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บทนนา
การอธติษฐานโดยความเชชที่อหมายถศึงอะไร? อะไรเปป็นความหมายของขน้อพระคดาเหลม่านนัรั้นในภาคพนันธสนัญญาเดติม
และใหมม่ซศึที่งกลม่าวถศึงมนัน? พระสนัญญาเหลม่านทรั้ถสกจดากนัดอยสม่แคม่สมนัยพระคนัมภทรน์เทม่านนัรั้น หรชอวม่าพวกมนันถสกเหลชอไวน้ใหน้พวกเราดน้วย
ในฐานะเปป็นมรดกตกทอดจนกวม่าพระเยซสเสดด็จกลนับมา?
คดาถามเหลม่านทรั้ดศึงดสดความสนใจมาหศาลในทม่ามกลางผสน้เชชที่อทนัรั้งหลาย ครติสเตทยนททที่ครบุนม่ คติดททอที่ ม่านพระสนัญญาแสน
วติเศษใด ๆ ในพระคนัมภทรน์มกนั หยบุดชนัที่วครสเม่ พชที่อจะถามตนัวเองวม่า “ถน้อยคดาเหลม่านทรั้หมายความวม่าอะไรไดน้? เปป็นไปไดน้ไหมวม่าพระเจน้า
ทรงทดาพระสนัญญาเหลม่านทรั้กนับฉนัน? ฉนันไดน้รบนั อนบุญาตจรติง ๆ ไหมใหน้ฝากความกนังวลเลด็กนน้อยทบุกอยม่างของฉนันไวน้กนับพระเจน้าองคน์
หนศึที่งผสน้ทรงเปปปี่ยมดน้วยพระปปัญญาอเนกอนนันตน์ โดยเชชที่อวม่าพระองคน์จะทรงดสแลความกนังวลเหลม่านนัรั้นและนดาพาพวกมนันตามความ
รนักอนันไรน้ขอบเขตและความทรงสนัพพนัญญสอนันเดด็ดขาดของพระองคน์? การอธติษฐานเปป็นฤทธติธิ์เดชททที่ขน้ามผม่านจรติง ๆ หรชอซศึที่งบรรลบุ
สติที่งททที่ไมม่มทฤทธติธิ์เดชใดสามารถบรรลบุไดน้ โดยมทอดานาจเหนชอกวม่าตนัวกลางอชนที่ ๆ ทนังรั้ ปวงและทดาใหน้พวกมนันอยสม่ใตน้บนังคนับตม่อความ
สนัมฤทธติธิ์ผลอนันแสนวติเศษของมนันเอง? ถน้านทที่เปป็นความจรติง แลน้วทดาไมฉนันถศึงไมม่ควรเขน้าใกลน้พระเจน้าในความมนัที่นใจอนันเตด็มเปปปี่ยม
อยสม่เสมอวม่าพระองคน์จะทรงกระทดาตามททที่พระองคน์ตรนัสไวน้?”
ตนัวอยม่างหนศึที่งททที่โดดเดม่นททที่สบุดของความสนัมฤทธติผธิ์ ลของการอธติษฐานถสกบนันทศึกไวน้ในหนนังสชอเลม่มนทรั้ ครติสเตทยนหนบุม่มคนหนศึที่ง
นามวม่าจอรน์จ มสลเลอรน์ ไดน้ตอบรนับการทรงเรทยกจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้ชม่วยเหลชอเดด็ก ๆ ททที่ยากจนแหม่งเมชองบรติสตอลใน
ประเทศอนังกฤษ เขาเทศนาขม่าวประเสรติฐแกม่ผสน้เชชที่อกลบุม่มเลด็ก ๆ ซศึที่งตามคดาเสนอแนะของเขาเอง เขาไมม่รนับเงตินเดชอนจากพวก
เขา สติที่งเดทยวททเที่ ลทรั้ยงดสเขาคชอ การถวายทรนัพยน์แบบสมนัครใจของพวกพทที่นน้องของเขา ในการตอบคดาอธติษฐาน เงตินทบุนตม่าง ๆ ถสก
รนับไวน้ตามความจดาเปป็น
หลนังจากผม่านไปสองสามปป พระเจน้าไดน้ทรงเรทยกเขาใหน้กม่อตนัรั้งบน้านหลนังหนศึที่งเพชที่อการดสแลและการศศึกษาของพวกเดด็ก
กดาพรน้า เขาถสกชนักนดาสสม่งานนทรั้ ไมม่เพทยงจากเหตบุจสงใจแหม่งความเมตตากรบุณาเทม่านนัรั้น แตม่จากความปรารถนาททจที่ ะชนักจสงผสน้คนใหน้
เชชที่อวม่าพระเจน้าทรงตอบคดาอธติษฐานจรติง ๆ
คบุณมสลเลอรน์ไดน้เรติที่มตน้นงานนทรั้ในลนักษณะททที่ไมม่อาจคาดหวนังความชม่วยเหลชอไดน้จากผสน้ใดนอกจากพระเจน้า แนม่นอนวม่าเขา
ไมม่ไดน้คาดหวนังใหน้พระเจน้าเนรมติตทองคดาและเงตินและใสม่พวกมนันไวน้ในมชอของเขา เขารสวน้ ม่าพระเจน้าทรงทดางานในใจของผสน้คนใหน้
ชม่วยเหลชอเขาไดน้ และเขาเชชที่อวม่าถน้างานนนัรั้นเปป็นงานของพระองคน์ พระองคน์กด็จะทรงตอบสนองทบุกความตน้องการ
ดนังนนัรั้น ในความซชที่อตรงแบบเดด็ก ๆ เขาจศึงหมายพศึที่งพระเจน้า และทนัรั้งหมดททที่เขาตน้องการกด็ไดน้รบนั การตอบสนองอยม่างทนัน
ทม่วงททราวกนับวม่าเขาเปป็นเศรษฐทเงตินลน้านคนหนศึที่งททที่ถอนเงตินเปป็นประจดาจากบนัญชทธนาคารของตน
จอรน์จ มสลเลอรน์เปป็นชายรม่างผอมเพรทยว โดยมทความสสงหกฟบุตขณะสวมรองเทน้าบสบู๊ต ดวงตาสทนรั้ดาตาลเขน้มของเขาเปลม่ง
ประกายดน้วยการแสดงออกแบบเมตตากรบุณายามททเที่ ขาพสดจา เขาแตม่งกายในชบุดสทดดา ยกเวน้นเนคไทเสน้นสทขาวซศึที่งถสกผสกไวน้
พรน้อมกนับเขด็มกลนัดแบบเรทยบ ๆ ดน้านหนน้า ผมสทดดาเงาของเขาเปป็นเสน้นหยาบและถสกหวทเขน้าททที่อยม่างระมนัดระวนัง ไมม่วาม่ จะบน
ธรรมาสนน์หรชอตามทน้องถนน รสปลนักษณน์โดยรวมของเขากด็เปป็นแบบอยม่างอนันสมบสรณน์แบบของความใกลน้ชดติ และความมท
ระเบทยบ
เขาเชทที่ยวชาญหกภาษา-ละตติน, กรทก, ฮทบรส, เยอรมนัน, ฝรนังที่ เศส, และอนังกฤษ เขาอม่านและเขน้าใจภาษาดนัตชน์และภาษา

ตะวนันออกอทกสองสามภาษา หน้องสมบุดของเขาประกอบดน้วยพระคนัมภทรน์ภาษาฮทบรส, พนันธสนัญญาภาษากรทกสามเลม่ม, อภติธาน
ศนัพทน์ภาษากรทกเลม่มหนศึที่ง, พรน้อมกนับพระคนัมภทรฉน์ บนับแปลตม่าง ๆ อทกครศึที่งโหล และสดาเนาฉบนับแปลททที่ดทท ทที่สบุดในหลายภาษา
ทนัรั้งหมดนทรรั้ วมเปป็นหห้องสมมุดททงทั้ หมดของเขา!
เมชที่อเขาเทศนา เขาชอบอม่านทนัรั้งบทหรชอสม่วนหนศึที่งของบทหนศึที่งและจากนนัรั้นกด็เรติมที่ ขบุดทรนัพยน์สมบนัตอติ นันอบุดมออกมาททที่
ทดาใหน้คบุน้มคม่ากนับการขน้ามมหาสมบุทรไปฟปัง วติธทการเทศนาของเขาทดาใหน้เหลม่าสมาชติกแหม่งชบุมนบุมชนของเขากลายเปป็นผสน้มทกดาลนัง
มากในพระคนัมภทรน์ พวกเขามทคบุณสมบนัตทติ ทที่ดทขศึรั้นในการนดาจติตวติญญาณทนัรั้งหลายททที่ไตม่ถามมาถศึงพระครติสตน์มากกวม่าผสน้รนับใชน้หนบุม่ม
จดานวนมากททที่ไดน้ใชน้เวลาสามปปในสดานนักสงฆน์ดาน้ นศาสนศาสตรน์
ชายสม่วนใหญม่คงจะมองวม่างานรนับใชน้ทกทที่ ตินขอบเขตกวน้างขวางขนาดนนัรั้นแบบของเขาวม่าเปป็นขน้ออน้างอนันสมเหตบุสมผลใน
การลดทอนเวลาอธติษฐานและศศึกษาคน้นควน้าของพวกเขา แตม่หาเปป็นเชม่นนนัรั้นไมม่กนับคบุณมสลเลอรน์ ในหน้องอธติษฐานของเขา ตาม
ลดาพนังกนับพระเจน้าและพระคนัมภทรน์ เขาชอบคาดเอวแหม่งจติตใจของเขาและขนัดเงาชบุดเกราะของเขาสดาหรนับศศึกตม่าง ๆ ของวนัน
พรน้อมกนับความเชชที่อมนัที่นอนันเตด็มเปปปี่ยมและความซชที่อตรงแบบเดด็ก ๆ เขาเชชที่อพระวจนะทบุกคดาททที่พระเจน้าตรนัสไวน้แลน้ว เขาหนันกลนับ
ไปยนังพระวจนะของพระเจน้าหลายครนัรั้งตม่อวนันอยม่างกระตชอรชอรน้นราวกนับวม่าเขามทการตติดตม่อสชที่อสารอยสม่ตลอดกนับสวรรคน์ โดยไดน้
รนับจดหมายสดใหมม่หลายฉบนับททที่ใหน้ขน้อปฏติบนัตติและพระสนัญญาอนันมทคม่าหลายประการจากพระบติดาผสน้สถติตในสวรรคน์ของเขา
มสลเลอรน์ไมม่เคยศศึกษาคน้นควน้าพระคนัมภทรน์เพชที่อคนอชที่น เขาศศึกษาคน้นควน้าเพชที่อตนัวเขาเองเพชที่อททที่จะทราบวม่าพระบติดาของ
เขาทรงตน้องการอะไรจากเขา เขากลายเปป็นผสน้ททที่เปปปี่ยมดน้วยความจรติงของพระเจน้าอยสม่ในตนัวมากเสทยจนในยามททที่เขาพสดถศึง
พระเจน้า เหลม่าผสฟน้ ปังของเขากด็จะนศึกถศึงถน้อยคดาของพระผสน้ชวม่ ยใหน้รอดของเราในยอหน์น 7:38 เพราะวม่า “แมม่นรั้ดาแหม่งนรั้ดาททที่มทชทวตติ ”
ดสเหมชอนจะหลนัที่งไหลออกมาจากเขา
คดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเขาถสกถวายในภาษาททที่เรทยบงม่ายพรน้อมกนับวติญญาณททที่ถม่อมใจและรน้อนรน เพราะเขารสวน้ ม่าพระ
บติดาของเขาทรงมนัที่งมท เปปปี่ยมดน้วยความเมตตา และทรงยกโทษใหน้มากเหลชอเกติน เขาจศึงมทอติสระททจที่ ะทสลขอและไดน้รนับพระพร
ใหญม่ยติที่งทนัรั้งหลาย แตม่จดบุ เดม่นททที่นาม่ ทศึที่งมากททที่สบุดเกทที่ยวกนับคดาอธติษฐานของเขากด็คชอวม่า เขาทสลขอทบุกสติที่งในพระนามของพระเยซส
ครติสตน์เจน้า การถวายเกทยรตติพระครติสตน์และยกยม่องพระนามของพระองคน์เหนชอทบุกนามดสเหมชอนจะเปป็นใจความหลนักททที่แทรกซศึม
ทบุกสติที่งททที่เตด็มลน้นดวงใจและชทวติตของเขา
ปรติมาณของงานหนนักททที่คบุณมสลเลอรน์ไดน้กระทดาเปป็นเรชที่องนม่าอนัศจรรยน์ใจสดาหรนับพวกเราวนันนทรั้ ความหลากหลายจนเกชอบ
ไมม่รสสน้ ติรั้นสบุดนนัรั้นคงจะมากกวม่าททที่ชายคนอชที่นสม่วนใหญม่จะแบกรนับไหว กระนนัรั้น เขากด็เปป็นคนททที่สงบเยชอกเยด็น เปปปี่ยมดน้วยสนันตติสบุข
และมทจติตใจททที่อธติษฐานอยสม่เสมอ โดยละความกระวนกระวายทบุกอยม่างของเขาไวน้กนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
มนันเปป็นความหวนังอนันยติที่งใหญม่ททที่สดบุ ของจอรน์จ มสลเลอรน์ททที่บนันทศึกของเขาเกทยที่ วกนับความสนัตยน์ซชที่อของพระเจน้าททที่ทรงมทตอม่
เขาจะหนบุนใจผสน้เชชที่อทนังรั้ หลายใหน้กม่อเกติดความเชชที่อเหมชอนอยม่างของเขาเอง-ความเชชที่อซศึที่งปราศจากมนันแลน้วกด็เปป็นไปไมม่ไดน้เลยททที่
จะทดาใหน้พระเจน้าพอพระทนัย; ความเชชที่อททที่กระทดากติจโดยความรนักและชดาระใจใหน้บรติสบุทธติธิ์; ความเชชที่อททที่ขจนัดภสเขาแหม่งอบุปสรรค
ทนัรั้งหลายออกไปจากเสน้นทางของเรา; ความเชชที่อททยที่ ศึดมนัที่นในพละกดาลนังของพระเจน้าและเปป็นแกม่นสารของสติที่งตม่าง ๆ ททที่ถสกหวนังไวน้
และเปป็นหลนักฐานของสติที่งตม่าง ๆ ททที่ไมม่ถสกมองเหด็น ขอใหน้ความเชชที่อนทรั้เตด็มลน้นดวงใจและชทวติตของคนเหลม่านนัรั้นททที่อาม่ นหนนังสชอเลม่มนทรั้
เถติด

นอักเทศนร์ทชีที่ไมย่มชีแวว: บททชีที่ 1
ผมเกติดททที่ครอปเปนสแตดทน์ในอาณาจนักรแหม่งปรนัสเซทยเมชที่อวนันททที่ 27 กนันยายน ค.ศ. 1805 คบุณพม่อของผม ซศึที่งเปป็นคน
เกด็บภาษท ใหน้การศศึกษาแกม่ลสกทนัรั้งหลายของเขาตามหลนักการตม่าง ๆ แบบชาวโลก และพทที่ชายของผมและตนัวผมกด็ไถลเขน้าสสม่บาป
มากมายอยม่างงม่ายดาย กม่อนททที่ผมมทอายบุสติบขวบ ผมกด็ขโมยเงตินของรนัฐบาลหลายครนังรั้ ซศึที่งถสกฝากไวน้กนับพม่อของผมและทดาใหน้ทาม่ น
ตน้องจดาใจชดใชน้สดาหรนับความสสญเสทยเหลม่านนัรั้น
ตอนผมอายบุสติบเอด็ดปป พม่อของผมไดน้สม่งผมไปททที่ฮนัลเบอรน์สตนัดทน์เพชที่อเตรทยมตนัวททที่จะศศึกษาตม่อททที่มหาวติทยาลนัย ทม่านอยาก
ใหน้ผมกลายเปป็นนนักบวช-ไมม่ใชม่เพชที่อททที่ผมจะรนับใชน้พระเจน้า แตม่เพชที่อททที่ผมจะมทชทวติตททที่สบาย การศศึกษาเลม่าเรทยน การอม่านนติยายตม่าง
ๆ และการเรติงสดาราญในวติธทปฏติบนัตติตาม่ ง ๆ อนันบาปหนาคชอกติจกรรมฆม่าเวลาของโปรดของผม
คบุณแมม่ของผมตายอยม่างกะทนันหนันตอนผมอายบุสติบสทที่ปป คชนนนัรั้นผมเลม่นไพม่อยสม่จนถศึงตทสอง และไปรน้านเหลน้าในวนันถนัดมา
ความตายของทม่านไมม่ไดน้สรน้างความประทนับใจอนันยนัที่งยชนตม่อตนัวผม ตรงกนันขน้าม ผมกลนับแยม่กวม่าเดติม
สามวนันกม่อนการรนับศทลยชนยนันและศทลมหาสนติทของผม ผมกด็มคท วามผติดในการทดาผติดศทลธรรมอนันนม่าเกลทยด วนันนนัรั้นกม่อน
การรนับศทลยชนยนันของผม ผมไดน้โกหกนนักบวชแทนททที่จะสารภาพบาปทนัรั้งหลายของผม ในสภาวะแหม่งใจเชม่นนทรั้ ซศึที่งปราศจากการ
อธติษฐาน การกลนับใจใหมม่ททที่แทน้จรติง ความเชชที่อ หรชอความรสเน้ กทที่ยวกนับแผนการแหม่งความรอด ผมกด็ไดน้รนับศทลยชนยนันและเขน้าสม่วน
ในพติธทศทลมหาสนติทขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เพราะวม่าผมรสสน้ ศึกถศึงความขลนังของพติธทนนัรั้นอยสม่บน้าง ผมจศึงอยสม่บน้านในชม่วงบม่ายและชม่วง
เยด็นของวนันนนัรั้น
หนน้ารน้อนนนัรั้นผมใชน้เวลาไปกนับการศศึกษาคน้นควน้าอยสม่บน้าง แตม่ใชน้เวลามากกวม่าไปกนับการเลม่นเปปยโนและกทตารน์ การอม่าน
นติยายตม่าง ๆ การไปเยชอนรน้านเหลน้าตม่าง ๆ ใหน้ปณติธานวม่าจะกลายเปป็นคนททที่แตกตม่างจากเดติม และกด็ผติดคดาสนัญญาอยม่างรวดเรด็ว
พอ ๆ กนับตอนททที่ผมใหน้คดาสนัญญาเหลม่านนัรั้น ผมดทใจเมชที่อคบุณพม่อของผมไดน้รนับการมอบหมายใหน้ผมไดน้ไปอยสม่ททที่โรงเรทยนแหม่งหนศึที่ง
ใกลน้มนักเดเบติรกน์ เพราะวม่าผมคติดวม่าถน้าผมเลติกคบเพชที่อนฝสงททที่ชอบทดาบาป ผมกด็คงมทชวท ติตททที่แตกตม่างไปจากเดติม แตม่ผมกด็เกทยจครน้าน
มากกวม่าเดติมเสทยอทกและใชน้ชทวตติ ในบาปทบุกรสปแบบตม่อไป
ในเดชอนพฤศจติกายนผมไปเททที่ยวพนักผม่อนหยม่อนใจครนังรั้ หนศึที่งซศึที่งผมใชน้เวลาหกวนันในบาป คบุณพม่อของผมคน้นพบวม่าผมไมม่
อยสม่กอม่ นททที่ผมไดน้กลนับไป ดนังนนัรั้นผมจศึงเอาเงตินทนัรั้งหมดททที่ผมหาเจอไดน้และไปยนังบรนันสวติค หลนังจากใชน้เวลาสนัปดาหน์หนศึที่งททที่บรนันสวติค
ในโรงแรมแสนแพง เงตินของผมกด็หมด จากนนัรั้นผมกด็ไปอยสม่อทกโรงแรมหนศึที่งนานหนศึที่งสนัปดาหน์โดยททที่ไมม่มทเงติน สบุดทน้ายแลน้ว เจน้าของ
โรงแรมนนัรั้น ซศึที่งระแวงวม่าผมไมม่มทเงติน จศึงขอการชดาระเงตินและยศึดเสชรั้อผน้าททที่ดทท ทที่สบุดของผมไวน้เปป็นเครชที่องครั้ดาประกนัน
ผมเดตินประมาณหกไมลน์ไปยนังโรงเตทตี๊ยมแหม่งหนศึที่งและเรติที่มใชน้ชวท ติตราวกนับวม่าผมมทเงตินเหลชอเฟฟือ พอถศึงเชน้าวนันททที่สาม ผมกด็
เดตินอยม่างเงทยบ ๆ ออกไปนอกสนามและวติที่งหนทไป
พอถศึงตอนนทรั้ผสน้ดแส ลโรงเตทตี๊ยมกด็เรติที่มระแวงและแจน้งตดารวจมาจนับผม ตดารวจซนักไซน้ไลม่เลทยงผมนานประมาณสามชนัที่วโมง
และสม่งผมเขน้าคบุก ตอนอายบุสติบหก ผมไดน้กลายเปป็นคนคบุกเสทยแลน้ว โดยอาศนัยอยสม่กนับพวกขโมยและพวกฆาตกร
หลนังจากผม่านไปหนศึที่งปป ขน้าหลวงผสน้วาม่ ความคดทของผมกด็บอกพม่อผมเกทที่ยวกนับการประพฤตติของผม ผมตติดคบุกอยสม่ตอม่ ไป

จนกระทนัที่งทม่านสม่งเงตินมาสดาหรนับเปป็นคม่าใชน้จาม่ ยในการเดตินทางของผม หนทรั้สตินของผมททที่ตติดไวน้กนับโรงเตทตี๊ยมนนัรั้น และคม่ากตินอยสม่ของ
ผมในคบุก คบุณพม่อของผมมาถศึงในอทกสองวนันตม่อมา ทบุบตทผมอยม่างหนนัก และพาผมกลนับไปบน้านยนังโชเนเบด็ค โดยใชน้การโกหก
และการโนน้มนน้าวมากขศึรั้น ผมชนักจสงทม่านใหน้อนบุญาตใหน้ผมเขน้าเรทยนททที่นอรน์ดเฮาเซม่นในฤดสใบไมน้รวม่ งตม่อมา
ผมอาศนัยอยสม่ในบน้านของครสใหญม่ททที่นอรน์ดเฮาเซม่น เพราะความประพฤตติของผม ผมจศึงเปป็นททที่โปรดปรานยติที่งนนักตม่อเขา
เขาใหน้ความนนับถชออยม่างมากตม่อผมจนเขายกยม่องผมใหน้เปป็นแบบอยม่างแกม่คนททที่เหลชอของชนัรั้นเรทยน แตม่ขณะททที่ผมไดน้รบนั ความนนับ
หนน้าถชอตาอยม่างมากแบบภายนอกจากเพชที่อนมนบุษยน์ของผม ผมกด็ไมม่สนเลยสนักนติดเกทที่ยวกนับพระเจน้า เพราะรสปแบบการใชน้ชวท ติต
ททที่บาปหนาของผม ผมจศึงเรติที่มลน้มปป่วยและถสกกนักตนัวใหน้อยสม่แตม่ในหน้องของผมนานสติบสามสนัปดาหน์
ในระหวม่างททที่ผมลน้มปป่วยอยสม่นนัรั้น ผมไมม่ไดน้รสน้สกศึ เศรน้าโศกเสทยใจอยม่างแทน้จรติงเลยและไมม่สนเลยสนักนติดเกทที่ยวกนับพระวจนะ
ของพระเจน้า ผมเปป็นเจน้าของหนนังสชอกวม่าสามรน้อยเลม่ม แตม่ไมม่มทพระคนัมภทรน์เลยสนักเลม่ม บางครนัรั้งบางคราวผมกด็อยากกลายเปป็น
คนททที่แตกตม่างไปจากเดติมและพยายามแกน้ไขการประพฤตติของผม โดยเฉพาะอยม่างยติที่งตอนททที่ผมไปรม่วมพติธทศลท มหาสนติท วนันนนัรั้น
กม่อนรม่วมพติธทศทลมหาสนติท ผมเคยเวน้นเสทยจากบางสติที่ง ในวนันนนัรั้นเอง ผมสนัญญากนับพระเจน้าวม่าผมจะกลายเปป็นคนททที่ดทกวม่าเดติม
โดยคติดวม่าบางททพระเจน้าอาจทรงชนักนดาผมใหน้ปฏติรสปตนัวเอง แตม่หลนังจากผม่านไปหนศึที่งหรชอสองวนัน ผมกด็ลชมทบุกสติที่งและเปป็นคนเลว
เหมชอนอยม่างแตม่กม่อน
พออายบุยทที่สติบ ผมกด็ไดน้รนับจดหมายรนับรองอนันมทเกทยรตติหลายฉบนับ และไดน้กลายเปป็นสมาชติกคนหนศึที่งของมหาวติทยาลนัย
แหม่งแฮลลน์ ผมถศึงกนับไดน้รนับอนบุญาตใหน้เทศนาในครติสตจนักรของนติกายลสเธอรน์รานดน้วยซรั้ดา แตม่ผมกด็รสสน้ ศึกไมม่มทความสบุขอยม่างแทน้จรติง
และหม่างไกลจากพระเจน้าเหมชอนเชม่นเคย
บนัดนทรั้ผมตนัรั้งใจแนม่วแนม่วม่าจะเปลทที่ยนรสปแบบการใชน้ชวท ติตของผมดน้วยเหตบุผลสองประการ: ประการแรก เพราะวม่าถน้าผม
ไมม่ปฏติรสปตนัวเอง กด็ไมม่มทสนังฆมณฑลใดจะเลชอกผมใหน้เปป็นศติษยาภติบาลของพวกเขา และประการททที่สอง ปราศจากความรสน้อนัน
มากมายในเรชที่องศาสนศาสตรน์ ผมกด็คงไมม่มททางหาเลทรั้ยงชทพแบบสบาย ๆ ไดน้เดด็ดขาด แตม่ทนันททททที่ผมไดน้เขน้าเรทยนททที่แฮลลน์ ปณติธาน
ทนัรั้งหมดของผมกด็อนันตรธานไป ผมใชน้ชวท ติตเหลวแหลกตม่อไปถศึงแมน้วม่าผมอยสใม่ นสดานนักสงฆน์แลน้วกด็ตาม ลศึก ๆ ในใจของผม ผม
ปรารถนาททที่จะสลนัดทติรั้งชทวตติ อนันนม่าสมเพชนทรั้ ผมไมม่ไดน้มทความสบุขกนับมนันเลย และผมมทสดานศึกมากพอททที่จะมองเหด็นวม่าสนักวนันหนศึที่ง
มนันจะทดาใหน้ผมยม่อยยนับอยม่างสติรั้นเชติง ถศึงกระนนัรั้น ผมกด็ไมม่รสสน้ ศึกเศรน้าโศกเสทยใจเลยเกทที่ยวกนับการทดาผติดตม่อพระเจน้า
วนันหนศึที่งขณะอยสม่ในรน้านเหลน้ากนับเพชที่อนฝสงจอมเละเทะบางคนของผม ผมไดน้เหด็นอดทตเพชที่อนรม่วมชนัรั้นของผมคนหนศึที่งนาม
วม่าเบตน้า ผมไดน้เจอเขาเมชที่อสทที่ปปกม่อนททที่ฮนัลเบอรน์สตนัดทน์ และเพราะวม่าเขาเปป็นคนเงทยบ ๆ และจรติงจนังเหลชอเกติน ผมจศึงรนังเกทยจเขา
บนัดนทรั้ดสเหมชอนวม่าจะเปป็นการฉลาดสดาหรนับผมททที่จะเลชอกเขาเปป็นเพชอที่ นของผมโดยคติดวม่าการคบหาเพชที่อนฝสงททที่ดทขศึรั้นคงจะชม่วยผม
ปรนับปรบุงการประพฤตติของผมไดน้
พระวติญญาณของพระเจน้ากดาลนังทดางานในใจของเบตน้าททฮที่ นัลเบอรน์สตนัดทน์ แตม่เบตน้าเปป็นคนททที่มทใจหนันกลนับ เขาพยายามททที่
จะถอดทติงรั้ ทางทนัรั้งหลายของพระเจน้าและสนบุกกนับโลกททที่เขาไดน้รสน้จกนั มาเลด็กนน้อยกม่อนหนน้านนัรั้น ผมแสวงหามติตรภาพของเขา
เพราะผมคติดวม่ามนันจะนดาผมไปสสม่ชวท ติตททที่มทศทลธรรม และเขากด็ยตินดทททที่จะเปป็นเพชที่อนของผมเพราะเขาคติดวม่ามนันคงนดาชม่วงเวลาดท ๆ
มาสสม่เขาบน้าง
ในเดชอนสติงหาคม เบตน้า ตนัวผมเอง และนนักเรทยนอทกสองคนขนับรถผม่านเขน้าในชนบทนานสทที่วนนั เมชที่อพวกเรากลนับมา

ความรนักของผมททที่มทใหน้แกม่การเดตินทางกด็แขด็งแรงกวม่าททที่เคยเปป็น และผมเสนอแนะใหน้พวกเราออกเดตินทางไปยนังสวติตเซอรน์แลนดน์
โดยใชน้จดหมายปลอมแปลงหลายฉบนับจากพม่อแมม่ของเรา พวกเราไดน้หนนังสชอเดตินทางและไดน้รนับเงตินมากมายเทม่าททเที่ ราจะหาไดน้
เราออกจากโรงเรทยนและเดตินทางนานสทที่สติบสามวนัน
บนัดนทรั้ผมไดน้รนับความปรารถนาแหม่งหนัวใจของผมแลน้ว-ผมไดน้เหด็นสวติตเซอรน์แลนดน์แลน้ว แตม่ผมกด็ยนังอยสม่หม่างไกลจากการมท
ความสบุข ในการเดตินทางเททที่ยวนทรั้ผมทดาตนัวเหมชอนยสดาส ผมจนัดการเงตินนนัรั้นในแบบททที่วาม่ การเดตินทางนททรั้ ดาใหน้ผมเสทยเงตินแคม่สองใน
สามของคม่าใชน้จาม่ ยททที่เพชที่อน ๆ ของผมตน้องเสทย โดยการโกหกหลายเรชที่อง ผมตอบคดาถามตม่าง ๆ ของคบุณพม่อของผมไดน้เกทยที่ วกนับ
คม่าใชน้จาม่ ยเหลม่านนัรั้น
ในระหวม่างการพนักรน้อนสามสนัปดาหน์ของผม ผมตนัรั้งใจแนม่วแนม่วม่าจะใชน้ชทวตติ ใหน้แตกตม่างในอนาคต และผมกด็แตกตม่างอยสม่ไดน้สองสามวนัน แตม่เมชที่อการพนักรน้อนของผมสติรั้นสบุดลง และเหลม่านนักเรทยนใหมม่มาพรน้อมกนับเงตินสดใหมม่ ปณติธานทนัรั้งหมดของผม
กด็ถสกลชมในไมม่ชาน้ ผมไถลกลนับไปสสม่นติสนัยเดติม ๆ ของผมอยม่างงม่ายดาย ถศึงกระนนัรั้น พระเจน้าผสน้ททที่ผมไมม่ถวายเกทยรตติโดยพฤตติกรรม
ชนัวที่ ๆ และวติญญาณททที่ไมม่กลนับใจใหมม่ของผมกด็ไมม่ไดน้ทรงหมดหวนังในตนัวผม
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ทนัรั้ง ๆ ททที่ผมใชน้ชวท ติตเหลวแหลกและมทใจดน้านชา พระเจน้ากด็ทรงมทพระเมตตาตม่อผม ตอนนนัรั้นผมไมม่สนพระองคน์เลย
เหมชอนททที่เคยเปป็นมา ผมไมม่มทพระคนัมภทรน์สนักเลม่มและไมม่ไดน้อม่านพระคนัมภทรน์เลยสนักขน้อมาหลายปปแลน้ว นาน ๆ ททผมถศึงไปครติสต
จนักร และผมรนับศทลมหาสนติทสองครนัรั้งตม่อปปตามธรรมเนทยมเทม่านนัรั้น ผมไมม่เคยไดน้ยตินขม่าวประเสรติฐททที่ถสกเทศนาเลย ไมม่มทใครบอก
ผมเลยวม่าพระเยซสทรงตนังรั้ พระทนัยททที่จะใหน้ครติสเตทยนทนัรั้งหลาย (โดยความชม่วยเหลชอของพระเจน้า) ดดาเนตินชทวติตตามพระคนัมภทรน์
บรติสบุทธติธิ์ กลม่าวโดยสรบุป ผมไมม่คดติ เลยสนักนติดวม่ามทผสน้คนททที่แตกตม่างไปจากตนัวผมเอง บม่ายวนันเสารน์หนศึที่งในเดชอนพฤศจติกายน ผมไป
เดตินเลม่นกนับเบตน้าเพชที่อนของผม เขาเลม่าใหน้ผมฟปังวม่าเขาไดน้เรติที่มไปเยทที่ยมบน้านของครติสเตทยนคนหนศึที่งแลน้วทบุกวนันเสารน์ซศึที่งททที่นนัที่นมทการ
ประชบุมอธติษฐาน เขากลาา่ววม่าพวกเขาอม่านพระคนัมภทรน์ รน้องเพลง อธติษฐาน และอม่านคดาเทศนาหนศึที่งททที่ถสกพติมพน์ออกมา
เมชที่อผมไดน้ยตินเชม่นนทรั้ ผมกด็รสน้สศึกราวกนับวม่าผมไดน้คน้นพบสมบนัตทติ ทที่ผมไดน้เสาะแสวงหามาตลอดทนังรั้ ชทวตติ ของผมแลน้ว พวกเรา
ไปททที่การประชบุมนนัรั้นดน้วยกนันเยด็นวนันนนัรั้น ผมไมม่ไดน้เขน้าใจความชชที่นบานททที่ผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายมทในการเหด็นคนบาปคนใดเรติที่มสนใจในสติที่ง
ตม่าง ๆ ของพระเจน้า ดนังนนัรั้นผมจศึงขอโทษททที่มา ผมจะไมม่มวท นันลชมคดาตอบอนันกรบุณาของพทที่นน้องททรที่ นักคนนนัรั้นเลย เขากลม่าววม่า “คบุณ
มาไดน้บม่อยครนัรั้งตามใจอยากเลยครนับ บน้านของพวกเราและใจของพวกเราเปปิดตน้อนรนับคบุณ”
พวกเรานนัที่งลงและรน้องเพลงนมนัสการบทหนศึที่ง จากนนัรั้นอาจารยน์เคยเซอรน์ ซศึที่งขณะนทรั้เปป็นมติชชนันนารทอยสม่ในแอฟรติกา กด็
คบุกเขม่าลงและทสลขอพระพรใหน้แกม่การประชบุมของพวกเรา การคบุกเขม่าลงของเขาทดาใหน้ผมรสน้สศึกประทนับใจยติที่งนนัก เพราะวม่าผม
ไมม่เคยเหด็นใครคบุกเขม่ามากม่อน และผมไมม่เคยอธติษฐานโดยคบุกเขม่าเลยสนักครนังรั้ เขาอม่านบทหนศึที่งจากพระคนัมภทรแน์ ละคดาเทศนา
หนศึที่งททที่ถสกพติมพน์ออกมา พอสติรั้นสบุดการประชบุมนนัรั้น พวกเรากด็รน้องเพลงนมนัสการอทกบทหนศึที่ง และจากนนัรั้นเจน้าของบน้านนนัรั้นกด็
อธติษฐาน ขณะททที่เขาอธติษฐาน ผมกด็คติดวม่า “ฉนันอธติษฐานไมม่ไดน้ดขท นาดนนัรั้น ถศึงแมน้วาม่ ฉนันมทการศศึกษามากกวม่าชายคนนทรั้เสทยอทก”
ตลอดเยด็นวนันนนัรั้นทดาใหน้ผมประทนับใจยติที่งนนัก ผมรรห้สสึกมทความสบุข ถศึงแมน้หากวม่ามทคนถามผมวม่าทดาไม ผมกด็คงอธติบายมนัน
อยม่างชนัดเจนไมม่ไดน้ เมชที่อพวกเราเดตินกลนับบน้าน ผมกด็พดส กนับเบตน้าวม่า “ทบุกอยม่างททพที่ วกเราไดน้เหด็นในการเดตินทางของพวกเราไปยนัง
สวติตเซอรน์แลนดน์และความเพลติดเพลตินทนัรั้งหมดกม่อนหนน้านทรั้ของพวกเรากด็เททยบไมม่ไดน้เลยกนับเยด็นวนันนทรั้”
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเรติที่มพระราชกติจของพระองคน์ในวติธตท ม่าง ๆ ททแที่ ตกตม่างกนับผสน้คนททที่แตกตม่าง ผมไมม่มทขน้อสงสนัยเลยวม่า
ในเยด็นวนันนนัรั้น พระองคน์ไดน้ทรงเรติที่มพระราชกติจแหม่งพระคบุณในตนัวผมแลน้ว ถศึงแมน้วม่าตอนนนัรั้นผมแทบไมม่มทความรสน้เลยวม่าแทน้จรติง
แลน้วพระเจน้าทรงเปป็นผสน้ใด เยด็นวนันนนัรั้นกด็เปป็นจบุดเปลทที่ยนในชทวตติ ของผม
ตลอดหลายวนันตม่อมา ผมกด็ไปยนังบน้านของพทที่นน้องผสน้นทรั้เปป็นประจดา และพวกเราอม่านพระคนัมภทรน์ดวน้ ยกนัน องคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าและพระวจนะเปป็นเรชที่องนม่าตชที่นเตน้นแกม่ผมมากเสทยจนผมรอไมม่ไหวจนกวม่าวนันเสารน์มาถศึงอทกทท บนัดนทรั้ชทวตติ ของผมเรติที่มแตกตม่าง
ไปจากเดติมมาก ๆ แลน้ว ถศึงแมน้วาม่ ผมไมม่ไดน้เลติกบาปทบุกอยม่างในทนันททกด็ตาม ผมเลติกคบเพชที่อนฝสงททที่ไมม่ดขท องผม เลติกไปรน้านเหลน้า
และเลติกการโกหกเปป็นนติสนัย ผมอม่านพระคนัมภทรน์ อธติษฐานบม่อย ๆ รนักพทที่นน้อง ไปครติสตจนักรดน้วยเหตบุจสงใจททที่ถสกตน้อง และประกาศ
ตนัววม่าเชชที่อพระครติสตน์อยม่างเปปิดเผยถศึงแมน้วม่าเหลม่าเพชที่อนนนักเรทยนของผมจะหนัวเราะเยาะผมกด็ตาม
เมชที่อผมอม่านจดหมายขม่าวหลายฉบนับของพวกมติชชนันนารท ผมกด็ไดน้รบนั การดลใจใหน้กลายเปป็นมติชชนันนารทเอง ผมอธติษฐาน

บม่อย ๆ เกทยที่ วกนับเรชที่องนทรั้เปป็นเวลาหลายสนัปดาหน์ อทกสองสามเดชอนตม่อมา ผมไดน้พบกนับพทที่นน้องหนบุม่มทททที่ บุม่มเทคนหนศึที่งนามวม่าเฮอรน์
มานนน์ บอล เขาเปป็นชายผสน้มทการศศึกษาและมนัที่งมทมาก เขาเลชอกททจที่ ะทดางานหนนักในประเทศโปแลนดน์ทาม่ มกลางพวกยติวในฐานะ
มติชชนันนารทแทนททที่จะใชน้ชทวตติ แบบสบุขสบายใกลน้ครอบครนัวของเขา แบบอยม่างของเขาทดาใหน้ผมประทนับใจยติที่งนนัก นทที่เปป็นครนัรั้งแรก
ในชทวติตของผม ผมสามารถททที่จะถวายตนัวแดม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างเตด็มททที่และปราศจากการสงวนไวน้
สนันตติสบุขของพระเจน้าซศึที่งเกตินความเขน้าใจทบุกอยม่างบนัดนทรั้เตด็มอยสม่ในชทวตติ ของผม ผมเขทยนจดหมายหาคบุณพม่อและพทชที่ าย
ของผม โดยหนบุนใจพวกเขาใหน้แสวงหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและบอกพวกเขาวม่าผมมทความสบุขขนาดไหน ผมเชชที่อวม่าถน้าพวกเขา
เหด็นหนทางไปสสม่ความสบุข พวกเขากด็คงเปปิดรนับมนันอยม่างดทใจ แตม่ผมตน้องประหลาดใจมากเมชที่อพวกเขาตอบกลนับดน้วยจดหมายททที่
โกรธเคชองฉบนับหนศึที่ง
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่ง ดร. โธลนัค ศาสตราจารยน์ดาน้ นเทววติทยา มาททที่แฮลลน์ ดน้วยเหตบุนทรั้ นนักเรทยนททที่เชชที่อสองสามคน
จศึงยน้ายจากมหาวติทยาลนัยอชที่นมายนังแฮลลน์ เมชที่อผมเรติที่มคบุน้นเคยกนับครติสเตทยนคนอชที่น ๆ มากขศึรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงชม่วยเหลชอ
ผมใหน้เตติบโตในพระองคน์
ความปรารถนากม่อนหนน้านนัรั้นของผมททที่จะถวายตนัวเปป็นมติชชนันนารทไดน้กลนับมา และผมไปหาคบุณพม่อของผมเพชที่อขอ
อนบุญาตทม่าน ปราศจากคดาอนบุญาตของทม่าน ผมกด็คงไมม่ไดน้รนับการตอบรนับเขน้าในสถาบนันมติชชนันนารทแหม่งใดเลยของเยอรมนท คบุณ
พม่อของผมไมม่พอใจอยม่างมากและดม่าวม่าผมอยม่างรบุนแรง โดยกลม่าววม่าทม่านไดน้จม่ายเงตินไปมากมายขนาดนนัรั้นกนับการศศึกษาของผม
โดยหวนังวม่าทม่านจะไดน้ใชน้ชทวตติ อยม่างสบุขสบายในบนัรั้นปลายชทวติตของทม่านกนับผมในบน้านททที่ศาสนายกใหน้ บนัดนทรั้ ความหวนังทนัรั้งหมดนทรั้
ไดน้สสญเปลม่าไปสติรั้น ทม่านบอกผมวม่าทม่านจะไมม่ถชอวม่าผมเปป็นลสกชายของทม่านอทกตม่อไป จากนนัรั้นทม่านกด็รน้องไหน้และอน้อนวอนผมใหน้
เปลทที่ยนความคติดของผม
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอผมแบกรนับการทดสอบททที่ยากเขด็ญนทรั้ ถศึงแมน้วาม่ ผมตน้องการเงตินมากกวม่าแตม่กม่อน ผมกด็
ตนัดสตินใจททจที่ ะไมม่รนับเงตินจากคบุณพม่อของผมอทก ผมยนังตน้องเรทยนในพระครติสตธรรมอทกสองปป มนันดสเหมชอนเปป็นสติที่งททที่ผดติ ททที่จะปลม่อย
ใหน้คบุณพม่อของผมเลทรั้ยงดสผมในเมชที่อทม่านไมม่มทเครชอที่ งรนับประกนันใด ๆ วม่าผมจะกลายเปป็นอยม่างททที่ทาม่ นอยากใหน้ผมเปป็น -นนักบวชคน
หนศึที่งททที่อยสม่ดกท ตินดท
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอผมใหน้สามารถรนักษาปณติธานนทรั้เอาไวน้ไดน้ สบุภาพบบุรบุษชาวอเมรติกนันหลายทม่าน ซศึที่งสาม
ทม่านเปป็นศาสตราจารยน์ในวติทยาลนัยของอเมรติกา ไดน้มาททที่แฮลลน์เพชอที่ การวติจนัยดน้านวรรณกรรม เพราะวม่าพวกเขาไมม่เขน้าใจภาษา
เยอรมนัน ดร. โธลนัคจศึงแนะนดาใหน้ผมสอนพวกเขา สบุภาพบบุรบุษบางทม่านเหลม่านทรั้เปป็นครติสเตทยน และพวกเขาจม่ายสดาหรนับคม่าสอน
ของผมและสดาหรนับเนชรั้อหาบรรยายททที่ผมเขทยนใหน้พวกเขาจนผมมทเงตินพอสดาหรนับโรงเรทยนและมทเงตินเหลชอเกด็บอทก
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชดเชยใหน้ผมอยม่างบรติบสรณน์สดาหรนับสติที่งเลด็กนน้อยนนัรั้นททที่ผมไดน้เสทยสละเพราะเหด็นแกม่พระองคน์
ถศึงแมน้วม่าในตอนนนัรั้นผมยนังอม่อนแอและรน้า่นน้อยมาก ๆ ในความเชชที่อ ผมกด็ปรารถนาททที่จะชนะจติตวติญญาณทนัรั้งหลายมา
เพชที่อพระครติสตน์ ทบุกเดชอนผมเวทยนแจกหนนังสชอพติมพน์มชติ ชนันนารทประมาณสามรน้อยฉบนับ แจกใบปลติวมากมาย และเขทยน
จดหมายหลายฉบนับไปหาเพชที่อนเกม่าบางคนของผมททที่ยนังอยสม่ในบาป
ครสใหญม่โรงเรทยนทน้องถติที่นคนหนศึที่งจนัดการประชบุมอธติษฐานรอบเชน้าหม่างออกไปไมม่กทที่ไมลน์ และผมตนัดสตินใจไปเขน้ารม่วม
อยม่างไรกด็ตาม ณ เวลานนัรั้นผมไมม่รวสน้ าม่ เขาไมม่ใชม่ผสน้เชชที่อ ตม่อมาเขาบอกผมวม่าเขาจนัดการประชบุมอธติษฐานเพทยงเพราะอยากแสดง

ความกรบุณาตม่อญาตติคนหนศึที่งเทม่านนัรั้น คดาเทศนาเหลม่านนัรั้นททที่เขาอม่านไมม่ใชม่คดาเทศนาของเขาเอง แตม่ถสกคนัดลอกออกมาจาก
หนนังสชอเลม่มหนศึที่ง เขาบอกผมดน้วยวม่าเขาประทนับใจกนับความกรบุณาของผมและวม่าผมมทสม่วนสดาคนัญในการนดาเขาใหน้สนใจเกทที่ยว
กนับสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้า ตนัรั้งแตม่เวลานนัรั้นเปป็นตน้นมา ผมกด็รสน้จกนั เขาในฐานะพทที่นน้องททที่แทน้จรติงคนหนศึที่งในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ครสใหญม่คนนทรั้ขอรน้องผมใหน้เทศนาในเขตสนังฆมณฑลของเขาเพราะวม่านนักบวชสสงอายบุคนนนัรั้นตน้องการใหน้ผมชม่วย ผมคติด
วม่าโดยการเรทยนรสน้คดาเทศนาหนศึที่งททที่ถสกเขทยนโดยชายคนหนศึที่งททอที่ ยสม่ฝป่ายวติญญาณ ผมกด็อาจปรนนติบนัตติผสน้คนเหลม่านนัรั้นไดน้ ดนังนนัรั้นผมจศึง
เอาคดาเทศนานนัรั้นใสม่ไวน้ในรสปแบบททที่เหมาะสมและทม่องจดามนัน
ผมเอาตนัวรอดผม่านการประชบุมรอบเชน้านนัรั้น แตม่ผมไมม่ไดน้มทความสบุขกนับการเทศนา ผมตนัดสตินใจททจที่ ะเทศนาขม่าว
ประเสรติฐในบม่ายวนันนนัรั้นและเรติที่มตน้นโดยการอม่านบทททที่หน้าของหนนังสชอมนัทธติว ทนันใดนนัรั้นขณะททที่ผมเรติที่มสอนเกทที่ยวกนับ “ความสบุขมท
แกม่ผสน้ททที่ขนัดสนในวติญญาณ” ผมกด็รสน้สศึกถศึงการเจติมของพระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์ คดาเทศนารอบเชน้าของผมเปป็นเรชที่องซนับซน้อนเกตินกวม่าททที่
ผสน้คนจะเขน้าใจ แตม่บนัดนทรั้พวกเขาฟปังผมดน้วยความสนใจยติที่งนนัก สนันตติสบุขและความชชนที่ ชมยตินดทของผมเองกด็มหาศาล และผมรสน้สกศึ
วม่านทที่เปป็นงานททที่เปปปี่ยมสบุข
ในระหวม่างการเดตินทางกลนับไปททที่แฮลลน์ของผม ผมคติดวม่า “นทที่แหละคชอวติธทททที่ฉนันอยากเทศนามาตลอด” แตม่จากนนัรั้นผม
กด็คดติ วม่าถศึงแมน้วาม่ การเทศนาแบบนทรั้อาจไดน้ผลสดาหรนับชาวชนบทททที่ไมม่รสน้หนนังสชอ มนันกด็คงไมม่ไดน้รนับการยอมรนับในททที่ประชบุมของผสน้มท
การศศึกษาในเมชอง ผมรสวน้ ม่าความจรติงควรถสกเทศนาโดยแลกกนับทบุกสติที่ง แตม่ผมกด็คดติ วม่ามนันควรถสกนดาเสนอในรสปแบบททที่แตกตม่าง
ออกไป ใหน้เหมาะกนับผสน้ฟปัง ผมยนังตกลงใจไมม่ไดน้เกทที่ยวกนับการเลชอกรสปแบบของการเทศนาอยสม่พนักหนศึที่ง เพราะวม่าผมยนังไมม่เขน้าใจ
พระราชกติจของพระวติญญาณ ผมจศึงไมม่ตระหนนักถศึงความไรน้ซศึที่งฤทธติธิ์เดชแหม่งสดานวนโวหารของมนบุษยน์
ถศึงแมน้วม่าผมไปททที่ครติสตจนักรเปป็นประจดาตอนททที่ผมไมม่ไดน้เทศนาเอง ผมกด็แทบไมม่ไดน้ยตินความจรติงนนัรั้นเลยเพราะวม่าไมม่มท
นนักบวชททไที่ ดน้รนับความกระจม่างแจน้งเลยสนักคนในเมชองนนัรั้น เมชที่อ ดร.โธลนัคหรชอผสน้รบนั ใชน้ททที่ดดาเนตินตามแบบพระเจน้าคนอชที่นใดเทศนา
ผมกด็มกนั เดตินไปสติบหรชอสติบหน้าไมลน์เพชที่อจะเพลติดเพลตินกนับอภติสติทธติธิ์ของการไดน้ยตินพระวจนะ
นอกเหนชอจากการประชบุมเยด็นวนันเสารน์แลน้ว ผมกด็ใหน้อาหารความเชชที่อของผมททที่การประชบุมหนศึที่งทบุกเยด็นวนันอาทติตยน์กนับ
นนักเรทยนททที่เชชที่ออทกหกคน กม่อนผมออกจากมหาวติทยาลนัยนนัรั้น จดานวนนนัรั้นกด็เพติที่มเปป็นยทที่สติบคน ในการประชบุมเหลม่านทรั้ พทที่นน้องคน
หนศึที่งหรชอมากกวม่านนัรั้นอธติษฐาน เราอม่านพระคนัมภทรน์ รน้องเพลงนมนัสการ บางคนกด็เตชอนสตติกลบุม่มนนัรั้น และเราอม่านงานเขทยนตม่าง ๆ
ททที่เสรติมสรน้างของเหลม่าบบุรบุษททดที่ ดาเนตินตามแบบพระเจน้า ผมเปปิดใจของผมใหน้แกม่พทที่นน้องเหลม่านนัรั้นสดาหรนับคดาอธติษฐานและการหนบุน
ใจเพชที่อปกปป้องผมไมม่ใหน้มทใจหนันกลนับ ผมกดาลนังเตติบโตในความเชชที่อนนัรั้นและความรสน้เกทที่ยวกนับพระเยซส แตม่ผมยนังชอบอม่านหนนังสชอ
ศาสนาตม่าง ๆ แทนททที่จะอม่านพระคนัมภทรน์ ผมอม่านใบปลติวตม่าง ๆ จดหมายขม่าวมติชชนันนารท คดาเทศนา และอนัตชทวประวนัตขติ อง
ครติสเตทยนทนัรั้งหลาย พระเจน้าทรงเปป็นผสน้แตม่งพระคนัมภทรน์ และมทแตม่ความจรติงเทม่านนัรั้นททที่มทอยสม่ในพระคนัมภทรจน์ ะนดาผสน้คนไปสสม่ความสบุข
ททที่แทน้จรติง ครติสเตทยนควรอม่านหนนังสชออนันมทคม่าเลม่มนทรั้ทกบุ วนันพรน้อมกนับการอธติษฐานอยม่างจรติงจนังและการใครม่ครวญ แตม่เหมชอนกนับ
ผสน้เชชที่อจดานวนมาก ผมชอบททที่จะอม่านผลงานตม่าง ๆ ของผสน้คนททที่ไมม่ไดน้รนับการดลใจแทนททจที่ ะอม่านพระดดารนัสของพระเจน้าผสน้ทรง
พระชนมน์อยสม่ ดน้วยเหตบุนทรั้ ผมจศึงยนังเปป็นทารกฝป่ายวติญญาณอยสม่ตอม่ ไปทนัรั้งในเรชที่องความรสแน้ ละพระคบุณ
วติธทสบุดทน้ายและททที่สดาคนัญททที่สดบุ ของการเตติบโตในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า นนัที่นคชอการอธติษฐาน กด็เปป็นบางสติที่งททที่ผมละเลยอยม่าง
มากเชม่นกนัน ผมอธติษฐานบม่อยครนัรั้งและสม่วนใหญม่แลน้วพรน้อมกนับความจรติงใจ แตม่ถน้าผมไดน้อธติษฐานอยม่างจรติงจนังมากกวม่านทรั้ ผมกด็

คงไดน้กน้าวหนน้าไปเรด็วกวม่านทรั้ในความเชชที่อของผมแลน้ว อยม่างไรกด็ตาม ทนัรั้ง ๆ ททที่ผมยนังเชชที่องชน้าอยสม่ททที่จะเขน้าใจหลนักการตม่าง ๆ ฝป่าย
วติญญาณ พระเจน้ากด็ทรงสดาแดงความอดทนมหาศาลของพระองคน์ตม่อตนัวผมและทรงชม่วยเหลชอผมใหน้เตติบโตอยม่างมนัที่นคงใน
พระองคน์

กน้าวออกไปสมูย่งานรอับใชน้: บททชีที่ 3
ดร.โธลนัคแจน้งใหน้ผมทราบวม่าสมาคมยบุโรปในประเทศอนังกฤษตนัรั้งใจททที่จะสม่งผสน้รนับใชน้คนหนศึที่งไปยนังประเทศบสคาเรสทน์เพชที่อ
ชม่วยเหลชอพทที่นน้องสสงอายบุทาม่ นหนศึที่งในงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า หลนังจากการพติจารณาและการอธติษฐาน ผมกด็เสนอตนัวททที่จะไป
รนับใชน้ ทนัรั้ง ๆ ททที่ผมมทความอม่อนแอหลายอยม่าง ผมกด็มทความปรารถนาอยม่างยติที่งททจที่ ะมทชทวตติ อยสม่เพชที่อพระเจน้า คบุณพม่อของผมใหน้การ
ยตินยอมของทม่านอยม่างททที่ผมไมม่ไดน้คาดคติดไวน้ ถศึงแมน้วม่าประเทศบสคาเรสทน์อยสม่หม่างออกไปกวม่าหนศึที่งพนันไมลน์กตด็ าม
บนัดนทรั้ผมเตรทยมตนัวสดาหรนับงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าดน้วยความขยนันขนันแขด็งและครบุม่นคติดเกทยที่ วกนับการทนทบุกขน์เหลม่านนัรั้น
ซศึที่งอาจรอคอยผมอยสม่ ผมเคยรนับใชน้ซาตานอยม่างเตด็มททที่มากม่อน แตม่บนัดนทรั้ เมชที่อถสกชนักนดาโดยความรนักของพระครติสตน์ ผมกด็เตด็มใจททที่
จะทนทบุกขน์ความเจด็บปวดเพราะเหด็นแกม่พระเยซส ผมอธติษฐานอยม่างจรติงจนังเกทที่ยวกนับงานในอนาคตของผม
เมชที่อสติรั้นเดชอนตบุลาคม เฮอรน์มานนน์ บอล มติชชนันนารทไปยนังพวกยติวสนัญชาตติโปแลนดน์ กด็กลม่าววม่าสบุขภาพของเขาคงจะ
บนังคนับเขาใหน้เลติกงานของเขาในไมม่ชน้า เมชที่อผมไดน้ยตินแบบนทรั้ ผมกด็รสน้สศึกถศึงความปรารถนาอนันแรงกลน้าททจที่ ะแทนททที่เขา ภาษาฮทบรส
เรติที่มนม่าสนใจสดาหรนับผมอยม่างกะทนันหนันถศึงแมน้วม่าผมเคยเรทยมนันมาแลน้วกม่อนหนน้านทรั้เพทยงเพราะเปป็นหนน้าททที่กด็ตาม บนัดนทรั้ผมศศึกษา
ภาษาฮทบรสนานหลายสนัปดาหน์พรน้อมกนับความกระตชอรชอรน้นและความปปตติยตินดท
ขณะททที่ผมยนังปรารถนาททที่จะแทนททที่อาจารยน์บอลและมทความสบุขในการเรทยนภาษาฮทบรสอยสม่นนัรั้น ผมกด็แวะไปหา ดร.
โธลนัค เขาซศึที่งไมม่ทราบเลยเกทที่ยวกนับความคติดของผม อยสม่ดท ๆ กด็ถามผมวม่าผมเคยมทความปรารถนาททจที่ ะเปป็นมติชชนันนารทไปยนังพวก
ยติวบน้างหรชอไมม่ เขาเปป็นตนัวแทนคนหนศึที่งใหน้กนับสมาคมมติชชนันนารทประจดากรบุงลอนดอนสดาหรนับการสม่งเสรติมความเชชที่อแบบ
ครติสเตทยนในทม่ามกลางพวกยติว ผมอนัศจรรยน์ใจมากกนับคดาถามของเขาและบอกเขาเกทที่ยวกนับสติที่งททอที่ ยสม่ในความคติดของผมมา
ตลอดหลายสนัปดาหน์นนัรั้น ผมเสรติมวม่ามนันไมม่เหมาะสมสดาหรนับผมททที่จะคติดถศึงงานรนับใชน้อนชที่ ใดเพราะวม่าผมตกลงใจแลน้ววม่าจะไปยนัง
บสคาเรสทน์ เขาเหด็นดน้วย
อยม่างไรกด็ตาม เมชที่อผมกลนับมาบน้าน บทสนทนาระหวม่างพวกเรากด็ลบุกไหมน้เหมชอนไฟอยสม่ภายในตนัวผม เชน้าวนันถนัดมา
ความปรารถนาทนัรั้งสติรั้นของผมททที่จะไปยนังบสคาเรสทน์กด็หมดสติรั้นไป นทที่ดเส หมชอนเปป็นเรชอที่ งททที่ผติดมาก ๆ และเปป็นการอยสม่ฝป่ายเนชรั้อหนนัง
ของผม และผมวติงวอนองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้รชรั้อฟฟืนฟื้ ความปรารถนากม่อนหนน้านทรั้ของผมททที่จะไปทดางานททที่นนัที่น พระองคน์ทรงทดาเชม่น
นทรั้อยม่างเปปปี่ยมพระคบุณแทบจะในทนันทท ขณะเดทยวกนัน ความจรติงจนังของผมในการศศึกษาภาษาฮทบรสและความรนักของผมททที่มทใหน้แกม่
มนันกด็คงอยสม่ตอม่ ไป
ประมาณสติบวนันตม่อมา ดร. โธลนัคกด็ไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากสมาคมยบุโรปนนัรั้น เพราะสงครามระหวม่างพวกเตติรน์ก
กนับพวกรนัสเซทย พวกเขาจศึงตนัดสตินใจททจที่ ะไมม่สม่งผสรน้ นับใชน้คนหนศึที่งไปยนังบสคาเรสทน์เนชที่องจากมนันเปป็นศสนยน์กลางของสงคราม
ดร.โธลนัคถามผมอทกครนังรั้ วม่าผมคติดอยม่างไรเกทยที่ วกนับการเปป็นมติชชนันนารทไปยนังพวกยติวเหลม่านนัรั้น หลนังจากการอธติษฐานและการ
ปรศึกษากนับพทที่นน้องหลายคนททที่เปป็นผสน้ใหญม่ฝป่ายวติญญาณ ผมจศึงไดน้ขน้อสรบุปวม่าผมควรถวายตนัวใหน้แกม่สมาคมนนัรั้น โดยฝากอนาคตของ
ผมไวน้กนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ดร.โธลนัคเขทยนไปถศึงสมาคมนนัรั้นในกรบุงลอนดอนและไดน้รนับคดาตอบในไมม่กทที่สนัปดาหน์ พวกเขามทหลายคดาถามททที่จะถามผม

และการยอมรนับผมขศึรั้นอยสม่กนับคดาตอบทนัรั้งหลายททที่นม่าพอใจของผม หลนังจากตอบกลนับไปยนังการตติดตม่อสชที่อสารครนัรั้งแรกนทรั้ ผมกด็ไดน้
รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากลอนดอน คณะกรรมการนนัรั้นตนัดสตินใจแลน้วททจที่ ะรนับผมเปป็นนนักเรทยนมติชชนันนารทโดยมทชม่วงทดลองหก
เดชอน โดยมทเงชอที่ นไขวม่าผมจะตน้องมาททที่กรบุงลอนดอน
อบุปสรรคอยม่าหนศึที่งขวางกนัรั้นการออกไปจากประเทศของผม ผสชน้ ายชาวปรนัสเซทยทบุกคนตน้องรนับหนน้าททที่เปป็นทหารสามปป
แตม่คนเหลม่านนัรั้นททที่เรทยนจบมหาวติทยาลนัยตน้องเปป็นทหารแคม่ปปเดทยว ผมไมม่อาจไดน้รนับหนนังสชอเดตินทางเพชอที่ ททที่จะออกจากประเทศไดน้
จนกวม่าผมไดน้ทดาหนน้าททตที่ ามเวลานนัรั้นแลน้วหรชอไมม่กด็ไดน้รนับการยกเวน้นจากพระมหากษนัตรติยน์เอง ผมหวนังวม่าจะเปป็นแบบหลนัง มนัน
เปป็นขน้อเทด็จจรติงหนศึที่งททที่ผสน้คนทราบดทวาม่ คนเหลม่านนัรั้นททที่ไดน้ถวายตนัวใหน้แกม่งานรนับใชน้มติชชนันนารทไดน้รนับการยกเวน้นเสมอ พทที่นน้อง
ครติสเตทยนททที่มทอติทธติพลบางคนททที่กดาลนังอาศนัยอยสม่ในเมชองหลวงไดน้เขทยนไปถศึงกษนัตรติยน์ พระองคน์ทรงตอบกลนับวม่าเรชที่องนทรั้ตน้องถสกสม่งไป
ยนังเหลม่าเจน้าหนน้าททที่ของรนัฐบาล และไมม่มทการยกเวน้นใหน้เพชที่อเหด็นแกม่ผม
ความกนังวลหลนักของผมในตอนนทรั้คชอ ผมจะไดน้รบนั การยกเวน้นไมม่ตน้องทดาหนน้าทททที่ หารและจะไดน้รนับหนนังสชอเดตินทางเพชที่อ
ไปยนังประเทศอนังกฤษไดน้อยม่างไร แตม่ยติที่งผมพยายามมากเทม่าไร ความยบุม่งยากกด็ดสเหมชอนจะมทมากขศึรั้นเทม่านนัรั้น กม่อนถศึงกลางเดชอน
มกราคม ดสเหมชอนวม่าทางออกเดทยวของผมคชอการเปป็นทหาร
มทอยสม่อทกวติธทหนศึที่งททที่ผมยนังไมม่ไดน้ลอง-มนันเปป็นททที่พศึที่งสบุดทน้ายของผม พนันตรทคนหนศึที่งในกองทนัพเปป็นครติสเตทยน และมทความ
สนัมพนันธน์อนันดทกบนั นายพลคนหนศึที่ง เขาเสนอแนะใหน้ผมเรติที่มกระบวนการของการเปป็นทหาร เนชที่องจากในตอนนนัรั้นผมยนังอม่อนแอ
ฝป่ายรม่างกายอยสม่มากเพราะความเจด็บปป่วยกม่อนหนน้านทรั้ของผม ผมจศึงจะถสกพบวม่าไมม่เหมาะสมสดาหรนับการรนับใชน้ชาตติเปป็นทหาร
ผมเชชที่อวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงอนบุญาตใหน้สติที่งตม่าง ๆ เกติดขศึรั้นแบบนทรั้เพชที่อแสดงใหน้ผมเหด็นวม่าเพชที่อนฝสงของผมจะไมม่
สามารถหาหนนังสชอเดตินทางมาใหน้ผมไดน้จนกวม่าพระองคน์ทรงพรน้อม แตม่บนัดนทรั้เวลานนัรั้นไดน้มาถศึงแลน้ว จอมกษนัตรติยน์เหนชอกษนัตรติยทน์ นัรั้ง
หลายทรงตนัรั้งพระทนัยใหน้ผมไปยนังประเทศอนังกฤษเพราะวม่าพระองคน์อยากใหน้ผมเปป็นพระพรหนศึที่งททที่นนัที่นทนัรั้ง ๆ ททที่ผมไมม่คสม่ควร ณ
เวลานนัรั้นททที่ผมเกชอบจะหมดหวนังแลน้ว และเมชที่อแผนการสบุดทน้ายไดน้ถสกลองแลน้ว ทบุกสติที่งกด็เรติที่มททที่จะเขน้าททที่เขน้าทาง พวกคบุณหมอตรวจ
รม่างกายผมและประกาศวม่าผมไมม่เหมาะททที่จะเปป็นทหาร นายพลเองไดน้เซด็นตน์เอกสารเหลม่านนัรั้น และผมไมม่ตน้องถสกเกณฑน์ทหาร
อทกเลยตลอดชทวตติ
ผมมายนังประเทศอนังกฤษโดยมทความอม่อนแอฝป่ายรม่างกายและเรติที่มลน้มปป่วยหนนักในไมม่ชาน้ เทม่าททที่ผมคาดการณน์ ผมคงไมม่
หายแนม่ กระนนัรั้นยติที่งผมอม่อนแอในรม่างกายมากเทม่าไร ผมกด็มทความสบุขในฝป่ายวติญญาณมากเทม่านนัรั้น บาปทบุกอยม่างททที่ผมเคยกระทดา
หวนกลนับมาใหน้รดาลศึก แตม่ผมตระหนนักวม่าผมถสกลน้างชดาระและถสกทดาใหน้สะอาดโดยสมบสรณน์แลน้วในพระโลหติตของพระเยซส การ
ตระหนนักรสน้นทรั้นดาสนันตติสบุขยติที่งใหญม่มาสสม่ผม และผมปรารถนาททจที่ ะตายและไปอยสม่กนับพระครติสตน์
เมชที่อคบุณหมอของผมมาพบผม คดาอธติษฐานของผมกด็คชอ “พระองคน์เจน้าขน้า พระองคน์ทรงทราบวม่าคบุณหมอทม่านนทรั้ไมม่รวสน้ ม่า
สติที่งใดดทททที่สดบุ สดาหรนับขน้าพระองคน์ ดนังนนัรั้นโปรดนดาพาเขาดน้วยเถติด” เมชที่อผมทานยาของผม คดาอธติษฐานของผมกด็คชอ “พระองคน์
เจน้าขน้า พระองคน์ทรงทราบวม่ายานทรั้เปป็นเพทยงนรั้ดาเลด็กนน้อย บนัดนทรั้ พระองคน์เจน้าขน้า ขอทรงทดาใหน้มนันเกติดผลซศึที่งจะสม่งผลดทตม่อขน้า
พระองคน์และถวายเกทยรตติแดม่พระองคน์เถติด ขอใหน้ขน้าพระองคน์ถสกพาไปสวรรคน์ในไมม่ชาน้ หรชอไมม่กด็ขอใหน้ขน้าพระองคน์หายดท
พระองคน์เจน้าขน้า ขอทรงกระทดากนับขน้าพระองคน์ตามททพที่ ระองคน์ทรงเหด็นวม่าดทททที่สดบุ ดน้วยเถติด !”
หลนังจากททที่ผมปป่วยนานสองสนัปดาหน์ สบุขภาพของผมกด็เรติที่มดทขศึรั้น เพชที่อนฝสงบางคนชวนผมใหน้เขน้าไปชนบทเพชที่อรนับอากาศ

สดชชที่น เมชที่อผมถามคบุณหมอทม่านนนัรั้น เขากด็กลม่าววม่ามนันเปป็นสติที่งดทททที่สบุดททที่ผมจะทดาไดน้ สองสามวนันตม่อมา ผมกด็ออกเดตินทางไปยนัง
เมชองในชนบทเลด็ก ๆ ททที่ชอชที่ วม่าเทนเมาธน์ ผมมทเวลาเหลชอเฟฟือเลยททที่จะศศึกษาคน้นควน้าพระคนัมภทรน์ขณะททที่ผมฟฟืฟื้นตนัว ในระหวม่างเวลา
นทรั้ พระเจน้าไดน้แสดงใหน้ผมเหด็นวม่าพระวจนะของพระองคน์เพทยงอยม่างเดทยวเปป็นมาตรฐานแหม่งการตนัดสตินของเราในสติที่งตม่าง ๆ ททที่
เปป็นฝป่ายวติญญาณ พระวจนะสามารถถสกอธติบายไดน้โดยพระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์เพทยงผสน้เดทยวผสน้ทรงเปป็นครสของประชากรของ
พระองคน์ กม่อนหนน้านนัรั้นผมไมม่ไดน้เขน้าใจพระราชกติจของพระวติญญาณบรติสบุทธติใธิ์ นทางปฏติบนัตติเลย
บนัดนทรั้ผมเรทยนรสแน้ ลน้ววม่าพระบติดาทรงเลชอกเรากม่อนการวางรากฐานของโลก พระองคน์ทรงใหน้กดาเนติดแผนการแสนวติเศษ
แหม่งการไถม่ของเรา และพระองคน์ทรงจนัดแจงวติธททจทที่ ะทดาใหน้เกติดการไถม่นนัรั้นเชม่นกนัน พระบบุตรไดน้ทรงทดาใหน้พระราชบนัญญนัตสติ ดาเรด็จ
จรติงแลน้วและทรงแบกรนับโทษทนัณฑน์นนัรั้นเพราะบาปทนัรั้งหลายของเรา ทรงทดาใหน้ความยบุตธติ รรมของพระเจน้าสดาเรด็จแลน้ว สบุดทน้าย
แลน้ว พระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์เพทยงผสน้เดทยวทรงสามารถสอนเราเกทที่ยวกนับสภาวะททที่บาปหนาของเรา ทรงสดาแดงใหน้เราเหด็นความ
ตน้องการพระผสน้ชม่วยใหน้รอดองคน์หนศึที่ง ทรงชม่วยใหน้เราสามารถเชชที่อในพระครติสตน์ ทรงอธติบายพระคนัมภทรแน์ กม่เรา และทรงชม่วยเรา
เทศนาพระวจนะ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยใหน้ผมสามารถทดสอบแงม่มบุมสบุดทน้ายนทรั้ของพระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์ไดน้โดยการไมม่อม่าน
อรรถาธติบายหลายเลม่มของผมและหนนังสชออชที่นเกชอบทบุกเลม่มและแคม่อาม่ นพระวจนะของพระเจน้าเทม่านนัรั้น เยด็นวนันแรกนนัรั้นเมชที่อผม
กนักตนัวอยสม่ในหน้องของผมเพชที่ออธติษฐานและใครม่ครวญพระคนัมภทรน์ ผมไดน้เรทยนรสน้ในไมม่กทที่ชวนัที่ โมงมากกวม่าในชม่วงหลายเดชอนหลนังมานทรั้
หลนังจากผมกลนับมาททที่กรบุงลอนดอน ผมกด็ตดนั สตินใจททที่จะทดาอะไรสนักอยม่างเพชที่อชม่วยเหลชอพทที่นน้องของผมในพระครติสต
ธรรมนนัรั้น ผมเสนอแนะใหน้เรามาพบปะกนันทบุกเชน้าตนังรั้ แตม่หกโมงถศึงแปดโมงเพชที่ออธติษฐานและอม่านพระคนัมภทรน์ หลนังจากการ
อธติษฐานรอบเยด็นนนัรั้น การรม่วมสนติทของผมกทบพระเจน้ากด็หอมหวานเหลชอเกตินจนผมชอบอธติษฐานตม่อไปจนถศึงหลนังเททที่ยงคชน
จากนนัรั้นผมกด็ชอบไปททที่หน้องของพทที่นน้องคนหนศึที่ง และพวกเราจะอธติษฐานดน้วยกนันจนถศึงตทหนศึที่งหรชอตทสอง แมน้กระทนัที่งในเวลานนัรั้น
บางครนังรั้ ผมกด็เปปปี่ยมลน้นดน้วยความชชที่นบานมากเสทยจนผมนอนไมม่หลนับ พอถศึงหกโมงเชน้า ผมกด็จะเรทยกพทนที่ น้องเหลม่านนัรั้นใหน้มา
อธติษฐานดน้วยกนันอทก
หลนังจากททที่ผมมาอยสม่ในลอนดอนไดน้สติบวนันและถสกจดากนัดใหน้อยสม่แตม่ในบน้านเพราะการศศึกษาคน้นควน้าของผม สบุขภาพของ
ผมกด็เรติที่มถดถอยอทกครนังรั้ ผมตนัดสตินใจททที่จะหยบุดใชน้เรทที่ยวแรงอนันนน้อยนติดททที่ผมมทเหลชออยสม่ไปกนับการศศึกษาคน้นควน้าของผมและไป
ทดางานเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมเขทยนจดหมายถศึงสมาคมมติชชนันนารทนนัรั้นและขอรน้องพวกเขาใหน้สม่งผมออกไปทนันทท พวกเขาไมม่
สม่งจดหมายตอบกลนับมาหาผม แตม่ยนังสนนับสนบุนผมตม่อไปขณะททที่ผมศศึกษาเลม่าเรทยน
หลนังจากรอนานหกสนัปดาหน์ และในระหวม่างนนัรั้นแสวงหาททที่จะทดางานเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมกด็เรติที่มรสน้สศึกวม่าผมควร
เรติที่มทดางานในทม่ามกลางพวกยติวในลอนดอนไมม่วม่าผมจะมทชอชที่ วม่ามติชชนันนารทหรชอไมม่ ผมแจกใบปลติวในทม่ามกลางพวกยติวเหลม่านนัรั้น
และชวนพวกเขาใหน้มาพสดคบุยกนับผมเกทยที่ วกนับสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้า ผมเทศนาใหน้พวกเขาฟปังในสถานททที่เหลม่านนัรั้นททพที่ วกเขามา
รวมตนัวกนันและอม่านพระคนัมภทรน์เปป็นประจดาโดยมทเดด็กชายชาวยติวประมาณหน้าสติบคน ผมไดน้รนับเกทยรตติในการถสกดม่าวม่าและถสก
ปฏติบนัตอติ ยม่างหยาบชน้าเพราะพระนามของพระเยซส อยม่างไรกด็ตาม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานพระคบุณแกม่ผม และผมไมม่เคยถสก
ขนัดขวางจากงานนนัรั้นเลยโดยภนัยอนันตรายใด ๆ หรชอความเปป็นไปไดน้ทจทที่ ะทนทบุกขน์
พอใกลน้สติรั้นปป 1829 ผมกด็เรติที่มสงสนัยวม่ามนันถสกตน้องไหมสดาหรนับผมททที่จะรนับการสนนับสนบุนจากสมาคมลอนดอนนนัรั้น ดส

เหมชอนมนันไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรสน์ ดาหรนับผมในฐานะผสน้รบนั ใชน้คนหนศึที่งของพระครติสตน์ ททที่จะเอาตนัวเองใหน้อยสม่ภายใตน้การควบคบุม
และการสนัที่งการของผสน้ใดนอกจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า สมาคมนนัรั้นกนับผมเขทยนจดหมายโตน้ตอบกนันเกทที่ยวกนับหนัวขน้อนทรั้ และในความ
กรบุณาและความรนักอนันสมบสรณน์ พวกเรากด็ตดนั สายสนัมพนันธน์ของพวกเรา บนัดนทรั้ผมมทอติสระแลน้วททที่จะประกาศขม่าวประเสรติฐในททใที่ ด
กด็ตามททอที่ งคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเปปิดหนทาง
ในเดชอนธนันวาคม ผมพนักอยสม่กนับเพชที่อนครติสเตทยนบางคนททที่อาศนัยอยสม่ในเอด็กซน์เมาธน์ วนันททที่สองหลนังจากททที่ผมไปถศึง พทที่นน้อง
คนหนศึที่งกลม่าวแกม่ผมวม่า “ผมอธติษฐานมาตลอดหนศึที่งเดชอนขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทดาอะไรสนักอยม่างททที่ลติมพน์สโตน ซศึที่งเปป็น
สนังฆมณฑลใหญม่ททที่มทความสวม่างฝป่ายวติญญาณอยสม่นน้อยนติด ผมเชชที่อวม่าคบุณจะไดน้รนับอนบุญาตใหน้เทศนาททที่นนัที่น” ผมซศึที่งพรน้อมททที่จะพสด
ถศึงพระเยซสในททที่ใดกด็ตามททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงเปปิดประตส และปรารถนาททจที่ ะเปป็นผสน้สตนั ยน์ซชที่อตม่อความจรติงเหลม่านนัรั้นซศึที่ง
พระองคน์ไดน้ทรงสอนผม ผมจศึงไป ผมไดน้รนับอนบุญาตอยม่างงม่ายดายททที่จะเทศนาสองรอบวนันอาทติตยน์ถนัดมา
พระเจน้าทรงอวยพรและหนบุนใจผมขณะททที่ผมทดางานเพชที่อราชอาณาจนักรของพระองคน์ ผมเรติมที่ เรทยนรสน้ททที่จะอม่อนไหวตม่อ
พระวติญญาณของพระองคน์ พระองคน์ทรงสอนผมถศึงวติธทศศึกษาคน้นควน้าและทรงเปปิดเผยพระวจนะของพระองคน์แกม่ผมมากกวม่า
เดติม โอกาสททจที่ ะเทศนาถสกเปปิดเพติที่มมากขศึรั้น และผมชชที่นชมยตินดทททที่ไดน้รนับใชน้พระเยซสครติสตน์องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของผม

การเทศนา การศศึกษาคน้นควน้า และการเตติบโต: บททชีที่ 4
หลนังจากผมไดน้เทศนาไปประมาณสามสนัปดาหน์ในบรติเวณโดยรอบของเอด็กซน์เมาธน์ ผมกด็ไปยนังเทนเมาธน์เพชที่อพนักอยสม่ททที่นนัที่น
สติบวนันเพชที่อเทศนาพระวจนะทม่ามกลางพวกพทที่นน้อง หญติงสาวคนหนศึที่งไดน้มารสจน้ นักพระเยซสครติสตน์ใหน้เปป็นพระผสน้ชวม่ ยใหน้รอดของเธอ
เยด็นวนันแรกนนัรั้น นทที่เปป็นพรแกม่ผมเพราะวม่าไมม่มทผสน้รนับใชน้คนใดเลยททที่อาศนัยอยสม่ททที่นนัที่นชอบคดาเทศนานนัรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตนัดสติน
แตกตม่างจากมนบุษยน์มากจรติง ๆ!
สนัปดาหน์ถนัดมา หลนังจากเทศนาทบุกวนันในหน้องนมนัสการนนัรั้น ผมกด็ถสกขอรน้องใหน้อยสม่ตม่อและเปป็นผสน้รนับใชน้ของพวกเขา
เพราะการตม่อตน้านบางอยม่าง ผมจศึงตนัดสตินใจททที่จะอยสม่ตอม่ จนกวม่าผมถสกปฏติเสธอยม่างเปป็นทางการ ผมเทศนาอทกครนัรั้งในวนันของ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถศึงแมน้วาม่ หลายคนไมม่ไดน้ชอบฟปังคดาเทศนาของผมกด็ตาม บางคนจากไปและไมม่กลนับมาอทกเลย คนอชที่น ๆ กด็มา
ททที่หน้องนมนัสการนนัรั้นโดยททพที่ วกเขาไมม่ไดน้มทนติสนัยชอบมารม่วมประชบุมกม่อนททที่ผมจะมา วติญญาณแหม่งการไตม่ถามและการคน้นดสพระ
คนัมภทรน์ไดน้เรติที่มตน้นอยม่างฉนับพลนัน ผสน้คนอยากทราบวม่าสติที่งเหลม่านนัรั้นททที่ผมไดน้กลม่าวเปป็นความจรติงหรชอไมม่ ททที่สดาคนัญททที่สบุดเลยกด็คชอ
พระเจน้าทรงประทนับตราอนบุมนัตติของพระองคน์บนงานนนัรั้นโดยการทดาใหน้คนบาปหลายคนกลนับใจเชชที่อ
ผมเทศนาททที่หน้องนมนัสการนทรั้ในฐานะเปป็นผสน้รนับใชน้ขาจรนานสติบสองสนัปดาหน์ ในระหวม่างชม่วงเวลานทรั้ โดยททที่ผมไมม่ไดน้ทสลขอ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ในสติที่งของฝป่ายโลกของผมผม่านทางพทที่นน้องสองทม่าน เมชที่อสติบสอง
สนัปดาหน์นนัรั้นสติรั้นสบุดลง ครติสตจนักรนนัรั้นททที่มทสมาชติกสติบแปดคนกด็เชติญผมใหน้มาเปป็นศติษยาภติบาลของพวกเขาอยม่างเปป็นเอกฉนันทน์
บนัดนทรั้ผมเปลทที่ยนความคติดเหด็นของผมแลน้วเกทที่ยวกนับวติธทการททที่ดทท ทที่สบุดในการเตรทยมตนัวสดาหรนับงานรนับใชน้ปวงชนในดน้าน
พระวจนะ แทนททที่จะสนันนติษฐานวม่ารสน้สติที่งททที่ดทท ทที่สบุดสดาหรนับผสน้ฟปัง ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้ทรงโปรดสอนผมถศึงหนัวขน้อททที่ผม
ควรพสดถศึง หรชอสม่วนนนัรั้นแหม่งพระวจนะของพระองคน์ททที่ผมควรอธติบาย บางครนัรั้งผมจะมทหนัวขน้อหนศึที่งททเที่ ฉพาะเจาะจงหรชอขน้อพระ
คดาตอนหนศึที่งในหนัวของผมกม่อนจะทสลขอพระองคน์ ถน้าหลนังจากอธติษฐานแลน้ว ผมรสน้สศึกเชชที่อมนัที่นวม่าผมควรพสดเกทที่ยวกนับหนัวขน้อนนัรั้น ผม
กด็ศกศึ ษาคน้นควน้ามนัน แตม่ผมกด็ยนังปลม่อยตนัวเองใหน้เปปิดรนับตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทรงเปลทที่ยนแปลงหากพระองคน์ทรงพอพระทนัย
อยม่างไรกด็ตาม หลายครนังรั้ ผมกด็ไมม่มทหนัวขน้อในหนัวของผมกม่อนผมอธติษฐาน ในกรณทนทรั้ผมกด็คบุกเขม่ารอคอยคดาตอบ โดย
พยายามฟปังเสทยงของพระวติญญาณททที่จะทรงนดาพาผม จากนนัรั้น ถน้าขน้อพระคดาตอนหนศึที่งของหนัวขน้อผบุดขศึรั้นในหนัว ผมกด็ทสลถามองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าอทกครนัรั้งวม่านทที่เปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์หรชอไมม่ บางครนังรั้ ผมกด็ทสลถามซรั้ดา ๆ โดยเฉพาะอยม่างยติที่งถน้าหนัวขน้อนนัรั้นหรชอ
ขน้อพระคดานนัรั้นเปป็นเรชที่องยาก ถน้าหลนังจากอธติษฐาน จติตใจของผมเปปปี่ยมดน้วยความสงบสบุขเกทที่ยวกนับมนัน ผมกด็เอาหนัวขน้อนทรั้เปป็นเรชที่อง
เทศนา แตม่ผมกด็ยนังปลม่อยใหน้ตนัวเองเปปิดรนับตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับการทรงนดาอยสม่ เผชที่อวม่าพระองคน์ทรงตนัดสตินพระทนัยททที่จะ
เปลทที่ยนแปลงมนัน หรชอเผชที่อวม่าผมเขน้าใจผติดไป
บางครนัรั้งผมกด็ยนังไมม่มทเรชอที่ งททที่จะเทศนาหลนังจากอธติษฐาน ตอนแรกผมกด็สนับสนงบุนงงเพราะเรชอที่ งนทรั้ แตม่ผมไดน้เรทยนรสแน้ ลน้วททที่
จะแคม่อาม่ นพระคนัมภทรน์ของผมเปป็นประจดาตม่อไป โดยอธติษฐานขณะททที่ผมอม่านเพชที่อหาเรชที่องททที่จะเทศนา ผมตน้องอม่านหน้าบท สติบบท
หรชอถศึงกนับยทที่สติบบทกม่อนททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานเรชอที่ งททที่จะเทศนาใหน้แกม่ผม หลายครนังรั้ ผมตน้องถศึงขนาดไปยนังททที่ประชบุม
โดยททที่ไมม่มทหนัวขน้อเทศนา แตม่ผมกด็ไดน้รนับมนันเสมอ บางททกด็แคม่ไมม่กทที่นาททกอม่ นททที่ผมจะตน้องพสด
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอผมเสมอตอนททที่ผมเทศนา โดยมทเงชที่อนไขอยสม่วม่าผมไดน้แสวงหาพระองคน์อยม่างจรติงจนัง

แลน้วในเวลาสม่วนตนัว นนักเทศนน์ไมม่สามารถทราบจติตใจของคนเหลม่านนัรั้นในชบุมนบุมชนไดน้หรชอสติที่งททพที่ วกเขาตน้องการจะฟปัง แตม่องคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าทรงทราบ และถน้านนักเทศนน์คนนนัรั้นปปัดทติรั้งสตติปปัญญาของตนเอง เขากด็จะไดน้รบนั ความชม่วยเหลชอจากองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้า แตม่ถน้าเขามบุม่งมนัที่นททที่จะเลชอกหนัวขน้อหนศึที่งในสตติปปัญญาของตนัวเอง เขากด็ไมม่ควรประหลาดใจเมชที่อเขาเหด็นผลนน้อยนติดททที่มาจาก
การลงแรงหนนักของเขา
เมชที่อผมไดน้เรชที่องททที่จะเทศนาในวติธทขน้างบน ไมม่วาม่ จะเปป็นขน้อพระคดาหนศึที่งหรชอทนัรั้งบทหรชอมากกวม่านนัรั้น ผมกด็ทลส ขอองคน์พระ
ผสน้เปป็นเจน้าใหน้ทรงโปรดสอนผมโดยพระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์ของพระองคน์ขณะททที่ผมใครม่ครวญเกทที่ยวกนับขน้อพระคดาเหลม่านนัรั้น ผมจด
บนันทศึกลงไปขณะททพที่ ระวจนะถสกเปปิดเผยแกม่ผมเพชที่อจะเหด็นวม่าผมเขน้าใจขน้อพระคดาตอนนนัรั้นดทแคม่ไหน มนันมทประโยชนน์มากเชม่นกนัน
ททจที่ ะมาเปปิดดสในภายหลนังวม่าผมเขทยนอะไรลงไป
ผมไมม่คม่อยใชน้ตวนั ชม่วยอชที่นในการศศึกษาคน้นควน้านอกจากพระคนัมภทรน์และฉบนับแปลดท ๆ บางฉบนับในภาษาอชที่น ๆ ตนัวชม่วย
หลนักของผมคชอการอธติษฐาน เมชที่อใดกด็ตามททที่ผมศศึกษาคน้นควน้าสม่วนหนศึที่งของความจรติงของพระเจน้า ผมกด็ไดน้รนับความสวม่างบาง
อยม่างเสมอเกทที่ยวกนับมนันหลนังจากททที่อธติษฐานและใครม่ครวญเกทยที่ วกนับมนัน การอธติษฐานยาวนานตม่อเนชที่องมนักเปป็นเรชที่องยากเพราะ
ความอม่อนแอ เนชรั้อหนนัง ความอม่อนแอตม่าง ๆ ฝป่ายรม่างกาย และตารางงานททที่แนม่นเอทตี๊ยด แตม่ไมม่มทใครควรคาดหวนังททที่จะเหด็นสติที่งดท
ๆ มากมายจากการทดางานหนนักของเขาถน้าเขาไมม่ใชน้เวลาในการอธติษฐานและการใครม่ครวญ
จากนนัรั้นผมกด็ฝากตนัวเองไวน้ในพระหนัตถน์ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าหมดทนังรั้ ตนัว โดยทสลขอพระองคน์ใหน้ผมระลศึกถศึงสติที่งททที่ผมไดน้
เรทยนรสแน้ ลน้วในเวลาอธติษฐานสม่วนตนัว พระองคน์ทรงทดาเชม่นนทรั้อยม่างสนัตยน์ซชที่อและมนักสอนผมขณะททที่ผมกดาลนังเทศนา การเตรรียมตทว
สดาหรนับงานรนับใชน้ปวงชนในดน้านพระวจนะเปป็นเรชที่องททที่ยอดเยทที่ยมมากยติที่งกวม่าการเทศนาในครติสตจนักรเสทยอทก การดดาเนตินชทวติตใน
การรม่วมสนติทอยสตม่ ลอดกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า และการใครม่ครวญเกทที่ยวกนับความจรติงนนัรั้นบม่อยครนังรั้ จนตติดเปป็นนติสนัยกด็เปป็นบดาเหนด็จ
ของมนันเองแลน้ว
การอธติบายพระคนัมภทรน์มทประโยชนน์มากททที่สบุด โดยเฉพาะอยม่างยติที่งในเวลาททที่ศศึกษาคน้นควน้าขม่าวประเสรติฐทนัรั้งเลม่มหรชอ
จดหมายฝากทนัรั้งเลม่ม นทที่สามารถกระทดาไดน้โดยการอธติบายความหมายของพระคดาทบุกขน้อ หรชอไมม่กด็โดยการใหน้ประเดด็นสดาคนัญ ๆ
และนดาพาผสน้ฟปังใหน้มองเหด็นความหมายโดยรวมของหนนังสชอเลม่มนนัรั้นทนัรั้งเลม่ม การอธติบายพระคนัมภทรน์สม่งเสรติมชบุมนบุมชนนนัรั้นใหน้นดา
พระคนัมภทรขน์ องพวกเขามาททคที่ รติสตจนักร และทบุกสติที่งททที่นดาผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายใหน้เหด็นคบุณคม่าของพระคนัมภทรน์กด็เปป็นสติที่งสดาคนัญ
วติธกท ารเทศนาแบบนทรั้เปป็นประโยชนน์แกม่ผสน้ฟปังมากกวม่าแคม่การใหน้ความเหด็นเกทยที่ วกนับขน้อพระคดาหนศึที่ง จนสม่วนนนัรั้นของพระ
คนัมภทรน์เปป็นเพทยงคดาขวนัญสดาหรนับหนัวขน้อนนัรั้น ๆ นน้อยคนนนักมทพระคบุณททที่จะใครม่ครวญนานหลายชนัที่วโมงเกทที่ยวกนับพระวจนะ ดนังนนัรั้น
การอธติบายจศึงอาจเปปิดเผยพระคนัมภทรน์แกม่พวกเขาและอาจสรน้างความปรารถนาในตนัวพวกเขาททที่จะใครม่ครวญสดาหรนับตนัวพวก
เขาเอง เมชที่อพวกเขาอม่านทวนสม่วนนนัรั้นของพระวจนะอทกรอบซศึที่งไดน้ถสกอธติบายไปแลน้ว พวกเขากด็จะจดาไดน้วาม่ สติที่งใดถสกกลม่าวไป
แลน้ว ดนังนนัรั้นมนันจศึงฝากรอยประทนับททที่ตราตรศึงนานมากขศึรั้นในความคติดของพวกเขา
การอธติบายขน้อพระคดาตอนใหญม่ ๆ ของพระวจนะ เชม่น ขม่าวประเสรติฐหรชอจดหมายฝากทนัรั้งเลม่ม นดาผสน้สอนใหน้พจติ ารณา
หลายสม่วนของพระวจนะซศึที่งเขาอาจมองขน้ามไปกด็ไดน้ นทที่ชม่วยปป้องกนันเขาไมม่ใหน้พสดมากเกตินไปเกทยที่ วกนับหนัวขน้อโปรดทนัรั้งหลายและ
ไมม่ใหน้พงศึที่ พามากเกตินไปในหลายสม่วนททที่เฉพาะเจาะจงของความจรติง-ซศึที่งเปป็นแนวโนน้มหนศึที่งซศึที่งจะสม่งผลเสทยตม่อทนัรั้งตนัวเขาเองและ
เหลม่าผสน้ฟปังของเขาไมม่ชาน้ กด็เรด็ว

