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บทที่ 6
คริสตจักรในโลก

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว  คุณสามารถที่จะ

 อธิบาย “หนาที่อันยิ่งใหญ”
 ขอพระคัมภีรปจจุบันที่เปนหลักฐานอางอิงถึง “พระมหาบัญชา”
 ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “คริสตจักร”
 อธบิายถึงวิธีที่คริสตจักรเริ่มตน
 จํ าแนกอํ านาจฝายวิญญาณที่อยูเบื้องหลังคริสตจักร
 สรุปแผนงานสรางคริสตจักรของพระเจา
 บอกเปาหมายของคริสตจักร
 อธบิายความรูเบื้องตนของ “ขาวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา”

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิจะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรู
ซาเลม็ ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจ
การ 1:8

คํ านํ า

ในสมัยพระคัมภีรเดิม พระเจาไดยกชนชาติอิสราเอลขึ้นใหเปนประชากรของพระองค ซ่ึงพระ
องคสามารถเปดเผยแผนการของพระองค ซ่ึงเปนความรอดของโลกโดยทางพวกเขา

หลงัจากที่อิสราเอลปฏิเสธพระเยซู พระเจาไดยกประชากรกลุมใหญขึ้นเพ่ือโดยทางพวกเขา
พระองคจะสามารถทํ าราชกิจในโลกได  กลุมน้ันก็คือคริสตจักร

ครสิตจักรมีฐานะและเปาหมายพิเศษในแผนการของพระเจาสํ าหรับบรรดาประชาชาติ บท
เรียนนี้อธิบายถึงบทบาทของคริสตจักรในโลก
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พระมหาบัญชา

หลงัจากการฟนจากความตายของพระเยซูคริสต  พระองคทรงปรากฏกายหลายครั้งแก
บรรดาสาวก แตละครั้งพระองคทรงเสนองานที่ทาทายความสามารถแดพวกเขา งานทาทายนั้นก็คือ
ความรบัผิดชอบของเขาทั้งหลายในการออกประกาศขาวประเสริฐจนสุดปลายแผนดินโลก

พันธกิจซ่ึงพระเยซูทรงมอบแกผูเชื่อน้ีรูจักกันวาเปน “พระมหาบัญชา” เปน “งานที่มอบ
หมาย” ที่ยิ่งใหญที่เคยใหแกมนุษย เปนความรับผิดชอบที่ตองเขาไปหาทุกคนที่มีชีวิตอยูพรอมกับ
ขาวประเสริฐ

ขอความตอไปน้ีเปนบันทึกถึงพระมหาบัญชาที่พระเยซูทรงประทานแกสาวกของพระองค
ยอหน 20:21-23

พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา “พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉัน
น้ัน”

พระมหาบัญชาเริ่มตนจากพระเจา เปนเวลาหลายปที่พระเจาทรงสงผูสงสารคือ ผูพยากรณ
ของพระองคมาซํ้ าแลวซ้ํ าเลา เพ่ือนํ าเอามนุษยที่บาปกลับมาหาพระองค ผูสงสารเหลานี้มักถูกปฏิเสธ
แตในที่สุดพระเจาทรงสงพระเยซูพระบุตรองคเดียวของพระองค

ทุกสิ่งที่พระเจาตองการใหพระเยซูกระทํ าในฐานะผูสงสาร พระองคก็ตองการจากเราดวย ใน
เม่ือเราถูกสงออกไป “เชนเดียวกับ” ที่พระบิดาทรงสงพระองคมา

พระเยซูตองทํ าอะไรบาง?
− พระองคเสด็จมาสูโลกพรอมกับพันธกิจจากสวรรค
− พระองคละทิ้งทุกอยางเพื่อมาสูโลก
− พระองคทรงเต็มใจที่จะเปนเหมือนกับมนุษยที่ลมลงในความบาป
− พระองคเต็มใจที่จะทนทุกขทรมานและสิ้นพระชนมเพ่ือพันธกิจน้ี
− พระองคทรงกระทํ าพันธกิจน้ีสํ าเร็จไดดวยการประกาศและการสํ าแดงใหเห็น

ดวยการกระทํ า
− พระองคทรงกระทํ าราชกิจที่พระเจาสงพระองคมาไดสํ าเร็จ

ลูกา 24:45-59
เราศึกษาขอความนี้ในบทที่แลววาเปนกุญแจสํ าคัญไปสูพระคัมภีร เปนการเปดเผยแผนการ

