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จอห์น ซง กบั ประเทศไทย 
โดย เฮอร์เบทิ อาร์ สวอนสัน 

ฝ่ายประวตัิศาสตร์ มถุินายน 1993 

บทน า 

ช่วงปี ค.ศ. 1938 ถึง 1939 (พ.ศ.2481-82) เป็นช่วงท่ีเกิดความวุน่วายทัว่โลกซ่ึงรวมถึงประเทศ
ไทยด้วย ช่วงทศวรรษก่อนหน้านั้ นทั่วโลก ต้องประสบกับความตกต ่าคร้ังใหญ่และต้องเจอกับ
วกิฤตการณ์ทางการเมืองหหลายคร้ัง เกิดกลุ่มเคล่ือนไหวทางปรัชญาและการเมืองใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการทา้
ทายความคิดและการกระท าท่ีเคยมีมาแต่เดิมลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละฟาสซิสต์กลายเป็นปัจจยัท่ีมีอ านาจ
ในโลกน้ี ส าหรับในประเทศไทยลทัธิชาตินิยมเขม้แขง็มากข้ึน การส้ินสุดยคุสมบูรณาญาสิทธิราชท าให้
เกิดความไม่มัน่คงทางการเมืองและเกิดการกระทบกระทัง่กันข้ึน ส าหรับคริสเตียนก็เช่นกันช่วง
ทศวรรษน้ีเป็นช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบมาก ศาสนศาสตร์เดิมของศตวรรรษท่ี 19  ไดว้างแนวทางไวเ้ป็น
เกณฑ์แก่กลุ่มโปรเตสแตนต์ทัว่โลกว่า “พวกหัวใหม่” ใจกวา้งเป็นฝ่ายหน่ึงและ “พวกยึดหลักการ 
อนุรักษ์นิยมเป็นอีกฝ่ายหน่ึง ในยุโรปและอเมริกาเหนือศาสนศาสตร์ “วิกฤต” ของ คาร์ล บาร์ท มี
อิทธิพลเขม้แขง็มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยศาสนศาสตร์แลว้คริสเตียนถูกแบ่งแยกกนัลึก ๆ 

ในยคุแห่งความสับสนวุน่วาย ดร.จอห์น ซง (1901-1944) ผูป้ระกาศชาวจีนไดม้าเมืองไทยสอง
คร้ัง ท่านเป็นคนเขม้แข็งท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดี การมาของท่านท าให้เกิดการเคล่ือนไหวคร้ังส าคญั
ในประวติัศาสตร์ของโปรเตสแตนตไ์ทยไม่วา่จะไปท่ีไหน ดร.จอห์น ซง จะก่อให้เกิดปัญหาข้ึน ท่าน
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ขณะเดียวกนัก็น าคนนบัร้อยนบัพนัมาบงัเกิดใหม่ดว้ยความเช่ือบางคนนบัถือท่าน
เป็นนักบุญ บางคนคิดว่าท่านได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ บางคนคิดว่าความเช่ือของท่าน
สะทอ้นถึงแก่นของ “ความเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง” ในขณะท่ีบางคนคิดวา่ ท่านขดัแยง้กบัศาสนา บาง
คนเช่ือวา่ท่านน าการฟ้ืนฟูมาสู่คริสตจกัร ในขณะท่ีบางคนกล่าวโทษวา่ท่านเป็นผูก่้อกวนความสงบสุข
และท าลายความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในคริสตจกัร บางคนรักบูชาท่าน บางคนปฏิเสธท่าน แต่เกือบ
ทุกคนคิดเหมือนกนัวา่ท่านเป็นคนแปลก มีกิริยามารยาทไม่ค่อยดีเท่าไรนกั อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือ
ในสมยัของท่านท าใหเ้ห็นวา่พลงัและความร้อนรนในอุปนิสัยและความเช่ือของท่านเป็นตวัท่ีบงัคบัให้
คนอ่ืนตอ้งกลบัมาทบทวนความเช่ือของตวัเองอีกคร้ัง ท่านท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง เกิดแนวทาง
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ใหม่ ๆ รายการใหม ่ๆ ความคิดใหม่ ๆ ซ่ึงผูท่ี้มาติดต่อท่านจะไม่สามารถเพิกเฉยได ้ดร.ซุงน าส่ิงเหล่าน้ี
มาสู่ประเทศไทยและในขบวนการนั้นไดฝ้ากรอยลึกในชีวติของคริสตจกัรท่ีน่ี 

