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บทที่ 11

การเติบโตหยุดชะงัก

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เติบโต”
- บงชี้ถึงปจจัยที่กีดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
- ใหการรักษาเยียวยาทางพระคัมภีรเพื่อแกไขปญหานี้

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดํ าเนินตามคํ าแนะนํ าของคนอธรรมหรือยืนอยูในทาง

ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระองค

ทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนี้ ซ่ึงเกิดผลตามฤดูกาล และใบไมก็ไมเหี่ยวแหง

การทุกอยางซ่ึงเขากระทํ าก็จํ าเริญขึ้น”
สดุดี 1:1-3
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คํ านํ า

มีหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอการเติบโตและพัฒนาการตามธรรมชาติของรางกายมนุษย การ
ขาดอาหารที่เหมาะสมทํ าใหรางกายเติบโตชา เชื้อโรคตางๆ ก็มีผลตอพัฒนาการของรางกาย

เมื่อขาดการเติบโตในรางกายของมนุษย เราตองหาการรักษาเพื่อแกไขปญหา มิฉะนั้นการเติบ
โตจะ “หยุดชะงัก”  เมื่อการเติบโต “หยุดชะงัก” รางกายก็ไมพัฒนาอยางเหมาะสม

ตามที่คุณไดเรียนรูแลว พระคัมภีรเปรียบเทียบคริสตจักรกับรางมนุษย เชนเดียวกับรางกาย
มนุษยที่มีหลายปจจัย ซึ่งมีผลกระทบตอการเติบโตและพัฒนาการของคริสตจักร

บางครั้งปญหาเกิดขึ้นในคริสตจักร ปญหาเหลานี้อาจทํ าใหการเติบโตทางวิญญาณ “หยุด
ชะงัก” เมื่อการเติบโต “หยุดชะงัก”  คริสตจักรก็ไมเพิ่มพูนอยางเหมาะสม ไมมีผูเชื่อใหม ไมมีสาวกและ
ปราศจากการเติบโตฝายวิญญาณ

พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เราไมสามารถที่จะทํ าใหเกิดการเพิ่มพูนดวยตัว
เราเอง แตเราสามารถยายเอาสภาพการซึ่งกีดกั้นการเติบโตออกไป เมื่อเราทํ าดังนั้น เราก็กํ าลังสราง
บรรยากาศฝายวิญญาณที่เหมาะสม ซึ่งทํ าใหการเติบโตเกิดขึ้นได

บทนี้บอกถึงปญหาธรรมดาๆ ซึ่งขัดขวางการเพิ่มพูน และไดให “การแกไข” ซึ่งเปนไปตามพระ
คัมภีรสํ าหรับแตละปญหา

การเติบโตหยุดชะงัก

ปญหา   ขาดอาหารฝายวิญญาณ

รางกายมนุษยตองมีอาหารธรรมชาติและนํ้ ามิฉะนั้นก็จะตาย รางกายฝายวิญญาณก็ตองมี
อาหารและนํ้ าฝายวิญญาณ มิฉะนั้นก็จะตาย

คริสตจักรบางแหงไมไดสอนพระวจนะของพระเจาเลย เขาสอนหลักขอเชื่อของมนุษย เขา
กลาวถึงสิ่งที่มนุษยตองการฟง (2 ทิโมธี 4:3)  การขาดอาหารฝายวิญญาณเปนผลมาจากการกันดาร
อาหารคือพระวจนะของพระเจา (อาโมส 8:11-12)
การแกไข

จงเนนใหมที่พระวจนะของพระเจา (โรม 10:17) จงสอนทั้งนํ้ านมและอาหารแข็งแหงพระ
วจนะ (1 โครินธ 3:1,  1 เปโตร 2:22,  ฮีบรู 5:12-14)
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ทารกไมอาจจะมีชีวิตอยูดวยนํ้ านมเพียงอยางเดียวตลอดไป เด็กที่โตขึ้นตองรูจักกินอาหารแข็ง
รางกายฝายวิญญาณของพระคริสตไมอาจดํ ารงอยูดวย “นํ้ านม” แหงพระวจนะเพียงอยางเดียว ราง
กายฝายวิญญาณที่เติบโตขึ้นตองรูจักกิน “อาหารแข็ง” แหงพระวจนะของพระเจา

พระวจนะของพระเจาเปน “อาหาร” ของชีวิตฝายวิญญาณ พระวจนะเปนอาหารฝาย
วิญญาณของเรา ความจริงพื้นฐานซึ่งเขาใจงายๆ นั้นเรียกวา “นํ้ านม” แหงพระวจนะ คํ าสอนในพระ
คัมภีรซึ่งกาวหนาตอไปอีกนั้นเรียกวา “อาหารแข็ง” แหงพระวจนะ

*****************************************

ปญหา   ขาดนิมิต

พระคัมภีรกลาววา “ที่ใดไมมีนิมิต ประชาชนก็พินาศ” (สุภาษิต 29:18)

