19 ฝน 19 หนาว: ประวัติชีวติ คริสตจักรบ้ านส้ ม เมืองน่ าน
คามูล ชินวงศ์
คริ สตจักรบ้านส้มหรื อคริ สตจักรคุณานุคุณ เป็ นคริ สตจักรที่ได้รับการสถาปนาเป็ นแห่งที่สอง
ในจังหวัดน่าน จากจุดเริ่ มต้นก่อตั้งชุมชนคริ สเตียนจนมาเป็ นคริ สตจักรนั้น นับเวลาได้ 19 ปี (ค.ศ.
1914-1933) ถ้าจะเปรี ยบเทียบกับชีวติ มนุษย์ก็คงเป็ นวัยหนุ่มสาวที่กาลังเจริ ญเติบโตเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่ 19 ปี
ก่อนเกิดคริ สตจักรมีประสบการณ์ที่ผา่ นมาหลายรู ปแบบทั้งร้อน ทั้งหนาว ปะปนกันไป และคริ สเตียน
บ้านส้มสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ นา ๆ มาได้ วัยนี้เป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ วยั ผูใ้ หญ่และอนาคต
ของคริ สเตียนบ้านส้มจะเป็ นผูใ้ หญ่แบบไหนก็ข้ ึนอยูก่ บั ชี วติ ในอดีต ตั้งแต่เกิดว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่
ได้รับคาแนะนาการประคับประคองการอุม้ ชูจากผูเ้ ลี้ยงดูซ่ ึ งเป็ นรากฐานอันสาคัญมากน้อยเพียงใด ผลที่
สื บเนื่องจากอดีตเป็ นปั จจัยหนึ่งที่กาหนดวิถีชีวิตของคนหนุ่มที่กาลังก้าวไปสู่ อนาคตข้างหน้า ในที่น้ ีขอ
ย้อนกลับมามองถึงคริ สเตียนบ้านส้ม ตั้งแต่เกิดเรื่ อยมา จนกระทัง่ เข้าสู่ วยั หนุ่ม ดังนี้
ชุมชนบ้านส้มหรื อเป็ นที่รู้จกั ของชาวบ้านและพุทธศาสนิกว่าบ้านแล้งแต่คริ สเตียนเรี ยกตัวเอง
ว่า บ้านส้มและในบทความนี้จะขอเรี ยกชื่อว่า บ้านส้มตั้งอยูท่ างทิศใต้ของอาเภอเมืองน่านไม่ไกลมาก
นัก ก่อนที่จะมีชุมชนคริ สเตียนจะเกิดขึ้นที่บา้ นส้มนั้นมิชชันนารี ได้บนั ทึกไว้วา่ มีชาวบ้านอาศัยอยูร่ าว
50 หลังคาเรื อนและยังไม่มีใครเป็ นคริ สเตียน ต่อมาคริ สตศาสนาได้แทรกตัวเข้าสู่ ชุมชนบ้านส้มในปี
ค.ศ.1913 โดยเริ่ มจากหนานทะ ซึ่ งเป็ นคนบ้านส้มคนหนึ่ง (หนานในที่น้ ีหมายถึงคนที่เคยบวชเรี ยน
มาแล้วและได้สึกออกมาเป็ นฆราวาส) เหตุที่หนานทะรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนเนื่องจากว่าภรรยาหนานทะ
ชื่อนางสุ คลอดเคยมีปัญหาบุตร หนานทุจึงไปเสาะแสวงหา “ยาคุมกาเนิด” แต่ไม่ได้ยาที่ตอ้ งการ เมื่อ
เป็ นเช่นนี้มีเพื่อนหนานทะคือหนานโนเป็ นคริ สเตียนอยูท่ ี่บา้ นสะไมย์ อยูไ่ ม่ไกลจากบ้านส้มมากนัก ได้
แนะนาให้ท่านไปพบหมอมิชชันนารี ชื่อพ่อเลี้ยงพีเพิลส์ (S.C.Peoples) ที่เมืองน่าน หลังจากที่พบ
พ่อเลี้ยงแล้ว ท่านก็แนะนาว่า ยาที่หนานทะต้องการไม่มี ถึงมีก็ไม่ควรใช้หนานทะรู ้สึกผิดหวัง พ่อเลี้ยง
พีเพิลส์ได้ถือโอกาสคุยเรื่ องคริ สตศาสนาให้ฟังและบอกว่าเมื่อนางสุ จะคลอดลูกคนต่อไป ก็ให้หนาน
ทะพานางมาหา ท่านยินดีจะช่วยเหลือเต็มที่และเต็มความสามารถ
ต่อมาเมื่อนางสุ ต้ งั ครรภ์ลูกคนที่หา้
และกาลังจะคลอดบุตร
