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การเพ่ิมพูนคริสตจักรกับนํ้าพระทัย 

ของพระเจา 
ธีระ  เจนพิริยประยูร 

กอนจะพิจารณาถึงการเพ่ิมพูนคริสตจักร เราควรทบทวนความหมายของคริสตจักรอีกคร้ังหนึ่ง 
คริสตจักรหมายถึง กลุมชนท่ีพระเจาทรงเลือกสรรไวแลวใหเปนประชากรของพระองค ประกอบดวย
คนท่ีเช่ือ และรับเอาองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดมา ชุมนุมกันเปนประจําเพื่อนมัสการพระ
เจาและประกอบภารกิจท่ีพระเจาทรงมอบหมายให การเพิ่มพูนคริสตจักร จึงเกี่ยวของกับการนาํคนมา
เช่ือ และการเสริมสรางเขาใหเจริญเติบโต เพื่อเขาจะสามารถนําคนอ่ืน ๆ ตอ ๆ กนัไป 

ในบทนี้เราจะพิจารณากนัถึง การเพิ่มพูนคริสตจักรตามท่ีสอนไวในพระคัมภีรและลักษณะตาง 
ๆ ของการเพ่ิมพูนคริสตจักร 

หน่ึงการเพิ่มพูนคริสตจักรในพระคัมภีร 

ก.คําส่ังเกี่ยวกับการสรางสาวก 

ในพระธรรม มัทธิว 16:18 พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เม่ือพระองคตรัสคํา
นี้ พระองคทรงเล็งเห็นเหน็ถึงกลุมชนในทุกท่ีทุกแหงท่ัวโลก ซ่ึงพระองคจะเรียกมาใหรับความรอด
และเปนสาวกของพระองค ตอมาหลังจากท่ีพระองคไดคืนพระชนม และกอนท่ีจะเสด็จกลับสูสวรรค 
พระองคไดทรงสําแดงถึงแผนการของพระองคในการตั้งคริสตจักรของพระองคข้ึน พระองคตรัสส่ังวา 

“เหตุฉะนัน้ เจาท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิสอนเขาใหถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราไดส่ัง
พวกเจาไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาท้ังหลายเสมอไปจนกวาจะส้ินยุค” (มัทธิว 28:18,20) 

ตามหลักของไวยากรณภาษากรีก คําซ่ึงเปนคําส่ังท่ีแทจริงคือ “สอน... ใหเปน สาวก” หรือ “ให
สรางสาวก” นั้นหมายความวา จุดศูนยกลางแหงคําส่ังของพระเยซูคริสต ไดแกการสรางสาวก และ
พระองคทรงใหหลักสําคัญสามประการในการสรางสาวกดวย คือ 

1. การออกไป 
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2. การใหรับบัพติศมา 
3. การสอน 
การออกไป หมายถึงการนําขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตออกไปยังคนท้ังหลายท่ียังไมไดรับ

ความรอด โดยการเปนพยานประกาศ และวิธีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 
การใหบัพตศิมา เปนพิธีสําคัญผูซ่ึงมีความประสงคจะเชื่อในองคพระเยซูคริสต เปนโอกาสท่ี

เขาจะสําแดงความเช่ือ และความจริงใจออกมาใหคนท้ังหลายเหน็ เปนการประกาศตนตอท่ีสาธารณะ
ถึงการตัดสินใจอยางแนนอนท่ีจะเปนสาวกของพระเยซูคริสต ในการเปนพยานและประกาศ เราจะตอง
มีความต้ังใจไมเพียงแตนําเขาใหรับเช่ือเทานั้นแตจะตองนําเขาจนกวาเขาจะรับบัพตศิมา 

