กำเนิดคริสตจักรสำมัคคีธรรม(แม่ สะลำบ)
จันทร์ แรม ชัยศรี
ฝ่ ำยประวัติศำสตร์ สภำคริสตจักรในประเทศไทย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ คริ สตจักรบางแห่งแม้วา่ มีอายุไม่กี่ปี แต่หากสื บสาวถึงอดีตจะพบว่า
มีการเริ่ มต้นชุมชนแห่งความเชื่อมายาวนานกว่าที่เข้าใจอย่างเช่นคริ สตจักรสามัคคีธรรม
ตั้งอยูท่ ี่
หมูบ่ า้ นแม่สะลาบ ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สังกัดคริ สตจักรภาคที่ หนึ่ง เชียงใหม่ ลาพูน
แม่ฮ่องสอน ซึ่ งได้รับการสถาปนาเป็ นคริ สตจักรเมื่อปี 1975 หากดูวนั เวลาที่ได้รับการสถาปนา เป็ น
คริ สตจักรมีอายุเพียง 21 ปี เท่านั้น แต่แท้ที่จริ งคริ สตจักรสามัคคีธรรมเป็ นชุมชนคริ สเตียนที่มีผรู้ ับเชื่อ
ร้อยกว่าปี มาแล้ว

โบสถ์ หลังแรกของคริสตจักรสำมัคคีธรรม
จากการดารงความเป็ นชุมชนคริ สเตียนจนถึงปั จจุบนั กว่าร้อยปี เช่นนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจใน
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ไม่นอ้ ย ฝ่ ายประวัติศาสตร์ สภาคริ สตจจักรฯ มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์
คริ สตจักรสามัคคีธรรม โดยความเห็นพ้องของผูน้ าคริ สตจักรนี้ซ่ ึ งหวังว่าจะทาให้ผทู ้ ี่มีส่วนรับผิดชอบ
การปกครองของคริ สตจักรในระดับสู งได้เข้าใจ และรู ้ซ้ ึ งถึงลักษณะความเป็ นมาของคริ สตจักรเพื่อจะ
เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานสาหรับคริ สตจักรต่อไป
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คริ สตจักรสามัคคีธรรมมีจุดกาเนิดมาจากชุมชนคริ สเตียนเมื่อปี ค.ศ. 1891 ถ้าหากจะนับชีวติ
คริ สตจักรสามัคคีธรรมตั้งแต่เริ่ มแรกชุมชนจนถึงปี นี้ (ค.ศ. 1996) มีอายุ 105 ปี การกาเนิดชุมชนคริ ส
เตียนบ้านแม่สะลาบ มีลกั ษณะคล้ายกับการเริ่ มแรกของชุมชนคริ สเตียนหลายแห่งในภาคเหนือ คือคริ ส
เตียนคนแรกรับเชื่ อคริ สต์ศาสนา เนื่ องจากการเบื่อหน่ายผีที่มารบกวน การยอมรับคริ สต์ศาสนาทาให้
ชีวติ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและชุมชนคริ สเตียนนี้ยงั แตกต่างจากชุมชนคริ สเตียนอื่น ๆ ประการหนึ่ง
คือตั้งแต่เริ่ มชุมชนคริ สเตียนบ้านแม่สะลาบ จนได้รับการสถาปนาเป็ นคริ สตจักรสามัคคีธรรมชุมชน
คริ สเตียนแห่งนี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นหมวดมาก่อนที่จะสถาปนาเป็ นคริ สตจักร
ประวัติความเป็ นมาของชุมชนคริ สเตียนแม่สะลาบตามคาบอกเล่าของชาวบ้าน กล่าวว่าเดิมที
