
256

บทที่ 20
การปลูกคริสตจักร : รูปแบบ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “คริสตจักร”
- บอกถึงศรีษะของคริสตจักร
- บอกถึงรางกายของคริสตจักร
- บอกถึงผูนํ าในคริสตจักร
- สรุปพันธกิจของคริสตจักร
- บอกถงึแบบอยางคริสตจักรในพันธสัญญาใหม

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“เพราะเหตนุัน้ทานจึงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อแลวในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายา

เพราะวาพระวจนะขององคพระผูเปนเจาไดเลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา  ไมใชแตในแควนมาซิโดเนีย
และในแควนอาคายาเทานั้น  แตความเชือ่ของทานในพระเจาไดลือไปทุกแหงหนจนเราไมจ ําเปนตองพูด
อะไรอีก”                1 เธสะโลนิกา 1.7-8

คํ านํ า

คํ าบัญชาของพระเยซู คือให “ออกไป” ยงัชาติตางๆนํ าขาวประเสริฐไปบอกเขา เร่ิมจากกรุง
เยรูซาเล็มและยูเดีย  และขยายออกไปสะมาเรียและทั่วทุกชาติในโลก  พระเยซูทรงสั่งดวยวา “ขณะที่ทาน
ไป จงรักษาคนเจ็บปวย  ขับผีออก…”

แตนอกเหนือจากความรับผิดชอบทั้ง 2 อยางแลว  เราพบปจจัยที่ 3 ของการประกาศขาว
ประเสริฐที่แสดงใหเห็นในพันธสัญญาใหม  ทีใ่ดที่ผูเชื่อเดินทางไป “ขณะที่เขาอยูที่นั่น” เขาปลูกคริสตจักรไว
ซึง่ท ําใหสามารถเลี้ยงดูผูเชื่อใหมใหเติบโต

บทนีเ้ปนบทแรกในบทเรียน 3 บทเกี่ยวกับ “การปลูกคริสตจักร”  บทนีเ้กี่ยวกับคริสตจักรใน
พนัธสัญญาใหม  เปนแบบอยางซึ่งคุณเรียนรูวาจะตั้งตนคริสตจักรไดอยางไร
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รูปแบบของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม

“รูปแบบ  แบบอยาง”  คือตัวอยางซึ่งออกแบบไวใหทํ าตาม  บันทกึทีก่ลาวถึงคริสตจักรแรก
ในสมัยพันธสัญญาใหม  เปนแบบอยางในการปลูกคริสตจักรใหม ๆ ตอมา
คํ าจํ ากัดความของคํ าวา   “ครสิตจักร”

คํ าวา  “คริสตจักร”  หมายถึง “ทีช่มุนมุคนที่เปนของพระเจา”  หรือ “ผูทีถู่กเรียกออกมา”
คริสตจักรที่แทจริงไมใชตัวตึกหรือองคกร  แตเปนผูเชื่อทั้งหมดที่บังเกิดใหม  คนที่ถูกเรียก

วา “ศิลา  (หนิ) ทีม่ชีีวิต”  ใน 1 เปโตร 1.5 คํ าวา “คริสตจักร”  ถกูใชหมายถึง  สามคัคีธรรมในทองถิ่นของผู
เชือ่แตละคนซึ่งเปนสวนของพระกายสากลของพระคริสต (พระกายทั้งโลกที่อยูในพระคริสต)
ศรีษะของคริสตจักร

พระเยซูทรงเปนศีรษะของคริสตจักร  พระเจาตรัสวา
“พระเจาไดทรงปราบสิ่งสารพัดลงไวใตพระบาทของพระคริสต  และไดทรงตั้งพระองคไว

เปนประมุขเหนือส่ิงสารพัดแหงคริสตจักร ซึง่เปนพระกายของพระองค  คือซึ่งเต็มบริบูรณดวยพระองค  ผู
ทรงอยูเต็มทุกอยางทุกแหงหน”                 เอเฟซัส 1.22-23

