เจ็ดสิ บปี สภาคริสตจักรฯ
โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์
ความนา
การเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี ค.ศ.
1934 เป็ นต้นมา เป็ นความชื่นชมยินดีของพี่นอ้ งคริ สเตียนทุกคน ที่พระเจ้าทรงอานวยพร และทรง
ประทานพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีให้แก่เรา ให้เรายืนยันการช่วยให้รอดของพระเยซูคริ สต์ที่มาถึง
ปวงชนชาวไทยอย่างเป็ นรู ปธรรมคุณูปการ และความเชื่อศรัทธาของบรรดามิชชันนารี ในยุคเริ่ มแรกที่
ตอบสนองการทรงเรี ยกจากพระเจ้าดั้นด้นเดินทางเข้ามาประกาศพระกิตติคุณแก่พี่นอ้ งชาวไทย สละ
ความสะดวกสบายและความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ มาใช้ชีวติ ในต่างแดนซึ่ งมีความจากัดและ
ความยากลาบากนานับประการ นับเป็ นความเสี ยสละและสนองพระบัญชาของพระเจ้าด้วยชีวติ ดังนั้น
ประวัติศาสตร์ของคริ สตจักรในประเทศไทย จึงย้อนรอยถอยหลังกลับไปถึงปี ค.ศ. 1828 เมื่อมิชชันนารี
โปรเตสแตนท์ชุดแรกเข้ามาประกาศข่าวประเสริ ฐในประเทศไทย ความยากลาบากในการปลูกฝังความ
เชื่อแก่ชนชาวไทยในเวลานั้นหาได้ทาให้มิชชันนารี เหล่านั้นหวาดหวัน่ หรื อย่อท้อแต่ประการใดไม่ แต่
กลับมีความเชื่อที่มนั่ คงและมีจิตใจแน่วแน่ในการทาพันธกิจของพระเจ้าให้สาเร็ จ
กระนั้นก็ตาม จานวนคริ สเตียนก็หาได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วสอดคล้องกับความเพียรพยายาม
ของคนเหล่านั้นไม่ นับเนื่ องมาถึงวันนี้ ซึ่ งเป็ นระยะเวลาเกือบ 200 ปี ที่คริ สต์ศาสนานิกายโปรเตส
แตนท์เข้ามาหยัง่ รากในผืนแผ่นดินไทย จานวนคริ สเตียนก็ยงั คงเป็ นชนกลุ่มน้อยของประเทศ จาก
จานวนประชากรกว่า 60 ล้านคน เรามีคริ สเตียนไม่ถึง 1 ล้านคน ซึ่ งคานวณแล้วมีสัดส่ วนไม่ถึง 1
เปอร์ เซนต์ของประชากรทั้งหมด แม้ในประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก
อย่างเช่น ประเทศอินโดนี เซี ย ก็ยงั มีจานวนคริ สเตียนในสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับจานวน
ประชากรทั้งประเทศ
จึงมักมีคาถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นในการประกาศพระกิตติคุณและการทาพันธกิจของคริ สตจักร
ในประเทศไทยหรื อไม่จึงทาให้จานวนคริ สเตียนมีจานวนเพิม่ ขึ้นน้อยมาก
คาตอบคงมีหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั มุมมองและการวิเคราะห์ของแต่ละคนแต่ที่เห็นได้ชดั ที่สุดก็คือ แม้จะมีจานวนคริ สเตียนน้อย
แต่พนั ะกิจของเรามีผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษา
และการแพทย์สมัยใหม่ และประชากรคริ สเตียนก็นบั ได้วา่ เป็ นคนที่มีคุณภาพทาคุณประโยชน์ให้แก่
