สร้ างโบสถ์ (หลัง) ใหม่ : ไม่ เล็ก ไม่ ใหญ่ ขอให้ มคี วามพอดี
ประสิ ทธิ์ พงศ์ อุดม

การเคลื่อนไหวในวงการคริ สตจักรบ้านเราที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ เรื่ องการสร้างโบสถ์หรื อ
พระวิหารหลังใหม่ บางคริ สตจักรหรื อบางหมวดสร้างโบสถ์ก็เพราะยังไม่มีตวั โบสถ์จริ ง ๆ บางแห่งมี
แล้วแต่ผพุ งั ไป หรื อบางแห่งมีแล้วแต่ยงั รู ้สึกว่าไม่ค่อยจุใจ ต้องรื้ อและสร้างใหม่ให้สวยงามกว่าเก่า และ
ยังมีเหตุผลอีกมากมากก่ายกองที่คริ สเตียนจะหาเรื่ องสร้างโบสถ์หลังใหม่ ที่น่าสังเกตก็คือ การสร้าง
โบสถ์ใหม่ของคริ สตจักรหรื อหมวดแต่ละแห่ง เป็ นกิจกรรมที่สร้างความคึกคักแก่สมาชิกไม่นอ้ ย หลาย
คนยอมอุทิศแรงกาย แรงใจให้โดยไม่เหนื่อยยากเพราะอยากเห็นผลงานว่าสิ่ งก่อสร้างจะงามเลิศเลอสัก
เพียงใด หลายแห่งมีรายงานชวนตื่นเต้นว่าคริ สเตียนยอมเสี ยสละอุทิศแรงกายแรงใจอย่างน่าชื่นชมเช่น
ไรบ้าง ซึ่ งผิดกับการสร้างพระวิหารในใจ คริ สเตียนค่อนข้างจะประหยัดในการจ้างช่าง (ผูอ้ ภิบาล)
ประหยัดในการซื้ ออุปกรณ์ (พระคัมภีร์ตารารวีวารศึกษาและอื่น ๆ) ประหยัดในการอุทิศแรงกายแรงใจ
เมื่อมีการรณรงค์ในเรื่ องนี้ก็ไม่ค่อยสนใจนัก ปั ญหาการอภิบาลคริ สตจักรและการดาเนินชีวติ คริ สเตียน
จึงยังตกค้างเป็ นตะกอน อย่างที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู ้กนั ดีอยู่
ข้อเขียนนี้ ผูเ้ ขียนไม่ได้คดั ค้านเรื่ องการสร้างโบสถ์ หรื อตั้งใจจะวิเคราะห์วา่ ทาไมคริ สเตียน
ไทยจึงสนใจเรื่ องการสร้างโบสถ์มากกว่าการสร้างระบบอภิบาลที่มนั่ คงมีประสิ ทธิ ภาพ แต่อยากจะ
แสดงความเห็นว่าไหน ๆ ก็มีการคิดที่จะสร้างโบสถ์หลังใหม่กนั แล้ว ก็อยากจะเสนอข้อควรพิจารณาว่า
น่าจะสร้างอย่างไรแบบไหน ขนาดใด เพื่อว่าผูท้ ี่มีจิตศรัทธาร่ วมถวาย ไม่วา่ จะเป็ นพี่นอ้ งชาวคริ สต์ชาว
พุทธ หรื อศาสนาอื่น เขาจะได้เห็นผลสาเร็ จอันน่าชื่ นชมและมีส่วนในการรับบุญรับกุศลนั้นด้วย โดย
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ผูเ้ ขียนจะขอเอาประสบการณ์จากการสร้างโบสถ์ของหมวดธรรมเจริ ญ สังกัดคริ สตจักรภาคที่ 14 สภา
คริ สตจักรฯ ที่มีพิธีนมัสการมอบถวายโบสถ์หลังใหม่ไปสด ๆ ร้อน ๆ มาเป็ นตัวอย่าง

หมวดธรรมเจริ ญ คริ สตจักรภาคที่ 14 สภาคริ สตจักรฯ ตั้งอยูท่ ี่บา้ นปากทางเจริ ญ ต.ดอยหล่อ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็ นหมวดคริ สเตียนเล็ก ๆ ตั้งอยูห่ ่างจากเชียงใหม่ 42 กิโลเมตร และห่างจาก
