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บทที่ 15
เครือขายสํ าหรับการประกาศขาวประเสริฐ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เครือขาย”
- อธบิายวาคริสตจักรเปนเครือขายอยางไร
- กลาวถึงความแข็งแกรงของเครือขาย
- กลาวถงึความสํ าคัญของของประทานฝายวิญญาณและเครือขาย
- อธบิายถงึความเปนหนึ่งเดียวกันซึ่งเกิดผลจากเครือขาย
- อธบิายถึงการนํ าเครือขายไปใชปฏิบัติ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ :
           “ดวยการมีความคิดอยางเดียวกัน มคีวามรักอยางเดียวกัน มใีจรูสึกและคิดพรอมเพรียงกัน

อยาท ําสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชน
ของตนฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่น ๆ ดวย” ฟลิปป 2:2-4

คํ านํ า
คุณไดเรียนรูมามากแลวเกี่ยวกับการประกาศในหลักสูตรนี้และบางทีความสํ าคัญใหญยิ่ง

ของงานนี้ดูออกจะมากเกินไปสํ าหรับคุณ จริงทีเดียว นีเ่ปนพันธกิจที่  “ยิ่งใหญ”
แตคุณไมไดเปนเพียงผูเดียวที่เผชิญกับการทาทายนี้ คุณเปนสวนหนึ่งของกลุมคนงานใน   

ทุงนาแหงการเก็บเกี่ยวของพระเจา ในบทเรียนนี้ คุณจะเรียนถึงความสํ าคัญของ “เครือขาย” กับผูอ่ืนใน         
การประกาศขาวประเสริฐ

เครือขาย
“เครือขาย” คือ การรวมตัวเขาดวยกันของสวนหลาย ๆ สวนเพื่อทํ าใหสมบูรณ กลาวงายๆ

ก็คือ เครือขายประกอบดวยคนซึ่งพูดแกกันและกัน แบงปนความคิด ขอมูลและทรัพยากรเพื่อใหสํ าเร็จ          
เปาหมายรวมกัน

เครือขายอาจเปรียบไดกับอวนตกปลาซึ่งเสนเชือกขนาดตางๆกันจํ านวนมากตางเชื่อม       
ติดกนักับเสนอื่นโดยตรงหรือโดยทางออม

รางกายของมนุษยเองก็เปนเครือขายของเสนประสาท กลามเนื้อและโลหิต  พระบิดา    พระ
บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนเครือขายฝายสวรรค ทัง้สามรวมเขาดวยกัน
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เมื่อเราทํ า “เครือขาย” ในการประกาศ เราพูดคุยกับผูเชื่อคนอ่ืนๆ คริสตจักรอื่นๆ   และ
องคการคริสเตียนอื่นเพื่อแบงปนความคิด ขอมลูและทรัพยากรเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมายรวมกันคือ นํ าขาว
ประเสร็จไปสูโลก

ไมมีนิกายใด สามัคคีธรรมของคริสตจักรใดหรือองคการพันธกิจใดที่ควรคิดวาตนเองเปน  
ผูเดยีวทีเ่ปนอุปกรณที่พระเจาทรงเลือกใหประกาศขาวประเสริฐ เครอืขายในความสัมพันธแนวนอนกับผูอ่ืน
เปนแผนการของพระเจาซึ่งแสดงใหเห็นไวในโครงสรางของคริสตจักร

คริสตจักรเปนเครือขาย
คริสตจักรเปนแบบอยางของเครือขาย จงอาน 1 โครินธ 12:4-31 ในขอความนี้ คริสตจักรถูก

วาดภาพวาเปนรางกายที่ติดตอเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสวนตางๆ โดยมผูีเชื่อที่มีของประทานทํ าหนาที่
รวมกนัในงานรับใชและงานพันธกิจ

เชนเดียวกับรางกายธรรมชาติ สมาชิกทุกคนของรางกายฝายวิญญาณนี้มีเปาหมายเชน
กัน คือ การท ําหนาทีร่วมมือประสานกันกับรางกายสวนที่เหลือ