ดร.จอห์น ซง เกิดเม่ือ 27 กนัยายน 1901 ท่ีมณฑลฟูเก้ียน ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน บิดาของท่านเป็นศิษยาภิบาลคณะเมธอดิสท ์ท่านเป็นลูกคนท่ีหา้ ในวยัเด็กท่านเฉลียดฉลาด 
แข็งแรง จิตใจดี แต่มีอารมณ์ฉุนเฉียว ท าให้ท่านเป็นคนโกรธและหงุดหงิดง่าย ในช่วงเด็กและวยัรุ่น
คริสตจกัรท่ีบิดาของท่านท างานอยู่ไดรั้บการฟ้ืนฟูอยา่งเขม้แข็งหลายคร้ังรู้จกักนัในนามว่า เพ็นเทคอ
สหิงหวา ซ่ึงสร้างความประทบัใจแก่ท่านมาก การฟ้ืนฟูเหล่านั้นไม่เพียงน าให้คนกลบัใจ ไม่เพียงท า
ใหค้ริสเตียนแต่ละคนใส่ใจในความเช่ือลึกข้ึน แต่ยงัท าให้คริสตจกัรเขา้สู่ช่วงปรับปรุงใหม่และเติบโต
ข้ึนเพื่อคนทั้งปวง รวีวารศึกษาท่ีคริสตจกัรปลูกฝังให้ท่านสนใจพระค าภีร์ซ่ึงส่งผลต่อชีวิตของท่านใน
ภายหลงั ปี ค.ศ. 1919 ท่านไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยัโอไฮโอ เวสลียานในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่าน
ส าเร็จปริญญาเอกสาขาเคมีท่ีมหาวทิยาลยัโอไฮโอในปี 1926 ตลอดเวลาท่ีศึกษาอยูท่่านมีบทบาทส าคญั
ในกิจกรรมนกัศึกษาคริสเตียน และหลงัจากท่ีท่านส าเร็จปริญญาเอกแลว้ ท่านไดเ้ขา้ศึกษาต่อท่ีโรงเรียน
พระคริสตธรรมยเูนียน ในเมืองนิวยอร์ค 

ท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมยเูนียน ท่านไดรั้บประสบการณ์วิกฤตทางวิญญาณอยา่งสุดยอดจาก
ท่ีไดส้ร้างสมมาหลายปี แมท้่านจะมีความเช่ือมัน่คงของคริสเตียนอยา่งลึกซ้ึงแต่ท่านก็ยงัรู้สึกไม่สบาย
ใจ ท่านรู้สึกว่าในความเช่ือของท่านมีบางอย่างท่ีผิด ท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมยูเนียนท่านได้รับค า
สอนของคริสเตียนทัว่ไปขณะเดียวกนัท่านก็ไดรั้บค าสอนของศาสนาอ่ืน ๆ ดว้ย ท่านรู้สึกว่าทางเลือก
ต่าง ๆ เหล่าน้ี คอยกดักร่อนความเช่ือของท่านมาตลอด จนกระทัง่ท่านไดรั้บประสบการณ์ทางวิญญาณ
อนัลึกล ้าจนรู้สึกวา่ตอ้งกลบัใจจริง ๆ แลว้ หลงัจากช่วงเวลานั้นท่านเร่ิมแบ่งปันกบัคนอ่ืน ๆ ถึงชยัชนะ
ใหม่ในความเช่ือดว้ยความกระตือรือร้นออกนอกหน้า จนเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนกงัวลเร่ืองสุขภาพจิต
ของท่าน พวกเขาคิดวา่สุขภาพจิตของท่านไม่ปกติเพราะความตึงเครียดจากการศึกษาอยา่งหนกัมาหลาย
ปี พวกเขาส่งท่านเขา้โรงพยาบาลโรคจิตประมาณหกเดือน ทั้งท่ีท่านไม่ตอ้งการไป ในช่วงแรกท่านไม่
ยอมรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน ต่อมาท่านใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยการอธิษฐานและศึกษาพระ
คมัภีร์ และในปี 1927 ท่านก็สามารถกลบัประเทศจีนได ้ท่ีนัน่ท่านท างานเป็นผูป้ระกาศและนกัฟ้ืนฟู
ท่านเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ และในไม่ชา้ท่านก็กลายเป็นผูป้ระกาศท่ีมีความสามารถสูงสุดคนหน่ึงของ
ประเทศจีน 

