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ค าน า 
หนงัสือเล่มเล็กอยูใ่นมือของท่านน้ี เป็นค าบรรยายผลสรุปของการสัมมนาเร่ือง การขยาย

คริสตจักร ซ่ึงจดัข้ึนท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจกัรแห่งในประเทศไทย ร่วมมือกบั
คริสตจกัรภาคท่ีหน่ึงเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 1971 มีผูเ้ขา้มาสัมมนาคร้ังน้ี ประมาณ 200 
คน จาก 10 นิกาย 14 จงัหวดั และ 10 ภาษา 

คนชูโรงในการสัมมนาดงักล่าวคือ ดร.แมคกาแวรน มิชชนัรีชาวอเมริกนัท่ีเคยท างานใน
ประเทศอินเดียหลายปี มีประสบการณ์มากเก่ียวกบัการขยายคริสตจกัร เขียนหนงัสือหลายเล่มซ่ึงก าลงั
เป็นท่ีนิยมของคริสตจกัรทัว่โลก ดร. แมคกาแวรนบรรยาตลอด 4 วนั โดยมี อาจารยป์ระกาย นนทวาสี 
แปลซ่ึงนบัเป็นเอนกประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 

ดร.แมคกาแวรน เป็นคณบดีสถาบนัการส่งเสริมการประกาศทัว่โลกและส่งเสริมการขยาย
คริสตจกัร วทิยาลยัพระคริสตธรรมฟูเลอร์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และเป็นบรรณาธิการ
นิตยสารการขยายคริสตจกัรดว้ย ท่านไดส้ าเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์ ไดรั้บปริญญาศาสนศาสตร์ 
(B.D) จากมหาวทิยาลยัเยล และไดป้ริญญาเอก (Ph.D.) จากมหาวทิยาลยั โคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา 

เร่ืองทั้งหมดท่ีน ามาพิมพน้ี์ เป็นการบนัทึกค าบรรยายและขอ้เสนอแนะจากกลุ่มอภิปราย ซ่ึง
หวงัวา่จะเป็นประโยชน์ส าหรับท่าน และคริสตจกัรท่ีจะใชเ้ป็นคูมื่อในการศึกษาเร่ือง การขยาย
คริสตจกัร 
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บทที ่1 การขยายคริสตจักรเป็นน า้พระทยัพระเจ้า 

การประกาศพระกิตติคุณ เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้หรือไม่ พระองคมี์พระประสงคเ์ช่นไร 
พระองคมี์ความตอ้งการท่ีจะใหก้ารประกาศท าใหค้ริสตจกัรเท่าท่ีมีอยูดี่ข้ึน หรือพระองคมี์พระประสงค์
ใหค้ริสตจกัรท่ีมีอยูแ่ลว้ ขยายออกไปในการประกาศเผยแพร่ ท่ีจริงการประกาศเผยแพร่ก็มีหลายวธีิ
หลายแบบ เพราะฉะนั้นขา้พเจา้ขอถามอีกคร้ังวา่ การขยายคริสตจกัร การทวคีริสตจกัร การเพิ่มจ านวน
คริสตจกัรเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้หรือเปล่า? ขา้พเจา้ขอตอบวา่ใช่แน่นอน เพื่อยนืยนัความเป็นจริง  
ขา้พเจา้ขออา้งหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1. พระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย ไดพ้ดูถึงการ
หลงผดิของมนุษย ์ การสูญเสียการเป็นบุคคลของมนุษย ์ ในพระคมัภีร์ไดร้ะบุไวอ้ยา่ง ชดัเจนวา่ มนุษย์
เราเป็นผูห้ลง มนุษยปุ์ถุชนเราไม่สามารถท่ีจะช่วยตวัเองใหร้อดได ้ เพราะฉะนั้นพระเจา้จึงมีแผนการท่ี
จะช่วยมนุษยใ์หร้อด เม่ือเรามีการฉลองการบงัเกิดของพระเยซูคริสตเ์จา้นัน่แหละ เป็นการท่ีเราระลึกถึง
แผนการท่ีพระเยซูไดเ้สด็จมาช่วยมนุษย ์ พระองคเ์สด็จมาในโลก มาอยูก่บัมนุษยถู์กตรึงและตาย แลว้
เป็นข้ึนมาใหม่ และพระองคจ์ะเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อมนุษยจ์ะไดย้นิพระองค ์ เช่ือพระองค ์ และรับ
ชีวติใหม่ในพระองค ์ ไม่มีการอดอยา่งอ่ืน นอกจากการท่ีเช่ือในพระเจา้เท่านั้น พระเยซูตรัสวา่ เราเป็น
ทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชิวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาได ้ นอกจากมาทางเราเท่านั้น เพราะฉะนั้น
เม่ือเป็นความจริงท่ีพระเยซูเป็นผูท่ี้ตรัสเองเช่นนั้นแลว้ การขยายคริสตจกัรนั้นเราจ าเป็นตอ้งท าทัว่ไป 
พระเจา้ไม่มีอคติ ไม่ไดรั้กประเทศใดประเทศหน่ึง โดยเฉพาะพระองคไ์ม่มีพระทยัท่ีจะใหค้นในยโุรป
เป็นคริสเตียนรับบพัติศมา 99% แลว้ในประเทศไทยมีคนมาเป็นคริสเตียน 1% เท่านั้นเพราะฉะนั้นใน
ตอนทา้ยของพระธรรมมดัธายมีพระราชบญัชาของพระเจา้ บอกวา่จงออกไปสั่งสอนคนทุกประเทศ ให้
เป็นสาวกใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบุตร พระบิดา พระวญิญาณในพระธรรมโรมบทสุดทา้ยก็มี
ค  าสั่งของอาจารยเ์ปาโล เช่นน้ีเหมือนกนัในพระธรรมโรมบทท่ี 16:26 อาจารยเ์ปาโลสั่งใหเ้ราไป
ประกาศเช่นเดียวกบัพระเยซู ในพระธรรมมาระโกบทท่ี 16:15 ฝ่ายพระองคจึ์งตรัสสั่งพวกสาวกวา่ เจา้
จงออกไปทัว่โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน มีค าถามข้ึนมาวา่เม่ือไรท่ีเขาจะไดย้นิไดฟั้งถึง
เร่ืองราวของพระเจา้?  ถา้เราไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริตส์เวลา 15-20 นาทีเท่านั้นแลว้เราก็
จากไป ในลกัษณะเช่นน้ีผูฟั้งไม่ไดรั้บพระกิตติคุณของพระเจา้แน่ จริงทีเดียวเขาอาจจะไดย้นิเป็นค า ๆ 
ไดย้นิหูซา้ยทะลุหูขวา แลว้ก็ไม่เขา้ใจวา่พดูอะไร แต่วา่การท่ีเขาจะตดัสินใจรับพระเยซูคริสตน์ั้น ก็ยงั
ไม่มีช่องทางท่ีจะท าได ้ ถา้ยงัไม่มีคริสตจกัรตั้งอยูใ่นชุมชนนั้น ๆ และคนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนไม่ได้
เห็นถึงชีวติการเป็นคริสเตียนจริง ๆ แลว้เราถือวา่เขายงัไม่เห็นจริง ๆ และพระเจา้ถือวา่คนน้ียงัไม่ไดย้นิ 
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เราจะเห็นวา่การงานของอาจารยเ์ปาโล ท่านก็มุ่งท่ีจะให้มีการขยายคริสตจกัรเท่านั้นมิใช่การอ่ืน เม่ือ
อาจารยเ์ปาโลประกาศ มีคนเช่ือแลว้ท่านก็รวบรวมคนท่ีเช่ือและสั่งสอน เม่ือคนกลุ่มนั้นรวมกนัอยูแ่ละ
ท่านไดต้ั้งผูป้กครอง มรรคนายกไวแ้ลว้ท่านก็ออกไปประกาศสั่งสอนในท่ีใหม่ต่อไป 

หลกัฐานท่ีประการท่ี 2 ท่ีขา้พเจา้อยากจะอา้งคือ หลกัฐานจากคริสตจกัรเร่ิมแรก อยากจะ
เรียกวา่เป็นคริสตจกัรท่ีตั้งข้ึนมาเป็นหมวดหมู่ ในเมืองอนัติโอเกีย ก่อนท่ีคริสตจกัรจะมีอายสุักหน่ึงปี 
ก่อนท่ีจะมีอาคารตั้งข้ึนมา ก่อนท่ีจะมีวทิยาลยัพระคริสตธรรมก่อนจะมีการเรียนรววีารศึกษา ก่อนท่ีจะ
มีการจา้งศาสนาจรรย ์ ศิษยาภิบาลก็มีอาการเลือกคนสองคนท่ีมีความสามารถดีท่ีสุด แลว้ส่งไปประกาศ
ต่างประเทศ และเราก็เห็นวา่ในพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่มีจดหมายของมิชชนัรีเหล่าน้ี ท่ีเขียนถึง
คริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีเขาไป ขา้พเจา้อยากจะขอให้เราสังเกตขอ้พระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ท่ีเป็นหลกัฐาน
ส าคญั ซ่ึงเราชอบมองขา้มไป คือคริสตจกัรสมยัแรกเร่ิมก็มีจุดอ่อนเหมือนกนั คือเป็นคริสตจกัรท่ีรับคน
ท่ีเป็นชาติเดียวกนัเท่านั้น ในพระคมัภีร์ระบุวา่เขาประกาศพระกิตติคุณเฉพาะพวกยวิเท่านั้นไม่ใช่ชาติ
อ่ืน เม่ือยวิมาเป็นคริสเตียน เขาก็จะออกไปประกาศให้พวกยวิเท่านั้นใหม้าเป็นคริสเตียน ไม่ไดไ้ป
ประกาศใหช้าติอ่ืน ... แลว้เขาก็ไม่ไดป้ระกาศใหค้นต่างชาติ เขาไม่ไดส้นใจ ขอให้เราสังเกตดูวา่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิท างานอยา่งไรในกรณียเ์ช่นน้ี เพราะเหตุวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ตอ้งการใหมี้สากล
คริสตจกัรบริสุทธ์ิ เพราะพระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนพระชนมเ์พื่อมนุษยช์าติ เพื่อทุกคนท่ีเช่ือจะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์ ส าหรับทุกชาติไม่วา่จะเป็นคนไทยคนอเมริกนั อินเดีย องักฤษ พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไม่ไดร้อวา่ใหย้วิมาเป็นคริสเตียนทั้งหมด แลว้มารวมกนัเป็นพวก แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
เลือกทางอ่ืน เราจะเห็นวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงให้อาจารยเ์ปาโล อาจารยศิ์ลา อาจารยบ์ารนาบา 
ออกไปประกาศเพื่อแยกยา้ยไปตั้งคริสตจกัร พวกยวิคริสเตียนก็โกรธไม่พอใจ เขาก็ต่อสู้อาจารยเ์ปาโล
และอาจารยศิ์ลา เขาจึงพยายามใหทุ้กคนเขา้มาอยูใ่นลทัธิยวิ การขยายคริสตจกัรก็หมายถึงการท่ีเรา
ออกไปประกาศแลว้ตั้งคริสตจกัรใหม่ข้ึน เพราะฉะนั้นการขยายคริสตจกัรเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ 
การขยายคริสตจกัรคือการท่ีเราขยายจ านวนคนท่ีเช่ือในพระเจา้ การขยายคริสตจกัรหมายความวา่ การท่ี
เราเพิ่มจ านวนสมาชิกและคริสตจกัรในประเทศไทยเรา ในประเทศอเมริกาและในอาฟริกาดว้ย น่ีเป็น
น ้าพระทยัของพระเจา้หรือไม่ แต่เราจะเห็นวา่ลกัษณะคริสตจกัรท่ีเราเห็นนั้น เห็นวา่เจริญชา้เหลือเกิน 
และบางคริสตจกัรก็ยงัไม่เพิมจ านวนสมาชิกดว้ยซ ้ าไป แลว้คริสเตียนและลูกหลานเหลนคริสเตียนก็
หายไปเสียดว้ย ขอเล่าเร่ืองในปรเทศอเมริกา ในวทิยาลยัพระคริสตธรรมท่ีขา้พเจา้สอนอยูน่ั้น มี
นกัศึกษาคนหน่ึงช่ือวา่ นายรอย  เชียร์ ขณะท่ีเขาก าลงัเรียนอยู ่ คริสตจกัรภาคท่ีเขาเป็นสมาชิกอยูไ่ดมี้
การประชุม รอยก็มาขออนุญาตไปร่วมประชุมดว้ย ขา้พเจา้ก็อนุญาต รอยจึงไปประชุมภาคเป็นเวลาสาม
วนั พอกลบัมาถึง เขาก็มาบอกกบัขา้พเจา้วา่ เขาเห็นบางส่ิงท่ีขา้พเจา้เคยกล่าวนั้นเป็นความจริง คือการ
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ประชุมภาคนั้นมีคนหน่ึงรายงานวา่ปีกลายน้ีมีสมาชิกทั้งหมด 12,201 คน และปีก่อนโนน้ก็มีเท่าน้ี และ
ในปีน้ีเรามี 12,202 คน แต่ไม่มีใครพดูถึงเร่ืองจ านวนสมาชิก ไม่มีใครหวัเราะ ไม่มีใครร้องไห้รอยบอก
วา่ในระยะ 1 ปี มีสมาชิกเพิ่มข้ึนคนเดียวทั้งภาคใหญ่เช่นน้ีไม่มีใครเสียใจ ขอเป็นขอ้สังเกตวา่เป็นท่ีน่า
เสียใจท่ีไม่มีการร้องไหใ้นคริสตจกัรท่ีมีการขยายนอ้ยเช่นน้ี คริสตจกัรนั้นรับฉนัทภาระจากพระเจา้ แต่
ไม่มีการรับผดิชอบ ไม่มีการน าพระกิตติคุณออกไป แลว้ก็ไม่มีใครแสดงความสนใจอะไรเลย แต่เราจะ
เห็นความจริงในลกัษณะเช่นน้ีทัว่ไปในโลกเรา ขา้พเจา้ไปเยีย่มหลายประเทศหลายคริสตจกัรมี 15-20 
คริสตจกัรท่ีปีต่อปีไม่มีการเพิ่มจ านวนคริสตจกัร เขาเห็นดว้ยกบัการท่ีคริสตจกัรขยายชา้ ๆ น่ีเป็นการ
เขา้ขา้งตวัเอง ยิง่กวา่นั้นการขยายชา้ ๆ น้ี หลายคนยงัเห็นเป็นการถูกตอ้งของคริสตจกัรท่ีเจริญชา้ ๆ 
ดีกวา่เจริญเร็ว เขาคิดวา่ถา้เจริญเร็ว ไม่น่าไวใ้จและบางคนก็ยกเป็นคติออกมาเลยวา่ตน้ไมดี้ตอ้งเจริญชา้ 
แต่อยา่ลืมวา่ตน้มะละกอน้ีมนัเจริญเร็วมาก และก็เป็นธรรมเนียมของคริสตจกัร ท่ีมกัเยาะเยย้การขยาย
คริสตจกัร นกัศึกษาท่ีมาจากนิกายโรมนัคาธอลิกก็จะเรียกอาการเช่นน้ีวา่เป็นการจุก คือศิษยาภิบาล 
อาจารยต่์าง ๆ ก็มาท างานกบัสมาชิกในคริสตจกัรเท่านั้น มีการสอน มีการเทศน์และมีการอธิษฐาน
ร่วมกบัสมาชิก มีการแต่งงานกนัในพวกอนุชน มีพิธีศพ และอบรมฝึกหดัใหมี้ผูน้ าเกิดข้ึน แต่ไม่ได้
สนใจวา่คริสตจกัรจะเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม่หรือไม่ งานของพระเจา้ขยายออกไปกวา่ท่ีเป็นอยูห่รือไม่ 
เราเรียกคริสตจกัรเช่นน้ีวา่ เป็นคริสตจกัรท่ีแน่นจุก ไม่มีการเจริญ เพราะฉะนั้นคาธอลิกจึงมีหลกัขอ้
หน่ึงวา่จะแกอ้าการจุก และท าใหมี้การคล่องตวัในการออกไปประกาศได ้ ขอย  ้าอีกทีวา่ การขยาย
คริสตจกัรเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ แต่วา่คริสตจกัรหลายแห่งเจริญข้ึนเพียงนิดเดียว และเหตุการณ์
เช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึน แมว้า่เรามีโอกาสมากมายท่ีจะท างานของพระเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาน้ี เรามี
โอกาสมากในการประกาศถึงพระนามของพระเจา้ มีโอกาสมากมายในการท่ีจะใหมี้การคืนดี ระหวา่ง
มนุษยก์บัพระเจา้โดยมีคริสตจกัรเป็นตวักลาง มีโอกาสมากมาย ท่ีเราจะฝึกใหก้ารเป็นสานุศิษยข์องพระ
เยซูคริสตแ์ขง็แกร่งข้ึน ขอใหเ้ช่ือเถิดวา่โลกเราเวลาน้ีเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสุด ส าหรับการประกาศพระนาม
ของพระเจา้ ตั้งแต่พระเยซูทรงบงัเกิดวา่ไม่มีโอกาสไหนท่ีจะเหมาะแก่การประกาศพระนามของพระเจา้
เท่ากบัโอกาสน้ี และมีประชาชนพร้อมและร้อนใจท่ีจะรับพระกิตติคุณของพระเจา้มากกวา่คร้ังใด ตั้งแต่
สมยัของวอชิงตนัแลว้ในอเมริกาไม่มีคร้ังไหนท่ีจะมีคนรับพระกิตติคุณมากเท่าคร้ังน้ี แต่ก็ไม่ใช่เพราะมี
คนจ านวนมาก แต่เพราะคริสตจกัร ท างานเขม้แขง็มากกวา่แต่ก่อนเร่ิมตั้งแต่สมยัของลิฟวงิสโตนแลว้ 
ในอาฟริกาไม่มีคร้ังไหนท่ีคนจะสนใจ และร้อนรนท่ีจะรับพระกิตติคุณ เท่าโอกาสน้ีขอใหเ้ขา้ใจวา่ 
ทวปีอาฟริกาก าลงัเป็นคริสเตียนมากข้ึนทุกที ขา้พเจา้หมายถึงประเทศอาฟริกาท่ีอยูใ่ตท้ะเลทรายสะหะ
รา ไมไ่ดพ้ดูถึงอาฟริกาทัว่ไปอาฟริกาทางตอนเหนือ ในตอนใตข้องทะเลทรายสะหะรานั้นเดิมมีคริส
เตียน 5 ลา้นคน และจากระยะนั้นถึงปี 1950 ก็มีเพิ่มข้ึนเป็น 10 ลา้นคน ในเวลาน้ีมีคริสเตียนถึง 70 ลา้น
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คน นกัคน้ควา้ประมาณวา่ ในปี 2000 หรือใน 28 ปีขา้งหนา้ จะมีคริสเตียนเป็น 300 ลา้นคน ขอให้ระลึก
วา่เราก าลงัอยูใ่นสมยัท่ีพระเจา้ก าลงัท าการอศัจรรยอ์ยู ่ แต่บางคนอาจพดูวา่อาฟริกาอยูไ่กลเหลือเกิน 
และคนอาฟริกาก็ไม่เหมือนกบัเราดว้ย ผวิเน้ือก็ไม่เหมือนคนไทย และอะไรท่ีเกิดข้ึนในอาฟริกาก็ไม่
เก่ียวกบัประเทศไทยเท่าไร ถา้อยา่งนั้นแลว้ใหเ้ราดูตวัอยา่งในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในสอง
ประเทศน้ีมีจ านวนคนมากมายท่ีกลบัใจมาเช่ือพระเจา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีการอศัจรรยใ์นเกาะชวา คือ
ในเกาะชวานั้นก็มีมุสลิมอยูห่ลายลา้นคน โดยทัว่ไปแลว้มุสลิมจะไม่ยอมมาเป็นคริสเตียนเลย เป็นเวลา
หน่ึงพนัหา้ร้อยปีมาแลว้ ท่ีไม่เคยมีมุสลิมเขา้มาเป็นคริสเตียนพร้อมกนั ๆ กนัเป็นจ านวนมากมาย และ
ในเวลา 15 ปีหลงัน้ีท่ีคนมุสลิมในภาคตะวนัออกของชวา ท่ีกลบัใจมาเป็นคริสเตียนนบัจ านวนแสนคน 
ขา้พเจา้ไดส้นทนากบัอาจารยมิ์นโนไน ในเกาะชวาเม่ืออาทิตยท่ี์แลว้อาจารยผ์ูน้ั้นเล่าใหฟั้งวา่ ในภาคท่ี
ท่านท างานมีคนกลบัใจหม่ืนเกา้พนัคน บางแห่งมีชาวมุสลิมทั้งผูน้  าและสุเหร่าไดม้าเป็นคริสเตียน
ทั้งหมด อาจารยไ์ดส้นทนากบัคณะกทัฐีฟอร์มท่ีดูเหมือนนอนหลบัหลายสิบปีมาแลว้ คริสตจกัรเป็น
อยา่งไรก็เป็นอยูอ่ยา่งนั้นไปไหนไม่รอด และในเวลา 10 ปีน้ีก็มีส่ิงหน่ึงเกิดข้ึนคือมีมุสลิมกลบัมารับบพั
ติศมาเป็นจ านวนส่ีหม่ืนคน เด๋ียวน้ีกไ็ดต้ั้งคริสตจกัรข้ึน มีการเรียนพระคมัภีร์เป็นการใหญ่ทีเดียว ทั้งมี
การด าเนินชีวติตามพระคมัภีร์ดว้ย  ขา้พเจา้อยากจะเตือนวา่น ้าพระทยัของพระเจา้น้ีบางคร้ังบางทีผูรั้บ
ใชม้องไม่เห็น คริสตจกัรท่ีไม่ขยายบางทีมกัคิดวา่ พระเจา้คงไม่ตอ้งการใหค้ริสตจกัรขยาย ถา้เราคิด
เช่นน้ีก็เป็นอุปสรรคหรือการทดลองในการขยายคริสตจกัร เราคงจะจ าเร่ืองสุนขัจ้ิงจอกในสวนไดสุ้นขั
จ้ิงจอกก็เห็นพวงองุ่นห้อยอยู ่ มนัก็กระโดดข้ึนไปเพื่อจะไดพ้วงองุ่นน้ี แต่วา่ผลองุ่นน้ีอยูสู่งเหลือเกิน 
แลว้ก็กระโดดอีกเป็นคร้ังท่ีสอง แต่ก็ยงัไม่ถึง กระโดดคร้ังท่ีสามแต่ก็ไม่ไดแ้ลว้มนัก็ออกไป และบอก
วา่แทจ้ริงเราก็ไม่อยากกินหรอก มนัเปร้ียวจะตาย คือบางคนก็ท าการประกาศแต่ไม่ค่อยไดผ้ลแลว้ก็บอก
วา่ พระเจา้ไม่มีพระประสงคเ์ช่นนั้น ถา้พดูเช่นนั้นก็จะมองไม่เห็นความส าคญัของการขยายคริสตจกัร 
เพราะฉะนั้นคริสเตียนหลายคนก็เลยมีขอ้แกต้วันานบัประการ ขา้พเจา้ไดย้นิเช่นน้ีในอเมริกาเหมือนกนั 
คือมีคนซบเซาในการประกาศกล่าววา่ใหเ้ราทั้งอเมริกนัเป็นคริสเตียนก่อนเถิด แลว้เราจะส่งมิชชนันารี
ไปประเทศไทย บางคนก็บอกวา่ งานท่ียวิยอร์คก็มากอยูแ่ลว้ เราไม่ตอ้งสนใจเชียงใหม่หรอก คนบาปท่ี
จะตอ้งกลบัใจในนิวยอร์คก็มากเหลือเกิน เราไม่ตอ้งในใจกรุงเทพ ฯ หรอก อยา่งน้ีเราเรียกวา่คน
เหล่านั้นซ่อนน ้าพระทยัของพระเจา้ไวไ้ม่ใหต้วัเองเห็นในงานประกาศหลายประเทศก็ตาบอดไป คือ
มองไม่เห็นความจริงแมว้า่หลายคนมองไม่เห็นความเป็นจริงขอ้น้ี แต่น ้าพระทยัของพระเจา้ไม่ตอ้งการ
ใหใ้ครพินาศ พระคมัภีร์บอกชดัวา่ เป็นน ้าพระทยัพระเจา้ท่ีมิใหใ้ครพินาศ 2 เปโตร 3: 9 หรือหลายคน
อาจจะพินาศ แต่ถา้เป็นพระประสงคข์องพระเจา้แลว้ จะไม่พินาศ พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะใหค้น
หลงไปนั้น กลบัมาเป็นของพระองค ์ พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะใหบุ้ตรชายหญิงท่ีหลงไปนั้นกลบัมา
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บา้น ไม่ใช่น ้าพระทยัของพระเจา้ท่ีจะให้น าข่าวไปถึงคนท่ีเล้ียงหมูอยูใ่นทุ่งนา ขา้พเจา้คิดถึงบุตรนอ้ย 
บุตรนอ้ยเม่ือรู้ถึงพระกิตติคุณของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ล้ียงหมูต่อไป แต่ไดก้ลบัมาบา้นสารภาพต่อบิดา 
ขอใหพ้ระเป็นเจา้ทรงเปิดตาเราใหเ้รามองเห็นถึงความส าคญัในการขยายคริสตจกัร เป็นความส าคญัเท่า
เทียมกนัระหวา่งประเทศไทย และอเมริกา (แต่ประเทศไทยส าคญักวา่) 

ประการสุดทา้ยท่ีอยากจะบอกท่านทั้งหลายก็คือการขยายคริสตจกัรเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
และการขยายคริสตจกัรน้ีจะตอ้งใหเ้หมือนกบัท่ีเราใหก้ารศึกษาแก่เด็กชายหญิงของเรา เราตอ้งพาเด็ก
ไปท่ีโรงเรียนแลว้ไปข้ึนช่ือลงทะเบียนไว ้ แลว้ต่อจากนั้นก็มีการเรียนรู้ไปแต่ละวนัแต่ละเดือน แต่ละปี
เร่ือย ๆ แต่เราจะสอนไม่ได ้จนกวา่ทะเบียนลงช่ือวา่คนน้ีสมคัรจะเรียนแต่วา่เราไม่สามารถท่ีจะสอนเขา
หมดทุกประการ ตามท่ีพระเยซูสั่งไดจ้นกวา่เขาจะรับบพัติศมาก่อน มดัธาย 28:19-20 ทั้งสองประการน้ี
จะตอ้งไปคู่กนั คือส่ิงแรกรับบพัติศมา ส่ิงสองมีการสอน ทั้งสองส่ิงตอ้งไปดว้ยกนั และอนัน้ีแหละท่ี
เป็นความหมายของการขยายคริสตจกัร และเราพิสูจน์ผลหลงัจากสิบปี คือตอ้งนบัผลในตอนทา้ย ถา้คน
นั้นมาอยูใ่นคริสตจกัรของเราในระยะเวลาสั้นเช่นปีหน่ึงแลว้ก็ไปเราไม่เห็นผล พระเยซูคริสตต์รัสวา่เรา
จะตั้งคริสตจกัรของเรา และอนัน้ีคืองานท่ีพระองคท์รงท าอยู ่ นัน่ก็หมายความวา่เรารับเขาเขา้มาใน
คริสตจกัร สอนเขาใหรั้บบพัติศมา ใหเ้ขาเป็นสมาชิกท่ีสมบูรณ์ในคริสตจกัร ลกัษณะการขยาย
คริสตจกัรเช่นน้ีแหละ เป็นพระประสงคข์องพระเจา้อนัน้ีเป็นค าสอนท่ีชดัเจนมาจากพระคมัภีร์ 
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บทที ่2 โครงสร้างของสังคมและการขยายคริสตจักร 

เราจะพดูถึงโครงสร้างของสังคมและการขยายคริสตจกัร ขอเราอยา่ลืมวา่การขยายคริสตจกัรน้ี 
เป็นการท่ีเราสัตยซ่ื์อและเช่ือฟังพระเจา้ เม่ือพระเจา้ใหข้า้วในทอ้งนานั้นเหลืออร่ามแลว้พระเจา้จะใหมี้
การเก่ียวเก็บ เม่ือมีคริสตชนเจริญเติบโตงอกงามในทอ้งนาของพระเจา้ก็ตอ้งมีการเก็บเก่ียวเช่นกนั แต่
วา่การเก็บเก่ียวน้ีไม่ใช่เป็นงานธรรมดา เพราะวา่มีหลายส่ิงท่ีเราตอ้งท าพร้อมกนัไป การสั่งสอน การ
อบรม การใหศี้ลบพัติศมา เหล่าน้ีตอ้งท าพร้อมกนั อีกอยา่งหน่ึงท่ีเห็นวา่ส าคญัคือการเติบโตทางดา้น
วญิญาณจิตทุกคนตอ้งเช่ือฟังท าตามพระวจนะของพระเจา้ เราตอ้งมีการสอนพระวจนะของพระเจา้เป็น
กิจวตัร เราจะตอ้งมีการอธิษฐานหนกัแน่นยิง่ข้ึน เหตุท่ีพวกลีซอกลบัใจมาเป็นคริสตชนท่ีประเทศจีน
นั้นเกิดข้ึน เพราะท่ีนัน่มีการอธิษฐานอยา่งเร่าร้อน 

มิชชนันารีถ่ินน้ีมีการอธิษฐานกนัตลอดวนัตลอดคืน เพื่อใหง้านของพระเจา้เกิดผล เขา
อธิษฐานเผื่อคนท่ีเป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนนบัเป็นร้อย ๆ ครอบครัว จอห์นน็อคเคยอธิษฐาน
ต่อพระเจา้วา่ “ขา้แต่พระเจา้ขอใหป้ระเทศสก๊อตแลนด์เป็นคริสเตียนหมดไม่เช่นนั้น ขอขา้พเจา้ตายเสีย
ดีกวา่” เพราะฉะนั้นเราเห็นวา่การขยายคริสตจกัรจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการอธิษฐานและจะตอ้งมีการฟ้ืนฟู
ทางดา้นจิตวญิญาณข้ึน ดงัท่ีเชียงรายเป็นตวัอยา่ง 

ส่ิงส าคญัอีกขอ้หน่ึงคือ การอบรมผูน้ า ผูบ้รรยายไดเ้ล่าถึงการประชุมผูน้ าคริสเตียนท่ีมนิลาวา่มี
จ านวน 400 คน และมีผูแ้ทนคนหน่ึง ไดน้ ากราฟท่ีแสดงถึงการเจริญอยา่งรวดเร็วในประเทศฟิลิปปินส์
มาใหดู้ เขาขยายจากจ านวนพนัข้ึนมาเป็นหม่ืนคน มีคนถามวา่อะไรท่ีท าใหมี้การขยายอยา่งรวดเร็ว
เช่นน้ี? ค าตอบคือวา่เราไดมี้การเตรียมการอบรมผูน้ าท่ีไม่กินเงินเดือนคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกธรรมดา 
ยนิดีท่ีรับการอบรมแลว้ เขาออกไปท างาน จึงมีกลุ่มคริสตจกัรเล็ก ๆ ตั้งข้ึนเป็นจ านวนหลายพนั
คริสตจกัร และผูน้ าหรือศิษยาภิบาลแต่ละคริสตจกัรก็ไม่ไดเ้งินเดือน ในภาษาพระคมัภีร์เขาเป็น
ผูป้กครองในคริสตจกัรนัน่เอง และในจ านวนคริสตจกัรสิบกวา่คริสตจกัรเขาก็ไดร้วมเงินเดือนให้แก่
ศิษยาภิบาลท่ีท างานเตม็เวลาแต่คนเดียว ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ การเจริญทางวญิญาณจิตน้ีเป็นเหตุผลใหมี้การ
ขยายคริสตจกัร 

เราไม่ควรลืมวา่โครงสร้างของสังคมมีส่วนช่วยในการขยายคริสตศาสนาตั้งอยูบ่นศาสนศาสตร์
ก็จริงอยู ่แต่ก็ตั้งอยูบ่นสังคมศาสตร์ดว้ย เราอยา่ลืมวา่คริสตจกัรไม่ไดต้ั้งอยูท่ี่สูญญากาศลอย ๆ แต่วา่มนั
ก็มีท่ีตั้งของมนัเช่นกนั เพราะฉะนั้นผูน้ าทางคริสตจกัรควรจะทราบวา่ กระบวนการของสังคมตั้งข้ึนมา
อยา่งไรขา้พเจา้เสนอวา่มีหลายขอ้เก่ียวขอ้งกบัโครงการสังคม ท่ีเรามีเพียงขอ้เดียวท่ีจะหยบิยกมาน้ี 
ขอใหเ้ราระลึกเสมอวา่ในกลุ่มชนหน่ึงนั้น จะเหมือนกนัทุกอยา่งโดยท่ีไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลยตรงกนั
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ขา้มคนในสังคมนั้นประกอบดว้ยคนท่ีมีลกัษณะพิเศษของตนเองคือ ลกัษณะประจ าตวัของเขา เปรียบ
ง่าย ๆ ก็เหมือนกบัหินโมเสคท่ีเราเห็นในกระเบ้ืองโมเสควา่มีหลายขนาดและหลายสีเราเอาหินโม
เสคมารวมกนัก่อให้เป็นรูปกระถาง แต่ในกระถางเราจะเห็นวา่ช้ินส่วนแต่ละช้ินต่างก็มีลกัษณะต่างกนั 
แต่มารวมในกลุ่มเดียวกนัเป็นกระถางเดียวกนั เพราะฉะนั้นเราจะเห็นวา่ในกลุ่มชนหน่ึง ๆ ก็ประกอบ
ไปดว้ยคนท่ีมีเอกลกัษณ์ มีลกัษณะของตวัเอง ยกตวัอยา่งในประเทศไทยของเราก็มีคนไทยกลุ่มหน่ึง
อาศยัอยู ่ แต่ถา้เราพิจารณายอ่ยลงไป เราจะเห็นวา่ในประเทศไทยของเราประกอบดว้ยคนหลายเผา่ และ
ประเทศอ่ืนก็มีลกัษณะท านองเดียวกนัคือ มีหลายเช้ือชาติ หลายภาษา หลายวรรณะ หลายเผา่ 