อํ านาจของการควบคุมเครือขายของคริสตจักรคือ สิทธิอํ านาจแหงพระวจนะของพระเจา
และความเปนศีรษะของพระเยซูคริสตพระผูเปนเจานาย

ความแข็งแกรงของเครือขาย
คนเราใชตัวอยางตาง ๆ กนัเพือ่แสดงถงึความสัมพันธในการทํ างานรวมกับผูอ่ืน บางคนใช

ตัวอยางของโซที่เชื่อมเขาดวยกัน ดังนี้
ถาคุณทํ างานดวยกันเปน “ขอตอ” ในสายโซ “ขอตอ” ที่ออนแอที่สุดยอมมีผลกระทบ         

สายโซของคุณได “ขอตอ” ทีอ่อนแออาจทํ าใหสายโซหักออกและการสื่อสารระหวางผูอ่ืนก็ขาดลง
บางคนจัดระบบงานบนพื้นฐานของโครงสรางปรามิดโดยมีผูนํ าอยูขางบนสุด คนงานอยู

ขางลาง
ผูนํ า
ο
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οοοοο
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คนทํ างาน
การจดัองคการชนิดนี้มีปญหาคลายคลึงกันกับโครงสรางสายโซ ถาการเปนผูนํ าลมเหลวที่

ขางบนหรอืที่ระดับกลางหรือถาคนลมเหลวที่ขางลางสุด หนาที่ตาง ๆ กถ็กูกีดขวางไมใหทํ าตอไปได
เปนเวลานบัเปนปๆมาแลวที่เราจัดระบบบริหารคนใหทํ างานการรับใชดวยวิธีนี้ แต    โครง

สรางนีท้ ําใหเกิดการแขงขันกันมากกวาการรวมมือ คนจะ “เหยยีบบนผูอ่ืน” เพือ่ข้ึนไปถึงจุดสูงสุด
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ผูเชื่อควรจัดบริหารงานของการรับใชในรูปแบบของเครือขาย ซึง่จะไมมีปญหาของการจัด
องคการแบบ “ขอตอสายโซ” หรือ “ปรามิด” ตอไปนี้คือ แผนผังของโครงสรางเครือขาย

 º
º º

 º              º
º º

ถาสวนหนึ่งของเครือขายลมเหลวลง เครือขายที่อยูรอบ ๆ จะยงัคงทํ าหนาที่ตอไป
เครอืขายทํ าหนาที่คลายคลึงกับรางกายธรรมชาติ ซึง่ครสิตจักรถูกนํ ามาเปรียบถาหัวแมมือ

ของคุณหัก นิว้อื่น ๆ ของคณุหรอืมอือีกขางจะเขามาชวยเพื่อใหทํ างานที่จํ าเปนไดสํ าเร็จ
เปนความจริงเชนเดียวกันในพระกายของพระคริสต เมือ่คุณทํ างานเครือขายกับผูอ่ืนเพื่อ

การประกาศ เขากใ็หความแข็งแกรงในสวนที่คุณมีความออนแอ คุณกใ็หความแข็งแกรงในสวนที่เขามีความ
ออนแอคนจะไมแขงขันตอกันและกันเพราะวาในการทํ างานแบบเครือขายไมมี “จดุสูงสุด” ที่ตองไปใหถึง

ในงานแบบเครือขาย เรารวมทรพัยากรเขาดวยกันเพื่อเปาหมายของการประกาศ ในพวก
เราไมมีใครที่มีของประทานทั้งหมดทุกอยาง เราเพยีงคนเดียวมีความสามารถในขอบเขตที่จํ ากัด และเรายัง
มีเวลา อุปกรณ วตัถุตาง ๆ และการเงินที่จํ ากัดดวย แตถารวมกันแลวเรามีทรัพยากรที่ทรงอํ านาจที่จะทํ า
การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ

