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คริสตจักร ซึ่ งจัดขึ้นที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมแห่งสภาคริ สตจักรแห่งในประเทศไทย ร่ วมมือกับ
คริ สตจักรภาคที่หนึ่งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 1971 มีผเู ้ ข้ามาสัมมนาครั้งนี้ ประมาณ 200
คน จาก 10 นิกาย 14 จังหวัด และ 10 ภาษา
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แปลซึ่งนับเป็ นเอนกประโยชน์สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
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เป็ นคณบดีสถาบันการส่ งเสริ มการประกาศทัว่ โลกและส่ งเสริ มการขยาย
คริ สตจักร วิทยาลัยพระคริ สตธรรมฟูเลอร์ ในรัฐแคลิ ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริ กา และเป็ นบรรณาธิการ
นิตยสารการขยายคริ สตจักรด้วย ท่านได้สาเร็ จการศึกษาศาสนศาสตร์ ได้รับปริ ญญาศาสนศาสตร์
(B.D) จากมหาวิทยาลัยเยล และได้ปริ ญญาเอก (Ph.D.) จากมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย สหรัฐอเมริ กา
เรื่ องทั้งหมดที่นามาพิมพ์น้ ี เป็ นการบันทึกคาบรรยายและข้อเสนอแนะจากกลุ่มอภิปราย ซึ่ ง
หวังว่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับท่าน และคริ สตจักรที่จะใช้เป็ นคูม่ ือในการศึกษาเรื่ อง การขยาย
คริ สตจักร
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บทที่ 1 การขยายคริสตจักรเป็ นนา้ พระทัยพระเจ้ า
การประกาศพระกิตติคุณ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่ พระองค์มีพระประสงค์เช่นไร
พระองค์มีความต้องการที่จะให้การประกาศทาให้คริ สตจักรเท่าที่มีอยูด่ ีข้ ึน หรื อพระองค์มีพระประสงค์
ให้คริ สตจักรที่มีอยูแ่ ล้ว ขยายออกไปในการประกาศเผยแพร่ ที่จริ งการประกาศเผยแพร่ ก็มีหลายวิธี
หลายแบบ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอถามอีกครั้งว่า การขยายคริ สตจักร การทวีคริ สตจักร การเพิ่มจานวน
คริ สตจักรเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อเปล่า? ข้าพเจ้าขอตอบว่าใช่แน่นอน เพื่อยืนยันความเป็ นจริ ง
ข้าพเจ้าขออ้างหลักฐานดังต่อไปนี้
1. พระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ต้ งั แต่หน้าแรกถึงหน้าสุ ดท้าย ได้พดู ถึงการ
หลงผิดของมนุษย์ การสู ญเสี ยการเป็ นบุคคลของมนุษย์ ในพระคัมภี ร์ได้ระบุไว้อย่าง ชัดเจนว่า มนุษย์
เราเป็ นผูห้ ลง มนุษย์ปุถุชนเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมีแผนการที่
จะช่วยมนุษย์ให้รอด เมื่อเรามีการฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริ สต์เจ้านัน่ แหละ เป็ นการที่เราระลึกถึง
แผนการที่พระเยซูได้เสด็จมาช่วยมนุษย์ พระองค์เสด็จมาในโลก มาอยูก่ บั มนุษย์ถูกตรึ งและตาย แล้ว
เป็ นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อมนุษย์จะได้ยนิ พระองค์ เชื่ อพระองค์ และรับ
ชีวติ ใหม่ในพระองค์ ไม่มีการอดอย่างอื่น นอกจากการที่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้น พระเยซูตรัสว่า เราเป็ น
ทางนั้น เป็ นความจริ งและเป็ นชิวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเราเท่านั้น เพราะฉะนั้น
เมื่อเป็ นความจริ งที่พระเยซูเป็ นผูท้ ี่ตรัสเองเช่นนั้นแล้ว การขยายคริ สตจักรนั้นเราจาเป็ นต้องทาทัว่ ไป
พระเจ้าไม่มีอคติ ไม่ได้รักประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะพระองค์ไม่มีพระทัยที่จะให้คนในยุโรป
เป็ นคริ สเตียนรับบัพติศมา 99% แล้วในประเทศไทยมีคนมาเป็ นคริ สเตียน 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นใน
ตอนท้ายของพระธรรมมัดธายมีพระราชบัญชาของพระเจ้า บอกว่าจงออกไปสั่งสอนคนทุกประเทศ ให้
เป็ นสาวกให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบุตร พระบิดา พระวิญญาณในพระธรรมโรมบทสุ ดท้ายก็มี
คาสัง่ ของอาจารย์เปาโล เช่นนี้เหมือนกันในพระธรรมโรมบทที่ 16:26 อาจารย์เปาโลสัง่ ให้เราไป
ประกาศเช่นเดียวกับพระเยซู ในพระธรรมมาระโกบทที่ 16:15 ฝ่ ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า เจ้า
จงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน มีคาถามขึ้นมาว่าเมื่อไรที่เขาจะได้ยนิ ได้ฟังถึง
เรื่ องราวของพระเจ้า? ถ้าเราไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ ตส์เวลา 15-20 นาทีเท่านั้นแล้วเราก็
จากไป ในลักษณะเช่นนี้ผฟู ้ ังไม่ได้รับพระกิตติคุณของพระเจ้าแน่ จริ งทีเดียวเขาอาจจะได้ยนิ เป็ นคา ๆ
ได้ยนิ หูซา้ ยทะลุหูขวา แล้วก็ไม่เข้าใจว่าพูดอะไร แต่วา่ การที่เขาจะตัดสิ นใจรับพระเยซูคริ สต์น้ นั ก็ยงั
ไม่มีช่องทางที่จะทาได้ ถ้ายังไม่มีคริ สตจักรตั้งอยูใ่ นชุมชนนั้น ๆ และคนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนไม่ได้
เห็นถึงชีวติ การเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ แล้วเราถือว่าเขายังไม่เห็นจริ ง ๆ และพระเจ้าถือว่าคนนี้ยงั ไม่ได้ยนิ
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เราจะเห็นว่าการงานของอาจารย์เปาโล ท่านก็มุง่ ที่จะให้มีการขยายคริ สตจักรเท่านั้นมิใช่การอื่น เมื่อ
อาจารย์เปาโลประกาศ มีคนเชื่อแล้วท่านก็รวบรวมคนที่เชื่ อและสั่งสอน เมื่อคนกลุ่มนั้นรวมกันอยูแ่ ละ
ท่านได้ต้ งั ผูป้ กครอง มรรคนายกไว้แล้วท่านก็ออกไปประกาศสั่งสอนในที่ใหม่ต่อไป
หลักฐานที่ประการที่ 2 ที่ขา้ พเจ้าอยากจะอ้างคือ หลักฐานจากคริ สตจักรเริ่ มแรก อยากจะ
เรี ยกว่าเป็ นคริ สตจักรที่ต้ งั ขึ้นมาเป็ นหมวดหมู่ ในเมืองอันติโอเกีย ก่อนที่คริ สตจักรจะมีอายุสักหนึ่งปี
ก่อนที่จะมีอาคารตั้งขึ้นมา ก่อนที่จะมีวทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมก่อนจะมีการเรี ยนรวีวารศึกษา ก่อนที่จะ
มีการจ้างศาสนาจรรย์ ศิษยาภิบาลก็มีอาการเลือกคนสองคนที่มีความสามารถดีที่สุด แล้วส่ งไปประกาศ
ต่างประเทศ และเราก็เห็นว่าในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่มีจดหมายของมิชชันรี เหล่านี้ ที่เขียนถึง
คริ สตจักรต่าง ๆ ที่เขาไป ข้าพเจ้าอยากจะขอให้เราสังเกตข้อพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ที่เป็ นหลักฐาน
สาคัญ ซึ่งเราชอบมองข้ามไป คือคริ สตจักรสมัยแรกเริ่ มก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน คือเป็ นคริ สตจักรที่รับคน
ที่เป็ นชาติเดียวกันเท่านั้น ในพระคัมภีร์ระบุวา่ เขาประกาศพระกิตติคุณเฉพาะพวกยิวเท่านั้นไม่ใช่ชาติ
อื่น เมื่อยิวมาเป็ นคริ สเตียน เขาก็จะออกไปประกาศให้พวกยิวเท่านั้นให้มาเป็ นคริ สเตียน ไม่ได้ไป
ประกาศให้ชาติอื่น ... แล้วเขาก็ไม่ได้ประกาศให้คนต่างชาติ เขาไม่ได้สนใจ ขอให้เราสังเกตดูวา่ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ทางานอย่างไรในกรณี ยเ์ ช่นนี้ เพราะเหตุวา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต้องการให้มีสากล
คริ สตจักรบริ สุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์และฟื้ นพระชนม์เพื่อมนุษย์ชาติ เพื่อทุกคนที่เชื่อจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ สาหรับทุกชาติไม่วา่ จะเป็ นคนไทยคนอเมริ กนั อินเดีย อังกฤษ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ไม่ได้รอว่าให้ยวิ มาเป็ นคริ สเตียนทั้งหมด แล้วมารวมกันเป็ นพวก แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
เลือกทางอื่น เราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงให้อาจารย์เปาโล อาจารย์ศิลา อาจารย์บารนาบา
ออกไปประกาศเพื่อแยกย้ายไปตั้งคริ สตจักร พวกยิวคริ สเตียนก็โกรธไม่พอใจ เขาก็ต่อสู ้อาจารย์เปาโล
และอาจารย์ศิลา เขาจึงพยายามให้ทุกคนเข้ามาอยูใ่ นลัทธิยวิ การขยายคริ สตจักรก็หมายถึงการที่เรา
ออกไปประกาศแล้วตั้งคริ สตจักรใหม่ข้ ึน เพราะฉะนั้นการขยายคริ สตจักรเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า
การขยายคริ สตจักรคือการที่เราขยายจานวนคนที่เชื่อในพระเจ้า การขยายคริ สตจักรหมายความว่า การที่
เราเพิ่มจานวนสมาชิกและคริ สตจักรในประเทศไทยเรา ในประเทศอเมริ กาและในอาฟริ กาด้วย นี่เป็ น
น้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อไม่ แต่เราจะเห็นว่าลักษณะคริ สตจักรที่เราเห็นนั้น เห็นว่าเจริ ญช้าเหลือเกิน
และบางคริ สตจักรก็ยงั ไม่เพิมจานวนสมาชิกด้วยซ้ าไป แล้วคริ สเตียนและลูกหลานเหลนคริ สเตียนก็
หายไปเสี ยด้วย ขอเล่าเรื่ องในปรเทศอเมริ กา ในวิทยาลัยพระคริ สตธรรมที่ขา้ พเจ้าสอนอยูน่ ้ นั มี
นักศึกษาคนหนึ่งชื่อว่า นายรอย เชียร์ ขณะที่เขากาลังเรี ยนอยู่ คริ สตจักรภาคที่เขาเป็ นสมาชิกอยูไ่ ด้มี
การประชุม รอยก็มาขออนุญาตไปร่ วมประชุมด้วย ข้าพเจ้าก็อนุญาต รอยจึงไปประชุมภาคเป็ นเวลาสาม
วัน พอกลับมาถึง เขาก็มาบอกกับข้าพเจ้าว่า เขาเห็นบางสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเคยกล่าวนั้นเป็ นความจริ ง คือการ
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ประชุมภาคนั้นมีคนหนึ่งรายงานว่าปี กลายนี้มีสมาชิกทั้งหมด 12,201 คน และปี ก่อนโน้นก็มีเท่านี้ และ
ในปี นี้เรามี 12,202 คน แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่ องจานวนสมาชิก ไม่มีใครหัวเราะ ไม่มีใครร้องไห้รอยบอก
ว่าในระยะ 1 ปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคนเดียวทั้งภาคใหญ่เช่นนี้ไม่มีใครเสี ยใจ ขอเป็ นข้อสังเกตว่าเป็ นที่น่า
เสี ยใจที่ไม่มีการร้องไห้ในคริ สตจักรที่มีการขยายน้อยเช่นนี้ คริ สตจักรนั้นรับฉันทภาระจากพระเจ้า แต่
ไม่มีการรับผิดชอบ ไม่มีการนาพระกิตติคุณออกไป แล้วก็ไม่มีใครแสดงความสนใจอะไรเลย แต่เราจะ
เห็นความจริ งในลักษณะเช่นนี้ทวั่ ไปในโลกเรา ข้าพเจ้าไปเยีย่ มหลายประเทศหลายคริ สตจักรมี 15-20
คริ สตจักรที่ปีต่อปี ไม่มีการเพิ่มจานวนคริ สตจักร เขาเห็นด้วยกับการที่คริ สตจักรขยายช้า ๆ นี่เป็ นการ
เข้าข้างตัวเอง ยิง่ กว่านั้นการขยายช้า ๆ นี้ หลายคนยังเห็นเป็ นการถูกต้องของคริ สตจักรที่เจริ ญช้า ๆ
ดีกว่าเจริ ญเร็ ว เขาคิดว่าถ้าเจริ ญเร็ ว ไม่น่าไว้ใจและบางคนก็ยกเป็ นคติออกมาเลยว่าต้นไม้ดีตอ้ งเจริ ญช้า
แต่อย่าลืมว่าต้นมะละกอนี้มนั เจริ ญเร็ วมาก และก็เป็ นธรรมเนียมของคริ สตจักร ที่มกั เยาะเย้ยการขยาย
คริ สตจักร นักศึกษาที่มาจากนิกายโรมันคาธอลิกก็จะเรี ยกอาการเช่นนี้วา่ เป็ นการจุก คือศิษยาภิบาล
อาจารย์ต่าง ๆ ก็มาทางานกับสมาชิกในคริ สตจักรเท่านั้น มีการสอน มีการเทศน์และมีการอธิษฐาน
ร่ วมกับสมาชิก มีการแต่งงานกันในพวกอนุชน มีพิธีศพ และอบรมฝึ กหัดให้มีผนู ้ าเกิดขึ้น แต่ไม่ได้
สนใจว่าคริ สตจักรจะเพิม่ จานวนสมาชิกใหม่หรื อไม่ งานของพระเจ้าขยายออกไปกว่าที่เป็ นอยูห่ รื อไม่
เราเรี ยกคริ สตจักรเช่นนี้วา่ เป็ นคริ สตจักรที่แน่นจุก ไม่มีการเจริ ญ เพราะฉะนั้นคาธอลิกจึงมีหลักข้อ
หนึ่งว่าจะแก้อาการจุก และทาให้มีการคล่องตัวในการออกไปประกาศได้ ขอย้าอีกทีวา่ การขยาย
คริ สตจักรเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่วา่ คริ สตจักรหลายแห่งเจริ ญขึ้นเพียงนิดเดียว และเหตุการณ์
เช่นนี้มกั จะเกิดขึ้น แม้วา่ เรามีโอกาสมากมายที่จะทางานของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเวลานี้ เรามี
โอกาสมากในการประกาศถึงพระนามของพระเจ้า มีโอกาสมากมายในการที่จะให้มีการคืนดี ระหว่าง
มนุษย์กบั พระเจ้าโดยมีคริ สตจักรเป็ นตัวกลาง มีโอกาสมากมาย ที่เราจะฝึ กให้การเป็ นสานุศิษย์ของพระ
เยซูคริ สต์แข็งแกร่ งขึ้น ขอให้เชื่อเถิดว่าโลกเราเวลานี้เป็ นโอกาสที่ดีที่สุด สาหรับการประกาศพระนาม
ของพระเจ้า ตั้งแต่พระเยซูทรงบังเกิดว่าไม่มีโอกาสไหนที่จะเหมาะแก่การประกาศพระนามของพระเจ้า
เท่ากับโอกาสนี้ และมีประชาชนพร้อมและร้อนใจที่จะรับพระกิตติคุณของพระเจ้ามากกว่าครั้งใด ตั้งแต่
สมัยของวอชิงตันแล้วในอเมริ กาไม่มีครั้งไหนที่จะมีคนรับพระกิตติคุณมากเท่าครั้งนี้ แต่ก็ไม่ใช่เพราะมี
คนจานวนมาก แต่เพราะคริ สตจักร ทางานเข้มแข็งมากกว่าแต่ก่อนเริ่ มตั้งแต่สมัยของลิฟวิงสโตนแล้ว
ในอาฟริ กาไม่มีครั้งไหนที่คนจะสนใจ และร้อนรนที่จะรับพระกิตติคุณ เท่าโอกาสนี้ขอให้เข้าใจว่า
ทวีปอาฟริ กากาลังเป็ นคริ สเตียนมากขึ้นทุกที ข้าพเจ้าหมายถึงประเทศอาฟริ กาที่อยูใ่ ต้ทะเลทรายสะหะ
รา ไม่ได้พดู ถึงอาฟริ กาทัว่ ไปอาฟริ กาทางตอนเหนื อ ในตอนใต้ของทะเลทรายสะหะรานั้นเดิมมีคริ ส
เตียน 5 ล้านคน และจากระยะนั้นถึงปี 1950 ก็มีเพิ่มขึ้นเป็ น 10 ล้านคน ในเวลานี้มีคริ สเตียนถึง 70 ล้าน
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คน นักค้นคว้าประมาณว่า ในปี 2000 หรื อใน 28 ปี ข้างหน้า จะมีคริ สเตียนเป็ น 300 ล้านคน ขอให้ระลึก
ว่าเรากาลังอยูใ่ นสมัยที่พระเจ้ากาลังทาการอัศจรรย์อยู่ แต่บางคนอาจพูดว่าอาฟริ กาอยูไ่ กลเหลือเกิน
และคนอาฟริ กาก็ไม่เหมือนกับเราด้วย ผิวเนื้อก็ไม่เหมือนคนไทย และอะไรที่เกิดขึ้นในอาฟริ กาก็ไม่
เกี่ยวกับประเทศไทยเท่าไร ถ้าอย่างนั้นแล้วให้เราดูตวั อย่างในอินโดนีเซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ ในสอง
ประเทศนี้มีจานวนคนมากมายที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการอัศจรรย์ในเกาะชวา คือ
ในเกาะชวานั้นก็มีมุสลิมอยูห่ ลายล้านคน โดยทัว่ ไปแล้วมุสลิมจะไม่ยอมมาเป็ นคริ สเตียนเลย เป็ นเวลา
หนึ่งพันห้าร้อยปี มาแล้ว ที่ไม่เคยมีมุสลิมเข้ามาเป็ นคริ สเตียนพร้อมกัน ๆ กันเป็ นจานวนมากมาย และ
ในเวลา 15 ปี หลังนี้ที่คนมุสลิมในภาคตะวันออกของชวา ที่กลับใจมาเป็ นคริ สเตียนนับจานวนแสนคน
ข้าพเจ้าได้สนทนากับอาจารย์มินโนไน ในเกาะชวาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ผนู ้ ้ นั เล่าให้ฟังว่า ในภาคที่
ท่านทางานมีคนกลับใจหมื่นเก้าพันคน
บางแห่งมีชาวมุสลิมทั้งผูน้ าและสุ เหร่ าได้มาเป็ นคริ สเตียน
ทั้งหมด อาจารย์ได้สนทนากับคณะกัทฐีฟอร์ มที่ดูเหมือนนอนหลับหลายสิ บปี มาแล้ว คริ สตจักรเป็ น
อย่างไรก็เป็ นอยูอ่ ย่างนั้นไปไหนไม่รอด และในเวลา 10 ปี นี้ก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือมีมุสลิมกลับมารับบัพ
ติศมาเป็ นจานวนสี่ หมื่นคน เดี๋ยวนี้ก็ได้ต้ งั คริ สตจักรขึ้น มีการเรี ยนพระคัมภีร์เป็ นการใหญ่ทีเดียว ทั้งมี
การดาเนินชีวติ ตามพระคัมภีร์ดว้ ย ข้าพเจ้าอยากจะเตือนว่าน้ าพระทัยของพระเจ้านี้ บางครั้งบางทีผรู ้ ับ
ใช้มองไม่เห็น คริ สตจักรที่ไม่ขยายบางทีมกั คิดว่า พระเจ้าคงไม่ตอ้ งการให้คริ สตจักรขยาย ถ้าเราคิด
เช่นนี้ก็เป็ นอุปสรรคหรื อการทดลองในการขยายคริ สตจักร เราคงจะจาเรื่ องสุ นขั จิง้ จอกในสวนได้สุนขั
จิ้งจอกก็เห็นพวงองุ่นห้อยอยู่ มันก็กระโดดขึ้นไปเพื่อจะได้พวงองุ่นนี้ แต่วา่ ผลองุ่นนี้อยูส่ ู งเหลือเกิน
แล้วก็กระโดดอีกเป็ นครั้งที่สอง แต่ก็ยงั ไม่ถึง กระโดดครั้งที่สามแต่ก็ไม่ได้แล้วมันก็ออกไป และบอก
ว่าแท้จริ งเราก็ไม่อยากกินหรอก มันเปรี้ ยวจะตาย คือบางคนก็ทาการประกาศแต่ไม่ค่อยได้ผลแล้วก็บอก
ว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์เช่นนั้น ถ้าพูดเช่นนั้นก็จะมองไม่เห็นความสาคัญของการขยายคริ สตจักร
เพราะฉะนั้นคริ สเตียนหลายคนก็เลยมีขอ้ แก้ตวั นานับประการ ข้าพเจ้าได้ยนิ เช่นนี้ในอเมริ กาเหมือนกัน
คือมีคนซบเซาในการประกาศกล่าวว่าให้เราทั้งอเมริ กนั เป็ นคริ สเตียนก่อนเถิด แล้วเราจะส่ งมิชชันนารี
ไปประเทศไทย บางคนก็บอกว่า งานที่ยวิ ยอร์ คก็มากอยูแ่ ล้ว เราไม่ตอ้ งสนใจเชียงใหม่หรอก คนบาปที่
จะต้องกลับใจในนิวยอร์ คก็มากเหลือเกิน เราไม่ตอ้ งในใจกรุ งเทพ ฯ หรอก อย่างนี้เราเรี ยกว่าคน
เหล่านั้นซ่อนน้ าพระทัยของพระเจ้าไว้ไม่ให้ตวั เองเห็นในงานประกาศหลายประเทศก็ตาบอดไป คือ
มองไม่เห็นความจริ งแม้วา่ หลายคนมองไม่เห็นความเป็ นจริ งข้อนี้ แต่น้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ตอ้ งการ
ให้ใครพินาศ พระคัมภีร์บอกชัดว่า เป็ นน้ าพระทัยพระเจ้าที่มิให้ใครพินาศ 2 เปโตร 3: 9 หรื อหลายคน
อาจจะพินาศ แต่ถา้ เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้ว จะไม่พินาศ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้คน
หลงไปนั้น กลับมาเป็ นของพระองค์ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้บุตรชายหญิงที่หลงไปนั้นกลับมา
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บ้าน ไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้นาข่าวไปถึงคนที่เลี้ยงหมูอยูใ่ นทุ่งนา ข้าพเจ้าคิดถึงบุตรน้อย
บุตรน้อยเมื่อรู ้ถึงพระกิตติคุณของพระเจ้าก็ไม่ได้เลี้ยงหมูต่อไป
แต่ได้กลับมาบ้านสารภาพต่อบิดา
ขอให้พระเป็ นเจ้าทรงเปิ ดตาเราให้เรามองเห็นถึงความสาคัญในการขยายคริ สตจักร เป็ นความสาคัญเท่า
เทียมกันระหว่างประเทศไทย และอเมริ กา (แต่ประเทศไทยสาคัญกว่า)
ประการสุ ดท้ายที่อยากจะบอกท่านทั้งหลายก็คือการขยายคริ สตจักรเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
และการขยายคริ สตจักรนี้ จะต้องให้เหมือนกับที่เราให้การศึกษาแก่เด็กชายหญิงของเรา เราต้องพาเด็ก
ไปที่โรงเรี ยนแล้วไปขึ้นชื่อลงทะเบียนไว้ แล้วต่อจากนั้นก็มีการเรี ยนรู ้ไปแต่ละวันแต่ละเดือน แต่ละปี
เรื่ อย ๆ แต่เราจะสอนไม่ได้ จนกว่าทะเบียนลงชื่อว่าคนนี้ สมัครจะเรี ยนแต่วา่ เราไม่สามารถที่จะสอนเขา
หมดทุกประการ ตามที่พระเยซูสงั่ ได้จนกว่าเขาจะรับบัพติศมาก่อน มัดธาย 28:19-20 ทั้งสองประการนี้
จะต้องไปคู่กนั คือสิ่ งแรกรับบัพติศมา สิ่ งสองมีการสอน ทั้งสองสิ่ งต้องไปด้วยกัน และอันนี้แหละที่
เป็ นความหมายของการขยายคริ สตจักร และเราพิสูจน์ผลหลังจากสิ บปี คือต้องนับผลในตอนท้าย ถ้าคน
นั้นมาอยูใ่ นคริ สตจักรของเราในระยะเวลาสั้นเช่นปี หนึ่งแล้วก็ไปเราไม่เห็นผล พระเยซูคริ สต์ตรัสว่าเรา
จะตั้งคริ สตจักรของเรา และอันนี้คืองานที่พระองค์ทรงทาอยู่ นัน่ ก็หมายความว่าเรารับเขาเข้ามาใน
คริ สตจักร สอนเขาให้รับบัพติศมา ให้เขาเป็ นสมาชิกที่สมบูรณ์ในคริ สตจักร ลักษณะการขยาย
คริ สตจักรเช่นนี้แหละ เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าอันนี้ เป็ นคาสอนที่ชดั เจนมาจากพระคัมภีร์
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บทที่ 2 โครงสร้ างของสั งคมและการขยายคริสตจักร
เราจะพูดถึงโครงสร้างของสังคมและการขยายคริ สตจักร ขอเราอย่าลืมว่าการขยายคริ สตจักรนี้
เป็ นการที่เราสัตย์ซื่อและเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อพระเจ้าให้ขา้ วในท้องนานั้นเหลืออร่ ามแล้วพระเจ้าจะให้มี
การเกี่ยวเก็บ เมื่อมีคริ สตชนเจริ ญเติบโตงอกงามในท้องนาของพระเจ้าก็ตอ้ งมีการเก็บเกี่ยวเช่นกัน แต่
ว่าการเก็บเกี่ยวนี้ไม่ใช่เป็ นงานธรรมดา เพราะว่ามีหลายสิ่ งที่เราต้องทาพร้อมกันไป การสัง่ สอน การ
อบรม การให้ศีลบัพติศมา เหล่านี้ตอ้ งทาพร้อมกัน อีกอย่างหนึ่งที่เห็นว่าสาคัญคือการเติบโตทางด้าน
วิญญาณจิตทุกคนต้องเชื่อฟังทาตามพระวจนะของพระเจ้า เราต้องมีการสอนพระวจนะของพระเจ้าเป็ น
กิจวัตร เราจะต้องมีการอธิ ษฐานหนักแน่นยิง่ ขึ้น เหตุที่พวกลีซอกลับใจมาเป็ นคริ สตชนที่ประเทศจีน
นั้นเกิดขึ้น เพราะที่นนั่ มีการอธิ ษฐานอย่างเร่ าร้อน
มิชชันนารี ถิ่นนี้มีการอธิ ษฐานกันตลอดวันตลอดคืน เพื่อให้งานของพระเจ้าเกิดผล เขา
อธิ ษฐานเผื่อคนที่เป็ นคริ สเตียนและไม่เป็ นคริ สเตียนนับเป็ นร้อย ๆ ครอบครัว จอห์นน็อคเคยอธิษฐาน
ต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้าขอให้ประเทศสก๊อตแลนด์เป็ นคริ สเตียนหมดไม่เช่นนั้น ขอข้าพเจ้าตายเสี ย
ดีกว่า” เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการขยายคริ สตจักรจาเป็ นที่จะต้องมีการอธิษฐานและจะต้องมีการฟื้ นฟู
ทางด้านจิตวิญญาณขึ้น ดังที่เชียงรายเป็ นตัวอย่าง
สิ่ งสาคัญอีกข้อหนึ่งคือ การอบรมผูน้ า ผูบ้ รรยายได้เล่าถึงการประชุมผูน้ าคริ สเตียนที่มนิลาว่ามี
จานวน 400 คน และมีผแู้ ทนคนหนึ่ง ได้นากราฟที่แสดงถึงการเจริ ญอย่างรวดเร็ วในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
มาให้ดู เขาขยายจากจานวนพันขึ้นมาเป็ นหมื่นคน มีคนถามว่าอะไรที่ทาให้มีการขยายอย่างรวดเร็ ว
เช่นนี้? คาตอบคือว่าเราได้มีการเตรี ยมการอบรมผูน้ าที่ไม่กินเงินเดือนคนเหล่านั้นเป็ นสมาชิกธรรมดา
ยินดีที่รับการอบรมแล้ว เขาออกไปทางาน จึงมีกลุ่มคริ สตจักรเล็ก ๆ ตั้งขึ้นเป็ นจานวนหลายพัน
คริ สตจักร และผูน้ าหรื อศิษยาภิบาลแต่ละคริ สตจักรก็ไม่ได้เงินเดือน ในภาษาพระคัมภีร์เขาเป็ น
ผูป้ กครองในคริ สตจักรนัน่ เอง และในจานวนคริ สตจักรสิ บกว่าคริ สตจักรเขาก็ได้รวมเงินเดือนให้แก่
ศิษยาภิบาลที่ทางานเต็มเวลาแต่คนเดียว ขอย้าอีกครั้งว่า การเจริ ญทางวิญญาณจิตนี้เป็ นเหตุผลให้มีการ
ขยายคริ สตจักร
เราไม่ควรลืมว่าโครงสร้างของสังคมมีส่วนช่วยในการขยายคริ สตศาสนาตั้งอยูบ่ นศาสนศาสตร์
ก็จริ งอยู่ แต่ก็ต้ งั อยูบ่ นสังคมศาสตร์ ดว้ ย เราอย่าลืมว่าคริ สตจักรไม่ได้ต้ งั อยูท่ ี่สูญญากาศลอย ๆ แต่วา่ มัน
ก็มีที่ต้ งั ของมันเช่นกัน เพราะฉะนั้นผูน้ าทางคริ สตจักรควรจะทราบว่า กระบวนการของสังคมตั้งขึ้นมา
อย่างไรข้าพเจ้าเสนอว่ามีหลายข้อเกี่ยวข้องกับโครงการสังคม
ที่เรามีเพียงข้อเดียวที่จะหยิบยกมานี้
ขอให้เราระลึกเสมอว่าในกลุ่มชนหนึ่งนั้น จะเหมือนกันทุกอย่างโดยที่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยตรงกัน
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ข้ามคนในสังคมนั้นประกอบด้วยคนที่มีลกั ษณะพิเศษของตนเองคือ ลักษณะประจาตัวของเขา เปรี ยบ
ง่าย ๆ ก็เหมือนกับหิ นโมเสคที่เราเห็นในกระเบื้องโมเสคว่ามีหลายขนาดและหลายสี เราเอาหิ นโม
เสคมารวมกันก่อให้เป็ นรู ปกระถาง แต่ในกระถางเราจะเห็นว่าชิ้นส่ วนแต่ละชิ้นต่างก็มีลกั ษณะต่างกัน
แต่มารวมในกลุ่มเดียวกันเป็ นกระถางเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในกลุ่มชนหนึ่ง ๆ ก็ประกอบ
ไปด้วยคนที่มีเอกลักษณ์ มีลกั ษณะของตัวเอง ยกตัวอย่างในประเทศไทยของเราก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่ง
อาศัยอยู่ แต่ถา้ เราพิจารณาย่อยลงไป เราจะเห็นว่าในประเทศไทยของเราประกอบด้วยคนหลายเผ่า และ
ประเทศอื่นก็มีลกั ษณะทานองเดียวกันคือ มีหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลายวรรณะ หลายเผ่า
ขอให้เราดูประเทศเม็กซิ โก เราเข้าใจว่าคนที่อยูท่ ี่นนั่ ก็เป็ นชาวเม็กซิ กนั และพูดภาษาสเปนกัน
ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นบั ว่าเราเข้าใจผิด ในเม็กซิ โกนั้นเขามีภาษาถิ่นพูดกันถึง 88 ภาษา ภาษาสเปนอาจจะ
เป็ นภาษาประจาชาติ แต่ใน 88 ถิ่นนี้ก็มีการพูดแตกต่างไปถึง 88 ภาษา ในประเทศอินเดียที่ขา้ พเจ้าไป
อยูก่ ็มีการแตกต่างกันถึง 27 ภาษา มีเพียงภาษาเดียวที่ยอมรับพระกิตติคุณของพระเจ้า ประเทศพม่า ก็มี
เผ่ากะเหรี่ ยง บางพวกเป็ นเผ่าโพ บางพวกก็เป็ นเผาสกอ เป็ นต้น แล้วยังมีพวกกะฉิ่ น และหัวหน้าเผ่า
กะฉิ่ น แต่ละเผ่าก็ไม่เหมือนกัน และมาจากที่ต่าง ๆ กันด้วย บางทีก็เป็ นหัวหน้าเผ่าโดยที่สืบตระกูลมา
หรื อโดยการที่ปราบเผ่าอื่นลงและตั้งตัวเป็ นหัวหน้าเผ่าเป็ นต้น แต่ทว่าพวกที่ปราบศัตรู แล้วตั้งแต่เป็ น
หัวหน้าก็ไม่ได้ขดั ขืนอะไร เหตุการณ์เหล่านี้เป็ นตามประวัติศาสตร์ บางพวกก็เป็ นโดยการต่อสู ้แต่บาง
พวกก็เป็ นโดยการสื บตระกูล นี่เราจะเห็นได้วา่ ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยระหว่างพวกที่เป็ นไทย สื บจาก
บรรพบุรุษ และพวกที่ได้เป็ นไปหัวหน้าโดยการต่อสู ้ แต่วา่ เมื่อพระกิตติคุณได้แพร่ ไปทั้งสองหมู่บา้ น
หมู่บา้ นที่ต้ งั ตนเป็ นอิสระนั้นรับพระเยซูเร็ วกว่าหมู่บา้ นที่สืบมาจากบรรพบุรุษ หลายครั้งที่เราคิดว่าคน
ในสังคมทุกคนเหมือนกัน นี่ เป็ นความคิดผิวเผิน แท้จริ งแต่ละคนแต่ละเผ่านั้นมีความแตกต่างกัน และ
ในประเทศพม่าก็มีอีกเผ่าหนึ่ งก็คือลีซอ แล้วก็พวกกะฉิ่ น และพวกนากา พวกไทยใหญ่ และพวกพม่า มี
ทั้งคนจนและคนรวย อาชีพก็ต่างกัน บางคนเป็ นพ่อค้า บางคนเป็ นเกษตรกร นอกจากนี้ชาวอินเดียที่
อพยพเข้าไปอยูใ่ นพม่าก็เหมือนหิ นโมเสคของกระถางเพราะพม่าก็หลายภาษาหลายเผ่า เหมือนหิ นโม
เสคก้อนเล็กก้อนใหญ่ ในอินเดียตะวันออกก็มีเผ่านากาอาศัยอยูจ่ านวนประมาณล้านคน และพวกนากา
นี้ก็แบ่งออกเป็ น 17 พวก บางพวกก็เป็ นคริ สเตียนเป็ นจานวนมาก บางพวกก็เป็ นคริ สเตียนครึ่ งเดียว
และบางพวกก็เพิ่งจะรับพระเยซูคริ สต์เป็ นที่พ่ งึ
พวกนากาสู ้รบกับรัฐบาลอินเดียพวกนี้อา้ งว่าพวก
อินเดียกูอ้ ิสรภาพพวกอังกฤษ พวกเขาก็จะสู ้เพื่ออิสรภาพของเขาเช่นกัน ในสมัยโบราณธรรมเนียมของ
พวกนากานี้คือ ก่อนแต่งงานจะต้องฆ่าคนให้ได้หลาย ๆ หัวก่อนถึงจะแต่งงานได้ จึงตั้งเป็ นมติได้วา่ คน