แมผู้ท่ี้สนบัสนุนท่านมากท่ีสุดก็รู้วา่ท่านไม่ใช่คนท่ีสมบูรณ์แบบ ท่านมีเวลาให้ครอบครัวนอ้ย 
บางคร้ังท่านไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตวัเองได ้บางทีท่านหยาบคาย ท าอะไรโดยไม่คิด และตดัสินคน
อ่ืน กล่าวอีกนยัก็คือท่านท าทุกส่ิงเพื่อความเช่ือของท่านโดยไม่กลวัส่ิงใด ท่านพลีทุกส่ิงไดเ้พื่อความเช่ือ
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ของท่าน ท่านคาดหวงักบัตวัเองไวม้ากกวา่คนอ่ืน ท่านท าตามความเช่ือโดยไม่สนใจในความมัง่คัง่ใด ๆ  
และท่านยงัมีใจถ่อมอยา่งมากในหลาย ๆ ดา้น จากความเช่ือท่ีลึกซ้ึงของ ดร.ซงท าใหท้่านทุ่มเทเวลาและ
ก าลงัเกือบทั้งหมดท างานรับใช้พระเจา้และศึกษาพระคมัภีร์ ท่านเป็นนักจดัรายการผูส้ามารถ เป็น
นักเทศน์ท่ีเทศน์ได้ต่ืนเตน้เร้าใจ ท่านจะพูดตรง ๆ อย่างกล้าหาญโดยไม่กลวัส่ิงใด ท่านจะเรียกช่ือ
บรรดาผูท่ี้ตอ้งเปล่ียนแปลงชีวติต่อหนา้ท่ีประชุมท่ีท่านเทศนาอยู ่ท่านท าการรักษาคนเจ็บป่วยดว้ยความ
เช่ือ การวางมือ และการเจิมดว้ยน ้ามนั ท่านปฏิเสธศาสนศาสตร์และการศึกษาทางศาสนาท่ีเป็นทางการ
โดยกล่าววา่เป็นการเสียเวลา ท่านเร่ิมโปรแกรมศึกษาพระคมัภีร์ของท่านเอง ภายในไม่ก่ีปีนั้นท่านยงัได้
เร่ิมเดินทางไปยงัเอเชียตะวนัออกและเอเชียอาคเนยแ์ละในปี 1938 ท่านก็ไดม้ากรุงเทพฯ เป็นคร้ังแรก 

ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1930 ไม่ไดเ้ป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคณะโปรเตสแตนตใ์นประเทศ
ไทย ถึงแมพ้วกเขาจะไดก่้อตั้งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยข้ึนเม่ือปี 1934 แต่คริสตจกัรก็ยงัตอ้งพึ่งพา
คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนอยูม่าก ในต่างประเทศไดเ้กิดความรู้สึกเล่ือนลอยสลบสไสลและคริสตจกัร
ก็มีจ  านวนลดนอ้ยลงในช่วงหลายปีนั้น ความตกต ่าคร้ังใหญ่ในปี 1929 ท าให้คริสตจกัรเพรสไบทีเรียน
ตอ้งตดัความสนบัสนุนทางการเงินและลดจ านวนมิชชนันารีในประเทศไทยลง การท่ีลทัธิชาตินิยมใน
ไทยแขง็ข้ึนสร้างความกดดนัใหค้ริสเตียนไทยตอ้งค่อย ๆ ละทิ้งการปฏิบติัตามความเช่ือไปอยา่งเงียบ ๆ 
เม่ือประเทศไทยมีความเจริญมากข้ึนโอกาสประกาศงานคริสเตียนก็ตอ้งปิดไปหลายดา้น โดยเฉพาะการ
กลบัใจของบรรดาผูท่ี้บอกว่าถูกผีเขา้ (ผีปอบ) ซ่ึงคนเหล่าน้ีก็กลบัใจเคยมีเป็นจ านวนมาก คริสตจกัร
ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยหลายแห่งก็ตอ้งประสบปัญหาเช่นกนั ตอนนั้นสภาคริสตจกัรฯ ยงั
เป็นองค์การท่ีอ่อนแออยู่ เป็นองค์การท่ีติดอยู่กบัตวัหนงัสือมากกว่าความเป็นจริง สภาคริสตจกัรฯ มี
ทรัพยากรเป็นของตวัเองนอ้ย มีอ านาจท่ีแทจ้ริงนอ้ย ขณะเดียวกนัคณะมิชชัน่เพรสไบทีเรียนก็ยงัคงท า
ตามนโยบายระยะยาวโดยลงทุนใช้ทรัพยากรและบุคลากรเกือบทั้งหมดไปในงานสถาบนั (โรงเรียน
และโรงพยาบาลต่าง ๆ ) แทนท่ีจะใชไ้ปในคริสตจกัร ดงันั้นคริสตจกัรต่าง ๆ จึงมีอิทธพลและอ านาจใน
สภาคริสตจกัรฯ เพียงเล็กนอ้ย ช่วงปลายทศวรรษท่ี 1930 สภาคริสตจกัรฯ เร่ิมเผชิญกบัการทา้ทายจาก
กลุ่มพยานพระยะโฮวาห์ซ่ึงเป็นกลุ่มความเช่ือแขนงย่อยกลุ่มแรกท่ีเขา้มาในประเทศไทย กลุ่มน้ีโจมตี
คริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีมีอยูก่่อนอยา่งเปิดเผยเพื่อแยง่เอาสมาชิกไป 

