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คริสตจักร

ท้องถิ่นแบบ

พระคัมภีร์ใหม่

คืออะไร?
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คริสตจักร

คือ

อาคาร ? คณะ ?

    บางสิ่งที่มองไม่เห็น ? บางสิ่งที่เป็นสากล ?

สากล

ไม่ใช่
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ถ้าไม่ใช่แล้ว

คริสตจักรคืออะไรกันแน่?
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คริสตจักร

คือ

กลุ่มคนที่มารวมกัน

คำว่า  “คริสตจักร”  พบในพระคัมภีร์ใหม่  114 ครั้ง

และแปลมาจากภาษากรีก  คำว่า “เอ็กเคลเซีย”

ซึ่งมีความหมายเดียวเท่านั้น

คือ

“กลุ่มคนที่ถูกเรียกให้ออก”

หรือ

“กลุ่มคนที่มารวมกัน”
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มี

ความจริง

3

ประการ

เกี่ยวกับคำว่า

“กลุ่มคนที่มารวมกัน”
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1. “กลุ่มคนที่มารวมกัน” หมายถึงที่ตั้ง

ขอให้ท่านคิดถึง....

“กลุ่มคนที่มารวมกัน”  จะมาร่วมกันได ้

ต้องมีที่ตั้งที่แน่นอนที่หนึ่ง

กลุ่มคนนี้มีที่ตั้งแน่นอน  คนทั่วโลกไม่สามารถ 

มาประชุมรวมกันในที่แห่งเดียวได้

ยกตัวอย่างเช่น  รถยนต์คันหนึ่ง  จะมีส่วนประกอบต่างๆ   

มารวมกันเป็นรถยนต์คันนี้เฉพาะ   

แต่ไม่สามารถมีรถยนต ์

ที่ตั้งทุกที่  ทุกแห่ง  ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน
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ความจริงข้อนี้มีความหมายตรงกับในพระคัมภีร์ใหม่

เพราะว่าชื่อของคริสตจักรที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่   

ส่วนมากจะเรียกชื่อตามสถานที่ตั้ง  ซึ่งเป็นที่อยู่ของ 

คริสตจักนั้นจริง ๆ และมีอยู่ 15ครั้งที่เรียกชื่อทั่วๆไป

ในพระคัมภีร์ใหม่  ได้บันทึกถึงชื่อของคริสตจักร 

มากมาย  มากกว่า 20 แห่ง  ที่เรียกตามที่ตั้ง  เช่น  

ชื่อเมือง  หรือชื่อของทวีป  ยกตัวอย่างเช่น

 เอเซีย    สะมาเรีย ซาร์ดิส

 อันติโอก ซิลิเซีย  จูเดีย

 ทิทาริยา เยรูซาเล็ม กาละเทีย

 เลาดิเซีย กาลิลี  บาบิโลน

 สะเมอนา เธสะโลนิกา  ซีเรีย

 เซ็นชะเรีย เซซาเรีย มาซิโดเนีย

 เอเฟซัส โครินธ์  เปอร์กามอส

 ฟิลาเดลเฟีย
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2. “กลุ่มคนท่ีมารวมกัน” หมายถึง  ส่ิงท่ีมองเห็นได้

เราสามารถมองเห็น

“กลุ่มคนที่มารวมกัน” ได้

ปกติแล้วคนที่มารวมตัวกัน

เราสามารถมองเห็นทุกคนได้

ทุกคริสตจักรที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ใหม ่

จะมีลักษณะ 3 ประการ คือ

      1.  มองเห็นได้หรือมีตัวตน

      2.  มีที่ตั้ง

      3.  มีการรวมกลุ่มกัน
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ความลึกลับ  คริสตจักรที่มองไม่เห็น  คริสตจักรสากล

กับหลักการสร้างคริสตจักร
          หลังจากยุคอัครฑูต  หรือหลังจากยุคของอาจารย์เปาโลแล้วศิษยาภิบาลซ่ึงเป็นผู้ดูแลสมาชิก 

ในคริสตจักร  มีความทะเยอทะยาน ในการสนใจ  ตำแหน่งสูง  ๆซ่ึงพระเจ้าไม่ต้องการให้

พวกเขา เป็นแบบน้ี

      ในศตวรรษท่ี 2 คิษยาภิบาลคิดถึงการมีอำนาจในคริสตจักรมากกว่าส่ิงอ่ืน  ความคิด 

ของคนกลุ่มน้ีก็คือศิษยาภิบาลจะต้ังตนเองเป็นใหญ่กว่าสมาชิก  ความคิดแบบน้ีทำ 

ให้พวกเขาแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ระดับคือ  คณะศิษยาภิบาล และคณะสมาชิก

