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คริสเตียนไทยกบัพระมหาบัญชา 
ในมัทธิวบทที ่28 

โดย ศจ.อนันต์  จอห์นสัน 

บทน า 

ในพระธรรมมทัธิวบทท่ี 28 ปรากฏพระมหาบญัชาท่ีไดร่้างเคา้โครงพนัธกิจของคริสตจกัร
ในช่วงการเสด็จมาคร้ังท่ี 1 และ 2 ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เราจะตอ้งสร้างสาวกในทุกเผา่พนัธ์ุคือชนทุก
กลุ่มในโลก ในช่วงเวลา 25 ปีท่ีผา่นมา การประกาศพระกิตติคุณกบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุด
ในพนัธกิจโลก ผูเ้ช่ียวชาญในงานพนัธกิจพบวา่มีคนอีกเป็นจ านวนมากท่ียงัไม่มีโอกาสไดย้นิและ
ตอบสนองต่อพระกิตติคุณ และยงัไดก้ล่าวอีกวา่คนไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มคนท่ีไดรั้บการบอกกล่าวเร่ือง
ของข่าวประเสริฐนอ้ยท่ีสุดในโลก ฉะนั้น แมว้า่คริสตจกัรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะมีการฟ้ืนฟู เจริญเติบโต 
และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าก  ตาม แต่ก็ยงัคงมีกลุ่มคนจ านวนมากท่ีไม่เคยไดเ้ขา้มาสัมผสักบั
ประสบการณ์เช่นน้ี งานท่ีส าคญัคือตอ้งเจาะลึกเขา้ไปในกลุ่มคนท่ียงัไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณมาก่อน 
และบุกเบิกการสร้างคริสตจกัรท่ามกลางคนกลุ่มนั้น 

ความหมายของค าว่า “คริสตจักร” 

ปัญหาท่ีเราพบในการขยายฐานคริสตจกัรในประเทศไทยก็คือ วา่เราใหค้วามหมายของ
คริสตจกัรโดยมีองคป์ระกอบท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานในพระคมัภีร์ จากประสบการณ์ของผมเม่ือพดูถึง 
“คริสตจกัร” ในประเทศไทยในความคิดจะหมายถึงสองส่ิง ส่ิงแรกก็คือตวัอาคารท่ีใชส้ าหรับการ
ประชุมนมสัการ จะเช่าหรือซ้ือก็ได ้ ส่ิงท่ีสองก็คือวา่จะตอ้งมีศิษยาภิบาลเตม็เวลาท่ีผา่นการฝึกอบรม
จากโรงเรียนพระคมัภีร์แลว้ 

แทจ้ริงเราพบวา่ พระคมัภีร์ไม่ไดเ้รียกร้องใหค้ริสตจกัรมีองคป์ระกอบทั้งสองอยา่งน้ี จิม 
มอนทโ์กเมอรีย ์ (Jim Montgomery) ผูก่้อตั้งพนัธกิจดอวน์ (Discipling a Whole Nation Ministries – 
DAWN) ไดก้ล่าววา่ “ในความคิดของเรา คริสตจกัรเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มผูเ้ช่ือท่ีน าโดยผูป้กครองมีการพบปะ
กนัเป็นประจ าเพื่อนมสัการพระเจา้สั่งสอนพระคมัภีร์ ถือศีลตามพระคมัภีร์ใหม่ ออกไปประกาศ เป็น
พยานและรับใช ้เราไม่ไดใ้ส่ใจวา่จะพบกนัท่ีไหน ศิษยาภิบาลจะเตม็เวลาหรือไม่” (Montgomery, 1989, 
หนา้ 79) ความหมายน้ีตรงกบัส่ิงท่ีเราเรียกกนัในประเทศไทยวา่ “กลุ่มเซล) 
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ความหมายของค าว่า “การเป็นผู้น า” 

