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บทที่ 5

แนะนํ าสูความเจริญเติบโตของคริสตจักร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- วิเคราะหคริสตจักรที่แทจริง
- อธิบายไดวาคริสตจักรเริ่มตนไดอยางไร
- เขียนตัวอยางที่แสดงไวในพระคัมภีรเพื่อบรรยายถึงคริสตจักร
- บอกถึงความมุงหมายฝายวิญญาณของคริสตจักร
- บอกถึงการเจริญเติบโตของคริสตจักรทั้ง 4 แบบ
- สรุปการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของ

คริสตจักร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ฝายเราบอกทานวา ทานคือ เปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว

และพลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได”
มัทธิว 16:18

คํ านํ า

ในบทที่แลวคุณไดเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนเพื่อที่จะเพิ่มพูนผลผลิต
ฝายวิญญาณโดยการแบงปนขาวประเสริฐ

พระเจาทรงมีแผนการพิเศษสํ าหรับผูเชื่อใหมซึ่งจะเจริญเติบโตดวยกระบวนการนี้ คือเขาตอง
กลายเปนสวนหนึ่งของสัมพันธภาพในฐานะผูเชื่อซึ่งเรียกวาคริสตจักร

ผูเชื่อใหมจะตองรูจักเพิ่มผลผลิตเปนรายบุคคลภายในสิ่งแวดลอมของคริสตจักร โดยเหตุที่มี
ผูเชื่อใหมที่บังเกิดใหมเขามาสูอาณาจักรของพระเจา คริสตจักรจึงเพิ่มพูนขึ้น

บทนี้แนะนํ าถึงแผนการของพระเจาสํ าหรับคริสตจักรในฐานะเปนศูนยกลางของการเพิ่มผล
ผลิตฝายวิญญาณ ตอไปนี้อีก 4 บท จะเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของคริสตจักรในชนิดพิเศษ

คริสตจักร
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เมื่อเราพูดถึง “คริสตจักร” เราไมไดพูดถึงองคการที่จัดตั้งขึ้นโดยมนุษยหรือนิกายใดๆ และก็
มิใชผลผลิตของประวัติศาสตรหรือผลของแผนการที่คิดขึ้นโดยมนุษย

คํ าวา “คริสตจักร” แทจริงแลวหมายถึง “บุคคลที่ไดรับการทรงเรียก”  เราพูดถึงคริสตจักร เรา
กํ าลังพูดถึงผูเชื่อแททุกคนที่มีสัมพันธภาพรวมกันอยูทั่วโลกซึ่งลวนเปนผูที่ไดรับการทรงเรียกออกจาก
โลกใหเขามาสูอาณาจักรของพระเจา

บางกลุมเหลานี้ซึ่งเปนชาวทองถิ่นก็ยังคงดํ ารงอยูอิสระ กลุมอ่ืนๆ ไดเขารวมรวมตัวกันอยูใน
องคการ เชน ดิแอสเซมบลี่ส ออฟกอด   เมโธดิสท   เปนตน

คุณไมสามารถเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริงไดโดยการเขารวมอยูกับองคการใดองค
การหนึ่ง แตคุณสามารถเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริงไดโดยการบังเกิดใหมเขาสูอาณาจักร
ของพระเจา จะเปนเชนนี้ไดโดยการสารภาพความผิดบาปและการกลับใจจากบาปและการยอมตอน
รับพระเยซูไวในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัวของคุณเอง

ภายหลังจากที่คุณกลายเปนผูเชื่อแลว แผนการของพระเจาสํ าหรับคุณก็เพื่อที่จะใหคุณเปน
สวนหนึ่งของผูเชื่อทองถิ่นที่มีสัมพันธภาพตอกันซึ่งนั่นก็คือ เปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริง

คริสตจักรเริ่มตนไดอยางไร

ในพระคัมภีรเดิมบันทึกวาชนชาติอิสราเอลคือกลุมชนที่พระเจาทรงเลือกไวใหเปนชนชาติ
ของพระองคเพื่อวาโดยทางชนชาตินี้ พระเจาสามารถสํ าแดงพระองคเองแกชนชาติทั้งหลายในโลกนี้
คร้ังแลวครั้งเลา อิสราเอลลมเหลวในความรับผิดชอบสวนนี้