     คณะศิษยาภิบาลและสมาชิกจะมีตำแหน่งต่าง ๆ จากสูงสุดไปต่ำสุด เป็น ข้ัน ๆ ไป 

เพราะว่า  ความสำคัญหรืองานของเขา  เขากำหนดอำนาจและควบคุมคริสตจักรอ่ืน ๆ 

จากจุดน้ี  ทำให้เกิดระบบการปกครองและมารวมกันท่ีคริสตจักรแห่งเดียว  ทุกคริสตจักร 

มีแบบเดียวกัน

      การคิดแบบน้ี เหมือนกับการตัดสิน โดยทำให้คริสตจักรกับอาณาจักรของพระเจ้ามี 

สถานะเท่ากัน  น่ีเป็นความคิดท่ีผิด  แต่ความคิดแบบน้ีเหมาะสมกับคนบางกลุ่ม  หลักการ 

ใหม่น้ีคือเม่ือพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้า  หมายถึงพระเจ้าจะเป็นผู้ปกครองในชีวิตของ 

เรา  น่ีเป็นฝ่ายวิญญาณและมองไม่เห็นและเป็นสากล  (คริสเตียนทุกคนต้องยอมให้ 

พระเจ้าเป็นผู้ปกครองของเขา)  แล้วคริสตจักรควรเป็นแบบเดียวกันกับ  อาณาจักรของ 

พระเจ้า  คือ  คริสตจักรจะเป็นผู้ปกครองของสมาชิก  ผลของภาพน้ีจะเป็นการปกครอง 

ฝ่ายวิญญาณ  มองไม่เห็น

      การเมืองในคริสตจักร  เราจะเห็นว่า  กษัตริย์ คอนสะเธนตัน  มหาราช  (คศ.306-337)  

ได้ยอมรับเอา ศาสนาคริสต์  เป็นศาสนาประจำชาติของชาวโรม  จึงมีคริสตจักเกิดข้ึน 

มากมาย  แต่บางคริสตจักรไม่มีความเช่ือท่ีถูกต้อง  การปกครองคริสตจักรจึงเป็นภาพรวม

ของ  คริสตจักร + ระบอบ การปกครองของประเทศ + การปกครองของเมืองข้ึน  ผลของ 

ระบบน้ีจะเป็นแบบมองเห็นได้  และคริสตจักรสากล (ของแคทอลิค)  ซ่ึงมีผู้นำสูงสุดของ 

ศาสนาคือ ตำแหน่งโป๊ป  ซ่ึงได้ใช้รูปแบบการปกครองมาจนถึงทุกวันน้ี

      ในศตวรรษท่ี  16  มีการปฏิรูปของโปรแตสแตนท์    แต่ยังไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง 

คริสตจักรในรูปแบบของโป๊ป แต่มีหลายกลุ่มแตกแยกออกไป  และจัดต้ังนิกายใหม่หรือ

คณะต่าง ๆ  ่ได้เปล่ียนรูปแบบกลับเป็นคริสตจักรท่ีมองไม่เห็น  คริสตจักรสากล
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3.  “กลุ่มคนท่ีมารวมกัน” หมายความถึงการจัดองค์กร

การรวมกลุ่ม  ไม่ใช่ การไม่มีรูปแบบจัดตั้งองค์กร

พระคัมภีร์เปรียบลักษณะสำคัญของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ดังน้ีคือ

อาคาร

พระเยซูคริสต์ทรงเป็น

เสาหลักของอาคาร

ถ้าเราเอาก้อนหิน

ไม้ ปูนมาวางเรียงกัน

นี่ไม่ใช่เป็นอาคาร 

ต้องเอามารวมกัน

ตามที่แผนการ

ร่างกาย 

ที่มีพระเยซูคริสต์  

ทรงเป็นศีรษะ

 

ถ้าเราเอาก้อนเนื้อ กระดูก  

อวัยวะมาวางเรียงกัน 

นี่ไม่ใช่เป็นร่างกาย 

ต้องเอามารวมกัน

ตามที่แผนการ
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   คำภาษากรีก คำว่า “เอ๊กเคลเซีย” เป็นคำท่ีคนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่รู้จัก 

กันดี และคำว่า “การรวมกลุ่ม” ทุกคนก็เข้าใจความหมายกันดีในพระธรรม 

มัทธิวบทท่ี 16:18 เม่ือพระเยซูกล่าวถึงคริสตจักรเป็นคร้ังแรก พระองค์ไม่ได้ 

เปล่ียนความหมายเดิม แต่เพ่ือให้เกิดความแตกต่างระหว่างการรวมกลุ่ม 

เฉพาะของคริสเตียน  พระองค์จึงทรงใช้คำว่า  “คริสตจักรของเรา”

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงลักษณะของคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่            

   2 ประการคือ

 ในกิจการ   7:38  มีคำว่าคริสตจักร

 ในกิจการ 19:39  มีแปลความหมายของคำว่า “การรวมกลุ่ม” 

ทั้ง 2 ประการ  มีหลักการปฎิบัติสำคัญ 3 ประการ  คือ

   

