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ค ำน ำ 
หนงัสือเล่มน้ีเป็นอนัดบั 3 ในชุดต าราศาสนศาสตร์ จดัพิมพโ์ดยวทิยาลยัพระคริสตธรรม เรา

ขอขอบใจส าหรับการช่วยเหลือทางการเงินและทางวชิาการ ของกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ แห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ในการผลิตหนงัสือเล่มน้ีข้ึน หนงัสือเล่มน้ีวา่ดว้ยประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัรตั้งแต่ศตวรรษท่ี 18 มาจนถึงปัจจุบนั เป็นประวติัศาสตร์ของการเปล่ียนแปลง การท าลาย
อุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุดไปขา้งหนา้ และความมีชยั แต่ก็มีเร่ืองความลม้เหลว,ความ
ผดิหวงั และปราชยัอยูด่ว้ย อนาคตของคริสตจกัรจะเป็นอยา่งไร? ไม่มีใครรู้แน่ แต่หนงัสือเล่มน้ี
มองเห็นในแง่ดี พระกิตติคุณเป็นสัจธรรมของพระเจา้ในโลกน้ี พระประสงคข์องพระองคจึ์งเป็นท่ี
มัน่ใจไดว้า่ พลไพร่ของพระองคจ์ะสามารถและพร้อมท่ีจะประกาศสัจธรรมน้ีไปทุกมุมโลก 

ดร.ฟอสเตอร์ เป็นศาสตราจารยใ์นวชิาประวติัศาสตร์คริสตจกัรแห่งมหาวทิยาลยักลาสโก และ
เป็นโฆษกเรืองนามในเร่ืองเก่ียวกบัพระศาสนา เขาแต่งหนงัสืออ่ืน ๆ อีกหลายเล่ม เรารู้สึกภูมิใจท่ีได้
เพิ่มหนงัสือแปลฉบบัน้ีเขา้กบับรรดาหนงัสือท่ีไดจ้ดัพิมพอ์อกแลว้เป็นภาษาไทย 

 
สแตนเลย์ เอม็. ซูแวลล์ 
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บทที ่1 เหตุกำรณ์ส่ีตอนและปัญหำหน่ึงข้อ 

เร่ืองคริสตกาลผา่นไปแลว้ 1800 ปี ยงัมีชายชราผูห้น่ึงช่ือเวทามณีคาม อาศยัอยู ่ณ เมืองทราวนั
โกร์ทางอินเดียตะวนัตกเฉียงใต ้ ชายผูน้ี้ปรารถนาจะทราบเร่ืองของพระผูเ้ป็นเจา้ใหลึ้กซ้ึง แต่โดยเหตุท่ี
ตะแกเป็นคนวรรณต ่า จึงมิอาจจะเขา้ไปประกอบศาสนากิจในวดัฮินดูกบับรรดาชนวรรณสูงทั้งปวง    
เวทามณีคามไดต้ั้งปณิธานท่ีจะเดินทางไปยงัภาคเหนือ เพื่อไปใกลพ้ระมหาวหิารอนัมีช่ือ เขาไดเ้ร่ิม
เดินทางจนกระทัง่ไปไดไ้กลแสนไกล แต่มิไดป้ระสบผลเลย กลบัมีแต่ความเหน็ดเหน่ือยยิง่ข้ึน 
จนกระทัง่ส้ินแรง ไม่ทราบวา่ต่ืนหรือหลบั และไดเ้ห็นเหตุการณ์หน่ึงปรากฏต่อหนา้ คือมีบุคคลหน่ึง
ห่อผา้ขาวเดินตรงมายงัเวทามณีคามและกล่าววา่ “จงกลบัไปยงัทิศใตเ้ถิด” เวทามณีคามจึงเดินทางกลบั
แวะเยีย่มญาติท่ีเมืองตนัโจร์ ญาติผูน้ี้ไดม้าถือศาสนาคริสตอ์ยูใ่นคณะมิชชัน่เดนมาร์คซ่ึงประจ าอยูท่ี่ 
ตรันเควบาร์ เวทามณีคามไดอุ้ทานวา่ “น่ีแหละหนอความจริงซ่ึงเราแสวงหา” เม่ือเวทามณีคามรู้จกักบั
ชาวเยอรมนัช่ือ ริงเกลเทาเบ ซ่ึงท างานในสมาคมมิชชัน่รีองักฤษ (บริติช มชัชนัรี โซไซ เอตี บี. เอม. 
เอส) ก็ไดช้วนชาวเยอรมนัผูน้ี้ไปเมืองทราวนัโกร์ดว้ยกนั ริงเกลเทาเบไปเมืองทราวนัโกร์ในปี 1806 ก็
เห็นวา่เวทามณีคามไดเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่ญาติมิตรทั้งใกลแ้ละไกล ต่อมาหลายหมู่บา้นเกิดความ
ศรัทธาต่อศาสนาใหม่น้ีซ่ึงเป็น “ข่าวประเสริฐของคนยากจนทั้งปวง” 

ในปี 1827 มีการ จดัตั้งวทิยาลยัคริสเตียนท่ีเมืองโฟราเบยป์ระเทศเซียราลีโอนในแอฟริกา
ตะวนัตก สถานท่ีตั้งของมหาวทิยาลยันั้นกล่าวกนัวา่เคยเป็นตลาดคา้ทาส แมก้ระทัง่ไมข่ื้นท่ีสร้าง
วทิยาลยัก็วา่เป็นเสากระโดงเรือบรรทุกทาส ซามูเอล อดัไจ โครเธอร์ เป็นนกัศึกษาคนแรกของวทิยาลยั 
เป็นชาวไนจีเรีย เม่ือบา้นแตกสาแหรกขาดคือเมืองของเขาถูกโจมตีแตกแลว้ก็ถูกจบัตวัใส่ใตท้อ้งเรือยดั
เยยีดมากบัทาสอ่ืน ๆ คราวนั้นอายเุพียง 14 ปี แต่มีเร่ือองักฤษช่วยไวจึ้งไดเ้ป็นอิสระเสรีโครเธอร์มาเร่ิม
ชีวติใหม่ท่ีเซียราลีโอน และไดเ้ป็นคริสเตียนตั้งแต่นั้นมา 

โครเธอร์เล่าประวติัของตนเองดงักล่าวน้ีใหแ้ก่สุภาพสตรีผูห้น่ึงในกรุงลอนดอน ซ่ึงตั้งอกตั้งใจ
ฟังเร่ืองของเขา แต่โครเธอร์ตอ้งตกใจจนขวญัหนีดีฝ่อ เม่ือไดย้นิค าวา่ “ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลีพระ
บาท” การณ์จึงปรากฏวา่ เขาก าลงักราบ บงัคมทูลเร่ืองราวต่อ พระพกัตร์ของพระมหาราชินี พระนางเจา้
วคิตอเรีย โดยท่ีตนเองไม่ทราบเลยวา่ถูกน าเขา้เฝ้าพระองค ์ ในปี 1843 โครเธอร์ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
มิชชนันารีนารี เดินทางไปยงับา้นเกิดเมืองนอนซ่ึงอยูไ่กลออกไปทางบูรพาทิศถึงหน่ึงพนัไมล ์ เพราะ
ท างานการไดเ้ป็นอยา่งดีจนไดส้มญาวา่ “อคัรทูตแห่งไนจีเรีย” ต่อมาไดรั้บแต่งตั้งเป็นสังฆราชในปี 
1864 เป็นสังฆราชองคแ์รกในคริสตจกัรองักฤษท่ีมิใช่ชาวยโุรป โครเธอร์ชาวแอฟริกนั เป็นสัญลกัษณ์
แห่งการพน้จากความแลวร้าย และเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ไดส้ าเร็จ 
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ประมาณปี 1827 มีหวัหนา้กะเหร่ียงผูห้ญิง เดินทางจากภูมิล าเนาชาวเขาเขา้ไปยงัพม่า ไปพบ
มิชชัน่อเมริกาผูห้น่ึง ณ ทุ่งราบพวกกะเหร่ียงรู้สึกต่ืนเตน้กนัมาก เพราะก่อนหนา้นั้นเขามีความเช่ือวา่
พระเจา้ทรงพระนามวา่ เยวา เป็นผูท้รงสร้างสรรพส่ิงทั้งปวง ทรงสร้างบุรุษ และทรงสร้างสตรีจาก
ซ่ีโครงบุรุษ แต่ศตัรูของพระองคคื์องูไดล้วงใหบุ้รุษและสตรีกินผลไมต้อ้งหา้ม จึงเป็นเหตุใหค้วามตาย
เขา้มาในโลกพวกกะเหร่ียงไดเ้ล่าต่อ ๆ กนัมาวา่บุรุษของตนเป็นผูท้ราบเร่ืองน้ีดีและมัน่ใจวา่ในวนัหน่ึง 
พวกตนคงจะไดท้ราบเร่ืองน้ีบา้ง และเช่ือวา่หนงัสือท่ีสูญหายไปนั้นคงจะไดก้ลบัคืนมาสู่พวกตนในปี 
1826 กะเหร่ียงคนแรกไดรั้บบพัติศมา เขาไดป้ระกาศวา่ไดท้ราบเร่ืองเยวา (เยโฮวาห์) แลว้ค าท านายของ
ปู่ ยา่ตายายก็ส าเร็จแลว้ กะเหร่ียงทั้งปวงเกิดความต่ืนเตน้กนัใหญ่ โดยเหตุท่ีรัฐบาลพม่าปกครองชาว
กะเหร่ียง รัฐบาลสั่งใหร้ะงบัความต่ืนเตน้น้ี หวัหนา้เผา่จึงติดต่อกบัมิชชัน่รีอยา่งลบั ๆ เวลากลบัก็ตอ้ง
เล็ดลอดกบัทางป่าเปล่ียว ขากลบัไดน้ าเอาพระคมัภีร์ห่อผา้เก่า ๆ ซุกซ่อนมาดว้ย เม่ือไปถึงหมู่บา้นแลว้ก็
ตอ้งรอจนเวลากลางคืน ตอ้งวางยางเกรงจะถูกรบกวน เม่ือจุดตะเกียงสวา่งข้ึนแลว้ หวัหนา้เผา่แกเ้อาผา้
ท่ีห่อพระคมัภีร์ออก คนทั้งหลายเห็นแลว้เกิดความปล้ืมปิติจนน ้าตาไหล บา้งก็คุกเข่าลงนมสัการเพราะ 
“หนงัสือท่ีสูญหายไปนานแลว้ไดก้ลบัคืนมา ความหวงัของบรรพบุรุษก็ส าเร็จแลว้” 

ในปี 1834 ท่านเหลียงฟาซ่ึงเป็นศาสนาจารยช์าวจีนคนแรกในนิกายโปรแตสแตนทไ์ดม้ายนือยู่
สถานท่ีสอบแข่งขนั เขา้เป็นขนุนางท่ีเรียกวา่ จอหงวน มีชายหนุ่มหลายคนทีเดียวท่ีอยากเป็นขนุนางพา
กนัมาสอบแข่งขนัในคร้ังน้ี เม่ือสอบเสร็จแลว้ก็เดินออกจากหอ้งสอบดว้ยความอ่อนเพลีย ท่าน 
เหลียงฟาไดแ้จกหนงัสือขอ้พระธรรมคมัภีร์พร้อมค าอธิบายของท่าน หนงัสือเล่มน้ีช่ือวา่ “ค าแนะน า
เพื่อยคุน้ี” ชายหนุ่มผูห้น่ึงช่ือ ฮึง ก็ไดรั้บหนงัสือเล่มน้ีดว้ย ในปี 1837 ไดเ้ขา้สอบอีก แต่ก็ไม่ส าเร็จเช่น
เคย ในคร้ังน้ีเองสุขภาพของเขาก็ทรุดโทรมลง เน่ืองจากตรากตร าจึงตอ้งนอนป่วยอยูห่ลายวนั ในขณะท่ี
นอนป่วยนั้นฝันวา่ไดข้ึ้นไปบนสวรรคแ์ละเขา้เฝ้าพระเจา้ พระเจา้ทรงประทานกระบ่ีใหแ้ก่ฮึง ทั้งยงัทรง
สั่งใหฮึ้งท าลายรูปเคารพทั้งหลายใหส้ิ้นไป หกปีต่อมา ฮึง เอาหนงัสือท่ีไดรั้บแจกนั้นมาอ่านอีก เม่ือ
อ่านหนงัสือเล่มน้ีในคราวน้ีเองจึงไดป้ระจกัษว์า่ขอ้ความในหนงัสือนั้นเหมือนกบั ความฝันของตน ฮึง
ปรารถนาจะรับบพัติศมา แต่หาผูใ้หไ้ม่ได ้ จึงตอ้งใหบ้พัติศมาตนเองและไดเ้ลิกบูชารูปเคารพทั้งหลาย  
ประกาศเผยแพร่ความเช่ือของตนต่อบรรดาญาติมิตร ในไม่ชา้ก็มีคนมาเขา้ดว้ย มีสานุศิษยถึ์ง 2000 คน 
กลายเป็นสมาคมข้ึนแลว้ เรียกวา่ “สมาคมผูน้มสัการพระเจา้” และสมาคมน้ีไดก้ลายเป็นองคก์ารปฏิวติั 
มีนโยบายชาตินิยมและสัมคมนิยมกลาย ๆ 

ในปี 1853 ฮึงยดึไดดิ้นแดนส่วนใหญ่ในจีนตอนใต ้ ตั้งนานกิงเป็นเมืองหลวง และไดส้ถาปนา
ตนเองเป็นประมุขราชวงศไ์ตเ้ผง็ อนัมีความหมายวา่เป็นอาณาจกัรสรรคแ์ละสันติสุข ฮึงอาจจะได้
ครอบครองจีนทั้งประเทศใน 1856 ถา้มีท่ีปรึกษาท่ีสามารถ แทนท่ีจะเส่ือมลงจนถึงแก่ความพินาศในปี 
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1864 รัฐบาลแมนจูไม่ยอมอนุญาตใหมิ้ชชัน่รีท่องเท่ียวไปประกาศศาสนาในประเทศจีน จึงไดแ้ต่
ปลอบใจพรรคพวกวา่ “หนงัสือคริสเตียนไปไดทุ้กแห่ง และจะเป็นใบเบิกทางใหเ้รา” ไม่มีใครคิดวา่
เหตุการณ์จะอุบติัข้ึนในรูปน้ี เลยจนปัญญาไม่ทราบวา่จะจดัการอยา่งไร มีผูห้น่ึงบนัทึกไวว้า่ “โอกาส
สูญหายไปเปล่า ๆ ต่อใหอี้กพนัปี ก็ไม่เกิดข้ึน” ในคร่ึงศตวรรษแรกของการเผยแพร่ศาสนาโปรแตส
แตนทใ์นประเทศจีน ซ่ึงมีพลเมืองมากท่ีสุดในโลกก็เกือบจะตกอยูใ่นเง้ือมมือของขบวนการ ปฏิวติัท่ี
ไดรั้บความจูงใจบาง ประการ ไปจากศาสนาคริสเตียน 

“ข่าวประเสริฐของคนยากจนทั้งปวง” “เร่ิมตน้ชีวติใหม่” “ความหวงัของบรรพบุรุษส าเร็จแลว้” 
“ขบวนการปฏิวติัท่ีไดรั้บความจูงใจจากศาสนาคริสเตียน” เหล่าน้ีท าไมจึงอุบติัข้ึนหลายแห่งในเวลา
ไล่เร่ียกนั โดยเฉพาะในสมยัน้ี เราตอ้งหนัมาพิจารณาสถานการณ์ของโลกซ่ึงอ านวยโอกาส และท าให้
เกิดชีวติใหม่ในคริสตจกัรอนัเป็นพลงัจูงใจ 
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บทที ่2 โอกำสอ ำนวย – โลกในศตรรษที ่17 

อนัลทัธิจกัรวรรดินิยมนั้นยอ่มมีลทัธิชัว่ร้ายแอบแฝงอยูบ่า้ง แต่เราควรจะตระหนกัวา่ พระเจา้
ทรงบนัดาลใหเ้หตุการณ์ร้ายกลายเป็นดีไดต้ามความปรารถนาของพระองค ์ ในศตวรรษแรกของคริสต์
ศาสนาชาวยดูาท่ีรักชาติปรารถนาจะไดอิ้สรภาพ ขา้งอาณาจกัรโรมไดน้ าเอาการคมนาคม การเดินทาง
ไปสู่ประเทศต่าง ๆ และการรู้จกัประเทศอ่ืน ๆ มาสู่ชาติ ส่ิงเหล่าน้ีกลายเป็นปัจจยัท่ีพระเจา้ทรงใชใ้น
การเผยแพร่พระกิตติคุณ (ดูหนงัสือเร่ือง Beginning from Jerusalem pp. 11-14)  

การคน้พบทางคมนาคมใหม่ ๆ ในศตวรรษท่ี 16 นั้นอ านายประโยชน์แก่โปรตุเกสและเสปญ 
โดยเหตุท่ีทั้งสองประเทศเป็นคาธอลิคพวกมิชชัน่รีนิกายโรมนัคาธอลิคก็ฉวยโอกาสน้ีด าเนินการ
เผยแพร่ศาสนาแต่ในขณะเดียวกนัก็เกิดการปฏิรูปคริสตศาสนาข้ึน ซ่ึงกลายเป็นนิกายโปรเตสแตนท์
ต่อมา นิกายโปรเตสแตนทท์ าใหเ้กิดการต่ืนตวัต่อคริสตศาสนิกยิง่นกั แต่มิไดท้  าการเผยแพร่ไป
กวา้งขวางในยคุน้ี เพราะมีโอกาสนอ้ย 

คร้ันถึงศตวรรษท่ี 17 เหตุการณ์ก็เปล่ียนไป เพราะประเทศท่ีนบัถือ ลทัธิโปรแตสแตนท ์ สอง 
ประเทศ คือ องักฤษ และฮอลนัดาเรืองอ านาจ มีบริษทับริทิช อิสต ์ อินเดีย ตั้งข้ึนในปี 1600 และ 1602 
บริษทัดชัอีสตอิ์นเดียตั้งในปี 1619 ฮอลนัดามาครอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวนัออกมีเมืองปัตเวยี 
(ปัจจุบนัเรียกวา่ จาร์กาตา) เป็นเมืองหลวงฮอลนัดาชิงเกาะลงักาและแถบฝ่ังทะเลตอนใตข้องอินเดียจาก
โปรตุเกสเร่ิมตั้งแต่ปี 1623 เป็นตน้มา ในปี 1640 ไดเ้มืองมะละกา ปี 1651 ไดเ้คบโคโลนีทางแอฟริกาใต ้
ปี 1642 มีนกัเดินเรือชาวออลนัดาคน้พบฝ่ังทะเลทางตะวนัออกและทิศเหนือของออสเตรเลีย จึงเรียกช่ือ
วา่ฮอแลนดใ์หม่ นกัเดินเรือผูน้ี้ช่ือทสัมาน ทสัมาเนียจึงเป็นอนุสรณ์แก่นกัเดินเรือผูน้ี้ 

บริษทัองักฤษเปิดโอกาสใหฮ้อลนัดาเตม็ท่ี องักฤษถอนตวัไปตั้งมัน่ท่ีอินเดีย เสริมก าลงัการคา้
ไดม้ัน่คง ไดเ้มืองสุรัตซ่ึงอยูเ่หนือบอมเบยข้ึ์นไปในปี 1611 ไดม้ทัราสในปี 1640 ไดก้ลักตัตาตอนเหนือ
ในปี 1651 พวกฮอลนัดา เดนมาร์ก  โปรตุเกส และฝร่ังเศส ก็มาท าการคา้ขายในอินเดียดุจกนั และได้
ปกครองอินเดียบางส่วน องักฤษปกครองดินแดนอินเดียทีละเล็กละนอ้ย ในท่ีสุดส่วนใหญ่ของอินเดีย
ต่อมาก็ตกอยูใ่นจกัรวรรดิองักฤษ 

บรรดาพอ่คา้วาณิช นกัผจญภยั และนกัเดินเรือองักฤษ เป็นสมาชิกสภาคริสตจกัรองักฤษ ชาว
ฮอลนัดานบัถือโปรแตสแตนทนิ์กายแคลวนิ บริษทัอิสตอิ์นเดียทั้งขององักฤษและฮอลนัดาจึงไตจ้า้ง
ศาสนาจารยป์ระจ าในบริษทัทางการคา้ของตน เขาขอร้องใหศ้าสนาจารยท์  าพิธีให้บพัติศมาแก่ลูกจา้ง
ชาวพื้นเมืองและพวกทาสบา้ง ดงันั้นในแอฟริกาบางแห่งและทางตะวนัออกจึงมีคริสตจกัรและศาสนา
จารยท่ี์มิใช่คาธอลิคและมีสมาชิกพื้นเมืองจ านวนมาก ฮอลนัดาอา้งวา่มีผูถื้อศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตส
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แตนทถึ์ง 300,000 คนในเกาะลงักา และในเกาะอินเดียตะวนัออกนบัเป็นหม่ืน ๆ คน ก่อนปี 1734 มีผู ้
แปลพระคมัภีร์ทั้งเล่มเป็นภาษามลาย ู

บดัน้ีจะไดพ้ิจารณาทางดา้นตะวนัตกบา้ง จะเห็นวา่องักฤษและฮอลนัดา ประเทศท่ีนบัถือลทัธิ
โปรเตสแตนทไ์ดห้มู่เกาะ อินเดีย ตะวนัตกก่อน และฝร่ังเศสซ่ึงนบัถือนิกายคาธอลิคเขา้ยดึครองเกาะ
อินเดียตะวนัตกซ่ึงเดิมเป็นของเสปญ แถบเหนือของเกาะน้ีข้ึนไปเป็นดินแดนกวา้งใหญ่อนัอุดม
สมบูรณ์ มีพลเมืองไม่มากนกั น่ีคือทวปีอเมริกานัน่เอง องักฤษตั้งอาณาจกัรนิคมในอเมริกาเหนือท่ี
เรียกวา่เวอร์จิเนียเป็นแห่งแรกในปี 1607 ต่อมานิวอิงแลนดใ์นปี 1620 ส่วนฮอลนัดาตั้งอาณานิคม
ระหวา่งกลางเรียกวา่ นิวเธอร์แลนด ์ คร้ันถึงปี 1664 องักฤษริบนิวเนเธอร์แลนดจ์ากฮอลนัดาและได้
เปล่ียนช่ือเป็นนิวยอร์ค พวกชาวยโุรปท่ีไปแสวงหาโชคลาภในแควน้ต่าง ๆ เม่ือไดป้ระสบความส าเร็จ
แลว้ก็กลบัมายงับา้นเมืองของตนอยูกิ่นอยา่งแสนสุข แต่นกัอาณานิคมทางอเมริกาเหนือหาเป็นเช่นนั้น
ไม่ พากนัตั้งหลกัฐานมัน่คงเลยทีเดียว บางคนน าคริสตจกัรองักฤษเขา้ไปดว้ย และนิกายโปรเตสแตนท์
ซ่ึงจะปฏิบติัไม่ไดใ้นองักฤษเช่น คณะพิลกริม ผูต้ ั้งอาณานิคมอิงแลนดใ์นปี 1620 เรียกวา่พิลกริม  
ฟาเธอร์ 

ศาสนิกชนผูศ้รัทธายิง่นั้นมีความรู้สึกวา่การท่ีชาวคริสเตียนเขา้ไปยงัโลกใหม่น้ีเป็นเร่ืองส าคญั
มาก แต่เดิมนั้นไม่เคยมีใคร จะเผยแพร่พระกิตติคุณในบริเวณน้ี อคัรทูตของพระคริสตเจา้ไปมาแลว้ทุก
หนทุกแห่ง นอกจากซีกโลกตะวนัตกน้ี นกัอาณานิคมคิดวา่พญามารปรารถนาจะครอบครอง แต่ใน
บดัน้ียคุใหม่แห่งคริสตประวติัเผยก าลงัแลว้ อาจจะถึงยคุสุดทา้ยท่ีกล่าวไวว้า่ “...จะไดป้ระกาศไปทัว่
โลกแก่บรรดาประชาชาติ...แลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง (มทัธิว 24:14) แมอ้าณานิคมแห่งเวอร์จิเนียซ่ึง
ประกอบการ พาณิชย ์ก็ยงับญัญติัวตัถุประสงคไ์วใ้นกฎบญัญติัวา่ “จะเผยแพร่พระศาสนาไปยงับุคคลท่ี
ยงัอยูใ่นความมืด” แต่ชาวอาณานิคมในนิวอิงแลนดย์ิง่แสดงศรัทธามากกวา่นั้น โดยยอมจารึกไปยงัต่าง 
แดน เพื่อเผยแพร่พระศาสนาและไดป้ระกาศ เจตนารมณ์ไวมี้ใจความวา่ 

“ประการส าคญัยิง่ เขามีความปรารถนาและปณิธานแรงกลา้ท่ีจะเผยแพร่พระกิตติคุณแห่ง
แผน่ดินของพระองคใ์หแ้พร่หลายรุ่งเรืองในซีกโลกน้ี ในอาณาเขตท่ีไกลจากบา้นเมืองของตน 
งานน้ีเป็นงานส าคญัยิง่ แมจ้ะเป็นเพียงการเร่ิมตน้งานใหญ่เพื่อคนรุ่นหลงัท่ีไดรั้บงานน้ี จะ
ปฏิบติัต่อไปจนประสบความส าเร็จ” 
ในไม่ชา้ “คนรุ่นหลงั” ท่ีวา่นั้นก็อุบติัข้ึน คือในปี 1642 มีครองครัวตระกลูเมยฮิ์ว มาตั้งถ่ินฐาน

อยูใ่นเกาะเล็กเกาะหน่ึงทางใตบ้อสตนั บุตรชายคนหน่ึงช่ือ โทมสั ไดไ้ปท าการสอนศาสนาแก่พวก
อินเดียและลูกหลาน เหลน ของโทมสัก็ไดป้ฏิบติังานเผยแพร่พระศาสนาสืบต่อกนัมาเป็นเวลา 160 ปี 
ในปี 1646 มีบณัฑิตมหาวทิยาลยัเคมบริดจผ์ูห้น่ึงช่ือ จอน อิเลียต ซ่ึงในขณะนั้นเป็นศาสนาจารยค์ณะ 
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คองกริเกชนัแนลใกลเ้มืองบอสตนั บณัฑิตผูน้ี้ก็ไดเ้ร่ิมงานเช่นกนั จอน อีเลียตไดส้อนใหค้ริสเตียนใหม่
ทั้งหลายรู้จกัตั้งบา้นเรือนเป็นหลกัแหล่ง รู้จกัปกครองทอ้งถ่ิน ท าไร่ไถนา และงานอุตสาหรรม ท่านได้
น าภาษาของเขามาเขียนและแต่งหนงัสือไวยกรณ์ในปี 1661 ท่านก็แปลพนัธสัญญาใหม่เป็นภาษา
อินเดียส าเร็จ อีกสองปีต่อมาคือในปี 1663 จึงไดแ้ปลทั้งเล่ม ท่านไดก้ล่าวถึงการปฏิบติังานของท่านวา่ 
“อธิษฐานและอุทิศตนต่อการงานโดยความเส่ือมใสศรัทธาในองคพ์ระคริสตเจา้ ยอ่มจกัประสบ
ความส าเร็จทุกประการ 

แต่เป็นท่ีน่าสลดใจส าหรับผูแ้ปลพระคริสตธรรมคมัภีร์น้ี คือ ภาษาท่ีอุตส่าห์แปลไวน้ั้นในเวลา
ต่อมามิชา้มินานเขาก็เลิกใชเ้สียแลว้ ถึงกระนั้นความอุตสาหะอนัน้ี ยงัเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นในการแปล
พระคมัภีร์เป็นภาษาพื้นเมืองต่อไป 

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 นั้นมีชาวองักฤษเขา้ไปตั้งภูมิล าเนาในหมู่เกาะอินเดียตะวนัตกฝ่ังทวปี
อเมริกาเหนือเป็นจ านวน 250,000 คนในดินแดนโพน้ทะเลดงักล่าวไม่มีสังฆราชคริสตจกัรองักฤษ
ประจ า สังฆราชท่ีกรุงลอนดอนจึงเป็นผูพ้ิทกัษคุ์ม้ครองชาวคริสเตียนในดินแดนต่าง ๆ แต่องักฤษก็
ช่วยเหลือไมเ่ตม็หน่วย จนกระทัง่ถึงปี 1696 สังฆราชท่ีลอนดอนทรงแต่งตั้งให้โทมสั เบรย ์ เป็นผูแ้ทน
พระองคป์ระจ าแมร่ีแลนดภ์าระแรกของเบรยคื์อจดัคริสเตียนศึกษาหาหนงัสือตั้งห้องสมุด และโรงเรียน 
โดยเหตุน้ีท่านจึงไดต้ั้งสมาคมส่งเสริมความรู้ทางพระศาสนาข้ึนในปี 1699 เม่ือท่านไดเ้ดินทางส ารวจดู
ทัว่มลรัฐแมร่ีแลนด์แลว้ไดก้ลบัไปประเทศองักฤษ ท่านไดต้ั้งปณิธานวา่จะตอ้งพยายามจดัหาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใหก้ารอบรมศาสนาจารยท์ั้งหลายใหส้อนศาสนาตามชนบททางใต ้และในโรงอุตสาหกรรมและ
ท่ีภาคโพน้ทะเล ซ่ึงเป็นราชอาณาจกัรองักฤษ เม่ือท่านไดรั้บพระบรมราชานุญาตจากพระเจา้วลิเลียมท่ี 
3 แลว้ท่านไดต้ั้งสมาคมเผยแพร่พระศาสนานอกอาณาเขตในปี 1701 ความสามารถของ ท่านผูน้ี้ เพียง
คนเดียว เท่านั้นไดบ้งัเกิด สมาคม ข้ึนถึงสองสมาคมแรกท่ีมิใช่คาธอลิคเพื่อเพยแพร่พระกิตติคุณ 

ในปี 1709 มีพระบรมราชนุญาตให้ตั้ง สมาคม สก๊อตเผยแพร่ความรู้คริสเตียน (เอส.พี.ซี.เค. 
Society of Propagation Christian Knowledge) พวกเพรสไบทีเรียนกล่าววา่ “เราประสงคใ์หด้วง
วญิญาณทั้งหลายรอด ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัยิง่” และความมุ่งหมายของพวกเพรสไบทีเรียนยงัได้
ก าหนดไวอี้กวา่ “จะจดัส่งพระคมัภีร์ไปยงัสก๊อตแลนดแ์ถบไฮแลนด ์ และสอนให้อ่าน เขามีความคิดท่ี
จะช่วยเหลือคนอ่ืนนอกจากเพื่อนร่วมชาติดว้ย ความหวงัของพวกเขาก็คือ 

“เผยแพร่พระศาสนาไปยงัชนท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ และส่งเสริมบรรดาศาสนาจารยใ์หป้ระกาศ 
พระกิตติคุณให้แพร่ หลาย รุ่งเรือง แก่ชาวโลกทั้งหลาย”  

ถึงแมส้มาคมมิชชนันารีนารีเหล่าน้ีจะมิไดต้ั้งอยูจ่นชัว่กลัปาวสาน แต่ก็ยงัมีอิทธิพลมิชชนันารี
นารียนือยูต่ลอดไป เพราะสมาคมเหล่าน้ีไดอุ้ดหนุน (1743-7) ศาสนาจารยผ์ูห้น่ึงช่ือ เดวดิ เบรนนาด 
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ท่านเบรนนาดเกิดในอเมริกา เป็นคนรูปร่างบอบบางและขวญัอ่อน แต่ท่านไดอุ้ทิศชีวติจิตใจเผยแพร่
พระศาสนาในกลุ่มชนชาติอินเดียแดง เป็นเวลาถึง 4 ปีในเมสซาจูเซด ท่านไดถึ้งแก่กรรมเม่ืออายุเพียง 
29 ปี ถึงจะท างานไดผ้ลเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม แต่เหตุการณ์ท่ีบนัทึกไวน้ั้นเป็นมูลเหตุจูงใจใหค้าเรยม์าติน 
และมาร์ส-เด็น ปฏิบติัตามท่านจนไดช่ื้อวา่เป็นวรีบุรุษในศตวรรษต่อมา 
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บทที ่3 มูลเหตุจูงใจกำรฟ้ืนฟูพระศำสนำในศตวรรษที ่18 

ไดก้ล่าวถึงการฟ้ืนฟูพระศาสนามาบา้งแลว้ แต่จะไดข้ยายความใหพ้ิสดารถึงขบวนการ
คริสตศาสนาอีแวนแจลิคลั (เนน้ประสบการณ์ ของตนเองท่ีไดรั้บความรอด และการถวายตวัต่อพระ
คริสต)์ ตามเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ปี 1675 ฟิลิป จาคอบ สเปเนอร์ เป็นหวัหน้าฟ้ืนฟูลทัธิลูเธอรัน ไพเอติ 
2. เคาน์ ฟอน ซินเซนดอฟ เป็นหวัหนา้ฟ้ืนฟูคณะโมเรเวยีน (แฮร์นฮูท) ไพเอติ ในปี 1722 
3. ลทัธิเมธอดิสท ์ในปี 1738 มีท่าน จอน เวสเลย ์เป็นหวัหนา้ 
4. ท่านโจนาธาน เอดเวิร์ด เป็นหวัหนา้ในการต่ืนตวัคร้ังใหญ่ในอเมริกาเหนือ ปี 1734 
5. การฟ้ืนฟูในสก๊อตแลนด ์ ปี 1742 มีท่านวลิเลียม แมคคูลลอด เป็นหวัหนา้ จึงควรพิจารณา

โดยล าดบั และพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ือง 
6. วงการคริสตศ์าสนาอีแวนแจลิคลั ในคริสตจกัรองักฤษ 
7. วงการ คริสตศาสนา อีแวน แจลิคลั คณะอ่ืน ๆ ในประเทศองักฤษ 