ถนนใหญ่สายเชียงใหม่-จอมทอง เพียง 400 เมตร หมวดคริ สเตียน แห่งนี้มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ราว
ปี ค.ศ. 1937 คริ สเตียนแต่เดิมเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแมคเคน และได้รับการ
ช่วยเหลือให้มีที่อาศัยทากิน ณ ที่แห่งนี้ เดิมทีมีคริ สเตียนมากแต่ภายหลังย้ายไปอาศัยทามาหากินหรื อตั้ง
คริ สตจักรอยูท่ ี่อื่น เช่น ที่คริ สตจักรคะนาอันจอมทอง จึงเหลือคริ สเตียนราว 6-7 ครอบครัวมีสมาชิก
ผูใ้ หญ่เพียงสิ บกว่าคน
นานมาแล้วหมวดคริ สเตียนธรรมเจริ ญมีศาลาชัว่ คราวสาหรับนมัสการ 1 หลัง สร้างขึ้นจาก
วัสดุที่ร้ื อและย้ายจากศาลาหลังก่อน ๆ ครั้งหลังสุ ดนับเป็ นหลังที่ 5 จึงเป็ นสถานนมัสการที่ไม่ค่อย
มัน่ คงสวยงามนัก เสาและเครื่ องไม้ถูกปลวกทาลายจนทรุ ดโทรมอย่างหนัก ผูน้ าหมวดและผูเ้ กี่ยวข้อง
จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการสร้างโบสถ์ข้ ึนใหม่ให้มีความมัน่ คง เพื่อสง่าราศีแด่องค์พระเจ้า และให้
ประโยชน์ต่อคริ สตชนรวมทั้งเพื่อนบ้านรอบข้าง ศจ.ดอน เพอร์ ซนั อดีตภราดร ผูร้ ่ วมงานของ
คริ สตจักรภาคที่ 14 อจ.ไสว ชินวงศ์ อาจารย์คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ อจ.
ประสิ ทธิ์ พงศ์อุดม นักวิจยั ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจักรฯ และคุณวรรณรวี พงศ์อุดม จาก
โรงพยาบาลแมคคอร์ มิค เชียงใหม่ ซึ่ งลูกหลานของคริ สเตียนที่นี่ ได้ไปให้คาปรึ กษาหารื อตามคา
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ขอร้องของผูน้ าหมวดและเห็นพ้องต้องกันกับสมาชิกว่าควรมีการสร้างโบสถ์ใหม่ในงบประมาณที่ไม่
สู งนัก จึงรณรงค์หาทุกเมื่อปลายปี 1993 และเริ่ มการก่อสร้างโดยมีพิธีเทปูนเสาแรก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 1994 การก่อสร้างดาเนิ นมาจากเสร็ จเรี ยบร้อยในปลายเดือนมกราคม 1995
และมีการนมัสการมอบถวายโบสถ์พร้อมทั้งถวายผลหัวปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผา่ นมา นับเป็ นงาน
ใหญ่ในรอบ 50 ปี หรื อเป็ น “งานปอยหลวง” ของคริ สเตียนหมวดธรรมเจริ ญครั้งแรกเลยทีเดียว
โบสถ์หลังนี้มีขนาดกว้าง 4.5 เมตร ความยาวภายในโบสถ์ 9 เมตร ความยาวหน้าขุม 2 เมตร
ความกว้างหน้ามุข 2 เมตร หน้าจัว่ หลังคาตัวโบสถ์ สู ง 2.5 เมตร จัว่ หน้ามุขสู ง 1.5 เมตร การสร้างสิ้ น
ค่าใช้จ่ายประมาณ 140,000 บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงการปรับที่และถมดินสู ง 80 เซนติเมตร การสร้าง
ห้องอาบน้ าและสุ ขา 1 หลัง การจัดแต่งสวนหย่อม 4 จุด การปลูกต้นสักทองและสนกันลมรอบที่ต้ งั
