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การอุทิศ Dedication
 คุณวินัยกับคุณหมอศุภชัยร่วมใจกันเปิดศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐธนบุรี 

เพื่อประกาศพระกิตติคุณโดยการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนพระคัมภีร์โดยไม่ 

คิดค่าเรียน เพื่อผู้ที่ขาดทุนทรัพย์จะได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษ นับเป็นโอกาสที่

ดีสำหรับคนเหล่านั้นที่ได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการได้รู้จักพระเจ้า คุณวินัย 

บอกกับข้าพเจ้าว่าให้มีใจเชื่อพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ที่เชื่อฟังพ่อแม่ ถ้าคนใดทำ 

แบบนี้ได้อีกทั้งหมั่นศึกษาพระคัมภีร์เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเทพระพรให้อย่างล้น 

เหลือจริงๆ ตอนที่เป็นชาวพุทธไม่เคยได้รับความอบอุ่นทางใจ แต่เมื่อได้มาอยู่ที่ศูนย์

แห่งนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ความอ้างว้างก็หายไป  

 คนมากมายที่จบมามีความรู้สูง ร่ำรวย มักพูดจาไม่สุภาพกับอ้อ ไม่เหมือนคุณ 

วินัยและคุณหมอศุภชัย เมื่อได้รู้จักกับคุณวินัยและคุณหมอศุภชัยได้คุยมีความรู้สึก

เหมือนได้คุยอยู่กับทูตสวรรค์และเมื่อได้มานมัสการพระเจ้ามีความรู้สึกเหมือน 

อยู่ในแผ่นดินสวรรค์พอออกจากโบสถ์ก็เหมือนลงมาสู่โลกที่น่ากลัว อยากจะขอบคุณ 

คุณวินัยกับคุณหมอที่เปิดโอกาสให้คนยากไร้และตัวข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้า      

อ้อเหมือนคนที่ตายแล้ว และมาเกิดใหม่ในพระคริสต์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร 

คุณวินัยและครอบครัวคุณหมอศุภชัย และศาสนาจารย์ทุกท่าน ที่คอยบอกแนวทาง 

ไปสวรรค์ให้กับชาวไทย ข้าพเจ้าจะนำพระกิตติคุณและสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปบอก 

ต่อให้กับผู้อื่น ขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้า

  Mr. Vinai and Dr. Supachai together opened the Thonburi Gospel 
Outreach Center (TGOC) for evangelizing the Gospel of Jesus Christ by 
teaching English through the Bible. Poor people to have opportunity to 
study English without tuition and it is a blessing for those who want to 
learn English and know God. Mr. Vinai told me to believe in God like a 
little child. If one can believe like this and diligently study the Bible, I’m 
sure God will abundantly bless. When I was a Buddhist I never felt warm-
hearted but when I come to TGOC, I feel like I am among family. 
 People who are wealthy usually won’t speak gently with me. Not Dr. 
Supachai and Mr. Vinai, who treated me with respect. When I met Mr. 
Vinai and talked with him I felt like I was talking with an angel. And when 
I come to worship God, I feel like I’m in the Kingdom of heaven. Not like 
when I’m out of church, it’s like coming down to a scary world again. I 
would like to thank Mr. Vinai and Dr. Supachai for giving the opportunity 
to the poor and others like me to know God. I was like a dead person who 
is reborn in Christ Jesus. May God bless the families of Mr. Vinai, Dr. 
Supachai and all pastors who direct Thai people to heaven. What I have 
learned about the gospel of Jesus Christ, I will share with others.
 I praise and thank God! 
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Before Knowing God
 I was a Buddhist. I had it all. I had many renowned Buddhist amulets 
from the Northeast, Northern, and Southern part of Thailand. I worshiped 
and bowed to many idols like the carved male sexual organ, “golden child” 
god, holy trees, hills, ghosts, god of the forest, and many more gods and 
goddesses. I believed that these gods could bless and protect me.  
 When I was a child and old enough to speak, my mother told me that I 
had died for 3 days and 3 nights. On the evening of third day of my death, 
my mother and father put the burial flowers in my hand and carried me to 
the back of the rubber tree orchard at Suratthani province. Along the way, 
my mother cried to heaven asking all the holy deities of the world for my 
resurrection. When they reached the burial site, I came to life just as my 
mother had prayed for. I didn’t know it then, but it was God who saved 
me.
 When I was growing up, my personal life wasn’t easy, even though my 
family situation was moderate. Sometimes my life plummeted so low that I 
could hardly bear it. Other times it went so high that I felt very proud. Then 
it would hit the bottom again. I wanted to be reborn. It was like I was in a 
dream, because for a Buddhist, it was impossible to be reborn without first 
literally dying. Sometimes I thought I was insane. I was sick of being sur-
rounded by people who tried to take advantage of me all the time. I didn’t 
socialize much because of this deceptive society and I didn’t trust people. 
I just worked, went home, and slept.

Part 1: My Old Life

Verse To Remember - Isaiah 9:2

“The people who walked in darkness Have seen a great light; 
Those who dwelt in the land of the shadow of death, Upon them 
a light has shined. ”

ก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้า
 อ้อเป็นชาวพุทธมีรูปเคารพหรือพระที่ดังๆ ของภาคอีสาน กลาง  เหนือ ใต้ 
มีหมด รูปแกะสลักเป็นปลัดขิก กุมารทอง ไม้ที่เป็นมงคลทั่วทิศ ต้นไม้ ภูเขา 
ผี เทวดา เจ้าป่า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ อ้อไหว้และถือว่าสิ่งเหล่านั้นให้พร และปกป้อง 
ดูแลอ้อได้ เมื่อตอนเป็นเด็กพอพูดได้ แล้วแม่เล่าว่าอ้อ ได้ตาย ไป ๓ วัน ๓ คืน 
ตอนเย็นของวันที่ ๓ แม่กับพ่ออุ้มอ้อแล้วเอาดอกไม้ใส่ไว้ในมือ เพื่อนำไปฝัง 
ที่ท้ายสวนยางพารา ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ตลอดทางแม่พร่ำบ่นถึงฟ้า 
สวรรค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ขอให้ลูกฟื้นคืนชีวิต แล้วเมื่อถึงที่ฝัง อ้อฟื้น 
ขึ้นมาจริงเหมือนที่แม่พร่ำอธิษฐาน 
 ต่อมาเมื่อโตขึ้นก็มีชีวิตที่ไม่ราบรื่น บางครั้งก็ตกต่ำเกินจะรับไหว บาง 
ครั้งก็ขึ้นสูง ด้วยการมีหน้ามีตามีฐานะพอเลี้ยงครอบครัวได้ และกลับมา 
ตกต่ำอีกจนแทบรู้สึกอยากจะเกิดใหม่ แต่ก็ไม่อยากตายเหมือนคนที่ตกอยู่
ในความฝัน เพราะคนพุทธเชื่อว่าถ้ายังไม่ตายคงเกิดใหม่ไม่ได้ บางครั้ง 
คิดว่าตัวเองเหมือนคนบ้า เบื่อสิ่งแวดล้อมที่มีแต่การเอาเปรียบ ไม่เข้าสังคม 
เกลียดชังสังคมหลอกลวง ไม่ไว้ใจใคร ชีวิตก็มีแต่ทำงาน กลับบ้านนอนหลับ 

