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บทนา
ช่วงปี ค.ศ. 1938 ถึง 1939 (พ.ศ.2481-82) เป็ นช่วงที่เกิดความวุน่ วายทัว่ โลกซึ่ งรวมถึงประเทศ
ไทยด้ว ย ช่ ว งทศวรรษก่ อ นหน้า นั้น ทั่ว โลก ต้อ งประสบกับ ความตกต่ า ครั้ งใหญ่ แ ละต้อ งเจอกับ
วิกฤตการณ์ทางการเมืองหหลายครั้ง เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวทางปรัชญาและการเมืองใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ นการท้า
ทายความคิดและการกระทาที่เคยมีมาแต่เดิมลัทธิ คอมมิวนิ สต์และฟาสซิ สต์กลายเป็ นปั จจัยที่มีอานาจ
ในโลกนี้ สาหรับในประเทศไทยลัทธิ ชาตินิยมเข้มแข็งมากขึ้น การสิ้ นสุ ดยุคสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชทาให้
เกิ ดความไม่ ม นั่ คงทางการเมื อ งและเกิ ด การกระทบกระทัง่ กันขึ้ น ส าหรั บ คริ ส เตี ย นก็ เช่ นกันช่ ว ง
ทศวรรษนี้ เป็ นช่ วงที่ได้รับผลกระทบมาก ศาสนศาสตร์ เดิมของศตวรรรษที่ 19 ได้วางแนวทางไว้เป็ น
เกณฑ์แก่ ก ลุ่ ม โปรเตสแตนต์ท วั่ โลกว่า “พวกหัวใหม่ ” ใจกว้างเป็ นฝ่ ายหนึ่ งและ “พวกยึดหลักการ
อนุ รัก ษ์นิยมเป็ นอี กฝ่ ายหนึ่ ง ในยุโรปและอเมริ ก าเหนื อศาสนศาสตร์ “วิกฤต” ของ คาร์ ล บาร์ ท มี
อิทธิ พลเข้มแข็งมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยศาสนศาสตร์ แล้วคริ สเตียนถูกแบ่งแยกกันลึก ๆ
ในยุคแห่งความสับสนวุน่ วาย ดร.จอห์น ซง (1901-1944) ผูป้ ระกาศชาวจีนได้มาเมืองไทยสอง
ครั้ง ท่านเป็ นคนเข้มแข็งที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันดี การมาของท่านทาให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งสาคัญ
ในประวัติศาสตร์ ของโปรเตสแตนต์ไทยไม่วา่ จะไปที่ไหน ดร.จอห์น ซง จะก่อให้เกิ ดปั ญหาขึ้น ท่าน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขณะเดียวกันก็นาคนนับร้อยนับพันมาบังเกิดใหม่ดว้ ยความเชื่อบางคนนับถือท่าน
เป็ นนักบุญ บางคนคิดว่าท่านได้รับความกระทบกระเทื อนทางจิ ตใจ บางคนคิ ดว่าความเชื่ อของท่าน
สะท้อนถึงแก่นของ “ความเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง” ในขณะที่บางคนคิดว่า ท่านขัดแย้งกับศาสนา บาง
คนเชื่อว่าท่านนาการฟื้ นฟูมาสู่ คริ สตจักร ในขณะที่บางคนกล่าวโทษว่าท่านเป็ นผูก้ ่อกวนความสงบสุ ข
และทาลายความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในคริ สตจักร บางคนรักบูชาท่าน บางคนปฏิ เสธท่าน แต่เกือบ
ทุกคนคิดเหมือนกันว่าท่านเป็ นคนแปลก มีกิริยามารยาทไม่ค่อยดีเท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม ความร่ วมมือ
ในสมัยของท่านทาให้เห็นว่าพลังและความร้อนรนในอุปนิ สัยและความเชื่ อของท่านเป็ นตัวที่บงั คับให้
คนอื่นต้องกลับมาทบทวนความเชื่ อของตัวเองอีกครั้ง ท่านทาให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง เกิ ดแนวทาง