ที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยูร่ อด ต่อมาเขาได้เป็ นคริ สเตียน แต่วา่ เขาก็ยงั เป็ นหนึ่งในสังคมของพวกนากาอยู่
เขายังเป็ นหิ นโมเสคของกระถางอยูถ่ า้ เราไปประเทศญี่ปุ่นเราก็จะพบตัวอย่างทานองเดียวกัน ส่ วนมาก
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คนที่เป็ นคริ สเตียนในญี่ปุ่นเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง คนที่มาเป็ นชั้นกรรมาชีพไม่ค่อยมาเป็ นคริ สเตียน
เท่าไรนัก ข้าพเจ้าเคยเข้าใจผิดว่าญี่ปุ่นจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นที่เป็ นภาษากลางแต่ก็คน้ พบไม่นานมานี้วา่
ญี่ปุ่นก็มีภาษาถิ่นของเขาเหมือนกัน เป็ นความจริ งที่ภาษากลางก็ใช้ทวั่ ประเทศ แต่วา่ ก็มีภาษาถิ่นอื่นอีก
มากมายและคนที่พดู ภาษาถิ่นก็ไม่นอ้ ยเลย ยกตัวอย่างคนที่อยูค่ นละข้างของภูเขาก็จะพูดภาษาที่ต่างกัน
ประเทศไทยก็เช่นกัน จะเป็ นตัวอย่างเรื่ องหิ นโมเสคได้ และบางทีก็จะสลับซับซ้อนยิง่ กว่าที่เรา
คาดหมายไว้เสี ยอีก ที่เราเห็นง่าย ๆ เราเห็นว่าประเทศไทยประกอบด้วยคนไทย คนจีนและชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ อย่างน้อยก็มีหินโมเสคที่รวมกันสามประเภทแล้ว แต่ลึกลงไปก็มีแตกต่างกันอย่างละเล็กละน้อย
ที่มีลกั ษณะพิเศษต่างกัน เพราะชาวเขาเราก็จาแนกออกไปได้อีกหลายเผ่าหลายพวก อย่างน้อยเราก็มี 4-5
เผ่าที่อยูใ่ นประชุมนี้ เพราะฉะนั้นคริ สตจักรก็จะประกอบด้วยหลาย ๆ เผ่าดังนี้ มร. ฮัทบิตได้ทา
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เขาได้บอกว่ามีประมาณ 20 ปี กว่าเผ่าในภาคเหนื อ เมื่อเราพูดถึงคนจีนเราก็
เข้าใจว่ามีคนจีนพวกเดียวมีลกั ษณะอย่างเดียวกัน แต่เราจะเห็นว่าคนจีนนี้มีหลาย ๆ เผ่า และเขาพูดภาษา
ต่างๆ กันด้วย เช่นในสิ งคโปร์ มีคนจีนที่พดู ภาษาถิ่นถึง 6 ภาษาด้วยกัน และอาจจะมีคนจีนที่อยูใ่ น
ประเทศที่ถนัดภาษาถิ่นของตนเท่านั้น หรื ออาจจะมีคนจีนที่พดู ภาษาจีนไม่ได้ และพูดภาษาไทยเป็ น
ภาษาถิ่นของเขาก็ได้ อาจจะพูดภาษาไทยแต่แต่งงานกับคนจีน และคนจีนบางคนพูดภาษาไทยและ
แต่งงานกับคนไทย เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า ภาษาจีนมีลกั ษณะแตกต่างกันแยกกันออกไป และใน
สังคมไทยเราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน เปรี ยบเหมือนหิ นโมเสคมากอยูเ่ หมือนกัน และอย่างน้อยก็
จะมีคนไทยภาคเหนือ ไทยภาคกลางและไทยภาคใต้ มีภาษาไทยสาหรับคนในกรุ งและมีภาษาไทย
สาหรับคนในชนบท ในชานกรุ งก็อาจจะมีคนที่เพิ่งย้ายมาอยูห่ รื อคนที่อยูเ่ ก่าแล้ว แม้แต่ในกรุ งเราก็
อาจจะแบ่งออกเป็ นสองพวกคือ พวกที่เป็ นคนร่ ารวยที่มีอานาจและชนชั้นกรรมาชีพ หิ นชิ้นหนึ่งหรื อ
กลุ่มหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คือชนชั้นกรรมกรที่ทางานอยูใ่ นโรงงาน เช่นที่กรุ งเทพฯ ในการสัมนา
เกี่ยวกับการขยายคริ สตจักรที่ฮ่องกง บอกว่ามีคนงาน 6 แสนคนที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึง คริ สตจักรให้
บัพติศมาแก่นกั ศึกษา แก่คนที่มีความรู ้ แต่พระกิตติคุณยังไม่ได้ไปถึงคนเหล่านี้ ศิษยาภิบาลที่ชื่อว่า
เดวิด เหลียว ที่อยูใ่ นไต้หวันสังเกตเห็นว่าคนที่เป็ นชั้นกรรมาชีพนี้ตอบสนองพระกิตติคุณดีกว่าแต่
คริ สตจักรสามแยกเห็นว่ามีเด็กไทยเป็ นจานวนมาก ทั้งนักเรี ยนหญิง-นักเรี ยนชาย ในจานวนนักเรี ยนที่
เป็ นคนไทย แต่ก็มีบางคนที่เป็ นลาวโซ่ง และมีความรู ้สึกว่านักเรี ยนที่เป็ นลาวโซ่งและมีความสัมพันธ์
กับคริ สตจักรมากกว่านักเรี ยนไทย เพราะเวลานั้นดูเหมือนว่า นักเรี ยนที่เป็ นลาวโซ่งยอมรับฟังพระกิตติ
คุณดีกว่านักเรี ยนที่เป็ นคนไทย ข้าพเจ้าเคยไปเยีย่ มโรงพยาบาลในอินเดียในโรงพยาบาลมีคนเจ็บที่เข้า
มาทาการรักษาเป็ นจานวนร้อยแต่วา่ คนเจ็บที่อยูน่ อกโรงพยายาลอีกหลายร้อยคนที่มารักษาเป็ นคนที่มา
จากหมูบ่ า้ นที่มีคริ สตจักรเป็ นจานวนน้อย ส่ วนมากก็เป็ นญาติพี่นอ้ งของคริ สเตียนที่มารักษา แล้วเขาก็
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บอกว่าคนที่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่เป็ นคริ สเตียนก็เป็ นบุคคลสาคัญมากทีเดียว เพราะเมื่อการรักษา
หายแล้วก็กลับใจรับศีลมาเป็ นคริ สเตียนเพราะฉะนั้นเขาจึงสนใจคนเจ็บที่เป็ นญาติของคริ สเตียน เพราะ
เหตุที่เขามองคนเจ็บที่มารักษาอย่างกว้าง ทั้งยังเห็นว่าคนเจ็บที่มารับการรักษานั้นมีความแตกต่างใน
ลักษณะของตนเอง บางกลุ่มก็รับพระกิตติคุณเป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามหมอคนนั้น ก็ให้ยาที่ดีเท่ากัน
แก่ทุกคน แต่ท่านได้ใช้เวลาเน้นหนักในการอธิษฐานและการสนทนาเรื่ องพระเจ้ากับคนเจ็บที่เป็ นญาติ
ของคริ สเตียน เพราะเขาเห็นช่องทาง อาจจะมีคาถามว่าเมื่อเป็ นเช่นนี้ จะมีความหมายอะไรต่อการขยาย
คริ สตจักร ที่จริ งก็มีความหมายมากมาย แต่วา่ ขอพูดเพียง 2-3 ข้อเท่านั้น
1. คนเราย่อมมีความสุ ขสบายใจ เมื่อได้ร่วมกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตน เกาหลีก็มี
กระบวนการใหญ่โตเกี่ยวกับการจะรับพระกิตติคุณ มีจานวนหลายพันที่เข้ามาเป็ นคริ ตสชนมิชชันนารี
คนหนึ่งเดินทางเลียบไปตามแม่น้ ายารู เมื่อเดินทางมาหลายวันมาถึงทางแยกทางหนึ่งขึ้นเขา มิชชันนารี
เดินไปตามทางนั้น ไปถึงหมู่บา้ นหนึ่งบนยอดเขามีอยู่ 25 หลังคาเรื อนด้วยกัน ไม่เคยมีคนทางานศาสนา
หรื อมิชชันนารี คนหนึ่งคนใดที่ข้ ึนไปทางานศาสนาบนนี้และเขาเข้าใจว่าเขาเป็ นคนแรกที่ข้ ึนไปเยีย่ ม
หมู่บา้ นนั้น แล้วก็กล่าวว่าเอาละจะเอาตรงนี้ เป็ นที่ประกาศพระกิตติคุณเป็ นครั้งแรก บังเอิญมีคนหนึ่ง
ในหมู่บา้ นได้เข้าไปในเมืองและได้ซ้ื อพระคัมภีร์มาอ่าน แล้วก็เชื่อ เขากลับมาสอนคนในหมู่บา้ นของ
ตน แต่เขาเองยังไม่ได้รับศีลบัพติศมา เมื่อเขาเห็นมิชชันนารี ข้ ึนไปเขาก็กล่าวว่า ดีละเมื่อท่านขึ้นมาบนนี้
ก็ดีเพราะท่านจะทาให้เราเข้าใจการเป็ นคริ สเตียน มิชชันนารี บอกว่าเรื่ องนี้ไม่ใช่ง่าย ประการแรกต้องมี
การสอนเสี ยก่อน แต่เขาก็บอกว่า เขาได้รับการสอนแล้ว เมื่อมิชชันนารี ถามปั ญหาต่าง ๆ ก็ปรากฏว่า
เป็ นความจริ งเช่นนั้น ภายหลังที่เขาได้ร่วมนมัสการกับคนที่เชื่อในหมู่บา้ นนั้นแล้วเขาก็ให้รับบัตพติศ
มาและตั้งคริ สตจักรขึ้น เราพอจะสันนิฐานกันได้วา่ เหตุใดคน 25 หลังคานี้จึงมีใจรักพระคริ สต์ ก็เพราะ
เหตุวา่ เขาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็ นหมู่บา้ นเดียวกัน อยูด่ ว้ ยกัน ไม่มีคนใดที่นี่จะทิ้งบ้านแล้วไปรวม
กับคริ สตจักรอื่นในเมือง ทั้งสามีภรรยาและลูกก็เป็ นคริ สเตียน พี่นอ้ งต่างมาเป็ นคริ สเตียนด้วยกัน เขา
เคยได้ต้ งั ต้นปลูกข้าวทานากันมา เขาก็ปลูกข้าวทานากันต่อไป ไม่มีใครที่จะแต่งชุดสากล เขายังเป็ น
กสิ กรเกาหลี แต่ไม่นบั ถือรู ปเคารพต่อไปแล้ว สัญญลักษณ์ที่แสดงถึงการบูชาบรรพบุรุษเขาก็ทิ้งไปเสี ย
แล้วเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า และทราบว่าความบาปของเขาได้รับการยกแล้ว จึงมาร่ วมกัน
สรรเสริ ญพระเจ้า นมัสการพระเจ้าและเรี ยนพระคัมภีร์ ดังนั้นพอสรุ ปได้วา่ คนที่เข้ามาเป็ นคริ สเตียนจะ
มีความสุ ข เพราะเขาได้อยูร่ ่ วมคนพวกเดียวกันกับตน ถ้าคนต่างเมืองมาในคริ สตจักรของเราแล้ว เขา
รู ้สึกสบายใจ เขาคงอยากอยูต่ ่อไป เมื่อเขาเข้ามาในคริ สตจักรของเรา มีอะไรที่เขาพบว่าเหมือนกับเขา
บ้างไหม หรื อคนที่เข้ามามีอะไรที่เขาเหมือนกับเราบ้างไหม หรื อคนที่เข้ามามีอะไรที่เขาเหมือนกับคน
ข้างนอกหรื อต่างกัน ในประเทศอินโดนี เซี ยเมื่อเขามาเป็ นคริ สเตียนเขาก็จะเอาหมวกที่เคยสวมนั้นออก
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เสี ย และโสร่ งที่พนั กางเกงเขาก็จะเอาออกไปด้วย จากการสัมนาที่จาการ์ ตา้ เกี่ยวกับการขยายคริ สตจักร
ก็ได้พิจารณากันว่าพระคัมภีร์ก็ไม่หา้ มเลยเกี่ยวกับการสวมหมวกและนุ่งโสร่ ง ถ้ามุสลิมที่มาเป็ นคริ ส
เตียนนุ่งโสร่ ง คนภายนอกเข้ามาเขาก็สบายใจ เพราะฉะนั้นเขาอาจสรุ ปว่าคนที่ไม่ใช่คริ สเตียนเมื่อเขา
เข้ามาในโบสถ์แล้วเห็นว่ามีสิ่งที่เหมือนเขา ไม่แตกต่างจากเขา เขาก็จะเกิดความสบายใจ คริ สตจักร
อาจจะโตช้าเพราะคริ สตจักรมีอะไรที่ผดิ จากสังคม คนที่ไม่ใช่คริ สตเตียนเห็นแล้วรู ้สึกมีอะไรที่แปลก ๆ
ที่วา่ มีอะไรแปลกออกไป ซึ่ งทาให้คนข้างนอกดูแล้วประหลาดนั้น อาจจะเพราะมีฝรั่งอยูใ่ นคริ สตจักร
ของเราก็เป็ นได้ หรื อเพราะการศึกษาก็อาจเป็ นได้หรื อมีความมัง่ คัง่ ผิดธรรมดาก็อาจเป็ นได้ ข้าพเจ้ารู ้สึก
ดีใจที่ได้ยนิ เพลงคริ สตมาสไทย ๆ ถ้าหากว่าเราใช้ภาษาที่คนเข้าใจและทานองที่ทาให้ซาบซึ่งตามแบบ
วัฒนธรรมเดิม เพลงที่เราใช้ก็จะเป็ นแนวทางที่จะสื่ อความหมายให้คนภายนอกได้ดีที่สุด แต่นี่ก็ไม่ใช่วา่
เราจะไม่เอาทานองของตะวันตกเลย ข้าพเจ้าทราบมาว่าเราไปประกาศแก่คนกะเหรี่ ยง เราไม่ควรร้อง
เพลงไทยเราใช้ทานองกะเหรี่ ยง ถ้าหากเป็ นพวกลีซอใช้ทานองลีซอ ถ้าเป็ นพวกแม้วก็ใช้ทานองแม้ว
เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้วา่ คริ สตจักรควรปรับให้เข้ากับเหตุการณ์และสภาพของชุมชนนั้น ๆ เมื่อเราอยู่
ในกลุ่มของคนต่างชาติ เราก็จะไม่ใช้ทานองของยิวอย่างนี้เราใช้สามัญสานึกคิดโดยทัว่ ๆไป เราก็จะ
ทราบสิ่ งสาคัญไม่ได้อยูท่ ี่ทานองหรื อเนื้ อเพลง แต่ที่สาคัญอยูท่ ี่วิญญาณจิตของเขามาถึงพระเจ้า แต่วา่
อย่างไรก็ตามในทัศนะของโครงสร้างของสังคมแล้ว เราจะเห็นว่าคนที่มาในคริ สตจักรแล้วเขาก็รู้สึก
สบายใจอบอุ่นใจ เขาย่อมอยากที่จะอยูใ่ นคริ สตจักรนั้นอีกต่อไป
2. คนเราย่อมอยากเป็ นคริ สเตียน ถ้าไม่มีอุปสรรคหากมีอุปสรรคมากเกินไปก็จะทาให้ลาบาก
ใจ เขาคงพอใจมาเป็ นคริ สเตียนถ้าเราใช้ภาษาถิ่นของเขาเป็ นต้น ฉะนั้นถ้าเขาอธิษฐานร้องเพลง
สรรเสริ ญพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์ในภาษาของเขา เขาคงจะสบายใจ ในไต้หวันมีคนจีนเผ่าหนึ่งคือเผ่าฮัก
กา มีจานวนล้านครึ่ ง มีคนลงความเห็นว่าพวกฮักกาไม่ค่อยรับพระกิตติคุณของพระเจ้าสักเท่าไร เขา
ต่อต้านเป็ นส่ วนใหญ่ ศิษยาภิบาลเดวิด เหลียว ซึ่ งเป็ นผูศ้ ึกษาชนเผ่านี้ กล่าวว่าเหตุแท้จริ งไม่ใช่พวกฮัก
กา แต่เพราะพวกอื่นไม่สนใจเขาต่างหาก เขาบอกว่ามีมิชชันนารี นอ้ ยคนเรี ยนภาษาฮักกา คาเทศนาก็ใช้
ภาษาไต้หวันเสี ยเป็ นส่ วนมาก เพราะฉะนั้นเวลาพวกฮักกาเข้ามาเป็ นคริ สเตียนก็อยูใ่ นคริ สตจักรไม่ได้
ใช้ภาษาของเขา ผูน้ าก็ใช้ภาษาไต้หวันและภาษามีนาน เจ้าหน้าที่คริ สตจักร เช่น ผูป้ กครอง มรรคนายก
ก็พดู ภาษามีนานอีก พวกศิษยาภิบาลหนุ่มชาวฮักกาเมื่อเรี ยนหนังสื อก็เรี ยนภาษามีนาน เมื่อแต่งงานกับ
คนไต้หวัน แม่จึงไม่พอใจเพราะเมื่อลูกเป็ นคริ สเตียนก็ไปแต่งกับคนอื่น แทนที่จะแต่งงานกับคนเผ่า
เดียวกันกลับไปแต่งงานกับคนอื่น แทนที่จะแต่งงานกับคนเผ่าเดียวกันกลับไปแต่งงานกับหญิงสาว
ไต้หวันเพราะฉะนั้นแม่ก็ขบั เคี่ยวกับลูกสะใภ้ไต้หวัน ให้พดู ภาษาฮักกาเพราะฉะนั้นพวกฮักกาจึงถือว่า
เป็ นคริ สเตียนไม่มีผลดีอะไร ถ้าเป็ นคริ ตเตียนแล้วมาทาลายชาติของตน เพราะฉะนั้นการประกาศพระ
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กิตติคุณในพวกฮักกาจึงมีอุปสรรค คือทาให้การขยายคริ สจักรช้าลง เพราะฉะนั้น คนอยากจะมาเป็ น
คริ สเตียนถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่ องภาษา เรื่ องเชื้อชาติ แต่ถา้ มีอุปสรรคเรื่ องเหล่านี้ก็ทาให้ความอยากเป็ น
คริ สเตียนน้อยลงไป ข้าพเจ้าขอสนับสนุนในข้อที่จะให้มีอุปสรรคเช่นนี้นอ้ ยลง คริ สตจักรที่พดู ภาษา
เดียวก็ทาให้เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียว และแข็งแรงดีกว่าคริ สตจักรที่พดู หลายภาษา หากดูในด้านการศึกษาถ้า
คริ สตจักรที่พดู ภาษาเดียวก็ง่ายที่จะมีการสอนต่าง ๆ ถ้ามีภาษาเดียวการฝังรากลึงลงในความเชื่อ ก็ง่าย
กว่าที่มีหลายภาษา ถ้าเราศึกษาคริ สตจักรทัว่ ไปในโลก เราจะเห็นว่าคริ สตจักรทัว่ ไปในโลกเห็นว่า
คริ สตจักรเป็ นลักษณะผสม มีลกั ษณะที่พิเศษในตัวเอง แต่มีภาษาหลายภาษาหลายเผ่าแต่มาอยูด่ ว้ ยกัน
ขอยกตัวอย่างเมืองลอสแอนเจลิส ถ้าคริ สตจักรนี้มีสมาชิกที่เป็ นผิวดา 10 ครอบครัว อีก 10 ครอบครัวก็
เป็ นแม็กซิ กนั อีก 10 ครอบครัว ก็เป็ นคนจีนอีก 10 ครอบครัวเป็ นชาวญี่ปุ่นและอีก 10 ครอบครัวที่มา
จากโอริ ชที่เป็ นคาธอลิก คริ สตจักรนี้อยูด่ ว้ ยกันย่อมอยูไ่ ด้ แต่วา่ การขยายต้องมีอุปสรรค คือไม่ค่อย
ขยาย ที่จริ งตามพระคัมภีร์ก็ไม่มีความจาเป็ นเท่าใดนักในการผสมเช่นนี้ และก็ไม่ดีเท่าใดนักถ้ามีการ
ผสม แต่ถา้ มีความจาเป็ นจะต้องเกิดลักษณะเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ไม่วา่ ถ้าเทียบกันแล้วเราจะเห็นว่าคริ สตจักร
ที่มีการผสมจะเจริ ญช้ากว่า ยกตัวอย่างเช่น การสอนที่จะให้มีความเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์ในพระ
คริ สต์ ถ้ามีภาษาเดียวเราจะเข้มแข็งกว่า ถ้าคริ สตจักรที่มีภาษาเดียวแล้วมีชีวติ อย่างพระเยซูคริ สต์แล้ว
อุปสรรคเรื่ องภาษาก็ค่อยหายไป และจะมีน้ าใจที่จะหยิบยืน่ ความเป็ นมิตรให้คริ สตชนอื่นด้วย และ
อุปสรรค์ก็กลายเป็ นอุปกรณ์ คือ อุปสรรคจะค่อยๆหายไป ขอให้เราพิจารณาเรื่ องนี้ในคริ สตจักรของเรา
เอง.
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บทที่ 3 เหตุที่ทาให้ คริสตจักรขยายตัว
ความจริ ง มีอยูห่ ลายวิธีที่เราจะขยายคริ สตจักร บางวิธีก็ธรรมดาสามัญ แต่บางวิธีก็แปลก หลาย
ปี มาแล้วในเกาะจาไมก้ามี 5-6 ลัทธิ นิกายใหญ่ ๆ ที่ทางานของพระเจ้า คณะหนึ่งจัดให้มีการฟื้ นฟูนา
วิญญาณขึ้น มีการนมัสการ มีการเทศนาเร้าใจด้วยความหวังใจว่าจะมีคนมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ ขณะที่
กาลังทางานอยูน่ ้ นั เกิดแผ่นดินไหว เพราะเหตุที่แผ่นดินไหวนี่เองทาให้เกิดการขยายจานวนคริ สเตียน
ขึ้นเป็ นเท่าตัว หลายนิกายเคยทางานที่นนั่ ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว แต่การประกาศไม่ได้ผลเมื่อ
คริ สตจักรหนึ่งมีการฟื้ นฟู และเกิดแผ่นดินไหวทาให้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว อย่างนี้อาจเรี ยกได้วา่
เป็ นกรณี พิเศษ เมื่อเทศนาเราไม่ได้คาดหมายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวทุกครั้งไป เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจะพูด
ถึงการประกาศประการต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นธรรมดาสามัญที่จะทาได้ทวั่ ไป หรื อจะเป็ นฤทธิ์ อานาจ
ในปาฐกถาที่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้พดู ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับการขยายคริ สตจักร อันนี้เป็ น
ประการใหญ่และเป็ นหลักการสาคัญด้วย อานาจพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นเหตุอย่างแท้จริ งในการขยาย
คริ สตจักร ก่อนที่จะกล่าวถึงหลัก 4 ประการข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการทางานของข้าพเจ้าและภรรยาที่
ประเทศอินเดีย ข้าพเจ้าทางานในกลุ่มคนที่ต่อต้าน ไม่ยอมรับฟังพระคาของพระเจ้าเลยเป็ นภาคที่นอ้ ย
คนเหลือกินที่กลับมาเป็ นคริ สตเตียนในระยะ 7 ปี แรก ที่ขา้ พเจ้าไปทางานไม่ได้สักคนเดียวที่อยูน่ อกวง
งานคริ สเตียนแล้วมาเป็ นคริ สเตียนเทศนาแล้วเทศนาเล่าสอนแล้วสอนว่า รักษาแล้วรักษาเล่า แต่มีนอ้ ย
คนที่มาหา หมายความว่าดินแข็งเหลือเกิน แต่วา่ ที่อื่น ๆ เห็นว่าตรงกันข้ามคือมีเหตุการณ์แปลก ๆ
เกิดขึ้น และมีคนกลับใจมาเป็ นคริ สเตียน
วิธี 4 ประการเกี่ยวกับการขยายคริสตจักร
1. ขอให้เราตระหนัก สดับ และสังเกตช่องทางที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ส่ วนมากเราเห็นว่า
ประตูจะปิ ด แต่วา่ พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้าทรงเปิ ดประตูให้เรา เรามองเห็นประตูที่เปิ ดนั้นหรื อเปล่า เป็ น
ปั ญหาสาคัญ เชื่ อว่าพระเจ้าทรงเปิ ดประตูหลายอย่าง แต่เราต่างหากที่มองไม่เห็น ดังนั้นต่อไปนี้ให้เรา
อธิษฐานระลึกถึงเสมอ ขอให้พระเจ้าประทานความรู ้สึกไวแก่เราคือไวต่อสถานการณ์ ไวต่อโอกาส ต่อ
เวลา ต่อสถานที่ที่เปิ ดโอกาสให้เรา คณะมิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนได้ไปประกาศที่ไต้หวันในปี 1862
ไปทางานเป็ นเวลา 30 ปี มีคนที่ตอบสนองเพียงเล็กน้อย ที่จริ งเขาออกไปทางานเหมือนมิชชันนารี ใน
ประเทศต่าง ๆ คือ ประกาศสร้างโรงพยาบาล ตั้งโรงเรี ยน ตั้งคริ สตจักร 2-3 แห่ง แล้วเขาได้อธิษฐานขอ
พระพรจากเจ้า สอนพระคัมภีร์ แต่ก็มีคนเชื่ อพึ่งพระเจ้าเป็ นจานวนน้อย ในปี 1895 ซึ่ งนับเป็ นเวลา 33 ปี
ผ่านไป
ปรากฏว่าญี่ปุ่นเข้ายึดครองประเทศ
เพราะฉะนั้นคนจีนที่อยูไ่ ต้หวันก็ได้รับความ
กระทบกระเทือนมาก มีมิชชันนารี คนหนึ่งชื่ อว่า คาเมล มูด้ ี ได้เดินทางท่องเที่ยวไปหลายหแห่งด้วยกัน
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พระเจ้าประทานขาที่ดี ปอดที่ดี ร่ างกายที่ดีแก่เขา และพระเจ้าประทานกระเพาะอาหารที่แข็งอย่าง
เหล็กกล้าแก่เขาด้วย ขณะเดินทางไปเขารับประทานอาหารอะไรก็ได้เขาท่องเที่ยวประกาศพระคาไป
ทางภาคตะวันตกของไต้หวัน คนในไต้หวันไม่ฟังพระกิตติคุณก็เริ่ มเอียงหู เข้ามาฟังว่าเขาพูด เพราะเหตุ
ว่ามีชนต่างชาติเข้ามาปกครองจึงทาให้เกิดความหวัน่ ไหว เขาจึงเริ่ มฟังพระกิตติคุณ ดังนั้นจึงมีคนกลับ
ใจที่โน่นบ้างที่นี่บา้ งผลที่สุดรวมกันเป็ นพัน ๆ ทีเดียว ขอให้เราระลึกเสมอว่า เพรสไบทีเรี ยนคนอื่น ๆ
อาจทางานได้ไม่เจริ ญเท่ามูด้ ีน้ ี ในเวลานั้นมีเพรสไบทีเรี ยนที่มาจากอังกฤษ จากแคนาดาแต่ก็ไม่เจริ ญ
เท่าเพรสไบทีเรี ยนที่มาจากอังกฤษตอนใต้ และที่มาจากแคนาดาทางเหนื อ ต่างทางานของพระเจ้าใน
คริ สตจักรดีเด่นเหมือนกัน
แต่ก็มีคนเดียวเท่านั้นที่ออกไปประกาศด้วยเจตจานงว่าจะต้องประกาศ
จะต้องพูดเพื่อให้คนกลับใจมาเป็ นคริ สเตียนและคนเดียวนี้ เองก็ทาให้มีการขยายคริ สตจักรเกิดขึ้น เรา
อาจสรุ ปได้วา่ ชายคนนี้ รู้แล้วว่าประตูตรงนี้ เปิ ด เขาก็เดินเข้าไปทันที เมื่อพระเจ้าทรงเปิ ดประตูแล้ว ถ้า
มนุษย์ไม่เดินเข้าไป ความสาเร็ จไม่เกิดขึ้น
ขณะนี้ประตูเปิ ดในเกาะมินดะเนาประเทศฟิ ลิปปิ นส์ดว้ ยเมื่อประชุมสัมมนาการขยาย
คริ สตจักร เราก็ได้แบ่งกลุ่มประชุมถึงเรื่ องนี้ ในเกาะมินดะเนามีเผ่าหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่ามะโนโบ ประมาณ
แสนคนอยูบ่ นเกาะนี้ ในจานวนคนหลายแสนนี้มีคริ สตจักรตั้งขึ้นเพียง 5-6 คริ สตจักรเท่านั้น เราได้รับ
ข่าวว่าพวกมะโนโบเป็ นคนนอกศาสนาคือ
ไม่มีศาสนาได้เริ่ มสนใจพระกิตติคุณถ้าคริ สตจักรและ
คนทางานคริ สตจักรในฟิ ลิปินส์ไม่สนใจพวกมะโนโม โอกาสจะเสี ยไปก็ได้ หากเขาอ้างว่า จุดของเขา
ท่วมตัวอยูแ่ ล้ว ปิ ดประตูไม่ดิน หรื ออ้างว่าภาษามะโนโบเขาไม่ได้เรี ยนเขาไม่เข้าใจ หรื ออ้างว่าพวกโน
โบเป็ นพวกชาวเขาอยูส่ ู งขึ้นไปเราก็มีงานมากเหลือเกินที่ทาอยูน่ ้ ีก็ดีแล้ว ถ้าเป็ นไปตามที่กล่าวมาแล้ว
พวกมะโนโบก็จะไม่ได้รับพระกิตติคุณ ประตูจะปิ ด พระเจ้าเปิ ดประตูให้แล้วแต่คนเราไม่เดินไป ประตู
อาจจะเปิ ดได้หากว่าคริ สตจักรสนใจ คนงานของพระเจ้าสนใจ มองเห็นความสาคัญแล้วลงมือกระทา
เดินไปตามที่พระเจ้าเปิ ดช่องทางแล้วก็จะมีผลสาเร็ จ ผูค้ นจะรู ้ถึงพระกิตติคุณของพระเจ้า ถ้าพูดถึง
มิชชันนารี ก็อย่างหมายถึงอเมริ กนั เท่านั้น
อาจจะเป็ นอเมริ กนั ก็ได้และหมายถึงคนฟิ ลิปปิ นส์ดว้ ย
ฟิ ลิปปิ นส์โนที่เป็ นนิกายแบพติสท์ก็ได้ อาจจะเป็ นยูไนเตดเชิร์ของฟิ ลิปปิ นส์ก็ได้ อาจจะเป็ นฟิ ลิปปิ นส์
ที่อยูใ่ นนิกายแมทธอดิสก็ได้ อาจจะเป็ นพวกเพนเตคอสก็ได้ ถ้าหากพวกหนึ่งพวกพวกใดในพวกนี้ เห็น
ถึงความสาคัญของมโนโบแล้วไปทางานก็จะพบความสาเร็ จ
เมื่อมีการสัมมนาการขยายคริ สตจักรที่สิงค์โปร์ ข้าพเจ้าได้พดู กับคริ สเตียนชาวจีนว่า พระเจ้า
ได้ประทานพระพรมากมายแก่คริ สตจักรที่อยูใ่ นสิ งค์โปร์ มีคริ สเตียนจีนหลายคนที่ได้รับการศึกษาสู ง
และพวกสตรี ดว้ ยหลายคนที่เป็ นคนมัง่ คัง่ แต่เหตุใดคริ สตจักรสิ งคโปร์ ไม่ส่งมิชชันนารี ออกไป คือร้อย
คนส่ งมิชชันนารี 1 คน ขอไห้ส่งมิชชันนารี ออกไปที่เกาะชวาทางด้านตะวันออก เช่นเมื่อไปถึงชวาแล้ว
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ตั้งเข็มว่าเกาะชวาต้องเป็ นของพระคริ สต์ ถ้าหากว่าชาวจีนในสิ งคโปร์ จะส่ งมิชชันนารี ออกไปในเกาะ
ชวาร้อยสองร้อยคนก็จะตั้งคริ สตจักรได้แน่นอนหลาย ๆ คริ สตจักรทีเดียว ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น เรา
จะเห็นว่าประตูเปิ ดออกกว้างในปี 1882-1889 ในระยะ 7 ปี แห่งการอัศจรรย์น้ ี พวกเพรสไบทีเรี ยน
ทางานจนคริ สเตียนเพิม่ ขึ้นจาก 3 พันคนมาเป็ นจานวนหมื่น และนิกายคองกิเกรชัน่ ก็มีสมาชิกเพิม่ ขึ้น
จากจานวนพันคนถึงหมื่นคน ประตูที่เปิ ดกว้างใน 7 ปี ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ก็มาจากพวกคนหนุ่มที่เป็ น
ซามูไร พวกซามูไรถือว่าเขาเป็ นอัศวิน เป็ นนักรบไม่ใช่คนจน ระยะ 7 ปี ที่วา่ มาแล้วเมื่อได้ฟังพระกิตติ
คุณ เขาก็ได้ตอบสนองเป็ นอย่างดี รับเชื่อเป็ นจานวนมาก เชื่อแน่วา่ พระเจ้าเปิ ดประตูสาหรับประเทศ
ไทยด้วย เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่ งที่จะขยายคริ สตจักร ให้เราสดับตรับฟังโอกาส เวลา สถานที่ที่จะออกไป
ประกาศ ขอให้เราเลิกวิธีการที่ลา้ สมัยและหันไปหาวิธีการใหม่ที่จะเกิดผลดีกว่าวิธีการที่คนทางานของ
พระเจ้าได้ทาอาจจะเหมาะสมกับเวลานั้น เวลาหนึ่งหรื อสมัยหนึ่ง เช่น วิธีการที่เราใช้ได้ ในปี 1920 ก็
อาจจะเหมาะสาหรับในเวลานั้น เมื่อเวลานั้นผ่านไป เช่น 1930,1940 วิธีการนั้น ๆ ก็จะล้าสมัย
เพราะฉะนั้นวิธีการที่ไม่เกิดผลเราควรหมัน่ ศึกษาดัดแปลงมาใช้วธิ ี การที่เกิดผลดีกว่า หลายนิกายหลาย
คณะที่ทางานของพระเจ้าแบบเดิม ซึ่ งไม่เกิดผลเลยไม่ได้ทาให้คนกลับใจ ไม่ได้ขยายหรื อทวีจานวน
สมาชิกในคริ สตจักร ขอยกตัวอย่าง มิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนที่ทางานในอเมริ กาใต้ คือในโคลัมเบีย ปี
1890 เราทราบดีวา่ ในประเทศนั้นประชาชนนับถือศาสนาโรมันคาธอลิกอย่างเคร่ งครัด ทั้งเกลียดชังและ
ไม่อยากให้มีคณะโปรเตสแตนขึ้นที่นนั่
เพราะฉะนั้นพวกที่เข้าไปทางานก็เข้าไปทางานด้วยความ
ยากลาบาก และต้องทางานอย่างรอบคอบ ไม่ให้ไปกระทบกระเทือนผูใ้ ด เขาไม่สามารถที่จะออกไป
ประกาศกลางแจ้งได้ ดังนั้นเขาก็หนั เข็มไปในทางด้านการศึกษา ชาวเมืองต้องการการศึกษาแต่เขาไม่
ต้องการโปรเตสเแตนท์
เขาก็ส่งบุตรหลานไปเรี ยนหนังสื อแต่ไม่ตอ้ งการที่จะให้บุตรหลานรับการ
ประกาศพระนามของพระเจ้า เหตุการณ์เช่นนี้ก็ติดต่อกันเป็ นเวลาถึง 70-80 ปี ตั้งแต่โปรเตสแตนท์เข้า
ไปทางานในโคลัมเบีย แต่พวกมิชชันรี ก็ฉุกใจคิดขึ้นมาว่า เราทางานด้านการศึกษาก็นานแล้ว และนี่เป็ น
วิธีการประกาศของเรา แต่วา่ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงในโคลัมเบีย เกิดสงคราม
กลางเมืองขึ้นในประเทศนั้น สามแสนคนถูกฆ่าตาย พวกลูเธอร์ น เมธทอดิส แบ๊พติสต์เข้าไปประกาศ
อย่างเปิ ดเผยกลางแจ้ง พวกแมนโนไนได้วงิ่ เต้นประกาศแล้วก็มีคนมาเชื่อ บางครั้ง 15 คน บางครั้งห้า
สิ บบางครั้ง 100 คนกลับใจ และพวพเพนเตคอสก็ใช้วธิ ี การแจกใบปลิวและขายพระคัมภีร์ไปตามบ้าน
ต่าง ๆ มิชชันรี คณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาต่างก็ทางานและเจริ ญขึ้นเป็ นลาดับ แต่วา่ พวกเพรสไบทีเรี ยนยังคง
ใช้วธิ ี เดิมที่เคยทาด้วยความลาบากนั้นอยู่ เมื่อสามปี ที่ผา่ นมานี้ พวกเพรสไบทีเรี ยนได้รับข่าวว่าเกิดการ
ขยายคริ สตจักรหลายแห่งด้วยกัน เขาก็บอกว่าให้ออกไปตั้งคริ สตจักรที่อื่นด้วย คือไปยังที่ไม่มีคนไปตั้ง
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คริ สตจักรใหม่ถึง 25 คริ สตจักร นี่ก็เป็ นตัวอย่างที่แสดงว่าบางทีวธิ ี เดิมนั้นอาจจะล้าสมัยไม่เกิดผล ควร
จะเปลี่ยนเอาวิธีที่จะทาให้เกิดผล
2. เมื่อข้าพเจ้าไปไต้หวันก็ได้พบตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่ องนี้ อีกเรื่ องหนึ่ง ศิษยาภิบาลจีนคนหนึ่งชื่อ
ชู เข้าไปประกาศในที่ ๆ ผูค้ นไม่ค่อยฟังพระกิตติคุณ แท้จริ งมีสองคณะที่จะไปในถิ่นนี้ แต่ไม่สู้เกิดผล
ข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่รับฟังแต่การที่เขาไม่รับฟังนั้นไม่ใช่เหตุสาคัญ สาคัญที่วธิ ี การ ดังนั้น
อาจารย์ชูจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ ประการแรกท่านไปพบกับคนที่เคร่ งศาสนาอาจารย์เชื่อว่าคนเราต่อเมื่อมี
ความเชื่ออะไรอย่างหนึ่งแล้ว เมื่อเขามาเชื่ออะไรเขาก็มีความศรัทธาเช่นกัน ถ้าคนที่ไม่สนใจอะไรเลย
เมื่อเขามาเป็ นคริ สเตียนเขาอาจไม่สนใจด้วย ฉะนั้นท่านจึงไปหาคนที่ศรัทธาและเคร่ งในศาสนา แทนที่
จะไปหาคนหนุ่มท่านกลับไปหาผูใ้ หญ่ ท่านบอกว่าในธรรมเนียมจีนเมื่อคนหนุ่มมาเป็ นคริ สเตียนแล้ว
