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ค ำน ำ 
กรรมการชัว่คราวจดัสัมมนาเร่ืองพฒันาคริสตจกัรตกลงใหมี้การสัมมนาพฒันาคริสตจกัรใน

วนัท่ี 23-26 ตุลาคม 1972 ณ โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั โดยใชเ้ชิญวทิยากรมาจากต่างประเทศ 2 ท่านคือ 
ศาสนาจารย ์พอล เค. อะริกะ ผูป้ระกาศ การประกาศพระกิตติคุณครูเสดแห่งประเทศญ่ีปุ่น และอาจารย ์
แมค๊ แบรดชอร์ ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการขยายคริสตจกัร การประชุมคร้ังน้ีไดรั้บพระพรเป็นอนัมาก ผู ้
มาร่วมประชุมต่างมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ควรพิมพค์  าบรรยายของวทิยากรเป็นเล่ม เพื่อจะเป็น
แนวทางแก่คริสตจกัรในประเทศไทยต่อไป 

กรรมการอุปถมัภพ์ฒันาคริสตจกัรซ่ึงไดถู้กเลือกรวม 7 ท่าน ประชุมกนัแลว้เห็นวา่ควรจะพิมพ์
ค  าบรรยาย คราวน้ีข้ึนเป็นเล่มถาวร จะไดจ้  าหน่ายใหแ้พร่หลาย เพราะการพฒันาหรือ ขยายคริสตจกัร
เป็นความมุ่งหมายและความตอ้งการของคริสเตียนในประเทศไทยทุกท่าน ทุกนิกายและทุกกลุ่ม 

ค าบรรยายท่ีบรรจุลงในหนงัสือเล่มน้ี มีผลประโยชน์สองประการ คือเหมาะส าหรับศิษยาภิ
บาลท่ีก าลงักระท างานเตม็เวลาในคริสตจกัร ผูบ้รรยายไดแ้นะน าใหศิ้ษยาภิบาลปฏิบติัหนา้ท่ีใหท้นัสมยั 
โดยเฉพาะในศตวรรษใหม่น้ี และประโยชน์อีกอยา่งหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการขยายคริสตจกัรให้
กระจายออกไปโดยเร็วในประเทศไทยเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของคริสเตียนฆราวาสทุกคน งานจะไม่
เกิดผลถา้เพียงแต่อ่าน แต่ตอ้งปฏิบติัตามไปดว้ย 

กรรมการขอแสดงความขอบพระคุณแด่ผูบ้รรยายทั้งสองมา ณ ท่ีน้ีดว้ย หาไม่แลว้หนงัสือเล่มน้ี
คงจะไม่อยูใ่นมือของท่าน ขอพระพรของพระเจา้จงมีแด่ทุกท่านท่ีอ่านหนงัสือเล่มน้ี 

คณะกรรมกำรพฒันำคริสตจักรในประเทศไทย 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่1 

“กำรพฒันำคริสตจักรในยุคเร่ิมคริสตจักร” 

โดย ศาสนาจารย ์พอล เค. อะริกะ 
ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีไดมี้โอกาสมาร่วมสัมมนาพฒันาคริสตจกัรคร้ังท่ี 2 ในนครหลวง

กรุงเทพฯ คราวน้ี เป็นคร้ังแรกของขา้พเจา้ในการมาเยีย่มเยยีนเมืองไทย ขา้พเจา้มีความรู้สึกเหมือนกบั
มาเยีย่มบา้นเดิมของขา้พเจา้ คือบา้นแห่งบรรพบุรุษของขา้พเจา้ เพราะคนไทย คนจีนและคนญ่ีปุ่น ลว้น
แต่มีบรรพบุรุษมาจากครอบครัวเดียวกนั ขา้พเจา้รู้สึกมีความอบอุ่นเม่ืออยูก่บัท่านทั้งหลาย 

คืนน้ีขา้พเจา้ใคร่ขอบรรยายเร่ือง การพฒันาคริสตจกัรในยคุเร่ิมคริสตจกัร ส่ิงแรกขา้พเจา้ขอ
ยนืยนัวา่ขา้พเจา้ไม่มีความรู้เร่ืองคริสตจกัรในเมืองไทยแมแ้ต่นอ้ยขา้พเจา้ขอกล่าวส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ใน
ประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้นขา้พเจา้มีความเช่ือวา่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานการประกาศพระกิตติคุณอยา่ง
แทจ้ริงให้แก่เรา ตามปรากฏในพระธรรมเหล่าน้ี ฮีบรู 10:22-25 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในขอ้ 23,25 กล่าวถึง
การรักษาความเช่ือของเรา ความหวงัของเรา ในการประกาศพระกิตติคุณของพระองค ์ และในพระ
ธรรมยอห์น 12:27 กล่าววา่ ชัว่โมงแห่งการประกาศพระกิตติคุณก็มาถึงเราทุกคนแลว้ 

ตามพระวจนะของพระเจา้ พระองคท์รงสอนในเร่ืองการประกาศพระกิตติคุณ มี 5 ประการ
ดว้ยกนัคือ 

1. การมองเห็นเหตุการณ์ คือเราจะตอ้งมองดูสภาพของประชาชนท่ีแทจ้ริง ดูความเป็นจริงของ
โลกทุกวนัน้ีจ  านวนประชากรทัว่โลกไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วน่าใจหายจนโครงการดา้นอาหาร เศรษฐกิจ 
และสังคม พากนัวติกกงัวลนานาประการ ยิง่เราหนัมาทางวญิญาณจิตของประชาชนดว้ยแลว้ก็ตามไม่
ทนัเสียเลย การประกาศพระกิตติคุณจะตอ้งพิจารณากนัใหร้อบคอบ โดยพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริง
ของตวับุคคล ของแต่ละครอบครัว หมู่บา้น จงัหวดั และประเทศ ตลอดออกไปทัว่โลก 

การมองเห็นเหตุการณ์ จ าเป็นจะตอ้งรวบรวมก าลงัตั้งเป็นรูปการของคริสตจกัร เช่น จดัใหมี้
การอธิษฐานส าหรับสมาชิกของคริสตจกัรข้ึน จดัให้สมาชิกมีความสนใจในการอ่านและศึกษาพระ
คมัภีร์ ใหส้มาชิกแต่ละบุคคลเตรียมตวัพร้อมต่อพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้จา้ ใหจ้ดัระบบแห่งชีวติของ
ตนเอง ในเร่ืองความรับผดิชอบเก่ียวกบัการเงิน เก่ียวกบัเวลา เก่ียวกบัตลนัตท่ี์พระเจา้ทรงประทานให้
เราแลว้ 

จดัใหมี้การท างานแทนกนัได ้ ฆราวาสมีส่วนในการพฒันาคริสตจกัร มีส่วนช่วยเหลือศิษยาภิ
บาลในงานคริสตจกัรเป็นอนัมาก คริสตจกัรควรรวบรวมเอาฆราวาสเหล่าน้ี รับผูท่ี้มีใจสมคัรตั้งเป็น
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กลุ่มจดัใหมี้การอบรมเพื่อเขาจะรับผดิชอบในกิจการของพระเจา้ เน่ืองจากคริสตจกัรในประเทศญ่ีปุ่น 
และเช่ือวา่ในเมืองไทยดว้ย ก าลงัขาดศิษยาภิบาล เราจ าเป็นตอ้งหนัความคิดมายงัฆราวาสผูข้นั
อาสาสมคัรท าหนา้ท่ีของศิษยาภิบาลไดเ้หมือนกนั ถา้เราจดัวางระบบให้ดี มีการอบรมใหพ้อเพียง ส่ิง
แรกเราจะตอ้งเร้าใจใหส้มาชิกของเรารู้สึกวา่ พระเจา้ตอ้งเป็นท่ีหน่ึงในชีวิตของเราทุกคน พระองค์
ส าคญักวา่ส่ิงใดทั้งหมดคริสเตียนตอ้งรักพระองคเ์ป็นท่ีหน่ึง และเพื่อนบา้นเป็นท่ีสอง 

2. วตัถุนิยม สมยัใหม่วตัถุก าลงัเป็นส่ิงทดลองของมนุษยทุ์กชาติทุกประเทศ ในญ่ีปุ่นเอง
คริสตจกัรตอ้งต่อสู้กบัวตัถุธรรม เพราะจิตใจของคริสเตียนถูกวตัถุธรรมครอบง าไวจ้นกระดุกกระดิก
ไม่ไหว วตัถุเป็นเลขหน่ึงแลว้พระเจา้เป็นเลขท่ีสองไปเสียแลว้ มนุษยเ์ลือกวตัถุธรรมมากวา่วญิญาณ
ธรรม ฉะนั้นโลกน้ีจึงเกิดความยุง่ยากป่ันป่วนมาตลอดเวลา คริสเตียนตอ้งเลือกฝ่ายวิญญาณธรรมเป็น
เอกและฝ่ายวตัถุธรรมเป็นรอง แลว้การประกาศพระกิตติคุณจึงเร่ิมตน้ได ้

3. การปฏิรูปใหม่ อ านาจของความรู้ เทคนิคสมยัใหม่ก าลงัไหลบ่าเขา้มาจากหลายทาง 
การเมืองก าลงัผนัแปรลทัธิคอมมิวนิสตก์ าลงัแทรกซึมไปทัว่โลก ในประเทศญ่ีปุ่นมีพรรคคอมมิวนิสต์
ท่ีเขม้แขง็ คริสตจกัรเหมือนกบันาวาท่ีก าลงัโคลงไปโคลงมาในทอ้งทะเลลึกและก าลงัป่ันป่วนอยา่งน่า
กลวั ฉะนั้นคริสตจกัรจะตอ้งมีการปฏิรูปเสียใหม่ เช่น 

ก. ในเร่ืองศาสนศาสตร์ หลายนิกายเขา้มาในประเทศญ่ีปุ่นทุกวนัน้ี เม่ือนบัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 140 
นิกายแต่ละนิกายก็เนน้ไปตามศาสนศาสตร์ของตน และจากออฟฟิศใหญ่ในประเทศนั้น ๆ ท่ีส่งตนเขา้
มาประกาศ บางคร้ังเราตอ้งพบกบันิกายแปลก ๆ ท าใหค้วามเช่ือของคริสเตียนไขวเ้ขว สอนใหพ้วกเรา
เช่ือวา่ พระคมัภีร์ไม่เป็นพระค าของพระเจา้ สอนใหเ้ราสงสัยพระวจนะของพระเจา้สอนใหเ้ราต่อสู้กบั
พระวจนะนั้น เราตอ้งระวงัในขอ้น้ีไวใ้หม้าก คริสเตียนจะตอ้งยดึมัน่ในความเช่ือเดิมของเขาไม่หนัไป
หนัมา เซไปเซมาดว้ยลมอุบายของพญามาร 

คริสเตียนท่ีรักในการประกาศพระกิตติคุณ จะตอ้งมีความเช่ือในพระกิตติคุณอยา่งจริงจงั
เสียก่อน เช่ือพระคมัภีร์ของพระเจา้วา่ เป็นพระวจนะของพระเจา้ ตั้งแต่ตน้จนจบเล่ม 

ข. การเปรียบเทียบศาสนา และพยายามประนีประนอมกบัศาสนาต่าง ๆ ยอมรับของเขาก็
เหมือนกนักบัของเรา มนัไม่ผดิอะไรกนัท่ีไหน น่ีเป็นอนัตราย ถา้เราก าลงัเห็นคนก าลงัเดินทางไปใน
ความมืดหรือความพินาศเราจะปลอบใจเขาวา่ ไม่เป็นไร ทุกส่ิงก็เหมือนกนั ไม่ไดแ้น่แต่เราจะพยายาม
ช่วยใหเ้ขารอดพน้จากความพินาศ การประกาศ การพฒันาคริสตจกัรจะใชห้ลกัการเปรียบเทียบศาสนา
ไม่ได ้จะตอ้งมีความแน่ใจตามหลกัค าสอนในพระคมัภีร์จริง ๆ 

ค.มีแบบฟอร์มมากเกินไป จนท าใหเ้ป็นก าแพงขวางกั้นการประกาศพระกิตติคุณ ระเบียบวนิยั
เป็นของดีแต่ถา้มากไปจนไม่มีขอ้ยกเวน้อาจจะท าลายการพฒันาคริสตจกัรก็ได ้ มีระเบียบวนิยัจน
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กระดิกตวัไม่ไหว คริสตจกัรญ่ีปุ่นชอบแบบฟอร์มมากวา่ส่ิงใด ๆ บางทีพิธีกรรมในคริสตจกัร 
แบบฟอร์ม กฎ และระเบียบมากน้ีเองเป็นอนัตรายปิดประตูสวรรคไ์ม่ใหค้นอ่ืนเขา้มารับความรอด 

ฆ. การลงมือกระท างานทนัที การกระท าดงัยิง่กวา่ค าพดู น่ีเป็นความจริง ถา้พระเยซูทรงตรัสวา่ 
“เราเป็นทางนั้น ความจริง และชีวติ” แต่พระองคมิ์ไดก้ระท าตามท่ีไดท้รงตรัสไว ้ แน่นอนไม่มีศิษยค์น
ใดจะติดตามพระองคแ์น่ แต่ชีวติ การกระท า ของพระเยซูตรงกบัค าตรัสทุกประการ เหตุน้ีเองจึงมีคน
ทัว่โลกติดตามพระองคไ์ปคริสตจกัรมิใช่ดีแต่กะโครงการสวยงาม มีแปลน มีเป้ามากมายมีเคร่ืองมือ
สารพดั แต่ไม่เคยลงมือกระท า พระเจา้ทรงพระประสงคใ์หค้ริสตจกัรเจริญข้ึน พฒันาข้ึน ทวีจ  านวน
มากข้ึน ขยายออกไปทัว่โลก ส่ิงเหล่าน้ีจะบรรลุผลส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือคริสเตียนทุกคนท างานเด๋ียวน้ี 

4. การควบคุมดูแล เร่ืองการส ารวจบุคคลท่ีเรามีเป้าหมายจะออกไปประกาศหรือเยี่ยมเยยีน
ส าคญัมากสถิติเป็นเร่ืองจ าเป็น คนท่ีคา้ขายจะตอ้งรู้วา่ไดก้ าไรเท่าไรขาดทุนเท่าไร เขาสนใจต่อบญัชี
รายวนั รายเดือน และรายปี จึงประเมินผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สถิติของคริสตจกัรจ าเป็นตอ้งมีระบบท่ีดี
เหมือนกนั รู้จกัประชาชนอยา่งดีฝ่ายเน้ือหนงัและฝ่ายวญิญาณของเขา พื้นเพของชีวติ และประวติัความ
เป็นมาของเขาดว้ย เพื่อจะเป็นเคร่ืองมือประกอบในการประกาศ เป็นพยานและเยีย่มเยยีนต่อไป 

5. ประการสุดทา้ย การออกไปประกาศพระกิตติคุณ เม่ือเราไดก้ระท ามาทั้ง 4 ประการดงักล่าว
แลว้ เราเร่ิมตน้ ประกาศพระกิตติคุณได ้พดูสั้น ๆ ให้เราเตรียมใหพ้ร้อมก่อนออกไปประกาศ 

การประกาศพระกิตติคุณ เป็นเทอมท่ีพดูกนัอยา่งสับสน แต่ความหมายบอกชดัเจน 
ก. การประกาศพระกิตติคุณ และขยายคริสตจกัรไม่ใช่เพียงแต่ไปโบสถใ์นวนัอาทิตยต์อนเชา้

ของสมาชิกคริสตจกัรเท่านั้น 
ข. การอ่านพระคมัภีร์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการขยายคริสตจกัรออกไป 
ค. การอธิษฐาน แต่ไม่ยอมกระท าอะไรเลย ไม่ใช่การประกาศหรือขยายคริสตจกัรออกไป 
ฆ. การประกาศ ไม่ใช่เพียงแต่การถวายทรัพยใ์นการนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 
ง. แต่การประกาศพระกิตติคุณ เป็นการปฏิบติัตามค าสั่งขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้ และมีใจ

สัตยซ่ื์อต่อพระองค ์ยนิยอมเช่ือฟังพระเจา้ และกระท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์
ถา้เรามีความรักในส่ิงใดส่ิงหน่ึง เราพยายามปฏิบติัต่อส่ิงนั้น เพื่อจะใหบ้รรลุผลตามท่ีเรา

ปรารถนาไว ้ ถา้เรารักพระเจา้ แน่นอนเราตอ้งฟังค าสั่งสอนของพระองค ์ และยอมปฏิบติัตามจนบงั
เกิดผล 

อยา่ลืมวา่ การประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้เป็นการท าสงครามกบัมารซาตาน เราจะพบ
ปัญหาอุปสรรคหลายอยา่งแน่นอน แต่พระเจา้จะเป็นผูช้นะในสงครามน้ี 

 เวลาของพระองคก์็มาถึงแลว้ 
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ข้อน่ำคดิ 

1. ปัจจุบนัการประกาศพระกิตติคุณถึงเวลาส าหรับประเทศไทยแลว้หรือยงั? 
2. ท่านเช่ือหรือเปล่าวา่ พระเจา้ทรงรักและกระท างานท่ามกลางเราทั้งหลายในเมืองไทยดว้ย? 
3. แมว้า่ค  าบรรยายเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์จากญ่ีปุ่น แต่มีประโยชน์แก่คริสตจกัรในประเทศ

ไทยดว้ยท่านมีความเห็นอยา่งไร? 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่2 

“กำรพฒันำคริสตจักรอย่ำงแบบพระคมัภีร์” 

ในประเทศญ่ีปุ่นเราพบกบัปัญหามากมาย และตอ้งต่อสู้อยูต่ลอดเวลา เหมือนกบัในประเทศ
ไทยเช่นกนั งานของมิชชัน่มีมากมายแต่คริสตจกัรแผข่ยายออกไปนอ้ยเหลือเกิน เราเพิกเฉยของ
ประทานจากพระเจา้โดยใหเ้รามีความมานะพยายาม รวมทั้งความช่วยเหลือจากพระองค ์ เรายงัแกต้วั
เพื่อรักษาหนา้ของเราอยูร่ ่ าไป เฉลยธรรมบญัญติับทท่ี 1:7 “เจา้ทั้งหลายไดอ้าศยัท่ีภูเขาน้ีนานพอแลว้ 
เจา้ทั้งหลายจงกลบั เดินตามทาง ไปยงัภูเขาพวกอะโมรี และท่ีใกลเ้คียงในท่ีหุบเขา และในท่ีมีภูเขา
ทั้งหลาย และในท่ีราบต ่า และในต าบลทิศใต ้ และท่ีริมทะเล แผน่ดินชาติคานาอนั และภูเขาเลบานอน
จนถึงแม่น ้าใหญ่ คือแม่น ้าพะราธ” ตามค าแปลใหญ่ภาษาญ่ีปุ่นกล่าววา่ ใหห้นักลบัแลว้จากไปเสีย ใน
ขอ้ท่ี 8 “น่ีแน่ะ เราไดต้ั้งแผน่ดินนั้นไวต้รงหนา้เจา้ทั้งหลาย เจา้ทั้งหลายจงเขา้ไปปกครองแผน่ดินนั้น 
ซ่ึงเยโฮวาห์ทรงสัญญาแก่ปู่ ยา่ตายายของเจา้คืออบัราฮมั อิศอคั และยาโคบวา่ จะใหแ้ก่เขาทั้งหลายและ
เผา่พนัธ์ุของเขาดว้ย” 

ใจความส าคญัตอนน้ีคือ เจา้ทั้งหลายจงเขา้ไปปกครองแผน่ดินนั้น ขอ้ 11 “ขอใหพ้ระเยโฮวาห์
พระเจา้ของปู่ ยา่ตายายของเจา้ทรงกระท าใหเ้จา้ทั้งหลายมากทวข้ึีนพนัเท่าและอวยพรแก่เจา้เหมือนอยา่ง
พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวแ้ก่เจา้ทั้งหลาย” แต่วา่เป็นเวลาหลายปีในประเทศญ่ีปุ่นคริสตจกัรมิไดเ้จริญ
เท่าท่ีควร มิชชัน่นารีก็ดี ศิษยาภิบาลก็ดีคนงานของพระเจา้ก็ดี คิดในรูปน้ี พวกญ่ีปุ่นคริสเตียนมีความ
ภาคภูมิใจในสติปัญญาอนัเฉลียวฉลาดของเขาหลายคนพากนันบัถือความรู้ ปริญญา มากกวา่พระเจา้เสีย
แลว้ ส าหรับขา้พเจา้ไดพ้บกบัผูท่ี้มีปริญญาเอกหลายคนเขาเหล่านั้นก าลงัมีความสงสัยอยู ่ถึงแมว้า่เขาจะ
ไดรั้บค าทา้ทายใหท้ างานใหม่ ๆ แต่เขาจะพดูวา่ผมยงัสงสัยอยูมิ่ชชัน่นารีก็พดูวา่ เราตอ้งการให้คน
พื้นเมืองไดรั้บผดิชอบแทนเขาต่อไป แต่ผมยงัสงสัยอยูว่า่ เขาจะท าไดห้รือไม่เขาพูดกนัอยา่งน้ี ดงันั้นมี
คนเป็นอนัมากท่ีเป็นด๊อกเตอร์และพดูกบัขา้พเจา้วา่ ผมสงสัย 

ขา้พเจา้ไดพ้บกบัคนท่ีเป็นหวัหนา้หลายคนบอกวา่ผมพอใจแลว้ เรารู้สึกวา่คริสเตียนก าลงั
ท างานอยูใ่นคริสตจกัรของพระเจา้ เรารู้จกักนัดี มีมิตรภาพอยา่งกนัเอง ถา้แมว้า่มีหลายคนเพิ่มเขา้มา
ใหม่ในคริสตจกัรจะท าใหค้วามสัมพนัธ์เดิมนั้นหายไป สภาพท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ีก็ดีอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึงมี
บุคคลท่ีเรียกวา่ พี่เอ๋ย นอ้งเอ๋ย ผมพอใจแลว้ สมมุติขา้พเจา้จะพดูวา่ ท่านผูพ้ิพากษาครับ ท่านไม่ตอ้ง
เคร่งครัดเท่าไร ถึงแมรู้้วา่คนไม่มาคริสตจกัรเป็นจ านวนมากนบัเวลาเป็นเดือน ๆ ก็ตาม แต่ยงัรู้สึกเฉย 
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เมยอยู ่ ถึงแมว้า่ครูสอนรววีารศึกษาไม่สนใจกบัเด็กวา่จะมาเรียนหรือไม่ แมแ้ต่ศิษยาภิบาลก็ไม่
ค  านึงวา่ คริสเตียนจะมาโบสถห์รือไม่ถา้เป็นสภาพเช่นน้ี เราก็ก าลงัพา่ยแพอ้ยูแ่ลว้ กลายเป็นท่ีเรียกวา่ ผู ้
พิพากษาครับ ไม่ตอ้งเคร่งครัดหรอกครับ ตามสบาย ๆ ก็แลว้กนั คริสเตียนบางคนบอกวา่ พี่นอ้งเอ๋ยไม่
ตอ้งเช่ืออะไรก็ได ้ พดูกนัอยา่งน้ีก็มี เรามีงานหลายอยา่งท่ีจะตอ้งท าอยูแ่ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งมาโบสถก์็ได้
เคยพดูกนัวา่ มนัเป็นธรรมเนียมแลว้ละ ศิษยาภิบาลของเรารับเงินแลว้เขาจะท างานหรือไม่ก็ไม่เป็นไร น่ี
ล่ะพี่นอ้งทั้งหลายเอ๋ย คริสเตียนไม่ตอ้งมีความเช่ือเท่าไหร่ก็ไดเ้ม่ือเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกบัพล
ทหารธรรมดาไม่ตอ้งฝึกหดัเท่าไร คริสเตียนหรือ พลทหารชนิดน้ีก็เหมือนกนัหรือนายทหารเอ๋ย ผูก้อง
เอ๋ย ไม่ตอ้งรีบร้อนก็ได ้ คริสเตียนอยา่งพวกน้ีก็มี เขาไม่รู้สึกวา่มีความรีบร้อนในการท่ีจะออกไป
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ก่ีมากนอ้ยเลย เขาไม่เคยอ่านพระคมัภีร์ใหจ้บเล่มดว้ยความเช่ือมัน่ใน
พระเจา้เลยเขาชอบอ่านพระคมัภีร์แต่เฉพาะตอนท่ีชอบมากท่ีสุดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกอยูน่ัน่เอง พดูถึงพระ
คมัภีร์ตอนท่ีกล่าววา่ พระเยซูจะเสด็จมาอีกเป็นคร้ังท่ี 2 เขาก็เพิกเฉยและละเวน้เสียถา้หากแมว้า่มีผู ้
ประกาศหรือนกัเทศน์มาตกัเตือนหรือขอร้องใหพ้วกเขารีบท าการประกาศเร่ืองพระเจา้โดยรีบด่วนเขาก็
พดูกนัวา่ ท าไมจะตอ้งรีบร้อนในเร่ืองประกาศเล่า การประกาศควรท ากนัทีละนอ้ยก็ได ้ ผูน้  าไม่ตอ้งรีบ
ร้อนก็ได ้เพราะคริสเตียนก็มีมากอยู ่ยงัมีอีกพวกหน่ึงพดูกนัวา่พี่นอ้งเอ๋ย ชา้ ๆ หน่อย ชา้ลงหน่อย แต่คา
เล็บเป็นคนท่ีเตม็ไปดว้ยความกลา้หาญและมานะบากบัน่ เขากล่าววา่ใหเ้ราเดินเขา้ไปและยดึครองเมือง
นั้นเสีย 

ตลอดเวลาของประวติัศาสตร์คริสตจกัรในประเทศญ่ีปุ่น ขา้พเจา้สังเกตเห็นได ้ 2 ขอ้ ถึงแมว้า่
โดยส่วนรวมแลว้ ความเจริญของคริสตจกัรญ่ีปุ่นชา้อยู ่ แต่เราก็เห็นในการท่ีคริสตจกัรของพระเจา้บาง
แห่ง บางสมยัไดเ้จริญอยา่งรวดเร็ว เร่ิมในปี 1925 มีผูป้ระกาศเรืองนามผูห้น่ึงนามวา่ทานากา้ ก่อนท่ี
ท่านผูน้ี้จะกลบัใจ โครงร่างของคริสตจกัรก็เป็นไปตามท่ีไดบ้รรยายมาแลว้ ชาวญ่ีปุ่นเรียกศิษยาภิบาล
ของตนวา่ ครูหรืออาจารย ์ ตามธรรมดาแลว้สมาชิกของคริสตจกัรถูกเรียกวา่เป็นนกัเรียนเท่านั้นเอง น่ี
เป็นสภาพใหญ่ในขณะนั้น เป็นสภาพท่ีเยอืกเยน็ ความจริงแลว้ศิษยาภิบาลเป็นผูป้รนนิบติัและรับใช้
ผูอ่ื้น แต่ในคริสตจกัรญ่ีปุ่นมีการอบรมกนัมาเป็นเวลาร้อยปีวา่ศิษยาภิบาลคือครูบาอาจายแ์ละสมาชิกคือ
นกัเรียน สมาชิกมาโบสถค์ลา้ย ๆ กบัวา่ มาศึกษาเล่าเรียน เม่ือจบแลว้ก็รู้สึกอ่ิมใจ ไดรั้บความรอดแลว้ 
เราจะหวงัใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึนในสภาพเช่นน้ีมนัเป็นไปไม่ได ้

ท่าน ทานากา้ ไดรั้บการศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านตั้งใจสร้างโครงร่างใหม่ ของ
คริสตจกัรข้ึนเร่ิมตั้งตน้งานของพระเจา้โดยไดรั้บศุภนิมิตใหม่ เป้าหมายของท่านคือพยายามใหมี้
คนงานออกไปประกาศโดยไม่รับเงินเดือน ก่อนนั้นคริสตจกัรในญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมติดต่อนกัเรียนแต่วา่
นกัเรียนเหล่านั้นไม่ไดถ้วายตวัอยา่งจริงจงั ไม่มีเป้าหมายไม่มีศุภนิมิต ท่ีสุดงานนั้นก็ลม้เหลว ท่านทา
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นากา้ไดเ้ร่ิมสอนใหค้นกลบัใจเสียใหม่ประการแรก ไม่วา่คริสเตียนหรือไม่คริสเตียน เขาไดน้ าค าสอน
ของพระเยซูคริสตเจา้อยา่งง่าย ๆ สอนใหค้นท่ีกลบัใจแลว้ กลบัเขา้ไปน าคนในครอบครัว เวลานั้นถา้
ผูใ้ดรับพระเยซูเป็นท่ีพึ่งในครอบครัวคนเดียว จะไดรั้บการข่มเหงคะเนงร้ายมาก แต่ท่านทานากา้
แนะน าช้ีแจงใหค้ริสเตียนนั้นอดทนเพื่อพระคริสตเม่ือทั้งครอบครัวรับพระเยซูเป็นพะผูช่้วยใหร้อดแลว้
เขาก็จะติดป้ายท่ีบา้นนั้นเป็นเคร่ืองหมายบอกวา่ ท่ีน้ีเป็นสถานท่ีประชุม และตั้งใหค้รอบครัวนั้น
รับผดิชอบการประกาศทนัที ท่านทานากา้ ไดร้วบรวมฆราวาสท่ีเป็นผูป้ระกาศไม่รับเงินเดือนมา
ประชุมอบรมปีละ 3 คร้ัง คนเหล่านั้นต่างก็มีงานท ากนัอยูแ่ลว้ จึงไม่จ  าเป็นรับเงินเดือนจากคริสตจกัร
หรือจากท่ีอ่ืนในการประกาศ โดยวธีิน้ีท าใหก้ารงานของพระเจา้เจริญข้ึนรวดเร็วมาก ตวัอยา่งท่ี 2 พดูถึง
โครงร่างของตวัโบสถ ์ ทุกวนัน้ีเร่ืองโครงร่างน้ีส าคญัมากส าหรับเมืองใหญ่ ๆ เพราะท่ีดิน การก่อสร้าง 
แพงมากในโตเกียวผนืแผน่ดินเล็ก ๆ 3 ตารางฟุตราคา 2 ลา้นเยนคริสเตียนไม่สามารถสร้างตวัโบสถใ์น
ท่ีดินแพง ๆ เช่นนั้นไดโ้ครงร่างจึงเปล่ียนแปลงไปโดยจดัใหมี้การประชุมข้ึนตามบา้นและใชบ้า้นเป็นท่ี
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตโ์ดยวธีิน้ีเขาจึงสามารถขยายคริสตจกัรในบา้นออกไปแพร่หลาย
ทุกหนทุกแห่ง หลงัจากการส ารวจเราพบวา่บา้นท่ีข้ึนอยูก่บังานของพวกมิชชัน่นั้นเจริญไม่เตม็ท่ี และ
พบอีกวา่คริสตจกัรท่ีไม่มีมิชชัน่นารีอยูมี่ถึง 28 เปอร์เซนต ์ คริสตจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิชชัน่มี 10.5 
เปอร์เซ็นต ์คริสตจกัรท่ีเป็นของพื้นเมืองแทมี้ 28.4 เปอร์เซ็นต ์คริสจจกัรคาธอลิค 33.17 เปอร์เซ็นต ์เม่ือ
พบความจริงขอ้น้ี จึงเห็นไดช้ดัวา่ ความรับผดชอบนั้นจะตอ้งอยูใ่นมือของชาวพื้นเมืองน่ีเป็นส่ิงส าคญั
มาก เราจะตอ้งมีความเช่ือ ความกลา้หาญและศุภนิมิตท่ีดี โดยไม่ตอ้งสงสัยเลย เราตอ้งไม่พอใจใน
สภาพของคริสเตียนทุกวนัน้ี เราไม่ประมาท ไม่เราเป็นผูท่ี้ปราศจากเหตุผล และไม่เกียจคร้าน 
จ าเป็นตอ้งอาศยัหลกั 6 ประการดว้ยกนัคือ 

1. ขอใหผู้ท่ี้มารับเช่ือใหม่กลบัใจใหม่แลว้นั้นไดอ้ยูใ่นสภาพเดิมก่อนท่ีเขารับเช่ือ ตามธรรมดา
แบบเดิมท่ีเคยปฏิบติักนัอยูม่กัจะยา้ยคนท่ีมีความเช่ือใหม่ไปอยูเ่สียท่ีอ่ืน มกัจะท ากนัในหมู่บา้นของ 

มิชชัน่นารีสมมุตวา่นกัเรียนคนหน่ึงรับเช่ือพึ่งในพระเยซู เพื่อจะไม่ใหเ้ขาตอ้งถูกการข่มแหง มิ
ชชัน่นารีก็เอาคนนั้นมาเล้ียงดูเอง วธีิน้ีก็เป็นความคิดท่ีดีอยู ่ แสดงถึงความเมตตากรุณา แต่ท าไมไม่
ส่งเสริมหนุนใจใหน้กัเรียนคนนั้นกลบัไปอยูใ่นบา้นของเขาเล่า เพื่อเขาจะเป็นพยานท่ีนัน่ ถา้มิชชัน่นารี
หรือผูใ้หญ่น าผูท่ี้กลบัใจใหม่มาอยูใ่นบา้นของตนเสียก็หมายความวา่เขามาเช่ือเพื่อจะไดง้านท า ขา้พเจา้
ขอชกัชวนท่าน จงใหผู้ท่ี้เขา้มารับเช่ือใหม่กลบัไปยงับา้นของเขา เพื่อจะเป็นพยานน าคนอ่ืนมาถึงความ
รอดต่อไป 

2. ขอใหห้นุนใจหนุนก าลงัและมอบหมายภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูท่ี้ไม่รับเงินเดือน 
ใหดู้แลเอาใจใส่ลูกแกะใหม่ของพระเจา้ โดยมากนกัจะแต่งตั้งให้หวัหนา้ท่ีมีความรู้สูงดูแลลูกแกะ ใน
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ญ่ีปุ่นศิษยาภิบาลมกัจะมีงานท าหลายอยา่งเหลือเกิน จนไม่มีเวลาดูแลลูกแกะใหม่ แต่ในการระดมก าลงั
ประกาศใหม่ในปี 1970 มีวธีิใหม่เกิดข้ึนดงัต่อไปน้ี ผูท่ี้เป็นหวัหนา้ไม่รับเงินเดือนสามารถตั้งคริสตจกัร
ในเมืองได ้2 แห่ง เปิดสถานท่ีประกาศเกือบ 70 แห่ง น่ีเป็นการเปิดตาของคริสตจกัรญ่ีปุ่นใหเ้ห็นความ
เจริญแบบใหม่ของคริสตจกัรเม่ือก่อนนั้นศิษยาภิบาลรับเงินเดือนเตม็เป็นผูรั้บผิดชอบคนเดียวเก่ียวกบั
ลูกแกะของพระเจา้ คริสเตียนในคริสตจกัรเป็นคนยากจนน าเงินมาถวายส่วนมากก็กลายเป็นเงินเดือน
ของศิษยภิบาลเสียเกือบหมดแลว้ เลยไม่มีใครไปประกาศเผยแพร่ โดยแบบน้ีเราจะหวงัใหค้ริสตจกัร
เจริญขยายงานออกไปรวดเร็วไม่ได ้ เราจ าเป็นตอ้งไวใ้จใหผู้ดู้แลโดยไม่รับเงินเดือน เป็นผูดู้แลลูกแกะ
ใหม่ของพระเจา้ 

3. ขอส่งเสริมให้คริสเตียนไดมี้การนมสัการตามบา้นเป็นของเขาเอง หลงัจากสงครามคร้ังท่ี 2 
ในญ่ีปุ่นมีองคก์ารศาสนาหลายศาสนาเกิดข้ึน มีลทัธิกากาไก เขามีแผนขยายงานออกไปตามบา้นของ
สมาชิก เขาสร้างสถานประกาศในระดบัท่ีมีอยูใ่นหมู่ของพวกเขาเอง คนชราเม่ือกลบัไปบา้นไม่รู้สึก
แตกต่างระหวา่งรุ่นเลย ในเกาะฮาวายมีคริสตจกัรญ่ีปุ่นแห่งหน่ึง โบสถข์องเขาสร้างเหมือนกบัวงัวมิาน
ทีเดียว เป็นความรู้สึกของชาวญ่ีปุ่นเอง ชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากได้อพยพไปอยูใ่นเมืองฮาวาย เขามี
วฒันธรรมญ่ีปุ่นของเขาเอง ถึงแมว้า่จะเป็นคริสเตียนแลว้ ก็ยงัรักษาขนบประเพณีเดิมอยา่งเคร่งครัด เขา
สร้างโบสถแ์บบราชวงัชาวญ่ีปุ่นส่วนมากไปประชุมนมสัการพระเจา้กนัท่ีนัน่ ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านก าลงั
กระท าอยา่งเดียวกนัในประเทศไทย แต่ในญ่ีปุ่นเราจ าเป็นตอ้งสั่งสอนวธีิใหม่มากยิง่ข้ึน 

4. ใหค้ริสตจกัรท่ีมีศิษยาภิบาลรับเงินเดือนเตม็เป็นผูดู้แลคริสตจกัร และใหรั้บใชส้ถานท่ี
ประกาศ 10 ถึง 20 แห่งก็ได ้ ศิษยาภิบาลโดยมากท างานแต่เฉพาะคริสตจกัรแห่งเดียว และมีสายตาสั้น
ไปหน่อย มีประสบการณ์นอ้ยไปหน่อย ถา้เขาสามารถดูแลส่งเสริมสถานท่ีประกาศมากหลายท่ี เขา
สามารถจะกลายเป็นผูน้ าท่ีดีข้ึนได ้

5. เพื่อจะใหเ้ป็นไปตามน้ี ตอ้งมีการอบรมกนัอยา่งเอาจริงเอาจงั จริงอยูมิ่ชชัน่นารีมีความมุ่ง
หมายจะมอบงานใหค้นพื้นเมืองรับไป แต่ความจริงแลว้เขาหาไดท้  าเช่นนั้นไม่ถึงศิษยาภิบาลเองก็มี
เป้าหมายจะอบรมสั่งสอนคนท างานประกาศโดยไม่รับเงินเดือน แต่ก็ไม่เคยอบรมสักที เพราะฉะนั้นใน
ญ่ีปุ่นคริสตจกัรไดผ้ลิตหนงัสือออกมา เป็นหลกัสูตรอบรมแบบท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเวลานานถึง 12 สัปดาห์ 

6. โดยโครงการใหม่น้ีคริสตจกัรท่ีด ารงอยูน่ั้นสามารถจะตั้งคริสตจกัรใหม่ข้ึนเร่ือย ๆ ก่อนท่ี
เราจะคิดแบบน้ี ใหมิ้ชชัน่นารีออกไปในท่ีใหม่ ๆ ใหค้นงานชาวพื้นเมืองตามไปทีหลงั ในประเทศญ่ีปุ่น 
85 เปอร์เซ็นตข์องเน้ือท่ียงัไม่มีการประกาศเลย ปัจจุบนัแมว้า่จะมีมิชชัน่นารีถึง 2500 คน และศิษยา 

