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บทที่ 6

การเจริญเติบโตภายใน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณมีความสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายวาความเจริญเติบโต “ภายใน” ของคริสตจักรหมายความวาอยางไร
- ใหคํ าจํ ากัดความ “ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ”
- อธิบายการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับความเจริญเติบโต

ภายในของคริสตจักร
- วิเคราะหเงื่อนไขตางๆ ที่ชวยดานความเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติซึ่งตองคูขนาน
กันไปกับความจํ าเปนในดานความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอกันดวยขอและเอ็น

ตางๆ จึงไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญนั้น”
โคโลสี 2:19

คํ านํ า

ในนทที่แลวคุณไดเรียนรูวามีความเจริญเติบโตของคริสตจักร ตามแผนการที่เพิ่มผลผลิตแบบ
ทวีคูณของพระเจาอยู 4 แบบดวยกัน คริสตจักรตองเพิ่มพูนโดยฝายการเจริญเติบโตแบบภายใน แบบ
เพิ่มพูนสมาชิก แบบตั้งสาขาใหมและแบบขามไปสูที่อ่ืน

บทนี้มีจุดศูนยกลางอยูบนเรื่องความเจริญเตอบโตภายในของคริสตจักร
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ความเจริญเติบโตภายใน

เมื่อเราพูดถึง “ความเจริญเติบโตภายใน” ของคริสตจักร เรากํ าลังหมายถึงการเจริญเติบโต
ทางฝายวิญญาณและการพัฒนการในหมูสมาชิกของคริสตจักรเดียวกัน คริสตจักรยอมเจริญเติบโตใน
สัดสวนเดียวกันกับความเจริญเติบโตของสมาชิกคริสตจักรแตละคน

คริสตจักรตองไมเจริญเติบโตในดานปริมาณโดยการตั้งสาขาใหม การเพิ่มพูนสมาชิกและการ
ขามไปสูที่อ่ืน คริสตจักรตองเจริญเติบโตในดานคุณภาพดวย  ความเจริญเติบโตดานคุณภาพคือการ
เจริญเติบโตภายในหรือที่เรียกวาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

เปาโลอางถึงกระบวนการนี้โดยการเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตภายในของรางกายตาม
ธรรมชาติของมนุษย

“ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอกันดวยขอและเอ็น
ตางๆ จึงไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น”

โคโลสี 2:19

“การเพิ่มพูนของพระเจา” หมายถึง ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ เพราะวาถาสมาชิก
สามารถเจริญเติบโตภายใน ทั้งหมดอันเปนกายเดียวก็จะไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและเพิ่มพูนขึ้นดวยความ
เพิ่มพูนของพระเจา

ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณคือการเพิ่มในดานความเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งกอให
เกิดผลลัพธออกมาเปนการพัฒนาผูเชื่อใหสามารถดํ ารงชีวิตเหมือนดังชีวิตของพระคริสต นั่นคือความ
เจริญเติบโตในความรูของพระคริสต

“แตของทานทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู ซ่ึงมาจากพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา พระผูชวยใหรอดของเรา”

2 เปโตร 3:18

นั่นคือ ความเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต
“แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจํ าเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือ

พระคริสต”
เอเฟซัส 4:15
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ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณหมายถึงลดความเปนตัวเองและเพิ่มชีวิตของพระคริสตใน
ตัวคุณแทน

“พระองคตองทรงยิ่งใหญขึ้น แตขาพเจาตองดวยลง”
ยอหน 3:30

ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจะไมมาสูคุณอยางอัตโนมัติเพราะวานั่นเปนผลลัพธของผู
เชื่อที่ตองใชระยะเวลายาวนานสักระยะหนึ่งจริงๆ และนั่นยังเปนผลลัพธที่ไดมาจากการพัฒนาใหมี
ชีวิตของพระคริสตในตัวของผูเชื่อเอง

เหตุการณตางๆ ของการเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณรวมถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
1.  มีการเพิ่มพูนความรูทางฝายวิญญาณ
2.  มีการนํ าเอาความรูทางฝายวิญญาณนั้นไปใชไดจริงๆ กับชีวิตและการรับใช
3.  มีความยินดีในสิ่งตางๆ ที่เปนของฝายวิญญาณอยางลึกซึ้งมากขึ้นเปนลํ าดับ
4.  มีความรักอันยิ่งใหญตอพระเจาและตอผูอ่ืน
5.  มีการพัฒนาชีวิตที่เหมือนพระคริสตซึ่งเปนคุณสมบัติฝายวิญญาณ (ผลของ
     พระวิญญาณ)
6.  มีความปรารถนาและมีความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูอ่ืนมากขึ้นๆ ทุกขณะ
7.  มีการพัฒนาการใชของประทานฝายวิญญาณและสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเจริญเติบโตคือ ผลตามธรรมชาติของชีวิต ถามีชีวิตฝายวิญญาณในคริสตจักรซึ่งหมาย

ถึงความเจริญเติบโตภายในก็ยอมสงผลออกมาเปนความเจริญเติบโตดานการเพิ่มพูนคริสตจักร ต้ังคริ
สตจักรลูกและการเติบโตแบบสะพานขาม

พระวิญญาณบริสุทธิ์และความเจริญเติบโตภายใน

ในบทที่แลวคุณไดเรียนเกี่ยวกับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีตอคริสตจักรไปแลว พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํ าหนาที่ดังนี้

-   กอต้ังคริสตจักร -   เจิมนักเทศนของคริสตจกร
-   ดลใจในการนมัสการ -   นํ าในการตัดสินใจ
-   นํ าทางในการงานของมิชชันนารี -   บัพติศมาคริสตจักรดวยฤทธิ์อํ านาจของพระองค
-   เลือกผูรับใชของคริสตจักร
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นอกเหนือจากการงานเหลานี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาในคริสตจักรแลว พระองคยังมี
หนาที่สํ าคัญเกี่ยวของกับความเจริญเติบโตภายในของคริสตจักรดวย หนาที่เหลานี้รวมถึงสิ่งตอไปนี้
ดวย