   มีที่ตั้ง
   มองเห็นได้
   มีการจัดองค์การ

     ในระยะเวลาของการเดินทาง จากประเทศอีจิปต์ ถึงเมืองคานาอันของชน 

ชาติอิสราเอล สามารถเรียกว่าเป็นคริสตจักร ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนคนถึง 2 ล้าน 

คน พวกเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกัน คือมีท่ีต้ัง (กันดารวิถี 12:16) พวกเขามี 

ตัวตนท่ีมองเห็นได้ (กันดารวิถี 22:41) และพวกเขามีการจัดต้ังองค์กร  (กันดาร 

วิถี บทท่ี 2 และ 10) เม่ือพวกเขาข้ามแม่น้ำจอร์แอนไปถึงแผ่นดินคานาอัน แล้ว 

พวกเขาก็แยกย้ายกันไปอยู่ในท่ีต่าง ๆ  ตอนน้ีพวกเขาก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็น  

“คริสตจักร” ได้  การรวมกลุ่มของเขาแบบน้ีเรียกว่าเป็นอาณาจักร (ประเทศ)

         การรวมกลุ่มของประชากรในภาษากรีก จะมีลักษณะสำคัญคือมีท่ีต้ัง  เช่นท่ี 

เมืองเอเฟซัส ซ่ึงมองเห็นได้ (มีตัวตน)  (กิจการ 19:29, 35 เป็นต้น) และมี 

การจัดต้ังองค์กร  ซ่ึงมีผู้นำสูงสุด (ข้อ 35)  และมีกฎระเบียบเพ่ือให้การปก- 
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ดังนั้น

คริสตจักรใน

พระคัมภีร์ใหม่

คือ  เป็นการรวมกลุ่มที่มี

การจัดตั้งของประชาชน
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แต่

เป็น

ประชาชนทั่ว ๆ 

ไปหรือ?
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ไม่ใช่

เพราะคนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักร

จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ

2

ประการ
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  1. ต้องมีความรอด

2. ต้องได้รับบัพติศมา

คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก ็

รับบัพติศมา  ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีก 

ประมาณสามพันคน กิจการ 2:41
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เป็นกลุ่มคนที่     

ของผู้ที่เชื่อ 

และได้รับ 

และได้รับ 

เพื่อปฏิบัติ

ลักษณะคริสตจักร

ความหมาย
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 มารวมกัน

ในพระคริสต์์ ์

บัพติศมา

การจัดตั้ง

งานของพระเจ้า

ที่แท้จริง

ในพระคัมภีร์ใหม่ คือ
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     คริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ คือเป็นกลุ่มคนท่ีมารวมกัน 

ของผู้ท่ีเช่ือในพระคริสต์์์และได้รับบัพติศมาและได้รับการ 

จัดต้ังเพ่ือปฏิบัติงานของพระเจ้า

การจัดตั้งองค์กรของคริสตจักร

เป็นอย่างไร?

เป็นแบบง่าย ๆ 

ตามรูปแบบที่กำหนดไว ้

ในพระคัมภีร์ใหม่

ซึ่งมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้
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1.  การปกครองและการจัดตั้งผู้นำ 

                  คริสตจักรแต่ละแห่งมีอิสระในการปกครองตนเองโดยมีพระเยซู 

               คริสต์เป็นผู้นำ ซ่ึงเปรียบเหมือนศีรษะและคริสตจักรเป็นเหมือน 

               ร่างกาย คริสตจักรจะบริหารโดยใช้วิธีให้สมาชิกออกเสียงเลือก 

               ต้ังผู้นำ หรือศิษยาภิบาลของคริสตจักร  ดูใน เอเฟซัส 5:23; 

               กิจการ 1:15-26

2.  ผู้บริหารและผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล (หรืออาจจะเรียกว่าบิช๊อบ  หรือผู้ปกครอง) เป็นผู้นำของ 

คริสตจักร  ผู้ช่วยศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักร  ดูใน  

ฟิลิปปี 1: 1, 1 ทิโมธี 3:1-13

3.  พิธีสำคัญ
               พิธีบัพติศมา พิธีน้ีเป็นสัญลักษณ์ของข่าวประเสริฐของพระเยซู-

 คริสต์เจ้า  ผู้ท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต์แล้วจึงจะรับได้           

               พิธีรับศีลมหาสนิท   หรือ  พิธีการรับประทานอาหารม้ือสุดท้าย

  ของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ (หรือเคร่ืองหมาย) ในการ

 ระลึกถึงการตายท่ีไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์  ดูในกิจการ 8:12;  

 18:8, 1 โครินธ์ 11:23-29

4.  กฏระเบียบ
สมาชิกทุกคนจะต้องยอมรับกฎระเบียบของคริสตจักรอย่างเคร่ง 

ครัด  ดูในมัทธิว  18:15-17  และ 2 เธสะโลนิกา 3:6-15

5.  การเงิน
การถวายสิบลดและการถวายอ่ืน ๆ  ไม่ควรมีการจัดงานเล้ียง หรือ 

การขายสินค้าต่าง ๆ หรือการขายขนม   ดูใน 1 โครินธ์ 16:2  
และ  มาละคี  3:10



��

     คริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ คือ  เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมกัน 