ดร.ซงมาเมืองไทยสองคร้ัง คร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม 1938 ท่านได้เทศนาวนัละสองคร้ัง
ติดต่อกนัอยา่งนอ้ยสองสัปดาห์ ซ่ึงไดส้ร้างความประทบัใจแก่คริสเตียนโปรเตสแตนตท์ั้งชาวไทยและ
ชาวจีนมาก ท่านใชส้ไตล์การเทศน์ตามปกติของท่านคือการเดินไปมาหนา้เวทีอยา่งรวดเร็ว ใชเ้ร่ืองท่ีมี
ชีวิตชีวาและสอนโดยใชส้ายตากวาดไปยงัทุกคน ท่านตอ้งการให้ผูแ้ปลแปลอย่างมีทกัษะคล่องแคล่ว
รวดเร็ว มีคนจ าไดว้่าท่านจะไล่ผูแ้ปลลงจากเวทีถา้ผูแ้ปลแสดงความลงัเลใจในขณะท่ีแปล แต่ละวนัมี
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คนมาฟังท่านเทศนาเจ็ดถึงแปดร้อยคน ในตอนนั้ นท่านติดต่อใกล้ชิดกับ ศจ.บุญมาก กิตติสาร 
เลขาธิการของสภาคริสตจกัรฯ ศจ.บุญมาก ประทบัใจ ดร.ซงมาก ตน้ปี 1939 ดร.ซงกลบัมากรุงเทพฯ 
อีกคร้ังท่านไดต้ระเวนเทศนาตามคริสตจักรจีนต่าง ๆ รวมถึงคริสตจกัรแบ๊บติสต์และคริสตจกัรสาธร 
ท่านยงัไดเ้ดินทางไปยงัศูนยโ์ปรเตสแตนตห์ลกัของประเทศหลายแห่ง ใชเ้วลาเทศนาในแต่ละท่ีสองถึง
สามวนัและเปิดสอนพระคมัภีร์ช่วงสั้น 12 วนั ซ่ึงมีคนหลายร้อยคนจากทัว่ประเทศเขา้มาศึกษา 