ขอใหเ้ราดูประเทศเมก็ซิโก เราเขา้ใจวา่คนท่ีอยูท่ี่นัน่ก็เป็นชาวเมก็ซิกนัและพดูภาษาสเปนกนั 
ถา้เราเขา้ใจอยา่งน้ีนบัวา่เราเขา้ใจผดิ ในเมก็ซิโกนั้นเขามีภาษาถ่ินพดูกนัถึง 88 ภาษา ภาษาสเปนอาจจะ
เป็นภาษาประจ าชาติ แต่ใน 88 ถ่ินน้ีก็มีการพดูแตกต่างไปถึง 88 ภาษา  ในประเทศอินเดียท่ีขา้พเจา้ไป
อยูก่็มีการแตกต่างกนัถึง 27 ภาษา มีเพียงภาษาเดียวท่ียอมรับพระกิตติคุณของพระเจา้ ประเทศพม่า ก็มี
เผา่กะเหร่ียง บางพวกเป็นเผา่โพ บางพวกก็เป็นเผาสกอ เป็นตน้ แลว้ยงัมีพวกกะฉ่ิน และหวัหนา้เผา่   
กะฉ่ิน แต่ละเผา่ก็ไม่เหมือนกนั และมาจากท่ีต่าง ๆ กนัดว้ย บางทีก็เป็นหวัหนา้เผา่โดยท่ีสืบตระกลูมา 
หรือโดยการท่ีปราบเผา่อ่ืนลงและตั้งตวัเป็นหวัหนา้เผา่เป็นตน้ แต่ทวา่พวกท่ีปราบศตัรูแลว้ตั้งแต่เป็น
หวัหนา้ก็ไม่ไดข้ดัขืนอะไร เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นตามประวติัศาสตร์ บางพวกก็เป็นโดยการต่อสู้แต่บาง
พวกก็เป็นโดยการสืบตระกลู น่ีเราจะเห็นไดว้า่ไม่มีอะไรแตกต่างกนัเลยระหวา่งพวกท่ีเป็นไทย สืบจาก
บรรพบุรุษ และพวกท่ีไดเ้ป็นไปหวัหนา้โดยการต่อสู้ แต่วา่เม่ือพระกิตติคุณไดแ้พร่ไปทั้งสองหมู่บา้น 
หมู่บา้นท่ีตั้งตนเป็นอิสระนั้นรับพระเยซูเร็วกวา่หมู่บา้นท่ีสืบมาจากบรรพบุรุษ หลายคร้ังท่ีเราคิดวา่คน
ในสังคมทุกคนเหมือนกนั น่ีเป็นความคิดผวิเผิน แทจ้ริงแต่ละคนแต่ละเผา่นั้นมีความแตกต่างกนั และ
ในประเทศพม่าก็มีอีกเผา่หน่ึงก็คือลีซอ แลว้ก็พวกกะฉ่ิน และพวกนากา พวกไทยใหญ่ และพวกพม่า มี
ทั้งคนจนและคนรวย อาชีพก็ต่างกนั บางคนเป็นพ่อคา้ บางคนเป็นเกษตรกร นอกจากน้ีชาวอินเดียท่ี
อพยพเขา้ไปอยูใ่นพม่าก็เหมือนหินโมเสคของกระถางเพราะพม่าก็หลายภาษาหลายเผา่ เหมือนหินโม
เสคกอ้นเล็กกอ้นใหญ่ ในอินเดียตะวนัออกก็มีเผา่นากาอาศยัอยูจ่  านวนประมาณลา้นคน และพวกนากา
น้ีก็แบ่งออกเป็น 17 พวก บางพวกก็เป็นคริสเตียนเป็นจ านวนมาก บางพวกก็เป็นคริสเตียนคร่ึงเดียว 
และบางพวกก็เพิ่งจะรับพระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีพึ่ง พวกนากาสู้รบกบัรัฐบาลอินเดียพวกน้ีอา้งวา่พวก
อินเดียกูอิ้สรภาพพวกองักฤษ พวกเขาก็จะสู้เพื่ออิสรภาพของเขาเช่นกนั ในสมยัโบราณธรรมเนียมของ
พวกนากาน้ีคือ ก่อนแต่งงานจะตอ้งฆ่าคนใหไ้ดห้ลาย ๆ หวัก่อนถึงจะแต่งงานได ้ จึงตั้งเป็นมติไดว้า่คน
ท่ีแขง็แรงเท่านั้นท่ีจะอยูร่อด ต่อมาเขาไดเ้ป็นคริสเตียน แต่วา่เขาก็ยงัเป็นหน่ึงในสังคมของพวกนากาอยู ่
เขายงัเป็นหินโมเสคของกระถางอยูถ่า้เราไปประเทศญ่ีปุ่นเราก็จะพบตวัอยา่งท านองเดียวกนั ส่วนมาก
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คนท่ีเป็นคริสเตียนในญ่ีปุ่นเป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูง คนท่ีมาเป็นชั้นกรรมาชีพไม่ค่อยมาเป็นคริสเตียน
เท่าไรนกั ขา้พเจา้เคยเขา้ใจผดิวา่ญ่ีปุ่นจะตอ้งพดูภาษาญ่ีปุ่นท่ีเป็นภาษากลางแต่ก็คน้พบไม่นานมาน้ีวา่
ญ่ีปุ่นก็มีภาษาถ่ินของเขาเหมือนกนั เป็นความจริงท่ีภาษากลางก็ใชท้ัว่ประเทศ แต่วา่ก็มีภาษาถ่ินอ่ืนอีก
มากมายและคนท่ีพดูภาษาถ่ินก็ไม่นอ้ยเลย ยกตวัอยา่งคนท่ีอยูค่นละขา้งของภูเขาก็จะพดูภาษาท่ีต่างกนั 
ประเทศไทยก็เช่นกนั จะเป็นตวัอยา่งเร่ืองหินโมเสคได ้ และบางทีก็จะสลบัซบัซอ้นยิง่กวา่ท่ีเรา
คาดหมายไวเ้สียอีก ท่ีเราเห็นง่าย ๆ เราเห็นวา่ประเทศไทยประกอบดว้ยคนไทย คนจีนและชาวเขาเผา่
ต่าง ๆ อยา่งนอ้ยก็มีหินโมเสคท่ีรวมกนัสามประเภทแลว้ แต่ลึกลงไปก็มีแตกต่างกนัอยา่งละเล็กละนอ้ย
ท่ีมีลกัษณะพิเศษต่างกนั เพราะชาวเขาเราก็จ  าแนกออกไปไดอี้กหลายเผา่หลายพวก อยา่งนอ้ยเราก็มี 4-5 
เผา่ท่ีอยูใ่นประชุมน้ี เพราะฉะนั้นคริสตจกัรก็จะประกอบดว้ยหลาย ๆ เผา่ดงัน้ี มร. ฮทับิตไดท้  า
วทิยานิพนธ์เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เขาไดบ้อกวา่มีประมาณ 20 ปี กวา่เผา่ในภาคเหนือ เม่ือเราพดูถึงคนจีนเราก็
เขา้ใจวา่มีคนจีนพวกเดียวมีลกัษณะอยา่งเดียวกนั แต่เราจะเห็นวา่คนจีนน้ีมีหลาย ๆ เผา่ และเขาพดูภาษา
ต่างๆ กนัดว้ย เช่นในสิงคโปร์มีคนจีนท่ีพดูภาษาถ่ินถึง 6 ภาษาดว้ยกนั และอาจจะมีคนจีนท่ีอยูใ่น
ประเทศท่ีถนดัภาษาถ่ินของตนเท่านั้น หรืออาจจะมีคนจีนท่ีพดูภาษาจีนไม่ได ้ และพดูภาษาไทยเป็น
ภาษาถ่ินของเขาก็ได ้ อาจจะพดูภาษาไทยแต่แต่งงานกบัคนจีน และคนจีนบางคนพดูภาษาไทยและ
แต่งงานกบัคนไทย เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นวา่ ภาษาจีนมีลกัษณะแตกต่างกนัแยกกนัออกไป และใน
สังคมไทยเราก็จะเห็นวา่มีความแตกต่างกนั เปรียบเหมือนหินโมเสคมากอยูเ่หมือนกนั และอยา่งนอ้ยก็
จะมีคนไทยภาคเหนือ ไทยภาคกลางและไทยภาคใต ้  มีภาษาไทยส าหรับคนในกรุงและมีภาษาไทย
ส าหรับคนในชนบท ในชานกรุงก็อาจจะมีคนท่ีเพิ่งยา้ยมาอยูห่รือคนท่ีอยูเ่ก่าแลว้ แมแ้ต่ในกรุงเราก็
อาจจะแบ่งออกเป็นสองพวกคือ พวกท่ีเป็นคนร ่ ารวยท่ีมีอ านาจและชนชั้นกรรมาชีพ หินช้ินหน่ึงหรือ
กลุ่มหน่ึงท่ีเรามองขา้มไม่ไดคื้อชนชั้นกรรมกรท่ีท างานอยูใ่นโรงงาน เช่นท่ีกรุงเทพฯ ในการสัมนา
เก่ียวกบัการขยายคริสตจกัรท่ีฮ่องกง บอกวา่มีคนงาน 6 แสนคนท่ีพระกิตติคุณยงัไปไม่ถึง คริสตจกัรให้
บพัติศมาแก่นกัศึกษา แก่คนท่ีมีความรู้  แต่พระกิตติคุณยงัไม่ไดไ้ปถึงคนเหล่าน้ี ศิษยาภิบาลท่ีช่ือวา่ 
เดวดิ เหลียว ท่ีอยูใ่นไตห้วนัสังเกตเห็นวา่คนท่ีเป็นชั้นกรรมาชีพน้ีตอบสนองพระกิตติคุณดีกวา่แต่
คริสตจกัรสามแยกเห็นวา่มีเด็กไทยเป็นจ านวนมาก ทั้งนกัเรียนหญิง-นกัเรียนชาย ในจ านวนนกัเรียนท่ี
เป็นคนไทย แต่ก็มีบางคนท่ีเป็นลาวโซ่ง และมีความรู้สึกวา่นกัเรียนท่ีเป็นลาวโซ่งและมีความสัมพนัธ์
กบัคริสตจกัรมากกวา่นกัเรียนไทย เพราะเวลานั้นดูเหมือนวา่ นกัเรียนท่ีเป็นลาวโซ่งยอมรับฟังพระกิตติ
คุณดีกวา่นกัเรียนท่ีเป็นคนไทย ขา้พเจา้เคยไปเยีย่มโรงพยาบาลในอินเดียในโรงพยาบาลมีคนเจบ็ท่ีเขา้
มาท าการรักษาเป็นจ านวนร้อยแต่วา่คนเจบ็ท่ีอยูน่อกโรงพยายาลอีกหลายร้อยคนท่ีมารักษาเป็นคนท่ีมา
จากหมูบ่า้นท่ีมีคริสตจกัรเป็นจ านวนนอ้ย ส่วนมากก็เป็นญาติพี่นอ้งของคริสเตียนท่ีมารักษา แลว้เขาก็
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บอกวา่คนท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีเป็นคริสเตียนก็เป็นบุคคลส าคญัมากทีเดียว เพราะเม่ือการรักษา
หายแลว้ก็กลบัใจรับศีลมาเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเขาจึงสนใจคนเจบ็ท่ีเป็นญาติของคริสเตียน เพราะ
เหตุท่ีเขามองคนเจบ็ท่ีมารักษาอยา่งกวา้ง ทั้งยงัเห็นวา่คนเจบ็ท่ีมารับการรักษานั้นมีความแตกต่างใน
ลกัษณะของตนเอง บางกลุ่มก็รับพระกิตติคุณเป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามหมอคนนั้น ก็ใหย้าท่ีดีเท่ากนั
แก่ทุกคน แต่ท่านไดใ้ชเ้วลาเนน้หนกัในการอธิษฐานและการสนทนาเร่ืองพระเจา้กบัคนเจบ็ท่ีเป็นญาติ
ของคริสเตียน เพราะเขาเห็นช่องทาง อาจจะมีค าถามวา่เม่ือเป็นเช่นน้ีจะมีความหมายอะไรต่อการขยาย
คริสตจกัร ท่ีจริงก็มีความหมายมากมาย แต่วา่ขอพดูเพียง 2-3 ขอ้เท่านั้น 

1. คนเรายอ่มมีความสุขสบายใจ เม่ือไดร่้วมกลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน เกาหลีก็มี
กระบวนการใหญ่โตเก่ียวกบัการจะรับพระกิตติคุณ มีจ านวนหลายพนัท่ีเขา้มาเป็นคริตสชนมิชชนันารี
คนหน่ึงเดินทางเลียบไปตามแม่น ้ายารู เม่ือเดินทางมาหลายวนัมาถึงทางแยกทางหน่ึงข้ึนเขา มิชชนันารี
เดินไปตามทางนั้น ไปถึงหมู่บา้นหน่ึงบนยอดเขามีอยู ่25 หลงัคาเรือนดว้ยกนั ไม่เคยมีคนท างานศาสนา
หรือมิชชนันารีคนหน่ึงคนใดท่ีข้ึนไปท างานศาสนาบนน้ีและเขาเขา้ใจวา่เขาเป็นคนแรกท่ีข้ึนไปเยีย่ม
หมู่บา้นนั้น แลว้ก็กล่าววา่เอาละจะเอาตรงน้ีเป็นท่ีประกาศพระกิตติคุณเป็นคร้ังแรก บงัเอิญมีคนหน่ึง
ในหมู่บา้นไดเ้ขา้ไปในเมืองและไดซ้ื้อพระคมัภีร์มาอ่าน แลว้ก็เช่ือ เขากลบัมาสอนคนในหมู่บา้นของ
ตน แต่เขาเองยงัไม่ไดรั้บศีลบพัติศมา เม่ือเขาเห็นมิชชนันารีข้ึนไปเขาก็กล่าววา่ ดีละเม่ือท่านข้ึนมาบนน้ี
ก็ดีเพราะท่านจะท าให้เราเขา้ใจการเป็นคริสเตียน มิชชนันารีบอกวา่เร่ืองน้ีไม่ใช่ง่าย ประการแรกตอ้งมี
การสอนเสียก่อน แต่เขาก็บอกวา่ เขาไดรั้บการสอนแลว้ เม่ือมิชชนันารีถามปัญหาต่าง ๆ ก็ปรากฏวา่
เป็นความจริงเช่นนั้น ภายหลงัท่ีเขาไดร่้วมนมสัการกบัคนท่ีเช่ือในหมู่บา้นนั้นแลว้เขาก็ใหรั้บบตัพติศ
มาและตั้งคริสตจกัรข้ึน เราพอจะสันนิฐานกนัไดว้า่เหตุใดคน 25 หลงัคาน้ีจึงมีใจรักพระคริสต ์ก็เพราะ
เหตุวา่เขาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นหมู่บา้นเดียวกนั อยูด่ว้ยกนั ไม่มีคนใดท่ีน่ีจะทิ้งบา้นแลว้ไปรวม
กบัคริสตจกัรอ่ืนในเมือง ทั้งสามีภรรยาและลูกก็เป็นคริสเตียน พี่นอ้งต่างมาเป็นคริสเตียนดว้ยกนั เขา
เคยไดต้ั้งตน้ปลูกขา้วท านากนัมา เขาก็ปลูกขา้วท านากนัต่อไป ไม่มีใครท่ีจะแต่งชุดสากล เขายงัเป็น
กสิกรเกาหลี แต่ไม่นบัถือรูปเคารพต่อไปแลว้ สัญญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการบูชาบรรพบุรุษเขาก็ทิ้งไปเสีย
แลว้เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต์เจา้ และทราบวา่ความบาปของเขาไดรั้บการยกแลว้ จึงมาร่วมกนั
สรรเสริญพระเจา้ นมสัการพระเจา้และเรียนพระคมัภีร์ ดงันั้นพอสรุปไดว้า่คนท่ีเขา้มาเป็นคริสเตียนจะ
มีความสุข เพราะเขาไดอ้ยูร่่วมคนพวกเดียวกนักบัตน ถา้คนต่างเมืองมาในคริสตจกัรของเราแลว้ เขา
รู้สึกสบายใจ เขาคงอยากอยูต่่อไป เม่ือเขาเขา้มาในคริสตจกัรของเรา มีอะไรท่ีเขาพบวา่เหมือนกบัเขา
บา้งไหม หรือคนท่ีเขา้มามีอะไรท่ีเขาเหมือนกบัเราบา้งไหม หรือคนท่ีเขา้มามีอะไรท่ีเขาเหมือนกบัคน
ขา้งนอกหรือต่างกนั ในประเทศอินโดนีเซียเม่ือเขามาเป็นคริสเตียนเขาก็จะเอาหมวกท่ีเคยสวมนั้นออก
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เสีย และโสร่งท่ีพนักางเกงเขาก็จะเอาออกไปดว้ย จากการสัมนาท่ีจาการ์ตา้ เก่ียวกบัการขยายคริสตจกัร 
ก็ไดพ้ิจารณากนัวา่พระคมัภีร์ก็ไม่หา้มเลยเก่ียวกบัการสวมหมวกและนุ่งโสร่ง  ถา้มุสลิมท่ีมาเป็นคริส
เตียนนุ่งโสร่ง คนภายนอกเขา้มาเขาก็สบายใจ เพราะฉะนั้นเขาอาจสรุปวา่คนท่ีไม่ใช่คริสเตียนเม่ือเขา
เขา้มาในโบสถแ์ลว้เห็นวา่มีส่ิงท่ีเหมือนเขา ไม่แตกต่างจากเขา เขาก็จะเกิดความสบายใจ คริสตจกัร
อาจจะโตชา้เพราะคริสตจกัรมีอะไรท่ีผดิจากสังคม คนท่ีไม่ใช่คริสตเตียนเห็นแลว้รู้สึกมีอะไรท่ีแปลก ๆ 
ท่ีวา่มีอะไรแปลกออกไป ซ่ึงท าใหค้นขา้งนอกดูแลว้ประหลาดนั้น อาจจะเพราะมีฝร่ังอยูใ่นคริสตจกัร
ของเราก็เป็นได ้หรือเพราะการศึกษาก็อาจเป็นไดห้รือมีความมัง่คัง่ผดิธรรมดาก็อาจเป็นได ้ขา้พเจา้รู้สึก
ดีใจท่ีไดย้นิเพลงคริสตมาสไทย ๆ ถา้หากวา่เราใชภ้าษาท่ีคนเขา้ใจและท านองท่ีท าใหซ้าบซ่ึงตามแบบ
วฒันธรรมเดิม เพลงท่ีเราใชก้็จะเป็นแนวทางท่ีจะส่ือความหมายใหค้นภายนอกไดดี้ท่ีสุด แต่น่ีก็ไม่ใช่วา่
เราจะไม่เอาท านองของตะวนัตกเลย ขา้พเจา้ทราบมาวา่เราไปประกาศแก่คนกะเหร่ียง เราไม่ควรร้อง
เพลงไทยเราใชท้  านองกะเหร่ียง ถา้หากเป็นพวกลีซอใชท้  านองลีซอ ถา้เป็นพวกแมว้ก็ใชท้  านองแมว้ 
เพราะฉะนั้นอาจกล่าวไดว้า่คริสตจกัรควรปรับใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์และสภาพของชุมชนนั้น ๆ เม่ือเราอยู่
ในกลุ่มของคนต่างชาติ เราก็จะไม่ใชท้  านองของยวิอยา่งน้ีเราใชส้ามญัส านึกคิดโดยทัว่ ๆไป เราก็จะ
ทราบส่ิงส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่ท  านองหรือเน้ือเพลง แต่ท่ีส าคญัอยูท่ี่วิญญาณจิตของเขามาถึงพระเจา้ แต่วา่
อยา่งไรก็ตามในทศันะของโครงสร้างของสังคมแลว้ เราจะเห็นวา่คนท่ีมาในคริสตจกัรแลว้เขาก็รู้สึก
สบายใจอบอุ่นใจ เขายอ่มอยากท่ีจะอยูใ่นคริสตจกัรนั้นอีกต่อไป  

2. คนเรายอ่มอยากเป็นคริสเตียน ถา้ไม่มีอุปสรรคหากมีอุปสรรคมากเกินไปก็จะท าใหล้ าบาก
ใจ เขาคงพอใจมาเป็นคริสเตียนถา้เราใชภ้าษาถ่ินของเขาเป็นตน้ ฉะนั้นถา้เขาอธิษฐานร้องเพลง
สรรเสริญพระเจา้ อ่านพระคมัภีร์ในภาษาของเขา เขาคงจะสบายใจ ในไตห้วนัมีคนจีนเผา่หน่ึงคือเผา่ฮกั
กา มีจ านวนลา้นคร่ึง มีคนลงความเห็นวา่พวกฮกักาไม่ค่อยรับพระกิตติคุณของพระเจา้สักเท่าไร เขา
ต่อตา้นเป็นส่วนใหญ่ ศิษยาภิบาลเดวดิ เหลียว ซ่ึงเป็นผูศึ้กษาชนเผา่น้ี กล่าววา่เหตุแทจ้ริงไม่ใช่พวกฮกั
กา แต่เพราะพวกอ่ืนไม่สนใจเขาต่างหาก เขาบอกวา่มีมิชชนันารีนอ้ยคนเรียนภาษาฮกักา ค าเทศนาก็ใช้
ภาษาไตห้วนัเสียเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นเวลาพวกฮกักาเขา้มาเป็นคริสเตียนก็อยูใ่นคริสตจกัรไม่ได้
ใชภ้าษาของเขา ผูน้ าก็ใชภ้าษาไตห้วนัและภาษามีนาน เจา้หนา้ท่ีคริสตจกัร เช่น ผูป้กครอง มรรคนายก
ก็พดูภาษามีนานอีก พวกศิษยาภิบาลหนุ่มชาวฮกักาเม่ือเรียนหนงัสือก็เรียนภาษามีนาน เม่ือแต่งงานกบั
คนไตห้วนั แม่จึงไม่พอใจเพราะเม่ือลูกเป็นคริสเตียนก็ไปแต่งกบัคนอ่ืน แทนท่ีจะแต่งงานกบัคนเผา่
เดียวกนักลบัไปแต่งงานกบัคนอ่ืน แทนท่ีจะแต่งงานกบัคนเผา่เดียวกนักลบัไปแต่งงานกบัหญิงสาว
ไตห้วนัเพราะฉะนั้นแม่ก็ขบัเค่ียวกบัลูกสะใภไ้ตห้วนั ใหพ้ดูภาษาฮกักาเพราะฉะนั้นพวกฮกักาจึงถือวา่
เป็นคริสเตียนไม่มีผลดีอะไร ถา้เป็นคริตเตียนแลว้มาท าลายชาติของตน เพราะฉะนั้นการประกาศพระ
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กิตติคุณในพวกฮกักาจึงมีอุปสรรค  คือท าใหก้ารขยายคริสจกัรชา้ลง เพราะฉะนั้น  คนอยากจะมาเป็น 
คริสเตียนถา้ไม่มีอุปสรรคเร่ืองภาษา เร่ืองเช้ือชาติ แต่ถา้มีอุปสรรคเร่ืองเหล่าน้ีก็ท  าใหค้วามอยากเป็น 
คริสเตียนนอ้ยลงไป ขา้พเจา้ขอสนบัสนุนในขอ้ท่ีจะให้มีอุปสรรคเช่นน้ีนอ้ยลง คริสตจกัรท่ีพดูภาษา
เดียวก็ท าใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดียว และแขง็แรงดีกวา่คริสตจกัรท่ีพดูหลายภาษา หากดูในดา้นการศึกษาถา้
คริสตจกัรท่ีพดูภาษาเดียวก็ง่ายท่ีจะมีการสอนต่าง ๆ ถา้มีภาษาเดียวการฝังรากลึงลงในความเช่ือ ก็ง่าย
กวา่ท่ีมีหลายภาษา ถา้เราศึกษาคริสตจกัรทัว่ไปในโลก เราจะเห็นวา่คริสตจกัรทัว่ไปในโลกเห็นวา่
คริสตจกัรเป็นลกัษณะผสม มีลกัษณะท่ีพิเศษในตวัเอง แต่มีภาษาหลายภาษาหลายเผา่แต่มาอยูด่ว้ยกนั 
ขอยกตวัอยา่งเมืองลอสแอนเจลิส ถา้คริสตจกัรน้ีมีสมาชิกท่ีเป็นผวิด า 10 ครอบครัว อีก 10 ครอบครัวก็
เป็นแมก็ซิกนั อีก 10 ครอบครัว ก็เป็นคนจีนอีก 10 ครอบครัวเป็นชาวญ่ีปุ่นและอีก 10 ครอบครัวท่ีมา
จากโอริชท่ีเป็นคาธอลิก  คริสตจกัรน้ีอยูด่ว้ยกนัยอ่มอยูไ่ด ้ แต่วา่การขยายตอ้งมีอุปสรรค คือไม่ค่อย
ขยาย ท่ีจริงตามพระคมัภีร์ก็ไม่มีความจ าเป็นเท่าใดนกัในการผสมเช่นน้ี และก็ไม่ดีเท่าใดนกัถา้มีการ
ผสม แต่ถา้มีความจ าเป็นจะตอ้งเกิดลกัษณะเช่นน้ี ขา้พเจา้ก็ไม่วา่ ถา้เทียบกนัแลว้เราจะเห็นวา่คริสตจกัร
ท่ีมีการผสมจะเจริญชา้กวา่ ยกตวัอยา่งเช่น การสอนท่ีจะใหมี้ความเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ในพระ
คริสต ์ ถา้มีภาษาเดียวเราจะเขม้แขง็กวา่ ถา้คริสตจกัรท่ีมีภาษาเดียวแลว้มีชีวติอยา่งพระเยซูคริสตแ์ลว้ 
อุปสรรคเร่ืองภาษาก็ค่อยหายไป และจะมีน ้าใจท่ีจะหยบิยืน่ความเป็นมิตรใหค้ริสตชนอ่ืนดว้ย  และ   
อุปสรรคก์็กลายเป็นอุปกรณ์ คือ อุปสรรคจะค่อยๆหายไป ขอใหเ้ราพิจารณาเร่ืองน้ีในคริสตจกัรของเรา
เอง. 
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บทที ่3 เหตุที่ท าให้คริสตจักรขยายตัว 

ความจริง มีอยูห่ลายวธีิท่ีเราจะขยายคริสตจกัร บางวธีิก็ธรรมดาสามญั แต่บางวธีิก็แปลก หลาย
ปีมาแลว้ในเกาะจาไมกา้มี 5-6 ลทัธินิกายใหญ่ ๆ ท่ีท างานของพระเจา้ คณะหน่ึงจดัใหมี้การฟ้ืนฟูน า
วญิญาณข้ึน มีการนมสัการ มีการเทศนาเร้าใจดว้ยความหวงัใจวา่จะมีคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ์ ขณะท่ี
ก าลงัท างานอยูน่ั้นเกิดแผน่ดินไหว เพราะเหตุท่ีแผน่ดินไหวน่ีเองท าใหเ้กิดการขยายจ านวนคริสเตียน
ข้ึนเป็นเท่าตวั หลายนิกายเคยท างานท่ีนัน่ก่อนท่ีจะเกิดแผน่ดินไหว แต่การประกาศไม่ไดผ้ลเม่ือ
คริสตจกัรหน่ึงมีการฟ้ืนฟู และเกิดแผน่ดินไหวท าใหส้มาชิกเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั อยา่งน้ีอาจเรียกไดว้า่
เป็นกรณีพิเศษ เม่ือเทศนาเราไม่ไดค้าดหมายวา่จะเกิดแผน่ดินไหวทุกคร้ังไป เหตุฉะนั้น ขา้พเจา้จะพดู
ถึงการประกาศประการต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นธรรมดาสามญัท่ีจะท าไดท้ัว่ไป หรือจะเป็นฤทธ์ิอ านาจ 

ในปาฐกถาท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไดพ้ดูถึงน ้าพระทยัของพระเจา้เก่ียวกบัการขยายคริสตจกัร อนัน้ีเป็น
ประการใหญ่และเป็นหลกัการส าคญัดว้ย อ านาจพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเหตุอยา่งแทจ้ริงในการขยาย
คริสตจกัร ก่อนท่ีจะกล่าวถึงหลกั 4 ประการขา้พเจา้จะกล่าวถึงการท างานของขา้พเจา้และภรรยาท่ี
ประเทศอินเดีย ขา้พเจา้ท างานในกลุ่มคนท่ีต่อตา้น ไม่ยอมรับฟังพระค าของพระเจา้เลยเป็นภาคท่ีนอ้ย
คนเหลือกินท่ีกลบัมาเป็นคริสตเตียนในระยะ 7 ปีแรก ท่ีขา้พเจา้ไปท างานไม่ไดส้ักคนเดียวท่ีอยูน่อกวง
งานคริสเตียนแลว้มาเป็นคริสเตียนเทศนาแลว้เทศนาเล่าสอนแลว้สอนวา่ รักษาแลว้รักษาเล่า แต่มีนอ้ย
คนท่ีมาหา หมายความวา่ดินแขง็เหลือเกิน แต่วา่ท่ีอ่ืน ๆ เห็นวา่ตรงกนัขา้มคือมีเหตุการณ์แปลก ๆ 
เกิดข้ึน และมีคนกลบัใจมาเป็นคริสเตียน 

วธีิ 4 ประการเกี่ยวกบัการขยายคริสตจักร 

1. ขอใหเ้ราตระหนกั สดบั และสังเกตช่องทางท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา ส่วนมากเราเห็นวา่
ประตูจะปิด แต่วา่พระองคผ์ูเ้ป็นเจา้ทรงเปิดประตูใหเ้รา เรามองเห็นประตูท่ีเปิดนั้นหรือเปล่า เป็น
ปัญหาส าคญั เช่ือวา่พระเจา้ทรงเปิดประตูหลายอยา่ง แต่เราต่างหากท่ีมองไม่เห็น ดงันั้นต่อไปน้ีใหเ้รา
อธิษฐานระลึกถึงเสมอ ขอใหพ้ระเจา้ประทานความรู้สึกไวแก่เราคือไวต่อสถานการณ์ ไวต่อโอกาส ต่อ
เวลา ต่อสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสใหเ้รา คณะมิชชนันารีเพรสไบทีเรียนไดไ้ปประกาศท่ีไตห้วนัในปี 1862 
ไปท างานเป็นเวลา 30 ปี มีคนท่ีตอบสนองเพียงเล็กนอ้ย ท่ีจริงเขาออกไปท างานเหมือนมิชชนันารีใน
ประเทศต่าง ๆ คือ ประกาศสร้างโรงพยาบาล ตั้งโรงเรียน ตั้งคริสตจกัร 2-3 แห่ง แลว้เขาไดอ้ธิษฐานขอ
พระพรจากเจา้ สอนพระคมัภีร์ แต่ก็มีคนเช่ือพึ่งพระเจา้เป็นจ านวนนอ้ย ในปี 1895 ซ่ึงนบัเป็นเวลา 33 ปี
ผา่นไป ปรากฏวา่ญ่ีปุ่นเขา้ยดึครองประเทศ เพราะฉะนั้นคนจีนท่ีอยูไ่ตห้วนัก็ไดรั้บความ
กระทบกระเทือนมาก มีมิชชนันารีคนหน่ึงช่ือวา่ คาเมล มูด้ี ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวไปหลายหแห่งดว้ยกนั 
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พระเจา้ประทานขาท่ีดี ปอดท่ีดี ร่างกายท่ีดีแก่เขา และพระเจา้ประทานกระเพาะอาหารท่ีแขง็อยา่ง
เหล็กกลา้แก่เขาดว้ย ขณะเดินทางไปเขารับประทานอาหารอะไรก็ไดเ้ขาท่องเท่ียวประกาศพระค าไป
ทางภาคตะวนัตกของไตห้วนั คนในไตห้วนัไม่ฟังพระกิตติคุณก็เร่ิมเอียงหูเขา้มาฟังวา่เขาพดู เพราะเหตุ
วา่มีชนต่างชาติเขา้มาปกครองจึงท าใหเ้กิดความหวัน่ไหว เขาจึงเร่ิมฟังพระกิตติคุณ ดงันั้นจึงมีคนกลบั
ใจท่ีโน่นบา้งท่ีน่ีบา้งผลท่ีสุดรวมกนัเป็นพนั ๆ ทีเดียว ขอใหเ้ราระลึกเสมอวา่ เพรสไบทีเรียนคนอ่ืน ๆ 
อาจท างานไดไ้ม่เจริญเท่ามูด้ีน้ี ในเวลานั้นมีเพรสไบทีเรียนท่ีมาจากองักฤษ จากแคนาดาแต่ก็ไม่เจริญ
เท่าเพรสไบทีเรียนท่ีมาจากองักฤษตอนใต ้ และท่ีมาจากแคนาดาทางเหนือ ต่างท างานของพระเจา้ใน
คริสตจกัรดีเด่นเหมือนกนั แต่ก็มีคนเดียวเท่านั้นท่ีออกไปประกาศดว้ยเจตจ านงวา่จะตอ้งประกาศ 
จะตอ้งพดูเพื่อใหค้นกลบัใจมาเป็นคริสเตียนและคนเดียวน้ีเองก็ท าใหมี้การขยายคริสตจกัรเกิดข้ึน เรา
อาจสรุปไดว้า่ชายคนน้ีรู้แลว้วา่ประตูตรงน้ีเปิด เขาก็เดินเขา้ไปทนัที เม่ือพระเจา้ทรงเปิดประตูแลว้ ถา้
มนุษยไ์ม่เดินเขา้ไป ความส าเร็จไม่เกิดข้ึน 

ขณะน้ีประตูเปิดในเกาะมินดะเนาประเทศฟิลิปปินส์ดว้ยเม่ือประชุมสัมมนาการขยาย
คริสตจกัร เราก็ไดแ้บ่งกลุ่มประชุมถึงเร่ืองน้ี ในเกาะมินดะเนามีเผา่หน่ึงซ่ึงเรียกวา่มะโนโบ ประมาณ
แสนคนอยูบ่นเกาะน้ี ในจ านวนคนหลายแสนน้ีมีคริสตจกัรตั้งข้ึนเพียง 5-6 คริสตจกัรเท่านั้น เราไดรั้บ
ข่าววา่พวกมะโนโบเป็นคนนอกศาสนาคือ ไม่มีศาสนาไดเ้ร่ิมสนใจพระกิตติคุณถา้คริสตจกัรและ
คนท างานคริสตจกัรในฟิลิปินส์ไม่สนใจพวกมะโนโม โอกาสจะเสียไปก็ได ้ หากเขาอา้งวา่ จุดของเขา
ท่วมตวัอยูแ่ลว้ ปิดประตูไม่ดิน หรืออา้งวา่ภาษามะโนโบเขาไม่ไดเ้รียนเขาไม่เขา้ใจ หรืออา้งวา่พวกโน
โบเป็นพวกชาวเขาอยูสู่งข้ึนไปเราก็มีงานมากเหลือเกินท่ีท าอยูน้ี่ก็ดีแลว้ ถา้เป็นไปตามท่ีกล่าวมาแลว้
พวกมะโนโบก็จะไม่ไดรั้บพระกิตติคุณ ประตูจะปิด พระเจา้เปิดประตูใหแ้ลว้แต่คนเราไม่เดินไป ประตู
อาจจะเปิดไดห้ากวา่คริสตจกัรสนใจ คนงานของพระเจา้สนใจ มองเห็นความส าคญัแลว้ลงมือกระท า 
เดินไปตามท่ีพระเจา้เปิดช่องทางแลว้ก็จะมีผลส าเร็จ ผูค้นจะรู้ถึงพระกิตติคุณของพระเจา้ ถา้พดูถึง
มิชชนันารีก็อยา่งหมายถึงอเมริกนัเท่านั้น อาจจะเป็นอเมริกนัก็ไดแ้ละหมายถึงคนฟิลิปปินส์ดว้ย 
ฟิลิปปินส์โนท่ีเป็นนิกายแบพติสทก์็ได ้อาจจะเป็นยไูนเตดเชิร์ของฟิลิปปินส์ก็ได ้ อาจจะเป็นฟิลิปปินส์
ท่ีอยูใ่นนิกายแมทธอดิสก็ได ้อาจจะเป็นพวกเพนเตคอสก็ได ้ถา้หากพวกหน่ึงพวกพวกใดในพวกน้ี เห็น
ถึงความส าคญัของมโนโบแลว้ไปท างานก็จะพบความส าเร็จ 

