
ผูเชื่อพระคริสตในฮอลแลนด (Believers in Holland) หนาที่ 1
ผูเชือ่พระคริสตในฮอลแลนด (Believers in Holland)

เทศนาโดย สิรีกาญจน (Snow) และ คริสต (Chris) วันอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2002 ถอดเทปและพิมพ Text 
โดย เล็ก สมพร

คริสตและสโนวทํ างานและมีถิ่นพํ านักอยูในประเทศเนเธอรแลนด (Netherland or Holland) 2-3 ปแลว ชวงนี้ 
เดินทางมาเที่ยวคริสตมาสและปใหมที่ประเทศไทย ขาพเจาไดขอใหคริสตพูดถึงผูเชื่อพระคริสต ในประเทศฮอลแลนด 
วาเปนอยางไรบาง เพราะคริสตเปนชาวฮอลแลนดโดยกํ าเนิด และครอบครัวพอแมของคริสตก็มีโอกาสรับใชพระเจา
ดวย สิง่ที่คริสตไดกลาวไวในชวงเทศนานี้ เปนขอเท็จจริงในฮอลแลนด ที่ผิดความคาดหมายของขาพเจาอยางยิ่ง ขอ
ความขางลางนี้ ถอดเทปจากการแปลเปนไทยสดๆ ประโยคอาจจะขัดๆอยูบาง

รูสกึดทีี่ไดมาอยูที่น่ีในวันนี้ คริสตไมเขาใจในหลาย ๆ อยางที่ไดฟง แตเขารูสึกวาพระวิญญาณของพระเจา
ทรงอยูที่น่ี มีหลายคนที่อยากจะรูถึงครสิตจักรในประเทศฮอลแลนด เกีย่วกับประเพณีในฮอลแลนดเปนแบบอยางคริส
เตียนอยางมาก ประวัติในประเทศฮอลแลนดจะเกี่ยวของอยางมากกับคริสเตียนเหมือนประเทศไทยกับคนพุทธ 
ขาพเจาไมรูวาในประเทศไทยนี้คนพุทธเปนอยางไร แตวาคริสเตียนในประเทศฮอลแลนดน้ันกํ าลังจะเสื่อมสลายลง ใน
ประเทศฮอลแลนดก็มีคริสตจักรอยางมาก และก็มีองคการอยางมากเกี่ยวกับคริสเตียน เราก็มีคํ าพูดในประเทศ
ฮอลแลนดวาที่น่ันก็มีคริสเตียน และที่น่ันก็มีโบสถมากมาย

และเขาก็แบงโบสถในประเทศฮอลแลนดเปน 3 รูปแบบ
• คาทอลิค
• และโปรเตสแตนท พวกที่เครงศาสนาอยางมาก
• และพวกประกาศขาวประเสริฐ

ขาพเจาไมรูมากเกี่ยวกับคาทอลคิ แตขาพเจารูวาในประเทศที่เครงศาสนา โบสถที่เครงศาสนา เขาก็จะมีออ
แกนสตวัใหญ ยืนรองเพลงสดุดี ทุกอยางจะเงียบมาก และทุกคนจะตองอยูเฉย ๆ แตวาโบสถที่เกี่ยวกับการประกาศ
ขาวประเสริฐจะเหมือนกับโบสถของเราที่น่ี แตในพวกประกาศขาวประเสริฐน้ีก็มีแยกออกไป พวกที่สุด ๆ เลย ลุกขึ้น
มาเตน และดวยการวิเคราะหครั้งลาสุด เขาคิดวาประมาณ 60% ของคนดทัช คือคนที่ไปโบสถ แตถึงอยางไรขาพเจา
ก็ไมคิดวาเปนอยางนั้น ถึงแมขาพเจาไมสามารถเห็นจิตใจของเขา แตขาพเจาคิดวาเปนอยางนั้น ขาพเจาคิดวา
ประมาณแค 10% เทานั้นที่บังเกิดใหมในประเทศฮอลแลนด เพราะขาพเจาก็ไดบอกแลววาคริสเตียนในประเทศ
ฮอลแลนดน้ันกํ าลังเสื่อมสลายลง และขาพเจาคิดวาในโบสถที่เครงศาสนา แลวก็พวกคาทอลิค ขาพเจาคิดวาพวก
โบสถเหลานี้ทํ าใหความเชื่อเบื้องตนของเขาไดหายไป (คํ าพูดตอไปหมายถึงพระคัมภีร) เปนพระคํ าของพระเจาที่ได
ชกัจูงในจิตวิญญาณของเรานั้นไมเอา ก็แคเปนหนังสือที่เกี่ยวกับความรูเทานั้น โอ มีของดีอยางมากในหนังสือ แตวา
ไมใชทุกอยางสํ าหรับเรา โอ พระเยซูลุกขึ้นมาจากความตาย โอ เปนไปไมได โอ พระเยซูเปนบุตรของพระเจา ไมใช 
เขาก็เปนคนดีคนหนึ่งเทานั้น เขาก็แคเปนตัวอยางใหเรา เพ่ือเราจะอยูเพ่ือดํ าเนินชีวิตอยางไร แคน้ันเอง แคเราจะตอง
เปนคนดีใหกับคนอื่น และก็เปนคนที่ดี มีความเมตตาใหกับคนอื่น