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ประเทศชาติมากมาย ที่สาคัญอีกประการหนึ่งซึ่ งเป็ นคุณลักษณะพิเศษที่ประเทศอื่น ๆ ไม่ค่อยมี คือการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขระหว่างคริ สเตียนกับพี่นอ้ งต่างความเชื่อ เราไม่เคยมีความขัดแย้งทางศาสนา
อย่างรุ นแรงจนถึงขั้นต้องประหัติประหารห้ าหัน่ กันเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในโลก
ดังนั้นการดารงอยูข่ องคริ สต์ศาสนาในประเทศนี้จึงเป็ นพระพรและเป็ นข่าวประเสริ ฐต่อชาวไทยอย่าง
แท้จริ ง

โมทนาขอบพระคุณพระเจ้ า
ด้วยเหตุน้ ี คริ สเตียนทุกคนต้องโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรและทรงนาให้พนั ธกิจ
ของเราดาเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่เราต้องถามตัวเองอยูเ่ สมอว่า พันธกิจและการดารงอยูข่ องเรา
ส่ งผลกระทบต่อชีวติ ของพี่นอ้ งชาวไทยมากน้อยแค่ไหน เราเคยเป็ นผูน้ าทางด้านการศึกษา การแพทย์
และการบริ การสังคมในขณะที่ภาครัฐยังเข้าไปไม่ถึง เราจัดการศึกษาและให้บริ การทางการแพทย์เพื่อ
ยกฐานะของทุกคนให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี สมกับเป็ นบุตรของพระเจ้า แต่ในความเจริ ญก้าวหน้าของ
ประเทศทุกวันนี้ เรายังอยูใ่ นฐานะที่มีบทบาทนาในการทาพันธะบริ การในด้านเหล่านี้ อยูอ่ ีกหรื อไม่ เรา
อาจต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนพันธกิจของเราให้เหมาะสมที่สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการ
ของผูค้ นยุคใหม่อย่างแท้จริ งเราคงไม่ติดยึดหรื อหลงใหลได้ปลื้มกับความสาเร็ จและบทบาทการนาของ
เราที่เคยได้รับการยอมรับในอดีต แต่เราต้องแสวงหาน้ าพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์
ทรงโปรดให้เราทาพันธกิจในรู ปแบบใดในสมัยปั จจุบนั ที่ทา้ ทายศักยภาพของคริ สตชน
และมวล
สมาชิกคริ สเตียนมีความหมายและเป็ นความหวังของสังคมต่อไป

ความสาคัญของปี ทีเ่ จ็ดสิบ
อันที่จริ งเลข 7 ไม่วา่ จะเป็ น 7 หรื อลาดับที่ 7 หรื อ 70 รวมทั้งการทวีคูณของ 7 เช่น 14 หรื อ 21
หรื อ 28 หรื อ 42 หรื อ 49 หรื อ 70 ตัวเลขเหล่านี้ลว้ นมีความสาคัญในทางศาสนศาสตร์ ท้ งั สิ้ น กล่าว
โดยรวมแล้ว ปี ที่ 7 หรื อ ปี ที่ 70 หมายถึง ความครบถ้วยบริ บูรณ์ (Completeness) ความสมบูรณ์
(Perfection) และความสัมฤทธิ์ ผลสุ ดยอด (Consummation) ซึ่ งเชื่อว่าสภาคริ สตจักรฯ ของเราได้มาถึง
จุดสุ ดยอดนี้แล้ว แม้จาไม่สมบูรณ์นกั ก็ตาม
ในสมัยพันธสัญญาเดิม เราพบว่าพระคัมภีร์ได้ให้ความสาคัญของเลขเจ็ดอยูม่ ากการกาหนด
เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ในชีวติ ของผูค้ นในแถบเมโสโปเตเมีย มักมีเลขเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์
และเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลขึ้นปี ใหม่ วันลบมลทินบาป เทศกาลอยูเ่ พิง ซึ่ งกาหนดให้ปฏิบตั ิใน
เดือนที่เจ็ด ส่ วนเทศกาลเลี้ยงฉลองสัปดาห์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9) และปี เสี ยงเขาสัตว์ ซึ่งเป็ นปี ที่หา้
สิ บ คือ เจ็ดรอบของสัปดาห์ (ปี ที่ 49) (เลวีนิติ 25:8-10) ล้วนตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของเลขเจ็ดทั้งสิ้ น
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นอกจากนี้ ยังพบว่าเลขเจ็ด มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่าง ๆ ของผูค้ นในสมัยพันธสัญญาเดิมด้วย
เช่น การสถาปนาปุโรหิ ตและการถวายเครื่ องบูชาเป็ นระยะเวลาเจ็ดวัน (อพยพ 29:35-37) สัตว์ที่นามา
ถวายเป็ นเครื่ องบูชามักมีจานวนเจ็ด (ปฐมกาล 7:2; 8:20; 21:28-30; กันดารวิถี 28:11; พงศาวดาร 15:26;
โยบ 42:8) จานวนแท่นบูชาก็ตอ้ งสร้างเจ็ดแท่น (กันดารวิถี 23:1-2, 4, 14, 29; 2 พงศ์กษัตริ ย ์ 29:21) และ
เมื่อประพรมเลือดสัตว์บนแท่นบูชาต้องกระทาเจ็ดครั้ง (เลวินิติ 4:6, 17; 14:7; 16:14;กันดารวิถี 19:4)
รวมทั้งการเจิมน้ ามันเจ็ดครั้ง (เลวินิติ 8:11) เป็ นต้น
ในสมัยพันธสัญญาใหม่ พระเยซูทรงสอนให้เราให้อภัยแก่กนั และกันถึงเจ็ดคูณด้วยเจ็ดสิ บครั้ง
(มัทธิว 18:22) ซึ่ งหมายถึงให้อภัยโดยไม่จากัดจานวนหรื อไม่จดจาความผิดนัน่ เองพระธรรมวิวรณ์ได้
กล่าวถึงเลขเจ็ดมากเป็ นพิเศษ เช่น คริ สตจักรทั้งเจ็ดในแคว้นเอเซี ย (วิวรณ์ 1:4) ดาวเจ็ดดวง (1:20) พระ
วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า (3:1) คบเพลิงเจ็ดดวง (4:5) ตราประทับเจ็ดดวง (5:1-6) ทูตสวรรค์เจ็ดองค์
(8:2) เสี ยงฟ้ าร้องเจ็ดเสี ยง (10:3-4) พญานาคเจ็ดหัว (12:3) ภัยพิบตั ิเจ็ดอย่าง (15:1) เป็ นต้น

สภาคริสตจักรฯ เจ็ดสิ บปี
เจ็ดสิ บปี ของสภาคริ สตจักรฯ
จึงเป็ นปี ที่มีความหมายในทางศาสนศาสตร์
เราต้องให้
ความสาคัญต่อการเฉลิมฉลองความสาเร็ จก้าวหน้าและการดารงคงอยูข่ องคริ สตจักรให้สอดคล้องกับ
พระประสงค์ของพระเจ้า และความมุ่งมัน่ ตั้งใจของมิชชันนารี ในสมัยเริ่ มแรก ตลอดจนบรรดาผูน้ าสภา
คริ สตจักรฯ และผูร้ ับใช้ของพระเจ้าที่ทาพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริ ฐตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่
ผ่านมา ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง ความสาเร็ จก้าวหน้า และการต่อสู ้ดิ้นรนฝ่ าฟันอุปสรรค์ปัญหาต่าง ๆ มา
จนถึงวันนี้ เหล่านี้ลว้ นเป็ นพระพรจากพระเจ้าทั้งสิ้ น
หากพิจารณาถึงความสาคัญของปี ที่เจ็ด หรื อปี ที่เจ็ดสิ บในพระคัมภีร์ เราพบว่าปี นี้เป็ นปี สะบา
โต และเป็ นปี เสี ยงเขาสัตว์ ปี แห่งการชาระมลทินบาป ปี แห่งการปลดปล่อย และปี แห่งการให้อภัย เป็ น
