ก่อนและหลงั---แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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ดงัที�อคัรสาวกเปาโลเล่าถึงประสบการณ์การกลบัใจของเขาแก่กษตัริยอ์ากริปป้า  
เขาบอกวา่พระเยซูเจา้ส่งเขาไปยงัพวกต่างชาติเพื�อเปลี�ยนพวกเขาจากความมืดมาสู่ความ
จริง  จากอาํนาจของซาตานมาหาพระเจา้  นี�อธิบายถึงสิ�งที�เกิดขึ5นกบัสคิป  
เขาเป็นพยานต่อคนอื�นวา่ไม่มีชีวิตใดที�มืดเกินกวา่ที�ความสวา่งของพระเยซูเจา้จะไม่สาม
ารถส่องเขา้ไปและชาํระใหส้ะอาดและสร้างใหม่ได ้
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที� 10 
 

“ บิล ” แกลลาตนิ  :  นิมิตแห่งการทาํลาย 
  
 
 การเติบโตของกลุ่มสามคัคีธรรม Calvary  Chapel  
ไม่ไดเ้ป็นเพียงปรากฏการณ์ฝั�งตะวนัตกอีกต่อไป  
การเก็บเกี�ยวที�เราไดเ้ห็นในตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาตอนนี5กาํลงัเริ�มปรากฏในตะวนัต
กตอนกลาง ตะวนัตกเฉียงใต ้และตอนนี5 ที�ฝั�งทะเลตะวนัออก 
 



 

 

 

 
 

มนัใหก้าํลงัใจมากที�ไดเ้ห็นคนเหล่านั5นผูอ้าศยัอยูท่างตะวนัออกเลิกกงัขาเกี�ยวกบัคริสตจั
กร “ ที�ไม่เป็นตามประเพณี ” และเปิดหวัใจของเขากบักลุ่มสามคัคีธรรมของเรา  
ขา้พเจา้คิดถึงเรื�องราวของ “ บิล ”  แกลลาตินและโจ โฟชท ์ 
ซึ� งแสดงอยา่งงดงามถึงความเตม็ใจที�เติบโตขึ5นในการยอมใหล้มหายใจที�สดชื�นของพระ
วิญญาณพดัเขา้มา  บิลและโจยา้ยไปทางตะวนัออกดว้ยความเชื�อเท่าเมลด็พืช 
อธิษฐานขอพระคุณพระเจา้  และยนืหยดับากบั�น  และพระเจา้ทรงนาํการเกบ็เกี�ยวมา  
ดงัที�เป็นเสมอมา  พวกเขาเริ�มดว้ยชั5นเรียนไบเบิ5ลและเฝ้าดูมนัเติบโตเป็นคริสตจกัร 
 
ผา่นมาไม่นานนกั    
ขา้พเจา้บินกลบัจากการประชุมศิษยาภิบาลฝั�งตะวนัออกในนิวยอร์กตอนบนที�มีผูรั้บใชฝั้�
งตะวนัออกของเราราว 100 คนเขา้ร่วม  
มนัเป็นประสบการณ์ที�น่าตื�นเตน้ที�เห็นสิ�งที�กาํลงัเกิดขึ5นในกลุ่มสามคัคีธรรมเหล่านี5   
เรายงัไดแ้ต่งตั5งสมาชิกคนหนึ�งของคณะปรัชญาที�เวส์ทพอยน์ท  
ผูซึ้� งเริ�มตั5งกลุ่มสามคัคีธรรม Calvary Chapel  ที�นั�น  ศิษยาภิบาลมาจากเพนซิลวาเนีย  
นิวเจอร์ซีย ์ อิลลินอยส์  นอร์ธคาโรไลน่า  จอร์เจีย  เซาทค์าโรไลน่า โอไฮโอ  เทนเนสสี  
เวอร์จิเนียและนิวยอร์ก  
ที�ซึ� งเรามีการประชุมกลุ่มสามคัคีธรรมในสตูดิโอเตน้รําโดยมีสมาชิกร่วม 500 คน  เกรก  
ลอรี� บินมาที�นิวยอร์ก 2-3 ปีก่อนเพื�อช่วยเริ�มตั5งกลุ่มสามคัคีธรรมแมนฮตัตนั 
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ถา้เราตรวจสอบการเติบโตทางฝั�งตะวนัออกของ Calvary Chapel  
ขา้พเจา้ตอ้งชี5 ไปที�กลุ่มสามคัคีธรรมแมนฮตัตนัของบิล  แกลลาตินใกลเ้มืองโรเชสเตอร์  
นิวยอร์กในฐานะงานรากฐาน  มนัเป็นฐานสาํหรับ Calvary Chapel  อื�นอีกหลายแห่ง  
โดยมีบิลทาํงานรับใชใ้นฐานะเสียงของการหนุนใจแก่คนมากมายในการตั5งกลุ่มสามคัคี
ธรรม 
 



 

 

 

 
 

กลุ่มสามคัคีธรรมมารานาธาขยายอยา่งรวดเร็วในช่วง 10 ปี  
กลุ่มนดัพบกนัที�ลานสเกต็ที�มีที�นั�งมากกวา่ 1,000 ที�นั�งและมีพิธีนมสัการวนัอาทิตย ์ 3 
รอบ 10 ปีก่อน  บิล  แกลลาติน  ทาํงานอยูที่� Calvary Chapel คอสตา้ เมซ่า 
ในตาํแหน่งช่างไม ้ ก่อนหนา้นั5น เขาเป็นคนงานก่อสร้าง  
ออกจากวิทยาลยัและครั5 งหนึ�งเคยเป็นฮิปปี5  
 
เมื�อบิลกลบัใจในช่วงตน้ปี 1970  ชายหนกั 220 
ปอนดที์�มีเคราหนาและผมยาวมาที�กลุ่มสามคัคีธรรมของเราในชุดกางเกงกนัเปื5 อนผา้เด
นิม  เขาเพิ�งขายปืนแมก็นั�ม .357 ของเขาไป  บิลเป็นคนที�ท่านไม่อยากมีเรื�องดว้ย 
 
บิลสิ5นสุดการเขา้ศึกษาสั5นๆที�มหาวทิยาลยัโบวลิ์�ง กรีน สเตท  โอไฮโอ ในช่วงปลาย        
ทศวรรษ 50  เมื�อเขาต่อยคนหนึ�งจนหมดสติในบริเวณมหาวทิยาลยั  ดว้ยคาํสั�งจบัตวั  
เขาหนีไปและเขา้ร่วมกองทพัเรือ   เมื�อบิลออกจากทหารในปี 1960  
เขาแต่งงานกบัโรสแมรี�   แต่ยงัคงดื�มเหลา้และมีเรื�องชกต่อย  
เขาทาํงานหลายชนิดในโอไฮโอในขณะที�ชีวิตสมรสของเขายงัคงแยล่ง  ในปี 1968 
บิลและโรสแมรี�ไปยงัแคลิฟอร์เนียเพื�อหาแสงอาทิตย ์   ความหวงัและตวัตนใหม่  ณ 
ที�นั�นที�บิลคน้พบยาหลอนประสาทและลทัธิลึกลบั  
หลงัจากประสบการณ์เลวร้ายหลายอยา่ง  เขาพร้อมที�จะพบพระเยซูคริสต ์ 
เมื�อถึงเวลาที�บิลเดินเขา้มาในสาํนกังานของขา้พเจา้ในตน้ปี 1970  
ปรากฏการณ์วฒันธรรมทวนกระแสไปถึงจุดสูงสุด 
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หนึ� งเดือนหรือกวา่นั5นก่อนที�ขา้พเจา้ไดพ้บชายตาดุคนนี5 เป็นครั5 งแรก   บิล  
แกลลาตินอยูใ่นการเดินทางดว้ยอาการประสาทหลอนครั5 งสุดทา้ยของเขา   
เขากาํลงันั�งในสุสานใกลช้ายฝั�ง  มองออกไปยงัมหาสมุทรแปซิฟิคใกลโ้คโรน่า  เดล  



 

 

 

 
 

มาร์ เมื�อเขาเห็นนิมิตที�เขาอธิบายกบัขา้พเจา้วา่เป็นจุดจบของโลก  
เขาเห็นแนวชายฝั�งถูกเผาผลาญในไฟจากนิวเคลียร์และทุกสิ�งถูกทาํลาย  
หมอกควนัอนัน่ากลวัปกคลุมเกาะซานตา  แคทารีน่า  
ระเบิดนิวเคลียร์ออกไปเป็นชุดจากที�นั�นไปยงัลอสแองเจลลิส  
อเมริกาจมลงเหมือนเรือไททานิค  
นิมิตโนม้นาวใจบิลวา่คนสมยัใหม่ไม่มีคาํตอบเพื�อคงอยู ่  ในฐานะผูดู้แลโลก   
เขากาํลงัทาํลายทุกสิ�งที�เขาแตะตอ้ง 
 
2-3 สัปดาห์หลงัจากประสบการณ์นี5   บิลยอมรับพระคริสต ์   
แต่เขาตอ้งการคริสเตียนที�เขาจะคุยดว้ยได ้  ดงันั5น  
เขาจึงจบลงดว้ยการขบัรถเขา้มาในที�จอดรถของเราและเดินตรงมายงัสาํนกังานของขา้พเ
จา้  บิลมีทางที�ตอ้งเดินยาวไกลก่อนที�เขาจะไดรั้บการเยยีวยาอยา่งเต็มที�  
แต่เขาไดก้า้วดว้ยกา้วที�เขม้แขง็ของความเชื�อ    
เขามั�นใจวา่พระคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้  
แต่มีปัญหาที�มีรากลึกที�ยงัตอ้งการการเยียวยาของพระเจา้ 
 

กรณขีองการเข้าสิง 
ไม่นานก่อนที�การสนทนาของเรา  
บิลไดผ้า่นประสบการณ์ที�น่าเยย้หยนัที�สถานกกักนัทางจิต   เมื�อเขาไปที�นั�นกบัภรรยา   
เขาแน่ใจวา่พวกเขาจะรับเธอไว ้  แต่พวกเขากลบักกัตวัเขาไวแ้ทน  
มดัเขาไวแ้ละเขน็เขาผา่นประตูโลหะขนาดใหญ่  นี�เป็นอารมณ์ขนัที�ร้ายกาจ  
ภายหลงัโรสแมรี�ไดรั้บการบอกวา่บิลเป็นกรณีที�สิ5นหวงัและเธอควรทาํตวัใหชิ้นกบัควา
มจริงวา่เขาอาจไม่ไดอ้อกมาอีกเลย  
เวลาหลายเดือนของพฤติกรรมแปลกประหลาดของเขา---การติดต่อทางโทรจิต  
ผูม้าร่วมทานมื5อเยน็ในจินตนาการ และการใชย้าหลอนประสาทและ LSD  
เป็นเวลานาน---มีผลต่อสุขภาพ  
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แต่ปัญหาที�แทจ้ริงไม่ใช่เรื�องจิต  แต่เป็นเรื�องจิตวิญญาณ  เป็นเรื�องวญิญาณชั�ว  
มีหลายครั5 งที�ความรุนแรงที�โรสแมรี� รู้สึกว่าซ่อนอยูภ่ายใตก้ริยาท่าทางที�มีอาํนาจของบิล
ดูเหมือนภเูขาไฟ   เขามีประวติัยาวนานของการต่อสู ้ 
ซึ� งเธอตอ้งไปประกนัตวัเขาออกจากหอ้งขงัครั5 งแลว้ครั5 งเล่า  ความจริงแลว้  
เธอสัมผสัถึงบางสิ�งที�แปลกปลอมอยูภ่ายในของบิล  แต่เธอไม่รู้วา่มนัคืออะไร  ทั5ง 2  
ไม่รู้อะไรเลยเกี�ยวกบัความเป็นจริงของการถูกสิงโดยปีศาจ  
แมว้า่บิลรู้สึกกลวัวา่บางสิ�งที�น่ากลวักาํลงัอยูภ่ายในของเขา 
 
เขาจาํไดเ้มื�อมนัเริ�มขึ5น  เขากาํลงัเสพยาอยา่งไม่ย ั5งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในบาจา  เมก็ซิโก  
ช่วงตน้ปี  1968  เขาและเพื�อนกลุ่มเลก็ๆบนชายหาดสาํรวจขอบเขตชั5นนอกสุดของ       
อิสรภาพ  เขาเห็นภาพลกัษณ์ของซาตานในกองไฟบนชายหาดในคืนหนึ�ง  
มนัสวยงามอยา่งน่ากลวัและทาํใหห้ลงใหล   ขอ้สื�อสารของมนัถึงบิลคือ “ อยา่กลวัเลย  
ไม่มีอะไรในโลกที�ตอ้งกลวั ” 
 
บิลยงัคงใชย้าหลอนประสาท  หลายเดือนต่อมา  หลงัจากการเมายา 3 วนั  
เขาเดินเขา้ไปในบา้นของเขา  ยนือยูที่�ประตูครัวและจอ้งตาโรสแมรี�   เธอตกใจกลวั  
แรงที�มีกาํลงัมากพุง่เขา้มาที�กระดูกสันหลงัของเขา   กระแทกบิลที�ดา้นหลงั  
บางสิ�งเขา้ไปในเขา  เขารู้สึกถึงพลงัใหม่ภายในตวัเขา  ทนัใดนั5น 
เขาสามารถอ่านใจของโรสแมรี�     เขาเขา้ไปสู่ความคิดของเธอ  
และเธอไม่สามารถเก็บความลบัไดอี้กต่อไป  
เมื�อเขาลุกขึ5นจากพื5นครัวและยนืขึ5นอีกครั5 งที�ประตูครัว  
นยัน์ตาและท่าทางของเขาดูเหมือนเปลี�ยนไป  ตั5งแต่นั5นมาและตลอด 2 ปีต่อมา  
โรสแมรี�ดาํเนินชีวิตดว้ยความกลวั 
 



 

 

 

 
 

บิลอา้งวา่การถูกผีสิงของเขาเป็นการกระทาํดว้ยอาํนาจสูงสุดของพระเจา้  
มนัเกิดขึ5นในหอ้งครัวของบา้นขา้งๆที�เขายา้ยเขา้ไปอยู ่  ไม่มีใครอยูที่�นั�น  
บิลกาํลงัอ่านไบเบิ5ลและประสบความเลวร้ายในขณะที�ทาํเช่นนั5น  มนัเป็นเวลาเกือบ 2 ปี 
ตั5งแต่เขาถกูผสิีง  แต่เขา 
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ยงัตระหนกัรู้วา่พระเยซูเจา้เป็นพระบุตรของพระเจา้  ตอนบ่าย 2 โมง  
บิลถูกทาํใหล้ม้ลงนอนแผห่งายหลงั  ในขณะที�เขานอนอยูบ่นพื5นครัว  
ตวัเขาสั�นและบิดงออยา่งช่วยตวัเองไมไ่ด ้
 
ความคิดที�ประทบัในใจของเขา  ไม่มีความหวังสาํหรับฉันเลย  ฉันจบสิ�นแล้ว  ทนัใดนั5น 
เขาร้องเรียกพระนามของพระเยซูเจา้  เขาเอ่ยคาํพดู  “ พระเยซูเจา้  ช่วยขา้พระองคด์ว้ย ” 
 
ทนัใดนั5น  
ร่างกายของบิลไม่สามารถเคลื�อนไหวไดใ้นขณะที�บางสิ�งดูเหมือนถูกขบัออกไปจากเขา  
เขานอนนิ�งอยา่งสิ5นเชิง   แลว้สันติสุขเขา้มาในเขาซึ� งไม่น่าเชื�อเลย  
เป็นครั5 งแรกในชีวิตของเขา  เขารู้สึกราวกบันํ5 าหนกัที�หนกัอึ5 งถกูนาํออกไปจากเขา  
แลว้เขาก็สังเกตเห็นวา่เสื5อผา้ที�เปียกโชกดว้ยเหงื�อของเขามีกลิ�นเหมน็อยา่งน่ากลวั  
บิลใชเ้วลาเป็นชั�วโมงในการอาบนํ5 า  มนัเป็นตอนไล่ผีที�พระเจา้ทรงช่วยเขาใหร้อด  
เมื�อโรสแมรี�กลบัมาบา้นเธอพบชายที�แตกต่างไป  แต่นั�นทาํใหเ้ธอกลวัยิ�งขึ5น  
ไม่นานหลงัจากนั5น  เธอวางแผนพาเขาไปสถานกกักนัเพื�อตรวจสอบทางจิต   
แต่พระเจา้มีแผนการแมแ้ต่ในเรื�องนี5  
 
แพทยข์องบิลที�สถาบนัทางจิตคือดร.แคลเรนซ์  โจนส์  
เขาเพิ�งตอ้นรับพระคริสต์และเริ�มมาที�  Calvary  Chapel  
สิ�งหนึ�งที�ประทบัใจของแพทยก์็คือแมแ้ต่ภายใตย้าสแตลล่าซีน(Stellazine) ปริมาณมาก  



 

 

 

 
 

พวกเขาก็ไม่สามารถทาํใหก้ารประกาศเกี�ยวกบัพระคริสตด์ว้ยความตื�นเตน้ของบิลลดลง
ไดเ้ลย  ที�จริงแลว้  
พวกเขารู้สึกตกใจกลวัคนที�ทรงอาํนาจนี5ผูซึ้� งประกาศต่อพวกเขาอยูต่ลอดวา่ 
“ พระเยซูเจา้กาํลงัเสด็จมา ”  นี�มีผลอยา่งเห็นไดช้ดัต่อดร.โจนส์   เขามาพบขา้พเจา้ที� 
Calvary  Chapel 
หวงัจะพิสูจน์วา่ทฤษฏีที�ไม่มีใครรู้ไดเ้ป็นทางเลือกที�เป็นไปไดท้างเดียวสาํหรับ 
“ ผูที้�นิยมความจริง ” 
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ตอนนี5ดร.โจนส์เป็นยวิที�เชื�อในพระเมสสิยาห์  หลงัจากที�เขาไดป้ล่อยตวับิลออกไป  
เขาเห็นบิลในพิธีนมสัการที� Calvary  Chapel  ดร.โจนส์หนัไปเห็นบิล  
แกลลาตินผูมี้รอยยิ5มและเป็นปกตินั�งอยูข่า้งหลงัเขา  เขาบอกกบับิลวา่ 
“ อยา่ห่วงเกี�ยวกบัค่ารักษา ผมจ่ายหมดแลว้ ” 
 

การกลบัคนืสภาพดี  การเตบิโตและการชี4นํา 
เป็นเวลา 7 ปีที�บิล  แกลลาตินไดเ้ขา้ร่วมกบั Calvary Chapel  คอสตา้ เมซ่า  
และเรียนรู้อยา่งขยนัขนัแขง็  ดูเหมือนเขาไม่เคยพอ 
เขายนิดีอยา่งมากต่อการเปลี�ยนแปลงในโชคชะตาของชีวติเขา  
รอยแผลทางอารมณ์ในเขาไดรั้บการเยยีวยาอยา่งชา้ๆ  เมื�อเขาอธิษฐานอยา่งร้อนรน  
นมสัการ  สามคัคีธรรม  เขา้ร่วมกบัเจา้หนา้ที�เป็นเวลา 1 ปีในฐานะช่างไม ้ 
และนาํในพิธีนมสัการตอนเยน็ที�อาฟเตอร์โกลว ์  แต่ถึงฤดูร้อนปี 1977  
พระเจา้ทรงนาํบิลไปยงัที�ที�พระองคต์อ้งการเขา  เขาถกูเตรียมเพื�องานบุกเบิก  Calvary 
Chapel  ทางตะวนัออก 
 