หนานทะจึงพานางสุ ไป
โรงพยาบาลมิชชัน่ ฯ ในเวียงน่าน และนายแพทย์คนหนึ่ งที่ทางานในโรงพยาบาลมิชชัน่ ฯ เวลานั้นคือ
นายแพทย์วลิ เลียม เฮ็นรี่ บีช (William Henry Beach) หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า พ่อเลี้ยงบีชภายหลังจากที่
นางสุ คลอดบุตรอย่างปลอดภัยแล้วหนานทะจึงตั้งชื่ อลูกคนนี้วา่ “มิตร” ให้เป็ นชื่อใกล้เคียงกับหมอบีช
ในระหว่างที่หนานทะอยูท่ ี่โรงพยาบาลพ่อเลี้ยงบีชได้อธิ บายคาสอนคริ สตศาสนาให้ฟัง เวลาเดียวกัน
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หนานโนซึ่ งเป็ นเพื่อนก็ช่วยให้คาอธิ บายในข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ หนานทะด้วย หนานทะจึงได้ยอมรับเอา
คริ สตศาสนาเมื่ออายุ 36 ปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913 ศาสนาจารย์ฮิวส์ เทเลอร์ (Rev.Hugh Taylor) พร้อมด้วยมิสลูซี่
สตาร์ ลิ่ง มิชชันนารี ประจาเมืองน่าน มาประกาศที่บา้ นส้มแล้วเลยไปบ้านสะไมย์ ขณะนั้นมีคริ สเตียน
หนึ่งครอบครัว เช้าวันอาทิตย์ที่คณะมิชชันนารี มาเยีย่ มนั้น หนานทะได้ไปเยีย่ มพ่อครู เทเลอร์ ที่หมู่บา้ น
สะไมย์ พ่อครู เทเลอร์ ได้สอนหนานทะเรี ยนรู ้เรื่ องคริ สตศาสนา จากพระธรรมลูกา กิจการและใบปลิว
ต่าง ๆ และยังได้แนะนาให้หนานทะ ไปเรี ยนพระคัมภีร์กบั พ่อเลี้ยงพีเพิลส์ในเวียง หนานทะก็ได้
เดินทางไปในเมืองในเช้าวันจันทร์ อยูท่ ี่นนั่ สองอาทิตย์ก็กลับมายังหมู่บา้ นและเริ่ มสอนคนอื่นเรื่ อง
คริ สตศาสนา เข้าใจว่าท่านรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนตั้งแต่บดั นั้น ต่อมาภรรยาและลูก ๆ ตลอดจนญาติพี่นอ้ ง
เช่น นายปา นายกัน พี่ชายสองคนอยูท่ ี่บา้ นส้มได้รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนด้วย นอกจากนั้นยังมีเพื่อนบ้านที่
ได้รับเอาคริ สตศาสนา เช่น พ่อหนานสาน และครอบครัว พ่อหลวงอินภายหลังมีหนานศรจิตไพศาล
เฒ่าแก่ใจวงศ์ไชยพิมาน เฒ่าแก่จินะ ทิศเป็ ง (เฒ่าแก่ในที่น้ ีหมายถึงผูป้ กครองคริ สตจักรในปั จจุบนั )
หนานทะมีอาชีพทานาและขายของไปทุก ๆ แห่ง ท่านไปค้าขายท่านได้ทาการประกาศและนาหนังสื อ
พระคัมภีร์ใบปลิวไปแจก
ระหว่างที่เริ่ มมีผสู ้ นใจรับเชื่ อคริ สตศาสนานั้น ไม่มีหลักฐานแสดงว่าผูท้ ี่มีหน้าที่เลี้ยงบารุ งคือ
มิชชันนารี ได้เข้ามาให้อาหาร ให้น้ า หรื อเสริ มพัฒนาการด้านจิตวิญญาณหรื อไม่ แต่ค่อนข้างแน่ใจว่าผู ้
บารุ งเลี้ยงไม่ได้เข้ามาเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด เพราะพวกเขาเองมีภาระกับทางอื่นมาก โดยเหตุน้ ีคริ สเตียน
บ้านส้มในช่วงก่อร่ างสร้างตัวหรื อช่วงปฏิสนธิ จึงไม่ได้รับการบารุ งเลี้ยงที่ดี เปรี ยบเสมือนทารกที่ขาด