ดร.ซงมกัสร้างความขดัแยง้ให้เกิดข้ึนเสมอและการเดินทางมาประเทศไทยคร้ังท่ีสองของท่าน
เป็นเร่ืองในกรณีน้ี เม่ือศจ.บุญมากไดเ้สนอให้ ดร.ซง มาเยี่ยมคณะกรรมการบริหารของสภาคริสจกัรฯ
อีกคร้ัง แต่คณะกรรมการลงคณะไม่เชิญ ดร.ซงและสั่งห้ามคริสตจกัรของสภาคริสตจกัรฯ รับรองท่าน 
คณะกรรมการบริหารกลวัว่าศาสนศาสตร์และระบบของดร.ซง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกกนัใน
คริสตจกัรไทย พวกเขารู้สึกว่าทั้ งความเช่ือและการกระท าของท่านไม่เหมาะสมกับคริสตจกัรใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นคริสตจกัรท่ีไดรั้บมรดกจากเพรสไบทีเรียนมามาก อยา่งไรก็ตามหลงัจากท่ี ศจ.บุญ
มากไดเ้ชิญ ดร.ซงใหก้ลบัมาอีกคร้ังเอง คณะกรรมการบริหารก็ยกเลิกท่าทีในตอนแรก แมก้ระนั้นก็ตาม
มีมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนและผูน้ าคริสตจกัรอ่ืนต่อตา้น ดร.ซง แต่ผูท่ี้ต่อตา้นอยา่งเปิดเผยก็มีไม่มาก
นกั กลุ่มอเมริกนัเพรสไบทีเรียนทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายเดินสายกลางต่างก็สงสัยการฟ้ืนฟูท่ีใช้
อารมณ์ร่วมมานานแลว้ พวกเขากลวัวา่มนัจะเป็นการท าใหก้ลบัใจโดยใชเ้ทคนิคของมนุษย ์พวกเขาเช่ือ
วา่การกลบัใจโดยไม่แสดงอารมณ์มากมาย การกลบัใจดว้ยความสงบเงียบจะมีพระวิญญาณบริสุทธ์ิคง
อยูน่านกวา่และเป็นจริงมากกวา่ บรรดามิชชนันารีเพรสไบทีเรียนท่ีต่อตา้น ดร.ซง โดยทัว่ไปเป็นพวก
สายกลางท่ีต้องการปกครองคริสตจกัรไทยจากปัญหาการแตกแยกระหว่างกลุ่มหัวใหม่กับกลุ่มยึด
หลกัการ ซ่ึงท าให้เพรสไบทีเรียนในอเมริกาตอ้งแตกแยกกนัในช่วงหน่ึงถึงสองทศวรรษก่อนหน้านั้น 
พวกเขามองวา่ ดร.ซงเป็นผูจ้ะเขา้มาท าลายสันติสุขและเอกภาพของคริสตจกัร 

แทจ้ริงแลว้การต่อตา้น ดร.ซงมีน ้ าหนกัน้อยและดูเหมือนจะไม่สามารถท าลายการประกาศ
ฟ้ืนฟูของท่านไดเ้ลย ไม่วา่ท่านไปท่ีไหนท่านจะไดรั้บการตอ้นรับจากกลุ่มคริสเตียนผูก้ระตือรือร้น แม้
จนทุกวนัน้ีผูท่ี้เคยเขา้ร่วมการประชุมฟ้ืนฟูของท่านยงัจ าประสบการณ์และค าเทศนาของท่านไดอ้ย่าง
แม่นย  าดงัเช่นท่ีจงัหวดัน่าน ท่านเทศนาวนัละหลายคร้ังเป็นเวลา 4-5 วนั ท่านเน้นว่าคริสเตียนตอ้งให้
อภยัแก่กนัและกนั ท่านยกเร่ืองการกลบัใจของตวัท่านเองมาสอนซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน ท่าน
มกัจะเทศนาจากพระธรรมมาระโกบ่อย ๆ ท่านจะพูดตรง ๆ โดยเฉพาะเวลาต าหนิผูรั้บใชใ้นคริสตจกัร
ท่ีข้ีเกียจคิดถึงแต่เร่ืองเงินเดือน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ าไดว้า่ผูป้ระกาศหลายคนท่ีเคยท างานเพื่อเงินกลบัมา
เป็นคนขยนัขนัแขง็ คนท่ีเคยขโมยของคนอ่ืน สารภาพผดิและคืนของท่ีขโมยมา สมาชิกครอบครัวท่ีเคย
เหินห่างกนัและผูท่ี้เคยแคน้เคืองกนัมานานก็ให้อภยัแก่กนั ดร.ซงไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมและชีวิตของคน
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เหล่านั้น บางรายเป็นคนติดเหล้าติดบุหร่ีก็สามารถเลิกได้ ท่านน าความสุขและการคืนดีกันมาสู่
คริสตจกัร ท่านท าให้คริสตจกัรมีชีวิตชีวาและต่ืนเตน้ในความเช่ือมากกวา่เก่ามาก ท่ีจงัหวดัแพร่หลาย
คนยงัจ าการวางมือรักษาโรคดว้ยความเช่ือไดดี้ แมน้ายแพทยย์งัไดเ้ห็นการรักษาคนป่วยท่ีแพทยอ์ย่าง
พวกเขาไม่สามารถท าได ้ดร.ซงมีผลกระทบมากเป็นพิเศษกบัผูน้ าคริสตจกัรทัว่ประเทศรวมทั้งผูน้  าท่ีมี
บทบาทส าคญัในประวติัศาสตร์คริสตจกัรโปรเตสแตนต์ไทย ศจ.สุข พงศ์นอ้ย ผูท้  างานในจงัหวดัตรัง
รู้สึกว่า ดร.ซงเป็นค าตอบของการอธิษฐานของท่านท่ีตอ้งการให้มีการฟ้ืนฟูเกิดข้ึนในคริสตจกัรไทย 
ศจ.บุญมาก กิตติสาร รู้สึกซาบซ้ึงกบัค าเทศนาของ ดร.ซงมาก รวมทั้งการเขา้ไปอดัฉีดฟ้ืนฟูคริสตจกัร
ในภาคเหนือ ผูน้ าเช่น ศจ.ดวง พนัธ์ุพงษ ์และ ดร.ชิน สิงหนารถ ท่ีเชียงใหม่ ดร.บุญทา นนัทิยา ท่ีแพร่
และน่านลว้นไดรั้บค าสอนท่ีมีความหมายชัว่ชีวติจาก ดร.ซง 

