การเพิ่มพูนคริสตจักรกับน้ําพระทัย
ของพระเจา
ธีระ เจนพิริยประยูร
กอนจะพิจารณาถึงการเพิ่มพูนคริสตจักร เราควรทบทวนความหมายของคริสตจักรอีกครั้งหนึ่ง
คริสตจักรหมายถึง กลุมชนที่พระเจาทรงเลือกสรรไวแลวใหเปนประชากรของพระองค ประกอบดวย
คนที่เชื่อ และรับเอาองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดมา ชุมนุมกันเปนประจําเพื่อนมัสการพระ
เจาและประกอบภารกิจที่พระเจาทรงมอบหมายให การเพิ่มพูนคริสตจักร จึงเกี่ยวของกับการนําคนมา
เชื่อ และการเสริมสรางเขาใหเจริญเติบโต เพื่อเขาจะสามารถนําคนอื่น ๆ ตอ ๆ กันไป
ในบทนี้เราจะพิจารณากันถึง การเพิ่มพูนคริสตจักรตามที่สอนไวในพระคัมภีรและลักษณะตาง
ๆ ของการเพิ่มพูนคริสตจักร

หนึ่งการเพิ่มพูนคริสตจักรในพระคัมภีร
ก.คําสั่งเกี่ยวกับการสรางสาวก
ในพระธรรม มัทธิว 16:18 พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เมื่อพระองคตรัสคํา
นี้ พระองคทรงเล็งเห็นเห็นถึงกลุมชนในทุกที่ทุกแหงทั่วโลก ซึ่งพระองคจะเรียกมาใหรับความรอด
และเปนสาวกของพระองค ตอมาหลังจากที่พระองคไดคืนพระชนม และกอนที่จะเสด็จกลับสูสวรรค
พระองคไดทรงสําแดงถึงแผนการของพระองคในการตั้งคริสตจักรของพระองคขึ้น พระองคตรัสสั่งวา
“เหตุฉะนัน้ เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของเรา ใหรบั บัพติศมาใน
พระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่ง
พวกเจาไว นีแ่ หละเราจะอยูก ับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:18,20)
ตามหลักของไวยากรณภาษากรีก คําซึ่งเปนคําสั่งที่แทจริงคือ “สอน... ใหเปน สาวก” หรือ “ให
สรางสาวก” นั้นหมายความวา จุดศูนยกลางแหงคําสัง่ ของพระเยซูคริสต ไดแกการสรางสาวก และ
พระองคทรงใหหลักสําคัญสามประการในการสรางสาวกดวย คือ
1. การออกไป
1

2. การใหรับบัพติศมา
3. การสอน
การออกไป หมายถึงการนําขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตออกไปยังคนทั้งหลายทีย่ ังไมไดรับ
ความรอด โดยการเปนพยานประกาศ และวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสม
การใหบัพติศมา เปนพิธีสําคัญผูซึ่งมีความประสงคจะเชื่อในองคพระเยซูคริสต เปนโอกาสที่
เขาจะสําแดงความเชื่อ และความจริงใจออกมาใหคนทัง้ หลายเห็น เปนการประกาศตนตอที่สาธารณะ
ถึงการตัดสินใจอยางแนนอนที่จะเปนสาวกของพระเยซูคริสต ในการเปนพยานและประกาศ เราจะตอง
มีความตั้งใจไมเพียงแตนําเขาใหรับเชื่อเทานั้นแตจะตองนําเขาจนกวาเขาจะรับบัพติศมา
การสอน ไดแกการนําผูเชือ่ ใหเปนสมาชิกของคริสตจักร ใหเขามีความสัมพันธกับพี่นองคริส
เตียนอื่น ๆ มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางจริงจัง รับการฝกฝนอบรมจนกระทั่งเปนสมาชิก
ของคริสตจักรที่สามารถรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ และเพิม่ พูนตัวเองได โดยการออกไปเปนพยาน นําคน
ใหเชื่อและรับบัพติศมา และนําเขาใหศกึ ษาพระวจนะของพระเจาจนกวาจะเปนสาวกที่รูจกั รับผิดชอบ
และเพิ่มพูนตัวเองตอไปตามลําดับเปนแบบปฏิกริยาลูกโซ