ของผู้ท่ีเช่ือในพระคริสต์์์และได้รับบัพติศมาและได้รับการ 

จัดต้ังเพ่ือปฏิบัติงานของพระเจ้า

งานของพระเยซูคริสต์เจ้า

คืออะไร?
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มัทธิว 28 : 19-20

กล่าวไว้ว่า

1.  การประกาศ - ช่วยให้คนที่ไม่เชื่อได้รับ 

     ความรอดจากความบาปและความตาย

          2.  พิธีรับศิลบัพติศมา - ให้ผู้ที่เชื่อใน 

              พระคริสต์แล้วได้รับพิธีบัพติศมา 

3. ทำให้ความเชื่อของเขามั่นคง  การวางพื้นฐาน 

    ให้ผู้เชื่อทุกคนมีความเข้าใจในความเชื่อมากยิ่งขึ้น 

 

       ทั้ง 3 ประการนี้เป็นงานของพระคริสต์  ซึ่งเป็นพระเจ้าของเรา  

พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างใน

1.  การสอนและเทศนาในข่าวประเสริฐ  ซ่ึงปัจจุบันเราก็ทำตามพระองค์  

     (ดูใน  มะระโก 1:14-15  และ ยอห์น 3:3-7)  

2.  ให้บัพติศมาแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์  ดูในยอห์น 3:22 , 4:1

3.   และสอนพระคำของพระองค์   ดูในมัทธิว 5:1 คริสตจักรของพระคริสต์ 

     จะต้องทำงานต่อจากพระคริสต์ ตามท่ีพระองค์ได้ทำเป็นแบบอย่างแล้ว
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ลักษณะของ

คริสตจักรม ี

ลักษณะเฉพาะ 
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มันเป็น 

องค์กร 

เดียวใน 

โลกที่

เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริ-

สุทธิ์ ซึ่งเป็นที่อยู่สำคัญของพระเจ้า

1 โครินธ์ 3: 16, เอเฟซัส 2:19-22

เป็นรากฐานและเสาหลักที ่

สำคัญของความจริง   

1 ทิโมธี 3:15 

เป็นตัวแทนในการประกาศข่าว 

ประเสริฐ (มิชชันนารี)  

มะระโก 16:15, กิจการ 1:4;13:1-5

เป็นสถานที่เก็บเงินจากการถวาย 

เพื่องานประกาศ  1 โครินธ์ 16:2, 

                            มาละคี 3: 8-10

มีกุญแจของอาณาจักรของ 

พระเจ้า    มัทธิว 16:19

พระคำของพระเจ้าได้ให้อำนาจแก ่

คริสตจักรในการทำพิธีบัพติศมา 

และพิธีศีลมหาสนิท
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     คริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ คือ  เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมกัน 

ของผู้ท่ีเช่ือในพระคริสต์์์และได้รับบัพติศมาและได้รับการ 

จัดต้ังเพ่ือปฏิบัติงานของพระเจ้า

นี่ เป็น

ลักษณะการบริหารของคริสตจักร

ตามแบบ

ใน พระคัมภีร์

ที่ตั้งและกิจการของ 

คริสตจักรซึ่ง 

บริหารโดยบุคคล

คริสตจักรซึ่งมีที่ตั้ง

คริสตจักรที่เป็นจริง

คริสตจักรที่มีตัวตน

มัทธิว 16:18

คริสตจักรที่เป็นแบบของพระเยซู
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“เดียว” หมายความว่า “หนึ่ง” ไม่ใช่สองหรือสาม

และพระคัมภีร์กล่าวใน เอเฟซัส 4:4 ว่า

คริสตจักรของพระคริสต์มีแบบเดียวเท่านั้น คือ

“มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว  หมือนมีความ 

หวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่าน”

ก่อนหน้านี้เราได้พูดเกี่ยวกับร่างกาย  ที่ ไม่มีการจัดระเบียบ 

บริหาร  ไม่มีตัวตน ไม่มีระเบียบวินัย  ลึกลับและกว้าง ๆ

โคโลสี 1:18, 24

ได้ให้ความหมายของร่างกายว่า เป็นคริสตจักรหรือกลุ่มคน 

ที่มารวมกัน (มีที่ตั้ง  มีตัวตน  มีการจัดองค์กร  เป็นต้น)

พระคริสต์เป็นศีรษะของร่างกาย....