ภิบาลคนพื้นเมือง 5000 คน ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่เพียงพออยูน่ัน่เอง เพราะฉะนั้นเราพยายามชกัชวน
ส่งเสริมใหมิ้ชชัน่นารีเพิ่มมากข้ึนอีก ทุกวนัน้ีในประเทศญ่ีปุ่น ความเป็นอยูข่องประชากรสูงข้ึนมาก 
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เคยคิดกนัวา่เม่ือไรญ่ีปุ่นมีฐานะดีแลว้เราก็อาจท าเองทุกอยา่งได ้ ถึงแมว้า่ความคิดของศิษยาภิบาลหรือมิ
ชชัน่นารีก็ตาม แต่ถา้มีคนท่ียงัไม่มีความเช่ือจะเป็นอยา่งไร โดยประสบการณ์แบบใหม่ มีกลยทุธวธีิ
ใหม่ ๆ เกิดข้ึน ความผดิชอบจ าเป็นตอ้งอยูใ่นมือของชาวญ่ีปุ่นนัน่เอง ศิษยาภิบาลและมิชชัน่นารีเป็นผูท่ี้
ร่วมงานดว้ยกนั ไม่มีใครพดูวา่เราไม่ตอ้งการมิชชัน่นารีแลว้ เรายงันบัถือเขาเหล่านั้นอยา่งเป็น
ผูร่้วมงานดว้ยกนั โดยวธีิน้ีคนพื้นเมืองจะตอ้งท าการสร้างคริสตจกัรดว้ยตวัของเขาเอง ขา้พเจา้ใคร่จะ
อธิบายใหท้่านเขา้ใจวา่ ท าไมจึงตอ้งคิดอยา่งน้ี เม่ือก่อนคริสตจกัรในญ่ีปุ่นมีความมุ่งหมายแต่การตั้ง
คริสตจกัร แต่ไม่มีความมุ่งหมายจะขยายใหแ้ผอ่อกไป เม่ือตั้งคริสตจกัรหน่ึงแลว้ หาศิษยาภิบาลมา
ประจ ารับเงินเดือนเตม็ ก็เป็นท่ีพอใจของสมาชิกแลว้ 

แต่โดยวธีิส าหรับส่งเสริมให้มีผูน้  าไม่กินเงินเดือน และตั้งการนมสัการในบา้นเป็นวธีิขยาย
คริสตจกัรออกไปคนภายนอก จะมองเห็นวา่ ผูป้ระกาศท่ีไม่รับเงินเดือนเป็นคนธรรมดาเหมือนกนักบั
เขา ในประเทศญ่ีปุ่นศิษยาภิบาลแต่งตวัพิเศษกวา่คนธรรมดา คือผกูเน็กไทสีด า เส้ือนอกชุดสากลสีด า 
คนเขาพดูกนัวา่ ศิษยาภิบาลแต่งตวัเหมือนกบันกัเล่นการพนนั ถา้ศิษยาภิบาลไปติดต่อกบั
บุคคลภายนอกโดยแต่งกายอยา่งวา่เขาจะไม่ไดรั้บการตอ้นรับ แต่ถา้ผูป้ระกาศไม่รับเงินเดือนจะเดินเขา้
ออกตามบา้นไดอ้ยา่งสะดวก ท านองเดียวกนัผูท้  างานไม่ไดรั้บเงินเดือนไดรัับการอบรมอีกดว้ย น่ีเป็น
จุดส าคญัมากคือการอบรมโดยวธีิท างานตามไปดว้ย 

ในปี 1969 ท่ีสวสิเซอร์แลนดมี์การประชุมเร่ืองความรอด ขา้พเจา้พบกบัศาสนาจารยช์าว
อเมริกนัผูห้น่ึงช่ืออาจารยเ์จมส์ เคนเนด้ี คร้ังหน่ึงท่านผูน้ี้เป็นเจา้ของสถานท่ีเตน้ร า แลว้ท่านมารู้จกัพระ
เจา้ ถวายตวัต่อพระองคท์่านเรียนจบจากพระคริสตธรรม ไดถู้กแต่งตั้งใหดู้แลคริสตจกัรแห่งหน่ึงมี
สมาชิกในคริสตจกัรนั้นเพียง 47 คน แต่ท่านก็พยายามท างานอยา่งเตม็ความสามารถ หลงัจากปีหน่ึงมี
สมาชิกเหลือเพียง 17 คน ท่านคิดวา่ควรเลิกการงานของพระเจา้กลบัไปด าเนินอาชีพเก่าคือเป็นเจา้ของ
โรงเตน้ร าดีกวา่ ท่านอาจจะไม่เหมาะสมส าหรับงานของพระเจา้เสียแลว้ แต่ภรรยาของท่านเป็นคนดีแท ้
ๆ เธอปลอบใจสามีวา่ ท าไมคุณไม่ลองท าอยา่งวธีิของพระเยซูกระท าพระองคไ์ดท้รงเทศนาสั่งสอน 
พระองคท์รงออกเยีย่มเยยีนช่วยเหลือคนเจบ็ป่วย แต่เขาไม่ไดท้  าตามพระเยซูคริสตเลย 

เม่ือท่านไดคิ้ดถึงวธีิประกาศแบบท่ีพระเยซูทรงกระท า ไดพ้ยายามหาวธีิประกาศหลายวธีิ และ
ในท่ีสุดก็ไดย้ดึเอาวธีิหน่ึง วิธีน้ีคือการประกาศแบบเยีย่มเยยีม ท่านไดท้า้ทายชกัชวนสมาชิกคริสเตียน
ในคริสตจกัร ให้ออกไปเยีย่มเยยีน ประกาศ และเป็นพยาน หลายปีก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน อยูม่าวนัหน่ึง 
ท่านเคนด้ีไดรั้บเชิญไปประกาศในเมืองแห่งหน่ึง ท่านพยายามเตรียมค าเทศนาเตม็ท่ี ท่านเขา้ใจวา่
จะตอ้งเทศนาเตม็ท่ีเวลากลางคืนอยา่งเดียวแต่พอถึงท่ีนัน่ศิษยาภิบาลน าท่านไปเยีย่มเยยีนตามบา้นเสีย 
และท่ีสุดก็ไปถึงบา้นหลงัหน่ึง ท่านเคนเนด้ีไดถู้กขอร้องใหส้นทนากบัชายผูห้น่ึง ท่านไดพ้ยายาม



 12 

อธิบายอยา่งสุดก าลงั ถึงเร่ืองความรอด แต่ชายคนนั้นไม่ไดแ้สดงอาการอะไรเลย ไดแ้ต่นัง่ฟังน่ิงอยู ่ ใน
ท่ีสุดท่านเคนเนด้ีก็พดูแรงข้ึน ดงัข้ึน หนกัข้ึนทุกที ท่านคิดถึงนิกายหน่ึงท่ีเช่ือวา่ พระเจา้เป็นผูท้รง
วางแผนการณ์ใหม้นุษย ์พระองคอ์าจจะวางแผนการณ์ให้ชายผูน้ี้ตกนรกคนหน่ึงแน่ ในท่ีสุดศิษยาภิบาล
ผูห้น่ึงมาท าหนา้ท่ีแทนท่านเคนเนด้ี เขาเปิดพระคมัภีร์ใหช้ายท่ีก าลงันัง่ฟังดู แลว้ถามวา่เขามีค าถาม
อะไรบา้ง เขาถามหลายขอ้ ศิษยาภิบาลผูน้ั้นอธิบายจนเป็นท่ีเขา้ใจ ท่ีสุดชายคนนั้นไดรั้บความรอด 

ท่านเคนเนด้ีเขา้ใจวา่งานท่ีจะตอ้งท า ตอ้งศึกษาและกระท าไปดว้ย ทุกวนัน้ีในคริสตจกัรของ
ท่านเคนเนด้ีมีสมาชิกออกไปเยีย่มเยยีน 250 คน สัปดาห์ละ 2 คร้ังในเวลา 10 ปีต่อมาคริสตจกัรของท่าน
ขณะน้ีมีสมาชิกสองพนัคนแลว้ ท่านตั้งตน้งานน้ีเพียงคนเดียวก่อน ท่านอธิษฐานนึกถึงคนอ่ืนนอกจาก
คริสตจกัรภายใน วธีิท่ีท่านเคนเนด้ีจดัคือใหมี้คณะเยีย่มเยยีน 500 คน โดยจดัทีม ๆ ละ 2 คน คนหน่ึง
เป็นคนท่ีมีความช านาญไดรั้บการอบรมฝึกฝนดีแลว้ อีกคนหน่ึงเป็นคนใหม่ พึ่งมาเช่ือใหม่ไดรั้บการ
อบรมโดยท างานพร้อมกนัไป โดยวธีิน้ีหวัหนา้ตามทอ้งถ่ินไดรั้บการอบรมและท างานไปดว้ย เป็นการ
ส้ินเปลืองเงินนอ้ยมาก แน่นอนบางทีการประกาศจ าเป็นตอ้งมีงบประมาณมากอยูเ่หมือนกนั และมิ
ชชัน่นารีจ าเป็นตอ้งขอและต่อสู้กบับอร์ดของเขาเพื่อจะไดเ้งินมา แต่วธีิดงักล่าวน้ีส้ินเปลืองเงินนอ้ย
มาก 

การเป็นพยายามโดยสมาชิกธรรมดา เป็นพยานอยา่งแบบธรรมชาติ ก่อนนั้นการเป็นพยานอยู่
ในมือของมิชชัน่นารีและศิษยาภิบาลเท่านั้น แต่โดยวธีิท างานของพระเจา้โดยความสมคัรใจไม่รับ
เงินเดือน ทุกคนท างานได ้ ส าหรับคนชราก็สามารถรับค าพยานจากคนชราได ้ เราไม่ขดัขวางต่อ
วฒันธรรมของเขาเลย ทุกคนสามารถรับเอาพระกิตติคุณไดใ้นขณะท่ียงัมีวฒันธรรมเก่าแก่อยู ่ วธีิน้ี
คริสตจกัรสามารกถทวคูีณข้ึน ความรับผดิชอบอยูใ่นมือของผูน้ าชาวพื้นเมือง ขา้พเจา้ขอชกัชวนทา้ทาย
ใหใ้ชว้ธีิใชผู้ป้ระกาศโดยไม่รับเงินเดือน และเปิดบา้น ของสมาชิก เป็นสถานท่ีประกาศ ใน
ประวติัศาสตร์ ของคริสตจกัรญ่ีปุ่นเราไดเ้ห็นประจกัษด์ว้ยตา เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูแบบน้ี จงออกไปและ
ยดึครอง จงออกไปและยดึครอง ขอใหพ้ระเจา้แห่งบรรพบุรุษของท่านประสาทพระพรเป็นพนัเท่าแก่
ท่านทุกคน 

ข้อน่ำคดิ 

1. การประกาศพระกิตติคุณในคริสตจกัรประเทศไทยไม่ถูกตอ้งตามพระคมัภีร์หรือ? 
2. สภาพคริสตจกัรญ่ีปุ่นจะเหมือนกบัสภาพคริสตจกัรไทยไดอ้ยา่งไร? 
3. หลกั 6 ประการตามค าตอบบรรยาย น ามาใชใ้นเมืองไทยไดห้รือเปล่า หรือมีขอ้ใดบา้งท่ี

ใชไ้ดแ้ละใชไ้ม่ได?้ 
4. การจดัทีมออกไปเยีย่มเยยีนทีมละ 2 คน ส าหรับคนไทยท่านเห็นอยา่งไร? 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่3 

“กำรอบรมผู้น ำเพือ่พฒันำคริสตจักร” 

ขา้พเจา้รู้สึกมีความสุขเม่ือมาร่วมประชุมสัมมนาพฒันาคริสตจกัรในนครหลวงฯ คราวน้ี ดีใจท่ี
เห็นความสามคัคีธรรมของพี่นอ้งในพระคริสตทั้งหลาย ชอบอาหารไทย สบายใจดว้ยพดัลม หลายปี
มาแลว้ขา้พเจา้เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีก าลงัพดูเป็นพยานแก่ผูฟั้งประมาณหน่ึงพนัคน ศิษยาภิ
บาลก าลงัจะแนะน าขา้พเจา้ต่อท่ีประชุมแต่เขาจ าช่ือของขา้พเจา้ไม่ได ้เขาพยายามนึกสักเท่าไรก็จ  าไม่ได ้
ท่ีสุดเขาแนะน าวา่ ต่อไปน้ีขา้พเจา้ขอแนะน าอาจารยผ์ูห้น่ึงมาจากประเทศญ่ีปุ่น เขาเป็นคนบาปคนหน่ึง
ท่ีไดรั้บความรอดในพระเยซูคริสต ์นัน่เป็นการแนะน าท่ีถูกตอ้งท่ีคนบาปท่ีไดรั้บความรอดจากพระมหา
กรุณาธิคุณของพระเจา้ 

ขา้พเจา้เกิดในครอบครัวพุทธศาสนาท่ีมีความเช่ืออยา่งเคร่งครัดมาก ก่อนท่ีพระกิตติคุณมาถึง
ญ่ีปุ่นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาตินบัเป็นเวลาร้อย ๆ ปีทีเดียวบิดามารดาของขา้พเจา้เป็นชาวพุทธ
ท่ีเคร่งครัดมาก ในญ่ีปุ่นพุทธศาสนามี 2 นิกาย นิกายหน่ึงเหมือนกบัในประเทศไทย คือพยายามกระท า
ความดีใหบ้รรลุถึงนิพพานดว้ยตนแต่หลายร้อยปีผา่นมาแลว้ ในญ่ีปุ่นมีการปฏิรูปคร้ังใหญ่พวกท่ี
พยายามกระท าความดีเพื่อบรรลุถึงนิพพานรู้สึกวา่เป็นไปไม่ได ้ เพราะฉะนั้นเขาจึงหาวธีิทางลดัใหถึ้ง
นิพพานเร็วเขา้ พยายามตั้งคนกลางระหวา่งนิพพานกบัมนุษยมี์ช่ือวา่พระพุทธผูมี้เมตตาคุณ ใน
ภาษาญ่ีปุ่นเรียกวา่ อามิดา บูดา เขามีวธีิโดยใชค้  าอธิษฐานวงิวอนอยา่งสั้น ๆ เพื่อน าไปถึงความรอด แต่
ในครอบครัวของขา้พเจา้นบัถือนิกายเดียวกนักบัในประเทศไทย บิดามีอาชีพท าหิน สลกัหินขาย ท่าน
เป็นคนเคร่งครัดในการปฏบติัตามพุทธศาสนามาก ท่านใหข้า้พเจา้ท่องจ าค าภาวนา ให้ขา้พเจา้น าอาหาร
ไปกราบไหวต่้อบรรพบุรุษของเรา 

ในญ่ีปุ่นมีศาสนาส าคญัอีกศาสนาหน่ึง เรียกวา่ศาสนาชินโต ซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติใน
ปัจจุบนั ชินโตเป็นศาสนาแปลกกวา่ศาสนาอ่ืน ๆ นบัถือพระเจา้ 8 ลา้นองคใ์ครก็ตามท่ีมีฤทธานุภาพ
กวา่มนุษยเ์ดิมดินแลว้ผูน้ั้นจะไดช่ื้อวา่เป็นพระเจา้ เช่น พระอาทิตย ์ พระจนัทร์ ดาวต่าง ๆ พระเจา้แห่ง
ตน้ไม ้ พระเจา้แห่งแม่น ้า พระเจา้แห่งไฟ แห่งการบุญต่าง ๆ พระเจา้แห่งวชิาการแพทย ์ พระเจา้แห่ง
ความรัก และพระเจา้แห่งการขโมยก็มีดว้ย ในบา้นของขา้พเจา้มีห้ิงพระส าหรับบูชา 3 ห้ิง บูชาพระเจา้ 3 
องค ์ ทุกเชา้ขา้พเจา้จะตอ้งอธิษฐานถึงพระพุทธ และพระชินโตอีก 3 องค ์ ถา้หากวา่ขา้พเจา้ไม่ท าให้
ถูกตอ้งตามระเบียบแลว้คุณแม่ของขา้พเจา้จะไม่ยอมใหอ้าหารแก่ขา้พเจา้เลย โดยเหตุน้ีกระมงัขา้พเจา้
จึงมีร่างกายเต้ีย ขา้พเจา้ภูมิใจในตวัเองวา่ ขา้พเจา้กระท าดีมากแลว้ เป็นเด็กท่ีเคร่งครัดต่อศาสนา หวงัวา่
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ตายแลว้คงไปสวรรคแ์น่ ๆ เม่ือขา้พเจา้อายไุด ้12 ปี เผอิญเพื่อนท่ีรักของขา้พเจา้ถึงแก่กรรมทนัทีทนัใด
ขา้พเจา้เสียใจมาก ไดไ้ปร่วมพิธีศพแบบญ่ีปุ่นของเพื่อนคนนั้น ขา้พเจา้ตั้งใจจะไปกล่าวอ าลาเขาเป็น
คร้ังสุดทา้ยตามประเพณีอนัดีงามของชาวญ่ีปุ่น ขา้พเจา้เห็นศพเพื่อนขา้พเจา้ตกแต่งดว้ยเส้ือผา้ชุดขาว 
ใส่รองเทา้อยา่งทะมดัทะแมงมีไมเ้ทา้ยาว ๆ ใส่ไวใ้นมือของผูต้าย เหมือนกบัวา่ศพนั้นจะเตรียมออก
เดินทางไปไกล ดงันั้นขา้พเจา้ก็เกิดมีค าถามข้ึนในใจของขา้พเจา้วา่ ศพนั้นจะไปไหนหนอ เขาก าลงัจะ
เดินทางไปสวรรคห์รือนรกกนัแน่ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาค าตอบได ้ ท่ีสุดขา้พเจา้จึงตั้งปัญหาถามตวัของ
ขา้พเจา้เองวา่ ถา้ขา้พเจา้ตายแลว้ขา้พเจา้จะไปไหน? ก่อนหนา้น้ีขา้พเจา้ไม่เคยคิดเร่ืองน้ีมาก่อนเลย 
เพราะขา้พเจา้มัน่ใจยงัเป็นหนุ่มอยู ่ยงัแขง็แรงอยูจ่นกระทัง่เม่ือมาเห็นเพื่อนท่ีรักไดจ้ากไป ท าใหข้า้พเจา้
ครุ่นคิดอยูใ่นใจและมีความกงัวลเป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้รู้ตวัของตวัเองไดดี้ และเช่ือวา่ขา้พเจา้ตายไป
แลว้คงตอ้งไปนรกแน่ ๆ ต่อหนา้คนอ่ืน ๆ ขา้พเจา้ก็แสร้งท าเป็นคนดี แต่ขา้พเจา้ก็เป็นคนบาปหนาอยู่
นัน่เอง ตามหลกัของชาวพุทธท่ีดี ขา้พเจา้ต่ืนตี 4 คร่ึงทุกวนั จบัไมก้วาดเขา้ไปท าความสะอาดลานวดั 
กวาดเสร็จแลว้ก็เขา้ไปในวหิารใหญ่ และตบมือดงั ๆ พร้อมกบัร้องดว้ยเสียงดงัต่อพระทั้ง 4 ลา้นองค ์
ขอใหพ้ระเหล่านั้นช าระขา้พเจา้ใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ขา้พเจา้กระท าอยา่งนั้นมาเป็นเวลาร่วม 2 ปีเตม็ ๆ ใน
ประเทศญ่ีปุ่นฤดูหนาว มีหิมะท าใหห้นาวยิง่ข้ึน แมก้ระนั้นก็ดีขา้พเจา้ก็ไม่ทอ้ถอยยงัต่ืนเตน้แต่เชา้ตรู่ไป
กวาดวดัเช่นเคย ขา้พเจา้ไม่มีเคร่ืองอบอุ่นอะไรเลยถุงมือก็ไม่มี กางเกงหนา ๆ ป้องกนัหนาวก็ไม่มี 
รองเทา้ก็ไม่มี แถมยงัข้ึนไปบนภูเขายิง่หนาวข้ึนอีก บางคร้ังขา้พเจา้ถอดเส้ือผา้ออกหมดแลว้ยงัไปนัง่
อาบน ้าตกเสียดว้ยซ ้ า ขณะท่ีอาบไปก็ร้องดว้ยเสียงดงัต่อพระพุทธเจา้วา่ ขอใหพ้ระองคช์ าระขา้พเจา้ให้
สะอาดเถิด อาจจะเป็นเพราะเหตุท่ีขา้พเจา้ปล่อยน ้าตาไหลบนศีรษะของขา้พเจา้บ่อย ๆ น้ีเองจึงท าให้
ร่างกายของขา้พเจา้สั้นและเต้ีย ขา้พเจา้ไม่มีความมัน่ใจวา่ บาปไดถู้กลบลา้งไปแลว้ ขา้พเจา้เขา้ไปหา
พระสงฆถ์ามท่านวา่ ท่านสามารถใหค้วามมัน่ใจไหมวา่ ความบาปของขา้พเจา้ไดถู้กลบลา้งแลว้ 
พระสงฆต์อบวา่ ใหค้วามมัน่ใจไม่ได ้ ขา้พเจา้สงสัยถามวา่ ท าไม พระสงฆบ์อกวา่ ยงัไม่รู้วา่ตั้งแต่เจา้
เกิดมาจนถึงวนัตายเจา้ไดก้ระท าอะไรไวบ้า้ง ขา้พเจา้ไม่พอใจ จึงถามท่านต่อไปวา่ ถา้อยา่งนั้นขา้พเจา้
จะตอ้งปฏิบติัอยา่งน้ีตลอดไปหรือ พระสงฆต์อบวา่ เจา้พูดถูกแลว้ ท าใหข้า้พเจา้เกิดความทอ้ใจมาก 

ท่ีสุดขา้พเจา้ตดัสินใจฆ่าตวัตายดีกวา่ อยูไ่ปท าไมกนัขา้พเจา้ตอ้งไปนรกก็ยอม หลงับา้นของ
ขา้พเจา้มีทางรถไฟผา่นไป ขา้พเจา้เตรียมตวัฆ่าตวัตาย ในตอนดึกวนันั้นขา้พเจา้ไดย้ินเสียงรถไฟมาแต่
ไกล ขา้พเจา้ก็ทิ้งตวัลงนอนบนรางรถไฟเพื่อใหร้ถไฟทบัขยี้ตวัของขา้พเจา้ใหแ้หลกลานไป ขา้พเจา้ได้
เขียนจดหมายลาตายต่อบิดามารดาและขอโทษท่ีตอ้งกระท าเช่นนั้น เพราะหาหนทางอ่ืนไม่ได ้แต่โชคดี
ท่ีขา้พเจา้มีร่างเต้ีย เม่ือขา้พเจา้นอนลงก็อยูใ่นระหวา่งรางพอดี ขา้พเจา้จึงรอดชีวติมาได ้ ขา้พเจา้ไดย้นิ
เสียงรถไฟผา่นมา คิดวา่แมแ้ต่พระเจา้แห่งความตายก็ยงัเกลียดชงัขา้พเจา้ 
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ต่อมาถึงเทศกาลปีใหม่ ธรรมเนียมของชาวญ่ีปุ่นเป็นวนัส าคญัมากท่ีสุดในชีวติ ตามความเช่ือ
ของเขาจะเอาความชัว่ทิ้งเสียไม่อยากจะน าไปในปีใหม่ ท่ีวหิารชินโตหรือวหิารทางพุทธศาสนาทัว่ ๆ 
ไป จะมีคนมาตีระฆงัใบใหญ่คนละ 108 คร้ัง ขณะท่ีก าลงัจะตีจะอธิษฐานไปดว้ย เพราะเขาเช่ือวา่คนเรา
มีความบาปถึง 108 ชนิด ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัตีระฆงัใบใหญ่ในวหิารไม่รู้สึกวา่ความบาปมนัออกไปเลย 
เสียงระฆงัของวิหารดงัชอบกล คลา้ย ๆ กบัวา่ “ใหม้นัออกไปเสีย” ส่วนระฆงัของโบสถค์ริสเตียนดงั
คลา้ย ๆ กบัวา่ “จงเขา้มาหาเราเถิด” ในความเช่ือของชาวญ่ีปุ่นมีวา่ถา้ผูใ้ดสามารถจะอธิษฐานเป็นคน
แรก ค าอธิษฐานนั้นจะไดรั้บค าตอบก่อน ความรู้สึกของขา้พเจา้เช่ือวา่จะถือโอกาสนั้นเป็นคนแรก 
ขา้พเจา้ตั้งตน้เดิมออกจากบา้นประมาณตี 4 คร่ึง ระยะทางจากบา้นถึงวหิารประมาณ 5 กิโลเมตร 
ขา้พเจา้เลือกเดินไปในทางแคบ ๆ มืด ๆ เพื่อไม่ใหค้นอ่ืนเห็น ในขณะท่ีเดินอยูน่ั้นรู้สึกวา่มีคนหน่ึงเดิน 
ตามขา้พเจา้มาขา้งหลงั เม่ือขา้พเจา้วิง่เขาก็วิง่ตามดว้ยขา้พเจา้ตดัสินใจหยดุอยูท่ี่ขา้งเสาไฟถนน ชายผู ้
นั้นก็มาหยดุอยูต่รงหนา้ขา้พเจา้ แลว้เอ่ยถามขา้พเจา้วา่จะไปไหนขา้พเจา้บอกวา่จะไปวหิาร เขากลบั
ถามวา่ ไปท าไม ขา้พเจา้ไม่สามารถตอบตรงไปตรงมาได ้ เพราะชายคนนั้นเป็นหวัหนา้สมาคมโรงเรียน 
ในเวลานั้นขา้พเจา้เป็นสมาชิกของสองสมาคมในโรงเรียน คือสมาคมโตว้าที ขา้พเจา้เป็นเด็กอายมาก 
ถา้ยิง่ยนืตรงหนา้ผูห้ญิงดว้ยแลว้หนา้จะกลายเป็นสีแดงทีเดียว หวัหนา้คนน้ีเป็นประธานสมาคมปรัชญา 
และเขาก็รู้จกัขา้พเจา้ดีเพราะเป็นสมาชิกคนหน่ึงในสมาคมนั้นมกัจะอภิปรายถึงเร่ืองความสุขในชีวติมี
อยา่งไรบา้งเสมอ ๆ ท่ีสุดขา้พเจา้ตอบเขาตามตรงวา่ จะไปอธิษฐานพิเศษในวนัน้ี เพื่อจะตั้งตน้ชีวติใหม่
สักที และมีความตั้งใจปฏิรูปชีวติในปีใหม่น้ีดว้ย ขา้พเจา้คิดวา่หวัหนา้คงจะเขา้ใจดี แต่เขากลบัยอ้นถาม
ขา้พเจา้วา่ การปฏิวติัทางวิญญาณอยา่งนั้นหรือ จะมีมิติใหม่ในชีวติใช่หรือเปล่าขา้พเจา้ตอบวา่ ใช่แลว้ 
หวัหนา้แนะน าวา่ มีสถานท่ีแห่งหน่ึงคือโบสถค์ริสเตียนจะตอบปัญหาน้ีได ้ ขา้พเจา้ตอบวา่ไม่ไป 
ขอบคุณ เพราะไม่เคยไปในโบสถข์องคริสเตียนเลยเพื่อนคนนั้นก็บอกวา่ อยา่งนั้นก็ดีแลว้ขอให้เราไป
ดว้ยกนัเลย ขา้พเจา้ปฏิเสธวา่ไม่ไปเพราะเป็นชาวพุทธ ผมเกลียดพวกคริสเตียนและจะไม่ไปโบสถข์อง
พวกนั้น หวัหนา้ยนืยนัวา่ถา้ท่านตอ้งการเปล่ียนแปลงชีวิตใหม่ ท่านตอ้งไปท่ีโบสถ ์ขา้พเจา้ต่อตา้นและ
ไม่ยอมท าตาม เลยเกิดการต่อสู้กนัข้ึน หวัหนา้เป็นนกัยโูด เขาบิดมือของขา้พเจา้จนรู้สึกปวดมาก และ
ลากขา้พเจา้ไปท่ีโบสถค์ริสเตียนจนได ้

ขา้พเจา้คิดวา่ประสบการณ์คร้ังนั้นเป็นการท่ีพระเจา้ตระเตรียมใชย้โูดกบัขา้พเจา้เพื่อใหย้อม
จ านน แทนจะไปยงัโบสถส์วยงามกลบัพบวา่เป็นบา้นของคนเยบ็ผา้ คริสเตียนคนน้ีเปิดบา้นเพื่อการ
ประชุมในวนัข้ึนปีใหม่ มีมิชชัน่นารีชาวสวีเดนเป็นผูเ้ทศนา ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระคมัภีร์ท่ีเขียนเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกในชีวิตท่ีบา้นหลงันั้น และไดย้นิเร่ืองราวของพระเยซูคริสตเจา้เป็นคร้ังแรกใน
ชีวติเหมือนกนั พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ พระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นมิใช่หลายองคอ์ยา่งศาสนาชินโต 
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พระองคเ์ป็นพระบิดาของมวลมนุษย ์ และไดย้นิถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัพระบุตรผูเ้สด็จลงมาในโลกน้ี เพื่อ
ตายแทนมนุษยแ์ละน าความรอดมาสู่มนุษยทุ์กคน ยงัไดย้นิเร่ืองราวของวนัคริสตมาสเป็นคร้ังแรก 
เม่ือก่อนคิดวา่วนัฉลองคริสตมาสเป็นวนัเกิดของซนัตาครอส ความจริงแลว้เป็นวนัประสูติของพระเยซู
คริสตผ์ูเ้สด็ลงมาช่วยโลกใหร้อดต่างหาก แลว้พระองคไ์ดท้รงวายพระชนมบ์นไมก้างเขน ทรงเป็น
ข้ึนมาจากความตายขณะท่ีก าลงัถูกตรึง อยูก่็อธิษฐานยกโทษใหพ้วกศตัรูของพระองค ์ ค าอธิษฐานนั้น
เป็นค าอธิษฐานหมายถึงขา้พเจา้ดว้ย พระองคท์รงตรัสวา่ เราเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึนมาและมีชีวติ
ใหม่ มิชชัน่นารีคนนั้นอธิบายถึงวธีิติดตามองคพ์ระเยซู ท่ีสุดขา้พเจา้ยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ในคืนวนันั้นเอง ขา้พเจา้ไดรั้บชีวติใหม่จริง ๆ ขา้พเจา้ไดก้ลายเป็นบุตรของ
พระเจา้ท่ีเท่ียงแทข้า้พเจา้ไดรั้บชีวติชัว่นิรันดร์ นัน่เป็นการอศัจรรยอ์ยา่งยิง่ท่ีพระเจา้ทรงกระท า เปล่ียน
ชีวติของเด็กหนุ่มคนหน่ึงท่ีนบัถือศาสนาพุทธอยา่งเคร่งครัดใหเ้ป็นคริสเตียน 

เม่ือขา้พเจา้เป็นคริสเตียนแลว้หลงัจากนั้น 7 ปี ขา้พเจา้ถูกการข่มเหงอยา่งหนกั ในเวลากลางคืน
ขา้พเจา้ไปประชุมท่ีคริสตจกัร พอกลบัมาถึงบา้นปรากฏวา่ประตูปิดอยา่งแน่นหนา ขา้พเจา้ถูกพอ่แม่
เฆ่ียนตีอยา่งทารุณเพราะเขาไม่ชอบคริสเตียน แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถละทิ้งความเช่ือของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่
ในพระเยซูได ้ แต่ตรงขา้มถึงแมว้า่จะถูกข่มเหงมากสักเท่าไรขา้พเจา้ก็แสดงความรักซ่ึงพระเจา้ทรง
ประทานใหใ้นจิตใจเสมอ ๆ ขา้พเจา้ท าทุกอยา่งเพื่อใหค้นทั้งหลายเขา้ใจและเป็นพยานอยูฝ่่ายพระองค ์

ในท่ีสุดหลงัจาก 7 ปีผา่นไปแลว้คุณแม่เป็นคนแรกท่ีเขา้เป็นคริสเตียน พอคุณแม่มาเช่ือคุณพอ่
ยิง่เขม้งวดมากข้ึนและยิง่ร้ัน อาจเป็นเพราะคุณพอ่เป็นช่างสลกัหินนั้นเองจึงท าใหจิ้ตใจแขง็เหมือนหิน 
พอ 15 ปีผา่นไปเรามีพิธีแต่งงานแบบคริสเตียนขา้พเจา้ไม่ไดเ้ลือกภรรยาของขา้พเจา้เอง ศิษยาภิบาลผู ้
อาวโุสไดเ้ลือกผูห้ญิงคนหน่ึงใหเ้ป็นคู่ชีวิตของขา้พเจา้ ในเวลานั้นขา้พเจา้เป็นนกัเทศน์ ในการประชุม
ในเตน้ทก่์อนนั้นประมาณ 1 ปีศิษยาภิบาลคนนั้นก็ไดแ้นะน าสุภาพสตรีผูห้น่ึงใหข้า้พเจา้รู้จกั เธอเป็นผู ้
เล่นเปียนโนในท่ีประชุมใหญ่ ศิษยาภิบาลผูน้ั้นมีช่ือวา่มิสเตอร์ฮอนดา ไดแ้นะน าขา้พเจา้ไปพบกบัสตรี
คนนั้นและถามวา่เป็นอยา่งไร ในเวลานั้นขา้พเจา้ก าลงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัพระคริสตธรรม อาจารยฮ์อน
ดาเป็นอาจารยผ์ูส้อน อาจารยเ์คยบอกนกัเรียนวา่ ในเวลาเล่าเรียนอยา่คิดถึงเร่ืองแต่งงานเลย ขอใหต้ั้งใจ
เรียนอยา่งเดียว เพื่อจะเตรียมตวัออกไปรับใชพ้ระเจา้ แต่เม่ืออาจารยม์าแนะน าอยา่งน้ีใหข้า้พเจา้ รู้สึกวา่
อาจารยพ์ดูเองและท าลายกฎเอง แต่อาจารยบ์อกวา่กรณีของขา้พเจา้เป็นพิเศษยกเวน้ขา้พเจา้ยงัคา้นอยู่
ในใจวา่ ยกเวน้ไมไ่ด ้กอปรทั้งขา้พเจา้ก็ยงัไม่มีความสนในเร่ืองน้ีเลย 

หลงัจากจบการศึกษาแลว้ ขา้พเจา้ก็ไดไ้ปท าการประกาศในเตน้ท ์ ในเมืองนั้นมีประชากร
ประมาณ 4 หม่ืน 2 พนัคน ไม่มีคริสตจกัรตั้งอยูเ่ลย เราเร่ิมท างานโดยไม่มีอะไรเลย ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงั
ยุง่อยูก่บังานของพระเจา้ วนัหน่ึงก็ไดรั้บโทรเลขฉบบัหน่ึงเป็นของอาาจารยฮ์อนดา ถามวา่ วา่ยงัไร
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เก่ียวกบัผูห้ญิงคนนั้น ขา้พเจา้ยุง่มากเลยท าเฉยเสียไม่ตอบ ต่อมาวนัรุ่งข้ึน มีโทรเลขด่วนมาอีก จาก
อาจารยฮ์อนดาใจความอยา่งเดียวกนัขา้พเจา้ท าเฉยเสียไม่ตอบอีกโทรเลขฉบับท่ี 3 ตามมาวา่ คราวน้ีถา้
ไม่ไดค้  าตอบท่ีพอใจก็จะไม่พดูถึงเร่ืองน้ีอีก อาจารยฮ์อนดาเป็นท่ีนบัถือของขา้พเจา้มาก ขา้พเจา้จึง
อธิษฐานอยา่งหนกัถึงเร่ืองน้ี อ่านจากพระธรรมปฐมกาล ทราบวา่พระเจา้ตรัสกบัอาดามวา่เจา้ไม่สมควร
จะอยูค่นเดียว พระองคจึ์งสร้างฮาวามาใหเ้ป็นภรรยาของอาดาม ขา้พเจา้ก็รีบตอบอาจารยฮ์อนดาวา่พระ
เจา้ไดส่้งสุภาพสตรีคนนั้นให้ขา้พเจา้แลว้ แลว้ขา้พเจา้ก็รีบจบัรถไฟตรงไปยงับา้นของสตรีคนนั้นตอ้ง
ใชเ้วลานานถึง 12 ชัว่โมง อาจารยฮ์อนดาเป็นผูใ้หญ่ให้ขา้พเจา้ ไปท่ีบา้น พ่อแม่ของผูห้ญิงก็อนุญาต 
และสตรีผูน้ั้นก็ยอมรับขา้พเจา้ถึงบา้นเขาเวลา 10 โมงเชา้ และในวนัเดียวกนัผูห้ญิงผูน้ั้นก็มีนดักบัศิษ
ยาภิบาลหนุ่มท่ีมีช่ือเสียงในตอนบ่ายขา้พเจา้ไปทนัเวลาพอดี เราแต่งงานกนัท่ีบา้นของผูห้ญิงฐานะของ
พอ่แม่ของผูห้ญิงไม่ร ่ ารวยอะไรนกั 

ขา้พเจา้ถือโอกาาสน าพอ่แม่ พี่นอ้ง ญาติทางฝ่ายขา้พเจา้ทั้งหมดมายงัเมืองโกเบ และทุกคนได้
เห็นการแต่งงานแบบคริสเตียนท่ีประทบัใจอยา่งมาก เม่ือแต่งงานเสร็จแลว้แทนท่ีขา้พเจา้ หาความสุข
ส่วนตวัไปฮนันีมูน ดว้ยกนัเราก็ถือโอกาสน าพอ่แม่ พี่นอ้ง ญาติทุกคนของฝ่ายขา้พเจา้และฝ่ายภรรยาไป
เมืองโอซากา ท่ีนัน่มีการประชุมฟ้ืนฟูใหญ่ โดยคณะ เวลิล ์วชิัน่ ดร. บ๊อบ เพียส เทศนาในคืนนั้น ตอน
สุดทา้ยของการเทศนาก็มีการเช้ือเชิญใหค้นรับพระเยซู ขา้พเจา้ไม่ไดท้  าอะไรเพื่อสนบัสนุนใหบิ้ดา 
ญาติ พี่นอ้งรับเอาพระเยซู คุณพอ่ยนืข้ึนก่อน นอ้งชายนอ้งสาว นอ้งเขย 2 คน ก็ยนืข้ึนและเดินออกไป
ขา้งหนา้รับพระเยซูคริสต ์ในคืนนั้นครอบครัวของเราทั้งหมดเป็นคริสเตียน เราพยายามเป็นพยานใหแ้ก่
เพื่อนบา้นและญาติพี่นอ้ง เม่ือขา้พเจา้เร่ิมเป็นคริสเตียนจนกระทัง่บดัน้ีเป็นเวลา 25 ปีแลว้ เด๋ียวน้ี
ครอบครัวของขา้พเจา้และครบครัวทางภรรยา เรามีทั้งหมด 61 คนเป็นคริสเตียน 13 คนเรียนพระคริสต
ธรรม 2 คนเป็นมิชชัน่นารีออกไปต่างประเทศน่ีเป็นกิจการของพระเจา้ มิใช่ความสามารถของมนุษย์
แมว้า่เราเป็นครอบครัวท่ีนบัถือศาสนาพุทธท่ีเขม้แขง็ แต่พระเจา้มีฤทธานุภาพน าเขาเหล่านั้นมาถึง
พระองคไ์ด ้

ขา้พเจา้ใคร่ขออ่านพระธรรมลูกาบท 3 ขอ้ 4-6 “เหมือนเขียนไวแ้ลว้ในหนงัสือเป็นถอ้ยค าของ
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์วา่ เสียงรู้ร้องในป่าวา่ “จงจดัแจงทางของพระเจา้ จงกระท ามรคาของพระองค์
ใหต้รงไป หุบเขาทั้งปวงจงถมใหเ้ตม็ ภูเขาและเนินเขาทั้งส้ินตอ้งปราบใหร้าบลง ทางคดตอ้งตดัให้ตรง 
และทางท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ ตอ้งถมใหร้าบเสมอ มนุษยท์ั้งปวงจะไดเ้ห็นความรอดของพระเจา้” ขอใหเ้รามา
พิจารณาถึงขอ้ความต่อไปน้ี จงจดัแจงทางของพระเจา้ ขอ้ 6 มนุษยท์ั้งปวงจะไดเ้ห็นความรอดของพระ
เจา้ เราก าลงัเผชิญหนา้กบัศาสนาต่าง ๆ มากมายในโลกน้ี ในเมืองไทย เมืองญ่ีปุ่นก็มีสถานการณ์อยา่ง
เดียวกนั หลายคนเคร่งครัดในศาสนา ถา้หากวา่เขาพบกบัสันติสุขก็ยงัดีอยู ่ แต่จากประสบการณ์ของ
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ขา้พเจา้เม่ือก าลงันบัถือศาสนาอ่ืนอยูน่ั้น ขา้พเจา้ไม่เคยมีสันติสุขเลย ไม่มีความพอใจในชีวติ เราจะน า
คนเหล่านั้นท่ีมีสภาพอยา่งนั้นมาถึงพระเยซูคริสตไ์ดอ้ยา่งไร ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ ไม่ใช่เป็นการต าหนิติ
เตียนซ่ึงกนัและกนั และไม่ใช่การประสมประเสวา่ศาสนาอะไรก็ดีเหมือนกนั แต่มีทางเดียวคือเม่ือเรา
แสดงใหเ้ห็นวา่ชีวติเม่ือรับพระเยซูเขา้มาเสีย ชีวติของเราเป็นอยา่งไรบา้ง 