การสอน ไดแกการนําผูเช่ือใหเปนสมาชิกของคริสตจักร ใหเขามีความสัมพันธกับพี่นองคริส
เตียนอ่ืน ๆ มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจาอยางจริงจัง รับการฝกฝนอบรมจนกระท่ังเปนสมาชิก
ของคริสตจักรท่ีสามารถรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ และเพิม่พูนตัวเองได โดยการออกไปเปนพยาน นาํคน
ใหเช่ือและรับบัพติศมา และนําเขาใหศึกษาพระวจนะของพระเจาจนกวาจะเปนสาวกท่ีรูจกัรับผิดชอบ
และเพิ่มพนูตัวเองตอไปตามลําดับเปนแบบปฏิกริยาลูกโซ 

โดยเหตุนี้การประกาศจะบรรลุผลสําเร็จอยางแทจริงไมได หากมิไดนําผูท่ีเชื่อเขาไปใน
คริสตจักรทองถ่ินใหมีความสัมพันธกับคริสเตียนอ่ืน ๆ 0

1 หรืออีกนยัหนึ่งการสรางสาวกและการเพ่ิมพูน
สาวกจะตองอาศัยคริสตจักร ยิ่งเพิ่มพูนคริสตจักรไดมากเพยีงใดก็ยิ่งจะสามารถเพิ่มพูนสาวกไดมาก
เพียงนัน้ 

ข. ขอบเขตของการสรางสาวก 

ในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตเจา พระองคไดตรัสส่ังใหนํา “ชนทุกชาต”ิ ใหเปนสาวก
ของพระองค คําวา “ชาติ” ในภาษากรีก คือ “เอธนา” คํานี้มิไดหมายถึงประเทศไทย ประเทศจีน หรือ 
ประเทศมาเลเซีย เปนตนแตหมายถึงกลุมชน หรือ เผาพันธุท่ีมีเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณแีละ
ภาษาเดียวกนั ในแตละชาติอาจประกอบดวยกลุมชนหลายกลุม หลายเผาพันธุหลายชนช้ัน หลาย
วรรณะ1

2 คําส่ังท่ีวา “จงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา” จึงหมายถึงการประกาศกับคน
ในทุกกลุมทุกประเภท ทุกเผา ทุกภาษา และทุกประเทศท่ัวโลกภารกจิในการสรางสาวกจะยังไมเสร็จ
ส้ินจนกวาคนทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกตําบล ทุกหมูบานและทกุครอบครัวในประเทศไทยและใน
ประเทศท่ัวโลกจะไดยนิขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา 

                                                        
1
 Gerber 1976:14 

2
 Montgomery 1980:17,18 
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ในพระธรรมกจิการ ไดบันทึกคําส่ังของพระเยซูคริสตอีกคร้ังหนึ่ง โดยเนนถึงขอบเขตการ
ประกาศขาวประเสริฐ พระองคตรัสวา พวกสาวกจะตองเปนพยานฝายพระองค “ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัว
แควนยูดาย แควนสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผนดนิโลก” (กิจการ 1:8) 

ถาเราจะปฏิบัติตามพระมหาบัญชา และคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตใหครบถวน เราจะตอง
คํานึงถึงคนจํานวนสวนใหญในประเทศไทยท่ียังไมรูจักพระเจาและยิ่งกวานั้นจะตองคํานึงถึงมวลชน
ท่ัวโลกดวย ท่ียังไมรูจักพระองค ดร.เดตัน ไดสํารวจประชากรท่ัวโลก โดยแบงตามศาสนาดังนี ้

คริสเตียน 
(คาธอลิกและโปรแตสตันท) 1 พันลานคน 
มุสลิม 700 ลานคน 
ฮินดู 600 ลานคน 
ลัทธิสมัยใหม 
เชนคอมมิวนสิต 800 ลานคน 
ลัทธิศาสนาตาง ๆ ของจีน 500 ลานคน 
พุทธ 275 ลานคน 
ลัทธิความเช่ือถือของคนพื้นเมือง 275 ลานคน 3 
คริสเตียนทุกคนมีภาระหนาท่ีในการชวยใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตไปถึงมวลชน

เหลานี ้

ค. การสรางสาวกโดยการเพ่ิมพูนคริสตจักร 

ในหนังสือพระกิตติคุณ พระเยซูคริสตทรงส่ังใหพวกสาวกของพระองคสรางสาวกในทุกท่ีทุก
แหงท่ัวโลก พระธรรมกิจการไดบันทึกถึงภารกิจแหงการสรางสาวก ซ่ึงพอจะสรุปส้ัน ๆ เปนตัวอยาง
ตามข้ันตอนดงันี้ 

กิจการ 1: 15 พวกสาวก 120 คน รวมใจกนัอธิษฐานท่ีหองช้ันบนในกรุงเยรูซาเล็ม 
กิจการ 2: 41-42 คริสตจักรไดเกดิข้ึนในวนัเพ็นเทคศเตเปโตรเทศนามีคนเช่ือและรับศีลเพิ่มข้ึน 

3,000 คน พวกเขาชุมนุมในท่ีแหงเดียวกัน ศึกษาพระคัมภีร นมัสการสามัคคีธรรมอธิษฐาน ฯลฯ แลวมี
คนเช่ือเพ่ิมข้ึนทุก ๆวัน 

กิจการ 4: 4 กลาวถึงคนรับเช่ือเพ่ิมข้ึนเปน 5,000 คน หลังจากนั้นก็กลาวถึงคนเช่ือเพิ่มข้ึนเปน
จํานวนมาก (กจิการ 5:14, 6:1,7) 

                                                        
3
 Daton 1980:22 
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กิจการ 9:31 ตัง้แตบทท่ี 9 เปนตนไป ภาพของคริสตจักรก็เดนชัดข้ึนตามลําดับ แทนท่ีบรรยาย
ถึงการเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนก็กลาวถึงการขยายตัวของคริสตจักรในทองถ่ินตาง ๆ (ดูกจิการ 16:5 ดวย) 

คร่ึงหลังของพระธรรมกิจการ กลางถึงการประกาศของเปาโลและคณะเม่ือพวกเขาไปประกาศ
ท่ีใดกจ็ะต้ังคริสตจักรและเลือกผูปกครองดูแลคริสตจักรท่ีนั่น สรุปแลวภาระกิจแหงการสรางสาวกนั้น 
เร่ิมตนโดยครสิตจักร (กิจการบทท่ี 2) และดําเนนิตอ ๆ ไป โดยคริสตจักรเม่ือมีคริสตจักรเกิดข้ึนท่ีใด 
การสรางสาวกก็เปนไปไดในท่ีนั้น 

สองลักษณะตาง ๆ ของการเพิ่มพูนคริสตจักร 

คําวา “เพิ่มพูนคริสตจักร” มีความหมายหลายอยาง แตพอสรุปเปนลักษณะใหญ ไดสอง
ประการ คือ 1. ในลักษณะของคริสตจักรทองถ่ิน 2. ในลักษณะของการขยายตัวออกไป 

ก. ในลักษณะของคริสตจักรทองถ่ิน 
หมายถึงการเพิ่มพูนของคริสตจักรเองในแตละแหง ซ่ึงเกี่ยวของกับสามดานดวยกัน คือ 1.ดาน

คุณภาพ 2.ดานปริมาณ 3.ดานผูนํา3

4  
1.ดานคณุภาพ ไดแกการเจริญเติบโตฝายวิญญาณจิตหรือชีวิตสวนตัวของสมาชิกภายใน

คริสตจักรทําใหสมาชิกกาวหนาเปนผูใหญในพระเยซูคริสตมากยิ่งข้ึนตามลําดับ ท้ังทางดานความรูใน
พระคัมภีร ความเช่ือไววางใจท่ีมีตอพระเจา ความรักตอเพ่ือนมนุษย และชีวิตท่ีเปนแบบอยางท่ีดี เปน
ตน การเพิ่มพูนแบบนี้ เปนการเพิ่มพนูภายในคริสตจักรซ่ึงมีความสําคัญมากตอการเพิ่มพูนดานอ่ืน 
เพราะการเจริญกาวหนาทางดานอ่ืน ๆ เปนผลตามธรรมชาติของความเจริญเติบโตทางคุณภาพ 
คริสตจักรในพระธรรมกิจการเร่ิมตนโดยการเพ่ินพนูทางดานคุณภาพ (กิจการบทท่ี 2) 