....ร่างกายคือคริสตจักร

ความจริงก็คือ  คริสตจักรทุกแห่งในพระคัมภีร์ใหม่เป็น 

ร่างกายของพระคริสต์  โดยมีพระคริสต์เป็นศีรษะ
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พระเยซูคริสต์ได้จัดตั้งคริสตจักรแห่งแรก 

ในพระคัมภีร์ใหม่ก่อนวันเพนเตคอส

พระเยซูคริสต์มีผู้ช่วยคือสาวกจำนวนมากมาย ซ่ึงพวกเขาก็เปรียบ 

เหมือนคริสตจักร และเป็นคริสตจักรท่ีเกิดก่อนวันเพนเตคอส  

เพราะว่า

-   มีการรวมกลุ่มกัน (ยอห์น 20:19, กิจการ 1:4,6)

-   ผู้เชื่อที่ได้รับบัพติศมา (ยอห์น 1:35-37, มัทธิว 3:6-8)

-  มีการจัดองค์การ (มีผู้นำซ่ึงเปรียบเหมือนศิษยาภิบาลมีคนรับผิด    

    ชอบด้านการเงิน   ยอห์น 10:11, 13:29)

- มีผู้รับใช้ที่ทำงานของพระเจ้า  (มัทธิว 11:1  มัทธิว 10:5-7   

    ยอห์น 4:1)

     ในตอนนั้นมีสมาชิกมากมาย  มีการประชุมอธิษฐาน  ก่อนวัน 

เพนเตคอส (กิจการ 1:13-26)

  พระเยซูคริสต์ทรงร้องเพลงในคริสตจักร ก่อนวันเพนเตคอส  
(ฮีบร 2:12) 

        คริสตจักรจึงเกิดขึ้นก่อนวันเพนเตคอส (มัทธิว 26:30,  
กิจการ 2:41)
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การพูดว่าคริสตจักรเกิดขึ้นครึ่งแรกในวันเพนเตคอสนั้น 

มีหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

1.  มีลักษณะท่ีดีเลิศของพระเจ้า  ได้สำแดงออกในคริสตจักร ซ่ึงเหมือนกับ 

ท่ีแสดงออกในพระวิหาร2แห่งในพระคัมภีร์เดิมและจะเหมือนกับพระ- 

วิหารในยุคพันปี (อพยพ 40:33-34, 2 พงศาวดาร 7:1 , เอเศเคียล 44:4)

2. พระวิญญาณของพระเจ้า ได้สำแดงเป็นผู้บริหารของคริสตจักรและ

ช่วยให้  พระคริสต์เป็นผู้นำของคริสตจักรจนกระทั่งถึงยุคสุดท้าย

3. พระคริสต์ได้ให้อำนาจของพระองค์แก่คริสตจักร  เพ่ือทำงานของพระ 

องค์ให้สำเร็จ  คริสตจักรเปรียบเหมือนร่างกาย  อำนาจน้ีเป็นส่ิงท่ีจำ 

เป็นมากในปัจจุบัน (กิจการ 1:8 , 4:31, เอเฟซัส 5: 18)

 ยุคของข่าวประเสริฐเร่ิมต้นเม่ือจอห์นบัพติศโตออกประกาศ (ลูกา 16:16,  

  มาระโก 1:1-2) ยอห์นบัพติศโต  จึงเป็นผู้จัดเตรียมผู้เช่ือให้ได้รับบัพติศมา 

  และต่อมาพระเยซูได้สร้างคริสตจักรจากคนกลุ่มน้ี

ความลึกลับ การไม่มีตัวตน และคริสตจักรสากลเป็น 

หลักการที่ก่อให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้  คือ

  - มีการประนีประนอม

  - ไม่ซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์

  - ไม่ทำงานคริสตจักรตามที่กำหนดไว้

  - สงสัยในพระคัมภีร์ และไม่เชื่อฟัง
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     คริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่ คือ  เป็นกลุ่มคนท่ีมารวมกัน 

ของผู้ท่ีเช่ือในพระคริสต์์์และได้รับบัพติศมาและได้รับการ 

จัดต้ังเพ่ือปฏิบัติงานของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาให้คริสตจักร 

ของพระองค์มีสภาวะนิรันดร

มัทธิว 16:18  ช้ีให้เราเห็นว่า  พระสัญญาของพระเยซูท่ีให้กับ คริสตจักร และ 

พระองค์ตรัสว่า  “..นรกก็ไม่สามารถมีชัยชนะ ต่อคริสตจักรได้”

พระมหาบัญชาของพระเยซู ในมัทธิว 28:19-20  คือให้สาวกมี        การจัดองค์กร 

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มากกว่าการทำงานคนเดียว  และพระเยซูตรัสว่า  

เราจะอยู่กับท่านเสมอจนถึงวันสุดท้าย”

พิธีศีลมหาสนิท   ใน 1 โครินธ์  11:23-24  เป็นหน้าท่ีของคริสตจักร (ข้อ 17-20) 

เป็นการระลึกถึงการตายของพระเยซู จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก 

คร้ังหน่ึง

ในเอเฟซัส 3:21  กล่าวว่า  “ ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ ในคริสตจักร  