ก่อนที่ครอบครัวของพ่ออุย๊ หนานธิ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนคนแรกในหมู่บา้ นนี้ จะย้ายเข้ามาบ้าน
แม่สะลาบมีคนมาอาศัยอยูแ่ ล้วประมาณ 7 หลังคาเรื อน เป็ นหมู่บา้ นชนบทและมีป่าไม้ตน้ ไม้เขียวชอุ่ม
มีลาน้ าไหลผ่านกลางหมู่บา้ น ชื่อว่า “แม่น้ าแม่สะลาบ” เหตุที่เรี ยกว่า “แม่สะลาบ” เนื่องจากมีตน้ สะ
ลาบอยูก่ ระจัดกระจายไปตามบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ า ลักษณะของต้นสะลาบ เป็ นพืชล้มลุกมีลาต้นเล็กเป็ น
หนามสู งประมาณ 1 เมตร ใบย่อยเล็ก คนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นจึงเรี ยกชื่อหมู่บา้ นนี้วา่ “บ้านแม่สะลาบ”
หมู่บา้ นนี้อยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 18 กิโลเมตร ถนนเข้าสู่ หมู่บา้ นเป็ นทางดินและทางเกวียน เมื่อถึง
ฤดูฝนการเดินทางลาบาก มีคนเล่ากันว่าที่หมู่บา้ นแม่สะลาบมีผดี ุมาก เมื่อใครเจ็บป่ วยหรื อเป็ นไข้ ผูค้ น
ต่างก็เหมาเอาว่าผีทาร้ายทาให้บุคคลผูน้ ้ นั ไม่สบาย ต่อมาภายหลังมีผคู ้ นจากที่อื่น ๆ ย้ายเข้ามาอยูใ่ น
ชุมชนแห่งนี้ ไม่ทราบแน่ชดั ว่าย้ายมาจากที่ไหนบ้าง ปั จจุบนั หมู่บา้ นแม่สะลาบนับเป็ นชุมชนหนึ่งที่มี
การคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น ผูค้ นที่อาศัยอยูส่ ่ วนมากเป็ นคนเมือง มีท้ งั พี่นอ้ งคริ สเตียนและพุทธ
ศาสนิกอยูร่ ่ วมกัน ในหมู่บา้ นมีจานวนประชากรที่รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนประมาณ 45 หลังคาเรื อน
ชาวบ้านสมัยก่อนมีอาชีพทาไร่ ทานา และทาสวน
การเกิดชุมชนคริ สเตียนแม่สะลาบเริ่ มจากชีวติ ของพ่ออุย๊ หนานธิ
และแม่อุย๊ จันทร์ ภรรยา
(ภายหลังลูกหลานตั้งนามสกุลว่า “ศรี เมือง” แต่งงานปี ไหนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั มีลูกด้วยกันสาม
คนคือบุตรคนโตชื่อนายตา ศรี เมือง คนที่สองชื่ อนางมา กัณทวี คนสุ ดท้องชื่ อนายแก้ว ศรี เมือง พ่ออุย๊
หนานธิ มีมารดาชื่อแม่เป็ ง แต่ไม่มีใครทราบว่าบิดาของพ่ออุย๊ หนานธิ และพ่อแม่ของแม่อุย๊ จันทร์ เป็ น
ใคร เดิมทีพ่ออุย๊ หนานธิ มาจากหมู่บา้ นน้ าบ่อหมูตก ตาบลบ้านธิ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พ่ออุย๊
หนานธิ เคยนับถือพุทธศาสนาและเคยบวชเรี ยนมาก่อน (คนที่เคยบวชเรี ยนมาก่อนเมื่อสึ กออกมาจึงมี
คานาหน้าว่า “หนาน”) ท่านเคยเป็ นคนรับใช้เลี้ยงช้างและดูแลสัตว์ของเจ้าชีวิตอ้าวหรื อเจ้ากาวโรรส เจ้า
ผูค้ รองนครเชียงใหม่ ท่านมีความเชื่อในเรื่ องผี จะทาอะไรก็ตอ้ งบูชาผีตอ้ งบอกกล่าวให้ผเี จ้าที่หรื อผี