นิมิตฝายวิญญาณของบางคนจํ ากัดอยูแตครอบครัวและชุมชนของเขาเอง สํ าหรับบางคนก็มุง
ไปที่สถานที่หางไกลซึ่งมีชื่อแปลกๆ  ในขณะที่คนที่อยูขางนอกประตูคริสตจักรนั่นเองตองตายโดย
ปราศจากพระคริสต
การแกไข

จะทํ าใหเกิดสมดุลไดระหวางนิมิตในทองถิ่นและนิมิตฝายวิญญาณในโลกอันกวางไกล คริสต
จักรตองพัฒนาใหมีนิมิตแหงโลกในขณะเดียวกันก็ไมละทิ้งผูที่อยูในชุมชนของตนเอง

นี่เปนนิมิตซึ่งพระเยซูทรงมอบแกสาวกของพระองคใหมองดูทุงนาฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะ
เก็บเกี่ยว นานั้นก็คือโลกนี้

“เงยหนาขึ้นมองดู” นี่คือนิมิตที่พระเยซูทรงแบงปนกับสาวกของพระองค ซึ่งเปลี่ยนแปลงเปา
หมายและจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาเหลานี้ (ยอหน 4)

**************************************

ปญหา   การเจริญเติบโตอยางผิวเผิน

จงอานคํ าอุปมาของผูหวานพืชใน มาระโก 4:1-20 เมื่อเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาไมหยั่ง
รากลงในชีวิตของคุณ ก็ทํ าใหมีการเจริญเติบโตอยางผิวเผิน

เมื่อการขมเหงและความยากลํ าบากเกิดขึ้น คุณจะตายฝายวิญญาณ (มาระโก 4:17)
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การแกไข

สอนคนใหรูวาการอาน การฟงและการสอนพระวจนะของพระเจานั้นไมเปนการเพียงพอ เขา
ตองกลายเปนผูกระทํ าตามพระวจนะนั้น ตองใหพระวจนะเปลี่ยนแปลงชี่วิตของเขา (ยากอบ 1:22-25)
การนํ าเอาพระวจนะเขาไปในใจนี้เอง ที่นํ าความเปลี่ยนแปลงมาให (สุดดี 119:130)

****************************************

ปญหา   ขาดการพรวนดิน

คริสตจักรมักจะมีวิธีการและโปรแกรมที่ไมเกิดผลผลิต เมื่อกิจกรรมเหลานี้ไมไดพรวนดิน การ
เกิดผลก็หยุดลง ถาปราศจากการพรวนดิน กระบวนการแหงความตายที่เปนไปอยางชาๆ และแนนอน
ก็จะทํ าลายชีวิตลงได

ในโลกธรรมชาติเมื่อตนไมไมถูกพรวนดินก็อาจยังคงยืนตนอยูได แตมันไดตายเสียแลวไมมี
การเติบโตและการเพิ่มพูน โครงสรางยังคงอยู แตชีวิตไดจากไปแลวในโลกฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน
การแกไข

ในโลกธรรมชาติเราตองลิดกิ่งที่ไมเกิดผลเพื่อใหตนไมมีผลมากขึ้น

ในโลกวิญญาณเราตองลิด  กิจกรรมที่ไมเกิดผลออกจากชีวิตและคริสตจักรของเรา วิธีการ
และโปรแกรมที่ไมทํ าใหเกิดการประกาศพระกิตติคุณและการสรางสาวกจะตองถูก “ลิด”

การประชุม โปรแกรมและกิจกรรมแตละอยางของคริสตจักรตองนํ าเอามาประเมินดู วิเคราะห
งานที่ไมเกิดผล เพื่อหาดูวาเหตุใดจึงไมเกิดผล

จํ าไววา การลิดกิ่งไมใชเพียงแคกํ าจัดกิ่งที่ไมมีผล แตเปาหมายคือเพื่อหาวิธีที่จะใหเจริญเติบ
โตอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลฝายวิญญาณมากขึ้น (ดู ยอหน 15)

*****************************************

ปญหา   ไมรูจักบริเวณที่ตอบสนองพระกิตติคุณ

ในคํ าอุปมาของเมล็ดพืชใน มาระโก 41-20,  มีดินที่ตอบสนองและที่ไมตอบสนองตอเมล็ดพืช
ในบริเวณที่ไมตอบสนองจะมีการเติบโตนอย
การแกไข