โบสถ์ รวมทั้งการปลูกหญ้าญี่ปุ่นรอบตัวโบสถ์ แต่มีองค์ประกอบอื่น ๆ ค่อนข้างมาก โบสถ์หลังนี้จุ
สมาชิกได้เต็มที่ประมาณ 70 คน
แนวคิดในการก่อสร้างคือเมื่อสมาชิกมีจานวนน้อยและมีฐานะยากจนการคิดสร้างโบสถ์หลัง
ใหม่ก็คิดเอาตามกาลังและความเหมาะสมของชุมชนโดยคิดว่าขนาดที่วางแผนไว้สามารถทาสาเร็ จได้
และความสาเร็ จนั้นก็เป็ นพระกรุ ณาคุณที่ลน้ เหลือจากพระเจ้าแล้ว ไม่ตอ้ งท้าทายกับพระกรุ ณาคุณของ
พระเจ้า โดยการขอหรื อทาในสิ่ งที่ใหญ่เกินตัว ในการดาเนินการก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้คิดแต่
เพียงว่าสร้างเป็ นตัวโบสถ์แล้วก็เสร็ จ ได้มีการจัดแต่งสวนหย่อมและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่ มรื่ นใน
อนาคตเพราะที่ต้ งั หมวดธรรมเจริ ญค่อนข้างแห้งแล้ง สวนหย่อมที่แต่งทาแบบเรี ยบง่ายอาศัยไม้ประดับ
ที่มีอยูเ่ ดิมในหมวด เช่น ต้นวาสนา ต้นศรพระนาม ดอกคุณนายตื่นสาย หากต้องการไม้ประดับที่ไม่มี
เช่นต้นสนคริ สตมาส เฟื่ องฟ้ า ดอกเข็ม ต้นชาทอง ก็ซ้ื อเอาตามเรื อนเพาะชา และเอากระเบื้องดินขอของ
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สมาชิกที่เขารื้ อลงมาตั้งเป็ นแนวแปลงไม้ดอกไม้ประดับตามที่ออกแบบไว้
(บ้านทางเหนื อเมื่อรื้ อ
กระเบื้องดินขอลงเพื่อมุงหลังบ้านใหม่มกั จะกองกระเบื้องดินขอทิ้งไวเฉย ๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร)
โดยขอให้สมาชิกเป็ นผูร้ ักษาดูแลสวนหย่อมที่ถือเป็ นแหล่งพักผ่อนสาธารณะของพวกเขาเอง
แรงงานก่อสร้างก็ใช้แรงงานจากสมาชิกโดยจ้างหัวหน้าช่าง 1 คน มาเป็ นผูค้ ุมงานและ
ดาเนินการก่อสร้าง ได้ตกลงกันว่าขอจ่ายค่าแรงงานสมาชิ กเพียง 75 เปอร์ เซ็นต์ของแรงงานปรกติ เช่น
ค่าแรงวันละ 120 บาท ก็จ่าย 80 บาท แต่เมื่อมีทุนเหลือน้อยและมีความจาเป็ นในการซื้ อวัสดุอุปกรณ์ก็
ขอให้สมาชิกถวายแรงงานโดยไม่คิดค่าตอบแทน ส่ วนนี้ช่วยให้การก่อสร้างเป็ นไปได้ดว้ ยดี การทาสี
และตกแต่งก็ใช้แรงงานของสมาชิกเป็ นหลักอาจจะไม่มีเท่าช่างทาสี อาชีพ
แต่ก็ทาให้โบสถ์มีสีสรร
สดใสสวยงามไม่นอ้ ยเช่นกัน
การหาทุนสาหรับสร้างโบสถ์ก็ไม่ได้ขอบริ จาคตามคริ สตจักรทัว่ ประเทศเพราะเห็นว่าทุนขนาด
นี้ไม่น่าจะรบกวนที่อื่น การขอถวายมาจากคริ สเตียนในชุ มชนญาติพี่นอ้ ง เพื่อนพ้องผูร้ ่ วมงาน ผูห้ ลัก
ผูใ้ หญ่ที่นบั ถือทั้งชาวคริ สต์ ชาวพุทธและคริ สตจักรที่สนิ ทสนม บางท่านอาจคิดว่าการก่อสร้างที่ดาเนิ น
มาอย่างรวดเร็ ว คงจะมีทุนจากเมืองนอกมาช่วย โดยความจริ งแล้วทุนกว่า 95 เปอร์ เซ็นต์มาจากคริ ส