เม่ือมีการสัมมนาการขยายคริสตจกัรท่ีสิงคโ์ปร์ ขา้พเจา้ไดพ้ดูกบัคริสเตียนชาวจีนวา่ พระเจา้
ไดป้ระทานพระพรมากมายแก่คริสตจกัรท่ีอยูใ่นสิงคโ์ปร์ มีคริสเตียนจีนหลายคนท่ีไดรั้บการศึกษาสูง 
และพวกสตรีดว้ยหลายคนท่ีเป็นคนมัง่คัง่ แต่เหตุใดคริสตจกัรสิงคโปร์ไม่ส่งมิชชนันารีออกไป คือร้อย
คนส่งมิชชนันารี 1 คน ขอไหส่้งมิชชนันารีออกไปท่ีเกาะชวาทางดา้นตะวนัออก เช่นเม่ือไปถึงชวาแลว้
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ตั้งเขม็วา่เกาะชวาตอ้งเป็นของพระคริสต ์ ถา้หากวา่ชาวจีนในสิงคโปร์ จะส่งมิชชนันารีออกไปในเกาะ
ชวาร้อยสองร้อยคนก็จะตั้งคริสตจกัรไดแ้น่นอนหลาย ๆ คริสตจกัรทีเดียว ยกตวัอยา่งประเทศญ่ีปุ่น เรา
จะเห็นวา่ประตูเปิดออกกวา้งในปี 1882-1889 ในระยะ 7 ปี แห่งการอศัจรรยน้ี์ พวกเพรสไบทีเรียน
ท างานจนคริสเตียนเพิ่มข้ึนจาก 3 พนัคนมาเป็นจ านวนหม่ืน และนิกายคองกิเกรชัน่ก็มีสมาชิกเพิ่มข้ึน
จากจ านวนพนัคนถึงหม่ืนคน ประตูท่ีเปิดกวา้งใน 7 ปี ขา้พเจา้พดูถึงน้ีก็มาจากพวกคนหนุ่มท่ีเป็น
ซามูไร พวกซามูไรถือวา่เขาเป็นอศัวนิ เป็นนกัรบไม่ใช่คนจน ระยะ 7 ปีท่ีวา่มาแลว้เม่ือไดฟั้งพระกิตติ
คุณ เขาก็ไดต้อบสนองเป็นอยา่งดี รับเช่ือเป็นจ านวนมาก เช่ือแน่วา่พระเจา้เปิดประตูส าหรับประเทศ
ไทยดว้ย เพราะฉะนั้นวธีิหน่ึงท่ีจะขยายคริสตจกัร ให้เราสดบัตรับฟังโอกาส เวลา สถานท่ีท่ีจะออกไป
ประกาศ ขอใหเ้ราเลิกวธีิการท่ีลา้สมยัและหนัไปหาวธีิการใหม่ท่ีจะเกิดผลดีกวา่วธีิการท่ีคนท างานของ
พระเจา้ไดท้  าอาจจะเหมาะสมกบัเวลานั้น เวลาหน่ึงหรือสมยัหน่ึง เช่น วธีิการท่ีเราใชไ้ด ้ ในปี 1920 ก็
อาจจะเหมาะส าหรับในเวลานั้น เม่ือเวลานั้นผา่นไป เช่น 1930,1940 วธีิการนั้น ๆ ก็จะลา้สมยั 
เพราะฉะนั้นวธีิการท่ีไม่เกิดผลเราควรหมัน่ศึกษาดดัแปลงมาใชว้ธีิการท่ีเกิดผลดีกวา่ หลายนิกายหลาย
คณะท่ีท างานของพระเจา้แบบเดิม ซ่ึงไม่เกิดผลเลยไม่ไดท้  าใหค้นกลบัใจ ไม่ไดข้ยายหรือทวีจ  านวน
สมาชิกในคริสตจกัร ขอยกตวัอยา่ง มิชชนันารีเพรสไบทีเรียนท่ีท างานในอเมริกาใต ้ คือในโคลมัเบีย ปี 
1890 เราทราบดีวา่ในประเทศนั้นประชาชนนบัถือศาสนาโรมนัคาธอลิกอยา่งเคร่งครัด ทั้งเกลียดชงัและ
ไม่อยากใหมี้คณะโปรเตสแตนข้ึนท่ีนัน่ เพราะฉะนั้นพวกท่ีเขา้ไปท างานก็เขา้ไปท างานดว้ยความ
ยากล าบาก และตอ้งท างานอยา่งรอบคอบ ไม่ใหไ้ปกระทบกระเทือนผูใ้ด เขาไม่สามารถท่ีจะออกไป
ประกาศกลางแจง้ได ้ ดงันั้นเขาก็หนัเขม็ไปในทางดา้นการศึกษา ชาวเมืองตอ้งการการศึกษาแต่เขาไม่
ตอ้งการโปรเตสเแตนท ์ เขาก็ส่งบุตรหลานไปเรียนหนงัสือแต่ไม่ตอ้งการท่ีจะใหบุ้ตรหลานรับการ
ประกาศพระนามของพระเจา้ เหตุการณ์เช่นน้ีก็ติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 70-80 ปี ตั้งแต่โปรเตสแตนทเ์ขา้
ไปท างานในโคลมัเบีย แต่พวกมิชชนัรีก็ฉุกใจคิดข้ึนมาวา่ เราท างานดา้นการศึกษาก็นานแลว้ และน่ีเป็น
วธีิการประกาศของเรา แต่วา่ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการเปล่ียนแปลงในโคลมัเบีย เกิดสงคราม
กลางเมืองข้ึนในประเทศนั้น สามแสนคนถูกฆ่าตาย พวกลูเธอร์น เมธทอดิส แบพ๊ติสตเ์ขา้ไปประกาศ
อยา่งเปิดเผยกลางแจง้ พวกแมนโนไนไดว้ิง่เตน้ประกาศแลว้ก็มีคนมาเช่ือ บางคร้ัง 15 คน บางคร้ังหา้
สิบบางคร้ัง 100 คนกลบัใจ และพวพเพนเตคอสก็ใชว้ธีิการแจกใบปลิวและขายพระคมัภีร์ไปตามบา้น
ต่าง ๆ มิชชนัรีคณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาต่างก็ท างานและเจริญข้ึนเป็นล าดบั แต่วา่พวกเพรสไบทีเรียนยงัคง
ใชว้ธีิเดิมท่ีเคยท าดว้ยความล าบากนั้นอยู ่ เม่ือสามปีท่ีผา่นมาน้ี พวกเพรสไบทีเรียนไดรั้บข่าววา่เกิดการ
ขยายคริสตจกัรหลายแห่งดว้ยกนั เขาก็บอกวา่ใหอ้อกไปตั้งคริสตจกัรท่ีอ่ืนดว้ย คือไปยงัท่ีไม่มีคนไปตั้ง
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คริสตจกัรใหม่ถึง 25 คริสตจกัร น่ีก็เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงวา่บางทีวธีิเดิมนั้นอาจจะลา้สมยัไม่เกิดผล ควร
จะเปล่ียนเอาวธีิท่ีจะท าให้เกิดผล 

2. เม่ือขา้พเจา้ไปไตห้วนัก็ไดพ้บตวัอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอีกเร่ืองหน่ึง ศิษยาภิบาลจีนคนหน่ึงช่ือ
ชู เขา้ไปประกาศในท่ี ๆ ผูค้นไม่ค่อยฟังพระกิตติคุณ แทจ้ริงมีสองคณะท่ีจะไปในถ่ินน้ี แต่ไม่สู้เกิดผล 
ขา้พเจา้คิดวา่อาจจะมีบางคนท่ีไม่รับฟังแต่การท่ีเขาไม่รับฟังนั้นไม่ใช่เหตุส าคญั ส าคญัท่ีวธีิการ ดงันั้น
อาจารยชู์จึงเปล่ียนวธีิใหม่ ประการแรกท่านไปพบกบัคนท่ีเคร่งศาสนาอาจารยเ์ช่ือวา่คนเราต่อเม่ือมี
ความเช่ืออะไรอยา่งหน่ึงแลว้ เม่ือเขามาเช่ืออะไรเขาก็มีความศรัทธาเช่นกนั ถา้คนท่ีไม่สนใจอะไรเลย
เม่ือเขามาเป็นคริสเตียนเขาอาจไม่สนใจดว้ย ฉะนั้นท่านจึงไปหาคนท่ีศรัทธาและเคร่งในศาสนา แทนท่ี
จะไปหาคนหนุ่มท่านกลบัไปหาผูใ้หญ่ ท่านบอกวา่ในธรรมเนียมจีนเม่ือคนหนุ่มมาเป็นคริสเตียนแลว้
อาจจะไม่กลา้พดูกบัคนแก่ก็ได ้ อาจจะเป็นทั้งธรรมเนียมไทยและจีนท่ีจะตอ้งฟังคนแก่เพราะเขาเป็นพ่อ 
ถา้ประมุขในครอบครัวยอมฟัง แลว้บุตรหลานในครอบครัวก็จะฟังดว้ย ผูใ้หญ่ในละแวกนั้นหลายคนท่ี
ไม่ยอมฟังอาจารยชู์ แต่อาจารยชู์ก็ยงัพดูกบัผูใ้หญ่เท่านั้นเร่ือยไป แต่ปรากฏวา่มีประมาณ 12 ครอบครัว
ท่ียอมฟังการสอน เม่ือมีผูใ้หญ่บางคนเช่ือท่านก็แนะน าเขาใหส้อนเด็กในครอบครัว ผูป้กครองบางคน
พดูวา่ไม่รู้จะพดูกบัลูกหลานของตนไดอ้ยา่งไร ท่านก็บอกวา่ไม่เป็นไร ถา้ไม่รู้จะพดูกบัเขาอยา่งไรก็ให้
พาลูกหลานมาหาผม ไม่ใช่ส่งเขาแต่พาเขามา แลว้ท่านก็ยงัสอนถึงการถวายสิบลด สามปีต่อมา เม่ือมี
การถวายเช่นน้ีก็มีการตั้งคริสตจกัรข้ึนได ้ และมีคนประมาณ 48 คนมาเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ
คริสตจกัร และประมาณ 100 คนมานมสัการพระเจา้ เขาเปล่ียนวธีิท่ีไม่เกิดผล คือ การประกาศกบัหนุ่ม
สาวไปหาผูใ้หญ่ก่อน คือคนท่ีเป็นท่ีนบัถือในละแวกบา้นนั้น ปรากฏวา่ใชไ้ดผ้ล ขอกรุณาอยา่เขา้ใจผดิ
ท่ีขา้พเจา้พดูเช่นน้ีก็ไม่ไดห้มายความวา่ ใหล้ะทิ้งงานอนุชนกนัไปหมด การกระเช่นน้ีอาจจะเป็นวธีิท่ี
เมืองไทยไดผ้ลก็ได ้ เราเห็นวา่ อาจารยชู์ไดห้นัจากวธีิการท่ีไม่ไดผ้ลมาในวธิธการท่ีไดผ้ลท าใหค้นฟัง
พระกิตติคุณ ขอใหเ้ราแสวงหาทางท่ีจะใหค้นฟังแลว้ทวจี  านวนข้ึน ถา้วธีิไหนใชไ้ม่ไดผ้ล ใหเ้ราทิ้งไป 
แลว้มองหาวธีิท่ีไดผ้ล ในปี 1972 ถา้เราจะดูไปทัว่ประเทศไทยของเรา เราจะเห็นรอบ ๆ ประเทศไทยมี
หลายวธีิ 

3. คราวน้ีใหเ้ราทดลองในการท่ีจะเรียกคนมาเช่ือพระคริสต ์ เป็นครอบครัวหรือวา่เป็นหมู่หรือ
เป็นเผา่ แทนท่ีจะเรียกเป็นคน ๆ โดยท่ีคนนั้นตอ้งมีปัญหากบัครอบครัวหรือสังคม วธีิท่ีคนจะมาเป็น 
คริสเตียน มีวธีิใหญ่อยูส่องประการ ประการแรกอาจจะเป็นเขาคนเดียวท่ีมาเป็นคริสเตียน ครอบครัว
ของเขาไม่ไดม้า ซ่ึงอาจจะขดัต่อพ่อแม่ ความประสงคข์องพอ่แม่ของเขาหรือบางทีก็อาจจะขดัต่อธรรม
เนียมของเผา่ เพราะธรรมเนียมของเผา่ไม่มีใครเป็นคริสเตียนเลย วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีหน่ึง บางครอบครัวมีการ
ต่อสู้ มีการต่อวา่ต่อขานเป็นการใหญ่ บางครอบครัวก็มีการขดัขวางเพียงเล็กนอ้ย วธีิแรกเราจะเห็นวา่เรา
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ไดค้นหน่ึงมาจริงแต่วา่เราตอ้งเสียครอบครัวหน่ึงไป แต่วธีิท่ีสองท่ีไดผ้ลเพราะเราไปขอร้องใหท้ั้งหมู่
ทั้งเผา่ใหม้าเป็นคริสเตียนดว้ยกนั ขอใหเ้ราดูตวัอยา่งในพนัธสัญญาใหม่ มีตวัอยา่งท่ีเรียกคน ๆ เดียวให้
มาเป็นคริสเตียนโดยท่ีครอบครัวไม่เห็นดว้ย แต่ในพระธรรมกิจการเราพบวา่ เขา้มาทั้งครอบครัว เช่น
ปรากฏมีค าวา่เขาและครอบครัวของเขาเช่ือพระเจา้ เขาและครอบครัวรับบพัติศมา ถา้เราอ่านในพระ
คมัภีร์ท่ีมีค  าวา่ทั้งครอบครัว หรือทั้งหมู่ทั้งพวกใหเ้ราท าเคร่ืองหมายไว ้ ถา้เราศึกษาการขยายคริสตจกัร
ในปัจจุบนัทัว่ไปในโลก เราจะเห็นวา่เขาเปล่ียนจากวธีิการท่ีหน่ึงท่ีละคนมาเป็นวธีิท่ีสอง คือน ามาทั้ง
ครอบครัวทั้งเผา่ ทั้งคณะ ทั้งหมู่ ตวัอยา่งท่ีจะชดัเจนท่ีจะยกมาน้ี เป็นตวัอยา่งการท างานของคณะแบพ
ติสทใ์นอินเดียประมาณ 120 ปีมาแลว้ คณะแบพติสทไ์ดไ้ปท างานในประเทศอินเดีย ตั้งถ่ินฐานรกรากท่ี
เมืองเรียกวา่แมลอร์ เขาไปท างานอยา่งดี คือประกาศพระกิตติคุณคุณสั่งสอนอบรม มีการนมสัการให้
บพัติสมาการสั่งสอนต่าง ๆ แต่ปรากฏวา่มีคนรับเช่ือไม่ก่ีคน เขาประกาศแบบคนต่อคน เพราะฉะนั้น
เม่ือสามีมาเป็นคริสเตียนภรรยาก็ไม่มาเป็น ถา้ภรรยาเป็นคริสเตียนสามีก็ไม่เป็น บางทีก็ไดช้ายหนุ่ม
หญิงสาวมาเป็นคริสเตียนหรือบางทีก็ไดเ้พียงคนรับใชท่ี้อยูใ่นบา้นสองสามคนเท่านั้นท่ีมาเป็นคริส
เตียน การเจริญของคริสตจกัรในเมืองนั้นชา้มาก เขาจึงขยบัขยายการท างานของพระเจา้ไปทางเหนืออีก
ประมาณ 50 ไมลช่ื์อวา่เมืองอองโก ท่ีเมืองอองโกเขาไดอ้อกไปประกาศเรียกคนมาเช่ือพระเจา้และ
ตดัสินใจเป็นกลุ่ม มีการเรียกร้องเขาใหม้าเป็นคริสเตียนเป็น 5 ครอบครัว 10 ครอบครัว 15 ครอบครัว
พร้อมกนั เพราะฉะนั้นสมาชิกคริสตจกัรก็ขยายข้ึนเร่ือย ๆ มีสมาชิกถึงสามพนัในคริสตจกัร ต่อมาทั้ง
เมืองก็หนัมาสนใจพระเจา้ ผูน้  าคริสตจกัรก็ตอ้งเร่ิมท าการสอน และเทศนาเป็นการใหญ่แลว้วนัหน่ึงมี
การเรียกใหต้ดัสินใจ ก็มีคนมาเช่ือพระเจา้ระยะต่อมาในปีเดียวกนั 8000 คนมาเป็นคริสเตียน 
เพราะฉะนั้นคนนบัจ านวนหม่ืนกวา่ทีเดียวท่ีมาเป็นคริสเตียนในปีนั้น สรุปไดว้า่ท่ีไดค้นมามากเช่นน้ีก็
เพราะไดน้ าเขามาเป็นครอบครัว บางท่านอาจจะพดูวา่นัน่เป็นเหตุการณ์ในอดีตกาลนานมาแลว้  ขอเล่า
ท่ีใหม่ท่ีทนัสมยับา้ง เร่ืองท่ีทนัสมยัในประเทศแซมเบีย อฟัริกามิชชนันารีก็ไปท างานสท่ีนัน่เป็นเวลา 
60 ปี ตั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนมธัยมศึกษา คนแก่ท่ีนัน่ก็บอกวา่เราไม่เป็นคริสเตียนหรอก แต่เรา
จะส่งลูกหลานของเราใหไ้ปโรงเรียนคริสเตียน ถา้ลูกหลานพวกน้ีจะเป็นคริสเตียนเราก็จะไม่ขดัขอ้ง 
เม่ือมีการสั่งสอนอบรมเป็นเวลา 4-5 ปี เช่นน้ี อนุชนเหล่านั้นก็เกิดความเช่ือและตดัสินใจมาเป็นคริส
เตียน มิชชนันารีก็ยนิดีปรีดาท่ีเกิดผลงานเช่นน้ีจึงสร้างโรงเรียนข้ึนเป็นจ านวนสองแสนเหรียญอเมริกนั 

เม่ืออนุชนเหล่าน้ีกลบัมาถึงบา้นของเขา กลบัไปในสังคมท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนและคนส าคญั ๆ 
ในหมู่บา้นนั้นก็ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เพราะฉะนั้นสถานการณ์ซ่ึงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั และอิทธิพลต่าง ๆ 
ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เพราะฉะนั้นหลายคนก็หายจากคริสตจกัรหายจากการเป็นคริสเตียน แปลวา่ชีวติใน
การเป็นคริสเตียนนั้นเยือกเยน็เฉ่ือยชาไป เม่ือมีการส ารวจมีเพียงจ านวน 1200 คนเหลืออยู ่ จึงลง
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ความเห็นไดว้า่วธีิน้ีไม่ค่อยไดผ้ล เพราะฉะนั้นเขาจึงเร่ิมใหค้วามสนใจผูใ้หญ่ มีการประกาศแก่ผูใ้หญ่
เขาเขา้ไปหาผูน้ าของหมู่บา้นละแวกนั้นแลว้ก็ถามวา่ท่านยนิดีจะใหเ้รามาประกาศในหมู่บา้นของท่าน
ไดไ้หม เขาก็ปฏิเสธ เพราะวา่การเป็นคริสเตียนนั้นเป็นเร่ืองของเด็ก ๆ เม่ือเขาไปโรงเรียนเขาก็ไปเรียน
คริสตศ์าสนาท่ีนัน่ แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้การสนทนาเกิดข้ึนเขาพยายามบอกวา่ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนา
ของผูใ้หญ่ ของคนท่ีเจริญเป็นผูใ้หญ่ เพราะฉะนั้นบางต าบลบางแห่งจึงเชิญผูป้ระกาศไปอีกคร้ังหน่ึง  
แลว้กย็  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่ เม่ือมาเป็นคริสเตียนแลว้จะไม่ตอ้งออกจากหมู่ แต่หมายความวา่ใหร้วมกนัใน
หมู่บา้นเดียวกนัในละแวกเดียวกนั ในเผา่เดียวกนั รวมกนัตดัสินใจท่ีจะรับเช่ือท่ีจะสารภาพความผิด ท่ี
จะรับบพัติสมาเป็นคริสเตียนรวมกนั ไม่ไดทิ้้งบา้นหรือออกไปจากหมู่บา้น เม่ือข่าวเช่นน้ีกระจาย
ออกไป คนทัว่ ๆ ไปก็เขา้ใจ งานของพระเจา้เกิดข้ึน บรรดาผูใ้หญ่อยากสร้างคริสตจกัรข้ึน เพราะฉะนั้น
ก็มีหลายคริสตจกัรเกิดข้ึนในละแวกนั้น เด็กชายหญิงท่ีไปเป็นคริสเตียนท่ีโรงเรียนก็กลบัมาท่ีคริสตจกัร 
กลบัมาเป็นก าลงัช่วยคริสตจกัร เพราะฉะนั้นงานประกาศในโรงเรียนก็ไม่ไดผ้ลต่อไป แต่งานประกาศ
ในโรงเรียนตอ้งการการประกาศในครอบครัว การประกาศในหมู่บา้นช่วยหนุนอีกมาก สรุปไดว้า่ใหเ้รา
พิจารณาการประกาศแบบเป็นหมู่บา้นดว้ย ไม่ใช่การประกาศเป็นคน ๆ เท่านั้น 

4. ตระหนกัถึงความส าคญัและรวบรวมเอาคนท่ีท างานของพระเจา้ และอุปกรณ์ทุกอยา่งมา
ช่วยกนัในการขยายคริสตจกัรหมายความวา่ไม่ทอดทิ้งอยา่งหน่ึงอยา่งใดเลย แต่พยายามท่ีจะชกัน าทุก
คนมาท างานใหเ้ป็นประโยชน์ เราจะเห็นวา่มิชชนันารีทุกคณะและคนท างานในคริสตจกัรก็ดี ต่างก็
ท างานหลายอยา่งหลายแบบในคริสตจกัร แต่ไม่วา่เราจะท างานอยา่งไหนส่ิงไหนก็ดี ขอใหเ้รามีจุดรวม
เดียวกนั เพื่อจะน าพระกิตติคุณส่ือความหมายใหค้นเขา้ใจได ้ ตวัอยา่งไดแ้ก่พวกเซเวติฟ แบพ๊ติสท ์ ใน
ฟิลิปปินส์มิชชนันารีท างานอยูอ่ยา่งแขง็แรงประมาณ 20-25 คน ราวปี 1953-1967 เขาก็ท างานใน      
คริตสจกัรไปดว้ยดี แต่เจริญชา้มาก มีจ านวนคริสเตียน 300-400 คน อยูม่าวนัหน่ึงก็มาคิดไดว้า่เขาจะ
รวมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมงานรวมบุคคลต่าง ๆ ทั้งมิชชนันารีทั้งคริสตจกัร หวัหนา้คริสตจกัรบอกขา้พเจา้
วา่มีคนมาเช่ือประมาณ 1500 คน และหวงัวา่ในปีต่อไปจะเพิ่มถึงหน่ึงหม่ืนในปี 1980 ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็น
การขยายคริสตจกัรร้อยละ 25 ต่อปี ขา้พเจา้ถามวา่มีวธีิอะไรท่ีท าใหเ้กิดผลแบบน้ี เขาบอกวา่ไม่ไดอ้าศยั
วธีิเดียวแต่เกิดจากการท่ีเขาเขา้รวมก าลงัเป็นจุดศูนยร์วมอนัเดียวกนั มีโครงการร่วมกนั จุดศูนยร์วม
เดียวกนัในการขยายคริสตจกัร ซ่ึงวธีิน้ีเราอาจจะไม่เคยท า 

ใหร้ะลึกเสมอวา่ พระเจา้ไดป้ระทานของหลายส่ิงหลายท่ีหลายโอกาสเพื่อการเจริญของ
คริสตจกัร ขา้พเจา้คิดวา่จุดแห่งความเจริญมีไม่นอ้ย ท่ีท าใหค้ริสตจกัรของพระเจา้เจริญข้ึนไดพ้ระเจา้
ประทานหลาย ๆ จุด และจุดแห่งการเจริญต่าง ๆ น้ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่คนหลายประเภทดว้ยกนั 
พระองคป์ระทานใหเ้ร่ือย ๆ ไปไม่ไดห้ยดุหยอ่น ให้คนธรรมดาใหผู้น้  า ใหศิ้ษยาภิบาล ใหมิ้ชชนันารี 
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ใหค้ริสตจกัรใหญ่ พระคุณของพระเจา้ก็มีมากมายเหลือท่ีเราจะคิดได ้ และพระก าลงัของพระองค ์
สติปัญญาของพระองคก์็ลึกล ้าเหลือเกิน พระหตัถก์็ไม่ส้ิน เราเช่ือเม่ือพระองคใ์หบ้ญัชาแก่เรา พระองค์
ตอ้งใหก้ าลงัท่ีเราจะท าตามบญัชานั้นได ้ เม่ือเราอธิษฐาน ขอใหเ้ราเช่ือวา่เราจะได ้ขอใหเ้รากลบัไปอ่าน
พระธรรมโรมบทท่ี 16: 25-26  

“จงถวายเกียรติแก่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ อาจใหท้่านทั้งหลายตั้งมัน่คงตามกิตติคุณเม่ือไดรั้บการ
บญัชาแลว้จะไม่ส าเร็จผลหรือ ตอ้งส าเร็จแน่ เพราะพระองคท์รงบญัชาแลว้น่ีเองท่ีเป็นจุดท่ีเราจะออกมุ่ง
หนา้เดินไปพร้อม ๆ กนั” 
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บทที ่4 ชนิดของผู้น าในการขยายคริสตจักร 

ในการขยายคริสตจกัรนั้นเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูน้ า บางทีก็เป็นผูน้ าท่ีไดรั้บสถาปนาแต่งตั้ง เรา
จะเห็นวา่เปาโลก็ดี พระเยซูคริสตก์็ดี ต่างเลือกอคัรทูตเพื่อเป็นผูน้ าคริสเตียน วนัน้ีขอพิจารณาลกัษณะ
ผูน้ า 5  ประการในการขยายคริสตจกัร หากวา่มีผูน้ าท่ีเหมาะสมเป็นบุคคลสมควรในการท างานพระเจา้ 
แน่นอนเหลือเกินการขยายคริสตจกัรจะเป็นไปไม่ได ้ ถา้ไม่มีผูน้  าท่ีดีบางทีผูน้ าอาจเป็นอุปสรรคในการ
ท่ีจะท าใหก้ารขยายคริสตจกัรหยดุชะงกัลงได ้บางทีการศึกษาอบรมไม่ถูกทางอาจท าใหผู้น้  าท าไปทางท่ี
ไม่ถูกเช่นกนั บางทีการใหก้าร อบรมศึกษานั้นอาจจะท าใหบุ้คคลหนักลบัเขา้มาท างานในวงงานท่ี
แคบๆ โดยไม่พิจารณาถึงคนนอก หรือท าใหบ้างคนมุ่งออกไปขา้งนอกโดยไม่พิจารณาถึงภายในก็ได ้
ทางท่ีถูกแลว้ หนา้ท่ีของคริสตจกัรคือ น าคนมาถึงพระคริสต ์ และช่วยใหเ้ขาเจริญข้ึนอยา่งสมบูรณ์ตาม
แบบพระคริสต ์ เราควรจะพิจารณาทั้งภายในและภายนอกเพราะเม่ือเราน าคนมาถึงพระคริสต ์ เราก็ตอ้ง
สัง่สอนอบรมให้เขาเป็นศิษยท่ี์ดีของพระคริสตต่์อไป คริสตจกัรในท่ีน้ี อาจหมายถึงกลุ่มคริสตจกัรท่ีมา
อยูร่วมกนั เช่น อาจอยูใ่นลทัธินิกายเดียวกนั หรือหมายถึงคริสเตียนหลายพวกมารวมกนั เม่ือเราพูดถึง
น าหา้ประการให้เขา้ใจวา่ คือผูน้ าท่ีอยูใ่นลทัธินิกายต่าง ๆ กนัดว้ย เช่น ถา้ตอ้งการให้คริสตจกัรในสภา
คริสตจกัรแห่งประเทศไทย หรือคริสตจกัรแบพ๊ติสท์เจริญข้ึน เราตอ้งการผูน้ าชนิดไหน ขา้พเจา้ไดข้่าว
วา่คริสตจกัรกะเหร่ียงทางตะวนัตกเฉียงเหนือก าลงัเฟ่ืองฟูข้ึน มีสมาชิกถึง 50,000 คนเป็นตน้มีผูม้าถาม
ขา้พเจา้วา่ควรจะใหก้ารอบรมผูน้ าประเภทไหน อยา่งไรฉะนั้น เพื่อใหค้ริสตจกัรเจริญข้ึนทุกนิกายเช่นน้ี 
ขา้พเจา้ช้ีแจงถึงผูน้ า 5 อยา่งดว้ยกนั คือ 

1. ผูน้  าท่ีไม่เอาเงินเดือน ผูน้ าท่ีท างานชนิดน้ีท างานใหแ้ก่คริสตจกัรท่ีตั้งตวัไดแ้ลว้ ไดแ้ก่พวก
ผูป้กครอง มรรคทายกของคริสตจกัร ประเภทท่ีหน่ึงน้ีรวมถึงคณะธรรมกิจในคริสตจกัร รวมถึงพวกครู
สอนรวีฯ และท่ีปรึกษาผูน้ าในคริสตจกัรรวมทั้งกรรมการท่ีรับรองแขกจดังานในคริสตจกัร ประดบั
ประดาตกแต่งคริสตจกัรใหส้วยงาม ซ่ึงอาจเป็นคณะสตรี จดัเป็นผูน้ าในระดบัท่ีหน่ึง ระดบัน้ีมีคน
มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ย ถา้เราตอ้งมีเงินเดือนส าหรับคนท างานต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ก็
คงตอ้งเสียเงินมิใช่นอ้ยทีเดียว เพราะวา่บุคคลเหล่าน้ีไดเ้สียสละเวลารับใชใ้นคริสตจกัรโดยไม่ตอ้งมี
อะไรตอบแทน พระคมัภีร์บอกวา่ใหเ้รากระท าคุณ โดยเฉพาะคนท่ีเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

2. บุคคลท่ีคลา้ยประเภทท่ีหน่ึง คือเขาไม่มีเงินเดือนท างานโดยไม่มีอะไรตอบแทน แต่ท างาน
กบับุคคลภายนอกเช่นคนท่ีไปท างานแลว้ก็เอาใบปลิวไปดว้ย เม่ือพบใครแลว้ แจกใบปลิวให ้ และพดู
ถึงพระกิตติคุณของพระเจา้ หรือคนท่ีไปชนบทแลว้ก็ไม่ไดอ้อกไปเปล่า แต่เช้ือเชิญคนท่ีนั้นมา
คริสตจกัรหรือบางทีก็ไปประกาศเทศนาในเรือนจ า ขา้พเจา้เคยเห็นอาจารยว์ทิยาลยัพระคริสตธรรม 
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และนกัศึกษาออกไปประกาศท่ีเรือนจ าซ่ึงเขาก็ตอ้นรับดี ขา้พเจา้เคยไปเยีย่มคริสตจกัรในโตริโกท่ีเจริญ 
จากศูนยไ์ปสู่จ านวน 400 คน และก็ไดส้ร้างสถานท่ีนมสัการท่ีใหญ่มาก และขา้พเจา้แสดงความยนิดีต่อ
เขา ท่ีเขาไดส้ร้างคริสตจกัรใหเ้จริญข้ึน... ในเมืองอาจจะมีคริสตจกัรเจริญข้ึนเป็นสิบ ๆ แห่ง แต่วา่นอก
เมืองไม่มีใครออกไป อีกเมืองหน่ึงก็มีคริสตจกัรใหม่เกิดสิบ ๆ แห่ง ต่อมานอกเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งสอง
เมืองน้ี ก็มีคริสตจกัรเกิดข้ึนในระหวา่ง 5 ไมล ์ ซ่ึงเมืองทั้งสองห่างกนั 60 ไมล ์ ขา้พเจา้จึงถามวา่เพราะ
เหตุใดคริสตจกัรใหม่น้ีจึงเกิดข้ึน เร่ืองมีวา่ เพราะคนท่ีเดินทางตรวจสายโทรศพัทว์า่มีอะไรเสียท่ีจะตอ้ง
ซ่อมแซม เขาตอ้งตดัตน้ไมท่ี้มาพนัสายโทรศพัท ์ช่างโทรศพัทค์นน้ีเป็นคริสเตียนท่ีดี เขาตอ้งการท างาน
ของพระเจา้ เพราะฉะนั้นเขาจึงมีพระคมัภีร์ติดตวัไปดว้ยวา่เขาจะหยดุนอนคา้งท่ีไหน ก็จะพดูถึงเร่ือง
พระเจา้ ต่อมามีคนมาเช่ือและก็ไดต้ั้งคริสตจกัรข้ึน เม่ือเขาหยดุรับประทานอาหารหรือก่อนเขา้นอนเขา
ก็ศึกษาพระธรรมของพระเจา้ มีคนถามวา่อ่านอะไรกนั เขาก็เลยเชิญใหฟั้งวา่อ่านอะไร เพราะฉะนั้นไม่
วา่เขาจะไปหยดุท่ีไหน เขาก็หวา่นพระธรรมของพระเจา้ พระธรรมนั้นงอกงาม ลกัษณะของนายช่าง
โทรศพัทเ์รียกไดว้า่เป็นผูน้ าประเภทท่ีสอง 