ความแข็งแกรงอีกประการหนึ่งของเครือขายก็คือ เครือขายขยายออกเสมอเมื่อผูเชื่อกาว
ออกไปสรางความสัมพันธกับผูที่อยูภายนอกพระกายของพระคริสตและนํ าเขาเขามาสูเครือขาย ดังนั้น
ขนาดของเครือขายจึงเพิ่มข้ึนอยูเสมอ

ของประทานฝายวิญญาณและเครือขาย
เอเฟซัส 4:11-16 เปดเผยวาพระเจาทรงตั้งของประทานของการเปนผูนํ าพิเศษไวใน             

คริสตจักรเพื่อ “เตรียม” สมาชิกอื่นๆเพื่องานรับใช ของประทานพิเศษของการเปนผูนํ าคือ อัครทูต ผูเผย    
พระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและครู

งานของผูนํ าเหลานี้ก็เพื่อเตรียมคนสํ าหรับงานรับใชโดยการชวยเขาใหคนพบและใชของ
ประทานฝายวิญญาณของเขาเอง ในพระคัมภีร New International Version คํ าวา “เตรียม prepare” มาจาก
ภาษากรกีซึง่หมายถึงการจัดวางชิ้นสวนกระดูกที่แตกหรือใสขอตอใหเขาที่ ใชหมายถึงการนํ าเอาสวนตาง ๆ
ทีแ่ยกกนัมารวมเขาดวยกันเพื่อที่รางกายจะทํ าหนาที่ไดอยางปกติ

เครือขายคือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในภาษาเดิมของพระคัมภีร ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน  หมายถึง   “เหน็พองตองกัน,   

เปนอันเดียวกัน” ในภาษากรีกและ “รวมเขาดวยกัน” ในภาษาฮีบรู
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ความเปนนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันเปนพลังที่มีอํ านาจมาก        พระเจาทรงทํ าลายงานที่หอบาเบล
เพราะพระองครูวาคนรวมกันเพื่อจุดประสงคของเขาเองและไมมีอะไรที่เปนไปไมไดสํ าหรับเขา(ปฐมกาล11)

การแสดงตัวอยางที่ชัดเจนของความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันคือ เร่ืองของคุณลักษณะของ
พระเจา พระเยซูทรงอธิษฐานวาผูเชื่อตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเชนเดียวกับที่พระบิดาทรงอยูในพระองค
และพระองคทรงอยูในพระบิดา

“เพือ่เขาทัง้หลายจะไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังทีพ่ระองคคือพระบิดาทรงสถิตในขาพระ
องคและขาพระองคในพระองค เพือ่ใหเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองคและกับขาพระองคดวย     เพื่อ
โลกจะไดเชื่อวาพระองคทรงใชขาพระองคมา”                  ยอหน 17:21

ผลของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันคือ ผลกระทบดานการประกาศ “เพือ่โลกจะไดเชื่อวา”  
ผูเชื่อซึ่งเปนเครือขายในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเปนคํ าตอบตอคํ าอธิษฐานขององคพระผูเปนเจาถึง       
เปาหมายของการประกาศ

จุดเนนของความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันไมใชที่หลักขอเชื่อ เพราะวามีการตีความหมาย
หลกัขอเชื่อโดยนิกายตาง ๆ และไมใชที่องคการเพราะวามีองคการคริสเตียนมากมาย จดุเนนตองเปนความ
เปน  นํ ้าหนึง่ใจเดยีวกันของวิญญาณซึ่งทํ าไดโดยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

จุดประสงคของเครือขายไมใชการตั้งคริสตจักรเดียวในโลกภายใตสิทธิอํ านาจของมนุษย
แตเปนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตความแตกตางซึ่งแสวงหาที่จะทํ างานรวมกันเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ
ประสงคของพระเจา

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามเจตนารมณของพระองค
ซึง่พระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต   ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว     พระองคจะทรงรวบรวม
ทกุสิ่ง ทัง้ทีอ่ยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”                 เอเฟซัส  1:9-10