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ใหม่ ๆ รายการใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ซึ่ งผูท้ ี่มาติดต่อท่านจะไม่สามารถเพิกเฉยได้ ดร.ซุ งนาสิ่ งเหล่านี้
มาสู่ ประเทศไทยและในขบวนการนั้นได้ฝากรอยลึกในชีวติ ของคริ สตจักรที่นี่
ดร.จอห์ น ซง เกิ ดเมื่ อ 27 กันยายน 1901 ที่ มณฑลฟูเกี้ ย น ซึ่ งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
ประเทศจีน บิดาของท่านเป็ นศิษยาภิบาลคณะเมธอดิสท์ ท่านเป็ นลูกคนที่หา้ ในวัยเด็กท่านเฉลียดฉลาด
แข็งแรง จิตใจดี แต่มีอารมณ์ ฉุนเฉี ยว ทาให้ท่านเป็ นคนโกรธและหงุ ดหงิ ดง่าย ในช่ วงเด็กและวัยรุ่ น
คริ สตจักรที่บิดาของท่านทางานอยู่ได้รับการฟื้ นฟูอย่างเข้มแข็งหลายครั้งรู ้ จกั กันในนามว่า เพ็นเทคอ
สหิ งหวา ซึ่ งสร้างความประทับใจแก่ท่านมาก การฟื้ นฟูเหล่านั้นไม่เพียงนาให้คนกลับใจ ไม่เพียงทา
ให้คริ สเตียนแต่ละคนใส่ ใจในความเชื่ อลึกขึ้น แต่ยงั ทาให้คริ สตจักรเข้าสู่ ช่วงปรับปรุ งใหม่และเติบโต
ขึ้นเพื่อคนทั้งปวง รวีวารศึกษาที่คริ สตจักรปลูกฝังให้ท่านสนใจพระคาภีร์ซ่ ึ งส่ งผลต่อชี วิตของท่านใน
ภายหลัง ปี ค.ศ. 1919 ท่านไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ เวสลียานในประเทศสหรัฐอเมริ กา ท่าน
สาเร็ จปริ ญญาเอกสาขาเคมีที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอในปี 1926 ตลอดเวลาที่ศึกษาอยูท่ ่านมีบทบาทสาคัญ
ในกิจกรรมนักศึกษาคริ สเตียน และหลังจากที่ท่านสาเร็ จปริ ญญาเอกแล้ว ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรี ยน
พระคริ สตธรรมยูเนียน ในเมืองนิวยอร์ค
ที่โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมยูเนี ยน ท่านได้รับประสบการณ์วิกฤตทางวิญญาณอย่างสุ ดยอดจาก
ที่ได้สร้างสมมาหลายปี แม้ท่านจะมีความเชื่ อมัน่ คงของคริ สเตียนอย่างลึ กซึ้ งแต่ท่านก็ยงั รู ้สึกไม่สบาย
ใจ ท่านรู ้ สึกว่าในความเชื่ อของท่านมี บางอย่างที่ ผิด ที่ โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมยูเนี ยนท่านได้รับคา
สอนของคริ สเตียนทัว่ ไปขณะเดียวกันท่านก็ได้รับคาสอนของศาสนาอื่น ๆ ด้วย ท่านรู ้ สึกว่าทางเลือก
ต่าง ๆ เหล่านี้ คอยกัดกร่ อนความเชื่ อของท่านมาตลอด จนกระทัง่ ท่านได้รับประสบการณ์ทางวิญญาณ
อันลึกล้ าจนรู ้สึกว่าต้องกลับใจจริ ง ๆ แล้ว หลังจากช่วงเวลานั้นท่านเริ่ มแบ่งปั นกับคนอื่น ๆ ถึงชัยชนะ
ใหม่ในความเชื่ อด้วยความกระตือรื อร้นออกนอกหน้า จนเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนกังวลเรื่ องสุ ขภาพจิต
ของท่าน พวกเขาคิดว่าสุ ขภาพจิตของท่านไม่ปกติเพราะความตึงเครี ยดจากการศึกษาอย่างหนักมาหลาย
ปี พวกเขาส่ งท่านเข้าโรงพยาบาลโรคจิตประมาณหกเดือน ทั้งที่ท่านไม่ตอ้ งการไป ในช่วงแรกท่านไม่
ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ต่อมาท่านใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการอธิ ษฐานและศึกษาพระ
คัมภีร์ และในปี 1927 ท่านก็สามารถกลับประเทศจีนได้ ที่นนั่ ท่านทางานเป็ นผูป้ ระกาศและนักฟื้ นฟู
ท่านเดิ นทางไปยังที่ต่าง ๆ และในไม่ชา้ ท่านก็กลายเป็ นผูป้ ระกาศที่มีความสามารถสู งสุ ดคนหนึ่งของ
ประเทศจีน
แม้ผทู ้ ี่สนับสนุ นท่านมากที่สุดก็รู้วา่ ท่านไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ ท่านมีเวลาให้ครอบครัวน้อย
บางครั้งท่านไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ บางทีท่านหยาบคาย ทาอะไรโดยไม่คิด และตัดสิ นคน
อื่น กล่าวอีกนัยก็คือท่านทาทุกสิ่ งเพื่อความเชื่อของท่านโดยไม่กลัวสิ่ งใด ท่านพลีทุกสิ่ งได้เพื่อความเชื่อ
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ของท่าน ท่านคาดหวังกับตัวเองไว้มากกว่าคนอื่น ท่านทาตามความเชื่อโดยไม่สนใจในความมัง่ คัง่ ใด ๆ
และท่านยังมีใจถ่อมอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน จากความเชื่อที่ลึกซึ้ งของ ดร.ซงทาให้ท่านทุ่มเทเวลาและ
กาลัง เกื อบทั้งหมดท างานรั บใช้พระเจ้า และศึ กษาพระคัมภี ร์ ท่า นเป็ นนักจัดรายการผูส้ ามารถ เป็ น
นักเทศน์ที่เทศน์ไ ด้ตื่นเต้นเร้ าใจ ท่า นจะพูดตรง ๆ อย่างกล้าหาญโดยไม่ กลัวสิ่ งใด ท่านจะเรี ยกชื่ อ
บรรดาผูท้ ี่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงชีวติ ต่อหน้าที่ประชุมที่ท่านเทศนาอยู่ ท่านทาการรักษาคนเจ็บป่ วยด้วยความ
เชื่อ การวางมือ และการเจิมด้วยน้ ามัน ท่านปฏิเสธศาสนศาสตร์ และการศึกษาทางศาสนาที่เป็ นทางการ
โดยกล่าวว่าเป็ นการเสี ยเวลา ท่านเริ่ มโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ของท่านเอง ภายในไม่กี่ปีนั้นท่านยังได้
เริ่ มเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์และในปี 1938 ท่านก็ได้มากรุ งเทพฯ เป็ นครั้งแรก
ช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 ไม่ได้เป็ นช่วงเวลาแห่ งความสุ ขของคณะโปรเตสแตนต์ในประเทศ
ไทย ถึงแม้พวกเขาจะได้ก่อตั้งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยขึ้นเมื่อปี 1934 แต่คริ สตจักรก็ยงั ต้องพึ่งพา
คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนอยูม่ าก ในต่างประเทศได้เกิดความรู ้สึกเลื่อนลอยสลบสไสลและคริ สตจักร
ก็มีจานวนลดน้อยลงในช่วงหลายปี นั้น ความตกต่าครั้งใหญ่ในปี 1929 ทาให้คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน
ต้องตัดความสนับสนุนทางการเงินและลดจานวนมิชชันนารี ในประเทศไทยลง การที่ลทั ธิ ชาตินิยมใน
ไทยแข็งขึ้นสร้างความกดดันให้คริ สเตียนไทยต้องค่อย ๆ ละทิง้ การปฏิบตั ิตามความเชื่ อไปอย่างเงียบ ๆ
เมื่อประเทศไทยมีความเจริ ญมากขึ้นโอกาสประกาศงานคริ สเตียนก็ตอ้ งปิ ดไปหลายด้าน โดยเฉพาะการ