ตอนที่ 1: ชีวิตเก่าของฉัน 

ข้อควรจำ - อิสยาห์  9:2

ชนชาติที่ดำเนินในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้ว บรรดาผู้

ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่างได้ส่องมาบนเขา
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Opportunity to Know God

 I wanted to study English. I searched and found many schools to study 
at, but I didn’t have enough money to go. Still, I didn’t give up. I kept 
asking people if they knew of any schools that taught English with an 
inexpensive tuition fee. I worked as a cloth repairer in front of Potinimitr 
Buddhist Temple, Talad Plu district. The place where I sat and worked is  
where the teachers of Potinimitr Temple School pass by everyday. One 
day, I asked Teacher Derek about studying English. Teacher Derek said 
to me, “At Soi Taksin Four there is a center that teaches English and the 
tuition fee is not expensive, go and contact them. The center’s name is 
Thonburi Gospel Outreach Center (TGOC).” I thought to myself what a 
strange name of the center, but I went to check them out anyway.

Meeting with Teacher Jackson

 I finished my schooling at Grade 4, and even failed “Thai” language 
class. When I came to apply at the Center (TGOC), Teacher Jackson called 
a neighbor to translate for me. I decided to study. 
 On the first day of my study, Teacher Jackson and his wife together 
taught me, but I couldn’t understand a single word. Then the teacher went 
to stand in the middle of the room, and called me by name and said, “Come, 

Verse To Remember - Psalm 139:1

“O LORD, you have searched me and known me.”

โอกาสที่จะรู้จักพระเจ้า
 อ้ออยากเรียนภาษาอังกฤษ เที่ยวหาที่เรีียน ไปสมัครก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ไม่มีเงินจ่ายค่าเรียน แต่ไม่ละความพยายาม คอยถามคนนั้นคนนี้ว่ารู้จักที่ที ่
เขาสอนภาษา ค่าเรียนถูกๆ บ้างไหม อ้อนั่งซ่อมเสื้อผ้าหน้าวัดโพธิ์นิมิตร 
ตลาดพลู ที่ซึ่งครูของโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตรเดินผ่านทุกวัน  มีอยู่วันหนึ่งคุณ 
ครูดิเรกเดินผ่านร้านก็ถามเรื่องเรียนภาษา คุณครูดิเรกได้บอกว่าที่ ตากสิน 
ซ. ๔ มีการสอนภาษา คิดค่าเรียนไม่แพงลองไปติดต่อดู ชื่อว่าศูนย์ประกาศ 
ข่าวประเสริฐ คิดในใจ ทำไมชื่อแปลกๆ แต่ก็เข้าไปค่ะ

นมัสการร่วมกับครูแจ๊กสัน
 ได้มาเจอคุณครูแจ๊กสัน อ้อเรียนจบแค่ ป. ๔ ตกภาษาไทยด้วย ตอนมา 
สมัครเรียน    ครูก็เรียกคนข้างบ้านมาแปลให้ฟัง   ตกลงสมัครเรียน วันแรกที่มา 
เรีียน อ้อมาเรียนคนเดียว คุณครูแจ๊กสันกับภรรยาช่วยกันสอน สอน 
อะไรก็ฟังไม่ออกสักคำ แล้วคุณครูก็ไปยืนกลางห้อง แล้วกวักมือบอกว่า 
come, come (คัม คัม) ก็นั่งคิดในใจ “คำบ้าคำบออะไร งงมาก 
ไปคนเดียวเถอะ” แล้วครูยังได้สอนให้ร้องเพลง อ้อชอบร้องเพลง แต่ไม่เคย 
ร้องจบเลย วันนั้นคุณครูสอนเพลง “God is so Good” ร้องได้ด้วย วันต่อมา 

ข้อควรจำ - เพลงสดุดี ์ 139:1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และ

ทรงรู้จักข้าพระองค์
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come.” I thought how crazy! I was stunned. Then the teacher taught me to 
sing. I love singing, but never could complete the songs. 
That day the teacher taught the song “God Is So Good”, and I could sing 
it. The next day I came to study with the teacher’s wife, and continued for 
a week before resuming with Teacher Jackson. The teacher’s wife also had 
to care for their three children.
 Teacher Jackson told me the story about Jesus. I love listening to sto-
ries. I thought the teacher was telling me an ordinary story about Jesus, 
so I wasn’t listening attentively. After three days of listening to the same 
story, with three different translations by three different students, I noticed 
that the words of the teacher are the same, but the translation is different 
everyday. So I realized that I shouldn’t listen to the translation.
 I came to study during the last period of the day (6:00-8:00 p.m.). 
After all students have gone, I still stayed back at the center. I asked the 
teacher in English language if he’s tired. I learned this sentence from the 
temple teacher near my workplace, and wrote the pronunciation in Thai on 
a paper and brought it out to read to the teacher, “Are you tired?” I think 
I didn’t pronounce the words correctly, because every time I read it, the 
teacher giggled. I saw the teacher was very tired, but the teacher said that 
if it is to serve God, he’s never tired. 
 I concentrated in my study. Because of this, God found a way into my 
mind, little by little each day, for the teacher focused the lesson on God. 
At that time I thought the teacher was insane, because he said you can ask 

Verse To Remember - 1 Thessalonians 1:5

“because our gospel came to you not simply with words, but 
also with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. 
You know how we lived among you for your sake.”