สาํหรับคนเหล่านั5นที�สงสัยวา่พระเจา้ “ ตรัส ” กบัแต่ละบุคคลอยา่งไร  



 

 

 

 
 

ประสบการณ์ของบิลในการทรงนาํของพระเจา้ใหต้วัอยา่งที�ชดัเจน  
เป็นที�ยอมรับวา่เราไดย้นิเกี�ยวกบัการปลอมแปลงเรื�องนี5อยูต่ลอดเวลาและลทัธิต่างๆกแ็พ
ร่หลายดว้ยการชี5นาํที�ผดิ  แต่นั�นไม่ไดห้กัลา้งการทรงนาํที�แทจ้ริงของพระเจา้  
เมื�อขา้พเจา้พดูถึงการทรงนาํของพระเจา้  ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูถึง “ การเปิดเผยใหม่ ”  
ในส่วนของหลกัคาํสอน   ชดัเจนวา่อะไรก็ตามที�เรียกตวัเองวา่ความจริงที�ถูกเปิดเผย  
“ นอกเหนือ ” หรือ “  เพิ�มเติม ”  จากพระคมัภีร์เป็นเรื�องนอกคอก   
พระวนิยัของพระคมัภีร์ที�สมบรูณ์ถูกมอบใหแ้ก่ธรรมิกชนทั5งหมดครั5 งเดียวและเท่านั5น  
ขา้พเจา้กาํลงัพดูถึงพระเจา้ทรงนาํชีวติเราโดยตรงเมื�อพระองคเ์ลือกที�จะทาํเช่นนั5น   
การกล่าววา่พระเจา้ไม่สามารถนาํเราในทุกวนันี5 เป็นการปิดกั5นพระองค ์  
ไบเบิ5ลเตม็ไปดว้ยตวัอยา่งที�ชดัเจนมากของการที�พระเจา้ทรงนาํแต่ละบุคคล  กลุ่มบุคคล  
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และประชาชาติในสถานการณ์ต่างๆ  
แต่การทดสอบสุดทา้ยของการทรงนาํที�แทจ้ริงของพระเจา้ 
(ดงัที�พระเจา้ชี5 ต่อโมเสสในเฉลยธรรมบญัญติับทที� 18)  
กคื็อผลลพัธ์ปรากฏอยูใ่นประวติัศาสตร์  สิ�งที�พระเจา้ตรัสเกิดขึ5น  ในกรณีของบิล  
สิ�งที�ดูเป็นไปไม่ไดจ้ากมุมมองของมนุษยที์�จริงแลว้เกิดขึ5น 
 
ประการแรกมีการคน้จากภายใน  บิลเริ�มรู้สึกถกูดึงไปสู่พนัธกิจ  
ผลกระทบของเขาที�พิธีนมสัการอาฟเตอร์โกลวข์องเรามีความสาํคญัยิ�ง  
ในหวัใจของเขาเกิดความปรารถนาอยา่งยิ�งที�จะสอนพระวจนะของพระเจา้  
ในเวลาเดียวกนั  บิลรู้สึกถกูจาํกดัที� Calvary  Chapel  
ในงานประจาํวนัของงานช่างไมข้องเขา  มีความสามารถอื�นในเขาที�ยงัไม่ไดถู้กใช ้  
บิลกาํลงัถกูดึงอยา่งเขา้ตาจน 
 
แลว้ลูกศรแรกจากซองธนูของพระเจา้เริ�มพุง่เขา้จุด   
บิลมีการประชุมอธิษฐานกบัเพื�อนร่วมชั5น 2 คนจากโรงเรียนผูเ้ลี5ยงแกะ (Shepherd  



 

 

 

 
 

School)  แห่งแรกของ Calvary  ไมค ์  แมคอินทอช  และคีธ  ริตเตอร์  ทนัใดนั5น 
คีธประกาศวา่ “  ผมมีนิมิตจากพระเจา้และมนัเกี�ยวกบับิล ”  
คีธอธิบายภาพศิษยาภิบาลจากหนงัสือภาพนิวอิงแลนด ์  
“ ผมเห็นไซโลสูงที�เกือบเตม็ดว้ยเมล็ดพนัธ์ุ  ถูกลอ้มรอบดว้ยสัตวใ์นฟาร์ม 
ผมไดรั้บการประทบัใจของการตั5งฟาร์ม  มีรถลากหรือเกวียนในภาพดว้ย ”  
ไมคไ์ดรั้บคาํตีความ  ไซโลหมายถึงบิลในฐานะผูเ้ลี5 ยงดูสัตว ์ 
ซึ� งยนืหยดัเพื�อกลุ่มผูเ้ชื�อที�พระเจา้ใหร้อคอยเขาอยู ่   บิลเกือบเต็มดว้ย “ เมลด็พนัธ์ุ ” 
และพร้อมจะเลี5 ยงแลว้  สถานที�อยูใ่นฟาร์มนอกแคลิฟอร์เนีย  อาจออกไปทางตะวนัออก 
 
วนัหนึ�งราว 1 เดือนหลงัจากเรื�องนี5   บิลกาํลงัทาํงานในที�จอดรถใหม่ของเรา  
อยา่งชดัเจนและแน่นอนกวา่สิ�งใดกต็ามที�บิลเคยไดย้นิมาก่อน  มีเสียงพดู 
“  เราตอ้งการใหเ้จา้ไปที�ฟิงเกอร์เลกส์ ”  ทนัใดนั5น บิลเริ�มร้องไห ้ 
เพราะเขารู้วา่นี�มาจากพระเจา้  บิลเคยไปที�ดา้น 
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เหนือของนิวยอร์กตอนที�เขาเป็นชายหนุ่ม เมื�อพอ่ของเขาอาศยัอยูใ่นโรเชสเตอร์ 
ฟิงเกอร์แลนด์อยูต่อนเหนือของนิวยอร์ก 
 
โรสแมรี� รู้สึกกลวั  เธอเป็นคริสเตียน 2 ปีหลงัจากบิล  แต่เธอไมอ่ยากไปจากแคลิฟอร์เนีย  
ถา้พวกเขาตอ้งจากไป  เธอตอ้งการมั�นใจวา่สิ�งนี5 เป็นการทรงนาํของพระเจา้จริงๆ  
เธอตอ้งการการยนืยนัจากพระคมัภีร์  เยน็วนัต่อมาในพิธีนมสัการเยน็วนัพฤหสัที� 
Calvary  Chapel  
เด็กสาวที�นั�งอยูห่นา้พวกเขาซึ�งโรสแมรี� รู้จกัหนักลบัมาโดยทนัใดและพดูวา่ 
“  นี�อาจดูประหลาด  แต่หนูรู้สึกวา่พระเจา้ทรงใหข้อ้ความที�จะแบ่งปันกบัคุณ 
มนัอยูใ่นเฉลยธรรมบญัญติับทที� 8 ”  
 



 

 

 

 
 

เป็นวนัเกิดปีที� 40 ของบิล  ช่างน่าทึ�ง  ขอ้ความนี5พดูกบัโมเสสเมื�อเขามีอาย ุ 40 ปี  
ในขอ้ความนี5  พระเจา้พดูกบัโมเสสวา่พระองคท์รงทดสอบเขาในเวลา 40 
ปีนั5นและส่งเขาเขา้ไปในดินแดนของเทือกเขานํ5าพ ุ  ขา้วสาลีและขา้วบาร์เลย ์ 
นั�นคือขอ้ความที�จูงใจพวกเขา  ตอนนี5 บิลมั�นใจวา่สาํหรับเขา 
การปฏิเสธการชี5อยา่งชดัเจนของพระเจา้ใหย้า้ยไปนิวยอร์กเป็นการไม่เชื�อฟังทางจิตวิญ
ญาณอยา่งชดัเจน    
กรณีนี5จบลงในเชา้วนัรุ่งขึ5นเมื�อพวกเขาตื�นขึ5นในบา้นเช่าที�นิวพอร์ทบีชเพื�อเห็นเจา้ของบ้
านกาํลงัติดป้ายบอกขายบา้น 
 
3 สัปดาห์ต่อมาในวนัที� 7  กรกฏาคม 1977  (บิลจดวนัที�วา่ 7/7/77)  บิลและโรสแมรี�   
แกลลาตินมาถึงตอนบนของนิวยอร์กดว้ยรถเชฟวเีก่าๆ ซึ�งบรรทุกลูก 2 คน สิ�งของต่างๆ 
ทั5งหมดของพวกเขา และสุนขัเยอรมนัเชพเพิร์ดตวัหนึ� ง  บิลมีเงินในกระเป๋า 85 เซนต ์ 
พวกเขาหยดุที�ฟาร์มิงตนั  
และยา้ยเขา้อยูใ่นทาวน์เฮา้ส์ที�มีทิวทศัน์ภาพของไซโลตั5งโดดเดี�ยวใกลเ้ขา 
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นี�เป็นการเริ�มตน้ของ Calvary Chapel ที�ใหม่  
และมนัเป็นการดาํเนินการที�ลาํบากในตอนแรก   ท่ามกลางสิ�งที�แบ่งแยกอื�นๆ  
คนทอ้งถิ�นบางคนพดูวา่บิลเป็นผูเ้ผยพระวจนะเทียมเทจ็  
ลมปากเหล่านี5ทาํลายความภาคภูมิใจของเขาครั5 งแลว้ครั5 งเล่า  
บิลจะโทรหาขา้พเจา้เป็นครั5 งคราวและขอกลบัมา  ขา้พเจา้บอกเขาใหไ้ถหวา่นต่อไป  
พระเจา้บอกบิลวา่ถา้เขายนืหยดัอยู ่ 3 ปี  การเก็บเกี�ยวจะตามมา  
พระเจา้ใหข้อ้ความแก่บิลในเศคาริยาห์เกี�ยวกบัการนาํคนของพระองคลุ์ยไฟ  
และพวกเขาดาํเนินชีวิตอยา่งแทบจะไม่พอกินเป็นเวลา 3 ปี  



 

 

 

 
 

บิลไม่สามารถกลบัไปใชท้กัษะทางการก่อสร้างไดเ้พราะเขาเจบ็ปวดจากเอน็ขาด  
เมื�อเพื�อนๆวางอาหารไวใ้หที้�ระเบียงบา้นบิลและโรสแมรี�   
มนัเหมือนเอลียาห์ไดรั้บการเลี5ยงดูจากนกกา 
 
แต่ 3 ปีผา่นไป  ชั5นเรียนไบเบิ5ลที�เริ�มเติบโตของบิลยา้ยเขา้ไปในโรงเก็บรถไฟที�วา่งอยู ่ 
มนัจุได ้ 150 ที�นั�ง  บิลทอ้ใจโดยขนาดของมนั  แต่ 1 ปีต่อมา ในปี 1981  
พวกเขาจดัพิธีนมสัการวนัอาทิตย ์ 2 รอบ   1 ปีหลงัจากนั5น  
พวกเขาขยายโรงเกบ็รถไฟเพื�อใหจุ้ได ้ 250 ที�นั�ง  พวกเขาตอ้งจดัพิธีนมสัการ 3 
รอบเพราะมีคนมากกวา่ 750 คนมาเชา้วนัอาทิตย ์ 
การจราจรกลายเป็นปัญหาสาํหรับผูอ้าศยัอยูใ่นบริเวณนั5น 
ในที�สุดเมื�อเขาจดัพิธีนมสัการวนัอาทิตย ์5 รอบ  ก็มีความกดดนัใหพ้วกเขายา้ยออกไป 
 
แลว้บิลกไ็ดพ้บสถานที�   เมืองคาแนนไดอิกวั  ชื�อภาษาอินเดียนนี5หมายถึง 
“ จุดที�ถูกเลือก ”  บนถนนสาย 332  ที�ชายแดนฟาร์มิงตนั 
บิลมกัสังเกตเห็นลานสเกต็ใหม่ที�ไม่ไดถ้กูใช ้ 
มนัไม่มีคนมาใชม้ากพอที�จะทาํใหเ้ป็นไปไดท้างการเงิน  มนัจึงถูกปิด  
ไม่ชา้เขาซื5อสถานที� 26,000 ตารางฟุตนั5นโดยไม่มีเงินดาวน์ 
 
นี�คืออีกตวัอยา่งหนึ�งของความอศัจรรยข์องการเกบ็เกี�ยว  ภายใน 3 
สัปดาห์ของการเปิดสถานที�ใหม่ที�จุได ้1,000 ที�นั�ง  พวกเขาถูกบงัคบัใหจ้ดัพิธีนมสัการ 3 
รอบเพื�อใหมี้ที�นั�ง 
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สาํหรับทุกคนนั�นคือในปี 1984  ทุกวนันี5  
บิลสามารถเริ�มตั5งคริสตจกัรที�กระจายออกไปในเขตโรเชสเตอร์และพื5นที�ใกลเ้คียง 
 



 

 

 

 
 

กอ้นหินที�ถูกโยนจากคริสตจกัรเป็นไซโลสูงในเมืองฟาร์มิงตนั 
ประวติัศาสตร์สนบัสนุนความจริงของนิมิตที�พระเจา้ใหไ้วที้�การประชุมอธิษฐานนั5น  
การกระตุน้จาํนวนมากของพระเจา้เพื�อใหบิ้ล  
แกลลาตินไปยงัที�ซึ� งเขาถูกเรียกใหไ้ปทาํพนัธกิจทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ที�น่าประหลาดใจ  
Calvary Chapel  
ไดเ้ห็นการเกบ็เกี�ยวที�ยิ�งใหญ่ในตอนบนของนิวยอร์กที�ซึ� งมนัไดก้ลายเป็นหนึ� งในคริสต
จกัรที�ใหญ่ที�สุดในภมิูภาค  และบิลเป็นคนที�มกันอ้ยอยา่งยิ�ง  
เขามาอยา่งโซซดัโซเซไกลมากจากพื5นครัวที�ซึ� งเขาถูกปลดปล่อยโดยฤทธิ1 อาํนาจของพร
ะเจา้  
แมแ้ต่นกัฝันที�บา้ที�สุดก็ไม่ยอมเสี�ยงต่อความคิดเห็นว่าวนัหนึ�งชายเช่นนี5 จะเป็นศิษยาภิบ
าลที�ถ่อมใจ  
เขม็แขง็และสุขมุซึ� งพระเจา้จะใชเ้พื�อสร้างคริสตจกัรสาํหรับคนนบัพนัจากไม่มีอะไรเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที� 11 
 



 

 

 

 
 

โจ  ฟอชท์  :  การนั�งสมาธิเรื�องลี4ลบั 
 
 
ในการใชจุ้ดมุ่งหมายอยา่งระมดัระวงัของพระเจา้  
มนัน่าเยย้หยนัที�คนที�พระองคใ์ชเ้พื�อนาํ Calvary Chapel  ไปยงัฟิลาเดเฟีย  
เมืองที�มีชื�อเสียงเรื�องนกัมวย  มีความหวงัและความฝันของตวัเอง  โจ ฟอชท ์
ชาวฟิลาเดลเฟียไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัโกลเดน้โกลฟในปลายทศวรรษ 1960  นกักีฬาสูง 
6 ฟตุ 1 นิ5ว ผูท้ะเยอทะยานนี5 ดูเหมือนจะชนะรางวลั  เมื�อทนัใดนั5น ในระหวา่งการชก  
แผน่กระดูกสันหลงัแตกร้าว  โจพยายามต่อยคู่ต่อสูอ้ยา่งแรงจากมุมที�ประหลาด  
เขาบิดตวัอยา่งอนัตรายและรู้สึกวา่หลงัของเขาหกั  เขาลม้ลงดว้ยความเจบ็ปวด  
ตลอดคืนเขาปวดเส้นประสาทอยา่งรุนแรงจนเขาตอ้งลากขาและตอ้งสวมเฝือกตวัอยูร่ะย
ะหนึ�ง    นั�นทาํใหค้วามหวงัในการชกมวยของโจสิ5นสุดลง 
 
การเรียนวิทยาลยัเป็นความผดิหวงัอีกอยา่งหนึ� ง ในปี 1968 โจไปเรียนที�ฟอร์ท คอลลินส์  
รัฐโคโลราโด เป็นเวลา 1 ภาคเรียนที�ไม่มีความหมาย  แลว้กล็าออก  มนัดูกลวง  
ประเด็นของความหมายสูงสุดบดบงัความสาํคญัของชั5นเรียนของเขา  
โจไปเพื�อทาํใหพ้อ่ของเขาพอใจ  แต่นั�นมีรางวลัที�ผิวเผินดว้ย  โจ 
แบบฉบบัของคนรุ่นของเขา  ถูกทาํใหเ้หินห่างจากพ่อแม่ของเขา 
 
ต่อมา หลงัจากอุบติัเหตุ  เขายา้ยกลบับา้นและรู้สึกเหมือนคนต่างดา้ว  
และเนื�องจากการบาดเจบ็ของเขา  
เขาไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกบัเพื�อนกักีฬากลุ่มเก่าของเขาอีกต่อไป 
 
โจเริ�มมองหาการรักษาทางกายภาพสาํหรับหลงัของเขา  
เขาลองทาํหตัถโยคะและดูเหมือนดีขึ5น  
นั�นนาํไปสู่แบบอื�นของโยคะเมื�อเขาเขา้ร่วมชั5นของกรููชาวอินเดียคนใหม่ของเขา  อมัฤต  
เดไส (Amrith Desai)    โจมีกลุ่มเพื�อนใหม่    ในไม่ชา้  เขาลองใช ้LSD  
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กบัเพื�อนบางคน  แลว้เขากร็วม LSD กบัการนั�งสมาธิ  
แลว้เขากเ็พิ�มการถือมงัสวรัิติเขา้ในการปฏิบติัของเขาและร่วมวงดนตรีร็อค แอนด ์ โรล  
ภายใน 1 หรือ 2 ปี  แม่ของเขาร้องไหอ้ยา่งหมดหวงั โจดูซูบซีด ไวผ้มยาว 
และเมื�อเขานั�งลงคุยกบัพ่อ  
พอ่ของเขาจะตอ้งลุกไปในครึ� งชั�วโมงโดยไม่เขา้ใจสิ�งที�เขาพดูแมแ้ต่คาํเดียว  
สิ�งที�เป็นช่องวา่งการสื�อสารระหวา่งโจและพอ่แม่ของเขาตอนนี5กลายเป็นมิติเรื�องจกัรวา
ล 
 
ในปี 1971  เมื�อกรููมหาราจิเป็นที�นิยม  โจไปยงัอาคารหอ้งประชุมเมืองนิวยอร์กเพื�อฟัง   
กรููพดู  โจใชเ้วลา 2 
วนัในบา้นของผูมี้ใจศรัทธาคอยแถวเพื�อถูกนาํไปใหรู้้จกัโดยเด็กรับใช ้ 
ประสบการณ์นี5 ไม่ประทบัใจโจ  แต่เขาเริ�มฝึกเทคนิคการนั�งสมาธิใตผ้า่ห่มของ    
มหาราจิ 
 
