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คำนำ
หนังสื อเล่มนี้ เป็ นอันดับ 3 ในชุดตาราศาสนศาสตร์ จัดพิมพ์โดยวิทยาลัยพระคริ สตธรรม เรา
ขอขอบใจสาหรับการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ของกองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ แห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ในการผลิตหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน หนังสื อเล่มนี้วา่ ด้วยประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปั จจุบนั เป็ นประวัติศาสตร์ ของการเปลี่ยนแปลง การทาลาย
อุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุ ดไปข้างหน้า และความมีชยั แต่ก็มีเรื่ องความล้มเหลว,ความ
ผิดหวัง และปราชัยอยูด่ ว้ ย อนาคตของคริ สตจักรจะเป็ นอย่างไร? ไม่มีใครรู ้แน่ แต่หนังสื อเล่มนี้
มองเห็นในแง่ดี พระกิตติคุณเป็ นสัจธรรมของพระเจ้าในโลกนี้ พระประสงค์ของพระองค์จึงเป็ นที่
มัน่ ใจได้วา่ พลไพร่ ของพระองค์จะสามารถและพร้อมที่จะประกาศสัจธรรมนี้ไปทุกมุมโลก
ดร.ฟอสเตอร์ เป็ นศาสตราจารย์ในวิชาประวัติศาสตร์ คริ สตจักรแห่งมหาวิทยาลัยกลาสโก และ
เป็ นโฆษกเรื องนามในเรื่ องเกี่ยวกับพระศาสนา เขาแต่งหนังสื ออื่น ๆ อีกหลายเล่ม เรารู ้สึกภูมิใจที่ได้
เพิ่มหนังสื อแปลฉบับนี้ เข้ากับบรรดาหนังสื อที่ได้จดั พิมพ์ออกแล้วเป็ นภาษาไทย
สแตนเลย์ เอ็ม. ซู แวลล์
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บทที่ 1 เหตุกำรณ์ สี่ตอนและปัญหำหนึ่งข้ อ
เรื่ องคริ สตกาลผ่านไปแล้ว 1800 ปี ยังมีชายชราผูห้ นึ่งชื่อเวทามณี คาม อาศัยอยู่ ณ เมืองทราวัน
โกร์ ทางอินเดียตะวันตกเฉี ยงใต้ ชายผูน้ ้ ีปรารถนาจะทราบเรื่ องของพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ลึกซึ้ ง แต่โดยเหตุที่
ตะแกเป็ นคนวรรณต่า จึงมิอาจจะเข้าไปประกอบศาสนากิจในวัดฮินดูกบั บรรดาชนวรรณสู งทั้งปวง
เวทามณี คามได้ต้ งั ปณิ ธานที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือ เพื่อไปใกล้พระมหาวิหารอันมีชื่อ เขาได้เริ่ ม
เดินทางจนกระทัง่ ไปได้ไกลแสนไกล แต่มิได้ประสบผลเลย กลับมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยยิง่ ขึ้น
จนกระทัง่ สิ้ นแรง ไม่ทราบว่าตื่นหรื อหลับ และได้เห็นเหตุการณ์หนึ่งปรากฏต่อหน้า คือมีบุคคลหนึ่ง
ห่อผ้าขาวเดินตรงมายังเวทามณี คามและกล่าวว่า “จงกลับไปยังทิศใต้เถิด” เวทามณี คามจึงเดินทางกลับ
แวะเยีย่ มญาติที่เมืองตันโจร์ ญาติผนู ้ ้ ีได้มาถือศาสนาคริ สต์อยูใ่ นคณะมิชชัน่ เดนมาร์ คซึ่ งประจาอยูท่ ี่
ตรันเควบาร์ เวทามณี คามได้อุทานว่า “นี่แหละหนอความจริ งซึ่งเราแสวงหา” เมื่อเวทามณี คามรู ้จกั กับ
ชาวเยอรมันชื่อ ริ งเกลเทาเบ ซึ่ งทางานในสมาคมมิชชัน่ รี องั กฤษ (บริ ติช มัชชันรี โซไซ เอตี บี. เอม.
เอส) ก็ได้ชวนชาวเยอรมันผูน้ ้ ีไปเมืองทราวันโกร์ ดว้ ยกัน ริ งเกลเทาเบไปเมืองทราวันโกร์ ในปี 1806 ก็
เห็นว่าเวทามณี คามได้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐแก่ญาติมิตรทั้งใกล้และไกล ต่อมาหลายหมู่บา้ นเกิดความ
ศรัทธาต่อศาสนาใหม่น้ ีซ่ ึ งเป็ น “ข่าวประเสริ ฐของคนยากจนทั้งปวง”
ในปี 1827 มีการ จัดตั้งวิทยาลัยคริ สเตียนที่เมืองโฟราเบย์ประเทศเซียราลีโอนในแอฟริ กา
ตะวันตก สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยนั้นกล่าวกันว่าเคยเป็ นตลาดค้าทาส แม้กระทัง่ ไม้ขื่นที่สร้าง
วิทยาลัยก็วา่ เป็ นเสากระโดงเรื อบรรทุกทาส ซามูเอล อัดไจ โครเธอร์ เป็ นนักศึกษาคนแรกของวิทยาลัย
เป็ นชาวไนจีเรี ย เมื่อบ้านแตกสาแหรกขาดคือเมืองของเขาถูกโจมตีแตกแล้วก็ถูกจับตัวใส่ ใต้ทอ้ งเรื อยัด
เยียดมากับทาสอื่น ๆ คราวนั้นอายุเพียง 14 ปี แต่มีเรื่ ออังกฤษช่วยไว้จึงได้เป็ นอิสระเสรี โครเธอร์ มาเริ่ ม
ชีวติ ใหม่ที่เซี ยราลีโอน และได้เป็ นคริ สเตียนตั้งแต่น้ นั มา
โครเธอร์ เล่าประวัติของตนเองดังกล่าวนี้ให้แก่สุภาพสตรี ผหู ้ นึ่งในกรุ งลอนดอน ซึ่ งตั้งอกตั้งใจ
ฟังเรื่ องของเขา แต่โครเธอร์ ตอ้ งตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ เมื่อได้ยนิ คาว่า “ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาท” การณ์จึงปรากฏว่า เขากาลังกราบ บังคมทูลเรื่ องราวต่อ พระพักตร์ของพระมหาราชินี พระนางเจ้า
วิคตอเรี ย โดยที่ตนเองไม่ทราบเลยว่าถูกนาเข้าเฝ้ าพระองค์ ในปี 1843 โครเธอร์ ได้รับแต่งตั้งเป็ น
มิชชันนารี นารี เดินทางไปยังบ้านเกิดเมืองนอนซึ่ งอยูไ่ กลออกไปทางบูรพาทิศถึงหนึ่งพันไมล์ เพราะ
ทางานการได้เป็ นอย่างดีจนได้สมญาว่า “อัครทูตแห่งไนจีเรี ย” ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็ นสังฆราชในปี
1864 เป็ นสังฆราชองค์แรกในคริ สตจักรอังกฤษที่มิใช่ชาวยุโรป โครเธอร์ ชาวแอฟริ กนั เป็ นสัญลักษณ์
แห่งการพ้นจากความแลวร้าย และเริ่ มต้นชีวิตใหม่ได้สาเร็ จ
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ประมาณปี 1827 มีหวั หน้ากะเหรี่ ยงผูห้ ญิง เดินทางจากภูมิลาเนาชาวเขาเข้าไปยังพม่า ไปพบ
มิชชัน่ อเมริ กาผูห้ นึ่ง ณ ทุ่งราบพวกกะเหรี่ ยงรู ้สึกตื่นเต้นกันมาก เพราะก่อนหน้านั้นเขามีความเชื่ อว่า
พระเจ้าทรงพระนามว่า เยวา เป็ นผูท้ รงสร้างสรรพสิ่ งทั้งปวง ทรงสร้างบุรุษ และทรงสร้างสตรี จาก
ซี่โครงบุรุษ แต่ศตั รู ของพระองค์คืองูได้ลวงให้บุรุษและสตรี กินผลไม้ตอ้ งห้าม จึงเป็ นเหตุให้ความตาย
เข้ามาในโลกพวกกะเหรี่ ยงได้เล่าต่อ ๆ กันมาว่าบุรุษของตนเป็ นผูท้ ราบเรื่ องนี้ดีและมัน่ ใจว่าในวันหนึ่ง
พวกตนคงจะได้ทราบเรื่ องนี้ บา้ ง และเชื่อว่าหนังสื อที่สูญหายไปนั้นคงจะได้กลับคืนมาสู่ พวกตนในปี
1826 กะเหรี่ ยงคนแรกได้รับบัพติศมา เขาได้ประกาศว่าได้ทราบเรื่ องเยวา (เยโฮวาห์) แล้วคาทานายของ
ปู่ ย่าตายายก็สาเร็ จแล้ว กะเหรี่ ยงทั้งปวงเกิดความตื่นเต้นกันใหญ่ โดยเหตุที่รัฐบาลพม่าปกครองชาว
กะเหรี่ ยง รัฐบาลสัง่ ให้ระงับความตื่นเต้นนี้ หัวหน้าเผ่าจึงติดต่อกับมิชชัน่ รี อย่างลับ ๆ เวลากลับก็ตอ้ ง
เล็ดลอดกับทางป่ าเปลี่ยว ขากลับได้นาเอาพระคัมภีร์ห่อผ้าเก่า ๆ ซุ กซ่อนมาด้วย เมื่อไปถึงหมู่บา้ นแล้วก็
ต้องรอจนเวลากลางคืน ต้องวางยางเกรงจะถูกรบกวน เมื่อจุดตะเกียงสว่างขึ้นแล้ว หัวหน้าเผ่าแก้เอาผ้า
ที่ห่อพระคัมภีร์ออก คนทั้งหลายเห็นแล้วเกิดความปลื้มปิ ติจนน้ าตาไหล บ้างก็คุกเข่าลงนมัสการเพราะ
“หนังสื อที่สูญหายไปนานแล้วได้กลับคืนมา ความหวังของบรรพบุรุษก็สาเร็ จแล้ว”
ในปี 1834 ท่านเหลียงฟาซึ่ งเป็ นศาสนาจารย์ชาวจีนคนแรกในนิกายโปรแตสแตนท์ได้มายืนอยู่
สถานที่สอบแข่งขัน เข้าเป็ นขุนนางที่เรี ยกว่า จอหงวน มีชายหนุ่มหลายคนทีเดียวที่อยากเป็ นขุนนางพา
กันมาสอบแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อสอบเสร็ จแล้วก็เดินออกจากห้องสอบด้วยความอ่อนเพลีย ท่าน
เหลียงฟาได้แจกหนังสื อข้อพระธรรมคัมภีร์พร้อมคาอธิ บายของท่าน หนังสื อเล่มนี้ชื่อว่า “คาแนะนา
เพื่อยุคนี้” ชายหนุ่มผูห้ นึ่งชื่อ ฮึง ก็ได้รับหนังสื อเล่มนี้ดว้ ย ในปี 1837 ได้เข้าสอบอีก แต่ก็ไม่สาเร็ จเช่น
เคย ในครั้งนี้เองสุ ขภาพของเขาก็ทรุ ดโทรมลง เนื่ องจากตรากตราจึงต้องนอนป่ วยอยูห่ ลายวัน ในขณะที่
นอนป่ วยนั้นฝันว่าได้ข้ ึนไปบนสวรรค์และเข้าเฝ้ าพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานกระบี่ให้แก่ฮึง ทั้งยังทรง
สัง่ ให้ฮึงทาลายรู ปเคารพทั้งหลายให้สิ้นไป หกปี ต่อมา ฮึง เอาหนังสื อที่ได้รับแจกนั้นมาอ่านอีก เมื่อ
อ่านหนังสื อเล่มนี้ในคราวนี้ เองจึงได้ประจักษ์วา่ ข้อความในหนังสื อนั้นเหมือนกับ ความฝันของตน ฮึง
ปรารถนาจะรับบัพติศมา แต่หาผูใ้ ห้ไม่ได้ จึงต้องให้บพั ติศมาตนเองและได้เลิกบูชารู ปเคารพทั้งหลาย
ประกาศเผยแพร่ ความเชื่อของตนต่อบรรดาญาติมิตร ในไม่ชา้ ก็มีคนมาเข้าด้วย มีสานุ ศิษย์ถึง 2000 คน
กลายเป็ นสมาคมขึ้นแล้ว เรี ยกว่า “สมาคมผูน้ มัสการพระเจ้า” และสมาคมนี้ได้กลายเป็ นองค์การปฏิวตั ิ
มีนโยบายชาตินิยมและสัมคมนิยมกลาย ๆ
ในปี 1853 ฮึงยึดได้ดินแดนส่ วนใหญ่ในจีนตอนใต้ ตั้งนานกิงเป็ นเมืองหลวง และได้สถาปนา
ตนเองเป็ นประมุขราชวงศ์ไต้เผ็ง อันมีความหมายว่าเป็ นอาณาจักรสรรค์และสันติสุข ฮึงอาจจะได้
ครอบครองจีนทั้งประเทศใน 1856 ถ้ามีที่ปรึ กษาที่สามารถ แทนที่จะเสื่ อมลงจนถึงแก่ความพินาศในปี
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1864 รัฐบาลแมนจูไม่ยอมอนุญาตให้มิชชัน่ รี ท่องเที่ยวไปประกาศศาสนาในประเทศจีน จึงได้แต่
ปลอบใจพรรคพวกว่า “หนังสื อคริ สเตียนไปได้ทุกแห่ง และจะเป็ นใบเบิกทางให้เรา” ไม่มีใครคิดว่า
เหตุการณ์จะอุบตั ิข้ ึนในรู ปนี้ เลยจนปั ญญาไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร มีผหู ้ นึ่งบันทึกไว้วา่ “โอกาส
สู ญหายไปเปล่า ๆ ต่อให้อีกพันปี ก็ไม่เกิดขึ้น” ในครึ่ งศตวรรษแรกของการเผยแพร่ ศาสนาโปรแตส
แตนท์ในประเทศจีน ซึ่งมีพลเมืองมากที่สุดในโลกก็เกือบจะตกอยูใ่ นเงื้อมมือของขบวนการ ปฏิวตั ิที่
ได้รับความจูงใจบาง ประการ ไปจากศาสนาคริ สเตียน
“ข่าวประเสริ ฐของคนยากจนทั้งปวง” “เริ่ มต้นชีวติ ใหม่” “ความหวังของบรรพบุรุษสาเร็ จแล้ว”
“ขบวนการปฏิวตั ิที่ได้รับความจูงใจจากศาสนาคริ สเตียน” เหล่านี้ทาไมจึงอุบตั ิข้ ึนหลายแห่งในเวลา
ไล่เรี่ ยกัน โดยเฉพาะในสมัยนี้ เราต้องหันมาพิจารณาสถานการณ์ของโลกซึ่ งอานวยโอกาส และทาให้
เกิดชีวติ ใหม่ในคริ สตจักรอันเป็ นพลังจูงใจ
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บทที่ 2 โอกำสอำนวย – โลกในศตรรษที่ 17
อันลัทธิ จกั รวรรดินิยมนั้นย่อมมีลทั ธิ ชวั่ ร้ายแอบแฝงอยูบ่ า้ ง แต่เราควรจะตระหนักว่า พระเจ้า
ทรงบันดาลให้เหตุการณ์ร้ายกลายเป็ นดีได้ตามความปรารถนาของพระองค์ ในศตวรรษแรกของคริ สต์
ศาสนาชาวยูดาที่รักชาติปรารถนาจะได้อิสรภาพ ข้างอาณาจักรโรมได้นาเอาการคมนาคม การเดินทาง
ไปสู่ ประเทศต่าง ๆ และการรู ้จกั ประเทศอื่น ๆ มาสู่ ชาติ สิ่ งเหล่านี้กลายเป็ นปั จจัยที่พระเจ้าทรงใช้ใน
การเผยแพร่ พระกิตติคุณ (ดูหนังสื อเรื่ อง Beginning from Jerusalem pp. 11-14)
การค้นพบทางคมนาคมใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 16 นั้นอานายประโยชน์แก่โปรตุเกสและเสปญ
โดยเหตุที่ท้ งั สองประเทศเป็ นคาธอลิคพวกมิชชัน่ รี นิกายโรมันคาธอลิคก็ฉวยโอกาสนี้ดาเนินการ
เผยแพร่ ศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการปฏิรูปคริ สตศาสนาขึ้น ซึ่ งกลายเป็ นนิกายโปรเตสแตนท์
ต่อมา นิกายโปรเตสแตนท์ทาให้เกิดการตื่นตัวต่อคริ สตศาสนิกยิง่ นัก แต่มิได้ทาการเผยแพร่ ไป
กว้างขวางในยุคนี้ เพราะมีโอกาสน้อย
ครั้นถึงศตวรรษที่ 17 เหตุการณ์ก็เปลี่ยนไป เพราะประเทศที่นบั ถือ ลัทธิโปรแตสแตนท์ สอง
ประเทศ คือ อังกฤษ และฮอลันดาเรื องอานาจ มีบริ ษทั บริ ทิช อิสต์ อินเดีย ตั้งขึ้นในปี 1600 และ 1602
บริ ษทั ดัชอีสต์อินเดียตั้งในปี 1619 ฮอลันดามาครอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออกมีเมืองปั ตเวีย
(ปั จจุบนั เรี ยกว่า จาร์ กาตา) เป็ นเมืองหลวงฮอลันดาชิงเกาะลังกาและแถบฝั่งทะเลตอนใต้ของอินเดียจาก
โปรตุเกสเริ่ มตั้งแต่ปี 1623 เป็ นต้นมา ในปี 1640 ได้เมืองมะละกา ปี 1651 ได้เคบโคโลนีทางแอฟริ กาใต้
ปี 1642 มีนกั เดินเรื อชาวออลันดาค้นพบฝั่งทะเลทางตะวันออกและทิศเหนือของออสเตรเลีย จึงเรี ยกชื่อ
ว่าฮอแลนด์ใหม่ นักเดินเรื อผูน้ ้ ีชื่อทัสมาน ทัสมาเนียจึงเป็ นอนุสรณ์แก่นกั เดินเรื อผูน้ ้ ี
บริ ษทั อังกฤษเปิ ดโอกาสให้ฮอลันดาเต็มที่ อังกฤษถอนตัวไปตั้งมัน่ ที่อินเดีย เสริ มกาลังการค้า
ได้มนั่ คง ได้เมืองสุ รัตซึ่ งอยูเ่ หนือบอมเบย์ข้ ึนไปในปี 1611 ได้มทั ราสในปี 1640 ได้กลั กัตตาตอนเหนือ
ในปี 1651 พวกฮอลันดา เดนมาร์ ก โปรตุเกส และฝรั่งเศส ก็มาทาการค้าขายในอินเดียดุจกัน และได้
ปกครองอินเดียบางส่ วน อังกฤษปกครองดินแดนอินเดียทีละเล็กละน้อย ในที่สุดส่ วนใหญ่ของอินเดีย
ต่อมาก็ตกอยูใ่ นจักรวรรดิองั กฤษ
บรรดาพ่อค้าวาณิ ช นักผจญภัย และนักเดินเรื ออังกฤษ เป็ นสมาชิกสภาคริ สตจักรอังกฤษ ชาว
ฮอลันดานับถือโปรแตสแตนท์นิกายแคลวิน บริ ษทั อิสต์อินเดียทั้งของอังกฤษและฮอลันดาจึงไต้จา้ ง
ศาสนาจารย์ประจาในบริ ษทั ทางการค้าของตน เขาขอร้องให้ศาสนาจารย์ทาพิธีให้บพั ติศมาแก่ลูกจ้าง
ชาวพื้นเมืองและพวกทาสบ้าง ดังนั้นในแอฟริ กาบางแห่ งและทางตะวันออกจึงมีคริ สตจักรและศาสนา
จารย์ที่มิใช่คาธอลิคและมีสมาชิกพื้นเมืองจานวนมาก ฮอลันดาอ้างว่ามีผถู ้ ือศาสนาคริ สต์นิกายโปรเตส
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แตนท์ถึง 300,000 คนในเกาะลังกา และในเกาะอินเดียตะวันออกนับเป็ นหมื่น ๆ คน ก่อนปี 1734 มีผู ้
แปลพระคัมภีร์ท้ งั เล่มเป็ นภาษามลายู
บัดนี้จะได้พิจารณาทางด้านตะวันตกบ้าง จะเห็นว่าอังกฤษและฮอลันดา ประเทศที่นบั ถือลัทธิ
โปรเตสแตนท์ได้หมู่เกาะ อินเดีย ตะวันตกก่อน และฝรั่งเศสซึ่งนับถือนิกายคาธอลิคเข้ายึดครองเกาะ
อินเดียตะวันตกซึ่ งเดิมเป็ นของเสปญ
แถบเหนื อของเกาะนี้ข้ ึนไปเป็ นดินแดนกว้างใหญ่อนั อุดม
สมบูรณ์ มีพลเมืองไม่มากนัก นี่คือทวีปอเมริ กานัน่ เอง อังกฤษตั้งอาณาจักรนิคมในอเมริ กาเหนื อที่
เรี ยกว่าเวอร์ จิเนียเป็ นแห่งแรกในปี 1607 ต่อมานิวอิงแลนด์ในปี 1620 ส่ วนฮอลันดาตั้งอาณานิคม
ระหว่างกลางเรี ยกว่า นิวเธอร์ แลนด์ ครั้นถึงปี 1664 อังกฤษริ บนิวเนเธอร์ แลนด์จากฮอลันดาและได้
เปลี่ยนชื่อเป็ นนิวยอร์ ค พวกชาวยุโรปที่ไปแสวงหาโชคลาภในแคว้นต่าง ๆ เมื่อได้ประสบความสาเร็ จ
แล้วก็กลับมายังบ้านเมืองของตนอยูก่ ินอย่างแสนสุ ข แต่นกั อาณานิคมทางอเมริ กาเหนือหาเป็ นเช่นนั้น
ไม่ พากันตั้งหลักฐานมัน่ คงเลยทีเดียว บางคนนาคริ สตจักรอังกฤษเข้าไปด้วย และนิกายโปรเตสแตนท์
ซึ่ งจะปฏิบตั ิไม่ได้ในอังกฤษเช่น คณะพิลกริ ม ผูต้ ้ งั อาณานิ คมอิงแลนด์ในปี 1620 เรี ยกว่าพิลกริ ม
ฟาเธอร์
ศาสนิกชนผูศ้ รัทธายิง่ นั้นมีความรู ้สึกว่าการที่ชาวคริ สเตียนเข้าไปยังโลกใหม่น้ ีเป็ นเรื่ องสาคัญ
มาก แต่เดิมนั้นไม่เคยมีใคร จะเผยแพร่ พระกิตติคุณในบริ เวณนี้ อัครทูตของพระคริ สตเจ้าไปมาแล้วทุก
หนทุกแห่ง นอกจากซี กโลกตะวันตกนี้ นักอาณานิคมคิดว่าพญามารปรารถนาจะครอบครอง แต่ใน
บัดนี้ยคุ ใหม่แห่งคริ สตประวัติเผยกาลังแล้ว อาจจะถึงยุคสุ ดท้ายที่กล่าวไว้วา่ “...จะได้ประกาศไปทัว่
โลกแก่บรรดาประชาชาติ...แล้วที่สุดปลายจะมาถึง (มัทธิว 24:14) แม้อาณานิคมแห่งเวอร์ จิเนียซึ่ ง
ประกอบการ พาณิ ชย์ ก็ยงั บัญญัติวตั ถุประสงค์ไว้ในกฎบัญญัติวา่ “จะเผยแพร่ พระศาสนาไปยังบุคคลที่
ยังอยูใ่ นความมืด” แต่ชาวอาณานิคมในนิวอิงแลนด์ยงิ่ แสดงศรัทธามากกว่านั้น โดยยอมจารึ กไปยังต่าง
แดน เพื่อเผยแพร่ พระศาสนาและได้ประกาศ เจตนารมณ์ไว้มีใจความว่า
“ประการสาคัญยิง่
เขามีความปรารถนาและปณิ ธานแรงกล้าที่จะเผยแพร่ พระกิตติคุณแห่ง
แผ่นดินของพระองค์ให้แพร่ หลายรุ่ งเรื องในซี กโลกนี้ ในอาณาเขตที่ไกลจากบ้านเมืองของตน
งานนี้เป็ นงานสาคัญยิง่ แม้จะเป็ นเพียงการเริ่ มต้นงานใหญ่เพื่อคนรุ่ นหลังที่ได้รับงานนี้ จะ
ปฏิบตั ิต่อไปจนประสบความสาเร็ จ”
ในไม่ชา้ “คนรุ่ นหลัง” ที่วา่ นั้นก็อุบตั ิข้ ึน คือในปี 1642 มีครองครัวตระกูลเมย์ฮิว มาตั้งถิ่นฐาน
อยูใ่ นเกาะเล็กเกาะหนึ่งทางใต้บอสตัน บุตรชายคนหนึ่งชื่อ โทมัส ได้ไปทาการสอนศาสนาแก่พวก
อินเดียและลูกหลาน เหลน ของโทมัสก็ได้ปฏิบตั ิงานเผยแพร่ พระศาสนาสื บต่อกันมาเป็ นเวลา 160 ปี
ในปี 1646 มีบณั ฑิตมหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ผหู้ นึ่ งชื่อ จอน อิเลียต ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นศาสนาจารย์คณะ
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คองกริ เกชันแนลใกล้เมืองบอสตัน บัณฑิตผูน้ ้ ีก็ได้เริ่ มงานเช่นกัน จอน อีเลียตได้สอนให้คริ สเตียนใหม่
ทั้งหลายรู ้จกั ตั้งบ้านเรื อนเป็ นหลักแหล่ง รู ้จกั ปกครองท้องถิ่น ทาไร่ ไถนา และงานอุตสาหรรม ท่านได้
นาภาษาของเขามาเขียนและแต่งหนังสื อไวยกรณ์ในปี 1661 ท่านก็แปลพันธสัญญาใหม่เป็ นภาษา
อินเดียสาเร็ จ อีกสองปี ต่อมาคือในปี 1663 จึงได้แปลทั้งเล่ม ท่านได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิงานของท่านว่า
“อธิษฐานและอุทิศตนต่อการงานโดยความเสื่ อมใสศรัทธาในองค์พระคริ สตเจ้า
ย่อมจักประสบ
ความสาเร็ จทุกประการ
แต่เป็ นที่น่าสลดใจสาหรับผูแ้ ปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ ี คือ ภาษาที่อุตส่ าห์แปลไว้น้ นั ในเวลา
ต่อมามิชา้ มินานเขาก็เลิกใช้เสี ยแล้ว ถึงกระนั้นความอุตสาหะอันนี้ ยังเป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื่นในการแปล
พระคัมภีร์เป็ นภาษาพื้นเมืองต่อไป
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 นั้นมีชาวอังกฤษเข้าไปตั้งภูมิลาเนาในหมู่เกาะอินเดียตะวันตกฝั่งทวีป
อเมริ กาเหนื อเป็ นจานวน 250,000 คนในดินแดนโพ้นทะเลดังกล่าวไม่มีสังฆราชคริ สตจักรอังกฤษ
ประจา สังฆราชที่กรุ งลอนดอนจึงเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์คุม้ ครองชาวคริ สเตียนในดินแดนต่าง ๆ แต่องั กฤษก็
ช่วยเหลือไม่เต็มหน่วย จนกระทัง่ ถึงปี 1696 สังฆราชที่ลอนดอนทรงแต่งตั้งให้โทมัส เบรย์ เป็ นผูแ้ ทน
พระองค์ประจาแมรี่ แลนด์ภาระแรกของเบรย์คือจัดคริ สเตียนศึกษาหาหนังสื อตั้งห้องสมุด และโรงเรี ยน
โดยเหตุน้ ีท่านจึงได้ต้ งั สมาคมส่ งเสริ มความรู ้ทางพระศาสนาขึ้นในปี 1699 เมื่อท่านได้เดินทางสารวจดู
ทัว่ มลรัฐแมรี่ แลนด์แล้วได้กลับไปประเทศอังกฤษ ท่านได้ต้ งั ปณิ ธานว่าจะต้องพยายามจัดหาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้การอบรมศาสนาจารย์ท้ งั หลายให้สอนศาสนาตามชนบททางใต้ และในโรงอุตสาหกรรมและ
ที่ภาคโพ้นทะเล ซึ่ งเป็ นราชอาณาจักรอังกฤษ เมื่อท่านได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าวิลเลียมที่
3 แล้วท่านได้ต้ งั สมาคมเผยแพร่ พระศาสนานอกอาณาเขตในปี 1701 ความสามารถของ ท่านผูน้ ้ ี เพียง
คนเดียว เท่านั้นได้บงั เกิด สมาคม ขึ้นถึงสองสมาคมแรกที่มิใช่คาธอลิคเพื่อเพยแพร่ พระกิตติคุณ
ในปี 1709 มีพระบรมราชนุ ญาตให้ต้ งั สมาคม สก๊อตเผยแพร่ ความรู ้คริ สเตียน (เอส.พี.ซี .เค.
Society of Propagation Christian Knowledge) พวกเพรสไบทีเรี ยนกล่าวว่า “เราประสงค์ให้ดวง
วิญญาณทั้งหลายรอด ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญยิง่ ” และความมุ่งหมายของพวกเพรสไบทีเรี ยนยังได้
กาหนดไว้อีกว่า “จะจัดส่ งพระคัมภีร์ไปยังสก๊อตแลนด์แถบไฮแลนด์ และสอนให้อ่าน เขามีความคิดที่
จะช่วยเหลือคนอื่นนอกจากเพื่อนร่ วมชาติดว้ ย ความหวังของพวกเขาก็คือ
“เผยแพร่ พระศาสนาไปยังชนที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า และส่ งเสริ มบรรดาศาสนาจารย์ให้ประกาศ
พระกิตติคุณให้แพร่ หลาย รุ่ งเรื อง แก่ชาวโลกทั้งหลาย”
ถึงแม้สมาคมมิชชันนารี นารี เหล่านี้จะมิได้ต้ งั อยูจ่ นชัว่ กัลปาวสาน แต่ก็ยงั มีอิทธิ พลมิชชันนารี
นารี ยนื อยูต่ ลอดไป เพราะสมาคมเหล่านี้ได้อุดหนุ น (1743-7) ศาสนาจารย์ผหู้ นึ่งชื่อ เดวิด เบรนนาด
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ท่านเบรนนาดเกิดในอเมริ กา เป็ นคนรู ปร่ างบอบบางและขวัญอ่อน แต่ทา่ นได้อุทิศชีวติ จิตใจเผยแพร่
พระศาสนาในกลุ่มชนชาติอินเดียแดง เป็ นเวลาถึง 4 ปี ในเมสซาจูเซด ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง
29 ปี ถึงจะทางานได้ผลเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่บนั ทึกไว้น้ นั เป็ นมูลเหตุจูงใจให้คาเรย์มาติน
และมาร์ส-เด็น ปฏิบตั ิตามท่านจนได้ชื่อว่าเป็ นวีรบุรุษในศตวรรษต่อมา
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บทที่ 3 มูลเหตุจูงใจกำรฟื้ นฟูพระศำสนำในศตวรรษที่ 18
ได้กล่าวถึงการฟื้ นฟูพระศาสนามาบ้างแล้ว
แต่จะได้ขยายความให้พิสดารถึงขบวนการ
คริ สตศาสนาอีแวนแจลิคลั (เน้นประสบการณ์ ของตนเองที่ได้รับความรอด และการถวายตัวต่อพระ
คริ สต์) ตามเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. ปี 1675 ฟิ ลิป จาคอบ สเปเนอร์ เป็ นหัวหน้าฟื้ นฟูลทั ธิ ลูเธอรัน ไพเอติ
2. เคาน์ ฟอน ซิ นเซนดอฟ เป็ นหัวหน้าฟื้ นฟูคณะโมเรเวียน (แฮร์นฮูท) ไพเอติ ในปี 1722
3. ลัทธิ เมธอดิสท์ ในปี 1738 มีท่าน จอน เวสเลย์ เป็ นหัวหน้า
4. ท่านโจนาธาน เอดเวิร์ด เป็ นหัวหน้าในการตื่นตัวครั้งใหญ่ในอเมริ กาเหนื อ ปี 1734
5. การฟื้ นฟูในสก๊อตแลนด์ ปี 1742 มีท่านวิลเลียม แมคคูลลอด เป็ นหัวหน้า จึงควรพิจารณา
โดยลาดับ และพิจารณาเพิม่ เติมในเรื่ อง
6. วงการคริ สต์ศาสนาอีแวนแจลิคลั ในคริ สตจักรอังกฤษ
7. วงการ คริ สตศาสนา อีแวน แจลิคลั คณะอื่น ๆ ในประเทศอังกฤษ
1. กำรฟื้ นฟูของลัทธิลูเธอรัน ไพเอติ โดยที่การปฏิรูปศาสนาเกิดในประเทศเยอรมันนี การ
ฟื้ นฟูลทั ธิ ลูเธอรันนี้จึงเหมาะสมที่จะมีข้ ึนในประเทศนั้น ศิษยาภิบาลคนหนึ่งของคณะลูเธอรันชื่อ
สเปเนอร์ ซ่ ึ งอยูท่ ี่แฟรงฟอร์ ดมีความเห็นว่า สมาชิกส่ วนมากในคริ สตจักรของท่านเป็ นคริ สเตียนแต่เพียง
ในนามเท่านั้น ท่านจึงรวบรวมผูถ้ ือเคร่ งครัดขึ้นเป็ นกลุ่มภายใน โดยมีศาสตราจารย์จากเฮลล์ ชื่ อ
ศาสตราจารย์ เอ.เอช.ฟรังเก เป็ นหัวหน้า เมืองนี้จึงกลายเป็ นศูนย์กลางของพวกเคร่ งครัด (ไพเอติ) ตั้งแต่
(ปี 1691) เป็ นต้นมา การจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็กกาพร้าโรงเรี ยนเด็กอนาถา วิทยาลัยครู และสมาคมพระคัมภีร์
พระเจ้าเฟรเดริ ดที่ 4 แห่งกรุ งเดนมาร์ ค ก็ทรงได้รับคาแนะนาจากศาสนาจารย์ไพเอติประจาราชสานัก
จึงทรงสนับสนุนการเผยแพร่ ในอาณานิคมเดนมาร์ คเมืองตรันเควบาทางอินเดียตอนใต้ ฟรังเกได้รับการ
ขอร้องให้จดั หามิชชันนารี นารี ส่งไปเผยแพร่ ในปี 1706 จึงส่ ง บาโธโลมิว ซิ เกนบาลก์ กับสหายผูห้ นึ่ง
ไปปฏิบตั ิงานอยูเ่ ป็ นเวลาสิ บสามปี แล้วถึงแก่กรรม ในระหว่างนี้เองท่านได้แปลพันธสัญญาใหม่เป็ น
ภาษาทมิฬ เป็ นพระคัมภีร์ภาษาอินเดียฉบันแรก รวมทั้งเพลงนมัสการ หนังสื อนมัสการและหนังสื ออื่น
ๆ อีกกว่า 30 เล่ม ทั้งได้จดั ตั้งคริ สตจักรขึ้นมีชาวอินเดียเข้าเป็ นสมาชิก 250 คน มีการแต่งตั้งอินเดียคน
แรกเป็ นศิษยาภิบาลของคณะในปี 1727 เมื่อ 1708 ศาสนาจารย์ประจาองค์พระสวามีของพระนางเจ้า
แอนน์ ชื่ อเบม่า ได้แปลรายงานของท่านซี เกนบาลก์เป็ นภาษาอังกฤษให้ชื่อว่า การเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ทางบูรพทิศ (The propagation of the Gospel in the East) และการเผยแพร่ น้ ีได้รับการสนับสนุนจาก
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สมาคมหลายแห่ง เช่น สมาคม เอส.พี.จี.มีมติให้บริ จาคเงิน 20 ปอนด์ และหนังสื อจานวนหนึ่งแก่คณะ
สมาคม เอส.พี.ซี .เค. ก็ได้ให้แท่นพิมพ์หนังสื อ คณะเผยแพร่ ได้กา้ วหน้าไกลมาก โดยมีท่านคริ สเตียน
เฟรดริ ค ชวาทส์ ชาวเยอรมัน (อยูใ่ นอินเดีย 1750-98) เป็ นหัวหน้าทางานเข้มแข็งที่สุด คณะเผยแพร่ น้ ี
ได้รับเงินทุนอุดหนุ นจากสมาคม เอส.พี.ซี .เค. ทาการเผยแพร่ ได้รวดเร็ วขยายออกไปนอกเขตเดนมาร์ค
จึงอาจจะเรี ยกการเผยแพร่ ของคณะนี้ได้วา่ เป็ นงานร่ วมมือกันทุกฝ่ าย เป็ น “งานสากลศาสนกิจ”
(ecumenical) ไม่เป็ นของคณะหนึ่งคณะใด กล่าวคือ พวกลูเธอรันและพวกอังกลิกนั ทางานร่ วมกันใน
สานักมิชชันนารี ที่เริ่ มขึ้นโดยชาวเดนมาร์ ค
มีคนเยอรมันเป็ นผูด้ าเนิ นงานและชาวอังกฤษให้ความ
สนับสนุน
2. คณะไพเอติชำวโมเรเวียน เมื่อปี 1722 ท่านเคาต์ ฟอน ซินเซน ดอฟ อยูใ่ นคณะลูเธอรัน
ไพเอติ ได้รับผูล้ ้ ีภยั เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นดินแดนของท่านที่แซกโซนี่ 600 คน เป็ นพวกคริ สเตียน
คณะฮุส (สื บจากจอน ฮุส ซึ่ งเป็ นนักปฏิรูปก่อนโปรเตสแตนท์ จอน ฮุส ถูกเผาทั้งเป็ นในปี 1415) พวก
คริ สเตียนคณะฮุสนี้มาจากโมเรเวียนบ้าง และมาจากโบฮีเมียนก็มี ท่านเคานต์จึงได้รับแต่งตั้งเป็ น
สังฆราชของคณะนี้ในปี 1728 ขณะที่ท่านกับสานุศิษย์กาลังอยูใ่ นพิธีนมัสการพิเศษก็เกิดความรู ้สึก
เหมือนกับได้รับคาสัง่ ให้ไปทัว่ โลก ในวันรุ่ งขึ้นมีผอู ้ ุทิศตนเป็ นมิชชันนารี 26 คน นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา
คณะโมเรเวียนนี้ก็ได้อุทิศถวายทรัพย์สาหรับงานมิชชันนารี เฉลี่ยเป็ นรายตัวมากกว่าคณะอื่น ๆ โดยที่มี
ทุนทรัพย์นอ้ ย มิชชันนารี รุ่นแรกเข้าไปอยูใ่ นอินเดียตะวันตกท่ามกลางพวกทาสและแยกกันเข้าไปอยู่
กับพวกเอสกิโมในกรี นแลนด์ ซึ่ งมีมิชชันนารี คณะลูเธอรันชื่อ ฮานส์ เอเกเด ไปปฏิบตั ิงานอยูก่ ่อนแล้ว
ตั้งแต่ปี 1721
3. คณะเมธอดิสท์ ท่านจอน เวสเลย์ หัวหน้าคณะนี้ เมื่อยังเยาว์อยูก่ ็ได้รับอิทธิพล จากความ
คิดเห็นของสองคณะดังกล่าวมาแล้วเมื่อท่านอายุได้ 11 ปี มารดาของท่านหนังสื อที่เบม่าเขียนเรื่ องซี เกน
บาลก์ และกล่าวว่า “ตั้งหลายวันฉันไม่ได้คิดนึกหรื อพูดถึงเรื่ องอื่น” แล้วเริ่ มสอนบุตรทุกสัปดาห์เรื่ อง
งานเผยแพร่ พระศาสนา ในปี 1735 ท่านจอนและน้องชายไปจอร์เจียในฐานะมิชชันนารี ของสมาคม
เอส.พี.จี. ไปทาการสอนทั้งชาวผิวขาว นิ โกร และอินเดียแดง ขณะเดินทางอยูใ่ นเรื อท่านรู ้สึกประทับใจ
ในความเชื่อของพวกโมเรเวียน ซึ่ งกาลังเดินทางไปตั้งหลักแหล่งในอเมริ กา ได้ประกาศพระกิตติคุณใน
กรุ งลอนดอนปี คริ สตศักราช 1738 อันเป็ นปี เริ่ มต้นของอิทธิ พลของพวกโมเรเวียนซึ่ งทาให้ท่าน “รู้สึก
ซาบซึ้ งในชีวติ คริ สเตียนอย่างในกรุ งลอนดอนเมื่อปี 1738 ซึ่ งเกิดเป็ นคณะเมธอดิสท์เป็ นต้นมา ทอมัส
โค้กเป็ น “ผูอ้ านวยการ” ของเวสลีย ์ ควบคุมงานในคณะเมธอดิสท์ที่อเมริ กา ปี 1786 ท่านผูน้ ้ ีมาถึงเมือง
อันติกวั บนเกาะเวสต์อินดีส ในนามของคณะเมธอดิสท์ ทอมัสโค้ก รับงานของแบกส์เตอร์ มาทา แบกส์
เตอร์ เป็ นกรรมกรอู่ต่อเรื อรัฐบาลและได้รวบรวมทาสนิ โกรเป็ นสมาชิกคริ สตจักรไว้ 1500 คน คณะ
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มธอดิสท์ไม่ได้จดั ตั้งสมาคมมิชชันนารี นารี แต่ถือว่าการประกาศเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของคริ สเตียนทุก
คนในคณะนั้นโดยตรง
4. กำรตื่นตัวครั้งใหญ่ ผูน้ าคนสาคัญของขบวนการนี้ คือ โจนาธาน เอดเวิร์ด ในคณะกองกริ
เกชันในนิวอิงแลนด์ ทัว่ ทั้งตาบลรู ้สึกว่าศาสนามีชีวติ ชีวาอยูท่ ่ามกลางพวกเขา เพราะอิทธิ พลคาเทศนา
ในปี 1738 ของเอดเวิร์ส เบรนเนิรดจึงออกไปเป็ นมิชชันนารี ของขบวนการนี้เป็ นคนแรก
5. กำรฟื้ นฟูในสก๊อตแลนด์ 1742 เมื่อศาสนาจรรย์กลุ่มหนึ่งในคริ สตจักรสก๊อตแลนด์
(เพรสไบทีเรี ยน) ได้อ่านเรื่ อง “การตื่นตัวครั้งใหญ่” จึงทาให้การประกาศสัง่ สอนของเขามีผล ผูค้ น
ศรัทธาเชื่อถือมากมาย จึงเกิดความคิดขอร้องให้มีการอธิ ษฐานพิเศษ ในอังกฤษเวสลียร์ ับหลักการนี้ ใน
อเมริ การับโดยเอดเวิร์ดผูซ้ ่ ึ งเขียนหนังสื อเล่าเรื่ องนี้ในปี 1748
6. คริสต์ ศำสนำอีแวน แจลิคลั ส์ ในคริสตจักรอังกฤษ คณะเมธอดิสท์ก่อรู ปขึ้นจาก
คริ สตจักรอังกฤษ พวกอีแวนแจลิคลั ส์ส่วนมากก็คงอยูใ่ นคริ สตจักรนี้ต่อไป ขอเล่าเรื่ องบางคนดังนี้
จอน นิวตันเป็ นกัปตันเรื อทาสแล่นอยูท่ างฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริ กาในปี 1764 หันมานับถือคริ สต์
ศาสนา แล้วต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็ นศาสนาจารย์ปี 1787 จอน นิวตัน ชักชวนวิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ส ซึ่ง
เป็ นสมาชิก หนุ่มรัฐสภา ให้มาช่วยกันทางานของพระเจ้าในสมาคมเลิกการค้าทาสก่อนหน้านั้นท่านได้
สอนทอมัสสก็อต ศิษยาภิบาลคริ สตจักรชนบทแห่งหนึ่ง แล้วสก๊อตไปเกลี้ยกล่อมให้วลิ เลียม คาเรย์ ให้
สนใจในเรื่ องศาสนาต่อมาเข้าคณะแบพทิสท์ (เหมือนกับ เจ.เอช.นิวแมน ในที่สุดได้ตาแหน่งเป็ น
ดาร์ ดินิล) สก๊อตเอง ในปี 1799 เป็ นเลขาธิ การของสมาคมเชิชมิชชันนารี นารี ขณะเดียวกันตั้งแต่ปี 1783
เป็ นต้นไป ชาร์ล ซี เมียนศิษยาภิบาลคริ สตจักรที่เคมบริ ดจ ได้เทศนาชักชวนชายหนุ่มนับเป็ นร้อย ๆ คน
และส่ งหลายคนออกไปเป็ นศาสนาจารย์ประจาสถานที่ราชการติดต่อกันเป็ นลาดับ ศาสนาจารย์เหล่านี้มี
น้ าใจช่วยประกาศศาสนาที่อินเดีย ซี เมียนสนับสนุนงานมิชชันนารี นารี อย่างเปิ ดเผย ส่ วน ชารลส์ แก
รนน์ทางานในบริ ษทั อินเดียตะวันออก ร่ วมมือกับศาสนาจารย์ในเบงกอลเลยเป็ นเพื่อนสนิทของวิล
เบอร์ฟอรส ในปี 1792 มาดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการบริ ษทั อินเดียตะวันออกที่กรุ งลอนดอน ได้
ช่วยเหลือวิลเบอร์ ฟอรัสด้านการงานต่าง ๆ สนับสนุนการเผยแพร่ และขัดขวางการค้าทาส
7. วงกำรคริสตศำสนำอีแวน แจลิคลั ส์ คณะอืน่ ๆ ในประเทศอังกฤษ นับตั้งแต่คริ สต
วรรษที่ 17 เป็ นต้นมา ในวงงานของคณะเพรสไบทีเรี ยน คองกริ เกชันแนลและแบ๊บติสต์มีอิทธิพลของ
การเผยแพร่ คริ สตศาสนาแบบอีแวนแจคิคลั ส์แทรกซึ มอยู่ ในปี 1719 ไอแซค วัทส์ อยูค่ ณะคองกริ เก
ชันแนลเขียนเพลงนมัสการบทแรกสาหรับการเผยแพร่ คือ “องค์พระเยซูพระเจ้าอยูห่ วั ” จอน ซัทคลิฟฟ์
ศาสนาจารย์แบ๊บติสต์ที่ โอลนีย ์ อยูใ่ นคณะแบ๊บติสต์ อีแวนแจลิคลั ส์สมัยเดียวกันกับจอน นิวตัน ขณะ
เป็ นไวคาร์ โจนาธาน เอดเวิรดส์ เขียนเรื่ องการเรี ยกร้องให้อธิ ษฐานของชาวสก๊อตเมื่อปี 1748 กว่าจอน
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ซัทคลิฟฟ์ จะได้อา่ นหนังสื อเรื่ องนี้ก็อาจเป็ นปี 1784 ด้วยความร่ วมมือกับคณะแบ๊บติสต์ที่แคว้นมิด
แลนดส์ ท่านได้จดั พิมพ์และเพิ่มเติมว่า
เราหวังว่าท่านจะไม่อธิ ษฐานเพื่อคณะของท่านเท่านั้น.... ขอให้อธิ ษฐานเพื่อการเผยแพร่ พระ
กิตติคุณไปยัง ทัว่ พิภพโลกอย่างแรงกล้า
ในปี 1786 ท่านวิลเลียม คาเรย์ เข้าร่ อมกับกลุ่มศาสนาจารย์ที่กาลังอธิ ษฐานเพื่อการเผยแพร่ พระ
กิตติคุณ ท่านผูน้ ้ ี เรี ยกหนังสื อโดยตนเอง เป็ นครู โรงเรี ยนชนทบ และซ่อมรองเท้าเป็ นการหารายได้
เพิ่มเติมได้รับแต่งตั้งเป็ นศาสนาจารย์แบ๊บติสต์ ทั้งนี้ดูเหมือนจะไม่สาคัญอะไรแต่ขบวนการใหญ่ ๆ
สามคณะได้มีอิทธิ พลต่อคาเรย์แล้วคือ สก๊อต – คณะอเมริ กนั อีแวนแจลิคลั สอนให้เอาใจใส่ ในศาสนา
คริ สเตียน เบรนเนอรดมิชชันนารี นารี จากอเมริ กา ขบวนการตื่นตัว (Great Awakening) ได้จูงใจท่าน
หนังสื อชักชวนให้อธิ ษฐานซึ่ งเป็ นผลจากการฟื้ นฟูของชาวสก๊อต (Scottish Revival) ได้เตรี ยมทางให้
หนังสื อการเดินทางของกัปตันคุกก็ช่วยให้คาเรย์สนใจศึกษาหาความรู ้เรื่ องหมู่เกาะแปซิ ฟิค รวมทั้ง
ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่นบั ถือคริ สต์ศาสนาด้วย ท่านแนะนากลุ่มนี้ให้อภิปรายเรื่ อง “ธุ รกิจของคริ สเตียน
ต้องพยายามเพยแพร่ พระกิตติคุณ” ผูอ้ าวุโสคนหนึ่งหันมาจ้องแล้วกล่าวว่า “เจ้าหนุ่มเอ๋ ย นัง่ ลงเถอะ เมื่อ
พระเจ้าพอพระทัยให้พวกมิจฉาทิษฐิเหล่านั้นเป็ นคริ สเตียน พระองค์จะทรงกระทางานเองไม่ตอ้ งอาศัย
ความช่วยเหลือของเธอหรื อฉัน”
คาเรย์ไม่ตอบ จนถึงปี 1792 จึงลงมือปฏิบตั ิงาน ในปี นั้นท่านได้ทาการภารกิจสาคัญสาม
ประการ คือ พิมพ์หนังสื อเล่มเล็ก แต่ขอ้ ความน่าสนใจเรื่ อง “คริ สเตียนมีหน้าที่พยายามชักจูงผูอ้ ื่นให้มา
นับถือคริ สตศาสนาหรื อไม่”
ท่านเทศนาจากพระคัมภีร์ อิสยาห์ 54: 1-3 ข้อความสองประโยคที่ยงั คงประทับใจอยูจ่ นบัดนี้
คือ “จงหวังสิ่ งใหญ่โตจากพระเจ้าจงพยายามกระทาสิ่ งใหญ่โตถวายพระองค์” และศาสนาจารย์กลุ่มนี้
ซึ่งมีดว้ ยกัน 14 คน ได้จดั ตั้งสมาคมแบ๊บติสต์มิชชันนารี ข้ ึน สัญญาจะหาเงินจานวน 13 ปอนด์ 2 ชิลลิง
6 เปนนี คาเรย์สมัครเป็ นมิชชันนารี คนแรก ขององค์การมิชชันนารี ใหม่คณะแรกได้อุบตั ิข้ ึนแล้ว คณะ
อื่น ๆ ก็ต้ งั ตามขึ้นมาคล้าย ๆ กับธารน้ าไหล ในระหว่างปี 1792 ถึง 1842
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บทที่ 4 คริสตจักรตื่นตัวเผยแพร่ ปี 1792-1842 พร้ อมกับเบิกทำงถึงปี
1858
ต่อไปนี้คือองค์การมิชชันนารี สาคัญ ๆ ซึ่ งตั้งต้นขึ้นใน ครึ่ งศตวรรษระหว่าง ปี 1792-1842
ปี
อเมริกำเหนือ
อังกฤษ
ยุโรป
1790
(เมธอดิสท์ 1786 )
แบพติสท์ 1792
1795
ลอนดอน 1795
เนเธอร์แลนด์ 1797
คริ สตจักร 1799
1800 แทรกทางศาสนา
(Religious Tracts) 1799
1805
พระคริ สตธรรม 1804
1810 อเมริ กนั บอร์ด 1810
แบพติสท์ 1814
1815
เบเซล 1815
พระคริ สตธรรม 1816
เมธอดิสท์ 1819
1820
อีพิสโคปัล 1821
เดนมาร์ค 1821
ปารี ส 1822
เบอร์ลิน 1824
1825 อเมริ กนั แทรค 1825
คริ สตจักรสก๊อตแลนด์ 1825
เรนิช 1828
1830
1835 ดัช รี ฟอร์ม 1835
ไลป์ ซิก 1836
เพรสไปทีเรี ยน 1837
ลูเธอรัน 1837
1840
นอร์ เวย์ 1842
18