กลับใจของบรรดาผูท้ ี่บอกว่าถูกผีเข้า (ผีปอบ) ซึ่ งคนเหล่านี้ ก็กลับใจเคยมีเป็ นจานวนมาก คริ สตจักร
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยหลายแห่ งก็ตอ้ งประสบปั ญหาเช่ นกัน ตอนนั้นสภาคริ สตจักรฯ ยัง
เป็ นองค์การที่อ่อนแออยู่ เป็ นองค์การที่ติดอยู่กบั ตัวหนังสื อมากกว่าความเป็ นจริ ง สภาคริ สตจักรฯ มี
ทรัพยากรเป็ นของตัวเองน้อย มีอานาจที่แท้จริ งน้อย ขณะเดียวกันคณะมิชชัน่ เพรสไบทีเรี ยนก็ยงั คงทา
ตามนโยบายระยะยาวโดยลงทุนใช้ทรัพยากรและบุคลากรเกื อบทั้งหมดไปในงานสถาบัน (โรงเรี ยน
และโรงพยาบาลต่าง ๆ ) แทนที่จะใช้ไปในคริ สตจักร ดังนั้นคริ สตจักรต่าง ๆ จึงมีอิทธพลและอานาจใน
สภาคริ สตจักรฯ เพียงเล็กน้อย ช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 สภาคริ สตจักรฯ เริ่ มเผชิ ญกับการท้าทายจาก
กลุ่มพยานพระยะโฮวาห์ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มความเชื่ อแขนงย่อยกลุ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทย กลุ่มนี้ โจมตี
คริ สตจักรต่าง ๆ ที่มีอยูก่ ่อนอย่างเปิ ดเผยเพื่อแย่งเอาสมาชิกไป
ดร.ซงมาเมื องไทยสองครั้ ง ครั้ งแรกเมื่ อเดื อนตุ ล าคม 1938 ท่ า นได้เทศนาวัน ละสองครั้ ง
ติดต่อกันอย่างน้อยสองสัปดาห์ ซึ่ งได้สร้างความประทับใจแก่คริ สเตียนโปรเตสแตนต์ท้ งั ชาวไทยและ
ชาวจีนมาก ท่านใช้สไตล์การเทศน์ตามปกติของท่านคือการเดินไปมาหน้าเวทีอย่างรวดเร็ ว ใช้เรื่ องที่มี
ชีวิตชีวาและสอนโดยใช้สายตากวาดไปยังทุกคน ท่านต้องการให้ผแู ้ ปลแปลอย่างมีทกั ษะคล่องแคล่ว
รวดเร็ ว มีคนจาได้ว่าท่านจะไล่ผแู ้ ปลลงจากเวทีถา้ ผูแ้ ปลแสดงความลังเลใจในขณะที่แปล แต่ละวันมี
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คนมาฟั ง ท่ า นเทศนาเจ็ ด ถึ ง แปดร้ อ ยคน ในตอนนั้น ท่ า นติ ด ต่ อ ใกล้ชิ ด กับ ศจ.บุ ญ มาก กิ ต ติ ส าร
เลขาธิ การของสภาคริ สตจักรฯ ศจ.บุญมาก ประทับใจ ดร.ซงมาก ต้นปี 1939 ดร.ซงกลับมากรุ งเทพฯ
อีกครั้งท่านได้ตระเวนเทศนาตามคริ สตจักรจีนต่าง ๆ รวมถึงคริ สตจักรแบ๊บติสต์และคริ สตจักรสาธร
ท่านยังได้เดินทางไปยังศูนย์โปรเตสแตนต์หลักของประเทศหลายแห่ ง ใช้เวลาเทศนาในแต่ละที่สองถึง
สามวันและเปิ ดสอนพระคัมภีร์ช่วงสั้น 12 วัน ซึ่ งมีคนหลายร้อยคนจากทัว่ ประเทศเข้ามาศึกษา
ดร.ซงมักสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเสมอและการเดินทางมาประเทศไทยครั้งที่สองของท่าน
เป็ นเรื่ องในกรณี น้ ี เมื่อศจ.บุญมากได้เสนอให้ ดร.ซง มาเยี่ยมคณะกรรมการบริ หารของสภาคริ สจักรฯ
อีกครั้ง แต่คณะกรรมการลงคณะไม่เชิ ญ ดร.ซงและสั่งห้ามคริ สตจักรของสภาคริ สตจักรฯ รับรองท่าน
คณะกรรมการบริ หารกลัวว่าศาสนศาสตร์ และระบบของดร.ซง อาจก่ อให้เกิ ดความแตกแยกกันใน
คริ ส ตจัก รไทย พวกเขารู ้ สึ ก ว่า ทั้ง ความเชื่ อและการกระท าของท่ า นไม่ เ หมาะสมกับ คริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นคริ สตจักรที่ได้รับมรดกจากเพรสไบทีเรี ยนมามาก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ ศจ.บุญ
