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เจ็ดสิบปีสภาคริสตจักรฯ 
โดย ผศ.ดร.ประดษิฐ์ เถกงิรังสฤษดิ์ 

ความน า 

การเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1934 เป็นตน้มา เป็นความช่ืนชมยนิดีของพี่นอ้งคริสเตียนทุกคน ท่ีพระเจา้ทรงอ านวยพร และทรง
ประทานพนัธกิจแห่งการประกาศข่าวดีใหแ้ก่เรา ใหเ้รายืนยนัการช่วยใหร้อดของพระเยซูคริสตท่ี์มาถึง
ปวงชนชาวไทยอยา่งเป็นรูปธรรมคุณูปการ และความเช่ือศรัทธาของบรรดามิชชนันารีในยคุเร่ิมแรกท่ี
ตอบสนองการทรงเรียกจากพระเจา้ดั้นดน้เดินทางเขา้มาประกาศพระกิตติคุณแก่พี่นอ้งชาวไทย สละ
ความสะดวกสบายและความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่าง ๆ มาใชชี้วติในต่างแดนซ่ึงมีความจ ากดัและ
ความยากล าบากนานบัประการ นบัเป็นความเสียสละและสนองพระบญัชาของพระเจา้ดว้ยชีวติ ดงันั้น 
ประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรในประเทศไทย จึงยอ้นรอยถอยหลงักลบัไปถึงปี ค.ศ. 1828 เม่ือมิชชนันารี
โปรเตสแตนทชุ์ดแรกเขา้มาประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย ความยากล าบากในการปลูกฝังความ
เช่ือแก่ชนชาวไทยในเวลานั้นหาไดท้  าใหมิ้ชชนันารีเหล่านั้นหวาดหวัน่หรือยอ่ทอ้แต่ประการใดไม่ แต่
กลบัมีความเช่ือท่ีมัน่คงและมีจิตใจแน่วแน่ในการท าพนัธกิจของพระเจา้ใหส้ าเร็จ 

กระนั้นก็ตาม จ านวนคริสเตียนก็หาไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วสอดคลอ้งกบัความเพียรพยายาม
ของคนเหล่านั้นไม่ นบัเน่ืองมาถึงวนัน้ี ซ่ึงเป็นระยะเวลาเกือบ 200 ปี ท่ีคริสตศ์าสนานิกายโปรเตส
แตนทเ์ขา้มาหย ัง่รากในผืนแผน่ดินไทย จ านวนคริสเตียนก็ยงัคงเป็นชนกลุ่มนอ้ยของประเทศ จาก
จ านวนประชากรกวา่ 60 ลา้นคน เรามีคริสเตียนไม่ถึง 1 ลา้นคน ซ่ึงค านวณแลว้มีสัดส่วนไม่ถึง 1 
เปอร์เซนตข์องประชากรทั้งหมด แมใ้นประเทศท่ีมีประชากรนบัถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุดในโลก
อยา่งเช่น ประเทศอินโดนีเซีย ก็ยงัมีจ  านวนคริสเตียนในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัจ านวน
ประชากรทั้งประเทศ 

จึงมกัมีค าถามวา่ มีอะไรเกิดข้ึนในการประกาศพระกิตติคุณและการท าพนัธกิจของคริสตจกัร
ในประเทศไทยหรือไม่จึงท าใหจ้  านวนคริสเตียนมีจ านวนเพิ่มข้ึนนอ้ยมาก ค าตอบคงมีหลากหลาย
ข้ึนอยูก่บัมุมมองและการวิเคราะห์ของแต่ละคนแต่ท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุดก็คือ แมจ้ะมีจ านวนคริสเตียนนอ้ย 
แต่พนัะกิจของเรามีผลต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศอยา่งมหาศาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษา
และการแพทยส์มยัใหม่ และประชากรคริสเตียนก็นบัไดว้า่เป็นคนท่ีมีคุณภาพท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่
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ประเทศชาติมากมาย ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงซ่ึงเป็นคุณลกัษณะพิเศษท่ีประเทศอ่ืน ๆ ไม่ค่อยมี คือการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขระหวา่งคริสเตียนกบัพี่นอ้งต่างความเช่ือ เราไม่เคยมีความขดัแยง้ทางศาสนา
อยา่งรุนแรงจนถึงขั้นตอ้งประหติัประหารห ้ าหัน่กนัเหมือนอยา่งท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศในโลก 
ดงันั้นการด ารงอยูข่องคริสตศ์าสนาในประเทศน้ีจึงเป็นพระพรและเป็นข่าวประเสริฐต่อชาวไทยอยา่ง
แทจ้ริง 