3. มีการตอบแทนคร่ึงเวลา หรือเตม็เวลา เงินน้ีอาจจะไดม้าจากคริสตจกัรเล็ก ๆ รวมกนัให ้ใน
พระธรรมกิจการบอกวา่จ านวนคริสตจกัรไดท้วีข้ึน การเจริญข้ึนน้ีหมายความวา่การทวข้ึีนพร้อม ๆ กนั 
ในปัจจุบนัน้ีการขยายคริสตจกัรของพระเจา้ก็เหมือนกบัการขยายคริสตจกัรในพระธรรมกิจการแต่วา่
เม่ือคริสตจกัรเจริญออกไปเช่นน้ี เราสังเกตเห็นวา่โดยมากกลุ่มคริสเตียนท่ีตั้งข้ึน หรือคริสตจกัรท่ีตั้งข้ึน
จะเป็นพวกเล็ก ๆ ไม่ใช่พวกใหญ่ คริสตจกัรเร่ิมเจริญข้ึนจากกลุ่มเล็ก  หรือคริสตจกัรเล็ก ขา้พเจา้เคย
ส ารวจการขยายคริสตจกัรแบ๊บติสท ์ ในประเทศอินเดีย เฉล่ียแลว้ก็มีสมาชิก 23 คน และทั้ง 23 คนก็
ไม่ไดอ้ยูใ่กลก้นั อยูค่นละหมู่บา้น เพราะฉะนั้นคริสตจกัรทัว่ไปเป็นแบบท่ีสมาชิกก็อยูห่่างกนัเม่ือมา
นมสัการเขาก็มารวมกนัคริสตจกัรในฟิลิปปินส์เกินคร่ึงท่ีมีสมาชิกนอ้ยกวา่ 60 คน ในประเทศเอลซาวา
อดร์ในอเมริกาใต ้ เฉล่ียแลว้คริสตจกัรมีสมาชิกสิบสองคนต่อหน่ึงคริสตจกัรเท่านั้น อาจารยจ์อห์นน่ี 
เวยีด ท่ีท างานในแควน้ชานตุงประเทศจีน เขาเป็นบิดาแห่งระบบนีเวยีดระบบนีเวยีดคือระบบท่ีมี
นโยบายใหค้ริสตจกัรเล้ียงตวัเองขยายตวัเอง ท่านมีคริสตจกัรท่ีตอ้งดูแล 60 คริสตจกัร แต่ละคริสตจกัร
นั้นมีสมาชิกไม่มากคือประมาณ 12 คนเท่านั้น เราเห็นไดว้า่คิรสตจกัรท่ีตั้งข้ึนใหม่นั้น คร้ังแรกก็มี
สมาชิกไม่มากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรท่ีจะดูถูกคริสตจกัรเล็ก ๆ เหล่าน้ี นัน่เป็นวถีิทางท่ีคริสตจกัรเจริญ
ข้ึน คือจากหมู่บา้นเล็กเป็นหมู่ใหญ่ไม่ใช่วา่เม่ือคริสตจกัรเกิดข้ึนใหม่นั้น จะใหค้ริสตจกัรใหญ่ทนัทียอ่ม
เป็นไปไม่ได ้ จะตอ้งเร่ิมจากจุดเล็กขยายข้ึนไป เม่ือคริสตจกัรเล็กก็ยอ่มมีเงินนอ้ย เพราะสมาชิกนอ้ย
และสมาชิกยงัขดัสนอยูก่็ได ้ เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ตอ้งการจะใหค้นท างานท่ีไดรั้บการศึกษาสูง เพราะ
ไม่สามารถท่ีจะสมนาคุณได ้ อีกประการหน่ึง อาจจะเป็นเพราะนกัศึกษาท่ีไดรั้บการศึกษาสูงจะไม่ไป
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อยู ่เน่ืองจากไดเ้งินนอ้ย และคริสตชนท่ีนัน่อาจจะมีความรู้นอ้ยก็ได ้ภรรยาของศิษยาภิบาลท่ีมีความรู้สูง 
ก็ไม่ตอ้งการจะไปอยูใ่นท่ีเล็ก ๆ เช่นนั้น เพราะฉะนั้นวา่โดยทัว่ไปคริสตจกัรยอ่มตอ้งการผูน้ าประเภทท่ี
สาม คือ คนท างานท่ีไดรั้บสมนาคุณตามแก่อตัภาพคือ คริตสจกัรเล็ก ๆ เหล่าน้ีช่วยกนั อาจจะมีช่ือเรียก
ผูน้ าประเภทท่ีสามไปต่าง ๆ กนั บางทีก็เรียกวา่ผูท้  างานของพระเจา้ บางทีเรียกวา่ผูป้ระกาศ บางทีก็
เรียกวา่ครูสอนศาสนา และบางทีก็อาจจะมีช่ืออ่ืน  เราอาจเรียกเขาวา่เป็นศิษยาภิบาลซ่ึงในเวลาเดียวกนั
เขาก็เป็นสมาชิกธรรมดานัน่เอง ส่วนมากคนท่ีท างานเช่นน้ีเป็นคนท่ีไดรั้บความรอดใหม่ เขามีน ้าใจท่ี
จะท างานใหก้บัพระเจา้ จะเรียกวา่เป็นศิษยาภิบาลท่ีมีอาชีพอ่ืนเช่นอาจารยเ์ปาโล ไดรั้บเงินบา้งจาก
คริสตจกัร แลว้เขายงัไดเ้งินจากอาชีพอ่ืนท่ีท า เช่น จากการเป็นเกษตรกร การเป็นช่างอะไรท านองน้ี 

4. เม่ือพดูถึงการขยายคริสตจกัร  จากคริสตจกัรเล็ก ๆ บางคริสตจกัรก็เจริญรวดเร็ว มีสมาชิก
เพิ่มข้ึนมากมาย เช่นคริสตจกัรนั้นอาจทวจีาก 400 เป็น 1,000 เป็นตน้ อาจจะเป็นคริสตจกัรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัมหาวทิยาลยั กบัโรงเรียนกบัวทิยาลยัพระคริสตธรรมบา้ง คือคริสตสมาชิกส่วนมากมี
การศึกษา เพราะฉะนั้นถา้มีคริสตจกัรท่ีขยายเช่นน้ี เราก็ตอ้งมีผูน้ าประเภทท่ีส่ี ขอให้เราคิดถึงคริสตจกัร
ใหญ่ ๆ ในเอเชีย อฟัริกาเป็นตน้ ขา้พเจา้เคยไปเยีย่มคริสตจกัรในคองโก อฟัริกา มีหลายคริสตจกัรท่ีมี
สมาชิกถึง 2,000 คน ถา้เราไปเยีย่มคริสตสมาชิกมาก ตั้งแต่ 4,000-5,000 คน คริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกสร้างข้ึนท่ีละตินอเมริกาน่ีเอง สร้างเสร็จแลว้ก็จะจุคนไดส้องหม่ืนหา้พนัคน ถา้เสร็จแลว้ก็จะใหญ่
กวา่เซนตปี์เตอร์ท่ีกรุงโรม โบสถน้ี์ชาวบราซิลออกเงินสร้างเอง เพราะฉะนั้นเม่ือเราคิดถึงการขยาย
คริสตจกัรในเอเชีย อฟัริกาละตินอเมริกาเราก็ไม่ควรลืมวา่ บางคริสตจกัรไดข้ยายกลายเป็นคริสตจกัร
ใหญ่มิใช่เป็นคริสตจกัรเล็กเสมอไป ถา้มีคริสตจกัรใหญ่ท่ีมีสมาชิกมากเช่นน้ี เราก็ตอ้งมีศิษยาภิบาลท่ีมี
ความรู้สูง และมีการสมนาคุณมากพอแก่การด ารงชีพของเขา อยา่งน้ีเรียกวา่ผูน้ าประเภทท่ีส่ีบางทีเราจะ
ตอ้งการผูท่ี้มาสั่งสอนอาจจะเป็นอาจารย ์ จากโรงเรียนพระคริสตธรรม อาจจะเป็นบิชอฟ อาจจะเป็น
บุคคลท่ีมาท าการแนะน าหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั เพราะมีสมาชิกในคริสตจกัรมากมาย 

5. ผูน้  าสากลนานาชาติ ไดแ้ก่ผูน้ าท่ีรู้หลายภาษา คือ ไม่เพียงแต่ภาษาของตนเท่านั้น แต่ภาษา
ของผูอ่ื้นดว้ย เช่นองักฤษ ฝร่ังเศส อาจจะเป็นตวัแทนของคริสตจกัรของนิกายในการท่ีไปประชุมในท่ี
ต่าง ๆ  ในอินโดนีเซีย ขา้พเจา้ไปพบผูแ้ทนท่ีอยูใ่นนิกายลูเธอแรน เน่ืองจากคริสตจกัรของพระเยซู
คริสตเ์ป็นคริสตจกัรท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียว มีบพัติศมาเดียวมีรากฐานอนัเดียว เพราะฉะนั้นจึง
จ าเป็นจะตอ้งมีหลายชาติหลายเผา่ท างานร่วมกนั เพื่อใหเ้ห็นวา่เราเป็นชาติท่ีต่างกนั แต่เรามาท างาน
ร่วมกนัได ้ ปรากฏเป็นความจริงวา่แมจ้ะต่างกนัแต่เราก็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได ้

คริสตจกัรท่ีขยายนั้น ตอ้งการผูน้ าประเภท 2 และ 3 มาก ถา้มี 2 และ 3 นอ้ย การขยายก็ยาก 
เพราะวา่ไม่มีพาหะหรือท่ีจะน าออกไป ถา้หากวา่ คริสตจกัรใดท่ีมีพระวิญญาณทรงท างานดว้ยแลว้ 
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คริสตจกัรนั้นยอ่มตอ้งมีผูน้ าประเภท 2 และ 3 มาก จะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากคริสตจกัรในสมยัพนัธสัญญา
ใหม่ พระคมัภีร์บนัทึกไวว้า่ คริสเตียนธรรดาเม่ือไดรั้บเช่ือแลว้ ก็ไดอ้อกไปประกาศพระกิตติคุณ บุคคล
ใดเม่ือไดรั้บความรอดแลว้ ก็เป็นห่วงความรอดของคนอ่ืนเป็นธรรมดา ดงันั้นการขยายคริสตจกัรจึง
เกิดข้ึน หลกัส าคญัอยูท่ี่ผูน้  ามีประสิทธิภาพจริง ๆ หรือเปล่า และเราตอ้งเลือกผูน้ าท่ีมาจากคริสตจกัรท่ี
ก าลงัขยายตวั และมีความร้อนรนในการขยายคริสตจกัร คนเหล่านั้นจึงท างานไดผ้ล ถา้เราเลือกผูน้ าจาก
คริสตจกัรท่ีไม่ขยาย เราก็ไม่ไดอ้ะไรเลย 

หนา้ท่ีของผูน้ าประเภทท่ี 3 และ 4 คือเป็นผูผ้ลิตผูน้ าประเภท 1 และ 2 มากข้ึน แต่หลายคร้ัง
ผูน้ าประเภทท่ี 4 ไม่ยอมท่ีจะใหผู้น้  าประเทภท่ี 1 และ 2 เกิดข้ึน เพราะส่วนมากผูน้ าประเภท ท่ี 3 และ 4 
เวลาท างานมกัจะรวมตวักนัท างานเลยท าใหไ้ม่มีผูน้  าประเภท 2 และ 1 ขา้พเจา้เช่ือวา่ ทั้งหญิงและชาย มี
ความสามารถ เป็นผูน้ าอยูม่ากในคริสตจกัร เพราะฉะนั้น หนา้ท่ีของผูท้  างานในคริสตจกัร ตอ้งพยายาม
หนุนใหทุ้กคนน าความสามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

พระคริสตธรรมหรือโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ท่ีมีอาจารย ์ ครู นกัศึกษา ท่ีสนใจในการขยาย
คริสตจกัร ก็จะช่วยในการขยายคริสตจกัรมากยิง่กวา่อาจารย ์ หรือผูน้ าท่ีมีความรู้ทางวชิาการ แต่ไม่
สนใจในการขยายคริสตจกัร ขา้พเจา้สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม มีหนา้ท่ีส ารวจความเจริญของ
คริสตจกัรในท่ีต่าง ๆ ในโลก แต่ละปีก็จะมีการสัมมนาการขยายคริสตจกัรและมีผูแ้ทนจากประเทศต่าง 
ๆ เขา้ไปร่วมกนั และเราก็จะไดท้ราบถึงประสบการณ์ในการท่ีอาจารย ์ และนกัศึกษาซ่ึงไดอ้อกไป
ประกาศ ถา้อาจารยมี์ความสนใจในการประกาศนอกจากการสอนแลว้ อาจารยก์็จะให้นกัเรียนสนใจใน
การประกาศดว้ยมีโรงเรียนสอนพระคมัภีร์ท่ีสนใจการประกาศทั้งโรงเรียน ทัว่เมืองจะไม่มีท่ีจะตั้ง
คริสตจกัรอีก และเม่ือเป็นเช่นน้ีเขาก็ยา้ยโรงเรียนออกไปเมืองอ่ืน แลว้ใหอ้าคารนั้นใชป้ระโยชน์อยา่ง
อ่ืนท่ียา้ยไปก็เพื่อจะสร้างคริสตจกัรในเมืองต่อไป น่ีแหละเป็นตวัอยา่งในหลกัการท่ีสาม 
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บทที ่5 การตัดสินใจในการรับพระเยซูคริสต์เป็นกลุ่ม 

การแปลคืนน้ีรู้สึกล าบากมาก เพราะมีค าวา่ มูฟเมน้ทซ่ึ์งไม่มีค  าแปลตรง ๆ ในภาษาไทยผูแ้ปล
ขอใชค้วามหมายวา่ การเคล่ือนตวั และจะขอขยายความหมายของค าวา่ พีเพิล (People) เช่นพวกชาวเขา
เผา่กะเหร่ียงน้ีก็นบัไดว้า่เป็นกลุ่มชน และในกลุ่มกะเหร่ียงยงัแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอยา่งนอ้ย คือเป็น
กะเหร่ียงเผา่สะกอ และเผา่โพ ถา้เราไปท่ีนครปฐม เราก็จะมีชนเผา่หน่ึงคือพวกลาวโซ่ง เราไปท่ี
เชียงรายเราก็จะเห็นวา่คนไทยท่ีเชียงรายก็ยงัแตกต่างกบัคนไทยท่ีกรุงเทพฯ แสดงวา่แมแ้ต่คนไทย
เดียวกนัยงัมีความแตกต่างกนั หรืออาจจะหมายถึงเหล่าชนท่ีมีการสมรสในคนพวกเดียวกนั) 

เหตุการณ์ท่ีเหล่าชนมาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตม์กัจะเกิดข้ึนแก่กลุ่มชน หรือ เหล่าชน เช่น 
กะเหร่ียง เผา่สะกอเป็นตน้หรืออาจจะมีการเคล่ือนไหวของเหล่าชนในพวกแมว้ หรืออาจจะมีการ
เคล่ือนไหวของเหล่าชนท่ีอยูใ่นเชียงราย หรืออาจจะมีการเคล่ือนไหวของเหล่าชนท่ีเป็นลางโซ่งได ้หรือ
อาจจะเป็นเขมรท่ีมาอยูใ่นประเทศไทยเป็นอนัมากแลว้มีการไหวตวัก็ได ้ ถา้หากมีชนกลุ่มหน่ึง ท่ีกลบั
ใจมาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตเ์จา้พร้อมกนัเราก็เรียกวา่มีการเคล่ือนไหวในกลุ่มชนนั้น เพราะเขามีการ
กลบัใจพร้อมกนัทั้งกลุ่ม 

ลกัษณะของการไหวตวัของกลุ่มชนชนิดท่ีสอง คือการท่ีกลุ่มเล็ก ๆ รวมกนัในกลุ่มใหญ่ กลุ่ม
ชนใหญ่น้ีก็เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มเล็ก ๆ แลว้การตดัสินใจก็เป็นการตดัสินใจในกลุ่มเล็ก ๆ ชน
กลุ่มเล็กน้ีอาจจะหมายถึงครอบครัวท่ีมีสองครอบครัวก็ได ้ หรือบางทีก็อาจจะเป็น 25 ครอบครัวก็ได ้
หรืออาจจะเป็นลูกพี่ลูกนอ้ง 6 คนแลว้ตามดว้ยภรรยาก็ได ้หรือนาน ๆ ทีก็อาจจะมี 25 ครอบครัว ท่ีมา
เช่ือพระเจา้ในคร้ังเดียวกนัก็ไดน่ี้เราจะเห็นวา่ไม่มากเกินไปแต่มากนัเป็นกลุ่ม คือเป็นการตดัสินใจของ
ชนกลุ่มเล็ก คือชนกลุ่มเล็กในชนกลุ่มใหญ่นัน่เอง หรืออาจจะมี 2-3 กลุ่มเล็กในกลุ่มใหญ่น้ีตดัสินใจรับ
พระเจา้ และในปีต่อ ๆ ไปก็มีอีกพวกหน่ึง หรือต่อมาอีกปีหน่ึงอาจจะมี 12 ครอบครัว คือกลุ่มเล็กใน
กลุ่มใหญ่นั้น แต่เราควรส าเนียกวา่การท่ีชนกลุ่มหน่ึงจะตดัสินใจรับพระเจา้ ก็ต่อเม่ือเขาไดรั้บฟังพระ
กิตติคุณของพระเจา้เป็นเวลาแลว้ เม่ือเขาไดรั้บฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้แลว้ ก็ไปปรึกษา
กบัครอบครัววา่เราจะรับพระกิตติคุณนั้นหรือเปล่า หรือหวัหนา้ครอบครัวเม่ือไดย้นิพระกิตติคุณแลว้ ก็
เรียกเพื่อน ๆ มาปรึกษาวา่ เด๋ียวน้ีเขาจะตดัสินใจเป็นคริสเตียนแลว้ เพื่อนจะวา่อยา่งไร และการท่ีมา
ปรึกษาวา่จะรับพระกิตติคุณพระเจา้หรือเปล่าน้ีอาจจะกินเวลานานเป็นเดือนเป็นปีเช่นกนั และเม่ือได้
ปรึกษาหารือกนัแลว้ก็อาจจะถึงจุดท่ีชนกลุ่มนั้นจะตดัสินใจ และการตดัสินใจท่ีกล่าวน้ีไม่ได้
หมายความวา่ เม่ือนายเป็นคริสเตียนลูกนอ้งก็เป็นคริสเตียนตามนาย แต่ลกัษณะจะเป็นเช่นน้ีมากกวา่ 
คือเม่ือมาปรึกษากนัแลว้ มาเปิดความใจใจกนัแลว้ก็มาตดัสินใจวา่เรามาเป็นคริสเตียนดว้ยกนัดีกวา่ 
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โดยมากคนท่ีไม่เช่ือก็จะไม่เขา้กลุ่มเช่นน้ี การท่ีมารวมกลุ่มก็เป็นการแสดงวา่ เด๋ียวน้ีเรามารวมกลุ่มใน
การรับพระเจา้ การท่ีมาเป็นคริสเตียนก็เป็นเคร่ืองวดัได ้ เพราะเม่ือมาเป็นคริสเตียนแลว้ เขาก็ตอ้งเอาผี
บา้นผเีรือนออก เม่ือมาเช่ือพระเจา้แลว้ก็ตอ้งเอาศาลพระภูมิเจา้ท่ี เคร่ืองลางของขลงัทิ้งไปเพราะเช่ือ
พระเยซูคริสตแ์ลว้ พวกกะเหร่ียงไม่มีศาลพระภูมิ แต่เขามีเชือกผกูคลา้ยดา้ยสายสิญจข์องไทยเรา ถา้มา
เป็นคริสเตียนแลว้เขาก็จะเอาดา้ยท่ีผกูขอ้มือนั้นออกไป นัน่เป็นการกระท าท่ีใหญ่มากท่ีจะตอ้งตดัสินใจ
เด็ดขาดทีเดียว เพราะเหตุวา่ดา้ยท่ีเขาผกูอยูน่ั้นเป็นเคร่ืองแสดงวา่เขาจงรักภกัดีต่อผสีางท่ีเขานบัถืออยู ่
เม่ือมาเป็นคริสเตียนแลว้ เคร่ืองท่ีแสดงถึงพระเก่าผสีางเทวดานั้นตอ้งเอาออก ลกัษณะเช่นนั้นเม่ือมารับ
เช่ืออาจจะไม่มีการให้รับศีลโดยทนัทีทนัใด บางทีก็ตอ้งมีการสอนการอบรมบา้งเป็นเวลา 6 เดือนบา้ง ปี
หน่ึงบา้ง แต่ละคริสตจกัรก็มีการอบรมเน้ือหาของการอบรม และเวลาของการอบรมแตกต่างกนัออกไป
ในประเทศอาฟริกาก็มีคนรับศีลนบัพนั ๆ คนพร้อม ๆ กนั ก่อนท่ีจะรับบพัติศมาก็ตอ้งมีการสอบถาม
ความรู้เป็นการใหญ่ คนอาฟริกาเหล่าน้ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ เพราะฉะนั้นเขาก็ตอ้งท่อง 25 บท
เก่ียวกบัชีวะประวติัของพระเยซู เขาจะตอ้งท่องค าอธิษฐานของพระเยซู พระบญัญติัสิบประการ บท
เพลงสดุดีบทท่ี 23 เป็นตน้ บางแห่งก็หมายความวา่ตอ้งสร้างโบสถส์ร้างคริสตจกัรข้ึนมาก่อนค่อยให้รับ
บพัติศมา 

ลกัษณะของคนท่ีมารับศีลเช่ือในพระเจา้ เขาก็อยูใ่นหมู่บา้นท่ีเขาเคยอยู ่ หรือบางทีก็ยงัแต่งกาย
อยา่งท่ีบรรพบุรุษของเขาเคยแต่งมา มิชชนันารีหรือผูน้ าในคริสตจกัรก็จะบอกวา่แต่งกายก็ใหเ้หมือนท่ี
เคยแต่งมาไม่ตอ้งเปล่ียน เพราะการเป็นคริสเตียนไม่ไดอ้ยูท่ี่เคร่ืองแต่งกาย และถือประเพณีบางอยา่งก็
ใชแ้ละถืออยา่งเดิม ในเกาะนิวกินีมีคนกลบัใจมาเป็นคริสเตียนหลายคนเม่ือไม่นานมาน้ี เน่ืองจากเขาอยู่
ในประเทศท่ีมีอากาศร้อนจึงไม่ใคร่สวมเส้ือกนั เม่ือมาเป็นคริสเตียนเขาก็แต่งตวัไม่ผิดกบัชาวเมืองของ
ตน เขาเช่ือพระเจา้ตดัสินเช่ือพระเยซู เขาทิ้งพระท่ีเขาเคยนบัถือ แต่เขายงัมีการแต่งกายและ
ขนบธรรมเนียมเหมือนชาวเมือง การท่ีเหล่าชนหลายกลุ่มตดัสินใจมาเช่ือพระเจา้เป็นขบวนการเช่นน้ี 
นบัวา่ส าคญัมากเก่ียวกบัการขยายคริสตจกัรแต่วา่ก็ไม่ใช่วธีิการอนัเดียว บางคนก็ตดัสินใจมาเป็นคน
สองคนทั้ง ๆ ท่ีครอบครัวไม่เห็นดว้ยเช่นน้ีเหมือนกนั และการตดัท่ีตดัสินใจมาเป็นคริสเตียนคนสองคน
ทั้ง ๆ ท่ีพอ่แม่ไม่เห็นดว้ยอนัน้ีก็อาจจะเกิดข้ึนเฉพาะในสถานการณ์นั้น ๆ การท่ีมีหลาย ๆ คนกลบัใจมา
เป็นคริสเตียน เป็นเหล่าเป็นพวกน้ีก็ดีเหมือนกนัและก็เป็นลกัษณะท่ีพระเจา้ทรงอวยพร แต่ไม่วา่จะเป็น
ลกัษณะใดก็ตาม ก็ตอ้งประกอบดว้ยคุณภาพ คุณลกัษณะและปริมาณอาจจะกล่าวไดว้า่ คริสเตียนสอง
ในสามของเอเซียท่ีมาเป็นคริสเตียน เป็นพวกเป็นเหล่าและชาวยโุรปท่ีมาเป็นคริสเตียนก็เช่นกนัก็เขา้
ลกัษณะน้ี และพวกยโุรปทางเหนือท่ีมาเป็นคริสเตียนก็มาเป็นพวกเป็นเหล่า ไม่ไดม้าเป็นคนสองคน 
จ านวนคนท่ีมาเป็นคริสเตียนคร้ังหน่ึงมาก ๆ ก็ส าคญัเหมือนกนั ตวัอยา่งน้ีเราก็จะเห็นไดจ้ากอาฟริกา
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และอาเซียบางประเทศ เราอาจจะพยากรณ์ไดว้า่ จะมีการกลบัใจเป็นพวกเป็นหมู่ในอนาคตอีกมากมาย 
แต่ขอย  ้าวา่ความส าคญัมิไดอ้ยูท่ี่ปริมาณเท่านั้น แต่อยูท่ี่คุณภาพของบุคคลดว้ย เพราะเหตุวา่คุณภาพท่ี
แสดงออกมาของจ านวนมากก็เป็นผลดี ถา้เราเปรียบดูเราก็จะเห็นวา่อาจจะมีผลดีกวา่ เพราะทีละคนนั้น
เราเห็นผลนอ้ย เช่น การท่ีมาเป็นคริสเตียนทั้งครอบครัวก็จะไม่มีการแตกร้าวฉานกนัในครอบครัว แต่
ถา้มาเป็นเพียงคนสองคนก็จะมีการแตกกนัในครอบครัว อาจจะมาโดยไม่มีการยา้ยคืออยูท่ี่เดิม คือไป
ไหนก็ไปดว้ยกนัเป็นพวกไม่มีการแตกกนัเช่นการแตกจากครอบครัวเป็นตน้ เช่นสามีมาภรรยาก็มาก็
เป็นการมาเป็นพวก ลูกก็มากบัพอ่ คุณตาคุณยายก็มาพร้อมกบัลูกหลาน คนท่ีท างานในทุ่งนาดว้ยกนัก็
มาดว้ยกนั ผลดีท่ีมาเป็นคริสเตียนเป็นพวกคือ ความเป็นคริสเตียนจะคงทนถาวรมากกวา่ และมีลกัษณะ
ท่ีดีอีกอยา่งหน่ึงคือ จะมีความโนม้เอียงท่ีจะช่วยตวัเองไดเ้พราะมาเช่ือเป็นพวก แลว้ไม่ตอ้งอาศยั
มิชชนันารี หรือคริสตจกัรเท่าใดนกั แลว้ถา้มีการเค่ียวเข็ญประทุษร้ายก็ทนไดเ้พราะอยูก่นัเป็นกลุ่ม 

จะพดูอีกนยัหน่ึง ท่ีวา่มาเป็นคริสเตียนทั้งพวกมีผลดีคือความเช่ือของแต่ละคนนั้นมีเกราะท่ีจะ
คุม้ครองดี เพราะวา่มาเช่ือดว้ยกนั และคริสตจกัรจะให้ระเบียบแก่ชนกลุ่มนั้นง่ายกวา่และดีกวา่ท่ีใหที้
ละคน และถา้เป็นผสีางของหมู่คณะก็จะทิ้งไปไดง่้ายคร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มหมู่บา้นหน่ึงท่ีทั้ง
หมูบ่า้นนั้นเป็นคริสเตียน ขา้พเจา้ไดไ้ปท่ีท่ีเขานมสัการซ่ึงเคยเป็นวดัของเขาในสมยัก่อน แลว้เขาไดพ้า
ขา้พเจา้ไปขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นแท่นหินบนแท่นหินนั้นมีพระคมัภีร์วางอยู ่ แท่นหินน้ีเป็นธรรมมาสท่ี
ประหลาด ๆ อยู ่และเขาบอกวา่แท่นหินน้ีแหละท่ีเคยเป็นท่ีตั้งรูปเคารพมาก่อน คือก่อนท่ีจะมาเป็นคริส
เตียน เม่ือมาเป็นคริสเตียนแลว้ก็เอารูปเคารพไปทิ้งในแม่น ้าหมด ถา้คนทั้งหมู่บา้นไม่ไดม้าเป็นคริส
เตียนทั้งหมู่บา้น ก็คงไม่มีใครกล่าวเอารูปเคารพไปทิ้งในแม่น ้าได ้ และถา้มีคนมากมาเป็นคริสเตียนแต่
เหลือคนกลุ่มหน่ึงยงัไม่เป็นคริสเตียน คนเหล่านั้นจะอา้งทนัทีวา่ไม่มีใครจะมาแตะตอ้งรูปเคารพเหล่าน้ี
ได ้ แต่เม่ือทุกคนมาเป็นคริสเตียนแลว้ก็พร้อมใจกนัเอารูปเคารพไปทิ้ง โดยไม่มีอุปสรรคมีเร่ืองหน่ึงเล่า
วา่ มีหมู่บา้นหน่ึงเม่ือใครท าผดิแลว้จะถูกปรับเหลา้  5 ขวด และเม่ือปรับแลว้ก็เอาเหลา้นั้นมาด่ืมกนั
อยา่งสบายระบบน้ีไม่เลวเหมือนกนั โดยเฉพาะกรรมการท่ีไปปรับคนอ่ืนแต่มนัท าลายสังคมท่ีนัน่หมด 
และเม่ือมาเป็นคริสเตียนเขาก็เลิกธรรมเนียมการปรับนั้น และทุกคนในชุมชนกลบัมาเป็นคริสเตียน ทั้ง
ชุมชนก็เป็นคริสเตียนท างานร่วมกนัได ้ เพราะฉะนั้นก็พูดไดอี้กคร้ังหน่ึงวา่ การท่ีหมู่คนกลบัมาเป็นค
ริสเตียนจะก าลงัมาก และการกลบัมาเป็นคริสเตียนบางแห่งก็มีการระแวดระวงัอยา่งดี แต่บางแห่งก็ถูก
ทอดทิ้ง ถา้มีคนทั้งกลุ่มมาเป็นคริสเตียนแลว้ไม่มีการฟูมฟัก ก็จะกลายเป็นคริสเตียนท่ียากจน และ
อาจจะเป็นคริสเตียนเพียงแต่ในนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเม่ือหลายครอบครัวมาเป็นคริสเตียน ตอ้งมีการ
ฟูมฟักเป็นอยา่งดีการท่ีเหล่าชนมาเป็นคริสเตียนทั้งหมู่น้ี ทั้งพระประสงคข์องพระเจา้ ตั้งแต่หนา้แรก
ของพระคมัภีร์ถึงหนา้สุดทา้ย ก็พดูถึงการไถ่ของพระเจา้ ในพระธรรมปฐมกาล 12:3 โดยอบัราฮามนั้น
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ประชาชาติจะไดรั้บพระพร ในพระธรรมสดุดี 72 บรรดาพระมหากษตัริยจ์ะพินาศ แต่บรรดา
ประชาชาติจะสรรเสริญพระเจา้ แลว้ทุกคนจะถวายพระพร คือประชาชาติจะถวายพระพรพระองค ์พวก
ชาน พวกไทย พวกลาวโซ่งจะถวายพระพร ทั้งพวกลีซอ กะเหร่ียง และอเมริกาดว้ย บรรดาประชาชาติ
จะขนานพระนามของพระองคว์า่ เป็นพระพรของเขาพระธรรมมดัธาย 28 จงออกไปสั่งสอนชนทุก
ประเทศ ทุกเผา่ทุกวรรณะ ในพระธรรมววิรณ์ 22:2 ใบไมแ้ห่งชีวตินั้นก็เป็นยารักษาโรคของประชาชาติ 
ตลอดพระคมัภีร์เราจะเห็นวา่พระเจา้มีพระประสงคท่ี์จะไถ่ชนทุกเผา่ทุกเหล่า ทุกวรรณะ 

เม่ือ 50 กวา่ปีมาแลว้ ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีมิชชนันารีอเมริกนัคนหน่ึงช่ือวา่ เจมส์ 
เป็นมิชชนันารีคณะไซน่าอิงแลนดมิ์ชชัน่ ท างานอยูก่บัพวกลีซอ ซ่ึงเป็นเผา่ใหญ่ทีเดียวในประเทศจีน มี
จ านวนเป็นแสนคน และอาจารย ์เจมส์ เฟรเซอร์ ก็ตั้งปณิธานวา่พวกลีซอจะตอ้งเป็นของพระคริสตแ์ละ
อธิษฐานพระเจา้ตลอดวนัตลอดคืนวา่ ขอพระเจา้ประทานพวกลีซอใหแ้ก่ขา้พเจา้ เขาเขียนจดหมายถึง
เพื่อนในองักฤษมีเน้ือความวา่ เขาอธิษฐานตลอดวนัคืนเพื่อพระเจา้จะประทานคนประเทศน้ีแก่เขา เขา
ไดอ้ธิษฐานเผื่อพวกลีซอหลายร้อยครอบครัวทีเดียว พระเจา้ทรงตอบอธิษฐานของท่านผูน้ี้ พระองคก์็ได้
ใหเ้ผา่ลีซอน้ีมาเป็นคริสเตียนและขยายกิจการของชาวลีซอไปเร่ือย ๆ เม่ือ 30 ปีมามิชชนันารีออกมาจาก
ประเทศจีน เพราะเหตุวา่กลบัเขา้ประเทศจีนอีกไม่ได ้จึงเดินทางไปยงัประเทศพม่า เขาเดินทางข้ึนเขาลง
หว้ย และเขาไดพ้บชาวเขาเผา่หน่ึง ชาวเขาเผา่นั้นบอกวา่ เรารอมิชชนันารีมาเป็นเวลานานแลว้ เราไดย้ิน
ข่าวถึงพระกิตติคุณ และเราอยากเรียนรู้ถึงพระกิตติคุณพระเจา้คงจะส่งท่านมาหาเรา มิชชนันารีคนนั้น
จึงตดัสินใจอยูท่ี่นัน่และใชชี้วติอยูก่บัเขาท่ีนัน่ พวกน้ีก็คือเผา่ลีซอท่ีอพยพจากจีนมาอยูท่ี่ประเทศพม่า
นัน่เอง ทางเหนือของประเทศพม่าก็มีคริสเตียนเป็นจ านวนมากทีเดียว และมีคริสตจกัรใหญ่ น่ีก็เป็นผล
จากการท่ีเฟรเซอร์ อธิษฐานต่อพระเจา้ ท่ีประทานเผา่ลีซอใหแ้ก่เขา เด๋ียวน้ีก็มีการเคล่ือนไหวของเผา่ท่ี
อยูใ่นประเทศไทยเหมือนกนั (ผูบ้รรยายไดเ้ชิญอาจารยค์ลองก้ิน มาอธิบายถึงเร่ืองเผา่กะเหร่ียง) 

ในปี 1930 มีศูนยอ์บรมเกิดข้ึนท่ีหว้ยแกว้ และในศูนยน์ั้นก็มีการอบรมแบบง่าย ๆ ในการท่ีจะ
ใหค้นไปประกาศพระกิตติคุณ คนท่ีเขา้รับการอบรมส่วนมากก็เป็นกะเหร่ียงเผา่โพ อาจารยท์องก็เป็น
กะเหร่ียงเผา่โพ อาจารยท่ี์เป็นหวัหนา้ภาคก็เป็นกะเหร่ียงเผา่โพเหมือนกนั คือ อาจารย ์บอนน่ี แต่ภาษา
ท่ีพวกโพใชก้็เป็นภาษาสกอ และมีกะเหร่ียงเผา่โพท่ีไปเป็นผูน้ าในกะเหร่ียงเผา่สกอหลายคน...การขยาย
คริสตจกัรตอนน้ีก็ขยายโดยคนท่ีท างานแบบไม่เอาค่าจา้ง แลว้ก็มีการอบรมพิเศษจะเป็นการเรียนเกษตร
และพระคมัภีร์ในเวลาเดียวกนัทั้งน้ี เพื่อเตรียมตวัท างานของพระเจา้ เพราะฉะนั้นนกัเรียนท่ีจบ
การศึกษาชูชีพชาวเขา จึงเป็นผูท่ี้เรียนออกไปเพื่อท างานของพระเจา้จริง ๆ แต่ไม่หวงัพึ่งจากคริสตจกัร 
วธีิการไปจดัตั้งศูนยท่ี์อาจารยท์  างานกนัอยูเ่ด๋ียวน้ีก็น่าสนใจ คือวา่การรับใชค้นน้ีจะตอ้งรับใชท้ั้งฝ่าย
ร่างกายและฝ่ายจิตใจดว้ย ท าใหศ้าสนาอ่ืนท่ีเขาเห็นเราจะไดรู้้วา่เรามิใช่รับใชค้นเฉพาะฝ่ายร่างกาย
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เท่านั้นแต่ฝ่ายจิตใจดว้ย เพราะฉะนั้นการอบรมนกัศึกษาคือจะตอ้งอบรมใหเ้ขา้ใจฝ่ายสติปัญญา ทาง
พระคมัภีร์ และทางเศรษฐกิจ และการอนามยั จะเรียกวา่มนุษยใ์หม่ และกา้วใหม่ของการรับใช้
คริสตจกัรดงัน้ีก็จะมีความหวงัในอนาคตส าหรับกะเหร่ียงในเชียงใหม่ ขอยกตวัอยา่งสักสองสามเร่ือง 