คริสตจักรถูกสรางขึ้นบน  “พระเยซูคริสตผูเปนศิลา”  และบนรากฐานของ “หนิกอนเล็กๆ”
ทีว่างไวโดยอัครทูตและผูเผยพระวจนะในยุคแรก
รางกายของคริสตจักร

ผูเชือ่ทุกคนที่บังเกิดใหมเปน “รางกายของคริสตจักร”   เราเปนผูซึ่งพระเจาทรงกระทํ าการ
สํ าเร็จผานทางเราในโลกนี้  คริสตจกัรถกูอธบิายวาเปนรางกายเพราะวามันทํ าหนาที่เหมือนรางกายของ
มนุษย สมาชกิแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณเพื่อรับใชและมีเปาหมายเฉพาะในแผนการของพระเจา
เชนเดยีวกบัทีแ่ตละสวนของรางกายมนุษยมีหนาที่เฉพาะอยางตางกันไป (1 โครินธ 12)

รางกายมนษุยเปนเพียงการเปรียบเทียบอยางหนึ่งในหลาย ๆ อยางในพันธสัญญาใหมซึ่ง
ใชอธิบายถึงคริสตจักร  ใหดูที่สวนของ “เพือ่การศึกษาดวยตนเองตอไป”  ซึง่จะบอกถึงการเปรียบเทียบ
อยางอื่น ๆ ซึง่อธิบายถึงคริสตจักร
ผูนํ าของคริสตจักร

พระเจาทรงตั้งผูนํ าซึ่งเปนผูที่มีของประทานพิเศษไวในคริสตจักร  ประกอบดวยอัครทูต ผู
เผยพระวจนะ  ผูประกาศ  ศิษยาภิบาลและครู  (เอเฟซัส 4.11-16)  จดุประสงคก็เพื่อเตรียมผูเชื่อใหพรอมที่
จะทํ างานรับใช  เขาท ําไดโดยอธิบายใหผูเชื่อคนพบและใชของประทานฝายวิญญาณ

ผูปกครองและมัคนายกตางก็รับใชคริสตจักรในแงมุมตาง ๆ ของการรับใช ดู  ทิตัส 1    และ
1 ทิโมธี 3
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พนัธกิจของคริสตจักร
พนัธกิจของคริสตจักรคือ เพือ่ท ําจุดประสงคและแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จตามที่

อธิบายไวใน เอเฟซัส 1.9-11 และ 3.10-11 บันทกึในพนัธสัญญาใหมแสดงใหเห็นวา กจิกรรมทุกอยางของคริ
สตจกัรลวนอยูในดานทั่ว ๆ ไป 2 ดาน คือ

ประการแรก คือ การประกาศพระกิตติคุณ  ผูเชือ่ตางยุงอยูกับการเทศนาและสอนขาว
ประเสริฐ ใหบัพติศมาผูเชื่อใหม  น ําเขาใหมีประสบการณกับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การรักษา
โรค  การปลดปลอยจากผีมารและการขับผี

ประการที่สอง คือ   การทํ าใหเจริญขึ้น  หมายถึงการ  “เสริมสรางขึ้น” ผูเชื่อปลูกคริสตจักร
เพือ่สอนและเลี้ยงดูผูกลับใจใหมจนกวาเขาเติบโตเปนสาวก