โดยเหตุนี้การประกาศจะบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริงไมได
หากมิไดนําผูที่เชื่อเขาไปใน
1
คริสตจักรทองถิ่นใหมีความสัมพันธกับคริสเตียนอื่น ๆ หรืออีกนัยหนึ่งการสรางสาวกและการเพิม่ พูน
สาวกจะตองอาศัยคริสตจักร ยิ่งเพิ่มพูนคริสตจักรไดมากเพียงใดก็ยิ่งจะสามารถเพิ่มพูนสาวกไดมาก
เพียงนัน้
0

ข. ขอบเขตของการสรางสาวก
ในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตเจา พระองคไดตรัสสั่งใหนํา “ชนทุกชาติ” ใหเปนสาวก
ของพระองค คําวา “ชาติ” ในภาษากรีก คือ “เอธนา” คํานี้มิไดหมายถึงประเทศไทย ประเทศจีน หรือ
ประเทศมาเลเซีย เปนตนแตหมายถึงกลุมชน หรือ เผาพันธุที่มีเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภาษาเดียวกัน ในแตละชาติอาจประกอบดวยกลุมชนหลายกลุม หลายเผาพันธุหลายชนชั้น หลาย
วรรณะ 2 คําสั่งที่วา “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา” จึงหมายถึงการประกาศกับคน
ในทุกกลุมทุกประเภท ทุกเผา ทุกภาษา และทุกประเทศทั่วโลกภารกิจในการสรางสาวกจะยังไมเสร็จ
สิ้นจนกวาคนทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมูบานและทุกครอบครัวในประเทศไทยและใน
ประเทศทั่วโลกจะไดยนิ ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา
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ในพระธรรมกิจการ ไดบนั ทึกคําสั่งของพระเยซูคริสตอีกครั้งหนึ่ง โดยเนนถึงขอบเขตการ
ประกาศขาวประเสริฐ พระองคตรัสวา พวกสาวกจะตองเปนพยานฝายพระองค “ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ว
แควนยูดาย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สดุ ปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8)
ถาเราจะปฏิบัติตามพระมหาบัญชา และคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตใหครบถวน เราจะตอง
คํานึงถึงคนจํานวนสวนใหญในประเทศไทยที่ยังไมรจู ักพระเจาและยิ่งกวานั้นจะตองคํานึงถึงมวลชน
ทั่วโลกดวย ทีย่ ังไมรูจักพระองค ดร.เดตัน ไดสํารวจประชากรทั่วโลก โดยแบงตามศาสนาดังนี้
คริสเตียน
(คาธอลิกและโปรแตสตันท) 1 พันลานคน
มุสลิม 700 ลานคน
ฮินดู 600 ลานคน
ลัทธิสมัยใหม
เชนคอมมิวนิสต 800 ลานคน
ลัทธิศาสนาตาง ๆ ของจีน 500 ลานคน
พุทธ 275 ลานคน
ลัทธิความเชื่อถือของคนพื้นเมือง 275 ลานคน 3
คริสเตียนทุกคนมีภาระหนาที่ในการชวยใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไปถึงมวลชน
เหลานี้

ค. การสรางสาวกโดยการเพิ่มพูนคริสตจักร
ในหนังสือพระกิตติคณ
ุ พระเยซูคริสตทรงสั่งใหพวกสาวกของพระองคสรางสาวกในทุกที่ทุก
แหงทัว่ โลก พระธรรมกิจการไดบันทึกถึงภารกิจแหงการสรางสาวก ซึ่งพอจะสรุปสั้น ๆ เปนตัวอยาง
ตามขั้นตอนดังนี้
กิจการ 1: 15 พวกสาวก 120 คน รวมใจกันอธิษฐานที่หอ งชั้นบนในกรุงเยรูซาเล็ม
กิจการ 2: 41-42 คริสตจักรไดเกิดขึ้นในวันเพ็นเทคศเตเปโตรเทศนามีคนเชื่อและรับศีลเพิ่มขึ้น
3,000 คน พวกเขาชุมนุมในที่แหงเดียวกัน ศึกษาพระคัมภีร นมัสการสามัคคีธรรมอธิษฐาน ฯลฯ แลวมี
คนเชื่อเพิ่มขึ้นทุก ๆวัน