การบารุ งจากมารดาอย่างถูกสุ ขลักษณะเป็ นไปได้วา่ ทารกที่เกิดมาย่อมไม่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย
และจิตใจชีวติ คริ สเตียนก็เป็ นตามสภาพข้อเท็จจริ งนี้ เช่นกัน
หลังจากที่มีชาวบ้านบ้านส้มได้สนใจและยอมรับเอาคริ สตศาสนาแล้วในวันอาทิตย์ที่
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พฤษภาคม 1914 พ่อเลี้ยงพีเพิลส์ได้ไปร่ วมสามัคคีธรรมและให้บพั ติศมาแก่ผใู ้ หญ่และเด็ก 31 คน คือ
ผูใ้ หญ่ 15 คน เด็ก 16 คน ในวันนี้มีการร้องเพลง Joy to the World The Lord Is Come ตรงกับเพลงคา
เมืองบทที่ 85 ที่มีชื่อว่า “โลกจุ่งยินดีพระองค์ ได้ มา” และอีกเพลงหนึ่ง “Jesus I My Cross have taken”
ชื่อเพลงคาเมือง บทที่ 138 ว่า “พระเยซู ข้ารับเสาแคว่ งไว้ ” นี่คือบรรยากาศในวันที่ก่อตั้งชุมชนคริ ส
เตียน สรุ ปได้วา่ การให้บพั ติศมาแก่ผรู ้ ับเชื่อที่บา้ นส้ม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 1914 นั้น เป็ นการเกิด
กลุ่มคริ สเตียนที่หมู่บา้ นบ้านส้มเป็ นครั้งแรกหรื อกลุ่มคริ สเตียนบ้านส้มคลอดออกมาเป็ นตัวเป็ นตน

2

วันที่เด็กน้อยคริ สเตียนบ้านส้มปรากฏกายขึ้นในโลกดูเหมือนว่ามีชีวิตชีวาทุกคนมีความสุ ข
และคริ สเตียนบ้านส้มได้รับความสนใจจากมารดาซึ่งในที่น้ ีก็คือมิชชันนารี หลังจากนั้นทารกคนนี้จะ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และเติบโตขึ้นอย่างไรหรื อเผชิญปั ญหาอะไรบ้าง คงต้องติดตามกันต่อไป
หลังจากที่คริ สเตียนบ้านส้มเกิดมาแล้ว ก็ประสบปั ญหากับภัยเบียดเบียนกล่าวคือ ปี ค.ศ. 1915
คริ สเตียนบ้านส้มหรื อชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มได้รับการกดขี่จากผูใ้ หญ่บา้ นร่ วมกับพุทธศาสนิกได้
ทาลายทรัพย์ของพวกเขา ได้นาของผิดกฏหมายเช่นเอาเหล้าเถื่อนไว้ในสวนหรื อใต้ถุนบ้านของพวกค
ริ สเตียนแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่จบั และยังมีการบังคับให้คริ สเตียนเลี้ยงผีดว้ ย ต่อมาขณะที่คริ สเตียนบ้าน
ส้มอายุได้สามขวบคือตรงกับ ปี ค.ศ. 1917 ก็เผชิ ญกับปั ญหาอีกครั้งหนึ่งกล่าวคือมีบา้ นคริ สเตียนถูกเผา
สองหลังคาเรื อน คือบ้านหนานสาน จันต๊ะ และบ้านนายอิน ธิ อา้ ย หลังจากเหตุการณ์น้ ี เกิดขึ้นคณะ
มิชชัน่ ฯ ได้มาเยีย่ มเยียนอีกครั้ง หนึ่งในเดือนตุลาคม ปี นี้ แม่เลี้ยงพีเพอร์ พ่อเลี้ยงบีช และพ่อครู เทเลอร์
ได้มาเยีย่ มและทาการประกาศที่บา้ นส้ม
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917 เป็ นต้น จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1924 ไม่มีการบันทึกของมิชชันนารี ถึงการ
มาเยีย่ มคริ สเตียนบ้านส้ม อาจเนื่ องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวมิชชันนารี ประจาน่านเน้นการประกาศที่
