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โ ลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 25 ปีมานี้ 
ปัจจุบันเราส่ือสารกันทางไลน์หรือทวิตเตอร์มาก 

กว่าจดหมาย ผู้คนใช้เวลากับเฟซบุ๊กมากกว่าการพบปะ
พูดคุยกัน ไม่มีใครเอาฟิล์มถ่ายรูปไปล้างที่ร้านอีกแล้ว 
เราเล่าเร่ืองราวชีวิตผ่านภาพถ่ายบนอินสตาแกรม

บทน�ำ

ออนไลน์แบบพระเยซู
ข้อคิดจากพระคัมภีร์ส�าหรับโลกอินเทอร์เน็ต



หลายอย่างเปลี่ยนไป แต่ก็มีหลายอย่างท่ียังคง
เหมือนเดิม การสื่อสารยังคงเป็นเรื่องยาก ความ
สมัพนัธย์งัตอ้งใชค้วามพยายาม และผูต้ดิตามพระเยซู
ยังคงมีภารกิจที่ต้องทำา คือการเล่าเรื่องความรัก พระ
เมตตา และพระคณุของพระเจา้ในทกุแหง่ทีพ่วกเขาไป 
แม้แต่บนโลกออนไลน์

พระคัมภีร์มีคำาสอนสำาคัญเกี่ยวกับการสื่อสารของ
คนเราและการปฏิบัติตัวต่อกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่
เหมาะสมทีส่ดุกบัยคุของความฉบัไวในโลกอนิเทอรเ์นต็
ทุกวันนี้ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ต้อง
ทำาหรือสิ่งที่ต้องห้าม แต่เป็นหลักการที่ไม่มีวันล้าสมัย
ซึ่งจะช่วยให้คุณสำาแดงพระคริสต์ ในพื้นที่บนโลก
ออนไลน์ของคุณ

เดนนิส โมเลส
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หนึ่ง

พระเยซูจะทวีตหรือโพสต์อะไร?

กวนัพธุ พธิกีรรายการสมัภาษณท์างโทรทศัน์
ของอเมริกาจะทวีตแฮชแท็ก  หัวข้อต่างๆ 
เช่น #เคยคิดแบบนี้, #ของขวัญห่วยสุด, 

#เนื้อเพลงที่ฟังผิด เมื่อผู้ชมเห็นหัวข้อประจำาสัปดาห์ 
พวกเขาก็จะทวีตตอบเป็นเรื่องตลกๆ ตามหัวข้อนั้น

ท ุ
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ตัวอย่างทวีตบางส่วนจากผู้ที่ชื่นชอบพิธีกรคนดัง
กล่าว:

#เคยคดิแบบน้ี ปุ่มเครือ่งหมายดอกจนับนโทรศพัท์
คอืเกลด็หิมะท่ีพ่อแม่ใช้กดเพือ่โทรบอกซานต้าเวลา
ที่ฉันดื้อ

#ของขวัญห่วยสุด บัตรของขวัญสตาร์บัคส์มูลค่า 
25 ดอลลาร์ แต่มีเงินเหลืออยู่แค่ 10 ดอลลาร์

ตอนเป็นเด็ก ฉันคิดมาตลอดว่าเพลงประกอบหนัง
เดอะไลอ้อนคิง เนื้อร้องข้ึนต้นด้วยค�าว่า “เพนซิล-
วาเนีย” #เนื้อเพลงที่ฟังผิด

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียล 
มีเดียมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และเป็นสิ่งที่สนุกมากจริงๆ 
ลูกของผมทวีตตลอด พ่อแม่ของผมเข้าเฟซบุ๊ก  บ่อย

