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บทที่ 7
โลกที่รอคอยอยู

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว  คุณสามารถที่จะ
 สรปุกฎเกณฑวิธีการที่ยังใชกันอยูในการเผยแพรขาวประเสริฐแกโลก
 ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมประชากร”
 ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมคนที่ยังไมมีใครไปประกาศขาวประเสริฐ”
 ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมคนที่มีผูไปประกาศแลว”
 จํ าแนกกลุมคนที่ยังไมมีผูไปประกาศออกเปน 5 พวกใหญๆ
 อธิบายความหมายของคํ าวา “ประเทศปด”

ขอพระคัมภีร
“....ขาวที่ตองเก่ียวนั้นมีมากหนักหนา  แตคนงานยังนอยอยู”  มัทธิว 9:37

คํ านํ า

ใบบทเรียนนี้คุณจะไดเรียนถึงสภาพฝายวิญญาณของโลกปจจุบันซ่ึงรอคอยขาวประเสริฐเรื่อง
ราชอาณาจักรของพระเจา

จงระลกึถงึตัวอยางของธรรมชาติของการเก็บเกี่ยวในทุงนา ซ่ึงพระเยซูเคยใชอธิบายถึงความ
ตองการฝายวิญญาณของโลก  เม่ือจบบทเรียนนี้แลวคุณจะเขาใจวาทํ าไมพระเยซูจึงกลาวเชนน้ัน

“ขาวที่ตองเก่ียวนั้นมีมากหนักนา  แตคนงานยังนอยอยู”  มัทธิว 9:37
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ทั่วโลก

พระเยซูไดตรัสสั่งสาวกวา
“เจาทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ”   มัทธิว 28:19

“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน”
มาระโก 16:15

“และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขา
กลบัใจใหม รับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”  ลูกา 24:47

“และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยู
เดยี แควนสะมาเรียและจนที่สุดปลายแผนดินโลก”   กิจการ 1:8

ใหเราออกไป “ทั่ว” โลกหมายความวาอยางไร
มิชชั่นนารีมากมายไดออกไปยังชนทุกชาติ และมีคํ าพยานของคริสเตียนที่อยูในเกือบทุก

ประเทศในโลก  แตทวาเราไดไปจนสุดปลายแผนดินโลกถึงมนุษยทุกคนแลวหรือ

ในทางภูมิศาสตร

มีหมูบานหลายลานแหงในโลกที่ยังไมไดรับรูน้ํ าหนักจากยางเทาของมิชชั่นนารีเลย
ประชากรที่อาศัยในพื้นที่เหลานั้นซึ่งยังไมเคยมีโอกาสไดยินขาวประเสริฐเร่ืองความรอดเลย 

เขาเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของ “ที่สุดปลายแผนดินโลก”
เรายังไมไดออกไปจน “ทั่วหมดทั้งโลก”  ทางดานภูมิศาสตร

ในดานภาษา

“ภาษาตางๆ” ที่ใชในการเผยแพรขาวประเสริฐหมายถึงการแปลเรื่องราวของขาวประเสริฐ
ออกเปนภาษาตางๆ

พระคัมภีรคือเรื่องราวของพระเจาสํ าหรับมนุษยชาติทั้งหลาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่
สดุในทุกๆ วัฒนธรรมก็คือ ภาษาทองถิ่นที่เขาใชพูดจากันโดยทั่วไป

ปจจุบันมีภาษาที่ยังไมตายคือ ยังใชพูดกันอยูในโลกมากมายถึง 5,445 ภาษา จากจํ านวนทั้ง
หมดนี้มีถึง 3,186 ภาษาที่ยังคงตองการพระคัมภีรที่แปลเปนภาษาของตน

ประชากรเหลานี้ยังไมเคยมีโอกาสอานขอความที่พระเจามีถึงเขาตามพระวจนะที่บันทึกไว 
เรายังไปไมถึงโลกในดานภาษา
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ประชากร

ไมเพียงแตเรายังประกาศขาวประเสริฐออกไปไมทั่วถึงโลกทั้งหมดทางภูมิศาสตรและดาน
ภาษาเทานั้น แตเราก็ยังไปไมถึงประชากรทั้งหมดของโลก

ในสมัยที่องคพระเยซูคริสตเจายังอยูในโลก ขณะน้ันโลกมีประชากรประมาณ 250 ลานคน
ครั้นถึงป ค.ศ.1600  ก็เพ่ิมขึ้นเปนจํ านวน 2 เทาตัว  ประมาณการกันวาตั้งแตยุคของอาดัมจนกระทั่ง
หลังพระเยซูเกิด  ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นถึง 500 ลานคน

จากป ค.ศ.1500-1850 ประชากรเพิ่มขึ้นถึง 1 พันลานคน ครั้นถึงป 1850 ประชากรไดเพ่ิม
ขึน้อีกเทาตัว  ปจจุบันมีมนุษยกวา 4 พันลานคน   ถาประมาณการเพิ่มของประชากรยังคงดํ าเนินตอ
ไปตามอัตราสวนของปจจุบัน พอถึงป ค.ศ.2000  ก็อาจมีประชากรถึง 7 พันลานคน

แมวาในเมืองใหญจะมีคริสตจักรตั้งอยูมากมาย แตหลายคนก็ยังไมเคยไดยินเรื่องราวของพระ
เยซู  เรายังไปไมถึงโลกทั้งหมดในดานประชากรเพราะวายังมีประชากรอีกหลายลานคนที่ยังไมเคยได
ยนิเรื่องราวของขาวประเสริฐ

กลุมประชากร

ถาเรามองโลกในดานชนชาติแลว เราสามารถกลาวไดวาโลกทั้งหมดรูเรื่องของขาวประเสริฐ
แลว เพราะวาทุกวันน้ีมีการเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐในทุกๆ ชนชาติ

มีผูเชื่อใหมและมีคริสตจักรที่ตั้งขึ้นแลวในทุกประเทศในโลก แตน่ีมิใชความหมายเดียวกับคํ า
วา “ทกุเผาพันธุและทุกภาษาและทุกคนและทุกชนชาติ”  ดังที่กลาวไวในหนังสือ วิวรณ 5:9

