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สร้างโบสถ์ (หลงั) ใหม่ : ไม่เลก็ ไม่ใหญ่ ขอให้มคีวามพอดี 

ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเคล่ือนไหวในวงการคริสตจกัรบา้นเราท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงคือ เร่ืองการสร้างโบสถห์รือ

พระวหิารหลงัใหม่ บางคริสตจกัรหรือบางหมวดสร้างโบสถก์็เพราะยงัไม่มีตวัโบสถจ์ริง ๆ บางแห่งมี
แลว้แต่ผพุงัไป หรือบางแห่งมีแลว้แต่ยงัรู้สึกวา่ไม่ค่อยจุใจ ตอ้งร้ือและสร้างใหม่ใหส้วยงามกวา่เก่า และ
ยงัมีเหตุผลอีกมากมากก่ายกองท่ีคริสเตียนจะหาเร่ืองสร้างโบสถห์ลงัใหม่ ท่ีน่าสังเกตก็คือ การสร้าง
โบสถใ์หม่ของคริสตจกัรหรือหมวดแต่ละแห่ง เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความคึกคกัแก่สมาชิกไม่นอ้ย หลาย
คนยอมอุทิศแรงกาย แรงใจใหโ้ดยไม่เหน่ือยยากเพราะอยากเห็นผลงานวา่ส่ิงก่อสร้างจะงามเลิศเลอสัก
เพียงใด หลายแห่งมีรายงานชวนต่ืนเตน้วา่คริสเตียนยอมเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจอยา่งน่าช่ืนชมเช่น
ไรบา้ง ซ่ึงผดิกบัการสร้างพระวหิารในใจ คริสเตียนค่อนขา้งจะประหยดัในการจา้งช่าง (ผูอ้ภิบาล) 
ประหยดัในการซ้ืออุปกรณ์ (พระคมัภีร์ต ารารววีารศึกษาและอ่ืน ๆ) ประหยดัในการอุทิศแรงกายแรงใจ 
เม่ือมีการรณรงคใ์นเร่ืองน้ีก็ไม่ค่อยสนใจนกั ปัญหาการอภิบาลคริสตจกัรและการด าเนินชีวติคริสเตียน
จึงยงัตกคา้งเป็นตะกอน อยา่งท่ีเรา ๆ ท่าน ๆ รู้กนัดีอยู ่

ขอ้เขียนน้ี ผูเ้ขียนไม่ไดค้ดัคา้นเร่ืองการสร้างโบสถ ์ หรือตั้งใจจะวเิคราะห์วา่ท าไมคริสเตียน
ไทยจึงสนใจเร่ืองการสร้างโบสถม์ากกวา่การสร้างระบบอภิบาลท่ีมัน่คงมีประสิทธิภาพ แต่อยากจะ
แสดงความเห็นวา่ไหน ๆ ก็มีการคิดท่ีจะสร้างโบสถห์ลงัใหม่กนัแลว้ ก็อยากจะเสนอขอ้ควรพิจารณาวา่
น่าจะสร้างอยา่งไรแบบไหน ขนาดใด เพื่อวา่ผูท่ี้มีจิตศรัทธาร่วมถวาย ไม่วา่จะเป็นพี่นอ้งชาวคริสตช์าว
พุทธ หรือศาสนาอ่ืน เขาจะไดเ้ห็นผลส าเร็จอนัน่าช่ืนชมและมีส่วนในการรับบุญรับกุศลนั้นดว้ย โดย



 2 

ผูเ้ขียนจะขอเอาประสบการณ์จากการสร้างโบสถข์องหมวดธรรมเจริญ สังกดัคริสตจกัรภาคท่ี 14 สภา
คริสตจกัรฯ ท่ีมีพิธีนมสัการมอบถวายโบสถห์ลงัใหม่ไปสด ๆ ร้อน ๆ มาเป็นตวัอยา่ง 

 