ก็มาเรียนกับมาดาม เรียนได้ 1 อาทิตย์ ก็ต้องเรียนกับครูแจ๊กสัน 
เพราะมาดามต้องดูแลลูกสามคน ครูแจ๊กสันได้เล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง ชอบ
ฟังนิทานมาก คิดว่าครูเล่านิทานให้ฟัง ตั้งใจฟังมาก คิดว่าเป็นนิทาน เรื่อง 
พระเยซู ก็ฟังเรื่องเดียวกันได้สามวัน เด็กที่แปลคนละวันแปลได้ไม่ซ้ำกันเลย 
ทำให้คิดว่าไม่ฟังคนแปลดีกว่า มาเรียนชั่วโมงสุดท้ายของวัน คือหกโมงเย็น 
ถึงสองทุ่ม หลังจากเด็กกลับกันหมดแล้ว อ้อยังไม่กลับ ก็ถามครูว่า 
ไม่เหนื่อยหรือ ซึ่งอ้อขอประโยคคำถามนี้จากครู ข้างๆ เขียนเป็นภาษาไทยว่า 
“อา ยู ไท เอ็ด” ใส่กระดาษมาแล้ว หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านด้วย  ถามครูว่า 
“ทิชเชอ อา ยู ไท เอ็ด”  อ้อคงพูดไม่ชัด ทุกครั้งที่พูด ครูขำกลิ้งเลย 
 อ้อเห็นครูเหนื่อยมากแต่ครูแจ๊กสันบอกว่าถ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าแล้ว 
เขาไม่เหนื่อย และอ้อเองก็ตั้งใจเรียนมาก ความตั้งใจเรียนนี้ทำให้เรื่องของ 
พระเจ้าซึมซับเข้าสมองวันละนิด เพราะครูเน้นสอนเรื่องของพระเจ้า ตอนนั้น 
คิดว่าครูคงติ้งต๊อง เพราะบอกว่าเราสามารถขอพระเจ้าได้ทุกอย่างด้วย 
การอธิษฐาน แล้วก็ขอด้วยการออกนามของพระเยซู ปัญหามีมาก 
ทุกวันก็เลยลองอธิษฐาน ทำตามที่คุณครูแจ๊กสันบอก อ้อก็ขอ แต่กลับไม่ได้ 
สนใจพระเจ้าเท่าไหร่ เพราะยังฟังภาษาของคุณครูไม่ค่อยออก แต่เมื่อม ี
ปัญหาทุกครั้งที่ขอก็ได้ ในขณะที่คิดว่าพระเยซูเป็นเพียงเรื่องเล่า ทำไม 
อธิษฐานแล้วก็ได้อย่างที่ขอ ทั้งที่อ้อเป็นพุทธอยู่ คุณครูแจ๊กสันบอกว่า เรา                  

ข้อควรจำ - 1 เธสะโลนิกา 1:5
เพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำ
เท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยม ตามที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า 
เราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่าน
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God for anything through prayer in the name of Jesus Christ. Since I have 
so many problems each day, I tried praying just as Teacher Jackson sug-
gested.  My prayer were answered, but I didn’t have much interest in God 
yet because I couldn’t understand all that the teacher taught. But whenever 
I had a problem, I prayed, and my prayer was always answered. I was 
questioning why my prayers were answered even though I still believed 
that the story about God and Jesus Christ was just a myth. I remained a 
Buddhist. Teacher Jackson told me that you can test God through prayer, 
and I experienced that it is true.
 Teacher Jackson invited me again and again to come on Saturday, but 
I never came. My work was a god to me and there was nobody to work for 
me.  Nobody could separate me from my work. But Teacher Jackson tele-
phoned me often, and on Saturday he would call to tell me “Happy Sab-
bath.” Because of his insistence, I honored him by coming to worship one 
Saturday. When it was time to kneel and ask for God’s blessings (I never 
knelt like this before in my life), the teacher told us to close our eyes for 
prayer. My mind was wandering around, and I was ashamed and confused. 
I didn’t close my eyes, but looked around and thought, “Teacher Jackson 
is crazy!” I saw people closing their eyes in their prayer. I was upset and I 
almost ran out of the center because I felt so ashamed. During lunch time, I 
quickly excused myself to go home because I was afraid the teacher would 
ask me to stay back. Finally, that day was over.

Verse To Remember - Romans 12:12

“Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.”

ทดสอบว่า พระเจ้ามีจริงได้ด้วยการอธิษฐาน ซึ่งอ้อก็ได้ประสบว่าเป็นจริง
  คุณครูได้พูดเชื้อเชิญให้มาร่วมนมัสการในวันเสาร์ตลอดแต่ก็ไม่เคย 
มาสักที อ้อเห็นงานเป็นพระเจ้าและไม่มีใครจะทำให้อ้อแยกออกจากงานได้ 
แต่ครูแจ๊กสันได้โทรมาหาบ่อยๆ พอถึงวันเสาร์ก็โทรมาบอกว่า“แฮปปี้ซาบัท” 
จนเกิดความเกรงใจเลยต้องมา พอมาถึงตอนที่ต้องคุกเข่าเพื่อขอพร ไม่เคย
คุกเข่าเลยในชีวิต เขายังบอกให้หลับตาเพื่ออธิษฐาน   แต่อ้อไม่ละความคิด  
ตอนนั้นทั้งอาย ทั้งสับสน ไม่กล้าหลับตา แต่แอบมองคนนั้นทีคนนี้ท ี
แลว้กค็ดิวา่ครแูจก๊สนัคนนีบ้า้ทีส่ดุเลย  แตก่ม็คีนทำตามดว้ยนะ  ฟุง้ซา่นแทบวิง่ 
ออกจากโบสถ์เสียตอนนั้น เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน รู้สึกอาย 
แต่วันนั้นก็ผ่านไป พอพักทานข้าวก็รีบขอตัวกลับ กลัวเขาชวนอยู่ต่อ 
แทบวิ่งกลับบ้าน

ข้อควรจำ - โรม  12:12

จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก 

จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
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Meeting with Pastor Songrit

 One day Pastor Songrit of Bangkok Adventist Chinese Church came 
to visit Thonburi Gospel Outreach Center (TGOC) and talk with all of the 
students. He talked as if he was very concerned for everyone. He asked 
how they were doing and then took pictures of all the students. This made 
me skeptical, so I asked him, “Brother, who are you? Why are you ques-
tioning everyone like this? Are you a language teacher, if so, please teach 
me the basics, because I don’t understand studying with Teacher Jackson. I 
finished only Grade Four.” I asked him many more questions, and he talked 
with me very softly and politely. But for me, I was talking very bitter, like 
a lemon without juice. I also asked him how old is he, and he answered. He 
looks a lot younger than his age. He said he lives close to God. I thought 
in my mind that he is also crazy just like Teacher Jackson! He told me 
things about God and I understood, because he was speaking in the Thai 
language.
 After that, he came to TGOC once a week; and because of that, I 
understood more about God. He also told me that you can ask for a life 
partner from God also. He gave me many thoughts, and told me to take 
Saturday off from work. At that time, I didn’t want to close the shop on 
Saturday. Pastor Songrit told me that resting from work and worshiping 
God on Saturday will bring the most blessings from God. Teacher Jackson 

Part 2: My Rebirth

Verse To Remember - 1 Thessalonians 1:2

“We always thank God for all of you, mentioning you in 
 our prayers.”

