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บทที่ 7

ความเจริญเติบโตแบบแผขยาย

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- อธิบายวาอะไรคือความหมายของความเจริญเติบโตแบบแผขยาย
- สรุปความสํ าคัญของความเจริญเติบโตแบบแผขยายของคริสตจักรยุคแรกใน

กรุงเยรูซาเล็ม
- สรุปความสํ าคัญของวิธีการตางๆ ที่ใชในพระคัมภีรใหมเกี่ยวกับความเจริญเติบโต

แบบแพรกระจาย

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“การประกาศพระวจนะของพระเจาไดเจริญขึ้น และจํ าพวกศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมาก

ในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเปนอันมากก็ไดเชื่อในพระศาสนา”
กิจการ 6:7
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คํ านํ า

ตามธรรมชาติของรางกาย สวนตางๆ มากมายหลายชนิดตางก็ทํ างานประสานกันไดโดย
ศีรษะ การกระทํ าตางๆ ของรางกายทั้งหมดเปนผลมาจากการออกคํ าสั่งที่ส่ังการออกไปโดยศีรษะ

พระเยซูคริสตคือ ศีรษะซึ่งเปนผูออกคํ าสั่งแกรางกายฝายวิญญาณของพระองค ซึ่งก็คือคริ
สตจักรนั่นเอง พระเยซูคริสตตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเราขึ้น” (มัทธิว 16:18) ในพระคัมภีร
วิธีการของพระองคเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคนี้คือ การเปดเผยหรือการทรงสํ าแดง

วิธีการตางๆ สํ าหรับการเพิ่มพูนคริสตจักรนั้น ควรจะตองใหต้ังอยูบนพื้นของสิ่งที่ไดนํ ามา
สอนจากพระวจนะของพระเจา และสามารถแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา
ไปในตัว เพราะวาในฐานะที่สมาชิกทั้งหลายตางเปนพระกายเดียวกันของพระคริสต ผูเชื่อทุกคนก็ได
รับการทรงเรียกที่จะปฏิบัติตนอยูบนคํ าแนะนํ าเหลานี้ซึ่งมาจากผูที่เปนศีรษะ คือ องคพระเยซูคริสต
เจาของเรา

บทนี้เปนบทแรกของสามบทซึ่งเกี่ยวกับความเจริญเติบโตในฐานะที่ที่เปนสมาชิกใน คริสต
จักร บทนี้มุงเนนถึงความเจริญเติบโตแบบแผขยายเปนสํ าคัญ

ความเจริญเติบโตแบบแผขยาย

ความเจริญเติบโตแบบแผขยายจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูเชื่อทั้งหลายนํ าคนบาปใหกลับใจใหม
โดยทางพระเยซูคริสต และคริสตจักรสามารถนํ าพวกเขาใหเขาสูการมีสัมพันธภาพกับคริสตจักรทอง
ถิ่นของพวกเขาเอง ซึ่งทํ าใหเกิดความเจริญเติบโตทางดานจํ านวนในคริสตจักรทองถิ่นนั้นๆ

ความเจริญเติบโตแบบแผขยายควรไดรับการนํ าทางใหเขาใจวาเปนการเพิ่มขยายราชอาณา
จักรของพระเจา ถาคริสตจักรแหงที่สองสามารถเพิ่มจํ านวนสมาชิกได 100 คน ตางหากจากคริสต
จักรแรกโดยการโยกยายของสมาชิกที่ขอโอนตนเองไป นั่นยอมไมกอใหเกิดความเจริญเติบโตของราช
อาณาจักรของพระเจา นั่นเปนแตเพียงวามีการเพิ่มขยายจํ านวนสมาชิกในคริสตจักรแหงที่สอง แตไม
มีการแผขยายความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรของพระเจาเลย

ความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรพระเจาจะเกิดขึ้นไดก็เพียงแตเพราะเหตวามีผูกลับใจ
ใหมโดยทางพระเยซูคริสตเจา และมีวินัยที่ดีตอตนเองจนกลายเปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอ
พระกายของพระคริสต
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บันทึกจากพระคัมภีรใหม

หนังสือกิจการบันทึกความเจริญเติบโตที่แผขยายออกไปของคริสตจักรยุคแรกที่กรุงเยรูซา
เล็มไว ตอไปนี้คือขอสรุปของบันทึกนั้น

รูปแบบของความเจริญเติบโตในยุคแรก
“คราวนั้นเปโตรจึงไดยืนขึ้นทามกลางพี่นองทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู (มีรวมทั้งสิ้น

ประมาณรอยยี่สิบคน) และกลาววา”
กิจการ 1:15

คริสตจักรในยุคแรกเริ่มตนที่หองชั้นบนดวยคณะอัครสาวกเพียงไมกี่คนเทานั้น คร้ังถึงวัน
เพนเทคศเตกลับมีจํ านวนผูเชื่อเพิ่มอีก 3,000 คน เขาเปนสมาชิกของคริสตจักรในเยรูซาเล็ม

“คนทั้งหลายที่รับคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวกประมาณ
สามพันคน”

กิจการ 2:41

หลังจากวันเพนเทคศเต ความเจริญเติบโตแบบแผขยายไดเกิดขึ้นตามปรากฏในหลักฐานวา
มีอยูทุกๆ วันทีเดียว

“ทั้งไดสรรเสริญพระเจาและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝายองคพระผูเปนเจาไดทรงโปรด
ใหคนทั้งหลายซึ่งกํ าลังจะรอดมาเขากับพวกสาวกทุกๆ วัน”

กิจการ 2:47

จํ านวนของผูชายของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มไดเจริญเติบโตจนเพิ่มจํ านวนได 5,000 คน
ทั้งนี้มิไดนับรวมไปถึงผูหญิงและเด็กๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรดวย

“แตคนเปนอันมากที่ไดฟงคํ าสอนนั้นก็เชื่อ จํ านวนผูชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได
ประมาณหาพันคน”

กิจการ 4:4

ประชาชนจํ านวนมากมายไดเพิ่มข้ึนในคริสตจักรในที่สุด
“มีชายหญิงเปนอันมากที่เชื่อถือไดเขามาเปนสาวกของพระเจามากกวากอน”

กิจการ 5:14
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แมกระทั่งประชาชนผูที่ตอตานคริสตจักรก็ยังฉงนสนเทหกับการแผขยายของคริสตจักรเชนนี้
“เมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตไดยินคํ าเหลานี้ ก็ฉงนสนเทหใน

เรื่องของอัครทูตวาจะเปนอยางไรตอไป”
กิจการ 5:24

ตอนแรกก็ใชเพียงคํ าวา เพิ่มเติมเขามา เพื่ออธิบายถึงการแผขยายของคริสตจักร แตในไมชา
ความเจริญเติบโตก็กลายเปนสิ่งเดียวที่รวดเร็วมาก จนกระทั่งตองใชคํ าวา “เพิ่มพูน” ดังนี้

“การประกาศพระวจนะของพระเจาไดเจริญขึ้น และจํ าพวกศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมาก
ในกรุงเยรูซาเล็ม”

กิจการ 6:7

จากจุดนี้เองที่หนังสือกิจการไดเนนถึงการเพิ่มพูนของคริสตจักรเชนเดียวกับการเพิ่มพูน
สมาชิกในคริสตจักรเยรูซาเล็ม ซึ่งเปนคริสตจักรทองถิ่น

มีคริสตจักรใหมๆ ไดกอต้ังขึ้นในศูนยกลางของคนตางชาติที่เคยเปนคนนอกศาสนาในโลกที่
พวกเขารูจักกันดีมาไมนอยกวา 40 ป

ตัวอยางเชน ในสะมาเรีย
“แตเมื่อฟลิปไดประกาศขาวประเสริฐ วาดวยแผนดินของพระเจาและพระนามแหง

พระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง”
กิจการ 8:12

คริสตจักรในแควนยูเดียว กาลิลีและสะมาเรีย ลิดดา ชาโรนและยัฟฟา ทุกแหงตางก็มี
ประสบการณดานความเจริญเติบโตแบบแผขยาย

“เหตุฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแควนยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย จึงมีความสงบสุข
และเจริญขึ้น ประพฤติตนดวยใจยํ าเกรงองคพระผูเปนเจาและดวยรับความหนุนใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากยิ่งขึ้น”

กิจการ 9:31

“ฝายคนทั้งปวงที่อยูในเมืองลิดดา และที่ราบชาโรนเห็นแลวจึงกลับใจมาหาองคพระ
ผูเปนเจา เหตุการณนั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา คนเปนอันมากพากันมาเชื่อถือองคพระผู
เปนเจา”

กิจการ 9:35,42
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“ประชาชนมากมาย” ไดพากันมาเพิ่มเติมเขากับคริสตจักรโดยการรับใชของชาวยิวที่ไดกลับ
ใจแลวเพียงคนเดียว

“บารนาบัสเปนคนดี ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ จํ านวนคนเปน
อันมากก็เพิ่มเขากับคนขององคพระผูเปนเจา”

กิจการ 11:24

มีขอพระคัมภีรถึงสามขอที่บันทึกถึงจํ านวนคนมากมาย ที่ไดเพิ่มเติมเขามายังคริสตจักรที่
เมืองอันทิโอก

“และพระหัตถขององคพระผูเปนเจาอยูกับเขา คนเปนอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค
พระผูเปนเจา...

บารนาบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทารซัส...
เมื่อพบแลวจึงพามายังเมืองอันทิโอก ทานทั้งสองไดประชุมกันกับคริสตจักรตลอดป

หนึ่ง ไดสั่งสอนคนเปนอันมาก และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปน
ครั้งแรก”

กิจการ 11:21,25,26

“เพราะวาพระวจนะของพระเจาไดแผขยายและแพรทวีคุณไปอยางไมหยุดยั้ง ผูเชื่อ
ใหมจํ านวนมากไดเพิ่มเติมเขามายังคริสตจักรยิ่งๆ ขึ้น

แตพระวจนะของพระเจาก็ยังแผเจริญมากขึ้น”
กิจการ 12:24

การเพิ่มแบบทวีคูณยังคงดํ าเนินตอไป
ขอพระคัมภีรตอไปนี้สรุปความเจริญเติบโตของคริสตจักรนอกเขาปาเลศไตน
“พระวจนะขององคพระผูเปนเจาแผไปตลอดทั่วเขตแดนนั้น
แตพวกยิวไดยุยงพวกสตรีมีศักด์ิซ่ึงเปนคนตางชาติที่ถือพระเจา กับทั้งผูชายที่เปน

ใหญในเมืองนั้น ใหเค่ียวเข็ญและไลเปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา
พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”

กิจการ 19:20

ความเจริญเติบโตที่เมืองอิโคนียูม
“ที่เมืองอิโคนิยูมก็เชนเดียวกันคือ เปาโลกับบารนาบัสไดเขาไปในธรรมศาลาของ

พวกยิว กลาวสั่งสอนเปนที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเปนอันมากไดเชื่อถือ”
กิจการ 14:1
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ความเจริญเติบโตที่เมืองเคอรบี
ที่เมืองเคอรบี พวกสาวกไดลอมเปาโลไวอยางแนนหนาระวังภัยใหทาน เตือนสติทานและจัด

การทุกอยางเพื่ออํ านวยความสะดวกแกทาน  (ดูกิจการ 14:20-21)

ความเจริญเติบโตที่เมืองกาลาเทีย
คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกไดทวีข้ึนทุกๆ วัน (ดูกิจการ 16:5)

ความเจริญเติบโตที่เมืองฟลิปป
มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟงเราชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิรา เปนคนขายผาสีมวง เปนคนที่ถือ

พระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และพระเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคํ าซึ่งเปาโลไดกลาว (กิจ
การ 16:14 นี่เปนการเริ่มตนของคริสตจักรที่ฟลิปป)

ความเจริญเติบโตที่เมืองเธสะโลนิกา
“บางคนในพวกเขาก็เห็นดวย และสมัครเขาเปนพรรคพวกของเปาโลกับสิลาส รวม

ทั้งชาวกรีกที่ถือพระเจาอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เปนคนสํ าคัญๆ ก็มิใชนอยดวย”
กิจการ 17:12

ความเจริญเติบโตที่เมืองโครินธ
“องคพระผูเปนเจาตรัสกับเปาโลทางนิมิตวา “อยากลัวเลย แตจงกลาวตอไป อยานิ่ง

เสียเพราะวาเราอยูกับเขาและจะไมมีผูหนึ่งผูใดอาจตอสูทํ ารายเจา ดวยวาคนของเราใน
นครนี้มีมาก”

กิจการ 18:8-11

หนังสือกิจการจบลงดวยอัครสาวกเปาโลยังคงทํ าการแผขยายตั้งคริสตจักร ตอไปไมหยุดยั้ง
ถึงแมวาตัวของทานตองตกไปเปนนักโทษที่กรุงโรม

“เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงรูวา พระเจาทรงใชคนใหนํ าความรอดของพระองคไปยัง
คนตางชาติแลว เขาก็จะฟง

เปาโลจึงไดอาศัยอยูครบสองปในตึกที่ทานเชา และไดตอนรับคนทั้งปวงที่มาหาทาน
ทั้งประกาศแผนดินของพระเจาและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตเจาโดยเปด

เผย ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง”
กิจการ 28:28-31

เปาโลรายงานวามีเฉพาะพวกยิวที่หันมาตอนรับพระเยซูหลายพันคน และยิวเหลานั้นได
กลายเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรทองถิ่น
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“ครั้นคนทั้งหลายไดยินจึงสรรเสริญพระเจาและกลาวแกเปาโลวา “พี่เอย ทานเห็นวา
มีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือ และทุกคนยังมีใจรอนรนในการถือธรรมบัญญัติ””

กิจการ 21:20

คริสตจักรแผขยายไดอยางไร

มีหลายวิธีที่ทํ าใหคริสตจักรในยุคแรกแผขยาย

นิมิตฝายวิญญาณ
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม (เปดเผยความจริงจากพระเจา) ประชาชนก็ละทิ้งความ

ยับยั้งชั่งใจเสีย แตคนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเปนสุข”
สุภาษิต 29:18

ปราศจากนิมิตฝายวิญญาณ ประชาชนก็ตายทางฝายจิตวิญญาณ
คริสตจักรในยุคแรกมีนิมิตฝายวิญญาณ นั่นคือนิมิตซึ่งพระเยซูไดทรงประทานใหไวแกอัคร

สาวกของพระองค เมื่อพระองคตรัสส่ังพวกเขาวา
“เงยหนาขึ้นดูนาเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”

ยอหน 4:35

นิมิตฝายวิญญาณทํ าใหประชาชนรวมมือรวมใจกันทํ าเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน นิมิตคือส่ิง
ที่นํ าไปสูพัฒนาการของยุทธวิธี ยุทธวิธีนั้นก็รวมไปถึงการเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงค เพื่อที่จะทํ า
ใหสํ าเร็จตามเปาหมายนั้นๆ และรวมถึงวิธีตางๆ ในการประเมินผลเพื่อที่จะชวยใหแนใจวาวัตถุ
ประสงคนั้นไดถูกทํ าใหบรรลุผลสํ าเร็จครบถวนแลว

นิมิตนํ าไปสูความเห็นใจและความสงสาร เมื่อพระเยซูไดทอดพระเนตรไปยังประชาชนเปน
อันมากพระองคทรงเกิดความสงสารพวกเขา นั่นคือภาระที่ต้ังอยูบนการที่เรารูถึงสิ่งที่พวกเขา
ตองการ

นิมิตโดยพื้นฐานแลวก็คือการพัฒนาทัศนะการมองดูโลกในแงของพระคัมภีร การมองเห็น
โลกดังเชนพระเจาทรงเห็นและตอบสนองบนพื้นฐานของทัศนะดังกลาว

คริสตจักรยุคแรกยึดมั่นในนิมิตแหงการแผขยายคริสตจักรออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ไปจนถึง
แควนยูเดีย ไปยังแควนสะมาเรียและออกไปอึกจนถึงสุดปลายแผนดินโลก นั่นคือนิมิตที่องคพระเยซู
คริสตไดทรงสั่งสอนพวกเขาไวในฐานะที่พระองคทรงเปนผูนํ า (ดูกิจการ 1:8)
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เมื่อประชาชนมีนิมิตฝายวิญญาณ พวกเขาจะมีความคาดหวังแทนที่ความเบื่อหนาย และจะ
ใหความรวมมือในการทํ างานมาแทนที่การแขงขันกันและการชิงดีชิงเดนกันในการทํ างาน

พ้ืนที่ซ่ึงยอมรับไดและเวลาในการยอมรับ
พระเยซูไดสอนไววามีบางพื้นที่ซึ่งยอมรับขาวประเสริฐไดงายกวาพื้นที่อ่ืนๆ
“อยาไปทางที่ไปสูพวกตางชาติ และอยาเขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย
แตวาจงไปหาแกะหลงของวงศงานอิสราเอลนั้นดีกวา
ถาผูใดไมตอนรับทานทั้งหลาย และไมฟงคํ าของทาน เมื่อจะออกจากเรือนนั้น เมือง

นั้น จงสะบัดผงคลีที่ติดเทาของทานออกเสีย เพื่อแสดงวาทานไมรับผิดชอบตอไป”
มัทธิว 10:5, 6, 14

บางพื้นที่และคนบางกลุมยอมรับขาวประเสริฐงายกวาในบางเวลายิ่งกวาพื้นที่อ่ืนหรือกลุมอ่ื
นคริสตจักรในยุคแรกก็ทํ างานดานการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณในทุงนาที่ยอมรับขาวประเสริฐไดงาย
กวาทั้งสิ้น

เมื่อเปาโลไดรับการปฏิเสธในธรรมศาลา ทานก็ไปส่ังสอนที่เมืองอื่นๆ แทน (กิจการ 9:20-31)
และเมื่อทานมีความประสงคเปนครั้งแรกที่จะไปเอเซีย แตองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดหยุดยั้งทานไว
(กิจการ 16:6) ภายหลังทานก็ไดรับอนุญาตใหไปไดแตวาเปนเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูวาถึง
เวลาที่พวกเขาจะยอมรับไดแลว

การแผขยายเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วที่สุดเมื่อคุณเอาใจไปจดจออยูที่ความพยายามในการเก็บ
เกี่ยวทุงนาที่เหลืองอรามแลว แตนี่มิไดหมายความวาจะใหคุณละเลยเพิกเฉยตอทุงนาที่ยังไมตอบรับ
ขอใหคุณยังคงหวานพระวจนะของพระเจาตอไป จงเพียรรอคอย และจงอธิษฐานตอพระเจาผูเปนเจา
ของนาเพื่อวาพระองคทรงสามารถทํ าใหนาเหลานั้นกลายเปนทุงนาที่เหมาะสมดีพรอมสํ าหรับการ
ยอมรับขาวประเสริฐของพระองคได

ขอใหใชวิธี”ไป” มากกวา “มา”
คริสตจักรยุคแรกใชวิธี “จงออกไป” มากกวา “จงเขามา” ตามวิธีของชาวอิสราเอลในพระ

คัมภีรเดิม
ในสมัยพระคัมภีรเดิม ชนชาติตางๆ ตองเขามาสูอิสราเอลเพื่อที่จะรับการทรงสํ าแดงจาก

พระเจา
แตในพระคัมภีรใหม พระมหาบัญชาของพระเยซูคือ “เจาทั้งหลายจงออกไปหาชนทุกชาติใน