ในพระคมัภีร์บอกวา่ต่อหนา้มนุษยเ์ราตอ้งส าแดงความรอดของพระเจา้ใหเ้ห็น เพื่อวา่มนุษยท์ั้ง
ปวงจะไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ น่ีเป็นวธีิท่ีเราจะเอาชยัชนะในการถือผต่ีาง ๆ หรือวิญญาณชัว่ต่าง ๆ ได ้
และจะช่วยพฒันาคริสตจกัรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการท่ีเราจะจดัแจงทางของพระเจา้นั้นมีขอ้น่าสังเกต 
หุบเขาทั้งหลายจะตอ้งถมให้เตม็ หุบเขานั้นมีความหมายวา่เป็นหุบเขาแห่งความพา่ยแพ ้ คริสตจกัรได้
พา่ยแพโ้ดยไม่ไดน้ าความรอดไปสู่ประชาชน แต่เก็บไวใ้นคริสตจกัรเท่านั้น ในญ่ีปุ่นมีศาสนาต่าง ๆ ท่ี
ไม่ไดจ้ดทะเบียนข้ึนอยูก่บักรมศาสนาถึง 472 ศาสนา ศาสนาท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตามากในเวลาน้ีคือ  

โซกากาไก หมายความวา่การสร้างสรรค ์ คุณค่าแห่งชีวติของสังคมข้ึนในสังคมของญ่ีปุ่น 
ศาสนาน้ีเนน้หนกัในเร่ืองของวตัถุนิยมพดูถึงเร่ืองทุกส่ิงในปัจจุบนัในโลกศตวรรษน้ีเท่านั้น คริสเตียน
ในญ่ีปุ่นก าลงัพา่ยแพโ้ซกากาไก หมายความวา่ 20 ปีก่อนศาสนาน้ีมีสมาชิกเพียง 3 ลา้นคนเท่านั้น 
ปัจจุบนัมี 13 ลา้นคนคริสเตียนมีเพียง 1 ลา้นคนเท่านั้น คริสตศาสนามาถึงญ่ีปุ่น 483 ปีแลว้ เราจะท า
อยา่งไร ส่ิงแรกจะตอ้งถมหุบเขาแห่งความพา่ยแพใ้หเ้ตม็เสียก่อน หุบเขาและเนินเขาจะตอ้งปราบให้
ราบลงทุนคร้ังท่ีความพา่ยแพด้งักล่าว แต่คริสเตียนชาวญ่ีปุ่นยงัภูมิใจอยูน่ัน่เอง ยงัอวดวา่คริสเตียนเป็น
ชั้นปัญญาชน เป็นผูมี้ความรู้สูง เป็นผูน้ าและวา่พวกโซกากาไกเป็นคนชั้นต ่าทั้งนั้น ความเยอ่หยิง่
จองหองของพวก 

คริสเตียนเหล่าน้ีจะตอ้งถ่อมลง ในพระคมัภีร์บทต่อไปทางคดจะตอ้งตดัให้ตรง น้ีเป็นสภาพ
ของคริสเตียนท่ีไม่สัตยซ่ื์อ คริสเตียนเราเช่ือในพระเจา้จริง ๆ ไหม 

เราเรียนรู้เร่ืองพระเจา้ แต่ในชีวติจริง ๆ นั้นเราเช่ือในพระเจา้ไหม เราร้องเพลงถึงความช่ืมชน
ยนิดีในความรอด แต่วา่ในชีวติของเรามีความช่ืนชมอยา่งนั้นหรือเปล่า? ทางจะตอ้งท าใหต้รงไปตรงมา 
เพื่อวา่ทุกคนจะไดย้นิถึงความรอดความมหศัจรรยข์องพระเจา้ในชีวติของเรา และตามท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ 
นั้นจะตอ้งถมใหร้าบเสมอ คริสตจกัรญ่ีปุ่นไม่เจริญมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี คือ คริสเตียนทั้งหลายแตกแยก
เป็นนิกายเป็นคณะ มิชชัน่นารีก็ดีผูน้  าคณะต่าง ๆ ก็ดีหรือแมแ้ต่พวกคริสเตียนต่าง ๆ ในแต่ละนิกายก็ดี 
ไม่มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มิชชัน่นารีก็คิดไปตามของทางเขา เทศนาเร่ืองพระคริสตต์ามวธีิท่ีเขา
เล่าเรียนมาและต่างก็ต าหนิติเตียนซ่ึงกนั เพราะฉะนั้นถา้มีผูเ้ขา้มาเช่ือใหม่ในคริสตจกัรเม่ือเห็น
เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึน เขาจะด าเนินชีวติเป็นคริสเตียนอยา่งไรได ้ ฉะนั้นทางลุ่ม ๆ ดอน ๆ เหล่านั้น
จะตอ้งท าให้ราบเสมอ จะท าไดก้็โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้เท่านั้น 
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ตั้งแต่ปี 1964 ผูน้ าฝ่ายมิชชัน่นารีและศิษยาภิบาล ชาวญ่ีปุ่น ไดม้าร่วมการประชุมกนั ยอมรับวา่
ก าลงัเผชิญปัญหาและความจริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น รู้สึกวา่เราจ าเป็นตอ้งแสวงหาน ้าพระทยัของ
พระเจา้ในอนัท่ีจะประกาศร่วมกนั เรามาประเมินผลวา่ ส่ิงท่ีท าไปแลว้ในอดีตมีผลอยา่งไรบา้ง ดงันั้นจึง
ตกลงกนัตั้งคณะกรรมการข้ึน ช่ือวา่คณะกรรมการสรรพก าลงัในการประกาศพระกิตติคุณแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น พยายามศึกษากนัอยูถึ่ง 4 ปีดว้ยกนั ในท่ีสุดมีคริสเตียนชาวญ่ีปุ่นสนใจในการประกาศเรียกวา่ การ
ประกาศพระกิตติคุณส่วนลึก ดว้ยการท่ีเราเร่ิมตน้ขบวนการใหม่น้ี เราเร่ิมเห็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้
ก าลงักระท างานในประเทศของเรา คริสเตียนคณะต่าง ๆ ไดรั้บการฟ้ืนใจใหม่และศิษยาภิบาลภรรยาก็
กลบัใจบงัเกิดใหม่ เรามีการศึกษาถึงจิตวญิญาณอยา่งลึกซ้ึง การประชุมทุกคร้ังผูท่ี้เขา้มาประชุมจะมี
น ้าตาไหลดว้ยความเสียใจในการกระท าบาปและแสดงความคืนดีซ่ึงกนัและกนั 

ในเวลาน้ีคริสตจกัรในประเทศญ่ีปุ่นพร้อมแลว้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัพลงัอนัมหาศาลของซาตาน 
โดยขบวนการดงักล่าวน้ี พระพรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หลัง่ไหลลงมาในคริสตจกัร ถา้หากวา่คณะโซกา
กาไก สามารถน าคริสเตียนคนหน่ึงเขา้มาเช่ือในลทัธิของเขา เขาจะไดรั้บเงินค่าจา้งหวัละ 3 ดอลล่าร์ 
วธีิการพวกเหล่านั้นเป็นการหาเงินไดโ้ดยง่าย ดงันั้นพวกเขาจึงมีความพยายามจะเอาคริสเตียนเขา้มา
เป็นพวกเดียวกนักบัตวัในชนบทมีศาสนาท่ีเคร่งครัดมาก การเขา้ไปหาพวกน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองท าไดง่้าย ๆ 
เด๋ียวน้ีคริสเตียนในญ่ีปุ่นไดรั้บศุภนิมิตใหม่ พระเจา้ของเราสามารถจะท าส่ิงต่าง ๆ ได ้เป็นพระเจา้ผูท้รง
มีพลงัอ านาจยิง่ใหญ่กวา่ผมีารซาตาน คริสเตียนเหล่านั้นเม่ือไดพ้ลงัใหม่เขาท างานไดผ้ล ออกไปน าคน
ทั้งหลายมาถึงพระเจา้เป็นจ านวนมาก สุภาพสตรีผูห้น่ึงมีลูกสาวอาย ุ 20 ปี รักกบัชายหนุ่มคนหน่ึง คน
สมยัใหม่จะตดัสินเร่ืองการแต่งงานดว้ยตนเอง ไม่เหมือนสมยัก่อน ผูห้ญิงคนน้ีพาผูช้ายมาพบกบัคุณแม่
ท่ีบา้น แต่คุณแม่ไม่ชอบ ท่ีสุดเขาก็แต่งงานกนัจนได ้ ภายหลงัทราบวา่ สามีของผูน้ี้เป็นหวัหนา้พวก
คอมมิวนิสต ์ผูห้ญิงน้ีไดเ้ร่ิมอธิษฐานเผื่อสามี คริสตจกัรก็ร่วมมือดว้ย หลงัจากมีการร่วมใจกนัอยา่งจริง 
ๆ จงั ๆ เป็นเวลา 4 เดือน ศิษยาภิบาลชวนคนอ่ืน ๆ 4-5 คนไปเยีย่มครอบครัวน้ี และไดจ้ดัใหมี้การ
นมสัการในบา้น พร้อมกบัเชิญผูน้ าคอมมิวนิสตน้ี์มาร่วมดว้ย ในระหวา่งนมสัการนั้นเขาร้องไห้ พระเจา้
เปิดใจของเขาออก ท่ีสุดยอมรับพระเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อด จากหวัหนา้คนน้ีเขายงัน าลูกนอ้งคอมนิว
มิสตอี์ก 5 คนเขา้มารับเช่ือ 

อีกเมืองหน่ึง มีสุภาพสตรีผูห้น่ึง พยายามเป็นพยานต่อเพื่อนของเขาท่ีเป็นโซกากาไก เธอเก็บ
เงินกอ้นหน่ึงเพื่อน าไปใชใ้นการกินเล้ียงใหเ้พื่อนของเขารวมทั้งครอบครัวทุกคนดว้ย เม่ือถึงเวลาเล้ียง
เพื่อนท่ีเป็นโซกากาไกก็พาทุกคนในครอบครัวมาบา้นของเธอ คนเหล่านั้นไดเ้ห็นอะไรหลายอยา่งใน
บา้นของคริสเตียนท่ีแปลกกวา่ครองครัวของเขา รู้สึกในความอบอุ่นความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งดี เด็ก ๆ 
มีความเคารพต่อผูใ้หญ่เช่ือฟัง เป็นครอบครัวท่ีน่ารักน่าสนใจมาก ถึงแมว้า่เจา้ของบา้นจะไม่พดูเร่ือง
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พระเยซูคริสตโ์ดยตรง แต่เพื่อนบา้นท่ีมาก็รู้สึกวา่พระเยซูอยูใ่นบา้นของเขาจริง ๆ ในท่ีสุดครอบครัว
ของโซกากาไกไดก้ลบัใจมาเป็นคริสเตียน หลายส่ิงท่ีเร่ืองมหศัจรรยก์ าลงัเกิดข้ึนเร่ือย ๆ ความจริงแลว้
พวกโซกากาไกไดรั้บการอบรมสั่งสอนอยา่งดีเขาจะตอ้งไปเยีย่มเยยีนครองครัวอ่ืน ๆ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง 
เม่ือครอบครัวน้ีมาเป็นคริสเตียนแลว้ เขาไปเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้บของเขา สุภาพสตรีผูน้ี้ก็สามารถน าพวก
โซกากาไกเขา้ถึงพระเยซู 12 คน แมว้า่จะเป็นคอมมิวนิสตห์รือคณะโซกากาไกพระเจา้ก็มีชยัชนะ น าเขา
มาถึงความรอด 

คริสตจกัรตอ้งมีการพฒันา คนทุกชนิดสามารถเป็นไดโ้ดยฤทธานุภาพของพระเจา้ บ่ายวนัน้ีเรา
พดูถึงเร่ืองของคนหนุ่มคนสาวมามาก เราจะละทิ้งพวกคนแก่หรือคนแก่พอใจในศาสนาของเขาจริง ๆ 
หรือเปล่า ถา้คนแก่น าคนแก่ก็ท าได ้ ถา้เราท าจริงท าจงัเขาอาจเปิดใจเหมือนกนัคนแก่สมยัใหม่น้ีรู้สึกวา่
ลูกหลานก าลงัละทิ้งเขาใหอ้ยูแ่ต่ล าพงั เราตอ้งมีความมัน่ใจวา่มนุษยทุ์กคนจะมีความรอดไดถ้า้หากวา่
มนุษยเ์ห็นวา่พระเจา้ไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของบุคคลใดแลว้ เขาจะปฏิเสธการกระท าเช่นน้ีไม่ได ้ น่ีเป็น
การประกาศพระกิตติคุณ เม่ือเรามีความเช่ือเช่นน้ีเรามาประชุมสัมมนาคราวน้ีจ าเป็นตอ้งมีแผนการ มี
ความปรารถนาจะน าคนไทยทั้งชาติมาถึงพระเยซู ใหค้นทั้งหลายเห็นวา่เราคริสเตียนสามารถร่วมงาน
เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัไดใ้นพระเยซู ในญ่ีปุ่นทุกวนัน้ีมีขบวนการท่ีเรียกวา่ ขบวนการของฆราวาส เขามี
การประชุมอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารเชา้ร่วมกนั มีกลุ่มดงักล่าว 77 กลุ่ม รวมนิกายต่าง ๆ 
ด าเนินงานโดยฆราวาสจริง ๆ แบ่งปันประสบการณ์ถึงชีวติท่ีจะมาพบพระเยซูบา้ง และเป็นพยานวา่เขา
สามารถเอาชยัชนะกบัความเช่ือต่างศาสนาไดอ้ยา่งไร เขายดึถือพระคมัภีร์เป็นหลกั มีความตั้งใจออกไป
ช่วยเหลือสังคม เพราะคริสเตียนฆราวาสเหล่าน้ี เป็นผูน้ าในสังคมต่าง ๆ เช่นการเมือง การศึกษา และ
การเศรษฐกิจ โดยการกระท าของคนจ าพวกน้ีไดน้ าคนมาถึงพระเยซูมากเหมือนกนั ในคืนน้ีพี่นอ้งหลาย
นิกายหลายความเช่ือ ท่านสามารถเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัไดไ้หม เรายงัมีการติเตียนวา่ร้ายซ่ึงกนัหรือ
เปล่า เราสามารถร่วมมือระหวา่งมิชชัน่นารีกบัคนพื้นเมืองไดไ้หม เม่ือคนทั้งหลายเห็นการร่วมงานกนั 
เขาก็จะเห็นพระเยซู 

ขา้พเจา้ไดท้ราบเร่ืองการประกาศร่วมกนัในภาคเหนือของประเทศไทย ท่ีเร่ิมใหมี้กลุ่มอธิษฐาน
หลายกลุ่ม คริสเตียนจะตอ้งร่วมใจร่วมแรงกนัอธิษฐานจริง ๆ เพราะเรารู้สึกวา่โดยล าพงัไม่สามารถจะ
ท าอะไรไดเ้ลย เราเช่ือในฤทธานุภาพของพระเจา้ไหม หลงัจากท่ีคริสตจกัรญ่ีปุ่นไดเ้ร่ิมการรวมสรรพ
ก าลงัในการประกาศแลว้ ท าใหห้ลายคริสตจกัรเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ คนแก่สามารถ
ท างานร่วมกบัคนหนุ่มได ้ผูห้ญิงท างานกบัผูช้ายได ้ผูใ้หญ่กบัเด็กก็ไดเ้หมือนกนั คริสตจกัรไดเ้จริญข้ึน
ถึง 3 เท่า มากกวา่ท่ีเคยเป็นมา ใบปลิวท่ีใชใ้นประการเม่ือก่อนเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากคณะครูเสด 
เช่นคริสตจกัรในโอกินนาวา ภายหลงัเขาไดร้วบรวมเงินตั้งงบประมาณซ้ือใบปลิวแจกกนัเอง ไม่ตอ้งพึ่ง



 21 

อาศยัผูอ่ื้นอีก ชาวประมงสมาชิกของคริสตจกัรในโอกินนาวาผูห้น่ึงรับผดิชอบเป็นผูแ้จกใบปลิว ได้
รวบรวมผูส้มคัรหลายคน เขาถามคนเหล่านั้นวา่ สามารถสละเวลาท างานน้ีไดก่ี้ชัว่โมงในอาทิตยห์น่ึง
แลว้ก็ออกไปตามจุดท่ีไดก้ะแปลนไวอ้ยา่งดี อยา่งมีระเบียบ วนัหน่ึงเขามาถึงบา้นท่ีก าลงัก่อสร้างใหม่
ในต าบลนั้นเห็นแต่ช่ือเจา้ของบา้น ในบา้นยงัไม่มีคน เขาสังสัยวา่จะมีคนอยูห่รือเปล่า ท่ีสุดก็ตดัสินใจ
หยอดใบปลิวลงไปในตูท่ี้ทิ้งจดหมายในบา้น ขณะนั้นมีนายช่างเรียงกระเบ้ืองก าลงัปูกระเบ้ืองอยู ่ เม่ือ
ไดย้นิเสียงของตกจึงมาดูเห็นใบปลิวท่ีเก็บมาอ่าน ตอนแรกแปลกใจวา่ ท าไมคนท่ีเขียนเป็นพยานใน
ใบปลิวเคยนบัถือศาสนาพุทธมาเปล่ียนเป็นคริสเตียนเป็นเร่ืองแปลกเพราะในยา่นนั้นมีประชาชนนบัถือ
ศาสนาพุทธเคร่งครัดมาก ท่ีสุดอ่านไปจนจบ และในตอนทา้ยของใบปลิวมีค าเช้ือเชิญใหไ้ปร่วม
นมสัการพระเจา้ท่ีคริสตจกัรใกลเ้คียง นายช่างเรียงกระเบ้ืองจึงไปร่วมนมสัการท่ีโบสถ ์ เขาชวนเพื่อน
ช่างไม ้มาโบสถใ์นวนัอาทิตย ์ช่างไมภู้มิใจเพราะในพระคมัภีร์กล่าววา่ พระเยซูเคยเป็นช่างไม ้ท่ีสุดช่าง
ไมก้็เป็นคริสเตียน ช่างไมน้ าคนตดัเส้ือไปฟังเทศนา คนน้ีเป็นนกัด่ืมจดั เม่ือเขาสนใจในพระเจา้ เขาก็ไป
ชกัชวนคนขายสุราท่ีร้านเหลา้มาโบสถค์นขายสุราไดย้นิเร่ืองท่ีพระเยซูทรงกระท าน ้าเปล่าใหเ้ป็นเหลา้
องุ่น เขาสนใจมากเพราะเขาท าไดแ้ต่ผสมเหลา้ใหมี้รสดีข้ึนกวา่เดิม แต่พระเยซูทรงฤทธานุภาพ ในท่ีสุด
เจา้ของร้านสุราก็กลบัใจใหม่ภายใน 1 ปี เพราะใบปลิวใบเดียวสามารถท าใหค้นเรียงกระเบ้ือง ช่างไม ้
ช่างตดัเส้ือ และเจา้ของร้านสุรากลบัใจใหม่รับพระเยซู 

ในความคิดของท่านและขา้พเจา้มนัไม่น่าจะเป็นไปไดถึ้งเพียงน้ีใช่ไหม ท่านเช่ือไหมวา่ความ
รอดของพระเจา้นั้น ไม่สามารถจะพรรณนาเป็นภาษามนุษยไ์ด ้ เราเตรียมตวัพร้อมแลว้หรือยงั 
คริสตจกัรของท่านเตรียมพร้อมแลว้หรือยงั เราจะตอ้งออกไปประกาศกิตติคุณของพระเจา้จงเตรียมทาง
ของพระเจา้เพื่อมนุษยท์ั้งปวงจะไดเ้ห็นความรอดของพระองค ์

ข้อน่ำคดิ 

1. ผูน้  าของคริสตจกัรหมายความวา่อยา่งไร ตามความคิดของท่านเอง? 
2. ศิษยาภิบาลเป็นผูดู้แลลูกแกะของพระเจา้ ท่านเขา้ใจอยา่งไร? 
3. การประกาศส่วนลึก เหมาะสมกบัคริสตจกัรไทยหรือเปล่า? 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่4 

“กำรเผยแพร่พระกติติคุณในประเทศญี่ปุ่ น” 

หลายปีมาแลว้เราชาวญ่ีปุ่นมีความรู้สึกวา่ ดินแดนแห่งพระอาทิตยอุ์ทยัน้ี พระอาทิตยไ์ม่ตกดิน 
แมว้า่คริสเตียนไดอุ้ทิศถวายตวัในการประกาศก็ตามแต่ก็เห็นผลนอ้ยมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะทะลุ
ก าแพงท่ีปิดกั้นการประกาศพระกิตติคุณนั้นใหพ้งัลงเสีย ในคืนวนัน้ี ขา้พเจา้จะพดูเร่ืองการรวบรวม
พลงักนัประกาศพระกิตติคุณในประเทศญ่ีปุ่นตามท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานสติปัญญาใหแ้ก่เรา น่ี
เป็นเวลาท่ีพระเจา้ทรงหนุนใจเรา เช่ือวา่พระเจา้ของเรานั้นเป็นพระเจา้ยิง่ใหญ่ เรามัน่ใจวา่พระองคท์รง
ตอบค าอธิษฐานของเราแลว้ ขา้พเจา้ใคร่กล่าวถึงประวติัศาสตร์ของการรวมพลงัในการประกาศพระ
กิตติคุณในญ่ีปุ่น ประวติัของการน้ีเร่ิมตน้ในปีค.ศ. 1960 หลงัจากการศึกษาเร่ืองการประกาศส่วนลึก
อยา่งดี มิชชัน่นารีชาวลาตินอเมริกา ช่ือวา่ เคนเน็ทสตรัคเกน้ เป็นผูริ้เร่ิมงานน้ีตั้งแต่ปี 1950 การ
ประกาศพระกิตติคุณส่วนลึกเกิดข้ึนโดยความรู้สึกทอ้แทใ้จและเตม็ไปดว้ยความทุกขท์รมาน เพราะวา่
ท่านผูน้ี้รับช่วงงานจากบิดาของท่านผูเ้ป็นผูอ้  านวยการประกาศอยูแ่ลว้ ท่านสตรัคเกน้ศึกษาดูวา่ มิชชัน่
ไดก้ระท าอะไรไปแลว้ในอดีต เม่ือพบแลว้รู้สึกไม่พอใจกบัผลงานท่ีผา่นมา ฉะนั้นท่านจึงวกกลบัไปหา
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ศึกษาดูเร่ืองการประกาศมีไวอ้ยา่งไร้บา้ง 

การประกาศส่วนลึกน้ีเกิดจากความทอ้ถอย ความทุกขแ์ละความไม่พอใจเป็นประการแรก 
ประการท่ี 2 เกิดข้ึนเพราะการศึกษาเร่ืองในพระคมัภีร์ ซ่ึงสอนเร่ืองการประกาศมีอยา่งไรบา้ง การ
ประกาศแบบน้ีเป็นการท่ีคริสเตียนจะตอ้งเช่ือฟังค าสั่งคร้ังสุดทา้ยของพระเยซู แมว้า่กิจการงานท่ีผูน้ า
หรือมิชชัน่นารีกระท าไปแลว้ถา้ปราศจากความรู้สึกวา่ท าเพราะเป็นค าสั่งของพระเยซูแลว้ จะหาเกิดผล
อยา่งจริงจงัไม่ ทุกวนัน้ีมีคริสเตียนหลายคนเป็นคริสเตียนแต่ช่ือเท่านั้นศิษยาภิบาลหลายคนไม่ไดเ้ล้ียง
ลูกแกะของพระเจา้อยา่งเอาใจใส่จริง ๆ มิชชัน่นารีก็ทอ้แทใ้จในการงานของพระเจา้ดงันั้นเม่ือมีการ
ประกาศแบบรวมพลงัเกิดข้ึน ก็แน่ละคนทั้งหลายมีความรู้สึกวา่เขาตอ้งเช่ือฟังค าสั่งของพระเยซู เขา
ตอ้งหนัเขา้หาพระคมัภีร์ศึกษาจนเขา้ใจจริง ๆ เราพยายามหาวธีิหลายอยา่งเพื่อกิจการของพระองค ์ แต่
เราไม่เคยพิจารณาตามพระคมัภีร์ จึงท าใหง้านของเราถอยหลงัและน่าเบ่ือหน่ายเป็นท่ีสุด ดงันั้นการ
ประกาศเผยแพร่แบบน้ีมีลกัษณะ 3 ประการ 

ประการแรก พระประสงคข์องพระเจา้ คือพระองคท์รงรักมนุษยทุ์กชาติ ทุกภาษา ปรารถนาจะ
เห็นคริสตจกัรเจริญ พฒันาข้ึนโดยความเช่ือ ในความเป็นพระเจา้ เช่ือในความมีชยัชนะต่อมารซาตาน 
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เช่ือในกิจการงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได ้ โดยเราตอ้งกลบัไปศึกษาในพระ
คมัภีร์ใหเ้ขา้ใจจริง ๆ  

ประการท่ี 2 คริสเตียนเป็นชนหมู่นอ้ย ผลท่ีเกิดข้ึนในการประกาศแบบน้ี จะเป็นผลท่ีถาวรมิใช่
ชัว่คราว เพราะเป็นน าพระทยัของพระเจา้ ตอ้งการใหเ้ราทุกคนเกิดผล โดยการติดสนิทอยูก่บัพระองค ์

ประการท่ี 3 วธีิการประกาศจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงสถานการณ์ทอ้งถ่ินนั้น ๆ เลือกวธีิให้
เหมาะสมจริง ๆ การประกาศตอ้งไม่ขดัต่อประเพณีชนชาติของเรา มิสเตอร์เคธ สแตตนั เร่ิมการ
ประกาศส่วนลึกท่ีประเทศนิคารากวัในปี 1960 น าเอาไปใชใ้นประเทศอ่ืนอีก 11 ประเทศใชเ้วลาท างาน
อยา่งนอ้ย 1 ปีในประเทศนั้น ๆ ปรากฏไดผ้ลอยา่งมากมาย มหศัจรรยเ์หลือเกิน 

ปี 1963 ต่อมา มีผูน้ าช่ือ ซวงั แห่งซูดาน อาฟริกาวนัหน่ึงขณะท่ีท่านก าลงันัง่อ่านพระคมัภีร์อยู ่
พบใน ยอห์น 4:34 เป็นเร่ืองท่ีพระเยซูทรงสนทนากบัหญิงสะมาเรียท่ีบ่อน ้า พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ 
“อาหารของเราก็คือท่ีจะกระท าตามพระทยัของพระองคผ์ูท้รงใหเ้รามา และใหก้ารของพระองคส์ าเร็จ” 
ส าหรับตวัมิสเตอร์ ซวงั ก็ไม่มีอะไรบกพร่อง ท่านเช่ือฟังการทรงเรียกของพระเจา้และพระเจา้ใชท้่าน
ไปอาฟริกา เป็นผูอ้  านวยการวทิยาลยัพระคริสตธรรมท่านท าหนา้ท่ีอยา่งดีท่ีสุด ในการฝึกฝน อบรม
นกัศึกษาท่ีพระคริสตธรรม ส่งนกัศึกษาออกไปท างานในท่ีต่าง ๆ ท่านมีความเช่ือและศึกษาพระคมัภีร์
ตอนน้ีมาก กล่าวา่ ท่ีจะใหน้ ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จ ท่านตอ้งคิดอยา่งลึกถึงงานท่ีพระเจา้ทรงใช ้ท่าน
คิดวา่ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมานั้นท่านตอ้งท าใหส้ าเร็จในชีวติของท่าน เพื่อใหพ้ระกิตติคุณเผยแพร่
ออกไปทัว่อาณาเขตท่ีท่านรับผดิชอบอยู ่ ต่อมาท่านอ่านพบวธีิใหม่ในพระคมัภีร์อีกคร้ังหน่ึง แลว้ก็รีบ
ขบวนการใหม่เกิดข้ึนเรียกวา่ ชีวติใหม่ส าหรับขบวนการทั้งหลาย  

ในปี 1969 ขา้พเจา้ไปพบอาจารย ์ ซวงัท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด ์ ท่านมีเป้าหมายออกไป
ประกาศแก่ทุกคนในประเทศไนจิเรีย ภายในปี 1975 ในอาฟริกา ชาวอาฟริกนัมากมายไดก้ลบัมาหาพระ
คริสต ์ แห่งแรกงานน้ีไดบุ้กเบิกในลาตินอเมริกา แห่งท่ีสองในทวปีอาฟริกา และแห่งท่ีสามเกิดข้ึนท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น ในปี 1964 ณ กรุงโตเกียว มีการประชุมพิเศษร่วมกนั ศิษยาภิบาลหนุ่มมาร่วม
ปรึกษาหารือการงานของพระเจา้ หวัขอ้ประชุมมีวา่ท าอยา่งไรจึงจะพงัก าแพงท่ีขวางกั้นการประกาศ
เผยแพร่ไดมี้การปรึกษาหารือกนัมากมาย ท่ีสุดก็ไม่สามารถตกลงอะไรกนัได ้ท่ีสุดในโตเกียวมีผูรั้กพระ
เจา้ตั้งกลุ่มหน่ึงข้ึนมา เรียกวา่ กลุ่มรวมพลงัก าลงัในการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
ขอความช่วยเหลือจากมิชชัน่นารีท่ีมีความรู้ในเร่ืองน้ี และผูน้ าชาวพื้นเมืองรวม 6 คนดว้ยกนัเร่ิมศึกษา
และหารือในการประกาศ ส่ิงแรกท่ีเขากระท ากนัคือพยายามแสวงหาข่าวหนงัสือคู่มือ เร่ืองราวต่าง ๆ 
ทัว่โลกน ามาศึกษา ไดรั้บรายงานจากอาฟริกาเก่ียวกบัสถิติ จากอเมริกาใต ้ เราพยายามหาส่ิงท่ีจะท าให้
เกิดมีความเขา้ใจแก่เราจริง ๆ และหาส่ิงท่ีอาจท าใหส้ าเร็จไดใ้นประเทศของเรา เราทดลองดูวา่จะใช้
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ญ่ีปุ่นไดห้รือเปล่า ปี 1967 ดร. บิลล่ี เกรแฮม มาท าการประกาศคร้ังใหญ่ มนัเป็นเวลาทดลองดูวา่การ
งานประกาศท่ีเราก าลงัใชอ้ยูไ่ดผ้ลหรือเปล่า 

การรวบรวมพลงัการประกาศน้ีมี 3 ประการ หน่ึงเร่ิมตน้โดยตั้งกลุ่มอธิษฐานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใน
โตเกียวมีพลเมืองมากท่ีสุดในโลกถึง 11 ลา้นคนเศษ มีหวัมุมเล้ียวของถนนทั้งหมดนบัได ้4000 แห่ง เรา
จึงตกลงใหจ้ดัประชุมกลุ่มเล็ก ๆ ถึง 4000 แห่งเหมือนกนั เพื่อวา่จะให้โตเกียวเตม็ไปดว้ยกลุ่มอธิษฐาน
ของพวกเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะสตรีไดมี้ส่วนช่วยจดัตั้งกลุ่มน้ีมาก มีนกัเรียนในโรงเรียนร่วมมือ
เป็นอยา่งดี นกัศึกษาในวทิยาลยัเขาก็มีกลุ่มของเขาเอง ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เม่ือรวมเขา้
ไดท้ั้งหมดเป็น 4200 กลุ่ม เม่ือเราเห็นเช่นน้ีก็เกิดมีความแน่ใจวา่ พระเจา้ทรงอวยพระพรเหนือการงาน
ของพระองค ์

ประการท่ี 2 อบรมสั่งสอนผูท่ี้เช่ือใหม่ ๆ จากการประชุมคร้ังใหญ่ของดร. บิลล่ี เกรแฮม ท่าน
จะตอ้งใหค้นพื้นเมืองเป็นผูอ้บรมผูเ้ช่ือใหม่ ๆ เราขอร้องใหพ้วกญ่ีปุ่นตอ้งรับภาระน้ีเอง ใหพ้ิมพ์
หนงัสือของเขาข้ึนเอง หลงัจากไดต่้อรองแลว้ก็ไดรั้บเช็คจากดร. เกรแฮม มิสเตอร์ตามไทม ์หวัหนา้ทีม
ของท่านเกรแฮม ช่วยอบรมผูท่ี้พดูภาษาองักฤษ มีคริสเตียน 5000 คนอบรมกินเวลา 5 สัปดาห์เพื่อการน้ี 

ประการท่ี 3 คริสตจกัรเตรียมการติดตามผูเ้ขา้รับเช่ือใหม่ดว้ยใชใ้บปลิวเป็นเคร่ืองมือส าคญั 
พอการประชุมมาถึง 10 คืน มีคนเขา้ฟังรวมทั้งหมด 250,000 คน มีคน 16,000 คนไดเ้ขียนบตัรแสดง
ความสนใจ และตดัสินใจรับพระเยซู จากการประชุม 6 เดือนผา่นไป ในวนัอิสเตอร์มี 20 เปอร์เซนต์
ของผูเ้ซ็นช่ือไดรั้บศีลบพัติศมา อีก 3 ปี ต่อมาหลงัจากการประชุมคร้ังนั้น มีการคน้ควา้ดูพบวา่ 65 
เปอร์เซ็นต ์ ของคนเหล่านั้นยงัเก่ียวพนัธ์กบัคริสตจกัรทัว่ ๆ ไป น่ีเป็นผลส าเร็จอยา่งมหศัจรรย ์ การน้ี
เป็นการทดลองท่ีส าเร็จ แต่เรายงัตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

ในปี 1968 มีการร่วมประชุมกนัในฤดูหนาว พร้อมกบัการอธิษฐานร่วมกนั หลงัจากการประชุม
ธุระการส้ินเสร็จแลว้ มีหิมะตกลงมาอยา่งหนกั จนกระท าใหจ้ราจรติดขดัไปหมด ทุกคนท่ีมาประชุมไม่
สามารถกลบับา้นไดจึ้งตอ้งประชุมต่อไปอีก 1 วนั เขาไม่รู้ท  าอะไรดี ท่ีสุดไดต้กลงกนัวา่จะร่วมก าลงักนั
อธิษฐาน ขณะท่ีเราก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้น พระเจา้ทรงดลใจใหเ้ราใชว้ธีิการรวมพลงัแบบน้ีอีกในเวลานั้น
เรามีการส ารวจดูวา่มีจ  านวนคริสเตียนเท่าไร เขตนั้นมีจ านวนคริสเตียนเท่าไร ดงันั้นเราจึงรู้แน่วา่ ใน
บางทอ้งถ่ินมีคนรับพระกิตติคุณมากวา่ท่ีอ่ืน คริสตจกัรท่ีแขง็แรงก็อยูใ่นเขตนั้น เราไดเ้ลือกเกาะชิโกกุ
เป็นเขตต่อไป หลงัจากอธิษฐานเราไดติ้ดต่อกบัศิษยาภิบาลคนหน่ึงซ่ึงท างานอยูใ่นเกาะชิโกกุ และ
อธิบายใหศิ้ษยาภิบาลทราบวา่ เรามีแผนการอยา่งไร ต่อไปน้ีการรวมพลงัการประกาศพระกิตติคุณ มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะน าคนเหล่านั้นท่ีอยูใ่นความตายไปสู่ชีวติ หุบเขาน้ีกวา้งเหลือเกิน ถา้จะท าสะพานตอ้งมี
รากฐานเสียก่อน เราเรียกวา่ หลกัแห่งชยัชนะ เรามี 4 หลกัดว้ยกนั 
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หลกัอนัแรกคือ อ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราเช่ือในกิจการ 1:8 เพราะชาวคริสเตียน
ญ่ีปุ่นอ่อนแอมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ เราเช่ือแน่วา่ เม่ือพระวญิญาณเสด็จมาแลว้ เราจะไดรั้บฤทธานุภาพ
ของพระวิญญาณ 

หลกัท่ีสอง เก่ียวกบักฎของการเก็บเก่ียว 2 โครินธ์ 9:6 ถา้เราหวงัจะเก็บเก่ียวมาก เราตอ้งหวา่น
มาก เราจ าเป็นตอ้งหวา่นให้มากเสียก่อน จึงหวงัผลเก็บเก่ียวมาก หลายคริสตจกัรในญ่ีปุ่น ก าลงัมีความ
เช่ืออยา่งน้ีคือ คริสตจกัรเปรียบเหมือนกบัรถยนตบ์รรทุกคนไปทศันาจร คิษยาภิบาลหรือมิชชัน่นารีเป็น
เหมือนคนขบัรถไปทศันาจร สมาชิกก็นัง่ไม่ตอ้งท าอะไรทั้งส้ิน คนขบัรถตอ้งท าทุกอยา่ง เติมน ้ามนั  

สูบลม บงัคบัรถ มิหน าซ ้ ายงัตอ้งเป็นโฆษกอธิบายถึงสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีผา่นไปดว้ย ตอ้งดูแลคน
เจบ็ป่วย ในท่ีสุดก็หมดก าลงัหมดแรง คริสเตียนส่วนมากก็สนุกสนานมีความเพลิดเพลินดี ถา้เขามา
นมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตยเ์ม่ือถึงตอนถวายทรัพยแ์ลว้เขาก็ถวายทรัพยล์งไปในถุง ถือวา่นัน่หมด
หนา้ท่ีแลว้ ดีถมไปแลว้ท่ีมานมสัการในวนัอาทิตยแ์ละแถมถวายทรัพยบ์  ารุงโบสถเ์สียดว้ย สมาชิกนัง่
เฉย ๆ เราจะไปหวงัอะไรกบัการเก่ียวเก็บเม่ือเรามีสถานการณ์เช่นน้ี การท่ีจะหวา่นมาก ๆ ตอ้งใชค้ริส
เตียนทุกคน สมาชิกตอ้งออกไปท างานร่วมกนัเพื่อพระกิตติคุณ เราจ าเป็นตอ้งหาวิธีประกาศท่ีใชไ้ด ้
และพยายามท าทุกอยา่ง ดูวา่วธีิน้ีเหมาะสมกบัแหล่งน้ีหรือเปล่า เราตอ้งใหส้มาชิกทุกวยัออกไปท าการ 
ไม่วา่จะเป็นคนชราก็สามารถน าคนชราได ้คนหนุ่มก็น าคนหนุ่มได ้ อนุชนก็สามารถน าอนุชนได ้ ผูช้าย
ก็สามารถน าผูช้าย ผูห้ญิงก็น าผูห้ญิง วธีิท่ีใชใ้นเมืองใหญ่อาจจะน าไปใชใ้นชนบทไม่ได ้ เราตอ้งหวา่น
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้

