คำนำ
กรรมการชัว่ คราวจัดสัมมนาเรื่ องพัฒนาคริ สตจักรตกลงให้มีการสัมมนาพัฒนาคริ สตจักรใน
วันที่ 23-26 ตุลาคม 1972 ณ โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย โดยใช้เชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศ 2 ท่านคือ
ศาสนาจารย์ พอล เค. อะริ กะ ผูป้ ระกาศ การประกาศพระกิตติคุณครู เสดแห่งประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์
แม๊ค แบรดชอร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องการขยายคริ สตจักร การประชุมครั้งนี้ได้รับพระพรเป็ นอันมาก ผู ้
มาร่ วมประชุมต่างมีความเห็นเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า ควรพิมพ์คาบรรยายของวิทยากรเป็ นเล่ม เพื่อจะเป็ น
แนวทางแก่คริ สตจักรในประเทศไทยต่อไป
กรรมการอุปถัมภ์พฒั นาคริ สตจักรซึ่ งได้ถูกเลือกรวม 7 ท่าน ประชุมกันแล้วเห็นว่าควรจะพิมพ์
คาบรรยาย คราวนี้ ข้ ึนเป็ นเล่มถาวร จะได้จาหน่ายให้แพร่ หลาย เพราะการพัฒนาหรื อ ขยายคริ สตจักร
เป็ นความมุ่งหมายและความต้องการของคริ สเตียนในประเทศไทยทุกท่าน ทุกนิกายและทุกกลุ่ม
คาบรรยายที่บรรจุลงในหนังสื อเล่มนี้ มีผลประโยชน์สองประการ คือเหมาะสาหรับศิษยาภิ
บาลที่กาลังกระทางานเต็มเวลาในคริ สตจักร ผูบ้ รรยายได้แนะนาให้ศิษยาภิบาลปฏิบตั ิหน้าที่ให้ทนั สมัย
โดยเฉพาะในศตวรรษใหม่น้ ี และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการขยายคริ สตจักรให้
กระจายออกไปโดยเร็ วในประเทศไทยเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของคริ สเตียนฆราวาสทุกคน งานจะไม่
เกิดผลถ้าเพียงแต่อ่าน แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามไปด้วย
กรรมการขอแสดงความขอบพระคุณแด่ผบู ้ รรยายทั้งสองมา ณ ที่น้ ีดว้ ย หาไม่แล้วหนังสื อเล่มนี้
คงจะไม่อยูใ่ นมือของท่าน ขอพระพรของพระเจ้าจงมีแด่ทุกท่านที่อ่านหนังสื อเล่มนี้
คณะกรรมกำรพัฒนำคริสตจักรในประเทศไทย
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คำบรรยำยครั้งที่ 1
“กำรพัฒนำคริสตจักรในยุคเริ่มคริสตจักร”
โดย ศาสนาจารย์ พอล เค. อะริ กะ
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่ วมสัมมนาพัฒนาคริ สตจักรครั้งที่ 2 ในนครหลวง
กรุ งเทพฯ คราวนี้ เป็ นครั้งแรกของข้าพเจ้าในการมาเยีย่ มเยียนเมืองไทย ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกเหมือนกับ
มาเยีย่ มบ้านเดิมของข้าพเจ้า คือบ้านแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะคนไทย คนจีนและคนญี่ปุ่น ล้วน
แต่มีบรรพบุรุษมาจากครอบครัวเดียวกัน ข้าพเจ้ารู ้สึกมีความอบอุ่นเมื่ออยูก่ บั ท่านทั้งหลาย
คืนนี้ขา้ พเจ้าใคร่ ขอบรรยายเรื่ อง การพัฒนาคริ สตจักรในยุคเริ่ มคริ สตจักร สิ่ งแรกข้าพเจ้าขอ
ยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่มีความรู ้เรื่ องคริ สตจักรในเมืองไทยแม้แต่นอ้ ยข้าพเจ้าขอกล่าวสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วใน
ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประทานการประกาศพระกิตติคุณอย่าง
แท้จริ งให้แก่เรา ตามปรากฏในพระธรรมเหล่านี้ ฮีบรู 10:22-25 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในข้อ 23,25 กล่าวถึง
การรักษาความเชื่ อของเรา ความหวังของเรา ในการประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ และในพระ
ธรรมยอห์น 12:27 กล่าวว่า ชัว่ โมงแห่งการประกาศพระกิตติคุณก็มาถึงเราทุกคนแล้ว
ตามพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงสอนในเรื่ องการประกาศพระกิตติคุณ มี 5 ประการ
ด้วยกันคือ
1. การมองเห็นเหตุการณ์ คือเราจะต้องมองดูสภาพของประชาชนที่แท้จริ ง ดูความเป็ นจริ งของ
โลกทุกวันนี้จานวนประชากรทัว่ โลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วน่าใจหายจนโครงการด้านอาหาร เศรษฐกิจ
และสังคม พากันวิตกกังวลนานาประการ ยิง่ เราหันมาทางวิญญาณจิตของประชาชนด้วยแล้วก็ตามไม่
ทันเสี ยเลย การประกาศพระกิตติคุณจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบ โดยพิจารณาถึงสภาพความเป็ นจริ ง
ของตัวบุคคล ของแต่ละครอบครัว หมู่บา้ น จังหวัด และประเทศ ตลอดออกไปทัว่ โลก
การมองเห็นเหตุการณ์ จาเป็ นจะต้องรวบรวมกาลังตั้งเป็ นรู ปการของคริ สตจักร เช่น จัดให้มี
การอธิ ษฐานสาหรับสมาชิกของคริ สตจักรขึ้น จัดให้สมาชิกมีความสนใจในการอ่านและศึกษาพระ
คัมภีร์ ให้สมาชิกแต่ละบุคคลเตรี ยมตัวพร้อมต่อพระพักตร์ องค์พระผูเ้ จ้า ให้จดั ระบบแห่งชีวติ ของ
ตนเอง ในเรื่ องความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับเวลา เกี่ยวกับตลันต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้
เราแล้ว
จัดให้มีการทางานแทนกันได้ ฆราวาสมีส่วนในการพัฒนาคริ สตจักร มีส่วนช่วยเหลือศิษยาภิ
บาลในงานคริ สตจักรเป็ นอันมาก คริ สตจักรควรรวบรวมเอาฆราวาสเหล่านี้ รับผูท้ ี่มีใจสมัครตั้งเป็ น
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กลุ่มจัดให้มีการอบรมเพื่อเขาจะรับผิดชอบในกิจการของพระเจ้า เนื่ องจากคริ สตจักรในประเทศญี่ปุ่น
และเชื่อว่าในเมืองไทยด้วย กาลังขาดศิษยาภิบาล เราจาเป็ นต้องหันความคิดมายังฆราวาสผูข้ นั
อาสาสมัครทาหน้าที่ของศิษยาภิบาลได้เหมือนกัน ถ้าเราจัดวางระบบให้ดี มีการอบรมให้พอเพียง สิ่ ง
แรกเราจะต้องเร้าใจให้สมาชิ กของเรารู ้สึกว่า พระเจ้าต้องเป็ นที่หนึ่งในชีวิตของเราทุกคน พระองค์
สาคัญกว่าสิ่ งใดทั้งหมดคริ สเตียนต้องรักพระองค์เป็ นที่หนึ่ง และเพื่อนบ้านเป็ นที่สอง
2. วัตถุนิยม สมัยใหม่วตั ถุกาลังเป็ นสิ่ งทดลองของมนุ ษย์ทุกชาติทุกประเทศ ในญี่ปุ่นเอง
คริ สตจักรต้องต่อสู ้กบั วัตถุธรรม เพราะจิตใจของคริ สเตียนถูกวัตถุธรรมครอบงาไว้จนกระดุกกระดิก
ไม่ไหว วัตถุเป็ นเลขหนึ่งแล้วพระเจ้าเป็ นเลขที่สองไปเสี ยแล้ว มนุษย์เลือกวัตถุธรรมมากว่าวิญญาณ
ธรรม ฉะนั้นโลกนี้จึงเกิดความยุง่ ยากปั่ นป่ วนมาตลอดเวลา คริ สเตียนต้องเลือกฝ่ ายวิญญาณธรรมเป็ น
เอกและฝ่ ายวัตถุธรรมเป็ นรอง แล้วการประกาศพระกิตติคุณจึงเริ่ มต้นได้
3. การปฏิรูปใหม่ อานาจของความรู ้ เทคนิคสมัยใหม่กาลังไหลบ่าเข้ามาจากหลายทาง
การเมืองกาลังผันแปรลัทธิ คอมมิวนิสต์กาลังแทรกซึ มไปทัว่ โลก ในประเทศญี่ปุ่นมีพรรคคอมมิวนิสต์
ที่เข้มแข็ง คริ สตจักรเหมือนกับนาวาที่กาลังโคลงไปโคลงมาในท้องทะเลลึกและกาลังปั่ นป่ วนอย่างน่า
กลัว ฉะนั้นคริ สตจักรจะต้องมีการปฏิรูปเสี ยใหม่ เช่น
ก. ในเรื่ องศาสนศาสตร์ หลายนิกายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทุกวันนี้ เมื่อนับแล้วไม่นอ้ ยกว่า 140
นิกายแต่ละนิกายก็เน้นไปตามศาสนศาสตร์ ของตน และจากออฟฟิ ศใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ที่ส่งตนเข้า
มาประกาศ บางครั้งเราต้องพบกับนิกายแปลก ๆ ทาให้ความเชื่อของคริ สเตียนไขว้เขว สอนให้พวกเรา
เชื่อว่า พระคัมภีร์ไม่เป็ นพระคาของพระเจ้า สอนให้เราสงสัยพระวจนะของพระเจ้าสอนให้เราต่อสู ้กบั
พระวจนะนั้น เราต้องระวังในข้อนี้ไว้ให้มาก คริ สเตียนจะต้องยึดมัน่ ในความเชื่อเดิมของเขาไม่หนั ไป
หันมา เซไปเซมาด้วยลมอุบายของพญามาร
คริ สเตียนที่รักในการประกาศพระกิตติคุณ
จะต้องมีความเชื่อในพระกิตติคุณอย่างจริ งจัง
เสี ยก่อน เชื่อพระคัมภีร์ของพระเจ้าว่า เป็ นพระวจนะของพระเจ้า ตั้งแต่ตน้ จนจบเล่ม
ข. การเปรี ยบเทียบศาสนา และพยายามประนีประนอมกับศาสนาต่าง ๆ ยอมรับของเขาก็
เหมือนกันกับของเรา มันไม่ผดิ อะไรกันที่ไหน นี่เป็ นอันตราย ถ้าเรากาลังเห็นคนกาลังเดินทางไปใน
ความมืดหรื อความพินาศเราจะปลอบใจเขาว่า ไม่เป็ นไร ทุกสิ่ งก็เหมือนกัน ไม่ได้แน่แต่เราจะพยายาม
ช่วยให้เขารอดพ้นจากความพินาศ การประกาศ การพัฒนาคริ สตจักรจะใช้หลักการเปรี ยบเทียบศาสนา
ไม่ได้ จะต้องมีความแน่ใจตามหลักคาสอนในพระคัมภีร์จริ ง ๆ
ค.มีแบบฟอร์ มมากเกินไป จนทาให้เป็ นกาแพงขวางกั้นการประกาศพระกิตติคุณ ระเบียบวินยั
เป็ นของดีแต่ถา้ มากไปจนไม่มีขอ้ ยกเว้นอาจจะทาลายการพัฒนาคริ สตจักรก็ได้
มีระเบียบวินยั จน
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กระดิกตัวไม่ไหว คริ สตจักรญี่ปุ่นชอบแบบฟอร์ มมากว่าสิ่ งใด ๆ บางทีพิธีกรรมในคริ สตจักร
แบบฟอร์ ม กฎ และระเบียบมากนี้เองเป็ นอันตรายปิ ดประตูสวรรค์ไม่ให้คนอื่นเข้ามารับความรอด
ฆ. การลงมือกระทางานทันที การกระทาดังยิง่ กว่าคาพูด นี่ เป็ นความจริ ง ถ้าพระเยซูทรงตรัสว่า
“เราเป็ นทางนั้น ความจริ ง และชีวติ ” แต่พระองค์มิได้กระทาตามที่ได้ทรงตรัสไว้ แน่นอนไม่มีศิษย์คน
ใดจะติดตามพระองค์แน่ แต่ชีวติ การกระทา ของพระเยซูตรงกับคาตรัสทุกประการ เหตุน้ ี เองจึงมีคน
ทัว่ โลกติดตามพระองค์ไปคริ สตจักรมิใช่ดีแต่กะโครงการสวยงาม มีแปลน มีเป้ ามากมายมีเครื่ องมือ
สารพัด แต่ไม่เคยลงมือกระทา พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้น พัฒนาขึ้น ทวีจานวน
มากขึ้น ขยายออกไปทัว่ โลก สิ่ งเหล่านี้จะบรรลุผลสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อคริ สเตียนทุกคนทางานเดี๋ยวนี้
4. การควบคุมดูแล เรื่ องการสารวจบุคคลที่เรามีเป้ าหมายจะออกไปประกาศหรื อเยี่ยมเยียน
สาคัญมากสถิติเป็ นเรื่ องจาเป็ น คนที่คา้ ขายจะต้องรู ้วา่ ได้กาไรเท่าไรขาดทุนเท่าไร เขาสนใจต่อบัญชี
รายวัน รายเดือน และรายปี จึงประเมินผลได้อย่างถูกต้อง สถิติของคริ สตจักรจาเป็ นต้องมีระบบที่ดี
เหมือนกัน รู ้จกั ประชาชนอย่างดีฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ ายวิญญาณของเขา พื้นเพของชีวติ และประวัติความ
เป็ นมาของเขาด้วย เพื่อจะเป็ นเครื่ องมือประกอบในการประกาศ เป็ นพยานและเยีย่ มเยียนต่อไป
5. ประการสุ ดท้าย การออกไปประกาศพระกิตติคุณ เมื่อเราได้กระทามาทั้ง 4 ประการดังกล่าว
แล้ว เราเริ่ มต้น ประกาศพระกิตติคุณได้ พูดสั้น ๆ ให้เราเตรี ยมให้พร้อมก่อนออกไปประกาศ
การประกาศพระกิตติคุณ เป็ นเทอมที่พดู กันอย่างสับสน แต่ความหมายบอกชัดเจน
ก. การประกาศพระกิตติคุณ และขยายคริ สตจักรไม่ใช่เพียงแต่ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ตอนเช้า
ของสมาชิกคริ สตจักรเท่านั้น
ข. การอ่านพระคัมภีร์เท่านั้น ไม่ใช่เป็ นการขยายคริ สตจักรออกไป
ค. การอธิ ษฐาน แต่ไม่ยอมกระทาอะไรเลย ไม่ใช่การประกาศหรื อขยายคริ สตจักรออกไป
ฆ. การประกาศ ไม่ใช่เพียงแต่การถวายทรัพย์ในการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เท่านั้น
ง. แต่การประกาศพระกิตติคุณ เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งขององค์พระเยซูคริ สตเจ้า และมีใจ
สัตย์ซื่อต่อพระองค์ ยินยอมเชื่อฟังพระเจ้า และกระทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
ถ้าเรามีความรักในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เราพยายามปฏิบตั ิต่อสิ่ งนั้น เพื่อจะให้บรรลุผลตามที่เรา
ปรารถนาไว้ ถ้าเรารักพระเจ้า แน่นอนเราต้องฟังคาสั่งสอนของพระองค์ และยอมปฏิบตั ิตามจนบัง
เกิดผล
อย่าลืมว่า การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเป็ นการทาสงครามกับมารซาตาน เราจะพบ
ปั ญหาอุปสรรคหลายอย่างแน่นอน แต่พระเจ้าจะเป็ นผูช้ นะในสงครามนี้
เวลาของพระองค์ก็มาถึงแล้ว
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ข้ อน่ ำคิด
1. ปั จจุบนั การประกาศพระกิตติคุณถึงเวลาสาหรับประเทศไทยแล้วหรื อยัง?
2. ท่านเชื่อหรื อเปล่าว่า พระเจ้าทรงรักและกระทางานท่ามกลางเราทั้งหลายในเมืองไทยด้วย?
3. แม้วา่ คาบรรยายเหล่านี้ เป็ นประสบการณ์จากญี่ปุ่น แต่มีประโยชน์แก่คริ สตจักรในประเทศ
ไทยด้วยท่านมีความเห็นอย่างไร?
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คำบรรยำยครั้งที่ 2
“กำรพัฒนำคริสตจักรอย่ ำงแบบพระคัมภีร์”
ในประเทศญี่ปุ่นเราพบกับปั ญหามากมาย และต้องต่อสู ้อยูต่ ลอดเวลา เหมือนกับในประเทศ
ไทยเช่นกัน งานของมิชชัน่ มีมากมายแต่คริ สตจักรแผ่ขยายออกไปน้อยเหลือเกิน เราเพิกเฉยของ
ประทานจากพระเจ้าโดยให้เรามีความมานะพยายาม รวมทั้งความช่วยเหลือจากพระองค์ เรายังแก้ตวั
เพื่อรักษาหน้าของเราอยูร่ ่ าไป เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 1:7 “เจ้าทั้งหลายได้อาศัยที่ภูเขานี้นานพอแล้ว
เจ้าทั้งหลายจงกลับ เดินตามทาง ไปยังภูเขาพวกอะโมรี และที่ใกล้เคียงในที่หุบเขา และในที่มีภูเขา
ทั้งหลาย และในที่ราบต่า และในตาบลทิศใต้ และที่ริมทะเล แผ่นดินชาติคานาอัน และภูเขาเลบานอน
จนถึงแม่น้ าใหญ่ คือแม่น้ าพะราธ” ตามคาแปลใหญ่ภาษาญี่ปุ่นกล่าวว่า ให้หนั กลับแล้วจากไปเสี ย ใน
ข้อที่ 8 “นี่แน่ะ เราได้ต้ งั แผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปปกครองแผ่นดินนั้น
ซึ่งเยโฮวาห์ทรงสัญญาแก่ปู่ย่าตายายของเจ้าคืออับราฮัม อิศอัค และยาโคบว่า จะให้แก่เขาทั้งหลายและ
เผ่าพันธุ์ของเขาด้วย”
ใจความสาคัญตอนนี้คือ เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปปกครองแผ่นดินนั้น ข้อ 11 “ขอให้พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของปู่ ย่าตายายของเจ้าทรงกระทาให้เจ้าทั้งหลายมากทวีข้ ึนพันเท่าและอวยพรแก่เจ้าเหมือนอย่าง
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เจ้าทั้งหลาย” แต่วา่ เป็ นเวลาหลายปี ในประเทศญี่ปุ่นคริ สตจักรมิได้เจริ ญ
เท่าที่ควร มิชชัน่ นารี ก็ดี ศิษยาภิบาลก็ดีคนงานของพระเจ้าก็ดี คิดในรู ปนี้ พวกญี่ปุ่นคริ สเตียนมีความ
ภาคภูมิใจในสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของเขาหลายคนพากันนับถือความรู ้ ปริ ญญา มากกว่าพระเจ้าเสี ย
แล้ว สาหรับข้าพเจ้าได้พบกับผูท้ ี่มีปริ ญญาเอกหลายคนเขาเหล่านั้นกาลังมีความสงสัยอยู่ ถึงแม้วา่ เขาจะ
ได้รับคาท้าทายให้ทางานใหม่ ๆ แต่เขาจะพูดว่าผมยังสงสัยอยูม่ ิชชัน่ นารี ก็พดู ว่า เราต้องการให้คน
พื้นเมืองได้รับผิดชอบแทนเขาต่อไป แต่ผมยังสงสัยอยูว่ า่ เขาจะทาได้หรื อไม่เขาพูดกันอย่างนี้ ดังนั้นมี
คนเป็ นอันมากที่เป็ นด๊อกเตอร์ และพูดกับข้าพเจ้าว่า ผมสงสัย
ข้าพเจ้าได้พบกับคนที่เป็ นหัวหน้าหลายคนบอกว่าผมพอใจแล้ว
เรารู ้สึกว่าคริ สเตียนกาลัง
ทางานอยูใ่ นคริ สตจักรของพระเจ้า เรารู ้จกั กันดี มีมิตรภาพอย่างกันเอง ถ้าแม้วา่ มีหลายคนเพิ่มเข้ามา
ใหม่ในคริ สตจักรจะทาให้ความสัมพันธ์เดิมนั้นหายไป สภาพที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้ก็ดีอยูแ่ ล้ว ดังนั้นจึงมี
บุคคลที่เรี ยกว่า พี่เอ๋ ย น้องเอ๋ ย ผมพอใจแล้ว สมมุติขา้ พเจ้าจะพูดว่า ท่านผูพ้ ิพากษาครับ ท่านไม่ตอ้ ง
เคร่ งครัดเท่าไร ถึงแม้รู้วา่ คนไม่มาคริ สตจักรเป็ นจานวนมากนับเวลาเป็ นเดือน ๆ ก็ตาม แต่ยงั รู ้สึกเฉย
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เมยอยู่ ถึงแม้วา่ ครู สอนรวีวารศึกษาไม่สนใจกับเด็กว่าจะมาเรี ยนหรื อไม่ แม้แต่ศิษยาภิบาลก็ไม่
คานึงว่า คริ สเตียนจะมาโบสถ์หรื อไม่ถา้ เป็ นสภาพเช่นนี้ เราก็กาลังพ่ายแพ้อยูแ่ ล้ว กลายเป็ นที่เรี ยกว่า ผู ้
พิพากษาครับ ไม่ตอ้ งเคร่ งครัดหรอกครับ ตามสบาย ๆ ก็แล้วกัน คริ สเตียนบางคนบอกว่า พี่นอ้ งเอ๋ ยไม่
ต้องเชื่ ออะไรก็ได้ พูดกันอย่างนี้ก็มี เรามีงานหลายอย่างที่จะต้องทาอยูแ่ ล้ว ไม่จาเป็ นต้องมาโบสถ์ก็ได้
เคยพูดกันว่า มันเป็ นธรรมเนี ยมแล้วละ ศิษยาภิบาลของเรารับเงินแล้วเขาจะทางานหรื อไม่ก็ไม่เป็ นไร นี่
ล่ะพี่นอ้ งทั้งหลายเอ๋ ย
คริ สเตียนไม่ตอ้ งมีความเชื่อเท่าไหร่ ก็ได้เมื่อเป็ นเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพล
ทหารธรรมดาไม่ตอ้ งฝึ กหัดเท่าไร คริ สเตียนหรื อ พลทหารชนิดนี้ก็เหมือนกันหรื อนายทหารเอ๋ ย ผูก้ อง
เอ๋ ย ไม่ตอ้ งรี บร้อนก็ได้ คริ สเตียนอย่างพวกนี้ก็มี เขาไม่รู้สึกว่ามีความรี บร้อนในการที่จะออกไป
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ากี่มากน้อยเลย เขาไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มด้วยความเชื่อมัน่ ใน
พระเจ้าเลยเขาชอบอ่านพระคัมภีร์แต่เฉพาะตอนที่ชอบมากที่สุดซ้ าแล้วซ้ าอีกอยูน่ นั่ เอง
พูดถึงพระ
คัมภีร์ตอนที่กล่าวว่า พระเยซูจะเสด็จมาอีกเป็ นครั้งที่ 2 เขาก็เพิกเฉยและละเว้นเสี ยถ้าหากแม้วา่ มีผู้
ประกาศหรื อนักเทศน์มาตักเตือนหรื อขอร้องให้พวกเขารี บทาการประกาศเรื่ องพระเจ้าโดยรี บด่วนเขาก็
พูดกันว่า ทาไมจะต้องรี บร้อนในเรื่ องประกาศเล่า การประกาศควรทากันทีละน้อยก็ได้ ผูน้ าไม่ตอ้ งรี บ
ร้อนก็ได้ เพราะคริ สเตียนก็มีมากอยู่ ยังมีอีกพวกหนึ่งพูดกันว่าพี่นอ้ งเอ๋ ย ช้า ๆ หน่อย ช้าลงหน่อย แต่คา
เล็บเป็ นคนที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและมานะบากบัน่ เขากล่าวว่าให้เราเดินเข้าไปและยึดครองเมือง
นั้นเสี ย
ตลอดเวลาของประวัติศาสตร์ คริ สตจักรในประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ 2 ข้อ ถึงแม้วา่
โดยส่ วนรวมแล้ว ความเจริ ญของคริ สตจักรญี่ปุ่นช้าอยู่ แต่เราก็เห็นในการที่คริ สตจักรของพระเจ้าบาง
แห่ง บางสมัยได้เจริ ญอย่างรวดเร็ ว เริ่ มในปี 1925 มีผปู ้ ระกาศเรื องนามผูห้ นึ่งนามว่าทานาก้า ก่อนที่
ท่านผูน้ ้ ีจะกลับใจ โครงร่ างของคริ สตจักรก็เป็ นไปตามที่ได้บรรยายมาแล้ว ชาวญี่ปุ่นเรี ยกศิษยาภิบาล
ของตนว่า ครู หรื ออาจารย์ ตามธรรมดาแล้วสมาชิกของคริ สตจักรถูกเรี ยกว่าเป็ นนักเรี ยนเท่านั้นเอง นี่
เป็ นสภาพใหญ่ในขณะนั้น เป็ นสภาพที่เยือกเย็น ความจริ งแล้วศิษยาภิบาลเป็ นผูป้ รนนิบตั ิและรับใช้
ผูอ้ ื่น แต่ในคริ สตจักรญี่ปุ่นมีการอบรมกันมาเป็ นเวลาร้อยปี ว่าศิษยาภิบาลคือครู บาอาจาย์และสมาชิกคือ
นักเรี ยน สมาชิกมาโบสถ์คล้าย ๆ กับว่า มาศึกษาเล่าเรี ยน เมื่อจบแล้วก็รู้สึกอิ่มใจ ได้รับความรอดแล้ว
เราจะหวังให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้นในสภาพเช่นนี้มนั เป็ นไปไม่ได้
ท่าน ทานาก้า ได้รับการศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาท่านตั้งใจสร้างโครงร่ างใหม่ ของ
คริ สตจักรขึ้นเริ่ มตั้งต้นงานของพระเจ้าโดยได้รับศุภนิมิตใหม่
เป้ าหมายของท่านคือพยายามให้มี
คนงานออกไปประกาศโดยไม่รับเงินเดือน
ก่อนนั้นคริ สตจักรในญี่ปุ่นได้เริ่ มติดต่อนักเรี ยนแต่วา่
นักเรี ยนเหล่านั้นไม่ได้ถวายตัวอย่างจริ งจัง ไม่มีเป้ าหมายไม่มีศุภนิมิต ที่สุดงานนั้นก็ลม้ เหลว ท่านทา
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นาก้าได้เริ่ มสอนให้คนกลับใจเสี ยใหม่ประการแรก ไม่วา่ คริ สเตียนหรื อไม่คริ สเตียน เขาได้นาคาสอน
ของพระเยซูคริ สตเจ้าอย่างง่าย ๆ สอนให้คนที่กลับใจแล้ว กลับเข้าไปนาคนในครอบครัว เวลานั้นถ้า
ผูใ้ ดรับพระเยซูเป็ นที่พ่ ึงในครอบครัวคนเดียว จะได้รับการข่มเหงคะเนงร้ายมาก แต่ท่านทานาก้า
แนะนาชี้แจงให้คริ สเตียนนั้นอดทนเพื่อพระคริ สตเมื่อทั้งครอบครัวรับพระเยซูเป็ นพะผูช้ ่วยให้รอดแล้ว
เขาก็จะติดป้ ายที่บา้ นนั้นเป็ นเครื่ องหมายบอกว่า ที่น้ ี เป็ นสถานที่ประชุม และตั้งให้ครอบครัวนั้น
รับผิดชอบการประกาศทันที ท่านทานาก้า ได้รวบรวมฆราวาสที่เป็ นผูป้ ระกาศไม่รับเงินเดือนมา
ประชุมอบรมปี ละ 3 ครั้ง คนเหล่านั้นต่างก็มีงานทากันอยูแ่ ล้ว จึงไม่จาเป็ นรับเงินเดือนจากคริ สตจักร
หรื อจากที่อื่นในการประกาศ โดยวิธีน้ ีทาให้การงานของพระเจ้าเจริ ญขึ้นรวดเร็ วมาก ตัวอย่างที่ 2 พูดถึง
โครงร่ างของตัวโบสถ์ ทุกวันนี้เรื่ องโครงร่ างนี้สาคัญมากสาหรับเมืองใหญ่ ๆ เพราะที่ดิน การก่อสร้าง
แพงมากในโตเกียวผืนแผ่นดินเล็ก ๆ 3 ตารางฟุตราคา 2 ล้านเยนคริ สเตียนไม่สามารถสร้างตัวโบสถ์ใน
ที่ดินแพง ๆ เช่นนั้นได้โครงร่ างจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยจัดให้มีการประชุมขึ้นตามบ้านและใช้บา้ นเป็ นที่
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์โดยวิธีน้ ี เขาจึงสามารถขยายคริ สตจักรในบ้านออกไปแพร่ หลาย
ทุกหนทุกแห่ง หลังจากการสารวจเราพบว่าบ้านที่ข้ ึนอยูก่ บั งานของพวกมิชชัน่ นั้นเจริ ญไม่เต็มที่ และ
พบอีกว่าคริ สตจักรที่ไม่มีมิชชัน่ นารี อยูม่ ีถึง 28 เปอร์ เซนต์ คริ สตจักรที่เกี่ยวข้องกับมิชชัน่ มี 10.5
เปอร์ เซ็นต์ คริ สตจักรที่เป็ นของพื้นเมืองแท้มี 28.4 เปอร์ เซ็นต์ คริ สจจักรคาธอลิค 33.17 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ
พบความจริ งข้อนี้ จึงเห็นได้ชดั ว่า ความรับผดชอบนั้นจะต้องอยูใ่ นมือของชาวพื้นเมืองนี่เป็ นสิ่ งสาคัญ
มาก เราจะต้องมีความเชื่อ ความกล้าหาญและศุภนิมิตที่ดี โดยไม่ตอ้ งสงสัยเลย เราต้องไม่พอใจใน
สภาพของคริ สเตียนทุกวันนี้ เราไม่ประมาท ไม่เราเป็ นผูท้ ี่ปราศจากเหตุผล และไม่เกียจคร้าน
จาเป็ นต้องอาศัยหลัก 6 ประการด้วยกันคือ
1. ขอให้ผทู ้ ี่มารับเชื่อใหม่กลับใจใหม่แล้วนั้นได้อยูใ่ นสภาพเดิมก่อนที่เขารับเชื่อ ตามธรรมดา
แบบเดิมที่เคยปฏิบตั ิกนั อยูม่ กั จะย้ายคนที่มีความเชื่อใหม่ไปอยูเ่ สี ยที่อื่น มักจะทากันในหมู่บา้ นของ
มิชชัน่ นารี สมมุตว่านักเรี ยนคนหนึ่งรับเชื่อพึ่งในพระเยซู เพื่อจะไม่ให้เขาต้องถูกการข่มแหง มิ
ชชัน่ นารี ก็เอาคนนั้นมาเลี้ยงดูเอง วิธีน้ ีก็เป็ นความคิดที่ดีอยู่ แสดงถึงความเมตตากรุ ณา แต่ทาไมไม่
ส่ งเสริ มหนุนใจให้นกั เรี ยนคนนั้นกลับไปอยูใ่ นบ้านของเขาเล่า เพื่อเขาจะเป็ นพยานที่นนั่ ถ้ามิชชัน่ นารี
หรื อผูใ้ หญ่นาผูท้ ี่กลับใจใหม่มาอยูใ่ นบ้านของตนเสี ยก็หมายความว่าเขามาเชื่ อเพื่อจะได้งานทา ข้าพเจ้า
ขอชักชวนท่าน จงให้ผทู ้ ี่เข้ามารับเชื่ อใหม่กลับไปยังบ้านของเขา เพื่อจะเป็ นพยานนาคนอื่นมาถึงความ
รอดต่อไป
2. ขอให้หนุนใจหนุนกาลังและมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่ไม่รับเงินเดือน
ให้ดูแลเอาใจใส่ ลูกแกะใหม่ของพระเจ้า โดยมากนักจะแต่งตั้งให้หวั หน้าที่มีความรู ้สูงดูแลลูกแกะ ใน
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ญี่ปุ่นศิษยาภิบาลมักจะมีงานทาหลายอย่างเหลือเกิน จนไม่มีเวลาดูแลลูกแกะใหม่ แต่ในการระดมกาลัง
ประกาศใหม่ในปี 1970 มีวธิ ีใหม่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ผูท้ ี่เป็ นหัวหน้าไม่รับเงินเดือนสามารถตั้งคริ สตจักร
ในเมืองได้ 2 แห่ง เปิ ดสถานที่ประกาศเกือบ 70 แห่ง นี่เป็ นการเปิ ดตาของคริ สตจักรญี่ปุ่นให้เห็นความ
เจริ ญแบบใหม่ของคริ สตจักรเมื่อก่อนนั้นศิษยาภิบาลรับเงินเดือนเต็มเป็ นผูร้ ับผิดชอบคนเดียวเกี่ยวกับ
ลูกแกะของพระเจ้า คริ สเตียนในคริ สตจักรเป็ นคนยากจนนาเงินมาถวายส่ วนมากก็กลายเป็ นเงินเดือน
ของศิษยภิบาลเสี ยเกือบหมดแล้ว เลยไม่มีใครไปประกาศเผยแพร่ โดยแบบนี้เราจะหวังให้คริ สตจักร
เจริ ญขยายงานออกไปรวดเร็ วไม่ได้ เราจาเป็ นต้องไว้ใจให้ผดู ้ ูแลโดยไม่รับเงินเดือน เป็ นผูด้ ูแลลูกแกะ
ใหม่ของพระเจ้า
3. ขอส่ งเสริ มให้คริ สเตียนได้มีการนมัสการตามบ้านเป็ นของเขาเอง หลังจากสงครามครั้งที่ 2
ในญี่ปุ่นมีองค์การศาสนาหลายศาสนาเกิดขึ้น มีลทั ธิ กากาไก เขามีแผนขยายงานออกไปตามบ้านของ
สมาชิก เขาสร้างสถานประกาศในระดับที่มีอยูใ่ นหมู่ของพวกเขาเอง คนชราเมื่อกลับไปบ้านไม่รู้สึก
แตกต่างระหว่างรุ่ นเลย ในเกาะฮาวายมีคริ สตจักรญี่ปุ่นแห่ งหนึ่ง โบสถ์ของเขาสร้างเหมือนกับวังวิมาน
ทีเดียว เป็ นความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นเอง ชาวญี่ปุ่นจานวนมากได้อพยพไปอยูใ่ นเมืองฮาวาย เขามี
วัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขาเอง ถึงแม้วา่ จะเป็ นคริ สเตียนแล้ว ก็ยงั รักษาขนบประเพณี เดิมอย่างเคร่ งครัด เขา
สร้างโบสถ์แบบราชวังชาวญี่ปุ่นส่ วนมากไปประชุมนมัสการพระเจ้ากันที่นนั่ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านกาลัง
กระทาอย่างเดียวกันในประเทศไทย แต่ในญี่ปุ่นเราจาเป็ นต้องสัง่ สอนวิธีใหม่มากยิง่ ขึ้น
4. ให้คริ สตจักรที่มีศิษยาภิบาลรับเงินเดือนเต็มเป็ นผูด้ ูแลคริ สตจักร และให้รับใช้สถานที่
ประกาศ 10 ถึง 20 แห่งก็ได้ ศิษยาภิบาลโดยมากทางานแต่เฉพาะคริ สตจักรแห่งเดียว และมีสายตาสั้น
ไปหน่อย มีประสบการณ์นอ้ ยไปหน่อย ถ้าเขาสามารถดูแลส่ งเสริ มสถานที่ประกาศมากหลายที่ เขา
สามารถจะกลายเป็ นผูน้ าที่ดีข้ ึนได้
5. เพื่อจะให้เป็ นไปตามนี้ ต้องมีการอบรมกันอย่างเอาจริ งเอาจัง จริ งอยูม่ ิชชัน่ นารี มีความมุ่ง
หมายจะมอบงานให้คนพื้นเมืองรับไป แต่ความจริ งแล้วเขาหาได้ทาเช่นนั้นไม่ถึงศิษยาภิบาลเองก็มี
เป้ าหมายจะอบรมสั่งสอนคนทางานประกาศโดยไม่รับเงินเดือน แต่ก็ไม่เคยอบรมสักที เพราะฉะนั้นใน
ญี่ปุ่นคริ สตจักรได้ผลิตหนังสื อออกมา เป็ นหลักสู ตรอบรมแบบที่กล่าวมานี้เป็ นเวลานานถึง 12 สัปดาห์
6. โดยโครงการใหม่น้ ีคริ สตจักรที่ดารงอยูน่ ้ นั สามารถจะตั้งคริ สตจักรใหม่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ก่อนที่
เราจะคิดแบบนี้ ให้มิชชัน่ นารี ออกไปในที่ใหม่ ๆ ให้คนงานชาวพื้นเมืองตามไปทีหลัง ในประเทศญี่ปุ่น
85 เปอร์ เซ็นต์ของเนื้อที่ยงั ไม่มีการประกาศเลย ปั จจุบนั แม้วา่ จะมีมิชชัน่ นารี ถึง 2500 คน และศิษยา
ภิบาลคนพื้นเมือง 5000 คน ก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่เพียงพออยูน่ นั่ เอง เพราะฉะนั้นเราพยายามชักชวน
ส่ งเสริ มให้มิชชัน่ นารี เพิ่มมากขึ้นอีก ทุกวันนี้ในประเทศญี่ปุ่น ความเป็ นอยูข่ องประชากรสู งขึ้นมาก
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เคยคิดกันว่าเมื่อไรญี่ปุ่นมีฐานะดีแล้วเราก็อาจทาเองทุกอย่างได้ ถึงแม้วา่ ความคิดของศิษยาภิบาลหรื อมิ
ชชัน่ นารี ก็ตาม แต่ถา้ มีคนที่ยงั ไม่มีความเชื่อจะเป็ นอย่างไร โดยประสบการณ์แบบใหม่ มีกลยุทธวิธี
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ความผิดชอบจาเป็ นต้องอยูใ่ นมือของชาวญี่ปุ่นนัน่ เอง ศิษยาภิบาลและมิชชัน่ นารี เป็ นผูท้ ี่
ร่ วมงานด้วยกัน ไม่มีใครพูดว่าเราไม่ตอ้ งการมิชชัน่ นารี แล้ว เรายังนับถือเขาเหล่านั้นอย่างเป็ น
ผูร้ ่ วมงานด้วยกัน โดยวิธีน้ ี คนพื้นเมืองจะต้องทาการสร้างคริ สตจักรด้วยตัวของเขาเอง ข้าพเจ้าใคร่ จะ
อธิ บายให้ท่านเข้าใจว่า ทาไมจึงต้องคิดอย่างนี้ เมื่อก่อนคริ สตจักรในญี่ปุ่นมีความมุ่งหมายแต่การตั้ง
คริ สตจักร แต่ไม่มีความมุ่งหมายจะขยายให้แผ่ออกไป เมื่อตั้งคริ สตจักรหนึ่งแล้ว หาศิษยาภิบาลมา
ประจารับเงินเดือนเต็ม ก็เป็ นที่พอใจของสมาชิกแล้ว
แต่โดยวิธีสาหรับส่ งเสริ มให้มีผนู ้ าไม่กินเงินเดือน และตั้งการนมัสการในบ้านเป็ นวิธีขยาย
คริ สตจักรออกไปคนภายนอก จะมองเห็นว่า ผูป้ ระกาศที่ไม่รับเงินเดือนเป็ นคนธรรมดาเหมือนกันกับ
เขา ในประเทศญี่ปุ่นศิษยาภิบาลแต่งตัวพิเศษกว่าคนธรรมดา คือผูกเน็กไทสี ดา เสื้ อนอกชุดสากลสี ดา
คนเขาพูดกันว่า
ศิษยาภิบาลแต่งตัวเหมือนกับนักเล่นการพนัน
ถ้าศิษยาภิบาลไปติดต่อกับ
บุคคลภายนอกโดยแต่งกายอย่างว่าเขาจะไม่ได้รับการต้อนรับ แต่ถา้ ผูป้ ระกาศไม่รับเงินเดือนจะเดินเข้า
ออกตามบ้านได้อย่างสะดวก ทานองเดียวกันผูท้ างานไม่ได้รับเงินเดือนไดัรับการอบรมอีกด้วย นี่เป็ น
จุดสาคัญมากคือการอบรมโดยวิธีทางานตามไปด้วย
ในปี 1969 ที่สวิสเซอร์แลนด์มีการประชุ มเรื่ องความรอด ข้าพเจ้าพบกับศาสนาจารย์ชาว
อเมริ กนั ผูห้ นึ่งชื่ ออาจารย์เจมส์ เคนเนดี้ ครั้งหนึ่งท่านผูน้ ้ ีเป็ นเจ้าของสถานที่เต้นรา แล้วท่านมารู ้จกั พระ
เจ้า ถวายตัวต่อพระองค์ท่านเรี ยนจบจากพระคริ สตธรรม ได้ถูกแต่งตั้งให้ดูแลคริ สตจักรแห่งหนึ่งมี
สมาชิกในคริ สตจักรนั้นเพียง 47 คน แต่ท่านก็พยายามทางานอย่างเต็มความสามารถ หลังจากปี หนึ่งมี
สมาชิกเหลือเพียง 17 คน ท่านคิดว่าควรเลิกการงานของพระเจ้ากลับไปดาเนิ นอาชีพเก่าคือเป็ นเจ้าของ
โรงเต้นราดีกว่า ท่านอาจจะไม่เหมาะสมสาหรับงานของพระเจ้าเสี ยแล้ว แต่ภรรยาของท่านเป็ นคนดีแท้
ๆ เธอปลอบใจสามีวา่ ทาไมคุณไม่ลองทาอย่างวิธีของพระเยซูกระทาพระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอน
พระองค์ทรงออกเยีย่ มเยียนช่วยเหลือคนเจ็บป่ วย แต่เขาไม่ได้ทาตามพระเยซูคริ สตเลย
เมื่อท่านได้คิดถึงวิธีประกาศแบบที่พระเยซูทรงกระทา ได้พยายามหาวิธีประกาศหลายวิธี และ
ในที่สุดก็ได้ยดึ เอาวิธีหนึ่ง วิธีน้ ีคือการประกาศแบบเยีย่ มเยียม ท่านได้ทา้ ทายชักชวนสมาชิกคริ สเตียน
ในคริ สตจักร ให้ออกไปเยีย่ มเยียน ประกาศ และเป็ นพยาน หลายปี ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อยูม่ าวันหนึ่ง
ท่านเคนดี้ได้รับเชิญไปประกาศในเมืองแห่งหนึ่ง ท่านพยายามเตรี ยมคาเทศนาเต็มที่ ท่านเข้าใจว่า
จะต้องเทศนาเต็มที่เวลากลางคืนอย่างเดียวแต่พอถึงที่นนั่ ศิษยาภิบาลนาท่านไปเยีย่ มเยียนตามบ้านเสี ย
และที่สุดก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่ง ท่านเคนเนดี้ได้ถูกขอร้องให้สนทนากับชายผูห้ นึ่ง ท่านได้พยายาม
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อธิบายอย่างสุ ดกาลัง ถึงเรื่ องความรอด แต่ชายคนนั้นไม่ได้แสดงอาการอะไรเลย ได้แต่นงั่ ฟังนิ่งอยู่ ใน
ที่สุดท่านเคนเนดี้ก็พดู แรงขึ้น ดังขึ้น หนักขึ้นทุกที ท่านคิดถึงนิกายหนึ่งที่เชื่ อว่า พระเจ้าเป็ นผูท้ รง
วางแผนการณ์ให้มนุษย์ พระองค์อาจจะวางแผนการณ์ให้ชายผูน้ ้ ีตกนรกคนหนึ่งแน่ ในที่สุดศิษยาภิบาล
ผูห้ นึ่งมาทาหน้าที่แทนท่านเคนเนดี้ เขาเปิ ดพระคัมภีร์ให้ชายที่กาลังนัง่ ฟังดู แล้วถามว่าเขามีคาถาม
อะไรบ้าง เขาถามหลายข้อ ศิษยาภิบาลผูน้ ้ นั อธิ บายจนเป็ นที่เข้าใจ ที่สุดชายคนนั้นได้รับความรอด
ท่านเคนเนดี้เข้าใจว่างานที่จะต้องทา ต้องศึกษาและกระทาไปด้วย ทุกวันนี้ในคริ สตจักรของ
ท่านเคนเนดี้มีสมาชิกออกไปเยีย่ มเยียน 250 คน สัปดาห์ละ 2 ครั้งในเวลา 10 ปี ต่อมาคริ สตจักรของท่าน
ขณะนี้มีสมาชิกสองพันคนแล้ว ท่านตั้งต้นงานนี้เพียงคนเดียวก่อน ท่านอธิ ษฐานนึกถึงคนอื่นนอกจาก
คริ สตจักรภายใน วิธีที่ท่านเคนเนดี้จดั คือให้มีคณะเยีย่ มเยียน 500 คน โดยจัดทีม ๆ ละ 2 คน คนหนึ่ง
เป็ นคนที่มีความชานาญได้รับการอบรมฝึ กฝนดีแล้ว อีกคนหนึ่งเป็ นคนใหม่ พึ่งมาเชื่อใหม่ได้รับการ
อบรมโดยทางานพร้อมกันไป โดยวิธีน้ ีหวั หน้าตามท้องถิ่นได้รับการอบรมและทางานไปด้วย เป็ นการ
สิ้ นเปลืองเงินน้อยมาก แน่นอนบางทีการประกาศจาเป็ นต้องมีงบประมาณมากอยูเ่ หมือนกัน และมิ
ชชัน่ นารี จาเป็ นต้องขอและต่อสู ้กบั บอร์ ดของเขาเพื่อจะได้เงินมา แต่วธิ ี ดงั กล่าวนี้ สิ้นเปลืองเงินน้อย
มาก
การเป็ นพยายามโดยสมาชิกธรรมดา เป็ นพยานอย่างแบบธรรมชาติ ก่อนนั้นการเป็ นพยานอยู่
ในมือของมิชชัน่ นารี และศิษยาภิบาลเท่านั้น
แต่โดยวิธีทางานของพระเจ้าโดยความสมัครใจไม่รับ
เงินเดือน ทุกคนทางานได้ สาหรับคนชราก็สามารถรับคาพยานจากคนชราได้ เราไม่ขดั ขวางต่อ
วัฒนธรรมของเขาเลย ทุกคนสามารถรับเอาพระกิตติคุณได้ในขณะที่ยงั มีวฒั นธรรมเก่าแก่อยู่ วิธีน้ ี
คริ สตจักรสามารกถทวีคูณขึ้น ความรับผิดชอบอยูใ่ นมือของผูน้ าชาวพื้นเมือง ข้าพเจ้าขอชักชวนท้าทาย
ให้ใช้วธิ ี ใช้ผปู ้ ระกาศโดยไม่รับเงินเดือน และเปิ ดบ้าน ของสมาชิก เป็ นสถานที่ประกาศ ใน
ประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรญี่ปุ่นเราได้เห็นประจักษ์ดว้ ยตา เกี่ยวกับการฟื้ นฟูแบบนี้ จงออกไปและ
ยึดครอง จงออกไปและยึดครอง ขอให้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประสาทพระพรเป็ นพันเท่าแก่
ท่านทุกคน