โลก”  ในพระคัมภีรใหมผูเชื่อทั้งหลายจะตองปฏิบัติตามยุทธวิธีนี้ พวกเขาไมสามารถนั่งนิ่งๆ อยูตาม
ที่ตาง ๆ เพื่อรอใหคนในโลกเปนฝายมาหาเขาเอง
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ผูเชื่อทุกคนตองสามารถเพิ่มพูนผลผลิตได
สมาชิกแตละคนของคริสตจักรยุคแรกตางชวยกันสรางสาวกแบบทวีคุณในการเพิ่มพูนผล

ผลิต
“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวไปประกาศพระวจนะนั้น”

กิจการ 8:4

แผนภูมิในบทที่แลวแสดงใหเห็นวาผูเชื่อชวยกันสรางสาวกแบบทวีคูณไดรวดเร็วอยางไร โดย
การที่แตละคนก็สอนคนซึ่งสามารถที่จะสอนคนอื่นไดดวย

คริสตจักรตางๆ ก็จํ าเปนที่จะตองสงชายหรือหญิงใหเขาไปในเขตพื้นที่ของทุกชีวิต  ประชา
ชนผูที่มีชีวิตอยูดวยความเชื่อ แทนที่จะมีชีวิตอยูเพียงแคพูดถึงความเชื่อดวยปากเทานั้น ประชาชนผู
ดํ ารงชีวิตในความเชื่อเทานั้นที่ชีวิตเขาสามารถเปลี่ยนแปลงใหมไดดวยฤทธิ์เดชของขาวประเสริฐ

โปรดอยางลืมวาทหารไมสามารถมีชัยชนะไดโดยการคงอยูแตในคายพักของทหารเทานั้น การ
เก็บเกี่ยวก็มิใชส่ิงที่อยูในยุงฉาง และชาวประมงไมสามารถนั่งอยางเกียจครานอยูตามชายฝงเชนกัน

เครือขายในสังคม
ในสมัยพระคัมภีรใหม ขาวประเสริฐแพรกระจายไปไดรวดเร็วมาก โดยกระจายไปตามเครือ

ขายในสังคมที่มีอยูจริงซึ่งไดแกคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง
ตัวอยางเชน พระเยซูทรงเรียกอันตรูวใหติดตามพระองคและอันตรูวก็เร่ิมตนแบงปนขาว

ประเสริฐนั้นทันที เขาเริ่มตนโดยการนํ าขาวประเสริฐนั้นไปแบงปนภายในครอบครัวของเขาจนไดนํ า
เปโตรใหมาถึงพระเยซูคริสต

จงศึกษาขอความตอไปนี้ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่ขาวประเสริฐแพรกระจายไปภายในเครือขายที่มี
อยูจริงๆ ในสังคม

ซักเคียสและครอบครัวของเขา ลูกา 19
ครอบครัวของนายทหารแหงคาเปอรนาอุมยอหน 4:53
ญาติๆ และเพื่อนๆ ของคอรเนลิอัส กิจการ 10:24,44
สองครอบครัวในฟลิปป กิจการ 16:15 และ 27-34
ครอบครัวของหัวหนาธรรมศาลา กิจการ 18:8
สเทฟานัสและคนในครอบครัว 1 โครินธ 1:16
ครอบครัวของอาริสโทบูลัสและคนในครัวเรือนของนารซิสสัส โรม 16:10-11
โอเนซิโฟรัสและครอบครัว 2 ทิโมธี 1:16
ฟเลโมนและครอบครัว    ฟเลโมน 1
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วิธีการของพระเยซู
ตลอดหนังสือกิจการจะเห็นไดวาคริสตจักรในยุคแรกใชวิธีการสอนและวิธีการสาธิตของพระ

เยซู พวกเขาเทศนาขาวประเสริฐ สอนพระวจนะของพระเจา บัพติศมาใหผูเชื่อใหมและฝกอบรมผูเชื่อ
ใหเปนสาวกคนใหมตอไป (มัทธิว 28:19-20)

การอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะเปนสิ่งสํ าคัญมากในการแผขยายคริสตจักร (กิจการ
6:4) การผนึกเอาพระวจนะของพระเจากับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจของพระองคในการแผ
ขยาย คริสตจักรเขาดวยกันเปนความจํ าเปน เพราะวาประชาชนไดรับการรักษาใหหายโรค การ
อัศจรรยตางๆ ที่ปรากฏ การขับผีออก รวมทั้งการเพิ่มแบบทวีคูณ ส่ิงเหลานี้ลวนมาจากพระเจาทั้งสิ้น

(การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเปนสิ่งสํ าคัญมากจนกระทั่งทางสถาบันฮารเวส
ไทมฯ ไดจัดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดถูกมอบใหแกวิชานี้ในหัวขอวา “หลักการของฤทธิ์
อํ านาจ”)

กลุมตางๆ ในพระคัมภีรใหม
กลุมตางๆ ก็สํ าคัญมากในการแผขยายในพระคัมภีรใหม ในกิจการ 6:1-7 เมื่อมีปญหาเกิด

ข้ึนก็จะมีกลุมพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาทางแกปญหา
เปาโลสั่งสอนกลุมพิเศษเพื่อใหเปนสาวกในโรงเรียนที่แยกสาขาออกไป (กิจการ 19:9) บาง

โอกาสเปาโลก็ส่ังสอนพวกยิวและพวกชาวตางชาติซึ่งแยกจากกันเปนกลุมๆ (กิจการ 13:42) และ
กลุมเล็กๆ ที่พบปะกันตามบาน (กิจการ 12)

มีคริสตจักรหลายแหงไดบริหารโดยแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยเล็กๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหสํ าเร็จ
ตามเปาหมายที่วาการพบปะกันเปนกลุมใหญๆ ในการประชุมทั้งคริสตจักรนั้นไมสามารถบรรลุผล
สํ าเร็จไดดีเทากับกลมเล็กๆ กลุมยอยๆ คือกลุมที่สามารถมีความมใกลชิดสนิทสนมกันไดมากกวา มี
ความเคลื่อนไหวไดมากกวา แผนภูมินี้แสดงใหเห็นถึงวิธีที่คริสตจักรสามารถบริหารเปนกลุมยอยๆ
ดังที่ไดกลาวมาแลว

รูปภาพ



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

110

1.  ศิษยาภิบาล (หมายเลข 1) เปนผูฝกอบรมผูนํ าระดับสํ าคัญเพื่อใหมีภาระรับผิดชอบใน
กลุมยอยๆ (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 2) ศิษยาภิบาลตองสั่งสอนพวกผูนํ าในเรื่องเปาหมายฝาย
วิญญาณและกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม ซึ่งรวมไปถึงการมีสัมพันธภาพตอกัน การศึกษาพระวจนะ
ของพระเจา การแบงปนประสบการณสวนตัว การอธิษฐาน การหวงใยถึงความตองการฝายวัตถุที่
สามารถชวยเหลือไดในทางปฏิบัติจริงๆ และการประกาศขาวประเสริฐ จํ านวนของกลุมผูนํ านี้จะแตก
ตางกันมากนอยเพียงใดระหวางคริสตจักรหนึ่งกับอีกคริสตจักรหนึ่งนั้นก็ข้ึนอยูกับวามีกลุมผูนํ าไดรับ
การเสริมสรางขึ้นมากนอยเพียงใด

2.  ผูนํ าแตละกลุม (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 2) ก็ออกไปกอต้ังและสรางผูนํ าในกลุมยอยๆ ตอ
ไป (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 3)

แตละบานคือศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ
แผนการของพระเจา นับจากเริ่มตนก็คือ     เพื่อใหบานเปนศูนยกลางของการฝกอบรมคนให

เปนคริสเตียน
“บัญญัติ กฎเกณฑและกฎหมายซี่งพระเยโฮวาหพระเจาของทานทั้งหลายทรงบัญชา

ใหสอนทาน และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน
และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน เมื่อทานนั่งอยู

ในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถอยคํ านั้น
จงเอาถอยคํ าเหลานี้พันไวที่มือของทานเปนหมายสํ าคัญ และจงจารึกไวที่หวางค้ิว

ของทาน และจงเขียนไวที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของทาน”
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9

บานทุกหลังมีฐานะเปนศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ เพราะนี่คือสวนหนึ่งของวิธี
การแผขยายในคริสตจักรยุคแรกดังที่ไดอธิบายไวในขอพระคัมภีรซึ่งจะยกมาตอไปนี้
กิจการ 2 พระเจาทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ แกอัครสาวกระหวางที่พวกเขา
ประชุมอธิษฐานกันอยูที่หองชั้นบนของบานหลังหนึ่ง

กิจการ 5:42 บรรดาผูเชื่อรวมนมัสการกันที่ในบริเวณพระวิหารและตามบานเรือน เขาได
ออกไปเยี่ยมเยียนบานตอบานมิไดขาด เขามีการสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐทุกๆ วัน
เขารวมกันสามัคคีธรรมและสรรเสริญโมทนาพระคุณพระเจาเสมอไปเปนนิตย

กิจการ 8:3 เมื่อตอนที่เซาโลพยายามขมเหงเพื่อทํ าลายคริสตจักรทุกวิถีทาง เขาไมเพียง
แตต้ังความพยายามที่เอาใจจดจอแตที่พระวิหารแหงการนมัสการเทานั้น เขายังเขาไปฉุด
ลากชายหญิงจากทุกบานทุกเรือน เอาไปจํ าไวในคุกเพราะพยายามที่จะขัดขวางการแพร
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กระจายของขาวประเสริฐดวย เขารูดีวาบานแตละหลังคือศูนยกลางของการประกาศขาว
ประเสริฐ

กิจการ 9:11,17 อะนาเนียสรางเปาโลใหเปนสาวกในบานหลังหนึ่งจนเขาไดรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

กิจการ 10 นิมิตแรกเกี่ยวกับการแพรกระจายขาวประเสริฐ เรื่องไมกางเขนเปนสิ่งที่
พระเจาทรงประทานแกเปโตรในขณะที่ทานกํ าลังอธิษฐานอยูในบานหลังหนึ่ง