ประการท่ีสาม เป็นกฎแห่งการถวายตวัเพื่อท างานหลายคนบอกวา่ เราเป็นชนส่วนนอ้ย ไม่มี
ก าลงั เม่ืออ่านจากพระธรรมมทัธิว 14 เร่ืองพระเยซูทรงท าขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา 2 ตวั เล้ียงคนจ านวน 
5 พนัคนได ้ ปลาและขนมปังไม่มีความหมายอะไรเลย ขนมปัง 5 กอ้นและปลา 2 ตวั ถา้ไดม้อบไวก้บั
พระเยซูแลว้ ของเล็กนอ้ยเหล่าน้ีพระองคจ์ะทรงอวยพระพรใหเ้กิดผลเหลือเฟือ ถึงแมว้า่เรายงัไม่มีอะไร
ก็ตามอยา่พึ่งทอ้ถอย เราควรมอบส่ิงท่ีเรามีอยูใ่หแ้ก่พระเยซู พระองคจ์ะอวยพระพรใหเ้กิดผลมากยิง่ข้ึน 

ประการท่ีส่ี ฤทธ์ิอ านาจแห่งการร่วมไมร่้วมมือพระเยซูทรงอธิษฐานปรากฏในยอห์น 16 วา่เรา
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั คนเดียวอาจจะท าอะไรไม่ได ้แต่เม่ือร่วมมือร่วมไมก้นัหลายคนอาจท างานใหญ่
ได ้ ขบวนการอนัหน่ึงเรียกวา่ ขบวนการของครอบครัว ในเกาะโอกินาวาไดเ้นน้ในวธีิของครอบครัว
มาก ความมุ่งหมายไม่ใช่น าทีละคนแต่จะน าทั้งครอบครัว มีภรรยาของชาวนาคริสเตียนผูห้น่ึงเธอ
ร่วมงานกบัภรรยาของชาวนาคนอ่ืน ๆ งานก็เกิดผลการประกาศอยา่งน้ีเรียกวา่ การประกาศอยา่งมนัเทศ
หวานหมายความวา่ เม่ือเราขุดเอาหวัมนัเทศหวานออกมาหวัเดียว มนัติดต่อกบัหวัอ่ืน ๆ อีกหลายหวัจะ
ออกมาอีกดว้ยเช่น กลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมในโรงเรียนแห่งหน่ึงก าลงัติดยาเสพติดอยา่งแรง มีนกัเรียน 
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คริสเตียน 3 คนไดร่้วมใจกนัอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเขา เขาเร่ิมอธิษฐานเม่ือเดือนมกราคม ถึง
เดือนตุลาคม 1972 พวกนกัเรียนท่ีติดยากลบัใจใหม่ ละทิ้งยาไดห้มดทุกคน มีนกัเรียนอ่ืนอี 50 คนรับเช่ือ
ในพระเยซูครูใหญ่ในโรงเรียนนั้นก็กลบัใจ จากนั้นแลว้มารดาของเด็กนกัเรียนท่ีเคยติดยาเสพติดก็ได้
กลบัใจอีกดว้ย น่ีเป็นฤทธ์ิอ านาจแห่งการรวมพลงัการท างานมิใช่หรือ พระเจา้ทรงพอพระทยัใหเ้รา
ร่วมกนัท างานเช่นน้ีจริง ๆ 

ก่อนท่ีจะเร่ิมท าการประกาศพระกิตติคุณเราตอ้งมีหลกัชยั 4 ประการอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ เรา
เรียกวา่ หลกัของการรวบรวมพลงักนั ประการแรก พระเจา้จะเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงชีวติของคริสเตียนให้
เป็นชีวติใหม่เสียก่อนประการท่ีสอง การสร้างความมุ่งหมายนั้นจะตอ้งใส่ไฟเขา้ไปในจิตใจของเรา
เสียก่อน ตอ้งเป็นไฟท่ีแท ้เพื่อจะน าออกไปปฏิบติัไดจ้ริง ๆ เช่นเร่ืองอิทธิพลของความรัก ความรักนั้นก็
สามารถจะท าอะไรไดห้ลายอยา่งเหมือนกนั ในมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงมีศาสตราจารยค์ริสเตียนคนหน่ึง 
ช่ือ ดร. อาเบย ์ เม่ือคร้ังท่านเป็นนกัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั วนัหน่ึงหลงัจากท่ีท่านออกจากห้องเรียน 
เห็นผูห้ญิงคนหน่ึงเธอมีรูปร่างงดงามมาก อาเบย ์ติดใจมากจึงเดินตามผูห้ญิงนั้นไปคิดในใจวา่ใคร่จะขอ
แต่งงานกบัผูห้ญิงคนน้ี เธอมาถึงบา้นหลงัใหญ่มากแห่งหน่ึง อาจารยค์นน้ีก็รีบจดช่ือท่ีปรากฏอยูห่นา้
บา้น แต่เขาไม่รู้วา่ นัน่เป็นช่ือของบิดาของผูห้ญิงนั้นมิสเตอร์อาเบยก์็เร่ิมเขียนจดหมายถึงผูห้ญิงคนสวย
นั้น โดยใชช่ื้อของบิดาของเธอ เพราะเขา้ใจผดิ เขาเขียนวา่ ผมเห็นคุณเพียงคร้ังเดียว ผมก็หลงรักคุณเสีย
แลว้ ตาของคุณเหมือนอยา่งตานกเขา ขอใหผ้มมีโอกาสรู้จกักบัคุณ เม่ือบิดาของผูห้ญิงผูน้ั้นไดอ่้าน
จดหมายรักเช่นน้ีก็แปลกใจ ท่านก็เขียนตอบไปวา่ ถา้ท่านรักลูกสาวของฉนัล่ะก็ ขอใหม้าพบฉนัท่ีบา้น 
เม่ือมิสเตอร์อาเบย ์ มาถึงบา้นผูห้ญิง พอ่ตาในอนาคตถามวา่ ในโรงเรียนของคุณมีนกัเรียนก่ีคน ในชั้น
ของคุณใครสอบไดท่ี้หน่ึง และคุณอยูอ่นัดบัท่ีเท่าไรมิสเตอร์อาเบยต์อบวา่ ผมอยูใ่นอนัดบัท่ีไม่เลว พอ่ก็
จบัโทรศพัทไ์ปถามท่ีครูของมิสเตอร์อาเบยท์นัที และถามวา่นกัเรียนคนน้ีดีหรือเปล่าและสอบไดท่ี้
เท่าไร อาจารยต์อบมาวา่ สอบไดท่ี้สองรองจากท่ีสุดทา้ย ของนกัเรียนในชั้น พอ่ก็โกรธหาวา่มาโกหก
กนัชดัๆ ก็ไล่เขาใหอ้อกจากบา้นทนัที และหา้มมิใหติ้ดต่อกบัลูกสาวอีกต่อไป 

มิสเตอร์ อาเบยมิ์ไดท้อ้ถอยเพราะเขารักผูห้ญิงนั้นจริง ๆ เร่ิมเรียนอยา่งหนกั จนท่ีสุดเทอมหน่ึง
ผา่นไปเขาสอบไดดี้ข้ึนมา เม่ือถึงปลายปีมีการสอบใหญ่ปรากฏวา่เขาสอบไดเ้ป็นท่ีหน่ึงในชั้น มิสเตอร์
เบยจึ์งไปเยีย่มบา้นนั้นอีก พอ่แปลกใจมากถึงถามข้ึนวา่ คุณยงัสนใจจะแต่งงานกบัลูกสาวของผมอยู่
หรือ เป็นอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัการสอบ เขาตอบวา่ ผมสอบไล่ไดท่ี้หน่ึงครับ พอ่ก็จบัโทรศทัพไ์ปถาม
อาจารยผ์ูส้อนอีก ไดรั้บค าตอบวา่เป็นความจริงเช่นนั้น พอ่ก็ยอมยกลูกสาวใหมิ้สเตอร์อาเบยท่ี์สุดทั้ง
สองก็แต่งงานกนั ความรักนั้นกระท าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได ้ เม่ือเราท าให้คริสเตียนรักพระเจา้
เป็นท่ีหน่ึงในชีวติของเขาแลว้ เขาจะท าการงานของพระเจา้ไดห้ลายอยา่ง 
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ประการท่ี 3 เราจะตอ้งอบรมสั่งสอนเขาใหเ้ขารู้จกัวธีิท างาน ถา้หากเขาไม่ไดรั้บการอบรมสั่ง
สอน เขาจะท าอะไรไม่ได ้

ประการท่ี 4 งานท่ีไดรั้บการมอบหมายใหไ้ปท านั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมแรงและก าลงั
กนัประกาศงานจึงจะส าเร็จดว้ยดี 

หลกัการประกาศท่ี 2 คือวา่ การประกาศจะตอ้งน าโดยผูน้ าทอ้งถ่ินนั้น ๆ คนอ่ืนจะมาท าให้
ไม่ได ้ในประเทศญ่ีปุ่นเวลาจะมีการประชุมใหญ่ ๆ ท่ีไหน เขาจะเชิญนกัเทศน์ชาวต่างประเทศมาเทศนา 
เช่น ดร.บิลล่ี เกรแฮม ดร.บ๊อบ เพียส์ อาจารย ์โอแรล โรเบิต เป็นตน้ เราตอ้งพึ่งอาศยันกัเทศน์ขา้งนอก
อยูเ่ร่ือย ๆ ขบวนการประกาศแบบใหม่น้ี มิไดข้ึ้นอยกูบัคนอ่ืนขา้งนอก แต่ข้ึนอยูก่บัผูน้  าในทอ้งถ่ิน
นั้นเอง 

หลกัการประกาศท่ี 3 คือวา่ เราจะท างานภายในกรอบของคริสตจกัร เพื่อความร่วมมือและ
ขยายคริสตจกัรออกไป ความเจริญของมิไดข้ึ้นอยูแ่ต่จ  านวนมากของสมาชิกเท่านั้น ยอ่มตอ้งอาศยั
คุณภาพของสมาชิก เจริญในฝ่ายจิตวญิญาณดว้ย การประกาศแบบใหม่น้ีจะตอ้งท าในนามของ
คริสตจกัร 

หลกัการประการท่ี 4 คือวา่ การประกาศจะตอ้งมีเป้าหมายสูง คือโลกทั้งโลกจะตอ้งเป็นของ
พระเยซูหมายความวา่ ค  าสั่งของพระองคน์ั้นมีรากฐานอยูบ่นความรักอนัไม่รู้จกัขอบเขต เราจะคิด
เฉพาะแต่ตวัของเราเองไม่ได ้ ในญ่ีปุ่นคริสตจกัรก็คิดอยา่งเช่นวา่เหมือนกนั มีหลายนิกายหลายคนเช่ือ
มากมาย แต่ละกลุ่ม แต่ละนิกายคิดถึงแต่กิจการงานของตนเอง และยงัพยายามท าลายคณะอ่ืน ๆ เสียดว้ย 
ติเตียนวา่คณะอ่ืน ๆ ไม่ไดอ้ยา่งนั้นอยา่งน้ี อา้งวา่ตนเองเท่านั้นถูกตอ้งและจะไดรั้บความรอด อยา่ลืมวา่
เม่ือเราเอาน้ิวช้ีไปท่ีอ่ืนหน่ึงน้ิว แต่อีกสามน้ิวกลบัมาช้ีตวัเราเอง การท่ีเราจะเปล่ียนโลกทั้งโลกน้ีไดก้็
ต่อเม่ือเรามาร่วมกนัช่วยกนัคิดหางานท าในท่ีแต่ละแห่งเสียก่อนแลว้ค่อย ๆ ขยายไปจนทัว่ ใน
คริสตจกัรเราจะแบ่งชั้นวรรณะไม่ได ้ การประกาศจะตอ้งกระท าแก่คนทุกระดบัอีกประการหน่ึงเราตอ้ง
มีความเช่ือในพระธรรมคมัภีร์ตลอดทั้งเล่ม มิใช่เลือกเอาแต่ตอนหน่ึงตอนใด หรือหนงัสือเล่มหน่ึงเล่ม
ใด แต่ละนิกายมกัจะใชพ้ระคมัภีร์ขอ้ท่ีตนเองชอบแลว้น ามาหาเร่ืองกนั ต่อสู้กนั โจมตีกนั ในท่ีสุดก็
จะตอ้งแหลกลาญไปดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย คริสเตียนคือสาวกของพระเยซู เม่ือเราวางรากฐานนั้นเสร็จแลว้ 
เรากว็างสะพานเพื่อให้คนเดินต่อไปได ้

รากฐานเป็นการเตรียมทางเดินต่อไป และเสาเหล่าน้ีเป็นเหมือนหลกัการประกาศพระกิตติคุณ 
ถา้เรามีโปรแกรมภายใน 1 ปี เราตอ้งตั้งกลุ่มอธิษฐานข้ึน สอนสมาชิกแต่ละคนใหมี้วตัถุประสงค ์ จะ
อธิษฐานเผื่อใครให้เขียนช่ือใวใ้นบตัรท่ีจดัเตรียมไวแ้ลว้ เรียกวา่ บตัรอนัดะเรอา น่ีเป็นการอธิษฐาน
ประจ าตวั เป็นการส่วนตวัของคริสเตียนแลว้อาทิตยห์น่ึงมาร่วมกบักลุ่มท่ีจดัไว ้ประมาณ 5 คน และร่วม
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ใจอธิษฐานไม่เกิน 30 นาที ในบตัรแผน่เดียวกนัดา้นหลงัเขียนวา่ กลุ่มอธิษฐานมีความประสงคจ์ะ
อธิษฐานเผื่ออะไรใครบา้ง ทุกคนในกลุ่มตอ้งปรึกษาและตกลงวา่ควรเขียนอะไรลงไป อยา่ลืมลงวนัท่ี
เร่ิมการอธิษฐานเผือ่ และเม่ือไดรั้บค าตอบแลว้ก็เขียนวนัท่ีลงไปวา่ไดรั้บค าตอบเม่ือวนัท่ีเท่านั้น การ
อธิษฐานอยา่งเป็นระเบียบแบบแผนอยา่งน้ีจะท าใหส้มาชิกสนใจไม่เบ่ือหน่าย ถา้คริสตจกัรมีสมาชิก
เพิ่มข้ึนก็ใหข้ยายกลุ่มอธิษฐานเป็นเขตไป เดือนละคร้ังหรือสองคร้ัง ใหทุ้กกลุ่มมาร่วมกนัท่ีโบสถ ์ ให้
ทุกกลุ่มเป็นพยานวา่มีอะไรเกิดข้ึนในกลุ่มของเขาบา้ง เพื่อเป็นการหนุนใจซ่ึงกนัและกนั  

จากประสบการณ์ในโตเกียวเม่ือ ดร. บิลล่ี เกรแฮม มาท าการประกาศคร้ังใหญ่ การประชุมคร้ัง
แรกมีคนมาประมาณ 225 คน แต่พอ 8 เดือนผา่นไปเรามีการร่วมประชุมอธิษฐานกนัมาตลอด ท่านลอง
คิดดูวา่มีคนมาร่วมก่ีคน มีคริสเตียน 6 พนัเขา้ร่วมในกลุ่มอธิษฐานตามคริสตจกัรต่าง ๆ ขั้นต่อไป เรา
ตอ้งปฏิบติังานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน คือ การอบรมสั่งสอนสมาชิกสามญั จากนั้นเราก็จดัการ
พิมพห์นงัสือเป็นคู่มือส าหรับสมาชิกใหม่ 

ในเชา้วนัน้ีขา้พเจา้ขอแนะน าใหเ้ราสอนคริสเตียนกระท า 5 อยา่งดว้ยกนั หน่ึง เป็นพยานฝ่าย
พระเยซูคริสต ์สอง น าจิตวญิญาณดว้ยตวัต่อตวั สำม ไปเยี่ยมเยยีนผูท่ี้สนใจ ส่ี ประเมินผลชีวติคริสเตียน
ของสมาชิก ห้ำ จดัใหมี้การอบรมสั่งสอนสมาชิกเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์เม่ือชีวิตคริสเตียนไดรั้บค า
สอนและออกไปปฏิบติัการดงักล่าว ท่าทีของเขาจะเปล่ียนแปลงไป เราใชว้นัอาทิตยเ์ป็นการสอนไป
ดว้ย คือหลงัจากการนมสัการพระเจา้แลว้เรายดืเวลาออกไปอีก 30 นาที ส าหรับการสอนโดยเฉพาะใน
ระยะแรกฝึกหดัใหส้มาชิกจดวา่ ศิษยาภิบาลเทศนาเร่ืองอะไร ใหม่ ๆ สมาชิกจะสรุปไมถู่ก แต่พอชินเขา้
จะท าไดไ้ม่ยาก จากวนัจนัทร์ถึงเสาร์ก็มีการบา้นใหท้ า ไม่เป็นการยากเลย โดยกะใหอ่้านพระคมัภีร์และ
ใหต้อบค าถามเองเม่ือถึงวนัอาทิตยใ์หน้ ามาใหศิ้ษยาภิบาลตรวจ โดยการกระท าอยา่งน้ีเปรียบเหมือนวา่ 
ศิษยาภิบาลกบัสมาชิกก าลงัเขียนจดหมายรักติดต่อกนั ศิษยาภิบาลจะรู้จกัสภาพทางฝ่ายจิตวญิญาณของ
สมาชิกแต่ละคน และช่วยใหศิ้ษยาภิบาลเตรียมค าเทศนาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัจิตวิญญาณของสมาชิก
เหล่านั้น เรามีหนงัสือคู่มือ ใบปลิว ซ่ึงเขียนโดยชาวญ่ีปุ่น บางทีดดัแปลงจากภาษาองักฤษใหเ้หมาะสม
กบัญ่ีปุ่น ส่วนผูท่ี้อ่านหนงัสือไม่ออก เราพยายามพิมพรู์ปภาพลงไปดว้ย เพื่อใหเ้ขาเขา้ใจจนได ้ ชาว
ญ่ีปุ่นเป็นคนชอบอ่านหนงัสือมาก ไม่วา่จะอยูใ่นรถราง รถยนต ์ รถไฟ ไม่วา่รถจะแน่นอยา่งไรก็ไม่ละ
โอกาสในการอ่าน อ่านหนงัสือทุกชนิด ทุกประเภท 

ภายหลงัจากท่ีไดแ้จกหนงัสือหรือใบปลิวกบัใครแลว้ก็พยายามติดตามเยีย่มเยยีนเขาท่ีบา้น ถา้
เขาสนใจแนะน าให้อ่านและศึกษาพระคมัภีร์อยา่งง่าย ซ่ึงมีหนงัสือคู่มืออยูแ่ลว้ ต่อไปก็แนะน าใหเ้ขารับ
บพัติศมาเม่ือเขาสมคัรใจจะเป็นสมาชิกของคริสตจกัร แลว้แนะน าวธีิด าเนินชีวติแบบคริสเตียน ตั้งแต่
วนิาทีแรกท่ีคนหน่ึงคนใดมาเป็นคริสเตียนเราหนุนใจเขา จะทา้ชวนเขาให้ออกไปเป็นพยานและด าเนิน
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ชีวติคริสเตียนท่ีดี อบรมเขาใหอ้อกไปเยีย่มเยยีนเพื่อนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน การเยีย่มเยยีนนั้นจะตอ้งมี
การบนัทึกไว ้ เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่ครอบครัว ศาสนาท่ีเขานบัถืออาชีพ มีรายไดเ้ท่าไร เป็นตน้ เม่ือถึงเวลาเก็บ
เก่ียวเช่นเทศกาลเพนเตคศเต เรามีการประชุมเทศนาส าหรับคนนอกโดยเฉพาะ ไม่ตอ้งมีโฆษณาใหญ่โต
นกั แต่ใหส้มาชิกออกไปชกัชวนญาติ เพื่อนสหายของเขามาฟังส าหรับในฤดูร้อนประชาชนออกไป
พกัผอ่นในชนบทชายทะเล บนภูเขา คริสตจกัรจะจดัให้มีการฟ้ืนฟูใกลท่ี้พกัผอ่นหยอ่นใจเหล่านั้น เรา
ไม่ใหเ้วลาเสียไปแมแ้ต่นอ้ยเม่ือมีเวลามีโอกาสเราก็จะท าทุกอยา่ง เพื่อจะไดค้นมาถึงพระเยซูคริสต ์

ฝ่ายสุภาพสตรีก็กระท าการประกาศตามถนดัของเขาเช่นภรรยาคริสเตียนของขา้ราชการชั้นสูง
ผูห้น่ึงเป็นคนมีช่ือเสียงในสังคม เขาจดัใหมี้การเล้ียงอาหารแก่ภรรยาขา้ราชการชั้นสูง มีการเป็นพยาน
ถึงชีวติคริสเตียน และเชิญศิษยาภิบาลมาบรรยายถึง หลกัของคริสเตียนการกระท าแบบน้ีไดผ้ลดี ภรรยา
เหล่านั้นไดก้ลบัใจ มิใช่เท่านั้นยงัน าสามีของเธอมาเป็นคริสเตียนดว้ย ส่วนบุรุษเม่ือเห็นสตรีท าอยา่งนั้น
ก็จดัแบบน้ีบา้ง เป็นการแข่งขนักนั ไดผ้ลดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

การประกาศแบบน าเอาภาพยนตร์ ศาสนามาฉายในครอบครัว ก็ไดผ้ลดี เช่นภาพยนตร์ของมูด้ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยาศาสตแ์ละพระเจา้ เป็นท่ีสนใจต่ออนุชนในสมยัน้ียิง่นกั มีคริสเตียนหนุ่มคนหน่ึง
ท างานในบริษทัเคร่ืองไฟฟ้าเขาสนใจในการประกาศแบบน้ีมาก ขออนุญาตผูจ้ดัการน าเอาภาพยนตร์
ของมูด้ี เก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ เขา้ไปฉายใหค้นงานดู แต่ไดรัับการปฏิเสธจากผูจ้ดัการไม่ยอมใหท้ าอยา่ง
นั้น เด็กหนุ่มคนน้ีพยายามอีก ถูกปฏิสธอีก เขาอดทนเขา้หาผูจ้ดัการถึงส่ีคร้ัง ท่ีสุดไดรั้บอนุญาตให้
น าเขา้ไปฉายในโรงงานได ้ หวัหนา้ในโรงงาน 3 คนรับพระเยซูคริสต์และเพื่อนร่วมงานอีก 16 คน
ไดรั้บความรอด 

การประเมินผลเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ เราควรมีรายละเอียดวา่ การประกาศอยา่งน้ีไดผ้ลดี
อยา่งไร มีขอ้บกพร่องอยา่งไร และควรจะท าอะไรต่อไป ท่ีไหน อยา่งไรในญ่ีปุ่นมีเกาะใหญ่ ๆ 4 เกาะ
คือ ฮ๊อกไกโด ฮอนชู คิวชู และชิโกกุ แห่งแรกเราด าเนินงานและรวมก าลงักนัเพื่อการประกาศในเกาะ  
ชิโกกุ ในปี 1970 เราเร่ิมท างานในเมืองใหญ่ โกเบ ในปี 1971 และแปลนท างานในเกาะโอกินาวา ปี 
1972 จะท างานในภาคตะวนัตกของเกาะน้ี ศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองฮิโรชิมา (เมืองถูกลูกระเบิดปรมาณูใน
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีแลว้) ในปี 1973 และท่ีเกาะคิวชู ในปี 1974 และในปีเดียวกนัน้ีจะประกาศทัว่
ทั้งประเทศญ่ีปุ่นโดยมีศูนยก์ลางอยูเ่มืองโตเกียว เราไดเ้สนอใหมี้การจดัการประชุมขนาดใหญ่ใน
มณฑลโตเกียว ในปี 1976 ถา้เราประสบความส าเร็จในกรุงโตเกียว ในปี 1976 เราก็มีความหวงัวา่เราจะ
ประกาศพระกิตติคุณทัว่ประเทศญ่ีปุ่นภายในเวลาอีกไม่ก่ีปี หวงัวา่คนไทยจะไดม้าถึงความรอดในพระ
เยซูคริสตเจา้เหมือนกนั ถา้ท่านผูเ้ป็นคริสเตียนมีแปลนอยา่งละเอียด อยา่งแน่นอนดงักล่าวมาแลว้ 
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ข้อน่ำคดิ 

1. แบบของการเผยแพร่ 3 ประการ มีความหมายส าหรับท่านหรือเปล่า อยา่งไรบา้ง? 
2. ตวัอยา่งท่ียกมาใชใ้นค าบรรยายนั้น เขา้กบัเร่ืองและเป็นท่ีเขา้ใจของผูอ่้านไหม 
3. คณะสตรีในคริสตจกัรของท่านมีบทบาทอะไรบา้ง? 
4. ท่านต่ืนเตน้ถึงวธีิด าเนินงานในคริสตจกัรญ่ีปุ่นท่ีเขาตั้งเป้าหมายใหป้ระกาศเป็นปี ๆ ไปหรือ

เปล่า? 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่5 

“เป้ำหมำยในกำรวำงแผนพฒันำคริสตจักร” 

พระเจา้ไดท้รงอวยพระพรและใหมี้การรวมพลงัการประกาศพระกิตติคุณในคริสตจกัรเมือง ชิ
โกกุประเทศญ่ีปุ่นอยา่งเกิดผลมากมายในปี 1970 เน่ืองจากวา่เป็นงานเร่ิมแรกจึงเกิดมีปัญหาข้ึนมากมาย 
แต่ในท่ีสุดโดยพระคุณของพระเจา้ เราก็มีชยัชนะอยา่งเหลือลน้ ชีวติใหม่เกิดข้ึนท าใหค้ริสตจกัรมีชีวติ
การเป็นพยานท่ีสัตยซ่ื์อฝ่ายพระองคมี์ความร่วมมือกนัอยา่งดี เกิดมีกิจกรรมใหม่เม่ือคริสตจกัรออกไป
ในท่ีใหม่ ท าใหส้มาชิกต่ืนตวั มีผูส้มคัรประมาณหน่ึงพนัคนออกไปท างานน้ี เม่ือคริสเตียนไดรั้บการ
อบรมฝึกฝนประมาณ 12 สัปดาห์เก่ียวกบัเร่ืองการฟ้ืนฟู เขาก็ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในชีวติของเขา 
เม่ือสมาชิกทุกคนมีส่วนในการประกาศคริสตจกัรจึงปฏิรูปข้ึน อยา่งเช่นคริสตจกัรท่ีอยูใ่นเมืองเล็ก ๆ 
ในเขตอุตสาหกรรมเขาตอ้งท างานวนัละ 24 ช.ม. คนงานแบ่งออกเป็น 3 ผลดั หลายปีมาแลว้มีเสียงพดู
กนัเสมอวา่ จะประกาศพระกิตติคุณในเวลากลางคืนท่ีน้ีไม่ไดเ้ด็ดขาด เม่ือศิษยภิบาลหนุ่มคนหน่ึงไดถู้ก
เรียกใหเ้ขา้ไปช่วยในคริสตจกัรนั้น ผูป้กครองมาพบกบัศิษยาภิบาลหนุ่มคนนั้น เขาตอ้งรับท่านอยา่ง
อบอุ่น ไม่อยากใหท้่านทอ้ถอยและอยากจะบอกความจริงแก่ศิษยาภิบาลวา่ ท่านจะไมเ่ห็นคนมาประชุม
ในตอนกลางคืน ตามปกติแลว้คริสตจกัรนั้นมีคนมานมสัการกนัเพียง 5 คนเท่านั้นส าหรับตอนกลางคืน 
ดงันั้นจึงมีความรู้สึกและมีความยนิดีคลา้ย ๆ กบัมีประชุมในครอบครัวเม่ือการร่วมการประกาศพระ
กิตติคุณเกิดข้ึน ศิษยาภิบาลตอ้งใชเ้วลา 6 เดือนกวา่ โดยใหส้มาชิกใชว้ธีิการของอนัดะเรอา คือการ
อธิษฐานโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อคนนั้นคนน้ีอยูต่ลอดเวลา ตั้งใจอยา่งแน่วแน่วา่จะติดตามคนนั้น ๆ เป็น
เวลาหน่ึงปี เม่ือเขาเร่ิมตน้จะอธิษฐานเผื่อคนนั้นคนน้ีหรือคนในครอบครัว เขาก็พยายามคบคา้สมาคม
กบัคนนั้นเป็นมิตรกบัเขา และพยายามชกัชวนคนนั้นไปนมสัการพระเจา้ท่ีโบสถด์ว้ยกนั 

ในท่ีสุดพบวา่คนวา่งในเวลาตอนเยน็ ท่ีสุดคนก็มาร่วมประชุมในเวลาตอนกลางคืนมากข้ึน ใน
เวลา 3 เดือน มีคน 25 คนมาร่วมประชุม ต่อมาอีก 6 เดือนผา่นไปมีคน 60 คนมาประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 
คริสตจกัรนั้นมีการฟ้ืนใจอยา่งหนา้มือเป็นหลงัมือ เม่ือการประกาศแบบน้ีด าเนินไปไดห้น่ึงปี ก็มีการ
ประเมินผล รู้สึกวา่ไดผ้ลดีเกินคาด และคริสตจกัรนั้นก็ยงัปฏิบติัอยูต่ลอดจนถึงวนัน้ี 

มีเร่ืองราวเก่ียวกบัการเป็นพยานของฆราวาสท่ีท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลตวัอยา่งคือมีชายคน
หน่ึงเป็นต าตรวจเช่ียวชาญในการพิมพล์ายมือ เคยท างานน้ีมาแลว้เป็นเวลา 25 ปี ต ารวจผูน้ี้มาร่วม
ประชุมเร่ืองชีวิตใหม่เก่ียวกบัจิตวิญญาณอยา่งลึกซ้ึง เพื่อท าใหค้ริสเตียนต่ืนข้ึนและมีจิตวิญญาณ
เจริญเติบโตข้ึน เขาใชพ้ระธรรมอิสยาห์บทท่ี 6 เป็นบทเรียน ศิษยาภิบาลไดท้า้ชวนใหมี้การถวายตวัของ
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ฆราวาสโดยอาสาสมคัรท างานไม่รับเงินเดือน ต ารวจคนน้ีรับค าทา้ทายทนัที เขาไดใ้ชเ้วลาอีก 2 ปี
ท างาน แลว้ก็ปลดเกษียณอายไุดรั้บเงินบ าเหน็จกอ้นใหญ่ เขามีความตั้งใจไวว้า่จะออกไปอยูใ่นชนบท
และจะสร้างคริสตจกัรท่ีนัน่ใหไ้ดพ้ระเจา้ทรงตรัสแก่ต ารวจคนนั้นวา่ เขาไม่ตอ้งรออีกสองปีหรอก แต่
ตอ้งตั้งตน้เด๋ียวน้ี ต ารวจก็ถวายตวัของเขาทนัทีเขาไดรั้บเชิญใหไ้ปช่วยท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลใน
คริสตจกัรแห่งหน่ึง เป็นการประหลาดมากมีหลายคนท่ีเป็นญาติพี่นอ้งของต ารวจคนน้ีพากนัสัญญา
ถวายเงินเพื่อช่วยเขา 

ในสถานการณ์เช่นน้ีส าหรับคริสตจกัรชนบทซ่ึงมีคริสเตียนกลุ่มเล็ก ๆ ก็จ  าเป็นตอ้งมีศิษยาภิ
บาลผูไ้ม่รับเงินเดือน มีผูน้ าคอมมิวนิสตค์นหน่ึงไดก้ลบัใจใหม่ มาเช่ือพึ่งพระเยซูในคริสตจกัรของ
ต ารวจผูน้ี้ การประกาศแบบรวมพลงักนัใน ชิโกกุ ไม่ไดเ้ป็นวธีิใหม่ แต่เป็นการลงมือท ากนัจริง ๆ จงั ๆ 
มากกวา่ แผนงานท่ีท าในอดีตไม่เป็นท่ีพอใจของคริสเตียนชาวญ่ีปุ่น เพราะชาวญ่ีปุ่นอยูใ่นเกาะเล็ก ๆ 
เป็นคนใจแคบ สายตาสั้น อาจจะเป็นการง่ายในการกระตุน้ใหร้้อนรนข้ึน แต่ก็แฟบง่าย ๆ เหมือนกนั 
แผนการในการประกาศพระกิตติคุณท่ีชิโกกุท าใหค้ริสตจกัรไดผ้ลดีมาก สมุดคู่มือต่าง ๆ ก็ช่วย
คริสตจกัรมาก งานทุกอยา่งท าอยูใ่นกรอบคริสตจกัรก็เจริญข้ึน 

ปัจจุบนัน้ีมิชชัน่นารี ศิษยาภิบาล ของคริสตจกัรก าลงัยุง่กบัการประกาศพระกิตติคุณ ทุกคนมี
เป้าหมายในการประกาศ เม่ือพดูถึงเป้าหมายเราตอ้งนึกถึง 2 ส่ิง หน่ึง ตอ้งมี เป้ำระยะยำว และสอง 
เป้ำหมำยในระยะส้ัน แต่ละทอ้งถ่ินมีการประกาศท่ีเหมาะสมกบัถ่ินนั้น เขาก็จดัพิมพห์นงัสือเก่ียวกบั
ค าแนะน าใหเ้หมาะสมกบัท่ีนัน่ คณะต่าง ๆ จะไปในทอ้งถ่ินนั้นและหนุนใจใหท้ างาน ถึงแมญ่ี้ปุ่นจะ
เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ตามทอ้งถ่ินก็แตกต่างกนัไป ขนบธรรมเนียมจะตอ้งเขา้กบัเป้าหมายอีกดว้ย สมุด
คู่มือเป็นเร่ืองส าคญัเพราะจะตอ้งใหเ้หมาะสมกบัท่ีนั้น ๆ 

ในปี 1970 มีหนงัสือคู่มือส าหรับการประกาศในชิโกกุ และอีกเล่มหน่ึงก็ส าหรับเกาะโอกินาวา 
ในปี 1972 อีกเล่มหน่ึงส าหรับปี 1973 จะมีส าหรับทัว่ประเทศญ่ีปุ่นอยา่งไรก็ดีท่ีไหนเป็นทอ้งถ่ินใหม่
ส าหรับประกาศ ก็ยอ่มมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การประกาศพระกิตติคุณอยา่งกวา้งขวางโดยรวมพลัง
กนั ในการพฒันาคริสตจกัรทุกดา้นการรวบรวมพลงักนัทุกดา้น โดยกำรอบรมส่ังสอนโดยกำรจัดระบบ
ต่ำง ๆ คริสตจกัรมีความเจริญพฒันาข้ึนทุกดา้นหมายความวา่ เจริญดว้ยจ านวน เจริญดว้ยคุณภาพ เจริญ
ฝ่ายจิตวญิญาณของคริสตสมาชิก เจริญทางระบบระเบียบรวมพลงัประกาศใหก้วา้งขวาง โดยมีรากฐาน
บนพระบญัชาของพระเยซูคริสต ์ เพราะพระเจา้ทรงรักเรา และมีเป้าหมายวา่ มนุษยทุ์กชาติ ทุกภาษามี
ความหวงัน าเขาใหม้าถึงความรอด รับค าสั่งของพระเยซูจริง ๆ จงั ๆ เรามีแผนวา่จะไม่ยอมใหท้อ้งถ่ิน
หมู่บา้นใดขาดคริสตจกัร หรือไม่ยอมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินใดยงัไม่เคยไดย้นิเร่ืองพระกิตติคุณเลย 
เราจะไม่ยอมใหก้ลุ่มชนใด แต่ละชั้นถูกละทิ้งไม่เอาใจใส่ดูแล คริสตจกัรจ าเป็นตอ้งออกไปหาคนท่ีเขา
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อยูแ่ละตั้งใจวา่จะไม่ไปท าลายขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละทอ้งถ่ินของเขาใหไ้ดรั้บความ
กระทบกระเทือน เราจ าเป็นวางแผนการยทุธวธีิท าใหทุ้กคน ทุกกลุ่ม รับพระกิตติคุณไม่วา่จะเป็นชาย
หรือหญิง หนุ่มหรือชรา การรวมก าลงัพลงัการประกาศพระกิตติคุณนั้นจะตอ้งกอปรดว้ยความรักผูอ่ื้น
เป็นท่ีตั้ง เอาใจใส่ในดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษาแต่วา่จะท าทุกส่ิงโดยมีศูนยก์ลางเพื่อจะประกาศ
พระเยซูตรง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งวางแผนการระยะยาวดว้ยดูเหมือนออกจะเป็นเร่ืองใหญ่โตเกินไป 
อยา่ลืมวา่ถา้ไม่มีแผนการระยะสั้นก็จะมีระยะยาวไม่ได ้ค่อย ๆ ท าทีละกา้ว 

แผนการระยะสั้นมี 4 ระดบัดว้ยกนั ส่ิงแรกคือ แผนกำรของแต่ละบุคคล อยา่งนอ้ยท่ีสุดการ
อธิษฐานโดยมีเป้าหมายตั้งใจใหค้นหน่ึงไดก้ลบัใจใหม่ภายในหน่ึงปี 

สอง ใหแ้ต่ละคนอ่านพระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่มใหจ้บในเวลา 1 ปี คนส่วนมากไม่ไดอ่้านพระ
คมัภีร์ ในบางคริสตจกัรแนะน าใหอ่้านพระะคมัภร์ทั้งเล่ม พอถึงตอนกลางเล่ม ศิษยาภิบาลตรวจ
ทดสอบดูวา่ สมาชิกคนไหนไดอ่้านพระคมัภีร์เร่ิมตั้งแต่แรกหรือเปล่า หวงัวา่เขาจะอ่านจบทั้งเล่ม
ภายในหน่ึงปี เรารู้แลว้วา่คริสเตียนจะพดูปดไม่ไดก้ารกระท าอยา่งน้ีบางคร้ังก็เป็นการต่อสู้ในจิตใจ
เหมือนกนัเพราะการอ่านพระคมัภีร์นั้นเองเขาสามารถตอบปัญหาหลายอยา่งได ้ ถา้เรามีผูป้กครอง 12 
คน และพบวา่ไม่มีใครสักคนเคยอ่านพระคมัภีร์เราจะออกไปประกาศพระกิตติคุณใหค้นอ่ืนกลบัใจใหม่
อยา่งไรได ้เม่ือเราไม่อ่านพระคมัภีร์เราก็ไม่มีหลกัฐานท่ีจะด าเนินชีวิตตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้เม่ือ
ผูป้กครองอ่านพระคมัภีร์เขาเหล่านั้นจะถ่อมตวัลงเม่ือก่อนเคยหยิง่ผยอง อวดตวั บางคร้ังยงัสอนศิษยาภิ
บาลวา่เขามีประสบการณ์มากกวา่ และยงัต่อวา่ศิษยาภิบาลวา่ ถา้ไม่มีผูป้กครองแลว้ ศิษยาภิบาลจะ
ไม่ไดรั้บเชิญมาประจ าอยูท่ี่คริสตจกัรน้ีได ้ เม่ือก่อนผูป้กครองเหล่านั้นมีการแก่งแยง่ อยากจะชิงดีชิง
เด่นกนั เม่ือพวกเขาพากนัอ่านพระคมัภีร์ ส่ิงเหล่นนั้นก็จะหายไปจากความคิดของเขา และอยากจะเป็น
ผูน้อ้ยทั้งนั้น ในท่ีสุดผูป้กครองเหล่านั้นยอมรับสารภาพกบัศิษยาภิบาล และยอมใหศิ้ษยาภิบาลอบรม
พวกเขา  

สำม ยอมเขา้ส่วนรับผิดชอบในการประกาศในดา้นหน่ึงดา้นใด เช่นกลุ่มอธิษฐาน กลุ่มเยีย่ม
เยยีน เป็นตน้ เม่ือก่อนนั้นไม่มีใครร่วมมือมีแต่ค าแกต้วัทั้งนั้น ทุกคนต่างก็มีงานยุง่งานมากกนัทั้งนั้น 
แมแ้ต่คนป่วยก็สามารถร่วมงานกบัคริสตจกัรไดเ้หมือนกนั เขามีเวลาจะอธิษฐานเผื่ออยา่งโนน้อยา่งน้ี
ได ้คนชราก็มีเวลามาก เขาสามารถอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมออยา่งจริง ๆ จงั ๆ เพื่อกิจการของพระเจา้ 

