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ภาพแผนท่ีประเทศไทยชีใ้ห้เหน็เมืองและหมูบ้่านบางแหง่ท่ีเอลล่ี แฮนสนัและผู้ รับใช้เพน็เทคอสต์ของไทยอาศยัอยู ่
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คาํนํา 
 

 เม่ือฟังเร่ืองราวท่ีเลา่ได้ดี เรามกัจะได้รับข้อความท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองราวพิเศษเก่ียวกบัชีวิตท่ีน่าทึง่ 

 เป็นเวลาหลายปีท่ีแมร่ี วอลเลซรู้สกึถงึภาระหนกัและมีความคิดท่ีจะบอกเลา่เร่ืองราวชีวิตของวีรบรุุษผู้ มีความเช่ือของเรา

ในสมยัก่อนให้กบัชนรุ่นหลงั เธอเพิ่มคณุค่าให้กบัชีวิตของเราโดยบนัทกึเร่ืองราวของบคุคลท่ีน่าสนใจมากมาย รวมทัง้ผู้ รับใช้และ

มิชชนันารีหลายทา่น 

 แหม่มเอลล่ี แฮนสนัเป็นบคุคลพิเศษและโดดเด่นคนหนึ่ง เม่ืออาจารย์และแหม่มบิลล่ี โคลเดินทางถึงประเทศไทยพร้อม

ด้วยเบรนด้า บตุรสาวของพวกเขา เอลล่ีขึน้อยู่กบัคณะ World Evangelism Crusade เธอรู้สกึว่าครอบครัวโคลเป็นพวกหนัไปจาก

ความจริงและเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือสอนคําสอนผิดๆ ของตน ดงันัน้เธอจึงเรียกกลุม่ของเธอมาประชมุกนั และบอกกบัพวกเขา

ว่า “ถ้าเราอธิษฐานอย่างมาก พวกเขาอาจจะไม่ได้วีซ่า” แต่หลงัจากเวลาผ่านไปไม่นาน พวกเขาก็ได้รับวีซ่า เอลล่ีจึงกลบัไปหา

กลุ่มของเธอ “ถ้าเราอธิษฐานอย่างหนกัมาก พวกเขาอาจเรียนภาษาไม่ได้” อาจารย์โคลกล่าวว่าพวกเขาคิดไปช่วงหนึ่งว่าบางที

องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ หลงัจากพยายามและดิน้รนอยูห่ลายเดือน พวกเขาก็เรียนภาษาไทยได้ 

 แม้วา่เอลล่ีจะอธิษฐานเพ่ือท่ีครอบครัวโคลจะไมส่ามารถอยูใ่นประเทศไทยได้ แตเ่ธอก็กลบัไปท่ีการประชมุและค่ายต่างๆ 

อยู่เสมอ ดเูหมือนว่าเธอไม่สามารถท่ีจะอยู่ห่างๆ ได้ ในท่ีสดุ พระเจ้าทรงเข้าถึงใจของเธอ และเธอก้าวออกมาเพ่ือรับบพัติศมาใน

พระนามของพระเยซูพร้อมกับคนอ่ืนๆ พระเจ้าทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนหญิงรับใช้ผู้ งดงามคนนีเ้ม่ือพระองค์ทรง

ประทานพระวิญญาณบริสทุธิของ์ พระองค์ให้กบัเธอและให้ใจของเธอมีความต้องการพระเจ้ามากย่ิงขึน้ 

 แหม่มวอลเลซนําเราย้อนกลบัไปสูเ่วลาท่ีเอลล่ียงัเป็นเด็กอยู่ในประเทศเดนมาร์ก เวลาแห่งความเหินห่างจากบิดา ความ

ตัง้ใจแน่วแน่ของเธอท่ีจะเตรียมตนเองให้พร้อมสําหรับการทรงเรียกเธอ และชีวิตมิชชนันารีท่ีน่าต่ืนเต้นและบรรลผุลในประเทศไทย 

 ทา่นจะรู้สกึต่ืนเต้นและท้าทายเม่ือได้อา่นสิง่ท่ีพระเจ้าสามารถกระทําให้กบัใจท่ีหิวกระหายหาพระองค์ได้ เอลล่ีปรารถนา

ให้พระเจ้าแต่ผู้ เดียวได้รับสง่าราศีจากเร่ืองราวชีวิตของเธอ ชีวิตท่ีอยู่เพ่ือพระเจ้าเท่านัน้ ชีวิตท่ีให้สง่าราศีแก่พระองค์และเป็นแรง

บนัดาลใจให้แก่เรา 

 

 ออดรีน ซิซมึ 
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บทนํา 
 

 ในปี 1975 ครอบครัวเบ็คทันและครอบครัววอลเลซเดินทางไปประเทศไทยในฐานะตัวแทนของ Sunday School 

Division (แผนกรวีวารศกึษา) ของ United Pentecostal Church International (สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ) ท่ี

กรุงเทพฯ ดิฉันได้พบกับเอลล่ี แฮนสนัเป็นครัง้แรก และเธอเชิญเราไปพรานกระต่ายหากว่าเราได้มาอีก ปีต่อมา ดิฉันและสามี

เดินทางไปเอเชียอีกครัง้พร้อมกบัครอบครัวเฟรด คินซ่ี และในครัง้นี ้เราขบัรถทัง้วนัจากกรุงเทพฯ ไปพรานกระต่าย เม่ือเดินทาง

กลบั พิงขบัรถพาแหม่มเอลล่ีและดิฉนักลบัมาในรถกระบะโตโยต้า และดิฉนัมีเวลาคยุกบัเธอเพียงคนเดียวเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

ในเวลานัน้ ดิฉนัตระหนกัวา่ ดิฉนักําลงัพบกบัผู้ ท่ีได้ทําสิ่งสําคญัมากท่ีสดุคนหนึ่ง เม่ือดิฉนัถามเธอเก่ียวกบัภมิูหลงัของเธอ เธอเลา่

เร่ืองราวท่ีเต็มไปด้วยการต่อสู้  สีสนัและเหตกุารณ์ท่ีแสดงภาพอนัชดัเจนของพระหตัถ์พระเจ้าท่ีอยู่บนบุคคลผู้ มีความมุ่งมัน่ “คณุ

ต้องเขียนหนังสือขึน้มา คุณเอลล่ี” ดิฉันสนับสนุน แต่เอลล่ี แฮนสนัมวัแต่ยุ่งในการดําเนินชีวิตนัน้จนไม่มีเวลาท่ีจะเขียนขึน้เป็น

หนงัสือได้ เธอไมอ่ยากแม้แตจ่ะเขียนจดหมายข่าว แม้วา่จดหมายของเธอจะน่าสนใจและบรรยายถ้อยคําอยา่งมีชีวิตชีวาก็ตาม 

 เธอพดูถึงเวลาพกังานของเธอท่ีใกล้จะมาถึง และดิฉนัยืนกรานให้เธอวางแผนท่ีจะพกักบัเราเม่ือเธอไปท่ีสํานกังานใหญ่ 

เม่ือเธอมาถึง ดิฉนัตามการทํางานของเธอแทบไม่ทนั แต่ดิฉนัมุ่งมัน่ท่ีจะใช้เวลาบนัทึกเทปสมัภาษณ์ไว้บ้าง แหม่มเอลล่ีเป็นผู้ เล่า

เร่ืองท่ียอดเย่ียมและเป็นผู้ ถ่ายทอดท่ีดีมาก บทสมัภาษณ์นัน้ใช้เทปถงึเก้าม้วนด้วยกนั 

 มารี ยาร์โบรว์เป็นเลขานกุารของดิฉนัในเวลานัน้ และเธอเร่ิมถอดเทปในทนัทีเพ่ือท่ีแหม่มแฮนสนัจะสามารถตรวจสอบดู

ก่อนท่ีเราจะออกเดินทางไปประชมุใหญ่โลกท่ีเยรูซาเลม็ 

 หลงัการประชมุ ดิฉนัต้องเรียบเรียงและเขียนหนงัสือเล่มอ่ืนๆ จึงต้องพกังานเร่ืองเอลล่ี แฮนสนัเอาไว้ คิดว่าจะพยายาม

เขียนให้เสร็จเม่ือเธอกลบัมาพกังานอีกครัง้ในอีกส่ีปี 

 เวลาผา่นไป และเม่ือดิฉนัสอบถามด ูก็ทราบวา่เธอจะไมอ่อกจากประเทศไทยเพ่ือพกังาน เน่ืองจากความยุ่งยากเร่ืองวีซ่า 

ในปี 1985 ดิฉนัคิดว่าเธอจะร่วมประชุมโลกในกรุงมะนิลาอย่างแน่นอน แต่เธอไม่ต้องการท่ีจะเส่ียงเสียวีซ่าไป จึงเลือกท่ีจะอยู่ท่ี

พรานกระต่ายต่อไป ในครัง้แรกท่ีดิฉนัได้ยินว่าเธอเป็นมะเร็ง ดิฉนัรีบนําเอาบนัทึกออกมาและเร่ิมฟืน้ความจําของดิฉนัเน่ืองจากรู้

วา่มีเร่ืองราวท่ีดีเย่ียมท่ีจะแบง่ปันกบัคนอ่ืนๆ 

 อาจารย์แฮร่ี ซิซึม ผู้ อํานวยการแผนกมิชชัน่ต่างประเทศ ติดต่อดิฉนัและสามีให้เดินทางไปกรุงเทพฯ เพ่ือรวบรวบข้อมลู

เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมลูเร่ืองราวตัง้แต่ปี 1980 เม่ือเดินทางถึงกรุงเทพฯ ดิฉนัตระหนกัว่าเราไปถึงทนัเวลาพอดี แม้ว่าแหม่มเอลล่ี

จะเจ็บปวดและออ่นแอมาก แตเ่ธอก็มีจิตใจปกติ ให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี และยินดีท่ีจะเลา่เร่ืองทัง้หมดท่ีสามารถทําได้ อย่างไร

ก็ตาม เธอยืนกรานว่าเธอไม่ต้องการสง่าราศีใดๆ เธอพดูอยู่บ่อยๆ ว่า “พระเจ้าต้องได้รับสง่าราศีทัง้หมด พระองค์ทรงเป็นทกุสิ่ง 

ดิฉนัไมมี่คา่อะไรเลย” 

 เน่ืองจากการฉายรังสีท่ีบริเวณคอโดยตรง แหมม่แฮนสนัจงึพดูเป็นเวลานานไมไ่ด้ แต่เธอยินดีตอบคําถามท่ีดิฉนัเตรียมไว้ 

และเธอเลา่เสริมบางเหตกุารณ์เป็นครัง้คราวและให้ข้อสงัเกตท่ีขบขนั 

 เร่ืองราวท่ีดิฉนัเขียนขึน้นีย้ดึตามเหตกุารณ์ตามความทรงจําของเธอ เน่ืองจากเธอเป็นชาวเดนมาร์ก ตวัสะกดของเธอจึง

ไม่ตรงกับตัวสะกดแบบอเมริกันเสมอไป และดิฉันพยายามท่ีจะทําให้ตัวสะกดช่ือและสถานท่ีต่างๆ สอดคล้องกัน ในเร่ืองช่ือ

สถานท่ีต่างๆ ในประเทศไทย อาจารย์ไชยยงค์ซือ้แผนท่ีของรัฐบาลให้ดิฉนั และแนะให้เราใช้ตวัสะกดจากแผนท่ีนัน้ แม้ว่าจะต่าง

จากตวัสะกดท่ีแหม่มเอลล่ีใช้ในจดหมายข่าวก็ตาม เธอเห็นด้วยกบัการตดัสินใจดงักล่าว ดงันัน้คําว่า Prankadai จึงเป็น Phran 

Kratai (พรานกระตา่ย) และ Jenberry ใกล้กบัชายแดนกมัพชูา จงึเป็น Chantaburi (จนัทบรีุ) 

 อาจารย์ไชยยงค์อ่านต้นฉบับบางส่วน และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในหลายด้าน โดยเฉพาะขับรถรับส่งเรา

ระหวา่งวายเอม็ซีเอท่ีเราพกัอยูก่บัโรงพยาบาล อาจารย์ไชยยงค์และภรรยาทํางานอย่างใกล้ชิดกบัแหม่มแฮนสนัในการประกาศคํา

เทศนาของเพ็นเทคอสต์ในประเทศไทย แน่นอนว่าทัง้สองให้เกียรติแก่อาจารย์และแหม่มบิลล่ี โคล สําหรับงานหนกัท่ีพวกเขาทํา
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เพ่ือนําเอาความจริงสมบรูณ์เก่ียวกบัพระเจ้าองค์เดียวและการบพัติศมาในพระนามของพระเยซูไปยงัประเทศไทย รวมทัง้เดินทาง 

เทศนาและสัง่สอนปีแล้วปีเลา่ 

 คนอ่ืนๆ อีกหลายคนให้ข้อคิดเหน็และข้อมลู ได้แก่ ครอบครัวซี เอม็ เบค็ทนั ครอบครัวแฮร่ี ซิซมึ ครอบครัวแจ็ค ลีมนั นาย

เอฟ บี โพลิ่ง ครอบครัวมาร์วิน โคล นายโรเบิร์ต มิชเชล นายพอล คกุ ครอบครัวเอฟเวอเร็ต คอร์คอรัน นางมาร์จี ้คนุ และนางมารี 

ลูเดอร์มิลก์ ดิฉันมีความรู้สึกขอบคุณพวกเขาทุกคน รวมทัง้มาร์จี ้แมคนัล เลขานุการของดิฉัน และจอร์เจีย สเมลเซอร์ เพ่ือน

ร่วมงานของดิฉนั ท่ีรับฟังและให้ข้อคิดเหน็ตา่งๆ รวมทัง้เอด็น่า เนชัน่ ท่ีหนนุใจดิฉนัในบทสดุท้าย 

 สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัประเทศเดนมาร์ก พนกังานสถานทตูเดนมาร์กในวอชิงตนัให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก โดยส่ง

เอกสารมาให้ดิฉันอ่าน และให้ข้อมลูช่ือ Nordic Press ซึ่งให้ข้อมลูเพิ่มเติม สถานทตูไทยให้ความเอือ้เฟือ้แผนท่ี แผ่นพบั และ

เอกสารตา่งๆ  

 ดิฉนัขอขอบคณุสามีซึง่เป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุและผู้ให้การสนบัสนนุท่ีภกัดีท่ีสดุของดิฉนั หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ ผลกัดนั

และหนนุใจจากเขาแล้ว ดิฉนัคงไม่อาจทําอะไรได้มากนกั เพราะโดยพืน้ฐานแล้ว ดิฉนัเป็นคนขีเ้กียจและงานเขียนเป็นงานท่ียาก

มาก แตเ่ขาท้าทายดิฉนัให้ทําทกุสิง่ในชีวิตให้ดีท่ีสดุ 

 อยา่งไรก็ตาม สําหรับหนงัสือเลม่นี ้ดิฉนัขอขอบคณุเอลล่ี แฮนสนัมากเป็นท่ีสดุ เธอดําเนินชีวิตคริสเตียนท่ีให้แรงบนัดาล

ใจและมุง่มัน่จนดิฉนัรู้สกึว่าจะต้องเขียนลงบนกระดาษให้ดีท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้เพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวชีวิตนีก้บัผู้ อ่ืน ขอให้พระเจ้าทรง

อวยพรทกุทา่นท่ีอา่นเร่ืองนี ้และขอให้หนงัสือเลม่นีท้้าทายผู้อา่นให้ติดตามพระองค์ตลอดทาง 

 

 แมร่ี เอช วอลเลซ 
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บทที ่1 

ในตอนต้น 
 

 “ถ้าแกอยากจะตามพระเยซู ก็ตามไป แต่ไม่ใช่ท่ีน่ี” คริสเตียน แอนเดอร์ส แฮนสนัทุบกําปัน้ลงบนโต๊ะในห้องครัว และ

ตะโกนใสเ่อลล่ี ลกูสาววยัสบิเจ็ดปี “ถ้าอยากจะอยูบ้่านกบัฉนั แกก็ตามพระเยซูไม่ได้ เอาศาสนาของแกไปและออกไปซะ ฉนัอยาก

ได้พนกังานบาร์ดีๆ ไมใ่ช่คนบ้าศาสนา เอ้า ตดัสนิใจซะวา่จะทํายงัไง ถ้าตามพระเยซ ูก็เก็บของของแกซะและตามไป ดสูิว่าพระเยซู

จะนําไปไหน” ชาวเดนมาร์กร่างสงู โมโหโกรธจนหน้าแดงจ้องเขมง็ท่ีลกูสาวคนโตของเขา 

 “หนจูะตามพระเยซ”ู เอลล่ีตดัสนิใจ 

 “ยงังัน้ อาหารน่ีก็มือ้สดุท้ายของแกท่ีน่ี” คริสเตียนตะโกนอยา่งดดุนั “เอาเลย ตามพระเยซไูปและดสูวิา่แกจะเป็นยงัไง” 

 เอลล่ีมีความหิวท่ีลกึมากกวา่ท่ีอาหารของพอ่เธอจะทําให้หายหิวได้ แม้ว่าตวัจะสัน่เทาและมีความกงัวลใจ แต่เอลล่ี แฮน

สนัก็มีความตัง้ใจเหมือนเช่นพ่อของเธอ เอลล่ีผู้อ่อนเยาว์ตดัสินใจอย่างเด็ดขาด เธอจดักระเป๋าและออกจากบ้านของพ่อในเมือง 

Frederiksvaerk ประเทศเดนมาร์ก เธอไมไ่ด้กลบัไปอีกจนกระทัง่สบิสามปีตอ่มา 

* * * * * * * * * * 

 ประเทศเดนมาร์ก บ้านของครอบครัวแฮนสนันัน้ ตัง้อยู่บนคาบสมทุรจตัแลนด์ (Justland) ซึ่งแผ่ออกจากทวีปยโุรป 

ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 500 เกาะ มีเพียง 100 เกาะเท่านัน้ท่ีมีผู้อาศยัอยู่ ครอบครัวแฮนสนัอาศยัอยู่บนเกาะซีแลนด์ (Zealand) 

ซึ่งเป็นเกาะท่ีกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงตัง้อยู่ โดยทัว่ไป ไม่มีชาวเดนมาร์กคนใดอาศยัอยู่ห่างจากชายฝ่ังไป

มากกวา่สามสบิไมล์ 
1 ภมิูประเทศเป็นพืน้ท่ีต่ําเป็นสว่นใหญ่ โดยเนินเขาท่ีสงูท่ีสดุมีความสงูมากกวา่ 500 ฟตุเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

 คริสเตียน แอนเดอร์ส แฮนสนั บิดาของเอลล่ี ได้รับการเลีย้งดจูากพ่อผู้ เคร่งครัด เข้มงวด มีการศกึษาดี วลัดีมาร์ แฮนสนั

ทํางานกับกรมตํารวจ และดูแลให้คริสเตียน บุตรชายได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม บ้านเกิดของครอบครัวแฮนสนัคือเมือง 

Frederiksvaerk ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝ่ัง อยู่ทางตอนเหนือของเกาะซีแลนด์ แม้ว่าจะไม่สงูเท่ากับพ่อของเขา ซึ่งสงูถึงหกฟุตส่ีนิว้ 

แตค่ริสเตียนก็สงูมากวา่หกฟตุ 

 เม่ือครัง้เป็นหนุ่ม คริสเตียน แอนเดอร์ส แฮนสนัเข้าเป็นทหารในกองทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์คริสเตียน เขา

ประจําการอยูท่ี่ Rungsted เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายยุ้อนกลบัไปถึงปี ค.ศ. 1100 ท่ีนัน่เอง ทหารวยัย่ีสิบสองปีได้พบและแต่งงานกบัเอล

น่า มาร์เกรเธอ มอร์เกนสนั หญิงสาวร่างเลก็ เงียบขรึม ผู้ มีดวงตาสีฟ้า 

 เป็นไปได้กระมงัท่ีภูมิหลงัทางทหารของคริสเตียนส่งผลให้เขามีทศันคติท่ีรุนแรงและไม่ยืดหยุ่นต่อบุตรสาวของตน คริส

เตียนรู้สกึภมิูใจกบัประสบการณ์ในกองทพัของตน เขาชอบพดูวา่ “เพ่ือนทหารคนหนึง่ของผมเป็นพระบิดาของราชินีเดนมาร์ก” 

 วนัจนัทร์ท่ี 5 กรกฎาคม 1921 เอลล่ี ทารกเพศหญิงหวัล้าน ตาสีฟ้า เกิดขึน้มาในครอบครัวทหารหนุ่มและภรรยาของเขา 

 “เด็กผู้หญิงเหรอ ผมคิดว่าจะได้ลกูผู้ชายซะอีก” คริสเตียนบ่น “เอ เด็กน่ีไม่มีผม แต่ก็ดแูข็งแรงและสมบูรณ์ดี ผมจะฝึก

ยิมนาสติกให้ลกู ถงึจะเป็นผู้หญิงก็เถอะ” 

 เอลน่า ภรรยาท่ีวา่ง่าย อุ้มทารกหญิงไว้แน่นและแนะขึน้มาอย่างอายๆ ว่า “เรียกลกูว่าเอลล่ีกนัเถอะ เอลล่ีเฉยๆ ไม่ต้องมี

ช่ือกลาง ลูกหน้าเหมือนแม่ของคุณเลย คริสเตียน ฉันจะเย็บหมวกน่ารักๆ ให้ลูกจนกว่าผมจะขึน้” เอลน่าเย็บหมวกให้เอลล่ี

จนกระทัง่เธออายไุด้ส่ีขวบ 

 ในเดือนกรกฎาคม 1921 ทางตอนใต้ของเดนมาร์กในประเทศเยอรมนี จิตรกรผู้หมดหวงั ซึง่ทํางานเป็นคนติดกระดาษบุ

ผนงัเป็นบางครัง้ กลายเป็นผู้ นํามีอํานาจเด็ดขาดของพรรคนาซี ในเวลานัน้ ฮิตเลอร์เป็นเพียง “เมฆขนาดเท่ากํามือมนษุย์” แต่ไม่

นาน เขาเร่ิมก่อให้เกิดพายท่ีุครอบคลมุไปทัว่ยโุรป รวมทัง้เดนมาร์กด้วย และเปล่ียนโลกท่ีเอลล่ีเติบโตขึน้มา 

                                                           
1 1 ไมล์ เท่ากบั 1.609 กิโลเมตร 
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 เม่ือเอลล่ี แฮนสนัอายไุด้สามเดือน คริสเตียนและเอลน่าพาลกูสาวไปคริสตจกัรลเูธอร์แรนเพ่ือรับการพรมนํา้ เอลน่าเยบ็ชุ

สําหรับพิธีชําระบาปให้เดก็ทารก รวมทัง้หมวกใบงามเพ่ือปกปิดศีรษะท่ีไม่มีผมของทารกนัน้ แต่คริสเตียนไม่มีความเคารพพระเจ้า

หรือคริสตจกัรเลย และสนใจการบพัติศมาทารกเอลล่ีเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

 “พวกนัน้ก็หน้าไหว้หลงัหลอกกนัทัง้นัน้” เขาประกาศ “เราไมต้่องไปโบสถ์หรอก” 

 ในช่วงยุคกลาง คริสตศาสนาเข้าไปในประเทศเดนมาร์กในรูปแบบคริสตจักรคาทอลิก แต่คริสตจักรลูเธอร์แรนเป็น

คริสตจกัรประจําชาตินบัตัง้แตศ่ตวรรษท่ีสบิหกเป็นต้นมา 

 ผู้ปฏิรูปของคริสตจักรเดนมาร์กเป็นพระช่ือ ฮันส์ ทาเวน ผู้ เร่ิมเทศนาความคิดใหม่ๆ เก่ียวกับนิกายโปรเตสแตนต์ใน

โคเปนเฮเกนหลงัจากท่ีไปพบลูเธอร์ในเมืองวิทเทนเบิร์ก เขาได้รับการคุ้มครองจากกษัตริย์เฟรเดอริกท่ีหนึ่ง แม้ว่ากษัตริย์ทรง

สญัญาท่ีจะคํา้จนุคริสตจกัรโรมนัคาทอลกิในกฎบตัรราชาภิเษกของพระองค์ คริสเตียนโอรสองค์โตของกษัตริย์ได้เข้าร่วมในการ

ขอร้องของลเูธอร์เป็นการสว่นตวัในเมือง Worms ในปี 1821 รวมทัง้เช่ือและประกาศนิกายลเูธอร์แรนด้วย 

 ในปี 1533 เม่ือกษัตริย์เฟรเดอริกท่ีหนึ่งสิน้พระชนม์ บิชอบคาทอลิกและขุนนางส่วนใหญ่ปฏิเสธท่ีจะเลือกคริสเตียนขึน้

เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเน่ืองจากความเช่ือในนิกายลเูธอร์แรน สงครามกลางเมืองจึงเกิดขึน้ระหว่างขุนนางคาทอลิกและชาวไร่

ชาวนา ในวนัท่ี 4 กรกฎาคม 1534 โมเกนส์ กอย ผู้ นําของขุนนางกลุ่มน้อยท่ีเช่ือนิกายลเูธอร์แรนชกัชวนขนุนางคนอ่ืนๆ ให้เลือก

โอรสองค์โตของกษัตริย์เฟรเดอริกท่ีหนึ่งขึน้เป็นกษัตริย์คริสเตียนท่ีสาม บิชอบท่ีอายมุากท่ีสดุปล่อยโฮออกมา เขาทราบว่านัน่เป็น

จดุจบของคริสตจกัรคาทอลิกในเดนมาร์ก คริสตจกัรคาทอลิกซึ่งครอบครองดินแดนหนึ่งในสามของประเทศเดนมาร์กถกูบงัคบัให้

ชําระหนีส้งคราม 

 กษัตริย์คริสเตียนท่ีสามจึงเป็นผู้ นําคริสตจกัรของประเทศ นัน่คือคริสตจกัรลเูธอร์แรน สิบลดทัง้หมดเป็นของรัฐและผู้ รับ

ใช้คริสตจกัรกลายเป็นข้าราชการ กษัตริย์คริสเตียนท่ีสามทรงขอให้นกัเขียนชาวเดนมาร์กช่ือ คริสเตียน พีเดอร์สนั แปลพระคมัภีร์

ทัง้เล่มเป็นภาษาเดนมาร์ก ฉบบัแปลนัน้ได้ตีพิมพ์ในปี 1550 พีเดอร์สนักลายเป็น “บิดาแห่งงานเขียนของเดนมาร์ก” เน่ืองจาก

พระคมัภีร์ของเขากลายเป็นหนงัสืออ้างอิงมาตรฐานสําหรับนกัเขียนในเวลาตอ่มา 

 มีคริสตจักรลเูธอร์แรนเพียงคริสตจกัรเดียวเท่านัน้ท่ีได้รับอนุญาตในเดนมาร์ก และมีคณะกรรมการท่ีประกอบขึน้จาก

ศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์สามคนเป็นผู้ตรวจสอบทกุสิง่ท่ีตีพิมพ์ขึน้ 

 ในปัจจบุนั ร้อยละเก้าสบิแปดของชาวเดนมาร์กเป็นสมาชิกคริสตจกัรลเูธอร์แรน เม่ือเด็กทารกเกิดมาในเดนมาร์ก ก็จะได้

ลงทะเบียนไว้ในหนงัสือบนัทึกของคริสตจกัรภายในส่ีสิบแปดชัว่โมงหลงัการเกิด ดงันัน้ ชาวเดนมาร์กจึงเช่ือว่าพวกเขาเป็นคริส

เตียนตัง้แตเ่กิดเพราะเขาเกิดมาในประเทศท่ีเป็น “คริสเตียน” 

 หลงัจากท่ีเอลล่ีเกิดมา คริสเตียนออกจากกองทพั และครอบครัวย้ายไปอยู่ท่ีเมือง Frederiksvaerk บ้านเกิดของเขาซึง่อยู่

ทางชายฝ่ังตอนเหนือของเกาะซีแลนด์ เขาซือ้โรงแรมท่ีนัน่และทําธุรกิจของตนเอง เขายงัคงเฉยเมยและแทบจะต่อต้านพระเจ้าและ

คริสตจกัร รวมทัง้ผู้ ท่ีเรียกตนวา่เป็นผู้นบัถือศาสนาคริสต์ด้วย 

 แม้ว่าคริสเตียนจะต้องการเด็กผู้ชายเป็นอย่างมาก แต่เอลล่ีเร่ิมแสดงให้พ่อของเธอเห็น ตัง้แต่เวลาท่ียงัเล็กอยู่ว่าเธอจะ

เติบโตขึน้เป็นคนท่ีแข็งแรง มีความกล้าหาญและมีความตัง้ใจเหมือนเช่นแม่ของเธอ เอลล่ีผู้ มีผมสีเหลืองอมแดงหยิกน่ารักชอบ

ดนตรี เธอเร่ิมเต้นรําเม่ืออายไุด้สามขวบ ในเวลาต่อมา เธอเรียนบลัเลต์่ เต้นรําพืน้เมืองและเต้นลีลาศ พ่อของเธอเร่ิมให้เธอเต้นรํา

โชว์แขกท่ีโรงแรม ย่าของเธอสอนเธอถกัไหมพรมและถกัลกูไม้ เอลล่ีมีความกระตือรือร้นและชอบเข้าสงัคมอยู่เสมอ มีความสขุกบั

โลกเล็กๆ ของเธอ ซึ่งประกอบไปด้วยมารดาผู้ เงียบขรึม ว่าง่ายและเอาใจใส่ และบิดานกัธุรกิจผู้ ก้าวร้าวและประสบความสําเร็จ 

รวมทัง้แขกท่ีพกัในโรงแรมด้วย 

 วยัเด็กของเอลล่ีมีเหตกุารณ์มากมายหลายอย่าง ทัง้ความสขุ ความเศร้าและความยินดี วนัอีสเตอร์ปีหนึ่ง เอลน่าเย็บชดุ

กระโปรงสีแอพริคอทน่ารักๆ เข้าชุดกนักบักางเกงชัน้ในให้เอลล่ี วนัอีสเตอร์ในเดนมาร์กมีธรรมเนียมหาไข่ต้มหลากสี เอลล่ีจึงไป
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เล่นกบัครอบครัวข้างบ้านกลิง้ไข่ลงเนิน แทนท่ีจะเดินลงเนินไปเพ่ือเก็บไข่ เอลล่ีไถล่ลงเขาอย่างรวดเร็ว “โธ่ เอลล่ี ลกูทําชุดวนัอี

สเตอร์สวยๆ เสียหมดเลย” เธอจงึถกูลงโทษในทนัที ฤดรู้อนปีนัน้ เอลล่ีได้เรียนรู้บทเรียนอ่ืนๆ อีกเก่ียวกบัสิง่ท่ีเธอไมค่วรท่ีจะทํา 

 วนัหนึ่ง เธอปีนขึน้บนรัว้ท่ีมีถัว่สวย ส่งกลิ่นหอมอยู่ หลงัจากนัง่ฝันอยู่ท่ีนั่น เอลล่ีเห็นเคร่ืองบินเล็กท่ีมีคนสองคนนั่งอยู ่

เธอได้ยินเสียงหนึง่พดูวา่ “จริงๆ นะ หนเูป็นเดก็หญิงตวัน้อยท่ีโชคดีจริงๆ จะมีสิง่ดีๆ มากมายเกิดขึน้กบัหน”ู 

 เม่ือเอลล่ีเลา่ประสบการณ์นีใ้ห้แมข่องเธอฟัง แมอ่ารมณ์เสียมาก “เอลล่ี แมจ่ะทํายงัไงกบัลกูดี ลกูมีจินตนาการมากจริง” 

 เกือบหกสิบปีต่อมา เอลล่ียงัคงจํานิมิตในวยัเด็กนัน้ได้ “ดิฉนัยงัจําความรู้สกึท่ีมีเม่ือได้ยินเสียงนัน้และเม่ือเห็นเคร่ืองบิน

ลํานัน้ได้ ดิฉนัรู้สกึดีมาก” 

 เม่ือเอลล่ีอายเุจ็บขวบ แมข่องเธอตัง้ครรภ์อีกครัง้  

 “ครัง้นี ้ผมจะได้ลกูชาย” คริสเตียนโอ้อวดอยา่งหนกัแน่น 

 “นกกระสาจะนําทารกใหม่มาให้ครอบครัวของเรา “เอลน่าอธิบายให้เอลล่ีฟัง “ถ้าหนอูยากได้น้องชาย ก็เอานํา้ตาลก้อ

หนึง่กบัริบบิน้สีฟ้าอ่อนไปไว้ท่ีหน้าต่าง ถ้าอยากได้น้องสาว ก็เอาริบบิน้สีแดงไปไว้กบันํา้ตาล” ภายหลงั เอลล่ีเห็นว่าพ่อของเธอกิน

นํา้ตาลนัน้ “ทําไมละ่” เอลล่ีมีคําถามเตม็ไปหมด 

 ไมน่านก่อนท่ีทารกจะเกิด ยา่ผู้ เป็นท่ีรักของเอลลี่เสียชีวิตลง “ยา่ไปสวรรค์แล้ว” คริสเตียนพดูนํา้เสียงเคร่งขรึม 

 “แต่ถ้าย่าไปสวรรค์ ทําไมเขาถึงเอาย่าไว้ใต้ดินล่ะ ทําไมเขาถึงเอาดอกไม้โปรยหลมุฝังศพของย่า” เอลล่ีมีความอยากรู้

อยากเหน็ไมมี่ท่ีสิน้สดุ เธอสงัเกตสิง่ตา่งๆ อยูเ่สมอ และถามคําถามมากมาย แต่เธอไม่ได้รับคําตอบท่ีทําให้พอใจเสมอไป ความหิว

ท่ีกดักร่อนคงอยูใ่นใจของเธอ 

 เม่ือถงึเวลาท่ีเด็กทารกจะเกิด ปู่ ของเอลล่ีพาเธอไปหาลงุคนหนึ่ง สองวนัต่อมาปู่ ของเธอกลบัมาพร้อมข่าว “นกกระสานํา

น้องชายมาให้หน”ู ปู่ กลา่วอยา่งภาคภมิูใจ 

 “นกกระสาจะรู้ได้ยงัไง ฉนัเหน็พอ่กินนํา้ตาลนัน่” เดก็หญิงผมหยิกตวัน้อยสงสยั แตเ่อลล่ีก็ไมไ่ด้รับคําตอบท่ีน่าพอใจ 

 โลกของเอลลี่เร่ิมเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว โมเกน น้องชายกลายเป็นจดุสนใจ “น่ารักจงัเลย” แขกของโรงแรมคนหนึง่กลา่ว 

 “ลกูชายผมเองครับ” คริสเตียนประกาศอยา่งภาคภมิูใจในขณะท่ีเทเหล้าให้เพ่ือนของเขา 

 “แม่ยงัฟังไม่ได้ตอนนี ้เอลล่ี น้องร้องไห้อยู่” แม่รู้สกึรําคาญจึงบ่นอย่างใจลอย ในขณะท่ีรีบไปเปล่ียนผ้าอ้อมอีกผืน “ลกู

ช่วยขดัรองเท้าของพอ่ให้หน่อยส”ิ 

 เด็กผมสีเหลืองอมแดงตวัน้อยน่ารัก เต้นรําเก่งถกูแย่งความสนใจไปหมดในทนัที เพราะตวัปัญหาหน้าแดงเห่ียวย่นตวั

น้อยซึง่เป็นน้องชายของเธอ เอลล่ีคิด “แตพ่อ่กบัแมคิ่ดวา่เขาช่อความสขุ เป็นแกะตวัน้อยๆ “ 

 ลงุมาริอสัของเอลลี่เลีย้งแกะในฟาร์มของเขา เป็นแกะขาวทัว่ๆ ไป ไม่มีตวัไหนมีสีดํา เม่ือเอลล่ีโกรธโมเกน น้องชายของ

เธอ พอ่ของเธอจะกลา่วหาวา่ “น่ีเอลล่ี ลกูเป็นแกะดําของครอบครัวนี”้ 

 ในเวลาต่อมา เอลล่ีบอกกบัครูท่ีโรงเรียนของเธอว่า “ลงุมาริอสัของหนมีูแกะฝงูใหญ่ เป็นแกะดําทกุตวัเลยค่ะ” เอลล่ีเร่ิม

รู้สึกถึงการถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง เธอเป็นแกะดําอย่างนัน้หรือ เธอไม่ต้องการเป็นแกะดํา เธอไม่อยากถูกปฏิเสธ เธอต้องการมี

พรสวรรค์ เป็นคนสวยและพิเศษ ใจของเธอต้องการเป็นมากกวา่แคล่กูสาวนกัเต้นของบาร์เทนเดอร์ติดเหล้า 

 เอลล่ีเป็นเดก็ท่ีมีความเดด็เด่ียว เช่น เธอไมช่อบชา แม้วา่บิดาของเธอจะชอบด่ืมชาในเวลาประมาณห้าโมงก็ตาม 

 “เอาน่า เอลล่ี พ่อจะให้รางวลันะ ด่ืมชาซะ” เขาเกลีย้กล่อม โดยถือเอแคลร์ช็อกโกแลตกลิ่นหอมล่อ เอลล่ีอยากกินของ

หวานเป็นอยา่งมาก เธอจงึมองดพูอ่อยา่งฉลาดในขณะท่ีแกล้งทําเป็นจิบชา เม่ือเขาไม่ได้มองชัว่เวลาหนึ่ง เอลล่ีรีบเทชาใสก่ระถาง

ดอกไม้ของแม ่

 “หมดแล้วเหรอ เอลล่ี นัน่ เด็กดีต้องอย่างนัน้ เอ้า ขนมหวานของลกู” คริสเตียนไม่เคยสงัเกตเห็นการเล่นพิเรนของเอลล่ี 

แตด่อกไม้รู้ดี มนัเร่ิมเห่ียวลง 
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 หลงัจากน้องชายกลายเป็นจดุสนใจของครอบครัวแฮนสนัทัง้ครอบครัว เอลล่ีไม่สนใจท่ีจะกินอาหารใดๆ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงซปุถัว่ เธอต้องการความรัก ไมใ่ช่อาหาร 

 “เอลล่ี ซปุน่ีอร่อยนะ แมต้่มหมชิูน้หนึง่กบัถัว่เหลืองน่ี” มารดาผู้อดทนของเธอพยายามลอ่ 

 “ลกูดซีูดมาก และนํา้หนกัก็ลด” 

 “เราต้องพาลกูไปหาหมอ” บิดามารดาของเธอตดัสนิใจ นกัจิตวิทยาท่ีโรงพยาบาลพยายามช่วยเหลือ 

 หวัหน้านางพยาบาลคิดว่าเธอสามารถแก้ปัญหาได้ “มา เอลล่ี มาเล่นกนัดีกว่า” เธอชกัชวนอย่างเป็นมิตร แต่เอลล่ียงัคง

ไม่ยอมกิน ในท่ีสดุ หลงัจากท่ีเอลล่ีอาเจียนเอาอาหารของเธอออกมาอีก นางพยาบาลผู้ โกรธเคืองกระชากเด็กหญิงตวัน้อยเข้าไป

ในห้องนํา้ ตีเธอและสัง่ให้เธอทานอาหารท่ีอาเจียนออกมา แม้ว่าเธอจะหิวมากกว่าแค่อาหาร แต่เอลล่ี แฮนสนัได้พบคู่ต่อสู้ของเธอ

แล้ว จากนัน้มา เธอเร่ิมทานอาหารได้ดีขึน้ 

 มีอีกครัง้ท่ีเอลล่ีถูกตีซึ่งเธอไม่เคยลืม เหตุเกิดเพราะผ้าปูโต๊ะลายดอกกุหลาบสีแดง มีพู่ห้อยสีเขียวและขอบรอบนอก 

“ขอบผ้านั่นจะเป็นคอเสือ้ตุ๊กตาของฉันได้เป็นอย่างดี มีขอบเยอะจะตายไป แม่ไม่รู้หรอก” เด็กน้อยผู้ซุกซนพยายามคิดอย่างมี

เหตผุลในขณะท่ีคอ่ยๆ ตดัขอบนัน้ออก 

 เอลน่าผู้ เป็นแมอ่าจเป็นคนเงียบ แต่เธอไม่โง่ “เอลล่ี แฮนสนั ไม่มีคนอ่ืนในบ้านนีแ้ล้ว ลกูเป็นคนทํา” เธอยืนกรานเม่ือเอล

ล่ีไมย่อมรับข้อกลา่วหา “อยา่งนีต้้องโดนตีและไมต้่องกินอาหารเยน็” 

 เพ่ือนคนหนึ่งมาท่ีบ้านเพ่ือเล่มเกมไพ่ และได้ยินเอลล่ีตะโกนในขณะท่ีถกูตี ในเวลาต่อมา เขาถามว่า “ทําไมหนถูึงร้อง

โหยหวนขนาดนัน้ครัง้ท่ีแล้วท่ีฉนัมาท่ีน่ี” 

 “หนเูหรอ ร้องโหยหวน อ๋อ คืนนัน้หนปูวดฟันมาก” เอลล่ีรู้สกึอายท่ีจะยอมรับว่าเธอซนมากแค่ไหน เธอเร่ิมมีจิตสํานึกผิด

ชอบ รวมทัง้ความปรารถนาท่ีจะได้รับความสนใจ การยอมรับและความเหน็ชอบ 

 หญิงทนัสมยัใส่เสือ้ผ้าหรูหรามกัจะมาท่ีโรงแรม และเอลล่ีอิจฉาพวกเธอ วนัหนึ่ง สตรีรูปงามมากคนหนึ่งสวมหมวกปีก

กว้าง ประดบัด้วยริบบิน้ขนาดใหญ่สีแดง หยดุคยุกบัเธอ เอลล่ีตดัสินใจว่า “เม่ือโตขึน้ ฉันอยากจะได้หมวกแบบนัน้” เธอฝันว่าโต

ขึน้จะเป็นสภุาพสตรีและใสเ่สือ้ผ้าหรูหรา เป็นคนสําคญัและเป็นท่ีรัก 

 แม้วา่คริสเตียนและเอลน่าไมเ่คยพาเอลล่ีกลบัไปโบสถ์อีกหลงัจากพิธีชําระบาป แต่เธอมีโอกาสไปโรงเรียนวนัอาทิตย์ครัง้

หนึ่งเม่ืออายปุระมาณสิบขวบ พ่อแม่ของเธอไปงานเลีย้งกนัคร่ึงค่อนคืน แต่โมเกน เด็กน้อยวยัเตาะแตะผู้ซึ่งมีชีวิตชีวา พยายาม

ดําเนินกิจกรรมยามเช้าให้ได้ เอลล่ีต้องการท่ีจะรักษาความสงบในบ้านและปลอ่ยให้บิดามารดานอนต่ออีกนิด จึงนําโมเกนไปเดิน

เลน่ 

 “หนนู้อย จะไปไหนจ๊ะ” สตรีวยักลางคนรูปร่างเตีย้และมีเนือ้ หยดุถามเอลล่ีในขณะท่ีกําลงัเดินทางไปโบสถ์ 

 “ไมไ่ด้ไปไหนเป็นพิเศษหรอกคะ่ หนแูคพ่าโมเกนออกมาเดินเลน่จะได้ไมทํ่าให้พอ่ต่ืน” 

 “หนอูยากไปโบสถ์กบัฉนัไหมจ๊ะ” หญิงใจดีชวนพร้อมกบัยิม้หวาน เอลล่ีและโมเกนไปโรงเรียนรวีฯ ท่ีคริสตจกัรแบ๊บติสต์

เป็นครัง้แรก เอลล่ีไมเ่คยลืมเร่ืองราวท่ีเธอได้ยินในเช้าวนันัน้ ครูบอกเร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้นเก่ียวกบัแกะตวัหนึ่ง นัน่คือ พระเมษโปดกของ

พระเจ้า เธอยงักลา่วถงึ “โลหิตท่ีชําระล้าง” อีกด้วย จากนัน้ ทกุคนคกุเข่าลงอธิษฐาน 

 โอกาสเดียวท่ีได้ไปโบสถ์ธรรมดาๆ ทําให้เดก็หญิงตวัน้อยช่างถาม กระตือรือร้น ช่างจินตนาการเกิดความประทบัอย่างไม่

รู้ลืม คําถามของเธอมีคําตอบหรือไม ่คริสตจกัรคืออะไร ใครเป็นพระเมษโปดกนี ้พระองค์จะชอบแกะดําหรือเปลา่ แต่เม่ือเอลล่ีถาม

พอ่อีกครัง้ “หนไูปโรงเรียนวนัอาทิตย์ได้ไหมคะ” คําตอบกลบัมาคือไม ่คริสเตียนมีแผนการอ่ืนสําหรับลกูสาวของเขา 

 วนัหนึ่ง ชาวเดนมาร์กเชือ้สายอเมริกนัขบัรถฟอร์ดคนัใหญ่สีดํามาลงทะเบียนเข้าพกัท่ีโรงแรม หลงัจากเห็นเอลล่ีเต้น เขา

แนะว่า “ขอให้ผมพาเด็กหญิงนักเต้นผมหยิกคนนีไ้ปสหรัฐฯ กับผมนะครับ” แม้ว่าคริสเตียน แฮนสนัจะไม่ยอมตกลงกบัคําขอท่ี

ผิดปกตินี ้แตเ่อลล่ีคิดวา่คงจะดีถ้าได้ไปไหนๆ ในรถฟอร์ดคนัโตนัน้ 

 “ทําไมพอ่ไมใ่ห้หนไูป” เอลล่ีแหย ่
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 “ก็ลกูไม่รู้จกัประเทศอเมริกาใหญ่โตนัน่ เขาอาจเอาลกูไปขายเพราะลกูสวย ผมทองและผิวขาวก็ได้” บิดาของเธอเตือน

อยา่งสขุมุ 

 ใครจะซือ้เดก็หญิงตวัเลก็ๆ เดก็หญิงตวัเลก็ๆ มีคา่ด้วยหรือ 

 “ไมเ่ป็นไรหรอก เขาเป็นคนเดนมาร์ก” เอลล่ียืนกราน คิดไปว่าเธอจะปลอดภยัอย่างแน่นอนกบัชาวเดนมาร์กแม้ว่าเขาจะ

เป็นคนแปลกหน้าก็ตาม เธอคิดวา่ “เขาชอบฉนั คงจะสนกุถ้าได้ไปอเมริกา” 

 แม้ว่าเอลล่ีจะไม่ได้ไปอเมริกา แต่เธอก็ชอบไปโคเปนเฮเกน ลงุวิลเล่ียม เฟลนทเบิร์ก เป็นนกัธุรกิจท่ีร่ํารวย พอ่ค้าขายหนั

สตัว์ และป้าเอก็เนสเป็นป้าท่ีใจกว้างและมีความรัก พวกเขาซือ้ตุ๊กตาตวัหนึง่ให้เอลล่ี 

 “ดสูิ ตาตุ๊กตาน่ีปิดได้ด้วย ดสูิคะแม่ ฟันตุ๊กตาสวยจงั” แม้ว่าเอลล่ีจะชอบเต้นรํา ว่ายนํา้และฝึกยิมนาสติก แต่เธอยงัคง

เป็นเดก็หญิงและชอบตุ๊กตาและเลน่เป็นแม ่ในเวลาตอ่มา ป้าเอก็เนสให้เตียงและรถเข็นตุ๊กตาด้วย 

 ของขวญัจากป้าเอ็กเนสทําให้คริสตมาสเป็นเวลาพิเศษ เอลล่ีรักคริสตมาสและเม่ือเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ต้องการท่ีจะทําให้คริ

สตมาสเป็นเวลาท่ีน่าปีติยินดี โดยเฉพาะสําหรับเดก็ๆ  

 หลงัจากเอลล่ีเร่ิมไปโรงเรียน เธอใช้เวลาในวนัหยดุกบัครอบครัวเฟลนทเบิร์ก ในโคเปนเฮเกน จากนัน้ ทารกอีกคนหนึ่ง

เกิดขึน้มา ครอบครัวเฟลนทเบิร์กมีลกู เป็นเดก็ชายน่ารักแข็งแรงช่ือจอห์น และแล้ว เอลล่ีก็ถกูแย่งความสนใจไปอีกเพราะเด็กทารก

ชาย 

 หลงัจากนัน้ เด็กหญิงผมหยิกสีทองอีกสองคน เคทและลิเซท เกิดเข้ามาในครอบครัวแฮนสนั แต่เอลล่ีเป็นเด็กผมแดง

เพียงคนเดียว 
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ประเทศเดนมาร์กในปัจจุบนั 

1. Rungsted สถานท่ีเกิดของเอลลี่ แฮนสนั 

2. Frederiksvaerk บ้านเกิดของครอบครัวแฮนสนั 

3. โคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์ก มีมหาวิทยาลยัตัง้อยู ่
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บทที ่2 

“กลับใจใหม่” 
 

 เพราะมีน้องสาวสองคนและน้องชายหนึ่งคน เอลล่ีใช้เวลาส่วนใหญ่เลีย้งน้อง วันหนึ่งเธอเข็นรถพาน้องลิเซทไปท่ี

สวนสาธารณะท่ีเตม็ไปด้วยต้นสน คาเรนเพ่ือนของเอลล่ีและเคทน้องอีกคนไปด้วยกนักบัเอลล่ี 

 “สมมติุว่าเราเป็นคนแอฟริกากนัเถอะ” เอลล่ีแนะขึน้มา “เราจะใช้ก่ิงไม้พวกนีส้ร้างกระท่อมหญ้าของเรา” เธอเสียบก่ิงไม้

เล็กๆ ไว้กบัเข็มขดั “ดกูระโปรงหญ้าของฉนัสิ เสือ้ของฉนัก็ทําจากหญ้าเหมือนกนั คนแอฟริกาอยู่กนัในกระท่อมหญ้า” เด็กๆ เล่น

สมมติุกนัอยา่งนัน้ทัง้วนั สมมติุวา่ตวัเองเป็นคนแอฟริกา 

 เม่ือครัง้ยงัอายนุ้อย เอลล่ีตระหนกัว่าผู้คนแตกต่างกนั มีธรรมเนียมต่างกนั มีกระท่อมหญ้า กระโปรงหญ้า และดินแดน

ห่างไกล เรือขนาดใหญ่ของบริษัทอีสเอเชียติคท่ีเก่าแก่น่าเช่ือถือเข้าเทียบท่าท่ีเมือง Frederiksvaerk การขนส่งทางเรือเป็นธุรกิจ

สําคญัในประเทศเดนมาร์ก เพราะเดนมาร์กเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งประเทศยโุรปอ่ืนๆ และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย 

 ชีวิตมีสิ่งน่ายินดีบ้าง เอลล่ีชอบไปโรงเรียน “ดเูอลล่ีสิ ดเูขาห้อยขาลงจากชิงช้าสงูนัน่” เพ่ือนคนหนึ่งร้องขึน้ เม่ืออายไุด้

เจ็ดปี เอลล่ีวา่ยนํา้และเลน่ยิมนาสติกเก่งมาก 

 เอลล่ีมีความรู้เพิ่มขึน้ทัง้ทางร่างกายและทางสงัคม เธอเรียนภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนัตัง้แต่ประถมส่ีจนถึงมธัยม

ตอนปลาย และเรียนภาษาในแถบสแกนดิเนเวียและภาษาฝร่ังเศสตัง้แต่ประถมห้าจนถึงมธัยมหนึ่ง ในชัน้มธัยมปลายปีสดุท้าย 

เธอได้เรียนภาษาละตินด้วย 

 การศกึษาศาสนาภาคบงัคบัมีบทบาทสําคญัในหลกัสตูรการศึกษาของประเทศเดนมาร์ก แม้ว่าเอลล่ีไม่เคยไปโบสถ์ แต่

เธอได้รับการศกึษาเก่ียวกบัพระคมัภีร์จากท่ีโรงเรียน เธอศึกษาปจุฉาวิสชันาของคณะลเูธอร์แรนและชอบร้องเพลงสดดีุตามธรรม

เนียมของคริสตจกัร น่าเศร้าท่ีหลงัจากเลา่เร่ืองราวจากพระคมัภีร์เร่ืองหนึ่ง ครูของเธอพดูอย่างดหูม่ินว่า “แน่อยู่แล้ว ครูไม่เช่ือเร่ือง

นัน้จริงๆ หรอก” 

 เอลล่ีกระตือรือร้นและมีพลงัอยู่เสมอ จึงเข้าร่วมกองเนตรนารี ในงานนี ้เธอเรียนรู้ว่าจะต่ืนตวัและพึ่งพาตนเองในป่าได้

อย่างไร รู้ว่าลมพดัทิศทางไหน และจะก่อไฟนอกบ้านได้อย่างไร “สงัเกตทกุอย่าง หาทางของตวัเอง” ผู้ นําชีแ้นะเอลล่ีเม่ือปลอ่ยให้

กองเนตรนารีอยูใ่จกลางกรุงโคเปนเฮเกนและบอกพวกเขาให้เขียนแผนท่ีวา่ไปท่ีไหนมา 

 เม่ืออยู่ในป่า กองเนตรนารีสร้างสะพานเชือกข้ามนํา้ ปีนต้นไม้และสร้างห้องนํา้กลางแจ้ง เอลล่ีชอบทกุอย่าง เม่ือเธอได้

เป็นหวัหน้ากลุม่ เธอได้รับดาวเงิน 

 “เราจะได้พบกบัพระราชินีในการประชมุครัง้หน้า เอลล่ี หนจูะเป็นคนเสร์ิฟชา” 

 “หนเูหรอ” ให้เอลล่ีไปปีนต้นไม้ดีกวา่ แม้วา่เธอจะต่ืนเต้น แตเ่ธอทําหน้าท่ีพนกังานบริการได้เป็นอยา่งดี 

 ในภายหลงั เธอเลา่เร่ืองพระราชินีให้แม่ของเธอฟัง “แม่ พระราชินีทรงอ่อนโยนมากเลย แต่ทาลิปสติกมากไปหน่อย” เอล

ล่ีไม่เคยเป็นผู้ ท่ีอยู่ทางโลกหรือทะนงตวั และทนกบัคนเหลา่นัน้เพียงเลก็น้อย แม่ของเธอพดูถึงมารดาของพระราชินีซึง่อาศยัอยู่ใน

ปราสาทเก่าแก่นอกเมือง ชาวเดนมาร์กมีความภมิูใจในพระราชวงศ์ของตนเป็นอยา่งมาก 

 ตัง้แตเ่วลาท่ีเอลล่ีอายปุระมาณสบิเอด็ปี คริสเตียนเร่ิมด่ืมเหล้าและเลน่การพนนัมากขึน้เร่ือยๆ ในเวลานี ้เขาสนบัสนนุให้

เอลล่ีทํางานในโรงแรมซึ่งมีประโยชน์มากกว่าเป็นนกัเต้น เขาสอนเอลล่ีให้ผสมเหล้าและทํางานท่ีบาร์ เอลล่ีมีความอยากรู้อยาก

เห็น ฉลาดและสนใจผู้คน จึงใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้ท่ีจะสร้างความบนัเทิงและพิสจูน์ว่าเป็นสิ่งดึงดดูความสนใจของผู้คนท่ี

โรงแรม คริสเตียนตระหนักในเร่ืองนีแ้ละใช้ประโยชน์จากหน้าตา บุคลิกและท่าทางของเอลล่ี “เศรษฐกิจตกต่ําทัว่โลก แม้แตใ่

สหรัฐฯ ผู้คนหิวโหย ขายแอปเปิลตามถนน และกินอาหารราคาถกู เราต้องผยงุธุรกิจของเราไว้ เอลล่ี” 

 ในปี 1935 เอลล่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น ได้เรียนปุจฉาวิสชันาเพ่ือเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรลเูธอร์แรน ศิษยาภิบาลกราแบ็ค 

ชาวลเูธอร์แรนผู้มุง่มัน่และเอาใจใสถ่่ายทอดความปรารถนาท่ีจะรู้เก่ียวกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากย่ิงขึน้ให้กบัเดก็สาว 



 14 

 เอลล่ีโตขึน้เป็นหญิงสาวท่ีสวย มีความสนใจในการพฒันาทางร่างกาย จิตใจและสงัคม วนัหนึ่ง เธอเห็นหมวกใบใหญ่ท่ี

หน้าตา่งร้านค้า “หมวกนัน่เหมือนกบัท่ีฉนัอยากได้มาตลอด” เธอร้องขึน้ “ฉนัต้องซือ้หมวกสวยใบนัน้” 

 ความต่ืนเต้นของเธอหายไปเม่ือบิดาของเธอเห็นหมวกนัน้ “ทําไมลกูต้องซือ้หมวกใบใหญ่อย่างกบัล้อกงัหนันํา้มา” เขา

ถามกระทบกระแทก 

 “หนชูอบหมวกน่ี” เอลล่ีแน่วแน่ แต่หมวกใบใหญ่และชดุกระโปรงสวยงามไม่ได้ทําให้ความหิวในใจของวยัรุ่นพอใจ เธอ

ตดัสนิใจวา่ “ฉนัจะเร่ิมสบูบหุร่ี พวกผู้ใหญ่เขาทําอยา่งนัน้กนั” เอลล่ีเร่ิมสบูบหุร่ีเม่ืออายสุบิส่ี แตก่ารสบูบหุร่ีก็ไม่ได้บรรเทาความหิว

ทางฝ่ายวิญญาณของเธอได้ 

 “พอ่ หนไูปประชมุท่ีวายเอม็ซีเอได้ไหมคืนนี”้ เอลล่ีถาม คิดไปว่า “วายเอ็มซีเอไม่ใช่โบสถ์ แต่เป็นกลุม่คริสเตียน บางทีฉนั

จะได้รู้จกักบัหนุ่มสาวคริสเตียนดีๆ ท่ีวายเอม็ซีเอ” 

 “ไมไ่ด้” คําตอบเฉียบขาด “ห้ามไปโบสถ์และห้ามไปวายเอ็มซีเอด้วย” ชีวิตของเอลลี่จึงยงัไม่ได้เก่ียวข้องกบัคริสตจกัร แต่

ลกึๆ ภายใน ความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตท่ีตา่งๆ ออกไปยงัเติบโตตอ่ไป 

 ในปี 1937 ฮิตเลอร์ตัง้กองกําลงัติดอาวธุใหม่ให้กบัประเทศเยอรมนี เดนมาร์กทราบถึงเร่ืองนี ้ท่ีบ้านเกิดของเอลล่ี นาวิก

โยธินเดินแถวกนั ในฤดรู้อนนาวิกโยธินเดินแถวผ่านตลอดเมืองพร้อมคณะดนตรี เด็กหญิงทกุคนในเมืองอยากจะไปเดินแถวกบั

พวกเขา 

 “เอลล่ี ห้ามไปจีบและเดินแถวกบัทหารพวกนัน่นะ” คริสเตียน แฮนสนัรู้ดีว่าพวกทหารจะประพฤติอย่างไรกบัหญิงสาว

สวยๆ 

 คืนหนึง่ นาวิกโยธินวางแผนท่ีจะเดินพาเหรดคบเพลงิท่ีน่าต่ืนเต้น เอลล่ีดทูหารสวมเคร่ืองแบบโก้ กระดมุสะท้อนแสงและ

ถือคบเพลิงขนาดใหญ่เดินแถวอย่างปราดเปรียว นับตัง้แต่สงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่ง เดนมาร์กลดกําลงัทหารและต่อสู้กับภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําและการวา่งงานทัว่โลกด้วยโครงการที่รัฐสนบัสนนุ เช่น ถนนและสะพานตา่งๆ ชาวเดนมาร์กยงัได้ยกมาตรฐานขอ

โรงเรียนรัฐบาลอย่างมาก และก่อตัง้ระบบห้องสมดุสาธารณะท่ีดีเย่ียม เน่ืองจากฮิตเลอร์เน้นกองทพั พวกเขาจึงเร่ิมสร้างฐานทพั

ของตนใหม ่และนาวิกโยธินเดินแถวอยูเ่ป็นประจํา 

 นาวิกโยธินพิเศษคนหนึ่ง ไม่เพียงแต่เดินแถวเท่านัน้ แต่ยงัเฝ้าดเูอลล่ีด้วย ในเวลาต่อมา เขาถามว่า “ให้ผมเดินไปสง่คณุ

ท่ีบ้านนะครับ” 

 แม้ว่าเอลล่ีจะรู้ว่าเธอไม่ได้รับอนญุาตให้ “เดินแถวกบัทหาร” แต่นาวิกโยธินคนนีพ้ดูจากกบัเอลล่ีดีจนเธอคิดว่าได้คบหา

กบัเขาก็คงจะดีเหมือนกนั “เราอยา่หยดุตรงนีดี้กวา่ เดินไปทางยอดเขา แล้วคณุก็เดินกลบัผา่นทางป่า แล้วฉนัจะไปอีกทางหนึง่” 

 แต่คริสเตียน แฮนสนัเห็นเอลล่ีกบัทหารคนนัน้ และเขาคอยเธออยู่ “พ่อคิดว่าพ่อบอกลกูแล้วว่าอย่าไปยุ่งกบัทหารพวก

นัน้” เขาตะโกน จากนัน้ตบแก้มของเธอ “ลกูเป็นเดก็ไมดี่ ลกูทําอะไรไป เขาพยายามทําอะไรหรือเปลา่” 

 “เปลา่ค่ะ พ่อ เราไม่ได้จบัมือกนัด้วยซํา้” เอลล่ีพยายามอธิบาย แต่สิ่งท่ีคริสเตียนต้องการให้เอลล่ีทําก็คือ ขดัรองเท้าของ

เขา ทํางานท่ีบาร์ ช่วยงานบ้าน และดแูลน้อง 

 “เราต้องออกจากบ้านสามหลงั และขายทกุสิ่งในบ้านเพราะพ่อติดพนนั” เอลล่ีหวนคิด เธอปรารถนาสิ่งอ่ืน ดงันัน้เม่ือเธอ

ดนัรถเข็นน้องคนสดุท้องไป เธอฝันถึงเคร่ืองบินและเสียงท่ีกลา่วว่า “หนเูป็นเด็กหญิงตวัน้อยท่ีโชคดีจริงๆ จะมีสิ่งดีๆ มากมายเกิด

ขึน้กบัหน”ู 

 เพ่ือนมธัยมปลายท่ีสนิทท่ีสดุคนหนึ่งของเอลล่ีคือ อิดิธ เจอร์เกนสนั แม้ว่าเอลล่ีต้องทํางานในโรงแรม แต่เธอกบัอิดิธก็หา

เวลาเพ่ือเลน่สนกุได้ พวกเธอวา่ยนํา้ เลน่สเก็ต เต้นรํา ถกัไหมพรมและถกัลกูไม้ และ “คยุกนัแบบผู้หญิง” 

 ครอบครัวของอิดิธต่างจากครอบครัวของเอลล่ีมาก พวกเขาเป็นคนท่ีไปโบสถ์อย่างสม่ําเสมอ แตไ่มใ่ช่ชาวลเูธอร์แรน

ครอบครัวเจอร์เกนสนัเป็นหนึ่งในชาวเดนมาร์กสองเปอร์เซ็นต์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรประจําชาติ พวกเขาเข้าประชุมท่ี
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คริสตจกัร Evangelical Gospel Church ซึง่สง่ผู้ ท่ีกําลงัจะเป็นมิชชนันารีไปอบรมท่ีสถาบนั Moody Bible Institute ในประเทศ

อเมริกา 

 แม้ว่าบิดามารดาของเธอจะเป็นผู้ เช่ือท่ีมีความมุ่งมัน่มาก แต่อิดิธยงัเป็นเด็กหญิงท่ีรักสนุก ไม่พร้อมท่ีจะตามพระเยซู

อยา่งแท้จริง 

 “พอเรียนจบชัน้มธัยม ฉนัจะไปมหาวิทยาลยัท่ีโคเปนเฮเกน” อิดิธ ประกาศ 

 เอลล่ีไม่มีแผนการสําหรับอนาคตอนัใกล้ของเธอ “ไม่นาน ฉนัก็จะเรียนจบมธัยม แล้วฉันจะทําอะไรต่อ ฉนัจะไปท่ีไหน” 

เธอเกิดความสงสยัในขณะท่ีขดัแก้วและเช็ดบาร์เป็นครัง้ท่ีร้อย แม้ว่าเธอจะไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน แต่เอลล่ีมีความปรารถนาสิ่งอ่ืน

อยา่งแน่นอน เธอต้องการความท้าทาย 

 ก่อนหน้าวนัหยดุในปี 1938 อิดิธชวนเอลล่ีไปประชมุพิเศษในวนัคริสตมาสท่ีโบสถ์ของเธอ เอลล่ีซึ่งไม่ได้ขออนญุาตหรือ

บอกครอบครัวของเธอวา่จะไปทําอะไร ได้ตดัสนิใจท่ีจะไปประชมุกบัอิดิธ 

 “จงกลบัใจใหม่ เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” ศิษยาภิบาลเทศนา ใจของเอลล่ีหิวกระหายท่ีจะรู้เร่ืองคําเทศนานีม้าก

ย่ิงขึน้ 

 ในวนัองัคาร อิดิธชวนเอลล่ีไปโบสถ์อีกครัง้ “ศิษยาภิบาลท่ีมาเย่ียมจะเทศนา” ในทนัใดนัน้ เอลล่ีตดัสินใจท่ีจะไปโบสถ์อีก

ครัง้ 

 “จงกลบัใจใหม ่เพราะแผน่ดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” เสียงของศิษยาภิบาลท่ีมาเย่ียมดงัและชดัเจน 

 น่าแปลก นกัเทศน์สองคนเทศนาจากข้อความเดียวกนั “ฉนัสงสยัจงัวา่ทําไม เป็นแค่เร่ืองบงัเอิญหรือเปลา่” เอลล่ี แฮนสนั

ผู้ออ่นวยัสงสยั 

 “อยา่ลืมมาวนัเสาร์หน้านะ เอลล่ี” อิดิธเตือน “ท่ีโบสถ์จะจดัประชมุพิเศษเลีย้งอําลาให้ฉนั เธอเป็นเพ่ือนสนิทท่ีสดุของฉนั 

ฉนัอยากให้เธอมา ศิษยาภิบาลอนชุนของเราจะเทศนา” 

 “แล้วฉนัจะไป” 

 “จงกลบัใจใหม ่แผน่ดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” ข้อความเดียวกนักบัท่ีผู้ เทศนาอีกสองคนได้ใช้ดงัขึน้มาในหขูองเอลล่ี 

 “หมายความวา่ยงัไง พระเจ้าพยายามบอกอะไรฉนัหรือเปลา่” เอลล่ีรู้สกึได้รับกระตุ้นขึน้มาลกึๆ  

 ประมาณห้าทุม่ในคืนนัน้เม่ือหญิงสาวเดินผา่นหิมะ แสงจนัทร์สอ่งผา่นก่ิงท่ีไร้ใบของต้นไม้ 

 “เธอเคยกลบัใจใหมห่รือเปลา่ อิดิธ” เอลล่ีถามเพ่ือนของเธอ 

 “ฉนัยงัเดก็อยูเ่ลย ฉนัไมคิ่ดถงึเร่ืองนีม้ากเทา่ไหร่หรอก” 

 “เธอไมรู้่เหรอ เราได้ยินนกัเทศน์สามคน และทัง้สามคนเทศนาเร่ืองเดียวกนั เธอได้สงัเกตหรือเปลา่น่ี” 

 สิง่หนึง่ท่ีแน่ชดัคือ เอลล่ีสงัเกต เม่ือเธออยูเ่พียงลําพงัในห้องนอนของเธอ เธอคกุเข่าลงข้างเตียงและเร่ิมคยุกบัพระเจ้า 

 “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์อยากกลบัใจใหม่ ข้าพระองค์จะเลิกสูบบุหร่ี จะเลิกทํางานท่ีบาร์ พระเจ้า ขอทรงแสดงให้ข้า

พระองค์รู้ว่าพระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์ทําอะไร” วิญญาณของเธอมีสนัติสขุเป็นอย่างย่ิง จันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างลงบน

หน้าของหญิงสาวเม่ือเธอหลบัไปด้วยการกลบัใจใหม่ พระเจ้าทรงสดบัฟัง “คําอธิษฐานของคนบาป” ของเธอ ใจท่ีหิวของเธอได้ชิม 

“นํา้ผึง้ท่ีมาจากหิน” และโลกนีไ้มส่ามารถทําให้เธอพอใจได้อีก 

 เช้าวนัตอ่มาประมาณหกโมง เธอมาท่ีโต๊ะอาหารเช้าท่ีซึง่พอ่แมแ่ละน้องสาวสองคนของเธอนัง่อยู ่โดยปกติ เธอจะจดุบหุร่ี

มวนแรกของวนัท่ีโต๊ะอาหารเช้า แตไ่มใ่ช่เช้านี ้

 “หนตูดัสินใจตามพระเยซู หนจูะเลิกสบูบหุร่ี หนจูะไม่ทํางานท่ีบาร์อีกต่อไป หนไูม่อยากทําอะไรกบัพวกเหล้าหรืออะไร

พวกนัน้อีก” หญิงสาวผู้ เดด็เด่ียวประกาศการตดัสนิใจของเธออยา่งไมถ่อยหนี “หนจูะตามพระเยซ”ู 

 คริสเตียนอ้าปากค้าง หน้าของเขาซีดไปชัว่ขณะหนึง่ จากนัน้ เขาตะโกนออกมา “ถ้าแกอยากจะตามพระเยซ ูก็ตามไป แต่

ไม่ใช่ท่ีน่ี” คริสเตียน แอนเดอร์ส แฮนสนัทบุกําปัน้ลงบนโต๊ะในห้องครัว ในขณะท่ีตะโกนใสเ่อลล่ี บตุรสาววยัสิบเจ็ดปี “ถ้าอยากมี
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บ้านอยู่ และอยากอยู่ท่ีน่ี แกก็ตามพระเยซูไม่ได้ เอ้า ตดัสินใจซะว่าจะทํายงัไง ถ้าตามพระเยซู ก็เก็บของของแกซะและตามไป ดสูิ

วา่พระเยซจูะนําไปไหน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ทกุวนั กษัตริย์คริสเตียนท่ีสบิจะทรงม้าในกรุงโคเปนเฮเกน 
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บทที ่3 

เอลล่ีเลือกตามพระเยซู 
 

 “หนจูะตามพระเยซ”ู เอลล่ี แฮนสนั ผู้ มีผมแดงวยัสบิเจ็ดปีมีความตัง้ใจแน่วแน่เหมือนบิดาหวัดือ้ของเธอ 

 “งัน้ก็ตามพระเยซูไปแล้วกนั ดสูิว่าพระเยซูจะนําไปไหน อาหารน่ีก็มือ้สดุท้ายของแกท่ีน่ี” คริสเตียน แฮนสนั ซึ่งต่อต้าน

พระเจ้าและคริสตจกัรอย่างมากด้วยเหตผุลท่ีไม่มีใครรู้ มองดบูตุรสาวอายนุ้อยของเขาเดินขึน้ไปท่ีห้องนอนของเธอ เก็บกระเป๋า 

และออกจากบ้านซึง่เป็นโรงแรมของเขาไป เธอจะไมเ่ต้นรําให้ความบนัเทิงและทําให้แขกโรงแรมของเขาหลงใหลอีกตอ่ไป เธอจะไม่

ทํางานท่ีบาร์ในโรงแรมของเขาอีกต่อไป เวลาผ่านไปสิบสามปีกว่าท่ีเธอจะได้ก้าวเข้าสู่บ้านในวยัเด็กของเธออีกครัง้ แต่เม่ือเอลล่ี

จากบ้านไปด้วยความหิวกระหายหาชีวิตท่ีลกึซึง้กวา่ในวนันัน้ เธอมีความเช่ือมัน่ท่ีเข้มแข็งแตอ่อ่นหวานวา่พระเจ้าทรงอยู่กบัเธอ ใน

ภายหลงั เธอยืนยนัวา่ “ฉนัไมเ่คยเสียใจในการตดัสนิใจของฉนัเลยแม้แตค่รัง้เดียว” 

 “ฉันจะไปไหน ฉันจะทําอะไร” คําถามหลัง่ไหลเข้ามาในใจของหญิงสาว “ฉันจะไม่ทํางานท่ีบาร์อีกต่อไปอย่างแน่นอน 

อยา่งแรก ฉนัต้องหางานทํา แตฉ่นัจะทําอะไรได้ ฉนัทําเป็นแตง่านบาร์เทนเดอร์และเลีย้งเดก็” 

 ความกงัวลของเอลล่ีมีเหตผุลฟังขึน้ ในช่วงทศวรรษท่ีสามสิบ วิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ นัน่คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ได้

แพร่กระจายไปทั่วโลก ประเทศเดนมาร์กประสบวิกฤตร้ายแรงมากกว่าหนึ่งครัง้ตัง้แต่สงครามโลกครัง้ท่ีหนึ่งมา แต่ไม่มีครัง้ใด

ร้ายแรงเทา่กบัภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ด้วยเหตนุัน้ เดนมาร์กจึงต้องการพฒันาสงัคมในประเทศท่ีมีผู้

อาศยัอยู ่4.5 ล้านคน ประเทศเดนมาร์กจงึตกลงลดกําลงัทหาร เหมือนเช่นประเทศสแกนดิเนเวียอ่ืนๆ 

 เหมือนเช่นชาวเดนมาร์กทัว่ๆ ไป เอลล่ีแทบจะไมส่งัเกตเหน็พายท่ีุตัง้เค้าขึน้ในยโุรป เธอต้องหาท่ีอยู่ “พระเจ้า ข้าพระองค์

ไมรู้่วา่จะทําอยา่งไร ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย” 

 “หนกํูาลงัจะไปไหน” เสียงเบาๆ ขดัจงัหวะความคิดของเอลลี่ขึน้มา 

 “คณุนายฟัฟ ใช่คณุจริงๆ หรือน่ี”เอลล่ีรู้สกึประหลาดใจ เงยหน้าขึน้และเห็นคณุนายฟัฟ หญิงแบ๊บติสต์ใจดีคนเดียวกนั