อาจจะไม่กล้าพูดกับคนแก่ก็ได้ อาจจะเป็ นทั้งธรรมเนียมไทยและจีนที่จะต้องฟังคนแก่เพราะเขาเป็ นพ่อ
ถ้าประมุขในครอบครัวยอมฟัง แล้วบุตรหลานในครอบครัวก็จะฟังด้วย ผูใ้ หญ่ในละแวกนั้นหลายคนที่
ไม่ยอมฟังอาจารย์ชู แต่อาจารย์ชูก็ยงั พูดกับผูใ้ หญ่เท่านั้นเรื่ อยไป แต่ปรากฏว่ามีประมาณ 12 ครอบครัว
ที่ยอมฟังการสอน เมื่อมีผใู ้ หญ่บางคนเชื่อท่านก็แนะนาเขาให้สอนเด็กในครอบครัว ผูป้ กครองบางคน
พูดว่าไม่รู้จะพูดกับลูกหลานของตนได้อย่างไร ท่านก็บอกว่าไม่เป็ นไร ถ้าไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไรก็ให้
พาลูกหลานมาหาผม ไม่ใช่ส่งเขาแต่พาเขามา แล้วท่านก็ยงั สอนถึงการถวายสิ บลด สามปี ต่อมา เมื่อมี
การถวายเช่นนี้ก็มีการตั้งคริ สตจักรขึ้นได้ และมีคนประมาณ 48 คนมาเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของ
คริ สตจักร และประมาณ 100 คนมานมัสการพระเจ้า เขาเปลี่ยนวิธีที่ไม่เกิดผล คือ การประกาศกับหนุ่ม
สาวไปหาผูใ้ หญ่ก่อน คือคนที่เป็ นที่นบั ถือในละแวกบ้านนั้น ปรากฏว่าใช้ได้ผล ขอกรุ ณาอย่าเข้าใจผิด
ที่ขา้ พเจ้าพูดเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ให้ละทิ้งงานอนุ ชนกันไปหมด การกระเช่นนี้อาจจะเป็ นวิธีที่
เมืองไทยได้ผลก็ได้ เราเห็นว่า อาจารย์ชูได้หนั จากวิธีการที่ไม่ได้ผลมาในวิธธการที่ได้ผลทาให้คนฟัง
พระกิตติคุณ ขอให้เราแสวงหาทางที่จะให้คนฟังแล้วทวีจานวนขึ้น ถ้าวิธีไหนใช้ไม่ได้ผล ให้เราทิง้ ไป
แล้วมองหาวิธีที่ได้ผล ในปี 1972 ถ้าเราจะดูไปทัว่ ประเทศไทยของเรา เราจะเห็นรอบ ๆ ประเทศไทยมี
หลายวิธี
3. คราวนี้ให้เราทดลองในการที่จะเรี ยกคนมาเชื่ อพระคริ สต์ เป็ นครอบครัวหรื อว่าเป็ นหมู่หรื อ
เป็ นเผ่า แทนที่จะเรี ยกเป็ นคน ๆ โดยที่คนนั้นต้องมีปัญหากับครอบครัวหรื อสังคม วิธีที่คนจะมาเป็ น
คริ สเตียน มีวธิ ี ใหญ่อยูส่ องประการ ประการแรกอาจจะเป็ นเขาคนเดียวที่มาเป็ นคริ สเตียน ครอบครัว
ของเขาไม่ได้มา ซึ่ งอาจจะขัดต่อพ่อแม่ ความประสงค์ของพ่อแม่ของเขาหรื อบางทีก็อาจจะขัดต่อธรรม
เนียมของเผ่า เพราะธรรมเนียมของเผ่าไม่มีใครเป็ นคริ สเตียนเลย วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่หนึ่ง บางครอบครัวมีการ
ต่อสู ้ มีการต่อว่าต่อขานเป็ นการใหญ่ บางครอบครัวก็มีการขัดขวางเพียงเล็กน้อย วิธีแรกเราจะเห็นว่าเรา
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ได้คนหนึ่งมาจริ งแต่วา่ เราต้องเสี ยครอบครัวหนึ่งไป แต่วธิ ี ที่สองที่ได้ผลเพราะเราไปขอร้องให้ท้ งั หมู่
ทั้งเผ่าให้มาเป็ นคริ สเตียนด้วยกัน ขอให้เราดูตวั อย่างในพันธสัญญาใหม่ มีตวั อย่างที่เรี ยกคน ๆ เดียวให้
มาเป็ นคริ สเตียนโดยที่ครอบครัวไม่เห็นด้วย แต่ในพระธรรมกิจการเราพบว่า เข้ามาทั้งครอบครัว เช่น
ปรากฏมีคาว่าเขาและครอบครัวของเขาเชื่ อพระเจ้า เขาและครอบครัวรับบัพติศมา ถ้าเราอ่านในพระ
คัมภีร์ที่มีคาว่าทั้งครอบครัว หรื อทั้งหมู่ท้ งั พวกให้เราทาเครื่ องหมายไว้ ถ้าเราศึกษาการขยายคริ สตจักร
ในปั จจุบนั ทัว่ ไปในโลก เราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนจากวิธีการที่หนึ่งที่ละคนมาเป็ นวิธีที่สอง คือนามาทั้ง
ครอบครัวทั้งเผ่า ทั้งคณะ ทั้งหมู่ ตัวอย่างที่จะชัดเจนที่จะยกมานี้ เป็ นตัวอย่างการทางานของคณะแบพ
ติสท์ในอินเดียประมาณ 120 ปี มาแล้ว คณะแบพติสท์ได้ไปทางานในประเทศอินเดีย ตั้งถิ่นฐานรกรากที่
เมืองเรี ยกว่าแมลอร์ เขาไปทางานอย่างดี คือประกาศพระกิตติคุณคุณสัง่ สอนอบรม มีการนมัสการให้
บัพติสมาการสั่งสอนต่าง ๆ แต่ปรากฏว่ามีคนรับเชื่ อไม่กี่คน เขาประกาศแบบคนต่อคน เพราะฉะนั้น
เมื่อสามีมาเป็ นคริ สเตียนภรรยาก็ไม่มาเป็ น ถ้าภรรยาเป็ นคริ สเตียนสามีก็ไม่เป็ น บางทีก็ได้ชายหนุ่ม
หญิงสาวมาเป็ นคริ สเตียนหรื อบางทีก็ได้เพียงคนรับใช้ที่อยูใ่ นบ้านสองสามคนเท่านั้นที่มาเป็ นคริ ส
เตียน การเจริ ญของคริ สตจักรในเมืองนั้นช้ามาก เขาจึงขยับขยายการทางานของพระเจ้าไปทางเหนืออีก
ประมาณ 50 ไมล์ชื่อว่าเมืองอองโก ที่เมืองอองโกเขาได้ออกไปประกาศเรี ยกคนมาเชื่อพระเจ้าและ
ตัดสิ นใจเป็ นกลุ่ม มีการเรี ยกร้องเขาให้มาเป็ นคริ สเตียนเป็ น 5 ครอบครัว 10 ครอบครัว 15 ครอบครัว
พร้อมกัน เพราะฉะนั้นสมาชิกคริ สตจักรก็ขยายขึ้นเรื่ อย ๆ มีสมาชิกถึงสามพันในคริ สตจักร ต่อมาทั้ง
เมืองก็หนั มาสนใจพระเจ้า ผูน้ าคริ สตจักรก็ตอ้ งเริ่ มทาการสอน และเทศนาเป็ นการใหญ่แล้ววันหนึ่งมี
การเรี ยกให้ตดั สิ นใจ ก็มีคนมาเชื่อพระเจ้าระยะต่อมาในปี เดียวกัน 8000 คนมาเป็ นคริ สเตียน
เพราะฉะนั้นคนนับจานวนหมื่นกว่าทีเดียวที่มาเป็ นคริ สเตียนในปี นั้น สรุ ปได้วา่ ที่ได้คนมามากเช่นนี้ก็
เพราะได้นาเขามาเป็ นครอบครัว บางท่านอาจจะพูดว่านัน่ เป็ นเหตุการณ์ในอดีตกาลนานมาแล้ว ขอเล่า
ที่ใหม่ที่ทนั สมัยบ้าง เรื่ องที่ทนั สมัยในประเทศแซมเบีย อัฟริ กามิชชันนารี ก็ไปทางานสที่นนั่ เป็ นเวลา
60 ปี ตั้งโรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนมัธยมศึกษา คนแก่ที่นนั่ ก็บอกว่าเราไม่เป็ นคริ สเตียนหรอก แต่เรา
จะส่ งลูกหลานของเราให้ไปโรงเรี ยนคริ สเตียน ถ้าลูกหลานพวกนี้จะเป็ นคริ สเตียนเราก็จะไม่ขดั ข้อง
เมื่อมีการสั่งสอนอบรมเป็ นเวลา 4-5 ปี เช่นนี้ อนุชนเหล่านั้นก็เกิดความเชื่อและตัดสิ นใจมาเป็ นคริ ส
เตียน มิชชันนารี ก็ยนิ ดีปรี ดาที่เกิดผลงานเช่นนี้จึงสร้างโรงเรี ยนขึ้นเป็ นจานวนสองแสนเหรี ยญอเมริ กนั
เมื่ออนุชนเหล่านี้กลับมาถึงบ้านของเขา กลับไปในสังคมที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนและคนสาคัญ ๆ
ในหมู่บา้ นนั้นก็ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน เพราะฉะนั้นสถานการณ์ซ่ ึ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และอิทธิ พลต่าง ๆ
ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน เพราะฉะนั้นหลายคนก็หายจากคริ สตจักรหายจากการเป็ นคริ สเตียน แปลว่าชีวติ ใน
การเป็ นคริ สเตียนนั้นเยือกเย็นเฉื่ อยชาไป เมื่อมีการสารวจมีเพียงจานวน 1200 คนเหลืออยู่ จึงลง
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ความเห็นได้วา่ วิธีน้ ีไม่ค่อยได้ผล เพราะฉะนั้นเขาจึงเริ่ มให้ความสนใจผูใ้ หญ่ มีการประกาศแก่ผใู ้ หญ่
เขาเข้าไปหาผูน้ าของหมู่บา้ นละแวกนั้นแล้วก็ถามว่าท่านยินดีจะให้เรามาประกาศในหมู่บา้ นของท่าน
ได้ไหม เขาก็ปฏิเสธ เพราะว่าการเป็ นคริ สเตียนนั้นเป็ นเรื่ องของเด็ก ๆ เมื่อเขาไปโรงเรี ยนเขาก็ไปเรี ยน
คริ สต์ศาสนาที่นนั่ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการสนทนาเกิดขึ้นเขาพยายามบอกว่าศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนา
ของผูใ้ หญ่ ของคนที่เจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่ เพราะฉะนั้นบางตาบลบางแห่งจึงเชิ ญผูป้ ระกาศไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ย้าอีกครั้งหนึ่งว่า เมื่อมาเป็ นคริ สเตียนแล้วจะไม่ตอ้ งออกจากหมู่ แต่หมายความว่าให้รวมกันใน
หมู่บา้ นเดียวกันในละแวกเดียวกัน ในเผ่าเดียวกัน รวมกันตัดสิ นใจที่จะรับเชื่อที่จะสารภาพความผิด ที่
จะรับบัพติสมาเป็ นคริ สเตียนรวมกัน ไม่ได้ทิ้งบ้านหรื อออกไปจากหมู่บา้ น เมื่อข่าวเช่นนี้กระจาย
ออกไป คนทัว่ ๆ ไปก็เข้าใจ งานของพระเจ้าเกิดขึ้น บรรดาผูใ้ หญ่อยากสร้างคริ สตจักรขึ้น เพราะฉะนั้น
ก็มีหลายคริ สตจักรเกิดขึ้นในละแวกนั้น เด็กชายหญิงที่ไปเป็ นคริ สเตียนที่โรงเรี ยนก็กลับมาที่คริ สตจักร
กลับมาเป็ นกาลังช่วยคริ สตจักร เพราะฉะนั้นงานประกาศในโรงเรี ยนก็ไม่ได้ผลต่อไป แต่งานประกาศ
ในโรงเรี ยนต้องการการประกาศในครอบครัว การประกาศในหมู่บา้ นช่วยหนุ นอีกมาก สรุ ปได้วา่ ให้เรา
พิจารณาการประกาศแบบเป็ นหมู่บา้ นด้วย ไม่ใช่การประกาศเป็ นคน ๆ เท่านั้น
4. ตระหนักถึงความสาคัญและรวบรวมเอาคนที่ทางานของพระเจ้า และอุปกรณ์ทุกอย่างมา
ช่วยกันในการขยายคริ สตจักรหมายความว่าไม่ทอดทิ้งอย่างหนึ่งอย่างใดเลย แต่พยายามที่จะชักนาทุก
คนมาทางานให้เป็ นประโยชน์ เราจะเห็นว่ามิชชันนารี ทุกคณะและคนทางานในคริ สตจักรก็ดี ต่างก็
ทางานหลายอย่างหลายแบบในคริ สตจักร แต่ไม่วา่ เราจะทางานอย่างไหนสิ่ งไหนก็ดี ขอให้เรามีจุดรวม
เดียวกัน เพื่อจะนาพระกิตติคุณสื่ อความหมายให้คนเข้าใจได้ ตัวอย่างได้แก่พวกเซเวติฟ แบ๊พติสท์ ใน
ฟิ ลิปปิ นส์มิชชันนารี ทางานอยูอ่ ย่างแข็งแรงประมาณ 20-25 คน ราวปี 1953-1967 เขาก็ทางานใน
คริ ตสจักรไปด้วยดี แต่เจริ ญช้ามาก มีจานวนคริ สเตียน 300-400 คน อยูม่ าวันหนึ่งก็มาคิดได้วา่ เขาจะ
รวมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมงานรวมบุคคลต่าง ๆ ทั้งมิชชันนารี ท้ งั คริ สตจักร หัวหน้าคริ สตจักรบอกข้าพเจ้า
ว่ามีคนมาเชื่ อประมาณ 1500 คน และหวังว่าในปี ต่อไปจะเพิ่มถึงหนึ่งหมื่นในปี 1980 ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ น
การขยายคริ สตจักรร้อยละ 25 ต่อปี ข้าพเจ้าถามว่ามีวธิ ี อะไรที่ทาให้เกิดผลแบบนี้ เขาบอกว่าไม่ได้อาศัย
วิธีเดียวแต่เกิดจากการที่เขาเข้ารวมกาลังเป็ นจุดศูนย์รวมอันเดียวกัน มีโครงการร่ วมกัน จุดศูนย์รวม
เดียวกันในการขยายคริ สตจักร ซึ่ งวิธีน้ ีเราอาจจะไม่เคยทา
ให้ระลึกเสมอว่า
พระเจ้าได้ประทานของหลายสิ่ งหลายที่หลายโอกาสเพื่อการเจริ ญของ
คริ สตจักร ข้าพเจ้าคิดว่าจุดแห่งความเจริ ญมีไม่นอ้ ย ที่ทาให้คริ สตจักรของพระเจ้าเจริ ญขึ้นได้พระเจ้า
ประทานหลาย ๆ จุด และจุดแห่งการเจริ ญต่าง ๆ นี้พระองค์ประทานให้แก่คนหลายประเภทด้วยกัน
พระองค์ประทานให้เรื่ อย ๆ ไปไม่ได้หยุดหย่อน ให้คนธรรมดาให้ผนู ้ า ให้ศิษยาภิบาล ให้มิชชันนารี
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ให้คริ สตจักรใหญ่ พระคุณของพระเจ้าก็มีมากมายเหลือที่เราจะคิดได้ และพระกาลังของพระองค์
สติปัญญาของพระองค์ก็ลึกล้ าเหลือเกิน พระหัตถ์ก็ไม่สิ้น เราเชื่อเมื่อพระองค์ให้บญั ชาแก่เรา พระองค์
ต้องให้กาลังที่เราจะทาตามบัญชานั้นได้ เมื่อเราอธิ ษฐาน ขอให้เราเชื่ อว่าเราจะได้ ขอให้เรากลับไปอ่าน
พระธรรมโรมบทที่ 16: 25-26
“จงถวายเกียรติแก่พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ อาจให้ท่านทั้งหลายตั้งมัน่ คงตามกิตติคุณเมื่อได้รับการ
บัญชาแล้วจะไม่สาเร็ จผลหรื อ ต้องสาเร็ จแน่ เพราะพระองค์ทรงบัญชาแล้วนี่ เองที่เป็ นจุดที่เราจะออกมุ่ง
หน้าเดินไปพร้อม ๆ กัน”
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บทที่ 4 ชนิดของผู้นาในการขยายคริสตจักร
ในการขยายคริ สตจักรนั้นเราจาเป็ นที่จะต้องมีผนู ้ า บางทีกเ็ ป็ นผูน้ าที่ได้รับสถาปนาแต่งตั้ง เรา
จะเห็นว่าเปาโลก็ดี พระเยซูคริ สต์ก็ดี ต่างเลือกอัครทูตเพื่อเป็ นผูน้ าคริ สเตียน วันนี้ขอพิจารณาลักษณะ
ผูน้ า 5 ประการในการขยายคริ สตจักร หากว่ามีผนู ้ าที่เหมาะสมเป็ นบุคคลสมควรในการทางานพระเจ้า
แน่นอนเหลือเกินการขยายคริ สตจักรจะเป็ นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีผนู ้ าที่ดีบางทีผนู้ าอาจเป็ นอุปสรรคในการ
ที่จะทาให้การขยายคริ สตจักรหยุดชะงักลงได้ บางทีการศึกษาอบรมไม่ถูกทางอาจทาให้ผนู ้ าทาไปทางที่
ไม่ถูกเช่นกัน บางทีการให้การ อบรมศึกษานั้นอาจจะทาให้บุคคลหันกลับเข้ามาทางานในวงงานที่
แคบๆ โดยไม่พิจารณาถึงคนนอก หรื อทาให้บางคนมุ่งออกไปข้างนอกโดยไม่พิจารณาถึงภายในก็ได้
ทางที่ถูกแล้ว หน้าที่ของคริ สตจักรคือ นาคนมาถึงพระคริ สต์ และช่วยให้เขาเจริ ญขึ้นอย่างสมบูรณ์ตาม
แบบพระคริ สต์ เราควรจะพิจารณาทั้งภายในและภายนอกเพราะเมื่อเรานาคนมาถึงพระคริ สต์ เราก็ตอ้ ง
สั่งสอนอบรมให้เขาเป็ นศิษย์ที่ดีของพระคริ สต์ต่อไป คริ สตจักรในที่น้ ี อาจหมายถึงกลุ่มคริ สตจักรที่มา
อยูร่ วมกัน เช่น อาจอยูใ่ นลัทธิ นิกายเดียวกัน หรื อหมายถึงคริ สเตียนหลายพวกมารวมกัน เมื่อเราพูดถึง
นาห้าประการให้เข้าใจว่า คือผูน้ าที่อยูใ่ นลัทธิ นิกายต่าง ๆ กันด้วย เช่น ถ้าต้องการให้คริ สตจักรในสภา
คริ สตจักรแห่งประเทศไทย หรื อคริ สตจักรแบ๊พติสท์เจริ ญขึ้น เราต้องการผูน้ าชนิ ดไหน ข้าพเจ้าได้ข่าว
ว่าคริ สตจักรกะเหรี่ ยงทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อกาลังเฟื่ องฟูข้ ึน มีสมาชิกถึง 50,000 คนเป็ นต้นมีผมู ้ าถาม
ข้าพเจ้าว่าควรจะให้การอบรมผูน้ าประเภทไหน อย่างไรฉะนั้น เพื่อให้คริ สตจักรเจริ ญขึ้นทุกนิกายเช่นนี้
ข้าพเจ้าชี้แจงถึงผูน้ า 5 อย่างด้วยกัน คือ
1. ผูน้ าที่ไม่เอาเงินเดือน ผูน้ าที่ทางานชนิดนี้ทางานให้แก่คริ สตจักรที่ต้ งั ตัวได้แล้ว ได้แก่พวก
ผูป้ กครอง มรรคทายกของคริ สตจักร ประเภทที่หนึ่งนี้ รวมถึงคณะธรรมกิจในคริ สตจักร รวมถึงพวกครู
สอนรวีฯ และที่ปรึ กษาผูน้ าในคริ สตจักรรวมทั้งกรรมการที่รับรองแขกจัดงานในคริ สตจักร ประดับ
ประดาตกแต่งคริ สตจักรให้สวยงาม ซึ่ งอาจเป็ นคณะสตรี จัดเป็ นผูน้ าในระดับที่หนึ่ง ระดับนี้มีคน
มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย ถ้าเราต้องมีเงินเดือนสาหรับคนทางานต่าง ๆ เหล่านี้แล้วก็
คงต้องเสี ยเงินมิใช่นอ้ ยทีเดียว เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้เสี ยสละเวลารับใช้ในคริ สตจักรโดยไม่ตอ้ งมี
อะไรตอบแทน พระคัมภีร์บอกว่าให้เรากระทาคุณ โดยเฉพาะคนที่เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2. บุคคลที่คล้ายประเภทที่หนึ่ง คือเขาไม่มีเงินเดือนทางานโดยไม่มีอะไรตอบแทน แต่ทางาน
กับบุคคลภายนอกเช่นคนที่ไปทางานแล้วก็เอาใบปลิวไปด้วย เมื่อพบใครแล้ว แจกใบปลิวให้ และพูด
ถึงพระกิตติคุณของพระเจ้า หรื อคนที่ไปชนบทแล้วก็ไม่ได้ออกไปเปล่า แต่เชื้อเชิ ญคนที่น้ นั มา
คริ สตจักรหรื อบางทีก็ไปประกาศเทศนาในเรื อนจา ข้าพเจ้าเคยเห็นอาจารย์วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรม
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และนักศึกษาออกไปประกาศที่เรื อนจาซึ่ งเขาก็ตอ้ นรับดี ข้าพเจ้าเคยไปเยีย่ มคริ สตจักรในโตริ โกที่เจริ ญ
จากศูนย์ไปสู่ จานวน 400 คน และก็ได้สร้างสถานที่นมัสการที่ใหญ่มาก และข้าพเจ้าแสดงความยินดีต่อ
เขา ที่เขาได้สร้างคริ สตจักรให้เจริ ญขึ้น... ในเมืองอาจจะมีคริ สตจักรเจริ ญขึ้นเป็ นสิ บ ๆ แห่ง แต่วา่ นอก
เมืองไม่มีใครออกไป อีกเมืองหนึ่งก็มีคริ สตจักรใหม่เกิดสิ บ ๆ แห่ง ต่อมานอกเมืองที่อยูร่ ะหว่างสอง
เมืองนี้ ก็มีคริ สตจักรเกิดขึ้นในระหว่าง 5 ไมล์ ซึ่ งเมืองทั้งสองห่างกัน 60 ไมล์ ข้าพเจ้าจึงถามว่าเพราะ
เหตุใดคริ สตจักรใหม่น้ ี จึงเกิดขึ้น เรื่ องมีวา่ เพราะคนที่เดินทางตรวจสายโทรศัพท์วา่ มีอะไรเสี ยที่จะต้อง
ซ่อมแซม เขาต้องตัดต้นไม้ที่มาพันสายโทรศัพท์ ช่างโทรศัพท์คนนี้เป็ นคริ สเตียนที่ดี เขาต้องการทางาน
ของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเขาจึงมีพระคัมภีร์ติดตัวไปด้วยว่าเขาจะหยุดนอนค้างที่ไหน ก็จะพูดถึงเรื่ อง
พระเจ้า ต่อมามีคนมาเชื่ อและก็ได้ต้ งั คริ สตจักรขึ้น เมื่อเขาหยุดรับประทานอาหารหรื อก่อนเข้านอนเขา
ก็ศึกษาพระธรรมของพระเจ้า มีคนถามว่าอ่านอะไรกัน เขาก็เลยเชิญให้ฟังว่าอ่านอะไร เพราะฉะนั้นไม่
ว่าเขาจะไปหยุดที่ไหน เขาก็หว่านพระธรรมของพระเจ้า พระธรรมนั้นงอกงาม ลักษณะของนายช่าง
โทรศัพท์เรี ยกได้วา่ เป็ นผูน้ าประเภทที่สอง
3. มีการตอบแทนครึ่ งเวลา หรื อเต็มเวลา เงินนี้ อาจจะได้มาจากคริ สตจักรเล็ก ๆ รวมกันให้ ใน
พระธรรมกิจการบอกว่าจานวนคริ สตจักรได้ทวีข้ ึน การเจริ ญขึ้นนี้ หมายความว่าการทวีข้ ึนพร้อม ๆ กัน
ในปั จจุบนั นี้การขยายคริ สตจักรของพระเจ้าก็เหมือนกับการขยายคริ สตจักรในพระธรรมกิจการแต่วา่
เมื่อคริ สตจักรเจริ ญออกไปเช่นนี้ เราสังเกตเห็นว่าโดยมากกลุ่มคริ สเตียนที่ต้ งั ขึ้น หรื อคริ สตจักรที่ต้ งั ขึ้น
จะเป็ นพวกเล็ก ๆ ไม่ใช่พวกใหญ่ คริ สตจักรเริ่ มเจริ ญขึ้นจากกลุ่มเล็ก หรื อคริ สตจักรเล็ก ข้าพเจ้าเคย
สารวจการขยายคริ สตจักรแบ๊บติสท์ ในประเทศอินเดีย เฉลี่ยแล้วก็มีสมาชิก 23 คน และทั้ง 23 คนก็
ไม่ได้อยูใ่ กล้กนั อยูค่ นละหมู่บา้ น เพราะฉะนั้นคริ สตจักรทัว่ ไปเป็ นแบบที่สมาชิกก็อยูห่ ่างกันเมื่อมา
นมัสการเขาก็มารวมกันคริ สตจักรในฟิ ลิปปิ นส์เกินครึ่ งที่มีสมาชิกน้อยกว่า 60 คน ในประเทศเอลซาวา
อดร์ ในอเมริ กาใต้ เฉลี่ยแล้วคริ สตจักรมีสมาชิกสิ บสองคนต่อหนึ่งคริ สตจักรเท่านั้น อาจารย์จอห์นนี่
เวียด ที่ทางานในแคว้นชานตุงประเทศจีน เขาเป็ นบิดาแห่งระบบนีเวียดระบบนีเวียดคือระบบที่มี
นโยบายให้คริ สตจักรเลี้ยงตัวเองขยายตัวเอง ท่านมีคริ สตจักรที่ตอ้ งดูแล 60 คริ สตจักร แต่ละคริ สตจักร
นั้นมีสมาชิกไม่มากคือประมาณ 12 คนเท่านั้น เราเห็นได้วา่ คิรสตจักรที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ นั ครั้งแรกก็มี
สมาชิกไม่มากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดูถูกคริ สตจักรเล็ก ๆ เหล่านี้ นัน่ เป็ นวิถีทางที่คริ สตจักรเจริ ญ
ขึ้น คือจากหมู่บา้ นเล็กเป็ นหมู่ใหญ่ไม่ใช่วา่ เมื่อคริ สตจักรเกิดขึ้นใหม่น้ นั จะให้คริ สตจักรใหญ่ทนั ทียอ่ ม
เป็ นไปไม่ได้ จะต้องเริ่ มจากจุดเล็กขยายขึ้นไป เมื่อคริ สตจักรเล็กก็ยอ่ มมีเงินน้อย เพราะสมาชิกน้อย
และสมาชิกยังขัดสนอยูก่ ไ็ ด้ เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ตอ้ งการจะให้คนทางานที่ได้รับการศึกษาสู ง เพราะ
ไม่สามารถที่จะสมนาคุณได้ อีกประการหนึ่ง อาจจะเป็ นเพราะนักศึกษาที่ได้รับการศึกษาสู งจะไม่ไป
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อยู่ เนื่ องจากได้เงินน้อย และคริ สตชนที่นนั่ อาจจะมีความรู ้นอ้ ยก็ได้ ภรรยาของศิษยาภิบาลที่มีความรู ้สูง
ก็ไม่ตอ้ งการจะไปอยูใ่ นที่เล็ก ๆ เช่นนั้น เพราะฉะนั้นว่าโดยทัว่ ไปคริ สตจักรย่อมต้องการผูน้ าประเภทที่
สาม คือ คนทางานที่ได้รับสมนาคุณตามแก่อตั ภาพคือ คริ ตสจักรเล็ก ๆ เหล่านี้ช่วยกัน อาจจะมีชื่อเรี ยก
ผูน้ าประเภทที่สามไปต่าง ๆ กัน บางทีก็เรี ยกว่าผูท้ างานของพระเจ้า บางทีเรี ยกว่าผูป้ ระกาศ บางทีก็
เรี ยกว่าครู สอนศาสนา และบางทีก็อาจจะมีชื่ออื่น เราอาจเรี ยกเขาว่าเป็ นศิษยาภิบาลซึ่ งในเวลาเดียวกัน
เขาก็เป็ นสมาชิกธรรมดานัน่ เอง ส่ วนมากคนที่ทางานเช่นนี้เป็ นคนที่ได้รับความรอดใหม่ เขามีน้ าใจที่
จะทางานให้กบั พระเจ้า จะเรี ยกว่าเป็ นศิษยาภิบาลที่มีอาชีพอื่นเช่นอาจารย์เปาโล ได้รับเงินบ้างจาก
คริ สตจักร แล้วเขายังได้เงินจากอาชีพอื่นที่ทา เช่น จากการเป็ นเกษตรกร การเป็ นช่างอะไรทานองนี้
4. เมื่อพูดถึงการขยายคริ สตจักร จากคริ สตจักรเล็ก ๆ บางคริ สตจักรก็เจริ ญรวดเร็ ว มีสมาชิก
เพิ่มขึ้นมากมาย เช่นคริ สตจักรนั้นอาจทวีจาก 400 เป็ น 1,000 เป็ นต้น อาจจะเป็ นคริ สตจักรที่มี
ความสัมพันธ์กบั มหาวิทยาลัย กับโรงเรี ยนกับวิทยาลัยพระคริ สตธรรมบ้าง คือคริ สตสมาชิกส่ วนมากมี
การศึกษา เพราะฉะนั้นถ้ามีคริ สตจักรที่ขยายเช่นนี้ เราก็ตอ้ งมีผนู ้ าประเภทที่สี่ ขอให้เราคิดถึงคริ สตจักร
ใหญ่ ๆ ในเอเชีย อัฟริ กาเป็ นต้น ข้าพเจ้าเคยไปเยีย่ มคริ สตจักรในคองโก อัฟริ กา มีหลายคริ สตจักรที่มี
สมาชิกถึง 2,000 คน ถ้าเราไปเยีย่ มคริ สตสมาชิกมาก ตั้งแต่ 4,000-5,000 คน คริ สตจักรที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกสร้างขึ้นที่ละตินอเมริ กานี่เอง สร้างเสร็ จแล้วก็จะจุคนได้สองหมื่นห้าพันคน ถ้าเสร็ จแล้วก็จะใหญ่
กว่าเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุ งโรม โบสถ์น้ ีชาวบราซิ ลออกเงินสร้างเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงการขยาย
คริ สตจักรในเอเชีย อัฟริ กาละตินอเมริ กาเราก็ไม่ควรลืมว่า บางคริ สตจักรได้ขยายกลายเป็ นคริ สตจักร
ใหญ่มิใช่เป็ นคริ สตจักรเล็กเสมอไป ถ้ามีคริ สตจักรใหญ่ที่มีสมาชิกมากเช่นนี้ เราก็ตอ้ งมีศิษยาภิบาลที่มี
ความรู ้สูง และมีการสมนาคุณมากพอแก่การดารงชีพของเขา อย่างนี้ เรี ยกว่าผูน้ าประเภทที่สี่บางทีเราจะ
ต้องการผูท้ ี่มาสั่งสอนอาจจะเป็ นอาจารย์ จากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม อาจจะเป็ นบิชอฟ อาจจะเป็ น
บุคคลที่มาทาการแนะนาหลาย ๆ ด้านด้วยกัน เพราะมีสมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
5. ผูน้ าสากลนานาชาติ ได้แก่ผนู ้ าที่รู้หลายภาษา คือ ไม่เพียงแต่ภาษาของตนเท่านั้น แต่ภาษา
ของผูอ้ ื่นด้วย เช่นอังกฤษ ฝรั่งเศส อาจจะเป็ นตัวแทนของคริ สตจักรของนิกายในการที่ไปประชุมในที่
ต่าง ๆ ในอินโดนีเซี ย ข้าพเจ้าไปพบผูแ้ ทนที่อยูใ่ นนิกายลูเธอแรน เนื่องจากคริ สตจักรของพระเยซู
คริ สต์เป็ นคริ สตจักรที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว มีบพั ติศมาเดียวมีรากฐานอันเดียว เพราะฉะนั้นจึง
จาเป็ นจะต้องมีหลายชาติหลายเผ่าทางานร่ วมกัน เพื่อให้เห็นว่าเราเป็ นชาติที่ต่างกัน แต่เรามาทางาน
ร่ วมกันได้ ปรากฏเป็ นความจริ งว่าแม้จะต่างกันแต่เราก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
คริ สตจักรที่ขยายนั้น ต้องการผูน้ าประเภท 2 และ 3 มาก ถ้ามี 2 และ 3 น้อย การขยายก็ยาก
เพราะว่าไม่มีพาหะหรื อที่จะนาออกไป ถ้าหากว่า คริ สตจักรใดที่มีพระวิญญาณทรงทางานด้วยแล้ว
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คริ สตจักรนั้นย่อมต้องมีผนู ้ าประเภท 2 และ 3 มาก จะเห็นตัวอย่างได้จากคริ สตจักรในสมัยพันธสัญญา
ใหม่ พระคัมภีร์บนั ทึกไว้วา่ คริ สเตียนธรรดาเมื่อได้รับเชื่ อแล้ว ก็ได้ออกไปประกาศพระกิตติคุณ บุคคล
ใดเมื่อได้รับความรอดแล้ว ก็เป็ นห่วงความรอดของคนอื่นเป็ นธรรมดา ดังนั้นการขยายคริ สตจักรจึง
เกิดขึ้น หลักสาคัญอยูท่ ี่ผนู้ ามีประสิ ทธิ ภาพจริ ง ๆ หรื อเปล่า และเราต้องเลือกผูน้ าที่มาจากคริ สตจักรที่
กาลังขยายตัว และมีความร้อนรนในการขยายคริ สตจักร คนเหล่านั้นจึงทางานได้ผล ถ้าเราเลือกผูน้ าจาก
คริ สตจักรที่ไม่ขยาย เราก็ไม่ได้อะไรเลย
หน้าที่ของผูน้ าประเภทที่ 3 และ 4 คือเป็ นผูผ้ ลิตผูน้ าประเภท 1 และ 2 มากขึ้น แต่หลายครั้ง
ผูน้ าประเภทที่ 4 ไม่ยอมที่จะให้ผนู ้ าประเทภที่ 1 และ 2 เกิดขึ้น เพราะส่ วนมากผูน้ าประเภท ที่ 3 และ 4
เวลาทางานมักจะรวมตัวกันทางานเลยทาให้ไม่มีผนู ้ าประเภท 2 และ 1 ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ทั้งหญิงและชาย มี
ความสามารถ เป็ นผูน้ าอยูม่ ากในคริ สตจักร เพราะฉะนั้น หน้าที่ของผูท้ างานในคริ สตจักร ต้องพยายาม
หนุนให้ทุกคนนาความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์
พระคริ สตธรรมหรื อโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ที่มีอาจารย์ ครู นักศึกษา ที่สนใจในการขยาย
คริ สตจักร ก็จะช่วยในการขยายคริ สตจักรมากยิง่ กว่าอาจารย์ หรื อผูน้ าที่มีความรู ้ทางวิชาการ แต่ไม่
สนใจในการขยายคริ สตจักร ข้าพเจ้าสอนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม มีหน้าที่สารวจความเจริ ญของ
คริ สตจักรในที่ต่าง ๆ ในโลก แต่ละปี ก็จะมีการสัมมนาการขยายคริ สตจักรและมีผแู ้ ทนจากประเทศต่าง
ๆ เข้าไปร่ วมกัน และเราก็จะได้ทราบถึงประสบการณ์ในการที่อาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้ออกไป
ประกาศ ถ้าอาจารย์มีความสนใจในการประกาศนอกจากการสอนแล้ว อาจารย์ก็จะให้นกั เรี ยนสนใจใน
การประกาศด้วยมีโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์ที่สนใจการประกาศทั้งโรงเรี ยน
ทัว่ เมืองจะไม่มีที่จะตั้ง
คริ สตจักรอีก และเมื่อเป็ นเช่นนี้เขาก็ยา้ ยโรงเรี ยนออกไปเมืองอื่น แล้วให้อาคารนั้นใช้ประโยชน์อย่าง
อื่นที่ยา้ ยไปก็เพื่อจะสร้างคริ สตจักรในเมืองต่อไป นี่แหละเป็ นตัวอย่างในหลักการที่สาม
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บทที่ 5 การตัดสิ นใจในการรับพระเยซูคริสต์ เป็ นกลุ่ม
การแปลคืนนี้ รู้สึกลาบากมาก เพราะมีคาว่า มูฟเม้นท์ซ่ ึ งไม่มีคาแปลตรง ๆ ในภาษาไทยผูแ้ ปล
ขอใช้ความหมายว่า การเคลื่อนตัว และจะขอขยายความหมายของคาว่า พีเพิล (People) เช่นพวกชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ ยงนี้ก็นบั ได้วา่ เป็ นกลุ่มชน และในกลุ่มกะเหรี่ ยงยังแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มอย่างน้อย คือเป็ น
กะเหรี่ ยงเผ่าสะกอ และเผ่าโพ ถ้าเราไปที่นครปฐม เราก็จะมีชนเผ่าหนึ่งคือพวกลาวโซ่ง เราไปที่
เชียงรายเราก็จะเห็นว่าคนไทยที่เชียงรายก็ยงั แตกต่างกับคนไทยที่กรุ งเทพฯ
แสดงว่าแม้แต่คนไทย
เดียวกันยังมีความแตกต่างกัน หรื ออาจจะหมายถึงเหล่าชนที่มีการสมรสในคนพวกเดียวกัน)
เหตุการณ์ที่เหล่าชนมาเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์มกั จะเกิดขึ้นแก่กลุ่มชน หรื อ เหล่าชน เช่น
กะเหรี่ ยง เผ่าสะกอเป็ นต้นหรื ออาจจะมีการเคลื่อนไหวของเหล่าชนในพวกแม้ว หรื ออาจจะมีการ
เคลื่อนไหวของเหล่าชนที่อยูใ่ นเชียงราย หรื ออาจจะมีการเคลื่อนไหวของเหล่าชนที่เป็ นลางโซ่งได้ หรื อ