การฟ้ืนฟูของ ดร.ซงในปี 1939 ท าให้คริสตจกัรของสภาคริสตจกัรฯ หลายแห่งมีชิวตชีวาข้ึน
อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน สมาชิกท่ีเคยหลงหายไปหรือไม่ค่อยมานมสัการได้กลบัมาและกลายเป็น
สมาชิกท่ีเขม้แขง็ คริสตจกัรต่างๆ มีความรู้สึกวา่มีพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหม่อีกคร้ังและมีความตอ้งการ
ออกไปประกาศ คริสตจกัรต่าง ๆ ตั้ง “กลุ่มประกาศ” หลายสิบกลุ่มทัว่ประเทศ พวกเขาออกไปหาผูไ้ม่
เป็นคริสเตียนไปแบ่งปันพระกิตติคุณแก่พวกเขาอยูเ่ร่ือย ๆ คริสตจกัรต่าง ๆ กระตือรือร้นในเร่ืองศึกษา
พระคมัภีร์ เร่ืองการอธิษฐานและเร่ืองชีวิตคริสเตียน มนัเป็นช่วงเวลาท่ีน่าต่ืนเต้นและเต็มไปด้วย
ความสุขส าหรับหลาย ๆ คน  

อย่างไรก็ตาม เม่ือเรามองยอ้นกลบัไปดูการฟ้ืนฟูของ ดร.ซง ก็ยากท่ีจะตดัสินผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในช่วงนั้นและท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั บรรดาผูท่ี้อยูท่นัในช่วงการฟ้ืนฟูนั้นและบรรดาผูท่ี้ต่อมาได้
เขียนถึงเร่ืองน้ีต่างก็ตดัสินตามความรู้สึกและศาสนศาสตร์ของตวัเอง ผูส้นบัสนุน ดร.ซง ตดัสินการ
ฟ้ืนฟูของท่านวา่เป็นจุดเปล่ียนแปลงส าคญัในประวติัศาสตร์โปรเตสแตนตไ์ทย และเรียกร้องให้ชีวิตใน
คริสตจกัรพบกบัประสบการณ์เช่นนั้นอีก ผูท่ี้คดัคา้นรู้สึกวา่ ดร.ซงหลอกลวงคริสเตียนดว้ยการตีความ
พระคมัภีร์ดว้ยความคิดแปลก ๆ พวกเรารู้สึกว่าท่านใชศ้าสนศาสตร์ท่ีน่าสงสัย การรักษาท่ีหลอกลวง
และการแสดงแบบนกัแสดง ท่ามกลางความคิดท่ีแตกต่างทั้งสองก็มีความจริงท่ีปรากฏออกมาซ่ึงช่วย
ใหเ้ราเขา้ใจถึงผลกระทบของจอห์น ซง ท่ีมีต่อคริสตจกัรโปรเตสแตนตไ์ทยในทุกวนัน้ี 

ประการแรก การฟ้ืนฟูของท่านเปล่ียนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของคนจ านวนมาก ในบาง
กรณีการเปล่ียนแปลงนั้นมีอยูช่ัว่คราวแต่ในบางรายมีการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวร ในบางคริสตจกัรไฟ
แห่งการฟ้ืนฟูลุกโชนอยู่จนถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ขณะท่ีบางคริสตจกัรไฟนั้นดับลงอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยการเทศนาของ ดร.ซงก็น าความรู้สึกมีพระวิญญาณใหม่มาสู่สภา
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คริสตจกัรในประเทศไทย อีกทั้งยงัท าใหส้ถิติจ  านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนซ่ึงตรงขา้มกบัในช่วงก่อนหนา้
ปลายทศวรรษท่ี 1930 