กบัท่ีพาโมเกนและเธอไปโรงเรียนรวีฯ เม่ือเธอไปโบสถ์ตอนท่ียงัเป็นเดก็เลก็อยู ่

 “หนกํูาลงัจะไปไหนหรือ หนไูมรู้่เลยคะ่” เอลล่ีอธิบายวา่บิดาของเธอไลเ่ธอออกจากบ้านเพราะเธอตดัสนิใจตามพระเยซ ู

 “บ้านฉนัมีหลายห้อง กลบับ้านไปกบัฉนัสิ เอลล่ี แล้วหนก็ูหางานทํา แต่หนอูยู่กบัฉนัได้จนกว่าจะหางานท่ีดีได้” เอ็กเนส 

ฟัฟ เปิดใจของเธอและบ้านของเธอให้กับหญิงสาวท่ีถูกบิดาของเธอเองละทิง้เพราะเธอหิวกระหายหาพระเยซู เอลล่ีเร่ิมเรียนรู้

บทเรียนย่ิงใหญ่เก่ียวกับความเช่ือบทเรียนแรกในชีวิตของเธอ “พระเจ้าของฉันจะทรงจัดหาให้ตามความจําเป็นทางพระคริสต์ 

พระเยซ”ู และพระเจ้าก็ทรงจดัหาตามความจําเป็นของเธอแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

 “หนตูดัสนิใจวา่จะตามพระเยซท่ีูไหน เอลล่ี” คณุนายฟัฟ ถาม 

 “ท่ีคริสตจกัร Free Gospel Evangelistic คะ่” เอลล่ีตอบ 

 “งัน้ก็ขึน้อยูก่บัหนวูา่ หนจูะไปโบสถ์ท่ีไหน เอลล่ี แต่ฉนัคิดว่าหนคูวรไปคริสตจกัรท่ีหนไูด้พบกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ฉนัเป็น

แบ๊บติสต์ แต่โบสถ์ของเราอยู่อีกฝ่ังเมือง” เพ่ือนชาวแบ๊บติสต์ผู้ มีเมตตาคนนีช้่วยเหลือหญิงสาวในการติดตามพระเยซู แต่ไม่

พยายามใช้ประโยชน์จากการท่ีเธอถกูละทิง้ หรือบงัคบัเธอให้เข้าร่วมคริสตจกัรแบ๊บติสต์ 

 แม้ว่าอตัราการว่างงานจะสงู แต่เอลล่ีก็หางานทําได้ เธอยงัติดต่อกบัแม่อยู่และไปเย่ียมเยียนแม่บ้าง แต่ไม่ใช่ท่ีโรงแรม

ของพ่อ ไม่นาน เธอมีเพ่ือนหลายคนและเป็นสมาชิกท่ีคริสตจกัร Danish Free Gospel Evangelistic “เอลล่ี เราอยากให้เธอช่วยท่ี

โรงเรียนรวีฯ เธอช่วยสอนเด็กชายหญิงอายเุก้าถึงสิบห้าได้ไหม” ในภายหลงั คนทําการของคริสตจกัรนําเอลล่ีไปโรงเรียนรวีฯ อีก

แหง่หนึง่ในเมืองท่ีอยูห่า่งออกไปสบิสองกิโลเมตร 

 เอลล่ีและเพ่ือนของเธอข่ีจักรยานไปคริสตจักรเหล่านี ้ในเดนมาร์กมีจักรยานใช้กันทั่วไปตัง้แต่ปี 1890 จักรยานเป็น

สญัลกัษณ์แห่งเสรีภาพสําหรับคนหนุ่มสาว เอลล่ีมีสขุภาพแข็งแรงและแข็งแกร่งทําให้เป็นประโยชน์ในช่วงท่ีอากาศหนาว หิมะตก
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และฝนตก ใจของเธอเดือดไปด้วยความรักสําหรับพระเยซูท่ีเธอเพิ่งจะพบ และเธอพร้อมท่ีจะทํางานและเป็นพยานถึงพระองค์ด้วย

ความกระตือรือร้นท่ีมากย่ิงขึน้กว่าท่ีเธอเคยเต้นรําหรือทํางานท่ีบาร์ ไม่ว่าจะมีการประชมุท่ีไหนหรือเม่ือไร เอลล่ี แฮนสนัไปประชมุ

ด้วยเสมอ ด้วยเงินเดือนเดือนแรกของเธอ เธอซือ้พระคมัภีร์ภาษาเดนมาร์กสีนํา้ตาลเลม่แรกที่เธอยงัเก็บไว้อยูใ่นเวลากวา่สี่สบิป

ตอ่มา 

 การสอนโรงเรียนรวีฯ เป็นสิ่งท้าทายเอลลี่ แต่เธอยงัหิวกระหายมากกว่านัน้ เธอได้ยินเสียงภายในท่ีกล่าวว่า “เอลล่ี เรา

ต้องการให้เจ้าเป็นพยานและทํางานเพ่ือเรานอกเดนมาร์ก เราต้องการให้เจ้าเป็นผู้หาคนดงัหาปลา” “ชาวเดนมาร์กทกุคนรู้เร่ืองการ

หาปลา แตก่ารหาคนเป็นอยา่งไรกนั” 

 “นอกเดนมาร์กเหรอ ผู้หาคนเหรอ มิชชนันารีเหรอ พระเจ้าทรงประสงค์ให้ฉนัเป็นมิชชนันารีหรือ” 

 เม่ือเอลล่ีอธิษฐานในเร่ืองนี ้ในทนัใดนัน้เธอเห็นถนนดินแดงคดเคีย้วผ่านป่าเขียวเข้ม เธอเห็นโบสถ์ท่ีมีไม้กางเขนอยู่

ด้านบนท่ีสดุปลายถนน จากนัน้ เธอได้ยินเสียง “เราต้องการให้เจ้าเป็นผู้ ท่ีพระเจ้าทรงใช้” 

 “มิชชนันารีหรือ ถ้าฉนัเป็นมิชชนันารีไปต่างประเทศ บางทีอาจทําให้ความปรารถนาในวิญญาณของฉนัพอใจได้” หญิง

สาวคิดสิง่เหลา่นีใ้นใจของเธอ เอลล่ีแน่วแน่และตัง้ใจท่ีจะติดตามพระเยซู เร่ิมท่ีจะอทุิศชีวิตของเธอต่อนํา้พระทยัของพระเจ้าอย่าง

เตม็ท่ี 

 หลังจากถามคําถามเก่ียวกับงานมิชชันนารีบ้างแล้ว เอลล่ีพบว่าแม้แต่จะได้รับการยอมรับเป็นผู้ สมัครเพ่ือทํางาน

มิชชนันารีกบัคริสตจกัร Free Gospel Evangelistic ได้ เธอจะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล หรือครูก่อน หลงัจาก

สอบถามเพิ่มเติม ทําให้ทราบวา่ในเดนมาร์ก การฝึกอบรมเป็นนางพยาบาลถกูกวา่การฝึกอบรมเป็นครู 

 เอลล่ีตดัสินใจว่า “ยงังัน้ ฉนัจะเรียนพยาบาล” เธอรู้เป็นอย่างดีว่าจะต้องหาเงินทัง้หมดเอง เธอย้ายไปท่ีเมือง Birkerod 

ซึง่อยูห่า่งไปจากกรุงโคเปนเฮเกนประมาณ 20 กิโลเมตร 

 ในเมือง Birkerod มีโรงพยาบาลโรคประสาทของรัฐขนาดใหญ่ตัง้อยู่ มีคนไข้ชายสองพนัคนและหญิงสองพนัคนซึ่ง

ปัญญาอ่อน แต่ไม่ก้าวร้าว ป่าทึบล้อมรอบสถานท่ีขนาดใหญ่ อันประกอบไปด้วยฟาร์มขนาดใหญ่ และโรงฝึกงานไม้ ซึ่งเป็น

สถานท่ีสอนคนพิการให้ทําประโยชน์มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ณ ท่ีนัน่ เอลล่ีเร่ิมการฝึกหดัเป็นพยาบาล การศึกษาช่วงเย็นใน

ตอนแรกๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเป็นการศกึษาจิตวิทยาสําหรับคนไข้โรคจิต เธอยงัคงทํางานในช่วงกลางวนั 

 ในเยอรมนีซึ่งอยู่ใกล้เคียง หลงัจากท่ีฮินเดนเบิร์ก ผู้สงูอายเุสียชีวิตลง ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีถูก

ผนวกรวมกนั และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์มีอํานาจควบคมุประเทศ เจ้าหน้าท่ีในกองทพัและเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลปฏิญาณว่าจะจงรักภกัดีต่อ

เขาเท่านัน้ สถานการณ์ตึงเครียดท่ีอาจก่อให้เกิดสงครามทําให้เอลล่ีรู้สึกกลวั เหมือนเช่นคนหนุ่มสาวอ่ืนๆ มากมายทัว่โลก แต่

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในยโุรปบริเวณดงักลา่ว 

 ฮิตเลอร์ขึน้มามีอํานาจและติดอาวธุใหม่ให้กบัเยอรมนีเป็นภยัอนัตรายต่อเดนมาร์กในทนัที ประเทศองักฤษแจ้งว่าชาว

เดนมาร์กไมส่ามารถพึง่พาองักฤษได้ และลงนามในสญัญาทางกองทพัเรือกบัเยอรมนี ซึง่ยินยอมให้เยอรมนีใช้ทะเลบอลติคได้ 

 ในเดือนพฤษภาคม 1939 เยอรมนีเสนอให้เดนมาร์กลงนามในสญัญาไม่ใช้ความรุนแรงกบัตน และยืนยนัอยู่เสมอว่าไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด แม้กระนัน้ เยอรมนีวางแผนอย่างลบัๆ ท่ีจะบุกนอร์เวย์ แผนดังกล่าวมีช่ือเรียกว่า Operation Weseruebung 

นอกจากนี ้ยงัจะควบคมุชายแดนเดนมาร์กทางนํา้และอากาศ เพราะจําเป็นตอ่การทําให้ปฏิบตัิการนัน้สําเร็จได้ ในไม่ช้า พายใุน

ยโุรปถาโถมเข้ามาในเดนมาร์ก 

 เม่ือฮิตเลอร์เดินทพัเข้ามาสู่โปแลนด์ในช่วงเดือนกนัยายน 1939 มีการปันส่วนสิ่งของบางอย่าง เช่น นํา้ตาลและกาแฟ 

ขึน้ท่ีเดนมาร์ก ฤดูหนาวปี 1940 มีอากาศเย็นจัด และนํา้แข็งปิดกัน้ทา่เรือของเดนมาร์กเป็นเวลานาน และสง่ผลให้ขาดวตัถดิุบ

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเชือ้เพลงิ ในฤดใูบไม้ผล ิมีความหนาวเหน็บอีกประเภท 

 วนัท่ี 9 เมษายน 1940 เป็นวนัท่ีชาวเดนมาร์กไม่มีวนัลืม ในเวลาตีส่ี กองทพัเยอรมนัข้ามเข้ามาทางชายแดนด้านใต้ของ

เดนมาร์ก มีกองทพัอีกหลายกองขึน้ฝ่ังท่ีท่าเรืออ่ืนๆ ของเดนมาร์ก รวมทัง้ท่ีกรุงโคเปนเฮเกนด้วย ท่ีนัน่ พวกเขาขึน้บกจากเรือของ
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เยอรมนัท่ีเข้าเทียบทา่ ไมมี่อนัตรายท่ี Langelinie Quay ตอนกลาง กองพลร่มโดดร่มลงท่ีจดุยทุธศาสตร์และเคร่ืองบินทิง้ระเบิดบิน

อยูเ่หนือชายแดนเดนมาร์ก ขู่วา่จะระเบิดเมืองท่ีไร้การป้องกนัตวั 

 รัฐมนตรีเยอรมนัประจําเดนมาร์กย่ืนเอกสารสญัญาสัง่ให้รัฐบาลเดนมาร์กยอมจํานน ระหวา่งตีห้าถงึหกโมงเช้า กษัตริย์ค

ริสเตียนทรงพบกบัสมาชิกรัฐบาลในกรุงโคเปนเฮเกนเพ่ือพิจารณาข้อเรียกร้องของเยอรมนี 

 “ตอนนี ้จะระดมพลกองทพัเดนมาร์กฉกุเฉินก็ไมไ่ด้แล้ว” 

 “ด้วยลกัษณะทางภมิูศาสตร์แล้ว เราไมมี่หวงัท่ีจะตอ่ต้านได้” 

 “วินสตนั เชอร์ชิล บอกไว้ตอนเดือนกมุภาพนัธ์วา่องักฤษช่วยเราไมไ่ด้” 

 “เราไมมี่ทางเลือก นอกจากจะยอมตอ่ข้อเรียกร้องของเยอรมนั” 

 ด้วยเหตนุัน้ จึงมีแถลงการณ์ออกมาว่า “รัฐบาลได้ดําเนินการด้วยความเช่ือมัน่อย่างแท้จริงว่าในการกระทํานี ้เราได้ช่วย

ประเทศจากโชคชะตาท่ีเลวร้ายย่ิงกว่า เราจะพยายามต่อไปท่ีจะปกป้องประเทศของเรา และประชาชนจากหายนะสงคราม และ

เราจะต้องอาศยัความร่วมมือของประชาชน” ในตอนแรก ชาวเดนมาร์กยอมต่อการยึดครองนัน้ แต่ในภายหลงัความรู้สกึของพวก

เขา รวมทัง้ความรู้สกึของเอลลี่ด้วย เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 

 เส้นทางของชาวโคเปนเฮเกนท่ีกําลงัเดินทางไปทํางานในเช้าแห่งความเป็นความตายนัน้ ถกูกองทพัเยอรมนัติดอาวุธ

ร้ายแรงปิดกัน้ พวกเขารู้สกึตะลงึงนัและตอ่ต้านอย่างเงียบๆ แม้ในเวลานัน้ พวกเยอรมนัเกณฑ์รถบรรทกุทกุคนัท่ีสามารถหาได้ แต่

บริษัททกุแหง่ในเมืองหลวงได้รับคําเตือนอยา่งรวดเร็ว จงึเก็บยานพาหนะไว้ท่ีบ้าน 

 วนัท่ี 9 เมษายน 1940 เป็นวนัหยดุของเอลล่ี “แม่ มาหาหนท่ีูบ้านคณุนายฟัฟนะ” เอลล่ีได้วางแผนไว้ แต่ในทนัใดนัน้ มี

เสียงของคนจํานวนมากลอ่งลอยอยู ่

 “นัน่ใครน่ะ เกิดอะไรขึน้” 

 กองทหารนาซีผู้หิวโหยและผอมแห้งหลัง่ไหลเข้ามาในเมือง พวกเขายดึธุรกิจต่างๆ ในทนัที รวมทัง้หนงัสือพิมพ์แปดฉบบั 

ซึ่งเป็นของชาวยิว พวกเขาใช้เรือลําใหญ่ท่ีเป็นของชาวยิว รวมทัง้รถบรรทกุ รถยนต์และอปุกรณ์อ่ืนๆ ด้วย สิ่งท่ีเดนมาร์กกลวัได้

เกิดขึน้แล้ว ฮิตเลอร์ได้เข้ายดึเดนมาร์ก พายใุนยโุรปรวบรวมแรงเคล่ือนท่ีครอบคลมุหลายประเทศ 

 “ดสู ิแม ่ทหารนาซีคนนัน้ชกกําปัน้ของเขาลงในขนมปัง และกําลงักินขนมนัน่อยู”่ 

 “พวกเขาผอมจริงๆ เอลล่ี พวกเขาคงอดอาหาร” ผลไม้และผกัสด เนยท้องถ่ิน และเนยแข็งท่ีอร่อยของเดนมาร์กยัว่ใจ

ทหารเยอรมนั อาหารเป็นสิง่สําคญัสําหรับพวกเขา 

 ในทนัทีหลงัจากมีข่าวการโจมตีของเยอรมนั เอกอคัรราชทตูเดนมาร์กประจําสหรัฐฯ เฮนริก คฟัมนัน์ ประกาศว่าตนเป็น

เอกอคัรราชทตูเดนมาร์ก “อิสระ” คฟัมนัน์ ไม่รู้สกึว่าต้องปฏิบติัตามคําสัง่จากกรุงโคเปนเฮเกน แต่มีเสรีภาพในการดําเนินการเพ่ือ

ผลประโยชน์ของเดนมาร์กตามท่ีเขาเห็นสมควร เขาเรียกร้องให้รัฐบาลอเมริกนัยอมรับจดุยืนนี ้และรัฐบาลอเมริกนัปฏิบติัตามข้อ

เรียกร้องโดยทนัที 

 ข่าวแพร่กระจายไปว่า “พวกเขาไม่ได้ยึดประเทศเราทัง้หมด” หมู่เกาะแฟโร (Faroe) และกรีนแลนด์ (Greenland) อยู่

นอกการรุกรานของเยอรมนั กองทพัองักฤษขึน้บกท่ีหมู่เกาะแฟโร และคฟัมนัน์อนญุาตให้สหรัฐฯ ตัง้ฐานทพัในกรีนแลนด์ได้ โดย

เขาเป็นผู้ รับผิดชอบ พวกเยอรมนัประกาศเลิกสนธิสญัญาเพราะถือว่าการปฏิบติัไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นเวลา

หลายเดือนท่ีชาวเดนมาร์กในกรีนแลนด์ผู้ มีประสบการณ์จํานวนมากลาดตระเวนถ่ินทรุกนัดารซึ่งไม่มีผู้คนอาศยัอยู่ ทางชายฝ่ัง

ตะวนัออกของกรีนแลนด์ ซึง่เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก การสํารวจนีเ้ป็นการเดินทางคนเดียวบนเล่ือนหิมะลากด้วยสนุขั พวกเขา

หาท่ีตัง้สถานีอากาศรายงานอากาศของเยอรมนั และรายงานข้อมลูให้กบักองทพัอากาศสหรัฐฯ ซึ่งเข้าไปทําลายฐานเหล่านัน้ใน

เวลาตอ่มา 

 ในเวลาการยึดครองนัน้ กองเรือสินค้าของเดนมาร์กส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเรือขนส่งสินค้าประมาณสองร้อยลํา 

บรรทุกของหนัก 1,100,000 ตัน กําลงัล่องไปทุกแห่งทั่วโลก จึงรอดจากเงือ้มือของเยอรมัน เจ้าหน้าท่ีออกคําสัง่ผ่านทางวิทยุ
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เดนมาร์กให้ลกูเรือสินค้าทกุลําเทียบท่าท่ีท่าซึง่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยเฉพาะท่าของอิตาลีหรือสเปน วิทยลุอนดอนขอให้เทียบท่าท่ีท่า

ของฝ่ายพนัธมิตร ลกูเรือมากกวา่ร้อยละเก้าสบิ (ประมาณห้าพนัคน) เลือกท่ีจะแลน่เรือไปเทียบท่ีท่าพนัธมิตร และเข้าร่วมสงคราม

โดยอยูฝ่่ายองักฤษ หกร้อยคนต้องเสียชีวิตของตนเพราะการตดัสนิใจดงักลา่ว และร้อยละหกสบิของเรือสนิค้าจมลง 

 นอกจากนี ้ในเดือนเมษายน 1940 นกัหนงัสือพิมพ์เดนมาร์กช่ือ เอบบี มนัก์ ได้ยินข่าวเร่ืองการยึดครองเดนมาร์กจาก

ประเทศฟินแลนด์ท่ีซึ่งเขาทําหน้าท่ีเป็นนกัข่าวในสนามรบอยู่ เขามีความเป็นห่วงช่ือเสียงของประเทศ จึงกลบัไปท่ีเดนมาร์ก และ

ทําการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสืบเร่ืองราวทางสงครามอย่างลบัๆ และพบว่าคนเหล่านีเ้ห็นด้วยกับเขา เขาได้รับแต่งตัง้เป็นนักข่าว

ประจําอยูท่ี่กรุงสตอกโฮล์มเพ่ือรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของเรือและกองทพัเยอรมนี จากนัน้ เขาสง่ต่อ

ข้อมลูนีใ้ห้กบัประเทศองักฤษ ขบวนการตอ่ต้านทําให้เกิดผู้ นําขึน้อยา่งรวดเร็ว 

 แม้วา่พวกเยอรมนัจะผอมและขาดสารอาหารอย่างเห็นได้ชดั แต่ชาวเดนมาร์ก รวมทัง้เอลล่ี ไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจ

ตอ่ทหารเยอรมนัผู้ โอหงัและเยอ่หย่ิง  

 “ฉันอยากจะต่อยหน้าเขาจริง” ชาวเดนมาร์กท่ีโกรธเคืองจํานวนมากคิดเม่ือพวกนาซีปล้นสะดม เกณฑ์คนเข้าทํางาน 

และหาประโยชน์จากธุรกิจตา่งๆ แตกํ่าปัน้ของชาวเดนมาร์กกําแน่นอยูใ่นกระเป๋าของตนอยา่งช่วยไมไ่ด้ 

 “เราทําอะไรแทบไมไ่ด้เลย ได้แตทํ่าเยน็ชากบัพวกเยอรมนั” เอลล่ีกลา่วถึงในภายหลงั การ “ทําเย็นชา” เป็น “อาวธุลบั” ท่ี

ดีท่ีชาวเดนมาร์กใช้ในระหว่างการยึดครอง แม้ว่าจะเป็นการทดสอบการควบคุมตนเองท่ียาก แต่ก็เป็นเพียงการแสร้งว่า 

“Herrenvolk” (พวกเยอรมนั) ไมมี่ตวัตนเทา่นัน้ 

 ในเดือนกันยายน 1942 กษัตริย์คริสเตียนทรงพระชนม์พรรษาครบ 72 ปี ฮิตเลอร์ส่งโทรเลขแสดงความยินดี 165 คํา 

กษัตริย์ทรงตอบเพียงสัน้ๆ ว่า “แสดงความขอบคณุอย่างดีท่ีสดุของข้าพเจ้า” ซึ่งทําให้ฮิตเลอร์โกรธ เขารู้สกึโกรธมากจนบงัคบัให้

นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กลาออกจากตําแหน่ง จากกษัตริย์จนถึงกรรมกรผู้ ต่ําต้อยที่สดุ ชาวเดนมาร์กใช้ “อาวธุลบั” การต่อต้าน

เร่ิมเพิ่มมากขึน้ทีละน้อย 

 มีเร่ืองลือกนัไปทัว่กรุงโคเปนเฮเกนเก่ียวกบัเด็กสง่นมท่ีถกูทหารเยอรมนัเรียกให้หยดุในขณะท่ีสง่นมท่ีประต ูทหารคนนัน้

สงัเกตเหน็วา่กษัตริย์คริสเตียนทรงม้าโดยท่ีไมมี่คนคุ้มกนั 

 “ใครดแูลกษัตริย์ของแก” ทหารถามนํา้เสียงขู่ เขาจําได้วา่ฮิตเลอร์ได้รับการคุ้มกนัอยา่งแน่นหนา 

 เดก็สง่นมยืนขึน้และตอบอยา่งหนกัแน่นว่า “เราทกุคนคุ้มกนัพระองค์” ชาวเดนมาร์กคอยดกูษัตริย์ด้วยความภมิูใจ เพียง

ไม่ก่ีวันหลังจากเยอรมันเข้ายึดครอง พระองค์ทรงม้าไปตามถนของกรุงโคเปนเฮเกนเหมือนเช่นเคย โดยไม่มีการคุ้มกันใดๆ 

นอกจากจากประชากรของพระองค์ การแสดงความเคารพท่ีประชาขนให้แก่กษัติรย์คริสเตียนเป็นการแสดงออกถึงความตัง้ใจของ

ชาวเดนมาร์กในการท่ีจะไมห่วาดหวัน่บนแผน่ดินของตนเอง 

 บุคคลท่ีน่าเช่ือกล่าวว่ากษัตริย์ทรงสัญญาท่ีจะติดดาวของยิวหากว่าพวกเยอรมันบอกให้ทําเช่นนัน้ในเดนมาร์กใน

ระหว่างสงคราม พวกเยอรมันเห็นถึงความยุ่งยากท่ีจะเกิดขึน้ จึงไม่เคยบังคับให้พลเมืองยิวในเดนมาร์กติดดาวเหมือนเช่นใน

เยอรมนีและประเทศท่ีถกูยึดครองอ่ืนๆ กษัตริย์คริสเตียนทรงใช้สถานะราชวงศ์และอิทธิพลส่วนตวัของพระองค์ ไม่ใช่เพ่ือปกป้อง

ประชากรชาวยิวของตนเทา่นัน้ แตเ่พ่ือบรรเทาความยากลําบากของชาวยิวในทกุแหง่ 

 “Diesem Lacherlichen Landchen” (“ประเทศเลก็ๆ น่าขนันี”้) เป็นปฏิกิริยาของพวกเยอรมนั แต่ทกุวนั ความตัง้ใจของ

พลเมืองของ “ประเทศเลก็ๆ น่าขนันี”้ เร่ิมเพิ่มขึน้ แม้วา่ประเทศจะแยกอยูต่า่งหาก แตข้่อมลูตา่งๆ ก็ผา่นเข้าไปได้ 

 ในปี 1940 มีการก่อวินาศกรรมเกิดขึน้สิบครัง้ หนังสือพิมพ์ใต้ดินฉบับหนึ่งเร่ิมเฟ่ืองฟูขึน้โดยตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หนึ่ง 

12,000 ฉบบั การตอ่ต้านเร่ิมแข็งแกร่ง 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 1941 ขบวนการใต้ดินของเดนมาร์กหาข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงบริการส่งข่าวสารระหว่าง

เดนมาร์กและโลกเสรีโดยผ่านทางสวีเดน  ในเวลาเดียวกัน มีการเตรียมตัวในอังกฤษเพ่ือส่งเจ้าหน้าท่ีพลร่มกลุ่มแรกไปยัง

เดนมาร์ก มีคําเชิญส่งไปยังคริสตมาส มอลเลอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม เพ่ือให้มาท่ีลอนดอน แผนการคือเพ่ือให้
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นกัการเมือง ผู้ต่อต้านเยอรมนัท่ีพดูจาเปิดเผยซึ่งถกูบงัคบัให้ออกจากรัฐบาลคนนี ้ให้อํานาจแก่ขบวนการต่อต้านของเดนมาร์กทัง้

ในและตา่งประเทศ มอลเลอร์ขึน้เรือข้ามฟากไปสวีเดน จากนัน้ตอ่ไปยงัลอนดอน 

 วนัท่ี 9 เมษายน 1941 เป็นวนัครบรอบหนึ่งปีท่ีเยอรมนีเข้ายดึครอง “จําไว้นะ สาวๆ เราจะสงบน่ิงกนัสองนาทีตอนเท่ียง” 

ถ้อยคํานีพ้ดูกนัทัว่ไปในโรงเรียนของเอลล่ี สถานท่ีทํางานและการจราจรหยดุลง จตรัุสทาวน์ฮอลล์ (Town Hall Square) ในกรุง

โคเปนเฮเกนมีคนรักชาติของ “ประเทศเล็กๆ ท่ีน่าขันนี”้ เบียดเสียดกันอยู่ การต่อต้านเพิ่มขึน้อย่างช้าๆ ในปี 1941 มีการก่อ

วินาศกรรมสบิเก้าครัง้ หนงัสือพิมพ์ใต้ดินตีพิมพ์เพิ่มขึน้เป็น 40,000 ฉบบั 

 ท่ีโรงเรียนพยาบาล เอลล่ีและนางพยาบาลชาวเดนมาร์กผู้ ภักดีตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไป “ต้องมี

บางอยา่งท่ีเราทําได้” เอลล่ียืนกราน เอลล่ีไมรู้่สกึกลวั เธอจําได้ว่าทัง้พ่อของเธอและปู่ ของเธอรับใช้ในกองทพัของเดนมาร์ก เอลล่ีมี

ความรักชาติและซ่ือสตัย์ เธอรักชาติของเธอและกษัตริย์คริสเตียนท่ีสบิ เธอเข้าร่วมการตอ่ต้าน 
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บทที ่4 

ความรักและสงคราม 
 

 ในปี 1942 คริสตมาส มอลเลอร์ ซึง่อยู่ในประเทศองักฤษแล้วและกระจายเสียงผ่านทางเครือข่าย British Broadcasting 

Corporation เรียกร้องให้ชาวเดนมาร์กให้ความช่วยเหลือในการก่อวินาศกรรม จํานวนการก่อวินาศกรรมจึงเพิ่มขึน้อย่างมากเป็น 

122 ครัง้ ประชาชนยงัคงอา่นหนงัสือพิมพ์ใต้ดินตอ่ไป โดยจํานวนพิมพ์เพิ่มขึน้เป็น 301,000 ฉบบัในปีนัน้ 

 แต่ใช่ว่าทกุอย่างจะเป็นเร่ืองความกงัวลและการพดูคยุเก่ียวกบัสงคราม ความรักเบิกบานขึน้เม่ือเอลล่ี ซึ่งเวลานัน้อายุ

ย่ีสบิเอด็ปี รีบกลบัไปท่ีโรงพยาบาลในเมือง Birkerod ตอนค่ําในเยน็วนัหนึง่ เธอเดินผา่นอโุมงค์เพื่อขึน้ไปบนถนนเพื่อขึน้รถเมล์ ชา

หนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอ บอกว่าเขาอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาล ในขณะท่ีพวกเขาเดินอยู่ เขาบอกเอลลี่เก่ียวกบัฟาร์มของเขา

ซึ่งเขาปลกูต้นไม้ขนาดเล็กไว้ “พ่อของผมเป็นเจ้าของบริษัทรถเมล์ด้วย ผมรู้จกัพ่อของคณุ คริสเตียน แฮนสนั” หลงัจากท่ีทัง้คู่ขึน้

รถเมล์ พวกเขาคยุกนัตอ่ “ผมอยากไปพบคณุท่ีโรงพยาบาล เราจะได้ไปเดินเลน่กนั” 

 ในภายหลงั เอลล่ีบอกหวัหน้าพยาบาลท่ีโรงพยาบาลเก่ียวกบัเพ่ือนใหมข่องเธอ 

 “ดีแล้ว ฉนัดีใจด้วยท่ีเธอได้พบเพ่ือนใหม”่ 

 ชายหนุ่ม ซึ่งเราจะเรียกเขาว่าคาร์ล ส่งดอกไม้และช็อกโกแลตมาเป็นของขวญัให้เอลล่ี คู่หนุ่มสาวยงัไปเดินเล่นกนัอยู่

และไปนัง่เรือกนับ้างเป็นบางครัง้ “เขาเร่ิมเอาจริงนะ” พยาบาลอีกคนล้อเอลล่ี ไม่นานเอลล่ีตระหนกัว่าคาร์ลจริงจงั หลงัจากวนัเกิด

ครบย่ีสิบเอ็ดปีในเดือนกรกฎาคม 1942 คาร์ลทําให้เอลล่ีประหลาดใจด้วยแหวนหมัน้ในวันท่ี 12 สิงหาคม “ผมคิดว่าเราควร

แตง่งานกนัช่วงคริสตมาส” คาร์ลขอแตง่งาน 

 เอลล่ีกลบัไปคริสตจกัรของเธอท่ีบ้านเกิดเพ่ือประชมุอธิษฐาน เม่ือเธอแสวงหาพระเจ้า พระองค์ทรงเตือนเธอเร่ืองการทรง

เรียกของเธอให้เป็นมิชชนันารี “คาร์ลไมไ่ด้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรด้วยซํา้” เธอระลกึขึน้ได้ และเขาสบูบหุร่ีด้วย 

 เอลล่ีและเพ่ือนๆ ท่ีคริสตจักรอธิษฐานเป็นเวลาสามเดือน “เจ้ากําลงัจะก้าวออกจากความประสงค์ของเรา” พระเจ้า

กระซิบกบัใจของเธอ “อยา่ลืมความปรารถนาของเจ้าท่ีจะติดตามเรา เจ้าตัง้ใจท่ีจะอทุิศชีวิตของเจ้าเพ่ือทํางานประกาศมิใช่หรือ” 

 ครัง้ต่อมาเม่ือคาร์ลมาหาเอลล่ี เธอบอกเขาว่า “ฉนัแต่งงานกบัคณุไม่ได้ คาร์ล ฉนัได้รับการทรงเรียกให้ทํางานประกาศ 

คณุไมใ่ช่คริสเตียน มนัคงเป็นไปไมไ่ด้” 

 “เพ่ือพิสจูน์ให้คณุรู้วา่ผมตัง้ใจจริงท่ีขอคณุแต่งงาน เอลล่ี ผมจะเลิกสบูบหุร่ี ผมจะไปโบสถ์บ้าง และผมจะไม่ขดัขวางคณุ 

คณุมีสทิธิท่ีจะทําตาม์ ความปรารถนาของใจคณุ” 

 แต่เอลล่ีมีความรู้สกึอย่างแรงกล้าว่าการแต่งงานกบัคาร์ลไม่เป็นไปตามนํา้พระทยัขององค์พระผู้ เป็นเจ้า “ฉนัก้าวผิดไป 

คาร์ล คณุต้องลืมเก่ียวกบัฉนั คณุจะพบผู้หญิงคนอ่ืนท่ีอาจจะเป็นคนๆ นัน้สําหรับคณุ” ประสบการณ์นัน้ทิง้รอยแผลไว้กบัเอลล่ีเม่ือ

เธอเห็นความผิดหวงับนใบหน้าของคาร์ลเม่ือเธอคืนแหวนของเขา “คําสญัญาหมัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีจะเอามาเล่น” เธอตดัสินใจ “ฉันให้

คํามัน่กบัคาร์ลและฉนัรับแหวนของเขา ฉนัจะไมทํ่าอยา่งนัน้อีก ฉนัตดัสินใจท่ีจะให้ชีวิตของฉนักบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าร้อยเปอร์เซนต์ 

การหมัน้ควรบริสทุธิเหมือนเช่น์ การแตง่งาน นัน่เป็นการก้าวท่ีผิด ฉนัต้องติดตามพระเยซ”ู 

 แม้ว่าจะมีสงครามและเป็นยามสงคราม ความรักและการแต่งงาน แต่เอลล่ียงัคงตัง้ใจท่ีจะอทุิศตนต่อการทรงเรียกของ

พระองค์ เธอยึดติดใกล้ชิดกบัคริสตจกัร และแม้ว่าจะได้รับบพัติศมาเม่ือครัง้เป็นทารกในคณะลเูธอร์แรน เธอรู้สกึว่าเธอควรได้รับ

บพัติศมาด้วยการจุ่ม ดงันัน้เธอจงึได้รับบพัติศมาในทะเลเหนือเม่ืออายไุด้ย่ีสบิเอด็ปี 

 การตดัสนิใจของเอลลี่ในเร่ืองคาร์ลทําให้บิดาของเธอไมพ่อใจ คริสเตียนรู้วา่ครอบครัวของคาร์ลมีอนัจะกินและอยากท่ีจะ

มีลกูเขยแบบนัน้ เขาพบคาร์ลท่ีบาร์เป็นบางครัง้ และพดูคยุถึงเร่ืองครอบครัวและฟาร์ม อีกครัง้หนึ่ง บิดาผู้ ดือ้รัน้และบตุรสาวคริส

เตียนท่ีมุง่มัน่มีความตา่งกนั และความหา่งเหินระหวา่งพวกเขาเพิ่มมากขึน้ 
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 คาร์ลเคารพการตดัสนิใจของเอลลี่ แตเ่ขาไมส่ามารถลืมเธอได้ “ฉนัต้องตามพระเยซ”ู เอลล่ีตดัสินใจ “ไม่มีการก้าวผิดอีก” 

และเธอไมเ่คยเสียใจกบัการตดัสนิใจของเธอเลย 

 ในฤดูใบไม้ร่วง ปี 1942 หลังจาก “เหตุการณ์เย็นชา” ในวันเฉลิมพระชนม์ รัฐบาลเดนมาร์กถูกเปล่ียน ผู้ มีอํานาจ 

(ผู้บริหาร) ของเยอรมันอีกคนหนึ่งเดินทางมาถึงในเดือนพฤศจิกายน และเขาโต้เถียงกับเยอรมันเพ่ือให้มีการผ่อนผันมากขึน้ 

เยอรมนัยอมอนญุาตให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปในเดือนมีนาคม 1943 ผลลพัธ์ออกมาท่วมท้น ทําให้กําจดัฝ่ายท่ีสนบัสนนุนาซีกลุ่ม

เลก็ๆ ได้สองกลุม่ และรวมประชากรในการตอ่ต้านเยอรมนั 

 เคร่ืองบินขององักฤษได้รับอนุญาตให้โจมตีโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในกรุงโคเปนเฮเกนในเดือนมกราคม 1943 ได้

แม้ว่าจะมีชาวเดนมาร์กบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ก็ตาม ในช่วงส่ีเดือนแรกของปี 1943 มีการก่อวินาศกรรมเป็น

จํานวนสิบส่ีครัง้ ย่ีสิบเก้าครัง้ หกสิบครัง้และเจ็ดสิบครัง้ หนงัสือพิมพ์ใต้ดินมากกว่าห้าพนัฉบบัเร่ิมเฟือ้งฟูขึน้ด้วยการตีพิมพ์รวม

แล้ว 2,600,000 ฉบบัในปี 1943 ในเวลาเดียวกนั การขดัแย้งกันระหว่างกองทพัเยอรมนัและประชาชนมีบ่อยขึน้และรุนแรงขึน้ 

ตัง้แต่กษัตริย์จนถึงชาวไร่ชาวนาท่ีไร้ความสําคญัมากท่ีสดุและต่ําต้อยที่สดุ ชาวเดนมาร์กบิดงอแตไ่มแ่ตกหกั ถกูยดึครองแตไ่มพ่า่

แพ้ “ประเทศเลก็ๆ น่าขนันี”้ อยูร่อดได้ 

 หลงัจากอยู่ในเมือง Birkerod เป็นเวลาสามปี เอลล่ีกลบัไปบ้านเกิดท่ีเมือง Fredriksvaerk เพ่ือเร่ิมฝึกอบรมพยาบาล 

“อีกสามปี แถมมีสอบทกุปี” เธอคิด “ฉนัยงัจะต้องเรียนผดงุครรภ์อีกหนึ่งปี แล้วก็ศกึษาเพิ่มเก่ียวกบัคนท่ีมีอาการโรคประสาทด้วย” 

หญิงสาวตดัสินใจเก่ียวกับการฝึกอบรมท่ียาวนาน ยากลําบากและต้องมีความบากบัน่ และอทุิศตนต่อพระเยซูอีกครัง้ เธอรู้สึก

มั่นใจว่าพระองค์จะทรงดูแลเธอแม้ในเวลาบีบคัน้ยามสงคราม เน่ืองจากเอลล่ีมีระเบียบวินัยอันจําเป็นต่อความอยู่รอดและ

การศกึษาตอ่ เธอจงึเป็นคนท่ีแข็งแกร่ง พระเจ้าทรงเตรียมเธออยา่งพิถีพิถนัสําหรับชีวิตท่ีจะท้าทายเธอเป็นอยา่งมาก 

 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง Frederiksvaerk ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี 1756ถูกใช้เป็นโรงกลึงเหล็กเพียงแห่งเดียวของ

เดนมาร์ก กําลงันํา้จากทะเล Arreso ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศช่วยในการผลิตปืนใหญ่ ลกูกระสนุปืนใหญ่และดิน

ปืน โรงกลึงเปิดดําเนินการเต็มกําลงัเพ่ือผลิตให้ได้ตามคําสัง่เพ่ือใช้ในสงคราม พนกังานโรงพยาบาลสงวนเตียงร้อยละห้าสิบไว้

สําหรับคนงานโดยเฉพาะ ท่ีโรงงานมกัจะมีอบุติัเหตเุกิดขึน้ โดยเฉพาะอบุติัเหตแุผลไหม้ 

 เม่ืออายย่ีุสิบเอ็ดปี เอลล่ีอทุิศตนต่อเป้าหมายของเธอ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของนางพยาบาลทําให้เธอต้องวิ่งอยู่

ตลอด ดงันัน้เธอมกัจะขึน้บนัไดครัง้ละสองขัน้ แม้ว่าเอลล่ีจะพบกบัแม่ของเธอบ้างเป็นครัง้คราว เธอยงัคงรู้สกึว่าครอบครัวของเธอ

ไมเ่ข้าใจหรือชมเชยความปรารถนาของเธอในการติดตามพระเยซ ู

 ในเวลาเดียวกนั พวกนาซีพยายามแก้ไข “ปัญหาชาวยิว” ในกรุงโคเปนเฮเกนอย่างเปิดเผย เอลล่ีเห็นพวกนาซีลากผม

หญิงชาวยิวสงูอายลุงบนัได พวกเขาเข้ายึดบ้านของชาวยิว โยนเคร่ืองเรือนดีๆ ออกจากหน้าต่างชัน้สองและชัน้สามลงมาท่ีพืน้ 

จากนัน้จดุไฟเผา 

 ประชาชนชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่รู้สกึขุ่นเคืองกบัความโหดร้ายเช่นนัน้ ในทกุเมืองในเดนมาร์ก ประชาชนทํางานในกลุ่ม

ใต้ดินเพ่ือทําลายงานของพวกเยอรมนัและขดัขวางพวกเขา ในเดือนกรกฎาคม มีการก่อวินาศกรรม 84 ครัง้ และ 198 ครัง้ในเดือน

สงิหาคม 

 กรุงโคเปนเฮเกน เขตชนบทและชายฝ่ังมีพวกเยอรมนัลาดตระเวนอยู่ แต่ห่างไปไม่ก่ีไมล์ ข้ามทะเลไปเป็นประเทศสวีเดน

ซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในเดือนตลุาคม 1943 ครอบครัวชาวยิวไม่ก่ีครอบครัวสามารถเดินทางในฐานะนกัท่องเท่ียวไปสวีเดนทางเรือ

ข้ามฟาก ซึ่งยงัเปิดให้บริการอยู่แต่อยู่ภายใต้การสงัเกตการณ์ แต่สว่นใหญ่ต้องซ่อนตวัอยู่หลายวนักว่าท่ีจะลกัลอบไปท่ีท่าเรือได้ 

แพทย์ พยาบาล (รวมทัง้เอลล่ี) และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ ของเดนมาร์กมีบทบาทสําคัญในการลงทะเบียนผู้ ลีภ้ัยไว้ใน

โรงพยาบาลและคลนิิกของตน โดยใช้ช่ือสมมติ จากนัน้สง่พวกเขาไปในรถพยาบาลหรือแม้แตใ่นขบวนแหศ่พปลอม 

 ในโรงพยาบาลท่ีเอลล่ีฝึกอบรมอยู่ มีนางพยาบาลท่ีมีใจกล้าและช่างคิดได้ก่อตัง้กลุ่มต่อต้านใต้ดิน “ทําลายทกุอย่างท่ี

พวกนัน้จะใช้ได้กนัเถอะ” หญิงสาวคนหนึง่แนะขึน้ 
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 “ซอ่นขนมปังของเราไว้ลกึๆ ในห้องเก็บใต้ดิน” อีกคนหนึง่เสริม 

 “ฉนัทนวิธีท่ีพวกนาซีทํากบัชาวยิวไมไ่ด้” อีกคนหนึง่กลา่วอยา่งโกรธเคือง กรุงโคเปนเฮเกนซึง่มีผู้อาศยัอยู่หนึ่งล้านคนราย

ล้อมไปด้วยเมืองเลก็ๆ และเร่ิมมีการกําหนดเส้นทางหลบหนีของชาวยิวขึน้ 

 “ถ้าเราพาชาวยิวมาท่ีเมืองชายฝ่ังนีไ้ด้ บางทีเราอาจลกัลอบพาพวกเขาไปสวีเดนได้” 

 “ถ้าพวกเขานัง่รถไฟเท่ียวสดุท้ายจากโคเปนเฮเกน” เอลล่ีแนะ 

 “นัน่ส ิคงยากท่ีจะคอยดรูถไฟนัน่” อีกคนพดูขึน้มา 

 “เตือนพวกเขาให้ไปท่ี Holti สิ ฉนัได้ยินว่าสถานีนัน้มีคนเฝ้าไม่แน่นหนา” นางพยาบาลวางแผนและเฝ้าด ูสงัเกตและหวงั 

และเร่ิมมีสว่นเก่ียวข้องมากขึน้เร่ือยๆ 

 “เราต้องตัง้รหสัลบัสําหรับชาวยิว” มีคนตดัสนิใจ 

 “เลมอน เรียกพวกชาวยิววา่ เลมอน กนัเถอะ” 

 ทกุคนเห็นด้วย ไม่นาน โทรศพัท์เร่ิมดงัขึน้ “คุณช่วยรับเลมอนโหลหนึ่งคืนนีเ้วลาส่ีทุ่มได้ไหม” บ่อยครัง้พวกเขารับ “เล

มอน” ของตนในช่วงเวลาเร่งดว่น จากนัน้นําพวกเขาไปท่ีบ้านท่ีร่วมมือกบัพวกเขาใน Holti 

 “แตเ่คอร์ฟิวละ่ เร่ืองเคอร์ฟิวจะทํายงัไง” มีคนถามขึน้ 

 “ฉนัทํางานท่ีโรงพยาบาลนี ้ฉนัอยู่ข้างนอกหลงัเคอร์ฟิวได้” เอลล่ีเตือน "ฉนัข่ีจกัรยานของฉนัไปท่ี Holti เดินพาคนพวกนี ้

ผา่นป่าไป แล้วก็ขบัรถพาพวกเขาไปโบสถ์ท่ีเรารู้ก็ได้” 

 คริสตจักรต่างๆ เช่น คริสตจักร Grundtvig ขนาดใหญ่ ต่อต้านลัทธินาซีและช่วยเหลือชาวยิว ราวน์ด ทาวเวอร์และ

คริสตจกัรทรินิตีซ้อ่นคมัภีร์โทราห์ไว้ตัง้แตปี่ 1943-1945 

 ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรซึง่เป็นสถานท่ีท่ีกลุม่ตอ่ต้านของเอลล่ีต้องการซอ่น “เลมอน” เข้ามามีสว่นร่วมในแผนการ ตาม

จริงแล้ว เขาจดัการให้ชาวยิวกว่า 250 คนซ่อนตวัอยู่ท่ีห้องใต้ดินท่ีโบสถ์ แต่การนําพวกเขาขึน้เรือจบัปลาและข้ามไปสวีเดนเป็นอีก

ปัญหาหนึง่ “เราจะทํายงัไงกบัพวกลาดตระเวนเยอรมนั” 

 “ไม่มีปัญหา” เอลล่ีรู้ว่าจะสร้างความบนัเทิงให้พวกผู้ชายได้อย่างไร เพราะเธอเคยทํางานท่ีบาร์เป็นเวลาหลายปี เธอรู้ว่า

จะพดูกบัพวกทหารขีเ้หงาอยา่งไร 

 “เราจะทําให้ทหารเยอรมนัพวกนัน้หลงเสน่ห์ พวกเขาเหงา รู้ว่าทกุคนเกลียดเขา และอดอยากอาหารท่ีทําท่ีบ้าน เราอบ

คกุกีแ้ละชงกาแฟกนัเถอะ เราจะจดังานเลีย้งท่ีชายหาด” 

 “ฉนัจะทําคกุกี ้ฉนัใสย่าพิษดีไหม” 

 “ฉนัเลน่กีตาร์ได้” เอลล่ีเสนอ 

 ผู้ชายท่ีโบสถ์คนหนึ่งพดูขึน้มา “ถ้าพวกเธอสร้างความบนัเทิงให้พวกทหารนาซีสกปกรกพวกนัน้ได้ บางทีเราอาจหาเรือ

และพาพวกยิวท่ีน่าสงสารขึน้เรือได้” 

 “ฉนัรู้จกัคนจบัปลาท่ีจะนําเรือมาได้ เรือบรรทกุได้ห้าสบิคน” ชาวเดนมาร์กวางแผนกนัและทํางานกนัตามนัน้ 

 แม้ว่าพวกเขาจะเกลียดชงัทหารเยอรมนัท่ีเอาชนะ แต่นางพยาบาลท่ีไร้เดียงสาซ่อนความเกลียดชงัของตนและทําสิ่งท่ี

พวกเขาเกลียด หนัคําหวานไปหาความขดัเคือง และตอบสนองอย่างพึงพอใจต่อความอวดดี ดงันัน้พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือ

ชีวิตชาวยิวในเดนมาร์กและเยอรมนีได้หลายพนัคน ชาวยิวไม่เคยลืมความปรานีนี ้และในปี 1980 เอลล่ีได้เห็นอนสุาวรีย์ระลกึถึง

ความกล้าหาญและความปรานีของชาวเดนมาร์กซึง่ตัง้อยูใ่นเยรูซาเลม็ 

 อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าชาวยิวทกุคนหลบหนีได้ ข่าวลือเร่ิมกระจายออกไปทัว่เดนมาร์กเก่ียวกบัค่ายประหารในเยอรมนี

และโปแลนด์ บางครัง้ทหารเยอรมนัท่ีเหน็ดเหน่ือยจะมาท่ีเดนมาร์กจากแนวหน้าในฝร่ังเศส ฮอลแลนด์ และรัสเซียเพ่ือหยดุพกัและ

ผอ่นคลาย แตท่ี่สําคญัท่ีสดุคือเพ่ือหาอาหาร 
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 ต้นฤดรู้อนปี 1943 เกิดคล่ืนการก่อวินาศกรรมทัว่ประเทศ ทัง้เมืองประท้วง ทําให้งานทกุอย่างหยดุลงและมีเพียงบริการ

สาธารณะท่ีสําคัญๆ เท่านัน้ท่ีเปิดอยู่ คนทัง้หลายมีความโกรธถึงขีดสุด ผู้บริหารเยอรมันระดับสูงถูกเรียกตัวไปเบอร์ลินไปยัง

สํานกังานใหญ่ของฟือเรอร์ (Fuhrer)2 ในวนัท่ี 28 สิงหาคม รัฐบาลเดนมาร์กได้รับคําขาดให้ลงโทษประหารผู้ ก่อวินาศกรรม ให้

ประกาศกฎอยัการศกึทัว่ประเทศ ห้ามประท้วงและประชมุ และต้องได้รับการตรวจสอบจากเยอรมนัโดยตรง 

 รัฐบาลเดนมาร์ก โดยพระราชานญุาตเต็มท่ีจากกษัตริย์ ปฏิเสธคําขาดนี ้และในตอนกลางคืน กองทพัเยอรมนัยดึอํานาจ

บริหารนี ้ในช่วงเช้าตรู่ พวกเขาจบัตวัประกนัทัว่ประเทศ และปลดอาวธุกองทหารเดนมาร์กโดยไมใ่ห้คําเตือน กองทพัเรือทําลายเรือ

ของตนเอง รัฐบาลเดนมาร์กไมมี่ตวัตนอีกตอ่ไป 

 ในเดือนตลุาคม 1943 เบอร์ลินสัง่ให้จบัชาวยิวในเดนมาร์ก ชาวยิวได้รับคําเตือน ซ่อนตวัและเดินทางไปสวีเดนโดยกลุ่ม

คนขนาดใหญ่ท่ีรวมตวักนัขึน้อย่างรวดเร็ว กลุม่ดงักลา่วได้รับการสนบัสนนุอย่างมากในสวีเดน ด้วยการอนมุติัของรัฐบาล ทําให้มี

การก่อตัง้องค์การผู้ ลีภ้ยัขึน้บนแผ่นดินสวีเดน โดยมีเจ้าหน้าท่ีทํางานเต็มเวลา ภายใต้สถานการณ์กดดนัและวุ่นวาย มีประมาณ 

7,000 คนหลบหนีไปได้ มีประมาณ 450 คนเท่านัน้ท่ีถกูจบัและนําไปท่ีประเทศเยอรมนี “คนเหล่านีมี้ส่วนเก่ียวข้องกบักิจการใต้

ดิน” พวกเยอรมนัใสค่วามเม่ือพวกเขาจบัตํารวจ หมอ ศิษยาภิบาลและคนอ่ืนๆ มากมาย 

 “ระวงัให้ดีนะ เอลล่ี” คนอ่ืนๆ เตือน “พวกเธอท่ีเป็นพยาบาลต้องระวงัให้มากๆ เธอจะถกูจบัและส่งไปเยอรมนีได้ถ้าพวก

นัน้รู้วา่เธอทําอะไรกนั” 

 เอลล่ียงัคงอยูร่่วมห้องกบัเพ่ือนชาวแบ๊บติสต์ คณุนายฟัฟ เม่ือใดท่ีเธอหยดุงาน บ้านคณุนายฟัฟก็เป็นบ้านของเธอ ครอบ

ครัวฟัฟเป็นสมาชิกขบวนการใต้ดิน ขบวนการตอ่ต้านยงัคงดําเนินการตอ่ไปและก่อตัง้ขึน้เป็น Freedom Council ในเดือนกนัยายน 

ส่ือใต้ดินยงัรอดพ้นการตรวจสอบได้ ข่าวความคืบหน้าของสงครามเป็นเร่ืองท่ีพดูกนัทัว่ไป 

 “ถ้าพวกนาซีรู้วา่เธอมีปืนนะ เอลล่ี เธออาจถกูยิงก็ได้” 

 “ถกูยิงดีกว่าถกูส่งไปค่ายประหารเลวร้ายพวกนัน้ในเยอรมนี” เอลล่ีแย้งในขณะท่ีหย่อนมีดคมเล่มหนึ่งลงในกระเป๋าของ

เธอ “ฉนัจะเอาพริกไทยกลอ่งนีไ้ปด้วย ถ้าพริกไทยเข้าตา เป็นใครก็ต้องจอด” เอลล่ีมีความคิดดีและพึง่พาตนเองอยู่เสมอ เธอตัง้ใจ

แน่วแน่ท่ีจะไว้วางใจในพระเจ้า แต่ก็เตรียมพริกไทยไว้ให้พร้อมด้วย “พระเจ้าทรงช่วยผู้ ท่ีช่วยตนเอง” เอลล่ีตดัสินใจ ในขณะท่ีเธอ

คิดถงึวิธีอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเอาชนะศตัรูได้ 

 งานท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งท่ีโรงพยาบาลเป็นการกู้ ช่ือเสียงทางสงัคมของ “หญิงตามท้องถนน” รัฐบาลเดนมาร์กทํางาน

ผ่านทางตํารวจท้องถ่ิน จบัหญิงสาวเหล่านัน้ และให้พวกเธอเข้าอบรมพยาบาล เป้าหมายคือเพ่ือเปล่ียนทิศทางชีวิตของพวกเธอ

เพ่ือท่ีจะสามารถทํางานในสงัคมในวิธีปกติและเป็นประโยชน์ได้ เม่ือหญิงสาวเหล่านีอ้บรมพยาบาลเสร็จเรียบร้อย จะสามารถหา

เงินได้ดีด้วยอาชีพท่ีสงัคมยอมรับ ดงันัน้เอลล่ีและนางพยาบาลคนอ่ืนๆ จึงสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมของตํารวจ เช่น คาราเต้

และยิงปืน อนัเป็นทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในขบวนการใต้ดินได้ 

 ชาวเดนมาร์กเห็นว่าคนใดช่วยและไม่ช่วยในขบวนการต่อต้าน “แล้วอิงก้านั่นล่ะ หล่อนอยู่ฝ่ายเราหรือจีบกับทหาร

เยอรมนันัน้จริงๆ”  

 “ถ้าหลอ่นหวานกบัเขาจริงๆ เราก็ทําให้หลอ่นหวานและมีเสน่ห์ได้อย่างแน่นอน” นางพยาบาลผู้ รักชาติอย่างรุนแรงแสดง

ความโกรธผู้ ท่ีเป็นคนรักสมรู้ร่วมคิด พวกเธอเทนํา้ตาล แป้งและขนนกใสพ่วกหญิงเจ้าชู้  พวกเธอปลอมตวัโดยสวมถงุน่องปิดหน้

ไว้ ปิดตาแฟนชาวเดนมาร์กของทหารเยอรมนั และจากนัน้ ทําการลงโทษ 

 “หลอ่นควรจะดีใจท่ีเราไมไ่ด้ควกัลกูตาของหลอ่นออกมา หญิงแพศยาไร้ความจงรักภกัดีนัน่” 

 “หลอ่นเป็นเพียงแคค่นทรยศเทา่นัน้เอง” 

                                                           
2 Fuhrer หมายถึง ท่านผู้ นํา 
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 ศาตราจารย์วอร์เบิร์ก แพทย์ประจําพระองค์ เป็นชาวยิวคนหนึ่งท่ีซ่อนตวัอยู่ในโรงพยาบาลเมือง Birkerod เม่ือเอลล่ีรับ

การฝึกอบรมอยู่ ทกุเช้า เอลล่ีนํากาแฟและอาหารเช้าไปให้เขาในห้องใต้ดินท่ีซึ่งเขาทําวิจยัเก่ียวกบัสมองของคนไข้ท่ีเสียชีวิตใน

โรงพยาบาล เขาเป็นผู้ มีความรู้ทางการแพทย์ระดบัต้นๆ ของเดนมาร์ก เขารอดตายจากสงคราม และในภายหลงัทดแทนความ

ปรานีของเอลล่ีในทางท่ีมีความหมายท่ีสดุอยา่งหนึง่  

 ในปี 1944 สงครามมีความรุนแรงมาก กษัตริย์ถกูกกัให้อยู่ในพระราชวงัของพระองค์เอง การต่อต้านมีผลเพิ่มมากขึน้ทัว่

ทัง้ยโุรป พวกเยอรมนัใช้วิธีการตอบโต้ท่ีรุนแรง เช่น การยิงสุ่มซึ่งบ่อยครัง้เป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียง จบักมุ เนรเทศออกนอกประเทศ

และประหารชีวิต แต่สิ่งเหลา่นีไ้ม่ทําให้ขบวนการต่อต้านสะทกสะท้าน ในฤดรู้อนปี 1944 ความรุนแรงของเยอรมนัปลกุเร้าให้เกิด

การประท้วงทัว่ไปในกรุงโคเปนเฮเกนซึง่ทําให้เมืองใหญ่นัน้เป็นอมัพาตนานหนึง่สปัดาห์ 

 วนัท่ี 19 กันยายน ตํารวจสองพนัจากเก้าพนันายถูกจบัและส่งไปค่ายกักกนัของเยอรมนั การกระทําดงักล่าวเป็นสิ่งท่ี

ก่อให้เกิดความประหลาดใจไปทัว่ประเทศ ตํารวจอ่ืนๆ ส่วนใหญ่กลายเป็นพวกขบวนการใต้ดิน ในฤดใูบไม้ร่วงปี 1944 และฤดู

หนาวปี 1975 มีการก่อวินาศกรรมเพิ่มขึน้ ร่วมกบัการหลัง่ไหลเข้าประเทศของผู้ ลีภ้ยั 250,000 คนจากเยอรมนีตะวนัออก 

 ในฤดใูบไม้ผลิ ปี 1945 ทหารเยอรมนั 200,000 นายประจําการอยู่ท่ีเดนมาร์ก ขบวนการต่อต้านมอบแบบจําลองของ

สํานักงานเกสตาโปในกรุงโคเปนเฮเกนให้กบักองทพัอากาศขององักฤษ และวนัท่ี 21 มีนาคม 1945 สํานกังานดงักล่าว รวมทัง้

สํานกังานท่ีเมือง Arhus และ Odense ถกูทําลายในการโจมตีทางอากาศในระดบัต่ํา 

 ในโรงพยาบาลท่ีเอลล่ีฝึกอบรมอยู ่ดร. จีนส์ เกรม หวัหน้าแพทย์ ทํางานกบัขบวนการใต้ดินร่วมกบัพวกพยาบาล บางครัง้

บางคราว นกับินชาวองักฤษโดดร่มลงท่ีเดนมาร์กพร้อมอาวธุเพ่ือช่วยเหลือผู้ ทํางานขบวนการใต้ดิน เอลล่ีและพวกพยาบาลซ่อน

พอล นกับินองักฤษคนหนึง่ไว้ท่ีโรงพยาบาล เพ่ือนนกับินของเขาเสียชีวิต และตวัเขาเองต้องถกูตดัขา 

 “ถ้าเราสง่ข่าวบอกภรรยาของนกับินคนนัน้ในประเทศองักฤษได้คงจะดี ถ้าเธออยูน่ี่ เขาคงจะดีใจมากทีเดียว” 

 “เขาบอกวา่ภรรยาของเขาจะคลอดลกูในเร็วๆ นี”้ 

 ชาวเดนมาร์กผู้กล้าหาญเตรียมแผนการและสง่ข่าวไปท่ีลอนดอน ภรรยาชาวองักฤษจองตัว๋เดินทางไปสวีเดน และจากท่ี

นัน่ แวบเข้าเดนมาร์กเพ่ือพบกบัสามีของเธอ หลงัจากเธอเดินทางไปถึงไม่นาน สามีของเธอเสียชีวิตลง หนึ่งสปัดาห์หลงัจากนัน้ 

แม่ม่ายสาวให้กําเนิดพอลน้อย บุตรชายของพอล แต่พายุท่ีครอบคลุมเดนมาร์กเป็นเวลาห้าปีเกือบจะสิน้สุดลง ไม่ช้า ชาว

เดนมาร์กผู้ รักชาติ รวมทัง้เอลล่ี สามารถวางอาวธุของตน กลบัมีชีวิตและกลบัมีความฝันของตนได้ 

 ตอนปลายเดือนเมษายน 1945 ฮิตเลอร์ฆ่าตวัตายและฝ่ายพนัธมิตรเดินทางเข้าไปถึงเมืองแฮมเบิร์กและเมืองลเูบ็ค ใน

วนัท่ี 4 พฤษภาคม เวลา 20.34 นาฬกาิ  ในเวลาท่ีข่าวเดนมาร์กกระจายเสียงจากสํานกัข่าวบีบีซี ผู้ประกาศหยดุประกาศข่าวและ

กล่าวว่า “เราเพิ่งได้รับข่าวท่ีสําคญัมาก สํานักงานใหญ่ฝ่ายสมัพนัธมิตรได้ประกาศว่ากองทพัเยอรมนัในเยอรมนีตะวนัตกเฉียง

เหนือ ฮอลแลนด์ และเดนมาร์ก ได้ยอมแพ้แล้ว” 

 เอลล่ีและเพ่ือนร่วมชาติหลั่งไหลออกไปสู่ถนน รู้สึกยินดี ระฆังโบสถ์ส่งเสียงและชายธงสะบัดไปมาในอากาศ เศษ

กระดาษสีปลวิอยูใ่นอากาศ 

 มีเร่ืองเลา่วา่ธงของเดนมาร์กท่ีมีสีขาวตดับนผ้าสีแดงนัน้ตกลงจากท้องฟ้าในปี 1211 และเป็นธงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ธง

นีโ้บกสะบดัอยา่งแรงด้วยลมทะเล 

 ทั่วทัง้ประเทศเดนมาร์ก ชาวเดนมาร์กท่ีจงรักภักดีเหมือนเช่นเอลล่ี แฮนสันได้เส่ียงอย่างมากเพ่ือช่วยเหลือฝ่าย

สมัพนัธมิตร และทําทกุสิง่ท่ีทําได้เพ่ือขดัขวางพวกนาซี หลายปีตอ่มา เอลล่ีและคนเดนมาร์กรู้สกึโวง่เม่ือได้ยินช่ือคนเยอรมนั 

 ย่ีสิบห้าปีต่อมา หลงัจากเอลลี่เป็นมิชชนันารีในประเทศไทยได้หลายปี เธอพบว่าเธอยงัมีความรู้สกึท่ีแรงกล้าเก่ียวกบัคน

เยอรมนัท่ีเธอต้องเอาชนะให้ได้ 
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บทที ่5 

จากลอนดอนถงึเมืองไทย 
 

 ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 1945 กษัตริย์คริสเตียนท่ีสิบ ซึง่เป็นนกัโทษในปราสาทของพระองค์เองตัง้แต่เดือนกนัยายน 1944 

ขอให้อดีตนายกรัฐมนตรี วี บลู ก่อตัง้รัฐบาลใหม ่ประเทศเดนมาร์กได้เป็นอิสระอีกครัง้ 

 สงครามทําให้เอลล่ีเสียเวลาไป แต่เธอใช้ประโยชน์จากเวลาอนัยาวนานในการฝึกเป็นพยาบาล ฝึกปรือฝีมือและเสริม

กําลงัความกล้าหาญของเธอ เธอไมลื่มความมุง่หมายท่ีจะเป็นมิชชนันารี 

 เอลล่ีเรียนจบเป็นนางพยาบาลชัน้หนึ่งในเดนมาร์กในช่วงคร่ึงหลงัของปี 1949 แต่เธอยงัต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากทาง 

Danish Mission Forbund ซึง่เป็นสมาคมมิชชนันารีท่ีสมัพนัธ์กบั China Inland Mission 

 เธอควรไปฝึกท่ีสวีเดนหรือองักฤษดี ในท่ีสดุ เธอตดัสินใจไปวิทยาลยั London Bible College ทางตอนเหนือขององักฤษ 

หลงัจากฝึกอบรมทางการแพทย์นานหกปีบวกกบัการทํางานในขบวนการใต้ดินระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ในช่วงอายย่ีุสิบตอน

ปลายนัน้ เธอรอคอยท่ีจะศกึษาพระคมัภีร์และเปล่ียนบรรยากาศ 

 แม้วา่เธอได้ทํางานเพ่ือเป็นค่าเลา่เรียนในเดนมาร์ก แต่เอลล่ีไปท่ีลอนดอน โดยเช่ือว่าถ้าพระเจ้าได้ทรงเรียกเธอ พระองค์

จะทรงจดัหาให้ตามความจําเป็นของเธอด้วย คริสตจกัรและเพ่ือนของเธอในเดนมาร์กรู้สกึว่าต้องช่วยเหลือเธอ แต่พวกเขาไม่ได้ให้

สญัญาเป็นพิเศษ “ฉนัจะไปแม้ไม่มีสญัญา แต่ฉนัรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยทําให้ผิดหวงั” และพระองค์ก็ไม่ทรงทําให้ผิดหวงั ทกุสิ่งท่ีเธอ

จําเป็นต้องมีได้ทรงจัดหาให้ ความเช่ือท่ีเต็มอยู่ในใจของเอลล่ีครัง้อายุสิบเจ็ดปีเม่ือเธอพดูเป็นครัง้แรกว่า “ฉันจะตามพระเยซู” 

ยงัคงไหลอยูใ่นวิญญาณของเธอด้วยสนัติสขุอนัหอมหวาน 

 “ไม่นาน ฉนัจะเร่ิมทํางานมิชชนันารีจริงๆ ฉันเพียงแต่หวงัว่าภาษาองักฤษของฉันดีพอ” นางพยาบาลชาวเดนมาร์กจดั

กระเป๋าของเธอ 

 เม่ือเธอเดินทางถึงลอนดอนและพยายามใช้ภาษาองักฤษท่ีเรียนมาจากท่ีโรงเรียน ผู้คนกลบัจ้องมองเธอและบ่นว่า “เรา

ไมเ่ข้าใจเธอ” แม้วา่เอลล่ีจะรู้สกึสิน้หวงั แตก็่เป็นเพ่ือนกบัสตรีในบ้านท่ีเธอพกัอยูอ่ยา่งรวดเร็ว เช้าตรู่ทกุวนัประมาณตีส่ี เอลล่ีจะได้

ยินหญิงผู้น่ารักอธิษฐาน “โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยเอลล่ี แฮนสนัเรียนภาษาองักฤษด้วย” ระบบทําความร้อนทําหน้าท่ีเหมือนเคร่ือง

กระจายเสียง และคําอธิษฐานกระจายไปทัว่บ้านและขึน้ไปถึงสวรรค์ สามเดือนต่อมา เอลล่ีสอบผ่านหลกัสตูรภาษาองักฤษและ

เฝ้ารอท่ีจะเข้าชัน้เรียนพระคมัภีร์ 

 ในโรงเรียนฝึกอบรมมิชชนันารี เอลล่ีต้องเรียนรู้ท่ีจะทานอาหารตามแบบองักฤษ และตามแบบจีน ผู้ ท่ีอาจเป็นมิชชนันารี

ไปประเทศจีนต้องเรียนรู้ท่ีจะทานแบบจีน เรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมและภาษาไว้บ้าง 

 ในฐานะนางพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์และทํางานหนัก เอลล่ีคุ้ นเคยกับชีวิตท่ีก้าวไปอย่างรวดเร็ว 

หลงัจากท่ีเธอย้ายเข้าท่ีพกัไม่นาน มีเสียงมาจากชัน้ล่าง “เอลล่ี กรุณาลงมาท่ีน่ีหน่อย” เธอได้รับการสอนว่าจะประพฤติตนเป็น

สภุาพสตรีอย่างไรในวิธีการเดิน วิธีการนัง่ เธอจะต้องไม่กระโดดลงบนัไดทีละสองขัน้อีกต่อไป “ฉนัจะเรียนภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาฮีบรูและภาษากรีกทัง้หมดน่ีได้ยงัไง แถมยงัพระคมัภีร์อีกถ้าไม่รีบและวิ่งให้เร็วท่ีสดุ” เธอสงสยั แต่ทกุครัง้ท่ีเธอวิ่งขึน้บนัได 

เธอถกูตกัเตือนให้เดินแบบสภุาพสตรี “นอกจากนี ้หญิงสาวทัง้หลาย เวลาทานอาหาร เล่ือนเก้าอีจ้ากโต๊ะอย่างเงียบๆ นัง่ลงเหมือน

สุภาพสตรี ลุกขึน้เหมือนสุภาพสตรี และเล่ือนเก้าอีก้ลบัท่ีโดยไม่มีเสียง เรามีแขกระดับสูงท่ีน่ี ครอบครัวฮัดสนั เทย์เลอร์ และ

ครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานสงัคมสงูมาเย่ียมเยียนเรา ดงันัน้เธอต้องเรียนรู้ท่ีจะประพฤติตนเองอย่างสภุาพสตรี” การคยุโวโอ้อวด

ทัง้หมดนีไ้มทํ่าให้นางพยาบาลผู้ เคยอยูข่บวนการตอ่ต้านรู้สกึสนใจสกัเทา่ไร 

 เอลล่ีอยูใ่นลอนดอนมาได้เพียงสามเดือนเม่ือเธอถกูสง่ออกไปเพ่ือเทศนาในการประชมุเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐ “เธอไป

กบักเูดรน ได้ เอลล่ี” แตก่เูดรน พดูวา่ “เธอต้องเป็นคนเทศนานะ เอลล่ี ฉนักลวัจะตาย แคเ่ป็นพยานเข่าฉนัก็เร่ิมสัน่แล้ว” 
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 นางพยาบาลท่ีรอดตายจากสงครามอนัเลวร้ายไม่ขลาดกลวั “ภาษาองักฤษของฉนัอาจไม่ดี แต่ฉนัรักองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

และพระองค์จะทรงช่วยฉนั” ดงันัน้ กเูดรนและเอลล่ีจึงเร่ิมจดัประชมุเพ่ือประกาศข่าวประเสริฐ หลงัจากประมาณเก้าเดือน กเูดรน

เร่ิมดแูลการประชมุด้วยตนเอง ในภายหลงัเธอแตง่งานและเป็นมิชชนันารีเดินทางไปญ่ีปุ่ น 

 ปีถัดมา เอลล่ีย้ายไปอยู่โรงเรียนฝึกอบรมระบบสหศึกษา ผู้หญิงพักอยู่ชัน้สามและผู้ชายอยู่ชัน้สอง ส่วนพนักงานอยู่

ชัน้หนึ่ง อาคารจดัระบบอย่างระมดัระวงัเพ่ือไม่ให้ท่ีพกัของผู้ชายและผู้หญิงเช่ือมโยงกนั ชัน้ปีแรกประกอบด้วยหญิงสาวย่ีสิบหก

คนจากทัว่ยโุรป เช่น สวีเดน เยอรมนี นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฝร่ังเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คนหนุ่มสาวสว่นใหญ่วางแผนท่ีจะรับใช้เป็น

มิชชนันารี และจํานวนมากประสบผลตามเป้าหมายนัน้ บางคนไปท่ีญ่ีปุ่ น บางคนไปท่ีฟิลิปปินส์และบางคนไปท่ีสิงคโปร์ แต่เอลล่ี

รู้สึกว่าทรงเรียกให้ไปประเทศจีน เธอจะไปมีวนัไปถึงประเทศจีนไหม เธอรู้ว่าเธอต้องรักษาอวนของเธอให้สะอาดและชนุอวนอยู่

เสมอถ้าเธอจะเป็นผู้หาคน ดงันัน้เธอจงึศกึษา อธิษฐาน และเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจพระเจ้า 

 บทเรียนหนึง่เร่ืองการไว้วางใจท่ีเอลล่ีไม่เคยลืม “จงไว้วางใจพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงจดัหาให้ตามความจําเป็นของพวก

เธอ บอกพระองค์เก่ียวกบัสิง่ท่ีพวกเธอมีความจําเป็น อยา่ขอคนอ่ืน แต่ทลูขอจากพระองค์” ครูท่ีโรงเรียนพระคมัภีร์ท่ีลอนดอนสอน

แล้วสอนอีก “นโยบายทางการเงินของเราง่ายมาก มิชชนันารีทกุคนต้องเรียนรู้ท่ีจะพึง่พาพระเจ้าเท่านัน้เม่ือต้องใช้เงิน ไม่มีใครต้อง

กล่าวจากเวทีสาธารณะว่าต้องการเงินเพ่ือครองชีพ เดินทาง หรือซือ้เสือ้ผ้า ต้องไม่ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ 

จะต้องไมพ่ดูถงึเร่ืองการเงินนอกจากวา่เพ่ือสรรเสริญพระเจ้าท่ีทรงจดัหาให้” 

 “เราจะปิดโรงเรียนฝึกอบรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเวลาปิดภาค” เอลล่ีได้ยินจากคณุนายเฟรเชอร์ อดีตมิชชนันารีประจํา

อยูก่บัเผา่ Lishui ในประเทศจีน แตเ่ธอจะไปท่ีไหน เธอจะทําอะไร เธอไมมี่เงินสกัเพนนีเดียว 