ศิษยาภิบาลจะเป็นผูเ้สนอให้อธิษฐานเผื่อคนอ่ืน ๆ ควรจดช่ือผูท่ี้เราจะอธิษฐานเผือ่ไวใ้น
กระดาษหรือสมุดลงวนัท่ีอธิษฐานเผื่อตั้งแต่เม่ือไร เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้ควรจดเหมือนกนัวา่ไดรั้บ
ค าตอบเม่ือไรวนัท่ีเท่าไร ไวอ้ยา่งละเอียด แผนการของบุคคลจึงมีส่วนส าคญัยิง่ ขา้พเจา้วงิวอนขอให้
ท่านลงมือกระท า ไม่วา่ศิษยาภิบาล สมาชิกสามญั ท่านจะตั้งตน้น าผูใ้ดบา้งตั้งแต่น้ีไปจนถึงส้ินปี มีสตรี
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ผูห้น่ึงภายใน 1 ปี เธอน าคนมาถึงพระเยซูได ้ 12 คน เธอกระท าทุกอยา่งใหส้ าเร็จ เธอตอ้งต่ืนแต่เชา้ตรู่ 
ลงมืออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นท่ีเธอจะติดตาม แลว้ออกไปเยีย่มเยยีนเขา 

ส่ี ใหมี้น ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น ไม่วา่จะเป็นการงานก็ดีอาชีพก็ดี การประกาศในชนบทนอกจาก
จะตอ้งช่วยเหลือเพื่อนบา้นท าไร่ท านาแลว้ ยงัเอาหยกูยาไปใหเ้ขา จงส าแดงถึงชีวิตประจ าวนัของเรา 
ขา้พเจา้ใคร่ใหก้ารประชุมสัมมนาคราวน้ีจบลงแลว้บงัเกิดผล โดยลงมือกระท าทนัทีใหเ้ราพยายาม
ปรึกษาหารือในส่ิงท่ีเราสามารถท าไดเ้สียก่อนปฏิบติักนัไดเ้สียก่อน ในเร่ืองวชิาการต่าง ๆ ท่านทราบดี
อยูแ่ลว้ เราตอ้งการผูล้งมือกระท าจริง ๆ วนัน้ี ไม่ใช่ตอ้งรอคอยใหพ้ร้อมพรุ่งน้ี ขอใหเ้ราทุกคนคิดถึง
ระยะสั้นเสียก่อน 

เป้ำหมำยอันทีส่องได้แก่คริสตจักร ใหเ้ราประเมินผลดูวา่ เราก าลงัอยูใ่นสถาพอยา่งไร เช่น เรา
รู้จกัสมาชิกแต่ละคนอยา่งไรบา้ง ละเอียดหรือเปล่า สภาพฝ่ายร่างกายของเขาเป็นอยา่งไร ฝ่ายวญิญาณ
จิตเป็นอยา่งไรเร่ืองครอบครัวเป็นอยา่งไร เศรษฐกิจเป็นอยา่งไร อายแุตกต่างกนัอยา่งไร เม่ือรู้
รายละเอียดต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ ก็จะทราบถึงสภาพของคริสตจกัรไดดี้ ควรตั้งค  าถามวา่ คริสตจกัรได้
ออกไปถึงประชาชนท่ีอยูล่อ้มรอบคริสตจกัรหรือเปล่า ถา้หากวา่เราท าส าเร็จแต่เพียงดา้นเดียว เราอาจ
ท าแต่เฉพาะคนบางจ าพวกเท่านั้น คริสตจกัรไดจ้ดัใหส้มาชิกจดับา้นของเขาเป็นท่ีนมสัการหรือเปล่า 
ในชิโกกุ มีโครงการตั้งสถานท่ีประชุมนมสัการนอกคริสตจกัรถึง 88 แห่ง และในบริเวณนั้นมีศาลเจา้
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพุทธถึง 88 แห่งเหมือนกนั แมว้า่โครงการน้ีจะกินเวลานานกวา่ท่ีก าหนดไว ้ก็ดีวา่
ไม่ไดก้ระท าอะไรอีกเลย 

เป้ำหมำยอันทีส่ำม คือ ระดับภำค เมืองไทยเรามี 71 จงัหวดั ๆ หน่ึงอาจจะมีคริสตจกัรประมาณ 
30-40 แห่งแต่วา่คริสตจกัรเหล่าน้ีมีโครงการจะขยายให้มีคริสตจกัรใหม่ออกไปทัว่จงัหวดันั้น ๆ หรือ
เปล่า ในญ่ีปุ่นเองมกัมีเหตุการณ์เกิดข้ึน เช่นการไม่ร่วมมือในคริสตจกัร มิชชัน่นารีใหม่ ๆ มาท างานใน
ท่ีมีคริสตจกัรอยูแ่ลว้ คนทัว่ไปเห็นวา่แมพ้วกคริสเตียนเองก็ยงัทะเลาะกนัอยู ่ แข่งขนัชิงดีชิงเด่นต่อกนั 
และก าลงัต่อสู้ซ่ึงกนัและกนั การตั้งคริสตจกัรใหม่อาจจะไม่เกิดผล เพราะเรายงัขาดความรักกนัและกนั 
และขาดการสามคัคีซ่ึงกนั ในชิโกกุมีคริสตจกัรสองแห่งในเมืองเล็ก ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งอุตสาหกรรม 
มีคนจากท่ีต่าง ๆ อพยพไปท างานในโรงงานเหล่านั้น คนงานเหล่านั้นไม่สามารถจะสร้างบา้นอยูอ่าศยั
ใกล ้ๆ นั้นได ้เขาตอ้งอยูน่อกเมืองออกไป ประเทศญ่ีปุ่นมีคริสตจกัรส่วนมากตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง ตาม
รอบนอกไม่ค่อยมี คริสเตียนส่วนมากอยูห่่างไกลจากโบสถเ์ขาตอ้งเดินทางไกลมากมานมสัการ บางที
เสียเวลาหลายชัว่โมง คริสตจกัรทั้ง 2 แห่งดงักล่าว จดัร่วมกนัส ารวจสมาชิก พบวา่มีสมาชิกยา้ยไปอยู่
ในถ่ินใหม่ถึง 35 คน คริสเตียนเหล่านั้นเป็นคนแขง็แรงในความเช่ือเขาตั้งคริสตจกัรข้ึนเองและไดเ้ชิญ
ฆารวาสเป็นผูน้ า ท าหนา้ท่ีเป็นศิยาภิบาล น่ีเป็นตวัอยา่งดีในระดบัคริสตจกัรหลายคริสตจกัรมาร่วมมือ
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กนัท างานชนิดน้ีได ้ ในญ่ีปุ่นทุกวนัน้ีคณะมิชชัน่นารี และนิกายต่าง ๆ ท่ีร่วมมือตั้งเป็นองคก์ารเพื่อ
ท างานร่วมกนัมี 140 คณะ และมีเป้าหมายจะกระท าใหส้ าเร็จ 

เป้ำหมำยระดับชำติ คณะประกาศระดบัชาติของญ่ีปุ่น ก าลงัร่วมมือร่วมไมก้นัจริงจงั เพื่อจะน า
ชาวญ่ีปุ่นทั้งชาติมาถึงพระเยซูคริสต ์ น้ีเป็นเป้าหมายของเขา ขา้พเจา้เคยไดย้นิวา่ ในเมืองไทย มี
กรรมการท่ีเรียกวา่ การประกาศระดบัชาติซ่ึงกอปรดว้ย 18 นิกาย เป็นท่ีน่ายนิดีมากหวงัวา่ท่านคงมี
เป้าหมายพยายามน าคนไทยทั้งชาติมาถึงพระเยซูคริสตเจา้ การประชุมสัมมนาพฒันาคริสตจกัรแบบน้ีก็
ดีอยู ่ แต่ควรปรับปรุงให้ดียิง่ข้ึนมากกวา่น้ีส าหรับปีต่อไปท่านมีแปลนมีเป้าหมายอะไรส าหรับปีหนา้ 
ส าหรับระยะยาวบา้ง 

การตั้งเป้าหมายเป็นหนา้ท่ีของท่านทุกคน อยา่ลืมวางแผนระยะสั้นก่อน คิดถึงระดบัตวับุคคล
แต่ละคนท่านมีอะไรบา้ง ระดบัคริสตจกัร ระดบัภาค และท่ีสุดระดบัประเทศ เม่ือวางแผนระยะสั้นแลว้
ก็ใหคิ้ดถึงระยะต่อไป ท่านจะตดัสินอยา่งไรในวนัน้ี ขา้พเจา้ไม่สามารถน าอะไรมาแบ่งปันใหม้ากกวา่น้ี
ได ้ หวงัวา่จะไดรั้บบทเรียนจากท่านบา้งเม่ือกลบัไปญ่ีปุ่นแลว้มีอะไรเกิดข้ึนใหม่ขา้พเจา้ก็มีความยนิดี
จะใหท้่านทราบดว้ย หวัขอ้การะประชุมเร่ือง การประกาศในสิงคโปร์ประจ าปี 1969 วา่ “พระคริสต
แสวงหาชาวเอเซีย” น่ีเป็นเวลาของพระเจา้ก าลงัท างานในเอเซีย พระเจา้ไดว้างแผนการส าหรับอาเซีย
แลว้ พระองคท์รงมีน ้าพระทยัวา่พระองคจ์ะกระท าอะไรต่อไป เราทั้งหลายพร้อมท่ีจะรับแผนการ
ร่วมกบัพระองคห์รือเปล่า 

ข้อน่ำคดิ 

1. เป้าหมายดงับรรยายมาแลว้ คริสตจกัรในประเทศไทยจะกระท าไดไ้หม? 
2. ท่านเขา้ใจแค่ไหน เม่ือพดูถึงเป้าหมายส าหรับส่วนตวั คริสตจกัร ภาค และประเทศ? 
3. ท่านมีความเช่ือหรือเปล่าวา่ พระเจา้สามารถน าคนไทยทั้งชาติใหไ้ดรั้บความรอด? 
4. ท่านคิดวา่เป้าหมายดงักล่าว ระดบัไหนส าคญัท่ีสุดส าหรับคริสตจกัรในเมืองไทย? 
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ค ำบรรยำยคร้ังที ่6 

 กำรสถำปนำคริสตจักรในนครหลวงและในเมอืง 

ขา้พเจา้ใคร่ขอแสดงความขอบคุณจากส่วนลึกภายในจิตใจ ไม่ทราบวา่ใครเป็นประธานของ
การสัมมนาคราวน้ีแต่สังเกตเห็นไดว้า่ อาจารยว์ิเชียร ท างานหนกักวา่ใคร ๆ ขอขอบคุณอาจารยส์มิธใน
การเขียนจดหมายติดต่อเช้ือเชิญใหข้า้พเจา้สามารถมาเมืองไทยได ้ พร้อมกบัส่งตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัให้
ขา้พเจา้ดว้ย ขอขอบคุณล่ามคือ อาจารยบุ์ญครองผูแ้ปลเป็นภาษาไทย หาไม่แลว้ค าบรรยายของขา้พเจา้
ไม่เป็นผลแน่ ขอขอบคุณอาจารยท์องค าช่วยแปลใหข้า้พเจา้ในบางโอกาส ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วม
ในการสัมมนาคร้ังน้ีท่ีตั้งใจฟังการบรรยาย ภาษาองักฤษของขา้พเจา้ไดรั้บฝึกฝนมาจากชาวสวเีดน เหตุ
น้ีเองขา้พเจา้จึงมีส าเนียงภาษาองักฤษผสมผสานหลายอยา่ง เรียกวา่ภาษาองักฤษสวเีดน และญ่ีปุ่นก็แลว้
กนั ขา้พเจา้ขอขอบคุณมิชชัน่นารีท่ีเขา้ใจภาษาองักฤษและอุตส่าห์ทนฟังภาษาองักฤษกระท่อนกระแท่น
ของขา้พเจา้โดยความอดทน และท่ีสุดขอขอบคุณอยา่งจริงใจแก่ทุกคนดว้ยอีกคร้ัง ประสบการณ์ของ
ขา้พเจา้เก่ียวกบัการมาเมืองไทยคร้ังน้ีนบัวา่ไดรั้บบทเรียนมากมายและไดรั้บส่ิงท่ีประทบัใจเป็นอนัมาก 
ความจริงแลว้ขา้พเจา้รู้สึกวา่เหมือนอยูใ่นบา้นเมืองของขา้พเจา้เอง อยา่งท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวในคืนแรก
แลว้วา่ ขา้พเจา้กลบัมายงับา้นของบรรพบุรุษเดิมของขา้พเจา้อีกคร้ังในเมืองไทยน้ีเองเพราะเรามีบรรพ
บุรุษเดียวกนั ขา้พเจา้อดขบขนัไม่ไดท่ี้คนงานหญิงในโรงเรียนวฒันาเขา้ใจวา่ขา้พเจา้เป็นคนไทยเขา
ทกัทายและยกมือไหวแ้บบไทยต่อขา้พเจา้เสมอโดยไม่รู้วา่ขา้พเจา้เป็นญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ดี ขา้พเจา้มี
ความสุขใจเก่ียวกบัการเขา้ใจผดิเช่นน้ี 

ต่อไปน้ี ขา้พเจา้ใคร่จะบรรยายถึงเร่ืองการแต่งตั้งคริสตจกัรในนครหลวงและในเมือง แต่
ก่อนท่ีจะบรรยายก็ขอร้องเพลงภาษาญ่ีปุ่นใหท้่านฟังสักบทหน่ึงเสียก่อน เพลงบทน้ีเป็นเพลงเก่ียวกบั
การประกาศเผยแพร่ในภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมีข้ึนในปี 1973 ประพนัธ์โดยศิษยาภิบาลหนุ่ม
ญ่ีปุ่นคนหน่ึงก าลงัอาบน ้าร้อนเสร็จใหม่ ๆ ท านองเพลงนั้นแต่งโดยชาวญ่ีปุ่นดุจกนั ขา้พเจา้คิดวา่น ้า
ร้อนท่ีศิษยาภิบาลคนนั้นอาบคร้ังคงร้อนมากทีเดียวเน้ือเพลงมีดงัน้ี “ขอใหเ้ราอธิษฐานเผือ่การประกาศ
เผยแพร่ของประเทศญ่ีปุ่นพระทยัของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นเหมือนกบัไฟ ใหเ้รามีไฟอยูใ่นจิตใจ
ของเราเหมือนอยา่งนั้น พระองคท์รงประทานทุกอยา่งใหแ้ก่เรา เพราะฉะนั้นใหเ้รามอบทุกส่ิงไวก้บั
พระองค ์ ใหเ้ราประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณเพื่อใหพ้ระบญัชาของพระองคเ์กิดผลส าเร็จ พระบาทของ
พระเจา้ไดรั้บความฟกช ้า ขอใหเ้ราเป็นพระบาทของพระองคข์อใหเ้ราแบกไมก้างเขนของพระองค ์ เหตุ
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วา่พระหตัถข์องพระองคไ์ดถู้กท่ิมแทงดว้ยตาปู พระองคท์รงประทานทุกอยา่งแก่เรา เราจะถวายทุกส่ิง
ทุกอยา่งแก่พระองค”์ 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะพดูถึงเร่ืองการแต่งตั้งคริสตจกัรในนครหลวงและในเมือง ขา้พเจา้จะตอ้ง
กล่าวถึงเง่ือนไขของคริสตจกัรเสียก่อน ในฐานะท่ีเป็นคริสตจกัรมีอยู ่ 3 เง่ือนไขดว้ยกนั เง่ือนไข
ประการแรกคือ ฐำนทีบ้่ำน คริสตจกัรเป็นเหมือนบา้น แลว้ฐานต่อไปเรียกวา่ ฐำนทีต้่องก้ำวออกไปเป็น
ประการท่ี 2 ตามความจริงแลว้ผูท่ี้ท  าการปีนภูเขาสูงจ าเป็นจะตอ้งมีฐานบา้นเสียก่อน ต่อไปจึงมีฐานท่ี
สองซ่ึงจะตอ้งกา้วออกไป จนถึงประการท่ี 3 เรียกวา่ แนวหน้ำ ดงันั้นก่อนท่ีเราจะขยายคริตจกัรนั้น
จะตอ้งมีฐานบา้นของตนเองเสียก่อน พายหุลายชนิดจะพดัมาท าลายบา้นน้ีประการแรกไม่วา่ศิษยาภิ
บาลหรือศาสนาจารยห์รือมิชชัน่นารีจ าเป็นตอ้งสร้างบา้นใหแ้ขง็แรงมัน่คงเพื่อต่อตา้นพายทุุกชนิดได ้
ถา้หากวา่ศิษยาภิบาลเองยงัสงสัยค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์วา่มีจริงแค่ไหนแลว้ จะไปหวงัให้
สมาชิกของท่านมีความเช่ือในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ยา่งไร น่ีเป็นปัญหายิง่ใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น
ปัจจุบนัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งศิษยาภิบาลหนุ่ม ๆ มีความขดัแยง้กบัความเช่ือดั้งเดิมแตกต่างกบัศิษยาภิ
บาลอาวโุส การศึกษาศาสนศาสตร์เป็นการดีอยูแ่ลว้ แต่ไม่ดีแน่ถา้เปล่ียนความเช่ือดั้งเดิมเสีย 
เพราะฉะนั้นผูน้ าของคริสตจกัรไม่วา่ ศิษยาภิบาลหรือมิชชัน่นารี จะตอ้งมีความเช่ือตามหลกัของพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ เช่นเดียวกนัคริสเตียนแต่ละบุคคลจะตอ้งสร้างรากฐานบา้นให้แขง็แรงมัน่คงเสียก่อน 
จ าเป็นตอ้งมีความแน่ใจในความรอดส่วนตวัของเขา จ าเป็นจะตอ้งมีความแน่ใจในความรอดส่วนตวั
ของเขา จ าเป็นจะตอ้งมีความแน่ใจวา่ชีวิตของเขาจะตอ้งแยกออกมาจากสังคมเก่า เพื่อจะมีชีวติใหม่ เรา
จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการช าระชีวติของการเห็นแก่ตนเองเสียก่อน จากจิตใจบาปกิเลศของเรา จากความ
ปรารถนาแห่งโลกน้ี และเราจ าเป็นตอ้งมีสัมพนัธภาพกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ เราจ าเป็นจะตอ้งอ่าน
พระวจนะของพระเจา้เป็นประจ าทุกวนั เราจะตอ้งถวายชีวติของเราในการเอาใจใส่เก่ียวกบัการ
อธิษฐานอยา่งจริงจงั ศิษยาภิบาลจ าเป็นจะตอ้งอบรมสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้แก่สมาชิก 
คริสตจกัรในญ่ีปุ่นทุกวนัน้ีศิษยาภิบาลไดรั้บการอบรมเร่ืองพระวจนะของพระเจา้มาแลว้ แต่เขากลบัไป
เทศนาสั่งสอนเก่ียวกบัปรัชญาเมธีเสีย คนท่ีฟังไม่รู้เร่ืองเพราะปรัชญานั้นขา้มหวัคน ผูเ้ทศนาเองก็ไม่รู้
เหมือนกนัวา่เขาเทศนาเร่ืองอะไร ทั้งชอบเทศนาเสียอยา่งยดืยาว พลีมทัสอนวา่การเทศนานั้นจะตอ้ง
ประกอบดว้ยตวัเอส (S) 5 ตวั แลว้จึงจะเกิดสัมฤทธ์ิผล ความจริงแลว้ขา้พเจา้เองก็ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จและก าลงัเรียนอยูเ่หมือนกนั ตวัเอส 5 ตวัหมายความอยา่งน้ี เอสตวัแรกค าเทศนาสั้น ๆ 
(Short) ตวัท่ีสอง พูดเร็ว (Speed) ตวัท่ีสาม ค าเทศนาตอ้งเป็นค าเฉียบแหลม (Sharp) ตวัท่ีส่ีตอ้งใชพ้ระ
คมัภีร์เป็นหลกัในการเทศนา (Scripture) ตวัสุดทา้ย ตอ้งเทศนาเก่ียวกบัฝ่ายวญิญาณ (Spiritual) ถา้เราท า
ตามทั้ง 4 เอสน้ีจริง ๆ สมาชิกจะติดใจค าเทศนาของเราอยา่งแน่ ศิษยาภิบาลจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ เอาจริง 
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เอาจงักบัการเยีย่มเยยีนสมาชิก ศิษยาภิบาลหลายคนชอบนัง่อยูท่ี่บา้น และแกต้วัวา่ตอ้งศึกษาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ แต่เราจ าเป็นตอ้งมีคนท่ีออกไปเยีย่มเยยีน ก่อนท่ีเราจะบอกใหส้มาชิกของเราออกไปเยีย่ม
เยยีนตวัศิษยาภิบาลเองตอ้งตั้งตน้เยีย่มเสียก่อน การไปเยีย่มเยยีนนั้นมีประโยชน์หลายอยา่งเราจะเขา้ใจ
สถานการณ์ชีวติในครอบครัวของสมาชิกของเรา ในญ่ีปุ่นสุภาพสตรีเวลามาโบสถสุ์ภาพเรียบร้อยดีมาก
แต่พอกลบัไปถึงบา้นดุร้ายเหมือนเสือ น่ีเฉพาะในญ่ีปุ่นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเร่ืองของคนไทย ในการไป
เยีย่มเยยีนนั้นเราจะแสดงความรักต่อสมาชิกของเรา ในคริสตจกัรการท่ีศิษยาภิบาลจะแสดงความรักต่อ
สมาชิก จะแสดงบนธรรมาสน์เป็นการยากมาก แต่ถา้เขาไปเยีย่มเยยีนถึงบา้นสมาชิกก็เท่ากบัเป็นการ
สร้างสัมพนัธภาพส่วนตวั จะเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดดี้กวา่ 

ท าใหเ้รามีความสัมพนัธ์เหมือนดงัวา่เราเป็นคนหน่ึงในครอบครัว ในขณะท่ีเราไปเยีย่มเยยีน
เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนในครอบครัวก็สามารถแกไ้ขได ้ ตามธรรมเนียมของญ่ีปุ่นเป็นอยา่งน้ี สมาชิกมกัจะ
ต าหนิติเตียนศิษยาภิบาลของตนลบัหลงั เพราะฉะนั้นการวพิากษว์จิารณ์กวา่จะมาถึงหูของศิษยาภิบาลก็
กลายเป็นเร่ืองใหญ่เสียแลว้ เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเยีย่มเยยีนเราจะสามารถเขา้ใจโดยความรู้สึกและ
จากการสนทนากบัสมาชิก ศิษยาภิบาลสามารถเดาไดว้า่มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน อาจจะแกไ้ขปัญหานั้นให้
เล็กลงไดศิ้ษยาภิบาลควรคิดถึงเร่ืองการจดัประชุมข้ึนตามบา้น ศาสนาจรรยใ์นประเทศไทยเป็นอยา่งไร
ขา้พเจา้ไม่ทราบ แต่ในญ่ีปุ่นคนมองดู ศิษยาภิบาลเป็นเหมือนกบัครูบาอาจารยผ์ูส้ั่งสอน และความรู้สึก
ของสมาชิกต่อศิษยาภิบาลเหมือนกบัมีอะไรมาคัน่อยู ่เพราะศิษยาภิบาลแต่งตวัอยา่งหรูหรา คือ สวมเน็ค
ไทสีด า และสวมเส้ือนอกชุดสากลสีด า เขาคิดวา่ศิษยาภิบาลไม่ควรจะยิม้ ควรท าหนา้บ้ึง ๆ เอาจริงเอา
จงัแต่เม่ือเราไปถึงบา้นและมีการประชุมกนัท่ีบา้นเขาจะคิดวา่ศิษยาภิบาลก็เป็นเหมือนคนธรรมดาอยา่ง
พวกเขาเหมือนกนัและศิษยาภิบาลควรจะประกาศกิตติคุณโดยการใชใ้บปลิวและวรรณกรรม บางทีศิษ
ยาภิบาลเกียจคร้านในการเขียนจดหมาย แต่วา่ศิษยาภิบาลมีชีวติไม่เหมือนกบันกัธุรกิจเวลาท่ีมีใคร
ติดต่อ หรือเขียนจดหมายบางทีก็ไม่ตอบหรือตอบชา้เกินไป เราจะตอ้งยอมรับสารภาพความผดิดงักล่าว 
และบางทีศิษยาภิบาลจ าเป็นจะตอ้งออกไปประกาศเทศนาสั่งสอนในคริสตจกัรอ่ืน ๆ ดว้ย ถา้ศิษยาภิ
บาลท างานรับผดิชอบในคริสตจกัรเดิมแห่งเดียวเร่ือยไปและไม่ออกไปช่วยเหลือคริสตจกัรอ่ืน ๆ ก็
อาจจะแคบอยูใ่นวงนั้นเอง เพราะฉะนั้นเม่ือมีการประชุมศาสนาจารย ์ หรือประชุมอยา่งอ่ืน ๆ ก็ดี 
ขา้พเจา้ใคร่ทา้ชวนใหส้มาชิกของคริสตจกัรยนิยอมอนุญาตใหศิ้ษยาภิยาบาลของท่านไปร่วมในการ
ประชุมนั้น อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ในการท่ีศิษยาภิบาลออกไปประชุมในท่ีอ่ืน ๆ จะท าใหมี้หูตากวา้ง และไดรั้บประสบการณ์
ใหมเ่พื่อจะน ามาบอกกล่าวใหส้มาชิกของตนรับทราบ เพราะฉะนั้นถา้หากวา่ศิษยาภิบาลของท่าน
เทศนาไม่ค่อยไดเ้ร่ืองนกั ขอใหท้่านส่งศิษยาภิบาลของท่านไปประชุมในท่ีอ่ืน ศิษยาภิบาลจ าเป็น
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จะตอ้งระมดัระวงัในการด าเนินชีวติในบา้นของตนและจะตอ้งมีความระมดัระวงัในเร่ืองการแต่งงาน 
ตอ้งเลือกใหดี้ เพราะศิษยาภิบาลจ าเป็นตอ้งเป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษาแก่คู่หนุ่มสาว ถา้ศิษยาภิบาลมี
ชีวติการแต่งงานไม่เรียบร้อยและถูกตอ้งตามประเพณีของคริสตจกัรและของบา้นเมืองแลว้ จะเป็นท่ี
ปรึกษาท่ีดีของสมาชิกไดอ้ยา่งไร 

เร่ืองต่อไปน้ีเกิดข้ึนในญ่ีปุ่น คริสตจกัรแห่งหน่ึง ศิษยาภิบาลเกิดรักใคร่กบัสมาชิกของตน ใน
ท่ีสุดก็แต่งงานกนั มีชายหนุ่มคนหน่ึงมาหาศิษยาภิบาลคนนั้น บอกเล่าวา่เขาเกิดรักกบัผูห้ญิงคนหน่ึงใน
คริสตจกัรเดียวกนั คนหนุ่มมาขอใหศิ้ษยาภิบาลติดต่อกบัผูห้ญิงท่ีตนรัก ใหผู้ห้ญิงรับค าเสนอของเขา 
แต่ศิษยาภิบาลมีความรู้สึกไม่ดีต่อผูห้ญิงจึงไม่แนะน าอะไรกบัหนุ่มคนนั้น กลบัแนะใหไ้ปชอบผูห้ญิง
คนอ่ืนดีกวา่ คนหนุ่มคนน้ีโกรธมาก เพราะเขารู้ถึงเร่ืองศิษยาภิบาลคนน้ีดี หนุ่มคนนั้นตดัพอ้ต่อวา่ศิษ
ยาภิบาลของเขาและไม่นบัถือศิษยาภิบาลของเขาต่อไป สถานการณ์ของเขาก็เหมือนกบัสถานการณ์
ของศิษยาภิบาล ท าไมไม่ยอมใหเ้ขารักผูห้ญิงในคริสตจกัรเดียวกนั การท่ีศิยาภิบาลกบัภรรยามี
ความสัมพนัธ์กนัในครอบครัวอยา่งไร มีผลกระทบกระเทือนต่อคริสตจกัรดว้ย 

ท่านอาจจะคิดวา่เร่ืองอยา่งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งคริสตจกัร แต่ความจริงแลว้มนัส าคญั
มาก ยกตวัอยา่งเช่น ภรรยาของศิษยาภิบาลถา้ไม่เป็นท่ีนบัถือของเพื่อนบา้น การงานของคริสตจกัรก็จะ
ไม่เกิดผล ศิษยาภิบาลจะตอ้งมีความเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพส่วนตวัของเขาดว้ย โชคดีท่ีคนไทยเรามี
อาหารอุดมสมบูรณ์ท าใหร่้างกายแขง็แรง ขา้พเจา้คิดวา่อว้นข้ึนหลายกิโลทีเดียวเม่ือมาอยูน่ครหลวงฯ น้ี 
ศิษยาภิบาลจ าเป็นตอ้งมีจิตใจดีต่อเพื่อนร่วมงานของเขาดว้ย มีจิตใจดีต่อมิชชัน่นารี ท่าทีของเราท่ีมีต่อมิ
ชชัน่นารีจะมีผลสะทอ้นไปยงัสมาชิกเหมือนกนั เพราะเหตุวา่ท่านมีลกัษณะเป็นผูน้ า ถา้หากวา่ท่าน
สามารถมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัมิชชัน่นารีและคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป แสดงความเป็นผูน้ าของท่าน 
เพราะฉะนั้นเร่ืองทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเร่ืองส าคญัก่อนท่ีจะออกไปสร้างคริสตจกัร ในฐานะท่ีจะสร้าง
ฐานบา้นจ าเป็นจะตอ้งสร้างบนรากฐานท่ีตั้งอยูบ่นพระเยซูคริสต ์และบนรากของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
พระวจนะของพระเจา้ตอ้งน าออกไปเทศนา สมาชิกจะตอ้งเป็นผูก้ลบัใจและบงัเกิดใหม่จริง ๆ จะตอ้ง
ถวายตวัมีความเช่ือฟังในหลกัความเช่ือของตน ในความหมายท่ีวา่คริสตจกัรในฐานะท่ีเป็นฐานบา้น
จ าเป็นตอ้งเป็นฐานท่ีใชใ้นการฝึกฝนคนงาน มวยไทยมีช่ือเสียงมาก มีเร่ืองราวเก่ียวกบัมวยไทย 
เก่ียวขอ้งกบัชาวญ่ีปุ่นท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงขา้พเจา้คิดวา่คนนั้นขาดการอบรมสั่งสอนท่ีถูกตอ้ง 

ถา้คริสตจกัรไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนอยา่งถูกตอ้งก็จะมีผลอยา่งนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นผูท่ี้มี
ความเช่ือจะตอ้งถูกอบรมให้รู้จกัวธีิท่ีจะอธิษฐาน อธิษฐานตอนเชา้มืด บางคร้ังคริสตจกัรจะจดัใหมี้
อธิษฐานตลอดทั้งคืน และจดัใหมี้การประชุมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได ้ จดัใหก้ารประชุมกลุ่มเล็ก ๆ นั้นมี
ชีวติชีวา คริสตจกัรจะตอ้งอบรมสั่งสอนสมาชิกใหรู้้จกัการอ่านและศึกษาพระคมัภีร์ และวธีิเป็นพยาน
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โดยการใชพ้ระคมัภีร์เป็นหลกั คริสตจกัรในฐานะท่ีเป็นฐานปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีความสัมพนธ์อนัดี
ต่อกนั ระหวา่งคนหนุ่ม คนสาว คนแก่ หญิงและชาย ให้มีน ้าใจรักซ่ึงกนัและกนั สั่งสอนซ่ึงกนัและกนั 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

เม่ือเราสร้างคริสตจกัรเป็นฐาน ดีเรียบร้อยแลว้ เราจะสามารถขยายฐานนั้นออกไป ท่านทราบ
หรือเปล่าวา่ก าลงัของประกาศไม่ใช่อยูท่ี่เงิน หลายคร้ังท่ีเราเขา้ใจผดิวา่ ถา้เรามีเงินเราจะประกาศ
อยา่งไรก็ท าได ้อ านาจของประกาศ บริการรับใชน้ั้นไม่ใช่ การมีรถยนตแ์ละเคร่ืองใช่ต่าง ๆ แน่นอนเรา
จ าเป็นตอ้งเงิน มีรถ มีอุปกรณ์ในการประกาศก็จริง แต่วา่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือคนท่ีไดรั้บฤทธ์ิพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิต่างหาก เพราะฉะนั้นเม่ือคริสตจกัรจะขยายออกไป บา้นของคริสเตียนก็จะเป็นฐาน
ส าคญัหลกัหน่ึง จะตอ้งมีกระบวนท่ีจะพฒันาอยูอ่ยา่งเงียบ ๆ เราจ าเป็นตอ้งคิดถึงโรงเรียนของเรา ท่ี
ท างานของเรา น่ีก็เป็นฐานท่ีส าคญัดว้ย 

บา้นเป็นท่ีประชุมส าหรับเด็ก ๆ ท่ีอยูล่อ้มรอบเรา เขามาประชุมท่ีบา้นคริสเตียนก็ได ้ การขยาย
บา้นใหม่ควรสร้างหอ้งใหใ้หญ่สามารถบรรจุคนมาก ๆ ได ้ น่ีเป็นการขยายโบสถใ์นบา้นของสมาชิกท่ี
ประชุมกนัตามบา้น เวลาเราไปท างานเราใชเ้ป็นกลุ่มอธิษฐานในท่ีท างานของเรา มีการประชุมการเรียน
พระคมัภีร์ในท่ีนัน่ได ้ ในโรงเรียนก็เช่นเดียวกนั ถา้สมมุตคริสตจกัรของเราใหญ่ และใคร่ขยายงาน
ออกไปในท่ีใหม่ ๆ คิดถึงท่ีใหม่โดยใชส่ิ้งต่าง ๆ ดงักล่าวไปสร้างโบสถใ์หม่ก็ได ้

ขอ้สุดทา้ยคริสตจกัรท่ีอยูใ่นแนวหนา้ ในฐานะคริสเตียนส่วนตวัเราอาจจะถือวา่ เราเป็นทหาร
อยูแ่นวหนา้ขา้พเจา้จะกล่าวถึงลกัษณะของแนวหนา้ซ่ึงมีอยู ่ 2 ประเภท แนวหนา้แรกในทอ้งถ่ินท่ีเราอยู ่
เราอาจจะตั้งทีมประกาศเราออกไปเยีย่มบา้นคริสตเตียน ถา้เรากระท าอยา่งสม ่าเสมอท่ีสุดท่ีนัน่เรา
อาจจะตั้งเป็นคริสตจกัรใหม่ก็ไดที้มประกาศอาจจะออกไปประกาศและเยีย่มเยยีนเพื่อนบา้น ของเรา
อาจจะเยีย่มตามโรงเรียน โรงพยาบาลก็ได ้

ในญ่ีปุ่นเราเรียกวา่ การเยีย่มโดยการแจกดอกไมเ้ราน าดอกไมห้ลายชนิดต่อมือไปเยีย่ม ให้
ดอกไมแ้ก่คนป่วยในโรงพยาบาล ในฤดูร้อนเราเยีย่มอีกแบบหน่ึง โดยน าเอาไอศรีมติดมือไปเท่ียว
แจกจ่ายตามโรงพยาบาล ญ่ีปุ่นมี 4 ฤดูกาล ส าหรับเมืองไทยจะตอ้งไปเยีย่มทุกอาทิตยเ์พราะอากาศร้อน
ตลอดปี เม่ือเราไปเยีย่มตามโรงพยาบาลนั้น เราพบวา่มีคริสเตียนเป็นคนเจบ็อยูค่นหรือสองคน ก่อนจะ
มีการเยีย่มชนิดน้ีเกิดข้ึน เขาปิดปากไม่กลา้พดูเร่ืองคริสเตียนใหค้นอ่ืนฟัง แต่เม่ือมีการเยีย่มเช่นนั้น 
แสดงน ้าใจอยา่งนั้น คนไขก้็จะพดูกนัเป็นเสียงเดียวกนัวา่ คริสเตียนมีน ้าใจดีมาก คนไขท่ี้เป็นคริสเตียน
อยูใ่นท่ีนัน่ก็ค่อย ๆ แสดงตวัออกวา่ เขาเป็นคริสเตียน เขาอาจจะจดัใหมี้กลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยกนัใน
โรงพยาบาล นายแพทยจ์ะสนใจคนไขถ้า้จดัให้มีกิจกรรมเช่นวา่น้ี นายแพทยเ์ก่ียวกบัขอ้งกบัเร่ืองความ
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ตายความเป็นอยูข่องมนุษยต์ลอดเวลา เรารู้อยูว่า่มนุษยน์ั้นมีความสามารถจ ากดัในญ่ีปุ่นมีแพยทค์ริส
เตียนมากมายอาจจะจดัใหมี้การศึกษาพระคมัภีร์ก็ได ้

ทีมประกาศอาจจะจดัใหมี้การประชุมของผูท่ี้มีอาชีพต าแหน่งสูง ๆ หรือนกัธุรกิจ เช่นสมาคม
โรตารี หรือสมาคมไลออน อาจจดัใหมี้การรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัในระหวา่งคณะสตรีคริส
เตียนก็ได ้ สามารถจะไปเยีย่มเยยีนตามแหล่งเส่ือมโทรมก็ได ้ เม่ือจดัทีมต่าง ๆ อยา่งน้ีข้ึน ทีมอาจจะ
ออกไปท างานตามจุดต่าง ๆ บางแห่งท่ีมีจุดสนใจสม ่าเสมอก็อาจจะขยายคริสตจกัรได ้ ในโตเกียวและ
โอซากา มีคริสตจกัรในแหล่งเส่ือมโทรม มีคริสตจกัรท่ีมีขา้ราชการชั้นสูงก็มี มีท่ีท างานอยูใ่กลก้บัมหา
วทิยาก็มี มีนกัศึกษาตอ้งเดินผา่นหนา้ท่ีท างานประมาณ 5000 คนทุกวนั และในบริเวณนั้นมีคริสตจกัร
ส าหรับนกัศึกษาเกิดข้ึน น่ีเป็นงานของแนวหนา้ในบริเวณท่ีเราอยู ่

แนวหนา้ต่อไปเราตอ้งคิดให้ไกลออกไปในเขตท่ีเรารับผดิชอบ ถา้สมมุติวา่สมาชิกของเรายา้ย
ออกไปอยูใ่นเมืองหน่ึงท่ีไม่มีคริสตจกัรอยูเ่ลย ให้เราใชโ้อกาสในบา้นของคริสเตียนผูน้ั้นเป็นท่ีประชุม
หรือเป็นพยานในระหวา่งฤดูร้อนหรือวนัหยดุงาน เราอาจน าทีมจากคริสตจกัรแม่ออกไปเยีย่มเยยีนและ
จดัประกาศหรือเป็นพยานท่ีนัน่ คริสตจกัรหลายแห่งในญ่ีปุ่นไดจ้ดัใหมี้ความมุ่งหมาย โดยศิษยาภิบาล
ขอร้องใหส้มาชิกคนในคนหน่ึงท่ีรู้สึกวา่เป็นคนมีความเช่ือแขง็แรงใหย้า้ยออกไปจากเมืองหน่ึงไปยงั
เมืองหน่ึงท่ียงัไม่มีคริสตจกัรอยูเ่ลย เป็นการยา้ยอยา่งมีแผนการคริสตจกัรท่ีวา่น้ี คร้ังหน่ึงเคยเป็นหอ้ง
เตน้ร าแต่ก็กลายเป็นหอ้งประชุม คนท่ีถูกปลดเกษียณอายแุลว้เขาจะไดรั้บเงินบ าเหน็จเป็นจ านวนกอ้น
ใหญ่ ส่วนมากเขาจะเอาเงินไปสร้างบา้นกนั คริสตจกัรก็ใชค้นเหล่าน้ีไปยงัท่ีใหม่ อยา่งมีแผนการ เร่ิม
ท างานของพระเจา้ ถา้คริสตจกัรไดก้ระท าอยา่งน้ีภายใน 12 ปี ก็สามารถสร้างคริสตจกัรได ้5 แห่ง 

คริสตจกัรท่ีเจริญแลว้ตอ้งมีพระคริสตเป็นศูนยก์ลางมีพระคมัภีร์เป็นศูนยก์ลาง และมีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิท างานในท่ีนั้นดว้ย เป็นคริสตจกัรมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัขยายออกไป ส่งมิชชัน่นา
รีออกไป ศิษยาภิบาลท่ีใชห้อ้งเตน้ร าเป็นท่ีประชุมของคริสตจกัรมีความรู้สึกวา่ ตอ้งออกไปท างาน
ประกาศ มีเจา้ของโรงคา้ไมเ้ป็นผูช่้วยในดา้นการเงิน เขาขยายงานไปตามชนบท ผูจ้ดัการโรงคา้ไมอ้อก
ค่าใชจ่้ายใหท้ั้งส้ิน ขา้พเจา้ใคร่แนะน าใหท้่านลองขยายคริสตจกัรออกไปโดยวธีิน้ีบา้ง ประการแรกแม้
คริสตจกัรเผชิญกบัปัญหา แต่ก็สามารถใชบ้า้นเป็นฐานได ้เรานมสัการพระเจา้ท่ีนัน่ เรามีการประชุมข้ึน
ตามบา้น เพราะเป็นฐานท่ีส าคญั 

ในเขตบางเขตมีโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน บา้นของเพื่อนมิตรสหาย เม่ือเรา
สามารถตั้งตน้จากฐานบา้นก็กา้วไปถึงฐานขยายออกไปและท่ีสุดถึงแนวหนา้จะท าใหเ้กิดคริสตจกัร
ใหม่ ๆ ข้ึน ถา้สมมุติเป็นท่ีห่างไกลจากคริสตจกัรแม่ บา้นของคริสเตียนก็เป็นเหมือนแนวหนา้ของเรา 
คริสตจกัรจะช่วยท่ีใหม่น้ี และจะค่อย ๆ พฒันาข้ึนเป็นคริสตจกัรแขง็แรงได ้ มียทุธวธีิในการท่ีเรา
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จะตอ้งคิดถึงท่ี ๆ ยงัไม่มีคริสตจกัรเกิดข้ึนเลย เราอาจจะส่งทีมประกาศออกไป พวกทีมของผูป้ระกาศน้ี
ไม่ใช่เป็นทีมของผูท้  างานกินเงินเดือน แต่เป็นหนุ่มสาวของคริสตจกัรเป็นตน้ บางทีนกัศึกษาของ
วทิยาลยัพระคริสตธรรมจะออกไปเป็นทีมท าการประกาศศาสนาอยา่งน้ี 

ในเวลาเดียวกนั คริสตจกัรจะตอ้งมีหูตากวา้งขวางออกไปคิดถึงงานในต่างประเทศอีกดว้ย 
คริสตจกัรไม่ควรจะพอใจแต่เพียงวา่เราเป็นคริสตจกัรท่ีเป็นตวัของเราเองแลว้เราเล้ียงตนเองไดแ้ลว้ เรา
ท าอะไรทุกอยา่งเองไดแ้ลว้ ยงัไม่พอ เราจ าเป็นจะตอ้งส่งผูป้ระกาศออกไปดว้ย คริสตจกัรญ่ีปุ่นก าลงัมี
แผนการส่งมิชชัน่นารีออกไปต่างประเทศ ในปัจจุบนัน้ีมิชชัน่นารีญ่ีปุ่น 125 คน ถูกส่งออกไปนอก
ประเทศ เพราะฉะนั้นขา้พเจา้เช่ือวา่ลกัษณะของคริสตจกัรแบบน้ี จะสร้างคริสตจกัรใหม่ข้ึนไดห้ลาย
แห่ง 

ใหเ้ราร าลึกค าของอาจารยเ์ปาโลซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้น 1 โครินธ์ บทท่ี 9 ขอ้ 16 “วบิติัจะเกิดแก่
ขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดป้ระกาศ” เพราะฉะนั้นในการท่ีจะสร้างคริสตจกัร เราจ าเป็นตอ้งหนุนใจ 
กระตุน้คริสเตียนอยูต่ลอดเวลาจะตอ้งอบรมสั่งสอนเพื่อเขาออกไปท างานได ้ ก่อนจะเร่ิมตน้จะตอ้งมี
วตัถุประสงคว์า่จะตอ้งตั้งคริสตจกัร และขอ้ท่ี 22 ตอนสุดทา้ย “ขา้พเจา้ยอมเป็นคนทุกชนิด เพราะเห็น
แก่คนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาใหร้อดไดบ้า้ง ขา้พเจา้ท าอยา่งน้ี เพราะเห็นแก่กิตติคุณ เพื่อขา้พเจา้จะไดเ้ขา้
ส่วนกบัท่านทั้งหลายในกิตติคุณนั้น” เราพร้อมท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อจะใหพ้ระกิตติคุณนั้นแพร่
ออกไปแลว้หรือยงั? เหมือนดงัท่ีขา้พเจา้ไดร้้องเพลงญ่ีปุ่นใหท้่านฟังแลว้ เป็นเพลงท่ีใชใ้นการประกาศ
ทางภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่นซ่ึงบอกวา่ พระองคไ์ดท้รงประทานทุกส่ิงทุกอยา่งใหเ้รา เราจะถวายทุกส่ิง
ทุกอยา่งแก่พระองคห์รือไม่? 

