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บทที่ 8

การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา”
- อธิบายคํ าวา “การปลูกคริสตจักร” หมายถึงอะไร
- สรุปการเจริญเติบโตแบบขยายสาขาในคริสตจักรของพันธสัญญาใหม
- อธิบายวาคริสตจักรเพิ่มพูนไดอยางไร โดยการเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา
- บอกถึงวิธี 4 ประการในการเริ่มตนคริสตจักรใหม
- บอกถึงคริสตจักรที่แตกออกไป 4 ชนิด
- ใหรายการลํ าดับส่ิงสํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดตามพระคัมภีรในการเลือกบริเวณที่จะเริ่ม
             ตนคริสตจักรใหม
- อธิบายขอความที่มีผลใหเกิดคริสตจักรใหม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”

โรม 16:5

คํ านํ า

พระเยซูทรงบัญชาสาวกใหเปนพยานในกรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรียและสุดปลายแผนดิน
โลก

ตามที่คุณไดเรียนจากบทที่แลว คริสตจักรเยรูซาเล็มพบกับการเพิ่มพูนอยางรวดเร็ว ข้ันตอน
ตอมาในแผนการของพระเจาก็คือ การเจริญเติบโตแบบขยายสาขา คริสตจักรเยรูซาเล็มตองเริ่มตน
คริสตจักรในเมืองอื่นๆ ของยิว
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การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา

การเติบโตแบบแตกกิ่งกานเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรเริ่มต้ังคริสตจักรอื่นๆ ที่อยูในวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน คริสตจักรใหมที่เกิดขึ้นเปนการขยายสาขาของคริสตจักร “แม”   เชนเดียวกับในโลก
ธรรมชาติซึ่งเด็กที่เกิดมาก็คือบิดามารดาขยายพันธุทางรางกาย

ถาคริสตจักร “แม”   เติบโตฝายวิญญาณ  คริสตจักรใหมจะเติบโตเชนเดียวกัน ถามีปญหา
ในคริสตจักร “แม”   คริสตจักรใหมก็ยอมมีปญหาเชนเดียวกัน จึงเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับคริสตจักรที่จะ
ตองมีประสบการณกับการเติบโตภายในเสียกอนที่จะขยายออกไปตั้งคริสตจักรใหม

“การปลูกคริสตจักร”  คือวลีที่ใชเพื่ออธิบายถึงการเติบโตแบบแตกกิ่งกานและแบบขามไปสูที่
อ่ืน เราใชวลีนี้เพราะวาเรา “ปลูก”  คริสตจักรเชนเดียวกับที่ชาวนาปลูกเมล็ดพืชลงไปในโลกธรรมชาติ
ในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ เมล็ดพืชจะผลิตตนไมใหมเชนเดียวกับที่ตนไม “แม”  ซึ่งเปนผูผลิตเมล็ดนั้น

เราชอบใชคํ าวา “การปลูก”  มากกวาเพราะวาถาใชคํ าวา “จัดองคการ”  ของคริสตจักรก็ไม
เพยงพอ เพราะยังเขากันไมไดกับวัฒนธรรมทองถิ่น  และไมเปนการเพียงพอที่จะ “กอต้ัง”
คริสตจักรแลว ปลอยใหลมลุกคลุกคลานเอาเอง แตจะตอง “ปลูก”  คริสตจักรซึ่งหมายถึงไดลงราก
เติบโตและมีวงจรมีชีวิตฝายวิญญาณที่ตอเนื่องกันไป

การแตกตัวออกไปของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม

ในรางกายของมนุษย เซลลตางๆ แบงตัวออกเพื่อเจริญเติบโต เซลลๆ หนึ่งแบงออกเปน 2
เซลล สองเซลลนี้ตางก็แบงตัวออกไปอีก ดังนั้นขบวนการนี้จึงกระทํ าตอเนื่องไป

การเจริญเติบโตในแผนดินของพระเจาก็เชนเดียวกัน การเพิ่มพูนเกิดขึ้นไดโดยการแตกตัว
ออกไป การแตกตัวเปนวิธีการขั้นตนของแผนการของพระเจาเพื่อการเจริญเติบโต