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บ้านผีเรื อนทราบก่อน
เหตุที่พอ่ อุย๊ หนานธิ โยกย้ายจากหมูบ่ า้ นน้ าบ่อหมูตกมาอยูท่ ี่บา้ นแม่สะลาบ
เนื่องจากท่านมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บา้ นแม่สะลาบ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทานา
หลังจากย้ายเข้ามาอยูท่ ี่หมู่บา้ นแม่สะลาบแล้ว พ่ออุย๊ หนานธิ พร้อมด้วยพ่ออุย๊ แสนซึ่ งเป็ นเพื่อน
กันได้สร้างวัดแม่สะลาบขึ้น เข้าใจว่าพ่ออุย๊ หนานธิ เป็ นคนที่มีบทบาทสาคัญในหมู่บา้ น แต่ไม่ทราบแน่
ชัดว่า ท่านเป็ นผูน้ าในการก่อสร้างหรื อเป็ นเพียงผูร้ ่ วมในการก่อสร้าง มีคาบอกเล่าต่อมาอีกว่า เมื่อสร้าง
วัดเสร็ จชาวบ้านจะมีพิธีทาบุญฉลองวัดใหม่ พ่ออุย๊ หนานธิ ซ่ ึ งมีส่วนในการสร้างวัด ได้บอกขอยกบุญ
กุศลที่ท่านจะได้รับนั้นให้คนอื่น ๆ ที่มาร่ วมงานฉลองโดยท่านไม่ขอรับแล้วและในช่วงที่มีการก่อสร้าง
วัดได้มีศาสนาใหม่เข้ามาประกาศ ท่านจึงเกิดความสนใจในศาสนาใหม่ เข้าใจว่าเหตุที่ท่านสนใจ
เนื่องจากมีประสบการณ์ไม่ดีกบั ความเชื่อเดิม จากคาบอกเล่ากล่าวว่า ขณะที่พอ่ อุย๊ หนานธิ ไปนอนเฝ้ า
นาที่ทาอยูต่ อนกลางคืนท่านเชื่อว่าในระหว่างที่ไปนอนที่ทุ่งนามีผมี ารบกวน และทาร้ายจนนอนไม่ได้
เป็ นเช่นนี้หลายต่อหลายครั้ง ท่านเลยเกิดความเบื่อหน่ายผีแต่ก็ยงั ไม่ได้ละทิง้ ความเชื่อเดิม จนกระทัง่ ได้
เรี ยนรู ้คาสอนของศาสนาใหม่ทาให้ท่านละทิ้งความเชื่อเดิมไป
คาสอนใหม่ที่มาถึงพ่ออุย๊ หนานธิ น้ นั มาจากการประกาศคริ สต์ศาสนาในภาคเหนื อ เริ่ มต้นใน
เดือนเมษายน ค.ศ. 1867 เมื่อครอบครัวของศาสนาจารย์ดาเนียลแมคกิลวารี พร้อมด้วยนางโซเฟี ย
บรัดเลย์ แมคกิลวารี หรื อ “พ่อครู หลวงแม่ครู หลวง” และบุตร ได้เดินทางมาปักหลักประกาศคริ สต์
ศาสนาในเมืองเชียงใหม่ การเข้ามาของฝรั่งครั้งนี้เป็ นที่แตกตื่นของชาวเมืองไม่นอ้ ย และต่างเห็นเป็ นสิ่ ง
ประหลาดได้พากันแวะเวียนไปเยีย่ มชมอยูเ่ สมอ ฝรั่งหรื อ “กุลวาขาว” ตามคาเรี ยกขานของชาวเมืองจึง
ได้ถือโอกาสนี้แจกจ่ายยาควินิน (ยาขาว) และประกาศเรื่ องราวคริ สต์ศาสนาจากวิธีการนี้มีคนเมืองบาง
คนให้ความสนใจคริ สต์ศาสนาและพูดคุยเรื่ องความเชื่ อใหม่น้ ีกบั มิชชันนารี ดว้ ยความอยากรู ้อยากเห็น
สิ่ งสาคัญที่มิชชันนารี ได้เริ่ มต้นในเมืองเชียงใหม่คือ การจัดตั้งคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่หนึ่ง
เชียงใหม่ หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “โบสถ์หลวง” ในเดือนเมษายน ค.ศ.1868 ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ.