 “เธอจะไปไหน เอลล่ี” 

 “ดิฉนัไมรู้่คะ่ ดิฉนักําลงัอธิษฐานอยู”่ เธอตอบ เธอพดูกบัพระเจ้าเก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไป 

 ในวนัศกุร์ก่อนโรงเรียนปิดในคืนวนัเสาร์ หญิงชาวสวีเดนคนหนึ่งโทรศพัท์มา “ดิฉนัต้องการให้หญิงสาวส่ีคนมาพกัท่ีบ้าน

ของฉนัในเมือง Brighton เป็นเวลาหนึ่งเดือน ดิฉนัจะสง่เงินสําหรับค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายไปให้ ดิฉนัมีอาหารอยู่เต็มตู้ เย็น คนดแูล

บ้านจะเตรียมอาหารและจดัสิง่ท่ีพวกเขาต้องการ” 

 เอลล่ีชอบการพกัผ่อนท่ี Brighton พระเจ้าทรงจดัหาให้ทกุสิ่ง บ้านชายทะเลมีลกัษณะเหมือนปราสาทท่ีมีบนัไดหินอ่อน 

เคร่ืองลายครามสวยงาม เคร่ืองเงินหนกั และผ้าลินินเบาบางและสวยงาม ขนหมีหนาปกคลมุพืน้ขดัและผ้าไหมปไูว้เพ่ือตกแต่ง

เตียงนอน 

 หญิงองักฤษสองคนและเจ้าหญิงเอธิโอเปียอาศยัอยู่ในบ้านนัน้ร่วมกบัเอลล่ี “Brighton เป็นสถานท่ีพิเศษ ท่ีน่ีเป็นบ้าน

ของครอบครัวฮดัสนั เทย์เลอร์” 

 “ใช่ เธอเคยเจอลกูสาวเขาไหม ลกูสาวเขาอยากเจอคนท่ีจะไปประเทศจีนอยูเ่สมอ เธอต้องอายเุกือบเก้าสบิแล้วแน่เลย” 

 ในภายหลงั เอลล่ีไปเป็นเพ่ือนเจ้าหญิงเอธิโอเปียซึง่ศกึษาวิชาพยาบาล เพ่ือจดัการเร่ืองสติูบตัรของเจ้าหญิง 

 “คณุเกิดท่ีไหนคะ” เจ้าหน้าท่ีถาม 

 เจ้าหญิงมีปัญหาเร่ืองเอกสารทางการ แต่ไม่มีปัญหาในการเป็นพยานเลย “ดิฉันอาจมีปัญหาเก่ียวกบัสติูบตัรของดิฉัน

บ้าง แต่ดิฉนัรู้แน่ว่าดิฉนัได้เกิดสองครัง้” เจ้าหญิงเป็นพยานกบัเจ้าหน้าท่ีซึง่รู้สกึประหลาดใจ หลงัจากพกัผ่อนและผ่อนคลายเป็น

เวลาหนึง่เดือน หญิงทัง้ส่ีกลบัไปท่ีลอนดอนเพ่ือศกึษาเพิ่มเติม 

 ในวนัอาทิตย์ นักเรียนให้ความช่วยเหลือในคริสตจักรต่างๆ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาล เอลล่ีไปท่ี

โรงพยาบาล Bethany และ St.Mary’s เพ่ือประกาศข่าวประเสริฐแก่คนไข้ท่ีเข้ารับการรักษา เธอยงัชอบไปคริสตจกัรเลก็ๆ ทาง

ตะวนัออกของลอนดอนด้วย นกัเรียนชายเดินทางไปกบัหญิงสาวในสถานท่ีเหลา่นีร้อบๆ ลอนดอน 

 มิตรภาพเติบโตขึน้ตามธรรมดา วนัหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งช่ือ ไอแซคซึ่งต้องเทศนาขอความช่วยเหลือ “เอลล่ี คณุช่วยรีด

เสือ้ให้ผมตวัหนึง่ได้ไหม ผมต้องศกึษาพระคมัภีร์สําหรับการประชมุนีอี้กนิด” 
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 “ได้ส ิฉนัจะช่วยคณุเอง” เอลล่ีตอบในขณะท่ีหยิบเสือ้และไปท่ีห้องซกัรีด 

 ในขณะท่ีเอลล่ีรีดเสือ้อยู่ คณุนายเทย์เลอร์ (สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ฮดัสนั เทย์เลอร์ ซึ่งเป็นผู้ดแูล) ลงมาข้างล้าง 

“เอลล่ี เธอรีดเสือ้ผู้ชายอยูห่รือ” 

 “ใช่คะ่” เอลล่ีตอบ สงสยัวา่มีอะไรผิด 

 “เธอทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้นะ” คณุนายเทย์เลอร์ ประกาศอยา่งแข็งกร้าว “เธอทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้” 

 เอลล่ีซึง่ชอบทําประโยชน์อยูเ่สมอ สงสยัวา่ “รีดเสือ้ผู้ชายผิดตรงไหน” นางพยาบาลผู้ เคยดแูลคนไข้โรคประสาทชายหญิง 

รวมทัง้ช่วยชีวิตชาวยิวจากกองทพันาซีท่ีโอหงัคิดว่าการรีดเสือ้ผู้ชายเป็นสิ่งท่ีไร้พิษภยัและไม่ผิดอย่างแท้จริง แต่เอลล่ีเช่ือฟังคําสัง่

นัน้...เป็นสว่นใหญ่ 

 เหมือนเช่นชายหนุ่มและหญิงสาวทัว่ๆ ไป ไมน่าน นกัศกึษาโรงเรียนพระคมัภีร์หาทางติดต่อกนัระหว่างชัน้ แม้ว่าจะมีการ

ห้ามไมใ่ห้ใช้บนัไดอยา่งเคร่งครัด บนัไดสง่เสียงอิ๊ดเอ๊ียด ด้วยเหตนุัน้ ผู้ดแูลจึงจบัพวกเขาได้เม่ือพยายามแอบเข้าไปในชัน้ต้องห้าม 

หญิงสาวท่ีชัน้สามขึงถาดใส่ถ้วยชาม (ลิฟต์ตัวเล็กๆ) ด้วยเชือกเพ่ือส่งกาแฟและเค้กลงไปให้ชายหนุ่ม “เอลล่ี เธอทําอะไรน่ะ” 

แน่นอนทีเดียว เอลล่ีถกูจบัได้ 

 จากนัน้ เป็นปัญหาเร่ืองเนยแข็งจากเดนมาร์กท่ีเอลล่ีชอบมาก “กลิ่นเหม็นนัน่อะไรน่ะ” คณุนายเทย์เลอร์บ่น “เอลล่ี เธอ

แอบเอาเนยแข็งเหมน็นัน่เข้ามาอีกใช่ไหม เธอก็รู้วา่เนยแข็งนัน่มีกลิน่เหมน็” คณุนายเทย์เลอร์ มีจมกูไวมาก 

 นกขมิน้ตวัเลก็ไร้เดียงสาก่อให้เกิดความวุน่วายท่ีใหญ่โตท่ีสดุ คณุนายเทย์เลอร์ ซือ้นกขมิน้มา “มนัเป็นตวัผู้ครับ” คนขาย

บอกเธอ 

 แตเ่ช้าวนัหนึง่ มีไข่ฟองหนึง่ปรากฏขึน้ท่ีกรง “เอลล่ี เธอเอาไข่มาวางไว้ในกรงนกขมิน้ของฉนัทําไม” 

 “ไข่อะไรคะ ดิฉนัไม่ได้วางไข่ไว้ท่ีไหนเลย ดิฉนัไม่รู้ว่าคณุพดูเร่ืองอะไร ดิฉนักําลงัสอนเพ่ือนว่าจะปะยางในรถจกัรยานได้

ยงัไง ดิฉนัไมไ่ด้ไปยุง่กบันกขมิน้เลยคะ่” คณุนายเทย์เลอร์ไมเ่ช่ือ 

 เม่ือไข่ใบท่ีสองปรากฏขึน้ คณุนายเทย์เลอร์โกรธมาก และกล่าวหาเอลล่ีอีกครัง้ “แต่คณุนายเทย์เลอร์คะ ดิฉันไม่ได้ทํา 

ดิฉนัไมเ่คยคิดถงึวิธีเลน่แพลงๆ อยา่งนีเ้ลย ดิฉนัจะทําก็ได้แตดิ่ฉนัไมไ่ด้ทํา นกขมิน้ของคณุอาจจะเป็นตวัเมีย ไมใ่ช่ตวัผู้ ก็ได้” 

 “ไม่ใช่หรอก ฉนัซือ้นกขมิน้น่ีมาเอง และคนขายบอกฉนัว่าเป็นตวัผู้  มีบางคนพยายามเล่นตลกกบัฉนั” เม่ือถึงเวลาท่ีนก

ขมิน้เร่ิมกกไข่ และออกไข่เลก็ๆ อีกสามใบ คณุนายเทย์เลอร์ยอมรับอย่างฝืนๆ ในท่ีสดุว่านกตวัผู้ของเธอจริงๆ แล้วเป็นนกขมิน้ตวั

เมีย 

 ผลกระทบทางการเมืองท่ีร้ายแรงก่อให้เกิดความไม่สงบท่ีคงทนอยู่นานกว่าเนยแข็งและนกขมิน้มากย่ิงนัก ประตูสู่

ประเทศจีน ดินแดนท่ีเอลล่ีได้รับการทรงเรียกให้ไป ถกูปิดแน่น “จงตรวจสอบตนเอง นกัเรียนทัง้หลาย พวกเธอได้รับการทรงเรียก

จริงๆ หรือไม่ จะมีปัญหามากมายท่ีเธอจะต้องการคําตอบ คิดและอธิษฐานว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเธอไปท่ีไหน แล้วก็ให้

คณะกรรมการมิชชนันารีท่ีประเทศของพวกเธอแนะวา่ด้วยวา่พวกเธอควรจะไปท่ีไหน” 

 หลงัจากเอลล่ีสอบเสร็จในปีแรก ศิษยาภิบาลเอลตนั จากเมืองเล็กๆ ทางใต้เชิญเธอไปในวันหยุดสุดสปัดาห์หนึ่ง 

คริสตจกัรท่ีหมู่บ้านนีอ้ยู่ในเขตทํากสิกรรม “ศิษยาภิบาลมีลกูสาวคนหนึ่งท่ีเป็นมิชชนันารีไปเอธิโอเปีย คริสตจกัรแองกลิกนัเล็กๆ 

นัน้มีระเบียบแบบแผนมาก เพราะฉะนัน้ ระมดัระวงัความประพฤติของเธอด้วย” คณุนายเทย์เลอร์ แนะนําเอลล่ี เม่ือศิษยาภิบาล

เชิญให้เธอมาท่ีธรรมาสน์เพ่ือเทศนา เอลล่ีรู้สกึกงัวลเลก็น้อย แตรู้่สกึเป็นเกียรติท่ีได้ช่วยเหลือในทางท่ีเธอทําได้ 

 ในภายหลงั เธอออกไปในชนบทและปีนเขาเตีย้ๆ โดยเอาพระคมัภีร์ของเธอไปด้วย “พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จําเป็นต้อง

ได้รับคําตอบ ข้าพระองค์จะทําอยา่งไร พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ไปท่ีไหน ข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์ได้รับการทรงเรียก

ให้ไปประเทศจีน ข้าพระองค์ศกึษาและเตรียมตนเองสําหรับสถานท่ีนัน้เป็นเวลาหลายปี แต่ตอนนี ้ประตสููป่ระเทศจีนถกูปิดลง ข้า

พระองค์จําเป็นต้องได้รับคําตอบจากพระองค์ พระองค์เจ้า” ดอกแดฟโฟดิลป่าปกคลมุเนินเขา และกระต่ายตวัน้อยกระโดดไปมา 

สถานท่ีสงบเงียบทําให้ใจของเอลล่ีสงบ และหลงัจากอธิษฐาน เธอได้ยินจากพระเจ้า องค์พระผู้ เป็นเจ้ากระซิบกบัใจของเธอว่า “เรา
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ต้องการให้เจ้าไปประเทศสยาม” ดอกแดฟโฟดิลไหวไปมาในสายลม และกระต่ายเล่นซ่อนหากนัรอบๆ โพลงของตน แต่ความงาม

ของการได้ยินจากพระเจ้าโดยตรงทําให้เอลล่ีประทบัใจอยูต่ลอดไป 

 เธอได้รับคํายืนยนัเม่ือติดต่อคณะกรรมการมิชชนัในเดนมาร์ก เธอเขียนจดหมายไปแจ้งให้คณะกรรมการทราบเก่ียวกบั

การทรงนําใหม่จากองค์พระผู้ เป็นเจ้าและส่งจดหมายไปทางเรือข้ามทะเลเหนือ เรืออีกลําล่องมาทางตะวนัตก นําจดหมายจาก

คณะกรรมการท่ีมีข้อความคล้ายคลงึกนัมา เม่ือเอลล่ีได้รับจดหมายจากคณะกรรมการ เธอร้องว่า “เรือจะต้องสวนทางกนัท่ีทะเล

เหนือแน่เลย น่ีเป็นคํายืนยนัวา่ฉนัต้องไปสยาม” 

 ประเทศสยาม (ประเทศไทย ในปัจจบุนั) เป็นทุ่งท่ีมีความจําเป็นย่ิง ร้อยละเก้าสิบของคนไทยเป็นชาวพทุธ ศาสนาพทุธ

เข้ามาในประเทศเม่ือ 2,300 ร้อยปีก่อนในช่วงศตวรรษท่ีสามก่อนหน้าพระคริสต์หลงัจากอโศก ผู้ครองอาณาจักรชาวพุทธใน

อินเดีย (267-227 ก่อนคริสตศกัราช) สง่ผู้ประกาศไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพ่ือเผยแพร่ความเช่ือท่ีก่อตัง้ขึน้ใหม่ ประมาณร้อย

ละส่ีของคนไทยเป็นชาวอิสลาม และเพียงร้อยละจุดห้าเท่านัน้ท่ีเป็นคริสเตียนไม่ว่าประเภทใดๆ ประเทศไทยจําเป็นต้องมี

มิชชนันารีคริสเตียนอยา่งแท้จริง 

 ในระหวา่งนัน้ มิชชนันารีท่ีออกมาจากประเทศจีนไม่ได้ถกูสง่ไปท่ีใดๆ คณะกรรมการมิชชนัแต่งตัง้เอลล่ีให้เป็นมิชชนันารี

บกุเบิก แต่ผู้ อํานวยการแผนกมิชชนัต่างประเทศชาวเดนมาร์กอธิบายว่า “เรายงัไม่รู้ว่าจะทํายงัไงในเร่ืองนี”้ ในภายหลงั เขาได้พบ

กบัมิชชนันารีท่ีเคยอยู่ท่ีประเทศไทยแล้ว เม่ือเขาได้พดูคยุเก่ียวกบัประเทศไทยและงานมิชชนันารี ผู้ อํานวยการของเอลล่ีกล่าวว่า 

“เรามีนางพยาบาลสาวคนหนึ่งกําลงัฝึกอบรมอยู่ในมิชชนัสําหรับประเทศจีนในตอนนี ้แต่ไม่มีโอกาสแล้ว เราเพิ่งได้จดหมายจาก

เธอถามเก่ียวกับประเทศไทย คณะกรรมการของเรารู้สึกว่าบางทีอาจเป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสดุสําหรับเธอ” มีการวางแผนให้เอลล่ีไป

ประเทศไทยกบักลุม่ Worldwide Evangelistic Crusade จากสหรัฐฯ เธอใช้เวลาสองปีแรกในประเทศไทยภายใต้การนําของพวก

เขา 

 เธอฝึกอบรมในประเทศองักฤษสําเร็จ และกลบัไปเดนมาร์กเพ่ือทํางานในโรงพยาบาลเก่าของเธอเพ่ือหาเงินเดินทาง “ได้

อยูแ่ล้ว เอลล่ี เธอทํางานได้ เธอเป็นคนคมุกะกลางคืนแล้วกนั” 

 แม้วา่เอลล่ีจะเสียเวลาในการเดินทางไปทํางานมิชชนันารี แตเ่ธอยงัรู้สกึวา่พระหตัถ์ของพระเจ้าคงอยูใ่นชีวิตของเธอ และ

ยงัคงอธิษฐานและทํางาน และเก็บเงินเพ่ือซือ้ตัว๋ไปประเทศไทย 

 ในปี 1951 สบิสามปีหลงัจากบิดาของเอลล่ีไลล่กูสาวออกจากบ้านไป คริสเตียน แฮนสนัขอให้เธอกลบัมา 

 “พอ่ของเธอป่วย เอลล่ี เขาต้องรับการผา่ตดั ไตของเขามีปัญหา” ทกัษะในการเป็นนางพยาบาลมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

เพราะการผา่ตดัใช้เวลานานและต้องรักษาภาวะเรือ้รังด้วย 

 เธอมีความยินดีท่ีจะช่วยเหลือบิดาของเธอ แต่บ้านยงัไม่อาจตอบสนองต่อใจท่ีหิวกระหายของเธอได้ “หนตู้องเรียนให้จบ

คะ่ พอ่ หนตูัง้ใจจะเป็นมิชชนันารี ชีวิตของหนอูทุิศให้กบัพระเยซ”ู 

 คริสเตียน แฮนสนัรู้สกึว่าการศึกษาของเอลล่ีจะมีค่ามากกว่าในการช่วยเหลือครอบครัวของเธอ “ลกูเป็นคนโต ลกูต้อง

ต้องช่วยเหลือครอบครัว” 

 คืนหนึ่งเม่ือเอลล่ีเข้าเวรท่ีโรงพยาบาล ลกูสาวของสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลมา มีอาการเจ็บเจียนตาย 

เอลล่ีเรียกตวัดร. เอน็เกอร์ โครก แต่เม่ือแพทย์หญิงมาถึงเพ่ือตรวจเดก็หญิงตวัน้อยท่ีนอนอยู่บนโต๊ะ เธอพดูอย่างเศร้าๆ ว่า “เราไม่

มีอะไรจะช่วยเดก็หญิงคนนีไ้ด้” 

 “เธอเป็นลกูคนเดียว และพวกเขามีลกูไมไ่ด้อีกแล้ว เราต้องอธิษฐาน ดิฉนัเช่ือในการอธิษฐาน” เอลล่ีประกาศอยา่งมัน่คง 

 “เธอเช่ือเหรอ” แพทย์ถามในขณะท่ีตาของเธอเปลง่ประกายขึน้ 

 “ดิฉนัเช่ือคะ่ เราอธิษฐานกนัเถอะ” เอลล่ีวางมือของเธอบนเดก็คนนัน้ และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักษาเดก็ให้หาย 
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 หมอรู้สกึต่ืนเต้นมากจนเธอนําเด็กหญิงกลบัเข้าไปในห้องคนไข้ ท่ีนัน่มีคนไข้หญิงสงูอายอีุกแปดคน “พระเจ้าทรงทําการ

อศัจรรย์” หมอประกาศ คืนนัน้หญิงส่ีคนหนัมาหาพระเจ้า และหมอคนนัน้กลายเป็นเพ่ือนสนิทคนหนึ่งของเอลล่ี ความเช่ือของเอล

ล่ีเพิ่มขึน้มากเม่ือเธอเหน็ฤทธิเดชในการรักษา์ อนัอศัจรรย์ของพระเจ้าในคืนนัน้เป็นครัง้แรก 

 วนัหนึง่ใกล้กบัวนัคริสตมาสในปี 1951 ดร. โครก ถามเอลล่ีวา่ “เธอเคยได้รับพระวิญญาณบริสทุธิไหม์ ” 

 “ดิฉนัต้องมีพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ไมอ่ย่างนัน้คงไม่สามารถเข้าใจพระคมัภีร์ได้อย่างแท้จริง ดิฉนัก็เลยคิดว่าดิฉนัมี” เอลล่ี

ตอบ 

 “เธอพดูภาษาตา่งๆ หรือเปลา่” 

 “ไม่ได้พดูค่ะ” เอลล่ีตอบ “และดิฉนัไม่แน่ใจว่าต้องพดู ดิฉนัคิดว่าการพดูภาษาต่างๆ เป็นสิ่งท่ีทํากนัในอดีต” บณัฑิตสาว

จากโรงเรียนพระคมัภีร์ท่ีลอนดอนคิดวา่เธอให้คําตอบท่ีเฉลียวฉลาด แตด่ร. โครก ยงัคงพดูถงึการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แม้ว่าทัง้

สองจะทราบวา่พวกเธอไมค่วรจะเอาเร่ืองศาสนามาเก่ียวข้องกบัการทํางานก็ตาม 

 “เธอกล้าไปเมืองไทยโดยไมมี่ฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ พดูภาษาตา่งๆ เหรอ” ผู้ เป็นหมอถาม 

 ในปี 1952 ศาสนาจารย์โรสท ูพีเตอร์เซน ประธานคณะกรรมการมิชชนั สถาปนาเอลล่ีเป็นศิษยาภิบาล ในภายหลงั เอลล่ี

คิดถึงบทสนทนากบั ดร. โครก เธอเร่ิมพดูคยุกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าเก่ียวกบัเร่ืองนี ้“พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์มีบางสิ่งพิเศษสําหรับข้า

พระองค์ และถ้าเป็นเร่ืองการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ โดยการพดูภาษาต่างๆ ข้าพระองค์รู้ว่าทกุสิ่งจากพระองค์เป็นสิ่ง

ท่ีดี ข้าพระองค์จงึต้องการสิง่นี”้ 

 เอลล่ีศึกษาทฤษฎีในหลายด้านเป็นเวลาหลายปี แต่เธอเปิดรับความจริงและต้องการท่ีจะเข้าใจเก่ียวกบัองค์พระผู้ เป็น

เจ้ามากขึน้จริงๆ อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้รับอะไรก็ตามอย่างรวดเร็ว เป็นเวลาประมาณหกเดือนท่ีเธออธิษฐานและอธิษฐาน

เก่ียวกบัการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ และแล้ววนัท่ีสวยงามวนัหนึ่ง วนัท่ี 12 พฤษภาคม 1952 เอลล่ี แฮนสนั ได้รับบพัติศมาด้วย

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ โดยพดูภาษาตา่งๆ 

 เงินสว่นใหญ่ท่ีเอลล่ีหาได้จากโรงพยาบาลในเดนมาร์กถกูส่งไปให้คณะกรรมการมิชชนัแต่ละเดือนเพ่ือใช้เป็นค่าเดินทาง

ไปประเทศไทย ในท่ีสดุ วนัสําคญัก็มาถึง ในเวลานีเ้อลล่ีซึ่งมีอายสุามสิบเอ็ดได้จองตัว๋เรือเดนมาร์กของบริษัทอีสเอเชียติค บริษัท

ดงักลา่วมีกําหนดออกเดินเรือจากเดนมาร์กไปประเทศไทย โทรศพัท์ดงัขึน้ “คณุแฮนสนั กรุณาสง่เงินค่าตัว๋ของคณุมาทางโทรเลข

ด้วยครับ เราจะได้กําหนดวนัออกเดินทางของคณุ” เอลล่ีโทรหาเลขานกุารท่ีดแูลบญัชีและขอให้เขาสง่เงินให้โดยทนัที 

 “ได้ครับ ผมจะดแูลเร่ืองนีเ้อง” 

 ในภายหลงั เอลล่ีได้รับการติดตอ่จากบริษัทขนสง่อีก “คณุแฮนสนั เราต้องได้รับเงินคา่ตัว๋ของคณุโดยดว่น” 

 เอลล่ีโทรหาเลขานกุารอีก และเขาก็บอกเธออีกวา่ “ได้ครับ ผมจะดแูลเร่ืองนีเ้อง” 

 ในท่ีสดุ เอลล่ีโทรศพัท์ไปหาผู้ อํานวยการคณะกรรมการมิชชนั “ดิฉนัโทรศพัท์หาพ่ีคนนีห้ลายครัง้ ขอให้เขาจดัการจ่ายเงิน

คา่ตัว๋เรือของดิฉนั ทําไมถงึยงัไมเ่สร็จคะ” 

 หลงัจากผู้ อํานวยการตรวจสอบคําร้องเรียนของเอลล่ี เขารู้สกึประหลาดใจเป็นอย่างมากเม่ือพบว่าเลขานกุารผู้ดแูลบญัชี

ใช้เงินทนุทัง้หมดแล้ว “เร่ืองนีร้้ายแรงมาก เอลล่ี คณุจะต้องออกเดินทางสปัดาห์หน้าแล้ว แต่ชายคนนีเ้อาเงินของเราไปทัง้หมด เขา

ใช้เงินทัง้หมดท่ีเป็นของโครงการมิชชนั เงินทัง้หมดเลย เงินท่ีเก็บไว้สําหรับศิษยาภิบาลอาวโุสในคริสตจกัรต่างๆ เงินทัง้หมดเลย 

คณุจะทํายงัไง เอลล่ี คณุยงัคิดวา่ได้รับการทรงเรียกไปประเทศไทยหรือเปลา่ คณุมีความตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะไปไหม” 

 เสียงน่ิงเลก็ๆ ภายในทําให้เอลล่ีมัน่ใจ และเธอตอบอยา่งหนกัแน่นวา่ “คะ่ พระเจ้ายงัทรงเรียกดิฉนัไปประเทศไทย” 

 “คณุยงัเช่ือวา่คณุจะไปหรือ” 

 “ดิฉนัเช่ือวา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสามารถหาเงินท่ีดิฉนัจําเป็นต้องมีได้” 

 สองวนัตอ่มา ผู้ อํานวยการโทรศพัท์มาอีกครัง้ “สรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า เรามีเงินทัง้หมดสําหรับตัว๋ของคณุแล้ว” 
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 เกิดอะไรขึน้ เอลล่ีไม่เคยทราบรายละเอียดทัง้หมด แต่เธอรู้สึกว่าความเช่ือท่ีมัน่คงของเธอบนัดาลใจให้ผู้ อํานวยการ

โทรศพัท์หาเพ่ือนๆ ในคริสตจกัรทัว่ทัง้เดนมาร์ก พวกเขาระดมเงินทนุเพ่ือเธอและไม่ได้หาเงินเพียงแค่เป็นค่าเดินทางไปประเทศ

ไทยเทา่นัน้ แตย่งัหาเงินเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลาสัน้ๆ ด้วย 

 เอลล่ีติดต่อหาพ่อแม่เพ่ือแจ้งเร่ืองการเดินทางไปประเทศไทย คริสเตียน แฮนสันไม่เห็นด้วย “ลูกเป็นคนโต เอลล่ี มี

การศกึษาดี ได้เป็นนางพยาบาล ลกูต้องอยูท่ี่น่ี และช่วยเหลือครอบครัว” 

 แม้ว่าเอลล่ีจะต้องการให้พ่อของเธอให้พรและให้ความยินยอม แต่เธอปรารถนาท่ีจะได้รับการเห็นชอบจากพระบิดาใน

สวรรค์ของเธอมากกวา่ “หนจูะตามพระเยซ”ู เป็นคํายืนยนัของเธอ 

 เอลล่ีจดัของบางอย่างและของส่วนตวัลงในกล่อง บิดาของเธอยงัไม่เห็นด้วยการตดัสินใจของเธอ จึงไม่ได้ร่ําลาเธอ แต

มารดาของเธอมาส่งเธอ เอลล่ีขึน้รถไฟจากกรุงโคเปนเฮเกนไปเมืองแฮมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาแปดชัว่โมง เอลล่ีหย่ิงเกิน

กวา่ท่ีจะพดูภาษาเยอรมนั จงึพดูภาษาองักฤษและถามตํารวจเก่ียวกบัโรงแรมท่ีเช่ือมโยงกบับริษัทอีสเอเชียติค เขาเรียกแท็กซ่ีและ

ส่งเธอไปท่ีโรงแรม และเธอโทรศัพท์หาบริษัทจากท่ีนั่น ”เราเกือบจะพร้อมแล้ว เราจะส่งแท็กซ่ีไปให้คุณทันที” กัปตันขึน้สินค้า

เคร่ืองจกัรและรถยนต์บนเรือส่ีชัน้ขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อย และพร้อมแลน่เรือไปประเทศทางตะวนัออก 

 เม่ือเอลล่ีขึน้เรือ เธอพบกบัครูเพน็เทคอสต์ชาวสวีเดน มาร์ธา เพอร์สนั ซึง่อายนุ้อยกว่าเอลล่ีเลก็น้อย หญิงทัง้สองมีความ

ยินดีในการเดินทางจากแฮมเบิร์ก ผ่านทางช่องแคบองักฤษ โดยเดินทางตามเส้นทางท่ีคล้ายคลึงกบัท่ีเรือของบริษัทอีสเอเชียติค

แล่นมาตัง้แต่ปี 1732 เม่ือบริษัทก่อตัง้ขึน้มา ผ่านทะเลเมดิเตอร์เนียน พวกเขาแล่นเรือจนกระทั่งถึงเมืองอเล็กซานเดรีย ประ

เทศอิยิปต์ ดเูหมือนว่าความกดดนัแห่งความมืดเร่ิมหนกัอยู่บนพวกเขาเม่ือพวกเขาเข้าไปสูท่ะเลแดง ในท่ีนี ้ไม่มีสิ่งใดเก่ียวข้องกบั

คริสตศาสนาเลย 

 ในช่วงเวลานี ้เรือสินค้าลําใหญ่เสียสมอท่ีท่าเรือ “สตรีทัง้หลาย คณุเช่ือพระเจ้าไม่ใช่เหรอ สมอของเราจมลงไปก้นทะเล 

และอาจอยูข้่างรถม้าเหลก็ของอียิปต์คนัหนึง่ตัง้แตเ่วลาเม่ือโมเสสข้ามทะเลแดง ผมไมเ่ช่ือพระเจ้าจะแสดงการอศัจรรย์และนําสมอ

ของเราขึน้มาได้ ผมคิดว่าผมจะต้องใช้อํานาจมนษุย์ธรรมดาๆ เพ่ือนําสมอนัน้ขึน้จากก้นทะเล” เอลล่ีและมาร์ธาไม่รู้สกึตลกกบัคํา

ล้อของกปัตนั 

 วนัคืนผ่านไป หญิงสาวสองคนไม่ไปร่วมกิจกรรมทางโลกมากมายบนเรือ ผู้ โดยสารคนอ่ืนๆ บางคนเกือบจะโกรธเพราะ

หญิงสาวยืนหยดัเช่นนัน้ ดงันัน้การเดินทางทางเรือท่ียาวนานไม่ใช่ความสนกุและเป็นเกมสําหรับหญิงคริสเตียนท่ียงัไม่แต่งงานไป

ตลอดทาง เอลล่ีและมาร์ธาใช้เวลาอย่างมากในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ของตน ดังนัน้พวกเธอจึงไม่ถูกคุกคามมาก

เกินไป อย่างไรก็ตาม ในปีต่อๆ มา เอลล่ีชอบขึน้เคร่ืองบินมากกว่า หญิงท่ีชอบขึน้บนัไดครัง้ละสองขัน้ไม่ต้องการเสียเวลาไปเปล่า

ประโยชน์บนเรือ 

 ในท่ีสดุ เรือลําใหญ่เทียบทา่ท่ีเกาะช่ือ สีชงั เน่ืองจากเรือขนาดใหญ่ไมส่ามารถขึน้ไปท่ีกรุงเทพฯ ได้ในเวลานัน้ มาร์ธาและ

เอลล่ี รวมทัง้บคุลากรบางคนจากสถานทตูในกรุงเทพฯ ขึน้เรือท่ีลําเล็กกว่ามากเพ่ือแล่นไปท่ีกรุงเทพฯ หลงัจากเตรียมตวัหลายปี 

ในท่ีสดุ เอลล่ีเดินทางถงึแผน่ดินท่ีเธอพระเจ้าทรงเรียกเธอให้ไป 
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บทที ่6 

ความท้าทายใหม่ๆ 
 

 ประเทศไทยอยู่ทางตะวนัตก เหนือและตะวนัออกของอ่าวไทย ซึ่งเป็นแขนของทะเลจีนใต้ ทางตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบั

ประเทศกมัพชูา ส่วนทางตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัลาว ทางตะวนัตก เหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัทะเล

อินเดีย และปลายสดุทางใต้ติดกบัมาเลเซีย ประเทศไทยยาว 1,024 ไมล์ และกว้าง 485 ไมล์ 

 สยามไมเ่หมือนกบัประเทศอ่ืนๆ ทัง้หมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพราะไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของตะวนัตก ในปี 1939 

สยามเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไทย ซึง่หมายถงึ “ดินแดนแหง่อิสรภาพ” 

 ประเทศไทยอยู่ไม่ไกลจากเส้นศนูย์สตูร มีประชากรห้าสิบล้านคน เกือบหนึ่งในสิบของชาวไทยอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ คน

ไทยเป็นมิตรและมีช่ือเสียงเพราะรอยยิม้ของพวกเขา พวกเขาหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าหรือแสดงความโกรธ คนแปลกหน้าเดินผ่าน

ไปบนถนนยิม้ให้กนัและกนั คนไทยชอบพดูวา่ ใจเย็นๆ ซึง่มีความหมายตามตวัอกัษรวา่ “เยน็ เยน็” หรือ “ทําใจสงบไว้” 

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสดุในประเทศ ประเทศไทยมีวดัอยู่ 365,000 แห่ง โดยมีอยู่ในกรุงเทพฯ 300 

แหง่ พระพทุธเจ้าศาสดาของศาสนามีชีวิตอยูป่ระมาณ 450 ปีก่อนหน้าพระเยซ ู

 มาร์ธาและเอลล่ียืนบนดาดฟ้าเรือในขณะท่ีเรือแลน่ไปสูท่า่เรือกรุงเทพฯ ในไม่ช้า พวกเธอพบว่าแม้ว่ากรุงเทพฯ ท่ีทนัสมยั

จะเป็นเมืองท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดเมืองหนึ่งในโลก แต่ขนบธรรมเนียมตะวันตกท่ีนักท่องเท่ียวมองเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของ

ประเทศเทา่นัน้ 

 ตาของหญิงสาวเปิดออกกว้างเม่ือเห็นคลองและสถานท่ีทําการเกษตรท่ีอยู่ใกล้กบัโรงแรมสมยัใหม่ เคร่ืองประดบัท่ีมา

จากต่างประเทศ ความงดงามแห่งตะวนัออก เสียงระฆงัวดั ความยากจนท่ีน่าสงัเวชใจ พระสวมจีวรสีเหลือง และใบหน้าของชาว

ตะวันออกซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ เอลล่ีสงัเกตเห็นเด็กมากมาย ในภายหลงั เธอเรียนรู้ว่าเด็กๆ อายุต่ํากวา่สบิห้าปีคิดเป็นจํานว

มากกวา่ร้อยละส่ีสบิสามของประชากรทัง้หมด 

 เอลล่ีตระหนกัว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานสวนแห่งความเพลิดเพลินให้แก่เรา แต่ทรงประทานทุ่งเพ่ือเก็บเก่ียว ประเทศ

ไทยเป็นดินแดนท่ีผู้คนยากลําบากเพราะความกลวั ความเจ็บปวดและความเจ็บป่วย แผ่นดินท่ีซึ่งคนก้มลงต่อรูปเคารพและ

แสวงหาความใกล้ชิดกบัโลกวิญญาณ พวกเขารู้สึกโดดเด่ียวและหลงทาง คิดไปว่า “ไม่มีใครใส่ใจฉัน” แต่เอลล่ีและมาร์ธามาท่ี

ประเทศไทยเพ่ือประกาศข่าวดี “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทกุคนท่ีวางใจในพระบตุรนัน้

จะไมพ่ินาศ แตมี่ชีวิตนิรันดร์” 

 เอลล่ีคิดวา่ “ใช่แล้ว และเราจะพยายามทําให้ชีวิตในประเทศไทยนีง้่ายขึน้สําหรับคนป่วยและผู้ ท่ีนอนป่วย” 

 ผู้ อํานวยการงานมิชชนัของไทยรออยู่ท่ีท่าเรือเพ่ือต้อนรับหญิงสาว เขาพาพวกเธอขึน้แท็กซ่ีซึง่ขบัผ่านถนนท่ีอลหม่านไป

ยงับ้านพกัสมาคมพระคมัภีร์อเมริกนั ในภายหลงั เอลล่ีไปท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือขอวีซ่าถาวร เธอได้รับวีซ่าในทนัทีด้วยเงิน

เพียงห้าสบิเหรียญ “คณุจ่ายเงินเพียงสบิเหรียญตอ่ปีเม่ือจะตอ่อาย”ุ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองแจ้งให้เธอทราบ 

 หลงัจากสามหรือส่ีวนัในกรุงเทพฯ ท่ีร้อนชืน้ หญิงสาวขึน้รถไฟไปจงัหวดัตาก การเดินทางใช้เวลาสองวนั พวกเธอเดินทาง

ในป่าตลอดทางจนถึงจงัหวดัพิษณโุลก ตอนค่ําของเยน็วนัแรก หญิงสองคนเดินทางไปที่โรงแรมขนาดเลก็ พวกเธอรู้สกึเหน่ือยจา

การเดินทางและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งไปอย่างสิน้เชิง พวกเธอรู้สกึกลวัเลก็น้อย ตอนเช้าตรู่ประมาณตีส่ี ผู้ อํานวยการปลกุ “ถึงเวลา

ต่ืนแล้ว สาวๆ รถบรรทกุข้าวออกตีห้า ข้าวผดั [อาหารไทย] ของพวกคณุพร้อมแล้ว” 

 เอลล่ีและมาร์ธาแต่งตวัอย่างลวกๆ เก็บของ กินข้าวผดัท่ีประกอบด้วยเนือ้สตัว์ ผกั ข้าวและไข่ และรีบออกไปท่ีรถบรรทกุ 

“นัน่เนือ้อะไรน่ะ เอลล่ี” เอลล่ีไมถ่ามเก่ียวกบัอาหารท่ีแปลก เธอเพียงแตข่อบคณุและกินสิง่ท่ีวางอยูต่อ่หน้าของเธอ 

 “พวกคณุนัง่ข้างหน้ากบัคนขบัรถแล้วกนั” ผู้ อํานวยการกลา่วในขณะท่ีเลือ้ยขึน้ด้านหลงัและเกาะกบักระสอบข้าว 

 “เธอวา่วนันีเ้ราจะเหน็ลงิ ช้างหรือเสือไหม” มาร์ธาสงสยั 
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 “อะไรก็ได้ท่ีไมใ่ช่ง”ู เอลล่ีตอบ 

 ตอนเท่ียง พวกเขาแวะจงัหวดัสโุขทยั และพบกบับตุรสาวของหมอชาวอเมริกนัท่ีทํางานรักษาโรคเรือ้นอยู่ท่ีนัน่ เอลล่ีรู้สกึ

ประทบัใจเม่ือเห็นงานรักษาโรคเรือ้นเป็นครัง้แรก ในประเทศเดนมาร์ก โรคเรือ้นหมดไปตัง้แต่ยคุกลาง จริงๆ แล้ว เดนมาร์กเป็น

ประเทศแรกในยโุรปท่ีกําจดัโรคเรือ้นไปได้ แตโ่รคเรือ้นมีอยูใ่นประเทศไทย 

 ประมาณบ่ายส่ีโมง พวกเขาเดินทางถึงท่ีทําการมิชชนัในจงัหวดัตาก “เราไม่เห็นลิงสกัตวั ส่วนเสือย่ิงไม่ต้องพดูถึง” เม่ือ

พวกเขาขบัรถไปถึงท่ีทําการนัน้ เอลล่ีจําถนนดินแดงคดเคีย้ว และคริสตจกัรท่ีมีไม้กางเขนอยู่ด้านบนได้ “ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีฉนัเห็น

ในนิมิตนัน้” เธอมีความปีติยินดี พระเจ้าทรงยืนยนัความเช่ือของเธอในการทรงเรียกไปประเทศไทย 

 วันต่อมา เอลล่ีเร่ิมเรียนภาษาไทย ภาษาท่ีเธอพูดมาแต่เด็กคือภาษาเดนมาร์ก ในโรงเรียนประถม เธอเรียนภาษา

สแกนดิเนเวียอ่ืนๆ รวมทัง้ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส และภาษาองักฤษ ในโรงเรียนพยาบาล เธอเรียนภาษาละติน และใน

โรงเรียนพระคมัภีร์ เธอเรียนภาษากรีกและฮีบรู แต่ภาษาไทยเป็นสิ่งท้าทายใหม่ “ภาษาไทยมีอกัษรต่างไป แต่ถ้าเราพยายาม บาง

ทีเราอาจเรียนเสียงพวกนัน้ได้ มาร์ธา” 

 “แตพ่วกเสียงวรรณยกุต์พวกนัน้ละ่ เราจะเรียนทัง้หมดนัน้ได้ยงัไง” 

 ครอบครัวของมิชชนันารีท่ีอาศยัอยู่ท่ีนัน่มีลกูสามคน และหญิงมิชชนันารีโสดสามคนกําลงัเรียนภาษาอยู่ เม่ือพวกเขา

ทราบวา่เอลล่ีเป็นนางพยาบาลท่ีรับการฝึกอบรมมาและมีประสบการณ์ พวกเขาเรียกหาเธอเม่ือมีคนเจ็บป่วย 

 ไม่นานหลงัจากท่ีเธอมาถึง เอลล่ีได้รับการขอร้องให้ช่วยทํางานรักษาคนโรคเรือ้น ในเดือนกมุภาพนัธ์ 1953 เธอเข้าร่วม

การประชมุโรคเรือ้นครัง้แรก ซึง่จดัขึน้ท่ีขอนแก่นในทางตะวนัออกของไทยใกล้กบัชายแดนประเทศลาว เธอได้พบกบัดร. เบอร์เซอร์ 

หมอชาวแบ๊บติสต์ซึ่งสอนวิธีรักษาคนป่วยโรคเรือ้นด้วยยาและการผ่าตดั เอลล่ีเรียนรู้ท่ีจะทําการผ่าตดัง่ายๆ ท่ีห ู“ฉนัเรียนเย็บหู

เพ่ือท่ีจะได้ดูดี และยงัเรียนผ่าตดักระดกูเล็กๆ ด้วย” การฝึกอบรมพยาบาลท่ียาวนานหลายปีก่อให้เกิดประโยชน์ ในขณะท่ีเธอ

ตรวจ main en griffe หรืออาการมือบิดงอในผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเรือ้น เธอได้ทําในสิง่ท่ีชํานาญ 

 เอลล่ีมีสว่นร่วมในงานรักษาพยาบาลและโรคเรือ้น ทําให้เป็นอปุสรรคต่อการเรียนภาษาของเธอ แต่เธอหาวิธีการของเธอ

เอง “ดิฉนัเดินไปตามถนน ยิม้ให้คนอ่ืน นัง่ท่ีระเบียงบ้านเขา และพยายามพดูคยุกบัพวกเขา ดิฉนัเขียนคําใหม่ๆ ไว้และเอากลบัไป

บ้าน แล้วเขียนซํา้เจ็ดครัง้จนกวา่จะจําได้ ดิฉนัถามความหมายเอาจากครู ประโยคแรกที่ฉนัเรียนเป็นภาษาไทยคือ ‘น่ีอะไร’ ไม่นาน

ดิฉนัเรียนประโยคท่ีใช้ทัว่ไปอีกสองประโยค คือ ประเดีย๋วก่อน ซึง่หมายถึง ‘อีกสกัครู่หนึ่ง’ และ ไม่เป็นอะไร ซึง่หมายถึง ‘ไม่สําคญั

อะไร’ “ 

 ในไมช้่า เธอคยุภาษาท่ีใช้ประจําวนักบัคนไทยทกุคนท่ีเธอพบเจอ เธอเรียนภาษาทางศาสนาและภาษาทางการจากครูใน

ชัน้เรียนของเธอ 

 เฮเซล ฮันนา หญิงมิชชันนารีท่ีมีอายุมากกว่า เห็นว่าเอลล่ีเป็นคนมีความกระตือรือร้นและมีพลงั ไม่ต้องการรอคอย

ตลอดไปท่ีจะเรียนรายละเอียดปลีกย่อยของภาษาไทย ดงันัน้เธอจึงเร่ิมพาเอลล่ีออกไปท่ีหมู่บ้านหนึ่งทุกวนัอาทิตย์ พวกเธอข่ี

จกัรยานผา่นป่าเขียวร่มร่ืน และตามทางท่ีไปนัน้ เธอสอนข้อพระคมัภีร์ให้กบัเอลล่ี “พดูตามฉนันะ เอลล่ี” 

 “แตว่า่มนัแปลวา่อะไรละ่คะ” 

 “เป็นข้อพระคมัภีร์เท่านัน้แหละ เอลล่ี มนัจะช่วยให้เธอติดต่อสมัพนัธ์กบัชาวบ้านได้ แล้วฉันจะสอนเพลงสัน้ๆ นีใ้ห้เธอ

ด้วย” คนไทยชอบเร่ืองราวท่ีเลา่โดยใช้ผ้าสกัหลาดท่ีมีสีสนั “เราจะใช้ทกุวิธีท่ีสามารถใช้ได้เพ่ือนําพระกิตติคณุของพระคริสต์ไปถึง

คนเหลา่นี”้ เฮเซล ฮนันาประกาศ 

 ด้วยวิธีนี ้เอลล่ีเรียนภาษาไทยจากชาวบ้านชนบท สําเนียงของเธอจงึไมเ่หมือนภาษากลางเสมอไป 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 1953 เฟิร์น เบิร์ก นางพยาบาลชาวอเมริกนัได้รับโทรเลข “กลบับ้านด่วน พ่อไม่สบายมาก” เฟิร์นเป็น

พยาบาลท่ีมีความสามารถ มีพอ่เป็นหมอ 
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 “เอลล่ี เราต้องให้เธอดูแลงานคลินิกโรคเรือ้น” เอลล่ีได้รับช่วงงานคลินิกในสามจังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัยและ

กําแพงเพชร เธอมีงานยุง่มาก 

 ไม่นานเอลล่ีเรียนรู้ว่าอาหารไทยต่างจากอาหารเดนมาร์กเป็นอย่างมาก อาหารหลกัของไทยคือข้าว “เป็นเพราะตวัด้วง

ขึน้แป้งเร็วในแทบเขตร้อนหรือเปลา่นะ ฉนัคิดถงึขนมปังเดนมาร์กอร่อยๆ จงั” ทกุเช้า เกวียนววัสง่เสียงดงัเข้าไปในเมือง นําผลิตผล

สดๆ ไปตลาด เช่น เป็ด ไก่ หม ูรวมทัง้ผลไม้และผกัอร่อยๆ หลายชนิด พริกหลากหลายชนิดมีขายอยู่ในตลาดผกั แต่ละชนิดมี

ความเผด็ร้อนตา่งกนั ตัง้แตไ่มเ่ผด็จนถงึเผด็มากท่ีสดุ ในฤดรู้อน มีมะมว่งหลายประเภท 

 บรรดามิชชนันารีซือ้ผลไม้และผกัสดทกุวนัเพราะไม่มีตู้ เย็นในตอนแรก มะเขือนัน้มีมาก แม่ครัวจึงต้มมะเขือกบันมและ

เนยแข็งในเวลาเช้า จากนัน้เค่ียวมะเขือกบัเบคอนเลก็น้อยเป็นอาหารกลางวนั เบคอนมีราคาแพงมาก พวกเขาต้องขบัรถไปหกสิบ

ห้ากิโลเมตรถึงนครสวรรค์เพ่ือซือ้แป้ง เบคอน ขนมปัง เกลือ นํา้ตาล ชา กาแฟ เนย นมผง มาการีน นํา้มนัก๊าดและสบู ่แมค่ร

ทํากบัข้าวจากมะเขืออีกสําหรับมือ้เย็น นัน่คือแกงมะเขือ “มะเขือเป็นอาหารท่ีถกูท่ีสดุจ้ะ” ผกัอ่ืนๆ ท่ีใช้ทําอาหาร เช่น ดอกกะหล่ํา

มะเขือเทศ หอมใหญ่ และพริกทกุประเภทเพ่ือเพิ่มรสชาติให้กบัอาหารทกุอยา่ง 

 เอลล่ีรู้จกักบัอาหารไทยใหม่ๆ  อย่างรวดเร็ว สําหรับอาหารเช้าของวนัแรก ปลาตวัใหญ่ อ้วน มนั (มีลกูตาและทกุอย่างอยู่

ครบ) ถลึงตาจากจานของเอลล่ี “น่ี ไม่ใช่แฮมและไข่ของเดนมาร์ก หนูน้อย แต่เธอต้องเรียนรู้ท่ีจะกินสิ่งท่ีวางอยู่ต่อหน้าเธอ” 

หลงัจากอธิษฐานอย่างร้อนรน เธอกินปลาไปสว่นหนึ่ง ไม่ใช่สว่นลกูตา และเธอกลืนลงไปได้ “แต่เม่ือฉนัรู้จกัแม่ครัวมากขึน้ ฉนัจะ

สอนวิธีทําปลาท่ีถกูให้เขา” เธอสญัญากบัตวัเอง “ฉนัทําอาหารทะเลเป็น” 

 นํา้ชาเวลาห้าโมงมีสว่นประกอบไมเ่คยเปลี่ยน นัน่คือขนมปัง แยม และเนยถัว่ซึง่เป็นสิง่ใหมสํ่าหรับรสนิยมเดนมาร์กขอ

เธอ แม้วา่จะต้องขบัรถหกสบิห้ากิโลเมตร พวกมิชชนันารีมีแป้งติดไว้หลงัจากได้ตู้ เยน็นํา้มนัก๊าด การฝึกอบรมที่เคร่งครัดในลอนดอ

มีประโยชน์สําหรับเอลล่ีในยามวิกฤต และเธอปรับตวัเข้ากบัอาหารใหมแ่ละฝีมือการทําอาหารท่ีตา่งออกไปได้อยา่งรวดเร็ว 

 คนไทยกินมด ปลวก ตัก๊แตน สตัว์เลือ้ยคลาน กบและง ูเอลล่ีพบว่าปลวกบินได้ซึง่อยู่ในระยะท่ีเหมาะสม เม่ือนํามาปิง้ไฟ 

มีรสชาติแทบจะเหมือนกบัลกูเกาลดั แมลงประหลาดอีกอย่างสําหรับเอลล่ีมีอยู่ในเดือนสิงหาคมเม่ือฝนตกหนกั เด็กๆ เก็บแมลง

เหล่านีแ้ละขายได้ราคาดี “ท่ีกรุงเทพฯ เขาชอบแมลงนีก้ัน แมลงพวกนีข้ายได้หลายบาท [สกุลเงินไทย] ท่ีกรุงเทพฯ เอาไปปิง้ใน

ขีเ้ถ้าอุน่ๆ อร่อยมาก" บางครัง้แมค่รัวหกัปีกและขาออกจากแมลงเปลือกแข็งเกือบทกุชนิด สบัละเอียด เติมนํา้มะนาวและหอมใหญ

หรือกระเทียม จากนัน้ก็เสร์ิฟได้ 

 หน่อไม้เป็นอาหารพิเศษ ไม่นาน เอลล่ีกลายเป็นเพ่ือนกบัแม่ครัวซึ่งเป็นคนขยนัมาก เธอบอกให้ทกุคนหาหน่อไม้ให้เธอ 

“ฉันจะทําหน่อไม้” เธอสญัญา เธอมีป๊ีบนํา้มนัเก่าที่จะใสห่น่อไม้ได้ยี่สบิกิโลกรัม ทําความสะอาดเป็นอยา่งดีและใช้ป๊ีบนัน้ดอ

หน่อไม้ “หน่อไม้น่ีเอามาทําแกงอร่อย” ทกุปีเม่ือฝนเร่ิมตก คนหนุ่มสาวในคริสตจกัรจะออกไปในป่าเพ่ือเก็บหน่อไม้ “หน่อไม้พวกนี ้

จะอร่อยมากช่วงคริสตมาส” แมค่รัวพดูเสียงใส 

 เอลล่ีกําหนดตารางเพ่ือทํางานในหมูบ้่านตา่งๆ โดยปกติแล้ว คลนิิกตัง้อยู่ท่ีบ้านของคนท่ีเป็นโรคเรือ้น โดยทัว่ไป คนป่วย

โรคเรือ้นเก็บตวั พวกเขาไมอ่ยากเช่ือวา่หญิงสาวเดนมาร์กตวัสงู ผมแดงจะมีความสนใจในพวกเขาจริงๆ แม้ว่าพวกเขาจะมีกระดกู

โผล ่เท้าหนาและมือและหท่ีูผิดรูป 

 ผู้ เป็นพอ่คนหนึง่มาท่ีคลนิิก มีมือบวมและผิวแตก “ไมมี่ใครใสใ่จผม” เขาบน่ 

 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบตุรองค์เดียว” เอลล่ีไม่สามารถคิดถึงคําปลอบโยนใดสําหรับผู้ เป็นโรค

เรือ้นท่ีมีใจหิวกระหายและโดดเด่ียว ท่ีดีไปกว่ายอห์น 3:16 เธอมกัจะกลา่วถึงข้อพระคมัภีร์นีไ้ด้ดีเหมือนเช่นตอนท่ีเรียนภาษาไทย

ใหม่ๆ  

 “เป็นจริงได้หรือน่ี พระเจ้าท่ีรักผม” ชายท่ีเป็นโรคเรือ้นรู้สกึประหลาดใจกบัความรักท่ีย่ิงใหญ่เช่นนัน้ “ผมมีความทรมาน 

ผมไม่อาจทนได้อีกต่อไป ผมตัดสินใจท่ีฆ่าตัวตาย ผมไปเจอใบไม้พิษสิบหกใบและเตรียมบอกลาทุกคน เดินไปในป่าและตาย 

ตอนนีผ้มจะไม่ตาย มีบางคนรักผมจริงๆ” ในภายหลงั ชายคนนีเ้ป็นศิษยาภิบาลในหมู่บ้านผู้ ป่วยโรคเรือ้น เขารับใช้อย่างสตัย์ซ่ือ
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จนกระทัง่พวกคอมมิวนิสต์ยิงเขา แต่คริสตจกัรยงัคงยืนหยดัอยู่เป็นอนสุาวรีย์แห่งความรักของพระเจ้าท่ีแสดงออกผ่านทางมือรับ

ใช้ของนางพยาบาลเดนมาร์กผู้อทุิศตนซึง่มีความตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะติดตามพระเยซ ู

 เอลล่ีรักษาพยาบาลตอนกลางวนั และเรียนภาษาไทยในเวลากลางคืน ภายในหกเดือน เธออา่นพระคมัภีร์ภาษาไทย 

 มีคนขอความช่วยเหลือทกุวนั ด้วยความเช่ือทัง้หมดท่ีเธอมี เอลล่ีตอบสนองต่อการร้องขอทกุครัง้ เพราะใจของเธอหิว

กระหายท่ีจะรู้จกัพระเจ้ามากย่ิงขึน้ และเหน็พระองค์ทํางาน 

 วนัหนึ่ง มีการขอร้องด่วนเข้ามา “มาอธิษฐานหน่อย ลําเจียกเป็นบ้าแล้ว เขานํา้ลายฟมูปากเลย และร้องกร๊ีดทัง้วนัทัง้คื

มาเดือนหนึง่แล้ว เราต้องลา่มโซเ่ขาไว้” 

 “โอ พระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์” เอลล่ีอธิษฐาน “ข้าพระองค์ขอฤทธ์ิแห่งพระโลหิต ขอให้ข้าพระองค์สะอาดเพ่ือท่ีผี

มารจะไม่มีโอกาส” เธอรู้ว่าหญิงคนนัน้หมดหวังและบูชาวิญญาณ เอลล่ีวางพระคัมภีร์ของเธอท่ีศีรษะของหญิงคนนัน้อย่าง

ระมดัระวงั จากนัน้วางมือของเธอลงบนพระคมัภีร์ ในขณะท่ีเธออธิษฐานอาการชกัหยดุลง และลําเจียกสงบลง 

 “เอาโซอ่อก” เอลล่ีชีแ้นะ 

 “ไม”่ น้องสาวของลําเจียกตอบ “เขาเตะหม้อนํา้และทําแก้วแตก เราปลอ่ยเขาไมไ่ด้” 

 “คณุอยากให้ฉนัอธิษฐาน ตอนนีข้อให้เช่ือ เอากญุแจมา” เอลล่ีสัง่ จากวนันัน้ ลําเจียกเป็นอิสระจากผีมารท่ีทรมานเธอ 

 ในภายหลงั ขณะท่ีเอลล่ีนอนอยูบ่นเตียง เธอถกูโยนออกจากเตียงอย่างรวดเร็ว ประมาณเวลานัน้ หญิงสาวมิชชนันารีอีก

คนลงบนัไดมา บอกวา่ “ฉนักลวัจงัเลย ฉนัถกูโยนออกจากเตียงของฉนั” 

 “ฉนัสงสยัเหมือนว่าไปทําอะไรอยู่ท่ีพืน้” เอลล่ีตอบ “ฉนัถกูโยนออกจากเตียงด้วยเหมือนกนั มาอธิษฐานกนัเถอะ ฉนัเช่ือ

วา่ซาตานทําอยา่งนีเ้พราะมนัโกรธท่ีลําเจียกได้รับการช่วยกู้” เอลล่ีรู้วา่อํานาจของผีมารมีอยูจ่ริง 

 ทกุวนัเสาร์ เอลล่ีข่ีจกัรยานเป็นระยะทางเจ็ดไมล์ไปถึงหมู่บ้านในจงัหวดัตาก ท่ีนัน่มีผู้ ป่วยโรคเรือ้นอาศยัอยู่ ตัง้แต่เช้าตรู่

จนถึงบ่ายแก่ เธอไม่เพียงแต่รับใช้ด้วยการรักษาพยาบาลเท่านัน้ แต่ยังอ่านพระคัมภีร์ภาษาไทย และสอนพระคัมภีร์โดยใช้ผ้า

สกัหลาดประกอบคําอธิบายด้วย เธอนําอาหารและเคร่ืองด่ืมของเธอไปเอง 

 ไม่นาน เธอสงัเกตเห็นว่า ดเูหมือนผู้ นําคนหนึ่งของบริษัทบอร์เนียทีเป็นห่วงเธอ ชายชาวองักฤษคนนีม้กัจะรออยู่ท่ีประตู

บริเวณบ้านของเขาพร้อมด้วยนํา้ส้ม และของหวานบางอยา่ง 

 “ผมจะเดินขึน้เขากบัคณุนะครับ คณุแฮนสนั” เขาเร่ิมพดู จากนัน้ เขาบอกเธอว่า “ปู่ ของผมก่อตัง้โรงเรียนรวีฯ หลายแห่ง

ท่ีองักฤษ” 

 “คณุได้รับความรอดหรือเปลา่คะ่” เอลล่ีถาม 

 “คณุหมายความว่ายงัไงครับ ผมไปโบสถ์และโรงเรียนรวีฯ อยู่ตลอด” ชายคนนัน้เชิญ ดร. เบอร์เซอร์ ผู้ อํานวยการของเอลล่ี

ซึ่งเป็นผู้ นําด้านงานรักษาโรคเรือ้นทัง้หมดในประเทศไทย มาทานอาหารมือ้ค่ําวนัขอบคณุพระเจ้า “พาคณุแฮนสนัและหญิงมินชนั

นารีอีกคนมากบัคณุด้วยนะครับ ดร. เบอร์เซอร์  เราจะไปนัง่เรือเลน่กนั” 

 บนเรือนัน้ หนุ่มองักฤษนกัลงทนุนําหญิงมิชชนันารีอีกคนและดร. เบอร์เซอร์ ลงบนัไดไปขณะท่ีเอลล่ีช่วยจดัโต๊ะ เม่ือเธอ

เดินลงบนัไดไป เขาขวางทางอยู ่

 “ผมไมป่ลอ่ยให้คณุไป” เขาล้อเลน่ 

 “ดิฉนัจะผา่นไปอยา่งแน่นอน และอยา่เตะต้องดิฉนันะ” 

 “โธ่ เอลล่ี คณุต้องรู้สวิา่ผมรู้สกึยงัไงกบัคณุ คณุจะแตง่งานกบัผมได้ไหม เอลล่ี” 

 “คณุก็รู้ว่ามิชชันนารีแต่งงานไม่ได้ในเวลาสองปีแรกท่ีทํางาน แต่ดิฉันจะเอากลบัไปคิด ตอนนีใ้ห้ดิฉันลงไปได้แล้วค่ะ” 
เอลล่ีต้องการเพียงแตจ่ะไปหาเพ่ือนเธอเทา่นัน้ 
 ในภายหลงั ชายองักฤษนําเร่ืองนีไ้ปบอกดร. เบอร์เซอร์ 

 “เขาอยากแตง่งานกบัคณุจริง  ๆและจริงใจนะ เอลล่ี” ดร. เบอร์เซอร์ บอกให้รู้ 
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 “ดิฉนัไม่ใช่ไม่ชอบเขา เขาเป็นคนอ่อนโยนและดเูหมือนเป็นคนดี แต่ดิฉนัไม่มีความรู้สกึอะไรในใจของดิฉนัสําหรับเขา เขา

ต้องรับคําตอบนัน้ ดิฉนับอกเขาว่าดิฉนัจะกลบัไปคิด ดงันัน้ดิฉนัจะให้คําตอบคณุเพ่ือให้กบัเขา ดิฉนัจะไม่แต่งงานกบัเขา ดิฉนัรู้สกึ

วา่องค์พระผู้ เป็นเจ้าต้องการให้ดิฉนัตัง้รกรากอยูท่ี่ตาก และทํางานกบัคนป่วยโรคเรือ้น ดิฉนัจะตามพระเยซ”ู 

 อีกครัง้ ความปรารถนาท่ีจะตามพระเยซูนําเอลล่ีอย่างแท้จริงในการละทิง้ความสขุส่วนตวัของเธอและอุทิศตวัเธอให้กับ

พระเจ้าอยา่งแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกูชายของอมัพรและลกูสาวของพิง   เด็กอายต่ํุากว่

สบิห้าคิดเป็นจํานวนร้อยละ 43 ของประชากรไทย 
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        จดหมายข่าวจากเอลลี่แฮนสนั โปรดสงัเกตผู้ ป่วยโรคเรือ้นท่ีมมุขวาลา่ง 
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บทที ่7 

ต้เยน็ู  รถแลนด์โรเวอร์ และห้องนํา้ 
 

 หลงัจากการอบรมเบือ้งต้นแล้ว เอลล่ีต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ท่ีไหนเป็นการถาวร ในตอนต้น เธอวางแผนท่ีจะพักอยู่ท่ี

จงัหวดัตาก เพราะในหลายส่วนของจงัหวดั เกือบจะทกุบ้านมีผู้ ป่วยโรคเรือ้น “ท่ีน่ีเป็นท่ีๆ ต้องมีฉันมากท่ีสดุ ฉนัจะตัง้รกรากท่ีน่ี” 

เอลล่ีตดัสนิใจ แตก่ลบัไมง่่ายเหมือนท่ีเธอคิด 

 “คุณย้ายไปเชียงใหม่ ทางเหนือของพรานกระต่ายได้” หวัหน้าของเธอแนะนํา ในปี 1954 มีผู้อาศยัอยู่ในเชียงใหม่ทัง้

จงัหวดัประมาณ 100,000 คน เชียงใหม่มีกําแพงเมืองอายเุจ็ดร้อยปีท่ีแตกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยและดอกบวัแดงล้อมรอบคเูมือง เป็น

เมืองท่ีชวนง่วงนอนและแปลกน่าด ูได้รับอิทธิพลจากพมา่อยา่งชดัเจน เชียงใหมมี่เสน่ห์ท่ีออ่นโยนตา่งจากกรุงเทพฯ ซึง่มีผู้อาศยัอยู่

ถึงหกล้านคนเป็นอย่างมาก เชียงใหม่มีช่ือเสียงในเร่ืองร่มกันแดดทาสีด้วยมือท่ีมีความสวยงามและเสน่ห์ของหญิงสาว การ

ประกวดความงามเป็นสิ่งท่ีนิยมกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทางเหนือ ในอดีต มีการพยายามกันไม่ให้หญิง

เชียงใหม่เข้าร่วมประกวดเพราะพวกเธอชนะบ่อยเกินไป นางพยาบาลชาวเดนมาร์กตัวสูง ผมสีเหลืองอมแดง แตกต่างจาก

หญิงไทยท่ีมีโหนกแก้มสงู ผิวสีงาช้า และตารูปเมด็อลัมอนด์อยา่งสิน้เชิง 

 เม่ือเอลล่ีตัง้รกรากในเชียงใหม่และทํางานรักษาโรคเรือ้นต่อไป เธอได้พดูคยุกบัผู้ว่าการเมือง เขาพาเธอไปหาคนท่ีเรียก

กนัวา่เป็นหมอสขุภาพในพรานกระตา่ยเพ่ือทานอาหารกลางวนั ท่ีโต๊ะมีอาหารตา่งๆ กนัสบิหกชนิด แต่ทกุจานมีแมลงวนัตอม ถนน

ในเมืองเป็นโคลนและดิน และมกัจะนํา้ทว่ม มีถนนสองสามสายเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้เดินรถได้ในเวลานัน้ 

 ทัง้ผู้พิพากษาท้องถ่ินและผู้ว่าการเมืองแนะนําว่า “อยู่ท่ีพรานกระต่ายและขบัรถไปเชียงใหม่ดีกว่า” แต่ถนนระหว่างเมือง

ผา่นป่าและเกือบจะไมมี่ใครอาศยัอยูท่ี่นัน่ ป่าทบึเป็นระยะทางย่ีสบิส่ีกิโลเมตร มีโจรซ่อนตวัอยู่ และมีอนัตรายแอบแฝงอยู่ในความ

มืด 

 ในท่ีสดุ เจ้าหน้าท่ีตกลงว่าเอลล่ีสามารถเช่าบ้านท่ีพรานกระต่ายในจงัหวดักําแพงเพชรได้ เธอและมาร์ธาย้ายไปท่ีนัน่ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ 1953 ในตอนแรก เธอเช่าบ้านของครอบครัวท่ีเป็นโรคเรือ้น “แตไ่มน่านเราต้องย้ายอีกครัง้” 

 ช่วงเวลาท่ีเอลล่ีย้ายบ้าน ผู้ อํานวยการของเธอขอร้อง “เอลล่ี คณุต้องขึน้เขาไปพาหญิงมิชชนันารีอเมริกนัมีอายคุนหนึ่ง

ลงมาท่ีน่ี เธอเป็นไข้มาลาเรียร้ายแรง เชือ้สง่ผลกระทบต่อสมองของเธอแล้ว เธอต้องกลบับ้าน น่าสงสาร เธอมาท่ีน่ีเม่ือประเทศจีน

ปิด เธอได้รับการฝึกเม่ือเป็นเด็กท่ี Wheaton และไปต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีกบัพวก Overseas Fellowship เธอคงอายุ

ประมาณหกสิบห้าแล้ว เธอทํางานกับชาวเขาเผ่าหนึ่ง เราต้องให้นางพยาบาลขึน้ไปพาเขาลงมา” หมู่บ้านบนภูเขามักจะอยู่

หา่งไกลถนนแหง่อารยธรรมและแสงแหง่พระกิตติคณุ ผู้คนอาศยัอยูใ่นเวลาล้าหลงักลบัไปหนึง่ร้อยปี 

 เม่ือเอลล่ีไปถึงสถานท่ีทําการของมิชชนันารี เธอพบว่าอาการของหญิงคนนัน้หมดหวงั หลงัจากท่ีเอลล่ีดแูลคนไข้ของเธอ 

เธอได้ซือ้ตู้ เยน็ย่ีสบิคิวของผู้หญิงคนนัน้ในราคาท่ีถกูมาก 

 “ฉนัจะเอาตู้ เย็นนีล้งจากภูเขาได้ยงั” เอลล่ีสงสยั “ฉันจะต้องใช้ล้อส่ีคู่ เพ่ือเอาของหนกัน่ีลงจากภเูขา เธอผกูเชือกไว้กบั

ตู้ เยน็และผลกัเสาผา่นเชือก เม่ือพวกเขาเอาตู้ เยน็ลงจากภเูขาได้ ก็จะเอาใสร่ถบรรทกุข้าวและเอาไปท่ีแมนํ่า้ 

 “เราจะเอาขึน้เรือ” ดงันัน้พวกเขาจงึแลน่เรือไปตลอดแมนํ่า้ปิง ไปหยดุอยูเ่กือบจะถงึหน้าบ้านมิชชนั 

 ท่ีนัน่ มีผู้ช่วยรับจ้างท่ีทัง้ผลกัทัง้ดนั แต่พวกเขาไม่สามารถเอาตู้ เย็นขนาดใหญ่ผ่านประตไูปได้ “เอาไปไว้ท่ีดาดฟ้าเถอะ 

หาแผ่นกระดานใหญ่สองแผ่นมา พวกผู้ชายแข็งแรง เอาน่ี เชือกหนา เอาขึน้ไปไว้บนดาดฟ้าแล้วกนั” เม่ือทํางานสําเร็จ ทกุคนมี

ความยินดี “ตอนนี ้เรามีนํา้เยน็กิน และเก็บนมและไข่ให้สดได้” 

 “เราทําไอติมได้ไหม” มีคนสงสยั ตู้ เย็นในเขตร้อนช่วยให้ชีวิตน่าพงึพอใจมากขึน้เลก็น้อยสําหรับมิชชนันารีท่ีทํางานหนกั 

ตู้ เยน็นีเ้ป็นของใช้อยา่งแรกของเอลลี่ และเธอมีความยินดีเป็นอยา่งย่ิง 
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 ในตอนนี ้เธอมีตู้ เย็น ปัญหาใหญ่ต่อมาของเอลล่ีคือการเดินทาง เธออธิษฐาน "องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มี

เกวียนววัด้วย นิว้เท้าของข้าพระองค์ติดเชือ้จากการเดินลยุโคลนนีใ้นช่วงฤดฝูน” เกวียนววัท่ีแกว่งไปมา กระดอน เซ สัน่สะเทือน 

เคล่ือนไปตามถนนโคลนท่ีคดเคีย้วเป็นสิ่งท่ีเอลล่ีอยากได้มากย่ิงขึน้เม่ือเอลล่ีเสียเล็บเท้าสุดท้ายไป องค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วย

สติปัญญาของพระองค์ไมเ่พียงแตส่ง่เกวียนววัมาเทา่นัน้ แต่ยงัสง่รถแลนด์โรเวอร์สีเทาเหมือนกบัรถตํารวจในประเทศไทยมาให้อีก

ด้วย 

 ดร. เบอร์เซอร์ รายงานไปยงัคริสตจกัรเดนมาร์กว่า “เอลล่ีต้องการรถแลนด์โรเวอร์ดีๆ สกัคนั" ในเวลาไม่นาน พวกเขาสง่

เงินมาสําหรับรถแลนด์โรเวอร์ และในภายหลงั สําหรับควายและเกวียนววัด้วย “ผู้ ป่วยโรคเรือ้นในฟาร์มของหมู่บ้านต้องใช้เกวียน

ควายและววัน่ี” เอลล่ีตดัสนิใจ “ฉนัจะเรียนขบัรถแลนด์โรเวอร์” 

 เป็นเวลาหลายปี เอลล่ีนัง่รถเมล์ รถไฟ และจกัรยาน หรือเดินไปท่ีคลินิกของเธอ ในตอนนี ้ในท่ีสดุเธอมีรถขบั ด้วยการฝึก

เพียงส่ีชัว่โมง เอลล่ีขบัไปท่ีสถานีตํารวจเพ่ือขอใบขบัข่ีของเธอ บททดสอบง่ายท่ีสดุ คือ คณุขบัรถด้านไหน เม่ือคณุแซงรถคณุแซง

ด้านไหน (บางทีบททดสอบท่ีง่ายท่ีสดุนีเ้ป็นเหตผุลสําหรับปัญหาจราจรในปัจจบุนัในกรุงเทพฯ ทกุคนท่ีต้องการขบัรถสามารถผ่าน

แบบทดสอบได้) 

 ดร. เบอร์เซอร์ ซึง่นํารถแลนด์โรเวอร์สีเทามาให้ พดูอย่างมีชีวิตชีวา “ตอนนี ้เอลล่ี คณุเป็นคนขบัรถท่ีมีใบขบัข่ีแล้ว ขบัรถ

พาผมกลบับ้านหน่อย” ทกุอยา่งเป็นไปด้วยดีจนกระทัง่ถงึประตบู้านของเขา “เหวอ เอลล่ี คณุเข้าเป็นใกล้เกินไปแล้ว” 

 สายเกินไปแล้ว เอลล่ีทําประตพูงัไปแล้ว 

 “ให้ฉนัขบัดีกวา่ เอลล่ี ฉนัเคยเรียนขบัรถท่ีสวีเดนและฉนัมีใบขบัข่ีอยูแ่ล้ว” มาร์ธาเตือนเอลล่ี 

 มาร์ธาเป็นคนขบัรถท่ีดีกวา่ แตเ่อลล่ีมีสถานท่ีหลายแหง่จะต้องไป มีหลายสิ่งจะต้องทํา เธอมีคนไข้โรคเรือ้นกว่าพนัคนใน

หนึ่งเมือง “ตอนนี ้ฉนัสามารถทํางานเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้จริงๆ แล้ว ฉนัสามารถขบัรถไปประกาศข่าวดีได้ แล้วฉนัก็ชอบขบัรถ

ในประเทศไทยด้วย มนัน่าต่ืนเต้น” เธอคิดถกู การขบัรถในประเทศไทยเป็นสิง่น่าต่ืนเต้น 

 เหตกุารณ์หนึ่งหลายปีต่อมาเป็นสิ่งน่าขนัมาก ในโอกาสนัน้ เอลล่ีขบัพาหญิงท่ีเป็นโรคจิตเพราะผลกระทบจากโรคเรือ้น

จากพรานกระต่ายไปเชียงใหม่ ท่ีซึง่มีหมู่บ้านโรคเรือ้นอยู่ ก่อนท่ีเธอจะออกเดินทาง เอลล่ีเสนอว่า “เอากางเกงในสองตวันีไ้ปด้วย 