กิจการ 4: 4 กลาวถึงคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นเปน 5,000 คน หลังจากนั้นก็กลาวถึงคนเชื่อเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก (กิจการ 5:14, 6:1,7)
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กิจการ 9:31 ตัง้ แตบทที่ 9 เปนตนไป ภาพของคริสตจักรก็เดนชัดขึ้นตามลําดับ แทนที่บรรยาย
ถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนคนก็กลาวถึงการขยายตัวของคริสตจักรในทองถิ่นตาง ๆ (ดูกจิ การ 16:5 ดวย)
ครึ่งหลังของพระธรรมกิจการ กลางถึงการประกาศของเปาโลและคณะเมื่อพวกเขาไปประกาศ
ที่ใดก็จะตั้งคริสตจักรและเลือกผูปกครองดูแลคริสตจักรที่นั่น สรุปแลวภาระกิจแหงการสรางสาวกนั้น
เริ่มตนโดยคริสตจักร (กิจการบทที่ 2) และดําเนินตอ ๆ ไป โดยคริสตจักรเมื่อมีคริสตจักรเกิดขึน้ ที่ใด
การสรางสาวกก็เปนไปไดในที่นั้น

สองลักษณะตาง ๆ ของการเพิ่มพูนคริสตจักร
คําวา “เพิ่มพูนคริสตจักร” มีความหมายหลายอยาง แตพอสรุปเปนลักษณะใหญ ไดสอง
ประการ คือ 1. ในลักษณะของคริสตจักรทองถิ่น 2. ในลักษณะของการขยายตัวออกไป
ก. ในลักษณะของคริสตจักรทองถิ่น
หมายถึงการเพิ่มพูนของคริสตจักรเองในแตละแหง ซึ่งเกี่ยวของกับสามดานดวยกัน คือ 1.ดาน
คุณภาพ 2.ดานปริมาณ 3.ดานผูนํา 4
1.ดานคุณภาพ
ไดแกการเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตหรือชีวิตสวนตัวของสมาชิกภายใน
คริสตจักรทําใหสมาชิกกาวหนาเปนผูใ หญในพระเยซูคริสตมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ทั้งทางดานความรูใน
พระคัมภีร ความเชื่อไววางใจที่มีตอพระเจา ความรักตอเพื่อนมนุษย และชีวิตที่เปนแบบอยางที่ดี เปน
ตน การเพิ่มพูนแบบนี้ เปนการเพิ่มพูนภายในคริสตจักรซึ่งมีความสําคัญมากตอการเพิ่มพูนดานอื่น
เพราะการเจริญกาวหนาทางดานอื่น ๆ เปนผลตามธรรมชาติของความเจริญเติบโตทางคุณภาพ
คริสตจักรในพระธรรมกิจการเริ่มตนโดยการเพิ่นพูนทางดานคุณภาพ (กิจการบทที่ 2)
2. ดานปริมาณ ไดแกการเพิ่มเติมจํานวนผูเชื่อหรือสมาชิกในคริสตจักรรวมทั้ง การขยาย
คริสตจักรออกไปดวย ในพระธรรมกิจการเราเห็นคริสตจักรเพิ่มพูนทางดานปริมาณอยางรวดเร็วโดย
เริ่มตนจากผูเชือ่ 120 คน เพิ่มขึ้น 3,000 คน และเปน 5,000 คนตามลําดับ การเพิ่มพูนจํานวนสมาชิกอาจ
เพิ่มโดยสามทาง คือ
1. โดยทางครอบครัวของคริสเตียน ไดแกการนําลูกหลานในครอบครัวมาเชื่อ
2. โดยการยายเขามาของคริสเตียนจากคริสตจักรอื่น และ
3. โดยการนําคนภายนอกใหเชื่อและเปนสมาชิกของคริสตจักร 5
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แตบางคนอาจกลาววา เราไมจําเปนตองเอาใจใสทางดานจํานวนคนมากนัก สิ่งที่สําคัญ
ยิ่งกวานั้น คือ คุณภาพของคริสตจักร แมคริสตจักรจะมีสมาชิกจํานวนนอย แตถามีคุณภาพดีก็ดกี วาการ
มีสมาชิกมาก
แตไมคอยมีคุณภาพคําพูดเชนนี้อาจหนุนใจผูนําคริสเตียนทั่วไปในประเทศไทยไดดี
เพราะการนําคนในประเทศไทยมาเชื่อไมงายเหมือนประเทศอื่น ๆ หลายประเทศ ในที่บางแหงคริส
เตียนพบความลําบากในการประกาศ
คริสตจักรสวนใหญในประเทศไทยเปนคริสตจักรเล็กและ