ถาเราไมเต็มใจที่จะแตกตัวออกไปและเพิ่มพูน พระเจาอาจทรงใชสถานการณตางๆ เพื่อทํ า
ใหเกิดการแตกตัว กิจการ บทที่ 8 บอกใหเรารูถึงการขมเหงครั้งใหญซึ่งเกิดแกผูเชื่อที่กรุงเยรูซาเล็ม
การขมเหงนี้ทํ าใหผูเชื่อในคริสตจักรเยรูซาเล็มแตกตัวออกไป  เมื่อคนถูกบังคับใหหนีจากกรุง
เยรูซาเล็มไปอาศัยที่เมืองอื่นๆ

เมื่อคนเหลานี้จากกรุงเยรูซาเล็มไปยังที่อ่ืนๆ  เขาก็ “เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”  (กิจการ
8:4) ขณะที่มีคนกลับใจใหม  คริสตจักรใหมๆ ก็ถูกสรางขึ้น คริสตจักรเหลานี้เปนการขยายสาขาของ
คริสตจักร “แม”  ที่กรุงเยรูซาเล็ม

คริสตจักรในพันธสัญญาใหมไมเพียงแตขยายออกไปปลูกคริสตจักรในถิ่นที่มีวัฒนธรรม
คลายคลึงกัน  แตยังไดเชื่อมชองวางระหวางวัฒนธรรมเพื่อเร่ิมตนคริสตจักรในชุมชนเชื้อชาติอ่ืนๆ
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ดวย  คุณจะไดศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ  “การเจริญเติบโตแบบขามไปสูที่อ่ืน”  ในบทตอไป (บทนี้และบท
ตอๆ ไป ควรนํ ามาพิจารณารวมกัน เพราะทั้งสองบทเกี่ยวของกับการตั้งตนคริสตจักรใหม)

ส่ิงที่บันทึกไวในหนังสือกิจการของอัครทูตแสดงใหเห็นวาการขยายคริสตจักรลูกเริ่มตนโดย
คริสตจักรเยรูซาเล็มไปยังยูเดีย กาลิลี ลิดดา ชารอนและยอฟฟา คริสตจักรเหลานี้ลวนแตอยูใน
วัฒนธรรมยิวเหมือนๆ กัน

ตามที่คุณไดเรียนในบทที่แลว คริสตจักรแตละแหงนี้ประสบกับการเจริญเติบโตเชนเดียวกับ
คริสตจักรเยรูซาเล็มและคริสตจักรลูกที่ไดมาโดยการแผขยายนี้ทุกคนตาง

“เขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
กิจการ 16:5

ไมเพียงแตผูเชื่อแตละคนตางก็เพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ แตคริสตจักรเพิ่มพูนทางดาน
จํ านวนเมื่อคริสตจักรเยรูซาเล็มแผขยายคํ าพยานออกไปทั่วเขตแดนนั้น

การขยายคริสตจักรลูกเริ่มตนไดอยางไร
คริสตจักรเริ่มตนได 4 วิธีดังนี้
1. คริสตจักรหนึ่งเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
2. คริสตจักรหลายแหงรวมมือกันตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
3. คริสตจักรใหญแบงตัวเพื่อสรางคริสตจักรแยกออกไปสองหรือสามแหง
4. ผูเชื่อแตละคนไดรับการนํ าพาใหไปยังดินแดนหนึ่งเพื่อเร่ิมต้ังคริสตจักร คนที่มีของ

ประทานฝายวิญญาณในการเปนอัครทูตมักจะถูกใชไปในลักษณะนี้ อัครทูตเปาโลเปนตัวอยางใน
เร่ืองนี้ บุคคลชนิดนี้บางทีเรียกกันวา “ผูปลูกคริสตจักร”

ในแตละกรณีที่กลาวมานี้ การเพิ่มพูนเกิดขึ้นจากการขยายขาวประเสริฐและกอต้ังพระกาย
ของผูเชื่อข้ึนใหม

แบบตางๆ ของคริสตจักรที่ขยายเปนคริสตจักรลูก

คริสตจักรใหมอาจขยายออกไปได 4 แบบดวยกันคือ
1.  คริสตจักรรับใชตอชุมชนเฉพาะที่

เปนคริสตจักรที่ต้ังขึ้นเพื่อรับใชตอชุมชนหรือหมูบานหรือบริเวณเฉพาะที่ในเมืองนั้นๆ ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการประกาศซึ่งไดทํ าใหเกิดกลุมผูเชื่อใหมในบริเวณนั้นๆ  อาจตั้งขึ้นเพื่อรับใชบริเวณที่
ยังไมมีใครประกาศหรือเปนบริเวณที่มีคนตอบรับพระกิตติคุณไดงาย
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2.  คริสตจักรที่รับใชตอกลุมชนชาติเผาพันธุใดโดยเฉพาะ
การรับใชนี้มีตอคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน มีบรรพบุรุษและภาษาเดียวกัน
ตัวอยางเชน คริสตจักรอาจเริ่มตนเพื่อคนที่พูดภาษาสเปญและไมสามารถเขาใจการ