ข้ อน่ ำคิด
1. การประกาศพระกิตติคุณในคริ สตจักรประเทศไทยไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์หรื อ?
2. สภาพคริ สตจักรญี่ปุ่นจะเหมือนกับสภาพคริ สตจักรไทยได้อย่างไร?
3. หลัก 6 ประการตามคาตอบบรรยาย นามาใช้ในเมืองไทยได้หรื อเปล่า หรื อมีขอ้ ใดบ้างที่
ใช้ได้และใช้ไม่ได้?
4. การจัดทีมออกไปเยีย่ มเยียนทีมละ 2 คน สาหรับคนไทยท่านเห็นอย่างไร?
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คำบรรยำยครั้งที่ 3
“กำรอบรมผู้นำเพือ่ พัฒนำคริสตจักร”
ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุ ขเมื่อมาร่ วมประชุมสัมมนาพัฒนาคริ สตจักรในนครหลวงฯ คราวนี้ ดีใจที่
เห็นความสามัคคีธรรมของพี่นอ้ งในพระคริ สตทั้งหลาย ชอบอาหารไทย สบายใจด้วยพัดลม หลายปี
มาแล้วข้าพเจ้าเดินทางไปสหรัฐอเมริ กา ขณะที่กาลังพูดเป็ นพยานแก่ผฟู ้ ังประมาณหนึ่งพันคน ศิษยาภิ
บาลกาลังจะแนะนาข้าพเจ้าต่อที่ประชุมแต่เขาจาชื่ อของข้าพเจ้าไม่ได้ เขาพยายามนึกสักเท่าไรก็จาไม่ได้
ที่สุดเขาแนะนาว่า ต่อไปนี้ขา้ พเจ้าขอแนะนาอาจารย์ผหู ้ นึ่ งมาจากประเทศญี่ปุ่น เขาเป็ นคนบาปคนหนึ่ง
ที่ได้รับความรอดในพระเยซูคริ สต์ นัน่ เป็ นการแนะนาที่ถูกต้องที่คนบาปที่ได้รับความรอดจากพระมหา
กรุ ณาธิคุณของพระเจ้า
ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวพุทธศาสนาที่มีความเชื่ออย่างเคร่ งครัดมาก ก่อนที่พระกิตติคุณมาถึง
ญี่ปุ่นศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจาชาตินบั เป็ นเวลาร้อย ๆ ปี ทีเดียวบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็ นชาวพุทธ
ที่เคร่ งครัดมาก ในญี่ปุ่นพุทธศาสนามี 2 นิกาย นิกายหนึ่งเหมือนกับในประเทศไทย คือพยายามกระทา
ความดีให้บรรลุถึงนิพพานด้วยตนแต่หลายร้อยปี ผ่านมาแล้ว
ในญี่ปุ่นมีการปฏิรูปครั้งใหญ่พวกที่
พยายามกระทาความดีเพื่อบรรลุถึงนิพพานรู ้สึกว่าเป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาจึงหาวิธีทางลัดให้ถึง
นิพพานเร็ วเข้า พยายามตั้งคนกลางระหว่างนิพพานกับมนุษย์มีชื่อว่าพระพุทธผูม้ ีเมตตาคุณ ใน
ภาษาญี่ปุ่นเรี ยกว่า อามิดา บูดา เขามีวธิ ีโดยใช้คาอธิ ษฐานวิงวอนอย่างสั้น ๆ เพื่อนาไปถึงความรอด แต่
ในครอบครัวของข้าพเจ้านับถือนิกายเดียวกันกับในประเทศไทย บิดามีอาชีพทาหิ น สลักหิ นขาย ท่าน
เป็ นคนเคร่ งครัดในการปฏบัติตามพุทธศาสนามาก ท่านให้ขา้ พเจ้าท่องจาคาภาวนา ให้ขา้ พเจ้านาอาหาร
ไปกราบไหว้ต่อบรรพบุรุษของเรา
ในญี่ปุ่นมีศาสนาสาคัญอีกศาสนาหนึ่ง เรี ยกว่าศาสนาชินโต ซึ่ งเป็ นศาสนาประจาชาติใน
ปั จจุบนั ชินโตเป็ นศาสนาแปลกกว่าศาสนาอื่น ๆ นับถือพระเจ้า 8 ล้านองค์ใครก็ตามที่มีฤทธานุภาพ
กว่ามนุษย์เดิมดินแล้วผูน้ ้ นั จะได้ชื่อว่าเป็ นพระเจ้า เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวต่าง ๆ พระเจ้าแห่ง
ต้นไม้ พระเจ้าแห่งแม่น้ า พระเจ้าแห่งไฟ แห่งการบุญต่าง ๆ พระเจ้าแห่งวิชาการแพทย์ พระเจ้าแห่ง
ความรัก และพระเจ้าแห่งการขโมยก็มีดว้ ย ในบ้านของข้าพเจ้ามีหิ้งพระสาหรับบูชา 3 หิ้ง บูชาพระเจ้า 3
องค์ ทุกเช้าข้าพเจ้าจะต้องอธิ ษฐานถึงพระพุทธ และพระชินโตอีก 3 องค์ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ทาให้
ถูกต้องตามระเบียบแล้วคุณแม่ของข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้อาหารแก่ขา้ พเจ้าเลย โดยเหตุน้ ีกระมังข้าพเจ้า
จึงมีร่างกายเตี้ย ข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเองว่า ข้าพเจ้ากระทาดีมากแล้ว เป็ นเด็กที่เคร่ งครัดต่อศาสนา หวังว่า
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ตายแล้วคงไปสวรรค์แน่ ๆ เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 12 ปี เผอิญเพื่อนที่รักของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมทันทีทนั ใด
ข้าพเจ้าเสี ยใจมาก ได้ไปร่ วมพิธีศพแบบญี่ปุ่นของเพื่อนคนนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะไปกล่าวอาลาเขาเป็ น
ครั้งสุ ดท้ายตามประเพณี อนั ดีงามของชาวญี่ปุ่น ข้าพเจ้าเห็นศพเพื่อนข้าพเจ้าตกแต่งด้วยเสื้ อผ้าชุดขาว
ใส่ รองเท้าอย่างทะมัดทะแมงมีไม้เท้ายาว ๆ ใส่ ไว้ในมือของผูต้ าย เหมือนกับว่าศพนั้นจะเตรี ยมออก
เดินทางไปไกล ดังนั้นข้าพเจ้าก็เกิดมีคาถามขึ้นในใจของข้าพเจ้าว่า ศพนั้นจะไปไหนหนอ เขากาลังจะ
เดินทางไปสวรรค์หรื อนรกกันแน่ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาคาตอบได้ ที่สุดข้าพเจ้าจึงตั้งปั ญหาถามตัวของ
ข้าพเจ้าเองว่า ถ้าข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าจะไปไหน? ก่อนหน้านี้ขา้ พเจ้าไม่เคยคิดเรื่ องนี้มาก่อนเลย
เพราะข้าพเจ้ามัน่ ใจยังเป็ นหนุ่มอยู่ ยังแข็งแรงอยูจ่ นกระทัง่ เมื่อมาเห็นเพื่อนที่รักได้จากไป ทาให้ขา้ พเจ้า
ครุ่ นคิดอยูใ่ นใจและมีความกังวลเป็ นอย่างมาก ข้าพเจ้ารู ้ตวั ของตัวเองได้ดี และเชื่อว่าข้าพเจ้าตายไป
แล้วคงต้องไปนรกแน่ ๆ ต่อหน้าคนอื่น ๆ ข้าพเจ้าก็แสร้งทาเป็ นคนดี แต่ขา้ พเจ้าก็เป็ นคนบาปหนาอยู่
นัน่ เอง ตามหลักของชาวพุทธที่ดี ข้าพเจ้าตื่นตี 4 ครึ่ งทุกวัน จับไม้กวาดเข้าไปทาความสะอาดลานวัด
กวาดเสร็ จแล้วก็เข้าไปในวิหารใหญ่ และตบมือดัง ๆ พร้อมกับร้องด้วยเสี ยงดังต่อพระทั้ง 4 ล้านองค์
ขอให้พระเหล่านั้นชาระข้าพเจ้าให้สะอาดบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้ากระทาอย่างนั้นมาเป็ นเวลาร่ วม 2 ปี เต็ม ๆ ใน
ประเทศญี่ปุ่นฤดูหนาว มีหิมะทาให้หนาวยิง่ ขึ้น แม้กระนั้นก็ดีขา้ พเจ้าก็ไม่ทอ้ ถอยยังตื่นเต้นแต่เช้าตรู่ ไป
กวาดวัดเช่นเคย ข้าพเจ้าไม่มีเครื่ องอบอุ่นอะไรเลยถุงมือก็ไม่มี กางเกงหนา ๆ ป้ องกันหนาวก็ไม่มี
รองเท้าก็ไม่มี แถมยังขึ้นไปบนภูเขายิง่ หนาวขึ้นอีก บางครั้งข้าพเจ้าถอดเสื้ อผ้าออกหมดแล้วยังไปนัง่
อาบน้ าตกเสี ยด้วยซ้ า ขณะที่อาบไปก็ร้องด้วยเสี ยงดังต่อพระพุทธเจ้าว่า ขอให้พระองค์ชาระข้าพเจ้าให้
สะอาดเถิด อาจจะเป็ นเพราะเหตุที่ขา้ พเจ้าปล่อยน้ าตาไหลบนศีรษะของข้าพเจ้าบ่อย ๆ นี้เองจึงทาให้
ร่ างกายของข้าพเจ้าสั้นและเตี้ย ข้าพเจ้าไม่มีความมัน่ ใจว่า บาปได้ถูกลบล้างไปแล้ว ข้าพเจ้าเข้าไปหา
พระสงฆ์ถามท่านว่า ท่านสามารถให้ความมัน่ ใจไหมว่า ความบาปของข้าพเจ้าได้ถูกลบล้างแล้ว
พระสงฆ์ตอบว่า ให้ความมัน่ ใจไม่ได้ ข้าพเจ้าสงสัยถามว่า ทาไม พระสงฆ์บอกว่า ยังไม่รู้วา่ ตั้งแต่เจ้า
เกิดมาจนถึงวันตายเจ้าได้กระทาอะไรไว้บา้ ง ข้าพเจ้าไม่พอใจ จึงถามท่านต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้า
จะต้องปฏิบตั ิอย่างนี้ตลอดไปหรื อ พระสงฆ์ตอบว่า เจ้าพูดถูกแล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความท้อใจมาก
ที่สุดข้าพเจ้าตัดสิ นใจฆ่าตัวตายดีกว่า อยูไ่ ปทาไมกันข้าพเจ้าต้องไปนรกก็ยอม หลังบ้านของ
ข้าพเจ้ามีทางรถไฟผ่านไป ข้าพเจ้าเตรี ยมตัวฆ่าตัวตาย ในตอนดึกวันนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสี ยงรถไฟมาแต่
ไกล ข้าพเจ้าก็ทิง้ ตัวลงนอนบนรางรถไฟเพื่อให้รถไฟทับขยี้ตวั ของข้าพเจ้าให้แหลกลานไป ข้าพเจ้าได้
เขียนจดหมายลาตายต่อบิดามารดาและขอโทษที่ตอ้ งกระทาเช่นนั้น เพราะหาหนทางอื่นไม่ได้ แต่โชคดี
ที่ขา้ พเจ้ามีร่างเตี้ย เมื่อข้าพเจ้านอนลงก็อยูใ่ นระหว่างรางพอดี ข้าพเจ้าจึงรอดชีวติ มาได้ ข้าพเจ้าได้ยนิ
เสี ยงรถไฟผ่านมา คิดว่าแม้แต่พระเจ้าแห่งความตายก็ยงั เกลียดชังข้าพเจ้า
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ต่อมาถึงเทศกาลปี ใหม่ ธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่นเป็ นวันสาคัญมากที่สุดในชีวติ ตามความเชื่อ
ของเขาจะเอาความชัว่ ทิ้งเสี ยไม่อยากจะนาไปในปี ใหม่ ที่วหิ ารชินโตหรื อวิหารทางพุทธศาสนาทัว่ ๆ
ไป จะมีคนมาตีระฆังใบใหญ่คนละ 108 ครั้ง ขณะที่กาลังจะตีจะอธิ ษฐานไปด้วย เพราะเขาเชื่อว่าคนเรา
มีความบาปถึง 108 ชนิด ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังตีระฆังใบใหญ่ในวิหารไม่รู้สึกว่าความบาปมันออกไปเลย
เสี ยงระฆังของวิหารดังชอบกล คล้าย ๆ กับว่า “ให้มนั ออกไปเสี ย” ส่ วนระฆังของโบสถ์คริ สเตียนดัง
คล้าย ๆ กับว่า “จงเข้ามาหาเราเถิด” ในความเชื่ อของชาวญี่ปุ่นมีวา่ ถ้าผูใ้ ดสามารถจะอธิ ษฐานเป็ นคน
แรก คาอธิ ษฐานนั้นจะได้รับคาตอบก่อน ความรู ้สึกของข้าพเจ้าเชื่อว่าจะถือโอกาสนั้นเป็ นคนแรก
ข้าพเจ้าตั้งต้นเดิมออกจากบ้านประมาณตี 4 ครึ่ ง ระยะทางจากบ้านถึงวิหารประมาณ 5 กิโลเมตร
ข้าพเจ้าเลือกเดินไปในทางแคบ ๆ มืด ๆ เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น ในขณะที่เดินอยูน่ ้ นั รู ้สึกว่ามีคนหนึ่งเดิน
ตามข้าพเจ้ามาข้างหลัง เมื่อข้าพเจ้าวิง่ เขาก็วงิ่ ตามด้วยข้าพเจ้าตัดสิ นใจหยุดอยูท่ ี่ขา้ งเสาไฟถนน ชายผู ้
นั้นก็มาหยุดอยูต่ รงหน้าข้าพเจ้า แล้วเอ่ยถามข้าพเจ้าว่าจะไปไหนข้าพเจ้าบอกว่าจะไปวิหาร เขากลับ
ถามว่า ไปทาไม ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบตรงไปตรงมาได้ เพราะชายคนนั้นเป็ นหัวหน้าสมาคมโรงเรี ยน
ในเวลานั้นข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของสองสมาคมในโรงเรี ยน คือสมาคมโต้วาที ข้าพเจ้าเป็ นเด็กอายมาก
ถ้ายิง่ ยืนตรงหน้าผูห้ ญิงด้วยแล้วหน้าจะกลายเป็ นสี แดงทีเดียว หัวหน้าคนนี้เป็ นประธานสมาคมปรัชญา
และเขาก็รู้จกั ข้าพเจ้าดีเพราะเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในสมาคมนั้นมักจะอภิปรายถึงเรื่ องความสุ ขในชีวติ มี
อย่างไรบ้างเสมอ ๆ ที่สุดข้าพเจ้าตอบเขาตามตรงว่า จะไปอธิ ษฐานพิเศษในวันนี้ เพื่อจะตั้งต้นชี วติ ใหม่
สักที และมีความตั้งใจปฏิรูปชีวติ ในปี ใหม่น้ ี ดว้ ย ข้าพเจ้าคิดว่าหัวหน้าคงจะเข้าใจดี แต่เขากลับย้อนถาม
ข้าพเจ้าว่า การปฏิวตั ิทางวิญญาณอย่างนั้นหรื อ จะมีมิติใหม่ในชีวติ ใช่หรื อเปล่าข้าพเจ้าตอบว่า ใช่แล้ว
หัวหน้าแนะนาว่า มีสถานที่แห่งหนึ่งคือโบสถ์คริ สเตียนจะตอบปั ญหานี้ได้ ข้าพเจ้าตอบว่าไม่ไป
ขอบคุณ เพราะไม่เคยไปในโบสถ์ของคริ สเตียนเลยเพื่อนคนนั้นก็บอกว่า อย่างนั้นก็ดีแล้วขอให้เราไป
ด้วยกันเลย ข้าพเจ้าปฏิเสธว่าไม่ไปเพราะเป็ นชาวพุทธ ผมเกลียดพวกคริ สเตียนและจะไม่ไปโบสถ์ของ
พวกนั้น หัวหน้ายืนยันว่าถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ท่านต้องไปที่โบสถ์ ข้าพเจ้าต่อต้านและ
ไม่ยอมทาตาม เลยเกิดการต่อสู ้กนั ขึ้น หัวหน้าเป็ นนักยูโด เขาบิดมือของข้าพเจ้าจนรู ้สึกปวดมาก และ
ลากข้าพเจ้าไปที่โบสถ์คริ สเตียนจนได้
ข้าพเจ้าคิดว่าประสบการณ์ครั้งนั้นเป็ นการที่พระเจ้าตระเตรี ยมใช้ยโู ดกับข้าพเจ้าเพื่อให้ยอม
จานน แทนจะไปยังโบสถ์สวยงามกลับพบว่าเป็ นบ้านของคนเย็บผ้า คริ สเตียนคนนี้เปิ ดบ้านเพื่อการ
ประชุมในวันขึ้นปี ใหม่ มีมิชชัน่ นารี ชาวสวีเดนเป็ นผูเ้ ทศนา ข้าพเจ้าได้เห็นพระคัมภีร์ที่เขียนเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นเป็ นครั้งแรกในชีวิตที่บา้ นหลังนั้น และได้ยนิ เรื่ องราวของพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นครั้งแรกใน
ชีวติ เหมือนกัน พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นมิใช่หลายองค์อย่างศาสนาชินโต
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พระองค์เป็ นพระบิดาของมวลมนุษย์ และได้ยนิ ถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับพระบุตรผูเ้ สด็จลงมาในโลกนี้ เพื่อ
ตายแทนมนุษย์และนาความรอดมาสู่ มนุษย์ทุกคน
ยังได้ยนิ เรื่ องราวของวันคริ สตมาสเป็ นครั้งแรก
เมื่อก่อนคิดว่าวันฉลองคริ สตมาสเป็ นวันเกิดของซันตาครอส ความจริ งแล้วเป็ นวันประสู ติของพระเยซู
คริ สต์ผเู้ สด็ลงมาช่วยโลกให้รอดต่างหาก แล้วพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงเป็ น
ขึ้นมาจากความตายขณะที่กาลังถูกตรึ ง อยูก่ ็อธิ ษฐานยกโทษให้พวกศัตรู ของพระองค์ คาอธิ ษฐานนั้น
เป็ นคาอธิ ษฐานหมายถึงข้าพเจ้าด้วย พระองค์ทรงตรัสว่า เราเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้นมาและมีชีวติ
ใหม่ มิชชัน่ นารี คนนั้นอธิ บายถึงวิธีติดตามองค์พระเยซู ที่สุดข้าพเจ้ายอมรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้าในคืนวันนั้นเอง ข้าพเจ้าได้รับชี วติ ใหม่จริ ง ๆ ข้าพเจ้าได้กลายเป็ นบุตรของ
พระเจ้าที่เที่ยงแท้ขา้ พเจ้าได้รับชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ นัน่ เป็ นการอัศจรรย์อย่างยิง่ ที่พระเจ้าทรงกระทา เปลี่ยน
ชีวติ ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นบั ถือศาสนาพุทธอย่างเคร่ งครัดให้เป็ นคริ สเตียน
เมื่อข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนแล้วหลังจากนั้น 7 ปี ข้าพเจ้าถูกการข่มเหงอย่างหนัก ในเวลากลางคืน
ข้าพเจ้าไปประชุมที่คริ สตจักร พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าประตูปิดอย่างแน่นหนา ข้าพเจ้าถูกพ่อแม่
เฆี่ยนตีอย่างทารุ ณเพราะเขาไม่ชอบคริ สเตียน แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถละทิ้งความเชื่อของข้าพเจ้าที่มีอยู่
ในพระเยซูได้
แต่ตรงข้ามถึงแม้วา่ จะถูกข่มเหงมากสักเท่าไรข้าพเจ้าก็แสดงความรักซึ่ งพระเจ้าทรง
ประทานให้ในจิตใจเสมอ ๆ ข้าพเจ้าทาทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจและเป็ นพยานอยูฝ่ ่ ายพระองค์
ในที่สุดหลังจาก 7 ปี ผ่านไปแล้วคุณแม่เป็ นคนแรกที่เข้าเป็ นคริ สเตียน พอคุณแม่มาเชื่ อคุณพ่อ
ยิง่ เข้มงวดมากขึ้นและยิง่ รั้น อาจเป็ นเพราะคุณพ่อเป็ นช่างสลักหิ นนั้นเองจึงทาให้จิตใจแข็งเหมือนหิ น
พอ 15 ปี ผ่านไปเรามีพิธีแต่งงานแบบคริ สเตียนข้าพเจ้าไม่ได้เลือกภรรยาของข้าพเจ้าเอง ศิษยาภิบาลผู ้
อาวุโสได้เลือกผูห้ ญิงคนหนึ่ งให้เป็ นคู่ชีวิตของข้าพเจ้า ในเวลานั้นข้าพเจ้าเป็ นนักเทศน์ ในการประชุม
ในเต้นท์ก่อนนั้นประมาณ 1 ปี ศิษยาภิบาลคนนั้นก็ได้แนะนาสุ ภาพสตรี ผหู ้ นึ่งให้ขา้ พเจ้ารู้จกั เธอเป็ นผู้
เล่นเปี ยนโนในที่ประชุมใหญ่ ศิษยาภิบาลผูน้ ้ นั มีชื่อว่ามิสเตอร์ ฮอนดา ได้แนะนาข้าพเจ้าไปพบกับสตรี
คนนั้นและถามว่าเป็ นอย่างไร ในเวลานั้นข้าพเจ้ากาลังศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยพระคริ สตธรรม อาจารย์ฮอน
ดาเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์เคยบอกนักเรี ยนว่า ในเวลาเล่าเรี ยนอย่าคิดถึงเรื่ องแต่งงานเลย ขอให้ต้ งั ใจ
เรี ยนอย่างเดียว เพื่อจะเตรี ยมตัวออกไปรับใช้พระเจ้า แต่เมื่ออาจารย์มาแนะนาอย่างนี้ให้ขา้ พเจ้า รู ้สึกว่า
อาจารย์พดู เองและทาลายกฎเอง แต่อาจารย์บอกว่ากรณี ของข้าพเจ้าเป็ นพิเศษยกเว้นข้าพเจ้ายังค้านอยู่
ในใจว่า ยกเว้นไม่ได้ กอปรทั้งข้าพเจ้าก็ยงั ไม่มีความสนในเรื่ องนี้เลย
หลังจากจบการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ไปทาการประกาศในเต้นท์ ในเมืองนั้นมีประชากร
ประมาณ 4 หมื่น 2 พันคน ไม่มีคริ สตจักรตั้งอยูเ่ ลย เราเริ่ มทางานโดยไม่มีอะไรเลย ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลัง
ยุง่ อยูก่ บั งานของพระเจ้า วันหนึ่งก็ได้รับโทรเลขฉบับหนึ่งเป็ นของอาาจารย์ฮอนดา ถามว่า ว่ายังไร
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เกี่ยวกับผูห้ ญิงคนนั้น ข้าพเจ้ายุง่ มากเลยทาเฉยเสี ยไม่ตอบ ต่อมาวันรุ่ งขึ้น มีโทรเลขด่วนมาอีก จาก
อาจารย์ฮอนดาใจความอย่างเดียวกันข้าพเจ้าทาเฉยเสี ยไม่ตอบอีกโทรเลขฉับบที่ 3 ตามมาว่า คราวนี้ถา้
ไม่ได้คาตอบที่พอใจก็จะไม่พดู ถึงเรื่ องนี้อีก อาจารย์ฮอนดาเป็ นที่นบั ถือของข้าพเจ้ามาก ข้าพเจ้าจึง
อธิ ษฐานอย่างหนักถึงเรื่ องนี้ อ่านจากพระธรรมปฐมกาล ทราบว่าพระเจ้าตรัสกับอาดามว่าเจ้าไม่สมควร
จะอยูค่ นเดียว พระองค์จึงสร้างฮาวามาให้เป็ นภรรยาของอาดาม ข้าพเจ้าก็รีบตอบอาจารย์ฮอนดาว่าพระ
เจ้าได้ส่งสุ ภาพสตรี คนนั้นให้ขา้ พเจ้าแล้ว แล้วข้าพเจ้าก็รีบจับรถไฟตรงไปยังบ้านของสตรี คนนั้นต้อง
ใช้เวลานานถึง 12 ชัว่ โมง อาจารย์ฮอนดาเป็ นผูใ้ หญ่ให้ขา้ พเจ้า ไปที่บา้ น พ่อแม่ของผูห้ ญิงก็อนุญาต
และสตรี ผนู ้ ้ นั ก็ยอมรับข้าพเจ้าถึงบ้านเขาเวลา 10 โมงเช้า และในวันเดียวกันผูห้ ญิงผูน้ ้ นั ก็มีนดั กับศิษ
ยาภิบาลหนุ่มที่มีชื่อเสี ยงในตอนบ่ายข้าพเจ้าไปทันเวลาพอดี เราแต่งงานกันที่บา้ นของผูห้ ญิงฐานะของ
พ่อแม่ของผูห้ ญิงไม่ร่ ารวยอะไรนัก
ข้าพเจ้าถือโอกาาสนาพ่อแม่ พี่นอ้ ง ญาติทางฝ่ ายข้าพเจ้าทั้งหมดมายังเมืองโกเบ และทุกคนได้
เห็นการแต่งงานแบบคริ สเตียนที่ประทับใจอย่างมาก เมื่อแต่งงานเสร็ จแล้วแทนที่ขา้ พเจ้า หาความสุ ข
ส่ วนตัวไปฮันนีมูน ด้วยกันเราก็ถือโอกาสนาพ่อแม่ พี่นอ้ ง ญาติทุกคนของฝ่ ายข้าพเจ้าและฝ่ ายภรรยาไป
เมืองโอซากา ที่นนั่ มีการประชุมฟื้ นฟูใหญ่ โดยคณะ เวิลล์ วิชนั่ ดร. บ๊อบ เพียส เทศนาในคืนนั้น ตอน
สุ ดท้ายของการเทศนาก็มีการเชื้อเชิ ญให้คนรับพระเยซู
ข้าพเจ้าไม่ได้ทาอะไรเพื่อสนับสนุนให้บิดา
ญาติ พี่นอ้ งรับเอาพระเยซู คุณพ่อยืนขึ้นก่อน น้องชายน้องสาว น้องเขย 2 คน ก็ยนื ขึ้นและเดินออกไป
ข้างหน้ารับพระเยซูคริ สต์ ในคืนนั้นครอบครัวของเราทั้งหมดเป็ นคริ สเตียน เราพยายามเป็ นพยานให้แก่
เพื่อนบ้านและญาติพี่นอ้ ง เมื่อข้าพเจ้าเริ่ มเป็ นคริ สเตียนจนกระทัง่ บัดนี้ เป็ นเวลา 25 ปี แล้ว เดี๋ยวนี้
ครอบครัวของข้าพเจ้าและครบครัวทางภรรยา เรามีท้ งั หมด 61 คนเป็ นคริ สเตียน 13 คนเรี ยนพระคริ สต
ธรรม 2 คนเป็ นมิชชัน่ นารี ออกไปต่างประเทศนี่ เป็ นกิจการของพระเจ้า มิใช่ความสามารถของมนุษย์
แม้วา่ เราเป็ นครอบครัวที่นบั ถือศาสนาพุทธที่เข้มแข็ง
แต่พระเจ้ามีฤทธานุภาพนาเขาเหล่านั้นมาถึง
พระองค์ได้
ข้าพเจ้าใคร่ ขออ่านพระธรรมลูกาบท 3 ข้อ 4-6 “เหมือนเขียนไว้แล้วในหนังสื อเป็ นถ้อยคาของ
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์วา่ เสี ยงรู ้ร้องในป่ าว่า “จงจัดแจงทางของพระเจ้า จงกระทามรคาของพระองค์
ให้ตรงไป หุ บเขาทั้งปวงจงถมให้เต็ม ภูเขาและเนินเขาทั้งสิ้ นต้องปราบให้ราบลง ทางคดต้องตัดให้ตรง
และทางที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ต้องถมให้ราบเสมอ มนุษย์ท้ งั ปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า” ขอให้เรามา
พิจารณาถึงข้อความต่อไปนี้ จงจัดแจงทางของพระเจ้า ข้อ 6 มนุษย์ท้ งั ปวงจะได้เห็นความรอดของพระ
เจ้า เรากาลังเผชิ ญหน้ากับศาสนาต่าง ๆ มากมายในโลกนี้ ในเมืองไทย เมืองญี่ปุ่นก็มีสถานการณ์อย่าง
เดียวกัน หลายคนเคร่ งครัดในศาสนา ถ้าหากว่าเขาพบกับสันติสุขก็ยงั ดีอยู่ แต่จากประสบการณ์ของ
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ข้าพเจ้าเมื่อกาลังนับถือศาสนาอื่นอยูน่ ้ นั ข้าพเจ้าไม่เคยมีสันติสุขเลย ไม่มีความพอใจในชีวติ เราจะนา
คนเหล่านั้นที่มีสภาพอย่างนั้นมาถึงพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไร ไม่ใช่เป็ นการต่อสู ้ ไม่ใช่เป็ นการตาหนิ ติ
เตียนซึ่ งกันและกัน และไม่ใช่การประสมประเสว่าศาสนาอะไรก็ดีเหมือนกัน แต่มีทางเดียวคือเมื่อเรา
แสดงให้เห็นว่าชีวติ เมื่อรับพระเยซูเข้ามาเสี ย ชีวติ ของเราเป็ นอย่างไรบ้าง
ในพระคัมภีร์บอกว่าต่อหน้ามนุษย์เราต้องสาแดงความรอดของพระเจ้าให้เห็น เพื่อว่ามนุษย์ท้ งั
ปวงจะได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นี่เป็ นวิธีที่เราจะเอาชัยชนะในการถือผีต่าง ๆ หรื อวิญญาณชัว่ ต่าง ๆ ได้
และจะช่วยพัฒนาคริ สตจักรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการที่เราจะจัดแจงทางของพระเจ้านั้นมีขอ้ น่าสังเกต
หุ บเขาทั้งหลายจะต้องถมให้เต็ม หุ บเขานั้นมีความหมายว่าเป็ นหุ บเขาแห่งความพ่ายแพ้ คริ สตจักรได้
พ่ายแพ้โดยไม่ได้นาความรอดไปสู่ ประชาชน แต่เก็บไว้ในคริ สตจักรเท่านั้น ในญี่ปุ่นมีศาสนาต่าง ๆ ที่
ไม่ได้จดทะเบียนขึ้นอยูก่ บั กรมศาสนาถึง 472 ศาสนา ศาสนาที่ข้ ึนหน้าขึ้นตามากในเวลานี้คือ
โซกากาไก หมายความว่าการสร้างสรรค์ คุณค่าแห่ งชีวติ ของสังคมขึ้นในสังคมของญี่ปุ่น
ศาสนานี้เน้นหนักในเรื่ องของวัตถุนิยมพูดถึงเรื่ องทุกสิ่ งในปั จจุบนั ในโลกศตวรรษนี้เท่านั้น คริ สเตียน
ในญี่ปุ่นกาลังพ่ายแพ้โซกากาไก หมายความว่า 20 ปี ก่อนศาสนานี้มีสมาชิกเพียง 3 ล้านคนเท่านั้น
ปั จจุบนั มี 13 ล้านคนคริ สเตียนมีเพียง 1 ล้านคนเท่านั้น คริ สตศาสนามาถึงญี่ปุ่น 483 ปี แล้ว เราจะทา
อย่างไร สิ่ งแรกจะต้องถมหุ บเขาแห่งความพ่ายแพ้ให้เต็มเสี ยก่อน หุ บเขาและเนินเขาจะต้องปราบให้
ราบลงทุนครั้งที่ความพ่ายแพ้ดงั กล่าว แต่คริ สเตียนชาวญี่ปุ่นยังภูมิใจอยูน่ นั่ เอง ยังอวดว่าคริ สเตียนเป็ น
ชั้นปั ญญาชน เป็ นผูม้ ีความรู ้สูง เป็ นผูน้ าและว่าพวกโซกากาไกเป็ นคนชั้นต่าทั้งนั้น ความเย่อหยิง่
จองหองของพวก
คริ สเตียนเหล่านี้จะต้องถ่อมลง ในพระคัมภีร์บทต่อไปทางคดจะต้องตัดให้ตรง นี้เป็ นสภาพ
ของคริ สเตียนที่ไม่สัตย์ซื่อ คริ สเตียนเราเชื่อในพระเจ้าจริ ง ๆ ไหม
เราเรี ยนรู ้เรื่ องพระเจ้า แต่ในชีวติ จริ ง ๆ นั้นเราเชื่ อในพระเจ้าไหม เราร้องเพลงถึงความชื่มชน
ยินดีในความรอด แต่วา่ ในชี วติ ของเรามีความชื่นชมอย่างนั้นหรื อเปล่า? ทางจะต้องทาให้ตรงไปตรงมา
เพื่อว่าทุกคนจะได้ยนิ ถึงความรอดความมหัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวติ ของเรา และตามที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ
นั้นจะต้องถมให้ราบเสมอ คริ สตจักรญี่ปุ่นไม่เจริ ญมีเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ คริ สเตียนทั้งหลายแตกแยก
เป็ นนิกายเป็ นคณะ มิชชัน่ นารี ก็ดีผนู ้ าคณะต่าง ๆ ก็ดีหรื อแม้แต่พวกคริ สเตียนต่าง ๆ ในแต่ละนิกายก็ดี
ไม่มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิชชัน่ นารี ก็คิดไปตามของทางเขา เทศนาเรื่ องพระคริ สต์ตามวิธีที่เขา
เล่าเรี ยนมาและต่างก็ตาหนิ ติเตียนซึ่ งกัน
เพราะฉะนั้นถ้ามีผเู ้ ข้ามาเชื่ อใหม่ในคริ สตจักรเมื่อเห็น
เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้น เขาจะดาเนินชี วติ เป็ นคริ สเตียนอย่างไรได้ ฉะนั้นทางลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหล่านั้น
จะต้องทาให้ราบเสมอ จะทาได้ก็โดยพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าเท่านั้น
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ตั้งแต่ปี 1964 ผูน้ าฝ่ ายมิชชัน่ นารี และศิษยาภิบาล ชาวญี่ปุ่น ได้มาร่ วมการประชุมกัน ยอมรับว่า
กาลังเผชิญปั ญหาและความจริ งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น รู ้สึกว่าเราจาเป็ นต้องแสวงหาน้ าพระทัยของ
พระเจ้าในอันที่จะประกาศร่ วมกัน เรามาประเมินผลว่า สิ่ งที่ทาไปแล้วในอดีตมีผลอย่างไรบ้าง ดังนั้นจึง
ตกลงกันตั้งคณะกรรมการขึ้น ชื่อว่าคณะกรรมการสรรพกาลังในการประกาศพระกิตติคุณแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น พยายามศึกษากันอยูถ่ ึง 4 ปี ด้วยกัน ในที่สุดมีคริ สเตียนชาวญี่ปุ่นสนใจในการประกาศเรี ยกว่า การ
ประกาศพระกิตติคุณส่ วนลึก ด้วยการที่เราเริ่ มต้นขบวนการใหม่น้ ี เราเริ่ มเห็นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า
กาลังกระทางานในประเทศของเรา คริ สเตียนคณะต่าง ๆ ได้รับการฟื้ นใจใหม่และศิษยาภิบาลภรรยาก็
กลับใจบังเกิดใหม่ เรามีการศึกษาถึงจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ ง การประชุมทุกครั้งผูท้ ี่เข้ามาประชุมจะมี
น้ าตาไหลด้วยความเสี ยใจในการกระทาบาปและแสดงความคืนดีซ่ ึ งกันและกัน
ในเวลานี้คริ สตจักรในประเทศญี่ปุ่นพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับพลังอันมหาศาลของซาตาน
โดยขบวนการดังกล่าวนี้ พระพรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลัง่ ไหลลงมาในคริ สตจักร ถ้าหากว่าคณะโซกา
กาไก สามารถนาคริ สเตียนคนหนึ่งเข้ามาเชื่อในลัทธิของเขา เขาจะได้รับเงินค่าจ้างหัวละ 3 ดอลล่าร์
วิธีการพวกเหล่านั้นเป็ นการหาเงินได้โดยง่าย ดังนั้นพวกเขาจึงมีความพยายามจะเอาคริ สเตียนเข้ามา
เป็ นพวกเดียวกันกับตัวในชนบทมีศาสนาที่เคร่ งครัดมาก การเข้าไปหาพวกนี้ไม่ใช่เป็ นเรื่ องทาได้ง่าย ๆ
เดี๋ยวนี้คริ สเตียนในญี่ปุ่นได้รับศุภนิมิตใหม่ พระเจ้าของเราสามารถจะทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ เป็ นพระเจ้าผูท้ รง
มีพลังอานาจยิง่ ใหญ่กว่าผีมารซาตาน คริ สเตียนเหล่านั้นเมื่อได้พลังใหม่เขาทางานได้ผล ออกไปนาคน
ทั้งหลายมาถึงพระเจ้าเป็ นจานวนมาก สุ ภาพสตรี ผหู ้ นึ่งมีลูกสาวอายุ 20 ปี รักกับชายหนุ่มคนหนึ่ง คน
สมัยใหม่จะตัดสิ นเรื่ องการแต่งงานด้วยตนเอง ไม่เหมือนสมัยก่อน ผูห้ ญิงคนนี้พาผูช้ ายมาพบกับคุณแม่
ที่บา้ น แต่คุณแม่ไม่ชอบ ที่สุดเขาก็แต่งงานกันจนได้ ภายหลังทราบว่า สามีของผูน้ ้ ี เป็ นหัวหน้าพวก
คอมมิวนิสต์ ผูห้ ญิงนี้ได้เริ่ มอธิ ษฐานเผื่อสามี คริ สตจักรก็ร่วมมือด้วย หลังจากมีการร่ วมใจกันอย่างจริ ง
ๆ จัง ๆ เป็ นเวลา 4 เดือน ศิษยาภิบาลชวนคนอื่น ๆ 4-5 คนไปเยีย่ มครอบครัวนี้ และได้จดั ให้มีการ
นมัสการในบ้าน พร้อมกับเชิ ญผูน้ าคอมมิวนิสต์น้ ีมาร่ วมด้วย ในระหว่างนมัสการนั้นเขาร้องไห้ พระเจ้า
เปิ ดใจของเขาออก ที่สุดยอมรับพระเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด จากหัวหน้าคนนี้ เขายังนาลูกน้องคอมนิว
มิสต์อีก 5 คนเข้ามารับเชื่อ
อีกเมืองหนึ่ง มีสุภาพสตรี ผหู ้ นึ่ง พยายามเป็ นพยานต่อเพื่อนของเขาที่เป็ นโซกากาไก เธอเก็บ
เงินก้อนหนึ่งเพื่อนาไปใช้ในการกินเลี้ยงให้เพื่อนของเขารวมทั้งครอบครัวทุกคนด้วย เมื่อถึงเวลาเลี้ยง
เพื่อนที่เป็ นโซกากาไกก็พาทุกคนในครอบครัวมาบ้านของเธอ คนเหล่านั้นได้เห็นอะไรหลายอย่างใน
บ้านของคริ สเตียนที่แปลกกว่าครองครัวของเขา รู ้สึกในความอบอุ่นความสัมพันธ์ต่อกันอย่างดี เด็ก ๆ
มีความเคารพต่อผูใ้ หญ่เชื่ อฟั ง เป็ นครอบครัวที่น่ารักน่าสนใจมาก ถึงแม้วา่ เจ้าของบ้านจะไม่พดู เรื่ อง
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พระเยซูคริ สต์โดยตรง แต่เพื่อนบ้านที่มาก็รู้สึกว่าพระเยซูอยูใ่ นบ้านของเขาจริ ง ๆ ในที่สุดครอบครัว
ของโซกากาไกได้กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน หลายสิ่ งที่เรื่ องมหัศจรรย์กาลังเกิดขึ้นเรื่ อย ๆ ความจริ งแล้ว
พวกโซกากาไกได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีเขาจะต้องไปเยีย่ มเยียนครองครัวอื่น ๆ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เมื่อครอบครัวนี้มาเป็ นคริ สเตียนแล้ว เขาไปเยีย่ มเยียนเพื่อนบ้าบของเขา สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ี ก็สามารถนาพวก
โซกากาไกเข้าถึงพระเยซู 12 คน แม้วา่ จะเป็ นคอมมิวนิสต์หรื อคณะโซกากาไกพระเจ้าก็มีชยั ชนะ นาเขา
มาถึงความรอด
คริ สตจักรต้องมีการพัฒนา คนทุกชนิดสามารถเป็ นได้โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า บ่ายวันนี้เรา
พูดถึงเรื่ องของคนหนุ่มคนสาวมามาก เราจะละทิ้งพวกคนแก่หรื อคนแก่พอใจในศาสนาของเขาจริ ง ๆ
หรื อเปล่า ถ้าคนแก่นาคนแก่ก็ทาได้ ถ้าเราทาจริ งทาจังเขาอาจเปิ ดใจเหมือนกันคนแก่สมัยใหม่น้ ีรู้สึกว่า
ลูกหลานกาลังละทิ้งเขาให้อยูแ่ ต่ลาพัง เราต้องมีความมัน่ ใจว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความรอดได้ถา้ หากว่า
มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของบุคคลใดแล้ว เขาจะปฏิเสธการกระทาเช่นนี้ไม่ได้ นี่เป็ น
การประกาศพระกิตติคุณ เมื่อเรามีความเชื่ อเช่นนี้เรามาประชุมสัมมนาคราวนี้จาเป็ นต้องมีแผนการ มี
ความปรารถนาจะนาคนไทยทั้งชาติมาถึงพระเยซู ให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราคริ สเตียนสามารถร่ วมงาน
เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันได้ในพระเยซู ในญี่ปุ่นทุกวันนี้มีขบวนการที่เรี ยกว่า ขบวนการของฆราวาส เขามี
การประชุมอธิ ษฐานก่อนรับประทานอาหารเช้าร่ วมกัน มีกลุ่มดังกล่าว 77 กลุ่ม รวมนิกายต่าง ๆ
ดาเนินงานโดยฆราวาสจริ ง ๆ แบ่งปั นประสบการณ์ถึงชีวติ ที่จะมาพบพระเยซูบา้ ง และเป็ นพยานว่าเขา
สามารถเอาชัยชนะกับความเชื่อต่างศาสนาได้อย่างไร เขายึดถือพระคัมภีร์เป็ นหลัก มีความตั้งใจออกไป
ช่วยเหลือสังคม เพราะคริ สเตียนฆราวาสเหล่านี้ เป็ นผูน้ าในสังคมต่าง ๆ เช่นการเมือง การศึกษา และ
การเศรษฐกิจ โดยการกระทาของคนจาพวกนี้ได้นาคนมาถึงพระเยซูมากเหมือนกัน ในคืนนี้พี่นอ้ งหลาย
นิกายหลายความเชื่อ ท่านสามารถเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันได้ไหม เรายังมีการติเตียนว่าร้ายซึ่ งกันหรื อ
เปล่า เราสามารถร่ วมมือระหว่างมิชชัน่ นารี กบั คนพื้นเมืองได้ไหม เมื่อคนทั้งหลายเห็นการร่ วมงานกัน
เขาก็จะเห็นพระเยซู
ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่ องการประกาศร่ วมกันในภาคเหนื อของประเทศไทย ที่เริ่ มให้มีกลุ่มอธิ ษฐาน
หลายกลุ่ม คริ สเตียนจะต้องร่ วมใจร่ วมแรงกันอธิ ษฐานจริ ง ๆ เพราะเรารู ้สึกว่าโดยลาพังไม่สามารถจะ
ทาอะไรได้เลย เราเชื่ อในฤทธานุภาพของพระเจ้าไหม หลังจากที่คริ สตจักรญี่ปุ่นได้เริ่ มการรวมสรรพ
กาลังในการประกาศแล้ว ทาให้หลายคริ สตจักรเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็ นหลังมือ คนแก่สามารถ
ทางานร่ วมกับคนหนุ่มได้ ผูห้ ญิงทางานกับผูช้ ายได้ ผูใ้ หญ่กบั เด็กก็ได้เหมือนกัน คริ สตจักรได้เจริ ญขึ้น
ถึง 3 เท่า มากกว่าที่เคยเป็ นมา ใบปลิวที่ใช้ในประการเมื่อก่อนเคยได้รับความช่วยเหลือจากคณะครู เสด
เช่นคริ สตจักรในโอกินนาวา ภายหลังเขาได้รวบรวมเงินตั้งงบประมาณซื้ อใบปลิวแจกกันเอง ไม่ตอ้ งพึ่ง
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อาศัยผูอ้ ื่นอีก ชาวประมงสมาชิกของคริ สตจักรในโอกินนาวาผูห้ นึ่งรับผิดชอบเป็ นผูแ้ จกใบปลิว ได้
รวบรวมผูส้ มัครหลายคน เขาถามคนเหล่านั้นว่า สามารถสละเวลาทางานนี้ได้กี่ชวั่ โมงในอาทิตย์หนึ่ง
แล้วก็ออกไปตามจุดที่ได้กะแปลนไว้อย่างดี อย่างมีระเบียบ วันหนึ่งเขามาถึงบ้านที่กาลังก่อสร้างใหม่
ในตาบลนั้นเห็นแต่ชื่อเจ้าของบ้าน ในบ้านยังไม่มีคน เขาสังสัยว่าจะมีคนอยูห่ รื อเปล่า ที่สุดก็ตดั สิ นใจ
หยอดใบปลิวลงไปในตูท้ ี่ทิ้งจดหมายในบ้าน ขณะนั้นมีนายช่างเรี ยงกระเบื้องกาลังปูกระเบื้องอยู่ เมื่อ
ได้ยนิ เสี ยงของตกจึงมาดูเห็นใบปลิวที่เก็บมาอ่าน ตอนแรกแปลกใจว่า ทาไมคนที่เขียนเป็ นพยานใน
ใบปลิวเคยนับถือศาสนาพุทธมาเปลี่ยนเป็ นคริ สเตียนเป็ นเรื่ องแปลกเพราะในย่านนั้นมีประชาชนนับถือ
ศาสนาพุทธเคร่ งครัดมาก ที่สุดอ่านไปจนจบ และในตอนท้ายของใบปลิวมีคาเชื้อเชิ ญให้ไปร่ วม
นมัสการพระเจ้าที่คริ สตจักรใกล้เคียง นายช่างเรี ยงกระเบื้องจึงไปร่ วมนมัสการที่โบสถ์ เขาชวนเพื่อน
ช่างไม้ มาโบสถ์ในวันอาทิตย์ ช่างไม้ภูมิใจเพราะในพระคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูเคยเป็ นช่างไม้ ที่สุดช่าง
ไม้ก็เป็ นคริ สเตียน ช่างไม้นาคนตัดเสื้ อไปฟังเทศนา คนนี้เป็ นนักดื่มจัด เมื่อเขาสนใจในพระเจ้า เขาก็ไป
ชักชวนคนขายสุ ราที่ร้านเหล้ามาโบสถ์คนขายสุ ราได้ยนิ เรื่ องที่พระเยซูทรงกระทาน้ าเปล่าให้เป็ นเหล้า
องุ่น เขาสนใจมากเพราะเขาทาได้แต่ผสมเหล้าให้มีรสดีข้ ึนกว่าเดิม แต่พระเยซูทรงฤทธานุภาพ ในที่สุด
เจ้าของร้านสุ ราก็กลับใจใหม่ภายใน 1 ปี เพราะใบปลิวใบเดียวสามารถทาให้คนเรี ยงกระเบื้อง ช่างไม้
ช่างตัดเสื้ อ และเจ้าของร้านสุ รากลับใจใหม่รับพระเยซู
ในความคิดของท่านและข้าพเจ้ามันไม่น่าจะเป็ นไปได้ถึงเพียงนี้ใช่ไหม ท่านเชื่อไหมว่าความ
รอดของพระเจ้านั้น
ไม่สามารถจะพรรณนาเป็ นภาษามนุษย์ได้
เราเตรี ยมตัวพร้อมแล้วหรื อยัง
คริ สตจักรของท่านเตรี ยมพร้อมแล้วหรื อยัง เราจะต้องออกไปประกาศกิตติคุณของพระเจ้าจงเตรี ยมทาง
ของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ท้ งั ปวงจะได้เห็นความรอดของพระองค์

