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คริสตจักรสันติธรรมโพนทอง 
จันทร์แรม ชัยศรี 

ฝ่ายประวตัิศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ฝ่ายประวติัศาสตร์ สภาคริสตจกัรฯ ร่วมกบั ศจ.ดอน เพอร์ซนั ภราดรผูร่้วมงานหน่วยงาน

ประทีปของไทย ไดไ้ปศึกษาประวติัศาสตร์คริสตจกัรสันติธรรมโพนทอง เพื่อสืบคน้อดีตของ
คริสตจกัรท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นมาทั้งในดา้นท่ีเสริมสร้างความเขม้แข็งและส่วนท่ีเป็นของ
ปัญหา ซ่ึงตกทอดมาถึงปัจจุบนัทั้งน้ีก็หวงัประโยชน์ในการพิจารณาแกไ้ขในแนวทางท่ีดีต่อไป
คริสตจกัรสันติธรรมโพนทอง เป็นคริสตจกัรแห่งหน่ึงสังกดัคริสตจกัรภาคท่ี 13 สภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 65 หมู่ 1 บา้นโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัหนองคาย 
ท่านทั้งหลายคงเคยไดย้นิช่ือแต่ไม่ค่อยคุน้เคยมากนกั ดงันั้น ผูเ้ขียนจึงขอเสนอประวติัความเป็นมาของ
คริสตจกัรสันติธรรมโพนทองใหรู้้จกัและคุน้เคยมากข้ึน 

คริสตจกัรสันติธรรมโพนทอง มีประวติัความเป็นมาเร่ิมแรกจากช่ือหมู่บา้นโพนทอง ตามค า
บอกเล่ากล่าววา่ หมู่บา้นน้ีมาจากช่ือของตระกลูพลทอ้งถ่ินซ่ึงไดย้า้ยจากจงัหวดัเลยมาตั้งรกรากอยูท่ี่น่ี
เป็นครอบครัวแรก ประวติัความเป็นมาของคริสตจกัรสันติธรรมโพนทองเร่ิมตน้จากการประกาศของ
อาจารยท์ูรย ์ สาเจริญ ท่านเป็นสมาชิกคริสตจกัรแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัขอนแก่น เคยเป็นโรคเร้ือนและ
ภายหลงัไดรั้บการรักษาและท่านยงัท าการรักษาคนป่วยโรคเร้ือนท่ีขอนแก่นดว้ย เม่ือมีคนท่ีป่วยโรค
เร้ือนจากจงัหวดัหนองคายไปรักษาท่ีอาจารยฑู์รย ์ แลว้กลบัมาอยูบ่า้นท่ีหนองคาย ท่านก็มีโอกาสมา
เยีย่มและไดป้ระกาศเร่ืองราวคริสตศาสนากบัผูป่้วยทัว่ไป ท่านท าการประกาศร่วมกบัอาจารยบุ์ญมา 
(ไม่ทราบนามสกุลและไม่มีผูใ้ดทราบวา่ท่านเป็นใคร) ท่ีวดับา้นโพนทอง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
ในคราวท่ีมีการจดังานประจ าปี (เทศน์มหาชาติ) ท าการประกาศโดยการฉายภาพยนตร์คริสเตียนและใช้
เคร่ืองขยายเสียงพดูถึงเร่ืองพระเจา้ หลายคนท่ีไดย้นิก็เห็นเป็นเร่ืองแปลกใหม่ส าหรับพวกเขา แต่ยงัไม่มี
ใครรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