นมัสการในคริสตจักร “แม”  ซึ่งใชภาษาอังกฤษ
อีกตัวอยางหนึ่งคือ คริสตจักรสํ าหรับคนเอเซียในคายผูล้ีภัยหรือคนอินเดียนแดงในบริเวณที่

สงวนรักษาไวของอเมริกา
3.  คริสตจักรมีวัตถุประสงคพิเศษ

เราอาจตั้งคริสตจักรขึ้นโดยมีวัตถุประสงคพิเศษเชน อาจปลูกคริสตจักรใกลวิทยาลัย เพื่อรับ
ใชเปนพิเศษแกนักศึกษา

สิ่งที่ตองคํ านึงถึงกอนอื่นใดในการขยายคริสตจักรลูก

พระคัมภีรสอนวามีบางสิ่งที่ตองคํ านึงถึงกอนอื่นใดในการแพรขยายขาวประเสริฐและเริ่มต
นคริสตจักรใหม ดังตอไปนี้

1.  คนที่ยังไมไดรับฟงขาวประเสริฐ
ส่ิงที่ตองคํ านึงกอนอื่นใดคือ คนที่ไมไดรับฟงขาวประเสริฐ เปาโลเขียนไววา
“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด
แตผูที่ยังไมเชื่อพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระ

องคจะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
อยางไรได”

โรม 10:13-14

สถานที่ใดที่ยังไมมีการเปนพยานถึงขาวประเสริฐควรถือเปนสิ่งสํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด จงอาน
คํ าอุปมาเรื่องแกะ (ลูกา 15:3-7) ส่ิงที่ตองมากอนคือแกะที่หลงหายไป ไมใชแกะที่อยูในคอกแลว

2.  บริเวณที่ตอบรับพระกิตติคุณ
คุณไดเรียนในบทสุดทายถึงความสํ าคัญในการทํ างานในบริเวณที่มีการตอบรับฝาย

วิญญาณ พระเยซูทรงสอนเรื่องนี้ (มัทธิว 10:13-15, ลูกา 8:5-15) และเปาโลนํ าไปปฏิบัติ (กิจการ
13:42-51)

แตพระเยซูและเปาโลก็ไมทอดทิ้งบริเวณที่ผูคนไมตอบรับพระกิตติคุณ เขายังคงประกาศพระ
กิตติคุณแกคนเหลานี้ตอไป และเตือนเขาถึงการพิพากษาของพระเจา แตส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดคือคน
ที่ตอบรับพระกิตติคุณ
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3.  เมืองใหญกอน ชนบททีหลัง
เปาโลใชยุทธวิธีดังกลาวซึ่งคุณจะเรียนรูมากขึ้นในเรื่องนี้ในบทตอไป เมืองมีพลเมืองมาก

มายคับค่ัง  คนหลายคนมาเยี่ยมเมืองเพื่อทํ าธุรกิจและเพื่อการบันเทิง เมื่อคุณนํ าพระกิตติคุณไปให
คนหมูใหญในเมือง เขาก็จะกลับไปสูชนบทเพื่อแบงปนขาวประเสริฐและตั้งคริสตจักรใหมๆ ข้ึน

ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม รูปแบบการดํ าเนินชีวิตหรือทางกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้มักจะเกิดที่ในเมืองกอนและจึงขยายออกไปสูขนบท เมื่อคุณนํ าพระกิตติคุณสูคน
ในเมืองก็จะแพรกระจายผานเสนทางธรรมชาติของสังคมไปสูดินแดนในชนบท

ขอความขาวประเสริฐ

ขอความของผูปลูกคริสตจักรตองเปนดังนี้
ขอควาามที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร
คริสตจักรใหมต้ังขึ้นไดจากผลของการที่คนที่ยังไมรอดไดยินพระกิตติคุณและยอมรับพระเยซู

