การวางแผนและการจัดกลุ่มย่ อยในเมือง
ใหญ่
กรณีศึกษา : คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ
โดย พักตร์ พริ้ง อัครสวาท
กว่ าจะมาเป็ นวันนี้
ย้อนหลังไปประมาณ 24 ปี ในช่วงสงครามเวียดนาม ปี 1969 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน ที่
บริ เวณหน้าท้องฟ้ าจาลอง ได้มีคริ สตจักรเล็ก ๆ คริ สตจักรหนึ่งเกิดขึ้นภายในบ้านเช่าของจ่าสิ บเอก
พิเศษ อาจารย์เออร์ บาน วอง ทหารอเมริ กนั ที่ประจาอยูใ่ นประเทศไทยในเวลานั้น
จากนิมิตของ ศจ.ดร.โรเบิร์ต นิชิโมโตะ หรื อที่หลายคนคุน้ เคยกันในนามอาจารย์บอ๊ บบี้ ผู ้
เล็งเห็นความต้องการของคริ สตจักรไทยในเวลานั้น ว่ายังขาดความเชื่อในเรื่ องพระวิญญาณ จึงได้
รวบรวมผูท้ ี่เชื่ อในการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาร่ วมนมัสการและสามัคคีธรรมกัน จากสมาชิก
เพียงสี่ ครอบครัวที่สัตย์ซื่อในการนมัสการ อธิษฐาน และประกาศพระวจนะของพระเจ้า คริ สตจักรแห่ง
นี้ได้เติบใหญ่ ผ่านมรสุ มหลายครั้งหลายครา จากวันเป็ นเดือน จากเดือนเป็ นปี แต่ดว้ ยความวิริยะ
อุตสาหะไม่ยอ่ ท้อ และความรักยึดมัน่ ในพระเจ้าอย่างแท้จริ งของผูน้ า พระวิญญาณของพระเจ้าจึงได้
ทรงทางานในจิตใจของคนมากมาย เปลี่ยนแปลงชีวติ และเพิ่มพูนสมาชิกแก่คริ สตจักร จนมาถึงวันนี้
คริ สตจักรสามัคคีธรรมกรุ งเทพ ภายใต้การนาของศิษยาภิบาลคนปั จจุบนั ศจ.สมเกียรติ กิตติพงศ์ ได้
กลายเป็ นคริ สตจักรหนึ่งที่น่าจับตามอง และเป็ นแบบอย่างของคริ สตจักรที่กาลังเติบโต และได้รับการ
อวยพรอย่างมาก ด้วยสมาชิกที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่ อย ๆ กว่าสามร้อยคนในปั จจุบนั ในอาคารหลังใหม่ที่เพิ่ง
เฉลิมฉลองไปเมื่อไม่นานมานี้ ในซอยอ่อนนุช 24 ซึ่ งสามารถจุสมาชิกได้ถึงเกือบหกร้อยคน
อาจารย์สมเกียรติ ศิษยาภิบาลหนุ่มวัย 47 ได้ยอ้ นอดีตสู่ วนั วานของคริ สตจักรแห่งนี้ให้ฟังว่า
“หลังจากโบสถ์เริ่ มได้สามเดือน คุณแม่ น้อง ๆ และผมก็เข้ามาร่ วม ตอนนั้นคริ สตจักรมีกรรมการชุด
แรกอยู่ 4 ท่าน คือ อาจารย์บ๊อบบี้ อาจารย์วอง ผูพ้ ิพากษาสมชาย เหล็กกล้า และคุณสง่า” สามปี ผ่านไป
กรรมการชุ ดนี้ก็ตดั สิ นใจซื้ อที่ดินในซอยอ่อนนุช 238 ตารางวา ซึ่ งก็คือที่ดินของโบสถ์ในปั จจุบนั และ
ในปี 1974 ก็ได้ตดั สิ นใจมาสร้างอาคารคริ สตจักรหลังใหม่ข้ ึน
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และนัน่ ก็เป็ นเวลาเดียวกับที่อาจารย์สมเกียรติ
เจ้าของปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์
จาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งได้ยดึ อาชีพดีเทลล์ขายยาอยูใ่ นเวลานั้น ตัดสิ นใจไปศึกษาต่อในด้านการประกาศ
หรื อ SOE (School Of Evangelical) หลักสู ตรสั้น 8 เดือน ที่โรงเรี ยนของคณะอนุชนนานาชาติ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และเมื่อกลับมาในปี นั้น ก็รู้วา่ ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้าให้เป็ นผูเ้ ลี้ยง ทางานกับ
คนไทย ประจวบกับได้รับเชิญจากกรรมการคริ สตจักรให้เป็ นศิษยาภิบาล จึงตัดสิ นใจลาออกจากงาน
ประจามารับใช้พระเจ้าเต็มเวลา แต่ดว้ ยรู ้ตนเองว่ายังรู ้จกั งานศิษยาภิบาลน้อยนัก เนื่องจากหลักสู ตร
SOE ที่ไปศึกษามานั้นเน้นแต่ในเรื่ องการประกาศ จึงเริ่ มต้นโดยการเป็ นผูช้ ่วยอาจารย์บอ๊ บบี้ และเริ่ ม