กิจการ 10     ขาวประเสริฐครั้งแรกที่มีแกชาวตางชาติก็เปนการเทศนาภายในบานหลังหนึ่ง
เชนกัน

กิจการ 12 การประชุมอธิษฐานกันภายในบานเปนผลใหเกิดการปลดปลอยเปโตรออก
จากคุก

กิจการ 20:20, 28:30-31 เปาโลสั่งสอนทั้งในที่สาธารณะ และตามบานคือจากบาน
หนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งตลอดการรับใชของทาน

กิจการ 20:7-12เปาโลกํ าลังเทศนาอยูที่บานหลังหนึ่งและไดกลาวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืน

ยุกิทัสนั่งอยูที่หนาตางก็โงกพลัดตกจากหนาตางไป

กิจการ 21:8-14การพยากรณเปดเผยถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาก็เกิดขึ้นตามบานเรือนดวย

คริสตจักรภายในบาน คือสิ่งที่พระคัมภีรไดบันทึกไวใน 1 โครินธ 16:19, โรม 16:-5, โคโลสี
4:15, และฟเลโมน 1:2

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อํ านาจซึ่งทํ าใหมนุษยทั้งชายและหญิงสํ านึกในความผิดบาป

ของตนและชัดจูงพวกเขาใหเขามายอมรับขาวประเสริฐของพระเจา ดวยผลเชนนี้จึงทํ าใหผูกลับใจ
ใหมเปนผูนํ าขาวประเสริฐนี้ออกไปแพรกระจายตัวเปนคริสตจักร

“เมื่อพระองคนั้น (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทํ าใหโลกรู
แจงในเรื่องความผิด ความชอบธรรมและการพิพากษา

ในเรื่องความผิดนั้น เพราะเขาไมวางใจในเรา
ในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดา และทานทั้งหลายจะไมเห็น

เราอีก
ในเรื่องการพิพากษานั้นคือ เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”

ยอหน 16:8-11

ของประทานฝายวิญญาณ
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การเจริญเติบโตของมนุษยตองการการพัฒนาโครงสรางของโครงกระดูกเพื่อที่จะรองรับการ
เพิ่มทวีคูณของจํ านวนเซล สํ าหรับพระกายของพระคริสตจักรก็จํ าเปนจะตองเจริญเติบโตเชนเดียวกัน
โครงสรางจึงเปนสิ่งสํ าคัญพอๆ กันในรางกายของมนุษย พระเยซูทรงกลาวา ทุงนาก็เหลืองอรามรอ
การเก็บเกี่ยวแลว แตคนงานยังมีนอยอยู ถาคนงานมีจํ านวนนอย นั่นก็หมายถึงวาพวกเขาควรไดรับ
การฝกใหเปนคนงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บเกี่ยวทุงนาที่เหลืองอรามของพระเจา

ดวยวัตถุประสงคเชนนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงประทานของประทานฝายวิญญาณและ
ใหมีงานรับใชที่แตกตางกันมากมายในคริสตจักร ของประทานเหลานี้และงานรับใชที่ไมเหมือนกันนี้มี
ไวเพื่อเปาหมายเดียวกันคือเพื่องานรับใชทั้งสิ้น

ของประทานฝายวิญญาณคือความสามารถที่เหนือธรรมชาติซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผู
ประทานใหแกผูเชื่อ เพื่อเขาจะสามารถทํ างานเพื่อการรับใชพระเจาได คุณจะอานเกี่ยวกับความแตก
ตางของของประทานฝายวิญญาณไดจากขอพระคัมภีรตอไปนี้

- โรม 12:1-8
- 1 โครินธ 12:1-31
- เอเฟซัส 4:1-16
- 1 เปโตร 4:7-11
พระเจาทรงมีตํ าแหนงพิเศษในคริสตจักรไวสํ าหรับผูเชื่อแตละคน
“แตพระเจาไดทรงต้ังอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค”

1 โครินธ 12:18

สมาชิกทุกคนมีตํ าแหนงซึ่งพระเจาไดทรงเลือกไวสํ าหรับเขา พระองคทรงเสริมกํ าลังเพื่อที่จะ
ใหเขาบรรลุผลสํ าเร็จตามเปาหมายพิเศษของเขาในคริสตจักร โดยผานทางของประทานตางๆ ที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานให

เมื่อผูเชื่อแตละคนกํ าลังจะบรรลุสํ าเร็จตามตํ าแหนงที่พระเจาทรงเลือกไวสํ าหรับเขาโดยการ
ใชของประทานฝายวิญญาณที่ประทานใหเขา คริสตจักรก็สามารถประสานกันไดอยางเหมาะสม
พระเจาทรงเปรียบเทียบกับการทํ างานของรางกายมนุษยซึ่งอวัยวะแตละสวนตางรูและกระทํ าหนาที่
ของตนอยางถูกตอง (1 โครินธ 12:1-13)

บุคคลแตละคนมีความสํ าคัญตองานการรับใชมาก เชนเดียวกันกับที่อวัยวะในรางกายแตละ
สวนมีความสํ าคัญตอกันในโลกธรรมชาติ

“และตาจะวามือวา “ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได หรือศีรษะจะวาแกเทาวา
“ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได

ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นวาออนแอ เราก็ขาดเสียไมได”
1 โครินธ 12:21-22
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ทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ไดจัดทํ าหลักสูตรในหัวขอเร่ืองวา “งานรับใชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” ซึ่งมีรายละเอียดใหศึกษาเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณแตละอยางทีละชนิด ดวยเหตุ
ผลเชนนี้ไนบทนี้จึงขอสรุปไวแตเพียงสั้นๆ ดังนี้วา

ของประทานพิเศษสํ าหรับการเปนผูนํ า
มีตํ าแหนงสํ าหรับการเปนผูนํ าซึ่งพระเจาทรงเรียกและทรงเจิมคนบางคนไวใหเปนผูนํ าในคริ

สตจักร
“ของประทานของพระองคก็คือใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ

บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11

ผูนํ าพิเศษที่พระเจาทรงประทานใหรวมถึงผูนํ าที่จะกลาวตอไปนี้

อัครทูต
อัครทูตคือ ผูที่มีความสามารถพิเศษที่จะพัฒนาใหเกิดมีคริสตจักรใหมๆ ข้ึนในหลายๆ ทองที่

ตางๆ กันและในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และเปนผูดูแลคริสตจักรจํ านวนหนึ่งในฐานะผูบริหารสูงสุด
อัครทูตหมายถึง “ผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทํ าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแทน เปนบุคคลที่ไดรับสิทธิ

อํ านาจเต็มในการสงใหไปทํ าหนาที่นั้น และมีสิทธิอํ านาจที่จะกระทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออีกฝายหนึ่ง”
อัครทูตมีสิทธิอํ านาจพิเศษ และมีความสามารถพิเศษจากพระเจาเพื่อที่จะแผขยายขาวประเสริฐของ
พระองคออกไปจนสุดปลายแผนดินโลก โดยการพัฒนาการบริหารพระกายอันประกอบดวยผูเชื่อทั้ง
หลาย

มีคํ าศัพทสมัยใหมใชเรียกผูที่ทํ าหนาที่เชนนี้ในคริสตจักรวา เปนมิชชันนารีและผูบุกเบิกการ
สรางคริสตจักร

ผูพยากรณ
มีของประทานสํ าหรับการพยากรณอยูสองอยาง อยางแรกเปนของประทานพิเศษสํ าหรับการ

เปนผูพยากรณ อีกอยางหนึ่งเปนของประทานในการพูดเผยพระวจนะ
โดยทั่วๆ ไป การพยากรณหมายถึงการพูดภายใตการดลใจพิเศษของพระเจา นั่นคือความ

สามารถพิเศษที่จะไดรับและสื่อความหมายออกไปทันที ในขอความที่ไดรับจากพระเจาเพื่อสงไปถึง
ประชากรของพระองค

บุคคลที่เปนผูพยากรณคือผูที่มีของประทานทิศาในการ เปนผูนํ าซึ่งเรียกวาของประทานแหง
การพยากรณเชนเดียวกับมีของประทานแหงการพูดขอความแหงเผยพระวจนะ
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ผูประกาศ
ผูประกาศคือ ผูที่มีความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูที่ยังมิไดเชื่อในพระเจาดวยวิธี

ทางที่ทํ าใหมนุษยชายและหญิงที่ไดฟงขาวประเสริฐแลวเกิดการตอบสนองและกลายมาเปนสมาชิกที่
มีความรับผิดชอบในพระกายของพระคริสต ความหมายของคํ าวา “ผูประกาศ” ก็คือ “บุคคลผูที่นํ า
เอาขาวดีมาให”

ศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลคือ ผูนํ าซึ่งรับผิดชอบเปนระยะเวลายาวนานเกี่ยวกับสวัสดิการฝายวิญญาณ

ของกลุมผูเชื่อ

ครู อาจารย
ครูอาจารยคือ ผูที่มีความสามารในการสื่อความหมายอันไดแกการอธิบายพระวจนะของพระ

เจาไดอยางมีประสิทธิภาพในวิถีทางที่ผูอ่ืนสามารถเรียนรูไดและสามารถนํ าสิ่งที่เรียนแลวไปประยุกต
ใชไดจริงๆ ในชีวิตจริง อาจารยคือ ผูที่มีของประทานในการสอนและเปนผูที่รวมกันรับใชในตํ าแหนง
ของผูนํ าของคริสตจักรดวย