และน่ีก็เปนการสะทอนถึงประเพณีที่เหลือของประเทศฮอลแลนด ที่ดูแลวทุกอยางก็ดี เปนคนดีกับคนอื่น 
พยายามทํ าดีใหกับผูคนรอบขาง ความจรงิแลวก็คือ ประเทศฮอลแลนด คนนั้นมีความประพฤติที่ดีถึงแมวาคนที่ไมเชื่อ



ผูเชื่อพระคริสตในฮอลแลนด (Believers in Holland) หนาที่ 2
กต็าม ก็เพราะวาผลกระทบของคริสเตียน แตถาทานตองการที่จะรูมากเกี่ยวกับครสิเตียน ขาพเจาตองบอกทานมาก
ขึน้เกีย่วกับโบสถ เขาจะดํ ารงชีวิตอยางมากในการใหเกียรติกับบุคคลอื่นรอบขางเขา การที่จะตองลอลวงทุกคนวาใน
ธุรกิจ หรือวาอะไรก็ตาม แตถึงกระนั้นก็ตามคาของตัวเขาจะตํ่ าลง ถาเกี่ยวกับตัวเขาเองในกฎหมาย ทุกอยางทํ าได
หมด ตราบเทาที่ไมทํ าใหผูอ่ืนเจ็บปวด เพราะฉะนั้นเราก็มีพวกคริสเตียนที่จะขอบคุณเขาไดในประเทศฮอลแลนด 
เพราะพวกนี้เขาไดรับผลกระทบมาจากพวกครสิเตียน และก็อิสรภาพ และการที่จะยอมประนีประนอมเปนสิ่งที่สํ าคัญ
มากสํ าหรับประเพณีของประเทศฮอลแลนด และประมาณ 600 ปที่แลวที่พวกครสิเตียนไดถูกกดขี่จากพวกคาทอลิค 
และนั่นเปนเหตุผลที่ทํ าใหคนดัชทตองการที่จะมีอิสรภาพ เพราะอยากที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิด และอิสรภาพในการนับ
ถอืศาสนาก็เปนสิ่งหน่ึงในประเทศฮอลแลนด

ก็กลับมาที่เดิมก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางในประเทศฮอลแลนดน้ันสามารถทํ าไดตราบเทาที่ทานไมทํ าใหผูอ่ืนเจ็บ
ปวด และเชนกันกับสิ่งที่ธรรมดาในชีวิตประจํ าวัน และพวกที่ติดยา ถาตองการหายามาเสพ ทํ าไปเลย ก็แคอยาไปรบ
กวนคนอื่นเทานั้น ถาทานปวย และตองการที่จะตาย โอ เราก็จะทํ าใหทาน หมอก็จะชวยทาน ถาตองการที่จะตายก็แค
เปนชีวิตของทาน และเปนความปรารถนาของทาน ถาทานเปนเกย และทานตองการที่จะแตงงาน ทํ าไมจะไมได ถา
ทานรักซึ่งกันและกัน และน่ันก็เปนสาเหตุที่ทํ าใหฮอลแลนดเปนประเทศแรกที่ยอมใหคนเกย แตงงาน