และในพระเยซูคริสต์ ตลอดทุกช่ัวอายุคนเป็น นิตย์  อาเมน”

ข้อพระคัมภีร์เหล่าน้ียืนยันว่า  คริสตจักรได้เกิดข้ึนในยุคของพระเยซูคริสต์ 

มีหลาย คนท่ีเช่ือในพระองค์ต้องเสียเลือด เพ่ือการเป็นพยาน  คริสตจักรได้ 

มีความเช่ือและเป็นพยานต่อองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเมตตาและทรงให้ 

ความรอดแก่มนุษย์อย่างเสมอมา
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ซาตานมีคริสตจักร

 ด้วย

      มารซาตานเป็นหัวหน้าผู้เลียนแบบเหมือนทูตแห่งแสงสว่าง (2โครินธ์ 

11:14)  ทุกคร้ังท่ีพระเจ้าทรงนำส่ิงดีและส่ิงสวยงามมาสู่โลกมนษย์  มาร 

ซาตานจะทำปลอมแปลงและเลียนแบบทุกคร้ัง (อิสยา 14:12-15)  ตามใน 

2 โครินธ์ 11:4 กล่าวว่า  ซาตานได้สร้าง พระเยซูตัวปลอม  พระวิญญาณ 

ตัวปลอม  และข่าวประเสริฐปลอมเพ่ือหลอกลวงมนุษย์  (ดู กาละเทีย 1: 9, 

มัทธิว 24:24) ซาตานยังได้สร้างนักเทศนาท่ีเป็นพวกของมันเองด้วย   

(2 โครินธ์ 11:13-15)  และสร้างระบบคริสตจักรท่ีไม่ให้เช่ือพระเยซูและทำ 

ให้คริสเตียนจำนวนมากมายไม่อยากรับใช้พระเจ้า และทำให้พระเจ้าไม่ 

พอพระทัย

ในพระธรรมวิวรณ์ บทท่ี 17  ได้ช้ีให้เราเห็นถึงคริสตจักรท่ีซาตานสร้าง

ซาตานใช้วิธีเปลี่ยนหลักการของคริสตจักรตามพระคัมภีร์

- วิวรณ์ 17:1,5 เรียกคริสตจักรแบบน้ีว่าเป็นโสเภณี  คริสตจักรของพระเจ้า   

  ท่ีบริสุทธ์ิ  เหมือนกับหญิงสาวพรหมจารี (2 โครินธ์ 11:2)

-  วิวรณ์ 19:15  ซาตานหลอกว่าคริสตจักรควรมีท่ีต้ังแห่งเดียวในโลก  17:1   

   กล่าวว่า มีบัพติศมาหลายอย่าง

ลักษณะคริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่จะต้องมีที่ตั้งและมีตัวตน



��

กลุ่ม ออโธด๊อกซ์ ยุโรป

ตะวันออก

กรีก  รัสเซีย ฯลฯ

หลังจากยุคกษัตริย 

คอนสแตนติน คศ.313  

โปป ลีโอ

ที่ 1 อิตาล

มารติน ลูเธอร 

คศ.1517

เยอรมัน

จอหน คาลอิน 

คศ. 1541

สวิสเซอรแลนด์

จอหน นอกซคศ.1559

สกอตแลนด์

อเล็กซานเดอรแคมเบล

คศ.1857 อเมริกา

เฮ็นรี่ ที่3 คศ. 1534

อังกฤษ

โรเบิรต โบรนี่คศ.

1581 อังกฤษ

การแตกแยกเริ่มตนขึ้น

ในคศ.869 จนถึงปคศ.1054

สมัยโฟทีล ตุรก

ลูเธอรรัน

กลุมปฎิรูป
เพรสไบที เรียน

คริสตจักร ของพระคริสต โรมัน คาทอลิค คอ
งก

รีเ
ก 

ชั่น
นอ

ล 

ประเพณี      ลัทธิยูดาห  ไมมีศาสนา   ความเชื่อใน ไสยศาสตร

                                               แผนผังที่แสดง
                                                       การแสดงผู้ก่อตั้งและแหล่งของ

 มอร์มอน   โยเซฟ ซมิทฮ์ 1830

 คริสตจักรวันเสาร์  เลล์แอน จี ไวท 1845

 พวกพยานพระเยโฮวาห์ ชาร์ล ที รัสซัล 1884

  นิกาย อื่น ๆ ที่เชื่อผิด                   ผู้ก่อตั้ง                 ปี
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จอหน เวสลี่ย 

คศ.1729

อังกฤษ

จอหน 

 ดารบี้คศ. 1848

อังกฤษ

วิลเลี่ยม บูท คศ.1861

อังกฤษ

ชารล ปารม แมคเฟอร

สัน และคนอื่น ๆ คศ.1914

อเมริกา

กล
ุมเ

พน
เต

คอ
ส

 แ
อส

แซ
มบ

ลี 
ออ

ฟ 
กอ

ด

ซัล
เว

ชั่น
 อ

าร
มี่ 

คร
ิสต

จัก
ร 

ขอ
ง อ

ังก
ฤษ

 

บร
ีเท

รน

เม
โท

ดิส
ต 

คอ
งก

รีเ
ก 

ชั่น
นอ

ล 

นิกายต่าง ๆ
“คริสตจักร”ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในโลก

     พระเยซูคริสค์

            ค.ศ. 27

“บนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้”
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คริสตจักรของพระเยซูและ 

ชื่อต่าง ๆ ของเขาในอดีต
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กลุ่มต่าง ๆ นี้มีปัญหาหรือไม่ ?

