คริสเตียนไทยกับพระมหาบัญชา
ในมัทธิวบทที่ 28
โดย ศจ.อนันต์ จอห์ นสั น
บทนา
ในพระธรรมมัทธิ วบทที่ 28 ปรากฏพระมหาบัญชาที่ได้ร่างเค้าโครงพันธกิจของคริ สตจักร
ในช่วงการเสด็จมาครั้งที่ 1 และ 2 ขององค์พระเยซูคริ สต์ เราจะต้องสร้างสาวกในทุกเผ่าพันธุ์คือชนทุก
กลุ่มในโลก ในช่วงเวลา 25 ปี ที่ผา่ นมา การประกาศพระกิตติคุณกับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นงานที่สาคัญที่สุด
ในพันธกิจโลก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในงานพันธกิจพบว่ามีคนอีกเป็ นจานวนมากที่ยงั ไม่มีโอกาสได้ยนิ และ
ตอบสนองต่อพระกิตติคุณ และยังได้กล่าวอีกว่าคนไทยเป็ นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับการบอกกล่าวเรื่ อง
ของข่าวประเสริ ฐน้อยที่สุดในโลก ฉะนั้น แม้วา่ คริ สตจักรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะมีการฟื้ นฟู เจริ ญเติบโต
และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่าก ตาม แต่ก็ยงั คงมีกลุ่มคนจานวนมากที่ไม่เคยได้เข้ามาสัมผัสกับ
ประสบการณ์เช่นนี้ งานที่สาคัญคือต้องเจาะลึกเข้าไปในกลุ่มคนที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณมาก่อน
และบุกเบิกการสร้างคริ สตจักรท่ามกลางคนกลุ่มนั้น

ความหมายของคาว่า “คริสตจักร”
ปั ญหาที่เราพบในการขยายฐานคริ สตจักรในประเทศไทยก็คือ
ว่าเราให้ความหมายของ
คริ สตจักรโดยมีองค์ประกอบที่ไม่ปรากฏหลักฐานในพระคัมภีร์ จากประสบการณ์ของผมเมื่อพูดถึง
“คริ สตจักร” ในประเทศไทยในความคิดจะหมายถึงสองสิ่ ง สิ่ งแรกก็คือตัวอาคารที่ใช้สาหรับการ
ประชุมนมัสการ จะเช่าหรื อซื้ อก็ได้ สิ่ งที่สองก็คือว่าจะต้องมีศิษยาภิบาลเต็มเวลาที่ผา่ นการฝึ กอบรม
จากโรงเรี ยนพระคัมภีร์แล้ว
แท้จริ งเราพบว่า พระคัมภีร์ไม่ได้เรี ยกร้องให้คริ สตจักรมีองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ จิม
มอนท์โกเมอรี ย ์ (Jim Montgomery) ผูก้ ่อตั้งพันธกิจดอว์น (Discipling a Whole Nation Ministries –
DAWN) ได้กล่าวว่า “ในความคิดของเรา คริ สตจักรเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผูเ้ ชื่ อที่นาโดยผูป้ กครองมีการพบปะ
กันเป็ นประจาเพื่อนมัสการพระเจ้าสั่งสอนพระคัมภีร์ ถือศีลตามพระคัมภีร์ใหม่ ออกไปประกาศ เป็ น
พยานและรับใช้ เราไม่ได้ใส่ ใจว่าจะพบกันที่ไหน ศิษยาภิบาลจะเต็มเวลาหรื อไม่” (Montgomery, 1989,
หน้า 79) ความหมายนี้ตรงกับสิ่ งที่เราเรี ยกกันในประเทศไทยว่า “กลุ่มเซล)
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ความหมายของคาว่า “การเป็ นผู้นา”
สิ่ งสาคัญประการที่สองคือผูน้ าแบบไหนที่จะนา คริ สตจักร ผมสังเกตว่าเรามีแนวโน้มที่จะ
คิดถึงศิษยาภิบาลเต็มเวลาที่ได้รับการฝึ กอบรมจากโรงเรี ยนพระคัมภีร์ เช่นเดียวกันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระ
คัมภีร์ใหม่เรี ยกร้อง เพราะทักษะในการนากลุ่ม 10 คนนั้นแตกต่างจากการนาคนกลุ่มใหญ่ การฝึ กอบรม
ตามหลักสู ตรของโรงเรี ยนพระคัมภีร์ตอ้ งใช้เวลามากและเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
และความเป็ นจริ งแล้ว
สถาบันพระคริ สตธรรมที่มีอยูก่ ็ไม่สามารถสร้างผูน้ าให้ได้อย่างรวดเร็ วและเพียงพอต่อความต้องการใน
ทุ่งนาที่รอคอยการเก็บเกี่ยวตรงหน้า ทั้งที่ไม่ได้หมายความว่าอาคารของคริ สตจักรจะไม่มีความสาคัญ
หรื อศิษยาภิบาลเต็มเวลาที่ได้รับการฝึ กอบรมจะไม่สาคัญ แต่อย่างไรก็ดีผมเชื่ อว่าเราต้องเริ่ มต้นมองดูที่
เป้ าหมายสุ ดท้ายว่าจากรู ปแบบการทางานและยุทธวิธีใหม่น้ ี จะเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ตอบสนองต่อ
พระกิตติคุณได้อย่างไร?