ข้ อน่ ำคิด
1. ผูน้ าของคริ สตจักรหมายความว่าอย่างไร ตามความคิดของท่านเอง?
2. ศิษยาภิบาลเป็ นผูด้ ูแลลูกแกะของพระเจ้า ท่านเข้าใจอย่างไร?
3. การประกาศส่ วนลึก เหมาะสมกับคริ สตจักรไทยหรื อเปล่า?
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คำบรรยำยครั้งที่ 4
“กำรเผยแพร่ พระกิตติคุณในประเทศญี่ปุ่น”
หลายปี มาแล้วเราชาวญี่ปุ่นมีความรู ้สึกว่า ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทยั นี้ พระอาทิตย์ไม่ตกดิน
แม้วา่ คริ สเตียนได้อุทิศถวายตัวในการประกาศก็ตามแต่ก็เห็นผลน้อยมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะทะลุ
กาแพงที่ปิดกั้นการประกาศพระกิตติคุณนั้นให้พงั ลงเสี ย ในคืนวันนี้ ข้าพเจ้าจะพูดเรื่ องการรวบรวม
พลังกันประกาศพระกิตติคุณในประเทศญี่ปุ่นตามที่พระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาให้แก่เรา นี่
เป็ นเวลาที่พระเจ้าทรงหนุนใจเรา เชื่ อว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็ นพระเจ้ายิง่ ใหญ่ เรามัน่ ใจว่าพระองค์ทรง
ตอบคาอธิ ษฐานของเราแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ของการรวมพลังในการประกาศพระ
กิตติคุณในญี่ปุ่น ประวัติของการนี้เริ่ มต้นในปี ค.ศ. 1960 หลังจากการศึกษาเรื่ องการประกาศส่ วนลึก
อย่างดี มิชชัน่ นารี ชาวลาตินอเมริ กา ชื่อว่า เคนเน็ทสตรัคเก้น เป็ นผูร้ ิ เริ่ มงานนี้ต้ งั แต่ปี 1950 การ
ประกาศพระกิตติคุณส่ วนลึกเกิดขึ้นโดยความรู ้สึกท้อแท้ใจและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน เพราะว่า
ท่านผูน้ ้ ีรับช่วงงานจากบิดาของท่านผูเ้ ป็ นผูอ้ านวยการประกาศอยูแ่ ล้ว ท่านสตรัคเก้นศึกษาดูวา่ มิชชัน่
ได้กระทาอะไรไปแล้วในอดีต เมื่อพบแล้วรู ้สึกไม่พอใจกับผลงานที่ผา่ นมา ฉะนั้นท่านจึงวกกลับไปหา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ศึกษาดูเรื่ องการประกาศมีไว้อย่างไร้บา้ ง
การประกาศส่ วนลึกนี้เกิดจากความท้อถอย
ความทุกข์และความไม่พอใจเป็ นประการแรก
ประการที่ 2 เกิดขึ้นเพราะการศึกษาเรื่ องในพระคัมภีร์ ซึ่ งสอนเรื่ องการประกาศมีอย่างไรบ้าง การ
ประกาศแบบนี้เป็ นการที่คริ สเตียนจะต้องเชื่ อฟังคาสั่งครั้งสุ ดท้ายของพระเยซู แม้วา่ กิจการงานที่ผนู ้ า
หรื อมิชชัน่ นารี กระทาไปแล้วถ้าปราศจากความรู ้สึกว่าทาเพราะเป็ นคาสั่งของพระเยซู แล้ว จะหาเกิดผล
อย่างจริ งจังไม่ ทุกวันนี้มีคริ สเตียนหลายคนเป็ นคริ สเตียนแต่ชื่อเท่านั้นศิษยาภิบาลหลายคนไม่ได้เลี้ยง
ลูกแกะของพระเจ้าอย่างเอาใจใส่ จริ ง ๆ มิชชัน่ นารี ก็ทอ้ แท้ใจในการงานของพระเจ้าดังนั้นเมื่อมีการ
ประกาศแบบรวมพลังเกิดขึ้น ก็แน่ละคนทั้งหลายมีความรู ้สึกว่าเขาต้องเชื่ อฟังคาสัง่ ของพระเยซู เขา
ต้องหันเข้าหาพระคัมภีร์ศึกษาจนเข้าใจจริ ง ๆ เราพยายามหาวิธีหลายอย่างเพื่อกิจการของพระองค์ แต่
เราไม่เคยพิจารณาตามพระคัมภีร์ จึงทาให้งานของเราถอยหลังและน่าเบื่อหน่ายเป็ นที่สุด ดังนั้นการ
ประกาศเผยแพร่ แบบนี้มีลกั ษณะ 3 ประการ
ประการแรก พระประสงค์ของพระเจ้า คือพระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ปรารถนาจะ
เห็นคริ สตจักรเจริ ญ พัฒนาขึ้นโดยความเชื่อ ในความเป็ นพระเจ้า เชื่ อในความมีชยั ชนะต่อมารซาตาน

22

เชื่อในกิจการงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ โดยเราต้องกลับไปศึกษาในพระ
คัมภีร์ให้เข้าใจจริ ง ๆ
ประการที่ 2 คริ สเตียนเป็ นชนหมู่นอ้ ย ผลที่เกิดขึ้นในการประกาศแบบนี้ จะเป็ นผลที่ถาวรมิใช่
ชัว่ คราว เพราะเป็ นนาพระทัยของพระเจ้า ต้องการให้เราทุกคนเกิดผล โดยการติดสนิ ทอยูก่ บั พระองค์
ประการที่ 3 วิธีการประกาศจาเป็ นต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ทอ้ งถิ่นนั้น ๆ เลือกวิธีให้
เหมาะสมจริ ง ๆ การประกาศต้องไม่ขดั ต่อประเพณี ชนชาติของเรา มิสเตอร์ เคธ สแตตัน เริ่ มการ
ประกาศส่ วนลึกที่ประเทศนิ คารากัวในปี 1960 นาเอาไปใช้ในประเทศอื่นอีก 11 ประเทศใช้เวลาทางาน
อย่างน้อย 1 ปี ในประเทศนั้น ๆ ปรากฏได้ผลอย่างมากมาย มหัศจรรย์เหลือเกิน
ปี 1963 ต่อมา มีผนู ้ าชื่อ ซวัง แห่งซูดาน อาฟริ กาวันหนึ่งขณะที่ท่านกาลังนัง่ อ่านพระคัมภีร์อยู่
พบใน ยอห์น 4:34 เป็ นเรื่ องที่พระเยซูทรงสนทนากับหญิงสะมาเรี ยที่บ่อน้ า พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“อาหารของเราก็คือที่จะกระทาตามพระทัยของพระองค์ผทู ้ รงให้เรามา และให้การของพระองค์สาเร็ จ”
สาหรับตัวมิสเตอร์ ซวัง ก็ไม่มีอะไรบกพร่ อง ท่านเชื่อฟั งการทรงเรี ยกของพระเจ้าและพระเจ้าใช้ท่าน
ไปอาฟริ กา เป็ นผูอ้ านวยการวิทยาลัยพระคริ สตธรรมท่านทาหน้าที่อย่างดีที่สุด ในการฝึ กฝน อบรม
นักศึกษาที่พระคริ สตธรรม ส่ งนักศึกษาออกไปทางานในที่ต่าง ๆ ท่านมีความเชื่อและศึกษาพระคัมภีร์
ตอนนี้มาก กล่าว่า ที่จะให้น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จ ท่านต้องคิดอย่างลึกถึงงานที่พระเจ้าทรงใช้ ท่าน
คิดว่าความรับผิดชอบที่ได้รับมานั้นท่านต้องทาให้สาเร็ จในชีวติ ของท่าน เพื่อให้พระกิตติคุณเผยแพร่
ออกไปทัว่ อาณาเขตที่ท่านรับผิดชอบอยู่ ต่อมาท่านอ่านพบวิธีใหม่ในพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง แล้วก็รีบ
ขบวนการใหม่เกิดขึ้นเรี ยกว่า ชีวติ ใหม่สาหรับขบวนการทั้งหลาย
ในปี 1969 ข้าพเจ้าไปพบอาจารย์ ซวังที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ท่านมีเป้ าหมายออกไป
ประกาศแก่ทุกคนในประเทศไนจิเรี ย ภายในปี 1975 ในอาฟริ กา ชาวอาฟริ กนั มากมายได้กลับมาหาพระ
คริ สต์ แห่งแรกงานนี้ได้บุกเบิกในลาตินอเมริ กา แห่งที่สองในทวีปอาฟริ กา และแห่งที่สามเกิดขึ้นที่
ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1964 ณ กรุ งโตเกียว มีการประชุมพิเศษร่ วมกัน ศิษยาภิบาลหนุ่มมาร่ วม
ปรึ กษาหารื อการงานของพระเจ้า หัวข้อประชุมมีวา่ ทาอย่างไรจึงจะพังกาแพงที่ขวางกั้นการประกาศ
เผยแพร่ ได้มีการปรึ กษาหารื อกันมากมาย ที่สุดก็ไม่สามารถตกลงอะไรกันได้ ที่สุดในโตเกียวมีผรู ้ ักพระ
เจ้าตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมา เรี ยกว่า กลุ่มรวมพลังกาลังในการประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์
ขอความช่วยเหลือจากมิชชัน่ นารี ที่มีความรู ้ในเรื่ องนี้ และผูน้ าชาวพื้นเมืองรวม 6 คนด้วยกันเริ่ มศึกษา
และหารื อในการประกาศ สิ่ งแรกที่เขากระทากันคือพยายามแสวงหาข่าวหนังสื อคู่มือ เรื่ องราวต่าง ๆ
ทัว่ โลกนามาศึกษา ได้รับรายงานจากอาฟริ กาเกี่ยวกับสถิติ จากอเมริ กาใต้ เราพยายามหาสิ่ งที่จะทาให้
เกิดมีความเข้าใจแก่เราจริ ง ๆ และหาสิ่ งที่อาจทาให้สาเร็ จได้ในประเทศของเรา เราทดลองดูวา่ จะใช้
23