เม่ือพระเยซูพูดถึง “ทั้งหมด” ในโลก  พระองคมิไดกลาวถึงชาติตางๆ เทานั้น คํ าที่ใชเม่ือพระ
องคกลาวถึงโลกเปนคํ าภาษากรีก “ethne”  คํ านี้หมายถึง เผาพันธุหรือประชาชนกลุมตางๆ พระเยซู
มองโลกในแงของกลุมประชากร  พระเยซูมองโลกในความหมายของ “ประชากรทั้งหมด” หรือ “กลุม
ประชากร”

เปนเรื่องที่เขาใจไดงายถาเราจะมองการขยายตัวของขาวประเสริฐไปยังกลุมประชากรตางๆ  
กลุมประชากรมีความหมายดังน้ี

คนแตละคนรวมเขาเปนกลุมใหญ มีความคลายคลึงกันเชน พูดภาษา
เดยีวกนั มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีทํ าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร
เดียวกัน

“กลุมประชากร” คือกลุมที่ใหญที่สุดเทาที่จะเปนได ซ่ึงขาวประเสริฐสามารถเผยแพรเขาไปถึง
ไดโดยปราศจากปญหาในการเขาใจและยอมรับ

เพราะวา “กลุมประชากรกลุมตางๆ” ในโลกเกินกวา 19,000 กลุม ซ่ึงมีอยูในขณะนี้ บางกลุม
ก็มีนอย เพียง 3,000 คน บางกลุมก็มีมากถึง 30 ลานคน
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แตละทวปีในโลกมิไดประกอบดวยชนชาติที่แตกตางกันเทานั้น แตยังประกอบดวยประชา
ชนกลุมตางๆ เชนในทวีปอัฟริกามี 1,000 ภาษา และประกอบดวย “ประชาชนกลุมตางๆ” หลายรอย
กลุม

แตละชาติยังประกอบดวยกลุมประชากรมากมาย เม่ือเราตระหนักวาประเทศเดียวเชน ไนจี
เรียประกอบดวยเผาพันธุตางๆ มากถึง 500 เผาพันธุ  เราคงเริ่มมองเห็นวามนุษยชาติมีความแตก
ตางกันมากยิ่งกวาการแบงแยกเปนแคเพียงชนชาติตางๆ เทานั้น

ตัวอยางเชน  กลุมประชากรกลุมหน่ึงคือ โซมาลี  เผาเคนยา  ในอัฟริกา  พวกเขามีภาษา
เดียวกนั ประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรมก็อยางเดียวกัน แตชนกลุมน้ีเปนพวกเรรอนพเนจร
เปนมุสลิมหัวรุนแรง  และอาศัยอยูในดินแดนที่หางไกลทางบริเวณภาคเหนือ ซ่ึงยังมีกลุมคนประเภท
น้ีอีกหลายรอยกลุมในประเทศเคนยา

มีแผนที่ประเทศไทยซึ่งอยูในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป” ของบทนี้ แสดงใหเห็นอีกตัวอยางหนึ่ง
ของ “กลุมประชากร”  แสดงใหเห็นวาประเทศไทยแบงแยกออกไปในแงของ “กลุมประชากร”

ยังมีคํ าอ่ืนอีก 2 คํ า ที่คุณควรทํ าความคุนเคย ซ่ึงไดแก
กลุมประชากรที่ยังไมมีใครไปประกาศขาวประเสริฐ

คอืกลุมประชากรที่ยังไมมีผูเชื่อที่เปนชาวพื้นเมืองหรือเจาของถิ่นในชุมชนนั้น และไมมีแหลง
ทรพัยากรที่มากพอที่จะสงคนออกไปประกาศขาวประเสริฐแกคนในทองถิ่นของตนเอง โดยปราศจาก
ความชวยเหลือจากภายนอก
กลุมประชากรที่มีผูไปประกาศขาวประเสริฐแลว

คอื ประชากรกลุมที่มีผูเชื่อและแหลงทรัพยากรมากพอที่จะสงคนออกไปประกาศขาว
ประเสริฐแกคนในทองถิ่นของตนเองโดยปราศจากความชวยเหลือจากภายนอก

ประเภทของกลุมประชากรที่ยังไมมีการประกาศ

ในปจจุบันมีมนุษยชาติอยูประมาณ 17,000 เผาพันธุหรือที่ประชากรในกลุมยังมิไดมีใครมา
เปนพยานและประกาศขาวประเสริฐอยางจริงจัง  เผาพันธุทั้งหมดเหลานี้มีประชากรหลายลานคน

กลุมประชากรกลุมตางๆ ที่ยังไมมีผูไปประกาศเหลานี้อาจแบงเปนกลุมใหญๆ ได 5 กลุมดังน้ี

ประชากรที่เปนเผา
มีเผาพันธุยังไมมีผูไปประกาศประมาณ 5,000 กลุมซ่ึงอยูกระจัดกระจายออกไปทั่วโลก  กลุม

ทีอ่ยูกนัเปนเผาพันธุเหลานี้เปนตัวแทนของหลายแสนกลุมที่แตกตางกันในดานวัฒนธรรมและภาษา
สวนมากเปนพวกที่เรียกวา “ผูที่เชื่อวาชีวิตเกิดขึ้นเพราะวิญญาณหรือเปนพวกที่นับถือผี”

ซ่ึงหมายความวาเขาบูชาวิญญาณตางๆ มากกวาพระเจาองคเที่ยงแทสูงสุด  วิญญาณเหลานี้ไดแก
วญิญาณชั่วและพระเทียมเท็จ ซ่ึงมีตัวแทนเปนรูปเคารพที่ทํ าดวยไม  โลหะ หรือวัสดุอ่ืนๆ
มุสลิม

กลุมประชากรที่เปนชาวมุสลิมที่ยังไมมีผูไปประกาศขาวประเสริฐ มีประมาณ 40,000 กลุม
ชาวมุสลิมคือผูปฏิบัติตามคัมภีรโกหรานของศาสนาอิสลาม
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มีประชากรชาวมุสลิมในแถบเอเซียกลาง  เอเซีย  อัฟริกาและตะวันออกกลาง มีมนุษยชาติที่
เปนกลุมมุสลิมอยูหลายลานคนในโลก
ฮินดู