ศึกษางานศิษยาภิบาลส่ วนใหญ่จากอาจารย์บอ๊ บบี้ในภาคปฏิบตั ิและจากประสบการณ์เลย จนกระทัง่ ใน
ปี 1977 ก็ได้รับการสถาปนาเป็ นศิษยาภิบาลคนที่สองของคริ สตจักรสามัคคีธรรมต่อจาก ศจ.ดร.โรเบิร์ต
นิชิโมโตะ
อาจารย์สมเกียรติเล่าถึงความรู ้สึกในตอนนั้นว่า “เมื่อแรกนั้นผมต้องยอมรับว่าทางานด้วยความ
ไม่รู้ สิ่ งเดียวที่มีให้คือใจ ผมอยากเห็นคนไทยมารู ้จกั พระเจ้ามาก ๆ คนไทยเราตกในความทุกข์อย่างมาก
เพราะความไม่รู้ หวยเบอร์ เหล้ายา ราคะตัณหา ความขมขื่น วัตถุนิยม เป็ นสิ่ งที่ผกู มัดเขาอยูอ่ ย่างน่า
เวทนาที่สุด และผมเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงช่วยเขาได้ ผมรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงยอมให้ความผิดพลาด
เป็ นครู ช่วยสอนการรับใช้ของเราเสมอ”
“และเมื่อเริ่ มทางานก็เริ่ มมองเห็นปั ญหา” สี หน้าที่เคร่ งขรึ มของอาจารย์บ่งบอกถึงภาระอันหนัก
อึ้งในเวลานั้น “ความคิดของสมาชิกในช่วงแรกนั้น เขาแยกระหว่างฆราวาสกับผูร้ ับใช้มาก สมาชิกส่ วน
ใหญ่คิดเช่นนั้น เขารู ้สึกว่าผูร้ ับใช้ก็คือคนทางาน ฆราวาสก็คือผูท้ ี่มารับการเลี้ยงดู การเยีย่ มเยียนควรจะ
เป็ นงานของผูร้ ับใช้” และก็เป็ นเวลาหลายปี กว่าที่ผรู ้ ับใช้ชาวใต้ท่านนี้จะสามารถเปลี่ยนความคิดของ
สมาชิกเหล่านั้นได้
“ปี 1983 ถนนในซอยอ่อนนุชยังเป็ นสองเลน ปี นั้นน้ าท่วมซอยหนักมาก อ่อนนุชแช่อยูใ่ นน้ า
นานประมาณ 2-3 เดือน ในเวลานั้นมีสมาชิกที่มาโบสถ์ประจาอยูป่ ระมาณ 50-60 คน ขณะเดียวกันก็
เกิดการขัดแย้งกันภายในคริ สตจักร จนมีผลกระทบร้ายแรงทาให้สมาชิกคริ สตจักรจานวนหนึ่งหายหน้า
ไปจากคริ สตจักร ผมยังจาได้วา่ เช้าวันอาทิตย์วนั หนึ่ง มีผมู ้ าร่ วมประชุมเหลือ 30 กว่าคนเท่านั้น ผมคิด
ว่าคริ สตจักรของเราตกต่าลงถึงที่สุดแล้ว คืนวันหนึ่งหลังจากประชุมกรรมการ ผมกลับไปถึงบ้าน
ประมาณตีหนึ่ง เราคุยกันหลายเรื่ องยกเว้นเรื่ องที่กาลังเกิดขึ้น และผมคิดว่าศิษยาภิบาลอาจต้องพิจารณา
ตนเองแต่ลึกลงไปในจิตใจผมก็ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเยซูเป็ นถ้อยคาเดียวกับที่ตรัสถามเปโตร...เจ้า
รักเราหรื อ จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด และถ้าเราปรารถนาให้เจ้าเลี้ยงดูลูกแกะของเราจานวนหนึ่ง จะ
ไม่ได้หรื อ..”
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ปี ต่อมา แม้วา่ สถานการณ์ต่าง ๆ จะยังไม่ดีข้ ึนมากนัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทาให้ผรู ้ ับใช้หนุ่มผูน้ ้ ี
สามารถกล่าวได้อย่างมัน่ ใจว่า ในพระเจ้านั้นมีความหวังเสมอ “ปี 1984 ในการจัดงานวันแม่ในวัน
อาทิตย์หนึ่งกลางเดือนสิ งหาคมเราเชิ ญแหม่มราสิ นามาเทศน์ ผมไม่คิดว่าแหม่มทราบเรื่ องอะไรเกี่ยวกับ
คริ สตจักรของเรา แต่พอเลิกประชุมแหม่มเข้ามาคุยกับผมค่อนข้างจริ งจัง..คุณสมเกียรติ พระเจ้าตรัสกับ
ดิฉนั ว่า คริ สตจักรนี้ผา่ นความลาบากมามากมายนับตั้งแต่วนั นี้พระเจ้าทรงโปรดให้เพิ่มพูน..มันเป็ น
ถ้อยคาที่ผมรู ้สึกว่าตรงกับใจของผม”

กลุ่มเซลล์ – กุญแจสู่ การเติบโตของคริสตจักร
ในปี 1977 หลังจากกลับจากการร่ วมประชุมและดูงานที่ประเทศเกาหลีโดยเฉพาะที่คริ สตจักร
ของอาจารย์โช ยองกี อาจารย์สมเกียรติเริ่ มตระหนักว่า กลุ่มเซลล์เป็ นวิธีเดียวที่คริ สตจักรจะดูแลแกะให้