โมทนาขอบพระคุณพระเจ้า 

ดว้ยเหตุน้ี คริสเตียนทุกคนตอ้งโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงอวยพรและทรงน าใหพ้นัธกิจ
ของเราด าเนินต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง แต่เราตอ้งถามตวัเองอยูเ่สมอวา่ พนัธกิจและการด ารงอยูข่องเรา
ส่งผลกระทบต่อชีวติของพี่นอ้งชาวไทยมากนอ้ยแค่ไหน เราเคยเป็นผูน้ าทางดา้นการศึกษา การแพทย์
และการบริการสังคมในขณะท่ีภาครัฐยงัเขา้ไปไม่ถึง เราจดัการศึกษาและใหบ้ริการทางการแพทยเ์พื่อ
ยกฐานะของทุกคนใหมี้เกียรติและศกัด์ิศรีสมกบัเป็นบุตรของพระเจา้ แต่ในความเจริญกา้วหนา้ของ
ประเทศทุกวนัน้ี เรายงัอยูใ่นฐานะท่ีมีบทบาทน าในการท าพนัธะบริการในดา้นเหล่าน้ีอยูอี่กหรือไม่ เรา
อาจตอ้งทบทวนและปรับเปล่ียนพนัธกิจของเราให้เหมาะสมท่ีสอดคลอ้ง และตอบสนองความตอ้งการ
ของผูค้นยคุใหม่อยา่งแทจ้ริงเราคงไม่ติดยดึหรือหลงใหลไดป้ล้ืมกบัความส าเร็จและบทบาทการน าของ
เราท่ีเคยไดรั้บการยอมรับในอดีต แต่เราตอ้งแสวงหาน ้าพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้วา่พระองค์
ทรงโปรดให้เราท าพนัธกิจในรูปแบบใดในสมยัปัจจุบนัท่ีทา้ทายศกัยภาพของคริสตชน และมวล
สมาชิกคริสเตียนมีความหมายและเป็นความหวงัของสังคมต่อไป 

ความส าคญัของปีทีเ่จ็ดสิบ 

อนัท่ีจริงเลข 7 ไม่วา่จะเป็น 7 หรือล าดบัท่ี 7 หรือ 70 รวมทั้งการทวคูีณของ 7 เช่น 14 หรือ 21 
หรือ 28 หรือ 42 หรือ 49 หรือ 70 ตวัเลขเหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัในทางศาสนศาสตร์ทั้งส้ิน กล่าว
โดยรวมแลว้ ปีท่ี 7 หรือ ปีท่ี 70 หมายถึง ความครบถว้ยบริบูรณ์ (Completeness) ความสมบูรณ์ 
(Perfection) และความสัมฤทธ์ิผลสุดยอด (Consummation) ซ่ึงเช่ือวา่สภาคริสตจกัรฯ ของเราไดม้าถึง
จุดสุดยอดน้ีแลว้ แมจ้  าไม่สมบูรณ์นกัก็ตาม 