พอถึงสมัยของพระคัมภีรใหมเมื่อพระเยซูไดเสด็จเขามาในโลก ชนชาติอิสราเอลก็ยังปฏิเสธ
พระองคซึ่งเสด็จมาในฐานะของพระเมสสิยาหของพวกเขา เพราะเนื่องจากการกระทํ าเชนนี้ พระเจา
จึงทรงจัดตั้งกลุมชนข้ึนอีกกลุมหนึ่ง เพื่อวาโดยผานทางกลุมชนนี้ พระองคจะสามารถสํ าแดงพระองค
เองแกชาวโลกนี้ กลุมนั้นมีชื่อวา คริสตจักร

การเอยถึงเปนครั้งแรกของคํ าวา “คริสตจักร” ก็คือ ตอนที่พระเยซูไดอธิบายถึงวิธีที่คริสตจักร
จะถูกสรางขึ้นไดอยางไร

“เราบอกทานวา ทานคือ เปโตร  และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
พลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได”

มัทธิว 16:18
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ในขอความนี้พระเยซูไดเปดเผยวา เปโตรจะเปนศิลากอนหนึ่งในบรรดาศิลาทั้งหลายที่เปน
รากฐานฝายวิญญาณของคริสตจักรแหงแรก ส่ิงนี้หมายถึงตัวของเปโตรเองที่จะมีความสํ าคัญตอการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณของคริสตจักรและตอการพัฒนาคริสตจักรฝายวิญญาณดวย  ชื่อของเป
โตร นั้นโดยแทจริงก็แปลความหมายวา “หินหรือศิลา” อยูแลว

แลวพระเยซูก็ไดตรัสถึงพระองคเองวา “...บนศิลากอนนี้เราเองจะสรางคริสตจักรของเรา”
พระองคทรงบงชี้วาคริสตจักรจะตองถูกสถาปนาไวบนพระองค พระองคเองจะเปนพระศิลากอนนั้น
ซึ่งเปนเหตุใหคริสตจักรถูกสรางขึ้น

จํ าเปนจะตองมีศิลากอนที่เล็กกวาอีกหลายๆ กอน (เชนคนอยางเปโตร) อันที่จริงผูเชื่อทั้ง
หลายถูกเรียกวา “ศิลาที่มีชีวิต” ซึ่งมีสวนตางๆ ที่เปนโครงสรางของคริสตจักรนั่นเอง

“และทานทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กํ าลังกอขึ้นเปนพระนิเวศนฝายวิญญาณ 
เปนปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจาโดยทาง
พระเยซูคริสต”

1 เปโตร 2:5

รากฐานของ “ศิลาที่มีชีวิต” เหลานี้ก็คือ “ศิลากอนใหญ” ศิลากอนใหญนั้นคือ พระเยซู ซึ่ง
หมายถึงขอบเขตความหมายของคริสตจักร ไมมีคริสตจักรใดเปนคริสตจักรที่แทจริงไดเวนไวเสีย
แตวา คริสตจักรนั้นจะตองถูกสรางไวบนรากฐานคือ พระเยซูคริสตซึ่งเปนองคพระผูเปนเจา

หลายปผานไปมีคริสตจักรแตกตางกันมากมายเกิดขึ้นหลายๆ นิกายซึ่งไดพัฒนาใหเปนดัง
นั้น เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารและการรับใช แตถาคริสตจักรเหลานั้นเปนคริสตจักรแทซึ่งวางราก
ฐานไวบนพระคริสตจริงละก็ คริสตจักรทุกแหงยอมเปนสวนของสัมพันธภาพของผูเชื่อทั่วโลก

“มีกายเดียว และมีพระวิญญาณองคเดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องใน
การที่ทรงเรียกทาน

มีองคพระผูเปนเจาองคเดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว
พระเจาองคเดียวผูเปนพระบิดาของคนทั้งปวง ผูทรงอยูเหนือคนทั้งปวง และทั่วคน