 แฮชแท็ก มักประกอบไปด้วยเครื่องหมายแฮชแท็ก (#) ตาม
ด้วยค�าหรือวลี แฮชแท็กช่วยแยกแยะว่าข้อความดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร พิธีกรรายการทีวีคนนี้ใช้แฮชแท็กเพ่ือ
เรียกให้ผู้ติดตามเขาเข้ามาคุยกันผ่านทวิตเตอร์
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กวา่ผมเสยีอกี ตอ้งขอบคณุโทรศพัทส์มารท์โฟนทีท่ำาให้
ผมได้ใช้เวลาส่วนมากไปกับการเชื่อมต่อข้อมูลและ
ความคิดเห็นต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่
ขาดสาย หลายคนเช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ทันทีท่ีลมืตาข้ึน
ในตอนเช้า และหยุดในตอนกลางคืนก่อนที่จะผล็อย
หลบัไป  โซเชยีลมเีดยีไดก้ลายเปน็ชอ่งทางหลกัในการ
ติดต่อสื่อสารและการเล่าเรื่องราวชีวิต

เครื่องมือสื่อสารอันทรงพลังเหล่านี้ไม่เพียงแต่
เปลี่ยนวิธีการที่เราติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยน
วิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนอีกด้วย ไม่ว่าจะใน
เวลาใดหรอืสถานที่ไหน แคก่ดปุม่เรากส็ามารถแบง่ปนั
ข้อมูลข่าวสารได้ เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและ

 ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center - เป็นหน่วยงานวิจัย
ส�าคัญแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ท่ีส�ารวจความคิดเห็นของ
สาธารณชน วิเคราะห์ข่าวสาร วจิยัทางดา้นสงัคมวทิยา ฟงัความ
คิดเห็นของหลายๆ ฝ่าย และน�าผลการค้นพบตีพิมพ์ผ่านทาง
เว็บไซต์) รายงานว่ากลุ่มที่ขยายเร็วที่สุดในเฟซบุ๊กคือกลุ่มคน
อายุ 65 ปีขึ้นไป ในสหรัฐ ประชากรวัยนี้เกินครึ่งใช้อินเทอร์เน็ต
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ประสบการณ์กับผู้คนที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยหรือ
หลายพันกิโลเมตร

การเปลีย่นจากปากกาและ
กระดาษมาเป็นสมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 
ทำาให้การสื่อสารรวดเร็วและ
ง่ายดายขึ้นจริงๆ แต่ความ
สะดวกสบายเช่นนี้ไม่ได้เป็น
ประโยชน์เสมอไป โซเชียล 
มีเดียก็มีปัญหาของตัวมันเอง 

เช่นเดียวกับทุกอย่างบนโลกนี้ บางครั้งคำาพูดหรือ
รูปภาพก็ไม่ได้ผ่านการคิดอย่างรอบคอบก่อนถูกส่ง
ออกให้ชาวโลกได้เห็น

เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้เห็นข้อดีและข้อเสียของโซเชียล 
มีเดียที่บ้านของเราในตอนเย็นวันหนึ่งที่เงียบสงบและ
มีหิมะตกหนัก จู่ๆ ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อลูกชาย
วัยรุ่นสองคนพากันร้องเสียงดัง อะไรทำาให้พวกเขา

เครื่องมือสื่อสารอัน
ทรงพลงันี้ไมเ่พยีงแต่
เปลี่ยนวิธีการที่ เรา
ตดิตอ่สือ่สารเทา่นัน้ 
แต่ยังเปลี่ยนวิธีการ
ทีเ่รามปีฏสิมัพนัธต์อ่
ชุมชนอีกด้วย
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ดีใจขนาดนั้น? นั่นเป็นเพราะข้อความที่ผู้อำานวยการ
โรงเรียนทวีตว่า

ผอ.โจ@โจซูเปอร์ทวีต • 26 ม.ค.
เนื่องด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นท่ีเลวร้าย**** 
โรงเรียนรัฐทุกแห่งจะปิดในวันพรุ่งนี้ ขอให้มีความ
สุขกับวันหยุดอีกหนึ่งวัน!