คณุคงจะใสไ่ด้ ฉนัอยากให้คณุเก็บเอาไว้” ในนาทีสดุท้าย เอลล่ียงัตดัสินใจท่ีจะนําทองใบ เด็กทารกท่ีเธอดแูล ไปด้วย เธอนําเด็ก

ทารกไว้ท่ีนัง่ด้านหน้ากบัเธอ และคนไข้นัง่อยูด้่านหลงั จากนัน้ สตาร์ทรถแลนด์โรเวอร์ 

 ก่อนหน้าท่ีเธอจะออกเดินทาง มาร์ธาวิ่งออกจากบ้านมา “เอลล่ี เอาลิงแก่นีข้ึน้ไปทางเหนือและปลอ่ยมนัไว้ท่ีนัน่ด้วย มนั

กลายเป็นตวัน่ารําคาญไปแล้ว” เอลล่ี มือใหม่หดัขบัไร้ประสบการณ์ขบัรถออกไป พร้อมกบัเด็กทารกดวงตาดําในท่ีนัง่ด้านหน้า 

คนไข้ป่วยทางจิตในท่ีนัง่ด้านหลงัและลิงถกูล่ามโซ่ไว้กบักระโปรงรถ ก่อนท่ีจะไปถึงเชียงใหม่ พวกเขาหยดุทานอาหาร คนไข้ของ

เธอไม่เพียงแต่หิว แต่ยงัเหน่ือยและสกปรกอีกด้วย จึงหาท่ีใกล้แม่นํา้ อาบนํา้และซกักางเกงในใหมข่องเธอ เม่ือเธอกลบัเข้ามาในร

เธอตากกางเกงในของเธอไว้ให้แห้งท่ีด้านหลงัของรถ เม่ือเอลล่ีหยดุหน้าร้านขายของเพ่ือซือ้นมผงให้ทองใบ เธอเห็นกางเกงใน จึง

บอกหญิงคนนัน้อย่างสงบว่า “ฉันคิดว่าเสือ้ผ้าของคุณแห้งแล้วตอนนี ้เอาลงเถอะ” เธอขับรถออกไปอีกครัง้ โดยไม่ใส่ใจเสียง

หวัเราะและรอยยิม้ของคนท่ีมองเห็น คืนนัน้ในขณะท่ีเธอเล่าเร่ืองให้หมอและพยาบาลท่ีหมู่บ้านโรคเรือ้น พวกเขาหวัเราะจนนํา้ต

ไหล “ลิงอยู่ด้านหน้า กางเกงในกระพืออยู่ด้านหลงั โห เอลล่ี คงเป็นภาพน่าดทีูเดียว” อารมณ์ขนัของเอลล่ีช่วยให้เธอจดัการกบั

ความกดดนัของงานได้ 

 เม่ือเอลล่ีย้ายไปท่ีพรานกระตา่ยใหม่ๆ ไม่มีห้องนํา้สกัห้องทัง้เมือง “ฉนัรู้วิธีสร้างห้องนํา้ ฉนัเรียนวิธีสร้างห้องนํา้ตอนท่ีอย

กลุ่มเนตรนารี” เอลล่ีวาดแผนผังบนกระดาษเพ่ือสร้างห้องนํา้ห้องแรกในเมือง “อย่างแรก เราต้องขุดหลุม จากนัน้ปูพืน้ สร้าง

กําแพงและติดประต”ู 

 “ทําไมต้องใช้ประตลูะ่” 
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 เม่ือเอลล่ีเหน็ห้องนํา้ท่ีช่างไม้สร้างตามแผนผงัของเธอ เธอระเบิดหวัเราะออกมา “เราใช้ห้องนํา้นัน้โดยท่ีไมมี่ประตเูป็นเวล

สามเดือน สองคนจะไปห้องนํา้ด้วยกนั แตค่นหนึง่จะยืนอยูด้่านหน้าเพื่อเป็นประต ูในที่สดุ ดิฉนัเหน็สถานท่ีที่ทําทอ่ซีเมนต์ เลยคิด

ว่า ‘ตอนนีฉ้นัสามารถทําชกัโครกได้แล้ว’ ดิฉนับอกให้พวกเขาขดุหลมุลกึสองเมตร และกว้างสองเมตร วางท่อซีเมนต์ เติมด้านข้าง

และทําพืน้ซีเมนต์ เราใช้แผน่สงักะสีทําผนงัและหลงัคา ไม่มีนํา้ประปา เราจงึต้องเอานํา้จากบอ่ที่วดั ดิฉนัซือ้หม้อดินที่ใสนํ่า้ได้ประ

ห้าสบิลติร” ทัง้เมืองมาดหู้องนํา้นัน้ ห้องนํา้แรกในพรานกระตา่ย 

 “ในตอนเช้า และอีกครัง้ในตอนเย็น เม่ือไม่ร้อนมากนกั หญิงสาวจะหาบนํา้มาสําหรับใช้ในห้องครัวและห้องนํา้ ในประเ

ไทย คนจํานวนมากไม่ใส่รองเท้า ดังนัน้จึงต้องล้างเท้าอยู่เสมอก่อนท่ีจะเข้าไปในบ้านของคนไทย การล้างเท้าเป็นสิ่งปกติใน

ประเทศไทย” 

 มาร์ธา เพอร์สนั และเอลล่ี แฮนสนั ทํางานรักษาโรคเรือ้นและสอนพระคมัภีร์ในสถานท่ีห่างไกลจากกรุงเทพฯ นี ้พวกเธอ

เป็นคริสเตียนกลุม่แรกในบริเวณนัน้ อปุกรณ์การรักษาของพวกเธอได้มาจาก American Leprosy Mission และดร. เบอร์เซอร์ เป็น

หวัหน้างานของพวกเธอ 

 ร้อยละแปดสบิของคนไทยเป็นชาวนา และบริเวณนีเ้ป็นสถานท่ีทํานา ประมาณร้อยละสิบสองของประชากรไทยเป็นชาว

ไทยกลุม่น้อย ซึง่เป็นจํานวนท่ีรวมถึงชาวเขาเผ่าต่างๆ มากมาย ชาวจีนเป็นชนกลุม่น้อยท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย และพ่อค้าสว่น

ใหญ่เป็นชาวจีน 

 บ้านในหมู่บ้านทําจากไม้สกัท่ีนํามาจากป่าทึบ ท่ีดินนัน้อยู่ระหว่างเทือกเขาสองเทือก มีอากาศร้อนชืน้ ประเทศไทยอยู่

ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร และในช่วงฤดูร้อน ตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่ท่ี 100-120 องศา 

[ฟาเรนไฮต์]3 โรคเรือ้นเกิดขึน้มากท่ีสดุในประเทศร้อนชืน้ในเขตร้อน 

 ประเทศไทยมีฤดแูบ่งออกชดัเจน 3 ฤด ูได้แก่ ฤดรู้อน (เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) ฤดฝูน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือน

ตลุาคม) และฤดหูนาว (เดือนพฤศจิกายนถงึเดือนกมุภาพนัธ์) ในเดือนมกราคม อาจมี “ฝนมะม่วง” ซึง่ทําให้เกิดดอกมะม่วง ถ้าฝน

นีไ้ม่ตก ผลไม้อาจเสียได้ ปีมะม่วงท่ีดีเป็นสิ่งท่ีสําคญัมาก มะม่วงและข้าวเป็นพืชผลหลกัเน่ืองจากดินมีสภาพไม่ดีมาก “ถ้าขดุดิน

ลกึคร่ึงเมตร จะเจอหินแข็ง” 

 ทุ่งนาจะมีนํา้ทว่มเนื่องจากข้าวต้องการนํา้มาก ทุง่นาที่มีนํา้ทว่มนีม้กัจะใช้เพื่อเลีย้งปลา [สตัว์พวก] ปลา กบ หอยทาก 

ปลาไหลและงใูช้เป็นอาหารได้ งเูหา่และงอ่ืูนๆ มีอยูท่ัว่ไป และมกัจะเข้าไปในบ้านและห้องนํา้ 

 เอลล่ีมีคนไข้โรคเรือ้นอยู่บริเวณใกล้บ้านของเธอกว่าหนึ่งพนัคน และเธอตรวจคนไข้มากถึงแปดสิบคนต่อวนั เธอจําได้ว่า

งานรักษาโรคเรือ้นมีจดุสงูสดุเม่ือ “ฉนัมีคนไข้กว่าหนึ่งพนัคนในเมืองหนึ่ง ประมาณเจ็ดร้อยในอีกเมือง และในตาก เรามีประมาณ

สองร้อย” เธอจัดคลินิกรักษาท่ีบ้านของผู้ ป่วยโรคเรือ้น อย่างแรก เธอตัดสินใจท่ีจะใช้สถานท่ีท่ีดึงดูดคนไข้ส่วนใหญ่ จากนัน้

ประกาศวา่ “คลนิิกจะเปิดท่ีบ้านนี”้ โดยทัว่ไปมีคลนิิกอยูส่องแหง่ตอ่หนึง่หมูบ้่าน 

 มาร์ธา เพอร์สนัจดบนัทกึ โดยเขียนช่ือและท่ีอยู่ และบนัทกึการใช้ยาไว้อย่างละเอียด เอลล่ีรักษาโดยใช้ยาซลัฟา รวมทัง้

ยาประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ยาเม็ดใหญ่ทําจากนํา้มนัเมลด็กระเบา ซึ่งเป็นยาท่ีกินได้ยาก ดังนัน้ คนไข้จึงชอบยาซัลฟาดีดีเอส 

(diamino-diphenylsulfone) ท่ีมีขนาดเล็กกว่า อย่างไรก็ตาม การรักษาเช่นนัน้เป็นอนัตรายต่อระบบประสาท และถ้าคนไข้ใช้ยา

มากเกินไป จะส่งผลต่อประสาท บางครัง้เด็กเลก็เอายาของพ่อแม่มากิน ทําให้เกิดอาการชกัอย่างรุนแรง และอาจสง่ผลถึงตายได้ 

คนไข้อ่ืนๆ เกิดโรคภมิูแพ้ มีผ่ืนทรมาน 

 ในแต่ละวนั เอลล่ีเร่ิมการรักษาแต่ละคลินิกด้วยการอธิษฐานและสอนพระคมัภีร์ มกัจะอธิบายบทเรียนด้วยผ้าสกัหลาด 

แผน่กระดาษขนาดเลก็และอปุกรณ์ช่วยสอนท่ีทําขึน้เอง เธออ้างอิงข้อพระคํายอห์น 3:16 ครัง้แล้วครัง้เลา่ แต่สําคญัย่ิงกว่านัน้ เธอ

แสดงความรักของพระเจ้าตอ่คนไทย 

                                                           
3 100-120 องศาฟาเรนไฮต์เทา่กบั 38-49 องศาเซลเซียส 
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 เน่ืองจากคนเหลา่นีเ้ป็นโรคเรือ้น จงึไมเ่ป็นท่ียอมรับมากนกัในชมุชนของตน และสว่นใหญ่ถกูสง่ตวัไปอยูท่างเหนือ 

 พระราชินีของประเทศไทยทรงมีทศันคติท่ีดีต่อผู้ ป่วยโรคเรือ้น และทรงเป็นห่วงว่าพวกเขาได้รับสิทธิในการดํารงชีวิตปกติ์

หรือไม ่พวกเขาไมไ่ด้ถกูตดัขาดอยา่งสิง้เชิง แตส่ว่นใหญ่อาศยัอยูห่า่งไกลในทางเหนือ และท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีเอลล่ีเลือกท่ีจะรับใช้ 

 อย่างไรก็ตาม ตามวดัต่างๆ คนโรคเรือ้นเหล่านีไ้ม่มีสถานะใดๆ พวกเขาไม่ได้ถกูกีดกนัตามกฎหมาย แต่ถกูคนทัง้หลาย

หลีกหนี พวกเขาเก็บตวัและมกัจะอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง คนจํานวนมากถอนตวัจากสงัคมเน่ืองจากมีความยากจนมากและไม่

สามารถทํางานได้ด้วยมือท่ีพิการของตน พวกเขากลายเป็นคนขอทาน และลกูของพวกเขามกัจะถกูทิง้ เอลล่ีทราบว่าการถกูละทิง้

เป็นอยา่งไร เธอศกึษาจิตวิทยาและทราบวา่จะรับใช้ร่างกาย จิตใจและวิญญาณได้อยา่งไร 

 ด้วยความปรารถนาและความตัง้ใจท่ีจะรับใช้ เอลล่ีมีความกล้าหาญขอท่ีดินจากผู้ใหญ่บ้านเพ่ือให้ผู้ ท่ีเป็นโรคเรือ้นมีท่ีทํา

นา คนเหลา่นีจํ้านวนมากมีภมิูหลงัเก่ียวข้องกบัการทํานา และมีทกัษะและประสบการณ์ด้วย แต่จําเป็นต้องมีท่ีดินเพ่ือจะทํานาได้ 

ผู้ใหญ่บ้านให้ท่ีดินสองร้อยห้าสบิไร่ (หนึ่งไร่เท่ากบัประมาณส่ีสิบฟตุคณูส่ีสิบฟตุ พอท่ีจะปลกูข่าวสําหรับครอบครัวท่ีมีคนสามหรือ

ส่ีคน) เอลล่ีจัดระบบเพ่ือถางป่าท่ีผู้ ใหญ่บ้านให้เพ่ือทํานา เธอย้ายสิบครอบครัวมาอยู่ในท่ีดินสําหรับโครงการนี ้จากนัน้เธอซือ้

ควาย สร้างเกวียนสองล้อ และซือ้มีดและขวานเพ่ือถางป่า ในปีแรก เธอกกลา่วว่า “ฉนัจะจดัหาข้าว กระเทียมและเกลือให้พวกคณุ 

ท่ีเหลือพวกคณุต้องหาเอาเองในป่า พวกคณุต้องปลกูผกั เพราะต้องกินผกัจะได้มีสขุภาพดี หาหน่อไม้ จะได้มีอาหารกินเพิ่ม” 

 เพ่ือท่ีจะดูแลโครงการนีเ้อง เอลล่ีให้คนสร้างกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆ ขึน้มา และเธอไปท่ีนั่นเพียงลําพัง มาร์ธาพยายาม

สบัเปล่ียนกบัเธอ แตก็่รู้สกึกลวัและทนทกุข์เป็นอยา่งมาก “เขาเหน็หิ่งห้อยและคิดไปวา่เป็นตาเสือ” 

 “เธออยูท่ี่น่ีแหละ มาร์ธา และเก็บข้อมลูไป ฉนัจะไปอยูใ่นป่าเอง” เอลล่ีตดัสินใจ “ฉนัไม่เคยเห็นเสือเลย เคยเห็นแต่หมปู่า

กบัง”ู 

 บ่อยครัง้ เธอต้องลยุผ่านโคลนและนํา้ขึน้ถงึเอว ปลงิเป็นสตัว์รังควานมีอยูท่ัว่ไป เม่ือโคลนเข้าไปในเลบ็ของเธอ เลบ็ก็ติด

เชือ้ และเอลล่ีเสียเล็บเท้าของเธอไปหลายครัง้ “เม่ือดิฉนัทํางานอยู่ข้างนอก สิ่งต่างๆ เป็นไปด้วยดี แต่เม่ือคนป่วยโรคเรือ้นขาดผู้ มี

อํานาจคอยดแูล ก็จะมี ‘สงครามนํา้ลาย’ ครัง้ใหญ่ท่ีบอ่นํา้ ทุง่ถัว่ ทุง่นาและสวนผกั ผู้ ป่วยโรคเรือ้นมีความหย่ิงมาก ทกุคนอยากจะ

เป็นศีรษะ ไมมี่ใครอยากเป็นมือและเท้า เกิดความสบัสนไปหมดจนดิฉนัพดูวา่ ‘เราจะขดุบอ่นํา้ท่ีน่ี เพราะมีนํา้อยู’่ “ 

 เม่ือพวกเขาขดุ ก็มีนํา้ในทกุที่ที่เอลลี่ชีไ้ป ผู้ ป่วยโรคเรือ้นเปล่ียนป่าให้กลายเป็นทุ่งท่ีอดุมสมบรูณ์ทีละเล็กทีละน้อย ทีละ

เมตร พวกเขารู้สกึพอใจเพียงใดเม่ือมีท่ีทํานาเป็นของตนเอง 

 นอกจากท่ีดินแล้ว มีการตัง้คริสตจกัรขึน้ อาจารย์บญุมาก ซึง่เป็นผู้ รับใช้เพรสไบทีเรียนท่ีมีช่ือเสียงจากกรุงเทพฯ เดินทาง

มาและให้บพัติศมาเอลล่ี เอลล่ีเป็นศิษยาภิบาล จึงประกอบพิธีแต่งงานและพิธีศพ แต่เธอไม่ได้ให้บพัติศมาในแม่นํา้ อาจารย์บุ

มากเป็นท่ีเคารพอย่างสงูเพราะในระหว่างสงครามกบัญ่ีปุ่ น (สงครามโลกครัง้ท่ีสอง) เขาสตัย์ซ่ือต่อคริสตศาสนา อาจารย์บญุมาก 

อาจารย์สขุและอาจารย์ประเสริฐ ออกเดินทางเพ่ือประกาศ และทําให้ความเช่ือคริสเตียนมีชีวิตอยู่ในเวลาท่ีหลายคนกลบัไปหา

พทุธศาสนาเพราะอนัตรายและการข่มเหง งานในพรานกระต่ายตัง้แต่เร่ิมต้นนัน้เก่ียวข้องกับคริสตจกัรของอาจารย์บุญมากใน

กรุงเทพฯ เอลล่ีอทุิศตนตอ่งานนี ้และหลงัจากส่ีปีผา่นไป เธอกลบัไปพกัผอ่นท่ีเดนมาร์ก 
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บทที ่8 

ครอบครัวใหม่ 
 

 เอลล่ีกลบัถงึบ้านในกรุงโคเปนเฮเกนประมาณเท่ียงคืนคืนหนึง่ในปี 1956 ในเวลาตีสาม กระด่ิงประตดูงัขึน้ “ใครกนัมาใน

เวลานี”้ แมข่องเอลล่ีถาม เม่ือเธอเปิดประต ูเธอร้องออกมา “คาร์ล เธอมาทําอะไรท่ีน่ี” 

 คาร์ลถือดอกกหุลาบสีเหลืองชาย่ีสบิส่ีดอกอยูใ่นมือ ขอพบกบัเอลล่ี 

 “ดึกมากแล้ว คาร์ล เอลล่ีเหน่ือยจากการเดินทางท่ียาวนาน เขาขึน้เคร่ืองบินมานานกว่าสิบแปดชัว่โมง คณุรู้ได้ยงัไงว่า

เขาอยูท่ี่น่ี ไว้คอ่ยคยุกบัเขาพรุ่งนีน้ะ” 

 คาร์ลติดตอ่กบัเอลล่ีทางหนึง่ทางใดอยูเ่สมอ “เขายงัรักฉนัอยูห่รือน่ี” เอลล่ีสงสยั “เขาคิดว่าฉนักลบัมาเพ่ืออยู่ท่ีน่ีเหรอ คิด

ว่าฉนัจะไม่กลบัไปเมืองไทยหรือ เขาไม่รู้หรือว่าฉนัตัง้ใจติดตามพระเยซู ฉนัมีความปรารถนาในพระเยซูมาก และชีวิตของฉนัอทุิศ

ตอ่พระองค์” 

 แม้เอลล่ีจะเหน่ือยจากการพยาบาลคนไข้โรคเรือ้นเป็นเวลาส่ีปีท่ียาวนาน แต่เธอไม่มีความสงสยัในใจแม้แต่น้อย เธอรู้สกึ

ดีท่ีได้เห็นธงเดนมาร์กปลิวไหวอยู่ในสายลม ขบัรถไปตามถนน Vesterbrogade ซึ่งเป็นถนนท่ีมีรถมากท่ีสดุสายหนึ่งในเดนมาร์ก 

และอา่นหนงัสือพิมพ์ Berling’s Times แตใ่นสองสามสปัดาห์ เธอเร่ิมกงัวลเก่ียวกบัคนไข้โรคเรือ้นของเธอ ไม่ช้า เธอก็ขึน้เคร่ืองบิน

กลบัไปกรุงเทพฯ 

 เธอกลบัไปเป็นมิชชนันารีท่ีเติบโตและมีประสบการณ์ เธอตระหนกัถึงความท้าทายท่ีรอคอยเธอเป็นอย่างดี แต่เธอยงัหิว

และกระหายหาพระเจ้ามากย่ิงขึน้ ประสบการณ์ท่ีลึกขึน้ การสําแดงท่ีสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ “งานประกาศพระกิตติคณุของฉันส่วน

ใหญ่ดูซํา้ๆ ซากๆ และแห้งแล้ง มีการหาตําแหน่งอํานาจ การตอ่สู้ ความอิจฉาและความริษยาเลก็ๆ น้อยๆ โผลข่ึน้มาทา่มกลา

มิชชนันารีท่ีประกาศข่าวประเสริฐ” แต่ไม่เคยมีแม้แต่ครัง้เดียวท่ีเอลล่ีหวัน่ไหวในความตัง้ใจท่ีจะติดตามพระเยซู “คาร์ลเป็นคนดี 

ดอกกุหลาบของเขาสวย ฉันดีใจท่ีได้พบครอบครัวของฉัน โดยเฉพาะแม่ แต่คนไข้โรคเรือ้นจําเป็นต้องมีฉัน” เธอบินกลับไป

กรุงเทพฯ ขึน้รถเมล์ขึน้เหนือไปพรานกระตา่ย และเดินทางตอ่ไปยงัเชียงใหม ่

 เอลล่ีมกัจะขึน้รถไฟก่อนท่ีจะมีรถแลนด์โรเวอร์สีเทา รถไฟชัน้สามในประเทศโลกท่ีสามหยดุสามครัง้ก่อนท่ีจะเดินทาง 

รถไฟทุกขบวนเต็มหมด ประตูทุกบาน หน้าต่างทุกบานมีคนร่ัวไหลออกมา ทุกคนมีกระเป๋าและไม่ใช่กระเป๋าย่ีห้อแซมโซไนท์ 

นอกจากกระเป๋าและตะกร้าใส่ชุดชัน้ในและของใช้ส่วนตวั พวกเขาถือตะกร้าผกั ไก่ แมว เป็ด สนุขัและหมตูวัเล็กๆ ไม่ต้องพดูถึง

ทารกจํานวนมาก ทารกในประเทศโลกท่ีสามจํานวนมากไมใ่สผ้่าอ้อมด้วย 

 “โอ้ย คุณนายเทย์เลอร์ คุณรู้สึกโกรธกลิ่นชีสเดนมาร์กของฉัน แต่พระเจ้าทรงเตรียมฉันให้พร้อมเท่านัน้เอง” เอลล่ีขึน้

รถไฟชัน้สามเม่ือจําเป็น พละกําลงั ความอยากรู้อยากเห็นและความเมตตาของเธอท่ีมีต่อ “คนของเธอ” ทําให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไป 

อารมณ์ขนัของเธอมีประโยชน์เป็นอยา่งมาก 

 เอลล่ียงัประสบกบัเหตกุารณ์ขนหวัลกุบางอย่างเม่ือขึน้รถประจําทาง ในการเดินทางครัง้หนึ่ง เอลล่ีถือกล่องใส่หนงัสือ

พระกิตติคณุยอห์นหลายเล่ม เช้าวนันัน้เธอใส่เงินไว้ใต้หนงัสือ จากนัน้วางกล่องไว้ด้านบนของรถประจําทาง วนันัน้ โจรปล้นรถ

ประจําทางและสัง่ให้ทกุคนลงจากรถ ด้วยเหตผุลบางอย่างท่ีไม่มีใครรู้ ชายคนหนึ่งผลกัเอลล่ีไปด้านข้างและก้าวมาท่ีด้านหน้าของ

เธอ โจรฆ่าผู้ชายคนนัน้ในทนัที จากนัน้ สัง่ให้คนอ่ืนๆ ซบหน้าลงกบัพืน้ในขณะท่ีพวกเขาค้นกระเป๋าหาสิ่งของมีค่า พวกโจรจะใช้

ปืนตีหลงัของเหย่ือเป็นพกัๆ เตือนพวกเขาไม่ให้ขดัขืน และสง่แหวน นาฬกาิ และสิ่งของท่ีมีค่ามา โจรโหดคนหนึ่งตีคอด้านหลงัของ

เอลล่ีอย่างแรง “โอ องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วย” เอลล่ีอธิษฐานในขณะท่ีเธออดทนกบัความเจ็บปวดอนัเกิดจาก

การตีนัน้ สนัติสขุเกิดขึน้และเธอรู้สกึว่าพระเจ้าทรงได้ยินคําอธิษฐานของเธอ โจรคนอ่ืนๆ ตีเธอท่ีหลงั แต่ในท่ีสดุ การปล้นสิน้สดุลง 

พวกโจรส่งเสียงคํารามไปในป่า “ขอบคณุ พระเยซู” เอลล่ีหายใจขณะสะดดุล้มลง “พวกเขาไม่ได้เอาหนงัสือพระกิตติคณุของฉัน

หรือเงินของฉนัไป ฉนัคิดวา่ฉนัปลอดภยัดี” อยา่งไรก็ตาม ร่างกายของเธอมีแผลจากการตีท่ีโหดร้ายเหลา่นัน้ 
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 อีกครัง้หนึ่ง คนขับรถประจําทางเกิดสังหรณ์ใจว่าอาจมีโจรอยู่ในบริเวณนัน้ จึงเตือนให้ทุกคนนอนราบอยู่กับพืน้รถ

เพ่ือท่ีจะดเูหมือนรถว่าง พวกโจรอยู่ในบริเวณนัน้และล้อมตวัรถ แต่จากนัน้มีคนตะโกนว่า “รถว่าง” ดงันัน้พวกโจรจึงวิ่งกลบัไปใน

ป่าเพ่ือรอเหย่ือรายอ่ืน แม้วา่จะมีอนัตราย แตเ่อลล่ีก็เดินทางตอ่ไปบอ่ยครัง้ผา่นชนบทเพ่ือรับใช้และนําข่าวประเสริฐไป 

 เม่ือไม่มีรถประจําทางและรถไฟ เอลล่ีจะขึน้รถบรรทุกเป็นบางครัง้ เวลาออกเดินทางของรถบรรทุกมักจะไม่แน่นอน 

อาจจะหนึง่ชัว่โมงอาจผา่นไป สองชัว่โมงผา่นไป แต่เม่ือถามคําถามว่ารถจะออกเม่ือไร่ คําตอบมกัจะเหมือนเดิม นัน่คือ “ประเด๋ียว 

ประเด๋ียว” ซึ่งหมายถึง “อีกไม่นาน” เอลล่ีมกัจะต่ืนเช้าตอนตีห้าเพ่ือขึน้รถประจําทางหรือรถบรรทกุไปอีกเมืองหนึ่ง แต่รถอาจออก

เดินทางประมาณเก้าโมง อยา่งไรก็ตาม ผู้โดยสารไมก่ล้าลกุจากท่ีนัง่ของตน ไมอ่ยา่งนัน้ผู้ เดินทางคนอ่ืนจะนัง่แทน 

 เม่ือเดินทางไปเมืองตา่งๆ เพ่ือเปิดคลนิิกรักษาคนไข้โรคเรือ้น เอลล่ีมกัจะต้องหาขึน้รถบรรทกุ “ครัง้หนึ่งเม่ือดิฉนักลบัจาก

สโุขทยั ดิฉนัขึน้รถบรรทกุท่ีมีสปัปะรดเต็มรถ ไม่มีท่ีนัง่ยกเว้นบนสปัปะรด ลองนึกภาพดสูิว่านัง่บนสปัปะรดจะเป็นยงัไง ดิฉนับอก

คณุได้เลยวา่นัง่บนสปัปะรดน่ารําคาญมาก เพราะแข็งและคอ่นข้างแหลม รู้สกึเหมือนกบันัง่บนเข็มกลดัท่ีเปิดค้างไว้ ดีท่ีเราไม่ใสถ่งุ

น่องในชนบทอยา่งนัน้ เพราะภาพจะออกมาไมส่วยนกัเม่ือเดินทางอยา่งนัน้ 

 “อีกครัง้หนึง่เราต้องนัง่กบัถงุขนาดใหญ่ท่ีมีปลาตายอยูเ่ตม็ไปหมด ลองคิดถงึกลิน่ด ู

 “เม่ือคนทัง้หลายเดินทางบนรถบรรทกุ มีคนร้องขึน้มาท่ีคนขบั ‘หยดุ ผมต้องเข้าห้องนํา้’ คณุอาจสงสยัว่า ห้องนํา้อยูที่่ไหน

คนโดยสารลงจากรถบรรทกุ ข้างล้อหนึง่ 

 “สองสามครัง้แรกท่ีเกิดเร่ืองเช่นนี ้คณุอาจรู้สกึอาย แตห่ลงัจากเวลาผา่นไป คณุก็เคยชินกบัเกือบจะทกุอย่าง ในท่ีสดุแล้ว 

คณุเพียงแตไ่มส่นใจเกือบจะทกุสิง่ มิฉะนัน้ คณุอาจเดินทางไปสบิสองชัว่โมง โดยไมเ่จอท่ีสว่นตวัเลยก็ได้” 

 การเดินทางด้วยรถไฟ รถประจําทาง หรือรถบรรทกุในประเทศไทย มีอปุสรรคและปัญหา 

 ในปี 1954 พระเจ้าทรงนําเอลล่ีเข้าสู่การการรับใช้ใหม่ มีคนป่วยโรคเรือ้นคนหนึ่งซึ่งไม่มีขา มีแต่เข่า และภรรยาของเขา

ซึง่แทบจะไมมี่อะไรเหลืออยูท่ี่มือซ้าย เข้ามาในคลนิิกรักษาคนโรคเรือ้น ภรรยากําลงัจะคลอดบตุรและขอให้เอลล่ีเป็นหมอตําแยให้ 

คู่สามีภรรยารู้ว่าไม่สามารถเลีย้งดเูด็กหญิงทารกท่ีเกิดขึน้มาได้ พวกเขาจึงหายตวัไป ทิง้เด็กทารกไว้กบัเอลล่ี ทองใบ ซึ่งเป็นช่ือ

หมายถึงใบไม้สีทองเล็กๆ กลายเป็นเด็กคนแรกในส่ีสิบหกคนท่ีเอลล่ีช่วยเหลือเลีย้งด ูในเวลานัน้ เธอดแูลเด็กสิบเอ็ดคนท่ีพ่อแม่

เป็นโรคเรือ้นอยู่แล้ว แต่ทองใบเป็นเด็กทารกคนแรก ไม่ใช่ว่ามิชชนันารีทกุคนมีเมตตามากต่อเด็กท่ีพ่อแม่เป็นโรคเรือ้นเหมือนเช่น

เอลล่ี 

 “เราต้องหาบ้านคริสเตียนให้พวกเขา เอลล่ี เราต้องหาพ่อแม่ท่ีจะรับเลีย้งพวกเขา” เด็กสิบเอ็ดคนแรกอยู่ในบ้านต่างๆ แต่

เอลล่ีคงพยายามท่ีจะช่วยเหลือและดแูลพวกเขา 

 เม่ือทองใบอายเุกินสามขวบมาเลก็น้อย ครูคนหนึ่งรับเธอไปเป็นลกู แต่ทองใบยงัคงจําเอลล่ีได้ “เรายุ่งและไม่มีเวลาดแูล

หน ูแหมม่เอลล่ีถงึดแูลหนใูห้เรา” เป็นคําอธิบายเดก็ได้รับ 

 เอลล่ีไมเ่พียงแตรั่กษาพยาบาลและดแูลเดก็ๆ ของเธอเทา่นัน้ แต่เธอยงัสนใจในเร่ืองการศกึษาของพวกเขาเป็นอย่างมาก 

“พ่อแม่ของฉนัไม่ช่วยฉนัให้เรียนหนงัสือ ฉันต้องช่วยเด็กพวกนี”้ เธอพดู เธอกนัเงินจากกองทนุเล็กๆ เอาไว้ทกุเดือนเพ่ือช่วยเร่ือง

การศึกษาของเด็กๆ ในช่วงเวลาเรียนหกปี ลูกๆ ของผู้ ป่วยโรคเรือ้นได้เรียนอ่านหนังสือ รวมทัง้ทํางานให้เกิดประโยชน์ด้วย 

โดยทัว่ไป เดก็ๆ เหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นโรคเรือ้น เป็นแตบ่ิดามารดาเทา่นัน้ 

 ครัง้หนึ่งเม่ือเอลล่ีเดินทางไปเย่ียมภรรยาของมิชชนันารีซึง่ป่วยหนกั เธอพบเด็กทารกอีกคนหนึ่งท่ีต้องการเธอ เจ้าหน้าท่ี

ของมิชชนัให้คนไข้ขึน้เคร่ืองบินไปท่ีโรงพยาบาลเพรสไบทีเรียนในกรุงเทพฯ เพ่ือผ่าตดั เอลล่ีสบัเปล่ียนรักษาพยาบาลเธอหลงัจาก

ผา่ตดั ในขณะท่ีเอลล่ีอยูท่ี่นัน่ หญิงคนหนึง่จากกลุม่ Christian Missionary Alliance นําเดก็ชายตวัน้อยมาให้เธอ 

 “เราพบเขาอยู่ในพุ่มไม้นอกหมู่บ้านโรคเรือ้นท่ีน่ีในกรุงเทพฯ เขาน่ารักจงัเลย คณุดแูลเขาได้ไหม เอลล่ี คณุมีทองใบอยู่

แล้ว” 

 “เอ เราจะตัง้ช่ือหนวูา่อะไรดี ฉนัรู้แล้ว เราจะเรียกหนวูา่ โมเสส เพราะเราเจอหนใูนพุม่ไม้” 
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 ในเดือนมิถนุายน เด็กทารกอีกคนเข้ามาอยู่ภายใต้การดแูลของเอลล่ี “ทารกชายน่ีเป็นคนจีน ตัง้ช่ือว่าบญุเลิศดีกว่า แต่

เราจะเรียกเขาวา่ทิมม่ี เขาร่าเริงและฉลาดจริงๆ” ทําให้เอลล่ีมีเดก็ทารกสามคนท่ีจะต้องดแูล 

 คนไทยเป็นคนของเอลล่ี แม้ว่าบิดาของเธอได้ละทิง้เธอ เม่ือเธอตดัสินใจท่ีจะติดตามพระเยซู แต่องค์พระผู้ เป็นเจ้าให้

ครอบครัวของ “ผู้ ท่ีถกูละทิง้” และเธออทุิศตนเองต่อพวกเขา เธอปลอบโยนตนเองด้วยความคิดนีเ้ม่ือเธอได้รับข่าวการเสียชีวิตของ

บิดาในปี 1958 

 มาร์ธา เอลล่ี ทองใบ ทิมม่ีและโมเสสอาศยัอยู่ด้วยกนัในบ้านเช่าท่ีพรานกระต่าย เด็กๆ มีปัญหาสขุภาพ ทองใบเป็นวณั

โรค แล้วก็โรคเรือ้นด้วย เอลล่ีเป็นแม่ท่ีทํางาน เธอเลีย้ง ดแูล สร้างวินยัและรักครอบครัวของเธอ เธอสัง่สอนและขอให้พระเจ้าทรง

ช่วยเหลืออยูเ่สมอ แตผ้่าอ้อม อาการเสียดท้องและเดก็ทารกร้องไห้ไมใ่ช่การทดลองเพียงอยา่งเดียวท่ีเอลล่ีประสบ 

 เวลาดกึคืนหนึง่ เอลล่ีต่ืนขึน้มา “ทําไมหมาถงึเหา่” เธอสงสยั “เสียงประหลาดนัน่อะไร ไฟฉายของฉนัอยู่ท่ีไหน” เธอค่อยๆ 

เดินไปท่ีประตไูม้หยาบๆ ถือแทง่เหลก็หนกัไปด้วย เธอเหน็มีดยาวโผลผ่า่นประตเูข้ามา จึงตีแท่งเหลก็ลงท่ีมีดอย่างแรงจนมือตวัเอง

เจ็บ จากนัน้เธอขวางทางประตอูยา่งรวดเร็ว และปิดประตใูห้แน่นย่ิงขึน้ 

 “เกิดอะไรขึน้” มาร์ธากระซิบ ดวงตาเบิกโตเหมือนกบัชามรองถ้วย 

 “ไปนอนเถอะ ฉนัว่าฉนัคงทําให้คนท่ีจะเข้ามาปล้นตกใจไปแล้ว ฉนัทํามือตวัเองเจ็บด้วยตอนท่ีตีไปท่ีมีดของเขาน่ะ” เธอ

บน่ แตโ่จรไทยไมอ่าจทําให้หญิงสาวผู้ เคยตอ่ต้านทหารเยอรมนัมาแล้วรู้สกึกลวัได้ เม่ือจําต้องทําอะไรบางอยา่ง เธอก็ลงมือทํา 

 เช้าวนัต่อมา มีคนมาเรียกเอลล่ี “คณุช่วยมาดพู่อของเราหน่อยเถอะ เขาป่วยมากๆ เขาต้องได้ฉีดยา บ้านของเราอยู่ไม่

ไกล ได้โปรดมาด้วย” 

 เอลล่ีตอบสนองต่อความจําเป็นรวดเร็วเสมอ และไปเย่ียมชายคนนัน้ “ฉนัต้องอธิษฐานให้คณุก่อน” เธอชีแ้นะ อธิษฐาน

ก่อน แล้วคอ่ยรักษาด้วยยาเป็นวิธีการรักษาของเธอ 

 ตอนบ่ายแก่ๆ ของวนันัน้ เพ่ือนบ้านคนไทยอีกคนหนึ่งถามเอลล่ีว่า “คณุไปบ้านนัน้ได้ยงัไง คณุไม่รู้เหรอว่าเขาพยายาม

เข้ามาในบ้านของคณุเม่ือคืนนี”้ 

 “ไม่รู้ค่ะ ดิฉนัไม่รู้เร่ืองนัน้เลย แต่ก็ไม่สําคญัหรอก” เอลล่ีตอบ การทําดีตอบแทนการชัว่ไม่นานนํามาซึ่งรางวลัท่ีย่ิงใหญ่ 

ไม่นาน ชายคนนัน้สบายดี เขาไปตกปลาและจบัปลาได้ตวัใหญ่มาก “น่ีครับ คณุแฮนสนั ผมอยากให้คณุรับปลาตวันีไ้ว้” ตัง้แต่นัน้

มา เขายิม้และพดูกบัเธอ และเป็นเพ่ือนบ้านท่ีดีมาก ไมมี่การปล้นอีก 

 ในปี 1960 ชายคนหนึ่งช่ือ ชะลอหรือนายแบนออกมาจากบ้านเพ่ือดผูู้ รับเช่ือหลายคนเผาศาลพระภมิูของตน เช่ือกนัว่า

บ้านหลงัเล็กๆ เหล่านีเ้ป็นสถานท่ีอยู่อาศัยของวิญญาณทัง้หลาย ผู้คนอธิษฐานและนมัสการต่อศาลพระภูมิเหล่านี ้และวาง

ดอกไม้ อาหาร เงินและสิง่ถวายอ่ืนๆ ในขณะท่ีชะลอยืนดกูารเผาอยู ่เอลล่ีเข้าไปหาเขาและเร่ิมพดูคยุกบัเขาเก่ียวกบัพระเยซ ู

 “ใช่ ผมได้ยินพวกคณุร้องเพลงอยูบ้่าง ผมชอบดนตรี” เขายิม้ 

 เมืองบ้านเกิดของชะลอเป็นสถานท่ีชัว่ร้าย ขโมยควายมีอยู่ทัว่ไปและขโมยเหล่านีก้ลายเป็นนกัฆ่าถ้ามีคนมาขวางทาง 

ถ้ามีคนต้องการให้ศตัรูถกูฆ่า นกัฆ่าเหล่านีจ้ะฆ่าให้ด้วยเงินหนึ่งพนัดอลลาร์ แต่บางคนบอกว่านกัฆ่าท่ีเป็นชาวเขาจะฆ่าคนเพ่ือ

เงินเพียงแคส่บิดอลลาร์ 

 ในเวลาท่ีชะลอเติบโตขึน้ เขามีส่วนร่วมในการปล้นและต่อมากลายเป็นพรานรับจ้าง เป็นนกัฆ่า เขาเป็นคนฉลาด และ

ปกปิดกิจกรรมท่ีโหดร้ายของเขา ด้วยการไปวดัและให้พระทอ่งคาถาใสเ่คร่ืองรางของเขาเพ่ือปกป้องเขาในงานชัว่ร้าย 

 แต่ละปีหลงัจากฤดเูก่ียวข้าวเม่ือทกุคนมีความสขุ ชะลอชอบเล่นดนตรี พระครูของเขาร่วมเล่นดนตรีและด่ืมเหล้าหมกั

จากข้าวด้วยกนักบัเขา แม้วา่จะมีวิถีชีวิตเช่นนัน้ แตช่ะลอยงัจําการพดูคยุกบัเอลล่ีได้ 
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วัณโรค 
 

 การเปิดคลินิกรักษาโรคเรือ้นหลายแห่ง ทํานาและเลีย้งเด็กกําพร้าสิบเอ็ดคนและทารกสามคนทําให้เอลล่ียุ่งเป็นเวลา

หลายชัว่โมงทกุวนั เธอมกัจะอดอาหารในวนัเสาร์ และหลงัจากทํางานท่ีคลนิิก เธอจะเอาพระคมัภีร์ไปหาสถานท่ีเงียบเพ่ืออธิษฐาน 

เธอรู้สึกหมดแรงและการประชุมคริสตจกัรท่ีจืดชืดช่วยฟืน้วิญญาณท่ีอ่อนกําลงัได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ นํา้หนกัของเธอเร่ิมลด ใ

ท่ีสดุ เธอนํา้หนกัลดลงเหลือเก้าสบิปอนด์ เม่ือเธอเร่ิมอาเจียนออกมาเป็นเลือดในตอนเช้า เธอรู้วา่เธอต้องไปหาหมอ 

 เธอไม่ได้บอกมาร์ธาเก่ียวกบัปัญหาของเธอ “ฉันต้องไปทําธุระท่ีกรุงเทพฯ” เธออธิบาย รู้ว่ามาร์ธาจะกลวัและกงัวลถ้า

บอกมาร์ธาเร่ืองอาเจียนเป็นเลือด 

 ในเดือนสิงหาคม 1959 เอลล่ีพบหมอชาวเดนมาร์กคนหนึ่งท่ีกรุงเทพฯ เขาเอ็กซเรย์เธอและตรวจตัวอย่างนํา้ลาย ใ

ภายหลงั เขาเอาภาพเอก็ซเรย์ให้เธอด ู

 “เห็นจุดท่ีปอดของคุณไหม คุณแฮนสนั มีขนาดใหญ่เท่ากับแขนของคุณ ดูจุดดําน่ีด้วย ดูเหมือนหลุมหรือแผลใหญ่ท่ี

เนือ้เย่ือถกูกินไป คณุเป็นพยาบาล คณุแฮนสนั คณุรู้ว่าหมายความว่ายงัไง คณุเป็นวณัโรค และคณุต้องกลบัไปท่ีเดนมาร์กโดย

ดว่น” 

 “ถ้าฉนัต้องออกจากเมืองไทย ฉนัต้องย้ายออกถกูวิธี ฉนัต้องขอวีซา่ถาวรก่อนเพ่ือท่ีจะขอวีซา่เข้ามาใหมไ่ด้เม่ือกลบัมา 

 “คณุจะกลบัมาเมืองไทยไมไ่ด้แล้ว คณุแฮนสนั คณุควรจะลงหลกัปักฐานและควรจะทราบไว้” คณุหมอพดูอยา่งหนกัแน่น 

 แต่หมอคนนัน้ไม่รู้จักเอลล่ี แฮนสนั ความปรารถนา ความตัง้ใจแน่วแน่และการอุทิศตนควบคุมชีวิตของเธอ เธอยงัมี

ความหิวภายใน ความปรารถนาท่ีจะรู้เร่ืองพระเยซท่ีูเธอได้ติดตามมาเป็นเวลานานมากยิ่งขึน้ เธอรู้สกึว่าการรับใช้เป็นมิชชนันารีใน

ประเทศไทยเป็นสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีตอบสนองความหิวของเธอ 

 เอลล่ีไปตรวจสอบเร่ืองวีซา่ เพราะเธอระวงัท่ีจะไมทํ่าสิง่ใดท่ีสง่ผลร้ายตอ่สถานภาพการอยูใ่นประเทศไทย 

 เจ้าหน้าท่ีสถานทตูเดนมาร์กใจดีมาก พวกเขาส่งเธอขึน้รถเพ่ือไปจดัการธุระต่างๆ และสง่คล่ืนวิทยผุ่านเรือของบริษัทอีส

เอเชียติค ไปหาคณะกรรมการมิชชนัของเธอในเดนมาร์ก “ให้เธออยู่ท่ีโรงพยาบาล Royal Hospital ในกรุงโคเปนเฮเกน ท่ีนัน่มีตกึ

ผู้ ป่วยวณัโรค” 

 ก่อนท่ีเอลล่ีออกจากประเทศไทย เธอไปหาอาจารย์บญุมาก เพ่ือนผู้ รับใช้ชาวเพรสไบทีเรียนของเธอ รวมทัง้อาจารย์ไชย

ยงค์และอาจารย์สขุด้วย “ดิฉันต้องการการอธิษฐาน ดิฉันต้องการการรักษา” เธออธิบาย ศิษยาภิบาลท่ีสตัย์ซ่ือเหล่านีเ้จิมเอลล่ี

และเร่ิมแสวงหาพระเจ้าอยา่งจริงจงั เม่ือพวกเขาไลค่วามเจ็บป่วยนัน้ เอลล่ีมีความรู้สกึมัน่ใจว่าพระเจ้าได้ทรงรักษาวณัโรค “มีบาง

สิง่ไหลไปทัว่ร่างกายของดิฉนั” 

 ในวนัศกุร์ เธอบินไปท่ีโคเปนเฮเกน และรู้สกึประหลาดใจท่ีเหน็รถพยาบาลรอเธออยู่ในเวลาเท่ียงคืนเม่ือเคร่ืองบินของเธอ

ลงจอด สมาชิกคณะกรรมการมิชชนันารีคนหนึง่พบเธอ “คณุต้องไปโรงพยาบาลทนัที คณุแฮนสนั” 

 เอลล่ียงัไออยู่ มีก้อนอยู่ในคอและนํา้เออ่อยูใ่นตา เอลลี่กลบัถงึบ้านในเดนมาร์กอีกครัง้ “มีหญ้าเขียวๆ ท่ีบ้าน และมีธง 

[เดนมาร์ก] ด้วย” 

 เน่ืองจากเป็นคืนเดือนสงิหาคมท่ีมีอากาศร้อน เอลล่ีเรียกร้องในทนัที “ฉนัต้องการอาบนํา้” 

 “คณุป่วยเจียนตาย คณุแฮนสนั คณุไมอ่าบนํา้ได้” นางพยาบาลตอบ 

 “ดิฉนัอยูบ่นเคร่ืองบินเป็นเวลานาน รู้สกึสกปรก อยากจะอาบนํา้ก่อนท่ีจะพบกบัหมอหรือใครทัง้นัน้” 

 “ได้ งัน้ก็อาบนํา้แล้วกนั” 

 ในเดนมาร์ก ดวงอาทิตย์เร่ิมขึน้ประมาณตีส่ีในตอนเช้าในฤดรู้อน เอลล่ีมีสิ่งของสว่นตวัทัง้หมดของเธอ ได้แก่ ถงุและของ

ต่างๆ มากมาย วางอยู่ในห้องโรงพยาบาลเล็กๆ ท่ีซึง่เธออยู่ร่วมกบัหญิงสาวคนหนึ่ง เม่ือดวงอาทิตย์ขึน้ เอลล่ีเร่ิมค้นดขูองของเธอ 



 49 

นางพยาบาลท่ีเข้าเวรอยู่ได้ยินเสียง “คณุช่วยไปท่ีเตียงหน่อย และกรุณาไปเร็วๆ ด้วย เรารบกวนคนอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลในเวลา

เช้าตรู่อยา่งนีไ้มไ่ด้” 

 “ดวงอาทิตย์สอ่งแสงแล้ว นกร้องเพลง เวลาก่ีโมงแล้วคะ” 

 “คณุบ้าหรือไง คณุเป็นพยาบาลนะ ควรจะมีความคิดบ้าง เวลาตีส่ี คณุไปท่ีเตียงเด๋ียวนี”้ นางพยาบาลเอลล่ีเป็นคนไข้

นอนอยูเ่ฉยๆ ได้ยาก แตเ่ธอพบคูแ่ข่งของเธอแล้ว นางพยาบาลคนนีช้อบสัง่การ และไมท่นเร่ืองไร้สาระ 

 “ดิฉันคิดไปว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า เพราะดวงอาทิตย์ขึน้แล้ว” เธอพยายามอธิบาย “ในประเทศไทย ดวงอาทิตย์ขึน้

ประมาณหกโมงเช้า” 

 “ท่ีน่ีเดนมาร์ก ไม่ใช่ประเทศไทย ฉนัจะดแูลกระเป๋าและสิ่งของทกุอย่างของคณุเอง คณุไปท่ีเตียงเถอะ และพกัอยู่ท่ีนัน่

ด้วย” 

 “ดิฉันเพียงแต่ต้องการช่วยจัดการของๆ ฉันเท่านัน้เอง คุณมีคนไข้มากเหลือเกิน...” เอลล่ีคุ้นกับการเป็นนางพยาบาล 

ไมใ่ช่คนไข้ 

 ศาสตราจารย์ วอร์เบิร์ก แพทย์ชาวยิวท่ีเอลล่ีได้ช่วยซ่อนตวัจากพวกเยอรมนั เป็นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล เขา

ยงัเป็นแพทย์ประจําพระองค์ของกษัตริย์แห่งเดนมาร์กอีกด้วย และเป็นแพทย์ระดบัต้นๆ ในวงการแพทย์ของประเทศ สิ่งแรกท่ีเขา

ทําคือสัง่เอก็ซเรย์โดยละเอียด ทัง้หมดส่ีสบิแปดภาพ เวลาแปดโมง เอลล่ีถกูนําไปท่ีห้องเอก็ซเรย์เพ่ือการเอก็ซเรย์ท่ียาวนาน 

 พวกเขาป๊ัมเอาทกุสิง่ท่ีอยูใ่นท้องของเอลล่ีออกมา จากนัน้ใสก่ล้องจลุทรรศน์ลงไปในปอดของเธอเพ่ือตรวจสอบเพิ่มเติม 

 “ตดัเนือ้เย่ือไปวิเคราะห์ด้วย” การตดัเนือ้เย่ือไปวิเคราะห์ต้องใช้ยาสลบ เม่ือเอลล่ีเร่ิมรู้สึกตวัจากยาสลบนัน้ เธอเร่ิมพดู

ภาษาไทย” 

 “คณุกําลงัพดูอะไร คณุกําลงัพดูอะไร” ดร. วอร์เบิร์ก ถาม 

 เอลล่ีตอบเป็นภาษาองักฤษ แปลสิ่งท่ีเธอได้พดูในภาษาไทย และขอโทษท่ีพูดภาษาไทย แต่หมอยงัคงถามเป็นภาษา

เดนมาร์ก “คณุกําลงัพดูอะไร คณุกําลงัพดูอะไร” 

 ในท่ีสดุ เอลล่ีเข้าใจ “ภาษาเดนมาร์ก ฉนัต้องพดูภาษาเดนมาร์ก ฉนัอยู่ท่ีบ้านแล้ว” ในเวลานัน้ ศาสตราจารย์ วอร์เบิร์ก 

รวมทัง้แพทย์และนางพยาบาลคนอ่ืนๆ เข้ามาพร้อมกบัเอ็กซเรย์ พวกเขาเข็นเตียงของเธอไปท่ีทางเดินและนําเอ็กซเรย์ใหม่วางไว้

บนตู้กระจกเทียบกบัเอก็ซเรย์ท่ีสง่มาจากกรุงเทพฯ 

 “คณุพบหมออะไรท่ีกรุงเทพฯ” ศาสตรจารย์ วอร์เบิร์ก ถาม “เขาอาจสง่เอก็ซเรย์มาผิด” 

 “ไมค่ะ” เอลล่ีตอบ “พวกนีเ้ป็นเอก็ซเรย์ของดิฉนัจากกรุงเทพฯ มีจดุใหญ่ๆ ท่ีปอดของดิฉนั หมอชาวเดนมาร์กคนหนึ่งเป็น

คนถ่ายไว้” 

 “แต่ไม่มีจดุหรือหลมุอะไรในเอ็กซเรย์ท่ีเราถ่ายวนันีเ้ลย ไม่มีแม้แต่เงา ไม่มีเชือ้วณัโรคในสิ่งท่ีเอาไปจากท้องของคณุ และ

เนือ้เย่ือก็เหมือนกนั” สบิวนัหลงัจากนัน้ คณุหมอคยุกบัเอลล่ีอีกครัง้ “เราทําความสะอาดเนือ้เย่ือท่ีนํามาจากปอดของคณุ และไม่มี

สิง่ผิดปกติเลย เกิดอะไรขึน้ คณุไมน่่าจะหายได้เพียงเพราะขึน้เคร่ืองบินจากกรุงเทพฯ มาโคเปนเฮเกนแคน่ัน้” 

 “ดร. วอร์เบิร์ก ช่วงเวลาระหว่างการฉายเอ็กซเรย์สองครัง้นัน้ ดิฉันขอให้ศิษยาภิบาลท่ีประกาศข่าวประเสริฐสามคนใน

กรุงเทพฯ เจิมดิฉนัด้วยนํา้มนัและอธิษฐานเผ่ือดิฉนัในพระนามขององค์พระเยซคูริสตเจ้า” 

 แพทย์ชาวยิวท่ีดีไม่ชอบพระนามของพระเยซูคริสต์ แต่เอลล่ียืนกราน “ถ้าดิฉันเหมือนกับท่ีคุณว่า อย่างนัน้ก็แสดงว่า 

พระเจ้าได้ทรงรักษาดิฉนัแล้ว” 

 “ถ้าอย่างนัน้ละ่ก็” ดร. วอร์เบิร์ก เห็นด้วย ”แสดงว่า พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการอศัจรรย์ดงัท่ีพระองค์ทรงกระทําในสมยั

โมเสส อีกคําถามหนึง่ คณุแฮนสนั คณุคอหกัเม่ือไร” 

 “คอหกั หมายความวา่ยงัไงคะ ดร. วอร์เบิร์ก” 

 “เหน็รอยแตกท่ีคอคณุไหม ครัง้หนึง่คณุคอหกั แตห่ายดีแล้ว” 
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 ในเวลานัน้ เอลล่ีระลกึได้ถึงการโดนตีอย่างแรงเม่ือโจรบนรถเมล์ตีเธอท่ีคอ “ดร. วอร์เบิร์ก องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักษาให้

หาย” และเธอบอกเขาเก่ียวกบัพระเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ท่ีช่วยเธอจากพวกโจร และรักษาคอของเธอให้หายก่อนท่ีเธอเองซึง่เป็นพยาบาลจะ

รู้ด้วยซํา้วา่คอหกั 

 “พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการอัศจรรย์จริงๆ ในวันจันทร์ผมต้องการให้คุณสอนและเทศนากับนักเรียนแพทย์ใน

มหาวิทยาลยัของผมทกุคนในห้องประชมุโรงพยาบาลของเรา” 

 เอลล่ีขอใสช่ดุนอนเพ่ือไปพบบรรดานกัศกึษาแพทย์ แตน่างพยาบาลอารมณ์เสีย” ไมไ่ด้ค่ะ ได้แค่เสือ้โรงพยาบาลธรรมดา

เท่านัน้” เอลล่ีกลืนความหย่ิงของเธอ อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วย และเตรียมคําเทศนาของเธอ เวลาเช้าวนัจนัทร์ นางพยาบาล

เข็นเตียงของเอลล่ีไปถงึห้องประชมุท่ีซึง่นกัศกึษาแพทย์สองร้อยคนรอเธออยู ่

 “ช่วยเล่าเก่ียวกับงานท่ีคุณทํากับผู้ ป่วยโรคเรือ้นหน่อย คุณทํายังไง คุณจัดการคลินิกของคุณยังไง คุณใช้การรักษา

อย่างไร คุณใช้ยาอะไร คุณบันทึกข้อมูลอย่างไร คุณป้องกันตัวเองอย่างไร งานของคุณกับพวกเด็กๆ ล่ะ คุณมีสถานเลีย้งเด็ก

กําพร้าหรือเปลา่ คณุปกป้องเดก็ท่ีมีพอ่แมเ่ป็นโรคเรือ้นยงัไง” 

 เอลล่ีนางพยาบาลตอบคําถามของพวกเขา จากนัน้ เธอเป็นพยานถงึการมาเป็นคริสเตียนของเธอ 

 “ผมเคยเจอคณุมาก่อนหรือเปลา่” ดร. วอร์เบิร์ก ถาม 

 “เคยคะ่ ดิฉนัเอากาแฟและอาหารเช้ามาให้คณุตอนท่ีคณุทํางานในห้องปฏิบติัการเลก็ท่ีชัน้ใต้ดินของโรงพยาบาลเม่ือคณุ

ซอ่นตวัจากพวกเยอรมนัใน Birkerod” 

 “ผมจําได้แล้ว เราได้พบกนัอีกครัง้ ท่ีน่ีในโรงพยาบาลของผม คณุจะไปไหนก็ได้ กบัใครก็ได้ท่ีต้องการพาคณุไปท่ีไหนๆ ก็

ตาม ผมจะบอกท่ีครัวให้เตรียมอาหารท่ีคณุอยากจะกิน ผมจะทําให้ร่างกายของคณุคืนสภาพเดิม แล้วสง่คณุกลบัไปท่ีเมืองไทย” 

 คาร์ล เพ่ือนของเอลล่ีติดตอ่หาเธออีกครัง้ในขณะท่ีเธออยู่ท่ีเดนมาร์ก เขายงัติดต่อกบัครอบครัวแฮนสนัอยู่ คาร์ลถามเอล

ล่ีว่าเธอจะคดัค้านไหมหากว่าเขาจะแต่งงานกบัน้องสาวของเธอ “ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ” เอลล่ีตอบ พวกเขาแต่งงานกนั และ

เน่ืองจากคาร์ลมีฐานะทางการเงินท่ีดี พวกเขาจงึช่วยเหลือเอลล่ีและแมข่องเธอ 

 ในขณะท่ีเอลล่ีอยู่ท่ีโรงพยาบาลในเดนมาร์ก เพ่ือนผู้ รับใช้เพรสไบทีเรียนของเธอ ศิษยาภิบาลบญุมาก แวะท่ีเดนมาร์ก

เพ่ือเย่ียมเธอ “ผมกําลงัเดินทางไปสหรัฐฯ เพ่ือพบเพ่ือนคนหนึ่ง ผมดีใจท่ีเห็นคณุอาการดีขึน้ ผมจะพบคณุอีกครัง้ท่ีเมืองไทยเม่ือ

ผมกลบั” ในขณะท่ีอาจารย์บญุมากอยูท่ี่เดนมาร์ก เขาเทศนาในคริสตจกัรหลายแหง่ และเอลล่ีเป็นลา่มให้กบัเขา 

 คณะกรรมการมิชชนัไม่เห็นด้วยและกระตือรือนร้นเหมือน ดร. วอร์เบิร์ก ท่ีจะส่งเอลล่ีกลบัไปท่ีประเทศไทย “เอลล่ี คณุ

หนกัน้อยกว่าเก้าสิบปอนด์เม่ือคณุเดินทางถึงเดนมาร์ก คณุป่วยมาก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ในระยะหลงั แต่คณุกลบัมาบ้านเพราะ

คณุป่วยเกือบตาย คณุต้องระวงั อย่ากลบัไปทํางานหนกัท่ีประเทศไทยเร็วนกั” เม่ือเอลล่ีนํา้หนกัเพิ่มขึน้เจ็ดสบิปอนด์เนื่องจากกา

ดแูลท่ีดีของดร. วอร์เบิร์ก คณะกรรมการเหน็ด้วยวา่เอลล่ีมีการอศัจรรย์เกิดขึน้กบัร่างกายของเธออยา่งแท้จริง 

 ในท่ีสดุ ตอนปลายเดือนกรกฎาคม 1960 เอลล่ีบินกลบัไปท่ีกรุงเทพฯ แต่เธอไม่ค่อยสบายใจนกั เธอนํา้หนกั 168 ปอนด์ 

“มากเกินไป ฉนัตวัใหญ่และหนกัเกินไป ฉนัต้องกลบัไปทํางานในประเทศไทย” 

 เม่ือเอลล่ีพบอาจารย์บญุมากหลงัจากกลบัถึงเมืองไทย เธอตระหนกัว่าเขาได้รับบางอย่างจากการเดินทางเหมือนกนั แต่

ไมใ่ช่นํา้หนกัของร่างกาย เขาเป็นคนใหม ่เตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น นิมิตและฤทธิเดช์  
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พยาบาลเอลล่ีชอบการสอน เธอใช้อปุกรณ์ช่วยสอนรูปช้างท่ีทําขึน้เองเพ่ือประกอบการสอนของเธอ 
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บทที ่10 

บุญมากพบบลิล่ี โคล 
 

 สหายท่ีอาจารย์บุญมากวางแผนท่ีจะไปพบในสหรัฐฯ ได้ย้ายบ้านไปแล้ว และอาจารย์บุญมากหาเขาไม่พบ แต่ชาย

เพรสไบทีเรียนผู้ เป็นมิตร ซึ่งมีคริสตจักรขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ พบเพ่ือนใหม่ในสหรัฐฯ เขาพบกับบิลล่ี โคล นักเทศน์ของสห

คริสตจกัรเพน็เทคอสต์ 

 ในไม่ช้า อาจารย์โคลได้อธิบายวิถีทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้าให้กบัอาจารย์บุญมากอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ เช่น เร่ือง

พระเจ้าองค์เดียว และการบัพติศมาในพระนามของพระเยซู ไม่ช้า อาจารย์โคลให้บัพติศมาอาจารย์บุญมากในพระนามของ

พระเยซู เขากลบัไปท่ีกรุงเทพฯ เป็นคนใหม่พร้อมกับฤทธิเดชใหม่์  ในเวลาไม่นานหลงัจากเขากลบัไปและเทศนาข่าวท่ีย่ิงใหญ่

เก่ียวกบัพระเจ้าองค์เดียว เขาให้บพัติศมาย่ีสิบสองคนในพระนามของพระเยซู รวมทัง้ ไชยยงค์ วฒันจนัทร์ สหายและผู้ประกาศ

อิสระผู้ เทศนามาเป็นเวลานานกวา่แปดปี 

 ด้วยรู้สกึขอบคณุท่ีอาจารย์โคลสอนความจริงเร่ืองพระนามของพระเยซูให้กบัเขา อาจารย์บุญมากเชิญอาจารย์โคลมา

เย่ียมเขาท่ีเมืองไทย ครอบครัวโคลแสวงหาพระเจ้า จากนัน้ เก็บของและออกเดินทางไปประเทศไทย 

 เม่ือครอบครัวโคลเดินทางถึง อาจารย์บญุมากวางแผนจดัประชมุและ ขอให้อาจารย์โคลเทศนา เอลล่ีและมิชชนันารีคน

อ่ืนๆ รวมทัง้ดร. เบอร์เซอร์ ชมุนมุกนัท่ีบ้านพกัแขกของ Missionary Alliance 

 เม่ืออาจารย์โคล ภรรยาและเบรนด้า บตุรสาว เข้ามาในการประชมุ ดร. เบอร์เซอร์ กระซิบกบัเอลล่ี “ดคูรอบครัวนัน้สิ เพิ่ง

จะเข้ามาทํางานมิชชนันารีในเมืองไทยแท้ๆ แตก่ลบัเอาคําสอนนอกรีตเข้ามาซะแล้ว” 

 เอลล่ีตอบว่า “ดิฉันเช่ือในการอธิษฐาน และเช่ือว่าเราสามารถอธิษฐานให้พวกเขาออกไปได้ มิหนําซํา้ ขนาดตวัของ

มิชชนันารีนัน่ทําให้ดิฉนัรู้วา่เขาอาจหวัใจวายได้ง่ายๆ เขาต้องมีความดนัโลหิตสงูอย่างแน่นอน เขาอาจเส้นเลือดในสมองแตก และ

ต้องกลบัไปก็ได้ถ้าเราอธิษฐานและเช่ือวางใจ” 

 เอลล่ีนํากลุ่มคนไปในการประชุมของอาจารย์บุญมากอย่างต่อเน่ืองทุกปี ในการประชุมนัน้ ครอบครัวโคลก็อยู่ด้วย 

คริสตจักรของอาจารย์บุญมากเป็นคริสตจักรท่ีทํางานประกาศท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงเทพฯ และครอบครัวโคลอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ 

ด้วย ในระหว่างการประชมุครัง้หนึ่งเม่ืออาจารย์โคลเป็นผู้ เทศนา เขาให้หนงัสือภาษาองักฤษเลม่หนึ่งเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวแก่เอล

ล่ี เธอรับมาอยา่งลงัเล แตค่วามหิวกระหายในใจของเธอนําเธอไปยงัท่ีอนัลกึซึง้ในพระเจ้ามากย่ิงขึน้เสมอ 

 เป็นเวลาหลายปีท่ีเอลล่ีอทุิศตนตอ่การรับใช้คริสเตียน ทัง้รักษาพยาบาลคนป่วย ดแูลคนท่ีกําลงัจะตาย เลีย้งดคูนหิวโหย 

วางแผนการทํางานสําหรับครอบครัวคนโรคเรือ้นท่ียากจน ดแูลเด็กกําพร้าท่ีถกูทิง้ ปลดปลอ่ยผู้ ท่ีถกูผกูมดัด้วยโซ่แห่งความมืดและ

ผีมาร และช่วยเหลือผู้ ใช้ฝ่ิน แต่ใจของเธอเกือบจะแห้งเหือด การประชมุคริสตจกัรอย่างเป็นพิธีการท่ีเธอเข้าร่วมประชมุไร้ชีวิตชีวา 

แห้งแล้งและไมมี่ความรู้สกึ บางครัง้ในวนัเสาร์หลงัจากทํางาน เธอใช้เวลาท่ีเหลืออดอาหารและอธิษฐาน 

 ครอบครัวโคลนมสัการต่างออกไป อาจารย์โคลจะพดูว่า “ยกมือของคณุขึน้และสรรเสริญพระเจ้า” แหม่มโคลนมสัการ

อย่างร้อนรนด้วยการสรรเสริญอย่างเบิกบานใจ เอลล่ีไม่อาจอดกลัน้ตนเองไว้ได้ เธอมีความสนใจ เกือบจะหลงใหล แต่ยงัคงระวงั

และสงวนทา่ทีเดิมไว้ “ก็ดีสําหรับพวกเขา แตฉ่นัไมแ่น่ใจวา่ฉนัจะทําอยา่งนัน้” 

 หลงัจากการประชมุวนัหนึ่ง มีผู้จดัให้เอลล่ีนัง่กบัครอบครัวโคลเม่ือรับประทานอาหารกลางวนั “คณุแฮนสนั อ่านหนงัสือ

อีกเลม่เก่ียวกบัพระเจ้าองค์เดียวส”ิ อาจารย์โคล กลา่ว 

 ในจดหมายฉบบัวนัท่ี 17 มิถนุายน 1963 ถึงสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ระหว่างประเทศ (United Pentecostal Church 

International) อาจารย์โคลกล่าวว่าว่าเขามีปัญหาทางสขุภาพบางอย่าง แต่พระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายอย่างอศัจรรย์หลายครัง้ 

เขาเขียนตอ่ไปวา่ 
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 คริสตจกัรท่ีน่ีในประเทศไทยก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นเหตใุห้เราสรรเสริญพระเจ้า เรารู้ว่าท่านทัง้หลายจะไม่หยดุ

อธิษฐานเผ่ืองานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีน่ีในประเทศไทย 

 เรามีโอกาสดี และคาดว่าจะมีการฟืน้ฟูทัว่ไปตลอดทัง้ประเทศในคริสตจกัรหลายแห่ง...สมาชิกย่ีสิบแปดคนและผู้

เทศนาสองคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิแล้ว...ในกลุม่ของเราเอง มีสองร้อยคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ และ์ มีเกือบส่ี

ร้อยคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู มีผู้ เข้าประชมุคริสตจกัรต่างๆ ของเราในวนัอาทิตย์ประมาณหนึ่งพนัคน 

มิชชนันารีคนหนึง่จากเดนมาร์กออกจากมิชชนัของเธอในการประชมุครัง้สดุท้ายของเรา และเข้าร่วมกบัเรา และนําคนใน

คริสตจกัรของเธอมาด้วย สปัดาห์นี ้อาจารย์บุญมากไปเย่ียมคริสตจกัรของเธอเพ่ือให้บพัติศมาผู้ เช่ือกลุ่มแรกในพราน

กระตา่ยซึง่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 

 เป็นเวลาสามปีท่ีเอลล่ีศึกษาหนงัสือท่ีอาจารย์โคลให้กบัเธอเร่ือยๆ เช่น หนงัสือเก่ียวกับกิจการ ทกุเดือนกรกฎาคม เอ

ลล่ีกลบัไปประชมุ และแตล่ะครัง้ได้รับคําเชิญให้บพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูแตท่กุครัง้เธอพดูวา่ “ฉนัคิดวา่ครัง้นีย้งัก่อน” 

 ครัง้แรกท่ีอาจารย์ไชยยงค์ได้ยินเร่ืองการบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เขากลบับ้านไปและอธิษฐาน เขาได้ยินจาก

พระเจ้าวา่ “น่ีเป็นสิง่ถกูต้อง จงกระทําตาม” เขาเช่ือฟังด้วยความยินดี เขาจําได้วา่เม่ือครัง้เป็นเดก็ในโรงเรียนรวีฯ เขาได้ยินเก่ียวกบั

พระเจ้าองค์เดียว ดงันัน้เม่ือเขาได้ยินอาจารย์บิลล่ี โคลเทศนาข้อความนี ้เขาเช่ือฟังทนัทีและเร่ิมเทศนาความจริงตามพระคมัภีร์นี ้

เขากลายเป็นผู้สนบัสนนุท่ีแข็งขนั และเป็นประธานของสหคริสตเพน็เทคอสต์แหง่ประเทศไทยคนปัจจบุนั 

 แม้ว่าเอลล่ีหิวกระหายหาพระเจ้ามากย่ิงขึน้ แต่เธอมีความละเอียดถ่ีถ้วน ระวังและรอบคอบ เม่ือเธอคงศึกษาอย่าง

ละเอียด เธอเร่ิมเหน็วา่พระคมัภีร์สอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว 

 เพ่ือนมิชชนันารีของเธอเตือนเธอเก่ียวกบัการไปประชุมท่ีบิลล่ี โคลเทศนา ในเวลานี ้มาร์ธา เพอร์สนักลบัไปท่ีบ้านของ

เธอในสวีเดน 

 สหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์แห่งประเทศไทยเร่ิมเติบโตขึน้ ตอนต้นปี1965 อาจารย์ออสการ์ โวลก้า ผู้ อํานวยการแผนกมิช

ชนัตา่งประเทศของยพีูซี เดินทางไปเย่ียมประเทศไทย อาจารย์โคลบรรยายถงึการเดินทางวา่ 

 

 วนัจนัทร์ 27 มกราคม นานก่อนท่ีดวงอาทิตย์จะขึน้ เราต่ืนขึน้และพร้อมท่ีจะออกเดินทางเป็นเวลาหกวนั แต่ละวนั

ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบแปดชัว่โมงขบัรถข้ามภเูขา ทางราบ สะพานท่ีหกั ผ่านลําคลองและสิ่งใดๆ ก็ตาม วนัหนึ่งกว่า

เราจะไปขึน้รถไฟกลบัไปในป่าได้ เราต้องเดินทาง 20 ½ ชัว่โมง อาจารย์โวลก้า ปรับตวัต่อสภาพทกุอย่างได้เป็นอย่างดี 

เขานอนบนพืน้ของบ้านต้นปาล์ม [บ้านทําจากฟางต้นปาล์ม] ตามจริงแล้ว ปัญหาเดียวของข้าพเจ้าคือว่าเขาปรับตวัดี

เกินไปและอยากกินอาหารท้องถ่ินด้วย น่าต่ืนเต้นเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ยินพระวจนะของพระเจ้าประกาศออกไป ดเูหมือนว่า

ทกุคํามาจากพระเจ้า...ตอนนี ้ข้าพเจ้าเป็นประธานและจําเป็นต้องอยู่ท่ีศนูย์กลางของประเทศ [กรุงเทพฯ] เราต้องการให้

มีครอบครัวผู้ ทําการอีกครอบครัวหนึง่มาจากท่ีบ้านเป็นอยา่งมาก เรามีความรับผิดชอบตอ่ประชากรสามสบิล้านคน 

 

 คริสตจกัรของคริสเตียนมกัจะมีปัญหาเหมือนเช่นนี ้นัน่คือ ฤดเูก็บเก่ียวในเมืองไทยพร้อมแล้ว แตผู่้ ทําการยงัน้อยอยู ่
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          อาจารย์บิลล่ี โคลและอาจารย์ไชยยงค์ท่ีคริสตจกัรใหมใ่นพรานกระตา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภรรยาของอาจารย์ไชยยงค์ และอาจารย์บิลล่ี โคลและภรรยา 
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ความจริงมีชัยชนะ 
 

 สปัดาห์หลงัจากวนัอาทิตย์อีสเตอร์ ณ ค่ายของอาจารย์บญุมากท่ีหวัหิน อ่าวไทย คริสตจกัรของเขาพบปะกนัเพ่ือประชมุ 

หวัหินอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางใต้ประมาณ 250 กิโลเมตรไปทางมาเลเซีย หมู่บ้านท่ีเรียงรายกนัไปตามชายฝ่ังของอ่าวไทยซึ่ง