การเกิดชุมชนคริสเตียนท่ีหมู่บา้นโพนทองเร่ิมข้ึนในปี ค.ศ. 1963 โดยมีอาจารยแ์คช 
มิชชนันารีของคณะ C.M.A. (Christian and Missionary Alliance) และอาจารยส์มพร ไม่ทราบนามสกุล 
ไดม้าท าการประกาศท่ีบา้นโพนทอง เม่ือพวกชาวบา้นเห็นฝร่ัง ซ่ึงไม่เคยเห็นมาก่อนก็พากนัไปมุงดูและ
ฟังการประกาศเร่ืองของคริสตศาสนา วธีิการประกาศของอาจารยแ์คชมกัจะเอาภาพยนตร์เก่ียวกบั
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คริสตศาสนาไปฉายและพากยเ์ป็นภาษาไทย พร้อมกนันั้นอาจารยแ์คชก็ไดอ้ธิบายเร่ืองบา้งไม่รู้บา้ง
เพราะท่านพดูภาษาไทยไม่ค่อยชดั ผูฟั้งรู้สึกสนุกและเห็นเป็นส่ิงแปลกใหม่มากกวา่ และในปี 1963 น้ี
เอง มีผูรั้บเช่ือคนแรกคือนายบุญดี ไม่ทราบนามสกุล แต่ภรรยาไม่เช่ือ ภายหลงัมีปัญหาเกิดข้ึนใน
ครอบครัว เขาหยา่ร้างกบัภรรยาและยา้ยไปอยูห่มู่บา้นอ่ืน ส่วนชาวบา้นคนอ่ืน ๆ เม่ือไดฟั้งเร่ืองราว
คริสตศาสนาแลว้ก็เกิดค าถามและขอ้สงสัยมากมาย แต่หลงัจากท่ีมีการสนทนากบัผูป้ระกาศ ชาวบา้นก็
เกิดความสนใจคริสตศาสนามากข้ึน 

สองปีต่อมาคือ ปี ค.ศ. 1965 ปรากฎวา่ท่ีหมู่บา้นโพนทองไดมี้ผูส้นใจรับเช่ือเป็นคริสเตียน 4 
ท่านไดแ้ก่ พอ่ค ามูล สวา่งอารมณ์ พ่อไพ ขนัทอง พ่อลาน บ่อทอง และอาจารยอ์ารีย ์สวา่งอารมณ์ ผูใ้ห้
บพัติศมาคือ อาจารยซุ์ย ป้อมแสนพลและอาจารยแ์คช โดยอาจารยซุ์ยเป็นผูป้ระกอบพิธีบพัติศมา แบบ
จุ่มท่ีสระน ้าใกลห้มู่บา้น อาจารยซุ์ยผูน้ี้ยา้ยมาจากจงัหวดัมหาสารคามมาอยูท่ี่จงัหวดัอุดรธานี แลว้ท่าน
มาท าการประกาศท่ีจงัหวดัอุดรธานี ท่านไดท้  าการสร้างโบสถข้ึ์นหลายแห่ง เม่ือเขา้สู่วยัชราก็ไดต้ั้งหลกั
ปักฐานอยูท่ี่คริสตจกัรประเสริฐพร จงัหวดัอุดรธานี และท่านเสียชีวติประมาณปี ค.ศ. 1971 

หลงัจากมีผูรั้บบพัติสมาชุดแรกจ านวน 4 ท่านแลว้ก็มีคนอ่ืน ๆ รับบพัติศมาในเวลาต่อมาแต่ไม่
ทราบปีและจ านวนท่ีชดัเจน พวกเขาตอ้งการสถานท่ีในการนมสัการพระเจา้ต่างพากนัไปตดัไมเ้พื่อ
สร้างสถานนมสัการ ยกพื้นสูงมุงดว้ยหญา้คา มีความกวา้ง 6 เมตร ยาว 9 เมตร โดยสร้างบนท่ีดินเน้ือท่ี 
50 ตารางวาของพอ่ค ามูล สวา่งอารมณ์ อุปกรณ์บางส่วนเช่นแผน่ไมอ้ดัไดม้าจากทหารคนหน่ึงท่ี
อาจารยเ์พอร์ก้ินรู้จกัและสนิทสนม เป็นไมอ้ดัประกอบลงัใส่อาวธุของทหารอเมริกนั วหิารหลงัน้ีเป็น
หลงัแรกท่ีผูรั้บเช่ือไดร่้วมใจกนัสร้างข้ึน ในแต่ละอาทิตยมี์สมาชิกมาร่วมนมสัการมาก (ไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน) จนเด็ก ๆ ไม่สามารถข้ึนไปร่วมนมสัการกบัผูใ้หญ่ได ้ ตอ้งเล่นอยูข่า้งล่าง บางคร้ัง
ผูใ้หญ่บางทา่นมาโบสถช์า้กวา่ปกติ ก็ไม่สามารถข้ึนไปนัง่ขา้งบนไดเ้พราะไม่มีท่ีนัง่ตอ้งนัง่ขา้งล่างเพื่อ
นมสัการก็มี ต่อมาทางคริสตจกัรไดซ้ื้อท่ีดินของนายพุฒ ดีขยนั เน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ ราคา 2,000 บาท 
เพื่อจะสร้างโบสถห์ลงัใหม่คือหลงัปัจจุบนั เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือไรอยา่งไรไม่ทราบรายละเอียด 