มากได้เชิญ ดร.ซงให้กลับมาอีกครั้งเอง คณะกรรมการบริ หารก็ยกเลิกท่าทีในตอนแรก แม้กระนั้นก็ตาม
มีมิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนและผูน้ าคริ สตจักรอื่นต่อต้าน ดร.ซง แต่ผทู ้ ี่ต่อต้านอย่างเปิ ดเผยก็มีไม่มาก
นัก กลุ่ มอเมริ กนั เพรสไบที เรี ยนทั้งฝ่ ายอนุ รักษ์นิยมและฝ่ ายเดิ นสายกลางต่างก็สงสัยการฟื้ นฟูที่ใช้
อารมณ์ร่วมมานานแล้ว พวกเขากลัวว่ามันจะเป็ นการทาให้กลับใจโดยใช้เทคนิคของมนุษย์ พวกเขาเชื่อ
ว่าการกลับใจโดยไม่แสดงอารมณ์ มากมาย การกลับใจด้วยความสงบเงียบจะมีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คง
อยูน่ านกว่าและเป็ นจริ งมากกว่า บรรดามิชชันนารี เพรสไบทีเรี ยนที่ต่อต้าน ดร.ซง โดยทัว่ ไปเป็ นพวก
สายกลางที่ ต้องการปกครองคริ สตจักรไทยจากปั ญหาการแตกแยกระหว่างกลุ่ ม หัวใหม่ก ับกลุ่ มยึด
หลักการ ซึ่ งทาให้เพรสไบทีเรี ยนในอเมริ กาต้องแตกแยกกันในช่ วงหนึ่ งถึงสองทศวรรษก่อนหน้านั้น
พวกเขามองว่า ดร.ซงเป็ นผูจ้ ะเข้ามาทาลายสันติสุขและเอกภาพของคริ สตจักร
แท้จริ งแล้วการต่อต้าน ดร.ซงมี น้ าหนักน้อยและดู เหมื อนจะไม่สามารถทาลายการประกาศ
ฟื้ นฟูของท่านได้เลย ไม่วา่ ท่านไปที่ไหนท่านจะได้รับการต้อนรับจากกลุ่มคริ สเตียนผูก้ ระตือรื อร้น แม้
จนทุกวันนี้ ผทู ้ ี่เคยเข้าร่ วมการประชุ มฟื้ นฟูของท่านยังจาประสบการณ์และคาเทศนาของท่านได้อย่าง
แม่นยาดังเช่ นที่จงั หวัดน่าน ท่านเทศนาวันละหลายครั้งเป็ นเวลา 4-5 วัน ท่านเน้นว่าคริ สเตียนต้องให้
อภัยแก่กนั และกัน ท่านยกเรื่ องการกลับใจของตัวท่านเองมาสอนซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั เจน ท่าน
มักจะเทศนาจากพระธรรมมาระโกบ่อย ๆ ท่านจะพูดตรง ๆ โดยเฉพาะเวลาตาหนิผรู้ ับใช้ในคริ สตจักร
ที่ข้ ีเกียจคิดถึงแต่เรื่ องเงินเดือน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจาได้วา่ ผูป้ ระกาศหลายคนที่เคยทางานเพื่อเงินกลับมา
เป็ นคนขยันขันแข็ง คนที่เคยขโมยของคนอื่น สารภาพผิดและคืนของที่ขโมยมา สมาชิกครอบครัวที่เคย
เหิ นห่ างกันและผูท้ ี่เคยแค้นเคืองกันมานานก็ให้อภัยแก่กนั ดร.ซงได้เปลี่ยนพฤติกรรมและชี วิตของคน
4

เหล่ า นั้น บางรายเป็ นคนติ ด เหล้า ติ ด บุ ห รี่ ก็ ส ามารถเลิ ก ได้ ท่ า นน าความสุ ข และการคื น ดี ก ัน มาสู่
คริ สตจักร ท่านทาให้คริ สตจักรมีชีวิตชี วาและตื่นเต้นในความเชื่ อมากกว่าเก่ามาก ที่จงั หวัดแพร่ หลาย
คนยังจาการวางมือรักษาโรคด้วยความเชื่ อได้ดี แม้นายแพทย์ยงั ได้เห็ นการรักษาคนป่ วยที่แพทย์อย่าง
พวกเขาไม่สามารถทาได้ ดร.ซงมีผลกระทบมากเป็ นพิเศษกับผูน้ าคริ สตจักรทัว่ ประเทศรวมทั้งผูน้ าที่มี
บทบาทสาคัญในประวัติศาสตร์ คริ สตจักรโปรเตสแตนต์ ไทย ศจ.สุ ข พงศ์นอ้ ย ผูท้ างานในจังหวัดตรัง