และนั่นก็ทํ าใหสะทอนไปถึงโบสถที่เครงศาสนา เขาก็ไดรับผลกระทบก็คือเขาก็ยอมรับไดแลวตอนนี้ และ
สํ าหรับเกยที่ตองการจะแตงงาน และสํ าหรับเกยที่ตองการจะแตงงานกันในโบสถ ทํ าไมจะไมได พระเจาเปนความรัก 
แลวเราเปนใครที่จะมายืนกั้นคน 2 คนที่รักกัน เพราะวาพระเจาก็เกี่ยวกับความรักทั้งน้ัน เขาก็จะมาตอตานพระเจาถา
เราทํ าอยางนั้น หรือวาตองการที่จะตาย พระเจาไมตองการใหผูคนนั้นเจ็บปวด ผานการเจ็บปวด และนี่ก็เปนความคิด
ที่ตอนนี้เขามาสํ าหรับครสิตจักรที่เครงศาสนา ถงึกระนัน้ก็ตาม ขาพเจาคิดวาคริสตจักรที่เกี่ยวกับขาวประเสริฐน้ันก็ยัง
ดํ าเนินอยูในถอยคํ าของพระเจา และยังดีอยู และดํ าเนินตามถอยคํ าของพระเจา แตก็นอยลงเรื่อย ๆ และมาถึงอีกชวง
หน่ึงก็คือทํ าอยางไรที่เราจะตองขยายโบสถของเรา ทํ าอยางไรที่เราจะประกาศขาวประเสริฐแกผูอ่ืน และเราก็มาถึงตัว
กัน้ที่ยิ่งใหญ ในประเพณีของประเทศฮอลแลนด ทานไมสามารถช็อคคนฮอลแลนดได ไมสามารถทํ าใหเขาแปลกใจได 
ไมวาทานจะทํ าอะไร ไมวาทานจะเชื่อเชนไร เปนเรื่องของทาน และเราก็จะไมเขามายุงเกี่ยวกับทาน

ถาทานบอกเขาวา ขาพเจามีชีวิตอยูไดอยางมีสุขภาพดี เพราะวากินดินทุกวัน เขาก็จะบอกวา โอ ดีแลว
สํ าหรับคุณ ขาพเจารูสึกดีที่ทานไดกินดินทุกวันแลวรูสึกมีสุขภาพดี แตไมใชสํ าหรับขาพเจา ขาพเจาไดพบสิ่งอ่ืนแลว 
ทีท่ํ างานมีผลกับขาพเจา และถาเผื่อทานตองการที่จะบอกขาพเจาในการที่จะมีสุขภาพที่ดี ขาพเจาจะไมไปยุงเกี่ยวกับ
ทาน ดินของทาน และสิ่งน่ีก็เหมือนกันในทางศาสนา ถาทานบอกเขาวา พระเยซูคริสตเปนทางเดียวที่จะไปสูสวรรคได 
เขาก็จะบอกวา โอ ดีสํ าหรับทาน ขาพเจารูสึกดีที่ทานไดรูสิ่งน้ี และทานไดพบสันติสุขในชีวิตของทานในคริสเตียน 
แตวาสํ าหรับทานเทานั้น ไมใชสํ าหรับขาพเจา ขาพเจาเปนอยางอ่ืน อะไรก็ได และสิ่งน้ีทํ าใหมีปญหาอยางมากใน
ประเทศฮอลแลนด อิสรภาพเปนสิ่งที่ดี และคริสเตียนเขาก็มีความสุขอยางมากสํ าหรับสิ่งที่เขามีอิสรภาพ แตมันก็เปน
สิง่ทีย่ากที่สุดในการประกาศขาวประเสริฐในประเทศฮอลแลนด เพราะเขาไมแครอะไร โดยเฉพาะเมื่อทานบอกเขาวานี่
เปนทางเดียว และเขาก็จะบอกวาทํ าไมคุณถึงพูดอยางนี้ได คุณรูไดยังไง ถาทานพูดวานี่เปนทางเดียว ทานก็ทํ าให
ความเชื่อทั้งหลายในประเทศฮอลแลนดน้ันมีปญหา เพราะวาทานบอกวานั่นไมใชทาง น่ันไมถูกตอง และคนใน
ประเทศฮอลแลนดก็ไมชอบสิ่งเหลานี้
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และไมนานมานี้ก็มีผูรับใชที่ตกอยูในปญหา เพราะเขาพยายามที่จะมาตอตานสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ

ฮอลแลนด และผูรับใชบางคนก็ไดถูกลงโทษ เพราะเขาพูดวาเกยน้ันเปนความบาป แตวาความจริงแลวก็ดี ก็คือมีคน
ตอตานเรื่องนี้มาก ก็เพราะเขาบอกวาอิสรภาพในการศาสนานั้นอยูเหนือทุกอยาง และนั่นก็คือ ทํ าไมเขาถึงไดพูดสิ่ง
เหลานั้น แตสวนตัวแลวขาพเจาคิดวาในวันหนึ่งเขาก็จะไดเห็นอีกอยางหนึ่งก็คือผูรับใชอาจตองถูกทํ าโทษ เพราะวา
ตอนนี้น้ันสิ่งเหลานี้น้ันสํ าคัญกวาอิสรภาพในทางศาสนา ดังน้ันการฟนฟูในประเทศฮอลแลนด สํ าหรับคริสเตียนใน
โบสถในการประกาศขาวประเสริฐ ความจริงก็มากมาย พวกเขาก็อธิษฐานขอการฟนฟูในประเทศฮอลแลนด เขา
อธษิฐานมาแลวประมาณ 20 ปที่ผานมา เพราะฉนั้น ขาพเจาก็ไมรูวา ขาพเจาตองคิดอยางไร ควรที่ขาพเจาจะ
อธษิฐานเผื่อการฟนฟูหรือไม ขาพเจาก็ไดพูดคุยกับเพ่ือนของขาพเจาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ขาพเจาบอกเขาวาไม
แนพระเจาอาจจะทํ าใหใจของคนดัชทน้ันไดกระดางลงเหมือนอยางที่พระเจาไดทํ ากับคนอียิปต เพราะวาไมสามารถที่
จะผานไปได คํ าอธิษฐานนั้น อยางนอยนี่คือสิ่งที่ขาพเจารูสึก แตเพ่ือนของขาพเจาก็บอกวานั่นไมใชเหตุผลที่จะไมให
ทานอธิษฐาน ทานยังคงตองอธิษฐานเพื่อการฟนฟูอยูดี ขาพเจาคิดวานั่นถูกตอง ความจริงแลวอาจจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นใน 
10 ปที่ผานมา โบสถในประเทศฮอลแลนดแบงแยกกันมาก และเขาก็สูกันอยางมากในระหวางคริสตจักร และก็แขงขัน
กนั แตวาใน 10 ปที่ผานมา สิ่งเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงไปถึงจะเจ็บปวด คริสตจักรก็ไดมองเห็นถึงสิ่งที่ทํ าใหแตกแยก
น้ัน เขาไดตระหนักวาตราบเทาที่พ้ืนฐานของความเชื่อในโบสถน้ัน ถาทานเชื่อวาพระคัมภีรคือสิ่งที่มาจากพระคํ าของ
พระเจาจริง ๆ ถาทานเชื่อวาพระเยซูคือพระบุตรของพระเจา และนั่นเปนทางเดียวที่จะไปสูความรอดได น่ันก็คือ เรา
เปนพ่ีนองในพระคริสต เราจะตองยอมรับซ่ึงกันและกัน ดังนั้นจึงมีองคการอยางมากเกี่ยวกับคริสเตียนในประเทศ
ฮอลแลนด ที่ทํ างานอยางหนักที่จะทํ าใหคริสตจักรทั้งหลายมารวมตัวกัน และกํ าลังเกิดขึ้น และนั่นเปนสิ่งที่ยิ่งใหญ
มากที่ไดเห็น และสิ่งน้ีอาจทํ าใหมีการฟนฟูยิ่งใหญจริง ๆ เกิดขึ้นก็ได และนี่ก็เปนสิ่งที่ขาพเจาตองการที่จะบอก ถา
ทานรูสึกในหัวใจของทานวาทานตองอธิษฐานเผื่อประเทศฮอลแลนด ทานก็สามารถอธิษฐานถึงการที่จะใหคริสตจักร
ตาง ๆ น้ันมารวมกัน เปนสิ่งเดียวกัน และพระวิญญาณของพระเจาจะทํ าใหเขาเหลานั้นมารวมกันเปนหนึ่งเดียว และ
บางทใีนการฟนฟูที่แทจริงจะเกิดขึ้น และคนตาง ๆ ก็จะตระหนักไดวาเขาไมสามารถจะอยูได ถาปราศจากพระคริสต 
และครสิตจักรจะยืนขึ้นที่จะบอกทางใหกับคนทั้งหลาย ขอบคุณ