อาจจะเป็ นเขมรที่มาอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นอันมากแล้วมีการไหวตัวก็ได้ ถ้าหากมีชนกลุ่มหนึ่ง ที่กลับ
ใจมาเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์เจ้าพร้อมกันเราก็เรี ยกว่ามีการเคลื่อนไหวในกลุ่มชนนั้น เพราะเขามีการ
กลับใจพร้อมกันทั้งกลุ่ม
ลักษณะของการไหวตัวของกลุ่มชนชนิดที่สอง คือการที่กลุ่มเล็ก ๆ รวมกันในกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ชนใหญ่น้ ีก็เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเล็ก ๆ แล้วการตัดสิ นใจก็เป็ นการตัดสิ นใจในกลุ่มเล็ก ๆ ชน
กลุ่มเล็กนี้อาจจะหมายถึงครอบครัวที่มีสองครอบครัวก็ได้ หรื อบางทีก็อาจจะเป็ น 25 ครอบครัวก็ได้
หรื ออาจจะเป็ นลูกพี่ลูกน้อง 6 คนแล้วตามด้วยภรรยาก็ได้ หรื อนาน ๆ ทีก็อาจจะมี 25 ครอบครัว ที่มา
เชื่อพระเจ้าในครั้งเดียวกันก็ได้นี่เราจะเห็นว่าไม่มากเกินไปแต่มากันเป็ นกลุ่ม คือเป็ นการตัดสิ นใจของ
ชนกลุ่มเล็ก คือชนกลุ่มเล็กในชนกลุ่มใหญ่นนั่ เอง หรื ออาจจะมี 2-3 กลุ่มเล็กในกลุ่มใหญ่น้ ี ตดั สิ นใจรับ
พระเจ้า และในปี ต่อ ๆ ไปก็มีอีกพวกหนึ่ง หรื อต่อมาอีกปี หนึ่งอาจจะมี 12 ครอบครัว คือกลุ่มเล็กใน
กลุ่มใหญ่น้ นั แต่เราควรสาเนียกว่าการที่ชนกลุ่มหนึ่งจะตัดสิ นใจรับพระเจ้า ก็ต่อเมื่อเขาได้รับฟังพระ
กิตติคุณของพระเจ้าเป็ นเวลาแล้ว เมื่อเขาได้รับฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้าแล้ว ก็ไปปรึ กษา
กับครอบครัวว่าเราจะรับพระกิตติคุณนั้นหรื อเปล่า หรื อหัวหน้าครอบครัวเมื่อได้ยนิ พระกิตติคุณแล้ว ก็
เรี ยกเพื่อน ๆ มาปรึ กษาว่า เดี๋ยวนี้เขาจะตัดสิ นใจเป็ นคริ สเตียนแล้ว เพื่อนจะว่าอย่างไร และการที่มา
ปรึ กษาว่าจะรับพระกิตติคุณพระเจ้าหรื อเปล่านี้อาจจะกินเวลานานเป็ นเดือนเป็ นปี เช่นกัน และเมื่อได้
ปรึ กษาหารื อกันแล้วก็อาจจะถึงจุดที่ชนกลุ่มนั้นจะตัดสิ นใจ
และการตัดสิ นใจที่กล่าวนี้ไม่ได้
หมายความว่า เมื่อนายเป็ นคริ สเตียนลูกน้องก็เป็ นคริ สเตียนตามนาย แต่ลกั ษณะจะเป็ นเช่นนี้มากกว่า
คือเมื่อมาปรึ กษากันแล้ว
มาเปิ ดความใจใจกันแล้วก็มาตัดสิ นใจว่าเรามาเป็ นคริ สเตียนด้วยกันดีกว่า
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โดยมากคนที่ไม่เชื่ อก็จะไม่เข้ากลุ่มเช่นนี้ การที่มารวมกลุ่มก็เป็ นการแสดงว่า เดี๋ยวนี้เรามารวมกลุ่มใน
การรับพระเจ้า การที่มาเป็ นคริ สเตียนก็เป็ นเครื่ องวัดได้ เพราะเมื่อมาเป็ นคริ สเตียนแล้ว เขาก็ตอ้ งเอาผี
บ้านผีเรื อนออก เมื่อมาเชื่ อพระเจ้าแล้วก็ตอ้ งเอาศาลพระภูมิเจ้าที่ เครื่ องลางของขลังทิ้งไปเพราะเชื่อ
พระเยซูคริ สต์แล้ว พวกกะเหรี่ ยงไม่มีศาลพระภูมิ แต่เขามีเชือกผูกคล้ายด้ายสายสิ ญจ์ของไทยเรา ถ้ามา
เป็ นคริ สเตียนแล้วเขาก็จะเอาด้ายที่ผกู ข้อมือนั้นออกไป นัน่ เป็ นการกระทาที่ใหญ่มากที่จะต้องตัดสิ นใจ
เด็ดขาดทีเดียว เพราะเหตุวา่ ด้ายที่เขาผูกอยูน่ ้ นั เป็ นเครื่ องแสดงว่าเขาจงรักภักดีต่อผีสางที่เขานับถืออยู่
เมื่อมาเป็ นคริ สเตียนแล้ว เครื่ องที่แสดงถึงพระเก่าผีสางเทวดานั้นต้องเอาออก ลักษณะเช่นนั้นเมื่อมารับ
เชื่ออาจจะไม่มีการให้รับศีลโดยทันทีทนั ใด บางทีก็ตอ้ งมีการสอนการอบรมบ้างเป็ นเวลา 6 เดือนบ้าง ปี
หนึ่งบ้าง แต่ละคริ สตจักรก็มีการอบรมเนื้ อหาของการอบรม และเวลาของการอบรมแตกต่างกันออกไป
ในประเทศอาฟริ กาก็มีคนรับศีลนับพัน ๆ คนพร้อม ๆ กัน ก่อนที่จะรับบัพติศมาก็ตอ้ งมีการสอบถาม
ความรู ้เป็ นการใหญ่ คนอาฟริ กาเหล่านี้ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาก็ตอ้ งท่อง 25 บท
เกี่ยวกับชีวะประวัติของพระเยซู เขาจะต้องท่องคาอธิ ษฐานของพระเยซู พระบัญญัติสิบประการ บท
เพลงสดุดีบทที่ 23 เป็ นต้น บางแห่งก็หมายความว่าต้องสร้างโบสถ์สร้างคริ สตจักรขึ้นมาก่อนค่อยให้รับ
บัพติศมา
ลักษณะของคนที่มารับศีลเชื่อในพระเจ้า เขาก็อยูใ่ นหมู่บา้ นที่เขาเคยอยู่ หรื อบางทีก็ยงั แต่งกาย
อย่างที่บรรพบุรุษของเขาเคยแต่งมา มิชชันนารี หรื อผูน้ าในคริ สตจักรก็จะบอกว่าแต่งกายก็ให้เหมือนที่
เคยแต่งมาไม่ตอ้ งเปลี่ยน เพราะการเป็ นคริ สเตียนไม่ได้อยูท่ ี่เครื่ องแต่งกาย และถือประเพณี บางอย่างก็
ใช้และถืออย่างเดิม ในเกาะนิ วกินีมีคนกลับใจมาเป็ นคริ สเตียนหลายคนเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากเขาอยู่
ในประเทศที่มีอากาศร้อนจึงไม่ใคร่ สวมเสื้ อกัน เมื่อมาเป็ นคริ สเตียนเขาก็แต่งตัวไม่ผิดกับชาวเมืองของ
ตน เขาเชื่ อพระเจ้าตัดสิ นเชื่อพระเยซู เขาทิ้งพระที่เขาเคยนับถือ แต่เขายังมีการแต่งกายและ
ขนบธรรมเนียมเหมือนชาวเมือง การที่เหล่าชนหลายกลุ่มตัดสิ นใจมาเชื่ อพระเจ้าเป็ นขบวนการเช่นนี้
นับว่าสาคัญมากเกี่ยวกับการขยายคริ สตจักรแต่วา่ ก็ไม่ใช่วธิ ี การอันเดียว บางคนก็ตดั สิ นใจมาเป็ นคน
สองคนทั้ง ๆ ที่ครอบครัวไม่เห็นด้วยเช่นนี้เหมือนกัน และการตัดที่ตดั สิ นใจมาเป็ นคริ สเตียนคนสองคน
ทั้ง ๆ ที่พอ่ แม่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์น้ นั ๆ การที่มีหลาย ๆ คนกลับใจมา
เป็ นคริ สเตียน เป็ นเหล่าเป็ นพวกนี้ก็ดีเหมือนกันและก็เป็ นลักษณะที่พระเจ้าทรงอวยพร แต่ไม่วา่ จะเป็ น
ลักษณะใดก็ตาม ก็ตอ้ งประกอบด้วยคุณภาพ คุณลักษณะและปริ มาณอาจจะกล่าวได้วา่ คริ สเตียนสอง
ในสามของเอเซียที่มาเป็ นคริ สเตียน เป็ นพวกเป็ นเหล่าและชาวยุโรปที่มาเป็ นคริ สเตียนก็เช่นกันก็เข้า
ลักษณะนี้ และพวกยุโรปทางเหนื อที่มาเป็ นคริ สเตียนก็มาเป็ นพวกเป็ นเหล่า ไม่ได้มาเป็ นคนสองคน
จานวนคนที่มาเป็ นคริ สเตียนครั้งหนึ่งมาก ๆ ก็สาคัญเหมือนกัน ตัวอย่างนี้เราก็จะเห็นได้จากอาฟริ กา
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และอาเซี ยบางประเทศ เราอาจจะพยากรณ์ได้วา่ จะมีการกลับใจเป็ นพวกเป็ นหมู่ในอนาคตอีกมากมาย
แต่ขอย้าว่าความสาคัญมิได้อยูท่ ี่ปริ มาณเท่านั้น แต่อยูท่ ี่คุณภาพของบุคคลด้วย เพราะเหตุวา่ คุณภาพที่
แสดงออกมาของจานวนมากก็เป็ นผลดี ถ้าเราเปรี ยบดูเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีผลดีกว่า เพราะทีละคนนั้น
เราเห็นผลน้อย เช่น การที่มาเป็ นคริ สเตียนทั้งครอบครัวก็จะไม่มีการแตกร้าวฉานกันในครอบครัว แต่
ถ้ามาเป็ นเพียงคนสองคนก็จะมีการแตกกันในครอบครัว อาจจะมาโดยไม่มีการย้ายคืออยูท่ ี่เดิม คือไป
ไหนก็ไปด้วยกันเป็ นพวกไม่มีการแตกกันเช่นการแตกจากครอบครัวเป็ นต้น เช่นสามีมาภรรยาก็มาก็
เป็ นการมาเป็ นพวก ลูกก็มากับพ่อ คุณตาคุณยายก็มาพร้อมกับลูกหลาน คนที่ทางานในทุ่งนาด้วยกันก็
มาด้วยกัน ผลดีที่มาเป็ นคริ สเตียนเป็ นพวกคือ ความเป็ นคริ สเตียนจะคงทนถาวรมากกว่า และมีลกั ษณะ
ที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือ จะมีความโน้มเอียงที่จะช่วยตัวเองได้เพราะมาเชื่ อเป็ นพวก แล้วไม่ตอ้ งอาศัย
มิชชันนารี หรื อคริ สตจักรเท่าใดนัก แล้วถ้ามีการเคี่ยวเข็ญประทุษร้ายก็ทนได้เพราะอยูก่ นั เป็ นกลุ่ม
จะพูดอีกนัยหนึ่ง ที่วา่ มาเป็ นคริ สเตียนทั้งพวกมีผลดีคือความเชื่อของแต่ละคนนั้นมีเกราะที่จะ
คุม้ ครองดี เพราะว่ามาเชื่ อด้วยกัน และคริ สตจักรจะให้ระเบียบแก่ชนกลุ่มนั้นง่ายกว่าและดีกว่าที่ให้ที
ละคน
และถ้าเป็ นผีสางของหมู่คณะก็จะทิ้งไปได้ง่ายครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มหมู่บา้ นหนึ่งที่ท้ งั
หมูบ่ า้ นนั้นเป็ นคริ สเตียน ข้าพเจ้าได้ไปที่ที่เขานมัสการซึ่ งเคยเป็ นวัดของเขาในสมัยก่อน แล้วเขาได้พา
ข้าพเจ้าไปข้างหน้า ซึ่งเป็ นแท่นหิ นบนแท่นหิ นนั้นมีพระคัมภีร์วางอยู่ แท่นหิ นนี้เป็ นธรรมมาสที่
ประหลาด ๆ อยู่ และเขาบอกว่าแท่นหิ นนี้แหละที่เคยเป็ นที่ต้ งั รู ปเคารพมาก่อน คือก่อนที่จะมาเป็ นคริ ส
เตียน เมื่อมาเป็ นคริ สเตียนแล้วก็เอารู ปเคารพไปทิ้งในแม่น้ าหมด ถ้าคนทั้งหมู่บา้ นไม่ได้มาเป็ นคริ ส
เตียนทั้งหมู่บา้ น ก็คงไม่มีใครกล่าวเอารู ปเคารพไปทิ้งในแม่น้ าได้ และถ้ามีคนมากมาเป็ นคริ สเตียนแต่
เหลือคนกลุ่มหนึ่งยังไม่เป็ นคริ สเตียน คนเหล่านั้นจะอ้างทันทีวา่ ไม่มีใครจะมาแตะต้องรู ปเคารพเหล่านี้
ได้ แต่เมื่อทุกคนมาเป็ นคริ สเตียนแล้วก็พร้อมใจกันเอารู ปเคารพไปทิ้ง โดยไม่มีอุปสรรคมีเรื่ องหนึ่งเล่า
ว่า มีหมู่บา้ นหนึ่งเมื่อใครทาผิดแล้วจะถูกปรับเหล้า 5 ขวด และเมื่อปรับแล้วก็เอาเหล้านั้นมาดื่มกัน
อย่างสบายระบบนี้ไม่เลวเหมือนกัน โดยเฉพาะกรรมการที่ไปปรับคนอื่นแต่มนั ทาลายสังคมที่นนั่ หมด
และเมื่อมาเป็ นคริ สเตียนเขาก็เลิกธรรมเนียมการปรับนั้น และทุกคนในชุมชนกลับมาเป็ นคริ สเตียน ทั้ง
ชุมชนก็เป็ นคริ สเตียนทางานร่ วมกันได้ เพราะฉะนั้นก็พูดได้อีกครั้งหนึ่งว่า การที่หมู่คนกลับมาเป็ นค
ริ สเตียนจะกาลังมาก และการกลับมาเป็ นคริ สเตียนบางแห่งก็มีการระแวดระวังอย่างดี แต่บางแห่งก็ถูก
ทอดทิง้ ถ้ามีคนทั้งกลุ่มมาเป็ นคริ สเตียนแล้วไม่มีการฟูมฟัก ก็จะกลายเป็ นคริ สเตียนที่ยากจน และ
อาจจะเป็ นคริ สเตียนเพียงแต่ในนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลายครอบครัวมาเป็ นคริ สเตียน ต้องมีการ
ฟูมฟักเป็ นอย่างดีการที่เหล่าชนมาเป็ นคริ สเตียนทั้งหมู่น้ ี ทั้งพระประสงค์ของพระเจ้า ตั้งแต่หน้าแรก
ของพระคัมภีร์ถึงหน้าสุ ดท้าย ก็พดู ถึงการไถ่ของพระเจ้า ในพระธรรมปฐมกาล 12:3 โดยอับราฮามนั้น
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ประชาชาติจะได้รับพระพร ในพระธรรมสดุดี 72 บรรดาพระมหากษัตริ ยจ์ ะพินาศ แต่บรรดา
ประชาชาติจะสรรเสริ ญพระเจ้า แล้วทุกคนจะถวายพระพร คือประชาชาติจะถวายพระพรพระองค์ พวก
ชาน พวกไทย พวกลาวโซ่งจะถวายพระพร ทั้งพวกลีซอ กะเหรี่ ยง และอเมริ กาด้วย บรรดาประชาชาติ
จะขนานพระนามของพระองค์วา่ เป็ นพระพรของเขาพระธรรมมัดธาย 28 จงออกไปสัง่ สอนชนทุก
ประเทศ ทุกเผ่าทุกวรรณะ ในพระธรรมวิวรณ์ 22:2 ใบไม้แห่งชีวติ นั้นก็เป็ นยารักษาโรคของประชาชาติ
ตลอดพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะไถ่ชนทุกเผ่าทุกเหล่า ทุกวรรณะ
เมื่อ 50 กว่าปี มาแล้ว ทางภาคเหนื อของประเทศไทยมีมิชชันนารี อเมริ กนั คนหนึ่งชื่ อว่า เจมส์
เป็ นมิชชันนารี คณะไซน่าอิงแลนด์มิชชัน่ ทางานอยูก่ บั พวกลีซอ ซึ่ งเป็ นเผ่าใหญ่ทีเดียวในประเทศจีน มี
จานวนเป็ นแสนคน และอาจารย์ เจมส์ เฟรเซอร์ ก็ต้ งั ปณิ ธานว่าพวกลีซอจะต้องเป็ นของพระคริ สต์และ
อธิ ษฐานพระเจ้าตลอดวันตลอดคืนว่า ขอพระเจ้าประทานพวกลีซอให้แก่ขา้ พเจ้า เขาเขียนจดหมายถึง
เพื่อนในอังกฤษมีเนื้อความว่า เขาอธิ ษฐานตลอดวันคืนเพื่อพระเจ้าจะประทานคนประเทศนี้แก่เขา เขา
ได้อธิ ษฐานเผื่อพวกลีซอหลายร้อยครอบครัวทีเดียว พระเจ้าทรงตอบอธิ ษฐานของท่านผูน้ ้ ี พระองค์ก็ได้
ให้เผ่าลีซอนี้มาเป็ นคริ สเตียนและขยายกิจการของชาวลีซอไปเรื่ อย ๆ เมื่อ 30 ปี มามิชชันนารี ออกมาจาก
ประเทศจีน เพราะเหตุวา่ กลับเข้าประเทศจีนอีกไม่ได้ จึงเดินทางไปยังประเทศพม่า เขาเดินทางขึ้นเขาลง
ห้วย และเขาได้พบชาวเขาเผ่าหนึ่ง ชาวเขาเผ่านั้นบอกว่า เรารอมิชชันนารี มาเป็ นเวลานานแล้ว เราได้ยิน
ข่าวถึงพระกิตติคุณ และเราอยากเรี ยนรู ้ถึงพระกิตติคุณพระเจ้าคงจะส่ งท่านมาหาเรา มิชชันนารี คนนั้น
จึงตัดสิ นใจอยูท่ ี่นนั่ และใช้ชีวติ อยูก่ บั เขาที่นนั่ พวกนี้ก็คือเผ่าลีซอที่อพยพจากจีนมาอยูท่ ี่ประเทศพม่า
นัน่ เอง ทางเหนือของประเทศพม่าก็มีคริ สเตียนเป็ นจานวนมากทีเดียว และมีคริ สตจักรใหญ่ นี่ก็เป็ นผล
จากการที่เฟรเซอร์ อธิ ษฐานต่อพระเจ้า ที่ประทานเผ่าลีซอให้แก่เขา เดี๋ยวนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของเผ่าที่
อยูใ่ นประเทศไทยเหมือนกัน (ผูบ้ รรยายได้เชิญอาจารย์คลองกิ้น มาอธิ บายถึงเรื่ องเผ่ากะเหรี่ ยง)
ในปี 1930 มีศูนย์อบรมเกิดขึ้นที่หว้ ยแก้ว และในศูนย์น้ นั ก็มีการอบรมแบบง่าย ๆ ในการที่จะ
ให้คนไปประกาศพระกิตติคุณ คนที่เข้ารับการอบรมส่ วนมากก็เป็ นกะเหรี่ ยงเผ่าโพ อาจารย์ทองก็เป็ น
กะเหรี่ ยงเผ่าโพ อาจารย์ที่เป็ นหัวหน้าภาคก็เป็ นกะเหรี่ ยงเผ่าโพเหมือนกัน คือ อาจารย์ บอนนี่ แต่ภาษา
ที่พวกโพใช้ก็เป็ นภาษาสกอ และมีกะเหรี่ ยงเผ่าโพที่ไปเป็ นผูน้ าในกะเหรี่ ยงเผ่าสกอหลายคน...การขยาย
คริ สตจักรตอนนี้ก็ขยายโดยคนที่ทางานแบบไม่เอาค่าจ้าง แล้วก็มีการอบรมพิเศษจะเป็ นการเรี ยนเกษตร
และพระคัมภีร์ในเวลาเดียวกันทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมตัวทางานของพระเจ้า เพราะฉะนั้นนักเรี ยนที่จบ
การศึกษาชูชีพชาวเขา จึงเป็ นผูท้ ี่เรี ยนออกไปเพื่อทางานของพระเจ้าจริ ง ๆ แต่ไม่หวังพึ่งจากคริ สตจักร
วิธีการไปจัดตั้งศูนย์ที่อาจารย์ทางานกันอยูเ่ ดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจ คือว่าการรับใช้คนนี้จะต้องรับใช้ท้ งั ฝ่ าย
ร่ างกายและฝ่ ายจิตใจด้วย
ทาให้ศาสนาอื่นที่เขาเห็นเราจะได้รู้วา่ เรามิใช่รับใช้คนเฉพาะฝ่ ายร่ างกาย
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เท่านั้นแต่ฝ่ายจิตใจด้วย เพราะฉะนั้นการอบรมนักศึกษาคือจะต้องอบรมให้เข้าใจฝ่ ายสติปัญญา ทาง
พระคัมภีร์ และทางเศรษฐกิจ และการอนามัย จะเรี ยกว่ามนุษย์ใหม่ และก้าวใหม่ของการรับใช้
คริ สตจักรดังนี้ก็จะมีความหวังในอนาคตสาหรับกะเหรี่ ยงในเชียงใหม่ ขอยกตัวอย่างสักสองสามเรื่ อง
มีการประกาศที่เมืองคอง ซึ่ งมีชาวกะเหรี่ ยงอยูท่ ี่นนั่ ในปี แรกไม่มีอะไร มีการนมัสการในตอน
ค่า ๆ มีข่าวว่า พวกนี้ขาดแคลนอาหาร ก็เลยมีการเรี่ ยไรในหมู่มิชชันนารี แล้วก็ไปเยีย่ มเยียน รู ้สึกว่าเขา
อยูใ่ นสภาพที่ขาดแคลนจริ ง ๆ แต่คนภายนอกแปลกใจว่าเมื่อมีความขัดสนเช่นนี้แล้วเขายังมีหน้าตายิม้
แย้มแจ่มใสอยู่ แล้วก็มีการฉายภาพเรื่ องที่เกี่ยวกับคนกะเหรี่ ยงที่มาเป็ นคริ สเตียนว่าเขามีการเปลี่ยแปลง
อย่างไร สามเดือนต่อมามีการให้ศีลแก่สามีภรรยาคู่หนึ่ง และก็มีอีก 6 คู่ดว้ ยกันที่ขอรับบัพติศมา เมื่อ
อาจารย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งทั้งหมู่บา้ นก็เป็ นคริ สเตียนแล้ว และถ้ามีขา้ ราชการไทย (ผูใ้ หญ่) จากกรุ งเทพ
ฯ มากานันก็จะพามาดูชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวกะเหรี่ ยงที่นี่ แล้วก็กล่าวว่าไม่เข้าใจว่าในเวลาไม่กี่ปีนี้
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดในหมู่บา้ นนี้ ได้อย่างไร
อีกตัวอย่างหนึ่ง ชาวกระเหรี่ ยงที่ดอยสะเก็ด ที่ได้กลับใจมาเป็ นคริ สเตียนทั้งหมู่บา้ น ซึ่ งมีเพียง
อีกสองครอบครัวเท่านั้นที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน และอีกหมู่บา้ นหนึ่งก็ได้เป็ นคริ สเตียนทั้งหมู่บา้ น นี่เป็ น
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อมีการกลับใจเป็ นคริ สเตียนแล้ว เขาก็มากันทั้งหมู่บา้ น และมีความต้องการ
ผูน้ าที่จะช่วยนาเขา
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บทที่ 6 การขยายคริสตจักรในเมือง
ขอให้เรามาพิจารณาถึงการขยายคริ สตจักรในเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทย จังหวัดต่าง ๆ
ในประเทศไทยกาลังขยายตัวไปเรื่ อย ๆ เราจะเห็นว่า ทัว่ โลกก็มีการที่ประชาชนหลัง่ ไหลเข้ามาสู่ เมือง
กันเป็ นอันมาก แต่ก่อนนี้ เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่มีไม่กี่เมือง แต่ปัจจุบนั นี้เราเห็นว่า เมืองใหญ่กาลังผุด
ขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นเมืองเชียงใหม่ เดิมก็อยูใ่ นกาแพงสี่ เหลี่ยม แต่ปัจจุบนั อยูน่ อกกาแพงสี่ เหลี่ยมเสี ยแล้ว แต่
ถ้าพรุ่ งนี้เราไปที่สนามบินนานาชาติของเชียงใหม่ เราจะเห็นว่า เชียงใหม่เป็ นเมืองนานาชาติโดยปริ ยาย
และเมืองเล็ก ๆ ก็ขยายเป็ นเมืองใหญ่ ถ้าเราไปญี่ปุ่น เราจะเห็นว่าประชากรแต่ละเมืองกาลังทวีมากขึ้น
เรื่ อย ๆ เช่นจากล้านคนก็เป็ นสิ บล้าน สิ บเอ็ดล้าน ปั ญหาอยูท่ ี่วา่ เราจะทาเช่นไรที่จะทาให้คริ สตจักรใน
เมืองทวีมากขึ้น คริ สตจักรได้ทางานอย่างดีมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง ในอดีตเราเห็นว่าคริ สตจักรเจริ ญ
เมืองใหญ่ ๆ เช่นในกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นต้นและมีสมาชิกถึง 2-3 หมื่นคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นคนในเมือง
นัน่ เองที่ได้เป็ นคริ สเตียนเริ่ มแรก และต่อจากนั้นเมืองต่าง ๆ ในเขตทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนได้กลายเป็ นค
ริ สเตียน เช่นมีการขยายคริ สตจักรกันใหญ่โตที่เมืองอันติโอเกีย เอเฟซัส และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่กรุ ง
โรมและที่เมืองอเล็กซานเดรี ย และที่เมืองคาเธ็จถ้าเราฟังดูเราจะเห็นว่ามีเหตุผลหลายประการ เกี่ยวกับ
การขยายคริ สตจักรในเมือง
1. คนในเมืองใหญ่ ๆ นั้นพูดภาษาเดียวกัน ภาษาที่พดู อาจจะเป็ นภาษากลาง ซึ่ งผิดกับภาษาที่
หมูบ่ า้ น ถ้าเราไปตามหัวเมืองเราจะเห็นว่า มีชาวเขาหลายเผ่า และพูดภาษาต่างกันหลายภาษา แต่ถา้ เรา
ไปที่กรุ งเทพฯ เขาก็พดู ภาษาไทยกลางกันภาษาเดียว เช่น ในสมัยก่อนเขาอยูบ่ า้ น เขาก็พดู ภาษาถิ่นของ
เขา แต่เมื่อเขาไปในเมืองตะวันออก เขาก็ตอ้ งพูดภาษากรี กถ้าไปทางทิศตะวันตกเขาก็ตอ้ งพูดภาษา
ลาติน
2. ถ้าเราสังเกตชี วติ ในเมือง เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือการคมนาคมในเมืองนั้นติดต่อกันได้
ตลอด แต่ถา้ เราจะไปประกาศกับพวกแม้ว พวกชาวเขา เราจะเห็นว่าเราไปด้วยความทุกข์ยากลาบาก เรา
ต้องเดินทางรอนแรมไป กว่าจะถึงหมู่บา้ นที่เราจะไป บางทีเราก็ตอ้ งข้ามแม่น้ า บางครั้งน้ าก็ข้ ึนสู ง ถ้า
เราอยูใ่ นเมือง เราก็สะดวกเพราะเรามีพาหนะ เช่นเราอาจจะมีรถเครื่ องจักรยานยนต์หรื ออะไรในทานอง
นี้
3. ลักษณะของเมืองอีกอย่างหนึ่งคือ เมืองมีลกั ษณะคล่องตัว เพราะฉะนั้นคนในเมืองจึงมี
ลักษณะคล้ายกันหลายประการ และมีอิสระเสรี มาก ถ้าเราสังเกต ในหมู่บา้ นเราจะเห็นว่า เราต้องอยูใ่ น
อาณัติของผูใ้ หญ่บา้ น แต่ถา้ เราอยูใ่ นเมืองเราก็มีอิสระเสรี ภาพ และถ้านักศึกษาที่อยูใ่ นเมืองก็เสรี เพราะ
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ไม่ตอ้ งผูกพันอยูก่ บั บิดามารดา เมื่อเขามีอิสระมากเช่นนี้ ก็หมายความว่า เขามีสิทธิ ที่จะรับฟังสิ่ งใหม่ ๆ
ได้มาก
4. ลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ คนในเมืองรู ้สึกหงอยเหงาไปสักหน่อย โดยเฉพาะคนถิ่นอื่นที่
อพยพไปอยูใ่ นเมืองหลวง ถ้าเราไปอยูใ่ นเมืองเล็กทุกคนก็รู้จกั กันหมด แต่ถา้ ไปอยูใ่ นเมืองใหญ่ก็จะ
รู ้สึกว่าอยูค่ นเดียวไม่มีเพื่อน เพราะฉะนั้นคนที่ไปอยูใ่ นเมืองใหญ่ก็ปรารถนาที่จะคบค้าสมาคม คือ
อยากจะมีเพื่อน เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่า คนที่ยา้ ยจากที่อื่นไปอยูเ่ มืองใหญ่ ดู
เหมือนว่าเขาพร้อมที่จะรับฟั งสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเสมอ
5. แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่เราเห็นนี้ รู้สึกว่าในเมืองใหญ่ก็ยงั ไม่เจริ ญเท่าที่ควร หมายความว่า
เมื่อพูดไปแล้วคริ สตจักรแพ้ แต่เมืองชนะและในเมืองนี้เองที่คริ สเตียนหายไปมาก และรู ้สึกว่าสมาชิก
ในคริ สตจักรก็นอ้ ยลง ลักษณะของคริ สตจักรก็อยูก่ บั ที่ไม่ไหวตัว บางครั้งได้คนใหม่ ๆ มาเป็ นคริ ส
เตียน ตอนแรกก็ดี แต่ต่อมาก็หายสาบสู ญไป และถ้ามีสมาชิกรุ่ นเยาว์ในคริ สตจักรก็ไม่เพิ่มขึ้น บางครั้ง
กลับหายไปด้วยซ้ า เพราะไม่มีการรักษา เพราะในเมืองใหญ่มีสิ่งดึงดูดหลายอย่าง คือมีสิ่งที่ยวั่ ยวนหลาย
ชนิด เช่น แสง สี และ อื่น ๆ เพราะฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้ก็ดึงดูดให้คริ สเตียนห่างจากคริ สตจักร ห่างจากพระ
เจ้าได้
6. ที่ดินในเมืองแพงขึ้นทุกวัน ถ้าเราจะสร้างคริ สตจักรในเมืองสักแห่ง มันคงแพงลิ่ว และถ้า
คริ สตจักรนี้มีคนน้อยและมีเงินน้อย ก็ไม่สามารถที่จะสร้างคริ สตจักรได้
ประการดังกล่าวมานี้แหละ ที่ทาให้ไม่มีการขยายคริ สตจักรในเมือง และเป็ นปั ญหาจริ ง ๆ แต่
อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่หลายแห่งที่คริ สตจักรเอาชนะและเจริ ญขึ้นได้ ขอบพระคุณพระเจ้า
ขอให้เราดูตวั อย่างว่าในเมืองมีการขยายคริ สตจักรได้อย่างไร ถ้าเราดูตวั อย่างคริ สตจักรในเมืองที่ไม่
เจริ ญเราอาจจะมีใจที่ทอ้ แท้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจะดูตวั อย่างที่ชนะที่เจริ ญ มีการขยายคริ สตจักร ได้รับ
พระพรจากพระเจ้า เพื่อที่เราจะได้มีกาลังใจ ข้าพเจ้าเคยไปนมัสการในโบสถ์ใหญ่ที่บราซิ ลเมื่อ 5 ปี
มาแล้ว สมาชิกในคริ สตจักรว่านี้ส่วนมากเป็ นคนหนุ่ม และอายุคริ สตจักรก็ประมาณ 50 ปี สมาชิกใน
คริ สตจักรมีประมาณ 5 แสนคน ที่นงั่ ในคริ สตจักรมีประมาณ 400 ที่ ข้างหนึ่งก็เป็ นชาย ข้างหนึ่งก็เป็ น
หญิง และตรงหน้าก็มีแตรวง และมีระเบียบชั้นบนก็มีคนเต็มไปหมด ข้างหน้าก็มีที่ที่จะให้ศีล และที่ให้
ศีลรับบัพติศมานี้ก็มีผรู ้ ับศีลครั้งหนึ่งประมาณ 200 คน และในคืนวันพุธก็มีการประชุมอนุชน อนุชน
มาร่ วมกันเต็มโบสถ์คริ สตจักรนี้เจริ ญขึ้นในเมืองใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยูห่ ลายประการ
ผูเ้ ทศนาในคริ สตจักรนั้นก็ไม่รับเงินเดือน ผูป้ กครอง ผูน้ าในคริ สตจักรต่างก็ไม่รับเงินเดือน และเงินที่
ได้รับจากการถวายก็จะนาไปสรรค์โบสถ์ใหม่อีกต่อไป
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ในประเทศชิลีก็มีการขยายคริ สตจักรในเมืองเช่นกัน ในเมืองซานติอาโก ประชากรหนึ่งในสาม
ก็เป็ นคริ สเตียน คนที่เป็ นคริ สเตียนนั้นส่ วนมากก็เป็ นการกรรมกร และพวกนี้มีอานาจจนสามารถที่จะ
เลือกผูแ้ ทนของตนที่จะไปนัง่ ในที่ของรัฐบาลได้
และมีผแู ้ ทนที่เขาเลือกให้ไปประชุมร่ วมกับสภา
เทศบาลได้ เพราะฉะนั้นก้มีอานานทางการเมืองอยูม่ าก เช่น ต้องการที่จะได้ถนนดี ๆ ก็ให้ผแู ้ ทนไป
ลงคะแนนเสี ยง เพราะฉะนั้นคริ สตจักรจึงไม่เพียงแต่สรรเสริ ญพระเจ้า แต่วา่ ทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ด้วย ทั้งนี้ เพราะประชากรในเมืองเป็ นคริ สเตียนส่ วนมาก บางคนทนที่อาจจะบอกว่านั้นเป็ นเรื่ องที่ไกล
มากอยู่ เรื่ องในอเมริ กาใต้โน่น ต่อไปนี้ จะเล่าประสบการณ์ที่อยูใ่ กล้ ๆ ข้าพเจ้าได้ไปอยูท่ ี่ฮ่องกงสอง
อาทิตย์ ฮ่องกงมีประชากรประมาณ 12% ที่เป็ นคริ สเตียน เพราะฉะนั้นเรากล่าวได้วา่ ถ้าเราพบคน 10
คน เราจะพบคริ สเตียน 1 คนที่นนั่ และเราจะเห็นว่ามีโบสถ์มีโรงเรี ยนของคริ สเตียนอยูก่ นั ตามถนนไม่
ห่างกันเลย คนที่นนั่ บอกว่าคริ สตจักรที่นนั่ เป็ นคริ สตจักรเล็ก ๆ เท่านั้น เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร
ใหญ่ เพราะเหตุที่วา่ ยังมีคริ สตจักรในอาพาร์ ทเม้น คือบ้านเช่า ที่เป็ นตึกใหญ่มีให้เช่าเป็ นห้อง ๆ และใน
ตึกนี้ก็มีหอ้ งนมัสการอยูด่ ว้ ย และบางทีก็เช่าชั้นสองของตึกเพื่อเป็ นที่นมัสการอยูด่ ว้ ย ในฟิ ลลิปปิ นส์ก็มี
การขยายคริ สตจักรในทานองเดียวกัน ศิษยาภิบาลในฟิ ลลิปปิ นส์บอกกับอาจารย์วา่ ถ้าใครมีใจที่จะ
ทางานขยายคริ สตจักรเขาก็ทาได้ ที่สาคัญคือความตั้งใจ เพราะเหตุวา่ การขยายคริ สตจักรไม่ได้เกิดขึ้น
เอง ต้องการความสามารถ สติปัญญา ความเข้าใจ จึงจะเกิดขึ้นจริ ง ๆ ต่อไปนี้ขอกล่าวถึงกุญแจต่าง ๆ ที่
จะช่วยไขปั ญหา
1. เราอาจจะตั้งคริ สตจักรในบ้านได้ เราเรี ยกตัวเองว่าคริ สเตียน ตามหลัก ตามความเชื่ อในพระ
คัมภีร์ เช่น ในพันธสัญญาใหม่ เป็ นต้น สิ่ งสาคัญที่เราเห็นคือ คริ สตจักรเกิดขึ้นในบ้าน หลังจากพระเยซู
คริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้วประมาณ 1-2 ร้อยปี คริ สตจักรก็มีการนมัสการตามบ้าน การมีคริ สตจักรตาม
บ้านนี้ก็มีผลดีเหมือนกัน คือสามารถที่จะขยายคริ สตจักรไปส่ วนต่าง ๆ ของเมืองได้ เช่นมีหมู่บา้ นส่ วน
นี้ตอนนี้ของจังหวัดคนที่อยูใ่ กล้ ๆ หมู่บา้ นในระแวกนี้ก็จะมาร่ วมนมัสการพระเจ้าได้ง่าย และ
ครอบครัวที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนก็จะไปเยีย่ มครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียนได้ง่ายด้วย และจะมีการขยาย
คริ สตจักรในหมู่บา้ นอื่น ๆ ได้ง่ายอีกด้วย หมายความว่าไม่มีปัญญาในการซื้ อที่หาที่ในการสร้าง
คริ สตจักร เราจะเห็นว่าคริ สตจักรเริ่ มแรกไม่ตอ้ งเป็ นปั ญหาในการที่เรี่ ยไรเงินสร้างคริ สตจักร อาจารย์
เปาโลไม่ได้เขียนจดหมายไปที่โคริ นธ์ เพื่อเรี่ ยไรเงินสร้างคริ สตจักรแต่การนมัสการตามบ้านนี้เราต้อง
อาศัยผูน้ าของท้องถิ่นนั้น สมมุติวา่ เราจะมีการนมัสการตามบ้านประมาณ 600 คน เราก็ตอ้ งมีผนู ้ า
ประมาณ 20 คน และถ้าจานวน 600 คนนี้เราแบ่งแยกนมัสการแต่ละที่ ก็ตอ้ งมีผนู ้ าประมาณที่ละ 3-4
คน การขยายคริ สตจักรในเมืองฟิ ลลิปนส์น้ นั เกิดขึ้น เพราะคนในเมืองกลุ่มหนึ่งสนใจการศึกษาเผยแพร่
ศาสนา พวกนี้มานมัสการในบ้านมีการเรี ยนพระคัมภีร์ในบ้าน แต่วา่ การเรี ยนพระคัมภีร์ของเขา
33