เป็นแขนของทะเลจีนใต้นัน้เหมาะสําหรับการจับปลาเป็นอย่างมาก ในบริเวณนี ้มีชายหาดสีเหลืองทองท่ีสวยท่ีสุดในโลก มี

ปะการังและอา่วนํา้ลกึท่ีมีปลาสีสวยงามและสิง่มีชีวิตในทะเลอ่ืนๆ 

 คริสเตียนจํานวนมากจากทางเหนือชอบเข้าร่วมการประชมุเหลา่นี ้ชอบทัง้การประชมุและชายทะเล แม้ว่าอ่าวไทยจะอุ่น

และอยู่ในเขตร้อน ต่างจากอ่าว Kattegat ทางชายฝ่ังของซีแลนด์ในเดนมาร์กเป็นอย่างมาก แต่เอลล่ีซึ่งเติบโตมากบัทะเล ชอบ

เดินทางไปหวัหินอยา่งแท้จริง 

 คนไทยชอบเดินทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยรถเหมาร่วมกบักลุม่เพ่ือน ตวัอย่างเช่น มีกลุม่คนจากตอนกลางของประเทศ

เดินทางเจ็ดหรือแปดชัว่โมงตอนกลางคืนบนทางหลวงท่ีอนัตรายเพ่ือมาถึงท่ีพกัท่ีหวัหินก่อนดวงอาทิตย์ขึน้ พวกเขาจะปิกนิกกนั

อยา่งรวดเร็วท่ีชายหาด ดดูวงอาทิตย์ขึน้ และขึน้รถกลบับ้าน 

 เอลล่ีต้องการไปท่ีค่ายปี 1965 เพราะเธอรู้สึกหมดแรงและเห่ียวแห้ง ฉันต้องการการพักผ่อนทางฝ่ายวิญญาณ เธอ

สญัญากบัตนเอง ในคริสตจกัรหรือห้องของเธอ เธอไม่รู้สึกถึงเสรีภาพในพระวิญญาณบริสทุธิ เธอ์ ถกูทดลองให้เข้าไปในป่าเพ่ือ

อธิษฐาน แต่เป็นสิ่งอนัตรายท่ีผู้หญิงจะทําเช่นนัน้เพียงลําพงั พวกโจรมกัจะซ่อนตวัอยู่ในป่า เสือและหมีเท่ียวหากินท่ีนัน่ รวมทัง้

งเูหา่ด้วย “ฉนัชอบสายลม หาดทรายและทะเลท่ีคา่ย” เธอคิด แตค่วามยินดีท่ีย่ิงใหญ่กวา่มากรอคอยเอลล่ีอยูท่ี่หวัหิน 

 ในกลุ่มของเธอ มีศิษยาภิบาลแบ๊บติสต์ชาวญ่ีปุ่ นและครูคนไทยสองคน เอลล่ีหางานทําในห้องครัวในทนัที ท่ีนัน่เธอได้

พบกบัศิษยาภิบาลแฟรงก์ มนัซีย์ จากเมืองแฮมมอนด์ รัฐอินเดียนา ในภายหลงั เอลล่ีจําได้ว่า “เรากําลงันัง่อยู่ข้างนอก พวกเขามี

ประชมุธุระกนัซึง่ไมเ่ก่ียวกบัฉนั และเพราะการประชมุเป็นภาษาไทย อาจารย์มนัซีย์ จงึไมส่นใจการประชมุนัน้ด้วย” 

 ในขณะท่ีพดูคุยกนั อาจารย์มนัซีย์ ถามอย่างอ่อนโยนว่า “ทําไมคุณไม่รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู คณุเอลล่ี” 

เขาเล่าว่า “ผมใช้เวลาสามหรือส่ีวนัต่อมาอธิบายคําสัง่สอนเร่ืองการรับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ในคืนวนัพฤหสับดี เรามีการเรียก

ออกมาท่ีแท่นบูชา “รูปแบบทางใต้” พระองค์ทรงเทฤทธิเดชลงมา์  และผมเร่ิมพูดภาษาต่างๆ เป็นภาษาไทย ทําให้เธอเช่ือว่า

ประสบการณ์ของเราเป็นการอศัจรรย์” 

 ในท่ีสดุ หลงัจากท่ีเอลล่ี แฮนสนั ตระหนกัเป็นอย่างดีว่าพระคมัภีร์สอนความจริงนีอ้ย่างแท้จริง เธอได้รับบพัติศมาในวนั

ศกุร์ท่ี 26 เมษายน 1965 ท่ีอา่วไทยในพระนามอนัมีคา่ของพระเยซ ูเธอเดินออกจากนํา้พดูภาษาตา่งๆ และเดินไปบนหาดทรายที่ซึ่

แหมม่โคลรอเธออยู ่เอลล่ียงัพดูภาษาตา่งๆ ตอ่ไป 

 เอลล่ีจําประสบการณ์ของเธอได้ชัดเจน “ประสบการณ์นัน้ยาวนานถึงสามวนัสามคืน ทะเลคําราม ‘ฮาเลลยูา’ ลมพัด 

‘ฮาเลลยูา’ และต้นไม้ร้องประสานเสียงฮาเลลยูาเม่ือไหวไปมาในลมทะเลของไทย” ทัง้วนัและคืน ทัง้วนัและคืน เอลล่ีครึกครืน้ใน

พระสริิขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 มีการอวยพรอ่ืนๆ ด้วย ในการประชมุนัน้ หญิงชราชาวไทยคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หาย “เธอพิการมาเป็นเวลาย่ีสิบปี

แล้ว เธอไม่สามารถแม้แต่จะแต่งตวัเองได้เพราะแขนแข็ง เม่ือดิฉันอธิษฐานกับเธอ ดิฉันบอกเธอว่า ‘ชูแขนของคุณขึน้และยอม

จํานนตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้า’ เธอทําตามและมือของเธอไมแ่ข็งอีกตอ่ไป มือนัน้หายสนิท” 

 “พระเจ้าทรงประทานความเช่ือให้ดิฉนัเม่ืออายไุด้สิบเจ็ดปี พระเจ้าเท่ียงแท้สําหรับดิฉนั ดิฉนัคยุกบัพระองค์และพระองค์

ทรงตอบดิฉนัด้วยเสียงภายใน ตอนนีดิ้ฉนัรู้วา่ไมมี่สิง่ใดเป็นไปไมไ่ด้ในพระนามของพระเยซ”ู 

 การประชมุจบลงด้วยดี ธรรมิกชนไทยมีรอยยิม้กลบับ้านไปด้วยความปีติยินดี การเดินทางกลบัอนัยาวนานต้องผ่านถนน

ท่ีอึกทึกและมีเสน่ห์ของกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ท่ีน่าสบัสนมีรถแท็กซ่ี รถบรรทกุและสามล้อเล็กๆ อยู่อย่างคบัคัง่ ตลอดทางหลวงท่ี
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เช่ือมภาคเหนือเข้ากบัภาคใต้ ธรรมิกชนร้องเพลงและมีความปีติยินดี แตเ่ม่ือเอลล่ีไปถงึท่ีทําการมิชชนั บรรยากาศก็แข็งเหมือนเช่น

ท่ีมือของหญิงคนนัน้เคยเป็น เจ้าหน้านีมิ้ชชนัไม่มีความปีติยินดีด้วยเม่ือได้ยินเร่ืองท่ีเกิดขึน้ท่ีหวัหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            เอลล่ีและเพ่ือนๆ ท่ีหวัหิน 
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อาจารย์แฟรงก์ มนัซีย์ เป็นผู้ เทศนาและอาจารย์ไชยยงค์เป็นผู้แปล โปรดสงัเกตเชิงเทียนท่ีพิงทําขึน้ด้วยมือ 
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คริสตจักรใหม่และทารกอัศจรรย์ 
 

 “เอลล่ี เราอยากให้คณุพบกบัคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองท่ีหวัหิน” ชายทกุคนและหญิงบางคนของคณะมิชชนัเผชิญหน้า

กบัเอลล่ีในเร่ืองท่ีเธอถกูกลา่วหาว่าเก่ียวข้องกบัการหนัไปจากความจริง การประชมุใช้เวลานานสิบเอ็ดชัว่โมง แต่เอลล่ีพร้อมตอบ

คําถามของพวกเขา 

 “ดิฉนัไม่ได้ทําลงไปโดยไม่คิด ดิฉนัศกึษาเร่ืองพระเจ้าองค์เดียวมาสามปีแล้ว เร่ืองนีเ้ป็นความจริง พระคมัภีร์สอนเร่ืองนี ้

คะ่” 

 เอลล่ีตอบคําถามทีละคําถามอยา่งมัน่ใจ ถกูต้องและมีความกล้าหาญ โดยไม่มีความขมข่ืนใจหรือความเกลียดชงัต่อการ

ต่อต้านของพวกเขา แต่มีความปีติยินดีเพราะความหิวท่ีไม่รู้จกัพอของเธอในการรู้เก่ียวกบัพระเจ้ามากขึน้ได้ทําให้เธอพอใจแล้ว

ตอนนี ้เธอได้รับการตอบแทนเพราะความปรารถนาพระเจ้าของเธอท่ีทําให้เธอมีความกล้าหาญท่ีจะออกจากบ้านบิดาของเธอเม่ือ

อายสุิบเจ็ดปี ความตัง้ใจของเธอท่ีจะติดตามพระเยซูและเตรียมตนเองท่ีจะรับใช้พระองค์ ซึง่ทําให้เธอสามารถทํางานได้ยาวนาน

เป็นเวลาหลายปีเพ่ือจะมีความรู้อย่างเหมาะสม และการอทุิศตนเองหลายปีต่อความกดดนัของหน้าท่ีอนัแห้งแล้งในการเป็นนาง

พยาบาลในตา่งประเทศ 

 คล่ืนทะเลคําราม “ฮาเลลยูา” สายลมพดั “ฮาเลลยูา” และต้นไม้ไหว “ฮาเลลยูา” แต่คณะกรรมการมิชชนัของเอลล่ีไม่ได้

ร้อง “ฮาเลลยูา” เธอเผชิญกบัการปฏิเสธท่ีเย็นชา ไร้ความรู้สกึอีกครัง้ หลงัจากผ่านไปเดือนคร่ึง เธอได้รับคําขาด “คณุอยู่ท่ีน่ีไม่ได้ 

ไม่มีใครสนบัสนนุคณุ คณุทํางานกบัเราไม่ได้เพราะคณุหนัไปจากความจริง ส่งกญุแจรถแลนด์โรเวอร์มา คนอ่ืนจะดแูลคลินิกโรค

เรือ้นทัง้หมด คณุต้องกลบัไปเดนมาร์ก เราให้คณุใช้เงินไมไ่ด้แล้ว” 

 แต่เอลล่ีจําได้ว่าเม่ือเธอถกูส่งออกจากเดนมาร์กในปี 1952 คําสดุท้ายท่ีคณะกรรมการของเธอได้กลา่วคือ “อย่ามีความ

เช่ือในคณะกรรมการนีห้รือคริสตจักร หรือคนทัง้หลาย ให้มีความเช่ือในพระเจ้า” เธอยังจําคําสอนท่ีดีท่ีเธอได้รับท่ีวิทยาลัย 

London Bible College ได้ เธอจําได้ว่าเม่ือเธอไม่มีเงินและเม่ือโรงเรียนปิดพกัร้อนไม่มีท่ีให้เธอไป พระเจ้าทรงจดัท่ีพกัในปราสาท

ให้เธอ 

 เอลล่ีอธิษฐานและอดอาหารเป็นเวลาสามวนั เม่ือเธอบอกกบัคณะกรรมการว่า “คณุไม่ได้เรียกดิฉนัมาเมืองไทย พระเจ้า

ทรงเรียก พระองค์ทรงช่วยเร่ืองการศึกษาวิชาพยาบาลของดิฉัน พระองค์ทรงจดัหาปราสาทให้ดิฉันพกัร้อน พระองค์จะทรงดแูล

ดิฉนัในตอนนี ้ดิฉนัจะไมก่ลบัไปเดนมาร์กคะ่” 

 อีกครัง้ เอลล่ีทิง้ทุกคนเพ่ือตามพระเยซู “ตามไปไหน จะทํายังไง” เธอเป็นหญิงอายุส่ีสิบเอ็ดแล้วในตอนนี ้ไว้วางใจ

พระเจ้าและพึ่งพิงพระองค์เป็นเวลาหลายปี เธอไม่ได้อายสุิบเจ็ด เพิ่งเร่ิมเดินกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า เธอประกอบด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิและได้์ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู เธออาจหิวเพราะไม่มีข้าวกิน แต่เธอเต็มด้วยคุณความดีของพระองค์ 

คณะกรรมการมิชชันและเพ่ือนมิชชันนารีของเธอไม่ใช่เพ่ือนกลุ่มเดียวของเธอในประเทศไทย ครอบครัวคริสเตียนไทยคนหนึ่ง 

(ไมใ่ช่คนไข้โรคเรือ้น) มีบ้านอยู่ท่ีตลาด เม่ือพวกเขาได้ยินเก่ียวกบัปัญหาของเอลล่ี แอนสนั พวกเขาเสนอว่า “เปิดคลินิกท่ีบ้านของ

เราในตลาดก็ได้” 

 เธอคืนกญุแจรถแลนด์โรเวอร์และท่ีพกัของมิชชนั และทิง้อปุกรณ์สํานกังานและบนัทึกทกุอย่าง รวมทัง้ตู้ เย็นและเคร่ือง

เรือนอ่ืนๆ ไว้ท่ีนั่นด้วย เอลล่ีย้ายไปท่ีตลาดเพ่ืออยู่อย่างถ่อมตวัและเรียบง่ายมากเหมือนเช่นคนไทย โดยเอาไปแต่เพียงของใช้

สว่นตวัของเธอ ในตอนแรก มีเพียงฉวีซึง่เป็นแมค่รัวตามเธอไป 

 “ฉนัจะไปกบัคณุ” ฉวีสญัญา 

 “ฉนัไมมี่เงินจ่าย คณุอยูท่ี่น่ีดีกวา่ ฉนัไมอ่ยากทําให้อนาคตของคณุลําบาก” 
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 “ฉันจะไปด้วย” ฉวีกล่าวอย่างแข็งขัน เธอไม่เพียงแต่ไปกับเอลล่ีเท่านัน้ แต่อยู่กับเอลล่ีเป็นเวลาสิบเอ็ดปี นอกจาก

ทําอาหาร เธอยงัตดัเย็บเสือ้ผ้าสว่นใหญ่ของเอลล่ี ไม่นาน หมาน้อยซึง่เป็นของชายคณะมิชชนัคนหนึ่งมาท่ีบ้านของเอลล่ีในตลาด 

จากนัน้ คนอ่ืนๆ เร่ิมเข้ามา คนป่วยและคนยากจนซึง่จะอยูก่บัเราเสมอต้องได้รับทกัษะการรักษาพยาบาลของเอลล่ี คนไทยช่างยิม้

กระจายข่าวในตลาดทีละเล็กทีละน้อย “มาดสูิ เขาอยู่เหมือนพวกเรา ถ้าเรามีข้าว เราจะแบ่งให้เขา เขาดแูลคนป่วยโรคเรือ้นของ

เราเป็นเวลาหลายปี ตอนนีเ้ราจะดแูลเขาเอง” 

 เอลล่ีและคนไทยพึง่พากนัและกนั การพึง่พากนัเช่นนีเ้ป็นสิ่งสําคญัต่อมิตรภาพท่ีแท้จริง เธอพึง่พาพวกเขาในเร่ืองอาหาร 

ท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองนุ่งหม่ พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะพึง่พาเธอในเร่ืองการรักษาพยาบาลและการนําในทางฝ่ายวิญญาณ 

 เอลล่ีอธิษฐานให้คนไข้ของเธอก่อนท่ีจะรักษาพวกเขาเหมือนเช่นท่ีทํามาเป็นเวลาหลายปี ในไม่ช้า เธอเร่ิมสอนโรงเรียน

พระคมัภีร์วนัเสาร์และจดัประชมุในเช้าวนัอาทิตย์ บ่ายวนัอาทิตย์ เธอสง่ผู้ ทําการออกไปเป็นคู่ๆ เพ่ือเป็นพยานเก่ียวกบัพระคณุอนั

เลศิของพระเจ้า ในตอนนี ้การรับใช้ของเอลล่ีมีไฟใหม ่ความปรารถนาพิเศษและการทรงเจิมท่ีได้รับพระพร 

 คืนหนึง่ไมน่านหลงัจากเวลานี ้เอลล่ีได้ยินเสียงเคาะท่ีประต ู“คณุช่วยมาหน่อย แหม่มเอลล่ี แป้น เจ็บท้องจะคลอดลกูมา

สามวนัแล้ว แตล่กูยงัไมเ่กิด คณุช่วยหน่อยได้ไหม” แป้นเป็นภรรยาของชะลอซึง่พดูคยุกบัเอลล่ีเม่ือมีการเผาศาลพระภมิูเม่ือหลาย

ปีก่อน 

 เอลล่ีและผู้ เช่ือหลายคนรีบไปท่ีบ้านนัน้ เม่ือพวกเขาไปถึง สิ่งแรกท่ีเอลล่ีเห็นคือแท่นท่ีสร้างเป็นแท่นบูชาวิญญาณ มี

เทียน ธูป ข้าวถาดเล็ก ไข่ดิบสองฟอง เกลือ เงิน และดอกไม้ เชือกผกูปมและนํา้มนต์จากวดั หมอตําแยอยูที่่นัน่แล้ว แตก่ารคลอ

เป็นไปอย่างยากลําบาก หมอผีทํางานอยู่ท่ีนั่นด้วย ความมืดของมนต์แอบแฟงและมนต์ดํากดดนัเอลล่ี มีการคํานับและพิธีการ

มากมาย มีเพียง แม่สมร แม่ของแป้นเท่านัน้ท่ีนัง่กอดอกและพูดกับพระเยซู เอลล่ีสํารวจดสูิ่งท่ีเกิดขึน้ จากนัน้หนัมาและพดูว่า 

“ต้องเอาสิ่งเหล่านีอ้อกไป สิ่งท่ีฉันจะทําต้องกระทําในพระนามของพระเยซู ฉันจะไม่ทําอะไรกับพวกหมอผีหรือหิ่งนั่น หรือการ

นมสัการวิญญาณ ทัง้หมดนีจ้ะต้องเอาออกไป” 

 “คณุหาเร่ืองซะแล้ว” หมอผีเตือน สมยา พ่ีสาวของแป้น รู้สกึกงัวลมาก “เดก็น่ีจะคลอดมาสามวนัสามคืนแล้ว ดเูหมือนว่า

จะตาย" 

 “ฉันมาน่ีเพ่ือช่วย วิญญาณจะได้ไม่เอาเด็กไป ตอนนี ้คุณจะไม่ยอมให้นมสัการวิญญาณ คุณเรียกหาปัญหาซะแล้ว” 

หมอผียืนกราน 

 เอลล่ีนําเอาเคร่ืองตรวจฟังของหมอออกมาและตรวจร่างกายของแป้น และเห็นว่ามีปัญหาอย่างแน่นอน “ใจของดิฉัน

เรียกหาพระเจ้าในการอธิษฐานอย่างร้อนรน เพราะใจของเด็กท่ียงัไม่เกิดนัน้หยดุเต้น แต่เสียงน่ิงเล็กๆ บอกให้ดิฉันเช่ือ บอกว่า 

‘เพียงแตว่างใจเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเหน็วา่พระเจ้าท่ีแท้จริงเป็นผู้ใด’ ” 

 หมอผีสัง่ “วิญญาณบอกฉนัวา่ ควรนําคนไข้ออกจากหน้าตา่ง เพราะสถานท่ีนีเ้ป็นของวิญญาณของเมืองนี”้ 

 เอลล่ีอธิษฐานอย่างร้อนรนอีกครัง้ “องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงสําแดงพระองค์ในวิธีทางท่ีชาวบ้านเหล่านีจ้ะรู้จกัฤทธิเดช์

ของพระองค์” เธอรู้วา่หากแพ้ คริสตจกัรเพน็เทคอสต์จะไมส่ามารถทําให้ใครเช่ือได้อีกตอ่ไป 

 ชาวบ้านเช่ือว่าวิญญาณคนตายอ้อยอิ่งอยู่ใกล้เม่ือมีเด็กทารกใหม่เกิดมา ดังนัน้ พวกเขาจึงใช้มนต์มากมายเพ่ือไล่

วิญญาณคนตายและปกป้องเดก็ทารก วิญญาณจะแก้แค้นโดยก่อให้เกิดเหตรุ้าย เช่น ทารกคลอดออกมาตาย หรือพิการ ในตอนนี ้

ดเูหมือนวา่ทารกของแป้นจะตายแล้ว “ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทัง้หลาย ขอทรงสําแดงฤทธิเดชของ์ พระองค์แก่เรา” 

 “เราต้องย้ายเขาออกมาจากหน้าต่าง” หมอผียืนกราน การนมสัการวิญญาณเป็นการพยายามทําให้วิญญาณท่ีโกรธ

พอใจก่อนท่ีวิญญาณนัน้จะทําอะไรกบัมนษุย์ 

 “หา้มย้ายเขา” เอลล่ีพดูอยา่งมีอํานาจ 

 ในท่ีสดุ เดก็ก็เกิดมา แตเ่สียชีวิตแล้ว เพ่ือนๆ และญาติๆ ย่ีสบิหกคนอยูใ่นห้องนัน้และเหน็วา่เดก็ทารกนัน้ตายแล้ว 

 “เก็บของซะ แตอ่ยา่ตดัสายสะดือ” พวกคนแก่บอก 
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 “ตดัสายสะดือซะ” เอลล่ีสัง่ ในท่ีสดุผู้หญิงคนหนึง่ตดัสายสะดือ เอลล่ีนําเดก็ทารกมาอุ้มไว้และเร่ิมอธิษฐาน 

 ทกุคนพดูถึงเร่ืองทารกท่ีตาย “วิญญาณของเขาอาจกลบัมาและเอาชีวิตของแม่ไปด้วย” หมอผีมีชีวิตอยู่ในความกลวัว่า

จะมีการจองเวรเพราะพวกเขาไมไ่ด้ปฏิบติัตามสญัญา อ้างอย่างผิดๆ และโกหกวิญญาณทัง้หลาย การต่อสู้ระหว่างพลงัแห่งความ

ดีและความชัว่เดือดดาลไปทัง้คืน 

 เอลล่ีอธิษฐานเป็นเวลาส่ีสิบห้านาทีเพ่ือทารกท่ีเสียชีวิตและมารดาท่ีหมดสติ ในทนัใดนัน้ เด็กเร่ิมมีสี และส่งเสียงเล็กๆ 

ขึน้มา 

 “อธิษฐานตอ่ไป” เอลล่ีสัง่ 

 เดก็ทารกร้องเสียงดงั เม่ือเอลล่ีนวดหวัใจของเดก็ตอ่ไป เขาเร่ิมมีสีและหายใจเป็นปกติขึน้ทีละเลก็ทีละน้อย 

 ก่อนหน้านี ้สมยาและแม่ของเธอได้ตดัสินใจตามพระเยซูแล้ว แต่พ่อของเด็กเป็นโจรและรับจ้างฆ่าคน เขาเข้ามาในห้อง

เม่ือเอลล่ียงัคงอธิษฐานให้กบัภรรยาของเขา เม่ือผู้ เป็นแม่รู้สกึตวั เอลล่ีหนัไปท่ีสามี “เด็กทารกนีเ้กิดมาก็ตายแล้ว ญาติของคณุทกุ

คนก็เห็นว่าเขาเกิดมาก็ตายแล้ว พระเจ้าบอกฉันว่าพระองค์จะสําแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตอนนีเ้ด็กนีไ้ด้ชีวิตของตนเอง

กลบัคืนมา คณุไมไ่ด้เป็นของพระเยซ ูคณุไมไ่ด้กลบัใจใหม ่คณุคิดวา่เดก็นีเ้ป็นของใครกนั” 

 “เขาเป็นของพระเยซจูริงๆ” พอ่ของเดก็ตอบ 

 “คณุจะต้องดแูลเดก็ทารกนี ้เดก็ท่ีเป็นของพระเยซคูวรจะมีพอ่ท่ีไมไ่ด้เป็นของพระเยซหูรือ จะถกูต้องอยา่งนัน้หรือ” 

 “ไมค่รับ ผมต้องการพระเยซใูนชีวิตของผมตอนนี”้ เขาคกุเข่าลงและอธิษฐานกลบัใจใหม่ ในท่ีสดุ เด็กอีกคนก็เกิดมา เกิด

เข้าในแผน่ดินของพระเจ้า 

 ชะลอแทบจะรู้ไมว่า่การบงัเกิดใหมห่มายความว่าอย่างไรจริงๆ ในคืนนัน้ แต่เขาเร่ิมเข้าใจมากย่ิงขึน้ เป็นเวลาสองปีท่ีเขา

เติบโตเพียงเลก็น้อยเพราะเดินทางไกลบอ่ยครัง้เลน่ดนตรีกบัคณะดนตรี ในตอนแรก เขาเข้าใจเก่ียวกบัความหมายของความรอดท่ี

แท้จริงเพียงเล็กน้อยจนคิดว่าการรับพระเยซูหมายถึงการให้ผู้ มีอํานาจเข้ามาเป็นเจ้าของตน เม่ือมีคนติดต่อให้รับจ้างฆ่าอีกครัง้ 

เขาเรียกให้พระเยซชู่วยในการทํางานของเขา เขาไมเ่ข้าใจวา่ทําไมเขาจงึยิงพลาด 

 เขามีความสนใจดนตรีมากขึน้เร่ือยๆ เขาทําระนาดท่ีสวยงามขึน้มาด้วยมือและปรับตวัโน้ตแต่ละตวัอย่างระมดัระวงั เขา

เร่ิมศึกษาพระคมัภีร์กบัเอลล่ีและผู้ ทําการคนอ่ืนๆ ในท่ีสดุ เขาและภรรยาเปิดบ้านของตนเพ่ือเป็นท่ีประชมุ เป็นเวลาเกือบแปดปีท่ี

เขาสตัย์ซ่ือตอ่การทํางานของพระเจ้าและเป็นผู้ นํา แตต่อ่มา เขากลบัพา่ยแพ้และกลบัไปในทางเก่าของตน 

 เอลล่ีอธิษฐานอย่างจริงจงัให้กบัผู้ ท่ีเช่ือ และทํางานร่วมกบัพวกเขา เธอสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขาอย่างสตัย์

ซ่ือ รักษาพยาบาลพวกเขาในฐานะนางพยาบาล และช่วยพวกเขาหางานทํา แต่เหมือนเช่นท่ีเศรษฐีหนุ่มจากไปอย่างเศร้าใจเพราะ

ไม่ต้องการสละสิ่งต่างๆ เพ่ือตามพระเยซู ผู้ ท่ีเอลล่ีนํามาหาพระเจ้าบางคนก็เป็นหนักลบัไปในทางเก่าของพวกเขา พระเยซูตรัสไว้

ในยอห์น 6:66 วา่ “สาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอย ไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีก” การเสีย “ลกูๆ” เป็นความโศกเศร้าท่ีร้ายแรง

ตอ่เอลล่ี อยา่งไรก็ตาม เธอเอาชนะความผิดหวงัเหลา่นี ้และพยายามตอ่ไปจนถงึชยัชนะท่ีย่ิงใหญ่ขึน้ 
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บทที ่13 

พรมและพงิรับองค์พระผ้เป็นเจ้าู  
 

 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของประชาชนไทยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า มีวัดอยู่ 27,000 แห่งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ 

นอกจากนี ้ยงัมีสเุหร่าของมสุลมิอีก 2,000 แหง่ซึง่สว่นใหญ่อยู่ทางใต้ และมีศาลเจ้าจีนและวดัฮินดเูป็นจํานวนมากซึง่สว่นใหญ่อยู่

ในกรุงเทพฯ คริสเตียน รวมทัง้คาทอลกิ ถือเป็นเพียงคร่ึงเปอร์เซ็นต์ของประชากรทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ผู้ นําคริสเตียนคิดว่าตวัเลข

นีเ้ป็นการประเมินท่ีต่ําเกินจริงอยา่งแน่นอน 

 ผู้ชายไทยเกือบทกุคน ตัง้แต่กษัตริย์จนถึงชาวนาท่ียากจนท่ีสดุ มีหน้าท่ีบวชเป็นพระในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ตามธรรม

เนียมแล้ว จะบวชกนัเป็นเวลาหนึ่งฤดฝูน ระหว่างการปลกูและการเก็บเก่ียว และเป็นเวลาสองหรือสามสปัดาห์สัน้ๆ ระหว่างพกั

ร้อนด้วย 

 พรม พ่ีชายของสมยาเป็นชายไทยคนหนึ่งท่ีเคยเป็นพระในศาสนาพทุธ จากนัน้ เขาเห็นการอศัจรรย์ท่ีนําหลานชายท่ีเกิด

ใหม่กลบัมีชีวิตขึน้มา ในเย็นวนันัน้ พรมไปท่ีบ้านของเอลล่ีโดยมีคําถามหนึ่ง “ผมเห็นพระเจ้านําชีวิตกลบัเข้ามาในร่างกายของ

หลานตวัน้อยของผม พระองค์จะทรงรักษามาลาเรียให้ผมได้ไหม” 

 พรมเป็นไข้มาลาเรียซึ่งมีอนัตรายมากมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว บางครัง้ เขาจะหมดสติไป ในบางครัง้ เขาจะมีอาการคลัง่

เพราะไข้ เขาจะรับการรักษาได้ไหม เขาอยากได้รับการรักษา 

 เอลล่ีเรียกธรรมิกชนบางคนมา พวกเขาวางมือบนพรมและเร่ิมอธิษฐาน และพรมได้รับการช่วยกู้จากไข้มาลาเรียท่ีเป็น

อนัตรายถงึตาย บางครัง้ เขารู้สกึหนาวเลก็น้อย แตไ่มไ่ด้หมดสติไป 

 เอลล่ีไม่รู้สึกประหลาดใจกบัคําขอร้องของพรม ประมาณสองสปัดาห์ก่อนหน้านัน้ เธอได้เห็นนิมิต “ดิฉนัเห็นเขาเดินไป

ทางแสงสวา่ง เขาข่ีม้าสีขาวขึน้ไปเร่ือยๆ เขาไปทําธุระอยา่งหนึง่ สําคญัมาก” 

 เสียงภายในท่ีพดูกบัเอลล่ีบอ่ยครัง้บอกวา่ “ชายคนนีมี้ความปรารถนาท่ีจะเช่ือในพระเยซคูริสต์” 

 พรมซึง่เป็นช่างซอ่มรถฝีมือดีมกัจะช่วยเอลล่ีเม่ือรถของเธอมีปัญหา เธอจะเรียกหาเขา “คณุช่วยมาดหูน่อยได้ไหมว่ารถจ๊ิ

ปของฉนัมีปัญหาอะไร” พรมจะหาปัญหาพบและแก้ไขปัญหานัน้อยา่งวอ่งไว วนัหนึง่ขณะท่ีเขานอนอยู่ใต้รถจ๊ิป เอลล่ีสงัเกตเห็นโซ่

ทองรอบคอของเขาซึ่งมีรูปปัน้พระอยู่เป็นจํานวนมาก เอลล่ีถามว่า “ลงุพรม พระเจ้าทรงบอกดิฉนัว่าคณุได้เร่ิมแสวงหาแสงสว่าง 

ทําไมคณุจงึยงัสวมสร้อยนัน้อยู”่ 

 “คณุรู้ได้อย่างไร” พรมบอกเอลล่ีว่าไม่นานก่อนหน้านีเ้ขาได้คยุกบัพระเยซูและกล่าวว่า “ถ้าผู้หญิงคนนีเ้ป็นผู้หญิงของ

พระเจ้าท่ีพระองค์ได้ทรงเลือกเพ่ือทํางานของพระองค์ ขอให้เธอรู้วา่ข้าพระองค์มีใจปรารถนาท่ีจะหาพระผู้ช่วยให้รอด” จากนัน้ เขา

ประกาศวา่ “ตอนนี ้ผมรู้แล้ววา่พระเยซเูป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทําสิ่งท่ีผมได้ขอให้พระองค์ทรงทํา พระองค์ได้กระทําตาม

คําเรียกร้องของผมเม่ือคณุถามผมวา่ทําไมจงึใสส่ร้อยนี”้ เขานําสร้อยออกในเวลานัน้และไมเ่คยใสอี่กเลย เขาเร่ิมอ่านพระคมัภีร์กบั

เอลล่ีทกุวนั 

 พรมบอกเอลล่ีว่า “ผมบวชเป็นพระอยู่ประมาณส่ีปี เนือ้หาของพระคัมภีร์เก่าหลายแห่งเหมือนท่ีศาสนาพุทธสอน 

พระพทุธกลา่ววา่ ‘แสวงหาจนกวา่จะพบผู้นัน้’ ตอนนีผ้มได้พบพระองค์แล้ว พระนามของพระองค์คือพระเยซ”ู 

 พรมมีความปีติยินดี เขาพบสิง่ท่ีพระพทุธได้แต่เพียงหา ในภายหลงั พรมได้รับการสถาปนาเป็นศิษยาภิบาลเพ็นเทคอสต์ 

ตอนนี ้เขาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการใหญ่ของคริสตจกัรไทยและเป็นเลขานกุารของอาจารย์ไชยยงค์ ประธานของคริสตจกัรไทย 

ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของคริสตจกัรในประเทศหลงัจากท่ีอาจารย์โคลออกจากประเทศไป 

 การชุบชีวิตเด็กทารกยงัมีผลอ่ืนๆ อีก ยายของเด็กเป็นหญิงชราซึ่งป่วยด้วยวณัโรคมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ข้อต่อของมือ

ข้างหนึ่งนัน้แข็ง ไม่สามารถแต่งตวัได้เอง ลกูๆ ของเธอเธอต้องช่วยเธอตลอดเวลาย่ีสิบปีท่ีผ่านมา หลงัจากเด็กทารกได้รับการ

รักษา ยายมาโบสถ์เป็นครัง้แรก ในภายหลงัเอลล่ีไปท่ีหมู่บ้านของเธอ เพราะได้ยินว่าปอดของหญิงคนนัน้มีเลือดไหล “ดิฉนัพาเธอ
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ไปโรงพยาบาลด้วยรถจ๊ีป เพราะเธอมีเลือดออกมาก แต่หมอก็เพียงแต่บอกว่า ‘ยงัไงเขาก็ไม่รอด คณุพาเขากลบัไปท่ีหมู่บ้านจะ

ดีกวา่ เรารับเขาไว้ท่ีน่ีไมไ่ด้ เขาจะแพร่เชือ้โรค และมีคนจํานวนมากในโรงพยาบาลนีกํ้าลงัจะตาย เขาไมร่อดหรอก’ “ 

 เอลล่ีไม่ได้ยอมรับคําตอบนัน้ แต่ขอนํา้เกลือมาบ้าง “อะไรก็ได้ท่ีจะช่วยเขาได้ ฉนัจะพาเธอไปท่ีโรงพยาบาล Overseas 

Missionary Alliance Hospital ท่ีมโนรม” เอลล่ีและธรรมิกชนอธิษฐานเผ่ือยาย และไม่ว่าแพทย์ในกําแพงเพชรจะว่าอย่างไร หญิง

คนนัน้ก็รอดชีวิตมาได้ แขนท่ีเป็นวณัโรคของเธอได้รับการรักษาเม่ือเอลล่ีได้รับบพัติศมาท่ีหวัหิน ตามจริงแล้ว เอลล่ีไม่ได้อธิษฐาน

เพ่ือการรักษาของหญิงคนนัน้ เพียงแต่อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพรเธอและประทานพระวิญญาณบริสทุธ์ิให้กบัเธอ แน่นอน

วา่ พระองค์ทรงประทานให้เป็นสองเทา่และรักษาแขนท่ีแข็งนัน้ 

 ครอบครัวนีมี้นามสกุลว่า พลกล้า พวกเขาเคยมีส่วนเก่ียวข้องในงานปล้นของพวกโจร การปล้นและอาชญากรรมเป็น

ปัญหาร้ายแรงในประเทศไทย นิตยสาร National Geographic ฉบบัเดือนตลุาคมปี 1982 กล่าวว่า มีรายงานการฆาตกรรม 24- 

36 ครัง้ต่อเดือนในกรุงเทพฯ และเจ้าของบ้านไม่กล้าทิง้บ้านไว้โดยไม่ลอ็คประตเูพราะกลวัขโมย ผู้ รับจ้างฆ่าจะรับจ้างฆ่าด้วยเงิน

น้อยกว่าหนึ่งพนัดอลลาร์ต่อการฆ่าหนึ่งครัง้ ทําไมจึงมีอาชญากรรมมากเหลือเกิน “พวกหยกและพลอยมาจากพม่า” คนขบัแท็กซ่ี

คนหนึ่งกล่าว “พวกเขาจึงมีเงินซือ้อาวธุ” ประเทศไทยมีเสบียงหลกัๆ สําหรับสงครามกลางเมืองระหว่างชาวกะเหร่ียงและรัฐบาล

กลางของพม่าท่ียาวนานสามสิบสามปีและยงัคงดําเนินต่อไป ของโจรมีขายทัว่ไป นอกจากนี ้ประชากรสิบเอ็ดล้านคนยงัคงหาเงิน

ได้สองร้อยเหรียญตอ่ปี ซึง่ถือวา่อยูใ่นระดบัยากจน การค้าขายฝ่ินก็เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ปัญหาอาชญากรรม 

 ครอบครัวพลกล้ามีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมเช่นนี ้พวกเขาเป็นโจรและนกัฆ่า พิงเป็นเด็กหนุ่มอายปุระมาณสิบส่ีปี เม่ือ

ครัง้เป็นเด็กชาย เขาคิดว่าการขโมยไก่และเป็ด และอะไรก็ตามท่ีสามารถขโมยได้จากเพ่ือนบ้านเป็นกีฬาท่ีดี ในท่ีสดุ เขามีปัญหา

กบัตํารวจมากจนเขาหนีไปกรุงเทพฯ เข้าไปอยูใ่นสลมั 

 ในช่วงฤดฝูน เดือนสิงหาคม 1965 เอลล่ีและพรมขบัรถไปกรุงเทพฯ เพ่ือตามหาพิง “ฉนัจะรับเขามาอยู่ท่ีสถานเลีย้งเด็ก

กําพร้าของฉนัถ้าเราเจอเขา” เอลล่ีวางแผน ในท่ีสดุ พวกเขาพบพิงในสถานท่ีพนนัโคลงเคลงทําจากสงักะสี อยู่กบัหญิงข้างถนนขี ้

เมา และความชัว่ร้ายอ่ืนๆ ทัง้ปวง พวกเขานําพิงขึน้รถและขบักลบัไปท่ีพรานกระต่าย “เธอมาเป็นผู้ช่วยฉนัได้ เป็นยามให้ฉนั พิง 

ฉนัต้องการคนช่วยทํางานท่ีบ้าน” เอลล่ีต้องการช่วยเหลือเด็กหนุ่มพบทิศทางบางอย่างในชีวิตของเขา ในเวลานัน้พิงได้กลบัใจใหม ่

เขายงัคงสบูบหุร่ีอยู ่แตไ่มใ่ช่ในบ้านของเอลล่ี และด่ืมเหล้าบ้าง แตไ่มเ่ปิดเผย 

 เอลล่ีสอนพระคมัภีร์ โดยเร่ิมจากปฐมกาล 1 “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนษุย์ขึน้ ตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายา

ของพระเจ้านัน้ พระองค์ทรงสร้างมนษุย์ขึน้” “เราเป็นอย่างนัน้เอง” พิงคิด “พระเจ้าทรงสร้างเราขึน้ตามพระฉายาของพระองค์” ใน

ทนัใดนัน้ เขาเข้าใจว่าการได้สร้างขึน้ตามพระฉายาของพระเจ้าเป็นสิ่งอศัจรรย์เพียงใดและการทําให้ฉายานัน้เส่ือมเสียเป็นสิ่ง

เลวร้ายอย่างไร เขาเลิกสบูบหุร่ีตัง้แต่วนันัน้มา และไม่นานหลงัจากนัน้ เขาได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ในการประชมุท่ี

กรุงเทพฯ พิงได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งงดงาม 

 เอลล่ีซึง่เคยเป็นพนกังานบาร์มาก่อนได้เหน็พอ่ของเธอเองด่ืมเหล้า เธอเองเคยสบูบหุร่ีเป็นอาหารเช้า ดงันัน้เธอจึงมีความ

ปรารถนาท่ีจะพยายามช่วยเหลือชีวิตคนหนุ่มสาว 

 ความเช่ือของเธอและงานของเธอก่อให้เกิดผล พิงเป็นผู้ช่วยท่ีสตัย์ซ่ือเป็นเวลาหลายปีแล้ว เขาเป็นนกัศกึษาพระคมัภีร์ท่ี

จริงจงัและเป็นยามท่ีไว้วางใจได้ 

 เอลล่ีเป็นเพ่ือนรักกับหญิงมีอันจะกินคนหนึ่งจากกรุงเทพฯ ช่ือกุหลาบ คุณกุหลาบและสามีเป็นเจ้าของร้านเพชรใน

กรุงเทพฯ สามีของเธอเป็นคาทอลกิ แตผู่้ เป็นภรรยาชกัชวนเขาให้ถวายสิบลดและเงินถวาย “พระเจ้าจะทรงอวยพรธุรกิจของเราถ้า

เราถวายสบิลด” องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ดงันัน้ คณุกหุลาบจึงให้เงินช่วยเหลือเพ่ือท่ีเอลล่ีจะมีรถจ๊ีปดีๆ แทนรถแลนด์

โรเวอร์ท่ีเธอทิง้ไว้กบัคณะมิชชนั 
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 “พิง ฉันอยากให้เธอเป็นคนขบัรถของฉัน” เอลล่ีตดัสินใจ ดงันัน้ พิงจึงมีหน้าท่ีอีกอย่างคือเป็นคนขบัรถ ในภายหลงั เอ

ลล่ีพยายามหางานบางอย่างสําหรับพวกผู้ช่วยของเธอ เธอได้ตัง้ร้านช่างไม้ขึน้ ไม่นานพิงกลายเป็นช่างไม้ฝีมือดี เขาออกแบบและ

สร้างเชิงเทียนเจ็ดก่ิงท่ีสวยงามให้กบัคริสตจกัร 

 นอกจากนี ้เอลล่ียงัสอนคนไทยให้ร้องเพลงและเล่นดนตรีด้วย “คนไทยมกัจะสวดมนต์กนั แต่ดิฉันสอนพวกเขาให้ร้อง

เพลงสดดีุ ดิฉนัสอนพิงให้เลน่กีตาร์ เขามีความสามารถทางดนตรีท่ีมากกว่าดิฉนั ดงันัน้ ดิฉนัจึงให้เขาเลน่ดนตรี เขาเก่งจนดิฉนัไม่

พยายามเลน่ดนตรีอีกแล้ว ตอนนี ้เขาสอนดนตรีให้กบัพวกอนชุน และเขารับผิดชอบในการร้องเพลงด้วย” 

 ครอบครัวพลกล้าเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก โจรและนกัฆ่ากลายเป็นนกัดนตรีและผู้ เทศนา พวกเขาได้รับการช่วยกู้จาก

วณัโรคและความเจ็บป่วยอ่ืนๆ พวกเขาพบชีวิตและสขุภาพท่ีดีทางพระเยซูคริสต์ ความปรารถนา ความตัง้ใจ และการอทุิศตนช่วย

เอลล่ีให้เปล่ียนครอบครัวหน้ามือเป็นหลงัมือ 

 การพบกบัเอลล่ีให้ชีวิตและโอกาสใหม่แก่ครอบครัวเล็กๆ อีกครอบครัวหนึ่งในป่า เอลล่ีและผู้ ทําการบางคนกําลงัขบัรถ

กระบะโตโยต้าผ่านป่าเพ่ือไปทํางานประกาศ ในทนัใดนัน้ พวกเขาเห็นกระท่อมขนาดเลก็ เม่ือพวกเขาเข้าไปใกล้ พวกเขาเห็นชาย

คนหนึ่งอยู่ในกระท่อมนัน้ “ชายคนนัน้ดปู่วย เราควรจะจอดรถและดวู่าเราช่วยได้ไหม” เอลล่ีตดัสินใจ หลงัจากตรวจร่างกายชาย

คนนัน้ เอลล่ีกล่าวว่า “ดูเหมือนเขาจะเป็นวัณโรค” ชายคนนัน้มีลูกสาวตัวเล็กอายุประมาณสิบปีอยู่ด้วย เด็กคนนัน้มีเพียงผ้า

สกปรกเลก็ๆ พนัอยูร่อบเอวเทา่นัน้ ไมมี่เสือ้ผ้าอะไรอีก ชายคนนัน้หากินด้วยการเผาไม้เพ่ือทําถ่านเม่ือเร่ิมป่วย 

 “ช่วยฉนัเอาผู้ชายคนนีเ้ข้าไปในรถที เราจะพาเขากลบัไปท่ีโบสถ์” ในเวลานัน้เอลล่ีได้ซือ้ท่ีดินแปลงงามไว้สร้างคริสตจกัร

พรานกระตายด้วยเงิน 750 เหรียญท่ีคณุกหุลาบให้กบัเธอ “ฉนัจะดแูลเขา และถ้าเขาอาการดีขึน้ เขาก็เป็นยามดแูลโบสถ์ของเรา

ได้เม่ือเราสร้างโบสถ์ขึน้” 

 เม่ือพวกเขานําคนไข้ไปถึงท่ี พิงและผู้ ทําการคนอ่ืนๆ สร้างกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆ สําหรับเขา แต่เอลล่ีนําเด็กหญิงเข้าไปท่ี

บ้านของเธอในตลาด เม่ือเธอนําชายคนนัน้ไปหาหมอ เขาวินิจฉยัวา่ “วณัโรคแทรกซ้อน ป่วยอยา่งสิน้หวงั” 

 “ถ้ายงังัน้ เราต้องทําสิง่ท่ีเราทําได้เพ่ือเขา” เอลล่ียืนยนั “ก่อนอ่ืน เราจะอธิษฐาน” หลงัจากอธิษฐาน ชายคนนัน้มีอาการดี

ขึน้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เขาได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และเม่ืออาจารย์เจ ซี โคลเดินทางมาเย่ียมเมืองไทย เขาก็ได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 เด็กหญิงตัวน้อยมีช่ือว่า บุญช่วย แต่เอลล่ีประกาศว่า “เราจะเรียกเธอสัน้ๆ ว่า จ๋ิว” จ๋ิวได้รับบัพติศมาและรับ

พระวิญญาณบริสทุธิด้วย์  เอลล่ีถามจ๋ิววา่ “หนเูรียนอยูช่ัน้อะไร หนไูปโรงเรียนท่ีไหนจ๊ะ” 

 “หนไูมเ่คยไปโรงเรียนเลยคะ่ พอ่กบัหนอูยูใ่นป่ามาตลอด พอ่เผาถ่าน” 

 “เราต้องสง่หนไูปโรงเรียนนะ ฉนัจะไปหาครูใหญ่” แม้ว่าจะมีคําถามบางอย่าง เจ้าหน้าท่ีตดัสินใจว่าจ๋ิวสามารถเร่ิมเรียน

ชัน้ประถมหนึง่ได้ เธอเรียนอา่นหนงัสือในเวลาหนึง่เดือน และเรียนจบชัน้ประถมหนึ่งและสองในเวลาหนึ่งปี นอกจากนี ้เธอยงัเรียน

เลน่กีตาร์และร้องเพลงอีกด้วย 

 เม่ือมีบางคนจากคริสตจักรอาจารย์บุญมากมาเย่ียม พวกเขาสังเกตเห็น “เด็กอะไรฉลาดจริงๆ เราอยากให้เธอมา

กรุงเทพฯ ท่ีโรงเรียนของเรา” 

 เอลล่ีอยากให้ “ลกูๆ“ ของเธอมีโอกาสท่ีดีท่ีสดุ จึงสนบัสนนุจ๋ิวให้ไป “หนชู่วยครอบครัวทํางานบ้านเพ่ือพกัอยู่กบัเขาได้ 

อาจไมง่่ายนกั เพราะเขามีลกูสามคน และจะมีงานบ้านและซกัผ้าให้ทําเยอะ แตห่นสูามารถได้รับการศกึษาท่ีดีได้ถ้าพยายามอย่าง

หนกั” เดก็หญิงตวัน้อยจากป่าไปในเมืองใหญ่อยา่งกรุงเทพฯ และไปเข้าชัน้มธัยมหกท่ีนัน่ 

 ในภายหลงั อาจารย์ไชยยงค์ให้เธอเข้าอีกโรงเรียนหนึ่ง และมาอยู่กับครอบครัวของอาจารย์ เธอศึกษาขัน้สงูต่อไปใน

มหาวิทยาลยั การรับใช้ด้วยความรักของเอลลี่เปล่ียนแปลงชีวิตทัง้ทางร่างกายและวิญญาณ 
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ภรรยาของอาจารย์ไชยยงค์ เบรนด้า โคล และคณุกหุลาบผู้ช่วยเหลืองานในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
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บทที ่14 

อัมพรและอัมไพ พรสองชัน้ 
 

 วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 1962 ชายชาวจีนคนหนึ่งมาหาเอลล่ี “พวกหมอในกําแพงเพชรสง่ผมมาหาคณุ ภรรยาของผมตายท่ี

โรงพยาบาลท่ีนัน่ตอนคลอดลกู หมอบอกวา่คณุรู้วิธีเลีย้งเดก็ คณุรับลกูผมไว้หน่อยได้ไหมครับ ผมดแูลเขาไมไ่ด้” 

 “เอ” เอลล่ีตอบ “ฉนัจะต้องอธิษฐานเร่ืองนีก่้อน คณุไปท่ีร้านกาแฟสกัชัว่โมงหนึ่ง และเม่ือคณุกลบัมา ฉนัคิดว่าฉนัอาจให้

คําตอบคณุได้” เขาจึงไปรอท่ีร้านกาแฟ เอลล่ีนําหนงัสืออทุิศตนท่ีเธอกําลงัอ่านออกมาและเร่ิมใคร่ครวญและอธิษฐาน ไม่นานเธอ

ได้ยินเสียงภายในกลา่ววา่ “รับเดก็คนนีม้าและเลีย้งดเูขาให้เรา” 

 “ได้พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะทําสิง่ท่ีทําได้” 

 “ดิฉนัพกัอยู่ท่ีตลาด ศึกษาคําสัง่สอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว และค่อนข้างเหงา” เธอเล่า เม่ือผู้ชายคนนัน้กลบัมา เอลล่ีก

ล่าวว่า “ฉนัอธิษฐานต่อพระเจ้าเก่ียวกบัเร่ืองนี ้และดเูหมือนว่าจะยอมรับได้ คณุนําเด็กมาได้” เอลล่ีดแูลเด็กคนอ่ืนๆ มาก่อน แต่

ครัง้นีต้่างออกไป เธออยู่ท่ีตลาดเพียงลําพงั ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใดอย่างสม่ําเสมอ “แต่สิ่งสําคญัท่ีเด็กคนนีต้้องมีคือความ

รักเอาใจใส ่และฉนัสามารถทําได้” เอลล่ีรู้ผลร้ายของการละทิง้เดก็ 

 เอลล่ีต้องประหลาดใจมากเม่ือชายชาวจีนแจ้งให้เธอทราบว่า “มีเด็กหญิงแฝดสองคน คลอดก่อนกําหนด และเรา

ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ไม่ได้ พวกเขาต้องได้รับการเลีย้งดเูหมือนท่ีคณุเคยเลีย้งดแูฝดคู่อ่ืนมาก่อน” เอลล่ีเลีย้งดคูู่แฝดทัง้หมดส่ีคู่ แต่

ทารกน้อยคูนี่เ้ป็นสิง่ท้าทายตา่งจากเดิม 

 เม่ือชายคนนัน้ลงจากรถเมล์มาพร้อมกบัฝาแฝดในตะกร้าเลก็ๆ พวกคนไทยมีรอยยิม้ แต่เป็นรอยยิม้ท่ีครุ่นคิดและอยากรู้

อยากเหน็ เดก็หญิงคนหนึง่ในบ้านของเธอถาม “คณุจะไลผี่หรือเปลา่ พวกเขาตายมากกวา่มีชีวิตอยู”่ 

 “พวกเขาอยูไ่มร่อดหรอก” อีกคนเดา 

 “คณุไปหาปัญหาเข้าซะแล้ว” 

 “พวกเขาก็เป็นเหมือนผีนัน่แหละ มีชีวิตอยูใ่นพวกเขานิดเดียว” 

 “ไมมี่ใครจะดแูลเดก็แบบนัน้หรอก” แมค่รัวโต้แย้ง 

 ไมมี่ “บาร์นาบสั” สกัคนเดียวในกลุม่ผู้ ทําการของเอลล่ีท่ีพยายามหนนุใจเธอ 

 “ฉันต้องหนนุใจตวัเองในองค์พระผู้ เป็นเจ้า เหมือนท่ีดาวิดหนนุใจตนเอง” เอลล่ีประกาศอย่างแน่วแน่เม่ือเธออุ้มทารก

ขนาดเลก็เทา่ตุ๊กตาออกมาจากตระกร้า 

 เด็กท่ีตวัเล็กกว่ามีนํา้หนกัเพียงแคส่องปอนด์ และอีกคนหนกักวา่เลก็น้อย หวัเลก็ๆ ของพวกเขามีขนาดประมาณกําปั ้

ของเอลล่ี แขนและขาของพวกเขาเป็นเหมือนไม้ขีด พวกเขาไม่มีคิว้หรือเล็บ และพวกเขาไม่ยอมดดูนม อณุหภมิูร่างกายขึน้ๆ ลงๆ 

เม่ืออากาศร้อน อณุหภมิูขึน้ไปสงูมาก แตเ่ม่ืออากาศเยน็หน่อย อณุหภมิูก็ลดต่ําลงมากจนกระทัง่ทารกเกิดอาการชกัอยา่งรุนแรง 

 เอลล่ี แฮนสนัทราบว่าการถกูละทิง้เป็นอย่างไร เธอจึงไม่ยอมแพ้ เธอมีความปรารถนาและความตัง้ใจท่ีจะช่วยเด็กตวั

น้อยๆ ทัง้สองให้รอด นอกจากนัน้ เธอยงัมีประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลด้วย 

 “ก่อนอ่ืน ฉันต้องอาบนํา้ให้พวกเขา พวกเขาสกปรกเหลือเกิน ดแูผลผพุองพวกนัน้สิ” เธอเร่ิมรักษาแผลขนาดใหญ่ท่ีอยู่

บนร่างกายเลก็ๆ นัน้อยา่งสงบ เธอเตรียมอาหารอ่อนมากอย่างพิถีพิถนั ให้มีนํา้มากกวา่นม “เด็กจะได้ไม่ท้องเสีย” ฝาแฝดเรียนรู้ท่ี

จะดดูนมและกินอาหารอยา่งช้าๆ 

 เม่ืออายไุด้สามเดือน พวกเขามีนํา้หนกัคนละหกปอนด์ ในเวลานัน้ เอลล่ีตดัสนิใจพาเดก็ทัง้สอง ซึง่เธอตัง้ช่ือว่าอมัพรและ

อมัไพ ไปท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือพบอาจารย์และแหมม่โคล แมค่รัวฉวีไปเดินทางไปช่วยด้วย 

 หลงัจากท่ีเอลล่ีประสบความสําเร็จกบัอมัพรและอมัไพ มีคนนําฝาแฝดอีกคู่มาให้เธอ เธอรับพวกเขาไว้ช่วงหนึ่ง แต่ส่ง

พวกเขากลบัไปให้กบัพอ่แมเ่ม่ือแข็งแรงพอ 
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 เด็กอีกคนท่ีเอลล่ีเลีย้งเกือบจะเป็นแฝดกนั เขาเกิดสิบเดือนหลงัจากพ่ีชายของเขา แม่คิดว่าเธอสามารถเลีย้งลกูชายคน

แรกได้ แต่เธอไม่มีนมพอสําหรับสองคน ผู้ เป็นแม่เข้าประชุมและเธอมีคําขออยู่เสมอว่า “อธิษฐานเผ่ือลกูของฉันด้วย เขาร้องไห้

ตลอดเวลา” ทารกร้องไห้เพราะเขาหิว หญิงคนนัน้ทําให้เด็กหยดุร้องไห้โดยให้เถ้าฝ่ินแก่เด็กทารกตวัน้อย หลงัจากนัน้เขาหลบัไป

สามวนัสามคืน ตอ่มา เธอพยายามเลีย้งเขาด้วยนํา้ข้าว ซึง่ยอ่ยยากสําหรับเดก็ทารก 

 คนในหมู่บ้านบอกเร่ืองนีก้บัศิษยาภิบาล เขาตดัสินใจว่า “แหม่มเอลล่ีจะดแูลเด็กทารกคนนี ้แหม่มเอลล่ีสามารถทําการ

อศัจรรย์กบัเดก็ท่ีป่วยได้” ศิษยาภิบาลนําเดก็ทารกท่ีกําลงัจะตายมาให้เอลล่ี 

 “ผมมีของมาให้คณุ” เขากลา่วกบัเอลล่ี ขณะท่ีย่ืนหอ่ผ้าขีริ้ว้เลก็ๆ ให้กบัเธอ 

 เม่ือเธอเปิดห่อออก เด็กทารกตวัเล็กอายสุองสปัดาห์จ้องมองเธอเขม็ง เอลล่ีเห็นความต้องการของเด็กนัน้ “ฉนัจะตัง้ช่ือ

คนนีว้า่สนัติ สนัติจ๋า ฉนัจะรับเลีย้งหนเูอง” ดงันัน้ เอลล่ีจงึรับเลีย้งฝาแฝดอมัพรและอมัไพ และสนัติด้วย 

 พ่อของสนัติถกูฆ่า แม่ของเธอจึงขอบคณุเอลล่ีอย่างจริงใจ “ฉนัดแูลเขาเองไม่ได้” เธอยอมรับ แม้ว่าเธอจะยงัเข้าประชมุ

อยู ่แตก็่ไมไ่ด้เข้าแทรกแซงในการเลีย้งสนัติ 

 เน่ืองจากเอลล่ีต้องการให้ลกูๆ ของเธอมีการศกึษาท่ีดี เธอจึงสง่พวกเขาไปท่ีโรงเรียนของอาจารย์บญุมากเป็นระยะเวลา

หนึ่ง ในภายหลงั สนัติเข้าเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จากนัน้ไปโรงเรียนเทคนิค “ไม่มีใครช่วยให้ดิฉันได้เรียนหนงัสือ ดิฉันรู้ว่า

การศึกษาท่ีดีมีความสําคญัมากเพียงใด ดิฉนัต้องการช่วยลกูๆ ของดิฉนั” เอลล่ีอธิบาย เธอพยายามเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กบัธรรมิก

ชนในคริสตจกัรของเธอ “การนําเด็กเข้ามาในโลกนีน้ัน้ไม่เพียงพอ เราต้องรับผิดชอบต่อร่างกาย จิตใจและวิญญาณด้วย ลกูหลาน

ของเราต้องเติบโตเหมือนเช่นพระเยซทูรงเติบโตเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจ้าและมนษุย์ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สงัคม และท่ีสําคญั

ท่ีสดุ ในทางวิญญาณ” 
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บทที ่15 

ไฟไหม้พรานกระต่าย 
 

 คืนหนึง่ในเดือนพฤศจิกายน 1966 ประมาณสองทุม่ เอลล่ีพาเดก็ๆ เข้านอน ฝาแฝดยงัเลก็อยู่ มีอายปุระมาณส่ีขวบ สนัติ

มีอายุไม่ถึงขวบ จ๋ิวซึ่งเคยอยู่ในป่านัน้เรียนอยู่ชัน้อนุบาล ในขณะท่ีเอลล่ีอยู่หน้าบ้านของเธอ ในทันใดนัน้ เธอเห็นไฟไหม้ห่าง

ออกไปประมาณ 100 เมตร “นัน่อะไรน่ะ ระเบิดเหรอ” ไฟเร่ิมไหม้จากข้าว จากนัน้ลกุโพลงจนควบคมุไว้ไม่อยู่ ในภายหลงัตํารวจ

สงสยัว่าอาจมีคนวางเพลิงโดยใช้นํา้มนัก๊าดหรือนํา้มนัเบนซิน ไฟไหม้โรงสีข้าวอยา่งรวดเร็ว จากนัน้ติดโรงสีข้าวอีกแหง่ซึง่อยูฝ่ั่งต

ข้าม ไฟไหม้บ้านเรือนทีละหลงั “เราจะทําอะไรได้บ้าง นํา้ก็ไมมี่ แถมมีรถดบัเพลงิอยูแ่คค่นัเดียว” 

 “ต้องสง่คนข้ามป่าไปขอความช่วยเหลือ” เอลล่ีคิด “ฉนัอยากมีโทรศพัท์จริงๆ“ เมืองและหมูบ้่านหลายแหง่ไม่มีโทรศพัท์ใช้

หรืออาจมีอยู่เพียงเคร่ืองเดียวในท่ีทําการไปรษณีย์ เม่ือมีคนโทรศพัท์มา จะต้องแจ้งท่ีอยู่ของผู้ ท่ีอยากจะคยุด้วย และจะต้องโทร

กลบัมาใหม ่

 ก่อนท่ีความช่วยเหลือจะมาถึง บ้านเกือบทกุหลงัในพรานกระต่ายไหม้จนเหลือแต่ซาก โรงสีสามแห่งถกูไฟไหม้จนราบ

เป็นหน้ากลอง และอีกส่ีแหง่ถกูไฟไหม้คร่ึงหนึง่ 

 เอลล่ีรีบพาเด็กๆ ขึน้รถจ๊ีบสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองท่ีคณุนายกหุลาบให้กบัเธอ จากนัน้ ปลอบเด็กๆ ว่า “อย่ากลวัเลย 

อธิษฐานต่อพระเยซูสิ” พิงนําเด็กๆ ไปยงัท่ีดินของคริสตจกัรท่ีเอลล่ีซือ้ไว้ด้วยเงินจากคณุกหุลาบ พิงและผู้ ทําการคนอ่ืนๆ ได้ถาง

ท่ีดินนี ้และเอลล่ีวางแผนท่ีจะสร้างคริสตจกัรขึน้ 

 เม่ือพิงกลบัมา เขาและเอลล่ีรีบเอาฟูกท่ีนอนและเสือ้ผ้าของพวกเขาออกมาเท่าท่ีทําได้ “ฉนัจะเอาจกัรซิงเกอร์และเก้าอี ้

ของเราไปไว้ในบ่อนํา้หลงับ้าน” แม้ความมืดจะเป็นอุปสรรค แต่เอลล่ีก็ทํางานอย่างต่อเน่ืองได้ด้วยแสงเทียน เธอเก็บและแบก

เฟอร์นิเจอร์ไปท่ีถนน อธิษฐานอยา่งร้อนรนตลอดเวลา ไฟลกุไหม้เป็นเวลาหลายชัว่โมงซึง่ดเูหมือนจะลกุลามออกไปเร่ือยๆ ลมร้อน

ตีเปลวเพลิงขึน้ไปสงูขึน้สงูขึน้ ชาวบ้านซึง่รู้สกึช็อคมองดไูฟท่ีไม่อาจควบคมุได้ทําให้บ้านเรือกอีกแถวติดไฟ เปลวเพลิงเข้ามาใกล้

เร่ือยๆ พิงและครอบครัวอธิษฐานอยู่ตลอด “พระเจ้า ขอทรงส่งลมมาช่วยด้วย” ประมาณตีสาม ตํารวจเดินทางมาถึงและสร้าง

ความมัน่ใจให้พวกเขา “อย่ากงัวลเลยครับ ไฟกําลงัลามไปอีกทางหนึ่ง ไปดพูวกเด็กๆ เถอะครับ” ไฟเปล่ียนทิศทางอย่างรวดเร็ว 

ปล่อยให้บ้านทัง้แถวติดเปลวเพลิง ประกายไฟกระพือขึน้สู่ท้องฟ้าเขตร้อนอนัมืดมิด เปลวเพลิงสดุท้ายริบหร่ี แต่เถ้าร้อนยงัคงลกุ

ไหม้อยูบ้่างเป็นครัง้คราวก่อนท่ีจะลดความร้อนลงในท่ีสดุ 

 เม่ือเอลล่ีขับรถไปยงัท่ีดินของคริสตจักร จ๋ิวและเพ่ือนบ้านสองคนรู้สึกต่ืนเต้นมาก “ทูตสวรรค์ยืนอยู่รอบๆ พวกเราค่ะ 

อาจารย์พิงอธิษฐานวา่ ‘องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงรักษาสถานท่ีนีไ้ว้’ แล้วพระเจ้าทรงสง่ทตูสวรรค์มาปกป้องพวกเรา” 

 ถ้วยเคร่ืองเคลือบแตกไปบ้างและฟูกอนัหนึ่งหายไป โดยทัว่ไป คนจํานวนมากขโมยของในเวลาหายนะเช่นนี ้ แต่เด็กๆ 

เป็นพยานวา่ “พระเจ้าทรงสง่ทตูสวรรค์มาปกป้องพวกเรา” 

 เด็กชายสองคนในเมืองถกูไฟคลอกตายในบ้านของตน บ้านเรือนไหม้ไปกว่าหนึ่งร้อยหลงั คนจํานวนมากเสียทกุอย่างท่ี

พวกเขามี 

 วนัตอ่มา ชาวบ้านพยายามแยกแยะสิง่ของตา่งๆ “ครอบครัวหนึง่หมดสิน้ทกุสิง่อยา่ง ไฟไหม้ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสามแล้ว และ

ยงัถกูปล้นครัง้หนึ่งด้วย คนเป็นพ่อขู่จะฆ่าตวัตาย ภรรยาของเขาจึงมาหาดิฉนัเพ่ือขอความช่วยเหลือ” เอลล่ีเลา่ นางพยาบาลชาว

เดนมาร์กผู้ใจเยน็ มีเมตตาและเอาใจใสไ่ด้รับความไว้วางใจและไมตรีจิตของชาวบ้าน 

 “ดิฉันมีเพ่ือนคนจีนท่ีเป็นพ่อค้าหกคน พวกเขามีใจกว้างมาก หลงัจากไฟไหม้ครัง้นี ้มีกฎหมายใหม่ขึน้มาว่า ห้ามสร้าง

บ้านไม้อีก บ้านทกุหลงัต้องมีหลงัคาสงักะสี ต้องไมมี่แก๊สหรือนํา้มนัเตาในร้านค้าตา่งๆ บ้านทกุหลงัต้องสร้างขึน้จากอิฐ” 

 หลังเร่ืองร้าย ก็มีเร่ืองดี หลังจากไฟไหม้พรานกระต่าย ทางการปรับปรุงบริการไฟฟ้าจากแม่นํา้ปิง “ตอนนี  ้เรามี

ไมโครโฟนและไฟฟ้าใช้ ระบบเสียงท่ีดีท่ีสดุ เรามีนํา้ประปาใช้ และใช้กบัห้องนํา้ชกัโครกได้” เอลล่ีเร่ิมฝันถึงคริสตจกัรขนาดใหญ่ท่ี
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สร้างขึน้จากอิฐในพรานกระต่าย แต่เธอยงัไม่มีเงินช่วยเหลือนอกจากของขวญัเลก็น้อยจากเพ่ือนๆ เช่น คณุกหุลาบ อย่างไรก็ตาม 

เอลล่ีเร่ิมอทุิศตนตอ่ความฝันนี ้

 ในภายหลงั เอลล่ีสร้างสิ่งปลูกสร้างเรียบๆ ทําจากเสาไม้ไผ่และใบไม้เพ่ือให้ร่มเงาบนท่ีดินท่ีเธอซือ้มาด้วยเงิน 750 

เหรียญซึง่เป็นของขวญัจากคณุกหุลาบ อาจารย์ออสการ์ โวลก้า และอาจารย์บิลล่ี โคลมาเย่ียมเธอ 

 “เรามีแคเ่ก้าอีใ้ห้อาจารย์โวลก้า อาจารย์โคลและตวัดิฉนั คนอ่ืนๆ ทัง้หมดต้องนัง่บนหญ้า ฉนัคิดว่าอาจารย์โวลก้า ตกใจ

กบัความเรียบง่ายและความยากจนของเรา” 

 แหม่มโวลก้า อยู่ท่ีกรุงเทพฯ กบัแหม่มโคลในบ้านของครอบครัวโคล เธอจําได้ว่าเธออาบนํา้ในถงันํา้ “มนัเป็นถงันํา้สงู 

ดิฉนัอาบนํา้แบบซบัๆ ถูๆ  เม่ืออาจารย์โคลและอาจารย์โวลก้า กลบัมาจากพรานกระต่าย ตวัพวกเขาเต็มไปด้วยโคลนตัง้แต่หวัจรด

เท้า ถนนแย่มาก เป็นโคลนแดง ถงัอาบนํา้ต้องทํางานอยา่งหนกัเพราะทัง้สองคนนัน้ พวกเขาพดูแต่ว่า ‘เราไปเจอถนนไม่ดีเข้า’ “ 

อาจารย์โวลก้า และอาจารย์โคลขบัรถเป็นระยะทางหลายไมล์ด้วยความยินดีเพ่ือประกาศพระกิตติคณุและหนนุใจแหมม่เอลล่ี 

 ในช่วงเวลานี ้ซึง่เป็นเวลาเกือบย่ีสิบห้าปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองสิน้สดุลง เอลล่ีประหลาดใจท่ีพบว่าเธอยงัมีความขม

ข่ืนใจตอ่คนเยอรมนัอยู ่นกัธุรกิจชาวเยอรมนัคนหนึง่หลงทางอยูใ่นทางเหนือของไทยในจงัหวดักําแพงเพชร เขาจงึไปท่ีสถานีตํารวจ 

 ชายคนนัน้พูดภาษาไทยไม่คล่อง จึงพูดภาษาเยอรมันก่อน เม่ือเห็นว่าไม่สามารถส่ือสารได้ เขาจึงพยายามพูด

ภาษาองักฤษ 

 “คณุพดูภาษาองักฤษน่ี คณุต้องพดูกบัคณุแฮนสนั” นายตํารวจกลา่ว เขาชีใ้ห้ชายคนนัน้ไปท่ีบ้านของเอลล่ี 

 “คนเยอรมนัเหรอ ทําไมถึงมาท่ีพรานกระต่ายน่ี” เอลล่ีต้องอธิษฐานอย่างจริงจงัก่อนท่ีจะควบคมุความรู้สกึเกลียดชงัคน

เยอรมนัของเธอเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เธออธิษฐานอย่างเกิดผล เหมือนเช่นคอร์ร่ี เทน บมู4 เอลล่ีมีความรักของพระเจ้าเต็มอยู่ใน

ใจเพ่ืออดีตศตัรูของเธอ “ไม่มีหลมุใดลกึไปกว่าความรักของพระองค์” เธอคิด “พระเยซูวายพระชนม์เพ่ือชายคนนีเ้หมือนท่ีพระองค์

ทรงวายพระชนม์เพ่ือฉนั” เธอเร่ิมเป็นพยานกบัชายเยอรมนัท่ีหลง (และไม่ใช่แค่หลงทางเพียงอย่างเดียว) และอยู่ห่างไกลจากบ้าน 

พวกเขาพดูคยุเร่ืองพระเจ้าและความจริงท่ีงดงามของพระกิตติคณุ ประมาณตีหนึ่งของเช้าอีกวนัหนึ่ง เอลล่ีทําให้เขาเช่ือความจริง

ได้ 

 “เร็วเข้า อาจารย์” เธอเรียกผู้ รับใช้ไทยในท้องถ่ิน “ผู้ชายคนนีต้้องการรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู” เอลล่ียงัติดต่อ

กบัเขาหลงัจากเขากลบัไปเป็นครูท่ีเยอรมนีเป็นเวลาหลายปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
4 คอร์ร่ี เทน บมู (Corrie Ten Boom) หญิงชาวยิวในประเทศฮอลแลนด์ มีสว่นในการซ่อนชาวยิวไว้ในบ้านของตนและช่วยพวกเขาหลบหนีจากพวกนาซี  ในเวลาต่อมา เธอและ

ครอบครัวถกูจบั เธอและพ่ีสาวถกูสง่ตวัไปค่ายกกักนัในท้ายท่ีสดุ พ่ีสาวของเธอเสียชีวิตลง แต่คอร์ร่ีรอดชีวติมาได้และพยายามให้อภยัผู้ ท่ีเป็นศตัรูของเธอ เธอสร้างค่ายช่วยเหลือผู้ทน

ทกุข์จากสงครามโลกครัง้ท่ีสองและแบง่ปันเร่ืองราวของเธอใน 61 ประเทศ 
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จ๋ิว เดก็หญิงท่ีเคยอยูใ่นป่า และอมัไพ ฝาแฝดคนหนึง่ท่ีเอลล่ีเลีย้งด ูและลกูของอมัไพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                  สนัติ หนึง่ในเดก็ส่ีสบิหกคนท่ีเอลล่ีเลีย้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฃ 

 

                    อมัพร หนึง่ในลกูสาวฝาแฝดของเอลล่ี กบัลกูๆ ของเธอ 
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บทที ่16 

สร้างคริสตจักรในพรานกระต่าย 
 

 หลงัจากไฟไหม้ท่ีพรานกระต่าย เอลล่ีตัดสินใจท่ีจะรีบสร้างคริสตจักรบนท่ีดินซึ่งเธอซือ้ไว้ด้วยเงินช่วยเหลือจากคุณ

กหุลาบ “ดิฉันสามารถซือ้ท่ีดินได้ห้าไร่ หนึ่งไร่เท่ากบั 80 เมตรคณู 80 เมตร ประมาณ 260 ฟุตคณู 260 ฟุต ดงันัน้ เราจึงมีท่ีดิน

แปลงงามไว้สร้างโบสถ์ คณุกหุลาบเป็นเพ่ือนรักและรักธรรมิกชนขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นอยา่งมาก 