หมวดธรรมเจริญ คริสตจกัรภาคท่ี 14 สภาคริสตจกัรฯ ตั้งอยูท่ี่บา้นปากทางเจริญ ต.ดอยหล่อ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นหมวดคริสเตียนเล็ก ๆ ตั้งอยูห่่างจากเชียงใหม่ 42 กิโลเมตร และห่างจาก
ถนนใหญ่สายเชียงใหม่-จอมทอง เพียง 400 เมตร หมวดคริสเตียน แห่งน้ีมีประวติัยาวนานมาตั้งแต่ราว
ปี ค.ศ. 1937 คริสเตียนแต่เดิมเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาจากโรงพยาบาลแมคเคน และไดรั้บการ
ช่วยเหลือใหมี้ท่ีอาศยัท ากิน ณ ท่ีแห่งน้ี เดิมทีมีคริสเตียนมากแต่ภายหลงัยา้ยไปอาศยัท ามาหากินหรือตั้ง
คริสตจกัรอยูท่ี่อ่ืน เช่น ท่ีคริสตจกัรคะนาอนัจอมทอง จึงเหลือคริสเตียนราว 6-7 ครอบครัวมีสมาชิก
ผูใ้หญ่เพียงสิบกวา่คน 

นานมาแลว้หมวดคริสเตียนธรรมเจริญมีศาลาชัว่คราวส าหรับนมสัการ 1 หลงั สร้างข้ึนจาก
วสัดุท่ีร้ือและยา้ยจากศาลาหลงัก่อน ๆ คร้ังหลงัสุดนบัเป็นหลงัท่ี 5 จึงเป็นสถานนมสัการท่ีไม่ค่อย
มัน่คงสวยงามนกั เสาและเคร่ืองไมถู้กปลวกท าลายจนทรุดโทรมอยา่งหนกั ผูน้ าหมวดและผูเ้ก่ียวขอ้ง
จึงเห็นสมควรท่ีจะใหมี้การสร้างโบสถข้ึ์นใหม่ใหมี้ความมัน่คง เพื่อสง่าราศีแด่องคพ์ระเจา้ และให้
ประโยชน์ต่อคริสตชนรวมทั้งเพื่อนบา้นรอบขา้ง ศจ.ดอน เพอร์ซนั อดีตภราดร ผูร่้วมงานของ
คริสตจกัรภาคท่ี 14 อจ.ไสว ชินวงศ ์ อาจารยค์ณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลยัพายพั อจ.
ประสิทธ์ิ พงศอุ์ดม นกัวจิยัฝ่ายประวติัศาสตร์สภาคริสตจกัรฯ และคุณวรรณรวี พงศอุ์ดม จาก
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ซ่ึงลูกหลานของคริสเตียนท่ีน่ี ไดไ้ปใหค้  าปรึกษาหารือตามค า
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ขอร้องของผูน้ าหมวดและเห็นพอ้งตอ้งกนักบัสมาชิกวา่ควรมีการสร้างโบสถใ์หม่ในงบประมาณท่ีไม่
สูงนกั จึงรณรงคห์าทุกเม่ือปลายปี 1993 และเร่ิมการก่อสร้างโดยมีพิธีเทปูนเสาแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 1994 การก่อสร้างด าเนินมาจากเสร็จเรียบร้อยในปลายเดือนมกราคม 1995 

และมีการนมสัการมอบถวายโบสถพ์ร้อมทั้งถวายผลหวัปีเม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ ท่ีผา่นมา นบัเป็นงาน
ใหญ่ในรอบ 50 ปี หรือเป็น “งานปอยหลวง” ของคริสเตียนหมวดธรรมเจริญคร้ังแรกเลยทีเดียว 

โบสถห์ลงัน้ีมีขนาดกวา้ง 4.5 เมตร ความยาวภายในโบสถ ์ 9 เมตร ความยาวหนา้ขุม 2 เมตร
ความกวา้งหนา้มุข 2 เมตร หนา้จัว่หลงัคาตวัโบสถ ์ สูง 2.5 เมตร จัว่หนา้มุขสูง 1.5 เมตร การสร้างส้ิน
ค่าใชจ่้ายประมาณ 140,000 บาท ค่าใชจ่้ายน้ีรวมถึงการปรับท่ีและถมดินสูง 80 เซนติเมตร การสร้าง
หอ้งอาบน ้าและสุขา 1 หลงั การจดัแต่งสวนหยอ่ม 4 จุด การปลูกตน้สักทองและสนกนัลมรอบท่ีตั้ง
โบสถ ์ รวมทั้งการปลูกหญา้ญ่ีปุ่นรอบตวัโบสถ ์ แต่มีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ค่อนขา้งมาก โบสถห์ลงัน้ีจุ
สมาชิกไดเ้ตม็ท่ีประมาณ 70 คน 