เตียนและพี่นอ้ งชาวพุทธในประเทศ มีคริ สตจักรจากสหรัฐอเมริ กาเพียงแห่งเดียวที่ส่งเงินมาช่วยราว
6,000 บาทเท่านั้น มีบางท่านเสนอขอทุนจากองค์กรคริ สเตียนคณะหนึ่ง ขณะนั้นกาลังดาเนินการ
ก่อสร้างโบสถ์สาเร็ จรู ปให้ คริ สตชนกลุ่มหนึ่งในเขตใกล้เคียงกันแต่นนั่ ไม่ใช่วธิ ี การที่ดีในการสร้าง
โบถส์เพราะไม่ใช่วธิ ี การที่ดีในการสร้างโบสถ์เพราะไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่มาจากน้ าพักน้ าแรงของสมาชิกและ
เพื่อนบ้านในสังคม ผูเ้ ขียนเห็นว่า ถึงแม้โบสถ์สาเร็ จรู ปแบบอาจจะใหญ่โตสวยงาม ทว่าขาดจิตวิญญาณ
ของความภูมิใจ และการพิทกั ษ์รักษาร่ วมกันคงไม่มีคุณค่าทางจิตใจเท่าใดนัก
แนวคิดดีอย่างหนึ่งคือการสร้างโบสถ์ใหม่ของหมวดธรรมเจริ ญครั้งนี้ มีความตั้งใจว่าจะมิใช่
เป็ นเพียงที่นมัสการเท่านั้น หรื อสร้างแล้วปิ ดโบสถ์ปิดประตูร้ ัวแล้วเปิ ดใช้เฉพาะวันอาทิตย์ แต่ใน
อนาคตมุ่งหมายว่าจะเป็ นที่สงบจิตใจและเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับผูท้ ี่ประสงค์จงแสวงหาความ
วิเวก ไม่วา่ จะเป็ นพี่นอ้ งชาวคริ สต์และเพื่อนบ้านที่นบั ถือศาสนาอื่นเป็ นการสร้างสันติสุขร่ วมกันใน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการจัดสวนหย่อมหรื อศัพท์ทางวิชาการเขาว่าจัดทาภูมิทศั น์ให้
สวยงาม จะทาให้บริ เวณที่ต้ งั โบสถ์ร่มรื่ นยิง่ ขึ้น จะจัดม้านัง่ สนามและเครื่ องเล่นสาหรับเด็ก ใครอยาก
ไปนัง่ โดยสงบเพ่งมองไม้กางเขนที่ทาแบบไทย ๆ มีลวดลายแกะสลักอ่อนช้อย ก็สามารถทาได้ เมื่อเริ่ ม
ลงมือทาเช่นนี้มีเสี ยงสะท้อนของเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาว่า “เปิ้ นแป๋ งวิหาร ตกแต่ งสวนผ่อม่ วน
ดีเนาะ” (เขาสร้างโบสถ์จดั สวนหย่อมดูงามตาเย็นใจยิง่ นัก) ดังนั้นโบสถ์ที่เราสร้างจึงไม่ใช่เพื่อพวกเรา
ชาวคริ สต์เท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่พกั ใจและเป็ นแบบอย่างของเพื่อนบ้านด้วย หลังจากเริ่ มทาเช่นนี้ไม่นาน
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พระผูใ้ หญ่บางรู ปของวัดประจาหมู่บา้ นได้นาความคิดนี้ไปจัดตกแต่งในวัดด้วย นับเป็ นการสร้างสรรค์
ที่ดีเป็ นแบบอย่างสาหรับเพื่อนบ้านทางหนึ่ง
ในฐานะผูเ้ ขียนเป็ นประธานฝ่ ายหาทุนและดาเนิ นการก่อสร้าง ก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงความ
จริ งใจและความรับผิดชอบของคนที่ยอมตนมารับผิดชอบงานส่ วนนี้ ซึ่ งเป็ นงานแนวหน้าที่หนักกว่า