ทั้งปวงและในคนทั้งปวง”
เอเฟซัส 4:4-6

พระเยซูตรัสวา แม “ประตูแหงความตาย” ก็มิสามารถมีชัยตอคริสตจักรที่แทจริงได พระ
ดํ ารัสนี้บอกใหเราทราบวาคริสตจักรอาจมีประสบการณการขัดขวางอันยิ่งใหญจากซาตานบาง แต
ตองไมยอมพายแพแกมันเปนอันขาด
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หนังสือกิจการในพระคัมภีรบันทึกการขัดขวางครั้งแรกที่มีตอคริสตจักรไว (กิจการ 8) ทั่วทั้ง
ประวัติศาสตรเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน คริสตจักรไดรับการขัดขวางมากเสมอมา แตคริสตจักรก็ยังคงตั้ง
มั่นอยูไดและจะตั้งมั่นอยูตอไปไมหยุดยั้ง เพราะคริสตจักรจะตองบรรลุวัตถุประสงคของพระเจา

คริสตจักรถูกพรรณาไววาอยางไร

พระคัมภีรใชตัวอยางหลายประการเพื่ออธิบายถึงคริสตจักร ตัวอยางเหลานี้เปดเผยมาก
เกี่ยวกับโครงสรางและเปาหมายของคริสตจักร จงคนหาขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ

คริสตจักรถูกอธิบายไวในฐานะ

เปนคนใหม เอเฟซัส 2:14-15

เปนพระกายของพระคริสต เอเฟซัส 1:22-23, 5:30, 1 โครินธ 12:27

เปนวิหารหรือพระนิเวศนของพระเจา เอเฟซัส 2:21-22, 1 โครินธ 3:9,16, 1 ทิโมธี 3:15, 1 เปโตร 2:5

เปนปูโรหิตหลวง 1 เปโตร 2:5,9, วิวรณ 1:6, 5:10

เปนเจาสาวของพระคริสต 2 โครินธ 11:2, มัทธิว 25:6, เอเฟซัส 5:22-32

เปนคนในครอบครัวของพระเจา เอเฟซัส 2:19

เปนฝูงแกะของพระเจา      ยอหน 10:1-29, 1 เปโตร 5:3-4, ฮีบรู 13:20, กิจการ 20:28

มีเพียงคริสตจักรเดียวแตถูกอางไวในพระคัมภีรหลายชื่อดังนี้

คริสตจักรของพระเจา กิจการ 20:28, 1 โครินธ 1:,  10:32,  11:22, 15:9, 1 ทิโมธี 3:5, 1 เธสะโลนิกา 2:14

คริสตจักรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 1 ทิโมธี 3:15

คริสตจักรของพระคริสต โรม 16:16

คริสตจักรของบุตรหัวป ฮีบรู 12:23

คริสตจักรแหงธรรมิกชน 1 โครินธ 14:33

ชนชาติของพระเจา ฮีบรู 4:9, 1 เปโตร 2:9-10

วัตถุประสงคฝายวิญญาณสํ าหรับคริสตจักร
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มีวัตถุประสงคหลายประการสํ าหรับคริสตจักรซึ่งไดเปดเผยไวในพระคัมภีร และสมาชิกของค
ริสตจักรตองมาชุมนุมกันเพื่อ

นมัสการพระเจา
วัตถุประสงคที่ยิ่งใหญที่สุดสํ าหรับพระเจาในการทรงสรางมนุษยข้ึนมานั้นก็เพื่อที่จะให

นมัสการพระองค การนมัสการจึงเปนเปาหมายศูนยกลางของคริสตจักร จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไป
นี้   1 เปโตร 2:5,9,  1 โครินธ 14:26-27, ยอหน 4:23-24,  เอเฟซัส 2:19-22

การรับใชภายในพระกายเดียวกัน
สมาชิกของคริสตจักรจํ าเปนตองรับใชโดยการปรนนิบัติรับใชตอความตองการของกันและกัน
-  “ความตองการเหลานี้อาจเปนความขัดสนวัตถุส่ิงของเงินทอง   กิจการ 11:27-30, กิจการ

6:1-6
-  สมาชิกมีอิสระเสรีที่จะแบงปนทรัพยสินสิ่งของตางๆ กับผูอ่ืนตามที่สมัครใจ   กิจการ 2:44,

4:32,34,37
-  สมาชิกทั้งหลายควรแสดงความหวงใยในความตองการฝายวิญญาณของผูที่อยูในพระ

กายเดียวกันของพระคริสต  ยอหน 15:1-7, โรม 15:1-5, 1 โครินธ 3:9, กาลาเทีย 6:1,  โคโลสี 2:16-
23,  1 เธสะโลนิกา 2:7-16