แนวคิดในการก่อสร้างคือเม่ือสมาชิกมีจ านวนนอ้ยและมีฐานะยากจนการคิดสร้างโบสถห์ลงั
ใหม่ก็คิดเอาตามก าลงัและความเหมาะสมของชุมชนโดยคิดวา่ขนาดท่ีวางแผนไวส้ามารถท าส าเร็จได ้
และความส าเร็จนั้นก็เป็นพระกรุณาคุณท่ีลน้เหลือจากพระเจา้แลว้ ไม่ตอ้งทา้ทายกบัพระกรุณาคุณของ
พระเจา้ โดยการขอหรือท าในส่ิงท่ีใหญ่เกินตวั ในการด าเนินการก่อสร้างก็เช่นเดียวกนั ไม่ไดคิ้ดแต่
เพียงวา่สร้างเป็นตวัโบสถแ์ลว้ก็เสร็จ ไดมี้การจดัแต่งสวนหยอ่มและปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างความร่มร่ืนใน
อนาคตเพราะท่ีตั้งหมวดธรรมเจริญค่อนขา้งแหง้แลง้ สวนหยอ่มท่ีแต่งท าแบบเรียบง่ายอาศยัไมป้ระดบั
ท่ีมีอยูเ่ดิมในหมวด เช่น ตน้วาสนา ตน้ศรพระนาม ดอกคุณนายต่ืนสาย หากตอ้งการไมป้ระดบัท่ีไม่มี
เช่นตน้สนคริสตมาส เฟ่ืองฟ้า ดอกเขม็ ตน้ชาทอง ก็ซ้ือเอาตามเรือนเพาะช า และเอากระเบ้ืองดินขอของ
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สมาชิกท่ีเขาร้ือลงมาตั้งเป็นแนวแปลงไมด้อกไมป้ระดบัตามท่ีออกแบบไว ้ (บา้นทางเหนือเม่ือร้ือ
กระเบ้ืองดินขอลงเพื่อมุงหลงับา้นใหม่มกัจะกองกระเบ้ืองดินขอทิ้งไวเฉย ๆ ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร) 
โดยขอใหส้มาชิกเป็นผูรั้กษาดูแลสวนหยอ่มท่ีถือเป็นแหล่งพกัผอ่นสาธารณะของพวกเขาเอง 

แรงงานก่อสร้างก็ใชแ้รงงานจากสมาชิกโดยจา้งหวัหนา้ช่าง 1 คน มาเป็นผูคุ้มงานและ
ด าเนินการก่อสร้าง ไดต้กลงกนัวา่ขอจ่ายค่าแรงงานสมาชิกเพียง 75 เปอร์เซ็นตข์องแรงงานปรกติ เช่น 
ค่าแรงวนัละ 120 บาท ก็จ่าย 80 บาท แต่เม่ือมีทุนเหลือนอ้ยและมีความจ าเป็นในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก็
ขอใหส้มาชิกถวายแรงงานโดยไม่คิดค่าตอบแทน ส่วนน้ีช่วยใหก้ารก่อสร้างเป็นไปไดด้ว้ยดี การทาสี
และตกแต่งก็ใชแ้รงงานของสมาชิกเป็นหลกัอาจจะไม่มีเท่าช่างทาสีอาชีพ แต่ก็ท  าใหโ้บสถมี์สีสรร
สดใสสวยงามไม่นอ้ยเช่นกนั 