ทํ าใหสํ านึกผิดจากบาป
บาปคือส่ิงที่ขัดขวางความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูที่ทํ าใหผู

เชื่อเสียใจและสํ านึกผิดจากบาป
“เมื่อพระองคนั้นเสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทํ าใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด

ความชอบธรรมและการพิพากษา
ในเรื่องความนั้นคือ เพราะเขาไมวางใจในเรา
ในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดาและทานทั้งหลายจะไมเห็นเรา

อีก
ในเรื่องการพิพากษานั้นคือ เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”

ยอหน 16:8-11

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํ าใหเราสํ านึกผิดจากบาปเราก็สามารถดํ าเนินตามพระบัญชา
วา

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกโทษ
บาปของเรา และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”

1 ยอหน 1:9

ทํ าใหมีชีวิตใหม
การชํ าระใหบริสุทธิ์หมายถึง “แยกออกไวตางหากเพื่อใหเปนของพระเจา”
การแยกออกจากความบาปนี้เกิดผลออกมาเปนความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ผุเปนที่รักขององคพระผูเปนเจา เราจํ าตองขอบพระคุณพระ

เจาเพราะทานอยูเสมอ เพราะวาพระเจาไดทรงเลือกทานไวต้ังแตเดิมใหถึงที่รอด โดยพระ
วิญญาณทรงชํ าระทานใหบริสุทธิ์และทานไดเชื่อความจริง”

2 เธสะโลนิกา 2:13

ทรงสถิตอยูภายใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูหรืออาศัยอยูในชีวิตของผูเชื่อ วัตถุประสงคของการเขามา

ทรงสถิตอยูนี้ก็เพื่อจะเสริมกํ าลังแกธรรมชาติใหมซึ่งไดรับทางความรอด
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 “ทานไมรู หรือวารางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงสถิตอยูใน
ทาน ซ่ึงทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง”

1 โครินธ 6:19

“ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา และพระวิญญาณของพระเจา
สถิตอยูในทาน”

1 โครินธ 3:16

“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกาๆ
ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”

2 โครินธ 5:17

แตขาพเจาขอบอกวา จงดํ าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ
เนื้อหนัง

แตถาพระวิญญาณทรงนํ าทาน ทานก็ไมอยูใตธรรมบัญญัติ”
กาลาเทีย 5:16-18

เสริมกํ าลัง
กํ าลังและความเจริญเติบโตนั้นยอมเกี่ยวของกัน คุณแข็งแรงเพราะวาคุณเจริญเติบโตและก็

ตองใชกํ าลังในการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตภายในจะเกิดขึ้นไดก็ตองผานการเสริมกํ าลังจากองค
พระวิญญาณบริสุทธิ์

“ขอใหพระองคทรงโปรดประทานกํ าลังเรี่ยวแรงฝายจิตใจแกทาน โดยเดชพระ
วิญญาณของพระองคตามความไพบูลยแหงพระสิริพระองค”

เอเฟซัส 3:16

ทํ าใหเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันคือส่ิงที่นํ าความเจริญเติบโตภายในมาใหในคริสตจักร
“แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจาก็เปนจิตใจอันเดียวกับพระองค”

1 โครินธ 6:17

“ถึงกายนั้นเปนกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายสวนและอวัยวะเหลานั้นแมจะมีหลาย
สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนฉันนั้น

เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิวหรือพวกกรีก เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย
ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวกันเขาเปนกายเดียวกัน และพระวิญญาณองคเดียว
นั้นซาบซานอยู” 1 โครินธ 12:12-13

ทรงอธิษฐานเผื่อ
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การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเผื่อเรานั้นสามารถเสริมสรางผู เชื่อทางดานฝาย
วิญญาณ

“ในทํ านองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงชวยเรา เมื่อเราออนกํ าลังดวยเพราะเราไมรูวา
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่ าครวญ
อธิษฐานไมเปนคํ า”

โรม 8:26

“แตสวนทานที่รักทั้งหลายนั้น จงสรางตัวของทานขึ้นบนหลักคํ าสอนอันบริสุทธิ์ของ
ทานที่เชื่อกันอยู และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ยูดา 20

“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความ
เพียรทุกอยาง จงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคน”

 เอเฟซัส 6:18

ทรงนํ าพา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาผูเชื่อใหเขาสูความจริงของพระวิญญาณของพระเจาได การ

เจริญเติบโตฝายวิญญาณก็มีพื้นฐานอยูบนความจริงเชนนั้น
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมา แลวพระองคจะนํ าทานทั้งหลายไปสูความ

จริงทั้งหมด เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงไดยิน
และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”

ยอหน 16:13

“เพราะพระวิญญาณของพระเจาทรงนํ าผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”
โรม 8:14

ทรงเปดเผยความจริง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยความจริงแหงพระวจนะของพระเจาแกผูเชื่อซึ่งเปนผลใหเกิด

ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
“พระเจาไดทรงสํ าแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง

หยั่งรูทุกสิ่งแมเปนความลํ้ าลึกของพระเจา”
1 โครินธ 2:10

ความรัก
ประชาชนสามารถเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณในบรรยากาศแหงความรัก
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“และความหวังใจมิไดทํ าใหเกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง  เพราะเหตุวาความรักของ
พระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระองคไดประทานใหแก
เราแลว”

โรม 5:5

ทรงทํ าใหเปนไปตามแบบนั้นๆ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํ าหนาที่อยูภายในเพื่อที่จะทํ าใหผูเชื่อเปนเหมือนพระฉายของพระ