ส่ิงส าคญัประการท่ีสองคือผูน้ าแบบไหนท่ีจะน า คริสตจกัร ผมสังเกตวา่เรามีแนวโนม้ท่ีจะ
คิดถึงศิษยาภิบาลเตม็เวลาท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจากโรงเรียนพระคมัภีร์ เช่นเดียวกนัน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพระ
คมัภีร์ใหม่เรียกร้อง เพราะทกัษะในการน ากลุ่ม 10 คนนั้นแตกต่างจากการน าคนกลุ่มใหญ่ การฝึกอบรม
ตามหลกัสูตรของโรงเรียนพระคมัภีร์ตอ้งใชเ้วลามากและเสียค่าใชจ่้ายสูง และความเป็นจริงแลว้ 
สถาบนัพระคริสตธรรมท่ีมีอยูก่็ไม่สามารถสร้างผูน้ าใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและเพียงพอต่อความตอ้งการใน
ทุ่งนาท่ีรอคอยการเก็บเก่ียวตรงหนา้ ทั้งท่ีไม่ไดห้มายความวา่อาคารของคริสตจกัรจะไม่มีความส าคญั
หรือศิษยาภิบาลเตม็เวลาท่ีไดรั้บการฝึกอบรมจะไม่ส าคญั แต่อยา่งไรก็ดีผมเช่ือวา่เราตอ้งเร่ิมตน้มองดูท่ี
เป้าหมายสุดทา้ยวา่จากรูปแบบการท างานและยทุธวธีิใหม่น้ี จะเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดต้อบสนองต่อ
พระกิตติคุณไดอ้ยา่งไร? 

รูปแบบใหม่ : การบุกเบิกกลุ่มเซลแบบ SCP (Saturation Church Planting) 

“การบุกเบิกแบบ SCP” ซ่ึงก็คือกระบวนการท่ีท าใหก้ลุ่มคนไดย้นิพระกิตติคุณจากคริสตจกัร
หลาย ๆ แห่ง เพื่อเปิดโอกาสใหต้อบสนองพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการน าเสนอจากกลุ่มคนท่ีเหมือนพวก
เขา 

เป้าหมายสุดทา้ยท่ีวา่พระเยซูคริสตจ์ะตอ้งถูกส าแดงในทุกหนทุกแห่งยงัคงเหมือนเดิม แต่เพื่อ
ความสะดวกในการสนทนา และวางยทุธวธีิ “กลุ่มยอ่ย” จะเป็นจุดเร่ิมตน้และเป้าหมายของการทวคูีณ 
ผมเช่ือวา่การขยายกลุ่มแบบทวคูีณและการสร้างผูน้ าแบบน้ีจะเป็นไปได ้ และเกิดผลมากในการท าให้
บรรลุเป้าหมายท่ีจะท าใหค้นไทยทุกคนเขา้ใจและยอมรับการประกาศพระกิตติคุณ 

ขอ้โตแ้ยง้ของผมในการน าเสนอรูปแบบใหม่น้ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ลกัษณะของกลุ่ม และการเป็น
ผูน้ าตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ ต่อไปน้ีเป็นเหตุผลและค าอธิบายเก่ียวกบัรูปแบบใหม่ท่ีผมจะ
น าเสนอ 

1.กลุ่มเซลลบล้างความคดิเกีย่วกบัอาคาร 

การมุ่งจุดศูนยร์วมการพบปะของกลุ่มเซลไปท่ีบา้นพกั โรงเรียน ร้านอาหาร ท่ีท างาน ในทุก
เวลาและสถานท่ีเป็นการลบลา้งความคิดท่ีวา่เรามีท่ีประชุมไม่เพียงพอ เม่ือกลุ่มเซลขยาย ความสามารถ
ในการซ้ือท่ีดินและการขยายขนาดของอาคารก็จะเป็นไปไดม้ากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
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2.การเพิม่ผู้น าเซลสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว 

ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการเพิ่มพูนคริสตจกัรพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่คริสตจกัรท่ีเติบโตเร็วจะมีผูน้ าประเภทท่ี
เป็นผูน้ าอาสาสมคัรมากท่ีสุด (ไดแ้ก่ ผูน้  ากลุ่มเซล, ครูรว,ี ผูน้  านมสัการ, ปฏิคมฯลฯ) ซ่ึงการสร้างผูน้ า
กลุ่มเซลนั้นจะใชเ้วลาสั้นกวา่และค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ คนเหล่าน้ีจะไดรั้บการฝึกอบรมในการท างานโดย
ไม่ตอ้งลาออกจากอาชีพการงานหรือโยกยา้ยจากถ่ินฐานครอบครัวอีกทั้งยงัสามารถสนบัสนุนตนเองได ้