2. ดานปริมาณ ไดแกการเพิ่มเติมจํานวนผูเช่ือหรือสมาชิกในคริสตจักรรวมท้ัง การขยาย
คริสตจักรออกไปดวย ในพระธรรมกจิการเราเหน็คริสตจักรเพิ่มพนูทางดานปริมาณอยางรวดเร็วโดย
เร่ิมตนจากผูเช่ือ 120 คน เพิ่มข้ึน 3,000 คน และเปน 5,000 คนตามลําดับ การเพิ่มพนูจํานวนสมาชิกอาจ
เพิ่มโดยสามทาง คือ 

1. โดยทางครอบครัวของคริสเตียน ไดแกการนําลูกหลานในครอบครัวมาเช่ือ 
2. โดยการยายเขามาของคริสเตียนจากคริสตจักรอ่ืน และ 
3. โดยการนําคนภายนอกใหเช่ือและเปนสมาชิกของคริสตจักร4

5 

                                                        
4
 Cointon 1975:15 

5
 Mc Gavran 1980:98 
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แตบางคนอาจกลาววา เราไมจําเปนตองเอาใจใสทางดานจํานวนคนมากนัก ส่ิงท่ีสําคัญ
ยิ่งกวานั้น คือ คุณภาพของคริสตจักร แมคริสตจักรจะมีสมาชิกจํานวนนอย แตถามีคุณภาพดีก็ดกีวาการ
มีสมาชิกมาก แตไมคอยมีคุณภาพคําพูดเชนนี้อาจหนุนใจผูนําคริสเตียนท่ัวไปในประเทศไทยไดดี 
เพราะการนําคนในประเทศไทยมาเช่ือไมงายเหมือนประเทศอ่ืน ๆ หลายประเทศ ในท่ีบางแหงคริส
เตียนพบความลําบากในการประกาศ คริสตจักรสวนใหญในประเทศไทยเปนคริสตจกัรเล็กและ
เจริญเติบโตชามาก ผูนําคริสเตียนจะตองอดทนและรับใชพระเจาดวยความซ่ือสัตยตอ ๆ ไป แตถึง
กระน้ันก็ตามการเจริญเติบโตทางดานปริมาณกย็ังเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะพระเจาทรงตองการใหมีคน
เช่ือเพ่ิมมากยิ่ง ๆ ข้ึน และการเพ่ิมพูนทางดานปริมาณเปนการพิสูจนอยางหนึ่งของการเพิ่มพูนทางดาน
คุณภาพ หากคริสตจักรเพิ่มข้ึนเปนเวลาหลายป โดยไมมีคนเชื่อเพ่ิมข้ึน หรือเพ่ิมนอยอยางผิดสังเกต ท้ัง 
ๆ ท่ีคริสตจักรอ่ืน ๆ ท่ีอยูในละแวกเดียวกนัมีสมาชิกเพิม่ข้ึนมากคริสตจักรนั้นจะตองสํารวจดูวา มีอะไร
ท่ีผิดปกติ ไปแลวรีบหาทางแกไข 

3. ดานผูนํา ไดแกการเพิ่มพนูจํานวนสมาชิกท่ีสามารถรับผิดชอบภาระกิจและหนอยงานตาง ๆ 
ของคริสตจักร การบริหารอันทําใหคริสตจักรเพิ่มพนูท้ังปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มพูนทางดานนี้
เกี่ยวของกับการจัดระเบียบของคริสตจักร การบริหารการฝกผูนํา งานแผนกตาง ๆ เชน งานรวีวารศึกษา 
งานอนุชน งานสตรี งานประกาศ เปนตน  เรานาจะถามวาต้ังแตคริสตจักรของเราต้ังข้ึนมาคริสตจักรได
ผลิตผูนํากี่คน มีกี่คนไดถวายตัวรับใชพระเจาอยางจริงจังในคริสตจักร มีใครบางหรือไมท่ีถวายตัวไป
เรียนพระคริสตธรรมและรับใชพระเจาเต็มเวลา งานแผนกรวีฯ อนุชนสตรี กองประกาศ มีผูรับผิดชอบ
อยางไรบาง 