ชาวฮินดูอยูกันแนนหนาในชนชาติอินเดียเปนสวนใหญ  แตก็มีกระจัดกระจายไปอยูใน
หลายๆ ชาติในโลก  ซ่ึงพวกนี้มีวิหารของตนเอง  พิธีกรรม รูปเคารพและพระเทียมเท็จมากมาย
พวกฮินดูถูกผูกมัดดวยวิญญาณเปนลานๆ ดวง
จีน

ชาวจีนเปนประชากรที่ขาวประเสริฐยังเขาไปไมทั่วถึง ซ่ึงมีจํ านวนมากอีกเผาพันธุหน่ึงทีเดียว
ชาวจีนเหลานี้อยูกันกระจัดกระจายเปนหลายกลุมทั่วโลก  ยิง่ไปกวานั้นประชากรที่อยูในประเทศจีน
อีกหลายลานคนในหลายๆ กลุมก็ยังไมมีผูไปประกาศขาวประเสริฐ
พุทธ

ชาวพุทธเปนกลุมสํ าคัญเปนลํ าดับที่หาของประชากรที่ขาวประเสริฐเขาไปไมทั่วถึง  มี
ประมาณ 2,000 กลุมที่ยังไมมีผูไปประกาศขาวประเสริฐ

ชาวพุทธที่อยูกระจัดกระจายออกไปทั่วเอเซียตะวันออกยังแบงออกเปนหลายนิกายแตกตาง
กัน  แตพวกเขาก็ผูกพันสัมพันธภาพกันโดยรูปเคารพ  การบูชาวิญญาณและภูติผีปศาจ

คนงานไปอยูเสียที่ไหน

เหตใุดประชากรเหลานี้จึงยังไมไดรับรูเรื่องขาวประเสริฐ  คนงานไปอยูเสียที่ไหน
คนงานคริสเตียนหลายคนตองการทํ างานในคริสตจักรใหญๆ  ซ่ึงมีความเจริญกาวหนาทาง

วตัถุและมีเงินสนับสนุนเพียงพอ บางคนก็ไมอยากจากบานและครอบครัวไปทํ างานในสิ่งแวดลอมที่
ลํ าบาก ในวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป  และคนอื่นๆ ยังไมเคยไดสัมผัสกับการมองโลกตามอยางพระ
คัมภีรเลย

เม่ือพระเจามองดูโลก  พระองคทรงเห็นชองวางกวางใหญ  ซ่ึงเปนชองวางระหวางคนบาป
กับผูชอบธรรมของพระเจา แตพระเจาก็ยังเห็นชองวางอีกชองหน่ึง น่ันคือชองวางในทุงนาสํ าหรับการ
เก็บเกี่ยวของโลก  ทุงนาเหลืองอรามพรอมสํ าหรับการเก็บเกี่ยวแลว แตทวาคนงานยังนอยอยู

มีประชากรเปนลานๆ ที่ยืนอยูในชองวางนี้ พวกเขาพรอมแลวสํ าหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อพระ
เจาดวยเคียวแหงขาวประเสริฐน้ัน   พระเจาตรัสวา

“และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสรางกํ าแพง และยืนอยู
ในชองโหวตอหนาเราเพื่อแผนดินน้ัน  เพื่อเราจะมิไดทํ าลายมันเสีย แตก็หา
ไมไดสักคนเดียว”  เอเสเคียล 22:30

เม่ือคุณเขาใจเรื่องการมองโลกตามอยางพระคัมภีรอยางถองแทแลว  คณุก็จะตระหนักวา คุณ
คอืผูที่ไดรับการทรงเรียกใหไปยืนในชองวางนี้ น่ันคือการทรงเรียกของผูเชื่ออยางแทจริงทุกคน

ประเทศปด
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สาเหตุหน่ึงซ่ึงขัดขวางการเผยแพรขาวประเสริฐคือ เม่ือเร็วๆ น้ีประมาณ 60% ของบรรดา
ประชาชาติไดพากันปดไมใหมีการเผยแพรขาวประเสริฐดวยวิธีที่เคยใชประกาศกันอยู

เม่ือประเทศหนึ่ง “ปด”  น้ันหมายถึงพวกเขาไมยอมรับมิชชั่นนารีจากชาติอ่ืน และในหลายๆ
กรณ ีพวกเขาไดออกกฎหมายคุมครองศาสนาของพวกเขาเอง  ในบางประเทศการที่ประชาชนกลับใจ
มาเปนคริสเตียนถือวาเปนการผิดกฎหมายทีเดียว

เหตใุดชาติตางๆ จึงปดประตูไมตอนรับขาวประเสริฐ ก็เพราะวาซาตานเปนตนเหตุใหผูนํ า
ของชาติตางๆ ทํ าเชนนี้

 การยอมรับปรัชญาของลัทธิที่ยืนยันวาไมมีพระผูเปนเจาเชน คอมมิวนิสต ซ่ึงไมยอมรับรูถึงการ
ทรงสถิตอยูของพระเจา ผูนํ าของประเทศเหลานั้นไมตองการใหใครสักคนไปสอนประชาชนของ
เขาเกี่ยวกับพระเจาองคเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู
 การสถาปนาศาสนาประจํ าชาติที่เขมแข็ง  ผูนํ ารัฐบาลของประเทศเหลานั้นไมตองการใหประชา
ชนของเขากลับใจมาเปนคริสเตียน แตตองการใหยอมรับนับถือแตศาสนาประจํ าชาติเทานั้น ดัง
น้ันจึงมีการออกกฎหมายหามการเผยแพรขาวประเสริฐ และหามมิชชั่นนารีเขาสูประเทศของเขา
 การยอมรับปรัชญาทางการเมือง ซ่ึงใหโดดเดี่ยวตนเองออกจากชาติตางๆ  ที่สงมิชชั่นนารี บาง
ชาติที่แมมิใชคอมมิวนิสตและก็มิไดมีศาสนาประจํ าชาติที่เขมแข็งแตยังปดพรมแดนของเขาไม
ตอนรับขาวประเสริฐ ซาตานดลใจใหมีการโดดเดี่ยวทางการเมืองและทํ าใหมีความขัดแยงกัน
ระหวางชาติตางๆ เพ่ือขัดขวางการเผยแพรขาวประเสริฐ