3.กลุ่มเซลจะเกดิขึน้ได้อย่างรวดเร็ว 

จากการศึกษาพบวา่ตวัจกัรส าคญัในการขยายเซลไม่ใช่ผูน้ ากลุ่ม แต่กลบัเป็นผูช่้วยกลุ่ม เม่ือ
ผูช่้วยกลุ่มไดรั้บการฝึกฝนศกัยภาพในการท่ีจะมีกลุ่มใหม่ ๆ ก็เกิดข้ึน การท าใหก้ลุ่มเซลหน่ึงเติบโตนั้น
ไม่เพียงพอ ผูน้ าท่ีถูกสร้างข้ึนตอ้งมีความสามารถและฝึกฝนทกัษะในการคลอดเซลใหม่จากกลุ่มเซลท่ีมี
อยูแ่ลว้ดว้ย 

4.การสร้างกลุ่มเซลโดยใช้โครงสร้างปัจจุบันให้เกดิผลสูงสุด 

เน่ืองจากประเทศไทยมีกลุ่มยอ่ยท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในระดบัหน่ึง ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ตอ้งมาคิดคน้กนัใหม่ เพียงแค่กลัน่กรองและกระจายไปใหท้ัว่เท่านั้นเอง แทนท่ีจะเป็นการผลกัภาระ
การสร้างผูน้ าไปใหส้ถาบนัพระคริสตธรรมท่ีมีงานลน้มือ และไม่ไดรั้บการสร้างใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นใน
การน ากลุ่มยอ่ย 

5.เรามฐีานเซลทีเ่ข้มแขง็ 

เรามีความสมดุลในการสร้างบนฐานนั้นและมีผูเ้ช่ียวชาญท่ีเราจะใชไ้ด ้ กลุ่มเซลท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัทุกกลุ่มมีศกัยภาพในการคลอดกลุ่มเซลใหม่ท่ีจะน าคนมากมายมาถึงพระกิตติคุณ 

6.ประหยดัค่าใช้จ่าย 

การสร้างกลุ่มเซลเร่ิมจากกลุ่ม และคริสตจกัรท่ีมีอยูใ่นการสร้างหลกัสูตรพฒันาผูน้ าในกลุ่ม
หรือคริสตจกัรนั้นเราแทบจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เลย เม่ือมีการถ่ายทอดนิมิตและยอมรับมาเป็น
ของตน คริสตจกัรก็จะสร้างผูน้ าของตนภายใตโ้ครงสร้างท่ีมีอยูไ่ม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนมหาศาลใน
การฝึกอบรมหรือสรรหาสถานท่ีประชุม 
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7. “กลุ่มเซล” เป็นค าทีเ่ข้าใจง่ายกว่าค าว่า “คริสตจักร” 

เน่ืองจากศาสนศาสตร์เร่ืองคริสตจกัรแตกต่างกนัตามความเช่ือ ท าใหก้ารตีความหมายของค า
วา่ “คริสตจกัร” ทั้งทางดา้นศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลากหลายแบบ แต่จะเป็นการง่ายกวา่ท่ีจะ
ใหค้วามหมายและยอมรับกลุ่มยอ่ยท่ีมีผูน้  ากลุ่ม ผูช่้วยและเจา้ของบา้นท่ีมีการประชุมของ 3-15 คนวา่
เป็นกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร 

8.เมือ่กลุ่มเซลขยาย ผู้น าทีม่ขีองประทานจะปรากฏขึน้ 

กลุ่มยอ่ยเป็นเหมือนแปลงเพาะผูน้ าใหม่ใหเ้กิดข้ึนในคริสตจกัร สถานฝึกอบรมท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ผูรั้บใชใ้นอนาคตคือการฝึกงานในกลุ่มยอ่ย เม่ือพวกเขาพฒันาของประทานและไดรั้บการยอมรับแลว้ 
เราก็จะสามารถส่งเขาเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการต่อไป 