ในสมยัพนัธสัญญาเดิม เราพบวา่พระคมัภีร์ไดใ้หค้วามส าคญัของเลขเจด็อยูม่ากการก าหนด
เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ในชีวติของผูค้นในแถบเมโสโปเตเมีย มกัมีเลขเจด็เขา้มาเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์
และเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลข้ึนปีใหม่ วนัลบมลทินบาป เทศกาลอยูเ่พิง ซ่ึงก าหนดใหป้ฏิบติัใน
เดือนท่ีเจ็ด ส่วนเทศกาลเล้ียงฉลองสัปดาห์ (เฉลยธรรมบญัญติั 16:9) และปีเสียงเขาสตัว ์ ซ่ึงเป็นปีท่ีหา้
สิบ คือ เจด็รอบของสัปดาห์ (ปีท่ี 49) (เลวนิีติ 25:8-10) ลว้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเลขเจ็ดทั้งส้ิน 
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นอกจากน้ี ยงัพบวา่เลขเจ็ด มีความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมต่าง ๆ ของผูค้นในสมยัพนัธสัญญาเดิมดว้ย 
เช่น การสถาปนาปุโรหิตและการถวายเคร่ืองบูชาเป็นระยะเวลาเจด็วนั (อพยพ 29:35-37) สัตวท่ี์น ามา
ถวายเป็นเคร่ืองบูชามกัมีจ านวนเจ็ด (ปฐมกาล 7:2; 8:20; 21:28-30; กนัดารวถีิ 28:11; พงศาวดาร 15:26; 
โยบ 42:8) จ านวนแท่นบูชาก็ตอ้งสร้างเจด็แท่น (กนัดารวิถี 23:1-2, 4, 14, 29; 2 พงศก์ษตัริย ์29:21) และ
เม่ือประพรมเลือดสัตวบ์นแท่นบูชาตอ้งกระท าเจ็ดคร้ัง (เลวนิิติ 4:6, 17; 14:7; 16:14;กนัดารวถีิ 19:4) 
รวมทั้งการเจิมน ้ามนัเจ็ดคร้ัง (เลวนิิติ 8:11) เป็นตน้ 

ในสมยัพนัธสัญญาใหม่ พระเยซูทรงสอนใหเ้ราใหอ้ภยัแก่กนัและกนัถึงเจด็คูณดว้ยเจ็ดสิบคร้ัง 
(มทัธิว 18:22) ซ่ึงหมายถึงใหอ้ภยัโดยไม่จ  ากดัจ านวนหรือไม่จดจ าความผิดนัน่เองพระธรรมวิวรณ์ได้
กล่าวถึงเลขเจด็มากเป็นพิเศษ เช่น คริสตจกัรทั้งเจ็ดในแควน้เอเซีย (ววิรณ์ 1:4) ดาวเจ็ดดวง (1:20) พระ
วญิญาณทั้งเจ็ดของพระเจา้ (3:1) คบเพลิงเจ็ดดวง (4:5) ตราประทบัเจด็ดวง (5:1-6) ทูตสวรรคเ์จ็ดองค ์
(8:2) เสียงฟ้าร้องเจด็เสียง (10:3-4) พญานาคเจด็หวั (12:3) ภยัพิบติัเจ็ดอยา่ง (15:1) เป็นตน้ 

สภาคริสตจักรฯ เจ็ดสิบปี 

เจด็สิบปีของสภาคริสตจกัรฯ จึงเป็นปีท่ีมีความหมายในทางศาสนศาสตร์ เราตอ้งให้
ความส าคญัต่อการเฉลิมฉลองความส าเร็จกา้วหนา้และการด ารงคงอยูข่องคริสตจกัรใหส้อดคลอ้งกบั
พระประสงคข์องพระเจา้ และความมุ่งมัน่ตั้งใจของมิชชนันารีในสมยัเร่ิมแรก ตลอดจนบรรดาผูน้ าสภา
คริสตจกัรฯ และผูรั้บใชข้องพระเจา้ท่ีท าพนัธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ี
ผา่นมา ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง ความส าเร็จกา้วหนา้ และการต่อสู้ด้ินรนฝ่าฟันอุปสรรคปั์ญหาต่าง ๆ มา
จนถึงวนัน้ี เหล่าน้ีลว้นเป็นพระพรจากพระเจา้ทั้งส้ิน 