เยซูคริสต
“แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว จึงแลดูพระสิริองคพระผูเปนเจา และตัวเราก็

เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจา คือมีศักด์ิศรีเปนลํ าดังขึ้นไปเชนอยาง
ศักด์ิศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจา ซ่ึงเปนพระวิญญาณ”

2 โครินธ 3:18

ทรงสอน
เราเจริญเติบโตฝายวิญญาณขณะที่เราเจริญเติบโตในเรื่องความรูของพระเจา พระวิญญาณ

บริสุทธิ์คือผูที่อาศัยอยูในตัวเรา
“และฝายทานทั้งหลาย การเจิมซ่ึงทานไดรับจากพระองคนั้นดํ ารงอยูกับทาน และไม

จํ าเปนตองมีใครสอนทานทั้งหมด เพราะวาการเจิมนั้นไดสอนใหทานรูทุกสิ่งและเปนความ
จริงและไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอนทานทั้งหลายแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระ
องคอยางนั้น”

1 ยอหน 2:27

ทรงทํ าใหแนใจ
ความสงสัยคือ ส่ิงขัดขวางความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูขจัด

ความสงสัยโดยการใหความแนใจในความรอด
“และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองคก็อยูในพระองค และพระองคทรง

สถิตอยูในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรูวาพระองคทรงสถิตอยูในเรา คือโดยพระวิญญาณ ซ่ึงพระ
องคทรงโปรดประทานแกเรา”

1 ยอหน 3:24

เสรีภาพ
ขอจํ ากัดตางๆ ขัดขวางความเจริญเติบโต พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเสรีภาพจากบาปและ

จากขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย
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“เพราะวากฏของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทํ าใหขาพเจาพนจากกฏ
แหงบาปและความตาย”

โรม 8:2

“องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรง
อยูที่ไหนเสรีภาพก็มีอยูที่นั่น”

2 โครินธ 3:17

ทรงปลอบประโลมใจ
“ประพฤติตนดวยใจยํ าเกรงองคพระผูเปนเจา และดวยรับความหนุนใจจากพระ

วิญญาณบริสุทธิ์”
กิจการ 9:31

“คือพระวิญญาณแหงความจริง ซ่ึงโลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระ
องค ทานทั้งหลายรูจักพระองคเพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทานและจะประทับอยูในทาน

แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้น จะ
ทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว”

ยอหน 14:17,26

ทรงชุบใหมีชีวิต
หนึ่งในบรรดาการงานตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซูคริสตก็คือ การชุบ

พระองคใหฟนจากความตาย
พระวิญญาณบริสุทธิ์องคเดียวกันนี้ที่ทรงชุบพระเยซูคริสตใหเปนขึ้นจากความตายและทรง

สถิตอยูในคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถชุบ (ทํ าใหมีพลกํ าลัง ใหชีวิตใหม ฟนขึ้นมาจากความ
ตาย) รางกายที่ตองตายของคุณได

“ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต
อยูในทานทั้งหลาย พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายนั้น จะทรง
กระทํ าใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหมโดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองคซ่ึง
ทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย”

โรม 8:11

ถาคุณไมเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ คุณก็กลายเปนผูที่ “ตายแลว” ทางฝาย
วิญญาณนั่นเอง เพราะกระบวนการแหงความเจริญเติบโตไดหยุดยั้งเสียแลว มีแตฤทธิ์อํ านาจขององค
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น ที่สามารถชุบคุณใหฟนขึ้นจากความตายเพื่อที่จะมีชีวิตทางฝายวิญญาณ
อีก
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ทรงแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจ
เปาโลกลาววา
“คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคํ าซ่ึงได

แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ
เพื่อความเชื่อของทานจะไดไมอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของ

พระเจา”
1 โครินธ 2:4-5

การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทํ าใหความเชื่อในพระเจา
ของคุณเพิ่มข้ึนได

ทรงทํ าใหไดรับฤทธิ์อํ านาจเพื่อการเปนพยาน
ฤทธิ์อํ านาจพิเศษสํ าหรับการเปนพยานก็คือ หลักฐานที่แสดงวาบุคคลนี้ผูไดรับบัพติศมาใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา

เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ 1:8

ผู เชื่อทั้งกลายที่เจริญเติบโตเปนผู ใหญฝายวิญญาณแลวจะเปนพยานที่เกิดผลถึงขาว
ประเสริฐของพระเจา

ทรงใหบัพติศมา
คริสตจักรมีประสบการณดานการเจริญเติบโตภายในโดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้ังตนพูดภาษาอ่ืนๆ ตามที่พระ

วิญญาณทรงโปรดใหพูด”
กิจการ 2:4

ทรงใหของประทานฝายวิญญาณ
ของประทานฝายวิญญาณเปนสิ่งสํ าคัญที่จะเสริมสรางความเจริญเติบโตของคริสตจักรเพราะ

วาของประทานเหลานั้นสามารถ “สรางความจํ าเริญ” ใหแกผูเชื่อทั้งหลาย
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“สรางความจํ าเริญ” หมายถึง “เสริมสรางและสงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ” (คุณ
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองของประทานฝายวิญญาณมากขึ้นในบทเรียนตอไป)

การพัฒนาผลของพระวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณก็คือธรรมชาติของพระวิญญาณ ที่ทรงสํ าแดงในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลาย

ผลของพระวิญญาณหมายถึงคุณสมบัติทางฝายวิญญาณซึ่งควรจะเห็นไดชัดในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลาย
ทุกคน

ผลทางฝายวิญญาณคือ หลักฐานของความเจริญเติบโตฝายวิญญาณซึ่งก็เปนเชนเดียวกันกับ
ผลไมในโลกธรรมชาติ ผลไมเปนผลผลิตซึ่งเปนผลที่ไดมาจากขบวนการของชีวิต