ทัว่ ถึงได้ โดยใช้เซลล์จึงกลับมาทาบ้าง แรก ๆ ก็พยายามแค่ 5 คนมาเรี ยนก็ยงั ไม่สาเร็ จ มากันบ้างไม่มา
บ้าง ในช่วงนั้นเราเริ่ มกลุ่มเซลล์เป็ นเซลล์พี่เลี้ยงชุดเดียว ตระเวณไปจัดประชุม 6-7 กลุ่ม ผูน้ ากลุ่มเซลล์
เหนื่ อยมาก เราทุ่มเทกันมาก แต่เซลล์ก็ไม่โต ผมพยายามทาหลายอย่าง ทั้งลงทุนทาบทเรี ยนเองเป็ นคู่มือ
ก็ไม่ได้ผลเพราะมีคนเพียงกลุ่มหนึ่งที่ทา ส่ วนกลุ่มที่ไม่ทาก็ไม่ทา ผมพยายามตั้งแต่ปี 1977-1983”
หกปี แห่งความพยายามก็ใช่วา่ จะไร้ผลเสี ยทีเดียว
หากแต่เป็ นช่วงเวลาแห่งการสั่งสม
ประสบการณ์และเรี ยนรู ้กลุ่มเซลล์มากขึ้น และด้วยความไม่ยอ่ ท้อ ประกายแห่งความหวังก็เริ่ มฉายให้
เห็นในปี 1983 “ในที่สุดผมก็ได้นกั เรี ยน 12-15 คนที่มาเรี ยนกับผมทุกวันอังคารตอนเย็น ผมสอนน้อง ๆ
เหล่านี้อยูน่ านปี ครึ่ ง ขอบคุณพระเจ้ามาก สิ่ งที่ผมเห็นชัดคือ น้อง ๆ เหล่านี้มกั จะช่วยดับไฟเวลามีการ
ยัว่ ให้เกิดการแตกแยกในคริ สตจักร และเป็ นกาลังสาคัญในการสอนน้องใหม่ พวกเขาเรี ยนจบต้นปี
1985 เรามิได้เลิกการพบกันทุกวันอังคารตอนเย็น แต่กลับเปลี่ยนเป็ นการประชุมหัวหน้ากลุ่มเซลล์ซ่ ึงมี
มาจนทุกวันนี้”
จากผลของการพบปะกันในวันอังคารอย่างสม่าเสมอของสาวก 12 คนนี้ ได้นาไปสู่ การเริ่ มต้น
ใหม่ของกลุ่มเซลล์ 5 กลุ่มในปี 1985 หนึ่งปี ผ่านไปก็เติบโตและแตกออกเป็ น 10 เซลล์ และปั จจุบนั นี้มี
กว่า 60 เซลล์ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมกลุ่มเซลล์ทุกเซลล์รวมประมาณ 375 คนต่อสัปดาห์ แต่กระนั้นการทา
กลุ่มเซลล์น้ นั ไม่ใช่เรื่ องง่าย ๆ โดยเฉพาะในสภาพการจราจรเช่นกรุ งเทพฯ ทุกวันนี้ อาจารย์สมเกียรติ
เล่าถึงประสบการณ์ที่ผา่ นมา “การทาเซลล์กรุ๊ ปนั้นมีแนวโน้มที่จะท้อใจได้ตลอดเวลา เพราะเมื่อสมาชิก
เหลือ 3 คน หัวหน้าเซลล์ก็หมดกาลังใจ ท้อใจ แล้วก็เลิก การรวมตัวกันติดในวันอังคารจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญมากในการหนุ นใจกัน ตอนหลังผมจึงตั้งเป็ นกฎว่าคนที่เป็ นหัวหน้าเซลล์จะต้อง 1.ไปโบสถ์ 2.ไป
ร่ วมเซลล์ 3.ไปอบรมหัวหน้าเซลล์ในวันอังคาร
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อาจารย์สมเกียรติให้ความสาคัญแก่กลุ่มหัวหน้าเซลล์มาก เพราะถือเสมือนเป็ นกุญแจสาคัญสู่
การเติบโตของคริ สตจักร นอกจากการพบปะกันทุกวันอังคารแล้ว ยังได้จดั ให้มีค่ายหัวหน้าเซลล์ปีละ 3
ครั้ง เพื่อเป็ นการกระตุน้ หนุ นใจ และประเมินผลในการรับใช้ของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งอาจารย์สมเกียรตินกั
เก็บข้อมูลและสถิติผหู ้ นึ่ง มักจะใช้ประโยชน์จากกราฟการเจริ ญเติบโตของกลุ่มเซลล์ ที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลอย่างมีระบบทุกอาทิตย์โดยแผนกทะเบียนสถิติของคริ สตจักรมาเป็ นตัวประเมินผล วิเคราะห์การ
เจริ ญเติบโตของคริ สตจักรอย่างแม่นยา และปลูกจิตสานึกให้สมาชิกร่ วมรับรู ้ความเคลื่อนไหวตลอดจน
ร่ วมรับผิดชอบในการเติบโตของคริ สตจักร ทั้งยังเป็ นฐานสาคัญในการตั้งเป้ าหมายของงานคริ สตจักร
อย่างเป็ นจริ งในปี ต่อ ๆ ไป โดยมีหลักการง่าย ๆ ในการตั้งเป้ าหมายที่อาจารย์สมเกียรติให้ไว้ดงั นี้ “ท้า
ทายความเชื่อ ไม่เหลือกาลังตัวเลขเท่าไหร่ เสร็ จในเวลา หาข้อมูลป้ อน ทุกตอนครบครันทุกครา ทุกคน
พูดว่า นี่คือเป้ าหมายของเรา”
กลุ่มเซลล์โดยเฉลี่ยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน มากที่สุดไม่เกิน 12 คน หัวหน้า
