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บทที่ 22
การปลูกคริสตจักร . การเพิ่มพูน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้ได
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา "การเติบโตภายในคริสตจักร"
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา "การเติบโตโดยขยายคริสตจักร"
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา "การแผกระจายคริสตจักร"
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา "การเติบโตแบบเชื่อมชองวาง"

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
"และไมไดยึดมั่นในพระองคผูทรงเปนศรีษะ  ศีรษะนัน้เปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการ

บํ ารุงเลีย้งและติดตอกันดวยขอและเอ็นตางๆจึงไดเจริญตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น"
                                                                                                                                                       โคโลสี 2.19

คํ านํ า

เมื่อคริสตจักรใหมถูกปลูกขึ้นแลว  กต็องมีการเติบโตแบบการเพิ่มพูนคริสตจักรใน
พนัธสัญญาใหม  ซึง่เปนสิง่จ ําเปนถาคริสตจักรจะเปนพลังที่สํ าคัญของการประกาศในชุมชนของตนเอง
เชนเดียวกับในโลก

บทนีอ้ธิบายถึงการเจริญเติบโต 4 ชนิด ซึง่ทกุคริสตจักรควรมีประสบการณคือ การเจริญ
เติบโตภายใน การขยายคริสตจักร  การแผกระจายคริสตจักรและการเติบโตแบบขามเขต

การเติบโตภายใน
เมื่อเราพูดถึง "การเติบโตภายใน" ของคริสตจักร เราก ําลังกลาวถึงการเติบโตฝายวิญญาณ

และการพัฒนาของสมาชิก คริสตจกัรเติบโตฝายวิญญาณในอัตราสวนเดียวกับการเติบโตของสมาชิกแตละ
คน

เปาโลกลาวถึงขบวนการนี้  โดยเปรยีบเทียบกับการเติบโตภายในรางกายธรรมชาติ
"…ศีรษะนัน้เปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอดวยขอและเอ็นตาง ๆ จึง

ไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น"                โคโลสี 2.19
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"ตามทีพ่ระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น"  หมายถงึการเติบโตฝายวิญญาณ  ขณะที่สมาชิก
เติบโตฝายวิญญาณ คริสตจักรก็เติบโตภายใน รางกายทัง้หมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและเพิ่มเติมข้ึนตามที่
พระเจาทรงใหเจริญ

การเติบโตฝายวิญญาณคือ การเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งทํ าใหพัฒนาชีวิตของพระคริสต
ในตัวผูเชื่อ  เปนการเติบโตใน  ความรู  ถงึพระเยซู

"แตขอทานทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรูซึ้งมาจากพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา …"
                     เปนการเติบโตในพระเยซู
                    "แตใหยึดความจริงดายใจรัก  เพือ่จะจ ําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะ  คือ  พระ
คริสต"                                         เอเฟซัส  4.15

การเติบโตฝายวิญญาณหมายถึง  การลดตนเองและใหชีวิตของพระคริสตเพิ่มข้ึนในตัวคุณ
"พระองคตองทรงยิ่งใหญข้ึน  แตขาพเจาตองดอยลง"               ยอหน  3.30
การเตบิโตฝายวิญญาณไมไดมาอยางอัตโนมัติเพียงเพราะวาคนๆ หนึง่ซึง่เปนคริสเตียนานแต

เปนผลของพัฒนาชีวิตของพระคริสตในผูเชื่อ
        หลกัฐานของความเจริญเติบโตฝายวิญญาณมีดังนี้

1. มคีวามรูฝายวิญญาณเพิ่มข้ึน
2. น ําความรูนั้นไปใชใหเหมาะสมในชีวิตและการรับใช
3. มคีวามยนิดีที่ลึกซึ้งในสิ่งที่เปนฝายวิญญาณ
4. มคีวามรักมากขึ้นตอพระเจาและผูอ่ืน
5. พฒันาคณุสมบัติฝายวิญญาณที่เหมือนพระคริสต (ผลของพระวิญญาณ)
6. มคีวามปรารถนาและความสามารถเพิ่มข้ึนในการแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืน
7. พฒันาและใชของประทานฝายวิญญาณอยางมีประสิทธิภาพ
การเติบโตเปนผลที่เกิดตามธรรมชาติของชีวิต(ถามชีีวิตก็ตองมีการเติบโต) ถามีชีวิตฝาย