ญี่ปุ่นได้หรื อเปล่า ปี 1967 ดร. บิลลี่ เกรแฮม มาทาการประกาศครั้งใหญ่ มันเป็ นเวลาทดลองดูวา่ การ
งานประกาศที่เรากาลังใช้อยูไ่ ด้ผลหรื อเปล่า
การรวบรวมพลังการประกาศนี้มี 3 ประการ หนึ่งเริ่ มต้นโดยตั้งกลุ่มอธิ ษฐานเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ใน
โตเกียวมีพลเมืองมากที่สุดในโลกถึง 11 ล้านคนเศษ มีหวั มุมเลี้ยวของถนนทั้งหมดนับได้ 4000 แห่ง เรา
จึงตกลงให้จดั ประชุมกลุ่มเล็ก ๆ ถึง 4000 แห่งเหมือนกัน เพื่อว่าจะให้โตเกียวเต็มไปด้วยกลุ่มอธิ ษฐาน
ของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะสตรี ได้มีส่วนช่วยจัดตั้งกลุ่มนี้มาก มีนกั เรี ยนในโรงเรี ยนร่ วมมือ
เป็ นอย่างดี นักศึกษาในวิทยาลัยเขาก็มีกลุ่มของเขาเอง ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เมื่อรวมเข้า
ได้ท้ งั หมดเป็ น 4200 กลุ่ม เมื่อเราเห็นเช่นนี้ก็เกิดมีความแน่ใจว่า พระเจ้าทรงอวยพระพรเหนื อการงาน
ของพระองค์
ประการที่ 2 อบรมสั่งสอนผูท้ ี่เชื่อใหม่ ๆ จากการประชุมครั้งใหญ่ของดร. บิลลี่ เกรแฮม ท่าน
จะต้องให้คนพื้นเมืองเป็ นผูอ้ บรมผูเ้ ชื่ อใหม่ ๆ เราขอร้องให้พวกญี่ปุ่นต้องรับภาระนี้เอง ให้พิมพ์
หนังสื อของเขาขึ้นเอง หลังจากได้ต่อรองแล้วก็ได้รับเช็คจากดร. เกรแฮม มิสเตอร์ ตามไทม์ หัวหน้าทีม
ของท่านเกรแฮม ช่วยอบรมผูท้ ี่พดู ภาษาอังกฤษ มีคริ สเตียน 5000 คนอบรมกินเวลา 5 สัปดาห์เพื่อการนี้
ประการที่ 3 คริ สตจักรเตรี ยมการติดตามผูเ้ ข้ารับเชื่อใหม่ดว้ ยใช้ใบปลิวเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
พอการประชุมมาถึง 10 คืน มีคนเข้าฟังรวมทั้งหมด 250,000 คน มีคน 16,000 คนได้เขียนบัตรแสดง
ความสนใจ และตัดสิ นใจรับพระเยซู จากการประชุม 6 เดือนผ่านไป ในวันอิสเตอร์ มี 20 เปอร์ เซนต์
ของผูเ้ ซ็นชื่อได้รับศีลบัพติศมา อีก 3 ปี ต่อมาหลังจากการประชุมครั้งนั้น มีการค้นคว้าดูพบว่า 65
เปอร์ เซ็นต์ ของคนเหล่านั้นยังเกี่ยวพันธ์กบั คริ สตจักรทัว่ ๆ ไป นี่เป็ นผลสาเร็ จอย่างมหัศจรรย์ การนี้
เป็ นการทดลองที่สาเร็ จ แต่เรายังต้องการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
ในปี 1968 มีการร่ วมประชุมกันในฤดูหนาว พร้อมกับการอธิ ษฐานร่ วมกัน หลังจากการประชุม
ธุระการสิ้ นเสร็ จแล้ว มีหิมะตกลงมาอย่างหนัก จนกระทาให้จราจรติดขัดไปหมด ทุกคนที่มาประชุมไม่
สามารถกลับบ้านได้จึงต้องประชุมต่อไปอีก 1 วัน เขาไม่รู้ทาอะไรดี ที่สุดได้ตกลงกันว่าจะร่ วมกาลังกัน
อธิ ษฐาน ขณะที่เรากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั พระเจ้าทรงดลใจให้เราใช้วธิ ี การรวมพลังแบบนี้อีกในเวลานั้น
เรามีการสารวจดูวา่ มีจานวนคริ สเตียนเท่าไร เขตนั้นมีจานวนคริ สเตียนเท่าไร ดังนั้นเราจึงรู ้แน่วา่ ใน
บางท้องถิ่นมีคนรับพระกิตติคุณมากว่าที่อื่น คริ สตจักรที่แข็งแรงก็อยูใ่ นเขตนั้น เราได้เลือกเกาะชิโกกุ
เป็ นเขตต่อไป หลังจากอธิ ษฐานเราได้ติดต่อกับศิษยาภิบาลคนหนึ่งซึ่ งทางานอยูใ่ นเกาะชิโกกุ และ
อธิบายให้ศิษยาภิบาลทราบว่า เรามีแผนการอย่างไร ต่อไปนี้การรวมพลังการประกาศพระกิตติคุณ มี
จุดมุ่งหมายที่จะนาคนเหล่านั้นที่อยูใ่ นความตายไปสู่ ชีวติ หุ บเขานี้กว้างเหลือเกิน ถ้าจะทาสะพานต้องมี
รากฐานเสี ยก่อน เราเรี ยกว่า หลักแห่งชัยชนะ เรามี 4 หลักด้วยกัน
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หลักอันแรกคือ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราเชื่ อในกิจการ 1:8 เพราะชาวคริ สเตียน
ญี่ปุ่นอ่อนแอมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว เราเชื่อแน่วา่ เมื่อพระวิญญาณเสด็จมาแล้ว เราจะได้รับฤทธานุภาพ
ของพระวิญญาณ
หลักที่สอง เกี่ยวกับกฎของการเก็บเกี่ยว 2 โคริ นธ์ 9:6 ถ้าเราหวังจะเก็บเกี่ยวมาก เราต้องหว่าน
มาก เราจาเป็ นต้องหว่านให้มากเสี ยก่อน จึงหวังผลเก็บเกี่ยวมาก หลายคริ สตจักรในญี่ปุ่น กาลังมีความ
เชื่ออย่างนี้คือ คริ สตจักรเปรี ยบเหมือนกับรถยนต์บรรทุกคนไปทัศนาจร คิษยาภิบาลหรื อมิชชัน่ นารี เป็ น
เหมือนคนขับรถไปทัศนาจร สมาชิกก็นงั่ ไม่ตอ้ งทาอะไรทั้งสิ้ น คนขับรถต้องทาทุกอย่าง เติมน้ ามัน
สู บลม บังคับรถ มิหนาซ้ ายังต้องเป็ นโฆษกอธิ บายถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่ผา่ นไปด้วย ต้องดูแลคน
เจ็บป่ วย ในที่สุดก็หมดกาลังหมดแรง คริ สเตียนส่ วนมากก็สนุกสนานมีความเพลิดเพลินดี ถ้าเขามา
นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เมื่อถึงตอนถวายทรัพย์แล้วเขาก็ถวายทรัพย์ลงไปในถุง ถือว่านัน่ หมด
หน้าที่แล้ว ดีถมไปแล้วที่มานมัสการในวันอาทิตย์และแถมถวายทรัพย์บารุ งโบสถ์เสี ยด้วย สมาชิกนัง่
เฉย ๆ เราจะไปหวังอะไรกับการเกี่ยวเก็บเมื่อเรามีสถานการณ์เช่นนี้ การที่จะหว่านมาก ๆ ต้องใช้คริ ส
เตียนทุกคน สมาชิกต้องออกไปทางานร่ วมกันเพื่อพระกิตติคุณ เราจาเป็ นต้องหาวิธีประกาศที่ใช้ได้
และพยายามทาทุกอย่าง ดูวา่ วิธีน้ ีเหมาะสมกับแหล่งนี้หรื อเปล่า เราต้องให้สมาชิกทุกวัยออกไปทาการ
ไม่วา่ จะเป็ นคนชราก็สามารถนาคนชราได้ คนหนุ่มก็นาคนหนุ่มได้ อนุชนก็สามารถนาอนุชนได้ ผูช้ าย
ก็สามารถนาผูช้ าย ผูห้ ญิงก็นาผูห้ ญิง วิธีที่ใช้ในเมืองใหญ่อาจจะนาไปใช้ในชนบทไม่ได้ เราต้องหว่าน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
ประการที่สาม เป็ นกฎแห่งการถวายตัวเพื่อทางานหลายคนบอกว่า เราเป็ นชนส่ วนน้อย ไม่มี
กาลัง เมื่ออ่านจากพระธรรมมัทธิ ว 14 เรื่ องพระเยซูทรงทาขนมปั ง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว เลี้ยงคนจานวน
5 พันคนได้ ปลาและขนมปั งไม่มีความหมายอะไรเลย ขนมปั ง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว ถ้าได้มอบไว้กบั
พระเยซูแล้ว ของเล็กน้อยเหล่านี้พระองค์จะทรงอวยพระพรให้เกิดผลเหลือเฟื อ ถึงแม้วา่ เรายังไม่มีอะไร
ก็ตามอย่าพึ่งท้อถอย เราควรมอบสิ่ งที่เรามีอยูใ่ ห้แก่พระเยซู พระองค์จะอวยพระพรให้เกิดผลมากยิง่ ขึ้น
ประการที่สี่ ฤทธิ์ อานาจแห่งการร่ วมไม้ร่วมมือพระเยซูทรงอธิ ษฐานปรากฏในยอห์น 16 ว่าเรา
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนเดียวอาจจะทาอะไรไม่ได้ แต่เมื่อร่ วมมือร่ วมไม้กนั หลายคนอาจทางานใหญ่
ได้ ขบวนการอันหนึ่งเรี ยกว่า ขบวนการของครอบครัว ในเกาะโอกินาวาได้เน้นในวิธีของครอบครัว
มาก ความมุ่งหมายไม่ใช่นาทีละคนแต่จะนาทั้งครอบครัว มีภรรยาของชาวนาคริ สเตียนผูห้ นึ่งเธอ
ร่ วมงานกับภรรยาของชาวนาคนอื่น ๆ งานก็เกิดผลการประกาศอย่างนี้เรี ยกว่า การประกาศอย่างมันเทศ
หวานหมายความว่า เมื่อเราขุดเอาหัวมันเทศหวานออกมาหัวเดียว มันติดต่อกับหัวอื่น ๆ อีกหลายหัวจะ
ออกมาอีกด้วยเช่น กลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมในโรงเรี ยนแห่งหนึ่งกาลังติดยาเสพติดอย่างแรง มีนกั เรี ยน
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คริ สเตียน 3 คนได้ร่วมใจกันอธิ ษฐานเพื่อเพื่อนของเขา เขาเริ่ มอธิ ษฐานเมื่อเดือนมกราคม ถึง
เดือนตุลาคม 1972 พวกนักเรี ยนที่ติดยากลับใจใหม่ ละทิ้งยาได้หมดทุกคน มีนกั เรี ยนอื่นอี 50 คนรับเชื่อ
ในพระเยซูครู ใหญ่ในโรงเรี ยนนั้นก็กลับใจ จากนั้นแล้วมารดาของเด็กนักเรี ยนที่เคยติดยาเสพติดก็ได้
กลับใจอีกด้วย นี่เป็ นฤทธิ์ อานาจแห่งการรวมพลังการทางานมิใช่หรื อ พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เรา
ร่ วมกันทางานเช่นนี้ จริ ง ๆ
ก่อนที่จะเริ่ มทาการประกาศพระกิตติคุณเราต้องมีหลักชัย 4 ประการอย่างที่กล่าวมาแล้ว เรา
เรี ยกว่า หลักของการรวบรวมพลังกัน ประการแรก พระเจ้าจะเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงชีวติ ของคริ สเตียนให้
เป็ นชีวติ ใหม่เสี ยก่อนประการที่สอง การสร้างความมุ่งหมายนั้นจะต้องใส่ ไฟเข้าไปในจิตใจของเรา
เสี ยก่อน ต้องเป็ นไฟที่แท้ เพื่อจะนาออกไปปฏิบตั ิได้จริ ง ๆ เช่นเรื่ องอิทธิ พลของความรัก ความรักนั้นก็
สามารถจะทาอะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีศาสตราจารย์คริ สเตียนคนหนึ่ง
ชื่อ ดร. อาเบย์ เมื่อครั้งท่านเป็ นนักศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย วันหนึ่งหลังจากที่ท่านออกจากห้องเรี ยน
เห็นผูห้ ญิงคนหนึ่งเธอมีรูปร่ างงดงามมาก อาเบย์ ติดใจมากจึงเดินตามผูห้ ญิงนั้นไปคิดในใจว่าใคร่ จะขอ
แต่งงานกับผูห้ ญิงคนนี้ เธอมาถึงบ้านหลังใหญ่มากแห่งหนึ่ง อาจารย์คนนี้ก็รีบจดชื่ อที่ปรากฏอยูห่ น้า
บ้าน แต่เขาไม่รู้วา่ นัน่ เป็ นชื่ อของบิดาของผูห้ ญิงนั้นมิสเตอร์ อาเบย์ก็เริ่ มเขียนจดหมายถึงผูห้ ญิงคนสวย
นั้น โดยใช้ชื่อของบิดาของเธอ เพราะเข้าใจผิด เขาเขียนว่า ผมเห็นคุณเพียงครั้งเดียว ผมก็หลงรักคุณเสี ย
แล้ว ตาของคุณเหมือนอย่างตานกเขา ขอให้ผมมีโอกาสรู ้จกั กับคุณ เมื่อบิดาของผูห้ ญิงผูน้ ้ นั ได้อ่าน
จดหมายรักเช่นนี้ก็แปลกใจ ท่านก็เขียนตอบไปว่า ถ้าท่านรักลูกสาวของฉันล่ะก็ ขอให้มาพบฉันที่บา้ น
เมื่อมิสเตอร์ อาเบย์ มาถึงบ้านผูห้ ญิง พ่อตาในอนาคตถามว่า ในโรงเรี ยนของคุณมีนกั เรี ยนกี่คน ในชั้น
ของคุณใครสอบได้ที่หนึ่ง และคุณอยูอ่ นั ดับที่เท่าไรมิสเตอร์ อาเบย์ตอบว่า ผมอยูใ่ นอันดับที่ไม่เลว พ่อก็
จับโทรศัพท์ไปถามที่ครู ของมิสเตอร์อาเบย์ทนั ที
และถามว่านักเรี ยนคนนี้ดีหรื อเปล่าและสอบได้ที่
เท่าไร อาจารย์ตอบมาว่า สอบได้ที่สองรองจากที่สุดท้าย ของนักเรี ยนในชั้น พ่อก็โกรธหาว่ามาโกหก
กันชัดๆ ก็ไล่เขาให้ออกจากบ้านทันที และห้ามมิให้ติดต่อกับลูกสาวอีกต่อไป
มิสเตอร์ อาเบย์มิได้ทอ้ ถอยเพราะเขารักผูห้ ญิงนั้นจริ ง ๆ เริ่ มเรี ยนอย่างหนัก จนที่สุดเทอมหนึ่ง
ผ่านไปเขาสอบได้ดีข้ ึนมา เมื่อถึงปลายปี มีการสอบใหญ่ปรากฏว่าเขาสอบได้เป็ นที่หนึ่ งในชั้น มิสเตอร์
เบย์จึงไปเยีย่ มบ้านนั้นอีก พ่อแปลกใจมากถึงถามขึ้นว่า คุณยังสนใจจะแต่งงานกับลูกสาวของผมอยู่
หรื อ เป็ นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการสอบ เขาตอบว่า ผมสอบไล่ได้ที่หนึ่งครับ พ่อก็จบั โทรศัทพ์ไปถาม
อาจารย์ผสู ้ อนอีก ได้รับคาตอบว่าเป็ นความจริ งเช่นนั้น พ่อก็ยอมยกลูกสาวให้มิสเตอร์ อาเบย์ที่สุดทั้ง
สองก็แต่งงานกัน ความรักนั้นกระทาสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้ เมื่อเราทาให้คริ สเตียนรักพระเจ้า
เป็ นที่หนึ่งในชี วติ ของเขาแล้ว เขาจะทาการงานของพระเจ้าได้หลายอย่าง
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ประการที่ 3 เราจะต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เขารู ้จกั วิธีทางาน ถ้าหากเขาไม่ได้รับการอบรมสั่ง
สอน เขาจะทาอะไรไม่ได้
ประการที่ 4 งานที่ได้รับการมอบหมายให้ไปทานั้นจะต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมแรงและกาลัง
กันประกาศงานจึงจะสาเร็ จด้วยดี
หลักการประกาศที่ 2 คือว่า การประกาศจะต้องนาโดยผูน้ าท้องถิ่นนั้น ๆ คนอื่นจะมาทาให้
ไม่ได้ ในประเทศญี่ปุ่นเวลาจะมีการประชุมใหญ่ ๆ ที่ไหน เขาจะเชิ ญนักเทศน์ชาวต่างประเทศมาเทศนา
เช่น ดร.บิลลี่ เกรแฮม ดร.บ๊อบ เพียส์ อาจารย์ โอแรล โรเบิต เป็ นต้น เราต้องพึ่งอาศัยนักเทศน์ขา้ งนอก
อยูเ่ รื่ อย ๆ ขบวนการประกาศแบบใหม่น้ ี มิได้ข้ ึนอยูกบั คนอื่นข้างนอก แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูน้ าในท้องถิ่น
นั้นเอง
หลักการประกาศที่ 3 คือว่า เราจะทางานภายในกรอบของคริ สตจักร เพื่อความร่ วมมือและ
ขยายคริ สตจักรออกไป ความเจริ ญของมิได้ข้ ึนอยูแ่ ต่จานวนมากของสมาชิกเท่านั้น ย่อมต้องอาศัย
คุณภาพของสมาชิก เจริ ญในฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย การประกาศแบบใหม่น้ ี จะต้องทาในนามของ
คริ สตจักร
หลักการประการที่ 4 คือว่า การประกาศจะต้องมีเป้ าหมายสู ง คือโลกทั้งโลกจะต้องเป็ นของ
พระเยซูหมายความว่า คาสั่งของพระองค์น้ นั มีรากฐานอยูบ่ นความรักอันไม่รู้จกั ขอบเขต เราจะคิด
เฉพาะแต่ตวั ของเราเองไม่ได้ ในญี่ปุ่นคริ สตจักรก็คิดอย่างเช่นว่าเหมือนกัน มีหลายนิ กายหลายคนเชื่อ
มากมาย แต่ละกลุ่ม แต่ละนิกายคิดถึงแต่กิจการงานของตนเอง และยังพยายามทาลายคณะอื่น ๆ เสี ยด้วย
ติเตียนว่าคณะอื่น ๆ ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ อ้างว่าตนเองเท่านั้นถูกต้องและจะได้รับความรอด อย่าลืมว่า
เมื่อเราเอานิ้วชี้ไปที่อื่นหนึ่งนิ้ว แต่อีกสามนิ้วกลับมาชี้ตวั เราเอง การที่เราจะเปลี่ยนโลกทั้งโลกนี้ได้ก็
ต่อเมื่อเรามาร่ วมกันช่วยกันคิดหางานทาในที่แต่ละแห่งเสี ยก่อนแล้วค่อย ๆ ขยายไปจนทัว่ ใน
คริ สตจักรเราจะแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้ การประกาศจะต้องกระทาแก่คนทุกระดับอีกประการหนึ่งเราต้อง
มีความเชื่อในพระธรรมคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม มิใช่เลือกเอาแต่ตอนหนึ่งตอนใด หรื อหนังสื อเล่มหนึ่งเล่ม
ใด แต่ละนิกายมักจะใช้พระคัมภีร์ขอ้ ที่ตนเองชอบแล้วนามาหาเรื่ องกัน ต่อสู ้กนั โจมตีกนั ในที่สุดก็
จะต้องแหลกลาญไปด้วยกันทั้งสองฝ่ าย คริ สเตียนคือสาวกของพระเยซู เมื่อเราวางรากฐานนั้นเสร็ จแล้ว
เราก็วางสะพานเพื่อให้คนเดินต่อไปได้
รากฐานเป็ นการเตรี ยมทางเดินต่อไป และเสาเหล่านี้ เป็ นเหมือนหลักการประกาศพระกิตติคุณ
ถ้าเรามีโปรแกรมภายใน 1 ปี เราต้องตั้งกลุ่มอธิ ษฐานขึ้น สอนสมาชิกแต่ละคนให้มีวตั ถุประสงค์ จะ
อธิษฐานเผื่อใครให้เขียนชื่อใว้ในบัตรที่จดั เตรี ยมไว้แล้ว เรี ยกว่า บัตรอันดะเรอา นี่เป็ นการอธิ ษฐาน
ประจาตัว เป็ นการส่ วนตัวของคริ สเตียนแล้วอาทิตย์หนึ่งมาร่ วมกับกลุ่มที่จดั ไว้ ประมาณ 5 คน และร่ วม
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ใจอธิ ษฐานไม่เกิน 30 นาที ในบัตรแผ่นเดียวกันด้านหลังเขียนว่า กลุ่มอธิ ษฐานมีความประสงค์จะ
อธิ ษฐานเผื่ออะไรใครบ้าง ทุกคนในกลุ่มต้องปรึ กษาและตกลงว่าควรเขียนอะไรลงไป อย่าลืมลงวันที่
เริ่ มการอธิ ษฐานเผือ่ และเมื่อได้รับคาตอบแล้วก็เขียนวันที่ลงไปว่าได้รับคาตอบเมื่อวันที่เท่านั้น การ
อธิ ษฐานอย่างเป็ นระเบียบแบบแผนอย่างนี้ จะทาให้สมาชิกสนใจไม่เบื่อหน่าย ถ้าคริ สตจักรมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นก็ให้ขยายกลุ่มอธิ ษฐานเป็ นเขตไป เดือนละครั้งหรื อสองครั้ง ให้ทุกกลุ่มมาร่ วมกันที่โบสถ์ ให้
ทุกกลุ่มเป็ นพยานว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มของเขาบ้าง เพื่อเป็ นการหนุ นใจซึ่ งกันและกัน
จากประสบการณ์ในโตเกียวเมื่อ ดร. บิลลี่ เกรแฮม มาทาการประกาศครั้งใหญ่ การประชุมครั้ง
แรกมีคนมาประมาณ 225 คน แต่พอ 8 เดือนผ่านไปเรามีการร่ วมประชุมอธิ ษฐานกันมาตลอด ท่านลอง
คิดดูวา่ มีคนมาร่ วมกี่คน มีคริ สเตียน 6 พันเข้าร่ วมในกลุ่มอธิ ษฐานตามคริ สตจักรต่าง ๆ ขั้นต่อไป เรา
ต้องปฏิบตั ิงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน คือ การอบรมสั่งสอนสมาชิกสามัญ จากนั้นเราก็จดั การ
พิมพ์หนังสื อเป็ นคู่มือสาหรับสมาชิกใหม่
ในเช้าวันนี้ขา้ พเจ้าขอแนะนาให้เราสอนคริ สเตียนกระทา 5 อย่างด้วยกัน หนึ่ง เป็ นพยานฝ่ าย
พระเยซูคริ สต์ สอง นาจิตวิญญาณด้วยตัวต่อตัว สำม ไปเยี่ยมเยียนผูท้ ี่สนใจ สี่ ประเมินผลชีวติ คริ สเตียน
ของสมาชิก ห้ ำ จัดให้มีการอบรมสั่งสอนสมาชิกเป็ นระยะเวลา 12 สัปดาห์เมื่อชีวิตคริ สเตียนได้รับคา
สอนและออกไปปฏิบตั ิการดังกล่าว ท่าทีของเขาจะเปลี่ยนแปลงไป เราใช้วนั อาทิตย์เป็ นการสอนไป
ด้วย คือหลังจากการนมัสการพระเจ้าแล้วเรายืดเวลาออกไปอีก 30 นาที สาหรับการสอนโดยเฉพาะใน
ระยะแรกฝึ กหัดให้สมาชิกจดว่า ศิษยาภิบาลเทศนาเรื่ องอะไร ใหม่ ๆ สมาชิกจะสรุ ปไม่ถูก แต่พอชินเข้า
จะทาได้ไม่ยาก จากวันจันทร์ ถึงเสาร์ ก็มีการบ้านให้ทา ไม่เป็ นการยากเลย โดยกะให้อ่านพระคัมภีร์และ
ให้ตอบคาถามเองเมื่อถึงวันอาทิตย์ให้นามาให้ศิษยาภิบาลตรวจ โดยการกระทาอย่างนี้ เปรี ยบเหมือนว่า
ศิษยาภิบาลกับสมาชิกกาลังเขียนจดหมายรักติดต่อกัน ศิษยาภิบาลจะรู ้จกั สภาพทางฝ่ ายจิตวิญญาณของ
สมาชิกแต่ละคน และช่วยให้ศิษยาภิบาลเตรี ยมคาเทศนาได้อย่างเหมาะสมกับจิตวิญญาณของสมาชิก
เหล่านั้น เรามีหนังสื อคู่มือ ใบปลิว ซึ่ งเขียนโดยชาวญี่ปุ่น บางทีดดั แปลงจากภาษาอังกฤษให้เหมาะสม
กับญี่ปุ่น ส่ วนผูท้ ี่อ่านหนังสื อไม่ออก เราพยายามพิมพ์รูปภาพลงไปด้วย เพื่อให้เขาเข้าใจจนได้ ชาว
ญี่ปุ่นเป็ นคนชอบอ่านหนังสื อมาก ไม่วา่ จะอยูใ่ นรถราง รถยนต์ รถไฟ ไม่วา่ รถจะแน่นอย่างไรก็ไม่ละ
โอกาสในการอ่าน อ่านหนังสื อทุกชนิด ทุกประเภท
ภายหลังจากที่ได้แจกหนังสื อหรื อใบปลิวกับใครแล้วก็พยายามติดตามเยีย่ มเยียนเขาที่บา้ น ถ้า
เขาสนใจแนะนาให้อ่านและศึกษาพระคัมภีร์อย่างง่าย ซึ่ งมีหนังสื อคู่มืออยูแ่ ล้ว ต่อไปก็แนะนาให้เขารับ
บัพติศมาเมื่อเขาสมัครใจจะเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร แล้วแนะนาวิธีดาเนินชีวติ แบบคริ สเตียน ตั้งแต่
วินาทีแรกที่คนหนึ่งคนใดมาเป็ นคริ สเตียนเราหนุนใจเขา จะท้าชวนเขาให้ออกไปเป็ นพยานและดาเนิน
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ชีวติ คริ สเตียนที่ดี อบรมเขาให้ออกไปเยีย่ มเยียนเพื่อนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน การเยีย่ มเยียนนั้นจะต้องมี
การบันทึกไว้ เช่น ชื่ อ ที่อยู่ ครอบครัว ศาสนาที่เขานับถืออาชีพ มีรายได้เท่าไร เป็ นต้น เมื่อถึงเวลาเก็บ
เกี่ยวเช่นเทศกาลเพนเตคศเต เรามีการประชุมเทศนาสาหรับคนนอกโดยเฉพาะ ไม่ตอ้ งมีโฆษณาใหญ่โต
นัก แต่ให้สมาชิกออกไปชักชวนญาติ เพื่อนสหายของเขามาฟังสาหรับในฤดูร้อนประชาชนออกไป
พักผ่อนในชนบทชายทะเล บนภูเขา คริ สตจักรจะจัดให้มีการฟื้ นฟูใกล้ที่พกั ผ่อนหย่อนใจเหล่านั้น เรา
ไม่ให้เวลาเสี ยไปแม้แต่นอ้ ยเมื่อมีเวลามีโอกาสเราก็จะทาทุกอย่าง เพื่อจะได้คนมาถึงพระเยซูคริ สต์
ฝ่ ายสุ ภาพสตรี ก็กระทาการประกาศตามถนัดของเขาเช่นภรรยาคริ สเตียนของข้าราชการชั้นสู ง
ผูห้ นึ่งเป็ นคนมีชื่อเสี ยงในสังคม เขาจัดให้มีการเลี้ยงอาหารแก่ภรรยาข้าราชการชั้นสู ง มีการเป็ นพยาน
ถึงชีวติ คริ สเตียน และเชิญศิษยาภิบาลมาบรรยายถึง หลักของคริ สเตียนการกระทาแบบนี้ได้ผลดี ภรรยา
เหล่านั้นได้กลับใจ มิใช่เท่านั้นยังนาสามีของเธอมาเป็ นคริ สเตียนด้วย ส่ วนบุรุษเมื่อเห็นสตรี ทาอย่างนั้น
ก็จดั แบบนี้บา้ ง เป็ นการแข่งขันกัน ได้ผลด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
การประกาศแบบนาเอาภาพยนตร์ ศาสนามาฉายในครอบครัว ก็ได้ผลดี เช่นภาพยนตร์ ของมูด้ ี
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสต์และพระเจ้า เป็ นที่สนใจต่ออนุชนในสมัยนี้ยงิ่ นัก มีคริ สเตียนหนุ่มคนหนึ่ง
ทางานในบริ ษทั เครื่ องไฟฟ้ าเขาสนใจในการประกาศแบบนี้มาก ขออนุ ญาตผูจ้ ดั การนาเอาภาพยนตร์
ของมูด้ ี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เข้าไปฉายให้คนงานดู แต่ไดัรับการปฏิเสธจากผูจ้ ดั การไม่ยอมให้ทาอย่าง
นั้น เด็กหนุ่มคนนี้พยายามอีก ถูกปฏิสธอีก เขาอดทนเข้าหาผูจ้ ดั การถึงสี่ ครั้ง ที่สุดได้รับอนุญาตให้
นาเข้าไปฉายในโรงงานได้ หัวหน้าในโรงงาน 3 คนรับพระเยซูคริ สต์และเพื่อนร่ วมงานอีก 16 คน
ได้รับความรอด
การประเมินผลเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ เราควรมีรายละเอียดว่า การประกาศอย่างนี้ได้ผลดี
อย่างไร มีขอ้ บกพร่ องอย่างไร และควรจะทาอะไรต่อไป ที่ไหน อย่างไรในญี่ปุ่นมีเกาะใหญ่ ๆ 4 เกาะ
คือ ฮ๊อกไกโด ฮอนชู คิวชู และชิโกกุ แห่งแรกเราดาเนิ นงานและรวมกาลังกันเพื่อการประกาศในเกาะ
ชิโกกุ ในปี 1970 เราเริ่ มทางานในเมืองใหญ่ โกเบ ในปี 1971 และแปลนทางานในเกาะโอกินาวา ปี
1972 จะทางานในภาคตะวันตกของเกาะนี้ ศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองฮิโรชิมา (เมืองถูกลูกระเบิดปรมาณูใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่แล้ว) ในปี 1973 และที่เกาะคิวชู ในปี 1974 และในปี เดียวกันนี้จะประกาศทัว่
ทั้งประเทศญี่ปุ่นโดยมีศูนย์กลางอยูเ่ มืองโตเกียว
เราได้เสนอให้มีการจัดการประชุมขนาดใหญ่ใน
มณฑลโตเกียว ในปี 1976 ถ้าเราประสบความสาเร็ จในกรุ งโตเกียว ในปี 1976 เราก็มีความหวังว่าเราจะ
ประกาศพระกิตติคุณทัว่ ประเทศญี่ปุ่นภายในเวลาอีกไม่กี่ปี หวังว่าคนไทยจะได้มาถึงความรอดในพระ
เยซูคริ สตเจ้าเหมือนกัน ถ้าท่านผูเ้ ป็ นคริ สเตียนมีแปลนอย่างละเอียด อย่างแน่นอนดังกล่าวมาแล้ว
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ข้ อน่ ำคิด
1. แบบของการเผยแพร่ 3 ประการ มีความหมายสาหรับท่านหรื อเปล่า อย่างไรบ้าง?
2. ตัวอย่างที่ยกมาใช้ในคาบรรยายนั้น เข้ากับเรื่ องและเป็ นที่เข้าใจของผูอ้ ่านไหม
3. คณะสตรี ในคริ สตจักรของท่านมีบทบาทอะไรบ้าง?
4. ท่านตื่นเต้นถึงวิธีดาเนินงานในคริ สตจักรญี่ปุ่นที่เขาตั้งเป้ าหมายให้ประกาศเป็ นปี ๆ ไปหรื อ
เปล่า?
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คำบรรยำยครั้งที่ 5
“เป้ ำหมำยในกำรวำงแผนพัฒนำคริสตจักร”
พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรและให้มีการรวมพลังการประกาศพระกิตติคุณในคริ สตจักรเมือง ชิ
โกกุประเทศญี่ปุ่นอย่างเกิดผลมากมายในปี 1970 เนื่องจากว่าเป็ นงานเริ่ มแรกจึงเกิดมีปัญหาขึ้นมากมาย
แต่ในที่สุดโดยพระคุณของพระเจ้า เราก็มีชยั ชนะอย่างเหลือล้น ชีวติ ใหม่เกิดขึ้นทาให้คริ สตจักรมีชีวติ
การเป็ นพยานที่สัตย์ซื่อฝ่ ายพระองค์มีความร่ วมมือกันอย่างดี เกิดมีกิจกรรมใหม่เมื่อคริ สตจักรออกไป
ในที่ใหม่ ทาให้สมาชิกตื่นตัว มีผสู ้ มัครประมาณหนึ่งพันคนออกไปทางานนี้ เมื่อคริ สเตียนได้รับการ
อบรมฝึ กฝนประมาณ 12 สัปดาห์เกี่ยวกับเรื่ องการฟื้ นฟู เขาก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ในชีวติ ของเขา
เมื่อสมาชิกทุกคนมีส่วนในการประกาศคริ สตจักรจึงปฏิรูปขึ้น อย่างเช่นคริ สตจักรที่อยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ
ในเขตอุตสาหกรรมเขาต้องทางานวันละ 24 ช.ม. คนงานแบ่งออกเป็ น 3 ผลัด หลายปี มาแล้วมีเสี ยงพูด
กันเสมอว่า จะประกาศพระกิตติคุณในเวลากลางคืนที่น้ ีไม่ได้เด็ดขาด เมื่อศิษยภิบาลหนุ่มคนหนึ่งได้ถูก
เรี ยกให้เข้าไปช่วยในคริ สตจักรนั้น ผูป้ กครองมาพบกับศิษยาภิบาลหนุ่มคนนั้น เขาต้องรับท่านอย่าง
อบอุ่น ไม่อยากให้ท่านท้อถอยและอยากจะบอกความจริ งแก่ศิษยาภิบาลว่า ท่านจะไม่เห็นคนมาประชุม
ในตอนกลางคืน ตามปกติแล้วคริ สตจักรนั้นมีคนมานมัสการกันเพียง 5 คนเท่านั้นสาหรับตอนกลางคืน
ดังนั้นจึงมีความรู ้สึกและมีความยินดีคล้าย ๆ กับมีประชุมในครอบครัวเมื่อการร่ วมการประกาศพระ
กิตติคุณเกิดขึ้น ศิษยาภิบาลต้องใช้เวลา 6 เดือนกว่า โดยให้สมาชิกใช้วธิ ี การของอันดะเรอา คือการ
อธิ ษฐานโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อคนนั้นคนนี้ อยูต่ ลอดเวลา ตั้งใจอย่างแน่วแน่วา่ จะติดตามคนนั้น ๆ เป็ น
เวลาหนึ่งปี เมื่อเขาเริ่ มต้นจะอธิ ษฐานเผื่อคนนั้นคนนี้ หรื อคนในครอบครัว เขาก็พยายามคบค้าสมาคม
กับคนนั้นเป็ นมิตรกับเขา และพยายามชักชวนคนนั้นไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ดว้ ยกัน
ในที่สุดพบว่าคนว่างในเวลาตอนเย็น ที่สุดคนก็มาร่ วมประชุมในเวลาตอนกลางคืนมากขึ้น ใน
เวลา 3 เดือน มีคน 25 คนมาร่ วมประชุม ต่อมาอีก 6 เดือนผ่านไปมีคน 60 คนมาประชุมอย่างสม่าเสมอ
คริ สตจักรนั้นมีการฟื้ นใจอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือ เมื่อการประกาศแบบนี้ ดาเนิ นไปได้หนึ่งปี ก็มีการ
ประเมินผล รู ้สึกว่าได้ผลดีเกินคาด และคริ สตจักรนั้นก็ยงั ปฏิบตั ิอยูต่ ลอดจนถึงวันนี้
มีเรื่ องราวเกี่ยวกับการเป็ นพยานของฆราวาสที่ทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลตัวอย่างคือมีชายคน
หนึ่งเป็ นตาตรวจเชี่ยวชาญในการพิมพ์ลายมือ เคยทางานนี้มาแล้วเป็ นเวลา 25 ปี ตารวจผูน้ ้ ีมาร่ วม
ประชุมเรื่ องชีวิตใหม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ ง
เพื่อทาให้คริ สเตียนตื่นขึ้นและมีจิตวิญญาณ
เจริ ญเติบโตขึ้น เขาใช้พระธรรมอิสยาห์บทที่ 6 เป็ นบทเรี ยน ศิษยาภิบาลได้ทา้ ชวนให้มีการถวายตัวของ
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ฆราวาสโดยอาสาสมัครทางานไม่รับเงินเดือน ตารวจคนนี้รับคาท้าทายทันที เขาได้ใช้เวลาอีก 2 ปี
ทางาน แล้วก็ปลดเกษียณอายุได้รับเงินบาเหน็จก้อนใหญ่ เขามีความตั้งใจไว้วา่ จะออกไปอยูใ่ นชนบท
และจะสร้างคริ สตจักรที่นนั่ ให้ได้พระเจ้าทรงตรัสแก่ตารวจคนนั้นว่า เขาไม่ตอ้ งรออีกสองปี หรอก แต่
ต้องตั้งต้นเดี๋ยวนี้
ตารวจก็ถวายตัวของเขาทันทีเขาได้รับเชิ ญให้ไปช่วยทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลใน
คริ สตจักรแห่งหนึ่ง เป็ นการประหลาดมากมีหลายคนที่เป็ นญาติพี่นอ้ งของตารวจคนนี้พากันสัญญา
ถวายเงินเพื่อช่วยเขา
ในสถานการณ์เช่นนี้สาหรับคริ สตจักรชนบทซึ่ งมีคริ สเตียนกลุ่มเล็ก ๆ ก็จาเป็ นต้องมีศิษยาภิ
บาลผูไ้ ม่รับเงินเดือน มีผนู ้ าคอมมิวนิสต์คนหนึ่งได้กลับใจใหม่ มาเชื่อพึ่งพระเยซูในคริ สตจักรของ
ตารวจผูน้ ้ ี การประกาศแบบรวมพลังกันใน ชิโกกุ ไม่ได้เป็ นวิธีใหม่ แต่เป็ นการลงมือทากันจริ ง ๆ จัง ๆ
มากกว่า แผนงานที่ทาในอดีตไม่เป็ นที่พอใจของคริ สเตียนชาวญี่ปุ่น เพราะชาวญี่ปุ่นอยูใ่ นเกาะเล็ก ๆ
เป็ นคนใจแคบ สายตาสั้น อาจจะเป็ นการง่ายในการกระตุน้ ให้ร้อนรนขึ้น แต่ก็แฟบง่าย ๆ เหมือนกัน
แผนการในการประกาศพระกิตติคุณที่ชิโกกุทาให้คริ สตจักรได้ผลดีมาก สมุดคู่มือต่าง ๆ ก็ช่วย
คริ สตจักรมาก งานทุกอย่างทาอยูใ่ นกรอบคริ สตจักรก็เจริ ญขึ้น
ปั จจุบนั นี้มิชชัน่ นารี ศิษยาภิบาล ของคริ สตจักรกาลังยุง่ กับการประกาศพระกิตติคุณ ทุกคนมี
เป้ าหมายในการประกาศ เมื่อพูดถึงเป้ าหมายเราต้องนึกถึง 2 สิ่ ง หนึ่ง ต้องมี เป้ำระยะยำว และสอง
เป้ำหมำยในระยะสั้ น แต่ละท้องถิ่นมีการประกาศที่เหมาะสมกับถิ่นนั้น เขาก็จดั พิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับ
คาแนะนาให้เหมาะสมกับที่นนั่ คณะต่าง ๆ จะไปในท้องถิ่นนั้นและหนุนใจให้ทางาน ถึงแม้ญี่ปุ่นจะ
เป็ นประเทศเล็ก ๆ แต่ตามท้องถิ่นก็แตกต่างกันไป ขนบธรรมเนียมจะต้องเข้ากับเป้ าหมายอีกด้วย สมุด
คู่มือเป็ นเรื่ องสาคัญเพราะจะต้องให้เหมาะสมกับที่น้ นั ๆ
ในปี 1970 มีหนังสื อคู่มือสาหรับการประกาศในชิโกกุ และอีกเล่มหนึ่งก็สาหรับเกาะโอกินาวา
ในปี 1972 อีกเล่มหนึ่งสาหรับปี 1973 จะมีสาหรับทัว่ ประเทศญี่ปุ่นอย่างไรก็ดีที่ไหนเป็ นท้องถิ่นใหม่
สาหรับประกาศ ก็ยอ่ มมีเป้ าหมาย 3 ประการ คือ การประกาศพระกิตติคุณอย่างกว้างขวางโดยรวมพลัง
กัน ในการพัฒนาคริ สตจักรทุกด้านการรวบรวมพลังกันทุกด้าน โดยกำรอบรมสั่ งสอนโดยกำรจัดระบบ
ต่ ำง ๆ คริ สตจักรมีความเจริ ญพัฒนาขึ้นทุกด้านหมายความว่า เจริ ญด้วยจานวน เจริ ญด้วยคุณภาพ เจริ ญ
ฝ่ ายจิตวิญญาณของคริ สตสมาชิก เจริ ญทางระบบระเบียบรวมพลังประกาศให้กว้างขวาง โดยมีรากฐาน
บนพระบัญชาของพระเยซูคริ สต์ เพราะพระเจ้าทรงรักเรา และมีเป้ าหมายว่า มนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษามี
ความหวังนาเขาให้มาถึงความรอด รับคาสัง่ ของพระเยซูจริ ง ๆ จัง ๆ เรามีแผนว่าจะไม่ยอมให้ทอ้ งถิ่น
หมู่บา้ นใดขาดคริ สตจักร หรื อไม่ยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นใดยังไม่เคยได้ยนิ เรื่ องพระกิตติคุณเลย
เราจะไม่ยอมให้กลุ่มชนใด แต่ละชั้นถูกละทิ้งไม่เอาใจใส่ ดูแล คริ สตจักรจาเป็ นต้องออกไปหาคนที่เขา
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อยูแ่ ละตั้งใจว่าจะไม่ไปทาลายขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละท้องถิ่นของเขาให้ได้รับความ
กระทบกระเทือน เราจาเป็ นวางแผนการยุทธวิธีทาให้ทุกคน ทุกกลุ่ม รับพระกิตติคุณไม่วา่ จะเป็ นชาย
หรื อหญิง หนุ่มหรื อชรา การรวมกาลังพลังการประกาศพระกิตติคุณนั้นจะต้องกอปรด้วยความรักผูอ้ ื่น
เป็ นที่ต้ งั เอาใจใส่ ในด้านสุ ขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษาแต่วา่ จะทาทุกสิ่ งโดยมีศูนย์กลางเพื่อจะประกาศ
พระเยซูตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องวางแผนการระยะยาวด้วยดูเหมือนออกจะเป็ นเรื่ องใหญ่โตเกินไป
อย่าลืมว่าถ้าไม่มีแผนการระยะสั้นก็จะมีระยะยาวไม่ได้ ค่อย ๆ ทาทีละก้าว
แผนการระยะสั้นมี 4 ระดับด้วยกัน สิ่ งแรกคือ แผนกำรของแต่ ละบุคคล อย่างน้อยที่สุดการ
อธิ ษฐานโดยมีเป้ าหมายตั้งใจให้คนหนึ่งได้กลับใจใหม่ภายในหนึ่งปี
สอง ให้แต่ละคนอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มให้จบในเวลา 1 ปี คนส่ วนมากไม่ได้อ่านพระ
คัมภีร์ ในบางคริ สตจักรแนะนาให้อ่านพระะคัมภร์ ท้ งั เล่ม พอถึงตอนกลางเล่ม ศิษยาภิบาลตรวจ
ทดสอบดูวา่ สมาชิกคนไหนได้อ่านพระคัมภีร์เริ่ มตั้งแต่แรกหรื อเปล่า หวังว่าเขาจะอ่านจบทั้งเล่ม
ภายในหนึ่งปี
เรารู้แล้วว่าคริ สเตียนจะพูดปดไม่ได้การกระทาอย่างนี้บางครั้งก็เป็ นการต่อสู ้ในจิตใจ
เหมือนกันเพราะการอ่านพระคัมภีร์น้ นั เองเขาสามารถตอบปั ญหาหลายอย่างได้ ถ้าเรามีผปู ้ กครอง 12
คน และพบว่าไม่มีใครสักคนเคยอ่านพระคัมภีร์เราจะออกไปประกาศพระกิตติคุณให้คนอื่นกลับใจใหม่
อย่างไรได้ เมื่อเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราก็ไม่มีหลักฐานที่จะดาเนินชีวิตตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้ เมื่อ
ผูป้ กครองอ่านพระคัมภีร์เขาเหล่านั้นจะถ่อมตัวลงเมื่อก่อนเคยหยิง่ ผยอง อวดตัว บางครั้งยังสอนศิษยาภิ
บาลว่าเขามีประสบการณ์มากกว่า และยังต่อว่าศิษยาภิบาลว่า ถ้าไม่มีผปู ้ กครองแล้ว ศิษยาภิบาลจะ
ไม่ได้รับเชิญมาประจาอยูท่ ี่คริ สตจักรนี้ได้ เมื่อก่อนผูป้ กครองเหล่านั้นมีการแก่งแย่ง อยากจะชิงดีชิง
เด่นกัน เมื่อพวกเขาพากันอ่านพระคัมภีร์ สิ่ งเหล่นนั้นก็จะหายไปจากความคิดของเขา และอยากจะเป็ น
ผูน้ อ้ ยทั้งนั้น ในที่สุดผูป้ กครองเหล่านั้นยอมรับสารภาพกับศิษยาภิบาล และยอมให้ศิษยาภิบาลอบรม
พวกเขา
สำม ยอมเข้าส่ วนรับผิดชอบในการประกาศในด้านหนึ่งด้านใด เช่นกลุ่มอธิ ษฐาน กลุ่มเยีย่ ม
เยียน เป็ นต้น เมื่อก่อนนั้นไม่มีใครร่ วมมือมีแต่คาแก้ตวั ทั้งนั้น ทุกคนต่างก็มีงานยุง่ งานมากกันทั้งนั้น
แม้แต่คนป่ วยก็สามารถร่ วมงานกับคริ สตจักรได้เหมือนกัน เขามีเวลาจะอธิ ษฐานเผื่ออย่างโน้นอย่างนี้
ได้ คนชราก็มีเวลามาก เขาสามารถอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมออย่างจริ ง ๆ จัง ๆ เพื่อกิจการของพระเจ้า
ศิษยาภิบาลจะเป็ นผูเ้ สนอให้อธิษฐานเผื่อคนอื่น ๆ ควรจดชื่อผูท้ ี่เราจะอธิษฐานเผือ่ ไว้ใน
กระดาษหรื อสมุดลงวันที่อธิ ษฐานเผื่อตั้งแต่เมื่อไร
เมื่อได้รับคาตอบแล้วควรจดเหมือนกันว่าได้รับ
คาตอบเมื่อไรวันที่เท่าไร ไว้อย่างละเอียด แผนการของบุคคลจึงมีส่วนสาคัญยิง่ ข้าพเจ้าวิงวอนขอให้
ท่านลงมือกระทา ไม่วา่ ศิษยาภิบาล สมาชิกสามัญ ท่านจะตั้งต้นนาผูใ้ ดบ้างตั้งแต่น้ ีไปจนถึงสิ้ นปี มีสตรี
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ผูห้ นึ่งภายใน 1 ปี เธอนาคนมาถึงพระเยซูได้ 12 คน เธอกระทาทุกอย่างให้สาเร็ จ เธอต้องตื่นแต่เช้าตรู่
ลงมืออธิ ษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่เธอจะติดตาม แล้วออกไปเยีย่ มเยียนเขา
สี่ ให้มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นการงานก็ดีอาชี พก็ดี การประกาศในชนบทนอกจาก
จะต้องช่วยเหลือเพื่อนบ้านทาไร่ ทานาแล้ว ยังเอาหยูกยาไปให้เขา จงสาแดงถึงชีวิตประจาวันของเรา
ข้าพเจ้าใคร่ ให้การประชุมสัมมนาคราวนี้จบลงแล้วบังเกิดผล
โดยลงมือกระทาทันทีให้เราพยายาม
ปรึ กษาหารื อในสิ่ งที่เราสามารถทาได้เสี ยก่อนปฏิบตั ิกนั ได้เสี ยก่อน ในเรื่ องวิชาการต่าง ๆ ท่านทราบดี
อยูแ่ ล้ว เราต้องการผูล้ งมือกระทาจริ ง ๆ วันนี้ ไม่ใช่ตอ้ งรอคอยให้พร้อมพรุ่ งนี้ ขอให้เราทุกคนคิดถึง
ระยะสั้นเสี ยก่อน
เป้ำหมำยอันทีส่ องได้ แก่คริสตจักร ให้เราประเมินผลดูวา่ เรากาลังอยูใ่ นสถาพอย่างไร เช่น เรา
รู ้จกั สมาชิกแต่ละคนอย่างไรบ้าง ละเอียดหรื อเปล่า สภาพฝ่ ายร่ างกายของเขาเป็ นอย่างไร ฝ่ ายวิญญาณ
จิตเป็ นอย่างไรเรื่ องครอบครัวเป็ นอย่างไร เศรษฐกิจเป็ นอย่างไร อายุแตกต่างกันอย่างไร เมื่อรู ้
รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ก็จะทราบถึงสภาพของคริ สตจักรได้ดี ควรตั้งคาถามว่า คริ สตจักรได้
ออกไปถึงประชาชนที่อยูล่ อ้ มรอบคริ สตจักรหรื อเปล่า ถ้าหากว่าเราทาสาเร็ จแต่เพียงด้านเดียว เราอาจ
ทาแต่เฉพาะคนบางจาพวกเท่านั้น คริ สตจักรได้จดั ให้สมาชิกจัดบ้านของเขาเป็ นที่นมัสการหรื อเปล่า
ในชิโกกุ มีโครงการตั้งสถานที่ประชุมนมัสการนอกคริ สตจักรถึง 88 แห่ง และในบริ เวณนั้นมีศาลเจ้า
อันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพุทธถึง 88 แห่งเหมือนกัน แม้วา่ โครงการนี้ จะกินเวลานานกว่าที่กาหนดไว้ ก็ดีวา่
ไม่ได้กระทาอะไรอีกเลย
เป้ำหมำยอันทีส่ ำม คือ ระดับภำค เมืองไทยเรามี 71 จังหวัด ๆ หนึ่งอาจจะมีคริ สตจักรประมาณ
30-40 แห่งแต่วา่ คริ สตจักรเหล่านี้มีโครงการจะขยายให้มีคริ สตจักรใหม่ออกไปทัว่ จังหวัดนั้น ๆ หรื อ
เปล่า ในญี่ปุ่นเองมักมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่นการไม่ร่วมมือในคริ สตจักร มิชชัน่ นารี ใหม่ ๆ มาทางานใน
ที่มีคริ สตจักรอยูแ่ ล้ว คนทัว่ ไปเห็นว่าแม้พวกคริ สเตียนเองก็ยงั ทะเลาะกันอยู่ แข่งขันชิงดีชิงเด่นต่อกัน
และกาลังต่อสู ้ซ่ ึ งกันและกัน การตั้งคริ สตจักรใหม่อาจจะไม่เกิดผล เพราะเรายังขาดความรักกันและกัน
และขาดการสามัคคีซ่ ึ งกัน ในชิโกกุมีคริ สตจักรสองแห่งในเมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยแหล่งอุตสาหกรรม
มีคนจากที่ต่าง ๆ อพยพไปทางานในโรงงานเหล่านั้น คนงานเหล่านั้นไม่สามารถจะสร้างบ้านอยูอ่ าศัย
ใกล้ ๆ นั้นได้ เขาต้องอยูน่ อกเมืองออกไป ประเทศญี่ปุ่นมีคริ สตจักรส่ วนมากตั้งอยูใ่ นใจกลางเมือง ตาม
รอบนอกไม่ค่อยมี คริ สเตียนส่ วนมากอยูห่ ่างไกลจากโบสถ์เขาต้องเดินทางไกลมากมานมัสการ บางที
เสี ยเวลาหลายชัว่ โมง คริ สตจักรทั้ง 2 แห่งดังกล่าว จัดร่ วมกันสารวจสมาชิก พบว่ามีสมาชิกย้ายไปอยู่
ในถิ่นใหม่ถึง 35 คน คริ สเตียนเหล่านั้นเป็ นคนแข็งแรงในความเชื่อเขาตั้งคริ สตจักรขึ้นเองและได้เชิญ
ฆารวาสเป็ นผูน้ า ทาหน้าที่เป็ นศิยาภิบาล นี่เป็ นตัวอย่างดีในระดับคริ สตจักรหลายคริ สตจักรมาร่ วมมือ
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กันทางานชนิดนี้ได้ ในญี่ปุ่นทุกวันนี้คณะมิชชัน่ นารี และนิกายต่าง ๆ ที่ร่วมมือตั้งเป็ นองค์การเพื่อ
ทางานร่ วมกันมี 140 คณะ และมีเป้ าหมายจะกระทาให้สาเร็ จ
เป้ำหมำยระดับชำติ คณะประกาศระดับชาติของญี่ปุ่น กาลังร่ วมมือร่ วมไม้กนั จริ งจัง เพื่อจะนา
ชาวญี่ปุ่นทั้งชาติมาถึงพระเยซูคริ สต์ นี้เป็ นเป้ าหมายของเขา ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ว่า ในเมืองไทย มี
กรรมการที่เรี ยกว่า การประกาศระดับชาติซ่ ึ งกอปรด้วย 18 นิกาย เป็ นที่น่ายินดีมากหวังว่าท่านคงมี
เป้ าหมายพยายามนาคนไทยทั้งชาติมาถึงพระเยซูคริ สตเจ้า การประชุมสัมมนาพัฒนาคริ สตจักรแบบนี้ก็
ดีอยู่ แต่ควรปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นมากกว่านี้สาหรับปี ต่อไปท่านมีแปลนมีเป้ าหมายอะไรสาหรับปี หน้า
สาหรับระยะยาวบ้าง
การตั้งเป้ าหมายเป็ นหน้าที่ของท่านทุกคน อย่าลืมวางแผนระยะสั้นก่อน คิดถึงระดับตัวบุคคล
แต่ละคนท่านมีอะไรบ้าง ระดับคริ สตจักร ระดับภาค และที่สุดระดับประเทศ เมื่อวางแผนระยะสั้นแล้ว
ก็ให้คิดถึงระยะต่อไป ท่านจะตัดสิ นอย่างไรในวันนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถนาอะไรมาแบ่งปั นให้มากกว่านี้
ได้ หวังว่าจะได้รับบทเรี ยนจากท่านบ้างเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ขา้ พเจ้าก็มีความยินดี
จะให้ท่านทราบด้วย หัวข้อการะประชุมเรื่ อง การประกาศในสิ งคโปร์ ประจาปี 1969 ว่า “พระคริ สต
แสวงหาชาวเอเซีย” นี่เป็ นเวลาของพระเจ้ากาลังทางานในเอเซี ย พระเจ้าได้วางแผนการสาหรับอาเซีย
แล้ว พระองค์ทรงมีน้ าพระทัยว่าพระองค์จะกระทาอะไรต่อไป เราทั้งหลายพร้อมที่จะรับแผนการ
ร่ วมกับพระองค์หรื อเปล่า

