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พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้ทาให้คนรุ่ นใหม่ได้เห็นภาพของการเจริ ญเติบโต
ของคริ สตจักรโดยเริ่ มต้นจากคริ สตจักรยุคแรก เช่ น คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม คริ สตจักรเมืองอันทิ
โอก คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ คริ สตจักรที่กรุ งโรม คริ สตจักรกาลาเทีย และคริ สตจักรเอเฟซัส เป็ นต้น
คริ ส ตจัก รของพระเจ้า ได้เ กิ ด ขึ้ น ในเวลาที่ ไ ม่ ห่ า งกัน นัก งานประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ และการก่ อ ตั้ง
คริ สตจักรได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ ว ส่ วนมากจะอยู่ในสมัย ของท่านเปาโล เพราะท่ านได้ทาการ
ประกาศพระกิตติคุณอย่างสุ ดชี วิต โดยไม่เกรงกลัวอิทธิ พลใด ๆ ทั้งสิ้ น แม้วา่ ท่านจะถูกข่มเหงโดยการ
ถูกเฆี่ยนตี ถูกเอาก้อนหิ นขว้าง ถูกจับขังคุก และถูกนาขึ้นศาลเพื่อพิจารณาโท ความทุกข์ยากลาบากที่
เกิดขึ้นกับชีวติ การรับใช้ของเปาโลไม่สามารถหยุดยั้งท่านไม่ให้ประกาศเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ได้
เมื่อพิจารณาดูความเติบโตของคริ สตจักร เราไม่สามารถบอกได้วา่ คริ สตจักรไหนมีสมาชิกมาก
ที่สุด ในแต่ละเมืองมีคนต้อนรับพระเยซูเป็ นจานวนมาก เมื่อมีการข่มเหงบรรดาผูท้ ี่เชื่อก็จะกระจัด
กระจายออกไปตามหมู่บา้ นและไปอยูต่ ามหัวเมืองต่าง ๆ สิ่ งที่เห็นได้ชดั ก็คือคริ สตชนทุกคนมีใจร้อน
รนในการประกาศพระกิตติคุณ มีการร่ วมประชุมตามบ้าน และขะมักเขม้นในการอธิ ฐาน คริ สตจักร
ยุคแรกจึงเป็ นคริ สตจักรที่เติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณโดยแท้จริ ง
บรรดาสมาชิ กในคริ สตจักรยุคแรกที่เริ่ มต้นจากกรุ งเยรู ซาเล็มล้วนแต่เป็ นยิวทั้งนั้นยิวจากใน
เมือง ยิวจากแคว้นต่าง ๆ ที่อยูร่ อบนอกที่พากันเข้ามาเชื่ อวางใจในพระเยซู คริ สต์ จึงเป็ นการยากที่จะให้
คนยิวยอมรับว่าพระเจ้าของพวกเขาเป็ นพระเจ้าของคนต่างชาติดว้ ย แม้คริ สเตียนยิวที่กระจัดกระจาย
ออกไปจากกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ไปอยู่ต่ า งบ้า นต่ า งเมื อ ง พวกเขาก็ ย งั ตั้ง ใจสอนพระคัม ภี ร์ ใ ห้ ก ับ คนยิ ว
โดยเฉพาะ “ฝ่ ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ ยวเข็ญเนื่ องจากสเทเฟนก็พากันไปยัง
เมืองฟิ นิเซี ยเกาะไซปรัส และเมืองอันทิโอก และได้กล่าวพระวจนะแก่ยิวพวกเดียว การเติบโตเรื่ องของ
ปริ มาณนั้นจึงอยู่ในวงแคบ ๆ เพราะนักประกาศทั้งหลายได้มองหาเฉพาะคนยิวเท่านั้น พวกเขามิได้
ห่ วงใยจิตวิญญาณของคนต่างชาติที่ตอ้ งการความรอดเช่นเดี ยวกันพระกิตติคุณจึงถูกมัดไว้เป็ นกระจุก
เดียวเท่านั้น ความเติบโตที่เห็นได้ชดั เจนเกิดขึ้นหลังจากวันเพ็นเทคศเตที่มีสาวกมารวมกันที่ห้องชั้นบน
จานวน 120 คน หลังจากพระเยซู ไ ด้เสด็ จสู่ ส วรรค์แล้ว ในเทศกาลเพ็นเทคศเตนัน่ เองพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาสาวกทั้งหลายได้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประตูแห่ งการประกาศได้
ถูกเปิ ดออกอย่างเต็มที่ มีคนเข้ามาเป็ นสาวกวันละ 3,000 คน คริ สตจักรไม่มีสถานที่รองรับคนมากมาย
เช่นนั้นได้ จึงได้เทศนาสั่งสอนที่ชายทะเล ตามหุ บเขา และเนิ นเขา บรรดาผูเ้ ชื่ อได้เติบโตขึ้นในฝ่ ายจิต