การหาทุนส าหรับสร้างโบสถก์็ไม่ไดข้อบริจาคตามคริสตจกัรทัว่ประเทศเพราะเห็นวา่ทุนขนาด
น้ีไม่น่าจะรบกวนท่ีอ่ืน การขอถวายมาจากคริสเตียนในชุมชนญาติพี่นอ้ง เพื่อนพอ้งผูร่้วมงาน ผูห้ลกั
ผูใ้หญ่ท่ีนบัถือทั้งชาวคริสต ์ชาวพุทธและคริสตจกัรท่ีสนิทสนม บางท่านอาจคิดวา่การก่อสร้างท่ีด าเนิน
มาอยา่งรวดเร็ว คงจะมีทุนจากเมืองนอกมาช่วย โดยความจริงแลว้ทุนกวา่ 95 เปอร์เซ็นตม์าจากคริส
เตียนและพี่นอ้งชาวพุทธในประเทศ มีคริสตจกัรจากสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวท่ีส่งเงินมาช่วยราว 
6,000 บาทเท่านั้น มีบางท่านเสนอขอทุนจากองคก์รคริสเตียนคณะหน่ึง ขณะนั้นก าลงัด าเนินการ
ก่อสร้างโบสถส์ าเร็จรูปให้ คริสตชนกลุ่มหน่ึงในเขตใกลเ้คียงกนัแต่นัน่ไม่ใช่วธีิการท่ีดีในการสร้าง
โบถส์เพราะไม่ใช่วธีิการท่ีดีในการสร้างโบสถเ์พราะไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีมาจากน ้าพกัน ้าแรงของสมาชิกและ
เพื่อนบา้นในสังคม ผูเ้ขียนเห็นวา่ ถึงแมโ้บสถส์ าเร็จรูปแบบอาจจะใหญ่โตสวยงาม ทวา่ขาดจิตวิญญาณ
ของความภูมิใจ และการพิทกัษรั์กษาร่วมกนัคงไม่มีคุณค่าทางจิตใจเท่าใดนกั 

แนวคิดดีอยา่งหน่ึงคือการสร้างโบสถใ์หม่ของหมวดธรรมเจริญคร้ังน้ี มีความตั้งใจวา่จะมิใช่
เป็นเพียงท่ีนมสัการเท่านั้น หรือสร้างแลว้ปิดโบสถปิ์ดประตูร้ัวแลว้เปิดใชเ้ฉพาะวนัอาทิตย ์ แต่ใน
อนาคตมุ่งหมายวา่จะเป็นท่ีสงบจิตใจและเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับผูท่ี้ประสงคจ์งแสวงหาความ
วเิวก ไม่วา่จะเป็นพี่นอ้งชาวคริสตแ์ละเพื่อนบา้นท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนเป็นการสร้างสันติสุขร่วมกนัใน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการจดัสวนหยอ่มหรือศพัทท์างวชิาการเขาวา่จดัท าภูมิทศัน์ให้
สวยงาม จะท าใหบ้ริเวณท่ีตั้งโบสถร่์มร่ืนยิง่ข้ึน จะจดัมา้นัง่สนามและเคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก ใครอยาก
ไปนัง่โดยสงบเพง่มองไมก้างเขนท่ีท าแบบไทย ๆ มีลวดลายแกะสลกัอ่อนชอ้ย ก็สามารถท าได ้ เม่ือเร่ิม
ลงมือท าเช่นน้ีมีเสียงสะทอ้นของเพื่อนบา้นท่ีเดินผา่นไปผา่นมาวา่ “เป้ินแป๋งวหิาร ตกแต่งสวนผ่อม่วน
ดีเนาะ” (เขาสร้างโบสถจ์ดัสวนหยอ่มดูงามตาเยน็ใจยิง่นกั) ดงันั้นโบสถท่ี์เราสร้างจึงไม่ใช่เพื่อพวกเรา
ชาวคริสตเ์ท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีพกัใจและเป็นแบบอยา่งของเพื่อนบา้นดว้ย หลงัจากเร่ิมท าเช่นน้ีไม่นาน 
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พระผูใ้หญ่บางรูปของวดัประจ าหมู่บา้นไดน้ าความคิดน้ีไปจดัตกแต่งในวดัดว้ย นบัเป็นการสร้างสรรค์
ท่ีดีเป็นแบบอยา่งส าหรับเพื่อนบา้นทางหน่ึง 