ข้อน่ำคดิ 

1. นครหลวงกรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่ ถา้เขาน าวธีิการอยา่งในกรุงโตเกียวมาใชจ้ะไดไ้หม? 
2. การประกาศพระกิตติคุณ ไม่ตอ้งกระท าในนามของคริสตจกัรจะไดไ้หม? เพราะเหตุใด? 
3. ถา้มีคนเขา้มาเช่ือในพระเยซูมากมาย ท่านวติกหรือเปล่าวา่ จะท าใหท้่านท างานหนกัมาก

ข้ึน? 
4. เร่ืองตวัอยา่งท่ียกมากล่าวในค าบรรยาย หนุนใจใหท้่านรู้สึกเช่นไรบา้ง? 
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“พฒันำคริสตจักรในอำเซียปัจจุบัน 
นบัวา่เป็นประโยชน์มากท่ีขา้พเจา้ไดม้าร่วมประชุมการสัมมนาเร่ืองความเจริญของการขยาย

คริสตจกัรเป็นคร้ังท่ี 2 ในวนัน้ี ขา้พเจา้คิดวา่ไดรั้บความรู้มากกวา่บางท่านก็ไดแ้ต่ขา้พเจา้ไม่อยากเป็นผู ้
พดูแต่กรรมการก็ขอร้องใหพู้ด รู้สึกวา่เม่ือพระเจา้ทรงโปรดใหม้าพดูในเมืองไทยทุกคร้ังก็จะมีผูแ้ปล
ดว้ย และผูแ้ปลก็ไดรั้บความล าบากในการแปลขา้พเจา้จึงไดรั้บประโยชน์มาก ขา้พเจา้ก็คิดวา่เราทั้งสอง
ท่ีมีความคิดความเห็นเหมือนกนัเพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ในประเทศไทย 

ท่านทั้งหลายสังเกตไหมวา่ ในเวลายคุสุดทา้ยซ่ึงเป็นยคุน้ีเองท่ีพระเจา้ตรัสวา่ ชายหญิงสาว 
เยาวชนชายหญิงคนแก่ คนหนุ่มจะไดเ้ปิดปากออกประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ พระเจา้ก็ไดท้รงใช้
ธรรมชาติ ดวงดาว พระอาทิตยด์วงจนัทร์ตามธรรมชาติทั้งหลายใหเ้ป็นส่ือสัมพนัธ์ ใหเ้ป็นเคร่ืองส่ง
เสริมในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้เช่นเดียวกนั เม่ือคนของพระเจา้เช่นท่านอาจารยเ์ปาโลได้
ลุกยนืข้ึนกล่าวพระวจนะของพระเจา้นั้น คนหนุ่มคนสาวคนแก่ทั้งหลาย รวมทั้งดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งก็เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัท่ีพร้อมจะฟังพระวจนะของพระเจา้ ฉะนั้นโอกาสท่ีเรามีการ
ประชุมสัมมนาถึงความเจริญงอกงามของคริสตจกัรน้ี เป็นโอกาสท่ีดีเพราะพระเจา้ไดท้รงจดัแจงทุกส่ิง
ทุกอยา่งพร้อมสรรพเพื่อการประกาศพระนามของพระองคใ์นประเทศไทย 

ในการพดูของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีเป้าหมาย 2 อยา่งขา้พเจา้อยากจะใหท้่านทั้งหลายไดเ้ขา้ใจ
ประมวลการขยายความเจริญงอกงามของคริสตจกัรวา่เป็นส่ิงธรรมดาสามญัขา้พเจา้อยากอธิบายใหท้่าน
ทั้งหลายไดเ้ห็นตวัอยา่งของประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในหลายประเทศในเอเชีย ในพระคมัภีร์กิจการ
แสดงใหเ้ห็นถึงการงานท่ีสาวกของพระเจา้ไดท้  างานอะไรบา้งในส่วนต่าง ๆ ของโลก อะไรท่ีเกิดใน
เอเซียก็เป็นบทเรียนของท่านทั้งหลายดว้ย และท่านก็มองเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ แลว้ 
ท่ีจะน ามาใชใ้นประเทศไทยใหเ้หมาะสมได ้ เพราะขา้พเจา้ก็ไม่รู้สถานการณ์ดีเท่ากบัท่านทั้งหลาย 
ขา้พเจา้อยากอธิบายใหท้่านทั้งหลายทราบวา่ ความคิดริเร่ิมเร่ืองการขยายความเจริญของคริสตจกัร
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ท่ีไหน 

ข้อแรก ตอ้งเขา้ใจวา่ความคิดอนัน้ีเกิดจากพระคมัภีร์เราคน้ควา้ในพระคมัภีร์และรู้วา่คริสตจกัร
ควรจะเป็นอยา่งไรและตามพระคมัภีร์ก็ไดบ้นัทึกไวว้า่คริสตจกัรแรกเร่ิมนั้นด าเนินตามมาอยา่งไร ใน
ฐานะท่ีจ าเป็นจะตอ้งเป็นมาอยา่งไร เพราะฉะนั้นการพิจารณาถึงเร่ืองการขยายคริสตจกัรจ าเป็นจะตอ้ง
พิจารณาดูวา่คริสตจกัรในสมยัแรกเร่ิมปฏิบติักนัมาอยา่งไร 

ข้อสอง เราตอ้งพิจารณาดูคริสจกัรของพระเจา้เท่าท่ีเป็นตามความจริงอยูใ่นเวลาน้ี พระคมัภีร์
บอกวา่คริสตจกัรควรจะเป็นอยา่งไร เพราะฉะนั้นจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งรู้วา่คริสตจกัรท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี
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เป็นมาอยา่งไร คริสตจกัรของเราเวลาน้ี จะเหมือนกบัคริสตจกัรแรกเร่ิมในพระคมัภีร์อยา่งไรบา้ง ความ
เจริญของคริสตจกัรในสมยัน้ีจะเหมือนหรือไม่เหมือนกบัสมยัก่อนอยา่งไรบา้ง เราไม่ใช่จะรายงานหรือ
มองดูคริสตจกัรแต่ส่ิงท่ีดีเท่านั้น เราจะตอ้งดูจุดอ่อนแอดว้ย 

มีผูน้ าในคริสตจกัรองักฤษช่ือพร้อมแวล เม่ือศิลปินมาวาดรูปของท่านพร้อมแวลเพื่อจะแขวน
ไวใ้นสถาบนัศิลปะแห่งชาติ พร้อมแวลบอกศิลปินผูน้ั้นวา่ขอใหเ้ขียนรูปเหมือนกบัตวัเขาจริง ๆ แมแ้ต่
รอยยน่หรือสิวฝ้าบนใบหนา้ก็วาดลงไปดว้ย ยากท่ีเราจะมองดูศีรษะของเราเองจะมองดูหูดหรือแผลเล็ก 
ๆ นอ้ย ๆ เราก็มองเองไม่เห็น เราตอ้งมีความหวงัวา่พระเจา้จะช่วยใหค้ริสตจกัรของพระองคเ์ป็น
คริสตจกัรท่ีมีชีวติชีวาได ้ และความน่าเกลียดน่าชงั, ความอ่อนแอของคริสตจกัรเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ยนิดีท่ี
จะช่วยท าใหดี้ข้ึน ใหใ้หม่ข้ึนได ้ ถา้อ่านดูในพระคมัภีร์ก็จะรู้วา่คริสตจกัรควรจะเป็นอยา่งไร ในเวลาน้ี
เป็นอยา่งไรท่านทั้งหลายคงจ าไวว้า่พี่นอ้งจากญ่ีปุ่นท่ีเอาภาพแผนผงัต่าง ๆ มาแสดงให้ชมนั้น เราจ าเป็น
จะตอ้งมองดูใหเ้ขา้ใจถึงแผนผงัท่ีท่านอาจารยปี์อะริกะไดพ้ดูวา่ คริสตจกัรท่ีแทจ้ริงในประเทศญ่ีปุ่น
เป็นอยา่งไร ท่านรู้วา่มีครอบครัวสมาชิกก่ีครอบครัวอยูใ่นคริสตจกัรนั้นดว้ย ท่านมองดูลึกซ้ึงอีกวา่ 
ภรรยาหรือสามี หรือลูกเป็นคริสเตียนไหม หรือเป็นทั้งครอบครัวอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี ท่านรู้วา่ใน
ครอบครัวหน่ึง ๆ มีเด็กผูช้ายก่ีคนหรือผูห้ญิงก่ีคน รู้อายขุองเด็กเหล่านั้น ท่านรู้จกัคริสตจกัรท่ีท่าน
รับผดิชอบอยา่งถ่ีถว้น รู้ถึงคนแก่คนหนุ่มสาวดว้ย หลายแห่งท่ีผูน้ าไม่ค่อยสนใจ บอกวา่ไม่จ  าเป็น
จะตอ้งรู้ถึงส่ิงเหล่าน้ี ถา้เป็นอยา่งนั้นก็เหมือนกบัผูเ้ล้ียงแกะท่ีไม่รู้วา่ตวัมีแกะก่ีตวั และถา้แกะหายไป ก็
ไม่รู้วา่แกะหายไปก่ีตวั เช่นน้ีเป็นตน้ เราจ าเป็นจะตอ้งรู้วา่มีคนเขา้มาในคริสจตกัรก่ีคนและออกไปจาก
คริสตจกัรก่ีคน และเขาออกไปจากคริสตจกัรนั้นเขาไปท่ีไหน และเม่ือเขาออกจากคริสตจกัรนั้นแลว้มี
ใครสนใจเขาบา้งไหม เราตอ้งรู้จกัคริสตจกัร 

ข้อสำม เราจ าเป็นตอ้งมองดูสังคมท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเราอยา่งละเอียดแลว้ เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่
ประชาชนอาศยักนัเป็นหมู่เป็นเหล่าอยา่งไร ในประเทศไทยไม่ใช่วา่ประชากรจะกระจดักระจายกนัอยู ่
แต่อยูเ่ป็นกลุ่มตามเหล่าของเขา พระเจา้ไดท้  างานตามหมู่ตามเหล่าดว้ยเหมือนกนั พระเจา้ทรงท างาน
ใหญ่ในครอบครัวของมนุษยช์าติน้ีประชาชนต่างหมู่ต่างเหล่าก็จะมองดูชีวติของตนดว้ยสายตาต่าง ๆ 
ไม่เหมือนกนั คนรับจา้งท่ียากจนก็มองดูชีวิตของเขาเองไม่เหมือนกบัคนมัง่มีใกลเ้คียงเขา ประชาชนท่ีมี
ส าเนียงพดูของเขาต่างหากเขาก็อยากจะรวมกลุ่มกนัในพวกของเขาเองโดยไม่ตอ้งการจะปะปนกบัคน
อ่ืน ในประเทศไทยก็มีการแบ่งแยกออกเป็นหลายกลุ่มหลายเหล่า เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เม่ือเรามองดูถึง
คนท่ีอยูใ่นกลุ่มเป็นเหล่าอยา่งน้ีแลว้ เราก็สามารถรู้วา่พระเจา้ปฏิบติัการต่อกลุ่มชนเหล่านั้นอยา่งไรบา้ง 
พดูถึงประชาชนท่ีอยูล่อ้มรอบตวัเราน้ีก็เหมือนกบัเน้ือดินหลายอยา่งท่ีไม่เหมือนกนั ในพระคมัภีร์ไดพ้ดู
ถึงดิน 4 ชนิด บางกลุ่มบางเหล่าก็เหมือนกบัดินบางแห่งท่ีมีหินแขง็ไม่พร้อมจะรับพระกิตติคุณ ท่ีดิน
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บางแห่งเหมือนมีหนามอยู ่ แต่ยงัมีท่ีดินดีคือผูรั้บพระกิตติคุณของพระเจา้อยูเ่หมือนกนั เพราะฉะนั้นเรา
จึงควรพยายามหวา่นเมล็ดพืชใหม้ากในท่ีดินอุดมนั้น เราอาจจะพดูถึงการขยายคริสตจกัรมากเกินไป 
แต่เราควรจะคิดถึงวา่การขยายคริสตจกัรคืออะไรกนัแน่ เราควรจะรู้วา่ในเวลาเดียวกนัคริสตจกัรหลาย
คริสตจกัร หรือ คริสตจกัรส่วนรวมมีความเจริญแบ่งออกเป็น 4 อยา่งดงัน้ี ความเจริญของคริสตจกัร 4 
ประการ น้ีสมควรท่ีเราควรรู้เพราะมีประโยชน์มาก 1) มีความจ าเป็นท่ีสมาชิกผูมี้ความเช่ือในพระเยซู
คริสตเ์จา้จ  าเป็นจะตอ้งเพิ่มข้ึนในคริสตจกัร 2) จ  าเป็นจะตอ้งมีการทวคูีณจ านวนกลุ่มหมู่เหล่าของคริส
เตียนท่ีร่วมนมสัการดว้ยกนั 3) คริสเตียนจะตอ้งเจริญข้ึนในฝ่ายวญิญาณจิตจนกวา่จะโตเป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี 
4) คริสตจกัรจ าเป็นจะตอ้งรู้จกัวธีิใชบุ้คลในคริตจกัรใหท้  างานเหมือนกบัเราใชอ้วยัวะส่วนต่าง ๆ ใน
ร่างกายของเราใหถู้กตามหนา้ท่ีของมนั 

การเพิ่มจ านวนสมาชิกเขา้มาในคริสตจกัรทัว่โลกเวลาน้ีเป็นการเพิ่มข้ึนมากกวา่สมยัใด ๆ 
ตั้งแต่เป็นคริสตจกัรสืบต่อกนัมา คริสตจกัรหลายแห่งในอินโดนีเซียไดเ้จริญข้ึนมาก มีคริสตจกัรและ
พวกคริสเตียนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนเป็นคริสตจกัรใหญ่โตหลายแห่ง เม่ือไม่นานมาน้ีผูบ้ญัชาการทพัใน
ประเทศเกาหลี ออกค าสั่งใหมี้การประกาศพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ ท าใหท้หารในกองทพัเป็นคริส
เตียนข้ึนมา ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ท าไมถึงมีค าสั่ง ใหท้หารในกองทพัเป็นคริสเตียน แต่บางทีอาจจะเป็นวา่
เม่ือเขามาเป็นคริสเตียนแลว้ อาจจะมีก าลงัต่อสู้พวกคอมมิวนิสตท่ี์อ่ืนกระมงั แต่ขา้พเจา้รู้วา่สมาคมพระ
คริสตธรรมไดถื้อเป็นเร่ืองใหญ่ และจดัพิมพห์นงัสือพระคมัภีร์เป็นลา้น ๆ เล่มเพื่อส่งไปยงักองทพั
เกาหลี มีศาสนาจารยผ์ูป้ระกาศโดยสารยวดยานต่าง ๆ เป็นพาหนะไปยงักองทพัแนวหนา้ท่ีประจ าอยูท่ี่
นัน่ เพื่อไปสอนเร่ืองพระเยซูคริสตเจา้ ข่าวล่าสุดขา้พเจา้ไดย้นิวา่มีทหารนบัเป็นพนัคนท่ีรับศีลบพัติศมา
ภายในเวลาไม่ก่ีเดือน 

ปัญหาเหล่าน้ีไม่ใช่วา่เขาจะเป็นคริสเตียนท่ีดี หรือพร้อมแลว้ แต่เขามีความตั้งใจและพร้อมท่ีจะ
เจริญข้ึนในพระเยซูคริสตเจา้ การประกาศพระกิตติคุณไม่ใช่หมายความวา่การทวจี  านวนสมาชิก มนั
เป็นการทวีจ  านวนคริสจกัรเพิ่มข้ึนดว้ย ในคริสตจกัรสมยัเราจะเห็นไดว้า่คริสตจกัรไดแ้ผข่ยายออกไป
รวดเร็วมาก บางทีในวนัหน่ึง ๆ มีคนท่ีมีความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้เป็นพนั ๆ คนก็มี ภายในเวลาไม่ก่ี
ปีผูท่ี้มานบัถือพระเยซูคริสตเจา้ก็เพิ่มข้ึนนบัเป็นจ านวนลา้น เขาไม่สามารถจะไปประชุมในโบสถใ์หญ่ 
ๆ ได ้ ท่านบรูนเนอร์เขียนวา่ ศาสนาคริสเตียนนั้นก่อนสมยักษตัริยว์งัเตอตีมนั้น เขาไม่สามารถจะ
ประชุมกนัเป็นหมู่เป็นเหล่าในสถานท่ีต่าง ๆได ้ พดูถึงตามในพระคมัภีร์ คริสเตียนท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่มเล็ก 
ๆ นั้นก็เหมาะกบัสถานการณ์ และมีความหมายดีกวา่ท่ีจะอยูก่นัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 

โคโลสีบทท่ี 3 ขอ้ 15-16 แสดงถึงการนมสัการของคริสตจกัรในสมยัแรก โคโลสีบทท่ี 3 ขอ้ 
16-17 “จงใหพ้ระค าของพระคริสตด์ ารงอยูใ่นท่ามกลางท่านทั้งหลายบริบูรณ์ดว้ยปัญญาทั้งปวง สั่ง



 46 

สอนและเตือนสติซ่ึงกนัและกนั....” พระคมัภีร์บอกวา่ให้สั่งสอนเตือนสติซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่แต่ศิษยาภิ
บาลท่ีจะอบรมสั่งสอน แต่คริสเตียนตอ้งอบรมสั่งสอนตกัเตือนกนัเองดว้ย จะเห็นดว้ยวา่สมาชิกคริส
เตียนกลุ่มเล็ก ๆ นอ้ยเหล่าน้ีสามารถจะปรนนิบติัรับใชช่้วยเหลือกนัและกนัได ้ ในประเทศญ่ีปุ่นมี
การศึกษาถึงสภาพของครสิตจกัรวา่ คริสตจกัรใดท่ีมีสมาชิกเกินกวา่ 100 คนข้ึนไปนั้น เขาไม่ค่อยจะมี
ความพอใจข้ึนมาแลว้ เพราะมากเกินไปเขาอาจจะมีสมาชิกตั้ง 500-600 หรือพนัคนก็ได ้แต่เขาไม่อยาก
มีอยา่งนั้น จะเห็นไดว้า่ในเม่ือสมาชิกไดเ้พิ่มจ านวนมากข้ึนมากมายอยา่งนั้นในประเทศญ่ีปุ่น คริสตจกัร
ก็เพิ่มข้ึนตามมาดว้ย ถา้แมว้า่มีคริสตจกัรเล็ก ๆ นอ้ย ๆ หลายแห่งข้ึนมา ท่านก็จะมีผูน้ ามากข้ึน จะเห็น
ไดว้า่คริสตจกัร เล็ก ๆ นอ้ย ๆ หรือกลุ่มคริสเตียนนั้นเขาจะรู้จกักนัอยา่งทัว่ถึง รู้ถึงหนา้ท่ีของตนเอง
เหมือนกบัอวยัวะในร่างกายไดรู้้จกัหนา้ท่ี แต่ถา้ท่านมีจ านวนสมาชิกและจ านวนคริสตจกัรเพิ่มข้ึน 
เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นจะตอ้งใหค้วามตายฝ่ายจิตวิญญาณนอ้ยลงท่ีสุด 

เม่ือ 30 ปีมาแลว้ในประเทศอินเดียมีคนชัว่ต ่าวรรณะต ่าจ  านวนมากมาเขา้เช่ือในพระเยซูคริสต
เจา้ ต่อมาขา้พเจา้ทราบข่าววา่พวกท่ีนบัถือคริสเตียนกลบัไปถือฮินดูมากกวา่ท่ีพวกฮินดูจะมานบัถือคริส
เตียน คริสตจกัรจากประเทศอินโดนีเซียปีหน่ึง ๆ เขาไดรั้บสมาชิกใหม่ท่ียอมรับบพัติศมาเพิ่มข้ึน 3-4 
หม่ืนคน นัน่วเิศษแลว้ ข่าวท่ีไดย้นิมาอีกวา่ พวกท่ีนบัถือพระเยซูคริสตเจา้ไดก้ลบัไปนบัถือพวกผอีีก 
ทั้งน้ีเพราะเหตุอะไร เพราะคริสตจกัรไม่ไดส้อนคนท่ีมาเป็นคริสเตียนใหม่ให้รู้จกัหลกัของความเช่ือ 
ถือค าสั่งของศาสนาท่ีแทจ้ริง เม่ือพระเจา้ไดป้ระทานใหมี้คนรับเช่ือพระองคอ์ยา่งมากมาย เขาก็
ขอบพระคุณพระเจา้ และจะตอ้งท างานและสอนใหเ้ขารู้ซ้ึงถือพระค าของพระเจา้อีก 

การขยายคริตจกัรจ าเป็นจะตอ้งช่วยพวกคริสเตียนทุกวถีิทาง ใหเ้จริญเติบโตข้ึนฝ่ายวญิญาณ 
คริสตจกัรบาร์โธมาในประเทศอินเดียตอนใตน้ั้นมีอายยุืนยาวนานมา ตั้งแต่สมยัท่านสาวกโธมาได้
ประกาศท่ีนัน่ มีสมาชิก 3 แสนคน แต่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณนอ้ยเหลือเกิน คริสตจกัรอนัเก่าแก่น้ีจึงมีการ
สอนคริสเตียนใหมี้การกลบัใจใหม่ ใหส้ารภาพความผิด ใหรู้้จกัหลกัความเช่ือท่ีแทจ้ริง เม่ือพระเจา้ได้
ประทานใหเ้รารับวญิญาณใหม่จ  านวนมากมายอยา่งนั้น เราจะตอ้งมีการวางแผนงานวา่ท าอยา่งไรจึงจะ
ท าใหเ้ขามีความเช่ือเขา้ใจลึกซ้ึงในพระค าของพระเจา้ และมีชีวติฝ่ายวญิญาณ 

ความเจริญวฒันาข้ึนในฝ่ายวิญญาณจิตของร่างกายพระวรกายของพระคริสต ์ พระธรรมเอเฟ
ซสับอกใหเ้รารู้วา่คริสตจกัรเป็นพระวรกายของพระเยซูคริสตเจา้ พระเยซูเป็นศีรษะ เราเป็นอวยัวะของ
กายใหญ่น้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิเปรียบเหมือนเป็นหวัใจของร่างกายน้ี ชีวิตน้ีไดไ้หลซึมเขา้ไปในจิตใจ
ของผูท่ี้เช่ือถือในพระเยซูคริสตเจา้ หรือผูท่ี้เป็นของพระเยซูคริสตเ์จา้ทุก ๆ คน และพระคมัภีร์บอกวา่
เม่ือผูใ้ดไดรั้บชีวิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิในตวัเขาแลว้ เขาไดรั้บของประทานพิเศษท่ีพระเจา้ตั้งให้
เขาไดป้ฏิบติัพระเจา้ในหนา้ท่ีหลายอยา่งต่าง ๆ กนั เอเฟซสั บท 4 บอกใหเ้รารู้จกัวา่พระเจา้ พระ



 47 

วญิญาณบริสุทธ์ิไดป้ระทานใหบุ้คคลท าหนา้ท่ีหลายอยา่งต่าง ๆ กนั เช่น ศิษยาภิบาลศาสนาจารย ์
ผูส้อนและคนรักษาโรค เพื่อประโยชน์อะไรหรือท่ีตั้งคนท างานต่าง ๆ กนั ไม่ใช่แต่ตอ้งการรับใชป้ฏิบติั
อยา่งเดียวเท่านั้น แต่เพื่อจะสอนใหค้นของพระเจา้ไดเ้ตรียมพร้อมส าหรับการท างานในหนา้ท่ีของเขา
ใหบ้ริบูรณ์ ความเจริญของคริสตจกัรฝ่ายวญิญาณจิตนั้น หมายความวา่คริสเตียนทุกคนรู้จกัหนา้ท่ีของ
เขาดีวา่ เขามีหนา้ท่ีอะไรท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการให้เขาท า เหมือน หู ตา คอ จมูก ต่าง ๆ มนัก็รู้หนา้ท่ีและ
ท าตามหนา้ท่ีของมนัอยา่งดี 

ในประเทศเวยีดนามก็มีการฟ้ืนฟูใหญ่ในหมู่เผา่ต่าง ๆ ต่อมาไม่นานเม่ือไดรั้บการอบรมรู้จกั
พระคมัภีร์ของพระเจา้แลว้ เขาไดเ้จริญข้ึนในฝ่ายวิญญาณจิตยิง่กวา่เม่ือก่อนนั้นอยา่งรวดเร็วทีเดียว 
เหมือนกบัวา่มีแสงสวา่งส่องพุง่เขา้ในจิตใจของเขา สามารถท าใหไ้ดเ้ห็นความบาปความชัว่ท่ีเขาได้
กระท ามา ซ่ึงเม่ือก่อนมองไม่เห็น และพระวิญญาณไดช้ าระจิตใจขาดเขาใหส้ะอาด และเขาออกไป
ประกาศพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้ดว้ยความกลา้หาญไม่กลวัอะไรทั้งส้ินคนท่ีไม่เป็นคริสเตียนก็เร่ิม
เห็นวา่คริสเตียนเหล่าน้ีเขามีอะไรดีข้ึนมาแน่ ต่อมาคนเหล่านั้นก็เร่ิมตอ้งการพระเยซูคริสตเจา้ข้ึนมา 
เด๋ียวน้ีคริสเตียนชาวเวยีดนามก็อธิษฐานขอให้เหตุการณ์เหล่านั้นท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนชาวเผา่ต่าง ๆ 
ใหเ้กิดข้ึนกบัชาวเวยีดนามดว้ยเหมือนกนั แต่โชคร้ายซาตานก็ท างานของมนัเหมือนกนั มีเร่ืองท่ีพดูกนั
แบบยกเมฆในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่มีอะไรบา้ง มีเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูท่ีไดต้ั้งตน้อยา่งแปลก
ประหลาด เขาโออ้วดวา่เขาไดอ้ธิษฐานเผื่อคนท่ีมีผสิีง เม่ืออธิษฐานแลว้ก็มีงูออกมาจากคนถูกฝีสิงนั้น 
และมีเร่ืองแปลก ๆ เร่ืองน่าอบัอายเล่ากบัอีกเหมือนกนั เม่ือข่าวอยา่งน้ีแพร่หลายออกไปมีคนเป็น
จ านวนมากก็ไดย้นิ ไดรั้บฟังและพดูกนัวา่จริงหรือท่ีเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี พวกผูป้กครองก็พากนัไปหา
คณะอนุชนท่ีไดพู้ดยกเมฆเหล่านั้นวา่ เร่ืองน้ีไดเ้กิดข้ึนจริงหรือไม่ และก็ไดค้  าตอบวา่ไม่เป็นความจริง
เลย 

เม่ือมีการฟ้ืนฟูใหญ่ท่ีไหน ก็มีเหตุการณ์อยา่งน้ีเกิดข้ึนท่ีเป็นข่าวลือท่ีเป็นความเทจ็ท าใหค้น
ทั้งหลายเกิดความสงสัยข้ึนมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่พระเจา้ไดท้  างานใหญ่คือไดช้ าระลา้งคริสตจกัรของ
พระเจา้เปล่ียนคริสตจกัรของพระเจา้ส าหรับเหตุการณ์ใหม่ วนัใหม่ ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา้ ส่ิงแรกท่ีเรา
ทั้งหลายไดรั้บคือ เราเร่ิมรู้วา่เรารับของประทานอะไรจากพระเจา้ ท่ีเขาปฏิบติัพระเจา้ไดเ้หมือนกบัวา่มี
ความรู้ใหม่ ๆ เกิดข้ึนท่ีศีรษะ แลว้ศีรษะจะสั่งไปยงัอวยัวะต่าง ๆ ใหท้  าอยา่งนั้นอยา่งน้ี ขา้พเจา้ไดพ้ดูถึง
ความเจริญงอกงามของคริสตจกัรเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร มีความหมายวา่อยา่งไร หลกัการใหญ่ง่าย ๆ ของ
ความเจริญของคริสตจกัรมีอะไรบา้ง ปีน้ีมีคนจ านวนมากท่ีมีความสนใจและพร้อมท่ีจะรับพระเยซู
คริสต ์ เจา้มากกวา่เวลาไหนท่ีล่วงแลว้มาและพระเจา้ไดใ้ชชี้วติของมนุษยใ์นโลกน้ีใหเ้ป็นการเตรียมท่ี
จะช่วยเหลือมนุษย ์ หนา้ท่ีของเราคือเราตอ้งแสวงหาคนท่ีเราสามารถจะชกัจูงน ามาเป็นคริสเตียนได้
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อยา่งไรท่านเวสเล่ยก์ล่าววา่ ขา้พเจา้ขอสนบัสนุนบญัญติัขอ้เสนอของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เราจะตอ้ง
ฝึกหดัท่ีจะท างานร่วมกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และจงท างานท่ีพระองคต์อ้งการใหเ้ราท านั้น เราตอ้ง
ท างานหนกัยิง่ข้ึน เพราะผูท่ี้พร้อมท่ีจะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเจา้นั้น ก็เหมือนกบัขา้วท่ี
เหลืองสุกพร้อมท่ีจะเก่ียวแลว้ ถา้ไม่เก่ียวก็จะไม่ไดเ้ก่ียวกนัอีกต่อไป เราจ าเป็นตอ้งน าคนท่ีพร้อมจะรับ
เช่ือในพระเยซูคริสตเจา้นั้นใหม้ารับพระเยซูมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ เราจ าเป็นตอ้งใหเ้ขารับบตัติศมา 
และสั่งสอนเขาใหถื้อรักษาค าท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ไดส้ั่งไว ้ และสั่งสอนใหเ้ขาไดรู้้พร้อมท่ีจะเป็นผู ้
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเจา้น าคนอ่ืนต่อไปอีก 

ขา้พเจา้อยากจะอธิบายวา่ในเวลาน้ีในประเทศไทยทวปีอาเซียและทัว่โลกก็วา่ไดมี้คนพร้อมท่ี
จะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริตม์ากกวา่สมยัใด ๆ ไม่ใช่วา่รับกบัหมดทั้งประเทศ แต่รับกนัเป็นกลุ่ม
เป็นกอ้น เป็นหมู่เป็นคณะท่ีโน่นท่ีน่ีอยา่งน้ีเร่ือย ๆ ในประเทศญ่ีปุ่นในระหวา่งปี 1882,1889 มีเยาวชน
จ านวนพนั ๆ ท่ีเรียกวา่คณะซามูไรไดเ้ขา้มาในเมืองเพื่อรับการศึกษา เยาวชนเหล่าน้ีเป็นลูกหลานของ
นกัรบ นายทหาร นกัการเมือง และเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ีสืบตระกลูมาในเมืองซามูไร ในระยะนั้น
คริสตจกัรเพรสไบทีเรียนไดเ้จริญงอกงามจากสมาชิก 7000 คน เป็นหม่ืนคน บางแห่งจากพนัหน่ึง
กลายเป็นหม่ืนหน่ึงคริสตจกัรเหล่านั้นไม่ไดเ้จริญข้ึนอยา่งรวดเร็วนกัเพราะไม่มีโรงเรียนพอ เวลานั้นยงั
ไม่ทราบวา่ประชาชนอาศยัอยูก่นัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นกนัอยา่งไร เขาไม่รู้วา่คณะซามูไรเหล่าน้ีเป็นอีกคณะ
หน่ึงต่างหากท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกสรรและเตรียมไว ้ถา้เขารู้เขาคงติดต่อไปจนถึงครอบครัว และสามารถจะ
น าคนมาเป็นคริสเตียนเป็นจ านวนมากในญ่ีปุ่นเวลานั้น ต่อมาความผนัผวนในประเทศทางการเมือง
เกิดข้ึน คณะน้ีก็ส้ินสุดลง 

ในปี 1882 มีภูเขาไฟเมืองบาหลีในประเทศอินโดนีเซียระเบิดข้ึน เวลานั้นบงัเอิญเหตุการณ์น้ี
เกิดข้ึนตรงกบัการเตรียมฉลองครบรอบ 100 ปีของพระเจา้ท่ีอยูบ่นภูเขานั้น เม่ือภูเขาไฟใหญ่ระเบิด 
ประชาชนท่ีอยูต่ามบริวเวณนั้นก็ลม้ตาย รับความทุกขท์รมานมาก เขาจึงหนัหลงัและหมดความเช่ือใน
พระเจา้ของเขา เขาหนัหลงัใหก้บัพระฮินดูท่ีไม่ร่วมมือกบัเขา เม่ือขา้พเจา้ไปเมืองบาหลีในปี 1963 นั้น 
มีศิษยาภิบาลบอกขา้พเจา้วา่คริสตจกัรในเมืองบาหลี เป็นคริสตจกัรท่ีมีความเจริญรวดเร็วท่ีสุดในโลก 
ต่อมาในปี 1865 มีการปฏิวติัของคอมมิวนิสต ์และทุกคนลุกต่อสู้ตา้นคอมมิวนิสต ์ เขาตอ้งการผูน้ าและ
พระของฮินดูกลบัมาเป็นผูน้ าอีก พระของฮินดูจึงเป็นท่ีนบัถือของเขาอีก จึงท าใหค้ริตจกัรของพระเจา้
ถอยหลงัไป เม่ือพระเจา้ไดป้ระทานคนท่ีจะรับพระกิตติคุณใหเ้รา เราจะตอ้งช่วยเหลือน าเขาโดยเร็ว 
มิฉะนั้นจะพลาดชัว่นิรันดร์ ในการปฏิวติัลม้เหลวของคอมมิวนิสตค์ร้ังนั้นในอินโดนีเซียมีคนลม้ตาย
เป็นจ านวนมาก ไดมี้ผลเกิดข้ึนในประเทศชวาแตกต่างกนัไปกบัการท่ีมีผลเกิดข้ึนในบาหลี มีบุคคลบาง
จ าพวกท่ีเป็นชาวชวาจะรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเจา้ ขา้พเจา้จะอธิบายใหท้ราบวา่เกิดข้ึนได้
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อยา่งไรในเวลานั้นในประเทศอินโดนีเซียมีสมาชิกคอมมิวนิสตเ์พิ่มข้ึนถึง 3 ลา้นคน จ านวนสมาชิก
เหล่าน้ีโดยมากถือศาสนาอิสลามของชวา แต่ถือศาสนาแต่ปากเท่านั้น และเม่ือคอมมิวนิสตไ์ดป้ฏิวติัข้ึน
แลว้ ประชาชนตามบา้นนอกไดลุ้กสู้และฆ่าพวกคอมมิวนิสตต์ายเป็นจ านวนมาก ต่อมารัฐบาลจึง
ประกาศใหทุ้กคนมีศาสนา ราษฎรทุกคนในประเทศอินโดนีเซีย ถา้มีบตัรประจ าตวัจะตอ้งระบุไวด้ว้ย
วา่เขานบัถือศาสนาอะไร ถา้ในบตัรลงวา่เป็นคอมมิวนิสตก์็จะรู้ไดเ้ลยวา่ตอ้งมีอะไรเกิดข้ึน 
เพราะฉะนั้นประชาชนตอ้งเปล่ียนจากการนบัถือคอมมิวนิสตม์านบัถือศาสนาคริสเตียนบางคนเปล่ียน
มานบัถือศาสนาอิสลามก็มี หลายคนไม่อยากเป็นอิสลามเพราะพวกอิสลามเองไดฆ่้าพ่อแม่พี่นอ้ง ฆ่า
ลูกหลานของเขา เวลานั้นจึงมีคนหลายหม่ืนคนท่ีบอกวา่เขาอยากจะเป็นคริสเตียน น่ีก็แลว้แต่การท่ีเรา
จะบอกเล่าเขาถา้เขาไดรั้บค าบอกเล่าวา่จะเป็นคริสเตียนไดอ้ยา่งไร จะตอ้งกลบัใจอยา่งไรนั้น เขาก็จะ
เป็นคริสเตียนได ้เวลาน้ีคนท่ียนิดีรับพระเยซูคริสตเจา้ในประเทศชวาเป็นเพียงกลุ่ม ๆ 