ต้น ดังนั้น ในปี ที่เราเฉลิมฉลองเจ็ดสิ บปี ในปี นี้ จึงเป็ นพิเศษ ที่เราจะต้องทบทวนพันธกิจของเราว่า
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าหรื อไม่ มีพนั ธกิจมากมายที่เราจะฉลองด้วยความชื่นชมยินดี
และโมทนาพระคุณของพระเจ้าที่ทรงอวยพรและทรงนาเรามาโดยตลอด แต่ก็มีพนั ธกิจและกิจการอีก
มากมายที่เราต้องทบทวน เช่น การประกาศ การทาพันธกิจการศึกษาและการแพทย์ การบริ หารจัดการ
ทรัพย์สินของมูลนิธิฯ การเสริ มความแข็งแกร่ งในการทาพันธกิจของคริ สตจักรท้องถิ่น และการเสริ ม
ความแกร่ งทางความเชื่อแก่พี่นอ้ งคริ สเตียน
ตลอดจนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งการยืนหยัดเป็ นปากเสี ยงของความถูกต้องชอบธรรมในสังคม เป็ นต้น
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แล้วเราจะมุ่งหน้ าไปทางไหน
ปี สะบาโตของสภาคริ สตจักรฯ น่าจะเป็ นโอกาสหยุดทบทวนพันธกิจของเราอย่างจริ งจัง มี
อะไรบ้างที่เราต้องสานต่อให้เจริ ญก้าวหน้า มีอะไรบ้างที่อาจต้องยุติ และคิดหาพันธกิจใหม่ ๆ ที่ทา้ ทาย
เป็ นพันธกิจที่องค์กรอื่น รวมทั้งภาครัฐไม่สามารถกระทาได้ เพื่อเราจะมีบทบาทในการนาการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม การประกาศรู ปแบบใหม่ที่ตอ้ งส่ งผลถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น การ
ใช้ทรัพยากรของสภาคริ สตจักรฯ
ที่อาจถูกฝังดินอยู่
เพื่อนาออกมาใช้ในการพัฒนาพันธกิจให้
เจริ ญก้าวหน้าตามแนวทางการบริ หารจัดการสมัยใหม่สิ่งที่ทา้ ทายสภาคริ สตจักรฯ
ในปี สะบาโต
ข้างหน้า คือ การสร้างคนที่มีคุณภาพทั้งทางร่ างกายและจิตวิญญาณ ในขณะที่สังคมปั จจุบนั ให้
ความสาคัญทางด้านวัตถุมากจนเกินความพอดี เราต้องเสริ มสร้างชีวติ จิตวิญญาณของทุกคนให้ซึมซับ
เอาแนวคิดและแนวทางการดาเนินชีวิตตามแบบของพระเยซูที่มอบความไว้วางใจในพระองค์
คริ สตจักรจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่ วมในวิถีชีวิตของชุมชนมากขึ้น เราคงไม่จาเป็ นต้องเน้นความสาคัญต่อ
การสร้างคนที่มีพระวิญญาณของพระเยซูคริ สต์สถิตอยู่
เพื่อคนเหล่านี้จะเป็ นความหวังของสังคมที่
แข่งขันชิงดีชิงเด่นนี้ได้
ดังนั้น ปี สะบาโตของการก่อตั้งสภาคริ สตจักรฯ ครบรอบปี ที่เจ็ดสิ บ จึงเป็ นโอกาสสาคัญที่เรา
จะต้องทบทวนความเป็ นคริ สเตียนของเราอย่างจริ งจัง เป็ นการประเมินการใช้ชีวติ และการทาพันธกิจ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยหรื อไม่ เราเป็ นองค์กรที่ติดยึดอยูก่ บั รู ปแบบการ
บริ หารจัดการแบบเก่า ๆ ในสมัยมิชชันนารี หรื อพ่อครู แม่ครู ในสมัยดั้งเดิมอยูห่ รื อเปล่า เราจะหลงใหล
ได้ปลื้มอยูก่ บั ความสาเร็ จในอดีตจนไม่กล้าพอที่จะก้าวเดินออกจากกรอบที่วางไว้หรื อไม่
เรากล้า