มีการประกาศท่ีเมืองคอง ซ่ึงมีชาวกะเหร่ียงอยูท่ี่นัน่ในปีแรกไม่มีอะไร มีการนมสัการในตอน
ค ่า ๆ มีข่าววา่ พวกน้ีขาดแคลนอาหาร ก็เลยมีการเร่ียไรในหมู่มิชชนันารีแลว้ก็ไปเยีย่มเยยีน รู้สึกวา่เขา
อยูใ่นสภาพท่ีขาดแคลนจริง ๆ แต่คนภายนอกแปลกใจวา่เม่ือมีความขดัสนเช่นน้ีแลว้เขายงัมีหนา้ตายิม้
แยม้แจ่มใสอยู ่ แลว้ก็มีการฉายภาพเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนกะเหร่ียงท่ีมาเป็นคริสเตียนวา่เขามีการเปล่ียแปลง
อยา่งไร สามเดือนต่อมามีการใหศี้ลแก่สามีภรรยาคู่หน่ึง และก็มีอีก 6 คู่ดว้ยกนัท่ีขอรับบพัติศมา เม่ือ
อาจารยก์ลบัมาอีกคร้ังหน่ึงทั้งหมู่บา้นก็เป็นคริสเตียนแลว้ และถา้มีขา้ราชการไทย (ผูใ้หญ่) จากกรุงเทพ 
ฯ มาก านนักจ็ะพามาดูชีวติความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียงท่ีน่ี แลว้ก็กล่าววา่ไม่เขา้ใจวา่ในเวลาไม่ก่ีปีน้ี 
ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งแปลกประหลาดในหมู่บา้นน้ีไดอ้ยา่งไร 

อีกตวัอยา่งหน่ึง ชาวกระเหร่ียงท่ีดอยสะเก็ด ท่ีไดก้ลบัใจมาเป็นคริสเตียนทั้งหมู่บา้น ซ่ึงมีเพียง
อีกสองครอบครัวเท่านั้นท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน และอีกหมู่บา้นหน่ึงก็ไดเ้ป็นคริสเตียนทั้งหมู่บา้น น่ีเป็น
ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ เม่ือมีการกลบัใจเป็นคริสเตียนแลว้ เขาก็มากนัทั้งหมู่บา้น และมีความตอ้งการ
ผูน้ าท่ีจะช่วยน าเขา 
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บทที ่6 การขยายคริสตจักรในเมอืง 

ขอใหเ้รามาพิจารณาถึงการขยายคริสตจกัรในเมือง โดยเฉพาะในประเทศไทย จงัหวดัต่าง ๆ 
ในประเทศไทยก าลงัขยายตวัไปเร่ือย ๆ เราจะเห็นวา่ ทัว่โลกก็มีการท่ีประชาชนหลัง่ไหลเขา้มาสู่เมือง
กนัเป็นอนัมาก แต่ก่อนน้ีเราจะเห็นวา่เมืองใหญ่มีไม่ก่ีเมือง แต่ปัจจุบนัน้ีเราเห็นวา่ เมืองใหญ่ก าลงัผดุ
ข้ึนเร่ือย ๆ เช่นเมืองเชียงใหม่ เดิมก็อยูใ่นก าแพงส่ีเหล่ียม แต่ปัจจุบนัอยูน่อกก าแพงส่ีเหล่ียมเสียแลว้ แต่
ถา้พรุ่งน้ีเราไปท่ีสนามบินนานาชาติของเชียงใหม่ เราจะเห็นวา่ เชียงใหม่เป็นเมืองนานาชาติโดยปริยาย 
และเมืองเล็ก ๆ ก็ขยายเป็นเมืองใหญ่ ถา้เราไปญ่ีปุ่น เราจะเห็นวา่ประชากรแต่ละเมืองก าลงัทวมีากข้ึน
เร่ือย ๆ เช่นจากลา้นคนก็เป็นสิบลา้น สิบเอด็ลา้น ปัญหาอยูท่ี่วา่ เราจะท าเช่นไรท่ีจะท าใหค้ริสตจกัรใน
เมืองทวมีากข้ึน คริสตจกัรไดท้  างานอยา่งดีมาแลว้ในช่วงเวลาหน่ึง ในอดีตเราเห็นวา่คริสตจกัรเจริญ
เมืองใหญ่ ๆ เช่นในกรุงเยรูซาเล็มเป็นตน้และมีสมาชิกถึง 2-3 หม่ืนคนในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นคนในเมือง
นัน่เองท่ีไดเ้ป็นคริสเตียนเร่ิมแรก และต่อจากนั้นเมืองต่าง ๆ ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไดก้ลายเป็นค
ริสเตียน เช่นมีการขยายคริสตจกัรกนัใหญ่โตท่ีเมืองอนัติโอเกีย เอเฟซสั และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีกรุง
โรมและท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย และท่ีเมืองคาเธ็จถา้เราฟังดูเราจะเห็นวา่มีเหตุผลหลายประการ เก่ียวกบั
การขยายคริสตจกัรในเมือง 

1. คนในเมืองใหญ่ ๆ นั้นพดูภาษาเดียวกนั ภาษาท่ีพดูอาจจะเป็นภาษากลาง ซ่ึงผดิกบัภาษาท่ี
หมูบ่า้น ถา้เราไปตามหวัเมืองเราจะเห็นวา่ มีชาวเขาหลายเผา่ และพดูภาษาต่างกนัหลายภาษา แต่ถา้เรา
ไปท่ีกรุงเทพฯ เขาก็พดูภาษาไทยกลางกนัภาษาเดียว เช่น ในสมยัก่อนเขาอยูบ่า้น เขาก็พดูภาษาถ่ินของ
เขา แต่เม่ือเขาไปในเมืองตะวนัออก เขาก็ตอ้งพดูภาษากรีกถา้ไปทางทิศตะวนัตกเขาก็ตอ้งพดูภาษา
ลาติน 

2. ถา้เราสังเกตชีวติในเมือง เราจะเห็นอีกอยา่งหน่ึงคือการคมนาคมในเมืองนั้นติดต่อกนัได้
ตลอด แต่ถา้เราจะไปประกาศกบัพวกแมว้ พวกชาวเขา เราจะเห็นวา่เราไปดว้ยความทุกขย์ากล าบาก เรา
ตอ้งเดินทางรอนแรมไป กวา่จะถึงหมู่บา้นท่ีเราจะไป บางทีเราก็ตอ้งขา้มแม่น ้า บางคร้ังน ้าก็ข้ึนสูง ถา้
เราอยูใ่นเมือง เราก็สะดวกเพราะเรามีพาหนะ เช่นเราอาจจะมีรถเคร่ืองจกัรยานยนตห์รืออะไรในท านอง
น้ี 

3. ลกัษณะของเมืองอีกอยา่งหน่ึงคือ เมืองมีลกัษณะคล่องตวั เพราะฉะนั้นคนในเมืองจึงมี
ลกัษณะคลา้ยกนัหลายประการ และมีอิสระเสรีมาก ถา้เราสังเกต ในหมู่บา้นเราจะเห็นวา่ เราตอ้งอยูใ่น
อาณติัของผูใ้หญ่บา้น แต่ถา้เราอยูใ่นเมืองเราก็มีอิสระเสรีภาพ และถา้นกัศึกษาท่ีอยูใ่นเมืองก็เสรีเพราะ
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ไม่ตอ้งผกูพนัอยูก่บับิดามารดา เม่ือเขามีอิสระมากเช่นน้ีก็หมายความวา่ เขามีสิทธิท่ีจะรับฟังส่ิงใหม่ ๆ 
ไดม้าก 

4. ลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงคือ คนในเมืองรู้สึกหงอยเหงาไปสักหน่อย โดยเฉพาะคนถ่ินอ่ืนท่ี
อพยพไปอยูใ่นเมืองหลวง ถา้เราไปอยูใ่นเมืองเล็กทุกคนก็รู้จกักนัหมด แต่ถา้ไปอยูใ่นเมืองใหญ่ก็จะ
รู้สึกวา่อยูค่นเดียวไม่มีเพื่อน เพราะฉะนั้นคนท่ีไปอยูใ่นเมืองใหญ่ก็ปรารถนาท่ีจะคบคา้สมาคม คือ
อยากจะมีเพื่อน เพราะฉะนั้นถา้เราสังเกตใหดี้เราจะเห็นวา่ คนท่ียา้ยจากท่ีอ่ืนไปอยูเ่มืองใหญ่ ดู
เหมือนวา่เขาพร้อมท่ีจะรับฟังส่ิงหน่ึงส่ิงใดเสมอ 

5. แต่อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะท่ีเราเห็นน้ีรู้สึกวา่ในเมืองใหญ่ก็ยงัไม่เจริญเท่าท่ีควร หมายความวา่
เม่ือพดูไปแลว้คริสตจกัรแพ ้ แต่เมืองชนะและในเมืองน้ีเองท่ีคริสเตียนหายไปมาก และรู้สึกวา่สมาชิก
ในคริสตจกัรก็นอ้ยลง ลกัษณะของคริสตจกัรก็อยูก่บั ท่ีไม่ไหวตวั บางคร้ังไดค้นใหม่ ๆ มาเป็นคริส
เตียน ตอนแรกก็ดี  แต่ต่อมาก็หายสาบสูญไป และถา้มีสมาชิกรุ่นเยาวใ์นคริสตจกัรก็ไม่เพิ่มข้ึน บางคร้ัง
กลบัหายไปดว้ยซ ้ า เพราะไมมี่การรักษา เพราะในเมืองใหญ่มีส่ิงดึงดูดหลายอยา่ง คือมีส่ิงท่ีย ัว่ยวนหลาย
ชนิด เช่น แสง สี และ อ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีก็ดึงดูดใหค้ริสเตียนห่างจากคริสตจกัร ห่างจากพระ
เจา้ได ้

6. ท่ีดินในเมืองแพงข้ึนทุกวนั ถา้เราจะสร้างคริสตจกัรในเมืองสักแห่ง มนัคงแพงล่ิว และถา้
คริสตจกัรน้ีมีคนนอ้ยและมีเงินนอ้ย ก็ไม่สามารถท่ีจะสร้างคริสตจกัรได ้

ประการดงักล่าวมาน้ีแหละ ท่ีท าใหไ้ม่มีการขยายคริสตจกัรในเมือง และเป็นปัญหาจริง ๆ แต่
อยา่งไรก็ตาม เราจะเห็นวา่เมืองใหญ่หลายแห่งท่ีคริสตจกัรเอาชนะและเจริญข้ึนได ้ขอบพระคุณพระเจา้ 
ขอใหเ้ราดูตวัอยา่งวา่ในเมืองมีการขยายคริสตจกัรไดอ้ยา่งไร ถา้เราดูตวัอยา่งคริสตจกัรในเมืองท่ีไม่
เจริญเราอาจจะมีใจท่ีทอ้แทก้็ได ้ เพราะฉะนั้นเราจะดูตวัอยา่งท่ีชนะท่ีเจริญ มีการขยายคริสตจกัร ไดรั้บ
พระพรจากพระเจา้ เพื่อท่ีเราจะไดมี้ก าลงัใจ ขา้พเจา้เคยไปนมสัการในโบสถใ์หญ่ท่ีบราซิลเม่ือ 5 ปี
มาแลว้ สมาชิกในคริสตจกัรวา่น้ีส่วนมากเป็นคนหนุ่ม และอายคุริสตจกัรก็ประมาณ 50 ปี สมาชิกใน
คริสตจกัรมีประมาณ 5 แสนคน ท่ีนัง่ในคริสตจกัรมีประมาณ 400 ท่ี ขา้งหน่ึงก็เป็นชาย ขา้งหน่ึงก็เป็น
หญิง และตรงหนา้ก็มีแตรวง และมีระเบียบชั้นบนก็มีคนเตม็ไปหมด ขา้งหนา้ก็มีท่ีท่ีจะใหศี้ล และท่ีให้
ศีลรับบพัติศมาน้ีก็มีผูรั้บศีลคร้ังหน่ึงประมาณ 200 คน และในคืนวนัพุธก็มีการประชุมอนุชน อนุชน
มาร่วมกนัเตม็โบสถค์ริสตจกัรน้ีเจริญข้ึนในเมืองใหญ่ มีความเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจอยูห่ลายประการ 
ผูเ้ทศนาในคริสตจกัรนั้นก็ไม่รับเงินเดือน ผูป้กครอง ผูน้ าในคริสตจกัรต่างก็ไม่รับเงินเดือน และเงินท่ี
ไดรั้บจากการถวายก็จะน าไปสรรคโ์บสถใ์หม่อีกต่อไป 
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ในประเทศชิลีก็มีการขยายคริสตจกัรในเมืองเช่นกนั ในเมืองซานติอาโก ประชากรหน่ึงในสาม
ก็เป็นคริสเตียน คนท่ีเป็นคริสเตียนนั้นส่วนมากก็เป็นการกรรมกร และพวกน้ีมีอ านาจจนสามารถท่ีจะ
เลือกผูแ้ทนของตนท่ีจะไปนัง่ในท่ีของรัฐบาลได ้ และมีผูแ้ทนท่ีเขาเลือกใหไ้ปประชุมร่วมกบัสภา
เทศบาลได ้ เพราะฉะนั้นกมี้อ านานทางการเมืองอยูม่าก เช่น ตอ้งการท่ีจะไดถ้นนดี ๆ ก็ใหผู้แ้ทนไป
ลงคะแนนเสียง เพราะฉะนั้นคริสตจกัรจึงไม่เพียงแต่สรรเสริญพระเจา้ แต่วา่ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ดว้ย ทั้งน้ี เพราะประชากรในเมืองเป็นคริสเตียนส่วนมาก บางคนทนท่ีอาจจะบอกวา่นั้นเป็นเร่ืองท่ีไกล
มากอยู ่ เร่ืองในอเมริกาใตโ้น่น ต่อไปน้ีจะเล่าประสบการณ์ท่ีอยูใ่กล ้ ๆ ขา้พเจา้ไดไ้ปอยูท่ี่ฮ่องกงสอง
อาทิตย ์ ฮ่องกงมีประชากรประมาณ 12% ท่ีเป็นคริสเตียน เพราะฉะนั้นเรากล่าวไดว้า่ ถา้เราพบคน 10 
คน เราจะพบคริสเตียน 1 คนท่ีนัน่ และเราจะเห็นวา่มีโบสถมี์โรงเรียนของคริสเตียนอยูก่นัตามถนนไม่
ห่างกนัเลย คนท่ีนัน่บอกวา่คริสตจกัรท่ีนัน่เป็นคริสตจกัรเล็ก ๆ เท่านั้น เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร
ใหญ่ เพราะเหตุท่ีวา่ยงัมีคริสตจกัรในอาพาร์ทเมน้ คือบา้นเช่า ท่ีเป็นตึกใหญ่มีให้เช่าเป็นหอ้ง ๆ และใน
ตึกน้ีก็มีหอ้งนมสัการอยูด่ว้ย และบางทีก็เช่าชั้นสองของตึกเพื่อเป็นท่ีนมสัการอยูด่ว้ย ในฟิลลิปปินส์ก็มี
การขยายคริสตจกัรในท านองเดียวกนั ศิษยาภิบาลในฟิลลิปปินส์บอกกบัอาจารยว์า่ ถา้ใครมีใจท่ีจะ
ท างานขยายคริสตจกัรเขาก็ท าได ้ ท่ีส าคญัคือความตั้งใจ เพราะเหตุวา่การขยายคริสตจกัรไม่ไดเ้กิดข้ึน
เอง ตอ้งการความสามารถ สติปัญญา ความเขา้ใจ จึงจะเกิดข้ึนจริง ๆ ต่อไปน้ีขอกล่าวถึงกุญแจต่าง ๆ ท่ี
จะช่วยไขปัญหา 

1. เราอาจจะตั้งคริสตจกัรในบา้นได ้ เราเรียกตวัเองวา่คริสเตียน ตามหลกั ตามความเช่ือในพระ
คมัภีร์ เช่น ในพนัธสัญญาใหม่ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัท่ีเราเห็นคือ คริสตจกัรเกิดข้ึนในบา้น หลงัจากพระเยซู
คริสตฟ้ื์นคืนพระชนมแ์ลว้ประมาณ 1-2 ร้อยปี คริสตจกัรก็มีการนมสัการตามบา้น การมีคริสตจกัรตาม
บา้นน้ีก็มีผลดีเหมือนกนั คือสามารถท่ีจะขยายคริสตจกัรไปส่วนต่าง ๆ ของเมืองได ้ เช่นมีหมู่บา้นส่วน
น้ีตอนน้ีของจงัหวดัคนท่ีอยูใ่กล ้ ๆ หมู่บา้นในระแวกน้ีก็จะมาร่วมนมสัการพระเจา้ไดง่้าย และ
ครอบครัวท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนก็จะไปเยีย่มครอบครัวท่ีเป็นคริสเตียนไดง่้ายดว้ย  และจะมีการขยาย
คริสตจกัรในหมู่บา้นอ่ืน ๆ ไดง่้ายอีกดว้ย หมายความวา่ไม่มีปัญญาในการซ้ือท่ีหาท่ีในการสร้าง
คริสตจกัร เราจะเห็นวา่คริสตจกัรเร่ิมแรกไม่ตอ้งเป็นปัญหาในการท่ีเร่ียไรเงินสร้างคริสตจกัร อาจารย์
เปาโลไม่ไดเ้ขียนจดหมายไปท่ีโครินธ์ เพื่อเร่ียไรเงินสร้างคริสตจกัรแต่การนมสัการตามบา้นน้ีเราตอ้ง
อาศยัผูน้ าของทอ้งถ่ินนั้น สมมุติวา่เราจะมีการนมสัการตามบา้นประมาณ 600 คน เราก็ตอ้งมีผูน้ า
ประมาณ 20 คน และถา้จ านวน 600 คนน้ีเราแบ่งแยกนมสัการแต่ละท่ี ก็ตอ้งมีผูน้ าประมาณท่ีละ 3-4 
คน การขยายคริสตจกัรในเมืองฟิลลิปนส์นั้นเกิดข้ึน เพราะคนในเมืองกลุ่มหน่ึงสนใจการศึกษาเผยแพร่
ศาสนา พวกน้ีมานมสัการในบา้นมีการเรียนพระคมัภีร์ในบา้น แต่วา่การเรียนพระคมัภีร์ของเขา
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เนน้หนกัในทางการประกาศ คือทุกคร้ังท่ีเขาเรียนพระคมัภีร์เขาจะเชิญผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนมาร่วม 
เพราะเหตุวา่มีคริสเตียนมาเท่านั้นไม่พอ หรืออาจจะมีการตั้งกลุ่มเรียนพระคมัภีร์ในหมู่บา้นท่ียงัไม่มี
การเรียนพระคมัภีร์ ทั้งน้ีเพื่อการประกาศ บางทีก็มีคริสเตียนท่ีสนใจในการประกาศเขา้ไปติดต่อใน
หมู่บา้น แลว้ก็ขออนุญาตวา่จะศึกษาพระคมัภีร์ในหมู่บา้นของผูน้ าคนน้ีไดไ้หมผูน้ าท่ีเราเขา้ไปติดต่อ
คนน้ีเขาก็ไม่ค่อยสนใจ แต่เขาก็ไม่ขดัขวางอยา่งไร เพราะฉะนั้นจึงมีการเรียนพระคมัภีร์ท่ีบา้นของผูน้ า
คนน้ีและต่อมาเม่ือเห็นความดี คนชกัสนใจ เพราะเหตุวา่เขาไดรั้บประโยชน์ ก็เลยชกัชวนลูกหลานเขา้
มาเรียนพระคมัภีร์ดว้ย และก็มีคนส าคญัเขา้มาร่วมอีก 10-15 คน เช่นน้ีก็มีคริสตจกัรเล็ก ๆ เกิดข้ึนใน
หมู่บา้นประมาณ 42 คน แลว้ก็มีการสร้างคริสตจกัรเล็ก ๆ ข้ึน แมว้า่จะมีสมาชิกไม่มากก็ตาม 

2. คริสตจกัรท่ีมีสมาชิกเป็นพวกเดียวกนั เช่นมีงานอยา่งเดียวกนั มีปัญหาอยา่งเดียวกนั ฐานะ
เศรษฐกิจระดบัเดียวกนั นกัศึกษาคนหน่ึงของอาจารยไ์ดศึ้กษาถึงลกัษณะของคริสตจกัรในเมืองบอม
เบย ์ ก็มีสภาพคริสตจกัรท่ีแตกต่างกนัหลายอยา่งในเมืองน้ี บางคริสตจกัรสมาชิกก็มีความรู้สูง มี
เงินเดือนมากแต่บางคริสตจกัรสมาชิกยากจน และลกัษณะท่ีส าคญัคือ สมาชิกของแต่ละคริสตจกัรมี
ความเป็นอยูค่ลา้ย ๆ กนั ลกัษณะเช่นน้ีเราอาจจะไม่พบทุกแห่ง เราอาจจะพบเพียงบางแห่งเท่านั้น 

3. การขยายคริสตจกัรตอ้งมีหลกัยดึมัน่ในขอ้พระคมัภีร์ถือวา่ขอ้พระคมัภีร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
เราตอ้งเช่ือวา่บุคคลท่ีไม่มีพระเยซูคริสตย์ดึมัน่ในจิตใจ ผูน้ั้นก็สูญเสียหลายส่ิงหลายอยา่ง ตอ้งเช่ือวา่
พระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดเป็นความจริง และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดองคแ์ทจ้ริง คนท่ีเช่ือพระ
เยซูจะตอ้งใหเ้ขาชนะ และจะตอ้งมีอ านาจท่ีจะใหเ้ขาเอาชนะได ้ พระเยซูคริสตเ์จา้เป็นพระเจา้ท่ีด ารงอยู ่
และพระองคจ์ะเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึง และเราตอ้งเป็นผูเ้อาพระธรรมออกไปใหแ้ก่ผูอ่ื้นต่อไป เหมือนเช้ือ
ท่ีเจือลงในแป้งแลว้ก็จะตอ้งฟูท่ีจริงก็มีหลายอยา่งท่ีขา้พเจา้อยาก จะพดูเก่ียวกบัการขยายคริสตจกัรใน
เมือง เป็นเร่ืองท่ีน่าพดู และมีหลายอยา่งท่ีเราควรจะหาความจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และในเมืองไทยท่ีเรา
เห็นวา่ เราพบอะไรดี ๆ เก่ียวกบัการขยายคริสตจกัรในเมือง ถา้เราท างานจริงและพระเจา้อวยพรในการ
งานของเรา เราก็จะเห็นส่ิงมหศัจรรยแ์ปลกประหลาดในการขยายคริสตจกัรในเมือง 
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บทที ่7 อ านาจของผแีละฤทธ์ิเดชของพระคริสต์ในการขยาย

คริสตจักร 

หวัขอ้ท่ีขา้พเจา้จะบรรยายต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัมากส าหรับคริสเตียนในประเทศไทย เราจะ
พิจารณาถึงการนบัถือผหีรือวิญญาณกบัการขยายคริสตจกัร ความจริงการนบัถือผหีรือวญิญาณนั้นมีนบั
ถือกนัทัว่ไปในหลายประเทศ มีคนจ านวนหลายร้อยลา้นคนนบัถือผหีรือวญิญาณ คนเหล่าน้ีกลวัผแีละ
นบัถือผไีปดว้ย มีผท่ีีประจ าทุ่งนา ผปีระจ าตน้ไม ้ผปีระจ าบา้น ผปีระจ าแม่น ้า คนท่ีกลวัผเีหล่าน้ี นบัถือ
และน าเอาของไปเซ่นไหวเ้พื่อมิใหผ้ที  าร้าย ในหลายประเทศคนท่ีตายไปแลว้ ถา้ไม่ไดรั้บเคร่ืองเซ่น
ไหวอ้ยา่งถูกตอ้งก็จะกลบัมาหลอกหลอน หรือรบกวนญาติพี่นอ้งและลูกหลาน ตามธรรมเนียมของชาว
จีนซ่ึงมีการเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษ และมีการนบัถือยกยอ่งอยา่งมากและบางทีจะท าอะไรก็ตอ้งไป
ปรึกษาหารือกบัผบีรรพบุรุษก่อนถา้ผเีห็นดีดว้ยจึงท า เม่ือเราพดูถึงศาสนาใหญ่ ๆ ในโลก เช่น ฮินดู 
พุทธ อิสลาม และขงจ้ือ ศาสนาเหล่าน้ีมีการนบัถือผแีละวญิญาณปะปนอยูอ่ยา่งมากมาย เช่นมีเพียงไม่
ถึงคร่ึงของชาวฮินดูท่ีฟังหรืออ่านคมัภีร์ของศาสนาฮินดู แต่มากกวา่คร่ึงท่ีนบัถือวญิญาณและผ ี เอาของ
ไปเซ่นไหวเ้พื่อใหผ้พีอใจ 

ในทุกประเทศทัว่โลก การนบัถือผเีป็นเร่ืองธรรมดากลวัผ ี หรือผท่ีีท าใหไ้ม่สบายเป็นเร่ืองท่ีรู้
กนัทัว่ไป นอกจากน้ีการมีศาลพระภูมิเจา้ท่ี การเขา้ทรงหรือเขา้สิงในตวัคนเพื่อใชค้นเป็นมา้ข่ี หรือ
ส่ือกลางเป็นเร่ืองธรรมดาดว้ย วนัหน่ึงขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มบา้นชาวอินเดียและไดส้นทนากบัหญิงเจา้ของ
บา้นคนหน่ึงสังเกตวา่เธอมีหนา้ตาแสดงวา่ไม่สบายเลย ขา้พเจา้จึงเอ่ยทกัวา่ “วนัน้ี ดูหนา้ไม่สบายเลย
เป็นอะไรไปหรือ” หญิงนั้ตอบวา่ “ท าไมจะไม่เศร้า เพราะวา่เม่ือคนมนัมาอีกแลว้” ขา้พเจา้ก็ถามวา่ 
“ใครมา? เจา้ของบา้นตอบวา่ “มนัมาเม่ือปลายปีก่อน เอาลูกชายคนหน่ึงไป มนัมา เม่ือ 2 ปีก่อน ก็เอาไป
อีกคนหน่ึงและเม่ือคืนมนัมาเป็นคร้ังท่ี 3 ก็ท  าใหอี้กคนหน่ึงลม้ป่วยลง เม่ือเห็นเช่นน้ีจึงไดเ้ผาเคร่ือง
หอม มนัจึงหนีไป” ขณะท่ีสนทนานั้นขา้พเจา้ยงัเห็นข้ีเถา้ตกอยูท่ี่พื้นห้อง หญิงนั้นพดูต่อไปวา่ “ไม่รู้วา่
มนัจะกลบัมาอีกเม่ือไหร่” หญิงเจา้ของบา้นคนน้ีกลวัทุกขณะวา่ ผจีะมาเอาลูกชายคนท่ีสามของเธอไป
อีก 

ในประเทศอินเดียท่ีขา้พเจา้ท างานอยูน่ั้น มีคริสตจกัรเกิดข้ึนในชนบทหลายหมู่บา้น ส่วนมาก
เป็นคริสตจกัรเล็ก ๆ บางคริสตจกัรมี 5 ครอบครัว บางคริสตจกัรมี 7 ครอบครัว บางคริสตจกัรมี 10 
ครอบครัวเท่านั้น ทุกคร้ังท่ีมีคนมาเช่ือถือในพระเจา้ จะมีการต่อสู้ระหวา่งผูท่ี้เช่ือกบัชาวบา้นอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองผ ี เพราะเหตุวา่ คนอินเดียเล้ียงววั ทุกบา้นมีววั ซ่ึงมกัจะมีโรคห่าท าใหว้วัตาย ถา้มี
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เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึน ก็จะมีชาวบา้นออกเร่ียรายขา้วและเงิน แลว้เอาไปท าพิธีบูชายญั เพื่อท าใหผ้ี
พอใจ พวกท่ีเช่ือในพระคริสตถื์อวา่ เขาเป็นคริสเตียนเขาไม่ตอ้งท าพิธีนั้น เพราะไม่เช่ือในผ ี จึงท าให้
ชาวบา้นอ่ืน ๆ โกรธมาก 

ภรรยาและขา้พเจา้อยูใ่นเมืองท่ีมีประชาชน ประมาณ 4,000 คน ปีหน่ึงเกิดมีโรคระบาด มีคน
เป็นจ านวนมากป่วยและตาย พระประจ าวนัในเมืองนั้นไดจ้ดัใหมี้พิธีใหญ่ใชเ้งินมากมาย คือ เอาน ้ามนั
มะพร้าวราคาราวแสนบาทเผาบูชา เพื่อใหเ้ป็นท่ีพอใจของผ ี 

ในกรุงจาการ์ตา้เม่ือราว 10 วนัก่อน ขา้พเจา้ไดเ้ห็นคนขายยาคนหน่ึง เขามีงูใหญ่และยาวมากมา
ดว้ย ท าใหมี้คนมามุงดูเป็นจ านวนมาก ชายผูน้ั้นโฆษณาวา่ยาของเขาซาตานเป็นผูใ้ห้ เพราะฉะนั้นจึง
เป็นยาท่ีมีอ านาจมาก ดงันั้นผูค้นจึงซ้ือยาท่ีมาจากผูมี้อ  านาจยิง่ใหญ่นั้น คนไทยเราคงรู้ดีวา่ อ านาจของผี
มีอยา่งไรบา้ง เหตุท่ีท าให้คนนบัถือผคืีอวา่ ผมีีอ านาจ คนตอ้งการท่ีจะมีอ านาจ ผมีีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะท าให้
พืชผลในนาของเขางอกงามได ้หรือในท านองเดียวกนั ผีอาจจะแช่งสาปใหพ้ืชเป็นในนาของเขาเสียหาย
ก็ได ้ผบีางตวัมีอ านาจท่ีจะท าใหห้ญิงเป็นหมนัได ้แต่วา่ถา้ผชีอบใจ ก็อาจจะท าใหห้ญิงนั้นมีลูกไดอี้ก 

แถบเชิงเขาในประเทศอินเดียเคยมีคนล่าหวัมนุษยอ์าศยัอยู ่ เม่ือตดัหวัมนุษยไ์ดก้็จะน ามาแขวน
ไวท่ี้บา้น คนล่าหวัมนุษยเ์คยมีบา้งในไตห้วนัและฟิลลิปปินส์ การท่ีเขาไปล่าหวัมนุษยม์าไวท่ี้บา้นก็
เพราะเช่ือวา่ อ านาจของคนอยูท่ี่หวั และการท่ีเอาหวัมนุษยไ์วท่ี้บา้นมากเท่าใดก็ท าใหเ้ป็นบา้นท่ีมี
อ านาจมากเท่านั้นถา้เราใหผู้ท่ี้เช่ือผเีหล่าน้ีทราบวา่พระคริสตเ์ป็นอ านาจของพระเจา้หลายคร้ังคน
เหล่านั้นจะกลบัมาเช่ือในพระคริสตเ์พราะถา้เม่ือพระคริสตมี์อ านาจมากกวา่ผ ี พระองคจ์ะทรงคุม้ครอง
เขาใหพ้น้จากอ านาจของผไีด ้ คนเป็นจ านวนมากไม่กลา้เป็นคริสเตียนเพราะเขายงักลวัอ านาจผอียู ่ ถา้
เป็นคริสเตียนแลว้กลวัวา่ผจีะมาท าร้ายถา้เขาเช่ือวา่พระเยซูสามารถคุม้ครองเขาใหพ้น้จากผไีด ้ เขาก็จะ
สบายใจ และรู้สึกปลอดภยัท่ีจะเป็นสาวกของพระองค ์

วนัหน่ึง มีคนมาจากชนบทในประเทศอินเดียมาหาขา้พเจา้ และบอกวา่ เขาตดัสินใจท่ีจะเป็นค
ริสเตียน ชายคนน้ีเป็นญาติของอีกคนหน่ึงขา้พเจา้รู้จกัมาก่อน เม่ือขา้พเจา้ถามวา่ท าไมถึงมาเป็นคริส
เตียน เขาจึงเล่าใหฟั้งวา่ “ผมมีลูกสามคนแต่ละคนตาย เม่ือก่อนอายคุรบ 1 ขวบ” เขาไม่ไดใ้ชค้  าวา่ 
“ตาย” แต่บอกวา่ “ผเีอาไปกิน” เขาบอกวา่ “ผเีอาลูกของผมคนท่ีหน่ึงไปกิน และเอาคนท่ีสองและคนท่ี
สามดว้ย” และท่ีผมมาเป็นคริสเตียนก็เพราะวา่ พระคริสตข์องท่าน มีอ านาจมีความสามารถเหนือผ ี ท่ี
ป้องกนัผมและครอบครัวให้พน้จากอ านาจของผี” 

ถา้พระเจา้มีอ านาจอิทธิฤทธ์ิ และชยัชนะต่อผ ี คนเป็น เป็นจ านวนมากก็จะมาเป็นศิษยข์อง
พระองค ์ เราพบตวัอยา่งเหล่าน้ีหลายแห่งในพระคมัภีร์ คงจ าเร่ืองของอาจารยเ์ปโตรและโยฮนัได ้ เม่ือ
ทั้งสองมาถึงประตูงาม มีคนง่อยคนหน่ึงนัง่อยูเ่พื่อขอทาน และหวงัวา่จะไดเ้งินจากท่านทั้งสอง “ฝ่ายเป
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โตรกบัโยฮนัเพง่ดูเขาบอกวา่...เงินและทองเราไม่มี แต่ท่ีเรามีอยูเ่ราจะใหท้่านคือ ในพระนามแห่งพระ
เยซูคริสต ์ ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิด” เขาจึงกระโดดข้ึนยนืและเดินเขา้ไปในพระวหิาร เดินตน้โลด
สรรเสริญพระเจา้ไป (กิจการ 3:1-8) ในวนัต่อมาเจา้หนา้ท่ีของยวิไดส้อบสวนเปโตร และถามวา่ “ท่าน
ไดท้  าการน้ีโดยฤทธ์ิหรือในนามของผูใ้ด” (กิจการ 4:7) ซ่ึงเปโตรก็ตอบอยา่งฉะฉานวา่ “โดยพระนาม
ของพระเยซูคริสตช์าวนาซาเร็ธ...ชายคนน้ีท่ียนือยูต่่อหนา้ท่านไดห้ายโรคเป็นปรกติ (กิจการ 4:11)  