ข้ อน่ ำคิด
1. เป้ าหมายดังบรรยายมาแล้ว คริ สตจักรในประเทศไทยจะกระทาได้ไหม?
2. ท่านเข้าใจแค่ไหน เมื่อพูดถึงเป้ าหมายสาหรับส่ วนตัว คริ สตจักร ภาค และประเทศ?
3. ท่านมีความเชื่ อหรื อเปล่าว่า พระเจ้าสามารถนาคนไทยทั้งชาติให้ได้รับความรอด?
4. ท่านคิดว่าเป้ าหมายดังกล่าว ระดับไหนสาคัญที่สุดสาหรับคริ สตจักรในเมืองไทย?
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คำบรรยำยครั้งที่ 6
กำรสถำปนำคริสตจักรในนครหลวงและในเมือง
ข้าพเจ้าใคร่ ขอแสดงความขอบคุณจากส่ วนลึกภายในจิตใจ ไม่ทราบว่าใครเป็ นประธานของ
การสัมมนาคราวนี้แต่สังเกตเห็นได้วา่ อาจารย์วิเชียร ทางานหนักกว่าใคร ๆ ขอขอบคุณอาจารย์สมิธใน
การเขียนจดหมายติดต่อเชื้อเชิญให้ขา้ พเจ้าสามารถมาเมืองไทยได้ พร้อมกับส่ งตัว๋ เครื่ องบินไปกลับให้
ข้าพเจ้าด้วย ขอขอบคุณล่ามคือ อาจารย์บุญครองผูแ้ ปลเป็ นภาษาไทย หาไม่แล้วคาบรรยายของข้าพเจ้า
ไม่เป็ นผลแน่ ขอขอบคุณอาจารย์ทองคาช่วยแปลให้ขา้ พเจ้าในบางโอกาส ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วม
ในการสัมมนาครั้งนี้ที่ต้ งั ใจฟั งการบรรยาย ภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าได้รับฝึ กฝนมาจากชาวสวีเดน เหตุ
นี้เองข้าพเจ้าจึงมีสาเนียงภาษาอังกฤษผสมผสานหลายอย่าง เรี ยกว่าภาษาอังกฤษสวีเดน และญี่ปุ่นก็แล้ว
กัน ข้าพเจ้าขอขอบคุณมิชชัน่ นารี ที่เข้าใจภาษาอังกฤษและอุตส่ าห์ทนฟังภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น
ของข้าพเจ้าโดยความอดทน และที่สุดขอขอบคุณอย่างจริ งใจแก่ทุกคนด้วยอีกครั้ง ประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมาเมืองไทยครั้งนี้นบั ว่าได้รับบทเรี ยนมากมายและได้รับสิ่ งที่ประทับใจเป็ นอันมาก
ความจริ งแล้วข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเหมือนอยูใ่ นบ้านเมืองของข้าพเจ้าเอง อย่างที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวในคืนแรก
แล้วว่า ข้าพเจ้ากลับมายังบ้านของบรรพบุรุษเดิมของข้าพเจ้าอีกครั้งในเมืองไทยนี้เองเพราะเรามีบรรพ
บุรุษเดียวกัน ข้าพเจ้าอดขบขันไม่ได้ที่คนงานหญิงในโรงเรี ยนวัฒนาเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็ นคนไทยเขา
ทักทายและยกมือไหว้แบบไทยต่อข้าพเจ้าเสมอโดยไม่รู้วา่ ข้าพเจ้าเป็ นญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ามี
ความสุ ขใจเกี่ยวกับการเข้าใจผิดเช่นนี้
ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าใคร่ จะบรรยายถึงเรื่ องการแต่งตั้งคริ สตจักรในนครหลวงและในเมือง แต่
ก่อนที่จะบรรยายก็ขอร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นให้ท่านฟังสักบทหนึ่งเสี ยก่อน เพลงบทนี้เป็ นเพลงเกี่ยวกับ
การประกาศเผยแพร่ ในภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่ งจะมีข้ ึนในปี 1973 ประพันธ์โดยศิษยาภิบาลหนุ่ม
ญี่ปุ่นคนหนึ่งกาลังอาบน้ าร้อนเสร็ จใหม่ ๆ ทานองเพลงนั้นแต่งโดยชาวญี่ปุ่นดุจกัน ข้าพเจ้าคิดว่าน้ า
ร้อนที่ศิษยาภิบาลคนนั้นอาบครั้งคงร้อนมากทีเดียวเนื้ อเพลงมีดงั นี้ “ขอให้เราอธิษฐานเผือ่ การประกาศ
เผยแพร่ ของประเทศญี่ปุ่นพระทัยของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นเหมือนกับไฟ ให้เรามีไฟอยูใ่ นจิตใจ
ของเราเหมือนอย่างนั้น พระองค์ทรงประทานทุกอย่างให้แก่เรา เพราะฉะนั้นให้เรามอบทุกสิ่ งไว้กบั
พระองค์ ให้เราประกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณเพื่อให้พระบัญชาของพระองค์เกิดผลสาเร็ จ พระบาทของ
พระเจ้าได้รับความฟกช้ า ขอให้เราเป็ นพระบาทของพระองค์ขอให้เราแบกไม้กางเขนของพระองค์ เหตุ
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ว่าพระหัตถ์ของพระองค์ได้ถูกทิ่มแทงด้วยตาปู พระองค์ทรงประทานทุกอย่างแก่เรา เราจะถวายทุกสิ่ ง
ทุกอย่างแก่พระองค์”
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะพูดถึงเรื่ องการแต่งตั้งคริ สตจักรในนครหลวงและในเมือง
ข้าพเจ้าจะต้อง
กล่าวถึงเงื่อนไขของคริ สตจักรเสี ยก่อน ในฐานะที่เป็ นคริ สตจักรมีอยู่ 3 เงื่อนไขด้วยกัน เงื่อนไข
ประการแรกคือ ฐำนทีบ่ ้ ำน คริ สตจักรเป็ นเหมือนบ้าน แล้วฐานต่อไปเรี ยกว่า ฐำนทีต่ ้ องก้ำวออกไปเป็ น
ประการที่ 2 ตามความจริ งแล้วผูท้ ี่ทาการปี นภูเขาสู งจาเป็ นจะต้องมีฐานบ้านเสี ยก่อน ต่อไปจึงมีฐานที่
สองซึ่ งจะต้องก้าวออกไป จนถึงประการที่ 3 เรี ยกว่า แนวหน้ ำ ดังนั้นก่อนที่เราจะขยายคริ ตจักรนั้น
จะต้องมีฐานบ้านของตนเองเสี ยก่อน พายุหลายชนิดจะพัดมาทาลายบ้านนี้ประการแรกไม่วา่ ศิษยาภิ
บาลหรื อศาสนาจารย์หรื อมิชชัน่ นารี จาเป็ นต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงมัน่ คงเพื่อต่อต้านพายุทุกชนิดได้
ถ้าหากว่าศิษยาภิบาลเองยังสงสัยคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ มีจริ งแค่ไหนแล้ว จะไปหวังให้
สมาชิกของท่านมีความเชื่ อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อย่างไร นี่เป็ นปั ญหายิง่ ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
ปั จจุบนั นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยาภิบาลหนุ่ม ๆ มีความขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมแตกต่างกับศิษยาภิ
บาลอาวุโส
การศึกษาศาสนศาสตร์ เป็ นการดีอยูแ่ ล้ว
แต่ไม่ดีแน่ถา้ เปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิมเสี ย
เพราะฉะนั้นผูน้ าของคริ สตจักรไม่วา่ ศิษยาภิบาลหรื อมิชชัน่ นารี จะต้องมีความเชื่อตามหลักของพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ เช่นเดียวกันคริ สเตียนแต่ละบุคคลจะต้องสร้างรากฐานบ้านให้แข็งแรงมัน่ คงเสี ยก่อน
จาเป็ นต้องมีความแน่ใจในความรอดส่ วนตัวของเขา จาเป็ นจะต้องมีความแน่ใจในความรอดส่ วนตัว
ของเขา จาเป็ นจะต้องมีความแน่ใจว่าชีวิตของเขาจะต้องแยกออกมาจากสังคมเก่า เพื่อจะมีชีวติ ใหม่ เรา
จาเป็ นจะต้องได้รับการชาระชีวติ ของการเห็นแก่ตนเองเสี ยก่อน จากจิตใจบาปกิเลศของเรา จากความ
ปรารถนาแห่งโลกนี้ และเราจาเป็ นต้องมีสัมพันธภาพกับพระวิญญาณบริ สุทธ์ เราจาเป็ นจะต้องอ่าน
พระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจาทุกวัน
เราจะต้องถวายชีวติ ของเราในการเอาใจใส่ เกี่ยวกับการ
อธิ ษฐานอย่างจริ งจัง
ศิษยาภิบาลจาเป็ นจะต้องอบรมสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่สมาชิก
คริ สตจักรในญี่ปุ่นทุกวันนี้ศิษยาภิบาลได้รับการอบรมเรื่ องพระวจนะของพระเจ้ามาแล้ว แต่เขากลับไป
เทศนาสัง่ สอนเกี่ยวกับปรัชญาเมธี เสี ย คนที่ฟังไม่รู้เรื่ องเพราะปรัชญานั้นข้ามหัวคน ผูเ้ ทศนาเองก็ไม่รู้
เหมือนกันว่าเขาเทศนาเรื่ องอะไร ทั้งชอบเทศนาเสี ยอย่างยืดยาว พลีมทั สอนว่าการเทศนานั้นจะต้อง
ประกอบด้วยตัวเอส (S) 5 ตัว แล้วจึงจะเกิดสัมฤทธิ์ ผล ความจริ งแล้วข้าพเจ้าเองก็ยงั ไม่ประสบ
ความสาเร็ จและกาลังเรี ยนอยูเ่ หมือนกัน ตัวเอส 5 ตัวหมายความอย่างนี้ เอสตัวแรกคาเทศนาสั้น ๆ
(Short) ตัวที่สอง พูดเร็ ว (Speed) ตัวที่สาม คาเทศนาต้องเป็ นคาเฉียบแหลม (Sharp) ตัวที่สี่ตอ้ งใช้พระ
คัมภีร์เป็ นหลักในการเทศนา (Scripture) ตัวสุ ดท้าย ต้องเทศนาเกี่ยวกับฝ่ ายวิญญาณ (Spiritual) ถ้าเราทา
ตามทั้ง 4 เอสนี้ จริ ง ๆ สมาชิ กจะติดใจคาเทศนาของเราอย่างแน่ ศิษยาภิบาลจาเป็ นต้องเอาใจใส่ เอาจริ ง
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เอาจังกับการเยีย่ มเยียนสมาชิก ศิษยาภิบาลหลายคนชอบนัง่ อยูท่ ี่บา้ น และแก้ตวั ว่าต้องศึกษาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ แต่เราจาเป็ นต้องมีคนที่ออกไปเยีย่ มเยียน ก่อนที่เราจะบอกให้สมาชิกของเราออกไปเยีย่ ม
เยียนตัวศิษยาภิบาลเองต้องตั้งต้นเยีย่ มเสี ยก่อน การไปเยีย่ มเยียนนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเราจะเข้าใจ
สถานการณ์ชีวติ ในครอบครัวของสมาชิกของเรา ในญี่ปุ่นสุ ภาพสตรี เวลามาโบสถ์สุภาพเรี ยบร้อยดีมาก
แต่พอกลับไปถึงบ้านดุร้ายเหมือนเสื อ นี่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของคนไทย ในการไป
เยีย่ มเยียนนั้นเราจะแสดงความรักต่อสมาชิกของเรา ในคริ สตจักรการที่ศิษยาภิบาลจะแสดงความรักต่อ
สมาชิก จะแสดงบนธรรมาสน์เป็ นการยากมาก แต่ถา้ เขาไปเยีย่ มเยียนถึงบ้านสมาชิกก็เท่ากับเป็ นการ
สร้างสัมพันธภาพส่ วนตัว จะเข้าใจซึ่ งกันและกันได้ดีกว่า
ทาให้เรามีความสัมพันธ์เหมือนดังว่าเราเป็ นคนหนึ่งในครอบครัว ในขณะที่เราไปเยีย่ มเยียน
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวก็สามารถแก้ไขได้ ตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นเป็ นอย่างนี้ สมาชิกมักจะ
ตาหนิ ติเตียนศิษยาภิบาลของตนลับหลัง เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วจิ ารณ์กว่าจะมาถึงหู ของศิษยาภิบาลก็
กลายเป็ นเรื่ องใหญ่เสี ยแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเยีย่ มเยียนเราจะสามารถเข้าใจโดยความรู ้สึกและ
จากการสนทนากับสมาชิก ศิษยาภิบาลสามารถเดาได้วา่ มีเรื่ องอะไรเกิดขึ้น อาจจะแก้ไขปั ญหานั้นให้
เล็กลงได้ศิษยาภิบาลควรคิดถึงเรื่ องการจัดประชุมขึ้นตามบ้าน ศาสนาจรรย์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
ข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่ในญี่ปุ่นคนมองดู ศิษยาภิบาลเป็ นเหมือนกับครู บาอาจารย์ผสู ้ ั่งสอน และความรู ้สึก
ของสมาชิกต่อศิษยาภิบาลเหมือนกับมีอะไรมาคัน่ อยู่ เพราะศิษยาภิบาลแต่งตัวอย่างหรู หรา คือ สวมเน็ค
ไทสี ดา และสวมเสื้ อนอกชุดสากลสี ดา เขาคิดว่าศิษยาภิบาลไม่ควรจะยิม้ ควรทาหน้าบึ้ง ๆ เอาจริ งเอา
จังแต่เมื่อเราไปถึงบ้านและมีการประชุมกันที่บา้ นเขาจะคิดว่าศิษยาภิบาลก็เป็ นเหมือนคนธรรมดาอย่าง
พวกเขาเหมือนกันและศิษยาภิบาลควรจะประกาศกิตติคุณโดยการใช้ใบปลิวและวรรณกรรม บางทีศิษ
ยาภิบาลเกียจคร้านในการเขียนจดหมาย
แต่วา่ ศิษยาภิบาลมีชีวติ ไม่เหมือนกับนักธุ รกิจเวลาที่มีใคร
ติดต่อ หรื อเขียนจดหมายบางทีก็ไม่ตอบหรื อตอบช้าเกินไป เราจะต้องยอมรับสารภาพความผิดดังกล่าว
และบางทีศิษยาภิบาลจาเป็ นจะต้องออกไปประกาศเทศนาสั่งสอนในคริ สตจักรอื่น ๆ ด้วย ถ้าศิษยาภิ
บาลทางานรับผิดชอบในคริ สตจักรเดิมแห่งเดียวเรื่ อยไปและไม่ออกไปช่วยเหลือคริ สตจักรอื่น ๆ ก็
อาจจะแคบอยูใ่ นวงนั้นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อมีการประชุมศาสนาจารย์ หรื อประชุมอย่างอื่น ๆ ก็ดี
ข้าพเจ้าใคร่ ทา้ ชวนให้สมาชิกของคริ สตจักรยินยอมอนุ ญาตให้ศิษยาภิยาบาลของท่านไปร่ วมในการ
ประชุมนั้น อย่างน้อยปี ละครั้ง
ในการที่ศิษยาภิบาลออกไปประชุมในที่อื่น ๆ จะทาให้มีหูตากว้าง และได้รับประสบการณ์
ใหม่เพื่อจะนามาบอกกล่าวให้สมาชิกของตนรับทราบ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศิษยาภิบาลของท่าน
เทศนาไม่ค่อยได้เรื่ องนัก ขอให้ท่านส่ งศิษยาภิบาลของท่านไปประชุมในที่อื่น ศิษยาภิบาลจาเป็ น
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จะต้องระมัดระวังในการดาเนินชีวติ ในบ้านของตนและจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่ องการแต่งงาน
ต้องเลือกให้ดี เพราะศิษยาภิบาลจาเป็ นต้องเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษาแก่คู่หนุ่มสาว ถ้าศิษยาภิบาลมี
ชีวติ การแต่งงานไม่เรี ยบร้อยและถูกต้องตามประเพณี ของคริ สตจักรและของบ้านเมืองแล้ว จะเป็ นที่
ปรึ กษาที่ดีของสมาชิกได้อย่างไร
เรื่ องต่อไปนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่น คริ สตจักรแห่งหนึ่ง ศิษยาภิบาลเกิดรักใคร่ กบั สมาชิกของตน ใน
ที่สุดก็แต่งงานกัน มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาศิษยาภิบาลคนนั้น บอกเล่าว่าเขาเกิดรักกับผูห้ ญิงคนหนึ่งใน
คริ สตจักรเดียวกัน คนหนุ่มมาขอให้ศิษยาภิบาลติดต่อกับผูห้ ญิงที่ตนรัก ให้ผหู ้ ญิงรับคาเสนอของเขา
แต่ศิษยาภิบาลมีความรู ้สึกไม่ดีต่อผูห้ ญิงจึงไม่แนะนาอะไรกับหนุ่มคนนั้น กลับแนะให้ไปชอบผูห้ ญิง
คนอื่นดีกว่า คนหนุ่มคนนี้ โกรธมาก เพราะเขารู ้ถึงเรื่ องศิษยาภิบาลคนนี้ดี หนุ่มคนนั้นตัดพ้อต่อว่าศิษ
ยาภิบาลของเขาและไม่นบั ถือศิษยาภิบาลของเขาต่อไป สถานการณ์ของเขาก็เหมือนกับสถานการณ์
ของศิษยาภิบาล ทาไมไม่ยอมให้เขารักผูห้ ญิงในคริ สตจักรเดียวกัน การที่ศิยาภิบาลกับภรรยามี
ความสัมพันธ์กนั ในครอบครัวอย่างไร มีผลกระทบกระเทือนต่อคริ สตจักรด้วย
ท่านอาจจะคิดว่าเรื่ องอย่างนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคริ สตจักร แต่ความจริ งแล้วมันสาคัญ
มาก ยกตัวอย่างเช่น ภรรยาของศิษยาภิบาลถ้าไม่เป็ นที่นบั ถือของเพื่อนบ้าน การงานของคริ สตจักรก็จะ
ไม่เกิดผล ศิษยาภิบาลจะต้องมีความเอาใจใส่ ในเรื่ องสุ ขภาพส่ วนตัวของเขาด้วย โชคดีที่คนไทยเรามี
อาหารอุดมสมบูรณ์ทาให้ร่างกายแข็งแรง ข้าพเจ้าคิดว่าอ้วนขึ้นหลายกิโลทีเดียวเมื่อมาอยูน่ ครหลวงฯ นี้
ศิษยาภิบาลจาเป็ นต้องมีจิตใจดีต่อเพื่อนร่ วมงานของเขาด้วย มีจิตใจดีต่อมิชชัน่ นารี ท่าทีของเราที่มีต่อมิ
ชชัน่ นารี จะมีผลสะท้อนไปยังสมาชิกเหมือนกัน เพราะเหตุวา่ ท่านมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า ถ้าหากว่าท่าน
สามารถมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั มิชชัน่ นารี และคนอื่น ๆ ทัว่ ไป แสดงความเป็ นผูน้ าของท่าน
เพราะฉะนั้นเรื่ องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็ นเรื่ องสาคัญก่อนที่จะออกไปสร้างคริ สตจักร ในฐานะที่จะสร้าง
ฐานบ้านจาเป็ นจะต้องสร้างบนรากฐานที่ต้ งั อยูบ่ นพระเยซูคริ สต์ และบนรากของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
พระวจนะของพระเจ้าต้องนาออกไปเทศนา สมาชิกจะต้องเป็ นผูก้ ลับใจและบังเกิดใหม่จริ ง ๆ จะต้อง
ถวายตัวมีความเชื่อฟังในหลักความเชื่อของตน ในความหมายที่วา่ คริ สตจักรในฐานะที่เป็ นฐานบ้าน
จาเป็ นต้องเป็ นฐานที่ใช้ในการฝึ กฝนคนงาน มวยไทยมีชื่อเสี ยงมาก มีเรื่ องราวเกี่ยวกับมวยไทย
เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ซึ่ งข้าพเจ้าคิดว่าคนนั้นขาดการอบรมสั่งสอนที่ถูกต้อง
ถ้าคริ สตจักรไม่ได้รับการอบรมสัง่ สอนอย่างถูกต้องก็จะมีผลอย่างนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นผูท้ ี่มี
ความเชื่อจะต้องถูกอบรมให้รู้จกั วิธีที่จะอธิ ษฐาน อธิ ษฐานตอนเช้ามืด บางครั้งคริ สตจักรจะจัดให้มี
อธิ ษฐานตลอดทั้งคืน และจัดให้มีการประชุมเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ จัดให้การประชุมกลุ่มเล็ก ๆ นั้นมี
ชีวติ ชีวา คริ สตจักรจะต้องอบรมสั่งสอนสมาชิกให้รู้จกั การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ และวิธีเป็ นพยาน
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โดยการใช้พระคัมภีร์เป็ นหลัก คริ สตจักรในฐานะที่เป็ นฐานปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องมีความสัมพนธ์อนั ดี
ต่อกัน ระหว่างคนหนุ่ม คนสาว คนแก่ หญิงและชาย ให้มีน้ าใจรักซึ่ งกันและกัน สั่งสอนซึ่ งกันและกัน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
เมื่อเราสร้างคริ สตจักรเป็ นฐาน ดีเรี ยบร้อยแล้ว เราจะสามารถขยายฐานนั้นออกไป ท่านทราบ
หรื อเปล่าว่ากาลังของประกาศไม่ใช่อยูท่ ี่เงิน หลายครั้งที่เราเข้าใจผิดว่า ถ้าเรามีเงินเราจะประกาศ
อย่างไรก็ทาได้ อานาจของประกาศ บริ การรับใช้น้ นั ไม่ใช่ การมีรถยนต์และเครื่ องใช่ต่าง ๆ แน่นอนเรา
จาเป็ นต้องเงิน มีรถ มีอุปกรณ์ในการประกาศก็จริ ง แต่วา่ สิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือคนที่ได้รับฤทธิ์ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ต่างหาก เพราะฉะนั้นเมื่อคริ สตจักรจะขยายออกไป บ้านของคริ สเตียนก็จะเป็ นฐาน
สาคัญหลักหนึ่ง จะต้องมีกระบวนที่จะพัฒนาอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ เราจาเป็ นต้องคิดถึงโรงเรี ยนของเรา ที่
ทางานของเรา นี่ก็เป็ นฐานที่สาคัญด้วย
บ้านเป็ นที่ประชุมสาหรับเด็ก ๆ ที่อยูล่ อ้ มรอบเรา เขามาประชุมที่บา้ นคริ สเตียนก็ได้ การขยาย
บ้านใหม่ควรสร้างห้องให้ใหญ่สามารถบรรจุคนมาก ๆ ได้ นี่เป็ นการขยายโบสถ์ในบ้านของสมาชิกที่
ประชุมกันตามบ้าน เวลาเราไปทางานเราใช้เป็ นกลุ่มอธิ ษฐานในที่ทางานของเรา มีการประชุมการเรี ยน
พระคัมภีร์ในที่นนั่ ได้ ในโรงเรี ยนก็เช่นเดียวกัน ถ้าสมมุตคริ สตจักรของเราใหญ่ และใคร่ ขยายงาน
ออกไปในที่ใหม่ ๆ คิดถึงที่ใหม่โดยใช้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวไปสร้างโบสถ์ใหม่ก็ได้
ข้อสุ ดท้ายคริ สตจักรที่อยูใ่ นแนวหน้า ในฐานะคริ สเตียนส่ วนตัวเราอาจจะถือว่า เราเป็ นทหาร
อยูแ่ นวหน้าข้าพเจ้าจะกล่าวถึงลักษณะของแนวหน้าซึ่ งมีอยู่ 2 ประเภท แนวหน้าแรกในท้องถิ่นที่เราอยู่
เราอาจจะตั้งทีมประกาศเราออกไปเยีย่ มบ้านคริ สตเตียน
ถ้าเรากระทาอย่างสม่าเสมอที่สุดที่นนั่ เรา
อาจจะตั้งเป็ นคริ สตจักรใหม่ก็ได้ทีมประกาศอาจจะออกไปประกาศและเยีย่ มเยียนเพื่อนบ้าน ของเรา
อาจจะเยีย่ มตามโรงเรี ยน โรงพยาบาลก็ได้
ในญี่ปุ่นเราเรี ยกว่า การเยีย่ มโดยการแจกดอกไม้เรานาดอกไม้หลายชนิดต่อมือไปเยีย่ ม ให้
ดอกไม้แก่คนป่ วยในโรงพยาบาล ในฤดูร้อนเราเยีย่ มอีกแบบหนึ่ง โดยนาเอาไอศรี มติดมือไปเที่ยว
แจกจ่ายตามโรงพยาบาล ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล สาหรับเมืองไทยจะต้องไปเยีย่ มทุกอาทิตย์เพราะอากาศร้อน
ตลอดปี เมื่อเราไปเยีย่ มตามโรงพยาบาลนั้น เราพบว่ามีคริ สเตียนเป็ นคนเจ็บอยูค่ นหรื อสองคน ก่อนจะ
มีการเยีย่ มชนิดนี้ เกิดขึ้น เขาปิ ดปากไม่กล้าพูดเรื่ องคริ สเตียนให้คนอื่นฟัง แต่เมื่อมีการเยีย่ มเช่นนั้น
แสดงน้ าใจอย่างนั้น คนไข้ก็จะพูดกันเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า คริ สเตียนมีน้ าใจดีมาก คนไข้ที่เป็ นคริ สเตียน
อยูใ่ นที่นนั่ ก็ค่อย ๆ แสดงตัวออกว่า เขาเป็ นคริ สเตียน เขาอาจจะจัดให้มีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยกันใน
โรงพยาบาล นายแพทย์จะสนใจคนไข้ถา้ จัดให้มีกิจกรรมเช่นว่านี้ นายแพทย์เกี่ยวกับข้องกับเรื่ องความ
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ตายความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ตลอดเวลา เรารู ้อยูว่ า่ มนุษย์น้ นั มีความสามารถจากัดในญี่ปุ่นมีแพยท์คริ ส
เตียนมากมายอาจจะจัดให้มีการศึกษาพระคัมภีร์ก็ได้
ทีมประกาศอาจจะจัดให้มีการประชุมของผูท้ ี่มีอาชีพตาแหน่งสู ง ๆ หรื อนักธุ รกิจ เช่นสมาคม
โรตารี หรื อสมาคมไลออน อาจจัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกันในระหว่างคณะสตรี คริ ส
เตียนก็ได้ สามารถจะไปเยีย่ มเยียนตามแหล่งเสื่ อมโทรมก็ได้ เมื่อจัดทีมต่าง ๆ อย่างนี้ข้ ึน ทีมอาจจะ
ออกไปทางานตามจุดต่าง ๆ บางแห่งที่มีจุดสนใจสม่าเสมอก็อาจจะขยายคริ สตจักรได้ ในโตเกียวและ
โอซากา มีคริ สตจักรในแหล่งเสื่ อมโทรม มีคริ สตจักรที่มีขา้ ราชการชั้นสู งก็มี มีที่ทางานอยูใ่ กล้กบั มหา
วิทยาก็มี มีนกั ศึกษาต้องเดินผ่านหน้าที่ทางานประมาณ 5000 คนทุกวัน และในบริ เวณนั้นมีคริ สตจักร
สาหรับนักศึกษาเกิดขึ้น นี่เป็ นงานของแนวหน้าในบริ เวณที่เราอยู่
แนวหน้าต่อไปเราต้องคิดให้ไกลออกไปในเขตที่เรารับผิดชอบ ถ้าสมมุติวา่ สมาชิกของเราย้าย
ออกไปอยูใ่ นเมืองหนึ่งที่ไม่มีคริ สตจักรอยูเ่ ลย ให้เราใช้โอกาสในบ้านของคริ สเตียนผูน้ ้ นั เป็ นที่ประชุม
หรื อเป็ นพยานในระหว่างฤดูร้อนหรื อวันหยุดงาน เราอาจนาทีมจากคริ สตจักรแม่ออกไปเยีย่ มเยียนและ
จัดประกาศหรื อเป็ นพยานที่นนั่ คริ สตจักรหลายแห่งในญี่ปุ่นได้จดั ให้มีความมุ่งหมาย โดยศิษยาภิบาล
ขอร้องให้สมาชิกคนในคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็ นคนมีความเชื่อแข็งแรงให้ยา้ ยออกไปจากเมืองหนึ่งไปยัง
เมืองหนึ่งที่ยงั ไม่มีคริ สตจักรอยูเ่ ลย เป็ นการย้ายอย่างมีแผนการคริ สตจักรที่วา่ นี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็ นห้อง
เต้นราแต่ก็กลายเป็ นห้องประชุม คนที่ถูกปลดเกษียณอายุแล้วเขาจะได้รับเงินบาเหน็จเป็ นจานวนก้อน
ใหญ่ ส่ วนมากเขาจะเอาเงินไปสร้างบ้านกัน คริ สตจักรก็ใช้คนเหล่านี้ไปยังที่ใหม่ อย่างมีแผนการ เริ่ ม
ทางานของพระเจ้า ถ้าคริ สตจักรได้กระทาอย่างนี้ ภายใน 12 ปี ก็สามารถสร้างคริ สตจักรได้ 5 แห่ง
คริ สตจักรที่เจริ ญแล้วต้องมีพระคริ สตเป็ นศูนย์กลางมีพระคัมภีร์เป็ นศูนย์กลาง
และมีพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทางานในที่น้ นั ด้วย เป็ นคริ สตจักรมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันขยายออกไป ส่ งมิชชัน่ นา
รี ออกไป ศิษยาภิบาลที่ใช้หอ้ งเต้นราเป็ นที่ประชุมของคริ สตจักรมีความรู ้สึกว่า ต้องออกไปทางาน
ประกาศ มีเจ้าของโรงค้าไม้เป็ นผูช้ ่วยในด้านการเงิน เขาขยายงานไปตามชนบท ผูจ้ ดั การโรงค้าไม้ออก
ค่าใช้จ่ายให้ท้ งั สิ้ น ข้าพเจ้าใคร่ แนะนาให้ท่านลองขยายคริ สตจักรออกไปโดยวิธีน้ ีบา้ ง ประการแรกแม้
คริ สตจักรเผชิ ญกับปั ญหา แต่ก็สามารถใช้บา้ นเป็ นฐานได้ เรานมัสการพระเจ้าที่นนั่ เรามีการประชุมขึ้น
ตามบ้าน เพราะเป็ นฐานที่สาคัญ
ในเขตบางเขตมีโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรี ยน บ้านของเพื่อนมิตรสหาย เมื่อเรา
สามารถตั้งต้นจากฐานบ้านก็กา้ วไปถึงฐานขยายออกไปและที่สุดถึงแนวหน้าจะทาให้เกิดคริ สตจักร
ใหม่ ๆ ขึ้น ถ้าสมมุติเป็ นที่ห่างไกลจากคริ สตจักรแม่ บ้านของคริ สเตียนก็เป็ นเหมือนแนวหน้าของเรา
คริ สตจักรจะช่วยที่ใหม่น้ ี และจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นเป็ นคริ สตจักรแข็งแรงได้ มียทุ ธวิธีในการที่เรา
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จะต้องคิดถึงที่ ๆ ยังไม่มีคริ สตจักรเกิดขึ้นเลย เราอาจจะส่ งทีมประกาศออกไป พวกทีมของผูป้ ระกาศนี้
ไม่ใช่เป็ นทีมของผูท้ างานกินเงินเดือน แต่เป็ นหนุ่มสาวของคริ สตจักรเป็ นต้น บางทีนกั ศึกษาของ
วิทยาลัยพระคริ สตธรรมจะออกไปเป็ นทีมทาการประกาศศาสนาอย่างนี้
ในเวลาเดียวกัน
คริ สตจักรจะต้องมีหูตากว้างขวางออกไปคิดถึงงานในต่างประเทศอีกด้วย
คริ สตจักรไม่ควรจะพอใจแต่เพียงว่าเราเป็ นคริ สตจักรที่เป็ นตัวของเราเองแล้วเราเลี้ยงตนเองได้แล้ว เรา
ทาอะไรทุกอย่างเองได้แล้ว ยังไม่พอ เราจาเป็ นจะต้องส่ งผูป้ ระกาศออกไปด้วย คริ สตจักรญี่ปุ่นกาลังมี
แผนการส่ งมิชชัน่ นารี ออกไปต่างประเทศ ในปั จจุบนั นี้ มิชชัน่ นารี ญี่ปุ่น 125 คน ถูกส่ งออกไปนอก
ประเทศ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าลักษณะของคริ สตจักรแบบนี้ จะสร้างคริ สตจักรใหม่ข้ ึนได้หลาย
แห่ง
ให้เราราลึกคาของอาจารย์เปาโลซึ่ งได้กล่าวไว้ใน 1 โคริ นธ์ บทที่ 9 ข้อ 16 “วิบตั ิจะเกิดแก่
ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ประกาศ” เพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างคริ สตจักร เราจาเป็ นต้องหนุ นใจ
กระตุน้ คริ สเตียนอยูต่ ลอดเวลาจะต้องอบรมสั่งสอนเพื่อเขาออกไปทางานได้ ก่อนจะเริ่ มต้นจะต้องมี
วัตถุประสงค์วา่ จะต้องตั้งคริ สตจักร และข้อที่ 22 ตอนสุ ดท้าย “ข้าพเจ้ายอมเป็ นคนทุกชนิด เพราะเห็น
แก่คนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บา้ ง ข้าพเจ้าทาอย่างนี้ เพราะเห็นแก่กิตติคุณ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้า
ส่ วนกับท่านทั้งหลายในกิตติคุณนั้น” เราพร้อมที่จะทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อจะให้พระกิตติคุณนั้นแพร่
ออกไปแล้วหรื อยัง? เหมือนดังที่ขา้ พเจ้าได้ร้องเพลงญี่ปุ่นให้ท่านฟังแล้ว เป็ นเพลงที่ใช้ในการประกาศ
ทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่ งบอกว่า พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่ งทุกอย่างให้เรา เราจะถวายทุกสิ่ ง
ทุกอย่างแก่พระองค์หรื อไม่?