พบอาจารย์ทรงฤทธิ์
 วันหนึ่งได้มารู้จักกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา ท่านได้มาเยี่ยมโบสถ์ 
อาจารย์ได้พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกับนักเรียนทุกคน แล้วก็ถ่ายรูปด้วยกัน 
ก็เลยเกิดความสงสัยเลยถามขึ้นว่า พี่เป็นใครถึงได้ถามทุกคนแบบนี้ พี่เป็นคร ู
สอนภาษาหรือ ถ้างั้นสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้อ้อบ้างเพราะไม่เข้าใจ 
เลยที่เรียนกับครูแจ๊กสัน เพราะจบ ป.4 นอกจากนี้ยังถามอาจารย์หลายอย่าง 
อาจารย์ก็คุยด้วยน้ำเสียงที่สุภาพนุ่มนวล ส่วนอ้อนั้นพูดจาแบบมะนาวไม่มี 
น้ำ ถามอาจารย์อีกว่า “พี่ พี่อายุเท่าไหร่” เห็นอาจารย์หน้าอ่อนกว่าวัยมาก
เลย อาจารย์ก็ตอบว่า “อาจารย์อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า” ก็คิดในใจว่าคงบ้าแบบ 
ครูแจ๊กสันแล้ว แต่อาจารย์ได้เล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังหลายอย่างทำให้เข้าใจ 
เพราะอาจารย์เล่าเป็นภาษาไทย 
 ต่อจากนั้น อาจารย์ก็มาที่โบสถ์ที่ธนบุรีอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ทำให้ 
เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นและอาจารย์ได้แนะแนวความคิดหลายอย่างและบอก
ให้ติดป้ายหยุดวันเสาร์ตอนนั้นคิดมากเรื่องหยุดงานไม่อยากหยุดงาน 
อาจารย์บอกว่าการหยุดงานวันเสาร์แล้วมานมัสการพระเจ้าจะทำให้เราได้
พระพรจากพระเจ้ามากที่สุด เรื่องนี้ครูแจ๊กสันเล่ามาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่
เชื่อทั้งที่เคยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าอยู่ และก็ได้ทุกครั้งที่ขอ บางครั้ง
ขอแค่ชั่วพริบตาก็ได้แล้ว 

ตอนที่ 2: ฉันเกิดใหม่

ข้อควรจำ - 1 เธสะโลนิกา  1:2

เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายเสมอ 

และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่าน
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had told me this long ago, but I didn’t believe him, even though all my prayers 
were answered. Sometimes my prayer is answered in just a blink of an eye, 
sometimes after two hours, and other times after a day, a month, or two months. 
But if my prayer was not answered, I would tell Teacher Jackson. He told me 
that you should wait, and should have only one God. At the time, I kept all the 
idols and amulets at home when I went to study, but when returned from class 
I’d hang them back on my neck.

Meeting with Dr. Supachai

 One day when Teacher Jackson asked if anyone wanted to become a Chris-
tian, I raised my hand. On Saturday, when Dr. Supachai came to TGOC, Teacher 
Jackson told him that I wanted to be baptized. Dr. Supachai told me that I must 
first come to study the Bible everyday. I told him that I don’t have time to come 
everyday, and he told me that I can’t get baptized without studying the Bible. 
He told me that I should come at least five Saturdays or any five days to study 
the Bible. With respect, I agreed to come to study the Bible every Saturday, and 
finally I was baptized.

Verse To Remember - Psalm 100:2

“Worship the LORD with gladness; come before him with      
  joyful songs.”

บางครั้งขอสองชั่วโมงและบ้างเป็นวันถึงจะได้ บางครั้งเป็นเดือน สองเดือน 
แต่ถ้าขอแล้วไม่ได้ก็จะมาบอกครูแจ๊กสันครูบอกว่า เราขอแล้ว ควรจะรอ 
และต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น อ้อจึงได้ทิ้งพระที่บ้านหมด คือไม่ได้
ห้อยพระพอกลับบ้านก็เอาพระห้อยคออีก แต่ตอนมาเรียนก็เก็บไว้ที่บ้าน 
ต่อมาได้มารู้จากคำบอกเล่าของคุณหมอศุภชัย

ได้พบกับคุณหมอศุภชัย
 คุณครูแจ๊กสันถามว่าใครอยากรับเชื่อเป็นคริสเตียนบ้าง อ้อก็ยกมือ 
พอถึงวันเสาร์คุณหมอจะมาที่โบสถ์ธนบุรี ครูแจ๊กสันได้บอกว่าอ้ออยากรับ 
บัพติศมา คุณหมอบอกว่าต้องมาทุกวันเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ก่อน ก็ตอบว่า 
ไม่มีเวลามา อยากรับอย่างเดียว ไม่ต้องมาเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้หรือ คุณหมอ 
ตอบว่าไม่ได้ อย่างน้อยสัก 5 เสาร์ก็ได้ ด้วยความเกรงใจจึงตกลงมาศึกษา 
พระคัมภีร์ทุกวันเสาร์  

ข้อควรจำ - เพลงสดุดี  100:2

จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยินดี 

จงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง
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Baptism Day

 At 9:00 a.m. on my baptism day, I was already at the Bangkok Ad-
ventist Chinese Church (BACC) and my niece called me from Chumporn 
(Southern province of Thailand) telling me that I must come home right 
now! She told me that my mother was about to die. She couldn’t speak be-
cause her tongue was stuck in her mouth. I was confused, but I was think-
ing that since I have decided to accept Christ as my Saviour, I must let this 
day pass first. But, I have many nieces and nephews, and they kept calling 
me from different villages. I was so confused and stressed that I couldn’t 
even smile. I was trying to think of where to get the money for traveling. 
I would need a lot of money. Brother Taveedharma came to ask me if he 
could help in anyway, but I said no.  I was just talking to my Heavenly Fa-
ther in my heart about where I would get the money for traveling. I would 
have to leave that very evening. 
 I was baptized, and when I was about to go back, Teacher Jackson 
gave me some money, and then Pastor Songrit and Sister Soontharee put 
1,000 baht into my bag! I felt as if I was in a dream. I had the money to go 
back South. All this is because of the following prayer that I prayed: “Dear 
Heavenly Father, now I must be baptized while my mother is dying.Where 
am I going to get the money to go back? I have decided to go back after the 
baptism, but where will I get the money from? I don’t want to ask money 
from anyone, I’ve never asked for money in my life! Dear Heavenly Fa-
ther, what should I do?”