หลวงพระบาง ประเทศลาวเป็ นหลัก การเยีย่ มเยียนชุมชนคริ สเตียนรอบนอกจึงลดน้อยลง ดังนั้น การนา
ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มจึงต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลเอาใจใส่ โดยหนานทะ ถึงแม้วา่ ไม่มีการบันทึกในการ
เยีย่ มของมิชชันนารี ที่มีต่อคริ สต์บา้ นส้มก็ตาม
คริ สเตียนบ้านส้มก็ยงั แข็งแรงและผ่านการเผชิ ญกับ
เหตุการณ์การกดขี่ข่มเหงมาถึงสองครั้ง ก็ยงั คงดารงอยูไ่ ด้และต้องต่อสู ้ดิ้นรนด้วยตนเอง สิ่ งที่แสดงให้
เห็นได้ชดั อย่างหนึ่งก็คือ ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มได้สร้างศาลาธรรม ซึ่ งชาวบ้านเรี ยกว่า “โฮงสู ด” ขึ้น
เป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1924 ช่วงเวลา ค.ศ. 1924-1927 ก็ไม่มีการบันทึกของมิชชันนารี เกี่ยวกับชุมชน
คริ สเตียนบ้านส้มอีกอาจเป็ นได้วา่ มิชชันนารี อาจไปเยีย่ มแต่ไม่มีการบันทึก หรื ออาจเป็ นได้วา่ ข้อมูลนี้
ขาดหายไปจากชุดเอกสารของมิชชันนารี
จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1927 พ่อครู ไวช์เบคเกอร์ (Homer G Weisbecker) ได้ไปเยีย่ มคริ สเตียนที่
บ้านส้ม ชาวบ้านให้ความสนใจและให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี หลังจากนั้นคือตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1927-1929
ไม่มีมิชชันนารี เข้ามาดูแลชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มกระทัง่ ปี
ค.ศ.1930 พ่อครู เออร์ วนิ ซึ่ งเคยเป็ น
มิชชันนารี มาประจาเมืองน่านและขณะนั้นท่านดารงตาแหน่งเป็ นหัวหน้าสมาคมพระคัมภีร์ที่กรุ งเทพฯ
ได้มาเยีย่ มที่ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้ม เพื่อมาให้การแนะนาและให้การศึกษาพระคัมภีร์เป็ นเวลา 1
อาทิตย์ชาวบ้านส้มแสดงความสนใจคริ สเตียนหลายคนที่ห่างเหิ นก็กลับเข้าสู่ ชีวติ ชุมชน และขอให้พอ่
ครู เออร์ วนิ กลับมาให้ความรู ้แก่พวกเขาอีก
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ข้อที่น่าสังเกตคือว่าการบริ บาลของผูเ้ ป็ นแม่หรื อครอบครัวที่มีต่อคริ สเตียนบ้านส้มนั้น แต่
ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มสามารถ แม้วา่ จะไม่แข็งแรงดังที่ควรจะเป็ นก็ตาม เผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ แต่ก็
ยืนหยัดอยูไ่ ด้ เช่นเดียวกันกับอภิบาลของมิชชันนารี ที่มีต่อชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1914
เป็ นต้นมานั้น ได้รับการเยีย่ มเยียนจากมิชชันนารี นอ้ ยมาก เนื่องจากว่ามิชชันนารี ที่ประจาเมืองน่านใน
ระยะนี้มีสองครอบครัว งานที่ทามีมากมายไม่วา่ จะเป็ นงานโรงเรี ยน โรงพยาบาล งานคริ สตจักรในเวียง
น่าน งานการประกาศ เป็ นต้น การเยีย่ มเยียนคริ สเตียนรอบนอกมิชชันนารี คงทาได้ในปี ละครั้ง