เปนพระผูชวยใหรอด
เมื่อการเทศนาตั้งบนพื้นฐานของพระคัมภีร ขอความดังกลาวกจะประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจ ผู

ฟงรูสึกไดและตอบสนองตออํ านาจของพระวจนะของพระเจา
ขอความที่มีพระคริสตเปนศูนยกลาง
คนจะตอบสนองขอความที่ตรงกับความตองการสวนตัวของเขา ตัวอยางที่ดีของวิธีนี้คือ

พระเยซูกับผูหญิงที่บอนํ้ า (ยอหน 4)  ขอความของพระองคตรงกับความตองการของเธอที่มาตักนํ้ า
จากบอนํ้ าธรรมชาติ

จะปลูกคริสตจักรใหมไดอยางไร

สถาบันฮารเวสไทมเสนอหลักสูตรหลายหลักสูตรที่ครอบคลุมรายละเอียดวาจะปลูกคริสจักร
ใหมไดอยางไร

ถาคุณกํ าลังศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทมไปตามลํ าดับ หลักสูตรที่คุณกํ าลังศึกษาอยูนี้ไป
เปนสวนหนึ่งของกลุมวิชาที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนตามแบบพระคัมภีร

หลักสูตรเหลานี้ประกอบดวย “ทัศนะการมองโลกจากแงมุมของพระคัมภีร”  “กลยุทธการ
สอน”  “หลักการของฤทธอํ านาจ”  และหลักสูตรนี้คือ “ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร”  แตละหลัก
สูตรอธิบายถึงสวนตางๆ ของแผนการของพระเจาเพื่อใหมีการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
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นอกจากนี้ หลักสูตรตอไปนี้เนนที่สวนตางๆ ของการปลูกคริสตจักรคือ

หลักการบริหารตามแบบพระคัมภีร   จะแนะแนวคุณในการคัดเลือกและพัฒนาผูนํ าใน

คริสตจักร

การวิเคราะหสิ่งแวดลอม  จะชวยใหคุณตัดสินใจไดวาบริเวณใดตอบรับขาวประเสริฐและ
พรอมที่จะประกาศพระกิตติคุณและปลูกคริสตจักร

การจัดการตามวัตถุประสงค   จะสอนคุณวาจะบอกถึงจุดประสงคของสามัคคีธรรมของ
สมาชิกในทองถิ่นไดอยางไร ทํ าแผนงานและจัดบริหารองคการของคริสตจักร

ระบบวิธีการระดมพล   จะชวยคุณใหระดมสมาชิกใหทํ างาน

การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง    เสนอแนวทางการปลูกคริสตจักรวาเปนเปาหมาย
สูงสุดของการประกาศพระกิตติคุณ

การที่จะปลูกและจัดระบบองคการของคริสตจักรไดอยางเหมาะสม คุณควรไดศึกษาวิชา
ตามหลักสูตรเหลานี้

ในขณะเดียวกัน จงเริ่มตนอธิษฐานเพื่อขอการทรงนํ าจากพระเจาวา พระองคทรงตองการให
คุณเติบโตที่ใด ถาคุณเปนศิษยาภิบาลก็ไมตองสงสัยวาคุณควรเพิ่มพูนหรือไม คุณไดเรียนรูแลววา
เปนนํ้ าพระทัยของพระเจาที่ใหคุณเพิ่มพูนคริสตจักร

คํ าอธิษฐานของคุณควรเนนที่คุณควรปลูกคริสตจักรที่ใด และ เมื่อใด  เพราะวาเวลาสถานที่
ที่เหมาะสมเปนกุญแจสํ าคัญตอการเกบเกี่ยวฝายวิญญาณ คุณตองการที่จะเพิ่มพูนในสถานที่ที่
เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมดวย

คริสตจักรใหมตองเติบโตขึ้นเปนผูใหญ

เชนเดียวกับเด็กที่เกิดใหมในโลกธรรมชาติ คริสตจักรใหมตองพึ่งพาคริสตจักร “แม”  ในชวง
แรกๆ ของการตั้งตัว

แตเมื่อคริสตจักรใหมเติบโตเปนผูใหญ ก็ควรที่จะเปนพระกายของผูเชื่อที่แยกตัวออกมาทํ า
หนาที่โดยเอกเทศ สามารถที่จะเพิ่มพูนโดยการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ ซึ่งเปนแบบอยางของ
คริสตจักรที่อัครทูตเปาโลไดต้ังขึ้น
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คริสตจักรที่แผขยายออกไปควรแผขยายบนพื้นฐานของหลักการพระคัมภีรที่สอนไวในบทที่
ชื่อ “การเจริญเติบโตแบบแผขยาย”