ในฐานะผูเ้ขียนเป็นประธานฝ่ายหาทุนและด าเนินการก่อสร้าง ก็อดไม่ไดท่ี้จะกล่าวถึงความ
จริงใจและความรับผดิชอบของคนท่ียอมตนมารับผดิชอบงานส่วนน้ี ซ่ึงเป็นงานแนวหนา้ท่ีหนกักวา่
ส่วนอ่ืน มีหลายอยา่งท่ีเราตอ้งมีจิตส านึกของความรับผิดชอบคือ 

ประการแรก ความรับผดิชอบต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะเม่ือเราเป็นผูย้นิยอมอุทิศตนใหพ้ระ
เจา้ทรงใชแ้ละยงัทูลขอการทรงน าในการก่อสร้างพระวหิารถวายพระองค ์ ก็ตอ้งด าเนินการไปจน
ประสบความส าเร็จ 

ประการท่ีสอง การรับผดิชอบต่อสมาชิกและเพื่อนบา้น เม่ือเร่ิมตน้ขอรับการถวายส าหรับการ
สร้างโบสถก์็เป็นท่ีแน่นอนวา่ เราไดรั้บความไวว้างใจท่ีจะยอมใหน้ าเงินถวายหรือทรัพยสิ์นท่ีมาจาก
น ้าพกัน ้าแรงของพวกเขาไปก่อสร้างศาสนสถานตามโครงการ เม่ือการก่อสร้างส าเร็จพวกเขาก็จะไดผ้ล
บุญกุศลหรือหากเป็นคริสเตียนก็จะไดรั้บความสุขใจท่ีมีส่วนในการสร้างพระวหิารของพระเจา้ 

ประการท่ีสาม ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานหรือกรรมการก่อสร้าง บุคคลคณะน้ีมีส่วน
ส าคญัอยา่งยิง่ท่ีท  าใหเ้ราสามารถด าเนินโครงการไปไดเ้พราะล าพงัตวัผูน้ าคนเดียวอาจจะไม่ไดรั้บความ
ไวว้างใจเพียงพอ ดงันั้น เม่ือมีกรรมการหรือเพื่อนร่วมงาน ก็ตอ้งมีความรับผดิชอบไปจนถึงท่ีสุดของ
โครงการไม่ใช่วา่เม่ือการก่อสร้างด าเนินการไม่ไดต้ามโครงการ แลว้น าทรัพยสิ์นไปใชส่้วนตวัโดย
พลการและอา้งเหตุผลปกป้องตนเองต่าง ๆ นานาก็คงไม่สมควรอยา่งยิง่ความด่างพร้อยจากเร่ืองเงินเป็น
เร่ืองหม่ินเหม่และเกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงัท่ีพระเยซูคริสตท์รงเตือนใหคิ้ดกนัอยา่งจริงจงัวา่ เราจะเป็นขา้สอง
เจา้ บ่าวสองนายไม่ไดห้รือมีค าเตือนถึงสมาชิกคริสตจกัรบางแห่งในสมยัเร่ิมแรกวา่ การรับเงินทองเป็น
มูลเหตุแห่งความชัว่ พระเจา้ทรงหยัง่รู้ถึงความละโมบโลภมากของมนุษยแ์ละทรงเห็นวา่เราจะถูก 
“พระเจ้าเงินตรา” หรือซาตานสมยัใหม่ล่อลวงใหเ้สียคนไปไดง่้าย ๆ การมีกรรมการก็เพื่อตรวจสอบ
ความบริสุทธ์ิของเรา บางคนอา้งวา่บางอยา่งท่ีท าไปแต่ไม่ตรงกบัโครงการนั้นท าดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
ทวา่พฤติกรรมท่ีออกมาไม่บริสุทธ์ิในสายตาของผูร่้วมงาน หรือเพื่อนบา้น ก็เป็นค าแกต้วัท่ีน่าละอาย
และคริสเตียนไม่น่าจะท า 