เด็กๆ วิ่งไปรอบบ้านและตะโกนเสียงดังจนใครอาจ
คิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมีการประกาศหยุดเรียน
แบบนี้ สักพักต่อมา หลังจากความตื่นเต้นในวันหิมะ
ตกนีเ้ริม่คลายลง เสยีงโทรศพัทด์งัขึน้พรอ้มกบัการแจง้
หยุดเรียน ตอนนั้นเองที่เราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น 

ในระหวา่งทีค่อมพวิเตอรส์ง่ขอ้ความอตัโนมตัถิงึเรา
ทางโทรศัพท์ ทวิตเตอร์ได้แชร์ข้อความให้นักเรียน
หลายร้อยคนในเวลาเดียวกันเรียบร้อยแล้ว และพวก
นักเรียนก็พากันทวีตข้อความถึงกันอีกเป็นร้อย



12 ออนไลน์แบบพระเยซู

#โจซูเปอร์ทวีตสุดยอด แบบนี้ดีกว่า
ไม่ต้องซักกางเกง...ไม่มีเรียน...ไม่มีปัญหา
#พีเจเดย์ ไม่มีเรียน? ได้เลย
#วันหยุดเพิ่มในหน้าหนาว2เค15

จุดเด่นของโซเชียลมีเดียคือการมีส่วนร่วมในสิ่ง
เดียวกันในเวลาเดียวกัน เป็นการสร้างชุมชนในแบบ
สังคมไซเบอร์ โซเชียลมีเดียก็คือสื่อของสังคม เรา
สรา้งและพฒันาความสมัพนัธ์โดยการแบง่ปนัชว่งเวลา
ในชีวิตของเรากับผู้อื่น เราสามารถหัวเราะและร้องไห้
ไปกบัเพือ่นหรอืคนทีเ่รารกัได ้แมต้วัจะไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยกนั

ข้อความที่ทวีต (หรือโพสต์) ส่วนมากน่าสนใจ ถูก
จังหวะเวลา และสนุก ซึ่งก็เป็นลักษณะของโซเชียล 
มีเดียอยู่แล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทุกคนที่ตระหนักว่า
ทวติเตอรเ์ปน็พืน้ทีส่าธารณะ ทวตีมากมายในคนืนัน้ไม่
เหมาะให้คนทั่วไปอ่าน  บางข้อความค่อนข้างหยาบ
คาย บางขอ้ความไมเ่หน็ดว้ยทีผู่บ้รหิารใหห้ยดุเรยีน นี่
คือข้อดีและข้อเสียของโซเชียลมีเดีย 
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 หลายคนคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่มีการระบุตัวตนเพราะ
ไม่ใช่การสื่อสารแบบหน้าต่อหน้า ความคิดนี้ท�าให้พวกเขาพูด
ในสิ่งที่เขาจะไม่มีวันพูดต่อหน้าคนอื่น

ในขณะที่โทรศัพท์ของผมส่งสัญญาณว่ามีข้อความ
ทวีตและโพสต์ด้วยเสียงที่แตกต่างกันออกไป ผมเกิด
สงสยัวา่พระเยซจูะทวตีวา่อะไร? พระองคจ์ะสมคัรบญัชี
เพื่อเล่นโซเชียลมีเดียไหม? และถ้าใช่ พระองค์จะทรง
พูดหรือแชร์อะไร? พระองค์จะทรงวางตัวอย่างไรต่อ 
“เพื่อน” และ “ผู้ติดตาม” ของพระองค์ และคนที่ไม่เห็น
ด้วยกับพระองค์?

เมื่อใคร่ครวญคำาถามเหล่านี้ ผมก็เกิดคำาถามต่อไป
อีกถึงสิ่งที่ผมทวีต โพสต์ หรือแสดงความคิดเห็น หาก
พระเยซูคือการทรงเปิดเผยตัวตนของพระเจ้า การ 
กระทำาและท่าทีของพระองค์ก็ควรจะเป็นแนวทางและ
ตัวอย่างให้แก่เราในการดำาเนินชีวิตทุกด้าน แม้แต่การ
ใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่หรือ
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เวลาทีต่อ้งตอบคำาถามในทำานองนี ้เรามกัจะใชห้ลกั
ในการตอบตามที่กฎและระเบียบว่าเอาไว้ นั่นคือการ
มองทุกอย่างเป็นสีขาวหรือสีดำาคือไม่ถูกก็ผิด เราอาจ
อยากจะขึ้นบัญชีดำาบางคนไว้ และสร้างกำาแพง
จรยิธรรมขึน้เพือ่รกัษาสิง่ “ด”ี เอาไวแ้ละกำาจดัสิง่ “รา้ย” 
ออกไป