ส่ วนอื่น มีหลายอย่างที่เราต้องมีจิตสานึกของความรับผิดชอบคือ
ประการแรก ความรับผิดชอบต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะเมื่อเราเป็ นผูย้ นิ ยอมอุทิศตนให้พระ
เจ้าทรงใช้และยังทูลขอการทรงนาในการก่อสร้างพระวิหารถวายพระองค์
ก็ตอ้ งดาเนินการไปจน
ประสบความสาเร็ จ
ประการที่สอง การรับผิดชอบต่อสมาชิกและเพื่อนบ้าน เมื่อเริ่ มต้นขอรับการถวายสาหรับการ
สร้างโบสถ์ก็เป็ นที่แน่นอนว่า เราได้รับความไว้วางใจที่จะยอมให้นาเงินถวายหรื อทรัพย์สินที่มาจาก
น้ าพักน้ าแรงของพวกเขาไปก่อสร้างศาสนสถานตามโครงการ เมื่อการก่อสร้างสาเร็ จพวกเขาก็จะได้ผล
บุญกุศลหรื อหากเป็ นคริ สเตียนก็จะได้รับความสุ ขใจที่มีส่วนในการสร้างพระวิหารของพระเจ้า
ประการที่สาม ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่ วมงานหรื อกรรมการก่อสร้าง บุคคลคณะนี้มีส่วน
สาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้เราสามารถดาเนิ นโครงการไปได้เพราะลาพังตัวผูน้ าคนเดียวอาจจะไม่ได้รับความ
ไว้วางใจเพียงพอ ดังนั้น เมื่อมีกรรมการหรื อเพื่อนร่ วมงาน ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบไปจนถึงที่สุดของ
โครงการไม่ใช่วา่ เมื่อการก่อสร้างดาเนิ นการไม่ได้ตามโครงการ แล้วนาทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวโดย
พลการและอ้างเหตุผลปกป้ องตนเองต่าง ๆ นานาก็คงไม่สมควรอย่างยิง่ ความด่างพร้อยจากเรื่ องเงินเป็ น
เรื่ องหมิ่นเหม่และเกิดขึ้นได้เสมอ ดังที่พระเยซูคริ สต์ทรงเตือนให้คิดกันอย่างจริ งจังว่า เราจะเป็ นข้าสอง
เจ้า บ่าวสองนายไม่ได้หรื อมีคาเตือนถึงสมาชิกคริ สตจักรบางแห่งในสมัยเริ่ มแรกว่า การรับเงินทองเป็ น
มูลเหตุแห่งความชัว่
พระเจ้าทรงหยัง่ รู ้ถึงความละโมบโลภมากของมนุษย์และทรงเห็นว่าเราจะถูก
“พระเจ้ าเงินตรา” หรื อซาตานสมัยใหม่ล่อลวงให้เสี ยคนไปได้ง่าย ๆ การมีกรรมการก็เพื่อตรวจสอบ
ความบริ สุทธิ์ ของเรา บางคนอ้างว่าบางอย่างที่ทาไปแต่ไม่ตรงกับโครงการนั้นทาด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
ทว่าพฤติกรรมที่ออกมาไม่บริ สุทธิ์ ในสายตาของผูร้ ่ วมงาน หรื อเพื่อนบ้าน ก็เป็ นคาแก้ตวั ที่น่าละอาย
และคริ สเตียนไม่น่าจะทา
ประการสุ ดท้าย คือความรับผิดชอบต่อคริ สตจักรที่สังกัดหรื อคริ สตจักรเกี่ยวข้องอยู่ เพราะ
อย่างน้อยเมื่อคริ สตชนคนใดคนหนึ่จะสร้างโบสถ์สาหรับคริ สเตียนที่สังกัดสภาคริ สตจักรฯ ก็จะต้องทา
โครงการขออนุญาตจากคริ สตจักรและคริ สตจักรภาค
เมื่อคริ สตจักรและคริ สตจักรภาคให้ความ