9.ใช้ผู้น าเต็มเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ผูน้ าเตม็เวลาจะใชส่ิ้งท่ีตนไดรั้บการฝึกฝน และความเช่ียวชาญมาสร้างสมาชิกในท่ีประชุม 
จดัการฝึกฝนผูน้ าในคริสตสจกัรทอ้งถ่ินเพื่อส่งเขา้ไปในกลุ่มเซลหลายกลุ่มขยาย และเติบโตในทอ้งท่ี
หน่ึง คริสตจกัรและผูน้ าอาจจะตดัสินใจท่ีจะเปิดคริสตจกัรอีกแห่งหน่ึง โดยเร่ิมจากกลุ่มท่ีอยูบ่ริเวณนั้น 
ไม่ตอ้งไปเร่ิมจากศูนยซ่ึ์งน่ีต่างจาการบุกเบิกแบบท่ีประชุมใหญ่ 

การประยุกต์ใช้รูปแบบนีใ้นกรุงเทพฯ 

ผมจะใชส้ถิติโดยประมาณเน่ืองจากไม่สามารถหาตวัเลขท่ีแทจ้ริงได ้ แมว้า่จ  านวนประชากร
ของกรุงเทพฯ โดยทางการแลว้บนัทึกวา่มี 7 ลา้นคน แน่นอนวา่ตอ้งมีมากกวา่นั้น เราจะใชส้ถิติตวัเลข 
10 ลา้นตามสมุดรายช่ือคริสตจกัรในประเทศไทยปี 1997 ในกรุงเทพฯ มีคริสตจกัร 167 แห่ง อาจจะมี
คริสตจกัรท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งและยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน หรือบางคริสตจกัรท่ีเป็นคริสตจกัรสาขาและไม่ได้
นบัไว ้เพื่อเป็นการยกตวัอยา่งใหเ้ราคิดจากคริสตจกัร 300 แห่ง และมีกลุ่มเซล 1,000 แห่งในกรุงเทพฯ 

ถา้เราใชเ้กณฑท่ี์วา่ ผูน้  าหน่ึงคนและกลุ่มเซลหน่ึงกลุ่มต่อทุก 500 คน เราตอ้งการผูน้ าและกลุ่ม
เซลจ านวน 20,000 กลุ่ม หมายความวา่เราตอ้งสร้างผูน้ าเซลอีก 19,000 คน ซ่ึงดูเหมือนวา่จะเกินก าลงั
และเป็นไปไม่ได ้แต่ถา้เราพิจารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ งานน้ีจะส าเร็จไดโ้ดยท่ี 

ประการแรก ผูน้ ากลุ่มท่ีมีอยูมี่ศกัยภาพท่ีจะขยายกลุ่ม ถา้กลุ่มเซลในปัจจุบนัตั้งเป้าวา่จะขยาย
ใน 1 ปี จะน าอีก 10 คนมาพบพระเจา้ ภายใน 4 ปีก็จะมีเซลเพิ่มข้ึนเป็น 16,000 กลุ่ม 
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ประการท่ีสอง ในคริสตจกัรจ านวน 300 แห่งท่ีมีอยูอ่าจจะมีคนท่ีมีศกัยภาพในการเป็นผูน้ า
กลุ่มเซลนบัพนัท่ีคอยรับการถ่ายทอดนิมิตและการฝึกฝนใหอ้อกไปน ากลุ่ม 10 คน พวกเขาจะเป็นแหล่ง
ในการสร้างและขยายกลุ่มเซล 

ผมเช่ือวา่คริสตจกัรไทยในปัจจุบนัน้ีมีแหล่งทรัพยากรบุคคล ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ใน
การวางแผนและสร้างผูน้ ากลุ่มเซลนบัพนัได ้ไม่เพียงแค่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ทัว่ประเทศไทย ทั้งน้ีก็
ข้ึนอยูก่บัวา่บรรดาผูน้ าทั้งหลายจะเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่หรือไม่ “เราตอ้งมีใจปรารถนาท่ีจะท างานร่วมกนั 
สนบัสนุน แบ่งปัน และตั้งเป้าท าใหนิ้มิตเป็นจริง?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ธนัวาคม – มกราคม 2001, หนา้ 18-20. 