ของประทานพิเศษทั้ง 5 ประการของผูที่มีหนาที่เปนผูนํ านี้เมื่อมีการใชรวมกันก็จะกอใหเกิด
การแผขยายคริสตจักรออกไปอีก อัครทูตทํ าหนาที่แพรกระจายขาวประเสริฐไปใหแกทองที่ในเขต
ตางๆ และกอต้ังพระกายคือคริสตจักรขึ้น อันประกอบดวยบรรดาผูเชื่อ  พระเจาเปนผูประทานหมาย
สํ าคัญและการมหัศจรรยเพื่อที่จะชวยในการแผขยายขาวประเสริฐนี้ อัครทูตเปนผูจัดหาผูนํ าพิเศษให
แกคริสตจักรที่เปนผูสรางขึ้น

ผูประกาศเปนผูส่ือความหมายขาวประเสริฐในวิธีที่ประชาชนสามารถตอบสนองได และ
กลายมาเปนผูเชื่อที่มีความรับผิดชอบ ผูประกาศอาจทํ างานรับใชเปนรายบุคคลหรือเทศนาตอกลุม
ใหญๆ ก็ได แตการรับใชของเขาจะตองกอใหเกิดผูเชื่อใหมเปนผลิตผลที่เกิดขึ้นตามมาเสมอ

ผูเชื่อเหลานี้ก็เขามาอยูภายใตการดูแลของอัครทูต ผูพยากรณ ศิษยาภิบาลและอาจารย
ของคริสตจักร เขาเหลานี้เปนผูนํ าดานการพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณแกผูเชื่อ (ตัวอยางเชน ฟลิป ใน
กิจการ 8  ไดอธิบายความจริงขอนี้ไว เขาไดนํ าชาวสะมาเรียมาถึงพระเยซูคริสต จากนั้นก็นํ าเขาเหลา
นั้นใหเขาไปสูการดูแลของอัครทูตเพื่อรับการสอนตอไป)

ศิษยาภิบาลคือผูรับชวงการบริหารอันยาวนานที่สุดดวยความเอาใจใสบุคคลเหลานั้นซึ่ง
กลายมาเปนผูเชื่อโดยทางขาวประเสริฐของอัครทูตและผูประกาศ การรับใชของศิษยาภิบาลคือ ภาพ
ของการเลี้ยงและดูแลฝูงแกะดวยความเอาใจใสในฐานะผูเลี้ยงที่ดี
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อาจารยมีหนาที่จัดเตรียมการสอน ซึ่งตอจากสิ่งที่ผูประกาศไดกลาวไวเปนความรูที่นอก
เหนือไปอีก เพื่อผูเชื่อใหมจะไดเจริญเติบโต อาจารยมีหนาที่สอนจนกวาผูเชื่อจะมีความเปนผูใหญ
ฝายวิญญาณ อาจารยทํ าหนาที่ฝกอบรมประชากรของพระเจาที่มีความสัตยซื่อและเปนผูที่สามารถ
ส่ังสอนผูอ่ืนตอไปไดดวย

ความรับผิดชอบสํ าคัญของบรรดาผูนํ าเหลานั้นซึ่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูนํ าก็คือ 
เพื่อที่จะชวยเหลือผูเชื่อคนอ่ืนๆ ใหคนพบและใชของประทานฝายวิญญาณของเขาใหเปนประโยชน
แกกระกายของพระคริสต (เอเฟซัส 4:11-16)

การงานดานการรับใชตองมีการรวมมือกันทํ าอยางกระฉับกระเฉงของสมาชิกทั้งหมด เมื่อใด
ที่โครงสรางแหงการรับใชในกระกายนี้ไมสามารถประสานงานกันไดอยางเหมาะสมแลว ยอมสงผลให
สมาชิกที่ยังไมไดทํ างานจริงจังมักถูกชักจูงใหออกหางไปไดงายดายโดยคํ าสอนเท็จ (เอเฟซัส 4:14)

ตอไปนี้เปนสรุปความโดยยอสํ าหรับของประทานฝายวิญญาณที่ทรงประทานใหแกผูเชื่อ

ของประทานในการพูด
ของประทานเหลานี้มีชื่อวา “ของประทานในการพูด”  เพราะวาเปนของประทานที่เกี่ยวของ

กับความสามารถในการพูดใหคนทั้งหลายไดยิน (พูดออกมาดังๆ)
การเผยพระวจนะ

บุคคลผูมีของประทานแหงการเผยพระวจนะนี้สามารถพูดโดยการดลใจของพระเจา เพื่อส่ือ
สารขอความโดยตรงจากพระเจามาสูประชากรของพระองค
การสอน

ครูมีความสามารถสื่อสารพระคํ าของพระเจาไดอยางดีดวยวิธีที่คนอื่นๆ เรียนรูและนิสงที่ครู
สอนไปใชได
การหนุนใจ

ความสามารถในการเขาใกลในเวลาที่บุคคลผูนั้นกํ าลังตองการคํ าหนุนใจ การใหคํ าปรึกษา
แกเขาอยางถูกตองดวยพระวจนะของพระเจา
ถอยคํ าแหงสติปญญา

ความสามารถที่จะรับรูจากภายใน เพื่อนํ าเอาสงที่รูนั้นมาใชกับความตองการพิเศษเฉพาะ
อยาง
ถอยคํ าแหงความรู

ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งซึ่งคนอื่นไมรูและไมสามารถเขาใจได เพื่อที่จะแบงปนความรูนั้น
กับผูอ่ืน
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ของประทานในการปรนนิบัติ

ของประทานเหลานี้มีไวรับใชคริสตจักรโดยการจัดทํ าโครงสราง การบริหารและการอุปถัมภ
ทั้งในดานฝายจิตวิญญาณและในดานกระปฏิบัติจริง
การปรนนิบัติ

ความสามารถที่จะกระทํ าภาระหนาที่ซึ่งเปนภาระที่เกี่ยวของกับงานของพระเจา การชวย
ปลดปลอยผูอ่ืนออกจากงานประจํ าวัน แตเปนหนาที่ที่มีความจํ าเปนตองทํ า
ความชวยเหลือ

ความสามารถที่จะชวยเหลือผูอ่ืนในงานของพระเจาเพื่อชวยใหเขาเพิ่มประสิทธิภาพของของ
ประทานฝายวิญญาณของเขาใหเดนชัดขึ้น
ความเปนผูนํ า

ความสามารถที่จะตั้งเปาหมาย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระเจาและสื่อความหมาย
ของเปาหมายนั้นแกผูอ่ืนใหเขาใจและปฏิบัติตามได ผูนํ าทีมีของประทานนี้รูจักที่จะกระตุนเราใจและ
นํ าผูอ่ืนไดดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะกระทํ าใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวเพื่อพระสงาราศีของพระเจา
การบริหาร

ของประทานนี้มีชื่อวา “การปกครอง”  ในพระคัมภีรบุคคลที่มีของประทานนี้มีความสามารถ
ที่จะบอกทิศทาง บริหารและตัดสินใจในนามของผูอ่ืน
การถวาย

ความสามารถพิเศษที่จะถวายวัตถุส่ิงของตางๆ และเปนแหลงแหงการถวายเงิน เวลา พล
กํ าลังและตะลันตทุกชนิดเพื่อที่จะทํ างานของพระเจา
การแสดงความเมตตา

ความสงสารเห็นใจเปนพิเศษและความสามารถที่จะชวยเหลือผูอ่ืนที่ตกอยูในความทุกข
ทรมาน
การสังเกตวิญญาณ

ความสามารถที่จะประเมินบุคคล คํ าสอนและสถานการณนั้นๆ เพื่อตัดสินชี้ขาดวาสิ่งนั้นมา
จากพระเจาหรือมาจากมาร
ความเชื่อ

บุคคลที่มีของประทานแหงความเชื่อจะมีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อในพระเจาดวยความ
มั่นใจที่เหนือกวาธรรมดาและไววางใจพระเจาแมในสถานการณแหงความยากลํ าบาก
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ความมีใจกวาง
ความสามารถที่จะจัดหาอาหารและที่พักอาศัยและใหแกผูอ่ืนในดานความจํ าเปนทางวัตถุ

แกคนอื่นที่ตองการ

ของประทานประเภทหมายสํ าคัญ
มีหมายสํ าคัญซึ่งเหนือธรรมชาติที่เปนฤทธิ์อํ านาจของพระเจาซึ่งกํ าลังทํ างานผานผูเชื่อเพื่อ

ยืนยันพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจา
ภาษาแปลกๆ ความสามารถที่จะรับและติดตอสื่อความหมายขอความจากพระเจา
มายังประชากรของพระองคโดยทางภาษาซึ่งไมมีใครเคยเรียนรู

การแปล ความสามารถที่จะแปลขอความจากภาษาซึ่งไมมีใครเขาใจใหเปนภาษาที่
เขาใจได

การอัศจรรย โดยทางบุคคลที่มีของประทานแหงการอัศจรรย พระเจาทรงกระทํ า
กิจการที่ประกอบดวยฤทธิ์เดชของพระองค ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมสามารถจะเกิดขึ้นไดอยาง
ธรรมชาติ

การรักษาใหหายโรค บุคคลที่มีของประทานการรักษาใหหายโรคนี้เปนผูมีความ
สามารถที่จะยอมรับใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไหลผานตัวเขาไปยังผูอ่ืน เพื่อที่จะกู
สุขภาพของเขาใหคืนดีดังเดิมดวยวิธีที่ไมเหมือนกับวิธีการรักษาโรคตามธรรมชาติ

การบริหารตามหลักของพระคัมภีร
ผูเชื่อที่มีของประทานพิเศษไมเพียง แตจะเปนผูนํ าในคริสตจักรดังที่พระคัมภีรกลาวถึงไวเทา

นั้น การทํ าหนาที่มัคนายก ผูปกครองและศิษยาภิบาลที่กลาวถึงในพระคัมภีรใหม ตํ าแหนงเหลานี้มี
ไวเพื่อเปนเครื่องมือใหคริสตจักรเจริญเติบโต