เราคงจ าประสบการณ์ของท่านเอลียาท่ีภูเขาคาร์เมลไดคื้อมีการทดลองระหวา่งเอลียากบัพวก
ของพระบาละ  เอลียาบอกพวกนั้นวา่ ท่านจงเตรียมเคร่ืองถวายบูชาของท่าน เราก็จะเตรียมเคร่ืองบูชา
ของเรา ท่านขอต่อพระเจา้ของท่าน ถา้พระองคส่์งไฟลงมา พระองคก์็เป็นพระเจา้ เราก็จะขอต่อพระ
เจา้ของเรา ถา้พระองคส่์งไฟลงมา พระองคก์็เป็นพระเจา้ เม่ือเอลียาอธิษฐานต่อพระเจา้แลว้ ก็ไดเ้กิดมี
ไฟตกลงมาจากฟ้า และทุกคนก็สรรเริญพระนามของพระเจา้ เราคงจ าไดเ้ช่นกนัวา่ ดานิเอลเคยพดูกบั
กษตัริยว์า่ พระเจา้ของเราสามารถช่วยเราไดร้อดพน้จากไฟได ้

มีเร่ืองท านองเดียวกนัน้ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนในอินเดีย มีชายคนหน่ึงช่ือมงัเกอร์ 
มีอาชีพเป็นช่างไม ้ มาจากชนบทแต่ไดม้าเป็นคริสเตียนในเมือง และก็ยดึอาชีพช่างไมอ้ยา่งเดิม เขาไม่
เคยคิดท่ีจะเยีย่มเยยีนหรือพดูเร่ืองพระกิตติคุณแก่พี่นอ้ง เพื่อนบา้น ต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูจิตใจท่ี
คริสตจกัรนั้น (เช่นเดียวกบัการฟ้ืนฟูท่ีคริสตจกัรท่ีเชียงราย) มงัเกอร์ไดก้ลบัใจและพระเจา้กลายเป็นผูมี้
ความหมายท่ีสุดเหนือชีวติของเขา เม่ือเขาสารภาพความผดิต่อพระเจา้แลว้ ก็รู้สึกวา่ตวัเบา และเดินตวั
ปลิวออกไป เขาระลึกถึงพี่นอ้งท่ีอยูใ่นชนบทบา้นเดิมของเขาและรู้สึกวา่ไม่เหมาะท่ีจะทิ้งพี่นอ้งอยูท่ี่
บา้นโดยท่ีไม่รู้ถึงพระกิตติคุณของพระเจา้ เขาจึงกลบัไปบา้นเดิม พวกพี่นอ้งตอ้นรับการกลบัไปของเขา
ดว้ยความดีใจ เขาไดเ้ล่าถึงเหตุการณ์ท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติใหม่ของเขา และเล่าวา่พระเยซูคริสต ์ มี
อ านาจอิทธิฤทธ์ิอยา่งไร เม่ือเขาเขา้นอนแลว้ ในตอนดึกเม่ือมีคนในหมู่บา้นนั้นมาเรียกเขา บอกวา่ควาย
ของตนลม้ป่วยลง เขาไดเ้อาของไปเซ่นไหวผ้ีแลว้ก็ไม่ดีข้ึน ควายตวัท่ีป่วยนั้นท างานดี กลวัวา่มนัจะตาย 
ถา้พระเจา้ท่ีมงัเกอร์บอกมีอ านาจมาก คงพอจะช่วยควายใหห้ายได ้ มงัเกอร์ลุกข้ึนไปท่ีควายซ่ึงป่วยอยู่
นั้น เห็นวา่มนัให้หายได ้ มงัเกอร์ลุกข้ึนไปท่ีควายซ่ึงป่วยอยูน่ั้น เห็นวา่มนัป่วยจริง ๆ มงัเกอร์จึงวางมือ
บนสัตวน์ั้นและอธิษฐาน แลว้จึงบอกคนเหล่านั้นวา่ “เราไดอ้ธิษฐานเผือ่แลว้ ท่านจะไปนอนเถิด” รุ่งเชา้
วนัต่อมาควายตวันั้นก็หายจริง ๆ ทุกคนในหมู่บา้นนั้นก็ฟังพระกิตติคุณจากมงัเกอร์ดว้ยความเคารพ 
และศรัทธามงัเกอร์ไดเ้ทศนาในหมู่บา้นนั้นเป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีคนท่ีมาเช่ือหลายคน 

บางคนอาจจะวา่ เร่ืองอยา่งน้ีเกิดกบัคนท่ีไม่รู้อะไร ขอให้ฟังเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ท่ีเกาะท
รินีแดด ใกล ้ ๆ กบัอเมริกาใต ้ มีชาวอินเดียอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ชาวอินเดียเหล่าน้ีมาจากประเทศ
อินเดีย ส่วนมาจบจากโรงเรียนมธัยมและมหาวทิยาลยั บางคนก็เป็นนกัธุรกิจ บางคนก็นบัถือศาสนา
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ฮินดู บางคนก็เป็นมุสลิม แต่มีใจแขง็มากไม่ยอมเช่ือคริสตศ์าสนาเลย บางคนท่ีไปโรงเรียนของคณะ
เพรสไบทีเรียนภายหลงัไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียน ในชัว่เวลา 60-70 ปี มีผูก้ลบัใจประมาณ 1,000-2,000
คน แต่มีชาวอินเดียในทรินิแดดมากกวา่สองแสนคน เม่ือเร็ว ๆ น้ีชาวเมืองทรีนิแดดท่ีเป็นคริสเตียนได้
ร่วมใจกนัอธิษฐานขอพระเยซูคริสตข์บัผร้ีายออกไปและรักษาคนเจบ็ป่วย เม่ือชาวอินเดียท่ีมีการศึกษา
สูงเห็นวา่พระคริสเตียนนั้นไดต้อบสนองค าอธิษฐานอยา่งไร เขาจึงพากนัมาเช่ือเป็นจ านวนมาก 

สองปีมาแลว้ อาจารยใ์หญ่ผูห้ญิงคนหน่ึงมาศึกษาต่อท่ีวิทยาลยัของเรา เธอเป็นสมาชิกของ
คริสตจกัรลูเธอร์เรน ขณะท่ีเธอเรียนในวทิยาลยัของเรานั้น เธอไดเ้ล่าเร่ืองใหเ้ราฟังวา่ “ใกล ้ๆ บา้นดิฉนั
มีชายมีช่ือเสียงคนหน่ึง ช่ือ สุบาเรา เป็นครูใหญ่โรงเรียนมธัยม เขาต่อสู้คริสเตียนมากทีเดียว เขาเกลียด
ชงัคริสเตียนและคริสตจกัร เขาบอกวา่คริสเตียนเป็นคนต่างชาติไปแลว้ ทั้งชาติเดิมกลายเป็นคนชาติอ่ืน 
เขามกัจะเยาะเยย้และสบประมาทคริสเตียน สุบาเรามีเพื่อนท่ีเขารักมากซ่ึงมีบา้นติดกนัคนหน่ึง เพื่อน
ของเขาป่วยติดต่อกนัหลายเดือนมาแลว้ เรียกหมอมารักษาแต่ก็ไม่หาย กลบัเพียบหนกัลงทุกที ๆ คืน
หน่ึงสุบาเราเห็นนิมิตวา่ พระเยซูมาปรากฏและตรัสกบัเขา ใหเ้ขาวางมือบนเพื่อนท่ีป่วย และอธิษฐาน
ในนามของพระองคแ์ลว้เขาจะหาย สุบาเราต่ืนข้ึนหวัเราะขบขนั แลว้ก็นอนหลบัต่อไปคืนต่อมาเขาก็
เห็นนิมิตอยา่งคืนก่อน คือพระเยซูคริสตท์รงปรากฏกบัเขา ตรัสสั่งใหเ้ขาวางมือบนศีรษะของเพื่อน และ
อธิษฐานของพระองค ์ พระองคจ์ะรักษาเขาใหห้าย เขาหวัเราะและเขา้นอนต่อเช่นเดิน ในคืนท่ีสามเขา
เห็นนิมิตอีกคร้ังหน่ึงคราวน้ีเขาไม่หวัเราะ และลุกข้ึนไปยงับา้นของเพื่อนท่ีก าลงัป่วยอยูแ่ละวางมือ 
พระเยซูคริสตก์็ใหค้นนั้นหายไป สุบาเราจึงเอารูปเคารพในบา้นของตนไปเผาหมด แลว้ซ้ือพระคมัภีร์
มาเรียนเท่าท่ีจะท าได ้ แต่ยงัไม่เป็นคริสเตียน และยงัเกลียดคริสตจกัรอยู ่ ทั้งแนะน าไม่ใหค้นอ่ืนไป
โบสถ ์ แต่บอกวา่จงรักพระเจา้และศึกษาพระคมัภีร์ของพระองค ์ คนในละแวกนั้นพากนัไปหาสุบาเรา
เพื่อใหเ้ขารักษาโรค แลว้ก็มีการพบปะกนัในบา้นของเขาเพื่อศึกษาพระคมัภีร์ คนเหล่านั้นต่างก็เอารูป
เคราพไปทิ้งหมดแต่ก็ยงัไม่เรียกตวัเองวา่เป็นคริสเตียน แต่ขา้พเจา้ก็อดคิดไม่ไดว้า่องคพ์ระเยซูคริสต์
ทรงเป็นฤทธ์ิเดชของพระเจา้ บางทีแมว้า่จะไม่เรียกตวัเองวา่คริสเตียนหากเช่ือฟังพระองค ์ อ านาจของ
พระเจา้ก็อาจมีส าหรับเขาได ้

ขา้พเจา้ขอพดูกบัมิตรสหาย มิชชนันารีท่ีอยูท่ี่น่ีโดยเฉพาะ คนยโุรปท่ีมีการศึกษาสูงมกัดู
เหตุการณ์ท่ีขา้พเจา้พูดมาน้ีในทศันะของโลก (Secular) ชาวตะวนัตกอาจจะไม่เช่ือและหวัเราะเยาะเร่ือง
ผเีหล่าน้ี และบอกวา่เร่ืองเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดแ้ต่วา่คนส่วนมากรู้วา่ผมีีจริง ๆ ถา้พดูกบัมิชชนันารีเขาจะ
หวัเราะให ้ คนไทยจึงหยดุไม่พดูต่อ การสนทนาก็ตอ้งหยดุชงกัไปดว้ยมิชชนันารีคิดวา่ตนเองชนะเร่ือง
ไม่มีผ ี ความจริงแลว้เป็นฝ่ายแพต่้างหาก ขา้พเจา้ขอแนะน าเพื่อนชาวตะวนัตกดว้ยกนัวา่ อยา่มอง
เหตุการณ์เร่ืองผใีนทศันะนั้นอีกต่อไป ขอใหเ้รามองในทศันะของคริสเตียน คือเช่ือในพระคมัภีร์วา่ผมีี
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จริง และพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงมีอ านาจเหนือผีเหล่านั้นทั้งหมด พระองคต์รัสสั่งมนัได ้ มนัเช่ือและท า
ตามพระองค ์ผกีลวัพระนามอนัทรงฤทธ์ิของพระเยซูคริสตเ์จา้ 

เหตุการณ์เกิดข้ึนกบัเพื่อนขา้พเจา้ซ่ึงเป็นแพทยท่ี์ลอสแองเจลลิส เม่ือประมาณ 1 เดือนมาแลว้ มี
คนเจบ็คนหน่ึงมาหาเขาเพราะโรคปวดศีรษะอยา่งรุนแรง และมีอารมณ์ต่าง ๆ เช่นบางทีก็โกรธจดั ใน
ตอนท่ีก าลงัตรวจอยูน่ั้น หมอบอกใหเ้ขาถลกแขนเส้ือข้ึนเพื่อฉีดยา เม่ือถลกแขนเส้ือข้ึนก็เห็นรอยสัก
เป็นรูปซาตานทั้งตวั เขาบอกหมอวา่ เม่ือฉีดยาขออยา่ใหต้วันั้นเจบ็ไปดว้ย หมอจึงถามวา่ น่ีเป็นผขีอง
เธอใช่ไหม ชายคนนั้นรับวา่ ผน้ีีเป็นอ านาจของผม ไม่ใช่แต่ท่ีแขน แต่วา่มีรอยสักไปทั้วตวัทีเดียว 
ขณะท่ีหมอก าลงัตรวจอยูน่ัน่หมอถามเขาวา่ เธอรู้จกัพระเจา้ไหม? ชายคนนั้นตอบวา่ รู้ซิ พระเจา้เป็น
ศตัรูของเรา หมดผูซ่ึ้งเป็นคริสเตียนคนนั้นก็บอกวา่ พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงมีอ านาจเหนือ
ทั้งหมด พอพดูไดเ้ท่านั้นชายคนนั้นจึงออกวิง่แลว้ขบัรถหายไป 

มิตรสหายของขา้พเจา้ทั้งหลาย พระเยซูคริสตก์ าลงัท างานอยูเ่ด๋ียวน้ีอยา่งมหศัจรรยใ์นการขบั
ไล่ผ ี และรักษาคนเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนทัว่โลก ขา้พเจา้เองก็เป็นชาวตะวนัตกท่ีเคยสงสัยเร่ืองน้ีมา
ก่อน เพราะในครอบครัวของขา้พเจา้มีแพทยห์ลายคน เขามองดูเหตุการณ์เหล่าน้ีดว้ยความสงสัย ไม่
ยอมรับวา่มนัเป็นไปได ้ พี่ชาย พี่สาว ลูกชาย ลูกสาว และพี่นอ้งขา้พเจา้อีกหลายคนลว้นเป็นแพทย์
ทั้งส้ิน ถา้บุคคลเหล่าน้ีมาอยูท่ี่น่ีและฟังขา้พเจา้พดูเช่นน้ี เขาคงเดินออกไปแน่ ๆ อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้
ขอยนืยนัวา่ พระเยซูคริสตก์ าลงัท างานอยูท่รงรักษา คนป่วย ขบัผีร้าย และทรงมีชยัต่อผทีั้งหลาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนเม่ือมีคนกลบัใจมาเช่ือในพระองคใ์นพนัธสัญญาใหม่บอกเรา
วา่ พระเยซูคริสตท์รงใชว้ธีิการรักษาโรคเป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงถึงชยัชนะของพระองค ์

ชายคนหน่ึงช่ือ พิคเกททซ่ึ์งต่อมาเป็นบิชอบของเมธอดิชไดศึ้กษาอยา่งกวา้งขวางเก่ียวกบั
คริสตจกัรในอินเดีย เขาไดส้ ารวจการขยายคริสตจกัรทุกภาคของอินเดีย เขาไดเ้ขียนหนงัสือเล่มใหญ่
ทีเดียวช่ือวา่ “ขบวนการมวลชนคริสเตียนในอินเดีย” (Christian Mass Movement in India) เป็นการ
เคล่ือนไหวของมหาชนผูเ้ขา้มาเป็นคริสเตียนพร้อมกนั เขาไดรั้บทุนวจิยัน้ีจากสถาบนัวจิยัทางศาสนา
และสังคมของเมืองนิวเยอร์ค เม่ือหนงัสือของเขาพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ เขาไดม้าพดูกบัขา้พเจา้วา่ 
“ขณะท่ีผมก าลงัส ารวจการเคล่ือนไหว และการกลบัใจของชาวอินเดียนั้น ผมพบความอศัจรรยม์ากกวา่
ความอศัจรรยท่ี์ บนัทึกในพนัธสัญญาใหม่เสียอีก” ขา้พเจา้ตอบวา่ “ไดอ่้านหนงัสือนั้นทั้งเล่มแลว้ตั้งแต่
หนา้แรกจนถึงหนา้สุดทา้ย ไม่เห็นมีเร่ืองอะไรท่ีเป็นเร่ืองอศัจรรยเ์ลย” เขาตอบวา่ “ถา้ผมใส่เร่ืองการ
อศัจรรยใ์นหนงัสือเล่มน้ี งานวจิยัของผมคงไม่ไดรั้บการเช่ือถือ” เช่ือขา้พเจา้เถิดวา่ อ านาจของพระเยซู
คริสตย์งัทรงท างานอยูใ่นโลก และจะปรากฏเม่ือมีผูท่ี้เช่ือร้องทูลขอ 
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หลายปีมาแลว้ขา้พเจา้ไดส้ ารวจการขยายคริสตจกัรของแพนเตคอสในแมกซิโก ขา้พเจา้ได้
เยีย่มชายชราชาวสวเีดนคนหน่ึงช่ือ แอนเดอสัน อายปุระมาณ 80 ปี อาศยัอยูบ่นหลงัคาโบสถแ์บน ๆ 
ขา้พเจา้ถามเขาวา่ “คริสตจกัรของท่านขยายไดอ้ยา่งไร?” เขาเล่าเร่ืองใหข้า้พเจา้ฟังร่วมสองชัว่โมงซ่ึง
พอสรุปวา่ “เขาเคยเทศนา ตามขา้งถนนในเมืองแมกซิโกคริสเตียนกลบัใจใหม่บางคนก็เคยไปกบัเขา
ดว้ย ท าการประกาศไปตามถนนทุกสาย คนท่ีไปดว้ยคนหน่ึงเป็นกรรมกรท่ีมีใจถ่อมซ่ึงต่อมาไดย้า้ยไป
ยงัอีกเมืองหน่ึงท่ีไม่มีคริสตจกัรเพนเตคอสเลยกรรมกรผูน้ั้นรู้สึกวา่ตนตอ้งท าการประกาศ ไดเ้รียนแบบ
ของแอนเดอร์สัน คือเทศนาตามขา้งถนน แต่เน่ืองจากเทศน์ไม่เก่งจึงไม่ค่อยมีคนฟัง คนเดินผา่นไปผา่น
มาไม่มีใครสนใจ ชายคนนั้นพดูกบัตนเองวา่ตอ้งท าวธีิใหม่ จึงคิดและอธิษฐาน และถามตนเองวา่คนเรา
ไปไหนเม่ือป่วย ไดค้  าตอบวา่ร้านขายยา ชายคนนั้นจึงไปยนืท่ีร้านขายยา พอเห็นคนท่ีถือขวดยาออก
จากร้านก็จะตรงเขา้ไปถามวา่ มีคนไม่สบายหรือ ถา้ไดรั้บค าตอบวา่ใช่กรรมกรคนนั้นก็จะถามต่อไปวา่
จะใหเ้ขาพาผูส้ามารถรักษาไปช่วยไหม และถา้รับอนุญาตแลว้ ก็จะตามเขา้ไปในบา้น คุกเข่าวางมือบน
คนเจบ็ ขอพระเยซูทรงรักษา แอนเดอร์สันเพิ่มเติมวา่พระคริสตเ์จา้ทรงตอบค าอธิษฐานและทรงรักษา
คนเป็นจ านวนมาก และเม่ือส้ินปี กรรมกรผูน้ั้นมีสมาชิกในคริสตจกัรถึง 65 คน น่ีแหละคือวธีิขยาย
คริสตจกัร 

ขา้พเจา้เล่าเร่ืองน้ีท่ีสิงคโปร์ บิชอบ ชาน ดู เรย ์ จากประเทศปากีสถานไดฟั้งอยูด่ว้ย ท่านจึงเล่า
ใหข้า้พเจา้ฟังวา่เขาเคยร่วมประชุมร่วมกบับิชอบทั้งหลายของแองกลิกนั มีจ  านวน 600 คน ท่ามกลางท่ี
ประชุมนั้น อาร์คบิชอบ แคริงตนั จากแคนนาดาลุกข้ึนพดูวา่ “ขา้พเจา้ชกัแก่ลง หูก็เร่ิมตึงดว้ย ถา้ขา้พเจา้
อยากใหใ้ครอธิษฐานเผือ่ และรักษาขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่กลา้ไปหาเพื่อนบิชอบดว้ยกนั ขา้พเจา้ตอ้งไปหา
เด็กเล็ก ๆ คณะเพนเตคอส ขอใหเ้ธอวางมือเพื่อขา้พเจา้ 

ขอกลบัมาพดูถึงประเทศไทย ในประเทศไทยหลายคริสตจกัรไดน้ าคนท่ีเคยเช่ือในผีมาเป็นค
ริสเตียน หลายปีมาแลว้ขา้พเจา้ไดไ้ปเยีย่มคริสตจกัรท่ีเชียงราย ประธานภาคท่ีนัน่บอกขา้พเจา้วา่ 
คริสตจกัรจ านวนมากเร่ิมข้ึนเพราะเช่ือฤทธ์ิเดชของพระคริสต ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่พี่นอ้งลาวโซ่งท่ีอยูใ่นการ
ประชุมคืนน้ีจะเป็นพยานถึงฤทธ์ิเดชของพระคริสตท่ี์ชนะผร้ีายได ้ และคงมีอีกหลายคนท่ีเป็นพยานจาก
ประสบการณ์ของตนเองดว้ย ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ล่าเร่ืองเหล่าน้ีเพียงเพื่อความสนุกสนาน หรือแสดงเร่ือง
ประหลาด แต่พูดถึงสถานการณ์ท่ีเป็นจริงซ่ึงเก่ียวกบัเราทุกคนในประเทศไทย 

สุดทา้ยน้ี ผูใ้ดท่ีไดม้ารู้จกัฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ จะตอ้งรู้จกัพระปัญญาของพระองคด์ว้ย ตอ้ง
รู้จกัความชอบธรรมของพระองค ์ ตอ้งเดินตามแสงสวา่งแห่งพระวจนะของพระเจา้เม่ือมีคริสตจกัรใหม่
เกิดข้ึนในหมู่บา้นหรือในเมือง เราตอ้งสอนทุกอยา่งท่ีพระเจา้สั่งใหเ้ราสอนตอ้งป้อนอาหารใหเ้ขา ใน
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พระธรรมกิจการ 2: 42 เขาทั้งหลายไดข้มกัเขมน้ฟังค าสอนของจ าพวกอคัรทูต และร่วมสามคัคีธรรม 
ทั้งขมกัเขมน้ในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน น่ีแหละคือลกัษณะท่ีแทจ้ริงแห่งพระคริสตท์ัว่โลก 

เม่ือประมาณ 300 ปีมาแลว้ ประเทศองักฤษตกต ่าทางจิตใจ คริสตจกัรเป็นเหมือนตายแลว้ ผู ้
ท  างานศาสนาก็ด่ืมสุราเมามาย คริสเตียนก็ท าบาปท าชัว่ จอร์ด ฟ๊อก ไดเ้ร่ิมรับใชพ้ระเจา้ ท่านเดินทาง
ไปมาทัว่องักฤษประกาศพระค าของพระเจา้แต่ไม่ไดผ้ล ท่านทอ้ถอยมาก วนัหน่ึงมีเหตุการณ์ท่ีให้เกิด
การผนัผวนในชีวติของท่าน คือท่านไดเ้ห็นนิมิต ถา้ดูจากหนงัสือท่ีท่านเขียนเราจะพบขอ้ความวา่ 
“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นมวลชนเสมือนดวงดาวบนทอ้งฟ้า เสมือนกบัเมด็ทรายในทะเล ซ่ึงจะมาร่วมกนัอยูท่ี่ผู ้
เล้ียงผูเ้ดียว และอยูใ่นคอกเดียว” ไม่ก่ีปีหลงัจากท่ีท่านเห็นนิมิต ก็ไดมี้การฟ้ืนฟูคร้ังใหญ่ในองักฤษ ท่ี
เปล่ียนแปลงทั้งประเทศ ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเช่ืออยา่งมากมาย เราก็อาจจะเห็นมวลชนกลบัใจจากการ
ท่ีเช่ือถือผมีาเช่ือในพระเยซู มวลชนเหล่าน้ีคงจะมีมากเท่าดวงดาวบนทอ้งฟ้า และเมด็ทรายในทะเลดว้ย 
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บทที ่8 ยุทธศาสตร์การขยายคริสตจักรในปรเทศไทย 

ในการบรรยายคร้ังสุดทา้ยน้ี เราควรจะพิจารณาถึงยทุธศาสตร์ หรือแผนการขยายคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ส่ิงส าคญัก่อนการเตรียมแผนการ เราตอ้งเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีเราจะท านั้นคืออะไร บางทีเราก็มี
แผน่การใหญ่โต เราไม่ควรเตรียมแผนการส าหรับอนาคตตามแนวแห่งความส าเร็จอนัเล็กนอ้ยในอดีต 
ขอใหเ้ราระลึกเสมอวา่ เราก าลงัอยูใ่นสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แผนการของเราตอ้งเตรียม
ไวใ้หเ้หมาะสมกบักาลเวลาการท างานหลาย ๆ วธีิในอดีต อาจจะไม่เห็นผลเป็นเวลายาวนานแต่วนัหน่ึง
อาจจะมีส่ิงมหศัจรรยย์ิง่ใหญ่เกิดข้ึน เราอาจจะเตรียมแผนการใหญ่นอ้ยแต่ต่างก็เป็นแผนการของพระ
เจา้ทั้งนั้น อยา่ถือการท่ีมีแผนการนอ้ยคนนอ้ยนั้นวา่เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิเสมอไป และคนท่ีมีรูปร่างเล็ก ๆ 
ก็ไม่จ  าเป็นจะดีกวา่คนรูปร่างโต และบางทีขา้พเจา้ก็คิดอยา่งนั้นเพราะตวัขา้พเจา้เล็ก ขา้พเจา้เคยคิดวา่
ตวัเองนั้นใหญ่มาก ฉะนั้นไม่วา่จะเป็นแผนอะไรก็ให้เราท าไปเพื่อเป็นท่ีเคารพคารวะพระเจา้ คือให้เรา
แสวงหาและท าในส่ิงท่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้จริง ๆ ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่คริสตจกัรจะเห็นดว้ยกบัเรา
ไหม หรือมิชชนันารีจะเห็นดว้ยกบัเราไหม หรือไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่เพื่อนหญิงชายจะเห็นดว้ยกบัเราหรือเปล่า 
ส่ิงส าคญัท่ีสุดอยูท่ี่วา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มีพระทยัอยา่งไร เป็นไปตามพระทยัของพระองคห์รือไม่ท่ีเราจะ
ใหค้ริสตจกัรในประเทศไทยขยายออกไป 

ต่อไปข้าพเจ้าจะเสนอมูลฐาน 3 ประการเกีย่วกบัการขยายคริสตจักรในประเทศไทย 

1. เราควรจะมีสถิติจ านวนสมาชิกในคริสตจกัรใหแ้น่นอน เท่าท่ีเรามีอยูน่ั้นไม่แน่อน สถิติมนั
คลาดเคล่ือนตลอดเวลา ก็เหมือนกบัหมอหรือพยาบาลท่ีเขาเอาปรอทไปใหค้นไขอ้มแต่ดูไม่เป็น ฉะนั้น
เม่ือชกัออกมาไม่ทราบวา่อุณภูมิในตวัคนไขน้ั้นเท่าไร เพราะฉะนั้นเม่ือเราไม่ทราบอุณหภูมิของคนไข ้
ยาท่ีใหไ้ปจึงไมถู่กกบัโรค ขา้พเจา้ดีใจมากท่ีการสัมนาคร้ังน้ีมีกลุ่มอภิปรายเก่ียวกบัการเก็บสถิติดว้ย..... 
ขา้พเจา้ไดเ้อาแบบฟอร์มมาใหดู้และบอกวา่ส่งออกไปทุกคริสตจกัรในประเทศไทย เพื่อส ารวจวา่มีคริส
เตียนก่ีคนในประเทศไทย แบบส ารวจท่ีส่งออกไปน้ีดูไปแลว้เหมือนกบัวา่ไม่ส าคญัอะไร แต่แทจ้ริงการ
ส ารวจเก็บขอ้เทจ็ริงนั้นมีความส าคญัมาก เม่ือท่านกลบัไปคริสตจกัรแลว้ใหท้่านขอร้องใหค้ริสตจกัร 
ผูน้ าในคริสตจกัรช่วยกนัหาขอ้เทจ็จริงของคริสตจกัรจริง ๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลของคริสตจกัรไทย
ต่อไป เช่นสมาชิกในคริสตจกัรมีเท่าไร มีสักก่ีคนท่ีขยนัขนัแขง็ในงานของพระเจา้ มีใครบา้งท่ีเฉ่ือยชา 
มีก่ีคนท่ีออกจากคริสตจกัรแลว้ไม่มีความปรารถนาท่ีจะมาร่วมในคริสตจกัรอีก เรามีสมาชิกใหม่ท่ีกลบั
ใจในปีท่ีแลว้ก่ีคน และเราใหบ้พัติศมาก่ีคน คือคนท่ีเป็นลูกหลานเราในคริสตจกัรและมีก่ีคนท่ีเป็นคริส
เตียนแลว้หายไปจากคริสตจกัร มีก่ีคนท่ีเสียชีวติไปมีก่ีคนท่ีอพยพไปยงัเมืองอ่ืนแลว้ก็ยงัไม่ไดเ้ขา้เป็น
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สมาชิกของคริสตจกัรใด มีใครบา้งท่ีเฉ่ือยชาและในท่ีสุดก็หายไป ถา้หากคริสตจกัรไม่มีการส ารวจท่ี
แน่นอนอยา่งน้ีแลว้ บางทีการวางแผนของเราจะไม่ส าเร็จ ประการแรก ขอใหมี้ปรอทท่ีสามารถวดั
อุณหภูมิอยา่งถูกตอ้ง ฉะนั้นขอย  ้าอีกทีวา่ควรมีการส ารวจเก็บสถิติซ่ึงใชห้ลกัการแบบวทิยาศาสตร์เขา้
ช่วยดว้ย 

2. ขอใหเ้ราจดังบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง การช่วยเหลือคริสตจกัรของมิชชนันารี มี
มากมายในเมืองไทย เม่ือดูไปแลว้เราจะเห็นวา่ เงินท่ีส่งมาในเมืองไทยเพื่อจะอุดหนุนการประกาศใน
ประเทศไทยแลว้ก็ไม่ใช่นอ้ย ขา้พเจา้ไดท้  างานเป็นเหรัญญิกในการขยายคริสตจกัรในประเทศอินเดีย 
เป็นเวลาหลายปี ตอนนั้นมิชชนันารีรวมทั้งหมด 80 คน และขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบเงินจ านวนมาก
ทีเดียวท่ีจะช่วยงานของคริสตจกัร   ขา้พเจา้มองเห็นไดว้า่เงินเท่าไรท่ีส่งไปช่วยคนโรคเร้ือน ช่วยใน
การศึกษา ช่วยในการพยาบาล ในการประกาศและอ่ืน ๆ แต่ขา้พเจา้จะดีใจถา้คริสตจกัรในประเทศไทย
จดังบประมาณในการขยายคริสตจกัรโดยตรง อีกไม่นานทุกคนตอ้งอยูต่่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้และ
รายงานต่อพระองค ์แลว้เราจะตอ้งใหร้ายงานต่อพระองคว์า่เราใหก้ารเงินเท่าไร ดา้นบุคลากรเท่าไร เรา
ตอ้งรายงานนั้นเป็นของฉนั ฉนัตอ้งท าให้เด่น มิใช่เช่นนั้น เพราะเป็นธรรมดา ของคนเราท่ีคิดวา่งานท่ี
ตนเองท าเป็นงานท่ีส าคญักวา่งานอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นเราตอ้งทิ้งความเห็นแก่ตวัของเราใหห้มด ถา้เราจะ
เตรียมแผนการขยายคริสตจกัรในประเทศไทย เพราะฉะนั้นหลกัมูลฐานขอ้ท่ี 2 คือ เราตอ้งจดั
งบประมาณอยา่งเรียบร้อยจริง ๆ เพื่อใชใ้นการขยายคริสตจกัร 

3. มีแผนท่ีจะออกไปสร้างคริสตจกัรในท่ีต่าง ๆ เราศึกษาถึงการขยายคริสตจกัรในประเทศต่าง 
ๆ เราเห็นวา่การขยายคริสตจกัรของคณะดีไซเปิลออฟไครส์ ทั้งสองคริสตจกัรมีผูท้  างานท่ีเขม้แขง็ แต่
ทวา่แห่งหน่ึงมีการขยายคริสตจกัรเป็นอยา่งดี แต่วา่อีกคริสตจกัรหน่ึงเป็นไปอยา่งไม่ดี ในคริสตจกัรท่ีมี
การขยายดีนั้น มีคนท างานออกไปเทศนา ติดตามและสร้างคริสตจกัรรอบนอกเสมอ อีกแห่งหน่ึง
มิชชนันารีหรือผูท้  างานในคริสตจกัรส่วนมากไปเชา้ เยน็กลบั เม่ือขา้พเจา้ถามอีกแห่งหน่ึงวา่ท าไมอีก
แห่งหน่ึงไม่เจริญ ไดรั้บค าบอกเล่าวา่ แห่งท่ีไม่เจริญก็เพราะภรรยาไม่อยากใหห้วัหนา้ครอบครัวออก
จากบา้นในเวลากลางคืน และขา้พเจา้ก็คิดวา่ เขาคงมีเหตุผลอ่ืนดว้ยเหมือนกนัแต่แน่นอนจะขยาย
คริสตจกัรใหม่ไม่ไดถ้า้นอนอยูบ่า้นทุกคืนคร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดส้นทนากบัผูน้ าคนหน่ึงของโรมนั 