ข้ อน่ ำคิด
1. นครหลวงกรุ งเทพฯ เป็ นเมืองใหญ่ ถ้าเขานาวิธีการอย่างในกรุ งโตเกียวมาใช้จะได้ไหม?
2. การประกาศพระกิตติคุณ ไม่ตอ้ งกระทาในนามของคริ สตจักรจะได้ไหม? เพราะเหตุใด?
3. ถ้ามีคนเข้ามาเชื่ อในพระเยซูมากมาย ท่านวิตกหรื อเปล่าว่า จะทาให้ท่านทางานหนักมาก
ขึ้น?
4. เรื่ องตัวอย่างที่ยกมากล่าวในคาบรรยาย หนุนใจให้ท่านรู ้สึกเช่นไรบ้าง?
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“พัฒนำคริสตจักรในอำเซียปัจจุบัน
นับว่าเป็ นประโยชน์มากที่ขา้ พเจ้าได้มาร่ วมประชุมการสัมมนาเรื่ องความเจริ ญของการขยาย
คริ สตจักรเป็ นครั้งที่ 2 ในวันนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าได้รับความรู ้มากกว่าบางท่านก็ได้แต่ขา้ พเจ้าไม่อยากเป็ นผู ้
พูดแต่กรรมการก็ขอร้องให้พูด รู ้สึกว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้มาพูดในเมืองไทยทุกครั้งก็จะมีผแู ้ ปล
ด้วย และผูแ้ ปลก็ได้รับความลาบากในการแปลข้าพเจ้าจึงได้รับประโยชน์มาก ข้าพเจ้าก็คิดว่าเราทั้งสอง
ที่มีความคิดความเห็นเหมือนกันเพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในประเทศไทย
ท่านทั้งหลายสังเกตไหมว่า ในเวลายุคสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นยุคนี้เองที่พระเจ้าตรัสว่า ชายหญิงสาว
เยาวชนชายหญิงคนแก่ คนหนุ่มจะได้เปิ ดปากออกประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า พระเจ้าก็ได้ทรงใช้
ธรรมชาติ ดวงดาว พระอาทิตย์ดวงจันทร์ ตามธรรมชาติท้ งั หลายให้เป็ นสื่ อสัมพันธ์ ให้เป็ นเครื่ องส่ ง
เสริ มในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เมื่อคนของพระเจ้าเช่นท่านอาจารย์เปาโลได้
ลุกยืนขึ้นกล่าวพระวจนะของพระเจ้านั้น คนหนุ่มคนสาวคนแก่ท้ งั หลาย รวมทั้งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
ทุกสิ่ งทุกอย่างก็เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่พร้อมจะฟังพระวจนะของพระเจ้า ฉะนั้นโอกาสที่เรามีการ
ประชุมสัมมนาถึงความเจริ ญงอกงามของคริ สตจักรนี้ เป็ นโอกาสที่ดีเพราะพระเจ้าได้ทรงจัดแจงทุกสิ่ ง
ทุกอย่างพร้อมสรรพเพื่อการประกาศพระนามของพระองค์ในประเทศไทย
ในการพูดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีเป้ าหมาย 2 อย่างข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ
ประมวลการขยายความเจริ ญงอกงามของคริ สตจักรว่าเป็ นสิ่ งธรรมดาสามัญข้าพเจ้าอยากอธิบายให้ท่าน
ทั้งหลายได้เห็นตัวอย่างของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศในเอเชีย ในพระคัมภีร์กิจการ
แสดงให้เห็นถึงการงานที่สาวกของพระเจ้าได้ทางานอะไรบ้างในส่ วนต่าง ๆ ของโลก อะไรที่เกิดใน
เอเซี ยก็เป็ นบทเรี ยนของท่านทั้งหลายด้วย และท่านก็มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ แล้ว
ที่จะนามาใช้ในประเทศไทยให้เหมาะสมได้
เพราะข้าพเจ้าก็ไม่รู้สถานการณ์ดีเท่ากับท่านทั้งหลาย
ข้าพเจ้าอยากอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบว่า
ความคิดริ เริ่ มเรื่ องการขยายความเจริ ญของคริ สตจักร
เกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ไหน
ข้ อแรก ต้องเข้าใจว่าความคิดอันนี้เกิดจากพระคัมภีร์เราค้นคว้าในพระคัมภีร์และรู ้วา่ คริ สตจักร
ควรจะเป็ นอย่างไรและตามพระคัมภีร์ก็ได้บนั ทึกไว้วา่ คริ สตจักรแรกเริ่ มนั้นดาเนิ นตามมาอย่างไร ใน
ฐานะที่จาเป็ นจะต้องเป็ นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงเรื่ องการขยายคริ สตจักรจาเป็ นจะต้อง
พิจารณาดูวา่ คริ สตจักรในสมัยแรกเริ่ มปฏิบตั ิกนั มาอย่างไร
ข้ อสอง เราต้องพิจารณาดูคริ สจักรของพระเจ้าเท่าที่เป็ นตามความจริ งอยูใ่ นเวลานี้ พระคัมภีร์
บอกว่าคริ สตจักรควรจะเป็ นอย่างไร เพราะฉะนั้นจาเป็ นที่เราจะต้องรู ้วา่ คริ สตจักรที่เป็ นอยูท่ ุกวันนี้
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เป็ นมาอย่างไร คริ สตจักรของเราเวลานี้ จะเหมือนกับคริ สตจักรแรกเริ่ มในพระคัมภีร์อย่างไรบ้าง ความ
เจริ ญของคริ สตจักรในสมัยนี้ จะเหมือนหรื อไม่เหมือนกับสมัยก่อนอย่างไรบ้าง เราไม่ใช่จะรายงานหรื อ
มองดูคริ สตจักรแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น เราจะต้องดูจุดอ่อนแอด้วย
มีผนู้ าในคริ สตจักรอังกฤษชื่อพร้อมแวล เมื่อศิลปิ นมาวาดรู ปของท่านพร้อมแวลเพื่อจะแขวน
ไว้ในสถาบันศิลปะแห่งชาติ พร้อมแวลบอกศิลปิ นผูน้ ้ นั ว่าขอให้เขียนรู ปเหมือนกับตัวเขาจริ ง ๆ แม้แต่
รอยย่นหรื อสิ วฝ้ าบนใบหน้าก็วาดลงไปด้วย ยากที่เราจะมองดูศีรษะของเราเองจะมองดูหูดหรื อแผลเล็ก
ๆ น้อย ๆ เราก็มองเองไม่เห็น เราต้องมีความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้คริ สตจักรของพระองค์เป็ น
คริ สตจักรที่มีชีวติ ชีวาได้ และความน่าเกลียดน่าชัง, ความอ่อนแอของคริ สตจักรเป็ นสิ่ งที่พระเจ้ายินดีที่
จะช่วยทาให้ดีข้ ึน ให้ใหม่ข้ ึนได้ ถ้าอ่านดูในพระคัมภีร์ก็จะรู ้วา่ คริ สตจักรควรจะเป็ นอย่างไร ในเวลานี้
เป็ นอย่างไรท่านทั้งหลายคงจาไว้วา่ พี่นอ้ งจากญี่ปุ่นที่เอาภาพแผนผังต่าง ๆ มาแสดงให้ชมนั้น เราจาเป็ น
จะต้องมองดูให้เข้าใจถึงแผนผังที่ท่านอาจารย์ปีอะริ กะได้พดู ว่า คริ สตจักรที่แท้จริ งในประเทศญี่ปุ่น
เป็ นอย่างไร ท่านรู ้วา่ มีครอบครัวสมาชิกกี่ครอบครัวอยูใ่ นคริ สตจักรนั้นด้วย ท่านมองดูลึกซึ้ งอีกว่า
ภรรยาหรื อสามี หรื อลูกเป็ นคริ สเตียนไหม หรื อเป็ นทั้งครอบครัวอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านรู ้วา่ ใน
ครอบครัวหนึ่ง ๆ มีเด็กผูช้ ายกี่คนหรื อผูห้ ญิงกี่คน รู ้อายุของเด็กเหล่านั้น ท่านรู ้จกั คริ สตจักรที่ท่าน
รับผิดชอบอย่างถี่ถว้ น รู ้ถึงคนแก่คนหนุ่มสาวด้วย หลายแห่งที่ผนู ้ าไม่ค่อยสนใจ บอกว่าไม่จาเป็ น
จะต้องรู ้ถึงสิ่ งเหล่านี้ ถ้าเป็ นอย่างนั้นก็เหมือนกับผูเ้ ลี้ยงแกะที่ไม่รู้วา่ ตัวมีแกะกี่ตวั และถ้าแกะหายไป ก็
ไม่รู้วา่ แกะหายไปกี่ตวั เช่นนี้เป็ นต้น เราจาเป็ นจะต้องรู ้วา่ มีคนเข้ามาในคริ สจตักรกี่คนและออกไปจาก
คริ สตจักรกี่คน และเขาออกไปจากคริ สตจักรนั้นเขาไปที่ไหน และเมื่อเขาออกจากคริ สตจักรนั้นแล้วมี
ใครสนใจเขาบ้างไหม เราต้องรู้จกั คริ สตจักร
ข้ อสำม เราจาเป็ นต้องมองดูสังคมที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเราอย่างละเอียดแล้ว เราจาเป็ นต้องเข้าใจว่า
ประชาชนอาศัยกันเป็ นหมู่เป็ นเหล่าอย่างไร ในประเทศไทยไม่ใช่วา่ ประชากรจะกระจัดกระจายกันอยู่
แต่อยูเ่ ป็ นกลุ่มตามเหล่าของเขา พระเจ้าได้ทางานตามหมู่ตามเหล่าด้วยเหมือนกัน พระเจ้าทรงทางาน
ใหญ่ในครอบครัวของมนุษย์ชาติน้ ีประชาชนต่างหมู่ต่างเหล่าก็จะมองดูชีวติ ของตนด้วยสายตาต่าง ๆ
ไม่เหมือนกัน คนรับจ้างที่ยากจนก็มองดูชีวิตของเขาเองไม่เหมือนกับคนมัง่ มีใกล้เคียงเขา ประชาชนที่มี
สาเนียงพูดของเขาต่างหากเขาก็อยากจะรวมกลุ่มกันในพวกของเขาเองโดยไม่ตอ้ งการจะปะปนกับคน
อื่น ในประเทศไทยก็มีการแบ่งแยกออกเป็ นหลายกลุ่มหลายเหล่า เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เมื่อเรามองดูถึง
คนที่อยูใ่ นกลุ่มเป็ นเหล่าอย่างนี้แล้ว เราก็สามารถรู ้วา่ พระเจ้าปฏิบตั ิการต่อกลุ่มชนเหล่านั้นอย่างไรบ้าง
พูดถึงประชาชนที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเรานี้ก็เหมือนกับเนื้อดินหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน ในพระคัมภีร์ได้พดู
ถึงดิน 4 ชนิด บางกลุ่มบางเหล่าก็เหมือนกับดินบางแห่ งที่มีหินแข็งไม่พร้อมจะรับพระกิตติคุณ ที่ดิน
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บางแห่งเหมือนมีหนามอยู่ แต่ยงั มีที่ดินดีคือผูร้ ับพระกิตติคุณของพระเจ้าอยูเ่ หมือนกัน เพราะฉะนั้นเรา
จึงควรพยายามหว่านเมล็ดพืชให้มากในที่ดินอุดมนั้น เราอาจจะพูดถึงการขยายคริ สตจักรมากเกินไป
แต่เราควรจะคิดถึงว่าการขยายคริ สตจักรคืออะไรกันแน่ เราควรจะรู ้วา่ ในเวลาเดียวกันคริ สตจักรหลาย
คริ สตจักร หรื อ คริ สตจักรส่ วนรวมมีความเจริ ญแบ่งออกเป็ น 4 อย่างดังนี้ ความเจริ ญของคริ สตจักร 4
ประการ นี้สมควรที่เราควรรู ้เพราะมีประโยชน์มาก 1) มีความจาเป็ นที่สมาชิกผูม้ ีความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์เจ้าจาเป็ นจะต้องเพิ่มขึ้นในคริ สตจักร 2) จาเป็ นจะต้องมีการทวีคูณจานวนกลุ่มหมู่เหล่าของคริ ส
เตียนที่ร่วมนมัสการด้วยกัน 3) คริ สเตียนจะต้องเจริ ญขึ้นในฝ่ ายวิญญาณจิตจนกว่าจะโตเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่
4) คริ สตจักรจาเป็ นจะต้องรู ้จกั วิธีใช้บุคลในคริ ตจักรให้ทางานเหมือนกับเราใช้อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ใน
ร่ างกายของเราให้ถูกตามหน้าที่ของมัน
การเพิ่มจานวนสมาชิกเข้ามาในคริ สตจักรทัว่ โลกเวลานี้เป็ นการเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยใด
ๆ
ตั้งแต่เป็ นคริ สตจักรสื บต่อกันมา คริ สตจักรหลายแห่งในอินโดนี เซี ยได้เจริ ญขึ้นมาก มีคริ สตจักรและ
พวกคริ สเตียนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนเป็ นคริ สตจักรใหญ่โตหลายแห่ง เมื่อไม่นานมานี้ผบู ้ ญั ชาการทัพใน
ประเทศเกาหลี ออกคาสั่งให้มีการประกาศพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้า ทาให้ทหารในกองทัพเป็ นคริ ส
เตียนขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทาไมถึงมีคาสัง่ ให้ทหารในกองทัพเป็ นคริ สเตียน แต่บางทีอาจจะเป็ นว่า
เมื่อเขามาเป็ นคริ สเตียนแล้ว อาจจะมีกาลังต่อสู ้พวกคอมมิวนิสต์ที่อื่นกระมัง แต่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ สมาคมพระ
คริ สตธรรมได้ถือเป็ นเรื่ องใหญ่ และจัดพิมพ์หนังสื อพระคัมภีร์เป็ นล้าน ๆ เล่มเพื่อส่ งไปยังกองทัพ
เกาหลี มีศาสนาจารย์ผปู้ ระกาศโดยสารยวดยานต่าง ๆ เป็ นพาหนะไปยังกองทัพแนวหน้าที่ประจาอยูท่ ี่
นัน่ เพื่อไปสอนเรื่ องพระเยซู คริ สตเจ้า ข่าวล่าสุ ดข้าพเจ้าได้ยนิ ว่ามีทหารนับเป็ นพันคนที่รับศีลบัพติศมา
ภายในเวลาไม่กี่เดือน
ปั ญหาเหล่านี้ไม่ใช่วา่ เขาจะเป็ นคริ สเตียนที่ดี หรื อพร้อมแล้ว แต่เขามีความตั้งใจและพร้อมที่จะ
เจริ ญขึ้นในพระเยซูคริ สตเจ้า การประกาศพระกิตติคุณไม่ใช่หมายความว่าการทวีจานวนสมาชิก มัน
เป็ นการทวีจานวนคริ สจักรเพิ่มขึ้นด้วย ในคริ สตจักรสมัยเราจะเห็นได้วา่ คริ สตจักรได้แผ่ขยายออกไป
รวดเร็ วมาก บางทีในวันหนึ่ง ๆ มีคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นพัน ๆ คนก็มี ภายในเวลาไม่กี่
ปี ผูท้ ี่มานับถือพระเยซูคริ สตเจ้าก็เพิ่มขึ้นนับเป็ นจานวนล้าน เขาไม่สามารถจะไปประชุมในโบสถ์ใหญ่
ๆ ได้ ท่านบรู นเนอร์ เขียนว่า ศาสนาคริ สเตียนนั้นก่อนสมัยกษัตริ ยว์ งั เตอตีมนั้น เขาไม่สามารถจะ
ประชุมกันเป็ นหมู่เป็ นเหล่าในสถานที่ต่าง ๆได้ พูดถึงตามในพระคัมภีร์ คริ สเตียนที่อยูก่ นั เป็ นกลุ่มเล็ก
ๆ นั้นก็เหมาะกับสถานการณ์ และมีความหมายดีกว่าที่จะอยูก่ นั เป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ
โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 15-16 แสดงถึงการนมัสการของคริ สตจักรในสมัยแรก โคโลสี บทที่ 3 ข้อ
16-17 “จงให้พระคาของพระคริ สต์ดารงอยูใ่ นท่ามกลางท่านทั้งหลายบริ บูรณ์ดว้ ยปั ญญาทั้งปวง สั่ง
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สอนและเตือนสติซ่ ึ งกันและกัน....” พระคัมภีร์บอกว่าให้สั่งสอนเตือนสติซ่ ึ งกันและกัน ไม่ใช่แต่ศิษยาภิ
บาลที่จะอบรมสั่งสอน แต่คริ สเตียนต้องอบรมสั่งสอนตักเตือนกันเองด้วย จะเห็นด้วยว่าสมาชิกคริ ส
เตียนกลุ่มเล็ก ๆ น้อยเหล่านี้สามารถจะปรนนิบตั ิรับใช้ช่วยเหลือกันและกันได้ ในประเทศญี่ปุ่นมี
การศึกษาถึงสภาพของครสิ ตจักรว่า คริ สตจักรใดที่มีสมาชิกเกินกว่า 100 คนขึ้นไปนั้น เขาไม่ค่อยจะมี
ความพอใจขึ้นมาแล้ว เพราะมากเกินไปเขาอาจจะมีสมาชิกตั้ง 500-600 หรื อพันคนก็ได้ แต่เขาไม่อยาก
มีอย่างนั้น จะเห็นได้วา่ ในเมื่อสมาชิกได้เพิ่มจานวนมากขึ้นมากมายอย่างนั้นในประเทศญี่ปุ่น คริ สตจักร
ก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย ถ้าแม้วา่ มีคริ สตจักรเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายแห่งขึ้นมา ท่านก็จะมีผนู ้ ามากขึ้น จะเห็น
ได้วา่ คริ สตจักร เล็ก ๆ น้อย ๆ หรื อกลุ่มคริ สเตียนนั้นเขาจะรู ้จกั กันอย่างทัว่ ถึง รู ้ถึงหน้าที่ของตนเอง
เหมือนกับอวัยวะในร่ างกายได้รู้จกั หน้าที่
แต่ถา้ ท่านมีจานวนสมาชิกและจานวนคริ สตจักรเพิม่ ขึ้น
เพราะฉะนั้นเราจาเป็ นจะต้องให้ความตายฝ่ ายจิตวิญญาณน้อยลงที่สุด
เมื่อ 30 ปี มาแล้วในประเทศอินเดียมีคนชัว่ ต่าวรรณะต่าจานวนมากมาเข้าเชื่อในพระเยซูคริ สต
เจ้า ต่อมาข้าพเจ้าทราบข่าวว่าพวกที่นบั ถือคริ สเตียนกลับไปถือฮินดูมากกว่าที่พวกฮินดูจะมานับถือคริ ส
เตียน คริ สตจักรจากประเทศอินโดนี เซี ยปี หนึ่ง ๆ เขาได้รับสมาชิกใหม่ที่ยอมรับบัพติศมาเพิ่มขึ้น 3-4
หมื่นคน นัน่ วิเศษแล้ว ข่าวที่ได้ยนิ มาอีกว่า พวกที่นบั ถือพระเยซูคริ สตเจ้าได้กลับไปนับถือพวกผีอีก
ทั้งนี้เพราะเหตุอะไร เพราะคริ สตจักรไม่ได้สอนคนที่มาเป็ นคริ สเตียนใหม่ให้รู้จกั หลักของความเชื่อ
ถือคาสัง่ ของศาสนาที่แท้จริ ง เมื่อพระเจ้าได้ประทานให้มีคนรับเชื่ อพระองค์อย่างมากมาย เขาก็
ขอบพระคุณพระเจ้า และจะต้องทางานและสอนให้เขารู ้ซ้ ึ งถือพระคาของพระเจ้าอีก
การขยายคริ ตจักรจาเป็ นจะต้องช่วยพวกคริ สเตียนทุกวิถีทาง ให้เจริ ญเติบโตขึ้นฝ่ ายวิญญาณ
คริ สตจักรบาร์ โธมาในประเทศอินเดียตอนใต้น้ นั มีอายุยืนยาวนานมา
ตั้งแต่สมัยท่านสาวกโธมาได้
ประกาศที่นนั่ มีสมาชิก 3 แสนคน แต่มีชีวิตฝ่ ายวิญญาณน้อยเหลือเกิน คริ สตจักรอันเก่าแก่น้ ีจึงมีการ
สอนคริ สเตียนให้มีการกลับใจใหม่ ให้สารภาพความผิด ให้รู้จกั หลักความเชื่ อที่แท้จริ ง เมื่อพระเจ้าได้
ประทานให้เรารับวิญญาณใหม่จานวนมากมายอย่างนั้น เราจะต้องมีการวางแผนงานว่าทาอย่างไรจึงจะ
ทาให้เขามีความเชื่อเข้าใจลึกซึ้ งในพระคาของพระเจ้า และมีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
ความเจริ ญวัฒนาขึ้นในฝ่ ายวิญญาณจิตของร่ างกายพระวรกายของพระคริ สต์ พระธรรมเอเฟ
ซัสบอกให้เรารู ้วา่ คริ สตจักรเป็ นพระวรกายของพระเยซูคริ สตเจ้า พระเยซูเป็ นศีรษะ เราเป็ นอวัยวะของ
กายใหญ่น้ ี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปรี ยบเหมือนเป็ นหัวใจของร่ างกายนี้ ชีวิตนี้ได้ไหลซึมเข้าไปในจิตใจ
ของผูท้ ี่เชื่อถือในพระเยซูคริ สตเจ้า หรื อผูท้ ี่เป็ นของพระเยซูคริ สต์เจ้าทุก ๆ คน และพระคัมภีร์บอกว่า
เมื่อผูใ้ ดได้รับชีวิตแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในตัวเขาแล้ว เขาได้รับของประทานพิเศษที่พระเจ้าตั้งให้
เขาได้ปฏิบตั ิพระเจ้าในหน้าที่หลายอย่างต่าง ๆ กัน เอเฟซัส บท 4 บอกให้เรารู ้จกั ว่าพระเจ้า พระ
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วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ประทานให้บุคคลทาหน้าที่หลายอย่างต่าง ๆ กัน เช่น ศิษยาภิบาลศาสนาจารย์
ผูส้ อนและคนรักษาโรค เพื่อประโยชน์อะไรหรื อที่ต้ งั คนทางานต่าง ๆ กัน ไม่ใช่แต่ตอ้ งการรับใช้ปฏิบตั ิ
อย่างเดียวเท่านั้น แต่เพื่อจะสอนให้คนของพระเจ้าได้เตรี ยมพร้อมสาหรับการทางานในหน้าที่ของเขา
ให้บริ บูรณ์ ความเจริ ญของคริ สตจักรฝ่ ายวิญญาณจิตนั้น หมายความว่าคริ สเตียนทุกคนรู ้จกั หน้าที่ของ
เขาดีวา่ เขามีหน้าที่อะไรที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาทา เหมือน หู ตา คอ จมูก ต่าง ๆ มันก็รู้หน้าที่และ
ทาตามหน้าที่ของมันอย่างดี
ในประเทศเวียดนามก็มีการฟื้ นฟูใหญ่ในหมู่เผ่าต่าง ๆ ต่อมาไม่นานเมื่อได้รับการอบรมรู ้จกั
พระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้ว
เขาได้เจริ ญขึ้นในฝ่ ายวิญญาณจิตยิง่ กว่าเมื่อก่อนนั้นอย่างรวดเร็ วทีเดียว
เหมือนกับว่ามีแสงสว่างส่ องพุง่ เข้าในจิตใจของเขา สามารถทาให้ได้เห็นความบาปความชัว่ ที่เขาได้
กระทามา ซึ่ งเมื่อก่อนมองไม่เห็น และพระวิญญาณได้ชาระจิตใจขาดเขาให้สะอาด และเขาออกไป
ประกาศพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้าด้วยความกล้าหาญไม่กลัวอะไรทั้งสิ้ นคนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนก็เริ่ ม
เห็นว่าคริ สเตียนเหล่านี้ เขามีอะไรดีข้ ึนมาแน่ ต่อมาคนเหล่านั้นก็เริ่ มต้องการพระเยซูคริ สตเจ้าขึ้นมา
เดี๋ยวนี้คริ สเตียนชาวเวียดนามก็อธิ ษฐานขอให้เหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวเผ่าต่าง ๆ
ให้เกิดขึ้นกับชาวเวียดนามด้วยเหมือนกัน แต่โชคร้ายซาตานก็ทางานของมันเหมือนกัน มีเรื่ องที่พดู กัน
แบบยกเมฆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง มีเรื่ องราวที่เกี่ยวกับการฟื้ นฟูที่ได้ต้ งั ต้นอย่างแปลก
ประหลาด เขาโอ้อวดว่าเขาได้อธิ ษฐานเผื่อคนที่มีผสี ิ ง เมื่ออธิ ษฐานแล้วก็มีงูออกมาจากคนถูกฝี สิงนั้น
และมีเรื่ องแปลก ๆ เรื่ องน่าอับอายเล่ากับอีกเหมือนกัน เมื่อข่าวอย่างนี้แพร่ หลายออกไปมีคนเป็ น
จานวนมากก็ได้ยนิ ได้รับฟั งและพูดกันว่าจริ งหรื อที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ พวกผูป้ กครองก็พากันไปหา
คณะอนุชนที่ได้พูดยกเมฆเหล่านั้นว่า เรื่ องนี้ได้เกิดขึ้นจริ งหรื อไม่ และก็ได้คาตอบว่าไม่เป็ นความจริ ง
เลย
เมื่อมีการฟื้ นฟูใหญ่ที่ไหน ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ เกิดขึ้นที่เป็ นข่าวลือที่เป็ นความเท็จทาให้คน
ทั้งหลายเกิดความสงสัยขึ้นมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วา่ พระเจ้าได้ทางานใหญ่คือได้ชาระล้างคริ สตจักรของ
พระเจ้าเปลี่ยนคริ สตจักรของพระเจ้าสาหรับเหตุการณ์ใหม่ วันใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า สิ่ งแรกที่เรา
ทั้งหลายได้รับคือ เราเริ่ มรู ้วา่ เรารับของประทานอะไรจากพระเจ้า ที่เขาปฏิบตั ิพระเจ้าได้เหมือนกับว่ามี
ความรู ้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นที่ศีรษะ แล้วศีรษะจะสั่งไปยังอวัยวะต่าง ๆ ให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้ ข้าพเจ้าได้พดู ถึง
ความเจริ ญงอกงามของคริ สตจักรเกิดขึ้นได้อย่างไร มีความหมายว่าอย่างไร หลักการใหญ่ง่าย ๆ ของ
ความเจริ ญของคริ สตจักรมีอะไรบ้าง
ปี นี้มีคนจานวนมากที่มีความสนใจและพร้อมที่จะรับพระเยซู
คริ สต์ เจ้ามากกว่าเวลาไหนที่ล่วงแล้วมาและพระเจ้าได้ใช้ชีวติ ของมนุษย์ในโลกนี้ให้เป็ นการเตรี ยมที่
จะช่วยเหลือมนุษย์ หน้าที่ของเราคือเราต้องแสวงหาคนที่เราสามารถจะชักจูงนามาเป็ นคริ สเตียนได้
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อย่างไรท่านเวสเล่ยก์ ล่าวว่า ข้าพเจ้าขอสนับสนุนบัญญัติขอ้ เสนอของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจะต้อง
ฝึ กหัดที่จะทางานร่ วมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และจงทางานที่พระองค์ตอ้ งการให้เราทานั้น เราต้อง
ทางานหนักยิง่ ขึ้น เพราะผูท้ ี่พร้อมที่จะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สตเจ้านั้น ก็เหมือนกับข้าวที่
เหลืองสุ กพร้อมที่จะเกี่ยวแล้ว ถ้าไม่เกี่ยวก็จะไม่ได้เกี่ยวกันอีกต่อไป เราจาเป็ นต้องนาคนที่พร้อมจะรับ
เชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้านั้นให้มารับพระเยซูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เราจาเป็ นต้องให้เขารับบัตติศมา
และสั่งสอนเขาให้ถือรักษาคาที่พระเยซู คริ สต์เจ้าได้สั่งไว้
และสั่งสอนให้เขาได้รู้พร้อมที่จะเป็ นผู้
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สตเจ้านาคนอื่นต่อไปอีก
ข้าพเจ้าอยากจะอธิ บายว่าในเวลานี้ในประเทศไทยทวีปอาเซี ยและทัว่ โลกก็วา่ ได้มีคนพร้อมที่
จะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริ ตม์ ากกว่าสมัยใด ๆ ไม่ใช่วา่ รับกับหมดทั้งประเทศ แต่รับกันเป็ นกลุ่ม
เป็ นก้อน เป็ นหมู่เป็ นคณะที่โน่นที่นี่อย่างนี้ เรื่ อย ๆ ในประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปี 1882,1889 มีเยาวชน
จานวนพัน ๆ ที่เรี ยกว่าคณะซามูไรได้เข้ามาในเมืองเพื่อรับการศึกษา เยาวชนเหล่านี้ เป็ นลูกหลานของ
นักรบ นายทหาร นักการเมือง และเจ้าหน้าที่ช้ นั ผูใ้ หญ่ที่สืบตระกูลมาในเมืองซามูไร ในระยะนั้น
คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนได้เจริ ญงอกงามจากสมาชิก 7000 คน เป็ นหมื่นคน บางแห่งจากพันหนึ่ง
กลายเป็ นหมื่นหนึ่งคริ สตจักรเหล่านั้นไม่ได้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ วนักเพราะไม่มีโรงเรี ยนพอ เวลานั้นยัง
ไม่ทราบว่าประชาชนอาศัยอยูก่ นั เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนกันอย่างไร เขาไม่รู้วา่ คณะซามูไรเหล่านี้เป็ นอีกคณะ
หนึ่งต่างหากที่พระเจ้าได้เลือกสรรและเตรี ยมไว้ ถ้าเขารู ้เขาคงติดต่อไปจนถึงครอบครัว และสามารถจะ
นาคนมาเป็ นคริ สเตียนเป็ นจานวนมากในญี่ปุ่นเวลานั้น ต่อมาความผันผวนในประเทศทางการเมือง
เกิดขึ้น คณะนี้ก็สิ้นสุ ดลง
ในปี 1882 มีภูเขาไฟเมืองบาหลีในประเทศอินโดนีเซี ยระเบิดขึ้น เวลานั้นบังเอิญเหตุการณ์น้ ี
เกิดขึ้นตรงกับการเตรี ยมฉลองครบรอบ 100 ปี ของพระเจ้าที่อยูบ่ นภูเขานั้น เมื่อภูเขาไฟใหญ่ระเบิด
ประชาชนที่อยูต่ ามบริ วเวณนั้นก็ลม้ ตาย รับความทุกข์ทรมานมาก เขาจึงหันหลังและหมดความเชื่อใน
พระเจ้าของเขา เขาหันหลังให้กบั พระฮินดูที่ไม่ร่วมมือกับเขา เมื่อข้าพเจ้าไปเมืองบาหลีในปี 1963 นั้น
มีศิษยาภิบาลบอกข้าพเจ้าว่าคริ สตจักรในเมืองบาหลี เป็ นคริ สตจักรที่มีความเจริ ญรวดเร็ วที่สุดในโลก
ต่อมาในปี 1865 มีการปฏิวตั ิของคอมมิวนิสต์ และทุกคนลุกต่อสู ้ตา้ นคอมมิวนิสต์ เขาต้องการผูน้ าและ
พระของฮินดูกลับมาเป็ นผูน้ าอีก พระของฮินดูจึงเป็ นที่นบั ถือของเขาอีก จึงทาให้คริ ตจักรของพระเจ้า
ถอยหลังไป เมื่อพระเจ้าได้ประทานคนที่จะรับพระกิตติคุณให้เรา เราจะต้องช่วยเหลือนาเขาโดยเร็ ว
มิฉะนั้นจะพลาดชัว่ นิ รันดร์ ในการปฏิวตั ิลม้ เหลวของคอมมิวนิสต์ครั้งนั้นในอินโดนีเซี ยมีคนล้มตาย
เป็ นจานวนมาก ได้มีผลเกิดขึ้นในประเทศชวาแตกต่างกันไปกับการที่มีผลเกิดขึ้นในบาหลี มีบุคคลบาง
จาพวกที่เป็ นชาวชวาจะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สตเจ้า ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ทราบว่าเกิดขึ้นได้
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อย่างไรในเวลานั้นในประเทศอินโดนี เซี ยมีสมาชิกคอมมิวนิสต์เพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคน จานวนสมาชิก
เหล่านี้โดยมากถือศาสนาอิสลามของชวา แต่ถือศาสนาแต่ปากเท่านั้น และเมื่อคอมมิวนิสต์ได้ปฏิวตั ิข้ ึน
แล้ว ประชาชนตามบ้านนอกได้ลุกสู้และฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ตายเป็ นจานวนมาก ต่อมารัฐบาลจึง
ประกาศให้ทุกคนมีศาสนา ราษฎรทุกคนในประเทศอินโดนีเซีย ถ้ามีบตั รประจาตัวจะต้องระบุไว้ดว้ ย
ว่าเขานับถือศาสนาอะไร
ถ้าในบัตรลงว่าเป็ นคอมมิวนิสต์ก็จะรู ้ได้เลยว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นประชาชนต้องเปลี่ยนจากการนับถือคอมมิวนิสต์มานับถือศาสนาคริ สเตียนบางคนเปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลามก็มี หลายคนไม่อยากเป็ นอิสลามเพราะพวกอิสลามเองได้ฆ่าพ่อแม่พี่นอ้ ง ฆ่า
ลูกหลานของเขา เวลานั้นจึงมีคนหลายหมื่นคนที่บอกว่าเขาอยากจะเป็ นคริ สเตียน นี่ ก็แล้วแต่การที่เรา
จะบอกเล่าเขาถ้าเขาได้รับคาบอกเล่าว่าจะเป็ นคริ สเตียนได้อย่างไร จะต้องกลับใจอย่างไรนั้น เขาก็จะ
เป็ นคริ สเตียนได้ เวลานี้คนที่ยนิ ดีรับพระเยซูคริ สตเจ้าในประเทศชวาเป็ นเพียงกลุ่ม ๆ
ในประเทศเวียดนามสงครามเกิดขึ้น ประชาชนก็พากันอพยพไปตามถนนสายเลขที่ 1 เพราะ
ปลอดภัย ประชาชนเป็ นครอบครัว หมู่บา้ น พยายามอพยพกันไปตั้งหลักแหล่งตามถนนสายที่ 1 นี้ ถ้า
ท่านรู ้จกั ลักษณะของชาวเวียดนาม ท่านก็จะรู ้วา่ เราจะทาการประกาศพระกิตติคุณนี้ให้ชาวเวียดนามรู ้
ได้อย่างไร ชาวเวียดนามถือการเคารพกราบไว้ผปี ู่ ย่าตายายของเขา ตั้งศาลขึ้นกลางทุ่ง เมื่อเขาอพยพจาก
บ้านไปนั้นก็ไม่สามารถเอาศาลปู่ ย่าตายายติดตามไปได้ เพราะฉะนั้นเมื่อพวกนี้ อพยพไปแล้วจาเป็ น
จะต้องหาที่พ่ งึ ใหม่ หาพระใหม่ จึงเป็ นโอกาสที่ศาสนาคริ สเตียนจะได้เข้าไปแทนที่ในจิตใจของเขา
ขอให้เขาถามตนเองว่าผูอ้ พยพมีบา้ งไหม ที่อยูใ่ นแหล่งที่ขา้ พเจ้าอยูน่ ้ นั มีคนอพยพบ้างไหม คนอพยพ
ย้ายมาจากที่อื่นนั้นถ้าเขาอพยพมาอยูใ่ นหมู่บา้ นของเรา
สิ่ งแรกเขาจะพร้อมที่จะรับฟังพระกิตติคุณของพระเจ้ายิง่ ให้เขาอยูน่ านเท่าไรความสนใจพระ
กิตติคุณจะน้อยลง เพราะเขาไปสนใจในเรื่ องอื่นเสี ยหมดแล้ว อีกไม่นานนี้เข้าใจว่า สงครามเวียดนาม
อาจจะสิ้ นสุ ดลงก็ได้ เราจะรู ้ได้วา่ พวกอพยพลลี้ภยั 2 ล้านคนที่อยูต่ ามถนนหลวงสาย 1 นี้อาจจะอพยพ
กลับไปอยูท่ ี่บา้ นเดิมของเขาอีกก็ได้ เมื่อเขาไปก็ไม่อาจมีคริ สตจักรหรื อโบสถ์ใหญ่ก็ได้ แต่เขาอาจจะ
สร้างโบสถ์เล็ก ในกลุ่มที่เขาอยูก่ ็ได้ และอาจจะมีมากกว่านั้นอีก เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอพยพกลับไปเขา
อาจนาคริ สตจักรไปตั้งตามชนบทนั้นเป็ นพัน ๆ คริ สตจักรและพัน ๆ โบสถ์ได้ พระเจ้าเตรี ยมพร้อมที่จะ
นาคนเหล่านั้นที่อยูก่ นั เป็ นกลุ่มเป็ นก้อนในสถานการณ์พร้อมที่จะต้อนรับคนเหล่านั้นให้มาหาพระองค์
บางทีไม่จาเป็ นต้องมีเหตุการณ์ใหญ่โตเกิดขึ้นเสมอไป แต่อาจจะเป็ นเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้นได้
ถ้าท่านรวมหัวกันเข้าจานวนไม่กี่คน และพิจารณาศึกษาด้วยกัน ท่านสามารถจะรู ้ได้วา่ มีใครบ้างที่ไหน
ในละแวกที่เราอยูน่ ้ นั ที่มีความสนใจและพร้อมที่จะรับพระกิตติคุณ
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ตัวอย่างสุ ดท้าย ขอยกตัวอย่างนักเทศน์ไทยที่ภาคใต้นี่เอง เวลานั้นเรามาประชุมกันไม่กี่คนและ
มาอธิ ษฐานทูลถามพระเจ้าว่า มีใครบ้างในละแวกนี้ที่จะพร้อมที่จะรับพระเยซูคริ สตเจ้า มีบางคนใน
พวกเรารู ้เรื่ องก็บอกว่า ถ้าคนป่ วยโรคเรื้ อนพวกนี้ที่อยูใ่ กล้เคียงเราอาจจะรับเอาพระเยซูคริ สตเจ้าก็ได้
เราก็วา่ จริ งหรื ออาจไม่จริ ง คริ สตจักรก็อาจจะไปประกาศที่นนั่ คนป่ วยโรคเรื้ อนพวกนี้ก็มีญาติพี่นอ้ งที่
เป็ นคนปกติ เพราะฉะนั้น เมื่อพระกิตติคุณของพระเจ้าตั้งต้นจากคนป่ วยโรคเรื้ อนก็กระจายไปสู่ ญาติพี่
น้องเขาซึ่ งเป็ นปกติดว้ ย เรามีความยินดีเพราะเขามีใจจดจ่อที่จะประกาศพระนามให้แก่คนโรคเรื้ อนมี
เพื่อนของเราก็พดู ว่ามีคนหนุ่มที่เป็ นคนลาวได้อยูก่ ินเป็ นกลุ่มและควรทาการประกาศให้เขาบ้าง
ขอบคุณพระเจ้าที่เราเจาะจงสนใจใส่ ใจต่อพี่นอ้ งชาวลาวผูเ้ ล็กน้อยนี้ดว้ ย คนนั้นคนนี้ ต่างก็พดู ในที่สุดก็
มีการตั้งคริ สตจักรขึ้นที่นนั่ มากกว่าสมัยก่อน
ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่นาให้เราไปพบคนที่เรา
สามารถจะนาเขามาได้และให้เราทางานจนกว่าจะนาเขามาจนถึงพระเยซูคริ สตเจ้า