 “ฝาแฝดมีสร้อยทองเส้นหนึ่ง และดิฉันมีสร้อยทองเส้นหนึ่งและกางเขนทองอนัหนึ่ง ดิฉันตดัสินใจขายทองนีแ้ละใช้เงิน

สร้างโบสถ์ เราสร้างกําแพงไม้สกั คุณกุหลาบให้เงินเราสองหม่ืนบาท (1,000 เหรียญ) เพ่ือสร้างโบสถ์ให้เสร็จและมุงหลงัคา 

อาจารย์โคลและคนอ่ืนๆ ให้เงินช่วยเหลือด้วย ในท่ีสดุ เราก็สร้างโบสถ์เสร็จในฤดใูบไม้ผลิในปี 1970” คริสตจกัรเป็นอาคารไม้สกั

สองชัน้ขนาดใหญ่ มีขนาด 40 ฟุตคณู 60ฟุต มีพืน้ซีเมนต์และธรรมาสน์ไม้ทําขึน้เองอย่างเรียบง่าย เอลล่ีแต่งชัน้สองให้เป็นท่ีอยู่

อาศยัสําหรับครอบครัวของเธอ 

 “เราถวายคริสตจกัรในวนัท่ี 5 เมษายน 1970 คณุกหุลาบ รวมทัง้นายอําเภอพรานกระต่าย หวัหน้าตํารวจ และเจ้าหน้าท่ี

ระดบัสงูคนอ่ืนๆ เข้าร่วมพิธีถวายด้วย เราเตรียมอาหารพิเศษให้กบัพวกเขาในตอนเยน็” 

 ห้าปีหลงัจากเอลล่ีถกูขอให้ออกจากมิชชนัท่ีมีอาคารสามหลงั คลินิกโรคเรือ้นและรถแลนด์โรเวอร์ พระเจ้าทรงอวยพรเธอ

ให้มีเพ่ือน พาหนะ สมาชิกท่ีประชุมและอาคารคริสตจกัร การเปล่ียนแปลงมีความกระอกักระอ่วน เพราะหมาน้อยตวัหนึ่งท่ีเป็น

ของอดีตเพ่ือนร่วมงานชอบตามเอลล่ีไปในตลาด และมีจดหมายของกลุม่มิชชนัมาสง่มาท่ีบ้านในตลาดอยูเ่สมอ อย่างไรก็ตาม เม่ือ

เธอพยายามนําจดหมายไปให้มิชชนันารี พวกเขาตอบสนองอย่างเย็นชา แทนท่ีจะ “รับพระกิตติคณุด้วยความยินดี” พวกเขารู้สกึ

วา่เพ่ือนมิชชนันารีของพวกเขาถกูพวกนอกรีตหลอก ในภายหลงั มิชชนันารีคนหนึ่งมีสว่นเก่ียวข้องในอบุติัเหตกุบัคนไทย และต้อง

ออกจากเมืองไทยทนัที งานจงึแยล่ง 

 เอลล่ีจําได้ถึงประสบการณ์ประหลาดครัง้หนึ่งท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีเธอยงัอยู่กับคณะมิชชันได้ หญิงชาวอเมริกาสองคน

และเอ็กเนส ชไนเดอร์ หญิงชาวแคนาดาคนหนึ่ง พกัอยู่กบักลุ่มมิชชนั เอลล่ีมีแขกคนหนึ่งมาจากกรุงเทพฯ คืออาจารย์ไชยยงค์ 

“เราไปเย่ียมพวกหญิงสาวมิชชนันารี พวกเธอดีกับเรามาก เอากาแฟมาเสิร์ฟ และพูดคุยกับเราสกัพกัหนึ่ง เราอธิษฐานปิดท้าย 

ในขณะนัน้ เอ็กเนสเร่ิมพดูภาษาแปลกๆ เม่ือเธอกําลงัพดูอยู่ ดิฉนัรู้สกึเหมือนกบัว่าฉนัเห็นคําพดูของเธอเขียนออกมา ดิฉนัเข้าใจ

สิ่งท่ีเธอกําลงัพดู นัน่เป็นครัง้แรกท่ีดิฉนัเข้าใจและแปลข้อความภาษาแปลกๆ ได้ เธอพดูว่าพระเจ้าจะทรงเทพระพรย่ิงใหญ่ให้แก่

ดินแดนท่ีแห้งแล้ง เราจะเห็นคนจํานวนมากมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงแสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์ 

และคริสตจกัรจะเติบโตเพิ่มมากขึน้ เม่ือเธอพดูและดิฉนัแปล ฉนัเร่ิมสงสยัว่าใครกนัจะได้รับพระพรนัน้ มีมิชชนันารีหลายคน และ

ดิฉนัเป็นมิชชนันารีคนหนึง่ แตใ่นวนันีดิ้ฉนัสามารถพดูได้อยา่งแท้จริงวา่พระพรเทลงบนงานท่ีพระเจ้าทรงประทานแก่ดิฉนั เป็นการ

อวยพรด้วยหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และได้เพิ่มขึน้อยา่งมาก เพราะคริสตจกัรอยูภ่ายใต้พระนามของพระเยซ”ู 

 หลงัจากนี ้เอก็เนสและเจมส์ สามีของเธอย้ายไปสโุขทยั เมืองหลวงเก่า ในภายหลงั พวกเขาย้ายไปท่ีใหมอี่กครัง้ 

 ในเวลานัน้ รัฐบาลปรับปรุงบริการดูแลรักษาสขุภาพต่างๆ ทําให้หน้าท่ีพยาบาลของเอลล่ีเบาบางไปบ้าง เธอว่างท่ีจะ

ทํางานมิชชันนารีและประกาศมากขึน้ พระเจ้าทรงอวยพรการเทศนาและสอนพระวจนะของพระองค์ ในการรับใช้ของเธอ 

วิญญาณจํานวนมากได้ยินพระกิตติคณุสมบรูณ์ ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 หลังจากสร้างคริสตจักรขึน้ เอลล่ีประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คริสตจักรจะอยู่รอดโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก

ภายนอกได้อยา่งไร ศิษยาภิบาลทัง้หลายจะอยู่ได้อย่างไร เอลล่ีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสม่ําเสมอ คริสตจกัรและคนทําการต้องทํางา

หาเลีย้งตวัเอง แม้วา่ท่ีดินสว่นใหญ่เป็นท่ีดินทํานา แตดิ่นมีสภาพแยม่าก ข้าวเป็นพืชผลหลกัในบริเวณนัน้ 

 เอลล่ีเล่าว่า “ดิฉันพยายามหลายอย่าง พยายามทําฟาร์มเลีย้งไก่ แต่ไม่ได้ผลมากนกัเพราะฤดแูล้งและอากาศร้อนมาก 

ไก่ป่วยและตาย จากนัน้ ดิฉันพยายามปลกูเห็ด แต่ดูเหมือนว่าจะปลกูได้ตามฤดกูาลเท่านัน้ โดยส่วนมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งนาน
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เพียงสองสามเดือนเทา่นัน้ จากนัน้ เราพยายามทํางานไม้ เพราะมีป่าอยูร่อบๆ บ้านของเรา พรานกระตา่ยมีไม้ทกุประเภท แต่ไม้สกั

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และต้องได้รับอนญุาตก่อนท่ีจะเอามาใช้ได้” 

 ในท่ีสดุ เอลล่ีหาเคร่ืองมือทํางานไม้เพ่ือใช้ทําขาโต๊ะ เก้าอีแ้ละตู้  ไม่นาน พิงมีฝีมือดีมากในการใช้เคร่ืองมือนี ้และสอนคน

หนุ่มอ่ืนๆ ในคริสตจกัรให้ใช้เคร่ืองมือนีด้้วย เขาจงึสามารถเลีย้งดตูนเองและซือ้สิง่ท่ีเขาจําเป็นใช้ได้ 

 งานของคริสตจกัรใช้เวลาของเอลล่ีมากจนทําให้ดแูลธุรกิจต่อเน่ืองได้ยาก แต่พิงสามารถทําขาโต๊ะได้เม่ือลกูค้านําไม้มา

ให้เขา นอกจากนี ้เขาสร้างเชิงเทียนให้กบัคริสตจกัรอ่ืนๆ บางแหง่ 

 “อย่างไรก็ตาม หน้าท่ีอย่างแรกของเราเป็นหน้าท่ีต่อพระกิตติคุณ และเรามักจะไปท่ีหมู่บ้านอ่ืนๆ นําแสงสว่างแห่ง

พระกิตติคณุไป เรามีท่ีทําการสบิเก้าแหง่ซึง่เราต้องติดตามงานตลอดเวลา พิงดแูลงานอนชุนในพรานกระต่ายด้วย นอกจากนี ้ยงัมี

ผู้ เรียกให้ไปอธิษฐานเผ่ือ ทําพิธีสมรสและพิธีศพ” 

 ในพรานกระตา่ยถ้ามีคนตาย ครอบครัวจะเก็บร่างกายไว้ในบ้านจนกว่าทกุคนในครอบครัวจะมาถึง ซึง่อาจใช้เวลาหลาย

วนั เพราะการเดินในชนบทมีความลา่ช้า 

 เพ่ือท่ีจะรักษาศพไมใ่ห้เน่า ต้องฉีดเพนนิซิลนิอยา่งแรงเข้าไป จากนัน้ พวกเขาจะฉีดสถานท่ีทัง้หมดด้วยสารหอม แต่กลิ่น

เหม็นก็ยงัมีอยู่ ทัง้ครอบครัวต้องอยู่ท่ีนัน่หลงัจากท่ีมีคนตายเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัหลายสิ่งท่ีจําเป็น และทกุคนในคริสตจกัรมีส่วน

ร่วมด้วย 

 ครอบครัวผู้ เสียชีวิตต้มข้าวต้มตลอดเวลา พวกเขาใสป่ลา ถัว่และหมลูงไปบ้าง พวกเขาเสิร์ฟข้าวกบัเกลือและผกั ถ้าพวก

เขายากจนมาก พวกเขาอาจเสิร์ฟเพียงแต่นํา้เปลา่ แตถ้่าพวกเขามีเงินบ้าง จะพยายามหานํา้ผลไม้หรือนํา้มะพร้าว อนชุน

คริสตจกัรมาร่วมงานโดยนําเคร่ืองดนตรีของตน เช่น กลอง กีตาร์และเคร่ืองดนตรีไทยมาด้วย พวกเขาเร่ิมเลน่ดนตรีและร้องเพลง 

มีการเป็นพยาน การสอนและเทศนา และเกือบทัง้เมืองจะมีส่วนร่วมในงานนัน้ ซึ่งเป็นโอกาสดีท่ีจะได้บอกคนทัง้หลายเก่ียวกับ

พระเยซู เก่ียวกบัชีวิตและความตาย และเก่ียวกบัการอวยพรของการรับใช้พระเจ้า ผู้ เช่ือมกัจะสามารถเข้าถึงใจของคนทัง้หลาย 

และนําพวกเขาไปหาองค์พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือครอบครัวท่ีสญูเสียมาร่วมกนั 

 ถ้ามีศพอยูใ่นบ้าน จะไม่มีใครนอน ความตายเป็นสิ่งน่ากลวัท่ีปล้นเอากิจกรรมทัง้หลายไป เวลาท่ีรอคอยอาจเป็นสองคืน 

หรืออาจเป็นสามวนัสองคืน สมาชิกครอบครัวอาจสบัเปล่ียนกนัและพกัผ่อนบ้าง เม่ือมีคนตาย ธรรมิกชนไปหา [ครอบครัว] เพ่ือ

ปลอบโยน ร้องเพลง เล่นดนตรี และเป็นพยานเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า พวกเขาใช้โอกาสทกุโอกาสเพ่ือเป็นพยานเม่ือใดก็ตามมีการ

ฝังศพในเมืองท่ีซึง่มีธรรมิกชนอยู ่

 ทกุวนัเสาร์ เอลล่ีจดัสอนพระคมัภีร์ให้กบัทกุคนท่ีต้องการศกึษาพระคมัภีร์ คนหนุ่มสาวจํานวนมากท่ีไม่ไปโรงเรียนในวนั

เสาร์มาถึงประมาณเก้าโมงเช้า และเรียนพระคมัภีร์กนั หลงัสอนเสร็จ เอลล่ีพาพวกเขาไปสถานท่ีหลายแห่งเพ่ือทํางานประกาศ 

กลบัมาท่ีคริสตจักรประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสาม เอลล่ีชอบท้าทายอนุชนให้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเป็นพยาน เธอ

มกัจะถามวา่ “พวกเธอคิดวา่เราควรไปไหนกนัตอ่” พวกเขาวางแผนและเดินทางประกาศร่วมกนัหลายครัง้ 
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บทที ่17 

โรมิโอและควาย 
 

 เสาร์วนัหนึ่ง เอลล่ีกลบัจากเดินทางประกาศ เธอร้อนและเหน่ือย อนชุนร้องเพลงและเอลล่ีสอน เม่ือเธอกลบัมาท่ีโบสถ์ 

เธอขึน้ชัน้บนไปท่ีห้องของเธอทางด้านหลงั อนชุนกลบับ้านของตนไปยกเว้นคนท่ีอาศยัอยู่ท่ีโบสถ์ นัน่คือพวกเด็กกําพร้า พวกเขา

นัง่อยูข้่างนอกท่ีระเบียงด้านหน้า 

 ในทนัใดนัน้ เอลล่ีได้ยินเสียงวุน่วายข้างนอก “คณุจะไปไหน” มีเสียงหนึง่ถามขึน้ 

 “ฉนัจะไปพบแหมม่” ผู้ชายคนหนึง่ตอบ 

 “คณุไปพบเขาไมไ่ด้นะ” เดก็หญิงคนหนึง่ตอบ “เขาอยูใ่นห้อง” 

 “ได้ส ิผมจะพบเขา” 

 ในทนัใดนัน้ ชายคนดงักล่าวเดินเข้าไปในห้องของเอลล่ี เอลล่ียงัใส่เสือ้ผ้าอยู่ นัง่อยู่ท่ีเตียงของเธอ อ่านพระคมัภีร์ เธอ

มองขึน้มาและถามวา่ “คณุจะไปไหน” 

 “ผมมาพบคณุครับ” 

 “คณุรอข้างนอกก็ได้” 

 “ไมไ่ด้ ผมมาหาคณุท่ีน่ี” ผู้ชายยืนกราน 

 “เราควรลงไปข้างลา่งท่ีโบสถ์” เอลล่ีแนะอยา่งลงัเล 

 “ไม ่ผมมาเพ่ือแตง่งานกบัคณุ” 

 “อยา่งนัน้หรือ” เอลล่ีตกใจ 

 “ใช่” 

 “ลงไปข้างล่างท่ีโบสถ์ดีกว่า แล้วค่อยคยุกนั” เอลล่ีสงสยัว่า “เขาเมายา หรือเมาเหล้า หรือบ้ากนัแน่” เธอลกุขึน้อธิษฐาน

ในพระนามของพระเยซ ู“ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ในเวลานี ้พระองค์เจ้าข้า” 

 ชายคนนัน้ยืนอยูท่ี่นัน่สกัพกัหนึง่ จากนัน้เร่ิมเดินเข้าหาเอลล่ี 

 “ดิฉนัเพียงแตอ่ธิษฐาน และในพระนามของพระเยซ ูดิฉนัจบัผมของเขาไว้ได้ แล้วก็เหว่ียงตวัขึน้ไปบนหลงัของเขา จบัเสือ้

ของเขาไว้ และหนัไปจนกระทัง่เขาไมมี่อากาศหายใจ เม่ือหน้าของเขามีสีเขียวอมเหลือง ดิฉนัจบักางเกงและหลงัของเขา ดงึเขาขึน้ 

และเดินพาเขาออกไปนอกห้อง ดิฉนัเดินพาเขาผ่านพวกเด็กๆ ไป ดิฉนับอกพวกเขาว่า ‘พอฉนัพาเข้าลงบนัไดไป พวกเธอปิดบนัได

ตรงนีแ้ละลอ็กประตนูะ ไม่งัน้อาจได้รับบาดเจ็บได้’ ดิฉนัอธิษฐานมากเม่ือดนัชายคนนีล้งบนัได ‘พระเจ้า ขอทรงสง่ความช่วยเหลือ

มา’ เพราะได้เรียนคาราเต้ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสองมา ดิฉนัถงึจบัเขาไว้แบบท่ีเขาจบัดิฉนัไมไ่ด้ 

 “เม่ือเราลงมาท่ีโบสถ์ได้ ดิฉันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซต์ และรู้สึกขอบคณุพระเจ้าเป็นอย่างมาก อาจารย์พรมกลบัมาจาก

งานประกาศ” 

 เม่ืออาจารย์พรมเดินเข้ามา เขาถามวา่ “เกิดอะไรขึน้” 

 ชายคนนัน้ตอบ “อยา่แตะต้องเรา ไมอ่ยา่งนัน้ จะชกหน้าให้” 

 อาจารย์พรมรู้สกึเป็นห่วงเอลล่ี จึงเดินไปท่ีชายคนนัน้ ซึง่ยงัคงข่มขู่เขา เม่ือชายคนนัน้หนัไปสนใจอาจารย์พรม เอลล่ีจบั

เขาได้ดีขึน้ เดินพาเขาไปท่ีหญ้าหน้าโบสถ์ โยนเขาลงท่ีพืน้ และเรียก “อาจารย์พรม มาช่วยฉนัหน่อย” อาจารย์พรมจบัแขนของชาย

คนนัน้และร้องบอกเอลล่ี “ปล่อยหมา และเอาโซ่มา เราจะล่ามโซ่เขาไว้” เอลล่ีส่งเด็กหญิงคนหนึ่งข่ีมอเตอร์ไซค์ไปท่ีสถานีตํารวจ

อยา่งรวดเร็ว รถตํารวจมาถงึพร้อมเจ้าหน้าท่ีตํารวจห้าคน พวกเขานําชายคนนัน้ไปท่ีสถานีและขงัเขาไว้ 

 เช้าวนัตอ่มา เอลล่ีไปท่ีสถานี “คณุอยากดําเนินคดีไหม คณุแฮนสนั” 
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 “ไมค่ะ่ ฉนัไมต้่องการดําเนินคดี คณุบอกเขาแล้วกนัวา่อยา่ทําแบบนัน้อีก ไมอ่ยา่งนัน้จะเจ็บตวัมาก” ไม่ว่าปัญหาเร่ืองคน

เมาหรือโจร เม่ือต้องลงมือทําอะไรสกัอยา่ง เอลล่ีก็จะทํา ชายคนนัน้ได้รับคําเตือนอยา่งเคร่งครัดและได้รับการปลอ่ยตวัไป 

 คริสตจกัรสร้างขึน้และพระเจ้าทรงอวยพร แต่คนบาปท่ีมีปัญหากลายเป็นคริสเตียนท่ีมีปัญหา การทดลองยงัเป็นส่วน

หนึง่ของชีวิต 

 มีแขกมาท่ีพรานกระตา่ยบ้าง ฤดใูบไม้ผลปีิหนึง่ประมาณช่วงอีสเตอร์ ชายจีนหนุ่มบางคนมาเย่ียมคริสตจกัร “เราเช่ือและ

ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู เราจัดให้มีประชุมได้ไหม” เอลล่ีจัดการประชุมพิเศษขึน้และมีการล้างเท้าด้วย 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสดจ็มาและมีการพยากรณ์แก่คริสตจกัร “จงมีความเช่ือ มีความแข็งแกร่งและแน่วแน่ในทกุสิง่ท่ีเจ้าทํา” 

 หลงัจากประชมุล้างเท้า เดก็หนุ่มสองคนมาพร้อมกบัปัญหา “โจรขโมยควายของเราไป” ควายเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ามากใน

ประเทศไทย เอลล่ีเรียกให้คริสตจกัรอธิษฐาน สว่นเธอและผู้ ทําการบางคนไปเย่ียมครอบครัวนัน้เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการปล้น “ให้

เราอธิษฐานกนั” เอลล่ีแนะนําครอบครัว พวกเขาคกุเข่าลงอธิษฐาน ชายชาวจีนคนหนึง่พดูภาษาแปลกๆ และเอลล่ีแปล “องค์พระผู้

เป็นเจ้าทรงให้การแปลแก่ดิฉนัวา่เราจะหาควายเจอท่ีเขาหมี” 

 “งัน้โจรก็โง่นะส”ิ ผู้ เป็นภรรยากลา่ว “เขานัน่ไมไ่กลจากท่ีน่ีเทา่ไร” 

 “ให้เราอธิษฐานกนัอีกครัง้” เอลล่ีแนะนํา 

 ชายคนนัน้เร่ิมพดูในพระวิญญาณบริสทุธิและเร่ิ์ มให้ข้อความเดียวกนัอีก ครัง้นี ้หญิงเร่ิมร้องไห้และกลา่วว่า “ควายอยู่ท่ี

เขาหมี” 

 ครอบครัวนัน้สง่คนไปท่ีภเูขาและเม่ือเขากลบัมา เขาบอกวา่ “มีควายสามตวัผกูอยูท่ี่พุม่ไม้ท่ีเขาหมี” 

 เม่ือได้รับการยืนยนันี ้เอลล่ีนําครอบครัวและผู้ ทําการสิบหกคนไปท่ีเขาหมี “พวกควายอยู่บนข้างถนนท่ีอยู่หลงันาข้าวไป

สามส่ีผืน เราทกุคนเอาพระคมัภีร์ไปด้วยและข้ามทุ่งนาไป ผู้ ทําการของเราสองคนไปเอาควายมา ในขณะนัน้ มีเสียงปืนดงัขึน้ไม่

ไกลนกั แตผู่้ ทําการของเรานําควายไปท่ีถนน และพาควายเหลา่นัน้กลบัไปท่ีบ้านเจ้าของ เราว่ิงกลบัเม่ือได้ยินเสียงปืนนัน้ 

 “ในภายหลงั มีข่าวลือไปทัว่เมืองวา่ คริสเตียนท่ีไปเอาควายถกูพวกทหารถือปืนล้อม ไมว่า่ทหารเหลา่นีจ้ะเป็นใคร เราไม่รู้ 

พวกโจรอาจเหน็นิมิต เพราะเราเพียงแตถื่อพระคมัภีร์ไป ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ชายคนนัน้ได้รับควายกลบัมาเพราะการอธิษฐาน การ

พูดภาษาแปลกๆ และการแปล และการกระทําตามท่ีพระเจ้าตรัส” คริสเตียนท่ีมีปัญหาสามารถเรียกให้พระเจ้าผู้ทรงตอบคํา

อธิษฐานช่วยเหลือได้ 

 หลงัเหตกุารณ์นี ้มีข่าวกระจายไปทัว่เมืองและหลายคนมาโบสถ์ ทัง้โจร ฆาตกร คนสบูฝ่ิน คนสบูกญัชาและคนติดเหล้า 

หลายคนได้รับการช่วยกู้จากความบาปและการเสพติดของพวกเขา 

 เอลล่ีพบคนมากมายในชีวิตประจําวนั และเป็นพยานในทกุโอกาสท่ีเป็นไปได้ ในขณะท่ีเธอและผู้ ทําการของเธอขดุบ่อนํา้

เพ่ือนบ้านคนหนึง่มาคยุกบัเธอ “พระเจ้าของคณุสามารถให้อภยัคนท่ีฆา่คนได้ไหม” เขาถาม 

 “ความบาปท่ีสารภาพแล้ว ก็รับการให้อภยัได้” เอลล่ีตอบ 

 “ผมมีศตัรูท่ีพยายามฆ่าผมหลายครัง้ ผมไม่มีปืน ผมมีมีดเป็นอาวธุเท่านัน้ วนัหนึ่งเราพบกนัตวัต่อตวั ศตัรูของผมมีปืน

สองลํา เขายิงมาท่ีผมแตพ่ลาด ผมใช้มีดยาวแทงเขา และสบัเขาเป็นชิน้ๆ ผมจะได้รับการให้อภยัไหม” ชายคนนัน้กลบัใจใหม่ และ

รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซกูบัทัง้ครอบครัวของเขาด้วย เขามีลกูห้าคน 

 ในพรานกระต่าย เม่ือครอบครัวหนึ่งขอรับบพัติศมาในพระนามพระเยซู เอลล่ีจะถามก่อนว่า “คุณมีศาลพระภูมิไหม” 

ศาลพระภมิูคือสิง่ก่อสร้างเลก็ๆ บนท่ีดินของคนๆ หนึง่ซึง่อทุิศให้กบัพลงัแหง่ความมืด หรือแทน่บชูาปิดล้อมซึง่ใช้เพ่ือให้อาหารและ

เหล้ากบัวิญญาณทัง้หลาย 

 คนไทยจํานวนมากมีศาลพระภูมิอย่างนี ้แต่เอลล่ีและผู้ ทําการของเธอจะทําลายสิ่งเหล่านัน้ ยืนกนัเป็นวงกลมและเผา

ศาลพระภมิู ศาลเหลา่นีมี้พระท่ีเป็นไม้และตวัรูปสตัว์ พวกเขาจะถามผู้ เช่ือใหมใ่ห้จบัศาลพระภมิูไว้ ในขณะท่ีพวกเขาอธิษฐานและ
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ขอฤทธิเดชของ์ พระโลหิตพระเยซ ูและจะขอให้ผู้ เช่ือใหมจ่ดุไฟ เพ่ือท่ีจะไม่กลบัไปนมสัการเช่นนัน้อีก ด้วยวิธีนี ้ผู้ เช่ือใหม่จะรู้ว่าเขา

ได้ทําเช่นนัน้ได้ด้วยกําลงัของตนเองโดยมีพระเจ้าทรงช่วยเหลือ 

 ชายคนหนึ่งมีศาลพระภูมิหลายแห่ง แต่เขาเผาศาลพระภูมิทัง้หมดเม่ือหนัมาหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า เขาเป็นผู้นมสัการ

วิญญาณมากและเป็นหมอผี มักจะมีคนมาปรึกษาเขาเม่ือมีผู้ เจ็บป่วย เขาจะเข้าสู่ภวังค์และอ้างว่าได้รับข้อความจากโลก

วิญญาณ เขาจะบอกว่าต้องจ่ายอะไรเพ่ือท่ีวิญญาณจะช่วยรักษาโรค เขามกัจะขอหม ูไก่ เป็ด ข้าว เงิน ไข่หรือผกั รวมทัง้ เทียน

และธูป (ธูปท่ีจุดแก่วิญญาณเพ่ือความโชคดี) โดยปกติ เขาได้รับเงินสดสามเหรียญห้าสิบเซนต์ [หน่วยเงินของสหรัฐฯ] สําหรับ

บริการของตน 

 เพ่ือนบ้านทัง้หมดมกัจะได้กินหมดู้วย ชาวบ้านอยากกินเนือ้อยูเ่สมอ ใช้ทกุโอกาสเพ่ือท่ีจะได้กิน ถ้ามีคนป่วย ชาวบ้านจะ

คยุกบัหมอผี ถ้ามีคนเรียกหมอผี ทัง้หมู่บ้านก็ได้กินงานเลีย้งท่ีมีหม ูพวกเขาฆ่าและเสิร์ฟหมตู่อหน้าศาลพระภมิู เม่ืออาหารพร้อม 

มีกลิ่นหอมของเนือ้ร้อน หมอผีจะเชิญโลกวิญญาณให้กินเลีย้ง เขาจะสวดจนกว่าจะเข้าสูส่ภาพเหมือนเข้าภวงัค์ เขาอ้างว่าติดต่อ

กบัโลกวิญญาณได้ และถ้าเขาบอกว่าโลกวิญญาณพอใจกบัอาหารนัน้ เขาจะสญัญาว่าจะมีการรักษาให้หาย จากนัน้ทกุคนจะได้

กิน ผู้ชายกินก่อน แล้วก็เดก็หนุ่ม จากนัน้ผู้หญิงและเดก็ 

 ครอบครัวผู้ ป่วยต้องเสียเงินมาก บางครอบครัวล่มจมเม่ือมีความเจ็บป่วยเกิดขึน้ในบ้านของตน บางคนได้รับคําสญัญา

วา่จะมีการรักษาให้หาย แตไ่มเ่คยหาย และพวกเขาต้องจ่ายเงินคา่พิธีศพเพิ่มอีก 

 หมอผีมกัจะฉลาดมาก พวกเขามีวิธีท่ีจะเอาตวัรอดได้ด้วยวิธีท่ีดีและให้คําสญัญาอยูเ่สมอ ถ้าคําทํานายของเขาไม่เกิดขึน้

จริง ก็จะอ้างว่าคนนัน้ลืมทําสิ่งท่ีต้องทํา ว่าเขาไม่ได้ทําบางสิ่งด้วยหมดใจหรือบางสิ่งทําได้ไม่ดีพอ และเพราะอย่างนัน้ บรรดา

วิญญาณจึงถกูทําร้ายจิตใจและมีความโกรธ คนในทางตะวนัออกมกัจะเช่ือในความมืดและความลีล้บันีเ้ป็นอย่างมาก พวกเขา

กลวัโลกวิญญาณ และพยายามแสดงความนับถือต่อวิญญาณทัง้หลาย พวกเขาเช่ือว่าความเจ็บป่วยและอุบติัเหตเุกิดจากโลก

วิญญาณ เม่ือสิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ พวกเขาตรวจสอบตนเองว่า “ทําไมจึงเป็นเช่นนี”้ “เราลืมอะไรไป” “เราทําให้โลกวิญญาณไม่พอใจ

ตรงไหน” 

 คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นหมอผีนัน้ไม่ได้ใช้ชีวิตกลบัใจใหม่นานนกั เขาหาเงินได้ดีจากธุรกิจหมอผีของเขา เขาถกูล่อลวงเพราะ

ขาดเงิน และเม่ือลกูๆ ของเขาป่วย เขาเร่ิมกลบัไปทางเดิมของเขา เขาเร่ิมขาดการประชมุเป็นครัง้คราว ในท่ีสดุ เขาขาดประชมุเป็น

เวลาหนึง่เดือน 

 คืนหนึง่ประมาณเท่ียงคืน ลกูของเขาคนหนึง่มาตะโกนและร้องวา่ “ช่วยด้วย กรุณามาท่ีบ้านของพอ่ผมด้วย” 

 เอลล่ีไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรเพราะเหตุการณ์อันตรายน่ากลัวหลายอย่างเกิดขึน้ในการเก่ียวข้องกับการนมัสการ

วิญญาณ ในเวลาไม่นานก่อนหน้านี ้เม่ืออาจารย์และแหม่มโคล พกัอยู่ในห้องของเธอท่ีโบสถ์ ชายสองคนถกูปืนกลยิงท่ีด้านหลงั

ของคริสตจกัร ดงันัน้ในครัง้นี ้พิงร้องถามวา่ “นัน่ใครน่ะ” 

 เดก็คนนัน้บอกช่ือของตนและขอร้อง “พอ่ของผมบาดเจ็บมาก และอยากให้แหมม่เอลล่ีมาอธิษฐานเผ่ือเขา” 

 เอลล่ีและคนอ่ืนๆ บางคนไปท่ีบ้านของเขา พวกเขาพบว่าชายคนนัน้ได้ไปทํางานในป่า ตัดต้นไม้และขนไม้มาด้วย

รถบรรทกุคนัใหญ่ท่ีหลานชายเป็นเจ้าของ เม่ือรถบรรทกุขบัออกไป มีคนผลกัชายคนนัน้ลงระหว่างรถลากและรถบรรทกุ เพ่ือท่ีล้อคู่

ของรถสิบล้อจะทบัเขา แปดล้อทบัผ่านท้องเขาไป ตบัอ่อนของเขาแตก เอลล่ีพยายามวดัความดนัโลหิต แต่ความดนัลดลงเร่ือยๆ 

หวัใจเขาเต้นช้าลงเร่ือยๆ ผู้ เช่ืออธิษฐานเผ่ือเขาและใช้รถเอลล่ีเพ่ือนําเขาสง่โรงพยาบาล แต่บาดแผลของเขาร้ายแรงมาก และไม่

หายเป็นปกติ 

 ก่อนท่ีจะเสียชีวิต ชายคนนัน้บอกภรรยาว่าสิ่งเกิดขึน้ไม่ใช่อุบัติเหตุ และภรรยาของเขารู้สึกกลวัเป็นอย่างมาก ผู้ เช่ือ

อธิษฐานอีกครัง้ให้พวกเขามีสติปัญญาพอท่ีจะจดัการเร่ืองนีอ้ยา่งระมดัระวงั 

 พิงและพ่ีชาย และเอลล่ีอุ้มศพนัน้ขึน้ และหลานชายของเขานําป้าไปท่ีรถ เขาสญัญาว่า “ผมจะดแูลทกุอย่างเอง เราจะสง่

เขาไปจากโลกนีใ้นวิธีท่ีดี ผมอยากจะเผาเขา และออกคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ผมจะจ่ายเงินคา่งานเลีย้งเจ็ดวนัด้วย” 
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 คนไทยมีธรรมเนียมเช่ือวา่ ตัง้แตน่าทีท่ีคนๆ หนึง่ตาย วิญญาณของเขาจะลอ่งลอยอยู่ใกล้บ้านและร่าง ดงันัน้ พวกเขาจึง

จัดงานเป็นเวลาเจ็ดวัน ระหว่างวันท่ีหนึ่งและเจ็ด ครอบครัวจะไปท่ีวัดทุกวัน นําอาหารพิเศษ ของหวาน บุหร่ีและเงินไปให้

พระ บางครัง้ พวกเขาจดังานอีกในวนัท่ีสิบสาม และบางคนอาจเล่ือนออกไปจนถึงวนัท่ีหนึ่งร้อยหลงัจากเสียชีวิต ขึน้อยู่กบัว่าคนๆ 

นัน้มีชีวิตอยา่งไร ถ้าบคุคลมีชีวิตท่ีไมดี่ พวกเขาจะฉลองในวนัท่ีหนึ่งร้อย พวกเขามีงานเลีย้งใหญ่สําหรับครอบครัว เพ่ือนๆ และคน

รู้จกัตัง้แตต่อนเช้าจนถงึดกึ มกัจะมีการด่ืมเหล้าและเลน่การพนนัในงานด้วย 

 บางครัง้ บางคนใช้เวลานีเ้พ่ือแก้แค้นความไม่พอใจเก่าๆ และอาจส่งผลให้มีคนตายอีก “คนไทยอาจจะยิม้มาก แต่พวก

เขาช่างจํา และมกัจะพยายามท่ีจะแก้แค้นไมท่างใดก็ทางหนึง่” 

 แต่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กู้คนทัง้หลายจากความกลวัอย่างไม่มีเหตผุล การกระทําของผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้าและ

ทศันคติท่ีเตม็ไปด้วยความบาป และด้วยการรับใช้ของเอลล่ี คนไทยจํานวนมากในปัจจบุนัดําเนินชีวิตในเสรีภาพคริสเตียน 
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บทที ่18 

โตโยต้าและงเห่าู  
 

 เอลล่ีได้รับความช่วยเหลือและการหนนุใจเป็นระยะๆ จากอาจารย์และแหม่มโคลซึ่งมาประเทศไทยเกือบทกุปี  พวกเขา

มกัจะนําแขกมาด้วย ในเดือนมีนาคม 1972 อาจารย์ที เอฟ เทนนีย์ ผู้ อํานวยการแผนกมิชชันต่างประเทศ อาจารย์และแหม่ม

สแตนลีย์ ดบัเบิลยู แชมเบอร์ส ประธานของสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ อาจารย์และแหม่มแฮร่ี ซิซึม ผู้ดูแลภูมิภาคเอเชีย และ

อาจารย์และแหม่มจอร์จ ชาล์ม มิชชนันารีประจําประเทศอินเดีย ร่วมประชุมในคริสตจักรของอาจารย์บุญมากในกรุงเทพฯ ใน

ภายหลงัอาจารย์เทนนีย์นํากลุม่ผู้ เดินทางมา รวมทัง้เอลล่ี ไปทานอาหารและพดูคยุกนั 

 เอลล่ีอยูท่างเหนือของเมืองไทยมานานจนการได้ทานอาหารอ่ืนๆ นอกไปจากอาหารไทยเรียบง่ายถือเป็นอาหารงานเลีย้ง

อยา่งแท้จริง เม่ือพนกังานถามวา่ต้องการอะไร เธอสัง่อยา่งรวดเร็ววา่ “ฮ็อตดอ็กคะ่ ได้ฮ็อตดอ็กอร่อยๆ สกัอนัก็เย่ียมเลย” 

 เม่ืออาหารมาถงึ เธอได้รับฮ็อตดอ็กขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองเคียงทกุอย่าง ทกุคนสง่เสียงหวัเราะ แต่เอลล่ีเก็บสว่นหนึ่งไว้เพ่ือ

นํากลบัไปพรานกระตา่ย “อาหารสําหรับเดก็ๆ” จากนัน้ เธอกินอาหารท่ีเหลืออย่างเอร็ดอร่อย ต่อมา อาจารย์เทนนีย์แนะ “เอาขนม

หวานไหม คณุเอลล่ี คณุอยากกินไอศครีมสกัหน่อยไหม” 

 “คะ่ ได้ไอศครีมก็ดีเลย ขอไอศครีมช็อกโกแลตซนัเดย์คะ่” 

 ไอศครีมซันเดย์ขนาดใหญ่เสิร์ฟพร้อมกับฟัดจ์ช็อกโกแลต วิปครีมและเชอร์ร่ีอยู่ด้านบน แหม่มชาล์มจําได้ว่าทุกคนมี

ความเพลิดเพลินเพียงใดท่ีเห็นเอลล่ีทานของหวาน “เม่ือเราทุกคนหัวเราะและล้อเธอ เธอหวัเราะกับเราด้วย จากนัน้ เธอถอน

หายใจ ‘ดิฉนัว่าคงเก็บซนัเดย์อร่อยน่ีไว้ให้เด็กๆ ไม่ได้’ ดงันัน้ เธอจึงกินทกุคําอย่างเอร็ดอร่อย ตอนนัน้เป็นเวลาท่ีเรากําลงัเดินทาง

ไปประชมุประจําภมิูภาคครัง้แรกท่ีประเทศฟิลิปปินส์ และแวะท่ีเมืองไทยเพ่ือประชมุตามทาง” ครอบครัวชาล์มได้รู้จกักบัเอลล่ีใน

ครัง้นี ้แตพ่วกเขาได้กลบัมาพบกนัอีก 

 เอลล่ียงัได้พบกบัอาจารย์โรเบิร์ต มิทเชลจากเมืองฮิวสตนั รัฐเทกซสัเป็นครัง้แรกในปีนัน้ ครอบครัวมิทเชลกลายเป็นเพ่ือน

สนิทกบัเอลล่ี อาจารย์เฟรด ไฮด์และอาจารย์ลีโอ อพัตนั ผู้ประกาศซึ่งมีอายมุากแต่ทํางานอย่างเกิดผล เดินทางมาจากฟิลิปปินส์

เพ่ือร่วมการประชุมใหญ่ของไทยในปี 1973 ชาวเขาหกคนมาในการประชุมนัน้ ทัง้หกคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู 

และสองคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ อาจารย์ไฮด์รู้สกึต่ืนเต้นกบัสิ่งท่ีพระเจ้าได้ทรงกระทํา จนเขา ภรรยาและไมเคิลลกูชายย้าย

มาท่ีกรุงเทพฯ ในปีนัน้ และเช่าอพาร์ทเมนต์ใกล้กบัวายเอม็ซีเอ เม่ือเอลล่ีไปกรุงเทพฯ เธอมกัจะพกักบัครอบครัวไฮด์ 

 ครอบครัวไฮด์เดินทางไปรับใช้ท่ีพรานกระตา่ย และเมืองอ่ืนๆ หลายครัง้ คําพยานของเขาเก่ียวกบัการทรงช่วยกู้จากเหล้า 

รวมถงึการร้องเพลงและการเทศนาของเขาช่วยเหลือคริสตจกัรของไทยเป็นอยา่งมาก 

 ในการเดินทางขึน้ไปบนเขาครัง้หนึ่ง มีชาวเขาเผ่าลีซูประมาณย่ีสิบคนมาร่วมประชุม “ใครจะแปลให้พวกเขา เราไม่พดู

ภาษาชาวเขาไม่ได้” แม้ว่าจะมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเทลงมาในระหว่างการประชุม โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงบนชายคนหนึง่จากประเทศลาว ในทนัใดนัน้ เขาเร่ิมพดูเป็นภาษาองักฤษท่ีดีเลิศ เขากลา่วว่า “สวรรค์และแผ่นดินประกาศ

สง่าราศีของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า สง่าราศีจงมีแด่พระนามของพระองค์” การอศัจรรย์นีฝั้งอยู่ในใจของ

อาจารย์ไฮด์ และเขาไม่เคยลืมเลย เอลล่ีพบว่าเม่ือใช้ล่ามสามภาษา รวมทัง้ชายคนนีด้้วย พวกเขาสามารถนําข่าวประเสริฐไปถึง

ทกุคนในกลุม่ได้ 

 ในเดือนพฤษภาคม 1973 ครอบครัวไฮด์ เอลล่ี และผู้ รับใช้อ่ืนๆ บางคนจดัคา่ยอนชุนบนเขาท่ีอดุรธานี พวกเขาอยู่ใกล้กบั

ชายแดนลาวมากจนมองเหน็คา่ยกองไฟของทหารคอมมิวนิสต์ 

 ในเวลานี ้พิงเป็นผู้ นําอนชุนของกลุม่อนชุนทัง้หมดในประเทศ เขามีงานยุ่งตลอดทัง้สปัดาห์ เขานําอนชุนหลายคนเข้าไป

ในเมืองเพ่ือขึน้รถไฟและรถเมล์กลบับ้านของตน หลงัจากนัน้ เขาต้องนําอนชุนจากพรานกระต่ายไปกรุงเทพฯ เอลล่ีเดินทางไป

กรุงเทพฯ พร้อมกบัอาจารย์ไชยยงค์ และครอบครัวไฮด์ 
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 เม่ือพิงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 170 กิโลเมตร เด็กชายคนหนึ่งซึ่งกําลงัข่ีจกัรยานอยู่เลีย้วขวาหน้ารถกระบะโต

โยต้า ถ้าพิงหกัหลบเดก็ เขาก็จะประสานงากบัรถบรรทกุนํา้มนั ในรถของเขานัน้ มีอนชุนอยูส่บิสามคน เดก็ชายท่ีข่ีจกัรยานกระเด็น

ออกไป หัวกระแทกหินและเสียชีวิตในทันที ในรถโตโยต้า ประกอบไปด้วยพิง จ๋ิว อัมพร อัมไพ และอนุชนคนอ่ืนๆ ทุกคนเร่ิม

อธิษฐานและเรียกหาองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 ในทนัใดนัน้ มีชายคนหนึ่งมาบอกพิงให้ไปกบัเขา เขาเป็นผู้ ใหญ่บ้านและเป็นสมาชิกครอบครัวของเด็กชายท่ีข่ีจกัรยาน 

“คณุควรจะหนีไปซะ เอาใบขบัข่ีของคณุมา แล้วค่อยกลบัมาช่วยเหลือเร่ืองศพ ไม่อย่างนัน้ ตํารวจจะเรียกเอาเงินมากกว่านัน้เพ่ือ

จดัการเร่ืองนี”้ 

 แม้วา่เขาจะรู้สกึกลวัเป็นอยา่งมาก แตพ่ิงตอบอยา่งหนกัแน่น “ผมเป็นคริสเตียนครับ ผมทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้” 

 รถกระบะอีกคนัท่ีสงบ น้องชายของอาจารย์ไชยยงค์เป็นผู้ขบั ตามหลงัรถโตโยต้ามา เขาโทรศพัท์หาอาจารย์ไชยยงค์และ

เอลล่ีท่ีกรุงเทพฯ “มาเด๋ียวนีเ้ลย” อาจารย์ไชยยงค์โทรศพัท์หาอาจารย์ซิซึมเพ่ือขอความช่วยเหลือ และออกเดินทางในทนัทีเพ่ือ

จัดการเร่ืองดังกล่าว เอลล่ีและครอบครัวไฮด์เร่ิมอธิษฐาน อุบัติเหตุทางการจราจรน่ากลัวเสมอ แต่ในบางประเทศ สมาชิก

ครอบครัวพยายามท่ีจะจดัการเร่ืองอบุติัเหตเุอง 

 ในระหว่างนัน้ ตํารวจเอารถโตโยต้าไป และพาเด็กๆ ไปร้านอาหารเน่ืองจากเดินทางมาเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงแล้ว 

อาจารย์ไชยยงค์โทรหาเอลล่ี “รถโตโยต้าประสบอุบัติเหตุครับ พิงอยู่กับครอบครัวของคนตายแล้ว ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี ขอ

เพียงแตอ่ธิษฐานเท่านัน้” อาจารย์ไชยยงค์ไปหาครอบครัวนัน้และเร่ิมพดูคยุเร่ืองพระเยซูและคริสตศาสนา “ผมแน่ใจว่าพระเจ้าจะ

ทรงอยูก่บัเรา” เขายืนยนักบัพิง 

 อีกครัง้ คุณกุหลาบ เพ่ือนสนิทของเอลล่ี เสนอตัวช่วยเหลือ หลังจากปรึกษาหารือกัน เร่ืองนัน้คล่ีคลายอย่างราบร่ืน 

หลกัการคริสเตียนท่ีพิงได้รับการสอนมาส่องสว่างตลอดทัง้เวลาท่ีเคร่งเครียดนี ้“ผมเป็นคริสเตียน ผมไม่อาจวิ่งหนีจากความ

รับผิดชอบได้ ผมต้องซ่ือสตัย์ พระเจ้าจะทรงช่วยผม” และพระองค์ก็ทรงช่วย 

 ในท่ีสดุ พิงเดินทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณตีหนึ่ง ไม่มีใครได้เข้านอน และทกุคนยงัคงอธิษฐานเพ่ือท่ีพระเจ้าจะทรงช่วย

พวกเขา พิงรู้สึกตะลงึงนั เขารู้สกึแย่ท่ีวิญญาณหนึ่งต้องตายไปอย่างสิน้หวงั เขาร้องไห้ แต่ครอบครัวไฮด์ เอลล่ี และอาจารย์ไชย

ยงค์พยายามปลอบโยนและช่วยให้เขาเหน็วา่พระเจ้าจะไมท่รงละทิง้เขา ไมใ่นสถานการณ์ใดๆ 

 เอลล่ีมีความพอใจมากท่ีเพ่ือนๆ จากสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ให้ความช่วยเหลือ “ในเวลานี ้ดิฉันไม่คิดว่าเคยฝันท่ีจะ

ได้รับการยอมรับเข้าในองค์การนี ้ดิฉันเป็นคนเดนมาร์ก และสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งห่างไกลมาก แต่ในเวลาท่ีมีปัญหา ดิฉันพบว่า

สามารถพึง่พ่ีน้องเหล่านีท่ี้แทบจะไม่รู้จกัดิฉนัได้” เน่ืองจากองค์การอ่ืนท่ีเอลล่ีเคยเข้าร่วมนัน้ได้ปฏิเสธเธอเม่ือเธอได้รับการสําแดง

ถงึความจริงตามพระคมัภีร์ท่ีลกึและสมบรูณ์ย่ิงขึน้ เอลล่ีได้เรียนรู้ท่ีจะพึง่พาพระเจ้าแทนท่ีจะพึง่พาองค์การ “แต่คนเหลา่นีมี้ ‘ความ

เช่ือเทา่เทียมกบัเรา’ ซึง่ดเูหมือนเป็นหว่งฉนัและคนของดิฉนัอยา่งแท้จริง” 

 เร่ืองรถชนยงัไม่ทนัจะเรียบร้อย ศิษยาภิบาลคนหนึ่งทางใต้ของหวัหินก็ต้องถ่ายโลหิต เขามีอาการแย่มากจนเอลล่ีถาม

หมอในท้องถ่ินวา่ “เราพาเขาไปกรุงเทพฯ ท่ีโรงพยาบาลศิริราชได้ไหมคะ ฉนัรู้จกัหมอท่ีนัน่” 

 หลงัจากคยุกนัเป็นเวลานาน หมอกลา่วในท่ีสดุว่า “คณุพาเขาไปได้ เราช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้อยู่ดี ผมไม่เช่ือว่า

เขาจะมีชีวิตอยูจ่นถงึกรุงเทพฯ ได้” 

 หลงัจากอธิษฐาน เอลล่ีพาชายคนนัน้ไปโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และนัง่อยูก่บัเขาทัง้คืนเพ่ือดวูา่ไมมี่อาการอยา่งอ่ืนอีก 

 เพราะอบุติัเหตขุองพิง และความเจ็บป่วยของศิษยาภิบาล เอลล่ีกลา่วว่า “ดิฉนัไม่ได้นอนเป็นเวลาสามวนัสามคืน ทกุสิ่ง

เกิดขึน้ในเวลาเดียว เราพาเขาไปถึงโรงพยาบาล และดิฉนัเดินตรงไปท่ีหวัหน้าหมอ ทําตวัราวกบัว่าไม่สามารถเข้าใจคําพดูของคน

อ่ืนแม้แต่คําเดียว และพวกเขาคิดว่าฉนัเป็นคนต่างชาติท่ีโง่ซึง่ไม่รู้อะไรสกัอย่าง ดิฉนัเพิ่งจะเดินผ่านไป พวกเขาบอกว่า ‘คณุจะไป

ไหนน่ะ’ และตะโกนวา่ ‘คณุเข้าไปไมไ่ด้’ ดิฉนัเพียงแตส่ัน่ศีรษะและทําไม้ทํามือราวกบัวา่ไมเ่ข้าใจพวกเขา 
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 “เม่ือดิฉนัได้พบหมอในท่ีสดุ เขาถามดิฉนัว่า ‘คณุเข้ามาในนีไ้ด้ยงัไง’ เขารู้จกัดิฉนัจากงานรักษาโรคเรือ้นและมีความเป็น

มิตร แต่จะนดักบัเขาได้ยาก เขาเป็นคนสําคญัมาก และดิฉนัไม่มีเวลาทําตามระเบียบหยมุหยิม จึงหาทางไป โดยไม่ใสใ่จใครๆ ท่ี

พยายามห้ามฉนั หมอรับศิษยาภิบาลไว้และเอก็ซเรย์เขา 

 “ชายคนนีมี้กระสนุอยูใ่นตวัเก้าลกู สองลกูอยูใ่กล้หวัใจมากและเอาออกไมไ่ด้ แตห่มอผา่ตดัเอาลกูกระสนุเจ็ดลกูท่ีอยู่ใกล้

ปอด (แต่ไม่ถกูปอด) ออก กระสนุลกูหนึ่งอยู่ห่างจากหวัใจเพียงคร่ึงเซนติเมตร แขนข้างหนึ่งมีอาการแย่ เขาอยู่ในโรงพยาบาลเป็น

เวลาสองสปัดาห์ และดิฉนัดแูลเขาจนกระทัง่ต้องไปสอนสมัมนากบัอาจารย์ไฮด์ เป็นสิ่งน่าอศัจรรย์ว่าพระเจ้ารักษาชีวิตของมนษุย์

อย่างไร แต่เขากลบัทอดทิง้ไป ตอนนีเ้ขาไม่ได้อยู่กบักลุม่ของเรา เขาหลงไปเพราะผู้หญิงและเงิน” เอลล่ีไม่เคยรู้เลยว่าชายคนนัน้

ถกูยิงอยา่งไรหรือทําไม 

 เอลล่ีใส่ใจผู้ ทําการของเธอในหลายทางและพร้อมอยู่เสมอท่ีจะรับใช้ รักษาพยาบาล สอนและให้คําปรึกษา แต่เธอยงั

พบว่าในบางโอกาส แม้ว่าวิญญาณดูเหมือนพร้อม แต่เนือ้หนังอ่อนแอ คนท่ีหันไปจากพระเจ้าและความล้มเหลวสร้างความ

เจ็บปวดให้แก่เอลล่ีเหมือนเช่นท่ีเกิดกับผู้ นําทุกคน เธอเจ็บปวดกับปัญหา และเหมือนเช่นคริสเตียนทุกคน เธอถูกทดลองอัน

ยากลําบาก แตเ่ธอเรียนรู้ท่ีจะหนัไปหาพระเจ้าและไว้วางใจพระองค์ 

 ในขณะท่ีบางคนล้มเหลวและทําให้เอลล่ีผิดหวงั เธอมีเพ่ือนแท้มากมาย ครอบครัวไฮด์ ครอบครัวโคลและครอบครัวมนั

ซีย์ บอกเอลล่ีอยู่เสมอว่าเธอมีเพ่ือนเยอะแยะมากมายในสหรัฐฯ “คนจํานวนมากมาเย่ียมชมงานของเราในประเทศไทย เช่น 

อาจารย์เทนนีย์ ผู้ อํานวยการของแผนกมิชชนัตา่งประเทศ” 

 เอลล่ีต้อนรับแขกเหล่านีแ้ละพยายามทกุวิถีทางเพ่ือทําให้พวกเขารู้สกึสบาย ท่ีอยู่ของเธอไม่ทนัสมยั ไม่มีนํา้ร้อน เธอบอ

แขกคนหนึง่วา่เธอไมไ่ด้อาบนํา้ร้อนมาสบิสามปีแล้ว 

 นอกจากนี ้เธอเตือนแขกเก่ียวกบังู โดยเฉพาะอย่างย่ิงงูเห่า “พวกมนัไม่ชอบคอนกรีต แต่ไปได้เกือบทกุท่ี” วนัหนึ่ง เธอ

เปิดประตหู้องนํา้เข้ามาเหน็งเูหา่ขนาดใหญ่ที่ล้อมหม้อนํา้ขนาดใหญ่ที่ใส่นํา้ส ําหรับอาบนํา้และชกัโครกนํา้ เธอวิ่งขึน้บนัไดไปเพื

ปืน แตต่อนนัน้ เธอตระหนกัวา่ ‘ถ้าฉนัยิงงเูห่า ฉนัจะทําให้หม้อดินเผาราคาแพงนัน้แตก’ เธอจึงอธิษฐานแทน “พระองค์เจ้า ขอทรง

ไลง่เูหา่นัน้ไปในพระนามของพระเยซ”ู เม่ือเธอกลบัไปเพ่ือตรวจด ูงเูหา่หายไปแล้ว 

 เม่ือครอบครัวไฮด์กลบัมาเย่ียม พวกเขาได้ยินเร่ืองงเูหา่ อาจารย์ไฮด์จําได้วา่เขารู้สกึกงัวลมากเม่ือตกันํา้อาบจากหม้อดิน 

“ผมไว้วางใจคําอธิษฐานของคณุเอลล่ี แตผ่มลืมตาอยูต่ลอดเพ่ือคอยดงูเูหา่นัน่” 

 สตัว์ป่า เช่น ช้าง เสือ แมวป่าและหมปู่า อาศยัอยู่ในป่าลกึของประเทศไทย นอกจากโจรและงูพิษต่างๆ สตัว์ป่าเหล่านี ้

เป็นภัยในป่า วนัหนึ่ง โม่งพ่ีชายของพิง ใช้ทางลดัผ่านป่าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเม่ือเขาได้ยินเสียงแปะเบาๆ ท่ีหลงั เขาแทบไม่กล้า

หายใจ เดินตอ่ไป จากนัน้ เขาได้ยินเสียงกระแอมน่ากลวั 

 “หา เสือเหรอ ช่วยข้าพระองค์ด้วย พระเยซู” เขาหายใจเข้าออกเม่ือเส่ียงมองไปอย่างรวดเร็ว เสือดนู่าเหลือเช่ือ โม่งไม่

กล้าเอือ้มไปหยิบปืนของเขา เขารู้สึกสิน้หวงั จึงอธิษฐานอีกครัง้ เขาประหลาดใจและโล่งอกเป็นอย่างมากเม่ือคิดว่าได้ยินเสียง

กรอบแกรบของพุ่มไม้ “เสือหนัไปแล้วหรือเปลา่ มนัไปจริงๆ ด้วย” เหมือนเช่นเวลาท่ีงหูนีไปเม่ือเอลล่ีอธิษฐาน เสือหนีไปและไม่ได้

ทําลายบตุรของพระเจ้า “พระเจ้าทรงให้คําพยานท่ีย่ิงใหญ่สําหรับผม” โมง่เลา่ “แตใ่นเวลานี ้ผมจะใช้ทางเก่าและไมใ่ช้ทางลดัอีก” 
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บทที ่19 

สัมมนารวีวารศกึษา 
 

 ในปี 1973 อาจารย์โคลและอาจารย์ มนัซีย์ ช่วยเอลล่ีให้ไปสหรัฐฯ เพ่ือร่วมการประชมุนานาชาติของสหคริสตจกัรเพ็นเท

คอสต์ ซึง่จดัขึน้ท่ีเมืองหลยุส์วิลล์ รัฐเคนทกักี การประชมุแรกของเธอในสหรัฐฯ เป็นการประชมุร่วมกบัครอบครัวแฟรงก์ มนัซีย์ ใน

คริสตจกัรของพวกเขาท่ีเมืองแฮมมนัด์ รัฐอินเดียนา ครอบครัวมนัซีย์ ให้การต้อนรับเธอแบบอเมริกนัท่ีอบอุ่นในรูปแบบของเพ็นเท

คอสต์ เธอรู้จกัเพ่ือนใหม่มากมายเม่ือไปประชุมท่ีเคนทกักี ท่ีนัน่เธอสมคัรใบประกาศของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ และได้รับใบ

ประกาศนัน้ และเธอได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ช่วยมิชชนันารีประจําประเทศไทย เธอมีหนงัสือรับรองการสถาปนาจากสหคริสตจกัร

เพน็เทคอสต์แหง่ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีแล้ว 

 จากประเทศสหรัฐฯ เธอขึน้เคร่ืองบินไปเดนมาร์กเพ่ือเย่ียมครอบครัวของเธอ และจากนัน้กลบัไปท่ีกรุงเทพฯ พบกับ

อาจารย์ไชยยงค์ และบอกเลา่ข่าวเร่ืองการประชมุ แตพ่รานกระตา่ยเป็นบ้านและเธอมีความกระวนกระวายท่ีจะได้กลบับ้าน 

 ในไม่ช้า เอลล่ีได้ข่าวว่าจะมีแขกจากสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ “เลขานกุารของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ อาจารย์ ซี เอ็ม เบ็กทนั 

มาร์จี ้ภรรยาและเรเน่ ลกูสาว กําลงัเดินทางมาพร้อมกบัผู้ อํานวยการแผนกรวีวารศกึษา อาจารย์เจ โอ วอลเลซ รวมทัง้แมร่ี ภรรยา

และลกูๆ ได้แก่ โจและโรสแมร่ี พวกเขาจะอยูท่ี่กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม เราหวงัวา่คณุจะมาหาเราได้ เราต้องให้คณุเป็นลา่มให้” 

 เม่ือครอบครัววอลเลซและครอบครัวเบก็ทนัเดินทางถงึ เรเน่เกิดป่วยท่ีเมืองมาดราส ประเทศอินเดีย และพวกเขาเป็นห่วง

เธอมาก และแล้วทกัษะการรักษาพยาบาลของเอลล่ีก็เป็นสิ่งจําเป็นอีก และเธอดแูลเรเน่เป็นอย่างดี ในเวลาไม่นาน เรเน่รู้สกึดีขึน้

บ้าง ดงันัน้ เอลล่ีจงึแนะวา่ “ไปซือ้ของกนัดีกวา่” เอลล่ีช่วยอาจารย์วอลเลซเลือกช้างไม้แกะสลกัขนาดใหญ่ซึง่เป็นงานฝีมือของไทย 

“คนโรคเรือ้นแกะสลกัช้างท่ีสวยเหลา่นี”้ เธอบอกให้ทราบในขณะท่ีช่วยเขาเลือกอนัท่ีดีท่ีสดุ 

 ในระหว่างการประชุม เธอแปลอย่างสดุความสามารถและดูเหมือนว่าจะสนใจเคล็ดลบัในการสอนโรงเรียนรวีฯ เป็น

พิเศษ “ดิฉนัชอบสอนโดยใช้ ผ้าสกัหลาด และอปุกรณ์ช่วยสอน ดิฉนัหวงัว่าคณุจะมาเมืองไทยได้อีก และไปท่ีพรานกระต่าย ดิฉนั

อยากให้คริสตจกัรท่ีพรานกระต่ายได้ยินการสอนนี”้ ครอบครัววอลเลซยืนยนักบัเธอว่าพวกเขามีความยินดีท่ีจะไปท่ีพรานกระต่าย 

ในภายหลงัอาจารย์ไชยยงค์เลีย้งอาหารไทยพวกเขาอยา่งดีเลศิ โดยอาหารสว่นใหญ่นัน้ อาจารย์ไชยยงค์เป็นผู้จดัเตรียมเอง 

 เอลล่ีชอบสอนและเป็นครูท่ีดี แต่เธอชอบฝึกคนหนุ่มให้เป็นผู้ นําด้วย ผู้ นําและผู้ เทศนาท่ีมาเย่ียมจากสหรัฐฯ หนนุใจศิษ

ยาภิบาลไทย และเป็นแบบอยา่งให้กบัพวกเขา 

 ในเดือนมีนาคม 1975 แหม่มเวร่า คินซ่ี ประธานของ Ladies Auxiliary (แผนกสตรีสนบัสนนุ) ของ UPCI อาจารย์เฟรด 

คินซ่ี สามีซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการแผนกมิชชันต่างประเทศ และครอบครัววอลเลซ รวมทัง้โจและโรซ่ีด้วย ออกเดินทางไป

เอเชียอีกครัง้พร้อมกบัอาจารย์แฮร่ี ซิซมึ 

 ระหว่างทางแมร่ี วอลเลซอ่านข่าวหนงัสือพิมพ์ พบข่าวเก่ียวกบัพวกนางพยาบาลมิชชนันารีชาวเนเธอร์แลนด์หายตวัไป

จากทางเหนือของประเทศไทย ในเวลาต่อมา เธออ่านข่าวพบว่า กระดกูของนางพยาบาลท่ีหายตวัไปถกูพบในค่ายโจรท่ีถกูทิง้ไว้ 

“น่ีมนัอะไรกนั” เธอสงสยั 

 พวกเขาแวะท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือร่วมประชมุ และจากนัน้ออกเดินทางทัง้วนัไปพรานกระต่าย ประมาณคร่ึงทาง พวกเขาหยดุ

เพ่ือทานอาหารอร่อยท่ีร้านอาหารท้องถ่ินแห่งหนึ่ง แต่โจรู้สึกเบ่ือแกงแล้ว และเขาคุยกับอาจารย์คินซ่ี “ผมอยากจะกินบิ๊กแมค

จริงๆ” อาจารย์คินซ่ีเหน็ด้วย 

 เม่ือครอบครัววอลเลซ ครอบครัวคินซ่ีและอาจารย์ซิซึมเดินทางถึง พวกเขารู้สกึประทบัใจกบัคริสตจกัรขนาดใหญ่ท่ีเอลล่ี

วางแผนและสร้างขึน้ในทางตอนเหนือของประเทศไทย พวกเขาพบกบัแฝดอมัพรและอมัไพ รวมทัง้พิงและธรรมิกชนคนอ่ืนๆ อีก

มากมาย 
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 โจมีปัญหาท่ีเอลล่ีสามารถช่วยแก้ไขได้ เขาซือ้ ซิทาร์ (เคร่ืองดนตรีของอินเดีย) สวยงามอันหนึ่งมาจากเมืองนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย และถือเคร่ืองดนตรีท่ีเปราะบางกลบับ้าน ในตอนเช้าตรู่ เม่ือรีบไปขึน้เคร่ืองบิน อาจารย์วอลเลซถือเคร่ืองดนตรีนัน้

ไปชนประต ูทําให้เกิดหลมุใหญ่ เม่ือเอลล่ีตรวจดเูคร่ืองดนตรีท่ีเสียหาย เธอแนะว่า “ดิฉนัคิดว่าเด็กๆ ช่วยซ่อมได้” พวกเขาผสมกาว

กบัขีเ้ล่ือยอย่างระมดัระวงั และทาลงท่ีหลมุนัน้ คณุภาพเสียงดนตรีเสียไปบ้าง แต่เคร่ืองดนตรีของท่ีระลึกก็กลบัถึงบ้านในเซนต์

หลยุส์ได้อยา่งปลอดภยั 

 แมร่ี วอลเลซมีป่ีแคลริเน็ทท่ีได้รับบริจาคมาสําหรับคริสตจกัรพรานกระต่าย ในบ่ายวนัหนึ่ง อาจารย์คินซ่ีสอนให้พิงเล่น 

และเขาเร่ิมเลน่ป่ีแคลริเน็ทในคืนนัน้ 

 โจมีกีตาร์แบบอเมริกนัของตนตวัหนึ่ง และไม่นาน เขาและพิง และนกัดนตรีไทยคนอ่ืนๆ เลน่กีตาร์ตวันัน้ ในภายหลงั เขา

เลน่กีตาร์ในขณะท่ีอาจารย์และแหม่มคินซ่ีร้องเพลงในการประชมุ เพลงท่ีพวกเขาชอบเพลงหนึ่งช่ือว่า “I’ll say Amen to Jesus” 

(“ฉนัจะวา่อาเมนแก่พระเยซ”ู) 

 ชาวอเมริกนัพกักนัท่ีโรงแรมแห่งเดียวในพรานกระต่าย เอลล่ีนําผ้าปท่ีูนอนและปลอกหมอนของเธอมาเอง และบอกว่า 

“ท่ีน่ีไม่มีใครพดูภาษาองักฤษ แต่โรงแรมนีเ้ป็นโรงแรมแห่งเดียว ธรรมิกชนและศิษยาภิบาลทกุคนอดักนัอยู่ด้านบนของโบสถ์ ดิฉนั

คิดวา่พวกคณุอยูท่ี่น่ีจะสบายกวา่” 

 การประชมุดีมาก ครอบครัววอลเลซสอนวิธีการสอนโรงเรียนรวีฯ โจและโรสแมร่ีร้องเพลง แหม่มคินซ่ีพดูถึงงานของแผนก

สตรีสนบัสนนุ และอาจารย์คินซ่ีเทศนาข้อความท่ีมีฤทธิเดช์  นกัดนตรีชาวไทยเลน่ดนตรีและร้องเพลงได้ดีมาก แต่คืนนัน้เงียบเหงา

เม่ือประตเูหลก็ของโรงแรมปิดลง “ไมมี่ใครพดูภาษาองักฤษเลย” 

 วนัรุ่งขึน้ อากาศร้อนชืน้ หลงัจากทานอาหารเท่ียงท่ีชัน้บนในห้องของเอลล่ี พวกแขกกลบัไปพกัผอ่นท่ีโรงแรม 

 แมร่ีและโรสแมร่ีพกัอยู่ห้องเดียวกนั ตรงข้ามกบัห้องของครอบครัวคินซ่ี โจและอาจารย์วอลเลซอยู่ห้องเดียวกันเลยไป

ตามทางเดิน ประตมีูโซ่คล้องประตธูรรมดาๆ แมร่ีคิด ”ดไูม่ค่อยมัน่คงเลย” เธอแนะขึน้ว่า “เปล่ียนเสือ้ผ้าและนอนพกักนัดีกว่า” 

ห้องนัน้ร้อนมาก ไมมี่แม้แตพ่ดัลม ไมต้่องพดูถงึเคร่ืองปรับอากาศ 

 พวกเขาเพิ่งเร่ิมเคลิม้เม่ือประตเูปิดออกในทนัใด ชายวยักลางคนเดินโซเซเข้ามา ยิม้แยกเขีย้ว 

 แมร่ีร้องออกมา “คณุเข้ามาทําไม” ชายคนนัน้เร่ิมพดูภาษาไทย ชกกําแพง และจากนัน้ ตีอกตวัเอง ในเวลานี ้แมร่ีและโรส

แมร่ีฉวยเอาเสือ้คลมุมา และรีบไปท่ีทางเดิน ตะโกนว่า “แหม่มคินซ่ี มีผู้ชายอยู่ในห้องของเรา” อาจารย์คินซ่ีวิ่งไปตามทางเดินเพ่ือ

หาอาจารย์วอลเลซ เม่ืออาจารย์วอลเลซพยายามส่ือสารกบัผู้ชายด้วยท่าทางต่างๆ เขาทํามือ “ตามผมมา” เขานําอาจารย์วอลเลซ

และอาจารย์คินซ่ีไปท่ีหลงัคาของอาคาร และในท่ีสดุ บอกให้พวกเขาทราบวา่ “น่ีเป็นโรงแรมของผม ผมเป็นเจ้าของตกึนี”้ 

 ในภายหลังอาจารย์วอลเลซกลบัมาและอธิบายว่า “ผู้ ชายคนนัน้เป็นเจ้าของโรงแรมนี ้เขาพยายามบอกว่า ‘ผมเป็น

เจ้าของตกึนี’้ “ 

 “อย่างนัน้เหรอ” แมร่ีอทุาน “ดิฉันคิดว่าเขาอาจพยายามพดูว่า ‘ผมทาร์ซาน คณุเจน’ “ทกุคนหวัเราะ แต่ชายคนนัน้ด่ืม

เหล้ามา และเสียงหวัเราะของพวกเขายงัคงสัน่อยูเ่ลก็น้อย 

 คืนนัน้ พวกเขาเลา่เหตกุารณ์นัน้ให้เอลล่ีฟัง เธอหวัเราะด้วย แตพ่ดูวา่ “เราไม่แน่ใจว่าชายคนนีเ้อาเงินทัง้หมดนัน้มาสร้าง

โรงแรมได้ยงัไง มีโจรมากมายเหลือเกินในเมืองนี ้เราไมเ่คยแน่ใจได้” 

 ครอบครัวคินซ่ีและอาจารย์ซิซึมออกจากพรานกระต่ายก่อนวันหนึ่งเพ่ือท่ีครอบครัวคินซ่ีจะสามารถขึน้เคร่ืองบินไป

ประเทศเกาหลี ปล่อยให้ครอบครัววอลเลซขบัรถกลบับกรุงเทพฯ ในรถโตโยโต้เพ่ือขึน้เคร่ืองบินไปฮ่องกง ในระหว่างการขบัรถท่ี

ยาวนาน แมร่ีถามเอลล่ีเก่ียวกบัชีวิตของเธอ และเธอเร่ิมบอกเล่าประสบการณ์มากมายของเธอ “คณุเอลล่ี เร่ืองของคณุน่าสนใจ

มาก ฉนัอยากจะเขียนเร่ืองของคณุ” พวกเขาวางแผนให้เอลล่ีพกัอยู่กบัครอบครัววอลเลซเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์เม่ือเธอมาท่ีสหรัฐฯ 

เพ่ือประชมุใหญ่ปี 1980 

 



 84 
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บทที ่20 

จุดสงู ของโลก 
 

 ในเดือนมกราคม 1977 เอลล่ีและเพ่ือนๆ ของเธอได้รับเชิญให้ไปเย่ียมชาวเขาท่ีมาในการประชุมใหญ่ของไทยเม่ือส่ีปี

ก่อน พวกเขาสง่ข่าวมาวา่ “เรามีอีกสบิสามคนพร้อมท่ีจะรับบพัติศมา” 

 ผู้ ทําการประมาณย่ีสิบคน รวมทัง้เอลล่ี เตรียมขึน้ไปบน “จดุสงูของโลก” จะต้องเดินหรือข่ีม้าไปแปดชัว่โมง ไม่มีถนน มี

แต่ภเูขาสีฟ้าของไทยขยายออกไปไกลสดุลกูหลูกูตา เอลล่ีเดินนําหน้าในตอนแรก ทางยาวและยากลําบากสงูชนัขึน้ไป จากนัน้ ลง

มาตรงๆ กว้างแทบไม่พอสําหรับคนหนึ่ง เม่ือเอลล่ีกล้ามองลงไป เธอคิดว่า อาจจะลึกประมาณหนึ่งไมล์ ข้าพระองค์ต้องมีเท้า

เหมือนกวางเพ่ือเดินในท่ีนี ้พระองค์เจ้าข้า” หลงัจากปีนเขาอย่างยากลําบากเป็นเวลาหนึ่งชัว่โมง เอลล่ีต้องการความช่วยเหลือ 

“ขอม้าหน่อย ฉนัหายใจไม่ออกแล้ว” ชาวเขาหาม้าขาวให้ ในขณะท่ีม้ามองดเูอลล่ี เธอคิดว่ามนัคงจะพดูว่า “คณุผู้หญิง คณุคิดว่า

คณุจะเดินทางครัง้นีไ้ด้เหรอ” 

 “ได้อย่างแน่นอน บนม้าท่ีหล่ออย่างนี ้ฉนัจะไปในพระนามของพระเยซู” เธอปีนขึน้ม้าและเดินทางต่อ “ลืมไปเลยว่าเธอ

อายเุกินห้าสิบแล้ว” เธอดตุวัเอง เม่ือทางสงูชนัขึน้ไป เอลล่ีอธิษฐาน “องค์พระผู้ เป็นเจ้า ข้าพระองค์จําเป็นต้องให้ทตูสวรรค์หนนุ

หลงัของข้าพระองค์ไว้ ไม่อย่างนัน้ ข้าพระองค์อาจไหลหล่นจากม้าตวันีไ้ด้” ชาวเขาไม่มีอานม้า และไม่มีห่วงเหล็กสําหรับเหยียบ 

เธอจบัขนม้าไว้แน่น 

 อาจารย์มัน่คงข่ีม้าอยู่ด้านหลงัของเอลล่ี เม่ือเธอได้ยินเสียเขากระซิบว่า “หมี แหม่มเอลล่ี หมี” ข้างทาง มีหมีสองตวักิน

นํา้ผึง้อยู ่แตต่วัหนึง่คํารามราวกบัพดูวา่ “คนพวกนีเ้ป็นใครกนั” 

 เอลล่ีรู้สึกประทบัใจในธรรมชาติอยู่เสมอ เธอสนใจความสวยงามของป่าไม้ ภูเขาเงียบไร้เสียงผู้คน แต่มีดนตรีมนัเอง 