คริสตจักรท่ีสนใจในการเพิม่พูนจะตองเอาใจใสการเจริญเติบโตท้ังสามดานนี ้จึงจะเรียกวาเปน
การเพิ่มพูนคริสตจักรท่ีสมบูรณแบบ 

ข. ในลักษณะของการขยายคริสตจักรออกไป 

ศาสนาจารยแว็กเนอร ผูเชี่ยวชาญทางดานการเพิน่พูนคริสตจักร ไดอธิบายการเพ่ิมพนู
คริสตจักรในอีกแบบหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับขยายตัวของคริสตจักรออกไปขางนอกไปใน 4 ระดับ คือ 

1. การเติบโตภายใน 
2. การขยายตัวสูสังคมภายนอก 
3. การตั้งคริสตจักรใหม 
4. การขยายตัวตางแดน5

6 

                                                        
6
 Wagner 1981:Section1:7 
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1. การเติบโตภายใน ไดแกการชวยใหสมาชิกภายในคริสตจักรเติบโตข้ึนฝายวญิญาณจิต 
รวมท้ังการนําคนในคริสตจกัรท่ียังไมไดเช่ือองคพระเยซูคริสตอยางแทจริงใหเช่ือในพระองค 

2. การขยายสูสังคม ไดแกการออกไปเปนพยานและประกาศตอคนภายนอกคริสตจักรซ่ึงอยูไม
ไกลจากคริสตจักรมากนกัอาจจะภายในเมืองหรือหมูบานท่ีคริสตจักรต้ังอยู และเขตใกลเคียงแลวนําคน
ท่ีเช่ือเขาสูคริสตจักรเปนเหตุทําใหมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 

3. การตั้งคริสตจักรใหม ไดแกการออกไปประกาศในสถานท่ีใหม อาจจะไกลหรือใกล
คริสตจักรก็ไดแตยังคงประกาศตอคนท่ีพูดภาษาเดียวกนั และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเดยีวกัน โดยผู
ประกาศไมตองมีการปรับตัวทางดานธรรมเนียมประเพณมีากนัก แลวตั้งคริสตจักรใหมข้ึนท่ีนัน่เชน 
คริสตจักรในเมืองขอนแกนไปประกาศท่ีอําเภอบานไผ หรือคริสตจักรไทยในกรุงเทพฯ ไปประกาศ
และต้ังคริสตจกัรใหมทามกลางคนไทยท่ีจงัหวัดสุโขทัย เปนตน 

4. การขยายตัวสูตางแดน ไดแกการออกไปประกาศและต้ังคริสตจักรใหมในหมูชนซ่ึงมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ภาษา และเช้ือชาติตางกัน อาจจะเปนกลุมชนภายในประเทศเชน
คนไทยประกาศตอชาวเขา เผามง เม้ียน เยาเปนตน หรือภายนอกประเทศ เชน ชาวยโุรปหรืออเมริกันท่ี
สงมิชชันนารีเขามาในประเทศไทย เปนการประกาศท่ีตองขามวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนคริสตจักร
ท่ียากท่ีสุดเพราะตองขามอุปสรรคหลายอยาง และตองปรับตัวหลายดาน 

การเพิ่นพนูคริสตจักรโดยการขยายตัวท้ัง 4 ระดับนี้มีสวนสัมพันธกับคําส่ังของพระเยซูคริสต
เจา ใน กิจการ 1: 8 ท่ีพระองคไดทรงส่ังใหเปนพยานท่ี 