เซลล์จะอยูภ่ ายใต้การดูแลของหัวหน้าหน่วย ในหนึ่งหน่วยจะประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ถึง 10 เซลล์
นอกจากกลุ่มเซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่อยูใ่ นละแวกเดียวกัน และเซลล์ที่เกิดจากการ
แตกตัวของเซลล์ที่เติบโตขึ้น ยังมีกลุ่มเซลล์ที่เกิดจากการประกาศ ซึ่ งส่ วนใหญ่สมาชิกจะเป็ นคนที่ยงั ไม่
เชื่อและยังไม่รับศีลถึง 90 % เซลล์ประกาศนี้มีปัญหาในเรื่ องผูน้ ามาก เนื่องจากผูน้ าที่ไปทาเซลล์น้ นั
ต้องเป็ นผูน้ าในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ งต้องใช้เวลาสร้าง ส่ วนหัวหน้าเซลล์น้ นั อาจารย์สมเกียรติเล่าว่า “มีทุก
ระดับตั้งแต่แม่บา้ น พนักงานบริ ษทั จนถึงเจ้าของกิจการ การคัดเลือกหัวหน้าเซลล์น้ นั ก็ไม่คานึงถึงผูท้ ี่มี
ความรู ้ทางพระคัมภีร์มาก ๆ เพราะคิดว่าคนเก่งที่รู้พระคัมภีร์มามาก คงไม่อยากมาเป็ นหัวหน้าเซลล์
หรื ออยูใ่ ต้หวั หน้าหน่วย แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่รับเชื่อแล้ว ยอมฟัง สอนได้ ยอมอยูภ่ ายใต้การดูแลของหัวหน้า
ฝ่ าย ปั จจุบนั กลุ่มเซลล์ร้อนรนมาก หัวหน้าเซลล์จึงเกิดค่อนข้างธรรมชาติ ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่มี
ความสัมพันธ์ดีกบั หัวหน้าหน่วยอยูแ่ ล้ว”

การประกาศ – พันธกิจ – บทเรียนแห่ งความล้มเหลว
หัวใจสาคัญของการเพิ่มพูนสมาชิกของคริ สตจักรก็คงหนีไม่พน้ เรื่ องการประกาศ และเพราะ
ความสัตย์ซื่อในหน้าที่ดงั กล่าวของสมาชิก คริ สตจักรจึงได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย “ทุก
วันศุกร์ รถคริ สตจักร 4 คัน จะพาทีมประกาศ 4 ทีม ออกไปยัง 4 ทิศของกรุ งเทพมหานครฯ เพื่อ
ประกาศในสถานที่ต่าง ๆ โดยที่กลุ่มจะมาพบกันที่คริ สตจักรในตอนเช้าเพื่อศึกษาพระคาและอธิ ษฐาน
ด้วยกัน ก่อนที่จะออกไปประกาศ ส่ วนสถานที่ ๆ จะไปนั้นก็ได้เป็ นสถานที่ ๆ ผ่านการสารวจโดย
ทีมงานของคริ สตจักรแล้ว ไม่ใช่ไปแบบไม่มีจุดหมาย แล้วบอกว่าพระเจ้าทรงนาอย่างเดียว แต่ทุกครั้ง
ต้องมีขอ้ มูลมาก่อน เช่นบางครั้งไปบ้านคนรู ้จกั หรื อบางทีไปตามแหล่งสลัม ส่ วนเป้ าหมายของการ
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ประกาศนี้คือ จะต้องประกาศจนกลายเป็ นกลุ่มเซลล์ คือมีผรู ้ ับเชื่ อและมีหวั หน้าเซลล์เกิดขึ้น ซึ่ งบาง
แห่งต้องใช้เวลาเป็ นปี แต่ถา้ ไม่มีกลุ่มเซลล์กย็ งั ถือว่าไม่เกิดผล ส่ วนวิธีการนั้นก็มีต้ งั แต่ การแจกใบปลิว
การขอจัดประชุมตามบ้าน จนถึงการอธิบายภาพข้างถนน ในทีมประกาศนี้ประกอบด้วยสมาชิก
ประมาณ 25-40 คน ส่ วนใหญ่เป็ นแม่บา้ น พวกว่างงานหรื ออยูใ่ นระหว่างรองานและอนุชน นักเรี ยน
นักศึกษา”
แต่กว่าจะมาเป็ นวันนี้ การเก็บเกี่ยวของคริ สตจักรก็ตอ้ งผ่านช่วงเวลาแห่งการหว่านด้วยความ
ยากลาบาก “การประกาศครั้งแรกเราเริ่ มประกาศกับกลุ่มนักศึกษา คริ สตจักรในสมัยแรก ๆ จึงมี
นักศึกษามาร่ วมมาก โดยไปแจกใบปลิว หาใบตอบรับ และส่ งทีมไปเยีย่ มเยียน เราออกไปตามหมู่บา้ น
จัดสรร ทุกหมู่บา้ น มหาวิทยาลัยรามคาแหง แจกใบปลิวเป็ นแสน ๆ ใบ เก็บเกี่ยวได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง โดย
เฉลี่ยจะมีผตู ้ อบรับประมาณ 7 ใบต่อใบปลิวทุก ๆ 100 ใบที่แจกออกไป บ้างอยากได้หนังสื อ บ้างอยาก