มีดินแดนที่ไมตอบสนองพระกิตติคุณในโลกนี้ ซึ่งมีโอกาสนอยที่จะเพิ่มพูนผูเชื่อ มีบริเวณอื่นๆ
ที่พรอมสํ าหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ซึ่งใหโอกาสที่ดีในการเผยแพรพระกิตติคุณ
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เราตองจํ าแนกผูคนที่ตอบสนองและมุงความพยายามไปที่บริเวณเหลานี้ เมื่อเปาโลไดยินวา
พระวิญญาณบริสุทธิ์กํ าลังนํ าคนตางชาติมาเปนสาวกในเมืองอันติโอก เขาจากเมืองทารซัสไปเมืองอัน
ติโอกทันที เมื่อเวลายังไมสมควรสํ าหรับเอเซีย เปาโลก็มุงไปที่บริเวณที่ตอบสนองจนกระทั่งพระเจา
เปดประตูไปสูเอเซีย

****************************************

ปญหา   ใหความสํ าคัญเปนอันดับแรกแกสิ่งที่ไมถูกตอง

ผูนํ าฝายวิญญาณใหความสํ าคัญอันดับแรกแกส่ิงที่ไมถูกตอง เมื่อเขาสนใจกับธุรกิจของคริสต
จักรมากกวาการอธิษฐาน และรับใชดวยพระวจนะของพระเจา เขาใหความสํ าคัญแกโครงการที่สํ าคัญ
รองมา เชน งานดีๆ โครงการสรางตึก เปนตน การบํ ารุงรักษากลายเปนสิ่งสํ าคัญกวาพันธกิจ
การแกไข

พระเยซูไมไดตรัสอะไรเกี่ยวกับการสรางตึกใหญๆ สรางศูนยคายพักคริสเตียนและโครงการ
อ่ืนๆ ดังกลาว

การสรางสิ่งเหลานี้ไมมีอะไรผิดในตัวของมันเอง แตการเพิ่มพูนถูกกีดกั้นเมื่อคนสนใจเนนที่
โครงการเหลานี้มากกวาการประกาศพระกิตติคุณและการสรางสาวก

ปญหาเกี่ยวกับส่ิงสํ าคัญอับดับแรกและการแกไขไดถูกบันทึกไวใน กิจการ 6:1-6 เมื่อผูนํ าฝาย
วิญญาณเริ่มใชเวลาในการอธิษฐานและรับใชดวยพระวจนะของพระเจา การเพิ่มพูนคริสตจักรก็เกิด
ข้ึน  (กิจการ 6:7)

******************************************

ปญหา   การรับใชไมสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน

บางคริสตจักรหยุดที่จะเติบโต เพราะวางานรับใชไมไดสัมพันธเกี่ยวของกับคน บางทีอาจเปน
เพราะวาผูรับใชไมใชคนของชุมชนนั้นๆ เขามาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งและไมสามารถสัมพันธกับคนใน
ถิ่นนั้นไดอยางเหมาะสมทั้งในดานภาษาและวัฒนธรรม
การแกไข

ผูนํ าควรไดรับการเลือกมาจากคริสตจักรทองถิ่นใหเร็วที่สุดเทาที่จะทํ าได หลักจากที่คริสตจักร
ไดปลูกลงแลว (ติตัส 1:5) ผูนํ าทองถิ่นซึ่งพูดภาษาและมีวัฒนธรรมเดียวกันยอมส่ือสารพระกิตติคุณได
มีประสิทธิภาพกวาเปนธรรมดา

***************************************
ปญหา   “มาดูซิ”  แทนที่จะเปน “ไปบอกเขา”
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คริสตจักรหลายแหงใชยุทธวิธี “มาดูซิ” แทนที่จะเปนวิธี  “ออกไปซิ”  ซึ่งพระเยซูทรงบัญชา

คริสตจักรเหลานี้วางแผนการนมัสการและโปรแกรมและพยายามที่จะบอกผูไมเชื่อให “มา”
ที่คริสตจักร เขาไมเคย “ออกไป”  ยังโลกภายนอกเพื่อนํ าขาวประเสริฐไปบอกเขาและนํ าเขาเหลานั้น
เขามายังคริสตจักร เขาเปดประตูและรอคอยใหคนมาแตไมมีใครมา

ในคริสตจักรเชนนี้ สมาชิกอาจยุงวุนวายอยูทุกคืนดวยการประชุม การสัมมนาและกิจกรรม
ตางๆ มาแทนที่การประกาศขาวประเสริฐ
การแกไข

คริสตจักรจะตองเปนฐานปฏิบัติการของพระเจาในโลกนี้ แตคริสตจักรไดกลายเปนสถานที่
ปฏิบัติการแทนที่จะเปนฐานปฏิบัติการซึ่งสงสาวกออกไปสูนาแหงโลกนี้ เพื่อรับใชประชาชนและเพิ่มพู
นคริสตจักร คริสตจักรตองหยุดประกาศกับตนเองและเริ่มประกาศกับโลก (หมายความวา เลิกประกาศ
กับคริสเตียนที่อยูในคริสตจักรแลวออกไปประกาศแกผูไมเชื่อภายนอกคริสตจักร - ผูแปล)