1. ในบริเทน
ได้กล่าวถึงการตั้งต้นของคณะเมธอดิสท์และแบ๊บติสต์แล้ว จึงสมควรจะอธิบายถึงการต่อสู ้
การค้าทาสต่อไป
มีเสมียนในลอนดอนผูห้ นึ่งชื่อ แกรนวิล ชาร์พ ได้พบทาสนิโกร ป่ วยและสิ้ นเนื้ อประดาตัวใน
ห้องศัลยกรรมของพี่ชายซึ่ งเป็ นแพทย์ ได้ความว่านายจ้างปล่อยทิง้ เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ แต่เมื่อ
หายดีแล้วนายจ้างก็เรี ยกตัวกลับไปเป็ นทาสตามเดิม นี่เองทาให้ชาร์พเรี ยกกฎหมายในปี 1772 ชาร์พได้
ฟ้ องนายเรื อผูห้ นึ่งเป็ นจาเลยต่อศาลในข้อหาว่าฝ่ าฝื นกฎหมายล่ามโซ่นิโกร นายเรื อแก้วา่ ทาสนิโกรหนี
มา เขาจาเป็ นต้องนาไปส่ งคืนยังนาย ชาร์ พแย้งว่าในกฎหมายอังกฤษ บุคคลจะมีกรรมสิ ทธิ์ เป็ นเจ้าของ
บุคคลอื่น ๆ หาได้ไม่ ในที่สุดศาลพิจารณาพิพากษาให้ทาสเป็ นอิสระ การกระทาของชาร์ พในครั้งนี้เอง
การมีทาสในอังกฤษจึงผิดกฎหมาย แต่ทาสทั้งหลายเป็ นอิสระแล้วจะไปอยูท่ ี่ใดเล่า ในปี ค.ศ. 1787
ชาร์ พเป็ นคนหนึ่งได้วงิ่ เต้นจัดตั้งสมาคมเลิกการค้าทาส จัดสร้างนิคมขึ้นที่ประเทศเซี ยราลีโอนใน
แอฟริ กาตะวันตก ปี 1792 เมลวิลโฮร์ นชาวอังกฤษทางานในคณะเมธอดิสท์ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นศาสนา
จารย์ประจานิคมนี้ในปี 1784 ท่านได้พิมพ์หนังสื อเล่มหนึ่ งชื่อว่า “จดหมายเหตุการณ์เผยแพร่ ” (Letters
on Missions) สนับสนุนให้มีการประกาศพระศาสนาให้แพร่ หลายในแอฟริ กา
เมื่อคณะแบ๊บติสท์ต้ งั ขึ้นใหม่ ๆ นั้นได้กล่าวว่า “ในปัจจุบนั ศาสนาคริ สต์แยกออกเป็ นหลาย
คณะ” การดาเนิ นการก็ควร “แยกกันด้วย” ผูท้ ี่อ่านจดหมายเหตุท้ งั ของคาเรย์และโฮร์ นจึงกล่าวว่า “เหตุ
ใดจึงไม่รวมกัน” แล้วตั้งสมาคมมิชชันนารี ข้ ึน (ซึ่ งต่อมาเรี ยก “The London”) ธรรมนูญของสมาคม
บัญญัติวา่ “ให้ถือเป็ นหลักสาคัญว่า
“ไม่ให้ส่งระเบียบเพรสไบทีเรี ยน อินดิเพนเดนส์ อิพิสโคปัลหรื อระเบียบแบบแผนหรื อวิธี
ปกครองของคริ สตจักรออกไป เนื่องด้วยความเห็นระหว่างบุคคลอาจจะไม่ลงรอยกัน แต่ให้ข่าว
ประเสริ ฐอันมีรังสี จากพระพรของพระเจ้าจงประจักษ์แก่คนที่ไม่รู้จกั พระองค์
บางคนในคณะอังกฤษก็ได้มีส่วนส่ งเสริ มการจัดตั้งสมาคมลอนดอน แต่ก็มีบางคนตั้งปั ญหา
ถามว่าระเบียบและการปกครองคริ สตจักรจะทิ้งเสี ยเลยได้หรื อ” ดังนั้นในปี 1799 จึงจัดตั้งสมาคม
เชิชมิชชันนารี นารี (Church Missionary Society) ขึ้นที่กรุ งลอนดอนอีกเหมือนกัน สก๊อตเป็ นเลขาธิ การ
คนแรก วิลเบลฟอสสัมภาษณ์มหาสังฆราชแห่งแคนเตอรเบอรี่ ขอความเห็นในการจัดตั้งสมาคม และ
รายงานว่า “มหาสังฆราชเห็นชอบด้วย แต่ระวังตัวไม่เกี่ยวข้อง”
ในปี 1799 มีการจัดตั้งสมาคม สาหรับแจก หนังสื อ เล่มเล็ก (The Religious Tract Society
R.T.S.) รวมลัทธิ ต่าง ๆ ประสานงานกันเพื่อจัดพิมพ์หนังสื อเผยแพร่ ท้ งั ในและนอกประเทศอังกฤษ ใน
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เวลาต่อมาก็ได้เข้าสมทบกับสมาคมคริ สเตียนศาสนศาสตร์ในอินเดีย แอฟริ กาและประเทศจีน แล้ว
เป็ นสหสมาคมต่อไป (Society for Christian Literature)
สมาคมพระคริ สตธรรมอังกฤษและต่างประเทศ (B. และ F.B.S.) เกิดขึ้นในปี 1804 ชาวเวล
คณะเพรสไบทีเรี ยนผูห้ นึ่งไปขอร้องสมาคม R.T.S. ให้ต้ งั สมาคมสาหรับจาหน่ายพระคัมภีร์ภาษาเวล
เพราะหายากและราคาแพง คาตอบก็คือถึงเวลาแล้วทาไมไม่เผือ่ แผ่ไปทัว่ ราชอาณาจักรและทัว่ โลกไม่
เฉพาะชาวเวลเท่านั้น ในปี 1084 แกรนวิล ชาร์ พเป็ นประธานการประชุมใหญ่ที่กรุ งลอนดอน มีผบู ้ ริ จาค
ทุนทรัพย์ในครั้งนั้นรวมถึงกัน 700 ปอนด์ (คณะแบ๊บติสท์บริ จาคเพียง 13 ปอนด์ 2 ชิลลิง 6 เป็ นนี) เพื่อ
ตั้งสมาคมรวมคณะ “เพื่อจาหน่ายพระคัมภีร์อย่างกว้างขวางโดยไม่พิมพ์บนั ทึกความเห็นหรื อคาวิจารณ์
ใด ๆ รวมไว้ดว้ ย”สมาคม R.T.S. และสมาคมพระคริ สตธรรม B. และ F.B.S. มีกรรมการเป็ นคณะ
อังกฤษครึ่ งหนึ่ง และที่ไม่ใช่อีกครั้งหนึ่ง ส่ วนเลขานุการสามคนนั้นคนหนึ่งจากคริ สตจักร
อังกฤษ อีกคนหนึ่งจากคริ สตจักรอิสระ และ อีกคนหนึ่งมาจากประเทศอื่นในยุโรป
ใน สก๊อต แลนด์ นั้นก็มีสมาคม มิชชันนารี นารี กลาสโกว์ และสมาคมมิชชันนารี นารี เอดิน
เบอร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1796 ถึงจะเป็ นสมาคมรวมกันก็ตาม แต่คริ สตจักรสก๊อตแลนด์เป็ นผูอ้ ุดหนุนในด้าน
การเงินเป็ นส่ วนใหญ่ โดยแท้จริ งแล้วที่สภาใหญ่ก็ปรารถนาจะรับผิดชอบ ในด้านเผยแพร่ ในปี นั้น
สมาชิกส่ วนน้อยลงมิติวา่ ยังไม่ถึงเวลาและต้องคอย “โอกาสข้างหน้า” ครั้นถึงปี 1825 ถือว่าได้โอกาส
เหมาะสมแล้ว คริ สจักรเพรสไบทีเรี ยนเมธอดิสท์แตกต่างกับคริ สตจักรอื่น ๆ ที่เห็นว่าการเผยแพร่
ต่างประเทศเป็ นกิจการของคริ สตจักรทั้งหมดหาใช่สมาคมมิชชันนารี พิเศษบางคณะไม่
เหตุการณ์ท้ งั หลายอุบตั ิข้ ึนในอังกฤษเป็ นแห่งแรก ทั้งนี้ยอ่ มเห็นได้ง่าย การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม
ทาให้องั กฤษกลายเป็ น “โรงงานของโลก”ต้องทาให้ชีวิตประจาวันของพลเมือง ติดต่อสัมพันธ์กบั
นานาชาติทวั่ โลกบรรดาคริ สเตียนอังกฤษอาจจะได้ยนิ เสี ยงเรี ยกร้อง “จงออกไปทัว่ โลก” ถ้าการ
ตอบสนองต้องจัดตั้งสมาคมและรวบรวมทุนทรัพย์แล้ว การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมก็ยงั ความสะดวกให้
มาก ในการทาไร่ ไถนาเกษตรกรรมทั้งชาวนาและลูกจ้างได้รับผลตอบแทนคือ พืชผล ส่ วนสังคม
อุตสาหกรรมได้กาไรและค่าจ้างเป็ นเงิน มีสมาคมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายถึง 279 สมาคม ระหว่าง 1800
ถึง 1850 ในกรุ งลอนดอนมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งเรี่ ยไร่ ได้สะดวก แต่ชีวติ ในอังกฤษนั้นก็มิใช่วา่ จะ
ราบรื่ นหรื อสะดวกสบายตลอดไป ขณะนั้นก็ยงั คลึ้ม ๆ อยู่ และอนาคตเหมือนจะมืดมนเพราะมีการ
ปฏิบตั ิ ความเสื่ อมด้านศาสนาและสงคราม การปฏิวตั ิใหญ่ในฝรั่งเศสปี 1789 ก็ได้คุกคามระบอบการ
ปกครองแต่ด้ งั เดิมโดยทัว่ ไปครั้นถึงปี 1793 (ขณะที่คาเรย์เดินทางไปอินเดีย) รัฐบาลฝรั่งเศสก็ประกาศ
เลิกศาสนาคริ สเตียน ในปี 1804 (จัดตั้งสมาคมพระคริ สตธรรมอังกฤษและต่างประเทศ) นโปเลียน
ชุมนุมพล 20,000 ที่ช่องแคบเตรี ยมบุกเกาะอังกฤษ ผูจ้ ดั ตั้งสมาคมพระคริ สตธรรมประกาศว่า
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“แม้สมาคมจะตั้งขึ้นไม่ถูกต้องตามกาลสมัย แต่สมาคมก็คงไม่ถึงกับต้องล้ม จึงควรจะลึกว่า
โอกาสในขณะนี้เท่านั้นที่แน่นอน”
นี่คือน้ าใจอันเรี ยกว่า น้ าใจคริ สเตียน ซึ่ งกระทาให้มีชยั ในยุคนั้น

2. อเมริกำเหนือ
เหตุการณ์ในบริ เทนนั้นได้เร้าใจอเมริ กานัก แต่การตื่นเต้นของอเมริ กาก็มีส่วนช่วยอยูด่ ว้ ย ควร
จะพิจารณาคณะคองกริ เกชันเนลในนิวอิงแลนด์เป็ นห่วงแรก ในปี 1806 มีนกั ศึกษา 4 คน ไปติดพายุ
ใหญ่พากันไปหลบอยูท่ ี่หลังกองฟาง ทั้งสี่ คนนี้จบั มือกันแน่นกล่าวว่า “ถ้าตั้งใจเราต้องทาได้” เขาตั้งใจ
จะทาการประกาศพระศาสนา การพบกัน “ที่กองฟาง” นี้เองได้เกิดเป็ นสมาคมขึ้น สี่ ปีต่อมา นักศึกษาที่
กล่าวถึงนี้และคนอื่น ๆ อีกไปปวารณาตนเพื่อการเผยแพร่ แต่ยงั ไม่มีองค์การใดในขณะนั้นรับพวกเขา
คณะคองกรี เกชันแนลจัดตั้งเป็ นสภากรรมการอเมริ กนั เพื่อการเผยแพร่ ในต่างประเทศ
(American
Board of Commissioners for Foreign Mission, A.B.F.M.) ในปี 1810
อโดนิราม จัด๊ สัน อยูใ่ นกลุ่มนักศึกษาพวกนี้ได้รับแต่งตั้งจากคณะคองกิรเกชันแนลเป็ น
มิชชันนารี นารี ได้เดินทางเรื อไปอินเดียในปี 1813 อโดนิราม จัด๊ สัน ปรารถนาที่จะร่ วมงานกับท่าน
คาเรย์ จึงศึกษาหลักการคณะแบ๊บติสท์ และได้รับหลักการของคณะนี้ จึงขอลาออกจาก A.B.C.F.M.
และได้ขอร้องให้คณะแบ๊บติสท์อเมริ กนั (A.B.M.U.) ขึ้น นับว่าเป็ นครั้งที่สองที่มีผเู ้ สนอตัวเข้าทางาน
เผยแพร่ ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดมีคณะเผยแพร่ ข้ ึนมาในนิกายใหญ่
การที่คณะมิชชันนารี อเมริ กนั เกิดขึ้น ภายหลัง และยังเป็ นสมาคมเล็ก ๆ นั้น ไม่น่าแปลกเลย ที่
น่าแปลกใจก็คือชาวอเมริ กนั มีส่วนในการฟื้ นฟูและจัดตั้งคณะต่าง ๆ นับแต่ปี 1790 ถึง 1850 ประเทศ
สหรัฐนอกจากจะเป็ นประเทศใหม่แล้วยังเป็ นประเทศที่ดอ้ ยพัฒนา ขณะนั้นกาลังแผ่อาณาเขต มี
ดินแดนขยายออกไป (จากกลุ่มแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี ไปทางทิศตะวันตกจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก) จานวน
พลเมืองก็เพิ่มขึ้น (มีคนอพยพจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป) อย่างรวดเร็ วกว่าแต่ก่อนคริ สตจักรจะแผ่ไป
ทางตะวันตก เพียงพอกับจานวนคนที่เพิ่มขึ้นได้หรื อไม่ดูเหมือนจาเป็ นต้องทางานคล้ายกับประกาศแก่
ชาวต่างด้าวคือประกาศแก่อเมริ กนั อินเดียและนิ โกร คริ สตจักรอเมริ กนั ก็แสดงความสามารถประกาศ
พระศาสนาแก่พวกเหล่านี้น้ ี หมด และทาการอย่างอื่นได้ดว้ ย

3. ในยุโรป
การฟื้ นฟูพระศาสนา ของอังกฤษ นั้นเป็ นเหตุให้คณะไพเอติและโมเรเวียนในทวีปยุโรปเริ่ ม
ไหวตัวขึ้นอีก
และมีเหตุการณ์สองตอนเกิดขึ้นก่อนสงครามโปเลียนสงบ
เหตุการณ์แรกนั้นมี
นายแพทย์ ชาวฮอลันดาผูห้ นึ่ งชื่อแวนเดอร์ เคมพ์ ซึ่ งเฉื่ อยชาในเรื่ องศาสนา จนกระทัง่ ถึงปี 1791 เมื่อเกิด
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อุบตั ิเหตุเรื อล่ม ภรรยาและบุตรจมน้ าตายต่อหน้าเขารับความโศกเศร้านี้ โดยคิดว่าคงเป็ นเพราะพระเจ้า
ทรงลงโทษ จึงรู ้สึกความบาปผิดแล้วก็เกิความสงบใจ ดังนั้นเขาจึงอุทิศตน สมัครเข้าสมาคมมิชชันนารี
ลอนดอนซึ่ งเพิ่มจัดตั้งขึ้นมา และได้รับเป็ นผูเ้ บิกทางในแอฟริ กาใต้ ก่อนไปได้ช่วยแต่งตั้งสมาคม
มิชชันนารี ฮอลันดา เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นในเบอร์ ลิน “คุณพ่อ” เยนิเก เป็ นศาสนาจารย์มาตั้งแต่ปี
1779 ท่านมีความประทับใจในการที่มีสมาคมมิชชันนารี นารี ลอนดอน สมาคมเชิชมิชชันนารี และ
สมาคมมิชชันนารี ฮอลันดา สมาคมเชิชมิชชันนารี และสมาคมมิชชันนารี ฮอลันดา จึงได้ต้ งั โรงเรี ยน
สอนพวกมิชชันนารี ข้ ึน นับตั้งแต่ปี 1800 จนกระทัง่ ท่านถึงแก่กรรมในปี 1827 โรงเรี ยนที่เบอร์ ลินนี้ได้
อบรม ชายหนุ่มถึง 80 คน บางคนได้กลายเป็ นผูเ้ บิกทางที่สาคัญที่สุดของสมาคมเผยแพร่ องั กฤษและ
ฮอลันดา
อิทธิพลของสมาคมมิชชันนารี L.M.S. และ B. และ F.B.S. ทั้งตัวอย่างของท่านเยนิ เกทาให้
จัดตั้งสมาคมรวมคณะเรี ยกว่า เบเซลอีแวนแจลิคลั มิชชันนารี นารี ในปี 1815 สมาคมมิชชันนารี เบเซลอี
แวนแจลิคลั มีคณะหลายคณะให้การสนับสนุน
คณะทั้งหลายเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็ นคณะเรนิช
คณะไลป์ ซิก และคณะเยอรมันเหนือ อังกฤษและเบเซลเป็ นมูลเหตุจูงใจให้สมาคมมิชชันนารี นารี ปารี ส
อีแวนแจลิคลั อุบตั ิข้ ึนในปี 1822 ส่ วนสมาคมมิชชันนารี เดนมาร์ คอุบตั ิข้ ึนในปี 1821 และสมาคม
มิชชันนารี นอร์เวย์ในปี 1842 เยอรมันมีอิทธิพลเหนือคณะลูเธอรันในสแกนดิเนเวีย จึงทาให้เกิดมี
สมาคมเดนมาร์ค (1821) และนอร์ เวย์ (1842) ซึ่งเยอรมันมีอิทธิ พลอยูม่ ากจนได้เกิดเป็ นสมาคมดังกล่าว
บรรดาสมาคมที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ ี ต่างก็เริ่ มดาเนิ นงานโดยเร็ ว ต่อไปนี้เป็ นบัญชี รายชื่อประเทศต่าง
ๆ พร้อมทั้งปี ที่มีพวกมิชชันนารี โปรแตสแตนท์เข้ามาทางานเป็ นล่าเป็ นสัน ภายหลังปี 1790 นั้นมี
มิชชันนารี เพิ่มขึ้นอีกมากในประเทศที่งานเริ่ มมาก่อนหน้านี้
เราจะกล่าวเริ่ มจากตะวันออกไปทาง
ตะวันตก หยิบยกแต่เพียงบางประเทศ

บริเวณมหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
ออสเตรเลีย
1788
หมู่เกาะเล็กเกาะน้อยในมหาสมุทรแปซิ ฟิต
1796
ชะวา
1812
นิวซีแลนด์
1814
สุ มาตรา
1834
บอร์ เนียว
1835
เรื่ องซามูเอลมาสเดนในทวีปออสเตรเลียนั้น ชาวผิวขาวที่เข้าไปอยูพ่ วกแรกเป็ นนักโทษชาว
อังกฤษ เมื่อ ปี 1802 คือ ซามูเอลมาสเดนรับเป็ นศาสนาจารย์ เมื่อท่านกลับไปเยีย่ มบ้านที่องั กฤษในปี
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1809 นั้นได้นาขนแกะตัวอย่างจากออสเตรเลียไปด้วย ขากลับได้นาแกะพันธ์เมอริ โนมาออสเตรเรี ย
นับว่าท่านเป็ นผูเ้ บิกทางอาชี พค้าขนแกะ เช่นเดียกับเบิกทางแก่คริ สตจักรอักกฤษ ท่านได้นาคามัน่
สัญญาจากสมาคม ซี .เอ็ม.เอส. มาแจ้งว่าสมาคมจะพยายามส่ งเสริ มการเผยแพร่ ในนิวซี แลนด์ ท่านได้
พบกพวกเมารี และยกย่องสติปัญญาความเป็ นลูกผูช้ ายของชนเผ่านี้ คณะมิชชันนารี นารี น้ ีเริ่ มงานในปี
1814 ก่อนหน้าที่ชาวผิวขาวจะอพยพเข้าไป
ส่ วนท่านคาเรย์น้ นั ได้รับความเร้าใจจากหนังสื อเรื่ องการเดินทางของกัปตันคุกมาก ท่านตั้งใจ
จะเดินทางไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิ ฟิก ไม่ใช่จะไปอินเดีย สมาคมมิชชันนารี ลอนดอนก็
เลือกเอาบริ เวณนี้เป็ นที่ประกาศพระศาสนาแห่งแรกในปี 1796/ ไม่ชา้ ก็มีคณะมิชชันนารี อื่น ๆ ทยอยกัน
ไป ครั้นถึงปี 1798 มิชชันนารี ของสมาคมลอนดอนสามคนถูกฆ่าตาย นับเป็ นพวกแรกที่ตายเพื่อพระ
ศาสนาในขบวนการแผนใหม่ ชาวยุโรปที่เข้าไปยังเกาะเหล่านี้ ทั้งที่เป็ นพ่อค้าหรื อผูอ้ พยพก็ดี ต่างก็
นาเอาทั้งความดีและความชัว่ เข้าไปด้วย บรรดามิชชันนารี ได้ให้ความช่วยเหลือชาวเกาะเป็ นอย่างดี ให้
พ้นจากการถูกขูดรี ดขณะที่วฒั นธรรมเก่าแก่กาลังสลายตัว มิชชันนารี ให้การศึกษาเล่าเรี ยนจนอ่านออก
เขียนได้ตลอดจนการรักษาพยาบาล ด้วยศีลธรรมของชาวคริ สเตียนและพระศาสนานัน่ เอง เท่ากับนาเอา
วัฒนธรรมมาสู่ เกาะ ดังนั้นชาวเกาะจึงเกิดความเลื่อมใส และมีส่วนสาคัญในการเผยแพร่ พระศาสนา
ด้วย

ในอำเซียตะวันออก
อินเดีย
1706
ลังกา
1804
พม่า
1806
จีน
1807
มลายู
1818
มองโกเลีย
1819
ไทย
1828 (ดูประวัติศาสตร์ โปรแตสแตนท์ในประเทศไทย)
ในบทที่หนึ่งได้กล่าวถึงเหตุการณ์สี่ตอนแล้ว แต่เหตุการณ์สามตอนเกิดขึ้นในเอเชีย ตะวันออก
ในตอนที่ 4 นั้นได้กล่าวถึงเหลียงฟา ซึ่งโรเบิต มอริ สัน ผูเ้ บิกทางลัทธิโปรแตสแตนท์ได้แต่งตั้งเป็ น
ศาสนาจารย์ สมาคมมิชชันนารี นารี ลอนดอนส่ งมอริ สันไปประเทศจีนในปี 1807 เพื่อแปลพระคัมภีร์อนั
ภารกิจเช่นนี้ลาบากยิง่ (ประเทศจีนจากัดชนต่างชาติเข้ามาเก๊า อันเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกสมาตั้งแต่
ปี 1557 นับถือคาธอลิคอย่างเคร่ งครัด) แต่ชาวต่างด้าวอาจจะไปอยูบ่ า้ นริ มฝั่งแม่น้ านอก กาแพงเมือง
กวางตุง้ ได้เป็ นการชัว่ คราวในระหว่างสองสามเดือนที่ทาการค้าขาย ผูใ้ ดสอนภาษาจีนให้คนต่างด้าว
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และพิมพ์หนังสื อของต่างด้าวจะได้รับโทษทางอาญา มอริ สันมาถึงเมืองกวางตุง้ โดยความช่วยเหลือจาก
พวกพ่อค้าอเมริ กนั มีชาวจีนสองคนเสี่ ยงชีวติ ของตนสอนท่านให้เรี ยนภาษาจีน ท่านได้เริ่ มงานทีละขั้น
จากงานเล็ก ๆ แต่ทว่ามีแผนการใหญ่โต แม้จะมีคนมารับบัพติศมาเพียง 10 คน ในเวลา 25 ปี ท่านมอริ
สันก็เรี ยกร้องให้มีการประกาศพระศาสนาในภาคตะวันออกรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยความร่ วมมือ
ระหว่างคณะมิชชันนารี ท้ งั ยุโรปและอเมริ กาไม่วา่ หญิงหรื อชาย ให้ต้ งั โรงพิมพ์ วิทยาลัยรับนักศึกษาทั้ง
ชาวตะวันออกและตะวันตกเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน ท่านแปลพระคัมภีร์แล้ว
เสร็ จในปี 1818 แต่งพจนานุ กรมและไวทยากรณ์จีน เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ในเมื่อมีโอกาสดียงิ่ ขึ้น
ในประเทศอินเดียได้มีมิชชันนารี มาทาการ เผยแพร่ มากกว่า ที่อื่นจะกล่าวถึงมิชชันนารี ใน
อินเดียสองท่านต่อไป
ท่านคาเรย์เป็ นผูก้ ่อตั้งสมาคมมิชชันนารี องั กฤษ ดังได้กล่าวมาแล้วไปถึงอินเดียในปี 1793
ความปรารถนาของท่านคือให้ “แปลพระคัมภีร์ทุกภาษาสาหรับอาเซียตะวันออก” โดยมีชาวอังกฤษ
สองคนและอินเดียหลายคนช่วย งานนี้ลุล่วงไปอย่างไม่น่าจะเป็ นไปได้ คณะนี้ได้แปลพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม
ออกเป็ น 6 ภาษา พันธสัญญาใหม่ 23 ภาษาและบางตอนอีกสิ บภาษา รวมทั้งสิ้ น 39 ภาษาด้วยกัน คณะนี้
ทางานด้วยกันภายในชัว่ ชีวิตเดียวได้แปลพระคัมภีร์ออกตั้งหลายภาษา มากกว่าการเแปลของคริ สตจักร
ทั้งหมดในสิ บเจ็ดศตวรรษก่อนหน้านี้
อเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ เป็ นมิชชันนารี คนแรกของคริ สตจักรสก๊อตแลนด์ มาถึงเมืองกัลกัตตาเมื่อ
ปี 1830 ท่านได้นาการศึกษาซึ่ งมีแก่นแท้คือคริ สตศาสนามาให้ชาวเมือง ผูน้ าของศาสนาฮินดูปฏิรูปเชื่อ
รามโมฮันรอย ได้มาเป็ นมิตรกับท่าน รอยสนับสนุนความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรี ยนสอนทุกวิชาเป็ น
ภาษาอังกฤษ วิทยาการตะวันตกและพันธสัญญาใหม่ เพราะเชื่อว่าวิทยาการเหล่านี้จะช่วยการปฏิรูปของ
เขาดังนั้นโรงเรี ยนของท่านอเล็กซานเดอร์ ดัฟฟ์ จึงได้เจริ ญขึ้น แต่มีคนมานับถือคริ สตศาสนาเพียง 36
คน ล้วนแต่มาจากตระกูลผูด้ ีจึงเป็ นผูน้ าในศาสนาคริ สเตียน ให้กาเนิดเป็ นครอบครัวคริ สเตียนในสมัย
ต่อมา สก๊อตได้ต้ งั วิทยาลัยขึ้นในเมืองบอมเบย์ มัทราสและนาคปุระ เช่นเดียวกับการกระทาของ
ท่านดัฟฟ์ เร้าใจมิชชันนารี อื่น ๆ ทัว่ ไป ดัฟฟ์ คิดถึงเรื่ องการศึกษาไม่เหมือนรอยที่คิดว่าการศึกษาจะช่วย
การปฏิรูปศาสนาฮินดู แต่เหมือนเป็ นดินระเบิดทาลายศาสนาฮินดู รอยรู ้จกั อินเดียดีกว่า ไม่มีอะไร
ระเบิดตูมตามขึ้นมา แต่ศาสนาคริ สเตียนเป็ นเสมือนเชื้อที่ทาให้แป้ งฟูข้ ึน

ในอำเซียตะวันตก
ตุรกี
ปาเลสไตน์
ซีเรี ย

1820
1821
1823
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อียปิ ต์
1825
อิรัก
1830
เปอร์ เซี ย (อิหร่ าน)
1833
ยังมีบุคคลหนึ่งซึ่งปฏิบตั ิงานได้ผลดีมากในระยะเวลาเพียงหกปี ในดินแดนมุสลิมเป็ นแบบอย่าง
แก่ผอู ้ ื่นต่อมา เฮนรี่ มาร์ ติน มาอินเดียเมื่อปี 1806 เพื่อเป็ นศาสนาจารย์ประจาบริ ษทั อิสต์อินเดีย ท่านได้
ศึกษาภาษาฮินดูจนรอบรู ้ภายในเวลาสี่ ปี สามารถแปลพันธสัญญาใหม่ได้และแก้ไขฉบับภาษาอาหรับ
และเปอร์ เซี ย ต่อมาท่านล้มป่ วยลง แพทย์แนะนาให้ไปเที่ยวทางทะเล จึงถือโอกาสนี้เดินทางไปสู่
อิหร่ าน เริ่ มปรับปรุ งการแปลหนังสื อ โดยได้รับความร่ วมมือจากบรรดาผูค้ งแก่เรี ยนท่านปรารถนาให้
พันธสัญญาใหม่แพร่ หลายทัว่ ดินแดนมุสลิม ตั้งแต่จีนตะวันตกจนถึงแอฟริ กาเหนื อ ท่านได้วสิ าสะกับ
บรรดาผูน้ ามุสลิมทั้งหลายและเขารู ้สึกซาบซึ้ งในความรู ้และจิตใจอันงามของท่าน ท่านได้ปรับปรุ ง
พันธสัญญาใหม่ ฉบับภาษาเปอร์ เซี ย แล้วนาขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชโอรส ใน
ประเทศอิหร่ านนี้ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่ผเู ้ ลื่อมใสคนหนึ่ ง ท่านล้มเจ็บลงอีกครั้งหนึ่ง จึงเดินทางกลับ
อังกฤษแต่ถึงแก่กรรมที่ประเทศตุรกีในปี 1821

ในทวีปแอฟริกำ
เซียราลีโอน
1793
แอฟริ กาใต้
1799
มาดากาสก้า
1818
แกมเบีย
1821
อีเควตอเรี ยของฝรั่งเศส
1821
โกลด์โคสน์ (กานา)
1828
ไลบีเรี ย
1833
เคนยา
1840
ไนจีเรี ย
1841
ดาโฮเม
1847
เราได้กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของสังฆราชนิ โกรคนแรก คือท่านโครเธอร์ ในแอฟริ กา
ตะวันออกนั้นท่านโจนาธาน ลุดวิก คราพฟ์ ได้ชื่อว่าเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ไปถึงและได้เห็นหิ มะบน
ยอดเขา กิลิแมนจาโรท่านเป็ นผูส้ นับสนุนให้ต้ งั สถานีประกาศพระศาสนาติดต่อกันเป็ นลูกโซ่ขา้ มทวีป
แอฟริ กา เพื่อสกัดกั้นอิทธิ พลของศาสนาอิสลามซึ่ งกาลังจะแพร่ มาจากทางภาคเหนือ ในระหว่างปี 1839
ถึง 1843 ท่านพยายามจะจัดตั้งคณะมิชชันนารี ข้ ึนทางอายทิโอบภาคใต้ ถ้าหากสาเร็ จแล้วก็คงจะเป็ น
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ความมหัศจรรย์ยงิ่ ในการรวมมิชชันนารี
ท่านเป็ นชาวเยอรมันคณะลูเธอรันได้รับการศึกษามาจาก
มิชชันนารี เบเซล ขณะนั้นเป็ นมิชชันนารี (C.M.S.) ท่านได้เดินทางมาช่วยคริ สตจักรเก่าแก่ในประเทศ
อีธิโอเปี ย แต่เมื่อไม่สามารถจะทาต่อไปได้ จึงเริ่ มต้นงานใหม่ที่มอมบาซา ในเวลาต่อมาอีกสองเดือน
บุตรภรรยาของท่านก็ตายหมด อันทวีปแอฟริ กานั้นทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็ นแดนตายของ
มิชชันนารี หลายคนทีเดียว ทาให้งานเผยแพร่ เป็ นไปโดยล่าช้า แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีผอู ้ าสาเข้ามาเรื่ อย ๆ
ดังที่ท่านคราพฟ์ บันทึกไว้วา่ “ความสาเร็ จของคริ สตจักรนั้นได้มาโดยข้ามหลุมฝั่งศพของสมาชิก”
ในปี 1818 มิชชันนารี ลอนดอน (L.M.S.) ไปมาดากาสก้า มิชชันนารี คณะนี้ได้รับการต้อนรับ
เพราะสอนวิธีอา่ นเขียนหนังสื อ พิมพ์หนังสื อและตั้งโรงเรี ยนและวิชาชีพ ในปี 1836 พระราชินีสั่งขับ
ไล่พวกมิชชันนารี และยกเลิกพระคริ สตธรรมที่เพิง่ พิมพ์ข้ ึนใหม่ ๆ ให้พวกคริ สเตียนกลับไปนับถือ
ประเพณี ของบรรพบุรุษตามเดิม คริ สเตียนถูกโบยตี ถูกจับตัวเป็ นทาส ถูกโยนลงเหว แทงด้วยหอก เผา
ทั้งเป็ น และถูกตรึ ง แต่คริ สเตียนพวกแรกนี้ก็มีความเด็ดเดี่ยวยิง่ นัก ถึงจะไม่มีมิชชันนารี อยูด่ ว้ ยแม้พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ก็มีเฉพาะที่เก็บซ่อนไว้ การศึกษาก็นอ้ ยและมีผนู ้ าไม่กี่คน คริ สเตียนถูกฆ่าตายหลาย
พันคน ถึงปี 1861 พระราชิ นีสิ้นพระชนม์แล้ว พวกคริ สเตียนที่ยงั เหลืออยูไ่ ด้เพิ่มจานวนขึ้นถึง 20 เท่า
แทนที่จะสู ญหายไป ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า โลหิ ตของคริ สเตียนเปรี ยบเสมือนเมล็ดพืชอันนับวัน
แต่จะงอกงาม เรื่ อยไป เช่นเดียวกับที่เคยเป็ นมาแล้วในฝั่งแอฟริ กาเหนือในสมัยศตวรรษที่สอง
ทวีปอเมริกำ มีหมู่เกาะอินเดียตะวันตกและเมริ กากลาง 1712
กรี นแลนด์
1721
ในปี 1824 จอน สมิธ ซึ่งเป็ นมิชชันนารี ของสมาคมมิชชันนารี ลอนดอน (L.M.S.) ถูกพิพากษา
ตัดสิ นประหารชีวิตและตายในเรื อนจาสาเหตุเนื่ องจากเขาสนับสนุนสิ ทธิ ของพวกทาสที่ก่อการจลาจล
ขึ้น ความตายของท่านเป็ นตัวอย่างให้เห็นความระแวงสงสัย ความทารุ ณโหดร้ายทั้งหลายซึ่ งพวก
มิชชันนารี นารี ตอ้ งเผชิญในท้องถิ่นที่ข้ ึนกับอังกฤษมีการประกาศเลิกทาสเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 1834 แต่
ก็ยงั กลัวพวกจะก่อความวุน่ วายกันอยูม่ าก มิชชันนารี คณะเมธอดิสท์ผหู ้ นึ่งได้บนั ทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่อนั ติกวั ว่า
“ในคืนวันที่ 31 กรกฏาคม พวกเรามีการเฝ้ านมัสการในห้องประชุมทุกแห่ง เป็ นการประชุม
ใหญ่ครั้งสาคัญ อีกสองนาทีก่อนเที่ยงคืน ข้าพเจ้าขอร้องให้นิโกรผูจ้ ะได้รับอิสรภาพ และมิตรสหายที่
ชอบความอิสระให้คุกเข่าลง พวกแรกคือทาสนิ โกรนั้นจะได้รับอิสระจากพระหัตถ์ของพระเจ้า พวกที่
สองก็จะสมปรารถนาในสิ่ งที่หวังไว้โดยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ครั้นนาฬิกาตีบอกเวลา 24.00 น.
ข้าพเจ้าอุทานออกมาว่า วันที่ 1 สิ งหาคมแล้ว ท่านทั้งหลายได้เป็ นอิสระนับแต่บดั นี้เป็ นต้นไป เสี ยง
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ร้องไห้ดงั ขึ้นปนกับเสี ยงร้องว่า “รังสี ความยิง่ ใหญ่พึงมีแด่พระเจ้าเถิด” และอะไรทานองนี้ เราร้องเพลง
“สรรเสริ ญพระเจ้าผูอ้ านวยพร”
เราควรจะพิจารณาข้อความที่อา้ งมาแล้วนี้คือ “แปลพระคัมภีร์ทุกภาษา” “พระคัมภีร์สาหรับ
อาเซียตะวันออก” “การศึกษาซึ่ งมีแก่นแท้คือคริ สตศาสนา” “พันธสัญญาใหม่ทวั่ ดินแดนมุสลิม”
“สถานีประกาศพระศาสนาข้ามทวีปแอฟริ กา” “เป็ นแดนตายของมิชชันนารี ” การเริ่ มต้นในแต่ละ
ประเทศนั้นดาเนิ นการเพียงเล็กน้อย แต่แผนการนั้นใหญ่โตยิง่ นัก
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บทที่ 5 รุดหน้ ำในตะวันออก (ค.ศ. 1858-1914)
ปี 1857 เรี ยกกันว่า “ปี อัศจรรย์” คริ สต์ศาสนาขยายแพร่ ออกไปเพราะในสี่ ประเทศใหญ่ ๆ ได้
เปิ ดโอกาสให้อย่างกว้างขวาง
1. ในประเทศอินเดีย สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรี ยทรงมีประกาศพระบรมราชานุญาตในการถือ
ศาสนาอย่างเสรี
2. ในประเทศจีน ชาวต่างประเทศไปอาศัยอยูไ่ ด้หลายเมืองและท่องเที่ยวได้ทวั่ ประเทศ
3. ในประเทศญีป่ ุ่ น เลิกนโยบาย อยูโ่ ดดเดี่ยวซึ่ งปฏิบตั ิกนั มาถึงสองศตวรรษแล้ว
4. ในทวีปแอฟริกำ ลิฟวิงสโตนเดินทางไปแอฟริ กาเป็ นครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1858-1863) เบิกทางเข้า
ไปยังใจกลางทวีป
สาหรับทวีปแอฟริ กานั้นจะได้กล่าวถึงในบทที่ 6 ต่อไป ส่ วนในบทนี้จะกล่าวถึงสามประเทศ
ในอาเซียตามลาดับ

1. อินเดีย
อังกฤษเข้าปกครอง อินเดียโดยตั้ง บริ ษทั อิสต์อินเดีย ตั้งแต่ปี 1757 ถึง 1857 นโยบายทางด้าน
ศาสนาก็ยงั มิได้ดาเนินไปอย่างจริ งจังเป็ นแต่เพียงให้เจ้าผูค้ รองนครทานุบารุ งศาสนาของอินเดีย และไม่
สนับสนุนมิชชันนารี โดยถือว่าเป็ นฝ่ ายก่อกวนสันติสุขในประเทศ ในปี 1813 ท่านวิลเบอร์ ฟอรัสแสดง
มติของคริ สตศาสนิกชนในรัฐสภาประเทศอังกฤษจึงเพิ่มเติมข้อความในกฎบัญญัติของบริ ษทั อิสต์
อินเดีย รับรองสิ ทธิของมิชชันนารี ที่จะเข้าไปในอินเดีย ครั้นถึงปี 1838 รัฐสภาอังกฤษห้ามมิให้บริ ษทั
อุปถัมภ์ศาสนาอินดู และศาสนาอิสลาม
ในปี 1857 เกิดกบฎในอินเดีย ทหารอินเดียของบริ ษทั อิสต์อินเดียตอนเหนื อก่อการกบฎขึ้น
โดยเหตุน้ ี เองอังกฤษจึงเพิกถอนการปกครองของบริ ษทั
และรัฐบาลอังกฤษเข้ารับผิดชอบปกครอง
อินเดียโดยตรง สมเด็จพระบรมราชิ นีวคิ ตอเรี ยทรงประกาศเมื่อเริ่ มการปกครองด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“เรำทั้งหลำยยึดถือควำมจริงแห่ งคริสตศำสนำ เรามิปรารถนาจะบังคับให้ประชาชนเชื่อถือตาม
เรา จึงไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดได้รับความดีความชอบ หรื อถูกเบียดเบียน ถูกจากัดคุณสมบัติเพราะการนับถือ
ศาสนาหนึ่งศาสนาใด”
ข้อความสัญญาประกาศในประกาศในประโยคแรกนั้นกล่าวกันว่า สมเด็จพระบรมราชินีทรง
เขียนเพิ่มเติมด้วยพระองค์เอง
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การที่สมเด็จพระบรมราชินีมีพระราชเสาวนียด์ งั นี้เท่ากับเป็ นการแก้ปัญหาอันมีมานานแล้ว
คริ สต์ศาสนิกชนย่อมแสดงศรัทธาในคริ สต์ศาสนาได้โดยไม่ตอ้ งบังคับผูอ้ ื่น นับแต่ปี ค.ศ. 1858 เป็ นต้น
มา อินเดียก็ได้รับเสรี ภาพในการถือศาสนา

2. ประเทศจีน
พ่อค้าต่างด้าวได้รับอนุ ญาตให้อยูเ่ ฉพาะในเมืองมาเก๊า และกาหนดเขตให้ในกวางตุง้ จีนมี
พลเมืองถึงหนึ่งในห้าของพลโลก ฝ่ ายอังกฤษทนต่อไปอีกไม่ได้ จึงทาสงคราม (ปี 1839-42) บังคับจีน
ให้อนุ ญาตค้าขายให้มากขึ้น รวมทั้งการค้าฝิ่ น ซึ่ งอังกฤษนามาจากอินเดียอังกฤษได้ฮ่องกง ส่ วนกวางตุง้
อามอย ฟูเจา นิงโป และเซี่ ยงไฮ้ก็ได้เปิ ดรับชาวต่างประเทศเข้าอยูอ่ าศัยได้ สงครามครั้งที่สองยุติลงโดย
สนธิ สัญญาปี 1857 สนธิ สัญญานี้เปิ ดเมืองท่าหลายแห่งเรี ยงเป็ นลาดับขึ้นไปทางเหนือจนถึงแมนจูเรี ย
และตามลุ่มแม่น้ าแยงซี เกียงถึงเมืองฮันเค้า ชาวต่างด้าวได้รับสิ ทธิ ที่จะท่องเที่ยวไปได้ และรัฐบาลจีน
สัญญายอมให้เผยแพร่ คริ สต์ศาสนา ประชาชนอื่น ๆ ในยุโรปและในอเมริ กาก็พากันถือสิ ทธิ น้ ี

3. ประเทศญี่ปุ่น
ปี ค.ศ. 1639 ญี่ปุ่นประกาศตนเป็ นประเทศโดดเดี่ยว ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อ
กวางล้างมิให้คริ สต์ศาสนาเข้าไปในประเทศตน แต่การอยูโ่ ดดเดี่ยวของญี่ปุ่นนี้ก็มิได้เป็ นไปโดยราบรื่ น
ใน ค.ศ. 1854 เรื อรบอเมริ กนั สี่ ลาแล่นเข้ามายังอ่าวโตเกียว ผลลัพธ์ก็คือญี่ปุ่นได้ทาสัญญากับ
สหรัฐอเมริ กาในปี 1858 และกับประเทศมหาอานาจอื่น ๆ ทั้งนี้หมายความว่า ญี่ปุ่นเข้าสู่ โลกสมัยใหม่
แล้ว ญี่ปุ่นเป็ นชาติตะวันออกชาติแรกที่ดาเนินตามรอยตะวันตก และได้กลายเป็ นประเทศมหาอานาจ
ประเทศหนึ่ง
จะได้พิจารณาต่อไปว่าโอกาสใหม่เหล่านี้อานวยประโยชน์อย่างไรในระหว่างปี 1858 ถึงปี
1914 เอาประเทศหลังจากสามประเทศมาพิจารณาก่อน และจะกล่าวถึงประเทศตะวันออกอื่น ๆ ต่อไป

ประเทศญี่ปุ่น
ใน ค.ศ. 1868 ญี่ปุ่นตัดสิ นใจยอมรับอารยธรรมแผนใหม่ ได้เริ่ มสร้างกองทัพเรื อ กองทัพบก
รัฐสภา ประมวลกฎหมาย การศึกษาแผนใหม่ การแพทย์ และอุตสาหกรรมเครื่ องจักร ประเทศอังกฤษ
เยอรมัน และฝรั่งเศส ให้แบบอย่างแก่ญี่ปุ่นหลายอย่าง แต่อิทธิ พลจากวัฒนธรรมอเมริ กามีส่วนสาคัญ
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากพวกมิชชันนารี โปรแตสแตนท์ ซึ่งมาจากอเมริ กาเหนือร้อยละ 75 จึงมี
ปั ญหาว่าญี่ปุ่นไม่ควรรับเอาแต่เพียงอารยาธรรมตะวันตกเท่านั้น
อาจจะรับเอาพระศาสนาซึ่ งเป็ น
รากฐานของอารยธรรมตะวันตกด้วยเช่นนั้นหรื อ ในปี 1877 รัฐบาลถือเอาวันอาทิตย์เป็ นวันหยุดงาน
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ทัว่ ไป และในปี 1881 มีบุคคลชั้นผูน้ าของญี่ปุ่นผูห้ นึ่งเสนอโดยเปิ ดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นควรรับ
คริ สตศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ เมื่อสิ บปี ก่อนหน้านี้ในประเทศญี่ปุ่นมีคริ สตศาสนิกชนเพียงสิ บคน
เท่านั้น ครั้นถึงสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็ยอ่ มมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มิชชันนารี พวกแรกมาถึงประเทศญี่ปุ่นในปี 1859 เป็ นชาวอเมริ กนั ทั้งสองคน คือ ซี .เอ็ม.วิ
ลเลียม แห่งคริ สตจักรอีฟิสโคปั ล และ เจ.ซี .เฮบเบิน ซึ่ งเป็ นทั้งนายแพทย์และศาสนาจารย์ในคณะ
เพรสไบทีเรี ยน แปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่และได้ร่วมมือกับภรรยาจัดตั้งโรงเรี ยนตามแบบตะวันตกขึ้น
เป็ นแห่งแรก รวมทั้งโรงเรี ยนแพทย์อีกแห่งหนึ่งด้วย
คริ สเตียนชาวญี่ปุ่นคนแรกที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดในสมัยแรกเริ่ มคริ สตศาสนาในญี่ปุ่นชื่อว่า
นีซิมา (1843-1890) ท่านผูน้ ้ ีเกิดในตระกูลผูด้ ี เมื่อตอนเป็ นเด็กได้พบพระคัมภีร์ภาษาจีน จึงอ่านดูมี
ข้อความว่า “ในปฐมกาลพระเจ้าเนรมิตสร้างฟ้ าสรรค์และแผ่นดินโลก” ท่านได้กล่าวว่า “พระเจ้าองค์น้ ี
เองที่ขา้ พเจ้ากาลังแสวงหา” ในปี 1864 ท่านได้ตกลงใจไปต่างประเทศทั้ง ๆ ที่เป็ นการผิดกฎหมายและ
เสี่ ยงภัยต่อชีวติ ท่านได้ซ่อนตัวไปในเรื อต่างประเทศลาหนึ่ง และได้ทางานเป็ นค่าเดินทางถึงอเมริ กา
ได้รับแต่งตั้งเป็ นศาสนาจารย์ (คณะคองกริ เกชันแนล) แล้วเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในเวลาสิ บปี
ต่อมา และจัดตั้งวิทยาลัยคริ สเตียนขึ้นเป็ นแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นชื่ อโดชิชา เพื่อทาการอบรมสัง่ สอน
“ไม่เฉพาะแต่วชิ าวิทยาศาสตร์ และความรู ้ทวั่ ไปแต่ยงั ต้องการให้นกั ศึกษารู ้จกั ความวินิจฉัยผิดชอบและ
มีความสัจจริ ง” ท่านผูน้ ้ ีมีคาขวัญว่า “ถ้ามีการศึกษาโดยให้เปล่า และคริ สตจักรปกครองตนเองกระทา
ควบคู่กนั ไป ประเทศชาติยอ่ มดารงอยูไ่ ด้”
ในเวลาต่อมาไม่นานนัก คริ สตจักรญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นโดยรวดเร็ วและคริ สตจักรลัทธิ คอง
กริ เกชันเนล มีจานวนมากที่สุด อาจจะเป็ นเพราะให้คริ สตจักรในท้องถิ่นปกครองตนเอง นับแต่ปี 1877
เป็ นต้นมาคณะเพรสไบทีเรี ยน อีพิสโคเพเลียน และเมธอดิสท์ ก็ได้จดั ตั้งคริ สตจักรชาวญี่ปุ่นของตนขึ้น
ความเข้มแข็งของคริ สตจักร อยูท่ ี่ชาวกรุ งกอปรด้วยนักธุ รกิจและปั ญญาชน ในพวกปั ญญาชนนั้นมี
จานวนมากเรี ยกตนเองว่าเป็ นคริ สเตียน
แต่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับคริ สตจักรเท่าไรความหวังที่วา่
คริ สตศาสนาจะได้เป็ นศาสนา ประจาชาติ นั้นเป็ นอันเลือนลางไปคริ สเตียนเป็ นบุคคลส่ วนน้อยแต่ทวี
ขึ้นรวดเร็ ว ในปี 1872 มีคริ สตศาสนิกชนโปรแตสแตนท์เพียงสิ บคน และได้เพิ่มขึ้นเป็ น 103,000 ในปี
1914 มีคาธอลิคราว 70,000 คน