1869 มีคนเมืองรับเชื่ อและรับบัพติศมาคนแรกคือหนานอินต๊ะ เข้าใจว่าเป็ นคนบ้านปากกอง อาเภอ
สารภี ซึ่งภายหลังท่านเป็ นผูน้ าหรื อเป็ นเก๊าในการตั้งคริ สตจักรเบ็ธเลเฮม เมื่อนับจากการประกาศคริ สต์
ศาสนาตั้งแต่เริ่ มแรกจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1869 ได้มีผรู้ ับบัพติศมาเป็ นคริ สเตียนจานวน 7 คน และ
มีผทู ้ ี่กาลังจะรับบัพติศมาอีกจานวนหนึ่ง
แต่แล้วการเติบโตของคริ สเตียนก็ถูกขัดขวางโดยมีการ
ประหารชีวิตคริ สเตียน 2 คน คือ น้อยสุ นยะ (ในสมัยหลังชาวคริ สเตียนเรี ยกว่าน้อยสุ ริยะ) กับหนานชัย
เมื่อกลางเดือนกันยายน ค.ศ. 1969 ซึ่ งมิชชนนารี ปักใจว่าเป็ นคาสั่งของเจ้ากาวิโรรสเหตุการณ์ดงั กล่าว
ทาให้คริ สเตียนหนีกระจัดกระจายไป ได้เกิดความตึงเครี ยดระหว่างเจ้าเมืองเชียงใหม่กบั มิชชันนารี
เนื่องจากทางมิชชันนารี ได้เรี ยกร้องเรื่ องการประหารชีวิตคริ สเตียนไปยังราชสานักที่กรุ งเทพฯ มี การ
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เจรจาเพื่อให้เจ้าเมืองยอมรับผิด และเปิ ดโอกาสในการประกาศศาสนาแก่มิชชันนารี แต่ยงั ไม่มีทีทา่ ว่า
เหตุการณ์จะดีข้ ึน ความตึงเครี ยดดังกล่าวได้ผอ่ นคลายลงเมื่อเจ้ากาวิโรรสถึงแก่พิราลัยในเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 1870
มิชชันนารี เริ่ มฟื้ นงานของตนเองขึ้นใหม่ต้ งั แต่ปลายปี ค.ศ.1870 การเริ่ มงานครั้งนี้เป็ นการเริ่ ม
เส้นทางของคริ สตศาสนาที่จะแผ่กระจายออกไปสู่ ชนบทโดยมีคนพื้นเมืองที่กลับใจรับเชื่อคริ สต์ศาสนา
ส่ วนใหญ่มีถิ่นฐานจากชนบทมารับบัพติศมาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรในเมืองเชียงใหม่
ซึ่ งเป็ น
คริ สตจักรศูนย์กลางของมิชชัน่ ฯ แล้วถูกถ่ายเทออกไปเพื่อจัดตั้งคริ สตจักรในท้องถิ่นของตนเองจนถึงปี
ค.ศ. 1880 มีกลุ่มคริ สเตียนจากชนบท 2 กลุ่มที่ถูกถ่ายเทออกไปตั้งคริ สตจักรของตนเอง คริ สตจักร 1 ใน
2 ที่เกิดขึ้นนี้คือ คริ สตจักรเบธเลเฮ็ม
ต้นกาเนิ ดของคริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็มมาจากกลุ่มคริ สเตียนในหมู่บา้ นสาคัญ 3 แห่งมารวมกัน ไม่
ทราบแน่ชดั ว่ามาจากหมู่บา้ นอะไรบ้าง โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 1880 มีสมาชิกของคริ สตจักรที่ 1
เชียงใหม่ 17 คนขอหนังสื อโอนเข้าเป็ นสมาชิกคริ สตจักรใหม่ที่กาลังก่อตั้งใน 17 คนนี้มีหนานอินต๊ะ
เป็ นผูน้ า ต่อมาในเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 1880 ศาสนาจารย์โจนาธาน วิลสัน หรื อพ่อครู วลิ สัน
พร้อมด้วยมิชชันนารี อีก 2 คนได้มาจัดตั้งคริ สตจักรใหม่ และได้ไปนอนพักที่บา้ นหนานอินต๊ะ มีการ
สถาปนาคริ สตจักรใหม่เรี ยกชื่อว่า “คริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็ม” โดยเรี ยกตามชื่อคริ สตจักรเดิมของพ่อครู วลิ
สันในสหรัฐอเมริ กา หนานอินต๊ะได้รับสถาปนาเป็ นผูป้ กครองและน้อยวงศ์ลูกเขย ได้รับแต่งตั้งเป็ น
มัคนายกในวันนั้น
จากคาบอกเล่าเข้าใจว่า คริ สต์ศาสนาได้แผ่ขยายจากคริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็มเข้าสู่ บา้ นแม่สะลาบ
โดยมีพอ่ อุย๊ หนานธิ รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนคนแรกที่บา้ นแม่สะลาบ เมื่อปี 1891 และเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทใน
การนาและประกาศคริ สต์ศาสนา จนกระทัง่ ท่านได้เสี ยชี วติ ในปี ค.ศ. 1912 รวมเวลากว่า 20 ปี ซึ่ งเป็ น