     ใช่แล้ว  ให้เราตัดสิน จากหลักการสร้างคริสตจักร ในพระคัมภีร์ใหม และการ 

ปฏิบัติ ของสมาชิก  ความจริงแล้ว  “คริสตจักรซ่ึงต้ังอยู่ท่ีหน่ึงก็ควรจะดีเท่ากันกับ 

คริสตจักรอีกท่ีหน่ึง”  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่คณะเดียวกันก็ตาม  เพราะว่าส่ิงสำคัญก็คือ  

การท่ีท่านได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์

    การมีคณะเกิดข้ึนมากมายทำให้เกิดความแตกต่าง  เพราะว่าคริสตจักรแต่ละแห่ง 

ก็ไม เหมือนกัน  เพราะเราพยายามทำให้ดีท่ีสุด  ท่านคิดว่าพระเจ้าจะพอพระทัยหรือ 

ไม่กับการมีคณะเกิดข้ึนมากมาย  ขอให้ท่านพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี

     -คณะต่าง ๆ ก่อตั้งโดยมนุษย์  หรือก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์?

    -คำสอนท่ีมาจากพระคัมภีร์ผสมประเพณี หรือ คำสอนท่ีมาจากพระคัมภีร์เท่าน้ัน? 

                                                       - ควรจะจงรักภักดีต่อผู้บริหารในคริสตจักร หรือต่อพระคริสต์และพระคำของพระ 

          เจ้าการอยู่ในคณะใดคณะหน่ึงไม่ได้มีผลต่อชีวิตนิรันดร์ของท่าน  แต่จะมีผลต่อ 

       จิตวิญญาณของท่าน  ซ่ึงวันหน่ึงท่านจะต้องอยู่ต่อหน้า

      พระเจ้าและพระองค์จะตรัสว่า  “การเช่ือฟังดีกว่าของถวาย”  (1 ซามูเอล 15:22)   

ท่านไม่สามารถปิดบังตัวท่านได้  เพราะว่าพระเจ้าทรงมองเห็นทุกส่ิง  ไม่มีส่ิงใดท่ี 

พระองค์ทรงมองไม่เห็น  พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ซ่ึงเป็น  

คริสตจักรในพระคัมภีร์ใหม่  ปฎิบัติ 3 ประการ  ดังน้ี

1. ให้ออกมาจากคริสตจักรท่ีไม่ทำตามหลักการในพระคัมภีร์  พระเจ้าจะลงโทษ คน 

ท่ีไม่เช่ือพระคำของพระเจ้า  ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีหลงในประเพณี  อาคารท่ีสวยงาม  เพ่ือ 

สนิทศิษยาภิบาลท่ีมีช่ือเสียง  เพลงไพเราะ  วิวรณ์ 18:4 กล่าวว่า  “จงออกมาจากนคร 

น้ันเถิด เพ่ือท่านท้ังหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครน้ัน และเพ่ือท่านจะไม่ต้อง 

รับภัยพิบัติท่ีจะเกิดแก่นครน้ัน”

2. ให้มีความเข่ือในคริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์ทรงพูดว่า “ถ้า 

ท่านรักเรา  จงรักษาพระบัญญัติของเรา”  น่ีเป็นส่ิงสำคัญส่ิงแรกในชีวิตคริสเตียน (และ 

ควรจะทำตลอดไป) ในการรับบัพติศมาในคริสตจักรของพระคริสต์  (แบบพระคัมภีร์ 

ใหม่)  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยให้คริสเตียนมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณ และการรับใช้
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3. ให้คริสตเตียนมีความซ่ือสัตย์ต่อคริสตจักร (ในพระคัมภีร์ใหม่)  ถ้าท่านเป็น สมา- 

ชิกในคริสตจักร  ท่านจะได้รับพระพรจากพระคริสต์ถึงแม้ว่าบางคนจะเคยมีความคิด 

ดูหม่ินเหยียดหยามคริสตจักรมาก่อน  คริสตจักรท่ีมีลักษณะใน พระคัมภีร์  ใหม่มีความ 

สำคัญท้ังน้ัน  เอเฟซัส 5:25  กล่าวว่า  พระคริสต์รัก คริสตจักรและทรง เสียสละพระองค์ 