ความเรทยบงม่ายในการใชน้คดาพสดเปป็นสติที่งสดาคนัญททที่สดบุ ผสน้สอนควรพสดในแบบททที่วาม่ แมน้แตม่เดด็ก ๆ และผสน้คนททที่อาม่ นหนนังสชอไมม่
ออกกด็สามารถเขน้าใจเขาไดน้ ตราบเทม่าททที่ความคติดแบบธรรมชาตติจะสามารถเขน้าใจสติที่งเหลม่านนัรั้นของพระเจน้าไดน้ ทบุกททที่ประชบุมมท
ผสน้คนททที่มาจากภสมติหลนังดน้านการศศึกษาและสนังคมททที่หลากหลาย ผสอน้ ธติบายความจรติงของพระเจน้ากด็พสดเพชที่อพระเจน้าและเพชที่อนติรนนั
ดรน์กาล เขาคงไมม่ทดาประโยชนน์แกม่ผสน้ฟงปั ถน้าเขาไมม่ใชน้คดาพสดททที่เขน้าใจงม่าย
ถน้านนักเทศนน์พยายามททที่จะพสดตามกฎตม่าง ๆ ของโลกนทรั้ เขากด็อาจเอาใจคนเปป็นอนันมาก โดยเฉพาะอยม่างยติที่งคนเหลม่า
นนัรั้นททที่มรท สนติยมดน้านวรรณกรรม แตม่เขาไมม่นม่าจะกลายเปป็นเครชที่องมชอในพระหนัตถน์ของพระเจน้าสดาหรนับการทดาใหน้คนบาปกลนับใจ
เชชที่อหรชอสดาหรนับการเสรติมสรน้างเหลม่าวติสทบุ ธติชนไดน้ ทนัรั้งโวหารททที่สละสลวยและความคติดอนันลศึกซศึรั้งไมม่ทดาใหน้เกติดนนักเทศนน์ททที่ยติที่งใหญม่
อยม่างแทน้จรติง มทแตม่ชทวตติ แหม่งการอธติษฐานและการใครม่ครวญททที่จะทดาใหน้เขาเปป็นภาชนะททพที่ รน้อมสดาหรนับการใชน้งานของพระองคน์
ผสน้เปป็นนายและเหมาะททที่จะเอาไปใชน้ในการทดาใหน้เหลม่าคนบาปกลนับใจเชชที่อและในการเสรติมสรน้างเหลม่าวติสบุทธติชน
การเจติมของพระวติญญาณบรติสบุทธติชธิ์ ม่วยผมอยม่างมากเวลาททที่ผมเทศนา ผมจะไมม่มทวนันพยายามททที่จะสอนความจรติงของ
พระเจน้าโดยอาศนัยฤทธติธิ์เดชของตนัวเองเลย วนันหนศึที่งกม่อนเทศนาททเที่ ทนเมาธน์ ผมมทเวลามากกวม่าปกตติ ดนังนนัรั้นผมจศึงอธติษฐานและ
ใครม่ครวญนานหกชนัวที่ โมงในการเตรทยมตนัวสดาหรนับการประชบุมรอบเยด็นวนันนนัรั้น หลนังจากผมพสดไปไดน้สนักพนักหนศึที่ง ผมกด็รสน้สกศึ วม่าผม
กดาลนังพสดในพละกดาลนังของตนัวเองแทนททที่จะอาศนัยฤทธติธิ์เดชของพระเจน้า ผมบอกพวกพทที่นน้องวม่าผมรสสน้ ศึกราวกนับวม่าผมไมม่ไดน้กดาลนัง
เทศนาภายใตน้การทรงเจติมและขอรน้องพวกเขาใหน้อธติษฐาน หลนังจากผมพสดตม่อไปอทกสนักพนักหนศึที่ง ผมกด็รสสน้ ศึกเหมชอนเดติมและผม
จศึงจบคดาเทศนาของผมและเสนอใหน้พวกเรามทการประชบุมเพชที่ออธติษฐาน พวกเราทดาเชม่นนนัรั้น และผมไดน้รบนั การชม่วยเหลชอเปป็น
พติเศษจากพระวติญญาณบรติสบุทธติคธิ์ รนัรั้งถนัดมาททที่ผมเทศนา
ผมดทใจเหลชอเกตินททที่ผมไดน้เรทยนรสน้ถศึงความสดาคนัญของการรนับใชน้ในฤทธติธิ์เดชของพระเจน้าเพทยงอยม่างเดทยวเทม่านนัรั้น ผมทดา
ทบุกสติที่งไดน้โดยทางพระครติสตน์ แตม่ปราศจากพระองคน์ ผมกด็ทดาสติที่งใดไมม่สดาเรด็จเลย

เรชียนรมูน้ทจชีที่ ะดนาเนตินชชีวติตโดยความเชชอที่ : บททชีที่ 5
เมชที่อวนันททที่ 7 ตบุลาคม ค.ศ. 1830 ผมไดน้สมรสกนับนางสาวแมรทที่ โกรฟสน์ ผมไดน้ยม่างกน้าวนทรั้หลนังจากการอธติษฐานมากมาย
และจากความเชชที่อมนัที่นอนันเตด็มเปปปี่ยมททที่วาม่ การททที่ผมแตม่งงานนนัรั้นกด็ดทกวม่า ผมไมม่เคยนศึกเสทยใจททหลนังเลยททที่ไดน้ยาม่ งกน้าวนทรั้หรชอตนัดสตินใจ
เลชอกเชม่นนทรั้ แตม่ผมขอบพระคบุณพระเจน้าอยม่างแทน้จรติงททที่ประทานภรรยาเชม่นนนัรั้นใหน้แกม่ผม
ประมาณเวลานทรั้เอง ผมเรติที่มททจที่ ะมทขน้อโตน้แยน้งแบบมทสตติหลายประการตม่อการรนับเงตินเดชอนสดาหรนับการเชม่าททที่นนัที่งในททที่
ประชบุม ตามททที่ยากอบ 2:1-6 กลม่าวไวน้ วติธทปฏติบนัตตินทรั้ขนัดตม่อพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเพราะวม่าพวกพทนที่ น้องททที่ยากจนไมม่มท
ปปัญญาไดน้ททที่นนัที่งดท ๆ เหมชอนอยม่างคนมนัที่งมท พทที่นน้องคนหนศึที่งอาจยตินดทใหน้บางสติที่งเพชที่อเลทรั้ยงดสผมหากการตนัดสตินใจนนัรั้นขศึรั้นอยสม่กนับเขา แตม่
เมชที่อเขามทคาม่ ใชน้จาม่ ยอชที่น ๆ อทก ผมกด็ไมม่รสน้วาม่ เขาจม่ายเงตินของเขาโดยฝฟืนใจหรชอดน้วยใจยตินดท และพระเจน้าทรงรนักผสน้ททที่ใหน้ดวน้ ยใจยตินดท
การเชม่าททที่นนัที่งในททที่ประชบุมเปป็นบม่วงแรน้วตม่อผสน้รนับใชน้ของพระครติสตน์เชม่นกนัน ความกลนัววม่าจะทดาใหน้คนเหลม่านนัรั้นททที่จาม่ ยเงตินเดชอนของ
เขาไมม่พอใจไดน้ทดาใหน้ผสน้รนับใชน้หลายคนไมม่เทศนาพระวจนะของพระเจน้าททที่ไมม่ออมชอม
ดน้วยเหตบุผลเหลม่านทรั้ ผมบอกพวกพทที่นน้องวม่าพอสติรั้นเดชอนตบุลาคม ปป 1830 ผมจะไมม่ขอรนับเงตินเดชอนประจดาของผม หลนัง
จากททที่ผมใหน้เหตบุผลตม่าง ๆ ของผมสดาหรนับการทดาแบบนนัรั้น ผมกด็อาม่ นฟปลติปปป บทททที่ 4 ถน้าเหลม่าวติสบุทธติชนอยากใหน้บางสติที่งเพชที่อเลทรั้ยง
ดสผมโดยของฝากตม่าง ๆ แบบสมนัครใจ ผมกด็ไมม่มทขน้อโตน้แยน้งใด ๆ ททที่จะรนับมนันไวน้ไมม่วม่าจะเปป็นเงตินหรชอเสบทยงตม่าง ๆ สองสามวนัน
ถนัดมา ผมกด็ตระหนนักวม่าถน้าผมรนับของฝากทบุกชติรั้นไวน้ดน้วยตนัวเอง เวลาของผมและเวลาของผสน้บรติจาคเหลม่านนัรั้นกด็คงเสทยไปมากมาย
นอกจากนทรั้ คนยากจนอาจรสน้สกศึ อนับอายททที่จะใหน้เงตินจดานวนนน้อยนติดแกม่ผม คนอชนที่ ๆ อาจใหน้มากกวม่าเดติมถน้าของฝากเหลม่านนัรั้น
เปป็นแบบนติรนาม ดน้วยเหตบุนทรั้ มนันกด็ยนังเปป็นเรชที่องนม่าสงสนัยอยสม่ดทวาม่ ของฝากเหลม่านนัรั้นถสกใหน้โดยฝฟืนใจหรชอดน้วยใจยตินดท ดน้วยเหตบุผล
เหลม่านทรั้ พวกเราจศึงเอากลม่องใบหนศึที่งวางไวน้ในหน้องนมนัสการพรน้อมกนับปป้ายททอที่ ธติบายวม่าผสน้ใดกด็ตามททที่มทความปรารถนาททจที่ ะใหน้บาง
สติที่งเพชที่อเลทรั้ยงดสผม สามารถเอาของถวายนนัรั้นมาใสม่ไวน้ในกลม่องใบนนัรั้นไดน้
ภรรยาของผมและผมมทพระคบุณททที่จะเชชที่อพระบนัญญนัตขติ ององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในลสกา 12:33 ตามตนัวอนักษร “จงขาย
ของททที่ทาม่ นมทอยสม่และทดาทาน” เราไมม่เคยมานศึกเสทยใจททหลนังเลยททที่ไดน้ยม่างกน้าวนนัรั้น พระเจน้าทรงอวยพรพวกเราอยม่างบรติบสรณน์ตาม
ททพที่ ระองคน์ทรงสอนเราใหน้วางใจในพระองคน์แตม่เพทยงผสน้เดทยว เมชที่อพวกเรามทเงตินนน้อยลงจนเหลชอเพทยงไมม่กชทที่ ติลลติที่ง พวกเรากด็บอก
พระองคน์เกทที่ยวกนับความตน้องการตม่าง ๆ ของเราและพศึที่งพาพระองคน์ททที่จะทรงเลทรั้ยงดส พระองคน์ไมม่เคยทดาใหน้พวกเราผติดหวนังเลย
เมชที่อวนันททที่ 18 พฤศจติกายน ปป 1830 เงตินของพวกเราลดนน้อยลงเหลชอประมาณแปดชติลลติที่ง เมชที่อผมกดาลนังอธติษฐานกนับ
ภรรยาของผมในเชน้าวนันนนัรั้น ผมกด็ถสกนดาพาใหน้ทสลขอเงตินตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า สทที่ชนัที่วโมงตม่อมา พทที่นน้องผสน้หญติงคนหนศึที่งกลม่าวแกม่ผม
วม่า “คบุณอยากไดน้เงตินบน้างไหม?”
ผมตอบกลนับไปวม่า “ผมบอกพวกพทที่นน้องแลน้วตอนททที่ผมเลติกรนับเงตินเดชอนของผมวม่าผมจะบอกองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเทม่านนัรั้น
เกทที่ยวกนับความขนัดสนตม่าง ๆ ของผม”
เธอกลม่าววม่า “แตม่พระองคน์ทรงบอกฉนันใหน้เอาเงตินมาใหน้คบุณบน้าง ประมาณสองอาทติตยน์กอม่ น ฉนันไดน้ทสลถามพระองคน์วาม่
ฉนันควรทดาอะไรเพชที่อพระองคน์ และพระองคน์ทรงบอกฉนันใหน้เอาเงตินมาใหน้คบุณบน้าง เสารน์ททที่แลน้วความคติดนทรั้กลนับเขน้ามาในหนัวฉนันอทก
อยม่างมทพลนังมากและไมม่ออกไปจากหนัวฉนันเลยนนับแตม่นนัรั้น”

หนัวใจของผมชชที่นชมยตินดทททที่ไดน้เหด็นความสนัตยน์ซชที่อขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แตม่ผมคติดวม่าเปป็นการดทกวม่าททจที่ ะไมม่บอกเธอ
เกทที่ยวกนับสภาพการณน์ของพวกเรา เกรงวม่าเธอจะไดน้รนับอติทธติพลและใหน้เงตินตามนนัรั้น ถน้านทที่เปป็นมาจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เธอกด็คง
ถสกดลใจททที่จะใหน้ ผมหนันบทสนทนาไปยนังหนัวขน้ออชที่น ๆ แตม่เธอกด็ใหน้เงตินผมพอททจที่ ะอยสม่ไดน้ทนัรั้งสนัปดาหน์ ภรรยาของผมกนับผมเปปปี่ยม
ลน้นดน้วยความชชที่นบานเพราะความประเสรติฐขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า พระองคน์ไมม่ไดน้ทดสอบความเชชที่อของเรามากนนักในตอน
แรก แตม่ทรงอนบุญาตใหน้เราเหด็นความเตด็มพระทนัยของพระองคน์ททที่จะชม่วยเหลชอเรา ในเวลาตม่อมา พระองคน์ทรงทดสอบความ
เชชที่อของเราอยม่างเตด็มททมที่ ากขศึรั้น
วนันพบุธถนัดมาผมไปททที่เอด็กซน์เมาธน์ เงตินของเราถสกลดลงเหลชอประมาณเกน้าชติลลติที่งอทก ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในวนัน
พฤหนัสใหน้ประทานเงตินใหน้ผมบน้าง เชน้าวนันศบุกรน์ประมาณแปดโมงตรง ขณะอธติษฐานอยสม่ ผมกด็ถสกนดาใหน้ทสลขอสดาหรนับเงตินอทก กม่อน
ผมลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่า ผมกด็รสสน้ ศึกมนัที่นใจอยม่างเตด็มเปปปี่ยมวม่าเราจะไดน้รนับคดาตอบในวนันเดทยวกนันนนัรั้น หนศึที่งชนัวที่ โมงตม่อมา ผมกด็ไป
จากพทนที่ น้องคนนนัรั้นททที่ผมกดาลนังพนักอาศนัยอยสกม่ นับเขา และเขาใหน้เงตินผมมาบน้าง เขากลม่าววม่า “รนับเงตินนทรั้เปป็นคม่าใชน้จาม่ ยสดาหรนับการททที่
คบุณมาหาเราเถติด” ผมไมม่ไดน้คาดหวนังวม่าจะมทคนมารนับผติดชอบสดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยของผม แตม่ผมไดน้เหด็นพระหนัตถน์แบบคบุณพม่อของ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในพระพรนทรั้
เมชที่อผมกลนับมาบน้านประมาณเททที่ยงตรง ผมกด็ถามภรรยาของผมวม่าเธอไดน้รนับจดหมายใด ๆ บน้างไหม เธอบอกผมวม่า
เธอไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งเมชที่อวนันกม่อนหนน้าจากพทที่นน้องคนหนศึที่งผสน้สม่งเงตินมาใหน้สามเหรทยญปอนดน์ทองคดา ดนังนนัรั้น แมน้แตม่คดา
อธติษฐานของผมเมชที่อวนันกม่อนหนน้ากด็ไดน้รบนั คดาตอบแลน้ว วนันถนัดมาพทที่นน้องคนหนศึที่งไดน้มาหาและนดาเงตินมาใหน้ผมสทที่ปอนดน์ซศึที่งเปป็นเงตินททที่
ตติดคน้างผมไวน้ในฐานะเปป็นสม่วนหนศึที่งของเงตินเดชอนกม่อนหนน้าของผม ผมไมม่ไดน้รดสน้ น้วยซรั้ดาวม่านทที่เปป็นเงตินททที่ตดติ คน้างผมอยสม่ ภายใน
สามสติบชนัวที่ โมง ในการตอบคดาอธติษฐาน ผมไดน้รนับเงตินเจด็ดปอนดน์สติบชติลลติที่ง
ตลอดปป 1830 องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาสดาหรนับทบุกความตน้องการฝป่ายโลกของผม ถศึงแมน้วม่าผมไมม่สามารถพศึที่งพา
มนบุษยน์คนใดไดน้เลยสดาหรนับแมน้สนักชติลลติที่งเดทยว แมน้ในสม่วนของสติที่งตม่าง ๆ ททที่เปป็นฝป่ายโลก ผมกด็ไมม่ไดน้สสญเสทยสติที่งใดเลยโดยการ
ปฏติบนัตตติ ามคดาสนัที่งการตม่าง ๆ แหม่งใจวตินติจฉนัยผติดและชอบของผม ในสติที่งตม่าง ๆ ททที่เปป็นฝป่ายวติญญาณ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงปฏติบนัตติ
กนับผมอยม่างบรติบสรณน์และทรงใชน้ผมเปป็นเครชที่องมชอชติรั้นหนศึที่งในการทดางานของพระองคน์
เมชที่อวนันททที่ 6, 7 และ 8 ของเดชอนมกราคม ปป 1831 ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับเงตินหลายครนังรั้ แตม่ไมม่ไดน้รบนั เลย
มทอยสม่สองสามครนัรั้งททผที่ มถสกลองใจใหน้เลติกวางใจองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถศึงแมน้วม่าพระองคน์ไดน้ทรงเปปปี่ยมพระคบุณตม่อพวกเรามากเหลชอ
เกติน จนถศึงเวลานทรั้ พระองคน์ไมม่เพทยงจนัดหาสดาหรนับทบุกความตน้องการของเราเทม่านนัรั้น แตม่ยนังประทานคดาตอบแสนอนัศจรรยน์
มากมายแกม่คดาอธติษฐานดน้วย ผมเรติที่มททที่จะคติดวม่ามนันคงไมม่มทประโยชนน์อนันใดททที่จะวางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าคราวนทรั้ บางททผมคง
ไปไกลเกตินไปแลน้วในการดดาเนตินชทวติตโดยความเชชที่อ
แตม่จงสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า! บททดสอบนทรั้กตินเวลาเพทยงแคม่ไมม่กนทที่ าทท พระองคน์ทรงชม่วยผมใหน้สามารถวางใจใน
พระองคน์ไดน้ และซาตานถสกทดาใหน้พาม่ ยแพน้ในทนันทท เมชที่อผมกลนับมาททที่หน้องของผมแคม่อกท สติบนาททตม่อมา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรง
สม่งการชม่วยใหน้พน้นมาใหน้ พทที่นน้องผสน้หญติงคนหนศึที่งนดาเงตินมาใหน้เราสองปอนดน์สทที่ชติลลติที่ง องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงไดน้รนับชนัยชนะ และ
ความเชชที่อของพวกเราถสกเสรติมใหน้แขด็งแกรม่ง
เมชที่อพวกเรามทแคม่ไมม่กทที่ชลติ ลติที่งอทก พวกเรากด็ไดน้รนับหน้าปอนดน์มาจากกลม่องถวายทรนัพยน์นนัรั้น ผมไดน้ขอพวกพทที่นน้องททจที่ ะโปรด

ใหน้ผมไดน้เงตินในกลม่องนนัรั้นทบุกสนัปดาหน์ แตม่พวกเขาลชมททที่จะเอาเงตินออกมาทบุกสนัปดาหน์ หรชอไมม่กด็อายททที่จะนดาเงตินเพทยงเลด็กนน้อยมา
ใหน้ ปกตติเงตินถสกเอาออกมาทบุกสามถศึงหน้าสนัปดาหน์ ผมอธติบายแกม่พวกเขาวม่าผมปรารถนาททที่จะไมม่หมายพศึงที่ มนบุษยน์หรชอกลม่องนนัรั้น
แตม่หมายพศึที่งพระเจน้า ดนังนนัรั้น ผมจศึงตนัดสตินใจททจที่ ะไมม่เตชอนความจดาพวกเขาเกทที่ยวกนับคดาขอรน้องของผมททที่จะไดน้เงตินนนัรั้นทบุกสนัปดาหน์
เกรงวม่ามนันจะขนัดขวางคดาพยานททที่ผมปรารถนาททที่จะใหน้เกทยที่ วกนับการวางใจในพระเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยว
เมชที่อวนันททที่ 28 เดชอนมกราคม พวกเรามทเงตินนน้อยมากอทกครนัรั้งถศึงแมน้วม่าผมเหด็นพทที่นน้องผสน้ชายคนหนศึที่งเปปิดกลม่องนนัรั้นและเอา
เงตินนนัรั้นออกมาเมชที่อสทที่วนันกม่อนหนน้า แตม่ผมไมม่ยอมขอรน้องเขาททจที่ ะใหน้ผมไดน้เงตินนนัรั้น เมชที่อถม่านสดาหรนับไฟของเราเกชอบจะหมดลง ผม
กด็ทลส ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้ทดางานในใจของพทที่นน้องคนนนัรั้นททจที่ ะนดาเงตินนนัรั้นมาใหน้พวกเรา หลนังจากนนัรั้นไมม่นาน เงตินนนัรั้นกด็ถสกนดามา
ใหน้แกม่พวกเรา และความตน้องการฝป่ายโลกของเรากด็ไดน้รนับการเตติมเตด็ม
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงปป้องกนันผมไมม่ใหน้พสด ไมม่วาม่ จะโดยตรงหรชอโดยอน้อม เกทที่ยวกนับความตน้องการตม่าง ๆ ของผม ใน
สองสามกรณทผมไดน้พดส กนับพวกพทที่นน้องททที่ยากจนมาก ๆ เพชที่อหนบุนใจพวกเขาใหน้วางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า โดยบอกพวกเขาวม่า
ผมตน้องทดาแบบเดทยวกนัน
เมชที่อวนันททที่ 14 กบุมภาพนันธน์ พวกเรามทเงตินนน้อยมากอทกครนัรั้ง และผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้จดนั หาสดาหรนับความ
ตน้องการตม่าง ๆ ของพวกเรา ททนทรีทผรีที่ มลมุกขสึทั้นจากการคมุกเขข่า พรีนที่ ห้องผรห้ชายคนหนสึที่งกก็เอาเงงินมาใหห้ผมหนสึที่งปอนดด์ซสึที่งไดห้ถรกเอา
ออกมาจากกลข่องนททั้น
ในเดชอนมทนาคม ผมกด็ถสกลองใจอทกครนัรั้งใหน้สงสนัยความสนัตยน์ซชที่อขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถศึงแมน้วม่าผมไมม่ไดน้กนังวลเกทที่ยวกนับ
เงติน ผมกด็ไมม่ไดน้กดาลนังพนักพติงในพระองคน์อยม่างเตด็มททจที่ นผมสามารถโหม่รอน้ งดน้วยความยตินดทไดน้ หนสึที่งชทที่วโมงตข่อมาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ประทานขน้อพติสสจนน์อทกประการหนศึที่งแกม่ผมเกทที่ยวกนับความรนักอนันสนัตยน์ซชที่อของพระองคน์ สบุภาพสตรทครติสเตทยนคนหนศึที่งนดาเงติน
เหรทยญปอนดน์ทองคดามาใหน้เราหน้าเหรทยญ พรน้อมกนับถน้อยคดาททที่เขทยนบนกระดาษวม่า “เราหติว ทม่านทนัรั้งหลายกด็ไดน้จดนั หาใหน้เรากติน
เรากระหายนรั้ดา ทม่านกด็ใหน้เราดชที่ม”
เชน้าวนันททที่ 16 เมษายน เงตินของพวกเรากด็ลดลงเหลชอสามชติลลติที่ง ผมพสดกนับตนัวเองวม่า “ฉนันตน้องไปตอนนทรั้และทสลขอองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างจรติงจนังสดาหรนับเสบทยงสดใหมม่แลน้ว” แตม่กม่อนททที่ผมไดน้อธติษฐาน เงตินสองปอนดน์กด็ถสกสม่งมาจากเอด็กเซเตอรน์เพชที่อ
เปป็นขน้อพติสสจนน์วาม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงไดน้ยตินกม่อนททที่เรารน้องเรทยก
บางคนอาจกลม่าววม่าวติถทชทวตติ แบบนนัรั้นนดาพาครติสเตทยนออกไปไกลจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและจากการสนใจเกทที่ยวกนับสติที่ง
ตม่าง ๆ ททที่เปป็นฝป่ายวติญญาณ พวกเขากลม่าววม่ามนันอาจทดาใหน้ความคติดหมบุกมบุม่นอยสม่กนับคดาถามตม่าง ๆ อยม่าง: “ฉนันจะกตินอะไรดท ฉนัน
จะดชที่มอะไรดท และฉนันจะสวมใสม่อะไรดท?” ผมมทประสบการณน์มาแลน้วทนัรั้งสองแบบและรสน้วาม่ ลนักษณะการดดาเนตินชทวตติ ในปปัจจบุบนัน
ของผมโดยการวางใจพระเจน้าสดาหรนับสติที่งของฝป่ายโลกทนัรั้งหลายถสกเชชที่อมโยงกนับความกระวนกระวายททที่นน้อยลง การวางใจองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับการจนัดหาสดาหรนับความตน้องการฝป่ายโลกทนัรั้งหลายของผมชม่วยปกปป้องผมจากความคติดททที่กระวนกระวาย
อยม่าง: “เงตินเดชอนของฉนันจะอยสม่ถศึงสติรั้นเดชอนไหมและฉนันจะมทพอสดาหรนับเดชอนถนัดไปไหม?” ในอติสรภาพนทรั้ผมสามารถททที่จะกลม่าว
วม่า “องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของฉนันไมม่มทขทดจดากนัด พระองคน์ทรงทราบสถานการณน์ปปัจจบุบนันของฉนัน และพระองคน์ทรงสามารถจนัดหา
ทบุกสติที่งททที่ฉนันตน้องการไดน้” แทนททที่จะทดาใหน้เกติดความกระวนกระวาย การดดาเนตินชทวติตโดยความเชชที่อในพระเจน้าเพทยงผสน้เดทยวชม่วย
รนักษาใจของผมใหน้อยสม่ในสนันตติภาพอนันสมบสรณน์แบบ

วติธทนทรั้ของการดดาเนตินชทวตติ มนักรชรั้อฟฟืฟื้องานแหม่งพระคบุณในใจของผมขศึรั้นใหมม่ในเวลาททที่ผมเรติที่มททที่จะรสสน้ ศึกเยด็นชาฝป่ายวติญญาณ
มนันยนังนดาพาผมกลนับมาหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอทกครนัรั้งหลนังจากททที่ผมไดน้มทใจหนันกลนับ มนันเปป็นไปไมม่ไดน้ทจทที่ ะดดาเนตินชทวตติ ในบาป และ
ขณะเดทยวกนัน โดยการตติดสนติทกนับพระเจน้า กด็ดศึงลงมาจากสวรรคน์ทบุกสติที่งททที่เราตน้องการสดาหรนับชทวตติ นทรั้ บม่อยครนัรั้ง คดาตอบททที่สดใหมม่
สดาหรนับคดาอธติษฐานกด็ทดาใหน้จตติ วติญญาณของผมกลนับมทชวท ติตและทดาใหน้ผมเปปปี่ยมลน้นดน้วยความชชที่นบานยติที่งนนัก
ในเดชอนมติถบุนายน อาจารยน์เครคและผมไปยนังทอรน์เกยน์เพชที่อจะเทศนา เมชที่อผมกลนับมาบน้าน ภรรยาของผมกด็มทเงตินเหลชอ
ประมาณสามชติลลติที่ง พวกเรารอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แตม่เงตินกด็ไมม่มา เชน้าวนันถนัดมา พวกเรากดาลนังรอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
และมองหาการชม่วยใหน้พน้นอยสม่เหมชอนเดติม พวกเรามทเนยเหลวเพทยงเลด็กนน้อยสดาหรนับมชรั้อเชน้า เพทยงพอสดาหรนับพทที่นน้องผสชน้ ายทม่าน
หนศึที่งททที่มาเยทที่ยมและญาตติคนหนศึที่ง พวกเราไมม่ไดน้เอม่ยถศึงสภาพการณน์ของเราแกม่พวกเขาเลยเพชที่อททพที่ วกเขาจะไดน้ไมม่ถสกทดาใหน้รสน้สกศึ
อศึดอนัด
หลนังจากการประชบุมอธติษฐานรอบเชน้า พทนที่ น้องผสน้ชายของเรากด็เปปิดกลม่องถวายทรนัพยน์นนัรั้นอยม่างไมม่คาดหมายและใหน้เงติน
นนัรั้นแกม่ผม เขาบอกผมวม่าเขาและภรรยาของเขานอนไมม่หลนับเมชที่อคชนเพราะวม่าพวกเขาคติดวม่าพวกเราอาจตน้องการเงติน ผมไดน้ทสล
ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าซรั้ดา ๆ เกทยที่ วกนับเงตินนนัรั้นแตม่ไมม่ไดน้รนับอะไรเลย แตม่เมชที่อผมอธติษฐานขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทดางานในใจของ
พทนที่ น้องผสน้ชายคนนนัรั้นวม่าพวกเราตน้องการเงติน เขากด็เปปิดกลม่องนนัรั้นและเอาเงตินนนัรั้นใหน้แกม่ผม
เชน้าวนันหนศึที่งในเดชอนพฤศจติกายนผมไดน้เสนอแนะใหน้เราอธติษฐานเกทที่ยวกนับความตน้องการตม่าง ๆ ฝป่ายโลกของเรา ขณะ
ททที่เรากดาลนังจะอธติษฐาน พนัสดบุหม่อหนศึที่งกด็มาจากเอด็กซน์เมาธน์ เราทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับเนชรั้อสนัตวน์สดาหรนับมชรั้อเยด็นเนชที่องจาก
เราไมม่มทเงตินจะซชรั้อเนชรั้อสนัตวน์เลย หลนังจากอธติษฐาน เรากด็เปปิดหม่อนนัรั้นและพบแฮมกน้อนหนศึที่ง!
ภรรยาของผมกนับผมไมม่เคยเปป็นหนทรั้สตินเพราะเราเชชที่อวม่ามนันไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ตามททที่กลม่าวไวน้ในโรม 13:8
“อยม่าเปป็นหนทรั้อะไรใคร นอกจากความรนักซศึที่งมทตอม่ กนัน” ดนังนนัรั้นเราจศึงไมม่มทใบแจน้งหนทรั้กนับชม่างตนัดเสชรั้อของเรา พม่อคน้าเนชรั้อ หรชอคน
ทดาขนมปปัง แตม่เราจม่ายสดาหรนับทบุกอยม่างเปป็นเงตินสด เราขอทนทบุกขน์ดกท วม่าเปป็นหนทรั้เปป็นสติน ดนังนนัรั้นเราจศึงทราบเสมอวม่าเรามทอยสม่เทม่า
ไหรม่ และเราสามารถแจกจม่ายไดน้เทม่าไหรม่ ความทบุกขน์ยากหลายอยม่างมาสสม่ลสก ๆ ของพระเจน้าเพราะการไมม่ปฏติบนัตตติ ามโรม 13:8
วนันททที่ 27 พฤศจติกายนเปป็นวนันขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เงตินของเราลดลงเหลชอสองเพด็นซน์แลน้ว ขนมปปังของเรากด็แทบจะ
ไมม่พอสดาหรนับวนันนนัรั้น ผมนดาความตน้องการของเราไปทสลตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าหลายครนังรั้ เมชที่อผมขอบพระคบุณสดาหรนับมชรั้อเททที่ยง
ผมกด็ทลส ขอพระองคน์ใหน้ประทานอาหารประจดาวนันของเราแกม่เรา ซศึที่งหมายความตามตนัวอนักษรวม่า ขอใหน้พระองคน์สม่งขนมปปังมา
ใหน้เราสดาหรนับเยด็นวนันนนัรั้น ขณะททที่ผมกดาลนังอธติษฐานอยสม่ กด็มทเสทยงคนมาเคาะททที่ประตส พทที่นน้องผสน้หญติงททที่ยากจนทม่านหนศึที่งเขน้ามาขน้าง
ในและนดามชรั้อเยด็นบางสม่วนของเธอมาใหน้เราพรน้อมกนับเงตินหน้าชติลลติที่ง ตม่อมา เธอกด็นดาขนมปปังกน้อนใหญม่มาใหน้เราดน้วย ดนังนนัรั้นองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงไมม่เพทยงประทานขนมปปังใหน้เราแตม่เงตินเชม่นกนัน
พอถศึงสติรั้นปป เรากด็มองยน้อนกลนับไปและตระหนนักวม่าความตน้องการทบุกอยม่างของเราไดน้รนับการเตติมเตด็มอยม่างบรติบสรณน์
มากกวม่าในกรณทททที่ผมรนับเงตินเดชอนประจดาเสทยอทก เราไมม่เคยเปป็นผสน้แพน้จากการทดาตามนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมไมม่
ไดน้ปรนนติบนัตติเจน้านายผสน้ใจดดา และนนัที่นคชอสติที่งททที่ผมยตินดททจทที่ ะแสดงใหน้เหด็น
พระเจน้าทรงสนัตยน์ซชที่อเชม่นกนันในการรนักษาความอม่อนแอตม่าง ๆ ในฝป่ายรม่างกายของผม บม่ายวนันเสารน์วนนั หนศึที่ง ผมทดา
เสน้นเลชอดเสน้นหนศึที่งแตกในทน้องของผมและเสทยเลชอดปรติมาณมหาศาล ทนันททหลนังจากผมอธติษฐาน ผมกด็เรติที่มรสสน้ ศึกดทขศึรั้น พทนที่ น้องสอง

คนมาเยทที่ยมผมเพชที่อถามวม่าตน้องจนัดเตรทยมอะไรบน้างสดาหรนับนนักเทศนน์คนหนศึที่งในการประชบุมนมนัสการวนันอาทติตยน์ ผมขอรน้องพวก
เขาใหน้มาอทกททในอทกประมาณหนศึที่งชนัที่วโมงเมชที่อผมจะใหน้คดาตอบแกม่พวกเขา
หลนังจากพวกเขาไปแลน้ว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ประทานความเชชที่อแกม่ผมททที่จะลบุกออกจากเตทยง ผมแตม่งตนัวและตนัดสตินใจ
ททจที่ ะไปยนังหน้องนมนัสการ การเดตินทางเปป็นระยะทางสนัรั้น ๆ ไปยนังหน้องนมนัสการนนัรั้นเปป็นการฝฟืนกดาลนังสดาหรนับผมในสภาพททที่
อม่อนแอของผม แตม่ผมเทศนาเชน้าวนันนนัรั้นดน้วยเสทยงททดที่ นังและแขด็งแรงตลอดระยะเวลาปกตตินนัรั้น
หลนังจากการประชบุมรอบเชน้า คบุณหมอของผมกด็มาดสอาการผมและบอกผมไมม่ใหน้เทศนาอทกททในตอนบม่ายเพราะวม่าผม
อาจทดาใหน้ตนัวเองเจด็บตนัวอยม่างมหาศาล ผมบอกเขาวม่าผมจะถชอวม่ามนันเปป็นการบนังอาจใหญม่หลวงถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้
ประทานความเชชที่อนนัรั้นแกม่ผมททที่จะเทศนา บม่ายวนันนนัรั้นผมเทศนาอทกรอบ และคบุณหมอกด็บอกผมเหมชอนเดติมอทกเกทที่ยวกนับการ
ประชบุมรอบเยด็น ถศึงกระนนัรั้น เพราะมทความเชชที่อ ผมจศึงเทศนาในตอนเยด็น หลนังจากการประชบุมแตม่ละรอบ ผมกด็แขด็งแรงมากขศึรั้น
ซศึที่งเปป็นขน้อพติสสจนน์ททที่ชดนั แจน้งวม่าพระหนัตถน์ของพระเจน้าอยสม่ในเหตบุการณน์นทรั้
วนันตม่อมา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยผมใหน้สามารถลบุกขศึรั้นแตม่เชน้าตรสแม่ ละไปยนังการประชบุมอธติษฐานปกตติของเราไดน้ ซศึที่ง
ททที่นนัที่นผมไดน้อม่าน พสด และอธติษฐาน ตม่อมาผมเขทยนจดหมายสทที่ฉบนับ ศศึกษาพระคนัมภทรน์ททที่บน้าน และเขน้ารม่วมการประชบุมอทกททใน
ตอนเยด็น สบุขภาพของผมดทขศึรั้นทบุกวนัน ผมเขน้ารม่วมการประชบุมสองรอบตามปกตติ เทศนาในตอนเยด็น และทดางานอชที่นนอกจาก
นนัรั้นของผม ในเวลาไมม่ถศึงสนัปดาหน์ ผมกด็หายเปป็นปกตติเหมชอนกม่อนททที่ผมทดาเสน้นเลชอดนนัรั้นแตก
อยม่าพยายามลอกเลทยนแบบผมในเรชอที่ งนทรั้ถน้าคบุณไมม่มคท วามเชชที่อนนัรั้น แตม่ถน้าคบุณทดา มนันกด็จะไดน้รบนั เกทยรตติอยม่างแนม่นอน
ททที่สดบุ โดยพระเจน้า ผมอธติษฐานบม่อย ๆ รม่วมกนับผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายททที่เจด็บปป่วยจนกระทนัที่งพวกเขาหายดท เมชที่อผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าสดาหรนับพระพรแหม่งสบุขภาพฝป่ายรม่างกาย คดาทสลขอของผมกด็ไดน้รบนั คดาตอบเสมอ ในการตอบตม่อคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผม
ผมถสกทดาใหน้หายดทในทนันททจากความอม่อนแอฝป่ายรม่างกายซศึที่งไดน้รบกวนผมมาเปป็นเวลานาน และมนันไมม่กลนับมาอทกเลยนนับแตม่นนัรั้น

เรติที่มตน้นงานรอับใชน้ทชีที่บรติสตอล: บททชีที่ 6
เปป็นเวลาหลายเดชอน ผมรสสน้ ศึกมาตลอดวม่างานของผมททที่เทนเมาธน์จะสดาเรด็จครบถน้วนในไมม่ชน้า ความรสน้สศึกนทรั้เตติบโตตม่อไป
และบนัดนทรั้ผมเชชที่อมนัที่นวม่าเทนเมาธน์ไมม่ใชม่สถานททที่แหม่งงานรนับใชน้ของผมอทกตม่อไป บางททของประทานของผมคชอการไปตามสถานททที่
ตม่าง ๆ โดยเสาะหาททที่จะนดาผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายกลนับมาสสพม่ ระคนัมภทรน์ มากกวม่าททที่จะอยสม่ตอม่ ไปในสถานททที่แหม่งหนศึที่งและทดางานหนนักเปป็น
ศติษยาภติบาล ไมม่วาม่ ผมไปททที่ใด ผมกด็เทศนาดน้วยความชชที่นบานและฤทธติธิ์เดชมากยติที่งกวม่าททที่เทนเมาธน์ นอกจากนทรั้ เกชอบทบุกแหม่งหน
ผมมทผสน้ฟงปั มากกวม่าททที่เทนเมาธน์เยอะมากและพบวม่าผสน้คนเหลม่านนัรั้นหติวโหยอาหารฝป่ายวติญญาณซศึที่งไมม่ไดน้เปป็นแบบนนัรั้นอทกตม่อไปแลน้ว
ททที่เทนเมาธน์
วนันททที่ 13 เมษายน ผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากอาจารยน์เครคจากบรติสตอลททที่เชติญผมใหน้มาชม่วยเหลชอเขา ผมเหด็น
วม่าสถานททที่อยม่างบรติสตอลนม่าจะเหมาะกนับของประทานตม่าง ๆ ของผมมากกวม่า พระองคน์เจน้าขน้า สอนขน้าพระองคน์ทท ! ผมรสน้สศึก
มากกวม่าแตม่กม่อนวม่าผมจะไปจากเทนเมาธน์ในไมม่ชน้า แตม่ผมกลนัววม่าหลายสติที่งททที่เชชที่อมโยงกนับการตนัดสตินใจนทรั้มาจากเนชรั้อหนนัง ผมเหด็น
วม่าผมจะไปยนังบรติสตอลในไมม่ชาน้ ถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอนบุญาต ผมเขทยนจดหมายฉบนับหนศึที่งไปถศึงอาจารยน์เครคและสนัญญา
วม่าจะมา ถน้าผมเหด็นอยม่างชนัดเจนวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
วนันททที่ 15 เมษายน เยด็นวนันนทรั้ผมเทศนาเรชที่องการเสดด็จมาครนัรั้งททที่สองขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมบอกพทนที่ น้องเหลม่านนัรั้นวม่า
หลนักคดาสอนนทรั้มทผลกระทบอยม่างไรตม่อตนัวผม และวม่ามนันหนบุนใจผมอยม่างไรในการไปจากกรบุงลอนดอนและเทศนาทนัที่วแผม่นดติน
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงกนักตนัวผมไวน้ททที่เทนเมาธน์มาสองปปกนับสามเดชอนแลน้ว และดสเหมชอนวม่าใกลน้จะถศึงเวลาแลน้วททที่ผมควรจาก
ไป ผมเตชอนใจพวกเขาถศึงสติที่งททที่ผมบอกพวกเขาตอนททที่พวกเขาขอรน้องผมใหน้มาเปป็นศติษยาภติบาลของพวกเขา-วม่าผมอยสม่ไดน้นาน
ตราบเทม่าททที่ผมเหด็นวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทดาเชม่นนนัรั้น มทการรน้องไหน้มากมายหลนังจากนนัรั้น แตม่บนัดนทรั้ผมมท
สนันตติสบุขอทกครนังรั้ แลน้ว
16 เมษายน ผมดทใจททที่ผมพสดกนับพวกพทนที่ น้องแลน้วเพชที่อททที่พวกเขาจะไดน้เตรทยมพรน้อมเผชที่อวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงนดาผม
ใหน้จากไป ผมออกเดตินทางไปยนังดารน์ทเมาธน์วนันนทรั้และเทศนาททที่นนัที่นในตอนเยด็น วนันนทรั้ผมไดน้รบนั คดาตอบหน้าเรชที่องสดาหรนับคดาอธติษฐาน
1. ผมตชที่นตอนตทหน้า ซศึที่งเปป็นคดาขอททที่ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเยด็นเมชที่อวาน 2. องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงขจนัดความเจด็บปป่วย
หนศึที่งไปจากภรรยาสบุดททที่รกนั ของผม มนันคงเปป็นเรชอที่ งยากสดาหรนับผมททที่จะจากเธอไปในสภาพนนัรั้น 3. องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่งเงติน
มาใหน้เรา 4. มทททที่วาม่ งสดาหรนับผมบนรถมน้าไปยนังดารน์ทเมาธน์ 5. เยด็นวนันนทรั้ผมไดน้รนับความชม่วยเหลชอในการเทศนา และจติตวติญญาณ
ของผมไดน้รบนั ความสดชชที่น
ผมตน้องเสนอคดาเตชอนหนศึที่งแกม่ผสน้เชชที่อทนัรั้งหลาย บม่อยครนัรั้งงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเองอาจทดลองเราใหน้ออกหม่างไป
จากการรม่วมสนติทกนับพระองคน์ ตารางททที่แนม่นเอทตี๊ยดของการเทศนา การใหน้คดาปรศึกษา และการเดตินทางอาจบนัที่นทอนเรทที่ยวแรง
ของผสน้รนับใชน้ททที่มพท ลนังมากททที่สบุดขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ การอธติษฐานในททที่สม่วนรวมไมม่มททางชดเชยการรม่วมสนติทในททที่สวม่ นตนัวไดน้
หลนังจากการประชบุมเยด็นวนันนนัรั้น ผมนม่าจะปลทกตนัวไปจากการอยสม่เปป็นเพชที่อนของพทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้น โดยอธติบายวม่าผม
ตน้องการการรม่วมสนติทในททที่สวม่ นตนัวกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แทนททที่จะทดาอยม่างนนัรั้น ผมกลนับใชน้เวลานนัรั้นจนกระทนัที่งรถมน้ามาถศึงใน
การสนทนากนับพวกเขา ถศึงแมน้วม่าผมมทความสบุขกนับการรม่วมสามนัคคทธรรมกนับพวกเขา จติตวติญญาณของผมกด็ตน้องการอาหาร

ปราศจากอาหารนนัรั้น ผมกด็ผม่ายผอมและรสสน้ ศึกถศึงผลกระทบตม่าง ๆ ของมนันตลอดทนัรั้งวนันนนัรั้น ผมถศึงกนับเงทยบเสทยงตอนอยสม่บนรถมน้า
และไมม่ไดน้พดส เลยสนักคดาเพชที่อพระครติสตน์หรชอแจกใบปลติวเลยสนักใบ
22 เมษายน เชน้านทรั้ผมไดน้เทศนาททที่กติเดโอน แชเพติลในบรติสตอล ในตอนบม่ายผมไดน้เทศนาททที่พเติ ธยน์ แชเพติล ซศึที่งเปป็นททที่ ๆ
ชายหนบุม่มคนหนศึที่งไดน้กลนับใจรนับเชชที่อ เขาเปป็นคนขทรั้เมาชชที่อกระฉม่อนททที่กดาลนังจะไปยนังรน้านเหลน้าตอนททที่คนรสน้จกนั คนหนศึที่งมาเจอเขาและ
ชวนเขาไปฟปังคนตม่างชาตติคนหนศึที่งเทศนา เขาไปและตนัรั้งแตม่วตินาททนนัรั้นเปป็นตน้นมา เขากด็ถสกเปลทที่ยนแปลงอยม่างสติรั้นเชติงและไมม่ไป
รน้านเหลน้าททที่ไหนอทกเลย ภรรยาของเขาบอกผมในภายหลนังวม่าเขามทความสบุขเหลชอเกตินในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจนบม่อยครนัรั้งเขา
ละเลยมชรั้อคที่ดาของตนเพชที่อททจที่ ะอม่านพระคนัมภทรน์แทน
คดาเทศนารอบเยด็นของอาจารยน์เครคพสดกนับใจของผม บนัดนทรั้ผมเชชที่อมนัที่นอยม่างเตด็มเปปปี่ยมวม่าบรติสตอลเปป็นสถานททที่ ๆ องคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าประสงคน์ใหน้ผมทดางาน แตม่เราจะตน้องกลนับบน้านสนัปดาหน์หนน้าเพชที่อททที่วาม่ ในความเงทยบสงบ ซศึที่งปราศจากการไดน้รนับ
อติทธติพลของสติที่งททที่เรามองเหด็นททที่นทที่ เราจะไดน้แสวงหานรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเกทที่ยวกนับตนัวเรา
29 เมษายน ขณะททที่เราแสวงหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า พระองคน์ทรงชม่วยเหลชอเราใหน้มองเหด็นวม่าพระองคน์กดาลนังจะสม่งเรา
ไปททที่บรติสตอล!
30 เมษายน การละทติงรั้ ลสก ๆ ททที่รกนั ของพระเจน้าในเทนเมาธน์เปป็นเรชที่องยากสดาหรนับผม หลายสติบคนไดน้อน้อนวอนเราใหน้
กลนับมาอทกในไมม่ชน้า หลายคนมทนรั้ดาตานองหนน้า องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานพระพรใหญม่ยติที่งใหน้แกม่งานรนับใชน้ของเรา มนันเปป็น
นรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่เราไดน้มาททที่นทที่ชนัที่วระยะเวลาหนศึที่ง
5 พฤษภาคม ขน้อพติสสจนน์ททที่เดม่นชนัดอทกประการททวที่ ม่าการไปจากเทนเมาธน์เปป็นมาจากพระเจน้ากด็คชอวม่า พทนที่ น้องททที่อยสม่ฝาป่ ย
วติญญาณอยม่างแทน้จรติงบางทม่าน ถศึงแมน้วม่าพวกเขาอยากใหน้ผมอยสม่ตม่อ กด็เชชที่ออยม่างจรติงใจวม่าผมถสกเรทยกใหน้ไปททที่บรติสตอล
15 พฤษภาคม ขณะททที่ผมกดาลนังอธติษฐานเกทที่ยวกนับบรติสตอล อาจารยน์เครคกด็ใชน้คนมาตามผม ชบุมนบุมชนททที่กติเดโอน แช
เพติล ไดน้ยอมรนับขน้อเสนอของเราแลน้วททจที่ ะมาอยสม่ภายใตน้เงชที่อนไขเหลม่านนัรั้นททที่เราเสนอไป สดาหรนับตอนนทรั้ เราอยากใหน้พวกเขามอง
วม่าเราแคม่รบนั ใชน้อยสม่ทม่ามกลางพวกเขา แตม่ไมม่ใชม่ในความสนัมพนันธน์แบบศติษยาภติบาลตายตนัวใด ๆ ดนังนนัรั้นเราอาจเทศนาพระวจนะ
ตามททพที่ ระวติญญาณทรงนดาเรา เงตินเดชอนประจดาควรถสกยกเลติกไป และเราจะวางใจพระเจน้าตม่อไปททที่จะตอบสนองความ
ตน้องการตม่าง ๆ ของเรา เราตนัรั้งใจ (หากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรด) ททที่จะออกเดตินทางในอทกประมาณหนศึที่งสนัปดาหน์ ถศึงแมน้วาม่
ยนังไมม่มทอะไรลงตนัวเกทที่ยวกนับเบเธสดา แชเพติลกด็ตาม
21 พฤษภาคม วนันนทรั้ผมเรติที่มททจที่ ะกลม่าวอดาลาแกม่พวกพทที่นน้องททที่เทนเมาธน์ โดยแวะไปหาพวกเขาแตม่ละคน มนันเปป็นวนันททที่
แสนเหนด็ดเหนชที่อย และเตด็มไปดน้วยการรน้องไหน้มากมาย ถน้าผมไมม่มนัที่นใจเตด็มททที่วาม่ พระเจน้าทรงอยากใหน้เราไปททที่บรติสตอล ผมกด็
คงจะแทบทนรนับมนันไมม่ไหวเลย
22 พฤษภาคม พทที่นน้องบางคนททที่เทนเมาธน์กลม่าววม่าพวกเขาคาดหวนังวม่าเราจะกลนับมาอทก เทม่าททที่ผมเขน้าใจวติธททพทที่ ระเจน้า
ทรงกระทดากติจกนับลสก ๆ ของพระองคน์ นทที่ดสเหมชอนไมม่นม่าจะเปป็นไปไดน้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า หลนังจากการอธติษฐานซรั้ดา ๆ ไดน้
ประทาน คส. 1:21-23 ใหน้แกม่ผม เพชอที่ เปป็นขน้อพระคนัมภทรน์เทศนาสดาหรนับถน้อยคดาสบุดทน้ายของผมในการเตชอนสตติแกม่พวกเขา ผม
เหด็นวม่าเปป็นการดทททที่สบุดตม่อตนัวผมททจที่ ะพสดใหน้นน้อยททที่สบุดเทม่าทททที่ ดาไดน้เกทที่ยวกนับตนัวเองและใหน้มากททที่สบุดเทม่าททที่ทดาไดน้เกทที่ยวกนับพระครติสตน์
ผมแทบไมม่พสดถศึงการแยกจากกนันของเราเลย และแคม่ฝากตนัวผมเองและพทที่นน้องเหลม่านนัรั้น ในคดาอธติษฐานปปิด ไวน้กนับองคน์พระผสน้

เปป็นเจน้า ภาพเหตบุการณน์ในการแยกจากกนันเหลม่านนัรั้นเปป็นเรชอที่ งทรมานใจมาก แตม่ผมเชชที่อมนัที่นวม่าการแยกจากกนันนนัรั้นเปป็นมาจาก
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
23 พฤษภาคม ภรรยาของผม พม่อตาของผม และผมออกเดตินทางเชน้านทรั้ไปยนังเอด็กเซเตอรน์ อาจารยน์เครคททรที่ นักตนังรั้ ใจททที่
จะตามเราไปพรบุม่งนทรั้ กม่อนททที่เราออกเดตินทางจากเทนเมาธน์ เรากด็ไดน้รบนั เงตินมากพออยม่างไมม่คาดคติดเพชที่อชดเชยสดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ย
ทบุกอยม่างในการขนยน้าย องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงยชนยนันนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์แลน้วเกทที่ยวกนับการททที่เราจะไปยนังบรติสตอลหลาย
ครนังรั้
27 พฤษภาคม เรามาถศึงททที่บรติสตอลเมชที่อสองวนันกม่อน เชน้านทรั้เราไดน้รนับเงตินเหรทยญปอนดน์ทองคดาหนศึที่งเหรทยญจากพทที่นน้อง
สตรทคนหนศึที่งในเทนเมาธน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงเลทรั้ยงดสเราททที่นทที่เชม่นกนัน
28 พฤษภาคม เราไดน้พดส กนับพวกพทที่นน้องททที่จดนั การเรชที่องการเงตินตม่าง ๆ ททที่กติเดโอน แชเพติล เกทที่ยวกนับการรนับของถวาย
ดน้วยใจสมนัครผม่านทางกลม่องใบหนศึที่ง-เรชที่องหนศึที่งซศึที่งพวกเขายนังหาขน้อยบุตติไมม่ไดน้เรทยบรน้อยดท องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดจนัดการเรชอที่ ง
นทรั้สดาหรนับเราแลน้ว และพวกเขาไมม่ไดน้โตน้แยน้ง
4 มติถบุนายน ตลอดหลายวนันเรามองหาททที่พกนั อาศนัยแตม่ไมม่พบททที่ใดเลยททที่เรทยบงม่ายและราคาถสกพอ เราเรติที่มททจที่ ะทดาใหน้
เรชที่องนทรั้เปป็นเรชที่องททที่ตอน้ งอธติษฐานจรติงจนัง หลนังจากนนัรั้นทนันทท องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานสถานททที่ททที่เหมาะสมใหน้แกม่เรา มนันเปป็น
เรชที่องยากเปป็นพติเศษททที่จะพบสถานททที่ททที่ไมม่แพงและตกแตม่งแลน้วพรน้อมกนับหน้าหน้องซศึที่งเราตน้องการเนชที่องจากอาจารยน์เครคและเรา
อาศนัยอยสม่ดวน้ ยกนัน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงแสนดทททที่ไดน้ตอบคดาอธติษฐานของเราแลน้ว และชม่างเปป็นเรชที่องหนบุนใจททที่ไดน้มอบทบุกสติที่งไวน้
กนับพระองคน์ในคดาอธติษฐานตม่าง ๆ
25 มติถบุนายน วนันนทรั้เราไดน้ขน้อยบุตติแลน้ววม่าเราจะรนับใชน้ททที่เบเธสดา แชเพติล เปป็นเวลาหนศึที่งปป พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งจม่ายคม่า
เชม่าใหน้เราโดยเขน้าใจวม่า ถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอวยพรการทดางานหนนักของเราในสถานททที่แหม่งนนัรั้น ผสน้เชชที่อคนอชที่น ๆ ททที่เหลชอกด็
จะชม่วยเขาเรชที่องคม่าใชน้จาม่ ยเหลม่านนัรั้น แตม่ถน้าไมม่ เขากด็จะจม่ายมนันทนัรั้งหมด นทที่เปป็นหนทางเดทยวททที่เราจะตกลงททที่จะรนับใชน้ทคทที่ รติสตจนักร
นนัรั้น ถน้าเราจะตน้องเปป็นหนทรั้เปป็นสติน เรากด็คดติ ไมม่ไดน้วม่านนัที่นเปป็นมาจากพระเจน้าททที่จะรนับใชน้ในสถานททที่แหม่งนนัรั้น
6 กรกฎาคม วนันนทรั้เราเรติมที่ เทศนาททที่เบเธสดา แชเพติล มนันเปป็นวนันททที่ดท
16 กรกฎาคม เยด็นนทรั้ตงนัรั้ แตม่หกโมงเยด็นถศึงสามทบุม่มตรง เราไดน้ทดาการนนัดหมายททที่จะพสดคบุยกนับหลายคนเกทที่ยวกนับความ
รอด การพบปะเหลม่านทรั้เปป็นประโยชนน์ในหลาย ๆ ดน้าน ผสน้คนมากมายชอบททที่จะมาททสที่ ดานนักงานของครติสตจนักรตามเวลาททที่นนัดไวน้
เพชที่อสนทนากนับเรา การนนัดหมายเวลาสดาหรนับการใหน้คดาปรศึกษาแกม่พวกเขาแบบสม่วนตนัวเกทที่ยวกนับสติที่งเหลม่านนัรั้นแหม่งนติรนันดรน์กาล
ไดน้นดาบางคนมาซศึที่งคงจะไมม่มททางแวะมาหาเราภายใตน้สถานการณน์แบบอชที่น
การนนัดหมายเหลม่านทรั้ยนังเปป็นการหนบุนใจอยม่างมากตม่อเราในงานนทรั้เชม่นกนัน บม่อยครนัรั้งเมชที่อเราคติดวม่าการสอนพระวจนะ
ของเราไมม่ไดน้เกติดประโยชนน์อะไรเลย เรากด็พบวม่าความจรติงกลนับตรงกนันขน้ามขณะททที่เราใหน้คดาปรศึกษาแกม่ผสน้คน เราไดน้รบนั การหนบุน
ใจททที่จะเดตินหนน้าตม่อไปในงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าหลนังจากไดน้เหด็นหลายวติธเท หลม่านนัรั้นททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงใชน้เราใหน้เปป็น
เครชที่องมชอของพระองคน์ หลายคนไดน้บอกเราเกทที่ยวกนับความชม่วยเหลชอนนัรั้นททที่พวกเขาไดน้รนับจากงานรนับใชน้ของเรานานยน้อนไปถศึง
เมชที่อสทที่ปปกม่อนดน้วยซรั้ดา
ผสน้รนับใชน้คนอชที่น ๆ ของพระครติสตน์ โดยเฉพาะอยม่างยติที่งคนเหลม่านนัรั้นททที่อาศนัยอยสม่ในเมชองใหญม่ ๆ ควรพติจารณาททที่จะกดาหนด

เวลาแยกตม่างหากสดาหรนับการพบปะกนับผสน้สนใจใครม่รใสน้ นความเชชที่อนนัรั้น อยม่างไรกด็ตาม การนนัดหมายเหลม่านทรั้ตน้องการการ
อธติษฐานอยม่างมากสดาหรนับสตติปปัญญาททที่จะพสดดน้วยการรนับรสน้ทวทที่ ม่องไวแกม่คนเหลม่านนัรั้นทบุกคนททที่มา เราไมม่เพทยงพอในความสามารถ
ของเราเองสดาหรนับสติที่งเหลม่านทรั้ แตม่ความเพทยงพอของเราเปป็นมาจากพระเจน้า การนนัดหมายเหลม่านนัรั้นเปป็นสม่วนททที่ทดาใหน้หมดแรง
มากททที่สบุดแหม่งงานทนัรั้งหมดของเรา ถศึงแมน้วาม่ ในขณะเดทยวกนันมนันกด็ใหน้ผลตอบแทนมากททที่สดบุ
18 กรกฎาคม ผมใชน้เวลาตลอดชม่วงเชน้าในสดานนักงานของผมเพชที่อททที่จะมทเวลาเงทยบกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า นทที่เปป็นวติธท
เดทยวเทม่านนัรั้น เพราะการนนัดหมายมากมายของผม ททจที่ ะแนม่ใจวม่าผมมทเวลาสดาหรนับการอธติษฐาน การอม่านพระวจนะ และการ
ใครม่ครวญ
17 กนันยายน เมชที่อเชน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า นอกเหนชอจากพระเมตตาอชที่น ๆ ทนัรั้งปวงของพระองคน์แลน้ว ไดน้ประทานลสก
คนแรกใหน้แกม่เรา-ลสกสาวตนัวนน้อยคนหนศึที่ง เธอและภรรยาของผมกดาลนังไปไดน้สวยทนัรั้งคสม่
1 ตบุลาคม คนอทกหลายคนถสกฟป้องใจเรชอที่ งบาปผม่านทางการเทศนาของอาจารยน์เครคมากกวม่าการเทศนาของผมเอง
นทที่นม่าจะเปป็นเพราะวม่าอาจารยน์เครคมทใจฝปักใฝป่ฝป่ายวติญญาณมากกวม่าตนัวผม และเขาอธติษฐานอยม่างจรติงจนังสดาหรนับการกลนับใจเชชที่อ
ของคนบาปทนัรั้งหลายมากกวม่าตนัวผม เขาพสดกนับคนบาปทนัรั้งหลายในการรนับใชน้ปวงชนของเขาบม่อยครนัรั้ง นทที่นดาผมไปสสม่การ
อธติษฐานททที่จรติงจนังมากขศึรั้นเพชที่อการกลนับใจเชชที่อของคนบาปทนัรั้งหลาย นนับแตม่นนัรั้นเปป็นตน้นมา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงใชน้ผมใหน้เปป็น
เครชที่องมชอชตินรั้ หนศึที่งแหม่งการทดาใหน้กลนับใจเชชที่อบม่อยครนัรั้งมากขศึรั้นเยอะ
28 พฤษภาคม 1833 ผสน้คนสม่วนใหญม่ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่เรารสจน้ นักในบรติสตอลเปป็นคนยากจน เมชที่อเชน้า ขณะนนัที่งอยสม่
ในหน้องของผม ความทบุกขน์ใจของพทที่นน้องหลายคนเหลม่านนัรั้นถสกนดามาสสม่ความคติดของผม ผมพสดกนับตนัวเองวม่า “ถน้าเพทยงองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าจะประทานวติธใท หน้ฉนันชม่วยเหลชอพวกเขาไดน้!” ประมาณหนศึที่งชนัวที่ โมงตม่อมา ผมไดน้รนับเงตินหกสติบปอนดน์ซศึที่งผมใชน้เพชที่อซชรั้อ
ขนมปปังใหน้คนยากจนเหลม่านนัรั้น
29 พฤษภาคม ในชม่วงสติบสองเดชอนหลนังแหม่งการทดางานหนนักของเราในบรติสตอล คนหนศึที่งรน้อยเกน้าคนถสกเพติที่มเขน้ากนับ
การรม่วมสามนัคคทธรรมของเรา หกสติบหน้าคนไดน้กลนับใจรนับเชชที่อ คนททที่มทใจหนันกลนับหลายคนไดน้กลนับมาแลน้ว และลสกของพระเจน้า
หลายคนไดน้รนับการหนบุนใจและเสรติมกดาลนังในทางแหม่งความจรติงนนัรั้น
12 มติถบุนายน เมชที่อเชน้าผมรสน้สกศึ วม่าเราควรทดาอะไรบางอยม่างเพชที่อคนยากจน เราไดน้ใหน้ขนมปปังแกม่พวกเขาทบุกวนันมาสนักพนัก
หนศึที่งแลน้วตอนนทรั้ ผมปรารถนาททที่จะตนัรั้งโรงเรทยนแหม่งหนศึที่งเพชที่อเดด็กชายและเดด็กหญติง อม่านพระคนัมภทรใน์ หน้พวกเขาฟปัง และพสดกนับ
พวกเขาเกทยที่ วกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า อบุปสรรคสดาคนัญกด็คชอแรงกดดนันของงานททที่มาสสม่อาจารยน์เครคและตนัวผม ณ เวลานนัรั้น
จดานวนของคนยากจนททที่มารนับขนมปปังไดน้เพติที่มขศึรั้นไปอยสม่ระหวม่างหกสติบและแปดสติบคนตม่อวนัน เหลม่าเพชที่อนบน้านของเรารสสน้ ศึก
รดาคาญเพราะวม่าพวกขอทานกดาลนังเตรด็ดเตรม่อยสตม่ ามทน้องถนน เราตน้องบอกพวกเขาไมม่ใหน้มารนับขนมปปังอทกตม่อไปแลน้ว แตม่ความ
ปรารถนาของเราททที่จะชม่วยเหลชอผสน้คนเหลม่านทรั้ไมม่ไดน้ลดนน้อยลงเลย
17 ธนันวาคม เยด็นนทรั้อาจารยน์เครคและผมดชที่มชากนับครอบครนัวหนศึที่งททที่มทสมาชติกหน้าคนซศึที่งถสกนดามาถศึงองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ผม่านทางงานรนับใชน้ของเรา เพชที่อเปป็นคดาหนบุนใจแกม่ผใสน้ ดททที่อาจปรารถนาททที่จะเทศนาขม่าวประเสรติฐเปป็นภาษาตม่างประเทศ ผม
ตน้องเอม่ยวม่า สมาชติกคนแรกของครอบครนัวนทรั้ทกทที่ ลนับใจรนับเชชที่อไดน้มาเพทยงเพราะสนใจใครม่รทสน้ ทที่จะฟปังสดาเนทยงตม่างชาตติของผม
31 ธนันวาคม คนอยม่างนน้อย 260 คนไดน้มาพบกนับเราเกทที่ยวกนับความหม่วงกนังวลเรชที่องจติตวติญญาณของพวกเขา จากคน

เหลม่านทรั้ มท 153 คนไดน้ถสกเพติที่มเขน้ากนับเราในการรม่วมสามนัคคทธรรมในชม่วงสติบแปดเดชอนหลนังนทรั้ โดยหกสติบคนในพวกเขาถสกนดามา
สสม่ความรสเน้ กทที่ยวกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าผม่านทางการเทศนาและคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเรา
ผม่านไปสทที่ปปนนับตนัรั้งแตม่ผมเรติที่มททที่จะวางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเพทยงผสน้เดทยวสดาหรนับการตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ
ฝป่ายโลกของผม ทนัรั้งหมดททที่ผมมทอยสใม่ นขณะนนัรั้นอยม่างมากททที่สบุดกด็มทมสลคม่าเทม่ากนับหนศึที่งรน้อยปอนดน์ตม่อปป ผมสละทติรั้งทบุกสติที่งเพชที่อองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าและไมม่เหลชออะไรเลย นอกจากประมาณหน้าปอนดน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงใหน้เกทยรตติการเสทยสละอนันเลด็กนน้อยนทรั้
และประทานใหน้ผมมากขศึรั้นอยม่างมหาศาลเปป็นการตอบแทน
ในระหวม่างสามปปกนับสามเดชอนหลนังมานทรั้ ผมไมม่เคยขออะไรจากใครเลย องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงโปรดประทานทบุก
สติที่งททที่ผมตน้องการเมชที่อผมนดาความตน้องการเหลม่านนัรั้นทสลตม่อพระองคน์
ทบุก ๆ สติรั้นปปของสทที่ปปนทรั้ ถศึงแมน้วาม่ รายรนับของผมมากมายจรติง ๆ เมชที่อเททยบกนันแลน้ว ผมกด็มทเหลชออยสม่แคม่ไมม่กทที่ชติลลติที่ง ความ
ตน้องการตม่าง ๆ ของผมไดน้รนับการตอบสนองทบุกวนันโดยความชม่วยเหลชอของพระเจน้า

สถาบอันความรมูน้ดาน้ นพระคอัมภชีรร์: บททชีที่ 7
9 มกราคม 1834 ในชม่วงสติบแปดเดชอนหลนังมานทรั้ อาจารยน์เครคกนับผมไดน้เทศนาเดชอนละครนัรั้งททที่บรติสลติงตนัน หมสม่บน้าน
แหม่งหนศึที่งใกลน้กนับบรติสตอล เราไมม่ไดน้เหด็นผลอะไรเลยจากการทดางานหนนักของเราททที่นนัที่น นทที่นดาผมใหน้อธติษฐานอยม่างจรติงจนังตม่อองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับการกลนับใจรนับเชชที่อของคนบาปทนัรั้งหลายในสถานททที่แหม่งนนัรั้น ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทดาใหน้จติต
วติญญาณอยม่างนน้อยหนศึที่งดวงกลนับใจรนับเชชที่อเยด็นนทรั้ เพชอที่ ททที่เราจะไดน้มทกดาลนังใจขศึรั้นสนักเลด็กนน้อย คชนนทรั้ชายหนบุม่มคนหนศึที่งถสกนดามาถศึง
ความรสเน้ กทที่ยวกนับความจรติงนนัรั้น
21 กบุมภาพนันธน์ ผมเรติที่มกม่อรม่างแผนการททที่จะกม่อตนัรั้งสถาบนันแหม่งหนศึที่งสดาหรนับการเผยแพรม่ขม่าวประเสรติฐในประเทศและ
ตม่างประเทศ ผมวางใจวม่าเรชที่องนทรั้เปป็นมาจากพระเจน้า
25 กบุมภาพนันธน์ ผมถสกนดาพาอทกครนังรั้ ใหน้อธติษฐานเกทที่ยวกนับการกม่อตนัรั้งสถาบนันมติชชนันนารทแหม่งใหมม่และรสน้สศึกแนม่ใจมากขศึรั้น
วม่าเราควรทดาแบบนนัรั้น บางคนอาจถามวม่าทดาไมเราถศึงไดน้กม่อตนัรั้งสถาบนันแหม่งใหมม่สดาหรนับการเผยแพรม่ขม่าวประเสรติฐและทดาไมเรา
ถศึงไมม่เขน้ารม่วมกนับสมาคมทางศาสนาเหลม่านนัรั้นบางแหม่งททที่มทอยสม่แลน้ว ดนังนนัรั้นผมจศึงใหน้เหตบุผลหลายประการของเราเพชที่อแสดงใหน้
เหด็นวม่าไมม่มทสติที่งใดนอกจากความปรารถนาททจที่ ะรนักษาไวน้ซศึที่งใจวตินติจฉนัยผติดและชอบอนันดทไดน้นดาพาเราใหน้ลงมชอปฏติบนัตติเหมชอนอยม่าง
ททที่เราไดน้ลงมชอปฏติบนัตติ
พระวจนะของพระเจน้าเปป็นกฎเดทยวแหม่งการกระทดาสดาหรนับเหลม่าสาวกของพระเยซสเจน้า ในการเปรทยบเททยบสมาคม
ทางศาสนาเหลม่านนัรั้นททที่มทอยสม่กนับพระวจนะของพระเจน้า เราคน้นพบวม่าเขาเหลม่านนัรั้นไดน้ออกหม่างไปจากพระวจนะมากเสทยจนเราไมม่
อาจเขน้ารม่วมกนับพวกเขาไดน้และรนักษาไวน้ซศึที่งใจวตินติจฉนัยผติดและชอบอนันดท
เปป้าหมายททที่สมาคมทางศาสนาเหลม่านทรั้กดาลนังมบุม่งมนัที่นไปสสม่กด็คชอ เพชอที่ ททที่คนทนัรั้งโลกจะกลนับใจเชชที่อในททที่สบุด พวกเขายกขน้อ
พระคดาในฮาบากบุก 2:14 “เพราะวม่าพติภพจะเตด็มไปดน้วยความรสน้ในเรชที่องสงม่าราศทของพระเยโฮวาหน์ดนังนรั้ดาททที่เตด็มทะเล” หรชอคดา
กลม่าวนนัรั้นในอติสยาหน์ 11:9 “เพราะวม่าแผม่นดตินโลกจะเตด็มไปดน้วยความรสเน้ รชที่องของพระเยโฮวาหน์ ดนังที่ นรั้ดาปกคลบุมทะเลอยสม่นนัรั้น”
ขน้อพระคดาเหลม่านทรั้ไมม่ไดน้กลม่าวถศึงยบุคปปัจจบุบนันนทรั้แตม่กลม่าวถศึงยบุคนนัรั้นซศึที่งจะเรติมที่ ตน้นเมชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเสดด็จกลนับมา ใน
สมนัยปปัจจบุบนันนทรั้ สติที่งตม่าง ๆ จะไมม่ดทขศึรั้นในฝป่ายวติญญาณ แตม่จะแยม่ลง เฉพาะคนเหลม่านนัรั้นททที่ถสกรวบรวมออกมาจากทม่ามกลางพวก
คนตม่างชาตติสดาหรนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเทม่านนัรั้นททที่จะกลนับใจรนับเชชที่อ นทที่ปรากฏชนัดเจนจากขน้อพระคดาหลายตอนในพระวจนะของ
พระเจน้า (ดส มธ. 13:24-30,36-43; 2 ทธ. 3:1-13; กจ. 15:14) ความปรารถนาททอที่ อกมาจากใจและการอธติษฐานอนันจรติงจนัง
เพชที่อการกลนับใจรนับเชชที่อของคนบาปทนัรั้งหลายเปป็นเรชอที่ งททที่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ แตม่มนันไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ทจทที่ ะคาดหวนัง
การกลนับใจเชชที่อของคนทนัรั้งโลก เราตนังรั้ เปป้าหมายแบบนนัรั้นไมม่ไดน้สดาหรนับตนัวเราเองในการรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
แตม่ททที่ยติที่งแยม่ไปใหญม่กด็คชอความเกทที่ยวดองของสมาคมทางศาสนาเหลม่านนัรั้นกนับโลก ในสติที่งตม่าง ๆ ททที่เปป็นของโลก ลสกทนัรั้ง
หลายของพระเจน้าตน้องใชน้ประโยชนน์จากโลก แตม่คนเหลม่านนัรั้นททที่ทดางานของพระเจน้าตน้องมทชทวตติ ฝป่ายวติญญาณ (ซศึที่งคนไมม่เชชที่อทนัรั้ง
หลายขนัดสนอยม่างสติรั้นเชติง) ลสกทนัรั้งหลายของพระเจน้าตน้องมทความจงรนักภนักดทตอม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของตนและเวน้นเสทยจากการ
คบหาสมาคมใด ๆ กนับคนททที่ไมม่ไดน้ถสกสรน้างใหมม่
ความเกทที่ยวดองกนับโลกปรากฏชนัดเจนในสมาคมทางศาสนาเหลม่านทรั้ เพราะวม่าทบุกคนททที่บรติจาคเงตินบางสม่วนกด็ถสกถชอวม่า

เปป็นสมาชติกคนหนศึที่ง ถศึงแมน้วาม่ คน ๆ นนัรั้นอาจดดาเนตินชทวตติ ในบาป ถศึงแมน้วม่าเขาอาจเปปิดเผยแกม่ทบุกคนวม่าเขาไมม่รสน้จกนั พระเยซสเจน้า
เลย ถน้าเงตินนนัรั้นถสกจม่ายอยม่างเดทยว เขากด็เปป็นสมาชติกคนหนศึที่งและมทสติทธติอธิ์ อกเสทยง นอกจากนทรั้ ผสใน้ ดกด็ตามททที่จาม่ ยเงตินกน้อนใหญม่กวม่า
กด็เปป็นสมาชติกไดน้ตลอดชทวติต ถศึงแมน้วม่าชทวตติ ของเขาจะมนัวเมาในบาปอยม่างเปปิดเผยขนาดไหนกด็ตาม แนม่นอนวม่าสติที่งตม่าง ๆ ไมม่ควร
เปป็นเชม่นนนัรั้นเลย
วติธกท ารเหลม่านนัรั้นททที่ถสกใชน้ในสมาคมทางศาสนาเหลม่านทรั้เพชที่อททที่จะไดน้เงตินสดาหรนับงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ไมม่ถสกตน้อง
ตามพระคนัมภทรเน์ ชม่นกนัน มนันเปป็นเรชที่องปกตติธรรมดาไปแลน้วททจที่ ะขอเงตินจากคนททที่ยนังไมม่กลนับใจเชชที่อ ซศึที่งแมน้แตม่อนับราฮนัมกด็คงไมม่
กระทดา (ดส ปฐก. 14:21-24) เรายติที่งไมม่ควรกระทดามากยติที่งกวม่าสนักเทม่าใด! เราถสกหน้ามไมม่ใหน้รวม่ มสามนัคคทธรรมกนับพวกคนไมม่เชชที่อ
ในเรชที่องเหลม่านนัรั้นทนัรั้งหมดเพราะวม่าเรารม่วมสามนัคคทธรรมกนับพระบติดาและพระบบุตร ดนังนนัรั้นเราจศึงสามารถไดน้รบนั ทบุกสติที่งจากองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าททที่เราตน้องการในการรนับใชน้พระองคน์โดยไมม่ถสกผสกมนัดใหน้ไปหาชาวโลกททที่ยนังไมม่กลนับใจเชชที่อ สาวกในสมนัยแรกไดน้ทดา
เชม่นนทรั้ใน 3 ยอหน์น 7- “เขาเหลม่านนัรั้นไดน้ออกไปเพราะเหด็นแกม่พระนามของพระองคน์ และไมม่ไดน้รบนั สติที่งใดจากพวกตม่างชาตติเลย”
คนเหลม่านนัรั้นททที่บรติหารจนัดการกติจการตม่าง ๆ ของสมาคมเหลม่านทรั้อาจเปป็นคนไมม่เชชที่อหรชอถศึงกนับเปป็นศนัตรสแบบเปปิดเผยตม่อ
ความจรติงนนัรั้นดน้วยซรั้ดา นทที่ถสกอนบุญาตเพราะวม่าพวกเขาเปป็นคนรวยหรชอมทอทติ ธติพล ผมไมม่เคยรสน้จนักกรณทหนศึที่งเลยททที่ผสน้รนับใชน้ของพระ
ครติสตน์คนหนศึที่งททที่ยากจน แตม่มทสตติปปัญญาและประสบการณน์ ซศึที่งไดน้รบนั เชติญใหน้มานดาการประชบุมสาธารณะแบบนนัรั้น แนม่นอนวม่า
เหลม่าชาวประมงชาวกาลติลทหรชอแมน้แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเองกด็คงไมม่ถสกเรทยกใหน้มารนับตดาแหนม่งนทรั้ตามหลนักการเหลม่านทรั้ เหลม่า
สาวกของพระเยซสเจน้าไมม่ควรตนัดสตินความเหมาะสมของคน ๆ หนศึที่งสดาหรนับงานรนับใชน้ในครติสตจนักรโดยตดาแหนม่งททที่เขามทในโลก
หรชอโดยความมนัที่งคนัที่งททที่เขาครอบครอง
สมาคมเหลม่านทรั้เกชอบทนัรั้งหมดเปป็นหนทรั้เปป็นสตินจนถศึงขนาดททที่วาม่ ในรายงานเกชอบทบุกฉบนับของพวกเขา เราพบวม่าพวกเขา
ใชน้เงตินไปมากกวม่าททพที่ วกเขาไดน้รนับ นทที่ขนัดแยน้งกนับทนัรั้งจติตวติญญาณและตนัวอนักษรของภาคพนันธสนัญญาใหมม่ “อยม่าเปป็นหนทรั้อะไรใคร
นอกจากความรนักซศึที่งมทตม่อกนัน” (รม. 13:8)
อาจารยน์เครคกนับผมเหด็นพน้องตรงกนันวม่าลสก ๆ ททที่แทน้จรติงจดานวนมากของพระเจน้ามทความเกทที่ยวดองกนับสมาคมทาง
ศาสนาเหลม่านทรั้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอวยพรความพยายามของพวกเขาในหลาย ๆ ดน้าน ถศึงแมน้วาม่ พวกเขามทวติธทปฏติบนัตตติ ม่าง ๆ
ททที่เราตนัดสตินวม่าไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์กตด็ าม กระนนัรั้นเรากด็เหด็นวม่า มนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์ททที่เราควรแยกตนัวออกจาก
สมาคมเหลม่านทรั้
โดยการอวยพรของพระเจน้า เราอาจชม่วยเหลชอลสก ๆ ของพระเจน้าในสมาคมเหลม่านนัรั้นใหน้ตระหนนักถศึงวติธปท ฏติบนัตติตาม่ ง ๆ
ของพวกเขาททไที่ มม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ เรายนังรนักษาไวน้ซศึที่งความเปป็นนรั้ดาหนศึที่งใจเดทยวกนันในความรนักแบบพทที่นน้องกนับผสน้เชชที่อเหลม่า
นนัรั้นททที่ยนังเปป็นสมาชติกของสมาคมเหลม่านนัรั้นอยสม่ เราจะไมม่ตดนั สตินพวกเขาเลยหากพวกเขาไมม่เหด็นวม่าวติธทปฏติบนัตติตาม่ ง ๆ ของตนขนัด
แยน้งกนับพระคนัมภทรน์ แตม่เนชที่องจากเราเหด็นวม่าวติธทปฏติบนัตติเหลม่านนัรั้นไมม่ถสกตน้อง เราจศึงไมม่อาจอยสม่ตม่อพรน้อมกนับใจวตินติจฉนัยผติดและชอบอนัน
โปรม่งใสไดน้
เราคติดวม่ามนันอาจสม่งผลเสทยตม่อพทที่นน้องเหลม่านนัรั้นททที่เราทดางานหนนักทม่ามกลางพวกเขาหากเราไมม่ทดาอะไรเลยเพชที่อ
สนนับสนบุนงานมติชชนันนารท ดน้วยเหตบุนทรั้ เราจศึงอยากทดาอะไรบางอยม่างเพชที่อเผยแพรม่ขม่าวประเสรติฐทนัรั้งในประเทศและตม่างแดน ไมม่
วม่าการเรติที่มตน้นนนัรั้นจะเลด็กนน้อยแคม่ไหนกด็ตาม

5 มทนาคม เยด็นนทรั้ในการประชบุมกนับพทที่นน้อง อาจารยน์เครคและผมกลม่าวหลนักการเหลม่านนัรั้นททที่เราใชน้โดยมทจดบุ ประสงคน์เพชที่อ
กม่อตนัรั้งสถาบนันของเราเพชที่อการเผยแพรม่ขม่าวประเสรติฐทนัรั้งในประเทศและตม่างแดน ไมม่มทอะไรททที่นาม่ ประทนับใจแบบภายนอกเลย
ไมม่วาม่ ในจดานวนของผสน้คนททที่เขน้ารม่วมประชบุมหรชอในปาฐกถาของเรา ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดประทานพระพรของ
พระองคน์ลงบนสถาบนันนทรั้ซศึที่งจะถสกเรทยกวม่า สถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรสน์ ดาหรนับในประเทศและตม่างแดน
หลนักการเหลม่านนัรั้นของสถาบนันนทรั้ เราถชอวม่าผสน้เชชที่อทบุกคนไดน้รนับการทรงเรทยกใหน้มาชม่วยเหลชออบุดมการณน์ของพระครติสตน์
และเรามทเหตบุผลหลายประการตามพระคนัมภทรน์ทจทที่ ะคาดหวนังพระพรขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททจที่ ะมทตม่องานแหม่งความเชชที่อและ
การทดางานหนนักแหม่งความรนักของเรา โลกจะไมม่กลนับใจรนับเชชที่อกม่อนการเสดด็จมาของพระเยซสเจน้าของเรา แตม่ขณะททที่พระองคน์ยนัง
ไมม่รบท เสดด็จมา ทบุกวติธทท ทที่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ควรถสกนดามาใชน้เพชที่อการรวบรวมเหลม่าผสน้เลชอกสรรของพระเจน้ามาไวน้ขน้างใน
ดน้วยความชม่วยเหลชอขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เราจะไมม่เสาะหาความอบุปถนัมภน์ของโลก เราไมม่เคยตนัรั้งใจททจที่ ะขอรน้องผสน้คน
ททที่ยนังไมม่กลนับใจเชชที่อซศึที่งมทยศถาบรรดาศนักดติธิ์หรชอความมนัที่งคนัที่งใหน้สนนับสนบุนสถาบนันนทรั้เพราะวม่าเราเชชที่อวม่านทที่คงจะเปป็นการไมม่ใหน้เกทยรตติ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เราจะ “ยกธงขศึรั้นในพระนามพระเจน้าของเรา” (สดด. 20:5) พระองคน์เพทยงผสน้เดทยวจะทรงเปป็นผสน้อบุปถนัมภน์
ของเรา ถน้าพระองคน์ทรงชม่วยเหลชอเรา เรากด็จะเจรติญรบุงม่ เรชอง และถน้าพระองคน์ไมม่ทรงอยสม่ฝาป่ ยเรา เรากด็จะไมม่ประสบความสดาเรด็จ
เราจะไมม่ขอเงตินจากคนไมม่เชชที่อถศึงแมน้วม่าเราจะยอมรนับเงตินบรติจาคของพวกเขาถน้าพวกเขาเสนอเงตินเหลม่านนัรั้นใหน้ดน้วยความสมนัคร
ใจของพวกเขาเอง (ดส กติจการ 28:2-10)
เราปฏติเสธความชม่วยเหลชอของคนไมม่เชชที่อในการบรติหารจนัดการหรชอการดดาเนตินการกติจการของสถาบนันนทรั้ (ดส 2 คร.
6:14-18)
เราตนังรั้ ใจวม่าจะไมม่ขยายขอบเขตงานโดยตน้องเปป็นหนทรั้เปป็นสติน และจากนนัรั้นมาขอรน้องใหน้ครติสตจนักรชม่วยเดด็ดขาด นทที่ขนัดตม่อ
ทนัรั้งตนัวอนักษรและจติตวติญญาณแหม่งภาคพนันธสนัญญาใหมม่ ในการอธติษฐานแบบลนับ ๆ ขอพระเจน้าทรงโปรดชม่วยเหลชอเรา เราจะ
นดาความตน้องการตม่าง ๆ ของสถาบนันนทรั้ทสลตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและดดาเนตินการตามการทรงนดาททพที่ ระเจน้าประทาน
เราจะไมม่วนัดขนาดความสดาเรด็จของสถาบนันนทรั้โดยปรติมาณเงตินททที่ไดน้รนับมา หรชอจดานวนของพระคนัมภทรน์ทถทที่ สกแจกจม่าย แตม่
โดยการอวยพรขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่มทแกม่งานนทรั้ “มติใชม่ดวน้ ยกดาลนัง มติใชม่ดวน้ ยฤทธานบุภาพ แตม่ดวน้ ยวติญญาณของเรา พระเยโฮ
วาหน์จอมโยธาตรนัสดนังนทรั้แหละ” (ศคย. 4:6) เราคาดหวนังการอวยพรของพระองคน์ตามสนัดสม่วนของการรอคอยพระองคน์ในการ
อธติษฐานของเรา
ขณะททที่เราหลทกเลทที่ยงการแยกออกแบบไมม่จดาเปป็น เรากด็ปรารถนาททที่จะเดตินหนน้าตม่อไปตามพระคนัมภทรน์เทม่านนัรั้น โดยไมม่
ออมชอมความจรติง เราจะรนับคดาสนัที่งสอนใด ๆ ตามพระคนัมภทรดน์ วน้ ยใจขอบพระคบุณซศึที่งผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายททที่มทประสบการณน์ หลนังจาก
การอธติษฐานแลน้ว อาจตน้องใหน้แกม่เราเกทที่ยวกนับสถาบนันนทรั้
เปป้าหมายเหลม่านนัรั้นของสถาบนันนทรั้ 1. เราจะชม่วยเหลชอโรงเรทยนกลางวนัน โรงเรทยนรวทวารศศึกษา และโรงเรทยนผสน้ใหญม่ทนัรั้ง
หลายซศึที่งใหน้การอบรมสนัที่งสอนบนหลนักการตม่าง ๆ ของพระคนัมภทรน์ เมชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาเรชที่องการเงตินและครส
อาจารยน์ททที่เหมาะสมและทรงทดาใหน้เสน้นทางของเราเปปิดโลม่ง เรากด็จะกม่อตนังรั้ โรงเรทยนหลายแหม่งททที่เปป็นแบบนทรั้ เราตนัรั้งใจเชม่นกนันททที่
จะรนับเดด็กยากจนทนัรั้งหลายมาอยสม่ในโรงเรทยนกลางวนันเชม่นนทรั้
ครสอาจารยน์โรงเรทยนกลางวนันของเราตน้องเปป็นคนททที่ดดาเนตินตามแบบพระเจน้า ทางแหม่งความรอดตน้องถสกชทรั้ใหน้เหด็นตามพ

ระคนัมภทรน์ และหน้ามไมม่ใหน้สอนสติที่งใดททที่ขนัดตม่อหลนักการเหลม่านนัรั้นของขม่าวประเสรติฐเดด็ดขาด
ครสอาจารยน์โรงเรทยนรวทวารศศึกษาของเราตน้องเปป็นผสน้เชชที่อและพระคนัมภทรน์เพทยงอยม่างเดทยวจะเปป็นรากฐานแหม่งการอบรม
สนัที่งสอน เราถชอวม่าเปป็นการไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ททที่ผสน้ใดททที่ไมม่รสน้จกนั องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเองจะไดน้รบนั อนบุญาตใหน้มาอบรมสนัที่งสอน
ในเรชที่องทางศาสนา
สถาบนันนทรั้จะไมม่จดนั หาพระคนัมภทรน์ ภาคพนันธสนัญญาใหมม่ หรชอหนนังสชอสะกดคดาใหน้แกม่โรงเรทยนผสน้ใหญม่แหม่งใดหากครส
อาจารยน์เหลม่านนัรั้นไมม่ใชม่ผสน้เชชที่อ
2. เราจะแจกพระคนัมภทรน์
3. เราจะชม่วยเหลชอเหลม่ามติชชนันนารทททที่งานรนับใชน้ของพวกเขาดสเหมชอนจะถสกดดาเนตินการตามพระคนัมภทรน์
7 มทนาคม เรามทเหลชออยสม่แคม่ชลติ ลติที่งเดทยว เยด็นนทรั้เมชที่อเรากลนับมาบน้านจากการทดางานของเรา เราพบวม่าชม่างตนัดเสชรั้อคน
หนศึที่งของเรารอเราอยสม่ เขานดาเสชรั้อผน้าชบุดใหมม่มาใหน้อาจารยน์เครคกนับผม ซศึที่งพทนที่ น้องบบุรบุษอทกทม่านหนศึที่งไดน้สนัที่งตนัดใหน้เรา
23 เมษายน เมชที่อวานและวนันนทรั้ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้สม่งเงตินมาใหน้เรายทที่สติบปอนดน์ เพชที่อททที่เราจะสามารถซชรั้อ
พระคนัมภทรแน์ ละภาคพนันธสนัญญาใหมม่ชบุดใหญม่กวม่าเดติมมาเกด็บไวน้ไดน้ซศึที่งมากกวม่าเงตินทบุนอนันนน้อยนติดของเราจะจม่ายไหว เยด็นวนันนทรั้พทที่
นน้องสตรททาม่ นหนศึที่ง ซศึที่งไมม่ไดน้ถสกขอรน้อง ไดน้สนัญญาวม่าจะใหน้เงตินจดานวนนนัรั้นแกม่เรา เธอกลม่าวเสรติมวม่าเธอรสน้สกศึ ชชที่นชมยตินดทเปป็นพติเศษ
ในการแจกจม่ายพระคนัมภทรน์เพราะวม่าการอม่านพระวจนะไดน้นดาเธอมาสสม่ความรสเน้ กทยที่ วกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
8 มติถบุนายน ผมไมม่ไดน้หนัวขน้อสดาหรนับคดาเทศนาของผมเลยเชน้านทรั้ทนัรั้ง ๆ ททที่ผมอธติษฐานและอม่านพระวจนะหลายรอบ เมชที่อ
ผมตชนที่ ขศึรั้น ถน้อยคดาเหลม่านทรั้กด็อยสม่ในหนัวของผม: “พระคบุณของเรากด็เพทยงพอสดาหรนับเจน้า” ทนันททททที่ผมแตม่งตนัว ผมกด็เปปิดไปททที่ 2 คร.
12 เพชที่อพติจารณาขน้อพระคดาตอนนทรั้ แตม่หลนังจากอธติษฐาน ผมกด็ตนัดสตินใจวม่าผมไมม่ไดน้ถสกนดาพามาสสม่เนชรั้อหาสม่วนนทรั้เพราะเหด็นแกม่
การพสดในหนัวขน้อนทรั้ อยม่างททที่ผมคติดไวน้ในตอนแรก
ดน้วยเหตบุนทรั้ ผมจศึงปฏติบนัตติตามวติธทปฏติบนัตติปกตติของผมในกรณทเชม่นนนัรั้น-ผมอม่านพระคนัมภทรน์ตอม่ จากททที่ผมคน้างไวน้เมชที่อเยด็นวาน
เมชที่อผมมาถศึง ฮบ. 11:13-16 ผมกด็รสสน้ ศึกวม่านทที่แหละคชอหนัวขน้อคดาเทศนา หลนังจากอธติษฐานแลน้ว ผมกด็ไดน้รนับการยชนยนันในเรชที่องนทรั้
และองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเปปิดเผยขน้อพระคดาตอนนทรั้แกม่ผม ผมเทศนาในหนัวขน้อนทรั้ดน้วยความชชที่นบานยติที่งนนัก พระเจน้าทรงอวยพร
สติที่งททที่ผมกลม่าวนนัรั้นอยม่างมากมาย และจติตวติญญาณอยม่างนน้อยหนศึที่งดวงไดน้ถสกนดามาถศึงองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
25 มติถบุนายน สามวนันหลนังมานทรั้ผมมทการรม่วมสนติทแบบจรติงจนังกนับพระเจน้านน้อยมาก และดน้วยเหตบุนทรั้ผมจศึงรสสน้ ศึกรดาคาญใจ
และอม่อนแอฝป่ายวติญญาณ
26 มติถบุนายน ผมลบุกแตม่เชน้าและใชน้เวลาเกชอบสองชนัที่วโมงในการอธติษฐานกม่อนมชรั้อเชน้า ตอนนทรั้ผมรสน้สกศึ สบายตนัวมากขศึรั้น
11 กรกฎาคม ผมอธติษฐานไปเยอะมากเกทที่ยวกนับผสน้อดานวยการสดาหรนับโรงเรทยนของเดด็กชายซศึที่งจะถสกกม่อตนัรั้งในการ
เชชที่อมโยงกนับสถาบนันเลด็ก ๆ ของเรา แปดคนไดน้สมนัครตดาแหนม่งนทรั้ แตม่ไมม่มทสนักคนเลยททที่ดสเหมชอนเหมาะสม คราวนทรั้ ในททที่สดบุ องคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานพทที่นน้องบบุรบุษคนหนศึที่งแกม่เราซศึที่งจะเรติที่มงานนทรั้
9 ตบุลาคม สถาบนันของเรา ซศึที่งถสกกม่อตนัรั้งโดยพศึที่งพาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า บนัดนทรั้เรติที่มดดาเนตินงานมานานเจด็ดเดชอนแลน้ว คน
จดานวนมากไดน้รบนั ประโยชนน์จากสถาบนันนทรั้ ในโรงเรทยนรวทวารศศึกษาเรามทเดด็กประมาณ 120 คน ในโรงเรทยนผสน้ใหญม่ มทผสน้ใหญม่
ประมาณ 40 คน ในโรงเรทยนกลางวนัน มทเดด็ก 209 คน เราไดน้แจกจม่ายพระคนัมภทรน์ไป 482 เลม่ม และภาคพนันธสนัญญาใหมม่ 520