สัมพันธภาพ
สัมพันธภาพภายในของคริสตจักรตั้งอยูบนรากฐานคือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระ

คริสต    เอเฟซัส 4:4-6
คริสตจักรคือ กลุมคนที่ไดรับการทรงเรียกใหเปนพลเมืองเดียวกันในพระคริสต (เอเฟซัส

2:11-18)  สมาชิกแตละคนมีความเทาเทียมกันจํ าเพาะพระพักตรขององคพระผูเปนเจา (เอเฟซัส
2:19-20)

คริสตจักรตองเปนชุมชนที่มีสัมพันธภาพทางคํ าพูด การอธิษฐานและการกระทํ า  -  กิจการ
2: 41-47, 4:24,32-33, เอเฟซัส 2:20-22, 1 ยอหน

สัมพันธภาพของเขาตองรวมกันเขาเปนวัตถุประสงคเดียว ความคิดเดียว วิญญาณและจิตใจ
เดียวกันและหัวใจ   กิจการ 1:14, 2:46, 4:24, 32,  5:12, 15:25

สัมพันธภาพมิใชวาจะใหมีข้ึนภายในคริสตจักรแตละแหงเทานั้น แตตองใหมีสัมพันธภาพ
ระหวางคริสตจักรทั้งปวงดวย จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ซึ่งอธิบายถึงสัมพันธภาพใกลชิดระหวาง
คริสตจักรตางๆ ในยุคแรก
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- เขาทั้งหลายระลึกเสมอวาพวกเขาเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตและมีภาระใจใน
ความหวงใยซึ่งกันและกันเชนเดียวกัน   กิจการ 15:1, โรม 15:26-27

- พวกเขามีการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันอยูเปนประจํ า   โรม 16:16, 1 โครินธ
16:19-20, ฟลิปป 4:23

- พวกเขาชวยเหลือซึ่งกันและกัน  โรม 15:26, 1 โครินธ 16:1-3
- พวกเขาอุปถัมภพวกอัครทูตที่ไดตรากตรํ าทํ างานในพื้นที่อ่ืนๆ ดวย ฟลิปป 4:15-16
- พวกเขาแบงปนกันอานจดหมายฝากจากอัครทูต   โคโลสี 4:16
- พวกเขาสงตัวแทนไปหากันและกัน     กิจการ 11:22,23,27, 15:1-2, 1 โครินธ 16:3-

4
- พวกเขาตางหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในฐานะที่เปนตนแบบแหงความเชื่อ 2 โครินธ

1:24, 9:2, 1 เธสะโลนิกา 1:7-10, 2:14
- พวกเขาตางทํ างานรวมกันในการประกาศขาวประเสริฐ     1 เธสะโลนิกา 1:8

งานพันธกิจ
คริสตจักรดํ ารงอยูเพื่อกระทํ าพันธกิจ มิเพียงแตเพื่อการประชุมนมัสการและมีสัมพันธภาพ

เทานั้น เปาหมายชนชาติอิสราเอลทั้งในพระคัมภีรเดิมและในพระคัมภีรใหมทางคริสตจักรก็คือ เพื่อที่
จะเปดเผยพระเจาใหชาวโลกรู

ในพระคัมภีรเดิม คนอิสราเอลตองเปนพยานแกชนตางชาติที่อยูลอมรอบตัวเรา
กลยุทธของพระเจามีไวเพื่อใหชนชาติตางๆ เขามาและเห็นฤทธานุภาพของพระเจาที่ชวย

รักษา พวกเขาใหหายจากโรคไดในอิสราเอล
ในพระคัมภีรใหม กลยุทธของพระเจานั้นแตกตางออกไป แผนการของพระองคก็คือเพื่อใหคริ

สตจักรมีหนาที่ออกไปยังชนชาติตางๆ ในฐานะพยานของพระองค คริสตจักรคือตัวแทนซึ่งโดยทางคริ
สตจักรของพระองคราชอาณาจักรของพระเจาก็ไดแผขยายออกไปจนทั่วโลก

ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายวิธีที่แตกตางกัน  2 วิธี

พระคัมภีรเดิม พระคัมภีรใหม
อิสราเอล+ชนชาติตางๆ คริสตจักร+ชนชาติตางๆ

� �
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พันธกิจที่แทจริงของคริสตจักรนั้นมีสรุปไวแลวในเอเฟซัส
“ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญาอันซับซอน

ของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้
ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซ่ึงพระองคไดทรงกระทํ าให

สํ าเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”
เอเฟซัส 3:10-11

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองค ตามพระเจตนารมณ
ของพระองค ซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งที่ทั้งอยู
ในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส 1:9-10

ฉะนั้นพันธกิจของคริสตจักรสามารถสรุปไดดังนี้
1. คริสตจักรมีหนาที่ตองสงความรูเร่ืองพระเยซูออกไปสูชาวโลก ใหพวกเขาไดรูจักพระ

องคในฐานะที่เปนทั้งองคพระผูเปนเจาและเปนทั้งพระผูชวยใหรอด คริสตจักรตองเปนผูนํ าประชาชน
เขามาสูการมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระเยซู เพื่อวาจะไดนํ าพวกเขาใหมีประสบการณในการไดรับ
การยกโทษบาปจากพระองคและจะไดมีชีวิตใหม

2. คริสตจักรมีหนาที่จัดใหผูเชื่อรูหลักขอเชื่อและคํ าสอน โดยสอนเขาถึงเรื่องการรับบัพ
ติศมาในนํ้ าและการเทศนาอบรม กฏเกณฑการประพฤติปฏิบัติและฝกใหเขาดํ าเนินชีวิตคริสเตียนได
อยางเกิดผล พวกเขาจํ าเปนตองไดรับการสอนใหกลับใจใหมเพื่อที่จะสามารถ “สังเกตและวิเคราะห
ทุกสิ่งได” ตามที่มีบัญชาไวในพระวจนะของพระเจา

���
��
���
“�� �

�
�
�
�

�

�
���
��
����
“���

�
�
�
�

�

�



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

70

3. คริสตจักรตองบริหารผูเชื่อใหมใหเขาสูการมีสัมพันธภาพระดับทองถิ่นเพื่อรับหนาที่
การปรนนิบัติรับใชตามสมควร

4. คริสตจักรที่ไดจัดตั้งและดํ าเนินงานตามที่ไดกลาวมาแลวนี้ ยังตองสอนยํ้ ากระบวน
การตอไปนี้ เพื่อจะไดนํ าใหมีผูเชื่อคนใหมๆ และจัดตั้งสัมพันธภาพใหมๆ ข้ึนเรื่อยๆ

จงศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองงานพันธกิจของคริสตจักรใหมากยิ่งขึ้นจากขอพระคัมภีรดังตอไปนี้

เพื่อแพรขยายขาวประเสริฐออกไปยังชาวโลก  มัทธิว 5:13-14, 28:18-20, มาระโก 16:15-16, กิจการ 1:8

เพื่อปรนนิบัติรับใชในฐานะที่เปนเกลือและเปนแสงสวางแกแผนดินโลก  มัทธิว 5:13-16, ฟลิปป 2:14-16, 1 ยอหน 4:1

เพื่อสรางสาวกจากผูที่กลับใจใหม มัทธิว 28:19-20, กิจการ 20:27-28, เอเฟซัส 4:11-16,  1 เปโตร 5:1-3

รูปแบบตางๆ ของการเจริญเติบโตของคริสตจักร

หากคริสตจักรสามารถทํ าใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของพระคัมภีรแลว ยอมจะเกิดผลของ
ความเจริญเติบโต 4 แบบ  ดังนี้

ความเจริญเติบโตภายใน
ความเจริญเติบโตภายใน หมายถึงความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของประชากรภายใน

คริสตจักร

การแผขยาย
ความเจริญเติบโตแบบแผขยายคือ การเจริญเติบโตดานจํ านวนประชากรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ พันธ

กิจเพื่อประกาศขาวประเสริฐบรรลุความสํ าเร็จโดยคริสตจักร ไดชัยชนะคือมีผูเชื่อใหมเขามารวมกัน
ทํ างานอยูในพระกายเดียวกันของพระคริสต

การแพรกระจาย
คริสตจักรสามารถแพรกระจายออกไปอีกไดเมื่อมีการเริ่มต้ังคริสตจักรใหมๆ ในวัฒนธรรมที่