เจริญเติบโตชามาก ผูนําคริสเตียนจะตองอดทนและรับใชพระเจาดวยความซื่อสัตยตอ ๆ ไป แตถึง
กระนั้นก็ตามการเจริญเติบโตทางดานปริมาณก็ยังเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะพระเจาทรงตองการใหมีคน
เชื่อเพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้น และการเพิ่มพูนทางดานปริมาณเปนการพิสูจนอยางหนึ่งของการเพิ่มพูนทางดาน
คุณภาพ หากคริสตจักรเพิ่มขึ้นเปนเวลาหลายป โดยไมมีคนเชื่อเพิ่มขึน้ หรือเพิ่มนอยอยางผิดสังเกต ทั้ง
ๆ ที่คริสตจักรอื่น ๆ ที่อยูในละแวกเดียวกันมีสมาชิกเพิม่ ขึ้นมากคริสตจักรนั้นจะตองสํารวจดูวา มีอะไร
ที่ผิดปกติ ไปแลวรีบหาทางแกไข
3. ดานผูน ํา ไดแกการเพิ่มพูนจํานวนสมาชิกที่สามารถรับผิดชอบภาระกิจและหนอยงานตาง ๆ
ของคริสตจักร การบริหารอันทําใหคริสตจักรเพิ่มพูนทั้งปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มพูนทางดานนี้
เกี่ยวของกับการจัดระเบียบของคริสตจักร การบริหารการฝกผูนํา งานแผนกตาง ๆ เชน งานรวีวารศึกษา
งานอนุชน งานสตรี งานประกาศ เปนตน เรานาจะถามวาตั้งแตคริสตจักรของเราตั้งขึ้นมาคริสตจักรได
ผลิตผูนํากี่คน มีกี่คนไดถวายตัวรับใชพระเจาอยางจริงจังในคริสตจักร มีใครบางหรือไมที่ถวายตัวไป
เรียนพระคริสตธรรมและรับใชพระเจาเต็มเวลา งานแผนกรวีฯ อนุชนสตรี กองประกาศ มีผูรับผิดชอบ
อยางไรบาง
คริสตจักรที่สนใจในการเพิม่ พูนจะตองเอาใจใสการเจริญเติบโตทั้งสามดานนี้ จึงจะเรียกวาเปน
การเพิ่มพูนคริสตจักรที่สมบูรณแบบ

ข. ในลักษณะของการขยายคริสตจักรออกไป
ศาสนาจารยแว็กเนอร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเพิน่ พูนคริสตจักร ไดอธิบายการเพิ่มพูน
คริสตจักรในอีกแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับขยายตัวของคริสตจักรออกไปขางนอกไปใน 4 ระดับ คือ
1. การเติบโตภายใน
2. การขยายตัวสูสังคมภายนอก
3. การตั้งคริสตจักรใหม
4. การขยายตัวตางแดน 6
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1. การเติบโตภายใน ไดแกการชวยใหสมาชิกภายในคริสตจักรเติบโตขึ้นฝายวิญญาณจิต
รวมทั้งการนําคนในคริสตจักรที่ยังไมไดเชื่อองคพระเยซูคริสตอยางแทจริงใหเชื่อในพระองค
2. การขยายสูส ังคม ไดแกการออกไปเปนพยานและประกาศตอคนภายนอกคริสตจักรซึ่งอยูไม
ไกลจากคริสตจักรมากนักอาจจะภายในเมืองหรือหมูบานที่คริสตจักรตั้งอยู และเขตใกลเคียงแลวนําคน
ที่เชื่อเขาสูคริสตจักรเปนเหตุทําใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
3. การตั้งคริสตจักรใหม ไดแกการออกไปประกาศในสถานที่ใหม อาจจะไกลหรือใกล
คริสตจักรก็ไดแตยังคงประกาศตอคนที่พูดภาษาเดียวกัน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน โดยผู
ประกาศไมตองมีการปรับตัวทางดานธรรมเนียมประเพณีมากนัก แลวตั้งคริสตจักรใหมขึ้นที่นนั่ เชน
คริสตจักรในเมืองขอนแกนไปประกาศทีอ่ ําเภอบานไผ หรือคริสตจักรไทยในกรุงเทพฯ ไปประกาศ
และตั้งคริสตจักรใหมทามกลางคนไทยที่จงั หวัดสุโขทัย เปนตน