รู ปแบบใหม่ : การบุกเบิกกลุ่มเซลแบบ SCP (Saturation Church Planting)
“การบุกเบิกแบบ SCP” ซึ่ งก็คือกระบวนการที่ทาให้กลุ่มคนได้ยนิ พระกิตติคุณจากคริ สตจักร
หลาย ๆ แห่ง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ตอบสนองพระกิตติคุณที่ได้รับการนาเสนอจากกลุ่มคนที่เหมือนพวก
เขา
เป้ าหมายสุ ดท้ายที่วา่ พระเยซูคริ สต์จะต้องถูกสาแดงในทุกหนทุกแห่งยังคงเหมือนเดิม แต่เพื่อ
ความสะดวกในการสนทนา และวางยุทธวิธี “กลุ่มย่อย” จะเป็ นจุดเริ่ มต้นและเป้ าหมายของการทวีคูณ
ผมเชื่อว่าการขยายกลุ่มแบบทวีคูณและการสร้างผูน้ าแบบนี้จะเป็ นไปได้ และเกิดผลมากในการทาให้
บรรลุเป้ าหมายที่จะทาให้คนไทยทุกคนเข้าใจและยอมรับการประกาศพระกิตติคุณ
ข้อโต้แย้งของผมในการนาเสนอรู ปแบบใหม่น้ ีมีศูนย์กลางอยูท่ ี่ลกั ษณะของกลุ่ม และการเป็ น
ผูน้ าตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น ต่อไปนี้เป็ นเหตุผลและคาอธิ บายเกี่ยวกับรู ปแบบใหม่ที่ผมจะ
นาเสนอ

1.กลุ่มเซลลบล้างความคิดเกีย่ วกับอาคาร
การมุ่งจุดศูนย์รวมการพบปะของกลุ่มเซลไปที่บา้ นพัก โรงเรี ยน ร้านอาหาร ที่ทางาน ในทุก
เวลาและสถานที่เป็ นการลบล้างความคิดที่วา่ เรามีที่ประชุ มไม่เพียงพอ เมื่อกลุ่มเซลขยาย ความสามารถ
ในการซื้ อที่ดินและการขยายขนาดของอาคารก็จะเป็ นไปได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
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2.การเพิม่ ผู้นาเซลสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการเพิ่มพูนคริ สตจักรพิสูจน์ให้เห็นว่าคริ สตจักรที่เติบโตเร็ วจะมีผนู ้ าประเภทที่
เป็ นผูน้ าอาสาสมัครมากที่สุด (ได้แก่ ผูน้ ากลุ่มเซล, ครู รวี, ผูน้ านมัสการ, ปฏิคมฯลฯ) ซึ่ งการสร้างผูน้ า
กลุ่มเซลนั้นจะใช้เวลาสั้นกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า คนเหล่านี้จะได้รับการฝึ กอบรมในการทางานโดย
ไม่ตอ้ งลาออกจากอาชีพการงานหรื อโยกย้ายจากถิ่นฐานครอบครัวอีกทั้งยังสามารถสนับสนุนตนเองได้