คลายคลึงกัน

การขามไปสูอีกที่หนึ่ง
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ความเจริญเติบโตดานขามวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อขาวประเสริฐไดรับการแบงปน
กันไปยังขอบเขตที่มีวัฒนธรรมตางกันกับประชาชนที่มีเผาพันธุตางกัน ตางกลุมของมนุษยชาติหรือ
ตางชนชาติกัน

ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายถึงรูปแบบของคริสตจักรที่แตกตางกันในดานความเจริญเติบโต
ภายใน

แผขยาย

แพรกระจาย

ขามไปสูอีกที่หนึ่ง

คุณจะไดศึกษาความเจริญเติบโตในรูปแบบเหลานี้ทีละอยางในอีก 4 บทเรียนขางหนาซึ่ง
เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนแบบทวีคูณภายในคริสตจักรทองถิ่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจริญเติบโตของคริสตจักร

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณซึ่งอยูเบื้องหลังการเจริญเติบโตของ คริสต
จักรทุกรูปแบบ
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“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย
และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ 1:8

ขอพระคัมภีรนี้แสดงใหเราทราบวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหเราเปนผูมีความสามารถทํ า
อะไรไดบาง

การเจริญเติบโตภายใน พวกอัครสาวกไดรับประสบการณฝายวิญญาณใหมๆ ในการเทฤทธิ์เดชพิเศษนี้ลงมาโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะทํ าใหพวกเขาสามารถออกไปเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐของพระเจาไดอยางมีฤทธิ์อํ านาจ

การเจริญเติบโตแบบแผขยาย คริสตจักรอาจแผขยายแบบทวีคูณไปจนทั่วกรุงเยรูซาเล็ม

การเจริญเติบโตแบบแพรกระจาย คริสตจักรสามารถแพรกระจายไปจัดตั้งคริสตจักรใหมๆ ในที่อื่นซ่ึงมีวัฒนธรรม
คลายคลึงกันไดอีก (ยูเดีย)

การเจริญเติบโตแบบขามไปสูอีกที่หนึ่ง คริสตจักรสามารถทํ างานเชื่อมชองวางทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะเขาถึงพื้นที่เขต
อื่นๆ อีก เชน สะมาเรียและ “ออกไปไกลที่สุดจนถึงทุกๆ สวนของแผนดินโลก” ทีเดียว

พระคัมภีรสอนวา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีการงานหลายประการ พระองคทรงเปนผู
ปฏิบัติการทรงสรางโลก ทรงเปนแรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกพระวจนะพระเจา ทรงวองไวในการ
ประกอบพระราชภาระกิจรวมกับพระเยซูเมื่อพระองคดํ ารงชีวิตแบบมนุษยในโลก และทรง   ปฏิบัติ
กิจอันมากมายหลายประการ เพื่อผลประโยชนของผูเชื่อ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสํ าแดงความจริงของขาวประเสริฐและทรงนํ าพามนุษยทั้งชายหญิง
ใหมาสูความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีงานรับใชที่เกี่ยวของกับซาตานดวย พระองคคือฤทธิ์
อํ านาจฝายวิญญาณที่เปนแรงขัดขวางผลักดันและจํ ากัดอํ านาจของซาตาน (อิสยาห 49:19)

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแตละดานนั้นมีอธิบายไวเปนรายละเอียดในหลักสูตร
หนึ่งของทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ในหัวขอวา “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีงานรับใชพิเศษคือ การสงผลใหคริสตจักรมีการพัฒนาและเจริญ
เติบโต
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกอตั้งคริสตจักร

ในวันเทศกาลวันเพนเทคศเตซึ่งไดบันทึกไวใน กิจการ 2:1-41 วา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กอต้ังคริสตจักรขึ้น พระคัมภีรสอนวาคริสตจักรก็คือสถานที่อยูอาศัยของพระเจาซึ่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เปนผูทรงสราง

“เหตุฉะนั้นทานจึงไมใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับ
ธรรมิกชนและเปนครอบครัวของพระเจา
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ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซู
คริสตทรงเปนศิลามุมเอก

และในพระองคนั้น ทานกํ าลังจะถูกกอต้ังใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝายวิญญาณ
ดวย”