4. การขยายตัวสูตา งแดน ไดแกการออกไปประกาศและตั้งคริสตจักรใหมในหมูชนซึ่งมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และเชื้อชาติตางกัน อาจจะเปนกลุมชนภายในประเทศเชน
คนไทยประกาศตอชาวเขา เผามง เมี้ยน เยาเปนตน หรือภายนอกประเทศ เชน ชาวยุโรปหรืออเมริกันที่
สงมิชชันนารีเขามาในประเทศไทย เปนการประกาศที่ตอ งขามวัฒนธรรม ซึ่งเปนการเพิ่มพูนคริสตจักร
ที่ยากที่สุดเพราะตองขามอุปสรรคหลายอยาง และตองปรับตัวหลายดาน
การเพิ่นพูนคริสตจักรโดยการขยายตัวทัง้ 4 ระดับนี้มีสวนสัมพันธกับคําสั่งของพระเยซูคริสต
เจา ใน กิจการ 1: 8 ที่พระองคไดทรงสั่งใหเปนพยานที่
1. เยรูซาเล็ม (ที่ใกลที่สุด)
2. ที่ยูดา (ทีไ่ กลออกไปเล็กนอย)
3. ที่สะมาเรีย (ที่ไกลยิ่งขึน้ ) และ
4. ที่สุดปลายแผนดินโลก (ทีไ่ กลที่สุด)
คริสตจักรที่นับวาเพิ่นพูนอยางเต็มที่ หรือเติบโตที่สุดคือคริสตจักรที่ขยายตัวถึงขั้นที่ 4 ไดแก
การเปนพยานหรือประกาศถึงที่สุดปลายแผนดินโลก สามารถสงคนหรือมิชชันนารีของตนเองออกไป
ประกาศในแดนไกล หรือมีสวนใกลชิดในการประกาศตอคนในวัฒนธรรมที่ตางกัน ที่เปนการเพิม่ พูน
คริสตจักรในพระธรรมกิจการ
ใน 150 ปแหงประวัติศาสตร คริสตจักรไทยไมคอยมีบทบาทในการขยายตัวออกไปตางถิ่น
หรือตางแดน การตั้งคริสตจักรใหมยังตองพึ่งมิชชันนารีเปนสวนใหญ คริสตจักรมีแตรับมิชชันนารีเขา
มา ไมคอยมีการสงมิชชันนารีออกไป คริสตจักรทองถิ่นสวนใหญในประเทศไทยอาจยังไมพรอมที่จะ
สงมิชชันนารีออกไป แตมหี ลายคริสตจักรที่นาจะมีกําลังทําได ถาหลาย ๆ คริสตจักรรวมกันก็จะมีพลัง
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เพิ่มขึ้น และถาหากยังไมสามารถสงมิชชันนารีไปตางประเทศ คริสตจักรไทยก็นาจะเริ่มตนโดยการสง
มิชชันนารีไปยังทองที่ตาง ๆ ภายในประเทศกอน เชน ตามชนบททามกลางชาวเขา และในทองทีซ่ ึ่งยัง
ไมมีคริสตจักร เพราะนี้เปนน้ําพระทัยของพระเจาทีค่ ริสตจักรของพระองคจะเพิม่ พูนขึ้นในทุกที่ทุก
แหง

คําถามสําหรับบททวนและอภิปราย
1. จากพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตในพระธรรมมัทธิว 28:19,20 พระองคไดทรงวางหลัก
หรือวิธีการอยางไรในการเพิม่ พูนคริสตจักร?
2. ทําไมคริสตจักรจึงเปนศูนยกลางสําคัญในการสรางสาวก?
3. คริสตจักรไทยควรมีสวนอะไรบางในการชวยใหประชากรโลกอีก ¾ ไดรูจักพระเจา?
4. การเพิ่มพูนทั้งสามดานของคริสตจักร ไดแกคุณภาพปริมาณ และผูนํา ทั้งสามดานนี้
เกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางไร?
5. ทั้งสามดานที่กลาวมาแลวนี้ ทานรูสึกวาคริสตจักรของทานเดนทางไหนมากที่สุดและออน
ทางดานไหนมากที่สุด?
6. การเพิ่มพูนที่เกี่ยวของกับการขยายคริสตจักรออกไป มีลักษณะอยางไร? โปรดอธิบายทั้ง 4
ระดับ
7. ในการขยายตัวของคริสตจักรทั้ง 4 ระดับนี้ คริสตจักรของทานอยูใ นระดับไหน คริสตจักร
ควรจะปรับปรุงอยางไร?
8. ทานคิดวาถึงเวลาแลวยังที่คริสตจักรไทยจะนึกถึงการประกาศตอคนในตางวัฒนธรรม และ
ตางแดนทําไม?

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 44 ฉบับที่ 235 พฤศจิกายน – ธันวาคม
1993, หนา 13-18.
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