รู ้ สึกว่า ดร.ซงเป็ นคาตอบของการอธิ ษฐานของท่านที่ตอ้ งการให้มีการฟื้ นฟูเกิ ดขึ้นในคริ สตจักรไทย
ศจ.บุญมาก กิ ตติสาร รู ้สึกซาบซึ้ งกับคาเทศนาของ ดร.ซงมาก รวมทั้งการเข้าไปอัดฉี ดฟื้ นฟูคริ สตจักร
ในภาคเหนื อ ผูน้ าเช่น ศจ.ดวง พันธุ์พงษ์ และ ดร.ชิ น สิ งหนารถ ที่เชี ยงใหม่ ดร.บุญทา นันทิยา ที่แพร่
และน่านล้วนได้รับคาสอนที่มีความหมายชัว่ ชีวติ จาก ดร.ซง
การฟื้ นฟูของ ดร.ซงในปี 1939 ทาให้คริ สตจักรของสภาคริ สตจักรฯ หลายแห่ งมีชิวตชี วาขึ้น
อย่างที่ ไม่เคยเป็ นมาก่ อน สมาชิ กที่ เคยหลงหายไปหรื อไม่ค่อยมานมัสการได้กลับมาและกลายเป็ น
สมาชิกที่เข้มแข็ง คริ สตจักรต่างๆ มีความรู ้สึกว่ามีพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใหม่อีกครั้งและมีความต้องการ
ออกไปประกาศ คริ สตจักรต่าง ๆ ตั้ง “กลุ่มประกาศ” หลายสิ บกลุ่มทัว่ ประเทศ พวกเขาออกไปหาผูไ้ ม่
เป็ นคริ สเตียนไปแบ่งปั นพระกิตติคุณแก่พวกเขาอยูเ่ รื่ อย ๆ คริ สตจักรต่าง ๆ กระตือรื อร้นในเรื่ องศึกษา
พระคัม ภี ร์ เรื่ องการอธิ ษ ฐานและเรื่ องชี วิตคริ ส เตี ย น มันเป็ นช่ วงเวลาที่ น่า ตื่ นเต้นและเต็ม ไปด้ว ย
ความสุ ขสาหรับหลาย ๆ คน
อย่างไรก็ตาม เมื่ อเรามองย้อนกลับไปดู การฟื้ นฟูข อง ดร.ซง ก็ยากที่ จะตัดสิ นผลกระทบที่
เกิดขึ้นในช่วงนั้นและที่เกิดขึ้นในภายหลัง บรรดาผูท้ ี่อยูท่ นั ในช่วงการฟื้ นฟูน้ นั และบรรดาผูท้ ี่ต่อมาได้
เขียนถึ งเรื่ องนี้ ต่างก็ตดั สิ นตามความรู ้ สึกและศาสนศาสตร์ ของตัวเอง ผูส้ นับสนุ น ดร.ซง ตัดสิ นการ
ฟื้ นฟูของท่านว่าเป็ นจุดเปลี่ยนแปลงสาคัญในประวัติศาสตร์ โปรเตสแตนต์ไทย และเรี ยกร้องให้ชีวิตใน
คริ สตจักรพบกับประสบการณ์เช่นนั้นอีก ผูท้ ี่คดั ค้านรู ้สึกว่า ดร.ซงหลอกลวงคริ สเตียนด้วยการตีความ
พระคัมภีร์ดว้ ยความคิดแปลก ๆ พวกเรารู ้ สึกว่าท่านใช้ศาสนศาสตร์ ที่น่าสงสัย การรักษาที่หลอกลวง
และการแสดงแบบนักแสดง ท่ามกลางความคิดที่แตกต่างทั้งสองก็มีความจริ งที่ปรากฏออกมาซึ่ งช่ วย
ให้เราเข้าใจถึงผลกระทบของจอห์น ซง ที่มีต่อคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ไทยในทุกวันนี้
ประการแรก การฟื้ นฟูของท่านเปลี่ ยนแปลงชี วิตและพฤติกรรมของคนจานวนมาก ในบาง
กรณี การเปลี่ ยนแปลงนั้นมีอยูช่ วั่ คราวแต่ในบางรายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ในบางคริ สตจักรไฟ
แห่ ง การฟื้ นฟู ลุก โชนอยู่จนถึ ง ช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ ส อง ขณะที่ บ างคริ ส ตจัก รไฟนั้นดับ ลงอย่า ง
รวดเร็ ว อย่า งไรก็ ตาม อย่า งน้อยการเทศนาของ ดร.ซงก็ นาความรู ้ สึ กมี พ ระวิญญาณใหม่ มาสู่ ส ภา
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คริ สตจักรในประเทศไทย อีกทั้งยังทาให้สถิติจานวนสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นซึ่ งตรงข้ามกับในช่วงก่อนหน้า