วนัหนึ�งในฤดูใบไมผ้ลิปี 1972  เมื�อโจนั�งสมาธิอยู ่ เขาหลบัตาเห็นตวัเองวิ�งไปตามทุ่งนา  
เขารู้สึกถึงแรงกดที�หนกัลงมาตามหลงัของเขา  
โจรู้สึกกลวัเมื�อเขารู้สึกวา่เขาถกูไล่ตามโดยสัตวต์วัใหญ่ที�มีปีก   
เมื�อปีกกระพือเขา้มาใกลจ้นไดย้นิเสียง 
โจมีแรงกดในใจอยา่งชดัเจนวา่สัตวน์ั5นชั�วร้ายมาก   ทนัใดนั5น  เขาลม้ลงในทุ่งนา  
เขาเรียกชื�อมหาราจิเพื�อขอความช่วยเหลือ  แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ5น  
บางสิ�งในโจรู้วา่เขาควรเรียกพระนามพระเยซูเจา้  เขาร้องเรียกและทนัใดนั5น 
สัตวน์ั5นกห็ายไป  โจเกบ็สิ�งนี5 ในใจของเขา 
 

การสถติอยู่ของพระคริสต์ 
ในฤดูใบไมร่้วงปี 1972  วงดนตรีร็อคของโจเช่าบา้นฤดูร้อนที�เรียกวา่อินนิสฟรี  เอสเตท  



 

 

 

 
 

ที�นํ5 าตกสกินเนอร์ เพนซิลวาเนีย  
จนถึงตอนนี5การตามหาเรื�องลึกลบัของโจเป็นเรื�องครอบงาํ  
เขาและแฮร์ริสเพื�อนสนิทของเขายา้ยไปยูที่�บา้นที�เช่าไว ้ 1 
เดือนก่อนคนที�เหลือของวงจะมาถึง  ทั5ง 2 
คนนาํเมล็ดพืชหลายร้อยปอนดไ์ปดว้ยเพื�อกินกบัรากไมป่้าและสมุนไพรที�เขาปรุง  
พวกเขาอาบนํ5าในแม่นํ5 าที�เยน็เฉียบและใชเ้วลาครึ� งคืนในการนั�ง 
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สมาธิ บา้นนั�นใหค้วามรู้สึกที�เสื�อมโทรมของความรุ่งเรือง 
 
ตีสามเชา้วนัหนึ� ง  โจและแฮร์ริสเกิดการโตเ้ถียงกนั  โจอ่านไบเบิ5ลบางครั5 ง  
และแฮร์ริสตอ้งการทิ5งมนัไป โดยโตเ้ถียงวา่ “ ไบเบิ5ลต่อตา้นทุกสิ�งที�เรากาํลงัทาํอยู ่ ” 
แต่แฮร์ริสเห็นดว้ยที�จะดูมนัครั5 งหนึ� ง  
พวกเขาโยนไบเบิ5ลใหเ้ปิดออกและสายตาของพวกเขากอ็ยูที่� 1 โครินธ์ 11  
พวกเขาทาํการนั�งสมาธิภายใตผ้า้ห่มอีก  ขอ้ความที�อ่านมีผลเป็นวา่ 
“ อยา่อธิษฐานโดยมีผา้คลุมอยูบ่นศรีษะของท่าน ”  ขอ้ความนี5 มีผลกระทบต่อพวกเขา 
 
โจอธิบายถึงช่วงเวลานั5น  “ การสถิตอยูข่องพระเจา้เขา้มาในหอ้ง  มนัสัมผสัได ้ 
มีความรู้สึกที�สัมผสัไดอ้ยา่งท่วมทน้ของผู้หนึ�ง---ไม่ใช่เพียงอาํนาจหรือพลงั  
ขา้พเจา้รู้วา่นั�นคือพระเจา้ในพระคริสต ์  แฮร์ริสก็รู้สึกเช่นกนั  
การสถิตอยูบ่ริสุทธิ1 มากจนขา้พเจา้ตอ้งกม้ศีรษะ  ขา้พเจา้ไม่สามารถยกศีรษะขึ5น  
เราทั5งสองเริ�มร้องไห ้ 
ความคิดก่อนทั5งหมดของเราเกี�ยวกบัการคน้หานิพพานถูกขจดัออกไปจากใจของเรา   
พระเยซูเจา้ทรงพระชนมอ์ยูแ่ละเป็นพระเจา้แทจ้ริงในตวัพระองคเ์อง  
พระองคล์า้งขยะทั5งหมดออกไป  
เราร้องไหแ้ละร้องไหเ้มื�อเรารู้สึกถึงการสถิตอยูอ่นับริสุทธิ1 น่าเกรงขามของพระองค ์  



 

 

 

 
 

นั�นคือการสิ5นสุดของถนน  ของการแสวงหาของเรา  เรากลบัใจ  
ดงัที�ขา้พเจา้เคยกล่าวไว ้  ‘ ท่านรู้เมื�อท่านรู้วา่ท่านรู้ ’ 
เราถกูประทบัตราดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิ1 ในช่วงเชา้ตรู่ของเชา้นั5นในเดือนกนัยายน 
1972 ” 
 
เมื�อวงดนตรีมาถึง  โจซอ้มกบัพวกเขาและศึกษาไบเบิ5ลไปดว้ย  
เขาอ่านขอ้พระคาํที�กล่าววา่ทุกคนควรคงอยูใ่นสถานการณ์ที�เขาเป็นอยูเ่มื�อพระเจา้เรียกเ
ขา  ดงันั5น โจออกแสดงกบัวงดนตรีอีก 3 ปี  แต่เมื�อถึงปี 1975  
การทดลองบนถนนเอาชนะความเชื�อของโจและเขาตระหนกัหลงัจากการถอยหลงัเขา้สู่
ยาเสพติดและผูห้ญิงวา่พระเจา้มีสิ�งที�ดีกวา่สาํหรับเขา 
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ลทัธิคริสเตยีนลึกลับและคาํสอนเทยีมเทจ็ 
ความร้อนรนของโลกเพื�อคริสเตียน  
บวกกบัความรู้สึกผดิของเขาต่อการเสื�อมถอยไปกบัวงดนตรี  
เปิดเขาต่อการล่อลวงทางจิตวญิญาณ  ในไม่ชา้ 
โจถูกจบัไวด้ว้ยลทัธิคริสเตียนลึกลบัที�สับสนลทัธิหนึ�งซึ� งเกิดขึ5นในสมยัของเรา  
หญิงสาวคนหนึ�งในเวสทโ์คสทเ์ขียนถึงเขาเกี�ยวกบัยี�หอ้ “ ที�ไดรั้บเจิมตั5งพิเศษ ”  
ของคริสเตียนที�เธอไดพ้บ   ดว้ยการเรียกร้องพิเศษของมนัต่อสาวก  
จะเป็นอะไรอื�นไดน้อกจากเป็นจริง ?  
 
มีระยะหนึ�งที�ลทัธิชิลเดน้ ออฟ กอ็ด (Children of God)  
อา้งวา่เป็นคริสเตียนแทจ้ริงลทัธิเดียว  แลว้กมี็การอา้งเช่นกนัสาํหรับไวน์เฮา้ส์ (Vine 
House) หรืออพอสโตลิค เซเวน่(Apostolic Seven)  นิกายของจิมโจนส์  เดอะ เวย ์
อินเตอร์เนชั�นแนล (The Way International) และอื�นๆ  
กลุ่มเหล่านี5แทบจะไม่ไดท้าํใหผู้ใ้ดกลบัใจเลย  



 

 

 

 
 

แต่เขา้ไปหาคนที�มาหาพระคริสตผ์า่นพนัธกิจอื�นและขโมยพวกเขาไป  
นี�คือการสาธิตที�สมบรูณ์ของคาํอุปมาเรื�องผูห้วา่นซึ�งพวกซาตานพยายามขโมยผูเ้ชื�อใหม่
ไป  สาํหรับกลุ่มเช่นนี5   “ การเปิดเผยใหม่ ”  
การบงัคบัใจตนเองและรูปแบบชีวิตที�เสียสละพิสูจน์ต่อพวกเขาวา่พวกเขาเท่านั5นที�เป็นค
ริสเตียนแทบ้นโลก 
 
หญิงสาวที�เขียนถึงโจเป็นสมาชิกของไลทเ์ฮาส์ แรนชข์องจิม  เดอร์กิน  ทา้ยที�สุด  
โจใชเ้วลา 4 ปีที�เวสทโ์คสทใ์นการเคลื�อนไหวเพื�อการเลี5ยงลกูแกะของจิม เดอร์กิน   
เดอร์กินตั5งตนเองเป็นอคัรสาวก  
คนเหล่านั5นในกลุ่มมาถึงจุดที�พวกเขายอมรับการชี5แนะใดๆกต็ามที�ใหแ้ก่พวกเขาจนกระ
ทั�งพวกเขาไม่สามารถทาํการตดัสินใจง่ายที�สุดสาํหรับตวัเองได ้ 
โจอาศยัอยูใ่นบา้นที�อยูร่วมกนั  ทาํงานและมอบรายไดท้ั5งหมดของเขาแก่งาน      
พนัธกิจเช่นเดียวกบักลุ่มลทัธิมากมาย  พวกเขาทาํงานจนหมดแรง  กินอยา่งอดๆอยากๆ  
และนอนอยา่งแยม่ากในสถานที�ที�อยูร่่วมกนั  พวกเขาอยูภ่ายใตก้ารยอมต่อผูอ้าวโุส  
ไม่วา่พวกเขาจะเดินทางหรือเล่นดนตรีเพื�อชุมชนหรือทาํงานที�อื�นกต็าม 
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เมื�อโจอยูที่�ชุมชนซานดิเอโกของกอสเปล  เอาทริ์ช (Gospel Outreach) ในปี 1976 และ 
1977  เขาเขา้ร่วมคาลวารี�  ชาเพล ฮอไรซั�น เฟลโลชิป (Calvary Chapel Horizon 
Fellowship)  กลุ่มสามคัคีธรรมที�เติบโตอยา่งรวดเร็วของไมค ์  แมคอินทอช  
เมื�อเขาเห็นสิ�งที�พระเจา้ทาํที�ฮอไรซั�น  
เขาสงสัยวา่ทาํไมกลุ่มสามคัคีธรรมเลก็ๆของพวกเขาที�มีอยู ่ 30 คนจึงไม่เติบโตขึ5น  
เมื�อโจเขา้ร่วมกบัฮอไรซั�น  
เขาไดรั้บการเลี5ยงดูโดยคาํสอนและความชื�นชมยนิดีของกลุ่มสามคัคีธรรม  
แต่กย็งัคงตอ้งใชเ้วลาหลายปีสาํหรับโจที�จะเขา้ใจความแตกต่าง 
 



 

 

 

 
 

โจตอ้งขออนุญาตจากผูอ้าวโุสเพื�อแต่งงานกบัผูห้ญิงชื�อแคธี�  
ผูอ้าวโุสไดเ้ลือกชายอีกคนหนึ�งเพื�อแต่งงานกบัเธอ  แต่ในที�สุดพวกเขากอ็นุญาต  
โจและแคธี�ใชเ้วลาอีก 2 ปีกบักอสเปล  เอาทริ์ชในโอเรกอน ซีแอตเติล และซานดิเอโก  
พวกเขาถดถอยทางจิตวญิญาณ  
ไม่เพียงแต่ไม่มีประสบการณ์ของความชื�นชมยนิดีทางจิตวิญญาณสาํหรับพวกเขาเท่านั5น  
แต่แคธี�ยงัป่วยอีกดว้ย  เธอเริ�มต่อสูก้บัมะเร็งผิวหนงัหลายที�และโรคอื�นๆอีก  
ในขณะเดียวกนั  จากการเสียสละทั5งหมดของพวกเขาเพื�อกลุ่มนี5   
พวกเขาไม่ไดรั้บการหนุนใจหรือความช่วยเหลือใดๆ สาํหรับแคธี�เลย  โจรู้สึกขมขื�น  
พวกเขายา้ยไปอยูก่บัพอ่แม่ของแคธี�ในวิททิเออร์  แคลิฟอร์เนีย ในปี 1979  
โจรู้สึกเหมือนคนลม้เหลว 
 

การช่วยกู้และพนัธกจิ 
เมื�อโจและแคธี�ออกจากกลุ่มเคลื�อนไหวของจิม  เดอร์กิน  ความอ่อนเปลี5ย  
ความเหนื�อยลา้  
ความเกลียดชงัมนุษยแ์ละการเห็นความจริงทิ5งค่าผา่นทางที�น่ากลวัในวิญญาณของพวกเ
ขา  บางสิ�งถูกปลน้ไปจากพวกเขา  
โจตอ้งการเวลาเพื�อการเยยีวยามากเท่าที�เขาตอ้งการเมื�อเขาทิ5งวงดนตรีมา  
ในฐานะคู่ครอง  โจและแคธี�เริ�มเขา้ร่วม Calvary  Chapel หลายแห่ง  
พวกเขาออกจากบา้นพ่อแม่ของแคธี�เป็นเวลา 6 
เดือนและไปยงัซานดิเอโกที�ซึ� งพวกเขายงัคงไปกลุ่มสามคัคีธรรมฮอไรซั�น   
พระเจา้บอกโจระหวา่งช่วงเวลานี5    หลงั 
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จากความเหนื�อยลา้ของเขาจากความพยายามทาํพนัธกิจ  “ เราไม่ต้องการเจ้าในพันธกิจ  
เราต้องการให้พันธกิจอยู่ในเจ้า ” 
 



 

 

 

 
 

ปี 1980  พวกเขายา้ยกลบัไปที�วิททีเออร์  และมาฟังขา้พเจา้สอนที�คอสตา้ 
เมซ่าทุกคืนวนัพฤหัส  โจรู้สึกวา่ถกูนาํใหก้ลบัไปอีสทโ์คสท ์ 
ขา้พเจา้เรียกเขาเขา้มาในสาํนกังานของขา้พเจา้และอธิษฐานเพื�อเขาโดยรู้สึกวา่สิ�งที�ดีรออ
ยูข่า้งหนา้สาํหรับเขาที�นั�น  พวกเขายา้ยไปฟิลาเดลเฟีย ในปี 1981  
เดือนพฤศจิกายนของปีนั5น  โจพบสถานที�เพื�อเริ�มชั5นเรียน  ไบเบิ5ลในนอร์ธอีสท ์ 
ฟิลาเดเฟีย  เป็นหอ้งโถงจดัเลี5ยง  หลงัจากนั5น 6 เดือน มีคน 100 คนมาเขา้ร่วม  
 
ในเดือนพฤศจิกายน  1984  Calvary Chapel  แห่งฟิลาเดลเฟีย 
ยา้ยไปยงัสถานที�ตั5งปัจจุบนั  สถานที�ซึ� งเคยเป็นโรงงานผลิตเครื�องวดั   
พวกเขาจดัพิธีนมสัการ 4 รอบในวนัอาทิตยโ์ดยมีผูใ้หญ่และเดก็เขา้ร่วมกวา่ 12,000 คน  
โจยงัจดัรายการวิทย ุ 5 วนัต่อสัปดาห์ดว้ย  เหมือนกบับิล  แกลลาติน  
โจไม่เคยขอเงินและไม่เคยโฆษณางานพนัธกิจของเขา  ที�จริง 
โจและบิลไม่เคยขอเงินเดือนเลย  ผูอ้าวโุสตอ้งยดัเยยีดใหพ้วกเขา  
คนทอ้งถิ�นที�สงสัยคนหนึ�งเคยบอกโจว่า “ นั�นคือเหตุผลที�ผมไวว้างใจคุณ  
คุณไม่ไดอ้อกไปหาเงินเหมือนคนอื�น ” 
 
โจใหค้วามเห็นวา่การดาํเนินไปในอีสทโ์คสทเ์ป็นไปอยา่งชา้ๆ 
แต่เมื�อท่านทาํใหใ้ครบางคนกลบัใจไดแ้ลว้  ท่านกเ็ขา้ถึงชุมชนของเขา   
ไม่เหมือนทางเวสทโ์คสท ์  มีถิ�นของคนอิตาเลี�ยนและเยอรมนัเก่าแก่ 200 ปีในฟิลาเดเฟีย   
ผูค้นเหล่านี5 เป็นคนเดินถนนที�ฉลาดและระมดัระวงัในสิ�งต่างๆ ที�มาจากแคลิฟอร์เนีย  
ดงันั5น เป็นงานยากที�จะพิสูจน์วา่ท่านเป็นของแท ้ 
สถานการณ์ของโจแตกต่างอยา่งชดัเจนจากสถานการณ์ของจอน  เคอร์สันในโอเรกอน  
น่าสนใจที�เห็นวา่ไม่มีสูตรใดสูตรหนึ�งสามารถใชไ้ด ้ แต่กลุ่มสามคัคีธรรม 
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ที�แตกต่างกนัพบวิธีการเขา้หาที�คิดคน้ใหม่ตามที�พระเจา้ทรงนาํ 



 

 

 

 
 

 
โจ ฟอชทแ์ละบิล แกลลาติน 
จดัการเดินทางร่วมไปอิสราเอลเป็นครั5 งคราวสาํหรับสมาชิกของคริสจกัรของพวกเขา  
บิลและโจทาํพนัธกิจและสอนระหวา่งการเดินทางในขณะที�พวกเขากระตุน้นิมิตเกี�ยวกบั
พนัธกิจของกนัและกนัใหมี้ชีวิตชีวา  
พวกเขากลายเป็นเพื�อนกนัเมื�อพวกเขาไดเ้ป็นเพื�อนร่วมหอ้งระหวา่งการเดินทางไปอิสรา
เอลในปี 1981  ของศิษยาภิบาลของ Calvary Chapel   
พวกเขาแบ่งปันพื5นเพของพวกเขากนั 
หวัเราะและยนิดีอยา่งยิ�งในสิ�งที�พระเจา้ทรงทาํในชีวิตของพวกเขา  ในขณะเดียวกนั  
ที�กลุ่มสามคัคีธรรมสาํหรับภรรยาศิษยาภิบาลในแคลิฟอร์เนีย  
แคธี�และโรสแมรี�ถูกกาํหนดโดยการสุ่มเลือกใหเ้ป็นเพื�อนร่วมหอ้งและในไม่ชา้กก็ลายเ
ป็นเพื�อนสนิทกนั 
 
เรื�องราวของบิลและโจแสดงอยา่งง่ายๆวา่เมื�อพระเจา้เคลื�อนในชีวติเรา  
โดยปราศจากการขดัขวาง  การสงสัยหรือการบงการของเรา  
พระองคส์ามารถบรรจุสิ�งที�น่าประหลาดใจ  
ซึ� งมกัจะยิ�งใหญ่กวา่ความทะเยอทะยานหรือนิมิตใดๆของเราเองเพื�อสิ�งที�เป็นไปไดใ้นชี
วิตเรา 
 
หลายครั5 งที�ผูค้นมองดู Calvary Chapel  เป็นบางสิ�งที�อาจทาํไดใ้นแคลิฟอร์เนีย  
(ที�ซึ� งเกือบทุกสิ�งดาํเนินไป)  แต่สงสัยวา่มนัจะทาํไดใ้นทางตะวนัออก ที�ซึ� งสิ�งต่างๆ  
แตกต่างไปไดห้รือ  
พวกเขาสงสัยวา่หลกัการที�พระเจา้ประทานใหซึ้� งไดผ้ลในเวสทโ์คสทจ์ะประสบความ
สาํเร็จในส่วนอื�นของประเทศหรือไม่  
เราไดส้ังเกตเห็นวา่ที�ใดกต็ามที�หลกัการเหล่านี5 ถูกประยกุตใ์ช ้  พระเจา้ทรงอวยพระพร  
แมว้า่ผูค้นอาจแตกต่างกนัตามวฒันธรรม  
แต่ไม่มีความแตกต่างกนัในความกระหายร่วมกนัของพวกเขาในความจริงและในพระเจ้