เลม่ม สบุดทน้าย เงตินกน้อนโตจดานวนหนศึที่งไดน้ถสกจม่ายเพชที่อชม่วยเหลชองานมติชชนันนารท
28 ตบุลาคม เราไดน้ยตินเรชที่องราวอนันนม่าสะเทชอนใจของเดด็กชายกดาพรน้าททที่ยากจนคนหนศึที่งผสน้ซศึที่งเขน้าเรทยนในโรงเรทยนแหม่ง
หนศึที่งของเรามาไดน้สนักพนักแลน้ว เขาเพติที่งถสกพาตนัวไปยนังบน้านคนจนซศึที่งอยสม่นอกเมชองบรติสตอลออกไปหลายไมลน์ เขาแสดงความ
เสทยใจอยม่างมากททเที่ ขาไมม่สามารถมาเรทยนททที่โรงเรทยนของเราและรม่วมการรนับใชน้ของเราไดน้อทกตม่อไป ขอใหน้เรชที่องนทรั้นดาผมใหน้ทดา
อะไรสนักอยม่างเพชอที่ จนัดหาสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ฝป่ายโลกของเดด็กยากจนทนัรั้งหลาย ซศึที่งความกดดนันในเรชที่องนทรั้ไดน้ทดาใหน้เดด็ก
ชายยากจนคนนทรั้ตอน้ งถสกพาตนัวไปจากโรงเรทยนของเรา!
4 พฤศจติกายน ผมใชน้เวลาสม่วนใหญม่ในตอนเชน้าไปกนับการอม่านพระวจนะและการอธติษฐาน ผมทสลขอสดาหรนับอาหาร
ประจดาวนันของเราดน้วย เพราะวม่าเราแทบไมม่มทเงตินเหลชอแลน้ว
5 พฤศจติกายน ผมใชน้เวลาเกชอบตลอดทนัรั้งวนันในการอธติษฐานและการอม่านพระวจนะ ผมอธติษฐานอทกครนัรั้งสดาหรนับการ
จนัดหาในเรชที่องความตน้องการตม่าง ๆ ฝป่ายโลกของเรา แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ายนังไมม่ตอบเลย
8 พฤศจติกายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดจนัดหาในดน้านความตน้องการตม่าง ๆ ฝป่ายโลกของเราอทกครนัรั้งในระหวม่าง
สนัปดาหน์นทรั้ ถศึงแมน้วม่าในตอนตน้นสนัปดาหน์ เรามทเหลชออยสม่นน้อยจรติง ๆ ผมไดน้อธติษฐานไปเยอะมากสนัปดาหน์นทรั้ในเรชที่องเงติน มากกวม่าใน
สนัปดาหน์อชที่นใดตนัรั้งแตม่เรามาอยสม่ในบรติสตอล องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงจนัดหาผม่านทางผสน้คนททที่จาม่ ยสติที่งททที่พวกเขาเคยตติดคน้างเราไวน้
เรายนังขายขน้าวของบางอยม่างททที่เราไมม่ตอน้ งการแลน้วดน้วย
31 ธนันวาคม ตนัรั้งแตม่อาจารยน์เครคกนับผมมาทดางานในบรติสตอล พทนที่ น้องชายหญติง 227 คนไดน้ถสกเพติที่มเขน้ากนับเราในการ
รม่วมสามนัคคทธรรม จากคนเหลม่านทรั้ 103 คนไดน้กลนับใจรนับเชชที่อ และคนจดานวนมากไดน้ถสกนดาเขน้าสสม่เสรทภาพแหม่งขม่าวประเสรติฐหรชอ
กลนับใจจากการมทใจหนันกลนับของพวกเขา ผสน้เชชที่ออายบุนน้อยสทที่สติบเจด็ดคนอยสม่ททที่กติเดโอนและหน้าสติบหกคนททที่เบเธสดา
1 มกราคม 1835 เมชที่อเยด็นวานเรามทการประชบุมอธติษฐานพติเศษเพชที่อสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความเมตตา
หลายอยม่างของพระองคน์ซศึที่งเราไดน้รนับในชม่วงปปททที่ผาม่ นมา เราทสลขอพระองคน์ททที่จะสดาแดงความโปรดปรานของพระองคน์แกม่เราตม่อ
ไป
13 มกราคม ผมไปเยทที่ยมตามบน้านผสน้คนททที่อาศนัยอยสม่บนออเรนจน์ สตรทท เพชที่อททที่จะทราบวม่ามทใครอยากไดน้พระคนัมภทรน์บน้าง
ไหม วม่าพวกเขาอม่านหนนังสชอออกไหม และวม่าพวกเขาอยากใหน้ลสก ๆ ของตนมาเรทยนในโรงเรทยนกลางวนันหรชอโรงเรทยนรวทฯ
ของเราไหม นทที่ใหน้โอกาสมากมายแกม่ผมททที่จะสนทนากนับพวกเขาเกทยที่ วกนับจติตวติญญาณของพวกเขา
15 มกราคม เชน้านทรั้ผมไปตามบน้านบนออเรนจน์ สตรททอทกครนังรั้ ผมมทความสบุขมากในงานแบบนนัรั้น เพราะวม่ามนันสดาคนัญ
มาก ๆ แตม่มชอของผมกด็เตด็มลน้นดน้วยงานอชที่นททที่ผมทดาอะไรกนับมนันไดน้นน้อยเหลชอเกติน
21 มกราคม ในการตอบคดาอธติษฐาน ผมไดน้รบนั หน้าปอนดน์สดาหรนับสถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงเทเขน้ามา ขณะททที่เราเทออกตม่อไป ในระหวม่างสนัปดาหน์ททที่แลน้ว พระคนัมภทรหน์ น้าสติบแปดเลม่มถสกจดาหนม่ายในราคาททที่ลดลง เรา
อยากทดางานททที่สดาคนัญนทรั้ตอม่ ไป แตม่เราจะตน้องการความชม่วยเหลชอดน้านการเงตินอยม่างมาก
28 มกราคม สองสามวนันหลนังมานทรั้ ผมอธติษฐานไปเยอะมากเกทที่ยวกนับวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงใหน้ผมเปป็นมติชชนัน
นารทไปยนังอทสทน์ อตินดทสน์ หรชอไมม่ ผมเตด็มใจไปหากพระองคน์ทรงอยากใชน้ผมในทางนทรั้
29 มกราคม ผมมทใจรน้อนรนอยม่างมากททจที่ ะอธติษฐานเกทที่ยวกนับการไปยนังกนัลกนัตตาในฐานะมติชชนันนารท ขอองคน์พระผสน้

เปป็นเจน้าทรงนดาทางผมในเรชที่องนทรั้ดวน้ ยเถติด!
25 กบุมภาพนันธน์ ในพระนามขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและในการพศึงที่ พาพระองคน์แตม่เพทยงผสน้เดทยวสดาหรนับการสนนับสนบุน
เราไดน้กม่อตนัรั้งโรงเรทยนแหม่งททที่หน้าแลน้วสดาหรนับเดด็กยากจน ซศึที่งไดน้เปปิดวนันนทรั้ ตอนนทรั้เรามทโรงเรทยนของเดด็กผสน้ชายสองแหม่งและโรงเรทยน
ของเดด็กผสน้หญติงสามแหม่ง
3 มติถบุนายน วนันนทรั้เราจนัดใหน้มทการประชบุมสาธารณะเกทยที่ วกนับสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรสน์ ดาหรนับในประเทศและตม่าง
แดน ตลอดสติบหน้าเดชอนหลนังมานทรั้ เราสามารถชม่วยใหน้เดด็กยากจนไดน้เขน้าเรทยน แจกจม่ายพระคนัมภทรน์ และชม่วยเหลชองานของพวก
มติชชนันนารท
ในชม่วงเวลานทรั้ ถศึงแมน้วม่าขอบเขตของงานไดน้ขยายใหญม่ขศึรั้นอยม่างตม่อเนชที่อง และถศึงแมน้วาม่ บางครนัรั้งเรามทเงตินทบุนเหลชออยสม่
เพทยงเลด็กนน้อย องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ไมม่เคยปลม่อยใหน้เราตน้องหยบุดงานนทรั้ เราไดน้กม่อตนัรั้งโรงเรทยนกลางวนันสามแหม่งและโรงเรทยน
กลางวนันเพชที่อการกบุศลอทกสองแหม่ง ซศึที่งคงจะถสกปปิดไปแลน้วเพราะการขาดเงตินทบุน
จดานวนของนนักเรทยนททที่ไดน้เขน้าเรทยนในโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้นเทม่ากนับ 439 คน จดานวนของพระคนัมภทรน์ซศึที่งถสกแจก
จม่ายไปแลน้วนนัรั้นคชอ พระคนัมภทรน์ฉบนับเตด็ม 795 เลม่ม และภาคพนันธสนัญญาใหมม่ 753 เลม่ม เรายนังสม่งความชม่วยเหลชอไปยนังงานของ
พวกมติชชนันนารทในแคนาดา อทสทน์ อตินดทสน์ และทวทปยบุโรปดน้วย
25 มติถบุนายน ลสกชายตนัวนน้อยของเราลน้มปป่วยจนผมไมม่มทความหวนังวม่าเขาจะหายดท
26 มติถบุนายน คดาอธติษฐานเมชที่อเยด็นวานของผมกด็คอช ขอใหน้พระเจน้าทรงครั้ดาจบุนภรรยาสบุดททที่รกนั ของผมภายใตน้ความ
ลดาบากนทรั้ สองชนัวที่ โมงตม่อมา ลสกชายตนัวนน้อยของผมกด็กลนับบน้านไปอยสม่กนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมตระหนนักอยม่างเตด็มเปปปี่ยมวม่าทารก
นน้อยททรที่ นักนนัรั้นอยสม่กนับพระเยซสเจน้ากด็ดกท วม่าอยสม่กนับเรา และเมชที่อผมรที่ดาไหน้ ผมกด็รที่ดาไหน้ดวน้ ยความชชที่นบาน
18 กรกฎาคม ผมรสน้สศึกอม่อนแอในหนน้าอกของผมนานหลายวนันแลน้ว วนันนทรั้ผมรสสน้ ศึกเชม่นนนัรั้นมากกวม่าแตม่กม่อน และคติดวม่า
คงจะเปป็นการดทททที่ในสนัปดาหน์หนน้าจะเวน้นเสทยจากการพสดในททที่ชบุมนบุมชนทนัรั้งหมด ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดนดาผมเขน้าใกลน้
พระองคน์มากขศึรั้นผม่านทางเหตบุการณน์นทรั้ดวน้ ยเถติด
31 กรกฎาคม วนันนทรั้อดทตผสน้รนับใชน้ทาม่ นหนศึที่งไดน้มาหาเราและเรติที่มททที่จะไปตามบน้านเพชที่อเผยแพรม่ความจรติงในฐานะมติชชนัน
นารทประจดาเมชอง นทที่เปป็นการแตม่งตนัรั้งจากพระเจน้า อาจารยน์เครคไดน้ลน้มปป่วย เขาจศึงไมม่สามารถทดางานของโรงเรทยนเหลม่านนัรั้นและ
การแจกจม่ายพระคนัมภทรเน์ ปป็นเวลาหลายเดชอนแลน้ว ความอม่อนแอของผมเองไดน้เพติที่มขศึรั้นจนผมจดาตน้องงดการทดางานทนัรั้งหมดเลย
ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเปปปี่ยมพระกรบุณาจรติง ๆ ททที่สม่งพทนที่ น้องทม่านนทรั้ของเรามาเพชที่อททที่งานจะเดตินหนน้าตม่อไปไดน้ !
24 สติงหาคม ผมรสสน้ ศึกอม่อนแอมาก ๆ และทนทบุกขน์มากกวม่าแตม่กม่อนเพราะโรคนทรั้ ผมควรไปจากบรติสตอลสนักพนักไหม?
ผมไมม่มทเงตินททที่จะไปททที่อนชที่ เพชอที่ พนักฟฟืนฟื้ พทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งในชนบทชวนผมใหน้ไปเยทที่ยมหนศึที่งสนัปดาหน์ และผมอาจตอบรนับคดาเชติญนทรั้
และไปพรบุม่งนทรั้
26 สติงหาคม วนันนทรั้ผมไดน้รนับเงตินหน้าปอนดน์โดยมทจบุดประสงคน์เพชที่อไปพนักฟฟืฟื้นททที่อชที่น
29 สติงหาคม วนันนทรั้ผมไดน้รนับเงตินอทกหน้าปอนดน์เพชที่อจบุดประสงคน์เดติม
30 สติงหาคม วนันนทรั้ เปป็นวนันอาทติตยน์แรกนนับตนัรั้งแตม่เรามาถศึงในบรติสตอล ททที่ผมไมม่ไดน้เทศนาเพราะความเจด็บปป่วย องคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเปปปี่ยมพระเมตตาจรติง ๆ ททที่ประทานพละกดาลนังมากมายใหน้ผมตลอดหลายปปมานทรั้ ! เงตินอทกหน้าปอนดน์ถสกสม่งมา

ใหน้ผมวนันนทรั้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงกรบุณาจรติง ๆ ททปที่ ระทานเงตินใหน้แกม่ผมเพชที่อททจที่ ะออกเดตินทางจากบรติสตอล!
19 กนันยายน ผมไดน้รนับจดหมายอนันเปปปี่ยมกรบุณาฉบนับหนศึที่งจากพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งและพทที่นน้องสตรทสองทม่านในองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้า ซศึที่งพวกเขาอาศนัยอยสม่บนเกาะไวทน์ พวกเขาชวนผมใหน้มาพนักอยสม่กนับพวกเขาสนักระยะหนศึที่ง นอกจากนทรั้แลน้ว พวก
เขาเขทยนมาวม่าพวกเขาไดน้อธติษฐานหลายครนัรั้งเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้และมนัที่นใจวม่าผมควรจะมา
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดประทานเงตินใหน้จนครอบครนัวของผมและผมสามารถเดตินทางไปททที่นนัที่นไดน้เพชที่อการพนักผม่อน
ททที่เราตน้องการ
29 กนันยายน เมชที่อเยด็นวานตอนททที่ผมกลม่าวราตรทสวนัสดติธิ์แกม่ครอบครนัวนนัรั้น ผมกด็อยากไปเขน้านอนทนันทท ความอม่อนแอใน
รม่างกายของผมและความเหนด็บหนาวของคที่ดาคชนนนัรั้นไดน้ทดลองผมไมม่ใหน้อธติษฐานอทกตม่อไป อยม่างไรกด็ตาม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงชม่วยเหลชอผมใหน้คบุกเขม่าตม่อพระพนักตรน์พระองคน์ ผมเรติที่มอธติษฐานไปไดน้ไมม่นาน พระวติญญาณของพระองคน์กด็ทรงสาดแสงเขน้า
มาในจติตวติญญาณของผมและประทานวติญญาณแหม่งการอธติษฐานใหน้แกม่ผมซศึที่งผมไมม่ไดน้ดชที่มดที่ดามานานหลายสนัปดาหน์แลน้ว
พระองคน์ทรงโปรดฟฟืฟื้นฟสพระราชกติจของพระองคน์ในใจของผม ผมมทความสบุขกนับการไดน้อยสม่ใกลน้กนับพระเจน้าและความรน้อนรนใน
การอธติษฐานเปป็นเวลาชนัวที่ โมงกวม่า ๆ จติตวติญญาณของผมไดน้หอบกระหายประสบการณน์แสนหวานนทรั้มานานหลายสนัปดาหน์แลน้ว
นทที่เปป็นครนัรั้งแรกในระหวม่างความเจด็บปป่วยนทรั้ ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างจรติงจนังททที่จะทรงทดาใหน้ผมกลนับมท
สบุขภาพดทอทกครนังรั้ บนัดนทรั้ผมอยากกลนับไปทดางานในบรติสตอลแลน้ว แตม่ผมกด็ไมม่ไดน้ทนไมม่ไหว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงเสรติมกดาลนัง
ผมเพชที่อททจที่ ะกลนับไปทดางานนนัรั้น ผมเขน้านอนโดยมทความสบุขมากเปป็นพติเศษและตชที่นเมชที่อเชน้าในสนันตติสบุขอนันยติที่งใหญม่ เปป็นเวลาชนัวที่ โมง
กวม่า ๆ ผมไดน้มทการรม่วมสนติทททที่แทน้จรติงกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากม่อนมชรั้อเชน้า ขอใหน้พระองคน์ทรงสานตม่อสภาวะแหม่งใจเชม่นนทรั้แกม่ลสกททที่
ไมม่คสม่ควรททที่สดบุ ของพระองคน์ดน้วยเถติด!
15 พฤศจติกายน เรามาถศึงอยม่างปลอดภนัยในบรติสตอล สนัปดาหน์กม่อนเราไดน้อธติษฐานซรั้ดา ๆ เกทที่ยวกนับงานของสถาบนัน
ความรสดน้ น้านพระคนัมภทรน์ และโดยเฉพาะอยม่างยติที่งททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะประทานทรนัพยากรใหน้เราเพชที่อสานตม่อและแมน้แตม่ขยนับ
ขยายงานนนัรั้น นอกจากนทรั้แลน้ว ผมไดน้ทสลขอสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ของผมเองททที่จะไดน้รนับการตอบสนองเชม่นกนันและ
พระองคน์ทรงโปรดประทานตามคดาขอทนัรั้งสองนทรั้แลน้ว ขอใหน้ผมมทพระคบุณททที่จะวางใจพระองคน์มากขศึรั้นเรชอที่ ย ๆ ดน้วยเถติด !

พติสจมู นร์ความสอัตยร์ซชที่อของพระเจน้า: บททชีที่ 8
21 พฤศจติกายน วนันนทรั้ผมรสน้สศึกแนม่นอนในใจของผมวม่าผมตน้องไมม่เพทยงคติดเกทที่ยวกนับการกม่อตนัรั้งบน้านเดด็กกดาพรน้าเทม่านนัรั้น
แตม่ทจทที่ ะเรติมที่ วางแผนการตม่าง ๆ อยม่างจรติงจนัง ผมใชน้เวลาเยอะในการอธติษฐานเพชที่อททจที่ ะทราบนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ในสถานการณน์นทรั้
23 พฤศจติกายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในการตอบคดาอธติษฐานของผม ไดน้ประทานเงตินใหน้ผมประมาณหน้าสติบปอนดน์ ผม
ไดน้ทสลขอไปแคม่สทที่สติบปอนดน์ นทที่เปป็นการหนบุนใจอยม่างมากแกม่ผมและไดน้ปลบุกเรน้าผมใหน้คดติ และอธติษฐานมากยติที่งขศึรั้นเกทที่ยวกนับการกม่อ
ตนังรั้ บน้านเดด็กกดาพรน้า
25 พฤศจติกายน ผมใชน้เวลาเยอะอทกครนังรั้ ในการอธติษฐานเมชที่อวานนทรั้และวนันนทรั้เกทที่ยวกนับบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้น ผมเชชที่อมนัที่น
วม่ามนันเปป็นมาจากพระเจน้า ขอพระองคน์ทรงโปรดเมตตานดาทางผมดน้วยเถติด!
มทเหตบุผลหลายประการวม่าทดาไมผมถศึงปรารถนาททที่จะกม่อตนัรั้งบน้านเดด็กกดาพรน้า สติที่งหนศึที่งททที่ลสก ๆ ของพระเจน้าตน้องการมาก
ททที่สดบุ คชอ การททที่ความเชชที่อของพวกเขาไดน้รนับการเสรติมกดาลนัง ผมไปเยทที่ยมพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งซศึที่งทดางานอยสม่สติบสทที่ถศึงสติบหกชนัที่วโมง
ตม่อวนันในอาชทพของเขา รม่างกายของเขาปวดรน้าว จติตวติญญาณของเขาซสบผอม และเขาไมม่มทความชชนที่ บานในพระเจน้า
ผมชทรั้ใหน้เขาเหด็นวม่าเขาควรทดางานใหน้นน้อยลงเพชที่อททที่สบุขภาพของเขาจะไดน้ไมม่ทนทบุกขน์ เขาสามารถรวบรวมพละกดาลนัง
สดาหรนับมนบุษยน์ภายในไดน้โดยการอม่านพระวจนะของพระเจน้า โดยการใครม่ครวญเกทยที่ วกนับมนัน และโดยการอธติษฐาน
เขาตอบกลนับวม่า “แตม่ถน้าผมทดางานนน้อยลง ผมกด็หาเงตินไดน้ไมม่พอสดาหรนับเลทรั้ยงดสครอบครนัวของผมนม่ะสติ แมน้กระทนัที่งตอน
นทรั้ ขณะททที่ผมทดางานเยอะขนาดนทรั้ ผมกด็แทบจะมทไมม่พอเลย”
เขาไมม่มทความไวน้วางใจในพระเจน้าและไมม่มทความเชชที่อททที่แทน้จรติงในความจรติงของพระวจนะททที่วาม่ “ทม่านทนัรั้งหลายจง
แสวงหาอาณาจนักรของพระเจน้า และความชอบธรรมของพระองคน์กม่อน แลน้วพระองคน์จะทรงเพติที่มเตติมสติที่งทนัรั้งปวงเหลม่านทรั้ใหน้แกม่
ทม่าน” (มธ. 6:33)
ผมอธติบายแกม่เขาวม่า “พทที่นน้องททที่รกนั ของผม มนันไมม่ใชม่งานของคบุณซศึที่งครั้ดาจบุนครอบครนัวของคบุณ แตม่เปป็นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
พระองคน์ทรงเลทรั้ยงดสคบุณและครอบครนัวของคบุณในยามททที่คบุณทดางานไมม่ไหวเลยเพราะความเจด็บปป่วย พระองคน์จะทรงจนัดหา
สดาหรนับคบุณและครอบครนัวของคบุณอยม่างแนม่นอน ถน้าเพราะเหด็นแกม่การไดน้มาซศึที่งอาหารสดาหรนับมนบุษยน์ภายในของคบุณ คบุณ
ทดางานนน้อยชนัวที่ โมงลงตม่อวนันเพชที่อททที่จะใหน้คบุณมทเวลาอนันเหมาะสมสดาหรนับการพนักผม่อน คบุณเรติที่มทดางานหลนังจากอธติษฐานอยม่างเรม่ง
รทบไปเพทยงไมม่กทที่วตินาทท คบุณเลติกงานในตอนเยด็นและตนัรั้งใจวม่าจะอม่านพระวจนะของพระเจน้าสนักเลด็กนน้อย แตม่พอถศึงตอนนนัรั้นคบุณกด็
เหนชที่อยลน้าในรม่างกายและจติตใจเกตินกวม่าจะมทความสบุขกนับการอม่านพระวจนะแลน้ว คบุณผลด็อยหลนับบม่อย ๆ ขณะอม่านพระคนัมภทรน์
หรชอขณะททที่คบุณคบุกเขม่าอธติษฐาน”
พทที่นน้องทม่านนนัรั้นยอมรนับวม่านทที่เปป็นความจรติง เขาเหด็นดน้วยวม่าคดาแนะนดาของผมเปป็นสติที่งททที่ดท แตม่ผมอม่านในสทหนน้าของเขา
แมน้หากวม่าเขาไมม่ไดน้กลม่าวออกมาเชม่นนทรั้จรติง ๆ กด็ตามวม่า “ผมจะหาเงตินมาพอกตินพอใชน้ไดน้อยม่างไรถน้าผมจะตน้องปฏติบนัตตติ ามคดา
แนะนดาของคบุณ?” ผมปรารถนาททจที่ ะมทอะไรบางอยม่างททที่จะใหน้แกม่พทที่นน้องทม่านนทรั้เพชอที่ เปป็นขน้อพติสจส นน์ททที่ปรากฏแกม่ตาวม่าพระเจน้าและ
พระบติดาของเราทรงเปป็นพระเจน้าผสน้สนัตยน์ซชที่อองคน์เดติมนนัรั้นอยม่างททพที่ ระองคน์ทรงเปป็นเสมอมา พระองคน์ทรงเตด็มพระทนัยททจที่ ะพติสสจนน์

พระองคน์เองวม่าเปป็นพระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่แกม่ทกบุ คนททที่ใหน้ความไวน้วางใจของพวกเขาอยสม่ในพระองคน์
บางครนัรั้งลสก ๆ ของพระเจน้ากด็หวาดกลนัวการแกม่ชราและทดางานไมม่ไหวอทกตม่อไป ถน้าผมชทใรั้ หน้พวกเขาเหด็นวม่าพระบติดาผสน้
สถติตในสวรรคน์ของพวกเขาทรงชม่วยเหลชอคนเหลม่านนัรั้นททที่วางใจในพระองคน์มาตลอดไดน้อยม่างไร พวกเขากด็อาจไมม่พดส วม่ายบุคสมนัย
ไดน้เปลทที่ยนแปลงไปแลน้ว แตม่มนันปรากฏชนัดเจนวม่าพวกเขาไมม่เหด็นพระเจน้าวม่าเปป็นพระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่ ผมปรารถนาททจที่ ะตนัรั้ง
อะไรบางอยม่างตรงหนน้าลสก ๆ ของพระเจน้าเพชที่อททพที่ วกเขาจะมองเหด็นวม่าพระองคน์ไมม่ทรงทอดทติรั้ง แมห้กระททที่งในยามยากลดาบาก
คนเหลม่านนัรั้นททที่พศึที่งพาพระองคน์
นนักธบุรกติจครติสเตทยนทนัรั้งหลายทนทบุกขน์ในชทวตติ ฝป่ายวติญญาณของตนและนดาความรสน้สศึกผติดมาสสใม่ จวตินติจฉนัยผติดและชอบของ
ตนโดยการดดาเนตินธบุรกติจของพวกเขาในลนักษณะเดทยวกนับททที่พวกคนไมม่เชชที่อกระทดา การแขม่งขนันในอาชทพ ชม่วงเวลาททที่เลวรน้าย
และภาวะประชากรลน้นถสกยกเปป็นเหตบุผลหลายประการวม่าทดาไมธบุรกติจหนศึที่งททที่ดดาเนตินงานตามพระวจนะของพระเจน้าไมม่อาจถสก
คาดหวนังวม่าจะเจรติญไดน้ นน้อยคนนนักมทความตนังรั้ ใจแนม่วแนม่อนันบรติสทบุ ธติธิ์ททที่จะไวน้วางใจในพระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่และพศึที่งพา
พระองคน์เพชที่อททจที่ ะรนักษาไวน้ซศึที่งใจวตินติจฉนัยผติดและชอบอนันดท ผมอยากแสดงใหน้ผสน้คนเหลม่านทรั้เหด็นวม่าพระเจน้าทรงสนัตยน์ซชที่อและเราไวน้
วางใจพระองคน์ไดน้โดยปราศจากการเกด็บงดา
คนบางคนประกอบอาชทพตม่าง ๆ ซศึที่งพวกเขาไมม่อาจมทใจวตินติจฉนัยผติดและชอบอนันดทตม่อไปไดน้ แตม่พวกเขากลนัวการเลติก
ประกอบอาชทพของตน เกรงวม่าพวกเขาจะกลายเปป็นคนวม่างงาน ผมปรารถนาททที่จะเสรติมกดาลนังความเชชที่อของพวกเขาโดย
พติสสจนน์ใหน้เหด็นวม่าพระสนัญญาเหลม่านนัรั้นจากพระวจนะของพระเจน้าในเรชที่องความเตด็มพระทนัยของพระองคน์และความสามารถของ
พระองคน์ทจทที่ ะชม่วยเหลชอทบุกคนททที่พศึที่งพาพระองคน์นนัรั้นเปป็นความจรติง
ผมรสน้วาม่ พระวจนะของพระเจน้าควรททที่จะเพทยงพอแลน้ว แตม่โดยการใหน้พนทที่ น้องทนัรั้งหลายของผมไดน้มทขน้อพติสสจนน์ททที่ปรากฏแกม่
ตาในเรชที่องความสนัตยน์ซชที่อททที่ไมม่รเสน้ ปลทที่ยนแปลงขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมกด็อาจเสรติมกดาลนังความเชชที่อของพวกเขาไดน้ ผมอยากททที่จะ
เปป็นผสน้รบนั ใชน้ของครติสตจนักรในดน้านนทรั้โดยเฉพาะซศึที่งผมไดน้รบนั พระเมตตาแลน้ว-ในการททที่จะสามารถวางใจพระวจนะของพระองคน์
ไดน้และพศึที่งพาพระวจนะนนัรั้น
ผมเหด็นวม่าจะทดาสติที่งนทรั้ไดน้ดทททที่สดบุ โดยการกม่อตนัรั้งบน้านเดด็กกดาพรน้า-บางสติที่งซศึที่งเรามองเหด็นไดน้ดน้วยตาของเรา ถน้าผม (ซศึที่งเปป็น
คนยากจน เพทยงโดยการอธติษฐานและความเชชที่อ) ไดน้รบนั (โดยไมม่ขอรน้องมนบุษยน์คนใด) เงตินทบุนเหลม่านนัรั้นสดาหรนับการกม่อตนัรั้งและ
สานตม่อบน้านเดด็กกดาพรน้า นทที่กอด็ าจเสรติมกดาลนังความเชชที่อของลสก ๆ ของพระเจน้าไดน้ มนันคงเปป็นคดาพยานหนศึที่งเชม่นกนันแกม่พวกคนไมม่
เชชที่อเกทยที่ วกนับความเปป็นจรติงของสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้า
นทที่คชอเหตบุผลหลนักในการกม่อตนังรั้ บน้านเดด็กกดาพรน้า ผมปรารถนาอยม่างแนม่นอนททที่จะถสกใชน้การโดยพระเจน้าเพชที่อชม่วยเหลชอ
เดด็ก ๆ ททยที่ ากจนและฝฝึกฝนพวกเขาในทางทนัรั้งหลายของพระเจน้า แตม่เปป้าหมายหลนักของงานนทรั้กด็คชอ เพชที่อพระเจน้าจะทรงไดน้รนับ
เกทยรตติเพราะวม่าเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นภายใตน้การดสแลของผมจะไดน้รนับการเลทรั้ยงดสในทบุกสติที่งททพที่ วกเขาตน้องการผม่านทางการ
อธติษฐานและความเชชที่อ ทบุกคนจะเหด็นวม่าพระเจน้าทรงสนัตยน์ซชที่อและทรงฟปังคดาอธติษฐาน
28 พฤศจติกายน ผมอธติษฐานทบุกวนันตลอดทนัรั้งสนัปดาหน์นทรั้เกทที่ยวกนับเรชที่องบน้านเดด็กกดาพรน้า โดยทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่
จะขจนัดทบุกความคติดเกทที่ยวกนับมนันหากเรชอที่ งนทรั้ไมม่ไดน้เปป็นมาจากพระองคน์ หลนังจากตรวจสอบเหตบุจสงใจตม่าง ๆ แหม่งใจของผมซรั้ดา ๆ
ผมกด็เชชที่อมนัที่นวม่ามนันเปป็นมาจากพระเจน้า

2 ธนันวาคม อาจารยน์เครคและผมคบุยกนันแลน้วเกทยที่ วกนับบน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้ ผมอยากใหน้เขาแสดงใหน้ผมเหด็นความ
เสชที่อมทรามใด ๆ ททที่ซบุกซม่อนอยสม่ในใจของผมหรชอเหตบุผลตามพระคนัมภทรน์อนชที่ ใดททที่ตอม่ ตน้านการมทสม่วนในเรชที่องนทรั้ เหตบุผลเดทยวททที่ผมจะ
สงสนัยไดน้วม่ามนันเปป็นมาจากพระเจน้าหรชอไมม่ททที่ผมจะเรติที่มตน้นงานนทรั้กด็คชอ หนน้าททรที่ นับผติดชอบหลายอยม่างซศึที่งผมมทอยสม่แลน้ว แตม่ถน้าเรชที่องนทรั้
เปป็นมาจากพระเจน้า พระองคน์กด็จะทรงสม่งบบุคคลตม่าง ๆ ททที่เหมาะสมมาในเวลาอนันเหมาะสม เพชที่อททที่ผมจะไดน้ใชน้เวลานน้อยลงใน
การรนับใชน้สม่วนนทรั้
อาจารยน์เครคใหน้กดาลนังผมอยม่างมากในงานนทรั้ วนันนทรั้ผมยม่างกน้าวแรกแลน้วในเรชอที่ งนทรั้และประกาศใหน้มทการประชบุม
สาธารณะในวนันททที่ 9 ธนันวาคม พวกพทที่นน้องอยากฟปังความคติดตม่าง ๆ ของผมเกทที่ยวกนับบน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้ และผมอยากทราบนรั้ดา
พระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างชนัดเจนมากขศึรั้น
5 ธนันวาคม พระคดาขน้อนทรั้มทชวท ติตขศึรั้นมาในความคติดของผมวนันนทรั้: “อน้าปากของเจน้าใหน้กวน้างเถติด เราจะปป้อนเจน้าใหน้อติที่ม”
(เพลงสดบุดท 81:10) ผมถสกนดาใหน้ประยบุกตน์ใชน้พระคดาขน้อนทรั้กนับบน้านเดด็กกดาพรน้าและทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับอาคารหนศึที่ง
หลนัง เงตินหนศึที่งพนันปอนดน์ และบบุคคลตม่าง ๆ ททที่เหมาะสมททที่จะดสแลเดด็กเหลม่านนัรั้น
7 ธนันวาคม วนันนทรั้ผมไดน้รนับเงตินชติลลติที่งแรกสดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้า
9 ธนันวาคม บม่ายวนันนทรั้ เครชที่องเรชอนชติรั้นแรกถสกใหน้มา-ตสน้เสชรั้อผน้าขนาดใหญม่ ผมรสน้สศึกเซชที่องซศึมฝป่ายวติญญาณเกทที่ยวกนับบน้าน
เดด็กกดาพรน้า แตม่ทนันททททที่ผมเรติที่มพสดในการประชบุมรอบเยด็น ผมกด็ไดน้รบนั ความชม่วยเหลชอจากพระเจน้า หลนังจากการประชบุมนนัรั้น เงติน
สติบชติลลติที่งถสกมอบใหน้แกม่ผม ไมม่มกท ารเรทยที่ ไรใหน้ถวายทรนัพยน์ และไมม่มทใครพสดนอกจากตนัวผมเอง การประชบุมนนัรั้นไมม่ไดน้มทเจตนาททที่จะ
ปลบุกเรน้าอารมณน์ของผสน้คน เพชที่อหาเงตินสนนับสนบุนดน้วยซรั้ดา หลนังจากการประชบุมนนัรั้น พทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งไดน้เสนอตนัวททที่จะชม่วยงาน
นทรั้ ผมกลนับบน้านไปอยม่างมทความสบุขในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและเปปปี่ยมลน้นดน้วยความมนัที่นใจวม่าเรชที่องนทรั้จะเกติดขศึรั้นจรติง ถศึงแมน้วาม่ เงติน
เพทยงสติบชติลลติที่งเทม่านนัรั้นถสกใหน้มา
10 ธนันวาคม ผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากพทที่นน้องชายและหญติงทม่านหนศึที่งททที่เขทยนมาวม่า “เราขอเสนอตนัวสดาหรนับงาน
รนับใชน้นทรั้ของบน้านเดด็กกดาพรน้าททที่ตงนัรั้ ใจไวน้ ถน้าคบุณเหด็นวม่าเรามทคบุณสมบนัตติเหมาะสมสดาหรนับมนัน นอกจากนทรั้เราจะถวายเครชที่องเรชอน
และของใชน้ในบน้านทนัรั้งหมดซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานใหน้แกม่เรา สดาหรนับการใชน้งานของบน้านเดด็กกดาพรน้า เราทดาเชม่นนทรั้โดย
ไมม่ไดน้คาดหวนังเงตินเดชอนใด ๆ โดยเชชที่อวม่าหากมนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทรงวม่าจน้างเรา พระองคน์กด็จะทรง
จนัดหาสดาหรนับความตน้องการทบุกอยม่างของเรา”
ในชม่วงหลายสนัปดาหน์ตม่อมา พระเจน้าทรงตอบคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเราเกทที่ยวกนับบน้านเดด็กกดาพรน้า เราไดน้รนับเครชที่อง
เรชอน ผน้า ของใชน้ในครนัว ผน้าหม่ม จาน และถน้วย นอกเหนชอจากความชม่วยเหลชอดน้านการเงตินแลน้ว บางวนันเราไดน้รนับนน้อยมาก
และผมกด็จะเรติที่มรสสน้ ศึกทน้อใจ แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเสรติมกดาลนังผมในชม่วงเวลาเหลม่านนัรั้นและทรงแตะตน้องใจของคนอชที่น ๆ ใหน้
ตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ ของเราอยม่างบรติบสรณน์ คนอชนที่ อทกหลายคนไดน้เสนอตนัวททจที่ ะทดางานรนับใชน้ทาม่ มกลางเดด็กกดาพรน้า
เหลม่านนัรั้น โดยวางใจพระเจน้าอยม่างเตด็มททสที่ ดาหรนับการเลทรั้ยงดสของพวกเขา
พทนที่ น้องสตรททม่านหนศึที่งโดยเฉพาะเปป็นแหลม่งพระพรททที่ยติที่งใหญม่สดาหรนับผมเมชที่อเธอถวายทรนัพยน์ดวน้ ยใจอารทแมน้เธอมทอยสม่เพทยง
นน้อยนติด เธอหาเงตินไดน้แคม่ไมม่กชทที่ ติลลติที่งตม่อสนัปดาหน์ในการทดางานเปป็นชม่างเยด็บผน้า เมชที่อคบุณพม่อของเธอเสทยชทวตติ เขากด็ทติรั้งเงตินไวน้ใหน้เธอ
สทที่รอน้ ยปอนดน์ เธอเอาเงตินไปใชน้หนทรั้กน้อนโตททที่พม่อเธอไดน้กม่อไวน้ ยกเงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์ใหน้คบุณแมม่ของเธอ และนดาเงตินอทกหนศึที่งรน้อย

ปอนดน์มาใหน้ผมสดาหรนับงานของบน้านเดด็กกดาพรน้า
กม่อนททที่จะรนับเงตินนนัรั้น ผมไดน้มทการสนทนายาวนานกนับเธอ ผมตน้องการทราบเหตบุจสงใจของเธอ และวม่าเธออาจใหน้เงติน
กน้อนนทรั้เพราะอารมณน์พาไป โดยไมม่ไดน้ไตรม่ตรองสติที่งททที่จะตน้องเสทยไป แตม่ผมคบุยกนับพทที่นน้องสตรททรทที่ นักทม่านนทรั้ไดน้ไมม่นาน ผมกด็ทราบวม่า
เธอเปป็นสาวกททที่ไมม่พสดมาก ใจเยด็น และเอาใจใสม่ผสน้อชที่นของพระเยซสเจน้า เธอปรารถนา (ไมม่วาม่ การยกเหตบุผลแบบมนบุษยน์จะวม่า
อยม่างไรกด็ตาม) ททจที่ ะปฏติบนัตติตามพระคดาขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเราททที่วาม่ “อยม่าสะสมทรนัพยน์สมบนัตไติ วน้สดาหรนับตนัวในโลก” (มธ.
6:19) “จงขายของททที่ทาม่ นมทอยสม่และทดาทาน” (ลสกา 12:33)
เมชที่อผมซนักถามเธอตม่อไปเพชที่อททที่ผมจะไดน้ทราบวม่าเธอไดน้ตรศึกตรองสติที่งททจที่ ะตน้องเสทยดท ๆ แลน้วหรชอยนัง เธอกด็กลม่าวแกม่ผม
วม่า “พระเยซสเจน้าไดน้ประทานพระโลหติตจนหยดสบุดทน้ายของพระองคน์เพชที่อดติฉนัน ดติฉนันไมม่ควรถวายเงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์นทรั้แดม่
พระองคน์หรชอคะ?”
สทที่สติที่งตน้องถสกสนังเกตเกทที่ยวกนับพทที่นน้องสตรทททที่รกนั ทม่านนทรั้ 1. เธอทดาสติที่งเหลม่านทรั้ทนัรั้งหมดในททที่ลนับและดนังนนัรั้นจศึงพติสสจนน์วาม่ เธอไมม่ไดน้
ปรารถนาคดาสรรเสรติญเยตินยอของมนบุษยน์ 2. เธอยนังเปป็นคนใจถม่อมและสงบเสงทที่ยมเจทยมตนัวเหมชอนแตม่กม่อน เธอถวายเงตินของ
เธอแดม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและไมม่ใชม่เพชที่อทดาใหน้คนประทนับใจ 3. ตลอดเวลาททที่เธอมทเงตินมหาศาลนทรั้ เธอไมม่ไดน้เปลทที่ยนแปลงททที่อยสม่
อาศนัย เสชรั้อผน้า หรชอลนักษณะการใชน้ชทวตติ เลย เธอยนังคงเปป็นสาวใชน้ททที่ยากจนขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเหมชอนเดติมในทบุกเรชที่องเทม่าททที่
ปรากฏภายนอก 4. เธอทดางานเปป็นชม่างเยด็บผน้าตม่อไป โดยหาเงตินไดน้สามชติลลติที่งหรชอมากกวม่านนัรั้นเลด็กนน้อยตม่อสนัปดาหน์ ขณะททที่เธอ
ถวายเงตินนนัรั้นเปป็นธนบนัตรเงตินปอนดน์หน้าใบ
ในททที่สดบุ เงตินทนัรั้งหมดของเธอกด็หมดไปหลายปปกม่อนเธอเสทยชทวติต เธอพบวม่าตนัวเองตน้องพศึงที่ พาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างสติรั้น
สบุดใจ ผสน้ไมม่เคยทอดทติรั้งเธอเลย จนถศึงวตินาททสดบุ ทน้ายแหม่งชทวตติ ฝป่ายโลกของเธอ รม่างกายของเธอคม่อย ๆ อม่อนแอลง และเธอ
ทดางานไดน้เพทยงเลด็กนน้อย แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาสดาหรนับความตน้องการทบุกอยม่างของเธอ ถศึงแมน้วาม่ เธอไมม่เคยทสลขอสติที่ง
ใดเลยกด็ตาม ยกตนัวอยม่างเชม่น พทนที่ น้องสตรททม่านหนศึที่งในการรม่วมสามนัคคทธรรมของเราสม่งขนมปปังทนัรั้งหมดททที่เธอตน้องการไปใหน้เธอ
เธอเปปปี่ยมลน้นดน้วยการขอบพระคบุณ โดยสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยสม่เสมอ
2 เมษายน 1836 วนันนทรั้ถสกแยกตนัรั้งไวน้สดาหรนับการอธติษฐานและการขอบพระคบุณสดาหรนับการเปปิดบน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้ ใน
ตอนเชน้า พทที่นน้องหลายคนไดน้อธติษฐาน และอาจารยน์เครคไดน้เทศนาในขน้อทน้าย ๆ ของเพลงสดบุดบท ทททที่ 20 ผมพสดกนับเดด็ก ๆ ใน
โรงเรทยนกลางวนันและโรงเรทยนรวทฯ ของเราและพวกเดด็กกดาพรน้า และในตอนเยด็น เรามทการประชบุมอธติษฐานอทกรอบ เดด็กสติบ
เจด็ดคนกดาลนังอาศนัยอยสม่ในบน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้
16 พฤษภาคม รายรนับของเราตที่ดาลงมาหลายสนัปดาหน์แลน้ว ถศึงแมน้วม่าผมอธติษฐานไปหลายครนัรั้งแลน้วขอใหน้องคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าทรงชม่วยเราใหน้สามารถจม่ายภาษทของเราไดน้ คดาอธติษฐานนนัรั้นกด็ยนังไมม่ไดน้รบนั คดาตอบ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงสม่งความ
ชม่วยเหลชอมาทนันเวลาททที่มนันเปป็นททที่ตน้องการ
มทอยสม่สติที่งหนศึที่งททที่เปป็นเหมชอนบททดสอบสดาหรนับเราพนักหลนัง ๆ มากยติที่งกวม่าสภาพการณน์แวดลน้อมฝป่ายโลกของเราเสทยอทก
เราแทบจะไมม่สามารถบรรเทาความยากจนในทม่ามกลางเหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจนเลย เงตินเจด็ดปอนดน์สติบสองชติลลติที่งไดน้ถสกมอบ
ใหน้แกม่ผมในฐานะเปป็นสม่วนของผมททที่เปป็นเงตินถวายแบบสมนัครใจผม่านทางกลม่องเหลม่านนัรั้น และธนบนัตรหน้าปอนดน์สองใบถสกใสม่ไวน้
ขน้างในเมชที่อวาน-ใบหนศึที่งสดาหรนับอาจารยน์เครคและอทกใบสดาหรนับผม ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเราใหน้พน้นอทกหนและทรง

ตอบคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเรา โดยไมม่สายเกตินไปเลยแมน้สนักนติดเดทยว ภาษทเหลม่านนัรั้นยนังไมม่ถศึงกดาหนดชดาระ ขอพระองคน์ทรง
เตติมเตด็มหนัวใจของผมดน้วยการสดานศึกในพระคบุณสดาหรนับการชม่วยใหน้พน้นอนันสดใหมม่นทรั้ดวน้ ยเถติด ขอพระองคน์ทรงโปรดชม่วยใหน้ผม
สามารถวางใจในพระองคน์ไดน้มากขศึรั้นและรอคอยความชม่วยเหลชอของพระองคน์ไดน้อยม่างอดทนดน้วยเถติด!

งานรอับใชน้ขยายออก: บททชีที่ 9
18 พฤษภาคม 1836 องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบคดาอธติษฐานของผสรน้ นับใชน้ของพระองคน์เกทที่ยวกนับการกม่อตนัรั้งบน้านเดด็ก
กดาพรน้าดน้วยความสดาเรด็จมหาศาล คดาอธติษฐานของผมกด็คชอ ขอใหน้พระองคน์ทรงโปรดจนัดหาบน้านหลนังหนศึที่ง ไมม่วาม่ จะใหน้ยชมหรชอใหน้
เปลม่า หรชอขอใหน้ใครสนักคนถสกนดาพาใหน้จม่ายคม่าเชม่าสดาหรนับบน้านหลนังหนศึที่ง ยติที่งกวม่านนัรั้น ผมไดน้ทสลขอพระองคน์ททที่จะประทานเงติน
หนศึที่งพนันปอนดน์ใหน้แกม่ผมสดาหรนับงานนทรั้และบบุคลากรททที่เหมาะสมททที่จะดสแลเดด็ก ๆ หนศึที่งหรชอสองวนันตม่อมา ผมไดน้ทสลขอพระองคน์
ใหน้ทดางานในใจประชากรของพระองคน์ททที่จะสม่งเครชที่องเรชอนตม่าง ๆ และเสชรั้อผน้าสดาหรนับเดด็กๆ มาใหน้ผม
ในการตอบคดาทสลขอเหลม่านทรั้ เครชที่องเรชอนหลายชติรั้น เสชรั้อผน้า และอาหารไดน้ถสกสม่งมา ขน้อเสนอแบบมทเงชที่อนไขสดาหรนับ
บน้านหลนังหนศึที่ง ในฐานะเปป็นของใหน้เปลม่า ถสกยชที่นเสนอมา และบบุคลากรหลายทม่านไดน้เสนอตนัวททจที่ ะดสแลเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้น เงติน
หลากหลายจดานวนถสกใหน้มาเชม่นกนัน มทตนัรั้งแตม่หนศึที่งรน้อยปอนดน์จนถศึงครศึที่งเพด็นนท ผลลนัพธน์ขน้างบนเหลม่านทรั้มาเปป็นคดาตอบสดาหรนับคดา
อธติษฐาน โดยททที่ผมไมม่ไดน้ขอสติที่งใดจากผสน้ใดเลย ผมไมม่ไดน้เงทยบเสทยงเกทที่ยวกนับความตน้องการตม่าง ๆ ของเราเพราะผมขาดความ
มนัที่นใจในพวกพทที่นน้องหรชอเพราะวม่าผมสงสนัยความรนักของพวกเขาททที่มทตอม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แตม่ผมอยากเหด็นพระหนัตถน์ของ
พระเจน้าอยม่างชนัดเจนมากยติที่งขศึรั้น
ผมนดาแมน้แตม่สภาพการณน์ททที่เลด็กนน้อยททที่สบุดเกทที่ยวกนับบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้นทสลตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าดน้วย โดยตระหนนักถศึง
ความอม่อนแอและการขาดความรสน้ของผมเอง อยม่างไรกด็ตาม มทอยสม่เรชอที่ งหนศึที่งททที่ผมไมม่เคยอธติษฐานเกทที่ยวกนับเลย กด็คชอ การขอใหน้
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสม่งเดด็ก ๆ มามากกวม่าเดติม ผมคติดเอาเองวม่าคงจะมทใบสมนัครเหลชอเฟฟือ
เวลาททที่ไดน้นนัดหมายไวน้นนัรั้นไดน้มาถศึง และไมม่มทคนมาสมนัครเลย สภาพการณน์แวดลน้อมนทรั้ไดน้นดาพาผมใหน้โนน้มตนัวลงตม่อพระ
พนักตรน์พระเจน้าของผมในการอธติษฐานและททที่จะตรวจสอบเหตบุจสงใจเหลม่านนัรั้นแหม่งใจของผมอทกครนังรั้ หนศึที่ง ผมยนังกลม่าวไดน้เหมชอน
เดติมวม่าสงม่าราศทของพระองคน์คชอเปป้าหมายหลนักของผม-เพชที่อททที่คนอชที่น ๆ จะไดน้เหด็นวม่ามนันไมม่ใชม่สติที่งไรน้สาระเลยททที่จะวางใจใน
พระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่
ขณะอธติษฐานอยสม่ตอม่ ไป ในททที่สบุดผมกด็สามารถกลม่าวไดน้จากหนัวใจของผมวม่าผมจะชชที่นชมยตินดทในการททที่พระเจน้าทรงไดน้รนับ
เกทยรตติในเรชที่องนทรั้ แมน้หากวม่ามนันหมายถศึงการลน้มเลติกแผนการทนัรั้งหมดนทรั้กตด็ าม แตม่มนันดสเหมชอนเปป็นการถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้า
มากกวม่าอยสม่ดทท ทที่จะกม่อตนังรั้ และทดาใหน้บน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้เจรติญขศึรั้น จากนนัรั้นผมกด็ทสลขอพระองคน์ดวน้ ยใจชชนที่ บานใหน้มทคนสม่งใบสมนัคร
เขน้ามา
บนัดนทรั้ผมชชนที่ ชมยตินดทดวน้ ยใจสงบเกทที่ยวกนับเรชอที่ งนทรั้และมนัที่นใจมากขศึรั้นกวม่าแตม่กม่อนเชม่นกนันวม่าพระเจน้าจะทรงสถาปนางานนทรั้
วนันถนัดมามทคนสม่งใบสมนัครแรกเขน้ามา และภายในระยะเวลาอนันสนัรั้นเราไดน้รบนั ใบสมนัครอทกสทที่สติบสามใบ ผมเชม่าบน้านหลนังหนศึที่ง ซศึที่ง
เหมาะสมมาก ๆ เพราะราคาททที่ถสกและขนาดของมนัน
เราตนังรั้ ใจไวน้วม่าจะรนับเดด็ก ๆ อายบุตงนัรั้ แตม่เจด็ดถศึงสติบสองปป แตม่หลนังจากมทใบสมนัครหกใบเขน้ามาสดาหรนับเดด็ก ๆ อายบุระหวม่าง
สทที่ถศึงหกปป มนันจศึงกลายเปป็นหนัวขน้อททที่ตน้องพติจารณาอยม่างจรติงจนังดน้วยใจอธติษฐานวม่าจะรนับเดด็กเหลม่านทรั้หรชอไมม่ตราบใดททที่ยนังมทททที่วาม่ ง
อยสม่ ในททที่สบุดผมกด็ไดน้ขน้อสรบุปวม่าจะรนับพวกเดด็กผสน้หญติงอายบุตที่ดากวม่าเจด็ดปป
บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังหนศึที่งเปป็นททที่ตน้องการสดาหรนับพวกเดด็กผสน้ชายอายบุตที่ดากวม่าเจด็ดปปเชม่นกนัน เสชรั้อผน้าถสกสม่งมาสดาหรนับพวก

เดด็กผสชน้ ายดน้วยซรั้ดา เนชที่องจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงทดามากยติที่งกวม่าสติที่งททที่ผมจะคาดหมายไวน้ไดน้ ผมจศึงตนัดสตินใจททที่จะกม่อตนังรั้ บน้านเดด็ก
กดาพรน้าสดาหรนับเดด็กอม่อน
3 มติถบุนายน ตนังรั้ แตม่วนันททที่ 16 พฤษภาคมจนถศึงวนันนทรั้ ผมตน้องถสกกนักตนัวอยสกม่ นับบน้านและเวลาสม่วนหนศึที่งอยสม่กนับเตทยงของผม
เพราะความเจด็บปป่วย เกชอบทบุกวนันในระหวม่างชม่วงเวลานทรั้ ผมสามารถเขทยนเลม่าเรชที่องเกทที่ยวกนับการกระทดากติจตม่าง ๆ ขององคน์
พระผสน้เปป็นเจน้ากนับผม ขน้อโตน้แยน้งททที่ใหญม่โตททที่สบุดของผมซศึที่งมทตอม่ การเขทยนมนันสดาหรนับการตทพติมพน์กด็คชอ การไมม่มทเวลา บนัดนทรั้ ความ
เจด็บปป่วยนททรั้ ดาใหน้สมองของผมมทอติสระและใหน้เวลาผมเพราะผมถสกกนักตนัวอยสม่กนับบน้าน ผมเขทยนไปกวม่าหนศึที่งรน้อยหนน้า
14 มติถบุนายน เมชที่อเชน้าเราอธติษฐานเกทที่ยวกนับโรงเรทยนเหลม่านนัรั้นและการแจกจม่ายพระคนัมภทรน์ นอกเหนชอจากการทสลขอ
พระพรตม่าง ๆ เพชที่องานนทรั้ เรายนังทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับเงตินทบุนตม่าง ๆ ททที่เราตน้องการดน้วย กดาหนดจม่ายคม่าเชม่าสดาหรนับ
หน้องเรทยนเหลม่านนัรั้นจะถศึงในวนันททที่ 1 กรกฎาคม และเราตน้องการอยม่างนน้อยอทกสทที่สติบปอนดน์เพชที่อททที่จะแจกจม่ายพระคนัมภทรตน์ ม่อไปไดน้
เพชที่อททจที่ ะจม่ายเงตินเดชอนของพวกครส และคม่าใชน้จม่ายอชที่น ๆ เราเหลชอแคม่ประมาณเจด็ดปอนดน์สดาหรนับความตน้องการเหลม่านทรั้ทนัรั้งหมด
ผมยนังอธติษฐานสดาหรนับเงตินททที่เหลชออทกหนศึที่งพนันปอนดน์สดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้าดน้วย
21 มติถบุนายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่งมาใหน้เรา ผม่านทางเงตินถวายของสนัปดาหน์ททที่แลน้ว ตามจดานวนททที่ครบกดาหนด
ชดาระสดาหรนับคม่าเชม่าหน้องเรทยนสองหน้องนนัรั้น เรามทเงตินอทกหน้าปอนดน์ซศึที่งเกตินกวม่าททที่ตน้องการดน้วยซรั้ดา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบคดา
อธติษฐานตม่าง ๆ ของเราอทกครนังรั้ หนศึที่ง
28 กรกฎาคม เราคงไมม่สามารถจม่ายเงตินคม่าจน้างรายสนัปดาหน์ของพวกครสไดน้หากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ทรงชม่วยเหลชอเรา
อทกครนัรั้งวนันนทรั้ เยด็นนทรั้พทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งใหน้เงตินแปดปอนดน์จากคนงานหลายคนของเขาททที่จาม่ ยสนัปดาหน์ละหนศึที่งเพด็นนทตามความ
สมนัครใจของพวกเขาเพชอที่ สมทบเขน้ากองทบุนของเรา เงตินนนัรั้นไดน้ถสกเกด็บสะสมมานานหลายเดชอน และในวาระแหม่งความขนัดสน
ของเรานทรั้ พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านนทรั้มทใจททที่จะนดาเงตินนนัรั้นมาใหน้
1 ตบุลาคม ในการพศึที่งพาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยวสดาหรนับการเลทรั้ยงดส เราวม่าจน้างพทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งใหน้เปป็นครส
ใหญม่สดาหรนับโรงเรทยนกลางวนันหกแหม่งนนัรั้น เพราะการชม่วยใหน้พน้นมากมายเหลม่านนัรั้นซศึที่งเราไดน้รนับในพนักหลนัง ๆ เราจศึงไมม่ลนังเลททที่จะ
ขยายขอบเขตงานนทรั้และโรงเรทยนเดด็กผสน้ชายอทกหนศึที่งแหม่งกด็เปป็นททที่ตน้องการอยม่างมาก
5 ตบุลาคม เงตินยทที่สติบหน้าปอนดน์ไดน้ถสกใหน้แกม่ผมสดาหรนับสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงประทานวติธท
การตม่าง ๆ ในการรองรนับคม่าใชน้จาม่ ยเหลม่านนัรั้นของโรงเรทยนเดด็กผสน้ชายแหม่งใหมม่สดาหรนับหลายเดชอนขน้างหนน้า
19 ตบุลาคม ในททที่สบุดผมกด็วม่าจน้างพทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งเพชที่อเปป็นแมม่บน้านผสน้ดสแลสดาหรนับบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า จวบจนถศึงวนัน
นทรั้ ผมไมม่เคยพบกนับบบุคคลใดททที่ดเส หมชอนจะเหมาะสมเลย ถศึงแมน้วม่ามทเงตินพรน้อมมาสนักพนักแลน้วกด็ตามสดาหรนับเรติที่มตน้นงานนทรั้ เราไดน้
รนับใบสมนัครหลายใบแลน้วสดาหรนับเหลม่าเดด็กอม่อนททที่กดาพรน้า
25 ตบุลาคม โดยพระหนัตถน์ททที่กรบุณาของพระเจน้า เราไดน้รนับอาณาบรติเวณททที่เหมาะสมสดาหรนับบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้าแลน้ว
5 พฤศจติกายน พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งไดน้ใหน้เงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์เพชที่อจม่ายคม่าเชม่าของเรา ในเดชอนธนันวาคมของปปททที่แลน้ว
ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าซรั้ดา ๆ ใหน้ทดางานในใจของพทที่นน้องทม่านนทรั้เพชที่อททจที่ ะใหน้เงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์ ผมไดน้จดเกทที่ยวกนับคดา
อธติษฐานนทรั้ในบนันทศึกสม่วนตนัวของผมเมชที่อวนันททที่ 12 ธนันวาคม 1835 เมชที่อวนันททที่ 25 มกราคม 1836 เงตินหน้าสติบปอนดน์ไดน้ถสกสนัญญา
โดยเขา และวนันททที่ 5 พฤศจติกายน เงตินอทกหน้าสติบปอนดน์ถสกใหน้มา เมชที่อผมจดาไดน้วาม่ คดาอธติษฐานนทรั้ถสกจดไวน้ในบนันทศึกสม่วนตนัวของผม

ผมกด็เอามนันไปใหน้ผสน้บรติจาคทม่านนทรั้ดส เราชชที่นชมยตินดทดวน้ ยกนัน-เขาททที่ไดน้เปป็นเครชอที่ งมชอในการใหน้ และผมททที่ไดน้รนับตามคดาทสลขอนนัรั้น
30 พฤศจติกายน เพราะภารกติจททที่กดดนันหลายเรชที่องของผม ผมจศึงไมม่ไดน้อธติษฐานเกทที่ยวกนับกองทบุนเหลม่านนัรั้นมาสนักพนัก
แลน้ว แตม่เมชที่ออยสใม่ นความขนัดสนยติที่งนนัก ผมจศึงถสกนดาใหน้แสวงหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างจรติงจนัง ในการตอบคดาทสลขอนทรั้ พทที่นน้อง
บบุรบุษทม่านหนศึที่งไดน้ใหน้เงตินแกม่ผมสติบปอนดน์ เขามทภาระใจททจที่ ะใหน้เงตินจดานวนนทรั้มาหลายเดชอนแลน้ว แตม่ถสกขนัดขวางไมม่ใหน้ทดาไดน้
เพราะไมม่มทหนทาง บนัดนทรั้ ในเวลาแหม่งความขนัดสนใหญม่ยติที่งของเรา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเขาใหน้มทเงตินททที่จะถวาย เขาจศึงใชน้
เงตินนนัรั้นเพชที่อชม่วยเหลชอเรา นอกเหนชอจากเงตินสติบปอนดน์นทรั้ ผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งพรน้อมกนับเงตินหน้าปอนดน์จากพทที่นน้องสตรท
ทม่านหนศึที่งผสน้ซศึที่งผมไมม่เคยเหด็นมากม่อน เธอเขทยนมาวม่า “ดติฉนันมทความคติดในชม่วงหลนัง ๆ นทรั้ทจทที่ ะสม่งเงตินมาใหน้คบุณบน้าง และดติฉนันรสสน้ ศึก
ราวกนับวม่าคงมทความขนัดสนบางอยม่างแนม่นอน ดนังนนัรั้นดติฉนันจศึงสม่งเงตินมาใหน้คบุณหน้าปอนดน์ คชอทนัรั้งหมดททที่ฉนันมทในบน้าน ณ ขณะนทรั้”
15 ธนันวาคม วนันนทรั้ไดน้ถสกแยกตนัรั้งไวน้สดาหรนับการอธติษฐานและการขอบพระคบุณเกทที่ยวกนับบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า ซศึที่งไดน้ถสก
เปปิดทดาการเมชที่อวนันททที่ 28 พฤศจติกายน ในตอนเชน้าเรามทการประชบุมอธติษฐาน ในตอนบม่าย นอกจากการอธติษฐานและการ
ขอบพระคบุณแลน้ว ผมไดน้ปราศรนัยแกม่เดด็ก ๆ ทนังรั้ 350 คนแหม่งโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้นของเราและพวกเดด็กกดาพรน้า การ
บรติจาคททที่เปป็นเงติน อาหาร เสชรั้อผน้า หนนังสชอ และถม่านถสกรนับไวน้ในชม่วงปปนทรั้ นอกจากนทรั้ เราไดน้รนับขน้อเสนอตม่าง ๆ ททที่เปป็นการดสแล
ทางการแพทยน์และยาฟรท ๆ ดน้วย
31 ธนันวาคม เรามทการประชบุมอธติษฐานเพชที่อสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความดทงามของพระองคน์ในชม่วงปปททที่
ผม่านมาและเพชอที่ ทสลขอพระองคน์ใหน้แสดงความโปรดปรานของพระองคน์ตม่อเราตม่อไป
18 พฤษภาคม 1837 เดด็ก ๆ หกสติบสทที่คนอาศนัยอยสม่ในบน้านเดด็กกดาพรน้าสองแหม่งตอนนทรั้ เราคาดหวนังเดด็กอทกสองคน
และนทที่จะเตด็มบน้านทนัรั้งสองหลนังนนัรั้น
28 พฤษภาคม บนันทศึกเรชที่องราวเกทที่ยวกนับการกระทดากติจขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากนับผมบางเรชที่องบนัดนทพรั้ รน้อมททจที่ ะถสกตท
พติมพน์แลน้ว ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะประทานเงตินอทกหนศึที่งพนันปอนดน์นนัรั้นททที่กดาลนังขาดอยสม่ใหน้แกม่ผม ในความคติดของผม
เอง เรชที่องนทรั้เหมชอนกนับสดาเรด็จแลน้ว และผมไดน้ขอบพระคบุณพระเจน้าซรั้ดา ๆ ททพที่ ระองคน์จะประทานทบุกชติลลติที่งของเงตินจดานวนนนัรั้นแกม่
ผมอยม่างแนม่นอน ผมปรารถนาอยม่างจรติงจนังททที่หนนังสชอเลม่มนทรั้จะยนังไมม่ออกจากโรงพติมพน์จนกวม่าทบุกชติลลติที่งของเงตินจดานวนนนัรั้นถสกใหน้
แลน้วเพชที่อเปป็นการตอบคดาอธติษฐาน ดนังนนัรั้นผมจะไดน้มทอภติสติทธติธิ์อนันแสนหวานในการใหน้คดาพยานของผมเพชที่อพระเจน้าในหนนังสชอเลม่ม
นทรั้
15 มติถบุนายน ผมอธติษฐานอยม่างจรติงจนังอทกหนสดาหรนับเงตินททที่เหลชออทกหนศึที่งพนันปอนดน์นนัรั้น เยด็นนทรั้ เงตินหน้าปอนดน์ถสกใหน้มา
ดนังนนัรั้นตอนนทรั้เงตินทนัรั้งหมดจศึงถสกไดน้รนับแลน้ว ตลอดสติบแปดเดชอนกนับสติบวนันหลนังนทรั้ ผมไดน้นดาคดาขอนทรั้ทสลตม่อพระพนักตรน์พระเจน้าเกชอบ
ทบุกวนันเลย ตนัรั้งแตม่วตินาททนนัรั้นททที่ผมไดน้ทลส ขอจนกระทนัที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดประทานมนันใหน้จนครบจดานวน ผมไมม่เคยสงสนัย
เลยวม่าพระองคน์จะประทานทบุกชติลลติที่งของเงตินจดานวนนนัรั้น บม่อยครนังรั้ ผมสรรเสรติญพระองคน์ในความแนม่ใจวม่าพระองคน์จะทรงโปรด
ประทานตามคดาทสลขอของผม เมชที่อเราอธติษฐาน เราตน้องเชชที่อวม่าเราไดน้รบนั ตามททที่กลม่าวไวน้ในมาระโก 11:24 วม่า “เมชที่อทม่านจะ
อธติษฐานขอสติที่งใด จงเชชที่อวม่าไดน้รนับ และทม่านจะไดน้รนับสติที่งนนัรั้น”
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงฟปังคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผมแลน้ว และผมเชชที่อวม่าพระองคน์ไดน้ประทานของประทานททที่พเติ ศษ
แหม่งความเชชที่อใหน้แกม่ผมในพระสนัญญาตม่าง ๆ ของพระองคน์ บน้านเดด็กกดาพรน้าสดาหรนับพวกเดด็กผสน้ชายททอที่ ายบุเจด็ดปปขศึรั้นไปดสเหมชอน

เปป็นททที่ตอน้ งการมากในเมชองนทรั้ ปราศจากมนัน เรากด็คงไมม่รวสน้ ม่าจะเลทรั้ยงดสเดด็กผสชน้ ายเลด็ก ๆ ในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้าไดน้อยม่างไรเมชที่อ
พวกเขาอายบุมากกวม่าเจด็ดปป ดนังนนัรั้นผมจศึงวางแผนททที่จะกม่อตนัรั้งบน้านเดด็กกดาพรน้าสดาหรนับเดด็กผสน้ชายประมาณสทที่สติบคนททที่อายบุเกตินเจด็ดปป
12 กรกฎาคม ตอนนทรั้ผาม่ นมาสามปปกนับสทที่เดชอนแลน้วตนัรั้งแตม่อาจารยน์เครคกนับผมไดน้เรติที่มตน้นเผยแพรม่ขม่าวประเสรติฐผม่านทาง
โรงเรทยนหลายแหม่ง แจกจม่ายพระคนัมภทรน์ และชม่วยเหลชอเหลม่ามติชชนันนารท นนับตนัรั้งแตม่นนัรั้นเปป็นตน้นมา เราไดน้แจกจม่ายพระคนัมภทรน์ไป
4,030 เลม่ม โรงเรทยนกลางวนันสทที่แหม่งสดาหรนับพวกเดด็กยากจนไดน้ถสกกม่อตนัรั้งขศึรั้นโดยเรา เดด็ก ๆ 1,119 คนไดน้รบนั การอบรมสนัที่งสอน
ในโรงเรทยนกลางวนันหกแหม่งนนัรั้น และเดด็ก ๆ 353 คนตอนนทรั้กอด็ ยสม่ในโรงเรทยนกลางวนันหกแหม่งนนัรั้น นอกจากนทรั้แลน้ว โรงเรทยนรวท
หนศึที่งแหม่งและโรงเรทยนผสน้ใหญม่หนศึที่งแหม่งไดน้รบนั การจนัดหาสดาหรนับทบุกสติที่งททที่พวกมนันตน้องการ งานมติชชนันนารทในอทสตน์ อตินดทสน์ แคนาดา
เหนชอ และยบุโรปไดน้รนับความชม่วยเหลชอ นอกเหนชอจากนทรั้ พระวจนะของพระเจน้าไดน้ถสกเทศนาตามบน้านเรชอนในทม่ามกลางคน
ยากจนผม่านทางสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรน์
15 สติงหาคม หนนังสชอของผมฉบนับพติมพน์ครนัรั้งแรกไดน้รบนั การตทพติมพน์แลน้ว
17 สติงหาคม เดด็กอทกสองคนถสกรนับเขน้าในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า เดด็กหกสติบหกคนอาศนัยอยสม่ในบน้านเดด็กหญติงและบน้าน
เดด็กอม่อนกดาพรน้า
2 กนันยายน ผมมองหาบน้านหลนังหนศึที่งสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าชายตลอดสามวนันหลนังมานทรั้ ทบุกสติที่งททที่เหลชอไดน้รนับการจนัด
เตรทยมแลน้ว ในเวลาของพระองคน์เอง องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะประทานบน้านหลนังหนศึที่งใหน้แกม่เราเชม่นกนัน
19 กนันยายน ผมรสน้สกศึ ในใจของผมมากเปป็นพติเศษวม่าผมตน้องการการพนักผม่อนมากขศึรั้นถศึงแมน้วาม่ งานรนับใชน้อาจไดน้รนับผลก
ระทบ ควรมทการจนัดแจงตม่าง ๆ เพชที่อททผที่ มจะสามารถไปเยทที่ยมพวกพทที่นน้องไดน้มากขศึรั้นเพราะวม่าครติสตจนักรททที่ไมม่ไดน้รนับการ
เยทที่ยมเยทยนจะกลายเปป็นครติสตจนักรททที่สบุขภาพยที่ดาแยม่ในไมม่ชน้า เหลม่าศติษยาภติบาลและเหลม่าเพชที่อนรม่วมทดางานเปป็นททที่ตอน้ งการอยม่าง
ยติที่งในทม่ามกลางพวกเรา
28 กนันยายน ผมมทงานยบุม่งเกตินไปมาเปป็นเวลานานแลน้ว เชน้าเมชที่อวานผมใชน้เวลาประมาณสามชนัวที่ โมงในหน้องเกด็บเสชรั้อพติธท
ในโบสถน์ของกติเดโดน แชเพติลเพชที่อพนักผม่อนและอธติษฐาน ผมตนังรั้ ใจจะทดาแบบเดติมในตอนบม่าย แตม่กอม่ นททที่ผมไดน้ออกจากบน้าน มท
ใครบางคนมาเพชที่อพสดคบุยกนับผม คนแลน้วคนเลม่ามาจนกระทนัที่งผมตน้องออกไป มนันเปป็นเหมชอนเดติมอทกวนันนทรั้
16 ตบุลาคม เปป็นเวลานานแลน้วททที่อาจารยน์เครคกนับผมตระหนนักถศึงความสดาคนัญของการไปเยทที่ยมเยทยนแบบศติษยาภติบาล
มากขศึรั้น หนศึที่งในความยากลดาบากททใที่ หญม่โตททที่สดบุ ของเรากด็คชอ เราไมม่สามารถททที่จะใหน้เวลากนับมนันมากกวม่านทรั้ไดน้ เมชที่อตอนเยด็นวนันนทรั้
เรามทการประชบุมของครติสตจนักรสองแหม่งนนัรั้น อาจารยน์เครคกนับผมและพทที่นน้องบบุรบุษอทกทม่านหนศึที่งจากเดวอนเชอรน์ไดน้ปราศรนัยเกทที่ยว
กนับความสดาคนัญของการไปเยทที่ยมเยทยนแบบศติษยาภติบาล อบุปสรรคเหลม่านนัรั้นททที่ไดน้ขนัดขวางเรา และวม่ามทวธติ ทใดบน้างไหมททที่จะขจนัด
อบุปสรรคบางอยม่างเหลม่านนัรั้นออกไปไดน้
การไปเยทที่ยมเยทยนแบบศติษยาภติบาลมทความสดาคนัญดน้วยเหตบุผลหลายประการ การเฝป้าดสแลวติสบุทธติชนเหลม่านนัรั้นสามารถ
ชม่วยปป้องกนันไมม่ใหน้เกติดการกลนับสนัตยน์เมชที่อเราใหน้คดาปรศึกษาพวกเขาในเรชอที่ งครอบครนัว ธบุรกติจการงาน และเรชที่องฝป่ายวติญญาณตม่าง
ๆ เราอยากรนักษาการรม่วมสนติทดน้วยความรนักและคบุน้นเคยกนับผสน้คนเหลม่านนัรั้นไวน้
อบุปสรรคเหลม่านนัรั้นโดยเฉพาะในกรณทของเราคชอ: ผสน้คนจดานวนมหาศาลเหลม่านนัรั้นททที่อยสม่ในการรม่วมสนติทกนับเรา หนศึที่งรน้อย
คนคงจะเยอะททที่สบุดแลน้วททที่เราจะมทแรงไปเยทที่ยมเยทยนไดน้เปป็นประจดา แตม่มทอยสม่เกชอบสทที่รน้อยคนททที่อยสใม่ นการรม่วมสามนัคคทธรรมกนับเรา

ระยะทางของบน้านเรชอนของวติสทบุ ธติชนเหลม่านนัรั้นกด็อยสม่หม่างไกลจากบน้านของเราเอง หลายคนอาศนัยอยสม่ไกลออกไปกวม่า
สองไมลน์
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอวยพระพรแกม่การงานหนนักของเรา ตนัรั้งแตม่เรามาอยสใม่ นบรติสตอล ทบุกปปเรามทมากกวม่าหน้าสติบคน
ททที่ถสกเพติที่มเขน้ากนับจดานวนของเรา เราตน้องมทการพสดคบุยกนันหลายครนัรั้งกนับแตม่ละคนเหลม่านทรั้กม่อนททที่เรารนับพวกเขาเขน้าสสม่การ
รม่วมสามนัคคทธรรม
อาจารยน์เครคและผมมทหนน้าททที่รนับผติดชอบครติสตจนักรสองแหม่ง มองเผติน ๆ ในตอนแรก ดสเหมชอนกนับวม่างานนนัรั้นถสกแบม่ง
ออกเปป็นสองสม่วน แตม่อนันททจที่ รติงแลน้วจดานวนของการประชบุมเปป็นสองเทม่ากด็หมายถศึงงานเกชอบเปป็นสองเทม่า
การดสแลผสน้เชชที่อกลบุม่มใหญม่ใชน้เวลามากกวม่าเยอะและตน้องอาศนัยแรงกายมากยติที่งกวม่าการดสแลผสน้เชชที่อกลบุม่มเลด็ก ๆ
ตดาแหนม่งททที่เรามทในครติสตจนักรนดาพาพทที่นน้องหลายทม่านมาถศึงเราซศึที่งเดตินทางผม่านเขน้ามาในบรติสตอล พวกเขาแวะมา
ทนักทายเราหรชอพนักคน้างคชนกนับเรา และเราตน้องใหน้เวลาของเราแกม่พวกเขาบน้าง
จดหมายโตน้ตอบยชดยาวตน้องถสกตอบทบุกวนัน
ความอม่อนแอฝป่ายรม่างกายของทนัรั้งอาจารยน์เครคและผมคชออบุปสรรคขนัดขวางอทกประการหนศึที่ง เมชที่อการเทศนาเสรด็จสติรั้น
ลง เมชที่อพวกคนตม่างถติที่นททที่พนักคน้างคชนกนับเราจากไปแลน้ว เมชที่อการแวะมาเยชอนบน้านเราจบลง เมชที่อจดหมายททจที่ ดาเปป็นตน้องสม่งไมม่วม่า
จะสนัรั้นขนาดไหนกด็ตามถสกเขทยนเสรด็จ และเมชที่อกติจธบุระของครติสตจนักรไดน้รนับการสะสาง พลนังสมองของเรากด็หมดแรงบม่อย ๆ
แมน้หากวม่าเรามทพละกดาลนังเหลชออยสม่หลนังจากททที่เราไดน้จดนั การหนน้าททที่อชที่น ๆ ของเราทนัรั้งหมดแลน้ว เรากด็ไมม่มทกะจติตกะใจ
เสมอไปททที่จะออกเยทที่ยมเยทยน หลนังจากวนันททที่เหนด็ดเหนชที่อย คนเราอาจมทกดาลนังพอททที่จะเขน้าในหน้องชนัรั้นในเพชที่ออธติษฐาน แตม่ไมม่พอททที่
จะออกเยทที่ยมเยทยนพวกวติสบุทธติชน
เวลาของผมสม่วนใหญม่หมดไปกนับบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น โรงเรทยน การแจกจม่ายพระคนัมภทรน์ การชม่วยเหลชอความ
อบุตสาหะของมติชชนันนารท และงานอชนที่ ๆ ททเที่ ชชที่อมโยงกนับสถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์
เราจะทดาอะไรไดน้าภายใตน้สภาพการณน์แวดลน้อมเหลม่านทรั้? องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้วางภาระซศึที่งหนนักเกตินไปบนตนัวเรา
เพราะวม่าพระองคน์ไมม่ใชม่เจน้านายททที่โหดรน้าย บางททพระองคน์อาจไมม่อยากใหน้เราพยายามททที่จะไปเยทที่ยมวติสบุทธติชนทบุกคนเหลม่านนัรั้น
มากเทม่ากนับททที่เราเชชที่อวม่าจดาเปป็น
เราตน้องการศติษยาภติบาลคนอชนที่ ๆ ไมม่ใชม่ศติษยาภติบาลแตม่ในนาม แตม่คนเหลม่านนัรั้นททอที่ งคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงเรทยก และ
เปป็นผสน้ซศึที่งพระองคน์ไดน้ประทานหนัวใจของศติษยาภติบาลและของประทานตม่าง ๆ แบบศติษยาภติบาล ชายเหลม่านทรั้อาจถสกยกขศึรั้นโดย
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจากคนของเราเองกด็ไดน้ หรชอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอาจสม่งพวกเขามาจากททที่อชที่นกด็ไดน้
เพชที่อททจที่ ะประหยนัดเวลา ดสเหมชอนเปป็นการฉลาดททคที่ รติสตนักรทนัรั้งสองแหม่งนทรั้ คชอเบธไซดาและกติเดโอน ควรถสกรวมเปป็นค
รติสตจนักรเดทยวและควรลดจดานวนของการประชบุมรายสนัปดาหน์ลง
21 ตบุลาคม วนันนทรั้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานบน้านหลนังหนศึที่งแกม่ผมสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าชายบนถนนสายเดทยวกนัน
กนับบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกสองหลนังนนัรั้น
31 ธนันวาคม เมชที่อทบทวนปป 1837 เดด็กแปดสติบเอด็ดคนอาศนัยอยสม่ในบน้านเดด็กกดาพรน้าสามหลนังนนัรั้น และคนงานเกน้าคน
ดสแลพวกเขา คนเกน้าสติบคนนนัที่งลงทบุกวนันททโที่ ตบู๊ะรนับประทานอาหาร พระองคน์เจน้าขน้า ขอทรงทอดพระเนตรดสความตน้องการเหลม่า

นทรั้ของผสน้รนับใชน้ของพระองคน์ดวน้ ยเถติด!
โรงเรทยนเหลม่านทรั้ตอน้ งการความชม่วยเหลชอมากยติที่งกวม่าแตม่กอม่ น โดยเฉพาะอยม่างยติที่งโรงเรทยนรวทฯ ซศึที่งมทเดด็กประมาณ 320
คน พระองคน์เจน้าขน้า ผสน้รบนั ใชน้ของพระองคน์เปป็นคนยากจน แตม่ขน้าพระองคน์ไดน้ไวน้วางใจในพระองคน์และไดน้โอน้อวดในพระองคน์ตม่อ
หนน้าบบุตรทนัรั้งหลายของมนบุษยน์ อยม่าปลม่อยใหน้ขน้าพระองคน์ลน้มเหลวในงานนทรั้เลย! อยม่าใหน้ผสน้ใดกลม่าวไดน้วม่าทนัรั้งหมดนทรั้เปป็นเพทยง
อารมณน์พาไปและความกระตชอรชอรน้นและในททที่สดบุ กด็จะมาสสม่ ความสสญเปลม่า!