แมวาจะมีความแตกตางในหลักขอเชื่อ ผูเชื่อที่แทจริงทุกคนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตามฐานะที่อยูในพระคริสต เราตางเปนสวนของพระกายของพระองค โดยเหตุนี้ เราควรแสวงหาความเปน
อันหนึง่อนัเดยีวกันตามหนาที่ในงานรับใช

“ดวยการมีความคิดอยางเดียวกัน มคีวามรักอยางเดียวกัน      มใีจรูสึกและคิดพรอมเพรียง
กัน
อยาท ําสิ่งใดในทางชิงดีหรือถือดีกัน แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชน
ของตนฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่นๆ ดวย”             ฟลิปป   2:2-4

โดยความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันที่เต็มดวยความรักนี้เองที่โลกรูวาเราเปนคริสเตียน
“ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนีแ้หละคนทัง้ปวงก็จะรูไดวาเจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา”

                                                        ยอหน 13:35
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การนํ าเอาเครือขายมาใชปฏิบัติ
การนํ าเอาเครือขายมาใชปฏิบัติในการประกาศขาวประเสริฐหมายความวา เราวางกิจ

กรรมของเราเองไวกอนเพื่อรวมมือกับผูเชื่ออ่ืน ๆ ในการเผยแพรขาวประเสริฐ เราแบงปนความคิดและการ
วจิยัของเรากับผูอ่ืน   เราอธษิฐานดวยกันและทํ างานดวยกันไปสูเปาหมายเดียวกัน      เราแบงปนทรัพยากร
บุคคล
ของประทานฝายวิญญาณ อุปกรณและการเงิน ทกุอยางเพื่อจุดประสงคของการประกาศขาวประเสริฐ

เครือขายใหม
พระคัมภีรบันทึกเหตุการณ 2 คร้ังตางกันคือมีการใชอวนตกปลาในโลกธรรมชาติซึ่งแสดง

ถงึความจริงฝายวิญญาณ
เหตกุารณแรกเกิดขึ้นในตอนตนของการรับใชของพระคริสตและบันทึกไวใน ลูกา 5 สาวก

ตกปลาทั้งคืนและจับปลาไมไดเลย พระเยซูบอกเขาวา
“จงถอยออกไปที่นํ้ าลึก หยอนอวนลงจับปลา” ลูกา 5:4
เปโตรกลาววา
“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุงไมไดอะไรเลย”               ลูกา 5:5
เมือ่เขาปลอยอวนลงเขาจับปลาไดมากมายจนอวนปริและเขาตองเรียกเพื่อนที่อยูเรืออ่ืนให

มาชวย การจบัปลานี้ไดมากจนเต็มทั้ง 2 เรือและเริ่มจะจมลง เปโตรประหลาดใจดวยเรื่องนี้แตพระเยซูบอก
เขาวา  “อยากลัวเลย ต้ังแตนี้ไปทานจะเปนผูจับคน”       ลูกา 5: 10

การจับปลาที่เปโตรกระทํ าในโลกธรรมชาตินั้นไมสามารถเปรียบเทียบไดกับการเก็บเกี่ยวที่
ยิ่งใหญ ซึง่เขาจะกระทํ าในโลกฝายวิญญาณโดยเปนผูหาคน

เหตุการณที่คลายคลึงกันบันทึกไวตอนปลายของงานรับใชของพระคริสตใน ยอหน 21 
สาวกตกปลาตลอดคืนและจับปลาไมไดเลย ตามคํ าสั่งของพระเยซูเขาทิ้งอวนลงไปและจับปลาไดเต็มอีก
คร้ัง

แตคราวนี้แตกตางจากครั้งแรก อวนไมปริ
“ซโีมนเปโตรจึงลงไปในเรือแลวลากอวนขึ้นฝง อวนติดปลาใหญเต็ม มหีนึง่รอยหาสิบสามตัว

ถงึมากอยางนั้นอวนก็ไมขาด” ยอหน  21:11
เหตกุารณทั้งสองนี้เกิดขึ้นจริง ๆ ในโลกธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เปรียบเทียบไดกับความจริง