ตํ าแหนงผูนํ าเหลานี้มิใชอยางเดียวกับของประทานการเปนผูนํ าที่คุณเพิ่งไดศึกษามา แตเปน
ตํ าแหนงผูนํ าซึ่งไดสถาปนาไวโดยคริสตจักรในยุคแรก เพื่อที่จะชวยเหลือในการแผขยายความเจริญ
เติบโตของคริสตจักร คุณจะหาอานไดในกิจการ 6:1-7 ถึงวิธีการบริหารครั้งแรกของคริสตจักรยุคแรก
ซึ่งเปนผลใหเกิดความเจริญเติบโตขึ้น

พระเจาทรงใหมีการบันทึกเรื่องราวของคริสตจักรยุคแรกไวใหเปนตัวอยางอันดีงามสํ าหรับ
พวกเรา เพื่อที่จะปฏิบัติตามในดานโครงสรางของคริสตจักร หนาที่ตามตํ าแหนงตางๆ เหลานั้นสม
ควรจะมีไวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในคริสตจักรทุกวันนี้ดวยเชนกัน

วัตถุประสงคของตํ าแหนงหนาที่เหลานั้นมีไวเพื่อที่จะชวยเหลือบุคคลที่มีของประทานพิเศษ
ในการเปนผูนํ าเชน อัครทูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและอาจารย
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จงใชภารเรียนตอไปนี้ เพื่อจะศึกษาตํ าแหนงตางๆ ในการเปนผูนํ าเหลานี้

ตํ าแหนงในคริสตจักร

    ชื่อ ขออางอิง หนาที่

ศิษยาภิบาล 1 ทิโมธี 3:1-7
ฟลิปป 1:1
ติตัส 1:5-9
1 เปโตร 5:2-3

คนเปนจํ านวนมากมีความเห็นวาบิชอพกับศิษยาภิบาล
นั้นมีหนาที่เชนเดียวกัน ขอพระคัมภีรอางอิงที่ยกมา
เหลานี้ก็บงชี้วาเปนผูที่ตองทํ าหนาที่อันยาวนาน เพื่อดู
แลกลุมผูเชื่อ

มัคนายก 1 ทิโมธี 3:8-13
ฟลิปป 1:1
กิจการ 6:1-7

ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วามัคนายกที่หนาที่รับใชดาน
ปรนนิบัติและชวยเหลือดานตางๆ ในคริสตจักร

มัคนายกสตรี 1 ทิโมธี 3:11
โรม 16:1-2

มัคนายกสตรีมิไดกลาวถึงไวเปนพิเศษในพระคัมภีร
แตคริสตจักรบางแหงก็อนุโลมใหมัคนายกหมายถึง
ภรรยาของมัคนายกดวย หรือหมายถึงสตรีผูทํ าหนาที่ใน
การปรนนิบัติและชวยเหลือดานตางๆ ในคริสตจักร

ผูปกครอง กิจการ 20:17,28-32
กิจการ 14:23,15
กิจการ 16:4, 11:30
1 ทิโมธี 5:17
1 เปโตร 5:1-4
ติตัส 1:5,ยากอบ 5:14

ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วาผูปกครองเปนผูที่มีความเปน
ผูนํ าในการตัดสินใจของคริสตจักร เพื่อปรนนิบัติตาม
ความตองการของบรรดาผูเชื่อ และเพื่อชวยเหลือในการ
พัฒนาและการดูแลเอาใจใสตอพระกายของคริสตจักร
ทองถิ่น ซึ่งไดแกผูเชื่อทั้งหลายในละแวกนั้น

หมายเหตุ คํ าวา “ผูปกครอง” เมื่อมีการใชเปนครั้งแรกในพระคัมภีร อพยพ 3:16 หมายถึงผู
ใหญที่เปนผูนํ าของอิสราเอล มีขอพระคัมภีรอางอิงมากมายเกี่ยวกับผูใหญของอิสราเอลตลอดทั่ว
พระคัมภีร ผูใหญเหลานี้แตกตางจากตํ าแหนงผูนํ าซึ่งรูจักกันในฐานะผูปกครองในคริสตจักรยุคแรก
ขอพระคัมภีรทั้งหมดที่เราไดบอกไวในที่นี้หมายถึงผูปกครองในคริสตจักรมากกวาจะหมายถึงผูใหญ
ของอิสราเอล
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ผูปกครองทํ าหนาที่ในการเปนผูนํ าตามของประทานการเปนผูนํ าพิเศษที่พระเจาทรงจัดตั้งไว
ในคริสตจักร

ผูปกครองมิไดมีหนาที่บริหารคริสตจักรโดยเอกเทศดวยของประทานการเปนผูนํ าที่พระเจา
ทรงประทานใหเปนพิเศษโดยไมข้ึนกับใคร เหมือนดังเชน   ผูเผยพระวจนะ   อัครทูต    ผูประกาศ
 ศิษยาภิบาลและอาจารย พระเจาทรงจัดตั้งผูนํ าไวในคริสตจักรก็จริง แตสํ าหรับผูปกครองนั้นมนุษย
เปนผูเลือกตั้ง

ผูนํ าทุกคนในคริสตจักรสมควรเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมแลวจริงๆ อยางแนนอน แตพระคัมภีรก็
ยังใหคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงไวเปนพิเศษซึ่งจํ าเปนตองหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามนั้นใหพบ 
โดยผูที่มีคุณสมบัติพิเศษเหลานั้นทํ าหนาที่ตามตํ าแหนงตางๆ ในคริสตจักรใหสมบูรณ

คุณสมบัติของศิษยาภิบาลและผูปกครอง

เปนคนที่ไมมีใครติได   ควรเปนผูที่มีชื่อเสียงดีและไมเปนคนเลือดรอน แตตองเปนคนที่ไม
มีขอตํ าหนิในฐานะที่เปนผูรับมอบฉันทะพระวาทะจากพระเจา

เปนสามีของภรรยาคนเดียว ถาเปนผูที่แตงงานแลว ควรมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น 1
ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:6

เปนคนรูจักประมาณตน รูจักประมาณตนในสิ่งตางๆ ทั้งปวง   ติตัส 1:8, 1 ทิโมธี 3:2

เปนคนรูจักบังคับตนเอง สามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการรูจักบังคับใจตนเองไดในทุกๆ 
เหตุการณของชีวิตและประพฤติดังนั้นดวย   ติตัส 1:8

เปนคนสุขุมรอบคอบและไมประมาท ฉลาดสุขุม  มีระเบียบ  รูจักคาดการณลวงหนา มี
เหตุผลพอสมควร มีปญญาและแกสถานการณได   1 ทิโมธี 3:2,  ติตัส 1:8

มีอัธยาศัยรับแขกดี พรอมเสมอที่จะใชบานเปนที่ตอนรับผูอ่ืน    1 ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:8

สามารถที่จะสอนผูอ่ืนได  มีความสามารถที่จะสื่อความหมายพระวจนะของพระเจาไป
ยังผูอ่ืนได  1 ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:9

ไมเสพยเหลาองุนจนติดเมามาย 1 ทิโมธี 3:3, ติตัส 1:7

อดทนและอดกลั้น มีขันติซ่ึงเปนสิ่งที่อยูตรงขามกับอารมณรอน   1 ทิโมธ 3:3, ติตัส 1:7

ไมเอาแตใจตนเอง ไมเอาตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง และไมปรารถนาจะทํ าตาม
แนวความคิดของตนเองเปนใหญ   ติตัส 1:7
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ไมเปนผูที่เพิ่งกลับใจใหมๆ  ตองมีความเปนผูใหญฝายวิญญาณและมีประสบการณใน
ฐานะผูเชื่อ พอสมควร   1 ทิโมธี 1:8

รักความดีและทุกสิ่งที่เปนความดีงาม   อุปถัมภค้ํ าชูทุกสิ่งที่มีคุณคาสํ าหรับพระเจาและ
วัตถุประสงคของพระองค

เปนคนยุติธรรม เที่ยงธรรมในการติดตอเกี่ยวของคบหากับทุกคน   ติตัส 1:8

คํ าพูดคนเสนคงวามั่นในสัจจะ ติตัส 1:9

บริสุทธิ์ ติตัส 1:8

ไมนิยมชมชอบอยากไดผลประโยชนที่มีมลทินไมเปนคนเห็นแกเงิน ไมเปนคนที่มีชื่อเสียง
ดานโลภมากทางการเงิน และตะกละตะกราม หาแตผลประโยชนใสตน อิสระจากการเปน
ทาสเงินทอง  ติตัส 1:7,  1 ทิโมธี 3:3

รูจักจัดการปกครองในครอบครัวของตนเองเปนอยางดี ตองแสดงความสามารถในการเปน
ผูนํ าในการครอบครองบานเรือนของตนเองไดดี    1 ทิโมธี 3:4-5

ตองมีบุตรธิดาที่ออนนอมเชื่อฟง ตองมีบุตรธิดาที่อยูในโอวาทและตอบสนองตอพระ
วจนะของพระเจา ตองเปนคนไมกบฏ ไมด้ือกระดาง  ติตัส 1:6

มีชื่อเสียงดีในหมูคนที่คบหาสมาคมอยูดวย ตองมีคํ าพยานที่ดีทามกลางคนที่ยังไมเชื่อ
พระเจา   1 ทิโมธี 3:7

คุณสมบัติสํ าหรับมัคนายก

ตองเปนคนสงาผาเผย  ตองเปนที่นับถือและตองแสดงใหเห็นชัดวาเปนคนเอาจริงเอาจัง
และมีบุคลิกภาพที่ดี   1 ทิโมธี 3:8

ไมเปนคนสองลิ้น ไมกลับคํ า ไมใหการซ่ึงขัดแยงกันในตัวเอง   1 ทิโมธี 3:8

ไมด่ืมเหลาองุนมากจนเสพยติด 1 ทิโมธี 3:8

ไมนิยมชมชอบอยากไดผลประโยชนที่มีมลทิน ไมตะกละหรือโลภการเงินและหาผล
ประโยชน ใสตนในทางมิชอบ   1 ทิโมธี 3:8

