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ABSTRACT 
 

This independent study was undertaken with the purpose of building 

a Christian theology of Gospel-centered community that is appropriate to the 

context of Thai society and in alignment with foundational biblical doctrine and the 

sound teachings of well-respected Bible teachers. Through the study of the Thai 

social context from documented information resources, it can be shown that 

Thailand’s loosely individualistic social structure has influenced Thai Christians to 

develop an understanding of the gospel that is not fully informed, having incorrect 

expectations regarding the building up of the church as a community. That is, having 

an understanding of church merely as an association that exists merely to provide 

personal benefits, leading Thai Christians to attend church as mere consumers rather 

than active members of a community. Through the study of both foundational 

biblical doctrines along with the sound teachings of well-respected Bible teachers, 

we discover that God’s desire for all believers is to be gathered into churches which 

are essentially communities, for that is God’s design for all believers. Church 

community is not merely a ‘extra bonus’ additional to salvation, but is an essential 

part of God’s plan of salvation. Thus, Christians should join churches, not simply on 

the basis of seeking personal benefits, but rather with an understanding that this is of 

central importance to our salvation, Christ Himself having died for His church. 



ง 

If Thai Christians can begin with a more complete and accurate 

understanding of the gospel, then they will be able arrive at a form of Church as a 

Gospel-centered community which is appropriate to the context of Thai society, 

growing in alignment with both foundational biblical doctrines along with the sound 

teachings of well-respected Bible teachers, bringing mutual blessing to both those 

inside and outside the church community. Ultimately this can enable the church to 

be more and more to the greater glory of our Lord Jesus Christ. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคญัของปญหาวิจัย 

เนื่องจากผูวิจัยเปนคริสเตียนท่ีเติบโตมาในบริบทวัฒนธรรมไทย ซึ่งหากมองแตเพียง

ผิวเผิน พบวา คนไทยสวนใหญมักจะมีคานิยมที่อาศัยอยูรวมตัวกันแบบเปนสังคม ชุมชน และ

ครอบครัว แตเมื่อมองใหลึกลงไปในโครงสรางของชมุชนก็จะพบวา สังคมในแบบไทยๆ นั้นเปนสังคมที่

มีความสัมพันธกันแบบหลวมๆ กลาวคือคนไทยสวนใหญไมไดมารวมตัวกันเพ่ือผลประโยชนสวนรวม

ของทั้งชุมชน แตรวมตัวกันเพ่ือเห็นแกผลประโยชนของตนเองที่จะไดรับเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จอหน เอฟ เอ็มบรี (John F. Embree) ที่นิยามสังคมไทยวาเปนสังคมโครงสราง

พฤติกรรมรวมตัวแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม ซึ่งหมายถึง กลุมการรวมตัวที่แตละบุคคลไดให

ความสำคัญกับความเปนตัวของตัวเองมากกวาผลประโยชนของชุมชนที่จะไดรับ (Embree, 1950) 

สงผลใหพฤติกรรมของคนไทยในปจจุบัน มักที่จะกระทำอะไรก็ตามในฐานะของความเปนปจเจก

บุคคลกอนจะคิดถึงผลกระทบที่มีตอชุมชนที่พวกเขาอยูอาศัย ซึ่งตรงกับวาทะกรรมที่วา “ทำอะไร

ตามใจคือไทยแท” ท่ีดานหนึ่งสะทอนความอิสรเสรีของคนไทย แตในอีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็น

ความไมมีระเบียบวินัย ไมเคารพสิทธิของผูอ่ืน และไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน ไมวาฐานะพลเมือง 

หรือในฐานะอะไรก็ตาม สิ่งเหลานี้สงผลทำใหคนไทยรุนใหมเริ่มมีแนวโนมในการตัดสินใจที่จะไมเขา

ไปผูกพันตนกับชุมชนใดๆ เลยมากยิ่งขึ้น หรือพวกเขาอาจจะเขาไปมีสวนรวมบาง ตราบใดที่ตนเองยัง

ไดรับผลประโยชนสวนตัวอยู  

แมแตความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลของสังคมไทย ปจจุบันก็ถูกทำใหแคบลง

ยิ่งกวาที่ควรจะเปน สังเกตจากปจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีท่ีชวยในการติดตอสื่อสารที่เรียกวา สื่อสังคม

ออนไลน(Social Media) ทำใหเราสามารถติดตอกับบุคคลอ่ืนๆ จากพื้นที่ที่หางไกลไดอยางรวดเร็ว

โดยใชความพยายามหรือคาใชจายเพียงเล็กนอย ในสังคมท่ีมีการสื่อสารท่ีรวดเร็วฉับไวเชนนี้ ทำใหเรา

มีเพื่อนหรือคนที่เรารักผูกพันลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ ในปจจุบัน หากเราจะทำรจูักคนใหมๆ ไดนั้น เรา

มักจะรจูักผานทางภาพถาย หรือขอความในสื่อสังคมออนไลนของพวกเขากอน ซึ่งสิ่งเหลานั้นอาจจะ

เปนเพียงแคเศษเสี้ยวหนึ่งของคนเหลาน้ัน และนั่นอาจไมใชตัวตนที่แทจริงของพวกเขาเลย สิ่งที่นา

เศรายิ่งไปกวานั้น ก็คือ คนไทยในสมัยปจจุบันหลายๆ คนเริ่มจะมีความพึงพอใจในความสัมพันธแบบ
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นี้ จนเริ่มไมอยากออกไปอุทิศตนเพื่อผูอ่ืน หรือแสวงหาชุมชนที่จะผูกพันตนภายนอกโลกสื่อสังคม

ออนไลนอีกตอไปแลว  

วัฒนธรรมสังคมแบบการเปนปจเจกเชิงหลวมนั้น ชางตรงกันขามกันกับหลักคำสอน

จากพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งเปนหลักการในการดำเนินชีวิตของคริสเตียน พระคริสตธรรมคัมภีรมี

เนื้อหาทีก่ลาวถึงชีวิตใหมในพระเยซู คือการที่ไมเอาตนเองเปนศูนยกลางในการดำเนินชีวิต แตนำขาว

ประเสริฐของพระเยซูคริสตเขามาเปนศูนยกลางของการดำเนินชีวิตสวนตัว (ลก. 9:23) และชีวิตใน

ชุมชนของพระองค คือ “คริสตจักร” ดวย และจากภาพรวมของประวัติศาสตรแหงความรอดพบวา 

พระเจาไมไดประทานพระคริสตธรรมคัมภีรเปนเพียงขอความผานทางขอความมาถึงมนุษยเทานั้น แต

ในทางกลับกัน พระเจาไดเสด็จมาในสภาพของเนื้อหนัง คือ พระองคเสด็จลงมารับสภาพเปนมนุษย 

(ฟป. 2:7) เพ่ือพระองคจะทรงสามารถรวมสามัคคีธรรมกับมนุษยชาติในฐานะของมนุษยท่ีผูกพันตน

และอุทิศตนในชุมชน จนกลายเปนคนท่ีสนิทสนมในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งแผนการน้ีสำเร็จไดอยาง

ครบถวนแลวใน “พระเยซูคริสต” โดยการท่ีพระองคทรงดำเนินชีวิตทามกลางมนุษยทั้งปวง ทรง

สิ้นพระชนม ทรงเปนข้ึนจากความตาย และในบัดนี้ พระวิญญาณบรสิุทธ์ิของพระองคก็สถิตอยูภายใน

ผูเชื่อทุกคนเสมอ เพ่ือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสตจะไดรับความรอด รวมถึงการเขาไปเปนสวน

หนึ่งในชุมชนแหงความเชื่อ ซึ่งเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งของการทรงสรางใหมโดยพระคุณของพระเจา 

มีสิ่งที่สะทอนความขัดแยงของวัฒนธรรมไทยตอขาวประเสริฐของพระเยซูเกี่ยวกับ

เรื่องชุมชนที่ไมสอดคลองกับภาพที่เปดเผยในพระคัมภีรอีกสิ่งหนึ่ง ก็คือ หากมีคำวา “คริสตจักร” ได

ปรากฏขึ้นในการสนทนาเมื่อไหร สิ่งแรกที่คริสเตียนไทยมักจะหมายความถึงก็คือ ตัวอาคารสถานที่ 

หรือสิ่งปลูกสราง ท่ีเราเรียกกันวา “โบสถ” อาจเปนเพราะเนื่องมาจากแนวความคิดที่วา คริสตจักร

เปนเพียงสถานที่จำเพาะซึ่งบรรดาคริสเตียนจำเปนตองไปรวมตัวเพ่ือชุมนุมกันในวันอาทิตย และดวย

เหตุผลนี้ จึงทำใหคริสเตียนไทยยากท่ีเราจะพบความจริงที่วา พระเจาไมไดทรงเรียกคริสเตียนใหไป

รวมนมัสการกันที่โบสถเทานั้น แตทรงเรียกคริสเตียนทุกคนใหเปนชุมชนเดียวกันไดในทุกที่ และในทุก

เวลาเทาที่จะเปนไปไดในความจำกัดของมนุษย เพราะวาการเปนชุมชนที่สนิทสนมกันจนเปนคนใน

ครอบครัวเดียวกันน้ันเปนธรรมชาติของชีวิตใหมที่ไดรับในพระเยซูคริสตดวย (อฟ. 2:15-19) 

แมคริสตจักรเปนชุมชนของกลุมผูท่ีเชื่อวางใจในพระเยซูครสิต ไมใชโบสถท่ีหมายถึง

ตัวอาคารสถานที่ แตการคนควาและสรางคริสตศาสนศาสตรในครั้งนี้ไมไดมีความตั้งใจท่ีจะสรุปวา 

การประชุมรวมกันในอาคารโบสถนั้นไมมีความสำคัญอีกตอไป แตมีความปรารถนาท่ีจะขยายความ

จริงอีกมุมมองหนึ่งที่คริสตจักรอาจจะหลงลืมไป นั่นคือคริสตจักรคือ “ชุมชุน” และชุมชนนี้จะเปนที่

พอพระทัยพระเจาไดก็ตอเมื่อ “ชุมชนมีขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง” แลวเทานั้น 

ทั้งสองสิ่งนี้เปนความเปนจริงไดรวมกันเปนหนึ่งความหมาย ซึ่งหมายถึง การที่พระเจาไดทรงรวบรวม

บรรดาคนที่เชื่อวางใจในขาวประเสรฐิของพระเยซูคริสตไวในชุมชนเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน และ

มีวัตถุประสงคเดียวกัน คือเราผูเชื่อทุกคนนั้นเปนอวัยวะแหงพระกายของพระเยซูคริสตที่จะรวมกัน
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ถวายเกียรติแดพระองคซึ่งเปนศีรษะของคริสตจักรนั้น (อฟ. 4:15) และนี่หมายความสำคัญวา บรรดา

ผูท่ีเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตทุกคนควรมารวมตัวกันเปนชุมชนเพ่ือทำใหวัตถุประสงคที่ย่ิงใหญนี้

สำเร็จรวมกัน  

หากคริสเตียนไทยยังไมเขาใจถึงความหมายที่วา ความรอด ไมใชเพียงการที่พระเจา

ทรงชวยกูพวกเขาใหพนจากการพิพากษาเทานั้น แตเพื่อใหเขาสูชุมชนใหมของพระองคดวย พวกเขา

ก็อาจจะมีแนวคิดท่ีไมใหความสำคัญในการเขารวมกับชุมชนใหมนี้ เพราะเพียงมองวาเปนแคของแถม

แหงขาวประเสริฐ และเมื่อศึกษาเพ่ิมเติมจากวรรณกรรมคริสเตียนในภาษาไทยในหลายๆ เลม พบวา

มีเพียงหนังสือรวมถึงงานวิจัยที่พูดถึงคริสตจักรในแงของการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง

อยูเพียงไมก่ีเลมเทานั้น ซึ่งสวนมากของวรรณกรรมคริสเตียนและงานวิจัยเหลานี้ มักจะกลาวถึง

คริสตจักรในแงของการรวมตัวกันเพ่ือมีเปาหมายในการรวมกันกระทำศาสนพิธีหรือทำกิจกรรมตางๆ 

รวมกันมากกวา ยกตัวอยางเชน การรองเพลง การฟงเทศนา การถวายทรัพย หรือการมาประชุมกัน 

เปนตน ราวกับวาสิ่งเหลานี้เปนศูนยกลางของคริสตจักรแทนที่จะเปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต

ไปเสียแลว  

ตัวอยางหนึ่งของแนวความคิดในเร่ืองนี้มาจากบทความเรื่อง คริสตจักรทองถิ่นแบบ

พระคัมภีรใหมคืออะไร?: คำอธิบายท่ีงายๆ จากพระคัมภีรเกี่ยวกับคริสตจักร ผูเขียนไดอธิบาย

ขอความหนึ่งท่ีมาจาก หนังสือกิจการ 2:41 กลาววา “คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรดวยความยินดีก็

รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวกเพ่ิมอีกประมาณสามพันคน” ไววา คริสตจักรที่แทจริงนั้น

จำเปนตองมีอยู 2 ลักษณะ คือ (1) ตองมีความรอด และ (2) ตองรับบัพติศมา (ซารเจนท, 1978)   

การกลาวแบบน้ีนับวาเปนการเนนถึงความเขาใจตอคริสตจักรในรูปแบบความเขาใจของสังคมในยุค

ปจจุบันมากกวาจะเปนความเขาใจถึงบริบทของผูรับจดหมายในเวลานั้น แตเมื่อพิจารณาบริบท

เบื้องหลังของขอความนี้แลว ก็ควรจะตีความไดวา การที่ผูเขียนไดเนนถึงถอยคำของเปโตรนั้นก็เปน

เพราะถอยคำของทานน้ันเปนถอยคำของ “อัครทูต” ผูไดรับการแตงตั้งใหประกาศขาวประเสริฐจาก

พระเยซูคริสตโดยตรง ซึ่งโดยถอยคำของอัครทูตนี้ไดกลายเปนการวางรากฐานของคริสตจักรยุคแรก

ในเวลาตอมากอนที่พระคัมภีรทั้งเลมจะเขียนเสร็จสมบูรณ ซึ่งการตีความแบบนี้จะมีความสมเหตุผล

มาก และประเด็นเรื่องของการรับบัพติศมาในเวลานั้นก็ไมใชเรื่องของพิธีกรรมเพื่อชวยใหใครไดรับ

ความรอดแตอยางใด แตเปนการสะทอนสัญลักษณของชุมชนของพระเจาในเวลานั้นที่จะยอมรับคน

ทุกประเภท ไมวาพวกเขาจะเปนคนยิว คนตางชาติ ทาส ไท ผูหญิง เด็ก คนพิการ หรือใครก็ตาม เมื่อ

เชื่อวางใจในพระเยซูครสิตแลว พวกเขาก็สามารถเขามาเปนสวนหน่ึงในชุมชนแหงการเปนประชากร

ของพระเจาไดเชนเดียวกัน 

ดวยเหตุผล ท่ีกลาวมาขางตน ท้ังหมด จึงพอสรุปความไดวา ความรอดคือ         

“การทรงไถมนุษยที่เปนคนบาปเขาไปมีสวนรวมในชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางรวมกับผูเชื่อ

คนอื่น” ดังนั้น การท่ีคริสเตียนไทยยังไมเขาใจภาพของความรอดที่ไมครบถวนนี้ อาจสงผลกระทบให
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มีความคิดท่ีวาการติดสนิทกับพระเจา โดยการอธิษฐาน อานพระคัมภีร หรือเฝาเดี่ยวนั้นก็นาจะ

เพียงพอสำหรับชีวิตแหงความรอดแลว สอดคลองกับงานวิจัยในคริสตศาสนาของ เอสเธอร เวคแมน 

และอิฏฐพล ดวงนภา เรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรทองถิ่นในเขตเมืองเชียงใหม สังกัด

คริสตจักรภาคท่ี 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (เวคแมน และ ดวงนภา, 2556) ท่ีสรุปความไดวา 

คริสตจักรเปนชุมชนของผูคนท่ีมีความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต พวกเขามีประสบการณและชีวิตที่

ไดรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองคจนกลายเปนชุมชนที่เลี้ยงดูจิตวิญญาณ และใหความชวยเหลือ

เก้ือกูลกันและกัน เพ่ือใหแตละคนเจริญเติบโตจนเปนเหมือนกับพระเยซูคริสตมากข้ึนไดในทุกๆ วัน 

ทั้งหมดนี้สงผลใหพวกเขาเกิดผลตามพระประสงคนิรันดรของพระเจาได หากการขับเคลื่อนชีวิตและ

การทำพันธกิจคริสตจักรไปในทิศทางที่ถูกตองก็ยอมสงผลตอการเจริญเติบโต และความเขมแข็งของ

คริสตจักรดวย ท้ังมีผลกระทบในทางตรงและทางออมตอชุมชนท่ีคริสตจักรตั้งอยูนั้น แตหาก

คริสตจักรทองถิ่นขับเคลื่อนชีวิตและทำพันธกิจไปในทิศทางท่ีไมถูกตอง ก็ยอมกอใหการหยุดชะงักใน

การเจริญเติบโตในฝายวิญญาณ ปราศจากความเขมแข็ง และไมสามารถที่จะเกิดผลได อีกทั้งผูคนใน

ชุมชนคริสตจักรก็จะไมสามารถรับการเสริมสรางชีวิตใหมีจิตวิญญาณท่ีมีคุณภาพอีกดวย 

คริสตจักรจึงตองเปนชุมชนที่ตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ความเขาใจในเรื่องน้ี

อยางชัดเจนก็จะขจัดทัศนคติที่วาการมารวมสามัคคีธรรมกับชุมชนคริสเตียนนั้นไมมีความสำคัญ

ออกไป หรือจะเขารวมคริสตจักรเฉพาะตอนท่ีมีปญหาเทานั้น ทัศนคติแบบนี้ทำใหคริสตจักรไมตาง