ประเทศจีน
ภายหลังปี 1858 ไม่นานนัก สมาคมมิชชันนารี ต่าง ๆ ก็ได้เริ่ มปฏิบตั ิงานตามเมืองท่าใน
สนธิสัญญา มีมิชชันนารี ชาวอังกฤษผูห้ นึ่งชื่อฮัดสัน เทเลอร์ ได้สังเกตเห็นว่าพวกโปรแตสแตนท์มกั
ทางานอยูต่ ามเมืองท่าเท่านั้น จึงได้จดั ตั้งมิชชันนารี ภายในประเทศขึ้นในปี 1865 เป็ นสมาคมที่ได้
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รวบรวมคณะต่าง ๆ (China Inland Mission) เข้าด้วยกันโดยอาศัยความเชื่อและการอธิ ษฐานเป็ นหลัก
เพื่อทาการประกาศเผยแพร่ ตามมณฑลชั้นใน 11 มณฑล ตลอดถึงแคว้นมองโกเลีย จุดประสงค์เบื้องต้น
ก็เพียงแต่ส่งมิชชันนารี ไปให้ทวั่ ทุกเขตดังกล่าว เขตละ 2 คน ในปี 1866 มิชชันนารี 24 คนตามความ
ต้องการก็เดินทางมาถึง ทาให้คณะโปรเตสแตนท์มิชชันนารี มีจานวนคนเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งในสี่ ครั้นถึงปี
1905 ซึ่ งเป็ นปี ที่ท่านเทเลอร์ ถึงแก่กรรม มิชชันนารี คณะนี้มีจานวนมากที่สุดในประเทศจีน จากนิตยสาร
รายเดือนของคณะ
มิชชันนารี น้ ีชื่อ “ไชนามิลเลียน” ได้แถลงนโยบายของคณะว่า จะทาการประกาศพระกิตติคุณให้
แพร่ หลายมากที่สุด
ผูท้ ี่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสี ยงที่สุดในการปฏิบตั ิงานให้คณะนี้คือ
ท่านศิษยาภิบาลซี
ซึ่ งเป็ น
คริ สตศาสนิกในปี 1879 โดยได้รับคาสั่งสอนจากท่านเดวิด ฮิล คณะเมธอดิสท์ เพื่อนบ้านรู้สึกแปลกใจ
ที่ท่านซีเป็ นนักปราชญ์รอบรู ้ทางวรรณคดีของขงจื้อ แต่เหตุใดจึงหันไปนับถือศาสนา “ต่างด้าว” แต่
ต่อมามิชา้ มินานเขาก็เห็นว่า ท่านเลิกสู บฝิ่ นซึ่ งติดมานานแล้วได้ ทั้งยังกลับคืนดีกบั ครอบครัว สามารถ
ขับผีที่เข้าสิ งร่ างของภรรยาได้โดยอาศัยการอดอาหาร อธิ ษฐานในเวลาหลายวัน ท่านซี ได้เดินทาง
ตลอดเวลา 17 ปี ไปทัว่ ทั้งมณฑลภาคเหนือ 3 มนฑล ได้จดั ตั้ง “ธรรมศาลา” ขึ้นช่วยเหลือให้คนเลิกสู บ
ฝิ่ น และอธิ ษฐานร่ วมกับผูป้ ่ วยและที่ผสี ิ ง ทั้งยังได้เทศนาสั่งสอนพระศาสนาซึ่ งได้ช่วยท่านให้พน้ จาก
ทุกข์
คณะมิชชันนารี รุ่นแรกมุ่งหนักไปทางคริ สเตียนวรรณกรรม
เพื่อให้ผทู้ ี่เข้ามาเป็ น
คริ สตศาสนิกชนได้รับการศึกษาเล่าเรี ยน มีความรู ้ อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้หนังสื อแพร่ หลาย
ไปได้ทุกแห่งหน แม้แต่ที่ ๆ พวกตนไปไม่ได้ ในสมัยใหม่น้ ีหนังสื อเกี่ยวกับคริ สตศาสนายังมี
ความสาคัญอยู่ ทั้งนี้เพราะผูค้ งแก่เรี ยนชาวจีนเป็ นนักอ่านหนังสื อ และบางคนเริ่ มอยากรู ้อยาก
เห็นหสังสื อวิชาการต่างประเทศ ในปี 1895 จีนแพ้สงครามญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นประเทศเล็กกว่าถึงสิ บเท่า แต่ได้
กลายเป็ นประเทศทันสมัยไปแล้ว การที่จีนแพ้สงครามญี่ปุ่นครั้งนี้ทาให้จีนมีความต้องการหนังสื อจาก
ตะวันตกมากขึ้น สมาคมคริ สเตียนวรรณกรรมจีน (The Christian Literature Society for China) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในปี 1887 ก็ได้จดั พิมพ์หนังสื อต่าง ๆ ขึ้นในเวลานั้น สมเด็จพระจักรพรรดิก็ทรงโปรดหนังสื อ
เหล่านี้ดว้ ย เป็ นอิทธิ พลสาคัญสาหรับพวกจีนคณะก้าวหน้า 10,000 คนซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งสมาคมปฎิรูปขึ้น
แม้แต่เลขานุการของสมาคมคริ สเตียนวรรณกรรมจีนชื่อ ติโมธี ริชาร์ ด อยูใ่ นคณะแบพติสท์
เวลซ์ ก็ยงั ได้รับเชิญให้ไปเป็ นที่ปรึ กษาสมเด็จพระจักรพรรดิ ท่านริ ชาร์ ดแต่งหนังสื อเล่มหนึ่งชื่อ
“คนนับล้านเปลี่ยนศาสนา” (Conversion by the Million) เรื่ องนี้ทาให้นึกถึงนิ ตยสาร “ไซนา มิลเลียน”
ดังกล่าวแล้ว แต่มีนโยบายไม่เหมือนกัน สมาคม C.I.M. นั้น สนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณให้
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แพร่ หลายสาหรับสมาคมคริ สเตียนวรรณกรรมมีคาขวัญ อยูอ่ ย่างหนึ่งซึ่ งตั้งความหวังไว้วา่ ถ้าผูน้ าใน
ชาติได้รับอิทธิพลจากคริ สต์ศาสนาแล้วคงจะเป็ นเหตุให้ชาวจีนทั้งหมดเปลี่ยนทัศนะไปตามวิถี
คริ สเตียน
การปฏิรูปซึ่ งสมเด็จพระจักรพรรดิหนุ่มทรงวางแผนไว้น้ นั พระนางฮองไทเฮา ซู สี มเหษี
จักรพรรดิองค์ก่อนขัดขวางและยึดอานาจการปกครองไว้ในปี 1898 ครั้นถึงปี 1900 มีกลุ่มชาวจีนถือ
อาวุธเข้าทาร้าย ชาวต่างประเทศ รวมทั้งคริ สตศาสนิกชนจีน ทางภาค เหนือโดยพระนางฮองไทเฮาทรง
รู ้เห็นเป็ นใจ ในบรรดาคาธอลิคที่ถูกทาร้ายมีสังฆราช 5 รู ป บาทหลวง 31 รู ปนางชี 9 คนถูกฆ่าตาย ส่ วน
คาธอลิคชาวจีนก็ประมาณว่าถูกฆ่าตายเป็ นจานวนมากราว 20,000 คน ถึง 30,000 คน ส่ วนมิชชันนารี
โปรแตสแตนท์น้ นั ตาย 186 คน รวมทั้งเด็ก 52 คน คริ สตศาสนิกโปรแตสแตนท์ถูกถูกฆ่าตายเกือบ
2,000 คนบรรดาผูส้ ู ญเสี ยชีวิตเหล่านี้ เหมือน กับผูพ้ ลีชีพเพื่อ พระศาสนาในสมัยคริ สจักรเริ่ มแรก เช่น
ท่านศิษยาภิบาล เม็ง แห่งเปาติงฟู เมื่อทราบว่าเพื่อนร่ วมงานชาวต่างประเทศกาลังตกอยูใ่ นอันตราย
ท่านก็ได้เข้าไปในเมืองเปิ ดโบสถ์ และปฏิเสธไม่ยอมหนี สั่งให้บุตรชายหลบซ่อนตัวเพื่อจะได้มีชีวติ อยู่
ทางานแทนตนต่อไป ศิษยาภิบาลเม็งถูกทรมานจนสิ้ นชีวิต ในเวลาอีก 10 ปี ต่อมา มีจานวนโรมัน
คาธอลิคเพิม่ ขึ้นเป็ นสองเท่า ส่ วนพวกโปรเตสแตนท์เพิม่ ขึ้นเป็ นสามเท่า
บรรดามิชชันนารี ถือเป็ นโอกาสดีในการที่ประเทศจีนต้องการศึกษาแผนใหม่ จึงเปิ ดโรงเรี ยน
ขึ้นทัว่ ไป โรงเรี ยนเหล่านี้มีวินยั ดีที่สุด ทั้งยังมีมาตรฐานสู งสุ ดตลอดมาจนถึงปี 1920 วิทยาลัยคริ สเตียน
เกิดจากโรงเรี ยนเหล่านี้ในเวลาต่อมา โรงเรี ยนของพวกโปรแตสแตนท์ 14 แห่งและของคาธอลิค 5 แห่ง
ได้กลายเป็ นมหาวิทยาหรื อวิทยาลัย ในระยะเวลาดังกล่าวนี้ ประมาณกันว่ามีนกั ศึกษาในวิทยาลัยร้อยละ
87 ที่เป็ นคริ สเตียนขณะที่สาเร็ จการศึกษา
การปฏิบตั ิในปี 1911 ได้กวาดล้างราชวงศ์แมนจูที่ฉอ้ โกงราษฏร์ และเป็ นราชวงศ์ต่างชาติสิ้นไป
ประเทศจีนก็กลายเป็ นสาธารณรัฐบิดาของการปฏิวตั ิคือ ดร. ซุ นยัตเซ็น เดิมเป็ นนายแพทย์ ได้รับการ
อบรมในโรงพยาบาลคริ สเตียนและเวลานั้นท่านเป็ นคริ สเตียน คริ สเตียนมีอิทธิพลเข้มแข็งในระบอบ
สาธารณรัฐจีนในปี 1913 คณะรัฐมนตรี ได้ส่งโทรเลขไปยังข้าราชการตามมณฑลต่าง ๆ และผูน้ า
คริ สตจักรมีใจความว่า
“ขอได้โปรดอธิ ษฐานเพื่อรัฐบาลซึ่ งกาลังอยูใ่ นประชุมเพื่อรัฐบาลซึ่ งได้ต้ งั ขึ้นใหม่
เพื่อ
ประธานาธิ บดีที่จะได้รับเลือก เพื่อรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อความร่ มเย็นเป็ นสุ ข เพื่อบุคคลที่
มีศีลธรรมจะได้รับเลือกเข้าดารงตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อรัฐบาลจะได้มีรากฐานมัน่ คง ขอให้เราทั้งหลายจง
ร่ วมมือกัน”
สานักงานข่าวรอยเตอร์ ได้วจิ ารณ์ได้วา่
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“ครั้งนี้นบั เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โลก ในการที่คาวิงวอนดังกล่าวนี้มาจากชาติที่มิใช่
คริ สเตียน จึงเป็ นการพิสูจน์ให้เห็นว่า การปฏิบตั ิในประเทศจีนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ ง
ขึ้นแล้ว”
ในปี 1858 นั้นมีคริ สเตียนอยูเ่ พียงไม่กี่ร้อย ครั้นถึงปี 1870 มีจานวน 12,000 คน ปี 1914 มี
500,000 คน ส่ วนโรมันคาธอลิคเข้ามาสู่ ประเทศจีนตั้งแต่ปี 1583 นิกายโปรแตสแตนท์เพิ่งเข้ามาเมื่อปี
1807 และได้ทวีจานวนขึ้นรวดเร็ วกว่าคาธอลิค ในสี่ สิบปี ทวีข้ ึนสี่ สิบเท่า แต่เมื่อคิดเทียบกับจานวน
พลเมืองจีนทั้งประเทศแล้ว ในจานวนคนหนึ่งพันก็เป็ นคริ สเตียนเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

ประเทศอินเดีย
ในประเทศอินเดียนั้นผิดกับประเทศอื่น ๆ คือศาสนากับสังคมแยกกันไม่ออก เมื่อตระหนักถึง
เรื่ องนี้ เราจึงพิจารณาจึงพวกคริ สเตียนคณะซี เรี ยนซึ่ งอยูท่ างภาคใต้เสี ยก่อน แล้วจึงจะหันไปพิจารณา
การประกาศแก่พวกฮินดูวรรณะต่าง ๆ ตลอดจนพวกที่ได้เปลี่ยนมานับถือคริ สตศาสนาเป็ นกลุ่ม ๆ
ทางอินเดียตะวันตกเฉี ยงใต้มีคริ สเตียนซี เรี ยนเป็ นจานวนหนึ่งในสามของพลเมืองทั้งหมด เป็ น
เวลาหลายศตวรรษแล้วที่พวกคริ สเตียนซี เรี ยนเป็ นชุมนุมชนที่แยกตัวออกไปต่างหาก
การแยกตัว
ออกมาเช่นนี้สามารถดารงตนเป็ นคริ สเตียนอยูใ่ นสังคมฮินดูได้แต่ก็ขาดน้ าใจในการเพยแพร่ คริ สเตียน
กลุ่มนี้แบ่งออกเป็ นสองพวก คือ โรมันคาธอลิค และซีเรี ยนออธอดอกซ์ แต่ละพวกยังแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ๆ เมื่อสมาคมเชิชมิชชันนารี (C.M.S.) เข้ามาช่วยเหลือในปี 1816 ได้นาเครื่ องพิมพ์หนังสื อเข้ามา ได้
จัดตั้งโรงเรี ยนและวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ แต่เป็ นเหตุให้แยกเป็ นคณะใหม่อีกคณะหนึ่ง นับแต่ปี 1836
ซีเรี ยนออธอดอกซ์พวกหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิ พลจากคณะมิชชันนารี ท้ งั หลาย ได้เรี ยกร้องให้มีการปฏิรูป มี
การโต้แย้งกันอยูถ่ ึง 50 ปี คณะซี เรี ยนออธอดอกซ์พวกนี้ จึงได้แยกตัวออก เรี ยกชื่อตนเองว่า คริ สตจักร
มาร์โธมา (ชื่ออัครทูตโธมา) นาเอาหลักการของโปรแตสแตนท์ผสมเข้ากับประเพณี ซีเรี ยนโบราณ และ
ประกาศเผยแพร่ ดว้ ยความกระตือตือร้น
คณะมิชชันนารี ส่วนมากมุ่งประกาศแต่เฉพาะในวรรณสู ง จึงมีผเู ้ ข้าเชื่ อจานวนน้อย ถ้าผูใ้ ดเป็ น
คริ สเตียนก็ถูกตัดขาดจากตระกูล แยกตัวออกจากสังคมเดิมไปอยูต่ ่างหาก การดาเนินชี วติ อย่างโดดเดี่ยว
ลาบากยิง่ นัก โดยเหตุน้ ี เองคริ สเตียนจึงต้องอาศัยคณะมิชชันนารี ตลอดทั้งการประกอบอาชีพด้วย
ท่านดัฟฟ์ ได้แสดงให้เห็นว่าการให้การศึกษา นั้นเป็ นวิธีที่ใช้ได้ผลดีในการติดต่อกับคนวรรณ
สู ง ในระหวางที่ ค.ศ. 1857 ถึงปี 1914 งานด้านการศึกษาของคริ สเตียนก้าวหน้าไปมาก มีวทิ ยาลัยรวม
ทั้งสิ้ น 44 แห่ง โรงเรี ยนมัธยมเกือบ 300 โรงเรี ยน และมีเด็กในประถมศึกษาถึง 750,000 คน เริ่ มแต่ปี
ค.ศ. 1854 รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรี ยนและวิทยาลัยเอกชน ถ้าโรงเรี ยนและวิทยาลัยเหล่านี้ยอมให้
ตรวจตราและถ้าได้รับการรับรองว่า มีมาตรฐานถึงระดับในบรรดาผูท้ ี่สาเร็ จจากวิทยาลัยคริ สเตียนที่มี
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ชื่อเสี ยงหลายคน เช่น เค.ซี . แบเนอร์ ยี ผูด้ าเนินการพรรคคองเกรสก่อนคัณธี และเนห์รู และเกือบจะ
ได้รับเลือกเป็ นประธานของพรรค แต่บงั เอิญสุ ขภาพไม่ดี อีกคนหนึ่งก็คือ เค.ที.ปอล ซึ่ งเป็ นทนายความ
ชาวทมิฬได้มีส่วนช่วยเหลือในการจัดตั้งสมาคมประกาศพระศาสนาภายในประเทศในปี 1905 และได้
จัดส่ งมิชชันนารี ชาวอินเดียไปยังห้าแคว้นด้วยกัน นอกจากว่าพวกทนายความยังมีชาวอินเดียที่เป็ นครู
แพทย์ พยาบาล ซึ่ งมากกว่าพวกทนายความล้วนแต่สาเร็ จการศึกษามาจากสานักคริ สเตียน ผูท้ ี่หนั มานับ
ถือศาสนาคริ สเตียนนั้นมีจานวนน้อย แต่ผทู ้ ี่ได้รับอิทธิ พลลึกซึ้ งจากคริ สตศาสนาในขณะที่ยงั ศึกษาเล่า
เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนและวิทยาลัยนั้นมีเป็ นจานวนมาก
คริ สตศาสนาได้ดลใจให้สตรี อินเดียคนแรกดาเนินชีวติ เพื่อสาธารณประโยชน์ เธอชื่อ บัณฑิตา
(นักปราชญ์) รามาไบ เธอเกิดเมื่อปี 1857 บิดาเป็ นพราหมณ์สอนพระคัมภีร์ฮินดู บิดาของเธอเห็นว่าควร
สอนภาษาสันสกฤตให้หญิงและชายเท่าเทียมกัน ท่านบิดาได้พาครอบครัวเดินทางจาริ กแสวงบุญไปทัว่
ประเทศ จนกระทัง่ ปี 1879 บิดามารดาสิ้ นชีวิตลงในคราวเกิดกันดารอาหารครั้งใหญ่ บัณฑิตา รามาไบ
รู ้จกั สภาพและความต้องการของประเทศชาติเป็ นอย่างดี จึงตั้งปณิ ธานที่จะช่วยเหลือยกฐานะของสตรี
อินเดียโดยให้เลิกลัทธิ สมรสเด็ก
ช่วยเหลือหญิงหม้ายอายุเยาว์ต่อสู ้ความโง่เขลาและการกดขี่
นานาประการ ในปี 1883 เธอเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ เธอได้รับความประทับใจจากการ
ปฏิบตั ิงานแผนกสตรี แห่งคริ สตจักรอังกฤษ และได้ประกาศความตั้งใจของเธอดังนี้
“ข้าพเจ้ามีความ กระหาย อยากได้สิ่งที่ประเสริ ฐกว่าคัมภีร์ฮินดู เมื่อได้อ่านยอห์นบทที่ 4 แล้ว
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าไม่มีผใู ้ ดนอกจากพระเยซูคริ สต์ที่จะเปลี่ยนแปลงและยกฐานะของสตรี ที่ถูกกดขี่ใน
ประเทศอินเดียและในประเทศอื่น ๆ ได้”
ในปี ค.ศ. 1889 เธอได้จดั ตั้งสถานสงเคราะห์หญิงหม้ายอายุเยาว์ใกล้เมืองปูนา ต่อมาก็ได้จดั ตั้ง
สถานเลี้ยงดูเด็กกาพร้าที่ประสบความอดอยาก การที่เธอปฏิบตั ิงานทั้งหลายนี้ก่อให้เกิดอิทธิ พลทาง
คริ สตศาสนายิง่ ขึ้น
มิชชันนารี รุ่นแรกมุ่งหมายเพียงสอนชาวฮินดูช้ นั สู งเท่านั้น และมุ่งจะให้มีการกลับใจเป็ นส่ วน
บุคคลเท่านั้น สภาพการณ์ของอินเดียในขณะนั้นก็คล้ายกันกับที่โคลัมบา ออกัสติน และโบนิเฟซเคย
ประสบมาแล้ว เมื่อพวกสก๊อต พวกอังกฤษ และเยอรมันเข้าเชื่อรับบัพติศมาพร้อมกันทั้งหมู่บา้ นในครั้ง
หนึ่ง ๆ ในบทที่ 1 ได้กล่าวมาแล้วในปี 1806 ริ งเกลเทาเบกับชาวอินเดียวรรณต่าทางภาคใต้จานวนร้อย
หนึ่งหรื อสองร้อยคน ขอเข้าเป็ นคริ สเตียนพร้อมกัน อีกผูห้ นึ่งชื่อ ชาลส์ เรเนียสเป็ นเยอรมัน (อยูอ่ ินเดีย
ตอนใต้ระหว่างปี 1814-1838) พร้อมทั้งผูช้ ่วยสอนชาวอินเดียวรรณต่าทั้งตาบลเป็ นคริ สเตียน
คริ สเตียนบางคนยังอยูใ่ นหมู่บา้ นเดิมเป็ นละแวกคริ สเตียน บางพวกก็ไปตั้งหมู่บา้ นใหม่เรี ยก
เป็ นนิคมคริ สเตียน การเข้าเชื่อเป็ นคริ สเตียนของวรรณฮินดูตอ้ งถูกไล่ออกจากสังคม วรรณต่าเป็ นคริ ส
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เตียนทั้งกลุ่มจึงไม่ตอ้ งออกจากสังคม การเข้าเชื่ อเป็ นกลุ่มนี้เองจึงกลายเป็ นเรื่ องใหญ่นบั แต่ปี ค.ศ. 1858
เป็ นต้นมา
ยกตัวอย่างเช่นปี 1873 ในแคว้นปั ญจาบ มีพอ่ ค้าหนังสัตว์คนหนึ่งชื่อดิตต์ได้มาหามิชชันนารี
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน เล่าให้ฟังว่ามีฆราวาสอินเดียผูห้ นึ่ งได้สอนเขาเป็ นคริ สเตียน ดิตต์กล่าวว่าตนไม่
อาจจะอยูใ่ นสานักมิชชันนารี ได้ จึงขอรับบัพติศมาแล้วจะกลับไปประกอบอาชีพตามเดิมได้หรื อไม่ ใน
ไม่ไม่ชา้ ดิตต์ก็นาครอบครัวมารับบัพติศมา แล้วต่อมานาพ่อค้าผูป้ ระกอบอาชีพอย่างเดียวกันเข้ามาอีก มี
คริ สเตียนแบบนี้เป็ นจานวน 500 คนในปี 1864 แต่พอถึง 1914 มีคริ สเตียนถึง 40,000 คนในอินเดีย
แคว้นนี้
ไม่มีใครคาดหมายเลยว่า จะมีโอกาสประกาศศาสนาในท่ามกลางชนเผ่าต่าง ๆ ทางที่ราบสู ง
ตอนเหนื อแถบภูเขาฆาต และท่ามกลางพวกครึ่ งมองโกลใกล้ชายแดนพม่า กลุ่มชนเล็ก ๆ ที่ยงั ไม่เคย
ได้รับอิทธิจากอารยธรรมและศาสนาฮินดูเลย การหันมานับถือศาสนาคริ สเตียนทั้งกลุ่มนี้ทวีจานวน
คริ สเตียนนับเป็ นแสน ๆ คน ศาสนาได้กลายเป็ นศูนย์กลางของชีวติ สังคมระดับใหม่แล้ว
พึงสังเกตว่า บรรดาผูท้ ี่เข้าชื่ อเป็ นกลุ่ม ๆ นี้มีพวกชนวรรณต่าจัณฑาล ชาวชนบทและชนเผ่า
โบราณที่มีความเป็ นอยูง่ ่าย ๆ นับถือผีสางเทวดา การเข้าเชื่อเป็ นกลุ่ม ๆ ที่ใหญ่ที่สุดได้เริ่ มมีมาก่อนปี
1880 คือพวกที่ได้รับการกดขี่ พวกหนึ่งพูดภาษาเตลูกูอยูท่ างอินเดียตอนใต้คณะมิชชันนารี แห่งหนึ่ง
ทางานมาตลอดระยะเวลา 30 ปี มีคนเข้าเชื่ อเพียง 30 คน แต่ในเวลาเพียงสามวันเท่านั้นต้องทาพิธีให้บพั
ติศมาแก่ 3,500 คน และในเวลา 4 ปี ต่อมา ทัว่ ทั้งหมู่บา้ นประชุมกับผูใ้ หญ่บา้ นตัดสิ นใจเป็ นคริ สเตียน
อีก 21,000 คน ปรากฏว่าในวันเพ็นเตคศเตในพระธรรมกิจการมีผเู ้ ข้าเชื่อ 3,000 คน แต่ส่วนคริ สตจักร
อินเดียในเวลาชัว่ อายุคนหนึ่งมีคนเข้ามาชื่อ 3,000 คนทุกอาทิตย์
การที่ประเทศ อินเดียมีคนเปลี่ยนเป็ นคริ สเตียนเป็ นกลุ่ม ๆ ดังนี้ทาให้คริ สตจักรในอินเดียมี
ลักษณะพิเศษไม่เหมือนประเทศอื่น ๆ ในอาเซี ยในญี่ปุ่นและจีนผูท้ ี่เข้าเป็ นคริ สเตียนส่ วนมากเป็ น
ชาวกรุ งที่มีหวั ก้าวหน้าแต่ในอินเดียนั้นจานวนร้อยละแปดสิ บห้า
เป็ นชาวชนบทที่ยงั ล้าหลัง
สถานการณ์น่าจะดีในข้อที่วา่ อินเดียมีหลายหมู่บา้ น แต่คริ สตจักรก็ได้เจริ ญขึ้นโดยเร็ วเกินกว่าที่จะผลิต
ผูน้ าให้เพียงพอ
ปี ค.ศ. 1858 ในอินเดียมีคาธอลิคว่า 1,000,000 คน ส่ วนโปรแตสแตนท์มีเพียง 100,000 คน
เท่านั้นในปี 1914 มีคาธอลิคเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า คือสองล้านสองแสนห้าหมื่น โปรแตสแตนท์เพิ่มขึ้นถึง
สิ บเท่า คือหนึ่งล้านคน
ต่อไปนี้ จะได้พิจารณาแหล่งอื่น ๆ ในด้านตะวันออก ระหว่างปี 1858-1914
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หมู่เกำะแปซิฟิก
สมาคมมิชชันนารี ลอนดอน (L.M.S.) ไปถึงเกาะปาปั วซึ่ งเป็ นเกาะใหญ่ที่สุดในปี 1870
มิชชันนารี ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่เผยแพร่ ได้ไปประจาอยู่ ณ เกาะลีฟู และได้ชกั ชวนผูท้ ี่
อาสาสมัครไปร่ วมด้วยบรรดาศิษยาภิบาลชาวพื้นเมือง และนักเรี ยนที่ได้รับการอบรมทุกคนต่างเต็มใจที่
จะไป คริ สตศาสนิกชนในหมู่เกาะแปซิ ฟิกมีความกระตือรื อร้นอยากประกาศพระศาสนาในที่อื่น ๆ
สาหรับพวกตองกางานได้เริ่ มนานมาแล้ว แต่ปี 1858 ได้เห็นผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในปี 1830
คณะเมธอดิสท์ได้ให้บพั ติศมาแก่หวั หน้าคนหนึ่ง ต่อมาเป็ นกษัตริ ยท์ รงพระนามตามชื่อคริ สเตียนว่า
ยอร์ชปี 1860 พระองค์ทรงบัญญัติใช้ประมวลกฎหมายคริ สเตียนและรัฐธรรมนูญแบบทันสมัยแล้ว ทรง
สนพระทัยในคริ สต์ศาสนาโดยทรงเป็ นผูน้ าในชั้นเรี ยนของคริ สตจักรเมธอดิสท์ จึงถือเป็ นประะเพณี ที่
พระราชินีซาลอตแห่งตองกาทรงปฏิบตั ิสืบมาจนทุกวันนี้
ในปี 1835 งานจากตองกาไปเริ่ มยังเกาะฟิ จิ แต่งานยังคงดาเนินไปไม่รวดเร็ วเท่าไร จนกระทัง่ ปี
1854 กษัติรย์ของเกาะฟิ จิทรงรับบัพติศมา โดยอิทธิ พลของกษัตริ ยย์ อร์ ชแห่งตองกา ในปี 1858 มี
คริ สตศาสนิกถึง 30,000 คน เมื่อชาวเกาะเป็ นคริ สเตียนแล้ว มีผอู ้ บรมเข้ามาสู่ เกาะเหล่านี้มากขึ้น เพื่อ
ทางานเป็ นกรรมกรตามไร่ ตอนแรก ๆ ก็มีชาวเกาะอื่น ๆ และภายหลังชาวอินเดีย ในปี 1914 มีชาว
อินเดียถึง 40,000 คน ส่ วนมากไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
เรื่ องการงานในเกาะฟิ จิเกี่ยวกับเรื่ องความตายเพื่อพระศาสนาของท่าน เจ.ซี แพททีสัน ท่าน
แพทย์ทีสันนี้เป็ นบิชอพของคริ สตจักรอังกฤษประจาเมลานีเซี ย (ระหว่าง ค.ศ. 1861-1871) เรื่ องมีอยูว่ า่
ชาวผิวขาวไปปล้นเกาะแห่งหนึ่งจับเอาชาวเกาะ 5 คน ไปเป็ นกรรมกรเมื่อมีชาวผิวขาวขึ้นไปบนเกาะ
นั้นอีกครั้งหนึ่งคือท่านแพททีสัน ชาวเกาะจึงแก้แค้นโดยวิธีที่คิดว่ายุติธรรม เขาแทงท่านห้าแผล (แทน
ชีวติ คนห้าคน)
คริ สตศาสนิกชนคงจาได้วา่ พระเยซูก็ถูกทาร้ายร่ างกายห้าแห่งเช่นเดียวกันในการที่
พระองค์ทรงรับทุกข์แทนคนบาป
ภายในระยะเวลาระหว่างปี 1858-1914 ผูค้ นในเกาะเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมดเป็ นคริ สเตียนแต่ใน
นาม สาหรับหมู่เกาะใหญ่ ๆ นั้นมีพวกที่มีอิทธิพลและมีหวั หน้าเป็ นคริ สเตียน

หมู่เกำะอินเดียตะวันออก
เมื่อโปรตุเกสได้ครอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในศตวรรษที่ 16 คณะโรมันคาธอลิคก็
เริ่ มประกาศศาสนา ต่อมาเมื่อฮอลันดาได้ครอบครอง งานเผยแพร่ คริ สตศาสนาก็สืบเนื่องมาในศตวรรษ
ที่ 17ในชะวาและริ มฝั่งทะเล ถือศาสนาอิสลามอยูก่ ่อนแล้ว แต่อิทธิ พลของศาสนาคริ สเตียนประเทศอื่น
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ๆ ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม นอกจากหมูเ่ กาะอิสท์อินดิสแล้วมีไม่มากนัก จะเห็นได้จากการที่มีผู ้
เปลี่ยนเป็ นคริ สเตียนมากกว่าที่อื่น ๆ ในปี 1960 อาจจะมีจานวนถึง 100,000 คนก็ได้ คริ สตจักร
โปรแตสแตนท์ของเนเธอร์ แลนด์ในอินเดียตะวันออก (ซึ่ งรวมคณะลูเธอรันและคณะรี ฟอร์ มนับตั้งแต่ปี
1854) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและมีจานวนสมาชิกมากที่สุด สมาคมมิชชันนารี เนเธอร์แลนด์ได้มา
ประกาศศาสนาก่อนปี 1800 ส่ วนสมาคมเยอรมันเรนิชมาในปี 1835
พวกบาตัคอยูต่ ามภูเขาในเกาะสุ มาตรา มิได้รับอิทธิ พลจากศาสนาอิสลามหรื อจากยุโรปเลย
พวกนี้อาศัยอยูต่ ามชนบท มีหวั หน้าเผ่าปกครอง และปฏิบตั ิตามประเพณี ดึกดาบรรพ์ ในปี 1834
มีมิชชันนารี จากบอร์ ดอเมริ กนั สองคนมาถึงเกาะนี้ และถูกชาวเกาะฆ่ากินเสี ยทั้งสองคน ในปี 1861 ชาว
เยอรมันแห่งมิชชันนารี เรนิชได้มาถึงเกาะนี้ ในคณะชาวเยอรมันที่มานี้มีท่านผูห้ นึ่งชื่อ นอมเมนเซน
(ปี 1862-1918) ได้รับฉายาว่าเป็ น “บิดาแห่งคริ สตจักรบาตัค” คณะนี้มีนโยบายที่จะจัดตั้งคริ สตจักรขึ้น
ให้เหมาะสมกับชนเผ่านี้และสภาพชนบท ประเพณี พ้นื เมืองและกฎหมายโบราณ เว้นแต่ที่ขดั แย้งกับสัจ
ธรรม แห่งคริ สต์ศาสนามิได้มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง นิสัยใจคอ คนเหล่านี้ให้นิยมตะวันตกเลย
สมาคมพระคริ สตธรรมฮอลันดาได้เขียนภาษาตัคเป็ นอักษร และแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษานี้ รัฐบาล
ฮอลันดามีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเดือนให้ครู ที่สอนตามชนบท ครู จึงเป็ นผูส้ อน และเป็ นนักเทศน์ไป
ด้วย รับผิดชอบทั้งในด้านคริ สตจักรและโรงเรี ยน ศาสนาจารย์เดินทางไปประกาศหลายแห่งด้วยกัน
โดยมีมิชชันนารี ชาวเยอรมันให้ความอุปการะเสมือนบิดาของคนทั้งสอง คือ ครู และศาสนาจารย์ คริ ส
เตียนบาตัคมีนิสัยชอบอิสระและกล้าเสี่ ยงในการงาน ไปตั้งอาณานิคมในส่ วนต่าง ๆ ของเกาะสุ มาตรา
พวก มิชชันนารี บาตัคก็นาคริ สตศาสนาไปยังพวกมุสลิม ตามชายฝั่ง ทะเลสุ มาตราและชะวา ในเกาะสุ
มาตราแห่งเดียว คริ สตจักรบาตัคมีสมาชิกจานวน 160,000 คนในปี 1914

ประเทศเกำหลี
มิชชันนารี นารี โปรแตสแตนท์มิได้มาประจาที่ประเทศเกาหลีจนถึงปี 1884 แต่เมื่อถึงปี 1914 มี
ผูเ้ ข้าเชื่อเป็ นคริ สเตียนถึง 96,000 คน มากว่าพวกคาธอลิค ทั้ง ๆ ที่คาธอลิคมาปฏิบตั ิงานอยูน่ านกว่า ใน
ปี 1890 มีมิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนผูห้ นึ่งชื่อ เนวิอุส ได้นาวิธีใหม่มาใช้ คือทาการอบรมสั่งสอน พระ
คัมภีร์แก่ฆราวาสที่ปรารถนา จะนาเพื่อนบ้านมาเป็ นคริ สเตียน เรื่ องการจัดตั้งคริ สตจักรและสร้างโบสถ์
นั้นจะกระทาต่อเมื่อชาวเกาหลีมีความสามารถ พอที่จะดาเนินการต่อไป และพึ่งตนเองได้แล้วและให้
จัดทาขึ้นตามแบบเกาหลี และจัดเตรี ยมพวกอาสาสมัครออกไปประกาศพระศาสนาโดยมีคริ สตจักรให้
ความอุปถัมภ์ ญี่ปุ่นมุ่งหมายจะเล่นงานเกาหลีมานานแล้ว ได้รวมเอาประเทศเกาหลีเข้ากับจักรวรรดิของ
ตนในปี ค.ศ. 1910 ในระยะเวลาที่ประสบความยุง่ ยากเหล่านี้ นักชาตินิยมเกาหลีมีความหวังว่าจะได้

37

พึ่งพาอาศัยชาวตะวันตก จึงได้ยอมรับเอาอิทธิพลของคริ สต์ศาสนาเข้าไว้ ในปี ค.ศ. 1914 คริ สตศาสนิก
ในเกาหลีท้ งั คาธอลิคและโปรแตสแตนท์ รวมกัน แล้วมีจานวน ร้อยละหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศ

มลำยู
ชาวมลายูเป็ นอิสลามิกชน ศาสนาคริ สเตียนจึงแพร่ หลายได้นอ้ ยมาก แต่ในปี 1914 มีคริ สเตียน
หลายพันคน คือ ชาวยุโรป และชาวจีน กับชาวอินเดียที่อพยพเข้ามา และพวกลูกครึ่ ง