1. กำรฟ้ืนฟูของลทัธิลูเธอรัน ไพเอติ โดยท่ีการปฏิรูปศาสนาเกิดในประเทศเยอรมนันี การ
ฟ้ืนฟูลทัธิลูเธอรันน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะมีข้ึนในประเทศนั้น ศิษยาภิบาลคนหน่ึงของคณะลูเธอรันช่ือ  
สเปเนอร์ซ่ึงอยูท่ี่แฟรงฟอร์ดมีความเห็นวา่ สมาชิกส่วนมากในคริสตจกัรของท่านเป็นคริสเตียนแต่เพียง
ในนามเท่านั้น ท่านจึงรวบรวมผูถื้อเคร่งครัดข้ึนเป็นกลุ่มภายใน โดยมีศาสตราจารยจ์ากเฮลล ์ ช่ือ
ศาสตราจารย ์เอ.เอช.ฟรังเก เป็นหวัหนา้ เมืองน้ีจึงกลายเป็นศูนยก์ลางของพวกเคร่งครัด (ไพเอติ) ตั้งแต่
(ปี 1691) เป็นตน้มา การจดัตั้งโรงเล้ียงเด็กก าพร้าโรงเรียนเด็กอนาถา วทิยาลยัครู และสมาคมพระคมัภีร์ 
พระเจา้เฟรเดริดท่ี 4 แห่งกรุงเดนมาร์ค ก็ทรงไดรั้บค าแนะน าจากศาสนาจารยไ์พเอติประจ าราชส านกั 
จึงทรงสนบัสนุนการเผยแพร่ในอาณานิคมเดนมาร์คเมืองตรันเควบาทางอินเดียตอนใต ้ฟรังเกไดรั้บการ
ขอร้องใหจ้ดัหามิชชนันารีนารีส่งไปเผยแพร่ในปี 1706 จึงส่ง บาโธโลมิว ซิเกนบาลก ์ กบัสหายผูห้น่ึง
ไปปฏิบติังานอยูเ่ป็นเวลาสิบสามปี แลว้ถึงแก่กรรม ในระหวา่งน้ีเองท่านไดแ้ปลพนัธสัญญาใหม่เป็น 
ภาษาทมิฬ เป็นพระคมัภีร์ภาษาอินเดียฉบนัแรก รวมทั้งเพลงนมสัการ หนงัสือนมสัการและหนงัสืออ่ืน 
ๆ อีกกวา่ 30 เล่ม ทั้งไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรข้ึนมีชาวอินเดียเขา้เป็นสมาชิก 250 คน มีการแต่งตั้งอินเดียคน
แรกเป็นศิษยาภิบาลของคณะในปี 1727 เม่ือ 1708 ศาสนาจารยป์ระจ าองคพ์ระสวามีของพระนางเจา้
แอนน์ ช่ือเบม่า ไดแ้ปลรายงานของท่านซีเกนบาลกเ์ป็นภาษาองักฤษใหช่ื้อวา่ การเผยแพร่พระกิตติคุณ
ทางบูรพทิศ (The propagation of the Gospel in the East) และการเผยแพร่น้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
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สมาคมหลายแห่ง เช่น สมาคม เอส.พี.จี.มีมติใหบ้ริจาคเงิน 20 ปอนด์ และหนงัสือจ านวนหน่ึงแก่คณะ 
สมาคม เอส.พี.ซี.เค. ก็ไดใ้หแ้ท่นพิมพห์นงัสือ คณะเผยแพร่ไดก้า้วหนา้ไกลมาก โดยมีท่านคริสเตียน 
เฟรดริค ชวาทส์ ชาวเยอรมนั (อยูใ่นอินเดีย 1750-98) เป็นหวัหนา้ท างานเขม้แขง็ท่ีสุด คณะเผยแพร่น้ี
ไดรั้บเงินทุนอุดหนุนจากสมาคม เอส.พี.ซี.เค. ท าการเผยแพร่ไดร้วดเร็วขยายออกไปนอกเขตเดนมาร์ค  
จึงอาจจะเรียกการเผยแพร่ของคณะน้ีไดว้า่เป็นงานร่วมมือกนัทุกฝ่าย เป็น “งานสากลศาสนกิจ” 
(ecumenical) ไม่เป็นของคณะหน่ึงคณะใด กล่าวคือ พวกลูเธอรันและพวกองักลิกนัท างานร่วมกนัใน
ส านกัมิชชนันารีท่ีเร่ิมข้ึนโดยชาวเดนมาร์ค มีคนเยอรมนัเป็นผูด้  าเนินงานและชาวองักฤษใหค้วาม
สนบัสนุน 

2. คณะไพเอติชำวโมเรเวยีน เม่ือปี 1722  ท่านเคาต ์ฟอน ซินเซน ดอฟ อยูใ่นคณะลูเธอรัน
ไพเอติ ไดรั้บผูล้ี้ภยัเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นดินแดนของท่านท่ีแซกโซน่ี 600 คน เป็นพวกคริสเตียน
คณะฮุส (สืบจากจอน ฮุส ซ่ึงเป็นนกัปฏิรูปก่อนโปรเตสแตนท ์จอน ฮุส ถูกเผาทั้งเป็นในปี 1415) พวก 
คริสเตียนคณะฮุสน้ีมาจากโมเรเวยีนบา้ง และมาจากโบฮีเมียนก็มี ท่านเคานตจึ์งไดรั้บแต่งตั้งเป็น
สังฆราชของคณะน้ีในปี 1728 ขณะท่ีท่านกบัสานุศิษยก์ าลงัอยูใ่นพิธีนมสัการพิเศษก็เกิดความรู้สึก
เหมือนกบัไดรั้บค าสั่งใหไ้ปทัว่โลก ในวนัรุ่งข้ึนมีผูอุ้ทิศตนเป็นมิชชนันารี 26 คน นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 
คณะโมเรเวยีนน้ีก็ไดอุ้ทิศถวายทรัพยส์ าหรับงานมิชชนันารีเฉล่ียเป็นรายตวัมากกวา่คณะอ่ืน ๆ โดยท่ีมี
ทุนทรัพยน์อ้ย  มิชชนันารีรุ่นแรกเขา้ไปอยูใ่นอินเดียตะวนัตกท่ามกลางพวกทาสและแยกกนัเขา้ไปอยู่
กบัพวกเอสกิโมในกรีนแลนด ์ ซ่ึงมีมิชชนันารีคณะลูเธอรันช่ือ ฮานส์ เอเกเด ไปปฏิบติังานอยูก่่อนแลว้
ตั้งแต่ปี 1721 

3. คณะเมธอดิสท์ ท่านจอน เวสเลย ์ หวัหนา้คณะน้ี เม่ือยงัเยาวอ์ยูก่็ไดรั้บอิทธิพล จากความ
คิดเห็นของสองคณะดงักล่าวมาแลว้เม่ือท่านอายไุด ้11 ปี มารดาของท่านหนงัสือท่ีเบม่าเขียนเร่ืองซีเกน
บาลก ์ และกล่าววา่ “ตั้งหลายวนัฉนัไม่ไดคิ้ดนึกหรือพดูถึงเร่ืองอ่ืน” แลว้เร่ิมสอนบุตรทุกสัปดาห์เร่ือง
งานเผยแพร่พระศาสนา ในปี 1735 ท่านจอนและนอ้งชายไปจอร์เจียในฐานะมิชชนันารีของสมาคม 
เอส.พี.จี. ไปท าการสอนทั้งชาวผวิขาว นิโกร และอินเดียแดง ขณะเดินทางอยูใ่นเรือท่านรู้สึกประทบัใจ
ในความเช่ือของพวกโมเรเวยีน ซ่ึงก าลงัเดินทางไปตั้งหลกัแหล่งในอเมริกา ไดป้ระกาศพระกิตติคุณใน
กรุงลอนดอนปีคริสตศกัราช 1738 อนัเป็นปีเร่ิมตน้ของอิทธิพลของพวกโมเรเวยีนซ่ึงท าใหท้่าน “รู้สึก
ซาบซ้ึงในชีวติคริสเตียนอยา่งในกรุงลอนดอนเม่ือปี 1738 ซ่ึงเกิดเป็นคณะเมธอดิสทเ์ป็นตน้มา ทอมสั
โคก้เป็น “ผูอ้  านวยการ” ของเวสลีย ์ควบคุมงานในคณะเมธอดิสทท่ี์อเมริกา ปี 1786 ทา่นผูน้ี้มาถึงเมือง
อนัติกวับนเกาะเวสตอิ์นดีส ในนามของคณะเมธอดิสท ์ทอมสัโคก้ รับงานของแบกส์เตอร์มาท า แบกส์
เตอร์เป็นกรรมกรอู่ต่อเรือรัฐบาลและไดร้วบรวมทาสนิโกรเป็นสมาชิกคริสตจกัรไว ้1500 คน คณะ 
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มธอดิสทไ์ม่ไดจ้ดัตั้งสมาคมมิชชนันารีนารี แต่ถือวา่การประกาศเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของคริสเตียนทุก
คนในคณะนั้นโดยตรง 

4. กำรตื่นตัวคร้ังใหญ่ ผูน้  าคนส าคญัของขบวนการน้ี คือ โจนาธาน เอดเวิร์ด ในคณะกองกริ
เกชนัในนิวอิงแลนด ์ ทัว่ทั้งต าบลรู้สึกวา่ศาสนามีชีวติชีวาอยูท่่ามกลางพวกเขา เพราะอิทธิพลค าเทศนา 
ในปี 1738 ของเอดเวร์ิส เบรนเนิรดจึงออกไปเป็นมิชชนันารีของขบวนการน้ีเป็นคนแรก 

5. กำรฟ้ืนฟูในสก๊อตแลนด์ 1742  เม่ือศาสนาจรรยก์ลุ่มหน่ึงในคริสตจกัรสก๊อตแลนด ์
(เพรสไบทีเรียน) ไดอ่้านเร่ือง “การต่ืนตวัคร้ังใหญ่” จึงท าใหก้ารประกาศสั่งสอนของเขามีผล ผูค้น
ศรัทธาเช่ือถือมากมาย จึงเกิดความคิดขอร้องใหมี้การอธิษฐานพิเศษ ในองักฤษเวสลียรั์บหลกัการน้ี ใน
อเมริการับโดยเอดเวิร์ดผูซ่ึ้งเขียนหนงัสือเล่าเร่ืองน้ีในปี 1748 

6. คริสต์ศำสนำอแีวน แจลคิลัส์ ในคริสตจักรองักฤษ คณะเมธอดิสทก่์อรูปข้ึนจาก
คริสตจกัรองักฤษ พวกอีแวนแจลิคลัส์ส่วนมากก็คงอยูใ่นคริสตจกัรน้ีต่อไป ขอเล่าเร่ืองบางคนดงัน้ี 
จอน นิวตนัเป็นกปัตนัเรือทาสแล่นอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของทวปีแอฟริกาในปี 1764 หนัมานบัถือคริสต์
ศาสนา แลว้ต่อมาไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสนาจารยปี์ 1787 จอน นิวตนั ชกัชวนวลิเลียม วลิเบอร์ฟอร์ส ซ่ึง
เป็นสมาชิก หนุ่มรัฐสภา ให้มาช่วยกนัท างานของพระเจา้ในสมาคมเลิกการคา้ทาสก่อนหนา้นั้นท่านได้
สอนทอมสัสก็อต ศิษยาภิบาลคริสตจกัรชนบทแห่งหน่ึง แลว้สก๊อตไปเกล้ียกล่อมใหว้ลิเลียม คาเรย ์ให้
สนใจในเร่ืองศาสนาต่อมาเขา้คณะแบพทิสท ์(เหมือนกบั เจ.เอช.นิวแมน ในท่ีสุดไดต้  าแหน่งเป็น  
ดาร์ดินิล) สก๊อตเอง ในปี 1799 เป็นเลขาธิการของสมาคมเชิชมิชชนันารีนารี ขณะเดียวกนัตั้งแต่ปี 1783 
เป็นตน้ไป ชาร์ล ซีเมียนศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ีเคมบริดจ ไดเ้ทศนาชกัชวนชายหนุ่มนบัเป็นร้อย ๆ คน 
และส่งหลายคนออกไปเป็นศาสนาจารยป์ระจ าสถานท่ีราชการติดต่อกนัเป็นล าดบั ศาสนาจารยเ์หล่าน้ีมี
น ้าใจช่วยประกาศศาสนาท่ีอินเดีย ซีเมียนสนบัสนุนงานมิชชนันารีนารีอยา่งเปิดเผย ส่วน ชารลส์ แก
รนน์ท างานในบริษทัอินเดียตะวนัออก ร่วมมือกบัศาสนาจารยใ์นเบงกอลเลยเป็นเพื่อนสนิทของวลิ  
เบอร์ฟอรส ในปี 1792 มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการบริษทัอินเดียตะวนัออกท่ีกรุงลอนดอน ได้
ช่วยเหลือวลิเบอร์ฟอรัสดา้นการงานต่าง ๆ สนบัสนุนการเผยแพร่และขดัขวางการคา้ทาส 

7. วงกำรคริสตศำสนำอแีวน แจลคิลัส์คณะอืน่ ๆ ในประเทศองักฤษ นบัตั้งแต่คริสต
วรรษท่ี 17 เป็นตน้มา ในวงงานของคณะเพรสไบทีเรียน คองกริเกชนัแนลและแบบ๊ติสตมี์อิทธิพลของ
การเผยแพร่คริสตศาสนาแบบอีแวนแจคิคลัส์แทรกซึมอยู ่ ในปี 1719 ไอแซค วทัส์ อยูค่ณะคองกริเก
ชนัแนลเขียนเพลงนมสัการบทแรกส าหรับการเผยแพร่คือ “องคพ์ระเยซูพระเจา้อยูห่วั” จอน ซทัคลิฟฟ์ 
ศาสนาจารยแ์บบ๊ติสตท่ี์ โอลนีย ์ อยูใ่นคณะแบบ๊ติสต ์ อีแวนแจลิคลัส์สมยัเดียวกนักบัจอน นิวตนั ขณะ
เป็นไวคาร์ โจนาธาน เอดเวริดส์ เขียนเร่ืองการเรียกร้องใหอ้ธิษฐานของชาวสก๊อตเม่ือปี 1748 กวา่จอน 
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ซทัคลิฟฟ์ จะไดอ่้านหนงัสือเร่ืองน้ีก็อาจเป็นปี 1784 ดว้ยความร่วมมือกบัคณะแบ๊บติสตท่ี์แควน้มิด
แลนดส์ ท่านไดจ้ดัพิมพแ์ละเพิ่มเติมวา่ 

เราหวงัวา่ท่านจะไม่อธิษฐานเพื่อคณะของท่านเท่านั้น.... ขอใหอ้ธิษฐานเพื่อการเผยแพร่พระ
กิตติคุณไปยงั ทัว่พิภพโลกอยา่งแรงกลา้  

ในปี 1786 ท่านวลิเลียม คาเรย ์เขา้ร่อมกบักลุ่มศาสนาจารยท่ี์ก าลงัอธิษฐานเพื่อการเผยแพร่พระ
กิตติคุณ ท่านผูน้ี้เรียกหนงัสือโดยตนเอง เป็นครูโรงเรียนชนทบ และซ่อมรองเทา้เป็นการหารายได้
เพิ่มเติมไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสนาจารยแ์บบ๊ติสต ์ ทั้งน้ีดูเหมือนจะไม่ส าคญัอะไรแต่ขบวนการใหญ่ ๆ 
สามคณะไดมี้อิทธิพลต่อคาเรยแ์ลว้คือ สก๊อต – คณะอเมริกนัอีแวนแจลิคลั สอนให้เอาใจใส่ในศาสนา 
คริสเตียน เบรนเนอรดมิชชนันารีนารีจากอเมริกา ขบวนการต่ืนตวั (Great Awakening) ไดจู้งใจท่าน
หนงัสือชกัชวนให้อธิษฐานซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนฟูของชาวสก๊อต (Scottish Revival) ไดเ้ตรียมทางให ้
หนงัสือการเดินทางของกปัตนัคุกก็ช่วยใหค้าเรยส์นใจศึกษาหาความรู้เร่ืองหมู่เกาะแปซิฟิค รวมทั้ง
ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่นบัถือคริสตศ์าสนาดว้ย ท่านแนะน ากลุ่มน้ีใหอ้ภิปรายเร่ือง “ธุรกิจของคริสเตียน 
ตอ้งพยายามเพยแพร่พระกิตติคุณ” ผูอ้าวุโสคนหน่ึงหนัมาจอ้งแลว้กล่าววา่ “เจา้หนุ่มเอ๋ย นัง่ลงเถอะ เม่ือ
พระเจา้พอพระทยัใหพ้วกมิจฉาทิษฐิเหล่านั้นเป็นคริสเตียน พระองคจ์ะทรงกระท างานเองไม่ตอ้งอาศยั
ความช่วยเหลือของเธอหรือฉนั” 

คาเรยไ์ม่ตอบ จนถึงปี 1792 จึงลงมือปฏิบติังาน  ในปีนั้นท่านไดท้  าการภารกิจส าคญัสาม
ประการ คือ พิมพห์นงัสือเล่มเล็ก แต่ขอ้ความน่าสนใจเร่ือง “คริสเตียนมีหนา้ท่ีพยายามชกัจูงผูอ่ื้นใหม้า
นบัถือคริสตศาสนาหรือไม่” 

ท่านเทศนาจากพระคมัภีร์ อิสยาห์ 54: 1-3 ขอ้ความสองประโยคท่ียงัคงประทบัใจอยูจ่นบดัน้ี
คือ “จงหวงัส่ิงใหญ่โตจากพระเจา้จงพยายามกระท าส่ิงใหญ่โตถวายพระองค”์ และศาสนาจารยก์ลุ่มน้ี
ซ่ึงมีดว้ยกนั 14 คน ไดจ้ดัตั้งสมาคมแบบ๊ติสตมิ์ชชนันารีข้ึน สัญญาจะหาเงินจ านวน 13 ปอนด ์2 ชิลลิง 
6 เปนนี คาเรยส์มคัรเป็นมิชชนันารีคนแรก ขององคก์ารมิชชนันารีใหม่คณะแรกไดอุ้บติัข้ึนแลว้ คณะ
อ่ืน ๆ ก็ตั้งตามข้ึนมาคลา้ย ๆ กบัธารน ้าไหล ในระหวา่งปี 1792 ถึง 1842 
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บทที ่4 คริสตจักรตื่นตัวเผยแพร่ปี 1792-1842 พร้อมกบัเบกิทำงถึงปี 

1858 

ต่อไปน้ีคือองคก์ารมิชชนันารีส าคญั ๆ ซ่ึงตั้งตน้ข้ึนใน คร่ึงศตวรรษระหวา่ง ปี 1792-1842 
ปี อเมริกำเหนือ  องักฤษ   ยุโรป 
1790    (เมธอดิสท ์1786 ) 

แบพติสท ์1792 
1795    ลอนดอน 1795   

เนเธอร์แลนด ์1797 
คริสตจกัร 1799 

1800 แทรกทางศาสนา  (Religious Tracts) 1799 
1805    พระคริสตธรรม 1804 
1810  อเมริกนับอร์ด 1810 
 แบพติสท ์1814 
1815        เบเซล 1815 
 พระคริสตธรรม 1816 
 เมธอดิสท ์1819 
1820 
 อีพิสโคปัล 1821     เดนมาร์ค 1821 
       ปารีส 1822 
       เบอร์ลิน 1824 
1825  อเมริกนัแทรค 1825 คริสตจกัรสก๊อตแลนด ์ 1825 
       เรนิช 1828 
1830 
1835  ดชั รีฟอร์ม 1835     ไลป์ซิก 1836 
 เพรสไปทีเรียน 1837 
 ลูเธอรัน 1837 
1840       นอร์เวย ์1842 
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1. ในบริเทน 

ไดก้ล่าวถึงการตั้งตน้ของคณะเมธอดิสทแ์ละแบบ๊ติสตแ์ลว้ จึงสมควรจะอธิบายถึงการต่อสู้
การคา้ทาสต่อไป 

มีเสมียนในลอนดอนผูห้น่ึงช่ือ แกรนวลิ ชาร์พ ไดพ้บทาสนิโกร ป่วยและส้ินเน้ือประดาตวัใน
หอ้งศลัยกรรมของพี่ชายซ่ึงเป็นแพทย ์ ไดค้วามวา่นายจา้งปล่อยทิ้งเพราะเห็นวา่ไม่มีประโยชน์ แต่เม่ือ
หายดีแลว้นายจา้งก็เรียกตวักลบัไปเป็นทาสตามเดิม น่ีเองท าใหช้าร์พเรียกกฎหมายในปี 1772 ชาร์พได้
ฟ้องนายเรือผูห้น่ึงเป็นจ าเลยต่อศาลในขอ้หาวา่ฝ่าฝืนกฎหมายล่ามโซ่นิโกร นายเรือแกว้า่ทาสนิโกรหนี
มา เขาจ าเป็นตอ้งน าไปส่งคืนยงันาย ชาร์พแยง้วา่ในกฎหมายองักฤษ บุคคลจะมีกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของ
บุคคลอ่ืน ๆ หาไดไ้ม่ ในท่ีสุดศาลพิจารณาพิพากษาใหท้าสเป็นอิสระ การกระท าของชาร์พในคร้ังน้ีเอง
การมีทาสในองักฤษจึงผดิกฎหมาย แต่ทาสทั้งหลายเป็นอิสระแลว้จะไปอยูท่ี่ใดเล่า ในปี ค.ศ. 1787 
ชาร์พเป็นคนหน่ึงไดว้ิง่เตน้จดัตั้งสมาคมเลิกการคา้ทาส จดัสร้างนิคมข้ึนท่ีประเทศเซียราลีโอนใน 
แอฟริกาตะวนัตก ปี 1792 เมลวลิโฮร์นชาวองักฤษท างานในคณะเมธอดิสทไ์ดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสนา
จารยป์ระจ านิคมน้ีในปี 1784 ท่านไดพ้ิมพห์นงัสือเล่มหน่ึงช่ือวา่ “จดหมายเหตุการณ์เผยแพร่” (Letters 
on Missions) สนบัสนุนใหมี้การประกาศพระศาสนาใหแ้พร่หลายในแอฟริกา 

เม่ือคณะแบบ๊ติสทต์ั้งข้ึนใหม่ ๆ นั้นไดก้ล่าววา่ “ในปัจจุบนัศาสนาคริสตแ์ยกออกเป็นหลาย
คณะ” การด าเนินการก็ควร “แยกกนัดว้ย” ผูท่ี้อ่านจดหมายเหตุทั้งของคาเรยแ์ละโฮร์นจึงกล่าววา่ “เหตุ
ใดจึงไม่รวมกนั” แลว้ตั้งสมาคมมิชชนันารีข้ึน (ซ่ึงต่อมาเรียก “The London”) ธรรมนูญของสมาคม
บญัญติัวา่ “ใหถื้อเป็นหลกัส าคญัวา่  

“ไม่ใหส่้งระเบียบเพรสไบทีเรียน อินดิเพนเดนส์ อิพิสโคปัลหรือระเบียบแบบแผนหรือวธีิ
ปกครองของคริสตจกัรออกไป เน่ืองดว้ยความเห็นระหวา่งบุคคลอาจจะไม่ลงรอยกนั แต่ใหข้่าว
ประเสริฐอนัมีรังสีจากพระพรของพระเจา้จงประจกัษแ์ก่คนท่ีไม่รู้จกัพระองค ์

บางคนในคณะองักฤษก็ไดมี้ส่วนส่งเสริมการจดัตั้งสมาคมลอนดอน แต่ก็มีบางคนตั้งปัญหา
ถามวา่ระเบียบและการปกครองคริสตจกัรจะทิ้งเสียเลยไดห้รือ” ดงันั้นในปี 1799 จึงจดัตั้งสมาคม 
เชิชมิชชนันารีนารี (Church Missionary Society) ข้ึนท่ีกรุงลอนดอนอีกเหมือนกนั สก๊อตเป็นเลขาธิการ
คนแรก วลิเบลฟอสสัมภาษณ์มหาสังฆราชแห่งแคนเตอรเบอร่ี ขอความเห็นในการจดัตั้งสมาคม และ
รายงานวา่ “มหาสังฆราชเห็นชอบดว้ย แต่ระวงัตวัไม่เก่ียวขอ้ง” 

ในปี 1799 มีการจดัตั้งสมาคม ส าหรับแจก หนงัสือ เล่มเล็ก (The Religious Tract Society 
R.T.S.) รวมลทัธิต่าง ๆ ประสานงานกนัเพื่อจดัพิมพห์นงัสือเผยแพร่ทั้งในและนอกประเทศองักฤษ ใน
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เวลาต่อมาก็ไดเ้ขา้สมทบกบัสมาคมคริสเตียนศาสนศาสตร์ในอินเดีย แอฟริกาและประเทศจีน แลว้
เป็นสหสมาคมต่อไป (Society for Christian Literature) 

สมาคมพระคริสตธรรมองักฤษและต่างประเทศ (B. และ F.B.S.) เกิดข้ึนในปี 1804 ชาวเวล
คณะเพรสไบทีเรียนผูห้น่ึงไปขอร้องสมาคม R.T.S.  ใหต้ั้งสมาคมส าหรับจ าหน่ายพระคมัภีร์ภาษาเวล 
เพราะหายากและราคาแพง ค าตอบก็คือถึงเวลาแลว้ท าไมไม่เผือ่แผไ่ปทัว่ราชอาณาจกัรและทัว่โลกไม่
เฉพาะชาวเวลเท่านั้น ในปี 1084 แกรนวลิ ชาร์พเป็นประธานการประชุมใหญ่ท่ีกรุงลอนดอน มีผูบ้ริจาค
ทุนทรัพยใ์นคร้ังนั้นรวมถึงกนั 700 ปอนด ์(คณะแบบ๊ติสทบ์ริจาคเพียง 13 ปอนด ์2 ชิลลิง 6 เป็นนี) เพื่อ
ตั้งสมาคมรวมคณะ “เพื่อจ าหน่ายพระคมัภีร์อยา่งกวา้งขวางโดยไม่พิมพบ์นัทึกความเห็นหรือค าวิจารณ์
ใด ๆ รวมไวด้ว้ย”สมาคม R.T.S. และสมาคมพระคริสตธรรม B. และ F.B.S. มีกรรมการเป็นคณะ
องักฤษคร่ึงหน่ึง และท่ีไม่ใช่อีกคร้ังหน่ึง ส่วนเลขานุการสามคนนั้นคนหน่ึงจากคริสตจกัร 
องักฤษ อีกคนหน่ึงจากคริสตจกัรอิสระ และ อีกคนหน่ึงมาจากประเทศอ่ืนในยโุรป 

ใน สก๊อต แลนด ์ นั้นก็มีสมาคม มิชชนันารีนารี กลาสโกว ์ และสมาคมมิชชนันารีนารี เอดิน
เบอร์ ตั้งข้ึนเม่ือปี 1796 ถึงจะเป็นสมาคมรวมกนัก็ตาม แต่คริสตจกัรสก๊อตแลนดเ์ป็นผูอุ้ดหนุนในดา้น
การเงินเป็นส่วนใหญ่ โดยแทจ้ริงแลว้ท่ีสภาใหญ่ก็ปรารถนาจะรับผดิชอบ ในดา้นเผยแพร่ในปีนั้น
สมาชิกส่วนนอ้ยลงมิติวา่ยงัไม่ถึงเวลาและตอ้งคอย “โอกาสขา้งหนา้” คร้ันถึงปี 1825 ถือวา่ไดโ้อกาส
เหมาะสมแลว้ คริสจกัรเพรสไบทีเรียนเมธอดิสทแ์ตกต่างกบัคริสตจกัรอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่การเผยแพร่
ต่างประเทศเป็นกิจการของคริสตจกัรทั้งหมดหาใช่สมาคมมิชชนันารีพิเศษบางคณะไม่ 

เหตุการณ์ทั้งหลายอุบติัข้ึนในองักฤษเป็นแห่งแรก ทั้งน้ียอ่มเห็นไดง่้าย การปฏิวติัอุตสาหกรรม
ท าใหอ้งักฤษกลายเป็น “โรงงานของโลก”ตอ้งท าใหชี้วิตประจ าวนัของพลเมือง ติดต่อสัมพนัธ์กบั
นานาชาติทัว่โลกบรรดาคริสเตียนองักฤษอาจจะไดย้นิเสียงเรียกร้อง “จงออกไปทัว่โลก” ถา้การ
ตอบสนองตอ้งจดัตั้งสมาคมและรวบรวมทุนทรัพยแ์ลว้ การปฏิวติัอุตสาหกรรมก็ยงัความสะดวกให้
มาก ในการท าไร่ไถนาเกษตรกรรมทั้งชาวนาและลูกจา้งไดรั้บผลตอบแทนคือ พืชผล ส่วนสังคม
อุตสาหกรรมไดก้ าไรและค่าจา้งเป็นเงิน มีสมาคมต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายถึง 279 สมาคม ระหวา่ง 1800 
ถึง 1850 ในกรุงลอนดอนมีเงินทุนหมุนเวยีนซ่ึงเร่ียไร่ไดส้ะดวก แต่ชีวติในองักฤษนั้นก็มิใช่วา่จะ
ราบร่ืนหรือสะดวกสบายตลอดไป ขณะนั้นก็ยงัคล้ึม ๆ อยู ่ และอนาคตเหมือนจะมืดมนเพราะมีการ
ปฏิบติั ความเส่ือมดา้นศาสนาและสงคราม การปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศสปี 1789 ก็ไดคุ้กคามระบอบการ
ปกครองแต่ดั้งเดิมโดยทัว่ไปคร้ันถึงปี 1793 (ขณะท่ีคาเรยเ์ดินทางไปอินเดีย) รัฐบาลฝร่ังเศสก็ประกาศ
เลิกศาสนาคริสเตียน ในปี 1804 (จดัตั้งสมาคมพระคริสตธรรมองักฤษและต่างประเทศ) นโปเลียน
ชุมนุมพล 20,000 ท่ีช่องแคบเตรียมบุกเกาะองักฤษ ผูจ้ดัตั้งสมาคมพระคริสตธรรมประกาศวา่ 
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“แมส้มาคมจะตั้งข้ึนไม่ถูกตอ้งตามกาลสมยั แต่สมาคมก็คงไม่ถึงกบัตอ้งลม้ จึงควรจะลึกวา่
โอกาสในขณะน้ีเท่านั้นท่ีแน่นอน” 

น่ีคือน ้าใจอนัเรียกวา่ น ้าใจคริสเตียน ซ่ึงกระท าใหมี้ชยัในยคุนั้น 

2. อเมริกำเหนือ 

เหตุการณ์ในบริเทนนั้นไดเ้ร้าใจอเมริกานกั แต่การต่ืนเตน้ของอเมริกาก็มีส่วนช่วยอยูด่ว้ย ควร
จะพิจารณาคณะคองกริเกชนัเนลในนิวอิงแลนด์เป็นห่วงแรก ในปี 1806 มีนกัศึกษา 4 คน ไปติดพายุ
ใหญ่พากนัไปหลบอยูท่ี่หลงักองฟาง ทั้งส่ีคนน้ีจบัมือกนัแน่นกล่าววา่ “ถา้ตั้งใจเราตอ้งท าได”้ เขาตั้งใจ
จะท าการประกาศพระศาสนา การพบกนั “ท่ีกองฟาง” น้ีเองไดเ้กิดเป็นสมาคมข้ึน ส่ีปีต่อมา นกัศึกษาท่ี
กล่าวถึงน้ีและคนอ่ืน ๆ อีกไปปวารณาตนเพื่อการเผยแพร่ แต่ยงัไม่มีองคก์ารใดในขณะนั้นรับพวกเขา 
คณะคองกรีเกชนัแนลจดัตั้งเป็นสภากรรมการอเมริกนัเพื่อการเผยแพร่ในต่างประเทศ (American 
Board of Commissioners for Foreign Mission, A.B.F.M.) ในปี 1810 

อโดนิราม จัด๊สัน อยูใ่นกลุ่มนกัศึกษาพวกน้ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณะคองกิรเกชนัแนลเป็น
มิชชนันารีนารี ไดเ้ดินทางเรือไปอินเดียในปี 1813 อโดนิราม จัด๊สัน ปรารถนาท่ีจะร่วมงานกบัท่าน
คาเรย ์ จึงศึกษาหลกัการคณะแบบ๊ติสท ์ และไดรั้บหลกัการของคณะน้ี จึงขอลาออกจาก A.B.C.F.M. 
และไดข้อร้องใหค้ณะแบบ๊ติสทอ์เมริกนั (A.B.M.U.) ข้ึน นบัวา่เป็นคร้ังท่ีสองท่ีมีผูเ้สนอตวัเขา้ท างาน
เผยแพร่ ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดมีคณะเผยแพร่ข้ึนมาในนิกายใหญ่ 

การท่ีคณะมิชชนันารี อเมริกนั เกิดข้ึน ภายหลงั และยงัเป็นสมาคมเล็ก ๆ นั้น ไม่น่าแปลกเลย ท่ี
น่าแปลกใจก็คือชาวอเมริกนัมีส่วนในการฟ้ืนฟูและจดัตั้งคณะต่าง ๆ นบัแต่ปี 1790 ถึง 1850 ประเทศ
สหรัฐนอกจากจะเป็นประเทศใหม่แลว้ยงัเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันา ขณะนั้นก าลงัแผอ่าณาเขต มี
ดินแดนขยายออกไป (จากกลุ่มแม่น ้ามิสซิสซิปปีไปทางทิศตะวนัตกจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก) จ านวน
พลเมืองก็เพิ่มข้ึน (มีคนอพยพจากประเทศต่าง ๆ ในยโุรป) อยา่งรวดเร็วกวา่แต่ก่อนคริสตจกัรจะแผไ่ป
ทางตะวนัตก เพียงพอกบัจ านวนคนท่ีเพิ่มข้ึนไดห้รือไม่ดูเหมือนจ าเป็นตอ้งท างานคลา้ยกบัประกาศแก่
ชาวต่างดา้วคือประกาศแก่อเมริกนัอินเดียและนิโกร คริสตจกัรอเมริกนัก็แสดงความสามารถประกาศ
พระศาสนาแก่พวกเหล่าน้ีน้ีหมด และท าการอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย 

3. ในยุโรป 

การฟ้ืนฟูพระศาสนา ขององักฤษ นั้นเป็นเหตุใหค้ณะไพเอติและโมเรเวยีนในทวปียโุรปเร่ิม
ไหวตวัข้ึนอีก และมีเหตุการณ์สองตอนเกิดข้ึนก่อนสงครามโปเลียนสงบ เหตุการณ์แรกนั้นมี 
นายแพทย ์ชาวฮอลนัดาผูห้น่ึงช่ือแวนเดอร์เคมพ ์ซ่ึงเฉ่ือยชาในเร่ืองศาสนา จนกระทัง่ถึงปี 1791 เม่ือเกิด
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อุบติัเหตุเรือล่ม ภรรยาและบุตรจมน ้าตายต่อหนา้เขารับความโศกเศร้าน้ีโดยคิดวา่คงเป็นเพราะพระเจา้
ทรงลงโทษ จึงรู้สึกความบาปผดิแลว้ก็เกิความสงบใจ ดงันั้นเขาจึงอุทิศตน สมคัรเขา้สมาคมมิชชนันารี
ลอนดอนซ่ึงเพิ่มจดัตั้งข้ึนมา และไดรั้บเป็นผูเ้บิกทางในแอฟริกาใต ้ก่อนไปไดช่้วยแต่งตั้งสมาคม 
มิชชนันารีฮอลนัดา เหตุการณ์ท่ีสองเกิดข้ึนในเบอร์ลิน “คุณพอ่” เยนิเก เป็นศาสนาจารยม์าตั้งแต่ปี 
1779 ท่านมีความประทบัใจในการท่ีมีสมาคมมิชชนันารีนารีลอนดอน สมาคมเชิชมิชชนันารี และ
สมาคมมิชชนันารีฮอลนัดา สมาคมเชิชมิชชนันารี และสมาคมมิชชนันารีฮอลนัดา จึงไดต้ั้งโรงเรียน
สอนพวกมิชชนันารีข้ึน นบัตั้งแต่ปี 1800 จนกระทัง่ท่านถึงแก่กรรมในปี 1827 โรงเรียนท่ีเบอร์ลินน้ีได้
อบรม ชายหนุ่มถึง 80 คน บางคนไดก้ลายเป็นผูเ้บิกทางท่ีส าคญัท่ีสุดของสมาคมเผยแพร่องักฤษและ
ฮอลนัดา 