ประการที่สอง การฟ้ืนฟูของ ดร.ซงเป็นจุดเร่ิมตน้ของคิดใหม่ ๆ การเคล่ือนไหวใหม่ ๆ และ
ความเครียดใหม่ ๆ ซ่ึงยงัคงอยูต่่อมาจนถึงทุกวนัน้ี ดร.ซงยกความดีให้คริสตจกัรเหล่านั้นและหนุนใจ
คริสตจกัรเหล่านั้นด้วยความมัน่ใจใหม่ซ่ึงสงสัยกนัว่าคริสตจกัรเหล่านั้นจะเคยมีมาก่อนหรือเปล่า 
หลงัจากท่ี ดร.ซงกลบัไปแลว้ คริสตจกัรหลายแห่งตั้ง “กลุ่มประกาศ” เร่ิมมีการศึกษาพระคมัภีร์และ
พบว่าพวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งให้มิชชันนารีมาน าพวกเขาในการจดัการกิจกรรมเหล่านั้น พวกเขาไม่
ตอ้งการให้โรงเรียน โรงพยาบาลมาวางแนวทางให้ และแลว้การฟ้ืนฟูของ ดร.ซงก็เป็นการเคล่ือนไหว
ของคริสตจกัร ยิง่ไปกวา่นั้นมนัเป็นการเคล่ือนไหวของชาวไทย (และชาวจีนในไทย) ในอดีตมีนอ้ยคร้ัง
มากท่ีคริสตจกัรไทยจะแสดงสิทธ์ิในการเล่นบทผูน้ าและตดัสินใจในส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยตวัเองไดอ้ย่าง
เด่นชัดเหมือนในกรณีของการฟ้ืนฟูน้ี มิชชันนารีฝ่ายตรงข้ามบางท่านดูเหมือนจะท าให้การฟ้ืนฟู
เหล่านั้นมีรสชาติน่าประทบัใจยิ่งข้ึน การฟ้ืนฟูของ ดร.ซง ยงัเป็นการแนะน าเอาคาริสเมติกเขา้มาใน
กลุ่มโปรเตสแตนต์ไทย ซ่ึงตอนนั้นกลุ่มโปรเตสแตนต์ไทยยงัอยู่ในศาสนศาสตร์ของเพรสไบทีเรียน
ออร์ธอดอคซท่ีค่อนขา้งเนน้เร่ืองเหตุผล 

ในเวลาเดียวกนัการฟ้ืนฟูของ ดร.ซง ก่อให้เกิดวิกฤตในการศึกษาศาสนศาสตร์ และก่อให้เกิด
การโตแ้ยง้กนัซ่ึงบางคร้ังน่าขมข่ืน และยงัคงมีอิทธิพลต่อสภาคริสตจกัรฯ จนถึงทุกวนัน้ี ดร.ซงไม่ค่อย
ใหค้วามส าคญักบัการฝึกสอนทางศาสนาอยา่งเป็นทางการนกั ลูกศิษยข์องท่านในประเทศไทยจึงสงสัย
ค่านิยมของเป้าหมายมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนท่ีตอ้งการให้ผูรั้บใช้มีความรู้สูง ๆ ซ่ึงเป้าหมายนั้นมี
อิทธิพลท าให้พี่น้องโปรเตสแตนต์ไทยพยายามไปให้ถึงจุดนั้น พวกเขาพยายามก่อตั้งโรงเรียนพระ
คมัภีร์ตามแบบของ ดร.ซงโดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารีท่ีเชียงใหม่ 
คณะกรรมการของโรงเรียนพระคริสตธรรมนั้นปฏิเสธท่ีจะพิจารณาแผนนั้น ในเวลาเดียวกนัโรงเรียน
พระคริสตธรรมก็มีความขดัแยง้กบัภาคหน่ึงของสภาคริสตจกัรฯ เร่ืองการสถาปนา ศจ.ผูห้น่ึงซ่ึงไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระคริสตธรรม เม่ือภาคยอมสถาปนา ศจ.ผูน้ั้น (ผป.บุญมี รุ่ง) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนพระคริสตธรรมก็ต่อตา้นอยา่งรุนแรงจึงเกิดเร่ืองวิกฤตตามมา ซ่ึงทางแกท้างเดียวก็คือการปิด
โรงเรียนพระคริสตธรรมลงในปี 1940 เหตุการณ์เหล่าน้ีท าให้ตอ้งมาพิจารณากนัถึงเร่ืองความจ าเป็นใน
การเตรียมตวัด้านคุณสมบติัและการศึกษาของผูจ้ะมาเป็นศาสนาจารยใ์นคริสตจกัรไทย สอง ฝ่ายท่ี
โตแ้ยง้กนันั้น ฝ่ายหน่ึงบอกวา่คริสตจกัรไทยสามารถเติบโตไดดี้ท่ีสุดภายใตผู้รั้บใชบ้างเวลาท่ี “กลบัใจ
แลว้” ผูด้  ารงชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางคนทัว่ไป ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงเห็นว่าผูรั้บใช้ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมา
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อยา่งดี มีคุณสมบติัสูง สามารถน าคริสตจกัรไดด้ว้ยความสามารถในหนา้ท่ี และมีความเขา้ใจในศาสน
ศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