เชนเดียวกันกับผลไมซึ่งยอมตองใชเวลาที่จะพัฒนาในโลกธรรมชาติ ผลทางฝายวิญญาณก็
ตองการเวลาในการพัฒนา ซึ่งก็คือผลผลิตของความเจริญเติบโตในชีวิตของผูเชื่อใหมนั่นเอง

ตอไปนี้เปนรายการแสดงผลฝายวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น

ใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ือ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไม
มี ธรรมบัญญัติหามไวเลย”

กาลาเทีย 5:22-23

พระเจามีพระประสงคใหคุณเจริญเติบโตในสิ่งตอไปนี้

ความรัก -   มีความรักใครใยดีตอกันอยางลึกซึ้ง เอาใจใสซึ่งกันและกัน หวงใยถึงกัน

ความชื่นชมยินดี -   ความดีใจ ความปด ความยินดีปรีดา  ซึ่งไมข้ึนอยูกับสถานการณในชีวิต

สันติสุข -   เงียบ สงบ สอดคลองกัน ปราศจากความโกลาหล กระวนกระวายและกังวล

ความอดทนนาน -   ความมีนํ้ าอดนํ้ าทน ความสามารถในการแบกรับภาระบางสิ่งไดอยางชื่นชมยินดี
แมวาจะเปนสถานการณที่ไมนาจะทนได ความทรหด

ความออนสุภาพ -   กิริยาออนโยน ไมรายแรง ไมรุนแรงหรืออึกทึก ความเมตตาอยางเงียบสงบซึ่งยอม
รับนับถือผูอ่ืนดวย

ความดี -   การกระทํ าทุกชนิดเปนความบริสุทธิ์สะอาดและชอบธรรม

ความเชื่อ -   ทาทีที่มีความเชื่อมั่นในพระเจา

ความถอมสุภาพ -   สามารถควบคุมพลกํ าลังไวไมแสดงออก
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การผอนหนักผอนเบา -    มีความพอประมาณดานอารมณ ความคิด การกระทํ า การรูจักควบคุมตน
เอง

เงื่อนไขสํ าหรับความเจริญเติบโต

ในโลกธรรมชาติมีเงื่อนไขบางประการที่จํ าเปนสํ าหรับความเจริญเติบโตของผลไม เงื่อนไขทาง
ธรรมชาติเหลานี้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตฝายวิญญาณเพื่อใหผลออกมาเปนความเปนผูใหญฝาย
วิญญาณ

ตอไปนี้คือส่ิงเหมือนกัน

ชีวิต
ความเจริญเติบโตจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเด็ดขาดหากปราศจากชีวิต การเติบโตของผลไมก็

เร่ิมตนมาจากเมล็ด จํ าเปนตองมีชีวิตอยูในเมล็ดนั้น มิฉะนั้นมันจะไมสามารถเจริญเติบโต
ในคํ าอุปมาเรื่องผูหวาน “เมล็ด” ก็คือ พระวจนะของพระเจา ความเจริญเติบโตจึงออกมาจาก

เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา
“เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้ านมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยนํ้ านม

นั้นจะทํ าใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด”
1 เปโตร 2:2

พระเยซูคือ พระวจนะของพระเจาที่สามารถมองเห็นได พระองคคือ เมล็ดนั้น และในพระองค
คือ ชีวิต

“พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย”
ยอหน 1:4

“เพราวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด พระองคก็ไดทรงประทานใหพระ
บุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น”

ยอหน 5:26

พระเยซูไดเสด็จมาเพื่อที่จะเพาะเมล็ดแหงชีวิตนี้ลงในพวกเราเพื่อที่จะทํ าใหเรามีความเจริญ
เติบโตฝายวิญญาณ

“เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”
ยอหน 10:10
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ดินที่เหมาะสม
เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาตองการดินดีเพื่อที่จะสามารถเติบโตไดอยาเหมาะสม จงอาน

คํ าอุปมาเรื่องผูหวานพืชในมาระโก 4  มีแตเพียงเมล็ดซึ่งตกลงบนดินดีเทานั้นที่สามารถนํ าไปสูความ
เจริญเติบโตทางฝายวิญญาณได

“สวนพืชที่หวานตกในดินดีนั้นไดแก บุคคลที่ไดยินพระวจนะนั้น และรับไว จึงเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง”

มาระโก 4:20

คุณตองตระเตรียม “ดิน” แหงหัวใจและความคิดเพื่อรับเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา

นํ้ า
นํ้ าคือ ส่ิงจํ าเปนมากสํ าหรับการเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติ
พระเจาทรงสัญญาวา
“เพราะเราจะเทนํ้ าลงบนแผนดินที่กระหาย และลํ าธารลงบนดินแหง เราจะเท

วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจาและพรของเราเหนือลูกหลายของเจา”
อิสยาห 44:3

“ผูที่วางใจในเรา ตามที่มีคํ าเขียนไวแลววา “แมนํ้ าที่มีนํ้ าธํ ารงชีวิต จะไหลออกมาจาก
ภายในผูนั้น”

ยอหน 7:38

นํ้ าแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสาเหตุใหเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาหยั่งรากลงในหัวใจ
ของมนุษยชายและหญิงผูที่ตายแลวทางฝายวิญญาณ

“เพราะสํ าหรับตนไมก็มีความหวัง ถามันถูกตัดลง มันก็แตกหนออีก และหนอออน
ของมันจะไมหยุดยั้ง

ถึงรากของมันจะแกอยูในดิน และตอของมันจะตายอยูในผงคลีดิน
แตพอไดกลิ่นไอของนํ้ า มันจะงอก และแตกกิ่งออกเหมือนตนไมออน”