คริสตจักรตองเปนสถานที่ฝกอบรมผูเชื่อและเตรียมเขาใหพรอมที่จะออกไปในโลกนี้ที่ซึ่งคน
บาปอยู และนํ าเขามาหาพระคริสต เราตองเนนยุทธวิธี “ออกไป” ของพระเยซู (มัทธิว 28:19,  กิจการ
1:8)

*************************************

ปญหา   บาปที่ไมไดสารภาพ

บาปที่ไมไดสารภาพในชีวิตของสมาชิกคริสตจักรปดกั้นการเติบโตฝายวิญญาณ
การแกไข

จงศึกษาคํ าสั่งสอนที่เปาโลมอบแกคริสตจักรโครินธในอันที่จะจัดการกับบาปที่ไมไดสารภาพ
ในตัวสมาชิก ดู 1 โครินธ 5:11-12 ถาสมาชิกที่ทํ าบาปรูสึกสํ านึกผิด เขาก็เปนที่ยอมรับกลับเขาสู
สามัคคีธรรมในคริสตจักร ดู 2 โครินธ 2:4-8

****************************************

ปญหา   ปญหาสวนตัวที่ยังไมไดรับการแกไข

การขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของคริสตจักรมีปญหาสวนตัวที่ยังไมไดรับการแกไขระหวางเขา
เหลานั้น ถาการขัดแยงไมไดถูกจัดการอยางเหมาะสมก็อาจเกิดการแตกแยกได ปญหาที่ยังไมไดแกไข
ปดกั้นขบวนการเพิ่มพูน
การแกไข
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มัทธิว 18:15-17  ใหคํ าสอนเฉพาะเจาะจงเพื่อแกไขปญหาระหวางสมาชิกของพระกายของ
พระคริสต

จงศึกษาตัวอยางของเปาโลในเรื่องบารนาบัส ในกิจการ 15:36-41  ถาปญหาถูกจัดการอยาง
ถูกตอง แมแตการแตกแยกอาจทํ าใหเกิดการเพิ่มพูนซึ่งจะเปนประโยชนตออาณาจักรของพระเจา

****************************************

ปญหา   ผูนํ าฝายวิญญาณที่ไมมีคุณสมบัติ

การเติบโตของคริสตจักรถูกกระทบ เมื่อผูนํ าไมมีคุณสมบัติฝายวิญญาณตามที่กลาวไวในพระ
คัมภีร

มาตรฐานสํ าหรับผูนํ าของคริสตจักรที่พระเจาทรงตั้งไวคือ คุณสมบัติฝายวิญญาณ พระองค
ไมทรงหวงใยในเรื่องการศึกษาและความสามารถมากเทากับสภาวะที่แทจริงฝายวิญญาณของคน (ดู
1 ซามูลเอล 16:7)
การแกไข

ผูนํ าควรลาออกจากตํ าแหนงของเขาจนกระทั่งเขาไดจัด “ครอบครัวของเขาเอง”  (ชีวิตสวนตัว
ฝายวิญญาณและครอบครัว) ใหเปนระเบียบ ผูนํ าควรมีคุณสมบัติตามที่กลาวไวใน 1 ทิโมธี 3 และ ติตั
ส 1:5-9

*****************************************

ปญหา   มีการตอตานการเปลี่ยนแปลง

คนเรามักมีความโนมเอียงที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลง คนสวนใหญพอใจกับวิธีที่เขาเคยทํ า
มา “ตลอด 40 ปมานี้” เขาไมพรอมที่จะรับวิธีใหมๆ
การแกไข

จํ าไววาวัตถุประสงคของคริสตจักรก็เพื่อประกาศขาวประเสริฐ และเพิ่มพูนในฝายวิญญาณ
นั้นไมเคยเปลี่ยนแปลง แตวิธีการที่จํ าทํ าใหวัตถุประสงคนี้สํ าเร็จอาจเปลี่ยนไปตางๆ ได

เปนความจริงที่เราควรใชวิธีการของพระคัมภีรของคริสตจักรในยุคแรก แตวาโลกไดเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม เราไมอาจที่จะปฏิเสธไมยอมรับวิธีใหมเพียงเพราะวาไมมีการใชวิธีดังกลาวในสมัย
พระคัมภร
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จงระลึกวา ประเพณีอาจปดกั้นแผนการของพระเจาได (มาระโก 7:13) จงสอนคนใหหวังที่จะ
รับส่ิงใหมๆ จากพระเจา (อิสยาห 43:19)

******************************************

ปญหา   ปญหาของการสื่อสาร

วิธีการที่ใชส่ือสารขาวประเสริฐอาจปดกั้นการเพิ่มพูนได ผูรับใชพยายามที่จะใหคนประทับใจ
ดวยสํ านวนโวหารที่ไพเราะและแสดงความรูทางศาสนศาสตร เขาไมไดส่ือสารในระดับความตองการ
ของมนุษย การกระทํ าของเขาไมสอดคลองกับคํ าพูดของเขา
การแกไข