 

 

 

 
 

า  ที� Calvary  Chapel  
คนหนุ่มเหล่านี5 ไดเ้รียนรู้วิธีที�จะนาํนํ5 าธาํรงชีวิตไปสู่โลกที�กระหาย  
และพวกเขาไดเ้ห็นผลลพัธ์เดียวกนั---ทั�วประเทศ 
 

บทที� 12 
 

ไมค์  แมคอนิทอช  :  ไม่อยู่กต็าย 
 
 
เป็นหลกัฐานต่อผูฟั้ง 300 คนวา่ผูพ้ดูวยั 30 
ตอนปลายผิวสีแทนดูสุขภาพดีคนนี5 ที�ยนือยูต่่อหนา้พวกเขา  
เปล่งประกายความปลื5มปีติอยา่งมาก  ไม่ใช่เพียง “ แต่งกายเต็มที�และมีจิตใจที�ถูกตอ้ง ”  
แต่ตอนนี5 เป็นตน้แบบของความสาํเร็จเพราะพระเยซูเจา้ไดเ้ปลี�ยนแปลงเขา 
 
แต่ในทศวรรษ 1960  เขากล่าววา่ “ ขา้พเจา้คิดวา่ส่วนหนึ�งของศีรษะของขา้พเจา้หายไป  
เมื�อขา้พเจา้มองกระจก  ขา้พเจา้เห็นครึ� งหนึ�งของใบหนา้ขา้พเจา้หายไปในบางครั5 ง  
เป็นเวลา 2 
ปีขา้พเจา้เดินไปมาโดยเชื�อวา่เมื�อปืนนั5นยงิออกไปห่างจากศีรษะขา้พเจา้เพียงไม่กี�นิ5ว  
สมองของขา้พเจา้ถูกเป่าออกไป  
ขา้พเจา้สรุปวา่ดว้ยความบงัเอิญอยา่งประหลาดของธรรมชาติที�ขา้พเจา้ยงัสามารถคงอยูเ่
ช่นนี5  มนัน่ากลวัมากและไม่มีสิ�งใดในโลกที�ขา้พเจา้สามารถทาํเกี�ยวกบัมนัได ้ 
ขา้พเจา้มีชีวติอยูใ่นโลกสีเทา---ขา้พเจา้รู้สึกไม่อยูก่ต็าย  
ขา้พเจา้ติดอยูใ่นพื5นระนาบของความรู้สึกตวัที�โลกของวิทยาศาสตร์ยคุใหม่ไม่สามารถอ
ธิบายได ้” 
 
ผูพ้ดูคือไมค ์  แมคอินทอช  



 

 

 

 
 

และเขากาํลงับรรยายถึงเรื�องราวของการเดินทางแสวงบุญของเขาออกจากนรก  
เขาเดินท่องผา่นนรกชนิดหนึ�งที�ลดลงสู่คนจดังานปาร์ตี5จาํนวนเลก็ๆ ในยคุ 60---
คนที�พุง่หายาเสพติด “ Owsley Blue Cheers ” และ “ Yellows ”  
และผูซึ้� งไม่เคยกลบัมาอยา่งเต็มที�หลงัจากการเดินทางสิ5นสุด  
เมื�อสิ5นสุดการพุง่อยา่งไม่ย ั5งคิดและบา้คลั�งเขา้สู่การจลาจล  ไมค ์ 
แมคอินทอชจบลงดว้ยการแสวงหาคาํปรึกษาเป็นเวลา 17 เดือนต่อไป  
โอกาสสาํหรับชีวิตที�มีความหมายสาํหรับเขาเกือบจะเป็นศนูย ์
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ในยคุ 50  
ความโรแมนติคและการผจญภยัที�มาจากการอยูข่อบริมประวติัศาสตร์สามารถพบไดเ้พีย
งในหนงัสือหรือโรงภาพยนตร์ทอ้งถิ�น  
อเมริกามั�นคงมากและขอบเขตของมนัถูกสาํรวจเตม็ที�จนคนมากมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในวฒันธรรมหนุ่มสาว รู้สึกหงุดหงิด 
 
เมื�อยคุ 60 มาถึง  ความหงุดหงิดนั5นดีดขึ5นมาเป็นการกระทาํ   
นกัดนตรีที�เป็นที�นิยมอยา่งบอ๊บ ดีแลน  แฟรงค ์ แซบบา้ และคนอื�นๆ  
เริ�มบอกคนรุ่นเก่าวา่พวกเขาเป็นคนไม่สาํคญัจากโลกที�ไม่สาํคญัที�ถึงวาระตอ้งสูญพนัธ์ุใ
นการปฏิวติัที�กาํลงัจะมาถึง  การปฏิวติัจะถูกจุดไฟโดยการเปลี�ยนแปลงความมีสติ  
ความสับสนของความเชื�อและศีลธรรม  ที�จริงแลว้  ความคิดแนวใหม่ถูกคน้พบแลว้---
ยาเสพติดที�เปลี�ยนจิตใจ  ในไม่ชา้  การปฏิวติัสังคมของยคุ 60 
จะเปลี�ยนโฉมหนา้ของอเมริกา  ความใหม่และการผจญภยักลบัมาอยูใ่นสายตา  
แต่ดว้ยราคาที�คนนอ้ยมากสามารถคาดหวงัได ้
 
น่าสนใจที�จะเดินผา่นสวนสาธารณะของเบิร์กเล่ย ์ (Berkeley’s People’s Park)  
ในทุกวนันี5   กวา่ 25 ปีหลงัจากการปฏิวติัที�ทาํใหเ้กิดประสาทหลอน  



 

 

 

 
 

กรููสูงอายถุูกทาํใหเ้งียบลง  มีกลุ่มคนนั�งกบัพื5นในสวนสาธารณะมาแทน---
คนบ่นพึมพาํและคนชกักระตุกผูซึ้� งเป็นคนหนุ่มสาวของยคุ 60  เป็นคนบนถนน  
คนรุ่นยบัปี5 ที�คาล เบิร์กเล่ย ์ เป็นคนเนน้อาชีพ  เขาดูหมิ�น “ คนที�เคยเป็น ” เหล่านี5 ---
ผูท้ดลอง LSD  ยคุแรกซึ� งเผาธงและทิ5งไป  
พวกยบัปี5 วางการแสวงหาความจริงที�สูงขึ5นไวบ้นหิ5งและทาํงานเพื�อสร้างอาชีพแทน  
และถา้เขา  “ เมายา ” ตอนนี5ก็เพียงเพื�อความพึงพอใจเท่านั5น   
 
ไม่เพียงแต่สมยัรุ่งเรืองของคนยคุ 60 ผา่นไปแลว้เท่านั5น  
แต่พฤติกรรมเกินขอบเขตของวยัหนุ่มสาวของพวกเขาตามทนัพวกเขา  
คนมากมายตอนนี5อยูใ่นกรณีรับสวสัดิการ  ซึ� งดูแลโดยระบบที�พวกเขาพยายามทาํลาย  
พวกเขาไม่สามารถทาํประโยชน์ใหส้ังคมหรือแมแ้ต่จ่ายเงินเพื�อตวัเองได ้ 
เมื�อพวกเขาอยูที่�จุดสุดยอดของพลงัวยัหนุ่ม  ผิวสีแทน  ยิ5ม 
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แยม้และเมายาภายใตด้วงอาทิตยแ์คลิฟอร์เนีย    
ขา้พเจา้พนนัวา่ถา้พวกเขาไดเ้ห็นแค่แวบหนึ�งวา่พวกเขาจะเป็นอยา่งไร  
พวกเขาคงกรีดร้องดว้ยความหวาดกลวั  
โยนยาเมด็และมว้นกญัชาของพวกเขาทิ5งในมหาสมุทรแปซิฟิคและสงสัยในความฝันขอ
งพวกเขาเอง 
 
แน่นอน   พวกเขาบางคนทาํเช่นนี5   พวกเขาเห็นบางสิ�งขา้งใต-้--ภาพแวบหนึ�งของนรก---
ที�ทาํใหพ้วกเขาหยดุเดินในทางของพวกเขา  ไมค ์ 
แมคอินทอชไม่ไดเ้ป็นฮิปปี5 ผมยาวที�ขึ5นชื�อ  
แต่เขาเป็นหนุ่มชนชั5นกลางอนุรักษนิ์ยมที�ชอบปาร์ตี5ของยคุนั5น  
เขายงัหนีจากไฟนรกโดยพระคุณของพระเจา้ 
 



 

 

 

 
 

คาํบรรยายของเขาในหอประชมในเกาะมาออิูเป็นคาํพยานถึงวนัที�ผา่นไปนาน 
“ ขา้พเจา้อยูใ่นยคัค่า  แวลเล่ย ์ ตอนตี 4 สวดมนตต์ั5งสมาธิเหนือธรรมชาติ  
ขา้งใตเ้ป็นอาคารรูปโคมสีขาว  
เพื�อนบางคนบอกขา้พเจา้วา่มนัเป็นยานอวกาศที�ส่งแรงสั�นสะเทือนของสนามแม่เหลก็ 
และจะนาํขา้พเจา้ยอ้นเวลากลบัไป  รอบขา้งของภูเขาใกล้ๆ  เป็นสนามบินเลก็ๆ  
ยานของมนุษยต่์างดาว UFO จะมาถึงเวลาใดกไ็ด ้” 
 
ไม่น่าแปลกใจเลยที�ไมคต์อ้งการขึ5นยานของมนุษยต่์างดาว  โลกประจาํวนัของเขาในปี 
1969  มีสิ�งที�เป็นที�ปรารถนาอยูม่าก   เมื�ออาย ุ24 ปี  ชีวิตสมรสของเขากเ็กินกวา่จะกูไ้ด ้ 
ภรรยาของเขาพาลูกหนีไป  นกับินอวกาศสาํหรับคนเป็นพอ่ไม่ใช่สิ�งที�เธอมีในใจ  
เขาเป็นหนี5อยูห่ลายพนัดอลล่าร์ซึ� งเขาพยายามโกง  เขากาํลงัจะถูกไล่ออกจากงาน 
 
เมื�ออธิบายถึงการตกลงสู่นรกของเขา  
ไมคอ์าจชนกบัสิ�งที�คุน้เคยของคนเหล่านั5นในหอประชุมในฮาวาย 
“ คืนหนึ� งขา้พเจา้ออกไปงานปาร์ตี5   หลงัจากปาร์ตี5ไป 2-3 ชั�วโมง  
ใครบางคนใหย้าบางอยา่งกบัขา้พเจา้ทาํให้การพดูและสายตาของขา้พเจา้พร่ามวัไปอยา่ง
รวดเร็ว  และขา้พเจา้ 
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กย็ิ�งหวาดระแวงมากขึ5นทุกวินาที  ทุกสิ�งกลายเป็นหลกัฐานของการสมรู้ร่วมคิด  
โชคไม่ดี  มีหลกัฐานมากมายอยูโ่ดยรอบ  รอน ชายคนหนึ�งในงานปาร์ตี5   
ดูเหมือนเขากาํลงัอยูบ่นพื5นบรรจุลูกลงในสิ�งที�ดูเหมือนปืน  
ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้กินยาเกินขนาด  ดงันั5น  
ขา้พเจา้ขอใหใ้ครบางคนพาขา้พเจา้ไปโรงพยาบาล   

รอนบรรจุอีกลูกลงในปืน  เขาตอบดว้ยเสียงน่ารังเกียจ ‘ แกไม่เป็นอะไรหรอก 
ไม่มีปัญหา ’ ดว้ยสัญญาณจากรอน  
ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้รู้สึกวา่คนเหล่านั5นในหอ้งจบัขา้พเจา้ไว ้  พวกเขาถอดรองเทา้  



 

 

 

 
 

ถุงเทา้และเสื5อของขา้พเจา้ออก มดัมือของขา้พเจา้ไพล่หลงั  
แลว้กเ็อาถุงผา้คุลมศีรษะขา้พเจา้  ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้กาํลงัจะตอ้งตาย  ขา้พเจา้เห็น 
‘ รูปร่างวิญญาณ ’ ลอยผา่นไป 
และขา้พเจา้ร้องเรียกพวกเขาโดยสงสัยวา่พวกเขาเป็นพระเจา้หรือรู้จกัพระเจา้  
ท่ามกลางพวกเขาคือมหาริชชี  ผูส้ัญญาวา่ดว้ยเงิน 134 ดอลล่าร์  
เขาสามารถพาขา้พเจา้ไปหาพระเจา้   

ขา้พเจา้คิดวา่เขาผลกัขา้พเจา้ลม้ลงบนพื5นและพดูวา่พวกเขาจะฆ่าขา้พเจา้  
แลว้ขา้พเจา้รู้สึกถึงปากกระบอกปืนกดมาที�ศีรษะของขา้พเจา้   ทนัใดนั5น 
ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงระเบิดดงัจนหูแทบหนวก  ปืนพกจุด 45  
ระบิดห่างจากศีรษะของท่านไปไม่กี�นิ5วเป็นหายนะ ศีรษะของขา้พเจา้หายไป  ขา้พเจา้รู้  
สมองของขา้พเจา้ถูกเป่าออกไป  โดยความจริง 
มนัไม่มีลูกหรือไม่ก็พวกเขายงิไปที�กาํแพง  แต่สาํหรับขา้พเจา้ นี�คือการยงิขา้พเจา้  
ปัญหาก็คือความรู้สึกวา่ศีรษะของขา้พเจา้ถูกเป่าออกไปคงอยูก่บัขา้พเจา้มากกวา่ 2 ปี---
ประสบการณ์ที�ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วา่คนอื�นก็มีเช่นกนั ” 
 
ความไม่มั�นคงเป็นชนิดหนึ�งของนรก  มนัโดดเดี�ยว น่ากลวั  ในหลายทาง 
มนัเป็นการทาํใหแ้ปลกแยกจากทุกสิ�ง  บุคคลหนึ�งพบตวัเองตดัออกจากผูค้น  
และในที�สุดตดัออกจากความเป็นจริง 
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เชอร์วูด๊ เวิร์ท ผูแ้ต่ง For  the  love  of  Mike  อธิบายถึงช่วงเวลานี5  
“ เป็นวนัที�สวยงามเดือนกมุภาพนัธ์ในแคลิฟอร์เนียใต ้ 
นกมอ็คกิ5งเบิร์ดกาํลงัร้องเพลงและดอกไมบ้านบนตน้พีช  แต่สาํหรับไมเคิล  
แมคอินทอช  ชีวิตสูญเสียความสวยงาม  เขารู้ว่าเขาถึงจุดตํ�าสุด  



 

 

 

 
 

การประพฤติแบบหวา่นเสน่ห์อยา่งง่ายๆ ซุกซน  รักความสนุกทาํใหเ้ขาผดิหวงั  
ไม่บ่อยครั5 งที�ไมเคิลตอ้งร้องไห-้--ครั5 งหนึ� งคือเมื�อพี�ชายของเขา  เดวิด 
ขบัชนเสาโทรศพัทเ์สียชีวิต อีกครั5 งเมื�อเขาเลิกคบกบัคนรักตอนมธัยมปลาย 
และอีกครั5 งหนึ� งซึ� งทรมานที�สุดคือเมื�อภรรยาของเขา ซานดร้า 
ทิ5งไปพร้อมลูกสาวเมลินดา  แต่เชา้วนัอาทิตยนี์5   
ไมเคิลร้องไหเ้พราะเขาอยูใ่นที�กกัขงัในสถานบาํบดัทางจิตของโรงพยาบาลกบัคนบุคลิก
แปลกๆ  และเขาออกไปไม่ได ้” 
 
แต่คืนนั5นในขณะที�เขาแบ่งปันเรื�องราวของเขา  โดยพระคุณและการรักษาของพระเจา้ 
ชายหนุ่มคนนี5 ไดม้าเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรที�อาจจะใหญ่ที�สุดในซานดิเอโก        
ฮอไรซั�น คริสเตียน เฟลโลชิป (Horizon Christian Fellowship)  
ซึ� งเติบโตขึ5นจนมีผูม้าร่วม 5,000 คน  และไมคเ์ป็นนกัพดูที�เป็นที�นิยม   
เขาจะปรากฏตวัในรายการโทรทศัน์ระดบัชาติเพื�อใหค้าํพยานของเขาที�งานประกาศใหญ่
ที�จดัโดยบิลลี� เกรแฮมในอนาเฮม  ปี 1985  
เป็นเรื�องไม่เลวสาํหรับอดีตหนุ่มชอบปาร์ตี5 ที�ติดอยูใ่นสถานกกักนัที�ออเร้นจ ์    เคาน์ตี5   
ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ความจริงที�วา่ไมคไ์ม่ไดเ้พียงแค่ถูกเปลี�ยนโดยพระคริสต ์
แต่ตอนนี5ดาํเนินชีวติที�บงัเกิดผลอยา่งน่าอิจฉา 
 
ดว้ยความสัตยจ์ริง  ขา้พเจา้ไม่เคยหยดุรู้สึกประหลาดใจในความอศัจรรยนี์5   
ขา้พเจา้จาํไดอ้ยา่งดีถึงคืนนั5นในเดือนเมษายนปี 1970  ที� Calvary Chapel คอสตา้  เมซ่า  
เมื�อไมคย์นืขึ5นและในที�สุดเดินมาขา้งหนา้เพื�ออุทิศชีวิตของเขาใหพ้ระคริสต ์ 
เขากลมกลืนเขา้กบัฝงูคนหนุ่มสาวเทา้เปล่าและผมยาวที�เราตอ้นรับเสมอดงัที�พวกเขาเป็
น  พระคริสตค์งไม่ทาํนอ้ยกวา่นี5       เมื�อผูน้าํคริสตจกัรวางมือและอธิษฐานเพื�อเขา      
ไมครู้์สึกถึงความรักของ 
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พระเจา้เทลงมาบนเขา  เขาไม่แบกความขุ่นเคืองใจและสิ�งไร้ค่าบนไหล่ของเขาอีกต่อไป 
 
แต่เมื�อไมคแ์ละขา้พเจา้คุยกนัในเวลาต่อมา  
ขา้พเจา้สงสัยวา่เขาจะกลบัมาสู่ความเป็นจริงหรือไม่  
ระหวา่งปีแห่งความวุน่วายในปลายยคุ 60 และตน้ยคุ 70  
เรามีคนหนุ่มสาวหลายพนัคนเหมือนไมคที์�มายงั Calvary  Chapel  จากวฒันธรรมยคุ 60  
ไม่ใช่ทุกคนทาํได ้  
พวกเขาตกลงอยา่งลึกลํ5าในการคน้หาความเป็นจริงทางจิตวิญญาณของพวกเขา  
คนมากมายคิดว่าเขาสามารถพบการบรรลุผลไดโ้ดยยาหลอนประสาท  
พวกเขารู้สึกวา่อาํนาจที�ไดรั้บมอบหมายของพวกเขาคือการสร้างโลกของความรักและสั
นติสุขโดยทาํใหทุ้กคนเสพยาในเวลาเดียวกนั  
นี�คือเรื�องราวของสวรรคบ์นโลกของพวกเขา 
 