ลังกำ
ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา สาหรับชาวฮินดูซ่ ึงมีไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง แต่เป็ นคน
ส่ วนน้อยก็มีจานวนมาก ในปี 520 มีคริ สเตียนเปอร์ เซี ยในลังกาแต่ทุกวันนี้ไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยมี
คาธอลิคซึ่ งสื บเชื้อสายมาจากโปรตุเกสมีอานาจ (ในศตวรรษที่ 16 ) มีพวกดัชรี ฟอร์มสื บเนื่องจากสมัย
ฮอลันดามีอานาจ (ในศตวรรษที่ 17) เมื่ออังกฤษมีอานาจนับก่อนปี 1800 ก็มีคณะมิชชันนารี องั กฤษ
เมธอดิสท์และแบ๊บติสท์ ได้มาปฏิบตั ิงาน เริ่ มตั้งโรงพิมพ์ โรงเรี ยนมีจานวนศาสนาจารย์ชาวลังกา
เพิ่มขึ้นหลายคน ทั้งคริ สตจักรประจาท้องถิ่นหลายแห่งก็สามารถพึ่งตนเองได้ ในการสารวจสามะโน
ประชากรปี 1911 มีชาวคริ สเตียนจานวนร้อยละ 10 ของพลเมืองทั้งหมด สาหรับคาธอลิคนั้นมีมากกว่า
พวกโปรแตสแตนท์

พม่ ำ
พุทธศาสนาได้รับความกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย
พวกที่เป็ นคริ สเตียนส่ วนมากเป็ น
ชาวเขา ไม่ได้รับวัฒธรรมจากพม่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกกะเหรี่ ยงซึ่ งมีจานวนร้อยละ 70 ของคริ ส
เตียนทั้งหมด โปรแตสแตนท์มีจานวนมากกว่าคาธอลิค ส่ วนมากอยูใ่ นคณะแบ๊บติสท์

ประเทศไทย
การดาเนิ นงานเริ่ มแต่ปี 1828 เป็ นต้นมา ได้รับผลเพียงเล็กน้อย แต่งานทางด้านการแพทย์และ
การศึกษานั้นเป็ นที่โปรดปรานของเจ้าฟ้ ามงกุฏซึ่ งได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 4 ปี 1851 ผูท้ ี่เข้าเชื่อ
เป็ นคริ สเตียนรุ่ นแรกคนหนึ่งได้เป็ นผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแผนใหม่แห่งแรกของรัฐบาล
การ
ปฏิบตั ิงานของคณะมิชชันนารี ท้ งั โปรแตสแตนท์และคาธอลิคได้รับผลน้อยกว่าที่อื่น ๆ ในเอเชีย
อาคเนย์ แต่ถึงกระนั้นก็ตามประเทศไทย ยังมีความก้าวหน้าในด้าน คริ สตศาสนาเช่นเดียวกับประเทศ
อื่น ๆ ทางตะวันออกในระยะเวลาระหว่างปี 1858-1914 อิทธิพลของคริ สตศาสนานั้นสาคัญกว่าจานวน
คน
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ประเทศมุสลิมทำงอำเซียตะวันตกและแอฟริกำเหนือ
ตั้งแต่ปี 1858 ในปั จจุบนั ยังไม่มีโอกาสดี ๆ สาหรับการเผยแพร่ เลย เริ่ มแต่ตอนกลางศตวรรษที่
19 ดินแดนเหล่านี้ก็ได้เปิ ดสาหรับคริ สเตียนรุ่ นแรกบ้าง คือคณะของบิชอพอังกฤษเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มในปี 1841 คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนมิชชันนารี เข้าไปถึงอียปิ ต์ในปี 1854 พวกสก๊อตเข้าไป
ตั้งโรงพยาบาลในเมืองนาซาเร็ ธในปี 1861 มีการจัดตั้งวิทยาลัยอเมริ กนั ที่เมืองเบรุ ตในปี 1766 ใน
ระหว่างปี 1830 มีคณะมิชชันนารี อเมริ กนั และเยอรมันเข้าไปในอิหร่ าน ต่อมามีคณะอังกฤษเข้าไปในปี
1869 การจัดตั้งโรงพยาบาล โรงเรี ยน การแปลพระคัมภีร์และวรรณกรรมคริ สเตียน เป็ นการขยาย
อิทธิ พลของคริ สต์ศาสนาให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
คริ สตจักรดั้งเดิมในอาเซี ยตะวันตกและในอียปิ ต์วติ กว่า ถ้ามุสลิมเข้าเป็ นคริ สเตียนแล้วจะเป็ น
เหตุให้เกิด ขัดแย้งกับเจ้าบ้าน ผ่านเมืองจึงพอใจปล่อยงานเผยแพร่ น้ ีให้มิชชันนารี ชาวต่างประเทศ
ดาเนินการต่อไป บางมิชชันนารี ยอมรับผูท้ ี่เข้าเชื่อเป็ นคริ สเตียนจากคริ สตจักรตะวันออก ซึ่งมี จานวน
มากกว่าผูท้ ี่เคยนับถืออิสลามแล้วเป็ นคริ สเตียน เป็ นธรรมดาคริ สตจักรดั้งเดิมจะต้องคัดค้านการกระทา
ดังนี้
ตัวอย่างวิธีปฏิบตั ิงานสองวิธี และผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานหนักนี้คือ
1. มีสถานศึกษาอยูแ่ ห่งหนึ่งในกรุ งไคโรชื่อว่า เอล.อัซฮาร์ เป็ นสานักเก่าแก่กว่าวิยาลัยใด ๆ ใน
ยุโรป ทาหน้าที่ฝึกอบรมผูน้ ามุสลิมสาหรับปฏิบตั ิการในแอฟริ กาเหนือ ในเอเชียตะวันตกและ
ตะวันออกเป็ นเวลากว่า 1,000 ปี ในปี 1900 ท่านเทเพิล เกียดเนอร์ แห่งสมาคมเชิชมัชชันรี (C.M.S.) ได้
ไปถึงกรุ งไคโร แล้วศึกษาภาษาอาหรับและศาสนาอิสลาม และได้พิมพ์วารสารสาหรับนักศึกษาชื่อว่า
“ตะวันออกกับตะวันตก” (East and West) ท่านได้พยายามเข้าเป็ นมิตรกับนักศึกษามุสลิมทั้งหลาย ซึ่ง
ในเวลาต่อมามีนกั ศึกษาผูห้ นึ่งเข้าเชื่อเป็ นคริ สเตียนและได้รับบรรยายการประชุมไว้วา่
“ท่านเกียดเนอร์ ได้กล่าวว่า จงมองดูพระเจ้าผูเ้ สด็จลงมาบังเกิดในองค์พระคริ สต์ ข้าพเจ้าเอง
รู้สึกโกรธมากและได้ยุให้นกั เรี ยนก่อการวุน่ วายขึ้น มีการทาลายเก้าอี้และโคมไฟ ชาวคอพต์ซ่ ึ งมากับ
ท่านเกียดเนอร์ ถามว่าจะไปตามตารวจมาดีไหม แต่ท่านเกียดเนอร์ กลับตอบว่า “ตามตารวจมาทาอะไร
เรามาเพื่อประโยชน์ของคนเหล่านี้ ผมพร้อมที่จะให้เขาเฆี่ยนตี” พวกเรารู ้สึกแปลกใจในน้ าใจของคน
อังกฤษที่แสดงตนเป็ นมิตรกับเรา”
2. พอล แฮรี สัน แห่งคณะมิชชันนารี อเมริ กนั ในประเทศอาระเบียได้กล่าวคาปราศรัยในการ
ประชุมสภามิชชันนารี ระหว่างชาติที่มทั ราส (ทัมบารัม) ในปี 1938 ตอนจบว่า “คริ สตจักรในประเทศ
อาระเบียขอแสดงความเคารพต่อท่านทั้งหลาย” ท่านใช้เวลา 15 นาที อธิ บายลักษณะของสมาชิกทุกคน
เพราะมีสมาชิกเพียง 5 คนเท่านั้น คณะมิชชันนารี เผยแพร่ แก่อิสลามิกชนตั้ง 50 ปี มาแล้ว คณะ
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มิชชันนารี ที่ไปทาการพวกมุสลิมมีขอ้ เตือนใจว่า
อดทน”

“การทดลองดูความเชื่อของท่านนั้นทาให้เกิดความ
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บทที่ 6 รุดหน้ ำในแอฟริกำ ค.ศ. 1858-1914
จนถึงปี 1924 ยังมีชาว แอฟริ กนั ชราผู ้ หนึ่งจาลักษณะของลิฟวิงสะโตนได้วา่
“ในขณะนั้นข้าพเจ้ายังเล็กอยู่ ได้เดินเข้าไปใกล้ลองจับตัวเขาดู ผูใ้ หญ่บา้ นดึงข้าพเจ้าออก ด้วย
มีคนกล่าวว่า “เวทมนต์ของเขาจะสะกดจิตของเจ้า” แต่เขาหัวเราะ ดวงตาของเขาเปี่ ยมไปด้วยความ
เมตตา เขาได้เบิกทางทัว่ ประเทศของเรา และท่านผูเ้ ป็ นสาวกของเขาก็มาถึงแล้ว นาแสงสว่างแห่งพระ
เจ้ามาด้วย”
ท่านลิฟวิงสะโตน เป็ นมิชชันนารี ของสมาคม มิชชันนารี ลอนดอน (L.M.S.) (ระหว่างปี 1841
ถึง 1857) ได้เดินทางเผยแพร่ แพร่ ขา้ มแอฟริ กา จากตะวันออกไปถึงตะวันตก ตามเส้นทางแม่น้ า
แซมเบซี แล้วก็กลับไปรายงานการเดินทาง ณ ประเทศอังกฤษ เมื่ออังกฤษประกาศเลิกการค้าทาสในปี
1807 ก็ได้ส่งเรื อรบออกตรวจตามท้องทะเลหลวงเพื่อปราบเรื อค้าทาส แต่ในกลางทวีปแอฟริ กานั้นยัง
ทาการค้าทาสกันอยูจ่ ึงจาเป็ นต้องเปิ ดทวีปแอฟริ กา ก่อนที่ท่านลิฟวิงสโตนกลับมายังทวีป แอฟริ กาใน
ฐานะกงสุ ลอังกฤษ ท่านได้กล่าวสุ ทรพจน์ลาว่า
“ข้าพเจ้าจะกลับไปเปิ ดทางเพื่อการค้าและเพื่อคริ สต์ศาสนาท่านทั้งหลายจะดาเนิ นงานต่อจากที่
ข้าพเจ้าเริ่ มต้นไว้หรื อไม่ขา้ พเจ้าขอมอบภาระนี้แก่ท่าน”
ท่านลิฟวิงสะโตนได้อุทิศชีวิตในบั้นปลาย (1858-73) เพื่องานนี้ เปิ ดเส้นทางสองสายในกลาง
ทวีปแอฟริ กาคือ (1) จากทิศตะวันออกขึ้นไปตามลาน้ าแซมเบซี และเลี้ยวไปทางเหนือตามทะเลสาบนิ
อาสา ตันกันยิกา และวิคตอเรี ย (2) จากทิศตะวันตกขึ้นไปตามลุ่มน้ าคองโก ถัดจากแก่งขึ้นไป 200 ไมล์
เป็ นทางเดินเรื อ ได้ระยะทางยาว 1,000 ไมล์

1. มิชชันนำรีเข้ ำมำตั้งแต่ ปี 1858
สมาคมมิชชันนารี ลอนดอนได้ปฏิบตั ิตามคาขอของ ลิฟวิงสะโตนเป็ นครั้งแรก ได้จดั ตั้ง
มิชชันนารี แอฟริ กาภาคกลางขึ้นในปี 1859 แต่ในระยะเวลา 4 เดือน คนที่มาด้วยกันทั้งหมด 7 คนตาย
เพราะไข้จบั สั่นเสี ย 6 คนแล้ว งานจึงชะงักลง จนถึงปี 1879 จึงมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งจากที่อื่นเข้ามารับ
งานแทน
ในระยะนี้เป็ นโอกาสสาหรับมิชชันนารี น่ายินดีที่เกิดความกระตือตือร้นในการประกาศพระ
ศาสนากันมาก เช่นพวกอังกฤษเริ่ มมีการฟื้ นฟูข้ ึน (บางทีเรี ยกว่าขบวนการอ๊อกซ์ฟอร์ ด) ซึ่ งนับแต่ปี
1833 ได้แสดงอุดมคติอนั สู งส่ งของคริ สตจักรว่า เป็ นสถาบันแห่งพระเจ้ากอปรด้วยชีวติ มีคณะศาสนา
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จารย์ หลักคาสอนของคริ สตจักร ทั้งสามนี้สืบเนื่ องกันมาจากพระเยซูและอัครทูต ของพระองค์
ตลอดไป น่าประหลาดที่นิกายคาธอลิคในอังกฤษก็ปฏิบตั ิตามคาขอของท่านลิฟวิงสะโตน (เป็ นคณะ
คองกริ เกชัน่ แนลแห่งชาวสก๊อต) ในปี 1859 ได้ต้ งั มิชชันนารี ของมหาวิทยาลัย (U.M.C.A.) เพื่อไปทา
การประกาศในแอฟริ กากลาง
มิชชันนารี 10 คนของคณะ ยู.เอ็ม.ซี.เอ. ได้เดินทางไปยังทะเลสาบนิอาสา มีคนหนึ่งเป็ นบิชอพ
ท่านลิฟวิงสะโตนช่วยเหลือหาที่อยูใ่ ห้ แต่ในไม่ชา้ เขาเกิดไปยุง่ กับชาวเผ่าใกล้เคียง บิชอพและ
มิชชันนารี อีกสองคนเป็ นไข้จบั สั่นถึงแก่ความตาย มิชชันนารี คณะนี้จึงย้ายไปอยูท่ ี่เกาะแซนซี บาร์ บาง
ทีเขาอาจจะปลอบใจตนเองให้นึกถึงไอโอนาและศักดิ์สิทธิ์ เป็ นสถานที่ ๆ หนุนนาให้เกิดการเปลี่ยนใจ
ในสก๊อตแลนต์ และอังกฤษ สาหรับเกาะแซนซี บาร์ น้ ี เป็ นศูนย์กลางการเดินเรื อค้าขายของชาวอาหรับมา
เป็ นเวลากว่า 2,000 ปี ทั้งยังนับถืออิสลามและเคยเป็ นเมืองค้าทาสที่สาคัญแห่งหนึ่ง ในปี 1873 คณะ ยู.
เอ็ม.ซี .เอ ได้ซ้ื อตลาดค้าทาสที่มิได้ใช้การแล้ว และได้จดั สร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ข้ ึน แท่นบูชาในโบสถ์
ตั้งในที่เคยใช้เป็ นเสาสาหรับเฆี่ยนทาสแต่กาลก่อน จนถึงปี 1881 คณะนี้จึงได้ขยายกิจการไปถึง
ทะเลสาบนิอาสา
ในเดือนเมษายน ปี 1874 ได้กระทาพิธีฝั่งท่านลิฟวิงสะโตน ณ มหาวิหารเวสมินสเตอร์ในกรุ ง
ลอนดอนครั้นถึงเดือนพฤษภาคม ในปี เดียวกัน คริ สตจักรฟรี เชิชแห่งสก๊อตแลนด์ได้วางโครงการตั้ง
คณะมิชชันนารี ข้ ึนเพื่อไปปฏิบตั ิการที่นิอาสาเป็ นอนุสรณ์แก่ท่านลิฟวิงสะโตน ในเวลาหนึ่งปี ต่อมา
คณะมิชชันนารี ดงั กล่าวนี้ใช้เรื อกลไฟแล่นไปตามทะเลสาบเพื่อปฏิบตั ิการ “เป็ นเรื อกลไฟลาแรกที่แล่น
ในทะเลสาบในทวีปแอฟริ กา” เมื่อเรื อกลไฟลานี้แล่นไปตามแม่น้ าแซมเบซี แล้ว เขาต้องยกเครื่ องจักร
ออกจากเรื อให้คนงานแบกส่ วนประกอบของเรื อลานี้ขา้ มป่ าสู งตั้ง 1,000 ฟุตไปยังทะเลสาบ หัวหน้า
คณะได้บนั ทึกไว้วา่
“ใช้คนแบกหาม 800 คน ทางานอย่างหนักเป็ นรายทางเกือบร้อยกิโลเมตรเพราะกลัวเหตุร้ายจะ
เกิดขึ้นในระยะทางทุก ๆ หนึ่งหลา หรื อกลัวศัตรู ที่ซุ่มซ่อนอยู่ แต่ในที่สุดเราก็ได้ทุกอย่างมาครบถ้วน
ปราศจากอันตราย”
ในปี 1867 มีคณะมิชชันนารี ชุดที่สอบเข้ามาปฏิบตั ิงานมาจากคริ สตจักรแห่งสก๊อตแลนด์ และ
ในปี 1881 มีคณะมิชชันนารี ชุดที่สามคือ ยู.เอ็ม.ซี .เอ. เข้าไปอยู่ ณ ใจกลางอาณาบริ เรณของท่านลิฟวิง
สะโตน
เอช.เอ็ม. สแตนเลย์ จากสหณัฐอเมริ กาเป็ นชาวผิวขาวคนสุ ดท้ายที่ได้เห็นท่านลิฟวิงสะโตน
ขณะยังมีชีวติ อยู่ สแตนเลย์ได้รับการจูงใจจากตัวอย่างของลิฟวิงสะโตน จึงสารวจทะเลสาบวิคตอเรี ย
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และต้นน้ าไนล์จนสาเร์ จ ในปี 1875 ท่านได้ไปถึงอูกนั ดาซึ่ งเป็ นประเทศเก่าแก่ กษัตริ ยม์ ูเตซาทรง
ต้อนรับเป็ นอย่างดี สแตนเลย์ส่งบทความไปลงในหนังสื อพิมพ์องั กฤษและอเมริ กา เชิ ญชวนให้
มิชชันนารี ไปทาการประกาศเผยแพร่ ในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนสมาคมเชิชมิชชันนารี ได้รับทั้งเงินและคน
อาสาสมัคร และได้คดั เลือกไปปฏิบตั ิงาน 8 คน ในจานวนนี้มีชาวสก๊อตคนหนึ่งชื่ อ อเล็กซานเดอร์
แมคคาย ได้บนั ทึกไว้ในสมุดประจาวันในวันครบรอบปี ที่ท่านลิฟวิงสะโตนถึงแก่กรรม “ท่านจงไปทา
เหมือนอย่างนั้นเถิด” (ลูกา 10:37) ในฐานะที่ท่านผูน้ ้ ีเป็ นวิศวกร ท่านได้นาเอาความรู้ความชานาญซึ่ง
เหมาะสมกับความต้องการของประเทศอูกนั ดา คือ การต่อเรื อ เพื่อพัฒนาการคมนาคม ทั้งยังขุดบ่อน้ า
ลึกติดเครื่ องสู บน้ า สาหรับขจัดความขาดแคลนในฤดูแล้ง
ในเวลาต่อมาไม่ชา้ ก็มีคณะมิชชันนารี คาธอลิคเข้ามาถึง พวกมุสลิมอาหรับพยายามขัดขวาง
โดยยุแหย่ให้กษัตริ ยม์ ูเตซาเป็ นปฏิปักษ์ต่อคณะมิชชันนารี ท้ งั สอง ประเทศอังกฤษและอียปิ ต์มีอิทธิ พล
ทางทิศเหนื อคือ ซูดาน ในทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้เยอรมันก็กาลังเข้าครองแคว้นตันกันยิกา โดยเหตุน้ ี
เองกษัตริ ยม์ ูเตซาเกิดความหวาดระแวงคนผิวขาวตลอดจนศาสนาของชนผิวขาวด้วย
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี
สิ้ นพระชนม์ในปี 1884 โอรสทรงพระนามว่า มวงกา ได้ครองราชย์สืบต่อมา มวงกาสั่งจับชายหนุ่มคริ ส
เตียน 3 คนมาเผาไฟให้ค่อย ๆ ไหม้ และในปี ต่อมาประหารผูถ้ ือคริ สตศาสนาอีก 30 คน ท่านแมคคาย
บันทึกไว้วา่
“ข้าพเจ้ารู้สึกเสี ยใจว่าที่ความตายของคริ สเตียนชาวแอฟริ กาหลายสิ บคนได้รับความสนใจเพียง
เล็กน้อยจากคริ สเตียนในอังกฤษ แต่ถา้ เป็ นชาวยุโรปถูกฆ่าตายสัก 2-3 คนก็จะเกิดความรู ้สึกอย่าง
รุ นแรงทันที”
ต่อมามิชา้ มินานเกิดฆาตกรรมชาวยุโรปอย่างที่กล่าวมาแล้ว ผูถ้ ูกฆาตกรรมคือท่านเจมส์
แฮนนิงตัน เป็ นบิชอพแห่งแคว้นอูกนั ดา ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งใหม่ ๆ ขณะที่ท่านเดินทางตาม
ชายฝั่งทะเลไปยังเมืองหลวงของกษัตริ ยม์ วงกา ท่านถูกจับและถูกแทงด้วยหอกจนถึงแก่ความตาย พวก
ทหารที่ฆ่าท่านบางคนเมื่อได้เป็ นคริ สเตียนแล้วในเวลาต่อมาเล่าว่าก่อนที่ท่านบิชอพจะสิ้ นใจ ท่านกล่าว
ว่า “จงไปกราบทูตกษัตริ ยข์ องพวกท่านเถิด ว่าเราตายเพราะเห็นแก่ประเทศอูกนั ดา เรายอมสละชีวติ เพื่อ
สร้างทางแห่งความเจริ ญสาหรับประเทศนี้ ” กษัตริ ยม์ วงกานั้นอาจกล่าวได้วา่
มีลกั ษณะเหมือน
จักรพรรดิโรมันในศตวรรษแรก ๆ คือ ทรงวิตกว่าผูอ้ ยูใ่ ต้อานาจของพระองค์จะมีความจงรักภักดีต่อผูม้ ี
อานาจอื่น ๆ ถึงแม้จะล่อแหลมต่ออันตรายก็ยงั มีผมู้ านับถือคริ สตศาสนาและเต็มใจรับบัพติศมา ในไม่
ช้าก็เกิดมีแผนการต่อสู ้กษัตริ ยม์ วงกา กลายเป็ นสงครามกลางเมือง อาหรับเข้ามาแทรกแซง จนกระทัง่ ปี
1894 อังกฤษก็ประกาศเอาประเทศอูกนั ดาเข้าอยูอ่ ารักขา
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คณะมิชชันนารี ใหม่ได้รับการจัดตั้งขั้นในกรุ งลอนดอน ให้ชื่อว่าลิฟวิงสะโตน อินแลนด์
มิชชันนารี เมื่อปี 1877 ทาการส่ งเสริ มให้มิชชันนารี เข้าไปลึกกว่าแถบชายฝั่งทะเล เขามุ่งไปประเทศ
คองโกซึ่งเป็ นประตูเข้าไปยังแอฟริ กากลาง มีคณะแบ๊บติสท์ร่วมเดินทางไปด้วย ในขณะเดียวกัน
สมาคมมิชชันนารี นารี (B.M.S.) อังกฤษ ได้ส่งมิชชันนารี ผหู ้ นึ่งชื่ อ ยอร์ ช เกรนเฟล เข้าไปจัดตั้ง
มิชชันนารี คองโกขึ้น มิชชันนารี นารี ท้ งั สองคณะต้องเผชิ ญภัยอัตรายนานับประการ เป็ นไข้จบั สั่นตาย
บ้าง ถูกหัวหน้าเผ่าขัดขวางบ้าง พาหนะในตอนแรกเป็ นเรื อแจว แล้วก็ใช้เรื อมีวงจักรทาด้วยไม้เรื อไฟ
ในที่สุดใช้เรื อเครื่ องยนต์สองใบพัด ชื่อ “สันติภาพ” เกรนเฟลเล่าว่า มีคนป่ าตามริ มฝั่งแม่น้ าพากันปี น
ต้นไม้และไม้ธนูอาบยาพิษยิงลงมาจากยอดไม้ แล้วก็ใช้เรื อแจวไล่ตามเรื อไฟ คนป่ าพากันประหลาดใจ
เมื่อเห็นเรื อกลไฟแล่นหันหลังหลับฝ่ าขบวนเรื อพายไปทางใต้ชวั่ ขณะ ครั้งหนึ่งเรื อ“สันติภาพ” ถูกล้อม
ด้วยเรื อพาย 50 ลา มีนกั รบพร้อมสรรพพากันระดมพุม่ หอกใส่ เรื อ แต่ในไม่ชา้ ท่านเกรนเฟลก็สามารถ
ไปเยีย่ มหมูบ่ า้ นคนป่ าเหล่านี้ ทาตนเป็ นมิตรสหายกับคนป่ าได้ จนกระทัง่ ซื้ อหอกที่เกือบฆ่าท่านไว้
ที่ป็นที่ระลึก
มิชชันนารี นารี ท้ งั สองคณะได้เข้าร่ วมงานเป็ นคณะเดียวกันในปี 1884 ต่อมาอีก 4 ปี มีคณะ
อเมริ กนั แบ๊บติสท์เข้ามาร่ วมด้วยมิชชันนารี อเมริ กนั นิโกรออกปฏิบตั ิการ ก่อนจะสิ้ นศตวรรษนี้ บรรดา
คณะมิชชันนารี ได้ออกปฏิบตั ิการตลอดลุ่มแม่น้ าคองโกตอนเหนือซึ่งยาวถึงพันไมล์ นิกายคาธอลิคเข้า
มาในคองโกปี 1866 พบโบสถ์ที่คณะเยซูอิตสร้างไว้ตงั แต่ปี 1491 หัวหน้าเผ่าห้อยไม้กางเขนที่คอ แต่ไมี
มีคริ สตศาสนาเหลืออยูเ่ ลย คองโกจึงเป็ นแหล่งสาคัญสุ ดแห่งหนึ่งที่จะประกาศศาสนาต่อไป

2. กำรแบ่ งแอฟริกำ (นับแต่ ปี 1878 เป็ นต้ นมำ)
มีผใู้ ห้ความเห็นว่าคาเรี ยกร้องของท่านลิฟวิงสะโตนที่ให้ “เปิ ดทางเพื่อการค้าและเพื่อคริ สต์
ศาสนา” นั้น เท่ากับเป็ นการเร่ งให้แบ่งแอฟริ กาออกเป็ นส่ วน ๆ เรื่ องราวแบ่งนั้นต้องแบ่งแน่ แต่มี
ปั ญหาอยูว่ า่ แบ่งเพื่อประโยชน์ของยุโรปหรื อแอฟริ กา ในเมื่อชาติต่าง ๆ ในยุโรปมาครอบครองทวีปนี้
ผลประโยชน์ของชาติที่มาครอบครองย่อมสาคัญกว่า สิ่ งใด ๆ โดยเฉพาะบริ เวณที่มีอากาศอบอุ่นสบาย
มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยงั มิได้รับการพัฒนาเลยนั้นย่อมเป็ นที่ดึงดูดให้ชาวผิวขาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวร
ตลอดไป แต่ละฝ่ ายก็พยายามจะยึดครองดินแดนเป็ นอาณานิคมของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ
การหากาไร แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังมีอุดมคติอย่างหนึ่งค้างอยู่ ท่านลิฟวิงสะโตนและคริ สเตียนก่อนหน้า
นี้ได้ต่อต้านการค้าทาสนิโกรมาตั้งแต่ปี 1787 ตั้งอุดมคติพิทกั ษ์คุม้ ครองเพื่อผลประโยชน์ของนิ โกร
อุดมคติน้ ียงั คงอยู่ ทั้งยังจะมีอานาจกาหนดอนาคตต่อไปด้วย คริ สตศาสนาได้ขจัดความอยุติธรรมหลาย
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้
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ในขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้อุบตั ิข้ ึน จะขอเล่าเรื่ องของ กาม่ามีมิชชันนารี ลูเธอรันผูห้ นึ่งได้ต้ งั
โรงเรี ยนขึ้นในปี 1858 ท่ามกลางชนเผ่ามังวาโต แคว้นเบชวนนาแลนด์ มิชชันนารี นารี ผนู ้ ้ ีมีความยินดี
มากเมื่อหัวหน้าเผ่าส่ งลูกชายห้าคนเข้ามาเป็ นนักเรี ยน ท่านลิฟวิงสะโตนได้ปฏิบตั ิงานครั้งแรกของท่าน
ในเขตนี้มาแล้ว (ปี 1841-1852) แต่พวกบัวร์ ขดั ขวางมิชชันนารี เยอรมันจึงดาเนิ นงานต่อไป ในปี 1862
มิชชันนารี ผนู ้ ้ ีได้ให้บพั ติศมาแก่กาม่า ลูกชายคนโตของหัวหน้าเผ่า
และในปี เดียวกันนี้สมาคม
มิชชันนารี ลอนดอนกลับมาปฏิบตั ิงานในเขตนี้อีก บุตรทั้ง 5 คนของหัวหน้าเผ่าไม่ยอมไปร่ วมพิธีทาง
ศาสนาเดิมกับบิดาของตน บิดากล่าวว่า “ศาสนานี้เป็ นเหตุให้บุตรเป็ นปฏิปักษ์ต่อบิดา” จึงตัดขาดจาก
บุตร 2 คน แรก และอีก 3 คนนั้นบังคับให้อยูใ่ ต้อานาจ หัวหน้าเผ่าได้ใช้อานาจข่มเหงคริ สเตียน จุดไฟ
เผากระท่อมของกาม่า ขับไล่ข้ ึนไปบนภูเขาแล้วยังตามขึ้นไปรังควาญ แต่ในสุ ดหัวหน้าเผ่าผูพ้ ่อก็ตอ้ ง
เป็ นฝ่ ายหนีบา้ ง กาม่าได้รับเลือกเป็ นหัวหน้าเผ่าแทนบิดาในปี ค.ศ.1872 กาม่าปกครองแบบคริ สเตียน
เป็ นเวลาถึงกึ่งศตวรรษ ได้ต่อสู ้การค้าทาส การดื่มสุ ราเมามาย การถือไสยศาสตร์ และธรรมเนียมล้าสมัย
เสี ยในปี 1892 กาม่าเกรงว่าพวกบัวร์ จะเข้าครองดินแดนของตน จึงเข้าขอความอารักขาจากอังกฤษ ซี ซิล
โรดส์ มีแผนการจะเอาแคว้นนี้เป็ นของอังกฤษโดยตรงกาม่าได้พวกมิชชันนารี หนุนหลังคัดค้านไม่เห็น
ด้วย เขาได้เดินทางไปอังกฤษพร้อมด้วยหัวหน้าเผ่าอื่น ๆ อีก 3 คน และได้เข้าเฝ้ าสมเด็จพระบรมราชินี
วิคตอเรี ย กาม่าเป็ นคนกว้างขวาง ได้เร่ งเร้ามติมาหาชนชาวอังกฤษเป็ นอย่างมาก เลยทาให้แผนการของ
โรดส์เป็ นอันตกไป
ส่ วนมิชชันนารี ในแคว้นอื่น ๆ ต้อนรับการครอบครองของยุโรปด้วยความยินดี พวกเขาเคย
ต่อต้านความเลวร้ายแต่ไม่ได้ผล เช่นเรื่ องทาสการฆ่าทารก การบูชายัญมนุษย์ การทรมานคนอย่างดุร้าย
สงครามระหว่างเผ่า ซึ่ งเมื่อชาวยุโรปครอบครองแล้ว ควรจะปราบปรามให้ราบคาบได้ ในบางครั้ง
มิชชันนารี จะให้ความคิดเห็นแก่หนั หน้าในเรื่ องการให้สัมปทานบ่อแร่ แก่ชาวต่างประเทศ หรื ออธิ บาย
ให้ทราบความหมายของคา “อารักขา” ส่ วนมิชชันนารี นารี ระวังตัวเป็ นกลาง แล้วปล่อยให้หวั หน้าหรื อ
กานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นด้วยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงในบางกรณี ไม่เป็ นที่พอใจแก่พวกมิชชันนารี เช่นพวกที่พดู ภาษาอังกฤษเมื่อ
เห็นว่าเขตปฏิบตั ิการ ของตนกลายเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเยอรมัน อันเป็ นเหตุให้ตอ้ งเปลี่ยน
ภาษาในโรงเรี ยนและการประชาสัมพันธ์
ยกตัวอย่างเช่นในปี 1896 ฝรั่งเศสได้เกาะมาดากาสก้าเป็ นอาณานิคม และทางราชการฝรั่งเศสก็
สนับสนุนคณะมิชชันนารี คาธอลิคสมาคมมิชชันนารี ลอนดอน (L.M.S.) ต้อนรับความช่วยเหลือจาก
สมาคมปารี สอีแวนแจลลิเกิล คณะมิชชันนารี อีพิสโคปั ส คณะนอร์ เวย์และอเมริ กนั เข้ามาทาการสั่งสอน
ที่เกาะนี้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยก้าวหน้า มีงานพอเพียงสาหรับทุกคณะ ในปี 1938 จานวนพลเมือง
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หนึ่งในสี่ เป็ นคริ สเตียนแต่ในนามส่ วนคาธอลิคมีจานวนเป็ นสองเท่าของโปรแตสแตนท์ในปัจจุบนั นี้มี
ชาวพื้นเมืองได้ดารงตาแหน่งสังฆราชและตาแหน่งสาคัญอื่น ๆ ทั้งสองนิกาย ในปี 1954 พวกโปรแตส
แตนท์รวมกันเป็ นคณะใหญ่ 2 คณะ คือ ลูเธอรัน และสหคริ สตจักรแห่งมาดากาสก้า
คณะแบ๊บติสท์องั กฤษในแคว้นแคมเมอรู นได้รับความตกใจมากเมื่อเยอรมันได้เข้ามาแย่ง
ประกาศเอาแคว้นนี้ไปจากอังกฤษเข้าอยูใ่ นอารักขาของเยอรมันในปี 1884 สมาคมมิชชันนารี องั กฤษ
(B.M.S) จึงตกลงใจมอบงานให้คณะมิชชันนารี เบเซลปฏิบตั ิต่อไป ในตอนแรก ๆ หนึ่งในสามคนของ
คณะมิชชันนารี เป็ นไข้จบั สั่นตาย
แต่คริ สเตียนเยอรมันก็ยงั มีความรู ้สึกกว่าเขาต้องรับผิดชอบทาง
แอฟริ กาภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และตะวันตกเฉี ยงใต้ ซึ่ งบัดนี้ได้กลายเป็ นอาณานิคมของเยอรมัน
แล้ว เขาปฏิบตั ิงานด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวตามแบบเยอรมัน ได้ต้ งั ศูนย์กลางอบรมครู และครู สงั่ สอน
ศาสนา ปรากฏว่าในปี 1914 มีที่ทาการในชนบทถึง 90 แห่ง ชาวแอฟริ กนั ก็ได้ยอมรับว่าคณะมิชชันนารี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงเรี ยนของคณะมีบางสิ่ งเป็ นของระบบใหม่ ก็จะช่วยเขาปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับ
ระบบใหม่น้ นั ได้
โดยทัว่ ไปแล้วมิชชันนารี ส่วนมากไม่เห็นการจาเป็ นที่จะต้องมอบงานให้คณะมิชชันนารี อื่น ๆ
รับไปปฏิบตั ิ มิชชันนารี เหล่านั้นเพิม่ งานเรี ยนภาษายุโรปภาษาใดภาษาหนึ่งอีกเป็ นภาษาที่สอง เพิม่ เติม
จากภาษาแอฟริ กนั คณะมิชชันนารี นารี ยนิ ดีรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และบางทียงั เชิญให้
ต่างประเทศมาช่วย เช่น เมื่อคราวมิชชันนารี เบเซลในแอฟริ กาตะวันตกของเยอรมัน ได้เชื้อเชิ ญให้
เกษตรกรชาวนิ โกรจากสหรัฐอเมริ กาไปช่วยสอนวิธีปลูกฝ้ ายให้แก่คนของตนเป็ นต้น
การปกครองโดยสันติสุขภายใต้รัฐบาลคริ สเตียนนั้นในบางเวลาก็นามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลง
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอูกนั ดา บุตรของบิชอพ แฮนนิงตัน ได้ให้บพั ติศมาแก่บุตรชายและ
บุตรสาวกของผูฆ้ ่าบิดาของตน ครั้นถึงปี 1914 คริ สตจักรที่ได้รับการข่มแหงรังแกในครั้งหนึ่ง กลับมี
สมาชิกถึง 100,000 คน คาธอลิคยังอ้างว่ามีสมาชิก เป็ นจานวนมากกว่านี้เสี ยอีก
สถานการณ์ใหม่น้ ีเกิดสิ่ งที่เป็ นโทษอยู่ ได้แก่ความเข้าใจของคนบางพวกที่วา่ มิชชันนารี เป็ น
ส่ วนหนึ่งของรัฐบาลต่างประเทศ และเกิดความสงสัยว่ามูลเหตุจูงใจพวกมิชชันนารี เข้ามาปฏิบตั ิงานนี้
เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาวยุโรป หรื อเพื่อชาวแอฟริ กนั แน่