น่ีคอืเหตุผลบางประการที่ทํ าใหชาติตางๆ ปดประตูไมตอนรับมิชชั่นนารีหรือการประกาศขาว
ประเสริฐตามแบบที่เคยปฏิบัติมา

เพียงประตูเปดเทาน้ัน

แมวา 60% ของชาตติางๆ จัดอยูในประเภท “ปด” ประตูตอวิธีการประกาศขาวประเสริฐอยาง
ทีเ่คยปฏิบัติมา แตอันที่จริงไมมีประตูที่ปดตายเลย

พระเยซตูระหนักวาจะตองมีการตอตานขาวประเสริฐ พระองคตรัสวา “เม่ือเขาเคี่ยวเข็ญทาน
ในเมืองหน่ึง จงหนีไปยังอีกเมืองหน่ึง”  มัทธิว 10:23

ความคิดที่เปนเหมือน “ประตูปด”  สํ าหรับผูเชื่อหลายคนหมายถึงความลมเหลว แตพระเยซู
ทรงบงชี้วา เม่ือประตูหน่ึงปดไมใหขาวประเสริฐเขา อีกประตูหน่ึงจะเปดรับ

บางครั้งพระเจาทรงใช “ประตูปด” เพ่ือนํ าพาเราใหไปสูทุงนาฝายวิญญาณที่สมบูรณ ซ่ึง
เหลืองอรามพรอมแกการเก็บเกี่ยว  เหตุการณเชนนี้เคยเกิดขึ้นแก อ.เปาโลและทีมงานประกาศขาว
ประเสริฐของเขา

“พระวิญญาณบริสุทธ์ิหามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอ
เซยี ทานเหลาน้ันจึงไปทั่วแควนฟเจียกับกาลาเทีย

เมือ่ลงไปยงัที่ตรงขามกับแควนมีเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวน
แควนบธิิเนีย แตพระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป
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แลวทานเหลาน้ันไดเดินทางผานแควนมิเซียมายังเมืองโตรอัส”  กิจ
การ 16:6-8

ในเมืองโตรอัสนั่นเองที่ อ.เปาโลไดรับการทรงเรียกใหไปที่เมืองมาซิโดเนีย ซ่ึงเปนทุงนาที่
พรอมสํ าหรับการเก็บเกี่ยวเพ่ือพระเจา  หลังจากนั้นไมนาน อ.เปาโลจึงไดรับอนุญาตใหไปแควนเอ
เซีย บางครั้งที่ประตู “ปด” ก็เพราะขาวในทุงนายังไมสุกพรอมสํ าหรับการเก็บเกี่ยว เราตองไวตอการ
ติดตามทิศทางการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกรณีเชนนั้น

แตส ําหรับชาติตางๆ ที่ปดประตูเพราะวาเปนพวกลัทธิที่ไมเชื่อวามีพระเจา พวกที่ศาสนาเขม
แขง็และพวกที่เชื่อปรัชญาทางการเมือง  คริสตจักรมักพายแพไดเร็วมากสํ าหรับพวก “ประตูปด”
เหลานั้น  เราตองตระหนักวาเมื่อวิธีการธรรมดาเพื่อสงมิชชั่นนารีไปหรือผูประกาศขาวประเสริฐเปน
ไปไมไดแลว  พระเจาจะเผยใหเห็นวิธีอ่ืนเพ่ือทะลุทะลวงชาติน้ันดวยขาวประเสริฐของพระองค

ในชนชาติซ่ึงไมมีทางเขาไปเปนมิชชั่นนารีหรือผูรับใช ผูเชื่อก็สามารถเขาไปสูชาติน้ันใน
ฐานะนักการศึกษา ผูบริหารหรือคนงานก็ได  เพ่ือใชชีวิตอยูในทามกลางประชากรเหลานั้น และชวย
เหลือตนเองโดยทํ างานฝายโลก  แตเปาหมายสํ าคัญก็ยังคงเปนการเผยแพรขาวประเสริฐ

พระคัมภีรใหตัวอยางมากมายในหลักการขอน้ี  อ.เปาโลก็เคยเย็บเตนทเพ่ือสนับสนุนงาน
ประกาศขาวประเสริฐในหลายๆ ประเทศ  โยเซฟและดาเนียลก็เปนฆราวาสซึ่งมีตํ าแหนงสํ าคัญฝาย
โลกซึ่งสามาถใชตํ าแหนงเหลานี้เพ่ือสอนใหคนทั้งชาติรูจักเรื่องราวของพระเจา

แมวาอาจดูเหมือนวาไมมีหนทางเลยที่จะเขาไปสูชาติพิเศษนี้ แตก็ยังคงไมถึงกับปดสนิทตอ
ขาวประเสริฐ ไมมีชาติใดตานทานการอธิษฐานดวยฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได  การ
อธิษฐานและฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทะลุทะลวงทุกชาติได โดยไมคํ านึงถึง
พรมแดนที่ปดกั้นหรือกฎหมายใดๆ  ที่หามการแพรกระจายขาวประเสริฐของพระเจา

ภาระกิจจะเสร็จสิ้นสมบูรณไดอยางไร

เม่ือเราเห็นแลววาโลกกํ าลังรอคอยขาวประเสริฐของพระเจา เราจึงมีภาระใหญหลวงที่ทวม
ทนหัวใจเราซึ่งเราตองเผชิญกับ

− คนนบัลานๆ ที่ยังไมมีพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
− ภาษาหลายรอยที่ยังไมมีใครแปลพระวจนะของพระเจา
− กลุมคนอีกหลายรอยที่ปราศจากการเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐของพระเจา

ภาระหนักอันทวมทนหัวใจ เม่ือเราเห็นมวลชนมากมายดังเม็ดทรายในทะเลเชน ในโตเกียว
เซาทเปาโล กัลกตัตาและฮองกง ซ่ึงแตละคนนั้นสมควรจะไดยินและเขาใจ เพ่ือเขาจะไดมีโอกาสตอบ
สนองตอขาวประเสริฐของพระเจา