พากเพชียรภายใตน้การทดสอบ: บททชีที่ 10
7 มกราคม 1838 สบุขภาพโดยรวมของผมดสเหมชอนจะดทขศึรั้น แตม่นทที่เปป็นวนันอาทติตยน์ททที่เกน้าแลน้วททที่ผมไมม่สามารถรนับใชน้ใน
ดน้านพระวจนะไดน้ ความเจด็บปป่วยของผมทดาใหน้ผมรสน้สศึกไมม่สบายตนัวเอามาก ๆ
15 มกราคม อาการปวดหนัวของผมเรติที่มรบุนแรงนน้อยลงตนัรั้งแตม่บม่ายเมชที่อวาน แตม่ผมยนังหม่างไกลนนักจากการสบายดท
พระเจน้ากดาลนังชดาระผมใหน้บรติสบุทธติสธิ์ ดาหรนับงานรนับใชน้ททที่เปป็นพรของพระองคน์ และผมจะไดน้กลนับไปทดางานนนัรั้นในไมม่ชาน้ นอกจากนทรั้
พระองคน์ทรงฟฟืฟื้นคชนความรน้อนรนฝป่ายวติญญาณแลน้วซศึที่งตอนนทรั้ผมมทความสบุขกนับมนันมาตลอดชม่วงสามวนันหลนังนทรั้ พระองคน์ทรง
ชนักนดาจติตวติญญาณของผมเขน้าสสม่การรม่วมสนติทททที่แทน้จรติงกนับพระองคน์เองและเขน้าสสม่ความปรารถนาอนันบรติสบุทธติธิ์ททที่จะเปป็นเหมชอน
พระบบุตรททที่รนักของพระองคน์มากขศึรั้น
เมชที่อพระเจน้าประทานจติตวติญญาณแหม่งการอธติษฐาน การอธติษฐานกด็เปป็นเรชอที่ งงม่าย! ผมใชน้เวลาประมาณสามชนัวที่ โมงใน
การอธติษฐานเกทที่ยวกนับเพลงสดบุดท 64 และ 65 ในการอน้างอติงถศึงพระวจนะอนันมทคม่าประเสรติฐนนัรั้น “โอ ขน้าแตม่พระองคน์ผสน้ทรงสดนับ
คดาอธติษฐาน” (สดด. 65:2) ผมไดน้ทสลขอในเรชอที่ งตม่อไปนทรั้ตอม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและอน้อนวอนพระองคน์ใหน้บนันทศึกพวกมนันไวน้ใน
สวรรคน์และตอบคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้น: ททพที่ ระองคน์จะประทานพระคบุณแกม่ผมเพชที่อททที่จะถวายเกทยรตติพระองคน์โดยจติตใจททที่นบนอบ
และอดทนภายใตน้ความทบุกขน์ยากของผม
ททที่งานของการทดาใหน้ผสน้คนกลนับใจรนับเชชที่อผม่านทางอาจารยน์เครคกนับตนัวผมเองจะไมม่สติรั้นสบุดแตม่จะดดาเนตินตม่อไปตอนนทรั้
เหมชอนกนับตอนททที่เรามาถศึงบรติสตอลเปป็นครนัรั้งแรก และใหน้บรติบสรณน์มากยติที่งกวม่าตอนนนัรั้น
ททพที่ ระองคน์จะประทานความเจรติญรบุงม่ เรชองฝป่ายวติญญาณมากขศึรั้นแกม่ครติสตจนักรภายใตน้การดสแลของเรามากกวม่าททที่เราไดน้
ชชที่นชมมา
ททพที่ ระพรอนันอบุดมของพระองคน์จะมทอยสม่บนงานเลด็ก ๆ นทรั้ เพชที่อททคที่ นเปป็นอนันมากจะกลนับใจรนับเชชที่อผม่านทางงานนทรั้และคน
เปป็นอนันมากจะไดน้รบนั ประโยชนน์ผาม่ นทางมนัน
ททพที่ ระองคน์จะทรงนดาความรอดมาสสม่เดด็ก ๆ ทบุกคนททที่อยสม่ภายใตน้การดสแลของเรา
ททพที่ ระองคน์จะทรงจนัดหาทรนัพยากรตม่าง ๆ เพชที่อสานตม่อสถาบนันเหลม่านทรั้และเพชที่อขยนับขยายพวกมนัน
ผมเชชที่อวม่าพระเจน้าทรงสดนับฟปังคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผมแลน้ว พระองคน์จะทรงสดาแดงมนันใหน้ประจนักษน์ในเวลาอนันดท
ของพระองคน์เองวม่าพระองคน์ทรงสดนับฟปังผมแลน้ว ผมไดน้บนันทศึกคดาทสลขอตม่าง ๆ ของผมไวน้เพชที่อททที่เมชที่อพระเจน้าทรงตอบคดาทสลขอ
เหลม่านนัรั้นแลน้ว พระนามของพระองคน์จะไดน้รนับเกทยรตติ
16 มกราคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงดทเหลชอเกติน! ความรน้อนรนฝป่ายวติญญาณ ผม่านทางพระคบุณของพระองคน์ ยนังดดารง
อยสใม่ นผมตม่อไป ถศึงแมน้วาม่ เมชที่อเชน้านทรั้ หากไมม่ใชม่เพราะความชม่วยเหลชอของพระเจน้าแลน้ว ผมกด็คงสสญเสทยมนันไปอทกครนัรั้ง สภาพ
อากาศมทลกนั ษณะหนาวเยด็นมาก ๆ มาหลายวนันแลน้ว แตม่วนันนทรั้ผมรสสน้ ศึกมนันมากยติที่งขศึรั้น เนชที่องจากความอม่อนแอแหม่งรม่างกายของผม
ผมลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่าและเรม่งไฟใหน้รน้อนยติที่งขศึรั้น แตม่ผมกด็ยนังรสสน้ ศึกหนาวมาก ๆ อยสม่เหมชอนเดติม ผมยน้ายไปยนังอทกสม่วน
ของหน้องแตม่รสน้สศึกหนาวเยด็นมากกวม่าเดติมดน้วยซรั้ดา สบุดทน้ายแลน้ว หลนังจากอธติษฐานไปสนักพนักหนศึที่ง ผมจศึงตนัดสตินใจททที่จะเดตินเพชที่อชม่วย
เรชที่องการไหลเวทยนของผม

ผมไดน้วติงวอนองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่สภาพการณน์แวดลน้อมนทรั้จะไมม่พรากการรม่วมสนติทอนันมทคาม่ ยติที่งนทรั้ไปจากผมซศึที่งผมไดน้มท
รม่วมกนับพระองคน์ในชม่วงสามวนันหลนังนทรั้-เพราะวม่านทที่เปป็นเปป้าททที่ซาตานเลด็งททจที่ ะยติง ผมยนังสารภาพบาปของผมในเรชที่องความรสน้สกศึ
รดาคาญใจเพราะสภาพอากาศททที่หนาวเยด็นและแสวงหาททที่จะใหน้ใจวตินติจฉนัยผติดและชอบของผมไดน้รนับการชดาระใหน้สะอาดโดย
ทางพระโลหติตของพระเยซสดน้วย พระองคน์ทรงมทความเมตตาตม่อผม และสนันตติสบุขของผมกด็กลนับคชนมา เมชที่อผมกลนับมา ผมกด็
แสวงหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอทกครนัรั้งในการอธติษฐานและมทการรม่วมสนติทททที่ไมม่ถสกขนัดจนังหวะกนับพระองคน์
12 กรกฎาคม เงตินทบุนตอนนทรั้ลดลงเหลชอประมาณยทที่สติบปอนดน์แลน้ว แตม่ขอบพระคบุณองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ความเชชที่อของ
ผมเขน้มแขด็งกวม่าตอนททที่เรามทเงตินมากกวม่านทใรั้ หน้พรน้อมใชน้จม่าย พระเจน้าไมม่เคยอนบุญาตใหน้ผมไมม่ไวน้วางใจพระองคน์เลยสนักคราว
ตนังรั้ แตม่การเรติที่มตน้นของงานนทรั้ ถศึงกระนนัรั้น ความเชชที่อททที่แทน้จรติงกด็ถสกสดาแดงใหน้ประจนักษน์โดยการอธติษฐาน ดน้วยเหตบุนทรั้ ผมจศึง
อธติษฐานกนับครสใหญม่ของโรงเรทยนบน้านเดด็กกดาพรน้าชาย นอกเหนชอจากภรรยาของผมและอาจารยน์เครคแลน้ว เขาเปป็นคนเดทยวททที่
ผมพสดคบุยดน้วยเกทที่ยวกนับสถานะทางการเงตินของเรา
ขณะททที่เรากดาลนังอธติษฐานอยสม่นนัรั้น เดด็กกดาพรน้าคนหนศึที่งจากโฟรมถสกนดามาใหน้เรา ผสน้เชชที่อบางคนไดน้สม่งเงตินหน้าปอนดน์มา
พรน้อมกนับเดด็กคนนทรั้ ดนังนนัรั้นเราจศึงไดน้รนับคดาตอบทนันเวลาตม่อความตน้องการของเรา เราไดน้อนบุญาตใหน้เดด็กเจด็ดคนเขน้ามาไดน้และ
วางแผนททที่จะอนบุญาตเพติที่มอทกหน้าคน ถศึงแมน้เงตินทบุนเราเหลชอนน้อย เรากด็วางใจวม่าพระเจน้าจะทรงตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ
ของเรา
17 และ 18 กรกฎาคม สองวนันมานทรั้เรามทการประชบุมอธติษฐานพติเศษสองรอบ ตนัรั้งแตม่หกโมงเยด็นถศึงสามทบุม่ม เพชที่อ
รม่วมใจกนันฝากบน้านเดด็กกดาพรน้าชายนนัรั้นไวน้กนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เงตินทบุนเราตอนนทรั้เหลชอนน้อยมาก ๆ มทเหลชออยสม่ประมาณยทที่สติบ
ปอนดน์ และในอทกไมม่กวทที่ นันเราจะตน้องการอยม่างนน้อยสามสติบปอนดน์ แตม่ผมจงใจททที่จะไมม่พดส อะไรเลยเกทยที่ วกนับความตน้องการใน
ปปัจจบุบนันของเราและทดาแตม่สรรเสรติญพระเจน้าและพสดถศึงความบรติบสรณน์ทพทที่ ระบติดาผสน้เปปปี่ยมพระกรบุณาของเรา “พระบติดาของ
พวกลสกกดาพรน้าพม่อ” ไดน้ทรงจนัดหาใหน้แกม่เรา พระหนัตถน์ของพระเจน้าจะถสกเหด็นอยม่างชนัดเจนเมชที่อพระองคน์ทรงสม่งความชม่วยเหลชอ
มา
22 กรกฎาคม ผมเดตินผม่านเขน้าในสวนเลด็ก ๆ ของเรา โดยใครม่ครวญเกทยที่ วกนับฮทบรส 13:8 ททวที่ ม่า “พระเยซสครติสตน์ยนังทรง
เหมชอนเดติมในเวลาวานนทรั้ และเวลาวนันนทรั้ และตม่อๆไปเปป็นนติจกาล” ผมไดน้ใครม่ครวญเกทยที่ วกนับความรนักททไที่ มม่รสน้เปลทที่ยนแปลง ฤทธติธิ์
เดช และสตติปปัญญาของพระองคน์ขณะททที่ผมอธติษฐานเกทที่ยวกนับสภาพการณน์แวดลน้อมฝป่ายวติญญาณและฝป่ายโลกในปปัจจบุบนันของ
ผม
ทนันใดนนัน ความตน้องการปปัจจบุบนันของบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นกด็ผบุดขศึรั้นในหนัวของผม ผมพสดกนับตนัวเองวม่า “พระเยซสใน
ความรนักและฤทธติเธิ์ ดชของพระองคน์ไดน้ทรงจนัดหาใหน้ผมสติที่งททที่ผมตน้องการสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ในความรนักและฤทธติธิ์เดชททที่
ไมม่รเสน้ ปลทที่ยนแปลงเดทยวกนันนนัรั้น พระองคน์จะทรงจนัดหาใหน้ผมสติที่งททที่ผมตน้องการสดาหรนับอนาคต” ความชชที่นบานทม่วมทน้นจติตวติญญาณ
ของผมเมชที่อผมตระหนนักถศึงความไมม่รเสน้ ปลทที่ยนแปลงขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าผสน้ทรงฤทธติธิ์ของเรา ประมาณหนศึที่งนาททตอม่ มา
จดหมายฉบนับหนศึที่งไดน้มาถศึงพรน้อมกนับเงตินยทที่สติบปอนดน์ททที่ถสกแนบมาดน้วย
29 สติงหาคม ผสน้เชชที่อสติบหกคนไดน้รนับบนัพตติศมา ในทม่ามกลางคนเหลม่านนัรั้นททที่รนับบนัพตติศมามทพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งอายบุแปด
สติบสทที่ปปกนับอทกคนหนศึที่งอายบุเกตินเจด็ดสติบ สดาหรนับฝป่ายหลนังนนัรั้น ภรรยาททที่เชชที่อแลน้วของเขาไดน้อธติษฐานมาสามสติบแปดปปแลน้ว ในททที่สบุด

องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงตอบคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นของเธอททที่ขอใหน้เขากลนับใจรนับเชชที่อ
31 สติงหาคม ผมรอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ามาตลอดสดาหรนับเรชอที่ งการเงตินเพราะวม่ารายงานคม่าใชน้จาม่ ยจากบน้านเดด็ก
กดาพรน้าหญติงมาถศึงแลน้ว และไมม่มทเงตินเหลชอเลยททที่จะจม่ายคม่าแมม่บน้าน แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ายนังไมม่สม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ เมชที่อผสน้
ดสแลหญติงโทรมาวนันนทรั้เรชที่องเงติน คนงานคนหนศึที่งกด็ใหน้เงตินสองปอนดน์ของเขาเองแกม่เธอ
1 กนันยายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในสตติปปัญญาและความรนักของพระองคน์ยนังไมม่สม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ มนันจะมาจาก
ททที่ไหนนนัรั้นไมม่ใชม่เรชที่องททที่ผมกนังวล แตม่ผมเชชที่อวม่าพระเจน้าจะสม่งความชม่วยเหลชอมาในเวลาอนันควร ชนัวที่ โมงของพระองคน์ยนังมาไมม่ถศึง นทที่
เปป็นชม่วงเวลาททที่ลองใจมากททสที่ บุดททที่ผมเคยมทในงานรนับใชน้นทรั้ททที่เกทที่ยวขน้องกนับการเงติน แตม่ผมรสวน้ ม่าผมจะยนังสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าตม่อไปสดาหรนับความชม่วยเหลชอของพระองคน์
5 กนันยายน ชนัวที่ โมงแหม่งการทดสอบของเราดดาเนตินตม่อไป องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเมตตาประทานใหน้มากพอททจที่ ะตอบ
สนองความจดาเปป็นประจดาวนันทนัรั้งหลายของเรา แตม่พระองคน์ประทานใหน้ตามแตข่ละวทนแลน้วตอนนทรั้ และเกชอบตามแตข่ละชทที่วโมง
ตามททที่เราตน้องการความชม่วยเหลชอนนัรั้น ไมม่มทสติที่งใดเขน้ามาเลยเมชที่อวานนทรั้ ผมไดน้แสวงหาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าซรั้ดาแลน้วซรั้ดาอทก ทนัรั้งเมชที่อ
วานและวนันนทรั้ และดสเหมชอนพระองคน์กดาลนังตรนัสวม่า “ชนัที่วโมงของเรายนังมาไมม่ถศึง”
ผมมทความเชชที่อในพระเจน้า ผมเชชที่อวม่าพระองคน์จะสม่งความชม่วยเหลชอมาอยม่างแนม่นอน เงตินหลายปอนดน์ถสกตน้องการ
ภายในสองสามวนัน และไมม่มทเลยสนักเพด็นนทตอนนทรั้ เมชที่อเชน้าเงตินสองปอนดน์ถสกใหน้มาสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ในปปัจจบุบนันโดย
คนงานผสน้หนศึที่งในงานนทรั้
ตอนเยก็น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดห้สข่งความชม่วยเหลชอมาเพชที่อหนบุนใจผมใหน้รอคอยพระองคน์และไวน้วางใจในพระองคน์ตอม่ ไป
ขณะททที่ผมกดาลนังอธติษฐานอยสม่เมชที่อตอนบม่าย ผมกด็รสน้สกศึ แนม่ใจเตด็มเปปปี่ยมวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ ผมไดน้
สรรเสรติญพระองคน์กอม่ นททที่ผมไดน้เหด็นคดาตอบนนัรั้นและไดน้ทสลขอพระองคน์ใหน้หนบุนใจของเรา โดยเฉพาะอยม่างยติที่งททพที่ ระองคน์จะไมม่
ทรงอนบุญาตใหน้ความเชชที่อของผมตน้องลน้มเหลวไป
ไมม่กทที่นาททหลนังจากททที่ผมอธติษฐานไปแลน้ว ครสใหญม่กด็นดาเงตินมากกวม่าสทที่ปอนดน์มาใหน้ซศึที่งไดน้เขน้ามาโดยการบรติจาคกน้อนเลด็ก ๆ
หลายครนังรั้ พรบุม่งนทรั้สมบุดบนัญชทเหลม่านนัรั้นจะถสกนดามาจากบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า และเงตินตน้องถสกจม่ายลม่วงหนน้าไปกม่อนสดาหรนับคม่าแมม่
บน้าน ผมคติดชนัที่วครสม่วาม่ มนันอาจเปป็นความคติดททที่ดททจทที่ ะเกด็บเงตินสามปอนดน์ของเงตินนทรั้ไวน้สดาหรนับจบุดประสงคน์นนัรั้น แตม่อยสม่ดท ๆ ผมกด็
นศึกออกวม่า “แตม่ละวนันกด็มททกบุ ขน์พออยสม่แลน้ว” (มนัทธติว 6:34) องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสามารถจนัดหาใหน้ในวนันพรบุงม่ นทรั้มากกวม่าททที่ผม
ตน้องการ และดนังนนัรั้นผมจศึงสม่งเงตินสามปอนดน์ไปใหน้พทที่นน้องสตรททม่านหนศึที่งททที่ถศึงกดาหนดรนับเงตินเดชอนรายไตรมาส เงตินสม่วนททที่เหลชอไป
สสม่บน้านเดด็กกดาพรน้าชายสดาหรนับคม่าแมม่บน้าน ดนังนนัรั้นผมจศึงไมม่เหลชอเงตินเหมชอนเดติม ความหวนังของผมอยสม่ในพระเจน้า และพระองคน์จะ
ทรงจนัดหาใหน้
6 กนันยายน สมบุดบนัญชทเหลม่านนัรั้นถสกนดามาจากบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า และผสน้ดแส ลหญติงคนนนัรั้นไดน้ถามวม่าเงตินจะถสกจม่ายลม่วง
หนน้าสดาหรนับคม่าแมม่บน้านไดน้เมชที่อไหรม่ ผมกลม่าววม่า “พรบุงม่ นทรั้ครนับ” ถศึงแมน้วม่าผมไมม่มทเงตินตติดตนัวเลยสนักเพด็นนทเดทยว ประมาณหนศึที่ง
ชนัวที่ โมงตม่อมา ครสใหญม่คนนนัรั้นไดน้สม่งโนน้ตอนันหนศึที่งมาใหน้ผมโดยกลม่าววม่าเขาเพติที่งไดน้รบนั เงตินหนศึที่งปอนดน์เมชที่อเชน้าและวม่าเมชที่อเยด็นวานพทที่
นน้องบบุรบุษอทกทม่านหนศึที่งไดน้สม่งเกลชอยทที่สติบเกน้าปอนดน์ หนัวหอมสทที่สติบสทที่โหล และขน้าวยทที่สติบหกปอนดน์มาใหน้
7 กนันยายน ถศึงเวลาแลน้วททจที่ ะตน้องสม่งเงตินไปยนังบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้สม่งมาใหน้อทกเลย ผมใหน้

เงตินปอนดน์นนัรั้นซศึที่งเขน้ามาเมชที่อวานนทรั้และสองชติลลติที่งกนับสองเพด็นซน์ ซศึที่งไดน้ถสกใสม่ไวน้ในกลม่องนนัรั้นในบน้านของผม โดยวางใจองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าผสน้ประเสรติฐวม่าจะสม่งเขน้ามาเพติที่มอทก
8 กนันยายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าผสน้ทรงเปปปี่ยมพระคบุณของผมยนังไมม่สม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ผมเลย เมชที่อวานนทรั้และวนันนทรั้
ผมไดน้วติงวอนกนับพระเจน้าอยสตม่ ลอด โดยยกเหตบุผลหลายประการวม่าทดาไมพระองคน์จะทรงพอพระทนัยททจที่ ะสม่งความชม่วยเหลชอมา
ขน้อสนนับสนบุนเหลม่านนัรั้นททที่ผมไดน้ใชน้คชอ: ผมไดน้เรติที่มงานนทรั้เพชที่อถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้าเพชอที่ ททที่จะมทขน้อพติสสจนน์ททที่ปรากฏแกม่ตาวม่าพระเจน้า
ทรงจนัดหา (เพชที่อเปป็นคดาตอบสดาหรนับการอธติษฐานเทม่านนัรั้น) สดาหรนับสติที่งจดาเปป็นเหลม่านนัรั้นของพวกเดด็กกดาพรน้า พระองคน์ทรงเปป็น
พระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่และทรงอยากตอบคดาอธติษฐาน
พระเจน้าทรงเปป็น “พระบติดาของผสน้กดาพรน้าพม่อ” และในฐานะเปป็นพระบติดาของพวกเขา พระองคน์จงศึ ควรพอพระทนัยททที่
จะเลทรั้ยงดส (ดส สดด. 68:5)
ผมไดน้รนับเดด็กเหลม่านนัรั้นในพระนามของพระเยซส ดน้วยเหตบุนทรั้ พระองคน์ (ในเดด็กเหลม่านทรั้) จศึงทรงถสกรนับไวน้ ไดน้รบนั อาหาร
และเสชรั้อผน้าสวมใสม่ (ดส มาระโก 9:36-37)
ความเชชที่อของลสกจดานวนมากของพระเจน้าไดน้ถสกเสรติมกดาลนังเพราะงานนทรั้ ถน้าพระเจน้าทรงระงนับความชม่วยเหลชอสดาหรนับ
อนาคต คนเหลม่านนัรั้นททที่อม่อนแอในความเชชที่อกด็อาจรสสน้ ศึกทน้อใจ ถน้างานรนับใชน้นทรั้ไดน้ถสกสานตม่อ ความเชชที่อของพวกเขากด็จะยติที่งไดน้รนับ
การเสรติมกดาลนังมากขศึรั้นไปอทก
ศนัตรสหลายคนคงจะหนัวเราะเยาะถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงระงนับความชม่วยเหลชอและพวกเขาจะกลม่าววม่า “พวกเรารสน้
อยสม่แลน้ววม่าความกระตชอรชอรน้นนทรั้จะสสญเปลม่า”
ลสก ๆ จดานวนมากของพระเจน้า ผสน้ซศึที่งไมม่ไดน้รนับการสนัที่งสอนหรชออยสใม่ นฝป่ายเนชรั้อหนนัง คงจะรสน้สศึกวม่าตนัวเองทดาถสกแลน้วททที่รวม่ ม
เปป็นพนันธมติตรกนับโลกในงานรนับใชน้ของพวกเขาตม่อไป พวกเขาคงจะปฏติบนัตติสติที่งททไที่ มม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ตอม่ ไปเพชที่อระดมเงติน
หากพระองคน์ไมม่ทรงชม่วยเหลชอผม
พระเจน้าทรงทราบวม่าผมไมม่สามารถเลทรั้ยงดสเดด็ก ๆ เหลม่านทรั้ไดน้ดวน้ ยพละกดาลนังของผมเอง ดน้วยเหตบุนทรั้ พระองคน์กด็คงจะไมม่
ยอมใหน้ภาระนทรั้ตกอยสม่บนผมนานนนักโดยไมม่สม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ เหลม่าเพชที่อนรม่วมทดาการหนนักของผมในงานรนับใชน้นทรั้กวด็ างใจ
ในพระองคน์เชม่นกนัน
ผมคงตน้องปลม่อยเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นไปจากภายใตน้การอบรมสนัที่งสอนตามพระคนัมภทรน์ของเราใหน้แกม่เพชที่อนฝสงเกม่า ๆ ของ
พวกเขาหากพระองคน์ไมม่ทรงชม่วยเหลชอผม
พระองคน์จะไดน้พติสจส นน์วม่าคนเหลม่านนัรั้นคติดผติดททไที่ ดน้กลม่าววม่า “ในตอนแรก อาจคาดหวนังไดน้วม่าจะมทเงตินทบุนสนนับสนบุนขณะททที่
งานรนับใชน้นนัรั้นยนังใหมม่อยสม่ แตม่พอผม่านไปสนักพนัก ผสน้คนกด็จะหมดความสนใจและเลติกสนนับสนบุนงานรนับใชน้นนัรั้น”
ถน้าพระองคน์ไมม่ทรงเลทรั้ยงดส ผมจะอธติบายการตอบคดาอธติษฐานอนันโดดเดม่นมากมายนนัรั้นไดน้อยม่างไรซศึที่งพระองคน์ไดน้
ประทานใหน้แกม่ผมกม่อนหนน้านทรั้ ซศึที่งไดน้แสดงใหน้ผมเหด็นแลน้ววม่างานนทรั้เปป็นมาจากพระเจน้า?
บนัดนทรั้ผมเขน้าใจบน้างแลน้วถศึงความหมายของคดาททที่วม่า “อทกนานเทม่าใด” ซศึที่งปรากฏบม่อย ๆ ในคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นของ
เพลงสดบุดท แตม่แมน้กระทนัที่งตอนนทรั้ โดยพระคบุณของพระเจน้า ดวงตาของผมกด็จนับจน้องททพที่ ระองคน์แตม่ผสน้เดทยว และผมเชชที่อวม่าพระองคน์
จะทรงสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้

10 กนันยายน เชน้าวนันจนันทรน์ ไมม่มทเงตินเขน้ามาเลยไมม่วม่าจะวนันเสารน์หรชอเมชที่อวาน เรชที่องราวนทรั้เรติที่มจะเปป็นวติกฤตติอนันนม่ากลนัว
แลน้ว เราเรทยกพทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้นมารม่วมอธติษฐานดน้วยกนัน และผมอธติบายสถานการณน์ของเรา ทนัรั้ง ๆ ททที่มกท ารทดสอบ
ความเชชที่อนทรั้ ผมกด็ยนังเชชที่ออยสม่ดวท ม่าพระเจน้าจะทรงชม่วยเหลชอเรา ไมม่ควรซชรั้อสติที่งใดททเที่ ราจม่ายไมม่ไหว และเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นไมม่ควรขาด
อาหารททที่ดตท ม่อสบุขภาพและเสชรั้อผน้าททอที่ บอบุม่น เราหารชอกนันวม่าจะขายทรนัพยน์สติที่งของททที่ไมม่จดาเปป็นอะไรไดน้บน้าง
ไมม่กทที่ชวนัที่ โมงถนัดมา เกน้าซติกซน์เพด็นซน์ถสกใสม่ไวน้แบบนติรนามในกลม่องนนัรั้นททที่กติเดโอน แชเพติล เงตินนทรั้ดสเหมชอนเปป็นคดาสนัญญาหนศึที่ง
วม่าพระเจน้าจะทรงมทพระทนัยกรบุณาและสม่งมาเพติที่มอทก ประมาณสติบโมงตรง ขณะททที่ผมยนังอธติษฐานขอความชม่วยเหลชออทก พทที่นน้อง
สตรททาม่ นหนศึที่งใหน้สองเหรทยญปอนดน์ทองคดาแกม่ภรรยาของผมเพชที่อเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น เธอรสสน้ ศึกวม่าเธอลม่าชน้าในการถวายนทรั้มา
นานเกตินไปแลน้ว ไมม่กทที่นาททตม่อมา เธอกด็ใหน้ผมอทกสองเหรทยญปอนดน์ทองคดา เธอทดาทนัรั้งหมดนทรั้โดยไมม่ทราบอะไรเลยเกทยที่ วกนับความ
ตน้องการของเรา ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงทรงสม่งความชม่วยเหลชอเลด็กนน้อยมาใหน้เราอยม่างเปปปี่ยมเมตตาททที่สบุดและทรงหนบุน
ใจความเชชที่อของผมอยม่างมาก
12 กนันยายน การทดสอบยนังมทอยสม่ตม่อไป เงตินแคม่เกน้าชติลลติที่งเขน้ามาวนันนทรั้ ซศึที่งถสกใหน้โดยคนงานคนหนศึที่ง ในทม่ามกลางการ
ทดสอบความเชชที่อครนังรั้ ใหญม่นทรั้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเกด็บรนักษาผมในสนันตติสบุขอนันยติที่งใหญม่อยม่างเปปปี่ยมพระเมตตา พระองคน์ทรง
อนบุญาตใหน้ผมไดน้เหด็นเชม่นกนันวม่าการงานหนนักของเราไมม่ไดน้สสญเปลม่า เมชที่อวานนทรั้เดด็กกดาพรน้าคนหนศึที่งไดน้เสทยชทวตติ โดยเธอมทอายบุแคม่
เกน้าปปเทม่านนัรั้น เธอไดน้มารสน้จกนั พระเยซสหลายเดชอนกม่อนเธอเสทยชทวติต
13 กนันยายน ความชม่วยเหลชอยนังไมม่มาเลย เมชที่อเชน้าผมบอกพทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้นเกทยที่ วกนับสถานะของเงตินทบุน เรา
อธติษฐานดน้วยกนันและมทการประชบุมททที่มทความสบุขมาก ๆ พทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งบอกผมไมม่ใหน้ลดาบากใจเกทที่ยวกนับเรชที่องเงตินเดชอนของ
เธอเพราะวม่าเธอไมม่อยากไดน้เงตินเดชอนเลยเปป็นเวลาหนศึที่งปป
14 กนันยายน ผมไดน้พบกนับพทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้นเพชที่ออธติษฐานอทกครนัรั้งเพราะวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ายนังไมม่สม่งความ
ชม่วยเหลชอมาใหน้ หลนังจากอธติษฐานเสรด็จ คนงานคนหนศึที่งกด็ใหน้เงตินทนัรั้งหมดททที่เขามทแกม่ผม คชอสติบหกชติลลติที่ง โดยกลม่าววม่ามนันคงไมม่
ถสกตน้องททที่จะอธติษฐานหากเขาไมม่ไดน้ใหน้สติที่งททที่เขามทอยสม่
จนถศึงวนันนทรั้ พวกแมม่บน้านผสน้ดสแลของบน้านทนัรั้งสามหลนังนนัรั้นมทนติสนัยชอบจม่ายใหน้พวกคนทดาขนมปปังและคนสม่งนมเปป็นราย
สนัปดาหน์ บางครนัรั้งเราจม่ายใหน้แกม่พอม่ คน้าเนชรั้อและเจน้าของรน้านชดาวติธทนทรั้เชม่นกนัน แตม่ตอนนทรั้ เนชที่องจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเลทรั้ยงดสเรา
แบบวนันตม่อวนัน เราจศึงมองวม่าเปป็นการผติดททจที่ ะทดาแบบนทรั้ตม่อไปอทก เพราะวม่าอาจถศึงกดาหนดชดาระเงตินรายสนัปดาหน์ และเราคงไมม่มท
เงตินททที่จะจม่าย
เราอยากปฏติบนัตติตามคดาบนัญชาขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่วาม่ “อยม่าเปป็นหนทรั้อะไรใคร” (รม. 13:8) เนชที่องจากองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าประทานเสบทยงของเราใหน้แกม่เราเปป็นรายวนัน เราจศึงตนัรั้งใจวม่าจะจม่ายคม่าของทบุกชติรั้นตอนททที่เราซชรั้อมนัน เราจะไมม่ซชรั้อสติที่งใด
เลยหากเราไมม่สามารถจม่ายสดาหรนับมนันไดน้ทนันทท ไมม่วาม่ จะดสเหมชอนวม่าเราตน้องการมนันมากขนาดไหนกด็ตาม
15 กนันยายน เราพบกนันเมชที่อเชน้าเพชที่ออธติษฐานอทก พระเจน้าทรงปลอบประโลมใจของเรา และเรากดาลนังตนัรั้งตาคอย
ความชม่วยเหลชอของพระองคน์ เสบทยงมากพอยนังเหลชออยสม่สดาหรนับวนันนทรั้และวนันพรบุงม่ นทรั้ แตม่ไมม่มทเงตินตติดตนัวเลยเพชอที่ จะซชรั้อขนมปปัง ใน
ชม่วงกลางวนันเงตินมากพอไดน้เขน้ามา และเราสามารถซชรั้อขนมปปังปรติมาณปกตติไดน้และมทเงตินเหลชออยสม่บน้าง ขอพระเจน้าไดน้รบนั คดา
สรรเสรติญ ผสน้ไดน้ประทานพระคบุณแกม่เราททที่จะตนัดสตินใจวม่าจะไมม่ซชรั้อสติที่งใดททที่เราไมม่สามารถจม่ายไดน้ทนันทท! ดน้วยใจขอบพระคบุณเรา

หยติบเงตินนทรั้ออกมาจากพระหนัตถน์ของพระบติดาของเราเพชที่อเปป็นขน้อพติสสจนน์วาม่ พระองคน์ยนังทรงดสแลเราอยสม่เหมชอนเดติม ในเวลาของ
พระองคน์เอง พระองคน์จะสม่งเงตินมากกวม่านทรั้มาใหน้เรา

วางใจพระเจน้าสนาหรอับทบุกความตน้องการ: บททชีที่ 11
16 กนันยายน 1838 บม่ายวนันอาทติตยน์ เรามาพบกนันอทกครนังรั้ เพชที่ออธติษฐานขอเสบทยงสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น เรามท
สนันตติสบุข และความหวนังของเราอยสม่ในพระเจน้า พระองคน์จะทรงชม่วยเหลชอเราถศึงแมน้วาม่ เงตินเพทยงชติลลติที่งเดทยวเขน้ามาตนัรั้งแตม่เมชที่อเยด็น
วานกด็ตาม
17 กนันยายน การทดสอบดดาเนตินตม่อไป บนัดนทรั้มนันยติที่งทดสอบความเชชที่อของเรามากขศึรั้นทบุกวนัน แตม่ผมแนม่ใจวม่าพระเจน้า
จะสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ หากเรารอคอย หลายคนใหน้เงตินสองสามชติลลติที่งแกม่เราซศึที่งชม่วยใหน้เราสามารถจม่ายคม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ
ในปปัจจบุบนันและซชรั้อเสบทยงไดน้จนไมม่ขาดสติที่งใดเลยจนถศึงตอนนทรั้
ความเชชที่อของผมถสกทดสอบเพราะความลม่าชน้ายาวนานของเงตินกน้อนโตกวม่านทรั้ททที่จะเขน้ามา เมชที่อผมไปหาพระคนัมภทรน์เพชที่อ
รนับการปลอบประโลมใจ จติตวติญญาณของผมกด็ไดน้รบนั ความสดชชที่นอยม่างมหาศาลจากเพลงสดบุดท 39 ผมไปประชบุมกนับเหลม่า
เพชที่อนรม่วมงานททรที่ นักของผมดน้วยความชชที่นบานใจเพชที่ออธติษฐาน อม่านเพลงสดบุดทบทนนัรั้นใหน้พวกเขาฟปัง และหนบุนใจพวกเขาดน้วย
พระสนัญญาประเสรติฐเหลม่านนัรั้นททที่มทอยสม่ในเพลงสดบุดทบทนนัรั้น
18 กนันยายน เราไดน้รนับเงตินหนศึที่งปอนดน์แปดชติลลติที่งเพชที่อซชรั้อเนชรั้อสนัตวน์และขนมปปังซศึที่งเปป็นททที่ตอน้ งการ ชาสนักเลด็กนน้อยสดาหรนับ
หนศึที่งในบน้านเหลม่านนัรั้น และนมสดาหรนับทบุกคน-ไมม่มากเกตินกวม่าททที่ตอน้ งการ ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงทรงจนัดเตรทยมไมม่เพทยง
สดาหรนับวนันนทรั้เทม่านนัรั้น แตม่มทเงตินซชรั้อขนมปปังสดาหรนับสองวนันถนัดไปเชม่นกนัน อยม่างไรกด็ตาม บนัดนทรั้เราอยสม่ในสภาพททที่คนับแคบยติที่งนนักอทก
ครนังรั้ เงตินทบุนหมดเกลทรั้ยงแลน้ว เหลม่าคนงานททที่มทเงตินอยสม่เลด็กนน้อยกด็ใหน้เงตินชติลลติที่งสบุดทน้ายของพวกเขาแลน้ว
บนัดนทรั้จงดสวาม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเราแลน้วอยม่างไร! สบุภาพสตรททม่านหนศึที่งจากลอนดอนนดาพนัสดบุหม่อหนศึที่งมาใหน้
พรน้อมกนับเงตินและเชม่าหน้อง ๆ หนศึที่งททอที่ ยสม่ถนัดจากบน้านเดด็กกดาพรน้าชาย บม่ายวนันนทรั้เธอนดาเงตินนนัรั้นมาใหน้ผมซศึที่งเทม่ากนับสามปอนดน์สอง
ชติลลติที่งและหกเพน้นซน์ ตอนนนัรั้นเราอยสม่ถศึงจบุดททจที่ ะขายสติที่งเหลม่านทรั้แลน้วซศึที่งสามารถเกด็บไวน้ไดน้ แตม่เมชที่อเชน้านทรั้ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าใหน้ทรงเลทรั้ยงดสเราในวติธทอชที่น
เงตินนนัรั้นมาอยสม่ใกลน้บน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นนานหลายวนันแลน้วโดยไมม่ไดน้ถสกใหน้ นนัที่นพติสสจนน์ใหน้ผมเหด็นวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัย
ของพระเจน้ามาตนังรั้ แตม่ตน้นททที่จะชม่วยเหลชอเรา แตม่เพราะวม่าพระองคน์ทรงพอพระทนัยในคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นของลสก ๆ ของ
พระองคน์ พระองคน์จศึงทรงยอมใหน้เราอธติษฐานนานขนาดนนัรั้น ความเชชที่อททที่ถสกทดสอบของเราทดาใหน้คดาตอบนนัรั้นหอมหวานมากยติที่ง
ขศึรั้น
ผมโพลม่งออกมาเปป็นคดาสรรเสรติญและคดาขอบพระคบุณเสทยงดนังทนันททททที่ผมไดน้อยสตม่ ามลดาพนัง ผมไดน้พบกนับเหลม่าเพชที่อนรม่วม
งานของผมอทกครนังรั้ เยด็นวนันนทรั้เพชที่ออธติษฐานและสรรเสรติญ และใจของพวกเขาเบติกบานยติที่งนนัก เงตินนทรั้จะจนัดหาสดาหรนับทบุกสติที่งททที่จะ
ถสกตน้องการพรบุงม่ นทรั้ไดน้อยม่างงม่ายดาย
22 กนันยายน ทนัรั้งเมชที่อวานและวนันนทรั้เรามาประชบุมกนันเพชที่ออธติษฐานและสรรเสรติญ เราไมม่มทความตน้องการเรม่งดม่วน แตม่ใน
วนันททที่ 29 คม่าเชม่าของบน้านเดด็กกดาพรน้าทนัรั้งสามหลนังจะถศึงกดาหนดชดาระ การปลอบประโลมใจของผมอยสม่ในพระเจน้าผสทน้ รง
พระชนมน์อยสม่ ในชม่วงสนัปดาหน์นพทรั้ ระองคน์ทรงชม่วยเหลชอผมแลน้วอยม่างนม่าทศึที่งจนมนันคงเปป็นบาปสองเทม่าททที่ไมม่ไดน้ไวน้วางใจในพระองคน์
สดาหรนับความชม่วยเหลชอภายใตน้ความยบุม่งยากใหมม่นทรั้ ไมม่มทเงตินเขน้ามาเลยเมชที่อเชน้านทรั้ ประมาณบม่ายสอง ซศึที่งเปป็นเวลาปกตติทพทที่ วกครส

ไดน้รนับคม่าจน้าง เงตินหนศึที่งปอนดน์ถสกใหน้มาซศึที่งจม่ายคม่าจน้างรายสนัปดาหน์ของครสไดน้บางสม่วน ผมพบวม่าครสใหญม่ไดน้รบนั เงตินหนศึที่งปอนดน์ใน
ตอนเชน้าไปแลน้ว โดยเงตินหนศึที่งปอนดน์นทรั้ รวมกนับเงตินหนศึที่งปอนดน์นนัรั้นททที่ผมไดน้รนับทนันททกนับททที่มนันถสกตน้องการ เราจศึงไดน้รนับความชม่วย
เหลชอจนผม่านวนันนทรั้ไปไดน้
25 กนันยายน เรายนังมาพบกนันเพชที่ออธติษฐานประจดาวนันเหมชอนเดติม ในสทที่วนันคม่าเชม่าสดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นจะ
ครบกดาหนดชดาระ และเราไมม่มทเงตินจะจม่ายเลย นอกจากนทรั้เงตินคม่าแมม่บน้านในบน้านทนัรั้งสามหลนังนนัรั้นกด็หมดอทกแลน้ว ขอใหน้องคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าทรงมทพระกรบุณาตม่อเราและทรงชม่วยเหลชอเราตม่อไปเถติด!
29 กนันยายน มทการอธติษฐานมาหลายวนันแลน้วเกทที่ยวกนับคม่าเชม่าซศึที่งครบกดาหนดชดาระวนันนทรั้ ผมคาดหวนังเงตินนนัรั้น ถศึงแมน้ผม
ไมม่ไดน้รสน้วาม่ เงตินสนักชติลลติที่งจะมาจากไหน เมชที่อเชน้าครสใหญม่แวะมาหาผม และเราอธติษฐานดน้วยกนันตนัรั้งแตม่สติบโมงจนถศึงสติบเอด็ดโมงสทที่
สติบหน้านาทท พอถศึงเททที่ยงตรง เวลาททที่คาม่ เชม่านนัรั้นควรถสกจม่ายไดน้แลน้ว แตม่ไมม่มทเงตินถสกสม่งมาเลย ผมมทความหวาดหวนัที่นอยสม่ซรั้ดา ๆ นาน
หลายวนัน วม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอาจไมม่ทรงตอบเรา เพชที่อททที่เราจะเรติที่มกนันเงตินไวน้ตาม่ งหากทบุกวนันสดาหรนับคม่าเชม่านนัรั้น
นทที่เปป็นเพทยงความลน้มเหลวอยม่างสติรั้นเชติงครนัรั้งททที่สองของคดาตอบตม่อคดาอธติษฐานในงานรนับใชน้ในชม่วงสทที่ปปกนับหกเดชอน ครนังรั้
แรกคชอเกทยที่ วกนับคม่าเชม่ารายครศึงที่ ปปของหน้องเรทยนแคสเซติที่ลกรทนเหลม่านนัรั้นททที่ครบกดาหนดชดาระวนันททที่ 1 กรกฎาคม 1837 ซศึที่งไดน้เขน้า
มาแคม่บางสม่วนกม่อนถศึงเวลานนัรั้น บนัดนทรั้ผมเชชที่อมนัที่นอยม่างเตด็มททวที่ ม่าคม่าเชม่านนัรั้นควรถสกกนันไวน้ตาม่ งหากทบุกวนันหรชอทบุกสนัปดาหน์ตามททที่
พระเจน้าทรงใหน้เราจดาเรติญขศึรั้น เพชที่อททที่งานนนัรั้น กระทนัที่งในจบุดนทรั้ จะเปป็นคดาพยานไดน้ ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดชม่วยเหลชอเราททที่
จะปฏติบนัตติตามนนัรั้น และขอใหน้พระองคน์สม่งเงตินนนัรั้นเขน้ามาดน้วยพระทนัยเมตตาเพชที่อจม่ายคม่าเชม่านนัรั้น!
2 ตบุลาคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงปฏติบนัตติกนับเราอยม่างบรติบสรณน์ททที่สบุดในชม่วงสามวนันหลนังมานทรั้ ! เงตินหน้าปอนดน์เขน้ามาแลน้ว
สดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น โอน้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงพระกรบุณาจรติง ๆ! เมชที่อวานนทรั้ เงตินมากกวม่าเดติมเขน้ามาและชม่วยจม่ายคม่า
แมม่บน้าน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอผมเชม่นกนันในการจม่ายคม่าเชม่านนัรั้น
9 ตบุลาคม วนันนทรั้เราถสกนดาใหน้ตที่ดาลงกวม่าททที่เคย เงตินสดาหรนับนมในบน้านหลนังหนศึที่งเหลม่านนัรั้นถสกจนัดหาใหน้โดยคนงานคนหนศึที่งททที่
ขายหนนังสชอเลม่มหนศึที่งของตน พวกแมม่บน้านผสน้ดสแลในบน้านเดด็กกดาพรน้าชายนนัรั้นมทเงตินเหลชออยสม่สองชติลลติที่งเมชที่อเชน้านทรั้ เราไดน้สงสนัยอยสม่วาม่
จะซชรั้อขนมปปังดน้วยเงตินนทรั้หรชอเนชรั้อสนัตวน์เพติที่มสดาหรนับมชรั้อเยด็นเมชที่อคนทดาขนมปปังทติรั้งขนมปปังเจด็ดสติบหน้าแถวไวน้เปป็นของขวนัญ
10 ตบุลาคม ถม่านในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้าหมดไปแลน้ว และมทอยสม่อทกเลด็กนน้อยในบน้านอทกสองหลนังนนัรั้น นอกจากนทรั้ ยา
รนักษาโรคกด็เกชอบหมดแลน้ว เราไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าแลน้วสดาหรนับเสบทยงสดใหมม่
11 ตบุลาคม “พระบติดาของลสกกดาพรน้าพม่อ” ทรงแสดงความหม่วงใยในเราใหน้เหด็นอทกครนังรั้ เดด็กกดาพรน้าคนหนศึที่งจาก
เดฟเวติที่นเชอรน์ไดน้มาถศึงเมชที่อเยด็นวาน เงตินเลด็กนน้อยถสกสม่งมาพรน้อมกนับเธอและพวกเครชที่องเงตินททที่เราขายไปเปป็นเงตินสติบหกปอนดน์ ดนัง
นนัรั้นเราจศึงไดน้รนับความชม่วยเหลชอใหน้ผม่านพน้นคม่าใชน้จาม่ ยหนนัก ๆ ของวนันตม่อ ๆ ไป: 12 ตบุลาคม พทที่นน้องชายหญติงเจด็ดคนไดน้ถสกเพติที่ม
เขน้ากนับเราในการรม่วมสามนัคคทธรรม ขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่งผสน้ชม่วยเหลชอมาสดาหรนับงานนทรั้ดวน้ ยเถติด !
15 ตบุลาคม ผมรสน้วาม่ เงตินจะถสกตน้องการเมชที่อเชน้าสดาหรนับหลายสติที่งในบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น และใจของผมจศึงถสกยกขศึรั้น
ในการอธติษฐานทสลตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า พอถศึงเวลาททที่ผมกดาลนังจะไปพบกนับเหลม่าเพชที่อนรม่วมทดางานของผมเพชที่ออธติษฐาน เงติน
หลายปอนดน์กด็มาถศึง เราสามารถซชรั้อยารนักษาโรคและถม่านหนศึที่งตนันไดน้ อยม่างไรกด็ตาม คราวนทรั้เราตน้องพศึที่งพาความรนักขององคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าของเราสดาหรนับเสบทยงเพติที่มเตติมเพราะวม่าไมม่มทอะไรเหลชอแลน้ว และเหลม่าคนงานกด็ไมม่มทอะไรของตนัวเองททที่จะใหน้แลน้ว

29 ตบุลาคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานอาหารประจดาวนันแกม่เราวนันนทรั้อทกครนังรั้ ถศึงแมน้วม่าในตอนเชน้าไมม่มทความเปป็นไป
ไดน้เลยสนักนติดวม่าจะไดน้รบนั เสบทยง เรากดาลนังวางใจในพระเจน้าวนันตม่อวนัน พระองคน์ทรงตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ ของเรา
อยม่างสนัตยน์ซชที่อในหลากหลายวติธทเหลชอเกตินเมชที่อเราอดทนรอคอยพระองคน์ ความตน้องการหลายอยม่างของเรานนัรั้นใหญม่โต แตม่
ความชม่วยเหลชอของพระองคน์กด็ใหญม่โตเชม่นกนัน
10 พฤศจติกายน ทบุกอยม่างดสเหมชอนมชดมนเมชที่อเรติที่มตน้นวนันนทรั้ แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยใหน้เราสามารถตอบสนองขน้อ
เรทยกรน้องตม่าง ๆ ทางการเงตินไดน้ทงนัรั้ หมด อทกหนศึที่งสนัปดาหน์สติรั้นสบุดลงแลน้ว และเราสามารถตอบสนองความตน้องการเหลม่านนัรั้นของ
คนเกน้าสติบเจด็ดคนในบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นไดน้ โดยไมม่ตน้องเปป็นหนทรั้เปป็นสติน
21 พฤศจติกายน ไมม่มทเหลชอถศึงครศึที่งเพด็นนทดน้วยซรั้ดาในบน้านทนัรั้งสามหลนังนนัรั้น ถศึงกระนนัรั้น เรากด็มทมชรั้อเยด็นดท ๆ รนับประทาน
และโดยการแบม่งปปันขนมปปังของเรา เราจศึงผม่านพน้นวนันนทรั้ไปไดน้เชม่นกนัน เมชที่อผมจากพทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้นมาหลนังจากอธติษฐาน
เสรด็จ ผมกด็บอกพวกเขาวม่าเราตน้องรอคอยความชม่วยเหลชอและดสวาม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงชม่วยเราใหน้รอดพน้นคราวนทรั้ดวน้ ยวติธท
ใด ผมแนม่ใจเรชที่องความชม่วยเหลชอ แตม่เราตกอยสม่ในสถานการณน์ททที่ราน้ ยแรงอทกครนัรั้งแนม่ททเดทยว
เมชที่อผมจากททที่ประชบุมมา ผมกด็รสน้สศึกวม่าผมตน้องออกกดาลนังกายมากขศึรั้น ผมจศึงเดตินกลนับบน้านเปป็นระยะทางททที่ไกลกวม่าเดติม
ประมาณยทที่สติบหลาจากบน้านของผม ผมไดน้เจอกนับพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งททที่เดตินกลนับมาพรน้อมกนับผม หลนังจากคบุยกนันเลด็กนน้อย เขา
กด็ใหน้เงตินผมสติบปอนดน์เพชที่อจนัดหาถม่าน ผน้าหม่ม และเสชรั้อผน้าอบุม่น ๆ ใหน้แกม่เหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจน เขาใหน้เงตินผมอทกหน้าปอนดน์สดาหรนับ
พวกเดด็กกดาพรน้าและหน้าปอนดน์สดาหรนับความตน้องการอชที่น ๆ ของสถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์ พทที่นน้องทม่านนทรั้ไดน้มาหาผมสอง
ครนังรั้ ขณะททที่ผมไมม่อยสม่บน้านเพราะผมไปอยสม่ททที่บน้านเดด็กกดาพรน้า หากผมมาชห้าไปนาทรีครสึที่ง ผมกด็คงคลาดกนับเขาไปแลน้ว แตม่องคน์พระ
ผสน้เปป็นเจน้าทรงทราบความตน้องการของเรา และดนังนนัรั้นจศึงทรงอนบุญาตใหน้ผมไดน้พบกนับเขา
24 พฤศจติกายน นทที่เปป็นวนันททที่นม่าทศึที่งมาก ๆ เรามทเงตินเหลชอตติดตนัวนน้อยมากเมชที่อเชน้า และเราตน้องการหลายปอนดน์ แตม่
พระเจน้า ผสน้ทรงเปปปี่ยมดน้วยความเมตตาและททที่พระวจนะของพระองคน์ประกาศอยม่างชนัดเจนวม่าไมม่มทสนักคนททวที่ างใจในพระองคน์จะ
ตน้องผติดหวนัง ไดน้ทรงชม่วยเหลชอเราใหน้ผม่านพน้นวนันนทรั้เชม่นกนัน ขณะททที่ผมอธติษฐานเกทยที่ วกนับเงตินทบุนเหลม่านนัรั้นอยสม่ ผมกด็ไดน้รนับแจน้งวม่า
สบุภาพบบุรบุษทม่านหนศึที่งตน้องการททที่จะพบผม เขาแจน้งใหน้ผมทราบวม่าสบุภาพสตรททม่านหนศึที่งไดน้สนัที่งมนันฝรนังที่ สามกระสอบใหน้สม่งไปททที่บน้าน
เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น พวกเขามาในจนังหวะเวลาททที่เหมาะเหมด็งกวม่านทรั้ไมม่ไดน้แลน้ว! นทที่เปป็นการหนบุนใจแกม่ผมททที่จะคาดหวนังความชม่วย
เหลชอตม่อไป
28 พฤศจติกายน นทที่อาจเปป็นวนันททที่นม่าทศึที่งมากททที่สบุดแลน้ว! ตอนททที่ผมอธติษฐานเมชที่อเชน้านทรั้ ผมเชชที่ออยม่างหนนักแนม่นวม่าองคน์พระ
ผสน้เปป็นเจน้าจะสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ ถศึงแมน้วม่าทบุกอยม่างดสมดช มนเมชที่อดสจากสภาพภายนอก ตอนเททที่ยงตรงผมไดน้พบกนับพทที่นน้อง
ชายหญติงเพชอที่ อธติษฐานตามปกตติ เงตินเพทยงชติลลติที่งเดทยวไดน้เขน้ามา และใชน้ไปจนเหลชอเพทยงสองเพน้นซน์แลน้ว ผมคน้นพบวม่าเรามททกบุ สติที่ง
ททจที่ ดาเปป็นสดาหรนับมชรั้อเยด็นในบน้านทนัรั้งสามหลนังนนัรั้น แตม่ไมม่มทขนมปปังพอสดาหรนับชาหรชอเงตินพอททที่จะซชรั้อนมในทนัรั้งบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า
และในบน้านเดด็กกดาพรน้าชาย เรารม่วมใจกนันอธติษฐาน โดยฝากสถานการณน์นทรั้ไวน้ในพระหนัตถน์ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ขณะททที่เราอธติษฐานอยสม่นนัรั้น กด็มทเสทยงเคาะททที่ประตส และพทที่นน้องสตรทคนหนศึที่งไดน้ออกไป หลนังจากททที่พทที่นน้องสองคนนนัรั้นและ
ผมไดน้อธติษฐานเสทยงดนัง เรากด็อธติษฐานตม่อไปสนักพนักแบบเงทยบ ๆ ขณะนนัรั้นผมกดาลนังยกชสหนัวใจของผมตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า โดย
ทสลขอพระองคน์ใหน้เปปิดทางหนทใหน้แกม่เรา ผมไดน้ทสลถามพระองคน์วาม่ มทสติที่งอชนที่ ใดอทกไหมททที่ผมทดาไดน้พรน้อมกนับใจวตินติจฉนัยผติดและชอบ

ททที่ดท นอกจากการรอคอยพระองคน์ เพชที่อททที่เราจะไดน้มทอาหารสดาหรนับเดด็กเหลม่านนัรั้น
ในททที่สดบุ เรากด็ลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่าของเรา ผมกลม่าววม่า “พระเจน้าจะสม่งความชม่วยเหลชอมาแนม่นอน” ถน้อยคดาเหลม่านนัรั้น
เพติที่งพน้นจากรติมฝปปากของผมไมม่ทนันไร ผมกด็เหด็นจดหมายฉบนับหนศึที่งวางอยสม่บนโตบู๊ะ ซศึที่งมทคนนดามาวางไวน้ขณะททที่เราอธติษฐานกนันอยสม่
มนันมทเงตินสติบปอนดน์สดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น
เมชที่อเยด็นวานพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งไดน้ถามผมวม่าเงตินททที่มทอยสม่ตอนนทรั้สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าจะเยอะคราวนทรั้เหมชอนอยม่างททที่
มนันเยอะคราวกม่อนไหม ในเมชที่อบนัญชทเหลม่านนัรั้นจะถสกปปิดแลน้ว คดาตอบของผมกด็คชอ มนันจะเยอะเทม่ากนับททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรง
พอพระทนัย เชน้าวนันถนัดมา พทนที่ น้องทม่านนทรั้มทภาระใจสม่งเงตินมาใหน้สติบปอนดน์สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าซศึที่งไดน้มาถศึงหลนังจากททผที่ มออก
จากบน้านไปแลน้ว และซศึที่งเพราะความตน้องการของเรา ถสกสม่งตม่อมาใหน้ผมทนันทท เขาสม่งเงตินสติบปอนดน์มาใหน้ดน้วยเพชที่อจะแบม่ง
ระหวม่างอาจารยน์เครคกนับผมเพชที่อซชรั้อเสชรั้อผน้าชบุดใหมม่
29 พฤศจติกายน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอวยพรการประชบุมอธติษฐานของเราอยม่างมากมาย เราอธติษฐานเยอะมาก
เพชที่อเดด็ก ๆ ในบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ในโรงเรทยนกลางวนัน และในโรงเรทยนรวท เราอธติษฐานเผชที่อตนัวเราเองเชม่นกนันและเผชที่อ
พวกคบุณครสเพชที่อททพที่ ระคบุณจะถสกประทานใหน้แกม่เราเพชที่อจะเดตินอยสม่ตอม่ หนน้าเดด็กเหลม่านนัรั้นและททที่จะปฏติบนัตติกนับเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นใน
แบบททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงไดน้รนับเกทยรตติ เรายนังอน้อนวอนเผชที่อผสน้เชชที่อเหลม่านนัรั้นททที่เรารม่วมสามนัคคทธรรมกนับพวกเขาและเผชที่อค
รติสตจนักรโดยรวม เราอธติษฐานเปป็นพติเศษขอใหน้งานของเรานดาครติสตจนักรไปสสม่ความเชชที่อมนัที่นและความไวน้วางใจททที่เรทยบงม่ายมาก
ขศึรั้นในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
การประชบุมเหลม่านนัรั้นของเราไมม่สสญเปลม่าเลย เงตินบรติจาคกน้อนโตมากขศึรั้นเปป็นเงตินหน้าพนันหนศึที่งรน้อยปอนดน์ไดน้เขน้ามา พทที่
นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งบอกเราวม่าเธอไดน้ใหน้ในความเชชที่อฟปังตม่อคดาเตชอนสตติเหลม่านนัรั้นของพระคนัมภทรน์- “แตม่ถน้าเรามทอาหารและเสชรั้อผน้า
กด็ใหน้เราพอใจดน้วยของเหลม่านนัรั้นเถติด” (1 ทติโมธท 6:8) “จงขายของททที่ทาม่ นมทอยสม่และทดาทาน จงกระทดาถบุงใสม่เงตินสดาหรนับตนซศึที่งไมม่รสน้
เกม่า คชอใหน้มททรนัพยน์สมบนัตติไวน้ในสวรรคน์ซศึที่งไมม่เสชที่อมสสญไป ททที่ขโมยมติไดน้เขน้ามาใกลน้ และททที่ตวนั มอดมติไดน้ทดาลายเสทย” (ลสกา 12:33)
“อยม่าสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในโลก ททที่ตวนั มอดและสนติมอาจทดาลายเสทยไดน้ และททที่ขโมยอาจขบุดชม่องลนักเอาไปไดน้ แตม่จง
สะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในสวรรคน์ ททที่ตวนั มอดและสนติมทดาลายเสทยไมม่ไดน้ และททที่ไมม่มทขโมยขบุดชม่องลนักเอาไปไดน้” (มธ.
6:19-20)
หน้าสติบปอนดน์ถสกใหน้มาสดาหรนับโรงเรทยน พระคนัมภทรน์ และกองทบุนมติชชนันนารท เราคงจะไมม่สนัที่งพระคนัมภทรน์มาเพติที่มจนกวม่า
เรามทเงตินเพชที่อจะจม่ายคม่าพระคนัมภทรน์เหลม่านนัรั้น เราอธติษฐานซรั้ดาแลน้วซรั้ดาอทกเกทที่ยวกนับความตน้องการพระคนัมภทรน์เหลม่านทรั้ เรายนังไดน้ทสลขอ
พระเจน้าใหน้จดนั หาใหน้เราอยม่างอบุดมสมบสรณน์ หากมนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์ เพชที่อททใที่ นการประชบุมสม่วนรวมเหลม่านนัรั้นเราจะ
สามารถพสดอทกครนังรั้ ไดน้เกทที่ยวกนับการทรงเลทรั้ยงดสอนันเปปปี่ยมพระคบุณของพระเจน้า มติฉะนนัรั้นอาจดสเหมชอนวม่าเราไดน้จดนั ประชบุมนนัรั้น
เพราะเหด็นแกม่การบอกผสน้คนเกทยที่ วกนับความยากจนของเรา และเชม่นนนัรั้นจศึงชนักนดาพวกเขาไปสสม่การใหน้
11,12, และ 13 ธนันวาคม ในตอนเยด็นของสามวนันหลนังนทรั้ เราจนัดใหน้มทการประชบุมสม่วนรวม ผมเลม่าเรชที่องการกระทดากติจ
ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากนับเราในบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นและสถาบนันความรสดน้ น้านพระคนัมภทรน์ เพราะวม่างานนทรั้ โดยเฉพาะอยม่าง
ยติที่ง งานของบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ไดน้ถสกเรติที่มตน้นเพชที่อประโยชนน์ของครติสตจนักรโดยรวม เราจศึงเชชที่อวม่าเราควรบอกเลม่าแกม่
สาธารณชนเปป็นครนัรั้งคราววม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงกระทดากติจกนับเราอยม่างไร เมชที่อวนันททที่ 9 ธนันวาคม ครบปปททที่สามแลน้วตนัรั้งแตม่การ

เรติที่มงานรนับใชน้บน้านเดด็กกดาพรน้า ดนังนนัรั้น นทที่จศึงดสเหมชอนจะเปป็นเวลาอนันเหมาะสมสดาหรนับการจนัดประชบุมเหลม่านทรั้
ขณะนทรั้ โรงเรทยนรวทวารศศึกษาไดน้รนับการสนนับสนบุนโดยสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรน์ ซศึที่งสอนเดด็ก 463 คน งานสม่วนนทรั้
สมควรถวายคดาขอบพระคบุณมากเปป็นพติเศษ ในชม่วงสติบแปดเดชอนหลนังนทรั้ จดานวนของเดด็กเพติที่มมากกวม่าททที่เคยเกชอบสามเทม่า
บนัณฑติตหน้าคนไดน้กลนับใจรนับเชชที่อภายในชม่วงสองปปหลนังนทรั้และขณะนทรั้กด็รวม่ มสามนัคคทธรรมกนับครติสตจนักร สามคนในหน้าคนนทรั้เปป็นครส
ในโรงเรทยนแลน้วตอนนทรั้
ผสน้ใหญม่กวม่า 120 คนไดน้รนับการอบรมสนัที่งสอน และสติบสองคนถสกสอนใหน้อม่านหนนังสชอ สถาบนันนทรั้สนนับสนบุนโรงเรทยน
กลางวนันหลายแหม่งเพชที่อเดด็ก ๆ ททที่ยากจน-สามแหม่งสดาหรนับเดด็กผสน้ชายและสามแหม่งสดาหรนับเดด็กผสน้หญติง จดานวนของเดด็กทนัรั้งหมดททที่
ไดน้เขน้าเรทยนในโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้นผม่านทางสถาบนันนทรั้เทม่ากนับ 1,534 คน ในโรงเรทยนหกแหม่งนนัรั้น เรามทเดด็ก 342 คน
ในชม่วงสองปปหลนังนทรั้เราแจกจม่ายพระคนัมภทรไน์ ปแลน้ว 1,884 เลม่มในความเชชที่อมโยงกนับสถาบนันนทรั้ และตนัรั้งแตม่การเรติมที่ ตน้น
ของงานนทรั้ เราแจกจม่ายพระคนัมภทรน์ไปแลน้ว 5,078 เลม่ม งานมติชชนันนารทไดน้รนับการสนนับสนบุนเชม่นกนัน
เดด็กกดาพรน้าแปดสติบหกคนอาศนัยอยสม่ในบน้านสามหลนังนนัรั้น จดานวนของเดด็กกดาพรน้าททที่อยสม่ภายใตน้การดสแลของเราตนังรั้ แตม่วนัน
ททที่ 11 เมษายน 1836 ถศึง 9 ธนันวาคม 1838 เทม่ากนับ 110 คน
16 ธนันวาคม กระดาษแผม่นหนศึที่งถสกใสม่ไวน้แบบนติรนามในกลม่องนนัรั้นททที่เบเธสดา แชเพติล โดยบรรจบุเงตินสทที่ปอนดน์สติบชติลลติที่ง
ในกระดาษนนัรั้นมทเขทยนไวน้วม่า “สดาหรนับคม่าเชม่าบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ตนัรั้งแตม่วนันททที่ 10 ธนันวาคม จนถศึงวนันททที่ 31 ธนันวาคม
1838”
“โอ ขอเชติญชติมดสแลน้วจะเหด็นวม่าพระเยโฮวาหน์ประเสรติฐ คนททที่วางใจในพระองคน์กด็เปป็นสบุข” (สดด. 34:8) คน ๆ นนัรั้นททที่
ใหน้เงตินสทที่ปอนดน์สติบชติลลติที่งนทรั้สดาหรนับเปป็นคม่าเชม่าของบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ไดน้ตดนั สตินใจททจที่ ะใหน้เปป็นประจดา แตม่แบบนติรนาม หนศึที่ง
ปอนดน์สติบชติลลติที่งทบุกสนัปดาหน์ซศึที่งเปป็นจดานวนททที่ตอน้ งจม่ายเปป็นคม่าเชม่าของบน้านสามหลนังนนัรั้นพอดท ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงทรงใหน้
บดาเหนด็จความเชชที่อฟปังของเราแลน้ว
20 ธนันวาคม คม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้ามทมากกวม่าสทที่สติบเจด็ดปอนดน์ภายในชม่วงหกวนันหลนังมานทรั้ และเงติน
มากกวม่าสติบสามปอนดน์เพทยงเลด็กนน้อยไดน้เขน้ามา เรามทเงตินทบุนเหลชอนน้อยมาก ๆ อทกแลน้ว เมชที่อเชน้านทรั้ผมถวายตนัวใหน้แกม่การอธติษฐาน
ประมาณสติบหน้านาททใหน้หลนัง ผมกด็ไดน้รนับเงตินสามปอนดน์ เปป็นเงตินททที่จม่ายใหน้จากพตินนัยกรรมของพทที่นน้องสตรททม่านหนศึที่งซศึที่งเสทยชทวตติ ไป
เมชที่อหลายเดชอนกม่อน
22 ธนันวาคม เปป็นวนันหนศึที่งททที่นม่าเศรน้า ผมไดน้รนับขม่าววม่าพทที่ชายของผมเสทยชทวตติ เมชที่อวนันททที่ 7 ตบุลาคม “ผสน้พพติ ากษาของทนัที่ว
แผม่นดตินโลกจะไมม่กระทดาการยบุตธติ รรมหรชอ” (ปฐก. 18:25) นทที่คงตน้องเปป็นการปลอบประโลมใจแกม่ผสน้เชชที่อในวาระเชม่นนทรั้ และมนัน
เปป็นการปลอบประโลมใจของผมตอนนทรั้ ผมรสวน้ ม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงไดน้รนับเกทยรตติในพทชที่ ายของผม ไมม่วม่าจบุดจบของเขาจะ
เปป็นแบบไหนกด็ตาม ขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงทดาใหน้เหตบุการณน์นทรั้เปป็นพระพรททที่ตราตรศึงแกม่ผม โดยเฉพาะอยม่างยติที่งในการนดา
ผมไปสสม่การอธติษฐานททที่จรติงจนังเพชที่อคบุณพม่อของผม!
31 ธนันวาคม เรามทคม่าใชน้จม่ายหลายอยม่างในชม่วงปปททที่ผาม่ นมา แตม่ไมม่เคยมทชวม่ งเวลาใดเลยในชทวติตของผมททที่องคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าทรงจนัดหาใหน้ผมอยม่างบรติบสรณน์เชม่นนทรั้ แนม่ททเดทยว ทบุกคนคงเหด็นชนัดเจนวม่าผมรนับใชน้องคน์เจน้านายผสน้ทรงกรบุณา มนันเปป็นการดท
ททที่สดบุ จรติง ๆ ททที่จะปฏติบนัตตติ ามนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในเรชที่องสติที่งของททที่ไมม่จรท นังทนัรั้งหลาย!

ทมูลขอและรอับไวน้: บททชีที่ 12
1, 2 และ 3 มกราคม 1839 เรามทการประชบุมอธติษฐานพติเศษสามรอบในชม่วงสามวนันหลนังนทรั้ ปปนทรั้เรติที่มตน้นดน้วยพระพร
หลายประการ ในชนัที่วโมงแรกของปปนทรั้ เงตินสองปอนดน์เจด็ดชติลลติที่งเขน้ามาแลน้วสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า เงตินนนัรั้นถสกใหน้มาหลนังจาก
การประชบุมอธติษฐานตามปกตติของเราเมชที่อวนันททที่ 31 ธนันวาคม ซศึที่งกตินเวลาตนัรั้งแตม่หนศึที่งทบุม่มไปจนถศึงหลนังเททที่ยงคชน
20 มกราคม “ดน้วยวม่าคนยากจนมทอยสม่กนับทม่านเสมอ และทม่านจะทดาการดทแกม่เขาเมชที่อไรกด็ทดาไดน้ แตม่เราจะไมม่อยสกม่ นับ
ทม่านเสมอไป” (มาระโก 14:7) องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตรนัสถน้อยคดาเหลม่านทรั้แกม่เหลม่าสาวกของพระองคน์ ซศึที่งพวกเขาเองกด็เปป็นคน
ยากจนมาก ๆ ซศึที่งบอกเปป็นนนัยวม่าลสก ๆ ของพระเจน้ามทฤทธติเธิ์ ดชกนับพระเจน้าททที่จะนดาพระพรฝป่ายโลกมาสสม่วสติ บุทธติชนททที่ยากจนหรชอ
พวกคนไมม่เชชที่อททที่ยากจนผม่านทางคดาอธติษฐาน ดนังนนัรั้นผมจศึงถสกนดาใหน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะประทานทรนัพยน์สติที่งของเพชที่อ
ชม่วยเหลชอเหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจน และพระองคน์ทรงกระตบุน้นลสก ๆ ของพระองคน์ใหน้วางใจผมเรชที่องเงตินสดาหรนับจบุดประสงคน์นนัรั้น
แลน้ว
ดนังนนัรั้น ผมจศึงอธติษฐานอทกเพชที่อขอเงตินทองเพชที่อททที่จะชม่วยเหลชอเหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจนไดน้มากยติที่งขศึรั้นในการรม่วมสนติทกนับ
เรา พวกเขาหลายคนไมม่เพทยงถสกทดสอบโดยความยากลดาบากฝป่ายโลกตามปกตติซศึที่งเกติดขศึรั้นเพราะฤดสหนาว แตม่โดยเฉพาะ
อยม่างยติที่งจากราคาททที่สสงของขนมปปังดน้วย เยด็นวนันนทรั้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานคดาตอบแกม่คดาอธติษฐานของผมแลน้ว เมชที่อผม
กลนับมาบน้านจากการประชบุม ผมไดน้พบกนับพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งททที่บน้านของผมผสน้ซศึที่งเสนอททที่จะใหน้ผมสติบปอนดน์ตอม่ สนัปดาหน์เปป็น
เวลาสติบสองสนัปดาหน์เพชที่อจนัดหาถม่าน เสชรั้อผน้า และขนมปปังใหน้แกม่วติสบุทธติชนททที่ยากจนเหลม่านนัรั้น
7 กบุมภาพนันธน์ วนันนทรั้เปป็นหนศึที่งในวนันททที่นม่าทศึที่งททสที่ บุดเกทยที่ วกนับกองทบุนเหลม่านนัรั้น ไมม่มทเงตินเหลชอตติดตนัวเลย และผมกดาลนังรอ
คอยพระเจน้าอยสม่ ผมทสลขอพระองคน์ซรั้ดา ๆ แตม่ไมม่มทเสบทยงเขน้ามาเลย ครสใหญม่แวะมาบอกผมวม่าตน้องการเงตินหนศึที่งปอนดน์สองชติลลติที่ง
เพชที่อซชรั้อขนมปปังสดาหรนับบน้านสามหลนังนนัรั้นและเพชที่อใชน้จาม่ ยเรชที่องอชที่น ๆ จากนนัรั้นเขากด็เดตินทางไปยนังคลติฟตนันเพชที่อจนัดการเรชที่องตม่าง ๆ
เพชที่อรองรนับเดด็กกดาพรน้าสามคนของพทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งททที่เสทยชทวตติ ไปเมชที่อวนันททที่ 4 ถศึงแมน้เราไมม่มทเงตินทบุนตติดตนัวเลย งานนทรั้กด็เดติน
หนน้าตม่อไป และความมนัที่นใจของเราไมม่ลดนน้อยถอยลงเลย ผมไดน้ขอรน้องเขา เมชที่อกลนับมาจากคลติฟตนันแลน้ว ใหน้แวะมาบอกผมวม่า
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสม่งเงตินมาใหน้ในระหวม่างนทรั้บน้างไหม เมชที่อเขากลนับมาแลน้ว ผมกด็ไมม่ไดน้รบนั สติที่งใดเลย แตม่คนงานคนหนศึที่งใหน้เงตินหน้า
ชติลลติที่งของตนัวเอง
ตอนสทที่โมงตรง ผมสงสนัยวม่าพทนที่ น้องสตรทเหลม่านนัรั้นผม่านพน้นวนันนนัรั้นมาไดน้อยม่างไร ผมไปททที่บน้านเดด็กกดาพรน้าหญติงเพชที่อรม่วม
ประชบุมอธติษฐาน และพบวม่ากลม่องใบหนศึที่งถสกสม่งมาใหน้ผมจากบารน์นสเตเบติรั้ล คม่าจนัดสม่งถสกจม่ายแลน้ว มติฉะนนัรั้นกด็คงไมม่มทเงตินจะจม่าย
คม่าจนัดสม่งนนัรั้น ดสสติวาม่ พระหนัตถน์ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยสม่ในเรชที่องเลด็กนน้อยททที่สบุดจรติง ๆ! กลม่องใบนนัรั้นถสกเปปิด และมนันบรรจบุเงติน
มากกวม่าสติบสทที่ปอนดน์สดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นและสดาหรนับกองทบุนซชรั้อพระคนัมภทรน์ นอกจากนทรั้แลน้ว มทผน้าสทที่หลา รองเทน้าใหมม่
สามคสม่ ถบุงเทน้าใหมม่สองคสม่ หนนังสชอหกเลม่มไวน้ขาย กลม่องดตินสอทองคดาหนศึที่งกลม่อง แหวนทองคดาสองวง ตบุน้มหสทองสองอนัน สรน้อย
คอหนศึที่งเสน้น และกลม่องดตินสอเงตินหนศึที่งกลม่อง
5 มทนาคม เงตินหลายปอนดน์ถสกตน้องการอทกครนังรั้ นอกเหนชอจากเสบทยงรายวนันแลน้ว ถม่านกด็เหลชอนน้อย เสบทยงยารนักษา
โรคในบน้านสองหลนังกด็หมดเกลทรั้ยง และมทอยสม่ตติดตนัวแคม่หน้าชติลลติที่ง เมชที่อผมอธติษฐานเมชที่อเชน้า ผมไดน้รนับเชด็คใบหนศึที่งซศึที่งขศึรั้นเงตินไดน้เจด็ด

ปอนดน์สติบชติลลติที่ง
23 มทนาคม ผม่านทางการบรติจาคหลายรายการ ผมสามารถททที่จะจนัดการคม่าใชน้จาม่ ยอชที่น ๆ ททที่เหลชอของสนัปดาหน์นทรั้ไดน้และ
จม่ายสติบหน้าปอนดน์ดวน้ ยซศึที่งเปป็นสม่วนททที่ยนังไมม่ไดน้จาม่ ยสดาหรนับเงตินเดชอนเหลม่านนัรั้น เหลม่าเพชที่อนรม่วมทดาการของผมไมม่เคยขอสติที่งใดจาก
ผมเลยและเตด็มใจททที่จะบอกลาเงตินหรชอสติที่งอชที่นใดในชนัที่วโมงแหม่งความขนัดสน แมน้กระนนัรั้นผมกด็ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเกทที่ยวกนับ
เรชที่องนทรั้บม่อย ๆ และพระองคน์ทรงโปรดประทานตามคดาขอของผมแลน้ว
13 เมษายน ผมไดน้พดส คบุยกนับเดด็กกดาพรน้าอทกคนหนศึที่งซศึที่งไดน้ดดาเนตินอยม่างสมที่ดาเสมอกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ามาหลายเดชอน
แลน้ว วนันพรบุงม่ นทรั้เธอจะมาเขน้ารม่วมกนับเหลม่าวติสทบุ ธติชนในการรม่วมสนติท
14 เมษายน พทนที่ น้องบบุรบุษททที่ยากจนคนหนศึที่งซศึที่งมทครอบครนัวใหญม่และไดน้คม่าจน้างนน้อยไดน้เกด็บออมเงตินททที่เจน้านายของเขาใหน้
แกม่เขาไวน้ซชรั้อเบทยรน์ พทที่นน้องทม่านนทรั้ ซศึที่งกลนับใจรนับเชชที่อเมชที่อประมาณหน้าปปกม่อน เคยเปป็นคนขทรั้เมาชชที่อกระฉม่อน เมชที่อเงตินนนัรั้นพอกพสนถศึง
หนศึที่งปอนดน์ เขากด็บรติจาคมนันใหน้แกม่เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น
15 กรกฎาคม เงตินสองปอนดน์เจด็ดชติลลติที่งถสกตน้องการสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น แตม่เราไมม่มทอะไรเลย ผมไมม่รวสน้ ม่าจะใชน้
วติธทใดเพชที่อจะไดน้มาซศึที่งมชรั้อเยด็นและสดาหรนับความตน้องการอชที่น ๆ ของเรา ใจของผมมทสนันตติสบุขอยม่างสมบสรณน์แบบและแนม่ใจเรชที่อง
ความชม่วยเหลชอ บม่ายวนันนนัรั้นผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากอตินเดทย ซศึที่งถสกเขทยนในเดชอนพฤษภาคม พรน้อมกนับเงตินหน้าสติบปอนดน์
สดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ผมกลม่าวไปแลน้วเมชที่อวนันเสารน์ททที่แลน้ววม่าเราสามารถใชน้เงตินหน้าสติบปอนดน์ไดน้เพราะวม่าครบกดาหนดจม่าย
เงตินเดชอนเพชที่อนรม่วมทดาการของผมทบุกคนแลน้ว เสบทยงยารนักษาโรคกด็หมดไปแลน้ว เสบทยงทนัรั้งหลายกด็หมดเกลทรั้ยง เราตน้องการ
เสชรั้อผน้าหลายชบุด และเราตน้องการดน้ายขนสนัตวน์เพชที่อททพที่ วกเดด็กผสน้ชายจะทดาการถนักของพวกเขาตม่อไปไดน้
22 สติงหาคม ในการเดตินเลม่นตอนเชน้าของผม เมชที่อผมกดาลนังเตชอนความจดาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเกทที่ยวกนับความตน้องการ
ของเรา ผมกด็รสน้สกศึ มนัที่นใจวม่าพระองคน์จะสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้วนนั นทรั้ ความมนัที่นใจของผมผบุดขศึรั้นมาจากความตน้องการของเรา
เพราะวม่าดสเหมชอนจะไมม่มททางททจที่ ะรอดพน้นวนันนทรั้ไปไดน้เลยโดยททที่ความชม่วยเหลชอไมม่ถสกสม่งมา หลนังมชรั้อเชน้าผมพติจารณาสติที่งททอที่ าจ
ขายไดน้เพชที่อททที่จะไดน้เงตินมาสดาหรนับเดด็ก ๆ ททรที่ นักเหลม่านนัรั้น แตม่ทบุกอยม่างดสเหมชอนแทบจะไมม่พอททที่จะตอบสนองขน้อเรทยกรน้องทนัรั้งหลาย
ของวนันนนัรั้นเลย
ในความยากจนแสนเขด็ญของเรา หลนังจากททที่ผมไดน้เกด็บรวบรวมสติที่งของสองสามอยม่างเพชที่อเอาไวน้ขายแลน้ว พทที่นน้องสตรท
ทม่านหนศึที่งซศึที่งหาเลทรั้ยงชทพโดยการใชน้แรงงานแหม่งมชอของตนกด็นดาเงตินแปดสติบสองปอนดน์มาใหน้ พทนที่ น้องสตรททม่านนทรั้เชชที่อมนัที่นวม่าผสน้เชชที่อ
ทนัรั้งหลายในพระเยซสเจน้าของเราควรปฏติบนัตตติ ามพระบนัญญนัตทติ นัรั้งหลายของพระองคน์: “จงขายของททที่ทาม่ นมทอยสม่และทดาทาน” (ลสก
า 12:33); “อยม่าสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในโลก” (มนัทธติว 6:19) ดนังนนัรั้น เธอจศึงถอนเงตินของเธอออกมาจากธนาคาร
และหบุน้นทนัรั้งหลาย เปป็นเงตินสองรน้อยหน้าสติบปอนดน์ และนดามนันมาใหน้ผมสามหนเพชที่อประโยชนน์ของพวกเดด็กกดาพรน้า พระคนัมภทรน์ มติช
ชนันนารท และกองทบุนโรงเรทยน และเหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจน
ประมาณสองเดชอนททที่แลน้วเธอนดาเงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์มาใหน้ผมเพติที่มอทกหลนังจากททที่เธอขายทรนัพยน์สติที่งของอชที่น ๆ ไปบาง
อยม่าง เงตินแปดสติบสองปอนดน์นนัรั้นททที่เธอนดามาใหน้วนันนทรั้มาจากการขายทรนัพยน์สมบนัตติฝาป่ ยโลกชติรั้นสบุดทน้ายของเธอ เธอไมม่เคย
แสดงออกถศึงความเสทยใจแมน้เพทยงสนักนติดเดทยวททที่เธอไดน้ตดนั สตินใจทดาแบบนนัรั้น แตม่ทดางานดน้วยมชอของเธอตม่อไปอยม่างเงทยบ ๆ เพชที่อ
หาเลทรั้ยงชทพประจดาวนันของเธอ

4 กนันยายน ผมถสกนดาพาใหน้อธติษฐานวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าหรรือไมข่ททที่ผมจะออกไปจากบรติสตอล
สนักระยะหนศึที่ง ในชม่วงสองสนัปดาหน์หลนังนทรั้ผมทนทบุกขน์จากสภาวะอาหารไมม่ยม่อยอยม่างรบุนแรง และทนัรั้งระบบของผมกด็อม่อนแอลง
อบุปสรรคสองประการยชนขวางทางอยสม่-การขาดเงตินสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าและสดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยสม่วนตนัวของผมเอง วนันนทรั้ผม
ไดน้รนับเชด็คใบหนศึที่งซศึที่งแลกเงตินไดน้เจด็ดปอนดน์สติบชติลลติที่งสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า ซศึที่งมาในเวลาททที่เหมาะเจาะจรติง ๆ นอกจากนทรั้เงตินสทที่
ปอนดน์กด็เขน้ามาตนังรั้ แตม่เมชที่อวานซชนเชม่นกนัน
5 กนันยายน วนันนทรั้พทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งสม่งเงตินมาใหน้ผมหน้าปอนดน์สดาหรนับตนัวผมเอง เพชที่อททที่จะใชน้สดาหรนับประโยชนน์สบุขแหม่ง
สบุขภาพของผมซศึที่งเธอไดน้ยตินมาวม่ากดาลนังลน้มเหลวอทกครนัรั้ง ผมไมม่ไดน้กนนั เงตินไวน้สดาหรนับจบุดประสงคน์เชม่นนนัรั้นเลย แตม่เมชที่อใดกด็ตามททผที่ ม
ตน้องการเงตินทองจรติง ๆ ไมม่วาม่ สดาหรนับตนัวผมเองหรชอผสน้อชที่น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็สม่งมนันมาเพชที่อตอบคดาอธติษฐาน
7 กนันยายน ผมมาถศึงในโทรวน์บรติดจน์แลน้ว นทที่เปป็นวนันททที่ดมท าก ๆ เลย ผมมทการรม่วมสนติทเยอะกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
พระองคน์ชาม่ งแสนกรบุณาททที่ทรงพาผมมาจากงานในบรติสตอลสนักพนักและประทานการรม่วมสนติทกนับพระองคน์มากขศึรั้นแกม่ผม ผมจดา
ไดน้ถศึงพระพรพติเศษขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่มทแกม่ผมในสถานททที่แหม่งนทรั้เมชที่อตอนตน้นปปททที่แลน้ว พระองคน์ทรงพระกรบุณาจรติง ๆ นนับ
แตม่นนัรั้นเปป็นตน้นมา! ผมอธติษฐานเยอะมากเผชที่อตนัวเอง เผชที่อครติสตจนักรโดยรวม เผชที่อเหลม่าวติสบุทธติชนททที่นทที่และในบรติสตอล เผชที่อญาตติพทที่
นน้องททที่ยนังไมม่กลนับใจรนับเชชที่อของผม เผชที่อภรรยาสบุดททที่รกนั ของผม และขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาสดาหรนับสติที่งจดาเปป็นฝป่ายโลก
ทนัรั้งหลายของผมเองและของเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ผมรสน้วาม่ พระองคน์ทรงสดนับฟปังผมแลน้ว
ผมถสกหน้อมลน้อมดน้วยเพชที่อนฝสงททที่มทใจกรบุณา และผมรสน้สกศึ เหมชอนอยสม่บน้านจรติง ๆ หน้องของผมกด็ดกท วม่าททที่ผมตน้องการเยอะ
มาก แตม่เกน้าอทนรั้ นัที่งสบาย ๆ สนักตนัวเพชอที่ คบุกเขม่าตรงหนน้ามนันในการอธติษฐานคงจะเสรติมเขน้ากนับความสบายของผมเนชที่องจากรม่างกาย
ของผมอม่อนแอเหลชอเกติน ในตอนบม่าย โดยททที่ผมไมม่ไดน้บอกใบน้เกทที่ยวกนับมนันเลย ผมไดน้พบวม่าใครสนักคนไดน้นดาเกน้าอทรั้นนัที่งสบายตนัว
หนศึที่งมาไวน้ในหน้องของผมแลน้ว ผมอนัศจรรยน์ใจกนับความกรบุณาททพที่ ติเศษนทรั้ของพระบติดาผสน้สถติตในสวรรคน์ของผม พระองคน์ทรงใสม่
พระทนัยกนับความตน้องการและความสบายททที่เลด็กนน้อยททที่สบุดของลสกของพระองคน์
9 กนันยายน ผมกลนับมายนังบรติสตอลและมาสสม่นติสนัยเดติมของผมในการลบุกแตม่เชน้าเพชที่อรม่วมสนติทกนับพระเจน้า ผมถสกนดามาสสม่
นติสนัยนทรั้โดยแบบอยม่างของพทที่นน้องบบุรบุษทม่านนนัรั้นซศึที่งผมไดน้ไปพนักในบน้านของเขา เขาออกความเหด็นเมชที่อพสดถศึงเครชที่องสนัตวบสชาเหลม่า
นนัรั้นในหนนังสชอเลวทนติตวติ าม่ เหมชอนกนับททที่สนัตวน์ททที่ดททสทที่ บุดเหลม่านนัรั้นจะตน้องถสกถวายบสชา สม่วนททที่ดทททที่สดบุ แหม่งเวลาของเรากด็ควรถสกถวาย
ใหน้แกม่การรม่วมสนติทกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ผมเคยเปป็นคนลบุกจากททที่นอนแตม่เชน้าในอดทต แตม่เนชที่องจากเสน้นประสาทตม่าง ๆ ของผมเรติที่มอม่อนแอลงเหลชอเกติน ผมจศึง
คติดวม่าเปป็นการดทททที่สดบุ สดาหรนับผมททที่จะพนักผม่อนใหน้มากขศึรั้น ดน้วยเหตบุนทรั้ผมจศึงลบุกจากททที่นอนในชม่วงหกถศึงเจด็ดโมงเชน้า และบางครนัรั้งกด็
หลนังเจด็ดโมง ผมตนัรั้งใจวม่าจะฝฝึกนติสนัยในการเขน้านอนสติบหน้านาททหรชอครศึงที่ ชนัที่วโมงหลนังมชรั้อเยด็น
ผมคติดวม่าผมไดน้พบกนับประโยชนน์จากการผม่อนคลายททที่ผมตน้องการมากจรติง ๆ อยม่างไรกด็ตาม ในวติธทนทรั้ จติตวติญญาณของ
ผมไดน้ทนทบุกขน์อยม่างมหาศาล งานททที่หลทกเลทที่ยงไมม่ไดน้มกนั เขน้ามาหาผมกม่อนททที่ผมไดน้มทเวลาเพทยงพอสดาหรนับการอธติษฐานและการ
อม่านพระวจนะ
ในททที่สบุดผมกด็ตนัดสตินใจวม่า สติที่งใดกด็ตามททที่ราม่ งกายของผมอาจทนทบุกขน์ ผมจะไมม่ปลม่อยใหน้สม่วนททที่ดทท ทที่สบุดของวนันผม่านพน้นไป
ขณะททที่ผมยนังอยสม่บนททที่นอนเดด็ดขาด โดยพระคบุณของพระเจน้า ผมสามารถททที่จะเรติที่มตน้นวนันถนัดไปไดน้โดยลบุกขศึรั้นเชน้ากวม่าเดติมและลบุก

แตม่เชน้ามาตลอดนนับตนัรั้งแตม่นนัรั้น บนัดนทรั้ผมอนบุญาตใหน้ตวนั เองนอนประมาณเจด็ดชนัที่วโมง ถศึงแมน้ผมไมม่แขด็งแรงมากนนักและมทหลายสติที่งททที่
ทดาใหน้สมองของผมเหนชที่อยลน้า ผมกด็พบวม่านทที่กด็เพทยงพอแลน้วททจที่ ะทดาใหน้ผมสดชชนที่ นอกจากนทรั้ ผมเลติกการนอนหลนังมชอรั้ เยด็นแลน้ว
ผลลนัพธน์กด็คอช ผมสามารถมทเวลาอนันยาวนานและมทคม่าสดาหรนับการอธติษฐานและการใครม่ครวญกม่อนมชรั้อเชน้า
ในสม่วนของรม่างกายของผมและสภาวะแหม่งเสน้นประสาทของผม ผมกด็ดทขศึรั้นเยอะแลน้วตนัรั้งแตม่นนัรั้น สติที่งททที่แยม่ททที่สดบุ ททที่ผมจะ
ทดาไดน้สดาหรนับเสน้นประสาทททที่อม่อนแอของผมกด็คชอ การนอนหนศึที่งชนัที่วโมงหรชอมากกวม่าททที่ผมเคยนอนกม่อนความเจด็บปป่วยของผม
เพราะวม่ามนันทดาใหน้รม่างกายของผมอม่อนแอจรติง ๆ
ผมอยากหนบุนใจผสน้เชชที่อทบุกคนใหน้ฝกฝึ มทนติสนัยในการลบุกจากททที่นอนแตม่เชน้าเพชที่อพบกนับพระเจน้า เวลาสดาหรนับการพนักผม่อน
ควรมากเทม่าใด? เราไมม่อาจใหน้กฎททที่ใชน้ไดน้กนับทบุกคนไดน้เพราะวม่าทบุกคนตน้องการเวลานอนไมม่เทม่ากนัน นอกจากนทรั้ บบุคคลเดทยวกนัน
ณ เวลาททที่แตกตม่างกนัน ตามความแขด็งแกรม่งหรชอความอม่อนแอของรม่างกายของพวกเขา กด็อาจตน้องการเวลานอนมากขศึรั้นหรชอ
นน้อยลง คบุณหมอสม่วนใหญม่เหด็นพน้องตรงกนันวม่าพวกผสน้ชายททที่สบุขภาพดทตน้องการเวลานอนไมม่เกตินหกถศึงเจด็ดชนัที่วโมง และพวกผสน้หญติง
ตน้องการเวลานอนไมม่เกตินเจด็ดถศึงแปดชนัที่วโมง
ลสกทนัรั้งหลายของพระเจน้าควรระมนัดระวนังททที่จะไมม่ปลม่อยใหน้ตนัวเองนอนนน้อยเกตินไปเนชที่องจากนน้อยคนนนักสามารถนอน
นน้อยกวม่าหกชนัวที่ โมงไดน้และยนังสบุขภาพดททนัรั้งรม่างกายและจติตใจ ตอนสมนัยหนบุม่ม ๆ กม่อนททที่ผมเขน้ามหาวติทยาลนัย ผมเคยเขน้านอน
ตอนสทที่ทบุม่มเปป็นประจดาและลบุกตอนตทสทที่ ทม่องหนนังสชออยม่างหนนัก และมทสบุขภาพแขด็งแรง เนชที่องจากผมอนบุญาตใหน้ตนัวเองนอนแคม่
ประมาณเจด็ดชนัที่วโมง ผมจศึงมทราม่ งกายและเสน้นประสาทททที่แขด็งแรงมากขศึรั้นกวม่าตอนททที่ผมใชน้เวลาแปดหรชอแปดชนัวที่ โมงครศึงที่ บน
ททที่นอน
ใครบางคนอาจถามวม่า “แตม่ทดาไมฉนันควรลบุกแตม่เชน้าลม่ะ?” การอยสม่บนททที่นอนนานเกตินไปคชอการเสทยเวลาเปลม่า การเสทย
เวลาเปลม่าเปป็นสติที่งททที่ไมม่เหมาะสมกนับวติสบุทธติชนททที่ถสกซชรั้อโดยพระโลหติตประเสรติฐของพระเยซส เวลาของเขาและทนัรั้งหมดททที่เขามทจะ
ตน้องถสกใชน้เพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถน้าเรานอนมากเกตินกวม่าททที่จดาเปป็นสดาหรนับความสดชชที่นของรม่างกาย มนันกด็เปป็นการเสทยเวลาททที่
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงฝากไวน้ใหน้เราใชน้เพชที่อถวายเกทยรตติแดม่พระองคน์ เพชที่อประโยชนน์ของเราเอง และเพชที่อประโยชนน์ของเปป้า
หมายตม่าง ๆ และคนไมม่เชชที่อทนังรั้ หลายททที่อยสม่รอบตนัวเรา
เหมชอนกนับททที่อาหารเยอะเกตินไปทดารน้ายรม่างกาย นทที่กด็เปป็นจรติงเชม่นกนันเกทที่ยวกนับการนอน บบุคลากรทางการแพทยน์หลาย
ทม่านคงจะพรน้อมใจกนันเหด็นพน้องวม่าการนอนนานเกตินกวม่าททที่จดาเปป็นเพชที่อทดาใหน้ราม่ งกายแขด็งแรงจรติง ๆ แลน้วกลนับทดาใหน้ราม่ งกาย
อม่อนแอ
มนันยนังทดารน้ายจติตวติญญาณอทกดน้วย การนอนนานเกตินไปบนททที่นอนไมม่เพทยงขนัดขวางเราจากการถวายสม่วนททที่ดทท ทที่สบุดของ
วนันใหน้แกม่การอธติษฐานและการใครม่ครวญ แตม่ความเกทยจครน้านนทรั้ยนังนดาไปสสม่สติที่งชนัที่วรน้ายอทกหลายอยม่างดน้วย คนใดททที่ใชน้เวลาหนศึที่ง
สอง หรชอสามชนัวที่ โมงในการอธติษฐานและการใครม่ครวญกม่อนมชรั้อเชน้าจะคน้นพบในไมม่ชาน้ ถศึงผลกระทบอนันเปป็นประโยชนน์ทกทที่ ารลบุก
แตม่เชน้ามทตอม่ มนบุษยน์ภายนอกและภายใน
อาจมทคนกลม่าววม่า “แตม่ฉนันจะเรติที่มลบุกแตม่เชน้ายนังไงลม่ะ?” คดาแนะนดาของผมกด็คชอ: อยม่าชนักชน้า เรติที่มพรบุม่งนทรั้เลย แตม่อยม่า
พศึงที่ พากดาลนังของตนัวคบุณเอง คบุณอาจเรติที่มลบุกแตม่เชน้าในอดทตไปแลน้วแตม่กด็ลน้มเลติกเสทย ถน้าคบุณพศึที่งพาพละกดาลนังของตนัวคบุณเองในเรชอที่ ง
นทรั้ มนันกด็จะสสญเปลม่า ในการงานททที่ดทท บุกอยม่าง เราตน้องพศึที่งพาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถน้าคนใดลบุกแตม่เชน้าเพชที่อททที่เขาจะถวายเวลานนัรั้นซศึที่ง

เขาใชน้จากการนอนใหน้แกม่การอธติษฐานและการใครม่ครวญ กด็ใหน้เขาแนม่ใจวม่าซาตานจะพยายามเอาอบุปสรรคหลายอยม่างมา
ขวางทาง
จงวางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความชม่วยเหลชอ คบุณจะถวายเกทยรตติพระองคน์หากคบุณคาดหวนังความชม่วยเหลชอ
จากพระองคน์ในเรชที่องนทรั้ จงอธติษฐานขอความชม่วยเหลชอ จงคาดหวนังความชม่วยเหลชอ และคบุณจะไดน้มนัน นอกจากนทรั้แลน้ว จงเขน้า
นอนแตม่หนัวคที่ดา ถน้าคบุณอยสม่จนดศึกดชที่น คบุณกด็ลบุกแตม่เชน้าไมม่ไดน้ อยม่าปลม่อยใหน้ความกดดนันของภารกติจการงานตม่าง ๆ มาขนัดขวางคบุณ
จากการเขน้านอนแตม่หนัวคที่ดาจนตติดเปป็นนติสนัย ถน้าคบุณลน้มเหลวในเรชที่องนทรั้ คบุณกด็ไมม่สามารถและไมม่ควรลบุกแตม่เชน้าเพราะวม่ารม่างกาย
ของคบุณตน้องการการพนักผม่อน
จงลบุกจากททที่นอนทนันททเมชที่อคบุณตชที่นแลน้ว อยม่าอยสม่บนททที่นอนตม่อแมน้เพทยงนาททเดทยว มติฉะนนัรั้นคบุณกด็มทแนวโนน้มททจที่ ะนอนตม่อ
อทก อยม่าทน้อใจเพราะรสสน้ ศึกงม่วงเหงาและเหนชที่อยจากการลบุกแตม่เชน้า มนันจะหายไปเองในไมม่ชน้า หลนังจากสองสามวนันคบุณจะรสสน้ ศึก
แขด็งแรงมากขศึรั้นและสดชชที่นมากขศึรั้นกวม่าตอนททที่คบุณเคยนอนหนศึที่งหรชอสองชนัวที่ โมงนานกวม่าททที่คณ
บุ เคยตน้องการ จงอนบุญาตตนัวเองใหน้
ไดน้นอนจดานวนชนัวที่ โมงเทม่าเดติมเสมอ อยม่าเปลทที่ยนนอกจากในกรณทเจด็บปป่วย
เมชที่อวนันททที่ 10,11, และ 12 ธนันวาคม เรามทการประชบุมสาธารณะซศึที่งเรชที่องราวเกทที่ยวกนับการกระทดากติจขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้ากนับเราในบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นและสถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์ถสกบอกเลม่า บนัดนทรั้เปป็นเวลาหน้าปปกนับเกน้าเดชอนแลน้ว
นนับตนัรั้งแตม่สถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์ไดน้เปปิดดดาเนตินการ เราสามารถจนัดหาสดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยททที่จดาเปป็นทบุกอยม่างซศึที่งเชชที่อมโยง
กนับโรงเรทยนกลางวนันทนัรั้งหกแหม่งนนัรั้น จดานวนของเดด็กในโรงเรทยนเหลม่านนัรั้นเทม่ากนับ 286 คน จดานวนของเดด็กทบุกคนททที่ไดน้เขน้าเรทยน
ในโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้นคติดเปป็นเทม่ากนับ 1,795 คน
มทเดด็ก 226 คนในโรงเรทยนรวทวารศศึกษา สติบสทที่คนกดาลนังถสกสอนใหน้อม่านหนนังสชอในโรงเรทยนผสน้ใหญม่ และมทผสน้ใหญม่
ประมาณ 130 คนททที่รนับการสอนในโรงเรทยนแหม่งนนัรั้นตนัรั้งแตม่การกม่อตนัรั้งสถาบนันนนัรั้น
เราไดน้แจกจม่ายพระคนัมภทรน์ 514 เลม่มในชม่วงปปททที่แลน้ว และ 5,592 เลม่มตนัรั้งแตม่ 5 มทนาคม 1834 งานมติชชนันนารทไดน้รนับ
การสนนับสนบุนเชม่นกนัน
ขณะนทรั้มทเดด็กกดาพรน้า 96 คนในบน้านทนัรั้งสามหลนังนนัรั้น จดานวนของเดด็กกดาพรน้าทนัรั้งหมดททที่อยสม่ภายใตน้การดสแลของเราตนัรั้งแตม่
11 เมษายน 1836 จนถศึง 9 ธนันวาคม 1839 เทม่ากนับ 126 คน ทบุกสติที่งถสกใหน้แกม่เราทนัรั้งหมดเปป็นผลมาจากคดาอธติษฐานทสลตม่อ
พระเจน้า

มองพศึที่งทชีอที่ งคร์พระผมูน้เปป็นเจน้า: บททชีที่ 13
1 มกราคม 1840 ประมาณตทหนศึที่งตรงเมชที่อเชน้านทรั้ ผมไดน้รนับซองจดหมายปปิดผนศึกซองหนศึที่งพรน้อมกนับเงตินในซองสดาหรนับ
เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น บบุคคลททที่ใหน้เงตินนทรั้เปป็นหนทรั้เปป็นสตินลน้นพน้นตนัว และผมตระหนนักวม่าเธอถสกเหลม่าเจน้าหนทรั้ของเธอทวงหนทรั้ซรั้ดาแลน้ว
ซรั้ดาเลม่า ผมตนัดสตินใจททที่จะสม่งคชนซองนทรั้กลนับไปโดยไมม่เปปิดมนันเพราะวม่าไมม่มทใครมทสติทธติทธิ์ ทที่จะใหน้ขณะททที่ยนังเปป็นหนทรั้อยสม่ ผมทดาเชม่นนทรั้ไป
ถศึงแมน้ผมรสน้วาม่ มทเงตินตติดตนัวไมม่พอททจที่ ะรองรนับคม่าใชน้จาม่ ยประจดาวนันเหลม่านนัรั้น ประมาณแปดโมงตรงเมชที่อเชน้านทรั้พทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่ง
นดาเงตินหน้าปอนดน์มาใหน้ซศึที่งเขาเพติที่งไดน้รนับมาจากคบุณแมม่ของเขา พทที่นน้องทม่านนนัรั้นถสกนดาใหน้นดาเงตินนทรั้มาใหน้ททนทรี!
25 มกราคม ผมอธติษฐานไปเยอะมากสนัปดาหน์นทรั้เกทที่ยวกนับการไปเยอรมนทเพชที่อไปพบกนับพทที่นน้องบางคนททวที่ างแผนจะไป
เปป็นมติชชนันนารทยนังอทสทน์ อตินดทสน์ และไปพบกนับคบุณพม่อของผมอทกครนัรั้งหนศึที่ง ผมถสกนดาใหน้ไปเดทดี๋ยวนทรั้เลย แทนททที่จะชะลอการเดติน
ทางนทรั้ออกไป เพราะวม่าสบุขภาพของผมกดาลนังอม่อนแอลงอทกแลน้ว ดน้วยวติธนท ทรั้ ผมกด็จะรนับใชน้ตม่อไปในงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
และสม่งผลดทตอม่ สบุขภาพของผมในคราวเดทยวกนัน พระองคน์เจน้าขน้า ขอทรงโปรดปป้องกนันผมไมม่ใหน้ทดาอะไรผติดพลาดในเรชที่องนทรั้ดวน้ ย
เถติด!
2 กบุมภาพนันธน์ วนันนทรั้และเมชที่อวานเงตินเกชอบเกน้าปอนดน์เขน้ามาแลน้วสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงพระกรบุณาจรติง ๆ ททที่สม่งเงตินนทรั้มาใหน้กม่อนผมออกจากบน้าน!
9 มทนาคม ในระหวม่างททที่ผมไมม่อยสม่ในบรติสตอล องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่เพทยงจนัดหาสดาหรนับความตน้องการทบุกอยม่างของเดด็ก
กดาพรน้าเหลม่านนัรั้น แตม่เมชที่อผมกลนับไป พระองคน์ทรงจนัดหาใหน้มากกวม่าททที่มทตอนททที่ผมจากมาดน้วยซรั้ดา
26 มทนาคม เมชที่อวนันททที่ 17 ของเดชอนนทรั้ผมไดน้รนับจดหมายตม่อไปนทรั้จากพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งผสน้ถสกใชน้การโดยองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าหลายครนังรั้ เพชที่อตอบสนองความตน้องการของเรา
“ผมไดน้รบนั เงตินมาเลด็กนน้อย คบุณมทความตน้องการอะไรตอนนทรั้ไหมสดาหรนับสถาบนันททที่อยสม่ภายใตน้การดสแลของคบุณ? ผมรสน้วาม่
คบุณไมม่ไดน้ขอ นอกจากทสลขอตม่อพระองคน์ผสน้ซศึที่งคบุณกดาลนังทดางานของพระองคน์อยสม่ แตม่การตอบเมชที่อถสกถามกด็ดเส หมชอนเปป็นสติที่งถสก
ตน้องททที่จะทดา ผมมทเหตบุผลสดาหรนับการปรารถนาททที่จะทราบสถานะในปปัจจบุบนันเกทที่ยวกนับเรชอที่ งการเงตินของคบุณ ถน้าคบุณไมม่ตอน้ งการ
เงตินนทรั้ งานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในดน้านอชนที่ ๆ หรชอหมสม่ชนอชที่นขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็อาจตน้องการความชม่วยเหลชอ กรบุณาแจน้ง
ใหน้ผมทราบปรติมาณเงตินททที่คบุณตน้องการ ณ เวลานทรั้ดน้วยเถติด”
เมชที่อจดหมายฉบนับนทรั้มาถศึง เรากดาลนังขนัดสน ถศึงกระนนัรั้น ผมกด็ตอบจดหมายนนัรั้นกลนับไปดนังนทรั้: “แมน้ผมขอบคบุณคบุณ
สดาหรนับความรนักของคบุณ และแมน้ผมเหด็นดน้วยกนับคบุณททวที่ ม่ามทความแตกตม่างระหวม่างการขอเงตินกนับการตอบเมชที่อถสกถาม แตม่ผมกด็
ไมม่รสสน้ ศึกสะดวกใจททที่จะพสดเกทที่ยวกนับสถานะของกองทบุนของเรา วนัตถบุประสงคน์หลนักของงานรนับใชน้นทรั้กด็คชอ เพชที่อนดาคนเหลม่านนัรั้นททที่
อม่อนแอในความเชชที่อใหน้เหด็นวม่ามทความเปป็นจรติงในการพศึงที่ พติงพระเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยว”
หลนังจากททที่ผมสม่งคดาตอบนทรั้ไป ผมกด็อธติษฐานวม่า “พระองคน์เจน้าขน้า พระองคน์ทรงทราบวม่าเพราะเหด็นแกม่พระองคน์ ขน้า
พระองคน์ไมม่ไดน้บอกพทที่นน้องทม่านนทรั้เกทที่ยวกนับความตน้องการของเรา บนัดนทรั้ พระองคน์เจน้าขน้า ขอทรงสดาแดงใหน้เหด็นอทกครนัรั้งวม่ามทความ
เปป็นจรติงในการทสลตม่อพระองคน์เทม่านนัรั้นเกทที่ยวกนับความตน้องการของเรา ขอตรนัสกนับพทที่นน้องทม่านนทรั้ เพชที่อททที่เขาจะชม่วยเหลชอเราดน้วย
เถติด”