โยบ 14:7-9

แสงสวาง
การตอบสนองตอแสงสวางเปนสาเหตุของความเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติ
“การเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณก็บังเกิดขึ้นเปนการตอบสนองตอแสงสวางฝาย

วิญญาณ แสงสวางนั้นก็คือ พระเยซูคริสต
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พระองคทรงเปนแหลงชีวิต  และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย”
ยอหน 1:4

“เราเปนความสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวาง
แหงชีวิต”

ยอหน 8:12

อากาศ
พืชในโลกธรรมชาติดึงดูดอากาศเขามาจากบรรยากาศซึ่งอยูลอมรอบพืชนั้น อากาศจึงเปนสิ่ง

จํ าเปนมากสํ าหรับการเจริญเติบโต
ในพระคัมภีรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดรับการเปรียบเทียบวาเปน อากาศหรือลม
“ลมใครพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเสียมลมนั้น แตทานไมรูวาลมมา

จากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนอยางนั้นทุกคน”
ยอหน 3:8

พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตเขาไปในเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ทํ าใหเจริญเติบโต
ฝายวิญญาณและเปนผลฝายวิญญาณ

ชองวาง
ในคํ าอุปมาเรื่องผูหวานเมล็ดพืชมีการเปรียบเทียบสํ าหรับชองวางที่เปนสาเหตุใหพืชบางตน

ตองตาย
“และพืชซ่ึงหวานลงกลางหนามนั้น ไดแกบุคคลทีไดฟงพระวจนะแลวความกังวลตาม

ธรรมดาโลกและความลุมหลงในทรัพยสมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไมเกิดผล”
มัทธิว 13:22

การเปรียบเทียบถึงสิ่งตางๆ ของโลกที่สามารถมาปดกั้นหรือรัดพระวจนะของพระเจาไวเปน
สาเหตุที่ขัดขวางความเจริญเติบโตทางวิญญาณ

ระยะพัก
ชวงเวลาแหงการพัก (เรียกวา ระยะพักสงบ) เกิดขึ้นในฤดูพิเศษของวงจรแหงการพัฒนาของ

พืชในโลกธรรมชาติ นั่นคือเวลาแหงการพักสํ าหรับพืชและเปนฤดูซึ่งมากอนฤดูใบไมผลิอันเปนฤดูที่มี
ความเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ระหวางระยะพักสงบ พืชจะแลดูคลายกับวามันตายแลว แตแทจริงแลว
พืชนั้นยังไมตาย เมล็ดแหงชีวิตนั้นยังคงมีชีวิตอยูภายใน
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บางเวลาบุคคลแตละคนหรือคริสตจักรบางแหงอาจแลดูราวกับวาไมมีความเจริญเติบโตใน
ฝายวิญญาณในขณะนั้น แตถาเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาไดรับการนํ าไปหวานลงอยางเหมาะสม
แลว ความเจริญเติบโตภายในจะบังเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งแนนอน (สดุดี 1)

เชนเดียวกันทุกประการดังเชนที่เปนอยูในโลกธรรมชาติ ระยะพักสงบทางฝายวิญญาณก็มี
และระยะซึ่งมากอนชวงเวลาแหงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและการพัฒนา จงคอยอยางมีนํ้ าอดนํ้ า
ทนสํ าหรับขบวนการแหงความเจริญเติบโตภายในเพื่อที่จะเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณอยางทวีคูณ

“เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย จงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนา
รอคอยผลอันลํ้ าคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู”

ยากอบ 5:7

ระบบของราก
ราก คือ ส่ิงจํ าเปนสํ าหรับถวงยึดและหาอาหารมาบํ ารุงเลี้ยงพืชทั้งตน
สดุดี 1  บอกถึงวิธีที่จะพัฒนาระบบของรากในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ
“ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดํ าเนินตามคํ าแนะนํ าของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง

ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระ

องคทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้ า ซ่ึงเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไมเหี่ยวแหง การ

ทุกอยางซ่ึงเขากระทํ าก็จํ าเริญขึ้น”
สดุดี 1:1-3

ความตาย
ทุกครั้งที่คุณเพาะปลูกเมล็ดพืชเพื่อที่จะไดผลจากมัน เมล็ดพืชนั้นไมสามารถงอกเปนชีวิตออก

มาไดเวนไวเสียแตวามันตองตายเสียกอน
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็จะคง

อยูเปนเมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก”
ยอหน 12:24

“โอ คนเขลา เมล็ดที่ทานหวานลงนั้น ถาไมตายเสียกอนแลวจะงอกขึ้นมาใหมไมได”
1 โครินธ 15:36

ชีวิตฝายวิญญาณก็ข้ึนอยูกับความตายตอส่ิงตางๆ ซึ่งเปนของโลก เปนสิ่งจํ าเปนตองใหมีการ
ตายจาบาป จากความปรารถนาตามอยางคนในโลกนี้ และจากความพอใจในสิ่งที่เปนของโลกนี้ จาก
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ความปรารถนาตามอยางคนในโลกนี้ และจากความพอใจในสิ่งที่เปนของโลกนี้ การตายตอดลกทํ าให
เขาเปนเหมือนพระคริสตในชีวิตของคุณ

พระเยซูคือเถาองุนและเราทั้งหลายคือแขนงตางๆ เพื่อที่จะใหเกิดผลทางฝายวิญญาณ เรา
ตองรักษาสัมพันธภาพของเราไดดํ ารงอยูในพระองค

“เราเปนเถาองุนแทและพระบิดาของเราทรงเปนผูดูแลรักษา
แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออก

ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น
ทานทั้งหลายไดรับการชํ าระใหสะอาดแลวดวยถอยคํ าที่เะราไดกลาวแกทาน
จงเขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทในทาน แขนงจะออกผลเองไมได นอกจากจะติด