เสียงนกร้องเพลง เสียงนํา้ไหล เสียงลมพดั และเสียงแมลงนบัพนัสง่เสียงร้อง นอกจากนี ้แล้วมีเสียงแปะๆ ของกีบเท้าม้าด้วย

กรุงเทพฯ ซึง่มีพลเมืองจํานวนหกล้านคนและการจราจรอนัเลวร้ายดเูหมือนอยู่ห่างไปคร่ึงโลก ในทนัใดนัน้ งเูขียวสองตวัโผลข่ึน้มา 

แต่ชายคนหนึ่งจดัการฆ่าพวกมนัอย่างรวดเร็ว “นัน่เป็นจุดจบของงู แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะเปิดถนนสายใหม ่

ถนนแหง่ความบริสทุธ์ิ ขึน้ไปด้านข้างของภเูขานัน้ไปถงึผู้ ท่ีพระเจ้าทรงเลือกบนจดุสงูของโลก 

 “ฉนัเหน็ต้นไม้กลวงท่ีมีผึง้อยู”่ เอลล่ีร้อง ไมพ่ร้อมท่ีจะทิง้โอกาสท่ีจะได้กินของหวาน เอลล่ีปีนป่ายขึน้ม้าของเธอ “เผ่ือพวก

ผึง้ฉลาด” พรรคพวกเผารังผึง้ ได้นํา้ผึง้ติดไม้มาเลก็น้อย และเดินทางขึน้เขาตอ่ไป เมื่อเอลลี่พยายามปีนกลบัขึน้บนม้าของเธอ มั

เดินหนีไป และเธอหล่นลงบนพืน้อย่างสวยงาม ทุกคนหัวเราะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กชายท่ีอุ้ มไก่ขึน้ไปเป็นอาหารเย็น ใน

ทา่มกลางความร่ืนเริง เขาข่ีม้าไปโดยไมเ่อาไก่ไปด้วย 

 ในเวลาไมน่านตอ่มา พวกเขาหยดุพกัท่ีนํา้ตกสะท้อนแสงระยิบระยบัเพ่ือทานอาหารเยน็ “ไก่อยูท่ี่ไหน” 

 “ตายแล้ว ผมทิง้มนัไว้ท่ีต้นไม้นัน่” พวกเขากินข้าว เกลือกบัพริก และด่ืมนํา้ใสไหลเยน็ออกจากหิน 

 หลงัจากพกัสกัครู่ พวกเขาออกเดินทางอีกครัง้ ชายเผ่าลาหู่คนหนึ่งตดัไม้ใหญ่เพ่ือใช้เป็นสะพานข้ามแม่นํา้ “แหม่มเอลล่ี 

มองขึน้ครับ อย่ามองลงไป คณุอาจเสียการทรงตวัได้” ชาวเพ็นเทคอสต์ทกุคนข้ามไปได้อย่างปลอดภยั และเดินทางถึงบ้านของ

ชาวเขาเผา่กะเหร่ียงท่ีออ่นโยน 

 “อีกไกลแคไ่หนคะ” เอลล่ีถาม 

 “อีกประมาณสองชัว่โมงค่ะ คณุควรจะพกัท่ีบ้านของฉันอีกสกัหน่อย” หญิงกะเหร่ียงผู้ ใจดีเชือ้เชิญ เธอนําอ้อยและนํา้ม

ให้ด่ืม และหลงัจากอธิษฐานได้ประมาณสิบนาที เอลล่ีก็รู้สกึสดช่ืนขึน้ เจ้าบ้านเป็นหญิงชาวแบ๊บติสต์จากพม่า และเอลล่ีใช้เวลา

อธิบายวิถีทางของพระเจ้าอย่างสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ หญิงคนนัน้เป็นห่วงสวสัดิภาพของเอลล่ี เธอกลา่วว่า “ถ้าไม่ไหว คณุพกัอยู่ท่ีน่ี

จนกวา่พวกเขาจะกลบัมาก็ได้” 

 “ฉนัจะมาอีก แตค่รัง้ตอ่ไป จะเอาอานและท่ีเหยียบมาด้วย” เอลล่ีตดัสนิใจอยา่งแน่วแน่ 
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 พวกเขาเดินทางต่อจนในท่ีสดุก็ถึง “จุดสงูของโลก” เสียงปืนดงัขึน้เพ่ือให้การต้อนรับในขณะท่ีชาวเขาวิ่งลงมาทกัทาย

พวกเขา “น่ายินดีจริงๆ คณุมาแล้ว ฮาเลลยูา” พวกเขาทกัทายอย่างกระตือร้อร้น และจบัมือเขย่าขึน้ลง ขึน้ลง พร้อมรอยยิม้บน

ใบหน้า 

 “ด้วยเท้าท่ีพพุองอนัสวยงาม เรานําข่าวประเสริฐไปยงัชนเผ่าบนภเูขาท่ีห่างไกลนี”้ เอลล่ีเขียน “พวกเขาต้อนรับเราอย่าง

ใหญ่หลวง และเม่ือได้เปิดพระวจนะของพระเจ้าให้แก่พวกเขา พวกเขาก็รับเอาเหมือนเช่นท่ีวิญญาณท่ีหิวกระหายเท่านัน้จะรับเอา

ได้ การสอนพระคมัภีร์ดําเนินไปเป็นเวลาหลายชัว่โมงจนถึงกลางคืน อาจารย์ไชยยงค์อยู่กบัพวกเขาจนถึงหลงัเท่ียงคืน มีแต่เพียง

แสงจากกองไฟ และตะเกียงนํา้มนัท่ีมีเปลวไฟเลก็ๆ เทา่นัน้ท่ีให้แสงสวา่ง พวกเขานัง่เงียบและตัง้ใจฟัง แม้แต่เด็กเลก็ๆ ก็นัง่น่ิง เด็ก

ทารกนอนอยูใ่นถงุผ้าท่ีผกูไว้กบัหลงัของแม ่ควนัไฟเข้าตาของพวกเรา เรารู้สกึเยน็ท่ีหลงัเพราะไมไ่ด้อยูด้่านเดียวกบักองไฟ” 

 ในท่ีสดุ เอลล่ี พวกเดก็หญิงและพวกผู้หญิงนอนลงบนเส่ือขนาดใหญ่บนพืน้ นํา้ตาแหง่ความยินดีไหลรินเม่ือเอลลี่อธิษฐา

และศกึษาพระคมัภีร์โดยลําพงั เธอได้ติดตามพระเยซไูปจนถงึ “จดุสงูของโลก” 

 รุ่งอรุณ ชาวเขาต้อนรับรุ่งอรุณโดยร้องเพลงสรรเสริญประสานเสียง ไม่ช้านาน เสียงของชายและหญิงผสมผสานกนัใน

การสรรเสริญพระเจ้าแหง่วนัและองค์พระผู้ เป็นเจ้าแหง่แสงสวา่ง หญิงสาวตวัเลก็พร้อมรอยยิม้บนใบหน้าเสิร์ฟข้าว แกง เคร่ืองพริก

ปรุงรส และนํา้ชาเป็นอาหารเช้า พวกผู้หญิงจัดข้าวกล่องพิเศษอันประกอบไปด้วยไข่ไก่ป่าและหมูรมควันให้กับพวกแขก คน

เหลา่นัน้ยากจนในทรัพย์สิง่ของ แตร่ํ่ารวยในการต้อนรับแขกและในหวัใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะให้ 

 หลงัอาหารเช้า เอลล่ีจดัการประชมุสตรีเป็นครัง้แรก มีสตรีร่วมประชมุเจ็ดสิบห้าคน รวมทัง้เด็กเลก็ด้วย เด็กๆ ขีอ้ายและ

เงียบมากจนเอลล่ีแทบไมรู้่เลยวา่พวกเขาอยูท่ี่นัน่ พวกเขานัง่ใกล้กบัแมข่องตน ดวงตาสีนํา้ตาลทรงเมด็อลัมอนด์จ้องมองดหูญิงชา

เดนมาร์กผมสีเหลืองอมแดงตวัสงูใหญ่ในขณะท่ีเธอสอน “พวกคณุต้องมีโรงเรียน และพวกคุณสร้างขึน้ได้” เอลล่ีท้าทาย “ลกูๆ 

ของคณุจําเป็นต้องเรียนภาษาไทย” (ชาวเขามีภาษาของตนเอง แตภ่าษาไทยสอนกนัในโรงเรียน) เธอรู้ว่าพวกเขายากจนเกินกว่าท่ี

จะสง่ลกูไปพืน้ราบท่ีซึง่มีโรงเรียนอยูไ่ด้ หมูบ้่านตา่งๆ ช่วยเหลือเดก็ท่ีฉลาดสองคนให้ไปโรงเรียนท่ีเป็นคริสตจกัรในเชียงราย 

 “ชายหนุ่มคนนัน้อายเุกินย่ีสิบมาหลายปีแล้ว แต่เขาอยู่ชัน้ประถมหก และเด็กหญิงอยู่ชัน้ประถมส่ี ทัง้สองเป็นล่ามของ

พวกเขา ชาวบ้านอธิษฐานเพ่ือท่ีจะมีคนมาสอนพวกเขาพดูและเขียนภาษาไทย พวกเราในสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์แห่งประเทศ

ไทยจะทําสิง่ท่ีเราสามารถทําได้ อนชุนของเราบางคนจบัคู่กนัขึน้ไปท่ีนัน่ครัง้ละสองสามเดือน ไม่ใช่เพียงเป็นครูสอนหนงัสือเท่านัน้ 

แตเ่ป็นผู้ รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วย” 

 ในวนัอาทิตย์ การนมสัการเร่ิมต้นขึน้ในเวลารุ่งอรุณและดําเนินต่อไปจนดวงอาทิตย์ตก หลงัจากประชมุสตรีอีกครัง้หนึ่ง 

โรงเรียนวนัอาทิตย์ก็เร่ิมต้นขึน้ และพวกผู้ชายมีประชุมในเวลาเดียวกันในอีกอาคารหนึ่ง เวลาสิบโมงคร่ึง ทุกคนเข้ามาประชุม

ร่วมกนั อาคารคริสตจกัรท่ีทําจากไม้ไผข่นาดเลก็มีคนแน่นขนดั “พืน้ไม้ไผจ่ะรับนํา้หนกัคนมากอยา่งนัน้ได้เหรอ” เอลล่ีสงสยั แต่พืน้

ก็รับนํา้หนกัได้ หลงัการนมสัการ มีคนรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซสูบิสามคน 

 “มีใครจะสอนเราได้อีกไหมครับ” ชาวเขาถามเม่ือพวกแขกจากมา 

 รายงานของอาจารย์ซิซมึ เดือนกมุภาพนัธ์ 1977ในนิตยสาร Pentecostal Herald “พวกเขาเทศนาพระกิตติคณุ มีผู้ ได้รับ

การสมัผสัจากฤทธิเดชแหง่์ พระกิตติคณุ และก่อนท่ีพวกเขาจะจากมา มีผู้ ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซหูน่ึงร้อยคน” 

 หลังจากนัน้ เอลล่ีไม่ได้พักผ่อนแต่เตรียมการสอนพระคัมภีร์ให้อนุชนและสัมมนาศิษยาภิบาลซึ่งจัดขึน้ในเดือน

กมุภาพนัธ์ทัง้สองการประชมุ “ข้าวท่ีต้องเก่ียวมีมาก แต่คนงานยงัน้อยอยู่” เธอรายงาน “มีสิ่งท่ีต้องทํามาก อธิษฐานเผ่ือดิฉนัด้วย

เพ่ือท่ีดิฉันจะสามารถทําหน้าท่ีต่อพระเจ้าได้สําเร็จในเร่ืองคนเหล่านัน้ท่ีเป็นโรคเรือ้น ลูกท่ีไม่มีแม่ และผู้ ท่ีจะไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือทางการแพทย์ และสามารถทําตามหน้าท่ีในฐานะครูสอนพระวจนะท่ีบริสทุธ์ิ ศิษยาภิบาลหญิง และผู้ นําของคนของ

พระเจ้าท่ีน่ีได้สําเร็จ” 
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ทารกคนสุดท้าย 
 

 เอลล่ี รวมทัง้ผู้ รับใช้และผู้ ทําการคนอ่ืนๆ เดินทางไปหลายเมืองเพ่ือเทศนาพระกิตติคณุ ในฤดใูบไม้ร่วงปี 1974 พวกเขา

เดินทางไปท่ีแคมป์สน ซึง่ตัง้อยูเ่ขตจงัหวดัพิษณโุลก และประสบกบัความกดดนัจากพวกคอมมิวนิสต์ท่ีซ่อนตวัอยู่ในภเูขา สองสาม

ปีก่อนหน้านัน้ ครอบครัวหนึง่ได้ย้ายเข้าไปในสถานท่ีนีแ้ละนําชาวบ้านแปดคนให้รับบพัติศมา 

 เอลล่ีและผู้ ทําการจอดรถทิง้ไว้ท่ีตีนภเูขา จากนัน้เดินเท้าเปลา่ไปบนทางโคลน คณุสมยาหกล้ม “ขาของเธอไม่เช่ือฟังเธอ 

เธอจึงนัง่แหมะลงไปในโคลน” แหม่มเอลล่ีเขียน เม่ือพวกเขาเดินทางไปถึงเพ่ือถวายโบสถ์ไม้ไผ่ ความยินดีในองค์พระผู้ เป็นเจ้านํา

ความเหน็ดเหน่ือยออกไป 

 ชายสองคนและหญิงสองคนได้รับบพัติศมา พวกเขาเลีย้งกนัด้วยพระวจนะ และในภายหลงั เลีย้งฉลองกนัโดยการกินไก่ 

“ทา่มกลางสถานการณ์อนัตรายทางการเมือง พระเจ้าทรงตัง้คริสตจกัรขึน้” 

 สปัดาห์ก่อนหน้านัน้ เอลล่ีไปเย่ียมท่ีทําการในจงัหวดัสโุขทยัท่ีทุ่งยัง้และคริสตจกัรในหาดเสีย้ว “แม่ยายของศิษยาภิบาล

เกิดเส้นเลือดในสมองแตก แตเ่ม่ือธรรมิกชนอธิษฐาน องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงรักษาเธอให้หายเหมือนเช่นท่ีพระองค์ทรงรักษาแม่ยาย

ของอคัรสาวกเปโตร” 

 ในจงัหวดักําแพงเพชร มีสบิส่ีคนได้รับบพัติศมาและส่ีคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แต่เหมือนเช่นการอวยพรโปรยปราย

ลงจากสวรรค์ ฝนตามธรรมชาติก็ตกลงมา “เม่ือฝนหยดุ เราจะไปทางตะวนัออกกนัอีก” เอลล่ีวางแผน โดยไม่ใส่ใจอนัตรายและ

ระยะทาง ขบัรถออกไปเร่ือยๆ พร้อมกบัพระกิตติคณุ 

 ในเดือนกนัยายน 1975 นิตยสาร Pentecost Herald ลงภาพคริสตจกัรพรานกระต่ายพร้อมด้วยคําบรรยายใต้ภาพว่า 

“เอลล่ี แฮนสนั มิชชนันารีผู้ มีความสามารถและมีพลงั ควบคมุการสร้างอาคารคริสตจกัรนี ้(เธออาศยัอยู่ชัน้บน) เธอวางแผนท่ีจะ

จดัให้มีโรงเรียนพระคมัภีร์ขึน้ในอนาคตอนัใกล้ เธอเป็นผู้ นําท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากแผนกสตรีของประเทศไทย” 

 นิตยสาร Herald ฉบบัเดือนสงิหาคม 1976 กลา่วถึงเร่ืองราวการเดินทางของเอลลี่เม่ือเธอเดินทางไปหาชนเผ่าเย้าในเขต

ภเูขาทางตอนเหนือของประเทศ คนเหลา่นีเ้คยได้ยินความจริงจากมิชชนันารีท่ีเช่ือพระเจ้าสามพระภาคบ้าง 

 ชาวเย้าหกสบิคน ทัง้หนุ่มและแก่ มาท่ีพรานกระต่ายในวนัคริสตมาส ผู้หญิงหลายคนเดินทางอย่างยากลําบาก มาพร้อม

กบัลกูเลก็ๆ ผกูไว้ท่ีหลงั เอลล่ีเร่ิมเรียนภาษาเย้าท่ียากมีเสียงตา่งๆ กนัแปดเสียง 

 ชาวเขาเผ่าลีซอบางคนยงัลงมาท่ีพรานกระต่ายด้วย แม้ว่าพวกเขาจะขีอ้ายมากและไม่ยอมให้ถ่ายรูป ประมาณย่ีสิบคน

ตัง้ทา่ถ่ายรูปหน้าคริสตจกัร คนลีซสูองคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ในนิตยสาร The Pentecostal Herald ฉบบัเดือนกนัยายน 1976 ที เอฟ เทนนีย์ เขียนบทความช่ือ “ต้องการตวั ผู้ชาย” 

ตอ่ไปนีเ้ป็นบทคดัยอ่จากบทความดงักลา่ว 

 

 ข้าพเจ้านกึถงึภาพท่ีทําการของเราแหง่หนึง่ได้ ซึง่ตอนนีมี้ผู้ประจําอยู่ หรือข้าพเจ้าควรจะพดูว่า “มีผู้หญิงประจําอยู่” 

โดยหญิงคนเดียว ณ ท่ีทําการนี ้ในอดีต เรามีครอบครัวมิชชนันารีอาศยัอยู่สามครอบครัวด้วยกนั ในตอนนี ้ผู้หญิงคนนี ้

สืบสานงานตอ่ไปโดยลําพงัเพราะไมมี่ใครตอบการทรงเรียกเพ่ือมาช่วยเหลือ ศิษยาภิบาลท่ีมาเย่ียมคนหนึ่งเพิ่งถามหญิง

รับใช้ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าคนนีว้่า “พ่ีครับ ทําไมคณุไม่เคยแต่งงานเลย” เธอชีนิ้ว้ไปรอบๆ สถานท่ีนัน้ และกล่าวว่า “มี

ผู้ชายคนไหนสามารถอยู่เหมือนท่ีดิฉันอยู่นีเ้ป็นเวลาย่ีสิบปีได้” ศิษยาภิบาลบอกกบัข้าพเจ้าเป็นการส่วนตวัว่า “พ่ีครับ 

มนัแย่มากเลย” เป็นไปได้หรือไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงให้ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ท่ีนัน่อย่างเรียบง่าย เพราะไม่มีผู้ชายคนใดออกมา

เพ่ือเผชิญกบัความท้าทายนี ้
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 แตก่ลบัมีหญิงคนหนึง่ เกือบจะไมมี่ใครรู้จกั อยูท่างตอนเหนือของประเทศไทย เธอเป็นคนต่างประเทศจากยโุรป สิบ

ส่ีปีแล้วท่ีเธอไม่ได้เดินทางไปพกัผ่อน ไม่มีใครเลยท่ีจะทําหน้าท่ีแทนเธอ ไม่มีใครท่ีจะทํางานต่อเม่ือเธอไม่อยู่ เธอประสบ

กบัอนัตรายและความยากลําบากของการเป็นมิชชนันารีเพียงลําพงั ก่อนหน้านี ้เธอต่ืนขึน้ในเวลากลางคืน พบว่ามีผู้ชาย

ยืนอยู่ในห้องนอนของเธอ ท่ีประกาศว่า “ผมจะเอาคณุเป็นเมีย” ด้วยการฝึกฝนในอดีตเม่ือครัง้อยู่กบัพวกใต้ดินในยโุรป

ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ีสองกลับ เธอกระโดดขึน้จากเตียง ทุ่มเขา และเหว่ียงเขาลงออกนอกบันไดอย่างรวดเร็ว 

พระเจ้าทรงประทานความแข็งแกร่งให้แก่ผู้หญิงคนหนึง่เพียงเพราะมีงานจะต้องทํา 

 

 เอลล่ี แฮนสนัไม่ได้เห็นว่าหน้าท่ีของเธอสมควรได้รับการยกย่อง เธอไม่ได้ต้องการเป็นวีรบรุุษในนิยายเก่ียวกบัมิชชนันารี 

“สง่าราศีจงมีแดพ่ระเจ้า พระองค์ทรงเป็นศีรษะ ฉนัต้องการเป็นเพียงมือและเท้า” 

 นิตยสาร Herald ฉบบัเดือนตลุาคม 1976 ลงภาพของเอลล่ีอีกภาพหนึง่ มีคําบรรยายใต้ภาพวา่ “การเทศนาและการสอน

อนชุนเผ่าลีซูและเย้าทางตอนเหนือของประเทศไทย” ส่วนนีข้องประเทศไทยเรียกว่าสามเหล่ียมทองคํา และเป็นบริเวณท่ีชาวเขา

หลายเผ่าอาศยัอยู่ อาชญากรรม เช่น การค้ายาและการปล้นสะดม เป็นสิ่งท่ีมีทัว่ไป ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นอปุสรรค แต่ไม่เคยหยดุเอล

ล่ี ครอบครัวโคล อาจารย์ไชยยงค์ พิง และคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ไมใ่ห้นําข่าวประเสริฐไปยงัสว่นของประเทศท่ีหา่งไกลเหลา่นี ้

 ในเดือนพฤษภาคม 1977 ก่อนท่ีเอลล่ีจะอายหุ้าสิบหกในเดือนกรกฎาคม เธอเผชิญกบัความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง นัน่คือ 

เลีย้งดเูด็กอีกคนหนึ่ง เธออยู่ในห้องชัน้บนของเธอข้างบนโบสถ์ กําลงัทานอาหารกบัครอบครัวของเธอ และอาจารย์ไฮด์เม่ือทนัใด

นัน้ พวกเขาได้ยินเสียงคนอยูข้่างลา่ง 

 “นัน่อะไรน่ะ” 

 “ดเูหมือนมีคนอยูใ่นห้องครัวนะ” 

 “ไปข้างลา่งและตรวจดสู”ิ เอลล่ีบอกเดก็หญิงคนหนึง่ 

 เด็กหญิงกลบัมาในไม่ช้าพร้อมกบักองเล็กๆ ท่ีมีผ้าขนหนสีูเหลืองสกปรกพนัไว้อยู่ เป็นทารกชายเกิดใหม่ มีขวดนํา้เลก็ๆ

อยูก่บัเขาด้วย และมีกระดาษผกูไว้กบัข้อมือของเขา เขียนวา่เขาเกิดวนัท่ี 1 พฤษภาคมในโรงพยาบาลแหง่หนึง่ในเมืองใกล้เคียง 

 เอลล่ีสง่เดก็หญิงคนหนึง่ไปหาตํารวจและอําเภอเพ่ือรายงานสิ่งท่ีเกิดขึน้ เม่ือเธอกลบัมา เธอบอกกบัเอลล่ีว่า “พวกเขาว่า 

‘พระเจ้า ขอทรงมีเมตตากบัเขา’ พวกเขายงัพดูอีกวา่แหมม่ดแูลเดก็มากวา่ส่ีสบิคนแล้วทําไมจะดแูลเดก็คนนีไ้มไ่ด้” 

 “แตฉ่นัอายเุกือบห้าสบิหกแล้ว ฉนันึกภาพตวัเองลกุขึน้ในเวลากลางคืนพร้อมกบัขวดนมและอะไรต่ออะไรไม่ได้ แล้วไหน

จะเร่ืองฟันขึน้อีก ไมไ่ด้หรอก ไมไ่ด้หรอก ฉนัไมต้่องการเลีย้งเดก็เกิดใหมอี่กคน” 

 “แหม่มดแูลเรามา แหม่มมีเมตตากบัเขาด้วยสิ เขาถกูทิง้ ถ้าแหม่มรับเลีย้งเขา เราจะช่วยทํางานทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัเด็ก

คนนีเ้อง” เดก็หญิงคนหนึง่ขอร้อง 

 “ฉนัจะช่วย” อีกคนหนึง่พดูขึน้ “ฉนัดแูลและกลอ่มเขาได้” 

 “ฉนัจะซกัผ้าของเขาเอง” อีกคนเสริม 

 “เราจะดแูลเขาอยา่งแน่นอน และเราจะช่วยทกุอยา่ง” ทกุคนเหน็ด้วย 

 แม้แตอ่าจารย์ไฮด์พดูวา่ “ใช่ เราควรจะมีเมตตากบัเดก็เลก็ๆ นี”้ 

 “เอ” เอลล่ีผ่อนคลาย “เขาไม่แย่สกัเท่าไร เป็นทารกแข็งแรงทีเดียว แต่สกปรกเหลือเกิน” เธอเร่ิมตรวจสอบเด็กทารกและ

วางแผนวา่จะดแูลเขาอยา่งไร 

 “เขาตกใจกลวัเสียงทกุอย่าง และใช้เวลาเกือบหนึ่งปีกว่าจะทนเสียงอะไรๆ ได้ ถ้ามีคนทําเสียงดงัขึน้ เขาจะกรีดร้องราว

กบัว่าเขากลวั ตวัจะสัน่เทา เขาคงเคยจะถกูวางไว้บนพืน้ท่ีไหนสกัท่ี แล้วก็คงเปิดวิทยเุสียงดงั แม่ของเขาอาจเป็นหญิงข้างถนน 

ออกไปหาเงินเพิ่ม และเขาคงถกูทิง้ไว้อยา่งนัน่ พอเห็นว่าไม่มีทางออก ก็เลยตดัสินใจทิง้ไว้ในท่ีซึง่เขาอาจพบความเมตตาได้ เราจึง

รับเขามาในพระนามของพระเยซ”ู 
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 พวกเขาตัง้ช่ือเด็กทารกเขาว่าทิโมธี แต่เรียกเขาว่าทิมม่ี ช่ือไทยของเขาคือสมชาย ซึง่หมายถึงเป็นชายอย่างแท้จริง และ

แล้ว เอลล่ีก็ต้องเตรียมขวดนม ต่ืนขึน้ในเวลากลางคืน และเดินไปกบัเด็กทารกขีห้งุดหงิดและมีฟันขึน้อีกครัง้ เธอเตรียมเอกสาร

จําเป็นเพ่ือทําสติูบตัรให้เขาเพ่ือท่ีเขาจะเข้าโรงเรียนได้เม่ือเขาอายุมากขึน้ ทิมม่ีเติบโตขึน้ในคริสตจักร ในไม่ช้า เขาเรียนรู้ท่ีจะ

อธิษฐานและร้องเพลง และปรบมือเพ่ือองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 “ขอบคณุพระเยซูสําหรับครอบครัวของข้าพระองค์” เอลล่ีอธิษฐาน “คนเหลา่นีเ้ป็นคนของข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ให้

เป็นทกุสิง่ท่ีแมค่นหนึง่ควรจะเป็น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอลล่ี แฮนสนั ผู้ เป็นศิษยาภิบาล นางพยาบาลและมารดา สมัผสัชีวิตของอนชุนไทยจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ผู้ รับใช้ไทยในการประชมุในอดุรฯ 
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บทที ่22 

การฟ้ืนฟดาํเนินต่อไปู  
 

 พระพรยงัคงเทลงมา แต่ซาตานยงัคงเป็น “เจ้าแห่งย่านอากาศ” ในจดหมาย Partners in Missions (PIM) ประจําวนัท่ี 

13 กรกฎาคม 1977 เอลล่ีเขียนเก่ียวกบัอหิวาตโรคและโรคภยัอ่ืนๆ ท่ีแพร่ระบาด ฤดแูล้งปกคลมุไปทัว่ ฝนไม่ตกเป็นเวลาเจ็ดเดือน

สง่ผลให้เกิดความเจ็บป่วย “เราดแูลคนป่วยสามสิบคน ไข้มาลาเรียสารพดัประเภท บางคนไม่มาหาเพราะไม่เข้าใจว่าตนเองป่วย

มาก และต้องเสียชีวิตลง แมส่มยัมา และเราได้อยูก่บัเธอจนกระทัง่เธอเสียชีวิต เธอเรียกพระเยซ ูและจากไปด้วยรอยยิม้อนัสงบ ทิง้

เด็กหญิงวยัสิบเอ็ดและเด็กหนุ่มสิบเจ็ดไว้ เด็กหนุ่มป่วยมากเช่นกนั” เอลล่ีไม่เพียงแต่ดแูลรักษาเด็กชายคนนี ้แต่นําเขาไปหาองค์

พระผู้ เป็นเจ้าด้วย 

 “การรู้จกัพระเยซูและฤทธิเดชอนัอศัจรรย์ใน์ พระนามของพระองค์ทําให้เกิดความแตกต่างในทกุสถานการณ์ ดิฉันรู้สึก

ขอบพระคณุเป็นอย่างมากท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงสง่คนของพระองค์มาพร้อมกบัพระกิตติคณุท่ีแท้จริง และทรงช่วยดิฉนันําความ

จริงอนัอศัจรรย์นีป้ระกาศออกไป” 

 ครอบครัวโคลเดินทางมาถงึในเดือนเมษายน และในการประชมุประกาศข่าวประเสริฐในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน มี

สบิสองคนได้รับบพัติศมา 

 ในหมู่บ้านนํา้โก้ซึง่มีผู้อาศยัอยูป่ระมาณห้าสบิหลงัคาเรือนอยูห่า่งจากพรานกระตา่ยไปสบิเจ็ดกิโลเมตร ทัง้หมูบ้่านหนัม

หาพระเยซูคริสต์ เอลล่ีเขียนว่า “ไม่มีใครเหลือให้อาหารพระ การประชมุจดัขึน้ในบ้านของคณุชนัเป็นเวลาสิบปี ท่ีนัน่มีเก้าอีเ้พียง

ตวัเดียวท่ีแข็งแรงพอสําหรับฉนั สว่นคนอ่ืนๆ ต้องนัง่บนพืน้ เม่ือแขกพิเศษมา (นัน่คือ อาจารย์บิลล่ี โคล หรืออาจารย์ไฮด์) เธอจะ

ไปยืมโต๊ะ” ชาวเพน็เทคอสต์เร่ิมสร้างคริสตจกัรท่ีมีหลงัคาสงักะสี และรอคอยท่ีจะถวายสถานท่ีพิเศษนี ้

 มีอนัตรายบางอย่างตามเส้นทางการเดินทางของผู้ ทําการท่ีพยายามประกาศข่าวประเสริฐ ผู้ประกาศคนหนึ่งข่ีจกัรยาน

ไปท่ีหมูบ้่านเม่ือตํารวจเรียกชาวบ้านทกุคนออกจากบ้านเพ่ือตรวจค้นลกูระเบิดและปืน มีสองคนเดินออกมาพร้อมกบัปืนเอ็มสิบหก

และระเบิดมือสองลกู ตํารวจยิงพวกเขา ผู้ประกาศร้องเรียกในพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และเดินทางตอ่ไป 

 ในจดหมายฉบับต่อมา เอลล่ีเขียน “บรรดาผู้ ช่วยเหลือและดิฉันเพิ่งกลบัจากการเดินทางประกาศในสามจังหวัดทาง

ตะวนัออกของประเทศไทย เรามีหนงัสือ Alpha Bible Course เร่ืองชีวิตของพระคริสต์ (Life of Christ) หนงัสือเลม่ท่ีหนึ่งได้แปล

เป็นภาษาไทย และคริสตจกัรศกึษาหนงัสือนัน้ทางจดหมาย ดิฉนัใช้เวลาหลายชัว่โมงเพ่ือแปล และจ๋ิวช่วยงานเอกสารตา่งๆ 

 “เราแวะท่ีพิจิตรเป็นท่ีแรก ศิษยาภิบาลเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล ฝ่ายวิญญาณเขาอ่อนแรง แต่ได้รับกําลงัจากการ

อธิษฐานของเรา เราเช่ือวา่เขาได้รับการรักษาให้หายจากแผลเป่ือย ศิษยาภิบาลคนนีเ้ลีย้งดคูรอบครัวของเขาด้วยการจบังแูละขาย

ง ู[เป็นอาหาร] เขาเลีย้งงตูวัเลก็ให้ใหญ่พอท่ีจะขายได้ 

 “จากนัน้เราเดินทางข้ามเขาท่ีมีพวกคอมมิวนิสต์อยู่เพ่ือไปท่ีเพชรบูรณ์ สามปีก่อน อาจารรย์เป้า ศิษยาภิบาลอดีตชาว

แบ๊บติสต์ มาสู่ความจริงและได้รับบัพติศมาจากอาจารย์ไชยยงค์ ภรรยาของเขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเม่ือ์ พวกเราอยู่กับ

อาจารย์บิลล่ี โคล ในเดือนกมุภาพนัธ์ พวกเขารับเราด้วยความรักและให้สิ่งท่ีดีท่ีสดุแก่เรา เราถวายสถานท่ีประชมุใหม่ในหนองไผ่

ท่ีซึง่ชาวจีนสว่นใหญ่จากคริสตจกัรสามนามเข้าประชมุ ในเวลานี ้พวกเขาศกึษาเพ่ือจะเข้าใจเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว” 

 ในเดือนพฤศจิกายน 1977 เอลล่ีเข้าร่วมการประชมุมิชชนันารีประจําภมิูภาคเอเชียของยพีูซี ณ ประเทศฮ่องกง เวลานัน้

เป็นเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีได้พดูคยุกบัมิชชนันารีคนอ่ืนๆ จากเอเชีย เอลล่ีแทบจะไม่ได้ออกจากประเทศไทย ดงันัน้ จึงเป็นสิ่งท่ีทําให้เธอ

ปีติยินดีเป็นพิเศษ เธอกลบัไปท่ีประเทศไทยพร้อมกบัความแข็งแกร่งใหมแ่ละความรู้ใหม ่กระตือรือร้นท่ีจะกลบัไปใช้ความคิดใหม่ๆ 

และพบกบัความท้าทายใหม่ๆ  

 มีอนชุนกวา่ห้าสบิคนมาร่วมประชมุอนชุน หญิงสาวสองคนเร่ิมต้นการเดินทางกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า และชายหนุ่มสิบเอ็ด

คนสละเวลาวา่งของตนเพ่ือเดินทางกบักลุม่ประกาศพระกิตติคณุ 
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 อาจารย์พอล คกุ ผู้ดแูลงานประจําภมิูภาค มาถึงกรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม “แหม่มแฮนสนัมาพบผมอยู่เสมอเม่ือผมมา

ประเทศไทย แหม่ม อาจารย์ไชยยงค์และผู้ ทําการคนอ่ืนๆ พยายามทําทุกสิ่งท่ีทําได้เพ่ือให้ผมไม่ต้องลําบาก” คณะกรรมการ

ของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ไทยมากนัทกุคน และเวลาพบปะกนัท่ีดีและมีประโยชน์ภายใต้การอวยพรของพระเจ้า 

 ไม่นานหลงัจากท่ีอาจารย์คกุมาเย่ียม อาจารย์และแหม่มบิลล่ี โคล และอาจารย์และแหม่มเจ ซี โคลก็เดินทางมาท่ีพราน

กระตา่ย เดก็หนุ่มท่ีอายมุากท่ีสดุคนหนึง่ในคริสตจกัรจะแตง่งาน เขาอาศยัอยูท่ี่นัน่ประมาณเจ็ดปี เข้าเรียนโรงเรียนพระคมัภีร์ ร่วม

ประชมุสมัมนา และช่วยงานในคณะประกาศพระกิตติคณุท่ีออกไปเป็นพยานยงัหมู่บ้านต่างๆ ตามธรรมเนียมไทย พ่อส่ือมาหาเอล

ล่ีเพ่ือบอกให้เธอทราบว่าครอบครัวหนึ่งในนํา้โก้อยากจะได้ สนัน่เป็นลกูเขย หลงัจากคยุกนัไปมา เอลลี่และเดก็หนุ่มถามเร่ืองเงิ

สินสอด ต่อมาก็ตกลงกนัเร่ืองเงินดาวน์และพดูถึงเร่ืองเงินผ่อนรายเดือน เด็กชายขายจกัรของเขาเพ่ือหาเงินดาวน์ คู่หนุ่มสาวไม่มี

อะไรจะพดู พวกเขาเพียงแตร่อคอยเทา่นัน้ “เขาจบัมือกนัเป็นครัง้แรกเม่ือทําพิธีแตง่งาน” 

 เอลล่ีตดัสินใจ เรามีแขกพิเศษมา และเราไม่เสียโอกาสนีใ้นการหนนุใจ และเสริมกําลงัธรรมชินของเรา ดงันัน้ เธอขอให้

เจ้าสาวและเจ้าบ่าว พร้อมด้วยธรรมิกชนและแขกท่ีไม่เคยไปโบสถ์ ยืนขึน้เพ่ือสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสทุธ์ิเท

ลงมาบนธรรมิกชน รวมทัง้คู่ท่ีเพิ่งแต่งงานด้วย พวกเขายืนนํา้ตารินไหล และมีความปีตยิินดีขององค์พระผู้ เป็นเจ้า มีผู้ ได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิสบิ์ เก้าคน โดยพดูเป็นภาษาตา่งๆ เป็นครัง้แรก 

 หลงัจากนัน้ ชาวบ้านกว่าส่ีร้อยคนร่วมงานเลีย้ว มีการเสิร์ฟข้าวกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม หมสูองตวั (124 กิโลกรัม) พริก

เขียวหนึง่กระสอบ พริกแดงแห้งอีกหนึง่กระสอบ และผกั วนัอาทิตย์อีสเตอร์ถดัมา ชายและหญิงแปดคนได้รับบพัติศมาในพระนาม

ของพระเยซ ู

 วนัหลงังานเลีย้ง เอลล่ีและแขกของเธอออกเดินทางไปประชมุใหญ่ของไทยท่ีหวัหิน ซึ่งอยู่ห่างจากพรานกระต่ายไปเก้า

ร้อยกิโลเมตร เอลล่ีเขียนเลา่วา่ “ดิฉนัเดินทางกวา่ส่ีพนักิโลเมตรในเวลาอนัสัน้ ดงันัน้อาจเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะรู้สกึเหน่ือย” เธอเพิ่ม

ปัจฉิมลขิิตวา่ “โปรดอธิษฐานเผ่ือการประชมุอนชุนในวนัท่ี 8-17 เมษายน น่าจะมีผู้ ร่วมประชมุท่ีหวัหินมากกวา่หนึง่ร้อยคน” 

 ในวนัคริสตมาสปี 1979 เอลล่ีและคริสตจักรเลีย้งงาน “วนัเกิดท่ีมีสขุ” มากท่ีสดุ อาจารย์ไชยยงค์ อาจารย์และแหม่ม

เฟอร์กสูนั ซึง่ทํางานในสถานทตูอเมริกา และคณุบ๊อบ โรลลินส์ และภรรยา เป็นแขกพิเศษ คณุโรลลินส์เป็นนายทหารอเมริกนัจาก

รัฐมินิโซต้า ซึง่ประจําอยูใ่นเอเซียและแต่งงานกบัหญิงไทย เม่ือเขาพบอาจารย์ไชยยงค์ เขายอมรับความจริงเก่ียวกบัการบพัติศมา

ในพระนามของพระเยซู และอาจารย์ไชยยงค์ให้บพัติศมาเขา เขาได้รับพระวิญญาณบริสทุธิในพรานกระต่าย์ พร้อมกบัธรรมิกชน

ไทยสามคน มีส่ีคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซใูนแมนํ่า้ปิง 

 ในขณะท่ีกลุ่มนมัสการในคริสตจักรบ่อสามแสน พระวิญญาณนําพวกเขาให้ไปท่ีเชียงรายอย่างรวดเร็ว พวกเขาออก

เดินทางในเวลาตีส่ี เม่ือพวกเขาไปถึง พวกเขาพบว่าหญิงคนหนึ่งป่วยมาก หมดสติไป หลงัจากอธิษฐาน เธอฟืน้ขึน้มาและได้รับ

พระวิญญาณบริสทุธิ พวกเขา์ ปีติยินดีเม่ือให้บพัติศมาหญิงคนนัน้ในพระนามของพระเยซู มีอีกห้าคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

และเอลล่ีได้รับเชิญให้ไปบรรยายในโรงเรียนหลายแห่งในพรานกระต่ายและนครสวรรค์ “นําคณะร้องประสานเสียงเด็ก และไปกบั

ดิฉนันะคะ แหมม่เฟอร์กสูนั” เอลล่ีเชิญ แหมม่เฟอร์กสูนัรับคําเชิญ และเดก็ๆ ก็ร้องเพลงอยา่งไพเราะ 

 แม้ว่าจะมีการทดลองและความยากลําบาก การเปล่ียนแปลงทางการเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ อากาศท่ีแย่ และถนนท่ี

เลวร้าย เอลล่ีหาข่าวดีได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือเขียนในจดหมายข่าวของเธอ “ดิฉนัอธิษฐาน จากนัน้เดินไปมา อธิษฐานอีก 

จากนัน้เดินไปมา ในท่ีสดุ ก็เร่ิมเขียนจดหมายข่าวของดิฉนั แตเ่วลานี ้โดยปกติแล้ว มีคนมาเรียกให้ดิฉนัไปรักษาพยาบาล” 

 ณ ค่ายริมทะเลท่ีหวัหิน อาจารย์มาร์วิน โคลจากเมืองโบมอนท์ รัฐเทกซสัเป็นผู้ เทศนา เป็นครัง้แรกท่ีเขาได้พบกบัเอลล่ี 

และเขามีความประทบัใจกบัการท่ีเธออทุิศตวัต่องานในประเทศไทย “เม่ือคณุมาพกัร้อนท่ีสหรัฐฯ ภรรยาของผมและผมต้องการให้

คณุมาเทศนาท่ีคริสตจกัรของเรา” เขาเชิญ ห้าสิบคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู และส่ีสิบแปดคนได้รับพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ อาจารย์ไชยยงค์และแหมม่เอลล่ีสอนในตอนเช้า และศิษยาภิบาลจากจงัหวดัต่างๆ เทศนาข่าวประเสริฐในการประชมุตอน

เยน็ นอกเหนือไปจากการเทศนาของอาจารย์โคล 
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 ผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานกุารอนชุนคือ ไชยวรรณ บุตรชายของอาจารย์ไชยยงค์ เขานําร้องเพลง ทนงศกัด์ิ เด็กกําพร้าคน

หนึ่ง ตีกลองด้วยความปีติยินดีต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า คณุบญุสี เลน่กีฬาไฟฟ้า และลกูชายท่ีเอลล่ีเลีย้ง สนัติยงัช่วยตีกลองด้วย นกั

ดนตรีท่ีมีพรสวรรค์เลน่เคร่ืองดนตรีตา่งๆ มากมาย พวกเขาร้องข้อพระคมัภีร์ตามทํานองไทย เต้นรํา และนมสัการพระเจ้าด้วยกําลงั

และความกระตือรือร้น 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือการอวยพรเทลงมา ผีมารพยายามท่ีจะดบัการประชุม หญิงคนหนึ่งเร่ิมสัน่แต่ไม่ใช่ด้วยอํานาจของ

พระเจ้า เอลล่ีผู้ มีตานางพยาบาลเช่ียวชาญในการวินิจฉัย “เขาเป็นไข้มาลาเรีย” เธอพาหญิงนัน้ไปท่ีหอและห่อเธอในผ้าห่ม 

อธิษฐานตลอดเวลา ในสิบนาที หญิงคนนัน้ยืนกรานว่า “ฉนัไม่เป็นอะไรแล้ว จะไปประชมุได้หรือยงั” เธอไปประชมุและมีความปีติ

ยินดีเพราะได้รับการรักษา 

 ก่อนหน้าการประชมุนี ้อาจารย์พิงได้รับการอวยพรสองครัง้ เขาได้รับสถาปนาเป็นผู้ รับใช้ และเขาได้รับรถจกัรยานยนต์ท่ี

คริสตจกัรใจกว้างบางแหง่ในสหรัฐฯ เป็นผู้มอบให้ มีการซือ้จกัรยานหลายคนัเพ่ือให้อนชุนนําไปใช้เม่ือออกไปประกาศพระกิตติคณุ

ครัง้ละสองคนในแตล่ะอาทิตย์ 

 เม่ือเอลล่ีมองดูอนุชนท่ีเธอได้ฝึกอบรม เธอขอบคุณองค์พระผู้ เป็นเจ้าสําหรับพวกเขา เธอประกาศว่า “คริสตจักรใน

ประเทศไทยจะอยูใ่นมือท่ีดีหลงัจากท่ีฉนัจากไปแล้ว” 
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งานสมรสริมทะเล 
 

 เวลาหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว อมัพรและอมัไพ ลกูสาวท่ีเอลล่ีรับเลีย้ง เติบโตขึน้ อมัพรซึ่งหมายถึง “สวยงาม” เป็น

แฝดท่ีแต่งงานก่อน เหมือนเช่นตามธรรมเนียมไทย ครอบครัวหนึ่งมาหาเอลล่ีและถามว่าลกูชายของเขาจะแต่งงานกบัฝาแฝดได้

ไหม 

 อมัพรตกลง แตอ่มัไพไมต่กลง เอลล่ีรู้สกึดีใจกบัอมัพร แตเ่ป็นหว่งอมัไพ คนท่ีจะเป็นสามีของอมัพรช่ือจํารัส หลานของพิง 

เขาฝึกทหารเสร็จแล้วและพร้อมท่ีจะมีภรรยา อมัพรไม่ได้สนใจเรียนหนงัสือเพิ่ม เธอต้องการแต่งงานและมีครอบครัว จํารัสสนใจ

อมัพรและคิดว่าเธอสวยจริงๆ  อย่างไรก็ตาม อมัไพไม่สนใจข้อเสนอในการแต่งงาน เพราะมีอีกหกครอบครัวต้องการให้เธอเป็น

ลกูสะใภ้ เธอรอก่อนได้ “ฉนัยงัเดก็อยู ่ฉนัยงัไมพ่ร้อมท่ีจะตัง้รกราก” 

 อมัพรและจํารัสทําให้ทกุประหลาดใจ โดยตดัสินใจท่ีจะแต่งงานกนัท่ีค่ายอนชุนท่ีหวัหิน ซึ่งทําให้เอลล่ีไม่พอใจในตอน

แรก แต่เธอตดัสินใจว่า บางทีเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสดุ ในฐานะผู้ นําและแม่ เธอเป็นห่วงลกูสาวของเธอ ดงันัน้ เธอจึงปรึกษากบัอาจารย์ไชย

ยงค์ พรม พิง และอาจารย์ กอร์ดอน มาลโลร่ี ซึง่มาเย่ียมจากสหรัฐฯ “พวกเขารักกนัมากเหลือเกิน และอยากอยู่ด้วยกนัตลอดเวลา 

พวกคณุคิดวา่ยงัไงคะ” 

 “เราคิดว่าคณุพดูถกู” พวกผู้ นําเห็นด้วย ณ ค่ายอนชุนริมทะเลในหวัหิน เอลล่ีต้องหาชดุแต่งงานให้อมัพรลกูสาวของเธอ 

เธอตดัชดุหมัน้ให้กบัอมัไพ แตอ่มัไพไม่ได้หมัน้ ชดุนัน้อยู่ในกระโปรงรถ ชดุสีชมพสูวยงามท่ีไม่เคยมีใครใสม่าก่อน “เธอใสช่ดุนัน้ได้

นะ อมัพร”เร่ืองชดุก็เรียบร้อยตอนนี ้ฉนัต้องจดัเร่ืองเค้ก นํา้ผลไม้ ดอกไม้และพวงมาลยัสําหรับเจ้าสาวและเจ้าบา่ว ฉนัยงัต้องจําให

ได้วา่ต้องจองโรงแรมในเมืองให้คูแ่ตง่งานใหมด้่วย 

 ในเวลานี ้ทัง้ค่ายรู้สึกต่ืนเต้นกับความคิดเร่ืองการแต่งงานท่ีค่ายอนุชน เอลล่ีซือ้ของท่ีตลาดท้องถ่ินเสร็จเรียบร้อย 

หลานสาวของพิงช่วยวา่ท่ีเจ้าสาวแตง่ตวั นํา้ตารินไหล เอลลี่ยงัคงต่ืนกบัการแตง่งานที่กะทนัหนัของลกูสาวของเธอ แหมม่เฟอร์กสูนั

พนกังานในสถานทตูสหรัฐฯ ท่ีกรุงเทพฯ เป็นเพ่ือนเจ้าสาว และญาติอีกคนหนึง่ของพิงเป็นเพ่ือนเจ้าบา่ว 

 ในทนัทีท่ีพิธีแต่งงานสิน้สดุลง อนุชนเร่ิมเดินไปรอบๆ โบสถ์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า พวกเขาแบกจํารัสขึน้ สวมเสือ้

คลมุให้อมัพร และเดินไปรอบโบสถ์สองครัง้ พวกเขาเดินขบวนไปท่ีทะเลในเวลากลางคืน โยนจํารัสออกไปประมาณ 15 เมตร และ

กกัเขาไว้ท่ีนัน่ จากนัน้ตะโกนเรียกอมัพร “ถ้าอยากได้ผวั ก็มาพาไป” หญิงสาวต้องโถมเข้าใสท่ะเลและจบัเอาสามีของเธอมา ชาว

ไทยยิม้ รู้วา่จะฉลอง ล้อ เลน่ และมีความสนกุสนานได้อยา่งได้ เป็นการฉลองท่ีดีจริง 

 ในท่ีสุด เม่ือทุกสิ่งจบลง เอลล่ีขับพาคู่หนุ่มสาวไปในเมืองและพาเขาไปทานอาหารร่วมกับอาจารย์ไชยยงค์ อาจารย์

มลัลอร่ี และคนอ่ืนๆ อมัพรเข้าสูอ้่อมกอดของแม่เธอและหลัง่นํา้ตา ไม่ว่าจะเป็นเสียงหวัเราะ ความรัก นํา้ตาหรือการทดลอง เอลลี

ได้ลิม้รสหมดแล้ว เธอได้เป็นแมผู่้อทุิศตนให้แก่เดก็ 46 คน 

 หลงัจากเอลล่ีกลบัไปพรานกระตา่ย วนัหนึง่หวัหน้าตํารวจมาหา “ผมได้ยินว่าคณุพดูว่าพระเจ้าของคณุสามารถรักษาคน

ป่วยได้” 

 “พระคมัภีร์บอกอยา่งนัน้” เอลล่ีเหน็ด้วย 

 “คณุสามารถรักษาเมียผมได้ไหม เขาเกือบจะตายแล้ว” 

 “ฉนัทําไมไ่ด้ แตพ่ระเยซทํูาได้” 

 “คณุมาท่ีบ้านผมและอธิษฐานให้เมียผมได้ไหม เขาป่วยมาก ผมกลวัวา่ เขากําลงัจะตาย” 

 เม่ือเอลล่ีเข้าไปในห้อง เธอเห็นภาพท่ีน่าสงัเวช หญิงคนนัน้นอนตวัสัน่เทา ผิวเหลืองราวกบันํา้เต้า “มะเร็งตบัขัน้ร้ายแรง” 

เธอคิด เม่ือเธออธิษฐาน เธอรู้สึกความหดหู่และหนักอึง้ เธอหันไปหาผู้ ท่ีเป็นสามี ”แม้ว่าฉันจะอธิษฐานอย่างหนัก พระเยซูไม่

สามารถทํางานได้ คณุต้องมีสิง่ของนมสัการบางอยา่งอยูท่ี่น่ีแน่ ถ้าคณุจะมีความเช่ือในพระเยซไูด้ คณุต้องทิง้สิง่เหลา่นี”้ 
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 ด้วยใบหน้ารู้สกึผิด สามีดงึฟันหมี ชิน้สว่นหนงัหมี ธูป สายสญิจน์ท่ีมีปมพิเศษผกูไว้และรูปปัน้ออกมาจากใต้ท่ีนอน เอลล่ี

รู้ว่าผีมารมีอํานาจ “ดิฉนัรู้ว่าเม่ือไรต้องต่อสู้กบัวิญญาณทัง้หลาย ดิฉนัไม่เคยสมัผสัสิ่งของของวิญญาณเหล่านี ้ดิฉนัเพียงแต่วาง

พระคมัภีร์ไว้บนสิง่เหลา่นีแ้ละสัง่ให้เจ้าของให้ทําลายเสีย” 

 สามีรู้สึกประหลาดใจและสงสยั “คุณรู้เร่ืองนีไ้ด้ยงัไง” เขาทําลายสิ่งเหล่านีต้ามคําสัง่ของเอลล่ี และพระเจ้าทรงรักษา

หญิงสาวท่ีเป็นมะเร็งตบันัน้ แปดปีต่อมา เธอยงัคงสบายดีอยู่และให้กําเนิดบุตรสองคน เธอและเอลล่ีมีความปีติยินดี และเป็น

พยานถงึการรักษาของพระเจ้า 

 หลายเดือนผา่นไป แตอ่มัพรและจํารัสไม่มีลกู อมัพรถามแม่ของเธอว่าทําไมจึงเป็นเช่นนัน้ เอลล่ีปลอบลกูสาวของเธอแต่

มีความเป็นห่วง ในเวลานัน้ เอลล่ีได้รับคําเชิญให้ไปสหรัฐฯ และเข้าร่วมการประชมุใหญ่ในปีนัน้ ในเดือนมีนาคม อมัพรถามเอลล่ี 

“แม่พาฉนัไปหาหมอหน่อย ฉนัคิดว่าฉนักําลงัจะมีลกู เราอธิษฐานให้ได้เด็กผู้ชายได้ไหม ให้เราอธิษฐานเพ่ือพระเจ้าจะทําให้แม่ไม่

ต้องสหรัฐฯ ก่อนท่ีฉนัจะมีลกู” 

 “อัมพร เธอจะอธิษฐานอย่างนัน้ก็ได้ และฉันจะอธิษฐานให้พระเจ้าทรงทําทุกสิ่งตามนํา้พระทัยของพระองค์ ฉันไม่

สามารถตัดสินใจได้เพียงลําพัง เพราะฉันมีคนท่ีมีอํานาจเหนือฉัน” เอลล่ีต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีความรักและความ

รับผิดชอบสมดลุกนั 

 อมัพรได้รับข่าวท่ีรอคอยเป็นเวลานานจากหมอและในการประชมุทกุครัง้ เธอเรียกให้ “ช่วยอธิษฐานให้แม่อยู่ท่ีน่ีจนกว่า

ฉนัจะคลอดลกู” 

 วนัหนึ่ง อาจารย์ไชยยงค์มาหาเอลล่ี “เราจะต้องให้คุณช่วยเราท่ีโรงเรียนพระคมัภีร์สามเดือน คุณคิดว่าจะช่วยตัง้แต่

กลางเดือนพฤษภาคมจนถงึหลงักลางเดือนสงิหาคมได้ไหม” 

 “เอ” เอลล่ีกลา่ว “เราจะถามอาจารย์ซิซมึและอาจารย์คกุ และดวู่าพวกเขาว่ายงัไง” (แฮร่ี ซิซมึเป็นผู้ อํานวยการของแผนก

ตา่งประเทศ และพอล คกุ เป็นผู้ดแูลงานประจําภมิูภาคในเวลานัน้) เม่ือเอลล่ีพดูถึงเร่ืองนีก้บัอาจารย์คกุ เขาคิดว่าสามารถจดัการ

ให้ได้ เธอเขียนจดหมายไปหาอาจารย์ซิซึม ขออนญุาตพกัอยู่ในประเทศไทยอีกสามเดือนเพ่ือสอนในโรงเรียนพระคมัภีร์ เธอได้รับ

อนญุาต อมัพรได้รับชยัชนะและวา่ท่ียายเอลล่ี ก็มีความสขุด้วย 

 อมัพรเจ็บท้องจะคลอดลกูตัง้แต่วนัศกุร์ท่ี 15 สิงหาคม ในวนัอาทิตย์เธอยงัคงเจ็บท้องมาก ในท่ีสดุ คืนวนัอาทิตย์ อมัพร

ร้อง “แม ่ฉนัทนไมไ่หวแล้ว” เอลล่ี ลงไปท่ีตลาดประมาณห้าทุม่เพ่ือตามหมอตําแย 

 เม่ือเอลล่ีและหมอตําแยตรวจอมัพร พวกเขาเห็นว่า “อาจเป็นปัญหาได้ เราต้องพาเขาไปโรงพยาบาล” เอลล่ีสร้างความ

มัน่ใจให้ตวัเองและอมัพร โดยกลา่ววา่ “เช้าวนัจนัทร์ เราควรมีทารกใหมนี่”้ 

 ในคืนวนัจนัทร์ อมัพรมีอาการหนกัขึน้ เธอเกือบเป็นบ้าไปเพราะความเจ็บปวด เธอนัง่ขึน้มา อธิษฐาน แล้วก็ร้องไห้ เอลล่ี

ยืนอยู่ข้างๆ เพ่ือปลอบ เธอไม่ได้นอนตัง้แต่คืนวนัศกุร์ แม้ว่าจะได้หลบไปประชมุในวนัอาทิตย์ตอนเช้า เช้าตรู่วนัองัคารประมาณตี

สาม เธอคิด “ตาของฉนัไมไ่หวแล้ว ฉนัตาเหลเ่พราะนอนไมพ่อ” อมัพรกอดเธอไว้และร้องไห้ “แมต้่องไมท่ิง้หนนูะ” 

 “สามีอยูก่บัลกูได้ และมีเดก็อีกคนอยูด้่วย” 

 เอลล่ีลงไปข้างล่างท่ีจอดรถและนัง่ในรถ เธอหลบัในทนัทีและหลบัจนกระทัง่ดวงอาทิตย์สอ่งแสง “อรุณสวสัด์ิ” ผ่านทาง

หน้าตา่ง เธอลืมตาขึน้อยา่งเหน่ือยๆ โยกตวัและขึน้บนัไดไป จากนัน้ เธอได้ยินเสียงกรีดร้อง “นัน่อมัพร” มีเสียงกรีดร้องอีกสามครัง้ 

จากนัน้มีเสียงเบาๆ “ต้องเป็นเดก็ทารกแน่เลย” 

 สิบนาทีต่อมา นางพยาบาลออกมากบัเด็กชายทารกตวัใหญ่ นํา้หนกักวา่เจ็ดปอนด์ อมัพรหนกัแคส่องปอนด์ตอนที่เกิด

เดก็ทารกเกิดเม่ือดวงอาทิตย์ขึน้ 

 เป็นวนัใหม่สําหรับยายเอลล่ีด้วย “ตอนนีฉ้นัต้องเตรียมตวัไปอเมริกา” เธอประกาศเม่ือเร่ิมเก็บของสําหรับการผจญภยั

ครัง้ใหม ่
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บทที ่24 

เอลล่ีและคริสตจักรระหว่างประเทศ 
 

 หลงัจากลกูของอมัพรเกิด เอลล่ีสามารถไปสหรัฐฯ เพ่ือประชมุใหญ่ในเดือนตลุาคม 1980 ได้ และหลงัจากนัน้ไปประชมุ

โลกในเยรูซาเลม็ ในระหวา่งทาง เธอแวะท่ีเดนมาร์กเพ่ือเย่ียมครอบครัวของเธอ 

 เธอรายงานตวัท่ี World Evangelism Center สํานกังานใหญ่ของ UPC ในเมืองเฮเซลวดู รัฐมิสซูรี ครอบครัววอลเลซมี

ความยินดีท่ีเธอมาเป็นแขกท่ีบ้านในขณะท่ีเธออยู่ในเขตเซนต์หลยุส์ แมร่ีไปคริสตจกัรในเมืองกบัเธอในทางตอนเหนือของเซนต์

หลยุส์ และคริสตจกัรในเมือง O’Fallon เอลล่ีรับคําสญัญาของผู้ ท่ีต้องการช่วยเหลือในโครงการ Partners in Missions และเทศนา

ในคริสตจกัรตา่งๆ ในขณะท่ีแมร่ีขบัรถ ฟัง อดัเทปและจดบนัทกึ 

 “อยา่ลืมเร่ืองสมัภาษณ์ คณุเอลล่ี” แมร่ีเตือนเธอ “ชีวิตคณุน่าต่ืนเต้น ฉนัอยากจะช่วยคณุเขียนหนงัสือขึน้มา” 

 “ได้ถ้าหากว่าทําอย่างนัน้แล้วจะนําสง่าราศีมาให้พระเจ้า ตวัดิฉนัไม่มีค่าอะไร พระองค์ทรงเป็นทกุสิ่ง พระองค์ทรงเป็น

เจ้านาย และดิฉนัเป็นเพียงมือและเท้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์และดิฉนัเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์” 

 แม้ว่าจะลงัเลท่ีจะเร่ิม แต่เม่ือเร่ิมแล้ว เอลล่ีเปิดเผยมาก เธอเล่าเร่ืองมากพอสําหรับเทปเก้าม้วน ซึง่เป็นบนัทกึส่วนใหญ่

สําหรับหนงัสือเลม่นี ้

 ก่อนท่ีจะเดินทางไปประชมุโลกของ UPCI เอลล่ีซือ้พจนานกุรมฮีบรู-องักฤษเล่มเล็กๆ และประกาศว่า “ฉนัต้องปัดฝุ่ น

ภาษาฮีบรูของฉนั” ในเยรูซาเลม็ เธอเป็นหนึง่ในไมก่ี่คนท่ีสามารถส่ือสารกบัชาวอิสราเอลในภาษาของพวกเขาได้ 

 เม่ือเอลล่ีและครอบครัววอลเลซกําลงัเดินทางไปเยรูซาเล็ม ผู้ ท่ีรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ชาวยิวคนหนึ่งนัง่ติดกบัพวก

เขาบนเคร่ืองบิน เขาให้ครอบครัววอลเลซดรูอยสกัของคา่ยกกักนับนแขน “ผมเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีรอดมาได้” 

 แมร่ีบอกเขาว่า “คุณต้องพบเพ่ือนชาวเดนมาร์กของดิฉัน เอลล่ี แฮนสนั เขาช่วยชาวยิวหลายคนหนีจากเดนมาร์กไป

สวีเดน” 

 “ครับ ชาวเดนมาร์กเป็นเพ่ือนของพวกเราอย่างแท้จริง เขาต้องไปดอูนสุาวรีย์ท่ีเราสร้างให้กบัชาวเดนมาร์กในเยรูซาเล็ม

ให้ได้” 

 เม่ือไปประชมุท่ีเยรูซาเลม็ เอลล่ีใช้เวลาไปดอูนสุาวรีย์ท่ีอทุิศให้กบัชาวเดนมาร์กท่ีช่วยเหลือชาวยิวในระหว่างการฆ่าล้าง

เผา่พนัธุ์ 

 หลงัการประชมุ เอลล่ีกลบัไปท่ีสหรัฐฯ เพ่ือพกัร้อนและหาเงินทนุตอ่ เธอเย่ียมครอบครัวมาร์วิน โคลในโบมอนท์ ลอูิส ฮอร์

นาเดย์ (นามสกลุเดิม มิทเชล) ขบัรถพาเธอไปในการประชมุหลายแห่งในเมืองมิสซิปซิปปี รัฐหลยุเซียนา และรัฐเทกซสั “ไม่ดีกว่า 

ดิฉันไม่อยากขับรถบนถนนไม่จํากัดความเร็วของอเมริกา การจราจรแย่มาก” เอลล่ีประกาศ แม้ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับ

การจราจรในกรุงเทพฯ ก็ตาม 

 ลอูิสทําให้เอลล่ีรู้สกึประทบัใจอย่างไม่ลืมเลือน เธอและสามีได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ ทําการโครงการ Associates in Missions 

(AIM) ตัง้แตเ่วลานัน้เป็นต้นมา 

 การพกัผ่อนในปี 1980 ของเอลล่ีเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครัง้สดุท้ายของเธอ รัฐบาลไทยบงัคบัใช้กฎหมายงาน

มิชชนันารีอย่างเข้มงวด ประกาศว่า “เราจะไม่อนญุาตให้มีมิชชนันารีใหม่เข้ามา และภายในเวลาสิบสามปี มิชชนันารีทกุคนต้อง

ออกจากประเทศไทย” ดงันัน้ เอลล่ีจึงไม่เส่ียงท่ีจะต้องเสียวีซ่าของเธอ โดยการออกจากประเทศไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม เธอ

กลบัผา่นศลุกากรไทยไป และไมเ่คยออกอีกเลย 

 หน้าท่ีการงานรออยู่และเธอรับเอาภาระท่ีคุ้นเคยด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็นเย่ียมเยียนคริสตจกัร หนนุใจสมาชิก สอน

โรงเรียนพระคมัภีร์ เป็นศิษยาภิบาลในพรานกระต่าย ดแูลคนเจ็บป่วยและดแูลเด็กกําพร้า อย่างไรก็ตาม เธอฝันท่ีจะมีโครงการ

ใหญ่ขึน้อีกหนึง่อยา่ง “ฉนัอยากสร้างคริสตจกัรคอนกรีตถาวรขนาดใหญ่ในพรานกระต่าย คริสตจกัรไม้สกัเก่าอาจติดไฟได้ เราต้อง
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มีอาคารท่ีใหญขึน้และดีขึน้” คนอ่ืนจะช่วยไหม “แน่นอนพวกเขาจะช่วย ดสูิว่าโครงการ Dorcas Sisters ท่ีรัฐอินเดียน่า สง่อะไรมา

ให้เรา ทัง้กาแฟ ชีสและเสือ้ผ้า พระเจ้าทรงจดัหาให้อยูเ่สมอ” 

 ในฤดใูบไม้ผล ิ1981 อาจารย์และแหมม่โคล และอาจารย์และแหม่มโพลิ่งเดินทางไปประเทศไทย และเย่ียมคริสตจกัรทกุ

แห่ง ชาวเพ็นเทอคสต์ไทยเคารพอาจารย์บิลล่ี โคล “อาจารย์บิลล่ี โคลช่วยชีวิตของฉนัในเร่ืองความรอด” เอลล่ีเป็นพยานเม่ือเธอ

อยู่ในเมืองโบมอนท์ รัฐเทกซสั อาจารย์โคลบอกข่าวประเสริฐแก่อาจารย์บญุมากก่อนเม่ืออยู่ท่ีสหรัฐฯ จากนัน้เขารู้สกึว่าได้รับการ

ทรงเรียกให้เป็นมิชชนันารี ย้ายมาประเทศไทย ทําหน้าท่ีเป็นมิชชนันารีเป็นเวลา 2 เทอมและกลบัมาหลายครัง้หลงัจากนัน้เพ่ือ

ประกาศ เทศนา สอนและหนุนใจคริสตจักรของไทย “อาจารย์โคลเทศนาและสอนเร่ืองพระเจ้าองค์เดียว เพ่ือท่ีเราจะเข้าใจ” 

อาจารย์ไชยยงค์กลา่ว 

 เม่ือเอลล่ีกลบัจากการเดินทางในฤดูใบไม้ผลินัน้ อนชุนสองคนรอท่ีจะแต่งงาน ครอบครัวของฝ่ายชายเป็นสมาขิกของ

คริสตจักร แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้เป็น “เราอยากให้คุณทําพิธีแต่งงานให้เรา แหม่มเอลล่ี” พวกเขาขอร้อง เธอจึงขับรถไปท่าไม้เพ่ือ

ประกอบพิธีในเวลา 10.00 นาฬกาิ  

 เม่ือเอลล่ีมาถึง เธอพบผู้นมสัการวิญญาณประกอบพิธีเพ่ือเรียกให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายขอความช่วยเหลือจากอํานาจ

ของความมืด ตาของฝ่ายหญิงเต็มไปด้วยนํา้ตาและเธอประกาศวา่ “ไม่ ฉันจะไม่ก้มลงให้กบัวิญญาณ” เธออยู่ตรงกลางระหว่าง

สองโลก นัน่คือ โลกแหง่ความมืด ท่ีซึง่สิง่ชัว่ครอบครอง และโลกใหมแ่หง่ความสวา่งและชีวิตในพระเยซคูริสต์ 

 เอลล่ีสงสยั “จะทํายงัไงดี” ถึงไม่ใช่เร่ืองน่ายินดี แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีต้องทํา นัน่คือ บอกคนทัง้หลายเก่ียวกบัพระเยซูและฤทธ์ิ

อํานาจของพระองค์เหนือวิญญาณทัง้หลาย ในท่ีสดุ หมอผีเก็บของของตนและจากไป ในเวลาไม่นานหลงัจากนัน้ หินตกลงมาบน

หลงัคาบ้าน แตคู่ห่นุ่มสาวก็แตง่งานกนัในพระนามของพระเยซ ูและเอลล่ีขอบคณุพระเจ้าท่ีทรงประทานโอกาสท่ีจะบอกคนจํานวน

มากเก่ียวกบัข่าวดีเร่ืองความรอด 

 เอลล่ียงัคงสอน เทศนา ดแูลรักษา ปลอบโยนและท้าทายคนไทย ซึง่เป็นคนของเธอ ให้ออกจากงานของผีมารและความ

มืด และมองไปหาแสงสวา่งขององค์พระเยซคูริสต์เจ้า ในเวลานี ้เธอมีอายหุกสิบปีแล้ว นบัเป็นเวลาเกือบสามสิบปีท่ีเธออทุิศตวัต่อ

คนเหล่านี ้เธอมีความแข็งแรงและกําลงัเหลือมากแค่ไหน ตามตวัเลขของทางรัฐบาล น้อยกว่าคร่ึงเปอร์เซ็นต์ของคนไทยอ้างว่ามี

ส่วนเก่ียวข้องกบัคริสตจกัรคริสเตียนประเภทหนึ่งประเภทใด และสิ่งนีก้ระตุ้นเอลล่ีให้ยืนกรานว่า “ฉันต้องทํางานของพระองค์ผู้

ทรงสง่ฉนัมาในขณะท่ียงัเป็นเวลากลางวนั เวลากลางคืนมาถงึเม่ือไมมี่ชายหรือหญิงทํางานได้” 

 ในคริสตจกัรของหมู่บ้าน สิบสองไมล์จากพรานกระต่าย นายแอ๊ด อดีตหมอผีเผาศาลพระภูมิทัง้หมดบนท่ีดินของเขา 

และทําลายทกุสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการนมสัการวิญญาณ อาจารย์โคลให้บพัติศมาเขาในการประชมุใหญ่ของไทย แอ๊ดเป็นพยานถึง

ชีวิตใหมใ่นพระคริสต์ “ตอนนี ้ลกูๆ ของผมทัง้สบิสองคน สว่นใหญ่แตง่งานแล้ว และต้องการมีสิง่ท่ีผมมี” 

 ในเดือนมิถนุายน 1981 ท่ีพรานกระต่าย อนุชนและครูเก้าสิบห้าคนเข้าร่วมการสมัมนา เอลล่ีใช้ภาพวาดรูปช้างขนาด

ใหญ่เพ่ืออธิบาย “สิ่งท่ีพระเจ้าทรงสร้างมีฤทธ์ิเดชท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ ช้างมีพลงั เม่ือมนัตายเท่านัน้แหละ มนัถึงเสียพลงัของ

มนัไป” ฤทธ์ิเดชท่ีพระเจ้าทรงประทานให้เป็นสิ่งท่ีเธอมี รวมทัง้ความเช่ือนบัตัง้แต่เวลาท่ีเธอออกจากบ้านของพ่อเม่ือเป็นเด็กหญิง

อายสุบิเจ็ดปี ศิษยาภิบาลหลายคน เช่น อาจารย์ไชยยงค์ เข้าร่วมสมัมนาด้วย 

 ป้วย นักศึกษาโรงเรียนพระคัมภีร์จากทางเหนือ ซึ่งสามารถพูดภาษาของชาวเขาได้ อยู่ท่ีนั่นด้วย “ดิฉันอยากเข้าถึง

ชาวเขาในภูเขาทางเหนือ” เอลล่ีกล่าว "พวกเขายากจนมากและอยู่ในสภาพท่ีง่ายๆ แต่คนจนได้ยินพระกิตติคณุอย่างดีใจ บางที 

ป้วยจะเป็นหนทางไปสูห่มูบ้่านของพวกเขาได้” 

 ตอนปลายเดือนมิถุนายน เอลล่ีนําผู้ เช่ือหลายคนจากชยัภูมิไปเย่ียมคริสตจกัรสามแห่ง นกัศึกษาชายคนหนึ่งต้องการ

แตง่งานกบัหญิงจากชยัภมิู เอลล่ีจงึไปประกอบพธีิ จากนัน้ หน้าฝนมาถงึ ทําให้การไปเย่ียมขยายเวลาออกไป 
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 “ไปลา่สตัว์กนัเถอะ” มีคนแนะ เม่ือพวกเขาออกไปลา่สตัว์ มีคนหนึ่งเข้าไปใกล้กบัหมีดํามากจนเกินไป หมีตะบบแขนของ

เขา “ต้องมีคนรักษาพยาบาล รวมทัง้คําอธิษฐานด้วย” เอลล่ีใคร่ครวญในขณะท่ีทําความสะอาดและพนัแผล และอธิษฐานเผ่ือ

คนไข้ของเธอ 

 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 1981 พิงแต่งงานกับปรานีคนสวย และเอลล่ีมี “ลูกสะใภ้” ใหม่ ตอนนีพ้ิงเป็นศิษยาภิบาลของ

คริสตจักรพรานกระต่าย บ้านใหม่ของเขาเป็นห้องในคริสตจักร คริสตจักรไม้สองชัน้ในพรานกระต่ายมีท่ีว่างสําหรับคนมากขึน้

เสมอ 

 บางครัง้ ครูเอลล่ีกลายเป็นนกัเรียนเอลล่ี เธอมีความอยากรู้อยากเหน็ท่ีไมรู้่จกัพอและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หญิงคนหนึ่งใน

คริสตจกัรสอนเธอให้อาหารหนอนไหม ต้มและสาวเส้นไหม “ฉนัปลกูต้นฝ้ายจะดีกวา่” เอลล่ีกลา่วหน้างอ 

 เอลล่ีได้รับความช่วยเหลือจากหลายแห่ง ในเดือนกรกฎาคม 1982 Sheaves for Christ ซึง่เป็นโครงการของอนชุนยพีูซีท่ี

หาเงินเพ่ือซือ้รถยนต์ ได้ซือ้รถดสัสนัคนัใหม่ติดแอร์ให้กบัเธอ เป็นสิ่งยอดเย่ียมสําหรับเดือนกรกฎาคมในเมืองไทย ซึ่งอยู่ใกล้เส้น