เม่ือเรามองไปยังโลกที่เต็มไปดวยมวลชนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐ ความปรารถนาของเรา
นาจะรุนแรงเทาอัครทูตเปาโล

“อันที่จริงขาพเจาไดตั้งเปาไวอยางน้ีวา  จะประกาศขาวประเสริฐในที่
ซึง่ไมเคยมีใครออกพระนามพระคริสตมากอน  เพื่อขาพเจาจะไดไมกอข้ึนบน
รากฐานที่คนอ่ืนไดวางไวกอนแลว
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ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา คนที่ไมเคยไดรับคํ าบอกเลาเรื่อง
พระองคก็จะไดเห็น และคนที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ”   โรม 15:20-21

งานทาทายนี้จะสํ าเร็จไดก็โดยการที่ผูเชื่อแตละคนกลายเปน “คริสเตียนของโลก”  ซ่ึงคุณจะ
ไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทตอไป

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงสรปุกฎเกณฑและวิธีการในปจจุบันของการเผยแพรขาวประเสริฐไปยังโลกในทาง
ภูมิศาสตร ทางภาษาศาสตรและในความหมายของการไปถึงประชากรของโลก

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมประชากร
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4. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมที่ยังไมมีใครไปประกาศ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “กลุมที่มีผูไปประกาศแลว”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงใหรายชื่อกลุมใหญๆ  5 กลุมของกลุมที่ยังไมมีใครไปประกาศ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. อธิบายความหมายของ “ประเทศปด”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. ขอความตอไปน้ีเปนความจริงหรือไม “อันที่จริงไมมีประเทศปดเลย”
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. “ขาวที่ตองเก่ียวนั้นมีมากหนักนา  แตคนงานยังนอยอยู”  มัทธิว 9:37

2. จงเปรียบเทียบขอสรุปของคุณกับขอสรุปของบทเรียนในหนา  69-70

3. กลุมประชากรคือ ประชากรกลุมใหญกลุมหน่ึงซ่ึงแตละบุคคลมีภาระผูกพันตอกันเชน พูด
ภาษาเดียวกัน มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรเดียวกัน

4. “กลุมประชากรที่ยังไมมีใครไปประกาศขาวประเสริฐ”  คือ กลุมประชากรที่ยังไมมีผูเชื่อที่เปน
ชาวพ้ืนเมืองหรือเจาของถิ่นในชุมชนนั้น และไมมีแหลงทรัพยากรที่จะสงคนออกไปประกาศ
ขาวประเสริฐแกคนในทองถิ่นของตนโดยปราศจากความชวยเหลือจากภายนอก”
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5. “กลุมประชากรที่มีผูไปประกาศขาวประเสริฐแลว”  คือกลุมประชากรที่มีผูเชื่อและทรัพยากร
มากพอที่จะสงคนออกไปประกาศขาวประเสริฐแกคนในทองถิ่นของตนเอง โดยปราศจาก
ความชวยเหลือจากภายนอก

6. กลุมประชากรตางๆ ที่ยังไมมีผูไปประกาศ 5 กลุมใหญๆ ไดแก กลุมประชากรที่เปนเผา
มุสลิม ฮินดู จีนและพุทธ

7. ประเทศปดคือ  ประเทศที่พวกเขาไมยอมรับมิชชัน่นารีจากชาติอ่ืน และในหลายๆ กรณีเขา
ไดออกกฎหมายคุมครองศาสนาของพวกเขาเอง   ในบางประเทศการที่ประชาชนกลับใจมา
เปนคริสเตียนถือวาเปนการผิดกฎหมายทีเดียว

8. ขอความนั้นเปนจริง

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงเขียน (เปนภาษาอังกฤษ)ไปขอแผนภูมิบอกรายชื่อกลุมประชาชนของโลกที่ยังไมมีผูไป
ประกาศขาวประเสริฐจาก   U.S. Center for World Mission.   1605 Elizabeth Street,
Pasadena,  California,   91104,  U.S.A.
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2. สํ าหรับรายละเอียดที่สมบูรณเกี่ยวกับกฎเกณฑและวิธีการประกาศขาวประเสริฐที่ยังใชกันอยู
ในปจจุบัน ใหคนหาดูไดจาก The World Chistian Encyclopedia,  Nairobi, Oxford
University Press,  1982 โดย  David B. Barrett.

3. “ท ําเนียบประชาชนที่ยังไมมีใครไปประกาศขาวประเสริฐ”  ซ่ึงพิมพโดยสํ านักงานของ The
Mission Advanced,  919  West Huntington Drive,  Monrovia, California,  91016,
U.S.A.

4. หากคณุสนใจอยากทราบรายละเอียดมากกวานี้เกี่ยวกับกลุมประชาชนกลุมใหญๆ ซ่ึงยังไมมี
ใครไปประกาศขาวประเสริฐ (ประชาชนที่เปนเผา  มุสลิม ฮินดู พุทธ จีน)  ใหเขียนจดหมาย
ไปที่ The U.S. Center for World Mission.   1605 Elizabeth Street,  Pasadena,
California,   91104,  U.S.A.  ตวัแทนมิชชั่นนารีที่เชี่ยวชาญในการรับใชไปประกาศแกคน
กลุมใหญเหลานี้มีสํ านักงานใหญอยูที่เดียวกันนี้ จะใหแผนที่และขอมูลสํ าคัญเกี่ยวกับกลุมชน
เหลานี้แตละกลุมดวย

5. นิตยสาร  National Geography  ตพิีมพแผนที่ตาง  แสดงใหเห็นกลุมคนมากมายในหลายๆ
ชนฃาติ  หากคุณตองการทราบรายชื่อแผนที่เหลานี้ กรุณาเขียนจดหมายไปที่ National
Geographic Society,  Washington D.C.  20036,  U.S.A.