3. ควำมก้ำวหน้ ำในระหว่ำงปี 1890-1914
เท่าที่ปรากฏมาแล้ว โรคภัยไข้เจ็บในทวีปแอฟริ กาเป็ นอุปสรรคอันใหญ่ยงิ่ ในการประกาศพระ
กิตติคุณ ประเทศเซี ยราลีโอนได้ชื่อว่า “เป็ นหลุมฝังศพชาวผิวขาว” ในส่ วนอื่น ๆ ทางแอฟริ กาตะวันตก
มักจะเป็ นที่ตายของชาวยุโรปหลังจากการปฏิบตั ิงานเพียง 2-3 สัปดาห์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลชั้น
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ผูน้ าเลือดแอฟริ กนั เช่นท่าน ซามูเอลโครเธอร์ อคั รทูตแห่งไนจีเรี ย และท่าน ที.บี.ฟรี แมน ลูกครึ่ งเกิดใน
อังกฤษ ได้ปฏิบตั ิงาน เป็ นระยะถึงกึ่งศตวรรษในกานา อันเป็ นงานเริ่ มต้นอย่างจริ งจังของคณะ
เมธอดิสท์ ปี ที่เป็ นหัวเลี้ยงหัวต่อสาคัญเป็ นปี 1897 คือรอสได้คน้ พบมูลเหตุของโรคไข้จบั สั่น ดังนั้นใน
ปี 1914 บางส่ วนของแอฟริ กา อัตราการตายของยุโรปลดลงถึง 2 ใน 3 และลดน้อยลงเรื่ อย ๆ เป็ นเหตุ
แรกที่ทาให้การปฏิบตั ิงานก้าวหน้าอย่างไม่เคยปรากฏมาเลย
สาเหตุแห่งความก้าวหน้าประการที่สองได้แก่การคมนาคม ส่ วนใหญ่ของภาคใต้และภาคกลาง
ตอนล่างมีการก่อสร้างทางรถไฟยาวถึง 21,000 ไมล์ ก่อนปี 1914 อาณานิคมเยอรมันสี่ แคว้น มีทาง
รถไฟยาวถึง 3,400 ไมล์ ไนจีเรี ยมีทางรถไฟยาว 700 ไมล์ ตั้งแต่ปี 1910 มีการเร่ งรัดพัฒนาหนทาง ทั้งนี้
เพราะมีเครื่ องยนต์ใช้น้ ามัน เครื่ องยนต์น้ ีใช้กบั เรื อยนต์ ตามแม่น้ าและทะเลสาบมากมาย เพราะไม่ตอ้ ง
เป็ นห่วงเรื่ องเชื้ อเพลิง เช่น เครื่ องจักรไอน้ า เครื่ องยนต์เหล่านี้ประหยัดเวลาและประหยัดแรงคนได้ถึง
สองสามเท่า
ปั จจัยสาคัญของงานประกาศพระศาสนาไม่วา่ ที่ไหนต้องการครู นบั แต่ปี 1910 เป็ นต้นมา
ประชาชนตระหนักว่าวิชาคืออานาจ ความสามารถจะทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด การประดิษฐ์คิดค้น การที่จะได้
สิ่ งใดมานั้นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ ฉะนั้นไปโรงเรี ยนกันเถอะ นักเรี ยนมุ่งหมายไปเรี ยนวิชาการ แต่ก็เปิ ด
โอกาสโรงเรี ยนให้สอนคริ สเตียนศึกษาด้วย

4. วิธีกำรประกำศ
วิธีที่จะเข้ากับชนเผ่าต่าง ๆ ได้น้ นั จะต้องเข้าถึงหัวหน้าเผ่าเสี ยก่อนตามแบบฉบับที่ถูกต้อง
บางทีพวกมิชชันนารี อาจจะไม่พิจารณาให้ถ่องแท้วา่ ควรดาเนินการอย่างไร เช่นท่านแฮนนิง
ตันได้เข้ามาทางทิศที่คิดว่าเป็ นอัปมงคล และศัตรู เข้ามาทางนั้น เรื่ องราวของมิชชันนารี บางคนว่าท่าน
เข้าไปในกระท่อมเพื่อพบหัวหน้าเผ่า และได้ไปจับต้องสิ่ งของที่หวั หน้าเผ่าใช้ ทาให้เกิดสงสัยว่าอาจใช้
เวทมนต์คาถาไปใส่ ให้เป็ นภัยต่อหัวหน้าเผ่า
ในการประชุมหัวหน้าเผ่าต่าง ๆ ที่แคว้นคาลาบาร์ ในปี 1860 ปี ผูห้ นึ่งกล่าวว่าควรขับ
มิชชันนารี ออกไปให้หมด แต่ยงั มีผใู ้ ห้คติวา่
“การห้ามมิให้เผยแพร่ พระวาทะของพระเจ้าก็เท่ากับห้ามฝนมิให้ตกจากท้องฟ้ าไม่มีทางสาเร็ จ
ได้ แม้จะจับไล่พวกมิชชันนารี ออกไปแล้ว”
ในขณะที่กาลังกล่าวคานี้ เกิดผมสลาตันขึ้น ผูท้ ี่มาประชุมต่าง กระจัดกระจายไป หัวหน้าเผ่าคน
หนึ่งกับมิชชันนารี ชาวสก๊อตว่า “พระเจ้าของพวกท่านคงประทับอยูด่ ว้ ยในวันนั้นโดยแท้”
คอยาร์ ด (แห่งคณะปารี สอีแวนเจลลิเกิล) ได้แถลงเรื่ องการประชุมชนเผ่าหนึ่งในแคว้น
บารอตซแลนด์ ในปี 1887 ท่านกล่าวถึงที่ท่านไปประชุมกับเขานี้ แล้วนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศว่า
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“ท่านทั้งหลายได้ยนิ แล้ว ถ้าท่านไม่ตอ้ งการมิชชันนารี ผนู ้ ้ ีกจ็ งพูดออกมา เขาจะได้กลับไป
บ้านเมืองของเขา อย่าให้ความเข้าใจผิดว่าถูกกษัตริ ยบ์ งั คับให้ท่านรับเขา พูดมาเถิด”
เมื่อพวกมิชชันนารี ได้ต้ งั หลัก ฐานมัน่ คงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้ว การ
ดาเนินงานย่อมเป็ นไปได้เข็มแข็ง อาร์ น๊อต (คณะสก๊อต เบรเธรน) ได้กล่าวกับหัวหน้าเผ่าชนในภาค
แอฟริ กากลางว่า
“ถึงท่านจะเป็ นใหญ่เรื องอานาจในสายตาคงคนทัว่ ไปสาหรับพระเจ้าแล้ว ท่านก็ไม่แตกต่างกับ
ข้าทาสอันต่าต้อยของท่าน ท่านต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าเช่นเดียวกับทาส” หัวหน้าตอบว่า “จริ ง
ทีเดียว ถ้าพระเจ้าใหญ่ยงิ่ จริ งเหมือนท่านกล่าว”
มารี สเลสเซอร์ แห่งคาลาบาร์ (1876-1915) ได้ชื่อว่าเป็ นชาวสก๊อตที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังและเป็ น
คนพูดขวานผ่าซาก เธอมีความเป็ นอยูแ่ บบชาวแอฟริ กนั ยิ่งกว่าชาวยุโรป เธอได้รับความเคารพเชื่ อถือ
จากหัวหน้าเผ่าและประชาชนทัว่ ไป
เคยเดินทางโดยเท้าเปล่าบุกป่ าฝ่ าดงไปห้ามการสงครามหรื อ
ช่วยชีวติ เด็ก เธอไม่เคยนึกกลัวคนหรื อสัตว์ร้ายในป่ าเลย แม้จะเคยเป็ นคนกลัวแม่ววั ในสก๊อตแลนด์
คณะมิชชันนารี อาจได้รับการต้อนรับจากหัวหน้าและ เผ่าชนทั้งหลายเพราะเป็ นผูน้ าซึ่ งความรู ้
ไหม่ ความชานาญ เช่น การปลูกฝ้ ายซึ่ งกล่าวมาแล้ว คณะเบเซลนาโกโก้มาปลูกในกานา กลายเป็ น
สิ นค้าสาคัญของประเทศนี้ อีกอย่างหนึ่งเขาต้อนรับมิชชันนารี เพราะเห็นเผ่าใกล้เคียงเจริ ญมัง่ คัง่ เพราะ
การปกครองของพวกคริ สเตียน แคว้นอื่น ๆ ก็เกิดความสนใจ เพราะเห็นหัวหน้าคริ สเตียน (เมธอดิสท์)
ในแอฟริ กาใต้ได้ยอเลิกการฆ่าสัตว์บูชายัญ ซึ่ งต่อก่อนเข้าใจว่า วิญญาณของบรรพบุรุษทาให้เกิดพิชผล
สมบูรณ์ หัวหน้าผูน้ ้ ีได้เปลี่ยนให้ฆ่าสัตว์เพื่อนามาบริ โภคระงับความอดอยากของประชาชน ซึ่ งเป็ นเหตุ
ให้ชนเผ่านี้กลายจากพวกเล็กมาเป็ นพวกใหญ่ที่สุดในแคว้นกาฟฟราเรี ย
วิธีปฏบัติงานของท่านคอยาร์ ดเหมือนกับคนอื่น ๆ ทัว่ ไป เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้ว ท่านได้จดั ตั้ง
โรงเรี ยนขึ้น โอรสกษัตริ ย ์ 2 องค์พระนัดดา 5 องค์ และบุตรของหัวหน้าเผ่าเข้ามาเรี ยน แต่ละคนมีทาส
ประจาตัว ทาสเหล่านี้ยนื ฟังอยูห่ ่าง ๆ และพลอยได้เรี ยนด้วยบางเวลาแต่ความเจริ ญ หรื อ ความเสื่ อม
ของโรงเรี ยนขึ้นอยูก่ บั อารมณ์ของพวกกษัตริ ย ์ โรงเรี ยนสั่งสอนทั้งทางวิชาการและคริ สเตียนศึกษาและ
นมัสการโรงเรี ยนนี้มกั เป็ นบ่อเกิดของคริ สเตียนรุ่ นแรก
ท่านมอฟแฟท (แห่งสมาคมมิชชันนารี ลอนดอน ระหว่างปี 1817-1868) ได้เน้นทางการ
ช่างฝี มือต่าง ๆ ถึงกับมีคาขวัญไว้วา่ “พระคัมภีร์และไถสาหรับแอฟริ กา” ในปี 1870 เซเกอร์ (สมาคมบริ
ติชมิชชันนารี ประจาแคมเมอรู น) กล่าวว่า
“อาจจะมีบางท่านคิดว่าพวกมิชชันนารี น้ นั คือคนถือคัมภีร์ไปสั่งสอนประชาชนตามร่ มไม้ แต่
ตามความเห็นของข้าพเจ้าควรจะมีการดาเนินงานให้แตกต่างออกไป เราจะต้องเข้าไปถึงประชาชนใน
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บ้านเรื อน มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์สุข ทั้งช่วยเหลือให้เขาคิดปรับปรุ งชีวติ ความเป็ นอยู่
จนกว่าจะดีข้ ึนเสี ยก่อนจึงค่อยสอนการดาเนินชีวิตที่สูงขึ้นนั้น”
มีการสอนวิชาช่างฝี มือในโรงเรี ยนมิชชันนารี เยอรมันอย่างแข็งขันแต่ถา้ จะกล่าวถึงผลงานจาก
การสอนวิชานี้ แล้ว พวกสต๊อกเพรสไบทีเรี ยนที่เมืองลัฟเดลในแอฟริ กาใต้ทาได้ดีดีที่สุด วิทยาลัยของ
คณะมิชชันนารี ซ่ ึ งตั้งขึ้นในปี 1841 เพื่อให้การอบรมและครู สอนศาสนา ยังได้สอนวิชาช่างปูน ช่างไม้
การทาเกวียน และช่างโลหะ วิทยาลัยเช่นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแอฟริ กาใต้ต้ งั แต่ปี 1854
ต่อมาได้เพิ่มแผนกพิมพ์และเย็บเล่มหนังสื อ ลัฟเดลจึงกลายเป็ นศูนย์การพิมพ์หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
หนึ่ง และปฏิบตั ิงานเพื่อความมุ่งหมายสองประการดังกล่าว
ในตอนเริ่ มงานนั้นได้ชาวแอฟริ กนั ทาหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและผูก้ ่อสร้างคริ สตจักร จากตัวอย่าง
เช่น ชาวเยอรมันผูห้ นึ่ง เมื่อปี 1860 ได้สอนให้ผเู้ ข้าเชื่ อกลุ่มหนึ่งรู ้จกั การถวายทรัพย์เพื่อเป็ นปั จจัย
สาหรับการเผยแพร่ ให้กว้างขวางในประเทศตน ทรัพย์ที่ถวายได้แก่ววั 9 ตัว เพะแกะรวม 56 ตัว ขน
นกกระจอกเทศสองมัด และไม้สี่สิบลาเรื อ ในปี 1876 พวกบาซูโตคริ สเตียน (คณะปารี สอีแวนแจลลิ
เกิล) เริ่ มดาเนิ นการประกาศแก่ชนเผ่าต่าง ๆ ทางภาคเหนือ มีชาวแอฟริ กนั ผูห้ นึ่งชื่ อแฮรี สได้รับ
บัพติศมาในไลบีเรี ย และเป็ นครู อยูท่ ี่นนั่ (โปรแตสแตนท์อีฟิสโคปัล) เมื่อปี 1912 แฮรี สมีความรู ้สึกว่า
ตนได้รับพระโองการจากพระเจ้า ให้ทาการตามข้อในมัทธิว 28:19-20 จึงได้ออกเดินทางไป 3 ปี ถือไม้
กางเขนและพระคัมภีร์ไปตลอดดินแดนอาณานิคมฝรั่งเศส (ไอเวอรี โคสท์) แล้วเลยเข้าไปในประเทศ
กานา ได้สั่งสอนประชาชนให้เลิกบูชารู ปเคารพ ให้นมัสการพระเจ้าโดยแท้จริ ง เลิกการลักทรัพย์ดื่ม
น้ าเมา และการประพฤติผิดทานองคลองธรรม แฮรี สให้บพั ติศมาแก่ผทู ้ ี่เข้าเชื่ อ และบอกคนเหล่านี้วา่ ใน
เวลาไม่ชา้ จะมีศิษยาภิบาลตามมาแล้วก็หายไป คณะเมธอดิสท์และคณะมิชชันนารี อื่น ๆ เมื่อมาถึง
หมู่บา้ นหลายสิ บหมู่บา้ นได้เห็นโบสถ์เป็ นกระท่อมตั้งอยู่ มีพระคัมภีร์ซ่ ึ งซื้ อมาจากชายฝั่ง (เป็ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ไม่มีใครอ่านได้ เป็ นแต่เพียงเครื่ องหมายเท่านั้น) คนหลายร้อยคนทีเดียวที่รอรับคาสอน
เปรี ยบได้ดงั ฝูงแกะ มีถึง 60,000 คนที่จะต้องมีผเู ้ ลี้ยงดู

5. ภำษำและหนังสื อ
ในทวีปแอฟริ กาทางตอนใต้ทะเลทราบสาหร่ ายลงไป แม้จะมีชนหลายเผ่า หลายเชื้ อชาติ และ
หลายภาษา แต่ไม่มีการเขียนหนังสื อหรื อมีภาษาเขียนแลย มิชชันนารี นารี จึงต้องประดิษฐ์ตวั อักษรขึ้น
ก่อนจะแปลพระคัมภีร์ คริ สตจักรนาหนังสื อมาสู่ ชนเหล่านี้เป็ นครั้งแรก งานด้านหนังสื อก็เริ่ มต้นจาก
พระคัมภีร์ ตามเรื่ องราวต่อไปนี้
การดาเนินงานมีขอบเขตกว้างขวางจะเห็นได้เมื่อโกเอลลี แห่งคณะมิชชันนารี เบเซลได้ทาการ
วิจยั ภาษาที่วทิ ยาลัย โฟรา เบย์ (ราวปี 1850) ได้บนั ทึกไว้วา่
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“เดิมคาดกันว่ามีชนเผ่าต่าง ๆ ในเซี ยรา ลีโอน ประมาณสี่ สิบเผ่า แต่ขา้ พเจ้าได้พบว่ามีมากกว่า
200 เผ่าเสี ยอีก”
โกเอลลีจดั พิมพ์หนังสื อ “แอฟริ กนั โปลีกลัท” (หลายภาษา) เป็ นปทานุกรม การใช้คาอย่าง
เดียวกันใน 100 ภาษา ได้รับการยกย่องจากยุโรปว่าเป็ นงานวิจยั ที่มีความสาคัญยิง่ ใหญ่
มีมิชชันนารี นารี ในคณะเดียวกันชื่อ คริ สเตลเลอร์ (1853-1868) ในประเทศกานา ได้แปลพระ
คัมภีร์ภาษาอะชันตี แต่งพจนานุกรมและจัดพิมพ์สุภาษิตอะชันตี 3,600 ข้อ เป็ นการแสดงให้เห็นว่าผู ้
แปลพระคัมภีร์จากต่างภาษาด็ยงั ได้เริ่ มงานหนังสื อของชาวพื้นเมืองในเวลาเดียวกันด้วย มีตวั อย่างการ
ทางานหนักอีกรายหนึ่งคือ จอห์นสัน แห่งมิชชันนารี ยู.เอ็น.ซี.เอ. เป็ นผูร้ ิ เริ่ มคนแรกที่ได้กลับไป
ปฏิบตั ิงานที่ทะเลสาบนิอาสาในปี 1881 ได้แปลพระคัมภีร์และคู่มืออธิ ษฐานลงเป็ นภาษาหนึ่งและแปล
บางตอนเป็ นภาษาอื่น ๆ อีก 4 ภาษา ถึงจะมีตาเพียงข้างเดียวและอีกข้างหนึ่งไม่สมประกอบเสี ยด้วย
ต่อมา เอ.ซี .กูด (อเมริ กนั บอร์ ด) ซึ่ งอยูใ่ นแคมเมอรู นได้แปลพันธสัญญาใหม่ ออกใหม่เป็ นภาษาท้องถิ่น
แห่งหนึ่ง ท่านผูน้ ้ ีได้รับแต่งตั้งให้ไปดาเนินงานในอีกเขตหนึ่ง เมื่อปี 1893 ถึงปี 1894 ก็แต่งพจนานุกรม
และแปลพระกิตติคุณทั้งสี่ สาเร็ จ พอสิ้ นปี ถึงแก่กรรมมีอายุเพียง 38 ปี เท่านั้น
ในปี 1885 เมื่อท่านเมคคายเห็นว่าการข่มเหงอาจขับไล่พวกมิชชันนารี ออกจากอูกนั ดา (พอรุ่ ง
ขึ้นก็ทราบว่าบิชอพถูกฆ่าตายเพื่อพระศาสนา) จึงบันทึกไว้ดงั นี้วา่
“ข้าพเจ้ากาลังแก้ไขพระกิตติคุณมัทธิ ว เพื่อนร่ วมงานรี บจัดเรี ยงพิมพ์ทนั ที เวลาที่ถูกข่มเหง
มักจะเป็ นตอนพิมพ์หนังสื อ อนาคตมีแต่เหตุร้ายและมืดมน”
แต่พระกิตติคุณจะเป็ นประทีปส่ องทางตลอดไป
เบนทเลย์ (สมาคมบริ ติชมิชชันนารี นารี ) อยูใ่ นคองโกระหว่างปี 1890-1900 ได้รวบรวม
พจนานุกรมเล่มหนึ่ง 14,000 คา ในขณะที่ทาการแปลพระคัมภีร์ คนที่มีปัญญาและความจาดีที่สุด
เท่านั้นที่สามารถท่องจาคาพูดได้มากมายเช่นนี้
ในประเทศไนจีเรี ยมีชนเผ่าอีโปอยูถ่ ึง 4 ล้านในปี 1913 ชนเผ่านี้มีหลายภาษา พวกมิชชันนารี
นารี ได้ผลิตพระคัมภีร์ “อีโบราม” ขึ้นยังความมหัศจรรย์แก่งานเช่นนี้ ความมหัศจรรย์ครั้งแรกน่าจะเป็ น
ที่พอใจแก่คนสมัยกลาง คือต้นฉบับพระคัมภีร์ ภาษาอีโบสู ญหายไปในทะเลระหว่างสงครามโลกครั้ง
แรก โดยที่เรื อถูกตอปี โดจมลง อารคเดกวน เดวิสผูแ้ ปลโดยสารไปด้วย แต่มีชาวประมงเก็บได้โดยติด
อวนขึ้นมา จึงนาไปคืนให้ ความมหัศจรรย์ตอนที่สองเป็ นที่พอใจแก่คนสมัยใหม่ คือพระคัมภีร์ “ฮีโบ
ราม” เป็ นภาษาที่ไม่มีคนพูด แต่เข้าใจกันได้ทุกฝ่ าย เป็ นการพิสูจน์วา่ สามารถรวมชนเผ่าทั้งหลายเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันได้
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แต่งานเหล่านี้มิอาจจะสาเร็ จได้ ถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวแอฟริ กนั บางครั้งชาว
แอฟริ กนั ยังเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เมื่อคณะมิชชัน่ เบเซลขยายงานเข้าไปในแคว้นแคมเมอรู น ได้พบหัวหน้าคนหนึ่ง
ซึ่ งรัฐบาลอาณานิคมเยอรมันยกย่องมาก เพราะเป็ นผูส้ นับสนุนให้ประชาชนรักษางานฝี มือของตนไว้
ให้ได้ และได้จดั พิพิธภัณฑ์เพื่อรักษาเรื่ องราวพื้นเมืองมิให้สูญไป หัวหน้าเผ่าผูน้ ้ ีมีหวั คิดก้าวหน้าถึงกับ
คิดประดิษฐ์ตวั อักษรสาหรับภาษาท้องถิ่น โดยไม่ตอ้ งใช้อกั ษรโรมันหรื ออาหรับ ถึงจะมิใช่คริ สเตียน
แต่ก็ให้ความอุปถัมภ์ท้ งั โรงเรี ยนและคริ สตจักร โรงเรี ยนก็ได้ใช้ตวั อักษรที่ท่านผูน้ ้ ีประดิษฐ์ข้ ึน
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงอีกคนหนึ่งคือ อะโปโลแห่งป่ าคนแคระ ในปี 1895 หลังจากที่ได้รับบัพติศมา
เพียง 8 เดือน อะโปโลผูร้ ู ้สึกว่าได้รับพระโองการจากพระเจ้าให้ออกจากอูกนั ดา เดินทางไปทางทิศ
ตะวันตกเป็ นระยะทาง 200 ไมล์ เพื่อทาการประกาศพระศาสนาตามชายป่ า มีหวั หน้าเผ่าผูห้ นึ่งส่ งคนมา
เผากระท่อนของท่าน ท่านได้เล่าเหตุการณ์ไว้ดงั นี้
“ในคืนวันนั้นข้าพเจ้าอธิ ษฐานอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียวโดยที่รู้วา่ กาลังตกอยูใ่ นอัตราย ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยง
คนกระซิ บกระซาบกันและได้กลิ่นควันไฟ ข้าพเจ้าทูลขอความอารักขาจากพระเจ้าต่อมาข้าพเจ้าได้ยนิ
เสี ยงพูดว่า “อย่าเผากระท่อมอะโปโลเลยเขาเป็ นคนรับใช้ของเรา” คนเหล่านั้นก็ได้ยนิ เช่นกันจึงถามขึ้น
ว่า “นัน่ ใครกัน” พวกเหล่านั้นตกใจกลัว ได้พงั ประตูและดึงข้าพเจ้าออกสู่ ที่ปลอดภัย”
ท่านถูกหัวหน้าขับไล่ แต่ไม่ยอมหนี จนถูกเฆี่ยนด้วยหนังช้างน้ าถึงสองครั้ง ครั้งที่สองถูกจับ
ไปโยนทิง้ ในป่ า เพราะเข้าใจว่าตายแล้วมีสตรี ผหู ้ นึ่งไปพบและนามารักษาพยาบาลจนกระทัง่ ฟื้ นขึ้นมา
เมื่อฟื้ นขึ้นมาแล้ว ท่านได้ตีกลองเรี ยกประชาชนมาชุมนุนมัสการพระเจ้าประชาชนที่ตระหนกตกใจพา
กันมาชุมนุม ตัวหัวหน้าเผ่าได้คุกเข่าสารภาพความผิดบาป ขอให้รับเข้าไว้ในฐานะผูส้ นใจ ท่าน
อะโปโลเดินทางต่อไปในป่ าใหญ่ พบมนุษย์ประหลาดคือพวกคนแคระ สู งเพียง 4 ฟุต ไม่นุ่งผ้าถือธนู
เป็ นอาวุธ ขี้อายเหมือนสัตว์ป่า อะโปโลเอาชนะจิตใจพวกนี้ได้ท่านได้เรี ยนภาษาของชนเผ่านี้ และแปล
พระกิตติคุณมาระโกเป็ นภาษาคนแคระ จากงานของท่านทาให้เราทราบร่ องรอยแห่งภาษาคนแคระ
เพียงเท่านี้
นับแต่ปี 1805 เป็ นต้นมา มีการตีพิมพ์พระคัมภีร์บางตอนออกเป็ นภาษาแอฟริ กนั ถึง 394 ภาษา
การสารวจความก้าวหน้าในทวีปแอฟริ กาควรจบลงโดยแสดงให้เห็นความเจริ ญของสังคมคริ ส
เตียนด้วยตัวเลข เริ่ มต้นจนถึงปี 1914 แต่ตวั เลขที่นามาแสดงนี้ แสดงถึงความเจริ ญของจานวน
มิชชันนารี นารี เท่านั้น
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ (อียิปต์ ซูตาน อีธีโอเปี ย และ โซมาลีแลนด์)
296
ตะวันตกเฉียงเหนือ
155
ตะวันตก
518
51

ตะวันตกเฉียงใต้ (แคมเมอรู น ถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมัน)
ทิศใต้
ตอนกลางของภาคใต้ (เบชวนนาแลนด์ โรดีเซีย นิอาสาแลนด์)
ตะวันออก (โปรตุเกส เยอรมัน อังกฤษ

664
1589
403
648
4,273

(โรมันคาธอลิค – รวมทั้งชายแอฟริ กนั บางคน 5,977)
เราอาจจะไม่ทราบสิ่ งที่ตอ้ งการทั้งหมดได้จากตัวเลขเหล่านี้ แต่ขอให้คิดดูเถิดว่า ถ้าท่านลิฟวิง
สะโตนได้เห็นตัวเลขเหล่านี้ แล้ว ท่านจะว่าอย่างไร
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บทที่ 7 สงครำมโลกเริ่มแต่ ปี 1914
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งระหว่างปี 1917-1918 ได้ทาลายเกียรติประวัติของพวกคริ สเตียน
ตะวันตกเป็ นอย่างมาก การปฏิวตั ิใหญ่ในรัสเซี ยปี 1917 ก็กระทบกระเทือนศาสนาอย่างรุ นแรง นับแต่
เสี ยกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลให้แก่พวกอิสลามในปี
1453 เพราะกรุ งมอสโคว์ซ่ ึ งเป็ นปราการอัน
แข็งแกร่ งสาหรับคริ สตจักรออธอดอกซ์ตะวันออกได้ตกอยูใ่ นกามือของลัทธิ มากซิ สม์ สัญญาสันติภาพ
ฉบับปี 1919 ได้ถือหลักให้ดินแดนในอารักขาทัว่ ไปตัดสิ นโดยมติมหาชนที่จะเป็ นเอกราชหรื อรวมกับ
ประเทศใด หรื อจะมีแบบการปกครองอย่างไร
เมื่อมีสาเหตุเบื้องหลังอย่างนี้ แล้ว จึงสามารถเข้าใจว่าเหตุใดลัทธิ นิยมในทวีปอาเซี ยจึงอุบตั ิข้ ึน
ประเทศจีนประกาศก้องให้ “ยกเลิกสนธิ สัญญาไม่เสมอภาค” (ซึ่ งให้สิทธิ สภาพนอกอาณาเขตแก่คนผิว
ขาว) อินเดียก็เรี ยกร้องจะปกครองตนเอง ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของฮอลันดาก็เกิดพรรคการเมือง
ที่มุ่งหมายต่อความเป็ นเอกราช
ชาวยิวทัว่ ไปเรี ยกร้องให้มีการจัดตั้งประเทศสาหรับพวกตนขึ้นใน
ปาเลสไตน์แม้ตุรกี ซึ่ งแพ้สงครามก็ยงั ต้องการฟื้ นฟูชาติของตนขึ้นเป็ นรัฐฆราวาสใช้การปกครองโดย
ไม่ถือหลักศาสนาเหมือนแต่ก่อน ประเทศต่าง ๆ ใน เอเชียได้รับอิทธิพลความนึ กคิดอย่างไรนี้เพิ่มขึ้น
ในทวีปแอฟริ กาก็รับอิทธิ น้ ีบา้ งเหมือนกัน เมื่อสงครามโลกทั้งสองครั้งสิ้ นสุ ดลงแล้ว เกิดความรู ้สึก
รุ นแรงยิง่ ขึ้น
ลัทธิ ชาตินิยมมีความกระทบกระเทือนต่อศาสนาอยูส่ องทาง ในหลายประเทศส่ วนมากคริ สต์
ศาสนาประสบความก้าวหน้าภายใต้อิทธิ พลการปกครองของชาวตะวันตก การโฆษณาชวนเชื่อให้เกิด
ความรักชาติบา้ นเมืองก็มีผลเช่นกันในทางตรงข้าม เมื่อเกิดความรักประเทศขึ้นแล้วอาจรวมถึงความรัก
ศาสนาฮินดู พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม โดยถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม อนุชนที่ได้รับการศึกษา
ใหม่ก็จะกลับจงรักภักดีศาสนาเหล่านี้ซ่ ึ งเดิมตนเข้าใจว่าล้าสมัย สาหรับตุรกีและจีนนั้นยกเว้นโดยถือว่า
ลัทธิชาตินิยมแยกกับศาสนา แต่ต่อมาศาสนาอิสลามในตรุ กีก็ได้การฟื้ นฟูข้ ึนอีก
ในระหว่างปี 1930-1940 ทุกระยะเวลา 2 ปี สันนิบาตชาติก็แสดงความอ่อนแอให้รัฐเผด็จการ
ทั้งหลายใช้อานาจรุ กราน คือในปี 1931 ญี่ปุ่นรุ กรานจีนตอนเหนือ นาซี ในเยอรมันขึ้นสู่ อานาจในปี
1933 ปี 1935 พรรคฟัสซี สท์อิตาลีส่งทหารเข้าโจมตีอิธิโอเปี ย ญี่ปุ่นดาเนินสงครามใหญ่กบั จีนในปี
1937 และในปี 1939 นาซี เยอรมันโจมตีโปแลนด์ ฉะนั้นจึงเห็นได้วา่ ภายในระยะชัว่ อายุคนรุ่ นเดียว มี
สงครามโลกเกิดขึ้นถึงสองครั้ง
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ชาติอื่น ๆ ไม่มีความเชื่ อถือยุโรป และยุโรปมีศตั รู เกิดขึ้นใหม่ลทั ธิ ชาตินิยมก็เกิดขึ้นในอาเซี ย
โดยทัว่ ไป ในไม่ชา้ ก็เกิดมีลทั ธิ คอมมิวนิสต์ข้ ึนมาท้าทายอีก ทวีปทั้งสองต้องเผชิญกับสงครามโลกอีก
ครั้งหนึ่งเราควรพิจารณาว่า คริ สตจักร ดาเนินงานต่อไปในทวีปอาเซี ยและยุโรปอย่างไร