3.กลุ่มเซลจะเกิดขึน้ ได้ อย่ างรวดเร็ว
จากการศึกษาพบว่าตัวจักรสาคัญในการขยายเซลไม่ใช่ผนู ้ ากลุ่ม แต่กลับเป็ นผูช้ ่วยกลุ่ม เมื่อ
ผูช้ ่วยกลุ่มได้รับการฝึ กฝนศักยภาพในการที่จะมีกลุ่มใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้น การทาให้กลุ่มเซลหนึ่งเติบโตนั้น
ไม่เพียงพอ ผูน้ าที่ถูกสร้างขึ้นต้องมีความสามารถและฝึ กฝนทักษะในการคลอดเซลใหม่จากกลุ่มเซลที่มี
อยูแ่ ล้วด้วย

4.การสร้ างกลุ่มเซลโดยใช้ โครงสร้ างปัจจุบันให้ เกิดผลสู งสุ ด
เนื่องจากประเทศไทยมีกลุ่มย่อยที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่
ต้องมาคิดค้นกันใหม่ เพียงแค่กลัน่ กรองและกระจายไปให้ทวั่ เท่านั้นเอง แทนที่จะเป็ นการผลักภาระ
การสร้างผูน้ าไปให้สถาบันพระคริ สตธรรมที่มีงานล้นมือ และไม่ได้รับการสร้างให้มีทกั ษะที่จาเป็ นใน
การนากลุ่มย่อย

5.เรามีฐานเซลทีเ่ ข้ มแข็ง
เรามีความสมดุลในการสร้างบนฐานนั้นและมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่เราจะใช้ได้
กลุ่มเซลที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ทุกกลุ่มมีศกั ยภาพในการคลอดกลุ่มเซลใหม่ที่จะนาคนมากมายมาถึงพระกิตติคุณ

6.ประหยัดค่าใช้ จ่าย
การสร้างกลุ่มเซลเริ่ มจากกลุ่ม และคริ สตจักรที่มีอยูใ่ นการสร้างหลักสู ตรพัฒนาผูน้ าในกลุ่ม
หรื อคริ สตจักรนั้นเราแทบจะไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย เมื่อมีการถ่ายทอดนิมิตและยอมรับมาเป็ น
ของตน คริ สตจักรก็จะสร้างผูน้ าของตนภายใต้โครงสร้างที่มีอยูไ่ ม่จาเป็ นต้องใช้เงินจานวนมหาศาลใน
การฝึ กอบรมหรื อสรรหาสถานที่ประชุม
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7. “กลุ่มเซล” เป็ นคาทีเ่ ข้ าใจง่ ายกว่ าคาว่า “คริสตจักร”
เนื่องจากศาสนศาสตร์ เรื่ องคริ สตจักรแตกต่างกันตามความเชื่อ ทาให้การตีความหมายของคา
ว่า “คริ สตจักร” ทั้งทางด้านศาสนศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีหลากหลายแบบ แต่จะเป็ นการง่ายกว่าที่จะ
ให้ความหมายและยอมรับกลุ่มย่อยที่มีผนู ้ ากลุ่ม ผูช้ ่วยและเจ้าของบ้านที่มีการประชุมของ 3-15 คนว่า
เป็ นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร

8.เมือ่ กลุ่มเซลขยาย ผู้นาทีม่ ขี องประทานจะปรากฏขึน้
กลุ่มย่อยเป็ นเหมือนแปลงเพาะผูน้ าใหม่ให้เกิดขึ้นในคริ สตจักร สถานฝึ กอบรมที่ดีที่สุดสาหรับ
ผูร้ ับใช้ในอนาคตคือการฝึ กงานในกลุ่มย่อย เมื่อพวกเขาพัฒนาของประทานและได้รับการยอมรับแล้ว
เราก็จะสามารถส่ งเขาเข้ารับการฝึ กอบรมอย่างเป็ นทางการต่อไป