วนันนทรั้ ในการตอบคดาทสลขอของผม พทนที่ น้องทม่านนทรั้ไดน้สม่งเงตินมาใหน้หนศึที่งรน้อยปอนดน์ บนัดนทรั้ผมมทเงตินสดาหรนับการกม่อตนัรั้ง
โรงเรทยนเดด็กอม่อนและสดาหรนับการสนัที่งพระคนัมภทรน์มาเพติที่มดน้วย นอกจากนทรั้ เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นกด็ไดน้รนับเสบทยงอทกครนัรั้งสดาหรนับหนศึที่ง
สนัปดาหน์
7 เมษายน เยด็นนทรั้ผมไดน้รนับการแจน้งวม่าคบุณพม่อททที่รกนั ของผมเสทยชทวตติ ไปเมชที่อวนันททที่ 30 มทนาคม ผมไมม่เคยอธติษฐานบม่อย
ครนังรั้ หรชออยม่างจรติงจนังสดาหรนับการกลนับใจเชชที่อของทม่านในชม่วงเวลาใดมากไปกวม่าในชม่วงปปสบุดทน้ายแหม่งชทวติตของทม่าน แตม่ผมกด็ไมม่
ไดน้เหด็นคดาตอบตม่อคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นของผม
2 พฤษภาคม ไมม่มทอะไรเขน้ามาเลยเปป็นเวลาหน้าวนันแลน้ว และเรากด็ไมม่เหลชอสนักเพนนทอทกครนังรั้ ในการตอบคดาอธติษฐาน
เงตินหน้าชติลลติที่ง หกเพน้นซน์เขน้ามาแลน้ว และเครชอที่ งแกน้วแหวนเลด็ก ๆ กด็ถสกสม่งมา ดนังนนัรั้นเราจศึงไดน้รนับความชม่วยเหลชอใหน้ผม่านพน้นวนันนทรั้
ไปไดน้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอนบุญาตใหน้หน้าวนันผม่านไปโดยไมม่ทดางานในใจของผสน้ใดใหน้สม่งเสบทยงมาใหน้เราเลย แตม่ทนันททททที่มทความ
ขนัดสนของจรติง ลดาธารสายนทรั้กด็ไหลอทกครนังรั้
3 พฤษภาคม เมชที่อเยด็นวานพทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งไดน้รนับบนัพตติศมา ผสน้ซศึที่งเมชที่อวนันอาทติตยน์แรกของปปนทรั้ไดน้มากนับคสม่หมนัรั้นของ
เขายนังเบเธสดา แชเพติล ตอนนนัรั้นทนัรั้งคสม่ยนังไมม่ไดน้เปป็นผสน้เชชที่อ ตนัรั้งแตม่วนนั ททที่ 1 เมษายนเปป็นตน้นมา สทที่สติบเอด็ดคนไดน้มาหาเราเพชที่อพสดคบุย
เกทที่ยวกนับจติตวติญญาณของพวกเขา
10 พฤษภาคม วนันนทรั้เดด็กกดาพรน้าหน้าคนไดน้รนับบนัพตติศมา ตอนนทรั้มทเดด็กกดาพรน้าสติบสทที่คนแลน้วททที่รวม่ มการสามนัคคทธรรม
26 พฤษภาคม ไมม่มทสติที่งใดเขน้ามาเลย งานอชที่นของผมขนัดขวางผมไมม่ใหน้ไปยนังบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นจนถศึงหนศึที่งทบุม่มเมชที่อ
พวกคนงานมาประชบุมกนันเพชที่อรม่วมอธติษฐาน คนหนศึที่งในพวกเขาไดน้ใหน้เงตินสติบเจด็ดชติลลติที่งซศึที่งไดน้ถสกแบม่งกนันระหวม่างบน้านทนัรั้ง
สามหลนังนนัรั้น ดน้วยเงตินนทรั้เราซชรั้อขน้าวของททที่จดาเปป็นทบุกอยม่าง ตอนนทรั้เรายากจนมาก ๆ
27 พฤษภาคม เรามาประชบุมอธติษฐานกนันตอนสติบเอด็ดโมงเมชที่อเชน้า ไมม่มทเงตินเขน้ามาเลย แตม่มทเงตินพอสดาหรนับมชรั้อเยด็นใน
บน้านทบุกหลนังนนัรั้น เมชที่อเชน้าถม่านกน้อนสบุดทน้ายถสกใชน้ไปในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้า ในบน้านเดด็กกดาพรน้าชายมทถม่านพอสดาหรนับวนันนทรั้แตม่
ไมม่มทเงตินททที่จะซชรั้อเพติที่มแลน้ว ในเวลาแหม่งความขนัดสนของเรา พทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งสม่งถม่านมาใหน้ชดบุ ใหญม่ เราวางแผนททที่จะมา
ประชบุมอธติษฐานกนันบม่ายนทรั้ ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ในระหวม่างนทรั้ดวน้ ยเถติด !
ในตอนเยด็น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงมทพระเมตตาแลน้ว! หลายวนันกม่อนบบุคคลทม่านหนศึที่งใหน้ขน้าวของหลายอยม่างแกม่เรา
เพชที่อเอาไปขายเพชที่อนดาเงตินมาใหน้พวกเดด็กกดาพรน้า เขาตติดคน้างเราหกปอนดน์สติบหน้าชติลลติที่ง เมชที่อเชน้าผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่
จะทดางานในใจของเขาททที่จะนดาเงตินนนัรั้นมาใหน้ หรชออยม่างนน้อยกด็บางสม่วนของเงตินนนัรั้น เนชที่องจากเราขนัดสนถศึงขนาดนนัรั้นจรติง ๆ ขณะ
ททที่ผมกดาลนังจะไปรม่วมประชบุมอธติษฐานกนับเพชที่อนรม่วมงานของผมบม่ายนทรั้ เขากด็นดาเงตินมาใหน้สทที่ปอนดน์
แตม่พระบติดาผสน้ทรงพระกรบุณาของเราทรงแสดงใหน้เราเหด็นเพติที่มเตติมอทกวม่าพระองคน์ทรงระงนับเสบทยงทนัรั้งหลายชนัที่วระยะ
เวลาหนศึที่งเพทยงเพชที่อททจที่ ะทดสอบความเชชที่อของเรา มทเขน้ามามากพอททที่จะเลทรั้ยงดสเราไดน้หลายวนัน ดนังนนัรั้นวนันนทรั้ ซศึที่งไดน้เรติที่มตน้นดน้วยคดา
อธติษฐาน จศึงสติรั้นสบุดลงในคดาสรรเสรติญ แตม่ผมตน้องกลม่าวถศึงอทกเรชที่องหนศึที่งซศึที่งมทคม่าประเสรติฐมากยติที่งกวม่าเสทยอทก : องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงเรติที่มทดางานในใจของเดด็กชายหลายคนนนัรั้นแลน้ว พวกเขาอยากเรทยนรสน้เพติที่มเตติมเกทที่ยวกนับพระเยซส
1 สติงหาคม สองสามวนันกม่อนพทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งมาพนักอยสม่กนับผม เขากดาลนังเดตินทงไปยนังเยทที่ยมคบุณพม่อของเขาผสน้ซศึที่งเขา
ไมม่เหด็นหนน้ามากวม่าสองปปแลน้ว คบุณพม่อของเขาคนัดคน้านอยม่างหนนักตม่อการตนัดสตินใจของลสกชายของเขาททที่จะรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็น

เจน้า กม่อนททที่พนทที่ น้องบบุรบุษทม่านนทรั้จากไป พระสนัญญาอนันประเสรติฐนนัรั้นขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเราถสกนดามาสสม่ความคติดของผม:
“ถน้าในพวกทม่านททที่อยสม่ในโลกสองคนจะรม่วมใจกนันขอสติที่งหนศึที่งสติที่งใด พระบติดาของเราผสน้ทรงสถติตในสวรรคน์กด็จะทรงกระทดาใหน้”
(มนัทธติว 18:19) ดนังนนัรั้นผมจศึงไปททที่หน้องของพทที่นน้องทม่านนนัรั้น และเราอธติษฐานดน้วยกนันเพชที่อขอใหน้คบุณพม่อของเขาตน้อนรนับเขาดน้วย
ความกรบุณาและขอใหน้ทนัรั้งคบุณพม่อคบุณแมม่ของเขากลนับใจรนับเชชที่อ
วนันนทรั้พนทที่ น้องทม่านนนัรั้นกลนับมาแลน้ว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบคดาอธติษฐานสม่วนหนศึที่งแลน้ว-เขาไดน้รนับการตน้อนรนับอยม่าง
กรบุณา ซศึที่งตรงขน้ามกนับความคาดหวนังโดยธรรมดาทนัรั้งหมด บนัดนทรั้ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรดชม่วยเหลชอเราทนัรั้งคสใม่ หน้ตนัรั้งตาคอย
คดาตอบสดาหรนับอทกสม่วนททที่เหลชอของคดาอธติษฐานของเราดน้วยเถติด! ไมม่มทสติที่งใดยากเกตินไปสดาหรนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า!
[คบุณพม่อของพทที่นน้องบบุรบุษทม่านนทรั้มทชทวตติ อยสม่ตม่อไปอทกสติบปปหลนังจากวนันททที่ 1 สติงหาคม 1840 จนกระทนัที่งเขามทอายบุถศึง
ประมาณแปดสติบหกปป เขามทชทวตติ อยสม่ในบาปมากมายตม่อไปและขนัดขวางความจรติงนนัรั้น และวทที่แววททที่เขาจะกลนับใจเชชที่อกด็เรติที่ม
มชดมนลงทบุกทท แตม่ในททที่สบุดองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงตอบคดาอธติษฐาน คนบาปผสน้ชราทม่านนทรั้ไดน้รนับความเปลทที่ยนแปลงอยม่างหนน้ามชอ
เปป็นหลนังมชอ ไวน้วางใจในพระเยซสเจน้าเพชที่อความรอดแหม่งจติตวติญญาณของเขา และเรติที่มมทความผสกพนันมากขศึรั้นตม่อลสกชายททที่เชชที่อ
ของเขามากพอ ๆ กนับททที่เขาเคยตม่อตน้านเขา เขาอยากใหน้ลกส ชายของเขาอยสใม่ กลน้เขาใหน้มากททที่สบุดเพชอที่ อม่านพระคนัมภทรน์บรติสทบุ ธติธิ์ใหน้
เขาฟปังและอธติษฐานกนับเขา]
8 สติงหาคม เมชที่อตอนเยด็นผมกดาลนังใครม่ครวญเพลงสดบุดบท ทททที่สทที่ ถน้อยคดาในขน้อสามททวที่ ม่า “จงทราบเถติดวม่า พระเยโฮวาหน์
ทรงแยกคนททที่ตามทางของพระเจน้าไวน้สดาหรนับพระองคน์ พระเยโฮวาหน์จะทรงสดนับเมชที่อขน้าพเจน้าทสลพระองคน์” พสดกนับใจของผม
และนดาผมใหน้อธติษฐานขอพระพรฝป่ายวติญญาณทนัรั้งหลาย ขณะอธติษฐานอยสม่นนัรั้น ความตน้องการตม่าง ๆ ของเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น
ถสกนดามาสสม่ความคติดของผม และผมอธติษฐานเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้เชม่นกนัน
ประมาณหน้านาททตม่อมา ผมไดน้รนับแจน้งวม่าพทนที่ น้องสตรททาม่ นหนศึที่งประสงคน์ทจทที่ ะพบผม เธอนดาเงตินหนศึที่งปอนดน์สติบชติลลติที่งมา
ใหน้พวกเดด็กกดาพรน้า ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงทรงกรบุณาสม่งความชม่วยเหลชอมาเลด็กนน้อยแลน้วเพชที่อเปป็นการเรติที่มตน้น
23 สติงหาคม เหมชอนกนับททที่เราประสบมาบม่อย ๆ บนัดนทรั้มนันกด็เปป็นเชม่นเคย หลนังจากททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงทดสอบ
ความเชชที่อของเราแลน้ว พระองคน์กด็ประทานความอบุดมสมบสรณน์แกม่เราในความรนักแหม่งพระทนัยของพระองคน์ เพชที่อสงม่าราศทแหม่ง
พระนามของพระองคน์และเพชที่อทดสอบความเชชที่อของเรา พระองคน์ทรงอนบุญาตใหน้เรายากจนและจากนนัรั้นทรงตอบสนองความ
ตน้องการตม่าง ๆ ของเราอยม่างเปปปี่ยมพระคบุณ
29 สติงหาคม เงตินเลด็กนน้อยมากเขน้ามาแลน้วสดาหรนับกองทบุนอชที่น ๆ เสบทยงหลนักแหม่งความตน้องการตม่าง ๆ ของเรามาโดย
ทางการจดาหนม่ายพระคนัมภทรน์ วนันเสารน์ททที่แลน้วผมไมม่สามารถจม่ายเงตินคม่าจน้างรายสนัปดาหน์ของพวกครสในโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้น
ไดน้ อยม่างไรกด็ตาม ผมกด็ไมม่ไดน้เปป็นหนทรั้พวกเขาเพราะวม่าเปป็นททที่เขน้าใจกนันวม่าพวกเขาตน้องไมม่มองพศึที่งมาททที่ผมสดาหรนับการจม่ายคม่าจน้าง
แตม่ตอน้ งมองพศึที่งไปททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า บนัดนทรั้ดเส หมชอนวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททพที่ ทที่นน้องชายหญติงเหลม่านนัรั้นททที่
ทดางานในโรงเรทยนกลางวนันจะรม่วมแบม่งปปันการทดสอบตม่าง ๆ และความชชที่นบานของการดดาเนตินชทวติตโดยความเชชที่อกนับเรา เรา
ทบุกคนมาประชบุมกนัน และหลนังจากททที่ผมบอกพวกเขาถศึงความสดาคนัญของการเกด็บเรชที่องสถานะของกองทบุนไวน้กบนั ตนัวพวกเขาเอง
แลน้ว เรากด็อธติษฐานดน้วยกนัน
5 กนันยายน เพราะวม่าเงตินนน้อยเหลชอเกตินเขน้ามาแลน้วในชม่วงวนันหลนัง ๆ นทรั้ อยม่างนน้อยสามปอนดน์ถสกตน้องการเพชที่อตอบ

สนองความตน้องการเหลม่านนัรั้นของวนันนทรั้ อยม่างไรกด็ตาม ไมม่มทสนักเพด็นนทเลยอยสม่ในมชอเมชที่อวนันนทรั้เรติที่มตน้น ในตอนบม่าย พวกเราทบุกคน
มาประชบุมอธติษฐาน ครสสองสามคนใหน้เงตินของตนัวเอง แตม่มนันกด็ไมม่พอ มชรั้อเยด็นไมม่ไดน้ถสกจนัดเตรทยมสดาหรนับวนันพรบุงม่ นทรั้และไมม่มทเงติน
เพชที่อจะซชรั้อนม
บนัดนทรั้จงสนังเกตดสวาม่ พระบติดาผสน้กรบุณาของเราทรงชม่วยเหลชอเราแลน้วอยม่างไร! เมชที่อตอนเยด็นพทที่นน้องสตรททม่านหนศึที่งททที่ขาย
ของบางอยม่างใหน้เรานดาเงตินสองปอนดน์สติบชติลลติที่งหกเพน้นซน์มาใหน้ ถศึงแมน้เธอรสน้สกศึ ไมม่คม่อยสบาย เธอกด็กลม่าววม่าเธอมาเพราะวม่าเรชอที่ ง
นทรั้ตดติ อยสม่ในใจของเธอ และเธอกด็อดททที่จะมาไมม่ไดน้
8 กนันยายน การประชบุมอธติษฐานของเราเปป็นพระพรอยม่างหนศึที่งแกม่เราและเชชที่อมเราเปป็นหนศึที่งมากกวม่าททเที่ คยในงานนทรั้
เดทดี๋ยวนทรั้เรามทการประชบุมอธติษฐานทบุกเชน้าแลน้วตอนเจด็ดโมง และเราจะประชบุมอธติษฐานตม่อไป ขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงโปรด
ชม่วยเหลชอเรา จนกวม่าเราจะเหด็นพระหนัตถน์ของพระองคน์เหยทยดออก เราตน้องการเตาอบอนันหนศึที่งในหน้องเรทยนหนศึที่งและพระ
คนัมภทรน์และภาคพนันธสนัญญาใหมม่จดานวนหนศึที่ง เราอยากชม่วยเหลชอพทที่นน้องมติชชนันนารทททที่ทดางานหนนักโดยพศึงที่ พาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
สดาหรนับเสบทยงแหม่งสติที่งของจดาเปป็นฝป่ายโลกของพวกเขาเชม่นกนัน
21 กนันยายน พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งจากลอนดอนใหน้ผมสติบปอนดน์เพชที่อไวน้ใชน้ในสม่วนททที่ตน้องการมนันมากททที่สบุด พทที่นน้องทม่านนทรั้
ไมม่ทราบอะไรเลยเกทยที่ วกนับงานของเรา ตอนททที่เขามาททที่บรติสตอลเมชที่อสามวนันกม่อน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสดาแดงใหน้เราเหด็น
ความหม่วงใยอนันตม่อเนชที่องของพระองคน์ททที่อยสม่เหนชอเราโดยการตนัรั้งผสน้ชม่วยเหลชอคนใหมม่ ๆ
คนเหลม่านนัรั้นททที่วางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะไมม่มทวนนั ผติดหวนังเลย บางคนททที่เคยชม่วยเหลชอเราสนักระยะหนศึที่งอาจลม่วงหลนับ
ไปในพระเยซส บางคนอาจเรติที่มเยด็นชาในการรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า บางคนอาจปรารถนาเหมชอนเดติมททจที่ ะชม่วยแตม่ไมม่มท
หนทางจะชม่วยอทกตม่อไปแลน้ว และบางคนอาจมททนัรั้งความเตด็มใจททที่จะชม่วยและหนทางททจที่ ะชม่วยแตม่อาจเหด็นวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัย
ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะใหน้โดยวติธทอนชที่ แตม่ถน้าเราจะตน้องพศึที่งพามนบุษยน์ เรากด็จะผติดหวนังอยม่างแนม่นอน แตม่ในการพศึงที่ พาพระเจน้า
ผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่แตม่เพทยงผสน้เดทยว เรากด็ไมม่มทท างผติดหวนังและจะไมม่มทวนนั ถสกทอดทติรั้งเลยไมม่วม่าจะดน้วยเหตบุผลใดกด็ตาม
7 ตบุลาคม บนัดนทรั้เปป็นเวลาหน้าสนัปดาหน์แลน้วตนังรั้ แตม่เรามาประชบุมอธติษฐานกนันทบุกวนัน นอกจากความตน้องการตม่าง ๆ ฝป่าย
โลกแลน้ว เราทสลขอพระคบุณและสตติปปัญญาสดาหรนับตนัวเองในงานนทรั้ สดาหรนับการกลนับใจรนับเชชที่อของเดด็ก ๆ ภายใตน้การดสแลของ
เรา สดาหรนับพระคบุณเพชที่อเดด็กเหลม่านนัรั้นททที่ไดน้ยอมรนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าแลน้ว สดาหรนับพระพรททที่มทตอม่ การแจกจม่ายพระคนัมภทรน์ และ
สดาหรนับพระพรททจที่ ะมทตม่องานของครติสตจนักรโดยรวม
ตนังรั้ แตม่งานนทรั้ไดน้เรติที่มตน้น พวกเราไมม่เคยตน้องอธติษฐานยาวนานขนาดนทรั้เลยเพชที่อขอเงตินทบุนโดยไมม่ไดน้รนับคดาตอบ อยม่างไร
กด็ตาม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานพระคบุณแกม่เราททที่จะอธติษฐานตม่อไป และพระองคน์ทรงรนักษาใจของเราใหน้อยสม่ในความไวน้
วางใจวม่าพระองคน์จะทรงชม่วยเหลชอ บนัดนทรั้ในเวลาของพระองคน์เอง พระองคน์ทรงเผยใหน้ประจนักษน์แลน้ววม่าพระองคน์ไมม่เพทยงสดนับ
ฟปังคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเราแลน้ว แตม่วม่าพระองคน์ไดน้ทรงตอบคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นแลน้วกระทนัที่งกม่อนททที่เราไดน้รอน้ งทสลดน้วยซรั้ดา วนัน
นทรั้เราไดน้รนับธนาณนัตติใบหนศึที่งจากอทสทน์ อตินดทสน์เปป็นเงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์ ซศึที่งไดน้ถสกสม่งมาเมชที่อสองเดชอนกม่อน-หลายวนันกม่อนททที่เราไดน้
เรติที่มตน้นอธติษฐานดน้วยซรั้ดา
8 พฤศจติกายน ผมไดน้วางแผนททที่จะไปยนังโทรวน์บรติดจน์เมชที่อวานและไดน้ทดาการจนัดแจงเมชที่อเยด็นวนันศบุกรน์แลน้ว แตม่ผมตนัดสติน
ใจททที่จะทดาเชม่นนนัรั้นไมม่ทนันไร ผมกด็รสน้สกศึ วม่าไมม่มทสนันตติสบุขเกทที่ยวกนับการไป หลนังจากอธติษฐานเกทที่ยวกนับเรชอที่ งนทรั้เมชที่อเยด็นวนันศบุกรน์และเชน้า

เมชที่อวาน ผมกด็ตดนั สตินใจวม่าจะไมม่ไป ผมเรติที่มตน้นแลน้วททที่จะตนัรั้งตาคอยพระพรตม่าง ๆ สดาหรนับวนันนทรั้ โดยเชชที่อวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรง
ใหน้ผมอยสม่ตอม่ ททที่นทที่ดวน้ ยเหตบุผลอนันดท
เมชที่อตอนเยด็น ผมถสกนดาใหน้แบม่งปปันความจรติงแหม่งขม่าวประเสรติฐกนับบางคนททที่ยนังไมม่ไดน้ยอมรนับพระเยซสเปป็นพระผสน้ชม่วยใหน้
รอดของพวกเขา ผมเหด็นผลจากพระวจนะในทนันทท ผมพสดคบุยกนับชายคนหนศึที่งจนถศึงประมาณสททที่ บุม่มตรง ตราบใดททที่ผมยนังมท
เรทที่ยวแรงเหลชออยสม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในความเมตตาของพระองคน์ททที่ทรงมทตอม่ คนเหลม่านนัรั้น ทรงขนัดขวางผมไมม่ใหน้ไปททที่โทรวน์
บรติดจน์
9 ธนันวาคม ถศึงแมน้การทดสอบความเชชที่อของเราในชม่วงปปนทรั้มทมากกวม่าในชม่วงปปกม่อน ๆ และถศึงแมน้เราถสกลดลงจนแทบ
ไมม่เหลชออยสม่บม่อย ๆ เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นกด็ไมม่ขนัดสนสติที่งใดเลย พวกเขามทอาหารดท ๆ ททที่บดารบุงเลทรั้ยงสบุขภาพและเสชรั้อผน้าททจที่ ดาเปป็นอยสม่
เสมอ
หากผสน้ใดคติดวม่าเพราะบรรดาการทดสอบความเชชที่อของเราในชม่วงปปนทรั้ เราผติดหวนังแลน้วในความคาดหวนังตม่าง ๆ ของเรา
หรชอทน้อใจใจงานนทรั้ คดาตอบของผมกด็คชอวม่าสติที่งททที่ตรงขน้ามกนันเลยคชอความจรติง วนันเหลม่านนัรั้นถสกคาดหวนังมาตนัรั้งแตม่แรกแลน้ว เปป้า
หมายหลนักของการกม่อตนังรั้ สถาบนันนทรั้กด็คชอ เพชที่อททที่ครติสตจนักรจะเหด็นพระหนัตถน์ของพระเจน้าททที่เหยทยดออกเพชที่อพวกเราในการตอบ
คดาอธติษฐาน
ดนังนนัรั้นความปรารถนาของเรา กด็คชอไมม่ใชม่ททที่เราจะไมม่ถสกทดสอบความเชชที่อเลย แตม่ททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงกรบุณา
เลทรั้ยงดสเราในการทดสอบนนัรั้นและททที่เราจะไมม่หยามเกทยรตติพระองคน์โดยการไมม่ไวน้วางใจ
วติธทการดดาเนตินชทวติตเชม่นนทรั้นดาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเขน้ามาใกลน้อยม่างเหด็นไดน้ชดนั ทบุกเชน้า พระองคน์ทรงตรวจสอบเสบทยงตม่าง
ๆ ของเราเพชที่อททพที่ ระองคน์จะทรงสม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้ตามททที่เราตน้องการมนัน ผมไมม่เคยตระหนนักถศึงการสถติตอยสม่ดวน้ ยขององคน์
พระผสน้เปป็นเจน้ามากกวม่าตอนททที่หลนังจากมชรั้อเชน้าไมม่มทอะไรเหลชอสดาหรนับมชรั้อเยด็นเลย และจากนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหามชรั้อ
เยด็นใหน้ผสน้คนมากกวม่าหนศึที่งรน้อยคน หรชอตอนททที่ หลนังจากมชรั้อเยด็น ไมม่มทอะไรเหลชอสดาหรนับนรั้ดาชา และกระนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงจนัดหานรั้ดาชาใหน้-ทนัรั้งหมดนทรั้โดยททที่ไมม่มทมนบุษยน์สนักคนเดทยวถสกแจน้งใหน้ทราบเกทยที่ วกนับความตน้องการของเรา สติที่งหนศึที่งนนัรั้นแนม่นอนเราไมม่เหนด็ดเหนชที่อยเลยกนับการทดางานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในวติธทนทรั้
คนมากมายออกความเหด็นวม่าการดดาเนตินชทวตติ แบบนนัรั้นคงทดาใหน้สมองตน้องคติดอยสม่ตลอดวม่าจะหาอาหารและเสชรั้อผน้ามา
โดยวติธใท ด และดนังนนัรั้นจศึงไมม่พรน้อมสดาหรนับงานฝป่ายวติญญาณ ผมขอตอบวม่าความคติดของเราไมม่คม่อยจะสนใจเกทที่ยวกนับสติที่งจดาเปป็น
ตม่าง ๆ ของชทวตติ เพราะวม่าการดสแลสติที่งเหลม่านนัรั้นถสกฝากไวน้กนับพระบติดาของเราแลน้ว เพราะวม่าเราเปป็นลสก ๆ ของพระองคน์
พระองคน์จงศึ ไมม่เพทยงอนบุญาตใหน้เราทดาเชม่นนนัรั้นแตม่ทรงอยากใหน้เราทดาเชม่นนนัรั้น
อยม่าคติดวม่าคดาตอบเหลม่านทรั้ตม่อคดาอธติษฐานมทไวน้สดาหรนับพวกเราเทม่านนัรั้นและไมม่สามารถถสกดชที่มดที่ดาโดยวติสบุทธติชนทบุกคนไดน้
ลสกทบุกคนของพระเจน้าไมม่ถสกเรทยกโดยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้กม่อตนังรั้ โรงเรทยนหลายแหม่งและบน้านเดด็กกดาพรน้าตม่าง ๆ และใหน้วางใจ
ในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับหนทางททที่จะสนนับสนบุนสติที่งเหลม่านนัรั้น ทวม่าไมม่มทเหตบุผลเลยวม่าทดาไมคบุณจะไมม่มทประสบการณน์อยม่าง
บรติบสรณน์มากยติที่งกวม่าททที่เราประสบอยสม่ตอนนทรั้ คชอมทประสบการณน์กนับความเตด็มพระทนัยของพระองคน์ททที่จะตอบคดาอธติษฐานเหลม่า
นนัรั้นของลสก ๆ ของพระองคน์
จงพติสสจนน์ความสนัตยน์ซชที่อของพระเจน้าโดยนดาความตน้องการทบุกอยม่างของคบุณทสลตม่อพระองคน์ ขอแคม่รกนั ษาไวน้ซศึที่งใจททที่เททที่ยง

ตรงเทม่านนัรั้น แตม่ถน้าคบุณใชน้ชทวตติ ในบาปและถน้าคบุณจงใจทดาสติที่งตม่าง ๆ จนตติดเปป็นนติสนัยซศึที่งคบุณรสน้วาม่ ขนัดตม่อนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้า คบุณ
กด็ไมม่อาจคาดหวนังใหน้พระองคน์สดนับฟปังคบุณไดน้เลย “ถน้าขน้าพเจน้าไดน้บม่มความชนัวที่ ชน้าไวน้ในใจขน้าพเจน้า องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะไมม่ทรง
สดนับ แตม่พระเจน้าไดน้ทรงสดนับแนม่ททเดทยว พระองคน์ไดน้ทรงฟปังเสทยงคดาอธติษฐานของขน้าพเจน้า” (สดด. 66:18-19)
อทกสองสามประเดด็นททที่นม่าสนใจไดน้แกม่: ในชม่วงปปนทรั้ โรงเรทยนกลางวนันหกแหม่งสดาหรนับเดด็ก ๆ ททยที่ ากจนไดน้รนับการ
สนนับสนบุนทนัรั้งหมดโดยกองทบุนแหม่งสถาบนันของเรา จดานวนของเดด็กทนัรั้งหมดททที่ไดน้เขน้าเรทยนในโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้นผม่านทาง
สถาบนันนทรั้ ตนัรั้งแตม่เรติที่มกม่อตนัรั้งสถาบนัน คติดเปป็น 2,216 คน จดานวนของเดด็กเหลม่านนัรั้น ณ ปปัจจบุบนันในโรงเรทยนทนัรั้งหกแหม่งนนัรั้นเทม่ากนับ
303 คน
โรงเรทยนกลางวนันเหลม่านทรั้ไดน้รนับความชม่วยเหลชอโดยเดด็กเหลม่านนัรั้นททที่จาม่ ยประมาณหนศึที่งในหกของคม่าใชน้จาม่ ยของพวกเขา
เอง
โรงเรทยนรวทแหม่งหนศึที่งไดน้รนับการสนนับสนบุนทนัรั้งหมดโดยกองทบุนเหลม่านนัรั้นของสถาบนันนทรั้
ตนังรั้ แตม่การกม่อตนังรั้ สถาบนันนทรั้ โรงเรทยนผสน้ใหญม่หนศึที่งแหม่งไดน้เกทที่ยวขน้องกนับมนัน ในชม่วงบม่ายวนันอาทติตยน์ตนัรั้งแตม่มนันเรติที่มตน้น ผสใน้ หญม่
ประมาณ 150 คนไดน้รบนั การสอน
เราไดน้แจกจม่ายพระคนัมภทรน์และภาคพนันธสนัญญาใหมม่ไปเปป็นจดานวนมากและสนนับสนบุนงานมติชชนันนารท
ในชม่วงสติบสทที่เดชอนหลนังนทรั้ เราไดน้จดนั ชนัรั้นเรทยนศศึกษาพระคนัมภทรสน์ ดาหรนับเดด็ก ๆ โดยเฉพาะ พวกเขาแสดงความสนอก
สนใจเปป็นอยม่างมากในการประชบุมเหลม่านทรั้ และผมยกใหน้เรชอที่ งนทรั้เปป็นฝปมชอขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าดน้วยใจขอบพระคบุณ ผมเชชที่อวม่า
มนันเปป็นการบบุกเบติกไปสสม่พระพรททที่ยติที่งใหญม่กวม่าเดติม
ในชม่วงปปททที่แลน้ว เดด็กสามคนในโรงเรทยนรวทถสกรนับเขน้าสสม่การรม่วมการสามนัคคทธรรมแลน้ว พอถศึงสติรั้นปป เดด็กกดาพรน้าแปดคนกด็
รนับศทลมหาสนติท และในชม่วงปปนทรั้ สติบสทที่คนถสกรนับเขน้าเพติที่มอทก
ในรายงานของปปททที่แลน้วเราระบบุไวน้วม่าเรากดาลนังตนัรั้งตาคอยผลในการกลนับใจเชชที่อของเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้น เราไดน้อธติษฐานเผชที่อ
พวกเขาอยม่างจรติงจนัง และองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงกระทดากติจกนับเราตามความคาดหวนังตม่าง ๆ ของเรา แตม่ผมคาดหวนังมากยติที่ง
กวม่าสติที่งททที่เราไดน้เหด็นแลน้ว เปป้าหมายหลนักแหม่งงานของเราคชอ สดาแดงใหน้เหด็นความเปป็นจรติงแหม่งฤทธติธิ์เดชกนับพระเจน้าในการ
อธติษฐาน เหมชอนกนับททที่เราไดน้หวนังไวน้และเหมชอนอยม่างททที่มนันเปป็นคดาอธติษฐานของเรา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานความชชที่นบาน
แกม่เราในการไดน้เหด็นเดด็กคนแลน้วคนเลม่าถสกนดามาถศึงพระองคน์
ผมเหด็นวม่าผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายคาดหวนังนน้อยเกตินไปจากการทดางานหนนักของตนในทม่ามกลางเดด็ก ๆ พวกเขาหวนังวม่าสนักวนัน
หนศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงยชนยนันการอบรมสนัที่งสอนของพวกเขา และตอบคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นซศึที่งพวกเขาถวายเพชที่อเดด็ก ๆ
เหลม่านนัรั้น พระคนัมภทรรน์ นับประกนันเราวม่าในทบุกสติที่งททที่เราทดาเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ซศึที่งรวมถศึงการเลทรั้ยงดสเดด็ก ๆ ในความยดาเกรงองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้า การงานหนนักของเราจะไมม่สสญเปลม่า เราตน้องระวนังการคติดวม่ามนันไมม่สดาคนัญหรอกวม่าเราเหด็นผลในปปัจจบุบนันหรชอไมม่
ตรงกนันขน้าม เราไมม่ควรปลม่อยใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าหยบุดพนักจนกวม่าเราเหด็นผล ดนังนนัรั้น ในการอธติษฐานแบบพากเพทยรแตม่
นบนอบ เราควรทสลความตน้องการตม่าง ๆ ของเราใหน้พระเจน้าทรงทราบ บนัดนทรั้ผมกดาลนังตนัรั้งตาคอยการไดน้เหด็นเดด็กมากมายกวม่านทรั้
กลนับใจรนับเชชที่อ

ความเชชอที่ ทชีที่ถมูกเสรติมกนาลอังโดยการฝฝึกฝน: บททชีที่ 14
1 มกราคม 1841 ในชม่วงสนัปดาหน์นทรั้เรามาประชบุมอธติษฐานกนันทบุกวนัน โดยทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับเงตินไวน้จม่าย
คม่าตทพมติ พน์รายงานของปปททที่แลน้ว นทที่เปป็นเวลาสามสนัปดาหน์แลน้วตนัรั้งแตม่ททที่มนันควรถสกสม่งไปโรงพติมพน์แลน้ว ถน้ารายงานนนัรั้นไมม่ถสกตทพติมพน์
เรด็ว ๆ นทรั้ ผสน้คนกด็จะรสวน้ าม่ มนันเปป็นเพราะเราขาดเงติน
โดยเงตินบรติจาคหลายทางซศึที่งเขน้ามาในชม่วงวนันหลนัง ๆ นทรั้สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า และโดยเงตินสติบปอนดน์ซศึที่งถสกใหน้วนันนทรั้
เราสามารถจม่ายประมาณสองในสามของคม่าตทพติมพน์ ดนังนนัรั้นเราจศึงสม่งตน้นฉบนับสม่วนหนศึที่งไป โดยวางใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะ
ทรงสม่งเงตินเขน้ามาเพติที่มอทก แตม่ถน้าไมม่ เรากด็จะรอคอยจนกวม่าเงตินเขน้ามาเพติที่มอทก
11 มกราคม ในชม่วงสนัปดาหน์ททที่แลน้ว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่เพทยงจนัดหาใหน้เราอยม่างบรติบสรณน์ดวน้ ยทบุกสติที่งททที่เราตน้องการ
สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า แตม่พระองคน์ทรงชม่วยใหเา่ราสามารถกนันเงตินหลายปอนดน์ไวน้ตาม่ งหากสดาหรนับการตทพติมพน์รายงานฉบนับนนัรั้น
ดน้วย เมชที่อเยด็นวนันเสารน์เหลชอเงตินแคม่สามชติลลติที่ง ขณะนนัรั้นผมกดาลนังคาดหวนังคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานตม่าง ๆ เพชที่อขอเงตินทบุน และ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้ทดาใหน้ผมผติดหวนัง เงตินมากขศึรั้นเขน้ามาเมชที่อวาน และตอนนทรั้เรามทมากพอททจที่ ะตทพมติ พน์สวม่ นสบุดทน้ายของ
รายงานฉบนับนนัรั้นไดน้
12 ธนันวาคม วนันนทรั้ผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากพทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งททใที่ หน้สทติ ธติธิ์ผมททที่จะถอนเงตินจากบนัญชทธนาคาร
ของเขาในชม่วงปปนทรั้ ไดน้มากถศึงหนศึที่งพนันปอนดน์ เงตินนทรั้สามารถถสกใชน้สดาหรนับพทที่นน้องชายหรชอหญติงคนใดททที่มทภาระใจอยากรนับใชน้เปป็น
มติชชนันนารทในอทสทน์ อตินดทยน์ส และผสน้ททที่ผมถชอวม่าถสกเรทยกสดาหรนับงานรนับใชน้นทรั้ เทม่าททที่ผมจะสามารถตนัดสตินไดน้
[อดานาจนทรั้คงอยสม่เฉพาะสดาหรนับปปนนัรั้น แตม่ไมม่มทบบุคคลททที่เหมาะสมเสนอตนัวสดาหรนับงานรนับใชน้นทรั้ เงตินทบุนสามารถหามาไดน้
อยม่างงม่ายดายมากยติที่งกวม่าบบุคลากรททที่เหมาะสม แนม่ททเดทยว ในประสบการณน์ทนัรั้งหมดของผม ผมไดน้คน้นพบวม่าถน้าผมแคม่แนม่ใจไดน้
วม่าสติที่ง ๆ หนศึที่งททที่จะตน้องถสกกระทดานนัรั้นเปป็นตามนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้า เงตินนนัรั้นกด็ถสกไดน้มาในเวลาไมม่นานเพชอที่ ทดาใหน้งานนนัรั้น
สนัมฤทธติธิ์ผล]
4 มทนาคม เพชที่อหนบุนใจผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายททที่ถสกทดสอบโดยการมทญาตติพทที่นน้องและเพชอที่ นฝสงททยที่ นังไมม่กลนับใจรนับเชชที่อ ผมจะขอ
เลม่าเหตบุการณน์ตม่อไปนทรั้ซศึที่งผมทราบวม่าเปป็นความจรติง บารอน วอน แคมปป์ ผสน้ซศึที่งเคยอาศนัยอยสม่ในปรนัสเซทย ไดน้เปป็นสาวกคนหนศึที่ง
ของพระเยซสเจน้ามาหลายปปแลน้ว ในปป 1806 ความตศึงเครทยดทางการเงตินครนัรั้งใหญม่ไดน้มาสสม่ชาม่ งทอผน้าหลายพนันคนในพชรั้นททที่นนัรั้น
พวกเขาไมม่มทงานทดาเพราะวม่าทนัรั้งทวทปนนัรั้นตกอยสม่ในสภาวะททที่ไมม่แนม่นอนเพราะสงคราม บารอนทม่านนทรั้จศึงเชชที่อวม่ามนันเปป็นนรั้ดา
พระทนัยขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะใชน้ความมนัที่งคนัที่งของตนเพชที่อจนัดหางานใหน้แกม่ชม่างทอผสน้นาม่ สงสารเหลม่านทรั้ เพชที่อททจที่ ะชม่วยพวกเขา
ใหน้รอดพน้นจากความพตินาศยม่อยยนับ ไมม่เพทยงมทความเปป็นไปไดน้วาม่ จะไมม่มทกดาไรเขน้าตนัวเลยเทม่านนัรั้น แตม่มทความแนม่นอนวม่าจะ
ขาดทบุนมหาศาล แมน้กระนนัรั้น เขากด็หางานทดาใหน้ชม่างทอประมาณหกพนันคน
แตม่บารอนทม่านนทรั้ยนังไมม่พอใจกนับการทดาเชม่นนทรั้ เขาอยากททที่จะปรนนติบนัตติในเรชที่องจติตวติญญาณของชม่างทอเหลม่านทรั้ดวน้ ย
เขาตนัรั้งเหลม่าผสน้เชชที่อใหน้เปป็นผสน้ดแส ลกติจการสติที่งทอททใที่ หญม่โตของเขา พวกชม่างทอไดน้รนับการสนัที่งสอนในเรชที่องฝป่ายวติญญาณตม่าง ๆ และ
เขาแบม่งปปันความจรติงแหม่งขม่าวประเสรติฐกนับคนเหลม่านนัรั้นดน้วยตนัวเอง
งานนนัรั้นดดาเนตินตม่อไปชนัที่วระยะเวลาหนศึที่งจนกระทนัที่งในททที่สบุด เพราะการสสญเสทยทรนัพยน์สตินสม่วนใหญม่ของเขาไป เขาจสึง

ตห้องจจาใจคงิดเรรืที่องการลห้มเลงิก แตข่พอถสึงเวลานรีทั้ การกระทจาอทนประเสรงิฐแหข่งความเมตตาของเขาไดห้พงิสรจนด์ใหห้เหก็นคมุณคข่าของ
มทนตข่อรทฐบาล งานนรีทั้ถรกรทบไปทจาตข่อโดยรทฐบาลและถรกทจาตข่อไปจนกระททที่งวาระสมทยเปลรีที่ยนแปลง บารอน วอน แคมปป์ไดห้รทบ
การแตข่งตททั้งใหห้เปป็นผรห้อจานวยการของปฏงิบทตกงิ ารทททั้งหมดนรีทั้ตราบเทข่าทรีที่มทนเคยดจารงอยรข่
ชายผสน้เปป็นททที่รนักของพระเจน้าคนนทรั้ไมม่พอใจกนับการทดาแคม่นทรั้ เขาเดตินทางไปทนัที่วหลายประเทศเพชที่อเยชอนคบุกหลายแหม่ง
เพราะเหด็นแกม่การปรนับปรบุงสภาพฝป่ายรม่างกายและฝป่ายวติญญาณของพวกนนักโทษ เขายนังใหน้ความชม่วยเหลชอพวกนนักศศึกษาททที่
ยากจนททที่มหาวติทยาลนัยแหม่งเบอรน์ลตินอทกดน้วย โดยเฉพาะอยม่างยติที่งนนักศศึกษาเหลม่านนัรั้นททที่ศศึกษาศาสนศาสตรน์ เพชที่อททที่จะชนะพวกเขา
มาเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
วนันหนศึที่งชายหนบุม่มคนหนศึที่งททที่มพท รสวรรคน์ไดน้ยตินเรชที่องความกรบุณาของบารอนผสน้สสงวนัยทม่านนทรั้ททที่มทตม่อพวกนนักศศึกษา เขา
เขทยนจดหมายไปถศึงบารอนทม่านนทรั้ โดยขอความชม่วยเหลชอจากเขาเพราะวม่าคบุณพม่อของเขาเองไมม่สามารถสม่งเสทยเขาไดน้อทกตม่อ
ไปแลน้ว
หลนังจากนนัรั้นไมม่นาน โธมนัสคนหนบุม่มผสน้นทรั้กด็ไดน้รนับคดาตอบอนันกรบุณาจากบารอนทม่านนทรั้ โดยเชติญชวนเขาใหน้มายนังเบอรน์ลติน
แตม่กอม่ นททที่จดหมายฉบนับนนัรั้นไปถศึง นนักศศึกษาหนบุม่มผสน้นทรั้กด็ไดน้ยตินมาวม่าบารอน วอน แคมปป์ เปป็น “พวกธนัมมะธรรโม” หรชอ “พวก
เชชที่อเรชที่องลศึกลนับ” เหมชอนกนับททที่เหลม่าผสน้เชชที่อแทน้ถสกเรทยกอยม่างดสถสกในประเทศเยอรมนท โธมนัสคนหนบุม่มผสน้นทรั้หมกมบุม่นอยสม่กนับปรนัชญา
โดยยกเหตบุผลเกทที่ยวกนับทบุกสติที่ง ตนังรั้ คดาถามความจรติงแหม่งการเปปิดเผย ตนัรั้งคดาถามแมน้แตม่การมทอยสจม่ รติงของพระเจน้า เขาไมม่ชอบททที่จะ
ไปขอความชม่วยเหลชอจากบารอนสสงวนัยผสน้นทรั้ กระนนัรั้น เขากด็คดติ วม่าเขาจะลองดส และถน้าเขาไมม่ชอบมนัน เขากด็ไมม่ถสกผสกมนัดใหน้ตดติ ตม่อ
สนัมพนันธน์กนับบารอนตม่อไป
โธมนัสไปถศึงในเบอรน์ลตินในวนันหนศึที่งซศึที่งบารอนผสน้นนัรั้นออกไปทดาธบุระนอกเมชอง เขาเรติที่มพสดเกทยที่ วกนับปรนัชญาตม่าง ๆ ของเขา
กนับพม่อบน้านของบารอน อยม่างไรกด็ตาม พม่อบน้านคนนทรั้เปป็นผสน้เชชที่อ และเขาหนันบทสนทนานนัรั้นไปสสม่เรชที่องตม่าง ๆ ฝป่ายวติญญาณ
ในททที่สดบุ บารอนกด็มาถศึง เขาตน้อนรนับโธมนัสในลนักษณะททที่เปปปี่ยมดน้วยความรนักและความคบุน้นเคยมากททที่สบุด บารอนเสนอหน้อง ๆ หนศึที่ง
ในบน้านของตนแกม่เขาและททที่นนัที่งททที่โตบู๊ะอาหารของเขาขณะททที่โธมนัสศศึกษาอยสใม่ นเบอรน์ลติน โธมนัสตอบรนับขน้อเสนอนนัรั้น
บนัดนทรั้บารอนหาทางททที่จะปฏติบนัตติตอม่ นนักศศึกษาหนบุม่มผสน้นทรั้ในลนักษณะททที่กรบุณาและเปปปี่ยมดน้วยความรนักมากททที่สดบุ ททจที่ ะรนับใชน้
เขาใหน้มากททที่สดบุ เทม่าททที่ทดาไดน้ และททที่จะแสดงใหน้เขาเหด็นถศึงฤทธติธิ์เดชแหม่งขม่าวประเสรติฐในชทวติตของเขาเอง เขาทดาทนัรั้งหมดนทรั้โดยททที่
ไมม่โตน้เถทยงกนับชายหนบุม่มนนัรั้นหรชอแมน้แตม่พดส คบุยกนับชายหนบุม่มนนัรั้นโดยตรงเกทที่ยวกนับจติตวติญญาณของเขา โธมนัสมทความคติดททที่ชอบ
จนับผติดอยม่างเหด็นไดน้ชดนั และบารอนทม่านนทรั้หลทกเลทที่ยงการตม่อปากตม่อคดากนับเขา นนักศศึกษาผสน้นทรั้กลม่าวกนับตนัวเองบม่อย ๆ วม่า “ฉนัน
อยากททที่จะโตน้เถทยงกนับเจน้าโงม่ชราคนนทรั้จรติง ๆ ฉนันอยากแสดงใหน้เขาเหด็นวม่าความเชชที่อตม่าง ๆ ของเขาไรน้เหตบุผลขนาดไหน” แตม่
บารอนกด็หลทกเลทที่ยงมนัน
เมชที่อบารอนไดน้ยตินนนักศศึกษาหนบุม่มคนนทรั้กลนับมาบน้านในตอนเยด็น เขากด็จะออกไปพบกนับเขาและรนับใชน้เขาในวติธทใดททที่ตน
ทดาไดน้ แมน้กระทนัที่งชม่วยเขาถอดรองเทน้าบสน้ทของเขา สาวกชราททที่ถม่อมใจผสน้นทรั้ทดาแบบนทรั้ตอม่ ไปอทกสนักพนักหนศึที่ง ขณะททที่โธมนัสยนังหา
โอกาสททที่จะโตน้เถทยงกนับเขา เขากด็สงสนัยวม่าบารอนผสน้นทรั้จะรนับใชน้ตนตม่อไปอยม่างไรไดน้
เยด็นวนันหนศึที่งเมชที่อโธมนัสกลนับมายนังบน้านของบารอน บารอนผสน้นทรั้กกด็ ดาลนังทดาตนัวเปป็นคนรนับใชน้ของเขาตามปกตติ นนักศศึกษาผสน้นทรั้
ไมม่อาจหนักหน้ามใจไดน้อทกตม่อไปและโพลม่งออกมาวม่า “บารอน คบุณทดาทนัรั้งหมดนทรั้ไดน้อยม่างไรกนัน? คบุณเหด็นวม่าผมไมม่สนคบุณเลย คบุณ

สามารถแสดงความกรบุณาตม่อผมและรนับใชน้ผมแบบนทรั้ตอม่ ไปไดน้อยม่างไร?”
บารอนตอบกลนับไปวม่า “สหายหนบุม่มททที่รกนั ของผมเออ๋ย ผมไดน้เรทยนรสน้สติที่งนทรั้จากพระเยซสเจน้า ผมหวนังวม่าคบุณจะยอมอม่าน
ขม่าวประเสรติฐของยอหน์นจนจบ ราตรทสวนัสดติคธิ์ รนับ”
บนัดนทรั้นกนั ศศึกษาผสน้นทรั้นนัที่งลงและอม่านพระวจนะของพระเจน้าเปป็นครนัรั้งแรกในชทวตติ ของตน พรน้อมกนับใจททที่เปปิดออกและความ
เตด็มใจททที่จะเรทยนรสน้ กม่อนหนน้านนัรั้น เขาไมม่เคยอม่านพระคนัมภทรบน์ รติสบุทธติธิ์เลยนอกเสทยจากวม่าเขาอยากพบขน้อโตน้แยน้งตม่าง ๆ เพชที่อตม่อสสน้
กนับขน้อพระคดาเหลม่านนัรั้น พระเจน้าทรงอวยพรเขาแลน้ว ตนัรั้งแตม่เวลานนัรั้นมา เขาไดน้กลายเปป็นผสน้ตดติ ตามคนหนศึที่งของพระเยซสเจน้าและ
ดดาเนตินอยสใม่ นความเชชที่อนนัรั้นนนับแตม่นนัรั้นเปป็นตน้นมา
7 พฤษภาคม กติจธบุระหลนักททที่ผมตน้องจนัดการทบุกวนันคชอ การรม่วมสนติทกนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ความหม่วงใยหลนักของผม
ไมม่ใชม่วม่าผมจะรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้มากขนาดไหน แตม่วม่ามนบุษยน์ภายในของผมจะรนับการบดารบุงเลทรั้ยงไดน้อยม่างไร ผมอาจ
แบม่งปปันความจรติงกนับพวกคนททที่ยนังไมม่กลนับใจเชชที่อ ผมอาจพยายามหนบุนใจผสน้เชชที่อทนัรั้งหลาย ผมอาจแบม่งเบาผสน้ททที่ทบุกขน์รน้อน หรชอใน
วติธทอชที่น ๆ ผมอาจพยายามททที่จะประพฤตติตวนั อยม่างลสกของพระเจน้า ทวม่า ไมม่มทความสบุขในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและไมม่ไดน้รนับการ
บดารบุงเลทรั้ยงและเสรติมกดาลนังในมนบุษยน์ภายในของผมวนันตม่อวนัน งานนทรั้อาจถสกกระทดาในจติตใจททที่ผติดกด็ไดน้
สติที่งสดาคนัญททที่สดบุ ททที่ผมตน้องทดากด็คชอ อม่านพระวจนะของพระเจน้าและใครม่ครวญเกทที่ยวกนับมนัน ดนังนนัรั้นใจของผมจะไดน้รนับการ
ปลอบประโลม รนับการหนบุนกดาลนัง รนับคดาเตชอน รนับคดาตนักเตชอน และรนับคดาสนัที่งสอน
แตม่กม่อนนนัรั้น เมชที่อผมลบุกจากททที่นอน ผมกด็เรติที่มอธติษฐานทนันทท แตม่บม่อยครนัรั้งผมใชน้เวลาสติบหน้านาททถศึงหนศึที่งชนัที่วโมงในการ
คบุกเขม่าดติรั้นรนททที่จะอธติษฐานขณะททที่สมองของผมเตรด็ดเตรม่ไปททที่อชที่น ตอนนทรั้ผมแทบไมม่มทปปัญหานทรั้แลน้ว ขณะททที่ใจของผมรนับการ
บดารบุงเลทรั้ยงโดยความจรติงแหม่งพระวจนะ ผมกด็ถสกนดาเขน้าสสม่การรม่วมสามนัคคทธรรมททที่แทน้จรติงกนับพระเจน้า ผมพสดคบุยกนับพระบติดาของ
ผมและกนับองคน์สหายของผม (ถศึงแมน้ผมไมม่คสม่ควร) เกทที่ยวกนับสติที่งเหลม่านนัรั้นททที่พระองคน์ทรงนดามาวางตรงหนน้าผมแลน้วในพระวจนะ
ประเสรติฐของพระองคน์
บม่อยครนัรั้งผมรสน้สกศึ อนัศจรรยน์ใจททที่ผมไมม่เคยเหก็นความสดาคนัญของการใครม่ครวญเกทที่ยวกนับพระคนัมภทรกน์ ม่อนหนน้านทรั้เลยในชทวติต
ครติสเตทยนของผม มนบุษยน์ภายนอกไมม่พรน้อมสดาหรนับงานททที่ยาวนานนอกเสทยจากวม่าเขากตินฉนันใด มนบุษยน์ภายในกด็เปป็นแบบ
เดทยวกนันฉนันนนัรั้น อาหารสดาหรนับมนบุษยน์ภายในคชออะไร? ไมม่ใชม่การอธติษฐาน แตม่เปป็นพระวจนะของพระเจน้า-ไมม่ใชม่แคม่การอม่าน
พระวจนะของพระเจน้าแบบผม่าน ๆ จนมนันแคม่ผม่านเขน้าหนัวสมองของเราเทม่านนัรั้น เหมชอนอยม่างนรั้ดาไหลผม่านเขน้าทม่อ ไมม่ใชม่เลย เรา
ตน้องพติจารณาสติที่งททที่เราอม่าน ตรศึกตรองเกทที่ยวกนับมนัน และปรนับใชน้มนันกนับใจของเรา
เมชที่อเราอธติษฐาน เรากด็พสดคบุยกนับพระเจน้า การออกกดาลนังกายนทรั้ของจติตวติญญาณสามารถถสกกระทดาไดน้ดททสทที่ บุดหลนังจากททที่
มนบุษยน์ภายในรนับการบดารบุงเลทรั้ยงโดยการตรศึกตรองพระวจนะของพระเจน้าแลน้ว ผม่านทางพระวจนะของพระองคน์ พระบติดาของ
เรากด็ทรงพสดคบุยกนับเรา ทรงหนบุนใจเรา ทรงปลอบประโลมใจเรา ทรงสนัที่งสอนเรา ทรงทดาใหน้เราถม่อมใจ และทรงตนักเตชอนเรา
เราอาจใครม่ครวญอยม่างมทประโยชนน์ไดน้ พรน้อมกนับการอวยพรของพระเจน้า ถศึงแมน้เราอม่อนแอฝป่ายวติญญาณ ยติที่งเราอม่อนแอมาก
เทม่าไร เรากด็ยติที่งตน้องการการใครม่ครวญมากขศึรั้นเทม่านนัรั้นเพชที่อเสรติมกดาลนังมนบุษยน์ภายในของเรา การใครม่ครวญพระวจนะของ
พระเจน้าไดน้ใหน้ความชม่วยเหลชอและพละกดาลนังแกม่ผมเพชที่อผม่านพน้นความยากลดาบากยติที่งนนักไปไดน้อยม่างเปปปี่ยมสนันตติสบุข ชม่างมทความ
แตกตม่างจรติง ๆ เมชที่อจติตวติญญาณไดน้รนับความสดชชที่นในการรม่วมสามนัคคทธรรมกนับพระเจน้าแตม่เชน้าตรสม่! หากไมม่มทการเตรทยมพรน้อม

ฝป่ายวติญญาณ งานรนับใชน้ ความยากลดาบาก และการทดลองตม่าง ๆ ของวนันกด็อาจทม่วมทน้นเหลชอกดาลนัง
1 ตบุลาคม เมชที่อผมไมม่มทสนักหนศึที่งเพด็นนทในมชอสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ของวนันนทรั้ เงตินสติบชติลลติที่งกด็ถสกนดามาใหน้ผม
สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า ขน้อความททที่แนบมานนัรั้นอม่านวม่า: “พระบติดาผสน้สถติตในสวรรคน์ของพวกทม่านทรงทราบวม่าพวกทม่าน
ตน้องการสติที่งเหลม่านทรั้ จงวางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเถติด” ถน้อยคดานทรั้ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเรามทคบุณคม่าสดาหรนับผมมากยติที่งกวม่า
ธนบนัตรหลายใบ
2 พฤศจติกายน ในเวลาแหม่งความยากจนยติที่งนนักของเรา เงตินหนศึที่งปอนดน์ถสกสม่งมาโดยสบุภาพสตรททม่านหนศึที่งจากเบอรน์มติง
แฮม ประมาณครศึงที่ ชนัที่วโมงตม่อมา ผมไดน้รบนั สติบปอนดน์จากพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งททที่ไดน้เกด็บออมไดน้มากถศึงหนศึที่งรน้อยหน้าสติบปอนดน์ เขา
ฝากเงตินนนัรั้นไวน้ในบนัญชทออมทรนัพยน์ของธนาคารแหม่งหนศึที่ง แตม่บนัดนทรั้เขาเหด็นวม่าการทบุม่มเทเงตินนทรั้ใหน้แกม่งานของพระเจน้าเปป็นการ
ถวายเกทยรตติแดม่พระนามของพระเยซสมากกวม่าการเกด็บเงตินนทรั้ไวน้ในธนาคารสดาหรนับเวลาแหม่งความเจด็บปป่วยหรชอวนัยชรา ถน้าวาระ
แบบนนัรั้นมาถศึง องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าองคน์เดติมผสน้ทรงดสแลเขาในยามสบุขภาพดทและมทกดาลนังวนังชากด็จะทรงดสแลเขาในยามนนัรั้นเชม่นกนัน
ในมนัทธติว 6:19-21 มทเขทยนไวน้วาม่ : “อยม่าสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในโลก ททที่ตวนั มอดและสนติมอาจทดาลายเสทยไดน้
และททที่ขโมยอาจขบุดชม่องลนักเอาไปไดน้ แตม่จงสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในสวรรคน์ ททที่ตวนั มอดและสนติมทดาลายเสทยไมม่ไดน้ และ
ททที่ไมม่มทขโมยขบุดชม่องลนักเอาไปไดน้ เพราะวม่าทรนัพยน์สมบนัตติของทม่านอยสม่ททที่ไหน ใจของทม่านกด็จะอยสม่ททที่นนัที่นดน้วย”
พระเยซสเจน้า องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าและเจน้านายของเรา ทรงทราบวม่าสติที่งใดดทททที่สดบุ สดาหรนับสวนัสดติภาพและความสบุขททที่แทน้
จรติงของเรา เหลม่าสาวกของพระองคน์เปป็นคนแปลกถติที่นและผสน้สนัญจรบนแผม่นดตินโลก-เราไมม่ไดน้เปป็นของแผม่นดตินโลกและไมม่ไดน้
คาดหวนังวม่าจะอยสม่ตอม่ ในแผม่นดตินโลก ดนังนนัรั้นเราจศึงไมม่ควรเสาะหาททที่จะเพติที่มพสนทรนัพยน์สติที่งของฝป่ายโลกของเรา
นทที่เปป็นถน้อยคดาสดาหรนับเหลม่าผสน้เชชที่อททที่ยากจนเชม่นเดทยวกนับสดาหรนับเหลม่าผสน้เชชที่อททที่รที่ดารวย อาจมทคนกลม่าววม่า : “แตม่ทกบุ คนททที่
รอบคอบยม่อมเสาะหาททที่จะเพติที่มพสนความมนัที่งคนัที่งของตนเพชอที่ ททที่ตนจะมทเหลชอเฟฟือเพชอที่ ทติรั้งไวน้ใหน้แกม่ลสกหลานของตน หรชอเพชที่อททที่จะมท
บางสติที่งสดาหรนับวนัยชราหรชอสดาหรนับวาระแหม่งความเจด็บปป่วย” นทที่เปป็นธรรมเนทยมของโลก แตม่เราเหลม่าสาวกของพระเยซสเจน้าไดน้
รนับพระสนัญญาเรชอที่ ง “มรดกซศึที่งไมม่รสน้เปฟืปี่อยเนม่า ปราศจากมลทตินและไมม่รม่วงโรย” (1 เปโตร 1:4) ถน้าเราแสวงหา เหมชอนอยม่าง
ชาวโลก ททที่จะเพติที่มพสนทรนัพยน์สติที่งของของเรา คนเหลม่านนัรั้นททที่ไมม่ใชม่ผสน้เชชที่อกด็อาจตนังรั้ คดาถามวม่าเราเชชที่อสติที่งททที่เรากลม่าวเกทยที่ วกนับมรดก
ของเราและการทรงเรทยกแหม่งสวรรคน์ของเราจรติง ๆ หรชอ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเราตรนัสวม่าแผม่นดตินโลกเปป็นสถานททที่แหม่งหนศึที่ง “ททที่ตนัวมอดและสนติมอาจทดาลายเสทยไดน้ และททที่
ขโมยอาจขบุดชม่องลนักเอาไปไดน้” ทบุกสติที่งททที่เปป็นของแผม่นดตินโลก และมทสวม่ นเกทที่ยวขน้องกนับมนันในทางใดกด็ตาม ลน้วนตกอยสม่ภายใตน้
ความเปฟืปี่อยเนม่า ความเปลทที่ยนแปลง และความเสชที่อมสลายไป ไมม่มทความเปป็นจรติงหรชอแกม่นแทน้มอท ยสม่จรติงในสติที่งใดนอกจากสติที่งทนัรั้ง
หลายแหม่งสวรรคน์ บม่อยครนัรั้งการระมนัดระวนังสนัที่งสมทรนัพยน์สมบนัตฝติ ป่ายโลกลงเอยเปป็นการสสญเสทยพวกมนันในชนัที่วพรติบตาโดยเหตบุไฟ
ไหมน้ โจรปลน้น หรชอการเปลทที่ยนแปลงในตลาดโลก ยติที่งกวม่านนัรั้น อทกไมม่นาน เราทบุกคนกด็ตอน้ งจากโลกนทรั้ไป หรชอพระเยซสเจน้าจะ
เสดด็จกลนับมา ทรนัพยน์สมบนัตติฝป่ายโลกจะมทประโยชนน์อนันใดเลม่าเมชที่อถศึงเวลานนัรั้น?
อยม่างไรกด็ตาม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเราไมม่ไดน้แคม่บอกเราไมม่ใหน้สะสมทรนัพยน์สมบนัตบติ นแผม่นดตินโลก ถน้าพระองคน์ไมม่ไดน้
ตรนัสเพติที่มเตติมอทก ผสน้คนกด็อาจใชน้พระบนัญชานทรั้แบบผติด ๆ และใชน้มนันเพชที่อสม่งเสรติมนติสนัยสบุรบุม่ยสบุรม่าย โดยใชน้จม่ายทบุกอยม่างททพที่ วกเขามท
หรชอหามาไดน้กทบตทวพวกเขาเอง พระเยซสไมม่ไดน้หมายความวม่าเราควรใชน้ชวท ติตใหน้สมกนับรายรนับของเรา พระองคน์ทรงเสรติมวม่า

“แตม่จงสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้สดาหรนับตนัวในสวรรคน์” ทบุกเพด็นนทททที่ถสกถวายเพราะเหด็นแกม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้แกม่พทที่นน้องททยที่ ากจน
หรชอเพชอที่ งานของพระเจน้าคชอ ทรนัพยน์สมบนัตติททที่ถสกเกด็บสะสมไวน้ในธนาคารแหม่งสวรรคน์ เมชที่อเราไปถศึงสวรรคน์ เรากด็ไปยนังสถานททที่
แหม่งนนัรั้นทททที่ รนัพยน์สมบนัตติของเราอยสม่ และเราจะพบทรนัพยน์สมบนัตติเหลม่านนัรั้นททที่นนัที่น
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสรบุปวม่า: “เพราะวม่าทรนัพยน์สมบนัตติของทม่านอยสม่ททที่ไหน ใจของทม่านกด็จะอยสม่ททที่นนัที่นดน้วย” ใจของ
สาวกของพระเยซสเจน้าควรอยสม่ททที่ไหน นอกจากในสวรรคน์? การทรงเรทยกของเราเปป็นการทรงเรทยกแหม่งสวรรคน์ มรดกของเรา
เปป็นมรดกแหม่งสวรรคน์ และความเปป็นพลเมชองของเรากด็อยสม่ในสวรรคน์ แตม่ถน้าเราเหลม่าผสน้เชชที่อในพระเยซสเจน้าสะสมทรนัพยน์สมบนัตติ
บนแผม่นดตินโลก ใจของเรากด็จะอยสม่บนแผม่นดตินโลก การสะสมทรนัพยน์สมบนัตติไวน้ในสวรรคน์จะชนักนดาใจนนัรั้นขศึรั้นสสม่สวรรคน์ มนันนดา
บรรดาพระพรอนันมทคาม่ ฝป่ายวติญญาณมาพรน้อมกนับมนันดน้วย แมน้กระทนัที่งในชทวติตนทรั้ เพชที่อเปป็นบดาเหนด็จแหม่งความเชชที่อฟปังตม่อคดาบนัญชา
ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของเรา
13 พฤศจติกายน ผมเอาเงตินหนศึที่งชติลลติที่งออกมาจากกลม่องนนัรั้นในบน้านของผม เงตินชติลลติที่งนทรั้เปป็นเงตินทนัรั้งหมดของเรา
สดาหรนับวนันนทรั้ คนกวม่าหนศึที่งรน้อยคนตน้องไดน้รนับการเลทรั้ยงดส และนทที่ไมม่ใชม่เรชที่องททที่นาน ๆ ททเกติด แตม่เกติดขศึรั้นบม่อยมาก มนันเปป็นเรชที่องททที่มท
คม่าประเสรติฐอยม่างหาททที่สดบุ มติไดน้ททที่ไดน้มทพระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่เปป็นพระบติดาททที่เราจะไปขอความชม่วยเหลชอไดน้ ทบุกคนททที่เชชที่อใน
พระเยซสเจน้าสามารถขอความชม่วยเหลชอจากพระองคน์ไดน้เพราะวม่าเราทบุกคนเปป็นลสกของพระเจน้า “เพราะวม่าทม่านทนัรั้งหลายเปป็น
บบุตรของพระเจน้าโดยความเชชที่อในพระเยซสครติสตน์” (กท. 3:26) ถศึงแมน้วาม่ ผสน้เชชที่อทบุกคนในพระเยซสเจน้าไมม่ไดน้ถสกเรทยกใหน้กม่อตนัรั้งบน้าน
เดด็กกดาพรน้าและโรงเรทยนหลายแหม่งสดาหรนับเดด็กยากจนและใหน้วางใจในพระเจน้าสดาหรนับการเลทรั้ยงดส ผสน้เชชที่อทบุกคนกด็ควรละความ
กนังวลใจทบุกอยม่างของตนไวน้กนับพระองคน์ผทสน้ รงหม่วงใยพวกเขา เราไมม่จดาเปป็นตน้องวติตกกนังวลอยม่างกระวนกระวายใจเกทยที่ วกนับสติที่งใด
เลย (ดส 1 เปโตร 5:7, ฟป. 4:6, และมธ. 6:25-34)
ภายใตน้สภาพการณน์แวดลน้อมเหลม่านทรั้แหม่งความขนัดสน นาฬติกาขน้อมชอทดาดน้วยเงตินเรชอนหนศึที่ง ซศึที่งไดน้กลายเปป็นทรนัพยน์สติน
ของกองทบุนเดด็กกดาพรน้าเมชที่อวานตอนบม่าย ไดน้ถสกขายเพชที่อชม่วยเหลชอเราสดาหรนับคม่าใชน้จม่ายทนังรั้ หลายของวนันนทรั้
ถม่านกด็เกชอบหมดแลน้วในบน้านแตม่ละหลนังเหลม่านนัรั้น และเสบทยงทบุกรายการกด็ลดลงอยม่างมาก เรายากจนยติที่งนนักอยม่าง
แทน้จรติง แมน้กระนนัรั้น เรากด็มทเสบทยงททที่จดาเปป็นจนถศึงเชน้าวนันจนันทรน์ และดนังนนัรั้นเราจศึงผม่านพน้นอทกสนัปดาหน์หนศึที่งไปไดน้ บม่ายวนันนทรั้ คนงาน
ทบุกคนมาประชบุมอธติษฐานกนัน
14 พฤศจติกายน เมชที่อเรามาประชบุมอธติษฐานกนันบม่ายนทรั้อทกครนังรั้ เรากด็มทเหตบุผลททที่จะสรรเสรติญ เพราะวม่าองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าทรงสม่งความชม่วยเหลชอทางการเงตินมาแลน้ว
15 พฤศจติกายน ศบุกรน์ททที่แลน้ว อาจารยน์เครคและผมมทการประชบุมสดาหรนับเหลม่าผสน้ททที่สนใจใครม่รเสน้ กทที่ยวกนับความเชชที่อนนัรั้นและ
สมาชติกรม่วมสามนัคคทธรรมคนใหมม่ ๆ เราพสดคบุยกนับพวกเขาแปดคนและตน้องสม่งไปสติบคนเนชที่องจากเราหมดแรงแลน้ว เมชที่อตอน
เยด็นเราไดน้พบเจด็ดคนและตน้องสม่งไปสามคน
9 ธนันวาคม ตอนนทรั้เรามาถศึงสติรั้นปปททที่หกของงานสม่วนนทรั้ เราเหลชอแตม่เงตินซศึที่งถสกกนันไวน้ตาม่ งหากสดาหรนับคม่าเชม่า แตม่ตลอดทนัรั้ง
ปป เราไดน้รนับการจนัดหาสดาหรนับทบุกสติที่งททเที่ ราตน้องการ
ในชม่วงสามปปหลนังนทรั้ เราไดน้ปปิดบนัญชทเหลม่านนัรั้นในวนันนทรั้และไดน้จนัดประชบุมสาธารณะโดยแถลงวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรง
กระทดากติจกนับเราอยม่างไรในชม่วงปปนนัรั้น ๆ เนชรั้อหาหลนักของการประชบุมเหลม่านนัรั้นถสกตทพติมพน์ในภายหลนังเพชที่อประโยชนน์ของครติสต

จนักรโดยรวม อยม่างไรกด็ตาม คราวนทรั้ดสเหมชอนวม่าเปป็นการดทกวม่าททที่จะชะลอทนัรั้งการประชบุมสาธารณะเหลม่านนัรั้นและการตทพติมพน์
รายงานนนัรั้น โดยทางพระคบุณเราไดน้เรทยนรสทน้ ทที่จะพศึงที่ พาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยว เราไมม่เคยพสดหรชอเขทยนสนักคดาเดทยว
เกทที่ยวกนับงานนทรั้ เรากด็คงไดน้รนับการจนัดหาขน้าวของเงตินทองตราบใดททที่เราพศึงที่ พาพระองคน์ จะมทขน้อพติสจส นน์ใดททที่เราจะใหน้ไดน้เกทที่ยวกนับ
การททเที่ ราพศึที่งพาพระเจน้าผสทน้ รงพระชนมน์อยสม่แตม่เพทยงผสน้เดทยวและไมม่พศึที่งพาการประชบุมสาธารณะหรชอรายงานหลายฉบนับททที่ถสกตท
พติมพน์ ดทไปกวม่าททที่ในทม่ามกลางความยากจนขน้นแคน้นของเรา เรายนังทดางานตม่อไปอยม่างเงทยบ ๆ โดยไมม่กลม่าวอะไรเลย ตาม
ธรรมดาแลน้วเรากด็คงดทใจททจที่ ะเปปิดเผยความยากจนของเรา แตม่ในฝป่ายวติญญาณเราสามารถปปตติยตินดทในความเปป็นไปไดน้ของ
พระพรททที่เพติที่มขศึรั้นททที่ครติสตจนักรอาจไดน้รนับเมชที่อเราแสดงออกถศึงความตน้องการตม่าง ๆ ของเราตม่อพระเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยว
23 ธนันวาคม ในการอม่านทบทวนวารสารของผมปปนทรั้ ผมพบวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานคดาตอบอนันมทคม่ามากมาย
ตม่อคดาอธติษฐานแกม่ผม เมชที่อวนันททที่ 23 พฤษภาคม ผมเรติที่มทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้ทรงชม่วยเหลชอพทนที่ น้องสตรททม่านหนศึที่งใหน้พน้น
จากความตศึงเครทยดฝป่ายวติญญาณครนังรั้ ใหญม่ททที่เธอกดาลนังทนทบุกขน์อยสม่ หลนังจากผม่านไปสามวนัน องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงโปรด
ประทานตามคดาขอของผม
ในชม่วงปปนทรั้ คนบาปหยาบชน้าททที่สดบุ คนหนศึที่งททที่ผมเคยรสน้จกนั ในการรนับใชน้ของผมทนัรั้งหมดเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้กลนับใจ
รนับเชชที่อแลน้ว ผมไดน้อธติษฐานกนับภรรยาของเขาหลายครนัรั้งหลายหน เธอมาหาผมพรน้อมกนับความทบุกขน์ใจยติที่งนนักเพราะการปฏติบนัตติ
ททที่โหดรน้ายทารบุณททที่เธอไดน้รบนั จากเขา เพราะวม่าเธออยากมทชวท ติตอยสม่เพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า การปฏติเสธของเธอททจที่ ะตอบสนองตม่อ
ความโกรธของเขามทแตม่จะบนันดาลโทสะเขามากกวม่าเดติม
ในตอนนนัรั้นเมชที่อสถานการณน์เลวรน้ายถศึงขทดสบุด ผมไดน้อาน้ งพระสนัญญาในมนัทธติว 18:19: “เรากลม่าวแกม่ทม่านทนัรั้งหลายอทก
วม่า ถน้าในพวกทม่านททที่อยสใม่ นโลกสองคนจะรม่วมใจกนันขอสติที่งหนศึที่งสติที่งใด พระบติดาของเราผสน้ทรงสถติตในสวรรคน์กด็จะทรงกระทดาใหน้”
และบนัดนทรั้ผสน้ขม่มเหงททที่เลวรน้ายคนนทรั้ไดน้กลนับใจรนับเชชที่อแลน้ว!
เมชที่อวนันททที่ 25 พฤษภาคม ผมเรติที่มทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความเจรติญรบุงม่ เรชองฝป่ายวติญญาณททที่มากขศึรั้นใน
ทม่ามกลางเหลม่าวติสทบุ ธติชนในบรติสตอลกวม่าแตม่กม่อน จงสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเถติด พระองคน์ทรงตอบคดาทสลขอนทรั้แลน้วอยม่าง
แทน้จรติง ไมม่เคยเลยในชม่วงเวลาใดททที่มทการสดาแดงใหน้ประจนักษน์ถศึงพระคบุณ ความจรติง และฤทธติธิ์เดชฝป่ายวติญญาณในทม่ามกลาง
พวกเรามากไปวม่าททที่มทอยสม่ตอนนทรั้

การอธติษฐานประจนาวอันและคนาตอบทชีที่มาถมูกเวลา: บททชีที่ 15
3 มกราคม 1842 เยด็นวนันนทรั้เรามทการประชบุมอธติษฐานททที่ลรั้ดาคม่ามาก เมชที่อเวลาปปิดประชบุมตามปกตติไดน้มาถศึง พวกเราบาง
คนกด็อยากจะคอยทม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตม่อไป ผมเสนอแนะใหน้คนเหลม่านนัรั้นททที่มทเรทยที่ วแรงฝป่ายรม่างกาย เวลา และความ
ปรารถนาททที่จะคอยทม่าองคน์พระผสน้ปป็นเจน้านานกวม่านทรั้ทดาเชม่นนนัรั้น อยม่างนน้อยกด็เหลชออยสม่สามสติบคน และเราอธติษฐานตม่อไปจนถศึงสทที่
ทบุม่ม ผมไมม่เคยรสน้จนักการอธติษฐานททที่ลรั้ดาลศึกกวม่านทรั้ในพระวติญญาณเลย ผมไดน้ประสบกนับความใกลน้ชติดททที่ไมม่ปกตติธรรมดากนับองคน์พระ
ผสน้เปป็นเจน้าและสามารถอธติษฐานในความเชชที่อไดน้ โดยไมม่สงสนัย
4 มกราคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบคดาทสลขอทบุกอยม่างของเราเกทยที่ วกนับความตน้องการประจดาวนันของเดด็กกดาพรน้า
เหลม่านนัรั้น เรามทความอบุดมสมบสรณน์ตลอดหลายวนันหลนังมานทรั้ แตม่คาม่ ใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ กด็มหาศาลเชม่นกนัน
5 กบุมภาพนันธน์ เราไดน้รนับแคม่มากเทม่ากนับททที่เราตน้องการสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นในแตม่ละวนัน และมทความขนัดสนครนังรั้
ใหญม่อทกครนัรั้ง ตอนนทรั้ ณ เวลาเททที่ยงตรง ไมม่มทเงตินเพชที่อตอบสนองคม่าใชน้จาม่ ยเหลม่านนัรั้นของวนันนทรั้เลย ถน้อยคดาในคดาอธติษฐานของเยโฮ
ชาฟปัทใน 2 พงศาวดาร 20:12 ททวที่ ม่า “ขน้าพระองคน์ทนัรั้งหลายไมม่ทราบวม่าจะกระทดาประการใด แตม่ดวงตาของขน้าพระองคน์ทนัรั้ง
หลายเพม่งททพที่ ระองคน์” ณ เวลานทรั้ถชอวม่าเปป็นภาษาแหม่งหนัวใจของผม ผมไมม่รเสน้ หมชอนกนันวม่าจะตน้องทดาอะไร แตม่ดวงตาของผมจนับ
จน้องอยสม่ททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมแนม่ใจวม่าพระองคน์จะทรงชม่วยเหลชอเราวนันนทรั้เชม่นกนัน
ตอนเยก็น: ในตอนเชน้าเงตินหนศึที่งปอนดน์สติบชติลลติที่งเขน้ามาผม่านทางการขายขน้าวของบางอยม่าง เราสามารถจนัดหาสดาหรนับ
ทบุกความตน้องการสดาหรนับวนันนทรั้ไดน้
8 กบุมภาพนันธน์ อาหารเพทยงพอมทอยสม่ในบน้านทบุกหลนังนนัรั้นสดาหรนับทบุกมชรั้ออาหารของวนันนทรั้ แตม่เราไมม่สามารถซชรั้อขนมปปังไดน้
เลย และไมม่มทเงตินพอจะซชรั้อนมพรบุม่งนทรั้เชน้า ถม่านกด็เปป็นททที่ตน้องการในบน้านสองหลนังดน้วย แนม่ททเดทยว เทม่าททที่ผมทราบ เราไมม่เคย
ยากจนขน้นแคน้นมากไปกวม่านทรั้เลย แตม่ผมมนัที่นใจเตด็มเปปปี่ยมวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะไมม่ทรงทอดทติรั้งเรา
ตอนเยก็น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ายนังไมม่สม่งสติที่งททที่เราตน้องการสดาหรนับวนันพรบุม่งนทรั้มาใหน้เลย แตม่พระองคน์ไดน้ประทานขน้อพติสจส นน์อนัน
สดใหมม่มาใหน้เราวม่าพระองคน์ทรงใสม่พระทนัยในเรา บม่ายวนันนทรั้เคน้กลสกเกดเกน้ากน้อนถสกสม่งมาโดยพทที่นน้องสตรททม่านหนศึที่งเพชที่อเปป็นขนม
สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า เคน้กเหลม่านทรั้เปป็นคดาหนบุนใจสดาหรนับผมททที่จะตนัรั้งตาคอยเสบทยงอชที่น ๆ ตม่อไป สติที่งของบรติจาคเลด็กนน้อยเหลม่า
นนัรั้นททที่เขน้ามาวนันนทรั้กด็มทคาม่ มาก แตม่พวกมนันไมม่พอททที่จะตอบสนองความตน้องการของวนันพรบุม่งนทรั้ กม่อนเกน้าโมงตรงพรบุงม่ นทรั้เชน้า เรา
ตน้องการเงตินมากกวม่านทรั้เพชที่อททที่จะสามารถซชรั้อนมไดน้ แทน้จรติงแลน้ว เรายากจนกวม่าแตม่กม่อน โดยทางพระคบุณดวงตาของผมไมม่ไดน้
มองททที่เสบทยงอนันนน้อยนติดและกระเปป๋าสตางคน์ทวทที่ ม่างเปลม่านนัรั้น แตม่มองททที่ความมนัที่งคนัที่งขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเทม่านนัรั้น
9 กบุมภาพนันธน์ ผมไปททที่บน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นเพชที่อดสวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่งอะไรเขน้ามาบน้างไหม เมชที่อผมไปถศึง
ผมกด็พบวม่าพระองคน์เพติที่งสม่งความชม่วยเหลชอมาเมชที่อสองสามนาททกม่อนหนน้านนัรั้น พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งกดาลนังเดตินทางไปทดางานเมชที่อ
เชน้านทตรั้ อนททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงใสม่เรชอที่ งเดด็กกดาพรน้าในใจของเขา พทที่นน้องทม่านนนัรั้นพสดกนับตนัวเองวม่า “ฉนันไปททที่นนัที่นตอนนทรั้ไมม่ไดน้
ฉนันจะเอาอะไรบางอยม่างไปใหน้พวกเขาเยด็นนทรั้ละกนัน” ถศึงกระนนัรั้น เขากด็ไปตม่อมากกวม่านทรั้ไมม่ไดน้ แตม่รสน้สศึกวม่าตนตน้องกลนับไปและนดา
เงตินเหรทยญปอนดน์ทองคดาสามเหรทยญไปใหน้บน้านเดด็กกดาพรน้า องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในความสนัตยน์ซชที่อของพระองคน์ทรงชม่วยเหลชอเรา
แลน้ว ความชม่วยเหลชอไมม่เคยถสกตน้องการอยม่างแทน้จรติงมากกวม่านทรั้เลย และความชม่วยเหลชอขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ไมม่เคยมาจาก

พระองคน์เองอยม่างชนัดเจนมากกวม่านทรั้เลย-จนังหวะเวลาของพระองคน์คงไมม่ดทกวม่านทรั้ไปไดน้แลน้ว
จงสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความประเสรติฐของพระองคน์! จงสรรเสรติญพระองคน์ทพทที่ ระองคน์ทรงชม่วยเราใหน้
วางใจในพระองคน์ในชนัที่วโมงททที่ลองใจนทรั้
12 กบุมภาพนันธน์ วนันเสารน์ วนันนทรั้เราสามารถจนัดหาสดาหรนับสติที่งของททที่จดาเปป็นจรติง ๆ เทม่านนัรั้น เมชที่อถศึงเวลารนับประทาน
อาหาร องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงจนัดหาอาหารใหน้ เมชที่อพติจารณาความตศึงเครทยดทางการเงตินครนัรั้งใหญม่ในประเทศของเรา เดด็ก
กดาพรน้าททรที่ นักของเรากด็ไดน้รนับการเลทรั้ยงดสอยม่างดทมาก ๆ
จากทบุกสนัปดาหน์ในชม่วงสามปปเจด็ดเดชอนหลนังนทรั้ นทที่เปป็นชม่วงททที่ลองใจมากททที่สดบุ ขอบคบุณองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าผสน้ทรงชม่วยเหลชอ
เราวนันนทรั้เชม่นกนัน! ขอบคบุณพระองคน์ททที่ทรงชม่วยเราใหน้สามารถสรรเสรติญพระองคน์ไดน้สดาหรนับการชม่วยใหน้รอดพน้นเมชที่อเชน้านทรั้ เรา
แนม่ใจวม่าพระองคน์จะทรงเลทรั้ยงดส และพระองคน์ไมม่ไดน้ทดาใหน้เราผติดหวนัง
16 กบุมภาพนันธน์ เรามทพอสดาหรนับมชรั้อเชน้า แตม่ไมม่มทอะไรเพติที่มอทกเขน้ามาในชม่วงเชน้า ในตอนบม่ายผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
อทกครนัรั้งใหน้สม่งความชม่วยเหลชอมาใหน้เรา จากนนัรั้นผมกด็นนัที่งลงเพชที่อใครม่ครวญเกทที่ยวกนับพระวจนะ ผมไมม่ทราบวม่ามทขนมปปังสนักชติรั้น
สดาหรนับชาในบน้านหลนังใดเหลม่านนัรั้นหรชอไมม่ แตม่ผมรสสน้ ศึกแนม่ใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงเลทรั้ยงดส
โดยทางพระคบุณ ความคติดของผมมนัที่นใจเตด็มเปปปี่ยมในความสนัตยน์ซชที่อขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในทม่ามกลางความขนัดสน
ครนังรั้ ใหญม่ททที่สบุดนทรั้ ผมถสกชม่วยใหน้สามารถทดาการงานอชที่น ๆ ของผมในสนันตติสบุขไดน้ แนม่ททเดทยว ถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้ประทาน
ความไวน้วางใจนทรั้ในพระองคน์ใหน้แกม่ผม ผมกด็คงแทบจะไมม่สามารถทดางานไดน้เลยสนักนติดเดทยว
หลนังจากผมนนัที่งลงเพชที่อใครม่ครวญไดน้ไมม่นาน โนน้ตฉบนับหนศึที่งกด็ถสกสม่งมาถศึงผมจากครสใหญม่ของเดด็กชายกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น
เขาเขทยนวม่า “ตอนททที่ผมไปเยทที่ยมพทที่นน้องสตรทเหลม่านนัรั้นในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้าและบน้านเดด็กหญติงกดาพรน้า ผมกด็พบวม่าพวกเขา
ขนัดสนอยม่างยติที่งททที่สบุด ไมม่มทขนมปปังในบน้านเหลม่านนัรั้นสนักหลนังสดาหรนับชาตอนเยด็น และเงตินหกชติลลติที่งหกเพด็นนทแทบจะไมม่พอททที่จะ
จนัดหาสติที่งททที่ตอน้ งการสดาหรนับมชรั้อเยด็น ผมเปปิดตสน้ถวายในบน้านเดด็กกดาพรน้าชายและพบเงตินหนศึที่งปอนดน์โดยไมม่คาดคติด ดนังนนัรั้นโดย
ความกรบุณาขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เราจศึงไดน้รนับการจนัดหาอยม่างบรติบสรณน์อทกครนังรั้ ”
ในตอนเยด็นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในความรนักและความสนัตยน์ซชที่อของพระองคน์ ทรงอวยพรเราอทกครนัรั้ง ผมไดน้เทศนาในททที่
ประชบุมจากขม่าวประเสรติฐของยอหน์น ถน้อยคดาสบุดทน้ายททที่ผมไดน้กลม่าวคชอ “เราบอกเจน้าแลน้วมติใชม่หรชอวม่า ถน้าเจน้าเชชที่อ เจน้ากด็จะไดน้เหด็น
สงม่าราศทของพระเจน้า” (ยอหน์น 11:40) เมชที่อการประชบุมสติรั้นสบุดลง เพชที่อเปป็นเครชที่องพติสสจนน์อนันสดใหมม่เกทที่ยวกนับความจรติงแหม่งพระ
คดาขน้อนทรั้ โนน้ตฉบนับหนศึที่งถสกสม่งมาใหน้ผมพรน้อมกนับเงตินหน้าปอนดน์สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า
19 กบุมภาพนันธน์ วนันเสารน์ เงตินของเราถสกใชน้จนหมดอทกครนัรั้ง เสบทยงของเรากด็แทบจะหมดเกลทรั้ยงมากกวม่าวนันเสารน์ใด
กม่อนหนน้าเสทยอทก แทบไมม่มทความเปป็นไปไดน้ในสายตาของมนบุษยน์หลงเหลชออยสม่เลยสดาหรนับการไดน้รนับเสบทยงททที่เพทยงพอสดาหรนับวนัน
เดรียวนทรั้ ยติที่งสองวนันยติที่งไมม่มท
เมชที่อผมไปททที่บน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นกม่อนมชรั้อเชน้า ผมกด็พบจดหมายฉบนับหนศึที่งจากนด็อตตติรั้งแฮมซศึที่งบรรจบุเงตินหนศึที่งชติลลติที่ง
นทที่ไมม่เพทยงเปป็นขน้อพติสสจนน์อนันหอมหวานวม่าพระบติดาของเราทรงระลศึกถศึงความขนัดสนของเรา แตม่เปป็นพระสนัญญาวม่าพระองคน์จะ
ทรงจนัดหาทบุกสติที่งททที่เราตน้องการวนันนทรั้ใหน้เรา ในตอนเชน้าเงตินเขน้ามา และเรากด็ไดน้รนับการจนัดหาสติที่งของเหลม่านนัรั้นซศึที่งเปป็นททที่ตอน้ งการ
อยม่างททที่สบุดสดาหรนับวนันนทรั้