หากพิจารณาถึงความส าคญัของปีท่ีเจ็ด หรือปีท่ีเจด็สิบในพระคมัภีร์ เราพบวา่ปีน้ีเป็นปีสะบา
โต และเป็นปีเสียงเขาสัตว ์ปีแห่งการช าระมลทินบาป ปีแห่งการปลดปล่อย และปีแห่งการใหอ้ภยั เป็น
ตน้ ดงันั้น ในปีท่ีเราเฉลิมฉลองเจด็สิบปีในปีน้ีจึงเป็นพิเศษ ท่ีเราจะตอ้งทบทวนพนัธกิจของเราวา่
สอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระเจา้หรือไม่ มีพนัธกิจมากมายท่ีเราจะฉลองดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
และโมทนาพระคุณของพระเจา้ท่ีทรงอวยพรและทรงน าเรามาโดยตลอด แต่ก็มีพนัธกิจและกิจการอีก
มากมายท่ีเราตอ้งทบทวน เช่น การประกาศ การท าพนัธกิจการศึกษาและการแพทย ์ การบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นของมูลนิธิฯ การเสริมความแขง็แกร่งในการท าพนัธกิจของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และการเสริม
ความแกร่งทางความเช่ือแก่พี่นอ้งคริสเตียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งการยนืหยดัเป็นปากเสียงของความถูกตอ้งชอบธรรมในสังคม เป็นตน้ 
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แล้วเราจะมุ่งหน้าไปทางไหน 

ปีสะบาโตของสภาคริสตจกัรฯ น่าจะเป็นโอกาสหยดุทบทวนพนัธกิจของเราอยา่งจริงจงั มี
อะไรบา้งท่ีเราตอ้งสานต่อให้เจริญกา้วหนา้ มีอะไรบา้งท่ีอาจตอ้งยุติ และคิดหาพนัธกิจใหม่ ๆ ท่ีทา้ทาย 
เป็นพนัธกิจท่ีองคก์รอ่ืน รวมทั้งภาครัฐไม่สามารถกระท าได ้ เพื่อเราจะมีบทบาทในการน าการ
เปล่ียนแปลงในสังคม การประกาศรูปแบบใหม่ท่ีตอ้งส่งผลถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมมากข้ึน การ
ใชท้รัพยากรของสภาคริสตจกัรฯ ท่ีอาจถูกฝังดินอยู ่ เพื่อน าออกมาใชใ้นการพฒันาพนัธกิจให้
เจริญกา้วหนา้ตามแนวทางการบริหารจดัการสมยัใหม่ส่ิงท่ีทา้ทายสภาคริสตจกัรฯ ในปีสะบาโต
ขา้งหนา้ คือ การสร้างคนท่ีมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตวญิญาณ ในขณะท่ีสังคมปัจจุบนัให้
ความส าคญัทางดา้นวตัถุมากจนเกินความพอดี เราตอ้งเสริมสร้างชีวติจิตวิญญาณของทุกคนใหซึ้มซบั
เอาแนวคิดและแนวทางการด าเนินชีวิตตามแบบของพระเยซูท่ีมอบความไวว้างใจในพระองค ์
คริสตจกัรจึงตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในวถีิชีวิตของชุมชนมากข้ึน เราคงไม่จ  าเป็นตอ้งเนน้ความส าคญัต่อ
การสร้างคนท่ีมีพระวญิญาณของพระเยซูคริสตส์ถิตอยู ่ เพื่อคนเหล่าน้ีจะเป็นความหวงัของสังคมท่ี
แข่งขนัชิงดีชิงเด่นน้ีได ้