ตองสื่อสารพระกิตติคุณใหผูฟงเขาใจได นักเทศน ครูและผูประกาศตองสื่อสารในระดับที่คน
ฟงเขาใจแทนที่จะพยายามทํ าใหคนประทับใจดวยคํ าพูดสํ านวนโวหารและแสดงความรูทางศาสน
ศาสตร เมื่อพระเยซูทรงสอน คนธรรมดาฟงแลวเขาใจสิ่งที่พระองคสอน (มาระโก 12:37)

ตองดัดแปลงการสื่อสารใหเหมาะแกคนทุกชั้นในสังคมและทุกระดับการศึกษา (โรม 1:14)

การสื่อสารดวยคํ าพูดจะตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูส่ือสาร เราตองเปนผูกระทํ าตามพระ
วจนะเทาๆ กับที่เปนผูส่ือสาร การสื่อสารความเชื่อของเราจะมีประสิทธิภาพตอเมื่อทุกคนเห็นสิ่งที่เปน
ของพระเจาปรากฏชัดในชีวิตของเรา (เชน ความรัก ความอดทน การเสียสละ) ฟเลโมน 6

**************************************

ปญหา   การแบงแยกทางวัฒนธรรม ทางภูมิศาสตรและทางดานนิกายตางๆ

คริสตจักรแบงแหงไมออกไปหาคนในชุมชนเพราะวา “เขาไมเหมือนพวกเรา” เขาไมรับใชกับ
คนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากเขา มีเชื้อชาติแตกตางหรือคนที่พูดภาษาอื่นๆ

คริสตจักรบางแหงปฏิเสธที่จะขามขอบเขตทางภูมิศาสตร เขาไมตองการใหคนจากบริเวณอื่น
ของเมืองหรือจากดินแดนที่แตกตางออกไปมายังคริสตจักรของเขา

บางคนไมยอมมีสามัคคีธรรมกับสมาชิกของนิกายอื่นๆ บางคนแยกตนเองจากโลกจนกระทั่ง
เขาไมไดเพิ่มพูนคริสตจักรอีกเลย เพราะวาเขาไมไดติดตอสัมพันธกับผูไมเชื่อ

การแกไข
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ดู เอเฟซัส 2:14 ไมมีกํ าแพงแบงแยกในพระคริสต คริสตจักรไดสรางกํ าแพงแหงการแบงแยก
ซึ่งตองพังลงเสีย เราตองขามเสนเขตทางวัฒนธรรม ทางภาษา ทางภูมิศาสตร และทางนิกายไปหาคน
ในที่ที่เขาอยู

เราตองเอาของหนักและความบาปเหลานี้วางไวเสีย และเนนที่งานการออกไปทั่วโลกเพื่อ
ประกาศขาวประเสริฐ (ฮีบรู 12:-2)

เราตองไมทํ าตัวโดดเดียวจากโลก เราตองอยูในโลกแตไมใชมีสวนรวมในวิถีแหงความบาป
ของโลก (ยอหน 17:15) การแยกจากโลกไมไดหมายถึงการโดดเดี่ยวตนเอง หรือการแยกตัวอยูตาง
หากจากผูอ่ืน

*************************************

ปญหา   เปนผูดูแทนที่จะเปนผูมีสวนรวม

ผูดู คือ คนที่มองดูแตไมมีสวนรวมในแผนการของพระเจา เขาไมเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ
เขาทิ้งใหการประกาศและการสรางสาวกเปนงานของผูรับใช “มืออาชีพ” คริสตจักรที่เต็มไปดวยผูดูจะ
ไมเติบโต
การแกไข

สมาชิกทุกคนจะตองรูถึงความรับผิดชอบสวนตัวของเขาที่มีตอพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:19-
20)

คริสตจักรตองนํ าสมาชิกใหคนพบและใชของประทานฝายวิญญาณ เพื่อทํ าใหพระกายของคริ
สตจักรทํ าหนาที่ไดอยางเหมาะสม (2 ทิโมธี 1:6)

ผูรับใชตองเตรียมสมาชิกเพื่องานรับใช (เอเฟซัส 4:12)

แตละคนตองบังเกิดผลและแตละบานตองกลายเปนศูนยกลางของการประกาศ (2 ทิโมธี 2:2)

**************************************

ปญหา ผูกลับใจไมกลายเปนสาวก

ผูเชื่อใหมไมพัฒนาเขาสูการเปนสาวก เขากลับไปสูชีวิตบาปแบบเกาหรือไมก็เปนทารกฝาย
วิญญาณอยูเหมือนเดิม ซึ่งไมสามารถเพิ่มผลผลิตได
การแกไข
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ผูกลับใจตองพัฒนาเขาสูการเปนสาวกและเตรียมพรอมที่จะรับใช ถากระบวนการเพิ่มพูนจะ
ดํ าเนินตอไป