ปลายทศวรรษที่ 1930
ประการที่สอง การฟื้ นฟูของ ดร.ซงเป็ นจุดเริ่ มต้นของคิดใหม่ ๆ การเคลื่ อนไหวใหม่ ๆ และ
ความเครี ยดใหม่ ๆ ซึ่ งยังคงอยูต่ ่อมาจนถึงทุกวันนี้ ดร.ซงยกความดีให้คริ สตจักรเหล่านั้นและหนุ นใจ
คริ สตจักรเหล่ านั้นด้วยความมัน่ ใจใหม่ซ่ ึ ง สงสั ยกันว่าคริ สตจักรเหล่ า นั้นจะเคยมี มาก่ อนหรื อเปล่ า
หลังจากที่ ดร.ซงกลับไปแล้ว คริ สตจักรหลายแห่ งตั้ง “กลุ่มประกาศ” เริ่ มมีการศึกษาพระคัมภีร์และ
พบว่าพวกเขาไม่ จาเป็ นต้องให้มิ ชชันนารี มานาพวกเขาในการจัดการกิ จกรรมเหล่ านั้น พวกเขาไม่
ต้องการให้โรงเรี ยน โรงพยาบาลมาวางแนวทางให้ และแล้วการฟื้ นฟูของ ดร.ซงก็เป็ นการเคลื่อนไหว
ของคริ สตจักร ยิง่ ไปกว่านั้นมันเป็ นการเคลื่อนไหวของชาวไทย (และชาวจีนในไทย) ในอดีตมี นอ้ ยครั้ง
มากที่คริ สตจักรไทยจะแสดงสิ ทธิ์ ในการเล่นบทผูน้ าและตัดสิ นใจในสิ่ งที่ตอ้ งการด้วยตัวเองได้อย่าง
เด่ นชัดเหมื อ นในกรณี ข องการฟื้ นฟู น้ ี มิ ช ชันนารี ฝ่ ายตรงข้า มบางท่ า นดู เหมื อนจะท าให้ก ารฟื้ นฟู
เหล่านั้นมีรสชาติ น่าประทับใจยิ่งขึ้ น การฟื้ นฟูของ ดร.ซง ยังเป็ นการแนะนาเอาคาริ สเมติกเข้ามาใน
กลุ่มโปรเตสแตนต์ไทย ซึ่ งตอนนั้นกลุ่มโปรเตสแตนต์ไทยยังอยู่ในศาสนศาสตร์ ของเพรสไบทีเรี ยน
ออร์ธอดอคซที่ค่อนข้างเน้นเรื่ องเหตุผล
ในเวลาเดียวกันการฟื้ นฟูของ ดร.ซง ก่อให้เกิ ดวิกฤตในการศึกษาศาสนศาสตร์ และก่อให้เกิ ด
การโต้แย้งกันซึ่ งบางครั้งน่าขมขื่น และยังคงมีอิทธิ พลต่อสภาคริ สตจักรฯ จนถึงทุกวันนี้ ดร.ซงไม่ค่อย
ให้ความสาคัญกับการฝึ กสอนทางศาสนาอย่างเป็ นทางการนัก ลูกศิษย์ของท่านในประเทศไทยจึงสงสัย
ค่านิ ยมของเป้ าหมายมิชชันนารี เพรสไบที เรี ยนที่ตอ้ งการให้ผรู ้ ั บใช้มีความรู ้ สูง ๆ ซึ่ งเป้ าหมายนั้นมี
อิทธิ พลทาให้พี่น้องโปรเตสแตนต์ไทยพยายามไปให้ถึงจุ ดนั้น พวกเขาพยายามก่ อตั้งโรงเรี ยนพระ
คัมภี ร์ตามแบบของ ดร.ซงโดยขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแมคกิ ลวารี ที่เชี ยงใหม่
คณะกรรมการของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมนั้นปฏิเสธที่จะพิจารณาแผนนั้น ในเวลาเดียวกันโรงเรี ยน
พระคริ สตธรรมก็มีความขัดแย้งกับภาคหนึ่ งของสภาคริ สตจักรฯ เรื่ องการสถาปนา ศจ.ผูห้ นึ่ งซึ่ งไม่ได้
สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม เมื่อภาคยอมสถาปนา ศจ.ผูน้ ้ นั (ผป.บุญมี รุ่ ง) ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมก็ต่อต้านอย่างรุ นแรงจึงเกิ ดเรื่ องวิกฤตตามมา ซึ่ งทางแก้ทางเดี ยวก็คือการปิ ด
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมลงในปี 1940 เหตุการณ์เหล่านี้ ทาให้ตอ้ งมาพิจารณากันถึงเรื่ องความจาเป็ นใน
การเตรี ย มตัวด้านคุ ณสมบัติและการศึกษาของผูจ้ ะมาเป็ นศาสนาจารย์ในคริ สตจักรไทย สองฝ่ ายที่