เอเฟซัส 2:19-22

พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจใหเกิดการนมัสการ

การนมัสการของคริสตจักรควรรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
“แตวาระนั้นใกลเขามาแลว และบัดนี้ก็ถึงแลว คือเมื่อผูที่นมัสการอยางถูกตองจะ

ตองนมัสการพระบิดาดวยจิตวิญญาณและความจริง เพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชน
นั้นนมัสการพระองค

พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ และผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิต
วิญญาณและความจริง”

ยอหน 4:23-24

“เพราะวาเราทั้งหลายเปนพวกถือพิธีเขาสุหนัตแท เปนผูนมัสการพระเจาดวยจิต
วิญญาณ และอวดพระเยซูคริสตและไมไดไวใจในเนื้อหนัง”

ฟลิปป 3:3

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ ากิจกรรมของมิชชันนารี

นี่คือเหตุการณซึ่งบันทึกไวในกิจกรรมตางๆ ของมิชชันนารีในคริสตจักรยุคแรก
“พระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””

กิจการ 8:29

“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย ทานเหลา
นั้นจึงไปทั่วแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย

เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธิเนีย แต
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป

ครั้งทานเห็นนิมิตแลว เราจึงหาโอกาสที่จะไปยังแควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแนวาพระ
เจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกชาวแควนนั้น”

กิจการ 16:6,7,10

“เมื่อคนเหลานั้นกํ าลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงต้ังบารนาบัสกับเซาโลไวสํ าหรับการซ่ึงเราเรียกใหเขาทํ านั้น”

เหตุฉะนั้นทานทั้งสองที่ไดรับใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และ
ไดแลนเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส”

กิจการ 13:2,4
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พระวิญญาณทรงเลือกผูรับใช

บางนิกายแตงตั้งหรือเลือกตั้งผูรับใชเพื่อที่จะปรนนิบัติในคริสตจักร มีคนมากมายที่ไปเขา
เรียนตามวิทยาลัยหรือเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อจะฝกตนในฐานะผูรับใช แตคุณสมบัติที่พระคัมภีร
วางใวก็คือวา ผูรับใชตองไดรับการทรงเรียกและทรงเลือกโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้ังทาน
ไวใหเปนผูดูแล และเพื่อจะไดปกครองคริสตจักรขององคพระผูเปนเจาที่พระองคทรงไดมา
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง”

กิจการ 20:28

พระวิญญาณทรงเจิมนักเทศน

เปาโลเขียนไววา
“คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคํ าซ่ึง

ไดแสดงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเดชานุภาพ”
1 โครินธ 2:4

พระวิญญาณทรงนํ าในการตัดสินใจ

ในกิจการบทที่  15  บันทึกถึงการประชุมพิเศษของบรรดาผูนํ าเพื่อที่จะปรึกษากันถึงปญหา
หลายประการในคริสตจักร การตัดสินใจครั้งสุดทายไดรับการทรงนํ าโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์

“เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์และขาพเจาทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไมวางภาระบน
ทานทั้งหลาย เวนไวแตสิ่งเหลานั้นที่จํ าเปน”

กิจการ 15:28

พระวิญญาณทรงใหบัพติศมาแกคริสตจักรดวยฤทธานุภาพ

หนังสือกิจการเปดฉากการบันทึกถึงเหตุการณอันยิ่งใหญดังนี้
“เมื่อวันเทศกาลเพนเทคศเตมาถึง จํ าพวกศิษยรวมในที่แหงเดียวกัน ในทันใดนั้นมี

เสียงมาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วตึกที่เขานั่งอยูนั้น
มีเปลวไปสัญฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขากระจายอยูบนเขาสิ้นทุกคน
เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้ังตนพูดภาษาอ่ืนๆ ตามที่พระ

วิญญาณทรงโปรดใหพูด”
กิจการ 2:1-4

การบัพติศมาเชนนี้เปนพลกํ าลังที่เต็มไปดวยฤทธานุภาพและอยูเบื้องหลังการเจริญเติบโต
ภายในคริสตจักร การแผขยาย การแพรกระจายและการขามไปสูอีกที่หนึ่งของคริสตจักรตามที่ไดมี
บันทึกไวในสวนที่เหลือของหนังสือกิจการ
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ชื่อ........................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 5