เน้นหนักในทางการประกาศ คือทุกครั้งที่เขาเรี ยนพระคัมภีร์เขาจะเชิญผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนมาร่ วม
เพราะเหตุวา่ มีคริ สเตียนมาเท่านั้นไม่พอ หรื ออาจจะมีการตั้งกลุ่มเรี ยนพระคัมภีร์ในหมู่บา้ นที่ยงั ไม่มี
การเรี ยนพระคัมภีร์ ทั้งนี้ เพื่อการประกาศ บางทีก็มีคริ สเตียนที่สนใจในการประกาศเข้าไปติดต่อใน
หมู่บา้ น แล้วก็ขออนุญาตว่าจะศึกษาพระคัมภีร์ในหมู่บา้ นของผูน้ าคนนี้ได้ไหมผูน้ าที่เราเข้าไปติดต่อ
คนนี้เขาก็ไม่ค่อยสนใจ แต่เขาก็ไม่ขดั ขวางอย่างไร เพราะฉะนั้นจึงมีการเรี ยนพระคัมภีร์ที่บา้ นของผูน้ า
คนนี้และต่อมาเมื่อเห็นความดี คนชักสนใจ เพราะเหตุวา่ เขาได้รับประโยชน์ ก็เลยชักชวนลูกหลานเข้า
มาเรี ยนพระคัมภีร์ดว้ ย และก็มีคนสาคัญเข้ามาร่ วมอีก 10-15 คน เช่นนี้ก็มีคริ สตจักรเล็ก ๆ เกิดขึ้นใน
หมู่บา้ นประมาณ 42 คน แล้วก็มีการสร้างคริ สตจักรเล็ก ๆ ขึ้น แม้วา่ จะมีสมาชิกไม่มากก็ตาม
2. คริ สตจักรที่มีสมาชิกเป็ นพวกเดียวกัน เช่นมีงานอย่างเดียวกัน มีปัญหาอย่างเดียวกัน ฐานะ
เศรษฐกิจระดับเดียวกัน นักศึกษาคนหนึ่งของอาจารย์ได้ศึกษาถึงลักษณะของคริ สตจักรในเมืองบอม
เบย์ ก็มีสภาพคริ สตจักรที่แตกต่างกันหลายอย่างในเมืองนี้ บางคริ สตจักรสมาชิกก็มีความรู ้สูง มี
เงินเดือนมากแต่บางคริ สตจักรสมาชิกยากจน และลักษณะที่สาคัญคือ สมาชิกของแต่ละคริ สตจักรมี
ความเป็ นอยูค่ ล้าย ๆ กัน ลักษณะเช่นนี้เราอาจจะไม่พบทุกแห่ง เราอาจจะพบเพียงบางแห่งเท่านั้น
3. การขยายคริ สตจักรต้องมีหลักยึดมัน่ ในข้อพระคัมภีร์ถือว่าข้อพระคัมภีร์เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
เราต้องเชื่ อว่าบุคคลที่ไม่มีพระเยซูคริ สต์ยดึ มัน่ ในจิตใจ ผูน้ ้ นั ก็สูญเสี ยหลายสิ่ งหลายอย่าง ต้องเชื่อว่า
พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นความจริ ง และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดองค์แท้จริ ง คนที่เชื่ อพระ
เยซูจะต้องให้เขาชนะ และจะต้องมีอานาจที่จะให้เขาเอาชนะได้ พระเยซูคริ สต์เจ้าเป็ นพระเจ้าที่ดารงอยู่
และพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง และเราต้องเป็ นผูเ้ อาพระธรรมออกไปให้แก่ผอู ้ ื่นต่อไป เหมือนเชื้ อ
ที่เจือลงในแป้ งแล้วก็จะต้องฟูที่จริ งก็มีหลายอย่างที่ขา้ พเจ้าอยาก จะพูดเกี่ยวกับการขยายคริ สตจักรใน
เมือง เป็ นเรื่ องที่น่าพูด และมีหลายอย่างที่เราควรจะหาความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้ และในเมืองไทยที่เรา
เห็นว่า เราพบอะไรดี ๆ เกี่ยวกับการขยายคริ สตจักรในเมือง ถ้าเราทางานจริ งและพระเจ้าอวยพรในการ
งานของเรา เราก็จะเห็นสิ่ งมหัศจรรย์แปลกประหลาดในการขยายคริ สตจักรในเมือง
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บทที่ 7 อานาจของผีและฤทธิ์เดชของพระคริสต์ ในการขยาย
คริสตจักร
หัวข้อที่ขา้ พเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็ นเรื่ องสาคัญมากสาหรับคริ สเตียนในประเทศไทย เราจะ
พิจารณาถึงการนับถือผีหรื อวิญญาณกับการขยายคริ สตจักร ความจริ งการนับถือผีหรื อวิญญาณนั้นมีนบั
ถือกันทัว่ ไปในหลายประเทศ มีคนจานวนหลายร้อยล้านคนนับถือผีหรื อวิญญาณ คนเหล่านี้กลัวผีและ
นับถือผีไปด้วย มีผที ี่ประจาทุ่งนา ผีประจาต้นไม้ ผีประจาบ้าน ผีประจาแม่น้ า คนที่กลัวผีเหล่านี้ นับถือ
และนาเอาของไปเซ่นไหว้เพื่อมิให้ผที าร้าย ในหลายประเทศคนที่ตายไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับเครื่ องเซ่น
ไหว้อย่างถูกต้องก็จะกลับมาหลอกหลอน หรื อรบกวนญาติพี่นอ้ งและลูกหลาน ตามธรรมเนียมของชาว
จีนซึ่ งมีการเซ่นไหว้ผบี รรพบุรุษ
และมีการนับถือยกย่องอย่างมากและบางทีจะทาอะไรก็ตอ้ งไป
ปรึ กษาหารื อกับผีบรรพบุรุษก่อนถ้าผีเห็นดีดว้ ยจึงทา เมื่อเราพูดถึงศาสนาใหญ่ ๆ ในโลก เช่น ฮินดู
พุทธ อิสลาม และขงจื้อ ศาสนาเหล่านี้มีการนับถือผีและวิญญาณปะปนอยูอ่ ย่างมากมาย เช่นมีเพียงไม่
ถึงครึ่ งของชาวฮินดูที่ฟังหรื ออ่านคัมภีร์ของศาสนาฮินดู แต่มากกว่าครึ่ งที่นบั ถือวิญญาณและผี เอาของ
ไปเซ่นไหว้เพื่อให้ผพี อใจ
ในทุกประเทศทัว่ โลก การนับถือผีเป็ นเรื่ องธรรมดากลัวผี หรื อผีที่ทาให้ไม่สบายเป็ นเรื่ องที่รู้
กันทัว่ ไป นอกจากนี้การมีศาลพระภูมิเจ้าที่ การเข้าทรงหรื อเข้าสิ งในตัวคนเพื่อใช้คนเป็ นม้าขี่ หรื อ
สื่ อกลางเป็ นเรื่ องธรรมดาด้วย วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มบ้านชาวอินเดียและได้สนทนากับหญิงเจ้าของ
บ้านคนหนึ่งสังเกตว่าเธอมีหน้าตาแสดงว่าไม่สบายเลย ข้าพเจ้าจึงเอ่ยทักว่า “วันนี้ ดูหน้าไม่สบายเลย
เป็ นอะไรไปหรื อ” หญิงนั้ตอบว่า “ทาไมจะไม่เศร้า เพราะว่าเมื่อคนมันมาอีกแล้ว” ข้าพเจ้าก็ถามว่า
“ใครมา? เจ้าของบ้านตอบว่า “มันมาเมื่อปลายปี ก่อน เอาลูกชายคนหนึ่งไป มันมา เมื่อ 2 ปี ก่อน ก็เอาไป
อีกคนหนึ่งและเมื่อคืนมันมาเป็ นครั้งที่ 3 ก็ทาให้อีกคนหนึ่งล้มป่ วยลง เมื่อเห็นเช่นนี้จึงได้เผาเครื่ อง
หอม มันจึงหนีไป” ขณะที่สนทนานั้นข้าพเจ้ายังเห็นขี้เถ้าตกอยูท่ ี่พ้นื ห้อง หญิงนั้นพูดต่อไปว่า “ไม่รู้วา่
มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ ” หญิงเจ้าของบ้านคนนี้กลัวทุกขณะว่า ผีจะมาเอาลูกชายคนที่สามของเธอไป
อีก
ในประเทศอินเดียที่ขา้ พเจ้าทางานอยูน่ ้ นั มีคริ สตจักรเกิดขึ้นในชนบทหลายหมู่บา้ น ส่ วนมาก
เป็ นคริ สตจักรเล็ก ๆ บางคริ สตจักรมี 5 ครอบครัว บางคริ สตจักรมี 7 ครอบครัว บางคริ สตจักรมี 10
ครอบครัวเท่านั้น ทุกครั้งที่มีคนมาเชื่อถือในพระเจ้า จะมีการต่อสู ้ระหว่างผูท้ ี่เชื่ อกับชาวบ้านอื่น ๆ
เกี่ยวกับเรื่ องผี เพราะเหตุวา่ คนอินเดียเลี้ยงวัว ทุกบ้านมีววั ซึ่ งมักจะมีโรคห่าทาให้ววั ตาย ถ้ามี
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เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้น ก็จะมีชาวบ้านออกเรี่ ยรายข้าวและเงิน แล้วเอาไปทาพิธีบูชายัญ เพื่อทาให้ผี
พอใจ พวกที่เชื่อในพระคริ สต์ถือว่า เขาเป็ นคริ สเตียนเขาไม่ตอ้ งทาพิธีน้ นั เพราะไม่เชื่อในผี จึงทาให้
ชาวบ้านอื่น ๆ โกรธมาก
ภรรยาและข้าพเจ้าอยูใ่ นเมืองที่มีประชาชน ประมาณ 4,000 คน ปี หนึ่งเกิดมีโรคระบาด มีคน
เป็ นจานวนมากป่ วยและตาย พระประจาวันในเมืองนั้นได้จดั ให้มีพิธีใหญ่ใช้เงินมากมาย คือ เอาน้ ามัน
มะพร้าวราคาราวแสนบาทเผาบูชา เพื่อให้เป็ นที่พอใจของผี
ในกรุ งจาการ์ ตา้ เมื่อราว 10 วันก่อน ข้าพเจ้าได้เห็นคนขายยาคนหนึ่ง เขามีงูใหญ่และยาวมากมา
ด้วย ทาให้มีคนมามุงดูเป็ นจานวนมาก ชายผูน้ ้ นั โฆษณาว่ายาของเขาซาตานเป็ นผูใ้ ห้ เพราะฉะนั้นจึง
เป็ นยาที่มีอานาจมาก ดังนั้นผูค้ นจึงซื้ อยาที่มาจากผูม้ ีอานาจยิง่ ใหญ่น้ นั คนไทยเราคงรู ้ดีวา่ อานาจของผี
มีอย่างไรบ้าง เหตุที่ทาให้คนนับถือผีคือว่า ผีมีอานาจ คนต้องการที่จะมีอานาจ ผีมีฤทธิ์ อานาจที่จะทาให้
พืชผลในนาของเขางอกงามได้ หรื อในทานองเดียวกัน ผีอาจจะแช่งสาปให้พืชเป็ นในนาของเขาเสี ยหาย
ก็ได้ ผีบางตัวมีอานาจที่จะทาให้หญิงเป็ นหมันได้ แต่วา่ ถ้าผีชอบใจ ก็อาจจะทาให้หญิงนั้นมีลูกได้อีก
แถบเชิงเขาในประเทศอินเดียเคยมีคนล่าหัวมนุษย์อาศัยอยู่ เมื่อตัดหัวมนุษย์ได้ก็จะนามาแขวน
ไว้ที่บา้ น คนล่าหัวมนุษย์เคยมีบา้ งในไต้หวันและฟิ ลลิปปิ นส์ การที่เขาไปล่าหัวมนุษย์มาไว้ที่บา้ นก็
เพราะเชื่ อว่า อานาจของคนอยูท่ ี่หวั และการที่เอาหัวมนุษย์ไว้ที่บา้ นมากเท่าใดก็ทาให้เป็ นบ้านที่มี
อานาจมากเท่านั้นถ้าเราให้ผทู ้ ี่เชื่อผีเหล่านี้ทราบว่าพระคริ สต์เป็ นอานาจของพระเจ้าหลายครั้งคน
เหล่านั้นจะกลับมาเชื่อในพระคริ สต์เพราะถ้าเมื่อพระคริ สต์มีอานาจมากกว่าผี พระองค์จะทรงคุม้ ครอง
เขาให้พน้ จากอานาจของผีได้ คนเป็ นจานวนมากไม่กล้าเป็ นคริ สเตียนเพราะเขายังกลัวอานาจผีอยู่ ถ้า
เป็ นคริ สเตียนแล้วกลัวว่าผีจะมาทาร้ายถ้าเขาเชื่อว่าพระเยซู สามารถคุม้ ครองเขาให้พน้ จากผีได้ เขาก็จะ
สบายใจ และรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็ นสาวกของพระองค์
วันหนึ่ง มีคนมาจากชนบทในประเทศอินเดียมาหาข้าพเจ้า และบอกว่า เขาตัดสิ นใจที่จะเป็ นค
ริ สเตียน ชายคนนี้เป็ นญาติของอีกคนหนึ่งข้าพเจ้ารู ้จกั มาก่อน เมื่อข้าพเจ้าถามว่าทาไมถึงมาเป็ นคริ ส
เตียน เขาจึงเล่าให้ฟังว่า “ผมมีลูกสามคนแต่ละคนตาย เมื่อก่อนอายุครบ 1 ขวบ” เขาไม่ได้ใช้คาว่า
“ตาย” แต่บอกว่า “ผีเอาไปกิน” เขาบอกว่า “ผีเอาลูกของผมคนที่หนึ่งไปกิน และเอาคนที่สองและคนที่
สามด้วย” และที่ผมมาเป็ นคริ สเตียนก็เพราะว่า พระคริ สต์ของท่าน มีอานาจมีความสามารถเหนื อผี ที่
ป้ องกันผมและครอบครัวให้พน้ จากอานาจของผี”
ถ้าพระเจ้ามีอานาจอิทธิ ฤทธิ์ และชัยชนะต่อผี คนเป็ น เป็ นจานวนมากก็จะมาเป็ นศิษย์ของ
พระองค์ เราพบตัวอย่างเหล่านี้หลายแห่งในพระคัมภีร์ คงจาเรื่ องของอาจารย์เปโตรและโยฮันได้ เมื่อ
ทั้งสองมาถึงประตูงาม มีคนง่อยคนหนึ่งนัง่ อยูเ่ พื่อขอทาน และหวังว่าจะได้เงินจากท่านทั้งสอง “ฝ่ ายเป
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โตรกับโยฮันเพ่งดูเขาบอกว่า...เงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยูเ่ ราจะให้ทา่ นคือ ในพระนามแห่งพระ
เยซูคริ สต์ ชาวนาซาเร็ ธจงเดินเถิด” เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหาร เดินต้นโลด
สรรเสริ ญพระเจ้าไป (กิจการ 3:1-8) ในวันต่อมาเจ้าหน้าที่ของยิวได้สอบสวนเปโตร และถามว่า “ท่าน
ได้ทาการนี้ โดยฤทธิ์ หรื อในนามของผูใ้ ด” (กิจการ 4:7) ซึ่ งเปโตรก็ตอบอย่างฉะฉานว่า “โดยพระนาม
ของพระเยซูคริ สต์ชาวนาซาเร็ ธ...ชายคนนี้ที่ยนื อยูต่ ่อหน้าท่านได้หายโรคเป็ นปรกติ (กิจการ 4:11)
เราคงจาประสบการณ์ของท่านเอลียาที่ภูเขาคาร์ เมลได้คือมีการทดลองระหว่างเอลียากับพวก
ของพระบาละ เอลียาบอกพวกนั้นว่า ท่านจงเตรี ยมเครื่ องถวายบูชาของท่าน เราก็จะเตรี ยมเครื่ องบูชา
ของเรา ท่านขอต่อพระเจ้าของท่าน ถ้าพระองค์ส่งไฟลงมา พระองค์ก็เป็ นพระเจ้า เราก็จะขอต่อพระ
เจ้าของเรา ถ้าพระองค์ส่งไฟลงมา พระองค์ก็เป็ นพระเจ้า เมื่อเอลียาอธิ ษฐานต่อพระเจ้าแล้ว ก็ได้เกิดมี
ไฟตกลงมาจากฟ้ า และทุกคนก็สรรเริ ญพระนามของพระเจ้า เราคงจาได้เช่นกันว่า ดานิเอลเคยพูดกับ
กษัตริ ยว์ า่ พระเจ้าของเราสามารถช่วยเราได้รอดพ้นจากไฟได้
มีเรื่ องทานองเดียวกันนี้เกิดขึ้นในคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนในอินเดีย มีชายคนหนึ่งชื่ อมังเกอร์
มีอาชีพเป็ นช่างไม้ มาจากชนบทแต่ได้มาเป็ นคริ สเตียนในเมือง และก็ยดึ อาชีพช่างไม้อย่างเดิม เขาไม่
เคยคิดที่จะเยีย่ มเยียนหรื อพูดเรื่ องพระกิตติคุณแก่พี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน ต่อมาได้มีการฟื้ นฟูจิตใจที่
คริ สตจักรนั้น (เช่นเดียวกับการฟื้ นฟูที่คริ สตจักรที่เชียงราย) มังเกอร์ได้กลับใจและพระเจ้ากลายเป็ นผูม้ ี
ความหมายที่สุดเหนือชีวติ ของเขา เมื่อเขาสารภาพความผิดต่อพระเจ้าแล้ว ก็รู้สึกว่าตัวเบา และเดินตัว
ปลิวออกไป เขาระลึกถึงพี่นอ้ งที่อยูใ่ นชนบทบ้านเดิมของเขาและรู ้สึกว่าไม่เหมาะที่จะทิ้งพี่นอ้ งอยูท่ ี่
บ้านโดยที่ไม่รู้ถึงพระกิตติคุณของพระเจ้า เขาจึงกลับไปบ้านเดิม พวกพี่นอ้ งต้อนรับการกลับไปของเขา
ด้วยความดีใจ เขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงชี วติ ใหม่ของเขา และเล่าว่าพระเยซูคริ สต์ มี
อานาจอิทธิ ฤทธิ์ อย่างไร เมื่อเขาเข้านอนแล้ว ในตอนดึกเมื่อมีคนในหมู่บา้ นนั้นมาเรี ยกเขา บอกว่าควาย
ของตนล้มป่ วยลง เขาได้เอาของไปเซ่นไหว้ผีแล้วก็ไม่ดีข้ ึน ควายตัวที่ป่วยนั้นทางานดี กลัวว่ามันจะตาย
ถ้าพระเจ้าที่มงั เกอร์ บอกมีอานาจมาก คงพอจะช่วยควายให้หายได้ มังเกอร์ ลุกขึ้นไปที่ควายซึ่ งป่ วยอยู่
นั้น เห็นว่ามันให้หายได้ มังเกอร์ ลุกขึ้นไปที่ควายซึ่ งป่ วยอยูน่ ้ นั เห็นว่ามันป่ วยจริ ง ๆ มังเกอร์ จึงวางมือ
บนสัตว์น้ นั และอธิ ษฐาน แล้วจึงบอกคนเหล่านั้นว่า “เราได้อธิ ษฐานเผือ่ แล้ว ท่านจะไปนอนเถิด” รุ่ งเช้า
วันต่อมาควายตัวนั้นก็หายจริ ง ๆ ทุกคนในหมู่บา้ นนั้นก็ฟังพระกิตติคุณจากมังเกอร์ ดว้ ยความเคารพ
และศรัทธามังเกอร์ได้เทศนาในหมู่บา้ นนั้นเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ มีคนที่มาเชื่ อหลายคน
บางคนอาจจะว่า เรื่ องอย่างนี้ เกิดกับคนที่ไม่รู้อะไร ขอให้ฟังเรื่ องที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ที่เกาะท
ริ นีแดด ใกล้ ๆ กับอเมริ กาใต้ มีชาวอินเดียอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ชาวอินเดียเหล่านี้มาจากประเทศ
อินเดีย ส่ วนมาจบจากโรงเรี ยนมัธยมและมหาวิทยาลัย บางคนก็เป็ นนักธุ รกิจ บางคนก็นบั ถือศาสนา
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ฮินดู บางคนก็เป็ นมุสลิม แต่มีใจแข็งมากไม่ยอมเชื่ อคริ สต์ศาสนาเลย บางคนที่ไปโรงเรี ยนของคณะ
เพรสไบทีเรี ยนภายหลังได้กลับใจเป็ นคริ สเตียน ในชัว่ เวลา 60-70 ปี มีผกู้ ลับใจประมาณ 1,000-2,000
คน แต่มีชาวอินเดียในทริ นิแดดมากกว่าสองแสนคน เมื่อเร็ ว ๆ นี้ชาวเมืองทรี นิแดดที่เป็ นคริ สเตียนได้
ร่ วมใจกันอธิ ษฐานขอพระเยซูคริ สต์ขบั ผีร้ายออกไปและรักษาคนเจ็บป่ วย เมื่อชาวอินเดียที่มีการศึกษา
สู งเห็นว่าพระคริ สเตียนนั้นได้ตอบสนองคาอธิ ษฐานอย่างไร เขาจึงพากันมาเชื่อเป็ นจานวนมาก
สองปี มาแล้ว อาจารย์ใหญ่ผหู ้ ญิงคนหนึ่งมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยของเรา เธอเป็ นสมาชิกของ
คริ สตจักรลูเธอร์ เรน ขณะที่เธอเรี ยนในวิทยาลัยของเรานั้น เธอได้เล่าเรื่ องให้เราฟังว่า “ใกล้ ๆ บ้านดิฉนั
มีชายมีชื่อเสี ยงคนหนึ่ง ชื่ อ สุ บาเรา เป็ นครู ใหญ่โรงเรี ยนมัธยม เขาต่อสู ้คริ สเตียนมากทีเดียว เขาเกลียด
ชังคริ สเตียนและคริ สตจักร เขาบอกว่าคริ สเตียนเป็ นคนต่างชาติไปแล้ว ทั้งชาติเดิมกลายเป็ นคนชาติอื่น
เขามักจะเยาะเย้ยและสบประมาทคริ สเตียน สุ บาเรามีเพื่อนที่เขารักมากซึ่ งมีบา้ นติดกันคนหนึ่ง เพื่อน
ของเขาป่ วยติดต่อกันหลายเดือนมาแล้ว เรี ยกหมอมารักษาแต่ก็ไม่หาย กลับเพียบหนักลงทุกที ๆ คืน
หนึ่งสุ บาเราเห็นนิมิตว่า พระเยซูมาปรากฏและตรัสกับเขา ให้เขาวางมือบนเพื่อนที่ป่วย และอธิ ษฐาน
ในนามของพระองค์แล้วเขาจะหาย สุ บาเราตื่นขึ้นหัวเราะขบขัน แล้วก็นอนหลับต่อไปคืนต่อมาเขาก็
เห็นนิมิตอย่างคืนก่อน คือพระเยซูคริ สต์ทรงปรากฏกับเขา ตรัสสัง่ ให้เขาวางมือบนศีรษะของเพื่อน และ
อธิษฐานของพระองค์ พระองค์จะรักษาเขาให้หาย เขาหัวเราะและเข้านอนต่อเช่นเดิน ในคืนที่สามเขา
เห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เขาไม่หวั เราะ และลุกขึ้นไปยังบ้านของเพื่อนที่กาลังป่ วยอยูแ่ ละวางมือ
พระเยซูคริ สต์ก็ให้คนนั้นหายไป สุ บาเราจึงเอารู ปเคารพในบ้านของตนไปเผาหมด แล้วซื้ อพระคัมภีร์
มาเรี ยนเท่าที่จะทาได้ แต่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน และยังเกลียดคริ สตจักรอยู่ ทั้งแนะนาไม่ให้คนอื่นไป
โบสถ์ แต่บอกว่าจงรักพระเจ้าและศึกษาพระคัมภีร์ของพระองค์ คนในละแวกนั้นพากันไปหาสุ บาเรา
เพื่อให้เขารักษาโรค แล้วก็มีการพบปะกันในบ้านของเขาเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ คนเหล่านั้นต่างก็เอารู ป
เคราพไปทิง้ หมดแต่ก็ยงั ไม่เรี ยกตัวเองว่าเป็ นคริ สเตียน แต่ขา้ พเจ้าก็อดคิดไม่ได้วา่ องค์พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นฤทธิ์ เดชของพระเจ้า บางทีแม้วา่ จะไม่เรี ยกตัวเองว่าคริ สเตียนหากเชื่อฟังพระองค์ อานาจของ
พระเจ้าก็อาจมีสาหรับเขาได้
ข้าพเจ้าขอพูดกับมิตรสหาย มิชชันนารี ที่อยูท่ ี่นี่โดยเฉพาะ คนยุโรปที่มีการศึกษาสู งมักดู
เหตุการณ์ที่ขา้ พเจ้าพูดมานี้ในทัศนะของโลก (Secular) ชาวตะวันตกอาจจะไม่เชื่ อและหัวเราะเยาะเรื่ อง
ผีเหล่านี้ และบอกว่าเรื่ องเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่วา่ คนส่ วนมากรู ้วา่ ผีมีจริ ง ๆ ถ้าพูดกับมิชชันนารี เขาจะ
หัวเราะให้ คนไทยจึงหยุดไม่พดู ต่อ การสนทนาก็ตอ้ งหยุดชงักไปด้วยมิชชันนารี คิดว่าตนเองชนะเรื่ อง
ไม่มีผี ความจริ งแล้วเป็ นฝ่ ายแพ้ต่างหาก ข้าพเจ้าขอแนะนาเพื่อนชาวตะวันตกด้วยกันว่า อย่ามอง
เหตุการณ์เรื่ องผีในทัศนะนั้นอีกต่อไป ขอให้เรามองในทัศนะของคริ สเตียน คือเชื่อในพระคัมภีร์วา่ ผีมี
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จริ ง และพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงมีอานาจเหนือผีเหล่านั้นทั้งหมด พระองค์ตรัสสั่งมันได้ มันเชื่อและทา
ตามพระองค์ ผีกลัวพระนามอันทรงฤทธิ์ ของพระเยซูคริ สต์เจ้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเพื่อนข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นแพทย์ที่ลอสแองเจลลิส เมื่อประมาณ 1 เดือนมาแล้ว มี
คนเจ็บคนหนึ่งมาหาเขาเพราะโรคปวดศีรษะอย่างรุ นแรง และมีอารมณ์ต่าง ๆ เช่นบางทีก็โกรธจัด ใน
ตอนที่กาลังตรวจอยูน่ ้ นั หมอบอกให้เขาถลกแขนเสื้ อขึ้นเพื่อฉี ดยา เมื่อถลกแขนเสื้ อขึ้นก็เห็นรอยสัก
เป็ นรู ปซาตานทั้งตัว เขาบอกหมอว่า เมื่อฉี ดยาขออย่าให้ตวั นั้นเจ็บไปด้วย หมอจึงถามว่า นี่เป็ นผีของ
เธอใช่ไหม ชายคนนั้นรับว่า ผีน้ ีเป็ นอานาจของผม ไม่ใช่แต่ที่แขน แต่วา่ มีรอยสักไปทั้วตัวทีเดียว
ขณะที่หมอกาลังตรวจอยูน่ นั่ หมอถามเขาว่า เธอรู ้จกั พระเจ้าไหม? ชายคนนั้นตอบว่า รู ้ซิ พระเจ้าเป็ น
ศัตรู ของเรา หมดผูซ้ ่ ึ งเป็ นคริ สเตียนคนนั้นก็บอกว่า พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงมีอานาจเหนือ
ทั้งหมด พอพูดได้เท่านั้นชายคนนั้นจึงออกวิง่ แล้วขับรถหายไป
มิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเยซูคริ สต์กาลังทางานอยูเ่ ดี๋ยวนี้อย่างมหัศจรรย์ในการขับ
ไล่ผี และรักษาคนเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทัว่ โลก ข้าพเจ้าเองก็เป็ นชาวตะวันตกที่เคยสงสัยเรื่ องนี้มา
ก่อน เพราะในครอบครัวของข้าพเจ้ามีแพทย์หลายคน เขามองดูเหตุการณ์เหล่านี้ ดว้ ยความสงสัย ไม่
ยอมรับว่ามันเป็ นไปได้ พี่ชาย พี่สาว ลูกชาย ลูกสาว และพี่นอ้ งข้าพเจ้าอีกหลายคนล้วนเป็ นแพทย์
ทั้งสิ้ น ถ้าบุคคลเหล่านี้มาอยูท่ ี่นี่และฟังข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ เขาคงเดินออกไปแน่ ๆ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้า
ขอยืนยันว่า พระเยซูคริ สต์กาลังทางานอยูท่ รงรักษา คนป่ วย ขับผีร้าย และทรงมีชยั ต่อผีท้ งั หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนกลับใจมาเชื่อในพระองค์ในพันธสัญญาใหม่บอกเรา
ว่า พระเยซูคริ สต์ทรงใช้วธิ ี การรักษาโรคเป็ นเครื่ องมือที่แสดงถึงชัยชนะของพระองค์
ชายคนหนึ่งชื่อ
พิคเกทท์ซ่ ึ งต่อมาเป็ นบิชอบของเมธอดิชได้ศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
คริ สตจักรในอินเดีย เขาได้สารวจการขยายคริ สตจักรทุกภาคของอินเดีย เขาได้เขียนหนังสื อเล่มใหญ่
ทีเดียวชื่อว่า “ขบวนการมวลชนคริ สเตียนในอินเดีย” (Christian Mass Movement in India) เป็ นการ
เคลื่อนไหวของมหาชนผูเ้ ข้ามาเป็ นคริ สเตียนพร้อมกัน เขาได้รับทุนวิจยั นี้จากสถาบันวิจยั ทางศาสนา
และสังคมของเมืองนิวเยอร์ ค เมื่อหนังสื อของเขาพิมพ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เขาได้มาพูดกับข้าพเจ้าว่า
“ขณะที่ผมกาลังสารวจการเคลื่อนไหว และการกลับใจของชาวอินเดียนั้น ผมพบความอัศจรรย์มากกว่า
ความอัศจรรย์ที่ บันทึกในพันธสัญญาใหม่เสี ยอีก” ข้าพเจ้าตอบว่า “ได้อ่านหนังสื อนั้นทั้งเล่มแล้วตั้งแต่
หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้าย ไม่เห็นมีเรื่ องอะไรที่เป็ นเรื่ องอัศจรรย์เลย” เขาตอบว่า “ถ้าผมใส่ เรื่ องการ
อัศจรรย์ในหนังสื อเล่มนี้ งานวิจยั ของผมคงไม่ได้รับการเชื่อถือ” เชื่อข้าพเจ้าเถิดว่า อานาจของพระเยซู
คริ สต์ยงั ทรงทางานอยูใ่ นโลก และจะปรากฏเมื่อมีผทู้ ี่เชื่อร้องทูลขอ
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หลายปี มาแล้วข้าพเจ้าได้สารวจการขยายคริ สตจักรของแพนเตคอสในแมกซิโก ข้าพเจ้าได้
เยีย่ มชายชราชาวสวีเดนคนหนึ่งชื่อ แอนเดอสัน อายุประมาณ 80 ปี อาศัยอยูบ่ นหลังคาโบสถ์แบน ๆ
ข้าพเจ้าถามเขาว่า “คริ สตจักรของท่านขยายได้อย่างไร?” เขาเล่าเรื่ องให้ขา้ พเจ้าฟังร่ วมสองชัว่ โมงซึ่ ง
พอสรุ ปว่า “เขาเคยเทศนา ตามข้างถนนในเมืองแมกซิ โกคริ สเตียนกลับใจใหม่บางคนก็เคยไปกับเขา
ด้วย ทาการประกาศไปตามถนนทุกสาย คนที่ไปด้วยคนหนึ่งเป็ นกรรมกรที่มีใจถ่อมซึ่ งต่อมาได้ยา้ ยไป
ยังอีกเมืองหนึ่งที่ไม่มีคริ สตจักรเพนเตคอสเลยกรรมกรผูน้ ้ นั รู ้สึกว่าตนต้องทาการประกาศ ได้เรี ยนแบบ
ของแอนเดอร์ สัน คือเทศนาตามข้างถนน แต่เนื่ องจากเทศน์ไม่เก่งจึงไม่ค่อยมีคนฟัง คนเดินผ่านไปผ่าน
มาไม่มีใครสนใจ ชายคนนั้นพูดกับตนเองว่าต้องทาวิธีใหม่ จึงคิดและอธิ ษฐาน และถามตนเองว่าคนเรา
ไปไหนเมื่อป่ วย ได้คาตอบว่าร้านขายยา ชายคนนั้นจึงไปยืนที่ร้านขายยา พอเห็นคนที่ถือขวดยาออก
จากร้านก็จะตรงเข้าไปถามว่า มีคนไม่สบายหรื อ ถ้าได้รับคาตอบว่าใช่กรรมกรคนนั้นก็จะถามต่อไปว่า
จะให้เขาพาผูส้ ามารถรักษาไปช่วยไหม และถ้ารับอนุ ญาตแล้ว ก็จะตามเข้าไปในบ้าน คุกเข่าวางมือบน
คนเจ็บ ขอพระเยซูทรงรักษา แอนเดอร์ สันเพิ่มเติมว่าพระคริ สต์เจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานและทรงรักษา
คนเป็ นจานวนมาก และเมื่อสิ้ นปี กรรมกรผูน้ ้ นั มีสมาชิกในคริ สตจักรถึง 65 คน นี่แหละคือวิธีขยาย
คริ สตจักร
ข้าพเจ้าเล่าเรื่ องนี้ที่สิงคโปร์ บิชอบ ชาน ดู เรย์ จากประเทศปากีสถานได้ฟังอยูด่ ว้ ย ท่านจึงเล่า
ให้ขา้ พเจ้าฟังว่าเขาเคยร่ วมประชุมร่ วมกับบิชอบทั้งหลายของแองกลิกนั มีจานวน 600 คน ท่ามกลางที่
ประชุมนั้น อาร์ คบิชอบ แคริ งตัน จากแคนนาดาลุกขึ้นพูดว่า “ข้าพเจ้าชักแก่ลง หูก็เริ่ มตึงด้วย ถ้าข้าพเจ้า
อยากให้ใครอธิ ษฐานเผือ่ และรักษาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กล้าไปหาเพื่อนบิชอบด้วยกัน ข้าพเจ้าต้องไปหา
เด็กเล็ก ๆ คณะเพนเตคอส ขอให้เธอวางมือเพื่อข้าพเจ้า
ขอกลับมาพูดถึงประเทศไทย ในประเทศไทยหลายคริ สตจักรได้นาคนที่เคยเชื่อในผีมาเป็ นค
ริ สเตียน หลายปี มาแล้วข้าพเจ้าได้ไปเยีย่ มคริ สตจักรที่เชียงราย ประธานภาคที่นนั่ บอกข้าพเจ้าว่า
คริ สตจักรจานวนมากเริ่ มขึ้นเพราะเชื่อฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่นอ้ งลาวโซ่งที่อยูใ่ นการ
ประชุมคืนนี้จะเป็ นพยานถึงฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์ที่ชนะผีร้ายได้ และคงมีอีกหลายคนที่เป็ นพยานจาก
ประสบการณ์ของตนเองด้วย ข้าพเจ้าไม่ได้เล่าเรื่ องเหล่านี้เพียงเพื่อความสนุกสนาน หรื อแสดงเรื่ อง
ประหลาด แต่พูดถึงสถานการณ์ที่เป็ นจริ งซึ่ งเกี่ยวกับเราทุกคนในประเทศไทย
สุ ดท้ายนี้ ผูใ้ ดที่ได้มารู ้จกั ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า จะต้องรู ้จกั พระปั ญญาของพระองค์ดว้ ย ต้อง
รู้จกั ความชอบธรรมของพระองค์ ต้องเดินตามแสงสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมีคริ สตจักรใหม่
เกิดขึ้นในหมู่บา้ นหรื อในเมือง เราต้องสอนทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งให้เราสอนต้องป้ อนอาหารให้เขา ใน