วันรับบัพติศมา 
 อ้อเลยได้รับบัพติสมา วันที่รับบัพติสมาตอนเก้าโมงเช้าก็มาอยู่ที่โบสถ์จีน 
หลานสาวโทรมาจากภาคใต้ที่ชุมพรว่าตอนนี้คุณแม่กำลังจะตาย พูดไม่ได้แล้ว 
ลิ้นจุกอยู่ที่ปาก หายใจเอาทางปาก ให้กลับบ้านด่วน ตอนนั้นสับสนมากแต่คิด 
อยู่ในใจว่าเมื่อตั้งใจรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว ต้องให้ผ่านวันนี้ไปก่อน 
แต่มีหลานหลายคน ต่างโทรมาจากคนละหมู่บ้าน สับสนคิดมาก วันนั้นยิ้มไม่ออก 
เลยกำลังคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนไปกันนะนี่ ต้องใช้เงินมาก พี่ทวีธรรมมาถามว่า 
จะให้ช่วยอะไรบ้าง อ้อบอกว่าไม่มีเงินกลับ อ้อแค่คิดอยู่ในใจเท่านั้นเอง “พระบิดา 
เจ้าข้า จะเอาเงินที่ไหนเป็นค่าเดินทางกลับบ้านตอนเย็นนี้” ต้องกลับแน่นอน 
เมื่อรับบัพติสมาเสร็จ ถึงเวลากลับบ้าน คุณครูแจ๊กสันก็ให้เงิน อาจารย์ทรงฤทธิ ์
 และพี่สุนทรีย์ที่โบสถ์จีนได้เอาเงิน 1,000 บาทยัดใส่กระเป๋าให้มา ตอนนั้นเหมือน 
ตกอยู่ในความฝัน ยังงงๆ กับเหตุการณ์ และแล้วก็มีเงินค่ารถไปใต้ด้วยคำอธิษฐาน 
ขอจากพระเจ้า อ้ออธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ตอนนี้ต้องรับบัพติสมาก่อน 
ถึงแม้ว่าคุณแม่ของอ้อกำลังจะตาย แต่ว่าอ้อจะเอาเงินที่ไหนไปงานของคุณแม่   
แล้วขากลับเมื่อเสร็จงานจะเอาเงินที่ไหนกลับ ไม่ต้องการขอเงินจากใคร เพราะ  
เกิดมาไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร เรื่องเงิน พระบิดาเจ้าข้าจะทำอย่างไร”

ข้อควรจำ - เอเฟซัส  4:5

มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว

Verse To Remember - Ephesians 4:5

“One Lord, one faith, one baptism;”
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Throwing Idols Away

 One day Dr. Supachai told us that if anyone prays and it’s not an-
swered, it’s because we still have idols in our room and we should throw 
them away. He told us that if we still keep different idols it means that we 
don’t have one true God, we should be faithful to God. When anyone gave 
idols to Dr. Supachai, he would throw them away. He also said that if any-
one was fearful to throw it away by himself, that person should ask pastors 
to come, pray and throw them away. 
 After I heard this, I realized that I have over a hundred idols and amu-
lets. I prayed to God asking for his protection. I asked God that if from now 
on He would be my Saviour and Protection in everything and as I’m going 
to throw all these idols out. I prayed in the name of Jesus Christ. Then I 
brought all the idols out that night, and I went to throw them away at a soli-
tary place. I prayed, asking God to be with me the whole way. Ever since, 
God has countlessly blessed me. Whenever I have a problem, I tell Teacher 
Jackson. Teacher will tell me when you pray, sometimes you have to wait, 
and at other time you get it in a blink of an eye. It’s really like that.

Verse To Remember - 1 Thessalonians 1:9-10

“...and how you turned to God from idols to serve the living 
and true God, 10 and to wait for His Son from heaven, whom 
He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the 
wrath to come.”

การทิ้งรูปเคารพ
 อยู่มาวันหนึ่ง คุณหมอศุภชัยได้เล่าว่า ถ้าใครอธิษฐานแล้วไม่ได้เป็น 
เพราะเรายังมีพระเก็บไว้ในห้องอยู่ ให้เอาไปทิ้ง คุณหมอศุภชัยบอกว่า ถ้าเรา 
ยังเก็บพระหรือรูปเคารพต่างๆไว้ ก็เหมือนกับว่าเรามิได้มีพระเจ้าองค์เดียว 
เราต้องซื่อสัตย์กับพระองค์ สำหรับคุณหมอเองเมื่อมีคนเอาพระให้คุณหมอ 
คุณหมอก็เอาไปทิ้ง คุณหมอยังบอกอีกว่าถ้าใครไม่กล้าเอาไปทิ้งด้วยตัวเอง  
ให้มาบอกอาจารย์อธิษฐานเผื่อและทิ้งไปด้วยกัน
 เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีพระเก็บไว้มากมายเป็นร้อยองค์ ก็เลยตั้งจิต 
อธิษฐานว่า “ขอให้พระเจ้าคุ้มครองจากนี้ต่อไป ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้
รอดทุกเรื่อง พร้อมทั้งปกป้องคุ้มครองด้วย เมื่อนำพระรูปเคารพนี้ไปทิ้งแล้ว 
ขอให้พระองค์ทรงดูแล ขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” 
แล้วก็เอาพระออกไปทิ้งด้วยตัวเอง ตอนที่นำไปทิ้งเป็นเวลากลางคืนเป็นที่ 
เปลี่ยว แต่ตั้งใจอธิษฐานขอให้พระเจ้าไปด้วยตลอดทาง และแล้วพระเจ้าก็  
อวยพระพรให้มากเกินที่อ้อจะนับได้ เพราะว่าเวลาที่มีปัญหาก็จะเล่าให้คุณ 
ครูแจ๊กสัน ครูบอกว่าการอธิษฐานบางครั้งต้องรอ บางครั้งก็ได้ในพริบตาเดียว 
ก็เป็นจริงอย่างที่คุณครูบอก