ฝายวิญญาณ คร้ังแรกอวนปริแตคร้ังที่สองไมปริ อะไรทํ าใหแตกตางกันไป
อวนครัง้แรกเปนตัวอยางของความพยายามของมนุษย เปโตรเปนคนหาปลาโดยอาชีพ เขารู

วิธีธรรมชาติและวิธีของคนหาปลา โดยอวนปรินี้เองที่พระเยซูแสดงใหเขาเห็นวาความพยายามของมนุษย
เพยีงอยางเดยีวไมสามารถทํ าใหนิมิตและงานของพระเจาสํ าเร็จลงได
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เมือ่เปโตรรูถึงงานอันยิ่งใหญที่พระเจาทรงเรียกเขา เขาจึงรองออกมาวา
            “พระองคเจาขา ขอเสด็จไปใหหางจากขาพระองคเถิด เพราะวาขาพระองคเปนคนบาป”    
                                                         ลูกา  5:8

เปโตรจะกลายเปนผูหาคน อวนเกาไมสามารถรองรับการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ
ซึ่งเขากระทํ า เปโตรตองละทิ้งประเพณีหรือวิธีการของมนุษย เขาตองขามเสนแบงระหวางยิวและคนตาง
ชาตอิวนเกาตองถูกทํ าลายและเขาตองกลายเปนสวนหนึ่งของเครือขาย (อวน) ใหม

ระหวางการเดินทางจับปลาครั้งแรกและครั้งที่สอง เขาตองสรางอวนขึ้นมาใหม เหตุการณ
ตกปลาตามธรรมชาตินี้เปรียบไดกับส่ิงที่เกิดขึ้นในโลกฝายวิญญาณ

พระเจาทรงตั้งเครือขายใหมซึ่งจะทํ าลายการแบงแยกระหวางชาวยิวกับคนตางชาติ
ระหวางคนรวยกับคนจน ทาสและคนที่เปนไท ขยายออกไปรวมเอาทั้งเปาโล บารนาบัส สิลาส ติตัสและคน
อ่ืน ๆ จ ํานวนหนึง่และจะขยายแพรออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปยูเดียและสะมาเรีย ไปจนถึงสุดปลายแผนดิน
โลก

คํ าทาทายของพระมหาบัญชาไมอาจทํ าสํ าเร็จลงไดดวยสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจาก “อวน”
ใหมในโลกฝายวิญญาณ พระเจาทรงกลาววาในวันสุดทายพระองคจะเทพระวิญญาณของพระองคลงบน
คนทั้งหลายผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมพยากรณวาในวันสุดทายของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ วงจรนี้
จะยิง่ใหญมากจนกระทั่งคนหวานจะมีมากกวาคนเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณนี้ไมอาจเก็บเกี่ยวโดยคนๆเดียว องคการเดียวหรือ
นิกายเดียวได เหตุนี้เองพระเจาจึงตรัสวา ในวนัสดุทายพระองคจะทรงเทพระวิญญาณของพระองคลงบน
“ทุกคน”

ถาเราจะเก็บเกี่ยวไดทันเวลา เราตองน ําทมีงานที่มีความรับผิดชอบมาใชในความพยายาม
ของเราเพื่อการประกาศขาวประเสริฐ ตัวอยางของอัครทูตในพันธสัญญาใหมใชทีมของคนที่สละอุทิศตน
ทํ างานหนักอยางมีประสิทธิภาพเพื่อไปสูจุดหมายเดียวของการประกาศ เราตองการสิ่งนี้มากสักเทาใดใน
ขณะทีเ่งาของกลางคืนกํ าลังเริ่มทาบเขามาในทุงนาฝายวิญญาณของชาติตาง ๆ ในโลก