ยึดมั่นในพันธสัญญาแหงความเชื่อ 1 ทิโมธี 3:9

เคยผานการทดลองมาแลว บุคคลซึ่งเคยผานการทดลองฝายวิญญาณและการทดสอบ
ตางๆ มาแลว และไดพิสูจนใหเห็นวาเต็มไปดวยความสัตยซ่ือตอพระเจา   1 ทิโมธี 3:16

ปราศจากขอตํ าหนิใดๆ  มีความประพฤติที่ทดสอบดูแลวปรากฏวาปราศจากขอ
ตํ าหนิรายแรงในภาระที่รับผิดชอบดูแล  1ทิโมธี 3:16
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เปนสามีของภรรยาคนเดียว ถาเปนคนที่แตงงานแลว ตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น
1 ทิโมธี 3:12

ผานการพิสูจนมาแลว ตองไมใชคนที่เพิ่มกลับใจใหมๆ แตพิสูจนตนเองในฐานะผูเชื่อมา
เปนระยะเวลาพอสมควร   1 ทิโมธี 3:10

คุณสมบัติของมัคนายกสตรี

เปนสตรี 1 ทิโมธี 3:11

สงาและมีเกียรติ เปนที่นับถือของคนทั่วไป เปนบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงเอาจริงเอาจัง
และบุคลิกดี   1 ทิโมธี 3:11

ไมซุบซิบนินทาและไมพูดโดยแฝงเจตนาราย ตองไมพูดเกี่ยวกับผูอ่ืนในทางประสงคราย 
ไมพูดใสรายผูอ่ืนทั้งทางตรงและทางออม    1 ทิโมธี 3:11

รูจักประมาณตน มีความพอดีในสิ่งทั้งปวง     1 ทิโมธี 3:11

สัตยซ่ือในกิจการทั้งปวง เปนตัวของตนเอง  มีคาควรแกการเชื่อถือ  ไววางใจไดใน
ทุกๆ แงทุกๆ มุมของชีวิต    1 ทิโมธี 3:11

เปนผูชวยเหลือคนเปนอันมาก    ตองปรนนิบัติผูอ่ืนและรับใชสงเคราะหผูอ่ืนใหหายขาด
แคลนในสิ่งจํ าเปนแกชีวิต   โรม 16:2
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แผนภูมิตอไปนี้สรุปการบริหารของคริสตจักร

คริสตจักร

ของประทานพิเศษในการเปนผูนํ า
อัครทูต

ผูเผยพระวจนะ
ศิษยาภิบาล
อาจารย

(เอเฟซัส 2:20-22)

(ชวยเหลือโดยผูมีตํ าแหนงพิเศษเชน ศิษยาภิบาล มัคนายก ผูปกครอง
และสมาชิกของคริสตจักร ซึ่งเปนพระกายเดียวกันโดยการใชของประทาน

ฝายวิญญาณภายในคริสตจักรและในสถานที่ซึ่งพระเจาทรงจัดตั้งพวกเขาไว)

การวางรากฐาน
ไดรับการวางโดย

อัครทูตและผูเผยพระวจนะ
เอเฟซัส 2:20

สรางขึ้นบน
พระศิลา-องคพระเยซูคริสตเจา

มัทธิว 16:18
1 โครินธ 3:11
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เอเฟซัส 2:20

ชื่อ....................................

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

2. อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรประสบการณการเจริญเติบโตแบบแผขยาย
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

3. จงสรุปความเจริญเติบโตแบบแผขยายของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

4. ขางลางนี้เปนวิธีการตางๆ ในพระคัมภีรใหมสํ าหรับการแผขยายคริสตจักร
จงเขียนสรุปความโดยยอลงในกระดาษอีกแผนตางหาก บอกวิธีแตละอยางซึ่งใชในคริสต
จักรยุคแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม
- นิมิตทางฝายวิญญาณ
- พื้นที่ซึ่งยอมรับไดและเวลาในการยอมรับ
- ขอใหใชวิธี “ไป” มากกวา “มา”
- ผูเชื่อทุกคนตองสามารถเพิ่มพูนผลผลิตได
- เครือขายในสังคม
- วิธีการของพระเยซู
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- กลุมตางๆ ในพระคัมภีรใหม
- แตละบานคือศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ
- งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ของประทานฝายวิญญาณและตํ าแหนงตางๆ

เพ่ือศึกษาตอไป

1. การศึกษาตอไปนี้จะอธิบายถึงผลของการเปนพยานของผูเชื่อเปนรายบุคคลซึ่งเปนพยานใน
เครือขายของสังคมที่พวกเขาเขาไปเกี่ยวของซึ่งไดแกเพื่อนฝูงและญาติพี่นอง
จากการศึกษาผูกลับใจใหม 4,000 คน จากหลายๆ คริสตจักรตางๆ ซึ่งไดนํ าการเปนพยานนี้

ออกไปปฏิบัติจริงๆ เพื่อที่จะบงชี้วาผูที่ไดรับฟงคํ าพยานนั้นไดมาเยี่ยมที่คริสตจักรเปนครั้งแรกดวย
เหตุใด ตอไปนี้คือผลลัพธนั้น

6 ถึง 8% ก็เพียงแตกลาเดินเขามาในคริสตจักรเอง
2 ถึง 3% มาโดยผานการจัดรายการของทางคริสตจักร
8 ถึง 12% มาโดยผานการเชิญของศิษยาภิบาล
3 ถึง 4% มาเพราะเกิดความจํ าเปนพิเศษในชีวิต
1 ถึง 2% มาเพราะวาเปนผลจากการเยี่ยมเพื่อนที่เปนสมาชิกที่คริสตจักร
3 ถึง 4% มาโดยการมาเรียนคริสเตียนศึกษาในวันอาทิตย
70 ถึง 80% ไดรับการเชื้อเชิญจากเพื่อนๆ และญาติพี่นอง

คุณอาจตองการที่จะศึกษาผูกลับใจใหม ในคริสตจักรที่คุณอยูเองเพื่อที่จะบงชี้วาทํ าไมคน
เหลานั้นจึงมาเยี่ยมโบสถเปนครั้งแรก รายละเอียดที่คุณไดรับจากการที่คุณทํ าการศึกษาจะชวยให
ความกระจางสํ าหรับรายละเอียดที่จะไปไปอยูในคํ าอธิษฐานและเพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน จงนํ าแบบ
ฟอรมขางลางนี้ไปใหบุคคลที่คุณตองการสอบถาม แตละคนกรอกใหเสร็จตามรายการในแบบฟอรม
ตอไปนี้

.......................................................
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ชื่อ                                                                                                                                           
ที่อยู                                                                                                                                        

กรุณาตรวจสอบดูองคประกอบเหลานี้ทั้งหมดตามรายการตอไปนี้ซึ่งไดนํ าคุณมาเยี่ยมที่
คริสตจักรแหงนี้เปนครั้งแรก

             เพื่อนแนะนํ ามา
              ฉันมาดวยตนเอง
             ฉันเห็นประกาศ(ปาย หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน)
             เพราะวิทยุหรือโทรทัศนมีรายการเกี่ยวกับคริสตจักร
             ศิษยาภิบาลคนกอนเคยแนะนํ าไว
             ไดรับจดหมาย ใบปลิว หรือส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ จากคริสตจักร
             เพราะวาศิษยาภิบาลไปเยี่ยมเปนการสวนตัว
             เพราะมีการฟนฟูหรือการประกาศครั้งใหญ
             เพราะวาฉันชอบนิกายนี้มากกวาจึงมาที่คริสตจักรนี้
             เพราะวาฉัน(และ/หรือครอบครัวของฉัน) ไดรับความชวยเหลือทางฝายวิญญาณโดย

การดูแลเอาใจใสและจากรายการของคริสตจักรแหงนี้
             คริสตจักรนี้ต้ังอยูใกลบานของฉัน
             คริสตจักรนี้ดูแลเอาใจใสและเปนมิตรดีมาก
             เพราะวามีญาติเปนสมาชิกที่คริสตจักรนี้

2. การไปเยี่ยมทีละบานเปนวิธีการที่ใชกันในคริสตจักรยุคแรก ตอไปนี้เปนคํ าแนะนํ า
บางประการสํ าหรับการเยี่ยมเยียนตามบานในชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูในบริเวณที่คริสตจักร
ของคุณตั้งอยู

-  แตงตัวใหเรียบรอยเหมาะสมกับการไปเยี่ยมเยียน ใชกิริยาทาทางซึ่งเปนที่ยอมรับกันใน
ธุรกิจตามที่วัฒนธรรมของทานนิยม จงจํ าไววาคุณกํ าลังทํ าธุรกิจของพระเจา

-  อธิษฐานกอนการออกไปเยี่ยมเยียน

-  ใหการเยี่ยมของคุณอยูบนศูนยกลางที่ตรงกับความตองการของประชาชนที่คุณจะไปเยี่ยม
เชน เขาตองความรอดหรือไม เขาตองการปรึกษาในเรื่องความตองการฝายวิญญาณอื่นๆ
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หรือไม  เขาตองการรางกายใหหายโรคหรือไม หรือเขากํ าลังตองการความชวยเหลือดาน
การเงินวัตถุส่ิงของ

-  อยาเยี่ยมอยูนานเกินไป การเสนอเรื่องราวของพระเยซูคริสตตองใหส้ันแตไดใจความและ
เปนไปตามเปาหมาย

-  วางแผนที่จะมาติดตามผลอีกพรอมกับการเยี่ยมเยียนรายอื่นๆ อะไรคือเปาหมายของคุณ
ในการมาบานเขาคราวตอไป หรืออีกประการหนึ่งคุณจะเปดปากพูดเรื่องอะไรกับเขาหาก
คุณมาเยี่ยมเขาซํ้ าอีก (ตัวอยางเชน มาเพื่อที่จะดูวาคนที่ปวยอยูนั้น ขณะนี้เปนอยางไร
บาง)