ความภาคภูมิใจในบรรดาลูกหลาน ที่ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงบทบาทการนาของพ่ออุย๊ หนานธิ หลังจากที่
ท่านรับบัพติศมาท่านก็ปฏิบตั ิกิจในคริ สต์ศาสนาและออกประกาศศาสนาอย่างเคร่ งครัด
ในการนา
ชุมชนคริ สเตียนท่านได้ชกั ชวนสมาชิกคริ สเตียนแม่สะลาบไปนมัสการที่คริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็ม หรื อเรี ยก
กันติดปากว่า “ไปสู ดโฮงใต้” เพราะคริ สตจักรเบ็ธเลเฮมอยูท่ างทิศใต้บา้ นแม่สะลาบ เมื่อเราศึกษาถึง
ประวัติความเป็ นมาของคริ สตจักรสามัคคีธรรม พ่ออุย๊ หนานธิ เป็ นต้นกาเนิดการเกิดคริ สตจักรแห่งนี้
อย่างแน่นอน
ในช่วงเวลา 22 ปี (ค.ศ.1912-1934) หลังจากการเสี ยชีวติ ของบรรพบุรุษผูใ้ ห้กาเนิดชุมชนคริ ส
เตียนแม่สะลาบ ไม่มีขอ้ มูลชัดเจนว่ามีกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชุมชนเป็ นอย่างไรบ้างจนกระทัง่ ในปี
1934 ได้มีการก่อตั้งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยหรื อสมัยก่อนเรี ยก “สภาคริ สตจักรในสยาม” ซึ่ง
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ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการอภิบาลคริ สตจักรชนบท รวมทั้งคริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็มด้วยโดยมี
คริ สตจักรภาคเป็ นองค์กรที่ปกครองดูแลคริ สตจักรชนบทแทนเพรสไบเทอรี่ (สมัยก่อนเรี ยกว่าพร้อม
ใหญ่เป็ นการประชุมขอผูแ้ ทนคริ สตจักรในเขตภาคเหนื อ)
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คริ สเตียนบ้านแม่สะลาบไม่ได้ไปนมัสการที่คริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็ม
เนื่องจากทางราชการสั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกัน ดังนั้นจึงจัดการนมัสการขึ้นที่หมู่บา้ นแม่สะลาบและ
เวียนกันไปตามบ้านต่าง ๆ หลังจากสงครามเสร็ จสิ้ นลงคริ สเตียนบ้านแม่สะลาบก็กลับไปร่ วมนมัสการ
ที่คริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็มตามเดิม
พอมาถึงปี 1970 ได้มีการจัดการฟื้ นฟูครั้งใหญ่ข้ ึนที่คริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็มจากนั้นคริ สตเตียนบ้าน
แม่สะลาบได้แยกออกมาตั้งกลุ่มอธิ ษฐาน โดยจัดขึ้นทุกคืนตลอดระยะเวลา 1 เดือน และหลังจากนั้นได้
ดาเนินกิจกรรมนี้เรื่ อยมาภายในสัปดาห์หนึ่งจะจัดการนมัสการกลุ่มอธิ ษฐานขึ้น 1 คืน โดยมี อาจารย์
ชานาญ แสงฉาย เป็ นผูช้ ่วยดูแล (ขณะนั้นท่านเป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรเบ็ธเลเฮ็ม) จนมาถึงปี 1975
กลุ่มคริ สเตียนบ้านแม่สะลาบ และบ้านริ มกวงได้ร่วมกันตั้งเป็ นคริ สตจักรขึ้นให้ชื่อว่า “คริ สตจักร
สามัคคีธรรม” ในวันที่ 23 มีนาคม 1975 หลังจากนี้เป็ นต้นมาคริ สตจักรได้ดาเนินกิจกรรมโดยมีผนู้ า ผู้
อภิบาล ทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่ งมีผอู ้ ภิบาลที่มาอยูด่ ูแลคริ สตจักรทั้งหมด 4 ท่าน คือ อาจารย์
ไพศาล กิตติคุณ ปี 1977-1978 เป็ นผูอ้ ภิบาล อาจารย์ณัฐพงษ์ มณี กร ปี 1978-1979 เป็ นผูอ้ ภิบาลใน
โครงการศิษยาภิบาลอาสาของชมรมคริ สเตียนเพื่อการพัฒนา อาจารย์อานาจ สมบูรณ์ยิ่ง ปี 1979-1990
เป็ นศิษยาภิบาลร่ วมกันกับคริ สตจักรสันติสุข เชียงใหม่ และท่านสุ ดท้ายอาจารย์อรรถพงษ์ กมลรัตน์
ตั้งแต่ปี 1991-1996 เป็ นศิษยาภิบาลเต็มเวลาของคริ สตจักร
ภาพชีวติ คริ สตจักรของคริ สตจักรสามัคคีธรรม
ตั้งแต่ตน้ จนกระทัง่ ปั จจุบนั คริ สตจักรมี
ผูร้ ับผิดชอบดูแลคริ สตจักรเรื่ อยมา ถึงแม้วา่ ศิษยาภิบาลบางท่านจะทางานและรับผิดชอบดูแลคริ สตจักร