อิทธิพลของสมาคมมิชชนันารี L.M.S. และ B. และ F.B.S. ทั้งตวัอยา่งของท่านเยนิเกท าให้
จดัตั้งสมาคมรวมคณะเรียกวา่ เบเซลอีแวนแจลิคลั มิชชนันารีนารีในปี 1815 สมาคมมิชชนันารี เบเซลอี
แวนแจลิคลัมีคณะหลายคณะใหก้ารสนบัสนุน คณะทั้งหลายเหล่าน้ีต่อมาไดก้ลายเป็นคณะเรนิช 
คณะไลป์ซิก และคณะเยอรมนัเหนือ องักฤษและเบเซลเป็นมูลเหตุจูงใจใหส้มาคมมิชชนันารีนารี ปารีส
อีแวนแจลิคลัอุบติัข้ึนในปี 1822 ส่วนสมาคมมิชชนันารีเดนมาร์คอุบติัข้ึนในปี 1821 และสมาคม
มิชชนันารีนอร์เวยใ์นปี 1842 เยอรมนัมีอิทธิพลเหนือคณะลูเธอรันในสแกนดิเนเวีย จึงท าใหเ้กิดมี
สมาคมเดนมาร์ค (1821) และนอร์เวย ์(1842) ซ่ึงเยอรมนัมีอิทธิพลอยูม่ากจนไดเ้กิดเป็นสมาคมดงักล่าว 

บรรดาสมาคมท่ีตั้งข้ึนใหม่น้ีต่างก็เร่ิมด าเนินงานโดยเร็ว ต่อไปน้ีเป็นบญัชีรายช่ือประเทศต่าง 
ๆ พร้อมทั้งปีท่ีมีพวกมิชชนันารีโปรแตสแตนทเ์ขา้มาท างานเป็นล ่าเป็นสัน ภายหลงัปี 1790 นั้นมี
มิชชนันารีเพิ่มข้ึนอีกมากในประเทศท่ีงานเร่ิมมาก่อนหนา้น้ี เราจะกล่าวเร่ิมจากตะวนัออกไปทาง
ตะวนัตก หยบิยกแต่เพียงบางประเทศ 

บริเวณมหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ 

ออสเตรเลีย      1788 
หมู่เกาะเล็กเกาะนอ้ยในมหาสมุทรแปซิฟิต   1796 
ชะวา       1812 
นิวซีแลนด์      1814 
สุมาตรา       1834 
บอร์เนียว      1835 
เร่ืองซามูเอลมาสเดนในทวปีออสเตรเลียนั้น ชาวผิวขาวท่ีเขา้ไปอยูพ่วกแรกเป็นนกัโทษชาว

องักฤษ เม่ือ ปี 1802 คือ ซามูเอลมาสเดนรับเป็นศาสนาจารย ์ เม่ือท่านกลบัไปเยีย่มบา้นท่ีองักฤษในปี 
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1809 นั้นไดน้ าขนแกะตวัอยา่งจากออสเตรเลียไปดว้ย ขากลบัไดน้ าแกะพนัธ์เมอริโนมาออสเตรเรีย 
นบัวา่ท่านเป็นผูเ้บิกทางอาชีพคา้ขนแกะ เช่นเดียกบัเบิกทางแก่คริสตจกัรอกักฤษ ท่านไดน้ าค ามัน่
สัญญาจากสมาคม ซี.เอม็.เอส. มาแจง้วา่สมาคมจะพยายามส่งเสริมการเผยแพร่ในนิวซีแลนด ์ ท่านได้
พบกพวกเมารีและยกยอ่งสติปัญญาความเป็นลูกผูช้ายของชนเผา่น้ี คณะมิชชนันารีนารีน้ีเร่ิมงานในปี 
1814 ก่อนหนา้ท่ีชาวผวิขาวจะอพยพเขา้ไป 

ส่วนท่านคาเรยน์ั้นไดรั้บความเร้าใจจากหนงัสือเร่ืองการเดินทางของกปัตนัคุกมาก ท่านตั้งใจ
จะเดินทางไปยงัหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ใช่จะไปอินเดีย สมาคมมิชชนันารีลอนดอนก็
เลือกเอาบริเวณน้ีเป็นท่ีประกาศพระศาสนาแห่งแรกในปี 1796/ ไม่ชา้ก็มีคณะมิชชนันารีอ่ืน ๆ ทยอยกนั
ไป คร้ันถึงปี 1798 มิชชนันารีของสมาคมลอนดอนสามคนถูกฆ่าตาย นบัเป็นพวกแรกท่ีตายเพื่อพระ
ศาสนาในขบวนการแผนใหม่ ชาวยโุรปท่ีเขา้ไปยงัเกาะเหล่าน้ี ทั้งท่ีเป็นพอ่คา้หรือผูอ้พยพก็ดี ต่างก็
น าเอาทั้งความดีและความชัว่เขา้ไปดว้ย บรรดามิชชนันารีไดใ้หค้วามช่วยเหลือชาวเกาะเป็นอยา่งดี ให้
พน้จากการถูกขดูรีดขณะท่ีวฒันธรรมเก่าแก่ก าลงัสลายตวั มิชชนันารีใหก้ารศึกษาเล่าเรียนจนอ่านออก
เขียนไดต้ลอดจนการรักษาพยาบาล ดว้ยศีลธรรมของชาวคริสเตียนและพระศาสนานัน่เอง เท่ากบัน าเอา
วฒันธรรมมาสู่เกาะ ดงันั้นชาวเกาะจึงเกิดความเล่ือมใส และมีส่วนส าคญัในการเผยแพร่พระศาสนา
ดว้ย 

ในอำเซียตะวนัออก 

อินเดีย   1706 
ลงักา   1804 
พม่า  1806 
จีน  1807 
มลาย ู  1818 
มองโกเลีย 1819  
ไทย   1828 (ดูประวติัศาสตร์โปรแตสแตนทใ์นประเทศไทย) 
ในบทท่ีหน่ึงไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ส่ีตอนแลว้ แต่เหตุการณ์สามตอนเกิดข้ึนในเอเชีย ตะวนัออก 

ในตอนท่ี 4 นั้นไดก้ล่าวถึงเหลียงฟา ซ่ึงโรเบิต มอริสัน ผูเ้บิกทางลทัธิโปรแตสแตนทไ์ดแ้ต่งตั้งเป็น
ศาสนาจารย ์สมาคมมิชชนันารีนารีลอนดอนส่งมอริสันไปประเทศจีนในปี 1807 เพื่อแปลพระคมัภีร์อนั
ภารกิจเช่นน้ีล าบากยิง่ (ประเทศจีนจ ากดัชนต่างชาติเขา้มาเก๊า อนัเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาตั้งแต่
ปี 1557 นบัถือคาธอลิคอยา่งเคร่งครัด) แต่ชาวต่างดา้วอาจจะไปอยูบ่า้นริมฝ่ังแม่น ้านอก ก าแพงเมือง
กวางตุง้ไดเ้ป็นการชัว่คราวในระหวา่งสองสามเดือนท่ีท าการคา้ขาย ผูใ้ดสอนภาษาจีนใหค้นต่างดา้ว
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และพิมพห์นงัสือของต่างดา้วจะไดรั้บโทษทางอาญา มอริสันมาถึงเมืองกวางตุง้ โดยความช่วยเหลือจาก
พวกพอ่คา้อเมริกนั มีชาวจีนสองคนเส่ียงชีวติของตนสอนท่านใหเ้รียนภาษาจีน ท่านไดเ้ร่ิมงานทีละขั้น
จากงานเล็ก ๆ แต่ทวา่มีแผนการใหญ่โต แมจ้ะมีคนมารับบพัติศมาเพียง 10 คน ในเวลา 25 ปี ท่านมอริ
สันก็เรียกร้องใหมี้การประกาศพระศาสนาในภาคตะวนัออกรวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นดว้ย โดยความร่วมมือ
ระหวา่งคณะมิชชนันารีทั้งยโุรปและอเมริกาไม่วา่หญิงหรือชาย ใหต้ั้งโรงพิมพ ์ วทิยาลยัรับนกัศึกษาทั้ง
ชาวตะวนัออกและตะวนัตกเพื่อแลกเปล่ียนภาษาและวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั ท่านแปลพระคมัภีร์แลว้
เสร็จในปี 1818 แต่งพจนานุกรมและไวทยากรณ์จีน เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นเม่ือมีโอกาสดียิง่ข้ึน 

ในประเทศอินเดียไดมี้มิชชนันารี มาท าการ เผยแพร่มากกวา่ ท่ีอ่ืนจะกล่าวถึงมิชชนันารีใน
อินเดียสองท่านต่อไป 

ท่านคาเรยเ์ป็นผูก่้อตั้งสมาคมมิชชนันารีองักฤษ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ไปถึงอินเดียในปี 1793  
ความปรารถนาของท่านคือให ้ “แปลพระคมัภีร์ทุกภาษาส าหรับอาเซียตะวนัออก” โดยมีชาวองักฤษ
สองคนและอินเดียหลายคนช่วย งานน้ีลุล่วงไปอยา่งไม่น่าจะเป็นไปได ้คณะน้ีไดแ้ปลพระคมัภีร์ทั้งเล่ม
ออกเป็น 6 ภาษา พนัธสัญญาใหม่ 23 ภาษาและบางตอนอีกสิบภาษา รวมทั้งส้ิน 39 ภาษาดว้ยกนั คณะน้ี
ท างานดว้ยกนัภายในชัว่ชีวิตเดียวไดแ้ปลพระคมัภีร์ออกตั้งหลายภาษา มากกวา่การเแปลของคริสตจกัร
ทั้งหมดในสิบเจด็ศตวรรษก่อนหนา้น้ี 

อเล็กซานเดอร์ ดฟัฟ์ เป็นมิชชนันารีคนแรกของคริสตจกัรสก๊อตแลนด ์มาถึงเมืองกลักตัตาเม่ือ
ปี 1830 ท่านไดน้ าการศึกษาซ่ึงมีแก่นแทคื้อคริสตศาสนามาใหช้าวเมือง ผูน้ าของศาสนาฮินดูปฏิรูปเช่ือ 
รามโมฮนัรอย ไดม้าเป็นมิตรกบัท่าน รอยสนบัสนุนความคิดท่ีจะจดัตั้งโรงเรียนสอนทุกวชิาเป็น
ภาษาองักฤษ วทิยาการตะวนัตกและพนัธสัญญาใหม่ เพราะเช่ือวา่วทิยาการเหล่าน้ีจะช่วยการปฏิรูปของ
เขาดงันั้นโรงเรียนของท่านอเล็กซานเดอร์ ดฟัฟ์ จึงไดเ้จริญข้ึน แต่มีคนมานบัถือคริสตศาสนาเพียง 36 
คน ลว้นแต่มาจากตระกลูผูดี้จึงเป็นผูน้ าในศาสนาคริสเตียน ใหก้ าเนิดเป็นครอบครัวคริสเตียนในสมยั
ต่อมา สก๊อตไดต้ั้งวทิยาลยัข้ึนในเมืองบอมเบย ์ มทัราสและนาคปุระ เช่นเดียวกบัการกระท าของ
ท่านดฟัฟ์เร้าใจมิชชนันารีอ่ืน ๆ ทัว่ไป ดฟัฟ์คิดถึงเร่ืองการศึกษาไม่เหมือนรอยท่ีคิดวา่การศึกษาจะช่วย
การปฏิรูปศาสนาฮินดู แต่เหมือนเป็นดินระเบิดท าลายศาสนาฮินดู รอยรู้จกัอินเดียดีกวา่ ไม่มีอะไร
ระเบิดตูมตามข้ึนมา แต่ศาสนาคริสเตียนเป็นเสมือนเช้ือท่ีท าใหแ้ป้งฟูข้ึน 

ในอำเซียตะวนัตก 

ตุรกี   1820 
ปาเลสไตน ์  1821 
ซีเรีย   1823 
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อียปิต ์   1825 
อิรัก   1830 
เปอร์เซีย (อิหร่าน) 1833 
ยงัมีบุคคลหน่ึงซ่ึงปฏิบติังานไดผ้ลดีมากในระยะเวลาเพียงหกปีในดินแดนมุสลิมเป็นแบบอยา่ง

แก่ผูอ่ื้นต่อมา เฮนร่ี มาร์ติน มาอินเดียเม่ือปี 1806 เพื่อเป็นศาสนาจารยป์ระจ าบริษทัอิสตอิ์นเดีย ท่านได้
ศึกษาภาษาฮินดูจนรอบรู้ภายในเวลาส่ีปี สามารถแปลพนัธสัญญาใหม่ไดแ้ละแกไ้ขฉบบัภาษาอาหรับ
และเปอร์เซีย ต่อมาท่านลม้ป่วยลง แพทยแ์นะน าให้ไปเท่ียวทางทะเล จึงถือโอกาสน้ีเดินทางไปสู่
อิหร่าน เร่ิมปรับปรุงการแปลหนงัสือ โดยไดรั้บความร่วมมือจากบรรดาผูค้งแก่เรียนท่านปรารถนาให้
พนัธสัญญาใหม่แพร่หลายทัว่ดินแดนมุสลิม ตั้งแต่จีนตะวนัตกจนถึงแอฟริกาเหนือ ท่านไดว้สิาสะกบั
บรรดาผูน้ ามุสลิมทั้งหลายและเขารู้สึกซาบซ้ึงในความรู้และจิตใจอนังามของท่าน ท่านไดป้รับปรุง
พนัธสัญญาใหม่ ฉบบัภาษาเปอร์เซีย แลว้น าข้ึนทูลเกลา้ถวายพระมหากษตัริยแ์ละพระราชโอรส ใน
ประเทศอิหร่านน้ีท่านไดใ้ห้บพัติศมาแก่ผูเ้ล่ือมใสคนหน่ึง ท่านลม้เจบ็ลงอีกคร้ังหน่ึง จึงเดินทางกลบั
องักฤษแต่ถึงแก่กรรมท่ีประเทศตุรกีในปี 1821 

ในทวปีแอฟริกำ 

เซียราลีโอน    1793 
แอฟริกาใต ้    1799 
มาดากาสกา้    1818 
แกมเบีย     1821 
อีเควตอเรียของฝร่ังเศส   1821 
โกลดโ์คสน์ (กานา)   1828 
ไลบีเรีย     1833 
เคนยา     1840 
ไนจีเรีย     1841 
ดาโฮเม     1847 
เราไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของสังฆราชนิโกรคนแรก คือท่านโครเธอร์ ในแอฟริกา

ตะวนัออกนั้นท่านโจนาธาน ลุดวกิ คราพฟ์ไดช่ื้อวา่เป็นชาวยโุรปคนแรกท่ีไปถึงและไดเ้ห็นหิมะบน
ยอดเขา กิลิแมนจาโรท่านเป็นผูส้นบัสนุนใหต้ั้งสถานีประกาศพระศาสนาติดต่อกนัเป็นลูกโซ่ขา้มทวปี
แอฟริกา เพื่อสกดักั้นอิทธิพลของศาสนาอิสลามซ่ึงก าลงัจะแพร่มาจากทางภาคเหนือ ในระหวา่งปี 1839 
ถึง 1843 ท่านพยายามจะจดัตั้งคณะมิชชนันารีข้ึนทางอายทิโอบภาคใต ้ ถา้หากส าเร็จแลว้ก็คงจะเป็น
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ความมหศัจรรยย์ิง่ในการรวมมิชชนันารี ท่านเป็นชาวเยอรมนัคณะลูเธอรันไดรั้บการศึกษามาจาก
มิชชนันารีเบเซล ขณะนั้นเป็นมิชชนันารี (C.M.S.) ท่านไดเ้ดินทางมาช่วยคริสตจกัรเก่าแก่ในประเทศ
อีธิโอเปีย แต่เม่ือไม่สามารถจะท าต่อไปได ้ จึงเร่ิมตน้งานใหม่ท่ีมอมบาซา ในเวลาต่อมาอีกสองเดือน
บุตรภรรยาของท่านก็ตายหมด อนัทวปีแอฟริกานั้นทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกเป็นแดนตายของ
มิชชนันารีหลายคนทีเดียว ท าใหง้านเผยแพร่เป็นไปโดยล่าชา้ แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีผูอ้าสาเขา้มาเร่ือย ๆ 
ดงัท่ีท่านคราพฟ์บนัทึกไวว้า่ “ความส าเร็จของคริสตจกัรนั้นไดม้าโดยขา้มหลุมฝ่ังศพของสมาชิก” 

ในปี 1818 มิชชนันารีลอนดอน (L.M.S.) ไปมาดากาสกา้ มิชชนันารีคณะน้ีไดรั้บการตอ้นรับ
เพราะสอนวธีิอ่านเขียนหนงัสือ พิมพห์นงัสือและตั้งโรงเรียนและวชิาชีพ ในปี 1836  พระราชินีสั่งขบั
ไล่พวกมิชชนันารีและยกเลิกพระคริสตธรรมท่ีเพิ่งพิมพข้ึ์นใหม่ ๆ ใหพ้วกคริสเตียนกลบัไปนบัถือ
ประเพณีของบรรพบุรุษตามเดิม คริสเตียนถูกโบยตี ถูกจบัตวัเป็นทาส ถูกโยนลงเหว แทงดว้ยหอก เผา
ทั้งเป็น และถูกตรึง แต่คริสเตียนพวกแรกน้ีก็มีความเด็ดเด่ียวยิง่นกั ถึงจะไม่มีมิชชนันารีอยูด่ว้ยแมพ้ระ
คริสตธรรมคมัภีร์ก็มีเฉพาะท่ีเก็บซ่อนไว ้ การศึกษาก็นอ้ยและมีผูน้ าไม่ก่ีคน คริสเตียนถูกฆ่าตายหลาย
พนัคน ถึงปี 1861 พระราชินีส้ินพระชนมแ์ลว้ พวกคริสเตียนท่ียงัเหลืออยูไ่ดเ้พิ่มจ านวนข้ึนถึง 20 เท่า 
แทนท่ีจะสูญหายไป ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่ โลหิตของคริสเตียนเปรียบเสมือนเมล็ดพืชอนันบัวนั 
แต่จะงอกงาม เร่ือยไป เช่นเดียวกบัท่ีเคยเป็นมาแลว้ในฝ่ังแอฟริกาเหนือในสมยัศตวรรษท่ีสอง 

ทวปีอเมริกำ มีหมู่เกาะอินเดียตะวนัตกและเมริกากลาง 1712  
กรีนแลนด ์ 1721 
ในปี 1824 จอน สมิธ ซ่ึงเป็นมิชชนันารีของสมาคมมิชชนันารีลอนดอน (L.M.S.) ถูกพิพากษา

ตดัสินประหารชีวิตและตายในเรือนจ าสาเหตุเน่ืองจากเขาสนบัสนุนสิทธิของพวกทาสท่ีก่อการจลาจล
ข้ึน ความตายของท่านเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นความระแวงสงสัย ความทารุณโหดร้ายทั้งหลายซ่ึงพวก
มิชชนันารีนารีตอ้งเผชิญในทอ้งถ่ินท่ีข้ึนกบัองักฤษมีการประกาศเลิกทาสเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 1834 แต่
ก็ยงักลวัพวกจะก่อความวุน่วายกนัอยูม่าก มิชชนันารีคณะเมธอดิสทผ์ูห้น่ึงไดบ้นัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ท่ีอนัติกวัวา่ 

“ในคืนวนัท่ี 31 กรกฏาคม พวกเรามีการเฝ้านมสัการในหอ้งประชุมทุกแห่ง เป็นการประชุม
ใหญ่คร้ังส าคญั อีกสองนาทีก่อนเท่ียงคืน ขา้พเจา้ขอร้องใหนิ้โกรผูจ้ะไดรั้บอิสรภาพ และมิตรสหายท่ี
ชอบความอิสระใหคุ้กเข่าลง พวกแรกคือทาสนิโกรนั้นจะไดรั้บอิสระจากพระหตัถข์องพระเจา้ พวกท่ี
สองก็จะสมปรารถนาในส่ิงท่ีหวงัไวโ้ดยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ คร้ันนาฬิกาตีบอกเวลา 24.00 น. 
ขา้พเจา้อุทานออกมาวา่ วนัท่ี 1 สิงหาคมแลว้ ท่านทั้งหลายไดเ้ป็นอิสระนบัแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป เสียง
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ร้องไห้ดงัข้ึนปนกบัเสียงร้องวา่ “รังสีความยิง่ใหญ่พึงมีแด่พระเจา้เถิด” และอะไรท านองน้ี เราร้องเพลง 
“สรรเสริญพระเจา้ผูอ้  านวยพร” 

เราควรจะพิจารณาขอ้ความท่ีอา้งมาแลว้น้ีคือ “แปลพระคมัภีร์ทุกภาษา” “พระคมัภีร์ส าหรับ
อาเซียตะวนัออก” “การศึกษาซ่ึงมีแก่นแทคื้อคริสตศาสนา” “พนัธสัญญาใหม่ทัว่ดินแดนมุสลิม” 
“สถานีประกาศพระศาสนาขา้มทวปีแอฟริกา” “เป็นแดนตายของมิชชนันารี” การเร่ิมตน้ในแต่ละ
ประเทศนั้นด าเนินการเพียงเล็กนอ้ย แต่แผนการนั้นใหญ่โตยิง่นกั 
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บทที ่5 รุดหน้ำในตะวนัออก (ค.ศ. 1858-1914) 

ปี 1857 เรียกกนัวา่ “ปีอศัจรรย”์ คริสตศ์าสนาขยายแพร่ออกไปเพราะในส่ีประเทศใหญ่ ๆ ได้
เปิดโอกาสใหอ้ยา่งกวา้งขวาง 

1. ในประเทศอนิเดีย สมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรียทรงมีประกาศพระบรมราชานุญาตในการถือ
ศาสนาอยา่งเสรี 

2. ในประเทศจีน ชาวต่างประเทศไปอาศยัอยูไ่ดห้ลายเมืองและท่องเท่ียวไดท้ัว่ประเทศ 
3. ในประเทศญีปุ่่น เลิกนโยบาย อยูโ่ดดเด่ียวซ่ึงปฏิบติักนัมาถึงสองศตวรรษแลว้ 
4. ในทวปีแอฟริกำ ลิฟวงิสโตนเดินทางไปแอฟริกาเป็นคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1858-1863) เบิกทางเขา้

ไปยงัใจกลางทวปี 
ส าหรับทวปีแอฟริกานั้นจะไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 6 ต่อไป ส่วนในบทน้ีจะกล่าวถึงสามประเทศ

ในอาเซียตามล าดบั 

1. อนิเดีย 

องักฤษเขา้ปกครอง อินเดียโดยตั้ง บริษทั อิสตอิ์นเดีย ตั้งแต่ปี 1757 ถึง 1857 นโยบายทางดา้น
ศาสนาก็ยงัมิไดด้ าเนินไปอยา่งจริงจงัเป็นแต่เพียงใหเ้จา้ผูค้รองนครท านุบ ารุงศาสนาของอินเดีย และไม่
สนบัสนุนมิชชนันารี โดยถือวา่เป็นฝ่ายก่อกวนสันติสุขในประเทศ ในปี 1813 ท่านวลิเบอร์ฟอรัสแสดง
มติของคริสตศาสนิกชนในรัฐสภาประเทศองักฤษจึงเพิ่มเติมขอ้ความในกฎบญัญติัของบริษทัอิสต์
อินเดีย รับรองสิทธิของมิชชนันารีท่ีจะเขา้ไปในอินเดีย คร้ันถึงปี 1838 รัฐสภาองักฤษหา้มมิใหบ้ริษทั
อุปถมัภศ์าสนาอินดู และศาสนาอิสลาม 

ในปี 1857 เกิดกบฎในอินเดีย ทหารอินเดียของบริษทัอิสตอิ์นเดียตอนเหนือก่อการกบฎข้ึน 
โดยเหตุน้ีเององักฤษจึงเพิกถอนการปกครองของบริษทั และรัฐบาลองักฤษเขา้รับผดิชอบปกครอง
อินเดียโดยตรง สมเด็จพระบรมราชินีวคิตอเรียทรงประกาศเม่ือเร่ิมการปกครองดว้ยถอ้ยค าดงัต่อไปน้ี 

“เรำทั้งหลำยยดึถือควำมจริงแห่งคริสตศำสนำ เรามิปรารถนาจะบงัคบัใหป้ระชาชนเช่ือถือตาม
เรา จึงไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดไดรั้บความดีความชอบ หรือถูกเบียดเบียน ถูกจ ากดัคุณสมบติัเพราะการนบัถือ
ศาสนาหน่ึงศาสนาใด”  

ขอ้ความสัญญาประกาศในประกาศในประโยคแรกนั้นกล่าวกนัวา่ สมเด็จพระบรมราชินีทรง
เขียนเพิ่มเติมดว้ยพระองคเ์อง 
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การท่ีสมเด็จพระบรมราชินีมีพระราชเสาวนียด์งัน้ีเท่ากบัเป็นการแกปั้ญหาอนัมีมานานแลว้ 
คริสตศ์าสนิกชนยอ่มแสดงศรัทธาในคริสตศ์าสนาไดโ้ดยไม่ตอ้งบงัคบัผูอ่ื้น นบัแต่ปี ค.ศ. 1858 เป็นตน้
มา อินเดียก็ไดรั้บเสรีภาพในการถือศาสนา 

2. ประเทศจีน 

พอ่คา้ต่างดา้วไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูเ่ฉพาะในเมืองมาเก๊า และก าหนดเขตใหใ้นกวางตุง้ จีนมี
พลเมืองถึงหน่ึงในหา้ของพลโลก ฝ่ายองักฤษทนต่อไปอีกไม่ได ้ จึงท าสงคราม (ปี 1839-42) บงัคบัจีน
ใหอ้นุญาตคา้ขายใหม้ากข้ึน รวมทั้งการคา้ฝ่ิน ซ่ึงองักฤษน ามาจากอินเดียองักฤษไดฮ่้องกง ส่วนกวางตุง้ 
อามอย ฟูเจา นิงโป และเซ่ียงไฮก้็ไดเ้ปิดรับชาวต่างประเทศเขา้อยูอ่าศยัได ้สงครามคร้ังท่ีสองยติุลงโดย
สนธิสัญญาปี 1857 สนธิสัญญาน้ีเปิดเมืองท่าหลายแห่งเรียงเป็นล าดบัข้ึนไปทางเหนือจนถึงแมนจูเรีย 
และตามลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียงถึงเมืองฮนัเคา้ ชาวต่างดา้วไดรั้บสิทธิท่ีจะท่องเท่ียวไปได ้ และรัฐบาลจีน
สัญญายอมให้เผยแพร่คริสตศ์าสนา ประชาชนอ่ืน ๆ ในยโุรปและในอเมริกาก็พากนัถือสิทธิน้ี 

3. ประเทศญี่ปุ่ น 

ปี ค.ศ. 1639 ญ่ีปุ่นประกาศตนเป็นประเทศโดดเด่ียว ไม่ยอมเก่ียวขอ้งกบันานาชาติ ทั้งน้ีเพื่อ
กวางลา้งมิใหค้ริสตศ์าสนาเขา้ไปในประเทศตน แต่การอยูโ่ดดเด่ียวของญ่ีปุ่นน้ีก็มิไดเ้ป็นไปโดยราบร่ืน 
ใน ค.ศ. 1854 เรือรบอเมริกนัส่ีล าแล่นเขา้มายงัอ่าวโตเกียว ผลลพัธ์ก็คือญ่ีปุ่นไดท้  าสัญญากบั
สหรัฐอเมริกาในปี 1858 และกบัประเทศมหาอ านาจอ่ืน ๆ ทั้งน้ีหมายความวา่ ญ่ีปุ่นเขา้สู่โลกสมยัใหม่
แลว้ ญ่ีปุ่นเป็นชาติตะวนัออกชาติแรกท่ีด าเนินตามรอยตะวนัตก และไดก้ลายเป็นประเทศมหาอ านาจ
ประเทศหน่ึง 

จะไดพ้ิจารณาต่อไปวา่โอกาสใหม่เหล่าน้ีอ านวยประโยชน์อยา่งไรในระหวา่งปี 1858 ถึงปี 
1914 เอาประเทศหลงัจากสามประเทศมาพิจารณาก่อน และจะกล่าวถึงประเทศตะวนัออกอ่ืน ๆ ต่อไป 

ประเทศญี่ปุ่ น 

ใน ค.ศ. 1868 ญ่ีปุ่นตดัสินใจยอมรับอารยธรรมแผนใหม่ ไดเ้ร่ิมสร้างกองทพัเรือ กองทพับก
รัฐสภา ประมวลกฎหมาย การศึกษาแผนใหม่ การแพทย ์ และอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัร ประเทศองักฤษ 
เยอรมนั และฝร่ังเศส ใหแ้บบอยา่งแก่ญ่ีปุ่นหลายอยา่ง แต่อิทธิพลจากวฒันธรรมอเมริกามีส่วนส าคญั
มากท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากพวกมิชชนันารีโปรแตสแตนท ์ ซ่ึงมาจากอเมริกาเหนือร้อยละ 75 จึงมี
ปัญหาวา่ญ่ีปุ่นไม่ควรรับเอาแต่เพียงอารยาธรรมตะวนัตกเท่านั้น อาจจะรับเอาพระศาสนาซ่ึงเป็น
รากฐานของอารยธรรมตะวนัตกดว้ยเช่นนั้นหรือ ในปี 1877 รัฐบาลถือเอาวนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุงาน
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ทัว่ไป และในปี 1881 มีบุคคลชั้นผูน้ าของญ่ีปุ่นผูห้น่ึงเสนอโดยเปิดเผยวา่ ประเทศญ่ีปุ่นควรรับ
คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เม่ือสิบปีก่อนหนา้น้ีในประเทศญ่ีปุ่นมีคริสตศาสนิกชนเพียงสิบคน
เท่านั้น คร้ันถึงสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีก็ยอ่มมีส่ิงใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

มิชชนันารีพวกแรกมาถึงประเทศญ่ีปุ่นในปี 1859 เป็นชาวอเมริกนัทั้งสองคน คือ ซี.เอม็.วิ
ลเลียม แห่งคริสตจกัรอีฟิสโคปัล และ เจ.ซี.เฮบเบิน ซ่ึงเป็นทั้งนายแพทยแ์ละศาสนาจารยใ์นคณะ
เพรสไบทีเรียน แปลพระคมัภีร์ส่วนใหญ่และไดร่้วมมือกบัภรรยาจดัตั้งโรงเรียนตามแบบตะวนัตกข้ึน
เป็นแห่งแรก รวมทั้งโรงเรียนแพทยอี์กแห่งหน่ึงดว้ย 

คริสเตียนชาวญ่ีปุ่นคนแรกท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดในสมยัแรกเร่ิมคริสตศาสนาในญ่ีปุ่นช่ือวา่ 
 นีซิมา (1843-1890) ท่านผูน้ี้เกิดในตระกลูผูดี้ เม่ือตอนเป็นเด็กไดพ้บพระคมัภีร์ภาษาจีน จึงอ่านดูมี
ขอ้ความวา่ “ในปฐมกาลพระเจา้เนรมิตสร้างฟ้าสรรคแ์ละแผน่ดินโลก”  ท่านไดก้ล่าววา่ “พระเจา้องคน้ี์
เองท่ีขา้พเจา้ก าลงัแสวงหา” ในปี 1864 ท่านไดต้กลงใจไปต่างประเทศทั้ง ๆ ท่ีเป็นการผดิกฎหมายและ
เส่ียงภยัต่อชีวติ ท่านไดซ่้อนตวัไปในเรือต่างประเทศล าหน่ึง และไดท้  างานเป็นค่าเดินทางถึงอเมริกา
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสนาจารย ์ (คณะคองกริเกชนัแนล) แลว้เดินทางกลบัประเทศญ่ีปุ่นในเวลาสิบปี
ต่อมา และจดัตั้งวทิยาลยัคริสเตียนข้ึนเป็นแห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่นช่ือโดชิชา เพื่อท าการอบรมสั่งสอน 
“ไม่เฉพาะแต่วชิาวทิยาศาสตร์และความรู้ทัว่ไปแต่ยงัตอ้งการใหน้กัศึกษารู้จกัความวินิจฉยัผดิชอบและ
มีความสัจจริง” ท่านผูน้ี้มีค  าขวญัวา่ “ถา้มีการศึกษาโดยใหเ้ปล่า และคริสตจกัรปกครองตนเองกระท า
ควบคู่กนัไป ประเทศชาติยอ่มด ารงอยูไ่ด”้ 

ในเวลาต่อมาไม่นานนกั คริสตจกัรญ่ีปุ่นไดเ้กิดข้ึนโดยรวดเร็วและคริสตจกัรลทัธิคอง 
กริเกชนัเนล มีจ านวนมากท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะใหค้ริสตจกัรในทอ้งถ่ินปกครองตนเอง นบัแต่ปี 1877 
เป็นตน้มาคณะเพรสไบทีเรียน อีพิสโคเพเลียน  และเมธอดิสท ์ก็ไดจ้ดัตั้งคริสตจกัรชาวญ่ีปุ่นของตนข้ึน 
ความเขม้แขง็ของคริสตจกัร อยูท่ี่ชาวกรุงกอปรดว้ยนกัธุรกิจและปัญญาชน ในพวกปัญญาชนนั้นมี
จ านวนมากเรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียน แต่มิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัรเท่าไรความหวงัท่ีวา่
คริสตศาสนาจะไดเ้ป็นศาสนา ประจ าชาติ นั้นเป็นอนัเลือนลางไปคริสเตียนเป็นบุคคลส่วนนอ้ยแต่ทวี
ข้ึนรวดเร็ว ในปี 1872 มีคริสตศาสนิกชนโปรแตสแตนทเ์พียงสิบคน และไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 103,000 ในปี 
1914 มีคาธอลิคราว 70,000 คน 

ประเทศจีน 

ภายหลงัปี 1858 ไม่นานนกั สมาคมมิชชนันารีต่าง ๆ ก็ไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตามเมืองท่าใน
สนธิสัญญา มีมิชชนันารีชาวองักฤษผูห้น่ึงช่ือฮดัสัน เทเลอร์ ไดส้ังเกตเห็นวา่พวกโปรแตสแตนทม์กั
ท างานอยูต่ามเมืองท่าเท่านั้น จึงไดจ้ดัตั้งมิชชนันารีภายในประเทศข้ึนในปี 1865 เป็นสมาคมท่ีได้
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รวบรวมคณะต่าง ๆ (China Inland Mission) เขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัความเช่ือและการอธิษฐานเป็นหลกั 
เพื่อท าการประกาศเผยแพร่ตามมณฑลชั้นใน 11 มณฑล ตลอดถึงแควน้มองโกเลีย จุดประสงคเ์บ้ืองตน้
ก็เพียงแต่ส่งมิชชนันารีไปให้ทัว่ทุกเขตดงักล่าว เขตละ 2 คน ในปี 1866 มิชชนันารี 24 คนตามความ
ตอ้งการก็เดินทางมาถึง ท าใหค้ณะโปรเตสแตนทมิ์ชชนันารีมีจ านวนคนเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงในส่ี คร้ันถึงปี 
1905 ซ่ึงเป็นปีท่ีท่านเทเลอร์ถึงแก่กรรม มิชชนันารีคณะน้ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศจีน จากนิตยสาร
รายเดือนของคณะ 
มิชชนันารีน้ีช่ือ “ไชนามิลเลียน” ไดแ้ถลงนโยบายของคณะวา่ จะท าการประกาศพระกิตติคุณให้
แพร่หลายมากท่ีสุด 