เองเพ่ือคริสตจักร  สมาชิกของคริสตจักรก็ควรจะ รักคริสตจักรของ ตนให้มากท่ีสุด   

โดยการไปประชุมอย่างสม่ำ   เสมอ (ฮีบรู 10:25)  ซ่ือสัตย์ในการถวาย  (1โครินธ์ 16:2) 

และซ่ือสัตย์ในการประกาศท้ังในชุมชนและการส่งมิชช่ันนาร่ีไปต่างประเทศ (มัทธิว 

28:19-20)  มีความรักกับพ่ีน้องคริสเตียน   (จอห์น 13:34-35)  และยอมรับอย่างช่ืนชม

ยินดีในการนำของศิษยาภิบาล (ฮีบรู 13:7,17)

 ท่านกำลังอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าหรือไม่? การกระทำของท่านจะ

เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ?

คำถามที่สำคัญที่สุดคือ...........

         ท่านได้รับความรอดหรือยัง?  ถ้าท่านเสียชีวิตจากโลกน้ีไปในวันน้ี  ท่านจะไปอยู่ท่ี 

ไหน?  ท่านควรจะรู้ว่า  การเป็นสมาชิกในคริสตจักรหรือ  การได้รับบัพติศมา แล้วท้ัง 2 

ส่ิงน้ีจะไม่ช่วยให้ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์  แต่ถ้าท่านมีความเช่ือในพระเยซูคริสต์เจ้า 

เป็นการส่วนตัวเท่าน้ัน  ท่านจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์  เพราะโดยพระโลหิตของพระ 

คริสต์เท่าน้ัน  ท่ีจะชำระล้างความบาปของมนุษย์ได้เพราะว่าท่านมีพระคริสต์  ท่าน 

สามารถไปสวรรค์ได้  ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยไปท่ี คริสตจักร หรือไม่ได้รับบัพติศมา 

หรือไม่ได้ร่วมพิธีศีลมหาสนิท

     พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงแผนการแห่งความรอด ซ่ึงมี 4 ประการท่ีท่านควรทราบ ดังน้ี

1.  ท่านต้องได้รับความรอด  

โรม 3:23     “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

โรมัน 6:23   เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย

2.  ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้

โรม 3:20     “เพราะว่าในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดเป็นคนชอบธรรม  โดย 

  การประพฤติตามธรรมบัญญัติได้  เพราะว่าธรรมบัญญัติน้ันทำให้เรารู้จักบาปได้”



��

3.  พระเยซูคริสต์ตายเพื่อท่าน

โรม 5:8  “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราท้ังหลายคือขณะท่ีเรา     

                   ยังเป็นคนบาปอยู่น้ัน  พระคริสต์ได้ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือเรา”

4.  เชื่อในพระคริสต์แล้วท่านจะได้รับความรอด

โรม 10:13 “เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด”

         ท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วหรือยัง?    ถ้ายัง  ขอให้ท่าน 

รับพระเยซูคริสต์เด๋ียวน้ี โดยการก้มศีรษะและสารภาพบาปของท่านต่อพระเจ้าว่า   

“ข้าพเจ้าเป็นคนบาปท่ีสมควรจะตกนรก  ขอให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ของข้าพเจ้า เด๋ียวน้ีเถิด”  แล้วท่านจะได้รับความรอดตามพระสัญญาของพระเจ้า

     ขอให้ท่านรู้ว่า  ในสาพระเนตรของพระเจ้า   ข้าพเจ้าเป็นคนบาป  และพระคริสต์ 

ได้เสียสละชีวิตเพ่ือมนุษย์ทุกคน  ข้าพเจ้าได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้ 

รอดส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้ว  และข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่เพ่ือพระองค์
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กรุณาส่งหนังสือต่อไปนี้มาให้ด้วย (โปรดทำเครื่องหมายเลือก

ทุกข้อที่ท่านอยากได้)

[   ]  หนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ฟรี

[   ]  บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ ฟรี

[   ]  VCD เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นภาษาไทย ฟรี 

[                              ]   ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ 

          ข้าพเจ้า

[   ]  ข้าพเจ้าอยากจะให้มีคนมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่บ้าน

ช่ือ และนามสกุล______________________________________

อายุ _________________ บ้านเลขท่ี _______________________     

ซอย_________________  ถนน__________________________

หมู่ท่ี________________ ตำบล___________________________

อำเภอ__________________จังหวัด_______________________

รหัสไปรษณีย์_______________โทรศัพท์__________________         

            หรือส่งอีเมล์แจ้งสิ่งที่ท่านขอมายัง  info@vfmsea.com  

 กรอกข้อความในหน้าน้ี  แล้วค่อยๆ ฉีกออกและส่งทาง 

ไปรษณีย์มาท่ี:

   ตู้ป.ณ. 1117

   ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง

   กรุงเทพฯ  10211  
                                                                                        What is a NT church
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