เพียงแค่บางเวลาเท่านั้นลักษณะการทางานวิธีการอภิบาลจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ไม่มากนักในช่วงที่
คริ สตจักรไม่มีศิษยาภิบาลกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคริ สตจักรก็ดาเนินไปเรื่ อย ๆ ไม่มีกิจกรรม
ใหม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมบางอย่างที่เคยปฏิบตั ิมาเงียบหายไป แต่เมื่อคริ สตจักรมีศิษยาภิบาล
ดูแล ทาให้กิจกรรมของคริ สตจักรดาเนิ นไปได้ดีและต่อเนื่อง มีกิจกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นสมาชิกให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมร่ วมกันดี
นอกจากนั้นคริ สตจักรยังร่ วมรับผิดชอบจุดประกาศที่บา้ นธิ
ซึ่ งแต่เดิมเป็ นจุดประกาศของ
คริ สตจักรเขต 12 ในคริ สตจักรภาคที่ 1 จนถึงปี 1986 กลุ่มคริ สตเตียนบ้านธิ ได้ต้ งั เป็ นคริ สตจักรชื่อว่า
“คริ สตจักรสุ ทธิธรรม” และคริ สตจักรสามัคคีธรรมยังรับผิดชอบที่จุดประกาศกิ่วมิ่น เดิมทีเป็ นของ
คริ สตจักรเขต 12 เป็ นผูร้ ับผิดชอบเช่นกัน ต่อมาทางเขตเห็นว่าคริ สตจักรสามัคคีธรรมสามารถช่วย
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รับผิดชอบได้จึงได้มอบจุดประกาศแห่งนี้มาเป็ นของคริ สตจักรสามัคคีธรรมจุดประกาศอีกแห่งหนึ่งคือ
จุดประกาศที่บา้ นป่ าเปา เป็ นจุดประกาศที่คริ สตจักรสามัคคีธรรมร่ วมรับผิดชอบกับคริ สตจักรเขต 12
จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่สาคัญที่สมาชิกคริ สตจักรมีประสบการณ์ร่วมกัน
คือการร่ วมมือกันในคริ สตจักร
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในการทาพันธกิจด้านต่าง ๆ การให้ความ
ร่ วมมือในพันธกิจคริ สตจักรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความร่ วมมือในด้านการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ที่ใช้
ความพยายามและอดทนมานาน จนกระทัง่ สาเร็ จลุล่วงใปด้วยดีและมีการเฉลิมฉลองมอบถวายในวันที่
29 ธันวาคม 1996 นี้
ถึงแม้วา่ คริ สตจักรสามัคคีธรรมไม่มีศิษยาภิบาล ในบางช่วงเวลา การนาของคนในชุมชนนั้น
คริ สตจักรได้ให้ความสาคัญแก่คณะธรรมกิจของคริ สตจักรมีบทบาทในการพิจารณาเรื่ องราวต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านการบริ หารงานคริ สตจักร การปกครองสมาชิก คณะธรรมกิจพยายามให้สมาชิกได้มีบทบาท
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันนอกจากนั้นทางคริ สตจักรยังดูแลตนเองได้ สามารถรับผิดชอบหมวดที่ตนเอง
ต้องดูแลเอาใจใส่ ดว้ ย คริ สตจักรมีกิจกรรมที่มีต่อเนื่ องกันมาตลอด ในขณะที่คริ สตจักรมีศิษยาภิบาล
ภาพรวมที่แสดงให้เห็นได้ชดั คือการบริ หารงานในคริ สตจักรได้จดั ไว้อย่างมีระบบแบบแผน อีกทั้งการ
ประสานงานระหว่างสมาชิกในคริ สตจักรและคริ สตจักรภาคค่อนข้างสะดวก การดูแลฟูมฟักทางด้าน
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของสมาชิกและการพัฒนาทางด้านวัตถุเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ถึงกระนั้นก็ตาม
คริ สตจักรสามัคคีธรรมยังคงต้องเรี ยนรู ้ตนเองและพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้น
โดยการมองหลังแลหน้าและมีเป้ าหมายที่จะนาคริ สตจักรไปสู่ ความเป็ นชุมชน หรื อสังคมที่มีสันติสุข
ต่อไป

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 65 ฉบับที่ 558 ธันวาคม 1996, หน้า 45-48.
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