ประเทศจีน
ประเทศจีนเป็ นสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1911 ได้ประสบกับความลาบากแสนสาหัสมาเป็ นเวลาถึง
ยีส่ ิ บปี รัฐบาลกลางอ่อนแอ การปกครองท้องถิ่นส่ วนต่าง ๆ ก็ตกอยูใ่ นมือของพวกขุนศึก เกิดการ
ปล้นสะดมทัว่ ไปจนถึงกาแพงเมืองใหญ่ ๆ ในปี 1925 ท่านซุ นยันเซนได้ต้ งั รัฐบาลชาติข้ ึนที่กวางตุง้ มี
เจียงไคเชคเป็ นแม่ทพั
ตามประเพณี จีนนั้นมีการแบ่งบุคคลออกเป็ นชั้นตามลาดับความสาคัญคือ
นักปราชญ์ ชาวนาช่างฝี มือ พ่อค้า ทหาร ขุนศึกอาจปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ แต่สาหรับรัฐบาลชาติน้ นั มีผู ้
คงแก่เรี ยนสนับสนุ น พวกผูค้ งแก่เรี ยนได้แก่ผทู ้ ี่สาเร็ จจากวิทยาลัยและโรงเรี ยนแผนใหม่ รัสเซี ยรับรอง
พวกชาตินิยมในจีนว่าเป็ นรัฐบาล โดยเหตุน้ ีที่ปรึ กษาทางการเมืองและการทหารรวมทั้งนักโฆษณาชวน
เชื่อชาวรัสเซี ยจึงเข้าในประเทศจีน อิทธิ พลของคอมมิวนิ สต์เริ่ มฟักตัวขึ้น
เมื่อความต้องการการศึกษาแบบตะวันตกเกิดขึ้นแล้ว
ก็จาต้องพัฒนาโรงเรี ยนและ
มหาวิทยาลัยคริ สเตียนเป็ นการใหญ่ นักเรี ยนเหล่านี้ส่วนมากพร้อมเสมอที่จะประกาศตนเป็ นคริ สเตียน
ปัญหาของนักเรี ยนส่ วนมากไม่ใช่ “ข้าพเจ้าต้องปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะได้รับความรอดพ้น” แต่อยูท่ ี่วา่ “ทา
อย่างไรข้าพเจ้าจึงจะช่วยประเทศจีนให้พน้ ทุกข์ได้” ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างคาตอบที่เสนอขึ้นในขณะนั้น
อารยธรรมต้องอาศัยการศึกษา
การศึกษาต้องอาศัยอุปนิสัย
อุปนิสัยต้องอาศัยศาสนา
(เป็ นคากล่าวของคณบดีคนก่อนในมหวิทยาลัยคริ สเตียนฟูเกียน ปี 1931)
เมื่อพวกชาตินิยมเป็ นมิตรกับคอมมิวนิสต์ในปี 1925-1928 ได้ขยายอานาจจากกวางตุง้ ขึ้นไป
ทางเหนื อ และแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อลัทธิ จกั รวรรดินิยม โดยโฆษณาใส่ ร้ายอังกฤษเป็ นส่ วนใหญ่
(แต่มกั จะรวมถึงชาวยุโรปอื่น ๆ และอเมริ กนั เข้าด้วย) มีการแสดงครึ กโครม ก่อการจลาจล และไม่ยอม
ซื้ อสิ นค้า ตลอดจนมีการแสดงเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการคริ สเตียนอีกด้วย รัสเซี ยช่วยให้เกิดการแสดง
ตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอย่างรุ นแรง โดยการโฆษณาชวนเชื่อ จีนนักชาตินิยมยังมีความสงสัยและ
เกรงไปว่า
การที่คริ สเตียนให้การศึกษาแก่นกั ศึกษาชาวจีนนั้นอาจจะทาให้นกั ศึกษาลืมชาติของตน
นักศึกษาคริ สเตียนได้รับความยกย่องนับถือว่าเป็ นผูม้ ีหวั คิดก้าวหน้าและรักชาติมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
แต่ในบัดนี้ได้รับการประณามว่าเป็ น “สุ นขั รับใช้จกั รวรรดินิยมต่างด้าว” และ “ผูถ้ อยหลังเข้าคลองสมัย
โบราณ” ในความคิดเห็นของคนบางคนแล้ว ความตระหนกตกใจจากการประณามดังกล่าวนี้ เหลือ
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กาลังที่พวกคริ สเตียนแบบ “ช่วยประเทศจีน” จะทนทานไหว พวกคริ สเตียนแพ้ชาวต่างประเทศ ปรากฏ
ตัวที่ไหนก็ก่อความยุง่ ยากขึ้น พวกมิชชันนารี นารี ส่วนมากจึงถอนตัวออก เมื่อปี 1927 มีจานวน
มิชชันนารี นารี 8,000 คนได้ออกจากประเทศจีน และไม่มีจานวนมิชชันนารี นารี เพิ่มขึ้นมกาเช่นนี้อีกเลย
อย่างไรก็ตาม มิชชันนารี ต่างประเทศก็มีความมุ่งหมายจะโอนกิจการให้คริ สตจักรจีนเวลานาน
แล้ว นับแต่ปี 1917 เป็ นต้นมา คณะใหญ่ ๆ ได้ฝึกให้ชาวจีนรู ้จกั รับผิดชอบในการปกครองคริ สตจักร มี
จานวนชาวจีนที่ช่วยปกครองเพิ่มขึ้น การที่ชาวจีนได้เห็นผูน้ านั้นเป็ นความปิ ติยนิ ดีของมิชชันนารี ใน
ระหว่างปี 1919-1928 สภาคริ สตจักรในประเทศจีนก็ได้รวบรวมหนึ่งในสามของคณะมิชชันนารี โป
รแตสแตนท์เข้าไว้ในสภาฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะเพรสไบทีเรี ยนและคองกริ เกชันแนล ผลจากการ
ประชุมเอดินเบอร์ ในปี 1910 ได้ปรากฏขึ้นในปี 1922 (เหตุที่ชา้ ก็เพราะเกิดสงคราม) คือการจัดตั้งสภาค
ริ สเตียนแห่งชาติ (เอ็น.ซี .ซี .) ขึ้นโดยมีประธานสภาเป็ นคนจีน ผูป้ ฏิบตั ิงานในกองเลขาธิ การส่ วนมากก็
เป็ นคนจีนเช่นกัน
ขบวนการเป็ นปฏิปักษ์ต่อคริ สเตียนก็ยงั ช่วยเร่ งเร้าให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ ว นับแต่
ปี 1927 เป็ นต้นมา รัฐบาลคณะชาติตอ้ งการให้โรงเรี ยนและวิทยาลัยมีผอู้ านวยการเป็ นคนจีน บังคับให้
คนจีนส่ วนมากอยูใ่ นคณะกรรมการของสถาบันนั้น ๆ โดยเหตุน้ ี เองคริ สตจักรวิทยาลัยและโรงเรี ยนจึงมี
คนจีนเข้ามาร่ วมกิจการมากขึ้น ในปี 1928 หลังจากที่ ดร. เซง กลับจากประชุมสภามิชชันนารี สากลที่
กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ท่านได้เริ่ มโครงการ 5 ปี มีคาขวัญว่า “ข้าแต่พระเป็ นเจ้าขอได้ทรงฟื้ นฟูคริ สตจักร
ของพระองค์เถิด เริ่ มต้นจากข้าพระองค์เป็ นคนแรก” โดยการประกาศแก่เพื่อนบ้านที่ไม่เป็ นคริ สเตียน
จานวนคริ สเตียนจะได้เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าตามที่คาดหมายภายในระยะเวลา 5 ปี แต่ความมุ่งหมายนี้ไม่
ประสบผล ดร.เซง มีความประสงค์แท้ที่จะเร้าใจคริ สตจักรเพราะนับแต่ปี 1925 คริ สตจักรเป็ นฝ่ ายรับ
การโจมตีจากพวกที่ต่อสู ้เท่านั้น จึงเป็ นแต่ป้องกันตนเองคริ สเตียนได้เริ่ มต้นปฏิบตั ิงานด้วยความมัน่ ใจ
อีกครั้งหนึ่ง
ในปี 1927 จอมพลเจียงไคเชคทาการสมรสกับสตรี ในตระกูลผูด้ ีซ่ ึงเป็ นคริ สเตียน ท่านได้เข้า
เป็ นคริ สเตียนโดยอิทธิพลของตระกูลนี้หลายคนคิดว่าท่านต้องเสี่ ยงภัยในชีวิตการเมืองในวันข้างหน้า
แต่โชคชะตาของท่านก็ข้ ึนสู งเรื่ อยมา ท่านได้เลิกเป็ นพันธมิตรกับรัสเซี ย ได้จดั การปราบปรามกองโจร
เสร็ จสิ้ นในปี 1931 และรวมประเทศจีนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้รัฐบาลจีนคณะชาติ นอกจากพวก
คอมมิวนิสต์ส่วนน้อยที่ยงั เหลืออยูไ่ กลออกไปทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ ต่อมาถูกญี่ปุ่นรุ กราน เจียง
ไคเชคปกครองประเทศ ตลอดระยะเวลาสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็ นเวลาถึง 14 ปี ท่านประกาศตน
เป็ นครั้งที่สองเพียงวันเดียว ท่านได้กล่าวคาปราศรัยในวันศุกร์ ประเสริ ฐที่โบสถ์เมืองนานกิงบรรดา
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หนังสื อพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่ งลงข้อความเป็ นปฏิปักษ์ต่อคริ สตศาสนามาเป็ นเวลานานถึง 10 ปี เต็ม ได้พาดหัว
ข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่วา่ “ประธานาธิ บดีเจียงกล่าวถึงเรื่ องการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู ”
ตั้งแต่ปี 1937-1941 คริ สตศาสนิกชนได้ร่วมรับความทุกข์ยากอย่างเต็มที่เมื่อประเทศถูกรุ กราน
ดังจะได้กล่าวถึงตัวอย่าง สักเรื่ องหนึ่ง
“นักศึกษาหลายกลุ่มได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บ นักศึกษาจากวิทยาลัยคริ สเตียนและอาจารย์วชิ า
ศาสนศาสตร์ มี ดร. จาง เป็ นผูน้ าได้อาสาเข้าทาการนี้ ประเทศจีนไม่มีรถไฟพยาบาล มีแต่รถยนต์
พยาบาล ไม่มีฟางสาหรับปูนอนแม้จะเป็ นเวลากลางฤดูหนาว คนที่ได้รับบาดเจ็บมากจนเคลื่อนไหว
ไม่ได้ก็ตอ้ งถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการพยาบาลตั้ง 2 วัน ปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นจัด เมื่อได้ไคร่ ครวญอยู่
เพียงชัว่ ครู่ อาจารย์ก็นาหม้ออุจจาระ อ่างล้างหน้า และผ้าเช็ดตัวเข้าทาความสะอาดบาดแผล และให้
อาหาร น้ าชาร้อนโดยเร็ ว”
โรงพยาบาลคริ สเตียน (จานวน 274 ในจานวนทั้งหมด 367) มีคนไข้เต็มหมด ได้รับการยกย่อง
จากกองทัพ อาจารย์ใหญ่จากวิทยาลัยและโรงเรี ยนหลายแห่ง นานักเรี ยนออกเดินทางไปทางตะวันตก
สร้างเป็ นจีนอิสระขึ้นใหม่ อยูก่ นั ตามกระท่อมใบตาลหรื อตามศาลาประจาวัดเต๋ า ตลอดจนวัดพุทธ
ศาสนาแถบภูเขา (โปรแตสแตนท์มิชชันนารี มีกว่า 5,000 คน คาธอลิคมีจานวนน้อยกว่านี้) ได้ใช้สิทธิ ใน
ฐานะชาวต่างด้าวที่จดั ที่อยูอ่ าศัยสาหรับสตรี และเด็กเมื่อบ้านถูกโจมตีแตก หรื อเมื่อชนบทกลายเป็ น
สนามรบ
หลังจากญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิลในปี 19411 มิชชันนารี ชาวอังกฤษอเมริ กนั ถูกกักกันและบางที ต้อง
ทนทุกข์ทรมานเพื่อประเทศจีน มากกว่าสหายชาวจีนเสี ยอีก ความระแวงสงสัยอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อชาว
ต่างประเทศที่มีต่อคริ สตจักรก็ค่อย ๆ หมดไป มีโอกาสใหม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในโรงเรี ยนและ
มหาวิทยาลัยรัฐบาล แน่นอนทีเดียวคนทัว่ ไปจะยอมรับคริ สตจักรภายหลังสงครามเป็ นของชาวจีนโดย
สมบูรณ์ ทั้งยังมีอิสระในการปฏิบตั ิและการประกาศศาสนาได้มากกว่าแต่ก่อน
เมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลงแล้ว ประเทศจีนมีรัฐบาลพรรคเดียว (คือคณะชาติ) ไม่มีฝ่ายค้าน
ข้าราชการของรัฐบาลจีนคณะชาติไม่ได้รับความเชื่อถือต่อไปเพราะเกิดเงินเฟ้ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
คอมมิวนิสต์อนั เป็ นชนกลุ่มน้อยเข้ามาทาการ “กูช้ าติ” ในปี 1949 จึงหมายความว่าความฝันที่จะทาการ
ประกาศพระศาสนาเป็ นอันสิ้ นสุ ดไป รัฐบาลใหม่ยดึ โรงเรี ยน วิทยาลัยและโรงพยาบาล บังคับให้
คริ สตจักรเลิกติดต่อกับต่างประเทศ เป็ นการดีที่แผนกต่าง ๆ ของคริ สตจักรได้พฒั นาเจริ ญขึ้นจน
กลายเป็ นคริ สตจักรของชาวจีนโดยสมบูรณ์ นับแต่น้ ีต่อไป คริ สตศาสนิกชนจีนจะต้องยืนหยัดอยูโ่ ดย
ลาพัง
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ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นที่เคยมีคริ สเตียนเพิ่มจานวนโดยรวดเร็ วแล้วเพิ่มน้อยลงแต่ถึงจะไม่เพิ่มเลยก็ไม่น่า
ประหลาด เพราะญี่ปุ่นมีนโยบายขยายจักรวรรดิเพื่อต่อต้านพวกตะวันตก รัฐบาลญี่ปุ่นสงสัยบรรดา
สถาบันที่ทาการติดต่อกับชาวตะวันตก บรรดาคริ สเตียนโดยเฉพาะพวกโปรแตสแตนท์น้ นั อยูใ่ นความ
ควบคุมตรวจตราจากตารวจอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับเมืองจีนสมัยที่คริ สเตียนเป็ นแต่ฝ่ายป้ องกันตัว ใน
ทานองเดียวกันในปี 1928 มีขบวนการสาคัญเกิดขึ้นเรี ยกว่า “ขบวนการอาณาจักรพระเจ้า” มีความมุ่ง
หมายในการนาวิญญาณคนอีกหนึ่งล้านมาถวายพระคริ สต์
ผูน้ าในการนี้ และงานด้านอื่น ๆ อีกชื่อ คากาวา เกิดในปี 1888 อยูใ่ นตระกูลผูม้ ีอนั จะกิน แต่ถูก
ตัดออกจากกองมรดก เพราะเข้าเป็ นคริ สเตียนในขณะที่ยงั เป็ นนักเรี ยน เมื่อท่านได้เป็ นศาสนาจรรย์แล้ว
ท่านได้ไปอยูใ่ นแหล่งเสื่ อมโทรมที่สุดเมืองโกบี แบ่งปั นอาหารและที่อยูอ่ าศัยให้คนอนาถา บางครั้งก็
ให้นอนเตียงของท่านเอง ท่านได้ยอมเสี ยสละสุ ขภาพและสายตาเพราะติดโรคมาจากคนเหล่านี้ เมื่อท่าน
ได้ร่วมมือในการจัดตั้งสมาคมขึ้นนั้น ตารวจก็ยงิ่ สงสัย ว่าท่านจะเป็ นนักปฏิวตั ิต่อมาท่านได้เปลี่ยน
วิธีการไปแก้ปัญหาในชนบท และตั้งสหกรณ์ชาวนาขึ้น ท่านได้แต่งหนังสื อหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่ องราว
ดังกล่าวข้างต้น และได้เขียนนวนิยายอิงคติทางคริ สตศาสนา ระหว่าง 1930-2940 ท่านกล้าเดินทางไป
ประเทศจีน และแสดงความเสี ยใจที่ประเทศของท่านเป็ นฝ่ ายรุ กราน
นอกจากจะได้รับความกดดันทางการเมืองแล้ว คริ สตศาสนิกชนในญี่ปุ่นยังพยายามพัฒนา
ตนเองให้เป็ นอิสระในปี 1922 คริ สตจักรอังกฤษได้สถาปนาบิชอพชาวญี่ปุ่นสองคน เมื่อปี 1923 มีการ
จัดตั้งสภาคริ สเตียนประจาชาติ (เอ็น.ซี .ซี .) ขึ้นและต่อมาในปี 1929 คริ สตจักรสังกัดนิกายใหญ่ ๆ ก็เลี้ยง
ตัวเองได้
ในปี 1940 มีกฎหมายใหม่บงั คับให้องค์การศาสนาต่าง ๆ จดทะเบียน ผูน้ าคริ สเตียนชาวญี่ปุ่น
เห็นความจาเป็ นต้องจัดการเข้าควบคุมองค์การศาสนาโดยเร็ ว รวมเอาบรรดาโปรแตสแตนท์ท้ งั หมด
ยกเว้นคณะคริ สตจักรอังกฤษบางแห่งและคณะวันเสาร์ ให้เข้าอยูใ่ นสภาคริ สตจักรเดียวกัน เพื่อ
ดาเนินการกับรัฐบาลในนามของคริ สตจักรเดียวต่อไป การรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ถึงแม้จะจัดขึ้น
เพื่อเผชิ ญกับวิกฤตกาลกระทันหันก็ยงั ดารงอยู่ โรงเรี ยนคริ สเตียนถูกบังคับให้ไปร่ วมพิธีทางศาสนา
ของรัฐบาลคือศาสนาชินโต พิธีน้ ีทาให้บางคนระลึกถึงการนมัสการบรรดาจักรพรรดิแต่ก่อน ๆ ในกรุ ง
โรมซึ่ งคริ สตจักรรุ่ นเก่าก็เคยถูกบังคับให้กระทามาแล้ว คริ สเตียนชาวญี่ปุ่นยอมรับว่าพิธีดงั กล่าวนี้เป็ น
การแสดงความรักชาติ มิใช่พิธีทางศาสนาตามที่รัฐบาลอธิ บายในบรรดาเมืองขึ้นของญี่ปุ่น เช่น เกาะ
ฟอร์ โมซา เกาหลี และภายหลังจากปี 1931 แมนจูเรี ยด้วยที่ประชุมนมัสการของคริ สตศาสนิกชนถูก
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สงสัยว่าเป็ นศูนย์เพาะลัทธิ ชาตินิยมของชาวจีน เมื่อคริ สตศาสนิกเหล่านี้มิได้ไปร่ วมพิธีของรัฐจึงถูก
ลงโทษหาว่าไม่จงรักภักดี ถูกจาคุกและทรมานบางทีก็ถึงตาย
ในระหว่างสงคราม คริ สตศาสนิกชาวญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นอื่น ๆ ทัว่ ประเทศได้รับความเสี ยหาย
อย่างยิง่ ในกรุ งโตเกียว คริ สเตียนสู ญเสี ยอาคารแทบทั้งหมดรวมทั้งพระคัมภีร์ หนังสื อต่าง ๆ โรงพิมพ์
จะพิมพ์หนังสื อใหม่ ๆ เมืองนากาซากิอนั เป็ นที่มนั่ เก่าแก่ของนิกายโรมันคาธอลิคถูกทิ้งระเบิด ทาให้
คริ สเตียนเสี ยชีวติ ไป 10,000 คน
ในญี่ปุ่น สงครามเสร็ จสิ้ นลงในเดือนกันยายน 1945 การติดต่อไม่เป็ นทางการทหารมีข้ ึนเป็ น
ครั้งแรกในเดือนตุลาคม คือผูน้ าคริ สเตียนสี่ คนเดินทางมาจากสหรัฐอเมริ กาถึงกรุ งโตเกียวก่อนหน้านี้
ไม่นานวิทยุกระจายเสี ยงของกระทรวงการศาสนาและวัฒนาธรรมของญี่ปุ่นได้พดู ถึงผูน้ าคริ สเตียนที่มี
ความประสงค์จะมาเยีย่ มในปี 1941 ได้เพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้
“ถ้าผูน้ ามาได้ในเวลานี้ ก็จะได้รับการต้อนรับด้วยน้ าใจแห่ งคริ สเตียนสากล”
เหตุการณ์ดงั นี้ เป็ นเรื่ องใหม่สาหรับชาวญี่ปุ่นซึ่งเดิมทีเดียวความสัมพันธ์กบั นานาประเทศของ
พวกตนอยูใ่ นความระแวงสงสัยมานานแล้วนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่นคนแรกหลังสงครามก็เป็ นคริ สเตียนผูท้ ี่
อยูใ่ นตาแหน่งสู ง ๆ หลายท่านก็ให้ความสนใจในคริ สตศาสนา การที่อเมริ กาเข้ายึดครอง ญี่ปุ่นนั้นมีผล
ให้เกิด การแสดงนโยบายสนับสนุนคริ สตศาสนาโดยเปิ ดเผย
จานวนพลเมืองญี่ปุ่นทั้งหมด 90 ล้าน มีคริ สเตียนไม่มากกว่า 6 แสนคน เป็ นอัตราส่ วนที่นอ้ ย
มากในประเทศใหญ่ ๆ เช่นนี้ แต่เทียบกับคริ สเตียนในปี 1914 ก็มีเพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า ปั ญญาชนชั้นผูน้ า
ของญี่ปุ่นบางคนอ้างว่าตนเป็ นคริ สเตียน แม้จะไม่เข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักรใด ๆ ผลจากความสนใจของ
ชาวอเมริ กนั ภายหลังสงครามเกิดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยคริ สเตียนระหว่างชาติ ซึ่ งในเร็ ว ๆ นี้มีผสู ้ มัคร
เข้าเรี ยนถึง 15 เท่าของจานวนที่จะรับได้

หมู่เกำะแปซิฟิค อินเดียตะวันออก มลำยู พม่ ำ
บริ เวณนี้ทวั่ ทุกแห่งได้รับผลร้ายจากสงครามโลกครั้งที่สอง พวกคริ สเตียนได้รับอันตรายเป็ น
พิเศษ บ่อยครั้ง ญี่ปุ่น ผูร้ ุ กรานไม่สนใจศาสนาที่ใดที่มีมิชชันนารี ต่างประเทศและ “ต่างประเทศ” ในที่น้ ี
มักหมายถึงอังกฤษ อเมริ กนั ก็จะกระทาให้ญี่ปุ่นเกิดระแวงสงสัย บางทีคริ สเตียนได้ผกู มิตรกับทหาร
ศัตรู ที่ล่าถอย มีหญิงชายหลายคนเสี ยชีวติ ซึ่ งควรจะเรี ยกได้วา่ ตายเพื่อพระศาสนา เกียรติประวัติของ
ผูต้ ายจะคงอยูค่ ูก่ บั คริ สตจักรซึ่ งได้รับการฟื้ นฟูและเสริ มกาลังให้เข้มแข็ง คริ สเตียนในบริ เวณเหล่านี้ทา
ความประทับใจให้แก่ทหารอังกฤษและอเมริ กนั
มิใช่เพราะการแสดงความกรุ ณาต่อผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
เท่านั้น คริ สเตียนเหล่านี้ได้แสดงความเชื่อถือในคริ สตศาสนาโดยเปิ ดเผย ตรงกันข้ามกับชาวตะวันตก
หลายคนที่นบั ถือศาสนาแต่ในนาม
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คริ สตจักรบาตัคในเกาะสุ มาตราได้เป็ นคริ สตจักรปกครองตนเองในปี 1930 ถึงแม้จะมี
มิชชันนารี เยอรมันและฮอลันดาร่ วมงานอยูด่ ว้ ยในปี 1939 หนึ่งในสามของชาวบาตัคเข้าเป็ นคริ สเตียน
การที่คริ สตจักรสามารถเลี้ยงตนเองได้น้ ีทาให้ยนื หยัดอยูไ่ ด้ในยามสงคราม และอาจจะต่อสู ้เพื่ออนาคต
ได้ดีในเมื่ออินโดนีเซี ยก็ได้รับเอกราชในปี 1949
ในอินโดนีเซียมีโปรแตสแตนท์หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นคน มากกว่าจีนและญี่ปุ่นรวมกัน ทั้ง
คริ สตจักรคาธอลิคก็เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว

ลังกำ
ลังกามิได้รับความกระทบกระเทือนเหมือนประเทศอื่นจากสงครามโลกครั้งที่สอง
ลัทธิ
ชาตินิยมในลังกาการรวมกับฟื้ นฟูพุทธศาสนาด้วย ซึ่ งใช้วธิ ี โฆษณาชวนเชื่ออย่างทันสมัย (บางอย่างก็
ได้มาจากคริ สเตียน) เมื่อได้รับเอกราชแล้ว คริ สตศาสนิกชนรวมทั้งคนที่ไม่ได้นบั ถือศาสนาพุทธถูก
กรอนสิ ทธิ เสมือนมิใช่พลเมืองโดยสมบูรณ์ คริ สเรี ยนมีจานวนน้อยกว่าหนึ่งในสิ บของพลเมืองทั้งหมด
โปรแตสแตนท์มีจานวนน้อยกว่าหนึ่งในห้าของคริ สเตียนทั้งหมด

อินเดีย
ในสมัยนี้คริ สตจักรเริ่ มดาเนิ นงานอย่างแข็งขัน การเข้าเชื่ อเป็ นกลุ่ม ๆ ยังคงดาเนิ นต่อไป บาง
แห่งก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อชาวชนบทชั้นกลางซึ่งมีความประทับใจในคริ สตศาสนา และ
ได้เปลี่ยนอุปนิสัยของพวกจัณฑาล
มีชาวฮินดูในวรรณสู งเป็ นจานวนน้อยที่เข้าเป็ นคริ สเตียน
(โดยเฉพาะพวกมุสลิมแล้วก็ยงิ่ มีนอ้ ย) ถึงแม้คริ สเตียนจะยังมีอิทธิ พลและอุดมคติอยูต่ ่อไป อันอุดมคติ
จะเห็นได้ในกรณี ที่มหาตะมะคัณธี ผอู ้ ่านพระกิตติคุณด้วยจิตศรัทธา
แต่ตาหนิคริ สตจักรว่าเป็ นของ
ต่างประเทศ และค้านการนาวิญญาณของคริ สตจักรว่าเป็ นการยุง่ เกี่ยวกับสังคม การศึกษาของคริ สตียน
ในปี 1930 ถือว่าเป็ นจานวนหนึ่งใน 16 ของจานวนทั้งหมด ในเรื่ องการศึกษานี้ พวกโปรแตสแตนท์
ปฏิบตั ิการได้มากกว่าคาธอลิค การสอนหนังสื อแก่คนจานวนมากเป็ นงานที่ปรากฏเด่นชัด นับแต่ปี
1936 เป็ นต้นมา การสอนหนังสื อเช่นนี้ได้รับความช่วยเหลือจากแฟรง ลอบัค มิชชันนารี อเมริ กนั ซึ่ งเดิม
ทางานอยูใ่ นฟิ ลิปปิ นส์ แล้วได้ขยายกิจการไปยังประเทศอื่น ๆ วิธีสอนใช้แผนผังประกอบภาพหรื อ
เรี ยนตัวต่อตัว (คือผูเ้ รี ยนต้องสอนบทเรี ยนให้คนอื่นเป็ นการทบทวนก่อนจะเรี ยนต่อไป) เป็ นเหตุให้เกิด
การแพร่ หลายโดยเร็ ว
ลัทธิ ชาตินิยมในอินเดียก็เหมือนกับประเทศอื่น ๆ คือยกย่องศาสนาในอินเดียที่เป็ นของอินเดีย
ดั้งเดิม เป็ นผลกระทบกระเทือนต่อคริ สตศาสนา เพราะถือว่าคริ สตศาสนาเป็ นของรัฐบาลต่างด้าว คริ ส
เตียนนั้นมีส่วนร่ วมในการเรี ยกร้องอิสรภาพเช่นกัน และได้เร่ งเร้าให้มีการมอบอานาจ การปกครอง
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โรงเรี ยน วิทยาลัย และคริ สตจักรให้ชาวอินเดียโดยเร็ ว แต่ไม่มีการกดดันจากภายนอกที่เร่ งจังหวะนี้
เหมือนในจีนและญี่ปุ่น ในการปฏิบตั ิคริ สตศาสนกิจนั้นได้กระทาตามแบบอินเดียโดยแท้ คือใช้เพลง
ทานองอินเดีย ใช้ดนตรี พ้ืนเมืองในการนมัสการตามชนบทนัง่ เท้าเปล่าบนพื้นนมัสการ ในสมัยนี้มี
พัฒนาศิลป สถาปัตยกรรม และการนมัสการแบบอินเดีย ท่านบิชอพแห่งโดนากัล (ปี 1912-1945) คือ
ท่าน วี.เอส.อะซาเรี ย เคยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้คริ สตจักรเตลูกเู ป็ นเหมือนคริ สตจักรอังกฤษ”
มหาวิหารของท่านเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมอินเดียและหลายแบบรวมกัน พิธีสมรสก็ได้เอาประเพณี
อินเดียบางอย่างเข้ามาร่ วมด้วย (เช่น สร้อยคอเจ้าสาว-เศกหน้าแท่น-ผ้าห่ม เจ้าสาวถักรวมกับผ้าพ้นคอ
เจ้าบ่าว- แสดงว่าพระเจ้าทรงผูกพันคนทั้งสองเข้าด้วยกัน) ท่านอะซาเรี ยมีคาขวัญว่า “คริ สเตียนทุกคน
คือพยาน” ท่านได้อธิ บายในที่ประชุมมิชชันนารี สากลว่า
“เรามักจะสนใจในการ บารุ งรักษาคริ สเตียนที่สืบสายโลหิ ตเป็ นส่ วนใหญ่ ข้าพเจ้าขอให้คริ ส
เตียนทั้งหลายปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนที่รับบัพติศมาแล้ว วิบตั ิจะเกิดแก่ขา้ พเจ้าถ้าข้าพเจ้ามิได้
ประกาศข่าวประสริ ฐ” (1 โคริ นธ์ 9:16) มีชนวรรณในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งได้ถามจัณฑาลคนหนึ่งว่า “เจ้า
เห็นพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วหรื อ” จัณฑาลตอบว่า “ท่านคงรู ้จกั กระผมแล้วว่า เมื่อสองปี ก่อนกระผม
เป็ นคนขี้เมา มาบัดนี้กระผมเป็ นอย่างไร ถ้ากระผมไม่พบพระเยซูคริ สต์ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
เช่นนี้”
มีบุคคลผูห้ นึ่งมาจากตระกูลซิ กที่มงั่ คัง่ ชื่อว่า ซันดา ซิ งห์ (ระหว่างปี 1889-1929) ได้รับพระ
บัญชาจากพระเจ้าให้ดาเนินชี วติ เป็ นฤาษีคริ สเตียน (พวกสาธุ ) ท่านได้ท่องเที่ยวไปโดยไม่มีอะไรติดตัว
ใช้เวลาส่ วนใหญ่อธิ ษฐานภาวนาและประกาศพระกิตติคุณแก่ผทู ้ ี่ประสงค์จะฟัง แต่ในที่สุดท่านก็หาย
เข้าไปในภูเขาทางประเทศธิเบต
การจัดตั้งคริ สตจักรเป็ นไปตามแบบอินเดียมากขึ้น มีการจัดตั้งสภา เอ็น. ซี .ซี . ของอินเดีย พม่า
และลังกา ในปี 1922 และนับแต่ปี 1908 คณะเพรสไบทีเรี ยและคองกริ เกชันแนลได้ร่วมกันตั้งสห
คริ สตจักรอินเดียภาคใต้ข้ ึน ในปี 1924 โดยวิธีการแบบเดียวนี้ก่อให้เกิดสหคริ สตจักรภาคเหนื ออินเดีย
ขึ้น สหลูเธอรันก็มีกาหนดมาจากมิชชันนารี ต่าง ๆ ในปี 1919 บรรดามิชชันนารี ต่างประเทศทุกแห่ง
อนุญาตให้คริ สตจักรที่ต้ งั ขึ้นในอินเดียเข้าแทนที่พวกตน นับแต่ปี 1920 เป็ นต้นมา ในอินเดียตอนใต้ก็มี
การปรึ กษาหารื อในการรวมคริ สตจักร
ในปี 1932 คณะมิชชันนารี แห่งมิตรภาพต่อคริ สตจักรประเทศอังกฤษ (Mission of Fellowship
to the Churches of Britian) ได้นาเอาคริ สเตียนชาวอินเดียหมู่หนึ่งที่มีชื่อไปทาการเทศนาสั่งสอนตาม
เมืองต่าง ๆ ในอังกฤษเป็ นสัญลักษณ์แห่งการเยีย่ มเยียนของคริ สตจักรทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งคริ สตจักรสากล
ควรกระทาเช่นนี้
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ในปี 1947 ความเป็ นเอกราชก่อให้เกิดการแบ่งแยกกันเป็ นอินเดียและปากีสถาน และเกิดการ
จลาจลระหว่างฮินดูและมุสลิม คริ สเตียนได้ปฏิบตั ิงานสาคัญโดยเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยพวกที่ไม่ถูกกันนี้ ทั้งยัง
ได้ทาการบรรเทาทุกข์ผลู ้ ้ ีภยั ทั้งสองฝ่ าย
ในปี เดียวกันนี้ การปฏิบตั ิงานครบยีส่ ิ บแปดปี ทาให้คริ สตจักรอังกฤษเพรสไบทีเรี ยน กองกริ
เกชันแนล เมธอดิสท์ และคริ สเตียนคณะเบเซล รวมกันเป็ นคริ สตจักรภาคใต้ของอินเดีย การรวมกันนี้มี
ลักษณะพิเศษ 2 ประการ เป็ นการรวมคริ สตจักรหลายแห่ งมากกว่าแต่ก่อน และจากตัวอย่างนี้เอง เป็ น
เหตุให้มีการรวมกันในส่ วนอื่น ทัว่ โลก
เมื่อได้รับเอกราชนั้น คริ สตศาสนิกชนมีความยินดีที่ไม่ตอ้ งอยูใ่ นปกครองของต่างด้าว ทั้ง ๆ ที่
รู ้วา่ มิชชันนารี นารี รุ่นใหม่จะถูกรัฐบาลจากัดการเข้าเมือง เนื่องจากทัศนะที่วา่ ตาบลหนึ่งควรนับถือ
ศาสนาหนึ่ง จึงยากที่จะรับสมาชิกจากศาสนาอื่นได้ (เช่นจัณฑาลมาเข้าเป็ นคริ สเตียน)
คริ สตศาสนิกชนอาจมีจานวนน้อย ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ ประชาชนทั้งหมด แต่นอกจากศาสนา
ฮินดูและอิสลามแล้ว คริ สตศาสนาถือว่าเป็ นที่ 3 มีฐานะเป็ นศาสนาหนึ่งของอินเดีย ทั้งนี้มิใช่เป็ นเพราะ
เปลี่ยนจากมิชชันนารี มาเป็ นคริ สจักร แต่เป็ นเพราะชาวอินเดียได้แสดงการดาเนินชีวิตตามวิถีทางแห่ง
คริ สตศาสนาให้ปรากฏ และมีเอกภาพในศาสนา เพราะคริ สเตียนมีส่วนในประวัติศาสตร์ อินเดียมาแต่
สมัยโบราณในการโต้เถียงเรื่ องแคว้นกัว ในปี 1954 มีหนึ่งอ้างว่า โปรตุเกสเป็ นผูค้ ุม้ ครองศาสนาคริ ส
เตียนในแคว้นนี้ เนห์รูกล่าวโต้วา่ อินเดียมีคริ สเตียนมาก่อนที่มีประเทศโปรตุเกสเสี ยอีก