อยูกับเถาฉันใด ทานทั้งหลายก็จะเกิดผลไมได นอกจากจะเขาสนิทอยูในเราฉันนั้น
เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูใน

เขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทํ าสิ่งใดไมไดเลย”
ยอหน 15:1-5

การลิด
การลิดเปนสิ่งจํ าเปนในโลกธรรมชาติ ถาตองการใหตนพืชนั้นยังคงมีผลผลิตหมุนเวียนและ

ออกผลตอไป เมื่อผูดูแลรักษาลิดตนพืช เขาตัดกิ่งที่ไมยอมเกิดผลออกเพื่อที่จะทํ าใหตนพืชนั้นผลิตผล
ไมมากยิ่งขึ้น เขาเอาทุกสิ่งทุกอยางที่อาจจะเปนสิ่งขัดขวางความเจริญเติบโตของพืชนั้นออกจนหมด

การลิดก็จํ าเปนมากดวยเชนกันในโลกฝายวิญญาณ การลิดทางฝายวิญญาณก็คือการแกไข
ใหถูกตองโดยพระเจา พระคัมภีรยังเรียกวาการตีสอนอีกดวย

เมื่อพระเจาทรง “ลิด”  พระองคทรงเอาทุกสิ่งทุกอยางซึ่งอาจขัดขวางตอความเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณของเราออกทิ้งไป ขบวนการนี้เปนสิ่งจํ าเปนถาคุณจํ าเปนตองเกิดผลออกมาเปนผลทางฝาย
วิญญาณ

“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น”

ยอหน 15:2

บางครั้งคุณไมสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่ไดจากการลิดนั้น เพราะวาคุณมัวแตโทษ
ซาตานในเวลาที่พระเจาเองคือผูที่ทรงปฏิบัติหนาที่ลิดคุณนั้น และพระองคเองทรงเปนผูนํ าสถาน
การณตางๆ เขามาสูชีวิตของคุณเพื่อที่จะแกไขคุณใหถูกตองซึ่งก็เทากับพระองคทรงลิดคุณนั่นเอง

วัตถุประสงคของพระเจาในการแกไขใหถูกตองนั้นไดใหไวในโฮเชยา 6:1 ดังนี้
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“มาเถิด ใหเรากลับไปหาพระเจา เพราะวาพระองคทรงฉีกและจะทรงรักษาเราใหหาย
พระองคทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลใหแกเรา”

โฮเชยา 6:1

การตีสอนไดแกการลิดของพระองคนั้นสงผลลัพธออกมาเปนการกลับคืนมาสูพระเจา เพียงแต
โดยการกลับคืนมาหาพระองคเทานั้นที่จะทํ าใหคุณกลายเปนผูเกิดผลทางฝายวิญญาณและสามารถ
แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได

อากาศ
อากาศเปนสิ่งสํ าคัญที่จะชวยพัฒนาผลไม ในโลกธรรมชาติมีผลไมมากมายหลายรูปแบบที่

ตองไดรับการพัฒนาอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งตองการมีการควบคุมเปนพิเศษ ผลไมเหลานั้นตอง
เจริญเติบโตอยูในอาคารที่เรียกวา “เรือนเพาะชํ า”  ซึ่งมีอุณหภูมิพิเศษ ผลไมนั้นไดรับการปกปองจาก
ส่ิงแวดลอมจริงที่เปนโลกภายนอก

ถาคุณนํ าตนไมที่ตองอยูใน “เรือนเพาะชํ า” ออกมาจากที่ซึ่งมันควรอยูและยายมันออกไปไว
ขางนอกแลวละก็ ในไมชามันจะตายเพราะวามันเคยมีชีวิตอยูเพียงแตในสิ่งแวดลอมที่ไดรับการควบ
คุมดูแลเทานั้น มันไมสามารถจะทนทานตอส่ิงแวดลอมในโลกที่แทจริงได เมื่อพูดถึงทางดานฝาย
วิญญาณคุณคงไมตองการใหมีคริสเตียนชนิดที่ตองเลี้ยงไวใน “เรือนเพาะชํ า”  ซึ่งแลดูดีเฉพาะเมื่อยูใน
สถานที่ซึ่งมีการควบคุม แตถาเมื่อใดเขาไดสัมผัสกับโลกที่แทจริงแลว เขาจะมีอันตองเหี่ยวเฉาและ
สลดลงเปนลํ าดับ

ชื่อ.................................
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. เราหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเจริญเติบโตภายในคริสตจักร
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณหมายถึงอะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. จงเขียนรายการเหตุการณ 7 อยาง ซึ่งเปนความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. ในบทเรียนนี้มีการอภิปรายถึง 19 วิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีผลกระทบตอความเจริญ
เติบโตภายในคริสตจักร จงเขียนรายชื่อวิธีที่คุณสามารถจํ าได
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

6. ในบทนี้มีการอภิปรายถึงสภาพทั้ง 12 สภาพสํ าหรับความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณซึ่งก็
คลายคลึงกันกับสภาพในโลกธรรมชาติ จงเขียนราชื่อเทาที่คุณสามารถจํ าได
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. เมื่อตนไมใกลตายในโลกธรรมชาติ มันตองไดรับการฟนฟู
เมื่อคริสตจักรใกลความตายฝายวิญญาณ การฟนฟูก็เปนสิ่งจํ าเปนมากดวย
ฟนฟู  หมายถึง   “ทํ าใหไดรับชีวิตใหมและทํ าใหจํ าเริญขึ้นใหม”

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้
เสียงรองขอการฟนฟูจากพระเจา     สดุดี 85:6
แผนการของพระเจาสํ าหรับการฟนฟู     2 พงศาวดาร 7:14

จงศึกษาบัญชีรายชื่อการฟนฟูตอไปนี้จากพระคัมภีรเดิม อะไรคือปจจัยตางๆ ซึ่งนํ าการฟนฟู
มาให ผลลัพธดานตางๆ ของการฟนฟูแตละครั้งมีอะไรบาง