วิญญาณในคริสตจักร  การเตบิโตภายในจะทํ าใหเกิดการขยาย  การแผกระจายและการเติบโตแบบขามเขต
การเติบโตของคริสตจักร

การเติบโตแบบขยายเกิดขึ้นเมื่อผูเชื่อนํ าคนกลับใจใหมมาหาพระคริสตและนํ าเขาเขาสู 
สามัคคีธรรมกับคริสตจักรทองถิ่น

การเตบิโตทางขยายควรนํ าไปสูการเพิ่มข้ึนของอาณาจักรของพระเจา  ถาคริสตจักรที่สองมี
สมาชกิจากคริสตจักรที่หนึ่งมาเพิ่มข้ึน 100 คนโดยการยายมา  การเติบโตของอาณาจักรก็จะไมเกิดขึ้น  มี
การเพิม่จ ํานวนสมาชิกในคริสตจักรแหงที่สองแตไมมีการขยายอาณาจักรของพระเจา
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การเติบโตของอาณาจักรเกิดขึ้นเมื่อคนกลับใจใหมมาหาพระเยซูและถูกสรางใหเปนสมาชิกที่
รับผิดชอบในพระกายของพระคริสต

การเตบิโตแบบขยายแสดงใหเห็นในหนังสือกิจการ
"คราวนั้นเปโตร จงึไดยนืขึน้ทามกลางพี่นองทั้งหลาย  ซึง่ประชมุกันอยูมีรวมทั้งสิ้นประมาณ

รอยยี่สิบคน "               กจิการ  1.15
                      คริสตจักรเริ่มข้ึนชั้นบนโดยมีสาวก  120  คน  ในวนัเพนเทคอส 3,000 คน ถกูนบัรวมเขากับ
คริสตจักรในเยรูซาเล็ม

"คนทัง้หลายที่รับคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมา  ในวนันัน้มคีนเขาเปนสาวกประมาณ 3,000 คน"
              กิจการ  2.41

หลงัวันเพนเทคอส  การเติบโตแบบขยายเกิดขึ้นทุกๆ วัน
"ทัง้ไดสรรเสริญพระเจาและคนทั้งปวงก็ชอบใจ  ฝายองคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดใหคนทั้ง

หลายซึง่ก ําลังจะรอดมาเขากับพวกสาวกทุกๆ วัน"                   กจิการ 2.47
จ ํานวนคนในคริสตจักรเยรูซาเล็มเติบโตถึง 5,000 คน  ทัง้นีไ้มนบัผูหญิงและเด็กซึ่งเปนสวน

ของคริสตจักร
"แตคนเปนอันมากที่ไดฟงคํ าสั่งสอนนั้นก็เชื่อ จ ํานวนผูชายจึงเพิ่มข้ึนจนนับไดประมาณหาพัน

คน" กิจการ 4.4
ในทีสุ่ดฝูงชนถูกนับเขากับคริสตจักร
"มชีายหญงิเปนอนัมากที่เชื่อไดเขามาเปนสาวกของพระเจามากกวากอน"              กิจการ

5.14
คํ าวา  "เพิ่มเขา"  ถกูใชในครั้งแรกเพื่ออธิบายการขยายคริสตจักร  ตอมาการเติบโตเปนไป

อยางรวดเร็วจนใชคํ าวา  เพิม่พูน  (ทวี )  
"การประกาศพระวจนะของพระเจาไดเจริญขึ้น  และจ ําพวกศิษยก็ทวีข้ึนเปนอันมากในกรุงเยรู

ซาเลม็และพวกปุโรหิตเปนอันมากก็ไดเชื่อในพระศาสนา"               กิจการ  6.7
จากจุดนี้เปนตนมา  หนงัสอืกจิการเนนที่การเพิ่มพูนคริสตจักรเชนเดียวกับการเพิ่มพูนสมาชิก

ในคริสตจักรทองถิ่นในเยรูซาเล็ม
มกีารปลูกคริสตจักรใหมๆ  เพิม่ข้ึนในศนูยกลางของชาวโลกทุกแหงในโลกสมัยนั้นเปนเวลาไม

นอยกวา  40 ป
ตัวอยางเชน  ใน  สะมาเรีย
"แตเมื่อฟลิปปไดประกาศขาวประเสริฐ  วาดายแผนดินของพระเจาและพระนามแหงพระเยซู

คริสตแลว  คนทัง้หลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง"            กิจการ  8.12
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คริสตจักรในแควนยูเดีย  กาลิลี  สะมาเรีย  ลิดดา  ชารอนและยอปปา  ลวนแตมีการเจริญเติบ
โตทางขยาย

"เหตุนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแควนยูเดีย  กาลิลื  และสะมาเรีย  จงึมีความสงบสุขและเจริญขึ้น
ประพฤติตนดวยใจยํ าเกรงองคพระผูเปนเจา  และดวยรับความหนุนใจจากวิญญาณบริสุทธ  คริสตจักรสา
มาชกิก็ยิ่งทวีมากขึ้น"            กจิการ 9.31

"ฝายคนทัง่ปวงทีอ่ยูในเมืองลินดาและที่ราบชาโรนเห็นแลวจึงกลับใจมาหาองคพระผูเปนเจา"
"เหตกุารนั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา  คนเปนอนัมากพากันมาเชื่อถือองคพระผูเปนเจา"

      กิจการ  9.35,  42

                      มกีารเติบโตในคริสตจักรที่เมืองอันติโอก  ( กจิการ  11.21, 24,  26)  อิโคนิยุม  (กิจการ  14.1)
เคอรบ้ี  (กิจการ14.20-21),   กาลาเทีย  (กจิการ 16.5),  ฟลิปป  (กจิการ  16.14)    เธสะโลนิกา   (กิจการ
17.4),
เบเรีย  กจิการ17.12),  และโครินธ  (กจิการ  18.8-11)
ครสิตจักรขยายเติบโตโดย

นมิิตฝายวิญญาณ  ( ยอหน  4.25 )
รับใชในอาณาเขตและเวลาที่คนยอมรับฟงพระกิตติคุณ มัทธิว 10.5-6,14  กิจการ 9.20-31,

16.6
ใชวิธี  "ออกไป"  มากกวาที่จะ  "ใหคนมาหา"          เขาไปหาคนมากกวาที่จะคอยใหเขามาหา

ที่
คริสตจักร

ผูเชื่อทุกคนเกิดผล   กจิการ  8.4
                      ใชเครือขายทางสังคม  สมาชกินํ าญาติและเพื่อนมากลับใจ  ขาวประเสริฐแพรไปอยางรวดเร็ว
ตามเครือขายสังคม

ใชวิธีการของพระเยซู  ตลอดหนังสือกิจการ       คริสตจักรยุคแรกใชวิธีที่พระเยซูทรงสอนและ
สํ าแดงใหเห็น    เขาเทศนาขาวประเสริฐ     สอนพระวจนะ      ใหบัพติศมาผูเชื่อใหมและฝกอบรมสาวกใหม
(มทัธิว  28.19-20)
                      กลุมในพันธสัญญาใหม  กลุมเปนสิ่งสํ าคัญในการขยายคริสตจักรในพันธสัญญาใหม เปาโล
สอนกลุมพิเศษของสาวกใน  กจิการ  19.9  บางโอกาสเปาโลสอนกลุมชาวยิวและคนตางชาติ  (กิจการ
13.42) บางทเีปนกลุมเล็กที่พบกันในบาน  (กจิการ 12)

บานแตละหลังกลายเปนศูนยกลางของการประกาศ       ทกุบานเปนศูนยกลางของการ
อธิษฐาน
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การเทศนา  การสอน  การรักษาโรคและการปลดปลอย
งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์   พระวญิญาณบริสุทธิ์เปนพลังที่ทํ าใหชายและหญิงสํ านึก

บาปและชักชวนเขาใหยอมรับขาวประเสริฐ  ซึง่ท ําใหมีผูเชื่อใหมซึ่งนํ าไปสูการขยายคริสตจักร
ของประทานฝายวิญญาณ   มนษุยจะเจริญเติบโตไดก็ตองมีการพัฒนาโครงสรางกระดูกเพื่อ

รองรับเซลที่เพิ่มพูนมากขึ้น  สํ าหรบัพระกายของพระคริสตที่จะเติบโตไดนั้น         โครงสรางก็เปนสิ่งสํ าคัญ
พระเยซูตรัสวา  ขาวในนาสุขแลวแตคนงานยังนอยอยู  ดังนัน้จงึควรจัดองคการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ

        การเติบโตแบบแผกระจาย  ( แตกตัวออก )

การเตบิโตแบบแผกระจายเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรเริ่มตนคริสตจักรอื่นๆในบริเวณที่มีวัฒนธรรม
เดียวกัน  คริสตจกัรใหมเปนการกระจายแตกตัวออกมาจากคริสตจักร  "แม"  เชนเดียวกับที่ในโลกธรรมชาติ
เดก็แตกตัวออกมาจากพอแม