ในประเทศเวยีดนามสงครามเกิดข้ึน ประชาชนก็พากนัอพยพไปตามถนนสายเลขท่ี 1 เพราะ
ปลอดภยั ประชาชนเป็นครอบครัว หมู่บา้น พยายามอพยพกนัไปตั้งหลกัแหล่งตามถนนสายท่ี 1 น้ี ถา้
ท่านรู้จกัลกัษณะของชาวเวยีดนาม ท่านก็จะรู้วา่เราจะท าการประกาศพระกิตติคุณน้ีใหช้าวเวยีดนามรู้
ไดอ้ยา่งไร ชาวเวยีดนามถือการเคารพกราบไวผ้ปีู่ ยา่ตายายของเขา ตั้งศาลข้ึนกลางทุ่ง เม่ือเขาอพยพจาก
บา้นไปนั้นก็ไม่สามารถเอาศาลปู่ ยา่ตายายติดตามไปได ้ เพราะฉะนั้นเม่ือพวกน้ีอพยพไปแลว้จ าเป็น
จะตอ้งหาท่ีพึ่งใหม่ หาพระใหม่ จึงเป็นโอกาสท่ีศาสนาคริสเตียนจะไดเ้ขา้ไปแทนท่ีในจิตใจของเขา 
ขอใหเ้ขาถามตนเองวา่ผูอ้พยพมีบา้งไหม ท่ีอยูใ่นแหล่งท่ีขา้พเจา้อยูน่ั้นมีคนอพยพบา้งไหม คนอพยพ
ยา้ยมาจากท่ีอ่ืนนั้นถา้เขาอพยพมาอยูใ่นหมู่บา้นของเรา 

ส่ิงแรกเขาจะพร้อมท่ีจะรับฟังพระกิตติคุณของพระเจา้ยิง่ใหเ้ขาอยูน่านเท่าไรความสนใจพระ
กิตติคุณจะนอ้ยลง เพราะเขาไปสนใจในเร่ืองอ่ืนเสียหมดแลว้ อีกไม่นานน้ีเขา้ใจวา่ สงครามเวยีดนาม
อาจจะส้ินสุดลงก็ได ้ เราจะรู้ไดว้า่พวกอพยพลล้ีภยั 2 ลา้นคนท่ีอยูต่ามถนนหลวงสาย 1 น้ีอาจจะอพยพ
กลบัไปอยูท่ี่บา้นเดิมของเขาอีกก็ได ้ เม่ือเขาไปก็ไม่อาจมีคริสตจกัรหรือโบสถใ์หญ่ก็ได ้ แต่เขาอาจจะ
สร้างโบสถเ์ล็ก ในกลุ่มท่ีเขาอยูก่็ได ้ และอาจจะมีมากกวา่นั้นอีก เพราะฉะนั้นเม่ือเขาอพยพกลบัไปเขา
อาจน าคริสตจกัรไปตั้งตามชนบทนั้นเป็นพนั ๆ คริสตจกัรและพนั ๆ โบสถไ์ด ้พระเจา้เตรียมพร้อมท่ีจะ
น าคนเหล่านั้นท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นในสถานการณ์พร้อมท่ีจะตอ้นรับคนเหล่านั้นใหม้าหาพระองค ์
บางทีไม่จ  าเป็นตอ้งมีเหตุการณ์ใหญ่โตเกิดข้ึนเสมอไป แต่อาจจะเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เกิดข้ึนได ้
ถา้ท่านรวมหวักนัเขา้จ านวนไม่ก่ีคน และพิจารณาศึกษาดว้ยกนั ท่านสามารถจะรู้ไดว้า่ มีใครบา้งท่ีไหน
ในละแวกท่ีเราอยูน่ั้นท่ีมีความสนใจและพร้อมท่ีจะรับพระกิตติคุณ 



 50 

ตวัอยา่งสุดทา้ย ขอยกตวัอยา่งนกัเทศน์ไทยท่ีภาคใตน่ี้เอง เวลานั้นเรามาประชุมกนัไม่ก่ีคนและ
มาอธิษฐานทูลถามพระเจา้วา่ มีใครบา้งในละแวกน้ีท่ีจะพร้อมท่ีจะรับพระเยซูคริสตเจา้ มีบางคนใน
พวกเรารู้เร่ืองก็บอกวา่ ถา้คนป่วยโรคเร้ือนพวกน้ีท่ีอยูใ่กลเ้คียงเราอาจจะรับเอาพระเยซูคริสตเจา้ก็ได ้
เราก็วา่จริงหรืออาจไม่จริง คริสตจกัรก็อาจจะไปประกาศท่ีนัน่ คนป่วยโรคเร้ือนพวกน้ีก็มีญาติพี่นอ้งท่ี
เป็นคนปกติ เพราะฉะนั้น เม่ือพระกิตติคุณของพระเจา้ตั้งตน้จากคนป่วยโรคเร้ือนก็กระจายไปสู่ญาติพี่
นอ้งเขาซ่ึงเป็นปกติดว้ย เรามีความยนิดีเพราะเขามีใจจดจ่อท่ีจะประกาศพระนามใหแ้ก่คนโรคเร้ือนมี
เพื่อนของเราก็พดูวา่มีคนหนุ่มท่ีเป็นคนลาวไดอ้ยูกิ่นเป็นกลุ่มและควรท าการประกาศใหเ้ขาบา้ง 
ขอบคุณพระเจา้ท่ีเราเจาะจงสนใจใส่ใจต่อพี่นอ้งชาวลาวผูเ้ล็กนอ้ยน้ีดว้ย คนนั้นคนน้ีต่างก็พดู ในท่ีสุดก็
มีการตั้งคริสตจกัรข้ึนท่ีนัน่มากกวา่สมยัก่อน ใหเ้ราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีน าให้เราไปพบคนท่ีเรา
สามารถจะน าเขามาไดแ้ละใหเ้ราท างานจนกวา่จะน าเขามาจนถึงพระเยซูคริสตเจา้ 

ข้อน่ำคดิ 

1. ท่านเช่ือไหมวา่ พระเจา้ก าลงัท างานในอาเซียอยูข่ณะน้ี? 
2. ศาสนาของชาติจะเป็นอุปสรรคขดัขวางในการประกาศพระกิตติคุณหรือเปล่า? 
3. อะไรท าใหก้ารประชุมสัมมนาต่าง ๆ เม่ือเลิกรากนัไปแลว้ ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน? 
4. คนเราชอบของใหม่ ต่ืนเตน้พกัเดียวก็หายเงียบไปอีกตามเคย ท่านเช่ือเช่นน้ีหรือ? 
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“ปรับปรุงหลกักำรพฒันำคริสตจักรให้เข้ำกบั
วฒันธรรม” 

หวัขอ้ของขา้พเจา้ในเชา้วนัน้ีเก่ียวกบัการดดัแปลงและพฒันาวธีิการเผยแพร่ใหเ้ขา้กบัสภาพ
ความเป็นอยูว่ฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน โชคดีท่ีขา้พเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งมาบอกวา่
ควรจะดดัแปลงอยา่งไรให้เขา้กบัประเทศไทย และขา้พเจา้จะพดูถึงประเทศอ่ืนวา่เขาไดด้ดัแปลงกนัมา
อยา่งไร ส่ิงแรกท่ีขา้พเจา้อยากจะพดูใหท้่านทั้งหลายไดท้ราบคือ พระเจา้ไดมี้เวลาวาระของพระองค ์
เม่ือถึงเวลาของพระองคแ์ลว้ พระองคก์็กระท างานและพระองคไ์ดใ้ชส้ถานการณ์เพื่อการประกาศพระ
กิตติคุณของพระองคใ์ห้เกิดผล ท่านไดอ่้านพระธรรมกาลาเทียบทท่ี 4 ขอ้ 4 แลว้วา่ เม่ือครบก าหนดแลว้
พระเจา้ไดส่้งพระบุตรลงมาในโลกน้ี มีค าแปลอีกค าหน่ึงท่ีแปลวา่ เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสมแลว้ พระเจา้
ไดใ้ชพ้ระบุตรของพระองคล์งมาในโลกน้ี 

นกัศึกษาทั้งหลายก็พยายามศึกษาคน้ควา้เพื่อให้เขา้ใจวา่ท าไมเม่ือครบถึงเวลาก าหนดท่ีพระเยซู
จะเสด็จมานั้นเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยูข่องจกัรวรรดิโรมนัอยา่งไรในเวลานั้น ในจกัรวรรดิโรมนั
เวลานั้นประชาชนไม่มีความพอใจในสภาพความเป็นอยูข่องเขาเลย เขารู้สึกวา่วธีิการแห่งชีวิตอยา่ง
แบบแผนเก่านั้นไม่เป็นท่ีอ่ิมใจของเขา เวลานั้นการเคารพนบัถือเทพเจา้ต่าง ๆ อยา่งมากมายหลายองคก์็
เร่ิมเส่ือมคลายลง ประชาชนเบ่ือหน่ายความเป็นอยูใ่นประเทศและการปกครองของมหาจกัรพรรด์ิ และ
การท่ีตอ้งมาบูชากราบไหวรู้ปของพระมหาจกัรพรรด์ิเป็นท่ีเบ่ือหน่ายของประชาชนมาก มีการสร้าง
ถนนหนทางออกไปจากอาณาจกัรโรม มีถนนติตต่อทางคมนาคม จึงมีความคิดใหม่ ๆ เกิดข้ึน และภาษา
กรีกก็ใชก้นัทัว่ไปในการติดต่ออยา่งกวา้งขวาง จะเห็นไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นฝ่ายโลกและฝ่ายวตัถุ ถึง
อยา่งไรก็ดีพระองคก์็ไดใ้ชทุ้กส่ิงทุกอยา่งใหเ้ป็นไปตามพระด าริของพระองค ์ จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในเวลานั้นจะเป็นในเอเซียและหลายท่ีหลายแห่งก็เกิดข้ึนคลา้ย ๆ กนันัน่เอง ในประเทศไทยท่ีโน่นท่ีน่ีมี
การเปิดใจออกรับพระกิตติคุณของพระเจา้ยิง่กวา่สมยัใด ๆ แต่ก่อนมา ถึงแมว้า่ไม่ใช่เป็นกลุ่มกอ้นใหญ่ 
ๆ ท่ีสนใจ แต่ก็มีคนสนใจเป็นกลุ่ม เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีนัน่ท่ีน่ีบา้ง แสดงวา่ถึงก าหนดแลว้ท่ีพระด าริของ
พระเจา้จะไดส้ าเร็จในประเทศไทยน้ี 

เวลาน้ีประเทศไทยพร้อมแลว้ท่ีจะเปิดรับพระกิตติคุณดว้ยเหมือนกนั บางคนคิดวา่ถา้จะอาศยั
ทางระบบต่าง ๆ ก็อาจคิดวา่สภาพการณ์อยา่งน้ีไม่ใช่ง่ายส าหรับท่ีน่ี คงจะยากกวา่ท่ีอ่ืน 

ขอ้ 1. เราจะเห็นไดว้า่เวลาครบก าหนดหรือถึงวาระของพระเจา้นั้นท่ีพระองคท์รงแสดงออกต่อ
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่ีโน่นท่ีน่ีเป็นคร้ังคราวนั้นไม่ใช่วา่ทัว่ไปเสมอไปเม่ือเป็นเช่นน้ีเราควรจะ
อดทนค่อยท างานไป โดยหวงัผลประโยชน์ในการเก็บเก่ียวเม่ือถึงวาระของพระเจา้ท่ีจะมาถึงเราเร็ว ๆ น้ี 



 52 

ขอ้ 2. เราจ าเป็นจะตอ้งพยายามเขา้ใจอยา่งง่าย ๆ วา่โดยทั้วไปนั้น พระเจา้มีแผนการอยา่งไร
ส าหรับประเทศไทย พระองคต์อ้งการใหเ้ราท าอะไรบา้งในประเทศไทยน้ีเราตอ้งพดูกนัแลว้วา่พระเจา้มี
พระประสงคใ์หค้ริสตจกัรไดข้ยายแผก่วา้งไพศาลออกไป น่ีเป็นส่ิงท่ีเราปรารถนาอยูเ่สมอ 

ขา้พเจา้ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขอ้เก่ียวกบัการงานขยายของคริสตจกัรตามพระคมัภีร์ คริสตจกัรได้
เจริญขยายออกไปโดยวธีิอศัจรรย ์เป็นตน้วา่ 

1. มีชนกลุ่มหน่ึงไดฟั้งท่านเปโตรเทศน์แลว้ก็รับพระเยซูคริสตเจา้ในวนัเดียวกนั 3 พนัคนนั้น 
ต่อมามีปรากฏการณ์ท่ีมีคนมารับพระเยซูคริสตเ์จา้จากครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นกอ้นท่ีโน่นท่ีน่ีเร่ือยมา 

2. ตามพระคมัภีร์พระเจา้มีพระประสงคใ์หก้ลุ่มกอ้นคริสเตียนหรือหน่วยของคริสตจกัรนั้นได้
เพิมทวจี  านวนข้ึนท่ีโน่นท่ีน่ี ตอ้งการให้เราเป็นอคัรทูตของพระองคใ์นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเรารวมกนัเป็น
หมู่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหมือนกนัขา้พเจา้เคยสนทนากบัศิษยาภิบาลของคริสตจกัรคนหน่ึงในภาคเหนือ ซ่ึง
คริสตจกัรน้ีก็มีหมวดคริสตเตียนประมาณ 5-7 แห่ง มาร่วมนมสัการกนัท่ีโบสถน้ี์ ตั้งมาประมาณ 100 ปี 
แลว้ เขาไม่ค่อยจะพอใจท่ีตอ้งมารวมกนัเป็นคริสตจกัรใหญ่แห่งเดียวกนัน้ี เขาตอ้งการใหมี้คริสตจกัร
ยอ่ย ๆ ตามทอ้งถ่ินชนบทท่ีกระจดักระจายกนัอยู ่ ขา้พเจา้เคยไปเยีย่มชนบทถ่ินน้ี มีคนอยู ่ 100 หลงัคา
เรือน เขามาตกลงกนัวา่จะใหมี้คริสตจกัรเดียวในหมู่บา้นท่ีมีพนัครอบครัวอยา่งน้ีไม่เพียงพอเขาจึง
พยายามท่ีจะก่อตั้งคริสตจกัรใหม่ข้ึนมาอีกแลว้หน่ึง ในสิงคโปร์มีแผนงานสร้างบา้นเรือนใหสู้ง ๆ ข้ึน
ไป ตึกหลงัหน่ึงๆ บรรจุไดห้ลายครอบครัว ในปี 1980 คิดกนัวา่จะมี 75% ของครอบครัวชาวสิงคโปร์
อยูก่นัในตึกใหญ่ ๆ อยา่งนั้น เพราะฉะนั้นการท่ีจะซ้ือท่ีดินมาก่อตั้งคริสตจกัรก็เป็นไปไม่ได ้เพราะแพง
มาก และเป้าหมายของเราเม่ือมีชุมนุมท่ีไหนมาก ๆ ก็พยากยามจะใหมี้คริสตจกัรท่ีนัน่ 1 คริสตจกัร ท่ีจะ
ตั้งคริสตจกัรข้ึนมาในจุดใหญ่ ๆ อยา่งนั้นสัก 20 แห่งก็เป็นไปไม่ไดเ้พราะแพงเหลือเกิน ถา้จะพดูไปใน
สิงคโปร์บางคนท่ีอยูแ่ฟล็ตก็เป็นเหมือนกบัหมู่บา้นและต าบลท่ีเขาอยูใ่นตวัแลว้ถา้จะประกาศพระกิตติ
คุณจริง ๆ ในสิงคโปร์แลว้ จ  าเป็นจะตอ้งตั้งคริสตจกัรข้ึนในทุก ๆ อาคารตึกเหล่านั้นทีเดียวเด๋ียวน้ีใน
สิงคโปร์มีคริสตจกัรอยู ่ 200 คริสตจกัร เม่ือปี 1980 เราคิดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็นสองพนัคริสตจกัร มีหลาย
คริสตจกัรหลายนิกายหลายคณะไดมี้ความมุ่งหมายท่ีจะรวมกนัตั้งคริสตจกัรข้ึนมาใหไ้ดส้องพนัคริต
จกัรในปี 1980 แต่มีปัญหาหลายอยา่งไม่รู้วา่จะท าไดอ้ยา่งไร ก าลงัด าเนินตามไปตามเป้าอยา่งน้ีแลว้ เม่ือ
ถึงเวลาครบก าหนดท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ลว้ ใหท้่านทั้งหลายพยายามช่วยดา้นวญิญาณจิตใหม้าก และ
ตั้งคริสตจกัรใหม้ากข้ึนเท่าท่ีจะมากได ้ เม่ือเรามีกลุ่มใหม่ คณะใหม่เกิดข้ึนเช่นน้ีแลว้จะตอ้งมีผูน้ า
เกิดข้ึนใหม่มากมาย การปรนนิบติัในคริสตจกัรของพระเจา้ก็ไม่เคยเปล่ียนแปลงใช่ไหม เราอยากจะเห็น
ความเจริญขยายพฒันาของคริสตจกัรเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้มีผูน้  าผูป้ระกาศท่ี
ไม่ตอ้งรับเงินเดือนเพิ่มข้ึนใหม้าก ๆ ในคริสตจกัรผูท่ี้เป็นศาสนาจารยท่ี์มีความรู้สูงมีการศึกษาสูงก็
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เปล่ียนไปแลว้ เขากลบัเห็นวา่เขาจะเป็นผูอ้บรมใหก้ารศึกษาแก่ศิษยาภิบาล ศาสนาจารยใ์หม่ ๆ นั้น
ข้ึนมา ผูท่ี้มีความรู้สูงจ าเป็นจะตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีอบรมใหก้ารศึกษาแก่ทุก ๆ คนเพื่อเขาจะไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีใหถู้กตอ้ง  

ขอ้ 3. การขยายของคริสตจกัรเติบโตข้ึนดว้ยตวัเอง 
ขอ้ 4. ส าคญัท่ีสุดคือคริตจกัรจะตอ้งเจริญข้ึนในฝ่ายวิญญาณจิต ในเม่ือเรารู้วา่พระเจา้ก าลงั

ประทานความเจริญและแหล่งท่ีเราจะท าการประกาศใหเ้กิดผล เราจะตอ้งศึกษาใหรู้้วา่พระองคมี์พระ
ประสงคอ์ยา่งไร และใหเ้ราท าอะไรบา้ง น ้าพระทยัของพระเจา้ตอ้งการให้ผูรั้บใชข้องพระองคน์ั้นเป็น
ผูรั้บใชป้ระชาชนในกลุ่มชนดว้ยน ้าพระทยัของพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราท าใหดี้ท่ีสุด ในดา้นการศึกษา 
ดา้นสุขศึกษา, ดา้นสุขภาพ, การเมือง, เศรษฐกิจ น่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ทั้งส้ิน ท่ีจะใหไ้ดเ้กิดผล
จริง ๆ ในการงานเหล่าน้ี จ  าเป็นจะตอ้งสอนใหค้นไดมี้ชีวิตใหม่จริง ๆ เพื่อเขาจะไดท้  างานของเขาให้ดี
ท่ีสุด เราอยากจะพดูวา่เราจ าเป็นจะตอ้งปรนนิบติัรับใชแ้ต่เราไม่ตอ้งเจริญข้ึน เราอยา่พดูอยา่งนั้นเรา
จะตอ้งเจริญข้ึน ๆ เพื่อการรับใชบ้ริการท่ีดี 

พระเจา้มีพระประสงคท่ี์จะประทานความคิดจ าเพาะเจาะจง ในทอ้งท่ีบางแห่งไม่เหมือนกนั 
ไม่ใช่โดยทัว่ ๆ ไป แต่พระองคมี์ความประสงคเ์ฉพาะเจาะจงใหเ้ราไดท้  าในท่ีบางแห่งเท่านั้น คริสตจกัร
จ าเป็นจะตอ้งเจริญข้ึนตามสภาพทอ้งถ่ินของเขาดว้ย ค าวา่ทอ้งถ่ิน หรือพื้นเมืองมีความหมายวา่อะไร 
สมมุติวา่ท่านเอาตน้กลว้ยจากประเทศไทยไปปลูกในสหรัฐอเมริกา มนัจะไม่ข้ึนท่ีนัน่ เพราะวา่พนัธ์ุ
กลว้ยน้ีไม่ใช่พนัธ์ุรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐดินฟ้าของท่ีนัน่ไม่เหมาะสมท่ีจะใหก้ลว้ยเจริญออกดอกออก
ผลสภาพนั้นก็เหมือนกบัเร่ืองของคริสตจกัร คริสตจกัรทอ้งถ่ิน ในเมือง หรือตามบา้นนอกชนบท 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งขยายความเจริญข้ึนตามสภาพทอ้งถ่ินนั้นจึงได ้ ในเวยีดนามขา้พเจา้ไดส้นทนากบัผูน้ า
คริสตจกัรแห่งหน่ึง ท่านพดูกบัขา้พเจา้วา่พรอนัประเสริฐอนัหน่ึงของคริสตจกัรของคริสเตียน พระพร
อนันั้นไดท้  าลายดนตรีอยา่งแบบเก่าแก่ของประเทศนั้นเสียแลว้ 

เม่ือขา้พเจา้เดินทางไปประเทศเวยีดนาม ขา้พเจา้ไดส้ังเกตการดนตรีของเขาดว้ย เม่ือขา้พเจา้ได้
ยนิเด็กร้องเพลงของเขาตามถนนหนทางหรือตามบา้นก็ตาม ขา้พเจา้ก็วา่ไพเราะเพราะดี ในเวยีดนาม
ไม่ใช่วา่จะร้องเพลงพื้นเมืองเท่านั้น แต่ก็ร้องเพลงต่างชาติดว้ย ในเม่ือเรามีส าเนียงข้ึน ๆ ลง ๆ อยา่งนั้น 
เราจะเอาไปใหเ้ขา้กบัดนตรีของตะวนัตกไดอ้ยา่งไร เม่ือคริสเตียนร้องเพลงควรจะถามคนบา้นนอกท่ีได้
ยนินั้นวา่เขาเขา้ใจไหม เพราะฉะนั้นพระกิตติคุณจึงเหมาะสมท่ีจะไปประกาศตามความเป็นอยูแ่ละ
พื้นฐานของทอ้งถ่ินนั้น ๆ เช่นดนตรีเพลงซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหค้นภายนอกเขา้ใจซาบซ้ึงไม่ใช่คนภายใน
คริสตจกัรเท่านั้น 
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เม่ือขา้วเหลืองแลว้ ถึงเวลาของพระองค ์พระองคก์็ไดค้วามคิดใหม่ ๆ เกิดข้ึนมา บางทีคนแก่ ๆ 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะเขาไม่เคยปฏิบติัมาก่อน เขาหารู้ไม่วา่ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียนเขาก็ลอ้มร้ัวขงั
ตวัเองอยูท่ี่นัน่ และตดัจากโลกภายนอกเสียก็มี 

ในอินโนดีเซียมีเกาะบาหลี ส่วนมากคนถือศาสนา อิสลาม, ฮินดู ขา้พเจา้ไดเ้ล่าวา่เม่ือเขานบัถือ
พระเจา้แห่งภูเขา แต่ภูเขาไฟระเบิดข้ึนท าความเสียหายมากมาย ประชาชนก็เร่ิมหนัหลงัใหก้บัพระเจา้
แห่งภูเขานั้นเสียในชนบทแห่งหน่ึงมีโรงเรียน มีครูนกัเรียนมาประชุมอธิษฐานดว้ยกนั เขาปรึกษากนัวา่ 
เราจะท าการประกาศพระกิตติคุณใหป้ระชาชนของเราไดอ้ยา่งไร เม่ือเราก าลงัอธิษฐานอยูน่ั้นพระเจา้ก็
ทรงประทานความคิดใหม่ ๆ ใหแ้ก่เขา เพราะวา่ครูและนกัเรียนเหล่านั้นเขา้ใจความเป็นอยู ่ ความรู้สึก
ของประชาชนโดยละเอียด เขาจึงตกลงกนัท่ีจะพยายามเสาะแสวงหาคนท่ีมีความทุกขเ์ศร้าหมองในชีวติ
ของเขา บางทีมีความทุกขคื์อมีความตายเกิดข้ึนในครอบครัว หรือไม่ก็มีความเจบ็ปวดเกิดข้ึนใน
ครอบครัวของเขา เขาพากนัพดูวา่เพราะพระกิตติคุณมีค าประเลา้ประโลมจิตใจ ซ่ึงจะท าใหเ้ราไม่ไป
เยีย่มคนเหล่านั้น และปลอบประเลา้ประโลมใจเขาในความทุกขย์ากล าบาก และเขาก็คงจะเช่ือฟังพระ
กิตติคุณดว้ย ปัญหาอยูท่ี่วา่เราจะคน้ควา้หาดว้ยวธีิใดวา่มีคนท่ีมีความทุกขเ์ศร้าหมองอยูท่ี่ไหนบา้ง มีคน
ออกความเห็นวา่ให้เราส่งลูกเสือออกไปส ารวจดูสัปดาห์ละคร้ัง เพื่อทราบวา่มีใครบา้งท่ีอยูใ่นระยะท่ีมี
ความทุกขเ์ศร้าหมอง คนน้ีไปในหมู่บา้นนั้น ไปนัง่อยูท่ี่ร้านกาแฟ เร่ิมสนทนากบัผูท่ี้มานัง่ในร้านกาแฟ
นั้น ขณะท่ีก าลงัสนทนากนัอยูน่ั้นเขาก็พยายามท่ีจะคน้หาความรู้และสภาพความเป็นอยูข่องคนใน
หมู่บา้นนั้น เขาพยายามคน้หาครอบครัวท่ีประสบกบัความทุกขย์ากในเร่ืองความตายบา้ง เม่ือรู้ดีแลว้เขา
จะไปหาครอบครัวนั้นแลว้บอกวา่จะมีครูคริสเตียนจะมาเยีย่ม มีความเห็นใจและจะมาประเลา้ประโลม
ใจท่าน เม่ือบอกเช่นน้ีแลว้บางคนก็ตอบวา่ยนิดี ๆ เชิญมา ๆ มีการปรึกษากนัวา่จะมีวธีิใดท่ีจะอธิบายถึง
พระกิตติคุณท่ีจะอธิบายใหพ้วกฮินดูเขา้ใจ เพราะเขาไม่เคยรู้เร่ืองมาก่อน 

เม่ือเราสนทนากบัใครเราตอ้งคิดวา่เขาจะเขา้ใจค าท่ีเราพดูน้ีหรือไม่ ค  าท่ีเขาจะเขา้ใจหรือไม่นั้น
ส าคญัยิง่กวา่ค าท่ีเราจะพดูออกมาอีก ส่ิงส าคญัคือ เขาไดย้นิ เขา้ใจอยา่งไร ไม่ส าคญัท่ีเราจะพดูอะไร
ออกไป บางทีก็มีคนท่ีชอบพดูอยา่งเดียว สนใจในค าพูดของตวั หารู้ไม่วา่คนท่ีฟังจะเขา้ใจค าพดูตวั
หรือไม่ เพราะบางส่ิงบางอยา่งเป็นเร่ืองราวท่ีเขาไม่รู้เร่ืองเลย ตามบา้นเรือนของเขาจะเก็บขา้วใส่ในชาม
กะละมงัใหญ่ไวบ้นโตะ๊ ผูท่ี้ไปเยีย่มจะรู้วา่ขา้วท่ีใส่ชามไว ้บนโตะ๊นั้นมี ความหมายอยา่งไรส าหรับชาว
ฮินดูขา้วหมายถึงความตอ้งการอนัลึกซ้ึงท่ีมีอยูใ่นจิตใจของเขา เพราะฉะนั้นเขาตั้งตน้พดูถึงเร่ืองขา้ว 
ความตอ้งการของชีวิตมนุษย ์และพดูวา่พระเยซูคริสตเจา้เสด็จลงมาจากสวรรค ์พระองคท์รงเสด็จมาใน
โลกน้ีเพื่อให้เขาไดรั้บและตอ้งการส่ิงเขาปรารถนานั้น พระเจา้ทรงประทานให้เรามีความสุขใจท่ีจะท า
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ใหค้ริสตจกัรของพระองคเ์จริญงอกงามขยายออกไปทอ้งถ่ินเป็นแห่ง ๆ ไป ความคิดน้ีเป็นของธรรมดา
สามญั แต่อาจจะเป็นของใหม่ส าหรับเรา เพราะเราไม่เคยคิดเร่ืองน้ีมาก่อนเลยอยา่งจริงจงั 

ยกตวัอยา่งในประเทศอินเดียท่ีมีภูมิประเทศกวา้งขวาง ตวัอยา่งถึงการละครของชาวอินเดียท่ี
นบัถือศาสนาฮินดูนั้น เขาถือวา่การท่ีจะมาสอนการแสดงละครในโบสถข์องเขานั้น ถึงแมว้า่ละครจะ
เป็นคติสั่งสอนใจก็ดี แต่เขาจะวา่เป็นส่ิงไม่ดี เป็นเวลาพนั ๆ ปีมาแลว้ท่ีศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ อิสลาม
ก็ดี ไดส้อนประชาชนโดยการพากษหุ่์น หนงัตะลุง หรือการแสดงละครก็ดี มีหลายอยา่งต่าง ๆ กนั คริส
เตียนมาคิดวา่เราสามารถจะติดต่อกบัฮินดูในเร่ืองพระกิตติคุณได ้ ถา้เราไดเ้คร่ืองมืออยา่งเดียวกนักบั
เคร่ืองมือท่ีเขาใชอ้ยูน่ั้น คริสเตียนบางคนสงสัยวา่คริสตจกัรคงไม่อนุญาตใหก้ระท าเช่นนั้นก็ได ้
เพราะฉะนั้นสมาคมพระคริสตธรรมบอกวา่ยนิดีจะส่งเสริมอุดหนุนใหท้่านท างานน้ี วนัหน่ึงมีการ
แสดงละครใหญ่กลางเมืองมทัทราสต่อประชาชนผูม้าดูจ  านวนมาก เร่ืองของละครมีวา่มีหญิงสาวชาว
อินเดียคนหน่ึงท่ีไดท้  าความผิดบาปลงไปการแสดงนั้นท าใหค้นทั้งหลายเขา้ใจกนัอยา่งแจ่มแจง้เพราะ
แสดงในแบบของดนตรีและฟ้อนร า เร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่หญิงนั้นมีจิตใจท่ีเศร้าหมองตกต ่าจนเกือบจะ
ฆ่าตวัตายอยูแ่ลว้ หญิงสาวคนน้ีไดพ้บกบัเพื่อนคริสเตียนคนหน่ึงท่ีไดเ้ล่าเร่ืองเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์ห้
เธอฟัง เพื่อนคริสเตียนคนน้ีไดเ้ล่าถึงพระคมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองคนหลงหาย เงินหลงหาย แกะหลงหาย การ
แสดงเหล่าน้ีแสดง โดยการฟ้อนร า เพลงและดนตรี ในท่ีสุดก็มีหญิงสาวเช่ือพระเจา้และร้องเพลง เขาได้
พบความสุขอนัยิง่ใหญ่ ขอใหท้ัว่โลกไดฟั้งเถอะ ชาวฮินดูท่ีอยูน่ั้นตกตะลึงในเร่ืองนั้น เวลานั้นผูว้า่
ราชการจงัหวดัก็ไดม้าดูดว้ย ไดก้ล่าวชมเชยแสดงความยนิดีท่ีไดเ้อาเร่ืองข่าวประเสริฐของพระเยซูคริ
สตเจา้มาแสดงให้เขาเขา้ใจตามความเป็นอยูข่องเขาท่ีแทจ้ริง ผูแ้ทนหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัก็มาดูดว้ย 
และกลบัไปเขียนข่าววา่มีการแสดงอยา่งไรบา้ง หนงัสือพิมพน้ี์มีคนอ่าน 6 ลา้นคน นัน่ก็เป็นการตั้ง
ศกัราชใหม่ ของวธีิใหม่ท่ีจะท าใหป้ระชาชนชาวอินเดียไดเ้ขา้ใจพระกิตติคุณกนัมากข้ึน 

เม่ือสามปีมาแลว้ขา้พเจา้ไดไ้ปท่ีบงักลาเทศ เป็นการประชุมของศาสนาจารย ์ ในการประชุมนั้น
มีผูช้ายคนหน่ึงท่ีเป็นหวัหนา้จดัรายการดนตรีของวทิยปุากีสถานไดน้ าเอาการแสดงให้ท่ีประชุมดู 
เก่ียวกบัดนตรีและละคร ประชาชนลน้หลามมีทั้งท่ีไม่ใช่เป็นคริสเตียน ขา้พเจา้คุยกบันกัจดัรายการ
ดนตรีผูน้ี้ เขาถามวา่คุณรู้ไหมวา่เราจะประกาศพระกิตติคุณใหช้าวบงักลาเทศรู้ไดอ้ยา่งไร เขาคุยวา่ชาว
บงักลาเทศของเราเป็นคนชอบดนตรี ประเทศบงักลาเทศมีแม่น ้า มีคนเรือมาก เม่ืแจวเรือไปก็ร้องเพลง
ไปดว้ย คนพายเรือพวกน้ีบางคร้ังขณะท่ีก าลงัแจวอยูก่็แต่งเพลงข้ึนเองในขณะนั้นก็ได ้ พอคริสเตียนท า
ดีเราก็มกัจะหนัหลงัใหก้บัดนตรีของเรา เขาบอกวา่ควรจะมีโรงเรียนเพื่อสอนดนตรีและใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้และน าไปใชใ้นการประกาศพระกิตติคุณ เขาบอกวา่ถา้เรามีหญิงสาวออกไปท าการประกาศพระ
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กิตติคุณโดยการร้องเพลง เล่นดนตรีอยา่งน้ีเราก็จะสามารถออกไปประกาศทัว่ประเทศบงัคลาเทศน้ี 
ขา้พเจา้คิดวา่เร่ืองน้ีคงจะเกิดกบัประเทศบงักลาเทศเร่ือย ๆ ไป 

ขา้พเจา้จะเล่าเร่ืองของศิษยาภิบาลในกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่ีเขารู้จกัวธีิท่ีประกาศใน
เมืองท่ีเขาอยูน่ั้นเขารู้วา่เม่ือเขาไปเปิดการสอนเรียนพระคมัภีร์ข้ึนในหมู่บา้นท่ีไม่ใช่คริสเตียน สมาชิกก็
น าเพื่อนฝงูครอบครัวมาเรียนมาศึกษาและมาฟังดว้ย อจ.สมิธไดเ้ล่าใหเ้ราฟังวา่ มีคนหน่ึงสามารถจะน า
ญาติพี่นอ้ง 62 คนมาเป็นคริสเตียนศิษยาภิบาลผูน้ี้ก็เร่ิมสอนสมาชิกธรรมดาให้รู้จกัวธีิท่ีช่วยเปิดสอน
พระคมัภีร์ตามบา้นเรือน ส่ิงแรกศิษยาภิบาลเปิดการอบรมก่อน ต่อมามอบใหผู้ท่ี้ไม่ใช่เป็นศาสนาจารย์
แต่เป็นคนธรรมดาไดรั้บหนา้ท่ีท าต่อไป กลุ่มพระคมัภีร์แบบน้ีก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ไป วธีิน้ีท าใหค้นเป็นทั้ง
ครอบครัวก็มีหรือบางคนในครอบครัวก็มี จึงสามารถตั้งคริสตจกัรในละแวกนั้นได ้ มีผูน้  าในประเทศ
ฟิลิปปินส์อีกคนหน่ึงท่ีไดม้องเห็นความส าเร็จของการท่ีเขาไดก้ระท าในท่ี ๆ หลายแห่งน้ี เขาบอกวา่ วธีิ
น้ีเป็นวธีิท่ีเหมาะสมกบัประเทศฟิลิปปินส์เพราะวา่ มาประชุมกนัเป็นครอบครัวและเรียนพระคมัภีร์
ดว้ยกนั เขาบอกวา่เราจะใชว้ิธีหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารประกาศเผยแพร่ ต่อมาภายใน 1 ปีเขาก็ออกไปเปิดจุด
ท่ีเรียนพระคมัภีร์อยา่งน้ีอีกหม่ืนจุดทัว่ประเทศ เราจะเห็นไดว้า่เม่ือถึงก าหนดเวลาของพระเจา้ พระเจา้
จะทรงสั่งบอกวธีิท่ีเราจะไปท างานและการเก็บผล ขอ้ 4. ความคิดเห็นดี ๆ ก็เส่ือมสูญเสียไปเป็นอนัมาก 
เพราะไม่มีใครสนใจค าเอามาปฏิบติั เม่ือพระเจา้ประทานวธีิของการประกาศท่ีเกิดผลดีใหเ้ราเช่นน้ีท่ี
เป็นการถาวรไม่ใช่สูญหายไป แต่แน่นอนพระเจา้ทรงประทานผูน้ าท่ีดีมาใหเ้ราเหมือนกนั ผูน้ านั้น
จะตอ้งมีตามองเห็นซ้ึงวา่วธีิจะท าใหเ้กิดการขยายคริสตจกัรออกมาพร้อม ๆ กบัเวลาท่ีพระจา้ก าหนดให้ 
แลว้เอาวธีินั้นมาใชก้บัเวลาท่ีก าหนดนั้นก็จะเกิดผลอนัดี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่เม่ือถึงเวลาวาระของพระเจา้แลว้ พระเจา้จะโปรดใหห้นุ่มสาว เยาวชน และคนแก่
ไดฝั้นและเห็นศุภนิมิตท างานใหเ้กิดผลดี ท่านคงจ าผูย้ิง่ใหญ่คนหน่ึง คือวลิเลียม คารี ซ่ึงเป็นผูต้ ั้งตน้
ศกัราชใหม่ของการประกาศน้ีท่านไดก้ล่าววา่ จงให้เรามุ่งหวงัท่ีจะไดรั้บส่ิงยิง่ใหญ่จากพระเจา้ และเรา
พยายามท าส่ิงยิง่ใหญ่เพื่อพระเจา้ ในประเทศองักฤษท่านวลิเลียม คารีเป็นช่างท ารองเทา้ นกัศาสน
ศาสตร์ยิง่ใหญ่ทั้งหลายก็บอกวา่ หนุ่มนอ้ยเอ๋ยนัง่ลงเฉย ๆ ไม่ตอ้งยุง่ เม่ือถึงเวลาท่ีพระเจา้จะท างานของ
พระองคแ์ลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งตวัเจา้ก็ได ้ คารีถึงแมว้า่เป็นช่างท ารองเทา้ แต่ท่านก็มีแผนท่ีเปิด
ตลอดเวลาต่อหนา้ท่าน และอธิษฐานตลอดเวลาพร้อมกบัแผนท่ีนั้น เม่ือท่านอธิษฐานพระเจา้อยา่งนั้น 
พระเจา้ก็ประทานศุภนิมิตให้แก่ท่านไม่ใช่จะใฝ่ฝันในเร่ืองศุภนิมิตและเม่ือไดรั้บศุภนิมิตแลว้ คนแก่
ทั้งหลายหรือผูท่ี้มีปัญญาท่ีพูดวา่ หนุ่มนอ้ยเอ๋ยนัง่ลง ๆ นั้นไม่สามารถจะหยดุย ั้งการกระท างานของท่าน
ไดเ้ลย เพราะฉะนั้นคนท่ีท างานของพระเจา้ควรจะติดสนิทกบั พระเจา้และอธิษฐานต่อพระเจา้อยู่
ตลอดเวลายากอบบทท่ี 5 บอกวา่ ค  าอธิษฐานของผูช้อบธรรมนั้นก็เกิดผลอยา่งยิง่ อาเมน. 
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จาก อคัรสาวกของพระองค ์ ท่ีปรากฏอยูใ่นมทัธิว บทท่ี 9 เม่ือพระเยซูคริสตเจา้ไดเ้สด็จเขา้ไป
ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงเห็นคนเป็นอนัมากอยูก่ระจดักระจายเหมือนแกะไม่มีผูเ้ล้ียง พระองคท์รงกรุณา
สงสารเขา เม่ือพระเยซูทรงเห็นดงันั้นแลว้พระองคท์รงเศร้าพระหฤทยั ทรงมองเห็นถึงความตอ้งการ
ของเขาเหล่านั้น เรามีบุคคลท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมพร้อมไวแ้ลว้ พระเจา้ไดต้รัสต่อบุคคลท่ีพระองคท์รง
เตรียมไวน้ั้นวา่ ขา้วก็เหลืองสุกเตม็ทุ่งนาแลว้ แต่คนเก็บเก่ียวก็มีนอ้ย ถา้เราอธิษฐานขอพระองคใ์หท้รง
ส่งคนเก่ียวมาอีก เม่ือท่านรู้วา่พระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงมองเห็นขา้วท่ีเหลืองสุกพร้อมท่ีจะเก่ียวไดแ้ลว้ 
พระองคท์รงอยากใหส้าวกไดม้องเห็นอยา่งเดียวกนั พระองคอ์ยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นใหส้าวก
ดว้ย 