ให้อธิ ษฐานเผื่อ จนถึงอยากให้ไปเยีย่ ม และอยากมาโบสถ์ ซึ่ งใบตอบรับสองแบบหลังนี้ที่เราถือว่า
น่าสนใจกว่า เพราะแสดงว่าเขาไม่กลัวเรา ซึ่ งในทุก ๆ 100 ใบที่ตอบรับจะมีสักสองใบ แล้วเราก็จะคัด
แยกแต่เฉพาะสองแบบหลังนี่ ออกมา ปั จจุบนั ได้เป็ นพัน ๆ ใบที่มีคนอยากให้ไปเยีย่ ม และจาก 1 ใน 10
ของผูท้ ี่เราไปเยีย่ มอยากที่จะมาโบสถ์” งานเหล่านี้แม้วา่ จะต้องทาด้วยความเหนื่อยยากเพียงไรแต่พวก
เขาก็ไม่เคยย่อท้อ
นอกจากนี้ยงั มีการประกาศในรู ปแบบอื่น ๆ เช่นการจัดสังสรรค์ จัดคริ สตมาส จัดกลุ่มเซลล์
“เรื่ องการนาคนใหม่มาโบสถ์เป็ นเรื่ องที่เราหนักใจทุกครั้ง เพราะโบสถ์ของเราตั้งอยูน่ อกเมือง ผมจาได้
ว่าเราเคยจัดสังสรรค์นกั ศึกษา พิมพ์ใบโฆษณา จัดเตรี ยมอาหาร เชิ ญนักเทศน์พิเศษ แต่พอถึงวันงานเรา
มีคนใหม่มาเพียงคนเดียวก็เคย ในปี 1985 ผมได้คุยกับกรรมการของคริ สตจักร และตั้งใจว่าเราจะจัด
ฉลองคริ สตมาสที่สนามโบสถ์ ให้มีคนมาร่ วมงาน 500 คน เราเชิ ญคุณหมอปรี ดา มาเทศน์ ขอบคุณพระ
เจ้า ปี นั้นเรามีผมู ้ าร่ วมงานถึง 650 คน มีผรู ้ ับเชื่อประมาณ 80 คน ผมรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงชูใจเราอย่างมาก
พี่นอ้ งมีความเชื่ อทวีข้ ึนอย่างมาก จากปี นั้นมา เราก็ได้จดั ประกาศในวันคริ สต์มาส และพระเจ้าทรง
โปรดให้มีคนมาร่ วมงานเป็ นจานวนถึง 1,000-2,000 คน จนเต็มสนามที่จอดรถของเรา”
สาหรับงานด้านพันธกิจนั้น อาจารย์สมเกียรติ กล่าวอย่างถ่อมตนว่าคริ สตจักรสามัคคีธรรมยัง
เป็ นน้องใหม่ในด้านนี้มาก “เราเริ่ มจับงานพันธกิจชิ้นแรกที่นครนายก กับครอบครัวคริ สเตียน 2-3
ครอบครัว โดยให้นกั ศึกษาพระคริ สตธรรมและมิชชันนารี ไปทาอยูน่ าน 4-5 ปี ก็ลม้ เหลวไม่โต จึง
ตัดสิ นใจหยุดไป ผมคิดว่าพระเจ้าสอนบทเรี ยนที่ดีแก่เราอย่างมาก”
“ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ปี 1992 โดยการทรงนาของพระเจ้า คริ สตจักรก็ได้เริ่ มงานพันธกิจ
แห่งที่สอง ที่กบินบุรี ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่ไม่มีใครเชื่ อพระเจ้ามาก่อนเลย แต่ปัจจุบนั มีสมาชิกประมาณ 20
5

คน มาร่ วมประชุมสม่าเสมอโดยเริ่ มจากสมาชิกที่มีบา้ นที่กบินฯ และมีภาระใจที่จะประกาศที่บา้ น จึงส่ ง
ทีมประกาศไป นับเป็ นบทเรี ยนที่พระเจ้าสอนมาก ปั จจุบนั พี่นอ้ งที่รับผิดชอบที่นนั่ ก็เป็ นชาวท้องถิ่นเอง
และแห่งที่สามคือกาญจนบุรี ซึ่ งปั จจุบนั ก็มีสมาชิกประมาณ 20 คนเช่นกัน พันธกิจทั้งสองแห่งมี
แนวโน้มจะเป็ นคริ สตจักรลูกต่อไปนอกจากนี้ก็ยงั มีกลุ่มผูเ้ ชื่ออยูท่ ี่นครชัยศรี และบางปะกง ซึ่ง
คริ สตจักรกาลังพยายามฝึ กผูน้ าท้องถิ่นอยู่ ด้วยเชื่อว่าการที่จะให้ผปู ้ ระกาศอยูย่ งั่ ยืน ควรจะเป็ นคนใน
ท้องถิ่นนั้น”

การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างคริสตจักร
จากสมาชิก 60 เป็ น 100 คน การปรับโครงสร้างของคริ สตจักรก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น “จากที่มี
กรรมการชุดเดียวทาทุกอย่าง คุยกันทุกเรื่ องตั้งแต่เรื่ องจิตวิญญาณจนถึงเรื่ องวัตถุ แต่เมื่อคริ สตจักรโต
ขึ้นเป็ นหลักร้อย สถานการณ์บงั คับตัวเอง จากเดิมที่มีผปู ้ กครองเพียง 4 คน ปั จจุบนั ก็เพิม่ เป็ น 7 คน
โครงสร้างต่าง ๆ ของคริ สตจักรก็เปลี่ยนจากกรรมการชุ ดเดียวก็แบ่งออกเป็ นแผนกกลุ่มสามัคคีธรรม