อะไรเลยกับสถานีจายน้ำมัน ที่ตราบใดหากพาหนะขับขี่ยังมีน้ำมันอยู สถานีจายน้ำมันนั้นก็ไมสำคัญ

อะไรใดๆ ตองรอใหถึงตอนที่พาหนะน้ำมันใกลจะหมดถังแลวจึงจะคอยมาเติม และยิ่งในสถานการณ

ปจจุบันที่บรรดาคริสเตียนไดผลกระทบจากการระบาดของ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา” (COVID-19) 

ทำใหไมสามารถพบกันแบบหนาตอหนาไดอยางปกติ สิ่งนี้ไดบีบบังคับทางออมใหบรรดาคริสเตียนเริ่ม

ใชเวลาสวนมากไปกับ “สื่อสังคมออนไลน” (Social media) เพราะเมื่อพวกเขาเขาไปในโลกของสื่อ

สังคมออนไลนก็สามารถพบกับทุกสิ่งท่ีตองการที่จะทราบไดท้ังหมด ประกอบกับการท่ีมีการ

ถายทอดสดการนมัสการของคริสตจักรที่ไดมีบันทึกไวบนชองทางตางๆ ในสื่อสังคมออนไลนนั้น ทำ

ใหคริสเตียนสามารถเขาถึงการประชุมนมัสการไดทุกเมื่อที่พวกเขาตองการ ไมนานพฤติกรรมแบบนี้

อาจจะนำใหกอเกิดคำถามตอไปวา “หากเปนแบบนี้แลว ทำไมจึงตองไปโบสถอีกเลา?” ในเมื่ออยูบาน

หรือที่ไหนก็ตามก็ยังสามารถรับชมการนมัสการในรูปแบบสังคมออนไลนได 

แมการรวมตัวกันเปนชุมชนของคริสตจักรนั้นไมไดเปนเรื่องงายอีกตอไป ภายใต

สภาพเงื่อนไขของสภาพวัฒนธรรมไทยหรือในสภาวะโรคระบาดนี้ และการเขามาของสื่อสังคม

ออนไลนที่เริ่มมีบทบาทเปนอยางมากตอคริสตจักรในปจจุบัน แตการสรางชุมชนของคริสเตียนก็ไมได

เปนเพียงหนาที่ อนึ่งสิ่งนี้ควรเปนธรรมชาติใหมของวิถีชีวิตของคริสเตียน ตามท่ีหนังสือ Total 

Church (ภาพที่ครบถวนของคริสตจักร) (Chester & Timmis, 2007) ที่กลาวถึงความสัมพันธ

ระหวางขาวประเสริฐและคริสตจักรวา ทั้ งสองสิ่งเปนเรื่องเดียวกันอยางแยกไมออก ดังนั้น          
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ขาวประเสริฐจึงควรเปนศูนยกลางและเปาหมายของชุมชนครสิตจักรดวย แตการนำมาใชสวนมากใน

หนังสือเลมนี้ยังอยูบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมของคริสเตียนในฝงตะวันตก จึงทำใหการนำมาใชในบริบท

ของคริสเตียนไทยอาจจะดูหางตัวไปมากพอสมควร และไมใชคริสเตียนไทยทุกคนจะมีความเขาใจวา 

ผูเชื่อทุกคนควรใชชีวิตในชุมชนใหสอดคลองกับเนื้อหาของขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต หรือมี

วิธีการใดที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยของเราบาง  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความปรารถนาในการสรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มี

ขาวประเสริฐเปนศูนยกลางขึ้น เพื่อนำประโยชนจาการวิจัยนี้ไปสูคริสตจักรที่กำลังประสบปญหาใน

เรื่องนี้อยู และเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนคริสตจักรดวยขาวประเสริฐ ไมใชดวยตัวปจเจกบุคคล กิจกรรม 

เทคโนโลยี หรือดวยพิธีกรรมก็ตาม ซึ่งเปนการถวายพระเกียรติแดพระคริสตไดมากขึ้น 

 

1.2 โจทยหรือคำถามวิจัย 

มุงเนนที่การศกึษาความหมายของชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ผานหลักคำ

สอนของพระคริสตธรรมคัมภีร คำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ และบริบทสังคมไทยใน

ปจจุบัน เพ่ือสรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางที่

เหมาะสมกับบริบทไทยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันของคริสตจักรใน

ประเทศไทยดวย 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือสรางครสิตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางในบริบท

สังคมไทย 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศนูยกลางโดยทำการวิจัย

เอกสาร 

 

1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

มีคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศนูยกลางในบริบทสังคมไทย 
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1.6 ขอตกลงเบื้องตน 

ขอความโดยตรงจากพระคริสตธรรมคัมภีรที่ถูกนำมาอางในงานวิจัยทั้งหมด อางอิง

มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร ฉบับมาตรฐาน 2011 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

ในการศกึษาครั้งนี้จะใหคำนิยาม 3 คำ 

คริสตศาสนศาสตร คือ ความพยายามของผูเชื่อในการแสวงหาหลักคำสอน      

แนวทางการดำเนินชีวิต และแนวทางในการทำพันธกิจที่สอดคลองกับความจริงของ

พระเจา และเหมาะสมกับบริบทของตนเอง (สาธนัญ, 2017) 

ขาวประเสริฐ คือ ขาวดีท่ีสุดผานทางเรื่องราวของพระเยซู ซึ่งสำเร็จตามพระสัญญา

ของพระเจาในพระคัมภีรเดิม ผานทางชีวิตของพระเยซูคริสตตั้งแตบังเกิดจนทรง

เปนขึ้นจากความตาย ที่ทำใหมนุษยทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองคไดรับการรอดพน

จากการพิพากษา กลับมาเปนประชากรของพระองคและเขาสูชุมชนของพระองคอีก

ครั้ง เพ่ือไดรับการสรางชีวิตใหมใหเปนเหมือนกับพระเยซู และถวายพระเกียรติแด

พระองคมากขึ้น 

ชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง คือ ชุมชนผูท่ีเชื่อวางใจในขาวดีของพระเยซู 

ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา ครสิตจักร 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากหัวขอการคนควาอิสระ คริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปน

ศูนยกลาง ผูวิจัยไดคนควาจากเอกสาร และขอมูลจากหลายๆ แหลงท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพื้นฐานและ

แนวทางในการสรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มขีาวประเสรฐิเปนศูนยกลาง ที่หมาะสมกับบรบิท

สังคมไทยในปจจุบัน โดยที่อาศัยแนวทางในการสรางคริสตศาสนศาสตรตามหลักการของ สแตนเลย 

เจ เกรนซ (Stanley J. Grenz) (Grenz, 2000) ที่ถูกนำมาอางอิงถึงในหนังสือ คริสตศาสนศาสตรใกล

ตัว: มุมมองใหม โดยสาธนัญ บุณยเกียรติ  ท่ีนำเสนอวา คริสตศาสนศาสตรท่ีดีนั้นตองอาศัย

แหลงขอมูลสำคัญอยางนอย 3 แหลง คือ (1) บริบทสังคมในปจจุบัน (2) หลักคำสอนจากพระคริสต

ธรรมคัมภีร (3) หลักคำสอนจากผูเชื่อคนอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาของบทน้ีมีหัวขอดังตอไปนี้ 

2.1 บริบทสังคมไทยปจจุบัน 

   2.1.1 ทำไมคริสตจักรตองเปนชุมชน 

   2.1.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

2.2 หลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร  

2.2.1 ทำไมครสิตจักรตองเปนชุมชน 

   2.2.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

2.3 หลักคำสอนจากผูเชื่อคนอ่ืนๆ 

2.3.1 ทำไมครสิตจักรตองเปนชุมชน 

2.3.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

 

2.1 บริบทสังคมไทยในปจจุบัน  

2.1.1 ทำไมคริสตจักรตองเปนชุมชน 

จากงานวิจั ยของ จอหน  เอฟ  เอ็ มบ รี  หั วขอเรื่ อง Thailand - A loosely 

structured social system (ระบบสังคมไทยท่ีมีโครงสรางแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม) ที่มีการศึกษา

ระบบสังคม เหตุผล และวิธีการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม โดยสังเกตจาก

พฤติกรรมเฉพาะ และลักษณะนิสัยท่ัวไปของบรรดาผูคนในสังคม ซึ่งนอกจากจะสะทอนพฤติกรรม
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สวนบุคคลท่ีสัมพันธกับสังคมแลว ยังสามารถใชเปนตัวชี้วัดพฤติกรรมในระดับชาติไดอีกดวย เอ็มบรี 

สรุปผลวา สังคมไทยมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนระบบสังคมโครงสรางแบบปจเจกนิยมเชิง

หลวม กลาวคือ พวกเขาใหความสำคัญกับตัวเองมาก ไรระเบียบวินัย ไมเคารพกฎหมาย และขาด

ความอุตสาหะพยายาม (Embree, 1950) และคือการที่บุคคลแตละบุคคลไดใหความสำคัญกับ   

ความเปนตัวของตัวเองมากกวาผลประโยชนของชุมชนที่จะไดรับ วัฒนธรรมแบบนี้จึงมีอิทธิพลตอ  

การสื่อสารและวิธีการเขาสังคมของคนไทยเปนอยางมาก คนไทยใหความสำคัญกับความสามัคคี และ

ความเห็นพองก็จริง แตคนไทยก็มักจะจงรักภักดีตอกลุมก็เพ่ือเพียงแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนและ

การปกปองดวยเชนกัน เนื่องจากคนไทยมีความเห็นแกตัวและขาดจิตสำนึกสาธารณะ แตก็ยังมี

พฤติกรรมการรวมมือกับผูอ่ืนแมจะจำกัดเฉพาะญาติมิตร คนสนิท หรือกลุมเพื่อนก็ตาม แตคนไทยแต

ละคนจะมองวาตนยังเปนสวนหนึ่งของสังคมอยู สวนพฤติกรรมตางๆ จะถูกกำหนด หรือขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับ แนวคิด และการกระทำของผูอ่ืนดวย (Markus, 1991) 

แมคนไทยจะท่ีเนนไปที่เรื่องความสัมพันธกับผูอ่ืนในรูปแบบของสมาชิกในครอบครัว 

สังเกตไดจากการท่ีคนไทยมักจะใชคำเรียกสรรพนามของคนในครอบครัวกับบุคคลภายนอก 

ยกตัวอยางเชนคำสรรพนาม พี่ นอง ลุง ปา นา หรืออา เปนตน (สุภาพร และ พัชรินทร, 2017) แต

การใชชีวิตของคนไทยในปจจุบันนั้นกลับขัดแยงกับพฤติกรรมนั้นเปนอยางมาก แทนท่ีพวกเขาจะเขา

มาเยี่ยมเยียน พูดคุย หรือถามไถสารทุกขสุขดิบกับเพ่ือนบานใหเปนเหมือนดั่งคนที่เปนญาติพี่นองกัน

อยางแทจริง แตบอยครั้งคนไทยกลับใชเวลาสวนมากอยูภายในบาน หรือในที่พักอาศัยของพวกเขา 

และลอมดวยรั้วดวยกำแพงแหงความเปนสวนตัวไวโดยรอบ คนไทยหลายคนจึงเลือกที่จะรับประทาน

อาหารเพียงคนเดียวเกือบแทบจะทุกมื้อ แทนที่จะใชมื้ออาหารนั้นในการสรางสัมพันธกับสมาชิกใน

ครอบครัวหรอืกับผูคนในชุมชนรอบตัว  

แตในความสันโดษที่กำลังเผชิญอยูนั้น คนไทยก็ยังมีความตองการที่จะเชื่อมตออยาง

ไมรูจักพอเชนกันในโลกของสื่อสังคมออนไลน จนหลายครั้ง พวกเขาเริ่มหยุดท่ีจะทำกิจกรรมตางๆ ใน

โลกจริง และเอื้อมนิ้วไปสัมผัสที่โทรศัพทมือถือแทน เพื่อที่จะรูเรื่องของเพื่อนฝูงในสื่อสังคมออนไลน 

ซึ่งการติดตอกับบุคคลอื่นๆ จากพื้นที่ที่หางไกลไดอยางรวดเร็วโดยใชความพยายามหรือคาใชจาย

เพียงเล็กนอยนั้น ทำใหพวกเขามีเพ่ือนฝูงหรือคนที่พวกเขารูสึกผูกพันเปนคนในชุมชนเดียวกันลด

นอยลงไปเรื่อยๆ และพฤติกรรมแบบนี้กลับกลายเปนเรื่องปกติโดยทั่วไปของคนไทยสวนมากไปเสีย

แลว คือการท่ีไมใหสนใจผูคนมากมายที่อยูรอบกาย หรือรอบๆ ขางในสังคมเทากับเพ่ือนฝูงที่มีอยูใน

สื่อสังคมออนไลน 

แนนอนวาไมใชเพียงคนไทยเทานั้น หากแตเปนผูคนท่ัวโลกที่กำลังอาศัยอยูใน

ชวงเวลาแหงประวัติศาสตรโลกท่ีมนุษยสามารถเชื่อมตอถึงกันไดงายมากที่สุด ดวยการสัมผัสลงบน

หนาจอโทรศัพทมือถือเพียงครั้งเดียว แตก็กลับเปนชวงเวลาเดียวกันที่มนุษยนั้นโดดเดี่ยวมากกวาที่

เคยเปนมาดวยเชนกัน การเขามาของสื่อสังคมออนไลนทำใหสามารถพูดคุยกับใครบางคนไดโดยไม
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ตองอยูในสถานที่เดียวกันดวยกันก็ได และเรายังสามารถสงขอความใครซักคนโดยแทบไมเคยไดยิน

เสียงของบุคคลนั้นเลย เราเชื่อมโยงผสานกันอยางตอเนื่องผานทาง แอพพลิเคชัน (Application) 

ตางๆ บนโทรศัพทมือถือ เทคโนโลยีเหลานี้ทำใหการสื่อสารเปนเรื่องงายจนมนุษยทั่วโลกเริ่มยึดติดกับ

ความสะดวกสบายนี้ จึงเปนเรื่องที่นาเศรา ที่ถึงแมเราจะมีเทคโนโลยีที่นาทึ่งเหลานี้อยูในมือ แตก็กลับ

ทำใหเรายากที่จะสรางความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยกันมากกวาท่ีเคย เพ่ือจะเปนสังคม ชุมชน 

และครอบครวัเดียวกันอยางแทจริง  

ความกาวหนาเหลานี้ แมวาจะไมไดเปนสิ่งที่ไมดีในตัวของมันเอง แตก็มีศักยภาพ

มากพอที่จะนำมนุษยไปสูการพ่ึงพาตนเองมากยิ่งข้ึนในโลกเสมือนจริงนี้ จนหลายคนอาจเริ่มมี   

ความเชื่อที่วาสื่อสังคมออนไลนสามารถใหในทุกสิ่งทุกอยางที่ตองการได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการ

สรางความสัมพันธกับชุมชนในเบื่องตน แตแทจริงแลว การใชสื่อสังคมออนไลนเพียงทางเดียวจะ

นำมาซึ่งลมเหลวในการสรางชุมชนท่ียั่งยืน เพราะวามนุษยจะไมสามารถพัฒนาสายสัมพันธที่แนน

แฟนกับบุคคลอ่ืนไดเลย หากพวกเขายังใชเวลามากเกินไปในการกมหนากมตาอาน โพสต (Post) หรือ 

อัปเดต (Update) จากเพ่ือนฝูงในสื่อสังคมออนไลน แตในทางกลับกัน ยิ่งใชเวลาในสื่อสังคมออนไลน

มากเทาไหร ก็ยิ่งเริ่มเปรียบเทยีบตัวตนของเราหรือสิ่งท่ีเรามีกับผูอ่ืน จนเริ่มตระหนักวาทุกคนนั้นตาง

ก็มีชีวิตที่ดีกวาเรา ซึ่งสิ่งนี้กลับกลายเปนการแขงขันมากกวาการสรางสัมพันธ สื่อสังคมออนไลน

อาจจะสนองตอความเหงาของมนุษยไดก็จริง แตก็ไดเพียงแคผิวเผินเทานั้น มนุษยยังคงตองการชุมชน

ที่จะเติมหัวใจใหเต็มอยูเสมอ เพราะการอยูรวมกันเปนชุมชนนั้นเปนการออกแบบของพระเจาใหกับ

มนุษยทุกคน 

 

2.1.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

 สังคมไทยที่เปนแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม เปนวิถีชีวิตที่ตรงกันขามกันกับวิถีชีวิต

ใหมของผูท่ีเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต เพราะวิถีชีวิตคริสเตียนน้ันไดรับอิทธิพล และรากฐานมาจาก

คำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีรท่ีวา ชีวิตใหมในพระเยซูนั้นไมใชการเอาตนเองเปนศูนยกลางใน 

การดำเนินชีวิต แตเปนขาวประเสริฐของพระองคเขามาทดแทนศนูยกลางอ่ืนๆ นั้น 

รจณา ประภายนต กลาวถึงลักษณะทางวัฒนธรรมวาเปนสังคมแบบระบบโครงสราง

สังคมแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม กลาวคือ การขาดความรับผิดชอบตอสังคม ไมมีจิตสำนึกในหนาที่

พลเมือง ไมมีความเสมอตนเสมอปลาย และไมปฏิบัติตามกฎหมายจนมีคำพูดที่ ติดปากวา          

“กฎมีไวแหก” การบังคับใชกฎหมายไมเสมอภาค เมื่อใชกับผูมีอำนาจหรือสถานะสูงกวาก็มักมีการ

ผอนปรน ในกรณีที่บุคคลตองรับผิดชอบกับความผิด การปฏิบัติจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจสวนบุคคล

มากกวาหลักเกณฑหรือแรงกดดันทางสังคม (Rojjanaprapayon, 1997) คนไทยสวนมากจึงมักจะ

นิยมเอาตนเองเปนศูนยกลาง พวกเขาชอบทำตามใจตนเอง ไมตรงตอเวลา ชอบเลียนแบบตามกระแส 
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ฟุมเฟอยกับคาใชจายตางๆ ไมมีจิตสาธารณะ ขี้เกียจ เห็นแกตัว และขาดซึ่งความอดทน ระบบสังคม

โครงสรางแบบปจเจกนิยมเชิงหลวมของคนไทย ยังเก่ียวของกับความสัมพันธท่ีเนนผลประโยชนตาง

ตอบแทน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามระดับของหนี้บุญคุณและผลประโยชน บุคคลจะกระทำสิ่งใดใหตอ

กันก็เพราะคาดหวังเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนการตอบแทน หากการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัวก็อาจทำ

ใหมีความสัมพันธที่มีใหตอกันเปลี่ยนแปลงไปได สังเกตไดจากในปริบทการเมืองที่มักจะไมมีมิตรแท

หรือศัตรูถาวร พรรคเล็กๆ ที่รวมกับพรรคฝายคานก็อาจหันมารวมมือกับพรรครัฐบาลได หากมี    

การจัดหารผลประโยชนใหกันอยางเหมาะสม (Embree, 1950) ความสัมพันธลักษณะเชนนี้มีอยูใน

สังคมไทยมาเนิ่นนาน ดังเชนในอดีต ที่ไพรตองพ่ึงพาชนชั้นมูลนายนั้น หากมูลนายผูหนึ่งไดหมด

อำนาจไปหรือไมอาจปกปองผูที่อยูในสังกัดไดแลว ไพรท่ีอยูใตอำนาจก็จะละทิ้งมูลนายเดิมและออกไป

แสวงหานาย หรือผูอุปถัมภคนใหมอยูร่ำไป เปนตน (Akin, 1979)  

จากลักษณะนิสัยของคนไทยที่กลาวมาขางตน เอช พี ฟลิปส (H. P. Phillips) 

สันนิษฐานวาคนไทยนาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา และโลกทัศนทางพุทธศาสนาในเรื่อง

ของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเปนการเนนเรื่องของการกระทำและความรับผิดชอบสวนบุคคล รวมถึง   

การใหเสรีภาพแกแตละบุคคลเองในการเลือกวาจะกระทำความดีหรือความชั่วก็ตาม (Phillips, 1965) 

การที่คำนึงถึงตัวเองเปนใหญและความมีอิสระ สงผลใหคนไทยไมตองการใหมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

อิทธิพลเหนือกวาตนเองมากจนเกินไป ทำใหรูปแบบการสื่อสารของคนไทยมักจะใชถอยคำที่สุภาพกับ

ผูคนท่ียังไมคุนเคย แตก็ยังมีความออมคอมและไมมีความตรงไปตรงมา ซึ่งสะทอนระบบสังคม

โครงสรางแบบปจเจกนิยมเชิงหลวมดังท่ีกลาวขางตน  

จากขอมูลขางตนที่กลาวถึงบริบทสังคมไทยแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม สังคมใน

ลักษณะนี้ทำใหคนไทยมีทาทีในการตอบสนองตอขาวประเสริฐแบบปจเจกนิยมเชิงหลวมดวยเชนกัน 

สอดคลองกับที่ สาธนัญ บุณยเกียรติ สรุปคณุลักษณะ 4 ประการ ที่เก่ียวของกับการตอบสนองตอขาว

ประเสริฐของคนไทย (สาธนัญ, 2008) โดยไดพ้ืนฐานแนวคิดมาจาก สุนทร ีโคมิน และสนิท สมัครการ 

(สุนทรี และ สนิท, 2522) ในเรื่องคานิยมและระบบคานิยมไทย ไวดังนี้ 

1. คนไทยใหความสำคัญกับตัวตน (อัตตา) และศักดิ์ศรี คนไทยแมดูเหมือนจะสุภาพ

ออนนอม แตจะไมยอมเมื่อมีคนมาทำใหตนเองและผูท่ีตนเองเคารพนับถือสูญเสีย

เกียรติยศและศักดิ์ศรี ใหความเกรงใจและไมทำใหคนอ่ืนเสียหนา คนไทยสืบทอด

ศาสนาพุทธมาจากบรรพบุรษุจึงถือวาศาสนาพุทธการเปนเครื่องหมายของความเปน

ไทยแทและตองธำรงรักษาไว 

2. คนไทยใหความสำคัญกับชุมชนและการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แมจะพบลักษณะ

แบบนี้ในสังคมชนบทมากกวาในสังคมเมือง แตก็ถือวานี่เปนเอกลักษณหลักของคน

ไทยและคนเอเชีย คนไทยจึงชวยเหลือกันและกัน รวมทั้ งใหความสำคัญกับ
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ความสัมพันธกับบุคคล คนไทยจึงไมรับขอความแหงขาวประเสริฐไดงายๆ หากไมได

มีการสรางสัมพันธหรือการชวยเหลือเกื้อกูลกันมากอน 

3. คนไทยใหความสำคัญกับความสัมพันธท่ีราบรื่น คนตะวันตกมักจะตรงไปตรงมา แต

คนไทยมักปดบั งหรือ เสแสรง มักจะพบคำวา “ไมเปนไร” เพ่ือหลีกเลี่ ย ง           

การเผชิญหนาและการโตแยง จึงทำใหบางครั้งคนไทยยอมฟงขาวประเสริฐทั้งที่ไม

อยากฟง 

4. คนไทยใหความสำคัญกับความกตัญ ูรูคุณ คนไทยประณามผูท่ีอกตัญ ู และยก

ยองคนที่ทดแทนพระคุณตอผทูี่มีพระคุณ คานิยมนี้เปนสิ่งท่ีดีงามของไทย แตเปนสิ่ง

ที่ทำใหบางคนไมยอมเชื่อในพระเยซูคริสต เพราะถือวาอกตัญ ูตอพอแมที่นับถือ

พุทธศาสนา  

เมื่อใดที่คนไทยหรือแมแตคริสเตียนไทยปราศจากความเขาใจที่วา ขาวประเสริฐของ

พระเยซูคริสตจำเปนตองเปนศูนยกลางของชุมชนคริสตจักรและการในดำเนินชวีิต สิ่งนี้ก็จะทำใหพวก

เขาเริ่มทดแทนศูนยกลางน้ันอยางทันทีทันใดดวยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาจะเปนผลประโยชนท่ีตองการจะ

ไดรับหรือดวยความนิยมชมชอบของตนเปนที่ตั้ง แตหากคริสเตียนไทยและคริสตจักรไทยมีความ

เขาใจและไดนำหลักการของขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไปใชในชีวิตประจำวันและในชุมชน   

พวกเขาก็เริ่มเห็นอีกภาพที่แตกตางไปอยางสิ้นเชิงวา หากมีใครหรือสิ่งใดก็ตามที่พระเจาทรงให

ความสำคัญ พวกเขาเองก็จะใหความสำคัญดวย หรือหากมีใครหรือสิ่งใดก็ตามที่พระเจาทรงไมให

ความสำคัญ พวกเขาเองก็จะไมใหความสำคัญดวยเชนกัน 

 

2.2 หลกัคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร  

2.2.1 ทำไมคริสตจักรตองเปนชุมชน 

จากหนังสือ ทิตัส 2:14 กลาววา “พระองคประทานพระองคเองแกเรา เพ่ือไถเราให

พนจากการอธรรมทุกอยาง และเพื่อชำระเราใหบริสุทธิ์ จะไดเปนประชากรของพระองคโดยเฉพาะซึ่ง

มีใจกระตือรือรนที่จะทำการดี” จากขอความนี้ทำใหเราทราบวา คริสเตียนไมไดรับการชวยใหรอด

เปนรายบุคคล และเมื่อเปนคริสเตียนแลวจึงเลือกที่จะเขารวมกับคริสตจักรราวกับวาเปนสโมสร กลุม

ชมรมตางๆ สถาบัน หรือแมแตโลกเสมือนจริงในสื่อสังคมออนไลนก็ตาม แตพระเยซูคริสตได

สิ้นพระชนมเพื่อบรรดาประชากรของพระองค และเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองคไดรับ

ความรอดและกลายเปนสวนหนึ่งของประชากรของพระองค เพราะวาการดำเนินเรื่องตาม

ประวัติศาสตรของความรอดที่เปดเผยผานทางพระคัมภีรนั้น เปนเรื่องราวของพระเจาที่ไดทรงกระทำ

ตามคำสัญญาของพระองค และจากหนังสือ อพยพ 6:7ก กลาววา “เราจะรับพวกเจาเปนประชากร
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ของเรา และเราจะเปนพระเจาของพวกเจา...” ขอความนี้ชี้ใหเห็นวา หากครสิเตียนไดใหขาวประเสริฐ

เปนศูนยกลางแหงชีวิตและพันธกิจของคริสตจักรแลว ก็จะสงผลใหคริสตจักรกลายเปนเปนศูนยกลาง

แหงชีวิตและพันธกิจของขาวประเสริฐดวยเชนกัน  

คริสตจักรจึงเปนศูนยกลางอัตลักษณของคริสเตียน เราเริ่มเห็นตัวเรานอยลงเม่ือเรา

เองอยูทามกลางชุมชน ซึ่งตางจากผูคนในโลกปจจุบันสวนใหญท่ีมีคำถามกับตนเองวา “ฉันเปนใคร?” 

ซึ่งคำถามแบบนี้เปนการแสดงออกในรูปแบบของการเปนปจเจกบุคคล ซึ่งหางไกลจากตัวตนที่เรา

ไดรับโดยพระคุณของพระเจาอยางส้ินเชิง หากจะถามวา “คริสเตียนเปนใคร?” คำตอบท่ีชัดเจนได

เปดเผยผานทางพระวจนะของพระเจา นั่นคือ เราเปนบุตรของพระบิดา เราเปนเจาสาวของพระเยซู 

และเปนที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค (วรรณา, 2014) และตัวตนเหลานี้มอบใหเรา

ทุกคนโดยพระคุณของพระเจาเทานั้น ไมไดมาจากกำลัง ความสามารถ และสติปญญาของเราเลย 

ยิ่งไปกวานั้น พระคัมภีรยังแสดงใหเห็นวาเราถูกสรางมาใหเปนชุมชนเดียวกัน มี

ความสัมพันธตอกันและกัน ใหเปนผูที่รักพระเจาและรักผูอ่ืน (มธ. 22:37-39) ส่ิงที่นาสนใจในหนังสือ

ปฐมกาลก็คือ พระเจาทรงสนทนากับพระองคเอง โดยตรัสวา “ใหเราสรางมนุษยตามฉายาของเรา 

ตามอยางของเรา” (ปฐก. 1:26ก) บทสนทนานี้แสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเปนชุมชนมากกวาที่จะอยู

โดดเดี่ยวเพียงลำพัง ดังนั้นภาพลักษณของพระเจาจึงไมสามารถเกิดขึ้นไดจากการที่ทรงเปนปจเจก

บุคคล แตสำแดงใหเห็นอยางชัดเจน โดยชุมชนมนุษยชายและหญิงที่อยูรวมกัน (ปฐก. 1:27) และใน 

ปฐมกาล 2:18  พระองคตรัสเพ่ิมเติมวา “การท่ีชายผูนี้จะอยูแตลำพังนั้นไมดี เราจะสรางคูอุปถัมภที่

เหมาะสมกับเขาขึ้น” ราวกับผูเขียนกำลังจะบอกกับผูอานทุกยุคทุกสมัยวา การที่มนุษยอยูดวยตัวเอง

เพียงลำพังคนเดียวน้ันกดีแตก็ยังไมดีพอ เพราะพระเจาไดทรงสรางใหมนุษยเปนเหมือนพระองคในแง

ของความสัมพันธ กลาวคือ แมวาพระเจาทรงเปนพระเจาเดียว แตในขณะเดียวกันพระองคนั้นก็ทรง

เปนหลายบุคคลในชุมชนของพระองคดวย ความเขาใจนี้คริสเตียนเรียกวา “ตรีเอกภาพ” (Trinity) 

หรือกลาวใหชัดขึ้นก็คือ แมพระเจาจะทรงเปนบุคคล 3 บุคคล แตพระองคก็ทรงเปนชุมชนที่เปนหนึ่ง

เดียวกันอยางสมบูรณจนไมสามารถแยกออกจากกันได จึงกลาวไดวา พระเจาทั้ง 3 บุคคลไดทรง

ผสานกันเปนเนื้อเดียวจนเปนเอกภาพจนสามารถเรียกวา “พระเจาเดียว” ได (ฉธบ. 6:4) และ

เนื่องจากการที่พระเจาทรงเปน “ชุมชนแหงตรีเอกภาพ” (The trinity community) พระองคจึง

ปรารถนาใหบรรดามนุษยมีเอกลักษณ และอัตลักษณแบบเดียวกันกับองคตรีเอกภาพน้ีดวย    

(Grenz, 2015) 

แมมนุษยไดรับเสรีภาพในการดำเนินชีวิต แตพวกเขาเองก็ตองดำรงอยูในชุมชนที่มี

ขอจำกัดมากมาย มนุษยจึงไมสามารถเปนตัวของตัวเองหรือใชเสรีภาพของตนไดอยางเต็มที่โดยที่ไม

คำนึงถึงผูอ่ืนที่อยูรวมกันในชุมชน ดังนั้น คริสเตียนจึงไมควรเพียงกลาวถึงขาวสารแหงขาวประเสริฐ

เรื่องการคืนดีกับพระเจาเทานั้น แตจำเปนตองสื่อสารถึงเอกลักษณ และอัตลักษณในฐานะการเปน

ประชากรในชุมชนของพระเจาดวย นี่อาจเปนชองวางทางความคิดสำคัญที่สุดที่คริสตจักรในสมัย
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ปจจุบันไดละเลยไป ในการสื่อสารขาวประเสริฐกับบรรดาผูคนที่ไมเชื่อในขาวประเสริฐนี้ จนกระทั่ง

เปนปญหาในระดับของความเขาใจที่สงผลไปถึงการดำเนินชีวิตของคริสเตียน ทำใหมีคริสเตียน

หลายๆ คนที่ไมเห็นความสำคัญของการเขารวมและเขาสวนกับคริสเตียนคนอ่ืนในชุมชนที่เรียกวา

คริสตจักร 

ดังนั้นการเปนคริสเตียนจึงหมายถึง “การท่ีเราเปนของพระเจาและเปนของชุมชน” 

(Tilley, 2012) ไมใชวาเราเปนของพระเจาแลวจึงคอยตัดสินใจเขารวมคริสตจักรทองถิ่น อนึ่งการเชื่อ

วางใจในพระเยซูคริสตนั้นหมายถึง การที่เราอยูในพระกายของพระองครวมกับประชากรของพระเจา

คนอื่นๆ เรียบรอยแลว นี่จึงเปนตัวตนของคริสเตียนทุกคนที่แตกตางจากที่ผูคนในโลกนี้กำลังแสวงหา 

ที่ผานมาเราอาจคิดวา “เราสามารถเปนครสิเตียนโดยที่ไมอยูในชุมชนก็ได” แตพระวจนะของพระเจา

ไมไดใหหลักการไวแบบนี้ ดังที่กลาวไปขางตนวา การอยูเพียงลำพังนั้นไมใชธรรมชาตขิองมนุษยตามท่ี

พระเจาทรงออกแบบมาตั้งแตแรก หากคริสตจักรเปนพระกายของพระคริสตแลว พระองคก็ทรงเปน

ศีรษะของพระกายนั้น (คส. 1:18) เราก็ไมควรที่จะดำเนินชีวิตเปนคริสเตียนที่แยกตัวออกจากชุมชน

คริสตจักร ซึ่งถือเปนการแยกออกจากพระคริสตดวยเชนกัน 

อัครทูตเปโตรไดเขียนจดหมายถึงคริสเตียนตางชาติท่ีกำลังเผชิญการกดข่ีขมเหง โดย

เรียกพวกเขาวา “คนแปลกถิ่นและคนตางดาว” (1 ปต. 2:11ข) คำนี้มีความหมายตามตัวอักษรวา 

“ไมมีครอบครัว” หรือ “ไมมีบาน” ซึ่งภาษากรีกใชคำวา πάροικος (paroikos) (Jobes, 2005) 

ในสมัยนั้น จักรวรรดิโรมันถูกมองวาเปน ครอบครัว ในภาษากรีกใชคำวา οἶκος (oikos) โดยมี

จักรพรรดิซีซารเปนดั่งหัวหนาของคนในครอบครัว แตคนของพระเจากลับถูกนับวาเปนคนนอก

ครอบครัวของอาณาจักรโรมัน บวกกับเมื่อพวกเขากลับใจมาเช่ือวางใจในพระเยซู พวกเขาจะถูกกีด

กันจากครอบครัวที่ใกลชิด และโครงสรางทางสังคมที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตอยางปกติ คริสตจักรจึง

กำลังถูกสรางเปนพระนิเวศ หรือเปนบานหลังใหมใหกับคริสเตียนที่ไมมีบานเหลานั้น (1 ปต. 2:5) ซึ่ง

ในบริบทนี้อัครทูตเปโตรไดใชคำวา οἶκος กับชุมชนคริสตจักรเพื่อเปนการเลนคำจากคำเดียวกันที่

ใชไดในหลากหลายความหมาย เพื่อใหผูอานในเวลานั้นมีความเขาใจท่ีมากขึ้น ดังนั้นคริสตจักรจึง

ไมใชแคเพียงกิจกรรมแบบสโมสร องคกร สถาบัน หรือกลุมหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน แตเปนชุมชนที่มี

ความใกลชิดสนิทสนมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะคริสเตียนทุกคนถูกเรียกใหตอบสนองตอ