ประการสุดทา้ย คือความรับผดิชอบต่อคริสตจกัรท่ีสังกดัหรือคริสตจกัรเก่ียวขอ้งอยู ่ เพราะ
อยา่งนอ้ยเม่ือคริสตชนคนใดคนหน่ึจะสร้างโบสถส์ าหรับคริสเตียนท่ีสังกดัสภาคริสตจกัรฯ ก็จะตอ้งท า
โครงการขออนุญาตจากคริสตจกัรและคริสตจกัรภาค เม่ือคริสตจกัรและคริสตจกัรภาคใหค้วาม
เห็นชอบแลว้จึงจะด าเนินการได ้ หากโครงการท่ีตั้งข้ึนไม่สามารถด าเนินการได ้ คริสตจกัรตน้สังกดั
จะตอ้งมีส่วนเขา้มาแกไ้ขปัญหาคริสตจกัรภาคเองก็ตอ้งมีส่วนในการติดตาม ถา้ไม่เช่นนั้นก็คงเป็นการ
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ออกเร่ียไรบอกบุญชาวบา้นแลว้เอาเขา้พกเขา้ห่อ ตนเองดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวครึกโครมบ่อย ๆ พฤติกรรม
เช่นน้ีเป็นการหลอกลวงและตม้ตุ๋นชนิดหน่ึงโดยอาศยัศรัทธาของศาสนิกเป็นช่องทางหากิน ในวงการ 
คริสเตียนท่ีเนน้ย  ้าถึงความรัก ความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ความจริงใจและซ่ือสัตยท์ั้งต่อพระ
เจา้และเพื่อนบา้นก็ยิง่ไม่น่าจะท าเช่นนั้น 

ท่ีเขียนมาน้ี บางท่านอาจจะมองวา่ไร้สาระ บางท่านอาจจะมองวา่เป็นประโยชน์ แลว้แต่จิต
ใคร่ครวญของแต่ละท่าน ผูเ้ขียนเองแสดงความคิดน้ีก็เพื่อวา่จะเป็นขอ้เตือนใจใหค้ริสตจกัรหรือหมวด
ท่ีตอ้งการสร้างโบสถใ์หม่ไดค้รุ่นคิดอยา่งรอบคอบก่อนลงมือท าโครงการ และพิจารณาใหถ่ี้ถว้นวา่เม่ือ
ท าแลว้จะส่งผลประโยชน์อะไรต่อสมาชิกและชุมชนจากการศึกษาและประสบการณ์ของผูเ้ขียนในแวด
วงคริสตจกัรมีความรู้สึกไม่สบายใจอยา่งหน่ึงคือคริสตจกัของเรามกัจะมุ่งเนน้ดา้นวตัถุจนเกินเหตุ บาง
คริสตจกัรมีสมาชิกอยูใ่นชุมชนไม่ก่ีสิบคนแต่วางโครงการสร้างโบสถร์าคาเกือบลา้นบาทหวงัวา่จะจุ
คนเป็นร้อย ๆ แต่พอสร้างแลว้มีสมาชิกเขา้ร่วมนมสัการคร้ังละสิบกวา่คน หรือบางแห่งมวัแต่คิด
โครงการจะเอาใหใ้หญ่โตเลิศหรูสุดขีดจนกระทัง่คริสเตียนท่ีรอคอยโบสถห์ลงัใหม่หลงหายตายจากไป
หมด ก็ยงัไม่ไดส้ร้างสักทีกองทุนท่ีหาไดก้็พลอยศูนยส์ลายหรือถูกน าไปแปรสภาพเป็นอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่
ตวัโบสถต์ามท่ีบอกเร่ียไรต่อประชาชนนบัเป็นการสร้างความคลางแคลงใจต่อผูมี้จิตศรัทธาไม่นอ้ย 
ผูเ้ขียนเห็นวา่พฤติกรรมท่ีไม่ตรงกบัเป้าหมายเดิมเช่นน้ี เป็นผลเสียต่อระบบคริสตศ์าสนา เป็นผลเสียต่อ
ส่วนบุคคลและส่วนรวมมากกวา่จะเป็นผลดีเราคริสเตียนจะคิดกนัอยา่งไรและเลือกท าในส่วนใดก็คง
พิจารณากนัไดไ้ม่ยากตรงน้ีเราเลือกได ้ และพระเจา้จะทรงพอพระทยัตรงจุดไหนเราคงจะมีจิตส านึก
หย ัง่รู้ถึงพระทยัของพระองคไ์ดไ้ม่ล าบากเช่นกนั จริงไหมครับ 
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