ข้ อน่ ำคิด
1. ท่านเชื่อไหมว่า พระเจ้ากาลังทางานในอาเซี ยอยูข่ ณะนี้ ?
2. ศาสนาของชาติจะเป็ นอุปสรรคขัดขวางในการประกาศพระกิตติคุณหรื อเปล่า?
3. อะไรทาให้การประชุมสัมมนาต่าง ๆ เมื่อเลิกรากันไปแล้ว ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น?
4. คนเราชอบของใหม่ ตื่นเต้นพักเดียวก็หายเงียบไปอีกตามเคย ท่านเชื่อเช่นนี้หรื อ?

50

“ปรับปรุ งหลักกำรพัฒนำคริสตจักรให้ เข้ ำกับ
วัฒนธรรม”
หัวข้อของข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ เกี่ยวกับการดัดแปลงและพัฒนาวิธีการเผยแพร่ ให้เข้ากับสภาพ
ความเป็ นอยูว่ ฒั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น โชคดีที่ขา้ พเจ้าไม่จาเป็ นต้องมาบอกว่า
ควรจะดัดแปลงอย่างไรให้เข้ากับประเทศไทย และข้าพเจ้าจะพูดถึงประเทศอื่นว่าเขาได้ดดั แปลงกันมา
อย่างไร สิ่ งแรกที่ขา้ พเจ้าอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคือ พระเจ้าได้มีเวลาวาระของพระองค์
เมื่อถึงเวลาของพระองค์แล้ว พระองค์ก็กระทางานและพระองค์ได้ใช้สถานการณ์เพื่อการประกาศพระ
กิตติคุณของพระองค์ให้เกิดผล ท่านได้อ่านพระธรรมกาลาเทียบทที่ 4 ข้อ 4 แล้วว่า เมื่อครบกาหนดแล้ว
พระเจ้าได้ส่งพระบุตรลงมาในโลกนี้ มีคาแปลอีกคาหนึ่งที่แปลว่า เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้ว พระเจ้า
ได้ใช้พระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้
นักศึกษาทั้งหลายก็พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจว่าทาไมเมื่อครบถึงเวลากาหนดที่พระเยซู
จะเสด็จมานั้นเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยูข่ องจักรวรรดิโรมันอย่างไรในเวลานั้น ในจักรวรรดิโรมัน
เวลานั้นประชาชนไม่มีความพอใจในสภาพความเป็ นอยูข่ องเขาเลย เขารู ้สึกว่าวิธีการแห่งชีวิตอย่าง
แบบแผนเก่านั้นไม่เป็ นที่อิ่มใจของเขา เวลานั้นการเคารพนับถือเทพเจ้าต่าง ๆ อย่างมากมายหลายองค์ก็
เริ่ มเสื่ อมคลายลง ประชาชนเบื่อหน่ายความเป็ นอยูใ่ นประเทศและการปกครองของมหาจักรพรรดิ์ และ
การที่ตอ้ งมาบูชากราบไหว้รูปของพระมหาจักรพรรดิ์เป็ นที่เบื่อหน่ายของประชาชนมาก มีการสร้าง
ถนนหนทางออกไปจากอาณาจักรโรม มีถนนติตต่อทางคมนาคม จึงมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น และภาษา
กรี กก็ใช้กนั ทัว่ ไปในการติดต่ออย่างกว้างขวาง จะเห็นได้วา่ สิ่ งเหล่านี้เป็ นฝ่ ายโลกและฝ่ ายวัตถุ ถึง
อย่างไรก็ดีพระองค์ก็ได้ใช้ทุกสิ่ งทุกอย่างให้เป็ นไปตามพระดาริ ของพระองค์ จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่เกิดขึ้น
ในเวลานั้นจะเป็ นในเอเซี ยและหลายที่หลายแห่งก็เกิดขึ้นคล้าย ๆ กันนัน่ เอง ในประเทศไทยที่โน่นที่นี่มี
การเปิ ดใจออกรับพระกิตติคุณของพระเจ้ายิง่ กว่าสมัยใด ๆ แต่ก่อนมา ถึงแม้วา่ ไม่ใช่เป็ นกลุ่มก้อนใหญ่
ๆ ที่สนใจ แต่ก็มีคนสนใจเป็ นกลุ่ม เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นนั่ ที่นี่บา้ ง แสดงว่าถึงกาหนดแล้วที่พระดาริ ของ
พระเจ้าจะได้สาเร็ จในประเทศไทยนี้
เวลานี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปิ ดรับพระกิตติคุณด้วยเหมือนกัน บางคนคิดว่าถ้าจะอาศัย
ทางระบบต่าง ๆ ก็อาจคิดว่าสภาพการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายสาหรับที่นี่ คงจะยากกว่าที่อื่น
ข้อ 1. เราจะเห็นได้วา่ เวลาครบกาหนดหรื อถึงวาระของพระเจ้านั้นที่พระองค์ทรงแสดงออกต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ที่โน่นที่นี่เป็ นครั้งคราวนั้นไม่ใช่วา่ ทัว่ ไปเสมอไปเมื่อเป็ นเช่นนี้ เราควรจะ
อดทนค่อยทางานไป โดยหวังผลประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงวาระของพระเจ้าที่จะมาถึงเราเร็ ว ๆ นี้
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ข้อ 2. เราจาเป็ นจะต้องพยายามเข้าใจอย่างง่าย ๆ ว่าโดยทั้วไปนั้น พระเจ้ามีแผนการอย่างไร
สาหรับประเทศไทย พระองค์ตอ้ งการให้เราทาอะไรบ้างในประเทศไทยนี้เราต้องพูดกันแล้วว่าพระเจ้ามี
พระประสงค์ให้คริ สตจักรได้ขยายแผ่กว้างไพศาลออกไป นี่เป็ นสิ่ งที่เราปรารถนาอยูเ่ สมอ
ข้าพเจ้าได้แบ่งออกเป็ น 4 ข้อเกี่ยวกับการงานขยายของคริ สตจักรตามพระคัมภีร์ คริ สตจักรได้
เจริ ญขยายออกไปโดยวิธีอศั จรรย์ เป็ นต้นว่า
1. มีชนกลุ่มหนึ่งได้ฟังท่านเปโตรเทศน์แล้วก็รับพระเยซูคริ สตเจ้าในวันเดียวกัน 3 พันคนนั้น
ต่อมามีปรากฏการณ์ที่มีคนมารับพระเยซูคริ สต์เจ้าจากครอบครัวเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนที่โน่นที่นี่เรื่ อยมา
2. ตามพระคัมภีร์พระเจ้ามีพระประสงค์ให้กลุ่มก้อนคริ สเตียนหรื อหน่วยของคริ สตจักรนั้นได้
เพิมทวีจานวนขึ้นที่โน่นที่นี่ ต้องการให้เราเป็ นอัครทูตของพระองค์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เรารวมกันเป็ น
หมู่เล็ก ๆ น้อย ๆ เหมือนกันข้าพเจ้าเคยสนทนากับศิษยาภิบาลของคริ สตจักรคนหนึ่ งในภาคเหนื อ ซึ่ ง
คริ สตจักรนี้ก็มีหมวดคริ สตเตียนประมาณ 5-7 แห่ง มาร่ วมนมัสการกันที่โบสถ์น้ ี ตั้งมาประมาณ 100 ปี
แล้ว เขาไม่ค่อยจะพอใจที่ตอ้ งมารวมกันเป็ นคริ สตจักรใหญ่แห่งเดียวกันนี้ เขาต้องการให้มีคริ สตจักร
ย่อย ๆ ตามท้องถิ่นชนบทที่กระจัดกระจายกันอยู่ ข้าพเจ้าเคยไปเยีย่ มชนบทถิ่นนี้ มีคนอยู่ 100 หลังคา
เรื อน
เขามาตกลงกันว่าจะให้มีคริ สตจักรเดียวในหมู่บา้ นที่มีพนั ครอบครัวอย่างนี้ ไม่เพียงพอเขาจึง
พยายามที่จะก่อตั้งคริ สตจักรใหม่ข้ ึนมาอีกแล้วหนึ่ง ในสิ งคโปร์มีแผนงานสร้างบ้านเรื อนให้สูง ๆ ขึ้น
ไป ตึกหลังหนึ่งๆ บรรจุได้หลายครอบครัว ในปี 1980 คิดกันว่าจะมี 75% ของครอบครัวชาวสิ งคโปร์
อยูก่ นั ในตึกใหญ่ ๆ อย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่จะซื้ อที่ดินมาก่อตั้งคริ สตจักรก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะแพง
มาก และเป้ าหมายของเราเมื่อมีชุมนุมที่ไหนมาก ๆ ก็พยากยามจะให้มีคริ สตจักรที่นนั่ 1 คริ สตจักร ที่จะ
ตั้งคริ สตจักรขึ้นมาในจุดใหญ่ ๆ อย่างนั้นสัก 20 แห่งก็เป็ นไปไม่ได้เพราะแพงเหลือเกิน ถ้าจะพูดไปใน
สิ งคโปร์ บางคนที่อยูแ่ ฟล็ตก็เป็ นเหมือนกับหมู่บา้ นและตาบลที่เขาอยูใ่ นตัวแล้วถ้าจะประกาศพระกิตติ
คุณจริ ง ๆ ในสิ งคโปร์ แล้ว จาเป็ นจะต้องตั้งคริ สตจักรขึ้นในทุก ๆ อาคารตึกเหล่านั้นทีเดียวเดี๋ยวนี้ใน
สิ งคโปร์ มีคริ สตจักรอยู่ 200 คริ สตจักร เมื่อปี 1980 เราคิดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็ นสองพันคริ สตจักร มีหลาย
คริ สตจักรหลายนิกายหลายคณะได้มีความมุ่งหมายที่จะรวมกันตั้งคริ สตจักรขึ้นมาให้ได้สองพันคริ ต
จักรในปี 1980 แต่มีปัญหาหลายอย่างไม่รู้วา่ จะทาได้อย่างไร กาลังดาเนินตามไปตามเป้ าอย่างนี้แล้ว เมื่อ
ถึงเวลาครบกาหนดที่พระเจ้าประทานให้แล้ว ให้ท่านทั้งหลายพยายามช่วยด้านวิญญาณจิตให้มาก และ
ตั้งคริ สตจักรให้มากขึ้นเท่าที่จะมากได้ เมื่อเรามีกลุ่มใหม่ คณะใหม่เกิดขึ้นเช่นนี้แล้วจะต้องมีผนู ้ า
เกิดขึ้นใหม่มากมาย การปรนนิบตั ิในคริ สตจักรของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหม เราอยากจะเห็น
ความเจริ ญขยายพัฒนาของคริ สตจักรเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจาเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มให้มีผนู ้ าผูป้ ระกาศที่
ไม่ตอ้ งรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นให้มาก ๆ ในคริ สตจักรผูท้ ี่เป็ นศาสนาจารย์ที่มีความรู ้สูงมีการศึกษาสู งก็
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เปลี่ยนไปแล้ว เขากลับเห็นว่าเขาจะเป็ นผูอ้ บรมให้การศึกษาแก่ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์ใหม่ ๆ นั้น
ขึ้นมา ผูท้ ี่มีความรู้สูงจาเป็ นจะต้องถือเป็ นหน้าที่อบรมให้การศึกษาแก่ทุก ๆ คนเพื่อเขาจะได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ถูกต้อง
ข้อ 3. การขยายของคริ สตจักรเติบโตขึ้นด้วยตัวเอง
ข้อ 4. สาคัญที่สุดคือคริ ตจักรจะต้องเจริ ญขึ้นในฝ่ ายวิญญาณจิต ในเมื่อเรารู ้วา่ พระเจ้ากาลัง
ประทานความเจริ ญและแหล่งที่เราจะทาการประกาศให้เกิดผล เราจะต้องศึกษาให้รู้วา่ พระองค์มีพระ
ประสงค์อย่างไร และให้เราทาอะไรบ้าง น้ าพระทัยของพระเจ้าต้องการให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์น้ นั เป็ น
ผูร้ ับใช้ประชาชนในกลุ่มชนด้วยน้ าพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เราทาให้ดีที่สุด ในด้านการศึกษา
ด้านสุ ขศึกษา, ด้านสุ ขภาพ, การเมือง, เศรษฐกิจ นี่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้ น ที่จะให้ได้เกิดผล
จริ ง ๆ ในการงานเหล่านี้ จาเป็ นจะต้องสอนให้คนได้มีชีวิตใหม่จริ ง ๆ เพื่อเขาจะได้ทางานของเขาให้ดี
ที่สุด เราอยากจะพูดว่าเราจาเป็ นจะต้องปรนนิบตั ิรับใช้แต่เราไม่ตอ้ งเจริ ญขึ้น เราอย่าพูดอย่างนั้นเรา
จะต้องเจริ ญขึ้น ๆ เพื่อการรับใช้บริ การที่ดี
พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะประทานความคิดจาเพาะเจาะจง ในท้องที่บางแห่งไม่เหมือนกัน
ไม่ใช่โดยทัว่ ๆ ไป แต่พระองค์มีความประสงค์เฉพาะเจาะจงให้เราได้ทาในที่บางแห่งเท่านั้น คริ สตจักร
จาเป็ นจะต้องเจริ ญขึ้นตามสภาพท้องถิ่นของเขาด้วย คาว่าท้องถิ่น หรื อพื้นเมืองมีความหมายว่าอะไร
สมมุติวา่ ท่านเอาต้นกล้วยจากประเทศไทยไปปลูกในสหรัฐอเมริ กา มันจะไม่ข้ ึนที่นนั่ เพราะว่าพันธุ์
กล้วยนี้ไม่ใช่พนั ธุ์รัฐเวอร์ จิเนียของสหรัฐดินฟ้ าของที่นนั่ ไม่เหมาะสมที่จะให้กล้วยเจริ ญออกดอกออก
ผลสภาพนั้นก็เหมือนกับเรื่ องของคริ สตจักร คริ สตจักรท้องถิ่น ในเมือง หรื อตามบ้านนอกชนบท
จาเป็ นที่จะต้องขยายความเจริ ญขึ้นตามสภาพท้องถิ่นนั้นจึงได้ ในเวียดนามข้าพเจ้าได้สนทนากับผูน้ า
คริ สตจักรแห่งหนึ่ง ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าพรอันประเสริ ฐอันหนึ่งของคริ สตจักรของคริ สเตียน พระพร
อันนั้นได้ทาลายดนตรี อย่างแบบเก่าแก่ของประเทศนั้นเสี ยแล้ว
เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปประเทศเวียดนาม ข้าพเจ้าได้สังเกตการดนตรี ของเขาด้วย เมื่อข้าพเจ้าได้
ยินเด็กร้องเพลงของเขาตามถนนหนทางหรื อตามบ้านก็ตาม ข้าพเจ้าก็วา่ ไพเราะเพราะดี ในเวียดนาม
ไม่ใช่วา่ จะร้องเพลงพื้นเมืองเท่านั้น แต่ก็ร้องเพลงต่างชาติดว้ ย ในเมื่อเรามีสาเนียงขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างนั้น
เราจะเอาไปให้เข้ากับดนตรี ของตะวันตกได้อย่างไร เมื่อคริ สเตียนร้องเพลงควรจะถามคนบ้านนอกที่ได้
ยินนั้นว่าเขาเข้าใจไหม
เพราะฉะนั้นพระกิตติคุณจึงเหมาะสมที่จะไปประกาศตามความเป็ นอยูแ่ ละ
พื้นฐานของท้องถิ่นนั้น ๆ เช่นดนตรี เพลงซึ่ งจาเป็ นต้องให้คนภายนอกเข้าใจซาบซึ้ งไม่ใช่คนภายใน
คริ สตจักรเท่านั้น
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เมื่อข้าวเหลืองแล้ว ถึงเวลาของพระองค์ พระองค์ก็ได้ความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา บางทีคนแก่ ๆ
ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเขาไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อน เขาหารู ้ไม่วา่ ในฐานะที่เป็ นคริ สเตียนเขาก็ลอ้ มรั้วขัง
ตัวเองอยูท่ ี่นนั่ และตัดจากโลกภายนอกเสี ยก็มี
ในอินโนดีเซี ยมีเกาะบาหลี ส่ วนมากคนถือศาสนา อิสลาม, ฮินดู ข้าพเจ้าได้เล่าว่าเมื่อเขานับถือ
พระเจ้าแห่งภูเขา แต่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นทาความเสี ยหายมากมาย ประชาชนก็เริ่ มหันหลังให้กบั พระเจ้า
แห่งภูเขานั้นเสี ยในชนบทแห่ งหนึ่งมีโรงเรี ยน มีครู นกั เรี ยนมาประชุมอธิ ษฐานด้วยกัน เขาปรึ กษากันว่า
เราจะทาการประกาศพระกิตติคุณให้ประชาชนของเราได้อย่างไร เมื่อเรากาลังอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั พระเจ้าก็
ทรงประทานความคิดใหม่ ๆ ให้แก่เขา เพราะว่าครู และนักเรี ยนเหล่านั้นเข้าใจความเป็ นอยู่ ความรู ้สึก
ของประชาชนโดยละเอียด เขาจึงตกลงกันที่จะพยายามเสาะแสวงหาคนที่มีความทุกข์เศร้าหมองในชีวติ
ของเขา บางทีมีความทุกข์คือมีความตายเกิดขึ้นในครอบครัว หรื อไม่ก็มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นใน
ครอบครัวของเขา เขาพากันพูดว่าเพราะพระกิตติคุณมีคาประเล้าประโลมจิตใจ ซึ่ งจะทาให้เราไม่ไป
เยีย่ มคนเหล่านั้น และปลอบประเล้าประโลมใจเขาในความทุกข์ยากลาบาก และเขาก็คงจะเชื่อฟังพระ
กิตติคุณด้วย ปั ญหาอยูท่ ี่วา่ เราจะค้นคว้าหาด้วยวิธีใดว่ามีคนที่มีความทุกข์เศร้าหมองอยูท่ ี่ไหนบ้าง มีคน
ออกความเห็นว่าให้เราส่ งลูกเสื อออกไปสารวจดูสัปดาห์ละครั้ง เพื่อทราบว่ามีใครบ้างที่อยูใ่ นระยะที่มี
ความทุกข์เศร้าหมอง คนนี้ไปในหมู่บา้ นนั้น ไปนัง่ อยูท่ ี่ร้านกาแฟ เริ่ มสนทนากับผูท้ ี่มานัง่ ในร้านกาแฟ
นั้น
ขณะที่กาลังสนทนากันอยูน่ ้ นั เขาก็พยายามที่จะค้นหาความรู ้และสภาพความเป็ นอยูข่ องคนใน
หมู่บา้ นนั้น เขาพยายามค้นหาครอบครัวที่ประสบกับความทุกข์ยากในเรื่ องความตายบ้าง เมื่อรู ้ดีแล้วเขา
จะไปหาครอบครัวนั้นแล้วบอกว่าจะมีครู คริ สเตียนจะมาเยีย่ ม มีความเห็นใจและจะมาประเล้าประโลม
ใจท่าน เมื่อบอกเช่นนี้แล้วบางคนก็ตอบว่ายินดี ๆ เชิญมา ๆ มีการปรึ กษากันว่าจะมีวธิ ีใดที่จะอธิบายถึง
พระกิตติคุณที่จะอธิ บายให้พวกฮินดูเข้าใจ เพราะเขาไม่เคยรู ้เรื่ องมาก่อน
เมื่อเราสนทนากับใครเราต้องคิดว่าเขาจะเข้าใจคาที่เราพูดนี้หรื อไม่ คาที่เขาจะเข้าใจหรื อไม่น้ นั
สาคัญยิง่ กว่าคาที่เราจะพูดออกมาอีก สิ่ งสาคัญคือ เขาได้ยนิ เข้าใจอย่างไร ไม่สาคัญที่เราจะพูดอะไร
ออกไป บางทีก็มีคนที่ชอบพูดอย่างเดียว สนใจในคาพูดของตัว หารู ้ไม่วา่ คนที่ฟังจะเข้าใจคาพูดตัว
หรื อไม่ เพราะบางสิ่ งบางอย่างเป็ นเรื่ องราวที่เขาไม่รู้เรื่ องเลย ตามบ้านเรื อนของเขาจะเก็บข้าวใส่ ในชาม
กะละมังใหญ่ไว้บนโต๊ะ ผูท้ ี่ไปเยีย่ มจะรู ้วา่ ข้าวที่ใส่ ชามไว้ บนโต๊ะนั้นมี ความหมายอย่างไรสาหรับชาว
ฮินดูขา้ วหมายถึงความต้องการอันลึกซึ้ งที่มีอยูใ่ นจิตใจของเขา เพราะฉะนั้นเขาตั้งต้นพูดถึงเรื่ องข้าว
ความต้องการของชีวิตมนุษย์ และพูดว่าพระเยซูคริ สตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ พระองค์ทรงเสด็จมาใน
โลกนี้เพื่อให้เขาได้รับและต้องการสิ่ งเขาปรารถนานั้น พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความสุ ขใจที่จะทา
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ให้คริ สตจักรของพระองค์เจริ ญงอกงามขยายออกไปท้องถิ่นเป็ นแห่ง ๆ ไป ความคิดนี้เป็ นของธรรมดา
สามัญ แต่อาจจะเป็ นของใหม่สาหรับเรา เพราะเราไม่เคยคิดเรื่ องนี้มาก่อนเลยอย่างจริ งจัง
ยกตัวอย่างในประเทศอินเดียที่มีภูมิประเทศกว้างขวาง ตัวอย่างถึงการละครของชาวอินเดียที่
นับถือศาสนาฮินดูน้ นั เขาถือว่าการที่จะมาสอนการแสดงละครในโบสถ์ของเขานั้น ถึงแม้วา่ ละครจะ
เป็ นคติสั่งสอนใจก็ดี แต่เขาจะว่าเป็ นสิ่ งไม่ดี เป็ นเวลาพัน ๆ ปี มาแล้วที่ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ อิสลาม
ก็ดี ได้สอนประชาชนโดยการพากษ์หุ่น หนังตะลุง หรื อการแสดงละครก็ดี มีหลายอย่างต่าง ๆ กัน คริ ส
เตียนมาคิดว่าเราสามารถจะติดต่อกับฮินดูในเรื่ องพระกิตติคุณได้ ถ้าเราได้เครื่ องมืออย่างเดียวกันกับ
เครื่ องมือที่เขาใช้อยูน่ ้ นั
คริ สเตียนบางคนสงสัยว่าคริ สตจักรคงไม่อนุ ญาตให้กระทาเช่นนั้นก็ได้
เพราะฉะนั้นสมาคมพระคริ สตธรรมบอกว่ายินดีจะส่ งเสริ มอุดหนุ นให้ท่านทางานนี้
วันหนึ่งมีการ
แสดงละครใหญ่กลางเมืองมัททราสต่อประชาชนผูม้ าดูจานวนมาก เรื่ องของละครมีวา่ มีหญิงสาวชาว
อินเดียคนหนึ่งที่ได้ทาความผิดบาปลงไปการแสดงนั้นทาให้คนทั้งหลายเข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งเพราะ
แสดงในแบบของดนตรี และฟ้ อนรา เรื่ องนี้แสดงให้เห็นว่าหญิงนั้นมีจิตใจที่เศร้าหมองตกต่าจนเกือบจะ
ฆ่าตัวตายอยูแ่ ล้ว หญิงสาวคนนี้ได้พบกับเพื่อนคริ สเตียนคนหนึ่งที่ได้เล่าเรื่ องเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ให้
เธอฟัง เพื่อนคริ สเตียนคนนี้ได้เล่าถึงพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องคนหลงหาย เงินหลงหาย แกะหลงหาย การ
แสดงเหล่านี้แสดง โดยการฟ้ อนรา เพลงและดนตรี ในที่สุดก็มีหญิงสาวเชื่ อพระเจ้าและร้องเพลง เขาได้
พบความสุ ขอันยิง่ ใหญ่ ขอให้ทวั่ โลกได้ฟังเถอะ ชาวฮินดูที่อยูน่ ้ นั ตกตะลึงในเรื่ องนั้น เวลานั้นผูว้ า่
ราชการจังหวัดก็ได้มาดูดว้ ย ได้กล่าวชมเชยแสดงความยินดีที่ได้เอาเรื่ องข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ
สตเจ้ามาแสดงให้เขาเข้าใจตามความเป็ นอยูข่ องเขาที่แท้จริ ง ผูแ้ ทนหนังสื อพิมพ์หลายฉบับก็มาดูดว้ ย
และกลับไปเขียนข่าวว่ามีการแสดงอย่างไรบ้าง หนังสื อพิมพ์น้ ีมีคนอ่าน 6 ล้านคน นัน่ ก็เป็ นการตั้ง
ศักราชใหม่ ของวิธีใหม่ที่จะทาให้ประชาชนชาวอินเดียได้เข้าใจพระกิตติคุณกันมากขึ้น
เมื่อสามปี มาแล้วข้าพเจ้าได้ไปที่บงั กลาเทศ เป็ นการประชุ มของศาสนาจารย์ ในการประชุมนั้น
มีผชู ้ ายคนหนึ่งที่เป็ นหัวหน้าจัดรายการดนตรี ของวิทยุปากีสถานได้นาเอาการแสดงให้ที่ประชุมดู
เกี่ยวกับดนตรี และละคร ประชาชนล้นหลามมีท้ งั ที่ไม่ใช่เป็ นคริ สเตียน ข้าพเจ้าคุยกับนักจัดรายการ
ดนตรี ผนู ้ ้ ี เขาถามว่าคุณรู ้ไหมว่าเราจะประกาศพระกิตติคุณให้ชาวบังกลาเทศรู ้ได้อย่างไร เขาคุยว่าชาว
บังกลาเทศของเราเป็ นคนชอบดนตรี ประเทศบังกลาเทศมีแม่น้ า มีคนเรื อมาก เมื่แจวเรื อไปก็ร้องเพลง
ไปด้วย คนพายเรื อพวกนี้บางครั้งขณะที่กาลังแจวอยูก่ ็แต่งเพลงขึ้นเองในขณะนั้นก็ได้ พอคริ สเตียนทา
ดีเราก็มกั จะหันหลังให้กบั ดนตรี ของเรา เขาบอกว่าควรจะมีโรงเรี ยนเพื่อสอนดนตรี และให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้และนาไปใช้ในการประกาศพระกิตติคุณ เขาบอกว่าถ้าเรามีหญิงสาวออกไปทาการประกาศพระ
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กิตติคุณโดยการร้องเพลง เล่นดนตรี อย่างนี้ เราก็จะสามารถออกไปประกาศทัว่ ประเทศบังคลาเทศนี้
ข้าพเจ้าคิดว่าเรื่ องนี้คงจะเกิดกับประเทศบังกลาเทศเรื่ อย ๆ ไป
ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่ องของศิษยาภิบาลในกรุ งมนิลาประเทศฟิ ลิปปิ นส์ที่เขารู ้จกั วิธีที่ประกาศใน
เมืองที่เขาอยูน่ ้ นั เขารู ้วา่ เมื่อเขาไปเปิ ดการสอนเรี ยนพระคัมภีร์ข้ ึนในหมู่บา้ นที่ไม่ใช่คริ สเตียน สมาชิกก็
นาเพื่อนฝูงครอบครัวมาเรี ยนมาศึกษาและมาฟังด้วย อจ.สมิธได้เล่าให้เราฟังว่า มีคนหนึ่งสามารถจะนา
ญาติพี่นอ้ ง 62 คนมาเป็ นคริ สเตียนศิษยาภิบาลผูน้ ้ ีก็เริ่ มสอนสมาชิกธรรมดาให้รู้จกั วิธีที่ช่วยเปิ ดสอน
พระคัมภีร์ตามบ้านเรื อน สิ่ งแรกศิษยาภิบาลเปิ ดการอบรมก่อน ต่อมามอบให้ผทู ้ ี่ไม่ใช่เป็ นศาสนาจารย์
แต่เป็ นคนธรรมดาได้รับหน้าที่ทาต่อไป กลุ่มพระคัมภีร์แบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ไป วิธีน้ ีทาให้คนเป็ นทั้ง
ครอบครัวก็มีหรื อบางคนในครอบครัวก็มี จึงสามารถตั้งคริ สตจักรในละแวกนั้นได้ มีผนู ้ าในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์อีกคนหนึ่งที่ได้มองเห็นความสาเร็ จของการที่เขาได้กระทาในที่ ๆ หลายแห่งนี้ เขาบอกว่า วิธี
นี้เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพราะว่า มาประชุมกันเป็ นครอบครัวและเรี ยนพระคัมภีร์
ด้วยกัน เขาบอกว่าเราจะใช้วิธีหนึ่งที่จะทาให้การประกาศเผยแพร่ ต่อมาภายใน 1 ปี เขาก็ออกไปเปิ ดจุด
ที่เรี ยนพระคัมภีร์อย่างนี้อีกหมื่นจุดทัว่ ประเทศ เราจะเห็นได้วา่ เมื่อถึงกาหนดเวลาของพระเจ้า พระเจ้า
จะทรงสัง่ บอกวิธีที่เราจะไปทางานและการเก็บผล ข้อ 4. ความคิดเห็นดี ๆ ก็เสื่ อมสู ญเสี ยไปเป็ นอันมาก
เพราะไม่มีใครสนใจคาเอามาปฏิบตั ิ เมื่อพระเจ้าประทานวิธีของการประกาศที่เกิดผลดีให้เราเช่นนี้ที่
เป็ นการถาวรไม่ใช่สูญหายไป แต่แน่นอนพระเจ้าทรงประทานผูน้ าที่ดีมาให้เราเหมือนกัน ผูน้ านั้น
จะต้องมีตามองเห็นซึ้ งว่าวิธีจะทาให้เกิดการขยายคริ สตจักรออกมาพร้อม ๆ กับเวลาที่พระจ้ากาหนดให้
แล้วเอาวิธีน้ นั มาใช้กบั เวลาที่กาหนดนั้นก็จะเกิดผลอันดี
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเมื่อถึงเวลาวาระของพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะโปรดให้หนุ่มสาว เยาวชน และคนแก่
ได้ฝันและเห็นศุภนิมิตทางานให้เกิดผลดี ท่านคงจาผูย้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่ง คือวิลเลียม คารี ซึ่ งเป็ นผูต้ ้ งั ต้น
ศักราชใหม่ของการประกาศนี้ท่านได้กล่าวว่า จงให้เรามุ่งหวังที่จะได้รับสิ่ งยิง่ ใหญ่จากพระเจ้า และเรา
พยายามทาสิ่ งยิง่ ใหญ่เพื่อพระเจ้า ในประเทศอังกฤษท่านวิลเลียม คารี เป็ นช่างทารองเท้า นักศาสน
ศาสตร์ ยงิ่ ใหญ่ท้ งั หลายก็บอกว่า หนุ่มน้อยเอ๋ ยนัง่ ลงเฉย ๆ ไม่ตอ้ งยุง่ เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะทางานของ
พระองค์แล้ว ไม่จาเป็ นต้องพึ่งตัวเจ้าก็ได้ คารี ถึงแม้วา่ เป็ นช่างทารองเท้า แต่ท่านก็มีแผนที่เปิ ด
ตลอดเวลาต่อหน้าท่าน และอธิ ษฐานตลอดเวลาพร้อมกับแผนที่น้ นั เมื่อท่านอธิ ษฐานพระเจ้าอย่างนั้น
พระเจ้าก็ประทานศุภนิมิตให้แก่ท่านไม่ใช่จะใฝ่ ฝันในเรื่ องศุภนิมิตและเมื่อได้รับศุภนิ มิตแล้ว คนแก่
ทั้งหลายหรื อผูท้ ี่มีปัญญาที่พูดว่า หนุ่มน้อยเอ๋ ยนัง่ ลง ๆ นั้นไม่สามารถจะหยุดยั้งการกระทางานของท่าน
ได้เลย เพราะฉะนั้นคนที่ทางานของพระเจ้าควรจะติดสนิทกับ พระเจ้าและอธิ ษฐานต่อพระเจ้าอยู่
ตลอดเวลายากอบบทที่ 5 บอกว่า คาอธิ ษฐานของผูช้ อบธรรมนั้นก็เกิดผลอย่างยิง่ อาเมน.
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จาก อัครสาวกของพระองค์ ที่ปรากฏอยูใ่ นมัทธิว บทที่ 9 เมื่อพระเยซูคริ สตเจ้าได้เสด็จเข้าไป
ในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งเห็นคนเป็ นอันมากอยูก่ ระจัดกระจายเหมือนแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง พระองค์ทรงกรุ ณา
สงสารเขา เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นแล้วพระองค์ทรงเศร้าพระหฤทัย ทรงมองเห็นถึงความต้องการ
ของเขาเหล่านั้น เรามีบุคคลที่พระเจ้าได้เตรี ยมพร้อมไว้แล้ว พระเจ้าได้ตรัสต่อบุคคลที่พระองค์ทรง
เตรี ยมไว้น้ นั ว่า ข้าวก็เหลืองสุ กเต็มทุ่งนาแล้ว แต่คนเก็บเกี่ยวก็มีนอ้ ย ถ้าเราอธิ ษฐานขอพระองค์ให้ทรง
ส่ งคนเกี่ยวมาอีก เมื่อท่านรู ้วา่ พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงมองเห็นข้าวที่เหลืองสุ กพร้อมที่จะเกี่ยวได้แล้ว
พระองค์ทรงอยากให้สาวกได้มองเห็นอย่างเดียวกัน พระองค์อยากจะถ่ายทอดความรู ้สึกนั้นให้สาวก
ด้วย
พระองค์ทรงบอกว่า ให้ท่านทั้งหลายอธิ ษฐานขอพระเจ้าให้ส่งคนมาเกี่ยวให้มาก ๆ สาวกได้รับ
การอบรมให้อธิษฐานพระเจ้าประทานความฝันให้เขาได้ใฝ่ ฝัน และประทานศุภนิมิตให้เขาได้เห็นบท
10 ข้อ 1 บอกว่าพระองค์ทรงเรี ยกสาวกมาและมอบอานาจให้เขา แล้วเมื่อพระองค์ได้ส่งเขาไปนั้น
พระองค์ได้ช้ ีแจงอธิ บายให้เขาได้รู้วธิ ี คนที่อธิ ษฐานมาก ๆ อย่างวิลเลียมคารี น้ ีเอง คนอย่างนี้ที่พระเจ้า
ทรงใช้ได้ ท่านจะเห็นได้วา่ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจาเป็ นจะต้องถ่อมตัวต่อพระเจ้า และต้องเป็ นผูร้ ับ
ประชาชนไม่ใช่เป็ นนาย พระเยซูตรัสว่าผูใ้ ดอยากเป็ นใหญ่ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูร้ ับใช้คนอื่นก่อน พระเยซูคริ
สตเจ้าได้เคยหยิบเอาผ้าเช็ดตัวมาล้างเท้าให้สาวกเหมือนกับเป็ นคนใช้ที่ทาต่อนาย เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วเรา
จะรู ้สึกและคุกเข่าลงจาเพราะพระเจ้า เพราะเมื่อพระองค์ได้กระทากับเราอย่างนี้พระองค์จะทรงเป็ นผู ้
ทางาน ไม่ใช่เรา ไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามไม่ให้เราเดินทางต่อไปได้ คารี ได้ไปปรเทศอินเดียและเรี ยนภาษา
ต่าง ๆ ถึง 17 ภาษา และมุ่งมัน่ ทางานที่พระเจ้าสั่งไว้โดยไม่ทอ้ ถอยหยุดยั้ง
วันนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้พดู ถึงคนเหล่านั้นที่เป็ นใหญ่เป็ นโตแต่พดู แก่ท่านทั้งหลายซึ่ งเป็ นผูน้ าใน
คริ สตจักรต่าง ๆ ตามท้องถิ่นต่าง ๆ ด้วย ข้าพเจ้าพูดกับท่านในฐานะที่ท่านมีอาชี พของท่านในการ
ค้าขาย หรื อตาม ร.ร. และอื่น ๆ เป็ นต้น การจะทางานอะไรก็ตาม พระเจ้าทรงมุ่งหวังให้เราได้รับสิ่ ง
ใหญ่ ๆ จากพระองค์ และมุ่งหวังให้เราทาสิ่ งใหญ่ ๆ เพื่อพระองค์ดว้ ย พระเจ้าได้ประทานผูน้ าต่าง ๆ กัน
ตั้งแต่ระดับสู งสุ ดจนถึงต่าสุ ดแก่เราทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอกล่าวสรุ ปว่า พระเจ้าได้นามาถึงวาระของพระองค์แล้วที่จะมีการเก็บเกี่ยวใหญ่ใน
ประเทศไทยที่โน่นและที่นี่ เราต้องรู ้แน่นอนว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าความประสงค์ของพระองค์ที่
จะให้คริ สตจักรได้เจริ ญแผ่กว้างออกไป เราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์จะประทานความคิด
ใหม่ ๆ แปลก ๆ ให้เรากระทางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เราทา พระองค์ทรง
ต้องการให้เขาเปิ ดในออกรับเอาสิ่ งใหม่ ๆ ที่พระองค์ให้เราทาในคริ สตจักรของพระองค์ และพระองค์
จะประทานผูน้ าในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ประเทศชาติ พื้นเมือง เพื่อจะนาเอาคนของพระเจ้าออกไป
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ประกาศพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าอยากจะชักชวนให้ท่านได้ใช้เวลาสักเล็กน้อยอธิ ษฐานขอพระเจ้าแห่งการ
เกี่ยวนี้ใช้คนให้มาเกี่ยวข้าวในนาของพระองค์ เราขอให้พระองค์ประทานศุภนิมิตให้เรารู ้วา่ พระองค์
ต้องการให้เราทาสิ่ งไรเวลานี้ เราไม่ตอ้ งรอให้ให้ใครมาสั่งศุภนิมิตจากพระเจ้า ให้เราอธิ ษฐานของพระ
เจ้านาจิตใจของเราประทับลงไปในข้อนี้ที่จะทางานของพระองค์ต่อไปเรื่ อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุ ด คา
อธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนของผูช้ อบธรรมเกิดผลมาก