วิญญาณด้วยคาสอนของเหล่าสาวกที่กระจัดกระจายออกไป
เมื่อมองกลับมาดูคริ สตจักรในปั จจุบนั นี้ก็มีคาถามว่าคริ สตจักรในปั จจุบนั ได้เติบโตขึ้น
เท่าที่ควรจะเป็ นหรื อไม่? หรื อว่ามีปัญหาอะไรที่ทาให้คริ สตจักรของพระเจ้าไม่เติบโตเท่าที่ควร? อาจมี
คาตอบมากมายที่เราได้เรี ยนจากบทเรี ยน
ได้ฟังจากนักเทศนาฟื้ นฟูจากอาจารย์ที่สอนในพระคริ สต
ธรรม มักจะบอกว่าคริ สตจักรไม่เติบโตเพราะสมาชิกไม่ออกไปประกาศ เพราะผูน้ าไม่ร้อนรนไม่จดั ทีม
ประกาศ สมาชิกไม่อธิ ฐาน ไม่อ่านพระคัมภีร์ ฉะนั้นเมื่อสิ บปี มาแล้ว สมาชิกในคริ สตจักรมี 50 คน
เวลานี้ก็ยงั เหมือนเดิมและมีบางแห่งสมาชิกลดจานวนลงคือไม่มีเพิ่ม มีแต่ลดลง
จริ งๆ แล้ว การเติบโตของคริ สตจักรมีปัจจัยหลายอย่างผูน้ าก็มีส่วน สมาชิกในคริ สตจักรนั้น ๆ
ก็มีส่วนสาคัญ คริ สตจักรภาคและสภาฯก็มีส่วนที่จะช่วยเสริ มสร้างให้คริ สตจักรของพระเจ้าขับเคลื่อน
ไปสู่ การเจริ ญเติบโต ข้าพเจ้าไม่อยากจะทาให้ผอู ้ ่านปวดหัวกับวิธีการต่าง ๆ ที่ทาให้คริ สตจักรเติบโต
จึงอยากจะเสนอวิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทาได้ท้ งั ศิ ยาภิบาลและสมาชิก แล้วเราจะเห็นการเติบโต
ของคริ สตจักรเกินความคาดหมาย โดยทาตามบริ บทแบบไทยๆ คือ
1. ศิ ยาภิบาลหรื อคณะธรรมกิจควรมีเวลาอธิ ฐานเพื่อสมาชิกในคริ สตจักรทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก
ควรรู ้ดว้ ยว่าสมาชิกแต่ละคนประสบปั ญหาอะไร มีเรื่ องอะไรสาคัญที่ควรจะอธิ ฐานเผือ่ และต้องระวัง
ด้วยว่าเรื่ องใดที่ควรเปิ ดเผยและเรื่ องใดไม่ควรเปิ ดเผย (เอเฟซัส 6:18-19) “จงอธิ ฐานวิงวอนทุกอย่าง
จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิ ฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
และอธิ ฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ขา้ พเจ้ามีคาพูดและเกิดใจกล้า ประกาศและสาแดง
ข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริ ฐได้” จากคาอธิ ฐานนัน่ เองจะทาให้คริ สตจักรเติบโต
2. มีความห่วงใยกันและกันในมวลสมาชิก มีการไปมาหาสู่ กนั ในเวลาเจ็บป่ วยหรื อประสบ
ปั ญหา มีการเยีย่ มเยียนและหนุนใจกัน ในเวลาที่มีความยินดีก็ร่วมแสดงความยินดีดว้ ย เมื่อสมาชิกใน
คริ สตจักรมีความผูกพัน แสดงความรักและห่วงใยกันและกัน พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือกันในยาม
ยากลาบาก การสร้างความผูกพันอันดีต่อกันในพระกายของพระคริ สต์จะทาให้คริ สตจักรเติบโต (โรม
12:15-16) “จงชื่นชมยินดีกบั ผูท้ ี่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กบั ผูท้ ี่ร้องไห้ จงเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
อย่าใฝ่ สู ง แต่จงถ่อมใจลงยอมทาการต่า อย่าถือว่าตัวฉลาด”
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จากการกระทาของผูน้ าและบรรดาสมาชิ กในคริ สตจักรจะทาให้คนที่อยู่รอบข้างสนใจเรื่ อง
ของพระเจ้าจากบทเรี ยนสองข้อ ถ้าคริ สตจักรนาไปปฏิ บตั ิจริ งก็จะได้รับพระพร และจะเห็นคริ สตจักร
ของพระเจ้าเติบโตอย่างอัศจรรย์จนเกินความเข้าใจ

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 75 ฉบับที่ 678 ธันวาคม 2006, หน้า 22-23.
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