-  เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น คุณไดรายงานใหศิษยาภิบาลทราบแลวหรือยัง เพื่อใหเขาสนใจและดูแล
เองเปนการสวนตัว

3. ในการแผขยายทั้งหมดของคริสตจักร มี 3 ปจจัยที่เปนองคประกอบที่สํ าคัญมากคือ
พระวิญญาณของพระเจา พระวจนะของพระเจาและคนของพระเจา จงอานทบทวนเรื่องราว
ในหนังสือกิจการอีกครั้งโดยการใชโครงรางตอไปนี้

มีการเนนเรื่องพระวิญญาณของพระเจา   กิจการ 1-11

บันทึกเรื่องการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู 5 คร้ังในบทที่ 2, 8, 9, 10, 19

มีการเนนเรื่องพระวจนะของพระเจา กิจการ 12-20

ในหัวขอเร่ืองไดเปลี่ยนไป เปนบทที่กลาวถึงพระวจนะของพระเจา (16:6) เร่ืองพระวจนะของ
พระเจา (17:13)  พระวจนะขององคพระผูเปนเจา (15:35)  เร่ือขาวประเสริฐ  (15:7)  พระ
วจนะแหงความรอด (13:26)  คํ าแหงพระคุณของพระเจา (14:3, 20:32)  ขอความแหงชีวิต
(5:20)  พระวจนะของพระเจาที่จํ าเริญขึ้น (6:7)  พระวจนะของพระเจากลับยิ่งแผเจริญมาก
ข้ึน (12:24) พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย  (19:20)

มีการเนนเรื่องคนของพระเจา     กิจการ 21-28

บทเหลานี้แสดงใหเห็นถึงอัครทูตเปาโลในฐานะที่เปนตัวอยางอันดีของคนของพระเจา
4. ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาหลายประการถึงการเจริญเติบโตของคริสตจักร 

ตอไปนี้เปนบทสรุปขององคประกอบที่คลายคลึงกันซึ่งมีอยูในปจจุบันในคริสตจักรที่แผขยาย
นี้ รายการนี้มิไดใหตามลํ าดับความสํ าคัญ  แตใหไวเพื่อดูวาคริสตจักรของคุณมีลักษณะ
เหลานี้หรือไม
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ผูนํ าฝายวิญญาณที่เขมแข็ง

ทีมผูรับใชและฆราวาสระดมกํ าลังพรอมที่จะทํ างาน

การประกาศที่มีประสิทธิภาพ

การจัดลํ าดับความสํ าคัญตามพระคัมภีร

แสดงใหเห็นชัดถึงฤทธิ์อํ านาจ (ในการรักษาใหหายโรค  การอัศจรรยตางๆ ฯลฯ)

สํ าแดงใหเห็นถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณนั้น

การรวมชุมนุมซึ่งบังเกิดผลทวีคูณโดยการสรางคริสตจักรใหมๆ

กลุมยอยที่รวมกันรับใชภายในคริสตจักร

การแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา (การรักษาโรค การอัศจรรย)

ของประทานและผลของพระวิญณาณบริสุทธิ์ที่แสดงออก

ที่ประชุมของสมาชิกซึ่งเพิ่มพูนโดยการปลูกคริสตจักรใหม

การรับใชในกลุมเล็กๆ ในคริสตจักร

การนมัสการที่ไดรับการทรงเจิม

ต้ังอยูในสถานที่ซึ่งเห็นไดชัดเจนในชุมชน

มีแหลงการเงินที่มั่นคงดี

มีรายการซึ่งจัดไวอยางดีในฝกอบรมเพื่อสรางสาวก

มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง

มีสัมพันธภาพอันดีงามตอชุมชนซึ่งคริสตจักรตั้งอยู

มีพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง

มีรากฐานอยูบนพระวจนะคํ าในพระคัมภีร (การเทศนา การนมัสการ หลักขอเชื่อ)

ยืดหยุนได (เปดโอกาสใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ า)

สมาชิกมีความรักใครและเปนมิตรตอสมาชิก

มีความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ มีความเปนผูใหญฝายวิญญาณและตองยอมจํ านนตอพระเจา

เนนที่การอธิษฐาน
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การรับใชแบบทวีคูณ
5. กลุมพิเศษเพื่อการรับใชก็คือวิธีหนึ่งในการแผขยายของคริสตจักรยุคแรก ตอไปนี้

เปนกลุมพิเศษเพื่อการรับใชบางกลุมซึ่งคุณอาจอธิษฐานขอการทรงนํ าจากพระเจา เพื่อเร่ิม
ตนใหมีข้ึนในคริสตจักรของคุณบาง

สรางผูกลับใจใหมใหเปนสาวก

คุณแมคนใหมและผูที่กํ าลังจะเปนแมคน

เด็กๆ

วัยรุน

คนสูงอายุ

คูที่เพิ่มแตงงานกันใหมๆ

คนโสด

รับใชกับผูที่ถูกมัดดวยสารเสพยติดบางอยางเชน แอลกอฮอล บุหร่ี ยาเสพยติด เปนตน

การอธิษฐาน

ศึกษาพระคัมภีร

กลุมเพื่อนบานในเขตตางๆ แตอยูในเมืองเดียวกัน

คุณแมที่ไมมีการสมรส

กลุมที่มีวัฒนธรรมพิเศษ หรือพูดภาษาแตกตางออกไป

การรับใชที่มีตอบุรุษ

การรับใชที่มีตอสตรี

ผูพิการทางรางกายหรือจิตใจ
กลุมพิเศษซึ่งมีประสบการณผานปญหายุงยากมาแลวเปนพิเศษ ตัวอยางเชน คูสมรสเสีย
ชีวิต ลูกเสียชีวิต การหยาราง เปนตน

6. แตละกลุมจํ าเปนตองมีหัวหนาคนหนึ่ง แตตองมั่นใจวาหัวหนาผูนั้นมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอพระคัมภีรมีระบุไวสํ าหรับผูเปนผูนํ าของคริสตจักร

ตอไปนี้เปนความรับผิดชอบบางประการของผูนํ ากลุม

-  ตองรับผิดชอบในกลุมโดยขึ้นตอศิษยาภิบาลและผูนํ าคริสตจักร
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-  ตองนํ าคํ าสอนภายในแนวทางที่ศิษยาภิบาลใหไว

-  ตองหนุนใจสมาชิกในกลุมใหรวมกลุมในการศึกษา การอภิปราย การอธิษฐาน การ

   ประกาศและ การรวมทํ ากิจกรรมอื่นๆ

-  เสริมสรางบรรยากาศแหงความรักและการไววางใจในกลุมซึ่งจะชวยใหผูคนรูสึกที่จะ

        เลาปญหาของตนใหกลุมรับฟง

-  ไปเยี่ยมเยียนและมีสามัคคีธรรมกับสมาชิกที่บานของเขา

-  ชวยสมาชิกของกลุมใหรูจักของประทานฝายวิญญาณและหนุนใจใหเขาใชในกลุมใน         

    คริสตจักรและในชุมชน

-  ในกรณีเปนกลุมเพื่อนบานควรพูดถึงความจํ าเปนในพื้นที่นั้น พยายามพบปะเพื่อนบาง

   ใหมๆ บาง ไปเยี่ยมเยียนและรับใชคนแกที่มีความตองการเปนพิเศษ

-  พยายามฝกอบรมผูชวยผูนํ าซึ่งสามารถทํ างานแทนผูนํ าไดบางชั่วคราวถาจํ าเปนก็ให

   เปนผูนํ าตลอดไป
7. จดหมายตัวอยางตอไปนี้สามารถนํ าไปใชในการแผขยายคริสตจักรได

จดหมายสํ าหรับสงไปถึงสมาชิกที่อยูนอกเมือง

คุณ   (ชื่อของบุคคลที่สงถึง)  ที่รัก

ผมรูสึกยินดีที่คุณมาเยี่ยมและนมัสการกับคริสตจักรของเราในวันอาทิตยที่เพิ่งผาน
มานี้ ความยินดีประการหนึ่งของเราในการปรนนิบัติรับใชที่ (ชื่อเมือง) นี้  ก็คือการมีโอกาสได
มีการพบปะกับบุคคลที่นารักจากที่ตางๆ

ผมหวังใจอยางแทจริงวา การปรนนิบัติของเราคงมีความหมายสํ าหรับคุณ ผมหวัง
วาคุณคงไดรับประโยชนมากเชนเดียวกันกับที่ทํ าใหองคพระเยซูคริสตเจาของเราพอพระทัย
กรุณามาเยี่ยมเราอีกเมื่อคุณมาที่เมืองนี้ ขอใหผมไดมีโอกาสรับใชชวยเหลือคุณบางในเรื่อง
เกี่ยวกับฝายวิญญาณ ผมสะดวกทุกเวลา โปรดสบายใจในการติดตอกับเรา

ขอแสดงความนับถือ
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ชื่อและตํ าแหนงของคุณ

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. “การประกาศพระวจนะของพระเจาไดจํ าเริญขึ้น และจํ าพวกศิษยก็ทวีข้ึนเปนอันมากในกรุง
เยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเปนอันมากก็ไดเชื่อในพระศาสนา”  กิจการ 6:7

2. ความเจริญเติบโตแบบแผขยายจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อคริสตจักรทองถิ่นมีผูเชื่อที่นํ าคนใหกลับ
ใจใหมมาหาพระเยซูคริสตได และทางคณะผูนํ าสามารถนํ าพวกเขาเขามาสูการมีสัมพันธ
ภาพอันเดียวกันภายในคริสตจักรทองถิ่นนั้นๆ ความเจริญเติบโตแบบแผขยายนี้สงผลใหมี
การเจริญเติบโตทางจํ านวนคนในคริสตจักรทองถิ่น หนา

3. จงเปรียบเทียบบทสรุปของคุณกับคํ าอภิปรายที่หนา 2-3
4. จงเปรียบเทียบบทสรุปของคุณกับคํ าอภิปรายที่หนา 5-7