25 กบุมภาพนันธน์ สนัปดาหน์นทรั้เตด็มไปดน้วยการทดสอบความเชชที่อหลายอยม่าง แตม่กด็เตด็มเปปปี่ยมดน้วยการชม่วยใหน้พน้นหลาย
ประการเชม่นกนัน ความขนัดสนของเราไมม่เคยใหญม่โตมากไปกวม่าตอนนทรั้เลย คนงานสม่วนใหญม่รสน้สศึกถสกทดสอบอยม่างมหาศาลวนันนทรั้
แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้ทรงยอมใหน้เราทน้อใจเลย ผม่านทางสภาพการณน์แวดลน้อมอนันนม่าทศึที่ง คนงานคนหนศึที่งไดน้รนับเงตินมาบน้าง
เมชที่อเชน้าจนความตน้องการทบุกอยม่างของวนันนทรั้ไดน้รนับการเตติมเตด็มอยม่างบรติบสรณน์
17 มทนาคม เมชที่อเชน้านทรั้ความยากจนของเรา ซศึที่งบนัดนทรั้กตินเวลามานานหลายเดชอนแลน้ว กด็เรติที่มมากมายยติที่งนนัก ผมออก
จากบน้านของผมไมม่กนทที่ าททหลนังเจด็ดโมงเพชที่อจะไปยนังบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นเพชที่อไปดสวาม่ มทเงตินพอจะซชรั้อนมหรชอไมม่ ผมอธติษฐาน
ขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงมทความเมตตาตม่อเรา เหมชอนอยม่างททที่พอม่ คนหนศึที่งมทความเมตตาตม่อลสก ๆ ของตน ผมเตชอนความจดา
พระองคน์ถศึงผลททที่ตามมาเหลม่านนัรั้นซศึที่งจะเกติดขศึรั้น ทนัรั้งในชทวติตของผสน้เชชที่อและคนไมม่เชชที่อ ถน้าเราตน้องลน้มเลติกงานนทรั้เพราะขาดเงติน และ
ขอใหน้พระองคน์จะไมม่ทรงอนบุญาตใหน้มนันลน้มเหลว
ขณะททที่ผมกดาลนังเดตินและอธติษฐานอยสม่นนัรั้น ผมไดน้พบกนับพทที่นน้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งผสน้ซศึที่งกดาลนังเดตินทางไปทดางาน ผมทนักทาย
เขาและเดตินตม่อไป แตม่เขาวติที่งตามผมมาและใหน้เงตินหนศึที่งปอนดน์แกม่ผมสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า ดนังนนัรั้นองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจศึงทรง
ตอบคดาอธติษฐานของผมอยม่างรวดเรด็ว
แทน้จรติงแลน้ว มนันคบุน้มจรติง ๆ กนับการเปป็นคนยากจนและถสกทดสอบความเชชที่ออยม่างหนนักเพชที่อเหด็นแกม่การมทขน้อพติสสจนน์อนันมท
คม่าทบุกวนันของการใสม่พระทนัยอยม่างเตด็มเปปปี่ยมดน้วยความรนักซศึที่งพระบติดาผสน้ทรงกรบุณาทรงมทในทบุกสติที่งททที่เกทที่ยวขน้องกนับเรา พระบติดา
ของเราจะทรงทดาเปป็นอชนที่ ไดน้อยม่างไร? พระองคน์ประทานขน้อพติสสจนน์ททที่ยติที่งใหญม่ทสทที่ บุดแหม่งความรนักของพระองคน์แกม่เราแลน้วเมชที่อ
พระองคน์ประทานพระบบุตรของพระองคน์เองแกม่เรา แนม่นอนวม่าพระองคน์จะประทานสติที่งสารพนัดแกม่เราอยม่างเสรทเชม่นกนัน (ดส โรม
8:32)
ถน้าใจของลสกทนัรั้งหลายของพระเจน้าไดน้รนับการปลอบประโลมและความเชชที่อของพวกเขาไดน้รนับการเสรติมกดาลนัง มนันกด็คบุน้ม
กนับการเปป็นคนยากจนและถสกทดสอบความเชชที่ออยม่างหนนัก คนเหลม่านนัรั้นททที่ไมม่รสน้จกนั พระเจน้าอาจอม่านหรชอไดน้ยตินเกทที่ยวกนับการกระ
ทดากติจของพระองคน์กนับเราและเหด็นวม่าความเชชที่อในพระเจน้าเปป็นมากกวม่าแคม่ความคติดอยม่างหนศึที่ง มทความเปป็นจรติงแนม่ททเดทยวใน
ความเชชที่อแบบครติสเตทยน
12 เมษายน เราไมม่เคยอยสม่ในความขนัดสนททที่มากไปกวม่าวนันนทรั้ เมชที่อผมไดน้รนับเงตินหนศึที่งรน้อยปอนดน์จากอทสทน์ อตินดทสน์ มนันเปป็น
ไปไมม่ไดน้เลยททที่จะพรรณนาถศึงความชชที่นชมยตินดทในพระเจน้าททที่มนันมอบใหน้แกม่ผม คดาอธติษฐานของผมเมชที่อเชน้านทรั้มทอยสม่วาม่ ขอใหน้พระ
บติดาของเราทรงสม่งเงตินมากกวม่านทรั้มาใหน้ในททที่สบุด ผมประหลาดใจและตชที่นเตน้นมาก ๆ เมชที่อเงตินบรติจาคกน้อนนทรั้เขน้ามา เพราะผม
ถชอวม่ามนันเปป็นคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานททที่เราไดน้คาดหวนังมาตลอด
10 พฤษภาคม การทดสอบความเชชที่อของเราในชม่วงสติบเจด็ดเดชอนหลนังมานทรั้กตินเวลายาวนานกวม่าและรบุนแรงกวม่าใน
ชม่วงเวลาใดกม่อนหนน้านทรั้ ถศึงกระนนัรั้น พวกเดด็กกดาพรน้ากด็มททบุกสติที่งททที่พวกเขาตน้องการในดน้านของอาหารททที่บดารบุงเลทรั้ยงและเสชรั้อผน้า เรา
มองยน้อนกลนับไปยนังการทดสอบความเชชที่อเหลม่านนัรั้นของเราดน้วยความชชนที่ บานและสนันตติสบุขอนันสมบสรณน์แบบ โดยรสวน้ ม่าพระเจน้า
ของเราไมม่ไดน้ทรงทดาใหน้เราผติดหวนังเลยแมน้เพทยงสนักครนังรั้ ในการพศึที่งพาพระองคน์สดาหรนับทบุกความตน้องการของเรา เราเรติที่มททที่จะ
ทราบอยม่างเตด็มเปปปี่ยมมากขศึรั้นวม่าเราเปป็นหน้า่นสม่วนกนับพระองคน์อยม่างแทน้จรติงในงานนทรั้ “แทน้จรติงเราทนังรั้ หลายกด็รวม่ มสามนัคคทธรรมกนับ
พระบติดา และกนับพระเยซสครติสตน์พระบบุตรของพระองคน์” (1 ยอหน์น 1:3)

คดาวม่า การรข่วมสามทคครีธรรม, การรข่วมสนงิท และ ความเปป็นหมุห้นสข่วน มทความหมายเหมชอนกนัน ผสน้เชชที่อในพระเยซสเจน้าไมม่
เพทยงไดน้รนับการยกโทษในเรชที่องบาปทนัรั้งหมดของเขาผม่านทางพระโลหติตททที่หลนัที่งรตินของพระเยซส โดยความเชชที่อในพระนามของ
พระองคน์ เขาไมม่เพทยงกลายเปป็นผสน้ชอบธรรมตม่อพระพนักตรน์พระเจน้า ผม่านทางความชอบธรรมของพระเยซสเจน้า เขาไมม่เพทยงไดน้รนับ
การบนังเกติดจากพระเจน้า เปป็นผสน้มทสวม่ นในสภาพของพระเจน้า และโดยเหตบุนทรั้จศึงเปป็นลสกคนหนศึที่งของพระเจน้าและทายาทคนหนศึที่ง
ของพระเจน้า แตม่เขายนังรม่วมสามนัคคทธรรมหรชอเปป็นหบุน้นสม่วนกนับพระเจน้าเชม่นกนัน ความรนักของพระเจน้าททที่มทตม่อลสก ๆ ของพระองคน์
นนัรั้นเหมชอนกนันโดยไมม่ผนันแปรฉนันใด การรม่วมสามนัคคทธรรมหรชอความเปป็นหบุน้นสม่วนของเรากนับพระองคน์กเด็ ปป็นเชม่นเดทยวกนันฉนันนนัรั้น
มนันคงอยสม่เหมชอนเดติมไมม่ผนันแปรเทม่าททที่เกทยที่ วขน้องกนับพระเจน้า
ทบุกสติที่งททที่เราถชอครองในพระเจน้าในฐานะหบุน้นสม่วนของพระองคน์อาจถสกนดาลงมาสสม่ชทวตติ ประจดาวนันของเราและเรามทความ
สบุข มทประสบการณน์ และใชน้การสติที่งเหลม่านนัรั้นไดน้ เราสามารถใชน้ความเปป็นหบุน้นสม่วนของเรากนับพระบติดาและกนับพระบบุตรไดน้อยม่าง
ไรน้ขทดจดากนัด และตนักออกมาจากความเตด็มเปปปี่ยมททที่ไมม่มทวนันหมดในพระเจน้าไดน้ โดยอาศนัยการอธติษฐานและความเชชที่อ
ถน้าผมเปป็นนนักธบุรกติจคนหนศึที่งและพบวม่าตนัวเองทดาการตนัดสตินใจททที่ผติด ๆ ผมจะทดาอะไรไดน้? ในตนัวผมเองไมม่มททางแกน้
สดาหรนับปปัญหานทรั้ ผมไมม่อาจคาดหวนังอะไรไดน้นอกจากความผติดพลาดตม่อ ๆ ไป แตม่ถศึงกระนนัรั้น ผมกด็ไมม่ตน้องสติรั้นหวนังเพราะวม่า
พระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่ทรงเปป็นหบุน้นสม่วนของผม ผมไมม่มทสตติปปัญญาเพทยงพอททจที่ ะรนับมชอกนับความยบุม่งยากเหลม่านทรั้ แตม่พระองคน์
ทรงฤทธติธิ์สามารถททที่จะนดาพาผม ผมสามารถระบายความในใจของผมตม่อพระเจน้าและทสลขอพระองคน์ใหน้ชทรั้นดาและนดาทางผม
และประทานสตติปปัญญาใหน้แกม่ผมไดน้ จากนนัรั้นผมตน้องเชชที่อวม่าพระองคน์จะทรงทดาเชม่นนนัรั้น ผมสามารถไปทดากติจธบุระของผมไดน้
พรน้อมกนับความกลน้าหาญอนันดทและคาดหวนังความชม่วยเหลชอจากพระองคน์ในความยบุม่งยากถนัดไปททที่จะมาอยสตม่ รงหนน้าผม เมชที่อผม
ทดาเชม่นนนัรั้น ผมกด็คน้นพบวม่าผมเปป็นหบุน้นสม่วนอยม่างแทน้จรติงกนับพระบติดาและกนับพระบบุตร
หากผมปรารถนาฤทธติธิ์เดชมากกวม่านทรั้เหนชอการทดลองทนัรั้งหลาย สตติปปัญญาททที่เพติที่มขศึรั้น พระคบุณ หรชอสติที่งอชนที่ ใดททที่ผมอาจ
ตน้องการในการรนับใชน้ของผมเพชที่อพระเจน้า ผมควรทดาสติที่งใดอทกนอกจากใชน้ประโยชนน์จากการรม่วมสามนัคคทธรรมของผมกนับพระ
บติดาและกนับพระบบุตร? โดยการอธติษฐานและความเชชที่อเราจะไดน้รนับความชม่วยเหลชอและพระพรททจที่ ดาเปป็นทบุกอยม่างในฝป่ายโลก
และฝป่ายวติญญาณ ในความเรทยบงม่ายทนัรั้งสติรั้น เราสามารถระบายความในใจของเราตม่อพระพนักตรน์พระเจน้าไดน้ จากนนัรั้นเราตน้อง
เชชที่อวม่าพระองคน์จะประทานแกม่เราตามความตน้องการของเรา
อยม่าปลม่อยใหน้การมทสตติรนับรสน้ถศึงความไมม่คสม่ควรของคบุณมาขนัดขวางคบุณไมม่ใหน้เชชที่อสติที่งททพที่ ระเจน้าตรนัสแลน้วเกทที่ยวกนับคบุณ ถน้า
คบุณเปป็นผสน้เชชที่อคนหนศึที่งในพระเยซสเจน้า อภติสติทธติอธิ์ นันเลอคม่านทรั้ของการเปป็นหบุน้นสม่วนกนับพระบติดาและพระบบุตรกด็เปป็นของคบุณ
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ผมปรารถนาใหน้ลกส ทบุกคนของพระเจน้าททที่อม่านบนันทศึกเรชที่องราวนทรั้เกทที่ยวกนับพระราชกติจของพระเจน้าในบรติสตอลถสกนดาพา
ใหน้ไวน้วางใจพระองคน์สดาหรนับทบุกสติที่งททที่พวกเขาตน้องการภายใตน้สภาพการณน์แวดลน้อมใด ๆ ผมอธติษฐานขอใหน้คดาตอบมากมาย
เหลม่านนัรั้นสดาหรนับคดาอธติษฐานททที่เราไดน้เหด็นจะหนบุนใจพวกเขาใหน้อธติษฐาน โดยเฉพาะอยม่างยติที่งสดาหรนับการกลนับใจรนับเชชที่อของมติตร
สหายและญาตติพทที่นน้องของพวกเขา การเจรติญเตติบโตของพวกเขาเองในพระคบุณและความรสน้ เหลม่าวติสทบุ ธติชนททพที่ วกเขารสน้จกนั
เปป็นการสม่วนตนัว สภาวะของครติสตจนักร และความสดาเรด็จของการประกาศขม่าวประเสรติฐ โดยเฉพาะอยม่างยติที่ง ผมขอเตชอนพวก
เขาดน้วยความรนักใหน้ระวนังการถสกชนักจสงใหน้หลงไปโดยการหลอกลวงของซาตานใหน้คติดวม่าสติที่งเหลม่านทรั้เกติดขศึรั้นเฉพาะกนับผมและไมม่
สามารถเกติดขศึรั้นกนับลสกทบุกคนของพระเจน้าไดน้
ผสน้เชชที่อทบุกคนถสกเรทยกมา ในความมนัที่นใจอนันเรทยบงม่ายแหม่งความเชชที่อ ใหน้วางภาระทนัรั้งหมดของตนไวน้กบนั พระเจน้าและใหน้
ไวน้วางใจพระองคน์สดาหรนับทบุกสติที่ง พวกเขาไมม่เพทยงควรทดาใหน้ทบุกสติที่งเปป็นหนัวขน้อของการอธติษฐานเทม่านนัรั้น แตม่ควรคาดหวนังคดาตอบ
สดาหรนับคดาทสลขอทนัรั้งหลายของตนซศึที่งพวกเขาไดน้ทสลขอตามนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์และในพระนามของพระเยซสเจน้า ผมไมม่มท
ของประทานแหข่งความเชรืที่อซศึที่งถสกกลม่าวถศึงใน 1 คร. 12:9 ตลอดจนของประทานแหม่งการรนักษาโรค การทดาการอนัศจรรยน์ตม่าง
ๆ และการพยากรณน์ มนันเปป็นความจรติงททที่วาม่ ความเชชที่อซศึที่งผมสามารถใชน้ไดน้นนัรั้นเปป็นของประทานของพระเจน้าเอง พระองคน์เพทยง
ผสน้เดทยวทรงสนนับสนบุนมนัน และพระองคน์เพทยงผสน้เดทยวสามารถเพติที่มพสนมนันไดน้ ทบุกชนัที่วขณะผมพศึที่งพาพระองคน์ ถน้าผมถสกทติรั้งใหน้อยสม่
เพทยงลดาพนัง ความเชชที่อของผมกด็คงลน้มเหลวอยม่างสติรั้นเชติง
ความเชชที่อของผมเปป็นความเชชที่อเดทยวกนันกนับททที่ถสกพบในผสน้เชชที่อทบุกคน มนันเพติที่มพสนมาตลอดททละเลด็กละนน้อยตลอดเวลา
ยทที่สติบหกปปหลนังนทรั้ หลายครนังรั้ เมชที่อผมอาจเสทยสตติไปไดน้เพราะความกนังวล ผมกด็อยสม่ในสนันตติสบุขเพราะวม่าจติตวติญญาณของผมเชชที่อ
ความจรติงแหม่งพระสนัญญานนัรั้น- “เรารสวน้ ม่า พระเจน้าทรงรม่วมมชอกนับคนทนัรั้งหลายททที่รนักพระองคน์ ใหน้เกติดผลอนันดทในทบุกสติที่ง คชอคนทนัรั้ง
ปวงททพที่ ระองคน์ไดน้ทรงเรทยกตามพระประสงคน์ของพระองคน์” (รม. 8:28)
เมชที่อพทชที่ ายของผมและคบุณพม่อททรที่ นักของผมตายไป ผมกด็ไมม่มทหลนักฐานใดเลยวม่าพวกเขารนับความรอดแลน้ว แตม่ผมไมม่กลน้า
พสดวม่าพวกเขาตกนรก เพราะวม่าผมไมม่รสน้ จติตวติญญาณของผมมทสนันตติสบุขอยม่างสมบสรณน์แบบภายใตน้การลองใจนทรั้ ซศึที่งเปป็นการ
ลองใจททที่ใหญม่โตททสที่ บุดอยม่างหนศึที่งททที่ผสน้เชชที่อคนใดจะประสบไดน้ ผมยศึดมนัที่นในพระสนัญญานนัรั้นททวที่ ม่า “ผสน้พติพากษาของทนัวที่ แผม่นดตินโลกจะ
ไมม่กระทดาการยบุตติธรรมหรชอ” (ปฐก. 18:25) ถน้อยคดานทรั้ พรน้อมกนันกนับอบุปนติสนัยทนัรั้งหมดของพระเจน้า ตามททพที่ ระองคน์ทรงเปปิดเผย
พระองคน์แลน้วในพระวจนะบรติสบุทธติธิ์ของพระองคน์ เปป็นอนันยบุตขติ น้อสงสนัยทนัรั้งหมด ผมเชชที่อสติที่งททที่พระองคน์ตรนัสแลน้วเกทยที่ วกนับพระองคน์
เองและมทสนันตติสบุขนทบแตข่นททั้นเปป็นตห้นมาเกทที่ยวกนับเรชอที่ งนทรั้
เมชที่อบางครนังรั้ ทบุกสติที่งดสเหมชอนมชดมนในงานรนับใชน้ของผม ผมกด็อาจถสกโถมทนับในความเศรน้าใจและความสติรั้นหวนังไดน้ ใน
วาระเชม่นนนัรั้นผมไดน้รบนั การหนบุนใจในพระเจน้าโดยความเชชที่อบนฤทธติธิ์เดชมหนันตน์ของพระองคน์ ความรนักททที่ไมม่อาจเปลทที่ยนแปลงไดน้
ของพระองคน์ และสตติปปัญญาอนันไรน้ขทดจดากนัดของพระองคน์ ผมพสดกนับตนัวเองวม่า “พระเจน้าทรงฤทธติธิ์สามารถและเตด็มพระทนัยททจที่ ะ
ชม่วยฉนันใหน้รอดพน้น” มทเขทยนไวน้วาม่ “พระองคน์ผสน้มติไดน้ทรงหวงพระบบุตรของพระองคน์เอง แตม่ไดน้ทรงโปรดประทานพระบบุตรนนัรั้น
เพชที่อเราทนัรั้งหลาย ถน้าเชม่นนนัรั้นพระองคน์จะไมม่ทรงโปรดประทานสติที่งสารพนัดใหน้เราทนังรั้ หลาย ดน้วยกนันกนับพระบบุตรนนัรั้นหรชอ” (รม.

8:32) พระสนัญญานทรั้ไดน้พติทนักษน์รกนั ษาจติตวติญญาณของผมในสนันตติสบุข
เมชที่อความยากลดาบากทนัรั้งหลายถาโถมมาสสม่ผมซศึที่งหนนักยติที่งกวม่าความขนัดสนดน้านการเงติน เมชที่อคดาพสดรายงานททที่มบุสาถสก
แพรม่ไปวม่าพวกเดด็กกดาพรน้าไมม่มทพอกตินหรชอถสกปฏติบนัตติอยม่างโหดรน้ายทารบุณ หรชอเมชที่อความยากลดาบากททที่ใหญม่โตกวม่านทรั้มาซศึที่งเชชที่อม
โยงกนับงานนทรั้ และผมตน้องอยสม่ไกลจากเมชองบรติสตอลเกชอบหนศึที่งพนันไมลน์สนัปดาหน์แลน้วสนัปดาหน์เลม่า ในวาระเชม่นนนัรั้นจติตวติญญาณ
ของผมกด็พกนั พติงอยสใม่ นพระเจน้า ผมเชชที่อพระสนัญญาทนัรั้งหลายของพระองคน์ และผมระบายจติตวติญญาณของผมออกตม่อพระพนักตรน์
พระองคน์ ผมสามารถลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่าของผมไดน้ในสนันตติสบุขเพราะความวบุม่นวายใจนนัรั้นถสกฝากไวน้กนับพระเจน้าแลน้ว
โดยพระคบุณของพระเจน้า ผมไมม่อวดในการพสดแบบนทรั้เลย ผมขอถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยวททพที่ ระองคน์
ทรงชม่วยใหน้ผมสามารถไวน้วางใจในพระองคน์ไดน้ และพระองคน์ไมม่ทรงอนบุญาตใหน้ความมนัที่นใจของผมในพระองคน์ตน้องลน้มเหลวไป
ไมม่ควรมทใครคติดวม่าการททที่ผมพศึที่งพาพระเจน้านนัรั้นเปป็นของประทานททที่ไมม่ธรรมดาอยม่างหนศึที่งซศึที่งประทานใหน้แกม่ผม ซศึที่งวติสบุทธติชนอชที่น ๆ
ไมข่มสรี ติทธติธิ์ททที่จะคาดหวนัง
การวางใจในพระเจน้ามทความหมายมากกวม่าการไดน้รนับเงตินทองโดยคดาอธติษฐานและความเชชที่อ โดยพระคบุณของ
พระเจน้า ผมปรารถนาใหน้ความเชชที่อของผมขยายออกไปสสม่ทกมุ สงิที่ง-ความกนังวลเลด็กนน้อยททที่สบุดในเรชที่องฝป่ายโลกและฝป่ายวติญญาณ
ของผม ครอบครนัวของผม เหลม่าวติสทบุ ธติชนททที่ผมทดางานหนนักอยสม่ในทม่ามกลางพวกเขา ครติสตจนักรโดยรวม และทบุกสติที่งททที่เกทที่ยวขน้อง
กนับความเจรติญรบุงม่ เรชองฝป่ายโลกและฝป่ายวติญญาณของสถาบนันความรสดน้ น้านพระคนัมภทรน์
ผมขอบคบุณพระเจน้าสดาหรนับความเชชที่อททที่พระองคน์ไดน้ประทานใหน้แกม่ผม และผมทสลขอพระองคน์ใหน้รนักษาและเพติที่มพสน
ความเชชที่อนนัรั้น อยม่าปลม่อยใหน้ซาตานหลอกคบุณใหน้คติดวม่าคมุณไมม่สามารถมทความเชชที่อแบบนทรั้ไดน้ เมชที่อผมทดาอะไรบางอยม่างหาย เชม่น
กบุญแจดอกหนศึที่ง ผมกด็ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้นดาพาผมไปถศึงมนัน และผมกด็ตงนัรั้ ตาคอยคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานของผม
เมชที่อคน ๆ หนศึที่งททที่ผมไดน้นนัดหมายไวน้มาสาย และผมรสน้สศึกไมม่สะดวกใจ ผมกด็ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้รบท พาเขามาถศึงผมไว ๆ
เมชที่อผมไมม่เขน้าใจขน้อพระคดาตอนหนศึที่งในพระวจนะของพระเจน้า ผมกด็ระบายความในใจของผมตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททพที่ ระองคน์
จะทรงสอนผมโดยพระวติญญาณบรติสบุทธติธิ์ ผมคาดหวนังวม่าจะไดน้รนับการสอน ถศึงแมน้ผมไมม่ไดน้กดาหนดเวลาและลนักษณะททที่การสอน
นนัรั้นควรเปป็นกด็ตาม เมชที่อผมจะรนับใชน้ในดน้านพระวจนะ ผมกด็แสวงหาความชม่วยเหลชอจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ขณะททที่ผมตระหนนัก
ถศึงความไมม่สามารถของผมรวมถศึงความไมม่ควรคม่าททที่สบุดของผม ผมกด็มนัที่นใจและเบติกบานใจเพราะผมตนัรั้งตาคอยความชม่วยเหลชอ
ของพระองคน์และเชชที่อวม่าพระองคน์จะทรงชม่วยผม
คบุณกด็ทดาแบบเดทยวกนันไดน้ ทม่านผสน้อาม่ นททที่รนักซศึที่งมทความเชชที่อ! อยม่าคติดวม่าผมเปป็นคนเหนชอธรรมดาหรชอวม่าผมมทอภติสติทธติธิ์
หลายอยม่างเหนชอลสก ๆ ททรที่ นักคนอชที่นของพระเจน้า ผมขอหนบุนใจคบุณใหน้ลองดสครนับ! จงยชนหยนัดมนัที่นคงในชนัที่วโมงแหม่งการลองใจ
และคบุณจะเหด็นความชม่วยเหลชอของพระเจน้า ถน้าคบุณวางใจในพระองคน์ เมชที่อเราทอดทติรั้งทางทนังรั้ หลายขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใน
ชนัวที่ โมงแหม่งการลองใจ อาหารสดาหรนับความเชชที่อกด็สสญหายไป
นทที่นดาผมมาสสม่ประเดด็นททที่สดาคนัญตม่อไปนทรั้ คบุณถามวม่า “ฉนันจะมทความเชชที่อททที่แขด็งแกรม่งไดน้อยม่างไร?” คดาตอบกด็คชอนทที่: “ของ
ประทานอนันดททบุกอยม่าง และของประทานอนันเลติศทบุกอยม่างยม่อมมาจากเบชรั้องบน และสม่งลงมาจากพระบติดาแหม่งบรรดาดวง
สวม่าง ในพระบติดาไมม่มทการแปรปรวน หรชอไมม่มทเงาอนันเนชที่องจากการเปลทที่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17) การเพติที่มพสนความเชชที่อเปป็น
ของประทานอนันดท และมนันตน้องมาจากพระเจน้า ดนังนนัรั้นเราจศึงควรทสลขอพระองคน์สดาหรนับพระพรนทรั้

แนวทางปฏติบนัตตติ ม่อไปนทรั้จะชม่วยผสน้เชชที่อเสรติมสรน้างความเชชที่อของตน: จงตนัรั้งใจอม่านพระวจนะและใครม่ครวญพระวจนะ
โดยการอม่านพระวจนะของพระเจน้า และโดยเฉพาะอยม่างยติที่งผม่านทางการใครม่ครวญมนัน ผสน้เชชที่อกด็เรติที่มคบุน้นเคยกนับธรรมชาตติและ
ลนักษณะเฉพาะตนัวของพระเจน้า นอกเหนชอจากความบรติสทบุ ธติธิ์และความยบุตธติ รรมของพระเจน้าแลน้ว ผสน้เชชที่อยม่อมตระหนนักวม่า
พระเจน้าทรงเปป็นพระบติดาททที่ทรงพระกรบุณา นม่ารนัก เปปปี่ยมดน้วยพระคบุณ เปปปี่ยมพระเมตตา ทรงฤทธติธิ์มหนันตน์ ทรงพระปปัญญา และ
สนัตยน์ซชที่อขนาดไหน ดนังนนัรั้นในความยากจน ความทบุกขน์ยาก ความตายของคนททที่รกนั ความยากลดาบากในการรนับใชน้ หรชอความ
ขนัดสนดน้านการเงติน ผสน้เชชที่อกด็จะพศึที่งพาความสามารถของพระเจน้าททที่จะชม่วยเหลชอเขาไดน้ เขาไดน้เรทยนรสน้จากพระวจนะวม่าพระเจน้า
ทรงมหติทธติฤทธติธิ์ในอดานาจ ทรงไรน้ขทดจดากนัดในสตติปปัญญา และพรน้อมททที่จะชม่วยเหลชอและชม่วยประชากรของพระองคน์ใหน้รอดพน้น
การอม่านพระวจนะของพระเจน้า พรน้อมกนับใครม่ครวญเกทยที่ วกนับพระวจนะ เปป็นวติธทหนศึที่งททที่ยอดเยทที่ยมในการเสรติมสรน้างความเชชที่อใหน้
แขด็งแกรม่ง
2. เราตน้องคงไวน้ซศึที่งใจททที่เททที่ยงธรรมและใจวตินจติ ฉนัยผติดและชอบอนันดทและไมม่จงใจตติดนติสนัยสดาเรติงสดาราญในสติที่งทนัรั้งหลายททที่
ขนัดตม่อพระทนัยของพระเจน้า ผมจะกระทดาการในความเชชที่อตม่อไปไดน้อยม่างไรหากผมทดาใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเสทยพระทนัยและ
หนันเหไปจากการถวายเกทยรตติและสงม่าราศทแดม่พระองคน์? ความมนัที่นใจทนัรั้งหมดของผมในพระเจน้าและการพศึที่งพาพระองคน์ทนัรั้งหมด
ของผมในชนัที่วโมงแหม่งการลองใจจะหมดสติรั้นไปหากผมมทใจวตินจติ ฉนัยผติดและชอบททที่รสสน้ ศึกผติดและยนังดดาเนตินในบาปตม่อไป ถน้าผม
วางใจในพระเจน้าไมม่ไดน้เพราะใจวตินติจฉนัยผติดและชอบททที่รสน้สศึกผติด ความเชชที่อของผมกด็อม่อนแอลง
พรน้อมกนับทบุกการลองใจททที่สดใหมม่ ความเชชที่อกด็เพติที่มพสนขศึรั้นโดยการไวน้วางใจพระเจน้าและไดน้รนับความชม่วยเหลชอ หรชอไมม่
ความเชชที่อกด็ลดลงโดยการไมม่ไวน้วางใจพระองคน์ นติสนัยของการพศึงที่ พาตนัวเองจะพม่ายแพน้ไปหรชอไมม่กด็ถสกสม่งเสรติม ถน้าเราวางใจใน
พระเจน้า เรากด็ไมม่วางใจในตนัวเอง เพชที่อนมนบุษยน์ของเรา สภาพการณน์แวดลน้อม หรชอสติที่งอชที่นใด ถน้าเราวางใจในสติที่งใดสติที่งหนศึที่งเหลม่านทรั้
เรากด็ไมม่วางใจในพระเจน้า
ถน้าเราปรารถนาททที่จะใหน้ความเชชที่อของเราไดน้รบนั การเสรติมกดาลนัง เรากด็ไมม่ควรถอยหนทจากโอกาสทนัรั้งหลายททที่ความเชชที่อ
ของเราอาจถสกทดสอบ ยติที่งผมอยสใม่ นตดาแหนม่งททที่จะถสกทดสอบความเชชที่อมากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งมทโอกาสททจที่ ะเหด็นความชม่วยเหลชอ
และการชม่วยใหน้พน้นของพระเจน้ามากเทม่านนัรั้น ทบุกคราวททพที่ ระองคน์ทรงชม่วยเหลชอและชม่วยผมใหน้รอดพน้น นนัที่นกด็จะเพติที่มความเชชที่อ
ของผม ผสน้เชชที่อไมม่ควรถอยหนทจากสถานการณน์ตาม่ ง ๆ ตดาแหนม่ง หรชอสภาพการณน์แวดลน้อมทนัรั้งหลายททที่ในสติที่งเหลม่านนัรั้นความเชชที่อ
ของเขาอาจถสกทดสอบ แตม่เขาควรเปปิดรนับสติที่งเหลม่านนัรั้นดน้วยใจเบติกบานในฐานะเปป็นโอกาสททที่จะเหด็นพระหนัตถน์ของพระเจน้า
เหยทยดออกในการชม่วยเหลชอและการชม่วยใหน้พน้น เมชที่อนนัรั้นความเชชที่อของเขากด็จะถสกเสรติมใหน้แขด็งแกรม่ง
ประเดด็นสบุดทน้ายททสที่ ดาคนัญสดาหรนับการเสรติมความเชชที่อของเราใหน้แขด็งแกรม่งกด็คชอวม่า เรายอมใหน้พระเจน้ากระทดากติจเพชที่อเรา
และไมม่ทดาใหน้เกติดการชม่วยใหน้พนน้ ของเราเอง เมชที่อการทดสอบความเชชที่อมาถศึง เรากด็มนักเลติกวางใจพระเจน้าและเรติที่มวางใจในตนัว
เราเอง ในเพชที่อนฝสงของเรา หรชอในสภาพการณน์แวดลน้อมตม่าง ๆ เราคงอยากทดาใหน้เกติดการชม่วยใหน้พน้นของเราเองมากกวม่าททจที่ ะ
มองพศึงที่ ททที่พระเจน้าและรอคอยความชม่วยเหลชอของพระองคน์ แตม่ถน้าเราไมม่อดทนรอคอยความชม่วยเหลชอของพระเจน้าหรชอถน้าเรา
ทดาใหน้เกติดการชม่วยใหน้พน้นของเราเอง เมชที่อการทดสอบความเชชที่อครนัรั้งถนัดไปของเรามาถศึง เรากด็จะมทปปัญหาเดติม เรากด็จะพยายาม
และชม่วยตนัวเราเองใหน้พน้นอทก พรน้อมกนับการลองใจครนัรั้งใหมม่ ความเชชที่อของเรากด็จะถดถอยลง ในทางกลนับกนัน ถน้าเรายชนหยนัด
มนัที่นคงเพชที่อททจที่ ะเหด็นการชม่วยใหน้รอดของพระเจน้า โดยวางใจในพระองคน์แตม่เพทยงผสน้เดทยว ความเชชที่อของเรากด็จะถสกเพติที่มพสน ทบุก

ครนังรั้ ททที่เราเหด็นพระหนัตถน์ของพระเจน้าเหยทยดออกเพชที่อเราในชนัวที่ โมงแหม่งการลองใจ ความเชชที่อของเรากด็จะถสกเพติที่มพสนมากยติที่งขศึรั้น
พระเจน้าจะทรงพติสสจนน์ความเตด็มพระทนัยของพระองคน์ทจทที่ ะชม่วยเหลชอและชม่วยใหน้พน้นเมชที่อถศึงเวลาเหมาะสมททที่สบุด
หลนักการตม่าง ๆ ตามพระคนัมภทรน์สามารถถสกนดามาใชน้เพชที่อเอาชนะความยบุม่งยากเหลม่านนัรั้นในการทรงเรทยกฝป่ายโลกหรชอ
ดน้านอาชทพการงานไดน้ ลสกทนัรั้งหลายของพระเจน้า ผสน้ซศึที่งเปป็นคนตม่างถติที่นและผสน้สนัญจรบนแผม่นดตินโลก ควรคาดหวนังวม่าจะประสบ
ความยากลดาบากในโลกนทรั้ เพราะวม่าโลกนทรั้ไมม่ใชม่บน้านของพวกเขา แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานพระสนัญญาทนัรั้งหลายในพระ
วจนะของพระองคน์แกม่เราเพชที่อชม่วยเราเอาชนะสภาพการณน์แวดลน้อมทนังรั้ หลายไดน้ ความยบุม่งยากทนัรั้งหมดสามารถถสกเอาชนะไดน้
โดยการปฏติบนัตตติ าม พระวจนะของพระเจน้า

วาระแหย่งความเจรติญรบุย่งเรชอง: บททชีที่ 17
1 ธนันวาคม 1842 ตลอดหลายเดชอนหลนังนทรั้ เงตินและเสบทยงหลนัที่งไหลเขน้ามาโดยไมม่ขาดสายตามททพที่ วกมนันถสกตน้องการ
ไมม่มทอะไรททที่เกตินหรชอขาดเลย แตม่ไมม่มทสติที่งใดเขน้ามาวนันนทรั้นอกจากเงตินหน้าชติลลติที่งสดาหรนับงานเยด็บปกถนักรน้อย เราแคม่มพท อททที่จะจนัดหา
สติที่งททที่เราตน้องการจรติง ๆ เทม่านนัรั้น-นม เราไมม่สามารถซชรั้อขนมปปังในปรติมาณปกตติไดน้
บางคนอาจถามวม่า “ทดาไมคบุณไมม่ซชรั้อขนมปปังโดยใชน้สตินเชชที่อเลม่า? คบุณจม่ายคม่าขนมปปังทนันททเลยหรชอจม่ายตอนสติรั้นเดชอน
มนันตม่างกนันตรงไหนเลม่า? เนชที่องจากบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นเปป็นงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า คบุณวางใจพระองคน์ไมม่ไดน้หรชอททจที่ ะ
จนัดหาเงตินใหน้คบุณเพชที่อจม่ายใบแจน้งหนทรั้ตาม่ ง ๆ จากพม่อคน้าเนชรั้อ คนทดาขนมปปัง และคนขายของชดา ? ถศึงอยม่างไรแลน้ว สติที่งเหลม่านนัรั้นททที่
คบุณซชรั้อกด็ถสกตน้องการเพชที่อททที่งานจะดดาเนตินตม่อไปไดน้อยสม่แลน้ว”
คดาตอบกลนับของผมคชอนทที่: ถน้างานนทรั้เปป็นงานของพระเจน้า พระองคน์กด็ทรงฤทธติธิ์สามารถแนม่นอนและทรงเตด็มพระทนัยททที่
จะจนัดหาสดาหรนับมนัน พระองคน์ไมม่จดาเปป็นตน้องจนัดหาใหน้ ณ เวลาททที่เราคงิดวม่ามทความตน้องการ แตม่เมชที่อมทความตน้องการททที่แทน้จรติง
พระองคน์กจด็ ะไมม่ทดาใหน้เราผติดหวนัง เราอาจและควรวางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะจนัดหาสติที่งททที่เราตน้องการในขณะนนัรั้นใหน้แกม่เรา
เพชที่อททจที่ ะไมม่มทเหตบุผลอนันใดเลยททที่จะเปป็นหนทรั้เปป็นสติน
ผมสามารถซชรั้อสตินคน้าไดน้เยอะแยะเลยโดยใชน้สตินเชชที่อ แตม่ครนัรั้งถนัดไปททที่เราขนัดสน ผมกด็คงตน้องขอขยายสตินเชชที่อแทนททที่จะ
หนันไปพศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ความเชชที่อซศึที่งถสกรนักษาใหน้คงอยสม่ตม่อไปและถสกเสรติมกดาลนังโดยการฝฝึกฝนเทม่านนัรั้น กด็คงจะอม่อนแอลง
เรชที่อย ๆ ในททสที่ บุด ผมกด็คงพบวม่าตนัวเองเปป็นหนทรั้สตินลน้นพน้นตนัวโดยไมม่มทวทที่แววจะออกมาจากมนันไดน้เลย
ความเชชที่อพนักพติงบนพระวจนะททที่เปป็นลายลนักษณน์อนักษรของพระเจน้า แตม่ไมม่มทพระสนัญญาวม่าพระองคน์จะทรงจม่ายหนทรั้ของ
เรา พระวจนะกลม่าววม่า “อยม่าเปป็นหนทรั้อะไรใคร” (รม. 13:8) พระสนัญญานทรั้ถสกประทานใหน้แกม่ลสก ๆ ของพระองคน์ “เราจะไมม่
ละทม่านหรชอทอดทติรั้งทม่านเลย” (ฮบ. 13:5) “ผสน้ใดททเที่ ชชที่อในพระองคน์นนัรั้นกด็จะไมม่ไดน้รนับความอนับอาย” (1 ปต. 2:6) เราไมม่มทมสล
เหตบุตามพระคนัมภทรน์เลยททที่จะเปป็นหนทรั้เปป็นสติน
เปป้าหมายของเราคชอ เพชที่อแสดงใหน้โลกและครติสตจนักรเหด็นวม่าแมน้กระทนัที่งในวนันสบุดทน้ายททที่ชนัที่วรน้ายเหลม่านทรั้ พระเจน้ากด็ทรง
พรน้อมททจที่ ะชม่วยเหลชอ ปลอบประโลมใจ และตอบคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นของคนทนัรั้งหลายททที่วางใจในพระองคน์ เราไมม่ตอน้ งไปพศึที่ง
เพชที่อนมนบุษยน์หรชอทางทนัรั้งหลายของโลก พระเจน้าทนังรั้ ทรงฤทธติธิ์สามารถและเตด็มพระทนัยททที่จะจนัดหาสติที่งททที่เราตน้องการในการรนับใชน้
ของพระองคน์ใหน้แกม่เรา
ผม่านทางบนันทศึกเรชที่องราวแหม่งการรนับใชน้นทรั้ททที่ถสกตทพติมพน์ คนเปป็นอนันมากอาจกลนับใจรนับเชชที่อ เราถชอวม่ามนันเปป็นอภติสติทธติธิ์ททที่
เลอคม่ายติที่งของเราททที่ไดน้รอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตม่อไปเทม่านนัรั้น แทนททที่จะซชรั้อขน้าวของโดยใชน้สตินเชชที่อหรชอยชมเงตินจากมติตรสหายททที่
กรบุณา เมชที่อพระเจน้าประทานพระคบุณแกม่เรา เรากด็จะมองพศึที่งททพที่ ระองคน์เทม่านนัรั้น ถศึงแมน้วาม่ เราตน้องพศึที่งพาพระองคน์สดาหรนับแตม่ละ
มชรั้อกด็ตาม บนัดนทรั้พระเจน้าทรงเลทรั้ยงดสเดด็กกดาพรน้าเหลม่านทรั้มาเปป็นปปททที่สติบแลน้ว และพระองคน์ไมม่เคยปลม่อยใหน้พวกเขาตน้องหติวเลย
พระองคน์จะทรงดสแลพวกเขาในอนาคตเชม่นกนัน
ผมตระหนนักอยม่างลศึกซศึรั้งถศึงความชม่วยเหลชอตนัวเองไมม่ไดน้ของผมเองและการพศึที่งพาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า โดยพระคบุณของ
พระเจน้าจติตวติญญาณของผมอยสม่ในสนันตติสบุข ถศึงแมน้ในแตม่ละวนันเราตน้องรอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับอาหารประจดาวนันของ

เรากด็ตาม
16 ธนันวาคม ไมม่มทสติที่งใดเขน้ามาเลย เมชที่อตอน 6 โมงเยด็นวนันนทรั้ ความตน้องการของเราใหญม่โตมาก ๆ ในบน้านเดด็กกดาพรน้า
เหลม่านนัรั้นและโรงเรทยนกลางวนันเหลม่านนัรั้น ผมอธติษฐานกนับคนงานสองคน เราตน้องการใหน้เงตินเขน้ามาบน้างกม่อนแปดโมงตรงพรบุงม่ นทรั้
เชน้า เพชที่อททที่เราจะสามารถซชรั้อนมสดาหรนับมชรั้อเชน้าไดน้ ใจของเรามทสนันตติสบุข และเรารสน้สศึกมนัที่นใจวม่าพระบติดาของเราจะทรงจนัดหา
สดาหรนับความตน้องการของเรา
เราลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่าของเราไมม่ทนันไรเมชที่อเราไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งททมที่ ทเงตินเหรทยญปอนดน์ทองคดาหนศึที่งเหรทยญ
สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า ประมาณหน้านาททตอม่ มา พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งสนัญญาวม่าจะใหน้เงตินหน้าสติบปอนดน์แกม่ผมสนัปดาหน์หนน้า สติบ
หน้านาททหลนังจากนนัรั้น พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งใหน้เหรทยญปอนดน์ทองคดาเหรทยญหนศึที่งแกม่ผม ซศึที่งพทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งในองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าไดน้ฝากไวน้สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า มนันชม่างหอมหวานและมทคม่าประเสรติฐจรติง ๆ ททที่ไดน้เหด็นความเตด็มพระทนัยขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าททจที่ ะตอบคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของลสก ๆ ททขที่ นัดสนของพระองคน์!
11 กบุมภาพนันธน์ 1843 เรามทหนศึที่งปอนดน์สติบสทที่ชติลลติที่งเหลชออยสสม่ ดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ ของวนันนทรั้ แตม่เนชที่องจากเงตินจดานวน
นทรั้ไมม่เพทยงพอ ผมจศึงทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความชม่วยเหลชอ และไปรษณทยน์เมชที่อเชน้านทรั้นดาเงตินสองปอนดน์จากสแตฟฟอรน์
ดมาใหน้ผม ตอนนทรั้เรามทพอสดาหรนับวนันนทรั้
จนังหวะเวลาของพระเจน้าสมบสรณน์แบบเสมอ เหตบุใดเงตินนทรั้ถศึงไมม่มาเรด็วกวม่านทรั้หรชอชน้ากวม่านทรั้สองสามวนัน? เพราะวม่าองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอยากชม่วยเหลชอเราโดยเงตินนทรั้ และพระองคน์ทรงทดางานในใจผสน้บรติจาคใหน้สม่งเงตินนนัรั้นมา ตอนนททั้น พอดท ไมม่ใชม่
เรด็วกวม่านทรั้หรชอชน้ากวม่านทรั้ แนม่นอนวม่าทบุกคนททที่รจสน้ นักองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตน้องเหด็นพระหนัตถน์ของพระองคน์ในงานนทรั้ ผมไมม่ไดน้ตนัรั้งใจททที่จะ
กลม่าววม่ามนันจะเปป็นการกระทดาททขที่ นัดตม่อหลนักการเหลม่านนัรั้นขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะแสวงหาความชม่วยเหลชอในงานของ
พระองคน์โดยขอรน้องผรห้เชรืที่อทททั้งหลายเปป็นการสม่วนตนัว แตม่ผมทดางานรนับใชน้นทรั้โดยใชน้วติธทนทรั้เพชที่อประโยชนน์สบุขของครติสตจนักรโดยรวม
ผมยตินดทแบกรนับการลองใจหลายอยม่างและความชชที่นบานอนันมทคาม่ ประเสรติฐของชทวติตแหม่งความเชชที่อนทรั้ถน้าอยม่างนน้อยเพชที่อนผสน้เชชที่อ
ของผมบางคนจะไดน้เหด็นวม่าลสกของพระเจน้ามทฤทธติธิ์เดชกนับพระองคน์โดยการอธติษฐานและความเชชที่อจรติง ๆ การททที่องคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าจะทรงใชน้การคนททที่ไมม่สนัตยน์ซชที่อและไมม่ควรคม่าอยม่างตนัวผมสดาหรนับงานรนับใชน้อนันเปปปี่ยมสงม่าราศทขนาดนนัรั้น นนัที่นกด็เปป็นเพราะ
พระคบุณอนันอบุดมของพระองคน์เพทยงเทม่านนัรั้น พระองคน์ทรงใชน้เครชที่องมชอเหลม่านนัรั้นททที่ไมม่มทททท ม่าวม่าจะใชน้ไดน้มากททที่สบุดเพชที่อททที่เกทยรตติยศ
จะเปป็นของพระองคน์แตม่เพทยงผสน้เดทยว
8 มทนาคม เมชที่อวนันททที่ 25 ตบุลาคม 1842 ผมมทการสนทนายาวนานกนับพทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าซศึที่งดส
เหมชอนวม่าจะอยสใม่ นวาระแหม่งความขนัดสนทางการเงตินครนัรั้งใหญม่ ผมบอกเธอวม่าบน้านของผมและเงตินของผมเปป็นของเธอ ผมมท
เหตบุผลทบุกประการททจที่ ะเชชที่อวม่าเธอไมม่มทเงตินหน้าปอนดน์ของตนัวเธอเองดน้วยซรั้ดา เธอรนับประกนันผมวม่าเธอมทเงตินหน้ารน้อยปอนดน์ และ
มนันดสเหมชอนไมม่เคยเปป็นเรชที่องถสกตน้องเลยททที่จะใหน้เงตินนทรั้แกม่คนอชที่น เธอเชชที่อวม่าพระเจน้าทรงใสม่เงตินจดานวนนทรั้ไวน้ในมชอของเธอโดยททที่
เธอไมม่ไดน้แสวงหา และเธอคติดวม่ามนันเปป็นการจนัดหาซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดหาใหน้แกม่เธอ ผมไมม่ไดน้ตอบกลนับเรชที่องนทรั้ไป เธอ
ขอรน้องผมใหน้อธติษฐานเผชที่อเธอเกทที่ยวกนับวติธททเทที่ ธอควรใชน้เงตินกน้อนนทรั้
หลนังจากททที่เธอไปแลน้ว ผมกด็ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทรงทดาใหน้เธอตระหนนักถศึงความมนัที่งมทและมรดกททที่แทน้จรติงใน
พระเยซสเจน้าและความเปป็นจรติงแหม่งการทรงเรทยกแหม่งสวรรคน์ของเธอ ผมทสลขอเพชอที่ ททที่เธอจะยตินดทสละวางเงตินหน้ารน้อยปอนดน์นทรั้ททที่

พระบาทของพระองคน์ ผมอธติษฐานเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้ทบุกวนันเปป็นเวลายทที่สติบสองวนันโดยไมม่กลม่าวถศึงเรชอที่ งนทรั้แกม่ผสน้ใดเลย ททที่เธอจะเกด็บ
เงตินนทรั้ไวน้กด็ดกท วม่าททที่จะยอมสละเงตินนทรั้และตน้องมานศึกเสทยใจภายหลนังกนับการตนัดสตินใจของเธอและไมม่ถวายเกทยรตติพระนามของ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าโดยการนนัรั้น
วนันหนศึที่งเธอกดาลนังรอคอยททที่จะพบผมตอนททที่ผมกลนับมาถศึงบน้าน เธอกลม่าววม่าเธอไดน้แสวงหานรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าเกทที่ยวกนับเงตินหน้ารน้อยปอนดน์นนัรั้นแลน้ว เธอตรวจสอบขน้อพระคนัมภทรน์หลายขน้อ อธติษฐานเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้ และบนัดนทรั้มนัที่นใจวม่า
มนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์สดาหรนับเธอททที่จะเสทยสละเงตินกน้อนนทรั้ ผมเตชอนสตติเธอใหน้นนับตน้นทบุนดท ๆ และยชนกรานใหน้เธอรอ
ตม่อไปอทกอยม่างนน้อยสองสนัปดาหน์กม่อนททที่เธอจะปฏติบนัตติตามเจตนารมณน์ของเธอ
เธอตกลง สติบแปดวนันตม่อมา ผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากเธอ เธอพรน้อมแลน้วททจที่ ะถวายเงตินนทรั้ใหน้แกม่งานของเราใน
บรติสตอล แตม่จะมทความลม่าชน้าหลายเดชอนกม่อนททที่เงตินนนัรั้นจะพรน้อมใชน้งานสดาหรนับผม เปป็นธรรมดาททที่ผมอาจรสน้สกศึ ผติดหวนังมาก ๆ
ไดน้เพราะผมมทหลายวติธทอยสใม่ นหนัวแลน้วททที่จะใชน้เงตินนนัรั้น แตม่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ ของเราตม่อไป
ขณะททที่ผมรอคอยพระองคน์อยม่างมนัที่นใจ
วนันแลน้ววนันเลม่าผม่านไป และเงตินนนัรั้นกด็ไมม่มา สบุดทน้ายแลน้ว ในวนันททที่หนศึที่งรน้อยสามสติบสทที่นนับตนัรั้งแตม่ผมไดน้แสวงหาองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าทมุกวทนเกทที่ยวกนับเรชอที่ งนทรั้ ผมกด็ไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งจากพทที่นน้องสตรททม่านนนัรั้น เธอแจน้งใหน้ผมทราบวม่าเงตินหน้ารน้อยปอนดน์
ไดน้ถสกจม่ายไวน้ในมชอของเหลม่านายธนาคารของผมแลน้ว เธอเขทยนในจดหมายฉบนับนนัรั้นวม่า “ดติฉนันซาบซศึรั้งใจมาก ๆ ททที่จะกลม่าววม่า
ดติฉนันไมม่เคยรสน้สศึกเสทยใจเลยแมน้เพทยงสนักนติด แตม่มนันเปป็นมาจากพระคบุณอนันอบุดมขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าลน้วน ๆ ดติฉนันกลม่าวเชม่นนทรั้
เพชที่อสรรเสรติญพระองคน์”
หลายสนัปดาหน์ตม่อมาเมชที่อผมไปเยชอนบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น พทที่นน้องสตรททาม่ นหนศึที่งกด็กลม่าววม่าหญติงสาวคนหนศึที่งททที่อาศนัย
อยสม่กบนั คบุณพม่อของเธอบนวติลสนันสตรททอยากยน้ายไปอยสม่บน้านหลนังเลด็กกวม่าเดติม เธอคติดวม่าผมอาจสนใจททที่จะเชม่าบน้านของพวกเขา
สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า พทนที่ น้องสตรททาม่ นนนัรั้นไดน้ตอบกลนับไปวม่าเธอแนม่ใจวม่าผมไมม่ไดน้คดติ เกทยที่ วกนับการเปปิดบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกแหม่ง
หนศึที่ง ยติที่งผมตรศึกตรองเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้มากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งเหด็นวม่านทที่เปป็นพระหนัตถน์ของพระเจน้าททที่ขนับเคลชที่อนผมใหน้เดตินหนน้าตม่อไปใน
การรนับใชน้นทรั้ การผสมปนเปกนันอนันโดดเดม่นตม่อไปนทรั้ของสภาพการณน์แวดลน้อมตม่าง ๆ ทดาใหน้ผมทศึที่งเปป็นพติเศษ: มทใบสมนัครเพติที่มมาก
ขศึรั้นเพชที่อใหน้ขอรนับเดด็กกดาพรน้า โดยเฉพาะอยม่างยติที่งในชม่วงไมม่กเทที่ ดชอนหลนังนทรั้ มากกวม่าททที่เราจะรนับไหว บน้านเหลม่านนัรั้นแนม่นเตด็มททที่แลน้ว
เทม่าททที่สบุขภาพของเดด็ก ๆ และของคนงานเหลม่านนัรั้นจะรนับไดน้
ถน้าผมเชม่าบน้านอทกหลนังหนศึที่งสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า มนันกด็คงนม่าปรารถนาและสะดวกเปป็นททที่สบุดททที่จะไดน้อยสม่ในถนนสาย
เดทยวกนับบน้านอทกสามหลนังนนัรั้น แตม่ตนัรั้งแตม่บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังททที่สามนนัรั้นถสกเปปิดแลน้ว ไมม่มทบน้านหลนังใหญม่กวม่าในถนนสายนนัรั้นททที่วม่าง
เลย
เดด็ก ๆ สติบหน้าคนในบน้านเดด็กอม่อนกดาพรน้าควรถสกยน้ายไปบน้านสดาหรนับเดด็กหญติงททที่โตกวม่า แตม่ไมม่มทททที่วาม่ ง เมชที่อบนังเอติญมทททที่
วม่างในบน้านหลนังนนัรั้น เดด็ก ๆ หลายคนกด็กดาลนังรอคอยททที่จะเขน้ามาแทนททที่ ความตนัรั้งใจเดติมของผมกด็คชอ ยน้ายพวกเดด็ก ๆ ททที่โตกวม่า
เจด็ดปปไปยนังบน้านสดาหรนับพวกเดด็กชายและเดด็กหญติงททที่โตกวม่า บน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนังหนศึที่งคงจะแกน้ปปัญหานทรั้ไดน้
ผมรสน้จกนั พทที่นน้องสตรทสองทม่านททที่คงจะเปป็นคนงานททที่เหมาะสมสดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังททสที่ ทที่นทรั้ และพวกเธอมทความ
ปรารถนาททที่จะเปป็นสม่วนหนศึที่งของงานนทรั้

มทเงตินเหลชออยสม่สามรน้อยปอนดน์จากเงตินหน้ารน้อยปอนดน์นนัรั้นททที่ผมเพติที่งไดน้รบนั มา เงตินจดานวนนทรั้อาจถสกใชน้เพชที่อซชรั้อเครชที่องเรชอน
ของบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่ไดน้ ผมไมม่เคยมทเงตินมากขนาดนทรั้อยสม่ในมชอมากม่อนเลยในชม่วงหน้าปปหลนังนทรั้-มนันเปป็นสติที่งททที่นม่าทศึที่ง ในการ
เชชที่อมโยงกนับสภาพการณน์แวดลน้อมอทกสทที่อยม่างนนัรั้น
บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังททสที่ ทที่คงจะเพติที่มคม่าใชน้จม่ายของเราหลายรน้อยปอนดน์ตม่อปป เราประสบกนับการทดสอบความเชชที่อแบบ
เกชอบตม่อเนชที่องมาตลอดหน้าปป บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นทรั้จะพติสสจนน์วาม่ ผมไมม่ไดน้นศึกเสทยใจกนับงานรนับใชน้นทรั้เลย และวม่าผมไมม่เหนชที่อย
เลยกนับการพศึที่งพาองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าแบบวนันตม่อวนัน ความเชชที่อของลสกคนอชที่น ๆ ของพระเจน้าอาจถสกเสรติมกดาลนังและไดน้รนับการ
หนบุนใจ
แตม่แมน้ประเดด็นเหลม่านทรั้จะครอบคลบุม พวกมนันกด็ไมม่ไดน้ชนักจสงผมใหน้เชชที่อวม่าผมควรเดตินหนน้าตม่อไปในการรนับใชน้นทรั้หากการ
ทรงนดาของพระวติญญาณไมม่ไดน้ไปกนับประเดด็นเหลม่านนัรั้นดน้วย ดนังนนัรั้นผมจศึงอธติษฐานวนันแลน้ววนันเลม่า โดยไมข่กลข่าวอะไรกทบผรห้ใดอรีก
เลย ผมอธติษฐานยทที่สติบสองวนันโดยไมม่กลม่าวถศึงเรชที่องนทรั้กนับภรรยาสบุดททรที่ นักของผมดน้วยซรั้ดา สบุดทน้ายแลน้ว ผมกด็ไดน้ขน้อสรบุปวม่าพระเจน้า
ทรงอยากใหน้ผมกม่อตนัรั้งบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกแหม่ง วนันเดทยวกนันนนัรั้นผมไดน้รบนั เงตินหน้าสติบปอนดน์ ชม่างเปป็นการยชนยนันอนันนม่าทศึที่งวม่าองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงชม่วยเหลชอถศึงแมน้ความตน้องการเหลม่านนัรั้นเพติที่มขศึรั้นกด็ตาม!
ในททที่สบุดผมกด็ไปไตม่ถามวม่าผสน้หญติงคนนนัรั้นยนังอยากยน้ายไปอยสม่บน้านอทกหลนังหรชอไมม่ แตม่ตรงนทรั้ผมพบกนับสติที่งกทดขวางททที่ชดนั เจน
เนชที่องจากผมไมม่ไดน้แสดงออกถศึงความสนใจใด ๆ ในบน้านหลนังนนัรั้น เธอและคบุณพม่อของเธอจศึงเปลทที่ยนแผนการของตนและตนัดสติน
ใจอยสม่ตม่อ แตม่พวกเขาขอรน้องผมใหน้กลนับมาใหมม่ในหนศึที่งสนัปดาหน์ และพวกเขาจะใหน้คดาตอบแกม่ผม
ผมไมม่ไดน้หงบุดหงติดใจแมน้แตม่นดติ เดทยวเลยเพราะอบุปสรรคนทรั้ “พระองคน์เจน้าขน้า ถน้าพระองคด์ไมม่มทความจดาเปป็นเรชที่องบน้านเดด็ก
กดาพรน้าอทกหลนัง ขห้าพระองคด์กด็ไมม่มท” คชอคดาอธติษฐานของผม ผมเตด็มใจททที่จะทดาตามนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าและปปตติยตินดทใน
พระองคน์ ผมรสน้วาม่ ผมไมม่ไดน้กดาลนังแสวงหาเกทยรตติของผมเองแตม่ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมไมม่ไดน้กดาลนังรนับใชน้ตวนั เองแตม่รนับใชน้
พระองคน์ ผม่านทางเวลาเหลม่านนัรั้นแหม่งการอธติษฐานและการรอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าของผม ผมไดน้ขน้อสรบุปวม่ามนันเปป็นนรั้ดา
พระทนัยของพระองคน์ททที่ผมควรเดตินหนน้าตม่อไปในการรนับใชน้นทรั้ ดน้วยเหตบุผลเหลม่านทรั้ผมจศึงรสน้สกศึ แนม่ใจวม่าผมจะไดน้บน้านหลนังนนัรั้น ผม
เผชติญหนน้ากนับอบุปสรรคนทรั้ในสนันตติสบุขอนันสมบสรณน์-ขน้อพติสจส นน์ทแทที่ นม่ชดนั วม่าผมกดาลนังถสกนดาโดยพระวติญญาณบรติสทบุ ธติธิ์ ถน้าผมไดน้
แสวงหาททจที่ ะขยายงานนทรั้โดยความอบุตสาหะของผมเอง ผมกด็คงหงบุดหงติดใจและอศึดอนัดใจไปแลน้ว
หลนังผม่านไปหนศึที่งสนัปดาหน์ผมกด็แวะไปหาผสน้หญติงคนนนัรั้นอทกครนัรั้ง วนันเดทยวกนันนนัรั้นคบุณพม่อของเธอไดน้ออกไปขน้างนอกและ
พบบน้านหลนังหนศึที่งททที่เหมาะสมสดาหรนับพวกเขา เขาเตด็มใจททที่จะใหน้ผมเชม่าหลนังททที่อยสม่บนถนนวติลสนันสตรทท ผมไดน้เปป็นผสน้เชม่า และสติที่ง
ยบุม่งยากทนัรั้งหมดนนัรั้นกด็ถสกขจนัดออกไป หลนังจากวนันททที่หนศึที่งเดชอนมติถบุนายน เรากด็เรติที่มเตรทยมบน้านหลนังนนัรั้นใหน้พรน้อม และในเดชอน
กรกฎาคม เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นกด็ถสกรนับเขน้าอยสม่
เมชที่อผสน้เชชที่อคนใดกดาลนังทดางานททที่พระเจน้าทรงเรทยกเขาใหน้ทดา เขากด็อาจมนัที่นใจเรชที่องความสดาเรด็จทนัรั้ง ๆ ททที่พบกนับอบุปสรรค
หลายอยม่าง สติที่งแรกททที่เขาตน้องถามตนัวเองกด็คชอ: ฉทนอยรข่ในการทรงเรรียกทรีที่ฉทนสามารถตงิดสนงิทกทบพระเจห้าไดห้ไหม? ถน้าคบุณไมม่
สามารถทสลขอพระพรของพระเจน้าใหน้มทตม่ออาชทพการงานของคบุณไดน้ หรชอถน้าคบุณจะรสน้สศึกอนับอายททที่ถสกพบวม่าอยสม่ในงานนนัรั้นเมชที่อ
พระเยซสเจน้าเสดด็จมา หรชอถน้ามนันขนัดขวางความกน้าวหนน้าฝป่ายวติญญาณของคบุณ คบุณกด็ตอน้ งเลติกการงานนนัรั้นเสทยและไปประกอบ
อาชทพอชที่นแทน แตม่นทที่เปป็นสติที่งจดาเปป็นในไมม่กทที่กรณทเทม่านนัรั้น อาชทพการงานสม่วนใหญม่ไมม่ไดน้มทลนักษณะแบบททที่วาม่ ผสน้เชชที่อจะตน้องยอมทติรั้ง

มนันเพชที่อททจที่ ะรนักษาใจวตินจติ ฉนัยผติดและชอบอนันดทไวน้ตม่อพระพนักตรน์พระเจน้า ถศึงแมน้อาจตน้องมทการปรนับเปลทที่ยนบางอยม่างในการ
ประกอบธบุรกติจการงานนนัรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงนดาพาเราในเรชอที่ งนทรั้หากเรารอคอยพระองคน์และคาดหวนังวม่าจะไดน้ยตินเสทยง
ของพระองคน์
ประเดด็นถนัดไปททที่จะตน้องหาขน้อยบุตติใหน้ไดน้คชอเรชที่องนทรั้: ฉทนประกอบธมุรกงิจนรีทั้ตข่อไปทจาไม หรรือทจาไมฉทนจสึงทจาการคห้าขาย
หรรือประกอบวงิชาชรีพนรีทั้? ในกรณทสม่วนใหญม่คดาตอบกด็คงเปป็น “ฉนันเขน้ามาเกทที่ยวขน้องกนับการทรงเรทยกฝป่ายโลกนทรั้เพชที่อททที่ฉนันจะ
สามารถเลทรั้ยงดสตวนั เองและครอบครนัวของฉนันไดน้” นทที่เปป็นขน้อผติดพลาดหลนักททที่กม่อใหน้เกติดความผติดพลาดอชที่น ๆ เกชอบทนัรั้งหมดโดย
ลสก ๆ ของพระเจน้าเกทที่ยวกนับการทรงเรทยกของตน การเขน้าไปทดาธบุรกติจหนศึที่งเพรียงเพชที่อจะไดน้รนับสติที่งจดาเปป็นตม่าง ๆ ของชทวติตสดาหรนับ
ตนัวเราเองและครอบครนัวนนัรั้นไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ เราควรทจางานเพราะวข่ามทนเปป็นนทั้จาพระททยขององคด์พระผรห้เปป็นเจห้าเกรียที่ ว
กทบเรา “จงใชน้มชอทดางานททที่ดๆท กวม่า เพชที่อจะไดน้มทอะไรๆแจกใหน้แกม่คนททที่ขนัดสน” (อฟ. 4:28)
โดยทนัที่วไปแลน้วองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงตอบสนองความตน้องการตม่าง ๆ ของเราผม่านทางอาชทพการงานของเรา แตม่นนัที่น
ไมม่ใชม่เหตมุผลททวที่ ม่าทดาไมเราจศึงควรทดางาน ถน้าการจนัดหาสติที่งจดาเปป็นตม่าง ๆ ของชทวติตขศึรั้นอยสม่กนับความสามารถของเราในการทดางาน
เรากด็คงไมม่ไดน้รนับอติสรภาพจากความกระวนกระวายใจเลย เรากด็คงตน้องพสดกนับตนัวเองอยสม่เสมอวม่า “ฉนันจะทดาอะไรเมชที่อฉนันแกม่
เกตินกวม่าจะทดางานแลน้ว หรชอถน้าฉนันเจด็บปป่วย?” แตม่ถน้าเราเขน้าไปเกทที่ยวขน้องกนับการทรงเรทยกฝป่ายโลกของเราเพราะวม่ามทนเปป็นนทั้จา
พระททยขององคด์พระผรห้เปป็นเจห้าสจาหรทบเรา พระองคน์กด็จะทรงเลทรั้ยงดสเราเพราะวม่าเราทดางานหนนักในความเชชที่อฟปังตม่อพระองคน์
ทดาไมฉนันถศึงทดาธบุรกติจนทรั้ตม่อไป? ทดาไมฉนันถศึงทดาการคน้าขายนทรั้หรชอประกอบวติชาชทพนทรั้? คดาถามเหลม่านทรั้ควรถสกหาขน้อยบุตใติ หน้
ไดน้กม่อนในความยดาเกรงพระเจน้าและตามนรั้ดาพระทนัยททที่ถสกเปปิดเผยของพระองคน์ จากนนัรั้นเราจศึงจะตอบอยม่างซชที่อสนัตยน์ไดน้วม่า “ฉนัน
ทดาธบุรกติจของฉนันตม่อไปในฐานะผสน้รนับใชน้คนหนศึที่งของพระเยซสครติสตน์ พระองคน์ไดน้ทรงบนัญชาฉนันใหน้ทดางาน และดน้วยเหตบุนทรั้ฉนันจศึง
ทดางาน” ไมม่วม่าผสน้เชชที่อคนหนศึที่งเลชอกจะกลายเปป็นมติชชนันนารท ครส ชม่างไมน้ หรชอนนักธบุรกติจ เขากด็จะไดน้รนับการอวยพรและพบความ
พศึงพอใจในอาชทพการงานของตน ตราบใดททที่เขาทดางานในความเชชที่อฟปังอนันชชที่นบานตม่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า

พระเจน้าทรงสรน้างการออัศจรรยร์: บททชีที่ 18
เปป็นเวลาเกชอบสติบปปททที่ผมไมม่เคยมทความปรารถนาใด ๆ เลยททที่จะสรห้างบน้านเดด็กกดาพรน้าสนักหลนัง ตรงกนันขน้าม ผมขอ
เลชอกททที่จะใชน้เงตินทบุนเหลม่านนัรั้นซศึที่งเขน้ามาสดาหรนับความตน้องการตม่าง ๆ ในปปัจจบุบนันมากกวม่า โดยขยายงานนทรั้ใหน้ใหญม่ขศึรั้นตาม
ทรนัพยากรททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทาน
แตม่เมชที่อถศึงสติรั้นเดชอนตบุลาคม 1845 ผมกด็ถสกนดาพาใหน้พติจารณาเรชอที่ งนทรั้ในวติธทหนศึที่งททที่ผมไมม่เคยทดามากม่อน ผมไดน้รนับ
จดหมายฉบนับหนศึที่งจากสบุภาพบบุรบุษทม่านหนศึที่งผสน้อาศนัยอยสม่บนถนนเสน้นททที่บน้านเดด็กกดาพรน้าทนัรั้งสทที่หลนังนนัรั้นตนัรั้งอยสม่ เขาแจน้งใหน้ผมทราบ
อยม่างสบุภาพวม่าเหลม่าผสน้อยสม่อาศนัยในบน้านใกลน้เคทยงเหลม่านนัรั้นไดน้รนับความไมม่สะดวกเพราะบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นบนถนนวติลสนัน
สตรทท เขาขอรน้องผมใหน้ทดาสติที่งททที่ดสเหมชอนเปป็นการดทททที่สบุดสดาหรนับผมเกทที่ยวกนับเรชอที่ งนทรั้
ผมงานยบุม่งมากสนัปดาหน์นนัรั้น และผมแทบไมม่มทเวลาเลยททที่จะพติจารณาเรชที่องนทรั้เพติที่มเตติม อยม่างไรกด็ตาม ตอนเชน้าวนันจนันทรน์
ผมไดน้แยกบางชนัที่วโมงไวน้ตม่างหากสดาหรนับการพติจารณาดน้วยใจอธติษฐานเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้ ผมเขทยนเหตบุผลเหลม่านนัรั้นลงไปซศึที่งดส
เหมชอนเหมาะสมททที่บน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นควรถสกยน้ายจากถนนวติลสนันสตรทท และเหตบุผลเหลม่านนัรั้นททที่คนัดคน้านการยน้าย
เหตบุผลหลายประการททที่สนนับสนบุนการยน้ายไปจากถนนวติลสนันสตรทท พวกเพชที่อนบน้านรสน้สศึกไมม่สะดวกเพราะเสทยงอศึกทศึก
ของเดด็กเหลม่านนัรั้นในชม่วงเวลาเลม่น เรชที่องรน้องทบุกขน์นทรั้ไมม่ไดน้ปราศจากมสลเหตบุและจะบอกวม่าไมม่ถสกกด็ไมม่ไดน้ ถศึงแมน้เราจะโทษเดด็ก ๆ
ททรที่ นักเหลม่านนัรั้นในเรชอที่ งนทรั้ไมม่ไดน้กด็ตาม ผมกด็คงปวดหนัวเชม่นกนันถน้าผมอาศนัยอยสม่บน้านหลนังถนัดไปจากบน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ดนังนนัรั้น
ผมจศึงควรทดาตม่อผสน้อนชที่ อยม่างททที่ผมอยากใหน้พวกเขาทดาเพชที่อผม ประเดด็นนทรั้ไมม่เคยปรากฏแกม่ผมมากม่อนเลยในความกระจม่างททที่
จรติงจนังขนาดนทรั้
จดานวนผสน้อาศนัยในบน้านเหลม่านนัรั้นทดาใหน้ทม่อระบายนรั้ดาทดางานไดน้ไมม่สะดวก และมนันสม่งผลบม่อย ๆ ตม่อนรั้ดาในบน้านหนศึที่งหรชอ
สองหลนังของเพชที่อนบน้านเหลม่านนัรั้น ถน้อยคดาเหลม่านทรั้ “ฉะนนัรั้นอยม่าใหน้การดทของทม่านเปป็นททที่ใหน้เขาตติเตทยนไดน้” (รม. 14:16) และ “จง
ใหน้จตติ ใจททอที่ ม่อนสบุภาพ (ความเตด็มใจททที่จะยอมจดานน) ของทม่านประจนักษน์แกม่คนทนัรั้งปวง” (ฟป. 4:5) ดสเหมชอนจะเปป็นสองสม่วนททที่
สดาคนัญแหม่งพระวจนะของพระเจน้าททที่เราควรปฏติบนัตติตามในเรชที่องนทรั้
เราไมม่มทสนามเดด็กเลม่นททที่เหมาะสมบนถนนวติลสนันสตรทท สนามเดด็กเลม่นของเรามทขนาดใหญม่พอสดาหรนับเดด็ก ๆ ของบน้าน
หลนังเดทยวตม่อครนัรั้ง แตม่เดด็ก ๆ ในบน้านสทที่หลนังควรไดน้รนับประโยชนน์จากมนัน เราไมม่สามารถจนัดแจงใหน้เดด็ก ๆ ทบุกคนมาใชน้สนามเดด็ก
เลม่นนนัรั้นไดน้เพราะวม่ามชรั้ออาหาร ชนัที่วโมงเรทยน สภาพอากาศ และอบุปสรรคอชที่น ๆ เขน้ามาแทรกแซง
ไมม่มทพชรั้นดตินวม่างสดาหรนับสวนแหม่งหนศึที่งใกลน้บน้านเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น โดยการยน้ายจากถนนวติลสนันสตรททและการไดน้มาซศึที่ง
อาณาบรติเวณตม่าง ๆ ททที่ถสกลน้อมรอบโดยพชรั้นททที่เพาะปลสก เรากด็จะสามารถทดาประโยชนน์แกม่เดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นไดน้ พวกเขากด็จะมท
โอกาสดทขศึรั้นททที่จะฝฝึกใชน้แรงงาน และพวกเดด็กผสน้ชายกด็จะมทอาชทพททที่เหมาะสมสดาหรนับตนัวเองมากกวม่าการถนักนติตตติรั้ง
อากาศในแถบชนบทกด็คงจะดทสดาหรนับสบุขภาพของพวกเดด็กกดาพรน้ามากกวม่าอากาศททที่มทมลพติษในเมชองใหญม่
ในยามเจด็บปป่วยเราถสกจดากนัดขอบเขตมากเกตินไปในบน้านเหลม่านนัรั้นบนถนนวติลสนันสตรทท เราไมม่มทหน้องสดารองเลยสนักหน้อง
ในบน้านหลนังใดเหลม่านนัรั้น ถศึงแมน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงพระกรบุณาชม่วยเหลชอเราใหน้ผาม่ นพน้นวาระเชม่นนนัรั้นมาแลน้วในอดทต ทวม่ามนันกด็
มทความไมม่สะดวกอยสม่บน้าง บางครนัรั้งเรามทเดด็ก ๆ ในหน้องเดทยวมากเกตินกวม่าททที่ควรจะมทเพชอที่ สบุขภาพททที่ดท แมน้ในยามททที่ไมม่มทความเจด็บ

ปป่วย การมทททที่วาม่ งมากกวม่านทรั้กคด็ งจะดท
ยติที่งผมพติจารณาเรชที่องนทรั้มากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งเชชที่อมนัที่นมากเทม่านนัรั้นวม่าไมม่มทบน้านขนาดใหญม่ปกตติหลนังใด ซศึที่งถสกสรน้างขศึรั้นเพชที่อ
รองรนับไดน้มากสบุดแคม่สติบคน จะเหมาะสมสดาหรนับสถาบนันการกบุศลททมที่ ทขนาดใหญม่แหม่งใดไดน้ ดนังนนัรั้นผมจศึงเหด็นวม่า ไมม่มททางเลชอก
อชที่นนอกจากสรน้างขศึรั้นมา
เหตบุผลททที่สนนับสนบุนการอยสม่ตม่อไปบนถนนวติลสนันสตรทท พระเจน้าไดน้ประทานทดาเลนทรั้ใหน้แกม่เราอยม่างชนัดเจน เมชที่อเรามท
ขนาดใหญม่โตขศึรั้น พระเจน้ากด็ทรงเปปิดบน้านหลนังอชที่น ๆ บนถนนเสน้นนทรั้เพชที่อททที่จะพรน้อมใหน้เราใชน้งาน
จนถศึงตอนนทรั้พระเจน้าทรงชทใรั้ หน้เหด็นแลน้ววม่าถนนวติลสนันสตรททเปป็นจบุดททที่งานนทรั้ควรถสกกระทดาตม่อไป ถศึงเวลาแลน้วหรชอ
สดาหรนับการยน้าย?
บางททเราควรเชม่าบน้านเพติที่มอทกหลายหลนังบนถนนวติลสนันสตรทท เราสามารถใชน้บน้านสองหลนังเปป็นบน้านเดด็กกดาพรน้าและอทก
หลนังหนศึที่งเปป็นหน้องพยาบาลในกรณทเจด็บปป่วย (แตม่เมชที่อนนัรั้นขน้อโตน้แยน้งของพวกเพชที่อนบน้านกด็คงเปป้นเรชที่องเสทยงอศึกทศึกของเดด็ก ๆ
เหมชอนเดติม ทม่อระบายนรั้ดาเหลม่านนัรั้นกด็คงไมม่เหมาะสมมากกวม่าเดติมเนชที่องจากพวกมทนไมม่ไดน้ถสกสรน้างไวน้สดาหรนับผสน้อาศนัยมากขนาด
นนัรั้น การปรนับเปลทที่ยนทม่อเหลม่านนัรั้นกด็คงเปป็นคม่าใชน้จาม่ ยมหาศาล สนามเดด็กเลม่นนนัรั้นกด็คงเพทยงพอนน้อยลงกวม่าเดติมอทก ในททที่สดบุ ไมม่มท
เหตบุผลเลยททที่จะคติดวม่าเราสามารถเชม่าบน้านเพติที่มเตติมอทกไดน้)
มทขน้อโตน้แยน้งอนันใหญม่โตสามประการททที่คดนั คน้านการสรน้าง ตน้องใชน้เงตินเยอะมากซศึที่งสามารถถสกใชน้จม่ายสดาหรนับความ
ตน้องการตม่าง ๆ ในปปัจจบุบนันของพวกเดด็กกดาพรน้า อบุปนติสนัยแบบผสน้สนัญจรของครติสเตทยนดสเหมชอนจะสสญหายไปในการกม่อสรน้าง
โครงสรน้างอนันหนศึที่งททที่ถาวร สบุดทน้ายแลน้ว มนันจะใชน้เวลามหาศาลเพชอที่ ทดาการจนัดเตรทยมททจที่ ดาเปป็นเหลม่านนัรั้นสดาหรนับมนัน
แตม่ขน้อโตแยน้งเหลม่านทรั้มทผลอยสม่ตอม่ ไปเทม่านนัรั้นถน้าผมเรติที่มการกม่อสรน้างโดยไมข่จจาเปป็น ถน้าผมสามารถเชม่าอาณาบรติเวณตม่าง ๆ
ซศึที่งเหมาะสมในทบุกทางสดาหรนับงานนทรั้ และผมยนังขอเลรือกททจที่ ะสรน้างตม่อไป เมชที่อนนัรั้นขน้อโตน้แยน้งเหลม่านนัรั้นกด็คงใชน้กนับกรณทนทรั้ไดน้ แตม่เรา
ไมม่อาจถสกกลม่าวหาไดน้วม่าใชน้เงตินโดยไมม่จดาเปป็นในการกม่อสรน้างแทนททที่จะเชม่า และเวลากด็คงจะไมม่ถสกเสทยไปเปลม่า ๆ ดน้วย ดนังนนัรั้นขน้อ
โตน้แยน้งทนัรั้งสามประการนทรั้ททที่เพติที่งถสกกลม่าวถศึงไปจศึงถสกขจนัดออกไปทนันททททที่ผมเหด็นอยม่างชนัดเจนวม่าไมม่มททางเลชอกอชที่นเหลชออยสม่แลน้ว
นอกจากการสรน้าง
หลนังจากผมใชน้เวลาสองสามชนัที่วโมงในการอธติษฐานและการพติจารณาเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้ ผมกด็เรติมที่ มองเหด็นวม่าองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้ากดาลนังนดาผมใหน้กม่อสรน้าง เจตนาตม่าง ๆ ของพระองคน์คชอ เพชที่อทดาประโยชนน์แกม่เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นและจนัดการงาน
ทนัรั้งหมดนนัรั้นใหน้ดกท วม่าเดติม ยติที่งกวม่านนัรั้น พระองคน์ทรงอยากแสดงใหน้เหด็นวม่าพระองคน์สามารถและจะทรงจนัดหาเงตินกน้อนโตสดาหรนับ
คนเหลม่านนัรั้นททที่ตน้องการมนันและวางใจในพระองคน์สดาหรนับเงตินเหลม่านนัรั้น จดานวนใบสมนัครเพชที่อการรนับเขน้าเปป็นเดด็กกดาพรน้าไมม่เคยมท
มากขนาดนทรั้ในชม่วงเวลาใดเลยกม่อนททที่ผมถสกนดาใหน้คดติ เกทยที่ วกนับการสรน้าง
บม่ายวนันนนัรั้นเอง ผมวางเรชที่องนทตรั้ รงหนน้าเหลม่าเพชที่อนผสน้รวม่ มทดาการของผมในครติสตจนักรเพชที่อขอความเหด็นของพวกเขา
พวกเขาทบุกคนตม่างเหด็นพน้องตรงกนันวม่าพวกเขาไมม่เหด็นเหตบุผลใดททจที่ ะไมม่กม่อสรน้าง วนันถนัดมา ภรรยาสบุดททที่รกนั ของผมและผมเรติที่ม
ประชบุมอธติษฐานกนันเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้และวางแผนจะทดาเชม่นนนัรั้นทบุกเชน้า เราทสลขอพระเจน้าสดาหรนับความสวม่างททที่ชดนั เจนกวม่านทรั้
เกทที่ยวกนับรายละเอทยดตม่าง ๆ ของโครงการนทรั้ เมชที่อมนัที่นใจวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์ททที่ผมควรสรน้าง ผมกด็เรติมที่ ทสลขอองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าในเรชที่องเงติน

อาณาบรติเวณททที่ใหญม่โตเพทยงพอททที่จะรองรนับเดด็กสามรน้อยคนไดน้คชอสติที่งททที่เราตน้องการ พรน้อมกนับททที่ดนติ ผชนใหญม่ใกลน้บรติส
ตอลสดาหรนับอาคารนนัรั้นและไรม่ขนาดเลด็ก นทที่คงคติดเปป็นเงตินอยม่างนน้อยหนศึที่งหมชที่นปอนดน์ ผมไมม่ไดน้รสสน้ ศึกทน้อใจเพราะเรชที่องนทรั้แตม่วางใจ
ในพระเจน้า
เราประชบุมอธติษฐานกนันทบุกเชน้าตม่อไปเปป็นเวลาสติบหน้าวนัน แตม่ไมม่มทเงตินบรติจาคเขน้ามาเลย แตม่หนัวใจของผมไมม่ไดน้รสน้สศึกทน้อ
ยติที่งผมอธติษฐานมากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งมนัที่นใจมากเทม่านนัรั้นวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงจนัดหา มนันเหมชอนราวกนับวม่าผมไดน้เหด็นอาณา
บรติเวณใหมม่เหลม่านนัรั้นตรงหนน้าผมจรติง ๆ แลน้ว ตนังรั้ แตม่การเรติที่มตน้นของสถาบนันความรสดน้ น้านพระคนัมภทรน์ พระเจน้าไดน้ทรงนดาผมไปขน้าง
หนน้าและทรงขยนับขยายงานนทรั้โดยททที่ผมไมม่ไดน้ไขวม่ควน้ามนันเลย เหตบุจสงใจเดทยวของผมคชอ การถวายเกทยรตติและสงม่าราศทแดม่
พระเจน้า สวนัสดติภาพของครติสตจนักร สวนัสดติภาพฝป่ายรม่างกายและฝป่ายวติญญาณของเดด็กกดาพรน้าผสน้ขนัดสนเหลม่านนัรั้น และสวนัสดติภาพ
ของทบุกคนเหลม่านนัรั้นททที่อยากดสแลพวกเขา หลนังจากอธติษฐานซรั้ดาแลน้วซรั้ดาอทกเกทที่ยวกนับเรชที่องนทรั้ ผมกด็ยนังอยสม่ในสนันตติสบุขอนันสมบสรณน์แบบ
เหมชอนเดติม ผมจศึงตนัดสตินใจวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าอยม่างแนม่นอนททที่ผมควรเดตินหนน้า
เมชที่อวนันททที่ 15 พฤศจติกายน พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งไดน้มาถศึงเพชที่อทดางานสนักพนักหนศึที่งในบรติสตอล ผมบอกเขาเกทที่ยวกนับการ
ตน้องยน้ายพวกเดด็กกดาพรน้าไปจากถนนวติลสนันสตรทท เขารสสน้ ศึกวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าททที่ผมจะสรน้าง วติจารณญาณของพทที่
นน้องททรที่ นักทม่านนทรั้เปป็นททที่หนบุนใจผมอยม่างมาก เขายนังเสนอแนะใหน้ผมแสวงหาการทรงนดาของพระเจน้าในเรชที่องการออกแบบ
อาคารนนัรั้นดน้วย เขากลม่าววม่า “คบุณตน้องขอความชม่วยเหลชอจากพระเจน้าเพชที่อแสดงใหน้คบุณเหด็นแบบแปลนนนัรั้น เพชที่อททวที่ ม่าทบุกสติที่งททที่
คบุณทดาจะเปป็นตามพระดดารติของพระเจน้า”
ผมรอคอยพระเจน้าทบุกวนันสดาหรนับการเงตินเพชที่องานนทรั้ และไมม่มทสกนั เพด็นนทเดทยวถสกมอบใหน้แกม่ผมเลย ถศึงอยม่างนนัรั้นนทที่ไมม่ไดน้
ทดาใหน้ผมทน้อใจ ความมนัที่นใจของผมเพติที่มมากขศึรั้นเรชที่อย ๆ วม่าพระเจน้าในเวลาของพระองคน์เองและในวติธทของพระองคน์เอง จะ
ประทานทรนัพยากรใหน้
มากกวม่า ณ ชม่วงเวลาใดในชทวตติ ของผม ขน้อพระคดาเหลม่านทรั้แตะตน้องใจผม: “พทนที่ น้องของขน้าพเจน้า เมชที่อทม่านทนัรั้งหลายตก
อยสใม่ นการทดลองตม่างๆกด็จงถชอวม่าเปป็นเรชที่องนม่ายตินดททนัรั้งสติรั้น เพราะทม่านทนัรั้งหลายรสวน้ าม่ การทดลองความเชชที่อของทม่านนนัรั้น ทดาใหน้
เกติดความเพทยรและจงใหน้ความเพทยรนนัรั้นกระทดาการจนสดาเรด็จ เพชที่อทม่านทนัรั้งหลายจะสมบสรณน์ครบถน้วนไมม่ขาดสติที่งใดเลย” (ยาก
อบ 1:2-4) ถน้อยคดาเหลม่านทรั้พดส กนับใจของผมเกทยที่ วกนับการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้น ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าใหน้เพติที่มพสนความ
เชชที่อของผมและครั้ดาจบุนความอดทนของผม ผมรสวน้ ม่าผมตน้องการความอดทนเชม่นเดทยวกนับความเชชที่อ
ในวนันททที่สามสติบหกหลนังจากผมไดน้เรติมที่ ตน้นททที่จะอธติษฐาน ผมไดห้รทบเงตินหนศึที่งพนันปอนดน์สดาหรนับการกม่อสรน้างบน้านเดด็ก
กดาพรน้านนัรั้น มนันเปป็นยอดบรติจาคเดทยวททที่มทขนาดใหญม่ททที่สบุดเทม่าททที่ผมเคยรนับมา แตม่ผมกด็นติที่งสงบและไมม่พสดอะไรราวกนับวม่าผมไดห้รบท
มาเพทยงหนศึที่งชติลลติที่งเพราะวม่าผมกดาลนังคาดหวนังททที่จะไดน้รนับคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผม แมน้หากวม่าเงตินหน้าพนันปอนดน์
หรชอหนศึที่งหมชที่นปอนดน์ไดน้ถสกมอบใหน้แกม่ผม มนันกด็คงไมม่ทดาใหน้ผมประหลาดใจเลย
13 ธนันวาคม นน้องสะใภน้ของผมบอกผมวม่าเธอไดน้พบกนับสบุภาพบบุรบุษคนหนศึที่งในลอนดอนผสน้ซศึที่งไดน้อาม่ นเรชที่องราวเกทที่ยวกนับ
การกระทดากติจขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากนับผม เธอบอกเขาวม่าผมมทแผนททที่จะสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังหนศึที่ง และเขาซศึที่งเปป็น
สถาปนติกคนหนศึที่งไดน้เสนอททที่จะสรน้างแบบแปลนและควบคบุมงานกม่อสรน้างนนัรั้นโดยไมม่คดติ เงติน เขาเปป็นครติสเตทยนเชม่นกนัน ขน้อเทด็จ
จรติงททที่วาม่ ขน้อเสนอนทรั้มาโดยไมม่ไดน้รอน้ งขอและจากสถาปนติกคนหนศึที่งททที่เปป็นครติสเตทยนแสดงใหน้เหด็นพระหนัตถน์ของพระเจน้ามากเปป็น

พติเศษ
23 ธนันวาคม นทที่เปป็นวนันททที่หน้าสติบแลน้วตนัรั้งแตม่ผมไดน้ขน้อสรบุปวม่าจะสรน้าง ไมม่มทเงตินสนักเพด็นนทเดทยวเขน้ามาตนังรั้ แตม่วนันททที่ 10
ธนันวาคม เมชที่อเชน้าผมไดน้รนับการหนบุนใจเปป็นพติเศษเพราะวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้สม่งเงตินหนศึที่งพนันปอนดน์นนัรั้นมาใหน้ผมแลน้วและคดา
สนัญญาจากสถาปนติกครติสเตทยนคนนนัรั้นซศึที่งผมไมม่รสน้จกนั ชชที่อของเขาเลยดน้วยซรั้ดา
ผมเรติที่มเจาะจงมากขศึรั้นในคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผม เราควรมทททที่ดนติ ผชนใหญม่อยม่างนน้อยขนาดหกหรชอเจด็ดเอเคอรน์ใน
เขตเมชองบรติสตอล แนม่นอนวม่านทที่จะมทราคาแพงมาก ๆ แตม่ความหวนังของผมอยสม่ในพระเจน้า ผมไมม่ไดน้แสวงหาสติที่งนทรั้ และมนันไมม่ไดน้
เรติที่มตน้นกนับผมดน้วย พระเจน้าไดน้ทรงนดาผมโดยไมม่คาดคติดใหน้มาสสม่มนัน วนันกม่อนผมไดน้รบนั จดหมายของเพชที่อนบน้านทททที่ ดาใหน้ผม
ตระหนนักถศึงความไมม่สะดวกหลายประการททถที่ สกกม่อใหน้เกติดขศึรั้นโดยเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ผมไมม่ไดน้มทความคติดเกทที่ยวกนับการสรน้าง
บน้านหลนังหนศึที่งเพชที่อเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น คดาอธติษฐานของผมกด็คชอ ขอใหน้พระเจน้าประทานความเชชที่อและความอดทนแกม่ผมตม่อไป
ถน้าพระองคน์ทรงชม่วยเหลชอผมใหน้รอคอยพระองคน์ ความชม่วยเหลชอกด็จะมาอยม่างแนม่นอน
24 ธนันวาคม ไมม่มทเงตินบรติจาคเพติที่มเตติมเขน้ามาเลย แตม่ความหวนังของผมในพระเจน้ากด็ไมม่สนัที่นคลอน พระองคน์จะทรงชม่วย
เหลชออยม่างแนม่นอนททที่สดบุ ผมไดน้จงใจไมม่ตพท ติมพน์ขน้อมสลใด ๆ ททที่เกทที่ยวขน้องกนับเรชที่องนทรั้เลย เพชที่อททที่วาม่ พระหนัตถน์ของพระเจน้าจะถสกมอง
เหด็นอยม่างชนัดเจน ผมไดน้พดส คบุยกนับไมม่กคทที่ นเกทที่ยวกนับความตนัรั้งใจของผมททที่จะกม่อสรน้าง เมชที่อบทสนทนาไดน้นดาไปสสม่มนัน ผม่านทางการ
ทดาเชม่นนทรั้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสามารถเปปิดเผยเรชที่องนทรั้แกม่ผสน้อชที่นและสม่งเงตินมาสดาหรนับเปป็นกองทบุนกม่อสรน้างไดน้ หรชอพระองคน์
สามารถสม่งความบรติบสรณน์เชม่นนนัรั้นเขน้ามาสดาหรนับงานนนัรั้นซศึที่งมทอยสม่แลน้วจนจะมทเงตินสม่วนเกตินอนันบรติบสรณน์สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น
ไมม่ตอน้ งสงสนัยเลยวม่าเราจะเผชติญการลองใจหลายอยม่างททที่เชชที่อมโยงกนับการขยนับขยายขอบเขตของการทดางานหนนักนทรั้ ดนังนนัรั้นผม
จศึงปรารถนาททจที่ ะเหด็นชนัดเจนวม่าพระเจน้าเองกดาลนังนดาผมเดตินหนน้าตม่อไป
29 ธนันวาคม เมชที่อเยด็นนทรั้ผมไดน้รนับเงตินหน้าสติบปอนดน์ เงตินบรติจาคนทรั้มทคม่ายติที่งนนักตม่อผมไมม่เพทยงเพราะวม่ามนันถสกใหน้ดวน้ ยใจ
ยตินดทเทม่านนัรั้น และไมม่ใชม่เพราะขนาดของมนันดน้วยซรั้ดา แตม่เพราะวม่ามนันเปป็นขน้อพติสสจนน์ททที่ลรั้ดาคม่าอทกประการททวที่ ม่าพระเจน้าจะทรงจนัดหา
สดาหรนับการกม่อสรน้างนนัรั้น ความมนัที่นใจของผมเพติที่มพสนมากขศึรั้นเรชที่อย ๆ วม่าพระเจน้าจะทรงสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหญม่ในเมชองนทรั้
สดาหรนับพระองคน์เองเพชที่อแสดงใหน้เหด็นวม่ามนันชม่างเปป็นพระพรอนันเปปปี่ยมสบุขททที่จะวางใจในพระองคน์ ผมกลม่าวไดน้แตม่เพทยงวม่า
“พระองคน์เจน้าขน้า ผสน้รบนั ใชน้ของพระองคน์อยสม่ททที่นทที่ ถน้าพระองคน์ทรงอยากใชน้ขน้าพระองคน์”
30 ธนันวาคม เมชที่อเชน้านทรั้ ระหวม่างททที่ผมอม่านพระคนัมภทรตน์ ามปกตตินนัรั้น ผมไดน้มาถศึงหนนังสชอเอสราบทททที่ 1 ผมไดน้รนับความ
สดชชที่นมากเปป็นพติเศษเพราะสองประเดด็นตม่อไปนทรั้ในบทแรกนนัรั้น และผมประยบุกตน์ใชน้พวกมนันกนับการกม่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้น
ไซรนัส ซศึที่งเปป็นกษนัตรติยน์ทรีที่นทบถรือรรปเคารพ ไดน้ถสกใชน้การโดยพระเจน้าเพชที่อจนัดหาทรนัพยากรสดาหรนับการกม่อสรน้างพระวติหาร
ททกที่ รบุงเยรสซาเลด็ม มนันคงเปป็นเรชที่องงม่ายมากขนาดไหนททที่พระเจน้าจะทรงจนัดหาเงตินหนศึที่งหมชที่นปอนดน์สดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้นหรชอ
แมน้แตม่สองหมชที่นหรชอสามหมชที่นปอนดน์หากมนันถสกตน้องการ
ผสน้คนเหลม่านนัรั้นถสกกระตบุน้นโดยพระเจน้าใหน้ชม่วยเหลชอคนเหลม่านนัรั้นททที่ขศึรั้นไปยนังกรบุงเยรสซาเลด็ม มนันเปป็นเรชที่องเลด็กนน้อยสดาหรนับ
พระองคน์ทจทที่ ะทดางานในใจลสก ๆ ของพระองคน์ใหน้ชม่วยเหลชอผม
3 มกราคม 1846 เดด็กกดาพรน้าคนหนศึที่งถวายเงตินหกเพน้นซน์สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น เมชที่อเชน้านทรั้ผมทสลขอองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าใหน้เสดด็จนดาหนน้าผมไป และผมออกไปมองหาททที่ดนติ ผชนหนศึที่ง คลนังแสงสรรพาวบุธไดน้ถสกกลม่าวถศึงแกม่ผมหลายหนวม่าเปป็น