เห็นชอบแล้วจึงจะดาเนินการได้ หากโครงการที่ต้ งั ขึ้นไม่สามารถดาเนินการได้ คริ สตจักรต้นสังกัด
จะต้องมีส่วนเข้ามาแก้ไขปั ญหาคริ สตจักรภาคเองก็ตอ้ งมีส่วนในการติดตาม ถ้าไม่เช่นนั้นก็คงเป็ นการ
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ออกเรี่ ยไรบอกบุญชาวบ้านแล้วเอาเข้าพกเข้าห่อ ตนเองดังที่ปรากฏเป็ นข่าวครึ กโครมบ่อย ๆ พฤติกรรม
เช่นนี้เป็ นการหลอกลวงและต้มตุ๋นชนิดหนึ่งโดยอาศัยศรัทธาของศาสนิกเป็ นช่องทางหากิน ในวงการ
คริ สเตียนที่เน้นย้าถึงความรัก ความสามัคคีเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความจริ งใจและซื่ อสัตย์ท้ งั ต่อพระ
เจ้าและเพื่อนบ้านก็ยงิ่ ไม่น่าจะทาเช่นนั้น
ที่เขียนมานี้ บางท่านอาจจะมองว่าไร้สาระ บางท่านอาจจะมองว่าเป็ นประโยชน์ แล้วแต่จิต
ใคร่ ครวญของแต่ละท่าน ผูเ้ ขียนเองแสดงความคิดนี้ก็เพื่อว่าจะเป็ นข้อเตือนใจให้คริ สตจักรหรื อหมวด
ที่ตอ้ งการสร้างโบสถ์ใหม่ได้ครุ่ นคิดอย่างรอบคอบก่อนลงมือทาโครงการ และพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่าเมื่อ
ทาแล้วจะส่ งผลประโยชน์อะไรต่อสมาชิกและชุมชนจากการศึกษาและประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในแวด
วงคริ สตจักรมีความรู ้สึกไม่สบายใจอย่างหนึ่งคือคริ สตจักของเรามักจะมุ่งเน้นด้านวัตถุจนเกินเหตุ บาง
คริ สตจักรมีสมาชิกอยูใ่ นชุมชนไม่กี่สิบคนแต่วางโครงการสร้างโบสถ์ราคาเกือบล้านบาทหวังว่าจะจุ
คนเป็ นร้อย ๆ แต่พอสร้างแล้วมีสมาชิกเข้าร่ วมนมัสการครั้งละสิ บกว่าคน หรื อบางแห่งมัวแต่คิด
โครงการจะเอาให้ใหญ่โตเลิศหรู สุดขีดจนกระทัง่ คริ สเตียนที่รอคอยโบสถ์หลังใหม่หลงหายตายจากไป
หมด ก็ยงั ไม่ได้สร้างสักทีกองทุนที่หาได้ก็พลอยศูนย์สลายหรื อถูกนาไปแปรสภาพเป็ นอย่างอื่นที่ไม่ใช่
ตัวโบสถ์ตามที่บอกเรี่ ยไรต่อประชาชนนับเป็ นการสร้างความคลางแคลงใจต่อผูม้ ีจิตศรัทธาไม่นอ้ ย
ผูเ้ ขียนเห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่ตรงกับเป้ าหมายเดิมเช่นนี้ เป็ นผลเสี ยต่อระบบคริ สต์ศาสนา เป็ นผลเสี ยต่อ
ส่ วนบุคคลและส่ วนรวมมากกว่าจะเป็ นผลดีเราคริ สเตียนจะคิดกันอย่างไรและเลือกทาในส่ วนใดก็คง
พิจารณากันได้ไม่ยากตรงนี้ เราเลือกได้ และพระเจ้าจะทรงพอพระทัยตรงจุดไหนเราคงจะมีจิตสานึก
หยัง่ รู ้ถึงพระทัยของพระองค์ได้ไม่ลาบากเช่นกัน จริ งไหมครับ

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 63 ฉบับที่ 538 เมษายน 1995, หน้า 34-37.
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