40

พระธรรมกิจการ 2: 42 เขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคาสอนของจาพวกอัครทูต และร่ วมสามัคคีธรรม
ทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน นี่แหละคือลักษณะที่แท้จริ งแห่งพระคริ สต์ทวั่ โลก
เมื่อประมาณ 300 ปี มาแล้ว ประเทศอังกฤษตกต่าทางจิตใจ คริ สตจักรเป็ นเหมือนตายแล้ว ผู้
ทางานศาสนาก็ดื่มสุ ราเมามาย คริ สเตียนก็ทาบาปทาชัว่ จอร์ ด ฟ๊ อก ได้เริ่ มรับใช้พระเจ้า ท่านเดินทาง
ไปมาทัว่ อังกฤษประกาศพระคาของพระเจ้าแต่ไม่ได้ผล ท่านท้อถอยมาก วันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ให้เกิด
การผันผวนในชีวติ ของท่าน คือท่านได้เห็นนิมิต ถ้าดูจากหนังสื อที่ท่านเขียนเราจะพบข้อความว่า
“ข้าพเจ้าได้เห็นมวลชนเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้ า เสมือนกับเม็ดทรายในทะเล ซึ่ งจะมาร่ วมกันอยูท่ ี่ผู ้
เลี้ยงผูเ้ ดียว และอยูใ่ นคอกเดียว” ไม่กี่ปีหลังจากที่ท่านเห็นนิมิต ก็ได้มีการฟื้ นฟูครั้งใหญ่ในอังกฤษ ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งประเทศ ไม่จาเป็ นต้องมีความเชื่ออย่างมากมาย เราก็อาจจะเห็นมวลชนกลับใจจากการ
ที่เชื่อถือผีมาเชื่อในพระเยซู มวลชนเหล่านี้คงจะมีมากเท่าดวงดาวบนท้องฟ้ า และเม็ดทรายในทะเลด้วย
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บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ การขยายคริสตจักรในปรเทศไทย
ในการบรรยายครั้งสุ ดท้ายนี้ เราควรจะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ หรื อแผนการขยายคริ สตจักรใน
ประเทศไทย สิ่ งสาคัญก่อนการเตรี ยมแผนการ เราต้องเข้าใจว่าสิ่ งที่เราจะทานั้นคืออะไร บางทีเราก็มี
แผ่นการใหญ่โต เราไม่ควรเตรี ยมแผนการสาหรับอนาคตตามแนวแห่งความสาเร็ จอันเล็กน้อยในอดีต
ขอให้เราระลึกเสมอว่า เรากาลังอยูใ่ นสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว แผนการของเราต้องเตรี ยม
ไว้ให้เหมาะสมกับกาลเวลาการทางานหลาย ๆ วิธีในอดีต อาจจะไม่เห็นผลเป็ นเวลายาวนานแต่วนั หนึ่ง
อาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์ยงิ่ ใหญ่เกิดขึ้น เราอาจจะเตรี ยมแผนการใหญ่นอ้ ยแต่ต่างก็เป็ นแผนการของพระ
เจ้าทั้งนั้น อย่าถือการที่มีแผนการน้อยคนน้อยนั้นว่าเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ เสมอไป และคนที่มีรูปร่ างเล็ก ๆ
ก็ไม่จาเป็ นจะดีกว่าคนรู ปร่ างโต และบางทีขา้ พเจ้าก็คิดอย่างนั้นเพราะตัวข้าพเจ้าเล็ก ข้าพเจ้าเคยคิดว่า
ตัวเองนั้นใหญ่มาก ฉะนั้นไม่วา่ จะเป็ นแผนอะไรก็ให้เราทาไปเพื่อเป็ นที่เคารพคารวะพระเจ้า คือให้เรา
แสวงหาและทาในสิ่ งที่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าจริ ง ๆ ปั ญหาไม่ได้อยูท่ ี่วา่ คริ สตจักรจะเห็นด้วยกับเรา
ไหม หรื อมิชชันนารี จะเห็นด้วยกับเราไหม หรื อไม่ได้อยูท่ ี่วา่ เพื่อนหญิงชายจะเห็นด้วยกับเราหรื อเปล่า
สิ่ งสาคัญที่สุดอยูท่ ี่วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีพระทัยอย่างไร เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์หรื อไม่ที่เราจะ
ให้คริ สตจักรในประเทศไทยขยายออกไป
ต่ อไปข้ าพเจ้ าจะเสนอมูลฐาน 3 ประการเกีย่ วกับการขยายคริสตจักรในประเทศไทย
1. เราควรจะมีสถิติจานวนสมาชิ กในคริ สตจักรให้แน่นอน เท่าที่เรามีอยูน่ ้ นั ไม่แน่อน สถิติมนั
คลาดเคลื่อนตลอดเวลา ก็เหมือนกับหมอหรื อพยาบาลที่เขาเอาปรอทไปให้คนไข้อมแต่ดูไม่เป็ น ฉะนั้น
เมื่อชักออกมาไม่ทราบว่าอุณภูมิในตัวคนไข้น้ นั เท่าไร เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ทราบอุณหภูมิของคนไข้
ยาที่ให้ไปจึงไม่ถูกกับโรค ข้าพเจ้าดีใจมากที่การสัมนาครั้งนี้มีกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับการเก็บสถิติดว้ ย.....
ข้าพเจ้าได้เอาแบบฟอร์ มมาให้ดูและบอกว่าส่ งออกไปทุกคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อสารวจว่ามีคริ ส
เตียนกี่คนในประเทศไทย แบบสารวจที่ส่งออกไปนี้ดูไปแล้วเหมือนกับว่าไม่สาคัญอะไร แต่แท้จริ งการ
สารวจเก็บข้อเท็จริ งนั้นมีความสาคัญมาก เมื่อท่านกลับไปคริ สตจักรแล้วให้ท่านขอร้องให้คริ สตจักร
ผูน้ าในคริ สตจักรช่วยกันหาข้อเท็จจริ งของคริ สตจักรจริ ง ๆ เพื่อที่จะได้เป็ นข้อมูลของคริ สตจักรไทย
ต่อไป เช่นสมาชิกในคริ สตจักรมีเท่าไร มีสักกี่คนที่ขยันขันแข็งในงานของพระเจ้า มีใครบ้างที่เฉื่ อยชา
มีกี่คนที่ออกจากคริ สตจักรแล้วไม่มีความปรารถนาที่จะมาร่ วมในคริ สตจักรอีก เรามีสมาชิกใหม่ที่กลับ
ใจในปี ที่แล้วกี่คน และเราให้บพั ติศมากี่คน คือคนที่เป็ นลูกหลานเราในคริ สตจักรและมีกี่คนที่เป็ นคริ ส
เตียนแล้วหายไปจากคริ สตจักร มีกี่คนที่เสี ยชีวติ ไปมีกี่คนที่อพยพไปยังเมืองอื่นแล้วก็ยงั ไม่ได้เข้าเป็ น
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สมาชิกของคริ สตจักรใด มีใครบ้างที่เฉื่ อยชาและในที่สุดก็หายไป ถ้าหากคริ สตจักรไม่มีการสารวจที่
แน่นอนอย่างนี้ แล้ว บางทีการวางแผนของเราจะไม่สาเร็ จ ประการแรก ขอให้มีปรอทที่สามารถวัด
อุณหภูมิอย่างถูกต้อง ฉะนั้นขอย้าอีกทีวา่ ควรมีการสารวจเก็บสถิติซ่ ึ งใช้หลักการแบบวิทยาศาสตร์ เข้า
ช่วยด้วย
2. ขอให้เราจัดงบประมาณที่จะต้องใช้ให้ถูกต้อง การช่วยเหลือคริ สตจักรของมิชชันนารี มี
มากมายในเมืองไทย เมื่อดูไปแล้วเราจะเห็นว่า เงินที่ส่งมาในเมืองไทยเพื่อจะอุดหนุ นการประกาศใน
ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่นอ้ ย ข้าพเจ้าได้ทางานเป็ นเหรัญญิกในการขยายคริ สตจักรในประเทศอินเดีย
เป็ นเวลาหลายปี ตอนนั้นมิชชันนารี รวมทั้งหมด 80 คน และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบเงินจานวนมาก
ทีเดียวที่จะช่วยงานของคริ สตจักร ข้าพเจ้ามองเห็นได้วา่ เงินเท่าไรที่ส่งไปช่วยคนโรคเรื้ อน ช่วยใน
การศึกษา ช่วยในการพยาบาล ในการประกาศและอื่น ๆ แต่ขา้ พเจ้าจะดีใจถ้าคริ สตจักรในประเทศไทย
จัดงบประมาณในการขยายคริ สตจักรโดยตรง อีกไม่นานทุกคนต้องอยูต่ ่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าและ
รายงานต่อพระองค์ แล้วเราจะต้องให้รายงานต่อพระองค์วา่ เราให้การเงินเท่าไร ด้านบุคลากรเท่าไร เรา
ต้องรายงานนั้นเป็ นของฉัน ฉันต้องทาให้เด่น มิใช่เช่นนั้น เพราะเป็ นธรรมดา ของคนเราที่คิดว่างานที่
ตนเองทาเป็ นงานที่สาคัญกว่างานอื่น ๆ เพราะฉะนั้นเราต้องทิง้ ความเห็นแก่ตวั ของเราให้หมด ถ้าเราจะ
เตรี ยมแผนการขยายคริ สตจักรในประเทศไทย เพราะฉะนั้นหลักมูลฐานข้อที่ 2 คือ เราต้องจัด
งบประมาณอย่างเรี ยบร้อยจริ ง ๆ เพื่อใช้ในการขยายคริ สตจักร
3. มีแผนที่จะออกไปสร้างคริ สตจักรในที่ต่าง ๆ เราศึกษาถึงการขยายคริ สตจักรในประเทศต่าง
ๆ เราเห็นว่าการขยายคริ สตจักรของคณะดีไซเปิ ลออฟไครส์ ทั้งสองคริ สตจักรมีผทู้ างานที่เข้มแข็ง แต่
ทว่าแห่งหนึ่งมีการขยายคริ สตจักรเป็ นอย่างดี แต่วา่ อีกคริ สตจักรหนึ่งเป็ นไปอย่างไม่ดี ในคริ สตจักรที่มี
การขยายดีน้ นั มีคนทางานออกไปเทศนา ติดตามและสร้างคริ สตจักรรอบนอกเสมอ อีกแห่งหนึ่ง
มิชชันนารี หรื อผูท้ างานในคริ สตจักรส่ วนมากไปเช้า เย็นกลับ เมื่อข้าพเจ้าถามอีกแห่ งหนึ่งว่าทาไมอีก
แห่งหนึ่งไม่เจริ ญ ได้รับคาบอกเล่าว่า แห่งที่ไม่เจริ ญก็เพราะภรรยาไม่อยากให้หวั หน้าครอบครัวออก
จากบ้านในเวลากลางคืน และข้าพเจ้าก็คิดว่า เขาคงมีเหตุผลอื่นด้วยเหมือนกันแต่แน่นอนจะขยาย
คริ สตจักรใหม่ไม่ได้ถา้ นอนอยูบ่ า้ นทุกคืนครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้สนทนากับผูน้ าคนหนึ่งของโรมัน
คาธอลิก ที่ส่งมาจากกรุ งโรมมาตรวจตรางานของพระ ข้าพเจ้าจึงถามคุณพ่อนั้นว่า ทาไม
คริ สตจักรโรมันคาธอลิกขยาย อะไรทาให้คริ สตจักรขยาย คุณพ่อตอบว่า บอกได้แต่วา่ อะไรที่ทาให้
คริ สตจักรหยุด เพราะว่ารถอเมริ กนั เพราะเรามีพระที่มาทางาน และเขาไปทาพิธีมิสซา เขาขับรถของเขา
ไปและกลับอย่างสบาย ไม่สนใจที่อยูร่ อบ ๆ ถ้าพระไม่มีรถพระก็ตอ้ งเดินไป เมื่อเดินไปก็ตอ้ งไปค้าง
บ้านคนอื่น จึงเกิดมีการสนทนาขึ้น และจึงเดินทางต่อไป และพักบ้านต่อไปเรื่ อย ๆ เช่นนี้ทาให้
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คริ สตจักรเจริ ญได้เพราะการขยายคริ สตจักร คริ สตจักรจึงต้องการผูน้ าคริ สตจักรศิษยาภิบาล มิชชันนารี
ที่ขาแข็งแรงพอที่จะเดินได้ ข้าพเจ้าขอเสนอสัก 2-3 ตัวอย่าง ที่อาจจะช่วยพวกท่านในการเตรี ยม
แผนการได้ พวกเราจะคิดแผนที่ดีกว่าข้าพเจ้าก็ได้ แท้จริ งแผ่นที่ท่านช่วยกันทาต้องดีกว่าแผนที่ขา้ พเจ้า
คิด เพราะท่านอยูท่ ี่นี่และรู ้สถานการณ์ดีกว่า แผนของท่านจะเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละท้องถิ่น
อาจจะไม่ตอ้ งเป็ นแผนงานประเทศไทย เพราะว่าต่างภาคต่างเมืองต่างอาเภอ ก็มีสถานการณ์ที่ต่างกัน
ออกไป เราต้องทาแผนที่เหมาะสาหรับที่นนั่ ๆ แผนของชาวกะเหรี่ ยงอาจจะผิดไปจากแผนของชาวแม้ว
แผนของเชียงรายอาจจะต่างไปจากแผนของน่าน แผนของเมืองเชียงใหม่อาจจะต่างออกไปจากแผนของ
เชียงรายชนบท ขอให้เราพิจารณาจากสถานการณ์ของกะเหรี่ ยง เราดีใจที่คริ สตจักรกะเหรี่ ยงเจริ ญมาก
จาก 100 เป็ น 5000 ในเวลา 6 ปี ที่แล้ว แต่สิ่งท้าชวนเราคือต้องทวีข้ ึน จาก 5000 เป็ น 50,000 คนในเวลา
10 ปี เพราะแผนที่เราจะวางเพื่อการเจริ ญอย่างรวดเร็ ว เราต้องวางแผนที่รัดกุมทีเดียว สาหรับพวก
กะเหรี่ ยงก็ตอ้ งมีการสารวจตรวจตราถึงพวกกะเหรี่ ยงสกอ
และเราต้องมีแผนให้มีการไปเยีย่ มพวก
กะเหรี่ ยงให้มากขึ้น มีมิชชันนารี ที่มีนโยบายในการขยายคริ สตจักร และมีผูป้ ระกาศมากขึ้นมีการ
ประกาศที่กว้างออกไปจากถิ่นที่ตนเคยอาศัยอยู่ ก็ตอ้ งมีคนมาเรี ยนที่ศูนย์ชูชีพชาวเขา สาเร็ จแล้วจะได้มี
คนออกไปทางานมากขึ้น เมื่อข้าพเจ้ารู ้วา่ กะเหรี่ ยงมีงานใหญ่อย่างนี้ จึงเห็นว่าควรมีศูนย์ชูชีพชาวเขา
มากยิง่ ขึ้นอีก 4 เท่า ที่จริ งเท่าที่มีอยูน่ ้ นั ก็ทางานดีอยูแ่ ล้ว แต่วา่ เราควรจะมีจานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละกลุ่ม
และมีแผนที่จะมุ่งไปยังกะเหรี่ ยงที่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
เมื่อเราพูดถึงชาวแม้วเราเห็นว่าชาวแม้วมี
ลักษณะที่พิเศษประจาตัว เมื่อข้าพเจ้าอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ มิชชันนารี ที่ทางานกับชาวแม้วได้เมาเล่าให้ขา้ พเจ้า
ฟังว่า จานวนชาวแม้วที่อาศัยอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยมีประมาณ 16,000 คน
และก็หลายพันคนที่ได้เป็ นคริ สเตียน แล้วก็มี 500 คนที่ไม่เชื่อ จานวน 500 คนนี้รู้สึกว่าเฉื่ อยชาไป มี
มิชชันนารี สองครอบครัวที่เป็ นห่วงสถานการณ์น้ ีมาก เมื่อเรามีศูนย์หรื อหลักที่มนั่ คงอยูแ่ ล้วเราก็น่าจะมี
แผนขยายออกไปได้เมื่อมีลกั ษณะเช่นนั้นเราควรมีการออกไป เพื่อให้เขาได้มีโอกาสตัดสิ นใจเชื่ อเป็ น
พวกเป็ นหมู่ แท้จริ งมีเหตุการณ์หลายประการที่ยงั ผลให้เกิดการขยายคริ สตจักรขึ้นในประเทศไทยเช่น
ในอเมริ กาก็กาลังเป็ นห่วงเกี่ยวกับเรื่ องติดยาเสพติด และยังเป็ นห่วงถึงประเทศอื่น ๆ ด้วย ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่ องยาเสพติดนี้ เช่นกัน และแทนที่จะให้เขาปลูกฝิ่ นก็ให้เขาปลูกพืชอื่นต่อไป ถ้ารัฐบาลทาการ
อย่างจริ งจังการปลูกฝิ่ นก็จะค่อย ๆ ลดลงไป แต่อาจจะไม่ค่อยเห็นผล ข้าพเจ้าเห็นว่าการทาเช่นนี้มีผล
ต่อการขยายคริ สตจักรมาก แต่ละสถานการณ์ก็มีลกั ษณะพิเศษเช่นกันในเชียงรายเราจะเห็นว่ามีหมวดค
ริ สเตียนกระจายกันอยูท่ วั่ ไปและคริ สตจักรต่าง ๆ ก็มีการฟื้ นฟูทวั่ ไป ผลเสี ยหรื อบางที่ไม่เป็ น
ผลประโยชน์นกั ในการฟื้ นฟูในคริ สตจักรของตนเอง เพราะเหตุวา่ ทุกคนมีความรู ้สึกขอบพระคุณพระ
เจ้า และศึกษาพระคัมภีร์กนั มากขึ้น และก็ยกโทษให้แก่ศตั รู แล้วก็มีการรักใคร่ เพื่อนพี่นอ้ ง และ
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คริ สตจักรก็เจริ ญเติบโตขึ้น และก็หยุดอยูเ่ พียงแค่น้ นั เรื่ องนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าอันตรายมาก แต่วา่ ทางที่ดีควร
ให้มีการขยายตัวออกไปเนื่ องจากการฟื้ นฟูน้ ี ข้าพเจ้าหวังว่าจาการฟื้ นฟูที่เชียงรายจะเป็ นผลให้เกิดการ
ขยายคริ สตจักรออกไป การขยายนี้คือ การออกไปเพื่อพูดถึงพระนามของพระเจ้าให้คนอื่นได้ยนิ
ข้อเสนอแก่เชียงรายว่า เราควรมีการผลิตผูน้ าประเภทสอง และสาม ให้มากยิง่ ขึ้น บางทีเมื่อมีการฟื้ นฟู
ครั้งใหญ่ในคริ สตจักรขึ้น ก็ควรทาแผนภูมิติดไว้หน้าคริ สตจักร และแผนภูมิก็จะแสดงถึงจานวน
ลูกหลานคริ สเตียนในคริ สตจักร และก็ให้ผนู ้ าประเภทสอง และสามอบรมในคริ สตจักรสักเดือน เป็ น
ต้น เป็ นวิธีที่พระเจ้าอวยพรในเกาหลี ในประเทศเกาหลีเมื่อเสร็ จการฟื้ นฟูต่อจากนั้นก็มีการอบรมเป็ น
เดือน ๆ ทีเดียว เพราะฉะนั้นผูน้ าประเภทสองและสามก็มาจากคริ สตจักร และก็มาเรี ยน ทุกเช้าก็เรี ยน
พระคัมภีร์กนั ตอนบ่ายก็ออกไปเป็ นคู่ ๆ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ และในเวลากลางคืนก็มีการเป็ น
พยานการร้องเพลงการสรรเสริ ญพระเจ้า
และคนที่รู้สึกว่าตนเป็ นผูท้ ี่เล็กน้อยไม่มีภูมิเมื่อถึงเวลาไป
ปลายเดือนนั้นเขาก็หลายเป็ นคนที่มีความสามารถ และเมื่อได้รับการอบรมแล้วผูน้ าประเภทที่สองและ
สามก็ออกไปทางานได้ และเสนอว่าทางเชียงรายก็ควรมีการจัดการประชุมขึ้นปี ละครั้ง ข้าพเจ้าทราบว่า
หลายคนเป็ นเพรสไบทีเรี ยนและในการประชุมตามค่ายก็มีบรรยากาศของเมธอดิสนิ ดหน่อยแต่วา่ เรา
อย่าลืมว่าเราเป็ นคริ สตจักรของพระคริ สต์ และหวังว่าความเยือกเย็นบางอย่างของเพรสไบทีเรี ยนก็จะ
ละลายไป แล้วก็ได้รับบรรยากาศของเมธอดิสบ้าง และการที่เรามีค่ายเช่นนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็ นประโยชน์
แก่พี่นอ้ งหลายคน เราไม่เพียงแต่ให้ไฟลุกแต่เราควรให้ไฟกระจายออกไป
เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ อยูท่ ี่พระคริ สตธรรม ฉะนั้นข้าพเจ้าขอแนะนาบางอย่างขอพูดใน
ฐานะอาจารย์โรงเรี ยน พระคริ สตธรรม ชีวติ ตอนท้ายสามปี นี้ผกู พันอยูก่ บั พระคริ สตธรรมข้าพเจ้าสอน
อยูใ่ นพระคริ สตธรรม 5 แห่ งด้วยกัน แผนงานที่พระคริ สตธรรมควรมีการอย่างจริ งจังควรมีดงั นี้ จะดี
มากทีเดียวคือที่คณาจารย์ จะเสี ยสละเวลามาคิดกันถึงเรื่ องการตั้งคริ สตจักร ซึ่ งควรจะห่างออกไปจาก
พระคริ สตธรรมราว 5 ไมล์ และควรออกไปสารวจข้อเท็จจริ งต่าง ๆ และควรจัดให้อาจารย์ออกไปอยู่
ตามละแวกนั้น ๆ และควรมีการบันทึกอย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ในการขยายคริ สตจักร การกระทา
เช่นนั้นก็นบั ว่าเป็ นการทดลองที่ดีทีเดียว
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ภาคผนวก
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รายงานจากกลุ่มสัมมนา
1. ตามความสนใจพิเศษ แบ่ งออกเป็ น 4 กลุ่ม
1. การขยายคริ สตจักรด้วยอาศัยการเก็บสถิติและข้อเท็จจริ ง
2. คริ สตธรรมศึกษาและการขยายคริ สตจักร
3. การอบรมผูน้ าเพื่อการขยายคริ สตจักร
4. การแสวงหากลุ่มชน สถานที่และโอกาสที่พร้อมสาหรับการขยายคริ สตจักร