เนื่องจากออกไปเยีย่ มเยียน ได้หลังจากผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้ว การเยีย่ มเยียนต้องใช้เวลานานกว่าจะครบ
ทุกแห่ง แน่นอนว่าคริ สต์บา้ นส้มได้รับการดูแลเอาใจใส่ บา้ ง แต่ไม่ใช่การดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดนัก
เมื่อคริ สเตียนบ้านส้มมีอายุ 18 ปี ซึ่ งตรงกับปี ค.ศ.1932 คณะประกาศของคริ สตจักรในเวียง
น่าน มีผชู ้ าย 2 คนและผูป้ ระกาศ 2 คน ไม่ได้ระบุชดั ว่าเป็ นหญิงหรื อชาย ได้ออกมาประกาศที่บา้ นส้ม
เป็ นครั้งแรกในครั้งนั้นได้มี 16 คน ที่กลับเข้าชุมชนคริ สเตียน เมื่อทีมประกาศมาก็สร้างความมีชีวติ ชีวา
หรื อความตื่นตัวกับชุมชนคริ สเตียน หลายคนกลับเข้าสู่ ชีวติ คริ สเตียนอีกครั้งหนึ่ง การหนุ นน้ าใจและ
ให้กาลังใจกัน ย่อมก่อให้เกิดพลังที่อบอุ่นและมีความรักต่อกันและกัน เปรี ยบเสมือนกับเด็กหนุ่มคริ สต์
บ้านส้มคนนั้นที่ได้รับการชูใจ และยังมองเห็นคุณค่าของตนเอง ในปี เดียวกันนี้คริ สเตียนที่บา้ นส้มได้
ต้อนรับพ่อครู เทเลอร์ ที่ได้มาเยีย่ มและท่านได้ทาหน้าที่เป็ นประธานการประชุมที่ชุมชนคริ สเตียนบ้าน
ส้ม จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1933 ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มก็ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ คือในวันที่ 1
มกราคม ปี นี้ชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มได้มีการสถาปนาเป็ นคริ สตจักรบ้านส้มโดยมีพอ่ ครู เทเลอร์ เป็ นผู้
ประกอบพิธีภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ นคริ สตจักรคุณานุคุณ
ถ้าจะนับอายุของชุมชนคริ สเตียนบ้านส้ม
ตอนนี้มีอายุครบ 19 ปี
19 ฝน 19 หนาวในชี วติ ของคริ สต์บา้ นส้มตั้งแต่เกิดมานั้น คริ สเตียนบ้านส้มถูกปล่อยปละ
ละเลยไปบ้าง ได้รับการบริ บาลบ้าง และคริ สเตียนบ้านส้ม ประสบปั ญหาหลายครั้ง เคยมีประสบการณ์
ที่ผา่ นการมาทดลองมาแล้ว จากสภาพดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิง่ ที่คริ สเตียนบ้านส้มต้องนาตนเอง ดังนั้น
ภาพแห่งการนาของมิชชันนารี ที่ได้วางไว้ก็คือมิชชันนารี ตอ้ งทาทุกอย่างในด้านศาสนพิธี เช่นนาในการ
เล่นเครื่ องดนตรี การนาระเบียบนมัสการ การอธิ ษฐานและเทศนาเป็ นต้น ดังนั้น การที่จะฝึ กให้คริ ส
เตียนบ้านส้มนาเองตั้งแต่เริ่ มแรกจึงไม่ได้รับการฝึ กฝนมาตั้งแต่แรก เมื่อมิชชันนารี ไม่สามารถมาเยีย่ ม
ชุมชน ผูน้ าในชุมชนจึงนาตนเองเท่าที่จะทาได้สิ่งที่เห็นได้ชดั ก็คือการดูแลเอาใจใส่ จากมิชชันนารี จะ
เน้นในเรื่ องการประกาศ แม้แต่การเยีย่ มเยียนกลุ่มหรื อชุ มชนคริ สเตียนก็ยงั ออกมาในลักษณะของการ