วูด๊สตอ็ดเป็นการสาธิตที�น่าทึ�งสาํหรับโลกที�สมบรูณ์ที�เป็นไปไดเ้มื�อฝงูชนจาํนวนมากเส
พยาดว้ยกนั  ทิ5ง “ เกมที�ใชส้มอง ”  ของเขาและเพยีงแค่ “ เพลิดเพลิน ” กบัดนตรีร็อค  
เป็นความจริง  คนไม่กี�คนมีความสนุกสนาน  
แต่ที�นั�นยงัคงมีความเป็นจริงของการเสพยาเกินขนาด  การร่วมประเวณีอยา่งสับสน  
การข่มขืน  การต่อสู้และการขโมย 
เพื�อทาํใหภ้าพที�คาดคะเนไดข้องความกลมกลืนที�สมบรูณ์และความรักฉนัพี�นอ้งเปรอะเ
ปื5 อน  เพื�อทาํใหเ้รื�องต่างๆ แยล่ง  ระบบอาหารก็ยากที�จะรองรับสาํหรับเหตุการณ์ 3 วนั   
เมื�อถึงเวลาที�ฝงูชนกลุ่มใหญ่มากกว่าครึ� งลา้นคนออกจาก “ ประเทศวูด๊สตอ็ค ” 
ในตอนบนของนิวยอร์ก  
ทุ่งหญา้ที�เคยเขียวขจีถูกทาํใหร้าบและขยะหลายตน้ปลิวไปตามลม  
ฝนทาํใหเ้กิดทุ่งโคลนซึ� งฝงูชนเตน้รําในนั5นในขณะที�เทศกาลร็อคเขา้สู่วนัที� 3  
โคลนอาจเป็นคาํอุปมาสาํหรับสิ�งที�จะมาตามคาํพยากรณ์ 
 
ภายในเวลาไม่กี�เดือน  การทดลองโลกที�สมบรูณ์แบบครั5 งที� 2 กาํลงัจะเกิดขึ5น  



 

 

 

 
 

วงดนตรีเดอะ โรลลิ�ง สโตนส์จดัคอนเสิร์ทใหญ่ที�อลัทามอนท ์  แคลิฟอร์เนีย  
แต่เหตุการณ์นี5กลายเป็นฝันร้ายที�น่ากลวัสาํหรับคนหลายพนัที�มาเขา้ชม  
ความโกลาหลเกิดขึ5น  มีความ 
 

- 157 - 
 
รุนแรงมากขึ5น รวมถึงการข่มขืนและการทุบตี  และครั5 งนี5 มีการฆ่ากนั  ทตูนรก 
ซึ�งทาํหนา้ที�เป็น “ ตาํรวจ ” แทงชายคนหนึ�ง ทาํใหเ้กิดความจลาจลที�อนัตราย  
มนัเกิดขึ5นเมื�อมิค  แจ๊กเกอร์กาํลงัร้องเพลง “ Sympathy for the Devil ”  
ทตูนรกโถมมาขา้งหนา้เพื�อฆ่าผูส้ร้างปัญหาคนแรกและทาํใหเ้ขาเป็นตวัอยา่งแก่ 
“ บุปผาชน ” ที�กาํลงัผลกักนัมาอยูห่นา้เวที  เมื�อคนนี5หยบิมีดสปริงออกมา  
กเ็ป็นเหตุผลเพยีงพอสาํหรับทตูนรกที�จะทาํร้ายเขา  เมื�อจบคอนเสิร์ทที�อลัทามอนท ์ 
ความฝันที�สมบรูณ์แบบของความเป็นพี�นอ้งในจกัรวาลและความรักของฮิปปี5 ถูกทาํใหแ้
ตกละเอียด   พวกเขาคุยอวดอุดมคติของรุสโซ  “ ความโหดเหี5 ยมชั5นสูง ”  
พวกเขาเชื�อวา่คนที�ถูกปลดปล่อยโดยอารยธรรม เป็นคนดีและไร้เดียงสาโดยพื5นฐาน  
แต่สิ�งที�ผูค้นเห็นในตวัเองและคนอื�นในขณะเสพยาเป็นเรื�องของความวิปริต  
ความโหดร้าย  ความกระดา้งและความเห็นแก่ตวัที�น่ากลวั  
ความเป็นจริงนี5 ส่งสัญญาณถึงจุดจุบของยคุฮิปปี5  
 
หลงัจากอลัทามอนท ์  ดว้ยการถกูขจดัสิ�งเขา้ใจผิดและความผิดหวงั  
เหยื�อมากมายของวฒันธรรมยาเสพติดปรากฏตวัที� Calvary Chapel  
เราไดย้นิเรื�องราวที�ไม่น่าเชื�อบางเรื�อง  
เด็กเหล่านี5จาํนวนมากไดท้าํลายจิตใจของพวกเขาดว้ยสารที�มีฤทธิ1 หลากหลายซึ� งพวกเขา
ไม่มีทางกูจ้ากความเสียหายได ้ 
พวกเขาเขา้ไปในโลกของความเพอ้ฝันไกลเกินไปและไม่สามารถพบทางกลบัมาสู่ความเ
ป็นจริงได ้  พวกเขาบางคนฉีดสารเกือบทุกสิ�งเขา้ในเส้นเลือด (รวมถึงเนยถั�วดว้ย) 
เพื�อแสวงหา “ การเมายา ”  แบบใหม่ 



 

 

 

 
 

 
ดงันั5น  สาํหรับ 6 เดือนแรก เมื�อไมค ์ แมคอินทอชแบ่งปันโลกแห่งความเพอ้ฝันของเขา 
เราสงสัยวา่เขาเป็นหนึ�งในคนที�ตายถาวร  แต่อยา่งชา้ๆ  
เราไดเ้ห็นการเปลี�ยนแปลงที�เป็นสัญญาณที�หนุนใจสาํหรับเรา  
เราเห็นพระเจา้ทรงเริ�มช่วยกูปี้เหล่านั5นที�ตั�กแตนไดกิ้นไป 
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ภายในหลายเดือนของการกลบัใจของเขา  ไมค ์ ชายหนุ่ม  26 ปี 
ผูซึ้� งลอยล่องจากบา้นหนึ�งไปอีกบา้นหนึ�ง  หรืออาศยัอยูใ่นกระท่อมที�นิวพอร์ทบีช  
เลือกที�จะยา้ยเขา้มาอยูใ่นบา้นที�อยูร่่วมกนัที�ดาํเนินการโดยคริสเตียนของเรา  
พนัธกิจที�แทจ้ริงคือเพื�อเสนอสถานที�แก่คนที�กลบัใจใหม่แต่ยงัไร้ราก  
เป็นสถานที�ที�เขาสามารถเรียกวา่บา้น 
 
คนหนุ่มสาวที�ถูกผกูมดัดว้ยยาเสพติดไดรั้บอิสรภาพในพระเยซูคริสต ์ 
พวกเขาทาํงานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มของความรัก---ความรักที�แทจ้ริง  
ความรักของพระคริสต ์  พวกเขาทาํงานหนกั  ศึกษาพระวจนะของพระเจา้  
เรียนรู้ที�จะเขา้สนิทในพระวญิญาณบริสุทธิ1   
และเติบโตในบุคลิกภาพเมื�อพวกเขาเผชิญกบัความรับผดิชอบของการยดึตามการตดัสิน
ใจ นี�หมายความถึงความอดกลั5นทางศีลธรรมและการควบคุมตวัเอง  
ถา้พวกเขามีปีที�ใชไ้ปในการปล่อยปละละเลยโดยไม่ไตร่ตรอง นิสัยเก่าจะถูกเอาชนะ  
รอยยิ5มของความไร้เดียงสาจะกลบัมา  คนมากมายขดูออก 
ทาสีและสร้างบา้นของกลุ่มขึ5นใหม่  คนอื�นๆ ออกไปทาํงานและนาํเงินกลบัมาบา้น  
พวกเขาจ่ายหนี5และเรียนรู้ที�จะเผชิญความรับผิดชอบของความเป็นผูใ้หญ่ 
 



 

 

 

 
 

ชดัเจนวา่พระเจา้เป็นพลงัเบื5องหลงัการเปลี�ยนแปลงอยา่งรุนแรงนี5   ชุมชนบา้นอธิษฐาน  
ขยายตวัเองออกไปอยา่งไม่เห็นแก่ตวัสู่คนอื�น   
และศึกษาเรื�องพระผูไ้ถ่ของพวกเขาในไบเบิ5ล  
นี�เป็นสิ�งอื�นที�ไม่ใช่การเลี�ยงความจริงเกี�ยวกบัตนเองสาํหรับหนุ่มสาวที�เติบโตมาดว้ยคว
ามเคยชินกบัการใชชี้วิตง่ายๆ ตามความเชื�อวา่ความสุขสบายเป็นยอดปรารถนา  
เมื�อพวกเขาสามารถทาํสิ�งที�เขาตอ้งการไดทุ้กเวลา  ในขณะเดียวกนั ไมค ์ 
แมคอินทอชเติบโตเหมือนตน้เฟิร์นในเรือนกระจก  
เขากลายเป็นผูน้าํและครูที�ไดรั้บของประทาน  
เมื�อเขาไดรั้บความรับผิดชอบมากขึ5นในพนัธกิจบา้น 
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แต่ยงัคงมีสิ�งเตือนใจที�จบัตอ้งไดข้องอดีตที�ลม้เหลวของไมค ์ 
แซนดี5อดีตภรรยาของไมคก์ลบัเขา้มาในเมือง  เมื�อเขาพบเธอครั5 งแรก 
เขาหวา่นเสน่ห์เธอดว้ยภาพลกัษณ์และรูปลกัษณ์ภายนอกที�เขาทาํได ้ 
สร้างเรื�องราวที�ไม่น่าเชื�อเรื�องแลว้เรื�องเล่า  แมว้า่ไมคจ์ะออกจากโรงเรียนมธัยมปลาย  
เขาสามารถอ่านขอ้ความจากหนงัสือที�ฟังดูดี  
เพื�อใหดู้เหมือนมีความรู้สาํหรับหญิงที�จบวิทยาลยัคนนี5   ท่ามกลางสิ�งต่างๆ  
เขาอา้งวา่เป็นนกัเรียนแพทยจ์ากมหาวิทยาลยัแห่งโอเรกอน 
 
ดว้ยความเพอ้ฝันและหลงัจากรู้จกัไมคเ์พียง 3 สัปดาห์  
แซนดี5ตกลงที�จะไปแต่งงานกบัเขาที�ลาสเวกสั  เป็นพิธีที�ทาํโดยเอกชนราคา 12 ดอลล่าร์ 
พวกเขากล่าวคาํสาบานโดยสวมกางเกงยีนส์และเทา้เปล่า  ไม่ชา้  
แสงระยิบระยบัของไมคม์วัหมองลง  ในที�สุด  แซนดี5 เห็นความขดัแยง้ของชีวิตของเขา  
เด็กสาวผูส้วยงามและอุทิศตนผูนี้5ถกูบงัคบัใหอ้อกจากวิทยาลยัเพื�อสนบัสนุนไมคแ์ละลูก



 

 

 

 
 

สาวตวัเลก็ของพวกเขาในขณะที�เขาเล่นกระดานโตค้ลื�นและเมายา  มนัมากเกินไป  
ดงันั5น เมื�อตั5งครรภค์รั5 งที� 2  
เธอหนีกลบัไปบา้นที�หรูหราของพอ่แม่ผูม้ั�งคั�งของเธอทางตะวนัออก  
ความสงสัยของพวกเขาเกี�ยวกบัคนที�ถูกขบัออกจากสังคมนี5 ไดรั้บการพิสูจน์ว่าถูกตอ้ง 
  
แน่นอน   ถา้ท่านรู้เรื�องราวทั5งปวงของไมค ์ แมคอินทอชแลว้  
กมี็อีกดา้นหนึ� งที�ควรพิจารณา  
วยัเด็กชอบเขาในโอเรกอนเป็นนิยายเศร้าของเดก็หนุ่มที�คาํสัญญาถกูทาํใหแ้ตกละเอียดโ
ดยฆอ้นขนาดใหญ่ของสภาพการณ์   มีช่วงเวลาในปีที�ไร้เดียงสาและร่าเริงของเขา  
เมื�อไมคส์อบไดเ้กรด 4 รวดและเป็นผูเ้ล่นเบสบอลระดบัดาวเด่น  
เขาเก่งในสโมสรลูกเสือ  มีเพื�อนมาก  และตอนตน้ของชั5นมธัยม  
เขาไดรั้บการโหวตเป็น “ นกัเรียนแห่งปี ”  ในวนัเวลาเหล่านั5น  ไมค ์
เต็มใจที�จะวางใจเกี�ยวกบัทุกคน   
เขามีรอยยิ5มของเทวดาเด็กที�จุดแสงสวา่งในหอ้งเหมือนดวงอาทิตยขึ์5น  
ความรู้สึกไวและความเปราะบางเป็นธรรมชาติของเขา  
และแมว้า่ชีวิตมกัยากลาํบากสาํหรับไมค ์ เขามกัสามารถอยูเ่หนือมนัโดยมองในแง่ดี      
เขารักษาสิ�งนี5 ไวต้ลอดปีที�หิวโหยและไม่แน่นอน 
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ของภาวะบา้นแตกซํ5าแลว้ซํ5 าอีกและความยากจนที�ตามมนัมา 
 
แต่ในที�สุดโลกตีไมคล์ง 
ส่วนแบ่งของความโชคร้ายของเขาดูเหมือนจะไม่ไดส้ัดส่วนกบัของคนอื�น  
ทุกสิ�งที�มีความหมายต่อเขาถกูเอาออกไปทีละนอ้ยจนเขารู้สึกวา่เขาไม่มีอะไรเลย  
อยา่งแรก  เขาตอ้งรับมือกบัพอ่ติดสุราที�อยูไ่กลผูที้�เขาไม่เคยรู้จกั  เมื�อในที�สุด 
เขาไดมี้ตวัแทนพ่อที�เขาอยากได ้  (ชายคนที� 3 ที�แม่แต่งงานดว้ย)  นี�กถ็ูกนาํไป  
พอ่เลี5ยงของเขาจากไป  นี�เป็นความเจบ็ปวดสาหสั  



 

 

 

 
 

แต่การโจมตีสุดทา้ยสาํหรับไมคม์าถึงเมื�อพี�ชายของเขา  
ตน้แบบและตวัแทนฮีโร่ของเขาตายในอุบติัเหตุรถยนต ์  ทนัใดนั5น  
ชีวติมีรสขมขื�นของเรื�องตลก  ถา้ชีวติเป็นเรื�องตลก  ท่านกป็ฏิบติัต่อมนัเหมือนเรื�องตลก  
ไมคอ์อกจากโรงเรียนมธัยมเขา้ร่วมกองทพับกอยูร่ะยะหนึ� ง    
แลว้กท็าํการแสวงบุญอยา่งสันโดษไปตามถนน  เมื�อตอนที�เขาพบแซนดี5   
เขาเป็นคนพเนจรตามชายหาดผูรู้้วิธีบงการและบีบผูค้นเพื�อใหเ้ขาไดสิ้�งที�เขาตอ้งการ  
โดยไม่มีความหวงัสาํหรับอนาคต  
เขาเรียนรู้ที�จะดาํเนินชีวิตเพื�อความพอใจสั5นๆของเวลานั5น 
 
ตอนนี5   แซนดี5กลบัไปอยูก่บัครอบครัวของเธอ  พยายามเรียนใหส้าํเร็จวิทยาลยั  
ครั5 งนี5โดยปราศจากไมคอ์ยูร่อบๆเพื�อทาํใหชี้วิตเธอเสียไป  
แต่ไมคย์งัคงมีสิทธิตามกฏหมายในฐานะพอ่ที�จะพบลูกของเขา  
แต่ตอนนี5 ที�เขาเป็นคริสเตียน  
มนัยากสาํหรับแซนดี5ที�จะไม่สังเกตเห็นการเปลี�ยนแปลงในเขา  
แต่ดูเหมือนดีเกินกวา่ที�จะเป็นจริง  ไมคท์าํตวัเป็นเดก็เลี5ยงแกะบ่อยครั5 ง  
เธอเฝ้าดูเขาดว้ยสายตาพิจารณา  และเธอเห็นวา่การเปลี�ยนแปลงในเขาเป็นจริง  มีสาระ  
ในที�สุด  โดยที�เขาไม่ไดชี้5นาํเธอ  เธอไปที�คอนเสิร์ทชายหาด Calvary  Chapel           
แซนดี5 เห็นพระวิญญาณแห่งความรักในคริสเตียนที�อยูเ่ต็มหาดองคเ์ดียวกบัที�เธอเห็นในไ
มค ์    เมื�อมีการเชื5อเชิญใหย้อมรับพระคริสต ์ 
แซนดี5 คุกเข่าลงดว้ยนํ5 าตาเพื�อมอบชีวติใหพ้ระคริสต ์        
ขา้พเจา้ไม่สงสัยเลยวา่พระเจา้รู้วา่ไมคต์อ้งการ 
แซนดี5สาํหรับชีวิตของเขาและพนัธกิจของเขา 
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วนัที�ขา้พเจา้ไดรั้บสิทธิพิเศษในการทาํพิธีแต่งงานอีกครั5 งของไมคแ์ละแซนดี5   
โดยมีหนูนอ้ยมินดี5ทาํหนา้ที�เดก็โปรยดอกไม ้ 



 

 

 

 
 

นํ5 าตาแห่งความชื�นชมยนิดีไหลออกมาเพราะเรารู้วา่การช่วยกูข้องพระเจา้สมบรูณ์แลว้  
ที�จริง  พิธีแต่งงานตอ้งหยดุกลางคนัเพราะคนมากมายสะอื5น  รวมทั5งคู่บ่าวสาวดว้ย  
ช่วงเวลาที�สัมผสัใจนั5นยากที�จะอธิบาย 
 
ในขณะที�ไมคพ์ฒันาขึ5นระหวา่งยคุชุมชนบา้น และนอกเหนือจากนั5น 
เห็นไดช้ดัวา่เขามีความสามารถในการเป็นผูน้าํและเป็นผูสื้�อสารที�ยอดเยี�ยม  
บนัทึกการทาํงานของเขาในร้านคา้ปลีกแสดงวา่เขามีความรับผดิชอบและทาํงานหนกั  
เขายงัมีความสนใจอยา่งมากในดนตรี  ดงันั5น  เมื�อเราเริ�ม Maranatha ! Music 
ดว้ยอลับั5มแรกของเรา แผน่แนะนาํทุกคนในกลุ่มของเรา  
ไมคเ์ป็นผูจ้ดัจาํหน่ายคนแรกของเรา  ในเวลานั5น 
ขาจะเอาอลับั5มใส่ทา้ยรถและเดินทางไปทั�วแคลิฟอร์เนีย        
ขอร้องร้านหนงัสือคริสเตียนใหข้ายอลับั5มดนตรีคริสเตียนใหม่นี5  
มนัไดผ้ลและยอดขายเริ�มเพิ�มขึ5น  ในขณะที�ไมคพิ์สูจน์ความสามารถของเขา 
เราใหไ้มคค์วบคุม Maranatha ! Music  
แต่รักแรกของไมคย์งัคงเป็นความปรารถนาของเขาเพื�อสื�อสารความเชื�อของเขากบัผูฟั้งใ
นเนื5อหาการประกาศข่าวประเสริฐ  ดนตรีบรรเลง 2-3 
นาทีเพียงเพราะเขาเห็นวา่มนัจบัความสนใจของผูฟั้งและสามารถสร้างการเปิดสาํหรับกา
รประกาศข่าวประเสริฐโดยตรง 
 