2. ตามภูมปิ ระเทศของประเทศไทย แบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม
1. การขยายคริ สตจักรชาวเขา
2. การขยายคริ สตจักรในชนบท
3. การขยายคริ สตจักรในเมือง

รายงานพิเศษ
1. ความเจริ ญเติบโตของคริ สตจักร และข้อ แนะนาการตั้งคริ สตจักรในประเทศไทย
2. การสารวจเพลงที่ใช้นมัสการ

รายงานจากกลุ่มสั มมนา
1. ตามความสนใจพิเศษ
กลุ่มที่ 1 การขยายคริสตจักรด้ วยอาศัยการเก็บสถิติและความสนใจพิเศษ
1. ทาไมคริ สตจักรจึงจาเป็ นต้องมีสถิติ
ก. เพื่อทราบว่าคริ สตจักรเจริ ญก้าวหน้า หรื อเสื่ อมลงอย่างไร
ข. เพื่อจะสามารถหาสาเหตุของการก้าวหน้าและการเสื่ อมลงเพราะฉะนั้นการทาสถิติจึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ น
2. ขอบเขตความต้องการในการทาสถิติแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
ก. สถิติทวั่ ไป (ส่ วนรวม)
ข. สถิติเฉพาะกลุ่ม (ท้องถิ่น, เผ่า ฯลฯ)
ค. สถิติของแต่ละคริ สตจักร
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สถิติแบบทัว่ ไป (ส่ วนรวม) จาเป็ นและเป็ นแบบที่ดี แต่ยงั ไม่เพียงพอ เพราะยังไม่ทาให้ทราบว่า
จุดใดของส่ วนรวมทั้งหมดนั้นเจริ ญก้าวหน้าหรื อจุดใดเสื่ อมลง
3. ประโยชน์ของการทาสถิติ
ก. เพื่อการศึกษาวิจยั หาสาเหตุของการทาให้กา้ วหน้าหรื อเสื่ อมลง และหาหนทางแก้ไขเหตุที่
เสื่ อมลง และนาเอาวิธีการที่ทาให้กา้ วหน้ามาใช้ต่อไป
ข. สถิติช่วยให้คริ สตจักรทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการขยายคริ สตจักร
4. แบบสถิติควรบรรจุขอ้ ความดังนี้
4.1 คนที่เข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักร โดย
ก. รับบัพติศมา – โดยเป็ นคริ สเตียนโดยกาเนิด
ข. มีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เอง
ค. ย้ายจากการเป็ นสมาชิกจากคริ สตจักรอื่น
ง. โดยการกลับใจใหม่
4.2 สาเหตุที่สมาชิกออกจากคริ สตจักร
ก. โดยการตาย
ข. ย้ายไปอยูท่ ี่อื่น
ค. คริ สตจักรให้ออกโดยทาผิดระเบียบการปกครองของคริ สตจักร
ง. เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาเดิม
หมายเหตุ: เกี่ยวกับการทาสถิติของคริ สตจักรนั้นควรจะมีบุคคลรับผิดชอบหน้าที่น้ ี โดยเฉพาะ
ข้อเสนอ
1. ขอให้ที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยการขยายคริ สตจักรเสนอต่อสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และต่อคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมสัมมนาคราวนี้ ขอให้ทุกคริ สตจักรทาสถิติตามแบบฟอร์ ม
2. ขอให้สภาคริ สตจักรในประเทศไทยตั้งกองสถิติ
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กลุ่มที่ 2 คริสตธรรมศึกษากับการขยายคริสตจักร
1. เราสอนเพื่ออะไร?
ก. เราสอนจนถึงเป้ าหมายหรื อไม่
ข. เมื่อได้รับการทรงนาจากพระเจ้า ครู จะยินดีทาการสอนเต็มที่ แต่จะทาอย่างไรเพื่อช่วยครู
หรื อผูส้ อนสนใจและกระตือรื อร้นในการสอนจะมีวธิ ีใดที่จะช่วยให้เกิดการถวายตัวเพื่อการสอน
2. อะไรคือปั ญหาของการสอนภายในคริ สตจักรที่ขดั ขวางการขยายคริ สตจักร
ก. เนื้อหาของการสอนเป็ นอย่างไร เราสอนอะไร
ข. สิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคหรื อไม่อย่างไร
1. บุคคล
2. อุปกรณ์
3. ระดับความรู้ ความเข้าใจ
4. ลัทธินิกาย
5. ฯลฯ
สรุ ปข้อคิดเห็นจากการสัมมนาในกลุ่มที่ 2 มีดงั นี้
1. เราสอนเพื่ออะไร
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ก. เพื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั พระเจ้า มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า และรับเอาพระเจ้าเป็ นผูช้ ่วยให้
รอด
ข. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิต่อพระเจ้า และเพื่อมนุษย์ดว้ ยกันอย่างถูกต้องในแบบฉบับของชีวติ คริ ส
เตียน
ค. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนบังเกิดใหม่ ถวายชีวติ กับพระเจ้าและสามารถนาข่าวดีน้ ีไปประกาศ
ง. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเจริ ญเติบโตขึ้นในฝ่ ายวิญญาณจิต
จ. เพื่อปลูกฝังความสนใจให้ผเู ้ รี ยน และตื่นตัวอยูเ่ สมอ
2. เราสอนถึงเป้ าหมายหรื อไม่?
ก. ถึงเป้ าหมาย
(1) จะต้องเตรี ยมการสอนอย่างรัดกุมและถูกต้อง
(2) สอนตามหลักสู ตรที่วางไว้
(3) ฟังความคิดเห็น ปั ญหาจากผูเ้ รี ยน
(4) มีวธิ ีสอนที่ดี และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ข. ไม่ถึงเป้ าหมาย
(1) หลักสู ตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามกาลสมัยของผูเ้ รี ยน
(2) ขาดความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
(3) สอนคล้าย ๆ กับเป็ นอาชี พ ไม่ได้เกิดจากการอุทิศตน
3. วิธีที่จะรวมกลุ่มครู ผสู ้ อนที่กระตือรื อร้นดังนี้
ก. ควรส่ งครู ไปรับการอบรมเพิ่มเติมความรู ้
ข. ควรมีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การสอน
ค. หาสถานที่เพื่อสามารถทาการสอนได้
ง. อธิ ษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน
จ. วิจยั , วัดผล เพื่อหาวิธีที่จะนาข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
4. วิธีที่จะช่วยให้เกิดการถวายตัวเพื่อการสอน
ก. อธิ ษฐานเผื่อเขา
ข. เจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรควรเป็ นตัวอย่างในการถวายตัว
ค. ควรจะให้สินน้ าใจพอสมควรเมื่อสิ้ นปี
ง. คริ สตชนในคริ สตจักรควรมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน

50

จ. ควรมีการซักจูงหรื อให้ความเข้าใจว่า การรับใช้พระเจ้าเป็ นภาระกิจอันสู งส่ งในสายพระ
เนตรของพระเจ้า
ฉ. ควรศึกษาพระคัมภีร์มาก ๆ เพื่อจะเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้า
5. อะไรคือปั ญหาของการสอนภายในคริ สตจักรที่ขดั ขวางของการขยายคริ สตจักร
ก. เนื้อของการสอนเป็ นอย่างไร เราสอนเราอะไร
(1) สอนถึงพระเยซูเป็ นพระเจ้า เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
(2) สอน ให้คริ สตชนมีความประพฤติที่สอดคล้องกับความเชื่อ
(3) สอน เพื่อการเจริ ญเติบโต ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายของชีวติ คริ สเตียน
(4) สอน เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องในลัทธิ นิกายต่าง ๆ แต่จุดสู งสุ ดคือการขยายคริ สตจักรเพื่อ
พระเจ้า
ข. สิ่ งเหล่านี้เป็ นอุปสรรคหรื อไม่อย่างไร
1. บุคคล
(1) ครู ขาดการเตรี ยมสอน และไม่เข้าใจความสาคัญของการเป็ นครู
(2) ครู ไม่ให้ถวายตัว ไม่เป็ นตัวอย่างที่ดีของนักเรี ยน ที่สอนไปก็เพราะถูกขอร้อง หรื อหน้าที่
บังคับให้ทา
(3) ครู ขาดความรับผิดชอบเท่าที่ควร ไม่พฒั นาตนเอง
(4) ครู ยงั มีความรู้ทางพระคัมภีร์ไม่เพียงพอ
(5) คริ สตจักรขาดการสร้างผูน้ า ไม่แบ่งงานกันทา
(6) ความเห็นไม่ตรงกัน เป็ นเหตุให้ครู หลายคนผิดหวัง ไม่ยอมสอน
(7) ผูน้ าขาดความคิดริ เริ่ ม ไม่ทนั ต่อสถานการณ์
(8) บิดา – มารดา ไม่สนใจในการเรี ยน
2. อุปกรณ์
(1) ชีวติ และความสัมพันธ์กนั ในครอบครัว
(2) ชีวติ และความสัมพันธ์กนั ในคริ สตจักร
(3) อุปกรณ์จดั ไม่ถูกต้องตามวัยของผูเ้ รี ยน
(4) ต้องมีการเตรี ยมพร้อมทั้งครู ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยน
(5) มีหวั ข้อในการสอนอย่างดี มีการเตรี ยมที่ดี
(6) ครู หลายท่านขาดการเอาใจใส่ อุปกรณ์ และใช่ไม่เป็ น หรื อไม่ได้ใช้
(7) หนังสื อ คู่มือ ยากเกินไป หรื อไม่ทนั สมัย
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(8) ขาดผูแ้ นะนาการใช้อุปกรณ์ การเตรี ยมหลักสู ตร วิธีการสอน ฯลฯ
3. ระดับความรู้
(1) ผูส้ อน ต้องมีความมัน่ ใจในความรู ้ และการสอนต้องเพิ่มความรู ้ทางพระคัมภีร์เสมอมีชีวติ ที่
เป็ นแบบของคริ สเตียน
(2) การแบ่งชั้นผูเ้ รี ยน แบ่งตามความรู ้ หรื อแบ่งตามวัยของผูเ้ รี ยน (ไม่แน่นอนต้องขึ้นกับ
จานวนครู นักเรี ยนและสถานที่เรี ยน)
ถ้าแบ่งตามความรู ้ อาจมีปัญหาในความเลื่อมล้ า – ต่าสู ง ที่เสนอแนะคือ แบ่งตามวัยแล้วอาจใช้
ชื่อต่าง ๆ ในชั้นนั้น ๆ
4. ลัทธิ นิกาย การเน้นแต่เฉพาะลัทธิ นิกาย และนามาเปรี ยบเทียบกันย่อมเป็ นอุปสรรค์ในขยาย
งานคริ สตจักร แต่นกั คริ สเตียนศึกษามีความเห็นว่า ควรอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้า ให้เรามีสติปัญญาใน
การศึกษาและเข้าใจ เพื่อเราจะสามารถนาส่ วนดีของลัทธิ นิกายนั้น ๆ มาสร้างสรรค์ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั พระ
เจ้า
กลุ่มที่ 3 การอบรมผู้นาเพือ่ ขยายคริสตจักร
1. ในที่น้ ีแบ่งผูน้ าออกได้เป็ น 5 ประเภทด้วยกันคือ
ก. สมาชิกธรรมดา – มีส่วนได้ช่วยคริ สตจักรติดต่อคนอื่น
ข. ผูอ้ าสาสมัครออกไปโดยไม่รับเงินเดือน ออกจากคริ สตจักรไปหาคนอื่น, ออกไปเป็ นทีม หมู่
คณะ หรื อส่ วนตัวด้วย
ค. ศิษยาบาล (พนักงานภาค) ที่รับเงินเดือนหรื อไม่รับบางคนอาศัยทาอาชีพส่ วนตัวครึ่ งหนึ่ง
และรับใช้พระเจ้าครึ่ งหนึ่ง
ง. ศิษยาภิบาลที่ทางานในคริ สตจักรเงินเดือน และคริ สตจักรรับผิดชอบเลี้ยงเขา
จ. คนงานในภาค – สภา ฯ (ผูน้ านี้ควรมีนอ้ ย) ถ้ามีคนมากกว่างานจะไม่ได้ผล
2. วิธีให้การอบรมคือ
ก. ให้ผมู ้ ีวฒ
ุ ิมาให้การอบรมเป็ นครั้งคราว
ข. พิจารณาหาบุคคลส่ งไปเรี ยนศูนย์ศึกษา หรื อพระคริ สตธรรม
ค. ส่ งคนเข้าไปในการอบรมตามที่จดั ไว้
ง. ให้คริ สตจักรให้มีการเรี ยนพระคัมภีร์เป็ นหมวดหมู่
จ. พิจารณาคนที่เหมาะสมไว้เป็ นผูน้ า ไม่วา่ ชายหรื อหญิง
ฉ. จัดให้การอบรมตามเผ่า ภาษา และหมวดหมู่น้ นั ๆ
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ช. จัดให้มีการอบรมผูน้ าทั้ง 5 ประเภท เสมอเพื่อจะได้ผนู ้ าที่ดี ที่จะใช้ในการประกาศ และการ
ตั้งคริ สตจักรให้อยูใ่ นขอบเขตของพระเจ้า
ต้องมีการอบรม 1. ผูป้ กครอง 2. มัคนายก 3. ผูส้ อนรวีที่จะนาไปใช้ในสถานที่เราขยายไปตามที่
ต่าง ๆ
3. เราอบรมอะไร มีหลักการอบรมอย่างไร
ก. หลักการขยายคริ สตจักร
ข. เรี ยนและเข้าใจในพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้ ง
ค. นมัสการ, อธิ ษฐาน อ่าน, เรี ยนพระคัมภีร์
ง. การเป็ นพยาน และการตอบปั ญหาต่าง ๆ
จ. ฝึ กหัด, หลังจากอบรมแล้วต้องมีการฝึ กหัด
4. นอกจากนั้นคริ สตจักรยังต้อง
(1) อธิษฐานเพื่อญาติและเพื่อนสนิท
(2) เป็ นพยานแก่เขาเหล่านั้น โดยพระคาของพระเจ้า
(3) กลับไปเยีย่ มเยียนผูท้ ี่สนใจเสมอ ๆ จนกว่าเขาจะเชื่ อ
(4) สอนให้เจริ ญขึ้นไปพระคริ สต์ เมื่อเขาเจริ ญขึ้นในความเชื่อ
(5) สอนเขาให้เริ่ มต้นปฏิบตั ิต้ งั แต่แรกเริ่ มมาจนจบอบรมทุกครั้งก็ให้อาศัยหลักทั้ง 5 หลัก เรี ยน
พระคัมภีร์ให้มาก และมีการนมัสการเสมอ
สรุ ป
1. คริ สเตียนทุกคนควรจะเรี ยนพระคัมภีร์ และอาจจะเป็ นครู รวีฯ ได้ เช่น จังหวัดอุทยั ธานีมี
ผูส้ นใจเรี ยนพระคัมภีร์มากผูส้ อนก็เป็ นผูน้ าประเภทที่ 3 คือไม่รับเงินเดือนและหลายคนที่ได้รับการ
อบรมแล้ว ก็นาสมาชิกออกทาการประกาศทาให้คนเชื่ อคือกลับใจได้ การประกาศนั้น ควรเรี ยกร้อง
ความสนใจจากผูฟ้ ัง เช่นการใช้รูปภาพ หรื อถกปั ญหากับผูฟ้ ังเป็ นต้น
เมื่อมีการอบรม ก็ให้ผสู ้ อนเตรี ยมการสอน 4 อย่างคือ
ก. พระคัมภีร์
ข. การเผยแผ่เป็ นพยาน
ค. การเป็ นผูน้ า
ง. หลักสู ตรการเป็ นศิษยาภิบาล ฯลฯ
ในการสอนนั้นอาจให้ปัญหาไปคิดหาคาตอบ หรื อให้หนังสื อไปอ่านแล้วเตรี ยมคาถามเป็ นต้น
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2. กล่าวว่า การขาดผูส้ อน ขาดผูเ้ ยีย่ มเยียนทาให้สมาชิกอ่อนแอ ดังนั้นจึงต้องมีการเลือกส่ งคน
ไปอบรม เพื่อจะกลับมาทาการสอนในหมู่บา้ นของตนเพราะคริ สตจักรเมื่อมีสมาชิกมาก ก็จะมีพิธีต่าง ๆ
มาก เช่นแต่งงาน, งานศพ, พิธีบพั ติศมา, พิธีศีลมหาสนิท, ฯลฯ คริ สตจักรจะต้องการผูด้ ูแลกิจการของ
คริ สตจักรที่มีความรู ้พอสมควรด้วย และเป็ นที่นบั ถือ เช่น ผูป้ กครองมัคนายก เป็ นต้น
3. ของประทานจากพระเจ้านั้นมีต่าง ๆ กัน พระเจ้าประทานให้คนมีหลายประเภท และให้คน
ทุกประเภทที่แม้จะมีความรู ้ ความสามารถต่างกันนั้นร่ วมงานกัน เพราะคริ สตจักร ต้องเป็ นคริ สตจักรที่
พร้อมจะทางานไม่ใช่อยูเ่ ฉย ๆ
4. ชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของคน
ก. พยายามสอนเขา ให้รู้ซ้ ึ งถึงความต้องการที่แท้จริ งของตนเอง มีการนมัสการอย่างจริ งใจและ
เรี ยนพระคัมภีร์อย่างจริ งจัง และเรี ยนพระคัมภีร์อย่างจริ งจังโดยมีศิษยาภิบาลเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
ข. ผูส้ อนต้องมีความชานาญพอที่จะสอน สมาชิกต้องสัญญาว่าจะสนับสนุนผูน้ ้ นั
ค. อธิ ษฐานเผื่อบุคคลอื่น ๆ เช่น ผูอ้ ยูต่ ามชนบทต่าง ๆ เป็ นต้น
กลุ่ม 4 การแสวงหากลุ่มชน สถานที่ และโอกาสทีพ่ ร้ อมสาหรับการขยายคริสตจักร
การพิจารณาหัวข้อที่เป็ นประตูเปิ ดในการประกาศพระกิตติคุณ
1. ในการดูสถิติผทู้ ี่กลับใจมาเป็ นคริ สเตียน
ส่ วนมากคิดเฉลี่ยแล้วมาจากชนชั้นกลาง มีการศึกษาฐานะและความเป็ นอยูท่ างเศรษฐกิจไม่สูง
หรื อไม่ต่า
ข้อเสนอในการดาเนินงานหัวข้อนี้ เราควรให้มีการสนับสนุนส่ งเสริ มและเร่ งเร้าให้คนสนใจ
ศึกษาในเรื่ องพระเจ้า เช่นสนับสนุนให้คริ สเตียนเรี ยนพระคริ สตธรรมในธรรมในแผนกต่าง ๆ และใน
สถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งหลักสู ตรเรี ยนเองที่บา้ นทั้งนี้ เป็ นการผลิตผูน้ าไปในตัว
2. ในคนที่อพยพ ลี้ภยั และประสบภัยพิบตั ิต่าง ๆ ข้อเสนอ ให้คริ สเตียนยืน่ มือช่วยเหลือเมื่อมี
ภัยพิบตั ิต่าง ๆ เกิดขึ้นหรื อมีการอพยพลี้ภยั พร้อมกันนี้เราก็ประกาศพระกิตติคุณไปด้วย ในเรื่ องนี้
คริ สตจักรท้องถิ่นต้องถือเป็ นหน้าที่ และถือเป็ นโอกาส
3. ในคนที่ถือศาสนาไม่มนั่ คง คนที่มีความเชื่อแน่นแฟ้ นหรื อการนับถือศาสนาเพียงในนาม เรา
รู ้วา่ ประตูเปิ ดอย่างแน่ในข้อนี้คือ
ก. มีการรวมกาลังของลัทธิ นิกายในการประกาศ
ข. ในขณะที่ศาสนาอื่นกาลังหวัน่ ไหว คนที่นบั ถือศาสนาเก่าเริ่ มมีความลังเลไม่มนั่ คง
มีปัญหาน่าคิดอีกข้อในเรื่ องการสมรสกับคนต่างศาสนา คือไม่ใช่ศาสนาคริ สต์ดว้ ยกันประตูยงั
เปิ ดให้หรื อไม่
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4. ในชนชั้นผูม้ ีการศึกษาในระดับต่าง ๆ
ประตูน้ ี รู้ดีวา่ กาลังเปิ ดอยู่ เพราะมีมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันหลายแห่งกาลังตื่นตัว มีการร่ วมมือ
กันอธิ ษฐาน แต่ให้เราคิดถึงปั ญหาการเตรี ยมบุคคลที่เหมาะสมในการที่จะเข้าไปในชั้นระดับนี้ดว้ ย
ในวงราชการประตูก็เปิ ดด้วย เราสามารถเชิญบุคคลต่าง ๆ ที่สาคัญในวงการราชการที่มาร่ วม
ในพิธีต่าง ๆ ของคริ สต์ศาสนาได้
5. ในกลุ่มชนที่อยากหลุดพ้นจากอานาจผี
กล่าวถึง ในการที่เราไปหากลุ่มชาวเขาต่าง ๆ เช่นไปหาชาวกะเหรี่ ยง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเขามา
ตั้งถิ่นฐานอยูไ่ ม่นาน ก็เกิดมีโรคภัยพิบตั ิต่าง ๆ พวกเหล่านั้นก็คิดว่าการกระทานี้เป็ นการกระทาของ
อานาจผี ซึ่ งสิ งอยูท่ ี่นนั่ และมีความกลัว นี่เป็ นโอกาสที่เราควรเข้าไปช่วยเขาเหล่านั้น บอกถึงอานาจของ
พระเจ้าที่มีเหนือว่าผีหลายเท่า และสามารถชนะผีท้ งั หลายได้ดว้ ย
6. ในกลุ่มชนที่กาลังหวาดกลัวภัยต่าง ๆ เช่นภัยคอมมิวนิสต์
นี่เป็ นประตูอนั ดีอีกประการหนึ่ง ที่เราควรเข้าไปช่วยให้เขามีที่พ่ งึ ทางกายและทางจิตใจด้วย
ให้มีการไปเยีย่ มเยียนร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับคนเหล่านั้นด้วย แล้วจึงประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า
7. ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา
เมื่อเรามีพิธีทางศาสนาเช่นในพิธีสมรส, พิธีศพเป็ นต้น เราจัดกระทาเพื่อให้รู้ถึงคุณค่า
ความหมายเกี่ยวข้องกับชีวติ คริ สเตียน ทาให้ผนู ้ บั ถือศาสนาอื่นสนใจและนิยม
8. ในทางการรักษาคนเจ็บป่ วย ซึ่ งรักษาทั้งฝ่ ายร่ างกายและฝ่ ายจิตใจด้วย
การรักษาฝ่ ายร่ างกายเราก็อาจเป็ นพยานไปด้วยสามารถได้ เช่นในการที่แพทย์สามารถเป็ น
พยานกับคนป่ วยได้วา่ ใครเป็ นเจ้าแห่งชีวิตของเราและในบางโรค เราไม่สามารถบาบัดรักษาในทาง
แพทย์ได้ แต่เราก็สามารถรักษาได้โดยอาศัยฤทธิ์ เดชของพระเจ้าเช่น ในการวางมือ หรื ออธิ ษฐานเป็ น
ต้น
9. ในโอกาสที่มีการฟื้ นฟู และมีการกลับใจใหม่ของคริ สเตียน
ประตูน้ ีกาลังเปิ ดในขณะนี้ เพราะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กาลังตื่นตัว เช่น ในวิทยาลัยพระ
คริ สตธรรมเป็ นต้น และก็มีการตื่นตัวทัว่ ๆ ไปทั้งคริ สตจักรต่าง ๆ อีกด้วย
10. เมื่อเรารู ้วา่ ประตูกาลังเปิ ดอยูใ่ นปั จจุบนั ข้อเสนอแนะในการที่จะดาเนินงานร่ วมมือกับที่
กาลังร้อนรน ที่ตอ้ งการที่จะออกไปประกาศ ให้ความช่วยเหลือในการเรี ยนรู ้วธิ ี ตวั อย่างการประกาศ ซึ่ ง
จะเห็นผลดังเช่นข้อพระคัมภีร์ กะลาเทีย 5: 22-23 ตัวอย่างเช่นผูท้ ี่ได้รับการฟื้ นใจใหม่ ในเชียงราย
เป็ นต้น
11. วางระเบียบในการออกประกาศ และการเป็ นพยานเช่น
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1. การเป็ นพยาน กล่าวพระเจ้าเปลี่ยนชีวติ อย่างไร
2. พบพระเจ้าได้อย่างไรกับเชื่อได้อย่างไร
3. การพูดเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น โดยไม่ควรออกชื่ อศาสนานั้นออกมาเป็ นต้น
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ข. รายงานกลุ่มสั มมนาตามภูมปิ ระเทศ
กลุ่มที่ 1 “การขยายคริสตจักรชาวเขา”
การประกาศของคณะชาวเขาในประเทศไทย
การประกาศของเรามีปัญหามากมาย การเดินทาง อาหารการกินก็ลาบาก แต่เรายังมีปัญหา
มากมายว่านั้นคือการเข้าใจของประชาชนที่มีต่อการประกาศของเรา ประชาชนบางกลุ่มเข้าใจว่า เรามา
เพื่อหลอกลวงเขามาเป็ นเหยื่อของเรา บางครั้งเขาก็คิดว่าผูป้ ระกาศเป็ นคอมมิวนิสต์ทาให้เกิดความกลัว
และประชาชนบางกลุ่มมีปัญหาทางวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ คนที่เราเคยประกาศได้ผลนั้น ส่ วนใหญ่ก็
เป็ นพวกคนหนุ่มและคนแก่ส่วนคนอายุปานกลางนั้นเราประกาศไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนัก
ก. ปัญหาต่ าง ๆ ทีเ่ ราต้ องเผชิ ญในขณะนีน้ ้ันมีดังนี้
1. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความเชื่อทางภูตผีปีศาจ ฉะนั้นเมื่อเกิดการเจ็บไข้ ได้ป่วยเขามักจะเข้า
หาหมอผี เมื่อหมอผีบอกให้ทาอย่างนี้อย่างนั้นเขาก็ทา บางครั้งก็หาย แต่บางครั้งไม่เป็ นเช่นนั้น จนเขา
จะต้องสิ้ นเนื้อประดาตัว สมาชิกของเราที่มากลับใจรับเอาพระเยซูแบบนี้ก็มีมากทีเดียว จึงเป็ นปั ญหาให้
เราที่จะต้องเลี้ยงดูคนเหล่านี้
2. บางครั้งเรารู ้วา่ การประกาศของเรากาลังจะได้ผลคือ มีคนสนใจแล้ว แต่ได้รับการขัดขวาง
จากหัวหน้าหมู่บา้ นหรื อหัวหน้าครอบครัว ทาให้แทนที่เราจะได้สมาชิกเพิ่ม ทาให้ความสามัคคีภยั ใน
หมู่บา้ น เหล่านี้กาลังเป็ นปั ญหาของเรา
3. เนื่องจากว่าชาวเขามีการติดฝิ่ นกันมากมาย ดังนั้นบางครั้งเราก็ตอ้ งพบกับปั ญหาเรื่ องที่เราจะ
รับเขามาเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า บางกลุ่มก็รับบางกลุ่มก็ตอ้ งรอให้เขาเปลี่ยนความประพฤติเสี ยก่อน
ทั้งนี้ก็มีเหตุผลอยูท่ ี่เรายังไม่รับเขามาเป็ นคริ สเตียน เพราะถ้าหากเรารับคนประเภทนี้เข้ามาอาจจะสร้าง
ความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นหลายอย่าง
4. ปั ญหาเกิดจากความเข้าใจของชาวเขาเอง เพราะว่าชาวเขาบางเผ่ารู ้สึกว่าเมื่อตนเข้ามาเป็ น
คริ สเตียนแล้ว จะต้องเป็ นคนใช้ของฝรั่ง เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็มีคนเสนอว่าควรจะเอาคนไทยขึ้นไป
ด้วย เวลาไปประกาศให้ชาวเขาเพื่อเขาจะเห็นว่าเขาไม่ใช่ถูกหลอกลวง เพราะแม้แต่คนไทยที่รับ
การศึกษาแล้วก็ยงั ยอมรับ วิธีน้ ีอาจจะช่วยมาก
5. เรามีปัญหาทางภาษา บางครั้งเรารู ้วา่ ประตูเปิ ดสาหรับเราแล้วแต่เราเองยังไม่พร้อมที่จะเข้า
ไป ซึ่ งอันนี้นบั ว่าเป็ นผลเสี ยหายสาหรับเราเป็ นอย่างยิง่
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6. บางครั้งเราก็ขากคนงาน เพราะบางครั้งเมื่อมีคนมาเป็ นคริ สเตียนแล้ว แต่ขาดการอบรมสั่ง
สอน นานเข้าเขาก็รู้สึกขาดที่พ่ งึ จึงหันมานับถือศาสนาเดิมอย่างนี้ก็มี
กลุ่ม 2 “การขยายคริสตจักรในชนบท”
ที่ประชุมพิจารณาถึงศิลปะภาพโมเซค (Mosaic) ที่มีสีตา่ ง ๆ แต่ประกอบกันเข้าเป็ นรู ปภาพ
เหมือนคนไทยที่มีหลายภาษาหลายเผ่าพันธุ์ แต่ก็รวมกันเป็ นคนไทย
พูดถึงชนบท มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยในชนบทหลายแห่ง เช่นภาษา วัฒนธรรม
ฐานะเศษรฐกิจ ความรู ้ ความสามารถ อาชีพ ฯลฯ
1. ภาษา ควรใช้ภาษาพื้นบ้านในการนมัสการใช้คนพื้นบ้านในการเป็ นผูป้ ระกาศ แล้วจะเข้าใน
ภาษาสาเนียงของคนหมู่บา้ นของตน
เพลงที่ร้องในการนมัสการ ควรเป็ นภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ
2. วัฒนธรรม มักแตกต่างจากในเมือง เช่นการแต่งกาย แต่การแต่งกายในวันอาทิตย์ควร
เรี ยบร้อยเป็ นพิเศษ (คาถามจากกลุ่ม: ควรใช้ฆอ้ งกลองแทนเสี ยงระฆังดีไหม เพราะเป็ นของวัฒนธรรม
ไทย บางทีคริ สตจักรเรี ยนแบบทุกศาสนา ซึ่ งที่จริ งก็จะมีแนวโน้มอย่างนี้ก็ควรระวังโดยเฉพาะเรื่ อง
ความหมาย)
3. การทางานประกาศควรทากับผูส้ นใจทัว่ ไป ไม่ เฉพาะคนอาชีพใดอาชีพหนึ่ง และควรมีการ
แนะนาว่าควรประกอบอาชีพเช่นไร จึงจะเหมาะสมกับความสามารถของตน
กลุ่มที่ 3 “การขยายคริสตจักรในเมือง”
1. ในเมืองหมายถึง
ก. ประชากรตั้งแต่ 3 แสนคนขึ้นไป
ข. เป็ นศูนย์กลางการค้าขาย
ค. เป็ นศูนย์กลางการอุตสาหกรรม
ง. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา
จ. ประชากรมิได้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
2. ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และรวดเร็ ว แต่เมื่อเปรี ยบกับความเจริ ญของคริ สตจักร ใน
จานวนสมาชิกที่มีอตั ราส่ วนแตกต่างกันมาก
ก. ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และรอดเร็ วเพราะ
(1) นักเรี ยนนักศึกษา (มาจากต่างจังหวัด)
(2) กรรมกรรับจ้าง จากต่างจังหวัด
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(3) สมาชิกของครอบครัวเพิ่มขึ้น
ปัญหาทีค่ ริสตจักรในเมืองขยายช้ าเพราะ
(1) ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ออันเป็ นรากฐานเดิมมัน่ คง เพียงใด
(2) ไม่ได้รับการต้อนรับมาครั้งเดียวแล้วไม่มาอีก
(3) คนในเมืองหลวงต้องเคร่ งเครี ยดในการงาน ไม่มีเวลาจึงไม่ค่อยสนใจ
(4) คริ สตจักรยังไม่สนใจในกลุ่มที่มาอยูใ่ นเมือง (เช่นนักศึกษา)
(5) ถ้าเป็ นนักศึกษาย่อมสนใจสิ่ งใหม่ ๆ คริ สตจักรไม่ได้ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
(6) คนในเมืองมีความกลัว จึงสร้างกาแพงไม่มีการทักทาย ต้อนรับเท่าที่ควร
(7) ต่างคนต่างอยู่
(8) ภาษา – ประเพณี ของกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาในเมืองจึงไม่ไปร่ วมกับคริ สตจักร
(9) นักศึกษาไม่ค่อยเคร่ งเรื่ องศาสนา
ค. วิธีขยายคริ สตจักรในเมือง
(1) ต้องมีการศึกษาถึงชีวติ ในเมือง เพื่อหาทางตอบสนองความต้องการแก่เขา
(2) ติดต่อ-ติดตามคริ สเตียนที่ยา้ ยจากชนบทหัวเมืองเข้ามาอยูใ่ นเมือง โดยให้คริ สตจักรที่เขา
สังกัดอยูแ่ จ้งไปยังคริ สตจักรในเมือง
(3) ต้องแก้ปัญหาความรู ้สึกชอบชาวชนบท ที่คิดว่าเขาเขาเป็ นผูเ้ ล็กน้อย และด้อยความรู ้ฐานะ
ฯลฯ เขาคิดว่า สมาชิกของคริ สตจักรในเมืองเป็ นคนชั้นสู งจึงไม่ยอมไปโบสถ์ ฉะนั้นควรมีคริ สตจักรที่
ตอบสนองความรู้สึกของเขา
(4) ติดต่อกับกลุ่มชนในเมืองนั้น ๆ
(5) ตั้งคริ สตจักรในบ้านและการเริ่ มต้น
(6) ต้องมีผนู ้ าพอและตามความต้องการของกลุ่มชนนั้น
(7) ต้องให้การศึกษาตามระดับความรู ้ เช่นนักศึกษา
“วิธีการทีจ่ ะทาให้ คริสตจักรในเมืองขยายตัว”
1. ให้ศึกษาสภาพในเมือง ความเป็ นอยู่ ความต้องการและประเภทบุคคลในเมือง เมื่อเห็น
ช่องทางแล้วลงมือทาทันที
2. คริ สตจักรใหญ่ ๆ ในเมือง ควรตั้งหมวด เรื่ องสาขาของคริ สตจักรขึ้นทั้งนี้ เพราะสถานที่ เวลา
ไม่อานวย โดยตอนแรก ๆ คริ สตจักรใหญ่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเต็มที่ หมวดหรื อสาขานั้นขึ้น
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ตรงต่อคริ สตจักรใหญ่ และถ้าหมวดหรื อสาขานั้นขึ้นตรงต่อคริ สตจักรใหญ่ และถ้าหมวดหรื อสาขานั้น
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ พร้อมที่จะตั้งเป็ นคริ สตจักรใหม่ได้ก็ควรให้ต้ งั เป็ นคริ สตจักรหนึ่ งต่อไป
3. หาผูอ้ าสาสมัครทางานประเภท 1 และ 2 และผูน้ าประเภท 3 และ 4 (ถ้ามี) เป็ นผูส้ นับสนุน
4. ให้คริ สตจักรยอมรับความจริ ง และตอบสนองความต้องการและกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม
หรื อในสาขา
5. คริ สตจักรต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานของพระคัมภีร์
6. คริ สตจักรควรติดตามและสนใจกับบุคคลดังต่อไปนี้
1. ชาติ, เพื่อน ของสมาชิกที่อพยพเข้าไปอยูใ่ นเมือง
2. กรรมกรที่ไปหางานทาในเมืองชัว่ คราว
3. บุคคลที่สังคมไม่สนใจ
7. ให้คริ สตจักรรับผิดชอบในเขต – ท้องถิ่นของตนเองดังต่อไปนี้
1. รวบรวม (สารวจ) ชื่ อและที่อยูข่ องสมาชิกที่จะติดต่อไปทั้งทางไปรษณี ยแ์ ละโทรศัพท์
2. ให้มีการแจ้งย้ายเข้า – ออก เมื่อมีการย้ายภูมิลาเนา
3. ให้คริ สตจักรในเมืองทุก ๆ แห่งแจ้งส่ งในข่าวคริ สตจักรว่า ชื่อคริ สตจักรอะไร ตั้งอยูท่ ี่ไหน
รายงานพิเศษ
ก. ความเจริ ญเติบโตของคริ สตจักร และข้อแนะนาการตั้งคริ สตจักรในประเทศไทย
ข.การสารวจเพลงที่ใช้นมัสการ
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รายงานพิเศษ
ก. ความเจริญเติบโตของคริสตจักร และข้ อแนะนาการตั้งคริสตจักรในประเทศไทย
บทความต่อไปนี้ได้นามาจากเรื่ อง ความเจริ ญเติบโตของคริ สตจักรข้อแนะนาการตั้ง คริ สตจักร
ในประเทศไทย ของอเล็ก จี. สมิท ท่านผูน้ ้ ีเป็ นวิทยาการคนหนึ่งของกลุ่มสัมมนา” การขยายคริ สตจักร
ซึ่ งจัดขึ้นที่วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรม เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 1971 (สาหรับบทความนี้ได้
ย่อมาจากบทความบทที่ 5 หน้า 1-6)