ศนูย์สตูร มีอากาศร้อนชืน้ 

 ไม่นานหลงัจากนัน้ เอลล่ี พิง พรมและนกัศึกษาพระคมัภีร์คนหนึ่งจากเผ่าลีซูเดินทางออกจากพรานกระต่าย โดยนําเอา

พระคมัภีร์ไปหลายเล่มและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการเดินทางอนัยาวนานไปบนภูเขา พวกเขามาถึงหนองไผ่ หลงัจากส่ีชัว่โมง

คร่ึงบนถนนภเูขาท่ีไมน่่าไว้ใจ “มีหางควายเป็นอาหารเยน็” ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาทกัทาย 

 หลายปี ผู้ รับใช้และภรรยามาจากอเมริกาเหนือ เพ่ือเย่ียมเมืองไทย และไปท่ีพรานกระตา่ยเพ่ือเย่ียมเอลล่ีและคริสตจกัรท่ี

นัน่ อาจารย์และแหม่มเอฟ บี โพลิ่ง จากเมืองทลัมดัจ์ รัฐโอไฮโอ เดินทางเช่นนีใ้นเดือนกมุภาพนัธ์ 1984 เอลล่ีไปเย่ียมคริสตจกัร

ของพวกเขาในขณะท่ีไปพกัร้อน พวกเขาเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนั 

 ครอบครัวโพลิ่งเดินทางไปทัว่ประเทศ เทศนาในคริสตจกัรหลายแห่ง ตอนท้าย พวกเขาใช้พกัอยู่ทางเหนือของไทยเป็น

เวลาสบิสองวนั เย่ียมเยียนคริสตจกัรสิบแห่งในบริเวณนี ้และหลายคนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ เอลล่ีช่วย์ เป็นลา่ม

และทํางานอย่างหนกั ท่ีพรานกระต่าย มีสามสิบสองคนมาอธิษฐานท่ีแท่นบชูา และสามสิบเอ็ดคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ใน

คริสตจกัรอ่ืนๆ อีกสองแหง่ ท่ีเธอช่วยเหลือในการก่อตัง้ มีสบิแปดคนได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 ครอบครัวโพลิ่งกลบับ้านหลงัจากอยู่ในเมืองไทยสามสิบเจ็ดวนั ในระหว่างท่ีพกัอยู่ พวกเขาร่วมการประชุมใหญ่ เย่ียม

คริสตจักรต่างๆ สิบแปดแห่ง เห็น 214 คนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ และ ์ 27 คนได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเพ่ือ

พระเจ้าจะทรงยกความบาปของพวกเขา 

 เอลล่ีเป็นผู้ช่วยเหลือครอบครัวโพลิ่งอย่างมาก รวมทัง้ชาวอเมริกาเหนือคนอ่ืนๆ ท่ีมารับใช้ในประเทศไทย อาจารย์พอล 

คกุ ผู้ดแูลงานประจําภูมิภาค กล่าวว่า “แหม่มเอลล่ี แฮนสนัมีส่วนสนบัสนนุมาก คล้อยตาผู้ อ่ืนเป็นอย่างดี แต่ต้องการเห็นว่าเรา

ชาวอเมริกาได้รับการต้อนรับ เพลดิเพลนิ และสะดวกสบาย เธอเป็นลา่มท่ีดี” 

 การตามพระเยซูนําพยาบาลชาวเดนมาร์กท่ีถ่อมใจไม่ใช่เพ่ือมาประเทศไทยเท่านัน้ แต่ยงัไปสหรัฐฯ และอิสราเอล และ

เพ่ือก่อให้เกิดความแตกตา่ง เป็นเพ่ือนและรับใช้คริสตจกัรทัว่โลก 
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สายฝนแห่งพระพรในเวลาแห้งแล้ง 
 

 อากาศท่ีร้อนและแห้งทําให้พืชผลล้มเหลวอีกครัง้ในปี 1982 “น่ีหมายความว่า จะมีโจรเพิ่มขึน้ เรามีโจรเยอะพออยู่แล้ว” 

เอลล่ีออกความเหน็ แตเ่ธอยุง่อยูก่บัสมัมนาในพรานกระต่ายและในหาดเสีย้ว จงัหวดัสโุขทยั นกัศกึษาพระคมัภีร์ช่วยนําคนมาเช่ือ

พระเจ้าหลายคน และมีเจ็ดคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู “ขอบคณุพระเจ้าสําหรับแผนกสตรีสนบัสนนุของอเมริกาท่ี

ช่วยเหลือในงานท่ีเก่ียวข้องกบันกัศกึษาพระคมัภีร์ คริสตจกัรท่ีอดุรฯ ได้รับการอวยพรอยา่งมากจากงานของนกัศกึษาพระคมัภีร์” 

 ในการสมัมนาท่ีจดัขึน้ท่ีหาดเสีย้ว มีผู้ นําหกคนมาจากคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน ในวนัสดุท้ายของสมัมนา พวกเขาทกุคน

ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู พิงและเอลล่ีไปเย่ียมอีกเมืองหนึ่งช่ือ ลบัแลกบัผู้ ท่ีเพิ่งได้รับบพัติศมาใหม่สองคน เพ่ือเป็น

พยานกบัครอบครัวของพวกเขา พวกเขาอธิษฐานเผ่ือภรรยาท่ีป่วยอยู่ของชายคนหนึ่งและเธอได้รับการรักษาให้หาย ผู้ เช่ือพระเจ้า

สามพระภาคในบริเวณนัน้หกคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 เม่ือเอลล่ีกลบัถึงบ้านในพรานกระต่าย หญิงคนหนึ่งจากกําแพงเพชร ร้องไห้มาหา “แหม่มเอลล่ี ช่วยอธิษฐานให้แม่ฉัน

ด้วย” 

 “ยายไก่เป็นอะไร” เอลล่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัเพ่ือนอายแุปดสบิสามของเธอ 

 “แกไมรู้่สกึตวัอยูใ่นโรงพยาบาลท่ีบางระกํา ตัง้แตว่นัศกุร์แล้ว”  

 เอลล่ีอธิษฐานในทนัที และเช้าวนัต่อมา เธอไปเย่ียมแม่คนนัน้ เม่ือเธอเข้าไปท่ีห้องในโรงพยาบาล ยายไก่นัง่ขึน้และถาม

วา่ “คณุรู้ได้ยงัไงวา่ฉนัอยูท่ี่น่ี” 

 “ลกูสาวของแมม่าขออธิษฐานให้อธิษฐานเผ่ือเม่ือวานนีต้อนประมาณตีหนึง่” 

 ลกูชายคนเลก็ของหญิงคนนัน้จ้องดแูมข่องเขาและกลา่ววา่ “แม ่เวลาเดียวกบัท่ีแมรู้่สกึตวัเลย” 

 “ฉนัเส้นเลือดในสมองแตก แตต่อนนี ้ฉนัได้รับการรักษาและอยากกลบับ้านแล้ว” คณุยายประกาศ 

 “พระเยซยูงัทรงเป็นพระเจ้าท่ีทําการอศัจรรย์” เอลล่ีมีความปีติยินดี 

 ไม่นานหลงัจากนัน้ เอลล่ีร้องเรียกองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงทําการอศัจรรย์เม่ือเธอเองหกล้ม ข้อเท้า มือและเข่าของเธอ

บวม กระดกูขนาดเล็กในข้อมือซ้ายก็หกัด้วย หลงัจากพรมและพิงอธิษฐาน เธอรู้สึกดีขึน้มาก “ขอบคณุพระเจ้าสําหรับผมยาวท่ี

ปกป้องหวัของดิฉนัเม่ือล้มลง” เอลล่ีกลา่ว 

 ในการสมัมนาอนุชนท่ีพรานกระต่าย มีย่ีสิบเอ็ดคนได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และห้าสิบคนได้รับการ

เพิ่มเติมด้วยสายฝนแห่งพระพร อาจารย์ไชยยงค์ พรม พิงและเอลล่ีสอนในการสมัมนานัน้ จากนัน้ เดินทางไปสมัมนาอนุชนท่ี

เชียงราย นํา้จําและบ้านสวน ชาวเผ่าลาหู่และลีซูเชิญพวกเขาขึน้ไปบนเขา เอลล่ีสง่นกัศกึษาพระคมัภีร์บางคนขึน้ไป สญัญาว่าจะ

มาด้วยตวัเองในเดือนมกราคมถ้าทําได้ นกัศกึษาพระคมัภีร์กลบัมา มีความปีติยินดีท่ีมีเก้าคนได้บงัเกิดใหมบ่นเขา 

 ระหว่างทางกลบัไปพรานกระต่าย พวกเขาแวะท่ีบ้านหาดแค จงัหวดัแพร่เพ่ือเย่ียมครอบครัวใหม่จากพรานกระต่ายท่ี

อาศยัอยูบ่นเขาท่ีซึง่เขาเพาะปลกูส้ม การไปเย่ียมนัน้กลายเป็นการประชมุของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ มีผู้ เช่ือพระเจ้าสามองค์ห้าคน

ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 แม้วา่ปี 1982 ใกล้จะสิน้สดุลง แต่เอลล่ีเดินทางไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ใกล้กบัชายแดนกมัพชูา ในจงัหวดัจนัทบรีุ มีสิบ

คนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและห้าคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 วนัท่ี 19 ธันวาคม เธอออกเดินทางกลบับ้านเพ่ือให้ทนัวนัคริสตมาส คริสตจกัรยพีูซีทกุแห่งในประเทศไทยเฉลิมฉลองวนั

ประสติูของพระเยซ ูเอลล่ีวางแผนงานเลีย้งสําหรับผู้ ท่ีต้องการได้ยินและเหน็ความหมายท่ีแท้จริงของวนัคริสตมาส 

 อาจารย์คกุเล่าว่าการเดินทางของเอลล่ีมกัจะมีการซือ้ของด้วย รถของเธอเต็มไปด้วยสิ่งท่ีเอลล่ีซือ้ไปให้ครอบครัวและ

คริสตจกัรของเธอ “แหม่มแฮนสนัเป็นคนท่ีประหยดัมาก และใช้เงินได้คุ้มค่ากว่าใครๆ ในฐานะท่ีเป็นผู้ดแูลงานประจําภมิูภาคของ
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เธอ ผมมกัจะพกัท่ีวายเอ็มซีเอ เพราะรู้ว่าแหม่มเอลล่ีจะไม่ใช้เงินไปกบัโรงแรมหรูหรา เธอเป็นคนรอบคอบในทกุสิ่ง เม่ือเธอประชมุ

และซือ้ของเสร็จ ขึน้รถเพ่ือขึน้เหนือกลบัไปท่ีพรานกระตา่ย เธอจะพกัและให้พิงเป็นคนขบัรถ โดยปกติ เขาจะรีบและเท้าของเขาจะ

เยียบคันเร่งหนักขึน้เร่ือยๆ แต่ดูเหมือนแหม่มเอลล่ีไม่เคยสังเกตเห็น” การจราจรในเมืองต่างๆ ในประเทศโลกท่ีสามเป็นสิ่ง 

“น่าสนใจ” มาก ทกุคนดเูหมือนจะมีเท้าหนกั แต่ไม่มีใครสงัเกตเห็น ยกเว้นชาวอเมริกนัท่ีมีอายมุากหน่อย น่าขนัท่ีเอลล่ียงัจําได้

เก่ียวกบัการจราจรท่ีน่ากลวับนถนนท่ีไมจํ่ากดัความเร็วของอเมริกา “ดิฉนัจะไมพ่ยายามขบัรถท่ีนัน่” 

 ในการเดินทางขึน้เหนือไปหาชาวเขาครัง้ต่อมา เอลล่ีไม่ต้องใช้ม้า “หล่อ” ถนนลาดขึน้เขาไปกว้างพอสําหรับรถแวนของ

อาจารย์ไชยยงค์ แม้ว่าเธอจะมีอายเุกินหกสิบแล้ว แต่เอลล่ีก็เดินลยุแม่นํา้ลกึถงึเข่าและขึน้เนินเขาชนัเพื่อไปที่บ้านไม้ไผ ่ฤดหูนา

ทางเหนือมีอากาศเย็นมาก แต่การต้อนรับด้วยความยินดีของชาวเขาทําให้ใจของเธออบอุ่น วน นกัศึกษาพระคมัภีร์ของยพีูซีคน

หนึง่ ไปสอนภาษาไทยให้กบัคนเหลา่นี ้เขาสอนหนงัสือในเวลากลางวนัให้กบัเดก็ๆ และในเวลากลางคืนสอนให้กบัพ่อแม่ เอลล่ีร้อง

เพลงและพดูภาษาไทย ชาวเขาช่ือ จะแสน แปลเป็นภาษาลาหู่ พวกเขาส่ือสารข้อความข่าวประเสริฐทีละเล็กทีละน้อยจากภาษา

หนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ มีชาวบ้านเก้าคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและสองคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 บนถนนสายยาวคดเคีย้วลงจากเขา พวกเขาทําสะพานขึน้และข้ามสะพานไป ล้อหน้าของรถแวนตกขอบสะพานไป “ผา

ไม่ชนัสกัเท่าไร และเรายกรถแวนกลบัขึน้บนสะพานและเดินทางต่อได้ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งชัว่โมง ขอบคณุพระเจ้าสําหรับ

ความรักและความเอาใจใสข่องพระองค์” 

 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฤดูใบไม้ผลิไม่ได้ทําให้อากาศท่ีร้อนแห้งดีขึน้เลย แต่การเย่ียมเยียนจากครอบครัวโคล แชม

เบอร์ คิลกอร์และเคอร์ชอว์นํามาซึง่สายฝนแห่งพระพรแก่คนไทย ท่ีค่ายอนชุนในเดือนเมษายน มีสิบคนได้รับบพัติศมาในพระนาม

ของพระเยซูและได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ การสมัมนาอนชุนอีกครัง้หนึ่งจดัขึน้ท่ีชยัภมิู มีอนชุนสิบคนได้รับบพัติศมาในพระนาม

ของพระเยซ ู

 ต่อมา เอลล่ีเดินทางไปกรุงเทพฯ และโรงเรียนพระคมัภีร์ท่ีซึ่งมีนกัศึกษาสองคนจากพรานกระต่ายลงทะเบียนเรียนอยู ่

เม่ือเอลล่ีกบัทิมม่ี ลกูชายของเธอ พกัอยูท่ี่ห้องชัน้สามในกรุงเทพฯ เตียงและเก้าอีเ้ร่ิมเคล่ือนท่ีและโยก ทิมม่ีตกใจ “อะไรน่ะ แม”่ 

 “แม่ว่าเราอธิษฐาน แล้วลงไปข้างล่างกนัดีกว่า อาจเป็นแผ่นดินก็ได้” เม่ือพวกเขาลงไปชัน้ล่าง หลายคนอธิษฐาน การ

สัน่สะเทือนหยดุลง วิทยปุระกาศในเวลาตอ่มาวา่มีแผน่ดินไหวเกิดขึน้ 

 กลบับ้านไปท่ีพรานกระต่าย เอลล่ีและพิงสอนโรงเรียนพระคมัภีร์เทอมหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาหกสปัดาห์ด้วยกนั การสอนคน

หนุ่มและการฝึกผู้ นําเป็นสิ่งน่ายินดีสําหรับเอลล่ีอยู่เสมอ แต่การรับใช้ของเธอก็ยงัจําเป็นสําหรับคนท่ีอายุมากและกําลงัจะตาย

เหมือนกนั “บางคนเร่ิมต้นไปสู่ชยัชนะ บางคนได้ฝังในนํา้ และบางคนได้ฝังในพืน้ดิน” มีข่าวมาถึงเก่ียวกบั คณุลา่จากเชียงรายซึ่ง

เป็นคนแรกท่ีได้รับบพัติศมาท่ีนัน่และยืนหยดัเพ่ือความจริง เช้าวนัศกุร์ เขาบอกกบัภรรยาของเขาว่า “องค์พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงมา

รับผมวนันี ้ผมได้ไปท่ีบลัลงัก์ มีบลัลงัก์เดียว อาบนํา้และตดัผมให้ผมหน่อยจะได้ดดูีและสะอาดเมื่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมารับ

ผม” ในเวลาหกโมงเยน็วิญญาณของเขาออกจากร่าง เอลล่ี พรมและพิงเทศนาท่ีงานศพ ชาวแบ๊บติสต์ เพรสไบทีเรียน เพ็นเทคอสต์

ท่ีเช่ือพระเจ้าสามนาม และชาวพทุธเบียดเสียดกนัในท่ีสสุานข้างภเูขาเพ่ือแสดงความเคารพแก่ผู้ ท่ีดําเนินชีวิตบริสทุธ์ิ แล้วก็เป็นอีก

โอกาสท่ีจะเป็นพยานถงึพระองค์ 

 นายกมล หนึ่งในคนกลุ่มแรกท่ีได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูโดยอาจารย์โคล ได้ส่งข่าวจากลบัแลในจังหวดั

อตุรดิตถ์ว่าหลานชายของเขาป่วยหนกั “เขาเดินไม่ได้ และหลงัก็บวม” วนัหลงัจากท่ีเอลล่ีและธรรมิกชนอธิษฐาน เด็กชายคนนัน้

ลกุขึน้และเดินไปโรงเรียนได้ มีชาวบ้านกว่าสามสิบคนได้รับบพัติศมาในหมู่บ้านนีใ้นเวลาสองเดือน แต่ผู้ เช่ือไม่มีอาคารคริสตจกัร 

นวยเปิดบ้านของตนเป็นท่ีประชมุในวนัอาทิตย์ 

 แม้วา่จะไมมี่อาคารคริสตจกัร แตก็่ไมไ่ด้ทําให้เอลล่ีเลิกบากบัน่ทํางานมากย่ิงขึน้ เธอให้ท่ีพกันกัศกึษาพระคมัภีร์ในพราน

กระต่ายเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพ่ือไปเย่ียมเยียนตามบ้าน ในวนัอาทิตย์ เธอส่งพวกเขาออกไปคริสตจกัรเล็กๆ ในจงัหวดักําแพงเพชร 

สโุขทยั และอตุรดิตถ์ครัง้ละสองคน 
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 ฤดใูบไม้ร่วงปีนัน้ อาจารย์ไชยยงค์ ประธานยพีูซีประเทศไทย เดินทางไปประชมุใหญ่ในสหรัฐฯ แต่เอลล่ีไม่พิจารณาท่ีจะ

ออกจากเมืองไทยเพราะความเข้มงวดเร่ืองวีซ่า ในเดือนพฤศจิกายน ชายหญิงสิบห้าคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

และสว่นใหญ่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 เป็นเวลาสามปีติดกนัท่ีนาข้าวในกําแพงเพชรล่ม เม่ือฝนตกหลงัจากแล้งเป็นเวลานาน นํา้ทว่มทําลายบ้านและถนน แล

ปศสุตัว์ บางคนเสียชีวิตของตนด้วย เม่ือฤดหูนาวมาถึง คนแก่และเด็กๆ ทนทกุข์เพราะไม่มีเงินซือ้เสือ้ผ้า เม่ือโครงการ Dorcas 

Sisters เมืองอินเดียแนโพลสิ ได้ข่าว พวกเขาสง่ข้าวของตา่งๆ มาให้ เอลล่ีตดัเสือ้กนัหนาวและแจกจ่ายให้กบัคนยากจน 

 ความปีติยินดีมีอยู่เต็มบ้านของเอลล่ีเม่ือเด็กทารกใหม่สามคนเกิดขึน้มา คนหนึ่งคือ เอษรี-จอย ลกูสาวของพิงและปรานี 

“หลาน” อีกคนหนึง่” เอลล่ีรู้สกึขอบคณุสําหรับรถจากโครงการ Sheaves for Christ เม่ือทารกตดัสนิใจเกิดก่อนกําหนด 

 ท่ีโรงพยาบาล หมอคนหนึง่ถามเอลล่ีวา่ “ผู้หญิงพวกนีพ้ดูอะไรกนั พวกเขาคลอดลกูขนาดปกติ ไม่มีความเจ็บปวด แล้วก็

พดูภาษาอะไรก็ไมรู้่ท่ีผมไมเ่ข้าใจ” 

 เอลล่ีถามแม่คนหนึ่ง และเธอเป็นพยานว่า “ฉนัมีความกลวั เลยอธิษฐานและอธิษฐานจนอธิษฐานในพระวิญญาณ” เธอ

ได้พบสตูรใหมสํ่าหรับการคลอดลกูตามธรรมชาติโดยไมเ่จ็บปวด 

 เอลล่ีมีภาพเอษรี-จอย ผู้ซึง่ทวดของเธออุ้มอยู่ “ปู่ ชราคนนีรู้้จกัชีวิตและสามารถเลา่เร่ืองท่ีทําให้ขนหวัลกุจากด้านมืดของ

ชีวิตได้ เขาเคยเป็นโจรมีปืนพร้อมเสมอ เขาเป็นทาสของฝ่ินและเหล้า แต่พระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของเขา และตอนนีเ้ขาอยู่

ปลอดภยัในพระหตัถ์ของพระเยซ ูเขาเป็นการอศัจรรย์เพราะความจริง” 
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                      ชายทางขวามือซึง่ได้รับการช่วยกู้จากฝ่ินนําเพ่ือนๆ มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                      อาจารย์เดนนิส คกุ และโพลิง่ ณ ท่ีประชมุคา่ยท่ีหวัหิน 
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 106 

บทที ่26 

การประกาศข่าวประเสริฐ 
 

 อาจารย์โรเบิร์ต ฟอร์บุช มิชชันนารีประจําประเทศฮ่องกง เทศนาในการประชุมอนุชนท่ีพรานกระต่าย มีเด็กหนุ่มสาว

หลายคนอทุิศชีวิตของตนต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า เด็กหนุ่มคนหนึ่งจากเผ่าลีซูซึ่งมีแม่เป็นศิษยาภิบาลเช่ือพระเจ้าสามพระภาคถูก

ปฏิเสธและไลอ่อกจากบ้านเม่ือเขารับความจริงตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเจ้าองค์เดียวและบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เม่ือ

นกึถงึการถกูปฏิเสธของตวัเธอเอง เอลล่ีบอกกบัเขา “คริสตจกัรพรานกระตา่ยมีท่ีวา่งสําหรับคนอีกคนเสมอ” 

 เอลล่ีให้งานนกัศึกษาพระคมัภีร์ทําจนยุ่งอยู่เสมอ และมกัจะส่งคณะประกาศพระกิตติคณุจากพรานกระต่ายออกไปทกุ

เย็น นกัดนตรีท่ีมีพรสวรรค์นําเคร่ืองดนตรีขึน้รถและขบัออกไป ประเทศไทยในสว่นนีย้งัมีคนท่ีทํานาตอนกลางวนั แต่กลายเป็นโจร

ในเวลากลางคืน คณะประกาศไปท่ีสถานท่ีใหม่สองแห่ง ได้แก่ คลองห้วยทราย และหนองไผ่ และอธิษฐานเก่ียวกบัเปิดจดุเทศนา

ใหมใ่นหนองยาง 

 ในวนัศกุร์ท่ีการประชมุอนชุน มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งแต่งงานกนั หญิงสาวมาจากบ่อสามแสน และชายหนุ่มมาจากคริสตจกัร

กาดดีหมี ตามธรรมเนียมไทยแล้ว บิดามารดาของสองฝ่ายเลือกคูใ่ห้กบัลกูๆ ของตนและตกลงกนั เอลล่ีได้ยินเจ้าบ่าวกลา่วว่า “ผม

ไว้ใจพอ่ของผม แกจะเลือกคนท่ีดีท่ีสดุสําหรับผม” แม้วา่เป็น “ความเช่ือท่ีแปลก” สําหรับชาวอเมริกนัซึง่มีอตัราการหย่าร้างสงูท่ีสดุ

ในโลก เอลล่ีแนะวา่ “ให้เราเรียนรู้วา่ พระบิดาของฉนัจะเลือกสิง่ท่ีดีท่ีสดุสําหรับฉนั” 

 งานแต่งงานของเพ็นเทคอสต์ชาวไทยประกอบด้วย การนมัสการ การร้องเพลงและการเต้นรําด้วยความยินดี เพราะ

พระเยซทูรงอยูด้่วย โดยปกติ ญาติชาวพทุธจะมาร่วมงานด้วย จงึได้ยินพระกิตติคณุ 

 หลังจากฝนตก ชาวเพ็นเทคอสต์เปิดสถานท่ีใหม่ส่ีแห่งเพ่ือประกาศพระกิตติคุณ และบัพติศมาคนย่ีสิบสามคนใน

พระนามของพระเยซู เอลล่ีมีความปีติยินดีในโอกาสใหม่ๆ ในการประกาศข่าวประเสริฐนีท่ี้เด่นกระถิน มีย่ีสิบคนต้องการรับบพัติศ

มาในพระนามพระเยซู เอลล่ีมีความยินดีเป็นพิเศษเม่ือเรวดี หญิงอายุแปดสิบสองผู้ บอบบางและพิการ ซึ่งทํางานกับกลุ่ม

มิชชันนารีท่ีเช่ือพะเจ้าสามองค์มาเป็นเวลาสามสิบปี ยอมรับความจริงเก่ียวกับพระเจ้าองค์เดียวและต้องการรับบัพติศมาใน

พระนามของพระเยซ ู

 อาจารย์ไชยยงค์ผา่นมาท่ีจงัหวดัของเอลล่ีในเดือนพฤศจิกายนระหว่างทางไปทางเหนือของเขาเพ่ือเปิดคริสตจกัรลีซูใหม ่

เขาอยู่ประชมุนมสัการในวนัอาทิตย์ และเรวดีได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ โดยพดูภาษา์ สวรรค์ใหม่ หลงัประชมุ เธอต้องการรับบพั

ติศมาในพระนามของพระเยซ ูนํา้ในอา่งอาบนํา้ของเอลลี่อุน่ และอาจารย์ไชยยงค์ให้บพัติศมาเธอ นอกจากนี ้หญิงสาวท่ีทนทกุข์จ

อาการชกักระตกุได้รับการรักษาให้หาย 

 เวลาผ่านไปสปัดาห์แล้วสปัดาห์เลา่ บรรดาผู้ชายและเด็กหนุ่มเร่ิมสร้างคริสตจกัรใหม่สําหรับพรานกระต่ายทีละเลก็ทีละ

น้อย เพ่ือนหลายคนจากสหรัฐฯ ช่วยเหลือในการสร้างอาคารนี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาจารย์โรเบิร์ต มิทเชลจากรัฐเทกซัสและ

อาจารย์เอฟ บี โพลิง่จากรัฐโอไอโอ 

 เอลล่ีตัง้ใจแปลตําราต่างๆ เพ่ือใช้ในโรงเรียนพระคมัภีร์ นอกจากนี ้ยงัยุ่งกบัการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมี

ไข้หวดัใหญ่ระบาดท่ีกรุงเทพฯ 

 คริสตมาส 1985 เป็นเวลาท่ีมีความสขุเม่ือเอลล่ีวางแผนการฉลองปกติของเธอ โดยใช้โอกาสนีเ้พ่ือเชิญผู้ ท่ีไม่เช่ือหลาย

คนมาให้รู้ว่าวนัคริสตมาสเป็นอย่างไร ธรรมิกชนส่วนใหญ่ต้องนัง่บนเส่ือท่ีพืน้ ชายและหญิงหกคนได้รับบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซู และชายท่ีถกูวิญญาณชัว่ทรมานแสวงหาและพบการช่วยกู้  คนบาปซึ่งถกูประณาม เกลียดชงั และปฏิเสธและเยาะเย้ยมี

ความปีติยินดีเม่ือพระวิญญาณบริสทุธ์ิเติมเต็มวิญญาณของพวกเขาและพวกเขาสามารถร้องเพลง “ฉนัมีชีวิตใหม่” ได้ การเฉลิม

ฉลองมีไปจนถงึเดือนมกราคม 
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 อาจารรย์และแหม่มโคลเดินทางมาถึงในเดือนกมุภาพนัธ์ พวกเขาและเอลล่ีเร่ิมเดินทางไปทางตะวนัออกเพ่ือเย่ียมเยียน

คริสตจกัรต่างๆ โดยเร่ิมต้นท่ีหมู่บ้านหวันาคําในจงัหวดัชยัภมิู ธรรมิกชนท่ีนัน่ได้สร้างคริสตจกัรใหม่ พร้อมท่ีจะถวาย จากนัน้ พวก

เขาเดินทางไปถงึจงัหวดัอดุรฯ อยา่งเหน็ดเหน่ือย และพร้อมท่ีจะเข้านอนหลงัจากขบัรถเป็นระยะเวลานาน 

 เช้าวนัตอ่มา เม่ือเดินทางไปถงึคริสตจกัร พวกเขาได้ยินเสียงดนตรี ชาวไทยผู้ มีรอยยิม้ทํางานอย่างมากเพ่ือต้อนรับทกุคน 

ธรรมิกชนและคนบาปมาเพ่ือได้ยินพระวจนะของพระเจ้า 

 พวกเขาออกจากท่ีนัน่เพ่ือไปสกลนคร และไปจนัทบรีุ พวกเขาถวายคริสตจกัรใหม่ซึง่อยู่ห่างจากกมัพชูาส่ีไมล์ “โบสถ์ทํา

จากไม้ ไม้ไผแ่ละฟาง แตมี่ทองบริสทุธ์ิอยูใ่ต้ฟางนัน้” เอลล่ีเขียนบนภาพ “นายทอยให้ท่ีดินของตนเพ่ือใช้เป็นคริสตจกัร” 

 ในการประชมุใหญ่ของไทยปี 1985 พระวิญญาณบริสทุธิเทลงมาเม่ือ์  จอร์จ ชาล์ม ผู้ดแูลงานประจําภมิูภาคเทศนาด้วย

ฤทธิเดชทกุคืนภายใต้การทรงเจิมของ์ พระเจ้า อาจารย์บิลล่ี โคลทําหน้าท่ีเป็นลา่ม 

 ชาวไทยสองคน คณุเล็กและรุ่งฤทธ์ิเร่ิมทํางานในจงัหวดัปราจีนบรีุและเร่ิมนมสัการในวนัอาทิตย์ท่ีบ้านของตน ดงันัน้ จึง

เกิดคริสตจกัรใหมส่ี่แหง่ในจงัหวดันัน้ 

 กลบัมาท่ีพรานกระต่าย ธรรมิกชนยืนขึน้เพ่ือให้เกียรติอาจารย์บิลล่ี โคลในคริสตจกัรใหม่ท่ีพรานกระต่าย แม้จะยงัสร้าง

ไม่เสร็จ แต่พวกเขาทํางานอย่างหนกัเพ่ือให้พร้อมสําหรับพิธีถวายในตอนต้นปี 1986 ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์มิทเชลและ

อาจารย์โพลิง่ 

 ในปี 1986 ไม่มีการประชุม แต่ผู้ นําวางแผนท่ีจะเย่ียมสหคริสตจักรเพ็นเทคอสต์ทุกแห่งและพักอยู่ในแต่ละแห่งเป็น

ระยะเวลาหนึง่ คณะจากพรานกระต่ายเดินทางไปท่ีชยัภมิูและท่ีปราจีนบรีุใกล้กบัชายแดนกมัพชูา พวกเขาใช้เวลาหนึ่งสปัดาห์อยู่

ในแตล่ะเมือง มีสบิสามคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูในคริสตจกัรใหม่ซึง่ตัง้อยู่ห่างจากกมัพชูาน้อยกว่าสามไมล์ ชาย

แก่คนหนึง่ซึง่เป็นคนขีเ้มาท่ีน่ากลวัและดเูหมือนหหูนวกตอ่พระกิตติคณุ ได้เป็นอิสระหลงัจากธรรมิกชนอธิษฐานเผ่ือเขา “ผมไม่เคย

รู้สกึดีและสะอาดเหมือนตอนนี”้ เขาเป็นพยานหลงัจากได้รับบพัติศมา 

 อีกส่ีคนได้รับบพัติศมาท่ีคริสตจกัรวงันํา้เยน็ คนในบริเวณนีต้้องทนทกุข์กบัโรคระบาดร้ายแรงจากตัก๊แตนล้านๆ ตวัท่ีกิน

พืชผลสีเขียว ธรรมิกชนหลายคนย้ายไปหมูบ้่านอ่ืน แตบ่างคนหาลงทนุโดยทอดตัก๊แตนและใสนํ่า้ผึง้ นายนวล ธรรมิกชนคนหนึ่งโอ้

อวด “ครอบครัวของผมทอดได้วนัละหกสบิกอง” 

 วนัสดุท้ายท่ีพวกเขาไปเย่ียม ศิษยาภิบาลขอให้เอลล่ีประกอบพิธีสมรส “เพ่ือท่ีเราจะได้รู้ น่ีเป็นการแต่งงานครัง้แรกใน

คริสตจกัรของเรา” เจ้าสาวดสูวยในชดุผ้าไหมไทยสีชมพ ู

 ระหวา่งเดือนกนัยายนและตลุาคม พิงและเอลลี่สอนโรงเรียนพระคมัภีร์อีกครัง้ในกรุงเทพฯ ใกล้ปลายเดือนตลุาคม เอลล่ี

ขบัรถไปกรุงเทพฯ เพ่ือต้อนรับอาจารย์และแหม่มแฟรงก์ มนูซีย์ “เราพาพวกเขาไปท่ีเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของจงัหวดั

กําแพงเพชร มีสิบเอ็ดคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู จากนัน้ พวกเขาขบัไปพรานกระต่าย มีการจดัสมัมนาสําหรับคน

หนุ่มสาวและผู้ นําคริสตจักร มีอีกสิบคนได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และห้าคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทุกคน 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงนกัดนตรีไทยท่ีมีพรสวรรค์ชอบ ดนตรีและการร้องเพลของแหมม่มนูซีย์” 

 เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีมีงานมาก มีทารกใหม่สามคนเกิดมา มีชายสามคนได้รับไปอยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า “ในวนัคริ

สตมาส อาจารย์เฉลิมศิษยาภิบาลของจงัหวดัอดุรฯ เสียชีวิตไปในเวลาเดียวกบัท่ีภรรยาให้กําเนิดทารกใหม่ โปรดอธิษฐานให้องค์

พระผู้ เป็นเจ้าทรงเรียกผู้ ท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิท่ีสตัย์ซ่ือ์ บางคนออกมา เรามีทุ่งนาเก็บเก่ียวแต่ผู้ ทําการในแผ่นดิน

ของพระเจ้ามีน้อย” 

 ในระหว่างท่ีมีงานยุ่งนัน้ เอลล่ีล้มป่วยเพราะไวรัสท่ีคล้ายกบัไข้หวดัใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ และไข้เลือดออก เธอนอนพกัตัง้แต่

วนัท่ี 19 ถงึ 26 ธนัวาคม  

 คืนก่อนวนัคริสตมาส มีโทรเลขขอให้มาช่วยท่ีหาดเสีย้ว บ้านของศิษยาภิบาลและบ้านของพ่อเขาไฟไหม้ไปพร้อมกับ

ทรัพย์สิ่งของทัง้หมด พวกเขามีเพียงแต่เสือ้ผ้าท่ีใสไ่ปตลาดท่ีซึง่เขามีร้านเลก็ๆ อยู่ เอลล่ีรวบรวมเงินถวายสําหรับพวในการประชมุ

วนัคริสตมาส ในภายหลงัเธอไปช่วยเหลือด้วยตนเอง ครอบครัวท่ีสญูเสียนัง่ร้องไห้อยู่บนกองขีเ้ถ้าเม่ือตํารวจพยายามท่ีจะสืบสวน 
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มีคนถามว่า “ทําไมพระเจ้าของเราจึงปล่อยให้สิ่งนีเ้กิดขึน้ พระองค์หยดุไฟไหม้ได้ไม่ใช่เหรอ” เอลล่ีชกัชวนครอบครัวนัน้ไปท่ีทุ่งนา 

ณ ท่ีนัน่ เธอคกุเข่าลงอธิษฐานร่วมกบัพวกเขาและปลอบโยนพวกเขา ไมน่านเธอลืมความเจ็บปวดของตนเองไป นึกถึงคืนน่ากลวัท่ี

พรานกระตา่ยไฟไหม้ 

 อากาศเย็นมีอุณหภูมิต่ําทําให้คนยากจนมีปัญหาเพิ่มขึน้ ชายแก่คนหนึง่จากคริสตจกัรบอ่สามแสนเสียชีวิตจากควา

หนาว หลายคนมีผ้าหม่บางเพียงผืนเดียว และทําตวัให้อบอุน่ได้ยากในฤดหูนาว 

 เดือนมีนาคมมีการประชุมสมัมนาห้าวันสําหรับอนุชน คริสตจักรจังหวดัเพชรบูรณ์และสกลนครมีการประชุมสมัมนา

อนชุนด้วย พระกิตติคณุยงัแพร่กระจายไปและคริสตจกัรเติบโตมากยิ่งขึน้ ในเดือนสิงหาคม เอลล่ีรายงานว่า “เราเพิ่งให้บพัติศมา

สบิสามคนในพระนามของพระเยซ ูและมีห้าคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธ์ิ” ดร. ปรีชา ซึง่ลงสมคัรรับเลือกตัง้ ได้มาเย่ียมคริสตจกัร

กบัน้องชายของเขา เอลล่ีต้อนรับทกุคนไม่ว่าจะเป็นคนมีตําแหน่งสงูหรือผู้ ป่วยโรคเรือ้น ในเวลาก่อนหน้านัน้ เธออธิษฐานให้กบั

หญิงท่ีเป็นมะเร็ง ซึง่มาจากครอบครัวชนชัน้สงู หลงัการอธิษฐาน หญิงคนนัน้รู้สกึสนัติสขุและมีความขอบคณุจนเธอนําอาหารมา

ให้ทกุคน “เธอจดัหอ่ข้าว 300 หอ่ แตเ่รามีผู้ ร่วมประชมุ 350 คน เราอธิษฐานเพ่ือท่ีเธอจะได้บงัเกิดใหมจ่ากนํา้และพระวิญญาณ” 

 ในภายหลงัคณะของเอลล่ีจดัฟืน้ฟูนานห้าวนัท่ีหมู่บ้านลบัแลในจงัหวดัอตุรดิตถ์ท่ีซึ่ง นายละมลู สร้างคริสตจกัรขึน้บน

ท่ีดินของเขา “มีเจ็ดคนได้รับพระวิญญาณวิญญาณและได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู ขุนศึกและเด็กหนุ่มเผ่าลีซอ ช่ือ

อาหวู่ เรียนจบจากโรงเรียนพระคมัภีร์หลกัสตูรสามปีและเป็นผู้ประกาศ” ละมลู อาหวู่ ขุนศึก และนายนวล ตัง้ท่าถ่ายรูปหน้า

คริสตจกัรทําจากอิฐ คําบรรยายใต้ภาพเขียนไว้วา่ “บ้านท่ีปิดประตไูด้ และห้องนํา้ท่ีไมมี่รูไว้แอบด”ู  

 การประชมุอนชุนในพรานกระต่ายมีผู้ เข้าร่วมประชมุมาก มีศิษยาภิบาล และผู้ ทําการ 125 คนเข้าร่วมประชมุด้วย มีสิบ

แปดคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู หลายคนได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ทกุคนได้รับการอวยพร์  ในการประชมุอนชุนท่ี

เพชรบรูณ์ มีอีกห้าคนได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู เอลล่ีมีความปีติยินดีท่ีเห็นฤดเูก็บเก่ียวของอนชนุหนุ่มสาว “พวกเขา

จะอยูต่อ่ไปเม่ือเราจากไปแล้ว” 

 หลงัจากเดินทางสิบสองชัว่โมงผ่านภเูขา เอลล่ีและผู้ ทําการเดินทางมาถึงคริสตจกัรของคณุเขียนในจงัหวดัสกลนคร ใน

ความร้อน 115 องศา [ฟาเรนไฮต์] คนหนุ่มสาวหกสิบห้าคนประชุมกนัใต้หลงัสงักะสี มีสิบคนสารภาพว่าได้สบูบุร่ีและขอให้

อธิษฐานเพ่ือท่ีพวกเขาจะเลิกได้ สองสามวนัต่อมา พายนํุาหลงัคาทัง้หมดไปจากอาคารคริสตจกัร แต่ผู้ เช่ือยงัคงประชมุอยู่ในบ้าน

ของคณุเขียน 

 ในขณะท่ีคณะประกาศขบัรถผา่นหมูบ้่านหนึง่ พายฝุนทําให้สายไฟฟ้าแรงสงูขาดและเสาซีเมนต์หกัลงบนสะพาน พิงเห็น

ปัญหาทนัเวลา เขาหยดุรถและเตือนคนอ่ืนๆ บ้านเรือนจํานวนมากโดนลมพดัเอาหลงัคาไป ต้นไม้จํานวนมากล้มลง แต่ค่ายของ

พวกเขาไมมี่ฝนตกเลยสกัหยด แตด้่านหน้าของเอลลี่มี “พาย”ุ ใหญ่ท่ีสดุในชีวิตของเธอคอยอยู ่
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บทที ่27 

ตดิตามพระเยซตลอดทางู  
 

 เอลล่ีทนกับสิ่งท่ีเธอคิดว่าเป็นริดสีดวงซึ่งเธอรักษาด้วยตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง เธอมีอาการแย่ลง และในวันท่ี 16 

กนัยายน 1986 เธอเข้าโรงพยาบาลศิริราชท่ีกรุงเทพฯ หมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งลําไส้และแนะให้ผ่าตดัในทนัที ในขณะท่ีเธอ

นอนอยู่บนเตียงมีเข็มเก่ียวอยู่มากมาย เธอเห็นว่าเธอนอนอยู่ท่ีนัน่เหมือนเป็นรูปกางเขน เธออธิษฐานยอมจํานน “องค์พระผู้ เป็น

เจ้า ข้าพระองค์อยู่ท่ี ‘ไม้กางเขน’ นีมี้เข็มอยู่ในมือทัง้สอง แต่พระองค์วายพระชนม์บนไม้กางเขนเก่ามีตะปอูยู่ในพระหตัถ์ของ

พระองค์เพ่ือท่ีข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู ่ข้าพระองค์อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ องค์พระผู้ เป็นเจ้า” 

 การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี และหมอไม่ได้คิดเงินค่าผ่าตัด อย่างไรก็ตาม ในฐานะนางพยาบาลมืออาชีพ เอลล่ีรู้สึกว่า 

“คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตน” และเธอยืนกรานท่ีจะให้เงินเขา 200 เหรียญ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของเธอคิดเป็นเงินเพียง 716 

เหรียญเทา่นัน้ เธออยูใ่นโรงพยาบาลทัง้หมดสบิเก้าวนัและฟืน้ตวัเป็นอยา่งดี “ดิฉนัรู้สกึสบายดี ถ้าเป็นนํา้พระทยัขององค์พระผู้ เป็น

เจ้า ดิฉนัจะไปประชมุมิชชนันารีประจําภมิูภาคเอเชียท่ีโรงแรมเพรสซิเดนท์ท่ีกรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน” และเธอก็ได้ไป 

 ในกรุงเทพฯ เธอมีโอกาสเย่ียมเพ่ือนมิชชนันารีและพดูคยุกบัพวกเขา กลุ่มตวัแทนเจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานใหญ่ยพีูซีใน

เซนต์หลยุส์ร่วมการประชมุด้วย ในการประชมุนัน้ เอลล่ีรู้สกึดีมากจนวางแผนเดินทางเพ่ือแวะชมจดุท่องเท่ียวน่าสนใจท่ีเธอไม่เคย

ไปเลย นบัเป็นครัง้แรกตัง้แตอ่ยูเ่มืองไทยมาเป็นเวลาหลายปี 

 อาจารย์มาร์วิน โคลเทศนาในการประชุมตอนกลางคืน และอาจารย์ซี เอ็ม เบ็คทนั เลขานุการของยูพีซี สอนในเวลา

กลางวนั ในคืนแรก มีคนพาแหม่มเอลล่ีเพ่ือไปข้างหน้าเพ่ือรับการอธิษฐานเผ่ือ อาจารย์เบ็คทนั โคล ซิซึมและชาล์ม เจิมเธอด้วย

นํา้มนัและอธิษฐานเผื่อเธอ พวกเขามีความเชื่อมากและองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงอวยพร พระวิญญาณบริสทุธิเร่ิมเคลื่อนไหวใน์

ร่างกายกายของเอลล่ี และเธอเต้นรําในพระวิญญาณเป็นครัง้แรก การเต้นรําท่ีสวยงาม หลายคนท่ีอยู่ในท่ีนัน้ยังคงจําได้ ใน

ภายหลงั เธอปรึกษากบัครอบครัวโคล “คืนนีเ้ป็นการอวยพรพิเศษสําหรับดิฉนั คณุก็รู้ว่าคนไทยมีการเต้นรําทางฝ่ายวิญญาณ และ

ดิฉันชอบเห็นพวกเขาได้รับการอวยพร แต่ไม่เคยคิดว่ามีสําหรับดิฉัน คืนนี ้พระวิญญาณบริสทุธ์ิทําให้ร่างกายของฉนัเคล่ือนไหว 

และเป็นประสบการณ์ท่ีได้รับการอวยพรมากท่ีสดุ” 

 ครอบครัวโคลเลือกผ้าไหมไทยลายดอก สีฟ้านกเป็ดนํา้สวยงามชิน้หนึง่และให้ช่างตดัเสือ้ตดัชดุกระโปรงที่สวยงามให้กั

เอลล่ี เธอยินดีท่ีจะใส่เสือ้ผ้าอ่ืนนอกไปจากชดุกระโปรงติดกนัท่ีมีกระเป๋าและเสือ้ท่ีเธอใส่เป็นประจํา เธอดนู่ารักในชุดกระโปรงท่ี

สวยงาม 

 ในระหว่างเวลาว่าง เธอเดินเตร็ดเตร่ไปตามร้านต่างๆ ในโรงแรม กบัสตรีบางคนท่ีเข้าร่วมประชมุ “เธอใช้เวลาไปกบัพวก

เราและช่วยเราเลือกสิง่ท่ีทําในเมืองไทย แตเ่ธอไมเ่คยซือ้อะไรให้ตวัเองเลย” มาร์จี ้เบค็ทนัเลา่ให้ฟัง 

 “เธอช่วยเหลือมากและพาดิฉนัไปห้างหนึง่หา่งจากโรงแรมไปเลก็น้อย” แหมม่โคลจําได้ “มีร้านรวงมากมาย แต่แหม่มเอล

ล่ีพาดิฉนัไปหาร้านท่ีดี ดิฉนัเหน็ร้านตดัเสือ้ท่ีดนู่าสนใจและถามวา่ ‘ร้านนัน่ละ่ แหมม่เอลล่ี’ ‘ไมดี่คะ่ ร้านนัน้แพงอยา่งแน่นอน’ “ 

 หลงัการประชุม มิชชนันารีจํานวนมากไปชมเมืองทางชายแดนพม่า พวกเขาต้องเดินเป็นระยะทางไกลผ่านคนไทยนับ

น้อยๆ ท่ีเดินอย่างช้าๆ รอบๆ ร้านขายอาหารและผลิตผลของไทยในตลาด พวกเขาเดินอยู่เป็นเวลาย่ีสิบห้านาที เม่ือไปถึง

ร้านอาหารท่ีวางแผนไว้ ก็ได้ทานอาหารไทยพิเศษ อาจารย์แจ็ค ลีมนั ถามวา่ “คณุสบายดีไหม แหมม่เอลล่ี” 

 “ดิฉนัสบายดีค่ะ จริงๆ แล้ว ดิฉนัอาจจะสบายดีกว่าพวกคณุส่วนใหญ่ด้วยซํา้” เธอเสริม มีประกายอยู่ในดวงตาของเธอ 

เธอมกัจะมองโลกในแง่ดีและพึง่พาตนเอง เธอไม่ปลอ่ยให้การผ่าตดัท่ีเพิ่งจะเกิดขึน้ไม่นานเป็นอปุสรรคกบัเธอมาก ความเช่ือของ

เอลล่ีมีมาก เธอรู้สกึดีและแน่ใจวา่การผา่ตดัประสบความสําเร็จ 

 หลงัจากนัน้ เป็นการเดินทางท่ียาวนานและเหน็ดเหน่ือย ขึน้เหนือกลบัไปพรานกระต่าย เอลล่ีกลบับ้าน มีความปีติยินดี 

เตม็ไปด้วยความเช่ือและผอ่นคลายหลงัจากประชมุ 
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 ตอนต้นฤดใูบไม้ผลิ เป็นการประชมุใหญ่อีกครัง้ท่ีหวัหิน “อาจารย์และแหม่มบิลล่ี โคล และเบรนด้าพร้อมด้วยสามีจะมา

ในการประชมุนัน้” เอลล่ีได้ข่าวมา อาจารย์โรเบิร์ต มิทเชลจะเป็นผู้ เทศนาอีกคนหนึ่งในการประชมุ พิงและผู้ ทําการสร้างคริสตจกัร

เกือบจะเสร็จแล้ว และพวกเขาวางแผนท่ีจะทําพิธีถวายพร้อมกบัแขกพิเศษหลงัการประชมุ 

 การประชมุริมทะเลเป็นเวลาท่ีมีสขุ อาจารย์ไชยยงค์และชาวไทยคนอ่ืนๆ มีความยินดีท่ีได้พบกบัเบรนด้าอีกครัง้ เธอพดู

ภาษาไทยคลอ่งแคลว่แม้เวลาผา่นไปหลายปี และพวกเขามีเวลาดีๆ พบปะกนัใหมแ่ละเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ตอ่กนั เอลล่ีดสูบายดี เธอ

มีความพอใจมากท่ีครอบครัวมิทเชลนํารองเท้าใหมม่าให้เธอ “หารองเท้าท่ีใสพ่อดีได้อยากท่ีน่ี” 

 ในไม่ช้า การประชุมสิน้สดุลง และถึงเวลาท่ีเดินทางอนัยาวนานและยากลําบากผ่านกรุงเทพฯ ท่ีวุ่นวาย กลบัไปพราน

กระต่าย เอลล่ีเก็บของของเธอและขึน้ไปบนรถ พิงซึ่งเป็นคนขบัรถช้าไปสองสามนาที และเธอยงันัง่ห้อยขาออกด้านนอกประต ู

“เอาขาเข้ามาในรถ แหมม่เอลล่ี เราจะไปกนัแล้วครับ” พิงกลา่วในขณะท่ีเขาปิดประต ู

 นัน่เป็นสิ่งสดุท้ายท่ีเอลล่ีจําได้ในเวลาหกวนัต่อมา คณะเดินทางไปพรานกระต่ายและเตรียมถวายคริสตจักรใหม่ เธอ

ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเธอและสร้างคริสตจักรอิฐในพรานกระต่ายเพ่ือสง่าราศีของพระเจ้า ครอบครัวโคลและ

อาจารย์มิทเชลอยูท่ี่นัน่ แตเ่อลล่ีเองออ่นแอเกินกวา่ท่ีจะเข้าร่วมประชมุได้ อาจารย์มิทเชลเทศนาในพิธีถวายนัน้ พิงและธรรมิกชนท่ี

สตัย์ซ่ือจดัเตรียมสิง่จําเป็นทกุอยา่งเพ่ือการฉลองท่ีย่ิงใหญ่ มีแขกและผู้ มีเกียรติหลายคนได้รับเชิญ 

 แม้ว่าเอลล่ีจะจําสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้เลย แต่เธอจําได้ว่ารู้สึกคล่ืนไส้มากในวันหนึ่ง “ฉันต้องไปห้องนํา้ ฉนัอยากจะอ้วก” 

อยา่งไรก็ตาม เธอมีสติมากพอท่ีจะไมล่อ็คประต ู

 พิงเป็นห่วงมากและสงัเกตเห็นเม่ือเธอไปห้องนํา้ เมื่อเธอไมก่ลบัมาหลงัจากหลายนาทีผา่นไป เขาจงึไปดแูละพบวา่เธ

หมดสติไปบนพืน้ 

 เขานําเธอขึน้รถอย่างเร่งรีบและเดินทางเกือบจะทัง้วนัไปกรุงเทพฯ เม่ือพวกเขาไปถึงโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ หมอกลา่ว

วา่ “เราทําอะไรไมไ่ด้” พิงและอาจารย์ไชยยงค์ไมแ่น่ใจวา่จะทําอยา่งไรดี 

 “พาเธอไปโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ ดิฉนัเช่ือวา่พวกเขาอาจจะช่วยเธอได้” ภรรยาอาจารย์ไชยยงค์กลา่ว 

 เม่ือพวกเขาไปถึงโรงพยาบาลคาทอลิกสมยัใหม่ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ แผนกรับคนไข้เรียกขอเงิน 50,000 บาทเพ่ือรับ

เธอ พิงและอาจารย์ไชยยงค์ไม่รู้จะทําอย่างไร “เราหาเงินมากขนาดนัน้ไม่ได้ จะทํายงัไงดี” ในเวลานัน้ หมอศลัยกรรมประสาทชาว

จีนคนหนึ่งซึ่งจบจากออสเตรเลียและได้ตรวจร่างกายเอลล่ีพดูขึน้ว่า “ผมเป็นหมอ ผมคิดว่าจะผ่าตดัและช่วยคนไข้คนนีไ้ด้ รับเขา

เข้ามา” 

 อาจารย์ไชยยงค์โทรหาแผนกมิชชนัต่างประเทศของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ และอาจารย์ชาล์ม ผู้ดแูลประจําภมิูภาค

เอเชีย อาสาท่ีจะขึน้เคร่ืองบินไปกรุงเทพฯ เพ่ืออยูก่บัแหมม่เอลล่ีในระหวา่งการผา่ตดั 

 ในภายหลงั เอลล่ีกล่าวว่า “ถ้าดิฉนัมีสติอยู่ จะไม่มีวนัอนญุาตให้ผ่าตดัเด็ดขาด ดิฉนัอยู่ในพระหตัถ์ของพระเจ้า” แต่เธอ

หมดสติอยู ่และเร่ืองนัน้อยูน่อกเหนืออํานาจของเธอ 

 หลงัจากการผ่าตดัสมองอนัยาวนาน เหน็ดเหน่ือยและละเอียดอ่อนสิน้สดุลง เอลล่ีมีอาการดี แม้ว่าหมอจะเตือนว่า “เธอ

อาจตาบอดได้และอาจเดินไมไ่ด้อีกเลย” เขาต้องประหลาดใจ ภายในเวลาสองวนั เอลล่ีกลบัมองเหน็อีก และรู้สกึดีขึน้กวา่แตก่่อน 

 “ก่อนหน้าการผ่าตัด หน้าของพวกคุณรอบเตียงเป็นภาพมัวๆ ตอนนีฉ้ันเห็นได้ชัดแล้ว” เธอวางแผนท่ีจะตัดแว่นอ่าน

หนงัสือใหม ่บอกวา่ “แวน่เก่าของฉนัมนัแรงเกินไป” เธอขออปุกรณ์ช่วยเดินและเรียนรู้ท่ีจะเดินอีกครัง้ 

 ในทนัที หลงัการผา่ตดัสมองของเอลล่ี อาจารย์ชาล์มถามเธอวา่ “แหมม่แฮนสนั คณุอยากจะไปท่ีไหนหรืออยูท่ี่ไหนครับ” 

 “ดิฉนัอยากจะอยูก่บัคนของดิฉนั” เธอตอบ 

 “คณุหมายถงึอยากไปเดนมาร์กเหรอ” 

 “ไมใ่ช่” เธอตอบ ”คนเหลา่นีเ้ป็นคนของดิฉนั ดิฉนัต้องการอยูท่ี่เมืองไทย” 
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 ในเวลาต่อมา ในระหว่างท่ีอาจารย์และแหม่มแฮร่ี ซิซมึมาเย่ียม เธอจดัการงานต่างๆ ให้เรียบร้อยและวางแผนให้พิงเป็น

ผู้ดแูล ทิมม่ี ลกูชายวยัสิบปีของเธอ เธอบอกกบัครอบครัวซิซมึ “ไม่ว่านํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับฉนัจะเป็นยงัไง ฉนัก็พร้อม ถ้า

พระองค์ทรงประสงค์ให้ดิฉนักลบับ้าน ดิฉนัต้องการให้ฝังดิฉนัท่ีพรานกระต่าย ถ้าเป็นนํา้พระทยัของพระองค์ท่ีจะให้มีชีวิตอยู่ต่อไป 

ฉนัจะไปพกัผอ่น” 

 “การพกัผอ่นนีเ้ลยเวลามานานแล้ว” ครอบครัวซิซมึกลา่ว 

 เอลล่ีพูดต่อไป “บางครัง้ พระเจ้าทรงอนญุาตให้เราผ่านเวลาทดสอบเพ่ือดวู่าเรารักพระองค์ในเวลาท่ียากลําบากมาก

เหมือนเม่ือไมลํ่าบากไหม” 

 วนัหนึ่ง นางพยาบาลรู้สกึประหลาดใจมากเม่ือพวกเขาได้ยินเธอร้องเพลง “คณุร้องเพลงทําไมคะ คณุแฮนสนั” พวกเขา

ถาม 

 “ถ้าคณุตาบอดแตต่อนนีไ้ด้เหน็แล้ว คณุก็จะร้องเพลงเหมือนกนั” เธอออกจากโรงพยาบาลและกลบับ้านท่ีพรานกระตา่ย 

 ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม อาจารย์และแหม่มเอเวอร์เร็ต คอร์คอรันเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เพ่ือช่วยอาจารย์ไชยยงค์ แม้ว่า

เอลล่ีมกัจะขบัรถไปกรุงเทพฯ เพ่ือพบกบัแขกต่างชาติ ครัง้นีเ้ธอไม่สามารถทําเช่นนัน้ได้ อาจารย์ไชยยงค์ขบัรถแวนไปพบพวกเขา 

หลงัจากไปเย่ียมภรรยาอาจารย์ไชยยงค์และแม่ของเธอเป็นเวลาสัน้ๆ แล้ว ครอบครัวคอร์คอรันก็เก็บของเพ่ือเดินทางเป็นเวลาหนึ่ง

สปัดาห์และเร่ิมการเดินทางไปชายแดนกมัพชูา 

 ในระหว่างทาง พวกเขาแวะท่ีหมู่บ้านหนึ่ง มีหญิงสาวคนหนึ่งจากคริสตจกัรพรานกระต่ายและสามีของเธออาศยัอยู่บน

ท่ีดินของยพีูซี และจดัประชมุในบ้านของพวกเขาทกุวนัอาทิตย์สําหรับสมาชิกจํานวนน้อยนิดท่ีเหลืออยู่ในหมู่บ้าน “เราคิดถึงแหม่ม

แฮนสนั” พวกเขาพดู “แตเ่ราดีใจท่ีพวกคณุมา” 

 รุ่งเช้าวันต่อมา คณะเดินทางผ่านค่ายอพยพชาวกัมพูชาและเลีย้วไปบนถนนโคลนในป่า หลังจากเข้าไปในป่าเป็น

ระยะทางหลายไมล์ พวกเขาแวะท่ีหมูบ้่านชาวไทยซึง่มีบ้านหลายหลงัสร้างขึน้บนเสา เจ็ดหรือแปดฟตุเหนือพืน้ดิน ต้นปาล์มไหวใน

สายลม ผลไม้ออกดอก และนอกหมู่บ้านไปเป็นทุ่งมนัสําปะหลงั คริสตจกัรขนาดเล็ๆ  มมุหลงัคาขึน้จากใบจาก ตัง้อยู่กลางหมู่บ้าน 

แม้วา่เป็นเวลาเพียง 9.00 นาฬกาิ  แตเ่สียงเพลงไพเราะดงัมาจากคริสตจกัร ผู้ เช่ือย่ีสิบห้าคนประชมุกนัเพ่ือนมสัการ “ธรรมิกชนคน

อ่ืนๆ จะมาด้วยแตพ่วกเขาต้องทํางาน” ผู้ นําอธิบาย 

 หลงัการประชมุท่ีมีสขุ ครอบครัวคอร์คอรันและอาจารย์ไชยยงค์เดินทางมุ่งไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นเวลาหกชัว่โมง 

ไปถงึศรีธาตเุพ่ือประชมุในวนัต่อมา มีชาวบ้านประมาณห้าสิบคนประชมุกนัในคริสตจกัรท่ีอยู่นอกเมืองห่างไป 5 ไมล์ จากนัน้พวก

เขาเดินทางข้ามเขาไปชยัภมิูในคืนนัน้ 

 ในเวลาเช้าตรู่วันต่อมา พวกเขาเดินทางไปบนถนนบนเขาท่ีขุรขระเป็นเวลาสองชั่วโมง และไปถึงในเวลาประมาณ 9 

นาฬกาิ  ได้เห็นว่ามีชาวบ้านอีกห้าสิบคนรวมตวัประชุมกัน หลงัการประชุมและพูดคุยกัน พวกเขาเดินทางต่อไปเป็นเวลาแปด

ชัว่โมงเพ่ือไปอตุรดิตถ์ในคืนนัน้ โดยหวงัวา่จะถงึพรานกระตา่ยในวนัตอ่มา 

 “พวกเขามาถึงบ้านของเอลล่ีท่ีพรานกระต่ายประมาณบ่ายสามโมง เธอออกมาข้างนอกเพ่ือทกัทายพวกเขาก่อนท่ีพวก

เขาจะเอาสิ่งของลงจากรถ เธออ่อนแอมากแต่ยงัคงเป็นตวัของตวัเองอยู่ เธอนําทางขึน้บนัไดไปยงัท่ีอยู่ของเธอ บ้านของเธอสร้าง

ขึน้ สงูขึน้จากพืน้ดินเป็นแบบมาตรฐาน แต่ท่ีว่างด้านลา่งมีลกัษณะปิดล้อมเอาไว้ ส่วนหนึ่งเป็นโรงรถสําหรับรถยนต์จากโครงการ 

Sheaves for Christ และอีกด้านเป็นห้องพกัใหญ่สําหรับหญิงท่ีเข้าร่วมประชมุและสมัมนาพิเศษ 

 เอลล่ีนัง่และพดูคยุกบัแขกของเธอเป็นเวลาสองชัว่โมง แตพ่วกเขารู้วา่เธอทรมาน 

 ในขณะท่ีเธออยูใ่นโรงพยาบาล มีคนท่ีเธอรักและไว้วางใจได้พงัตู้ของเธอและนําเงิน ผ้าลินิน จานและของสว่นตวัอ่ืนๆ ไป 

ซึ่งทําให้ใจของเธอแตกสลาย เอลล่ีรู้สึกรับผิดชอบเม่ือเด็กส่ีสิบหกคนท่ีเธอรับเลีย้งนัน้มีปัญหา ความซ่ือสตัย์และคุณธรรมเป็น

ลกัษณะเดน่ของเธอ เธอให้ความสําคญักบับคุลกิลกัษณะและพยายามถ่ายทอดความรู้สกึของเธอเองเก่ียวกบัคณุค่าๆ สง่ต่อไปยงั

คนเหลา่นัน้ 
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 แม้ว่าเอลล่ีไม่สามารถไปกบัอาจารย์ไชยยงค์และครอบครัวคอร์คอรันได้ แต่พวกเขาขบัรถจากพรานกระต่ายข้ามถนนใน

ป่าไปประมาณหกไมล์เพ่ือไปสมัมนา มีชาวบ้านประมาณสามสิบเจ็ดคนอยู่ท่ีนัน่ นกัร้องและนกัดนตรีประชุมร้องเพลงเป็นเวลา

หนึ่งชัว่โมงในขณะท่ีรอให้อีกกลุ่มเดินทางมาถึง ในท่ีสดุอาจารย์คอร์คอรันเทศนา โดยท่ีไม่มีคนเหลา่นัน้ จากนัน้มีการนมสัการท่ีดี 

ในขณะท่ีผู้ นําประชมุเร่ิมร้องเพลงปิดประชมุในเวลาสามทุม่คร่ึง มีรถแทรกเตอร์พร้อมกบัชาวบ้านย่ีสบิคนเข้ามาจอด 

 “เราหารถอ่ืนไมไ่ด้” เสียงเพลงและการเทศนาเร่ิมต้นขึน้ใหมอี่ก งานท่ีเอลล่ีอทุิศชีวิตของตนนัน้เป็นสิ่งมีชีวิตและดําเนินไป

ด้วยดี คนอ่ืนๆ พร้อมท่ีจะหยิบคบเพลงิและช่วยอาจารย์ไชยยงค์ประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่ประเทศไทย 

 ในกลุ่มผู้นมสัการ มีคนหนึ่งเคยติดฝ่ิน เขาได้รับการช่วยกู้ ท่ีคริสตจกัรในพรานกระต่าย ด้วยคําพยานของเขา ทําให้มีคน

เช่ือใหมเ่พิ่มเข้ามามากมายในคริสตจกัร ทารกใหม่ท่ีหิวกระหายในพระคริสต์เหลา่นีพ้ร้อมท่ีจะเดินทางหลายชัว่โมงในป่าท่ีมืดและ

อนัตรายเพ่ือไปถงึสถานท่ีนมสัการ 

 ครอบครัวคอร์คอรันออกเดินทางไปกรุงเทพฯ ในวนัเสาร์ ก่อนหน้าท่ีพวกเขาจะออกเดินทาง เอลล่ีคยุกบัพวกเขาว่า “ดิฉนั

ไมรู้่วา่พระประสงค์ของพระเจ้าในการทนทกุข์ทัง้หมดนีคื้ออะไร บางทีพระองค์ทรงเห็นว่าดิฉนัมีทกุสิ่งเป็นไปตามทางของดิฉนัเป็น

เวลาหลายปี และพระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะเห็นการตอบสนองของดิฉันเม่ือทวนกระแส แทนท่ีจะตามกระแส แต่ดิฉันยงัคงรัก

พระองค์อยู่” ครอบครัวคอร์คอรันเห็นสภาพท่ีแย่ลงอย่างต่อเน่ืองและความเจ็บปวดท่ีเธอทนอยู่หลายวนั พวกเขามีความเศร้าเจือ

ปนอยูใ่นการอําลา 

 ในวนัอาทิตย์ พวกเขาร่วมประชมุในการประชมุท่ีมีคนอยูเ่ตม็ในคริสตจกัรของอาจารย์ไชยยงค์ในกรุงเทพฯ “เวลาท่ีเราอยู่

ในเมืองไทยเป็นสปัดาห์ท่ีดีจริง เราได้เดินทางกว่าหม่ืนแปดกิโลเมตร ประชุมหกแห่ง และสอนสมัมนาสิบเอ็ดชัว่โมง เรามีความ

เหน็ดเหน่ือยและมีความสขุเพราะมีเวลาท่ีดีกบัคนของพระเจ้า แต่ทกุคนรู้สกึเศร้าเพราะสภาพท่ีแย่ลงของแหม่มเอลล่ี” ลอูิส คอร์

คอรัน เขียนไว้ในบนัทกึของเธอ 

 พิงและธรรมิกชนคนอ่ืนๆ บางคน นําเอลล่ีกลบัไปกรุงเทพฯ ในสปัดาห์ถดัมา เพราะความเจ็บปวดได้เพิ่มขึน้ตลอดในช่วง

สองสามวนัท่ีผา่นมา ความเจ็บปวดอยูใ่นแขนทัง้สอง ข้ามไหลแ่ละกระจายไปท่ีหน้าอกของเธอ อีกครัง้เธอได้รับเข้าในโรงพยาบาล

เซนต์ หลยุส์ในกรุงเทพฯ แตใ่นเวลานี ้ทําอะไรไมไ่ด้แล้ว 

 ในเวลานี ้อาจารย์แฮร่ี ซิซึมติดต่อแมร่ี วอลเลซ “แหม่มวอลเลซ ผมคิดว่าคณุควรจะไปประเทศไทยเพ่ือพบแหม่มเอลล่ี 

และเอาเร่ืองท่ีเหลือจากเธอ” ครอบครัววอลเลซวางแผนเดินทางอย่างรีบด่วนและออกจากเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี เพ่ือไป

กรุงเทพฯ พวกเขาเดินทางถึงคืนวนัจนัทร์ท่ี 1 มิถนุายน ในวนัองัคาร ตอนเช้า อาจารย์ไชยยงค์มารับพวกเขาไปโรงพยาบาล แมร่ี

รู้สกึตกใจท่ีเหน็เอลล่ีเพ่ือนของเธอป่วยมาก 

 หญิงไทยท่ีรักและซ่ือสัตย์ รวมทัง้อัมพร ลูกสาวของเอลล่ี และน้องสาวของพิง คอยดูแลเอลล่ี โรงพยาบาลนัน้ใหญ่ 

สะอาดและดี และแพทย์หญิงของเอลล่ีดเูหมือนจะใส่ใจและห่วงใยเป็นอย่างมาก คอของเอลล่ีมีรอยขีดสีฟ้าสําหรับการฉายรังสี

เพ่ือรักษา และทําให้เธอพดูได้ยาก เธอดมีูความสขุเม่ือเห็นครอบครัววอลเลซและอาจารย์ไชยยงค์ แมร่ีอธิบายวตัถปุระสงค์ท่ีเธอ

มาเย่ียม และเอลล่ีมีความยินดีท่ีจะเลา่เร่ืองของเธอเก่ียวกบั “การติดตามพระเยซ”ู มากย่ิงขึน้ 

 ในระหว่างท่ีเดินทางมา แมร่ีเตรียมคําถามเอาไว้ และเอลล่ีสามารถตอบคําถามส่วนใหญ่ได้ เอลล่ีแสดงอารมณ์ขนัและ

สติปัญญาของเธอเม่ือแมร่ีถามเก่ียวกบัขนาดของคริสตจกัรใหม ่และเอลล่ีให้ข้อมลูเป็นเมตร 

 “เทา่กบัก่ีฟตุ คณุเอลล่ี ผู้อา่นชาวอเมริกนัของเราจะได้เข้าใจได้ง่าย” 

 “คณุคิดเอาแล้วกนั คณุวอลเลซ” เอลล่ีตอบด้วยรอยยิม้ และพวกเขาทกุคนหวัเราะอยา่งอบอุน่ 

 การสมัภาษณ์ดําเนินต่อไปทกุเช้าเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์ เอลล่ีมีจิตใจปกติ แม้ว่าจะเจ็บปวด ดเูหมือนเธอจะไม่ยอมต่อ

ความเจ็บป่วย และเพราะเป็นพยาบาลจึงเข้าใจอาการของตน เธออธิบายอย่างสงบว่า “เชือ้เดินทางในเลือด แล้วเดินทางไปถึง

สมองของดิฉนัแล้ว ไมว่า่จะรักษายงัไง ผลก็เหมือนเดิม” 

 ในขณะท่ีเอลล่ีเลา่เร่ืองราวชีวิตของเธอ มีใจความสําคญัเดน่ชดัอยูเ่สมอนัน่คือ 
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องค์กษัตริย์เป็นท่ีหนึง่ 

งานของพระองค์เป็นท่ีสอง 

 

 สําหรับเอลล่ี แฮนสนั องค์พระเยซเูป็นท่ีหนึง่เสมอ และงานของพระองค์ในประเทศไทยท่ีเธอรักมากเป็นท่ีสอง หญิงสาวท่ี

อทุิศตนและตัง้ใจแน่วแน่จากเดนมาร์กซึง่ตดัสนิใจเม่ืออายสุบิเจ็ดปีวา่จะติดตามพระเยซพูร้อมท่ีจะติดตามพระองค์ไปตลอดทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เอลล่ี แฮนสนั แมร่ี วอลเลซและอาจารย์ไชยยงค์ทํางานกนัเพ่ือรวบรวมเร่ืองของเธอ 
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 เอลล่ี แฮนสนั เติบโตในเดนมาร์ก ไมเ่ก่ียวข้องกบัคริสตจกัรใดๆ เลย เม่ืออายสุิบเจ็ดปี เธอตดัสินใจตามพระเยซู บิดาของ

เธอไล่เธอออกจากบ้าน เธออุทิศตวัและตัง้ใจแน่วแน่เม่ือพระเจ้าทรงเรียกเธอให้เป็นมิชชันนารี เธอตอบรับด้วยความยินดีและ

ศึกษาการพยาบาล เม่ือเกิดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เธอเข้าร่วมขบวนการต่อต้านของเดนมาร์กและช่วยเหลือชาวยิวในเดนมาร์ก

หลบหนีการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ของฮิตเลอร์ หลงัสงคราม เธอเข้าศกึษาในวิทยาลยั London Bible College และเตรียมตนเองเพ่ือเป็น

มิชชันนารี เธอนั่งเรือไปประเทศไทยในปี 1952 และทํางานพยาบาลผู้ ป่วยโรคเรือ้นเป็นเวลาหลายปี เม่ือบิลล่ี โคลเทศนาเร่ือง

พระเจ้าองค์เดียวในประเทศไทย เธอศกึษาความจริงในพระคมัภีร์นีเ้ป็นเวลาสามปี และหลงัจากนัน้ได้รับบพัติศมาในพระนามของ

พระเยซใูนปี 1965 เธอเป็นมิชชนันารีของสหคริสตจกัรเพน็เทคอสต์ในปี 1974 เธอก่อตัง้และเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรยพีูซีใน

พรานกระตา่ย ฝึกอบรมคนอ่ืนๆ และนําข่าวนีไ้ปยงัเมืองและหมูบ้่านอ่ืนๆ มากมายทัว่ประเทศไทย 

 

 แมร่ี วอลเลซมีครอบครัวเป็นคริสเตียนมาตัง้แต่สมยัยายของเธอ ผู้ซึ่งได้รับบพัติศมาในคริสตจกัรในปี 1916 ในปัจจบุนั 

เธอดํารงตําแหน่งบรรณาธิการหนงัสือวยัเด็กตอนต้นของสํานกัพิมพ์ Word Aflame และสํานกัพิมพ์ Pentecostal Publishing 

House เอลลี ่เป็นชีวประวติัเลม่ท่ีส่ีของเธอ 

 “เอลล่ีเป็นคนพิเศษมาก ดิฉนัอยากให้ทกุคนได้รู้จกักบัเธอ” เธอกลา่ว “เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีฉนัรู้สกึว่าฉนัต้องเลา่ให้พวกท่าน

ทัง้หลายฟัง” 