โต้แย้งกันนั้น ฝ่ ายหนึ่งบอกว่าคริ สตจักรไทยสามารถเติบโตได้ดีที่สุดภายใต้ผรู้ ับใช้บางเวลาที่ “กลับใจ
แล้ว” ผูด้ ารงชี วิตเรี ยบง่ ายท่ามกลางคนทัว่ ไป ส่ วนอีกฝ่ ายหนึ่ งเห็ นว่าผูร้ ับใช้ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนมา
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อย่างดี มีคุณสมบัติสูง สามารถนาคริ สตจักรได้ดว้ ยความสามารถในหน้าที่ และมีความเข้าใจในศาสน
ศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
มีบางคนคิดว่าการศึกษาทางศาสนศาสตร์ ของทั้งทางสาย ดร.ซง หรื อทางสายเพรสไบทีเรี ยน
ไม่มีใ ครที่ ถูกหรื อผิดไปเสี ยทั้ง หมด ต่างฝ่ ายต่างมี สิ่งที่ จะสอนอีก ฝ่ ายหนึ่ งได้ และนี่ นาให้เรามาถึ ง
จุดสาคัญจุดหนึ่ ง การฟื้ นฟูของ ดร.ซงมีผลคงอยู่ตลอดไป (ตามที่มีบางคนกลัว) ความแตกต่างทางคา
สอนได้เข้าสู่ สภาคริ สตจักรฯ ระหว่าง “ฝ่ ายยึดหลักเดิม” กับ “ฝ่ ายเดินสายกลาง” ส่ งผลให้ท้ งั สองฝ่ าย
ไม่สามารถฟั งหรื อเรี ยนรู ้จากกันและกันได้ ความแตกต่างของศาสนศาสตร์ และวิธีการ ทาให้เกิดความ
ขัด แย้ง กัน มากกว่า จะเกิ ด การเจรจากัน จนในปั จ จุ บ ัน นี้ จากความสงสั ย และไม่ ไ ว้ว างใจกัน ท าให้
ความสัมพันธ์ ของโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยแตกกระจายกัน ด้วยใจที่มุ่งมัน่ และท่าทีที่ไม่ประณี
ประนอมของ ดร.ซง ทาให้ลกั ษณะเด่นของโปรเตสแตนต์ที่เคยมีในประเทศไทยมานานก่อนที่ท่านจะ
มานั้นคงอยูต่ ลอดไป การมาเมืองไทยของ ดร.ซงยังทาให้เกิ ดความแตกแยกกันภายในสภาคริ สตจักรฯ
ซึ่ งช่ วยเปิ ดหนทางให้กลุ่ มใหญ่ ๆ ในคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ซึ่ งความเคลื่ อนไหว
พยายามร่ วมมือกันของโปรเตสแตนต์กลุ่มต่าง ๆ ก็เพิ่งมีเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง
โดยสรุ ปเราพบว่า ดร.ซงเป็ นตัวแทนจากพระกิ ตติคุณของคริ สเตียนที่เป็ นมนุ ษย์ปุถุชนจริ ง ๆ
ความร้อนรนและความกระตือรื อร้นทาให้เกิดผลดีและนาการฟื้ นฟูมาสู่ คริ สตจักรต่าง ๆ ที่รอคอยการ
ฟื้ นฟูน้ นั มานาน ท่านนาความเข้มแข็งมาสู่ นิกายโปรเตสแตนต์ไทย และภายหลังการฟื้ นฟูความเข้มแข็ง
นั้นก็ยงั คงอยูต่ ่อไปอีกนาน ในขณะที่บรรดาผูค้ นตอบสนองต่อพระกิตติคุณด้วยการกลับใจ ดร.ซง ก็ได้
ทาให้เกิดความอ่อนแอต่าง ๆ ในคริ สตจักรซึ่ งความอ่อนแอเหล่านั้นยังคงตรึ งตราอยูก่ บั คริ สตจักรจนถึง
ทุกวันนี้ โดยสรุ ป จอห์น ซง มีบุคลิกลักษณะของคริ สเตียนที่ผสมผสาน มีท้ งั ความเข้มแข็งและจุดอ่อน
การฟื้ นฟูที่ท่านนามายังประเทศไทยก็เช่นกัน เป็ นเหตุการณ์ที่ผสมผสารคือมีท้ งั ส่ วนดีและส่ วนเสี ยเป็ น
ภาระของเราในทุกวันนี้ที่จะโอบอุม้ เอาส่ วนที่ดีไว้ และพยายามมีชยั เหนือส่ วนเสี ย.
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