ข้อควรจำ - 1 เธสะโลนิกา 1:9-10

ที่เราได้เข้ามาหาท่านทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไร และกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้ง
รูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ 
และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจาก
ความตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั้น
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Blessings through Teacher Jackson

 I saw Teacher Jackson devote himself in everyway to the service of 
God. Even if he seems to be tired, he will say that he’s not at all in telling 
the story about God to the one who’s eager to know Him. I often brought 
people to Teacher Jackson to pray with after his class period, which is 
actually his rest time, but I had no other free time. I still thought that the 
teacher was insane. Yet after he told the story about God to those whom I 
brought, God answered his prayer for them many times. I was excited and 
would call him to share with him about answered prayers for other people. 
In the beginning I just wanted to be good in English. Whatever the teacher 
told me to do, I did without knowing that it was serving the Lord. Now I 
want to tell Teacher Jackson that I humbly thank him for teaching me ev-
erything which resulted in blessings and true inner happiness. From now 
on I will love and trust only God until I die.

Verse To Remember - 1 Peter 4:11

“If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, 

let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God 

may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the 

dominion forever and ever. Amen..”

พระพรผ่านคุณครูแจ๊กสัน
 ออ้เหน็คณุครแูจก๊สนัทุม่เทแรงกาย    แรงใจเพือ่รบัใชพ้ระเจา้แมจ้ะเหนือ่ย 
คุณครูบอกว่าไม่เหนื่อยเลยที่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าให้ใครสักคนที่เขาสนใจฟัง   
อ้อมักจะพาคนมาให้คุณครูอธิษฐานหลังเลิกเรียน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของครู 
เพราะนอกจากเวลานั้นอ้อก็ไม่ว่าง อ้อยังคิดว่าคุณครูเสียสติ แต่เมื่อคุณครู  
แจ๊กสันเล่าเรื่องพระเยซูให้กับคนที่พามาหาคุณครูเพื่ออธิษฐานเผื่อเขา บ่อย 
ครั้งพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของครูจนอ้อตื่นเต้นทุกครั้ง  และก็โทรไปบอก 
คุณครูเวลาที่คุณครูอธิษฐานให้กับเขา เมื่อก่อนเคยคิดแค่อยากเก่งภาษา 
องักฤษ        เมือ่คณุครบูอกใหท้ำอะไรกท็ำทกุอยา่งเลยโดยไมรู่ว้า่นัน่คอืการรบัใช ้
พระเจ้า ตอนนี้อยากจะบอกคุณครูแจ๊กสันว่า อยากคุกเข่าให้กับคุณครูที่ช่วย
สอนทุกอย่างจนได้รับพระพร และมีความสุขในจิตใจ ต่อจากนี้ไปจะรักและ 
วางใจในพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจนกว่าจะตายไปจากโลกนี้

ข้อควรจำ - 1 เปโตร 4:11

ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคน 
ใดรับการปรนนิบัติ ก็ให้ปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้น  
เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์ การสรร 
เสริญและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน
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Protection from God

 One day teacher Jackson asked the students to memorize five Bible 
verses each, so I wrote it on a paper with pronunciation in the Thai lan-
guage. Whenever I went to the toilets near my workplace, (which are full 
of old, worn-out wood and poisonous centipedes) I would bring out that 
small paper that I wrote the Bible memory verses on. When I forgot the 
verse, I would take the paper out to practice and walked around reciting the 
verses. One day, while I was walking, reciting those verses, and reading 
from that small paper, I suddenly noticed that between my feet was a big 
centipede! The centipede was fitting just right between my two steps. I saw 
it moving all of its legs to run, but it seemed to be mesmerized. It wiggled 
its legs, but could not move. Once my conscience awoke, I quickly took a 
step back and went on the opposite direction.
 Oh! Thank God for His protection!

God Answered My Friend’s Prayer in Five Days

 One day my friend came to buy “Somtam”- a Thai spicy salad made 
with grated green papaya. She brought a friend along named “Vee”. My 
friend had to wait for her Somtam salad, so I invited Vee to sit near me. 
I told Vee about learning English at Thonburi Gospel Outreach Center 
(TGOC). Last year when Dr. Supachai organized an evangelistic meeting 

Part 3: My New Life

Verse To Remember - Psalm 34:7

“The angel of the LORD encamps all around those who fear 
Him,  And delivers them. ”

พระเจ้าทรงคุ้มครอง 
 วันหนึ่งคุณครูแจ๊กสันให้นักเรียนท่องพระคัมภีร์คนละ 5 ข้อ ให้ได้ 
อ้อจดใส่กระดาษ เขียนภาษาไทยไว้ ชั้นล่างที่ทำงานจะมีห้องน้ำที่เต็มไปด้วย 
เศษไม้เก่าๆ ผุๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของตะขาบ เมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำทุกครั้งก็จะ
หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เขียนข้อพระคัมภีร์ไว้ เพื่อที่จะท่องให้จำ เมื่อไหร่
ที่ท่องแล้วลืมก็ยกมือขึ้นมาดูแล้วก็เดินอ่านพระคัมภีร์ไปด้วย อยู่มาวันหนึ่ง 
ขณะที่เดินท่องพระคัมภีร์ก็ยกกระดาษขึ้นมาอ่านไปด้วย ระหว่างที่ก้าวเท้าก็
เห็นตะขาบตัวเบ้อเร่ออยู่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างพอดี มันกระดิกขาเพื่อจะวิ่ง 
แต่เหมือนกับว่าตะขาบตัวนั้นต้องมนต์สะกดมัน ได้แต่ขยับขาแต่ไม่เคลื่อน 
ไหวไปไหน พอได้สติก็รีบก้าวขากลับอย่างไว และวิ่งไปคนละทางกันเลย
 โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่คุ้มครองให้ปลอดภัย

คุณครูอธิษฐานเผื่อและได้รับคำตอบใน 5 วัน
 อยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนมาซื้อส้มตำที่อยู่ใกล้กับที่ทำงาน เขาได้พาเพื่อนมา
คนหนึ่งชื่อว่าวี ทั้งสองต้องรอส้มตำอยู่นาน อ้อก็เรียกให้มานั่งรอที่ทำงาน
แ ล้ ว ก็ เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง เ รื่ อ ง ที่ ม า เ รี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่ ศู น ย์ ป ร ะ ก า ศ 
ข่ า ว ป ร ะ เ ส ริ ฐ ธ น บุ รี เ มื่ อ ปี ก่ อ น คุ ณ ห ม อ 