ดินแดนมุสลิมทำงเอเชียตะวันตกและแอฟริกำเหนือ
ลัทธิ ชาตินิยมอาหรับก่อให้เกิดขบวนการเอกราชขึ้นในรัฐต่าง ๆ ทางแอฟริ กาเหนือ และเกิด
เป็ นสหสาธารณรัฐอาหรับขึ้นในปี 1958 ลัทธิ ชาตินิยม ทาให้ศาสนาอิสลามเข็มแข็ง การประกาศศาสนา
อิสลามทัว่ ทวีปอาฟริ กาก็ช่วยให้เข้มแข็งขึ้นด้วย แต่ก็ยงั มีความรู ้สึกว่าจะได้รับภัยคุกคามจากลัทธิ
โลกียนิยม และต้องปรับให้เข้ากับแนวความคิดในปั จจุบนั ในขณะเดียวกันเสี ยงคริ สเตียนก็เรี ยกร้องให้
คริ สต์ศาสนิกชนเลิกเข้าใจผิดพวกอิสลามิกเสี ย ให้แสวงหามูลเหตุตน้ ตอที่คล้ายคลึงกันตัวอย่างเช่น
ศาสนาทั้งสองมีความเชื่อเรื่ องมนุษย์วา่ มีอานาจเหนื อสรรพสิ่ งทั้งหลายที่ทรงสร้างขึ้นมา แต่ตอ้ งนอบ
น้อม (แปลว่าอิสลาม) ต่อพระเจ้า ทั้งสองศาสนาเชื่อในเรื่ องผูเ้ ผยพระวจนะเชื่อเรื่ องพระเมซียาและการ
ไถ่ออกจากบาป ในสมัยที่มีการผันผวนใหญ่เช่นนี้ ศาสนาที่เป็ นคู่แข่งกันทั้งสองนี้จะเคารพซึ่ งกันและ
กันได้หรื อไม่
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แอฟริกำ
หนังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ลัทธิ ชาตินิยมที่วา่ “แอฟริ กาเพื่อชาวแอฟริ กนั ” นั้นมีเพียงเล็กน้อย
เกิดขึ้นในนิอาสาแลนด์ในปี 1915 อาคกรี ย ์ ชาวแอฟริ กนั ผูย้ งิ่ ใหญ่ในสมัยของเขา ได้แสดงความ
ทะเยอทะยานไว้สมคุณค่า (ระหว่างปี 1875-1927) เขาเป็ นชาวกานา ไปอยูใ่ นอเมริ กาถึง 22 ปี จึงกลับมา
ยังบ้านเมืองของตนในปี 1920 อาคกรี ยไ์ ด้ชกั นิทานเรื่ องหนึ่งเล่าให้ชาวแอฟริ กนั ฟังว่า มีนกอินทรี ยต์ วั
หนึ่งเติบโตอยูใ่ นสวนนวดข้าว และมีความพอใจที่จะอยูก่ ินกับพวกไก่ แต่ต่อมามีคน ๆ หนึ่งชี้ให้นก
อินทรี ยต์ วั นี้ เห็นดวงอาทิตย์ ในทันใดนั้นเองนกอินทรี ยก์ ็กางปี กยาว 15 ฟุต เมื่อเล่าจบก็กล่าวว่า ผูฟ้ ัง
ทั้งหลายคือนกอินทรี ย ์ นอกจากนี้เขายังเล่าคาอุปมาเรื่ องแป้ นขาวและดาของเปี ยโนว่า ถ้าเล่นเฉพาะ
แป้ นขาวหรื อแป้ นดาจะเกิดเป็ นเสี ยงเพลงบ้างแต่ถา้ เล่นทั้งขาวและดาจะเกิดเป็ นเสี ยงเพลงอันไพเราะ
ลัทธิชาตินิยม ตอนหลังสงครามในแอฟริ กาใต้หมายถึง การแบ่งแยกผิว พรรคชาตินิยมมี
นโยบายสงวนงานที่ตอ้ งใช้ความชานาญในเหมืองแร่ เฉพาะคนผิวขาว และโดยเหตุที่มีนโยบายดังนี้ จึง
ชนะการเลือกตั้งในปี 1929 ชาวผิวขาวในเคนยาและโรดิเซียตอนใต้ หวังจะปกครองตนเองและให้คน
ผิวขาวมีอานาจ
สงครามในปี 1939 ได้เพิ่มพูนลัทธิ ชาตินิยมและลัทธิ การถือผิวชาวแอฟริ กนั หลายแสนคนเข้า
ร่ วมรบในกองทัพพันธมิตร และมีความทะเยอทะยานอยากได้สิทธิ ต่าง ๆ อังกฤษเร่ งรี บให้ประเทศต่าง
ๆ รับเอกราช ซูดานเป็ นเอกราชในปี 1953 กานาในปี 1957 ไนจีเรี ยในปี 1960 เซียราลีโอนเป็ นประเทศ
สุ ดท้าย
ในปี 1952 การคลัง่ ชาติได้บงั เกิดขึ้นในเคนยาในรู ปการที่โหดร้ายของเมาเมา คริ สตศาสนิกชน
ชาวแอฟริ กนั ถูกฆ่าตายพร้อมกับชาวผิวขาวเป็ นจานวนมาก เพราะไม่เข้าพิธีสาบานตนตามลัทธิ ไสย
ศาสตร์ ร่วมกับพวกเมาเมา
ในปี ค.ศ. 1953 ลัทธิถือผิวในแอฟริ กาใต้ได้แสดงออกอย่างรุ นแรงในรู ปอพาธไธด์ (คือการ
แยกผิวขาว-ผิวดาโดยเด็ดขาด) เลิกอุดหนุนโรงเรี ยนคริ สเตียน และโอนโรงเรี ยนที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ ซึ่ ง
เป็ นส่ วนมากเข้ามาเป็ นของรัฐ
พวกคริ สเตียนมีความสามัคคีกนั ดียงิ่ ขึ้น และใช้เสี ยงได้ มีผนู ้ าที่ดี โดยทาการจัดตั้งคริ สตจักร
ประจาภาคต่าง ๆ ในปี 1938 มีจานวน 12 ภาค ครั้นถึงปี 1944 เพิ่มขึ้นเป็ น 20 ภาคในภาคใหม่ที่ต้ งั ขึ้นนี้
มีสหคริ สจักรอียปิ ต์ (N.C.C.) มีสังฆราชคอพติคเป็ นประธาน และสหคริ สตจักรอีธิโอเปี ย ด้วยหวังว่า
คริ สตจักรอีธิโอเปี ยจะเข้าร่ วมด้วย แอฟริ กาจึงมีสายสัมพันธ์กบั คริ สตจักรเริ่ มแรกถึง 2 ทาง บรรดาสห
คริ สตจักรมีนโยบายต่อต้านความชัว่ ต้านแห่งสังคมโดยแข็งขัน
และต่อต้านปั ญหาระหว่างผิวโดย
เข้มแข็ง จนกระทัง่ คริ สตจักรดัชรี ฟอร์มต้องลาออกจากสภา เอ็น.ซี .ซี . แห่งแอฟริ กาใต้ในปี 1941
62

คณะมิชชันนารี ทุกคณะได้รับการพัฒนาจนกลายเป็ นคริ สตจักรตัวอย่างเช่น คริ สตจักรอังกฤษ
ในปี 1951-1955 และ 1960 ได้จดั 3 ภาค ขึ้น (ไดโอซี สหายแห่งรวมอยูใ่ ต้อารคบิชอพคนหนึ่ง) ได้แก่
เขต
แอฟริ กาตะวันตก แอฟริ กากลาง และแอฟริ กาตะวันออก
โดยที่การศึกษาในอาฟริ กากว่าร้อยละ 90 อยูใ่ นมือของคริ สเตียนจึงเป็ นการสมควรที่คริ สเตียน
จะสารวจหน้าที่ท้ งั หมด คณะกรรมการ แพลส-สะโตก ในปี 1920-1921 มีสมาชิกเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
การศึกษาของนิโกรในอเมริ กาและมีอาคกรี ยเ์ ป็ นผูแ้ ทนสมาชิกจากแอฟริ กาเข้าร่ วมคณะรัฐบาล อาณา
นิคมอังกฤษและเบลเยียมได้ให้การรับรองคณะกรรมการนี้อย่างเต็มที่
เป็ นเหตุให้องั กฤษต้อง
รับผิดชอบเรื่ องการศึกษาภายในเขตของตน และถือว่าศาสนาต้องมีส่วนสาคัญในการให้การศึกษา ในปี
1921 ได้ต้ งั วิทยาลัยเมเกอเรี ยขึ้นในแอฟริ กาตะวันออกและวิทยาลัยอะกิโมตา (มีอาคกรี ยเ์ ป็ นรอง
อาจารย์ใหญ่) ในแอฟริ กาตะวันตก ทั้งสองแห่งนี้ รัฐบาลเป็ นผูต้ ้ งั ขึ้น โดยครู อาจารย์คริ สเตียนเป็ นส่ วน
ใหญ่ในปี 1945 ทั้งสองแห่งนี้ได้ยกฐานะเป็ นมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแห่งที่สามตั้งอยูท่ ี่เมืองอิบาดัน
ประเทศไนจีเรี ย
ในหลายส่ วนของแอฟริ กา ศาสนาเก่า ๆ ที่สูญไปและประชาชนเป็ นคริ สเตียนแต่ในนาม การ
ประชุมเผ่าหายไป เช่น ที่นิอาสาแลนด์กลายเป็ นการประชุมของคริ สตจักรมีหลายแห่งที่วธิ ี การแบบเก่า
ได้หายไป ผูน้ าในสังคมเป็ นคริ สเตียน ทุกหนทุกแห่งเป็ นไปดังนี้ แสดงถึงว่าพระคริ สต์เป็ นทางไปสู่
ความสว่างและสติปัญญา
ในระยะนี้คริ สตจักรขยายอาณาเขตกว้างออกไป คริ สตจักรในแอฟริ กาก็เหมือนกับแห่งอื่น ๆ
มักจะได้รับการทดลองให้อยูเ่ ฉพาะที่ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วงคนอื่นไกลออกไป แต่คณะเมธอดิสท์และอื่น ๆ
ที่ต้ งั อยูใ่ นเซี ยราลีโอนได้เผยแพร่ เข้าไปถึงเมนเดลแลนด์ คณะสหซูดาน คณะซูดานภายในและคณะอื่น
ๆ เข้าในไนจีเรี ยตอนเหนื อ ซึ่ งเป็ นที่รัฐบาลอาณานิคมอังกฤษแต่ก่อน ๆ สงวนไว้สาหรับพวกศาสนา
มุสลิม ความฝันที่จะให้มีสถานีมิชชันนารี เป็ นลูกโซ่ขา้ มทวีปแอฟริ กา ได้กลายเป็ นความจริ งขึ้นมาแล้ว
ระหว่างปี 1914 ถึง 1944 คริ สตจักรในแอฟริ กามีความเจริ ญรวดเร็ วกว่าแห่งอื่นทัว่ โลก มี
จานวนคริ สเตียนทั้งโปรแตสแตนท์และคาธอลิคเพิ่มขึ้นเป็ น 5 เท่า และยังคงเจริ ญขึ้นเรื่ อย ๆ
แต่ศาสนาอิสลามก็เจริ ญทางตะวันออก และตะวันตกของทวีปทางตะวันตกเจริ ญเร็ วกว่าคริ ส
เตียน ทางตะวันออกสหสาธารณรัฐอาหรับและซูดานหนุ นหลัง แต่ถึงกระนั้น การชิงชัยเพื่อนาวิญญาณ
ของชาวทวีปแอฟริ กายังคงดาเนินต่อไปไม่หยุดหย่อน
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บทที่ 8 คริสตจักรสำกล
เราได้พิจารณาถึงการขยายตัว ของคริ สตศาสนาในปัจจุบนั ตามประเทศต่าง ๆ ทางเอเซีย และ
แอฟริ กา คริ สตจักรทั้งหลายในยุโรปและอเมริ กาซึ่ งมีส่วนในการขยายตัวเข้ามามีส่วนในการพัฒนา 4
ประการดังต่อไปนี้

(1) ควำมเจริญของแต่ ละนิกำยจนขยำยไปส่ วนต่ ำง ๆ ของโลก
คริ สตจักรอังกฤษเป็ นตัวอย่างในการนี้ ตามชื่อนั้นบ่งชัดว่าเป็ นคริ สตจักรประจาชาติ ก่อนหน้า
ปี 1784 ไม่มีบิชอพนอกอยูเ่ กาะอังกฤษเลย เมื่อปี 1860 เขตการปกครองของบิชอพในอังกฤษ 49 เขตได้
มีความสัมพันธ์กบั เขตอื่น ๆ ในต่างประเทศ 66 เขต อีกร้อยปี ต่อมา อังกฤษมี 69 เขต อเมริ กา 89 เขต
และที่อื่น ๆ ทัว่ ไปมี 165 เขต คริ สตจักรอังกฤษกลายเป็ นคริ สตจักรรวมแบบอังกฤษ ในปี 1851 สมาคม
เอส.พี.จี. ทาพิธีฉลองครบรอบ 150 ปี คริ สตจักรอังกฤษทัว่ โลกมาร่ วมฉลองและได้เกิดความคิดขึ้นว่า
การประชุมสากลแบบนี้ควรมีข้ ึนเสมอ ๆ โดยกาหนดไว้ในแน่นอน ในปี 1867 มหาสังฆราชแห่ง แคน
เตอร์ เบอร์ ได้เรี ยกประชุมบรรดา บิชอพที่ แลมเบ็ท เป็ น ครั้งแรก
คริ สตจักร เพรสไบที่เรี ยน และคริ สตจักร รี ฟอร์ มก็แสดง ความเจิรญงอกงามในส่ วนต่าง ๆ
ของโลกเช่นกัน ในปี 1875 มีการจัดตั้งพันธมิตรสากลเพรสไบทีเรี ยขึ้น (Presbyterian World Alliance)
ผูท้ ี่มีส่วนในการจัดตั้งคือ อเล็กซานเดอร์ ดฟั ฟ์ องค์การคณะใหญ่อื่น ๆ มีดงั ต่อไปนี้
สภาสากลเมธอดิสท์ (The World Methodist Conference) ประชุมครั้งแรกในปี 1876
สภาคองกริ เกชันเนลสากล (The International Congregational Council) ประชุมครั้งแรกในปี
1891
พันธมิตรแบ๊บติสท์สากล ( The Baptist World Alliance) ประชุมครั้งแรกในปี 1905
สหพันธ์ลูเธอรันสากล (The Lutheran world Federation) ประชุมครั้งแรกในปี 1926
ความเจริ ญดังกล่าวนี้มิใช่เจริ ญเพียงมีอาณาเขต ขยายออกไปกว้างขวางเท่านั้น แต่ยงั มีความ
เจริ ญในด้านงานบริ หารคริ สตจักรด้วย

(2) กำรแผ่ ขยำยของขบวนกำรนักเรียนทัว่ โลก
นักศึกษาอเมริ กนั ที่ร่วมประชุ มที่กองฟางในปี 1805 ได้จดั ตั้ง “สมาคมภราดร” (The Brethren
Society) สาหรับบุคคลที่ถวายตัวไปทาการประกาศพระศาสนาเช่นเดียวกับพวกตน ในปี 1886 อาร์ .พี.
ไวลเดอร์ แห่งมหาวิทยาลัยปริ นสตัน ได้ทาการปรับปรุ งสมาคมนี้ซ่ ึ งบิดาของเขาเคยเป็ นสมาชิก
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จนกระทัง่ สมาคมใหญ่โตขึ้น เรี ยกว่า “สหภาพนักศึกษาอาสาประกาศพระศาสนา” ในปี แรกมีสมาคมนี้
เฉพาะในอเมริ กาเหนือเท่านั้น มีนกั ศึกษา 2,000 คนเข้าเป็ นสมาชิกในปี 1889 ได้ขยายไปถึงอังกฤษ
และแพร่ ไปยังส่ วนอื่น ๆ ทัว่ ทวีปยุโรป มิชชันนารี รุ่นแรกหลายคนยังไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาสู ง แต่
มาบันนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลายเป็ นผูจ้ ดั หาคนประกาศศาสนาขึ้น งานคริ สเตียนส่ วนใหญ่ของพวก
นักศึกษามีความเจริ ญเติบโตเนื่องจากองค์การมิชชันนารี นารี แห่งนี้ ในปี 1895 ชาวอเมริ กนั ชื่ อ จอน
อาร์.มอท
ได้นาเอางานของนักศึกษาหลายประเทศมารวมในสหพันธ์นกั ศึกษาคริ สเตียนสากล
ขบวนการนักศึกษาเป็ นตัวการจัดหาคนไปปฏิบตั ิงานนี้

(3) สมัชชำมิชชันนำรีสำกล (World Missionary Conferences)
เมื่อท่านคาเรย์ได้สนทนากับเฮนรี มาร์ ตินแล้ว ได้แนะนาให้มีการเรี ยนประชุมมิชชันนารี ในปี
1810 ท่านคาเรย์มีความคิดเห็นการณ์ไกลการประชุมแบบนี้ได้จดั ทาขึ้นเป็ นครั้งแรกที่เมือง เอดินเบอร์
ในปี 1910 ชาวสก๊อตชื่อ เจ. เอช โอลแฮม เป็ นผูจ้ ดั ตั้งคณะกรรมการเตรี ยมงานขึ้นและได้ทาหน้าที่
เลขานุการของที่ประชุม ชาวอเมริ กนั ชื่อ จอน อาร์ . มอท เป็ นประธาน ท่านทั้งสองได้รับความเจนจัดใน
เรื่ องการร่ วมมือกับนิกายต่าง ๆ ในขบวนการนักศึกษามาแล้ว เพราะขบวนการนี้เองพวกแองโกลคาธอ
ลิคในคริ สตจักร อังกฤษจึงมาร่ วมประชุมที่เอดินเบอร์ ในครั้งนี้ดว้ ยแต่ก่อนพวกแองโกลคาธอลิคไม่
เชื่อถือสหคริ สจักรใด ๆ นอกจากขบวนการนักศึกษา ในจานวนผูแ้ ทน 1,100 คนมีเพียง 17 คนเท่านั้นที่
เป็ นชาวพื้นเมืองจากประเทศที่มีมิชชันนารี ไปตั้งสานักอยู่ ในบรรดาชาวพื้นเมืองนี้มีท่านอะซาเรี ยจาก
อินเดีย และท่าน ซี .วาย.เซง. จากประเทศจีน มีส่วนสาคัญในการแถลงในที่ประชุม บุคคลบางท่านที่
ต่อมาได้รับความนิยมนับถือจากขบวนการสากล (Ecumenical Movement) ก็มีท่านวิลเลียม เทมเปิ ล
มหาสังฆราชแห่งแคนเตอเบอรี่ (1942-1944) ได้เห็นกิจการจากคริ สตจักรสากลเป็ นครั้งแรก ในฐานะที่
เป็ นนักศึกษาทาหน้าที่ปฏิคมในการประชุมที่เอดินเบอร์
เป็ นเวลากว่า 20 ปี ที่ผชู ้ านาญการประกาศและนักประวัติศาสตร์ ชาวเยอรมัน คือ วาร์ เนค ได้
เรี ยกร้องให้มีสานักงานใหญ่สาหรับคณะมิชชันนารี ต่าง ๆ ตั้งขึ้นในกรุ งลอนดอน ที่ประชุม เอดินเบอร์
ได้ต้ งั คณะกรรมการดาเนินงานต่อไป ซึ่ งจากงานนี้เองได้กลายเป็ นสภามิชชันนารี นารี ระหว่างชาติ (ไอ.
เอ็ม. ซี. International Missionary Council 1921) ต่อมามีที่ทาการทั้งในนิวยอร์ คและลอนดอน และเป็ น
เหตุให้มีการตั้งสภาคริ สเตียนประจาชาติส่วนภูมิภาคขึ้นในหลายประเทศ
การประชุมมิชชันนารี นารี ที่ดาเนินตามแบบเอดินเบอร์ปี 1910 ได้มีข้ ึนอีกหลายครั้ง คือที่ “กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ในปี 1928” เป็ นบ่อเกิดแห่งขบวนการ “อาณาจักรพระเจ้า” ในญี่ปุ่น และขบวนการ 5 ปี ใน
ประเทศจีน “การประชุมที่มทั ราสปี 1938” ส่ งเสริ มให้มีความสัมพันธ์ระหว่างคริ สเตียนซึ่ งมิฉะนั้นอีกปี
เดียวก็จะแบ่งแยกกันเป็ นชาติต่าง ๆ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ในการประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็มนั้นมี
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จานวนผูแ้ ทนทั้งสิ้ น 200 คน หนึ่งในสี่ ของผูแ้ ทนทั้งหมดมาจาก “คริ สตจักรเยาว์” ในการประชุมที่มทั
ราสนั้นปรากฎว่าคริ สตจักรเยาว์มีจานวนผูแ้ ทนครึ่ งหนึ่งของทั้งหมด และผูแ้ ทนฝ่ ายคริ สตจักร-เยาว์
เหล่านี้ผนู ้ า

(4) สำกลสภำแห่ งคริสตจักร (ดับบลิว.ซี.ซี. World Council of Churches)
การปรึ กษาหารื อในเรื่ องประกาศพระศาสนา ของคณะมิชชันนารี ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ จึงเป็ น
เหตุให้มีการประชุมขึ้นอีก 2 ชุด ชุดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่ องชีวติ และงาน (Life and Work นับแต่ปี 1925) อีก
ชุดหนึ่งเกี่ยวกับความเชื่อและระเบียบลัทธิ (Faith and order นับแต่ปี 1927) คริ สตจักรออธอดอกซ์
ตะวันออกและคริ สตจักรตะวันออกอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมด้วย ในการประชุมปรึ กษาหารื อนี้มีนิกาย
ต่าง ๆ เข้ามาร่ วมด้วยทุกนิกายยกเว้นพวกคาธอลิค
การร่ วมมือทั้งสามทางนี้ดาเนินเรื่ อยไปจนมารวมกันเข้าไป ได้มีการวางแผนไว้ก่อนปี 1939
และได้เริ่ มรวบรวมคณะผูป้ ฏิบตั ิงานสาหรับสากลสภาแห่ ง คริ สตจักรโดยมีสานักงานใหญ่ในกรุ งเยนี
วา เมื่อเกิดสงคราม คณะผูร้ ่ วมงานชุดนี้ยงั คงดาเนินงานต่อไป เป็ นการประสานงานระหว่างคริ สเตียนที่
อยูใ่ นชาติที่รบกัน ทั้งนี้ เพราะประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เป็ นกลาง ได้ทาการช่วยเหลือสภามิชชันนารี
ระหว่างชาติ (ไอ.เอ็ม.ซี .) ให้ความอุปการะ “มิชชันนารี กาพร้า” (คือพวกมิชชันนารี และคริ สเตียนชาว
อาเซียและแอฟริ กาที่ตอ้ งพึ่งอาศัยแหล่งเงินทองจากเยอรมัน ฮอลันดา เดนมาร์ ค นอร์ เวย์ และฝรั่งเศส
ซึ่ งในระหว่างสงครามถูกตัดขาด) นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือผูล้ ้ ีภยั และเชลยศึก เมื่อสงครามสิ้ นสุ ดลงก็
ได้รับการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในสิ่ งที่จาเป็ นแก่คริ สตจักรทัว่ โลก เพราะตามเมืองต่าง
ๆ ที่ถูกทิ้งระเบิดนั้น พระคัมภีร์หนังสื อเพลงนมัสการ ตลอดจนอาคารที่ทาการได้ถูกทาลายไปหมดสิ้ น
ในปี 1948 สมัชชาใหญ่ซ่ ึ งประชุมกันที่ แอมสะเตอร์ ดมั ได้ประกาศตั้งสากลสภาแห่งคริ สตจักร
ขึ้น และได้ทาพิธีนมัสการพระเจ้าก่อนดาเนินการประชุม บรรดาผูแ้ ทนต่างดินเข้าสู่ โบสถ์เป็ นแถว ๆ
ตามลาดับอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งต้นตัว เอ. คือ อะบีซีเนีย ออสเตรเลีย เบลเยีย่ ม บราซิ ล แคนนาดา จีน
เชคโกสโลวาเวีย... เรื่ อยไปจนถึงตัวดับบลิว ได้แก่แอฟริ กาตะวันตกและอินเดียตะวันตกซึ่ งอยูท่ า้ ยแถว
เมื่อหมดตัวอักษรแล้วโบสถ์ก็แน่นขนัด ที่ประชุมจึงยืนขึ้นร้องเพลงนมัสการบทที่ 1
“ขอเชิ ญทุกคนบนพื้นโลกหล้า
สรรเสริ ญพระเจ้าด้วยโมทนา” (สดุดี 100)
ความรู ้สึกในขณะนั้นคล้ายกับว่า มีคนทัว่ โลกมาประชุม อยูใ่ นโบสถ์ ขบวนอันยาวยืดคล้ายกับ
ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ แห่งคริ สตศาสนา ที่หวั แถวมีท่านบิชอพจากแอฟริ กนั แห่งคริ สตจักรที่มี
อายุต้งั 16 ศตวรรษ สาหรับคริ สตจักรออธอดอกซ์ตะวันออกมีท่านบิชอพแห่งฟิ ลิปปี และธัวทีรา เป็ น
ผูแ้ ทนอันเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการสื บเชื้อสายจากอัครทูตโดยไม่ขาดสาย ท่านบิชอพแห่งอีเดสซาก็มา
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ประชุมด้วย เหมือนเตือนให้ระลึกถึงการแปลพระกิตติคุณจากภาษากรี กลงมาเป็ นภาษาซี เรี ยเป็ นครั้ง
แรก อันเป็ นภาษาที่เป็ นปัจจัยในการขยายคริ สตศาสนาไปทางตะวันออก ทุกทวีปมีตวั แทนเข้าประชุม
เกือบจะเป็ นทุกประเทศก็วา่ ได้ ในที่ประชุมสมัยแรกของสากลสภาแห่งคริ สตจักรครั้งที่หนึ่งนี้ ดร. จอน
แมคคาย ประธานสภามิชชันนารี ระหว่างชาติกล่าวว่า
“ในสมัยนี้ ทุกประเทศ เว้นแต่สามปะเทศคือ ธิ เบต แอฟริ กานิสตาน และซาอุดีอาระเบีย มี
คริ สตจักรตั้งขึ้นแล้วนับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคริ สตศาสนา ที่คริ สตจักรกลายเป็ น “สากล”
แล้วจริ ง ๆ เรามีประจักษ์พยานอันปรากฏชัด ได้แก่ผแู ้ ทนคริ สตจักรอาเซีย แอฟริ กา บรรดาหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิ ฟิค และอเมริ กาใต้ได้มาอยู่ ณ ที่น้ ีเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของสากลสภาแห่งคริ สตจักร”

ยังชนทุกชำติ
การที่มีสากลสภาแห่งคริ สตจักรนี้ เราควรต้อนรับด้วยความปิ ติยนิ ดี (ตามถ้อยคาของท่าน
บิชอพ เตมเปิ ล) ว่า “เป็ นความจริ งใหม่อนั สาคัญในสมัยของเรา” แต่เราควรจะพิจารณาข้อเท็จจริ งนี้โดย
ให้มีความสัมพันธ์กบั ความจริ งอันสุ ขมุ ยิง่ ในคริ สตจักรเยาว์ยงั มีบางคนกล่าวด้วยความคะนองในลัทธิ
ชาตินิยมว่าตนมีความต้องการมิชชันนารี ต่างด้าวน้อยลงแล้ว หรื ออาจไม่ตอ้ งการเลย คนพื้นเมืองในทุก
ประเทศที่มีคริ สตจักรตั้งมัน่ คงอยูแ่ ล้วอาจดาเนิ นการต่อไปให้สาเร็ จได้ แนวความคิดดังกล่าวนี้ได้รับ
การสนับสนุน เมื่อสมาชิกในคริ สตจักรเก่ากล่าวว่าตนเป็ น “คริ สเตียนกลุ่มน้อย “ทั้งยัง “อยูใ่ นฐานะ
มิชชันนารี ” ที่ยงั มิได้ทาการประกาศในประเทศของตนเองอย่างทัว่ ถึง ตามข้อเท็จจริ งต่อไปนี้
อาจพิจารณาได้ 4 ทางคือ
(1) ในปัจจุบนั ทัว่ โลก มีผทู ้ ี่ยงั มิได้เป็ นคริ สเตียนมากว่า เมื่อ 150 ปี ก่อน
(2) มีอิทธิ พลอื่น (อันมิโช่คริ สเตียน) เข้มแข็งกว่าเมื่อ 50 ปี ก่อน
(3) มีความต้องการในการปฏิบตั ิงานของโลกยิง่ ขึ้นกว่าแต่ก่อน
(4) งานที่สาเร็ จแล้วนั้นเป็ นเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น

(1) คนทีไ่ ม่ เป็ นคริสเตียนมีมำกกว่ ำ
โดยที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว หมายความว่างานของเขาตามไปไม่ทนั

(2) มีอทิ ธิพลอืน่ เข้ มแข็ง
ศาสนาทั้งหลายที่เคยซบเซามาแต่ก่อนก็กลับมีความเข้มแข็งขึ้นเพราะร่ วมมือกับลัทธิ ชาตินิยม
สมัยใหม่ นอกจากจะฟื้ นฟูศาสนาทั้งหลายแล้ว ในปั จจุบนั มีลทั ธิ อนั เป็ นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอีกด้วย
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(3) มีควำมต้ องกำรมำกขึน้
ในศตวรรษที่ 19 งานอุตสาหกรรมรุ่ งโรจน์ ความเจริ ญของเมืองใหญ่ และความรู ้สึกเป็ น
ประชาคมสู ญสิ้ นไป ทั้งนี้ เป็ นภัยแก่คริ สตจักรเก่าเป็ นอันมาก ในสมัยนี้คริ สตจักรที่ยงั ไม่เจริ ญเติบโต
เต็มที่และยังมีกาลังน้อยอยูก่ ็ประสบปั ญหาดังกล่าวนี้ เช่นเดียวกัน

(4) งำนสำเร็จเพียงส่ วนน้ อย
ในสหรัฐอเมริ กากล่าวกันว่าประชาชนร้อยละ 60 มีความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร ในภาคเหนื อ
ยุโรป ประชาชนมีความสัมพันธ์กบั คริ สตจักรต่ากว่าร้อยละ 30 ในแอฟริ กาและอาเซี ยยิง่ มีสภาพ
แตกต่างกันลิบลับ ในแอฟริ กาตามอัตราส่ วนมีคริ สเตียนร้อยละ 11 ในอาเซี ยร้อยละ 3 ส่ วนที่เหลือร้อย
ละ 89 และ 97 นั้นยังมิได้รับอิทธิ พลจากคริ สตศาสนาเลย ในเอเซี ยถึงจะมีประชากรมากกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของพลโลกแต่มีคริ สเตียนน้อยที่สุดเมื่อเทียบตามอัตราส่ วน พระเยซูคริ สต์ประสู ติในอาเซี ย ทรงเป็ น
ชาวอาเซี ย อันความหมายของคริ สตจักรสากลนั้นควรจะหมายถึงการถวายทรัพย์ และการออกไป
ประกาศ ณ ที่ ๆ มีความต้องการมากที่สุด เพื่อให้งานนี้ประสบความสาเร็ จ
“ทัว่ ทุกประชาชาติ...ตั้งต้นที่กรุ งเยซูซาเล็ม ท่านทั้งหลายจงเป็ นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น” (ลู
กา 24:47-48)
“แก่บรรดาประชาชาติ...แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24:14) ที่สุดปลายคืออะไร
การสารวจการขยายตัวของคริ สต์ศาสนาจากหนังสื อ “เริ่ มต้นจากกรุ งเยรู ซาเล็ม” (Beginning
from Jerusalem) ได้เขียนขึ้นโดยอาศัยหนังสื อ “ประวัติการขยายตัวของคริ สตศาสนา” (History of the
Expansion of Christianity) ขอท่านศาสตราจารย์ลาธูเรธเป็ นส่ วนใหญ่ เราได้ศึกษาภาพของคริ สตจักร
ทั้งในด้านความก้าวหน้าและความเสื่ อมโดยวิธีเดียวกับท่านผูน้ ้ ีแล้ว
จึงเขียนไว้เป็ นรู ปแผนผังดัง
ภาพประกอบท้ายบทนี้คือ ก้าวหน้า ถอยหลัง ก้าวหน้า ถอยหลัง ก้าวหน้า ถอยหลัง ก้าวหน้า และ
ก้าวหน้านั้นมีเพิม่ ขึ้นมากกว่าถอยหลังคนส่ วนมากมีความเห็นพ้องต้องกันว่า บัดนี้ เรามาถึงปลายสมัย
ก้าวหน้าระยะที่ 4 ซึ่ งเป็ นระยะสาคัญที่สุด หลายส่ วนของโลกก็เกิดการถอยหลัง เช่นกัน จึงขอจบลง
โดยย้อนไปพิจารณาระยะก้าวหน้าที่หนึ่ง
ในปี 426 ท่านออกัสตินแห่ งฮิปโปในแอฟริ กาเหนื อ ได้แต่งหนังสื อเรื่ อง “นครของพระเจ้า”
สาเร็ จลง
เป็ นความพยายามครั้งแรกของคริ สเตียนเพื่ออธิ บายความหมายของประวัติศาสตร์
ความก้าวหน้าระยะแรกสิ้ นสุ ดลง โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คริ สตจักรก็ตอ้ งปรับปรุ งตัวเองให้
ทันกับเหตุการณ์ ไม่มีผใู ้ ดมองเห็นอนาคต แต่ท่านออกัสตินทราบว่า พระประสงค์ของพระเจ้านั้น
แน่นอนยิง่ นัก
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“พระเจ้าทรงล่วงรู ้วา่ มนุษย์จะทาบาป....
แม้แต่สิงค์และมังกรก็มิได้ทาสงครามในพวกมัน
พระองค์ทรงล่วงรู ้อีกด้วยว่าชนชาติของพระเจ้าจะถูกเรี ยกเข้าเป็ นบุตรของพระองค์โดยพระมหา
กรุ ณาธิคุณ
ชนชาติของพระเจ้าคือชนชาติอิสราเอล เป็ นชนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรตามที่ปรากฏในพันธ
สัญญาเดิม แต่ในพันธสัญญาใหม่หมายถึงบุคคลที่ทรงเรี ยกออกจากประเทศต่าง ๆ ได้แพร่ ขยายออกไป
นับแต่น้ นั มาตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ กาลังดาเนินมุ่งหน้าตลอดระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อ
ไปยังเยรู ซาเล็มเทพนครนั้น
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