    ในหนงัสอืกจิการแสดงใหเห็นวาคริสตจักรในเยรูซาเล็มไดกอต้ังคริสตจักรในยูเดียกาลิลี ลิดดา
ชาลอนและยอปปา  ซึง่ครสิตจักรแบบนี้มีวัฒนธรรมแบบยิวเหมือนๆ กัน

 คริสตจักรใหมเร่ิมต้ังไดดวยวิธี  4  ประการ
1 คริสตจักรหนึ่งเริ่มต้ังคริสตจักรอื่น
2 คริสตจักรหลายคริสตจักรรวมมือกันเพื่อเร่ิมต้ังคริสตจักรอื่น
3.   คริสตจักรใหญแบงออกเพื่อต้ังเปนคริสตจักร  2  หรือหลายแหง
4.   ผูเชื่อแตละคนไดรับการทรงนํ าใหไปเร่ิมต้ังคริสตจักรในบริเวณนั้นๆ มกัจะเปนผูที่มีของ

ประทานการเปนอัครทูต  อัครทูตเปาโลเปนตัวอยางใหเห็นได  บุคคลเชนนี้บางที เรียกวา “ผูปลูกคริสตจักร”
                       ในแตละขอที่กลาวมานี้  การเพิม่พนูเกิดขึ้นจากการแพรกระจายขาวประเสริฐโดยรวมกลุมผู
เชือ่ใหมเขาดวยกัน

 คริสตจักรใหมอาจเกิดจากการกระจาย  3  ชนิด  คือ
1. คริสตจักรที่รับใชชุมชนเฉพาะแหง

       มคีริสตจกัรที่กอต้ังเพื่อรับใชชุมชนหมูบานหรือบริเวณเฉพาะแหงในเมือง  อาจเปน
ผลจากการประกาศซึ่งทํ าใหเกิดกลุมผูเชื่อใหมในบริเวณนั้นๆ

2.  คริสตจักรที่รับใชตอกลุมชาติพันธเฉพาะที่
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 เปนกลุมชาติพันธเฉพาะซึ่งมีวัฒนธรรม  บรรพบุรุษและภาษาเดียวกัน ตัวอยางเชน คริสต
จกัรอาจเริม่ต้ังเพื่อคนที่พูดภาษาสเปนซึ่งไมสามารถเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชกันในคริสตจักร"แม" หรือคริ
สตจกัรเพือ่คนเอเชียนในคายผูอพยพหรือคนอินเดียแดงในพื้นที่สงวนของอเมริกา

3. คริสตจักรที่มีจุดประสงคพิเศษ
คริสตจักรที่ต้ังขึ้นเพื่อจุดประสงคพิเศษ เชน คริสตจักรที่ปลูกขึ้นใกลวิทยาลัยเพื่อรับใชตอ

นกัศกึษาโดยเฉพาะ

การเติบโตแบบเชื่อมชองวาง

การเติบโตแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรแผขยายขามแดนของชาติพันธ  ภาษาหรือเชื้อชาติ
ซึง่ครสิตจักรใหมถูกตั้งขึ้นในวัฒนธรรมที่ตางจากเดิม

การขนสงและการคมนาคมสมัยใหม  มสีวนชวยอยางมากในการที่คริสตจักรเติบโตแบบ
เชือ่มชองวางแมกระทั่งที่ในดินแดนที่ไกล

การเติบโตเชื่อมชองวางเปนสวนของแผนการของพระเยซูในการเผยแพรขาวประเสริฐไป
ทัว่โลก สาวกเริม่ตนเปนพยานในทามกลางวัฒนธรรมของคนที่กรุงเยรูซาเล็มและแผกระจายไปปลูกคริสต
จกัรในดินแดนอื่นที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน

ตอไปสาวกตองทํ าสะพานเชื่อมชองวางระหวางชาติ  ภาษาและเชื้อชาติเพื่อเผยแพร
กระจายขาวประเสริฐในวัฒนธรรมที่แตกตางจากตนเองไปยังสถานที่อ่ืน ๆ เชนสะมาเรียและ "ทีสุ่ดปลาย
แผนดินโลก" (กจิการ 1.8)