1. เยรูซาเล็ม (ท่ีใกลท่ีสุด) 
2. ท่ียูดา (ท่ีไกลออกไปเล็กนอย) 
3. ท่ีสะมาเรีย (ท่ีไกลยิ่งข้ึน) และ 
4. ท่ีสุดปลายแผนดินโลก (ท่ีไกลที่สุด) 
คริสตจักรท่ีนับวาเพิ่นพูนอยางเต็มท่ี หรือเติบโตท่ีสุดคือคริสตจักรท่ีขยายตัวถึงข้ันท่ี 4 ไดแก

การเปนพยานหรือประกาศถึงท่ีสุดปลายแผนดินโลก สามารถสงคนหรือมิชชันนารีของตนเองออกไป
ประกาศในแดนไกล หรือมีสวนใกลชิดในการประกาศตอคนในวัฒนธรรมท่ีตางกัน ท่ีเปนการเพิม่พูน
คริสตจักรในพระธรรมกิจการ 

ใน 150 ปแหงประวตัิศาสตร คริสตจักรไทยไมคอยมีบทบาทในการขยายตัวออกไปตางถ่ิน
หรือตางแดน การตั้งคริสตจักรใหมยังตองพึ่งมิชชันนารีเปนสวนใหญ คริสตจักรมีแตรับมิชชันนารีเขา
มา ไมคอยมีการสงมิชชันนารีออกไป คริสตจักรทองถ่ินสวนใหญในประเทศไทยอาจยังไมพรอมท่ีจะ
สงมิชชันนารีออกไป แตมีหลายคริสตจักรท่ีนาจะมีกําลังทําได ถาหลาย ๆ คริสตจักรรวมกันก็จะมีพลัง
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เพิ่มข้ึน และถาหากยังไมสามารถสงมิชชันนารีไปตางประเทศ คริสตจักรไทยก็นาจะเร่ิมตนโดยการสง
มิชชันนารีไปยังทองท่ีตาง ๆ ภายในประเทศกอน เชน ตามชนบททามกลางชาวเขา และในทองท่ีซ่ึงยัง
ไมมีคริสตจักร เพราะนี้เปนน้ําพระทัยของพระเจาท่ีคริสตจักรของพระองคจะเพิม่พูนข้ึนในทุกท่ีทุก
แหง 

คําถามสําหรับบททวนและอภิปราย 

1. จากพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตในพระธรรมมัทธิว 28:19,20 พระองคไดทรงวางหลัก
หรือวิธีการอยางไรในการเพิม่พูนคริสตจักร? 

2. ทําไมคริสตจักรจึงเปนศูนยกลางสําคัญในการสรางสาวก? 
3. คริสตจักรไทยควรมีสวนอะไรบางในการชวยใหประชากรโลกอีก ¾ ไดรูจักพระเจา? 
4. การเพิ่มพนูท้ังสามดานของคริสตจักร ไดแกคุณภาพปริมาณ และผูนํา ท้ังสามดานนี้

เกี่ยวของซ่ึงกนัและกนัอยางไร? 
5. ท้ังสามดานท่ีกลาวมาแลวนี้ ทานรูสึกวาคริสตจักรของทานเดนทางไหนมากท่ีสุดและออน

ทางดานไหนมากท่ีสุด? 
6. การเพิ่มพนูท่ีเกี่ยวของกับการขยายคริสตจักรออกไป มีลักษณะอยางไร? โปรดอธิบายท้ัง 4 

ระดับ 
7. ในการขยายตัวของคริสตจักรท้ัง 4 ระดับนี้ คริสตจักรของทานอยูในระดบัไหน คริสตจักร

ควรจะปรับปรุงอยางไร? 
8. ทานคิดวาถึงเวลาแลวยังท่ีคริสตจักรไทยจะนึกถึงการประกาศตอคนในตางวัฒนธรรม และ

ตางแดนทําไม? 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 44 ฉบับที่ 235 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

1993, หนา 13-18. 
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