ผูคนทุกคนรอบๆ กาย ทั้งคนแปลกหนา หรือแมกับผูท่ีตอตานดวยก็ตามดวยการกระทำดีตอพวกเขา

เหมือนกับพวกเขาเปนสมาชิกในครอบครวัเดียวกัน (1ปต.2:12)  

ในพันธสัญญาใหมคำในภาษากรีกที่ใชสำหรับชุมชน คือ κοινωνία (koinonia) 

ซึ่งมักจะแปลเปน คำวา “สามัคคธีรรม” (Fellowship) ซึ่งคำนี้มักจะเชื่อมโยงกับคำวา โดยปกติ, การ

แบงปน หรือการมีสวนรวม (Jobes, 2005) มีตัวอยางจากพระคัมภีรท่ีใชคำนี้ในหลากหลายที่ เชน 

เราเปนชุมชนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 คร. 13:14) ในชุมชนกับพระบุตร (1 คร. 1:9) การแบงปน

ชีวิตของเรา (1 ธส. 2:8) แบงปนทรัพยสินของเรา (กจ. 4:32) แบงปนในขาวประเสริฐ (ฟป. 1:5; ฟม. 
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6) และการแบงปนในการทนทุกขและพระสิริของพระคริสต (2 คร. 1:6-7; 1 ปต. 4:13) ดังนั้น    

การรวบรวมปจจัยตางๆ โดยคริสตจักรตางชาติสำหรับคริสตจักรที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มนั้นลวน

เปนการกระทำของการสามัคคีธรรมทั้งสิ้น (รม. 15:26; 2 คร. 9:13)  

จากความหมายขางตน คริสตจักรจึงจำเปนตองเปนชุมชนที่เปนความสวางแกโลก

ดวย ซึ่งหมายถึงการสองความสวางใหกับผูที่อยูนอกชุมชนที่อยูในโลกที่มืดมิด เพราะพระเยซูตรัสวา 

“...พวกทานจงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อเขาทั้งหลายไดเห็นความดีท่ีทานทำ พวกเขาจะได

สรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค” (มธ. 5:16) ชุมชนคริสตจักรจึงเปนชุดความรับผิดชอบ

หลักทามกลางความรับผิดชอบอื่นๆ อีกมากมายในชีวิต ซึ่งเราคำนึงถึงวา คริสเตียนไมเคยตองแบก

รับภาระแหงพระมหาบัญชาของพระเยซูนี้ไวคนเดียว (มธ. 28:19-20) แตเพราะเราไดเปนสวนหนึ่ง

ชุมชนตั้งแตแรกที่เชื่อวางใจในพระเยซูแลว ดังน้ันหนาที่แหงพระมหาบัญชาของพระเยซูจึงตองเปน

หนาที่ของทุกคนในชุมชนคริสตจักรท่ีจะรับแบกความรับผิดชอบนี้รวมกัน 

 

2.2.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

จากหนังสือ 1 เปโตร 2:4–10  กลาวถึง อัครทูตเปโตรนำเสนอวาตัวตนของผูอาน

ของทานเปนใครในพระคริสตกอน เพื่อที่จะบรรยายวาชีวิตคริสเตียนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง

นั้นเปนอยางไร (Jobes, 2005) คงไมมีแนวความคิดใดที่กวางไกลสำหรับเรื่องอัตลักษณใหมของ    

คริสเตียนมากไปกวาแนวคิดเรื่อง “การบังเกิดใหม” (Born again) ผูฟงกลุมแรกของทานเปนผูที่

ไดรับการบังเกิดใหมแลวผานการเปนขึ้นมาของพระเยซูคริสตจากความตาย ทำใหพวกเขากลับมี

ความสัมพันธใหมกับพระเจาคือพระบิดา ตลอดจนไดรับมรดกใหมและความหวังในการดำเนินชีวิต

ดวย ซึ่งจะสงผลใหพวกเขาไดรับการปลดปลอยจากพระพิโรธของพระเจาในวันพิพากษา และทานยัง

ไดแนะนำเก่ียวกับอัตลักษณใหมของพวกเขาเพ่ิมเติม โดยอธิบายใหพวกเขาทราบถึงธรรมชาติของ

ชุมชนท่ีพวกเขาไดบังเกิดใหมในแงของการมีศูนยกลางใหม การดำเนินชีวิตใหม และเปาหมายใหม

ของชุมชนคือ ขาวประเสริฐของพระเยซูครสิต  

อัครทูตเปโตรไดบรรยายตอไปถึงพระเยซูคริสตในฐานะศิลาที่มีชีวิต โดยที่พระองค

ไดถูกปฏิเสธโดยชางกอสรางที่เปนมนุษย แตไดรับเลือกและมีคุณคาสำหรับพระเจา ทานเองตองการ

จะเปรียบเทียบสองโครงการ คือ (1) โครงการที่กอสรางโดยมนุษย และ (2) อีกโครงการท่ีถูกสรางโดย

พระเจา ผูสรางที่เปนมนุษยไดตรวจสอบพระคริสตและปฏิเสธพระองควาไมเหมาะที่จะกอสรางตอไป 

แตอีกโครงการจากมุมมองของพระเจา คือ พระเยซูทรงเปนศิลาที่มีชีวิตที่พระเจาทรงยอมรับ และจะ

ไดรับการทรงกอสรางตอไป ภาพของศิลามีชีวิตท่ีถูกสรางข้ึนในพระวิหารฝายวิญญาณ ไดกลายเปน

ศิลามุมเอกที่ เปนศูนยกลางของชุมชนคือพระเยซูคริสต ประเด็นที่ถูกหยิบยกมานี้ ยังไดพูดถึง
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ความสำคัญ เปาหมาย วัตถุประสงค และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชีวิตคริสเตียนทุกคนดวย

ประกอบกัน (Jobes, 2005) 

แนวความคิดนี้จึงเปนแนวคิดที่จำเปนสำหรับการเขาใจตนเองของคริสเตียนดวย 

คุณลักษณะหลักของพระวิหารท่ีอัครทูตเปโตรยกมาในตอนน้ี ในความคิดของคนในศตวรรษแรกก็คือ

สถานที่ที่เต็มไปดวยความศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีความเหมือนกันกับการประทับของพระเจาในพระคัมภีรพันธ

สัญญาเดิมที่ทำใหวิหารแหงเยรูซาเล็มถูกชำระใหบริสุทธิ์ ซึ่งในปจจุบันเปรียบไดกับการที่พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิทรงทำใหชุมชนคริสเตียนถูกชำระใหบริสุทธ์ิ โดยแยกใหพวกเขาเปนของพระเจา ความเปน

หนึ่งเดียวของพระวิหารมาจากการทรงสถิตของพระเจา ศิลามุมเอกหนึ่งเดียว มีความเปนเอกภาพ

ของวัตถุประสงคเดียว และมีพระวิหารเพียงหลังเดียวซึ่งมีความหมายถึงครสิตจักรที่สามารถสรางชีวิต

ของผูเชื่อทั้งหมดข้ึนได  

จากภาพนี้สามารถสรุปไดวา คริสตจักรไมไดเปนองคกรทางสังคม องคกร หรือ

สถาบัน แตเปนพระวิหารใหมฝายวิญญาณที่มีการถวายชีวิต ทำใหเกิดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผูเชื่อ 

เปนชุมชนแหงการเสียสละเพ่ือถวายเกียรติแดพระเจา และไมใชการอยู เพื่อตัวเองอีกตอไป      

(Stott, 2011) แนวคิดที่วาศิลาที่มีชีวิตแตละกอนมีบทบาทตอความสมบูรณ และความเปนอยูท่ีดีของ

สวนรวม ในแงที่วานี้ ศิลาทุกกอนจึงหมายถึงชีวิตของผูที่มาหาพระครสิตทุกคน ดังน้ันจะไมมีศิลากอน

หนึ่งกอนใดท่ีถูกกอสรางหรือวางทิ้งไวนอกพระวิหารเลย นี่จึงไมใชคำแนะนำเก่ียวกับสิ่งท่ีเราตองทำ

อะไรเพ่ือเขาถึงพระเจาไดมากข้ึน แตเปนคำอธิบายถึงความเปนตัวตนของครสิเตียนทุกคนในพระเยซู

คริสต และอธิบายถึง ความเปนธรรมชาติของความรอดของพระเจา ท่ีไดนำผูเชื่อวางใจในพระเยซู

ครสิตทุกคน เขาไปสชูุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

ดังนั้นถาขาวประเสริฐไมไดเปนศูนยกลางของชุมชน ตัวตนของเราแตละคนก็จะ

กลายเปนศูนยกลางแทนในทนัที เปรียบเสมือนกับการที่เอาตัวตนของเรา ความสามารถของเรา หรือ

สติปญญาของเรามาทนแทนศิลามุมเอกกอนนี้  ซึ่งจะทำใหชุมชนคริสเตียนนั้นแทบจะไมมี         

ความแตกตางกับชุมชนอ่ืนในโลกนี้เลย นั่นคือกลายเปนชุมชนที่เนนความพอใจสวนบุคคลเปน

ศูนยกลาง แตเมื่อชุมชนคริสเตียนไดนำขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตมาเปนศูนยกลางแลว ขาว

ประเสริฐนั้ นจะกลับกลาย เปนพลั งขับ เคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงจิต ใจ เปลี่ ยนแปลงชี วิ ต               

และเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะไมเกิดขึ้นจากการพยายามใหหนักข้ึน แต

จะตองพบกับพระคุณของพระเจาผานทางขาวประเสริฐของพระเยซูครสิตเทานั้น 
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2.3 หลกัคำสอนจากผูเชื่อคนอื่นๆ 

2.3.1 ทำไมคริสตจักรตองเปนชุมชน 

จอหน สตอทท (John Stott) กลาวถึงคริสตจักรวาตั้ งอยู ท่ีศูนยกลางแหง

วัตถุประสงคที่เปนนิรันดรของพระเจา นี่ไมใชความคิดที่เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังจากสวรรค และก็

ไมใชอุบัติเหตุทางประวัติศาสตรดวย แตตรงกันขาม คริสตจักรนั้นเปนชุมชนของบรรดาผูที่บังเกิดใหม

แลวโดยพระเจาตามพระประสงคของพระองค ซึ่งเปนพระดำริตั้งแตในนิรันดรกาลที่ลวงมาแลว 

แนวคิดเรื่องคริสตจักรซอนตัวอยูในประวัติศาสตรของอิสราเอล และจะถูกทำใหสมบูรณในนิรันดร

กาล การดำรงอยูของคริสตจักรจึงมิใชเพียงเพ่ือชวยกูชีวิตบุคคลที่รูสึกโดดเดี่ยว หรือดำรงอยูตอไป

โดยความเหงา แตเพ่ือสรางคริสตจักรของพระองค คริสเตียนไดถูกเลือกสรรใหออกมาจากชีวิตแบบ

คนในโลก ใหเปนชนชาติของพระเจา และเพ่ือถวายพระเกียรติสิริแดพระองค (Stott, 2021) ซึ่ง

สอดคลองกับ เจ ไอ แพคเกอร (J. I. Packer) ที่กลาวถึงคริสตจักรวา นี่เปนงานของพระเจาท่ีจะชวย

คนบาป กลาวคือเปนการงานของท้ังพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามบุคคลใน

ชุมชนตรีเอกภาพนี้ทรงทำงานรวมกันในสติปญญา ฤทธ์ิอำนาจ และความรัก เพ่ือใหแผนการแหง

ความรอดของผูคนนั้นไดรับความสำเร็จ พระบิดาจึงเปนผูทรงเลือกสรร พระบุตรเองทรงทำใหสำเร็จ

แผนการของพระบิดาสำเร็จโดยการทรงไถ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดำเนินการสานตอตาม

วัตถุประสงคนิรันดรของพระบิดาและพระบุตรโดยการทรงสรางใหม คือการทรงนำมนุษยจาก    

ความตายในบาปกลับเขามาสูชีวิตในพระสริิของพระองค  (Packer, 1971)  

ซึ่งภาพที่เห็นอยางชัดเจนอีกภาพหนึ่งในเรื่องนี้ มาจากภาพของความเชื่อของชาว

อิสราเอลที่เปนเรื่องของชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งเริ่มตนจากการที่พระเจาทรงนำพวกเขาอพยพออกจาก

อียิปต ความรอดแบบนี้ไมใชความรอดแบบปจเจกบุคคลแตเปนชุมชน เปนกลุมบุคคลที่ถูกเลือกสรร

ใหไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสและนำไปสูดินแดนท่ีทรงสัญญาไว ดังนั้นจะเห็นไดวา      

ภาพความรอดในพันธสัญญาเดิม ไมไดเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางพระยาหเวหกับชาวอิสราเอล

เปนรายบุคคล แตเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางพระยาหเวหและชนชาติของพระองค 

(Mathison, 2012) นี่เปนภาพสะทอนเดียวกับในพันธสัญญาใหมในเรื่องของชุมชนคริสตจักร ซึ่งมา

จากรากศัพทภาษากรีกคำวา ἐκκλησία (ekkesia) มีความหมายวา “การถูกเรียกออกมา” ซึ่ง

เปนภาพเปรียบเทียบของการอพยพจากชุมชนของโลกเดิมเขาสูชุมชนแหงการทรงสรางใหมของพระ

เจา คำจากภาษากรีกคำนี้ยังใชในเรียกการชุมนุมของกลุมคนที่ถูกเรียกออกมารวมตัวกันดวย เชน 

การชุมนุมกันที่เมืองเอเฟซัส (กจ. 19:41) หรือชนชาติอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากอียิปต (กจ. 7:38) 

เปนตน คำวาคริสตจักรจึงไมไดมีความหมายจำกัดเพียงตัวอาคารสถานที่ แตหมายถึงการเขามาชุมนุม

ทั้งหมดของบรรดาผูท่ีเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต ซึ่งเปนตนแบบของคริสตจักรในยุคแรกในเวลาตอมา

ใน  การใชชีวิตรวมกันในชุมชนซึ่งใกลชิดสนิทสนมเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันอยางแทจริง 
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จ า ก ห นั ง สื อ  Everyday church: gospel communities on mission ( เป น

คริสตจักรในทุกๆ วัน: ชุมชนขาวประเสริฐและพันธกิจ) (Timmis, 2012) กลาวถึงอุปสรรค 5 

ประการที่ทำใหคริสตจักรไมสามารถเปนชุมชนดั่งเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันได ดังตอไปนี้ 

ก. มีสมาชิกในคริสตจักรที่เนนเรื่องการเปนปจเจกนิยม พวกเขาจะถือวาสิทธิในการใช

ชีวิตของพวกเขาเปนอันดับหนึ่ง และใชสิทธิในการตัดสินใจดวยตัวฉันเองโดยไมตอง

คำนึงถึงผูอ่ืนในคริสตจักร  

ข. มีสมาชิกในคริสตจักรที่เนนเรื่องการความภาคภูมิใจจากความพยายามของตนเอง 

เราอยูในสังคมที่ยกยองผูที่สำเร็จดวยความพยายาม ดวยกำลังและสติปญญาของ

ตนเอง เมื่อเราพูดวา “ฉันทำเอง” เราจึงไมไดพูดดวยความละอาย แตดวย      

ความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง หากแนวคิดนี้เริ่มคืบคลานเขาในคริสตจักรจะทำให

สรางชุมชนไดยากเปนอยางยิ่ง 

ค. มีสมาชิกในคริสตจักรท่ีเนนเรื่องความปรารถนาที่จะสบายใจ พวกเขาไมตองการที่

จะเปดชีวิต หรือพ้ืนที่สวนตัว หรือบานของเราใหกับผูคน หากจะเปดก็มักจะเปด

ใหกับคนที่พวกเขาชอบพอเทานั้น  

ง. มีสมาชิกในคริสตจักรที่มีชีวิตที่เก็บงำความบาป สิ่งนี้ทำใหเกิดอุปสรรคในการเปด

ชีวิตใหผูอ่ืนเขามาสวนในชีวิต โลกนี้สอนใหเราปกปดความออนแอ เพราะกลัววาจะ

เปนการเปดประตูในคนเหลานั้นเขามาทำรายที่จุดที่ออนแอในชีวิตนั้นได เราจึง

ปกปองชีวิตสวนตัวของเราจากความใกลชิด และมีความพยายามสรางโลกสวนตัวให

สูงขึ้น  

จ. มีสมาชิกในคริสตจักรท่ีมีความรักที่มีตอเพื่อนมนุษยท่ีเปนนามธรรมมากเกินไป ซึ่ง

หมายถึงการแสดงความรักในทางที่จับตองไมได เพียงแคใหกำลังใจกับผูที่มีปญหา

ดวยถอยคำสั้นๆ แตเลือกที่จะไมชวยเหลือเปนรูปธรรมในชีวิตกับคนเหลานั้นเทาที่

จะชวยเหลือได  

 

2.3.2 ทำไมชุมชนตองมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

กอนท่ีเราจะนำขาวประเสริฐไปเปนศูนยกลางของชุมชนคริสตจักร เราจำเปนตอง

เขาใจวาขาวประเสรฐิคืออะไร ซิมมอน แกตเตอรโคล (Simon Gathercole) ไดมองเห็นโครงรางของ

ขาวประเสริฐวามีสามจุดที่ทั้งอัครทูตเปาโลและผูเขียนพระกิตติคุณมีเหมือนกัน คือ (1) พระเยซูทรง

เปนพระคริสต และทรงเปนพระบุตรของพระเจาที่เสด็จมาบนโลกในฐานะผูรับใชในสภาพรางกาย

มนุษย (2) พระเยซูไดทรงชดใชความบาปของเรา และทำใหมนษุยทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองคไดรับ

ความชอบธรรมโดยพระคุณโดยพระชนมชีพ การสิ้นพระชนม และการทรงเปนขึ้นจากความตายของ
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พระองค ไมใชโดยการกระทำของพวกเขาเอง (3) เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองคจะทรงกระทำ

การฟนฟูสิ่ งทรงสรางท้ังหมดใหม และจะชุบชี วิตของเราใหเปน ข้ึนจากความตายเชนกัน 

(Gathercole, 2006) ในทำนองเดียวกัน ดอน คารสัน (Don Carson) กลาววาขาวประเสริฐ คือ  

การเสด็จมาของพระเยซูคริสตผูซึ่งดำเนินชีวิตทามกลางมนุษย ทรงสิ้นพระชนม และทรงเปนขึ้นมา

จากความตาย เพ่ือสถาปนาอาณาจักรสุดทายของพระองคขึ้น และทั้งหมดนั้นหมายถึงวิธีท่ีเราดำเนิน

ชีวิตในฐานะปจเจกบุคคล และในฐานะคริสตจักรดวย (Carson, 1990) 

เมื่อพิจารณาจากบทสรุปของทั้งสองขอความนี้ จึงสรุปไดวา พระเจาไดทรงชวยคน

บาปทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองคใหรอดโดยพระคุณของพระองค กลาวคือโดยผานทางสภาพการเปน

มนุษย และโดยการงานของพระเยซูคริสต พระองคทรงชวยพวกเขาใหพนจากการพิพากษาบาปกลับ

เขาสูการสามัคคีธรรมกับพระองคอีกครั้ง เพ่ือใหพวกเขาเปนสวนหน่ึงในชุมชนของพระเจาคือ

คริสตจักร และทรงมอบหมายพันธกิจใหพวกเขาเปนตัวแทนของพระเจาตอทุกคนในโลกใบนี้ และนำ

ทุกคนท่ีเชื่อวางใจในพระเยซูเขาสูการทรงสรางใหมรวมกัน เพื่อจะไดรับความรอดแบบนี้ คริสตจักร

เองก็ตองกลับใจใหมและเชื่อในขาวประเสริฐแบบเดียวกันนี้ดวยเชนกัน 

ทิม เคลเลอร (Tim keller) กลาวถึงมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับขาวประเสริฐที่เกี่ยวของ

กับคริสตจักรวา ขาวประเสริฐทำใหคริสตจักรมีการเคลื่อนไหว เพราะคำวา ขาวประเสริฐ ในภาษา

กรีก คือคำวา εὐαγγέλιον (euangelion) ซึ่งความหมายของคำนี้ทำใหขาวสารของคริสเตียน

แตกตางจากศาสนาอื่น เพราะ εὐαγγέλιον หมายถึง “ขาวสารของเหตุการณทางประวัติศาสตร

ที่ยิ่งใหญ” เชน ชัยชนะในสงคราม หรือการเสด็จข้ึนครองราชยของกษัตริยองคใหม เปนตน ขาวสาร

เหลาน้ีจะเปลี่ยนสภาพการของผูฟง และในขณะเดียวกันก็ตองการการตอบสนองจากผูฟงอยางมี

ความสมเหตุสมผลอีกดวย ขาวประเสริฐจึงเปนขาวสารเก่ียวกับวิธีที่เราไดรับการชวยชีวิตจาก      

การพิพากษาของพระเจา และเปนรายงานขาวเก่ียวกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งไดเกิดขึ้นแลว

หลังจากเหตุการณนั้น ขาวประเสริฐนั้นจึงเปนขาวดีที่สุด ไมใชเพียงแคคำแนะนำที่ดี ขาวประเสริฐ

ไมใชสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมดวยตนเอง แตเปนสิ่งที่ทำเพื่อตองการตอบสนองตอความรอดของพระเจา 

(Keller, 2012)  หากจะถามวาขาวประเสริฐสำหรับมนุษยทุกคนคืออะไร? ก็คือขาวสารที่กลาววา 

พระเจาไดเขามาในโลกในสภาพของพระเยซูคริสตที่เปนมนุษย เพื่อบรรลุเงื่อนไขแหงความรอดที่

มนุษยไมสามารถบรรลุไดดวยตนเอง (Keller, 2017) 

ทิม เคลเลอร อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขาวประเสริฐวาเปนการเคลื่อนไหวของ     

การเปลี่ยนแปลงจิตใจ การเปลี่ยนแปลงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดวย โดยการพิจารณาถึง

หลักการสามประการ คือ (1) ขาวประเสริฐเปนขาวดีของการยอมรับมนุษยดวยพระคุณและ       

พระเมตตาของพระเจา (2) ขาวประเสริฐคือขาวดีของชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง (3) ขาวประเสริฐ

คือขาวดีของโลกใหมท่ีกำลังมา ซึ่งขาวประเสริฐนี้ไดเขามาเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของพระเจากอน 

และทำใหเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง และคอยๆ เคลื่อนไหวออกไปเปลี่ยนแปลงผูคนใน
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โลกใบนี้ที่เคยมีตัวเองเปนศูนยกลาง ใหมีขาวประเสริฐของพระเยซูเปนศูนยกลางในชีวิตของพวกเขา

เชนกัน และน่ีเปนจุดเริ่มตนของทรงสรางใหมในโลกใบนี้ทั้งหมด (Keller, 2017) และถาขาวประเสริฐ

ยังไมไดเปนศูนยกลางของคริสตจักรแลว จอรจ ดับเบิลยู ทรูทท (George W. Truett) กลาวถึง

คริสตจักรแบบนี้วาไมไดดีไปกวาชุมชนของผูคนภายนอก และไมสามารถสรางความแตกตางไดเลย 

(Truett, 1917)  
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัย ผูคนควาได (3.1) ศึกษาขอมูลจากบันทึกทางเอกสาร และ

รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดแลวจึง (3.2) สรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มี

ขาวประเสริฐเปนศนูยกลางขึ้นมา 

 ซึ่งขอมูลนำมาวิจัย ผูคนควาไดรวบรวม และเลือกสรรมาจากบันทึกทางเอกสาร 3 แหลง 

ดวยกัน คือ 

  3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร 

  3.1.2 หลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ 

  3.1.3 บริบทสังคมไทยในปจจุบัน 

 

3.1 ศึกษาแหลงขอมูลจากเอกสาร 

เน่ืองจากผูคนควาไดเลือกที่จะใชแนวทางในการสรางคริสตศาสนศาสตร ตาม

หลักการของ สแตนเลย เจ แกรนซ ท่ีถูกนำมาอางถึงในหนังสือคริสตศาสนศาสตรใกลตัว: มุมมองใหม 

โดย สาธนัญ บุณยเกียรต ิซึ่งถือเปนหนึ่งในแหลงขอมูลหลักของการลงมือทำการคนควานี้ ผูคนควาจึง

เริ่มตนศึกษาจากแหลงขอมูลเอกสารที่สำคัญๆ 3 แหลงตามแนวทางดังกลาว ซึ่งประกอบไปดวย (1) 

พระคริสตธรรมคัมภีร (2) หลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ และ (3) บริบทสังคมไทยในปจจุบัน โดย

อาศัยหลักการดังตอไปนี้ 

 

3.1.1 พระคริสตธรรมคัมภีร 

หลักคำสอนจากพระคริสตธรรมคัมภีร ถือวาเปนแหลงขอมูลสำคัญที่สุดที่ขาดไมได

ในการสรางคริสตศาสนศาสตรที่ดี เพราะทุกถอยคำที่ถูกบันทึกไวในพระคัมภีรนั้นเปนถอยคำที่ไดรับ

การดลใจจากพระเจา (2 ทธ. 3:16)  ดังนั้น พระคริสตธรรมคัมภีรจึงไมใชความรูของมนุษย และไมใช

ถอยคำจากมนุษยดวย แตเปนพระปญญาและเปนถอยคำของพระเจาที่ตองการสำแดงแกมนุษยทุก

คนในโลก ความหมายสำคัญของพระคัมภีรจึงเปนสากล กลาวคือมนุษยทุกคนสามารถเรียนรูและทำ
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ความเขาใจได แตไมใชดวยกำลังหรือสติปญญาของมนุษยเอง เพราะพวกเขามีความจำกัด แตเปนการ

เปดเผยซึ่งมาจากพระเจาเอง คือผานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค และหากผูเชื่อไดตอบสนองตอ

หลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรดวยความเชื่อ ก็จะนำไปสูความเขาใจความจริงของพระเจาใน

ดานอ่ืนๆ มากขึ้นดวย 

ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร ถือเปนมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกตองและความ

นาเชื่อถือของคริสตศาสนศาสตรตางๆ ที่ถูกสรางข้ึนโดยผูเชื่อทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัย โดยอาศัย

หลักการที่วา คริสตศาสนศาสตรที่ดีนั้นจะตองมีหลักคำสอนที่สอดคลองกับความจริงในพระคริสต

ธรรมคัมภีร และสอดคลองกับประวัติศาสตรแหงความรอดที่ถูกบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรดวย 

สิ่งนี้คริสเตียนเรยีกวา ขาวประเสริฐของพระเยซูครสิต  

การศึกษาคริสตศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางนี้ ผคูนควาไดเลือก

ศึกษาจากพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมในหลายๆ ตอนที่สอนอยาง

เฉพาะเจาะจงหรือสะทอนใหเห็นหลักการที่เก่ียวของกับในเรื่องนี้ เพ่ือแสวงหาลักษณะของชุมชนที่มี

ขาวประเสริฐเปนศนูยกลางที่สอดคลองกับพระประสงคและพระลักษณะของพระเจา 

อยางไรก็ตาม เพื่อจะเขาใจความจริงของพระเจาในดานตางๆ ไดอยางครบถวนและ

รอบดาน เราจึงตองศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ ควบคูกันไปดวย ทั้งยังตองศึกษาบริบท

สังคมไทยในปจจุบันใหถองแท เพื่อจะนำเสนอความจริงของพระเจาที่ใกลตัวและสามารถที่จะ

ตอบสนองตอสถานการณในปจจุบันไดอยางดีท่ีสุด 

 

3.1.2 หลักคำสอนของผูเช่ือคนอื่นๆ 

การศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ หมายถึง การศึกษาคริสตศาสนศาสตรของผู

เชื่อทั้งในอดีตและปจจุบัน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่มีบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน 

วรรณกรรม หลักขอเชื่อ บทเรียน บทเพลง หรอืบทกวี และที่ตองศึกษาจากการสังเกต เชน ศาสนพิธี 

วิถีชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม เปนตน  

ซึ่งการศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ จะชวยใหเราเห็นแบบอยางทั้งที่ควร

เลียนแบบและที่ควรหลีกเลี่ยง ผานประสบการณของผูเชื่อท้ังในอดีตและปจจุบัน ชวยใหเราเขาใจ

ที่มาที่ไปของหลักคำสอนและหลักปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และชวยใหเราเห็นแนวทางใน  

การเชื่อมโยงแบบอยาง ประสบการณ และหลักคำสอนตางๆ เหลานั้นกลับมาสูบริบทปจจุบันไดอยาง

ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ ก็คือ พระคริสตธรรม

คัมภีร เพราะคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีรนั้นเปนรากฐานของคำสอนของคริสเตียนทั้งหมด และ 

ยังใชเปนหลักการในการวิเคราะหและการสังเคราะห โดยใชเปนเครื่องมือตรวจสอบความถูกตองอีก

ดวย ซึ่งจะชวยปองกันไมใหเราสรางคริสตศาสนศาสตรที่ผิดเพ้ียนไป เพราะกำลังตื่นเตนกับสิ่งใหมที่
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ไดเรียนรูจนลืมตรวจสอบวาเปนหลักคำสอนท่ีสอดคลองกับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร และ

สอดคลองกับประวัติศาสตรแหงความรอดที่ถูกบันทึกไวในพระครสิตธรรมคัมภีรหรือไม 

การศึกษานี้จึงเลือกศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อคนอื่นๆ ในบางตอนท่ีสอนอยาง

เฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้ หรือคำสอนที่สะทอนใหเห็นหลักการที่เก่ียวของกับเรื่องชุมชนที่ขาวประเสริฐ

เปนศูนยกลางเพ่ือแสวงหาลักษณะชุมชนที่ขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ที่สอดคลองกับพระประสงค

ของพระเจา  

หลังจากการตรวจสอบความถูกตองของหลักคำสอนจากผูเชื่อคนอื่นๆ ตามมาตรฐาน

ของ พระคริสตธรรมคัมภีรแลว ซึ่งสำคัญที่ขาดไมได คือการศึกษาบริบทสังคมไทยในปจจุบัน เพ่ือที่

เราจะนำเสนอคริสตศาสนศาสตรที่ใกลตัวและเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ในบริบทสังคมไทย

ในปจจุบันอยางแทจริง 

 

3.1.3 บริบทสังคมไทยในปจจุบัน 

 การศึกษาบริบทสังคมไทยในปจจุบัน หมายถึง การศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกิดข้ึนกับ

สังคมไทยในปจจุบันที่เก่ียวของกับประเด็นทางคริสตศาสนศาสตรท่ีเราตองการศึกษา เชน คานิยม

ของคนไทย ปจจัยที่สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย หรือสภาพสังคมไทยในปจจุบัน เปนตน 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สิ่งที่เคยเปนคานิยมของคน

ไทยเมื่อ 50 ปที่แลวก็อาจกลายเปนเรื่องที่ไมมีใครใหความสนใจอีกตอไปในปจจุบันได ดังนั้นการสราง

คริสตศาสนศาสตรที่ดีจะตองศึกษาบริบทของสังคมไทยในเวลานั้นใหเขาใจอยางถองแท เพื่อเราจะ

สามารถนำเสนอหลักคำสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบันไดอยางดีที่สุด  

การศึกษานี้จึงเลือกศึกษาบริบทสังคมไทยในปจจุบันบางบริบทที่มีความเก่ียวของ 

หรือสงผลกระทบโดยตรงตอความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาเพื่อแสวงหาลักษณะชุมชนที่มี 

ขาวประเสริฐเปนศนูยกลางที่สอดคลองกับพระประสงคของพระเจา 

 

3.2. สรางคริสตศาสนศาสตรเร่ืองชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางในบริบทไทย 

 ในที่สุดแลว เมื่อไดทำการศึกษาแหลงขอมูลจากเอกสาร ทั้งหลักคำสอนจาก     

พระคริสตธรรมคัมภีร หลักคำสอนจากผูเชื่อคนอ่ืนๆ และบริบทสังคมไทยในปจจุบัน ก็มาถึงขั้นตอน

การสรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางในบริบทสังคมไทย ท่ีตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของความจริงจากพระคริสตธรรมคัมภีร เรียนรูและพัฒนาจากหลักคำสอนของผูเชื่อคนอ่ืนๆ 

และประยุกตใหเขากับบริบทสังคมไทยในปจจุบันอยางเหมาะสม และนำเสนอแนวทางการตอบสนอง

ที่เปนรูปธรรมใหชัดเจนที่สุด เพ่ือคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางนั้น   

จะสามารถกลายเปนคริสตศาสนศาสตรที่มีชีวิตได กลาวคือ ศาสนศาสตรเรื่องนี้จะเปนมากกวาเพียง
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การนำเสนอขอมูลทางวิชาการ แตเปนคริสตศาสนศาสตรที่สามารถสงอิทธิพล และกอใหเกิด       

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีตอชีวิตของผูคนในสังคมได โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคริสเตียนไทยที่จะเริ่มตน

เขาไปมีสวนรวมกับชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางไดอยางถูกตอง พัฒนาความสัมพันธกับ

ชุมชนอยางแนนแฟน ซึ่งจะนำไปสูการเติบโตฝายจิตวิญญาณ จนสงผลใหคริสเตียนไทยมีวิถีชีวิตที่เปน

พระพรตอคนรอบขาง ทั้งคนในครอบครัว ในคริสตจักร และในชุมชนสังคมโดยรอบ เพ่ือเปนรากฐาน

ที่เขมแข็งและเปนแบบอยางในการดำเนินชีวิตใหแกผูเชื่อรนุใหมที่กำลังเติบโตขึ้นมาในอนาคตตอไป 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

จากหัวขอการคนควาอิสระ คริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปน

ศูนยกลาง หลังจากผูวิจัยไดคนควาจากเอกสาร และขอมูลจากหลายๆ แหลงที่เก่ียวของ เพื่อเปน

พ้ืนฐานและแนวทาง ในการสรางคริสตศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง        

ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปจจุบัน พบขอสรุป 3 ประเด็น ดังนี้ 

4.1 ปจจัยที่สงผลตอการไมไดเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

4.1.1 ลักษณะสังคมไทยที่เปนสังคมแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม 

4.1.2 ความเขาใจขาวประเสริฐที่ยังมีความคลาดเคลื่อน  

4.1.3 ลักษณะของคริสตจักรที่ไมไดออกแบบใหเปนชุมชน  

4.2 ความเขาใจที่ถูกตองของการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

4.2.1 การเปนปจเจกบุคคลและการเปนชุมชน 

4.2.2 ความเชื่อและการดำเนินชีวิต 

4.2.3 การประกาศและการลงมือทาํ  

4.3 แนวทางการแกปญหาในบริบทไทยเก่ียวของกับการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐ

เปนศูนยกลาง 

4.3.1 เสริมสรางกันและกันบนรากฐานแหงขาวประเสริฐ  

4.3.2 เพิ่มเติมความเขาใจขาวประเสริฐที่ครบถวนแกกันและกัน 

4.3.3 เนนและกำหนดโครงสรางลักษณะของคริสตจักรใหเปนชุมชนมาก

ขึ้น 
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4.1 ปจจัยที่สงผลตอการไมไดเปนชุมชนทีม่ีขาวประเสริฐเปนศนูยกลาง 

4.1.1 ลักษณะสังคมไทยที่เปนสังคมแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม 

ปฏิเสธไมไดวาคริสเตียนไทยอยูในวัฒนธรรมโครงสรางสังคมแบบหลวม และหลาย

ครั้งที่รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมนี้มาอยางไมรูตัว ซึ่งสงผลใหคริสเตียนไทยหลายคนอาจมองวา