สาวกกระท ําตามพระบัญชาใหสํ าเร็จในการเพิ่มพูนผูเชื่อภายในวัฒนธรรมของเขาเอง
(กจิการ 2)

การขมเหงกเ็ปนเหตุหนึ่งที่ทํ าใหเกิดการแผขยายออกไปสูบริเวณอื่นที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน
"การทีเ่ขาฆาสเทเฟนเสียนั้น  เซาโลก็เห็นชอบดวย  คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้ง

ใหญในกรุงเยรูซาเล็ม  และศษิยทัง้ปวงนอกจากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมา
เรีย
ฝายศษิยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป  กเ็ทีย่วประกาศพระวจนะนั้น"             กิจการ 8.1,4

ฟลิปเชือ่มชองวางของวัฒนธรรมโดยการฟนฟูในสะมาเรีย  ซึง่บนัทกึไวในกิจการ 8 เปโตร
และยอหนทํ างานนี้ตอไปในดินแดนนั้น
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เปโตรมีความลํ าบากใจในการรับพระบัญชาใหทํ างานขามวัฒนธรรมเพราะเขาเปนชาวยิว
ทีซ่ือ่สัตยและเขาจํ ากัดการคบหาสมาคมกับชาวตางชาติ (คนที่ไมใชยิว)  แตพระเจาตรัสกับเขาในนิมิตที่
บันทึกไวใน กจิการบท 10 แลวเปโตรจึงนํ าขาวประเสริฐไปหาคนตางชาติในซีซาเรีย

การเตบิโตแบบเชื่อมชองวางหรือขามเขตในพันธสัญญาใหมนั้น  เราจะเห็นตัวอยางไดชัด
เจนในงานรับใชของอัครทูตเปาโล  เพราะวาพระเจาทรงใชเปาโลโดยเฉพาะในงานรับใชดานนี้  เปาโลเปน
คนยิวแตพระเจาตรัสวา

"…เขาเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไว  สํ าหรบัจะนํ านามของเราไปยังประชาชาติ  กษัตริย
และพวกอิสราเอล"                     กจิการ 9.15

สิ่งที่สํ าคัญกอนอื่นใดในการปลูกคริสตจักร

ตามบันทึกในพระคัมภีรใหม  ส่ิงทีม่ากอนอื่นใดในการเริ่มตนแผกระจายคริสตจักรควรให
ความสํ าคัญแกกลุมคนที่เรายังไปไมถึง  บริเวณที่ตอบสนองดีหรือเมืองตาง ๆ กอน  แลวจึงไปสูดินแดนใน
ชนบท
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ชื่อ…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 22

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. คํ าวา “การเติบโตภายใน” ของคริสตจักรหมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.   คํ าวา “การเติบโตทางขยาย” ของคริสตจักรหมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. คํ าวา “การเติบโตแบบแผกระจาย” ของคริสตจักรหมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5.   คํ าวา “การเติบโตแบบเชื่อมชองวาง” ของคริสตจักรหมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 22

1.   “และไมไดยึดมั่นในพระองคผูทรงศีรษะ ศีรษะนัน้เปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอ
กนัดวยขอและเอ็นตางๆ จงึไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น                             โคโลสี 2:19
2. การเติบโตภายใน หมายถึง การเตบิโตฝายวิญญาณและการพัฒนาของสมาซิก คริสตจักรเติบโตฝาย
วญิญาณในอัตราสวนที่เทาๆกันกับการเจริญเติบโตของสมาซิกแตละคน              หนา 280
3. การเติบโตแบบขยาย      เกดิขึน้เมือ่ผูเชื่อนํ าคนใหกลับใจมาหาพระคริสตและนํ าเขาเขามาสูสามัคคี

ธรรมกับคริสตจักรทองถิ่น                หนา 281
4. การเติบโตแบบแผกระจาย    เกดิขึน้เมื่อคริสตจักรเริ่มต้ังตนคริสตจักรอื่นซึ่งมีวัฒนธรรมอยางเดียวกัน
คริสตจักรใหมเปนการแผกระจายของคริสตจักร “แม” เชนเดยีวกับเด็กในโลกธรรมชาติซึ่งแตกตัวออกจาก
พอแม              หนา 284
5.   การเติบโตแบบเชื่อมชองวาง  เกดิขึน้เมือ่คริสตจักรขยายตัวเองขามชองวางแหงชาติ วฒันธรรมหรือชาติ
พันธ เพือ่ปลูกคริสตจักรใหมซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป               หนา 284-285
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