ในฐานะผูอ้าํนวยการ  Maranatha !  Music  
ไมคย์งัเป็นผูจ้ดัการเดินสายสาํหรับวงดนตรีหลากหลาย  เมื�อพวกเขาออกเดินทางแสดง  
เขาใชช่้วงหยดุพกัระหวา่งเซ็ทของเพลงเพื�อออกมาและใหค้าํพยานของเขาหรือแบ่งปันภ
าระใจของเขา    คนมากมายใหค้าํมั�นสัญญากบัพระเยซูเจา้  
โอกาสเหล่านี5 ในการแบ่งปันพระเยซูคริสตต่์อหนา้สาธารณชนเริ�มกลายเป็นช่วงเวลาที�ดี
ที�สุดซึ�งไมคป์รารถนา        เขารู้ดว้ยสายตาของผูช้มวา่เขาเขา้ถึงผูช้มเพื�อพระคริสต ์ 
เมื�อเขาเดินทางกบัวงดนตรีและนกัดนตรีมากมายไปกรุงมานิลา 
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เพื�อเล่นดนตรีต่อหนา้คน 15,000 คนแต่ละคืน  
ไมคไ์ดรั้บผลลพัธ์ที�น่าประทบัใจในฐานะผูสื้�อสารแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต ์
 
ในปี 1975 นกัเรียนบางคนมาหาขา้พเจา้จากซานดิเอโก  
ถามวา่ขา้พเจา้จะสามารถส่งใครบางคนไปยงัพื5นที�ของพวกเขาเพื�อตั5งคริสตจกัรไดห้รือไ
ม่  พวกเขาตอ้งขบัรถมาทุกสัปดาห์เพื�อเขา้ร่วมพิธีนมสัการที� Calvary Chapel  ทนัใดนั5น  
ขา้พเจา้คิดถึงไมค ์  รู้วา่เขาเป็นทางเลือกของพระเจา้สาํหรับงานนี5   
ไมคเ์ดินทางไปซานดิเอโกทุกสัปดาห์อยูแ่ลว้เพื�อสอนชั5นเรียนไบเบิ5ลที�ขยายตวัอยา่งรวด
เร็วที�ฮอสพิทอลิตี5  เฮาส์ ที� บาลโบ พาร์ค 
 
แต่เมื�อขา้พเจา้บอกไมคว์า่ขา้พเจา้จะใหเ้ขาหยดุพกั 1 เดือนโดยไดรั้บเงินเดือน  
และในระหวา่งเดือนนั5น  เขาตอ้งยา้ยไปซานดิเอโกเพื�อตั5ง Calvary  Chapel  
เขารู้สึกประหลาดใจ  เขามองดูขา้พเจา้เหมือนเป็นพอ่ที�เขาไม่เคยมี และสาํหรับเขา 
นี�เหมือนพอ่บอกลูกใหอ้อกจากรัง  อยา่งไรก็ตาม  เพราะเขารักขา้พเจา้เหมือนพอ่  
เขาจึงยา้ยไปซานดิเอโกโดยไม่ลงัเล  
เขายอมรับคาํแนะนาํของขา้พเจา้โดยไม่มีคาํถามและมุ่งมั�นทาํงานอยา่งหนกัเท่าที�จะทาํไ
ดเ้พื�อทาํใหข้า้พเจา้ภมิูใจในลูกแห่งความเชื�อของขา้พเจา้ 
 
ในเวลาเพียง 2-3 เดือน  ไมคเ์ชิญขา้พเจา้ไปพดูต่อหนา้ชั5นเรียนไบเบิ5ลคืนวนัพุธของเขา  
ซึ� งเมื�อถึงตอนนั5นไดจ้ดักนัในหอประชุมคริสตจกัรใหญ่ในลินดา วิสตา้  
และที�จริงขา้พเจา้คงไม่สามารถภูมิใจและตื�นเตน้ไดม้ากกวา่นี5 เมื�อขา้พเจา้เห็นใบหนา้หนุ่
มสาวที�เปล่งประกายหลายร้อยคนเขา้ร่วมในหอประชุมจนเกินความจุของมนั 
(พวกเขาเป็นกลุ่มหนึ�งในผูก้ลบัใจมาหาพระเยซูคริสตจ์าํนวนนบัไม่ถว้นจากงานพนัธกิจ
ของไมค)์  พิธีนมสัการวนัอาทิตยด์าํเนินไปดว้ยดีโดยมีคนนบัพนัคน 
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ในเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี  ไมคป์รึกษาเราเกี�ยวกบัการซื5อโรงละครนอร์ธ พาร์ค เธียเตอร์  
ที�ซึ� งเบอร์นส และอลัเลน และโซฟี ทคัเกอร์ เคยเล่นละคร  
โรงละครใหญ่นี5 จาํเป็นเพื�อรองรับคนหนุ่มสาวหลายพนัคนที�มาปรากฏตวั  
เราช่วยพวกเขาซื5อโรงละครซึ�งในไม่ชา้ถูกทาํใหม่อยา่งสวยงาม  ในวนัอาทิตย ์
มนักลายเป็นสถานที�ที�เห็นฝงูชนหลั�งไหลออกไปยงัถนนยนิูเวอร์ซิตี5  อเวนิว  
หลงัจากนั�งร่วมพิธีที�เตม็ดว้ยการนมสัการร่วมสมยัและคาํสอนของพระวจนะของพระเจ้
า 
 
ที�นอร์ธ พาร์ค  ดนตรีน่าตื�นเตน้  และเมื�อไมคอ์อกมาพดู 
ท่านสามารถไดย้นิเสียงเขม็ตกรวมอยูใ่นนกัสื�อสารคนนี5 คือผูมี้ความสามารถพเิศษในกา
รพดูชวนหวั  พดูกระเซา้  การมองเห็นภายในที�แหลมคมและการมีเรื�องราวที�ไม่จบสิ5น  
เขาตอบสนองโดยสัญชาตญาณเมื�อเขาพดูโดยไม่ไดเ้ตรียมตวัหรือทาํท่าทางหรือทาํเป็นเ
รื�องขบขนั   ลอ้ตวัเองและธรรมชาติมนุษย ์ 
ภายใตท้ั5งหมดนี5 คือความตระหนกัรู้อยา่งมีชีวติชีวาในพระคุณและความรักของพระเจา้  
ซึ� งเขานาํมาเชื�อมโยงกบัพระคมัภีร์  และไม่มีใครที�ดูเหมือนจะไดรั้บเพียงพอแลว้  
นี�คือชายผูซึ้� งในเวลาหนึ�งที�แตกต่างรู้วา่มนัเป็นอยา่งไรในการเป็นนกัเล่นกระดานโตค้ลื�
น  นกัเดินทางและยบัปี5   เขาทาํมาหมดทุกอยา่งแลว้   
แต่สิ�งที�สาํคญัที�สุดสาํหรับเขาคือความรักของพระเยซูเจา้  เมื�อเขาพดู  
การพดูดว้ยสิทธิอาํนาจของใครบางคนที�รู้วา่เขากาํลงัพดูถึงอะไรและเชื�ออยา่งลึกลํ5าในอั
ไร  บางครั5 งเขาสวมเสื5อยดืสีสด  บางครั5 งเขาสวมเสื5อโคท้และผกูเน็คไท  
แต่ภายใตเ้ครื�องแต่งกายคือความสนใจอยา่งจริงจงัที�จะเชื�อฟังพระเยซูเจา้และความห่วงใ
ยต่อวิญญาณที�อยูต่่อหนา้เขา 



 

 

 

 
 

 
ไมคต์ั5งโรงเรียนเพื�อการประกาศข่าวประเสริฐและเริ�มฝึกอบรมคนหนุ่มสาวหลายร้อยค
นเพื�อแบ่งปันความเชื�อของพวกเขา  
เขายงัเริ�มใหก้าํเนิดกบัคริสตจกัรอื�นในซานดิเอโกเคาน์ตี5 เมื�อเขาหนุนใจคนสาํคญัในการเ
ป็นผูน้าํเพื�อกระจายออกไปจากคริสตจกัรแม่และเริ�มตั5งคริสตจกัรของพวกเขาเอง  
ถา้ท่านถามไมค ์   เขาจะบอกท่านวา่เขาถูกเรียกใหเ้ป็น 
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นกัประกาศข่าวประเสริฐและผูใ้หค้าํชี5แจงเกี�ยวกบัไบเบิ5ล  
เขาอาจบอกท่านดว้ยวา่เขามีความปรารถนาลบัๆ 
ที�จะออกไปพดูในการเดินทางพื�อประกาศข่าวประเสริฐ 
 
ทุกวนันี5   ชุมชนหลกัทุกชุมชมในซานดิเอโก เคาน์ตี5 มี Horizon Calvary  Chapel  
อยูแ่ละคริสตจกัรแม่ ฮอไรซั�น คริสเตียน เฟลโลชิป 
ยา้ยไปยงัศูนยก์ารศึกษาขนาดใหญ่ซึ�งเป็นที�ตั5งของหอประชุม  หอ้งอาหาร  
สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  หอ้งยมิ  หอ้งเรียนและร้านหนงัสือ  
ไมคจ์ดัรายการวิทยแุละโทรทศัน์  
งานพนัธกิจของเขาตีพมิพนิ์ตยสารที�ออกตามกาํหนดชื�อวา่ ฮอไรซั�น อินเตอร์เนชั�นแนล 
แมกกาซีน  
ภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐอยา่งมากมายของโรงเรียนการประกาศข่าวประเสริฐขอ
งเขาต่อต่างประเทศมีผลกวา้งไกล  
และการที�พระเจา้ใชไ้มคใ์นฐานะผูป้ระกาศข่าวประเสริฐที�จดังานประกาศสาํคญั 4 
ครั5 งต่อปีเป็นคาํสรรเสริญต่อการทาํงานของพระเยซูเจา้ผา่นเขาเพื�อนาํผูอื้�นมาถึงความรอ
ด            งานของพนัธกิจของเขาถูกทาํใหเ้ด่นในหนงัสือของดร.เอลเมอร์ ทาวน์ส---10 
คริสตจกัรที�คิดริเริ�มใหม่มากที�สุดในปัจจุบนั 
 
จากบรรดาศิษยาภิบาลร่วมของ Calvary Chapel  ทั5งหมด  ขา้พเจา้คิดวา่ชีวิตของไมค ์



 

 

 

 
 

แมคอินทอช  
แสดงใหเ้ห็นการรักษาและการช่วยกูที้�ยิ�งใหญ่ที�สุดของพระเยซูเจา้จากความเสื�อมทราม
ทางวฒันธรรมที�หอ้มลอ้มคนยคุ 60  
ไมคถู์กทาํใหเ้ป็นมลทินดว้ยความเสื�อมทรามดงัเช่นความไม่มั�นคง  ยาเสพติด  
จริยธรรมและศีลธรรมเสื�อมเสีย  
รวมทั5งการหยา่ร้างทั5งในการแต่งงานของพอ่แม่ของเขาและของเขาเอง  
ขา้พเจา้ไดเ้ห็นไมค ์ 
แมคอินทอชเปลี�ยนแปลงจากคนพเนจรตามชายหาดที�ดูเหมือนไร้ความหวงั 
มีปัญหาทางใจมาเป็นคนที�รักพระเยซูเจา้  คนที�มีสติปกติ  อุทิศตนและมีศรัทธา  
ตอนนี5 เขาเป็นสามีที�รับผดิชอบ  เป็นพอ่  เป็นผูน้าํคริสเตียน  เป็นศิษยาภิบาล  
และเป็นนกัประกาศข่าวประเสริฐ  
ผูซึ้� งพนัธกิจที�กวา้งไกลของเขากลายเป็นปรากฏการณ์  
ถา้นี�ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเจา้ทรงเป็นจริงเพียงพอที�จะทาํใหผู้ที้�สงสัยพอใจแลว้  
ขา้พเจา้กไ็ม่แน่ใจ 
วา่อะไรจะทาํได ้
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ใหเ้ราโดยการอธิษฐานแสวงหาความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ1 เพื�อทาํความเขา้
ใจหลกัการทางไบเบิ5ลอยา่งง่ายๆที�ไมคแ์ละคนอื�นๆ เหล่านี5 เรียนรู้ที� Calvary Chapel   
สิ�งที�ขา้พเจา้ตอ้งเรียนรู้ผา่นหลายปีของประสบการณ์ในการดิ5นสู้และความลม้เหลว 
ความจริงเหล่านี5สามารถถ่ายโอนไดห้รือไม่ ?  คนอื�นๆ 
แมแ้ต่คนที�ไม่มีการฝึกอบรมเกี�ยวกบัไบเบิ5ลสามารถทาํตามหลกัการเหล่านี5 และพฒันาพั
นธกิจที�ใหญ่และมีประสิทธิภาพไดห้รือไม่ ?  
คริสตจกัรที�เขม้แขง็หลายร้อยแห่งพดูเสียงดงักอ้งวา่ “ ได้ ” 
 
ปัจจุบนั พนัธกิจของฮอไรซั�นที�ขยายออกทั5งระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ   
รวมถึงพนัธกิจคริสตจกัรที�กาํลงัเติบโตและริเริ�มใหม่  



 

 

 

 
 

โรงเรียนสาํหรับการประกาศข่าวประเสริฐ  วิทยาลยั 4 ปี 
และคริสตจกัรและองคก์รเสริมคริสตจกัร  100 แห่งที�เกิดมาจาก ฮอไรซั�น ซานดิเอโก  
ฮอไรซั�นจดัเทศกาลประกาศข่าวประเสริฐ  Festivals of Life  
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื�นๆ 
และทาํงานกบัสถานเลี5 ยงเด็กกาํพร้าระหวา่งประเทศหลายแห่ง  ฮอไรซั�น 
สหรัฐอเมริกาเป็นงานสงเคราะห์ของพนัธกิจ รับใชใ้นนิวยอร์กซิตี5หลงัจาก 11  กนัยายน 
2001  ไฟไหมใ้นซานดิเอโกปี 2003 และพายเุฮอริเคนแคทรีน่าในกลัฟ์โคสทใ์นปี 2005  
ระบบโรงเรียนของฮอไรซั�นขยายจากชั5นอนุบาลไปถึงชั5นมธัยม เพื�อรองรับเด็กนกัเรียน 
1,500 คน 
 
พนัธกิจเหล่านี5ทั5งหมดสะทอ้นหวัใจของนิมิตของไมค ์  แมคอินทอช  
ในการนาํคนมาหาพระเยซูคริสต ์  สร้างสาวกในพระเยซูคริสต ์ 
และส่งคนไปเพื�อพระเยซูคริสต ์ 
พวกเขายงัไดอ้วยพรขา้พเจา้ในฐานะพอ่ทางจิตวิญญาณของเขา 
เพราะพวกเขาสะทอ้นหวัใจของขา้พเจา้ดว้ย 
 
 
 
 

บทที�  13 
 

หลกัการของการเตบิโต 
 
 

คริสตจกัรจาํนวนมากถกูสร้างตามบุคลิกภาพของศิษยาภิบาล 
และผลกคื็องานไม่สามารถถูกทาํซํ5 าและแนวคิดไม่สามารถถ่ายโอนได ้ 



 

 

 

 
 

ความพยายามเลียนแบบบุคลิกภาพของผูอื้�นไมเ่คยประสบความสาํเร็จ  
พระเจา้ทรงสร้างเราแต่ละคนใหแ้ตกต่างเป็นเอกลกัษณ์และพระวญิญาณของพระองคเ์จิ
มเราตามบุคลิกลกัษณะของเราแต่ละคน 
 
หลายครั5 งที�ศิษยาภิบาลผูอ้ยากเห็นคริสตจกัรเติบโตทาํผิดพลาดในการไปสู่คริสตจกัรที�ใ
หญ่และประสบความสาํเร็จ  ในการมองที�โปรแกรมของพวกเขา  
และในการเฝ้าดูวิธีที�ผูรั้บใชส้ัมพนัธ์กบัผูค้นของเขา  
แลว้ศิษยาภิบาลพยายามเลียนแบบโปรแกรมและบุคลิกภาพ   และมนัก็ไม่ไดผ้ล   
 
เป็นความจริงวา่พระเจา้ทาํกิจผา่นบุคลิกภาพ  
มนัมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ�งในวิธีที�เราสัมพนัธ์กบัผูค้น  แต่เพราะ Calvary  Chapel 
ถูกสร้างขึ5นบนหลกัการมากกวา่บุคลิกภาพ  
หลกัการสามารถถ่ายโอนไดแ้ละทาํงานในทุกความหลากหลายของบุคลิกภาพ  
โดยการทาํตามกา้วง่ายๆเหล่านี5    ศิษยาภิบาลของ Calvary Chapel 
ประสบความสาํเร็จในพนัธกิจอยา่งมหาศาล  ขา้พเจา้ขอแบ่งปันกบัท่าน 
 
เมื�อขา้พเจา้เริ�มงานพนัธกิจครั5 งแรก  
ขา้พเจา้รับใชใ้นนิกายหนึ�งซึ� งการเนน้หนกักคื็อการประกาศข่าวประเสริฐ  
นี�ถูกสะทอ้นโดยขอ้เทจ็จริงวา่ขอ้มลูช่องแรกที�ตอ้งการในรายงานประจาํเดือนของขา้พเจ้
าคือจาํนวนคนที�ไดรั้บความรอด  ช่องต่อไปเป็นช่องสาํหรับจาํนวนคนที�รับบพัติศมา  
ขา้พเจา้ไดย้นิบ่อยมากวา่จุดมุ่งหมายเบื5องแรกของคริสตจกัรคือการประกาศข่าวประเสริ
ฐของโลก ดงันั5น คาํเทศนาทุกคาํที�ขา้พเจา้เทศน ์
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สอนตอ้งเกี�ยวกบัข่าวประเสริฐและการร้องขอใหผู้ค้นยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้
และพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา 
 



 

 

 

 
 

ความสับสนที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของขา้พเจา้มาถึงเมื�อขา้พเจา้เตรียมสิ�งที�ขา้พเจา้รู้สึกว่าเป็นคาํเ
ทศนาเพื�อประกาศข่าวประเสริฐที�มีฤทธิ1 อาํนาจที�จะเปลี�ยนใจคนบาปที�ใจแขง็กระดา้งที�
สุดได ้  และเมื�อขา้พเจา้มาถึงคริสตจกัร  ดว้ยความตกใจ  
ไม่มีคนบาปอยูใ่นที�ประชุมแมแ้ต่คนเดียว 
 