การประกาศขาวประเสริฐจะไมสมบูรณจนกวาผูกลับใจจะถูกทํ าใหเปนสาวกที่กระตือรือลน
ของพระคริสต การสอนจะตองตามการประกาศเชนเดียวกับการสอนกอนที่จะเชื่อ (มัทธิว 28:19-20)

***************************************

ปญหา   ความกลัว

ความกลัวที่จะลมเหลวเปนศัตรูตัวสํ าคัญของการเพิ่มพูน จงอานคํ าอุปมาของเงินตะลันตในมั
ทธิว 25:14-30

คนใชที่มีแตความกลัวจะไมเปนประโยชนอะไรเลย เขาไมไดเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
การแกไข

พัฒนาความสัมพันธกับพระเจา ซึ่งมีพื้นฐานบนความรักแทนที่จะเปนความกลัว (1 ยอหน
4:18)

*****************************************

ปญหา   เนนที่งานมากกวาการนมัสการ

แผนการ โปรแกรม และธุรกิจของคริสตจักรอาจเขามาแทนที่การนมัสการที่แทจริง การ
นมัสการอาจเต็มไปดวยการประกาศตางๆ การระดมทุน การเสนรายงานพิเศษและโปรแกรมตางๆ ที่
วางแผนไว
การแกไข

วางสิ่งสํ าคัญอับดับแรกในคริสตจักรใหถูกตอง ความรักและการนมัสการพระเจาตองเปนที่
หนึ่งมากอนสิ่งอื่นใด ความรักและการรับใชตอผูอ่ืนเปนสิ่งรองลงมา โปรแกรมตางๆ ตองตามหลัง
ความรับผิดชอบสองประการที่ยิ่งใหญที่สุดนี้ (มัทธิว 12:29-31)

******************************************

ปญหา   รักษาสังคมใหรอดมากกวารักษาวิญญาณใหรอด

มีความตองการทางสังคมหลายอยางในโลกปจจุบันนี้ มีคนยากจนที่เราตองใหอาหาร เสื้อผา
และที่อยูอาศัย มีคนที่ตองการการเอาใจใสทางการรักษาโรคและการงาน มีปญหาทางดานการศึกษา
และการเมืองซึ่งเราตองแกไข
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ความตองการเหลานี้เปนความจริงที่คริสตจักรตองรับใชแกเขาในพระนามพระเยซู แตวาบอย
คร้ังที่งานรับใชของคริสตจักรมักจะเปลี่ยนไปเปนการชวยสังคมใหรอดมากกวาชวยวิญญาณใหรอด
การแกไข

ผูหญิงที่บอนํ้ ามีความตองการทางรางกายคือ อยากไดนํ้ าแตพระเยซูทรงใหความสํ าคัญ
อันดับแรกแกความตองการฝายวิญญาณของเธอ (ดู ยอหน 4)

การเรียกที่สํ าคัญของคริสตจักรไมใชเพื่อชวยใหสังคมใหรอด แตใหชวยวิญญาณของชายและ
หญิงที่ขัดสนฝายวิญญาณ

การเขาไปรวมในสังคมและการแสวงหาภูมิปญญาจะไมชวยใหคนที่หิวซึ่งแสวงอาหารแหง
ชีวิตไดอ่ิมใจเลย

*****************************************

ปญหา   ความไมเชื่อ

จงอานเรื่องราวของอิสราเอล ซึ่งอยูตรงชายแดนของดินแดนที่พระเจาทรงสัญญาใหแกเขา
(กันดารวิถี 13)  อิสราเอลไมไดเขาไปสูดินแดนที่ทรงสัญญาไวเพราะวาเขาไมเชื่อ เขาหันกลับไป
เตร็ดเตรอยูในปาซึ่งในชั่วคนทั้งหมดนั้นไดตายไปใน 40 ปตอมา

ผูเชื่อแตละคนและคริสตจักรแตละแหงมาถึง “คาเดช”  ทางฝายวิญญาณในบางจุดของ
ประสบการณฝายวิญญาณของเขา เขาอาจมุงไปขางหนาดวยความเชื่อเพื่อที่จะอางพระสัญญาของ
พระเจา หรือไมเขาก็จะถอยหลังไปในความไมเชื่อและตายฝายวิญญาณ
การแกไข

ความไมเชื่อปดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ คริสตจักรตองเชื่อวาจุดประสงค
ของการประกาศและการสรางสาวกจะสํ าเร็จลงไดโดยความเชื่อ (มาระโก 6:15)

ความเชื่อตองมาแทนที่ความไมเชื่อ ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นไดโดยการที่เราเนนที่พระวจนะของ
พระเจาใหมอีกครั้งหนึ่ง

คนตองเริ่มที่จะปฏิบัติโดยความเชื่อ ความเชื่อกับการกระทํ าตองรวมเขาดวยกันจึงจะเกิดผล
(ยากอบ 2:26)