ต่าง ๆ มากมายเพื่อกระจายความรับผิดชอบออกไปมากขึ้น บทบาทของผูน้ าเองก็ตอ้ งกลายมาเป็ น
ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูฝ้ ึ กคนงานมากกว่าเป็ นคนทางานเอง นอกจากนี้ในด้านการเงิน การบัญชี ก็ตอ้ งทาอย่างมี
ระบบและมีการตรวจสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้อง” อาจารย์สมเกียรติกล่าว
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โครงสร้ างปัจจุบันของคริสตจักรเป็ นดังต่ อไปนี้ :

ปี 2000 กับ สมาชิก 2000 คน เป้ าหมายทีไ่ ม่ เลือ่ นลอย
ปี 2000 จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ได้กลายเป็ นหลักไมล์สาคัญต่อทุกวงการ ไม่วา่ จะหน่วยงาน
คริ สเตียนหรื อไม่ใช่คริ สเตียน ซึ่ งต่างก็ต้ งั เป้ าหมายที่จะบรรลุผลอันยิง่ ใหญ่ และเฝ้ ารอคอยสิ่ งที่จะ
เกิดขึ้นในปี แห่งการท้าทายนี้ จุดประสงค์น้ นั หลากหลาย เป้ าหมายก็แตกต่าง แต่สาหรับคริ สตจักร
สามัคคีธรรมกรุ งเทพ นิมิตและเป้ าหมายนั้นชัดเจนและท้าทายความเชื่อของเหล่าสมาชิกยิง่ นัก “เราทูล
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ขอพระเจ้าที่จะเห็นสามัคคีธรรมกรุ งเทพ นาคน 2000 คนมารู้ จกั พระเจ้าก่อนสิ้ นปี 2000 เราทูลขอ
พระองค์ที่จะเห็น 400 กลุ่มเซลล์เกิดขึ้น และมี 40 คริ สตจักรในหมู่บา้ นที่ยงั ไม่มีผเู ้ ชื่ อ ผมเชื่อว่าโดยพระ
เมตตาของพระเจ้า และการเสี ยสละทุ่มเทของพี่นอ้ ง ทุกสิ่ งเป็ นไปได้” อาจารย์สมเกียรติกล่าวก่อนที่จะ
เปิ ดเผยถึงที่มาของเป้ าหมายอันทะเยอทะยานนี้ “จากการเก็บตัวเลขสถิติการเจริ ญเติบโตของคริ สตจักร
ในช่วงปี 1985-1990 เราพบว่าคริ สตจักรได้เติบโตเป็ น 3 เท่าตัวจากจานวนสมาชิกเพียง 78 คนเป็ นกว่า
200 คน ในปี 1990 เราจึงตั้งเป้ าของเราในทศวรรษสุ ดท้ายของศตวรรษนี้โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ๆ แรก
คือ 1990-1995 เราก็หวังว่าคริ สตจักรจะเติบโตในอัตราเท่าเดิมอีก ซึ่ งก็จะทาให้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ น
ประมาณ 700 กว่าคน ในปี 1995 และช่วงที่ 2 คือจากปี 1995-2000 ถ้าคริ สตจักรยังคงเติบโตในอัตรา
เดียวกันนี้ ซึ่ งก็มีความเป็ นไปได้มาก ก็จะทาให้สมาชิกของเราเพิม่ ขึ้นเป็ นประมาณ 2000 กว่าได้ หรื อถ้า
หากจะตกเป้ าบ้าง ก็คงจะไม่มากนัก วิธีการก็โดยผ่านกลุ่มเซลล์และการประกาศ ซึ่ งเราก็ตอ้ งย่อย
เป้ าหมายให้เล็กลงสาหรับกลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มจะเห็นเป้ าหมายของเขาได้”
นอกจากแผนงานการเติบโตของจานวนสมาชิกและกลุ่มเซลล์แล้ว คริ สตจักรยังมีแผนการขยาย
อาคารคริ สตจักรบนที่ดินของคริ สตจักร เพื่อรองรับกับการเจริ ญเติบโตในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่าง
สอดคล้อง
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแผนการและเป้ าหมายที่ชดั เจน ซึ่ งอาจารย์สมเกียรติเห็นว่าเป็ นความจา
เป็ น ในการกระตุน้ สมาชิกให้เร่ งทางานของพระเจ้า การเปิ ดใจเพื่อการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอาจารย์สมเกียรติกล่าว “การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั อาจจะไม่ได้เป็ นไป
อย่างที่เราต้องการเสมอไป เพราะบางทีเรามีแผนอย่างหนึ่ง แต่พระวิญญาณทรงนาอีกอย่างหนึ่งก็ได้
เช่น เมื่อแรกผมมีความตั้งใจที่จะประกาศกับกลุ่มนักศึกษา เราก็ยกทีมไป แต่ปรากฏว่างานเราปั จจุบนั