หลักการสํ าคัญ 5 ประการทีพ่บเมื่อเราศึกษาถึงพันธกิจของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม
ประการแรก    เขารบัผิดชอบในการนํ าขาวประเสริฐไปยังชุมชนของตนเอง ชาตขิองตนและทั่วโลกคริสตจักร
เขาเสนอพระเยซูวาทรงเปนพระผูเปนเจาและเปนพระผูชวยใหรอด  เขาน ําคนใหเขามามีสัมพันธภาพที่ถูก
ตองกบัพระเยซูเพื่อที่เขาจะไดมีประสบการณกับความรอดและชีวิตใหม
ประการที่สอง   ขาวประเสริฐถูกเทศนาแกผูที่ยังไมรอด ณ ทีท่ีเ่ขาอยู  อัครทูตไมไดเชาหองประชุมหรือจํ ากัด
ตนเองอยูในตัวตึก เขาพบปะผูคนในระเบียงพระวิหาร  บานเรือนหรือหองชั้นบน  (กิจการ 2.46 และ 5.42)
เขาเทศนาทัง้โดยการประกาศแกมวลชนและการประกาศเปนสวนตัว
ประการที่สาม    เขามเีปาหมายที่ผูใหญเพราะวาเมื่อผูใหญถูกนํ ามาหาพระคริสต  ลูก ๆ ของเขาก็มาดวย
โดยวธิีนี้ทั้งครอบครัวก็กลายเปนผูเชื่อ  (ดูเร่ืองของการกลับใจของคอรเนลิอัส  ในกิจการ 10          ผูคุมในฟ
ลิปป ในกิจการ 16.31-33,     นางลิเดีย  ในกิจการ 16.14-15,       สเตฟานิส ใน 1 โครินธ 1.16,     โอเนสิโพรัส
ใน
2 ทิโมธี 1.16,    และฟเลโมน ในฟเลโมน 2
ประการที่ส่ี    ผูเชือ่ใหมถูกนํ าเขามาสูชีวิตแหงคริสตจักรทองถิ่น เขาไดรับการสอนและเลี้ยงดูในคํ าอธิษฐาน
และการสามัคคีธรรมกับสมาชิกอื่น ๆ ของพระกาย  (กจิการ 2.42)  ผูเชือ่ไดรับการวางรากฐานในหลักขอเชื่อ
หลกัการและความประพฤติตามแบบอยางคริสเตียน  เขาถูกสอนให “กระทํ าตามทุกสิ่ง” ทีพ่ระเยซูทรงสอน
ประการที่หา     คริสตจกัรสงคนที่ถูกเรียกใหนํ าพระกิตติคุณไปยังบริเวณอื่น ๆ (กิจการ 13.1-3)

ตัวอยางเมืองเธสะโลนิกา

คริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิกาแสดงใหเห็นแบบอยางของการประกาศและการทํ าใหจํ าเริญ
ข้ึน ซึ่งเปนคุณสมบัติของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม  เปาโลเขียนไววา
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“และขาวประเสริฐของเราที่มาถึงทานมิใชมาดวยถอยคํ าเทานั้น  แตดวยฤทธิ์เดชแหงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์  และดวยความไวใจอันเต็มเปยม  ทานทัง้หลายรูอยูแลววา  เราเปนคนอยางไรในหมูพวก
ทานเพราะเห็นแกทาน และทานก็ทํ าตามอยางเรา และขององคพระผูเปนเจา  โดยทีท่านไดรับถอยคํ านั้น
ดวย  ความยากลํ าบากเปนอันมาก  แตทานยังเปรมปรีด์ิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  เพราะเหตุนั้นทานจึงเปน
แบบอยางแกคนที่เชื่อแลวในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายา เพราะวาพระวจนะขององคพระผูเปน
เจาไดเลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา  ไมใชแตในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายาเทานั้น  แตความเชื่อ
ของทานในพระเจาไดลือไปทุกแหงหนจนเราไมจํ าเปนตองพูดอะไรอีก เพราะคนเหลานั้นก็ไดรายงาน
เกีย่วกับเราวา  เราไดรับการตอนรับจากพวกทานอยางไร  และกลาวถึงการที่ทานไดละทิ้งรูปเคารพและหัน
มาหาพระเจา  เพื่อรับใชพระเจาผูทรงพระชนมอยูและ เที่ยงแท และรอคอยพระบุตรของพระเจาจาก
สวรรค  ซึง่พระเจาทรงใหเปนขึ้นมาจากความตายคือ พระเยซผููทรงชวยใหเราพนจากพระอาชญาที่จะมีมา
ภายหนานั้น”
                                                                                                                                         1 เธสะโลนิกา 1.5-10