จํ าไดไหมวายอหนและนองของเขากํ าลังชุนอวนเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขา เขากํ าลัง
พยายามซอมแซมสิ่งที่เกาแกแลว พระเยซูทรงเรียกใหเขาละทิ้งอวนที่เกาจวนพังและเปลี่ยนเปนอวนใหญ
ฝายวิญญาณ เขาถูกเรียกใหเปน “ผูหาคน” โดยการตอบสนองการทรงเรียกเขาก็ไดเปนสวนหนึ่งของเครือ
ขายใหมเพื่อการประกาศขาวประเสริฐ

คํ าถามมีอยูวา  คุณจะคงอยูขางหลังพยายามซอมอวนเกาของความแตกตางระหวาง
นกิายและความเชื่อ หรือคุณจะฟงการทรงเรียกของพระคริสต? คุณจะวาง “อวนเกา” ของการแขงขันกันลง
ไวเพื่อรับเอา “เครือขาย (อวน) ใหม” ของความรวมมือเพื่อที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลกไดหรือไม
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ชื่อ…………………………………………..
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บททดสอบตนเอง บทที่ 15
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เครือขาย”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. อธบิายวาคริสตจักรเปนเครือขายอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. อธบิายถึงความแข็งแกรงของเครือขาย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. อธบิายความสํ าคัญของของประทานฝายวิญญาณและเครือขาย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. อธบิายถงึความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเกิดผลจากการทํ าเครือขาย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. อธบิายการนํ าเครือขายมาใชปฏิบัติ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



159

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

 1.   “ ดวยการมีความคิดอยางเดียวกัน มคีวามรักอยางเดียวกัน มใีจรูสึกและคิดพรอมเพรียงกัน อยาทํ าสิ่ง
ใดในทางชิงดีกันหรือถือดีกัน แตจงมีใจถอมถือวาคนอื่นดีกวาตัว อยาใหตางคนตางเห็นแกประโยชนของตน
เองฝายเดียว แตจงเห็นแกประโยชนของคนอื่นๆดวย ”            ฟลิปป 2:2-4
2.     “เครือขาย”  คือ การรวมสวนตางๆ เขาดวยกันเพื่อทํ าใหสมบูรณ พดูงายๆ คือ เครือขายประกอบดวย
คนที่พูดคุยกัน แบงปนความคิด ขอมลูและทรัพยากรเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมายเดียวกัน            หนา 151
3.    อาน 1 โครินธ 12:4-13  ในขอความนี้ คริสตจกัรถกูวาดภาพวาเปนรางกายที่รวมเอาสวนตางๆหลาย
สวนเขาไวดวยกนัซึ่งเปนผูเชื่อที่มีของประทานทํ าหนาที่ดวยกันในงานรับใชและงานพันธกิจ นีเ่ปนตัวอยาง
ของเครือขาย          หนา  152
4. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 152-153
5. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 153
6. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในวิญญาณ 153-154
7. จงเปรยีบเทียบคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา 154-155
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. พระเยซูทรงมีเครือขายเพื่อการประกาศขาวประเสริฐ พระองคทรงใชทีมของอัครสาวก

12 คน และยังไดแตงตั้งสาวกอีก 72 คน แลวสงเขาออกไปสองตอสองไปสูเมืองตาง ๆ และสถานที่ทุกแหงที่
ซึง่พระองคจะตองไป (ลูกา 10:1)

     เมือ่สาวกคนหนึ่งพบคนๆหนึ่งซึ่งไมใชคนในกลุม สาวกท ําการรักษาโรคและปลดปลอย
เขาจากมาร เขาถามพระเยซูวาควรหามคนนั้นหรือไม พระเยซูทรงแสดงตัวอยางของ “เครือขาย” ดวยคํ า
ตอบของพระองค จงอานเรื่องนี้ใน มาระโก  9:38-40

2.  งานรบัใชของเปาโลเริ่มตนเปนผลจากเครือขาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับคริสตจักร
อันติโอกวา “จงตัง้บารนาบสักับเซาโลไวสํ าหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํ านั้น” พระองคไมไดเรียกคนแตละคน
แตทรงเรียกเปนทีมใหทํ างาน (กจิการ 13:1-3)