6. จงศึกษารายละเอียดตอไปน้ีเพ่ิมเติม

โลกที่รอคอย

จํ านวนที่แนนอนของคริสเตียนในโลกนั้นยากที่จะบงบอกไดอยางถูกตอง เพราะวาคริสตจักร
ตางๆ มีวิธีนับสมาชิกไมเหมือนกัน  สถติิตางๆ น้ันเปนเพียงการคาดคะเนเทานั้น

แผนภูมิตอไปน้ีคือประมาณการของประชากรที่เปนคริสเตียนแลวในหลายๆ เขตแดนของโลก
ทีเ่ทียบเปนรอยละเทานั้น
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ป l976 ป l980 ป l985

อัฟริกา 28-42% 42-43% 44-45%
เอเซีย 2-3% 4-5% 4-5%
ยุโรบ 86-87% 85-86% 84-85%
ลาติน อเมริกา 85-95% 85-94% 85-94%
อเมริกา เหนือ 85-90% 85-89% 85-88%
ชายฝงมหาสมุทร 85-90% 85-87% 80-85%
ตะวันออกกลาง นอยกวา 4% นอยกวา 4%

การสํ ารวจพื้นที่

การสํ ารวจตอไปน้ีเปนการสรุปสถานภาพของการเผยแพรขาวประเสริฐแกเขตแดนที่เปน
อาณาบริเวณขนาดใหญของโลก  ในขณะที่กํ าลังพิมพหลักสูตรวิชานี้มีดังน้ี

อัฟริกา
52 ประเทศ  -  467.1 ลานคน

ในอัฟริกาคริสตจักรกํ าลังแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง และการเจริญเติบโตในทามกลางทวีป
ทีมี่การเปลี่ยนแปลงและความแตกตางอยางมาก  สวนใหญเปนความเจริญเติบโตในชนชาติแถบตอน
ใตของทะเลทรายซาฮารา

ทามกลางประชาชนทางเหนือซ่ึงมีหน่ึงสวนสามของทวีป อิสลามมีสาวกที่เขมแข็งมาก มีคน
กลบัใจมาเปนคริสเตียนนอยและคริสตจักรมีขนาดเล็ก

อยางไรก็ตาม ทางตอนใตของซาฮารากลับมีจํ านวนคริสเตียนที่กํ าลังเจริญเติบโตอยางรวด
เร็ว โดยมีอยูประมาณ 44 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งทวีป

ถาในปจจุบันยังมีการเจริญเติบโตอีกตอไป  ราวป ค.ศ.2000 อาจจะมีคริสเตียนรวมทั้งหมด
ถงึ 49 เปอรเซ็นตของประชากรในอัฟริกา  และกวาครึ่งของจํ านวนทั้งหมดนั้นเปนคริสเตียนที่อาศัย
อยูทางแถบซาฮาราตอนใต  เม่ือถึงป ค.ศ.2000  นาจะมีคริสเตียนชาวอัฟริกามากกวาที่ใดในโลก

ชีวิตใหมฝายวิญญาณในคริสตจักรอัฟริกันน้ันแสดงใหเห็นไดจากโครงการขยายงานประกาศ
ขาวประเสริฐเม่ือไมกี่ปมานี้  คริสตจักรอัฟริกันที่โตพอแลวในปจจุบันกํ าลังสงมิชชั่นนารีออกไปสู
แหลงอ่ืน

ครสิตจักรและมิชชั่นนารีในอัฟริกาตองเผชิญปญหาเทาๆ กับการมีโอกาส กลุมของคริสตจักร
และในบางประเทศมิชชั่นนารีแตละคนและผูรับใชในคริสตจักรเคยถูกขับไลออกจากหลายๆ ประเทศ
ดวยเหตุผลตางๆ กัน  แตบอยครั้งก็เน่ืองมาจากการที่รัฐบาลพยายามเขามาควบคุมทางการเมือง

เอเซีย
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28 ประเทศ  - 2.52 พันลานคน

ในทวีปที่กวางใหญและมีประชากรมากที่สุดนี้  ครสิเตียนมีเพียงกลุมเล็กๆ เทานั้น พวกเขา
เปนตัวแทนเพียง 2-3 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมดของเอเซีย

อยางไรก็ตามในประเทศของเอเซีย คริสเตียนมีอิทธิพลมากกวาที่จะเปนเพียงสมาชิกธรรมดา
เพราะวาพวกเขามีการศึกษาสูงกวาและมีตํ าแหนงหนาที่การงานที่มีบทบาทมากเปนพิเศษ

บางพืน้ที่มีเปอรเซ็นตผูเปนคริสเตียนมากกวาที่อ่ืนๆ ในประเทศ  เชน ในรัฐกีราลา  เมกหะ
ลายา มานิเปอร มิโซรมั นากาแลนดในประเทศอินเดีย  และรัฐซาบาในประเทศมาเลเซีย

ถึงแมวาจํ านวนทั้งหมดในเอเซียจะมีนอย  แตการตอบสนองตอความเชื่อของคริสเตียนเปน
สิง่ทีน่าตืน่เตนในบางสวนของเอเซีย  ชนเผาตางๆ และบรรดาผูลี้ภัยตองรับขาวประเสริฐอยางจริงจัง
เปนพิเศษเชน  ในอินเดีย  ใตหวัน  อินโดนีเซียและพมา

ในเกาหลีจํ านวนของคริสเตียนกํ าลังเพ่ิมมากขึ้นเปนสี่เทาซึ่งรวดเร็วเทากับการเพิ่มของ
ประชากรทั้งหมดในเกาหลี  นิตยสารมีชื่อวา “Asiaweek” รายงานวาเกาหลีใตเปนแหลงที่มีอัตราการ
เพ่ิมปริมาณประชากรชาวคริสเตียนที่รวดเร็วที่สุดในโลก

มีประชาชนหลายพันคนกลับใจไปเปนคริสเตียนในอินโดนีเซียในระหวางป 1960
ครั้งหน่ึงกัมพูชาซึ่งเคยเปนชาวพุทธเกือบทั้งหมดก็มีหลายพันคนแสดงความสนใจในการเป

นคริสเตียน  ตัง้แตป 1971 จนกระทั่งคอมมิวนิตสเขาไปมีอํ านาจบีบบังคับในป 1975 แตขณะน้ีมี
ครสิเตียนเหลือนอยมากที่อาศัยอยูในประเทศเขมร