การฟนฟูที่ภูเขาซีนาย อพยพ 32:1-35, 33:1-23
การฟนฟูภายใตการจัดเตรียมของซามูเอล1 ซามูเอล 7:1-17
การฟนฟูที่ภูเขาคารเมล 1 พงศกษัตริย 18:1-46
การฟนฟูที่เมืองนีนะเวย หนังสือโยนาห
การฟนฟูภายใตการปฏิรูปของกษัตริยอาลา  2 พงศาวดาร 15
การฟนฟูภายใตการรื้อฟนการนมัสการของกษัตริยเฮเซคียาห
2 พงศาวดาร 29:1-36, 30:1-27, 31:1-21
การฟนฟูภายใตการปฏิรูปงานดานศาสนาของกษัตริยโยสิยาห 34:1-33,
35:1-19
การฟนฟูในบรรดาผูที่อยูในฐานะตกไปเปนเชลย   เนหะมีย 8:1-18

2. ในบทที่แลวคุณไดเรียนรูวาคริสตจักรเปรียบไดกับส่ิงกอสรางฝายวิญญาณที่มีรากฐานอยูบน
พระเยซูคริสต การเจริญเติบโตภายในก็คือกระบวนการกอสรางที่ต้ังอยูบนรากฐาน จงศึกษา
โครงรางตอไปนี้
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การเจริญเติบโตโดยการสรางข้ึน

หลักการพื้นฐาน

ก.  อะไรคือส่ิงกอสราง (ตึกรามบานชอง) ฝายวิญญาณ
1. คุณคือส่ิงกอสราง (ตึกรามบานชอง)  ดวยคนหนึ่ง

“และทานทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต ที่กํ าลังกอขึ้นเปนพระนิเวศฝาย
วิญญาณ” 1 เปโตร 2:5

คุณกํ าลังกอสรางขึ้นเปนโครงสรางที่ถาวรนิรันดร
“เพราะเรารูวา ถาเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทํ าลายเสีย เราก็ยังมีที่อาซัน
ซ่ึงพระเจาทรงโปรดประทานให ที่มิไดสรางดวยมือมนุษยและตั้งอยูเปนนิตย
ในสวรรค”     2 โครินธ 5:1

2. คริสตจักรก็คือ ส่ิงกอสราง (ตึกรามบานชอง)
ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากฐานแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซูคริสต

ทรงเปนศิลามุมเอก
ในพระองคนั้นทุกสวนของโครงราง (ตึกราม) ตอกันสนิทและเจริญขึ้นเปนวิหารอันบริสุทธิ์ใน

องคพระผูเปนเจา
“และในพระองคนั้น ทานก็กํ าลังจะถูกกอขึ้นใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝาย
วิญญาณดวย” เอเฟซัส 2:20-22

ข. ในกระบวนการนี้ มีผูที่เกี่ยวของอยูเพียง 2 ฝาย
1.  พระเจา

“แตวาตนเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือ พระเจา”  ยากอบ 3:4
“ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา” สดุดี 127:1
“และบนศิลานี้ เราจะสรางคริสตจักรของเราไวและพลังแหงความตายจะมีชัยตอ    คริ
สตจักรนั้นหามิได”   มัทธิว 16:18

2.  มนุษย
มนุษยในความสัมพันธกับพระเจา ตองมีหนาที่ที่จะตองสราง
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“เพราะวาเราทั้งหลายรวมกันทํ างานเพื่อพระเจา และเปนตึกของพระองค” 1 โครินธ
3:9
“จงสรางตัวของทานขึ้นบนหลักคํ าสอนอันบริสุทธิ์ของทานที่เชื่อกันอยู”  ยูดา 20
“เจาจะซอมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแลวขึ้น เจาจะไดชื่อวาเปนผูซอม
แซมกํ าแพงที่พัง ผูที่ซอมแซมถนนใหคืนคงเพื่อจะไดอยูอาศัย”  อิสยาห  58:12

กอนที่คุณจะเริ่มตนสราง

ที่คุณจะเริ่มตนสราง คุณตองทํ าดังนี้
1. คิดราคาทั้งหมด

“ดวยวาในพวกทานมีผูใด เมื่อปรารถนาจะสรางตึก จะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอน
วา จะมีพอสรางใหสํ าเร็จไดหรือไม
เกรงวาเมื่อลงรากแลว และกระทํ าใหสํ าเร็จได คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเยยเขาวา
“คนนี้ต้ังตนกอ แตทํ าสํ าเร็จไมได””  ลูกา 14:28-30

2. ตองต้ังในแนวแน
“ฝายซาโลมอนตั้งพระทัยที่จะสรางพระนิเวศนเพื่อพระนามของพระเจา และ..” 2
พงศาวดาร 2:1

3. มีแรงจูงใจที่ถูกตอง
“ดูเถิด ขาพเจากํ าลังจะสรางพระนิเวศน เพื่อพระนามพระเยโฮวาห พระเจาของ
ขาพเจา และมอบถวายแดพระองค และเผาเครื่องหอมตอพระพักตรพระองค และ
เพื่อขนมตั้งถวายเนืองนิตย และเพื่อเครื่องเผาบูชา”    2 พงศาวดาร 2:4

4. ตองเตรียมพรอม
“เพราะเอสราไดต้ังใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา และกระทํ าตาม
และสอนกฏเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” เอสรา 7:10
“บาวนั้นที่ไดรู ใจนาย และมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยน
มาก”   ลูกา 12:47

วิธีที่จะสราง

1.  สรางอยูบนรากฐานของความชอบธรรม
“ผูที่มีสติปญญาสรางเรือนของตนไวบนศิลา ฝนก็ตกและนํ้ าก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะ

เรือนนั้น แตเรือนมิไดพังลงเพราะวารากต้ังบนศิลา”  มัทธิว 7:24-27
รากฐานที่ถูกตองก็คือ องคพระเยซูคริสตและพระวจนะของพระองค
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“ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซู
คริสตทรงเปนศิลามุมเอก” เอเฟซัส 2:20

“จงหยังรากและกอรางสรางขึ้นในพระองค และมั่นคงอยูในความเชื่อ ตามที่ทานไดรับ
คํ าสอนมาแลว” โคโลสี 2:7

จงระมัดระวังใหดีวาคุณไดกอรางสรางขึ้นบนรากฐานนี้อยางไร
“เพราะวาผูใดจะรากรากอื่นอีกไมไดแลว นอกจากที่วางไวแลวคือ พระเยซูคริสต บน

รากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวย ทองคํ า เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง การงานของแตละ
คนก็จะไดปรากฏใหเห็น เพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน เพราะวาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟ
นั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”   1 โครินธ 3:10-13
2. สรางใหเปนไปตามแผนนั้น

ในโครงการกอสรางที่มีอยูในทุกๆ ขอพระคัมภีรนั้น มีแผนการหนึ่งซึ่งพระเจาเปนผูประทานให
จงดูปฐมกาล 6, อพยพ 25,  1 พงศาวดาร 22  ประชากรของพระเจาตองเชื่อฟงแผนการของพระองค

“พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหทํ าอยางไร โนอาหก็ทํ าอยางนั้นทุกประการ”  ปฐมกาล
6:22

แผนการนั้นๆ อาจจะตางกัน แตความเชื่อฟงของคนของพระเจาตองเหมือนกันซึ่งเปนความ
จริงเสมอ เชน โมเสส ดาวิด ซาโลมอน เอสราและเนหะมีย แตละคนไดปฏิบัติตามพระมหาบัญชาของ
พระเจา

“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทํ าใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยว
ดวยเรื่องนี้คือ งานอยางซ่ึงจะตองกระทํ าตามแผนผังนั้น”   1 พงศาวดาร 28:19

ถาคุณไมไดปฏิบัติตนตามแผนการของพระเจาสํ าหรับกอสรางชีวิตของคุณบนพระวจนะของ
พระเจา คุณก็จะไมประสบความสํ าเร็จ

“ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชั่วของเขา
ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ ามือของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร”
สดุดี 28:5

3. สรางใหเปนไปตามความสามารถของคุณ

ในโครงการสรางตางๆ ในสมัยพระคัมภีรเดิมนั้น จะเห็นไดวาประชาชนถวายตามขนาดของ
ความสามารถของเขาเอง

“เขาถวายตามกํ าลังของเขาแกกองทรัพยเพื่อพระราชกิจ เปนทองคํ าหกหมื่นหนึ่งพัน
ดาริอัน เงินหาสมันมาเนและเครื่องแตงกายปุโรหิตหนึ่งรอยตัว”   เอสรา 2:69
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4. สรางขึ้นใหเปนไปตามความตั้งใจปรารถนาของคุณ
จงตั้งใจปรารถนาที่จะเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
“หัวหนาครอบครัวบางคนไดถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศนของพระเจา เพื่อจะ

สรางพระนิเวศนขึ้นในที่เดิม”  เอสรา 2:68
5. สรางขึ้นดวยพลกํ าลังของพระเจา

“และทรงบันดาลใหขาพเจามีความชอบธรรมตอพระพักตรพระราชา เพราะพระหัตถ
ของพระเยโฮวาหพระเจาของขาพเจาอยูกับขาพเจา”  เอสรา 7:28
6. สรางขึ้นใหมีเอกภาพ (ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน)

“เพราะประชาชนมีนํ้ าใจที่จะทํ างาน”   เนหะมีย 4:6
7. สรางขึ้นดวยสติปญญา

“เรือนนั้นเขาสรางกันดวยปญญา และสถาปนามันไวดวยความเขาใจ”  สุภาษิต 24:3
“ปญญาสรางเรือนของเธอขึ้น แตความโงรื้อมันลงดวยมือตนเอง”  สุภาษิต 14:1
“ปญญาไดสรางเรือนของเธอแลว เธอไดต้ังเสาเจ็ดตน”   สุภาษิต 9:1

พระเจาจะประทานสติปญญาใหคุณในเวลาอันสมควร
“พระเจาทรงใหเขาประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา คือใหเขามีสติปญญา

ความเขาใจและความรูในวิชาการทุกอยาง เราไดใหสมรรถภาพแกคนทั้งปวงที่มีฝมือ เพื่อเขา
จะไดทํ าสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งเจาไวนั้น”  อพยพ 31:3,6

“ซาโลมอนคือโอรสที่ฉลาด กอปรดวยความเฉลียวฉลาดและความเขาใจ ผูซ่ึงจะสราง
พระนิเวศนถวายพระเจา”   2 พงศาวดาร 2:12

ที่มาแหงสติปญญาก็คือ   พระเจา
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจาผูทรงโปรดประทานให

แกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ แลวผูนั้นก็จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6
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1. “ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยง และติดตอกันดวยขอและเอ็นตางๆ จึงได
จํ าเริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น” โคโลสี 2:19

2. ความเจริญเติบโตภายในหมายถึง ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณและการพัฒนาสมาชิก
ทั้งหลายของคริสตจักร ซึ่งเพงเล็งถึงความเจริญเติบโตในดานคุณภาพมากกวาในดานปริมาณ
หนา  1-2

3. การเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณคือการเพิ่มความเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งสงผลลัพธออก
มาเปนการพัฒนาผูเชื่อใหมีชีวิตที่เหมือนพระคริสต  หนา 2-7

4. ดูหนา  2
5. ดูหนา  2-7
6. ดูหนา 7-11