เปาโลและบารนาบัสเปนคูแรกในงานเครือขายใหมนี้ คนอื่น ๆ ที่มาภายหลังเปน    
สวนหนึง่ของเครือขายของเปาโลเพื่อการประกาศขาวประเสริฐ ซึง่ประกอบดวย

ยอหน, มาระโก กิจการ  13:5
สิลาส กิจการ  15:22
ทิโมธี กิจการ  16:1
ลูกา กิจการ  16:10
พริสซิลลาและอาควิลา กิจการ  18:18
เอรัสทัส กิจการ  19:22
โสปาเทอร กิจการ  20:4
อาริสทาคัสกับเสคุนคัส กิจการ  20:4
กายอัส กิจการ  20:9
โตรฟมัส กิจการ  21:27-29
ทีดิกัส เอเฟซัส  6:21
ติตัส กาลาเทีย  2:1
เดมาส 2 ทิโมธี  4:10
เอปาโฟรคิทัส ฟลิปป  2:25
เทอทูลลัส โรม  16:22
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3.    ตอไปนี้เปนแผนผังที่แสดงถึงเครือขายขนาดตาง ๆ
เครือขาย 3 คน

ο
ο ο

เครือขาย 4 คน
ο ο

ο ο

เครือขาย 5 คน
ο

ο ο

ο ο

4. ทั้ง ๆ ที่ “เครือขาย” หรือ “งานรบัใชของพระกาย”    เปนแนวความคิดที่ชัดเจนในพระ
คัมภีร เหตุใดคนจึงตอตาน ตอไปนี้เปนเหตุผลธรรมดา ๆ วาเหตใุดเราจึงไมรวมมือกันซึ่งจะตองเอาชนะสิ่ง
เหลานี้ใหไดถาเราจะทํ าเครือขายกับผูอ่ืนไดสํ าเร็จ

เรากลวัวาเราจะสูญเสียอํ านาจการควบคุม  เรามกัจะคิดวาเราจะตองยอมใหการควบ
คุมองคการของเราหรือคริสตจักรของเราแกผูอ่ืน

เราเนนทีค่วามแตกตางมากกวาที่จุดประสงคและตํ าแหนงรวมกัน  เราเนนวาเราแตก
ตางจากผูอ่ืนอยางไรมากกวาเนนที่ปจจัยรวมกันวาเราเปน “หนึ่งเดียวกัน” ในพระคริสตและมีเปาหมาย    
รวมกันในการประกาศ

        เรากลัววาจะสูญเสียการสนับสนุน     เรากลวัวาถาเรารวมมือกับองคการอื่น ๆ แลว
เงนิทนุบางแหงที่เราตองการเพื่อการรับใชจะไปสูคนอื่นแทนที่จะมาหาเรา

        เรากลัววาจะสูญเสียบุคลากร      บางครั้ง ผูน ํากลัววาสมาชิกขององคการหรือที่
ประชุมของเราจะไปรวมกับคนกลุมอ่ืน

     เรากลัวการประนีประนอม  เพราะวาเรามีความแตกตางกันเล็กนอยในดานหลักขอเชื่อ
เราจงึกลัววาจะเปนการ “ประนีประนอม” ถาเรารวมมือกับผูอ่ืน (คือรับความเชื่อของคนอื่นมาดวย) เราไม
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ควรประนีประนอมกับหลักจริยธรรมของสิทธิเทียมเท็จตางๆ หรือหลักขอเชื่อที่ผิด แตความแตกตางกันเพียง  
เลก็นอยในหลักขอเชื่อไมควรใหเปนสิ่งปดกั้นการทํ าเครือขายเพื่อการประกาศ

        ธรรมชาติบาปของเราตองการที่จะไมพึ่งพาใคร          นีเ่ปนเหตุที่การลอลวงเอวาทํ า
ไดสํ าเร็จ เธอตองการเปนอิสระจากพระเจา การไมพึ่งพาผูใด (เปนอิสระแกตน)            เปนลักษณะของตัว
ตนที่ปราศจากพระเจา
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