ผูท่ี้ไดช่ื้อวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดในการปฏิบติังานใหค้ณะน้ีคือ ท่านศิษยาภิบาลซี ซ่ึงเป็น 
คริสตศาสนิกในปี 1879 โดยไดรั้บค าสั่งสอนจากท่านเดวิด ฮิล คณะเมธอดิสท ์ เพื่อนบา้นรู้สึกแปลกใจ
ท่ีท่านซีเป็นนกัปราชญร์อบรู้ทางวรรณคดีของขงจ้ือ แต่เหตุใดจึงหนัไปนบัถือศาสนา “ต่างดา้ว” แต่
ต่อมามิชา้มินานเขาก็เห็นวา่ ท่านเลิกสูบฝ่ินซ่ึงติดมานานแลว้ได ้ ทั้งยงักลบัคืนดีกบัครอบครัว สามารถ
ขบัผท่ีีเขา้สิงร่างของภรรยาไดโ้ดยอาศยัการอดอาหาร อธิษฐานในเวลาหลายวนั ท่านซีไดเ้ดินทาง
ตลอดเวลา 17 ปี ไปทัว่ทั้งมณฑลภาคเหนือ 3 มนฑล ไดจ้ดัตั้ง “ธรรมศาลา” ข้ึนช่วยเหลือใหค้นเลิกสูบ
ฝ่ิน และอธิษฐานร่วมกบัผูป่้วยและท่ีผสิีง ทั้งยงัไดเ้ทศนาสั่งสอนพระศาสนาซ่ึงไดช่้วยท่านใหพ้น้จาก
ทุกข ์

คณะมิชชนันารีรุ่นแรกมุ่งหนกัไปทางคริสเตียนวรรณกรรม เพื่อใหผู้ท่ี้เขา้มาเป็น
คริสตศาสนิกชนไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ อยา่งหน่ึง และอีกอยา่งหน่ึงเพื่อให้หนงัสือแพร่หลาย
ไปไดทุ้กแห่งหน แมแ้ต่ท่ี ๆ พวกตนไปไม่ได ้ ในสมยัใหม่น้ีหนงัสือเก่ียวกบัคริสตศาสนายงัมี
ความส าคญัอยู ่ ทั้งน้ีเพราะผูค้งแก่เรียนชาวจีนเป็นนกัอ่านหนงัสือ และบางคนเร่ิมอยากรู้อยาก
เห็นหสังสือวชิาการต่างประเทศ ในปี 1895 จีนแพส้งครามญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศเล็กกวา่ถึงสิบเท่า แต่ได้
กลายเป็นประเทศทนัสมยัไปแลว้ การท่ีจีนแพส้งครามญ่ีปุ่นคร้ังน้ีท าให้จีนมีความตอ้งการหนงัสือจาก
ตะวนัตกมากข้ึน สมาคมคริสเตียนวรรณกรรมจีน (The Christian Literature Society for China) ซ่ึง
จดัตั้งข้ึนในปี 1887 ก็ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือต่าง ๆ ข้ึนในเวลานั้น สมเด็จพระจกัรพรรดิก็ทรงโปรดหนงัสือ
เหล่าน้ีดว้ย เป็นอิทธิพลส าคญัส าหรับพวกจีนคณะกา้วหนา้ 10,000 คนซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งสมาคมปฎิรูปข้ึน 

แมแ้ต่เลขานุการของสมาคมคริสเตียนวรรณกรรมจีนช่ือ ติโมธีริชาร์ด อยูใ่นคณะแบพติสท์
เวลซ์ ก็ยงัไดรั้บเชิญใหไ้ปเป็นท่ีปรึกษาสมเด็จพระจกัรพรรดิ ท่านริชาร์ดแต่งหนงัสือเล่มหน่ึงช่ือ  
“คนนบัลา้นเปล่ียนศาสนา” (Conversion by the Million) เร่ืองน้ีท าใหนึ้กถึงนิตยสาร “ไซนา มิลเลียน” 
ดงักล่าวแลว้ แต่มีนโยบายไม่เหมือนกนั สมาคม C.I.M. นั้น สนบัสนุนการประกาศพระกิตติคุณให้
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แพร่หลายส าหรับสมาคมคริสเตียนวรรณกรรมมีค าขวญั อยูอ่ยา่งหน่ึงซ่ึงตั้งความหวงัไวว้า่ ถา้ผูน้ าใน
ชาติไดรั้บอิทธิพลจากคริสตศ์าสนาแลว้คงจะเป็นเหตุให้ชาวจีนทั้งหมดเปล่ียนทศันะไปตามวถีิ 
คริสเตียน 

การปฏิรูปซ่ึงสมเด็จพระจกัรพรรดิหนุ่มทรงวางแผนไวน้ั้น พระนางฮองไทเฮา ซูสี มเหษี
จกัรพรรดิองคก่์อนขดัขวางและยดึอ านาจการปกครองไวใ้นปี 1898 คร้ันถึงปี 1900 มีกลุ่มชาวจีนถือ
อาวธุเขา้ท าร้าย ชาวต่างประเทศ รวมทั้งคริสตศาสนิกชนจีน ทางภาค เหนือโดยพระนางฮองไทเฮาทรง
รู้เห็นเป็นใจ ในบรรดาคาธอลิคท่ีถูกท าร้ายมีสังฆราช 5 รูป บาทหลวง 31 รูปนางชี 9 คนถูกฆ่าตาย ส่วน
คาธอลิคชาวจีนก็ประมาณวา่ถูกฆ่าตายเป็นจ านวนมากราว 20,000 คน ถึง 30,000 คน ส่วนมิชชนันารี 
โปรแตสแตนทน์ั้นตาย 186 คน รวมทั้งเด็ก 52 คน คริสตศาสนิกโปรแตสแตนทถู์กถูกฆ่าตายเกือบ 
2,000 คนบรรดาผูสู้ญเสียชีวิตเหล่าน้ี เหมือน กบัผูพ้ลีชีพเพื่อ พระศาสนาในสมยัคริสจกัรเร่ิมแรก เช่น 
ท่านศิษยาภิบาล เมง็ แห่งเปาติงฟู เม่ือทราบวา่เพื่อนร่วมงานชาวต่างประเทศก าลงัตกอยูใ่นอนัตราย 
ท่านก็ไดเ้ขา้ไปในเมืองเปิดโบสถ ์ และปฏิเสธไม่ยอมหนี สั่งใหบุ้ตรชายหลบซ่อนตวัเพื่อจะไดมี้ชีวติอยู่
ท  างานแทนตนต่อไป ศิษยาภิบาลเมง็ถูกทรมานจนส้ินชีวิต ในเวลาอีก 10 ปีต่อมา มีจ านวนโรมนั 
คาธอลิคเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า ส่วนพวกโปรเตสแตนทเ์พิ่มข้ึนเป็นสามเท่า 

บรรดามิชชนันารีถือเป็นโอกาสดีในการท่ีประเทศจีนตอ้งการศึกษาแผนใหม่ จึงเปิดโรงเรียน
ข้ึนทัว่ไป โรงเรียนเหล่าน้ีมีวินยัดีท่ีสุด ทั้งยงัมีมาตรฐานสูงสุดตลอดมาจนถึงปี 1920 วิทยาลยัคริสเตียน
เกิดจากโรงเรียนเหล่าน้ีในเวลาต่อมา โรงเรียนของพวกโปรแตสแตนท ์14 แห่งและของคาธอลิค 5 แห่ง 
ไดก้ลายเป็นมหาวทิยาหรือวิทยาลยั ในระยะเวลาดงักล่าวน้ี ประมาณกนัวา่มีนกัศึกษาในวทิยาลยัร้อยละ 
87 ท่ีเป็นคริสเตียนขณะท่ีส าเร็จการศึกษา 

การปฏิบติัในปี 1911 ไดก้วาดลา้งราชวงศแ์มนจูท่ีฉอ้โกงราษฏร์และเป็นราชวงศต่์างชาติส้ินไป 
ประเทศจีนก็กลายเป็นสาธารณรัฐบิดาของการปฏิวติัคือ ดร. ซุนยตัเซ็น เดิมเป็นนายแพทย ์ ไดรั้บการ
อบรมในโรงพยาบาลคริสเตียนและเวลานั้นท่านเป็นคริสเตียน คริสเตียนมีอิทธิพลเขม้แขง็ในระบอบ
สาธารณรัฐจีนในปี 1913 คณะรัฐมนตรีไดส่้งโทรเลขไปยงัขา้ราชการตามมณฑลต่าง ๆ และผูน้ า
คริสตจกัรมีใจความวา่  

“ขอไดโ้ปรดอธิษฐานเพื่อรัฐบาลซ่ึงก าลงัอยูใ่นประชุมเพื่อรัฐบาลซ่ึงไดต้ั้งข้ึนใหม่ เพื่อ
ประธานาธิบดีท่ีจะไดรั้บเลือก เพื่อรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อความร่มเยน็เป็นสุข เพื่อบุคคลท่ี
มีศีลธรรมจะไดรั้บเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อรัฐบาลจะไดมี้รากฐานมัน่คง ขอใหเ้ราทั้งหลายจง
ร่วมมือกนั” 

ส านกังานข่าวรอยเตอร์ไดว้จิารณ์ไดว้า่ 



 33 

“คร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์โลก ในการท่ีค าวิงวอนดงักล่าวน้ีมาจากชาติท่ีมิใช่ 
คริสเตียน จึงเป็นการพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ การปฏิบติัในประเทศจีนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งลึกซ้ึง
ข้ึนแลว้” 

ในปี 1858 นั้นมีคริสเตียนอยูเ่พียงไม่ก่ีร้อย คร้ันถึงปี 1870 มีจ านวน 12,000 คน ปี 1914 มี 
500,000 คน ส่วนโรมนัคาธอลิคเขา้มาสู่ประเทศจีนตั้งแต่ปี 1583 นิกายโปรแตสแตนทเ์พิ่งเขา้มาเม่ือปี 
1807 และไดท้วจี  านวนข้ึนรวดเร็วกวา่คาธอลิค ในส่ีสิบปีทวข้ึีนส่ีสิบเท่า แต่เม่ือคิดเทียบกบัจ านวน
พลเมืองจีนทั้งประเทศแลว้ ในจ านวนคนหน่ึงพนัก็เป็นคริสเตียนเพียงหน่ึงคนเท่านั้น 

ประเทศอนิเดีย 

ในประเทศอินเดียนั้นผดิกบัประเทศอ่ืน ๆ คือศาสนากบัสังคมแยกกนัไม่ออก เม่ือตระหนกัถึง
เร่ืองน้ี เราจึงพิจารณาจึงพวกคริสเตียนคณะซีเรียนซ่ึงอยูท่างภาคใตเ้สียก่อน แลว้จึงจะหนัไปพิจารณา
การประกาศแก่พวกฮินดูวรรณะต่าง ๆ ตลอดจนพวกท่ีไดเ้ปล่ียนมานบัถือคริสตศาสนาเป็นกลุ่ม ๆ 

ทางอินเดียตะวนัตกเฉียงใตมี้คริสเตียนซีเรียนเป็นจ านวนหน่ึงในสามของพลเมืองทั้งหมด เป็น
เวลาหลายศตวรรษแลว้ท่ีพวกคริสเตียนซีเรียนเป็นชุมนุมชนท่ีแยกตวัออกไปต่างหาก การแยกตวั
ออกมาเช่นน้ีสามารถด ารงตนเป็นคริสเตียนอยูใ่นสังคมฮินดูไดแ้ต่ก็ขาดน ้าใจในการเพยแพร่ คริสเตียน
กลุ่มน้ีแบ่งออกเป็นสองพวก คือ โรมนัคาธอลิค และซีเรียนออธอดอกซ์ แต่ละพวกยงัแบ่งออกเป็นกลุ่ม 
ๆ เม่ือสมาคมเชิชมิชชนันารี (C.M.S.) เขา้มาช่วยเหลือในปี 1816 ไดน้ าเคร่ืองพิมพห์นงัสือเขา้มา ได้
จดัตั้งโรงเรียนและวทิยาลยัศาสนาศาสตร์ แต่เป็นเหตุให้แยกเป็นคณะใหม่อีกคณะหน่ึง นบัแต่ปี 1836  
ซีเรียนออธอดอกซ์พวกหน่ึงซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากคณะมิชชนันารีทั้งหลาย ไดเ้รียกร้องใหมี้การปฏิรูป มี
การโตแ้ยง้กนัอยูถึ่ง 50 ปี คณะซีเรียนออธอดอกซ์พวกน้ีจึงไดแ้ยกตวัออก เรียกช่ือตนเองวา่ คริสตจกัร 
มาร์โธมา (ช่ืออคัรทูตโธมา) น าเอาหลกัการของโปรแตสแตนทผ์สมเขา้กบัประเพณีซีเรียนโบราณ และ
ประกาศเผยแพร่ดว้ยความกระตือตือร้น 

คณะมิชชนันารีส่วนมากมุ่งประกาศแต่เฉพาะในวรรณสูง จึงมีผูเ้ขา้เช่ือจ านวนนอ้ย ถา้ผูใ้ดเป็น 
คริสเตียนก็ถูกตดัขาดจากตระกลู แยกตวัออกจากสังคมเดิมไปอยูต่่างหาก การด าเนินชีวติอยา่งโดดเด่ียว
ล าบากยิง่นกั โดยเหตุน้ีเองคริสเตียนจึงตอ้งอาศยัคณะมิชชนันารีตลอดทั้งการประกอบอาชีพดว้ย 

ท่านดฟัฟ์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่การใหก้ารศึกษา นั้นเป็นวิธีท่ีใชไ้ดผ้ลดีในการติดต่อกบัคนวรรณ
สูง ในระหวางท่ี ค.ศ. 1857 ถึงปี 1914 งานดา้นการศึกษาของคริสเตียนกา้วหนา้ไปมาก มีวทิยาลยัรวม
ทั้งส้ิน 44 แห่ง โรงเรียนมธัยมเกือบ 300 โรงเรียน และมีเด็กในประถมศึกษาถึง 750,000 คน เร่ิมแต่ปี 
ค.ศ. 1854 รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนและวทิยาลยัเอกชน ถา้โรงเรียนและวทิยาลยัเหล่าน้ียอมให้
ตรวจตราและถา้ไดรั้บการรับรองวา่ มีมาตรฐานถึงระดบัในบรรดาผูท่ี้ส าเร็จจากวทิยาลยัคริสเตียนท่ีมี
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ช่ือเสียงหลายคน เช่น เค.ซี. แบเนอร์ย ี ผูด้  าเนินการพรรคคองเกรสก่อนคณัธีและเนห์รู และเกือบจะ
ไดรั้บเลือกเป็นประธานของพรรค แต่บงัเอิญสุขภาพไม่ดี อีกคนหน่ึงก็คือ เค.ที.ปอล ซ่ึงเป็นทนายความ
ชาวทมิฬไดมี้ส่วนช่วยเหลือในการจดัตั้งสมาคมประกาศพระศาสนาภายในประเทศในปี 1905 และได้
จดัส่งมิชชนันารีชาวอินเดียไปยงัหา้แควน้ดว้ยกนั นอกจากวา่พวกทนายความยงัมีชาวอินเดียท่ีเป็นครู 
แพทย ์พยาบาล ซ่ึงมากกวา่พวกทนายความลว้นแต่ส าเร็จการศึกษามาจากส านกัคริสเตียน ผูท่ี้หนัมานบั
ถือศาสนาคริสเตียนนั้นมีจ านวนนอ้ย แต่ผูท่ี้ไดรั้บอิทธิพลลึกซ้ึงจากคริสตศาสนาในขณะท่ียงัศึกษาเล่า
เรียนอยูใ่นโรงเรียนและวทิยาลยันั้นมีเป็นจ านวนมาก 

คริสตศาสนาไดด้ลใจใหส้ตรีอินเดียคนแรกด าเนินชีวติเพื่อสาธารณประโยชน์ เธอช่ือ บณัฑิตา 
(นกัปราชญ)์ รามาไบ เธอเกิดเม่ือปี 1857 บิดาเป็นพราหมณ์สอนพระคมัภีร์ฮินดู บิดาของเธอเห็นวา่ควร
สอนภาษาสันสกฤตใหห้ญิงและชายเท่าเทียมกนั ท่านบิดาไดพ้าครอบครัวเดินทางจาริกแสวงบุญไปทัว่
ประเทศ จนกระทัง่ปี 1879 บิดามารดาส้ินชีวิตลงในคราวเกิดกนัดารอาหารคร้ังใหญ่ บณัฑิตา รามาไบ 
รู้จกัสภาพและความตอ้งการของประเทศชาติเป็นอยา่งดี จึงตั้งปณิธานท่ีจะช่วยเหลือยกฐานะของสตรี
อินเดียโดยใหเ้ลิกลทัธิสมรสเด็ก ช่วยเหลือหญิงหมา้ยอายเุยาวต่์อสู้ความโง่เขลาและการกดข่ี
นานาประการ ในปี 1883 เธอเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศองักฤษ เธอไดรั้บความประทบัใจจากการ
ปฏิบติังานแผนกสตรีแห่งคริสตจกัรองักฤษ และไดป้ระกาศความตั้งใจของเธอดงัน้ี 

“ขา้พเจา้มีความ กระหาย อยากไดส่ิ้งท่ีประเสริฐกวา่คมัภีร์ฮินดู เม่ือไดอ่้านยอห์นบทท่ี 4 แลว้ 
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ไม่มีผูใ้ดนอกจากพระเยซูคริสตท่ี์จะเปล่ียนแปลงและยกฐานะของสตรีท่ีถูกกดข่ีใน
ประเทศอินเดียและในประเทศอ่ืน ๆ ได”้ 

ในปี ค.ศ. 1889 เธอไดจ้ดัตั้งสถานสงเคราะห์หญิงหมา้ยอายเุยาวใ์กลเ้มืองปูนา ต่อมาก็ไดจ้ดัตั้ง
สถานเล้ียงดูเด็กก าพร้าท่ีประสบความอดอยาก การท่ีเธอปฏิบติังานทั้งหลายน้ีก่อใหเ้กิดอิทธิพลทาง
คริสตศาสนายิง่ข้ึน 

มิชชนันารีรุ่นแรกมุ่งหมายเพียงสอนชาวฮินดูชั้นสูงเท่านั้น และมุ่งจะใหมี้การกลบัใจเป็นส่วน
บุคคลเท่านั้น สภาพการณ์ของอินเดียในขณะนั้นก็คลา้ยกนักบัท่ีโคลมับา ออกสัติน และโบนิเฟซเคย
ประสบมาแลว้ เม่ือพวกสก๊อต พวกองักฤษ และเยอรมนัเขา้เช่ือรับบพัติศมาพร้อมกนัทั้งหมู่บา้นในคร้ัง
หน่ึง ๆ ในบทท่ี 1 ไดก้ล่าวมาแลว้ในปี 1806 ริงเกลเทาเบกบัชาวอินเดียวรรณต ่าทางภาคใตจ้  านวนร้อย
หน่ึงหรือสองร้อยคน ขอเขา้เป็นคริสเตียนพร้อมกนั อีกผูห้น่ึงช่ือ ชาลส์ เรเนียสเป็นเยอรมนั (อยูอิ่นเดีย
ตอนใตร้ะหวา่งปี 1814-1838) พร้อมทั้งผูช่้วยสอนชาวอินเดียวรรณต ่าทั้งต าบลเป็นคริสเตียน  

คริสเตียนบางคนยงัอยูใ่นหมู่บา้นเดิมเป็นละแวกคริสเตียน บางพวกก็ไปตั้งหมู่บา้นใหม่เรียก
เป็นนิคมคริสเตียน การเขา้เช่ือเป็นคริสเตียนของวรรณฮินดูตอ้งถูกไล่ออกจากสังคม วรรณต ่าเป็นคริส
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เตียนทั้งกลุ่มจึงไม่ตอ้งออกจากสังคม การเขา้เช่ือเป็นกลุ่มน้ีเองจึงกลายเป็นเร่ืองใหญ่นบัแต่ปี ค.ศ. 1858 
เป็นตน้มา 

ยกตวัอยา่งเช่นปี 1873 ในแควน้ปัญจาบ มีพอ่คา้หนงัสัตวค์นหน่ึงช่ือดิตตไ์ดม้าหามิชชนันารี
อเมริกนัเพรสไบทีเรียน เล่าใหฟั้งวา่มีฆราวาสอินเดียผูห้น่ึงไดส้อนเขาเป็นคริสเตียน ดิตตก์ล่าววา่ตนไม่
อาจจะอยูใ่นส านกัมิชชนันารีได ้ จึงขอรับบพัติศมาแลว้จะกลบัไปประกอบอาชีพตามเดิมไดห้รือไม่ ใน
ไม่ไม่ชา้ดิตตก์็น าครอบครัวมารับบพัติศมา แลว้ต่อมาน าพ่อคา้ผูป้ระกอบอาชีพอยา่งเดียวกนัเขา้มาอีก มี 
คริสเตียนแบบน้ีเป็นจ านวน 500 คนในปี 1864 แต่พอถึง 1914 มีคริสเตียนถึง 40,000 คนในอินเดีย
แควน้น้ี  

 
ไม่มีใครคาดหมายเลยวา่ จะมีโอกาสประกาศศาสนาในท่ามกลางชนเผา่ต่าง ๆ ทางท่ีราบสูง

ตอนเหนือแถบภูเขาฆาต และท่ามกลางพวกคร่ึงมองโกลใกลช้ายแดนพม่า กลุ่มชนเล็ก ๆ ท่ียงัไม่เคย
ไดรั้บอิทธิจากอารยธรรมและศาสนาฮินดูเลย การหนัมานบัถือศาสนาคริสเตียนทั้งกลุ่มน้ีทวจี  านวน 
คริสเตียนนบัเป็นแสน ๆ คน ศาสนาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของชีวติสังคมระดบัใหม่แลว้ 

พึงสังเกตวา่ บรรดาผูท่ี้เขา้ช่ือเป็นกลุ่ม ๆ น้ีมีพวกชนวรรณต ่าจณัฑาล ชาวชนบทและชนเผา่
โบราณท่ีมีความเป็นอยูง่่าย ๆ นบัถือผสีางเทวดา การเขา้เช่ือเป็นกลุ่ม ๆ ท่ีใหญ่ท่ีสุดไดเ้ร่ิมมีมาก่อนปี 
1880 คือพวกท่ีไดรั้บการกดข่ี พวกหน่ึงพดูภาษาเตลูกูอยูท่างอินเดียตอนใตค้ณะมิชชนันารีแห่งหน่ึง
ท างานมาตลอดระยะเวลา 30 ปี มีคนเขา้เช่ือเพียง 30 คน แต่ในเวลาเพียงสามวนัเท่านั้นตอ้งท าพิธีใหบ้พั
ติศมาแก่ 3,500 คน และในเวลา 4 ปีต่อมา ทัว่ทั้งหมู่บา้นประชุมกบัผูใ้หญ่บา้นตดัสินใจเป็นคริสเตียน
อีก  21,000 คน ปรากฏวา่ในวนัเพน็เตคศเตในพระธรรมกิจการมีผูเ้ขา้เช่ือ 3,000 คน แต่ส่วนคริสตจกัร
อินเดียในเวลาชัว่อายคุนหน่ึงมีคนเขา้มาช่ือ 3,000 คนทุกอาทิตย ์

การท่ีประเทศ อินเดียมีคนเปล่ียนเป็นคริสเตียนเป็นกลุ่ม ๆ ดงัน้ีท าใหค้ริสตจกัรในอินเดียมี
ลกัษณะพิเศษไม่เหมือนประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียในญ่ีปุ่นและจีนผูท่ี้เขา้เป็นคริสเตียนส่วนมากเป็น
ชาวกรุงท่ีมีหวักา้วหนา้แต่ในอินเดียนั้นจ านวนร้อยละแปดสิบหา้ เป็นชาวชนบทท่ียงัลา้หลงั
สถานการณ์น่าจะดีในขอ้ท่ีวา่อินเดียมีหลายหมู่บา้น แต่คริสตจกัรก็ไดเ้จริญข้ึนโดยเร็วเกินกวา่ท่ีจะผลิต
ผูน้ าใหเ้พียงพอ 

ปี ค.ศ. 1858 ในอินเดียมีคาธอลิควา่ 1,000,000 คน ส่วนโปรแตสแตนทมี์เพียง 100,000 คน
เท่านั้นในปี 1914 มีคาธอลิคเพิ่มข้ึนกวา่สองเท่า คือสองลา้นสองแสนหา้หม่ืน โปรแตสแตนทเ์พิ่มข้ึนถึง
สิบเท่า คือหน่ึงลา้นคน 

ต่อไปน้ีจะไดพ้ิจารณาแหล่งอ่ืน ๆ ในดา้นตะวนัออก ระหวา่งปี 1858-1914  
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หมู่เกำะแปซิฟิก 

สมาคมมิชชนันารีลอนดอน (L.M.S.) ไปถึงเกาะปาปัวซ่ึงเป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในปี 1870 
มิชชนันารีไดรั้บแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเผยแพร่ไดไ้ปประจ าอยู ่ ณ เกาะลีฟู และไดช้กัชวนผูท่ี้
อาสาสมคัรไปร่วมดว้ยบรรดาศิษยาภิบาลชาวพื้นเมือง และนกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมทุกคนต่างเตม็ใจท่ี
จะไป คริสตศาสนิกชนในหมู่เกาะแปซิฟิกมีความกระตือรือร้นอยากประกาศพระศาสนาในท่ีอ่ืน ๆ  

ส าหรับพวกตองกางานไดเ้ร่ิมนานมาแลว้ แต่ปี 1858 ไดเ้ห็นผลเตม็เม็ดเตม็หน่วย ในปี 1830 
คณะเมธอดิสทไ์ดใ้หบ้พัติศมาแก่หวัหนา้คนหน่ึง ต่อมาเป็นกษตัริยท์รงพระนามตามช่ือคริสเตียนวา่ 
ยอร์ชปี 1860 พระองคท์รงบญัญติัใชป้ระมวลกฎหมายคริสเตียนและรัฐธรรมนูญแบบทนัสมยัแลว้ ทรง
สนพระทยัในคริสตศ์าสนาโดยทรงเป็นผูน้ าในชั้นเรียนของคริสตจกัรเมธอดิสท ์ จึงถือเป็นประะเพณีท่ี
พระราชินีซาลอตแห่งตองกาทรงปฏิบติัสืบมาจนทุกวนัน้ี 

ในปี 1835 งานจากตองกาไปเร่ิมยงัเกาะฟิจิ แต่งานยงัคงด าเนินไปไม่รวดเร็วเท่าไร จนกระทัง่ปี 
1854 กษติัรยข์องเกาะฟิจิทรงรับบพัติศมา โดยอิทธิพลของกษตัริยย์อร์ชแห่งตองกา ในปี 1858 มี 
คริสตศาสนิกถึง 30,000 คน เม่ือชาวเกาะเป็นคริสเตียนแลว้ มีผูอ้บรมเขา้มาสู่เกาะเหล่าน้ีมากข้ึน เพื่อ
ท างานเป็นกรรมกรตามไร่ ตอนแรก ๆ ก็มีชาวเกาะอ่ืน ๆ และภายหลงัชาวอินเดีย ในปี 1914 มีชาว
อินเดียถึง 40,000 คน ส่วนมากไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน 

เร่ืองการงานในเกาะฟิจิเก่ียวกบัเร่ืองความตายเพื่อพระศาสนาของท่าน เจ.ซี แพททีสัน ท่าน
แพทยที์สันน้ีเป็นบิชอพของคริสตจกัรองักฤษประจ าเมลานีเซีย (ระหวา่ง ค.ศ. 1861-1871) เร่ืองมีอยูว่า่
ชาวผวิขาวไปปลน้เกาะแห่งหน่ึงจบัเอาชาวเกาะ 5 คน ไปเป็นกรรมกรเม่ือมีชาวผิวขาวข้ึนไปบนเกาะ
นั้นอีกคร้ังหน่ึงคือท่านแพททีสัน ชาวเกาะจึงแกแ้คน้โดยวธีิท่ีคิดวา่ยติุธรรม เขาแทงท่านหา้แผล (แทน
ชีวติคนหา้คน) คริสตศาสนิกชนคงจ าไดว้า่พระเยซูก็ถูกท าร้ายร่างกายหา้แห่งเช่นเดียวกนัในการท่ี
พระองคท์รงรับทุกขแ์ทนคนบาป 

ภายในระยะเวลาระหวา่งปี 1858-1914 ผูค้นในเกาะเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ทั้งหมดเป็นคริสเตียนแต่ใน
นาม ส าหรับหมู่เกาะใหญ่ ๆ นั้นมีพวกท่ีมีอิทธิพลและมีหวัหนา้เป็นคริสเตียน 

หมู่เกำะอนิเดียตะวนัออก 

เม่ือโปรตุเกสไดค้รอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวนัออกในศตวรรษท่ี 16 คณะโรมนัคาธอลิคก็
เร่ิมประกาศศาสนา ต่อมาเม่ือฮอลนัดาไดค้รอบครอง งานเผยแพร่คริสตศาสนาก็สืบเน่ืองมาในศตวรรษ
ท่ี 17ในชะวาและริมฝ่ังทะเล ถือศาสนาอิสลามอยูก่่อนแลว้ แต่อิทธิพลของศาสนาคริสเตียนประเทศอ่ืน 
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ๆ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม นอกจากหมู่เกาะอิสทอิ์นดิสแลว้มีไม่มากนกั จะเห็นไดจ้ากการท่ีมีผู ้
เปล่ียนเป็นคริสเตียนมากกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ในปี 1960 อาจจะมีจ านวนถึง 100,000 คนก็ได ้คริสตจกัร 
โปรแตสแตนทข์องเนเธอร์แลนดใ์นอินเดียตะวนัออก (ซ่ึงรวมคณะลูเธอรันและคณะรีฟอร์มนบัตั้งแต่ปี 
1854) ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐและมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุด สมาคมมิชชนันารีเนเธอร์แลนดไ์ดม้า
ประกาศศาสนาก่อนปี 1800 ส่วนสมาคมเยอรมนัเรนิชมาในปี 1835 

พวกบาตคัอยูต่ามภูเขาในเกาะสุมาตรา มิไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาอิสลามหรือจากยโุรปเลย 
พวกน้ีอาศยัอยูต่ามชนบท มีหวัหนา้เผา่ปกครอง และปฏิบติัตามประเพณีดึกด าบรรพ ์ในปี 1834  
มีมิชชนันารีจากบอร์ดอเมริกนัสองคนมาถึงเกาะน้ี และถูกชาวเกาะฆ่ากินเสียทั้งสองคน ในปี 1861 ชาว
เยอรมนัแห่งมิชชนันารีเรนิชไดม้าถึงเกาะน้ี ในคณะชาวเยอรมนัท่ีมาน้ีมีท่านผูห้น่ึงช่ือ นอมเมนเซน  
(ปี 1862-1918) ไดรั้บฉายาวา่เป็น “บิดาแห่งคริสตจกัรบาตคั” คณะน้ีมีนโยบายท่ีจะจดัตั้งคริสตจกัรข้ึน
ใหเ้หมาะสมกบัชนเผา่น้ีและสภาพชนบท ประเพณีพื้นเมืองและกฎหมายโบราณ เวน้แต่ท่ีขดัแยง้กบัสัจ
ธรรม แห่งคริสตศ์าสนามิไดมี้นโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลง นิสัยใจคอ คนเหล่าน้ีให้นิยมตะวนัตกเลย
สมาคมพระคริสตธรรมฮอลนัดาไดเ้ขียนภาษาตคัเป็นอกัษร และแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาน้ี รัฐบาล
ฮอลนัดามีความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินเดือนใหค้รูท่ีสอนตามชนบท ครูจึงเป็นผูส้อน และเป็นนกัเทศน์ไป
ดว้ย รับผิดชอบทั้งในดา้นคริสตจกัรและโรงเรียน ศาสนาจารยเ์ดินทางไปประกาศหลายแห่งดว้ยกนั 
โดยมีมิชชนันารีชาวเยอรมนัใหค้วามอุปการะเสมือนบิดาของคนทั้งสอง คือ ครูและศาสนาจารย ์ คริส
เตียนบาตคัมีนิสัยชอบอิสระและกลา้เส่ียงในการงาน ไปตั้งอาณานิคมในส่วนต่าง ๆ ของเกาะสุมาตรา
พวก มิชชนันารีบาตคัก็น าคริสตศาสนาไปยงัพวกมุสลิม ตามชายฝ่ัง ทะเลสุมาตราและชะวา ในเกาะสุ
มาตราแห่งเดียว คริสตจกัรบาตคัมีสมาชิกจ านวน 160,000 คนในปี 1914 

ประเทศเกำหล ี

มิชชนันารีนารีโปรแตสแตนทมิ์ไดม้าประจ าท่ีประเทศเกาหลีจนถึงปี 1884 แต่เม่ือถึงปี 1914 มี
ผูเ้ขา้เช่ือเป็นคริสเตียนถึง 96,000 คน มากวา่พวกคาธอลิค ทั้ง ๆ ท่ีคาธอลิคมาปฏิบติังานอยูน่านกวา่ ใน
ปี 1890 มีมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนผูห้น่ึงช่ือ เนวิอุส ไดน้ าวธีิใหม่มาใช ้ คือท าการอบรมสั่งสอน พระ
คมัภีร์แก่ฆราวาสท่ีปรารถนา จะน าเพื่อนบา้นมาเป็นคริสเตียน เร่ืองการจดัตั้งคริสตจกัรและสร้างโบสถ์
นั้นจะกระท าต่อเม่ือชาวเกาหลีมีความสามารถ พอท่ีจะด าเนินการต่อไป และพึ่งตนเองไดแ้ลว้และให้
จดัท าข้ึนตามแบบเกาหลี และจดัเตรียมพวกอาสาสมคัรออกไปประกาศพระศาสนาโดยมีคริสตจกัรให้
ความอุปถมัภ ์ญ่ีปุ่นมุ่งหมายจะเล่นงานเกาหลีมานานแลว้ ไดร้วมเอาประเทศเกาหลีเขา้กบัจกัรวรรดิของ
ตนในปี ค.ศ. 1910 ในระยะเวลาท่ีประสบความยุง่ยากเหล่าน้ี นกัชาตินิยมเกาหลีมีความหวงัวา่จะได้
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พึ่งพาอาศยัชาวตะวนัตก จึงไดย้อมรับเอาอิทธิพลของคริสตศ์าสนาเขา้ไว ้ในปี ค.ศ. 1914 คริสตศาสนิก
ในเกาหลีทั้งคาธอลิคและโปรแตสแตนท ์รวมกนั แลว้มีจ านวน ร้อยละหน่ึงของประชาชนทั้งประเทศ 

มลำยู  

ชาวมลายเูป็นอิสลามิกชน ศาสนาคริสเตียนจึงแพร่หลายไดน้อ้ยมาก แต่ในปี 1914 มีคริสเตียน
หลายพนัคน คือ ชาวยโุรป และชาวจีน กบัชาวอินเดียท่ีอพยพเขา้มา และพวกลูกคร่ึง 