คาธอลิก ท่ีส่งมาจากกรุงโรมมาตรวจตรางานของพระ ขา้พเจา้จึงถามคุณพอ่นั้นวา่ ท าไม
คริสตจกัรโรมนัคาธอลิกขยาย อะไรท าใหค้ริสตจกัรขยาย คุณพอ่ตอบวา่ บอกไดแ้ต่วา่อะไรท่ีท าให้
คริสตจกัรหยดุ เพราะวา่รถอเมริกนั เพราะเรามีพระท่ีมาท างาน และเขาไปท าพิธีมิสซา เขาขบัรถของเขา
ไปและกลบัอยา่งสบาย ไมส่นใจท่ีอยูร่อบ ๆ ถา้พระไม่มีรถพระก็ตอ้งเดินไป เม่ือเดินไปก็ตอ้งไปคา้ง
บา้นคนอ่ืน จึงเกิดมีการสนทนาข้ึน และจึงเดินทางต่อไป และพกับา้นต่อไปเร่ือย ๆ เช่นน้ีท าให้
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คริสตจกัรเจริญไดเ้พราะการขยายคริสตจกัร คริสตจกัรจึงตอ้งการผูน้ าคริสตจกัรศิษยาภิบาล มิชชนันารี 
ท่ีขาแขง็แรงพอท่ีจะเดินได ้ ขา้พเจา้ขอเสนอสัก 2-3 ตวัอยา่ง ท่ีอาจจะช่วยพวกท่านในการเตรียม
แผนการได ้ พวกเราจะคิดแผนท่ีดีกวา่ขา้พเจา้ก็ได ้ แทจ้ริงแผน่ท่ีท่านช่วยกนัท าตอ้งดีกวา่แผนท่ีขา้พเจา้
คิด เพราะทา่นอยูท่ี่น่ีและรู้สถานการณ์ดีกวา่ แผนของท่านจะเหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละทอ้งถ่ิน 
อาจจะไม่ตอ้งเป็นแผนงานประเทศไทย เพราะวา่ต่างภาคต่างเมืองต่างอ าเภอ ก็มีสถานการณ์ท่ีต่างกนั
ออกไป เราตอ้งท าแผนท่ีเหมาะส าหรับท่ีนัน่ ๆ แผนของชาวกะเหร่ียงอาจจะผดิไปจากแผนของชาวแมว้ 
แผนของเชียงรายอาจจะต่างไปจากแผนของน่าน แผนของเมืองเชียงใหม่อาจจะต่างออกไปจากแผนของ
เชียงรายชนบท ขอให้เราพิจารณาจากสถานการณ์ของกะเหร่ียง เราดีใจท่ีคริสตจกัรกะเหร่ียงเจริญมาก
จาก 100 เป็น 5000 ในเวลา 6 ปีท่ีแลว้ แต่ส่ิงทา้ชวนเราคือตอ้งทวข้ึีน จาก 5000 เป็น 50,000 คนในเวลา 
10 ปี เพราะแผนท่ีเราจะวางเพื่อการเจริญอยา่งรวดเร็ว เราตอ้งวางแผนท่ีรัดกุมทีเดียว ส าหรับพวก
กะเหร่ียงก็ตอ้งมีการส ารวจตรวจตราถึงพวกกะเหร่ียงสกอ และเราตอ้งมีแผนใหมี้การไปเยีย่มพวก
กะเหร่ียงใหม้ากข้ึน มีมิชชนันารีท่ีมีนโยบายในการขยายคริสตจกัร และมีผูป้ระกาศมากข้ึนมีการ
ประกาศท่ีกวา้งออกไปจากถ่ินท่ีตนเคยอาศยัอยู ่ ก็ตอ้งมีคนมาเรียนท่ีศูนยชู์ชีพชาวเขา ส าเร็จแลว้จะไดมี้
คนออกไปท างานมากข้ึน เม่ือขา้พเจา้รู้วา่กะเหร่ียงมีงานใหญ่อยา่งน้ี จึงเห็นวา่ควรมีศูนยชู์ชีพชาวเขา
มากยิง่ข้ึนอีก 4 เท่า ท่ีจริงเท่าท่ีมีอยูน่ั้นก็ท  างานดีอยูแ่ลว้ แต่วา่เราควรจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนในแต่ละกลุ่ม
และมีแผนท่ีจะมุ่งไปยงักะเหร่ียงท่ียงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน เม่ือเราพดูถึงชาวแมว้เราเห็นวา่ชาวแมว้มี
ลกัษณะท่ีพิเศษประจ าตวั เม่ือขา้พเจา้อยูท่ี่กรุงเทพฯ มิชชนันารีท่ีท างานกบัชาวแมว้ไดเ้มาเล่าใหข้า้พเจา้
ฟังวา่ จ  านวนชาวแมว้ท่ีอาศยัอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีประมาณ 16,000 คน 
และก็หลายพนัคนท่ีไดเ้ป็นคริสเตียน แลว้ก็มี 500 คนท่ีไม่เช่ือ จ  านวน 500 คนน้ีรู้สึกวา่เฉ่ือยชาไป มี
มิชชนันารีสองครอบครัวท่ีเป็นห่วงสถานการณ์น้ีมาก เม่ือเรามีศูนยห์รือหลกัท่ีมัน่คงอยูแ่ลว้เราก็น่าจะมี
แผนขยายออกไปไดเ้ม่ือมีลกัษณะเช่นนั้นเราควรมีการออกไป เพื่อใหเ้ขาไดมี้โอกาสตดัสินใจเช่ือเป็น
พวกเป็นหมู่ แทจ้ริงมีเหตุการณ์หลายประการท่ียงัผลใหเ้กิดการขยายคริสตจกัรข้ึนในประเทศไทยเช่น
ในอเมริกาก็ก าลงัเป็นห่วงเก่ียวกบัเร่ืองติดยาเสพติด และยงัเป็นห่วงถึงประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย ท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองยาเสพติดน้ีเช่นกนั และแทนท่ีจะใหเ้ขาปลูกฝ่ินก็ใหเ้ขาปลูกพืชอ่ืนต่อไป ถา้รัฐบาลท าการ
อยา่งจริงจงัการปลูกฝ่ินก็จะค่อย ๆ ลดลงไป แต่อาจจะไม่ค่อยเห็นผล ขา้พเจา้เห็นวา่การท าเช่นน้ีมีผล
ต่อการขยายคริสตจกัรมาก แต่ละสถานการณ์ก็มีลกัษณะพิเศษเช่นกนัในเชียงรายเราจะเห็นวา่มีหมวดค
ริสเตียนกระจายกนัอยูท่ ัว่ไปและคริสตจกัรต่าง ๆ ก็มีการฟ้ืนฟูทัว่ไป ผลเสียหรือบางท่ีไม่เป็น
ผลประโยชน์นกัในการฟ้ืนฟูในคริสตจกัรของตนเอง เพราะเหตุวา่ทุกคนมีความรู้สึกขอบพระคุณพระ
เจา้ และศึกษาพระคมัภีร์กนัมากข้ึน และก็ยกโทษใหแ้ก่ศตัรู แลว้ก็มีการรักใคร่เพื่อนพี่นอ้ง และ
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คริสตจกัรก็เจริญเติบโตข้ึน และก็หยดุอยูเ่พียงแค่นั้นเร่ืองน้ีขา้พเจา้เห็นวา่อนัตรายมาก แต่วา่ทางท่ีดีควร
ใหมี้การขยายตวัออกไปเน่ืองจากการฟ้ืนฟูน้ี ขา้พเจา้หวงัวา่จาการฟ้ืนฟูท่ีเชียงรายจะเป็นผลใหเ้กิดการ
ขยายคริสตจกัรออกไป การขยายน้ีคือ การออกไปเพื่อพดูถึงพระนามของพระเจา้ใหค้นอ่ืนไดย้นิ
ขอ้เสนอแก่เชียงรายวา่ เราควรมีการผลิตผูน้ าประเภทสอง และสาม ใหม้ากยิง่ข้ึน บางทีเม่ือมีการฟ้ืนฟู
คร้ังใหญ่ในคริสตจกัรข้ึน ก็ควรท าแผนภูมิติดไวห้นา้คริสตจกัร และแผนภูมิก็จะแสดงถึงจ านวน
ลูกหลานคริสเตียนในคริสตจกัร และก็ใหผู้น้  าประเภทสอง และสามอบรมในคริสตจกัรสักเดือน เป็น
ตน้ เป็นวธีิท่ีพระเจา้อวยพรในเกาหลี ในประเทศเกาหลีเม่ือเสร็จการฟ้ืนฟูต่อจากนั้นก็มีการอบรมเป็น
เดือน ๆ ทีเดียว เพราะฉะนั้นผูน้ าประเภทสองและสามก็มาจากคริสตจกัร และก็มาเรียน ทุกเชา้ก็เรียน
พระคมัภีร์กนั ตอนบ่ายก็ออกไปเป็นคู่ ๆ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ และในเวลากลางคืนก็มีการเป็น
พยานการร้องเพลงการสรรเสริญพระเจา้ และคนท่ีรู้สึกวา่ตนเป็นผูท่ี้เล็กนอ้ยไม่มีภูมิเม่ือถึงเวลาไป
ปลายเดือนนั้นเขาก็หลายเป็นคนท่ีมีความสามารถ และเม่ือไดรั้บการอบรมแลว้ผูน้ าประเภทท่ีสองและ
สามก็ออกไปท างานได ้ และเสนอวา่ทางเชียงรายก็ควรมีการจดัการประชุมข้ึนปีละคร้ัง ขา้พเจา้ทราบวา่
หลายคนเป็นเพรสไบทีเรียนและในการประชุมตามค่ายก็มีบรรยากาศของเมธอดิสนิดหน่อยแต่วา่เรา
อยา่ลืมวา่เราเป็นคริสตจกัรของพระคริสต ์ และหวงัวา่ความเยอืกเยน็บางอยา่งของเพรสไบทีเรียนก็จะ
ละลายไป แลว้ก็ไดรั้บบรรยากาศของเมธอดิสบา้ง และการท่ีเรามีค่ายเช่นนั้นก็รู้สึกวา่จะเป็นประโยชน์
แก่พี่นอ้งหลายคน เราไม่เพียงแต่ใหไ้ฟลุกแต่เราควรใหไ้ฟกระจายออกไป 

เน่ืองจากการประชุมคร้ังน้ีอยูท่ี่พระคริสตธรรม ฉะนั้นขา้พเจา้ขอแนะน าบางอยา่งขอพดูใน
ฐานะอาจารยโ์รงเรียน พระคริสตธรรม ชีวติตอนทา้ยสามปีน้ีผกูพนัอยูก่บัพระคริสตธรรมขา้พเจา้สอน
อยูใ่นพระคริสตธรรม 5 แห่งดว้ยกนั แผนงานท่ีพระคริสตธรรมควรมีการอยา่งจริงจงัควรมีดงัน้ี จะดี
มากทีเดียวคือท่ีคณาจารย ์ จะเสียสละเวลามาคิดกนัถึงเร่ืองการตั้งคริสตจกัร ซ่ึงควรจะห่างออกไปจาก
พระคริสตธรรมราว 5 ไมล ์ และควรออกไปส ารวจขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ และควรจดัให้อาจารยอ์อกไปอยู่
ตามละแวกนั้น ๆ และควรมีการบนัทึกอยา่งละเอียด เพื่อประโยชน์ในการขยายคริสตจกัร การกระท า
เช่นนั้นก็นบัวา่เป็นการทดลองท่ีดีทีเดียว 
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รายงานจากกลุ่มสัมมนา 

1. ตามความสนใจพเิศษ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

1. การขยายคริสตจกัรดว้ยอาศยัการเก็บสถิติและขอ้เทจ็จริง 
2. คริสตธรรมศึกษาและการขยายคริสตจกัร 
3. การอบรมผูน้ าเพื่อการขยายคริสตจกัร 
4. การแสวงหากลุ่มชน สถานท่ีและโอกาสท่ีพร้อมส าหรับการขยายคริสตจกัร 

2. ตามภูมปิระเทศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1. การขยายคริสตจกัรชาวเขา 
2. การขยายคริสตจกัรในชนบท 
3. การขยายคริสตจกัรในเมือง 

รายงานพเิศษ 
1. ความเจริญเติบโตของคริสตจกัร และขอ้ แนะน าการตั้งคริสตจกัรในประเทศไทย 
2. การส ารวจเพลงท่ีใชน้มสัการ 

รายงานจากกลุ่มสัมมนา 

1. ตามความสนใจพเิศษ 

กลุ่มที ่1 การขยายคริสตจักรด้วยอาศัยการเกบ็สถิติและความสนใจพเิศษ 

1. ท าไมคริสตจกัรจึงจ าเป็นตอ้งมีสถิติ 
ก. เพื่อทราบวา่คริสตจกัรเจริญกา้วหนา้ หรือเส่ือมลงอยา่งไร 
ข. เพื่อจะสามารถหาสาเหตุของการกา้วหนา้และการเส่ือมลงเพราะฉะนั้นการท าสถิติจึงเป็น

ส่ิงจ าเป็น 
2. ขอบเขตความตอ้งการในการท าสถิติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
ก. สถิติทัว่ไป (ส่วนรวม) 
ข. สถิติเฉพาะกลุ่ม (ทอ้งถ่ิน, เผา่ ฯลฯ) 
ค. สถิติของแต่ละคริสตจกัร 
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สถิติแบบทัว่ไป (ส่วนรวม) จ าเป็นและเป็นแบบท่ีดี แต่ยงัไม่เพียงพอ เพราะยงัไม่ท าให้ทราบวา่
จุดใดของส่วนรวมทั้งหมดนั้นเจริญกา้วหนา้หรือจุดใดเส่ือมลง 

3. ประโยชน์ของการท าสถิติ 
ก. เพื่อการศึกษาวจิยัหาสาเหตุของการท าใหก้า้วหนา้หรือเส่ือมลง และหาหนทางแกไ้ขเหตุท่ี

เส่ือมลง และน าเอาวธีิการท่ีท าใหก้า้วหนา้มาใชต่้อไป 
ข. สถิติช่วยใหค้ริสตจกัรทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขยายคริสตจกัร 
4. แบบสถิติควรบรรจุขอ้ความดงัน้ี 
4.1 คนท่ีเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร โดย 
ก. รับบพัติศมา – โดยเป็นคริสเตียนโดยก าเนิด 
ข. มีความเช่ือในพระเยซูคริสตเ์อง 
ค. ยา้ยจากการเป็นสมาชิกจากคริสตจกัรอ่ืน 
ง. โดยการกลบัใจใหม่ 
4.2 สาเหตุท่ีสมาชิกออกจากคริสตจกัร 
ก. โดยการตาย 
ข. ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน 
ค. คริสตจกัรใหอ้อกโดยท าผดิระเบียบการปกครองของคริสตจกัร 
ง. เปล่ียนใจไปนบัถือศาสนาเดิม 
หมายเหตุ: เก่ียวกบัการท าสถิติของคริสตจกัรนั้นควรจะมีบุคคลรับผดิชอบหนา้ท่ีน้ีโดยเฉพาะ 
ขอ้เสนอ 
1. ขอใหท่ี้ประชุมสัมมนาวา่ดว้ยการขยายคริสตจกัรเสนอต่อสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

และต่อคณะต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมสัมมนาคราวน้ี ขอใหทุ้กคริสตจกัรท าสถิติตามแบบฟอร์ม 
2. ขอใหส้ภาคริสตจกัรในประเทศไทยตั้งกองสถิติ 
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กลุ่มที ่2 คริสตธรรมศึกษากับการขยายคริสตจักร 

1. เราสอนเพื่ออะไร? 
ก. เราสอนจนถึงเป้าหมายหรือไม่ 
ข. เม่ือไดรั้บการทรงน าจากพระเจา้ ครูจะยนิดีท าการสอนเตม็ท่ี แต่จะท าอยา่งไรเพื่อช่วยครู 

หรือผูส้อนสนใจและกระตือรือร้นในการสอนจะมีวธีิใดท่ีจะช่วยใหเ้กิดการถวายตวัเพื่อการสอน 
2. อะไรคือปัญหาของการสอนภายในคริสตจกัรท่ีขดัขวางการขยายคริสตจกัร 
ก. เน้ือหาของการสอนเป็นอยา่งไร เราสอนอะไร 
ข. ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคหรือไม่อยา่งไร 
1. บุคคล 
2. อุปกรณ์ 
3. ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ 
4. ลทัธินิกาย 
5. ฯลฯ 
สรุปขอ้คิดเห็นจากการสัมมนาในกลุ่มท่ี 2 มีดงัน้ี 
1. เราสอนเพื่ออะไร 
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ก. เพื่อจะท าใหผู้เ้รียนรู้จกัพระเจา้ มีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ และรับเอาพระเจา้เป็นผูช่้วยให้
รอด 

ข. เพื่อใหผู้เ้รียนปฏิบติัต่อพระเจา้ และเพื่อมนุษยด์ว้ยกนัอยา่งถูกตอ้งในแบบฉบบัของชีวติคริส
เตียน 

ค. เพื่อใหผู้เ้รียนบงัเกิดใหม่ ถวายชีวติกบัพระเจา้และสามารถน าข่าวดีน้ีไปประกาศ 
ง. เพื่อใหผู้เ้รียนเจริญเติบโตข้ึนในฝ่ายวญิญาณจิต 
จ. เพื่อปลูกฝังความสนใจให้ผูเ้รียน และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
2. เราสอนถึงเป้าหมายหรือไม่? 
ก. ถึงเป้าหมาย 
(1) จะตอ้งเตรียมการสอนอยา่งรัดกุมและถูกตอ้ง 
(2) สอนตามหลกัสูตรท่ีวางไว ้
(3) ฟังความคิดเห็น ปัญหาจากผูเ้รียน 
(4) มีวธีิสอนท่ีดี และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
ข. ไม่ถึงเป้าหมาย 
(1) หลกัสูตรไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมตามกาลสมยัของผูเ้รียน 
(2) ขาดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
(3) สอนคลา้ย ๆ กบัเป็นอาชีพ ไม่ไดเ้กิดจากการอุทิศตน 
3. วธีิท่ีจะรวมกลุ่มครูผูส้อนท่ีกระตือรือร้นดงัน้ี 
ก. ควรส่งครูไปรับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ 
ข. ควรมีงบประมาณในการจดัหาอุปกรณ์การสอน 
ค. หาสถานท่ีเพื่อสามารถท าการสอนได ้
ง. อธิษฐานและศึกษาพระคมัภีร์ร่วมกนั 
จ. วจิยั, วดัผล เพื่อหาวธีิท่ีจะน าขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
4. วธีิท่ีจะช่วยใหเ้กิดการถวายตวัเพื่อการสอน 
ก. อธิษฐานเผื่อเขา 
ข. เจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรควรเป็นตวัอยา่งในการถวายตวั 
ค. ควรจะใหสิ้นน ้าใจพอสมควรเม่ือส้ินปี 
ง. คริสตชนในคริสตจกัรควรมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อกนัและกนั 
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จ. ควรมีการซกัจูงหรือให้ความเขา้ใจวา่ การรับใชพ้ระเจา้เป็นภาระกิจอนัสูงส่งในสายพระ
เนตรของพระเจา้ 

ฉ. ควรศึกษาพระคมัภีร์มาก ๆ เพื่อจะเขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้ 
5. อะไรคือปัญหาของการสอนภายในคริสตจกัรท่ีขดัขวางของการขยายคริสตจกัร 
ก. เน้ือของการสอนเป็นอยา่งไร เราสอนเราอะไร 
(1) สอนถึงพระเยซูเป็นพระเจา้ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
(2) สอน ใหค้ริสตชนมีความประพฤติท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือ 
(3) สอน เพื่อการเจริญเติบโต ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของชีวติคริสเตียน 
(4) สอน เพื่อความเขา้ใจอนัถูกตอ้งในลทัธินิกายต่าง ๆ แต่จุดสูงสุดคือการขยายคริสตจกัรเพื่อ

พระเจา้ 
ข. ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคหรือไม่อยา่งไร 
1. บุคคล 
(1) ครูขาดการเตรียมสอน และไม่เขา้ใจความส าคญัของการเป็นครู 
(2) ครูไม่ใหถ้วายตวั ไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของนกัเรียน ท่ีสอนไปก็เพราะถูกขอร้อง หรือหนา้ท่ี

บงัคบัใหท้ า 
(3) ครูขาดความรับผดิชอบเท่าท่ีควร ไม่พฒันาตนเอง 
(4) ครูยงัมีความรู้ทางพระคมัภีร์ไม่เพียงพอ 
(5) คริสตจกัรขาดการสร้างผูน้ า ไม่แบ่งงานกนัท า 
(6) ความเห็นไม่ตรงกนั เป็นเหตุใหค้รูหลายคนผดิหวงั ไม่ยอมสอน 
(7) ผูน้  าขาดความคิดริเร่ิม ไม่ทนัต่อสถานการณ์  
(8) บิดา – มารดา ไม่สนใจในการเรียน 
2. อุปกรณ์ 
(1) ชีวติและความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว 
(2) ชีวติและความสัมพนัธ์กนัในคริสตจกัร 
(3) อุปกรณ์จดัไม่ถูกตอ้งตามวยัของผูเ้รียน 
(4) ตอ้งมีการเตรียมพร้อมทั้งครูผูส้อน และผูเ้รียน 
(5) มีหวัขอ้ในการสอนอยา่งดี มีการเตรียมท่ีดี 
(6) ครูหลายท่านขาดการเอาใจใส่อุปกรณ์ และใช่ไม่เป็น หรือไม่ไดใ้ช ้
(7) หนงัสือ คู่มือ ยากเกินไป หรือไม่ทนัสมยั 
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(8) ขาดผูแ้นะน าการใชอุ้ปกรณ์ การเตรียมหลกัสูตร วธีิการสอน ฯลฯ 
3. ระดบัความรู้ 
(1) ผูส้อน ตอ้งมีความมัน่ใจในความรู้ และการสอนตอ้งเพิ่มความรู้ทางพระคมัภีร์เสมอมีชีวติท่ี

เป็นแบบของคริสเตียน 
(2) การแบ่งชั้นผูเ้รียน แบ่งตามความรู้ หรือแบ่งตามวยัของผูเ้รียน (ไม่แน่นอนตอ้งข้ึนกบั

จ านวนครู นกัเรียนและสถานท่ีเรียน) 
ถา้แบ่งตามความรู้ อาจมีปัญหาในความเล่ือมล ้า – ต  ่าสูง ท่ีเสนอแนะคือ แบ่งตามวยัแลว้อาจใช้

ช่ือต่าง ๆ ในชั้นนั้น ๆ 
4. ลทัธินิกาย การเนน้แต่เฉพาะลทัธินิกาย และน ามาเปรียบเทียบกนัยอ่มเป็นอุปสรรคใ์นขยาย

งานคริสตจกัร แต่นกัคริสเตียนศึกษามีความเห็นวา่ ควรอธิษฐานขอต่อพระเจา้ ให้เรามีสติปัญญาใน
การศึกษาและเขา้ใจ เพื่อเราจะสามารถน าส่วนดีของลทัธินิกายนั้น ๆ มาสร้างสรรคใ์หผู้เ้รียนรู้จกัพระ
เจา้ 

กลุ่มที ่3 การอบรมผู้น าเพือ่ขยายคริสตจักร 

1. ในท่ีน้ีแบ่งผูน้ าออกไดเ้ป็น 5 ประเภทดว้ยกนัคือ 
ก. สมาชิกธรรมดา – มีส่วนไดช่้วยคริสตจกัรติดต่อคนอ่ืน 
ข. ผูอ้าสาสมคัรออกไปโดยไม่รับเงินเดือน ออกจากคริสตจกัรไปหาคนอ่ืน, ออกไปเป็นทีม หมู่

คณะ หรือส่วนตวัดว้ย 
ค. ศิษยาบาล (พนกังานภาค) ท่ีรับเงินเดือนหรือไม่รับบางคนอาศยัท าอาชีพส่วนตวัคร่ึงหน่ึง 

และรับใชพ้ระเจา้คร่ึงหน่ึง 
ง. ศิษยาภิบาลท่ีท างานในคริสตจกัรเงินเดือน และคริสตจกัรรับผดิชอบเล้ียงเขา 
จ. คนงานในภาค – สภา ฯ (ผูน้ าน้ีควรมีนอ้ย) ถา้มีคนมากกวา่งานจะไม่ไดผ้ล 
2. วธีิใหก้ารอบรมคือ 
ก. ใหผู้มี้วฒิุมาใหก้ารอบรมเป็นคร้ังคราว 
ข. พิจารณาหาบุคคลส่งไปเรียนศูนยศึ์กษา หรือพระคริสตธรรม 
ค. ส่งคนเขา้ไปในการอบรมตามท่ีจดัไว ้
ง. ใหค้ริสตจกัรใหมี้การเรียนพระคมัภีร์เป็นหมวดหมู่ 
จ. พิจารณาคนท่ีเหมาะสมไวเ้ป็นผูน้ า ไม่วา่ชายหรือหญิง 
ฉ. จดัใหก้ารอบรมตามเผา่ ภาษา และหมวดหมู่นั้น ๆ 
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ช. จดัใหมี้การอบรมผูน้ าทั้ง 5 ประเภท เสมอเพื่อจะไดผู้น้  าท่ีดี ท่ีจะใชใ้นการประกาศ และการ
ตั้งคริสตจกัรให้อยูใ่นขอบเขตของพระเจา้ 

ตอ้งมีการอบรม 1. ผูป้กครอง 2. มคันายก 3. ผูส้อนรวท่ีีจะน าไปใชใ้นสถานท่ีเราขยายไปตามท่ี
ต่าง ๆ  

3. เราอบรมอะไร มีหลกัการอบรมอยา่งไร 
ก. หลกัการขยายคริสตจกัร 
ข. เรียนและเขา้ใจในพระคมัภีร์ใหลึ้กซ้ึง 
ค. นมสัการ, อธิษฐาน อ่าน, เรียนพระคมัภีร์ 
ง. การเป็นพยาน และการตอบปัญหาต่าง ๆ  
จ. ฝึกหดั, หลงัจากอบรมแลว้ตอ้งมีการฝึกหดั 
4. นอกจากนั้นคริสตจกัรยงัตอ้ง 
(1) อธิษฐานเพื่อญาติและเพื่อนสนิท 
(2) เป็นพยานแก่เขาเหล่านั้น โดยพระค าของพระเจา้ 
(3) กลบัไปเยีย่มเยยีนผูท่ี้สนใจเสมอ ๆ จนกวา่เขาจะเช่ือ 
(4) สอนให้เจริญข้ึนไปพระคริสต ์เม่ือเขาเจริญข้ึนในความเช่ือ 
(5) สอนเขาใหเ้ร่ิมตน้ปฏิบติัตั้งแต่แรกเร่ิมมาจนจบอบรมทุกคร้ังก็ใหอ้าศยัหลกัทั้ง 5 หลกั เรียน

พระคมัภีร์ใหม้าก และมีการนมสัการเสมอ 

สรุป 

1. คริสเตียนทุกคนควรจะเรียนพระคมัภีร์ และอาจจะเป็นครูรวีฯ ได ้ เช่น จงัหวดัอุทยัธานีมี
ผูส้นใจเรียนพระคมัภีร์มากผูส้อนก็เป็นผูน้ าประเภทท่ี 3 คือไม่รับเงินเดือนและหลายคนท่ีไดรั้บการ
อบรมแลว้ ก็น าสมาชิกออกท าการประกาศท าใหค้นเช่ือคือกลบัใจได ้ การประกาศนั้น ควรเรียกร้อง
ความสนใจจากผูฟั้ง เช่นการใชรู้ปภาพ หรือถกปัญหากบัผูฟั้งเป็นตน้ 

เม่ือมีการอบรม ก็ให้ผูส้อนเตรียมการสอน 4 อยา่งคือ 
ก. พระคมัภีร์ 
ข. การเผยแผเ่ป็นพยาน 
ค. การเป็นผูน้ า 
ง. หลกัสูตรการเป็นศิษยาภิบาล ฯลฯ 
ในการสอนนั้นอาจใหปั้ญหาไปคิดหาค าตอบ หรือใหห้นงัสือไปอ่านแลว้เตรียมค าถามเป็นตน้ 
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2. กล่าววา่ การขาดผูส้อน ขาดผูเ้ยีย่มเยยีนท าใหส้มาชิกอ่อนแอ ดงันั้นจึงตอ้งมีการเลือกส่งคน
ไปอบรม เพื่อจะกลบัมาท าการสอนในหมู่บา้นของตนเพราะคริสตจกัรเม่ือมีสมาชิกมาก ก็จะมีพิธีต่าง ๆ
มาก เช่นแต่งงาน, งานศพ, พิธีบพัติศมา, พิธีศีลมหาสนิท, ฯลฯ คริสตจกัรจะตอ้งการผูดู้แลกิจการของ
คริสตจกัรท่ีมีความรู้พอสมควรดว้ย และเป็นท่ีนบัถือ เช่น ผูป้กครองมคันายก เป็นตน้ 

3. ของประทานจากพระเจา้นั้นมีต่าง ๆ กนั พระเจา้ประทานใหค้นมีหลายประเภท และใหค้น
ทุกประเภทท่ีแมจ้ะมีความรู้ ความสามารถต่างกนันั้นร่วมงานกนั เพราะคริสตจกัร ตอ้งเป็นคริสตจกัรท่ี
พร้อมจะท างานไม่ใช่อยูเ่ฉย ๆ 

4. ช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของคน 
ก. พยายามสอนเขา ใหรู้้ซ้ึงถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง มีการนมสัการอยา่งจริงใจและ

เรียนพระคมัภีร์อยา่งจริงจงั และเรียนพระคมัภีร์อยา่งจริงจงัโดยมีศิษยาภิบาลเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ 
ข. ผูส้อนตอ้งมีความช านาญพอท่ีจะสอน สมาชิกตอ้งสัญญาวา่จะสนบัสนุนผูน้ั้น 
ค. อธิษฐานเผื่อบุคคลอ่ืน ๆ เช่น ผูอ้ยูต่ามชนบทต่าง ๆ เป็นตน้ 

กลุ่ม 4 การแสวงหากลุ่มชน สถานที ่และโอกาสทีพ่ร้อมส าหรับการขยายคริสตจักร 

การพิจารณาหวัขอ้ท่ีเป็นประตูเปิดในการประกาศพระกิตติคุณ 
1. ในการดูสถิติผูท่ี้กลบัใจมาเป็นคริสเตียน 
ส่วนมากคิดเฉล่ียแลว้มาจากชนชั้นกลาง มีการศึกษาฐานะและความเป็นอยูท่างเศรษฐกิจไม่สูง

หรือไม่ต ่า 
ขอ้เสนอในการด าเนินงานหวัขอ้น้ี เราควรใหมี้การสนบัสนุนส่งเสริมและเร่งเร้าให้คนสนใจ

ศึกษาในเร่ืองพระเจา้ เช่นสนบัสนุนใหค้ริสเตียนเรียนพระคริสตธรรมในธรรมในแผนกต่าง ๆ และใน
สถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่รวมทั้งหลกัสูตรเรียนเองท่ีบา้นทั้งน้ีเป็นการผลิตผูน้ าไปในตวั 

2. ในคนท่ีอพยพ ล้ีภยัและประสบภยัพิบติัต่าง ๆ ขอ้เสนอ ใหค้ริสเตียนยืน่มือช่วยเหลือเม่ือมี
ภยัพิบติัต่าง ๆ เกิดข้ึนหรือมีการอพยพล้ีภยั พร้อมกนัน้ีเราก็ประกาศพระกิตติคุณไปดว้ย ในเร่ืองน้ี
คริสตจกัรทอ้งถ่ินตอ้งถือเป็นหนา้ท่ี และถือเป็นโอกาส 

3. ในคนท่ีถือศาสนาไม่มัน่คง คนท่ีมีความเช่ือแน่นแฟ้นหรือการนบัถือศาสนาเพียงในนาม เรา
รู้วา่ประตูเปิดอยา่งแน่ในขอ้น้ีคือ 

ก. มีการรวมก าลงัของลทัธินิกายในการประกาศ 
ข. ในขณะท่ีศาสนาอ่ืนก าลงัหวัน่ไหว คนท่ีนบัถือศาสนาเก่าเร่ิมมีความลงัเลไม่มัน่คง 
มีปัญหาน่าคิดอีกขอ้ในเร่ืองการสมรสกบัคนต่างศาสนา คือไม่ใช่ศาสนาคริสตด์ว้ยกนัประตูยงั

เปิดใหห้รือไม่ 
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4. ในชนชั้นผูมี้การศึกษาในระดบัต่าง ๆ 
ประตูน้ีรู้ดีวา่ก าลงัเปิดอยู ่ เพราะมีมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัหลายแห่งก าลงัต่ืนตวั มีการร่วมมือ

กนัอธิษฐาน แต่ใหเ้ราคิดถึงปัญหาการเตรียมบุคคลท่ีเหมาะสมในการท่ีจะเขา้ไปในชั้นระดบัน้ีดว้ย 
ในวงราชการประตูก็เปิดดว้ย เราสามารถเชิญบุคคลต่าง ๆ ท่ีส าคญัในวงการราชการท่ีมาร่วม

ในพิธีต่าง ๆ ของคริสตศ์าสนาได ้
5. ในกลุ่มชนท่ีอยากหลุดพน้จากอ านาจผี 
กล่าวถึง ในการท่ีเราไปหากลุ่มชาวเขาต่าง ๆ เช่นไปหาชาวกะเหร่ียง ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเขามา

ตั้งถ่ินฐานอยูไ่ม่นาน ก็เกิดมีโรคภยัพิบติัต่าง ๆ พวกเหล่านั้นก็คิดวา่การกระท าน้ีเป็นการกระท าของ
อ านาจผี ซ่ึงสิงอยูท่ี่นัน่และมีความกลวั น่ีเป็นโอกาสท่ีเราควรเขา้ไปช่วยเขาเหล่านั้น บอกถึงอ านาจของ
พระเจา้ท่ีมีเหนือวา่ผหีลายเท่า และสามารถชนะผทีั้งหลายไดด้ว้ย 

6. ในกลุ่มชนท่ีก าลงัหวาดกลวัภยัต่าง ๆ เช่นภยัคอมมิวนิสต ์
น่ีเป็นประตูอนัดีอีกประการหน่ึง ท่ีเราควรเขา้ไปช่วยใหเ้ขามีท่ีพึ่งทางกายและทางจิตใจดว้ย 

ใหมี้การไปเยีย่มเยยีนร่วมทุกขร่์วมสุขกบัคนเหล่านั้นดว้ย แลว้จึงประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้ 
7. ในพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา 
เม่ือเรามีพิธีทางศาสนาเช่นในพิธีสมรส, พิธีศพเป็นตน้ เราจดักระท าเพื่อให้รู้ถึงคุณค่า

ความหมายเก่ียวขอ้งกบัชีวติคริสเตียน ท าใหผู้น้บัถือศาสนาอ่ืนสนใจและนิยม 
8. ในทางการรักษาคนเจบ็ป่วย ซ่ึงรักษาทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจดว้ย 
การรักษาฝ่ายร่างกายเราก็อาจเป็นพยานไปดว้ยสามารถได ้ เช่นในการท่ีแพทยส์ามารถเป็น

พยานกบัคนป่วยไดว้า่ ใครเป็นเจา้แห่งชีวิตของเราและในบางโรค เราไม่สามารถบ าบดัรักษาในทาง
แพทยไ์ด ้ แต่เราก็สามารถรักษาไดโ้ดยอาศยัฤทธ์ิเดชของพระเจา้เช่น ในการวางมือ หรืออธิษฐานเป็น
ตน้ 

9. ในโอกาสท่ีมีการฟ้ืนฟู และมีการกลบัใจใหม่ของคริสเตียน 
ประตูน้ีก าลงัเปิดในขณะน้ี เพราะในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ก าลงัต่ืนตวั เช่น ในวทิยาลยัพระ

คริสตธรรมเป็นตน้ และก็มีการต่ืนตวัทัว่ ๆ ไปทั้งคริสตจกัรต่าง ๆ  อีกดว้ย 
10. เม่ือเรารู้วา่ประตูก าลงัเปิดอยูใ่นปัจจุบนั ขอ้เสนอแนะในการท่ีจะด าเนินงานร่วมมือกบัท่ี

ก าลงัร้อนรน ท่ีตอ้งการท่ีจะออกไปประกาศ ใหค้วามช่วยเหลือในการเรียนรู้วธีิตวัอยา่งการประกาศ ซ่ึง
จะเห็นผลดงัเช่นขอ้พระคมัภีร์ กะลาเทีย 5: 22-23 ตวัอยา่งเช่นผูท่ี้ไดรั้บการฟ้ืนใจใหม่ ในเชียงราย 

เป็นตน้ 
11. วางระเบียบในการออกประกาศ และการเป็นพยานเช่น 
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1. การเป็นพยาน กล่าวพระเจา้เปล่ียนชีวติอยา่งไร 
2. พบพระเจา้ไดอ้ยา่งไรกบัเช่ือไดอ้ยา่งไร 
3. การพดูเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอ่ืน โดยไม่ควรออกช่ือศาสนานั้นออกมาเป็นตน้ 
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ข. รายงานกลุ่มสัมมนาตามภูมปิระเทศ 

กลุ่มที ่1 “การขยายคริสตจักรชาวเขา” 

การประกาศของคณะชาวเขาในประเทศไทย 
การประกาศของเรามีปัญหามากมาย การเดินทาง อาหารการกินก็ล าบาก แต่เรายงัมีปัญหา