แต่เราไม่ได้กำาลังเขียนคู่มือเพื่อจัดการกับพฤติ-
กรรมการใช้ โซเชียลมี เดีย 
การควบคุมพฤติกรรมไม่อาจ
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่แท้จริงและยั่งยืนได้ ข้อ
บังคับอาจใช้ได้ในระยะเวลา
หนึง่ แตม่นัไมไ่ดเ้ปลีย่นตวัตน
ของเรา และไม่นานตัวตน 
ของเราจะปรากฏออกมาตาม
หน้าวอลล์หรือฟีดของเรา เรา
จำาเป็นต้องจัดการกับต้นตอ
ของปัญหา

ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ 
หรือสิ่งพิมพ์ หรือ
แม้แต่การเขียนอะไร
ก็ตาม ผู้ติดตาม
พระเยซจูะตอ้งคดิวา่
จะตอบสนองและใช้
สิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุด
ได้อย่างไร
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เรากำาลังพยายามที่จะสะท้อนภาพของการเป็น
ตัวแทนที่ดีของพระเยซูในพื้นที่ออนไลน์ของเรา

บางคนอาจแย้งว่าความพยายามนี้ตั้งอยู่บนการ
คาดเดาเท่านั้น เพราะที่สุดแล้วพระเยซูไม่ได้ทรงมี
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

นั่นก็จริงอยู่ แต่หากนี่เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลย ี
เรากค็งจะมปีญัหาในการนำาสตปิญัญาจากพระวจนะคำา
ไปประยุกต์ใช้ในการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กหรือ
การทวีต แต่ความยุ่งยากที่เราเผชิญกับโซเชียลมีเดีย
นัน้ไม่ใชเ่รือ่งใหม ่หากแตเ่ปน็ปญัหาเกา่ในรปูแบบใหม ่
ทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทร-
ทศัน ์วทิย ุหรอืสิง่พมิพ ์หรอืแมแ้ตก่ารเขยีนอะไรกต็าม 
ผู้ติดตามพระเยซูจะต้องคิดว่าจะตอบสนองและใช้สิ่ง
เหล่านั้นให้ดีที่สุดได้อย่างไร ดังนั้นแม้จะเป็นความจริง
ที่พระเยซูไม่ได้ทรงสอนเรื่องเทคโนโลยีเอาไว้ แต่
พระองค์สอนเรื่องการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และ
ความรักเอาไว้มากพอสมควร
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แม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่ได้มีคำาตอบที่เจาะจงสำาหรับ
คำาถามเช่น พระเยซูจะทวีตว่าอะไร? พระองค์จะใช้
โซเชียลมีเดียอย่างไร? แต่พระวจนะมอบสิ่งที่ดีกว่านั้น
ให้แก่เรา นั่นคือ พระวจนะทำาให้เรามองเห็นภาพที่
ชัดเจนของพระเยซู บอกเราว่าพระองค์คือใคร เสด็จ
มาเพื่ออะไร ทรงทำาอะไร ทรงสอนอะไร และทรงสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

และนี่คือสิ่งที่จะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ การมีส่วน
ร่วมของคริสเตียนในโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องของ
เทคโนโลย ีแตเ่ปน็เรือ่งของการสือ่สาร และในทา้ยทีส่ดุ
แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ มันเป็นเรื่องของความ
สมัพนัธ ์ไม่ใชเ่รือ่งของสมารท์โฟน และพระคมัภรีม์คีำา
สอนมากมายเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องของ
จิตใจเรา
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