ลงักำ 

ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา ส าหรับชาวฮินดูซ่ึงมีไม่ถึงคร่ึงหน่ึง แต่เป็นคน
ส่วนนอ้ยก็มีจ  านวนมาก ในปี 520 มีคริสเตียนเปอร์เซียในลงักาแต่ทุกวนัน้ีไม่มีร่องรอยใหเ้ห็นเลยมี
คาธอลิคซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากโปรตุเกสมีอ านาจ (ในศตวรรษท่ี 16 ) มีพวกดชัรีฟอร์มสืบเน่ืองจากสมยั
ฮอลนัดามีอ านาจ (ในศตวรรษท่ี 17) เม่ือองักฤษมีอ านาจนบัก่อนปี 1800 ก็มีคณะมิชชนันารีองักฤษ  
เมธอดิสทแ์ละแบบ๊ติสท ์ ไดม้าปฏิบติังาน เร่ิมตั้งโรงพิมพ ์ โรงเรียนมีจ านวนศาสนาจารยช์าวลงักา
เพิ่มข้ึนหลายคน ทั้งคริสตจกัรประจ าทอ้งถ่ินหลายแห่งก็สามารถพึ่งตนเองได ้ ในการส ารวจส ามะโน
ประชากรปี 1911 มีชาวคริสเตียนจ านวนร้อยละ 10 ของพลเมืองทั้งหมด ส าหรับคาธอลิคนั้นมีมากกวา่
พวกโปรแตสแตนท ์

พม่ำ 

พุทธศาสนาไดรั้บความกระทบกระเทือนเพียงเล็กนอ้ย พวกท่ีเป็นคริสเตียนส่วนมากเป็น
ชาวเขา ไม่ไดรั้บวฒัธรรมจากพม่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกกะเหร่ียงซ่ึงมีจ านวนร้อยละ 70 ของคริส
เตียนทั้งหมด โปรแตสแตนทมี์จ านวนมากกวา่คาธอลิค ส่วนมากอยูใ่นคณะแบบ๊ติสท ์ 

ประเทศไทย 

การด าเนินงานเร่ิมแต่ปี 1828 เป็นตน้มา ไดรั้บผลเพียงเล็กนอ้ย แต่งานทางดา้นการแพทยแ์ละ
การศึกษานั้นเป็นท่ีโปรดปรานของเจา้ฟ้ามงกุฏซ่ึงไดเ้ป็นพระเจา้แผน่ดินรัชกาลท่ี 4 ปี 1851 ผูท่ี้เขา้เช่ือ
เป็นคริสเตียนรุ่นแรกคนหน่ึงไดเ้ป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแผนใหม่แห่งแรกของรัฐบาล การ
ปฏิบติังานของคณะมิชชนันารีทั้งโปรแตสแตนทแ์ละคาธอลิคไดรั้บผลนอ้ยกวา่ท่ีอ่ืน ๆ ในเอเชีย
อาคเนย ์ แต่ถึงกระนั้นก็ตามประเทศไทย ยงัมีความกา้วหนา้ในดา้น คริสตศาสนาเช่นเดียวกบัประเทศ
อ่ืน ๆ ทางตะวนัออกในระยะเวลาระหวา่งปี 1858-1914 อิทธิพลของคริสตศาสนานั้นส าคญักวา่จ านวน
คน 
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ประเทศมุสลมิทำงอำเซียตะวนัตกและแอฟริกำเหนือ 

ตั้งแต่ปี 1858 ในปัจจุบนัยงัไม่มีโอกาสดี ๆ ส าหรับการเผยแพร่เลย เร่ิมแต่ตอนกลางศตวรรษท่ี 
19 ดินแดนเหล่าน้ีก็ไดเ้ปิดส าหรับคริสเตียนรุ่นแรกบา้ง คือคณะของบิชอพองักฤษเขา้ไปในกรุง-
เยรูซาเล็มในปี 1841 คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชนันารีเขา้ไปถึงอียปิตใ์นปี 1854 พวกสก๊อตเขา้ไป
ตั้งโรงพยาบาลในเมืองนาซาเร็ธในปี 1861 มีการจดัตั้งวทิยาลยัอเมริกนัท่ีเมืองเบรุตในปี 1766 ใน
ระหวา่งปี 1830 มีคณะมิชชนันารีอเมริกนัและเยอรมนัเขา้ไปในอิหร่าน ต่อมามีคณะองักฤษเขา้ไปในปี 
1869 การจดัตั้งโรงพยาบาล โรงเรียน การแปลพระคมัภีร์และวรรณกรรมคริสเตียน เป็นการขยาย
อิทธิพลของคริสตศ์าสนาให้กวา้งขวางยิง่ข้ึน 

คริสตจกัรดั้งเดิมในอาเซียตะวนัตกและในอียปิตว์ติกวา่ ถา้มุสลิมเขา้เป็นคริสเตียนแลว้จะเป็น
เหตุให้เกิด ขดัแยง้กบัเจา้บา้น ผา่นเมืองจึงพอใจปล่อยงานเผยแพร่น้ีใหมิ้ชชนันารีชาวต่างประเทศ
ด าเนินการต่อไป บางมิชชนันารียอมรับผูท่ี้เขา้เช่ือเป็นคริสเตียนจากคริสตจกัรตะวนัออก ซ่ึงมีจ านวน
มากกวา่ผูท่ี้เคยนบัถืออิสลามแลว้เป็นคริสเตียน เป็นธรรมดาคริสตจกัรดั้งเดิมจะตอ้งคดัคา้นการกระท า
ดงัน้ี 

ตวัอยา่งวธีิปฏิบติังานสองวธีิ และผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานหนกัน้ีคือ 
1. มีสถานศึกษาอยูแ่ห่งหน่ึงในกรุงไคโรช่ือวา่ เอล.อซัฮาร์เป็นส านกัเก่าแก่กวา่วยิาลยัใด ๆ ใน

ยโุรป ท าหนา้ท่ีฝึกอบรมผูน้ ามุสลิมส าหรับปฏิบติัการในแอฟริกาเหนือ ในเอเชียตะวนัตกและ
ตะวนัออกเป็นเวลากวา่ 1,000 ปี ในปี 1900 ท่านเทเพิล เกียดเนอร์ แห่งสมาคมเชิชมชัชนัรี (C.M.S.) ได้
ไปถึงกรุงไคโร แลว้ศึกษาภาษาอาหรับและศาสนาอิสลาม และไดพ้ิมพ์วารสารส าหรับนกัศึกษาช่ือวา่ 
“ตะวนัออกกบัตะวนัตก” (East and West) ท่านไดพ้ยายามเขา้เป็นมิตรกบันกัศึกษามุสลิมทั้งหลาย ซ่ึง
ในเวลาต่อมามีนกัศึกษาผูห้น่ึงเขา้เช่ือเป็นคริสเตียนและไดรั้บบรรยายการประชุมไวว้า่   

“ท่านเกียดเนอร์ไดก้ล่าววา่ จงมองดูพระเจา้ผูเ้สด็จลงมาบงัเกิดในองคพ์ระคริสต ์ ขา้พเจา้เอง
รู้สึกโกรธมากและไดยุ้ใหน้กัเรียนก่อการวุน่วายข้ึน มีการท าลายเกา้อ้ีและโคมไฟ ชาวคอพตซ่ึ์งมากบั
ท่านเกียดเนอร์ถามวา่จะไปตามต ารวจมาดีไหม แต่ท่านเกียดเนอร์กลบัตอบวา่ “ตามต ารวจมาท าอะไร 
เรามาเพื่อประโยชน์ของคนเหล่าน้ี ผมพร้อมท่ีจะใหเ้ขาเฆ่ียนตี” พวกเรารู้สึกแปลกใจในน ้าใจของคน
องักฤษท่ีแสดงตนเป็นมิตรกบัเรา” 

2. พอล แฮรีสัน แห่งคณะมิชชนันารีอเมริกนัในประเทศอาระเบียไดก้ล่าวค าปราศรัยในการ
ประชุมสภามิชชนันารีระหวา่งชาติท่ีมทัราส (ทมับารัม) ในปี 1938 ตอนจบวา่ “คริสตจกัรในประเทศ
อาระเบียขอแสดงความเคารพต่อท่านทั้งหลาย” ท่านใชเ้วลา 15 นาที อธิบายลกัษณะของสมาชิกทุกคน
เพราะมีสมาชิกเพียง 5 คนเท่านั้น คณะมิชชนันารีเผยแพร่แก่อิสลามิกชนตั้ง 50 ปีมาแลว้ คณะ
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มิชชนันารีท่ีไปท าการพวกมุสลิมมีขอ้เตือนใจวา่ “การทดลองดูความเช่ือของท่านนั้นท าใหเ้กิดความ
อดทน” 
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บทที ่6 รุดหน้ำในแอฟริกำ ค.ศ. 1858-1914 

จนถึงปี 1924 ยงัมีชาว แอฟริกนั ชราผู ้หน่ึงจ าลกัษณะของลิฟวงิสะโตนไดว้า่ 
“ในขณะนั้นขา้พเจา้ยงัเล็กอยู ่ ไดเ้ดินเขา้ไปใกลล้องจบัตวัเขาดู ผูใ้หญ่บา้นดึงขา้พเจา้ออก ดว้ย

มีคนกล่าววา่ “เวทมนตข์องเขาจะสะกดจิตของเจา้” แต่เขาหวัเราะ ดวงตาของเขาเป่ียมไปดว้ยความ
เมตตา เขาไดเ้บิกทางทัว่ประเทศของเรา และท่านผูเ้ป็นสาวกของเขาก็มาถึงแลว้ น าแสงสวา่งแห่งพระ
เจา้มาดว้ย” 

ท่านลิฟวงิสะโตน เป็นมิชชนันารีของสมาคม มิชชนันารี ลอนดอน (L.M.S.) (ระหวา่งปี 1841 
ถึง 1857) ไดเ้ดินทางเผยแพร่แพร่ขา้มแอฟริกา จากตะวนัออกไปถึงตะวนัตก ตามเส้นทางแม่น ้า
แซมเบซี แลว้ก็กลบัไปรายงานการเดินทาง ณ ประเทศองักฤษ เม่ือองักฤษประกาศเลิกการคา้ทาสในปี 
1807 ก็ไดส่้งเรือรบออกตรวจตามทอ้งทะเลหลวงเพื่อปราบเรือคา้ทาส แต่ในกลางทวีปแอฟริกานั้นยงั
ท าการคา้ทาสกนัอยูจึ่งจ าเป็นตอ้งเปิดทวปีแอฟริกา ก่อนท่ีท่านลิฟวงิสโตนกลบัมายงัทวปี แอฟริกาใน
ฐานะกงสุลองักฤษ ท่านไดก้ล่าวสุทรพจน์ลาวา่ 

“ขา้พเจา้จะกลบัไปเปิดทางเพื่อการคา้และเพื่อคริสตศ์าสนาท่านทั้งหลายจะด าเนินงานต่อจากท่ี
ขา้พเจา้เร่ิมตน้ไวห้รือไม่ขา้พเจา้ขอมอบภาระน้ีแก่ท่าน” 

ท่านลิฟวงิสะโตนไดอุ้ทิศชีวิตในบั้นปลาย (1858-73) เพื่องานน้ี เปิดเส้นทางสองสายในกลาง
ทวปีแอฟริกาคือ (1) จากทิศตะวนัออกข้ึนไปตามล าน ้าแซมเบซี และเล้ียวไปทางเหนือตามทะเลสาบนิ
อาสา ตนักนัยกิา และวคิตอเรีย (2) จากทิศตะวนัตกข้ึนไปตามลุ่มน ้าคองโก ถดัจากแก่งข้ึนไป 200 ไมล ์
เป็นทางเดินเรือ ไดร้ะยะทางยาว 1,000 ไมล์ 

1. มชิชันนำรีเข้ำมำตั้งแต่ปี 1858  

สมาคมมิชชนันารี ลอนดอนไดป้ฏิบติัตามค าขอของ ลิฟวงิสะโตนเป็นคร้ังแรก ไดจ้ดัตั้ง
มิชชนันารีแอฟริกาภาคกลางข้ึนในปี 1859 แต่ในระยะเวลา 4 เดือน คนท่ีมาดว้ยกนัทั้งหมด 7 คนตาย
เพราะไขจ้บัสั่นเสีย 6 คนแลว้ งานจึงชะงกัลง จนถึงปี 1879 จึงมีบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงจากท่ีอ่ืนเขา้มารับ
งานแทน 

ในระยะน้ีเป็นโอกาสส าหรับมิชชนันารี น่ายนิดีท่ีเกิดความกระตือตือร้นในการประกาศพระ
ศาสนากนัมาก เช่นพวกองักฤษเร่ิมมีการฟ้ืนฟูข้ึน (บางทีเรียกวา่ขบวนการอ๊อกซ์ฟอร์ด) ซ่ึงนบัแต่ปี 
1833 ไดแ้สดงอุดมคติอนัสูงส่งของคริสตจกัรวา่ เป็นสถาบนัแห่งพระเจา้กอปรดว้ยชีวติมีคณะศาสนา
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จารย ์ หลกัค าสอนของคริสตจกัร ทั้งสามน้ีสืบเน่ืองกนัมาจากพระเยซูและอคัรทูต ของพระองค์
ตลอดไป น่าประหลาดท่ีนิกายคาธอลิคในองักฤษก็ปฏิบติัตามค าขอของท่านลิฟวงิสะโตน (เป็นคณะ 
คองกริเกชัน่แนลแห่งชาวสก๊อต) ในปี 1859 ไดต้ั้งมิชชนันารีของมหาวทิยาลยั (U.M.C.A.) เพื่อไปท า
การประกาศในแอฟริกากลาง 

มิชชนันารี 10 คนของคณะ ย.ูเอม็.ซี.เอ. ไดเ้ดินทางไปยงัทะเลสาบนิอาสา มีคนหน่ึงเป็นบิชอพ 
ท่านลิฟวงิสะโตนช่วยเหลือหาท่ีอยูใ่ห ้ แต่ในไม่ชา้เขาเกิดไปยุง่กบัชาวเผา่ใกลเ้คียง บิชอพและ
มิชชนันารีอีกสองคนเป็นไขจ้บัสั่นถึงแก่ความตาย มิชชนันารีคณะน้ีจึงยา้ยไปอยูท่ี่เกาะแซนซีบาร์ บาง
ทีเขาอาจจะปลอบใจตนเองใหนึ้กถึงไอโอนาและศกัด์ิสิทธ์ิเป็นสถานท่ี ๆ หนุนน าใหเ้กิดการเปล่ียนใจ
ในสก๊อตแลนต ์และองักฤษ ส าหรับเกาะแซนซีบาร์น้ีเป็นศูนยก์ลางการเดินเรือคา้ขายของชาวอาหรับมา
เป็นเวลากวา่ 2,000 ปี ทั้งยงันบัถืออิสลามและเคยเป็นเมืองคา้ทาสท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ในปี 1873 คณะ ย.ู
เอม็.ซี.เอ ไดซ้ื้อตลาดคา้ทาสท่ีมิไดใ้ชก้ารแลว้ และไดจ้ดัสร้างโบสถข์นาดใหญ่ข้ึน แท่นบูชาในโบสถ์
ตั้งในท่ีเคยใชเ้ป็นเสาส าหรับเฆ่ียนทาสแต่กาลก่อน จนถึงปี 1881 คณะน้ีจึงไดข้ยายกิจการไปถึง
ทะเลสาบนิอาสา 

ในเดือนเมษายน ปี 1874 ไดก้ระท าพิธีฝ่ังท่านลิฟวงิสะโตน ณ มหาวหิารเวสมินสเตอร์ในกรุง
ลอนดอนคร้ันถึงเดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกนั คริสตจกัรฟรีเชิชแห่งสก๊อตแลนดไ์ดว้างโครงการตั้ง
คณะมิชชนันารีข้ึนเพื่อไปปฏิบติัการท่ีนิอาสาเป็นอนุสรณ์แก่ท่านลิฟวงิสะโตน ในเวลาหน่ึงปีต่อมา
คณะมิชชนันารีดงักล่าวน้ีใชเ้รือกลไฟแล่นไปตามทะเลสาบเพื่อปฏิบติัการ “เป็นเรือกลไฟล าแรกท่ีแล่น
ในทะเลสาบในทวปีแอฟริกา” เม่ือเรือกลไฟล าน้ีแล่นไปตามแม่น ้าแซมเบซีแลว้ เขาตอ้งยกเคร่ืองจกัร
ออกจากเรือใหค้นงานแบกส่วนประกอบของเรือล าน้ีขา้มป่าสูงตั้ง 1,000 ฟุตไปยงัทะเลสาบ หวัหนา้
คณะไดบ้นัทึกไวว้า่ 

“ใชค้นแบกหาม 800 คน ท างานอยา่งหนกัเป็นรายทางเกือบร้อยกิโลเมตรเพราะกลวัเหตุร้ายจะ
เกิดข้ึนในระยะทางทุก ๆ หน่ึงหลา หรือกลวัศตัรูท่ีซุ่มซ่อนอยู ่ แต่ในท่ีสุดเราก็ไดทุ้กอยา่งมาครบถว้น 
ปราศจากอนัตราย” 

ในปี 1867 มีคณะมิชชนันารีชุดท่ีสอบเขา้มาปฏิบติังานมาจากคริสตจกัรแห่งสก๊อตแลนด ์ และ
ในปี 1881 มีคณะมิชชนันารีชุดท่ีสามคือ ย.ูเอม็.ซี.เอ. เขา้ไปอยู ่ ณ ใจกลางอาณาบริเรณของท่านลิฟวงิ
สะโตน 

เอช.เอม็. สแตนเลย ์ จากสหณฐัอเมริกาเป็นชาวผวิขาวคนสุดทา้ยท่ีไดเ้ห็นท่านลิฟวงิสะโตน
ขณะยงัมีชีวติอยู ่ สแตนเลยไ์ดรั้บการจูงใจจากตวัอยา่งของลิฟวงิสะโตน จึงส ารวจทะเลสาบวคิตอเรีย
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และตน้น ้าไนลจ์นส าเร์จ ในปี 1875 ท่านไดไ้ปถึงอูกนัดาซ่ึงเป็นประเทศเก่าแก่ กษตัริยม์ูเตซาทรง
ตอ้นรับเป็นอยา่งดี สแตนเลยส่์งบทความไปลงในหนงัสือพิมพอ์งักฤษและอเมริกา เชิญชวนให้ 
มิชชนันารีไปท าการประกาศเผยแพร่ ในเวลาต่อมาไม่ก่ีเดือนสมาคมเชิชมิชชนันารีไดรั้บทั้งเงินและคน
อาสาสมคัร และไดค้ดัเลือกไปปฏิบติังาน 8 คน ในจ านวนน้ีมีชาวสก๊อตคนหน่ึงช่ือ อเล็กซานเดอร์  
แมคคาย ไดบ้นัทึกไวใ้นสมุดประจ าวนัในวนัครบรอบปีท่ีท่านลิฟวงิสะโตนถึงแก่กรรม “ท่านจงไปท า
เหมือนอยา่งนั้นเถิด” (ลูกา 10:37) ในฐานะท่ีท่านผูน้ี้เป็นวศิวกร ท่านไดน้ าเอาความรู้ความช านาญซ่ึง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของประเทศอูกนัดา คือ การต่อเรือ เพื่อพฒันาการคมนาคม ทั้งยงัขดุบ่อน ้า
ลึกติดเคร่ืองสูบน ้า ส าหรับขจดัความขาดแคลนในฤดูแลง้ 

ในเวลาต่อมาไม่ชา้ก็มีคณะมิชชนันารีคาธอลิคเขา้มาถึง พวกมุสลิมอาหรับพยายามขดัขวาง 
โดยยแุหยใ่หก้ษตัริยม์ูเตซาเป็นปฏิปักษต่์อคณะมิชชนันารีทั้งสอง ประเทศองักฤษและอียปิตมี์อิทธิพล
ทางทิศเหนือคือ ซูดาน ในทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ยอรมนัก็ก าลงัเขา้ครองแควน้ตนักนัยกิา โดยเหตุน้ี
เองกษตัริยม์ูเตซาเกิดความหวาดระแวงคนผวิขาวตลอดจนศาสนาของชนผิวขาวดว้ย กษตัริยอ์งคน้ี์
ส้ินพระชนมใ์นปี 1884 โอรสทรงพระนามวา่ มวงกา ไดค้รองราชยสื์บต่อมา มวงกาสั่งจบัชายหนุ่มคริส
เตียน 3 คนมาเผาไฟใหค้่อย ๆ ไหม ้ และในปีต่อมาประหารผูถื้อคริสตศาสนาอีก 30 คน ท่านแมคคาย
บนัทึกไวว้า่ 

“ขา้พเจา้รู้สึกเสียใจวา่ท่ีความตายของคริสเตียนชาวแอฟริกาหลายสิบคนไดรั้บความสนใจเพียง
เล็กนอ้ยจากคริสเตียนในองักฤษ แต่ถา้เป็นชาวยโุรปถูกฆ่าตายสัก 2-3 คนก็จะเกิดความรู้สึกอยา่ง
รุนแรงทนัที” 

ต่อมามิชา้มินานเกิดฆาตกรรมชาวยโุรปอยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ ผูถู้กฆาตกรรมคือท่านเจมส์  
แฮนนิงตนั เป็นบิชอพแห่งแควน้อูกนัดา ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ๆ ขณะท่ีท่านเดินทางตาม

ชายฝ่ังทะเลไปยงัเมืองหลวงของกษตัริยม์วงกา ท่านถูกจบัและถูกแทงดว้ยหอกจนถึงแก่ความตาย พวก
ทหารท่ีฆ่าท่านบางคนเม่ือไดเ้ป็นคริสเตียนแลว้ในเวลาต่อมาเล่าวา่ก่อนท่ีท่านบิชอพจะส้ินใจ ท่านกล่าว
วา่ “จงไปกราบทูตกษตัริยข์องพวกท่านเถิด วา่เราตายเพราะเห็นแก่ประเทศอูกนัดา เรายอมสละชีวติเพื่อ
สร้างทางแห่งความเจริญส าหรับประเทศน้ี” กษตัริยม์วงกานั้นอาจกล่าวไดว้า่ มีลกัษณะเหมือน 
จกัรพรรดิโรมนัในศตวรรษแรก ๆ คือ ทรงวิตกวา่ผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจของพระองคจ์ะมีความจงรักภกัดีต่อผูมี้
อ านาจอ่ืน ๆ ถึงแมจ้ะล่อแหลมต่ออนัตรายก็ยงัมีผูม้านบัถือคริสตศาสนาและเตม็ใจรับบพัติศมา ในไม่
ชา้ก็เกิดมีแผนการต่อสู้กษตัริยม์วงกา กลายเป็นสงครามกลางเมือง อาหรับเขา้มาแทรกแซง จนกระทัง่ปี 
1894 องักฤษก็ประกาศเอาประเทศอูกนัดาเขา้อยูอ่ารักขา 
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คณะมิชชนันารีใหม่ไดรั้บการจดัตั้งขั้นในกรุงลอนดอน ใหช่ื้อวา่ลิฟวงิสะโตน อินแลนด์ 
มิชชนันารี เม่ือปี 1877 ท าการส่งเสริมใหมิ้ชชนันารีเขา้ไปลึกกวา่แถบชายฝ่ังทะเล เขามุ่งไปประเทศ
คองโกซ่ึงเป็นประตูเขา้ไปยงัแอฟริกากลาง มีคณะแบ๊บติสทร่์วมเดินทางไปดว้ย ในขณะเดียวกนั
สมาคมมิชชนันารีนารี (B.M.S.) องักฤษ ไดส่้งมิชชนันารีผูห้น่ึงช่ือ ยอร์ช เกรนเฟล เขา้ไปจดัตั้ง
มิชชนันารีคองโกข้ึน มิชชนันารีนารีทั้งสองคณะตอ้งเผชิญภยัอตัรายนานบัประการ เป็นไขจ้บัสั่นตาย
บา้ง ถูกหวัหนา้เผา่ขดัขวางบา้ง พาหนะในตอนแรกเป็นเรือแจว แลว้ก็ใชเ้รือมีวงจกัรท าดว้ยไมเ้รือไฟ 
ในท่ีสุดใชเ้รือเคร่ืองยนตส์องใบพดั ช่ือ “สันติภาพ” เกรนเฟลเล่าวา่ มีคนป่าตามริมฝ่ังแม่น ้าพากนัปีน
ตน้ไมแ้ละไมธ้นูอาบยาพิษยงิลงมาจากยอดไม ้ แลว้ก็ใชเ้รือแจวไล่ตามเรือไฟ คนป่าพากนัประหลาดใจ
เม่ือเห็นเรือกลไฟแล่นหนัหลงัหลบัฝ่าขบวนเรือพายไปทางใตช้ัว่ขณะ คร้ังหน่ึงเรือ“สนัติภาพ” ถูกลอ้ม
ดว้ยเรือพาย 50 ล า มีนกัรบพร้อมสรรพพากนัระดมพุม่หอกใส่เรือ แต่ในไม่ชา้ท่านเกรนเฟลก็สามารถ
ไปเยีย่มหมูบ่า้นคนป่าเหล่าน้ี ท าตนเป็นมิตรสหายกบัคนป่าได ้ จนกระทัง่ซ้ือหอกท่ีเกือบฆ่าท่านไว้
ท่ีป็นท่ีระลึก 

มิชชนันารีนารีทั้งสองคณะไดเ้ขา้ร่วมงานเป็นคณะเดียวกนัในปี 1884 ต่อมาอีก 4 ปี มีคณะ
อเมริกนัแบบ๊ติสทเ์ขา้มาร่วมดว้ยมิชชนันารีอเมริกนันิโกรออกปฏิบติัการ ก่อนจะส้ินศตวรรษน้ี บรรดา
คณะมิชชนันารีไดอ้อกปฏิบติัการตลอดลุ่มแม่น ้าคองโกตอนเหนือซ่ึงยาวถึงพนัไมล ์ นิกายคาธอลิคเขา้
มาในคองโกปี 1866 พบโบสถท่ี์คณะเยซูอิตสร้างไวต้งัแต่ปี 1491 หวัหนา้เผา่หอ้ยไมก้างเขนท่ีคอ แต่ไมี
มีคริสตศาสนาเหลืออยูเ่ลย คองโกจึงเป็นแหล่งส าคญัสุดแห่งหน่ึงท่ีจะประกาศศาสนาต่อไป 

2. กำรแบ่งแอฟริกำ (นับแต่ปี 1878 เป็นต้นมำ)  

มีผูใ้หค้วามเห็นวา่ค าเรียกร้องของท่านลิฟวงิสะโตนท่ีให้ “เปิดทางเพื่อการคา้และเพื่อคริสต์
ศาสนา”  นั้น เท่ากบัเป็นการเร่งใหแ้บ่งแอฟริกาออกเป็นส่วน ๆ เร่ืองราวแบ่งนั้นตอ้งแบ่งแน่ แต่มี
ปัญหาอยูว่า่แบ่งเพื่อประโยชน์ของยโุรปหรือแอฟริกา ในเม่ือชาติต่าง ๆ ในยโุรปมาครอบครองทวปีน้ี 
ผลประโยชน์ของชาติท่ีมาครอบครองยอ่มส าคญักวา่ ส่ิงใด ๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีอากาศอบอุ่นสบาย 
มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัมิไดรั้บการพฒันาเลยนั้นยอ่มเป็นท่ีดึงดูดใหช้าวผวิขาวเขา้มาตั้งถ่ินฐานถาวร
ตลอดไป แต่ละฝ่ายก็พยายามจะยดึครองดินแดนเป็นอาณานิคมของตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัและ
การหาก าไร แต่ถึงกระนั้นก็ตามยงัมีอุดมคติอยา่งหน่ึงคา้งอยู ่ ท่านลิฟวงิสะโตนและคริสเตียนก่อนหนา้
น้ีไดต่้อตา้นการคา้ทาสนิโกรมาตั้งแต่ปี 1787 ตั้งอุดมคติพิทกัษคุ์ม้ครองเพื่อผลประโยชน์ของนิโกร 
อุดมคติน้ียงัคงอยู ่ ทั้งยงัจะมีอ านาจก าหนดอนาคตต่อไปดว้ย คริสตศาสนาไดข้จดัความอยติุธรรมหลาย
ในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้ี 
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ในขณะท่ีเหตุการณ์เหล่าน้ีอุบติัข้ึน จะขอเล่าเร่ืองของ กาม่ามีมิชชนันารีลูเธอรันผูห้น่ึงไดต้ั้ง
โรงเรียนข้ึนในปี 1858 ท่ามกลางชนเผา่มงัวาโต แควน้เบชวนนาแลนด์ มิชชนันารีนารีผูน้ี้มีความยนิดี
มากเม่ือหวัหนา้เผา่ส่งลูกชายหา้คนเขา้มาเป็นนกัเรียน ท่านลิฟวงิสะโตนไดป้ฏิบติังานคร้ังแรกของท่าน
ในเขตน้ีมาแลว้ (ปี 1841-1852) แต่พวกบวัร์ขดัขวางมิชชนันารีเยอรมนัจึงด าเนินงานต่อไป ในปี 1862 
มิชชนันารีผูน้ี้ไดใ้หบ้พัติศมาแก่กาม่า ลูกชายคนโตของหวัหนา้เผา่ และในปีเดียวกนัน้ีสมาคม
มิชชนันารีลอนดอนกลบัมาปฏิบติังานในเขตน้ีอีก บุตรทั้ง 5 คนของหวัหนา้เผา่ไม่ยอมไปร่วมพิธีทาง
ศาสนาเดิมกบับิดาของตน บิดากล่าววา่ “ศาสนาน้ีเป็นเหตุใหบุ้ตรเป็นปฏิปักษต่์อบิดา” จึงตดัขาดจาก
บุตร 2 คน แรก และอีก 3 คนนั้นบงัคบัให้อยูใ่ตอ้  านาจ หวัหนา้เผา่ไดใ้ชอ้  านาจข่มเหงคริสเตียน จุดไฟ
เผากระท่อมของกาม่า ขบัไล่ข้ึนไปบนภูเขาแลว้ยงัตามข้ึนไปรังควาญ แต่ในสุดหวัหนา้เผา่ผูพ้่อก็ตอ้ง
เป็นฝ่ายหนีบา้ง กาม่าไดรั้บเลือกเป็นหวัหนา้เผา่แทนบิดาในปี ค.ศ.1872 กาม่าปกครองแบบคริสเตียน
เป็นเวลาถึงก่ึงศตวรรษ ไดต่้อสู้การคา้ทาส การด่ืมสุราเมามาย การถือไสยศาสตร์และธรรมเนียมลา้สมยั
เสียในปี 1892 กาม่าเกรงวา่พวกบวัร์จะเขา้ครองดินแดนของตน จึงเขา้ขอความอารักขาจากองักฤษ ซีซิล 
โรดส์ มีแผนการจะเอาแควน้น้ีเป็นขององักฤษโดยตรงกาม่าไดพ้วกมิชชนันารีหนุนหลงัคดัคา้นไม่เห็น
ดว้ย เขาไดเ้ดินทางไปองักฤษพร้อมดว้ยหวัหนา้เผา่อ่ืน ๆ อีก 3 คน และไดเ้ขา้เฝ้าสมเด็จพระบรมราชินี
วคิตอเรีย กาม่าเป็นคนกวา้งขวาง ไดเ้ร่งเร้ามติมาหาชนชาวองักฤษเป็นอยา่งมาก เลยท าใหแ้ผนการของ
โรดส์เป็นอนัตกไป 

ส่วนมิชชนันารีในแควน้อ่ืน ๆ ตอ้นรับการครอบครองของยโุรปดว้ยความยนิดี พวกเขาเคย
ต่อตา้นความเลวร้ายแต่ไม่ไดผ้ล เช่นเร่ืองทาสการฆ่าทารก การบูชายญัมนุษย ์การทรมานคนอยา่งดุร้าย 
สงครามระหวา่งเผา่ ซ่ึงเม่ือชาวยโุรปครอบครองแลว้ ควรจะปราบปรามให้ราบคาบได ้ในบางคร้ัง 
มิชชนันารีจะใหค้วามคิดเห็นแก่หนัหนา้ในเร่ืองการใหส้ัมปทานบ่อแร่แก่ชาวต่างประเทศ หรืออธิบาย
ใหท้ราบความหมายของค า “อารักขา” ส่วนมิชชนันารีนารีระวงัตวัเป็นกลาง แลว้ปล่อยใหห้วัหนา้หรือ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นเป็นผูพ้ิจารณาตดัสินดว้ยตนเอง 

การเปล่ียนแปลงในบางกรณีไม่เป็นท่ีพอใจแก่พวกมิชชนันารี เช่นพวกท่ีพดูภาษาองักฤษเม่ือ
เห็นวา่เขตปฏิบติัการ ของตนกลายเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสและเยอรมนั อนัเป็นเหตุใหต้อ้งเปล่ียน
ภาษาในโรงเรียนและการประชาสัมพนัธ์ 

ยกตวัอยา่งเช่นในปี 1896 ฝร่ังเศสไดเ้กาะมาดากาสกา้เป็นอาณานิคม และทางราชการฝร่ังเศสก็
สนบัสนุนคณะมิชชนันารีคาธอลิคสมาคมมิชชนันารีลอนดอน (L.M.S.) ตอ้นรับความช่วยเหลือจาก
สมาคมปารีสอีแวนแจลลิเกิล คณะมิชชนันารีอีพิสโคปัส คณะนอร์เวยแ์ละอเมริกนัเขา้มาท าการสั่งสอน
ท่ีเกาะน้ี การปฏิบติังานเป็นไปโดยกา้วหนา้ มีงานพอเพียงส าหรับทุกคณะ ในปี 1938 จ านวนพลเมือง
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หน่ึงในส่ีเป็นคริสเตียนแต่ในนามส่วนคาธอลิคมีจ านวนเป็นสองเท่าของโปรแตสแตนทใ์นปัจจุบนัน้ีมี
ชาวพื้นเมืองไดด้ ารงต าแหน่งสงัฆราชและต าแหน่งส าคญัอ่ืน ๆ ทั้งสองนิกาย ในปี 1954 พวกโปรแตส
แตนทร์วมกนัเป็นคณะใหญ่ 2 คณะ คือ ลูเธอรัน และสหคริสตจกัรแห่งมาดากาสกา้ 

คณะแบบ๊ติสทอ์งักฤษในแควน้แคมเมอรูนไดรั้บความตกใจมากเม่ือเยอรมนัไดเ้ขา้มาแยง่ 
ประกาศเอาแควน้น้ีไปจากองักฤษเขา้อยูใ่นอารักขาของเยอรมนัในปี 1884 สมาคมมิชชนันารีองักฤษ 
(B.M.S) จึงตกลงใจมอบงานใหค้ณะมิชชนันารีเบเซลปฏิบติัต่อไป ในตอนแรก ๆ หน่ึงในสามคนของ
คณะมิชชนันารีเป็นไขจ้บัสั่นตาย แต่คริสเตียนเยอรมนัก็ยงัมีความรู้สึกกวา่เขาตอ้งรับผดิชอบทาง
แอฟริกาภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงบดัน้ีไดก้ลายเป็นอาณานิคมของเยอรมนั
แลว้ เขาปฏิบติังานดว้ยความเขม้แขง็เด็ดเด่ียวตามแบบเยอรมนั ไดต้ั้งศูนยก์ลางอบรมครูและครูสั่งสอน
ศาสนา ปรากฏวา่ในปี 1914 มีท่ีท าการในชนบทถึง 90 แห่ง ชาวแอฟริกนัก็ไดย้อมรับวา่คณะมิชชนันารี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนของคณะมีบางส่ิงเป็นของระบบใหม่ ก็จะช่วยเขาปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบั
ระบบใหม่นั้นได ้