การประกาศด้ วยกลุ่มอธิษฐานเล็ก ๆ
การอธิ ษฐานที่จะเกิดประโยชน์น้ นั ควรจะตั้งเป็ นกลุ่มอธิ ษฐาน ดังเช่นชาวประมง โดยมาก
มักจะจับปลาเป็ นกลุ่มเพราะเกิดความอบอุ่นใน และในเวลาเดียวกันก็เกิดความสนุกสนานอีกด้วย

กลุ่มเล็ก ๆ ให้ กาลังใจ
พระเจ้าทรงเรี ยกคริ สเตียนทุกคนเป็ นผูร้ ับใช้ พระเจ้าต้องการให้เราเป็ นพยานแก่คนอื่น ๆ แต่
บางครั้งเรากลับพบว่าก่อนอ่านพระคัมภีร์คนเดียว กรอธิ ษฐานตามลาพัง และการเป็ นพยานโดยลาพัง
เป็ นสิ่ งไม่ง่ายนัก ดังนั้นการตั้งกลุ่มอธิ ษฐานและศึกษาพระวจนะร่ วมกันจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก จะเห็นว่า
พระเยซูเองก็มีสาวกกลุ่มหนึ่งจานวน 12 คน (มัทธิ วบทที่ 10) พระองค์ทรงส่ งสาวกออกประกาศ สอน
เป็ นคู่ ๆ เหมือนกับ (ลูกา 10) ดังนั้นการตั้งกลุ่มอธิ ษฐาน จึงช่วยให้คริ สตจักรเป็ นพยานได้ผลดีข้ ึน และ
เป็ นกาลังให้คริ สตจักรขยายตัวได้มากยิง่ ขึ้น

ความสาคัญของการอธิษฐาน
การอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งสาคัญมากในชีวติ คริ สเตียน คริ สเตียนต้องมีส่วนและติดสนิทกับพระเจ้า ก็
นาสิ่ งใดไม่ได้เลย (ยอห์น 15:5) ดังนั้นการอธิ ษฐานจึงเป็ นเสมือนการหายใจของคริ สเตียนเลยทีเดียว
กลุ่มอธิ ษฐานในพระคัมภีร์
ในหนังสื ออพยพจะเห็นว่าโมเสสได้ก็กลุ่มอธิ ษฐาน มีโมเสสและ เฮอร์ ร่ วมมือกับทูลขอพระ
เจ้าให้มีชยั ชนะต่อพวกอามาเลข และพระเจ้าก็ได้ทรงตอบอธิ ษฐาน (อพยพ 17-18-16) ในพันธสัญญา
ใหม่ พระเยซูคริ สต์ก็ทรงตั้งกลุ่มอธิ ษฐานพิเศษด้วย พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไป
อธิ ษฐานบนภูเขาบ่อย ๆ (ลูกา 9: 28-29, มัทธิว 26:36-37)
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คาสั ญญาของพระคริสต์ แก่กลุ่มอธิษฐาน
พระเยซูทรงสัญญาและสนับสนุนกลุ่มอธิ ษฐาน ดังปรากฏในมัทธิ ว 19: 19-20 “ถ้าในพวกท่าน
ที่อยูใ่ นโลกสองคนจะร่ วมใจกันขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด พระบิดาของเรารู ้อยูใ่ นสวรรค์ก็จะทรงกระทาให้ ด้วย
ว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยูท่ ่ามกลางเขาที่นนั่ ”
แบบกลุ่มอธิษฐานทีเ่ สนอมาคืออะไร
เมื่อคริ สเตียน 3-4 คนตั้งกลุ่มขึ้นมา ต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าว่า จะเป็ นพยานนาคนอื่นมาหา
พระเจ้า เพื่อให้พน้ จากบาป นัน่ แหละคือกลุ่มอธิ ษฐานล่ะ
จะตั้งกลุ่มอธิษฐานอย่ างไร
การตั้งกลุ่มอธิ ษฐามิใช่เรื่ องยุง่ ยากเลย เพียงแต่มี 2-3 คน ซึ่งร้อนรนในการอธิษฐาน และการ
เป็ นพยานได้ร่วมใจและนัดหมายกันประชุมอย่างสม่าเสมอ เท่านี้ก็เป็ นความเพียงพอแล้ว
สถานทีเ่ หมาะสม
การอธิ ษฐานนั้นไม่จาเป็ นต้องไปที่โบสถ์ก็ได้ อาจจัดขึ้นที่บา้ นของคริ สเตียนคนหนึ่ งคนใดก็
ได้ แล้วแต่สมาชิกของกลุ่มจะตกลงกันเอง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเหมาะสม
จากัดจานวนคนในกลุ่ม
การตั้งกลุ่มอธิ ษฐานถ้าจะให้ได้ผลอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ควรเกิน 2-3 คน ถ้ามีสมาชิกมากกว่านั้น
ควรจะแบ่งออกเป็ นหลายกลุ่ม แล้วแต่ความเหมาะสม แต่มีสิ่งที่จาเป็ นในการอธิ ษฐานคือ 1. จิตที่ร้อน
รน 2. เวลาที่พบกันสม่าเสมอ สถานที่ใช้สาหรับอธิ ษฐานเป็ นประจา

องค์ ประกอบทีส่ าคัญ 3 อย่ าง
กลุ่มอธิษฐานเพือ่ การประกาศ มีส่วนประกอบสาคัญ 3 อย่ างคือ
1. การอธิษฐาน
2. การศึกษาพระคัมภีร์
3. การเป็ นพยาน
ในชีวติ คริ สเตียนเปรี ยบเหมือนรถจักร รถจักรต้องการ ฟื น ไฟ และน้ าเพื่อให้เกิดกาลังวิง่ ได้ฉนั
ใด คริ สเตียนก็ตอ้ งอาศัยการอธิ ษฐาน และการเป็ นพยานเพื่อให้ชีวิตคริ สเตียนเจริ ญเติบโตขึ้นฉันนั้น
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ดังนั้นการอธิ ษฐานและการเป็ นพยานฝ่ ายจิตวิญญาณ จึงมีความสาคัญต่อคริ สเตียนมากทีเดียว ถ้าขาดสิ่ ง
นี้แล้วผูน้ ้ นั ก็ไม่เป็ นประโยชน์นกั ในแผ่นดินของพระเจ้า
อธิษฐานเพือ่ อะไร
การอธิ ษฐานส่ วนใหญ่ ในการประชุมอธิ ษฐาน มักจะเป็ นการอธิ ษฐานโดยทัว่ ๆ ไป ในการ
อธิษฐานในกลุ่มย่อยนั้นเราก็ควรมีหวั ข้อ ตั้งขึ้นเพื่อการอธิ ษฐาน
1. การอธิษฐานเฉพาะเจาะจง
เป็ นการอธิษฐานเพื่อบุคคลในบุคคลหนึ่ง จะเป็ นญาติสนิทมิตรสหาย เราต้องการให้เป็ นพยาน
แก่เขาเหล่านั้นในการอธิ ษฐานเราจะเอ่ยชื่ อบุคคลนั้น ๆ ซึ่ งเป็ นการประกาศถึงความเกี่ยวข้องและความ
ใกล้ชิดกับแต่ละบุคคลเป็ นอย่างมาก ในพระคัมภีร์พระเยซูทรงระบุชื่อของแต่ละบุคคลเหมือนกัน เช่น
“อันดะเรอาจงตามเรามา” หรื อ เปโตรจงตามเรามา” เป็ นต้น
2. เสนอประสบการณ์ในการเป็ นพยาน
เมื่อเราเป็ นพยานนั้น เรามักจะพบกับปั ญหาต่าง ๆ ดังนั้นในการอธิ ษฐานในกลุ่ม เราควร
อธิ ษฐานเผื่อปั ญหาเหล่านี้ เพื่อจะเกิดกาลังใจ ความเข็มแข็งในอันที่จะเผชิ ญปั ญหาเหล่านั้นโอกาศ
ต่อไป
3. คนทีเ่ ชื่อใหม่ ๆ
เราจาเป็ นที่จะต้องอธิ ษฐานเผือ่ พี่นอ้ งคริ สเตียนใหม่เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีความเข้มแข็ง และ
เจริ ญขึ้นในพระเจ้า
4. เตรียมใจและทางของผู้ประกาศ
พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตเตรี ยมใจของผูป้ ระกาศ โดยการอธิ ษฐานพระเจ้าทรงเตรี ยมใจของคนนั้น
ก่อนที่เขาจะได้ฟังคาพยาน ต้องอธิ ษฐานโดยความเชื่อและใจร้อนรน

ศึกษาพระธรรมสั้ น ๆ
หลังจากสนทนากับพระเจ้าโดยการอธิ ษฐานแล้ว ก็ขอให้พระองค์ทรงตรัสกับเขาโดยทรงพระ
วจนะ เขาจะต้องใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์เพื่อจะได้มีกาลังเข้มแข็งและประกอบด้วยพระ
วิญญาณ เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นพยานโดยพระวจนะของพระองค์
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1. การเลือกเรื่องเหมาะสมในพระคา
ในการประชุมสมาชิกคนหนึ่ งคนใดจะเลือกจากพระคัมภีร์ตอนหนึ่งตอนใดเพื่อศึกษา ดังนั้น
สมาชิกแต่ละคนควรจะเตรี ยมข้อความ หรื อหัวข้อพระคัมภีร์ไว้ เพื่อให้ในการนี้
2. วิธีศึกษาพระคา
ในการอธิ ษฐานเป็ นกลุ่มนี้ เราจะใช้แบบการอภิปรายสั้น ๆ เพื่อศึกษาพระคา เราจะใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาทีก็เป็ นการพอเพียง เวลาเหลือนอกนั้นสงวนไว้เพื่อการอธิ ษฐานวิธีศึกษาง่าย ๆ นั้นก็
คือ
(ก) อ่าน จะอ่านจากข้อความหรื อหัวข้อพระคัมภีร์ที่ได้เลือกไว้ การอ่านพร้อมกันหรื อผลัดกัน
อ่านก็ได้
(ข) สรุ ป ข้อความเป็ นตอนที่อ่านนั้น หลังจากจบแล้ว ก็จะมีการสรุ ปโดยสั้น ๆ และใช้ภาษา
อย่างง่าย ๆ การสรุ ปนั้นจะสรุ ปคนเดียว หรื อ จะมี 2-3 คนช่วยกันสรุ ปก็ได้
(ค) เสนอ จากบทเรี ยน หรื อข้อความที่อ่านหรื อเสนอมานั้นเราจะนามาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตคริ สเตียนในการเป็ นพยานกับคนอื่น ในการที่จะทาให้เกิด
ความเจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ สิ่ งสาคัญที่สุดพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า บรรทัดฐานที่สาคัญที่สุดนั้นคือ
พระคัมภีร์อนั เป็ นแบบหรื อรากฐานของทั้งหมดดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์
จึงมีความสาคัญไม่นอ้ ย
ทีเดียว
ออกไปเป็ นพยาน
ในการอธิ ษฐานโดยเฉพาะเจาะจงเป็ นบุคคลนั้น หลังจากอธิ ษฐานจะต้องหาโอกาสออกเยีย่ ม
เยียน และเป็ นพยานแก่เขา เพื่อการอธิ ษฐานของเราจะมีผลมากยิง่ ขึ้น

คนทีเ่ ป็ นพยานควรปฏิบัติตามหลักสามประการนี้
1. จงออกไปหาคนทีไ่ ม่ เป็ นคริสเตียน
คริ สเตียนจะต้องออกไปหาเขาไม่ควรคอยให้เขามาหาท่านเมื่อเด็กเล็ก ๆ คนใดคนหนึ่งหาย
ออกไปจากบ้านพ่อแม่ พี่นอ้ งทุกคนจะต้องออกติดตามหาไม่วา่ กลางวันหรื อหลางคืน จนกว่าจะพบ
ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนที่จะต้องออกไปหาผูท้ ี่หลงทาง และอยูห่ ่างพระเจ้า
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2. จงเป็ นพยานแก่คนเหล่านั้นโดยพูดถึงพระเยซู คริสต์
หัวใจสาคัญที่จะต้องพูดในการเป็ นพยานคือ เรื่ องของพระเยซูคริ สต์ การพูดนั้นควรใช้ภาษา
อย่างง่าย ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ เราควรพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตของตนเกี่ยวกับการต้อนรับพระเยซู
คริ สต์เป็ นผูไ้ ถ่บาปคน จงอธิ บายพร้อมกับยกเหตุผลและอ้างถึงข้อความในพระคัมภีร์ เพื่อแสดงว่าการ
เป็ นพยานของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายต่อชีวติ ของท่าน
3. จงชวนให้ เขามอบกายถวายชี วติ แก่ มนุษย์
พระเยซูทรงเรี ยกร้องมนุษย์ได้เห็นกลับไปหาพระองค์พระองค์ทรงประทานความรักอัน
ยิง่ ใหญ่ อเนกอนันต์ให้แก่มนุษย์พระองค์ ทรงเชิ ญชวนมนุษย์ทุกคน ให้รับความรักของพระองค์ดงั นั้น
ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนที่จะชักชวน เชิญชวนให้คนทั้งหลายให้ทราบ และจะได้คืนดีกบั พระเจ้าโดย
ต้อนรับพระองค์เป็ นพระเจ้าในชีวติ จิตใจ
พระเจ้ าทรงใช้ คริสเตียนธรรมดา
อัครสาวกหลายคนมิใช่มีความรู ้และการศึกษาสู ง เขาเป็ นเพียงคนธรรมดา ๆ เท่านั้นเอง แต่เขา
ประกาศเป็ นพยานแก่ชนทุกระดับ นับตั้งแต่ตาสี ตาสาขึ้นไปจนกระทัง่ พระมหากษัตริ ยน์ ี่คือฤทธิ์ เดช
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เขา เนื่องจากเขาได้ติดสนิทใกล้ชิดกับพระเยซู (กิจการ 4: 13)
กฎในการประกาศโดยกลุ่มอธิษฐาน
1. อธิษฐานเผื่อญาติและเพื่อนสนิทตามชื่อ
2. เป็ นพยานแก่เขาเหล่านั้น โดยพระวจนะของพระเจ้า
3. กลับไปเยีย่ มเยียนผูท้ ี่สนใจจนกว่าเขาจะเชื่อ
4. สอนให้เขาเจริ ญขึ้นในพระคริ สต์ เมื่อเขาเชื่อพระองค์แล้ว
เมื่อท่านอธิ ษฐานแล้ว พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตเตรี ยมใจของท่านและแล้วท่านต้องกลับไปเยีย่ ม
เยียนเขา โดยการเป็ นพยานและใช้วจนะของพระเจ้า พยายามหนุนใจของเขา ในด้านความเชื่อ และการ
ปฏิบตั ิตนในชีวิตคริ สเตียน และท่านจะต้องไปเยีย่ มเยียนบ่อย ๆ จนกว่าเขาจะเชื่ อ และเจริ ญเติบโตฝ่ าย
จิตวิญญาณมากยิง่ ขึ้น ข้อสาคัญท่านต้องสอนถึงเรื่ องพระเจ้าให้มากที่สุด เท่าที่จะทาได้
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นิว้ เล็กสาคัญ
นิ้วก้อยเล็กแต่ก็มีความสาคัญมากท่านต้องสอนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่ ให้อธิ ษฐานเผือ่ ผูท้ ี่เชื่ อใหม่ ๆ คน
อื่น วิธีน้ ีจะทาให้วงจรดาเนินต่อไปเรื่ อย ๆ คล้ายลูกโซ่ ดังนั้นคริ สตจักรจะดาเนิ นต่อไปเรื่ อย ๆ ก็โดยวิธี
นี้เอง คือสอนให้ผเู ้ ชื่ อใหม่รู้จึกอธิ ษฐานเผื่อคนอื่น เยีย่ มเยียนเป็ นพยานแก่คนอื่นต่อไป
รากฐานจาเป็ น
กฎการประกาศดังกล่าวแล้ว
จึงมีความสาคัญ
และเป็ นรากฐานของคริ สตจักรของเขา
นอกจากนั้นการประกาศวิธีอื่นก็มีความสาคัญไม่นอ้ ยเช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ทีมประกาศ ฯลฯ
สิ่ งเหล่านี้จะเกิดผลมาก แต่อย่างไรก็ดี จะต้องตั้งอยูบ่ นรากฐานเสี ยก่อน คือกฎนิ้วมือห้านิ้ว หรื อห้าข้อ
นัน่ เอง
จงตามตัวอย่างดี
คริ สตจักรหนึ่ง ๆ ที่มีกลุ่มอธิ ษฐาน เขาจะออกไปประกาศสม่าเสมอ เมื่อคริ สเตียนใหม่เกิดขึ้น
เขาก็จะรับเข้ามาในคริ สตจักร หรื อไม่ก็ไปสร้างคริ สตจักรแห่งใหม่ข้ ึน คริ สเตียนใหม่ จะถูกสัง่ สอน
โดยคริ สเตียนเก่าเพื่อดารงงานของพระเจ้าสื บต่อ ๆ ไป
ข้ อระมัดระวัง
จงระวังว่าความร้อนรนต่อพระเจ้าจะจางหายไป ดังนั้นเมื่อดารงไว้ซ่ ึ งความร้อนรนและงาน
ประกาศ เราจะต้องมีกลุ่มอธิ ษฐานและออกประกาศมิได้ขาด เมื่อวงจรการประกาศเช่นนี้ดารงต่อไป
เรื่ อย ๆ พระวจนะของพระเจ้าก็แผ่ออกไปแก่คนทุกชาติทุกชั้น นั้นก็หมายความว่า คริ สตจักรของพระ
เจ้าก็ไปแผ่ขยายไปเรื่ อย ๆ แต่งานประกาศนี้เป็ นงานหนัก บางครั้งต้องพบกับความผิดหวัง ต้องเจอ
ปั ญหาหลายอย่าง จนเกิดความท้อถอยดังนั้นเราต้องขอกาลังจากพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน และยึดหลัก
สาคัญกล่าวนั้นไว้
พระเจ้ าทรงเลือกสรรท่าน
สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการทานา มิใช่พนั ธุ์ขา้ วอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ แต่เป็ นตัวชาวนาเองที่ตอ้ ง
ลงมือหว่านหรื อปลูกดูแลรักษาจนกระทัง่ เก็บเกี่ยวในทานองเดียวกัน พระราชกิจของพระเจ้านั้น พระ
เจ้าทรงใช้คริ สเตียนที่ถวายตัวกับพระเยซู ออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ โดยฤทธิ์ อานาจของพระองค์ ผู ้
ที่จะรับหน้าที่น้ ีก็เป็ นคนธรรมดา ๆ แต่ตอ้ งเป็ นคนที่ขยันขันแข็ง มีจิตใจที่แน่วแน่ มัน่ คง เพื่อให้วงจรนี้
เคลื่อนไปเรื่ อย ๆ เพื่อพระเจ้าจะทรงสร้างคริ สตจักรของพระองค์ พระเจ้าทรงกาลังต้องการบุคคลที่จะ
ถวายตัวเพื่อพระราชกิจของพระองค์ ซึ่ งก็หมายถึงตัวท่านด้วย
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ข. การสารวจเพลงทีใ่ ช้ นมัสการ
ในระหว่างสัมมนาการขยายคริ สตจักรครั้งนี้ ทางแผนกดนตรี ของวิทยาลัยพระคริ สตธรรม ได้
จัดทาคาถามชุดหนึ่ง ที่เกี่ยวกับความรู ้ทางด้านดนตรี ของคริ สตจักร ผลปราฏกออกมาดังนี้
ผูแ้ ทนของคริ สตจักรที่ส่งคาตอบกลับคืนมาให้ จาก 55 คริ สตจักรมีประมาณ 25 คริ สตจักร
เท่านั้นที่ได้แจ้งว่า ใช้เปี ยโนหรื อออร์ แกนในเวลานมัสการ และมีผเู้ ล่นเครื่ องดนตรี ชนิดนี้เป็ นประจา
เพียง 18 คริ สตจักรเท่านั้น
คริ สตจักรที่ใช้ “เพลงไทยนมัสการ” มีอยู่ 40 คริ สตจักร นอกนั้นอีก 15 คริ สตจักรใช้เพลง
ชีวติ คริสเตียน
คริ สตจักรที่มีคณะนักร้อง เกือบทุกอาทิตย์ มีอยู่ 30 คริ สตจักร คริ สตจักรบางแห่งใช้เครื่ อง
ดนตรี อย่างอื่น เช่นกีตา้ ร์ ในการนมัสการ มีอยู่ 14 คริ สตจักร
เพลงนมัสการที่โปรดปรานมากที่สุดจาก 55 คริ สตจักรเราได้ชื่อเพลงที่สมาชิกชอบร้อง
ตามลาดับดังนี้
1. แสงแห่งจิตข้าโอพระผูท้ รงไถ่เพลงไทยนมัสการ บทที่ 18
2. พระเยโฮวาห์โปรดนาข้าพเจ้า เพลงไทยนมัสการ บทที่ 46
3. มอบชีวติ แด่องค์พระเจ้า เพลงไทยนมัสการ บทที่ 127
4. มีสหายเลิศคือพระเยซู เพลงไทยนมัสการ บทที่ 132
5. ผูถ้ ือในพระเจ้ามีรากแข็งแรงล้นเหลือ เพลงไทยนมัสการบทที่ 170
6. ขอบพระคุณพระเจ้าผูช้ ้ ีทางบริ การ เพลงไทยนมัสการ บทที่ 212
7. พระเจ้าข้านภาเปล่งแสงศรี เพลงไทยนมัสการ บทที่ 8
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เราเป็ นทูตของพระคริสต์
โดย อรัญ ยู แบงค์
คู่มือการเผยแพร่ พระกิตติคุณในประเทศไทย
หนังสื อเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ู ้สึกว่า พระเจ้าทรงเลือกและเรี ยกให้ประกาศพระกิตติคุณ...ทุกท้ายบทมีคาถาม กิจกรรม
คาตอบ และช่วยให้ท่านในการเตรี ยมตัว ฝึ ก วัดผล ติดตามผลในการประกาศ และยังแนะนา การเป็ น
พยาน การประกาศกลางแจ้ง การเยีย่ มเยียนการฟูมฟัก ติดตามผลสมาชิก

68