ตอนที่ 3: ชีวิตใหม่่

ข้อควรจำ - เพลงสดุดี  34:7

ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่

เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด
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at Bangkok Adventist Chinese Church, I brought her there too. We keep in 
touch and I invited her to come and study English with Teacher Jackson. 
Sometime later, she called me and said she was very troubled. She was 
planning to go to Norway, but a fortuneteller told her that this year is a 
difficult year for her, and she will not be able to go to Norway for the visa 
will not be granted.
 I tried to comfort her, and told her about God, about my faith and 
blessings through answered prayers. I also told her that I would bring her 
to see Teacher Jackson after work so that the teacher can tell her more 
about God and pray for her. She agreed. At the center, we began talking 
to Teacher Jackson about Vee’s problem and I helped the teacher translate 
the Bible to Vee. Then the teacher led us all together in prayer for Vee. We 
spent two hours explaining the good news about Jesus Christ to Vee, but 
we didn’t feel tired at all in sharing because she was eager and attentive to 
hear about God. I was reminded of Teacher Jackson’s words when he said 
he is not tired at all when sharing God’s story with an eager listener. At 
one time I thought the teacher was crazy, but I had the same tireless feel-
ing as him when I helped translate the Bible to Vee. I kept praying for her 
everyday and for her visa. Five days later, Vee called and said that her visa 
was approved and that she was now in Norway and will return during New 
Year!
 I thank God for answering prayers!

Verse To Remember - Proverbs 18:24

“A man who has friends must himself be friendly, But there is a 
friend who sticks closer than a brother.”

ศุภชัยได้จัดรายการที่โบสจีน ได้พาเขามาที่โบสถ์จีนด้วย และได้ติดต่อ 
กันแล้วชวนมาเรียนภาษากับครูแจ๊กสัน จากนั้น 3 เดือนก็ไม่ได้เจอกัน 
จนวันหนึ่ง วีโทรมาหาด้วยความกลัดกลุ้ม บอกว่าจะไปประเทศนอร์เวย์  
หมอดูบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เธอจะติดขัดหลายอย่าง และจะไปเมืองนอกไม่ได้ 
จะทำวีซ่าก็ไม่ผ่าน 
 อ้อปลอบใจเขาและเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังว่าอ้อรับเชื่อพระเจ้าแล้ว 
ทุกอย่างที่อธิษฐานขอก็ได้ทุกอย่าง หลังจากเลิกงานวันนั้นอ้อก็พาวีไปหา
คุณครูแจ๊กสันเพื่อให้ครูเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟัง และให้ครูอธิษฐานให้ด้วย 
วีก็ตกลง เมื่อมาที่โบสถ์ก็ต้องรอนักเรียนรอบค่ำเรียนเสร็จก่อนถึงสองทุ่มครึ่ง 
จากนั้นได้เล่าปัญหาของวีให้คุณครูฟัง และก็แปลพระคัมภีร์ให้วีฟัง คุณครู 
แจ๊กสันก็ช่วยกันอธิษฐาน เราใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเล่าเรื่องพระเยซูให้เขา
ฟัง แต่อ้อกับคุณครูไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยเมื่อได้เล่าเรื่องพระเจ้าให้วีที่ฟังอย่าง  
ใจจดใจจ่อ ทำให้นึกได้ถึงคำพูดของครูแจ๊กสันที่เคยบอกว่าไม่เหนื่อยเลยเมื่อ 
ได้เล่าเรื่องพระเจ้า ตอนนั้นคิดว่าครูติ้งต๊อง แต่วันนี้มีความรู้สึกเช่นเดียวกับ 
คุณครูแจ๊กสันคือไม่เหนื่อยเลย เมื่อได้แปลพระคัมภีร์ ให้คนที่เขาสนใจฟัง 
เราอธิษฐานเผื่อวีทุกวันเรื่องวีซ่า วันที่ห้า วีโทรมาบอกว่าวีซ่าผ่านแล้วและ 
ตอนนี้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ปีใหม่ถึงจะกลับมา อ้อขอบคุณพระเจ้าที่ 
ตอบคำอธิษฐาน

ข้อควรจำ - สุภาษิต  18:24

คนที่มีเพื่อนต้องแสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่ง

ที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง
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If God Is Real, Let Me See Jesus in A Dream

 One day I wanted to test God. I prayed, “Dear Father God, if you real-
ly exist, please let me see you in my dream. I ask you in the name of Jesus 
Christ. Amen.” I prayed this prayer for ten days, but didn’t see him in my 
dream yet. At this time, I hadn’t believed in Jesus Christ fully, just 50/50. 
Although I’d been testing God in my prayers and they were all answered, 
I still wanted more proof. 
 One night three months later, despite the fact that I’d forgotten about 
the prayer to see God in dreams, I was very excited and happy to see God 
in a dream! I awoke, looked at the clock and saw that it was one  o’clock 
in the morning. I could not remember the dream very clearly. I saw Jesus 
Christ in the sky, and Teacher Jackson talking to Thai people in an open 
area while I was translating for him.  
 Teacher Jackson once told me that, “If you don’t believe, try praying 
to God and ask to see Him in dream, and the day you dream of Him, tell 
me also.” With excitement I called the teacher right away to tell him of the 
dream, even though I could speak very little English at the time. I probably 
sounded a bit crazy! Teacher Jackson was frightened at first because he 
thought I had some bad news. But I told him about the dream even though 
he did not fully understand me, he could tell that I was exited.
 I thank God for answering prayers!

Verse To Remember - 1 Corinthians 13:12

“For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I 
know in part, but then I shall know just as I also am known.”