มากมายวา่นั้นคือการเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อการประกาศของเรา ประชาชนบางกลุ่มเขา้ใจวา่ เรามา
เพื่อหลอกลวงเขามาเป็นเหยื่อของเรา บางคร้ังเขาก็คิดวา่ผูป้ระกาศเป็นคอมมิวนิสตท์  าใหเ้กิดความกลวั 
และประชาชนบางกลุ่มมีปัญหาทางวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ คนท่ีเราเคยประกาศไดผ้ลนั้น ส่วนใหญ่ก็
เป็นพวกคนหนุ่มและคนแก่ส่วนคนอายปุานกลางนั้นเราประกาศไม่ค่อยไดผ้ลเท่าไรนกั 

ก. ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ราต้องเผชิญในขณะนีน้ั้นมีดังนี้ 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเช่ือทางภูตผปีีศาจ ฉะนั้นเม่ือเกิดการเจบ็ไข ้ ไดป่้วยเขามกัจะเขา้
หาหมอผ ี เม่ือหมอผบีอกให้ท าอยา่งน้ีอยา่งนั้นเขาก็ท า บางคร้ังก็หาย แต่บางคร้ังไม่เป็นเช่นนั้น จนเขา
จะตอ้งส้ินเน้ือประดาตวั สมาชิกของเราท่ีมากลบัใจรับเอาพระเยซูแบบน้ีก็มีมากทีเดียว จึงเป็นปัญหาให้
เราท่ีจะตอ้งเล้ียงดูคนเหล่าน้ี 

2. บางคร้ังเรารู้วา่ การประกาศของเราก าลงัจะไดผ้ลคือ มีคนสนใจแลว้ แต่ไดรั้บการขดัขวาง
จากหวัหนา้หมู่บา้นหรือหวัหนา้ครอบครัว ท าใหแ้ทนท่ีเราจะไดส้มาชิกเพิ่ม ท าใหค้วามสามคัคีภยัใน
หมู่บา้น เหล่าน้ีก าลงัเป็นปัญหาของเรา 

3. เน่ืองจากวา่ชาวเขามีการติดฝ่ินกนัมากมาย ดงันั้นบางคร้ังเราก็ตอ้งพบกบัปัญหาเร่ืองท่ีเราจะ
รับเขามาเป็นคริสเตียนหรือเปล่า บางกลุ่มก็รับบางกลุ่มก็ตอ้งรอใหเ้ขาเปล่ียนความประพฤติเสียก่อน 
ทั้งน้ีก็มีเหตุผลอยูท่ี่เรายงัไม่รับเขามาเป็นคริสเตียน เพราะถา้หากเรารับคนประเภทน้ีเขา้มาอาจจะสร้าง
ความไม่ดีไม่งามเกิดข้ึนหลายอยา่ง 

4. ปัญหาเกิดจากความเขา้ใจของชาวเขาเอง เพราะวา่ชาวเขาบางเผา่รู้สึกวา่เม่ือตนเขา้มาเป็น 
คริสเตียนแลว้ จะตอ้งเป็นคนใชข้องฝร่ัง เม่ือเป็นเช่นน้ีก็มีคนเสนอวา่ควรจะเอาคนไทยข้ึนไป

ดว้ย เวลาไปประกาศให้ชาวเขาเพื่อเขาจะเห็นวา่เขาไม่ใช่ถูกหลอกลวง เพราะแมแ้ต่คนไทยท่ีรับ
การศึกษาแลว้ก็ยงัยอมรับ วธีิน้ีอาจจะช่วยมาก 

5. เรามีปัญหาทางภาษา บางคร้ังเรารู้วา่ประตูเปิดส าหรับเราแลว้แต่เราเองยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้
ไป ซ่ึงอนัน้ีนบัวา่เป็นผลเสียหายส าหรับเราเป็นอยา่งยิง่ 
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6. บางคร้ังเราก็ขากคนงาน เพราะบางคร้ังเม่ือมีคนมาเป็นคริสเตียนแลว้ แต่ขาดการอบรมสั่ง
สอน นานเขา้เขาก็รู้สึกขาดท่ีพึ่งจึงหนัมานบัถือศาสนาเดิมอยา่งน้ีก็มี 

กลุ่ม 2 “การขยายคริสตจักรในชนบท” 

ท่ีประชุมพิจารณาถึงศิลปะภาพโมเซค (Mosaic) ท่ีมีสีต่าง ๆ แต่ประกอบกนัเขา้เป็นรูปภาพ 
เหมือนคนไทยท่ีมีหลายภาษาหลายเผา่พนัธ์ุ แต่ก็รวมกนัเป็นคนไทย 

พดูถึงชนบท มีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มชนท่ีอาศยัในชนบทหลายแห่ง เช่นภาษา วฒันธรรม 
ฐานะเศษรฐกิจ ความรู้ ความสามารถ อาชีพ ฯลฯ 

1. ภาษา ควรใชภ้าษาพื้นบา้นในการนมสัการใชค้นพื้นบา้นในการเป็นผูป้ระกาศ แลว้จะเขา้ใน
ภาษาส าเนียงของคนหมู่บา้นของตน 

เพลงท่ีร้องในการนมสัการ ควรเป็นภาษาไทยมากกวา่ภาษาต่างประเทศ 
2. วฒันธรรม มกัแตกต่างจากในเมือง เช่นการแต่งกาย แต่การแต่งกายในวนัอาทิตยค์วร

เรียบร้อยเป็นพิเศษ (ค าถามจากกลุ่ม: ควรใชฆ้อ้งกลองแทนเสียงระฆงัดีไหม เพราะเป็นของวฒันธรรม
ไทย บางทีคริสตจกัรเรียนแบบทุกศาสนา ซ่ึงท่ีจริงก็จะมีแนวโนม้อยา่งน้ีก็ควรระวงัโดยเฉพาะเร่ือง
ความหมาย) 

3. การท างานประกาศควรท ากบัผูส้นใจทัว่ไป ไม่ เฉพาะคนอาชีพใดอาชีพหน่ึง และควรมีการ
แนะน าวา่ควรประกอบอาชีพเช่นไร จึงจะเหมาะสมกบัความสามารถของตน 

กลุ่มที ่3 “การขยายคริสตจักรในเมือง” 

1. ในเมืองหมายถึง 
ก. ประชากรตั้งแต่ 3 แสนคนข้ึนไป 
ข. เป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย 
ค. เป็นศูนยก์ลางการอุตสาหกรรม 
ง. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา 
จ. ประชากรมิไดป้ระกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม 
2. ประชากรในเมืองเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และรวดเร็ว แต่เม่ือเปรียบกบัความเจริญของคริสตจกัร ใน

จ านวนสมาชิกท่ีมีอตัราส่วนแตกต่างกนัมาก 
ก. ประชากรในเมืองเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และรอดเร็วเพราะ 
(1) นกัเรียนนกัศึกษา (มาจากต่างจงัหวดั) 
(2) กรรมกรรับจา้ง จากต่างจงัหวดั 
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(3) สมาชิกของครอบครัวเพิ่มข้ึน 

ปัญหาทีค่ริสตจักรในเมืองขยายช้าเพราะ 

(1) ข้ึนอยูก่บัความเช่ืออนัเป็นรากฐานเดิมมัน่คง เพียงใด 
(2) ไม่ไดรั้บการตอ้นรับมาคร้ังเดียวแลว้ไม่มาอีก 
(3) คนในเมืองหลวงตอ้งเคร่งเครียดในการงาน ไม่มีเวลาจึงไม่ค่อยสนใจ 
(4) คริสตจกัรยงัไม่สนใจในกลุ่มท่ีมาอยูใ่นเมือง (เช่นนกัศึกษา) 
(5) ถา้เป็นนกัศึกษายอ่มสนใจส่ิงใหม่ ๆ คริสตจกัรไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของกลุ่ม 
(6) คนในเมืองมีความกลวั จึงสร้างก าแพงไม่มีการทกัทาย ตอ้นรับเท่าท่ีควร 
(7) ต่างคนต่างอยู ่
(8) ภาษา – ประเพณี ของกลุ่มชนท่ีอพยพเขา้มาในเมืองจึงไม่ไปร่วมกบัคริสตจกัร 
(9) นกัศึกษาไม่ค่อยเคร่งเร่ืองศาสนา 
ค. วธีิขยายคริสตจกัรในเมือง 
(1) ตอ้งมีการศึกษาถึงชีวติในเมือง เพื่อหาทางตอบสนองความตอ้งการแก่เขา 
(2) ติดต่อ-ติดตามคริสเตียนท่ียา้ยจากชนบทหวัเมืองเขา้มาอยูใ่นเมือง โดยใหค้ริสตจกัรท่ีเขา

สังกดัอยูแ่จง้ไปยงัคริสตจกัรในเมือง 
(3) ตอ้งแกปั้ญหาความรู้สึกชอบชาวชนบท ท่ีคิดวา่เขาเขาเป็นผูเ้ล็กนอ้ย และดอ้ยความรู้ฐานะ 

ฯลฯ เขาคิดวา่ สมาชิกของคริสตจกัรในเมืองเป็นคนชั้นสูงจึงไม่ยอมไปโบสถ ์ ฉะนั้นควรมีคริสตจกัรท่ี
ตอบสนองความรู้สึกของเขา 

(4) ติดต่อกบักลุ่มชนในเมืองนั้น ๆ 
(5) ตั้งคริสตจกัรในบา้นและการเร่ิมตน้ 
(6) ตอ้งมีผูน้ าพอและตามความตอ้งการของกลุ่มชนนั้น 
(7) ตอ้งใหก้ารศึกษาตามระดบัความรู้ เช่นนกัศึกษา 

“วธีิการทีจ่ะท าให้คริสตจักรในเมืองขยายตัว” 

1. ใหศึ้กษาสภาพในเมือง ความเป็นอยู ่ ความตอ้งการและประเภทบุคคลในเมือง เม่ือเห็น
ช่องทางแลว้ลงมือท าทนัที 

2. คริสตจกัรใหญ่ ๆ ในเมือง ควรตั้งหมวด เร่ืองสาขาของคริสตจกัรข้ึนทั้งน้ีเพราะสถานท่ี เวลา
ไม่อ านวย โดยตอนแรก ๆ คริสตจกัรใหญ่สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือเตม็ท่ี หมวดหรือสาขานั้นข้ึน
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ตรงต่อคริสตจกัรใหญ่ และถา้หมวดหรือสาขานั้นข้ึนตรงต่อคริสตจกัรใหญ่ และถา้หมวดหรือสาขานั้น
สามารถเล้ียงตวัเองได ้พร้อมท่ีจะตั้งเป็นคริสตจกัรใหม่ไดก้็ควรใหต้ั้งเป็นคริสตจกัรหน่ึงต่อไป 

3. หาผูอ้าสาสมคัรท างานประเภท 1 และ 2 และผูน้ าประเภท 3 และ 4 (ถา้มี) เป็นผูส้นบัสนุน 
4. ใหค้ริสตจกัรยอมรับความจริง และตอบสนองความตอ้งการและกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 

หรือในสาขา 
5. คริสตจกัรตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานของพระคมัภีร์ 
6. คริสตจกัรควรติดตามและสนใจกบับุคคลดงัต่อไปน้ี 
1. ชาติ, เพื่อน ของสมาชิกท่ีอพยพเขา้ไปอยูใ่นเมือง 
2. กรรมกรท่ีไปหางานท าในเมืองชัว่คราว 
3. บุคคลท่ีสังคมไม่สนใจ 
7. ใหค้ริสตจกัรรับผิดชอบในเขต – ทอ้งถ่ินของตนเองดงัต่อไปน้ี 
1. รวบรวม (ส ารวจ) ช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิกท่ีจะติดต่อไปทั้งทางไปรษณียแ์ละโทรศพัท ์
2. ใหมี้การแจง้ยา้ยเขา้ – ออก เม่ือมีการยา้ยภูมิล าเนา 
3. ใหค้ริสตจกัรในเมืองทุก ๆ แห่งแจง้ส่งในข่าวคริสตจกัรวา่ ช่ือคริสตจกัรอะไร ตั้งอยูท่ี่ไหน 

รายงานพเิศษ 

ก. ความเจริญเติบโตของคริสตจกัร และขอ้แนะน าการตั้งคริสตจกัรในประเทศไทย 
ข.การส ารวจเพลงท่ีใชน้มสัการ 
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รายงานพเิศษ 

ก. ความเจริญเติบโตของคริสตจักร และข้อแนะน าการตั้งคริสตจักรในประเทศไทย 

บทความต่อไปน้ีไดน้ ามาจากเร่ือง ความเจริญเติบโตของคริสตจกัรขอ้แนะน าการตั้ง คริสตจกัร
ในประเทศไทย ของอเล็ก จี. สมิท ท่านผูน้ี้เป็นวทิยาการคนหน่ึงของกลุ่มสัมมนา” การขยายคริสตจกัร 
ซ่ึงจดัข้ึนท่ีวทิยาลยัพระคริสตธรรม เชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 1971 (ส าหรับบทความน้ีได้
ยอ่มาจากบทความบทท่ี 5 หนา้ 1-6) 

การประกาศด้วยกลุ่มอธิษฐานเลก็ ๆ 

การอธิษฐานท่ีจะเกิดประโยชน์นั้น ควรจะตั้งเป็นกลุ่มอธิษฐาน ดงัเช่นชาวประมง โดยมาก
มกัจะจบัปลาเป็นกลุ่มเพราะเกิดความอบอุ่นใน และในเวลาเดียวกนัก็เกิดความสนุกสนานอีกดว้ย 

กลุ่มเลก็ ๆ ให้ก าลงัใจ 

พระเจา้ทรงเรียกคริสเตียนทุกคนเป็นผูรั้บใช ้ พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราเป็นพยานแก่คนอ่ืน ๆ แต่
บางคร้ังเรากลบัพบวา่ก่อนอ่านพระคมัภีร์คนเดียว กรอธิษฐานตามล าพงั และการเป็นพยานโดยล าพงั
เป็นส่ิงไม่ง่ายนกั ดงันั้นการตั้งกลุ่มอธิษฐานและศึกษาพระวจนะร่วมกนัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นมาก จะเห็นวา่
พระเยซูเองก็มีสาวกกลุ่มหน่ึงจ านวน 12 คน (มทัธิวบทท่ี 10) พระองคท์รงส่งสาวกออกประกาศ สอน
เป็นคู่ ๆ เหมือนกบั (ลูกา 10) ดงันั้นการตั้งกลุ่มอธิษฐาน จึงช่วยใหค้ริสตจกัรเป็นพยานไดผ้ลดีข้ึน และ
เป็นก าลงัใหค้ริสตจกัรขยายตวัไดม้ากยิง่ข้ึน 

ความส าคญัของการอธิษฐาน 

การอธิษฐานเป็นส่ิงส าคญัมากในชีวติคริสเตียน คริสเตียนตอ้งมีส่วนและติดสนิทกบัพระเจา้ ก็
น าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย (ยอห์น 15:5) ดงันั้นการอธิษฐานจึงเป็นเสมือนการหายใจของคริสเตียนเลยทีเดียว
กลุ่มอธิษฐานในพระคมัภีร์ 

ในหนงัสืออพยพจะเห็นวา่โมเสสไดก้็กลุ่มอธิษฐาน มีโมเสสและ เฮอร์ ร่วมมือกบัทูลขอพระ
เจา้ใหมี้ชยัชนะต่อพวกอามาเลข และพระเจา้ก็ไดท้รงตอบอธิษฐาน (อพยพ 17-18-16) ในพนัธสัญญา
ใหม่ พระเยซูคริสตก์็ทรงตั้งกลุ่มอธิษฐานพิเศษดว้ย พระองคท์รงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ข้ึนไป
อธิษฐานบนภูเขาบ่อย ๆ (ลูกา 9: 28-29, มทัธิว 26:36-37) 
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ค าสัญญาของพระคริสต์แก่กลุ่มอธิษฐาน 

พระเยซูทรงสัญญาและสนบัสนุนกลุ่มอธิษฐาน ดงัปรากฏในมทัธิว 19: 19-20 “ถา้ในพวกท่าน
ท่ีอยูใ่นโลกสองคนจะร่วมใจกนัขอส่ิงหน่ึงส่ิงใด พระบิดาของเรารู้อยูใ่นสวรรคก์็จะทรงกระท าให ้ดว้ย
วา่มีสองสามคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยูท่่ามกลางเขาท่ีนัน่” 

แบบกลุ่มอธิษฐานทีเ่สนอมาคืออะไร 

เม่ือคริสเตียน 3-4 คนตั้งกลุ่มข้ึนมา ต่อพระพกัตร์ของพระเจา้วา่ จะเป็นพยานน าคนอ่ืนมาหา
พระเจา้ เพื่อใหพ้น้จากบาป นัน่แหละคือกลุ่มอธิษฐานล่ะ 

จะตั้งกลุ่มอธิษฐานอย่างไร 

การตั้งกลุ่มอธิษฐามิใช่เร่ืองยุง่ยากเลย เพียงแต่มี 2-3 คน ซ่ึงร้อนรนในการอธิษฐาน และการ
เป็นพยานไดร่้วมใจและนดัหมายกนัประชุมอยา่งสม ่าเสมอ เท่าน้ีก็เป็นความเพียงพอแลว้ 

สถานทีเ่หมาะสม 

การอธิษฐานนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งไปท่ีโบสถก์็ได ้ อาจจดัข้ึนท่ีบา้นของคริสเตียนคนหน่ึงคนใดก็
ได ้แลว้แต่สมาชิกของกลุ่มจะตกลงกนัเอง ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกและเหมาะสม 

จ ากดัจ านวนคนในกลุ่ม 

การตั้งกลุ่มอธิษฐานถา้จะให้ไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ีแลว้ ไม่ควรเกิน 2-3  คน ถา้มีสมาชิกมากกวา่นั้น
ควรจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แลว้แต่ความเหมาะสม แต่มีส่ิงท่ีจ  าเป็นในการอธิษฐานคือ 1. จิตท่ีร้อน
รน  2. เวลาท่ีพบกนัสม ่าเสมอ สถานท่ีใชส้ าหรับอธิษฐานเป็นประจ า 

องค์ประกอบทีส่ าคญั 3 อย่าง 

กลุ่มอธิษฐานเพือ่การประกาศ มีส่วนประกอบส าคัญ 3 อย่างคือ 

1. การอธิษฐาน 
2. การศึกษาพระคมัภีร์ 
3. การเป็นพยาน 
ในชีวติคริสเตียนเปรียบเหมือนรถจกัร รถจกัรตอ้งการ ฟืน ไฟ และน ้าเพื่อให้เกิดก าลงัวิง่ไดฉ้นั

ใด คริสเตียนก็ตอ้งอาศยัการอธิษฐาน และการเป็นพยานเพื่อใหชี้วิตคริสเตียนเจริญเติบโตข้ึนฉนันั้น 
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ดงันั้นการอธิษฐานและการเป็นพยานฝ่ายจิตวิญญาณ จึงมีความส าคญัต่อคริสเตียนมากทีเดียว ถา้ขาดส่ิง
น้ีแลว้ผูน้ั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นกัในแผน่ดินของพระเจา้ 

อธิษฐานเพือ่อะไร 
การอธิษฐานส่วนใหญ่ ในการประชุมอธิษฐาน มกัจะเป็นการอธิษฐานโดยทัว่ ๆ ไป ในการ

อธิษฐานในกลุ่มยอ่ยนั้นเราก็ควรมีหวัขอ้ ตั้งข้ึนเพื่อการอธิษฐาน 

1. การอธิษฐานเฉพาะเจาะจง 

เป็นการอธิษฐานเพื่อบุคคลในบุคคลหน่ึง จะเป็นญาติสนิทมิตรสหาย เราตอ้งการให้เป็นพยาน
แก่เขาเหล่านั้นในการอธิษฐานเราจะเอ่ยช่ือบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงเป็นการประกาศถึงความเก่ียวขอ้งและความ
ใกลชิ้ดกบัแต่ละบุคคลเป็นอยา่งมาก ในพระคมัภีร์พระเยซูทรงระบุช่ือของแต่ละบุคคลเหมือนกนั เช่น 
“อนัดะเรอาจงตามเรามา” หรือ เปโตรจงตามเรามา” เป็นตน้ 

2. เสนอประสบการณ์ในการเป็นพยาน 

เม่ือเราเป็นพยานนั้น เรามกัจะพบกบัปัญหาต่าง ๆ ดงันั้นในการอธิษฐานในกลุ่ม เราควร
อธิษฐานเผื่อปัญหาเหล่าน้ี เพื่อจะเกิดก าลงัใจ ความเขม็แขง็ในอนัท่ีจะเผชิญปัญหาเหล่านั้นโอกาศ
ต่อไป 

3. คนทีเ่ช่ือใหม่ ๆ 

เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งอธิษฐานเผือ่พี่นอ้งคริสเตียนใหม่เพื่อเขาเหล่านั้นจะไดมี้ความเขม้แขง็ และ
เจริญข้ึนในพระเจา้ 

4. เตรียมใจและทางของผู้ประกาศ 

พระเจา้ทรงเตรียมจิตเตรียมใจของผูป้ระกาศ โดยการอธิษฐานพระเจา้ทรงเตรียมใจของคนนั้น 
ก่อนท่ีเขาจะไดฟั้งค าพยาน ตอ้งอธิษฐานโดยความเช่ือและใจร้อนรน 

ศึกษาพระธรรมส้ัน ๆ 

หลงัจากสนทนากบัพระเจา้โดยการอธิษฐานแลว้ ก็ขอให้พระองคท์รงตรัสกบัเขาโดยทรงพระ
วจนะ เขาจะตอ้งใชเ้วลาในการอ่านและศึกษาพระคมัภีร์เพื่อจะไดมี้ก าลงัเขม้แขง็และประกอบดว้ยพระ
วญิญาณ เพื่อเตรียมตวัเป็นพยานโดยพระวจนะของพระองค์ 
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1. การเลอืกเร่ืองเหมาะสมในพระค า 

ในการประชุมสมาชิกคนหน่ึงคนใดจะเลือกจากพระคมัภีร์ตอนหน่ึงตอนใดเพื่อศึกษา ดงันั้น
สมาชิกแต่ละคนควรจะเตรียมขอ้ความ หรือหวัขอ้พระคมัภีร์ไว ้เพื่อใหใ้นการน้ี 

2. วธีิศึกษาพระค า 

ในการอธิษฐานเป็นกลุ่มน้ี เราจะใชแ้บบการอภิปรายสั้น ๆ เพื่อศึกษาพระค า เราจะใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 นาทีก็เป็นการพอเพียง เวลาเหลือนอกนั้นสงวนไวเ้พื่อการอธิษฐานวธีิศึกษาง่าย ๆ นั้นก็
คือ 

(ก) อ่าน จะอ่านจากขอ้ความหรือหวัขอ้พระคมัภีร์ท่ีไดเ้ลือกไว ้ การอ่านพร้อมกนัหรือผลดักนั
อ่านก็ได ้

(ข) สรุป ขอ้ความเป็นตอนท่ีอ่านนั้น หลงัจากจบแลว้ ก็จะมีการสรุปโดยสั้น ๆ และใชภ้าษา
อยา่งง่าย ๆ การสรุปนั้นจะสรุปคนเดียว หรือ จะมี 2-3 คนช่วยกนัสรุปก็ได ้

(ค) เสนอ จากบทเรียน หรือขอ้ความท่ีอ่านหรือเสนอมานั้นเราจะน ามาอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เพื่อใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในชีวิตคริสเตียนในการเป็นพยานกบัคนอ่ืน ในการท่ีจะท าใหเ้กิด
ความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ส่ิงส าคญัท่ีสุดพึงระลึกอยูเ่สมอวา่ บรรทดัฐานท่ีส าคญัท่ีสุดนั้นคือ
พระคมัภีร์อนัเป็นแบบหรือรากฐานของทั้งหมดดงันั้นการศึกษาพระคมัภีร์ จึงมีความส าคญัไม่นอ้ย
ทีเดียว 

ออกไปเป็นพยาน 

ในการอธิษฐานโดยเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลนั้น หลงัจากอธิษฐานจะตอ้งหาโอกาสออกเยีย่ม
เยยีน และเป็นพยานแก่เขา เพื่อการอธิษฐานของเราจะมีผลมากยิง่ข้ึน 

คนทีเ่ป็นพยานควรปฏบิัติตามหลกัสามประการนี้ 

1. จงออกไปหาคนทีไ่ม่เป็นคริสเตียน 

คริสเตียนจะตอ้งออกไปหาเขาไม่ควรคอยให้เขามาหาท่านเม่ือเด็กเล็ก ๆ คนใดคนหน่ึงหาย
ออกไปจากบา้นพ่อแม่ พี่นอ้งทุกคนจะตอ้งออกติดตามหาไม่วา่กลางวนัหรือหลางคืน จนกวา่จะพบ
ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะตอ้งออกไปหาผูท่ี้หลงทาง และอยูห่่างพระเจา้ 
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2. จงเป็นพยานแก่คนเหล่าน้ันโดยพูดถึงพระเยซูคริสต์ 

หวัใจส าคญัท่ีจะตอ้งพดูในการเป็นพยานคือ เร่ืองของพระเยซูคริสต ์ การพดูนั้นควรใชภ้าษา
อยา่งง่าย ๆ เพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจ เราควรพดูถึงประสบการณ์ในชีวิตของตนเก่ียวกบัการตอ้นรับพระเยซู
คริสตเ์ป็นผูไ้ถ่บาปคน จงอธิบายพร้อมกบัยกเหตุผลและอา้งถึงขอ้ความในพระคมัภีร์ เพื่อแสดงวา่การ
เป็นพยานของท่านนั้นศกัด์ิสิทธ์ิ และมีความหมายต่อชีวติของท่าน 

3. จงชวนให้เขามอบกายถวายชีวติแก่มนุษย์ 

พระเยซูทรงเรียกร้องมนุษยไ์ดเ้ห็นกลบัไปหาพระองคพ์ระองคท์รงประทานความรักอนั
ยิง่ใหญ่ อเนกอนนัตใ์หแ้ก่มนุษยพ์ระองค ์ ทรงเชิญชวนมนุษยทุ์กคน ใหรั้บความรักของพระองคด์งันั้น
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะชกัชวน เชิญชวนใหค้นทั้งหลายใหท้ราบ และจะไดคื้นดีกบัพระเจา้โดย
ตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระเจา้ในชีวติจิตใจ 

พระเจ้าทรงใช้คริสเตียนธรรมดา 

อคัรสาวกหลายคนมิใช่มีความรู้และการศึกษาสูง เขาเป็นเพียงคนธรรมดา ๆ เท่านั้นเอง แต่เขา
ประกาศเป็นพยานแก่ชนทุกระดบั นบัตั้งแต่ตาสีตาสาข้ึนไปจนกระทัง่พระมหากษตัริยน่ี์คือฤทธ์ิเดช
ของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงประทานใหแ้ก่เขา เน่ืองจากเขาไดติ้ดสนิทใกลชิ้ดกบัพระเยซู (กิจการ 4: 13) 

กฎในการประกาศโดยกลุ่มอธิษฐาน 

1. อธิษฐานเผื่อญาติและเพื่อนสนิทตามช่ือ 
2. เป็นพยานแก่เขาเหล่านั้น โดยพระวจนะของพระเจา้ 
3. กลบัไปเยีย่มเยยีนผูท่ี้สนใจจนกวา่เขาจะเช่ือ 
4. สอนใหเ้ขาเจริญข้ึนในพระคริสต ์เม่ือเขาเช่ือพระองคแ์ลว้ 
เม่ือท่านอธิษฐานแลว้ พระเจา้ทรงเตรียมจิตเตรียมใจของท่านและแลว้ท่านตอ้งกลบัไปเยีย่ม

เยยีนเขา โดยการเป็นพยานและใชว้จนะของพระเจา้ พยายามหนุนใจของเขา ในดา้นความเช่ือ และการ
ปฏิบติัตนในชีวิตคริสเตียน และท่านจะตอ้งไปเยีย่มเยยีนบ่อย ๆ จนกวา่เขาจะเช่ือ และเจริญเติบโตฝ่าย
จิตวิญญาณมากยิง่ข้ึน ขอ้ส าคญัท่านตอ้งสอนถึงเร่ืองพระเจา้ใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้
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นิว้เลก็ส าคัญ 

น้ิวกอ้ยเล็กแต่ก็มีความส าคญัมากท่านตอ้งสอนใหผู้เ้ช่ือใหม่ ใหอ้ธิษฐานเผือ่ผูท่ี้เช่ือใหม่ ๆ คน
อ่ืน วธีิน้ีจะท าใหว้งจรด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ คลา้ยลูกโซ่ ดงันั้นคริสตจกัรจะด าเนินต่อไปเร่ือย ๆ ก็โดยวธีิ
น้ีเอง คือสอนให้ผูเ้ช่ือใหม่รู้จึกอธิษฐานเผื่อคนอ่ืน เยีย่มเยียนเป็นพยานแก่คนอ่ืนต่อไป 

รากฐานจ าเป็น 
กฎการประกาศดงักล่าวแลว้ จึงมีความส าคญั และเป็นรากฐานของคริสตจกัรของเขา 

นอกจากนั้นการประกาศวธีิอ่ืนก็มีความส าคญัไม่นอ้ยเช่น วทิย ุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ ทีมประกาศ ฯลฯ 
ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดผลมาก แต่อยา่งไรก็ดี จะตอ้งตั้งอยูบ่นรากฐานเสียก่อน คือกฎน้ิวมือหา้น้ิว หรือหา้ขอ้
นัน่เอง 

จงตามตัวอย่างด ี

คริสตจกัรหน่ึง ๆ ท่ีมีกลุ่มอธิษฐาน เขาจะออกไปประกาศสม ่าเสมอ เม่ือคริสเตียนใหม่เกิดข้ึน 
เขาก็จะรับเขา้มาในคริสตจกัร หรือไม่ก็ไปสร้างคริสตจกัรแห่งใหม่ข้ึน คริสเตียนใหม่ จะถูกสั่งสอน
โดยคริสเตียนเก่าเพื่อด ารงงานของพระเจา้สืบต่อ ๆ ไป 

ข้อระมัดระวงั 

จงระวงัวา่ความร้อนรนต่อพระเจา้จะจางหายไป ดงันั้นเม่ือด ารงไวซ่ึ้งความร้อนรนและงาน
ประกาศ เราจะตอ้งมีกลุ่มอธิษฐานและออกประกาศมิไดข้าด เม่ือวงจรการประกาศเช่นน้ีด ารงต่อไป
เร่ือย ๆ  พระวจนะของพระเจา้ก็แผอ่อกไปแก่คนทุกชาติทุกชั้น นั้นก็หมายความวา่ คริสตจกัรของพระ
เจา้ก็ไปแผข่ยายไปเร่ือย ๆ แต่งานประกาศน้ีเป็นงานหนกั บางคร้ังตอ้งพบกบัความผดิหวงั ตอ้งเจอ
ปัญหาหลายอยา่ง จนเกิดความทอ้ถอยดงันั้นเราตอ้งขอก าลงัจากพระเจา้โดยการอธิษฐาน และยดึหลกั
ส าคญักล่าวนั้นไว ้

พระเจ้าทรงเลือกสรรท่าน 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท านา มิใช่พนัธ์ุขา้วอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ แต่เป็นตวัชาวนาเองท่ีตอ้ง
ลงมือหวา่นหรือปลูกดูแลรักษาจนกระทัง่เก็บเก่ียวในท านองเดียวกนั พระราชกิจของพระเจา้นั้น พระ
เจา้ทรงใชค้ริสเตียนท่ีถวายตวักบัพระเยซู ออกไปประกาศข่าวประเสริฐ โดยฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ผู ้
ท่ีจะรับหนา้ท่ีน้ีก็เป็นคนธรรมดา ๆ แต่ตอ้งเป็นคนท่ีขยนัขนัแขง็ มีจิตใจท่ีแน่วแน่ มัน่คง เพื่อใหว้งจรน้ี
เคล่ือนไปเร่ือย ๆ เพื่อพระเจา้จะทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค ์ พระเจา้ทรงก าลงัตอ้งการบุคคลท่ีจะ
ถวายตวัเพื่อพระราชกิจของพระองค ์ซ่ึงก็หมายถึงตวัท่านดว้ย 
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ข. การส ารวจเพลงทีใ่ช้นมสัการ 

ในระหวา่งสัมมนาการขยายคริสตจกัรคร้ังน้ี ทางแผนกดนตรีของวทิยาลยัพระคริสตธรรม ได้
จดัท าค าถามชุดหน่ึง ท่ีเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นดนตรีของคริสตจกัร ผลปราฏกออกมาดงัน้ี 

ผูแ้ทนของคริสตจกัรท่ีส่งค าตอบกลบัคืนมาให ้ จาก 55 คริสตจกัรมีประมาณ 25 คริสตจกัร
เท่านั้นท่ีไดแ้จง้วา่ ใชเ้ปียโนหรือออร์แกนในเวลานมสัการ และมีผูเ้ล่นเคร่ืองดนตรีชนิดน้ีเป็นประจ า
เพียง 18 คริสตจกัรเท่านั้น 

คริสตจกัรท่ีใช ้ “เพลงไทยนมัสการ” มีอยู ่ 40 คริสตจกัร นอกนั้นอีก 15 คริสตจกัรใชเ้พลง
ชีวติคริสเตียน 

คริสตจกัรท่ีมีคณะนกัร้อง เกือบทุกอาทิตย ์ มีอยู ่ 30 คริสตจกัร คริสตจกัรบางแห่งใชเ้คร่ือง
ดนตรีอยา่งอ่ืน เช่นกีตา้ร์ ในการนมสัการ มีอยู ่14 คริสตจกัร 

เพลงนมสัการท่ีโปรดปรานมากท่ีสุดจาก 55 คริสตจกัรเราไดช่ื้อเพลงท่ีสมาชิกชอบร้อง 
ตามล าดบัดงัน้ี 

1. แสงแห่งจิตขา้โอพระผูท้รงไถ่เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 18 
2. พระเยโฮวาห์โปรดน าขา้พเจา้ เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 46 
3. มอบชีวติแด่องคพ์ระเจา้ เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 127 
4. มีสหายเลิศคือพระเยซู เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 132 
5. ผูถื้อในพระเจา้มีรากแขง็แรงลน้เหลือ เพลงไทยนมสัการบทท่ี 170 
6. ขอบพระคุณพระเจา้ผูช้ี้ทางบริการ เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 212 
7. พระเจา้ขา้นภาเปล่งแสงศรี เพลงไทยนมสัการ บทท่ี 8 
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เราเป็นทูตของพระคริสต์ 

       โดย อรัญ ยู แบงค์ 

คู่มือการเผยแพร่พระกิตติคุณในประเทศไทย หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรู้้สึกวา่ พระเจา้ทรงเลือกและเรียกใหป้ระกาศพระกิตติคุณ...ทุกทา้ยบทมีค าถาม กิจกรรม 
ค าตอบ และช่วยใหท้่านในการเตรียมตวั ฝึก วดัผล ติดตามผลในการประกาศ และยงัแนะน า การเป็น
พยาน การประกาศกลางแจง้ การเยีย่มเยยีนการฟูมฟัก ติดตามผลสมาชิก 