พอที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรที่ชื่อว่าสภาคริ สตจักรฯ นี้หรื อไม่ เราบริ หารจัดการคริ สตจักร
หน่วยงาน สถาบัน โดยใช้ระบบระเบียบราชการที่มีข้ นั ตอนมากมาย และใช้อานาจสั่งการมากกว่าที่จะ
ให้ทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อไม่ เรายังเล่นอยูก่ บั อานาจ หรื อเล่นการเมืองจนลืม
ความรักและการรับใช้ตามแบบที่พระเยซูคริ สต์ทรงกระทาหรื อเปล่า เรายังคงเป็ นเจ้าเข้าเจ้าของและ
โอบกอดอยูก่ บั ทรัพย์สมบัติที่ปู่ย่าตายายสั่งสมเอาไว้จนไม่ยอมให้ใครแตะต้อง หรื อนามาพัฒนาเพื่อ
ก่อให้เกิดดอกผลในการพัฒนาคริ สตจักรให้แข็งแกร่ งหรื อไม่ ในขณะที่สภาคริ สตจักรฯ มีความมัง่ คัง่
ด้วยโภคทรัพย์มหาศาล แต่คริ สตจักรซึ่ งเป็ นพระวรกายของพระเยซูคริ สต์กลับยากจนและอยูใ่ นสภาพที่
น่าสงสาร ภาพนี้สมควรได้รับการแก้ไขด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจของพวกเราหรื อไม่ และคาถามอื่น ๆ อีก
มากมายที่เราต้องถามตัวเองในวาระที่สภาคริ สตจักรฯ ก่อตั้งมาครบเจ็ดปี ในปี นี้
เหนื อสิ่ งอื่นใด เราต้องยอมถ่อมจิตถ่อมใจลงจาเพาะพระพักตร์ของพระเป็ นเจ้า ขอรับการอภัย
โทษบาปจากพระองค์ ขอรับโอกาสในการเริ่ มต้นใหม่ ขอรับการทรงนาในการกระทาพันธกิจรับใช้
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พระองค์ในปี สะบาโต และปี เสี ยงเขาสัตว์ต่อไป นอกจากการเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริ กในวาระเจ็ดสิ บปี
ของสภาคริ สตจักรฯ แล้ว เราต้องร่ วมจิตร่ วมใจคุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยใจร้อนรนเพื่อขอการทรงนาจาก
พระองค์ในการปรนนิบตั ิรับใช้ในอีกเจ็ดสิ บปี ข้างหน้า เพราะพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกาหนดอนาคตของ
คริ สตจักรของพระองค์ โดยมีสภาคริ สตจักรฯ เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมพี่นอ้ งคริ สเตียนเข้าด้วยกัน
เพื่อร่ วมกันทาพันธกิจและดาเนินชีวิตให้สมกับเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์ พร้อมที่จะประกาศเป็ นพยาน
ด้วยวิธีการใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยต่อไป
“ในเมื่อเราทางานร่ วมกันกับพระคริ สต์แล้ว
เราจึงวิงวอนท่านว่า อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น
เพราะพระองค์ตรัสว่า ในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้า
ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า
นี่แน่ะ บัดนี้ เป็ นเวลาอันชอบ
นี่แน่ะ บัดนี้ เป็ นวันแห่งความรอด” (2 โคริ นธ์ 6:1-2)

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 73 ฉบับที่ 649 กรกฎาคม 2004, หน้า 37-39.
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