เขา้ใจวา่กลุ่มคริสเตียนท่ีบา้นโพนทองไดรั้บการสถาปนาเป็น “คริสตจกัรสันติธรรมโพนทอง” 
ประมาณปี ค.ศ. 1965 และเขา้สังกดักบัคณะ C.M.A ซ่ึงเป็นคณะมิชชัน่ฯ ท่ีปฏิบติังานในภาคอีสาน 
จนกระทัง่ในช่วงปี ค.ศ. 1968-1970 กลุ่มคริสเตียนทางภาคอีสานไดถ้อนตวัออกจากคณะ C.M.A และ
ไดม้ารวมตวักนัจดัตั้งหมวดข้ึน เพื่อเตรียมจดัตั้งภาค สาเหตุท่ีกลุ่มคริสเตียนไดถ้อนตวัออกจากคณะ 
C.M.A เน่ืองจากมีความขดัแยง้กนัในเร่ืองท่ีดิน ประมาณปี ค.ศ. 1971 คริสตจกัรทางภาคอีสานบาง
คริสตจกัร ไดข้อเขา้สังกดัภาค 6 สังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในช่วงน้ีคณะของ C.M.A เร่ิม
ถอนตวัออกจากคริสตจกัรแต่คริสตจกัรบางแห่งก็ยงัขอความช่วยเหลือจากคณะ C.M.A อยูบ่า้ง ใน
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ปลายปี ค.ศ.1974 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดมี้มติรับกลุ่มคริสเตียนภาคอีสานเป็นภาค 13 สังกดั
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย คริสตจกัรสันติธรรมโพนทองก็เป็นคริสตจกัรหน่ึงท่ีเขา้สังกดัในภาค 13 
คร้ังนั้นดว้ย 

ในช่วงระหวา่งปี 1981-1994 เขา้ใจวา่คริสตจกัรสันติธรรมโพนทองยงัไดด้ าเนินกิจกรรม 
คริสตจกัรตลอดมาคือไดมี้การนมสัการภาคเชา้ท่ีโบสถ์ และกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงคือกอง
สังคมท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงคือกองสังคมพฒันาและบริการ สภาคริสตจกัรฯ ไดส้นบัสนุนใหมี้การ
จดัตั้งธนาคารขา้วท่ีคริสตจกัรในคริสตจกัรเป็นผูด้  าเนินการ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวสมาชิก ในส่วนของศิษยาภิบาลก็ยงัดูแลคริสตจกัรเร่ือยมา โดยมีรายช่ือดงัน้ี อาจารยท์องปาน 
พรหมเมตตาอาจารยอ์  านวย ดว้งโคตะ อาจารยบ์วัรมย ์ ขนัทอง อาจายบุ์ญลุ คชราช อาจารยป์ระสาท 
หมอกชยั อาจารยส์มยั สิงห์ค าป้อง ซ่ึงศิษยาภิบาลเหล่าน้ีไดอ้ยูท่ี่คริสตจกัรโดยมีวาระการท างาน 2 ปี 
แต่ศิษยาภิบาลบางท่านก็อยูไ่ม่ถึง 2 ปี ก็ออกจากคริสตจกัรไปเพราะเน่ืองมาจากปัญหาต่าง ๆ อาทิ
ปัญหาทางดา้นการเงิน คือคริสตจกัรไม่มีเงินส าหรับจา้งศิษยาภิบาล ขอ้ท่ีน่าสังเกตอีกอยา่งหน่ึงคือจะ
เห็นไดว้า่ศิษยาภิบาลแต่ละท่านมีวาระ 2 ปีเท่านั้น จากการสัมภาษณ์กล่าววา่คริสตจกัรมีโอกาสเลือกศิษ
ยาภิบาลท่ีจะมาดูแลคริสตจกัร 