มีรายงานวาคริสตจักรที่ประกาศขาวประเสริฐกํ าลังเจริญเติบโตในประเทศไทย  สงิคโปร และ
พมา ทั้งๆ ที่อุปสรรคทางการเมือง  วัฒนธรรมและสังคมขวางกั้น

พวกมุสลิมหัวรุนแรงกํ าลังทํ าการขัดขวางอยางหนักตอการประกาศขาวประเสริฐในมาเลเซีย
และซันดานิส  ชาวพุทธและชาวฮินดูก็ทํ าการตอตานอยางแข็งขันตอการเคลื่อนไหวและการปรากฎ
ตวัของคริสเตียนและยังมีการขมเหงที่รุนแรงอีกดวย

นโยบายที่เปนทางการของบางประเทศขัดขวางมิใหมิชชั่นนารีเขาประเทศและพยายามจํ ากัด
หรือขจัดกิจกรรมตางๆ ของคริสตจักร    38 เปอรเซ็นตของชาวเอเซียอาศัยอยุในประเทศซึ่งไมยิน
ยอมใหมีการรวมตัวของคริสเตียน

มีมิชชั่นนารีนิกายโปรแตสแตนทกํ าลังรับใชอยูในญี่ปุนมากยิ่งกวาประเทศใดในโลก ยกเวน
บราซิล  ผูนํ าคริสตจักรหลายแหงเชื่อวาญี่ปุนจะมีประสบการณการเคลื่อนไหวครั้งใหญของศาสนา
คริสเตียนอีกสิบปขางหนา

ยุโรปและสหภาพโซเวียต
27 ประเทศและอีก 1 ประเทศซึ่งมี 15 สาธารณรัฐ

ซึง่มีประชากร 489 ลานและ 272 ลานคน
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มีรายงานวาหลายๆ ประเทศในยุโรปมีลัทธิตางๆ เชน ลัทธิที่ไมสนใจเรื่องของศาสนา ลัทธิ
มนุษยนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต และยังมีความเชื่อของศาสนาที่แตกตางกันออกไปอีกมากมาย

โครงการประกาศขาวประเสริฐในยุโรปยังเปนเพียงในระดับทองถิ่น ถึงแมวาหลายเขตมีความ
พยายามจะตั้งรกรากขึ้น  สภาคองเกรสของยุโรปไดเพ่ิมความสนใจในการประกาศและไดมีการตั้ง
หนวยงานประจํ าชาติขึ้นหลายแหง

การประกาศขาวประเสริฐและการรับใชดานอ่ืนๆ รวมมือกันอยางแข็งขันผานทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงของคริสเตียนที่มีฤทธิ์อํ านาจหลายๆ แหง ซ่ึงสามารถรับฟงไดทั่วยุโรป

บุคคลหลายคนในประเทศคอมมิวนิสตแถบยุโรปตะวันออกกํ าลังแสดงออกถึงความสนใจใหม
ในศาสนาคริสเตียน คริสตจักรที่ตั้งขึ้นไดรับอนุญาตใหทํ าหนาที่ไดในประเทศสวนใหญ และมีคนไปคริ
สตจักรมากขึ้นในประเทศโปแลนด  รูมาเนีย  บุลกาเรียและสหภาพโซเวียต

กลุมยอยเพ่ือศึกษาพระคัมภีรและคริสตจักรตามบานกํ าลังเกิดขึ้นในหลายๆ เมืองและหลายๆ
หมูบานซึ่งประชาชนวัยหนุมสาวกํ าลังเอือมระอาและปฏิเสธลัทธิคอมมิวนิสต มีเพียงอัลบาเนีย
ประเทศเดียวที่มีกิจกรรมทางศาสนาที่ดูเหมือนเปนอุปสรรคตอการมาเปนคริสเตียน

แมวาสหภาพโซเวียตจะอนุญาตใหมีคริสตจักรบางและใหมีการสัมมนาเพื่อปฏิบัติหนาที่ใน
การเผยแพรขาวประเสริฐ และยินยอมใหมีการแจกจายพระคัมภีรแลวก็ตาม แตกระนั้นก็ยังมีการขม
เหงคริสเตียนอยางรุงแรงและจริงจัง

ลาตินอเมริกา
36 ประเทศ   -  390 ลานคน

ในหลายภาคของลาตินอเมริกามีคริสตจักรที่ประกาศขาวประเสริฐเกิดขึ้นและเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วและมีการฟนฟูในหลายๆ ชาติแถบน้ัน

ตวัอยางเชน ในบราซิลซ่ึงเปนชาติที่ใหญที่สุดในพื้นที่น้ัน คริสเตียนนิกายโปรแตสแตนทได
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเปนจํ านวนสามเทาของอัตราประชากรทั่วประเทศ

โปรแตสแตนทชาวบราซิลมีปริมาณมากถึงสองสวนของชาวโปรแตสแตนททั้งหมดในลาตินอ
เมริกา

ชาตอ่ืินๆ ยังคงตกอยูใตอิทธิพลของปรัชญาคอมมิวนิสตและมารกซิสเปนสวนใหญ ซ่ึง
ปจจุบันถือเปนความทาทายอันยิ่งใหญตอการเผยแพรขาวประเสริฐของพระเจา

ตะวันออกกลาง
17 ประเทศ  -  153.9 ลานคน
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ตะวันออกกลางเปนเขตแดนที่จํ ากัดความเจริญเติบโตของคริสตจักรในทามกลางการฟนฟู
ของศาสนาอิสลามและศาสนาไซออน  ในสายตาของพวกเขาเห็นวาคริสเตียนเปนคนแปลกหนา การ
กลบัใจมาเชื่อพระเจาถือเปนการทรยศตอชาติและศาสนาเดิม

โดยทั่วไปคริสตจักรมีขนาดเล็ก  อนุรักษนิยม  เต็มไปดวยประเพณี คริสเตียนทั้งหมดรวมกัน
แลวยังนอยกวา 4% ของประชากรทั้งหมด

การประกาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดในดินแดนแถบนี้ กระทํ ากันตามโรงเรียนและโรงพยาบาล
โดยใชวิธีเสนอขาวประเสริฐแบบตัวตอตัวหรือผานทางวรรณกรรมคริสเตียนและการประกาศทางวิทยุ
กระจายเสียง  โครงการสงเคราะหและการพัฒนาในประเทศที่มีสงครามกลางเมือง เชน เลบานอน ได
เปดโอกาสใหมในการประกาศแกผูเคราะหราย เหยื่อความรุนแรงและการกอการราย

ในตุรกีซ่ึงเปนชาติที่มีประชากรมากที่สุดในตะวันออกกลาง การทํ างานของคริสเตียนถูกกวด
ขันเขมงวดมาก

ในอียิปตซ่ึงเปนชาติที่มีประชากรมากเปนที่สองของดินแดนนั้น เปอรเซ็นตของคริสเตียน
กํ าลังลดลงแตการขมเหงกํ าลังเพ่ิมขึ้น

การทํ างานประกาศกับชาวมุสลิมในตะวันออกกลางจัดเปนงานทาทายอยางใหญหลวง
สํ าหรับคริสตจักรในปจจุบัน  ตวัอยางเชน  ในซาอุดิอารเบียการที่ชาวมุสลิมจะกลับใจมาเปนคริส
เตียนถือเปนเรื่องผิดกฎหมาย

คริสเตียนกํ าลังมีประสบการณของความเจริญเติบโตใหมๆ ซ่ึงเกิดขึ้นจากการศึกษาพระ
คมัภีรตามบาน และโอกาสในการออกไปประกาศขาวประเสริฐมีอยูทั่วไปในเลบานอน  ปากีสถานและ
จอรแดน  ทั้งๆ ที่มีสิ่งแวดลอมที่ยากลํ าบาก

อเมริกาเหนือ
2 ประเทศ  -  259 ลานคน

หนวยงานคนควาทางศาสนากลาววาชาวอเมริกาเหนือเปนชนชาติที่มีประชากรที่เครงศาสนา
มากที่สุดในโลก  ซ่ึงไดจากคํ าถามเกี่ยวกับความสํ าคัญของศาสนาที่มีตอชีวิตของพวกเขา  ความเชื่อ
ในเรื่องชีวิตนิรันดรและความเชื่อในพระเจา

แตยังมีชาวอเมริกาเหนือหลายคนที่เปน “คริสเตียน”  แตเพียงในนามเทานั้น กระแสของวัฒน
ธรรมและแนวโนมทางการเมืองในปจจุบันไมเอ้ืออํ านวยใหมีการแสดงออกวาเขาเปนชาติ “คริสเตียน”

เม่ือไมกี่ปมานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงแนวโนมในทางตรงกันขาม และมีการเคลื่อนไหวทางศาส
นาคริสเตียนในอเมริกาเหนือ  ความพยายามที่จะพ้ืนฟูใหมไดเริ่มขึ้นแลวทั้งภายในและภายนอกของ
โครงสรางคริสเตียนแบบเดิมๆ บางนิกายไดจัดระบบตัวเองเสียใหม  นิกายอื่นๆ ก็แสดงวาทาทีวาจะ
สรางรูปแบบใหม ใหมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแนวใหมดวย

ประเทศชายฝงทะเล
8 ประเทศ -  24 ลานคน
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ประเทศชายฝงทะเลรวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนดดวย  มีประชากรประมาณ 24 ลานคน
มีวฒันธรรมแตกตางกันกระจายทั่วไปในแถบมหาสมุทรแปซิฟค  ประชาชนในหมูเกาะหลายแหงเป
นครสิเตยีนเสยีสวนมาก เพราะมีการประกาศขาวประเสริฐในระหวางศตวรรษที่ 19  และตนศตวรรษ
ที่ 20

ความเจริญของคริสเตียนในเกาะตางๆ เหลานี้ไดขยายใหญมากขึ้นเม่ือไมกี่ปมานี้ ความทา
ทายที่มีตอคริสตจักรในประเทศชายฝงทะเลรวมถึงการฝกอบรมผูนํ าใหมีมากเพียงพอกับการตอตาน
จากศาสนาของเผาพื้นเมือง และการเขาไปสูดินแดนไกลในปาเพื่อเขาไปถึงชนเผาตางๆ ที่ยังไมมีใคร
ไปประกาศขาวประเสริฐ

ปาปวนิวกินี เปนตัวอยางของชนชาติซ่ึงมีเผาพันธุกลุมตางๆ ที่ยังไมมีใครไปประกาศขาว
ประเสริฐ  แตที่น่ีจํ านวนผูกลับใจเปนคริสเตียนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถามีความพยายามในการประกาศ
อยางเขมแข็งอยางนี้ตลอดไป ประชากรปาปวนิวกินีซ่ึงอยูโดดเดี่ยวและที่ยังไมมีใครประกาศขาว
ประเสริฐจะไดรับการประกาศในชั่วอายุของเรานี้

กลุมใหญอ่ืนๆ ทีไ่มเปนคริสเตียนประกอบดวยจีนและอินเดียซ่ึงอยูตามเกาะตางๆ ออสเตร
เลยีและนิวซีแลนด  ซ่ึงคริสเตียนของประเทศเหลานี้ไดสะทอนออกถึงมรดกที่รับมาจากอังกฤษนั้น มี
ความกระตอืรือลนในการประกาศขาวประเสริฐในประเทศแถบชายฝงทะเล อยางไรก็ตามความ
พยายามในการประกาศขาวประเสริฐอยางมีประสิทธิภาพที่สุดคือ การสงมิชชั่นนารีของชาติเดินทาง
จากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง

คริสเตียนในประเทศเพื่อนบานของนิวซีแลนดก็สะทอนใหเห็นมรดกที่รับมาจากอังกฤษเชน
กัน โดยการที่คริสตจักรแหงอังกฤษและคริสตจักรแหงเพรสไบทีเรียนมีจํ านวนสมาชิกมากถึงสองสวน
สามของคริสตจักรโปรแตสแตนท  ครสิตจักรโรมันคาทอลิกเปนพระกายเดียวที่ใหญที่สุด  มีสมาชิก
ประมาณ 3.75 ลานคน
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แผนทีป่ระเทศไทยและชนกลุมตางๆ