ในขณะที�ขา้พเจา้นั�งบนเวทีมองไปยงัที�ประชุม  ขา้พเจา้รู้จกัชื�อทุกคน  
ขา้พเจา้จึงรู้วา่ไม่มีคนบาปแมแ้ต่คนเดียวในคริสตจกัร  ระหวา่งร้องเพลงนมสัการ  
ขา้พเจา้อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ส่งคนบาปและเมื�อคาํอธิษฐานของขา้พเจา้ไมไ่ดรั้บคาํตอบ  
ขา้พเจา้ตอ้งเทศน์คาํเทศนาเพื�อประกาศข่าวประเสริฐแก่ธรรมิกชน  
ไม่มีความหวงัเรื�องคนกลบัใจ   โดยหลกัทั�วไป 
ขา้พเจา้จะเพิ�มบางจุดซึ�งขา้พเจา้จะวจิารณ์คนเหล่านั5นในที�ประชุมอยา่งรุนแรงสาํหรับคว
ามลม้เหลวของพวกเขาในการเป็นพยานอยา่งที�พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาเป็น  
ขา้พเจา้บอกพวกเขาวา่ถา้กาํลงัรับใชพ้ระเจา้และกาํลงัทาํสิ�งที�พระเจา้ตอ้งการให้พวกเขา
ทาํ   
พวกเขาจะนาํเพื�อนบา้นของเขาบางคนมาฟังพระวจนะของพระเจา้และไดรั้บความรอด  
ขา้พเจา้จะเริ�มตีลูกแกะเพราะพวกเขาไม่ไดเ้กิดผลหรือเป็นพยานเพื�อพระเยซูคริสตอ์ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 
หวัใจของขา้พเจา้เจบ็ปวดเมื�อขา้พเจา้คิดถึงช่วงตน้ของพนัธกิจของขา้พเจา้  
ขา้พเจา้สร้างผูเ้ชื�อที�สับสนและถูกครอบงาํดว้ยสาํนึกผิดไดอ้ยา่งไร  
พวกเขาเป็นผูถ้กูครอบงาํโดยความสาํนึกผิดเพราะสิ�งที�ขา้พเจา้พดูเป็นสิ�งถกูตอ้ง  
พวกเขาไม่ไดเ้ป็นพยานอยา่งที�พวกเขาควรจะเป็นเพื�อพระคริสต ์ 
ชีวติของพวกเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานแบบไบเบิ5ล  
พวกเขาสับสนเพราะพวกเขาปรารถนาจะดาํเนินชีวติที�มีชยั      
แต่พวกเขาไม่รู้จะทาํอยา่งไรเพราะศิษยาภิบาลของพวกเขาเนน้หนกัในการประกาศข่าว
ประเสริฐแทนที�จะ            
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เลี5ยงดูพระกายของพระคริสต ์
 
นี�เป็นบทเรียนบทแรก  ตามประเพณี 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่จุดมุ่งหมายเบื5องแรกของคริสตจกัรคือการประกาศข่าวประเสริฐของโลก  
แต่ตามไบเบิ5ล  เปาโลบอกเราในเอเฟซสับทที� 4 
วา่จุดมุ่งหมายเบื5องแรกของคริสตจกัรคือการก่อร่างพระกายของพระคริสตเ์พื�อทาํใหธ้รร
มิกชนเป็นคนสมบรูณ์พร้อมเพื�องานพนัธกิจ  
คริสตจกัรคงอยูเ่พื�อนาํผูค้นมาสู่ความเป็นผูใ้หญ่และความเป็นหนึ�งเดียวในความเชื�อ 
เพื�อว่าพวกเขาจะไม่เป็นทารกอีกต่อไปแต่จะพฒันาอยา่งเตม็ที�ในพระเยซูคริสต ์ 
ดว้ยการเนน้หนกัอยา่งสมํ�าเสมอในการสาํนึกผิดจากงานที�ตายและหลกัคาํสอนของการ
บพัติศมา  
ขา้พเจา้ลม้เหลวที�จะนาํผูค้นเขา้สู่ความสัมพนัธ์ที�เติบโตเต็มที�กบัพระเจา้และพวกเขาอยูใ่
นภาวะของความเป็นทารกทางจิตวิญญาณ   
 
บทเรียนบทที� 2  ในพนัธกิจของขา้พเจา้มาในวิธีที�น่าสนใจ 
 
ขอ้สื�อสารของขา้พเจา้เป็นหวัขอ้ที�น่าสนใจ  นาํมาจากพระคมัภีร์ตลอดเล่ม  
ไม่มีรูปแบบที�คงที�ในการเทศน์สอนของขา้พเจา้  สัปดาห์หนึ� ง 
เนื5อหาของขา้พเจา้อาจมาจากมทัธิว  สัปดาห์ต่อไปมาจากอิสยาห์  
สัปดาห์ตามมาจากวิวรณ์  และต่อไปมาจากปฐมกาล  
ขา้พเจา้จะแบ่งปันหวัขอ้ใดกต็ามที�ขา้พเจา้สนใจในสัปดาห์นั5นหรือหวัขอ้ใดกต็ามที�พระ
คมัภีร์อาจเพิ�งพดูกบัขา้พเจา้  
ส่วนที�ยากที�สุดของพนัธกิจในเวลานั5นคือการหาเนื5อหาที�จะเทศน์สอน  
ขา้พเจา้พบตวัเองอ่านไบเบิ5ลจนกระทั�งพระคมัภีร์บางเรื�องมีขึ5นในใจขา้พเจา้แลว้ขา้พเจา้
จะพฒันาขอ้สื�อสารของขา้พเจา้จากเนื5อหานั5น  



 

 

 

 
 

ขา้พเจา้พบวา่ขา้พเจา้มีคาํเทศนาที�มีหวัขอ้ที�ดีที�ใชเ้ทศน์ได ้ 2 
ปีก่อนที�ขา้พเจา้จะหมดความคิด ดงันั5น  ตาํแหน่งศิษยาภิบาล 2-3 
ปีแรกของขา้พเจา้มีช่วงระยะเวลายูไ่ด ้ 2 ปี  หลงัจากขา้พเจา้ใชเ้นื5อหา 2 
ปีของขา้พเจา้หมด  ขา้พเจา้จะหาทางโอนไปสู่คริสตจกัรอีกแห่งหนึ� ง  นี�ดาํเนินต่อไปจน 
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กระทั�งเราอาศยัอยูใ่นฮนัทิงตนับีช  เราเขา้มาใกลจุ้ดสิ5นสุดของ 2 ปีของเรา  
และเป็นเวลาที�จะยา้ยอีกครั5 ง  แต่ปัญหาไดพ้ฒันาขึ5น  เราตกหลุมรักฮนัทิงตนับีช  
เราชื�นชอบการอาศยัอยูที่�นั�นและลูกสาวของเราไดเ้ริ�มเขา้เรียนแลว้  เราไม่อยากยา้ยอีก 
 
ทนัใดนั5น  ขา้พเจา้อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัใหห้าเนื5อหามากขึ5นและคาํเทศนามากขึ5น  เวลานี5   
ขา้พเจา้กาํลงัอ่านหนงัสือ  The Apostle John (อคัรสาวกยอห์น)  โดยกริฟฟีธ  โธมสั    
ในบทหนึ�ง  เขาไดส้รุปหวัขอ้การศึกษาใน 1 ยอห์น  
เมื�อขา้พเจา้ศึกษาสรุปหวัขอ้เหล่านั5น  
ขา้พเจา้พบวา่นี�เป็นวตัถุดิบในการเทศนาที�ยอดเยี�ยมและมีอยูป่ระมาณ 40 หวัขอ้  
ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่ถา้ขา้พเจา้สอนโดยพระธรรม 1 ยอห์น  ในเชา้วนัอาทิตย ์ 
เราสามารถใชอี้ก 1 ปีในชุมชนนี5 ที�เรารัก  ขา้พเจา้ซื5อบทความแสดงขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบั 1 
ยอห์น และเริ�มศึกษาจดหมายฝากนี5อยา่งละเอียด  
ขา้พเจา้ขยายการศึกษาหวัขอ้ของกริฟฟิธ  โธมสัและเราใชเ้วลา 1 ปีสาํหรับ 1 ยอห์น 
 
สิ�งที�น่าสนใจก็คือระหวา่งปีนี5   
คริสตจกัรของเราไดรั้บประสบการณ์การเติบโตที�ยิ�งใหญ่กวา่ที�เราเคยเห็นมาก่อน  
เรายงัมีคนกลบัใจมากขึ5นและใหบ้พัติศมามากกวา่ที�เราเคยมีมาก่อนในอดีต  
ผูค้นไดรั้บการเติมเตม็ดว้ยความชื�นชมยนิดีในการเดินกบัพระคริสต ์ 
เขามีประสบการณ์มีอาํนาจยิ�งใหญ่เหนือบาป  
และพวกเขามีความมั�นใจในความรอดของเขามากขึ5น  แน่นอน  เหล่านี5 คือเหตุผล 3 
ประการที�ยอห์นเขียนจดหมายฝากและเราไดรั้บการบอกวา่พระวจนะของพระเจา้จะไม่ก



 

 

 

 
 

ลบัมาอยา่งไร้ผลแต่จะบรรลุตามจุดมุ่งหมายที�พระวจนะถูกส่งมา  ดงันั5น  
จดหมายฝากนี5ถกูส่งมาเพื�อนาํผูเ้ชื�อเขา้สู่ความเตม็เปี� ยมของความชื�นชมยนิดี   
อิสรภาพจากบาปและความมั�นใจในความรอดของพวกเขา  
พระวจนะของพระเจา้ทาํกิจในชีวิตพวกเขา 
 
 
 

- 170 - 
 
ดงันั5น  ขา้พเจา้เรียนรู้บทเรียนที� 2  
การสอนโดยการแสดงออกเขม้แขง็กวา่การสอนโดยหวัขอ้เพื�อเลี5ยงดูฝงูแกะ 
 
เมื�อถึงสิ5นปี  เรายงัคงไม่อยากไปจากฮนัทิงตนับีช  
ดว้ยการพฒันารูปแบบของการสอนตลอดเล่มจนจบ 
ขา้พเจา้ตดัสินใจเลือกพระธรรมโรมต่อไป  
ซึ� งศาสตราจารยด์า้นศาสนาบอกเราว่าพระธรรมนี5 จะเปลี�ยนแปลงคริสตจกัรใดกไ็ด ้ 
ขา้พเจา้ซื5อบทความแสดงขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัพระธรรมโรมมากเท่าที�จะหาได ้ 
และใชเ้วลา 2 ปีสอนเรื�องนี5   ระหวา่งเวลานี5   คริสตจกัรเพิ�มเป็น 2 เท่า  
งานของพระวิญญาณในหวัใจของผูค้นทาํใหตื้�นเตน้มากเมื�อพวกเขาและขา้พเจา้คน้พบพ
ระคุณพระเจา้และเริ�มสัมพนัธ์กบัพระเจา้ในทางใหม่  
มนัคือเวลานี5 ที�ขา้พเจา้ซื5อคู่มือไบเบิ5ลของแฮลลียใ์หม่ 
(ขา้พเจา้มกัใหข้องขา้พเจา้กบัผูก้ลบัใจใหม่) 
 
ในหนา้เปล่าของหนงัสือ  
ขา้พเจา้เห็นหมายเหตุที�กล่าววา่หนา้สาํคญัที�สุดในหนงัสือคือหนา้ 814  ดงันั5น 
ขา้พเจา้ไปที�หนา้นั5นเพื�อหาวา่อะไรคือสิ�งที�แฮลลียย์งัรู้สึกวา่สาํคญัที�สุด  
มีคาํเสนอแนะง่ายๆวา่ทุกคริสตจกัรมีแผนเกี�ยวกบัที�ประชุมสาํหรับการศึกษาไบเบิ5ล  



 

 

 

 
 

และเสนอแนะวา่คาํเทศนาของศิษยาภิบาลตอ้งมาจากส่วนของไบเบิ5ลที�อ่านในสัปดาห์ที�
ผา่นมา  ขา้พเจา้ไม่เคยนาํคนผา่นไบเบิ5ลทั5งเล่ม  โดยความเป็นจริงแลว้  
ขา้พเจา้ไม่เคยนั�งลงอ่านไบเบิ5ลทั5งเล่มจนจบ 
 
ดงันั5น ขา้พเจา้รวมบทเรียนบทที� 3 เขา้ดว้ยกนั  
ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่ขา้พเจา้จะเริ�มใหที้�ประชุมอ่านไบเบิ5ลทั5งเล่ม  สัปดาห์ละ 10 บท  
และคาํเทศนาของขา้พเจา้จะมาจากบทที�เขาอ่าน  
ขา้พเจา้ยงัทาํตามวิธีปฏิบติันี5 จนถึงปัจจุบนัซึ�งนบัเป็นเวลาหลายปี  และไดเ้ห็น    
ผูค้นในคริสตจกัรอ่านไบเบิ5ลตลอดเล่มจนจบเป็นครั5 งแรกในชีวิตพวกเขา 
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การส่งผา่นทั5ง 2 นี5 ---
จากขอ้สื�อสารตามหวัขอ้สู่การสอนโดยการแสดงออกและสู่การอ่านไบเบิ5ลตลอดเล่มจน
จบ---สอนขา้พเจา้ถึงบางสิ�งที�น่าตรึงใจ  ขอ้แรก 
ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัวา่ระหวา่งปีของพนัธกิจตามหวัขอ้ของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไม่มีการเนน้หนกัเกี�ยวกบัไบเบิ5ลอยา่งแทจ้ริงในการเทศนส์อน  
แมว้า่ขา้พเจา้เทศน์สอนคาํเทศนาจากพระคมัภีร์  
การเทศน์สอนของขา้พเจา้ไม่มีความสมดุลทางไบเบิ5ล  
พระคมัภีร์บอกถึงส่วนของพระเจา้และส่วนของมนุษยใ์นเรื�องความรอด  
ส่วนใหญ่คาํเทศนาตามหวัขอ้ที�ขา้พเจา้เทศนส์อนแนน้ที�ความรับผดิชอบของมนุษย ์ 
คาํเทศนาของขา้พเจา้เคี�ยวเขญ็คนใหอ้ธิษฐาน เป็นพยาน  
มอบชีวิตใหก้บัการรับใชพ้ระเจา้ 
 
แต่เมื�อท่านอ่านไบเบิ5ลและอ่านไปตลอดเล่ม  
ท่านจะพบว่ามีการเนน้ในสิ�งที�พระเจา้ทรงทาํเพื�อมนุษยย์ิ�งกวา่ในสิ�งที�มนุษยค์วรทาํเพื�อ



 

 

 

 
 

พระเจา้  ในแง่หนึ�ง  โดยคาํเทศนาตามหวัขอ้  
ขา้พเจา้กาํลงัเนน้ในสิ�งที�เราควรทาํเพื�อพระเจา้เพื�อวา่พระเจา้จะตอบสนองต่อเรา  
ขา้พเจา้กาํลงัทาํใหม้นุษยเ์ป็นผูริ้เริ�มและพระเจา้เป็นผูต้อบสนอง  ตวัอยา่งเช่น  
ถา้ท่านให ้  พระเจา้จะใหต้อบแทนแก่ท่าน  ให้ออกไป เทลงมา  ไหลลน้ออกไป  
ถา้ท่านสรรเสริญ  
ท่านจะไดรั้บพระพรดว้ยความรู้สึกถึงการสถิตอยูข่องพระองคเ์พราะพระองคอ์ยูใ่นคาํส
รรเสริญของคนของพระองค ์  ถา้ท่านจะเอาชนะวญิญาณ  
ท่านจะมีปัญญาและส่องสวา่งเหมือนดวงดาวตลอดกาล 
 
แต่ตอนนี5ขา้พเจา้เรียนรู้วา่พระเจา้เป็นผูริ้เริ�มเสมอ  ดงันั5น  
ส่วนของพระองคม์กัมาก่อนเสมอ  ดูพระธรรมเอเฟซสัเป็นตวัอยา่ง  เปาโลใช ้ 3 
บทแรกของจดหมายฝากบอก         คริสตจกัรวา่พระเจา้ทรงทาํอะไรเพื�อพวกเขา  
เปาโลเขียนคาํนาํในส่วนนี5 วา่ 
“ สาธุการแด่พระเจา้พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราผูท้รงโปรดประทานพระพรฝ่
ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต ์ ”  
แลว้เขาไดเ้ขียนรายการของ      
พระพรฝ่ายจิตวิญญาณที�ดีเยี�ยมและผลประโยชน์ที�เราไดรั้บจากพระเจา้      ไม่มีในบทใด 
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จนเมื�อถึงบทที� 4  
ที�เขาพดูถึงความรับผดิชอบของมนุษยโ์ดยการตกัเตือนผูค้นใหเ้ดินอยา่งควรค่ากบัการท
รงเรียกนี5 ในที�ซึ� งพวกเขาถูกเรียก 
 
พระเจา้เป็นผูริ้เริ�มและตอนนี5 เปาโลตกัเตือนคนใหต้อบสนองต่อพระเจา้  
ขา้พเจา้พบวา่เมื�อผูค้นเริ�มคน้พบวา่พระเจา้เป็นใครและทั5งหมดที�พระเจา้ทรงทาํ  
พวกเขาอยากตอบสนองต่อพระองค ์ 



 

 

 

 
 

และไม่จาํเป็นตอ้งถูกผลกัดนัหรือตกัเตือนใหอ้ธิษฐานหรือรับใช ้ 
ตอนนี5พวกเขาอาสาในการใหบ้ริการและใหเ้วลาของเขา  
พวกเขาไม่สามารถทาํไดเ้พียงพอเพื�อพระเจา้เมื�อเขารับรู้ถึงสิ�งที�พระองคท์าํเพื�อพวกเขา 
 
สิ�งที� 2 ที�ขา้พเจา้เรียนรู้จากบทเรียนเหล่านี5ก็คือ 
การประกาศข่าวประเสริฐเป็นผลพลอยไดต้ามธรรมชาติของคริสตจกัรที�เขม้แขง็  
ในช่วงตน้ของพนัธกิจของขา้พเจา้เมื�อขา้พเจา้มุ่งเนน้เรื�องคนออกไปและนาํคนบางคนม
าหาพระเยซูคริสต ์   จาํนวนคนที�มาหาพระเยซูเจา้มีนอ้ยมาก  
เมื�อขา้พเจา้เริ�มเลี5ยงดูพระกายของพระคริสตด์ว้ยพระวจนะของพระเจา้  
เรามีการกลบัใจและการบพัติศมาในปีแรกมากกวา่ที�เราเคยมีมาในปีก่อนๆของพนัธกิจข
องเรา  และในขณะที�ผูค้นยงัคงเติบโตต่อไป  จาํนวนคนในปีถดัไปกเ็พิ�มเป็น 2 เท่า  
และคงเป็นเช่นนั5นต่อไปเพราะตอนนี5ผูค้นเขม้แขง็และแขง็แรงทางจิตวิญญาณ 
 
เราเกิดการเปลี�ยนแปลงที�น่าสนใจอยา่งที� 3  ที�มาจากประสบการณ์เหล่านี5   
วนัคริสตม์าสและวนัอีสเตอร์มีแต่ความสับสนวุน่วาย  
มกัมีคนมากมายมาชั5นเรียนรวีวารศึกษาและมาคริสตจกัรจนสิ�งอาํนวยความสะดวกไม่ส
ามารถรองรับพวกเขาได ้  ดงันั5น  คนเหล่านั5นที�มาไดเ้พียงปีละครั5 งหรือ 2 
ครั5 งจะมาระหวา่งสภาพการณ์ที�สุดจะทน 
ซึ�งไม่หนุนใจพวกเขาใหก้ลบัมาอยา่งสมํ�าเสมอ 
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เพื�อจดัการกบัปัญหาของหอ้งแน่นเกินไปและความสับสนโดยทั�วไป  
เราตดัสินใจวา่ในวนัคริสตม์าสและวนัอีสเตอร์  
เราจะไม่มีชั5นเรียนรวีวารศึกษาแลว้ตามดว้ยการประกอบพิธีศาสนา  



 

 

 

 
 

แต่จะมีชั5นเรียนรวีวารศึกษาสาํหรับเด็กและพิธีนมสัการเชา้วนัอาทิตยส์าํหรับผูใ้หญ่พร้อ
มๆกนั  
ในอดีตเราพบวา่คนมากมายจะมาชั5นเรียนรววีารศึกษาและออกไปก่อนพิธีทางศาสนาแล
ะไม่เคยไดย้นิเกี�ยวกบัข่าวประเสริฐ  ดงันั5น  โดยการนาํผูใ้หญ่มาร่วมกนัเพื�อสอน  
พวกเขามีโอกาสมากกวา่ในการรับขอ้สื�อสารของข่าวประเสริฐ 
 