คริสตจักรเปนเพียงองคกรหรอืสโมสรที่ตนจะตองเขารวมเพียงเพ่ือรับประโยชนสวนตัวเทานั้น ซึ่งเปน

การใชชุมชนเพื่อสรางประโยชนสวนตัว มิใชการเขารวมเพ่ือประโยชนของผูคนในชุมชนแตอยางใด 

หรือจะกลาวไดวาพวกเขาเขามารวมเพียงในฐานะของผูบริโภค ซึ่งมีความหมายวา การมีตนเองเปน

ศูนยกลาง ถึงแมพวกเขาจะใชชีวิตทามกลางผูคนในชุมชนแลวก็ตาม เมื่อคริสเตียนกลายเปนผูบริโภค 

หากพวกเขาตองการบางสิ่งบางอยางจากคริสตจักร พวกเขาก็เพียงซื้อมันดวยเงิน หรือการกระทำดี

บางอยาง เชน การถวาย การรับใช การเฝาเดี่ยว เปนตน โดยคิดวาจะไดรับสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีคุณภาพ

ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดคุมคากับสิ่งท่ีไดจายไปดวย และเม่ือไดพบวาที่นั่นมีบางสิ่งในคริสตจักร

ที่ไมไดดั่งใจพวกเขาสักเทาไหร พวกเขาก็มักจะคิดวาอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ในคริสตจักรให

เปนตามใจของพวกเขา เชน การเปลี่ยนผูนำ การเปลี่ยนระบบการปกครอง หรือบางทีก็อาจเปนการ

เปลี่ยนรูปแบบของดนตรีนมัสการ เปนตน และโดยพฤติกรรมแบบนี้ ยิ่งนับวันเขายิ่งมีหลายสิ่งหลาย

อยางที่ทำใหพวกเขาไมพอใจมากขึ้นไปอีก และความไมพอใจนี้เองท่ีทำใหพวกเขาตองออกไปจับจาย

กับสิ่งใหมอีกครั้ง และทายที่สุด จากความคิดที่พวกเขาปรารถนาคริสตจักรท่ีตรงตามความตองการ

ของพวกเขา ทำใหพวกเขาไมมีการผูกพันตนหรืออุทิศตัวกับคริสตจักรชุมชนใดชุมชนหนึ่งไดใน

ระยะเวลาที่ยาวนานเลย หรืออาจจะไปถึงข้ันที่เลือกที่จะไมเขาสามัคคีธรรมเขาสวนชีวิตรวมกับ

คริสตจักรแหงใดแหงหนึ่งเลยในที่สุดก็เปนได 

 

4.1.2 ความเขาใจขาวประเสริฐท่ียังมีความคลาดเคลื่อน 

ผูประกาศขาวประเสริฐหลายคนในรุนกอนๆ อาจเห็นดวยกับขาวประเสริฐที่      

เรียบงาย กลาวคือ (1) พระเจาสรางเรา และตองการมีความสัมพันธกับเราเปนการสวนตัว (2) แต

ความบาปของเราแยกเราออกจากพระเจา (3) พระเยซูทรงรับโทษบาปของเราที่สมควรไดรับ (4) 

ดังนั้นหากเรากลับใจจากบาปและวางใจในพระองคเพ่ือความรอดของเรา เราจะไดรับการอภัย      

ถูกทำใหชอบธรรม และไดรับยอมรับสูเสรีภาพโดยพระคุณ และสถิตอยูกับพระวิญญาณของพระองค

จนกวาเราจะเสียชีวิตและไปสวรรค แตจากนิยามขาวประเสริฐที่ครบถวนน้ันกลาวถึง การเสด็จมาของ

พระเยซูคริสตผูซึ่งดำเนินชีวิตทามกลางมนุษย ทรงสิ้นพระชนม และทรงเปนขึ้นจากความตาย เพื่อ

สถาปนาอาณาจักรสุดทายของพระองคขึ้น และทั้งหมดนั้นหมายถึงวิธีที่เราจะดำเนินชีวิตอยูในโลก 

ในฐานะของปจเจกบุคคล และในฐานะของชุมชนคริสตจักรดวย 
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ขาวประเสริฐจึงไมไดมีประโยชนสำหรับการประกาศเทาน้ัน หรือไมไดเปนเพียงขอความ

สำหรับผูท่ีไมเชื่อเทานั้นที่จำเปนตองไดยิน แตทวา พระคัมภีรสอนวาผูติดตามพระเยซูทุกคนนั้น

จำเปนตองฟงขาวประเสริฐตอไป แมกระทั่งหลังจากท่ีพวกเขาบังเกิดใหมแลวก็ตาม คริสเตียนจึงควร

ใครครวญถึงขาวประเสริฐที่ครบถวนนี้เปนสวนตัวทุกวัน เราจำเปนตองไดยินถึงขาวประเสริฐนี้อยูเปน

ประจำ และเนื่องจากการอยูเพียงลำพังน้ันไมใชธรรมชาติของมนุษยตามที่พระเจาทรงออกแบบมา

ตั้งแตแรก หากพระคริสตทรงเปนศีรษะของพระกาย เราก็ไมควรที่จะดำเนินชีวิตเปนคริสเตียนที่

แยกตัวออกจากชุมชนคริสตจักรซึ่งถือเปนการแยกออกจากพระคริสตดวยเชนกัน ดังนั้นผูเชื่อทุกคน

จึงเปนสวนหนึ่งของการทรงสรางที่พระเจาไดทรงไถผานทางพระเยซูคริสต คริสตจักรจึงไมไดเปน

เพียงภาชนะสำหรับจิตวิญญาณที่ปกปองจนกวาคริสเตียนจะไปถึงสวรรค แตเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเปนพระประสงคของพระเจาสำหรับการสรางทั้งหมดดวย  

ผลลัพธท่ีไมดีท่ีเกิดขึ้นกับคริสตจักรไทยสวนหนึ่งอาจมาจากการที่คริสเตียนไทยไดสื่อสารขาว

ประเสริฐในพระคัมภีรในรูปแบบที่ตัดตอนมาแบบที่ไมสนใจชีวิตของชุมชนเลย รวมถึงการไมกลาวถึง

แผนการของพระเจาสำหรับชุมชน สังคม และชนทุกชาติ สิ่งนี้ทำใหจำกัดพระประสงคของพระเจาให

คับแคบลงจนเหลือขนาดแคตัวของเราเองเทานั้น ดังนั้นเราตองตระหนักวาขนาดของความพยายาม

ของมนุษยนั้นมีขนาดเล็กกวาขอบเขตของพันธกิจแหงขาวประเสริฐของพระเจามากเพียงใด  

 

4.1.3 ลักษณะของคริสตจักรที่ไมไดออกแบบใหเปนชุมชน  

จ า ก ห นั ง สื อ  Everyday church: gospel communities on mission ( เป น

คริสตจักรไดในทุกๆ วัน : ชุมชนขาวประเสริฐและพันธกิจ) ที่กลาวถึงอุปสรรค 5 ประการที่ทำให

คริสตจักรไมสามารถเปนชุมชนได ไมวาจะเปน (1) การท่ีมีสมาชิกในคริสตจักรที่เนนเรื่องการเปน

ปจเจกนิยม (2) มีสมาชิกในคริสตจักรท่ีเนนเรื่องการความภาคภูมิใจจากความพยายามของตนเอง (3) 

มีสมาชิกในคริสตจักรที่เนนเรื่องความปรารถนาที่จะสบายใจ (4) มีสมาชิกในคริสตจักรที่มีชีวิตที่เก็บ

งำความบาป และ (5) มีสมาชิกในคริสตจักรที่มีความรักที่มีตอเพ่ือนมนุษยที่เปนนามธรรมมากเกินไป 

(Timmis, 2012) ทั้งหมดของอุปสรรคที่มีนั้นลวนเกิดมาจากการที่มนุษยเอาตนเองเปนศูนยกลาง

แทนที่ขาวประเสริฐ ซึ่งถาขาวประเสริฐนี้ไมไดเขามาเปนศูนยกลางของคริสตจักร ก็จะไมกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ดังนั้น จึงเปนไปไมไดเลยท่ีจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงผูคนในโลก

ใบนี้ที่เคยมีตัวเองเปนศูนยกลางได ซึ่งคริสตจักรในลักษณะนี้วาไมไดดีไปกวาชุมชนของผูคนภายนอก 

และไมสามารถสรางความแตกตางไดเลย 

เมื่อคริสตจักรทราบวาตนเองไมไดเปนองคกรทางสังคม องคกร สถาบัน หรือกลุม

สังคมออนไลน แตเปนพระวิหารใหมฝายวิญญาณที่มีการถวายชีวิต สิ่งนี้จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในชีวิตของผูเชื่อใหกลายเปนชุมชนแหงการเสียสละเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา และไมใชการอยูเพื่อ
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ตัวเองอีกตอไป เพราะวา คริสตจักรน้ันเปนศูนยกลางอัตลักษณของคริสเตียน เราเห็นตัวเรานอยลง

เมื่อเราเองอยูทามกลางชุมชน ซึ่งตางจากผูคนในโลกปจจุบันสวนใหญท่ีเนนในรูปแบบของปจเจก

บุคคล ภาพของความเชื่อแบบชาวอิสราเอลน้ันเปนเรื่องของชุมชนนั้นใหเราตระหนักถึง การเปน

ชุมชนกันอยางแทจริง ซึ่งเริ่มตนจากการที่พระเจาทรงนำพวกเขาทั้งชนชาติ ทั้งผูใหญ เด็ก ชาย หรือ

หญิง อพยพออกจากอียิปต ความรอดแบบนี้ไมใชความรอดแบบปจเจกบุคคลแตเปนชุมชน เปนกลุม

บุคคลที่ถูกเลือกสรรใหไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสและนำไปสูดินแดนที่ทรงสัญญาไว ดังนั้น

จะเห็นไดวาภาพความรอดในพันธสัญญาเดิม ไมไดเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางพระยาหเวหกับ

ชาวอิสราเอลเปนรายบุคคล แตเก่ียวของกับความสัมพันธระหวาง พระยาหเวหและชนชาติของ

พระองค และเปนพ้ืนฐานของคริสตจักรยุคแรก ท่ีเรียกตนเองเปนชุมชนที่มีลักษณะแนนแฟนเหมือน

เปนสมาชิกที่อยูในครอบครวัเดียวกัน 

หากคริสตจักรเขาใจวาตนเองวาเปนชุมชน พวกเขาก็จะเริ่มออกแบบการสามัคคี

ธรรมกันแบบไมเปนทางการมากขึ้น แมในเวลานี้  เราจะอยูในสถานการณชวงการระบาดของ        

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่มีความจำเปนที่ตองมีการรวมตัวกันในสื่อสังคมออนไลนบางเปนครั้งคราว 

แตเหมือนอยางที่เราเรียนรตูั้งแตแรกวา การใชสื่อสังคมออนไลนเพียงทางเดียวจะนำมาซึ่งลมเหลวใน

การสรางชุมชนที่ย่ังยืน เพราะการสรางสัมพันธกันในสื่อสังคมออนไลนนั้นไมอาจพัฒนาสายสัมพันธท่ี

แนนแฟนกับบุคคลอ่ืนไดเลย สื่อสังคมออนไลนอาจจะสนองตอการรวมตัวของกลุมคริสเตียนได

ชวงหนึ่งก็จริง แตก็ไดเพียงแคผิวเผินเทานั้น แตคริสเตียนยังคงตองการชุมชนท่ีจะเติมหัวใจใหเต็มอยู

เสมอ เพราะนี่เปนการออกแบบของพระเจาใหกับครสิตจักรของพระองค 

 

4.2 ความเขาใจที่ถูกตองของการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

ผูวิจัยมีความหวังใจวาผลอยางหนึ่งของวิจัยฉบับนี้ คือการที่คริสเตียนไทยจะเริ่ม  

เงยหนาขึ้นเพื่อเห็นความอุดมสมบูรณอันรุงโรจนของขาวประเสริฐของพระเยซูองคพระผูเปนเจาของ

เรา พระคัมภีรไดนำขาวดีท่ีนาอัศจรรยท่ีสุดนี้มาสูเราทุกคน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษยทุก

ดานของชีวิตมนุษย แตก็มีปญหาหลักท่ีพบหลังจากการรวบรวมขอมูลของงานวิจัยนี้ ก็คือ คริสเตียน

หลายคนมักจะมุงความสนใจไปท่ีเพียงดานใดดานหนึ่งของขาวประเสริฐ และละทิ้งอีกดานหนึ่งราวกับ

วาไมมีความสำคัญใดๆ คริสตจักรจึงไมสามารถใหขาวประเสริฐเปนศูนยกลางไดหากยังแยก

ความสำคัญของแตละสิ่งนี้อยู โดยไมเขาใจวาขาวประเสริฐไดหลอมรวมใหความเปนปจเจกและชุมชน 

ความเชื่อและการดำเนินชีวิต และการประกาศและลงมือนั้นกลายเปนเนื้อเดียวกันได  

การแยกสวนสิ่งใดที่พระเจาทรงรวบรวมเขาดวยกันแตแรก ไดสรางความเสียหาย

ใหกับคริสตจักรเปนอยางมาก จากนั้นเราจึงพยายามบอกวาชุมชนเก่ียวของอยางไรกับขาวประเสริฐ 

เมื่อแทจริงแลว เราไมควรแยกชุมชนและขาวประเสริฐออกจากกันตั้งแตแรกเชนกัน ดังนั้น จาก
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เนื้อหาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยขอสรุปความเขาใจที่ถูกตองของการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

ออกเปน 3 ประเด็นที่เก่ียวของกันอยางแยกไมออก คือ 

 

4.2.1 การเปนปจเจกบุคคลและการเปนชุมชน  

เรามักจะแยกบุคคลออกจากมิติแหงชุมชนและมิติของขาวประเสริฐ จากนั้นเราก็

มักจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญวาสิ่งไหนควรเปนอันดับแรก ซึ่งสวนมากคือ เราใหความรอดสวนบุคคล

เปนอันดับหนึ่งหรือศูนยกลางของมิติทั้งหมดของเรา แตขาวสารแหงขาวประเสริฐน้ันหมายถึง      

การเปนของพระเจาและการเปนของชุมชน ไมใชวาเราเปนของพระเจาแลวจึงคอยตัดสินใจเขารวม

คริสตจักรทองถ่ิน แตการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตนั้นหมายถึงการอยูในพระกายของพระองค

รวมกับประชากรของพระเจาคนอื่นๆ เรียบรอยแลว เราจึงไมสามารถเปนคริสเตียนโดยที่ไมอยูใน

ชุมชนได  

และเนื่องจากพระเจาทรงเปนพระเจาแหงชุมชนตรีเอกภาพ พระองคจึงทรงสรางให

มนุษยเปนเหมือนพระองคในแงของความสัมพันธแบบนี้ดวย กลาวคือ แมพระเจาจะทรงเปน 3 บุคคล 

แตพระองคก็ทรงเปนชุมชนที่เปนหนึ่งเดียวกันอยางสมบูรณจนไมสามารถแยกออกจากกันได 

พระองคจึงปรารถนาใหบรรดามนุษยมีเอกลักษณ และอัตลักษณแบบเดียวกันองคตรีเอกภาพนี้ดวย 

ดังน้ันมนุษยทุกคนที่เชื่อวางใจจึงถูกสรางขึ้นใหมในรูปแบบชุมชนตรีเอกภาพดวยเชนกัน จุดประสงค

หลักของการเปนตามพระฉายาของพระเจาก็คือเพ่ือเปนทูตของพระเจา มนุษยทุกคนจึงถูกสรางขึ้นมา

เพื่อเปนตัวแทนของพระเจาตอกันและกันบนแผนดินโลก หากดูรายละเอียดตามการออกแบบของ

พระเจาก็จะพบวา บรรดามนุษยนั้นไมสามารถทำสิ่งนี้ดวยตนเองลำพังได พวกเขาตองพึ่งพากันและ

กัน และดวยเหตุผลเดียวกันนี้ พระเจาจึงไดทรงสรางใหคริสเตียนทุกคนใหอยูในชุมชน เพื่อรวมกัน

เปนภาชนะที่จะบรรจุพระองคในชีวิต เพื่อที่จะสำแดงพระเกียรติสิริของพระองคจากชีวิตใหมของเรา

กับทุกคนโลกใบนี้  

ชุมชนคริสตจักรในยุคแรกเขาใจถึงสิ่งนี้ พวกเขาจึงไดนำหลักการและลักษณะของ

คริสตจักรที่ควรจะเปนนำไปใชประยุกตในชุมชนของพวกเขา (กจ. 2:42-45) ถาหากปราศจากชุมชน

คริสตจักรยุคแรกก็ไมอาจจะสะทอนพระลักษณะของพระเจาได และคนในโลกนี้อาจไมเคยไดสัมผัส

เก่ียวกับความเชื่อของคริสเตียนอยางเปนรูปธรรมเลย นี่จึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะชุมชนคริสตจักรไดทำ

ใหหัวใจและแกนแทของความเชื่อคริสเตียนปรากฏอยูเบื้องหนาพวกเขา จากจุดนั้นเปนตนมา      

คริสเตียนจึงไดละทิ้งโครงสรางสถาบันของพระวิหารและธรรมศาลาท่ียึดติดกับพิธีกรรมและสถานที่ 

ไมใหสิ่งเหลานั้นเปนศูนยกลางของชุมชนอีกตอไป แตพวกเขาใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเปน

ศูนยกลาง เหมือนดังที่อัครทูตเปโตรไดระบุวาคริสตจักรเปนอิสราเอลใหม (1 ปต. 1:2, 18-19; 2:9-

10) และเชนเดียวกับอิสราเอลที่เปนชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางนั้น ไดรับเลือกใหมี     
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ความโดดเดนผานการเชื่อฟงพระคำของพระเจาเพื่อใหโลกเห็นวาขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต    