สถานททที่หนศึที่งททที่เหมาะสม ผมไมม่คติดเชม่นนนัรั้น แตม่ผมกด็คดติ วม่าอยม่างนน้อยผมควรไปดสมนันหนม่อย หลนังจากผมไดน้เหด็นมนันแลน้ว
วติจารณญาณของผมกด็ไดน้รบนั การยชนยนันเกทยที่ วกนับความไมม่เหมาะสมของมนัน ตอนขากลนับเขน้าเมชอง ผมไดน้เหด็นทบุม่งนาบาง
ผชนอยสม่ใกลน้กนับคลนังแสงนนัรั้น เมชที่อตอนเยด็นผมถสกนดาพาใหน้เขทยนหาเจน้าของ โดยถามวม่าเขาอยากขายทบุม่งนาเหลม่านนัรั้นหรชอไมม่ ขณะ
นทรั้ผมกดาลนังรอคอยการทรงนดาเพติที่มเตติมขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างเงทยบ ๆ ถน้าเวลาของพระองคน์มาถศึงแลน้วเพชที่อตอบคดาทสลขอ
ตม่าง ๆ ของผมททที่ขอททที่ดตินผชนหนศึที่งอนันเหมาะสม ผมกด็จะดทใจ ถน้าไมม่ ผมกด็ปรารถนาใหน้ความอดทนจะมทการงานอนันสมบสรณน์แบบ
ของมนัน
8 มกราคม ผมไดน้รนับคดาตอบกลนับสดาหรนับจดหมายของผม เจน้าของทบุม่งนาเหลม่านนัรั้นเขทยนมาวม่าททดที่ ตินนนัรั้นแพงเกตินกวม่าผม
จะมทปปัญญาจม่ายไหว
9 มกราคม ผมไปเพชที่อดสทงบุม่ นาเหลม่านนัรั้นอทกครนังรั้ และดสเหมชอนวม่าพวกมนันเหมาะสมมาก ๆ ผมไดน้พบกนับนายหนน้าขาย
ททที่ดนติ ททที่นนัที่นผสน้ซศึที่งบอกผมวม่าพวกมนันมทราคาเกชอบหนศึที่งพนันปอนดน์ตอม่ เอเคอรน์ และดน้วยเหตบุนทรั้จศึงแพงเกตินไป ผมขอใหน้นายหนน้าคน
นนัรั้นแจน้งใหน้ผมทราบหากเขาไดน้ยตินเกทที่ยวกนับททที่ดตินอนันเหมาะสมซศึที่งมทคนขาย
31 มกราคม ตอนนทรั้มนันเปป็นเวลาแปดสติบเกน้าวนันแลน้วนนับตนัรั้งแตม่ผมไดน้คอยทม่าพระเจน้าทบุกวนันเกทยที่ วกนับการสรน้างบน้านเดด็ก
กดาพรน้าหลนังหนศึที่ง อทกไมม่นานองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะประทานททที่ดตินผชนหนศึที่งใหน้เรา และผมบอกพวกพทที่นน้องชายหญติงเชม่นนนัรั้นเมชที่อ
ตอนเยด็น
2 กบุมภาพนันธน์ วนันนทรั้ผมไดน้ขม่าวเกทที่ยวกนับททที่ดตินททที่เหมาะสมและราคาไมม่แพงบนถนนแอชลทยน์ ดาวนน์
3 กบุมภาพนันธน์ ททที่ดตินบนถนนแอชลทยน์ ดาวนน์เปป็นททที่ททที่ดทท ทที่สบุดเทม่าททที่ผมเคยเหด็นเลย
4 กบุมภาพนันธน์ เมชที่อตอนเยด็นผมแวะไปหาเจน้าของททที่ดตินบนถนนแอชลทยน์ ดาวนน์ แตม่เขาไมม่อยสม่บน้าน มทคนบอกผมวม่าผม
สามารถเจอตนัวเขาไดน้ททที่ทดางานของเขา ผมไปททที่นนัที่น แตม่เขาออกไปกม่อนหนน้านนัรั้นแลน้วไมม่กทที่นาทท ผมจะกลนับไปททที่บน้านของเขากด็
ทดาไดน้ แตม่ผมกด็ไมม่ไดน้กลนับไป โดยตนัดสตินวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าททที่ผมไมม่ไดน้พบตนัวเขาททที่ทนัรั้งสองแหม่ง ผมตนัดสตินใจททที่จะไมม่
บนังคนับเรชที่องนทรั้ แตม่ “ปลม่อยใหน้ความอดทนมทการงานอนันสมบสรณน์แบบของมนัน”
5 กบุมภาพนันธน์ เมชที่อเชน้าผมไดน้เจอกนับเจน้าของททที่ดนติ นนัรั้น เขาบอกผมวม่าเขาตชที่นขศึรั้นมาตอนตทสามเมชที่อเชน้าและนอนไมม่หลนับ
อทกจนกระทนัที่งตทหน้า ขณะททที่เขานอนลชมตาตชที่นอยสม่นนัรั้น เขากด็คดติ เกทที่ยวกนับททที่ดตินผชนนนัรั้นททที่เขาไดน้ยตินมาวม่าผมอยากไดน้สดาหรนับเปป็นบน้าน
เดด็กกดาพรน้า เขาตนัดสตินใจวม่าถน้าผมอยากซชรั้อมนัน เขากด็จะยอมขายใหน้ผมในราคาหนศึที่งรน้อยยทที่สติบปอนดน์ตม่อเอเคอรน์ แทนททที่จะเปป็น
สองรน้อยปอนดน์ ซศึที่งเปป็นราคาททที่เขาไดน้ขอมากม่อนหนน้านนัรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงดทจรติง ๆ! มทการทดาสนัญญาเมชที่อเชน้านทรั้ และผมซชรั้อ
ททที่ดนติ ผชนหนศึที่งซศึที่งมทขนาดเกชอบเจด็ดเอเคอรน์
8 กบุมภาพนันธน์ ผมเขทยนไปหาสถาปนติกคนนนัรั้นททที่ไดน้เสนอใหน้ความชม่วยเหลชอ
11 กบุมภาพนันธน์ ผมไดน้รนับการตอบกลนับสดาหรนับจดหมายของผมททที่เขทยนไปถศึงสถาปนติกคนนนัรั้น เขายตินดทททที่จะเสนอความ
สามารถตม่าง ๆ ของเขาในฐานะสถาปนติกและนนักสดารวจ โดยไมม่คติดเงติน เพชที่อชม่วยเรากม่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น
ยอดเงตินทนัรั้งหมดททที่ถสกถวายมาสดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น ณ วนันททที่ 4 มติถบุนายน 1846 เทม่ากนับเกตินสองพนันเจด็ดรน้อย
ปอนดน์เลด็กนน้อย นทที่เปป็นเพทยงสม่วนเลด็ก ๆ ของยอดททที่เราตน้องการ แตม่พระเจน้า ในเวลาของพระองคน์เอง จะทรงสม่งยอดรวม
ทนัรั้งหมดมาใหน้ ผม่านไปสองรน้อยสติบสองวนันแลน้วนนับตนัรั้งแตม่ผมไดน้เรติที่มอธติษฐานเกทที่ยวกนับงานนทรั้ ผมยติที่งมนัที่นใจมากกวม่าแตม่กม่อนวม่า

พระเจน้าจะทรงถม่อมพระองคน์ลงเพชที่อใชน้การผมใหน้สรน้างบน้านหลนังนทรั้ ถน้าผมไดน้ทดาการตนัดสตินใจนทรั้โดยอาศนัยเพทยงความ
กระตชอรชอรน้นเฉย ๆ ผมกด็คงเจอกนับความยบุม่งยากมากมาย แตม่พระเจน้าไดน้ทรงนดาผมมาสสม่งานนทรั้ พระองคน์ทรงชม่วยเหลชอผมมา
แลน้วในอดทตและจะทรงชม่วยเหลชอผมตม่อไปจนถศึงททที่สดบุ
4 กรกฎาคม ความเชชที่อและความอดทนของผมถสกทดลองอยม่างหนนัก ความยบุม่งยากหลายอยม่างไดน้เกติดขศึรั้นเกทที่ยวกนับ
การททผที่ มจะถชอกรรมสติทธติธิ์ททที่ดนติ ผชนนนัรั้น แตม่โดยพระคบุณของพระเจน้า ใจของผมถสกรนักษาไวน้ในสนันตติสบุข โดยมนัที่นใจเตด็มเปปปี่ยมวม่าถน้า
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเอาททที่ดนติ ผชนนทรั้ไปจากผม มนันกด็คงเพชที่อททพที่ ระองคน์จะประทานททที่ดตินผชนททที่ดกท วม่าแกม่ผม พระบติดาผสทน้ รงสถติต
ในสวรรคน์ของเราไมม่เคยเอาสติที่งใดไปจากลสก ๆ ของพระองคน์นอกเสทยจากวม่าพระองคน์ทรงหมายพระทนัยจะประทานบางสติที่งททที่ดท
กวม่าใหน้แกม่พวกเขา
ในทม่ามกลางการทดสอบความเชชที่อครนัรั้งใหญม่นทรั้ ผมอดคติดไมม่ไดน้วาม่ ความยบุม่งยากเหลม่านนัรั้นถสกอนบุญาตใหน้เกติดขศึรั้นเพชที่อ
ทดสอบความเชชที่อและความอดทนของผมเทม่านนัรั้น เมชที่อเยด็นวานผมไดน้รนับจดหมายฉบนับหนศึที่งททที่ระบบุวาม่ ความยบุม่งยากทนัรั้งหมดนนัรั้น
ถสกขจนัดออกไปแลน้ว ในอทกไมม่กทที่วนนั โฉนดจะถสกโอน
6 กรกฎาคม เหตบุผลททที่เงตินนน้อยเหลชอเกตินไดน้เขน้ามาสดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้นในชม่วงหลายเดชอนททที่ผม่านมาดสเหมชอนจะ
เปป็นวม่าเราไมม่ไดน้ตน้องการเงตินนนัรั้น ณ เวลานนัรั้น เมชที่อเราตน้องการเงตินนนัรั้น และเมชที่อความเชชที่อและความอดทนของผมถสกทดสอบ
อยม่างเพทยงพอแลน้ว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็สม่งมาเพติที่มอทก วนันนทรั้เงตินสองรน้อยหน้าสติบปอนดน์ถสกมอบใหน้แกม่ผม-สองรน้อยปอนดน์สดาหรนับ
กองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้นและหน้าสติบปอนดน์สดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ ในปปัจจบุบนัน
มนันเปป็นไปไมม่ไดน้จรติง ๆ ททที่จะพรรณนาถศึงความชชที่นบานของผมในพระเจน้าเมชที่อผมไดน้รนับเงตินบรติจาคยอดนทรั้ ผมคาดหวนัง
คดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของผม และผมเชชที่อวม่าพระเจน้าทรงสดนับฟปังผม กระนนัรั้นใจของผมกด็เปปปี่ยมลน้นดน้วยความ
ชชที่นบานมากเสทยจนผมไดน้แตม่นนัที่งตม่อพระพนักตรน์พระเจน้าและสรรเสรติญพระองคน์ ในททที่สบุดผมกด็คบุกเขม่าลงและถวายคดาขอบพระคบุณ
แดม่พระเจน้ามากมาย ผมมอบถวายใจของผมแดม่พระองคน์อทกครนังรั้ สดาหรนับการรนับใชน้อนันเปปปี่ยมสบุขของพระองคน์
19 พฤศจติกายน เมชที่อเชน้านทรั้ระหวม่างตทหน้าถศึงหกโมงผมไดน้อธติษฐาน นอกจากเรชที่องอชที่น ๆ แลน้วกด็มทเรชที่องกองทบุนกม่อสรน้าง
นนัรั้น จากนนัรั้นผมกด็มทเวลานานสดาหรนับการอม่านพระวจนะของพระเจน้า ผมมาถศึงมาระโก 11:24: “เหตบุฉะนนัรั้นเราบอกทม่านทนัรั้ง
หลายวม่า ขณะเมชที่อทม่านจะอธติษฐานขอสติที่งใด จงเชชที่อวม่าไดน้รนับ และทม่านจะไดน้รนับสติที่งนนัรั้น” ผมเคยพสดบม่อย ๆ เกทยที่ วกนับความ
สดาคนัญททที่มทอยสม่ในพระคดาขน้อนทรั้ เมชที่อประยบุกตน์ใชน้มนันกนับบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น ผมทสลองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าวม่า “พระองคน์เจน้าขน้า
ขน้าพระองคน์เชชที่อวม่าพระองคน์จะประทานใหน้แกม่ขน้าพระองคน์ทกบุ สติที่งททที่ขน้าพระองคน์ตน้องการสดาหรนับงานนทรั้ ขน้าพระองคน์แนม่ใจวม่าขน้า
พระองคน์จะไดน้รนับทบุกสติที่ง เพราะขน้าพระองคน์เชชที่อวม่าขน้าพระองคน์ไดน้รนับเปป็นคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานของขน้าพระองคน์”
เมชที่อตอนเยด็นจดหมายลงทะเบทยนฉบนับหนศึที่งมาถศึงผมพรน้อมกนับเชด็คใบหนศึที่งททที่แลกเงตินไดน้สามรน้อยปอนดน์ สองรน้อยแปด
สติบปอนดน์สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น สติบปอนดน์สดาหรนับคม่าใชน้จม่ายสม่วนตนัวตม่าง ๆ ของผมเอง และสติบปอนดน์สดาหรนับอาจาร
ยน์เครค ขอใหน้พระนามอนันบรติสทบุ ธติธิ์ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้รบนั การสรรเสรติญสดาหรนับการหนบุนใจอนันมทคาม่ ประเสรติฐนทรั้ ! กองทบุน
กม่อสรน้างนนัรั้นตอนนทรั้เพติที่มขศึรั้นเปป็นมากกวม่าหกพนันปอนดน์แลน้ว
9 ธนันวาคม ตอนนทรั้ผาม่ นไปสทที่รอน้ ยวนันแลน้วนนับตนัรั้งแตม่ผมรอคอยพระเจน้าใหน้ชม่วยสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้น แตม่พระองคน์ยนัง
ทรงทดสอบผมในเรชที่องความเชชที่อและความอดทนตม่อไป ดสเหมชอนพระองคน์กดาลนังตรนัสวม่า “ชนัที่วโมงของเรายนังมาไมม่ถศึง” ทวม่า

พระองคน์ทรงครั้ดาจบุนผมในการรอคอยพระองคน์ตม่อไป โดยพระคบุณของพระองคน์ความเชชที่อของผมไมม่ไดน้หวนัที่นไหวเลยแมน้แตม่นน้อย
ผมคม่อนขน้างมนัที่นใจวม่าพระองคน์ ในเวลาของพระองคน์เอง จะประทานทบุกสติที่งททที่ผมตน้องการเกทที่ยวกนับงานนทรั้แกม่ผม ผมจะไดน้รนับ
ความชม่วยเหลชออยม่างไรและเมชที่อไรนนัรั้น ผมไมม่ทราบ แตม่ผมแนม่ใจวม่าพระเจน้าจะทรงชม่วยเหลชอผมในเวลาและวติธทของพระองคน์
เอง
ในระหวม่างนทรั้ผมมทเหตบุผลอนันบรติบสรณน์ททที่จะสรรเสรติญพระเจน้าวม่าผมไมม่ไดน้กดาลนังรอคอยพระองคน์อยม่างสสญเปลม่า ในชม่วงปป
ททที่ผาม่ นไปนทรั้พระองคน์ไดน้ประทานแกม่ผม โดยเปป็นคดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐาน ททที่ดตินผชนหนศึที่งททที่เหมาะสม และเงตินหกพนันสามรน้อยสทที่
ปอนดน์สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้าง แนม่นอนวม่าผมไมม่ไดน้กดาลนังรอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอยม่างสสญเปลม่า! โดยความชม่วยเหลชอของ
พระองคน์ ผมจศึงตนัรั้งปณติธานททที่จะเดตินไปตามเสน้นทางนทรั้ตม่อไปจนถศึงททที่สบุด

การตอบการทรงเรชียกของพระเจน้าเขน้าสมูกย่ ารรอับใชน้: บททชีที่ 19
25 มกราคม 1847 ฤดสกาลนนัรั้นกดาลนังใกลน้เขน้ามาเมชที่อการกม่อสรน้างจะเรติมที่ ตน้นไดน้ ผมไดน้อธติษฐานพรน้อมกนับความจรติงจนังททที่
เพติที่มขศึรั้นโดยขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ารทบสม่งเงตินสม่วนททที่เหลชอททที่เราตน้องการนนัรั้น ผมเชชที่อวม่าเวลานนัรั้นกดาลนังใกลน้เขน้ามาแลน้วเมชที่อองคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าจะประทานทบุกสติที่งททที่ผมตน้องการแกม่ผมเพชที่อเรติที่มตน้นการกม่อสรน้าง ผมลบุกขศึรั้นจากการคบุกเขม่าเมชที่อเชน้านทรั้พรน้อมกนับความ
มนัที่นใจอนันเตด็มเปปปี่ยมไมม่เพทยงวม่าพระเจน้าทรงสามารถแตม่พระองคน์จะสข่งเงตินนนัรั้นมาเรด็ว ๆ นทรั้เชม่นกนัน
ประมาณหนศึที่งชนัที่วโมงหลนังจากผมอธติษฐานไปแลน้ว เงตินจดานวนสองรน้อยปอนดน์ไดน้ถสกมอบใหน้แกม่ผมสดาหรนับกองทบุน
กม่อสรน้าง ผมไมม่อาจพรรณนาความชชนที่ ชมยตินดทททที่ผมมทในพระเจน้าไดน้เมชที่อผมไดน้รนับเงตินบรติจาคนทรั้ ผมไดน้รอคอยพระเจน้ามานานสทที่
รน้อยสทที่สติบเจด็ดวนันสดาหรนับจดานวนเงตินททที่เราตน้องการ พระพรนนัรั้นททที่จตติ วติญญาณไดน้รนับโดยการวางใจในพระเจน้าและโดยการอดทน
รอคอยชม่างยติที่งใหญม่จรติง ๆ ตนังรั้ แตม่วนันททที่ 10 ธนันวาคม 1845 จนถศึงวนันททที่ 25 มกราคม 1847 ผมไดน้รนับ โดยเปป็นคดาตอบสดาหรนับ
คดาอธติษฐานลน้วน ๆ เงตินเกน้าพนันสองรน้อยแปดสติบหน้าปอนดน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงเตด็มพระทนัยททจที่ ะประทานสติที่งททที่จะถสกตน้องการ
ทนันทททบทที่ น้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้นถสกสรน้าง ถศึงแมน้วม่าคม่าใชน้จม่ายเหลม่านนัรั้นจะมากกวม่าททที่พวกมนันเคยเปป็นมากม่อนประมาณสองพนัน
หน้ารน้อยปอนดน์ตม่อปป
ตนัรั้งแตม่การเปปิดสถาบนันนทรั้มนันเปป็นความปรารถนาของผมททที่จะใชน้สวม่ นหนศึที่งของกองทบุนเหลม่านนัรั้นเพชที่อชม่วยเหลชอเหลม่ามติช
ชนันนารทททที่ไมม่ไดน้รนับการสนนับสนบุนโดยเงตินเดชอนประจดา ในชม่วงสองปปหลนังนทรั้ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงอนบุญาตใหน้ผมทดาเชม่นนนัรั้นใน
ระดนับททที่เยอะกวม่าแตม่กม่อน ผมรสวน้ ม่าหลายคนททที่เทศนาพระวจนะไมม่มทเงตินเดชอนใด ๆ เพชที่อเลทรั้ยงชทพและกดาลนังขนัดสน
บางคนอาจกลม่าววม่าผสน้คนเหลม่านทรั้ควรวางใจในพระเจน้า ถน้าพวกเขาเทศนาวม่าพระเยซสทรงเปป็นความหวนังเดทยวสดาหรนับ
ความรอดของคนบาปทนัรั้งหลาย พวกเขากด็ควรทดาตนัวเปป็นแบบอยม่างททที่ดโท ดยการวางใจพระเจน้าสดาหรนับการจนัดหาสติที่งจดาเปป็นตม่าง
ๆ ฝป่ายโลกของพวกเขา นทที่คงจะหนบุนใจคนไมม่เชชที่อใหน้วางใจในพระเยซสเจน้าสดาหรนับความรอดแหม่งจติตวติญญาณของพวกเขา แตม่
ผมรสสน้ ศึกเชม่นกนันวม่า ในฐานะพทนที่ น้องของพวกเขา ผมควรพยายามททที่จะชม่วยเหลชอพวกเขาใหน้มากททที่สบุดเทม่าททที่ผมทดาไดน้ เงตินของผม
เองคงไปไดน้ไมม่ไกลนนัก ดนังนนัรั้นผมจศึงไดน้เรติที่มตน้นอธติษฐานอยม่างจรติงจนังมากกวม่าททที่เคยเพชที่อเหลม่ามติชชนันนารท องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรง
ตอบคดาวติงวอนประจดาวนันของผมแลน้ว และผมไดน้รนับเกทยรตติในการสม่งเงตินไปชม่วยเหลชอพวกเขามากกวม่าปกตติถศึงเกชอบสามเทม่า
ผมไดน้ทสลขอพระเจน้าใหน้ทรงนดาพาผมโดยเฉพาะอยม่างยติที่งในการสม่งเงตินชม่วยเหลชอไปยนังคนเหลม่านนัรั้นททที่อาจขนัดสนเปป็น
พติเศษ ผมไดน้พยายามแบม่งปปันถน้อยคดาหนบุนใจกนับพวกเขาเชม่นกนัน เพชที่อเสรติมกดาลนังใจของพวกเขาในพระเจน้า พทนที่ น้องททที่รนักเหลม่านทรั้
ไดน้รนับความชม่วยเหลชอไมม่เพทยงโดยเงตินนนัรั้นในทางโลกเทม่านนัรั้นแตม่ในความชม่วยเหลชอนนัรั้นเชม่นกนันททที่ทดาใหน้ใจของพวกเขาสดชชที่นและ
เสรติมกดาลนังใจของพวกเขาใหน้วางใจในพระเจน้ามากขศึรั้นไปอทก
9 มทนาคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงดทจรติง ๆ ในการชม่วยเหลชอผมสนัปดาหน์แลน้วสนัปดาหน์เลม่าใหน้ผม่านพน้นคม่าใชน้จาม่ ยหนนัก ๆ
เหลม่านนัรั้นมาไดน้ โดยเฉพาะอยม่างยติที่งในเวลานทรั้ททที่มทความตศึงเครทยดทางเศรษฐกติจและขน้าวยากหมากแพง! ตน้องสรรเสรติญพระองคน์
จรติง ๆ ผมจศึงกลม่าวไดน้วาม่ พวกเราไมม่ขาดสติที่งใดเลยตลอดฤดสหนาว
เมชที่อการมองเหก็นสติรั้นสบุดลง มนันกด็ถศึงเวลาททที่ความเชรืที่อเรติที่มทดางาน ยติที่งความยบุม่งยากมทมากเทม่าไร มนันกด็ยติที่งงม่ายมากเทม่านนัรั้น
สดาหรนับความเชชที่อ ตราบใดททที่ความเปป็นไปไดน้ตาม่ ง ๆ แบบมนบุษยน์สดาหรนับความสดาเรด็จยนังมทอยสม่ ความเชชที่อกด็ไมม่ทดาสติที่งตม่าง ๆ ใหน้

สดาเรด็จอยม่างงม่ายดายเหมชอนกนับตอนททที่ความเปป็นไปไดน้ตามธรรมดาทนัรั้งหมดลน้มเหลว ในระหวม่างชม่วงเวลาแหม่งความยากจน คม่า
ใชน้จม่ายตม่าง ๆ ของเรากด็เยอะกวม่าปกตติอยม่างมหาศาล คนเปป็นอนันมากททที่อาจอยากชม่วยเหลชอเรากด็ไมม่อาจทดาเชม่นนนัรั้นไดน้ หรชอไมม่กด็
สม่งเงตินเหลชอ ๆ ของพวกเขาไปยนังชม่องทางอชที่น แตม่ทองคดาและเงตินเปป็นขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า เราถวายคดาอธติษฐานของเราแดม่
พระองคน์ และเราใหน้ความไวน้วางใจของเราอยสใม่ นพระองคน์ พระองคน์มติไดน้ทรงทอดทติรั้งเรา เราผม่านพน้นฤดสหนาวนนัรั้นอยม่างงม่ายดาย
เหมชอนกนับฤดสอชที่น ๆ พระเจน้าไดน้ทรงใชน้ชวม่ งเวลานทรั้เพชที่อเปป็นโอกาสพติเศษในการแสดงใหน้เหด็นถศึงความเปป็นสบุขของการวางใจใน
พระองคน์
11 พฤษภาคม ผมสามารถรนับผติดชอบคม่าใชน้จาม่ ยทนัรั้งหมดนนัรั้นททที่เกทที่ยวขน้องกนับคม่าแมม่บน้านในชม่วงสนัปดาหน์ททที่จะถศึงนทรั้ เดด็ก ๆ
ไมม่ขาดสติที่งใดเลย ขน้าวปลาอาหารไมม่เคยแพงเทม่ากนับตอนนทรั้เลย ขนมปปังและขน้าวมทราคามากกวม่าสติบแปดเดชอนททที่แลน้วเกชอบเปป็น
สองเทม่า และขน้าวโอบู๊ตกด็แพงเกชอบเปป็นสามเทม่า เราไมม่อาจซชรั้อมนันฝรนัที่งไดน้เพราะราคาแพง
ในวนันเหลม่านทรั้แหม่งการตม่อสสดน้ ติรั้นรนทางการเงติน คดาถามนทรั้จศึงเกติดขศึรั้นเปป็นธรรมดา “ถน้าคบุณแคม่ตน้องดสแลเดด็กกดาพรน้าหนศึที่ง
รน้อยสามสติบคน และคบุณยากจนขนาดนทรั้ คบุณจะทดายนังไงเมชที่อมทเดด็กสามรน้อยคน?” ความคติดเชม่นนนัรั้นไมม่ทดาใหน้ผมวบุม่นวายใจเลย
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสามารถจนัดหาทรนัพยากรทางการเงตินทบุกอยม่างททที่งานนทรั้จะตน้องการเมชที่อบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้นถสกเปปิด
อยม่างงม่ายดายเหมชอนททที่พระองคน์ทรงทดาอยสม่ตอนนทรั้
7 กรกฎาคม งานเกทยที่ วกนับการกม่อสรน้างนนัรั้นไดน้เรติที่มตน้นวนันนทรั้ ในททที่สดบุ หลนังจากททที่ผมไดน้แสวงหาความชม่วยเหลชอของ
พระเจน้านานหกรน้อยเจด็ดวนัน พระองคน์ไดน้ประทานความปรารถนาแหม่งหนัวใจของผมแกม่ผมแลน้ว
3 กบุมภาพนันธน์ 1848 บางคนอาจกลม่าววม่า “คบุณมทความขนัดสนอยสม่ตลอด ความตน้องการหนศึที่งไดน้รนับการตอบสนอง
ไมม่ทนันไร ความตน้องการใหมม่กด็มาแลน้ว มนันไมม่ดสเหมชอนชทวติตททที่มกท ารลองใจหรชอ? คบุณไมม่เหนชที่อยกนับมนันบน้างหรชอ?”
ผมมทความขนัดสนอยสม่ตลอดในสม่วนททที่เกทที่ยวขน้องกนับงานนทรั้ พระเจน้าไดน้ทรงจนัดหาเงตินใหน้ผมเพชที่อททที่จะสานตม่อ และผมมท
ความสบุขกนับการบอกเลม่าแกม่ผสน้คนวม่าพระองคน์ไดน้ทรงตอบคดาทสลขอตม่าง ๆ ของผมอยม่างไร แตม่เงตินไมม่ใชม่เรชที่องหลนักททที่ผมมทความ
ขนัดสนในแตม่ละวนัน
ความเจด็บปป่วยในทม่ามกลางเดด็กเหลม่านนัรั้นเปป็นการลองใจททที่ยากลดาบากเสมอ ตน้องมทการอธติษฐานสดาหรนับเงติน ยารนักษา
โรค และการทรงนดาและสตติปปัญญาจากพระเจน้า
บางครนังรั้ เดด็ก ๆ กด็ถสกจน้างออกไปเพชอที่ ชม่วยงานบน้านหรชอเปป็นเดด็กฝฝึกงาน การหาสถานททที่ททที่เหมาะสมสดาหรนับพวกเขา
เปป็นสติที่สดาคนัญ อยม่างไรกด็ตาม มนันเปป็นเรชที่องยากมากกวม่าการไดน้เงตินมาเสทยอทก บางครนังรั้ ผมเคยรอคอยพระเจน้านานหลายสนัปดาหน์
กวม่าททคที่ วามตน้องการนทรั้ไดน้รนับการเตติมเตด็ม แตม่พระองคน์กด็ทรงชม่วยเหลชอตลอด
บางครนังรั้ ความตน้องการของผมในเรชที่องสตติปปัญญาและการทรงนดากด็มทมากเพชที่อททที่จะทราบวม่าเดด็ก ๆ ควรไดน้รนับการ
ปฏติบนัตอติ ยม่างแนม่นอนขนาดไหนภายใตน้สถานการณน์ทพทที่ ติเศษเฉพาะ ความตน้องการในเรชที่องนทรั้ไมม่ใชม่เรชที่องเลด็ก ถศึงแมน้ผมไดน้รนับการ
ชม่วยเหลชอแลน้วเมชที่อผมไดน้อดทนรอคอยพระเจน้ากด็ตาม
เมชที่อคนงานคนหนศึที่งตน้องออกจากงานไปเพราะเหตบุผลดน้านสบุขภาพหรชอเหตบุผลอชที่น ๆ ผมกด็เผชติญความตน้องการททที่ใหญม่
โตมากกวม่าตอนททที่ผมตน้องการเงตินสดาหรนับสถาบนันนทรั้เสทยอทก ความตน้องการเชม่นนนัรั้นจะไดน้รนับการเตติมเตด็มไดน้โดยการรอคอย
พระเจน้าเทม่านนัรั้น

หนศึที่งในความยบุม่งยากททใที่ หญม่โตททที่สดบุ ซศึที่งเกทที่ยวขน้องกนับงานนทรั้กด็คชอ การหาบบุคคลททที่เหมาะสมตามแบบพระเจน้าสดาหรนับมนัน
หลายสติที่งตน้องถสกพติจารณา-อายบุททที่เหมาะสม สบุขภาพ ความสามารถ ประสบการณน์ ความรนักททที่มทตม่อเดด็ก ๆ ความเปป็นแบบ
พระเจน้าททที่แทน้จรติง การจนัดเตรทยมเพชที่อรนับมชอกนับการลองใจและความยบุม่งยากตม่าง ๆ ททมที่ าพรน้อมกนับมนัน และความปรารถนาอนัน
เขน้มแขด็งททที่จะทดางานหนนัก ไมม่ใชม่เพราะเหด็นแกม่เงตินแตม่เพชที่อรนับใชน้พระเจน้า
การหาคนททที่ตามแบบพระเจน้าพรน้อมกนับคบุณสมบนัตติเหลม่านทรั้ไมม่ใชม่เรชที่องงม่ายเลย ผมไมม่ไดน้กดาลนังมองหาเพชที่อนรม่วมงานททที่
สมบสรณน์แบบ และผมไมม่คติดวม่าเหลม่าเพชที่อนรม่วมทดาการของผมไมม่มทความอม่อนแอ ขน้อบกพรม่อง และขน้อดน้อยตม่าง ๆ ดน้วย ตนัวผม
เองกด็หม่างไกลจากคดาวม่าสมบสรณน์แบบ แตม่ผมพยายามททจที่ ะหาบบุคคลททที่เหมาะสมซศึที่งในตนัวพวกเขามทคบุณสมบนัตติขน้างบนเหลม่านนัรั้น
มากททที่สบุดเทม่าททที่จะมทไดน้
พวกคนงานควรทดางานอยม่างมทความสบุขในทม่ามกลางพวกเขาเอง และจากนนัรั้นผมกด็สามารถทดางานกนับพวกเขาไดน้
อยม่างงม่ายดาย ผมตน้องเปป็นผสน้รนับใชน้ของพวกเขา และกระนนัรั้น ผมตน้องรนักษาไวน้ซศึที่งสถานททที่แหม่งสติทธติอดานาจททที่พระเจน้าไดน้ประทาน
ใหน้แกม่ผมเหนชองานนทรั้ ความตน้องการนทรั้ใหญม่โตมากกวม่าความตน้องการใด ๆ ททเที่ กทที่ยวขน้องกนับเงติน เรชที่องเหลม่านทรั้นดาคน ๆ หนศึที่งใหน้รอน้ ง
ทสลตม่อพระเจน้า! แทน้จรติงแลน้ว ผมมทความตน้องการอยสตม่ ลอด
หลายปปไดน้ผาม่ นไปตนัรั้งแตม่ผมไดน้ทดาการอวดในพระเจน้าของผมโดยการตทพติมพน์รายงานหลายฉบนับเกทที่ยวกนับงานรนับใชน้นทรั้ ไมม่
ตน้องสงสนัยเลยวม่าซาตานกดาลนังรอใหน้ผมลน้ม ถน้าผมถสกปลม่อยทติรั้งไวน้กนับตนัวเอง ผมกน้คงตกเปป็นเหยชที่อของมนันทนันทท ความเยม่อหยติที่ง
ความไมม่เชชที่อ หรชอบาปอชที่น ๆ คงเปป็นความหายนะของผมและนดาผมไปสสม่การทดาความอนัปยศตม่อพระนามของพระเยซส ไมม่มใท คร
ควรชชที่นชมผม ทศึที่งกนับความเชชที่อของผม หรชอคติดถศึงผมราวกนับวม่าผมเปป็นบบุคคลททที่นม่าอนัศจรรยน์ใจ ไมม่ใชม่เลยครนับ ผมอม่อนแอ
เหมชอนททที่เคยเปป็นมา ผมตน้องถสกอบุน้มชสในความเชชที่อและพระคบุณอชที่นทมุกประการ
แมน้กระนนัรั้น ผมกด็ไมม่พบวม่างานนทรั้นดาไปสสม่ชทวตติ ททที่ลองใจแตม่เปป็นชทวติตททที่มทความสบุขมาก ๆ มนันเปป็นไปไมม่ไดน้เลยททที่จะพรรณนา
ถศึงความบรติบสรณน์แหม่งสนันตติสบุขและความชชที่นบานแหม่งสวรรคน์ททที่บม่อยครนัรั้งหลนัที่งไหลเขน้าสสม่จตติ วติญญาณของผมเพราะคดาตอบเหลม่า
นนัรั้นททที่ผมไดน้รนับจากพระเจน้าหลนังจากรอคอยพระองคน์สดาหรนับความชม่วยเหลชอและการอวยพร ยติที่งผมตน้องรอคอยพระองคน์นาน
เทม่าไร หรชอยติที่งความตน้องการของผมใหญม่โตมากเทม่าไร ความชชที่นชมยตินดทกใด็ หญม่โตมากเทม่านนัรั้นเมชที่อคดาตอบมาในททที่สบุด ผมไมม่
เหนชที่อยเลยสนักนติดกนับวติถทชทวตติ แบบนทรั้เพราะผมไดน้คาดหวนังความยบุม่งยากทนัรั้งหลายมาตนัรั้งแตม่ตนน้ แลน้ว เพชที่อถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้า
และเพชที่อหนบุนใจลสก ๆ ททที่รกนั ของพระองคน์ ผมไดน้ปรารถนาททที่จะสม่งตม่อไปถศึงพวกเขา หากเพทยงวติสบุทธติชนเหลม่านนัรั้นจะไดน้รบนั
ประโยชนน์จากการกระทดากติจเหลม่านนัรั้นของพระเจน้ากนับผม
ยติที่งผมไปตม่อในงานรนับใชน้นทรั้นานเทม่าไร การลองใจเหลม่านนัรั้นในรสปแบบใดรสปแบบหนศึที่งกด็เรติที่มใหญม่โตมากยติที่งขศึรั้น แตม่ใน
ขณะเดทยวกนัน ผมกด็มทความสบุขมากขศึรั้นในการรนับใชน้ของผมและมนัที่นใจมากขศึรั้นวม่าผมถสกจน้างตามททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอยากใหน้
ผมถสกจน้าง แลน้วผมจะเหนชที่อยไดน้อยม่างไรกนับการสานตม่องานของพระเจน้า? พระเจน้าทรงพติสจส นน์หลายครนัรั้งหลายหนแลน้ววม่า
พระองคน์ทรงสนัตยน์ซชที่อตม่อพระวจนะของพระองคน์: “แตม่ทาม่ นทนัรั้งหลายจงแสวงหาอาณาจนักรของพระเจน้า และความชอบธรรม
ของพระองคน์กม่อน แลน้วพระองคน์จะทรงเพติที่มเตติมสติที่งทนังรั้ ปวงเหลม่านทรั้ใหน้แกม่ทม่าน” (มธ. 6:33)
กติจธบุระยติที่งใหญม่นนัรั้นททที่สาวกของพระเยซสตน้องสาละวนดน้วยคชอ การแสวงหาอาณาจนักรของพระเจน้า ผมเชชที่อวม่านทที่หมายถศึง
การแสวงหาความเจรติญรบุม่งเรชองทนัรั้งภายนอกและภายในของครติสตจนักร ถน้าเราแสวงหาททที่จะชนะจติตวติญญาณหลายดวงเพชที่อ

พระเยซสเจน้า เรากด็กดาลนังแสวงหาความเจรติญรบุงม่ เรชองภายนอกแหม่งอาณาจนักรของพระเจน้า ถน้าเราชม่วยเหลชอเหลม่าเพชที่อนอวนัยวะ
ของเราในพระกายนนัรั้นใหน้เตติบโตในพระคบุณและความจรติงหรชอดสแลพวกเขาในวติธใท ด เรากด็กดาลนังแสวงหาความเจรติญรบุงม่ เรชอง
ของพระเจน้าททที่อยสม่ภายใน
ในการเชชที่อมโยงกนับเรชที่องนทรั้ เราตน้องแสวงหาความชอบธรรมของพระองคน์เชม่นกนัน นทที่หมายถศึงการแสวงหาททที่จะเปป็น
เหมชอนพระเจน้ามากขศึรั้นเรชที่อย ๆ-การแสวงหาททที่จะถสกทดาใหน้เปป็นเหมชอนกนับพระทนัยของพระเจน้าในสม่วนภายใน ถน้าสองสติที่งนทรั้ถสก
ดสแลอยม่างขยนันขนันแขด็ง เรากด็มาถศึงพระสนัญญาอนันประเสรติฐนนัรั้น: “แลน้วพระองคน์จะทรงเพติที่มเตติมสติที่งทนัรั้งปวงเหลม่านทรั้ [นนัที่นคชอ
อาหาร เสชรั้อผน้า หรชอสติที่งอชที่นใดททที่คบุณตน้องการสดาหรนับชทวตติ ปปัจจบุบนันนทรั้]ใหน้แกม่ทม่าน”
คบุณทดาใหน้การแสวงหาอาณาจนักรของพระเจน้าและความชอบธรรมของพระองคน์เปป็นกติจธบุระหลนักและเปป็นสติที่งททที่คบุณ
สนใจอนันดนับหนศึที่งหรชอไมม่? สติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้า เกทยรตติแหม่งพระนามของพระองคน์ สวนัสดติภาพของครติสตจนักรของพระองคน์
การกลนับใจเชชที่อของคนบาปทนัรั้งหลาย และประโยชนน์แหม่งจติตวติญญาณของคบุณเองเปป็นเปป้าหมายหลนักของคบุณไหม? หรชอธบุรกติจ
การงานของคบุณ ครอบครนัวของคบุณ หรชอความสนใจตม่าง ๆ ของคบุณเองในเรชที่องฝป่ายโลกครอบคลบุมความสนใจของคบุณเปป็น
หลนัก? จงจดาไวน้วม่าโลกจะผม่านพน้นไป แตม่สติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้าจะคงอยสตม่ ลอดไป ผมไมม่เคยรสน้จกนั ลสกของพระเจน้าคนใดททที่
ประพฤตติตนตามขน้อพระคดาททที่ยกมาขน้างบน แลน้วองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ไดน้ทรงกระทดาตามพระสนัญญาของพระองคน์แกม่ผสน้นนัรั้น
“แลน้วพระองคน์จะทรงเพติที่มเตติมสติที่งทนัรั้งปวงเหลม่านทรั้ใหน้แกม่ทาม่ น”
29 เมษายน ยอดรวมทนัรั้งหมดททที่ผมไดน้รบนั สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้นเทม่ากนับมากกวม่าหนศึที่งหมชที่นหนศึที่งพนันปอนดน์ เงติน
จดานวนนทรั้ชม่วยใหน้ผมสามารถททที่จะรนับมชอกนับคม่าใชน้จาม่ ยทบุกอยม่างททที่เกทยที่ วขน้องกนับการซชรั้อททที่ดนติ นนัรั้นและการกม่อสรน้างบน้านหลนังนนัรั้น จง
สรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเถติด!

ชชีวติตออันนย่าตชที่นเตน้นของหนน้าทชีคที่ นตน้นเรชอน: บททชีที่ 20
1 พฤษภาคม 1848 ไมม่วาม่ เราจะถสกเรทยกใหน้เปป็นมติชชนันนารทหรชอประกอบวติชาชทพอชนที่ เราควรประกอบกติจธบุระของเรา
ในฐานะคนตน้นเรชอนขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ลสกของพระเจน้าถสกซชรั้อไวน้แลน้วดน้วยพระโลหติตประเสรติฐของพระเยซสเจน้า ทบุกอยม่างททที่
เขาถชอกรรมสติทธติธิ์-เรทที่ยวแรงฝป่ายรม่างกายของเขา เรทที่ยวแรงฝป่ายสมองของเขา ความสามารถทบุกชนติดของเขา กติจการหรชอธบุรกติจ
ของเขา และทรนัพยน์สตินของเขา-ทบุกอยม่างลน้วนเปป็นของพระเจน้า มทเขทยนไวน้วาม่ “ทม่านไมม่ใชม่เจน้าของตนัวทม่านเอง พระเจน้าไดน้ทรงซชรั้อ
ทม่านไวน้แลน้วตามราคา” (1 คร. 6:19-20)
ผลกดาไรเหลม่านนัรั้นจากการทรงเรทยกของเราไมม่ใชม่ของเราเองในความหมายททวที่ ม่าเรามทอติสรภาพททจที่ ะใชน้จาม่ ยพวกมนันเพชที่อ
สนองความอยากแหม่งความเยม่อหยติที่งของเราหรชอความรนักของเราททที่มทตอม่ ความเพลติดเพลติน เราตน้องยชนอยสม่ตอม่ พระพนักตรน์องคน์
พระผสน้เปป็นเจน้าและเจน้านายของเราในฐานะเหลม่าคนตน้นเรชอนของพระองคน์เพชที่อแสวงหานรั้ดาพระทนัยของพระองคน์เกทที่ยวกนับวม่า
พระองคน์จะทรงใหน้เราใชน้ผลกดาไรแหม่งการทรงเรทยกของเราอยม่างไร ใน 1 คร. 16:2 มทเขทยนไวน้วม่า “ทบุกวนันตน้นสนัปดาหน์ใหน้พวก
ทม่านทบุกคนเกด็บผลประโยชนน์ททที่ไดน้รนับไวน้บน้าง ตามททพที่ ระเจน้าไดน้ทรงใหน้ทม่านจดาเรติญ” การเรทที่ยไรเพชที่อเหลม่าวติสบุทธติชนททที่ยากจนใน
แควน้นยสเดทยไดน้ถสกกระทดา และพวกพทที่นน้องททที่เมชองโครตินธน์ถสกเตชอนสตติใหน้ถวายทบุกวนันขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตามขนาดของความ
สดาเรด็จซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงอวยพรพวกเขาในระหวม่างสนัปดาหน์นนัรั้น ๆ บนัดนทรั้ เหลม่าวติสบุทธติชนวนันนทรั้ไมม่ควรกระทดาตามพระ
วจนะนทรั้หรอกหรชอ? มนันสอดคลน้องอยม่างสมบสรณน์กบนั อบุปนติสนัยแบบผสน้สนัญจรของเราททที่จะดสวม่าเราสามารถถวายไดน้มากขนาดไหน
ใหน้แกม่คนยากจนหรชอแกม่งานของพระเจน้าทบุกสนัปดาหน์
เราควรจดาหลนักการตามพระคนัมภทรน์ขน้อนทรั้ใหน้ขศึรั้นใจเชม่นกนัน “คนททที่หวม่านเพทยงเลด็กนน้อยกด็จะเกทที่ยวเกด็บไดน้เพทยงเลด็กนน้อย
คนททที่หวม่านมากกด็จะเกทที่ยวเกด็บไดน้มาก” (2 คร. 9:6) เราไดน้รบนั การอวยพรอยม่างบรติบสรณน์ในพระเยซส และเราไมม่ตน้องการตนัว
กระตบุน้นใด ๆ เพชที่อททที่จะทดาการงานททที่ดท การยกโทษบาปทนัรั้งหลายของเรา การถสกทดาใหน้เปป็นลสก ๆ ของพระเจน้าเปป็นนติตยน์แลน้ว
การมทพระนติเวศของพระบติดาเปป็นบน้านของเราตม่อหนน้าเรา-พระพรเหลม่านทรั้ควรชนักนดาเราใหน้รบนั ใชน้พระเจน้าในความรนักและความ
กตนัญญสตลอดทบุกวนันแหม่งชทวตติ ของเรา
พระคดาขน้อนทรั้เปป็นความจรติง ทนังรั้ ในชทวตติ นทรั้และในชทวติตททจที่ ะมานนัรั้น ถน้าเราใชน้ทรนัพยน์สตินของเราอยม่างเสทยดายเพชที่อพระองคน์
ทรนัพยน์สมบนัตติเพทยงเลด็กนน้อยกด็จะถสกสะสมไวน้ในสวรรคน์ แตม่ถน้าความรนักของพระครติสตน์ชนักนดาพทนที่ น้องคนใดใหน้หวม่านดน้วยใจกวน้าง
ขวาง เขากด็จะ (แมน้กระทนัที่งในชทวติตนท)รั้ เกทที่ยวอยม่างบรติบสรณน์ ทนังรั้ ในพระพรทนัรั้งหลายสดาหรนับจติตวติญญาณของเขาและในสติที่งของฝป่าย
โลกทนัรั้งหลาย “บางคนยติที่งจดาหนม่ายยติที่งมนัที่งคนัที่ง บางคนยติที่งยศึดสติที่งททที่ควรจดาหนม่ายไวน้ยติที่งขนัดสนกด็มท บบุคคลททที่ใจกวน้างขวางยม่อมไดน้รบนั
ความมนัที่งคนัที่ง บบุคคลททที่รดนรั้ดา เขาเองจะรนับการรดนรั้ดา” (สภษ. 11:24-25)
“จงใหน้ และทม่านจะไดน้รนับดน้วย และในตนักของทม่านจะไดน้รบนั ตวงดน้วยทะนานถน้วนยนัดสนัที่นแนม่นพสนลน้นใสม่ใหน้ เพราะวม่า
ทม่านจะตวงใหน้เขาดน้วยทะนานอนันใด จะตวงใหน้ทม่านดน้วยทะนานอนันนนัรั้น” (ลสกา 6:38) เหด็นไดน้ชนัดวม่านทที่หมายถศึงชทวติตนทรั้และ
สติที่งของฝป่ายโลกทนัรั้งหลาย
ใหน้เราดดาเนตินเหมชอนเปป็นพวกคนตห้นเรรือนและไมม่ทดาตนัวเหมชอนเปป็นเจน้าของ โดยเกด็บทรนัพยน์สติที่งของซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าไดน้ทรงฝากใหน้เราดสแลไวน้เพชที่อตนัวเราเอง พระองคน์ไมม่ไดน้ทรงอวยพรเราเพชที่อททที่เราจะสนองความอยากฝป่ายเนชรั้อหนนังของเรา

เองแตม่เพชที่อททที่เราจะใชน้เงตินของเราในการรนับใชน้พระองคน์และถวายคดาสรรเสรติญแดม่พระองคน์
พทที่นน้องทม่านใดททที่มรท ายไดน้นน้อยอาจถามวม่า “ฉนันควรถวายดน้วยไหม? รายไดน้ของฉนันกด็เลด็กนน้อยอยสม่แลน้วจนครอบครนัวของ
ฉนันแทบจะเลทรั้ยงตนัวเองไมม่พอเลย”
คดาตอบกลนับของผมกด็คชอ “คบุณเคยพติจารณาบน้างไหมวม่าเหตบุผลททรที่ ายไดน้ของคบุณยนังเลด็กนน้อยขนาดนนัรั้นอยสม่เหมชอนเดติม
อาจเปป็นเพราะวม่าคบุณใชน้จาม่ ยทบุกอยม่างไปกนับตนัวคบุณเอง? ถน้าพระเจน้าประทานใหน้คบุณมากขศึรั้น คบุณกด็คงใชน้มนันเพชที่อเพติที่มพสนความ
สบายของคบุณเองแทนททที่จะสอดสม่องเพชที่อดสวม่าใครเจด็บปป่วยหรชอใครไมม่มทงานทดาเลยเพชที่อททที่คบุณจะชม่วยเหลชอพวกเขาไดน้”
พทที่นน้องทม่านใดททรที่ ายไดน้ของตนเลด็กนน้อยอยสม่อาจถสกลองใจอยม่างมากใหน้ปฏติเสธหนน้าททที่รนับผติดชอบในการชม่วยเหลชอเหลม่าวติ
สบุทธติชนททที่ขนัดสนและเจด็บปป่วยหรชอชม่วยเหลชองานของพระเจน้า เขาคติดวม่ามนันควรเปป็นงานของผสน้เชชที่อททที่รที่ดารวยไมม่กทที่คนในการ
รม่วมสามนัคคทธรรมนนัรั้น ดนังนนัรั้นเขาจศึงปลน้นจติตวติญญาณของเขาเอง!
คบุณควรถวายมากขนาดไหนจากรายรนับของคบุณ? พระเจน้าไมม่ไดน้วางกฎตายตนัวเกทที่ยวกนับประเดด็นนทรั้ เราควรถวายดน้วย
ใจยตินดทและไมม่ใชม่เพราะถสกเรทยกรน้อง แตม่แมน้กระทนัที่งยาโคบ พรน้อมกนับรบุม่งอรบุณแรกแหม่งความสวม่างฝป่ายวติญญาณไดน้สนัญญาตม่อ
พระเจน้าวม่าจะถวายสติบชนักหนศึที่งจากสติที่งของทนัรั้งหมด เราซศึที่งเปป็นผสน้เชชที่อในพระเยซสเจน้าควรทดามากขนาดไหนเพชที่อพระองคน์ (ดส ปฐก.
28:22) ถน้าความรนักของพระครติสตน์เปป็นเหตบุใหน้เราถวาย เรากด็จะมทพระคดาขน้อนทรั้ททที่สดาเรด็จจรติงในประสบการณน์ของเรา องคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าจะทรงตอบแทนเราอยม่างบรติบสรณน์ และในทน้ายททสที่ บุดเราจะพบวม่าเราไมม่ใชม่ผสน้สสญเสทยเลยแมน้แตม่ในสติที่งของฝป่ายโลกทนังรั้
หลาย แตม่ทนันททททที่ใครสนักคนเรติที่มตน้นททที่จะถวายเพราะเหด็นแกม่การไดน้รนับตอบแทนมากขศึรั้นจากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า หรชอเขาหยบุด
หวม่านดน้วยใจกวน้างขวางเพชที่อททจที่ ะเพติที่มพสนทรนัพยน์สติที่งของของเขาเอง สายนรั้ดาแหม่งความบรติบสรณน์ของพระเจน้ากด็จะไมม่ไหลอทกตม่อไป
ลสกของพระเจน้าตน้องเตด็มใจททที่จะเปป็นชม่องทางซศึที่งพระพรทนัรั้งหลายอนันบรติบสรณน์ของพระเจน้าไหลผม่านไดน้ ชม่องทางนทรั้แคบ
และตชรั้นในตอนแรก ทวม่านรั้ดาทนัรั้งหลายแหม่งความบรติบสรณน์ของพระเจน้ากด็สามารถไหลผม่านไดน้บน้าง ถน้าเราถวายตนัวเราเองดน้วยใจ
ยตินดทใหน้แกม่จดบุ ประสงคน์นทรั้ ชม่องทางนนัรั้นกด็เรติที่มกวน้างขศึรั้นและลศึกมากขศึรั้น โดยเปปิดโอกาสใหน้ความบรติบสรณน์ของพระเจน้าไหลผม่านไดน้
มากยติที่งขศึรั้น เราไมม่สามารถจดากนัดขอบเขตททที่พระเจน้าอาจทรงใชน้การเราไดน้เพชที่อเปป็นเครชที่องมชอในการสชที่อสารพระพรหากเราเตด็มใจ
ททจที่ ะถวายตนัวเราเองแดม่พระองคน์และระมนัดระวนังททจที่ ะถวายเกทยรตติทนัรั้งสติรั้นแดม่พระองคน์
3 พฤษภาคม งานตอนนทรั้ใหญม่โตแลน้ว และคม่าใชน้จาม่ ยกด็มหาศาล ในระหวม่างเดชอนนทรั้เราจม่ายไปประมาณหน้ารน้อยปอนดน์
สดาหรนับเสบทยงหลายอยม่างสดาหรนับสถาบนันนทรั้ ผมไมม่สามารถคาดหวนังใหน้คาม่ ใชน้จาม่ ยเหลม่านนัรั้นลดนน้อยลงไดน้-แตม่ผมไมม่มทความ
ปรารถนาททพที่ วกมนันควรลดลง! ผมมทความชชที่นบานในการเขทยนเชด็คสนัที่งจม่ายเงตินจดานวนมหาศาลมากพอ ๆ กนับททที่ผมมทในการฝาก
เงตินซศึที่งผมไดน้รนับจากพระเจน้าผม่านทางเหลม่าผสน้บรติจาค เงตินนนัรั้นไมม่มทคบุณคม่าอะไรตม่อผมนอกเสทยจากวม่าผมสามารถใชน้มนันเพชที่อ
พระเจน้าไดน้ ยติที่งผมจม่ายออกไปเพชที่องานของพระเจน้ามากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งมทความหวนังมากเทม่านนัรั้นวม่าจะไดน้รนับจากพระองคน์เพติที่ม ยติที่ง
ผมไดน้รนับเงตินกน้อนโตจากพระองคน์มากเทม่าไร ซศึที่งเปป็นคดาตอบตม่อคดาอธติษฐาน ขน้อพติสจส นน์เรชอที่ งการไดน้รบนั พระพรและความเปป็นจรติง
ของการทสลขอพระเจน้าแตม่เพทยงผสน้เดทยวสดาหรนับสติที่งททที่ผมตน้องการนนัรั้นกด็ยติที่งใหญม่มากเทม่านนัรั้น ดน้วยเหตบุนทรั้ผมจศึงมทความชชที่นบานในการ
ใหน้มากพอ ๆ กนับในการไดน้รนับ
ดน้วยสบุดกดาลนังของผม ผมไดน้ทบุม่มเทตนัวเองเพชที่อททที่จะทดาใหน้บน้านเดด็กกดาพรน้านนัรั้นเตด็มไปดน้วยเดด็ก ๆ เมชที่อเงตินกน้อนโตถสก
ตน้องการและถสกจม่ายออกไป ผมกด็จะมทเหตบุผลอนันยติที่งใหญม่มากกวม่าททที่เคยททที่จะตนักจากคลนังทรนัพยน์ททที่ไมม่มทวนันหมดของพระเจน้า เหด็น

ไดน้ชนัดวม่าเงตินททที่ไดน้รนับมาโดยการอธติษฐานตน้องไมม่ถสกใชน้อยม่างสติรั้นเปลชอง ถน้าผสน้ใดจะไดน้รนับเงตินทองจากพระเจน้าโดยการอธติษฐาน
และจากนนัรั้นกด็ใชน้มนันอยม่างสติรั้นเปลชอง เขากด็จะพบในไมม่ชน้าวม่าเขาไมม่สามารถอธติษฐานในความเชชที่อเพชที่อขอเสบทยงอชนที่ ๆ เพติที่มเตติม
อทก
17 มกราคม 1849 ตน้องมทขนัรั้นตอนเพติที่มเตติมเพชที่อททที่จะจนัดหาเครชที่องเรชอนใหน้แกม่บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น หน้องกวม่า
สองในสามเกชอบพรน้อมแลน้ว ผมไดน้อธติษฐานอยม่างจรติงจนังทบุกวนันขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานเงตินททที่เรายนังตน้องการอยสม่ใหน้แกม่
ผม เมชที่อตอนเยด็นผมไดน้รนับเงตินหกรน้อยปอนดน์ซศึที่งจะดสแลคม่าใชน้จม่ายหนนัก ๆ ททที่เกทที่ยวขน้องกนับการจนัดหาเครชที่องเรชอนสดาหรนับบน้านเดด็ก
กดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น
12 กบุมภาพนันธน์ บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้นตอนนทรั้มทเครชที่องเรชอนเกชอบครบแลน้ว ในหกสนัปดาหน์ ดน้วยความชม่วยเหลชอ
ของพระเจน้า ทบุกอยม่างกด็จะเสรด็จสมบสรณน์ ผมยบุม่งมาก ๆ ในชม่วงสองสนัปดาหน์หลนังนทใรั้ นการทดาการจนัดแจงตม่าง ๆ ททที่จดาเปป็นสดาหรนับ
การจนัดหาเครชที่องเรชอน ผมไดน้เรติที่มอธติษฐานอยม่างจรติงจนังมากกวม่าเดติมอทกเพชที่อททอที่ งคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงประทานเงตินททที่เรายนัง
ตน้องการอยสม่นนัรั้นเพชที่อทดาใหน้บน้านหลนังนนัรั้นเสรด็จสมบสรณน์
พทนที่ น้องบบุรบุษทม่านหนศึที่งในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้ามาหาผมเมชที่อเชน้านทรั้และ หลนังจากการสนทนากนันสองสามนาทท เขาไดน้ใหน้เงติน
ผมสองพนันปอนดน์สดาหรนับการจนัดหาเครชอที่ งเรชอนสดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น หรชอสดาหรนับสติที่งอชที่นใดททที่เราตน้องการซศึที่ง
เกทที่ยวขน้องกนับเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ผมใสม่เงตินจดานวนนทรั้ทนัรั้งหมดไวน้ในกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น อยม่างนน้อยกด็สดาหรนับตอนนทรั้
ขณะนทรั้ผมสามารถจนัดการคม่าใชน้จาม่ ยทบุกอยม่างไดน้หมด เทม่าททที่เปป็นไปไดน้ผมจะมทเงตินหลายรน้อยปอนดน์มากกวม่าททผที่ ม
ตน้องการดน้วยซรั้ดา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่เพทยงประทานมากเทม่าททที่เราตน้องการจรติง ๆ สดาหรนับงานของพระองคน์เทม่านนัรั้น แตม่
พระองคน์ประทานใหน้อยข่างบรงิบรรณด์ พระพรนทรั้ทดาใหน้ผมเตด็มลน้นดน้วยความปปตติยตินดทททที่ไมม่อาจแสดงออกมาไดน้ พระองคน์ไดน้ประทาน
คดาตอบททที่ครบถน้วนแกม่หลายพนันคดาอธติษฐานของผมในชม่วงหนศึที่งพนันหนศึที่งรน้อยเกน้าสติบหน้าวนันนทรั้
26 กบุมภาพนันธน์ หลนังจากททที่คาม่ ใชน้จาม่ ยทบุกอยม่างนนัรั้นมทเงตินรองรนับแลน้วสดาหรนับการซชรั้อททดที่ ตินนนัรั้น อาคารนนัรั้น และการจนัดหา
เครชที่องเรชอนสดาหรนับบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น มทเงตินเหลชออยสม่เจด็ดรน้อยเจด็ดสติบหกปอนดน์ นทที่พสติ สจนน์ใหน้เหด็นวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
ทรงสามารถไมม่เพทยงจนัดหาทบุกอยม่างททเที่ ราตน้องการใหน้แกม่เราในการรนับใชน้พระองคน์ในการตอบคดาอธติษฐานเทม่านนัรั้น แตม่พระองคน์
ทรงสามารถประทานแกม่เรามากยติที่งกวม่าททที่เราตน้องการดน้วยซรั้ดา
18 มติถบุนายน วนันนทรั้ ในฐานะเปป็นผลของคดาอธติษฐานเหลม่านนัรั้นตลอดสามปปกนับเจด็ดเดชอน เดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นเรติที่มถสกยน้าย
จากบน้านเดด็กกดาพรน้าสทที่หลนังนนัรั้นในถนนวติลสนันสตรททไปยนังบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่
23 มติถบุนายน นทที่เปป็นสนัปดาหน์หนศึที่งแหม่งการอวยพรททที่ยติที่งใหญม่ เดด็กกดาพรน้าทบุกคนพรน้อมกนับคบุณครสและผสน้ดแส ลของพวกเขา
ถสกยน้ายเขน้าในบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่แลน้ว
บนัดนทรั้คนประมาณหนศึที่งรน้อยสทที่สติบคนอาศนัยอยสใม่ ตน้หลนังคาเดทยว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอเราแลน้วอยม่างมากมาย
เปป็นเวลามากกวม่าสามปป ผมไดน้แสวงหาความชม่วยเหลชอของพระเจน้าเกทที่ยวกนับทบุกสติที่งททที่เกทยที่ วขน้องกนับบน้านเดด็กกดาพรน้า
หลนังใหมม่นนัรั้น ผมไดน้คาดหวนังความชม่วยเหลชอของพระองคน์ แตม่พระองคน์ทรงทดาเกตินความคาดหวนังของผม ถศึงแมน้วม่าเดด็ก ๆ ชบุด
สบุดทน้ายถสกยน้ายเขน้าแคม่เมชที่อวานซชนเทม่านนัรั้น ความเปป็นระเบทยบมากกด็ถสกกม่อตนัรั้งในบน้านหลนังนทรั้แลน้ว และทบุกสติที่งกดาลนังไปไดน้อยม่างราบ
รชนที่ จงสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับเรชที่องนทรั้! จติตวติญญาณของผมยกยข่องพระองคน์สดาหรนับความดทของพระองคน์! นอกจาก

นทรั้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงจนัดการคม่าใชน้จม่ายพติเศษทบุกรายการททที่เกทยที่ วขน้องกนับการยน้ายพวกเดด็กกดาพรน้าจากถนนวติลสนันสตรททเขน้าอยสม่
ในบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นทรั้ดวน้ ย ผมมทเงตินพรน้อมใชน้มากกวม่าหน้ารน้อยปอนดน์เพชที่อจะเรติที่มจนัดการคม่าแมม่บน้านในบน้านเดด็กกดาพรน้า
หลนังใหมม่นทรั้ มนันเปป็นความจรติงเหลชอเกตินททที่วม่าคนเหลม่านนัรั้นททที่วางใจในองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะไมม่ผดติ หวนังเลย! หลนังจากการทดสอบ
ความเชชที่ออยม่างมหาศาลหลายครนังรั้ ในชม่วงสติบสามปปกนับสองเดชอนททที่เดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นอยสม่ททที่ถนนวติลสนันสตรทท องคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าทรงพาเราออกมาจากททที่นนัที่นพรน้อมกนับความบรติบสรณน์เมชที่อเททยบกนันแลน้ว ขอใหน้พระนามบรติสบุทธติธิ์ของพระองคน์ไดน้รนับการ
สรรเสรติญ!
30 สติงหาคม ผมไดน้รนับธนบนัตรหน้าสติบปอนดน์ใบหนศึที่งพรน้อมกนับถน้อยคดาเหลม่านทรั้: “ผมสม่งธนบนัตรหน้าสติบปอนดน์ใบหนศึที่งมาใหน้
คบุณ ครศึที่งหนศึที่งสดาหรนับงานมติชชนัน และอทกครศึที่งสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า นอกเสทยจากวม่าคบุณมทความตน้องการสม่วนตนัวใด ๆ หากมท
จงเกด็บเงตินหน้าปอนดน์ไวน้สดาหรนับตนัวคบุณเอง นทจที่ ะเปป็นเงตินกน้อนโตงวดสบุดทน้ายททที่ผมจะสามารถสม่งมาใหน้คบุณไดน้ ททที่เหลชอเกชอบทนัรั้งหมด
เปป็นดอกเบรีทั้ยไปเสรียแลห้ว”
ผมเอาเงตินครศึที่งหนศึที่งของหน้าสติบปอนดน์นทรั้ไวน้สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าและอทกครศึงที่ สดาหรนับพวกมติชชนันนารท เมชที่อผสน้เขทยนกลม่าว
วม่า “สม่วนททที่เหลชอเปป็นดอกเบรีทั้ยไปเสรียแลห้ว” เขากด็หมายความวม่าเขาไดน้ยกมนันใหน้ผสน้อชที่นไปแลน้วเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แนม่ทเท ดทยว
นนัที่นเปป็นวติธทท ทที่ดทททที่สดบุ ในการใชน้เงตินททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงฝากไวน้กนับเรา
[ตนังรั้ แตม่คราวนนัรั้นผมกด็ไดน้รนับเงตินบรติจาคกน้อนโตอชที่น ๆ อทกจากชายคนเดติมนทรั้ เขาใชน้เงตินของเขาเพชที่อพระเจน้า และในเวลา
ไมม่นานพระเจน้าทรงฝากเขาใหน้ดสแลเงตินกน้อนโตอทกกน้อน ซศึที่งเขากด็ใชน้เพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอทก นทที่ไมม่ไดน้ทดาใหน้ผมประหลาดใจเลย
ในวติธทใดกด็ตามททพที่ ระเจน้าทรงสรน้างเราใหน้เปป็นคนตน้นเรชอนของพระองคน์ ไมม่วาม่ ในสติที่งของฝป่ายโลกหรชอฝป่ายวติญญาณ ถน้าเราทดา
หนน้าททที่เปป็นคนตห้นเรรือนและไมม่ใชม่เปป็นเจห้าของ พระองคน์กจด็ ะทรงสรน้างเราใหน้เปป็นคนตน้นเรชอนททที่ดสแลขห้าวของมากกวข่าเดงิม]

ชอัยชนะครอัรั้งใหมย่แหย่งความเชชอที่ : บททชีที่ 21
5 ธนันวาคม 1850 ตอนนทรั้เปป็นเวลาสติบหกปปเกน้าเดชอนแลน้วตนัรั้งแตม่ผมไดน้เรติที่มตน้นสถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์สดาหรนับใน
ประเทศและตม่างแดน สถาบนันแหม่งนทรั้มทขนาดเลด็กมาก ๆ ในตอนตน้น ตอนนทรั้มนันมทขนาดใหญม่มากเสทยจนคม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ ใน
ปปัจจบุบนันเทม่ากนับมากกวม่าหกพนันปอนดน์ตอม่ ปป บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นทรั้ถสกอาศนัยอยสโม่ ดยเดด็กกดาพรน้าสามรน้อยคน และผสน้คนรวม
ทนัรั้งหมดสามรน้อยสามสติบหน้าคนมทความเกทที่ยวขน้องกนับมนัน งานของผมมากมายจรติง ๆ
ทนัรั้ง ๆ ททที่เปป็นเชม่นนทรั้ ผมกด็กดาลนังคติดเกทที่ยวกนับการทดางานหนนักมากกวม่าททที่เคยในการรนับใชน้เหลม่าเดด็กกดาพรน้าททที่ยากจน เรชที่อง
นทรั้อยสม่ในหนัวของผมมาตลอดสติบวนันหลนังนทรั้ และผมเรติที่มตน้นอธติษฐานเกทที่ยวกนับมนันแลน้ว ผมกดาลนังพติจารณาเรชอที่ งการกม่อสรน้างบน้านเดด็ก
กดาพรน้าอทกหลนังหนศึที่ง ซศึที่งมทขนาดใหญม่โตพอสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเจด็ดรน้อยคน เพชที่อททที่ผมจะสามารถดสแลเดด็กกดาพรน้าไดน้ทงนัรั้ หมดหนศึที่ง
พนันคน ผมไดน้รนับเดด็กกดาพรน้ามาแลน้วสองรน้อยเจด็ดคนภายในชม่วงสติบหกเดชอนหลนังนทรั้ และตอนนทรั้ผมมทเจด็ดสติบแปดคนททรที่ อการรนับ
เขน้าอยสม่
สถาบนันการกบุศลสม่วนใหญม่สดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้าทดาใหน้การรนับเขน้าเดด็กกดาพรน้าสนักคนททที่ขนัดสนเปป็นเรชที่องยากมาก ๆ แตม่
ไมม่ใชม่จะเปป็นไปไมม่ไดน้ ถน้าพวกเขาไมม่มทบบุคคล ๆ หนศึที่งททที่มทอติทธติพลเพชที่อสนนับสนบุนพวกเขา ในกรณทของเรา ไมม่มทสติที่งใดททที่ถสกตน้องการ
เลยนอกจากการสม่งใบสมนัครถศึงผม คนททที่ยากจนททที่สดบุ ททที่ไมม่มทอติทธติพล ไมม่มทเพชที่อนฝสง ไมม่มทคาม่ ใชน้จาม่ ยอชที่นใด ไมม่วาม่ เขาจะอาศนัยอยสม่
ททที่ไหนหรชอเขาสนังกนัดอยสม่กบนั นติกายใด กด็ถสกรนับเขน้าไดน้ เนชที่องจากมนันเปป็นเรชที่องยากสดาหรนับผสน้คนททที่ยากจนททที่จะชม่วยเหลชอญาตติพทที่นน้อง
ททที่กดาพรน้าของตนใหน้ถสกรนับเขน้าในบน้านเดด็กกดาพรน้าปกตติทนัที่วไป ผมจศึงรสสน้ ศึกวม่าถสกเรทยกใหน้เปป็นเพชที่อนของเดด็กกดาพรน้าคนนนัรั้น
ประสบการณน์ทผทที่ มเคยมทในงานรนับใชน้นทรั้มาตลอดสติบหน้าปปเรทยกผมใหน้ใชน้ประโยชนน์จากความรสน้ของผมจนสบุดพลนังของผม
ไมม่มทสมาชติกของคณะกรรมการใดหรชอประธานของสมาคมใดจะสามารถมทประสบการณน์แบบเดทยวกนันนทรั้ไดน้นอกเสทยจากวม่าเขา
เคยมทสม่วนในงานแบบนทรั้ดวน้ ยตนัวเองมานานหลายปป เหมชอนอยม่างผม
ถน้าจติตวติญญาณนน้อย ๆ อทกเจด็ดรน้อยดวงสามารถถสกนดามาอยสม่ภายใตน้การฝฝึกอบรมตามทางของพระเจน้าเปป็นประจดา นนัที่น
จะเปป็นการรนับใชน้อนันเปปปี่ยมสบุขมากจรติง ๆ สดาหรนับอาณาจนักรของพระครติสตน์! ผมไดน้เรติมที่ ตน้นงานนทรั้เพชที่อททที่จะแสดงใหน้โลกและครติสต
จนักรเหด็นวม่าพระเจน้าในสวรรคน์ทรงฟปังและทรงตอบคดาอธติษฐาน ยติที่งงานนทรั้มทขนาดใหญม่โตมากเทม่าไร สติที่งนทรั้กด็ถสกทดาใหน้สดาเรด็จดทยติที่ง
ขศึรั้นเทม่านนัรั้น โดยมทเงชที่อนไขวม่าผมไดน้รนับความชม่วยเหลชอผม่านทางคดาอธติษฐานและความเชชที่อเทม่านนัรั้น
แตม่ความคติดตม่าง ๆ ในอทกลนักษณะหนศึที่งไดน้เกติดขศึรั้นกนับผม ผมมทงานมากมายอยสม่แลน้ว ภรรยาสบุดททที่รกนั ของผมกด็งานยบุม่งมาก
ๆ เชม่นกนัน เวลาเกชอบทนัรั้งหมดของเธอ ไมม่วาม่ จะทางตรงหรชอทางอน้อม สาละวนอยสม่กบนั พวกเดด็กกดาพรน้า ผมกดาลนังรนับเอามากเกติน
ไปหรชอไมม่สดาหรนับเรทที่ยวแรงฝป่ายรม่างกายของผมและพลนังสมองของผมโดยการคติดเกทที่ยวกนับบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนัง? ผมกดาลนังไป
ไกลเกตินขนาดแหม่งความเชชที่อของผมไหมในการคติดเกทที่ยวกนับการขยายงานนทรั้? นทที่เปป็นการลม่อลวงของซาตาน ความพยายามททที่จะ
เหวทที่ยงผมลงจากสถานททที่แหม่งความมทประโยชนน์ของผมโดยการทดาใหน้ผมไปไกลเกตินขทดความสามารถของผมหรชอไมม่? มนันเปป็น
บม่วงแรน้วททที่จะทดาใหน้ผมหยติที่งผยองหรชอไมม่โดยการพยายามททที่จะสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหญม่?
ผมไดน้แตม่อธติษฐานขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะไมม่ยอมใหน้ซาตานไดน้เปรทยบเหนชอผม โดยพระคบุณของพระเจน้า ใจของผม
กลม่าววม่า “พระองคน์เจน้าขน้า ถน้าขน้าพระองคน์แนม่ใจไดน้วม่านทที่เปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์ททที่ขน้าพระองคน์จะเดตินหนน้าในเรชที่องนทรั้ ขน้า

พระองคน์กจด็ ะทดาเชม่นนนัรั้นดน้วยความเตด็มใจ ในทางกลนับกนัน ถน้าขน้าพระองคน์แนม่ใจไดน้วม่าสติที่งเหลม่านทรั้เปป็นความคติดททที่ไรน้สาระ โงม่เขลา
และเยม่อหยติที่งและไมม่ไดน้มาจากพระองคน์ ขน้าพระองคน์กด็อยากลชมความคติดทนัรั้งหมดนทรั้เสทย”
ความหวนังของผมอยสม่ในพระเจน้า พระองคน์จะทรงชม่วยเหลชอผมและสอนผม อยม่างไรกด็ตาม เมชที่อพติจารณาการกระทดา
กติจของพระองคน์กม่อนหนน้านทรั้กบนั ผม มนันกด็คงไมม่ใชม่เรชที่องนม่าประหลาดใจเลยหากพระองคน์ทรงเรทยกผมใหน้ขยายขนาดงานในทางนทรั้
พระองคน์เจน้าขน้า โปรดสอนขน้าพระองคน์ใหน้ทราบถศึงนรั้ดาพระทนัยของพระองคน์ในเรชที่องนทรั้ดวน้ ยเถติด
ธนันวาคม เรชที่องนทรั้อยสใม่ นใจของผมมาตลอด จติตวติญญาณของผมคงจะชชที่นชมยตินดทททที่จะเดตินหนน้าตม่อในงานรนับใชน้นทรั้หากผม
แนม่ใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอยากใหน้ผมทดาเชม่นนนัรั้น ในทางกลนับกนัน ถน้าผมรสน้สศึกมนัที่นใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอยากใหน้ผม
พอใจกนับการรนับใชน้ปปัจจบุบนันของผมและไมม่อธติษฐานเกทยที่ วกนับการขยายขนาดงานนทรั้ ผมกด็คงมทความสบุขททที่จะทดาเชม่นนนัรั้น ผมแคม่
อยากทดาใหน้พระองคน์พอพระทนัย
ในสม่วนของสภาพการณน์แวดลน้อมภายนอก ผมไมม่มทสติที่งใดจะหนบุนใจผมเลย รายรนับของสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรน์
มทนน้อยอยม่างผติดปกตติขณะททที่รายจม่ายทนัรั้งหลายมทมากมาย นทที่คงจะไมม่มทความหมายอะไรกนับผมเลยหากผมแนม่ใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าทรงอยากใหน้ผมเดตินหนน้าตม่อ ดนังนนัรั้นภาระแหม่งคดาอธติษฐานของผมกด็คชอวม่า ขอใหน้พระเจน้าทรงสอนผมใหน้ทราบถศึงนรั้ดาพระทนัย
ของพระองคน์ ผมปรารถนาททที่จะอดทนรอคอยเวลาขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเมชที่อพระองคน์จะทรงสาดแสงของพระองคน์ลงมาบน
เสน้นทางของผม
26 ธนันวาคม ผมมทเวลาพติเศษอทกหนสดาหรนับการอธติษฐานเพชที่อแสวงหานรั้ดาพระทนัยของพระเจน้า แตม่ขณะททที่ผมทสลขอ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าตม่อไปททที่จะไมม่ทรงยอมใหน้ผมถสกนดาไปผติดทาง ผมกด็ไมม่มคท วามสงสนัยเลยวม่าผมควรเดตินหนน้าตม่อ นทที่เปป็นกน้าวหนศึที่ง
ททใที่ หญม่โตททที่สบุดเทม่าททที่ผมเคยกน้าวมา และผมไมม่สามารถเดตินหนน้าตม่อไปไดน้พรน้อมกนับการระวนังตนัว การอธติษฐาน และการครบุม่นคติดททที่
มากเกตินไป ผมไมม่ไดน้รทบรน้อน ผมรอไดน้นานหลายปปกม่อนททที่จะกน้าวออกไปหนศึที่งกน้าวสสม่สติที่งนทรั้หรชอพสดกนับผสน้ใดเกทยที่ วกนับมนัน ในทางกลนับ
กนัน ผมจะเรติที่มงานพรบุม่งนทรั้เลยหากองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอยากใหน้ผมทดา ผมแสวงหาเกทยรตติและอภติสติทธติธิ์อนันเปปปี่ยมสงม่าราศทททที่จะ
ถสกใชน้การมากขศึรั้นโดยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผมเคยรนับใชน้ซาตานตอนททที่ผมยนังหนบุม่ม ๆ และบนัดนทรั้ผมปรารถนาททจที่ ะรนับใชน้พระเจน้า
ดน้วยสติรั้นสบุดกดาลนังของผมในระหวม่างวนันเหลม่านนัรั้นททที่เหลชออยสม่แหม่งการสนัญจรบนโลกนทรั้ของผม
เดด็กกดาพรน้าจดานวนมหาศาลตน้องการสติที่งจดาเปป็นพชรั้นฐานตม่าง ๆ ของชทวตติ ผมปรารถนาททที่จะถสกใชน้การโดยองคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าใหน้เปป็นเครชที่องมชออนันหนศึที่งในการจนัดหาสติที่งของจดาเปป็นฝป่ายโลกทนัรั้งปวงไมม่ใชม่แคม่สดาหรนับสามรน้อยคนนนัรั้นททที่อยสม่ภายใตน้การ
ดสแลของผมตอนนทรั้แตม่อทกเจด็ดรน้อยคนดน้วย ผมอยากใหน้การอบรมสนัที่งสอนตามพระคนัมภทรแน์ กม่เดด็กกดาพรน้าหนศึที่งพนันคน เมชที่อพระเจน้า
ทรงใหน้บน้านหลนังหนศึที่งแกม่ผมสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเจด็ดรน้อยคนและพรน้อมกนับทบุกสติที่งททที่จดาเปป็นเพชที่อเลทรั้ยงดสพวกเขา มนันกด็จะปรากฏ
ชนัดเจนแกม่คนทนัรั้งปวงวม่าพระเจน้าทรงฟปังและตอบคดาอธติษฐานอยสม่เหมชอนเดติม ผมจะรอคอยพระองคน์ตม่อไปวนันแลน้ววนันเลม่าในการ
อธติษฐานเกทยที่ วกนับสติที่งนทรั้จนกวม่าพระองคน์ทรงบนัญชาผมใหน้ลงมชอกระทดา
2 มกราคม 1851 สนัปดาหน์กม่อนผมไดน้เรติที่มอม่านจากหนนังสชอสบุภาษติต ใจของผมไดน้รนับความสดชชที่นโดยขน้อพระคดาตม่อไปนทรั้:
“จงวางใจในพระเยโฮวาหน์ดน้วยสบุดใจของเจน้า และอยม่าพศึที่งพาความเขน้าใจของตนเอง จงยอมรนับรสพน้ ระองคน์ในทบุกทางของเจน้า
และพระองคน์จะทรงกระทดาใหน้วติถทของเจน้าราบรชที่น” (สภษ. 3:5-6) โดยพระคบุณของพระเจน้า ผมรนับรสน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในทาง
ทนัรั้งหลายของผม ผมมทความมนัที่นใจททที่ปลอบประโลมใจวม่าพระองคน์จะทรงทดาใหน้วติถททนัรั้งหลายของผมราบรชที่นเกทที่ยวกนับบน้านเดด็ก

กดาพรน้าหลนังใหมม่นทรั้
“ความซชที่อสนัตยน์ของคนททที่เททที่ยงธรรมยม่อมนดาเขา แตม่ความคดโกงของคนละเมติดยม่อมทดาลายเขา” (สภษ. 11:3) จบุด
ประสงคน์ททที่ซชที่อตรงของผมคชอ เพชที่อถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้า และดน้วยเหตบุนทรั้ผมจศึงคาดหมายททที่จะถสกชทรั้ทางโดยพระองคน์
“จงมอบงานของเจน้าไวน้กนับพระเยโฮวาหน์ และแผนงานของเจน้าจะไดน้รนับการสถาปนาไวน้” (สภษ. 16:3) ผมมอบงาน
ทนัรั้งหลายของผมไวน้กนับองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจรติง ๆ และดน้วยเหตบุนทรั้ ผมจศึงคาดหมายวม่าความคติดทนัรั้งหลายของผมจะไดน้รบนั การ
สถาปนาไวน้ ใจของผมสงบ นติที่งเงทยบ และมนัที่นใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะทรงใชน้การผมตม่อไปอทกในงานเดด็กกดาพรน้านทรั้
14 มกราคม ผมไดน้แยกตนังรั้ เยด็นนทรั้ไวน้สดาหรนับการอธติษฐาน โดยทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าอทกครนังรั้ ททที่จะไมม่ทรงยอมใหน้ผม
เขน้าใจผติดในสติที่งนทรั้เลย ผมไดน้พจติ ารณาเหตบุผลทบุกประการแลน้วททที่ตอม่ ตน้านการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนัง เพชที่อเหด็นแกม่ความ
ชนัดเจน ผมจศึงเขทยนพวกมนันลงไป
เหตบุผลตม่าง ๆ ทรีที่ตอข่ ตห้านการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนังสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเจด็ดรน้อยคน: ผมจะไปไกลเกตินขทดความ
สามารถฝป่ายวติญญาณของผมไหม? “ขน้าพเจน้าขอกลม่าวแกม่ทม่านทนัรั้งหลายทบุกคน โดยพระคบุณซศึที่งทรงประทานแกม่ขน้าพเจน้าแลน้ววม่า
อยม่าคติดถชอตนัวเกตินททที่ตนควรจะคติดนนัรั้น แตม่จงคติดใหน้ถม่อมสบุขบุมสมกนับขนาดความเชชที่อททที่พระเจน้าไดน้ทรงโปรดประทานแกม่มนบุษยน์ทบุก
คน” (รม. 12:3)
ถน้าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงปลม่อยผมไวน้กนับตนัวเอง หนศึที่งในสติบของความยากลดาบากและการลองใจเหลม่านนัรั้นททที่ผมเผชติญกด็
คงมากพอททที่จะทม่วมทน้นผมแลน้ว แตม่ตราบใดททที่พระองคน์ทรงครั้ดาจบุนผม ผมกด็ถสกอบุมน้ ผม่านพน้นความยากลดาบากมาไดน้ครนังรั้ แลน้วครนัรั้ง
เลม่า โดยความชม่วยเหลชอของพระเจน้าผมกด็คงสามารถแบกรนับความยากลดาบากและการลองใจอชนที่ ๆ ไดน้ ผมคาดหมายการเพติที่ม
ขศึรั้นของความเชชที่อพรน้อมกนับความยากลดาบากสดใหมม่ทกบุ คราวททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยผมใหน้ผาม่ นพน้นมาไดน้
ผมจะไปไกลเกตินกวม่าพละกดาลนังฝป่ายรม่างกายและฝป่ายสมองของผมไหม? จากขน้อโตน้แยน้งทนัรั้งหมดททที่ตม่อตน้านการกม่อสรน้าง
บน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนัง นทที่เปป็นความยบุม่งยากของจรติงหนศึที่งเดทยว การจนัดการทนัรั้งหมด การกดาหนดแนวทาง และการสม่งจดหมาย
โตน้ตอบอนันมหาศาลของสถาบนันความรสน้ดาน้ นพระคนัมภทรไน์ ดน้พงศึที่ พาผมแตม่ผสน้เดทยวมาตลอดสติบหกปปและสติบเดชอนหลนังนทรั้ โดยการ
จน้างเลขานบุการเกม่ง ๆ สนักคน, เสมทยน, และผสตน้ รวจการของโรงเรทยนเหลม่านนัรั้น ผมกด็อาจดน้วยความชม่วยเหลชอของพระเจน้าทดา
สดาเรด็จมากยติที่งขศึรั้นในฐานะผสน้อดานวยการ
ถน้าผมรสน้สศึกแนม่ใจวม่าสภาวะปปัจจบุบนันของสถาบนันความรสดน้ น้านพระคนัมภทรจน์ ะเปป็นขทดจดากนัดตม่องานของผม ผมกด็คงเอาเรชที่อง
นทรั้ไวน้กม่อนทนันทท แตม่ผมไมม่แนม่ใจวม่าผมไดน้ไปถศึงขทดจดากนัดของพระเจน้าแลน้ว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงชม่วยเหลชอผมใหน้ผาม่ นพน้นความยบุม่ง
ยากทบุกอยม่างในอดทตมาแลน้ว เมชที่อเหด็นทบุม่งนาททที่กวน้างใหญม่ไพศาลนทรั้แหม่งความเปป็นประโยชนน์ตรงหนน้าผม และเนชที่องจากผมมทใบ
สมนัครจดานวนมากททที่ขอใหน้รนับเขน้าเปป็นเดด็กกดาพรน้า ผมจศึงปรารถนาททที่จะถสกใชน้การเพติที่มเตติมอทก
มนันเปป็นเหมชอน “การลองดทพระเจน้า” ไหมททที่จะคติดถศึงการกม่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนังสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าอทกเจด็ด
รน้อยคน? “การลองดทพระเจน้า” ตามพระคนัมภทรน์หมายถศึง การจดากนัดพระองคน์ในคบุณลนักษณะใด ๆ ของพระองคน์ ผมไมม่
ปรารถนาททที่จะจดากนัดฤทธติธิ์อดานาจของพระองคน์หรชอความเตด็มพระทนัยของพระองคน์ทจทที่ ะประทานทรนัพยากรทนัรั้งหมดททผที่ ม
ตน้องการแกม่ผมเพชที่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหญม่อกท หลนัง
ผมจะไดน้เงตินสดาหรนับการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหญม่นทรั้ไดน้อยม่างไร? ถศึงแมน้วาม่ ผมไดน้มา ในขณะเดทยวกนัน ผมจะไดน้เงติน