                          จงสังเกตดูรูปแบบตอไปนี้ในขอความนี้

“ขาวประเสริฐมาถึงทาน”
ขอความมายังคนในเมืองเธสะโลนิกาโดยพระวจนะของพระเจาและดวยการสํ าแดงของ

ฤทธิ์อํ านาจ  โดยเทศนาออกไปจากการสํ านึกผิดสวนตัวและดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทานไดรับพระวจนะไว

มกีารตอตานพอสมควรตอขาวประเสริฐ  เพราะคนเหลานี้ตอนรับพระวจนะทามกลางการ
ทนทกุขอยางหนัก  เขาตอนรับขอความดวยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทานก็เปนผูทํ าตามอยางเรา

ผูกลบัใจทํ าตามคํ าสอนและแบบอยางของอัครทูตและของพระเยซู
ทานจึงเปนแบบอยางของผูที่เชื่อ

เขาเลียนแบบอยางที่เห็น  เขาจงึกลายเปนแบบอยางไปดวยตนเอง
พระวจนะของพระเจาไดเลื่องลือออกไปจากทาน

คนเหลานี้ไมมีวิทยุ  โทรทัศน  วดีีโอหรือเทปอัดเสียง  หรือการประชาสัมพันธอยางที่เราบาง
คนมีในปจจุบัน  เขาใชวิธีของพระคัมภีรโดยการแบงปนขาวประเสริฐจากบุคคลสูบุคคล
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ชื่อ…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 20
1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา  “คริสตจักร”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. ใครคือรางกายของคริสตจักร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. ใครคือศีรษะของคริสตจักร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. ใครคือผูนํ าที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. พนัธกิจของคริสตจักรคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. คริสตจกัรใดในพันธสัญญาใหมเปนแบบอยางที่อธิบายไวในบทนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 20

1. “เพราะเหตนุัน้ทานจึงเปนแบบอยางแกคนที่เชื่อแลวในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายา       เพราะ
วา พระวจนะขององคพระผูเปนเจาไดเลื่องลือออกไปจากเมืองเธสะโลนิกา     ไมใชแตในแควนมาซิโด
เนีย และในแควนอาคายาเทานั้น แตความเชือ่ของทานในพระเจาไดลือไปทุกแหงหนจนเราไมจํ าเปน
ตองพูดอะไร”              1 เธสะโลนิกา 1:7-8

2. คํ าวา “คริสตจักร”  หมายถึง “ทีช่มุนมุของคนที่เปนของพระผูเปนเจา”  “ผูทีถู่กเรียกออกมา”
        คํ าวา “คริสตจักร”  ใชกบัสามคัคธีรรมของแตละคนในทองถิ่นซึ่งเปนสวนของพระกายสากลของพระ
        คริสต                  ดูหนา  256-257
3.     พระเยซูคริสตทรงเปนศีรษะของคริสตจักร       หนา 257
4.     ผูเชื่อทั้งหมดที่บังเกิดใหม คนทีถ่กูเรียกวา “ศิลาที่มีชีวิต”  ใน 1 เปโตร 1:5     หนา  257
5.     อัครฑูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและครู  (เอเฟซัส 4:11-16)      หนา  257
6.  พนัธกิจของคริสตจักร  คือ
       การประกาศพระกิตติคุณ  ผูเชื่อเทศนาและสอนขาวประเสริฐตลอดเวลา ใหบัพติศมาแกผูกลับใจใหม
       น ําใหเขามีประสบการณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรักษาโรค การปลดปลอย และการขับผี
       การทํ าใหจํ าเริญขึ้น หมายถึง “เสริมสรางขึ้น” ผูเชือ่ปลูกคริสตจักรเพื่อสอนและเลี้ยงดูผูกลับใจใหมจน
       กวาเขาจะเติบโตเปนสาวก          ดูหนา 257-258
7.     คริสตจักรที่เธสะโลนิกา           หนา  258
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1.  จงอานหนงัสือกิจการของอัครทูตใหตลอดและจดหมายของอัครทูตในพันธสัญญาใหม
ดวย  จงศกึษาขอพระคัมภีรที่กลาวถึงคริสตจักร  ท ําเครือ่งหมายขออางอิงเหลานี้ดวยตัวอักษร “EV”
สํ าหรบัขอที่กลาวถึงการประกาศขาวประเสริฐและตัวอักษร “ED”  สํ าหรับการทํ าใหจํ าเริญขึ้น  การศึกษา
ของคุณนี้จะทํ าใหเห็นชัดตอไปวา คริสตจกัรในยุคแรกทํ าใหพันธกิจทั้ง 2 ดานนี้สํ าเร็จไดอยางไร