คริสตจักรใหมที่ขยายสาขาออกไปแตละแหงตองทํ าสิ่งตอไปนี้เพื่อที่จะเติบโตอยางเหมาะสม
1.  เขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของคริสตจักร

แตละกลุมหรือโปรแกรมที่จัดขึ้นในคริสตจักรควรสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ของคริสตจักร หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติชื่อ  “การจัดการตามวัตถุประสงค” อธิบาย
เร่ืองนี้อยางละเอียด
2.  เขาใจหลักการของพระคัมภีรในดานการจัดองคการ

เร่ืองนี้รวมถึงการรับใชของประทานฝายวิญญาณและตํ าแหนงหนาที่และการฝกอบรมผูเชื่อ
ใหมใหกลายเปนผูนํ าฝายวิญญาณที่สามารถใชของประทานได สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลัก
สูตร “หลักการจัดการบริหารตามแบบพระคัมภีร” และ “การจัดการตามวัตถุประสงค”  ซึ่งจะชวยคุณ
ไดในเรื่องดังกลาว
3.  เขาใจถึงคุณสมบัติของผูนํ าตามแบบในพระคัมภีร

สถาบันฮารเวสไทมนานชาติ มีหลักสูตร “หลักการของการจัดการบริหารตามแบบพระคัมภีร”
ซึ่งอธิบายเรื่องนี้อยางละเอียด
4.  คริสตสมาชิกไดรับการสอนเรื่องรากฐานของความเชื่อ

หลักสูตรของฮารเวสไทมจะชวยใหคุณทํ าเปาหมายนี้ใหสํ าเร็จลงได
5.  ต้ังคํ าถามที่นํ าไปปฎิบัติได

ซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
- สรางหลักขอเชื่อเพื่อผูที่มาเยี่ยมจะไดรูถึงความเชื่อของคริสตจักร
- ขอความทางกฎหมายซึ่งรัฐบาลกํ าหนดไวสํ าหรับคริสตจักรใหม
- การจัดองคการของคริสตจักร ประกอบดวยผูนํ า เจาหนาที่และการจัดการดานการ

เงินของคริสตจักร
- สถานที่ต้ังและการเปนเจาของทรัพยสินตางๆ ของคริสตจักร
- ความสัมพันธของคริสตจักร “แม”   ที่มีตอคริสตจักรที่ขยายออกไป

การเพิ่มพูนเปนไปอยางตอเนื่อง
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เปนแผนการของพระเจาที่จะใหคริสตจักรที่ถูกสรางขึ้นโดยการเติบโตขยายออกไปนั้นมีการ
เพิ่มพูนไปอยางตอเนื่องเปนวงจร

คริสตจักรใหมควรตองมีการเจริญเติบโตภายในการเปนผูใหญฝายวิญญาณ ควรขยายทาง
ดานจํ านวนสมาชิกและแตกออกไปปลูกคริสตจักร

โดยวิธีของพระคัมภีร คริสตจักรจะเติบโตและออกไปถึงจน “สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ
1:8)

ขางลางนี้เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นขบวนการดังกลาว

รูปภาพ

ก.  คริสตจักร “แม”  (แสดงดวยตัวอักษร “A”)  ปลูกคริสตจักรใหมๆ
ข.  คริสตจักรใหม (แสดงดวยตัวอักษร “B” บนแผนผัง) เร่ิมตนแตกสาขา (คริสตจักรลูกๆ)

อ่ืนๆ
ค.  สาขาที่แตกกิ่งกานสาขาออกนี้ (แสดงดวยตัวอักษร “C” บนแผนผัง)  เร่ิมตนแตกสาขา

ใหมๆ
ง.  ขบวนการดํ าเนินการตอไปอยางตอเนื่อง
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ชื่อ........................