มีบางคนคิดว่าการศึกษาทางศาสนศาสตร์ของทั้งทางสาย ดร.ซง หรือทางสายเพรสไบทีเรียน
ไม่มีใครท่ีถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมด ต่างฝ่ายต่างมีส่ิงท่ีจะสอนอีกฝ่ายหน่ึงได้ และน่ีน าให้เรามาถึง
จุดส าคญัจุดหน่ึง การฟ้ืนฟูของ ดร.ซงมีผลคงอยู่ตลอดไป (ตามท่ีมีบางคนกลวั) ความแตกต่างทางค า
สอนไดเ้ขา้สู่สภาคริสตจกัรฯ ระหว่าง “ฝ่ายยึดหลกัเดิม” กบั “ฝ่ายเดินสายกลาง” ส่งผลให้ทั้งสองฝ่าย
ไม่สามารถฟังหรือเรียนรู้จากกนัและกนัได ้ความแตกต่างของศาสนศาสตร์และวิธีการ ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้กันมากกว่าจะเกิดการเจรจากันจนในปัจจุบันน้ีจากความสงสัยและไม่ไวว้างใจกันท าให้
ความสัมพนัธ์ของโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยแตกกระจายกนั ดว้ยใจท่ีมุ่งมัน่ และท่าทีท่ีไม่ประณี
ประนอมของ ดร.ซง ท าให้ลกัษณะเด่นของโปรเตสแตนตท่ี์เคยมีในประเทศไทยมานานก่อนท่ีท่านจะ
มานั้นคงอยูต่ลอดไป การมาเมืองไทยของ ดร.ซงยงัท าให้เกิดความแตกแยกกนัภายในสภาคริสตจกัรฯ 
ซ่ึงช่วยเปิดหนทางให้กลุ่มใหญ่ ๆ ในคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ซ่ึงความเคล่ือนไหว
พยายามร่วมมือกนัของโปรเตสแตนตก์ลุ่มต่าง ๆ ก็เพิ่งมีเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีเอง 

โดยสรุปเราพบวา่ ดร.ซงเป็นตวัแทนจากพระกิตติคุณของคริสเตียนท่ีเป็นมนุษยปุ์ถุชนจริง ๆ 
ความร้อนรนและความกระตือรือร้นท าให้เกิดผลดีและน าการฟ้ืนฟูมาสู่คริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีรอคอยการ
ฟ้ืนฟูนั้นมานาน ท่านน าความเขม้แขง็มาสู่นิกายโปรเตสแตนตไ์ทย และภายหลงัการฟ้ืนฟูความเขม้แข็ง
นั้นก็ยงัคงอยูต่่อไปอีกนาน ในขณะท่ีบรรดาผูค้นตอบสนองต่อพระกิตติคุณดว้ยการกลบัใจ ดร.ซง ก็ได้
ท าใหเ้กิดความอ่อนแอต่าง ๆ ในคริสตจกัรซ่ึงความอ่อนแอเหล่านั้นยงัคงตรึงตราอยูก่บัคริสตจกัรจนถึง
ทุกวนัน้ี โดยสรุป จอห์น ซง มีบุคลิกลกัษณะของคริสเตียนท่ีผสมผสาน มีทั้งความเขม้แข็งและจุดอ่อน 
การฟ้ืนฟูท่ีท่านน ามายงัประเทศไทยก็เช่นกนั เป็นเหตุการณ์ท่ีผสมผสารคือมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเป็น
ภาระของเราในทุกวนัน้ีท่ีจะโอบอุม้เอาส่วนท่ีดีไว ้และพยายามมีชยัเหนือส่วนเสีย. 
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