ขอ้ท่ีน่าสังเกตจากคริสตจกัรสันติธรรมโพนทองก็คือ ถึงแมค้ริสตจกัรจะมีศิษยาภิบาลมาโดย
ตลอดแต่คริสตจกัรยงัมีปัญหาในเร่ืองขาดผูน้ าท่ีเป็นคนภายในคริสตจกัร และสมาชิกมกัจะติดยดึศิษ
ยาภิบาลมากกวา่ท่ีจะเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ในช่วงท่ีคริสตจกัรไม่มีผูอ้ภิบาลก็ท าใหส้มาชิก
ขาดความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรมของคริสตจกัร เม่ือคริสตจกัรขาดผูน้ าสมาชิกก็อยูใ่น
ภาวะซบเซาเน่ืองจากสาเหตุหลายประการเช่น ประการแรก สมาชิกขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมเน่ืองจาก
ไม่มีผูช้กัน า ประการท่ีสอง สมาชิกบางส่วนถูกชกัน าไปเขา้กบัคณะอ่ืน ประการท่ีสาม ขาดผูท่ี้จะ
เพิ่มพนูพฒันาความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพระคมัภีร์ใหแ้ก่สมาชิก ทั้งสามประการน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความ
อ่อนแอในดา้นชีวิตคริสเตียน หรือคริสเตียนศึกษาของสมาชิก เป็นปัจจยัส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิต 
คริสตจกัรทั้งหมดกบัชาวบา้นท่ีไม่ใช่คริสเตียนเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

เม่ือถึงปี 1995 คริสตจกัรมีสมาชิกประมาณ 30 กวา่คน (ประมาณ 13 ครอบครัว) แต่ผูท่ี้มาร่วม
นมสัการในแต่ละอาทิตยมี์ประมาณ 8-10 คน นอกจากน้ีสมาชิกท่ีเป็นก าลใัจของคริสตจกัรวยักลางคน
ต่างออกไปท างานต่างจงัหวดั ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นหมู่บา้นมีแต่เด็กและคนชรา ซ่ึงบางคนก็ไม่เขา้ร่วม
นมสัการในวนัอาทิตย ์ คริสตจกัรไม่มีคณะรวฯี คณะสตรี และคณะอนุชนไม่ไดร้วมกนัเป็นกลุ่มเป็น
กอ้นเน่ืองจากเม่ือเด็กเติบโตข้ึนเป็นอนุชนอายปุระมาณ 14-15 ปี ก็จะแต่งงานมีครอบครัวไป ไม่มีการ
เรียนพระคมัภีร์ ไม่มีผูอ้ภิบาลคริสตจกัร นานทีจึงมีตวัแทนจากทางภาคมาเยีย่ม 
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จะเห็นไดว้า่ถา้มีอาจารยจ์ากท่ีอ่ืนมาเยีย่มสมาชิกท่ีนัน่ ก็จะมาร่วมนมสัการมากเป็นพิเศษ 
(ประมาณ 10-15 คน) ผูท่ี้เขา้ร่วมนมสัการส่วนมากก็จะเป็นคนเดิม ๆ ส่วนคนท่ีไม่เคยเขา้ร่วมก็ไม่มาเลย 
ปัจจุบนัน้ีคนท่ีเป็นก าลงัของคริสตจกัรคือคนเฒ่าคนแก่ อยา่งเช่น พอ่พุฒ ดีขยนั พอ่น่าน พลทองถ่ิน พ่อ
ไพ ขนัทอง พอ่ค ามูล สวา่งอารมณ์ (กลบัมาในปีน้ี) ส่วนวยักลางคนอยา่งเช่น ครูผดั ศรีโสภา นายรัตน์ 
พรมสมบติั คนเหล่าน้ีจะผลดัเปล่ียนกนัน านมสัการและแบ่งปันพระวจนะ ขอ้สังเกต อยา่งหน่ึงท่ีส าคญั
ก็คือ ถึงแมว้า่คริสตจกัรจะมีศิษยาภิบาลมาหลายคน แต่สมาชิกคริสตจกัรยงัไม่เขา้ใจวา่ผูป้กครองและ
มคันายกมีหนา้ท่ีอะไรในคริสตจกัร ผูป้กครองซ่ึงเป็นผูน้ าคริสตจกัรก็ไม่เขา้ใจบทบาทของตนเอง ไม่มี
คณะธรรมกิจคริสตจกัร มีแต่เหรัญญิกรับผดิชอบในการเก็บเงินของคริสตจกัรเท่านั้น 