**************************************
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ปญหา   ปริมาณมากกวาคุณภาพ

คริสตจักรเนนที่ปริมาณมากกวาที่คุณภาพ ซึ่งจะทํ าใหผูเชื่อไมเปนผูใหญฝายวิญญาณ มีคน
จํ านวนมาก แตพวกเขาลมเหลวในการเปนสาวกและในการเปนสมาชิกที่เปนผูใหญ
การแกไข

วิญญาณหนึ่งดวงมีคามากกวาคนทั้งโลก (มัทธิว 16:26) ในขณะที่ความหวงใยคนทั้งโลกนั้น
เปนสิ่งที่ถูกตอง เราตองไมสูญเสียแตละคนเขาไปในหมูชน คนบังเกิดฝายวิญญาณที่ละคนในครั้ง
หนึ่งๆ และสูญหายเปนคนๆ ไป

ไมมีการกลับใจประเภท “เปนหมู”  แมวาคนกลุมใหญตอบสนองตอคํ ารองขอของการประกาศ
ขาวประเสริฐ แตวาคนยอมบังเกิดใหมทีละคน

เราตองไมหวงใยกับหมูชนมากจนเราละเลยความตองการของแตละบุคคล พระเยซูทรงเรียก
คนแตละคนออกจากหมูชนเพื่อทรงรับใชแกเรา

การพัฒนาการรับใชในกลุมเล็กๆ และสามัคคีธรรมในบานคือวิธีหนึ่งที่จะทํ าใหรับใชแกแตละ
คนไดในที่ประชุมใหญและเพิ่มพูนอยางรวดเร็ว

****************************************

ปญหา   “กลุมพรรคพวก” ในคริสตจักร

บางทีเกิดมี “กลุมพรรคพวก” ข้ึนในคริสตจักร   “กลุมพรรคพวก” คือกลุมคนที่เขามารวมกัน
เปนกลุมที่แยกตัวออกและไมยอมรับผูอ่ืนเขาในกลุมสามัคคีธรรมของตน

กลุมนี้ลํ าเอียงตอคนบางคนและยอมรบเขาเขาใน “กลุมพรรคพวก” แตไมยอมรับผูอ่ืน
การแกไข

พระคัมภีรสอนวา การนับถือคนเปนบางคนนั้นเปนสิ่งที่ผิด จงอาน ยากอบ 2:1-10 ความ
ประพฤติเชนนี้ตองมีการกลับใจเพราะวาเปนความบาป

*****************************************

ปญหา   องคการมีชีวิตอยู แตวาอวัยวะกํ าลังตาย

องคการเปนสิ่งที่สํ าคัญแตวาการเติบโตฝายวิญญาณถูกปดกั้น เมื่อองคการมีความกดดัน
แทนที่จะมีชีวิตของพระเจาไหลหลั่งอยู ประเพณีการทํ าตามบัญญัติและพิธีกรรมเริ่มที่จะมาแทนที่เร่ือง
ทางฝายวิญญาณที่แทจริง (มาระโก 7:13) การจัดองคการของคริสตจักรอาจมีชีวิตและดีอยู แตวา
อวัยวะคือรางกายที่แทจริงฝายวิญญาณจะตองตายถาไมมีชีวิตฝายวิญญาณ
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คริสตจักรเชนนี้มีการจัดองคการที่ดี และ “ไดชื่อวาเปนคริสตจักรอยู”  แตวาในฝายวิญญาณ
เขาตายเสียแลว (วิวรณ 3:1)  คนตายฝายวิญญาณก็หยุดเติบโตเขามีรูปแบบของชีวิตที่ดีงามแตวา
เขาปฎิเสธฤทธิ์อํ านาจของพระเจา (2 ทิโมธี 3:5)
การแกไข

คริสตจักรเปรียบเหมือนรางกาย รางกายคืออวัยวะที่มีชีวิตอยูไมใชเปนเพียงหนวยงานที่
ประกอบดวยสงตางๆ

องคการหรือหนวยงานไมสามารถทํ าใหเกิดชีวิตได แตอวัยวะที่มีชีวิตอยูทํ าได เราตองสอนเขา
ใหรูจักชีวิตรางกายของคริสตจักรและเนนที่การรับใชของรางกาย (1 โครินธ 12)

***************************************

ปญหา  ขาดความรัก

คริสตจักรอาจมีกิจกรรมที่ดีฝายวิญญาณหลายอยาง แตวาขาดความรัก คนไมมีมิตรภาพตอ
กัน เขาไมรักซึ่งกันและกัน ความเกลียดชังและทาทีของความไมหวงใยกัน
การแกไข

งานรับใชทุกอยาง ของประทานทุกอยาง กิจกรรมทุกอยางของแตละคนหรือของพระกาย
แหงคริสตจักรจะไมมีประโยชนเลยหากปราศจากความรัก จงศึกษาและนํ าเอา 1 โครินธ 13 มาใช