ไดเปลี่ยนชีวิตของชุมชนของพวกเขาใหสะทอนวา พระเจาทรงประเสริฐมากขนาดไหน (1:2; 2:9-12) 

 

4.2.2 ความเชื่อและการดำเนินชีวิต 

อีกสวนหนึ่งที่เรามักจะแยกออกจากความเชื่อในขาวประเสริฐของพระเยซู คือ    

การดำเนินชีวิต แลวเรามักจะจัดลำดับความสำคัญกอนเชนกัน และจบตรงที่วาเราคิดวาเราเอง

สามารถมีความเช่ือวางใจในพระเยซูที่แยกออกจากการดำเนินชีวิตได ผูคนสามารถรับความรอดได

ดวยความเชื่อโดยไมตองกังวลกับสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตมากนัก ตราบใดที่มีความสัมพันธกับพระเจาและ

เชื่อหลักคำสอนที่ถูกตอง ชีวิตที่ดำเนินตามขาวสารแหงขาวประเสริฐจึงกลายเปนเรื่องรองอยาง

ชัดเจน 

แตในพระคัมภีรไดบอกกับเราวา ความเชื่อและการเชื่อฟงเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได 

แนนอน เปนสิ่งสำคัญที่คริสตจักรไทยจะตองเนนวา เราไดรับความรอดโดยงานของพระคริสตและโดย

ความเชื่อของเราในพระองคเทานั้น ไมใชโดยความสามารถ สติปญญา หรือเพราะการงานที่ดีของเรา 

แตความเชื่อวางใจที่เราเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตยอมแสดงใหเห็นของการมีอยูและความถูกตองใน

การเชื่อฟงในชีวิตคริสเตียนอยางหลีกเลี่ยงไมได แนวความคิดน้ีจึงเปนแนวคิดท่ีจำเปนสำหรับการ

เขาใจตนเองของคริสเตียนดวย จากภาพของคุณลักษณะหลักของพระวิหารที่อัครทูตเปโตรยกมาก็คือ

สถานที่ที่ เต็มไปดวยความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งในปจจุบันหมายถึงชีวิตของชุมชนผ ูเชื่อจะไดรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำใหชุมชนคริสเตียนถูกชำระใหบริสุทธิ์ โดยแยกใหพวกเขา

เปนของพระเจา ความเปนหนึ่งเดียวของพระวิหารมาจากการทรงสถิตของพระเจา ศิลามุมเอกหนึ่ง

เดียว มีความเปนเอกภาพของวัตถุประสงคเดียว และมีพระวิหารเพียงหลังเดียวซึ่งมีความหมายถึง

คริสตจักรท่ีสามารถสรางชีวิตของผูเชื่อท้ังหมดข้ึนได  

คริสตจักรจึงไมไดเปนองคกรทางสังคม องคกร หรือสถาบัน แตเปนพระวิหารใหม

ฝายวิญญาณท่ีมีการถวายชีวิต ทำใหเกิดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผูเชื่อ เปนชุมชนแหงการเสียสละเพ่ือ

ถวายเกียรติแดพระเจาไมใชการอยูเพื่อตัวเองอีกตอไป นี่จึงไมใชคำแนะนำเก่ียวกับสิ่งที่เราตองทำ

อะไรเพ่ือเขาถึงพระเจาไดมากข้ึน แตเปนคำอธิบายถึงความเปนตัวตนของครสิเตียนทุกคนในพระเยซู

คริสต และอธิบายถึงความเปนธรรมชาติของความรอดของพระองคที่จะนำผูเชื่อวางใจในพระเยซู

คริสตทุกคน เขาไปสชูุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง 

ขาวประเสริฐวาเปนการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ไมใชแคเชื่อเทานั้น 

แตเปนการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยตระหนักถึงวา ขาวประเสริฐ

เปนขาวดีของการยอมรับมนุษยกลับเขาสูชุมชนของพระองคดวยพระคุณและพระเมตตาของพระเจา 

เพื่อไดรับชีวิตใหมที่รับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำแดงใหผูคนในโลกใบนี้ไดเห็นถึงลักษณะของโลกใหมที่
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กำลังมา ซึ่งขาวประเสริฐน้ีไดเขามาเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของพระเจากอน และทำใหเปนชุมชนที่มี

ขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง และคอยๆ เคลื่อนไหวออกไปเปลี่ยนแปลงผูคนในโลกใบนี้ที่เคยมีตัวเอง

เปนศูนยกลางใหมีขาวประเสริฐของพระเยซูเปนศูนยกลางในชีวิตของพวกเขาดวยเชนกัน และนี่เปน

จุดเริ่มตนของทรงสรางใหมในโลกใบนี้ทั้งหมด 

ผลลัพธท่ีเลวรายของการทำลายความเชื่อและการเชื่อฟงสำหรับคริสตจักรไทยก็คือ 

ผูท่ีเรียกตัวเองวาเปนผูเชื่อและผูประกาศ แตชีวิตจริงของเขานั้นแยกไมออกจากวัฒนธรรมรอบตัว

พวกเขา ไมวาจะเปนในแงของมาตรฐานทางศีลธรรม อคติทางสังคมการเมือง และพฤติกรรม ซึ่งตาม

ความหมายในพระคัมภีรหมายถึงการเปนกอนหินสะดุด ซึ่งเปนสิ่งกีดขวางที่ไมใหผูอ่ืนพิจารณา    

ขาวประเสริฐของพระเยซูครสิตได 

 

4.2.3 การประกาศและการลงมือทำ 

ขาวประเสริฐเปนขาวดีที่จำเปนตองไดยินและไดเห็น เปนเหมือนคำพยานในศาลที่

คำพูดและการกระทำตองสอดคลองกันเสมอ มีทั้งขอความและหลักฐาน เรามักจะแยกสิ่งเหลานี้ออก

จากกันและจัดลำดับความสำคัญวา การพูดเรื่องขาวประเสริฐนั้นสำคัญที่สุด แมวานั่นจะมีความสำคัญ

อยางยิ่ง แตมันไมใชภาพทั้งหมดในพระคัมภีรของวิธีการสื่อสารขาวประเสริฐ 

อัครทูตเปโตรเขียนจดหมายถึงคริสเตียนตางชาติท่ีกำลังเผชิญการกดขี่ขมเหง โดย

เรียกพวกเขาวา ผูที่ไมมีครอบครัว หรือไมมีบาน จักรวรรดิโรมันถูกมองวาเปนครอบครัว แตคนของ

พระเจาตอนนั้นถูกนับวาเปนคนนอกอาณาจักรโรมันแลว เมื่อพวกเขากลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซู 

พวกเขาจึงถูกกีดกันจากครอบครัวที่ใกลชิด และโครงสรางทางสังคมที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตได

อยางปกติ คริสตจักรจึงกำลังถูกสรางเปนพระนิเวศ หรือบานหลังใหมใหกับพวกเขาเหลานั้น ดังนั้น

คริสตจักรตองจึงเปนชุมชนที่มีความสนิทสนมเหมือนดั่งคนท่ีอยูในครอบครัวเดียวกัน และสำแดง

ความรักแบบครอบครัวนี้ไปสูคนภายนอก โดยเฉพาะกับผูท่ีตอตานดวยการทำดีตอบแทนพวกเขา 

อัครทูตเปโตรจึงสรุปพันธกิจของพระเยซู ขณะที่ตองบอกขอความที่พระเจาสงไปยัง

อิสราเอล วาเปนขาวประเสรฐิแหงสันติสุข และรวมถึงเรื่องการที่พระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชนและ

รักษาคนทั้งหลายดวย (กจ. 10:36-38) คริสตจักรไทยที่มีขาวประเสริฐเปนศนูยกลางก็ตองตระหนักวา

คำพูด และการลงมือทำความดีจำเปนตองมีความสอดคลองกันเสมอ 

ดังที่กลาวไปแลวขางตน คริสเตียนไทยหลายคนมักจะจัดลำดับความสำคัญของแต

ละค ูและมักจะใหคหูนาสำคัญกวาคหูลัง แตก็แนนอนวามีคนจัดลำดับความสำคัญท่ีในขั้วตรงขามดวย

เชนกัน พวกเขาเนนย้ำถึงความสำคัญของมิติทางสังคมของคริสตจักร ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ดีแตนี่ก็ไมใช

ความอุดมสมบูรณของขาวประเสริฐที่คริสตจักรไทยควรกูกลับมา เราจึงไมควรเนนแคทางใดทางหนึ่ง

แตเราควรมีทั้งคู และใหขาวประเสริฐที่ครบถวนนี้กลับมาเปนศูนยกลางของชุมชน ดังนั้น ทำไมเราถึง
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ตองแยกข้ัวแบบปลอมๆ ขึ้นมาอีกเลา? ในเมื่อขาวประเสริฐของพระเยซูทำใหท้ังสองอยูรวมกันแลว

อยางเปนเนื้อเดียวกัน 

4.3 แนวทางการแกปญหาในบริบทไทยเกี่ยวของกับการเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐ

เปนศูนยกลาง 

4.3.1 เสริมสรางกันและกันบนรากฐานแหงขาวประเสริฐ 

เมื่อตระหนักวาทุกคนในชุมชนนี้เปนเจาของชุมชนรวมกัน และไมใชหนาท่ีของผูนำ

คริสตจักรเทานั้นที่จะสรางชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ทุกคนในชุมชนก็จะเริ่มทำหนาที่ของ

อวัยวะของพระกายนี้ พวกเขาจะไมไดมารวมชุมชนเพ่ือเปนเพียงผูบริโภคที่จับจายเพื่อไดรับความพึง

พอใจสวนตัว ถาไมพบกับความพึงพอใจนั้นในคริสตจักร พวกเขาก็พรอมที่จะออกไปจับจายใชสอยใน

ที่อื่นตอไปเรื่อยๆ แตเมื่อทั้งชุมชนมีความเขาใจในเรื่องนี้รวมกันจะทำใหสมาชิกคริสตจักรท้ังชุมชนจะ

ไมตั้ งคำถามที่วา “คริสตจักรทำอะไรเพื่อฉันเมื่อเร็วๆ นี้?” แตจะถามวา “ฉันจะทำอะไรเพื่อ

คริสตจักรไดบาง?” ความเขาใจแบบนี้ทำใหทุกคนในเริ่มท่ีจะอยูเพื่อจุดประสงคที่ย่ิงใหญกวาตัวเอง 

และเริ่มที่จะเปนสมาชิกที่เปนเสาหลักของคริสตจักรในแงการรับใช ดังน้ันพวกเขาจะอุทิศตนตอชุมชน

โดยการถวายชีวิต การปรนนิบัติรับใช และการเสียสละตน พวกเขาจะพยายามรับใชพระเจาโดยรับใช

ผูอ่ืนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งผลที่ตามมานอกจากเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งแลว ยังสามารถ

ถวายเกียรติแดพระเจาผานทางคริสตจักรได ใน 1 โครินธ 12 ไดพูดถึงการทำงานของอวัยวะตางๆ   

ที่ผสานกันเปนอยางดีนั้นก็เพ่ือประโยชนสูงสุดของรางกาย และดูซึ่งเปนการถวายเกียรติแดพระคริสต

ผูเปนศรีษะดวย 

 

4.3.2 เพิ่มเติมความเขาใจขาวประเสริฐที่ครบถวนแกกันและกัน 

จากขอมูลขางตนเราพบวา ขาวประเสริฐไมไดมีประโยชนสำหรับการประกาศเทานั้น 

หรือไมไดเปนเพียงขอความสำหรับผูท่ียังไมไดเชื่อจำเปนตองไดยิน แตพระคัมภีรสอนวาผูคนใน

คริสตจักรทุกคนจำเปนตองฟงขาวประเสริฐนี้ตอไป แมกระท่ังหลังจากท่ีพวกเขาบังเกิดใหมแลวก็ตาม  

หากขาวประเสริฐเรื่องชุมชนที่ประกาศกับผูคนท่ีไมเชื่อ เปนขาวประเสริฐเดียวกันท่ีคริสเตียนตอง

เขาใจมากข้ึนในทุกวัน คำแนะนำก็คือ นอกสมาชิกคริสตจักรควรใครครวญถึงขาวประเสริฐน้ีเปน

สวนตัวทุกวันแลว ยังตองชวยผูคนภายในชุมชนคริสตจักรใครครวญถึงขาวประเสริฐน้ีไปดวยกัน   

เพื่อเปนการเสริมสรางกันและกันใหเขาใจขาวประเสริฐมากข้ึนดวย รวมกันออกแบบชุมชนใหทุก

กิจกรรมที่ทำรวมกันนั้นมีความเก่ียวของกับขาวประเสริฐอยูเสมอ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนขาวดี

ที่สำคัญสุดตอชุมชน เปนขาวท่ีมีความเกี่ยวของกับชีวิต การตาย การฝง การเปนขึ้นจากความตาย 

การเสด็จข้ึนสูสวรรคของพระเยซู การทรงสรางใหม ตลอดจนการเรียกใหกลับใจจากบาปและจาก
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ตัวตนของเรา และหันทิศทางการดำเนินชีวิตเขาไปหาพระเยซูดวยความเชื่อไววางใจ ซึ่งความเชื่อ

ทั้งหมดนี้จะถูกพิสูจนโดยการอุทิศตนเขาไปมีสวนรวมในชุมชนแหงพระกายของพระเจาที่จะนำ    

การถวายพระเกียรติแดพระเยซูคริสต ผูทรงเปนศีรษะคริสตจักร 

 

4.3.3 เนนและกำหนดโครงสรางลักษณะของคริสตจักรใหเปนชุมชนมากขึ้น 

นั่นคือ การเนนการสรางชุมชนมากกวาการการสรางกิจกรรม หรือการที่เสาะหา

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับชุมชน จากการศึกษาภาพทั้งหมดอาจทำเรานึกถึง คริสตจักรในยุคแรกที่เปน

ชุมชนที่มีขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง ไมใชมีตัวบุคคล กิจกรรม หรือพิธีกรรมใดเปน

ศูนยกลาง ในเวลานั้น ผูคนหลายสิบคนในบานของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง รวมถึงคนทุกเพศทุกวัยและ

ทุกพ้ืนเพ รับประทานอาหารรวมกันในชวงเวลาที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกในชุมชนทุกคนที่โตะอาหาร 

เพลิดเพลินกับเมนูอาหารงายๆ และชื่นชมยินดีในของประทานของกันและกันซึ่งเปนของขวัญที่ดีจาก

พระเจาตอชุมชน ผานทางการพูดคุยและรับฟง เริ่มเฉลิมฉลองรวมกันในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได

ทำในชีวิตของเราแตละคน อธิษฐานเผื่อความตองการของโลก และสนทนาวาชุมชนจะเปนพรแก

เพื่อนบานรอบขางชุมชนของเราในพระนามของพระคริสตไดอยางไร มีการศึกษาและพุดคุยเก่ียวกับ

พระวจนะของพระเจาอยางเปนกันเองแตก็ยังคงไวซึ่งหลักการที่มาจากขาวประเสริฐของพระเยซู     

มีกลุมสังคมมากมายแตไมมีท่ีไหนอีกแลวที่ผูคนที่หลากหลายเชนนี้จะมารวมตัวกันดวยความมุงมั่นที่

จะเปนครอบครวั ซึ่งเปนสิ่งที่สวยงามที่พระเจาทรงออกแบบไว 

แตทั้งหมดนี้อาจไมใชรูปแบบตายตัวของคริสตจักรที่จะทำในปจจุบัน ไมใชทุก

คริสตจักรจะเปนคริสตจักรแบบตามบานได วิธีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามความตองการของชุมชน

ของแตละที่  แตหลักการนั้นยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง อาจจะถึงเวลาท่ีตองสำรวจวาพันธกิจที่

คริสตจักรกำลังทำอยูในชวงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาน้ี ไมวาในชวงเวลาสามัคคีธรรม

หลักในวันอาทิตย การทำกลุมเซลล หรือการประชุมในสื่อสังคมออนไลน เราอาจจะตั้งคำถามกับ

กิจกรรมเหลานี้วามีอะไรท่ีสอดคลองกับขาวประเสริฐและสงเสริมการเปนชุมชนบาง มีพันธกิจไหนที่

ไมสอดคลอง มีอะไรที่ตองทำเพิ่มเติม? อะไรที่สามารถตัดออกไปได ซึ่งการทำคริสตจักรใหเปนชุมชน

ไดนั้น นอกจากตั้งคำถามแลว ยังคงตองมีการสำรวจความตองการของชุมชนทองถิ่นของเราดวย    

ซึ่งใชไดในหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณสมาชิก การใชเวลาอยางไมเปนทางการ    

การพูดคุยเสริมสรางกันแบบหนึ่งตอหนึ่ง เปนตน แตยังตองระมัดระวังไมใหความตองการของชุมชน

เปนศูนยกลาง แตตองใหขาวประเสริฐเปนศูนยกลางอยูเสมอ และคอยปรับใหความตองการของ

ชุมชนสอดคลองกับขาวประเสริฐ 
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สำหรับคริสตจักรไทยในหลายๆ แหง แนวคิดเรื่องชุมชนมักอยูในรูปแบบของกลุม

ยอยในคริสตจักร ซึ่งกลุมยอยๆ เหลาน้ีจำนวนมากเปนการปฏิบัติตามโครงสรางใหญประเภทหนึ่งที่

กำหนดมาเทานั้น ไมวาจะเปนกลุมเซลล หรือชั้นเรียนรวีในวันอาทิตย เปนตน นอกเหนือจากกลุมที่

มุงเนนชุมชนเหลาน้ีแลว คริสตจักรยังไดใหพวกเขาชวยการออกแบบใหมีสวนรวมในพันธกิจอีกดวย