ทุกคนชอบมากจนเราทาํต่อไปทุกปี  เรายงัคน้พบดว้ยวา่โดยที�เด็กๆ 
ถูกสอนตามระดบัชั5นของเขาและไม่ตอ้งมาอยูใ่นสถานนมสัการระหวา่งการนมสัการทาํ
ใหร้ะดบัความสนใจของผูใ้หญ่สูงขึ5นอยา่งเห็นไดช้ดั  
พวกเขาสามารถเขา้ใจและซึบซบัมากขึ5นโดยไม่มีใครวอกแวกเนื�องจากลูกอยูร่อบตวัเขา  
เมื�อพิธีนมสัการตอนเชา้และชั5นเรียนรวีศึกษาดาํเนินไปพร้อมๆกนั  
ขา้พเจา้กลายเป็นครูชั5นเรียนผูใ้หญ่ที�จดัขึ5นในสถานนมสัการหลกั  
ต่อมาเราลื�นลงไปสู่บทเรียนที� 4 อยา่งเป็นธรรมชาติ : จดัพิธีนมสัการ 2 รอบ  
นี�ไดผ้ลดียิ�งกวา่เพราะคนที�สอนชั5นเรียนรวีวารศึกษาสามารถเขา้ร่วมพิธีถดัไปได ้ 
และทาํใหเ้รามีอาสาสมคัรเพิ�มมากขึ5นสาํหรับชั5นเรียนรวีวารศึกษา 
 
ในการจดัพิธีนมสัการ 2 รอบ  
เราพบวา่หอ้งประชุมที�เลก็กวา่และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�เลก็กวา่สามารถรองรับคนไ
ด ้  2  เท่า   ดงันั5น  เมื�อเราสร้างอาคาร   
เราตั5งใจสร้างหอ้งประชุมและสิ�งอาํนวยความสะดวกให้สามารถจดัพิธี 2 รอบ  
เราพบวา่มีคนที�ชอบมาเชา้กวา่  มีคนที�ชอบมาภายหลงั  
และเราสามารถเพิ�มจาํนวนสมาชิกโดยไม่ตอ้งเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกหรือเจา้หนา้ที�  
ถือเป็นผลประโยชน์เพิ�ม  ตอนนี5 เรามีกลุ่มประชุม 2 
กลุ่มสนบัสนุนสิ�งอาํนวยความสะดวกเดียว  
นี�หมายความวา่กลุ่มประชุมหนึ�งสามารถสนบัสนุนโปรแกรมทอ้งถิ�นของเราและเงินทุน
ส่วนเกินสามารถโอนไปใชใ้นกิจการมิชชั�น  ต่อมาเมื�อเราจดัพิธีนมสัการ 3 รอบ 
ยิ�งน่าตื�นเตน้มากขึ5น  เพราะเราสามารถให ้2  
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ใน 3 ของงบประมาณของเราแก่งานมิชชั�น ในขณะที�ใชเ้พียง 1 ใน 3 
ของเงินทุนเพื�อความตอ้งการทอ้งถิ�นของเรา  รูปแบบนี5คงดาํเนินต่อไปจนปัจจุบนันี5  
 
แลว้ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้บทเรียนบทที� 5  เพื�อสร้างคริสตจกัรที�เขม้แขง็  
เรากาํลงัมีประสบการณ์การเติบโตและมีคนกลบัใจใหม่จาํนวนมากจนในไม่ชา้เรากเ็ป็น
ที�สนใจของผูอ้าวโุส  เมื�อคริสตจกัรใหญ่ในเขตของเราเปิด  ขา้พเจา้ถูกขอใหรั้บงานนี5   
ในขณะที�อยูใ่นคริสตจกัรนั5น กลุ่มสนใจในงานของพระวิญญาณบริสุทธิ1   
พวกเขาเชิญขา้พเจา้ใหม้าและเริ�มชั5นเรียนไบเบิ5ลที�บา้นของพวกเขา  
เพราะพวกเขาบอกวา่พวกเขารู้นอ้ยมากเรื�องของไบเบิ5ลนอกเหนือจากบทความในหนงัสื
ออธิษฐานของพวกเขา  ในไม่ชา้  
ชั5นเรียนไบเบิ5ลนั5นกเ็ติบโตใหญ่มากจนเราตอ้งแบ่งออกเป็น 2 ชั5น 
 
ความสาํคญัของการมีชั5นเรียนไบเบิ5ลที�บา้นเป็นบทเรียนที�หาค่ามิได ้ 
ในชั5นเรียนไบเบิ5ลตามบา้นเหล่านั5น   ขา้พเจา้ไดพ้ฒันารูปแบบใหม่ของการสอน  
แทนที�จะใชรู้ปแบบการกล่าวปราศรัยวนัอาทิตย ์ 
ขา้พเจา้จะนั�งและคุยในแบบธรรมชาติที�สุด  พวกเขาจะรู้สึกมีอิสระที�จะพดูขดัขึ5นมา  
เมื�อพวกเขาไม่เขา้ใจยอ่หนา้ใดหรือการตีความยอ่หนา้ใด  
และกก็ลายเป็นการถกเถียงที�มีชีวิตชีวา  
ขา้พเจา้พบวา่การขยายความสนใจของพวกเขาเพิ�มขึ5น  ในคริสตจกัร   
หลงัจากการเทศนาผา่นไป 30 นาที  ผูค้นก็เริ�มกระสับกระส่าย  
แต่เราสามารถนั�งอยูใ่นบา้นนาน 1 ชั�วโมงครึ� งถึง 2 ชั�วโมง 
แลว้คนก็รู้สึกผดิหวงัเมื�อขา้พเจา้หยดุพดู 
 
ต่อมาเมื�อเราเริ�มตั5ง Calvary Chapel  เราเริ�มตั5งชั5นเรียนไบเบิ5ลที�บา้นหลายชั5น  
ชั5นเรียนหนึ�งในคืนวนัจนัทร์จดัเพื�อคนหนุ่มสาวและขา้พเจา้จะ “ คุย ”  



 

 

 

 
 

กบัพวกเขาเมื�อเรานั�งในหอ้งนั�งเล่นของบา้นหลงัหนึ� งในคอสตา้ เมซ่า  
ในไม่ชา้กลุ่มนี5กใ็หญ่ขึ5นจนเราไม่สามารถจดัในบา้นได ้ เดก็ๆ นั�งในหอ้งทานอาหาร  
หอ้งครัว  บนบนัได  โถงทางเขา้   
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และมีคนอยูข่า้งนอกอีกมากที�ไม่สามารถเขา้ไปขา้งใน  ในเวลานั5น  
เรากาํลงัสร้างโบสถแ์ห่งแรก  วสัดุแผน่หนาถูกวางลง  เพื�อวา่ตอนกลางคืน  
เราจะจุดไฟและเดก็ๆจะนั�งบนวสัดุแผ่นหนาและขา้พเจา้จะนั�งที�นั�นกบัพวกเขา  
เราเพิ�งสร้างกาํแพงโบสถขึ์5นลอ้มรอบพวกเขาเมื�อเวลาผา่นไป   ในระหวา่งเวลานั5น  
เราเริ�มไปถึงคนหนุ่มสาวหลายร้อยคนที�เกี�ยวขอ้งในวฒันธรรมฮิปปี5   
พวกเขารักความไม่เป็นทางการในการนั�งขา้งนอกและมีครูนั�งอยูด่ว้ยที�นั�นและคุยกบัพว
กเขามากกวา่ที�จะเทศน์สอนพวกเขา 
 
จากการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการนี5   
ขา้พเจา้พฒันารูปแบบการสอนในแบบธรรมชาติและเป็นการสนทนา  
ขา้พเจา้เพียงแค่พดูคุยกบักลุ่มประชุมเกี�ยวกบัเรื�องของพระเจา้  
พระสิริของธรรมชาติของพระองค ์  แผน่ดินของพระองค ์ 
ขา้พเจา้พบวา่ถา้ขา้พเจา้พดูคุย---แทนที�จะเทศน์สอน---ความสนใจจะคงอยูถึ่ง 1 ชั�วโมง     
เมื�อพวกเขานั�งโดยเปิดไบเบิ5ลอยูเ่พื�อเรียนรู้พระวจนะของพระเจา้  
ครึ� งชั�วโมงของการเทศนส์ามารถทาํใหค้นเบื�อ  แต่ 1 
ชั�วโมงของการสอนถา้ทาํในวิธีการพดูคุยกนัง่ายๆ ไม่ทาํใหเ้บื�อ 
 
นี�ไม่ใช่บทเรียนที�ซบัซอ้น  ที�จริงแลว้  
ความลบัที�ขา้พเจา้แสวงหาที�จะบอกต่อคนเหล่านั5นที�กระหายที�จะเขา้สู่งานพนัธกิจคือกา
รสอนพระวจนะของพระเจา้อยา่งง่ายๆ  ประเพณีสามารถเป็นสิ�งยากที�จะเอาชนะ  
แต่การขาดแคลนการเติบโตของคริสตจกัรสามารถทาํใหท้อ้ใจไดม้ากกวา่   



 

 

 

 
 

ช่างน่าตื�นเตน้ที�เฝ้าดู Calvary Chapel  
ทั�วประเทศเติบโตในขณะที�ฤทธิ1 อาํนาจของพระเจา้แตะตอ้งชีวติคน  
การเก็บเกี�ยววิญญาณเขา้สู่แผน่ดินของพระเจา้เป็นเป้าหมายของเรา  
ขอพระเจา้ไดรั้บพระสิริและเกียรติที�สมกบัพระนามของพระองค ์
 
หลกัการสาํคญัอีกขอ้หนึ�งที�ศิษยาภิบาลไดเ้รียนรู้ที� Calvary  Chapel  
คือการพึ�งอยา่งสิ5นเชิงในพระวิญญาณบริสุทธิ1 ใหท้รงช่วยพวกเขาในการอธิบายพระวจน
ะ  
พระเยซูเจา้ตรัสวา่พระวิญญาณบริสุทธิ1 จะสอนทุกสิ�งแก่พวกเขาและนาํสิ�งต่างๆที�พวกเข
าไดรั้บ 
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การสอนมาสู่ความทรงจาํของพวกเขา    
เปาโลกล่าววา่คนธรรมชาติไม่สามารถเขา้ใจเรื�องของพระวิญญาณและเขาไม่สามารถรู้จั
กเรื�องพระวิญญาณ  เพราะเรื�องเหล่านี5ตอ้งหยั�งรู้ดว้ยจิตวญิญาณ  สิ�งที�พบที� Calvary 
Chapel  
คือพระวิญญาณของพระเจา้ทาํกิจผา่นพระวจนะของพระองคเ์พื�อเปลี�ยนแปลงคนของพ
ระเจา้ 
 
มีคริสตจกัรจาํนวนมากที�ใหก้ารสอนไบเบิ5ลที�ยอดเยี�ยม    
แต่ปฏิเสธการทาํกิจของพระวิญญาณของพระเจา้  นี�สร้างหลกัขอ้เชื�อที�ตาย   
ผูค้นอาจมีความชาํนาญในพระคมัภีร์แต่มนัไม่ไดเ้ปลี�ยนรูปแบบชีวิตของพวกเขา  
พวกเขามีรูปแบบของความเลื�อมใสพระเจา้แต่ปฏิเสธฤทธิ1 อาํนาจ 
 
อีกดา้นหนึ�งของเหรียญคือคริสตจกัรที�เนน้ในพระวิญญาณบริสุทธิ1   
แต่ละเลยการสอนจากพระวจนะ  
นี�นาํไปสู่การใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่และเงื�อนไขไม่แน่นอนที�เปิดออกต่อหลกัคาํสอนทุกอย่



 

 

 

 
 

างและเล่ห์เหลี�ยมของคนที�เตรียมพร้อมรออยูที่�จะหลอกลวง  
ครูนอกคอกจาํนวนมากพบดินดีในกลุ่มประชุมคริสตจกัรที�เนน้ประสบการณ์ทางอารม
ณ์มากเกินไป  
สาํคญัอยา่งยิ�งที�จะมีความสมดุลของพระวจนะและพระวิญญาณเพื�อวา่ท่านสามารถเห็น
ฤทธิ1 อาํนาจของพระเจา้ที�เปลี�ยนแปลงชีวิตกาํลงัทาํกิจและการเติบโตอยา่งมั�นคงของพระ
กายของพระคริสต ์
 
ที�  Calvary Chapel  เรามีความมั�นใจวา่เมื�อพระเจา้ทรงนาํ  พระเจา้จดัเตรียม  
กจ็ะไม่มีการเนน้ในเรื�องเงินหรือการให ้ 
คริสตจกัรของเราจาํนวนมากไม่มีการส่งถุงถวาย  
แต่ตั5งกล่องไวที้�ทางเขา้ซึ� งคนที�ปรารถนากส็ามารถถวายได ้  
พระเจา้ไม่เคยถงัแตกหรือเผชิญกบัปัญหาลม้ละลาย  
ศิษยาภิบาลถกูสอนวา่พระเจา้สามารถสนองความจาํเป็นในสิ�งต่างๆ  
พระองคป์รารถนาจะเห็นการสาํเร็จผล  พระเจา้ไม่ตอ้งการสนบัสนุนของคนของ 
พระองคเ์พื�อคงอยูใ่นธุรกิจ  แต่คนตอ้งการการสนบัสนุนของพระเจา้ 
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ช่างน่าเศร้าที�เห็นผูค้นถูกผลกัออกจากคริสตจกัรโดยการร้องขอและกลวิธีที�ใชใ้นการขอ
บริจาคเงินทุน  บางคนไม่ไปคริสตจกัรเพราะพวกเขาไม่มีอะไรจะใหแ้ละรู้สึกอบัอาย   
เราไม่ใหสิ้�งนี5 เกิดขึ5นกบัพวกเขาที� Calvary  
เพราะพวกเขาไม่เคยถกูขอใหถ้วายหรือใหค้าํมั�น  ดงัที�อคัรสาวกเปาโลกล่าว  
อยา่ใหก้ารใหข้องท่านมาจากการกดดนัหรือขอ้จาํกดั  แต่ใหทุ้กคนใหต้ามที�เขาตั5งใจไว ้
เพราะพระเจา้รักคนที�ใหด้ว้ยเตม็ใจ 
 
ถา้ท่านถามคนที�มาเยี�ยมชม Calvary Chapel  ว่าอะไรประทบัใจพวกเขาที�สุด  
ท่านคงจะไดย้นิหลากหลายสิ�ง  แต่บางคาํที�ท่านจะไดย้นิบ่อยที�สุดคงเป็นความอบอุ่น 



 

 

 

 
 

ความรัก ความน่าเลื�อมใส  ความง่ายธรรมดา  
ความประทบัใจแรกเมื�อท่านเดินเขา้สู่พิธีนมสัการคือความอบอุ่นของความรักของพระเจ้
าท่ามกลางคนของพระองค ์  ท่านเห็นการกอดกนัซึ� งอาจยอ้นกลบัไปสมยัของพวกฮิปปี5   
มีความสุขและเสียงหวัเราะมากมาย  มีความเคารพนบัถือแต่เป็นบรรยากาศสบายๆ 
ซี�งสะทอ้นในรูปแบบของเสื5อผา้ที�คนสวมใส่  
พวกเขาไม่รู้สึกวา่พวกเขาตอ้งแต่งตวัเตม็ยศเพื�อเขา้ร่วมคริสตจกัร  
แต่ถา้พวกเขาแต่งตวัเต็มยศ  พวกเขาก็ไม่รู้วา่ไม่สะดวกสบาย  
มีการยอมรับบุคคลโดยไม่เกี�ยวกบัรูปแบบของเสื5อผา้  
นี�กเ็ช่นกนัที�ยอ้นกลบัไปยงัยคุฮิปปี5   เมื�อเสื5อผา้ทุกชนิดและทุกรูปแบบถูกสวมใส่  ชคั  
จีราร์ด  ผูร้้องเพลงกบักลุ่ม Love Song  ในสมยัแรกๆของ Calvary Chapel  
แสดงออกมาอยา่งดีในเพลงของเขา “ Little  Country  Church ”  ในบรรทดัเหล่านี5  
  “  ผมสั5น ผมยาว  

บางคนสวมเสื5อโคท้และเน็คไท  
ในที�สุด ผูค้นมาโดยรอบ   
มองเลยจากทรงผม 
ตรงเขา้ไปในดวงตา ” 
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ดนตรีที� Calvary  Chapel  สดใหม่และมีชีวิต  และเตม็ไปดว้ยเสียงประสานนมสัการ   
หลายครั5 งที�กลุ่มนมสัการจะนาํการร้องเพลงพร้อมดว้ยกีตาร์  กลอง  และคียบ์อร์ด  
เพลงประสานเสียงจาํนวนมากถูกประพนัธ์โดยผูน้ั�งในกลุ่มนมสัการและถกูส่งผา่นไปสู่ 
Calvary  Chapel อื�นๆ  นี�ใหค้วามรู้สึกร่วมสมยั  
บ่อยครั5 งที�คนหนุ่มสาวจะแบ่งปันเพลงและอธิบายวา่พระเจา้ทรงใหเ้พลงนี5 แก่เขาบ่ายวนั
นั5น   



 

 

 

 
 

 
คริสตจกัรมากมายในสหรัฐอเมริกาในทุกวนันี5 มีการจดัองคก์รและวางโครงสร้างอยา่งดี  
โดยสิ�งนี5ขา้พเจา้หมายความวา่พวกเขาเนน้การพึ�งพาที�คริสตจกัรมีต่อผูค้นและการพึ�งพา
ที�ผูค้นมีต่อคริสตจกัร  ที� Calvary Chapel  เรานิยมโครงสร้างอยา่งหลวมๆ  
เมื�อเราเนน้การพึ�งพาทั5งหมดของเราในพระเจา้  
มนัน่าสนใจวา่คนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทุกวนันี5 เหมาะกบัประเภทไม่พึ�งพาและง่าย
ๆ  ดงันั5น  เราจึงจบัปลาคนเดียวในบ่อใหญ่ที�มีปลามาก  
ในขณะที�คริสตจกัรอื�นมากมายพยายามจบัปลาในบ่อที�เลก็กวา่ 
 
ในพระธรรมกิจการ  เราไดรั้บการบอกเล่าวา่เมื�อคริสตจกัรบงัเกิดขึ5น  
ผูเ้ชื�อดาํเนินต่อไปอยา่งแน่วแน่ในหลกัคาํสอนของอคัรสาวก  การสามคัคีธรรม  
การหกัขนมปังและการอธิษฐาน  นี�คือลกัษณะ 4 
ขอ้ที�เป็นเครื�องหมายของคริสตจกัรยคุแรกและเหล่านี5 เป็นลกัษณะที�เป็นเครื�องหมายของ 
Calvary  Chapel  เหล่านี5 เป็นสิ�งที�ถูกเนน้หนกั  คน้หาและปฏิบติั  และเราคน้พบวา่---
เหมือนในคริสตจกัรยคุแรก---พระเจา้ทรงเพิ�มจาํนวนคนของเราขึ5นทุกวนั 
 
หลงัจากไดเ้ห็นงานของพระเจา้พร้อมกบัผลที�ยอดเยี�ยม  
มีขอ้สรุปที�เห็นไดช้ดัเพียงขอ้เดียว  “ พระสิริจงมีแด่พระเจา้  พระองคท์รงทาํสิ�งยิ�งใหญ่” 
 