ข้ อคิด
1. วัฒนธรรมของไทย คืออะไรตามความคิดเห็นของท่าน?
2. ศาสนากับวัฒนธรรมเข้ากันได้ไหม
3. ที่กล่าวว่า อย่าไปให้ทาขนบประเพณี ธรรมเนียมเก่า ๆ ของประชาชนเสี ยไป ท่านเข้าใจ
อย่างไร?
4. คนไทยที่เชื่อในพระเยซู ยังมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริ ยอ์ ยู่ ถูกหรื อเปล่า?
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กำรขยำยคริสตจักรในวงศ์ หญิงพีน่ ้ อง คริสตจักร
ขยำยตัวแล้ว
พระเจ้าทรงมีน้ าพระทัยจะให้คริ สตจักรมีชีวติ และเจริ ญเติบโต เราอ่านในพระธรรมกิจการว่า
คริ สตจักร เจริ ญเติบโตโดยมีผรู ้ ับเชื่ อใหม่ ๆ มากขึ้น ในวันเพนเทคศเตผูท้ ี่เชื่อในพระเยซูคริ สต์มา
ชุมนุมกันเพียง 120 คนเท่านั้นเมื่อเปโตรเทศนาในวันนั้นได้คนเพิ่มขึ้นเป็ น 3,000 คน (กิจการ 2:41)
พระธรรมกิจการ 2:47 กล่าวว่าพระเจ้าให้มีคนรับเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นในคริ สตจักรทุกวัน เราอ่านพบใน
กิจการ 4:4 อีกว่า “คนเป็ นอันมากที่ได้ฟังคาสอนนั้นก็เชื่ อจึงเพิ่มจานวนขึ้นจนนับแต่ผชู ้ ายได้ประมาณ
ห้าพันคน” เชื่อเหลือเกินว่านอกจากผูช้ ายห้าพันคนนั้นแล้ว ยังมีสตรี และเด็กอีกด้วย ซึ่ งยังไม่ได้นบั ใน
กิจการ 5:14 การเจริ ญเติบโตของคริ สตจักรมีขอบเขตกว้างขวางมาก จนไม่อาจจากัดด้วยจานวนตัวเลข
พระคัมภีร์จึงต้องบันทึกว่า “มีชายหญิงเป็ นอันมากที่เชื่อถือได้เข้าเป็ นสาวกของพระเจ้า” พระวจนะของ
พระเจ้าก็ได้เผยแพร่ ออกไป อย่างกว้างขวางและมีจานวนสาวกเพิ่มขึ้นมากในกรุ งเยรู ซาเล็ม แม้แต่
ปุโรหิ ตจานวนมากก็ได้เชื่ อฟั งในหลักโอวาท (กิจการ 6:7)
ไม่เพียงแต่คนเชื่ อใหม่ ที่เพิม่ ขึ้น แต่มีคริ สตจักรเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมากด้วย กิจการบท 1-7 มี
คริ สตจักรที่กรุ งเยรู ซาเล็มเท่านั้น แต่เมื่อเซาโลทาการข่มเหงคริ ตสจักร คริ สเตียนก็กระจัดกระจายไป
ตามถิ่นต่างแดน ขณะที่พวกเขาเดินทางไป พวกเขาก็ประกาศพระกิตติคุณไปด้วย (กิจการ 8:1-4) ผูเ้ ชื่ อก็
ได้เพิ่มขึ้น และคริ สตจักรได้ต้ งั ขึ้นเรื่ อย ๆ จนคริ สตจักรขยายออกไปถึงเมืองฟอยนิเก เกาะกุบโร
(ไซปรัส) และเมืองอันติโอเกีย (กิจการ 11:19) หลังจากเซาโลกลับใจใหม่แล้ว คริ สตจักรก็พบสันติสุข
และมีความสงบทัว่ มลฑลยูดาและกาลิลี และสะมาเรี ยและมีคริ สตจักรเพิม่ ขึ้นเรื่ อย (กิจการ 9:31)

ทั้งครอบครัวเชื่อ
ไม่เพียงแต่มีผเู ้ ชื่ อพระคริ สต์ทีละคนสองคน เช่นขุนนางเอธิ โอเปี ย แต่ยงั มีท้ งั ครอบครัวเชื่ อ
พร้อม ๆ กันเป็ นความจริ งว่าการรับความรอดนั้นเป็ นเรื่ องของแต่ละบุคคล ทุกคนในครอบครัวจะต้อง
รับพระเยซูคริ สต์ดว้ ยตนเอง การที่ครอบครัวของคนเหล่านั้นรับเชื่ อพร้อมกันทั้งครอบครัวเป็ นการรับ
เชื่อของแต่ละคนพร้อมกันทั้งครอบครัว เป็ นการรับเชื่ อเป็ นกลุ่มก้อน หลักการเช่นนี้ ก็มีความสาคัญต่อ
ลักษณะการเจริ ญเติบโตของคริ สตจักรด้วย เช่นในพระธรรมกิจการบทที่ 10 เราได้อ่านพบว่านายร้อย
ชาวต่างประเทศคนหนึ่งชื่ อ โคระเนลิโอเชื่ อพระเยซูคริ สต์พร้อมทั้งครอบครัวและเพื่อนหลายคน อีก
ตอนหนึ่งยังอ่านพบเรื่ องราวของผูค้ ุมคุก ชาวฟิ ลิปปี รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์พร้อมกันทั้งครอบครัว
(กิจการ 16:30-34) นางลุเดียเชื่อพร้อมกันทั้งครอบครัวเหมือนกัน (กิจการ 16:14-15) กิจการ 18:8 ก็ได้
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บอกว่า ท่านนายธรรมศาลา ชื่อคริ สโปกับครอบครัวที่อยูใ่ นเมืองโคริ นธ์กไ็ ด้รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์
ด้วย อีกตอนหนึ่งกล่าวว่า สะเตฟาโนทั้งครอบครัวก็เชื่ อพร้อม ๆ กัน (1 โคริ นธ์ 1:19,16:15)

สะพำนแห่ งครอบครัว
มีสะพานหนึ่งที่พระเจ้าประทานแก่สังคมมนุษย์ คือความสนิทสนมกับในระหว่างญาติและ
มิตรสหาย เราจะเข้าถึงคนเหล่านี้ง่าย จะพูดง่าย เราทราบว่าเขามีปัญหาอะไร มีความทุกข์ยากหรื อ
ความสุ ข ในพระคัมภีร์ใหม่จะเห็นได้วา่ พระเจ้ามักจะทรงดาเนินงาน ของพระองค์ในครอบครัวและใน
บ้าน แม้แต่ท่ามกลางอัครสาวก 12 คนก็ยงั มีพี่นอ้ งอยูส่ องคู่ เปโตรและอันดะเรอา ยากอบและยอห์น
(มัทธิว 4:18-22) อันดะเรอาเป็ นคนบอกเปโตรว่า เราได้พบพระเมสิ ยาห์แล้ว (ยอห์น 1:41) ในพระธรรม
กิจการเราอ่านพบเรื่ องโคระเนลิโอและครอบครัวมาหาพระเจ้าที่ฟิลิปปี ผูค้ วบคุมนักโทษและครอบครัว
ชื่อ กริ สโปและครอบครัวรับพระเยซูเช่นเดียวกัน (กิจการ 10:24,16:13,18:8) ครอบครัวเป็ นสะพาน
วิเศษเพื่อให้พระวจนะข้าม
โดยเฉพาะครอบครัวชาวเอเซี ยมีความสนิทสนมกันมากเช่นเดียวกับ
ครอบครัวชาวยูดาหรื อกรี ก ตามประวัติศาสตร์ สมัยแรกเริ่ มของคริ สตจักรในประเทศไทย สมัย ดร.
แมคกิลวารี คริ สตจักรทางภาคเหนื อของไทยเจริ ญ โดยมีครอบครัวเข้ามารู้จกั พระเจ้า เมื่อคนหนึ่งเชื่อ
เข้าก็นาพระวจนะไปสู่ คนในครอบครัวด้วย จึงมีคนรู้จกั พระเจ้าเพิ่มขึ้นอีกหลายคน
ศจ.เฟร็ ด แมคบันวา แห่งฟิ ลิปปิ นส์ เล่าเรื่ องนายพลแห่งกองทัพบกฟิ ลิปปิ นส์ซ่ ึ งเคยเป็ นนักเลง
พนันและติดสุ ราว่า ท่านได้เป็ นพยานถึงพระคริ สต์ต่อหน้านายพลผูน้ ้ ี และภายใน 2 อาทิตย์เขาก็ยอมรับ
พระเจ้า ต่อมาเชิญ ศจ. เฟร็ ด ให้ไปร่ วมศึกษาพระคัมภีร์กบั ครอบครัวของเขา ท่านนายพลได้บอกลูก
สาว ลูกชายมาฟังพระคาด้วย และเขาก็รับพระองค์ ต่อมาเขาก็ชวนหลายชาย ลูกพี่ลูกน้อง พ่อแม่ และ
ญาติอื่น ๆ มาฟังพระคาด้วย ในระยะ 3 ปี มี 26 ครอบครัวที่เกี่ยวดองกับเขาได้รับพระวจนะของพระเจ้า
บางครอบครัวได้เป็ นคริ สเตียนอย่างสมบูรณ์ บางครอบครัวก็มีบางคนที่เป็ นคริ สเตียน เขาเดินทางไป
ตามหมู่บา้ นที่ห่างไกลหลายร้อยไมล์ เพื่อเยีย่ มเยียนญาติและบอกกล่าวพระวจนะของพระเจ้า และ
คริ สตจักรอีกแห่งหนึ่งก็เกิดขึ้นในหมู่บา้ น ทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงดาเนินงานของพระองค์ในประเทศ
ไทยแบบเดียวกันนี้ สะพานแห่งครอบครัวเป็ นสะพานแบบหนึ่งที่สาคัญที่สุดในบรรดาสะพานทั้งหลาย
ที่มีไว้เพื่อการประกาศ

สะพำนแห่ งควำมสั มพันธ์ ตำมธรรมชำติ
คริ สเตียนมีสะพานธรรมชาติสาหรับพระวจนะของพระเจ้าคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง
และเพื่อนร่ วมงาน หลังจากที่ได้ยนิ พระเยซูทรงเรี ยกได้ติดตาม ฟิ ลิปก็ตามไปและพบเพื่อนชื่อ นาธาน
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เอลจึงเล่าเรื่ องพระเจ้าให้ฟัง (ยอห์น 1:45) เมื่อพระเยซูทรงขับผีออกจากคนเมืองชาวเกราซา
พระองค์ทรงสั่งเขาให้ไปหาพวกพ้องของเขาที่บา้ นและเป็ นพยานแก่คนเหล่านั้น (มาระโก 5:19-20) มี
สะพานเชื่อมระหว่างชาวนาไทยกับพ่อค้าข้าว ระหว่างคนขายของกับลูกค้า ระหว่างข้าราชการกับผูม้ า
ติดต่อ ในประเทศไทยมีสะพานเชื่อมระหว่างคนไทยกับคนจีน หรื อไทยกับลาว ในการหัศจรรย์ครั้งที่
พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนนั้น อัครสาวกของพระเยซูเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงระหว่างพระเยซูกบั คนที่หิว
กระหาย พวกเขาเป็ นคนแจกจ่ายขนมปั งและปลาให้แก่คนที่กาลังหิ ว เขาเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างพระ
เยซูกบั ประชาชน พระเยซูทรงเป็ นขนมปังที่ให้ชีวิตแก่คนที่อยูร่ อบ ๆ คนที่อยูท่ วั่ ๆ ไปกาลังหิ วกระหาย
ทางด้านวิญญาณจิต คริ สตจักรจะต้องเป็ นสะพานระหว่างอาหารที่ให้ชีวติ กับคนหิ วกระหายเหล่านั้น

เหตุทใี่ ห้ คริสตจักรขยำยตัวอีกวิธีหนึ่ง
ดร. แมคกาแวรนเสนอว่า การตัดสิ นใจเป็ นคริ สเตียนทั้งครอบครัว กลุ่ม หรื อเผ่า การกลับใจ
ชนิดนี้นบั ว่าทาให้คริ สตจักรขยายตัวอย่างรวดเร็ วจริ ง ๆ ด้วยเหตุน้ ีเราอาจเลิกวิธีตวั ต่อตัวมาใช้วธิ ี “เท
ครัว” ดังข้อ 2 วิธีน้ ี แทนจะเข้าหาสมาชิกที่มีอานาจในครอบครัว เราจะเข้าหาพ่อแม่ เข้าหาหัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้าเผ่า เพราะถ้าได้ “หัวหน้า” เสี ยแล้วการทางานกับลูกน้องก็สะดวกกว่า จะไม่มีการขัดขวาง (หรื อ
มีนอ้ ย)

ครอบครัวจำเป็ นต้ องขยำยออกไป
ความจริ งข้อหนึ่งเกี่ยวกับการช่วยให้คริ สตจักรในประเทศไทยเจริ ญพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว คือ
การเป็ นพยานอย่างเอาจริ งเอาจังของครอบครัวจาเป็ นต้องขยายออกไปเพราะว่า
(1) การเตรี ยมกาาแต่งงานที่หายเสี ยไปและการเพิ่มจานวนจากการแต่งงาน ครอบครัวมีส่วนใน
การขยายสมาชิกในทางนี้ได้มากจริ ง ๆ
(2) พวกญาติพี่นอ้ งอาศัยอยูด่ ว้ ยกันในบ้านหรื ออยูห่ ่างจากกันในหมู่บา้ นอื่น
(3) สื บเชื้อสายโลหิ ตด้วยกันย่อมสนิทสนมกันมากเช่นสามารถช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ
ช่วยจัดหาเครื่ องมือในการทานา เหล่านี้มกั จะหวังได้จากญาติพี่นอ้ งก่อน
(4) เป็ นที่น่าสังเกตว่า คู่แต่งงานใหม่ ๆ มักจะไปอาศัยอยูบ่ า้ นแม่ยาย ไม่ตลอดไปก็เป็ นชัว่ คราว
ความจริ งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การขยายในครอบครัวของเมืองไทยเรา มีคุณค่าและอิทธิพลมาก
เพียงไร
ท่าน เจ.โอ เฟรสเซอร์ ได้บนั ทึกไว้วา่ ความต้องการคล้าย ๆ กันอาจจะเป็ นทางนาครอบครัวไป
ถึงพระคริ สต์เจ้าได้ เช่นในหมู่ชาวเขาพวกลีซู เป็ นต้น มิสซิ สฮาเวิร์ด เทย์เลอร์ ได้บนั ทึกในหนังสื อ
“เบื้องหลังของเขตจากัด” ว่า “เขาเข้าใจและเห็นว่าอะไรเป็ นความต้องการอย่างแท้จริ งของครอบครัว
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ทั้งหมด สิ่ งนั้นก็คือการที่จะพ้นจากความเป็ นทาสของการไหว้ผี พวกเผ่านี้มีกฎอยูว่ า่ หิ้งบูชาและการเผา
เซ่นเครื่ องสังเวยของครอบครัวจะไม่ถูกรื้ อทิ้งออกไปถ้าพวกผูเ้ ฒ่าในหมู่บา้ นยังไม่ยอมอนุญาตเสี ยก่อน
ดังนั้นเป็ นหนทางที่ท้ งั ครอบครัว จะหันเข้ามาพึ่งพระคริ สตเจ้า รวมทั้งผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก ๆ เหตุน้ ีเอง
เขาจึงต้องอธิษฐานด้วยจิตใจอันร้อนรนกังวลเสมอ” (เทย์เลอร์ 1944, 98)
เราทราบกันทัว่ แล้วว่า คริ สตจักรในสมัยเแรกเริ่ มเจริ ญเติบโตขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย
ภายใต้การนาของท่าน ดร. ดี.แมคกิลวารี ท่านได้ทางานประกาศทางครอบครัวเป็ นส่ วนมากโดยนาเขา
เหล่านั้นมาถึงพระเจ้า จากการค้นคว้าและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเจริ ญเติบโตของคริ สตจักรตามภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า ส่ วนใหญ่ที่สุดคือ คนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กบั ญาติพี่นอ้ ง เขาเหล่านั้น
ได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณจากญาติพี่นอ้ ง
ห้าปี ผ่านมาแล้วคริ สเตียนคนแรกที่กลับใจใหม่ในอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี เขามาเชื่อพึ่ง
ในพระคริ สต์เขาตั้งต้นเป็ นพยานทันทีต่อครอบครัวของเขาเพื่อมิตรสหายด้วย ภายในสองสัปดาห์ต่อมา
เขานาบิดา มารดา ภรรยาน้องชายของเขามาถึงพระคริ สต์ ภายหลังจากนั้นน้องสะใภ้ของเขาก็มีความ
เชื่อด้วย และไม่นานน้องคนอื่น ๆ ก็มารับเชื่อด้วย จากที่นนั่ พระกิตติคุณเผยแพร่ กระจายออกไปถึงญาติ
พี่นอ้ งคนอื่น ๆ ถึงคุณป้ า คุณลุงที่อยูใ่ นหมู่บา้ นห่างไกลออกไป และโดยเหตุน้ ีเองพระกิตติคุณได้
กระจายออกไปจากครอบครัวเป็ นจุดแรก
ระหว่างปี ที่แล้วในอาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีชนกลุ่มหนึ่งประมาณ 15 คน เป็ นชาว
ภาคเหนื อได้ถูกนามาถึงพระคริ สต์ เป็ นผลงานเกือบทั้งหมดของแม่หม้ายคนหนึ่งชื่ อว่า นางบัว
คริ สเตียนใหม่ ๆ จะต้องได้รับการสอนให้พยายามติดต่อกับครอบครัว ญาติและมิตรสหายของ
เขา โดยนาพระกิตติคุณไปเผยแพร่ เป็ นพยานทันทีทนั ใดที่เขาเหล่านั้นกลับใจแล้ว ไม่จาเป็ นต้องรอนาน
สองปี มาแล้ว ผูเ้ ฒ่าชาวภาคเหนือคนหนึ่งได้กลับใจที่จงั หวัดอุทยั ธานี คนนี้ได้ยา้ ยจากจังหวัดลาปางราว
ปี กว่า ๆ เห็นจะได้ เหตุผลความจริ งอันหนึ่งที่นาเขามาถึงพระคริ สตเจ้าก็คือ ผูเ้ ฒ่าคนนี้ ยงั มีความจาเรื่ อง
ของคุณปู่ ของเขาว่า ท่านเป็ คริ สเตียนจนถึงแก่กรรมไป ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามีญาติพี่นอ้ งของคริ สเตียน
มากมาย และคริ สเตียนแต่ในนามในหลายคริ สตจักรของเรา คนเหล่านี้มีโอกาสถูกนาเข้ามาเชื่อในความ
รอดของพระคริ สต์โดยการฟื้ นฟูจิตใจ การเป็ นพยานของพวกญาติพี่นอ้ ง

ข้ อเสนอช่ วยกำรขยำยคริสตจักรโดยทำงครอบครัว
1. ให้คริ สตจักรมีแผนการที่จะพยายามนาทั้งครอบครัวมาถึงพระเยซู สมาชิกแต่ละครอบครัว
หรื อแต่ละคนควรตั้งเป้ าหมายที่จะนาหนึ่งครอบครัวมาเชื่ อพึ่งพระเยซูและเข้ามาในคริ สตจักร โดยการ
อธิ ษฐาน เฉพาะเจาะจงให้ครอบครัวนั้นและเป็ นพยานแก่เขา
2. ตั้งเป้ าหมายในการประกาศว่า จะนาทั้งครอบครัวไม่ใช่นาทีละคน ๆ เท่านั้น
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3. แม้วา่ มีคนเชื่อทีละคนก็ดี หรื อทั้งครอบครัวก็ตาม พยายามสอนคนที่เชื่ อใหม่ ให้ไปติดตามพี่
น้องโดยเป็ นพยานแก่เขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. ในการประกาศทางหนังสื อก็ดี วิทยุก็ดี พยายามให้มีเรื่ องของครอบครัวที่จะกลับใจเชื่อทั้ง
ครอบครัวโดยเล่าถึงเรื่ องของการกลับใจใหม่ของเขา
5. ก่อนประกาศใช้วธิ ี ไหนก็ได้ ขอให้ผทู้ ี่สนใจเล่าเรื่ องของพระเยซูให้ญาติฟัง และให้ปรึ กษา
ในเรื่ องนี้วา่ จะรับพร้อมกันหลายคนหรื อไม่
6. “คืนถิ่น” เป็ นภาพยนตร์ ที่แสดงการทางานของพระเจ้าภายในครอบครัว ควรมีการเรี ยกร้อง
ให้ท้ งั ครอบครัวกลับใจเมื่อฉายเรื่ องนี้แล้ว มีเรื่ องครอบครัวในพระคัมภีร์หลายเรื่ อง ขอพระเจ้าทรงอวย
พรท่านและคริ สตจักรของท่าน ที่จะไปนาครอบครัวอื่น ๆ และญาติพี่นอ้ งของตนให้กลับใจและเข้ามา
อยูใ่ นคริ สตจักรของพระเยซูเจ้า
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วิธีเพิม่ ปริมำณคริสตจักร
อุปสรรคของกำรเพิม่ ปริมำณคริสตจักร
ความเห็นและข้อตกลงจากกลุ่มต่าง ๆ รวม 5 กลุ่ม ที่แบ่งออกจากผูเ้ ข้ามาอบรมคราวนี้ เป็ น
แผนงานที่คริ สตจักรในประเทศไทยจะดาเนินต่อไป เมื่อเรี ยบเรี ยงแล้วจะมีใจความดังต่อไปนี้
1. คริ สเตียนแต่ละบุคคลขาดความร้อนรน ไม่เอาใจใส่ การประกาศพระกิตติคุณ ขาดการ
อธิ ษฐานที่ร้อนรนไม่ได้กลับใจเสี ยใหม่ และไม่ศึกษาอ่านพระคัมภีร์อย่างจริ งจัง
2. ผูน้ าในคริ สตจักรในคณะ และนิกายต่าง ๆ ควบคุมแต่กิจการงานของพระเจ้าไว้แต่เพียงผู ้
เดียว ไม่ยอมร่ วมมือร่ วมงานกับคณะ นิกายอื่น
3. คริ สตจักรทัว่ ๆ ไป ขาดผูเ้ ลี้ยงลูกแกะของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ผูป้ กครองหรื อฆราวาส
รับผิดชอบงานคริ สตจักรอย่างเป็ นงานฝากมากกว่า ไม่ได้ทาด้วยความรักและเสี ยสละ
4. นิกายต่าง ๆ มาจากต่างประเทศ ควบคุมนโยบายเพื่อความสะดวกและประโยชน์ส่วนตัว
มิหนาซ้ ายังเข้ามาต่อสู ้กนั เองเสี ยอีก กิจการงานที่ทาไปเพื่อรายงานต่อสานักงานใหญ่เพื่อจะได้เงินมาก
เท่านั้น ไม่ได้ต้ งั ใจจะสร้างคริ สตจักรและเพิ่มปริ มาณคริ สตจักรในประเทศไทยด้วยความจริ งใจเลย
5. ผูน้ าของคณะ นิกายต่าง ๆไม่ได้ร่วมมือกันอย่างแท้จริ งในเรื่ องการเพิม่ ปริ มาณคริ สตจักร
ต่างคนต่างทาเพื่อตนเอง ยังมีการดูหมิ่น ทับถมแก่กนั และกันเสี ยอีก

แผนกำรของกำรเพิม่ ปริมำณคริตจักรในประเทศไทย
ระยะสั้น และระยะยาว
1. ระดับส่ วนบุคคล
(1) สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนเริ่ มต้นอธิ ษฐานส่ วนตัว โดยมีเป้ าหมาย ใช้บตั ร จดชื่อผูท้ ี่จะ
อธิ ษฐานหรื อกิจการต่าง ๆ อย่าลืมจดวันที่ที่เริ่ มอธิ ษฐานขอ และวันที่ได้รับคาตอบ
(2) สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนอ่านพระคัมภีร์เป็ นประจาทุกวัน อ่านตั้งต้นแต่พระธรรมปฐม
กาลจนถึงพระธรรมวิวรณ์ มีความเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้าตลอดทั้งเล่ม มิได้เลือกเอา
แต่เฉพาะตอนหนึ่งตอนใด
(3) สนับสนุนให้สมาชิกที่รับเชื่ อใหม่ ๆ มีความกล้าออกไป เป็ นพยานแก่ญาติพี่นอ้ งใน
ครอบครัวของเขาทันที ไม่ตอ้ งรอคอย
(4) เทศนาเร้าใจ ฟื้ นฟูใจให้สมาชิกกลับใจเสี ยใหม่ ยอมสารภาพความผิดความบาป จนเกิดมี
ความร้อนรนในกิจการของพระเจ้า
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2. ระดับของคริ สตจักร
(1) จัดให้มีกลุ่มอธิ ษฐานขึ้นหลาย ๆ กลุ่ม ใช้อธิ ษฐานตามบ้านของสมาชิก กลุ่มหนึ่ งควรมีไม่
เกิน 5 คน ให้ฆราวาสเป็ นผูน้ ากันเอง อ่านพระคัมภีร์แล้วมีการอภิปรายไม่ใช่เป็ นการเทศนา เป็ นพยาน
บ้างแล้วอธิษฐานประมาณ 30 นาที ด้วยใช้บตั รบันทึกไว้
(2) จัดให้กลุ่มเหล่านั้นมาพบปะกันที่คริ สตจักรเดือนละครั้ง เพื่อให้เป็ นพยานสู่ กนั ฟั ง และเร้า
ใจซึ่ งกันและกัน
(3) จัดอบรมให้ฆราวาสออกไปเป็ นพยาน เยีย่ มเยียน นาวิญญาณมาถึงพระเยซูคริ สตเจ้า โดยตั้ง
เป็ นหลักสู ตรอบรมยาว 12 อาทิตย์ รวมทั้งอบรมศิษยาภิบาลที่ไม่รับเงินเดือนด้วย
(4) ศิษยาภิบาลตัวอย่างในการเยีย่ มเยียน เป็ นพยาน และนาวิญญาณแก่สมาชิกเสี ยก่อน
(5) เทศนาเกี่ยวกับเรื่ องการประกาศพระกิตติคุณเน้นหนักในภาคนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์
โดยใช้พระคัมภีร์เป็ นหลัก
(6)
สอนการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าตามพระคัมภีร์แก่สมาชิก
ให้เขาเห็นถึง
ความสาคัญในเรื่ องนี้
3. ระดับภาค
(1) สารวจที่ประกาศใหม่ในบริ เวณใกล้เคียง และห่างไกล ตั้งเป็ นสถานที่ประกาศ อาจจะใช้
บ้านสมาชิกใหม่หรื อเก่า ที่อาศัยอยูใ่ นชุมนุมชนยังไม่มีคริ สตจักรตั้งอยูเ่ ลย
(2) เมื่อสมาชิกคนใดย้ายออกไปตั้งหลักแหล่งใหม่ พยายามสอดส่ องดูแลและออกไปเยี่ยมเยียน
จัดเป็ นสถานที่ประกาศ ให้เจ้าของบ้านเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
(3) จัดให้มีหลักสู ตรการอบรม ในระดับภาคแก่ผนู ้ า ศิษยาภิบาล ผูไ้ ม่รับเงินเดือน ผูป้ ระกาศ
ด้วยความสมัครใจ (ฆราวาส)
(4) จัดให้มีสัมมนาเรื่ อง การเผยแพร่ ระดับลึกในแต่ละภาค เพื่อให้งานนี้กว้างขวางออกไปมาก
ยิง่ ขึ้น
(5) ให้ภาคร่ วมมือกับนิกายอื่นเกี่ยวกับการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า เพื่อเพิ่มปริ มาณ
คริ สตจักร
(6) จัดทีมประกาศร่ วมกัน กับนิกายอื่น ๆ ออกไปทางานด้วยกัน รวมทั้งคนพื้นเมืองและ
มิชชัน่ นารี
4. ระดับประเทศ
(1) จัดให้มีการประชุมสัมมนาชนิดนี้ทวั่ ประเทศปี ละ 1 ครั้ง ขอเชิญผูแ้ ทนจากคริ สตจักร ทุก
นิกายเข้ามาร่ วมด้วย เพื่อแบ่งปั น อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ของการประกาศพระกิตติคุณ
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(2) จัดให้มีการประกาศฟื้ นฟูนาวิญญาณแก่คนภายนอกครั้งใหญ่ทวั่ ประเทศ โดยเชิ ญนักเทศน์
สาคัญของโลกมาเทศนา เป็ นต้น
(3) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ศิษยาภิบาล ผูร้ ับเงินเดือนและไม่รับ ผูป้ ระกาศ เยีย่ มเยียน ทุกระดับทัว่
ประเทศโดยจัดหลักสู ตรให้เหมาะสม
(4) จัดตั้งกรรมการสารวจ ทาสิ ถิติของสภาพของคริ ตจักรในประเทศไทย ประเมินผลการ
ประกาศระดับลึกวิจยั งานของการเพิ่มปริ มาณคริ สตจักรทัว่ ประเทศไทย
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บทส่ งท้ ำย
กรรมการหวังว่า ผูอ้ ่านมีความสนใจ และอธิ ษฐานเผื่อกรรมการชุดนี้ เพื่อคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ขอให้หลายคริ สตจักรเริ่ มต้นปฏิบตั ิ ไม่ตอ้ งรอคอยอีกแล้วพระเจ้ากาลังร่ วมมือกับคนไทย
อย่าลืมว่า การประกาศเผยแพร่ ระดับลึก และการเพิม่ ปริ มาณคริ สตจักร ประสานด้วยกัน จะ
แยกออกจากกันไม่ได้
กรรมการหวังเป็ นอย่างมากว่า ผูอ้ ่านสนใจในการประชุมสัมมนาพัฒนาคริ สตจักรครั้งที่ 3
ต่อไปซึ่ งหวังว่าจะมีในราวปลายเดือน ตุลาคม 1973 อย่างน้อยปี ละครั้งเป็ นการประชุมทัว่ ประเทศ
ขอให้ทุกท่านอธิ ษฐานเผื่อกิจการนี้ เตรี ยมเวลานี้ไว้เพื่อจะได้มาร่ วมกันหลายคน หลายนิกายได้ ส่ วน
รายละเอียดเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ผูใ้ ดสนใจอยากจะติดต่อกับกรรมการ กรุ ณาเขียนไปที่
กรรมการพัฒนาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตู้ ป.ณ.5-107
นครหลวงฯ 5
โทรศัพท์ 37976-7 หรื อ 921841
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__________________________________________
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ วิศลั ย์การพิมพ์ 802/5 ถนนจันทร์ ยานนาวา นครหลวงฯ
นายกัณตวุฒิ วิศลั ยางกูร ผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา 2515 โทร.868634
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