โดยทัว่ไปแลว้มิชชนันารีส่วนมากไม่เห็นการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมอบงานใหค้ณะมิชชนันารีอ่ืน ๆ 
รับไปปฏิบติั มิชชนันารีเหล่านั้นเพิ่มงานเรียนภาษายโุรปภาษาใดภาษาหน่ึงอีกเป็นภาษาท่ีสอง เพิ่มเติม
จากภาษาแอฟริกนั คณะมิชชนันารีนารียนิดีรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และบางทียงัเชิญให้
ต่างประเทศมาช่วย เช่น เม่ือคราวมิชชนันารีเบเซลในแอฟริกาตะวนัตกของเยอรมนั ไดเ้ช้ือเชิญให้
เกษตรกรชาวนิโกรจากสหรัฐอเมริกาไปช่วยสอนวธีิปลูกฝ้ายใหแ้ก่คนของตนเป็นตน้ 

การปกครองโดยสันติสุขภายใตรั้ฐบาลคริสเตียนนั้นในบางเวลาก็น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
ส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอูกนัดา บุตรของบิชอพ แฮนนิงตนั ไดใ้หบ้พัติศมาแก่บุตรชายและ
บุตรสาวกของผูฆ่้าบิดาของตน คร้ันถึงปี 1914 คริสตจกัรท่ีไดรั้บการข่มแหงรังแกในคร้ังหน่ึง กลบัมี
สมาชิกถึง 100,000 คน คาธอลิคยงัอา้งวา่มีสมาชิก เป็นจ านวนมากกวา่น้ีเสียอีก 

สถานการณ์ใหม่น้ีเกิดส่ิงท่ีเป็นโทษอยู ่ ไดแ้ก่ความเขา้ใจของคนบางพวกท่ีวา่มิชชนันารีเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐบาลต่างประเทศ และเกิดความสงสัยวา่มูลเหตุจูงใจพวกมิชชนันารีเขา้มาปฏิบติังานน้ี 
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาวยโุรป หรือเพื่อชาวแอฟริกนัแน่ 

3. ควำมก้ำวหน้ำในระหว่ำงปี 1890-1914 

เท่าท่ีปรากฏมาแลว้ โรคภยัไขเ้จบ็ในทวปีแอฟริกาเป็นอุปสรรคอนัใหญ่ยิง่ในการประกาศพระ
กิตติคุณ ประเทศเซียราลีโอนไดช่ื้อวา่ “เป็นหลุมฝังศพชาวผวิขาว” ในส่วนอ่ืน ๆ ทางแอฟริกาตะวนัตก
มกัจะเป็นท่ีตายของชาวยโุรปหลงัจากการปฏิบติังานเพียง 2-3 สัปดาห์ แต่ในขณะเดียวกนัก็มีบุคคลชั้น
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ผูน้ าเลือดแอฟริกนัเช่นท่าน ซามูเอลโครเธอร์อคัรทูตแห่งไนจีเรีย และท่าน ที.บี.ฟรีแมน ลูกคร่ึงเกิดใน
องักฤษ ไดป้ฏิบติังาน เป็นระยะถึงก่ึงศตวรรษในกานา อนัเป็นงานเร่ิมตน้อยา่งจริงจงัของคณะ 
เมธอดิสท ์ปีท่ีเป็นหวัเล้ียงหวัต่อส าคญัเป็นปี 1897 คือรอสไดค้น้พบมูลเหตุของโรคไขจ้บัสั่น ดงันั้นใน
ปี 1914 บางส่วนของแอฟริกา อตัราการตายของยโุรปลดลงถึง 2 ใน 3 และลดน้อยลงเร่ือย ๆ เป็นเหตุ
แรกท่ีท าใหก้ารปฏิบติังานกา้วหนา้อยา่งไม่เคยปรากฏมาเลย 

สาเหตุแห่งความกา้วหนา้ประการท่ีสองไดแ้ก่การคมนาคม ส่วนใหญ่ของภาคใตแ้ละภาคกลาง 
ตอนล่างมีการก่อสร้างทางรถไฟยาวถึง 21,000 ไมล ์ ก่อนปี 1914 อาณานิคมเยอรมนัส่ีแควน้ มีทาง
รถไฟยาวถึง 3,400 ไมล ์ไนจีเรียมีทางรถไฟยาว 700 ไมล ์ตั้งแต่ปี 1910 มีการเร่งรัดพฒันาหนทาง ทั้งน้ี
เพราะมีเคร่ืองยนตใ์ชน้ ้ามนั เคร่ืองยนตน้ี์ใชก้บัเรือยนต ์ ตามแม่น ้าและทะเลสาบมากมาย เพราะไม่ตอ้ง
เป็นห่วงเร่ืองเช้ือเพลิง เช่น เคร่ืองจกัรไอน ้า เคร่ืองยนตเ์หล่าน้ีประหยดัเวลาและประหยดัแรงคนไดถึ้ง
สองสามเท่า 

ปัจจยัส าคญัของงานประกาศพระศาสนาไม่วา่ท่ีไหนตอ้งการครูนบัแต่ปี 1910 เป็นตน้มา 
ประชาชนตระหนกัวา่วชิาคืออ านาจ ความสามารถจะท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด การประดิษฐคิ์ดคน้ การท่ีจะได้
ส่ิงใดมานั้นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ ฉะนั้นไปโรงเรียนกนัเถอะ นกัเรียนมุ่งหมายไปเรียนวชิาการ แต่ก็เปิด
โอกาสโรงเรียนใหส้อนคริสเตียนศึกษาดว้ย 

4. วธิีกำรประกำศ 

วธีิท่ีจะเขา้กบัชนเผา่ต่าง ๆ ไดน้ั้น จะตอ้งเขา้ถึงหวัหนา้เผา่เสียก่อนตามแบบฉบบัท่ีถูกตอ้ง 
บางทีพวกมิชชนันารี อาจจะไม่พิจารณาใหถ่้องแทว้า่ควรด าเนินการอยา่งไร เช่นท่านแฮนนิง

ตนัไดเ้ขา้มาทางทิศท่ีคิดวา่เป็นอปัมงคล และศตัรูเขา้มาทางนั้น เร่ืองราวของมิชชนันารี บางคนวา่ท่าน
เขา้ไปในกระท่อมเพื่อพบหวัหนา้เผา่ และไดไ้ปจบัตอ้งส่ิงของท่ีหวัหนา้เผา่ใช ้ ท าใหเ้กิดสงสัยวา่อาจใช้
เวทมนตค์าถาไปใส่ใหเ้ป็นภยัต่อหวัหนา้เผา่ 

ในการประชุมหวัหนา้เผา่ต่าง ๆ ท่ีแควน้คาลาบาร์ในปี 1860 ปี ผูห้น่ึงกล่าววา่ควรขบั
มิชชนันารี ออกไปใหห้มด แต่ยงัมีผูใ้หค้ติวา่ 

“การหา้มมิใหเ้ผยแพร่พระวาทะของพระเจา้ก็เท่ากบัหา้มฝนมิใหต้กจากทอ้งฟ้าไม่มีทางส าเร็จ
ได ้แมจ้ะจบัไล่พวกมิชชนันารี ออกไปแลว้” 

ในขณะท่ีก าลงักล่าวค าน้ี เกิดผมสลาตนัข้ึน ผูท่ี้มาประชุมต่าง กระจดักระจายไป หวัหนา้เผา่คน
หน่ึงกบัมิชชนันารี ชาวสก๊อตวา่ “พระเจา้ของพวกท่านคงประทบัอยูด่ว้ยในวนันั้นโดยแท”้ 

คอยาร์ด (แห่งคณะปารีสอีแวนเจลลิเกิล) ไดแ้ถลงเร่ืองการประชุมชนเผา่หน่ึงในแควน้ 
บารอตซแลนด ์ในปี 1887 ท่านกล่าวถึงท่ีท่านไปประชุมกบัเขาน้ี แลว้นายกรัฐมนตรีไดป้ระกาศวา่ 
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“ท่านทั้งหลายไดย้นิแลว้ ถา้ท่านไม่ตอ้งการมิชชนันารีผูน้ี้ก็จงพดูออกมา เขาจะไดก้ลบัไป
บา้นเมืองของเขา อยา่ใหค้วามเขา้ใจผดิวา่ถูกกษตัริยบ์งัคบัใหท้่านรับเขา พูดมาเถิด” 

เม่ือพวกมิชชนันารีไดต้ั้งหลกั ฐานมัน่คงและไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนแลว้ การ
ด าเนินงานยอ่มเป็นไปไดเ้ขม็แขง็ อาร์น๊อต (คณะสก๊อต เบรเธรน) ไดก้ล่าวกบัหวัหนา้เผา่ชนในภาค 
แอฟริกากลางวา่ 

“ถึงท่านจะเป็นใหญ่เรืองอ านาจในสายตาคงคนทัว่ไปส าหรับพระเจา้แลว้ ท่านก็ไม่แตกต่างกบั
ขา้ทาสอนัต ่าตอ้ยของท่าน ท่านตอ้งการพระเมตตาจากพระเจา้เช่นเดียวกบัทาส” หวัหนา้ตอบวา่ “จริง
ทีเดียว ถา้พระเจา้ใหญ่ยิง่จริงเหมือนท่านกล่าว” 

มารี สเลสเซอร์ แห่งคาลาบาร์ (1876-1915) ไดช่ื้อวา่เป็นชาวสก๊อตท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัและเป็น
คนพดูขวานผา่ซาก เธอมีความเป็นอยูแ่บบชาวแอฟริกนัยิ่งกวา่ชาวยโุรป เธอไดรั้บความเคารพเช่ือถือ
จากหวัหนา้เผา่และประชาชนทัว่ไป เคยเดินทางโดยเทา้เปล่าบุกป่าฝ่าดงไปหา้มการสงครามหรือ
ช่วยชีวติเด็ก เธอไม่เคยนึกกลวัคนหรือสัตวร้์ายในป่าเลย แมจ้ะเคยเป็นคนกลวัแม่ววัในสก๊อตแลนด์ 

คณะมิชชนันารีอาจไดรั้บการตอ้นรับจากหวัหนา้และ เผา่ชนทั้งหลายเพราะเป็นผูน้ าซ่ึงความรู้
ไหม่ ความช านาญ เช่น การปลูกฝ้ายซ่ึงกล่าวมาแลว้ คณะเบเซลน าโกโกม้าปลูกในกานา กลายเป็น
สินคา้ส าคญัของประเทศน้ี อีกอยา่งหน่ึงเขาตอ้นรับมิชชนันารีเพราะเห็นเผา่ใกลเ้คียงเจริญมัง่คัง่ เพราะ
การปกครองของพวกคริสเตียน แควน้อ่ืน ๆ ก็เกิดความสนใจ เพราะเห็นหวัหนา้คริสเตียน (เมธอดิสท)์
ในแอฟริกาใตไ้ดย้อเลิกการฆ่าสัตวบ์ูชายญั ซ่ึงต่อก่อนเขา้ใจวา่ วิญญาณของบรรพบุรุษท าใหเ้กิดพิชผล
สมบูรณ์ หวัหนา้ผูน้ี้ไดเ้ปล่ียนใหฆ่้าสัตวเ์พื่อน ามาบริโภคระงบัความอดอยากของประชาชน ซ่ึงเป็นเหตุ
ใหช้นเผา่น้ีกลายจากพวกเล็กมาเป็นพวกใหญ่ท่ีสุดในแควน้กาฟฟราเรีย 

วธีิปฏบติังานของท่านคอยาร์ดเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ทัว่ไป เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ ท่านไดจ้ดัตั้ง
โรงเรียนข้ึน โอรสกษตัริย ์2 องคพ์ระนดัดา 5 องค ์และบุตรของหวัหนา้เผา่เขา้มาเรียน แต่ละคนมีทาส
ประจ าตวั ทาสเหล่าน้ียนืฟังอยูห่่าง ๆ และพลอยไดเ้รียนดว้ยบางเวลาแต่ความเจริญ หรือ ความเส่ือม
ของโรงเรียนข้ึนอยูก่บัอารมณ์ของพวกกษตัริย ์ โรงเรียนสั่งสอนทั้งทางวชิาการและคริสเตียนศึกษาและ
นมสัการโรงเรียนน้ีมกัเป็นบ่อเกิดของคริสเตียนรุ่นแรก 

ท่านมอฟแฟท (แห่งสมาคมมิชชนันารีลอนดอน ระหวา่งปี 1817-1868) ไดเ้นน้ทางการ
ช่างฝีมือต่าง ๆ ถึงกบัมีค าขวญัไวว้า่ “พระคมัภีร์และไถส าหรับแอฟริกา” ในปี 1870 เซเกอร์ (สมาคมบริ
ติชมิชชนันารีประจ าแคมเมอรูน) กล่าววา่ 

“อาจจะมีบางท่านคิดวา่พวกมิชชนันารีนั้นคือคนถือคมัภีร์ไปสั่งสอนประชาชนตามร่มไม ้ แต่
ตามความเห็นของขา้พเจา้ควรจะมีการด าเนินงานใหแ้ตกต่างออกไป เราจะตอ้งเขา้ไปถึงประชาชนใน
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บา้นเรือน มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกขสุ์ข ทั้งช่วยเหลือใหเ้ขาคิดปรับปรุงชีวติความเป็นอยู่
จนกวา่จะดีข้ึนเสียก่อนจึงค่อยสอนการด าเนินชีวิตท่ีสูงข้ึนนั้น” 

มีการสอนวชิาช่างฝีมือในโรงเรียนมิชชนันารีเยอรมนัอยา่งแขง็ขนัแต่ถา้จะกล่าวถึงผลงานจาก
การสอนวชิาน้ีแลว้ พวกสตอ๊กเพรสไบทีเรียนท่ีเมืองลฟัเดลในแอฟริกาใตท้  าไดดี้ดีท่ีสุด วทิยาลยัของ
คณะมิชชนันารีซ่ึงตั้งข้ึนในปี 1841 เพื่อใหก้ารอบรมและครูสอนศาสนา ยงัไดส้อนวชิาช่างปูน ช่างไม ้
การท าเกวยีน และช่างโลหะ วทิยาลยัเช่นน้ีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลแอฟริกาใตต้ั้งแต่ปี 1854 
ต่อมาไดเ้พิ่มแผนกพิมพแ์ละเยบ็เล่มหนงัสือ ลฟัเดลจึงกลายเป็นศูนยก์ารพิมพห์นงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึง และปฏิบติังานเพื่อความมุ่งหมายสองประการดงักล่าว 

ในตอนเร่ิมงานนั้นไดช้าวแอฟริกนัท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและผูก่้อสร้างคริสตจกัร จากตวัอยา่ง 
เช่น ชาวเยอรมนัผูห้น่ึง เม่ือปี 1860 ไดส้อนใหผู้เ้ขา้เช่ือกลุ่มหน่ึงรู้จกัการถวายทรัพยเ์พื่อเป็นปัจจยั
ส าหรับการเผยแพร่ใหก้วา้งขวางในประเทศตน ทรัพยท่ี์ถวายไดแ้ก่ววั 9 ตวั เพะแกะรวม 56 ตวั ขน
นกกระจอกเทศสองมดั และไมส่ี้สิบล าเรือ ในปี 1876 พวกบาซูโตคริสเตียน (คณะปารีสอีแวนแจลลิ
เกิล) เร่ิมด าเนินการประกาศแก่ชนเผา่ต่าง ๆ ทางภาคเหนือ มีชาวแอฟริกนัผูห้น่ึงช่ือแฮรีสไดรั้บ 
บพัติศมาในไลบีเรีย และเป็นครูอยูท่ี่นัน่ (โปรแตสแตนทอี์ฟิสโคปัล) เม่ือปี 1912 แฮรีสมีความรู้สึกวา่
ตนไดรั้บพระโองการจากพระเจา้ ใหท้  าการตามขอ้ในมทัธิว 28:19-20 จึงไดอ้อกเดินทางไป 3 ปี ถือไม้
กางเขนและพระคมัภีร์ไปตลอดดินแดนอาณานิคมฝร่ังเศส (ไอเวอรี โคสท)์ แลว้เลยเขา้ไปในประเทศ
กานา ไดส้ั่งสอนประชาชนใหเ้ลิกบูชารูปเคารพ ใหน้มสัการพระเจา้โดยแทจ้ริง เลิกการลกัทรัพยด่ื์ม
น ้าเมา และการประพฤติผิดท านองคลองธรรม แฮรีสใหบ้พัติศมาแก่ผูท่ี้เขา้เช่ือ และบอกคนเหล่าน้ีวา่ใน
เวลาไม่ชา้จะมีศิษยาภิบาลตามมาแลว้ก็หายไป คณะเมธอดิสทแ์ละคณะมิชชนันารีอ่ืน ๆ เม่ือมาถึง
หมู่บา้นหลายสิบหมู่บา้นไดเ้ห็นโบสถเ์ป็นกระท่อมตั้งอยู ่ มีพระคมัภีร์ซ่ึงซ้ือมาจากชายฝ่ัง (เป็นฉบบั
ภาษาองักฤษ ไม่มีใครอ่านได ้ เป็นแต่เพียงเคร่ืองหมายเท่านั้น) คนหลายร้อยคนทีเดียวท่ีรอรับค าสอน
เปรียบไดด้งัฝงูแกะ มีถึง 60,000 คนท่ีจะตอ้งมีผูเ้ล้ียงดู 

5. ภำษำและหนังสือ 

ในทวปีแอฟริกาทางตอนใตท้ะเลทราบสาหร่ายลงไป แมจ้ะมีชนหลายเผา่ หลายเช้ือชาติ และ
หลายภาษา แต่ไม่มีการเขียนหนงัสือหรือมีภาษาเขียนแลย มิชชนันารีนารีจึงตอ้งประดิษฐต์วัอกัษรข้ึน
ก่อนจะแปลพระคมัภีร์ คริสตจกัรน าหนงัสือมาสู่ชนเหล่าน้ีเป็นคร้ังแรก งานดา้นหนงัสือก็เร่ิมตน้จาก
พระคมัภีร์ ตามเร่ืองราวต่อไปน้ี  

การด าเนินงานมีขอบเขตกวา้งขวางจะเห็นไดเ้ม่ือโกเอลลี แห่งคณะมิชชนันารีเบเซลไดท้ าการ
วจิยัภาษาท่ีวทิยาลยั โฟรา เบย ์(ราวปี 1850) ไดบ้นัทึกไวว้า่ 
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“เดิมคาดกนัวา่มีชนเผา่ต่าง ๆ ในเซียรา ลีโอน ประมาณส่ีสิบเผา่ แต่ขา้พเจา้ไดพ้บวา่มีมากกวา่ 
200 เผา่เสียอีก” 

โกเอลลีจดัพิมพห์นงัสือ “แอฟริกนั โปลีกลทั” (หลายภาษา) เป็นปทานุกรม การใชค้  าอยา่ง
เดียวกนัใน 100 ภาษา ไดรั้บการยกยอ่งจากยโุรปวา่เป็นงานวจิยัท่ีมีความส าคญัยิง่ใหญ่ 

มีมิชชนันารีนารีในคณะเดียวกนัช่ือ คริสเตลเลอร์ (1853-1868) ในประเทศกานา ไดแ้ปลพระ
คมัภีร์ภาษาอะชนัตี แต่งพจนานุกรมและจดัพิมพสุ์ภาษิตอะชนัตี 3,600 ขอ้ เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผู ้
แปลพระคมัภีร์จากต่างภาษาด็ยงัไดเ้ร่ิมงานหนงัสือของชาวพื้นเมืองในเวลาเดียวกนัดว้ย มีตวัอยา่งการ
ท างานหนกัอีกรายหน่ึงคือ จอห์นสัน แห่งมิชชนันารี ย.ูเอน็.ซี.เอ. เป็นผูริ้เร่ิมคนแรกท่ีไดก้ลบัไป
ปฏิบติังานท่ีทะเลสาบนิอาสาในปี 1881 ไดแ้ปลพระคมัภีร์และคู่มืออธิษฐานลงเป็นภาษาหน่ึงและแปล
บางตอนเป็นภาษาอ่ืน ๆ อีก 4 ภาษา ถึงจะมีตาเพียงขา้งเดียวและอีกขา้งหน่ึงไม่สมประกอบเสียดว้ย 
ต่อมา เอ.ซี.กดู (อเมริกนับอร์ด) ซ่ึงอยูใ่นแคมเมอรูนไดแ้ปลพนัธสัญญาใหม่ ออกใหม่เป็นภาษาทอ้งถ่ิน
แห่งหน่ึง ท่านผูน้ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหไ้ปด าเนินงานในอีกเขตหน่ึง เม่ือปี 1893 ถึงปี 1894 ก็แต่งพจนานุกรม
และแปลพระกิตติคุณทั้งส่ีส าเร็จ พอส้ินปี ถึงแก่กรรมมีอายเุพียง 38 ปีเท่านั้น 

ในปี 1885 เม่ือท่านเมคคายเห็นวา่การข่มเหงอาจขบัไล่พวกมิชชนันารีออกจากอูกนัดา (พอรุ่ง
ข้ึนก็ทราบวา่บิชอพถูกฆ่าตายเพื่อพระศาสนา) จึงบนัทึกไวด้งัน้ีวา่ 

“ขา้พเจา้ก าลงัแกไ้ขพระกิตติคุณมทัธิว เพื่อนร่วมงานรีบจดัเรียงพิมพท์นัที เวลาท่ีถูกข่มเหง
มกัจะเป็นตอนพิมพห์นงัสือ อนาคตมีแต่เหตุร้ายและมืดมน” 

แต่พระกิตติคุณจะเป็นประทีปส่องทางตลอดไป 
เบนทเลย ์ (สมาคมบริติชมิชชนันารีนารี) อยูใ่นคองโกระหวา่งปี 1890-1900 ไดร้วบรวม

พจนานุกรมเล่มหน่ึง 14,000 ค า ในขณะท่ีท าการแปลพระคมัภีร์ คนท่ีมีปัญญาและความจ าดีท่ีสุด
เท่านั้นท่ีสามารถท่องจ าค าพูดไดม้ากมายเช่นน้ี 

ในประเทศไนจีเรียมีชนเผา่อีโปอยูถึ่ง 4 ลา้นในปี 1913 ชนเผา่น้ีมีหลายภาษา พวกมิชชนันารี
นารีไดผ้ลิตพระคมัภีร์ “อีโบราม” ข้ึนยงัความมหศัจรรยแ์ก่งานเช่นน้ี ความมหศัจรรยค์ร้ังแรกน่าจะเป็น
ท่ีพอใจแก่คนสมยักลาง คือตน้ฉบบัพระคมัภีร์ ภาษาอีโบสูญหายไปในทะเลระหวา่งสงครามโลกคร้ัง
แรก โดยท่ีเรือถูกตอปีโดจมลง อารคเดกวน เดวสิผูแ้ปลโดยสารไปดว้ย แต่มีชาวประมงเก็บไดโ้ดยติด
อวนข้ึนมา จึงน าไปคืนให ้ ความมหศัจรรยต์อนท่ีสองเป็นท่ีพอใจแก่คนสมยัใหม่ คือพระคมัภีร์ “ฮีโบ
ราม” เป็นภาษาท่ีไม่มีคนพดู แต่เขา้ใจกนัไดทุ้กฝ่าย เป็นการพิสูจน์วา่สามารถรวมชนเผา่ทั้งหลายเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้
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แต่งานเหล่าน้ีมิอาจจะส าเร็จได ้ ถา้หากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากชาวแอฟริกนั บางคร้ังชาว
แอฟริกนัยงัเป็นผูริ้เร่ิม เม่ือคณะมิชชัน่เบเซลขยายงานเขา้ไปในแควน้แคมเมอรูน ไดพ้บหวัหนา้คนหน่ึง
ซ่ึงรัฐบาลอาณานิคมเยอรมนัยกยอ่งมาก เพราะเป็นผูส้นบัสนุนใหป้ระชาชนรักษางานฝีมือของตนไว้
ใหไ้ด ้ และไดจ้ดัพิพิธภณัฑเ์พื่อรักษาเร่ืองราวพื้นเมืองมิใหสู้ญไป หวัหนา้เผา่ผูน้ี้มีหวัคิดกา้วหนา้ถึงกบั
คิดประดิษฐ์ตวัอกัษรส าหรับภาษาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งใชอ้กัษรโรมนัหรืออาหรับ ถึงจะมิใช่คริสเตียน
แต่ก็ใหค้วามอุปถมัภท์ั้งโรงเรียนและคริสตจกัร โรงเรียนก็ไดใ้ชต้วัอกัษรท่ีท่านผูน้ี้ประดิษฐข้ึ์น 

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงอีกคนหน่ึงคือ อะโปโลแห่งป่าคนแคระ ในปี 1895 หลงัจากท่ีไดรั้บบพัติศมา
เพียง 8 เดือน อะโปโลผูรู้้สึกวา่ไดรั้บพระโองการจากพระเจา้ให้ออกจากอูกนัดา เดินทางไปทางทิศ
ตะวนัตกเป็นระยะทาง 200 ไมล ์เพื่อท าการประกาศพระศาสนาตามชายป่า มีหวัหนา้เผา่ผูห้น่ึงส่งคนมา
เผากระท่อนของท่าน ท่านไดเ้ล่าเหตุการณ์ไวด้งัน้ี 

“ในคืนวนันั้นขา้พเจา้อธิษฐานอยูแ่ต่ผูเ้ดียวโดยท่ีรู้วา่ก าลงัตกอยูใ่นอตัราย ขา้พเจา้ไดย้นิเสียง
คนกระซิบกระซาบกนัและไดก้ล่ินควนัไฟ ขา้พเจา้ทูลขอความอารักขาจากพระเจา้ต่อมาขา้พเจา้ไดย้นิ
เสียงพดูวา่ “อยา่เผากระท่อมอะโปโลเลยเขาเป็นคนรับใชข้องเรา” คนเหล่านั้นก็ไดย้นิเช่นกนัจึงถามข้ึน
วา่ “นัน่ใครกนั” พวกเหล่านั้นตกใจกลวั ไดพ้งัประตูและดึงขา้พเจา้ออกสู่ท่ีปลอดภยั” 

ท่านถูกหวัหนา้ขบัไล่ แต่ไม่ยอมหนี จนถูกเฆ่ียนดว้ยหนงัชา้งน ้าถึงสองคร้ัง คร้ังท่ีสองถูกจบั
ไปโยนทิ้งในป่า เพราะเขา้ใจวา่ตายแลว้มีสตรีผูห้น่ึงไปพบและน ามารักษาพยาบาลจนกระทัง่ฟ้ืนข้ึนมา 
เม่ือฟ้ืนข้ึนมาแลว้ ท่านไดตี้กลองเรียกประชาชนมาชุมนุนมสัการพระเจา้ประชาชนท่ีตระหนกตกใจพา
กนัมาชุมนุม  ตวัหวัหนา้เผา่ไดคุ้กเข่าสารภาพความผิดบาป ขอใหรั้บเขา้ไวใ้นฐานะผูส้นใจ ท่าน 
อะโปโลเดินทางต่อไปในป่าใหญ่ พบมนุษยป์ระหลาดคือพวกคนแคระ สูงเพียง 4 ฟุต ไม่นุ่งผา้ถือธนู
เป็นอาวธุ ข้ีอายเหมือนสัตวป่์า อะโปโลเอาชนะจิตใจพวกน้ีไดท้่านไดเ้รียนภาษาของชนเผา่น้ี และแปล
พระกิตติคุณมาระโกเป็นภาษาคนแคระ จากงานของท่านท าใหเ้ราทราบร่องรอยแห่งภาษาคนแคระ
เพียงเท่าน้ี 

นบัแต่ปี 1805 เป็นตน้มา มีการตีพิมพพ์ระคมัภีร์บางตอนออกเป็นภาษาแอฟริกนัถึง 394 ภาษา 
การส ารวจความกา้วหนา้ในทวปีแอฟริกาควรจบลงโดยแสดงใหเ้ห็นความเจริญของสังคมคริส

เตียนดว้ยตวัเลข เร่ิมตน้จนถึงปี 1914 แต่ตวัเลขท่ีน ามาแสดงน้ี แสดงถึงความเจริญของจ านวน
มิชชนันารีนารีเท่านั้น 

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ (อียิปต ์ซูตาน อีธีโอเปีย และ โซมาลีแลนด)์  296 
ตะวนัตกเฉียงเหนือ       155 
ตะวนัตก        518 
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ตะวนัตกเฉียงใต ้(แคมเมอรูน ถึงภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องเยอรมนั)  664 
ทิศใต ้         1589 
ตอนกลางของภาคใต ้(เบชวนนาแลนด ์โรดีเซีย นิอาสาแลนด)์  403 
ตะวนัออก (โปรตุเกส เยอรมนั องักฤษ     648 
         4,273 
(โรมนัคาธอลิค – รวมทั้งชายแอฟริกนับางคน 5,977) 
เราอาจจะไม่ทราบส่ิงท่ีตอ้งการทั้งหมดไดจ้ากตวัเลขเหล่าน้ี แต่ขอใหคิ้ดดูเถิดวา่ ถา้ท่านลิฟวงิ

สะโตนไดเ้ห็นตวัเลขเหล่าน้ีแลว้ ท่านจะวา่อยา่งไร 
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บทที ่7 สงครำมโลกเร่ิมแต่ปี 1914 

สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงระหวา่งปี 1917-1918 ไดท้  าลายเกียรติประวติัของพวกคริสเตียน
ตะวนัตกเป็นอยา่งมาก การปฏิวติัใหญ่ในรัสเซียปี 1917 ก็กระทบกระเทือนศาสนาอยา่งรุนแรง นบัแต่
เสียกรุงคอนสแตนติโนเปิลใหแ้ก่พวกอิสลามในปี 1453 เพราะกรุงมอสโควซ่ึ์งเป็นปราการอนั
แขง็แกร่งส าหรับคริสตจกัรออธอดอกซ์ตะวนัออกไดต้กอยูใ่นก ามือของลทัธิมากซิสม ์ สัญญาสันติภาพ
ฉบบัปี 1919 ไดถื้อหลกัให้ดินแดนในอารักขาทัว่ไปตดัสินโดยมติมหาชนท่ีจะเป็นเอกราชหรือรวมกบั
ประเทศใด หรือจะมีแบบการปกครองอยา่งไร 

เม่ือมีสาเหตุเบ้ืองหลงัอยา่งน้ีแลว้ จึงสามารถเขา้ใจวา่เหตุใดลทัธินิยมในทวปีอาเซียจึงอุบติัข้ึน 
ประเทศจีนประกาศกอ้งให ้ “ยกเลิกสนธิสัญญาไม่เสมอภาค” (ซ่ึงใหสิ้ทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่คนผวิ
ขาว) อินเดียก็เรียกร้องจะปกครองตนเอง ในหมู่เกาะอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดาก็เกิดพรรคการเมือง
ท่ีมุ่งหมายต่อความเป็นเอกราช ชาวยวิทัว่ไปเรียกร้องใหมี้การจดัตั้งประเทศส าหรับพวกตนข้ึนใน
ปาเลสไตน์แมตุ้รกี ซ่ึงแพส้งครามก็ยงัตอ้งการฟ้ืนฟูชาติของตนข้ึนเป็นรัฐฆราวาสใชก้ารปกครองโดย
ไม่ถือหลกัศาสนาเหมือนแต่ก่อน ประเทศต่าง ๆ ใน เอเชียไดรั้บอิทธิพลความนึกคิดอยา่งไรน้ีเพิ่มข้ึน 
ในทวปีแอฟริกาก็รับอิทธิน้ีบา้งเหมือนกนั เม่ือสงครามโลกทั้งสองคร้ังส้ินสุดลงแลว้ เกิดความรู้สึก
รุนแรงยิง่ข้ึน 

ลทัธิชาตินิยมมีความกระทบกระเทือนต่อศาสนาอยูส่องทาง ในหลายประเทศส่วนมากคริสต์
ศาสนาประสบความกา้วหนา้ภายใตอิ้ทธิพลการปกครองของชาวตะวนัตก การโฆษณาชวนเช่ือใหเ้กิด
ความรักชาติบา้นเมืองก็มีผลเช่นกนัในทางตรงขา้ม เม่ือเกิดความรักประเทศข้ึนแลว้อาจรวมถึงความรัก
ศาสนาฮินดู พุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม โดยถือวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรม อนุชนท่ีไดรั้บการศึกษา
ใหม่ก็จะกลบัจงรักภกัดีศาสนาเหล่าน้ีซ่ึงเดิมตนเขา้ใจวา่ลา้สมยั ส าหรับตุรกีและจีนนั้นยกเวน้โดยถือวา่
ลทัธิชาตินิยมแยกกบัศาสนา แต่ต่อมาศาสนาอิสลามในตรุกีก็ไดก้ารฟ้ืนฟูข้ึนอีก 

ในระหวา่งปี 1930-1940 ทุกระยะเวลา 2 ปี สันนิบาตชาติก็แสดงความอ่อนแอให้รัฐเผด็จการ
ทั้งหลายใชอ้  านาจรุกราน คือในปี 1931 ญ่ีปุ่นรุกรานจีนตอนเหนือ นาซีในเยอรมนัข้ึนสู่อ านาจในปี 
1933 ปี 1935 พรรคฟัสซีสทอิ์ตาลีส่งทหารเขา้โจมตีอิธิโอเปีย ญ่ีปุ่นด าเนินสงครามใหญ่กบัจีนในปี 
1937 และในปี 1939 นาซีเยอรมนัโจมตีโปแลนด ์ ฉะนั้นจึงเห็นไดว้า่ภายในระยะชัว่อายคุนรุ่นเดียว มี
สงครามโลกเกิดข้ึนถึงสองคร้ัง 
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ชาติอ่ืน ๆ ไม่มีความเช่ือถือยโุรป และยโุรปมีศตัรูเกิดข้ึนใหม่ลทัธิชาตินิยมก็เกิดข้ึนในอาเซีย
โดยทัว่ไป ในไม่ชา้ก็เกิดมีลทัธิคอมมิวนิสตข้ึ์นมาทา้ทายอีก ทวปีทั้งสองตอ้งเผชิญกบัสงครามโลกอีก
คร้ังหน่ึงเราควรพิจารณาวา่ คริสตจกัร ด าเนินงานต่อไปในทวปีอาเซียและยโุรปอยา่งไร 

ประเทศจีน 

ประเทศจีนเป็นสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1911 ไดป้ระสบกบัความล าบากแสนสาหสัมาเป็นเวลาถึง
ยีสิ่บปี รัฐบาลกลางอ่อนแอ การปกครองทอ้งถ่ินส่วนต่าง ๆ ก็ตกอยูใ่นมือของพวกขนุศึก เกิดการ
ปลน้สะดมทัว่ไปจนถึงก าแพงเมืองใหญ่ ๆ ในปี 1925 ท่านซุนยนัเซนไดต้ั้งรัฐบาลชาติข้ึนท่ีกวางตุง้ มี
เจียงไคเชคเป็นแม่ทพั ตามประเพณีจีนนั้นมีการแบ่งบุคคลออกเป็นชั้นตามล าดบัความส าคญัคือ 
นกัปราชญ ์ชาวนาช่างฝีมือ พอ่คา้ ทหาร ขนุศึกอาจปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ แต่ส าหรับรัฐบาลชาตินั้นมีผู ้
คงแก่เรียนสนบัสนุน พวกผูค้งแก่เรียนไดแ้ก่ผูท่ี้ส าเร็จจากวทิยาลยัและโรงเรียนแผนใหม่ รัสเซียรับรอง
พวกชาตินิยมในจีนวา่เป็นรัฐบาล โดยเหตุน้ีท่ีปรึกษาทางการเมืองและการทหารรวมทั้งนกัโฆษณาชวน
เช่ือชาวรัสเซียจึงเขา้ในประเทศจีน อิทธิพลของคอมมิวนิสตเ์ร่ิมฟักตวัข้ึน 