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 8

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนหัวใจสํ าคัญของบทนี้จาความทรงจํ า
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

2. “การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา” คืออะไร?
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

3. คํ าวา “การปลูกคริสตจักร” หมายถึงอะไร?
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

4. จงสรุปการเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขาของคริสตจักรแหงแรกในกรุงเยรูซาเล็ม
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

5. จงบอกถึงการเริ่มตนตั้งคริสตจักรใหมที่อาจทํ าได 4 วิธี
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6. จงบอกถึงการแตกสาขาของคริสตจักรออกเปน 3 ชนิด
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

7. ส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดตามพระคัมภีรในการเลือกบริเวณที่จะเริ่มตนคริสตจักรใหมคือ
อะไร?
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

8. ขอความชนิดใดที่ทํ าใหเกิดคริสตจักรใหม
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เพื่อศึกษาตอไป

เพื่อศึกษาตอไปวาจะปลูกคริสตจักรไดอยางไร คุณควรศึกษาหลักสูตรตอไปนี้ของสถาบัน
ฮารเวสไทมนานาชาติ

หลักการจัดการตามพระคัมภีร   จะชวยแนะนํ าใหคุณเลือกและพัฒนาผูนํ าของคริสตจักรได

การวิเคราะหสิ่งแวดลอม    จะชวยใหคุณตัดสินดูวาบริเวณใดคอยรับพระกิตติคุณ และ
พรอมที่จะทํ าการปลูกคริสตจักร

การจัดการตามวัตถุประสงค   จะสอนคุณวาจะตั้งคริสตจักรตามวัตถุประสงค ทํ าแผนการ
และจัดหนวยงานในคริสตจักรไดอยางไร

ระบบวิธีการระดมพล   หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหระดมสมาชิกของคริสตจักรเพื่อการ
ประกาศพระกิตติคุณ

การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง   เปนหลักสูตรการประกาศพระกิตติคุณซ่ึงจะทํ าให
เกิดผูเชื่อใหมๆ ในคริสตจักร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. “คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีข้ึนทุกๆ วัน” โรม 16:5
2. การเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขาเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหง ซึ่งอยูใน

วัฒนธรรมเดียวกัน คริสตจักรใหมเปนการแตกกิ่งกานของคริสตจักร “แม”  เชนเดียวกับที่เด็ก
ในโลกธรรมชาติคือ การที่พอแมขยายพันธุ

3. คํ าวาการปลูกคริสตจักรใชเพื่ออธิบายการที่คริสตจักรแตกกิ่งกานและเติบโตแบบขามไปที่
อ่ืน คนๆ หนึ่ง “ปลูก”  คริสตจักรใหมเชนเดียวกับที่ชาวนาเพาะเมล็ดปลูกลงในโลกธรรมชาติ
เมล็ดนี้จะทํ าใหเกิดตนไมใหมเหมือนกับตนไมเดิม   หนา 1

4. สมาชิกของคริสตจักรเยรูซาเล็มกระจัดกระจายไปเพราะถูกขมเหง เขาออกไปทุกหนทุกแหง
เพื่อเทศนาพระวจนะและเมื่อมีผูเชื่อใหมเกิดขึ้นคริสตจักรใหมก็ถูกสรางขึ้น หนา 2

5. คริสตจักรที่แตกกิ่งกานออกไปนั้นเริ่มตนไดจากวิธีตอไปนี้
คริสตจักรหนึ่งเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
คริสตจักรหลายแหงรวมมือกันตั้งตนสรางคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
คริสตจักรใหญแตกตัวออกเพื่อสรางพระกายใหมสองแหงหรือมากกวานี้ แยกออกไปตาง
หาก
ผูเชื่อแตละคนไดรับการทรงนํ าไปสุบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อเร่ิมต้ังคริสตจักร  หนา 2

6. คริสตจักรที่แตกกิ่งกานออกไปมีลักษณะดังตอไปนี้
ก.  เปนคริสตจักรที่รับใชตอชุมชนเฉพาะที่
ข.  เปนคริสตจักรที่รับใชตอกลุมชนชาติเผาพันธใดโดยเฉพาะ
ค.  เปนคริสตจักรที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
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หนา 3
7. ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดตามพระคัมภีรคือการปลูกคริสตจักรใหม ในบริเวณที่ยังไมไดยินขาว

ประเสริฐ บริเวณที่ตอบรับพระกิตติคุณ  เมืองใหญแลวจึงไปถึงชนบท หนา 3,4
8. ขอความที่ทํ าใหเกิดคริสตจักรใหมๆ คือ ขอความที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร มีศูนยกลางที่พระ

คริสตและขอความที่ตอบสนองตอความตองการของผูฟง  หนา 4