******************************************

ปญหา   ขาดทรัพยากร

คนและเงินเปนทรัพยากรที่สํ าคัญ 2 ประการที่จํ าเปนตอการเพิ่มพูน การเติบโตหยุดชะงักลง
ได เมื่อไมมีคนทั้งชายและหญิงยอมผูกพันตนตอนิมิตที่มีอยู การขาดเงินทุนก็อาจมีผลตอการเติบโต
และการพัฒนาของคริสตจักร
การแกไข

จงเนนที่อาณาจักรของพระเจามากกวาที่จะสรางงานรับใชสวนตัว พระเยซูทรงสัญญาวาทุก
ส่ิงที่เราตองการจะประทานแกเราเมื่อเราทํ าเชนนี้ (มัทธิว 6:33)

จงอธิษฐานเผื่อทรัพยากรมนุษยคือ ชายและหญิงที่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวทุงนาฝาย
วิญญาณ (มัทธิว 9:37-38)

************************************
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ชื่อ...................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา การเติบโตที่ “หยุดชะงัก”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. จงอานตัวอยางตอไปนี้ ซึ่งกลาวถึงสถานการณธรรมดาๆ ในคริสตจักร
จงบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้นและใชพระคัมภีรของคุณเพื่อการแกไขตามพระคัมภีร
ตัวอยาง ก. ผูหญิง 2 คนในคริสตจักรไมพูดกัน   คุณ ก. พูดบางอยางที่จะทํ าใหคุณ ข. 

ไมพอใจ จะแกไขอยางไร?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

ตัวอยาง ข. ทุกๆ คือในแตละสัปดาหจะเต็มไปดวยกิจกรรมของคริสตจักร แตวามีผู
กลับใจนอยคนที่ถูกนํ ามาหาพระผูเปนเจา อะไรคือปญหา? การแกไขจะทํ า

อยางไร?
                                                                                                                     
                                                                                                                     

ตัวอยาง ค. ผูกลับใจใหมบางคนมาคริสตจักรไดชั่วครูแลวก็หันกลับไปใชชีวิตบาปแบบ
เดิม คนอื่นก็ยังคงอยูในคริสตจักร แตยังคงเปนทารกฝายวิญญาณ ปญหา
คืออะไร? การแกไขจะทํ าอยางไร?
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จงศึกษาตอไป

1. จงทบทวนปญหาของการเติบโตฝายวิญญาณที่บอกไวในบทนี้
จงทํ ารายการของสิ่งตางๆ ในคริสตจักรของคุณซึ่งปดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนปญหา
เหลานี้ จะแกไขไดอยางไร

2. จงทบทวนบทเรียนอีกครั้งและบอกถึงสิ่งที่ปดกั้นการเติบโตและพัฒนาการสวนตัวของคุณ 
คุณจะแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร?

3. จงวิเคราะหคริสตจักรของคุณและชีวิตฝายวิญญาณของคุณเอง มีส่ิงใดปดกั้นการเติบโตฝาย
วิญญาณมากไปกวาสิ่งที่ไดอธิบายไวในบทนี้หรือไม ถามี จงทํ ารายการปญหาเหลานี้และหา
การแกไขตามพระคัมภีรสํ าหรับแตละปญหา

4. จงอานจดหมายถึงเจ็ดคริสตจักรใน วิวรณ บทที่ 2-3 แลวทํ ารายการของปญหาที่เห็นวามีอยู
ในคริสตจักรเหลานี้ และการแกไขที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให
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คํ าตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 11
1. “ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดํ าเนินตามคํ าแนะนํ าของคนอธรรมหรือยืนอยูในทางของคน

บาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระองคทั้ง
กลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้ า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไมก็ไมเหี่ยวแหง การทุก
อยางซึ่งเขากระทํ าก็จํ าเริญขึ้น”    สดุดี 1:1-3

2. เมื่อการเติบโตหยุดชะงักในโลกธรรมชาติ รางกายก็หยุดพัฒนาตามขนาดที่สมควร เมื่อการ
เติบโตฝายวิญญาณหยุดชะงักลง คนก็ไมเปนผูใหญในพระคริสตและคริสตจักรก็ไมเติบโต

3. ตัวอยาง ก. คุณ ข. ไมพอใจในตัวคุณ ก.  ควรทํ าตามคํ าสั่งสอนที่ใหไวใน มัทธิว 18:15-
17 ดูหนา 12
ตัวอยาง ข. คริสตจักรอาจมีนโยบาย “มาดูซิ”  มากกวา “ออกไป”  อาจมีกิจกรรมที่ไมเกิด
ผล ซึ่งจํ าเปนตองลิดออกเสียบาง ดูคํ าอธิบายในหนา 5
ตัวอยาง ค. คริสตจักรนี้อาจไมไดฝกอบรมผูเชื่อใหมใหกลายเปนสาวก ดูคํ าอธิบายใน
หนา 8