พระองคท์รงบอกวา่ ใหท้่านทั้งหลายอธิษฐานขอพระเจา้ใหส่้งคนมาเก่ียวใหม้าก ๆ สาวกไดรั้บ
การอบรมใหอ้ธิษฐานพระเจา้ประทานความฝันให้เขาไดใ้ฝ่ฝัน และประทานศุภนิมิตใหเ้ขาไดเ้ห็นบท 
10 ขอ้ 1 บอกวา่พระองคท์รงเรียกสาวกมาและมอบอ านาจใหเ้ขา แลว้เม่ือพระองคไ์ดส่้งเขาไปนั้น 
พระองคไ์ดช้ี้แจงอธิบายใหเ้ขาไดรู้้วธีิคนท่ีอธิษฐานมาก ๆ อยา่งวลิเลียมคารีน้ีเอง คนอยา่งน้ีท่ีพระเจา้
ทรงใชไ้ด ้ ท่านจะเห็นไดว้า่ผูรั้บใชข้องพระเจา้จ าเป็นจะตอ้งถ่อมตวัต่อพระเจา้ และตอ้งเป็นผูรั้บ
ประชาชนไม่ใช่เป็นนาย พระเยซูตรัสวา่ผูใ้ดอยากเป็นใหญ่ ใหผู้น้ั้นเป็นผูรั้บใชค้นอ่ืนก่อน พระเยซูคริ
สตเจา้ไดเ้คยหยบิเอาผา้เช็ดตวัมาลา้งเทา้ใหส้าวกเหมือนกบัเป็นคนใชท่ี้ท าต่อนาย เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้เรา
จะรู้สึกและคุกเข่าลงจ าเพราะพระเจา้ เพราะเม่ือพระองคไ์ดก้ระท ากบัเราอยา่งน้ีพระองคจ์ะทรงเป็นผู ้
ท  างาน ไม่ใช่เรา ไม่มีส่ิงใดท่ีจะหา้มไม่ใหเ้ราเดินทางต่อไปได ้ คารีไดไ้ปปรเทศอินเดียและเรียนภาษา
ต่าง ๆ ถึง 17 ภาษา และมุ่งมัน่ท างานท่ีพระเจา้สั่งไวโ้ดยไม่ทอ้ถอยหยดุย ั้ง 

วนัน้ีขา้พเจา้ไม่ไดพ้ดูถึงคนเหล่านั้นท่ีเป็นใหญ่เป็นโตแต่พดูแก่ท่านทั้งหลายซ่ึงเป็นผูน้ าใน
คริสตจกัรต่าง ๆ ตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ ดว้ย ขา้พเจา้พดูกบัท่านในฐานะท่ีท่านมีอาชีพของท่านในการ
คา้ขาย หรือตาม ร.ร. และอ่ืน ๆ เป็นตน้ การจะท างานอะไรก็ตาม พระเจา้ทรงมุ่งหวงัใหเ้ราไดรั้บส่ิง
ใหญ่ ๆ จากพระองค ์และมุ่งหวงัใหเ้ราท าส่ิงใหญ่ ๆ เพื่อพระองคด์ว้ย พระเจา้ไดป้ระทานผูน้ าต่าง ๆ กนั
ตั้งแต่ระดบัสูงสุดจนถึงต ่าสุดแก่เราทั้งหลาย 

ขา้พเจา้ขอกล่าวสรุปวา่ พระเจา้ไดน้ ามาถึงวาระของพระองคแ์ลว้ท่ีจะมีการเก็บเก่ียวใหญ่ใน
ประเทศไทยท่ีโน่นและท่ีน่ี เราตอ้งรู้แน่นอนวา่เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ความประสงคข์องพระองคท่ี์
จะใหค้ริสตจกัรไดเ้จริญแผก่วา้งออกไป เราตอ้งมีความเช่ือในพระเจา้วา่พระองคจ์ะประทานความคิด
ใหม่ ๆ แปลก ๆ ใหเ้รากระท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีพระองคมี์พระประสงคใ์หเ้ราท า พระองคท์รง
ตอ้งการให้เขาเปิดในออกรับเอาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีพระองคใ์หเ้ราท าในคริสตจกัรของพระองค ์ และพระองค์
จะประทานผูน้ าในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ประเทศชาติ พื้นเมือง เพื่อจะน าเอาคนของพระเจา้ออกไป
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ประกาศพระกิตติคุณ ขา้พเจา้อยากจะชกัชวนใหท้่านไดใ้ชเ้วลาสักเล็กนอ้ยอธิษฐานขอพระเจา้แห่งการ
เก่ียวน้ีใชค้นใหม้าเก่ียวขา้วในนาของพระองค ์ เราขอใหพ้ระองคป์ระทานศุภนิมิตใหเ้รารู้วา่พระองค์
ตอ้งการให้เราท าส่ิงไรเวลาน้ี เราไม่ตอ้งรอใหใ้หใ้ครมาสั่งศุภนิมิตจากพระเจา้ ให้เราอธิษฐานของพระ
เจา้น าจิตใจของเราประทบัลงไปในขอ้น้ีท่ีจะท างานของพระองคต่์อไปเร่ือย ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด ค า
อธิษฐานดว้ยใจร้อนรนของผูช้อบธรรมเกิดผลมาก 

ข้อคดิ 

1. วฒันธรรมของไทย คืออะไรตามความคิดเห็นของท่าน? 
2. ศาสนากบัวฒันธรรมเขา้กนัไดไ้หม 
3. ท่ีกล่าววา่ อยา่ไปใหท้ าขนบประเพณีธรรมเนียมเก่า ๆ ของประชาชนเสียไป ท่านเขา้ใจ

อยา่งไร? 
4. คนไทยท่ีเช่ือในพระเยซู ยงัมีความรักชาติศาสนา พระมหากษตัริยอ์ยู ่ถูกหรือเปล่า? 
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กำรขยำยคริสตจักรในวงศ์หญิงพีน้่อง คริสตจักร
ขยำยตัวแล้ว 

พระเจา้ทรงมีน ้าพระทยัจะใหค้ริสตจกัรมีชีวติและเจริญเติบโต เราอ่านในพระธรรมกิจการวา่
คริสตจกัร เจริญเติบโตโดยมีผูรั้บเช่ือใหม่ ๆ มากข้ึน ในวนัเพนเทคศเตผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตม์า
ชุมนุมกนัเพียง 120 คนเท่านั้นเม่ือเปโตรเทศนาในวนันั้นไดค้นเพิ่มข้ึนเป็น 3,000 คน (กิจการ 2:41) 
พระธรรมกิจการ 2:47 กล่าววา่พระเจา้ใหมี้คนรับเช่ือใหม่เพิ่มข้ึนในคริสตจกัรทุกวนั เราอ่านพบใน
กิจการ 4:4 อีกวา่ “คนเป็นอนัมากท่ีไดฟั้งค าสอนนั้นก็เช่ือจึงเพิ่มจ านวนข้ึนจนนบัแต่ผูช้ายไดป้ระมาณ
หา้พนัคน” เช่ือเหลือเกินวา่นอกจากผูช้ายหา้พนัคนนั้นแลว้ ยงัมีสตรีและเด็กอีกดว้ย ซ่ึงยงัไม่ไดน้บัใน
กิจการ 5:14 การเจริญเติบโตของคริสตจกัรมีขอบเขตกวา้งขวางมาก จนไม่อาจจ ากดัดว้ยจ านวนตวัเลข 
พระคมัภีร์จึงตอ้งบนัทึกวา่ “มีชายหญิงเป็นอนัมากท่ีเช่ือถือไดเ้ขา้เป็นสาวกของพระเจา้” พระวจนะของ
พระเจา้ก็ไดเ้ผยแพร่ออกไป อยา่งกวา้งขวางและมีจ านวนสาวกเพิ่มข้ึนมากในกรุงเยรูซาเล็ม แมแ้ต่
ปุโรหิตจ านวนมากก็ไดเ้ช่ือฟังในหลกัโอวาท (กิจการ 6:7) 

ไม่เพียงแต่คนเช่ือใหม่ ท่ีเพิ่มข้ึน แต่มีคริสตจกัรเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากดว้ย กิจการบท 1-7 มี
คริสตจกัรท่ีกรุงเยรูซาเล็มเท่านั้น แต่เม่ือเซาโลท าการข่มเหงคริตสจกัร คริสเตียนก็กระจดักระจายไป
ตามถ่ินต่างแดน ขณะท่ีพวกเขาเดินทางไป พวกเขาก็ประกาศพระกิตติคุณไปดว้ย (กิจการ 8:1-4) ผูเ้ช่ือก็
ไดเ้พิ่มข้ึน และคริสตจกัรไดต้ั้งข้ึนเร่ือย ๆ จนคริสตจกัรขยายออกไปถึงเมืองฟอยนิเก เกาะกุบโร 
(ไซปรัส) และเมืองอนัติโอเกีย (กิจการ 11:19) หลงัจากเซาโลกลบัใจใหม่แลว้ คริสตจกัรก็พบสันติสุข
และมีความสงบทัว่มลฑลยดูาและกาลิลี และสะมาเรียและมีคริสตจกัรเพิ่มข้ึนเร่ือย (กิจการ 9:31) 

ทั้งครอบครัวเช่ือ 

ไม่เพียงแต่มีผูเ้ช่ือพระคริสตที์ละคนสองคน เช่นขุนนางเอธิโอเปีย แต่ยงัมีทั้งครอบครัวเช่ือ
พร้อม ๆ กนัเป็นความจริงวา่การรับความรอดนั้นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ทุกคนในครอบครัวจะตอ้ง
รับพระเยซูคริสตด์ว้ยตนเอง การท่ีครอบครัวของคนเหล่านั้นรับเช่ือพร้อมกนัทั้งครอบครัวเป็นการรับ
เช่ือของแต่ละคนพร้อมกนัทั้งครอบครัว เป็นการรับเช่ือเป็นกลุ่มกอ้น หลกัการเช่นน้ีก็มีความส าคญัต่อ
ลกัษณะการเจริญเติบโตของคริสตจกัรดว้ย เช่นในพระธรรมกิจการบทท่ี 10 เราไดอ่้านพบวา่นายร้อย
ชาวต่างประเทศคนหน่ึงช่ือ โคระเนลิโอเช่ือพระเยซูคริสตพ์ร้อมทั้งครอบครัวและเพื่อนหลายคน อีก
ตอนหน่ึงยงัอ่านพบเร่ืองราวของผูคุ้มคุก ชาวฟิลิปปี รับเช่ือในพระเยซูคริสต์พร้อมกนัทั้งครอบครัว 
(กิจการ 16:30-34) นางลุเดียเช่ือพร้อมกนัทั้งครอบครัวเหมือนกนั (กิจการ 16:14-15) กิจการ 18:8 ก็ได้
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บอกวา่ ท่านนายธรรมศาลา ช่ือคริสโปกบัครอบครัวท่ีอยูใ่นเมืองโครินธ์ก็ไดรั้บเช่ือในพระเยซูคริสต์
ดว้ย อีกตอนหน่ึงกล่าววา่ สะเตฟาโนทั้งครอบครัวก็เช่ือพร้อม ๆ กนั (1 โครินธ์ 1:19,16:15) 

สะพำนแห่งครอบครัว 

มีสะพานหน่ึงท่ีพระเจา้ประทานแก่สังคมมนุษย ์ คือความสนิทสนมกบัในระหวา่งญาติและ
มิตรสหาย เราจะเขา้ถึงคนเหล่าน้ีง่าย จะพดูง่าย เราทราบวา่เขามีปัญหาอะไร มีความทุกขย์ากหรือ
ความสุข ในพระคมัภีร์ใหม่จะเห็นไดว้า่พระเจา้มกัจะทรงด าเนินงาน ของพระองคใ์นครอบครัวและใน
บา้น แมแ้ต่ท่ามกลางอคัรสาวก 12 คนก็ยงัมีพี่นอ้งอยูส่องคู่ เปโตรและอนัดะเรอา ยากอบและยอห์น 
(มทัธิว 4:18-22) อนัดะเรอาเป็นคนบอกเปโตรวา่ เราไดพ้บพระเมสิยาห์แลว้ (ยอห์น 1:41) ในพระธรรม
กิจการเราอ่านพบเร่ืองโคระเนลิโอและครอบครัวมาหาพระเจา้ท่ีฟิลิปปีผูค้วบคุมนกัโทษและครอบครัว
ช่ือ กริสโปและครอบครัวรับพระเยซูเช่นเดียวกนั (กิจการ 10:24,16:13,18:8) ครอบครัวเป็นสะพาน
วเิศษเพื่อใหพ้ระวจนะขา้ม โดยเฉพาะครอบครัวชาวเอเซียมีความสนิทสนมกนัมากเช่นเดียวกบั
ครอบครัวชาวยดูาหรือกรีก ตามประวติัศาสตร์สมยัแรกเร่ิมของคริสตจกัรในประเทศไทย สมยั ดร. 
แมคกิลวารี คริสตจกัรทางภาคเหนือของไทยเจริญ โดยมีครอบครัวเขา้มารู้จกัพระเจา้ เม่ือคนหน่ึงเช่ือ
เขา้ก็น าพระวจนะไปสู่คนในครอบครัวดว้ย จึงมีคนรู้จกัพระเจา้เพิ่มข้ึนอีกหลายคน 

ศจ.เฟร็ด แมคบนัวา แห่งฟิลิปปินส์ เล่าเร่ืองนายพลแห่งกองทพับกฟิลิปปินส์ซ่ึงเคยเป็นนกัเลง
พนนัและติดสุราวา่ ท่านไดเ้ป็นพยานถึงพระคริสตต่์อหนา้นายพลผูน้ี้ และภายใน 2 อาทิตยเ์ขาก็ยอมรับ
พระเจา้ ต่อมาเชิญ ศจ. เฟร็ด ใหไ้ปร่วมศึกษาพระคมัภีร์กบัครอบครัวของเขา ท่านนายพลไดบ้อกลูก
สาว ลูกชายมาฟังพระค าดว้ย และเขาก็รับพระองค ์ ต่อมาเขาก็ชวนหลายชาย ลูกพี่ลูกนอ้ง พอ่แม่ และ
ญาติอ่ืน ๆ มาฟังพระค าดว้ย ในระยะ 3 ปี มี 26 ครอบครัวท่ีเก่ียวดองกบัเขาไดรั้บพระวจนะของพระเจา้
บางครอบครัวไดเ้ป็นคริสเตียนอยา่งสมบูรณ์ บางครอบครัวก็มีบางคนท่ีเป็นคริสเตียน เขาเดินทางไป
ตามหมู่บา้นท่ีห่างไกลหลายร้อยไมล ์ เพื่อเยีย่มเยยีนญาติและบอกกล่าวพระวจนะของพระเจา้ และ
คริสตจกัรอีกแห่งหน่ึงก็เกิดข้ึนในหมู่บา้น ทุกวนัน้ีพระเจา้ยงัทรงด าเนินงานของพระองคใ์นประเทศ
ไทยแบบเดียวกนัน้ี สะพานแห่งครอบครัวเป็นสะพานแบบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาสะพานทั้งหลาย
ท่ีมีไวเ้พื่อการประกาศ 

สะพำนแห่งควำมสัมพนัธ์ตำมธรรมชำติ 

คริสเตียนมีสะพานธรรมชาติส าหรับพระวจนะของพระเจา้คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพือ่นฝงู
และเพื่อนร่วมงาน หลงัจากท่ีไดย้นิพระเยซูทรงเรียกไดติ้ดตาม ฟิลิปก็ตามไปและพบเพื่อนช่ือ นาธาน 
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เอลจึงเล่าเร่ืองพระเจา้ใหฟั้ง (ยอห์น 1:45) เม่ือพระเยซูทรงขบัผอีอกจากคนเมืองชาวเกราซา 
พระองคท์รงสั่งเขาใหไ้ปหาพวกพอ้งของเขาท่ีบา้นและเป็นพยานแก่คนเหล่านั้น (มาระโก 5:19-20) มี
สะพานเช่ือมระหวา่งชาวนาไทยกบัพอ่คา้ขา้ว ระหวา่งคนขายของกบัลูกคา้ ระหวา่งขา้ราชการกบัผูม้า
ติดต่อ ในประเทศไทยมีสะพานเช่ือมระหวา่งคนไทยกบัคนจีน หรือไทยกบัลาว ในการหศัจรรยค์ร้ังท่ี
พระเยซูทรงเล้ียงคน 5,000 คนนั้น อคัรสาวกของพระเยซูเป็นผูเ้ช่ือมโยงระหวา่งพระเยซูกบัคนท่ีหิว
กระหาย พวกเขาเป็นคนแจกจ่ายขนมปังและปลาใหแ้ก่คนท่ีก าลงัหิว เขาเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งพระ
เยซูกบัประชาชน พระเยซูทรงเป็นขนมปังท่ีให้ชีวิตแก่คนท่ีอยูร่อบ ๆ คนท่ีอยูท่ ัว่ ๆ ไปก าลงัหิวกระหาย
ทางดา้นวญิญาณจิต คริสตจกัรจะตอ้งเป็นสะพานระหวา่งอาหารท่ีใหชี้วติกบัคนหิวกระหายเหล่านั้น 

เหตุทีใ่ห้คริสตจักรขยำยตวัอกีวธีิหน่ึง 

ดร. แมคกาแวรนเสนอวา่ การตดัสินใจเป็นคริสเตียนทั้งครอบครัว กลุ่ม หรือเผา่ การกลบัใจ
ชนิดน้ีนบัวา่ท าใหค้ริสตจกัรขยายตวัอยา่งรวดเร็วจริง ๆ ดว้ยเหตุน้ีเราอาจเลิกวธีิตวัต่อตวัมาใชว้ธีิ “เท
ครัว” ดงัขอ้ 2 วธีิน้ีแทนจะเขา้หาสมาชิกท่ีมีอ านาจในครอบครัว เราจะเขา้หาพอ่แม่ เขา้หาหวัหนา้กลุ่ม 
หวัหนา้เผา่ เพราะถา้ได ้“หวัหนา้” เสียแลว้การท างานกบัลูกนอ้งก็สะดวกกวา่ จะไม่มีการขดัขวาง (หรือ
มีนอ้ย) 

ครอบครัวจ ำเป็นต้องขยำยออกไป 

ความจริงขอ้หน่ึงเก่ียวกบัการช่วยใหค้ริสตจกัรในประเทศไทยเจริญพฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว คือ
การเป็นพยานอยา่งเอาจริงเอาจงัของครอบครัวจ าเป็นตอ้งขยายออกไปเพราะวา่ 

(1) การเตรียมกาาแต่งงานท่ีหายเสียไปและการเพิ่มจ านวนจากการแต่งงาน ครอบครัวมีส่วนใน
การขยายสมาชิกในทางน้ีไดม้ากจริง ๆ 

(2) พวกญาติพี่นอ้งอาศยัอยูด่ว้ยกนัในบา้นหรืออยูห่่างจากกนัในหมู่บา้นอ่ืน  
(3) สืบเช้ือสายโลหิตดว้ยกนัยอ่มสนิทสนมกนัมากเช่นสามารถช่วยเหลือทางดา้นเศรษฐกิจ 

ช่วยจดัหาเคร่ืองมือในการท านา เหล่าน้ีมกัจะหวงัไดจ้ากญาติพี่นอ้งก่อน 
(4) เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ คู่แต่งงานใหม่ ๆ มกัจะไปอาศยัอยูบ่า้นแม่ยาย ไม่ตลอดไปก็เป็นชัว่คราว 

ความจริงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ การขยายในครอบครัวของเมืองไทยเรา มีคุณค่าและอิทธิพลมาก
เพียงไร 

ท่าน เจ.โอ เฟรสเซอร์ ไดบ้นัทึกไวว้า่ ความตอ้งการคลา้ย ๆ กนัอาจจะเป็นทางน าครอบครัวไป
ถึงพระคริสตเ์จา้ได ้ เช่นในหมู่ชาวเขาพวกลีซู เป็นตน้ มิสซิสฮาเวร์ิด เทยเ์ลอร์ ไดบ้นัทึกในหนงัสือ 
“เบ้ืองหลงัของเขตจ ากดั” วา่ “เขาเขา้ใจและเห็นวา่อะไรเป็นความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของครอบครัว
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ทั้งหมด ส่ิงนั้นก็คือการท่ีจะพน้จากความเป็นทาสของการไหวผ้ ีพวกเผา่น้ีมีกฎอยูว่า่ ห้ิงบูชาและการเผา
เซ่นเคร่ืองสังเวยของครอบครัวจะไม่ถูกร้ือทิ้งออกไปถา้พวกผูเ้ฒ่าในหมู่บา้นยงัไม่ยอมอนุญาตเสียก่อน 
ดงันั้นเป็นหนทางท่ีทั้งครอบครัว จะหนัเขา้มาพึ่งพระคริสตเจา้ รวมทั้งผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก ๆ เหตุน้ีเอง 
เขาจึงตอ้งอธิษฐานดว้ยจิตใจอนัร้อนรนกงัวลเสมอ” (เทยเ์ลอร์ 1944, 98) 

เราทราบกนัทัว่แลว้วา่ คริสตจกัรในสมยัเแรกเร่ิมเจริญเติบโตข้ึนในภาคเหนือของประเทศไทย 
ภายใตก้ารน าของท่าน ดร. ดี.แมคกิลวารี ท่านไดท้  างานประกาศทางครอบครัวเป็นส่วนมากโดยน าเขา
เหล่านั้นมาถึงพระเจา้ จากการคน้ควา้และขอ้สังเกตเก่ียวกบัความเจริญเติบโตของคริสตจกัรตามภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบวา่ ส่วนใหญ่ท่ีสุดคือ คนเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กบัญาติพี่นอ้ง เขาเหล่านั้น
ไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณจากญาติพี่นอ้ง 

หา้ปีผา่นมาแลว้คริสเตียนคนแรกท่ีกลบัใจใหม่ในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี เขามาเช่ือพึ่ง
ในพระคริสตเ์ขาตั้งตน้เป็นพยานทนัทีต่อครอบครัวของเขาเพื่อมิตรสหายดว้ย ภายในสองสัปดาห์ต่อมา
เขาน าบิดา มารดา ภรรยานอ้งชายของเขามาถึงพระคริสต ์ ภายหลงัจากนั้นนอ้งสะใภข้องเขาก็มีความ
เช่ือดว้ย และไม่นานนอ้งคนอ่ืน ๆ ก็มารับเช่ือดว้ย จากท่ีนัน่พระกิตติคุณเผยแพร่กระจายออกไปถึงญาติ
พี่นอ้งคนอ่ืน ๆ ถึงคุณป้า คุณลุงท่ีอยูใ่นหมู่บา้นห่างไกลออกไป และโดยเหตุน้ีเองพระกิตติคุณได้
กระจายออกไปจากครอบครัวเป็นจุดแรก 

ระหวา่งปีท่ีแลว้ในอ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย มีชนกลุ่มหน่ึงประมาณ 15 คน เป็นชาว
ภาคเหนือไดถู้กน ามาถึงพระคริสต ์เป็นผลงานเกือบทั้งหมดของแม่หมา้ยคนหน่ึงช่ือวา่ นางบวั 

คริสเตียนใหม่ ๆ จะตอ้งไดรั้บการสอนใหพ้ยายามติดต่อกบัครอบครัว ญาติและมิตรสหายของ
เขา โดยน าพระกิตติคุณไปเผยแพร่เป็นพยานทนัทีทนัใดท่ีเขาเหล่านั้นกลบัใจแลว้ ไม่จ  าเป็นตอ้งรอนาน 
สองปีมาแลว้ ผูเ้ฒ่าชาวภาคเหนือคนหน่ึงไดก้ลบัใจท่ีจงัหวดัอุทยัธานี คนน้ีไดย้า้ยจากจงัหวดัล าปางราว
ปีกวา่ ๆ เห็นจะได ้ เหตุผลความจริงอนัหน่ึงท่ีน าเขามาถึงพระคริสตเจา้ก็คือ ผูเ้ฒ่าคนน้ียงัมีความจ าเร่ือง
ของคุณปู่ ของเขาวา่ ท่านเป็คริสเตียนจนถึงแก่กรรมไป ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่มีญาติพี่นอ้งของคริสเตียน
มากมาย และคริสเตียนแต่ในนามในหลายคริสตจกัรของเรา คนเหล่าน้ีมีโอกาสถูกน าเขา้มาเช่ือในความ
รอดของพระคริสตโ์ดยการฟ้ืนฟูจิตใจ การเป็นพยานของพวกญาติพี่นอ้ง 

ข้อเสนอช่วยกำรขยำยคริสตจักรโดยทำงครอบครัว 

1. ใหค้ริสตจกัรมีแผนการท่ีจะพยายามน าทั้งครอบครัวมาถึงพระเยซู สมาชิกแต่ละครอบครัว 
หรือแต่ละคนควรตั้งเป้าหมายท่ีจะน าหน่ึงครอบครัวมาเช่ือพึ่งพระเยซูและเขา้มาในคริสตจกัร โดยการ
อธิษฐาน เฉพาะเจาะจงใหค้รอบครัวนั้นและเป็นพยานแก่เขา 

2. ตั้งเป้าหมายในการประกาศวา่ จะน าทั้งครอบครัวไม่ใช่น าทีละคน ๆ เท่านั้น 
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3. แมว้า่มีคนเช่ือทีละคนก็ดี หรือทั้งครอบครัวก็ตาม พยายามสอนคนท่ีเช่ือใหม่ ใหไ้ปติดตามพี่
นอ้งโดยเป็นพยานแก่เขาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

4. ในการประกาศทางหนงัสือก็ดี วทิยกุ็ดี พยายามใหมี้เร่ืองของครอบครัวท่ีจะกลบัใจเช่ือทั้ง
ครอบครัวโดยเล่าถึงเร่ืองของการกลบัใจใหม่ของเขา 

5. ก่อนประกาศใชว้ธีิไหนก็ได ้ ขอใหผู้ท่ี้สนใจเล่าเร่ืองของพระเยซูใหญ้าติฟัง และใหป้รึกษา
ในเร่ืองน้ีวา่จะรับพร้อมกนัหลายคนหรือไม่ 

6. “คืนถ่ิน” เป็นภาพยนตร์ท่ีแสดงการท างานของพระเจา้ภายในครอบครัว ควรมีการเรียกร้อง
ใหท้ั้งครอบครัวกลบัใจเม่ือฉายเร่ืองน้ีแลว้ มีเร่ืองครอบครัวในพระคมัภีร์หลายเร่ือง ขอพระเจา้ทรงอวย
พรท่านและคริสตจกัรของท่าน ท่ีจะไปน าครอบครัวอ่ืน ๆ และญาติพี่นอ้งของตนให้กลบัใจและเขา้มา
อยูใ่นคริสตจกัรของพระเยซูเจา้ 
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วธีิเพิม่ปริมำณคริสตจักร 

อปุสรรคของกำรเพิม่ปริมำณคริสตจักร 

ความเห็นและขอ้ตกลงจากกลุ่มต่าง ๆ รวม 5 กลุ่ม ท่ีแบ่งออกจากผูเ้ขา้มาอบรมคราวน้ี เป็น
แผนงานท่ีคริสตจกัรในประเทศไทยจะด าเนินต่อไป เม่ือเรียบเรียงแลว้จะมีใจความดงัต่อไปน้ี 

1. คริสเตียนแต่ละบุคคลขาดความร้อนรน ไม่เอาใจใส่การประกาศพระกิตติคุณ ขาดการ
อธิษฐานท่ีร้อนรนไม่ไดก้ลบัใจเสียใหม่ และไม่ศึกษาอ่านพระคมัภีร์อยา่งจริงจงั 

2. ผูน้  าในคริสตจกัรในคณะ และนิกายต่าง ๆ ควบคุมแต่กิจการงานของพระเจา้ไวแ้ต่เพียงผู ้
เดียว ไม่ยอมร่วมมือร่วมงานกบัคณะ นิกายอ่ืน 

3. คริสตจกัรทัว่ ๆ ไป ขาดผูเ้ล้ียงลูกแกะของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ผูป้กครองหรือฆราวาส
รับผดิชอบงานคริสตจกัรอยา่งเป็นงานฝากมากกวา่ ไม่ไดท้  าดว้ยความรักและเสียสละ 

4. นิกายต่าง ๆ มาจากต่างประเทศ ควบคุมนโยบายเพื่อความสะดวกและประโยชน์ส่วนตวั 
มิหน าซ ้ ายงัเขา้มาต่อสู้กนัเองเสียอีก กิจการงานท่ีท าไปเพื่อรายงานต่อส านกังานใหญ่เพื่อจะไดเ้งินมาก
เท่านั้น ไม่ไดต้ั้งใจจะสร้างคริสตจกัรและเพิ่มปริมาณคริสตจกัรในประเทศไทยดว้ยความจริงใจเลย 

5. ผูน้  าของคณะ นิกายต่าง ๆไม่ไดร่้วมมือกนัอยา่งแทจ้ริงในเร่ืองการเพิ่มปริมาณคริสตจกัร 
ต่างคนต่างท าเพื่อตนเอง ยงัมีการดูหม่ิน ทบัถมแก่กนัและกนัเสียอีก 

แผนกำรของกำรเพิม่ปริมำณคริตจักรในประเทศไทย 

ระยะสั้น และระยะยาว 
1. ระดบัส่วนบุคคล 
(1) สนบัสนุนใหส้มาชิกทุกคนเร่ิมตน้อธิษฐานส่วนตวั โดยมีเป้าหมาย ใชบ้ตัร จดช่ือผูท่ี้จะ

อธิษฐานหรือกิจการต่าง ๆ อยา่ลืมจดวนัท่ีท่ีเร่ิมอธิษฐานขอ และวนัท่ีไดรั้บค าตอบ 
(2) สนบัสนุนใหส้มาชิกทุกคนอ่านพระคมัภีร์เป็นประจ าทุกวนั อ่านตั้งตน้แต่พระธรรมปฐม

กาลจนถึงพระธรรมววิรณ์ มีความเช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้ตลอดทั้งเล่ม มิไดเ้ลือกเอา
แต่เฉพาะตอนหน่ึงตอนใด 

(3) สนบัสนุนใหส้มาชิกท่ีรับเช่ือใหม่ ๆ มีความกลา้ออกไป เป็นพยานแก่ญาติพี่นอ้งใน 
ครอบครัวของเขาทนัที ไม่ตอ้งรอคอย 

(4) เทศนาเร้าใจ ฟ้ืนฟูใจให้สมาชิกกลบัใจเสียใหม่ ยอมสารภาพความผดิความบาป จนเกิดมี
ความร้อนรนในกิจการของพระเจา้ 
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2. ระดบัของคริสตจกัร 
(1) จดัใหมี้กลุ่มอธิษฐานข้ึนหลาย ๆ กลุ่ม ใชอ้ธิษฐานตามบา้นของสมาชิก กลุ่มหน่ึงควรมีไม่

เกิน 5 คน ใหฆ้ราวาสเป็นผูน้ ากนัเอง อ่านพระคมัภีร์แลว้มีการอภิปรายไม่ใช่เป็นการเทศนา เป็นพยาน
บา้งแลว้อธิษฐานประมาณ 30 นาที ดว้ยใชบ้ตัรบนัทึกไว ้

(2) จดัใหก้ลุ่มเหล่านั้นมาพบปะกนัท่ีคริสตจกัรเดือนละคร้ัง เพื่อให้เป็นพยานสู่กนัฟัง และเร้า
ใจซ่ึงกนัและกนั 

(3) จดัอบรมให้ฆราวาสออกไปเป็นพยาน เยีย่มเยยีน น าวิญญาณมาถึงพระเยซูคริสตเจา้ โดยตั้ง
เป็นหลกัสูตรอบรมยาว 12 อาทิตย ์รวมทั้งอบรมศิษยาภิบาลท่ีไม่รับเงินเดือนดว้ย 

(4) ศิษยาภิบาลตวัอยา่งในการเยีย่มเยยีน เป็นพยาน และน าวญิญาณแก่สมาชิกเสียก่อน 
(5) เทศนาเก่ียวกบัเร่ืองการประกาศพระกิตติคุณเนน้หนกัในภาคนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตย ์

โดยใชพ้ระคมัภีร์เป็นหลกั 
(6) สอนการประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ตามพระคมัภีร์แก่สมาชิก ใหเ้ขาเห็นถึง

ความส าคญัในเร่ืองน้ี 
3. ระดบัภาค 
(1) ส ารวจท่ีประกาศใหม่ในบริเวณใกลเ้คียง และห่างไกล ตั้งเป็นสถานท่ีประกาศ อาจจะใช้

บา้นสมาชิกใหม่หรือเก่า ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมนุมชนยงัไม่มีคริสตจกัรตั้งอยูเ่ลย 
(2) เม่ือสมาชิกคนใดยา้ยออกไปตั้งหลกัแหล่งใหม่ พยายามสอดส่องดูแลและออกไปเยี่ยมเยยีน 

จดัเป็นสถานท่ีประกาศ ใหเ้จา้ของบา้นเป็นผูรั้บผดิชอบ 
(3) จดัใหมี้หลกัสูตรการอบรม ในระดบัภาคแก่ผูน้ า ศิษยาภิบาล ผูไ้ม่รับเงินเดือน ผูป้ระกาศ

ดว้ยความสมคัรใจ (ฆราวาส) 
(4) จดัใหมี้สัมมนาเร่ือง การเผยแพร่ระดบัลึกในแต่ละภาค เพื่อใหง้านน้ีกวา้งขวางออกไปมาก

ยิง่ข้ึน 
(5) ใหภ้าคร่วมมือกบันิกายอ่ืนเก่ียวกบัการประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ เพื่อเพิ่มปริมาณ

คริสตจกัร 
(6) จดัทีมประกาศร่วมกนั กบันิกายอ่ืน ๆ ออกไปท างานดว้ยกนั รวมทั้งคนพื้นเมืองและ 
มิชชัน่นารี 
4. ระดบัประเทศ 
(1) จดัใหมี้การประชุมสัมมนาชนิดน้ีทัว่ประเทศปีละ 1 คร้ัง ขอเชิญผูแ้ทนจากคริสตจกัร ทุก

นิกายเขา้มาร่วมดว้ย เพื่อแบ่งปัน อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของการประกาศพระกิตติคุณ 
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(2) จดัใหมี้การประกาศฟ้ืนฟูน าวญิญาณแก่คนภายนอกคร้ังใหญ่ทัว่ประเทศ โดยเชิญนกัเทศน์
ส าคญัของโลกมาเทศนา เป็นตน้ 

(3) จดัอบรมเจา้หนา้ท่ี ศิษยาภิบาล ผูรั้บเงินเดือนและไม่รับ ผูป้ระกาศ เยีย่มเยยีน ทุกระดบัทัว่
ประเทศโดยจดัหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 

(4) จดัตั้งกรรมการส ารวจ ท าสิถิติของสภาพของคริตจกัรในประเทศไทย ประเมินผลการ
ประกาศระดบัลึกวจิยังานของการเพิ่มปริมาณคริสตจกัรทัว่ประเทศไทย 
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บทส่งท้ำย 
กรรมการหวงัวา่ ผูอ่้านมีความสนใจ และอธิษฐานเผื่อกรรมการชุดน้ี เพื่อคริสตจกัรในประเทศ

ไทย ขอใหห้ลายคริสตจกัรเร่ิมตน้ปฏิบติั ไม่ตอ้งรอคอยอีกแลว้พระเจา้ก าลงัร่วมมือกบัคนไทย 
อยา่ลืมวา่ การประกาศเผยแพร่ระดบัลึก และการเพิ่มปริมาณคริสตจกัร ประสานดว้ยกนั จะ

แยกออกจากกนัไม่ได ้
กรรมการหวงัเป็นอยา่งมากวา่ ผูอ่้านสนใจในการประชุมสัมมนาพฒันาคริสตจกัรคร้ังท่ี 3 

ต่อไปซ่ึงหวงัวา่จะมีในราวปลายเดือน ตุลาคม 1973 อยา่งนอ้ยปีละคร้ังเป็นการประชุมทัว่ประเทศ 
ขอใหทุ้กท่านอธิษฐานเผื่อกิจการน้ี เตรียมเวลาน้ีไวเ้พื่อจะไดม้าร่วมกนัหลายคน หลายนิกายได ้ ส่วน
รายละเอียดเราจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

ผูใ้ดสนใจอยากจะติดต่อกบักรรมการ กรุณาเขียนไปท่ี 
กรรมการพฒันาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ตู ้ป.ณ.5-107 
นครหลวงฯ 5 
โทรศพัท ์37976-7 หรือ 921841 
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