2.  ตอไปนี้เปน “คํ าเปรียบเทียบ”  อ่ืน ๆ ทีใ่ชในพระคัมภีรซึ่งอธิบายถึงคริสตจักร
- ครอบครัวของพระเจา  มทัธิว 6.9,  ลูกา 11.2,โรม 8.15,  ฮีบรู 2.10-11, เอเฟซัส 3.14-15,
     โรม 8.17, 1 ทิโมธี 3.15
-  สามัคคีของผูเชื่อ  . 1 ยอหน 1.3, กจิการ 2.42-44
- ทมีของนักกีฬา    1 โครินธ 9.24-26,  กาลาเทีย 2.2, 5.7,    ฟลิปป 2.16, 4.7,   ฮีบรู 12.1,
     1  ทิโมธี 6.12,   2 ทโิมธี 2.5
- กองทัพของพระเจา . 2 โครินธ 10.4-5, เอเฟซัส 6.11-12,  1 ทิโมธี 1.18,    2 ทิโมธี 2.3-4,
     1 โครินธ 9.7, 1 เปโตร 2.11
- ฝูงแกะ   กจิการ 20.28, 1 เปโตร 5.2-4
- โรงเรียน  (ความคิดที่วาคริสตจักรเปนโรงเรียน  สะทอนใหเห็นความจริงวา การสอน
และการฝกอบรมตองทํ าเปนสวนของการรับใช) มทัธิว 28.18-20

- คนรับใชหรือคนตนเรือน (ของขาวประเสริฐ)    มทัธิว 25.14-30,      1 โครินธ 4.1-2,
     เอเฟซัส 4.12
- ตึก 1 โครินธ 3.9-15,      เอเฟซัส 2.20-22,     มทัธิว 16.18,  21.42,    1 เปโตร 2.4-7,
     ลูกา 6.46-49, กจิการ 4.11, โรม 15.20, สดุดี 118.22
- ความลํ้ าลึก  เอเฟซัส 3.4-6
- ทุงนา 1 โครินธ 3.6-9, 2 ทโิมธี 2.6, มทัธิว 13.3-8, 18-20
- ปุโรหิตหลวง 1 เปโตร 2.5-9
- อัครทูตของพระเจา   เอเฟซัส 6.20,  2 โครินธ  5.20
- เจาสาวของพระคริสต  ยอหน 3.29, 1 โครินธ 11.2,  เอเฟซัส 5.21-32, วิวรณ 19.7-9
- เสาหลักและรากของความจริง 1 ทโิมธี 3.15
- สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา    กจิการ  17.24,  1 โครินธ 3.15-17,  เอเฟซัส 2.21-22,

1 เปโตร 2.4-5
- ผูแสวงบุญ  ฟลิปป 3.20,  โรม 12.2, ฮีบรู 11.3



263

- ทางนั้น  กจิการ 9.2,  ยอหน 14.6
- มรดกของพระเจา   เอเฟซัส  1.18
- ฝพระหัตถของพระเจา   เอเฟซัส 2.10, 1 ยอหน 3.2
- ความสวางของโลก  มทัธิว 5.14-16,  เอเฟซัส 5.14
- เกลือแหงแผนดินโลก  มทัธิว 9.49-50,  ลูกา 14.33
- ผูหาคนดังหาปลา  มาระโก 1.17,  มทัธิว 4.18-20, 13.47
- กึง่มะกอกเทศปา  (คนตางชาติตอกิ่งเขากับพระกายของพระองค) โรม 11.16-24
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