เม่ือความตอ้งการการศึกษาแบบตะวนัตกเกิดข้ึนแลว้ ก็จ  าตอ้งพฒันาโรงเรียนและ
มหาวทิยาลยัคริสเตียนเป็นการใหญ่ นกัเรียนเหล่าน้ีส่วนมากพร้อมเสมอท่ีจะประกาศตนเป็นคริสเตียน 
ปัญหาของนกัเรียนส่วนมากไม่ใช่ “ขา้พเจา้ตอ้งปฏิบติัอยา่งไรจึงจะไดรั้บความรอดพน้” แต่อยูท่ี่วา่ “ท า
อยา่งไรขา้พเจา้จึงจะช่วยประเทศจีนใหพ้น้ทุกขไ์ด”้ ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งค าตอบท่ีเสนอข้ึนในขณะนั้น 

อารยธรรมตอ้งอาศยัการศึกษา 
การศึกษาตอ้งอาศยัอุปนิสัย 
อุปนิสัยตอ้งอาศยัศาสนา 
(เป็นค ากล่าวของคณบดีคนก่อนในมหวทิยาลยัคริสเตียนฟูเกียน ปี 1931) 
เม่ือพวกชาตินิยมเป็นมิตรกบัคอมมิวนิสตใ์นปี 1925-1928 ไดข้ยายอ านาจจากกวางตุง้ข้ึนไป

ทางเหนือ และแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อลทัธิจกัรวรรดินิยม โดยโฆษณาใส่ร้ายองักฤษเป็นส่วนใหญ่ 
(แต่มกัจะรวมถึงชาวยโุรปอ่ืน ๆ และอเมริกนัเขา้ดว้ย) มีการแสดงครึกโครม ก่อการจลาจล และไม่ยอม
ซ้ือสินคา้ ตลอดจนมีการแสดงเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการคริสเตียนอีกดว้ย รัสเซียช่วยใหเ้กิดการแสดง
ตนเป็นปฏิปักษต่์อศาสนาอยา่งรุนแรง โดยการโฆษณาชวนเช่ือ จีนนกัชาตินิยมยงัมีความสงสัยและ
เกรงไปวา่ การท่ีคริสเตียนใหก้ารศึกษาแก่นกัศึกษาชาวจีนนั้นอาจจะท าใหน้กัศึกษาลืมชาติของตน 
นกัศึกษาคริสเตียนไดรั้บความยกยอ่งนบัถือวา่เป็นผูมี้หวัคิดกา้วหนา้และรักชาติมาแต่ไหนแต่ไรแลว้ 
แต่ในบดัน้ีไดรั้บการประณามวา่เป็น “สุนขัรับใชจ้กัรวรรดินิยมต่างดา้ว” และ “ผูถ้อยหลงัเขา้คลองสมยั
โบราณ” ในความคิดเห็นของคนบางคนแลว้ ความตระหนกตกใจจากการประณามดงักล่าวน้ี เหลือ
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ก าลงัท่ีพวกคริสเตียนแบบ “ช่วยประเทศจีน” จะทนทานไหว พวกคริสเตียนแพช้าวต่างประเทศ ปรากฏ
ตวัท่ีไหนก็ก่อความยุง่ยากข้ึน พวกมิชชนันารีนารีส่วนมากจึงถอนตวัออก เม่ือปี 1927 มีจ านวน
มิชชนันารีนารี 8,000 คนไดอ้อกจากประเทศจีน และไม่มีจ  านวนมิชชนันารีนารีเพิ่มข้ึนมกาเช่นน้ีอีกเลย  

อยา่งไรก็ตาม มิชชนันารีต่างประเทศก็มีความมุ่งหมายจะโอนกิจการใหค้ริสตจกัรจีนเวลานาน
แลว้ นบัแต่ปี 1917 เป็นตน้มา คณะใหญ่ ๆ ไดฝึ้กใหช้าวจีนรู้จกัรับผดิชอบในการปกครองคริสตจกัร มี
จ  านวนชาวจีนท่ีช่วยปกครองเพิ่มข้ึน การท่ีชาวจีนไดเ้ห็นผูน้ านั้นเป็นความปิติยนิดีของมิชชนันารี ใน
ระหวา่งปี 1919-1928 สภาคริสตจกัรในประเทศจีนก็ไดร้วบรวมหน่ึงในสามของคณะมิชชนันารีโป
รแตสแตนทเ์ขา้ไวใ้นสภาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะเพรสไบทีเรียนและคองกริเกชนัแนล ผลจากการ
ประชุมเอดินเบอร์ในปี 1910 ไดป้รากฏข้ึนในปี 1922 (เหตุท่ีชา้ก็เพราะเกิดสงคราม) คือการจดัตั้งสภาค
ริสเตียนแห่งชาติ (เอ็น.ซี.ซี.) ข้ึนโดยมีประธานสภาเป็นคนจีน ผูป้ฏิบติังานในกองเลขาธิการส่วนมากก็
เป็นคนจีนเช่นกนั 

ขบวนการเป็นปฏิปักษต่์อคริสเตียนก็ยงัช่วยเร่งเร้าให้เกิดความกา้วหนา้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว นบัแต่
ปี 1927 เป็นตน้มา รัฐบาลคณะชาติตอ้งการใหโ้รงเรียนและวทิยาลยัมีผูอ้  านวยการเป็นคนจีน บงัคบัให้
คนจีนส่วนมากอยูใ่นคณะกรรมการของสถาบนันั้น ๆ โดยเหตุน้ีเองคริสตจกัรวทิยาลยัและโรงเรียนจึงมี
คนจีนเขา้มาร่วมกิจการมากข้ึน ในปี 1928 หลงัจากท่ี ดร. เซง กลบัจากประชุมสภามิชชนันารีสากลท่ี
กรุงเยรูซาเล็มแลว้ ท่านไดเ้ร่ิมโครงการ 5 ปี มีค  าขวญัวา่ “ขา้แต่พระเป็นเจา้ขอไดท้รงฟ้ืนฟูคริสตจกัร
ของพระองคเ์ถิด เร่ิมตน้จากขา้พระองคเ์ป็นคนแรก” โดยการประกาศแก่เพื่อนบา้นท่ีไม่เป็นคริสเตียน 
จ านวนคริสเตียนจะไดเ้พิ่มข้ึนเป็นสองเท่าตามท่ีคาดหมายภายในระยะเวลา 5 ปี แต่ความมุ่งหมายน้ีไม่
ประสบผล ดร.เซง มีความประสงคแ์ทท่ี้จะเร้าใจคริสตจกัรเพราะนบัแต่ปี 1925 คริสตจกัรเป็นฝ่ายรับ
การโจมตีจากพวกท่ีต่อสู้เท่านั้น จึงเป็นแต่ป้องกนัตนเองคริสเตียนไดเ้ร่ิมตน้ปฏิบติังานดว้ยความมัน่ใจ
อีกคร้ังหน่ึง 

ในปี 1927 จอมพลเจียงไคเชคท าการสมรสกบัสตรีในตระกลูผูดี้ซ่ึงเป็นคริสเตียน ท่านไดเ้ขา้
เป็นคริสเตียนโดยอิทธิพลของตระกลูน้ีหลายคนคิดวา่ท่านตอ้งเส่ียงภยัในชีวิตการเมืองในวนัขา้งหนา้ 
แต่โชคชะตาของท่านก็ข้ึนสูงเร่ือยมา ท่านไดเ้ลิกเป็นพนัธมิตรกบัรัสเซีย ไดจ้ดัการปราบปรามกองโจร
เสร็จส้ินในปี 1931 และรวมประเทศจีนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใตรั้ฐบาลจีนคณะชาติ นอกจากพวก
คอมมิวนิสตส่์วนนอ้ยท่ียงัเหลืออยูไ่กลออกไปทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ต่อมาถูกญ่ีปุ่นรุกราน เจียง
ไคเชคปกครองประเทศ ตลอดระยะเวลาสงครามระหวา่งจีนกบัญ่ีปุ่นเป็นเวลาถึง 14 ปี ท่านประกาศตน
เป็นคร้ังท่ีสองเพียงวนัเดียว ท่านไดก้ล่าวค าปราศรัยในวนัศุกร์ประเสริฐท่ีโบสถเ์มืองนานกิงบรรดา
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หนงัสือพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงลงขอ้ความเป็นปฏิปักษต่์อคริสตศาสนามาเป็นเวลานานถึง 10 ปีเตม็ ไดพ้าดหวั
ข่าวดว้ยตวัอกัษรขนาดใหญ่วา่ “ประธานาธิบดีเจียงกล่าวถึงเร่ืองการทนทุกขท์รมานของพระเยซู” 

ตั้งแต่ปี 1937-1941 คริสตศาสนิกชนไดร่้วมรับความทุกขย์ากอยา่งเตม็ท่ีเม่ือประเทศถูกรุกราน 
ดงัจะไดก้ล่าวถึงตวัอยา่ง สักเร่ืองหน่ึง 

“นกัศึกษาหลายกลุ่มไดช่้วยเหลือคนบาดเจบ็ นกัศึกษาจากวทิยาลยัคริสเตียนและอาจารยว์ชิา 
ศาสนศาสตร์ มี ดร. จาง เป็นผูน้ าไดอ้าสาเขา้ท าการน้ี ประเทศจีนไม่มีรถไฟพยาบาล มีแต่รถยนต์
พยาบาล ไม่มีฟางส าหรับปนูอนแมจ้ะเป็นเวลากลางฤดูหนาว คนท่ีไดรั้บบาดเจบ็มากจนเคล่ือนไหว
ไม่ไดก้็ตอ้งถูกทิ้งไวโ้ดยไม่ไดรั้บการพยาบาลตั้ง 2 วนั ปรากฏวา่มีกล่ินเหมน็จดั เม่ือไดไ้คร่ครวญอยู่
เพียงชัว่ครู่อาจารยก์็น าหมอ้อุจจาระ อ่างลา้งหนา้ และผา้เช็ดตวัเขา้ท าความสะอาดบาดแผล และให้
อาหาร น ้าชาร้อนโดยเร็ว” 

โรงพยาบาลคริสเตียน (จ านวน 274 ในจ านวนทั้งหมด 367) มีคนไขเ้ตม็หมด ไดรั้บการยกยอ่ง
จากกองทพั อาจารยใ์หญ่จากวทิยาลยัและโรงเรียนหลายแห่ง น านกัเรียนออกเดินทางไปทางตะวนัตก
สร้างเป็นจีนอิสระข้ึนใหม่ อยูก่นัตามกระท่อมใบตาลหรือตามศาลาประจ าวดัเต๋า ตลอดจนวดัพุทธ
ศาสนาแถบภูเขา (โปรแตสแตนทมิ์ชชนันารีมีกวา่ 5,000 คน คาธอลิคมีจ านวนนอ้ยกวา่น้ี) ไดใ้ชสิ้ทธิใน
ฐานะชาวต่างดา้วท่ีจดัท่ีอยูอ่าศยัส าหรับสตรีและเด็กเม่ือบา้นถูกโจมตีแตก หรือเม่ือชนบทกลายเป็น
สนามรบ 

หลงัจากญ่ีปุ่นโจมตีอ่าวเพิลในปี 19411 มิชชนันารีชาวองักฤษอเมริกนัถูกกกักนัและบางที ตอ้ง
ทนทุกขท์รมานเพื่อประเทศจีน มากกวา่สหายชาวจีนเสียอีก ความระแวงสงสัยอนัเป็นปฏิปักษต่์อชาว
ต่างประเทศท่ีมีต่อคริสตจกัรก็ค่อย ๆ หมดไป มีโอกาสใหม่เกิดข้ึน โดยเฉพาะในโรงเรียนและ
มหาวทิยาลยัรัฐบาล แน่นอนทีเดียวคนทัว่ไปจะยอมรับคริสตจกัรภายหลงัสงครามเป็นของชาวจีนโดย
สมบูรณ์ ทั้งยงัมีอิสระในการปฏิบติัและการประกาศศาสนาไดม้ากกวา่แต่ก่อน 

เม่ือสงครามส้ินสุดลงแลว้ ประเทศจีนมีรัฐบาลพรรคเดียว (คือคณะชาติ) ไม่มีฝ่ายคา้น 
ขา้ราชการของรัฐบาลจีนคณะชาติไม่ไดรั้บความเช่ือถือต่อไปเพราะเกิดเงินเฟ้อ เป็นการเปิดโอกาสให้
คอมมิวนิสตอ์นัเป็นชนกลุ่มนอ้ยเขา้มาท าการ “กูช้าติ” ในปี 1949 จึงหมายความวา่ความฝันท่ีจะท าการ
ประกาศพระศาสนาเป็นอนัส้ินสุดไป รัฐบาลใหม่ยดึโรงเรียน วทิยาลยัและโรงพยาบาล บงัคบัให้
คริสตจกัรเลิกติดต่อกบัต่างประเทศ เป็นการดีท่ีแผนกต่าง ๆ ของคริสตจกัรไดพ้ฒันาเจริญข้ึนจน
กลายเป็นคริสตจกัรของชาวจีนโดยสมบูรณ์ นบัแต่น้ีต่อไป คริสตศาสนิกชนจีนจะตอ้งยนืหยดัอยูโ่ดย
ล าพงั 
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ประเทศญี่ปุ่ น 

ญ่ีปุ่นท่ีเคยมีคริสเตียนเพิ่มจ านวนโดยรวดเร็วแลว้เพิ่มนอ้ยลงแต่ถึงจะไม่เพิ่มเลยก็ไม่น่า
ประหลาด เพราะญ่ีปุ่นมีนโยบายขยายจกัรวรรดิเพื่อต่อตา้นพวกตะวนัตก รัฐบาลญ่ีปุ่นสงสัยบรรดา
สถาบนัท่ีท าการติดต่อกบัชาวตะวนัตก บรรดาคริสเตียนโดยเฉพาะพวกโปรแตสแตนทน์ั้นอยูใ่นความ
ควบคุมตรวจตราจากต ารวจอยา่งใกลชิ้ด เช่นเดียวกบัเมืองจีนสมยัท่ีคริสเตียนเป็นแต่ฝ่ายป้องกนัตวั ใน
ท านองเดียวกนัในปี 1928 มีขบวนการส าคญัเกิดข้ึนเรียกวา่ “ขบวนการอาณาจกัรพระเจา้” มีความมุ่ง
หมายในการน าวิญญาณคนอีกหน่ึงลา้นมาถวายพระคริสต์ 

ผูน้ าในการน้ีและงานดา้นอ่ืน ๆ อีกช่ือ คากาวา เกิดในปี 1888 อยูใ่นตระกลูผูมี้อนัจะกิน แต่ถูก
ตดัออกจากกองมรดก เพราะเขา้เป็นคริสเตียนในขณะท่ียงัเป็นนกัเรียน เม่ือท่านไดเ้ป็นศาสนาจรรยแ์ลว้
ท่านไดไ้ปอยูใ่นแหล่งเส่ือมโทรมท่ีสุดเมืองโกบี แบ่งปันอาหารและท่ีอยูอ่าศยัใหค้นอนาถา บางคร้ังก็
ใหน้อนเตียงของท่านเอง ท่านไดย้อมเสียสละสุขภาพและสายตาเพราะติดโรคมาจากคนเหล่าน้ี เม่ือท่าน
ไดร่้วมมือในการจดัตั้งสมาคมข้ึนนั้น ต ารวจก็ยิง่สงสัย วา่ท่านจะเป็นนกัปฏิวติัต่อมาท่านไดเ้ปล่ียน
วธีิการไปแกปั้ญหาในชนบท และตั้งสหกรณ์ชาวนาข้ึน ท่านไดแ้ต่งหนงัสือหลายเล่มเก่ียวกบัเร่ืองราว
ดงักล่าวขา้งตน้ และไดเ้ขียนนวนิยายอิงคติทางคริสตศาสนา ระหวา่ง 1930-2940 ท่านกลา้เดินทางไป
ประเทศจีน และแสดงความเสียใจท่ีประเทศของท่านเป็นฝ่ายรุกราน 

นอกจากจะไดรั้บความกดดนัทางการเมืองแลว้ คริสตศาสนิกชนในญ่ีปุ่นยงัพยายามพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นอิสระในปี 1922 คริสตจกัรองักฤษไดส้ถาปนาบิชอพชาวญ่ีปุ่นสองคน เม่ือปี 1923 มีการ
จดัตั้งสภาคริสเตียนประจ าชาติ (เอน็.ซี.ซี.) ข้ึนและต่อมาในปี 1929 คริสตจกัรสังกดันิกายใหญ่ ๆ ก็เล้ียง
ตวัเองได ้

ในปี 1940 มีกฎหมายใหม่บงัคบัใหอ้งคก์ารศาสนาต่าง ๆ จดทะเบียน ผูน้ าคริสเตียนชาวญ่ีปุ่น
เห็นความจ าเป็นตอ้งจดัการเขา้ควบคุมองคก์ารศาสนาโดยเร็ว รวมเอาบรรดาโปรแตสแตนทท์ั้งหมด
ยกเวน้คณะคริสตจกัรองักฤษบางแห่งและคณะวนัเสาร์ ใหเ้ขา้อยูใ่นสภาคริสตจกัรเดียวกนั เพื่อ
ด าเนินการกบัรัฐบาลในนามของคริสตจกัรเดียวต่อไป การรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัน้ีถึงแมจ้ะจดัข้ึน
เพื่อเผชิญกบัวกิฤตกาลกระทนัหนัก็ยงัด ารงอยู ่ โรงเรียนคริสเตียนถูกบงัคบัใหไ้ปร่วมพิธีทางศาสนา
ของรัฐบาลคือศาสนาชินโต พิธีน้ีท าใหบ้างคนระลึกถึงการนมสัการบรรดาจกัรพรรดิแต่ก่อน ๆ ในกรุง
โรมซ่ึงคริสตจกัรรุ่นเก่าก็เคยถูกบงัคบัใหก้ระท ามาแลว้ คริสเตียนชาวญ่ีปุ่นยอมรับวา่พิธีดงักล่าวน้ีเป็น
การแสดงความรักชาติ มิใช่พิธีทางศาสนาตามท่ีรัฐบาลอธิบายในบรรดาเมืองข้ึนของญ่ีปุ่น เช่น เกาะ
ฟอร์โมซา เกาหลี และภายหลงัจากปี 1931 แมนจูเรียดว้ยท่ีประชุมนมสัการของคริสตศาสนิกชนถูก
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สงสัยวา่เป็นศูนยเ์พาะลทัธิชาตินิยมของชาวจีน เม่ือคริสตศาสนิกเหล่าน้ีมิไดไ้ปร่วมพิธีของรัฐจึงถูก
ลงโทษหาวา่ไม่จงรักภกัดี ถูกจ าคุกและทรมานบางทีก็ถึงตาย 

ในระหวา่งสงคราม คริสตศาสนิกชาวญ่ีปุ่นและชาวญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศไดรั้บความเสียหาย
อยา่งยิง่ ในกรุงโตเกียว คริสเตียนสูญเสียอาคารแทบทั้งหมดรวมทั้งพระคมัภีร์ หนงัสือต่าง ๆ โรงพิมพ์
จะพิมพห์นงัสือใหม่ ๆ เมืองนากาซากิอนัเป็นท่ีมัน่เก่าแก่ของนิกายโรมนัคาธอลิคถูกทิ้งระเบิด ท าให้ 
คริสเตียนเสียชีวติไป 10,000 คน 

ในญ่ีปุ่น สงครามเสร็จส้ินลงในเดือนกนัยายน 1945 การติดต่อไม่เป็นทางการทหารมีข้ึนเป็น
คร้ังแรกในเดือนตุลาคม คือผูน้ าคริสเตียนส่ีคนเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาถึงกรุงโตเกียวก่อนหนา้น้ี
ไม่นานวทิยกุระจายเสียงของกระทรวงการศาสนาและวฒันาธรรมของญ่ีปุ่นไดพ้ดูถึงผูน้ าคริสเตียนท่ีมี
ความประสงคจ์ะมาเยีย่มในปี 1941 ไดเ้พิ่มเติมขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

“ถา้ผูน้ ามาไดใ้นเวลาน้ี ก็จะไดรั้บการตอ้นรับดว้ยน ้าใจแห่งคริสเตียนสากล” 
เหตุการณ์ดงัน้ีเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับชาวญ่ีปุ่นซ่ึงเดิมทีเดียวความสัมพนัธ์กบันานาประเทศของ

พวกตนอยูใ่นความระแวงสงสัยมานานแลว้นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นคนแรกหลงัสงครามก็เป็นคริสเตียนผูท่ี้
อยูใ่นต าแหน่งสูง ๆ หลายท่านก็ใหค้วามสนใจในคริสตศาสนา การท่ีอเมริกาเขา้ยดึครอง ญ่ีปุ่นนั้นมีผล
ใหเ้กิด การแสดงนโยบายสนบัสนุนคริสตศาสนาโดยเปิดเผย 

จ านวนพลเมืองญ่ีปุ่นทั้งหมด 90 ลา้น มีคริสเตียนไม่มากกวา่ 6 แสนคน เป็นอตัราส่วนท่ีนอ้ย
มากในประเทศใหญ่ ๆ เช่นน้ี แต่เทียบกบัคริสเตียนในปี 1914 ก็มีเพิ่มข้ึนเป็น 4 เท่า ปัญญาชนชั้นผูน้ า
ของญ่ีปุ่นบางคนอา้งวา่ตนเป็นคริสเตียน แมจ้ะไม่เขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัรใด ๆ ผลจากความสนใจของ
ชาวอเมริกนัภายหลงัสงครามเกิดมีการจดัตั้งมหาวทิยาลยัคริสเตียนระหวา่งชาติ ซ่ึงในเร็ว ๆ น้ีมีผูส้มคัร
เขา้เรียนถึง 15 เท่าของจ านวนท่ีจะรับได ้

หมู่เกำะแปซิฟิค อนิเดียตะวนัออก มลำยู พม่ำ 

บริเวณน้ีทัว่ทุกแห่งไดรั้บผลร้ายจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง พวกคริสเตียนไดรั้บอนัตรายเป็น
พิเศษ บ่อยคร้ัง ญ่ีปุ่น ผูรุ้กรานไม่สนใจศาสนาท่ีใดท่ีมีมิชชนันารีต่างประเทศและ “ต่างประเทศ” ในท่ีน้ี
มกัหมายถึงองักฤษ อเมริกนั ก็จะกระท าใหญ่ี้ปุ่นเกิดระแวงสงสัย บางทีคริสเตียนไดผ้กูมิตรกบัทหาร
ศตัรูท่ีล่าถอย มีหญิงชายหลายคนเสียชีวติซ่ึงควรจะเรียกไดว้า่ ตายเพื่อพระศาสนา เกียรติประวติัของ
ผูต้ายจะคงอยูคู่ก่บัคริสตจกัรซ่ึงไดรั้บการฟ้ืนฟูและเสริมก าลงัใหเ้ขม้แขง็ คริสเตียนในบริเวณเหล่าน้ีท า
ความประทบัใจใหแ้ก่ทหารองักฤษและอเมริกนั มิใช่เพราะการแสดงความกรุณาต่อผูไ้ดรั้บบาดเจบ็
เท่านั้น คริสเตียนเหล่าน้ีไดแ้สดงความเช่ือถือในคริสตศาสนาโดยเปิดเผย ตรงกนัขา้มกบัชาวตะวนัตก
หลายคนท่ีนบัถือศาสนาแต่ในนาม 
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คริสตจกัรบาตคัในเกาะสุมาตราไดเ้ป็นคริสตจกัรปกครองตนเองในปี 1930 ถึงแมจ้ะมี
มิชชนันารีเยอรมนัและฮอลนัดาร่วมงานอยูด่ว้ยในปี 1939 หน่ึงในสามของชาวบาตคัเขา้เป็นคริสเตียน 
การท่ีคริสตจกัรสามารถเล้ียงตนเองไดน้ี้ท าใหย้นืหยดัอยูไ่ดใ้นยามสงคราม และอาจจะต่อสู้เพื่ออนาคต
ไดดี้ในเม่ืออินโดนีเซียก็ไดรั้บเอกราชในปี 1949 

ในอินโดนีเซียมีโปรแตสแตนทห์น่ึงลา้นเจด็แสนหา้หม่ืนคน มากกวา่จีนและญ่ีปุ่นรวมกนั ทั้ง
คริสตจกัรคาธอลิคก็เจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

ลงักำ 

ลงักามิไดรั้บความกระทบกระเทือนเหมือนประเทศอ่ืนจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ลทัธิ
ชาตินิยมในลงักาการรวมกบัฟ้ืนฟูพุทธศาสนาดว้ย ซ่ึงใชว้ธีิโฆษณาชวนเช่ืออยา่งทนัสมยั (บางอยา่งก็
ไดม้าจากคริสเตียน) เม่ือไดรั้บเอกราชแลว้ คริสตศาสนิกชนรวมทั้งคนท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธถูก
กรอนสิทธิเสมือนมิใช่พลเมืองโดยสมบูรณ์ คริสเรียนมีจ านวนนอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของพลเมืองทั้งหมด 
โปรแตสแตนทมี์จ านวนนอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของคริสเตียนทั้งหมด 

อนิเดีย 

ในสมยัน้ีคริสตจกัรเร่ิมด าเนินงานอยา่งแขง็ขนั การเขา้เช่ือเป็นกลุ่ม ๆ ยงัคงด าเนินต่อไป บาง
แห่งก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อชาวชนบทชั้นกลางซ่ึงมีความประทบัใจในคริสตศาสนา และ
ไดเ้ปล่ียนอุปนิสัยของพวกจณัฑาล มีชาวฮินดูในวรรณสูงเป็นจ านวนนอ้ยท่ีเขา้เป็นคริสเตียน
(โดยเฉพาะพวกมุสลิมแลว้ก็ยิง่มีนอ้ย) ถึงแมค้ริสเตียนจะยงัมีอิทธิพลและอุดมคติอยูต่่อไป อนัอุดมคติ
จะเห็นไดใ้นกรณีท่ีมหาตะมะคณัธีผูอ่้านพระกิตติคุณดว้ยจิตศรัทธา แต่ต าหนิคริสตจกัรวา่เป็นของ
ต่างประเทศ และคา้นการน าวญิญาณของคริสตจกัรวา่เป็นการยุง่เก่ียวกบัสังคม การศึกษาของคริสตียน
ในปี 1930 ถือวา่เป็นจ านวนหน่ึงใน 16  ของจ านวนทั้งหมด ในเร่ืองการศึกษาน้ี พวกโปรแตสแตนท์
ปฏิบติัการไดม้ากกวา่คาธอลิค การสอนหนงัสือแก่คนจ านวนมากเป็นงานท่ีปรากฏเด่นชดั นบัแต่ปี 
1936 เป็นตน้มา การสอนหนงัสือเช่นน้ีไดรั้บความช่วยเหลือจากแฟรง ลอบคั มิชชนันารีอเมริกนัซ่ึงเดิม
ท างานอยูใ่นฟิลิปปินส์ แลว้ไดข้ยายกิจการไปยงัประเทศอ่ืน ๆ วธีิสอนใชแ้ผนผงัประกอบภาพหรือ
เรียนตวัต่อตวั (คือผูเ้รียนตอ้งสอนบทเรียนใหค้นอ่ืนเป็นการทบทวนก่อนจะเรียนต่อไป) เป็นเหตุใหเ้กิด
การแพร่หลายโดยเร็ว 

ลทัธิชาตินิยมในอินเดียก็เหมือนกบัประเทศอ่ืน ๆ คือยกยอ่งศาสนาในอินเดียท่ีเป็นของอินเดีย
ดั้งเดิม เป็นผลกระทบกระเทือนต่อคริสตศาสนา เพราะถือวา่คริสตศาสนาเป็นของรัฐบาลต่างดา้ว คริส
เตียนนั้นมีส่วนร่วมในการเรียกร้องอิสรภาพเช่นกนั และไดเ้ร่งเร้าใหมี้การมอบอ านาจ การปกครอง
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โรงเรียน วทิยาลยั และคริสตจกัรใหช้าวอินเดียโดยเร็ว แต่ไม่มีการกดดนัจากภายนอกท่ีเร่งจงัหวะน้ี
เหมือนในจีนและญ่ีปุ่น ในการปฏิบติัคริสตศาสนกิจนั้นไดก้ระท าตามแบบอินเดียโดยแท ้  คือใชเ้พลง
ท านองอินเดีย ใชด้นตรีพื้นเมืองในการนมสัการตามชนบทนัง่เทา้เปล่าบนพื้นนมสัการ ในสมยัน้ีมี
พฒันาศิลป สถาปัตยกรรม และการนมสัการแบบอินเดีย ท่านบิชอพแห่งโดนากลั (ปี 1912-1945) คือ
ท่าน ว.ีเอส.อะซาเรีย เคยกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่ปรารถนาให้คริสตจกัรเตลูกเูป็นเหมือนคริสตจกัรองักฤษ” 
มหาวหิารของท่านเป็นแบบสถาปัตยกรรมอินเดียและหลายแบบรวมกนั พิธีสมรสก็ไดเ้อาประเพณี
อินเดียบางอยา่งเขา้มาร่วมดว้ย (เช่น สร้อยคอเจา้สาว-เศกหนา้แท่น-ผา้ห่ม เจา้สาวถกัรวมกบัผา้พน้คอ 
เจา้บ่าว- แสดงวา่พระเจา้ทรงผกูพนัคนทั้งสองเขา้ดว้ยกนั) ท่านอะซาเรียมีค าขวญัวา่ “คริสเตียนทุกคน
คือพยาน” ท่านไดอ้ธิบายในท่ีประชุมมิชชนันารีสากลวา่ 

“เรามกัจะสนใจในการ บ ารุงรักษาคริสเตียนท่ีสืบสายโลหิตเป็นส่วนใหญ่ ขา้พเจา้ขอใหค้ริส
เตียนทั้งหลายปฏิญาณวา่ “ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนท่ีรับบพัติศมาแลว้ วบิติัจะเกิดแก่ขา้พเจา้ถา้ขา้พเจา้มิได้
ประกาศข่าวประสริฐ” (1 โครินธ์ 9:16) มีชนวรรณในหมู่บา้นแห่งหน่ึงไดถ้ามจณัฑาลคนหน่ึงวา่ “เจา้
เห็นพระเจา้ของพวกเจา้แลว้หรือ” จณัฑาลตอบวา่ “ท่านคงรู้จกักระผมแลว้วา่ เม่ือสองปีก่อนกระผม
เป็นคนข้ีเมา มาบดัน้ีกระผมเป็นอยา่งไร ถา้กระผมไม่พบพระเยซูคริสตก์็คงจะไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
เช่นน้ี” 

มีบุคคลผูห้น่ึงมาจากตระกลูซิกท่ีมัง่คัง่ ช่ือวา่ ซนัดา ซิงห์ (ระหวา่งปี 1889-1929) ไดรั้บพระ
บญัชาจากพระเจา้ใหด้ าเนินชีวติเป็นฤาษีคริสเตียน (พวกสาธุ) ท่านไดท้่องเท่ียวไปโดยไม่มีอะไรติดตวั
ใชเ้วลาส่วนใหญ่อธิษฐานภาวนาและประกาศพระกิตติคุณแก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะฟัง แต่ในท่ีสุดท่านก็หาย
เขา้ไปในภูเขาทางประเทศธิเบต 

การจดัตั้งคริสตจกัรเป็นไปตามแบบอินเดียมากข้ึน มีการจดัตั้งสภา เอน็. ซี.ซี. ของอินเดีย พม่า 
และลงักา ในปี 1922 และนบัแต่ปี 1908 คณะเพรสไบทีเรียและคองกริเกชนัแนลไดร่้วมกนัตั้งสห
คริสตจกัรอินเดียภาคใตข้ึ้น ในปี 1924 โดยวธีิการแบบเดียวน้ีก่อใหเ้กิดสหคริสตจกัรภาคเหนืออินเดีย
ข้ึน สหลูเธอรันก็มีก าหนดมาจากมิชชนันารีต่าง ๆ ในปี 1919 บรรดามิชชนันารีต่างประเทศทุกแห่ง
อนุญาตใหค้ริสตจกัรท่ีตั้งข้ึนในอินเดียเขา้แทนท่ีพวกตน นบัแต่ปี 1920 เป็นตน้มา ในอินเดียตอนใตก้็มี
การปรึกษาหารือในการรวมคริสตจกัร 

ในปี 1932 คณะมิชชนันารีแห่งมิตรภาพต่อคริสตจกัรประเทศองักฤษ (Mission of Fellowship 
to the Churches of Britian) ไดน้ าเอาคริสเตียนชาวอินเดียหมู่หน่ึงท่ีมีช่ือไปท าการเทศนาสั่งสอนตาม
เมืองต่าง ๆ ในองักฤษเป็นสัญลกัษณ์แห่งการเยีย่มเยยีนของคริสตจกัรทั้งสองฝ่าย ซ่ึงคริสตจกัรสากล
ควรกระท าเช่นน้ี 
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ในปี 1947 ความเป็นเอกราชก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกกนัเป็นอินเดียและปากีสถาน และเกิดการ
จลาจลระหวา่งฮินดูและมุสลิม คริสเตียนไดป้ฏิบติังานส าคญัโดยเป็นผูไ้กล่เกล่ียพวกท่ีไม่ถูกกนัน้ี ทั้งยงั
ไดท้  าการบรรเทาทุกขผ์ูล้ี้ภยัทั้งสองฝ่าย 

ในปีเดียวกนัน้ี การปฏิบติังานครบยีสิ่บแปดปี ท าใหค้ริสตจกัรองักฤษเพรสไบทีเรียน กองกริ 
เกชนัแนล เมธอดิสท ์และคริสเตียนคณะเบเซล รวมกนัเป็นคริสตจกัรภาคใตข้องอินเดีย การรวมกนัน้ีมี
ลกัษณะพิเศษ 2 ประการ เป็นการรวมคริสตจกัรหลายแห่งมากกวา่แต่ก่อน และจากตวัอยา่งน้ีเอง เป็น
เหตุใหมี้การรวมกนัในส่วนอ่ืน ทัว่โลก 

เม่ือไดรั้บเอกราชนั้น คริสตศาสนิกชนมีความยนิดีท่ีไม่ตอ้งอยูใ่นปกครองของต่างดา้ว ทั้ง ๆ ท่ี
รู้วา่มิชชนันารีนารีรุ่นใหม่จะถูกรัฐบาลจ ากดัการเขา้เมือง เน่ืองจากทศันะท่ีวา่ ต าบลหน่ึงควรนบัถือ
ศาสนาหน่ึง จึงยากท่ีจะรับสมาชิกจากศาสนาอ่ืนได ้(เช่นจณัฑาลมาเขา้เป็นคริสเตียน) 