สดาหรนับการสานตม่องานททที่มทอยสม่แลน้วไดน้อยม่างไร? เมชที่อมองไปททที่เรชอที่ งนทรั้แบบมนมุษยด์ นทที่กด็เปป็นขน้อโตน้แยน้งหนศึที่งททมที่ ทนรั้ดาหนนักมากจรติง ๆ
แตม่ขณะททที่ผมไมม่มทความหวนังททที่จะประสบความสดาเรด็จดน้วยตนัวเอง ผมกด็ไมม่ทน้อใจเลยแมน้แตม่นติดเดทยวในฝฝ่ายวงิญญาณ พระเจน้าทรง
มทฤทธติธิ์เดชททจที่ ะประทานเงตินสามหมชที่นหน้าพนันปอนดน์แกม่ผมททที่ผมจะตน้องการและมากกวม่านนัรั้นอทก นอกจากนทรั้ ผมปปตติยตินดทในความ
ใหญม่โตแหม่งความยบุม่งยากนทรั้ ผมอยากททที่จะมนัที่นใจเตด็มเปปปี่ยมตนังรั้ แตม่ตน้นวม่าผมเดตินหนน้าไปในเรชที่องนทรั้ตามนรั้ดาพระทนัยขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้า หากเปป็นเชม่นนนัรั้น พระองคน์กด็จะประทานทรนัพยากรแกม่ผม หากไมม่เปป็นเชม่นนนัรั้น ผมกด็จะไมม่ไดน้ทรนัพยากรเหลม่านนัรั้น ผมไมม่
เจตนาททที่จะขอความชม่วยเหลชอจากผสน้ใดเปป็นการสม่วนตนัว แตม่ผมจะทบุม่มเทตนัวเองไปกนับการอธติษฐานเหมชอนอยม่างททที่ผมไดน้ทดามาใน
อดทต
สมมตติวาม่ ผมประสบความสดาเรด็จในการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหญม่นทรั้ ผมจะสามารถเลทรั้ยงดสเดด็กกดาพรน้าอทกเจด็ดรน้อย
คนไดน้อยม่างไร? ผมเปป็นนนักธบุรกติจมากเกตินกวม่าททจที่ ะตระหนนักถศึงความจรติงจนังของคดาถามนทรั้ ถน้าผมเพทยงแคม่มองททที่เรชที่องนทรั้แบบ
มนบุษยน์ธรรมดา ผมกด็คงยอมรนับวม่าผมกดาลนังไปไกลเกตินแลน้ว แตม่ในฝป่ายวติญญาณ ผมมองไมม่เหด็นความยบุม่งยากเลย ถน้าผมสามารถ
สรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังททที่สองนทรั้ พระเจน้ากด็จะทรงเลทรั้ยงดสอยม่างแนม่นอนเหมชอนกนับททพที่ ระองคน์ทรงชม่วยผมใหน้สามารถไวน้วางใจ
ในพระองคน์สดาหรนับเสบทยงทนัรั้งหลาย
สมมตติวาม่ ผมสามารถไดน้รบนั เงตินกน้อนโตนทรั้สดาหรนับการสรน้างบน้านหลนังหนศึที่งสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าเจด็ดรน้อยคน สมมตติวาม่ ผม
สามารถเลทรั้ยงดสพวกเขาไดน้ในระหวม่างชนัวที่ ชทวตติ ของผม จะเกติดอะไรขศึรั้นกนับสถาบนันนทรั้หลนังจากททที่ผมเสทยชทวตติ ? กติจธบุระของผมคชอ
การรนับใชน้คนชนัที่วอายบุของผมเองดน้วยสติรั้นสบุดกดาลนังของผม ในวติธนท ทรั้ผมจะรนับใชน้คนชนัวที่ อายบุถนัดไปไดน้ดทททที่สดบุ หากพระเยซสเจน้าทรง
ชนักชน้าอยสม่ พระองคน์อาจเสดด็จมาในไมม่ชาน้ แตม่ถน้าพระองคน์ทรงชนักชน้าอยสม่และผมตน้องลม่วงหลนับไปกม่อนการเสดด็จกลนับมาของ
พระองคน์ งานของผมกด็จะเปป็นประโยชนน์แกม่คนชนัที่วอายบุททที่จะมา
ถน้าขน้อโตน้แยน้งนทรั้เปป็นขน้อโตน้แยน้งททที่ฟปังขศึรั้น ผมกด็ไมม่ควรเรติที่มงานเดด็กกดาพรน้าเลยเพราะความกลนัววม่าจะเกติดอะไรขศึรั้นกนับมนัน
หลนังจากททที่ผมเสทยชทวติตไป เมชที่อเปป็นเชม่นนนัรั้นเดด็ก ๆ ททที่ขนัดสนหลายรน้อยคนททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงอนบุญาตใหน้ผมดสแลมาตลอด
สติบหน้าปปหลนังนทรั้กด็คงไมม่ไดน้รนับความชม่วยเหลชอจากผมเลย
การกม่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนังจะทดาใหน้ผมผยองขศึรั้นในความเยม่อหยติที่งไหม? มทอนันตรายของเรชที่องนทรั้ แมน้หากวม่าผม
ไมม่ถสกเรทยกใหน้เพติที่มงานรนับใชน้นทรั้กด็ตาม หนศึที่งในสติบของเกทยรตติยศททที่องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงโปรดประทานแกม่ผม และหนศึที่งในสติบ
ของการรนับใชน้ซศึที่งพระองคน์ไดน้ทรงฝากไวน้กนับผม คงจะเพทยงพอแลน้วททจที่ ะทดาใหน้ผมผยองขศึรั้นดน้วยความเยม่อหยติที่ง
ผมกลม่าวไมม่ไดน้วาม่ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงทดาใหน้ผมถม่อมใจตม่อไป แตม่ผมกลม่าวไดน้วาม่ พระองคน์ไดน้ประทานความ
ปรารถนาอนันเตด็มใจแกม่ผมททจที่ ะถวายเกทยรตติทกบุ อยม่างแดม่พระองคน์และททที่จะพติจารณาวม่ามนันเปป็นความเมตตายติที่งใหญม่ในสม่วนของ
พระองคน์ทพทที่ ระองคน์ไดน้ทรงใชน้การผมในงานรนับใชน้ของพระองคน์ ดนังนนัรั้นผมจศึงมองไมม่เหด็นวม่าความกลนัววม่าจะเกติดความเยม่อหยติที่ง
ควรขนัดขวางผมไมม่ใหน้เดตินหนน้าไปในงานนทรั้ แทนททที่จะเปป็นเชม่นนนัรั้น ผมทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททจที่ ะประทานทนัศนคตติอนันถม่อมใจ
แกม่ผมและไมม่ทรงยอมใหน้ผมปลน้นพระองคน์ในเรชที่องเกทยรตติซศึที่งสมควรเปป็นของพระองคน์แตม่ผสน้เดทยว
เหตบุผลหลายประการทรีที่สนทบสนมุนการสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนัง: ใบสมนัครจดานวนมากททที่ขอใหน้รนับเดด็กกดาพรน้าเขน้ามา
เรชที่อย ๆ ผมถชอวม่ามนันเปป็นการทรงเรทยกจากพระเจน้าสดาหรนับผมททที่จะทดาทบุกสติที่งในอดานาจของผมเพชที่อจนัดหาบน้านหลนังหนศึที่งและการ
ศศึกษาดน้านพระคนัมภทรน์ใหน้แกม่เดด็กกดาพรน้าจดานวนมากขศึรั้น ผมไมม่อาจปฏติเสธททที่จะชม่วยเหลชอตราบใดททที่ผมเหด็นประตสบานหนศึที่งททที่ถสก

เปปิดโดยพระเจน้า
สภาวะดน้านศทลธรรมของบน้านคนจนเหลม่านนัรั้นมทอติทธติพลอยม่างมากตม่อผมใหน้เดตินหนน้าตม่อ ผมไดน้ยตินมาจากแหลม่งขม่าวททที่
เชชที่อถชอไดน้วาม่ เดด็ก ๆ ททที่ถสกพาไปอยสม่ในบน้านเหลม่านทรั้ถสกทดาใหน้เสชที่อมทรามโดยผสน้คนผติดศทลธรรมททที่อาศนัยอยสม่ททที่นนัที่น
ผมไดน้รบนั การหนบุนใจเพติที่มเตติมโดยความชม่วยเหลชอยติที่งใหญม่ซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานใหน้แกม่ผมในการรนับใชน้อนัน
เปปปี่ยมสบุขนทรั้ เมชที่อผมมองไปททที่การเรติที่มตน้นเลด็ก ๆ นนัรั้นและพติจารณาวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงชม่วยเหลชอผมอยม่างไรมานานกวม่า
สติบหน้าปปในงานเดด็กกดาพรน้า ผมกด็มนัที่นใจเกทยที่ วกนับการเดตินหนน้าตม่อไป
ประสบการณน์และขทดความสามารถตม่าง ๆ ของผมไดน้เตติบโตขศึรั้น ในฐานะผสน้อดานวยการของงานนทรั้ ภายใตน้พระเจน้า
ตนังรั้ แตม่การเรติที่มตน้นอนันเลด็กททที่สบุดของมนัน ผมมทหนน้าททรที่ นับผติดชอบตม่อพระองคน์ในการใชน้ความสามารถตม่าง ๆ ททพที่ ระองคน์ไดน้ประทาน
ใหน้แกม่ผม สติที่งเหลม่านทรั้ ในการเชชที่อมโยงกนับเหตบุผลกม่อนหนน้าเหลม่านนัรั้น ดสเหมชอนจะเปป็นการทรงเรทยกจากพระเจน้าใหน้เดตินหนน้าตม่อไป
ในระดนับททที่ใหญม่โตกวม่าททที่เคย
ผลประโยชนน์ฝป่ายวติญญาณของเดด็กกดาพรน้าททที่มากขศึรั้นคชอเหตบุผลอทกประการหนศึที่งวม่าทดาไมผมถศึงรสน้สศึกวม่าไดน้รนับการทรง
เรทยกใหน้เดตินหนน้าตม่อไป ผมปรารถนามากขศึรั้นสดาหรนับพวกเขามากกวม่าแคม่ความเหมาะสมและความมทศทลธรรม ผมอยากใหน้
พวกเขากลายเปป็นสมาชติกททที่มทประโยชนน์ของสนังคม เราสอนพวกเขาใหน้ทดางานและอบรมพวกเขาในทนักษะตม่าง ๆ ททมที่ ท
ประโยชนน์สดาหรนับชทวติตนทรั้
ผมไมม่อาจพอใจไดน้กนับสติที่งใดททที่นน้อยกวม่าการททที่จตติ วติญญาณของเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นถสกชนะมาเพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
เนชที่องจากนทที่เปป็นเปป้าหมายหลนักเกทที่ยวกนับเดด็กกดาพรน้าททที่รกนั เหลม่านนัรั้น ผมจศึงปรารถนาททจที่ ะถสกใชน้การอยม่างกวน้างขวางมากกวม่าททที่เคย
ถศึงขนาดททที่วาม่ ผมอาจมทเดด็กกดาพรน้าหนศึที่งพนันคนอยสม่ภายใตน้การดสแลของผม
ความปรารถนายติที่งใหญม่ททที่สดบุ ของผมคชอ การสดาแดงสงม่าราศทของพระเจน้าและความพรน้อมของพระองคน์ททที่จะฟปังคดา
อธติษฐาน
ผมเปปปี่ยมดน้วยสนันตติสบุขและมทความสบุขในความเปป็นไปไดน้ของการขยายขนาดงานนทรั้ สนันตติสบุขอนันสมบสรณน์แบบนทรั้ททที่ผม
รรสห้ สึกหลนังจากการอธติษฐานประจดาวนันททตที่ รวจคน้นใจและการศศึกษาพระวจนะของพระเจน้าทนัรั้งหมดนนัรั้นคงจะไมม่เกติดขศึรั้นเลยหาก
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไมม่ทรงประสงคน์ททที่จะใชน้การผมมากขศึรั้น
ดน้วยเหตบุนทรั้ โดยอาศนัยการททที่ขน้อโตน้แยน้งเหลม่านนัรั้นไดน้รบนั คดาตอบและเหตบุผลทนัรั้งแปดประการนทรั้สดาหรนับการขยายขนาดงาน
นทรั้ ผมจศึงไดน้ขน้อสรบุปวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าททที่ผมควรรนับใชน้พระองคน์โดยการขยายขนาดงานนทรั้
4 มกราคม องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ประทานขน้อพติสสจนน์อนันแนม่ชดนั แกม่ผมวม่าพระองคน์ทรงพอพระทนัยเมชที่อเราคาดหมายสติที่ง
ยติที่งใหญม่จากพระองคน์ ผมไดน้รนับเงตินสามพนันปอนดน์เมชที่อเยด็นนทรั้-เงตินบรติจาคกน้อนโตททที่สดบุ ททที่ผมเคยไดน้รนับ เงตินกน้อนโตยติที่งกวม่านทรั้ถสกคาด
หมายเพชที่อททมที่ นันจะปรากฏชนัดเจนมากยติที่งขศึรั้นวม่าหนทางททที่ดทท ทที่สบุดททที่จะไดน้รบนั ความชม่วยเหลชอทางการเงตินสดาหรนับงานขององคน์พระ
ผสน้เปป็นเจน้าคชอ ขอเพทยงวางใจพระองคน์ ความชชที่นบานของผมในพระเจน้าเพราะเหตบุเงตินบรติจาคกน้อนนทรั้ไมม่อาจถสกพรรณนาไดน้
เหมชอนกนับการรนับเงตินนทรั้ออกมาจากพระหนัตถน์ของพระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่ จติตวติญญาณของผมสงบนติที่งและเปปปี่ยมดน้วยสนันตติสบุข
ปราศจากความตชที่นเตน้นทางอารมณน์ใด ๆ ถศึงแมน้วม่าเงตินบรติจาคนทรั้มากมายขนาดนนัรั้นกด็ตาม ดบุจเสทยงหนศึที่งจากสวรรคน์ มนันหนบุนใจ
ผมใหน้กม่อสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนัง

24 พฤษภาคม เดด็กกดาพรน้าอทกเกน้าสติบสองคนไดน้สมนัครขอการรนับเขน้า และเจด็ดสติบแปดคนกด็อยสม่ในรายชชที่อผสรน้ อแลน้ว
จดานวนนทรั้เพติที่มขศึรั้นอยม่างรวดเรด็วขณะททที่งานนทรั้เรติที่มเปป็นททที่รจสน้ นักอยม่างกวน้างขวางมากขศึรั้น ผมจะเดตินหนน้าตม่อไปในงานรนับใชน้นทรั้และ
กม่อสรน้าง เพชที่อถวายคดาสรรเสรติญและเกทยรตติยศแดม่พระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่ บน้านเดด็กกดาพรน้าอทกหลนังหนศึที่งซศึที่งมทขนาดใหญม่พอททที่
จะรองรนับเดด็กกดาพรน้าไดน้เจด็ดรน้อยคน ความใหญม่โตของจดานวนเงตินททที่ตน้องการเพชที่อทดาใหน้งานนทรั้สดาเรด็จทดาใหน้ผมชชที่นบานเปป็นพติเศษ
ยติที่งความยบุม่งยากททที่จะตน้องถสกเอาชนะใหญม่โตมากเทม่าไร มนันกด็จะถสกมองเหด็นมากเทม่านนัรั้นวม่าความสดาเรด็จมากขนาดไหนจะเกติดขศึรั้น
ไดน้โดยการอธติษฐานและความเชชที่อ เมชที่อพระเจน้าทรงเอาชนะความยบุม่งยากตม่าง ๆ ของเราเพชที่อเรา เรากด็มทความมนัที่นใจวม่าเรากดาลนัง
ทดางานของพระองคน์และไมม่ใชม่งานของเราเอง

รอับไวน้มากขศึนรั้ เพชอที่ จะใหน้มากขศึนรั้ : บททชีที่ 22
26 พฤษภาคม 1851 ครติสเตทยนไมม่ควรกนังวลเกทที่ยวกนับพรบุงม่ นทรั้หรชอใหน้อยม่างเสทยดายเพราะความขทดสนในอนาคตททที่อาจ
เกติดขศึรั้นไดน้ ชนัที่วขณะในตอนนทรั้เทม่านนัรั้นเปป็นของเราเพชอที่ จะรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า และพรบุม่งนทรั้อาจไมม่มาถศึงกด็ไดน้ จรติง ๆ แลน้วเงติน
ไมม่มทคาม่ มากกวม่าททที่มนันสามารถถสกใชน้เพชอที่ ทดาใหน้งานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาเรด็จ ชทวตติ มทคาม่ มากพอ ๆ กนับททที่มนันถสกใชน้สดาหรนับการ
รนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
อาชทพการงานใดกด็ถสกใชน้ไดน้เพชที่อรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แตม่หลนักการบางอยม่างตน้องถสกปฏติบนัตติตามในงานฝป่ายโลก
ครติสเตทยนตน้องระวนังทนัศนคตติใด ๆ หรชอวติธทปฏติบนัตใติ ด ๆ ททจที่ ะขนัดขวางเขาไมม่ใหน้มทประสบการณน์กนับความเจรติญรบุม่งเรชองอนันบรติบสรณน์
ของพระเจน้า พระเจน้าไมม่นาม่ จะทรงอวยพรสติที่งใดททที่นดาผสน้เชชที่อใหน้พศึที่งพาตนัวเองหรชอสภาพการณน์แวดลน้อมของเขามากกวม่าพศึงที่ พา
พระเจน้าผสน้ทรงพระชนมน์อยสม่ ยกตนัวอยม่างเชม่น นนักธบุรกติจครติสเตทยนไมม่ควรรสน้สศึกวม่าตนตน้องมทราน้ นคน้าหรสหรา ใชน้โฆษณาททที่โอน้อวด หรชอ
เชม่าทดาเลททที่คนตน้องการมากททที่สบุดและแพงททที่สดบุ เพชที่อททที่จะมทธรบุ กติจททที่เจรติญรบุม่งเรชอง แนม่นอนวม่า รน้านคน้าของเขาควรสะอาดและเปป็น
ระเบทยบ เขาควรประกาศวม่าสตินคน้าของเขาพรน้อมจดาหนม่ายและรน้านของเขาตนัรั้งอยสใม่ นทดาเลททที่สะดวกสดาหรนับลสกคน้า แตม่เขาตน้อง
ไมม่วางใจในสติที่งเหลม่านทรั้ใหน้เปป็นเหตบุผลสดาหรนับความสดาเรด็จในทน้ายททที่สบุดของเขา ผสน้เชชที่อควรพศึที่งพาและวางใจในพระเจน้าแตม่ผสน้เดทยว
ลสก ๆ ของพระเจน้ามนักใชน้คดาพสดอยม่างเชม่น “นทที่เปป็นชม่วงขายดทของเรา” หรชอ “นทที่เปป็นชม่วงคนนน้อยของเรา” นทที่บม่งบอกวม่าพวกเขา
ไมม่ไดน้กดาลนังแสวงหาพระเจน้าทบุกวนันเกทที่ยวกนับอาชทพการงานของพวกเขา แทนททที่จะทดาเชม่นนนัรั้น พวกเขายกใหน้ความเจรติญรบุงม่ เรชอง
ของพวกเขาเปป็นผลมาจากวาระและฤดสกาลทนัรั้งหลาย พระคดาขน้อนทรั้ททที่วม่า “พระองคน์จศึงมติไดน้ทรงกระทดาการอติทธติฤทธติธิ์มากททที่นนัที่น
เพราะเขาไมม่มทความเชชที่อ” (มธ. 13:58) บรรจบุความจรติงประการหนศึที่งซศึที่งอาจถสกใชน้ในททที่นทรั้ไดน้ ลสกของพระเจน้าควรกลม่าววม่า
“ประมาณชม่วงนทรั้ของปป ของมนักขายไมม่คม่อยไดน้ แตม่ฉนันปรารถนาททที่จะรนับใชน้พระเจน้าในธบุรกติจการงานของฉนันและชม่วยเหลชอคน
เหลม่านนัรั้นททที่ขนัดสน โดยคดาอธติษฐานและความเชชที่อ ฉนันสามารถไดน้รนับพระพรจากพระบติดาผสน้สถติตในสวรรคน์ของฉนัน ถศึงแมน้วม่านทที่
ไมม่ใชม่ชม่วงลสกคน้าเยอะตามปกตติกด็ตาม”
เหตบุผลอทกประการหนศึที่งททที่วาม่ ทดาไมพระเจน้าอาจไมม่ทรงอวยพรลสก ๆ ของพระองคน์ในธบุรกติจการงานของพวกเขาอาจ
เปป็นเพราะวม่าพวกเขาระมนัดระวนังททที่จะจน้าง “พนนักงานขายททที่เกม่ง ๆ”-ผสน้คนททที่มทวติธชท นักจสงโนน้มนน้าวในแบบททที่พวกเขาไดน้เปรทยบ
เหนชอลสกคน้า พวกเขาชนักจสงลสกคน้าไมม่เพทยงใหน้ซชรั้อของททที่พวกเขาถามถศึง ไมม่วาม่ จะเหมาะสมหรชอไมม่ แตม่พวกเขายนังชนักนดาลสกคน้าใหน้
ซชรั้อสติที่งตม่าง ๆ ททที่พวกเขาไมม่ไดน้ตนัรั้งใจททที่จะซชรั้อเลยสนักนติด นทที่คชอการฉน้อโกงในแบบททที่แยบยล โดยนดาพวกเขาเขน้าสสม่บาปของการซชรั้อ
เกตินกดาลนังซชรั้อของตน หรชออยม่างนน้อยกด็ใชน้จม่ายเงตินของพวกเขาโดยไมม่จดาเปป็น ถศึงแมน้วม่ากลเมด็ดททที่บาปหนาเชม่นนนัรั้นอาจไดน้รนับ
อนบุญาตใหน้เจรติญรบุงม่ เรชองในกรณทของชาวโลก ลสกของพระเจน้าททที่ใชน้กลยบุทธน์เชม่นนนัรั้นกด็จะไมม่ไดน้รนับพระพร
เหตบุผลอทกประการหนศึที่งททที่วาม่ ทดาไมลสก ๆ ของพระเจน้าไมม่ประสบความสดาเรด็จในอาชทพการงานของพวกเขากด็คชอวม่า
พวกเขาพยายามททจที่ ะเรติที่มธบุรกติจของตนดน้วยเงตินทบุนททที่นน้อยเกตินไป ถน้าผสน้เชชที่อคนใดไมม่มทเงตินทบุนเลยสนักนติด หรชอเงตินทบุนททที่นน้อยมากๆ
เมชที่อเททยบกนับสติที่งททที่ธรบุ กติจของเขาตน้องใชน้ เขากด็ควรถามตนัวเองวม่า “ถน้ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระบติดาผสน้สถติตในสวรรคน์ของฉนันททที่
ใหน้ฉนันเรติมที่ ตน้นธบุรกติจนทรั้ พระองคน์กด็คงประทานเงตินททที่ฉนันตน้องการใหน้แกม่ฉนันเพชที่อเรติที่มตน้นไปแลน้ว และเนชที่องจากพระองคน์ยนังไมม่
ประทานใหน้ นทที่เปป็นเครชอที่ งบม่งชทรั้ทชทที่ นัดเจนหรชอไมม่วาม่ สดาหรนับตอนนทรั้ฉนันควรทดางานททที่ทดาอยสตม่ อนนทรั้ตอม่ ไป?”

พระเจน้าสามารถจนัดหาเงตินใหน้ในหลากหลายวติธท แตม่ถน้าพระองคน์ไมม่ทรงขจนัดสติที่งททที่กดท ขวางนนัรั้นออกไป และพทที่นน้องทม่าน
นนัรั้นยนังจะทดาธบุรกติจนนัรั้นตม่อไปและซชรั้อทบุกสติที่งททที่เขาตน้องการโดยใชน้สตินเชชที่อ เขากด็จะมทแตม่ใหน้เหตบุผลแกม่ตวนั เองททที่จะกนังวลเกทที่ยวกนับใบ
แจน้งหนทรั้ตม่าง ๆ สติที่งดทททที่สบุดสดาหรนับพทที่นน้องทม่านหนศึที่งททที่จะกระทดาในสภาพการณน์นทรั้กด็คชอ รนับรสน้บาปของตนและแสวงหาความชม่วย
เหลชออนันเปปปี่ยมเมตตาของพระเจน้าเพชที่อนดาเขาเขน้าสสม่ตดาแหนม่งททที่ถสกตน้อง
สมมตติวม่าประเดด็นกม่อนหนน้าทนัรั้งหมดนทรั้ถสกจนัดการแลน้ว แตม่เราละเลยททที่จะแสวงหาพระพรของพระเจน้าใหน้มทแกม่อาชทพการ
งานของเรา เราไมม่ควรประหลาดใจเลยถน้าเราพบกนับความยบุม่งยากซน้อนความยบุม่งยาก การททที่เราแสวงหาความชม่วยเหลชอของ
พระเจน้าสดาหรนับสติที่งตม่าง ๆ ฝป่ายวติญญาณนนัรั้นยนังไมม่พอ เราควรแสวงหาความชม่วยเหลชอและพระพรของพระองคน์โดยการ
อธติษฐานและการอน้อนวอนสดาหรนับความหม่วงพะวงปกตติทกบุ อยม่างของเราในชทวติต “จงวางใจในพระเยโฮวาหน์ดน้วยสบุดใจของเจน้า
และอยม่าพศึงที่ พาความเขน้าใจของตนเอง จงยอมรนับรสพน้ ระองคน์ในทบุกทางของเจน้า และพระองคน์จะทรงกระทดาใหน้วติถทของเจน้าราบ
รชนที่ ” (สภษ. 3:5-6)
30 พฤษภาคม งานของเราในทม่ามกลางพวกเดด็กกดาพรน้ากดาลนังเตติบโต ตนัรั้งแตม่การกม่อตนัรั้งของสถาบนันแหม่งนทรั้ในปป 1834
จนถศึงวนันนทรั้ เดด็ก ๆ 5,343 คนไดน้ถสกสอนในโรงเรทยนกลางวนันหลายแหม่งในเมชองบรติสตอลททที่เดทยว โรงเรทยนรวทมท 2,379 คน และ
1,896 คนอยสม่ในโรงเรทยนผสน้ใหญม่ เราไดน้ชม่วยเหลชอหลายพนันคนในโรงเรทยนเหลม่านนัรั้นททที่อยสม่นอกบรติสตอลเชม่นกนัน องคน์พระผสน้เปป็น
เจน้าไดน้ทรงทดาใหน้ใจของเราชชนที่ บานโดยการกระทดากติจของพระวติญญาณบรติสบุทธติขธิ์ องพระองคน์ในทม่ามกลางเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น
ผมกดาลนังพศึที่งพาพระเจน้าแตม่ผสน้เดทยวททที่จะขยายขนาดงานเดด็กกดาพรน้านทรั้ กม่อนททที่ผมไดน้บอกผสน้ใดวม่าผมวางแผนจะทดาอะไร
ผมกด็ใหน้บนันทศึกเกทที่ยวกนับความคติดตม่าง ๆ ของผมเกทยที่ วกนับหนัวขน้อนทรั้แกม่เพชที่อนครติสเตทยนททที่รนักทม่านหนศึที่งอม่าน ผมไดน้กระทดาเชม่นนทรั้เพชที่อ
ททที่ผมจะไดน้รนับคดาปรศึกษาของชายของพระเจน้าผสน้หนศึที่งททชที่ อบอธติษฐาน มทสตติปปัญญาและระมนัดระวนัง เมชที่อพทที่นน้องทม่านนทรั้คชนบนันทศึก
นนัรั้นกลนับมา เขากด็หนบุนใจผมและใหน้เงตินผมสดาหรนับเปป็นกองทบุนกม่อสรน้าง นทที่เปป็นเงตินบรติจาคกน้อนแรกของผมสดาหรนับบน้านหลนังนนัรั้น
และมนันเปป็นการยชนยนันอนันมทคาม่ ประเสรติฐตม่อผมวม่าผมควรเดตินหนน้ากนับแผนการตม่าง ๆ ของผม
21 มติถบุนายน ยทที่สติบสทที่วนนั ไดน้ผม่านไปตนัรั้งแตม่ผมไดน้รอคอยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าในความเชชที่อสดาหรนับเงติน จนถศึงตอนนทรั้เงตินแคม่
มากกวม่ายทที่สติบแปดปอนดน์เพทยงเลด็กนน้อยไดน้เขน้ามา แตม่ผมกด็ไมม่ทน้อใจ ยติที่งเงตินเขน้ามานน้อยเทม่าไร ผมกด็ยติที่งอธติษฐานอยม่างจรติงจนังมาก
เทม่านนัรั้น ผมกด็ยติที่งตนัรั้งตาคอยคดาตอบมากเทม่านนัรั้น และผมกด็ยติที่งมนัที่นใจมากเทม่านนัรั้นวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในเวลาของพระองคน์เอง จะ
ทรงสม่งทบุกสติที่งททที่ผมตน้องการมาใหน้ผม
12 สติงหาคม ผมไดน้อธติษฐานอยม่างจรติงจนังมาตลอดทบุกวนันขอใหน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสม่งเงตินเขน้ามาสดาหรนับกองทบุน
กม่อสรน้าง จติตวติญญาณของผมมทสนันตติสบุข ถศึงแมน้วม่าเงตินแคม่เลด็กนน้อยไดน้เขน้ามาแลน้ว ซาตานพยายามททที่จะสนัที่นคลอนความมนัที่นใจของ
ผมและนดาผมใหน้ตนัรั้งคดาถามวม่าผมเขน้าใจผติดหรชอไมม่เกทที่ยวกนับเรชที่องทนัรั้งหมดนทรั้ กระนนัรั้นมนันกด็ไมม่ไดน้รนับอนบุญาตใหน้มทชนัยชนะเหนชอผม
ผมไดน้ทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่จะทรงคชนความสดชชที่นแกม่วติญญาณของผมโดยการสม่งเงตินบรติจาคกน้อนโตมาใหน้
เมชที่อเชน้านทรั้ผมไดน้รบนั เงตินหน้ารน้อยปอนดน์สดาหรนับอาคารหลนังใหมม่นนัรั้น ผมกดาลนังคาดหมายเงตินบรติจาคกน้อนโต และผมคงจะ
ไมม่ประหลาดใจเลยหากเงตินหน้าพนันปอนดน์ไดน้เขน้ามา จงสรรเสรติญองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับการหนบุนใจอนันมทคม่าประเสรติฐนทรั้ !
13 กนันยายน ความอดทนและความเชชที่อยนังถสกตน้องการอยสม่เหมชอนเดติม ความปรารถนาของผมกด็คชอ ยอมใหน้ความ
อดทนมทการงานททที่สมบสรณน์แบบของมนัน ไมม่มทเงตินสนักเพด็นนทเดทยวเขน้ามาวนันนทรั้สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้าง แตม่เดด็กกดาพรน้าอทกหน้าคนไดน้

สมนัครขอใหน้รนับพวกเขาไวน้แลน้ว ยติที่งผมมองไปททที่สติที่งตม่าง ๆ ตามรสปลนักษณน์ภายนอกแบบธรรมชาตติมากเทม่าไร มนันกด็ยติที่งดสเหมชอน
เปป็นไปไดน้นน้อยลงเทม่านนัรั้นททที่ผมจะไดน้ยอดเงตินททที่ผมตน้องการ แตม่ผมมทความเชชที่อในพระเจน้า และความคาดหมายของผมกด็มาจาก
พระองคน์แตม่ผสน้เดทยว องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงสามารถเปลทที่ยนแปลงสภาพการณน์แวดลน้อมตม่าง ๆ ไดน้ในชนัที่วพรติบตา ดนังนนัรั้นผมจศึงรอ
คอยพระเจน้าตม่อไปและแสวงหาททจที่ ะหนบุนใจของผมโดยพระวจนะของพระองคน์ ขณะททที่พระองคน์ทรงชนักชน้าในการใหน้คดาตอบ
ตม่าง ๆ แกม่ผม ผมกด็จะสาละวนอยสม่ในงานอนันเปปปี่ยมสบุขของพระองคน์ จดานวนของผสน้สมนัครใหน้ขอรนับเปป็นเดด็กกดาพรน้าปลบุกเรน้าผมใหน้
อธติษฐานและหนบุนใจผมวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าจะประทานความปรารถนาแหม่งหนัวใจของผมใหน้แกม่ผม-นนัที่นคชอ การจนัดหาบน้าน
หลนังหนศึที่งใหน้แกม่เดด็ก ๆ เหลม่านทรั้
17 มทนาคม 1852 ใจของผมไดน้รบนั การหนบุนใจอยม่างมากโดยเงตินบรติจาคกน้อนหนศึที่งททที่เกชอบเทม่ากนับหนศึที่งพนันปอนดน์ ผม
ไมม่อาจพรรณนาใหน้ผสน้ใดทราบไดน้วม่าเงตินบรติจาคกน้อนนทรั้เปป็นททที่นาม่ ชชที่นใจแคม่ไหนแกม่ความเชชที่อของผม หลนังจากรอคอยนานหลาย
สนัปดาหน์และไดน้รบนั มาเพทยงเลด็กนน้อย คดาตอบนทรั้สดาหรนับคดาอธติษฐานมากมายกด็เปป็นททที่หอมหวานแกม่จติตวติญญาณของผม
20 พฤษภาคม เดด็กกดาพรน้าหลายคนททที่ไดน้ออกไปจากททที่นทที่ในชม่วงปปนทรั้ไดน้กลนับใจรนับเชชที่อกม่อนททที่พวกเขาจากไป คนหนบุม่ม
สาวอทกหลายคนททที่เคยอยสม่ภายใตน้การดสแลของเราเมชที่อไมม่กทที่ปปกม่อนกด็เปป็นเหลม่าครติสเตทยนททที่เขน้มแขด็งวนันนทรั้ การเตติบโตฝป่ายวติญญาณ
ของเดด็ก ๆ ใหน้ความชชที่นบานและการปลอบประโลมใจแกม่เรา ในทม่ามกลางความยบุม่งยาก การลองใจ และความทน้อใจทนังรั้ หลาย
เรามทเหตบุผลอนันบรติบสรณน์ทจทที่ ะสรรเสรติญพระเจน้าสดาหรนับความประเสรติฐของพระองคน์และททที่จะเดตินหนน้าตม่อไปในพละกดาลนังของ
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า

งานมากขศึนรั้ และการออัศจรรยร์ทยชีที่ ติที่งใหญย่มากขศึนรั้ : บททชีที่ 23
4 มกราคม 1853 เปป็นเวลาหลายเดชอนแลน้วททผที่ มมนัที่นใจวม่าองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ในเวลาของพระองคน์เอง จะประทาน
เงตินกน้อนโตกวม่าเดติมใหน้สดาหรนับงานนทรั้ ในททที่สบุดพระองคน์กด็ทรงตอบคดาทสลขอของผมแลน้ว ผมไดน้รบนั คดาสนัญญาวม่าจะบรติจาคเงตินแปด
พนันหนศึที่งรน้อยปอนดน์จากครติสเตทยนกลบุม่มหนศึที่ง ดสสวติ ม่าการรอคอยพระเจน้านนัรั้นมทคม่าประเสรติฐขนาดไหน! ดสสติวาม่ คนเหลม่านนัรั้นทททที่ ดาเชม่น
นนัรั้นยม่อมไมม่ผติดหวนังเลย! ความเชชที่อและความอดทนอาจถสกทดสอบ แตม่ในทน้ายททที่สดบุ แลน้ว คนเหลม่านนัรั้นททที่ถวายเกทยรตติพระเจน้ากด็จะ
ไมม่ละอายเลย
ขนาดของเงตินบรติจาคนนัรั้นไมม่ไดน้ทดาใหน้ผมประหลาดใจเพราะวม่าผมคาดหมายสติที่งยติที่งใหญม่จากพระเจน้า ผมไดน้อวดใน
พระเจน้ามาตลอดอยม่างสสญเปลม่าไหม? มนันไมม่ปรากฏชนัดหรชอวม่ามนันมทคาม่ ประเสรติฐททที่จะพศึงที่ พาพระเจน้าสดาหรนับทบุกสติที่ง? หลนักการ
เหลม่านนัรั้นททที่ผมใชน้ไมม่เพทยงใชน้ไดน้กนับงานของพระเจน้าในขนาดเลด็กแตม่ในการกระทดากติจททที่ใหญม่โตททที่สดบุ เหลม่านนัรั้นของพระเจน้าเชม่นกนัน
26 พฤษภาคม คม่าใชน้จาม่ ยปปัจจบุบนันของสถาบนันนทรั้ไมม่เคยมากขนาดนทรั้เลยในชม่วงสติบเกน้าปปหลนังมานทรั้ แตม่ขนาดของปฏติบนัตติ
การทนังรั้ หลายของมนันและเสบทยงเหลม่านนัรั้นซศึที่งองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าไดน้ทรงสม่งเขน้ามากด็ไมม่เคยบรติบสรณน์ขนาดนทรั้เชม่นกนัน
เราไดน้รนับบดาเหนด็จอยม่างไพบสลยน์สดาหรนับการรอคอยพระเจน้า พระองคน์ทรงฟปังคดาวติงวอนของลสก ๆ ของพระองคน์ททที่ไดน้
วางใจในพระองคน์ แตม่เพชที่อททจที่ ะมทคดาอธติษฐานททที่ไดน้รนับคดาตอบ ครติสเตทยนคนหนศึที่งตน้องเสนอคดาทสลขอของตนตม่อพระเจน้าโดย
อาศนัยคบุณความดทและความคสม่ควรของพระเยซสเจน้า เขาตน้องไมม่พศึที่งพาความคสม่ควรและคบุณความดทของเขาเอง
คบุณเชชที่อในพระเยซสอยม่างแทน้จรติงไหม? คบุณพศึที่งพาพระองคน์แตม่ผสน้เดทยวไหมสดาหรนับความรอดแหม่งจติตวติญญาณของคบุณ?
จงทดาใหน้แนม่ใจวม่าคบุณไมม่ไดน้นดาเสนอความชอบธรรมของคบุณเองแมน้เพทยงสนักนติดเดทยวเพชที่อททที่จะไดน้รนับ การยอมรทบ ถน้าคบุณเชชที่อใน
พระเยซสเจน้า สติที่งเหลม่านนัรั้นททที่คบุณทสลขอกด็ควรถวายเกทยรตติแดม่พระเจน้า
สมมตติวาม่ เราผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายในพระเยซสเจน้าเสนอคดาทสลขอตม่าง ๆ ของเราตม่อพระเจน้า สมมตติเชม่นกนันวม่า ตราบเทม่าททที่เรา
สามารถตนัดสตินไดน้อยม่างซชที่อตรง การไดน้รบนั ตามคดาทสลขอของเราจะเปป็นไปเพชที่อผลดทฝาป่ ยวติญญาณของเราและเพชที่อถวายเกทยรตติ
แดม่พระเจน้า เรากด็ตอน้ งอธติษฐานตข่อไปจนกวม่าพระพรนนัรั้นถสกประทานใหน้แกม่เรา ยติที่งกวม่านนัรั้น เราตน้องเชรืที่อวม่าพระเจน้าทรงสดนับฟปัง
เราและจะทรงตอบคดาอธติษฐานตม่าง ๆ ของเรา บม่อยครนัรั้งเราลน้มเหลวในการไมม่อธติษฐานตข่อไปจนกวม่าพระพรนนัรั้นถสกไดน้รนับและ
ในการไมม่คาดหมายพระพรนนัรั้น ถน้าผสน้ใดใชน้ประเดด็นเหลม่านทรั้อยม่างแนม่นอนฉนันใด เขากด็จะไดน้รนับตามคดาทสลขอของเขาอยม่าง
แนม่นอนฉนันนนัรั้น
9 ตบุลาคม เมชที่อเชน้านทรั้กม่อนมชรั้อเชน้าผมไดน้อม่านลสกา 7 ขณะททที่อม่านเรชที่องของพระเยซสททที่ทรงทดาใหน้บบุตรชายของหญติงมม่ายคน
นนัรั้นเปป็นขศึรั้นจากตาย ผมกด็ยกชสใจของผมและทสลวม่า “พระเยซสเจน้าขน้า พระองคน์ทรงมทฤทธติธิ์เดชเหมชอนเดติมตอนนทรั้ พระองคน์
สามารถจนัดหาสติที่งตม่าง ๆ ททที่ขน้าพระองคน์ตน้องการไดน้สดาหรนับงานของพระองคน์ โปรดกระทดาเชม่นนนัรั้นเถติด”
ประมาณครศึงที่ ชนัที่วโมงตม่อมาผมไดน้รนับเงตินสองรน้อยสามสติบปอนดน์เพชอที่ ททที่จะถสกใชน้ในททที่ ๆ ตน้องการเงตินนนัรั้นมากททที่สบุด ความ
ชชที่นบานททที่คดาอธติษฐานของผมไดน้รนับคดาตอบเปป็นสติที่งททที่ไมม่อาจพรรณนาไดน้เลย ผมตนัรั้งใจแนม่วแนม่ทจทที่ ะรอคอยพระเจน้าเพทยงผสน้เดทยว
และททที่จะไมม่ทดาใหน้เกติดการชม่วยใหน้พน้นเพชที่อตนัวเองแบบไมม่ถสกตน้องตามพระคนัมภทรน์ ผมมทเงตินหลายพนันปอนดน์ททที่ถสกกนันไวน้ตาม่ งหาก
สดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนนัรั้น แตม่ผมจะไมม่แตะตน้องมนัน จติตวติญญาณของผมเชติดชสองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความดทงามของ

พระองคน์!
ความคติดแบบมนบุษยน์ธรรมดามนักยกเหตบุผลในเวลาททที่เราควรจะเชชที่อ มนักทดางานในเวลาททที่เราควรเงทยบสงบ มนักไปตาม
ทางของเราเองในเวลาททที่เราควรททจที่ ะเดตินอยม่างสมที่ดาเสมอในทางทนัรั้งหลายของพระเจน้า ตอนททที่ผมกลนับใจรนับเชชที่อใหมม่ ๆ นนัรั้น ผม
กด็คงกลม่าววม่า “มนันจะเสทยหายตรงไหนททที่จะใชน้เงตินบางสม่วนซศึที่งไดน้ถสกถวายมาสดาหรนับกองทบุนกม่อสรน้างนทรั้? พระเจน้าจะชม่วยฉนันใน
ทน้ายททที่สบุดเรชที่องเงตินสดาหรนับพวกเดด็กกดาพรน้า และจากนนัรั้นฉนันกด็หาเงตินมาทดแทนไดน้” แตม่วม่าแตม่ละครนังรั้ ททที่เราทดาใหน้เกติดการชม่วยใหน้
พน้นของเราเอง เรากด็พบวม่ามนันยากมากขศึรั้นททที่จะวางใจในพระเจน้า ในททที่สบุดเรากด็หลทกทางใหน้แกม่การใชน้เหตบุผลแบบมนบุษยน์ธรรมดา
ของเราทนัรั้งหมด และความไมม่เชชที่อกด็มทชยนั
มนันชม่างแตกตม่างจรติง ๆ ถน้าเรารอคอยเวลาของพระเจน้าเองและมองพศึที่งททพที่ ระองคน์สดาหรนับความชม่วยเหลชอและการ
ชม่วยใหน้พน้น! เมชที่อในททที่สบุดความชม่วยเหลชอมาถศึง หลนังจากการอธติษฐานหลายชนัวที่ โมงและหลนังจากความเชชที่อและความอดทน
มากมาย มนันชม่างหอมหวานจรติง ๆ! ชม่างเปป็นบดาเหนด็จใหญม่ยติที่งททที่จตติ วติญญาณไดน้รนับสดาหรนับการวางใจในพระเจน้าและอดทนรอ
คอยการชม่วยใหน้พนน้ ของพระองคน์! ถน้าคบุณไมม่เคยเดตินในเสน้นทางนทรั้แหม่งความเชชที่อฟปังมากม่อน จงทดาเชม่นนนัรั้นเดทดี๋ยวนทรั้ คบุณจะประสบ
กนับความหอมหวานแหม่งความชชที่นบานนนัรั้นททที่ความเชชที่อนดามาใหน้
15 ธนันวาคม ผมขอสรรเสรติญ เทติดทสน และยอพระเกทยรตติองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสดาหรนับความรนักและความสนัตยน์ซชที่อของ
พระองคน์ในการโอบอบุน้มผมปปแลน้วปปเลม่าผม่านทางงานรนับใชน้ของพระองคน์และจนัดหาทบุกสติที่งททที่ผมตน้องการใหน้แกม่ผม! ปราศจากความ
ชม่วยเหลชอและการสนนับสนบุนของพระองคน์ ผมกด็คงจนแตน้มอยม่างสติรั้นเชติงในเวลาอนันสนัรั้นมาก ๆ ดน้วยความชม่วยเหลชอของพระองคน์
ผมจศึงเดตินหนน้าตม่อไปและมทความสบุขมาก ๆ ในงานรนับใชน้ของผม ผมมทสบุขภาพแขด็งแรงกวม่าเดติมดน้วยซรั้ดาตอนนทรั้ มากกวม่าเมชที่อยทที่สติบ
ปปกม่อน
ตลอดหลายปปหลนังนทรั้ การแจกจม่ายพระคนัมภทรเน์ รติมที่ มทความสดาคนัญมากขศึรั้นตม่อผม อดานาจเหลม่านนัรั้นแหม่งความมชดไดน้
พยายามปลน้นครติสตจนักรไปจากพระคนัมภทรน์บรติสบุทธติธิ์ ดน้วยเหตบุนทรั้ผมจศึงฉวยทบุกโอกาสททที่มทเพชที่อแจกจม่ายพระคนัมภทรน์ไปทนัที่วโลก ผสน้รบนั
ใชน้จดานวนมากของพระครติสตน์ในหลายสม่วนของโลกคงจะชม่วยผมในงานนทรั้ไปแลน้ว ผม่านทางพวกเขา พระคนัมภทรน์หลายพนันเลม่ม
ถสกแจกจม่ายไปแลน้ว
ถน้าคบุณมทนติสนัยชอบแจกใบปลติวและไมม่เคยเหด็นผลเลย ผมขอเสนอแนะการบอกใบน้ตม่อไปนทรั้สดาหรนับการพติจารณาดน้วยใจ
อธติษฐานของคบุณ: ผม่านทางการอธติษฐานและการใครม่ครวญเกทที่ยวกนับพระวจนะ จงเรติที่มเตด็มใจททที่จะยอมใหน้พระเจน้าไดน้รนับเกทยรตติ
ทบุกอยม่างหากสติที่งดทใด ๆ ถสกทดาสดาเรด็จโดยการรนับใชน้ของคบุณ ถน้าคบุณปรารถนาเกทยรตติสดาหรนับตนัวคบุณเอง องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ตน้อง
กนันคบุณไวน้ตาม่ งหากในฐานะภาชนะลสกหนศึที่งททที่ไมม่เหมาะสดาหรนับการใชน้งานของผสน้เปป็นนาย หนศึที่งในคบุณสมบนัตติททที่ยติที่งใหญม่ททที่สบุด
สดาหรนับความมทประโยชนน์ในการรนับใชน้องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าคชอ หนัวใจททที่ปรารถนาททที่จะถวายเกทยรตติพระองคน์อยม่างแทน้จรติง
จงอธติษฐานอยม่างจรติงจนังและขยนันขนันแขด็งกม่อนเรติที่มทดาการงานทนัรั้งหมดของคบุณ อยม่าวางใจในจดานวนใบปลติวททที่คบุณไดน้
แจกไปเพราะวม่าใบปลติวหนศึที่งลน้านใบอาจไมม่นดาไปสสม่การกลนับใจเชชที่อของจติตวติญญาณสนักดวงเดทยว ถศึงกระนนัรั้น พระพรหนศึที่งททที่
เหนชอการคดานวณอาจเปป็นผลมาจากใบปลติวแคม่ใบเดทยว จงคาดหมายวม่าทบุกสติที่งจะมาจากการอวยพรขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
และไมม่มทสนักสติที่งเดทยวเลยททที่จะมาจากการออกแรงของคบุณเอง
ในขณะเดทยวกนัน จงทดางาน! จงเดตินเขน้าประตสทมุกบานททที่เปปิดรนับ จงพรน้อมในยามททที่มทโอกาสและไมม่มทโอกาสราวกนับวม่า

ทบุกสติที่งขศึรั้นอยสม่กนับการทดางานหนนักของคบุณ นทที่เปป็นหนศึที่งในเคลด็ดลนับททที่ยติที่งใหญม่ซศึที่งเชชที่อมโยงกนับการรนับใชน้ททที่ประสบความสดาเรด็จเพชอที่
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า-จงทดางานราวกนับวม่าทบุกสติที่งขศึรั้นอยสม่กนับความขยนันขนันแขด็งของคบุณ และจงวางใจในการอวยพรขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้าเพชที่อนดามาซศึที่งความสดาเรด็จ
อยม่างไรกด็ตาม การอวยพรนทรั้ขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ไมม่ควรเพทยงแคม่ถสกแสวงหาในการอธติษฐาน แตม่มนันควรถสกคาด
หมายเชม่นกนัน ผลลนัพธน์จะเปป็นวม่าเราจะไดน้รบนั มนันอยม่างแนม่นอน
สมมตติวาม่ สดาหรนับการทดสอบความเชชที่อของเรา การอวยพรนทรั้ถสกปปิดบนังไวน้จากการมองเหด็นของเราเปป็นเวลานาน
หรชอสมมตติวาม่ เราตายไปกม่อนเราไดน้เหด็นสติที่งดท ๆ มากมายอนันเปป็นผลมาจากการทดางานหนนักของเรา การทดางานหนนักของเรา
หากถสกกระทดาในวติธทท ทที่ถสกตน้อง จะไดน้รนับบดาเหนด็จอยม่างบรติบสรณน์ในทน้ายททที่สดบุ และเราจะมทการเกด็บเกทยที่ วอนันไพบสลยน์ในวนันของพระ
ครติสตน์
ณ ตอนตน้นของชม่วงเวลานทรั้มทเดด็กกดาพรน้า 300 คนในบน้านเดด็กกดาพรน้าแหม่งใหมม่นทรั้บนถนนแอชลทยน์ ดาวนน์ ในชม่วงปปนทรั้ เดด็ก
กดาพรน้า 30 คนถสกรนับเขน้า ซศึที่งทดาใหน้รวมทนัรั้งหมดเปป็น 330 คน จดานวนเดด็กกดาพรน้าทนัรั้งหมดททอที่ ยสม่ภายใตน้ความดสแลของเราตนัรั้งแตม่
เดชอนเมษายน 1836 จนถศึง 26 พฤษภาคม 1854 เทม่ากนับ 558 คน
ในชม่วงปปททที่ผม่านมาความเชชที่อของผมถสกทดสอบในแบบททที่มนันไมม่เคยถสกทดสอบมากม่อนเลย ลสกสาวสบุดททรที่ นักของผม ลสก
คนเดทยวของผมและผสน้เชชที่อคนหนศึที่งมานานหลายปป ไดน้เรติที่มลน้มปป่วย ความเจด็บปป่วยนนัรั้นไดน้กลายเปป็นไขน้รากสาดใหญม่ และดสเหมชอน
ไมม่มทหวนังสดาหรนับการฟฟืฟื้นตนัวของเธอ แตม่ความเชชที่อไดน้รนับชนัยชนะ ภรรยาสบุดททรที่ นักของผมและผมมอบเธอไวน้ในพระหนัตถน์ขององคน์
พระผสน้เปป็นเจน้า และพระองคน์ทรงครั้ดาจบุนเราทนัรั้งสอง จติตวติญญาณของผมอยสม่ในสนันตติสบุขอนันสมบสรณน์แบบ โดยวางใจพระบติดาผสน้
สถติตในสวรรคน์ของผม เธอยนังปป่วยมากอยสม่ตอม่ ไปนานกวม่าสองสนัปดาหน์กม่อนททที่เธอเรติที่มแขด็งแรงขศึรั้นและถสกยน้ายไปยนังคลทฟดอนเพชที่อ
ฟฟืนฟื้ ตนัว
ในการทดสอบความเชชที่อทนัรั้งหมดททที่ผมไดน้ผม่านพน้นมา นทที่เปป็นครนัรั้งใหญม่ททที่สดบุ โดยพระคบุณอนันบรติบสรณน์ของพระเจน้า ผม
สามารถปปตติยตินดทในพระเจน้าไดน้ และพระองคน์ไดน้ประทานความปรารถนาแหม่งหนัวใจของผมใหน้แกม่ผม พระเจน้าทรงสนัตยน์ซชที่อเสมอ
ตม่อคนเหลม่านนัรั้นททที่วางใจในพระองคน์

ความเจรติญรบุย่งเรชองและการเตติบโตออันตย่อเนชอที่ ง: บททชีที่ 24
26 พฤษภาคม 1855 ถศึงแมน้วาม่ ผมไมม่ไดน้มทเงตินทนัรั้งหมดททที่จดาเปป็นเพชที่อเรติที่มสรน้างบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่ ผมกด็เรติมที่ มองหา
ททที่ดนติ แลน้ว ตลอดสทที่ปปหลนังมานทรั้ผมไมม่เคยมทความสงสนัยเลยวม่ามนันเปป็นนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าททที่ใหน้ผมสรน้างททที่พกนั อาศนัยสดาหรนับเดด็ก
กดาพรน้าอทกเจด็ดรน้อยคน กระนนัรั้นผมกด็สามารถมองเหด็นขน้อดทเหลม่านนัรั้นของการมทบน้านสองหลนังแทนททที่จะมทหลนังเดทยว ผมไดน้เชด็คดสวาม่
จะสามารถสรน้างบน้านอทกหลนังไดน้ไหมบนแตม่ละดน้านของบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังปปัจจบุบนัน
หลนังจากททที่ผมวนัดขนาดททที่ดตินและพบวม่ามนันสามารถทดาไดน้ ผมกด็เรทยกพวกสถาปนติกเขน้ามาเพชที่อสดารวจพชนรั้ ททที่นนัรั้นและเพชที่อ
ทดาแบบรม่างครม่าว ๆ ของบน้านสองหลนัง หลนังหนศึที่งบนแตม่ละดน้าน เราจะไมม่เพทยงประหยนัดเงตินโดยแผนการนทรั้เทม่านนัรั้น แตม่การ
บรติหารจนัดการและการตรวจสอบสถานประกอบการทนัรั้งหมดคงจะงม่ายขศึรั้นเยอะเลยเพราะวม่าอาคารเหลม่านนัรั้นจะอยสม่ใกลน้กนัน เรา
คงจะมทททที่ดตินเหลชอเฟฟือเลยเพชที่อปลสกผนักของเราเอง ทนันททททที่ผมเหด็นวม่าจะสามารถทดาสติที่งใดสดาเรด็จไดน้บนททที่ดตินททที่เราเปป็นเจน้าของอยสม่
แลน้ว ผมจศึงตนัดสตินใจททจที่ ะสรน้าง โดยไมม่มกท ารลม่าชน้าตม่อไปอทกทางดน้านทติศใตน้ของบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น แบบแปลนตม่าง ๆ
พรน้อมแลน้วตอนนทรั้ และทนันททททที่การจนัดแจงเบชรั้องตน้นททที่จดาเปป็นทบุกอยม่างสามารถทดาไดน้ งานนนัรั้นกด็จะเรติที่มตน้น
บน้านหลนังนทรั้ถสกตนัรั้งใจใหน้รองรนับเดด็กกดาพรน้าหญติงสทที่รอน้ ยคน สม่วนบน้านอทกหลนังททที่จะถสกสรน้างทางดน้านทติศเหนชอของบน้านเดด็ก
กดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้น ยนังไมม่สามารถระบบุอะไรแนม่ชนัดไดน้ตอนนทรั้ เรามทเงตินเพทยงพอททที่จะสรน้างและจนัดหาเครชที่องเรชอนใหน้บน้านสดาหรนับ
เดด็กกดาพรน้าสทรที่ น้อยคนนนัรั้น และเราคาดหมายวม่าบางสติที่งจะมทเหลชอเผชที่อใหน้ แตม่ไมม่มทเงตินเพทยงพอททจที่ ะเรติที่มสรน้างทนังรั้ สองหลนัง
การทรงเรทยกททที่มทพลนังมากมทอยสม่บนชทวตติ ของผมสดาหรนับการดสแลเหลม่าเดด็กกดาพรน้าททที่ขนัดสน เดด็กกดาพรน้าเจด็ดรน้อยสติบหน้าคน
ตอนนทรั้กดาลนังรอการรนับเขน้าสสม่บน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังนทรั้ บน้านเดด็กกดาพรน้าแคม่สามสติบเกน้าแหม่งใหน้การดสแลสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าสามพนัน
เจด็ดรน้อยหกสติบสทที่คน เมชที่อบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่นนัรั้นกดาลนังถสกสรน้าง เดด็กกดาพรน้าอายบุนน้อยเกชอบหกรน้อยคนกดาลนังอาศนัยอยสม่ในคบุก
เหลม่านนัรั้นของประเทศอนังกฤษเพราะวม่าไมม่มทสถานททที่แหม่งอชที่นใหน้พวกเขาไปไดน้ เพชที่อปป้องกนันไมม่ใหน้พวกเขาเขน้าคบุกและเตติบโตขศึรั้นมา
ในบาป และเพชที่อชนะจติตวติญญาณของพวกเขามาเพชที่อพระเจน้า ผมปรารถนาททจที่ ะขยายขนาดสถานประกอบการปปัจจบุบนันนทรั้เพชที่อ
ททที่เราจะสามารถรนับเดด็กกดาพรน้าไดน้หนศึที่งพนันคน หลายคนททที่เลชอกททที่จะไมม่ใชน้ชวท ติตเพชที่อเวลาปปัจจบุบนันนทรั้แตม่เพชที่อนติรนันดรน์กาลจะมท
โอกาสททที่จะชม่วยเหลชอผมดสแลเดด็ก ๆ เหลม่านทรั้ มนันเปป็นเกทยรตติอนันยติที่งใหญม่ททที่ไดน้รบนั อนบุญาตใหน้ทดาสติที่งใดกด็ไดน้เพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
เมชที่อวนันแหม่งการตอบแทนนนัรั้นมาถศึง ความเสทยใจเดทยวของเรากด็จะเปป็นททที่วาม่ เราไดน้ทดานน้อยเหลชอเกตินเพชที่อพระองคน์ ไมม่ใชม่วาม่ เราไดน้
ทดาเยอะเกตินไป
ถน้าผสน้ใดปรารถนาททที่จะดดาเนตินชทวติตแหม่งความเชชที่อและวางใจในพระเจน้า เขากด็ตอน้ ง: ไมม่เพทยงกลม่าววม่าเขาวางใจใน
พระเจน้า แตม่ตน้องวางใจในพระเจน้าจรติง ๆ บม่อยครนัรั้งผสน้คนประกาศตนัววม่าวางใจในพระเจน้า แตม่พวกเขาเปปิดรนับทบุกโอกาสททที่พวก
เขาจะสามารถบอกใครสนักคนเกทที่ยวกนับความตน้องการของพวกเขาโดยทางตรงหรชอทางอน้อม ผมไมม่ไดน้กลม่าววม่ามนันผติดททจที่ ะเปปิด
เผยสถานการณน์ทางการเงตินของเรา แตม่มนันแทบจะไมม่แสดงออกถศึงความไวน้วางใจในพระเจน้าเลยททที่จะเปปิดเผยความตน้องการ
ตม่าง ๆ ของเราเพชที่อททจที่ ะทดาใหน้คนอชที่นชม่วยเหลชอเรา พระเจน้าจะทรงรนับตามคดาของเรา ถน้าเราวางใจในพระองคน์จรติง ๆ เรากด็ตอน้ ง
พอใจททจที่ ะยชนกนับพระองคน์เพทยงผสน้เดทยว
คนททที่ปรารถนาททที่จะดดาเนตินชทวตติ วติธนท ทรั้ตอน้ งเปป็นสบุขใจไมม่วาม่ เขามนัที่งมทหรชอยากจน เขาตน้องเตด็มใจททที่จะดดาเนตินชทวติตในความ

บรติบสรณน์หรชอในความยากจน เขาตน้องเตด็มใจททที่จะจากโลกนทรั้ไปโดยปราศจากทรนัพยน์สติที่งของใด ๆ
เขาตน้องเตด็มใจททที่จะรนับเงตินในวติธทของพระเจน้า ไมม่ใชม่แคม่ในจดานวนเยอะ แตม่ในจดานวนนน้อย หลายครนัรั้งผมเคยไดน้รบนั เงติน
ชติลลติที่งเดทยว การปฏติเสธการแสดงออกเชม่นนนัรั้นของความรนักแบบครติสเตทยนคงจะเปป็นการไมม่สดานศึกในพระคบุณเลย
เขาตน้องเตด็มใจททที่จะดดาเนตินชทวตติ ในฐานะคนตน้นเรชอนขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ถน้าผสใน้ ดไมม่แจกจม่ายจากพระพรเหลม่านนัรั้นซศึที่ง
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าประทานใหน้แกม่เขา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ผสน้ทรงทดางานในใจของลสก ๆ ของพระองคน์เพชที่อจะใหน้ กด็จะทรงทดาใหน้
ทม่อพระพรเหลม่านนัรั้นแหน้งเหชอดไป รายรนับอนันดทของผมไดน้เพติที่มพสนขศึรั้นมากยติที่งกวม่าเดติมเมชที่อผมไดน้ตงนัรั้ ใจแนม่วแนม่วม่า โดยความชม่วย
เหลชอของพระเจน้า คนยากจนของพระองคน์และงานของพระองคน์จะไดน้รนับความชม่วยเหลชอโดยเงตินของผม ตนัรั้งแตม่เวลานนัรั้น
เปป็นตน้นมา องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ทรงพอพระทนัยททที่จะฝากใหน้ผมดสแลมากกวม่าเดติม
26 พฤษภาคม 1856 เมชที่อวานตอนเยด็นมนันเทม่ากนับยทที่สติบสทที่ปปแลน้วตนัรั้งแตม่ผมไดน้มาทดางานในบรติสตอล ในการมองยน้อน
กลนับไปยนังความดทขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้าททที่มทตม่อครอบครนัวของผมและตนัวผมเอง สถาบนันความรสดน้ าน้ นพระคนัมภทรน์ และเหลม่าวติ
สบุทธติชนททที่ผมแสวงหาททจที่ ะรนับใชน้พระองคน์ในทม่ามกลางพวกเขา ผมกด็อบุทานวม่า “พระเจน้าทรงกระทดามากมายจรติง ๆ!” ผม
อนัศจรรยน์ใจกนับความกรบุณาของพระองคน์ และผมไมม่ไดน้เปป็นผสน้กระทดา ถน้าผมยนังมทชทวตติ อยสม่บนโลกนทรั้ตอม่ ไป ผมกด็จะคาดหวนังใหน้
ความรนักของพระองคน์ถสกสดาแดงใหน้ประจนักษน์มากยติที่งกวม่าเดติม
องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงอนบุญาตใหน้เราเหด็นผลตม่อไปในสม่วนททที่เกทที่ยวขน้องกนับงานเดด็กกดาพรน้า พระองคน์กดาลนังทดางานใน
จติตใจและชทวตติ ของคนเหลม่านนัรั้นททที่ตอนนทรั้อยสม่ภายใตน้การดสแลของเรา เราไดน้ยตินบม่อย ๆ วม่าคนเหลม่านนัรั้นททที่เคยอยสม่ภายใตน้การดสแล
ของเราไดน้กลายเปป็นครติสเตทยนแลน้วและกดาลนังดดาเนตินชทวตติ เพชที่อองคน์พระผสน้เปป็นเจน้า ความกรบุณาและพระคบุณของพระเจน้ากดาลนัง
ชนักนดาเดด็ก ๆ หลายคนใหน้มาถศึงพระองคน์ททที่บน้านเดด็กกดาพรน้านทรั้
12 พฤศจติกายน 1857 วนันททที่เราไดน้เฝป้าคอยและอธติษฐานมายาวนานไดน้มาถศึงแลน้วตอนนทรั้ และความปรารถนาแหม่ง
หนัวใจของผมกด็ถสกมอบใหน้แกม่ผมแลน้ว ผมไดน้เปปิดบน้านตน้อนรนับเดด็กกดาพรน้าอทกสทที่รน้อยคนวนันนทรั้ นทที่ชม่างมทคาม่ ยติที่งนนักตม่อผมหลนังจากการ
อธติษฐานทบุกวนันนานเจด็ดปป พระพรนทรั้ไมม่ไดน้มาถศึงผลโดยไมม่คาดหมายแตม่ผมไดน้ตนัรั้งตาคอยมนันและคาดหมายมนันในความมนัที่นใจอนัน
เตด็มเปปปี่ยมแหม่งความเชชที่อ ในเวลาของพระเจน้าเอง
20 พฤศจติกายน หมน้อตน้มนรั้ดาททบที่ น้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่หมายเลข 1 รนัวที่ เยอะมาก เราคติดวม่ามนันจะอยสม่ตม่อไปไดน้จนสติรั้น
ฤดสหนาว ถศึงแมน้วม่าเราสงสนัยวม่ามนันเกชอบจะพนังแลน้วกด็ตาม สดาหรนับผมแลน้วการไมม่ทดาอะไรเลยและพสดวม่า “ฉนันจะวางใจใน
พระเจน้า” คงจะเปป็นการทศึกทนักไปเองแบบชม่า่ย ๆ ไมม่ใชม่ความเชชที่อในพระเจน้า
สภาพของหมน้อตน้มนรั้ดานนัรั้นไมม่อาจเปป็นททที่ทราบไดน้โดยไมม่รอชรั้ ผนนังอติฐททที่ลน้อมรอบมนัน แลน้วอยม่างนทรั้จะทดาอะไรไดน้เลม่า?
สดาหรนับเดด็กเหลม่านนัรั้น โดยเฉพาะอยม่างยติที่งพวกเดด็กทารกททที่อายบุนน้อยกวม่า ผมเปป็นหม่วงมาก ๆ วม่าพวกเขาจะทนทบุกขน์เพราะขาด
ความอบอบุม่น แตม่เราจะไดน้รบนั ความรน้อนโดยวติธทใด? การตติดตนังรั้ หมน้อตน้มนรั้ดาอนันใหมม่คงจะใชน้เวลาหลายสนัปดาหน์ การซม่อมแซมหมน้อ
ตน้มนรั้ดานทรั้เปป็นเรชอที่ งททที่นม่ากนังขาเพราะขนาดของรอยรนัวที่ นนัรั้น ไมม่มทสติที่งใดจะถสกตนัดสตินใจไดน้จนกวม่าผนนังอติฐถสกเอาออกไปบางสม่วนเปป็น
อยม่างนน้อย นนัที่นคงจะใชน้เวลาหลายวนัน และตน้องทดาสติที่งใดเลม่าในระหวม่างนทรั้เพชที่อหาหน้องอบุนม่ ๆ ใหน้เดด็กสามรน้อยคน?
สบุดทน้ายผมกด็ตดนั สตินใจททที่จะเลาะผนนังอติฐและดสวาม่ ความเสทยหายมทมากขนาดไหน วนันถสกกดาหนดแลน้วททที่จะใหน้ชม่างมา และ
การจนัดเตรทยมททที่จดาเปป็นทนัรั้งหมดกด็ถสกทดาไวน้แลน้ว แนม่นอนวม่าความรน้อนตน้องถสกปปิดขณะททที่ทดาการซม่อมแซมอยสม่

หลนังจากกดาหนดวนันสดาหรนับการซม่อมแซมแลน้ว ลมเหนชอททเที่ ยชอกเยด็นกด็พดนั เขน้ามา โดยนดาอากาศททที่หนาวเหนด็บจรติง ๆ
ระลอกแรกแหม่งฤดสหนาวมาใหน้ การซม่อมแซมไมม่อาจถสกเลชที่อนออกไปไดน้ ดนังนนัรั้นผมจศึงทสลขอองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าสองสติที่ง -ขอใหน้
พระองคน์เปลทที่ยนลมหนาวใหน้เปป็นลมใตน้ และขอใหน้พระองคน์ประทานความปรารถนาททจที่ ะทดางานใหน้แกม่ชาม่ งเหลม่านนัรั้น ผมจดาไดน้วาม่
เนหะมทยน์ทดาสดาเรด็จมากขนาดไหนในหน้าสติบสองวนันขณะททที่สรน้างกดาแพงของกรบุงเยรสซาเลด็มเพราะวม่า “ประชาชนมทนรั้ดาใจททจที่ ะ
ทดางาน” (นหม. 4:6)
วนันนม่าจดจดานนัรั้นไดน้มาถศึง เยด็นวนันกม่อนหนน้านนัรั้น ลมเหนชออนันหนาวเหนด็บยนังพนัดอยสม่ แตม่พอถศึงวนันพบุธ ลมใตน้กด็พดนั มา
เหมชอนอยม่างททที่ผมไดน้อธติษฐานไวน้เลย สภาพอากาศอบุม่นมาก ๆ จนเราไมม่ตน้องการความรน้อนเลย ผนนังอติฐถสกเอาออกไป รอยรนัวที่
นนัรั้นถสกพบในเวลาไมม่นาน และชม่างเหลม่านนัรั้นกด็เรติที่มทดางาน
ประมาณแปดโมงครศึงที่ ในตอนเยด็น ขณะททที่ผมกดาลนังจะออกจากบน้านของผม ผมไดน้รบนั แจน้งวม่าผสน้จนัดการของบรติษนัท
ซม่อมแซมนนัรั้นไดน้มาถศึงเพชที่อดสวม่างานนนัรั้นไปถศึงไหนแลน้ว ผมไปททที่หน้องใตน้ดนติ เพชที่อพบเขาและพวกชม่าง ผสน้จดนั การคนนนัรั้นกลม่าววม่า
“พวกชม่างจะทดางานดศึกเยด็นนทรั้และจะมาอทกททพรบุม่งนทรั้แตม่เชน้าเลยครนับ”
หนัวหนน้าคนงานพสดวม่า “แตม่พวกเราขอทดางานตลอดทนังรั้ คชนดทกวม่าครนับ”
จากนนัรั้นผมกด็จดาไดน้เรชที่องสม่วนททที่สองของคดาอธติษฐานของผม-ททที่ขอใหน้พระเจน้าประทาน “นรั้ดาใจททที่จะทดางาน” ใหน้แกม่ชาม่ ง
เหลม่านนัรั้น กม่อนเชน้าวนันถนัดมา งานซม่อมแซมหมน้อตน้มนรั้ดานนัรั้นกด็เสรด็จสมบสรณน์ ภายในสามสติบชนัที่วโมงผนนังอติฐกด็ถสกกม่อขศึรั้นเหมชอนเดติม
และไฟกด็อยสม่ในหมน้อตน้มนรั้ดานนัรั้น ตลอดเวลานนัรั้น ลมใตน้กพด็ นัดอยม่างอบอบุนม่ มาก ๆ จนเราไมม่ตน้องการความรน้อนเลยแมน้แตม่นติดเดทยว

พระราชกติจของพระวติญญาณในทย่ามกลางพวกเรา: บททชีที่ 25
2 กบุมภาพนันธน์ 1858 ผมเรติที่มกน้าวแรกแลน้วในการกม่อสรน้างบน้านหลนังททที่สาม สบุภาพสตรททม่านหนศึที่งในลอนดอน ซศึที่งเปป็นคน
แปลกหนน้าททที่ผมไมม่รสน้จกนั เลย ไดน้สนัที่งใหน้เหลม่านายธนาคารของเธอสม่งเงตินสามรน้อยปอนดน์มาชม่วยเหลชอพวกเดด็กกดาพรน้า ผมไดน้รนับ
แจน้งดน้วยวม่าในสองสนัปดาหน์เงตินแปดรน้อยปอนดน์จะถสกจม่ายใหน้ผมสดาหรนับงานขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้า
เงตินสามรน้อยปอนดน์นนัรั้นถสกสม่งในวนันถนัดมา และเงตินแปดรน้อยปอนดน์กด็มาถศึงในอทกสองสนัปดาหน์ตม่อมา ขณะททที่งานนนัรั้น
เตติบโตขศึรั้น องคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็ประทานเงตินทนันสดาหรนับคม่าใชน้จาม่ ยตม่าง ๆ และทรงชม่วยเหลชอเมชที่อความชม่วยเหลชอถสกตน้องการจรติง
ๆ และบม่อยครนัรั้งประทานใหน้ลวม่ งหนน้าดน้วยซรั้ดา
ในชม่วงปป 1857-1858 โรงเรทยนยทที่สติบสทที่แหม่งไดน้รนับการสนนับสนบุนหรชอความชม่วยเหลชอจากกองทบุนตม่าง ๆ ของสถาบนัน
แหม่งนทรั้ พระคนัมภทรน์เกชอบสทที่พนันเลม่มและหลายสม่วนของพระคนัมภทรน์ถสกแจกจม่าย และเงตินกวม่าสามพนันหน้ารน้อยปอนดน์ถสกจม่ายไป
สดาหรนับชม่วยเหลชอมติชชนันนารทแปดสติบสองคน ตม่อมามทคนบอกผมวม่าเงตินนนัรั้นมาถศึงบม่อยครนัรั้งเมชที่อมติชชนันนารทเหลม่านนัรั้นไมม่มทเงตินเหลชอ
เลยสนักชติลลติที่งเดทยว
ใบปลติวและหนนังสชอกวม่าหนศึที่งลน้านฉบนับถสกแจกจม่ายเชม่นกนัน จดหมายหลายฉบนับททที่ถสกรนับมาจากผสน้คนททที่แจกจม่ายสติที่งพติมพน์
เหลม่านนัรั้นแสดงใหน้เหด็นวม่าพวกมนันถสกใชน้การอยม่างเกติดผลมากในการปลบุกและเปลทที่ยนแปลงจติตวติญญาณทนัรั้งหลาย
ในชม่วงยทที่สติบสองปปหลนังมานทรั้ พระวติญญาณของพระเจน้าทรงทดางานในทม่ามกลางเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้นมาตลอด และ
พวกเขาหลายคนไดน้มารสน้จกนั องคน์พระผสน้เปป็นเจน้า แตม่เราไมม่เคยมทงานททที่ยติที่งใหญม่เกติดขศึรั้นเชม่นในชม่วงปปททที่ผม่านมาเลย
เมชที่อวนันททที่ 26 พฤษภาคม 1857 แคโรลทน ไบเลยน์ หนศึที่งในเดด็กกดาพรน้าเหลม่านนัรั้น ไดน้เสทยชทวติต ความตายของเดด็กสาวผสน้
เปป็นททที่รนักคนนทรั้ ผสน้ซศึที่งไดน้รจสน้ นักองคน์พระผสน้เปป็นเจน้านานหลายเดชอนแลน้ว ถสกใชน้การโดยองคน์พระผสน้เปป็นเจน้าเพชที่อตอบคดาอธติษฐาน
ประจดาวนันของเราททที่ทสลขอการกลนับใจรนับเชชที่อของพวกเดด็กกดาพรน้า ในคราวเดทยว เดด็กกดาพรน้าหญติงหน้าสติบกวม่าคนเรติที่มถามคดาถาม
ตม่าง ๆ เกทที่ยวกนับสวรรคน์ นรก และนติรนันดรน์กาล
ผสน้คนอายบุนน้อยเรติมที่ เปป็นหม่วงเกทที่ยวกนับสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้าบม่อย ๆ แตม่ความรสสน้ ศึกเหลม่านทรั้จางหายไปในเวลาไมม่นาน ผม
เคยเหด็นมากนับตาตนัวเอง หลนังจากไดน้พดส คบุยกนับเดด็ก ๆ และวนัยรบุม่นหลายพนันคนในชม่วงสามสติบปปหลนังนทรั้ ถน้าการตชนที่ ฝป่ายวติญญาณนทรั้
ในทม่ามกลางพวกเดด็กกดาพรน้าไดน้เรติที่มตน้นภายในไมม่กวทที่ นันหลนังนทรั้ หรชอแมน้แตม่ไมม่กสทที่ นัปดาหน์หลนังนทรั้ ผมกด็คงไมม่กลม่าวถศึงมนัน แตม่นทที่ผม่านไป
มากกวม่าหนศึที่งปปแลน้ว และนอกเหนชอจากสติบคนนนัรั้นททที่เปป็นผสน้เชชที่ออยสม่กม่อนแลน้ว เดด็กสาวอทกยทที่สติบสามคนไดน้ตอน้ นรนับพระเยซสใหน้เปป็น
พระผสน้ชวม่ ยใหน้รอดของพวกเธอแลน้ว นอกจากนทรั้แลน้ว เดด็กสาวคนอชที่น ๆ บางคน ในบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่หมายเลข 2 และ
เดด็กผสชน้ ายบางคนกด็สนใจในสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้าเชม่นกนัน การทดางานหนนักของเราเรติที่มไดน้รบนั การอวยพรแลน้วแกม่หนัวใจของเดด็ก
กดาพรน้าบางคนททที่เพติที่งถสกรนับเขน้ามาหมาด ๆ
17 กบุมภาพนันธน์ 1858 เทม่าททที่ผมสามารถตนัดสตินไดน้ ตอนนทรั้ผมมทความชม่วยเหลชอทางการเงตินทนัรั้งหมดททที่ผมตน้องการ
สดาหรนับบน้านหลนังททที่สามเชม่นกนัน ผมสามารถขยายขนาดงานเดด็กกดาพรน้าไดน้อยม่างเตด็มททที่แลน้วเพชที่อรองรนับเดด็กกดาพรน้าหนศึที่งพนันคน
29 ตบุลาคม ในรายงานฉบนับลม่าสบุดผมไดน้ระบบุวม่าผมกดาลนังมองหาททที่ดตินสดาหรนับบน้านหลนังททที่สาม ผมรอคอยพระเจน้าทบุก
วนัน และพระองคน์ทรงทดาใหน้ผมไดน้ออกกดาลนังกายความเชชที่อและความอดทนของผม มากกวม่าหนศึที่งหนททที่ดสเหมชอนวม่าผมไดน้รบนั

ความปรารถนาของผมแลน้ว ผมกด็ดเส หมชอนอยสม่หม่างไกลจากมนันมากกวม่าททที่เคยเสทยอทก เพราะมนัที่นใจเตด็มททที่วาม่ เวลาขององคน์พระผสน้
เปป็นเจน้ายนังมาไมม่ถศึง ผมจศึงอธติษฐานและใชน้ความเชชที่อตม่อไป ผมรสน้วาม่ พระองคน์จะทรงชม่วยเหลชอในททที่สบุด
เดชอนททที่แลน้วผมไดน้รนับททที่ดตินสติบเอด็ดเอเคอรน์ครศึงที่ พรน้อมกนับบน้านหลนังหนศึที่งซศึที่งอยสใม่ กลน้กนับบน้านเดด็กกดาพรน้าหลนังใหมม่เหลม่านนัรั้น
และถสกแยกจากพวกมนันโดยถนนเทม่านนัรั้น ราคาสดาหรนับบน้านและททที่ดนติ นนัรั้นเปป็นเงตินมากกวม่าททที่ผมอยากจม่ายบนพชรั้นททที่แหม่งนนัรั้น แตม่
มนันเปป็นเรชที่องสดาคนัญททที่บน้านหลนังททที่สามนทรั้ตอน้ งอยสม่ใกลน้กนับอทกสองหลนังนนัรั้นเพชที่ออดานวยความสะดวกในการกดากนับดสแลและบรติหาร
จนัดการ ยติที่งผมเดตินตม่อไปในงานรนับใชน้นทรั้นานมากเทม่าไร ผมกด็ยติที่งพบวม่าคดาอธติษฐานและความเชชที่อสามารถเอาชนะทบุกความยบุม่ง
ยากไดน้
เนชที่องจากตอนนทรั้ผมมทททที่ดตินแลน้ว ผมจศึงอยากใชน้ประโยชนน์มนันใหน้มากททที่สบุดและสรน้างสดาหรนับเดด็กกดาพรน้าสทที่รน้อยคน แทนททที่
จะสดาหรนับสามรน้อยคนตามททที่ผมไดน้วางแผนกม่อนหนน้านทรั้ หลนังจากการประชบุมหลายรอบกนับพวกสถาปนติก ผมไดน้เรทยนรสน้วาม่ มนัน
เปป็นไปไดน้ททที่จะรองรนับเดด็กกดาพรน้าสทที่รอน้ ยหน้าสติบคน โดยททที่เสทยคม่าใชน้จม่ายเพติที่มอทกเลด็กนน้อย ในททที่สบุดผมกด็ตดนั สตินใจททที่จะเอาตนัวเลขนนัรั้น
นทที่หมายความวม่าสบุดทน้ายแลน้วผมจะมทเดด็กกดาพรน้าหนศึที่งพนันหนศึที่งรน้อยหน้าสติบคนอยสม่ภายใตน้การดสแลของผม
4 มกราคม 1859 ผมไดน้รบนั เงตินเจด็ดพนันปอนดน์ททที่ถสกฝากไวน้ใหน้ผมใชน้งานไดน้เตด็มททที่เพชที่องานของพระเจน้า เมชที่อผมตนัดสตินใจ
ททจที่ ะสรน้างเพชอที่ เดด็กกดาพรน้าสทที่รน้อยหน้าสติบคน แทนททที่จะสามรน้อยคน ผมกด็ไดน้รนับเงตินเพติที่มอทกหลายพนันปอนดน์ ผมมนัที่นใจเตด็มททที่วาม่
พระเจน้าจะประทานเงตินใหน้แกม่ผมเพราะวม่าผมไดน้ตดนั สตินใจแลน้วในการพศึที่งพาพระองคน์และเพชที่อถวายเกทยรตติแดม่พระนามของ
พระองคน์ องคน์พระผสน้เปป็นเจน้าทรงใหน้เกทยรตติความเชชที่อของผมในพระองคน์แลน้ว !
26 พฤษภาคม ในชม่วงปปททที่ผม่านมา เราไมม่ไดน้เหด็นงานของพระวติญญาณของพระเจน้าททที่ยติที่งใหญม่และฉนับพลนันในทม่ามกลาง
พวกเดด็กกดาพรน้าเทม่ากนับในชม่วงหลายปปกม่อนหนน้านทรั้เลย ถศึงกระนนัรั้น การอวยพรขององคน์พระผสน้เปป็นเจน้ากด็มทตอม่ ไป คนจดานวนมาก
กดาลนังแสดงความสนใจในสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้าในทม่ามกลางเดด็กกดาพรน้าสทรที่ น้อยยทที่สติบสทที่คนนนัรั้นททที่ถสกรนับเขน้ามาภายในสติบแปด
เดชอนหลนังนทรั้ พวกเขาไดน้ขออนบุญาตททจที่ ะนดาพระคนัมภทรน์ของตนตติดตนัวเขน้านอนดน้วยเพชที่อททที่วาม่ ถน้าพวกเขาตชที่นขศึรั้นในตอนเชน้ากม่อน
ระฆนังถสกตท พวกเขาจะสามารถอม่านไดน้
เมชที่อผมเรติที่มงานเดด็กกดาพรน้า เปป้าหมายหนศึที่งของผมกด็คชอ ทดาประโยชนน์แกม่ครติสตจนักรโดยบนันทศึกททที่เปป็นลายลนักษณน์อนักษร
ของผมเกทยที่ วกนับงานรนับใชน้นทรั้ ผมตนัรั้งตาคอยอยม่างมนัที่นใจวม่าคดาอธติษฐานททที่ไดน้รนับคดาตอบของผมจะนดาผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายใหน้ตนัรั้งตาคอย
คดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานของพวกเขาเองและหนบุนใจพวกเขาใหน้นดาความตน้องการทบุกอยม่างของตนเสนอตม่อพระพนักตรน์
พระเจน้า ผมเชชที่ออยม่างหนนักแนม่นเชม่นกนันวม่าหลายคนททที่ยนังไมม่ไดน้กลนับใจรนับเชชที่อจะเหด็นวม่ามทความเปป็นจรติงในสติที่งตม่าง ๆ ของพระเจน้า
ผมคาดหวนังไวน้อยม่างไร มนันกด็เปป็นอยม่างนนัรั้น รายงานหลายฉบนับของสถาบนันแหม่งนทรั้ถสกใชน้การโดยพระเจน้าเพชที่อทดาใหน้คน
เปป็นอนันมากกลนับใจรนับเชชที่อ ในหลายพนันกรณท ผสน้เชชที่อทนัรั้งหลายไดน้รบนั ประโยชนน์ผาม่ นทางรายงานเหลม่านนัรั้น โดยไดน้รนับการปลอบ
ประโลมใจ การหนบุนใจ ถสกนดาใหน้เชชที่อพระวจนะของพระเจน้า และวางใจในพระองคน์สดาหรนับทบุกสติที่ง
9 ธนันวาคม วนันนทรั้ครบรอบยทที่สติบสทที่ปปนนับตนัรั้งแตม่งานเดด็กกดาพรน้านทรั้ไดน้เรติที่มตน้น พระเจน้าทรงทดาการอนัศจรรยน์ททที่แสนมหนัศจรรยน์
จรติง ๆ! ตอนนทรั้เรามทเดด็กกดาพรน้า 700 คนอยสม่ภายใตน้การดสแลของเรา
10 ธนันวาคม จดหมายตม่อไปนทรั้ถสกรนับมาวนันนทรั้จากเดด็กฝฝึกงานคนหนศึที่ง
ทม่านททที่รกนั ยติที่ง: ดน้วยความรสน้สกศึ ซาบซศึรั้งใจและขอบพระคบุณอยม่างยติที่งสดาหรนับความกรบุณาททที่ผมไดน้รนับขณะอยสม่ภายใตน้การ

ดสแลของคบุณ และบนัดนทรั้ผมกดาลนังฝฝึกงานในอาชทพหนศึที่งททที่เหมาะสมเพชที่อหาเลทรั้ยงชทพของตนัวเอง ผมจศึงเขทยนมาไมม่กทที่บรรทนัด ผมไดน้
มาถศึงจบุดหมายปลายทางของผมอยม่างปลอดภนัยแลน้วและไดน้รนับการตน้อนรนับอยม่างอบอบุม่นจากนายจน้างของผม
ทม่านททที่รกนั ผมขอบคบุณสดาหรนับการศศึกษา อาหาร เสชรั้อผน้า และสดาหรนับความสะดวกสบายทบุกอยม่าง แตม่เหนชอสติที่งอชนที่ ใด
ผมขอบคบุณสดาหรนับการสนัที่งสอนจากพระวจนะของพระเจน้าททที่ผมไดน้รบนั ในบน้านเดด็กกดาพรน้าแหม่งนนัรั้น ททที่นนัที่นผมไดน้ถสกนดาใหน้รสน้จกนั พระ
เยซสในฐานะพระผสน้ชม่วยใหน้รอดของผม ผมหวนังวม่าจะมทพระองคน์เปป็นผสน้นดาทางของผมผม่านพน้นความยบุม่งยาก การทดลอง และการ
ลองใจทบุกอยม่างของผมในโลกนทรั้ โดยมทพระองคน์เปป็นผสน้นดาทางของผม ผมหวนังวม่าจะเจรติญรบุม่งเรชองในอาชทพการงานของผม และ
โดยการนทรั้ผมจศึงขอแสดงความซาบซศึรั้งของผมแกม่คบุณสดาหรนับความกรบุณาทนัรั้งหมดททที่ผมไดน้รนับ
โปรดยอมรทบความซาบซศึรั้งและคดาขอบคบุณของผม ผมหวนังวม่าคบุณจะมทเวลาอทกหลายปปเพชที่อดสแลเดด็ก ๆ อยม่างผม ผม
แนม่ใจวม่าผมจะมองกลนับไปบม่อย ๆ ดน้วยความยตินดทและความเสทยใจยนังเวลานนัรั้นททที่ผมเคยอยสม่ในบน้านแสนสบุขนนัรั้น -ดน้วยความยตินดทททที่
ผมเคยอาศนัยอยสทม่ ทที่นนัที่น และดน้วยความเสทยใจททที่ผมไดน้จากททที่นนัที่นมา โปรดยอมรนับคดาขอบคบุณแบบซาบซศึรั้งใจของผมและสม่งตม่อ
ความรนักของผมใหน้แกม่คบุณครสทนัรั้งหลายของผม
วนันแลน้ววนันเลม่า และปปแลน้วปปเลม่า เราอธติษฐานขอประโยชนน์สบุขฝป่ายวติญญาณของพวกเดด็กกดาพรน้าททที่อยสม่ภายใตน้การดสแล
ของเรา คดาวติงวอนเหลม่านทรั้ไดน้รนับคดาตอบอยม่างบรติบสรณน์แลน้วโดยการกลนับใจรนับเชชที่อของเดด็กกดาพรน้าหลายรน้อยคน เราไดน้รบนั การ
หนบุนใจใหน้รอคอยพระเจน้าสดาหรนับพระพรททที่ยติที่งใหญม่กวม่าเดติมเสทยอทก
1 มทนาคม 1860 งานททที่ยติที่งใหญม่ของพระวติญญาณของพระเจน้าไดน้เรติมที่ ตน้นในเดชอนมกราคมและกบุมภาพนันธน์ในทม่ามกลาง
เดด็กหญติงอายบุหกถศึงเกน้าปป มนันขยายออกไปสสม่พวกเดด็กหญติงททที่โตกวม่าและจากนนัรั้นกด็ไปสสม่พวกเดด็กผสน้ชาย ภายในสติบวนันเดด็กกดาพรน้า
เกชอบ 200 คนไดน้พบสนันตติสบุขผม่านทางความเชชที่อในพระเยซสเจน้าของเรา พวกเขาขออนบุญาตจนัดประชบุมอธติษฐานในทม่ามกลาง
พวกเขาเอง และพวกเขามทการประชบุมเหลม่านทรั้มาตลอดนนับแตม่นนัรั้น พวกเขาหลายคนแสดงออกถศึงความหม่วงใยของตนเกทที่ยวกนับ
ความรอดของเพชที่อนฝสงและญาตติพทที่นน้องของตน และพวกเขาพสดหรชอเขทยนไปหาคนเหลม่านนัรั้นเกทที่ยวกนับวติธรท นับความรอด
เราไมม่เคยมทเหตบุสดาหรนับการขอบพระคบุณสดาหรนับพระพรฝป่ายวติญญาณในทม่ามกลางเดด็ก ๆ เหลม่านนัรั้นในชม่วงปปใดเลย
มากไปกวม่าในชม่วงปปททที่แลน้ว-และเราตนังรั้ ตาคอยพระพรททที่ยติที่งใหญม่และเพติที่มพสนยติที่งกวม่าเดติม

บทสรบุป
สติที่งททที่พระเจน้าไดน้ทรงกระทดาเพชที่อคบุณมสลเลอรน์และเหลม่าสหายของเขา เราไมม่อาจสงสนัยไดน้เลยวม่า ภายใตน้สภาพการณน์
แบบเดทยวกนัน พระองคน์จะทรงกระทดาเพชที่อสาวกททที่เชชที่อทบุกคนของพระครติสตน์ คบุณมสลเลอรน์ไมม่เพทยงวางใจในพระเจน้าวม่าความ
ตน้องการทางการเงตินทบุกเรชที่องททที่เขาตน้องการจะถสกจนัดหาใหน้เทม่านนัรั้น แตม่วม่าในการตอบคดาอธติษฐาน สตติปปัญญาจะถสกมอบใหน้แกม่
เขาเพชที่อบรติหารจนัดการงานนนัรั้นดน้วย ผลลนัพธน์นนัรั้นมากเกตินกวม่าความคาดหมายสสงสบุดของเขา หากผสใน้ ดจะรนับงานแบบครติสเตทยน
ใดมาทดาดน้วยจติตวติญญาณททคที่ ลน้ายกนันและโดยอาศนัยหลนักการแบบเดทยวกนัน การทดางานหนนักของเขากด็จะพบกนับผลลนัพธน์ททที่คลน้าย
กนัน
อยม่างไรกด็ตาม ผลลนัพธน์แบบทนันททจะไมม่ถสกมองเหด็นเสมอไป เราตน้องไมม่พยายามจดากนัดความทรงสนัพพนัญญสของพระเจน้า
โดยการขาดความรสแน้ บบสายตาสนัรั้นของมนบุษยน์ มนันอาจเหมาะสมททที่สดบุ กนับจบุดประสงคน์แหม่งความดทงามอนันไรน้ขทดจดากนัดททที่จะชะลอ
คดาตอบสดาหรนับคดาอธติษฐานแหม่งความเชชที่อ กางเขนและความผติดหวนังทนัรั้งหลายอาจถสกประสบขณะททที่เรารอคอยพระเจน้า แตม่
สบุดทน้ายแลน้วสติที่งเหลม่านทรั้จะสม่งเสรติมใหน้เปป้าหมายนนัรั้นสดาเรด็จจรติง
ไมม่มทเหตบุผลเลยวม่าทดาไมเราถศึงไมม่ควรยศึดเอากรณทของคบุณมสลเลอรน์เปป็นแบบอยม่างใหน้เราเลทยนแบบ ใครกด็ตามททที่มทความ
ปรารถนาอนันเรทยบงม่ายแบบเดทยวกนันนทรั้ในสติที่งสารพนัดททที่จะทดาตามนรั้ดาพระทนัยของพระเจน้าและมทความไวน้วางใจแบบเดด็ก ๆ แบบ
เดทยวกนันในพระสนัญญาทนัรั้งหลายของพระองคน์กด็หวนังพระพรททที่คลน้ายกนันไดน้ พระเจน้าไมม่ทรงเหด็นแกม่หนน้าผสใน้ ด “...ถน้าผสน้ใดนมนัสการ
พระเจน้า และกระทดาตามพระทนัยพระองคน์ พระองคน์กด็ทรงฟปังผสน้นนัรั้น” (ยอหน์น 9:31)
คดาสอนทนัรั้งหมดของพระคนัมภทรน์ยชนยนันความเชชที่อนทรั้ ในพระคนัมภทรน์ ภาพประกอบทบุกรสปแบบถสกใชน้เพชที่อแสดงใหน้เราเหด็น
วม่าพระเจน้าทรงเปป็นพระบติดาของเราอยม่างแทน้จรติงและวม่าพระองคน์ทรงพอพระทนัยททที่จะประทานตามคดาขอตม่าง ๆ ของเรา
สดาหรนับสติที่งใด ๆ ททที่เปป็นเพชที่อประโยชนน์ของเราและถวายสงม่าราศทแดม่พระองคน์ พระองคน์ทรงสนัญญาวม่าจะนดาทางและชม่วยเหลชอ
ทบุกคนททที่ทดางานหนนักอยม่างซชที่อตรงเพชที่อสม่งเสรติมความเชชที่อของจรติงในพระวจนะของพระองคน์
ไมม่มทครติสเตทยนคนใด ไมม่วาม่ จะยากจนและตที่ดาตน้อยขนาดไหน ควรสติรั้นหวนังในการทดางานททที่ดทงามเพชที่อพระเจน้า เขาไมม่
จดาเปป็นตน้องรอคอยจนกวม่าเขาจะสามารถไดน้รนับความรม่วมมชอของฝสงชนหรชอคนมนัที่งมท จงใหน้เขาทดางานททที่เขาเชชที่อวม่าเปป็นหนน้าททที่
ของเขา ไมม่วม่างานนนัรั้นจะเลด็กนน้อยขนาดไหนกด็ตาม และมองพศึงที่ ททที่พระเจน้าโดยตรงสดาหรนับความชม่วยเหลชอและการชทรั้ทาง ถน้า
พระเจน้าทรงหวม่านเมลด็ดพชชแลน้ว มนันกด็จะหยนัที่งราก เตติบโต และเกติดผล “การวางใจในพระเยโฮวาหน์กด็ดทกวม่าททที่จะเชชที่อใจในมนบุษยน์
การวางใจในพระเยโฮวาหน์กด็ดทกวม่าททที่จะเชชที่อใจในเจน้านาย” (สดด. 118:8-9)
จอรน์จ มสลเลอรน์เปป็นการแสดงออกททที่มทชทวตติ ของความเปป็นจรติงของขน้อพระคดาททที่วาม่ “และพระเจน้าของขน้าพเจน้าจะ
ประทานสติที่งสารพนัดตามททที่ทาม่ นตน้องการนนัรั้นจากทรนัพยน์อนันรบุงม่ เรชองของพระองคน์โดยพระเยซสครติสตน์” (ฟป. 4:19)
เอช. ลตินคอลน์น เวยน์แลนดน์