การมาเยีย่มเยยีนจากหนา้ท่ีคริสตจกัรภาค นานคร้ังจึงจะส่งผูแ้ทนมาเยีย่มเยยีนคริสตจกัรสันติ
ธรรมโพนทองเน่ืองจากคริสตจกัรน้ีอยูห่่างไกลจากส านกังานภาค และคริสตจกัรภาคยงัมีปัญหาการเงิน
ท่ีตอ้งใชจ่้ายอยา่งจ ากดั อีกทั้งคริสตจกัรภาคมีจุดอ่อนในเร่ืองการสืบสานเดิม เน่ืองจากผูน้ าแต่ละท่าน
ไม่ไดท้  างานติดต่อกนั และไม่ค่อยไดเ้ก็บเอกสารเพราะเม่ือหมดวาระการท างานเอกสารเดิมท่ีมีอยูก่็ถูก
ทิ้งท าลาย จึงค่อนขา้งขาดความสืบเน่ืองในการท างานกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นเคยมีหน่วยงาน
ของคริสตจกัรฯ คือ ฟ.พ.ค. (คณะฟ้ืนฟูพฒันาครสิตจกัร) มาร่วมท ากิจกรรท่ีคริสตจกัรสันติธรรมโพน
ทอง (ไม่ทราบวนัเวลา) ผลท่ีไดรั้บสมาชิกไดเ้ห็นความส าคญัของการฟ้ืนฟูท่ีเสร็จส้ินไปพอนานเขา้การ
เขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกก็เร่ิมจืดจางลงอีก ถา้จะดูถึงความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัหน่วยงานของสภา
คริสตจกัรฯ ก็มีกองสตรีสภาคริตจกัรฯ มาเยีย่มเยยีนบา้ง ต่อมาช่วงหลงั กองสัมคมพฒันาและบริการได้
มีบทบาทไม่นอ้ยอยา่งเช่นสนบัสนุนโครงการจดัตั้งธนาคารขา้ว 