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

2. คริสตจักรที่แทจริงประกอบขึ้นดวยใครบาง
                                                                                                                                  

3. คริสตจักรเริ่มตนขึ้นไดอยางไร
                                                                                                                                  

4. พระคัมภีรอธิบายเกี่ยวกับคริสตจักรหลายประการ คุณสามารถจํ าไดอยางนอยสัก 3 ประการ
ไหม
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

5. อะไรคือวัตถุประสงค 4 ประการของคริสตจักรซึ่งไดอธิบายไวในบทเรียนนี้
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

6. จงบอกชื่อและใหคํ าอธิบายยอๆ เกี่ยวกับความเจริญเติบโตของคริสตจักรทั้ง 4 แบบ
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7. บทนี้ไดอธิบายถึงวัตถุประสงค 7 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในดานที่เกี่ยวของกับ
ความเจริญเติบโตและการพัฒนาของคริสตจักร คุณสามารถเขียนรายการออกมากไดมาก
แคไหน
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. ตอไปนี้เปนหัวขอแนะนํ าบางประการเพื่อที่จะรูจักคริสตจักรที่แทจริงซึ่งไดแกคริสตจักรที่มี
ลักษณะดังนี้

หลักคํ าสอนและขอเชื่อที่ถูกตอง การสอนทุกสิ่งตองมีพื้นฐานอยูบนพระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวในพระคัมภีร

ประกอบดวยสมาชิกที่กลับใจใหมและมีผลของชีวิตใหม ชีวิตของสมาชิกของคริสตจักรตองไดรับการเปลี่ยนแปลง
ใหมดวยฤทธานุภาพของพระเจา

เต็มไปดวยการนมัสการ ตองนมัสการพระเจาองคเที่ยงแทคือ พระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

มีการประกาศขาวประเสริฐ ตองกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับพันธกิจเพื่อนํ าขาวประเสริฐแหงพระเยซูคริสตไปทั่ว
ถึงชาวโลก

2. ตอไปนี้เปนหัวขอแนะนํ าบางประการเพื่อที่จะรูจักคริสตจักรที่ไมถูกตอง  ซึ่งไดแกคริสตจักรที่
มีลักษณะดังตอไปนี้

คํ าสอนและขอเชื่อไมถูกตอง พวกเขาเลือกเนนและยํ้ าพระวจนะของพระเจาในสวนที่นาพึงพอใจและปดสวนอื่นๆ ที่
เหลือทิ้งไป พวกเขาไมไดยึดถือพระวจนะของพระเจาตรงตามตัวอักษร พวกเขายอมรับการสอนของมนุษยซ่ึงขัดแยงกับ
พระวจนะของพระเจา

มีการแบงแยก มีการแบงแยกภายในตริสตจักรและเสาะแสวงหาเพื่อที่จะหาเหตุใหเกิดการแตกแยกันในพระกายของ
พระคริสตโดยทั่วๆ ไป  ดู   โรม 16:17-18,  กิจการ 20:29,30,  เอเฟซัส 4

มีการบังคับควบคุม คริสตจักรที่ไมถูกตองจะพยายามที่จะควบคุมชีวิตและการกระทํ าของสมาชิกในวิถีทางที่เขาครอบงํ า
อยางเดนชัด

ประกอบดวยสมาชิกที่ไมยอมกลับใจและยังใชชีวิตแบบเดิม คนในคริสตจักรยังคงดํ าเนินชีวิตอยูในความบาปตามแบบ
อยางการใชชีวิตแบบเดิม
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คํ าตอบบทบทสอบ บทที่ 5

1. “ฝายเราบอกทานวาทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และพลัง
แหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได”   มัทธิว 16:18

2. ผูเชื่อทุกคนในพระเยซูคริสตผูซึ่งไดกลับใจใหมอีกครั้งเพื่อเขาสูราชอาณาจักรของพระเจา 
หนา 1-2

3. คริสตจักรถือกํ าเนิดขึ้นโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ วันเพนเทคศเต ดูจาก กิจการ 4 หนา
2-3

4. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับรายการที่ไดอธิบายไวในหนา 3-4
5. การนมัสการ การรับใช สัมพันธภาพ พันธกิจ  หนา 4-7
6. ดูหนา 7-8
7. ดูคํ าอธิบายที่หนา 8-10