คริสตศาสนิกชนอาจมีจ านวนนอ้ย ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ ประชาชนทั้งหมด แต่นอกจากศาสนา
ฮินดูและอิสลามแลว้ คริสตศาสนาถือวา่เป็นท่ี 3 มีฐานะเป็นศาสนาหน่ึงของอินเดีย ทั้งน้ีมิใช่เป็นเพราะ
เปล่ียนจากมิชชนันารีมาเป็นคริสจกัร แต่เป็นเพราะชาวอินเดียไดแ้สดงการด าเนินชีวิตตามวถีิทางแห่ง 
คริสตศาสนาใหป้รากฏ และมีเอกภาพในศาสนา เพราะคริสเตียนมีส่วนในประวติัศาสตร์อินเดียมาแต่
สมยัโบราณในการโตเ้ถียงเร่ืองแควน้กวั ในปี 1954 มีหน่ึงอา้งวา่ โปรตุเกสเป็นผูคุ้ม้ครองศาสนาคริส
เตียนในแควน้น้ี เนห์รูกล่าวโตว้า่ อินเดียมีคริสเตียนมาก่อนท่ีมีประเทศโปรตุเกสเสียอีก 

ดนิแดนมุสลมิทำงเอเชียตะวนัตกและแอฟริกำเหนือ 

ลทัธิชาตินิยมอาหรับก่อใหเ้กิดขบวนการเอกราชข้ึนในรัฐต่าง ๆ ทางแอฟริกาเหนือ และเกิด
เป็นสหสาธารณรัฐอาหรับข้ึนในปี 1958 ลทัธิชาตินิยม ท าใหศ้าสนาอิสลามเขม็แขง็ การประกาศศาสนา
อิสลามทัว่ทวปีอาฟริกาก็ช่วยใหเ้ขม้แขง็ข้ึนดว้ย แต่ก็ยงัมีความรู้สึกวา่จะไดรั้บภยัคุกคามจากลทัธิ 
โลกียนิยม และตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัแนวความคิดในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัเสียงคริสเตียนก็เรียกร้องให้
คริสตศ์าสนิกชนเลิกเขา้ใจผิดพวกอิสลามิกเสีย ใหแ้สวงหามูลเหตุตน้ตอท่ีคลา้ยคลึงกนัตวัอยา่งเช่น 
ศาสนาทั้งสองมีความเช่ือเร่ืองมนุษยว์า่มีอ านาจเหนือสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีทรงสร้างข้ึนมา แต่ตอ้งนอบ
นอ้ม (แปลวา่อิสลาม) ต่อพระเจา้ ทั้งสองศาสนาเช่ือในเร่ืองผูเ้ผยพระวจนะเช่ือเร่ืองพระเมซียาและการ
ไถ่ออกจากบาป ในสมยัท่ีมีการผนัผวนใหญ่เช่นน้ี ศาสนาท่ีเป็นคู่แข่งกนัทั้งสองน้ีจะเคารพซ่ึงกนัและ
กนัไดห้รือไม่ 
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แอฟริกำ 

หนงัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง ลทัธิชาตินิยมท่ีวา่ “แอฟริกาเพื่อชาวแอฟริกนั” นั้นมีเพียงเล็กนอ้ย 
เกิดข้ึนในนิอาสาแลนดใ์นปี 1915 อาคกรีย ์ ชาวแอฟริกนัผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัของเขา ไดแ้สดงความ
ทะเยอทะยานไวส้มคุณค่า (ระหวา่งปี 1875-1927) เขาเป็นชาวกานา ไปอยูใ่นอเมริกาถึง 22 ปี จึงกลบัมา
ยงับา้นเมืองของตนในปี 1920 อาคกรียไ์ดช้กันิทานเร่ืองหน่ึงเล่าใหช้าวแอฟริกนัฟังวา่ มีนกอินทรียต์วั
หน่ึงเติบโตอยูใ่นสวนนวดขา้ว และมีความพอใจท่ีจะอยูกิ่นกบัพวกไก่ แต่ต่อมามีคน ๆ หน่ึงช้ีใหน้ก
อินทรียต์วัน้ีเห็นดวงอาทิตย ์ ในทนัใดนั้นเองนกอินทรียก์็กางปีกยาว 15 ฟุต เม่ือเล่าจบก็กล่าววา่ ผูฟั้ง
ทั้งหลายคือนกอินทรีย ์ นอกจากน้ีเขายงัเล่าค าอุปมาเร่ืองแป้นขาวและด าของเปียโนวา่ ถา้เล่นเฉพาะ
แป้นขาวหรือแป้นด าจะเกิดเป็นเสียงเพลงบา้งแต่ถา้เล่นทั้งขาวและด าจะเกิดเป็นเสียงเพลงอนัไพเราะ 

ลทัธิชาตินิยม ตอนหลงัสงครามในแอฟริกาใตห้มายถึง การแบ่งแยกผวิ พรรคชาตินิยมมี
นโยบายสงวนงานท่ีตอ้งใชค้วามช านาญในเหมืองแร่เฉพาะคนผวิขาว และโดยเหตุท่ีมีนโยบายดงัน้ี จึง
ชนะการเลือกตั้งในปี 1929 ชาวผวิขาวในเคนยาและโรดิเซียตอนใต ้ หวงัจะปกครองตนเองและใหค้น
ผวิขาวมีอ านาจ 

สงครามในปี 1939 ไดเ้พิ่มพนูลทัธิชาตินิยมและลทัธิการถือผวิชาวแอฟริกนัหลายแสนคนเขา้
ร่วมรบในกองทพัพนัธมิตร และมีความทะเยอทะยานอยากไดสิ้ทธิต่าง ๆ องักฤษเร่งรีบใหป้ระเทศต่าง 
ๆ รับเอกราช ซูดานเป็นเอกราชในปี 1953 กานาในปี 1957 ไนจีเรียในปี 1960 เซียราลีโอนเป็นประเทศ
สุดทา้ย 

ในปี 1952 การคลัง่ชาติไดบ้งัเกิดข้ึนในเคนยาในรูปการท่ีโหดร้ายของเมาเมา คริสตศาสนิกชน
ชาวแอฟริกนัถูกฆ่าตายพร้อมกบัชาวผวิขาวเป็นจ านวนมาก เพราะไม่เขา้พิธีสาบานตนตามลทัธิไสย
ศาสตร์ร่วมกบัพวกเมาเมา 

ในปี ค.ศ. 1953 ลทัธิถือผวิในแอฟริกาใตไ้ดแ้สดงออกอยา่งรุนแรงในรูปอพาธไธด์ (คือการ
แยกผวิขาว-ผวิด าโดยเด็ดขาด) เลิกอุดหนุนโรงเรียนคริสเตียน และโอนโรงเรียนท่ีเล้ียงตวัเองไม่ได ้ ซ่ึง
เป็นส่วนมากเขา้มาเป็นของรัฐ 

พวกคริสเตียนมีความสามคัคีกนัดียิง่ข้ึน และใชเ้สียงได ้ มีผูน้  าท่ีดี โดยท าการจดัตั้งคริสตจกัร
ประจ าภาคต่าง ๆ ในปี 1938 มีจ านวน 12 ภาค คร้ันถึงปี 1944 เพิ่มข้ึนเป็น 20 ภาคในภาคใหม่ท่ีตั้งข้ึนน้ี
มีสหคริสจกัรอียปิต ์ (N.C.C.) มีสังฆราชคอพติคเป็นประธาน และสหคริสตจกัรอีธิโอเปีย ดว้ยหวงัวา่
คริสตจกัรอีธิโอเปียจะเขา้ร่วมดว้ย แอฟริกาจึงมีสายสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรเร่ิมแรกถึง 2 ทาง บรรดาสห
คริสตจกัรมีนโยบายต่อตา้นความชัว่ตา้นแห่งสังคมโดยแข็งขนั และต่อตา้นปัญหาระหวา่งผวิโดย
เขม้แขง็ จนกระทัง่คริสตจกัรดชัรีฟอร์มตอ้งลาออกจากสภา เอน็.ซี.ซี. แห่งแอฟริกาใตใ้นปี 1941 
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คณะมิชชนันารีทุกคณะไดรั้บการพฒันาจนกลายเป็นคริสตจกัรตวัอยา่งเช่น คริสตจกัรองักฤษ
ในปี 1951-1955 และ 1960 ไดจ้ดั 3 ภาค ข้ึน (ไดโอซีสหายแห่งรวมอยูใ่ตอ้ารคบิชอพคนหน่ึง) ไดแ้ก่
เขต 
แอฟริกาตะวนัตก แอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวนัออก 

โดยท่ีการศึกษาในอาฟริกากวา่ร้อยละ 90 อยูใ่นมือของคริสเตียนจึงเป็นการสมควรท่ีคริสเตียน
จะส ารวจหนา้ท่ีทั้งหมด คณะกรรมการ แพลส-สะโตก ในปี 1920-1921 มีสมาชิกเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
การศึกษาของนิโกรในอเมริกาและมีอาคกรียเ์ป็นผูแ้ทนสมาชิกจากแอฟริกาเขา้ร่วมคณะรัฐบาล อาณา
นิคมองักฤษและเบลเยยีมไดใ้หก้ารรับรองคณะกรรมการน้ีอยา่งเตม็ท่ี เป็นเหตุใหอ้งักฤษตอ้ง
รับผดิชอบเร่ืองการศึกษาภายในเขตของตน  และถือวา่ศาสนาตอ้งมีส่วนส าคญัในการใหก้ารศึกษา ในปี 
1921 ไดต้ั้งวทิยาลยัเมเกอเรียข้ึนในแอฟริกาตะวนัออกและวิทยาลยัอะกิโมตา (มีอาคกรียเ์ป็นรอง
อาจารยใ์หญ่) ในแอฟริกาตะวนัตก ทั้งสองแห่งน้ีรัฐบาลเป็นผูต้ ั้งข้ึน โดยครูอาจารยค์ริสเตียนเป็นส่วน
ใหญ่ในปี 1945 ทั้งสองแห่งน้ีไดย้กฐานะเป็นมหาวทิยาลยั วทิยาลยัแห่งท่ีสามตั้งอยูท่ี่เมืองอิบาดนั 
ประเทศไนจีเรีย 

ในหลายส่วนของแอฟริกา ศาสนาเก่า ๆ ท่ีสูญไปและประชาชนเป็นคริสเตียนแต่ในนาม การ
ประชุมเผา่หายไป เช่น ท่ีนิอาสาแลนดก์ลายเป็นการประชุมของคริสตจกัรมีหลายแห่งท่ีวธีิการแบบเก่า
ไดห้ายไป ผูน้ าในสังคมเป็นคริสเตียน ทุกหนทุกแห่งเป็นไปดงัน้ี แสดงถึงวา่พระคริสตเ์ป็นทางไปสู่
ความสวา่งและสติปัญญา 

ในระยะน้ีคริสตจกัรขยายอาณาเขตกวา้งออกไป คริสตจกัรในแอฟริกาก็เหมือนกบัแห่งอ่ืน ๆ 
มกัจะไดรั้บการทดลองใหอ้ยูเ่ฉพาะท่ี ไม่ตอ้งเป็นห่วงคนอ่ืนไกลออกไป แต่คณะเมธอดิสทแ์ละอ่ืน ๆ 
ท่ีตั้งอยูใ่นเซียราลีโอนไดเ้ผยแพร่เขา้ไปถึงเมนเดลแลนด ์ คณะสหซูดาน คณะซูดานภายในและคณะอ่ืน 
ๆ เขา้ในไนจีเรียตอนเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีรัฐบาลอาณานิคมองักฤษแต่ก่อน ๆ สงวนไวส้ าหรับพวกศาสนา
มุสลิม ความฝันท่ีจะใหมี้สถานีมิชชนันารีเป็นลูกโซ่ขา้มทวปีแอฟริกา ไดก้ลายเป็นความจริงข้ึนมาแลว้ 

ระหวา่งปี 1914 ถึง 1944 คริสตจกัรในแอฟริกามีความเจริญรวดเร็วกวา่แห่งอ่ืนทัว่โลก มี
จ านวนคริสเตียนทั้งโปรแตสแตนทแ์ละคาธอลิคเพิ่มข้ึนเป็น 5 เท่า และยงัคงเจริญข้ึนเร่ือย ๆ 

แต่ศาสนาอิสลามก็เจริญทางตะวนัออก และตะวนัตกของทวปีทางตะวนัตกเจริญเร็วกวา่คริส
เตียน ทางตะวนัออกสหสาธารณรัฐอาหรับและซูดานหนุนหลงั แต่ถึงกระนั้น การชิงชยัเพื่อน าวิญญาณ
ของชาวทวปีแอฟริกายงัคงด าเนินต่อไปไม่หยดุหยอ่น 
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บทที ่8 คริสตจักรสำกล 

เราไดพ้ิจารณาถึงการขยายตวั ของคริสตศาสนาในปัจจุบนัตามประเทศต่าง ๆ ทางเอเซีย และ
แอฟริกา คริสตจกัรทั้งหลายในยโุรปและอเมริกาซ่ึงมีส่วนในการขยายตวัเขา้มามีส่วนในการพฒันา 4 
ประการดงัต่อไปน้ี 

(1) ควำมเจริญของแต่ละนิกำยจนขยำยไปส่วนต่ำง ๆ ของโลก 

คริสตจกัรองักฤษเป็นตวัอยา่งในการน้ี ตามช่ือนั้นบ่งชดัวา่เป็นคริสตจกัรประจ าชาติ ก่อนหนา้
ปี 1784 ไม่มีบิชอพนอกอยูเ่กาะองักฤษเลย เม่ือปี 1860 เขตการปกครองของบิชอพในองักฤษ 49 เขตได้
มีความสัมพนัธ์กบัเขตอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 66 เขต อีกร้อยปี ต่อมา องักฤษมี 69 เขต อเมริกา 89 เขต 
และท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ไปมี 165 เขต คริสตจกัรองักฤษกลายเป็นคริสตจกัรรวมแบบองักฤษ ในปี 1851 สมาคม 
เอส.พี.จี. ท าพิธีฉลองครบรอบ 150 ปี คริสตจกัรองักฤษทัว่โลกมาร่วมฉลองและไดเ้กิดความคิดข้ึนวา่ 
การประชุมสากลแบบน้ีควรมีข้ึนเสมอ ๆ โดยก าหนดไวใ้นแน่นอน ในปี 1867 มหาสังฆราชแห่ง แคน
เตอร์เบอร์ไดเ้รียกประชุมบรรดา บิชอพท่ี แลมเบท็ เป็น คร้ังแรก  

คริสตจกัร เพรสไบท่ีเรียน และคริสตจกัร รีฟอร์มก็แสดง ความเจิรญงอกงามในส่วนต่าง ๆ 
ของโลกเช่นกนั ในปี 1875 มีการจดัตั้งพนัธมิตรสากลเพรสไบทีเรียข้ึน (Presbyterian World Alliance) 
ผูท่ี้มีส่วนในการจดัตั้งคือ อเล็กซานเดอร์ดฟัฟ์ องคก์ารคณะใหญ่อ่ืน ๆ มีดงัต่อไปน้ี 

สภาสากลเมธอดิสท ์(The World Methodist Conference) ประชุมคร้ังแรกในปี 1876 
สภาคองกริเกชนัเนลสากล (The International Congregational Council) ประชุมคร้ังแรกในปี 

1891 
พนัธมิตรแบบ๊ติสทส์ากล ( The Baptist World Alliance) ประชุมคร้ังแรกในปี 1905 
สหพนัธ์ลูเธอรันสากล (The Lutheran world Federation) ประชุมคร้ังแรกในปี 1926 
ความเจริญดงักล่าวน้ีมิใช่เจริญเพียงมีอาณาเขต ขยายออกไปกวา้งขวางเท่านั้น แต่ยงัมีความ

เจริญในดา้นงานบริหารคริสตจกัรดว้ย 

(2) กำรแผ่ขยำยของขบวนกำรนักเรียนทัว่โลก 

นกัศึกษาอเมริกนัท่ีร่วมประชุมท่ีกองฟางในปี 1805 ไดจ้ดัตั้ง “สมาคมภราดร” (The Brethren 
Society) ส าหรับบุคคลท่ีถวายตวัไปท าการประกาศพระศาสนาเช่นเดียวกบัพวกตน ในปี 1886 อาร์.พี.
ไวลเดอร์ แห่งมหาวทิยาลยัปรินสตนั ไดท้  าการปรับปรุงสมาคมน้ีซ่ึงบิดาของเขาเคยเป็นสมาชิก
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จนกระทัง่สมาคมใหญ่โตข้ึน เรียกวา่ “สหภาพนกัศึกษาอาสาประกาศพระศาสนา” ในปีแรกมีสมาคมน้ี
เฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้น มีนกัศึกษา 2,000 คนเขา้เป็นสมาชิกในปี 1889 ไดข้ยายไปถึงองักฤษ 
และแพร่ไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ทัว่ทวปียโุรป มิชชนันารีรุ่นแรกหลายคนยงัไม่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาสูง แต่
มาบนัน้ีมหาวทิยาลยัต่าง ๆ กลายเป็นผูจ้ดัหาคนประกาศศาสนาข้ึน งานคริสเตียนส่วนใหญ่ของพวก
นกัศึกษามีความเจริญเติบโตเน่ืองจากองคก์ารมิชชนันารีนารีแห่งน้ี ในปี 1895 ชาวอเมริกนัช่ือ จอน 
อาร์.มอท ไดน้ าเอางานของนกัศึกษาหลายประเทศมารวมในสหพนัธ์นกัศึกษาคริสเตียนสากล 
ขบวนการนกัศึกษาเป็นตวัการจดัหาคนไปปฏิบติังานน้ี 

(3) สมชัชำมชิชันนำรีสำกล (World Missionary Conferences)  

เม่ือท่านคาเรยไ์ดส้นทนากบัเฮนรี มาร์ตินแลว้ ไดแ้นะน าใหมี้การเรียนประชุมมิชชนันารีในปี 
1810 ท่านคาเรยมี์ความคิดเห็นการณ์ไกลการประชุมแบบน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีเมือง เอดินเบอร์
ในปี 1910 ชาวสก๊อตช่ือ เจ. เอช โอลแฮม เป็นผูจ้ดัตั้งคณะกรรมการเตรียมงานข้ึนและไดท้  าหนา้ท่ี
เลขานุการของท่ีประชุม ชาวอเมริกนัช่ือ จอน อาร์. มอท เป็นประธาน ท่านทั้งสองไดรั้บความเจนจดัใน
เร่ืองการร่วมมือกบันิกายต่าง ๆ ในขบวนการนกัศึกษามาแลว้ เพราะขบวนการน้ีเองพวกแองโกลคาธอ
ลิคในคริสตจกัร องักฤษจึงมาร่วมประชุมท่ีเอดินเบอร์ในคร้ังน้ีดว้ยแต่ก่อนพวกแองโกลคาธอลิคไม่
เช่ือถือสหคริสจกัรใด ๆ นอกจากขบวนการนกัศึกษา ในจ านวนผูแ้ทน 1,100 คนมีเพียง 17 คนเท่านั้นท่ี
เป็นชาวพื้นเมืองจากประเทศท่ีมีมิชชนันารีไปตั้งส านกัอยู ่ ในบรรดาชาวพื้นเมืองน้ีมีท่านอะซาเรียจาก
อินเดีย และท่าน ซี.วาย.เซง. จากประเทศจีน มีส่วนส าคญัในการแถลงในท่ีประชุม บุคคลบางท่านท่ี
ต่อมาไดรั้บความนิยมนบัถือจากขบวนการสากล (Ecumenical Movement) ก็มีท่านวลิเลียม เทมเปิล 
มหาสังฆราชแห่งแคนเตอเบอร่ี (1942-1944) ไดเ้ห็นกิจการจากคริสตจกัรสากลเป็นคร้ังแรก ในฐานะท่ี
เป็นนกัศึกษาท าหนา้ท่ีปฏิคมในการประชุมท่ีเอดินเบอร์ 

เป็นเวลากวา่ 20 ปี ท่ีผูช้  านาญการประกาศและนกัประวติัศาสตร์ชาวเยอรมนั คือ วาร์ เนค ได้
เรียกร้องใหมี้ส านกังานใหญ่ส าหรับคณะมิชชนันารีต่าง ๆ ตั้งข้ึนในกรุงลอนดอน ท่ีประชุม เอดินเบอร์
ไดต้ั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่อไป ซ่ึงจากงานน้ีเองไดก้ลายเป็นสภามิชชนันารีนารีระหวา่งชาติ (ไอ. 
เอม็. ซี.  International Missionary Council 1921) ต่อมามีท่ีท าการทั้งในนิวยอร์คและลอนดอน และเป็น
เหตุใหมี้การตั้งสภาคริสเตียนประจ าชาติส่วนภูมิภาคข้ึนในหลายประเทศ 

การประชุมมิชชนันารีนารีท่ีด าเนินตามแบบเอดินเบอร์ปี 1910 ไดมี้ข้ึนอีกหลายคร้ัง คือท่ี “กรุง
เยรูซาเล็ม ในปี 1928” เป็นบ่อเกิดแห่งขบวนการ “อาณาจกัรพระเจา้” ในญ่ีปุ่น และขบวนการ 5 ปีใน
ประเทศจีน “การประชุมท่ีมทัราสปี 1938” ส่งเสริมใหมี้ความสัมพนัธ์ระหวา่งคริสเตียนซ่ึงมิฉะนั้นอีกปี
เดียวก็จะแบ่งแยกกนัเป็นชาติต่าง ๆ ในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็มนั้นมี
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จ านวนผูแ้ทนทั้งส้ิน 200 คน หน่ึงในส่ีของผูแ้ทนทั้งหมดมาจาก “คริสตจกัรเยาว”์ ในการประชุมท่ีมทั
ราสนั้นปรากฎวา่คริสตจกัรเยาวมี์จ านวนผูแ้ทนคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด และผูแ้ทนฝ่ายคริสตจกัร-เยาว์
เหล่าน้ีผูน้  า 

(4) สำกลสภำแห่งคริสตจกัร (ดับบลวิ.ซี.ซี. World Council of Churches) 

การปรึกษาหารือในเร่ืองประกาศพระศาสนา ของคณะมิชชนันารีไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ จึงเป็น
เหตุใหมี้การประชุมข้ึนอีก 2 ชุด ชุดหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองชีวติและงาน (Life and Work นบัแต่ปี 1925) อีก
ชุดหน่ึงเก่ียวกบัความเช่ือและระเบียบลทัธิ (Faith and order นบัแต่ปี 1927) คริสตจกัรออธอดอกซ์
ตะวนัออกและคริสตจกัรตะวนัออกอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ย ในการประชุมปรึกษาหารือน้ีมีนิกาย
ต่าง ๆ เขา้มาร่วมดว้ยทุกนิกายยกเวน้พวกคาธอลิค 

การร่วมมือทั้งสามทางน้ีด าเนินเร่ือยไปจนมารวมกนัเขา้ไป ไดมี้การวางแผนไวก่้อนปี 1939 
และไดเ้ร่ิมรวบรวมคณะผูป้ฏิบติังานส าหรับสากลสภาแห่ง คริสตจกัรโดยมีส านกังานใหญ่ในกรุงเยนี
วา เม่ือเกิดสงคราม คณะผูร่้วมงานชุดน้ียงัคงด าเนินงานต่อไป เป็นการประสานงานระหวา่งคริสเตียนท่ี
อยูใ่นชาติท่ีรบกนั ทั้งน้ีเพราะประเทศสวสิเซอร์แลนด์เป็นกลาง ไดท้  าการช่วยเหลือสภามิชชนันารี
ระหวา่งชาติ (ไอ.เอม็.ซี.) ใหค้วามอุปการะ “มิชชนันารีก าพร้า” (คือพวกมิชชนันารีและคริสเตียนชาว
อาเซียและแอฟริกาท่ีตอ้งพึ่งอาศยัแหล่งเงินทองจากเยอรมนั ฮอลนัดา เดนมาร์ค นอร์เวย ์ และฝร่ังเศส 
ซ่ึงในระหวา่งสงครามถูกตดัขาด) นอกจากนั้นยงัไดช่้วยเหลือผูล้ี้ภยัและเชลยศึก เม่ือสงครามส้ินสุดลงก็
ไดรั้บการบรรเทาทุกข ์รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือในส่ิงท่ีจ  าเป็นแก่คริสตจกัรทัว่โลก เพราะตามเมืองต่าง 
ๆ ท่ีถูกทิ้งระเบิดนั้น พระคมัภีร์หนงัสือเพลงนมสัการ ตลอดจนอาคารท่ีท าการไดถู้กท าลายไปหมดส้ิน 

ในปี 1948 สมชัชาใหญ่ซ่ึงประชุมกนัท่ี แอมสะเตอร์ดมัไดป้ระกาศตั้งสากลสภาแห่งคริสตจกัร
ข้ึน และไดท้  าพิธีนมสัการพระเจา้ก่อนด าเนินการประชุม บรรดาผูแ้ทนต่างดินเขา้สู่โบสถเ์ป็นแถว ๆ 
ตามล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ ตั้งตน้ตวั เอ. คือ อะบีซีเนีย ออสเตรเลีย เบลเยีย่ม บราซิล แคนนาดา จีน  
เชคโกสโลวาเวยี... เร่ือยไปจนถึงตวัดบับลิว ไดแ้ก่แอฟริกาตะวนัตกและอินเดียตะวนัตกซ่ึงอยูท่า้ยแถว 
เม่ือหมดตวัอกัษรแลว้โบสถก์็แน่นขนดั ท่ีประชุมจึงยนืข้ึนร้องเพลงนมสัการบทท่ี 1 

“ขอเชิญทุกคนบนพื้นโลกหลา้ 
สรรเสริญพระเจา้ดว้ยโมทนา” (สดุดี 100) 
ความรู้สึกในขณะนั้นคลา้ยกบัวา่ มีคนทัว่โลกมาประชุม อยูใ่นโบสถ ์ขบวนอนัยาวยดืคลา้ยกบั

ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์แห่งคริสตศาสนา ท่ีหวัแถวมีท่านบิชอพจากแอฟริกนัแห่งคริสตจกัรท่ีมี
อายตุั้ง 16 ศตวรรษ ส าหรับคริสตจกัรออธอดอกซ์ตะวนัออกมีท่านบิชอพแห่งฟิลิปปีและธวัทีรา เป็น
ผูแ้ทนอนัเป็นเคร่ืองหมายแห่งการสืบเช้ือสายจากอคัรทูตโดยไม่ขาดสาย ท่านบิชอพแห่งอีเดสซาก็มา
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ประชุมดว้ย เหมือนเตือนใหร้ะลึกถึงการแปลพระกิตติคุณจากภาษากรีกลงมาเป็นภาษาซีเรียเป็นคร้ัง
แรก อนัเป็นภาษาท่ีเป็นปัจจยัในการขยายคริสตศาสนาไปทางตะวนัออก ทุกทวปีมีตวัแทนเขา้ประชุม 
เกือบจะเป็นทุกประเทศก็วา่ได ้ในท่ีประชุมสมยัแรกของสากลสภาแห่งคริสตจกัรคร้ังท่ีหน่ึงน้ี ดร. จอน 
แมคคาย ประธานสภามิชชนันารีระหวา่งชาติกล่าววา่ 

“ในสมยัน้ี ทุกประเทศ เวน้แต่สามปะเทศคือ ธิเบต แอฟริกานิสตาน และซาอุดีอาระเบีย มี
คริสตจกัรตั้งข้ึนแลว้นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของคริสตศาสนา ท่ีคริสตจกัรกลายเป็น “สากล” 
แลว้จริง ๆ เรามีประจกัษพ์ยานอนัปรากฏชดั ไดแ้ก่ผูแ้ทนคริสตจกัรอาเซีย แอฟริกา บรรดาหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิค และอเมริกาใตไ้ดม้าอยู ่ณ ท่ีน้ีเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของสากลสภาแห่งคริสตจกัร” 

ยงัชนทุกชำต ิ

การท่ีมีสากลสภาแห่งคริสตจกัรน้ี เราควรตอ้นรับดว้ยความปิติยนิดี (ตามถอ้ยค าของท่าน 
บิชอพ เตมเปิล) วา่ “เป็นความจริงใหม่อนัส าคญัในสมยัของเรา” แต่เราควรจะพิจารณาขอ้เทจ็จริงน้ีโดย
ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัความจริงอนัสุขมุยิง่ ในคริสตจกัรเยาวย์งัมีบางคนกล่าวดว้ยความคะนองในลทัธิ
ชาตินิยมวา่ตนมีความตอ้งการมิชชนันารีต่างดา้วนอ้ยลงแลว้ หรืออาจไม่ตอ้งการเลย คนพื้นเมืองในทุก
ประเทศท่ีมีคริสตจกัรตั้งมัน่คงอยูแ่ลว้อาจด าเนินการต่อไปใหส้ าเร็จได ้ แนวความคิดดงักล่าวน้ีไดรั้บ
การสนบัสนุน เม่ือสมาชิกในคริสตจกัรเก่ากล่าววา่ตนเป็น “คริสเตียนกลุ่มนอ้ย “ทั้งยงั “อยูใ่นฐานะ 
มิชชนันารี” ท่ียงัมิไดท้  าการประกาศในประเทศของตนเองอยา่งทัว่ถึง ตามขอ้เทจ็จริงต่อไปน้ี  

อาจพิจารณาได ้4 ทางคือ 
(1) ในปัจจุบนัทัว่โลก มีผูท่ี้ยงัมิไดเ้ป็นคริสเตียนมากวา่ เม่ือ 150 ปีก่อน 
(2) มีอิทธิพลอ่ืน (อนัมิโช่คริสเตียน) เขม้แขง็กวา่เม่ือ 50 ปีก่อน 
(3) มีความตอ้งการในการปฏิบติังานของโลกยิง่ข้ึนกวา่แต่ก่อน 
(4) งานท่ีส าเร็จแลว้นั้นเป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น 

(1) คนทีไ่ม่เป็นคริสเตียนมมีำกกว่ำ 

โดยท่ีมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว หมายความวา่งานของเขาตามไปไม่ทนั 

(2) มอีทิธิพลอืน่เข้มแขง็ 

ศาสนาทั้งหลายท่ีเคยซบเซามาแต่ก่อนก็กลบัมีความเขม้แขง็ข้ึนเพราะร่วมมือกบัลทัธิชาตินิยม
สมยัใหม่ นอกจากจะฟ้ืนฟูศาสนาทั้งหลายแลว้ ในปัจจุบนัมีลทัธิอนัเป็นปฏิปักษต่์อศาสนาอีกดว้ย 
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(3) มคีวำมต้องกำรมำกขึน้ 

ในศตวรรษท่ี 19 งานอุตสาหกรรมรุ่งโรจน์ ความเจริญของเมืองใหญ่ และความรู้สึกเป็น
ประชาคมสูญส้ินไป ทั้งน้ีเป็นภยัแก่คริสตจกัรเก่าเป็นอนัมาก ในสมยัน้ีคริสตจกัรท่ียงัไม่เจริญเติบโต
เตม็ท่ีและยงัมีก าลงันอ้ยอยูก่็ประสบปัญหาดงักล่าวน้ีเช่นเดียวกนั 

(4) งำนส ำเร็จเพยีงส่วนน้อย 

ในสหรัฐอเมริกากล่าวกนัวา่ประชาชนร้อยละ 60 มีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร ในภาคเหนือ
ยโุรป ประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรต ่ากวา่ร้อยละ 30 ในแอฟริกาและอาเซียยิง่มีสภาพ
แตกต่างกนัลิบลบั ในแอฟริกาตามอตัราส่วนมีคริสเตียนร้อยละ 11 ในอาเซียร้อยละ 3 ส่วนท่ีเหลือร้อย
ละ 89 และ 97 นั้นยงัมิไดรั้บอิทธิพลจากคริสตศาสนาเลย ในเอเซียถึงจะมีประชากรมากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของพลโลกแต่มีคริสเตียนนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบตามอตัราส่วน พระเยซูคริสตป์ระสูติในอาเซีย ทรงเป็น
ชาวอาเซีย อนัความหมายของคริสตจกัรสากลนั้นควรจะหมายถึงการถวายทรัพย ์ และการออกไป
ประกาศ ณ ท่ี ๆ มีความตอ้งการมากท่ีสุด เพื่อใหง้านน้ีประสบความส าเร็จ 

“ทัว่ทุกประชาชาติ...ตั้งตน้ท่ีกรุงเยซูซาเล็ม ท่านทั้งหลายจงเป็นพยานดว้ยขอ้ความเหล่านั้น” (ลู
กา 24:47-48) 

“แก่บรรดาประชาชาติ...แลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง” (มทัธิว 24:14) ท่ีสุดปลายคืออะไร 
การส ารวจการขยายตวัของคริสตศ์าสนาจากหนงัสือ “เร่ิมตน้จากกรุงเยรูซาเล็ม” (Beginning 

from Jerusalem) ไดเ้ขียนข้ึนโดยอาศยัหนงัสือ “ประวติัการขยายตวัของคริสตศาสนา” (History of the 
Expansion of Christianity) ขอท่านศาสตราจารยล์าธูเรธเป็นส่วนใหญ่ เราไดศึ้กษาภาพของคริสตจกัร
ทั้งในดา้นความกา้วหนา้และความเส่ือมโดยวธีิเดียวกบัท่านผูน้ี้แลว้ จึงเขียนไวเ้ป็นรูปแผนผงัดงั
ภาพประกอบทา้ยบทน้ีคือ กา้วหนา้ ถอยหลงั กา้วหนา้ ถอยหลงั กา้วหนา้ ถอยหลงั กา้วหนา้ และ
กา้วหนา้นั้นมีเพิ่มข้ึนมากกวา่ถอยหลงัคนส่วนมากมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ บดัน้ีเรามาถึงปลายสมยั
กา้วหนา้ระยะท่ี 4 ซ่ึงเป็นระยะส าคญัท่ีสุด หลายส่วนของโลกก็เกิดการถอยหลงั เช่นกนั จึงขอจบลง
โดยยอ้นไปพิจารณาระยะกา้วหนา้ท่ีหน่ึง 

ในปี 426 ท่านออกสัตินแห่งฮิปโปในแอฟริกาเหนือ ไดแ้ต่งหนงัสือเร่ือง “นครของพระเจา้” 
ส าเร็จลง เป็นความพยายามคร้ังแรกของคริสเตียนเพื่ออธิบายความหมายของประวติัศาสตร์ 
ความกา้วหนา้ระยะแรกส้ินสุดลง โลกน้ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน คริสตจกัรก็ตอ้งปรับปรุงตวัเองให้
ทนักบัเหตุการณ์ ไม่มีผูใ้ดมองเห็นอนาคต แต่ท่านออกสัตินทราบวา่ พระประสงคข์องพระเจา้นั้น
แน่นอนยิง่นกั 



 69 

“พระเจา้ทรงล่วงรู้วา่มนุษยจ์ะท าบาป.... แมแ้ต่สิงคแ์ละมงักรก็มิไดท้  าสงครามในพวกมนั 
พระองคท์รงล่วงรู้อีกดว้ยวา่ชนชาติของพระเจา้จะถูกเรียกเขา้เป็นบุตรของพระองคโ์ดยพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ชนชาติของพระเจา้คือชนชาติอิสราเอล เป็นชนท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรตามท่ีปรากฏในพนัธ
สัญญาเดิม แต่ในพนัธสัญญาใหม่หมายถึงบุคคลท่ีทรงเรียกออกจากประเทศต่าง ๆ ไดแ้พร่ขยายออกไป 
นบัแต่นั้นมาตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ก าลงัด าเนินมุ่งหนา้ตลอดระยะเวลาแห่งประวติัศาสตร์ เพื่อ
ไปยงัเยรูซาเล็มเทพนครนั้น 