ต้องการเห็นพระเยซูในความฝันถ้าพระองค์มีจริง
 วันหนึ่งอ้อต้องการทดลองพระเจ้าด้วยการอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า 
อ้ออธิษฐานว่าถ้าพระองค์มีจริง ขอให้อ้อฝันเห็นพระองค์ ทูลขอในนาม 
พระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” อธิษฐานอย่างนี้สิบกว่าวันก็ไม่เห็นจะฝัน  
ตอนนั้นยังเชื่อเพียงห้าสิบห้าสิบ แม้ว่าจะอธิษฐานขอได้นับครั้งไม่ถ้วนแล้ว 
แต่ก็ยังไม่พอ 
 สามเดือนผ่านไป ลืมเรื่องอธิษฐานขอให้ฝันเห็นพระเจ้าไปบ้าง แต่คืน 
หนึ่งตกใจและดีใจมากที่ได้ฝันเห็นพระองค์ ยกนาฬิกาขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็น 
เวลาตีหนึ่ง ตื่นขึ้นจำเหตุการณ์ที่ฝันเห็นเป็นภาพพระเยซูเด่นชัดอยู่บน 
ท้องฟ้า ครูแจ๊กสันกำลังเล่าเรื่องให้คนไทยหลายคนที่อยู่ในที่โล่ง ส่วนอ้อ 
เป็นคนแปลให้
 ครูแจ๊กสันเคยบอกว่า “ถ้าไม่เชื่อให้ลองอธิษฐานขอให้ฝันเห็นพระเจ้าสิ 
และถ้าวันไหนฝันเห็นแล้วให้เล่าให้ครูฟังด้วยนะ” ด้วยความตื่นเต้นอ้อโทรไป 
เล่าให้คุณครูในกลางดึกนั้นทันที อ้อรู้สึกว่าตัวเองก็ติ้งต๊องเหมือนกัน  
ครูตาโตมาก คิดว่ามีข่าวร้ายจากที่ไหน อ้อพยายามเล่าความฝันให้
ฟังแต่เหมือนครูจะไม่ค่อยเข้าใจแต่รู้แน่นอนว่าอ้อกำลังตื่นเต้นมาก 
ขอบคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐาน

ข้อควรจำ - 1 โครินธ์  13:12

เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆ เหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้น 

จะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วนหนึ่ง 

แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วย
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Thanks to God for Answered Prayer

 “Dear Father God, I’m very tired. Don’t give me too many customer 
orders so that it overloads my ability to deliver on time. But please let me 
earn as much as when I have a lot of work. I ask this in the name of Jesus 
Christ. Amen.”
 For me, to ask money from people is very humiliating, but when you 
ask from God, nobody knows. And God answered even as I asked. I had 
just enough work that I could handle but I didn’t know how money was 
coming because I had as much as when there’s a lot of work, so much work 
that I didn’t have time to go to the toilet. I was stunned, but very happy. I 
smiled as I sat and worked alone.
 Then one day a man asked me, “Please, can I give you money? You 
can buy something if you need it.” “O God, how is it possible! Amen,” I 
said. That person’s name was Sigbjorn, who is now my husband. 
 Thanks to God all the money I receive, whether from work or a gift, 
I will give one tenth of to God as a tithe. I have been blessed so abun-
dantly!

Verse To Remember - Luke 11:9

“So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you 
will find; knock and the door will be opened to you.”

คำอธิษฐานขอเงินจากพระเจ้า
 “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์เหนื่อยจังเลย อย่าให้ข้าพระองค์มีงานมาก 
จนล้นมือ ทำให้ลูกค้าได้ไม่ทันเลย แต่ขอให้มีเงินมากเท่ากับที่ตอนมีงานมาก 
ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน” 
 สำหรับอ้อแล้ว การที่จะเอ่ยปากขอเงินจากคนอื่นเพื่อใช้จ่ายถือเป็นเรื่อง 
เสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนเอาเสียเลย แต่ขอจากพระเจ้าไม่มี 
ใครรู้ ไม่มีใครเห็น และก็เป็นจริงดังที่ขอ เพราะงานจะมีพอดีๆ แต่เงินไม่รู้ 
มาจากไหนเท่ากันกับตอนที่มีงานมากจนไม่มีเวลาไปห้องน้ำ มึนมาก แต่ก็ 
ดีใจ นั่งทำงานไปก็นั่งยิ้มไปคนเดียว เหมือนคนติ้งต๊อง  
 และแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่า “โปรดรับเงินของผมไว้ เพื่อคุณจะ 
เอาไปใช้” “โอ้ พระเจ้าช่างเหลือเชื่อจริงๆ อาเมน” เขาชื่อ Sigbjorn  
ซึ่งปัจจุบันคือสามีของอ้อเอง ขอบคุณ 
พระเจ้าสำหรับเงินที่ได้รับ ไม่ว่าจากเงินรายได้หรือที่มีคนให้อ้อจะถวาย 
พระเจ้าจำนวนหนึ่งในสิบ ทำให้ได้รับพระพรอย่างล้นเหลือ

ข้อควรจำ -  ลูกา 11:9

เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ 

จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน
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God is Great

 We can ask God for anything in prayer, even a life partner. I asked God 
for one and received a huband. But first you too must believe in God with 
all your heart, your soul, and your mind, and do things that God teaches. 
There is no other God than Jesus Christ. Read the Bible everyday, pray to 
God everyday, share things about God to others who don’t know him, and 
bring them to church so that they may be saved from the hand of Satan.
 Pray to God this prayer, “Dear Father God, I am a loathsome sinner. 
Please forgive my wrongdoings and sins. I ask You in the name of Jesus 
Christ. Amen.”

Verse To Remember - Psalm 34:1

“I will bless the LORD at all times; His praise shall continually 
be in my mouth.”

พระเจ้ายิ่งใหญ่
 เราสามารถขอทุกอย่างจากพระเจ้าได้ แม้แต่เรื่องคู่ครอง อ้อขอแล้วก็ได้ 
แต่อย่างแรกที่ควรทำคือ เชื่อพระเจ้าด้วยสุดจิต สุดใจ สุดความคิด และทำ 
ตามพระคำสอนของพระเจ้า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระเยซูองค์ 
เดียวเท่านั้น อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน อธิษฐานทุกวัน และเล่าเรื่องพระเจ้าให้ 
คนที่ยังไม่รู้จัก พาเขามาโบสถ์เพื่อช่วยให้เขารอดจากมือซาตาน 
 อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์เป็นคนบาปที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุด 
ขอพระองค์ได้โปรดอภัยความบาปผิดของข้าพระองค์ด้วยเถิด ทูลขอใน 
พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน”

ข้อควรจำ - เพลงสดุดี  34:1

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ตลอดไป 

คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป
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ข้อควรจำ - อิสยาห์  9:2

ชนชาติที่ดำเนินในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่แล้ว บรรดาผู้

ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช สว่างได้ส่องมาบนเขา

Verse To Remember - Luke 11:9
“So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you 
will find; knock and the door will be opened to you.”