เบนไปยังกลุ่มชาวบ้าน ชุมชนแออัด คนสู งอายุ และยังปรากฏว่าชาวบ้าน กลับกลายเป็ นทีมประกาศที่
เข้มแข็งของเรา ผมเชื่ อว่านี่ เป็ นการทรงนาของพระเจ้า ฉะนั้นถ้าพระเจ้าทรงนาทางไหน เราก็ควรจะ
เคลื่อนไปตามนั้น แม้แต่การเกิดของกลุ่มเซลล์ผมก็เชื่อว่าเป็ นการทรงนาของพระเจ้าเช่นกัน เพราะถึง
ผมจะผ่านการสัมมนาจากประเทศเกาหลีหรื อที่ไหน ก็ยงั ไม่อาจประสพความสาเร็ จได้ถา้ ปราศจากการ
ทรงนาของพระเจ้า”
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“เซลล์เดอะมอลล์ หน่ วย 02”
อาภรณ์ กลางการ นักธุ รกิจสามปราดเปรี ยววัย 33 ปี ผูม้ ีตารางชีวิตที่แน่นเอี๊ยดตลอดสัปดาห์
ทั้งรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และต่อเจ้าของชีวติ ผูท้ รงประทานชีวิตใหม่ให้แก่เธอเมื่อหลายปี ก่อน
ค้นพบสิ่ งที่มีค่ายิง่ กว่าการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ยอมถูกตราหน้าว่า “โง่” ขอเพียงได้รับใช้พระองค์
แม้วา่ จะต้องอยูใ่ นตาแหน่งผ จัดการโชว์รูม ของบริ ษทั ขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแห่งหนึ่งมาเป็ น
เวลาหลายปี ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสก้าวหน้าถ้าเพียงแต่เธอเลือกที่จะทา แต่อาภรณ์หรื อตุก๊ ก็ไม่เคยคิดเสี ยดาย
เลยกับตาแหน่งหน้าที่ ๆ ที่ผา่ นเธอไป เพราะสิ่ งที่พระเจ้าของเธอทรงชดเชยให้กบั การที่เธอเสี ยสละ
ตัวเองและใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการจัดกลุ่มเซลล์ และติดตามถามไถ่ อธิ ษฐานเพื่อลูกเซลล์ซ่ ึ งเปรี ยบ
เหมือนลูกแกะของเธอ คุม้ ค่ากว่ามาก อาภรณ์กล่าวอย่างจริ งใจว่า เธอรักพระเจ้ามากกว่าหน้าที่การงาน
เหล่านั้น ตลอดเวลา 5 ปี ที่เธอสัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและดูแล
เรื่ องส่ วนตัวของเธอ
อาภรณ์ เป็ นสมาชิกคริ สตจักรสามัคคีธรรมกรุ งเทพ และเป็ นหัวหน้ากลุ่มเซลล์ที่เดอะมอลล์ 3
เธอมีลูกเซลล์อยู่ 4-5 คน ซึ่ งล้วนเป็ นพนักงานบริ ษทั ทางานอยูใ่ นละแวกเดียวกัน ที่มาร่ วมประชุมกลุ่ม
เซลล์กบั เธอสม่าเสมอทุกสัปดาห์ ณ สานักงานของเธอหลังจากเลิกงานทุกวันพฤหัส บนชั้นสามของ
เดอะมอลล์ 3 ซึ่งหัวหน้างานของอาภรณ์ที่เป็ นคริ สเตียนผูเ้ ห็นคุณค่าในงานประกาศกิตติคุณได้อนุ ญาต
ให้เธอใช้สถานที่ได้ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น.
ในการพบปะกันแต่ละครั้งนั้นก็จะมีการร้องเพลงนมัสการร่ วมกัน การศึกษาพระคาโดยอาภรณ์
เป็ นผูน้ า
และถ่ายทอดสิ่ งที่เธอได้เรี ยนรู ้จากศิษยาภิบาลของเธอเมื่อวันอังคารให้กบั ลูกแกะของเธอ
จากนั้นก็จะมีการแบ่งปั นปั ญหา ทุกข์สุข และอธิ ษฐานเพื่อความต้องการของกันและกัน หรื อบางครั้งก็
มีการวางมืออธิ ษฐานเพื่อการรักษาโรคหากจาเป็ น จากนั้นก็จะทานของว่างกันเล็กน้อยก่อนแยกย้ายกัน
กลับ
ท่ามกลางสภาวะการจราจรวิกฤตเช่นในกรุ งเทพฯ นี้ ที่ซ่ ึ งแม้แต่การเดินทางในระยะทางใกล้ ๆ
ก็เป็ นเรื่ องยากลาบากและน่าเบื่อหน่ายยิง่ นัก แต่กระนั้นลูกเซลล์ของอาภรณ์ เช่นเดียวกับเซลล์อื่นของ
คริ สตจักรสามัคคีกรุ งเทพ น้อยนักที่จะขาดการประชุมนี้ ซึ่ งในจุดนี้อาภรณ์ให้ความเห็นว่า “เป็ นเพราะ
ทุกครั้งที่พบกันเราจะได้บางสิ่ งบางอย่างกลับไป
ที่เป็ นกาลังใจในระหว่างอาทิตย์ในการต่อสู ้กบั
อุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ ทาให้ไม่มีใครอยากขาดการประชุ ม”