9.ใช้ ผู้นาเต็มเวลาให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุ ด
ผูน้ าเต็มเวลาจะใช้สิ่งที่ตนได้รับการฝึ กฝน และความเชี่ยวชาญมาสร้างสมาชิกในที่ประชุม
จัดการฝึ กฝนผูน้ าในคริ สตสจักรท้องถิ่นเพื่อส่ งเข้าไปในกลุ่มเซลหลายกลุ่มขยาย และเติบโตในท้องที่
หนึ่ง คริ สตจักรและผูน้ าอาจจะตัดสิ นใจที่จะเปิ ดคริ สตจัก รอีกแห่งหนึ่ง โดยเริ่ มจากกลุ่มที่อยูบ่ ริ เวณนั้น
ไม่ตอ้ งไปเริ่ มจากศูนย์ซ่ ึ งนี่ต่างจาการบุกเบิกแบบที่ประชุมใหญ่

การประยุกต์ ใช้ รูปแบบนีใ้ นกรุงเทพฯ
ผมจะใช้สถิติโดยประมาณเนื่ องจากไม่สามารถหาตัวเลขที่แท้จริ งได้ แม้วา่ จานวนประชากร
ของกรุ งเทพฯ โดยทางการแล้วบันทึกว่ามี 7 ล้านคน แน่นอนว่าต้องมีมากกว่านั้น เราจะใช้สถิติตวั เลข
10 ล้านตามสมุดรายชื่ อคริ สตจักรในประเทศไทยปี 1997 ในกรุ งเทพฯ มีคริ สตจักร 167 แห่ง อาจจะมี
คริ สตจักรที่เพิ่งเริ่ มก่อตั้งและยังไม่ได้จดทะเบียน หรื อบางคริ สตจักรที่เป็ นคริ สตจักรสาขาและไม่ได้
นับไว้ เพื่อเป็ นการยกตัวอย่างให้เราคิดจากคริ สตจักร 300 แห่ง และมีกลุ่มเซล 1,000 แห่งในกรุ งเทพฯ
ถ้าเราใช้เกณฑ์ที่วา่ ผูน้ าหนึ่งคนและกลุ่มเซลหนึ่งกลุ่มต่อทุก 500 คน เราต้องการผูน้ าและกลุ่ม
เซลจานวน 20,000 กลุ่ม หมายความว่าเราต้องสร้างผูน้ าเซลอีก 19,000 คน ซึ่ งดูเหมือนว่าจะเกินกาลัง
และเป็ นไปไม่ได้ แต่ถา้ เราพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ งานนี้จะสาเร็ จได้โดยที่
ประการแรก ผูน้ ากลุ่มที่มีอยูม่ ีศกั ยภาพที่จะขยายกลุ่ม ถ้ากลุ่มเซลในปั จจุบนั ตั้งเป้ าว่าจะขยาย
ใน 1 ปี จะนาอีก 10 คนมาพบพระเจ้า ภายใน 4 ปี ก็จะมีเซลเพิ่มขึ้นเป็ น 16,000 กลุ่ม
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ประการที่สอง ในคริ สตจักรจานวน 300 แห่งที่มีอยูอ่ าจจะมีคนที่มีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ า
กลุ่มเซลนับพันที่คอยรับการถ่ายทอดนิมิตและการฝึ กฝนให้ออกไปนากลุ่ม 10 คน พวกเขาจะเป็ นแหล่ง
ในการสร้างและขยายกลุ่มเซล
ผมเชื่อว่าคริ สตจักรไทยในปั จจุบนั นี้มีแหล่งทรัพยากรบุคคล ผูเ้ ชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การวางแผนและสร้างผูน้ ากลุ่มเซลนับพันได้ ไม่เพียงแค่ในกรุ งเทพฯ เท่านั้น แต่ทวั่ ประเทศไทย ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูก่ บั ว่าบรรดาผูน้ าทั้งหลายจะเห็นพ้องต้องกันว่าหรื อไม่ “เราต้องมีใจปรารถนาที่จะทางานร่ วมกัน
สนับสนุน แบ่งปั น และตั้งเป้ าทาให้นิมิตเป็ นจริ ง?”

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ธันวาคม – มกราคม 2001, หน้า 18-20.
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