ภาพรวมของคริสตจกัรสันติธรรมโพนทองโดยสรุปก็คือ การเกิดชุมชนคริสเตียนท่ีบา้นโพน
ทอง เร่ิมจากการประกาศของคริสเตียนซ่ึงเป็นโรคเร้ือนต่อมามิชชนันารีของคณะ C.M.C ไดเ้ขา้มา
ติดตามและเม่ือมีกลุ่มคริสเตียนท่ีรับเช่ือในระยะเร่ิมแรกต่างเอาจริงเอาจงัในเร่ืองชีวติคริสเตียน ไม่วา่จะ
เป็น การจดัหาสถานท่ีนมสัการ การศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มอธิษฐาน เม่ือไดรั้บสถาปนาเป็นคริสตจกัรราว
ปี 1965 เป็นตน้มา การด าเนินพนัธกิจขาดหายไปเป็นช่วง ๆ การน าของศิษยาภิบาลแต่ละท่านก็มี
เอกลกัษณ์หรือการท างานของแต่ละคนต่างกนั ท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงก็คือการอภิบาลของศิษยาภิบาล
หรือผูน้ าคริสตจกัรเกือบทุกสมยั ใชว้ธีิไปเยีย่มเยยีมพดูคุยหรือสนทนากนัและใหค้  าหนุนใจ ชกัน าให้
สมาชิกมาร่วมกิจกรรมของคริสตจกัรจึงจะมีสมาชิกมาร่วมท ากิจกรรม นบัเป็นการสร้างภาพใหเ้ห็นวา่
คริสตจกัรมีการเคล่ือนไหวมีชีวติชีวาก็เม่ือมีศิษยาภิบาลถา้ไม่มีผูน้  าความร่วมมือดงักล่าวก็จืดจางลงและ
ชีวติคริสเตียนกซ็บเซาไป 
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ขณะเดียวกนัชีวติคริสตจกัรมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและพวัพนัอยูก่็คือปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจ คนวยัหนุ่มสาวและวยักลางคนตอ้งออกจากคริสตจกัรเพื่อไปหางานท าต่างจงัหวดัหรือเขา้
กรุงเทพฯ คงเหลือแต่เด็กและคนชราอยูท่ี่หมู่บา้น น่ีคือปัญหาส าคญัท่ีกระทบต่อชีวิตคริสตจกัร 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาสังคมเน่ืองจากการสมรสในวยัท่ียงัเป็นเยาวชน ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว
แตกแยกและมีผลกระทบต่อคริสตจกัรอยา่งหน่ึงคือไม่มีคณะอนุชนท่ีจะช่วยเหลืองานและเป็นก าลงั
ของคริสตจกัร 

จากประวติัศาสตร์ชีวติคริสตจกัรโพนทอง เป็นคริสตจกัรหน่ึงท่ีท าใหเ้ราเห็นวา่มี การเร่ิมตน้ท่ี
ดี คริสตสมาชิกสมยัเร่ิมแรกก็มีความคึกคกั แต่ในขณะเดียวกนัคริสตจกัรก็ประสบปัญหาและยงัไม่
เขา้ใจในหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเขา้ใจในเร่ืองการน า คริสตจกัรสันติธรรมโพนทองเป็น
คริสตจกัรชนบทท่ียงัตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากทุกฝ่ายและคงตอ้งการศิษยาภิบาล เพื่อความเขา้ใจใน
เร่ืองชีวติคิรสเตียน การน าคริสตจกัร การบริหารคริสตจกัร และการแกไ้ขปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงคง
ตอ้งทิ้งทา้ยไวใ้หผู้อ่้านและผูรั้บผดิชอบชีวติคริสตจกัรทุกระดบัช่วยพิจารณาวา่จะหาวิธี “พลิกฟ้ืนชีวติ” 
คริสตจกัรสันติธรรมโพนทองอยา่งไร เพราะจากการศึกษาประวติัศาสตร์โดยสังเขปไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่
คริสตจกัรแห่งน้ีเร่ิมตน้ดว้ยสภาพท่ีมีชีวติชีวา แต่ขาดการดูแลอภิบาลใหเ้ขม้แขง็จึงท าใหอ่้อนแรงลง 
เขา้ใจวา่ผูอ่้านและผูเ้ก่ียวขอ้ง คงไม่ตอ้งการใหค้ริสตจกัรแห่งน้ีตอ้งหายสาบสูญไปเหมือนกบัคริสตจกัร
หลายแห่งท่ีเราตอ้งมานึกเสียดายในภายหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 65 ฉบบัท่ี 557 พฤศจิกายน 1996, หนา้ 34-36. 