แต่กว่าที่อาภรณ์จะยอมให้พระเจ้าทางานผ่านชีวิตของเธอได้เช่นนี้ เธอก็ได้ผา่ นวันเวลาแห่ง
การหล่อหลอมและขัดเกลาจากพระเจ้ามาอย่างเข้มข้นเธอเล่าว่า “เมื่อก่อนตุก๊ ก็เป็ นสมาชิกธรรมดา แล้ว
พอดีหวั หน้าหน่วยมองเห็นแววการเป็ นหัวหน้าเซลล์ จึงเรี ยนให้อาจารย์สมเกียรติทราบ ตุก๊ ใช้เวลา 1 ปี
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ในการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ อธิษฐานขอการทรงนาจากพระเจ้า จนแน่ใจจริ ง ๆ ว่าพระเจ้าเรี ยก และตัวเอง
ก็รู้สึกมีภาระในต่อปั ญหาของผูอ้ ื่นมาก จึงเริ่ มมาเรี ยนกับอาจารย์สมเกียรติในวันอังคาร เข้าร่ วมกลุ่ม
เซลล์ ร่ วมอธิ ษฐานตลอดจนเข้าร่ วมค่ายหัวหน้าเซลล์ และในที่สุดก็เริ่ มโดยการเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าเซลล์
ก่อนแล้วจึงมาเป็ นหัวหน้าเซลล์เอง แรก ๆ ตุก๊ มีลูกแกะแค่ 3 คนแต่ก็ทาไม่สาเร็ จเพราะตอนนั้นตุก๊
ยอมรับว่ายังห่วงงานมาก ทางานมากเกินไป มาทาเซลล์กต็ ามหน้าที่เท่านั้น และคิดว่าพระเจ้าน่าจะช่วย
จัดเวลาให้กบั เรา เวลาลูกเซลล์มีปัญหาก็ไม่กล้าแบ่งปั นกับเรา เพราะเป็ นคนมีครอบครัว ตอนนั้นตุก๊
โกรธพระเจ้ามาก”
จากประสบการณ์ที่ลม้ เหลว ได้เป็ นส่ วนหนึ่งที่สร้างชี วติ ของอาภรณ์ผไู ้ ม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
ใด ๆ ในวันนี้ชีวติ ของเธอจึงสุ กงอมมากขึ้น เป็ นผูใ้ หญ่มากขึ้น และพร้อมมากขึ้นที่จะให้พระเจ้าทางาน
ผ่านชีวติ ของเธอ อาภรณ์เริ่ มต้นใหม่อีกครั้งกับลูกเซลล์อีก 3 คน โดยการสนับสนุนของหัวหน้าหน่วย
และศิษยาภิบาล และด้วยความมัน่ ใจในการทรงเรี ยกของพระเจ้า เธอจึงตัดสิ นใจทุ่มเทชีวติ ให้กบั การรับ
ใช้มากขึ้น เธอเรี ยนรู ้วา่ เธอเองจาเป็ นที่จะต้องจัดเวลาให้พระเจ้า ทุกวันนี้ อาภรณ์แทบจะไม่เหลือเวลา
ว่างสาหรับตัวเอง หลังจากเลิกงานทุกวันอังคารเธอจะไปร่ วมประชุมหัวหน้ากลุ่มเซลล์ที่โบสถ์ วันพุธ
เป็ นเวลาเตรี ยมพระคาเพื่อแบ่งปั นกับกลุ่มเซลล์ในวันรุ่ งขึ้น ทุกวันพฤหัสจะร่ วมกับกลุ่มเซลล์ของเธอ
ทุกวันศุกร์ จะไปร่ วมกลุ่มอธิ ษฐานที่คริ สตจักร ขณะที่วนั เสาร์ เป็ นเวลาที่เธอต้องซ้อมเพลง ในฐานะ
สมาชิกคณะนักร้องของคริ สตจักร และแน่นอนวันอาทิตย์ก็เป็ นวันนมัสการพระเจ้า ในยามว่างจากงาน
ในหน้าที่เธอยังใช้เวลาโทรถามทุกข์สุขจากลูกแกะ และเพื่อน ๆ บ้างเพื่อจะได้อธิษฐานเพื่อปั ญหาของ
เขาเหล่านั้น
แม้จะเหลือเวลาสาหรับส่ วนตัวเพียงไม่มากนักในแต่ละสัปดาห์ แต่อาภรณ์ก็ไม่เคยรู ้สึกเหนื่อย
หรื อคิดจะเลิกทา
เพราะเป้ าหมายของเธอชัดเจนและเธอรู ้วา่ สิ่ งที่เธอทุ่มเทนั้นมีความหมายต่อชีวิต
นิรันดร์ ของคนอีกมากมายเธอกล่าวว่า “เวลาตุก๊ เริ่ มท้อ ตุ๊กจะอธิ ษฐานขอกาลังจากพระเจ้า พระองค์ก็จะ
ประทานกาลังใหม่ และสติปัญญามากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่มเซลล์ของเรา ในปี นี้ตุก๊ คิดว่า
สิ้ นปี นี้ กลุ่มของเรามีเป้ าหมายที่จะให้มีคนมาร่ วมเซลล์ 7 คน ซึ่ งก็มีเวลาอีกไม่มาก แต่ตุก๊ ก็เชื่อว่า
เป็ นไปได้ เพราะสิ่ งที่มนุษย์ทาไม่ได้ พระเจ้าทาได้”

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่2 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน – ธันวาคม 1993, หน้า 24-29.
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