ดงันั้น ปีสะบาโตของการก่อตั้งสภาคริสตจกัรฯ ครบรอบปีท่ีเจด็สิบ จึงเป็นโอกาสส าคญัท่ีเรา
จะตอ้งทบทวนความเป็นคริสเตียนของเราอยา่งจริงจงั เป็นการประเมินการใชชี้วติและการท าพนัธกิจ
ของหน่วยงานต่าง ๆ วา่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัยคุสมยัหรือไม่ เราเป็นองคก์รท่ีติดยดึอยูก่บัรูปแบบการ
บริหารจดัการแบบเก่า ๆ ในสมยัมิชชนันารี หรือพ่อครู แม่ครูในสมยัดั้งเดิมอยูห่รือเปล่า เราจะหลงใหล
ไดป้ล้ืมอยูก่บัความส าเร็จในอดีตจนไม่กลา้พอท่ีจะกา้วเดินออกจากกรอบท่ีวางไวห้รือไม่ เรากลา้
พอท่ีจะปรับเปล่ียนวฒันธรรมขององคก์รท่ีช่ือวา่สภาคริสตจกัรฯ น้ีหรือไม่ เราบริหารจดัการคริสตจกัร 
หน่วยงาน สถาบนั โดยใชร้ะบบระเบียบราชการท่ีมีขั้นตอนมากมาย และใชอ้ านาจสั่งการมากกวา่ท่ีจะ
ใหทุ้กคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือไม่ เรายงัเล่นอยูก่บัอ านาจ หรือเล่นการเมืองจนลืม
ความรักและการรับใชต้ามแบบท่ีพระเยซูคริสตท์รงกระท าหรือเปล่า เรายงัคงเป็นเจา้เขา้เจา้ของและ
โอบกอดอยูก่บัทรัพยส์มบติัท่ีปู่ ยา่ตายายสั่งสมเอาไวจ้นไม่ยอมใหใ้ครแตะตอ้ง หรือน ามาพฒันาเพื่อ
ก่อใหเ้กิดดอกผลในการพฒันาคริสตจกัรใหแ้ขง็แกร่งหรือไม่ ในขณะท่ีสภาคริสตจกัรฯ มีความมัง่คัง่
ดว้ยโภคทรัพยม์หาศาล แต่คริสตจกัรซ่ึงเป็นพระวรกายของพระเยซูคริสตก์ลบัยากจนและอยูใ่นสภาพท่ี
น่าสงสาร ภาพน้ีสมควรไดรั้บการแกไ้ขดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจของพวกเราหรือไม่ และค าถามอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีเราตอ้งถามตวัเองในวาระท่ีสภาคริสตจกัรฯ ก่อตั้งมาครบเจด็ปีในปีน้ี 

เหนือส่ิงอ่ืนใด เราตอ้งยอมถ่อมจิตถ่อมใจลงจ าเพาะพระพกัตร์ของพระเป็นเจา้ ขอรับการอภยั
โทษบาปจากพระองค ์ ขอรับโอกาสในการเร่ิมตน้ใหม่ ขอรับการทรงน าในการกระท าพนัธกิจรับใช้
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พระองคใ์นปีสะบาโต และปีเสียงเขาสัตวต่์อไป นอกจากการเฉลิมฉลองอยา่งเอิกเกริกในวาระเจ็ดสิบปี
ของสภาคริสตจกัรฯ แลว้ เราตอ้งร่วมจิตร่วมใจคุกเข่าลงอธิษฐานดว้ยใจร้อนรนเพื่อขอการทรงน าจาก
พระองคใ์นการปรนนิบติัรับใชใ้นอีกเจด็สิบปีขา้งหนา้ เพราะพระเจา้เท่านั้นท่ีทรงก าหนดอนาคตของ
คริสตจกัรของพระองค ์ โดยมีสภาคริสตจกัรฯ เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมพี่นอ้งคริสเตียนเขา้ดว้ยกนั
เพื่อร่วมกนัท าพนัธกิจและด าเนินชีวิตใหส้มกบัเป็นผูรั้บใชข้องพระองค ์ พร้อมท่ีจะประกาศเป็นพยาน
ดว้ยวธีิการใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุสมยัต่อไป 

“ในเม่ือเราท างานร่วมกนักบัพระคริสตแ์ลว้ 
เราจึงวงิวอนท่านวา่ อยา่สักแต่รับพระคุณของพระเจา้เท่านั้น 
เพราะพระองคต์รัสวา่ ในเวลาอนัชอบเราไดฟั้งเจา้ 
ในวนัแห่งความรอดเราไดช่้วยเจา้ 
น่ีแน่ะ บดัน้ีเป็นเวลาอนัชอบ 
น่ีแน่ะ บดัน้ีเป็นวนัแห่งความรอด” (2 โครินธ์ 6:1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 73 ฉบบัท่ี 649 กรกฎาคม 2004, หนา้ 37-39. 