เชนกัน  

แมวาพันธกิจและกลุมตางๆ จะถือเปนแกนหลักของคริสตจักร แตความลึกซึ้งในการ

เขาสวนชีวิตของชุมชนมักแตกตางกันไป บอยครั้งเมื่อเราพูดถึงชุมชน ผูคนหลายๆ คนกำลังเชื่อวา

พวกเขากำลังเดินอยูในชุมชนที่มีสุขภาพดีอยูแลว แตเมื่อขุดลึกลงไปก็พบวา เมื่อพวกเขาพบกัน   

พวกเขาไมไดเขาสวนลึกของจิตใจเลย และการแบงพันธกิจแบบนี้หากไมระมัดระวังก็อาจจะสราง   

การแบงแยกระหวางพันธกิจเพื่อเขาถึงผูท่ีอยูนอกคริสตจักร และพันธกิจในการเชื่อมโยงบุคคลใน

คริสตจักรเขาดวยกันโดยไมไดตั้งใจ  

ทิม เชสเตอร (Tim Chester) ไดวิเคราะหแนวคิดการสรางคริสตจักรของฝงทาง

ตะวันตก และคนพบวา ในวัฒนธรรมตะวันตกมีปญหาในการการแบงแยกชีวิตและพันธกิจออกเปน

สวนๆ ใหเปนสิ่งที่ไมเก่ียวของกันอยางสิ้นเชิง สิ่งนี้ทำใหคนทางตะวันตกจำเปนตองใชเวลามากขึ้นใน

การสื่อสารและทำความเขาใจขาวประเสริฐอยางครบถวนในเรื่องของชุมชน ดังนั้น ถึงเวลาแลวที่

จะตองคิดใหมเก่ียวกับการสื่อสารขาวประเสริฐนั้นวาเปนเรื่องของชีวิตในชุมชน มากกวาเปนเพียง

เหตุการณเดียวและจบไป (Chester & Timmis, 2007) และหากไมระมัดระวังคริสเตียนไทยที่ไดรับ

แนวคิดเรื่องขาวประเสริฐจากโลกตะวันตกเปนสวนมาก ก็อาจจะนำแนวคิดนี้มาใชในคริสตจักรไดดวย

เชนกัน คริสตจักรไทยไทยควรจะตองตระหนักวา อัตลักษณของเราในฐานะมนุษยมีอยูในชุมชน 

ตัวตนของเราในฐานะคริสเตียนก็พบไดในชุมชนใหมของพระคริสตเทานั้น และพันธกิจนี้เกิดข้ึนไดผาน

ชุมชนแหงเกลือและแสงสวาง ชุมชนคริสเตียนนั้นเปนสวนสำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจของ    

คริสเตียน  

เมื่อพันธกิจและชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นสิ่งที่

คริสตจักรไทยตองออกแบบก็คือ ชุมชนและพันธกิจที่สามารถอยูในพ้ืนที่เดียวกันได ไมตองแยกจาก

กันภายในพื้นที่หรือโปรแกรมของตนเอง ใหสองสิ่งนี้มาควบคูนี้กันโดยไมแบงแยก ประสิทธิผลของ

คริสตจักรจะเพ่ิมขึ้นไดเปนอยางมาก เพราะชุมชนกับการทำพันธกิจกลับกลายเปนเรื่องเดียวกันแลว 

สองสิ่งนี้เชื่อมโยงอยางใกลชิดกวาที่เราจะคิดได เพราะในขณะที่ผูคนทำพันธกิจรวมกับผูอ่ืน พวกเขาก็

ไดคนพบชุมชน และในขณะท่ีผูคนอาศัยอยูในชุมชน และเราไมจำเปนตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

เหมือนหัวขวานและดามขวานที่ตองอยูดวยกันเสมอเพ่ือใหเกิดเนื้องานท่ีมีประสิทธิภาพได ฉันใดฉัน

นั้น ถามีเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเทานั้นก็ไมสามารถทำงานไดอยางบรรลุวัตถุประสงคไดเลย 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาแหลงขอมูลเอกสารที่ เกี่ยวของกับการสรางคริสต       

ศาสนศาสตรเรื่องชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ทั้งการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งพันธ

สัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมบางตอนที่สอนอยางเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปน

ศูนยกลางท่ีสอดคลองกับพระประสงคแรกของพระเจาตอคริสตจักร ทั้งศึกษาหลักคำสอนของผูเชื่อ

คนอ่ืนๆ ในบางตอนที่สอนอยางเฉพาะเจาะจงถึงหลักการของชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางที่

สอดคลองกับพระประสงคของพระเจา และศึกษาบริบทสังคมไทยในปจจุบันบางบริบทท่ีมีความ

เก่ียวของหรือสงผลกระทบโดยตรงตอชุมชนที่มีขาวประเสรฐิเปนศูนยกลางเพ่ือแสวงหาลักษณะชุมชน

ที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางที่สอดคลองกับพระประสงคของพระเจา แลวนำมาวิเคราะหเพื่อหา

ปจจัยที่สงผลกระทบตอชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมใน  

การสรางชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางในบริบทสังคมไทย จากการศึกษาจากขอมูลท้ังหมด

ขางตน สรุปลักษณะของชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ไดดังนี ้

  5.1 สรุปผลการวิจัย ชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง  

5.2 ขอเสนอแนะสำหรับการตอยอดงานวิจัยฉบับนี้อยางเปนรูปธรรม 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ปจจุบันรูปแบบของการคงอยูของคริสตจักรไทยในปจจุบันลวนมีรูปแบบที่แตกตาง

กันไป ไมวาจะเปนในรูปแบบองคกร มูลนิธิ สถาบัน สโมสร สื่อสังคมออนไลน หรือเปนในรปูแบบของ

ชุมชนแลวก็ตาม จากการศึกษาบริบทไทยในยุคปจจุบันพบวา มีความเปนไปไดวาสาเหตุหนึ่งของ

ความเขาใจและพฤติกรรมแบบนี้เกิดมาจากการที่คริสเตียนไทยอยูในบริบทของสังคมไทยที่มีระบบ

สังคมโครงสรางแบบปจเจกนิยมเชิงหลวม ซึ่งหมายถึง แมจะมีการรวมตัวกันเปนชุมชนก็ตาม        

แตการท่ีบุคคลแตละบุคคลไดรวมตัวกันนั้น พวกเขายังใหความสำคัญกับความเปนตัวของตัวเอง

มากกวาผลประโยชนของชุมชนที่จะไดรับ ดังนั้นจึงไมสามารถกลาวไดวารูปแบบการคงอยูของ

คริสตจักรไทยนั้นถูกตองเหมาะสมที่สดุ น่ีอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีครสิเตียนไทยเริ่มไมเห็นความสำคัญ

ในการเขารวมสามัคคีธรรมในคริสตจักร และมองวาการเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรเปนเพียงของแถม
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แหงความรอดเทานั้น แมแตคริสเตียนหลายคนท่ีอยูในคริสตจักรแลวก็อาจจะเริ่มนำความเปนปจเจก

ของตนเองเขาไปสูศูนยกลางในคริสตจักรแทนที่จะเปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไดดวย        

ซึ่งสาเหตุทั้งหลายนี้มีขัดแยงกับหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร และหลักคำสอนของผูเชื่อคน

อ่ืนๆ ในเรื่องของความรอด ซึ่งมีความหมายวา การท่ีพระเจาทรงชวยกูมนุษยใหรอดพนจาก        

การพิพากษาใหกลับเปนประชากรของของพระองคและเขาสูชุมชนใหม คือ คริสตจักร ชุมชนจึงไมใช

ของแถมแหงความรอดแตเปนสวนหลักสวนหนึ่งของความรอดในพระเยซูครสิต ความเขาใจในพ้ืนฐาน

แบบน้ี จะชวยใหบรรดาคริสเตียนไทยเริ่มมีแนวทางในการสรางคริสตจักรในรูปแบบท่ีถูกตองและ

เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยไดมากข้ึน มากกวานั้นคริสตจักรไทยจะมีเปาหมาย รากฐาน      

และศูนยกลางท่ีถูกตองตามขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตดวย เพื่อเปนการถวายพระเกียรติสิริแด

พระเจาไดมากขึ้นดวยเชนกัน  

เมื่อศึกษาในเรื่องนี้มากขึ้นจะสามารถปจจัยท่ีสงผลตอการไมไดเปนชุมชนท่ีมี     

ขาวประเสริฐเปนศูนยกลางอยางนอย 3 ปจจัย ดังน้ี คือ ลักษณะสังคมไทยที่เปนสังคมแบบปจเจก

นิยมเชิงหลวม ความเขาใจขาวประเสริฐที่ยังมีความคลาดเคล่ือน และลักษณะของคริสตจักรที่ไมได

ออกแบบใหเปนชุมชน ซึ่งปญหาที่สงผลกระทบตอการไมไดเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง

ในบริบทสังคมไทยมากที่สุด คือ ความเขาใจขาวประเสริฐอยางคลาดเคลื่อน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำ

ใหบรรดาคริสเตียนไทยไมคอยใหความสำคัญในการเขารวมคริสตจักรใหเปนชุมชน และ               

มีความสัมพันธที่หางเหิน คือ พวกเขาเลือกที่จะเขารวมคริสตจักรเมื่อเวลาที่เดือดรอนหรือตองการ

ความชวยเหลือเทานั้น ซึ่งเปนรูปแบบและดวยโครงสรางสังคมไทยที่เปนปจเจกนิยมเชิงหลวมมาชา

นาน หากไมมีการสอนหรือการศึกษาพระวจนะจนไดรับความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องขาวประเสริฐ    

ที่ครบถวน อาจจะสงผลใหคริสเตียนไทยตัดสินใจไมเขารวมผูกพันตนกับชุมชนคริสตจักรใดเลย 

ดังนั้นความเขาถึงความสมบูรณของขาวประเสริฐจึงสำคัญมาก เพราะถา          

ขาวประเสริฐครบถวนและสมบูรณมากขนาดน้ีแลว หากอยูในศูนยกลางของชีวิตคริสตจักรจะทำให

ชุมชนคริสตจักรอุดมสมบูรณมากขนาดไหน ไมวาจะเปนมิติของการเปนปจเจกและชุมชน ทำใหเรารู

วา เราจึงไมสามารถเปนคริสเตียนแทโดยที่ไมดำเนินชีวิตอยูในชุมชนได เพราะวาการอยูเพียงลำพังนั้น

ไมใชธรรมชาติของมนุษยตามที่พระเจาทรงออกแบบมาตั้งแตแรก ทั้งมิติของความเชื่อและการใชชีวิต 

เราทุกคนไดรับความรอดโดยงานของพระคริสตและโดยความเชื่อของเราในพระองคเทานั้น ไมใชโดย

หรือเพราะงานดีของเรา แตความเชื่อวางใจท่ีเราเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตยอมแสดงใหเห็นของ  

การมีอยู และความถูกตองในการเชื่อฟงในชีวิตคริสเตียนอยางหลีกเลี่ยงไมได แนวความคิดนี้จึงเปน

แนวคิดที่จำเปนสำหรับการเขาใจตนเองของคริสเตียนดวย และมิติของการประกาศและการลงมือทำ 

ความจำเปนของขาวประเสริฐในมุมมองนี้ คือการท่ีคริสตจักรตองมีความแตกตางจากโลกนี้ เปนเกลือ

และแสงสวางในจริยธรรมทางสังคมที่ตางไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิง และรูปแบบการมีอยูของคริสเตียนท่ี

ควรจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความยุติธรรมในสังคมได ทุกมิติของขาวประเสริฐที่สมบูรณนี้จะทำให
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คริสตจักรเปนชุมชนที่สะทอนความรอดของพระเจาที่แตกตางจากความรอดของโลกนี้ที่เสนอให และ

สะทอนพระลักษณะของพระเจาใหกับโลกนี้ไดสัมผัสเพ่ือนำคนพบกับพระเยซูคริสตเปนการสวนตัว 

และพบในชุมชน 

แตเนื่องจากการสรางศาสนศาสตรที่มีชีวิตนั้น จะเปนการชวยเหลือคริสตจักรที่

เผชิญปญหาเรื่องนี้เปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงมีขอเสนอเก่ียวของกับแนวทางการแกปญหาในบริบทไทย

เก่ียวของกับการเปนชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลาง ดังนี้  

(1) เสริมสรางกันและกันบนรากฐานแหงขาวประเสริฐ เมื่อใดที่สมาชิกมีความเขาใจ

วาคริสตจักรเปนชุมชน พวกเขาจะเขาใจวาไมใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่งที่จะสราง แตเปนทุกคนใน

ชุมชนที่จะทำหนาที่อวัยวะของพระกายนี้รวมกัน  

(2) เพิ่มเติมความเขาใจขาวประเสริฐที่ครบถวนแกกันและกัน เพราะวาขาวประเสริฐ

ไมไดมีประโยชนสำหรับการประกาศเทานั้น แตผูคนในคริสตจักรทุกคนจำเปนตองฟงขาวประเสริฐนี้

ตอไป แมกระท่ังหลังจากที่พวกเขาบังเกิดใหมทางความเชื่อแลวก็ตาม ดงันั้นสมาชิกคริสตจักรก็ควรที่

จะพูดคยุ และหนุนใจสมาชิกใหเขาใจขาวประเสริฐมากขึ้นในทุกวัน ออกแบบใหทุกหัวขอหลักของทุก

กิจกรรมท่ีทำรวมกันนั้นเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนน้ันเขาใจขาวประเสริฐที่ครบถวนมากขึ้นได และ  

(3) เนนและกำหนดโครงสรางของคริสตจักรใหเปนชุมชนมากขึ้น คือ การท่ีเนนการ

สรางชุมชนมากกวาการการสรางกิจกรรม หรือการที่เสาะหารูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน  

ภาพของคริสตจักรในยุคแรกที่เปนแบบอยางของคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัย เพราะ

คริสตจักรในยุคน้ันถูกสรางใหเปนชุมชนที่มีขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง ไมใช     

ตัวบุคคล กิจกรรม ไมใชพระวิหาร หรือพิธีกรรมใดเปนศูนยกลาง แมคริสตจักรในปจจุบันที่จะมี

รูปแบบที่แตกตางกันกับคริสตจักรในยุคนั้น แตเราตองคำนึงถึงวา วิธีการสามารถเปลี่ยนแปลงได

เสมอตามความตองการที่ ไมเหมือนกันของชุมชนในแตละที่  แตหลักการน้ันยังคงเดิมไมมี             

การเปลี่ยนแปลงใดๆ  

อาจจะถึงเวลาแลวที่ตองสำรวจวาพันธกิจที่คริสตจักรกำลังทำอยูโดยเฉพาะในชวง

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้วามีอะไรที่สอดคลองกับขาวประเสริฐ และสงเสริมการเปน

ชุมชนบาง มีพันธกิจไหนที่ไมสอดคลอง มีอะไรที่ตองทำเพิ่มเติม พิธีกรรมหรือกิจกรรมใดที่สามารถ

นำออกไปไดโดยไมกระทบตอความสัมพันธของคนในชุมชน เปนตน ซึ่งจะเปนแบบนี้ไดก็ตองมี     

การสำรวจความตองการของชุมชนนั้นแลว แตยังตองใหความระมัดระวังที่จะไมใหความตองการของ

ชุมชนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ แตตองใหขาวประเสริฐเปนศูนยกลางของชุมชน และคอยๆ ปรับ

ความตองการของชุมชนใหสอดคลองกับขาวประเสริฐของพระเยซูครสิตมากข้ึนในที่สุด  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

แนวทางการสรางชุมชนท่ีมีขาวประเสริฐเปนศูนยกลางที่ถูกตองและเหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย ที่ผูวิจัยไดนำเสนอผานงานวิจัยนี้ นอกจากเปนขอสังเกตและมุมมองสวนตัวของ

ผูวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลเอกสาร ผูวิจัยเองยังไดนำหลักการที่ไดไปปรับใชจริงในคริสตจักรที่

ผูวิจัยเปนสมาชิกอยู แตท้ังหมดยังอยูในกระบวนการการวิจัยภาคสนามที่ยังทำอยางตอเนื่อง เพราะ

ความหมายเรื่องของการที่มีชุมชนที่มีของขาวประเสริฐเปนศูนยกลางนั้นไมใชเปนเพียงกิจกรรมที่ทำ

แลวจบไป แตตองทำอยางตอเนื่องจนเปนชีวิตของชุมชน และไมเพียงผูนำของคริสตจักรเทานั้นที่ตอง

ร ูแตมีความจำเปนตองใหสมาชิกทุกคนมีสวนในการรวมเรียนรเูรื่องนี้ไปรวมกันดวย  

ผูวิจัยจึงเสนอแนะใหผูที่สนใจนำแนวทางในการสรางชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปน

ศูนยกลางเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยไปปรับใชในคริสตจักร แลวทำการวิจัยตอไปวา เมื่อนำ

แนวทางดังกลาวไปปรับใชจริงกับสมาชิกทุกคนในชุมชนแลวในระยะเวลาหนึ่ง ไดนำไปสผูลลัพธตามที่

คาดหวังไวหรือไม เพราะเหตุใด พรอมท้ังเริ่มทำวิจัยในชุมชน โดยเก็บขอมูลผานการสัมภาษณผูนำ

คริสตจักรและสมาชิกในคริสตจักร เพื่อสำรวจวามีแนวทางในการสรางชุมชนที่มีขาวประเสริฐเปน

ศูนยกลางในบริบทสังคมไทยท่ีเหมาะสมกวานี้หรือไม อยางไร เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนา

คริสตจักรและคริสเตียนไทยใหเติบโตข้ึนบนรากฐานความเขาใจที่ถูกตองท่ีวา คริสตจักรคือชุมชนที่มี

ขาวประเสริฐเปนศูนยกลางอยางถูกตองและเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อเปนแบบอยางและ

แนวทางใหแกผูเชื่อในรุนหลังในการปรับใชในคริสตจักรทองถิ่นของพวกเขาตอไป 
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