ประกาศเช่นเดียวกัน คริ สเตียนบ้านส้มจึงมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะสม ปลูกฝังมาอย่างที่แสดงประวัติ
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ชีวติ ตั้งแต่แรก ประสบการณ์ช่วงแรกนี้มีส่วนสาคัญและมีอิทธิ พลต่อชีวติ อนาคตหรื อคริ สตจักรบ้านส้ม
ในภายหลังไม่นอ้ ย
ถ้าจะเปรี ยบเทียบถึงการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งนั้น ดูเหมือนว่าคริ สเตียนบ้านส้มจะอยูใ่ นลักษณะ
ของการช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างมาก
ต้องต่อสู ้ดิ้นรนแสวงหาปั จจัยต่างที่จะมาประทังชีวติ บางครั้ง
ปั จจัยไปนั้นจะไม่ถูกสุ ขอนามัยหรื อช่วยเสริ มสร้างส่ วนใด ๆ ของชี วติ แต่เมื่อไม่มีสิ่งที่ดีกว่านี้ก็ตอ้ งรับ
ตามที่ได้มาชีวติ แห่งการต่อสู ้ดิ้นรนเช่นนี้มีผลกระทบต่อชี วติ คริ สตจักรในภายหลังก็คือประการแรก
คริ สตสมาชิกส่ วนหนึ่งโดยทัว่ ไปขาดการเรี ยนรู ้ขาดความเข้าใจในชีวติ คริ สเตียนตั้งแต่เริ่ มแรกทาให้มี
ผลต่อชีวติ คริ สตจักรในปั จจุบนั เช่นเมื่อคริ สตจักรมีกิจกรรม การเสริ มสร้างชีวติ คริ สเตียน มักจะได้รับ
ความสนใจน้อยจากสมาชิก ประการที่สองเมื่อคริ สต์สมาชิกส่ วนหนึ่งที่สาคัญขาดความรู ้ความเข้าใจใน
ชีวติ คริ สเตียน มีชีวิตที่ไม่มนั่ คงในหลักคาสอนในความเชื่อ เมื่อประสบปั ญหาก็จะอ่อนกาลังหรื อ
ท้อถอยต่อชีวติ ได้ง่าย หรื อบางคนเมื่อมีการแทรกแซงจากคณะนิกายอื่น โอกาสที่จะเปลี่ยนความเชื่อก็
ง่ายขึ้น ทั้งสองประการแรกมีผลต่อประการที่สามก็คือ จิตสานึกในการเป็ นอันหนึ่งเดียวกันกับชุมชน
หรื อการร่ วมสามัคคีธรรมกับคนอื่น ในชี วติ คริ สตจักรลดลง และประการสุ ดท้ายชุมชนคริ สเตียนบ้าน
ส้มหรื อคริ สตจักรคุณานุคุณไม่มีแบบแห่งการอภิบาลที่ชดั เจน ส่ งผลกระทบต่อชีวิตคริ สตจักรคุณานุ
คุณในสมัยหลัง
จากประสบการณ์ที่ผา่ นร้อน ผ่านหนาวในช่วง 19 ปี ของคริ สเตียนบ้านส้มคงจะเป็ นบทเรี ยน
สาหรับคริ สตจักรอีกหลายแห่งที่ควรหันมาพิจารณาถึงชีวติ คริ สตจักรที่ตอ้ งได้รับการปรับเปลี่ยนตาม
ยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยุคโลกาภิวตั น์ คริ สตจักรจะพัฒนาให้ตนเองเติบโตขึ้นได้เพียงไร ส่ วนสาคัญ
อย่างยิง่ ที่เคยเสนอมาแล้วในอดีตของชุมชนคริ สเตียนบ้านส้มและเป็ นปัจจัยหนึ่งที่แอบแฝงเรื่ อยมาใน
ชีวติ คริ สตจักรคุณานุคุณ คือ ปั ญหาชีวิตคริ สเตียนที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดหรื อสร้าง
คุณภาพชีวติ ในทางที่ถูกที่ควรอย่างเต็มที่ ซึ่ งมีผลกระทบต่อชีวิตคริ สตจักรในทุกด้าน จนถึงปั จจุบนั
หากเราศึกษาอย่างลึกซึ้ งก็จะพบสภาพบกพร่ องที่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากชีวติ วัยเยาว์ดงั ที่กล่าวมาแล้ว
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