ของพระเจาที่จะใหพระเยซูมาสิ้นพระชนมและทรงคืนพระชนมและเรียกรองใหเรานํ าเอาขาวสารเรื่อง
ทรงไถไปสูชาติตางๆ ในโลก

ไมเปนการเพียงพอที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพ่ือบาปของมนุษย คนที่หลงหายไมไดรับ
ความรอดโดยอัตโนมัติ เราตองแบงปนขาวประเสริฐกับเขาและนํ าเขามาหาพระเจา

การลงโทษความบาปคือ ความตาย (โรม 6:23) เน่ืองจากบาปนี้เองมนุษยและหญิงทุกคนตาง
กมุ็งหนาไปสูนรก คนที่ยอมรับพระเยซูคริสตเจาและรับการอภัยโทษบาปเทานั้นที่จะไดรับความรอด

พระเจาไมทรงประสงคใหใครสักคนพินาศ
“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค

ตามทีบ่างคนคิดน้ัน แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไวเพราะเห็นแกทานทั้ง
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หลายมาชานาน  พระองคไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย  แตทรง
ปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสียใหม”      2 เปโตร 3:9

ไมตองสงสัยเลยวาเปนพระประสงคของพระองคที่จะใหทุกคนไดรับความรอด

“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด”  โรม
10:13

แต....

“ผูทีย่งัไมเชื่อในพระองค จะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไม
ไดยินถึงพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศให
เขาฟง  เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได”   โรม 10:14

พระเจาทรงมีพระประสงคใหทุกคนไดรับความรอด แตตองมีคนไปบอกขาวประเสริฐน้ีแกเขา
มาระโก 16:14-16

พระบัญชาที่ให “ออกไป”  จุดหมายปลายทางก็คือ “ทั่วโลก”  เพ่ือประกาศขาวประเสริฐแก
มนุษยทุกคน

พระเยซูทรงสัญญาที่จะทํ างานรวมกับพวกเขาโดยประทาน “หมายสํ าคัญ” แหงการมหัศจรรย
ให บางคนก็แสวงหาหมายสํ าคัญจากการรับใชโดยที่พวกเขายังมิไดปฏิบัติตามพระบัญชาที่ให “ออก
ไป” แลวเขาก็สงสัยวาทํ าไมพวกเขาจึงไมมีฤทธิ์เดช
ยอหน 15:16

 พระเยซเูปนผูเลือกเราและแตงตั้งเราไวใหไปเกิดผล เราจะพบวาพระเยซูทรงเปนเถาองุน
และเราเปนแขนง  ชีวิตของพระเยซูซ่ึงกระทํ ากิจอยูในตัวเรานํ าไปสูการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
มัทธิว 28:16-20

พระเยซูตรัสวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้น”  พระเจาทรงมอบใหแกพระองคแลว ดวยเหตุน้ีพระเยซู
จึงมีสิทธิอํ านาจในการมอบหมายหนาที่ใหบรรดาสาวกออกไปทั่วโลกพรอมกับขาวประเสริฐ

จงสังเกตคํ าบางคํ าในขอความนี้

บุคลากร   :  หมายถึงคนที่พระเยซูทรงเรียกใหรับหนาที่ “ทาน”  (ผูเชื่อทุกคน) คือ ผูสื่อขาวประเสริฐ

ฤทธานุภาพ  :  “ฤทธานุภาพทั้งสิ้น”  ฤทธานุภาพของพระเจาคือ แรงผลักดัน ที่ทํ าใหผูสื่อขาว
ประเสรฐิสามารถกาวไปขางหนา เพราะเปนฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา
มิใชอํ านาจของมนุษยและวิธีการของมนุษยเอง
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สิ่งสํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใด  :  “จงออกไป”  เปนคํ าบัญชาทีใ่หไวในบันทึกถึงพระมหาบัญชาซึ่งตองเปน
สิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใดในชีวิตของเรา ไมใชเปนสิ่งที่ยกเวนได

แผนการ  :  ตองใชวิธสีอนและเทศนา

วตัถุประสงค : วตัถปุระสงคคือ เพ่ือสรางสาวกของชนทุกชาติซ่ึงเปนการเพิ่มพูนของพระกิตติคุณ

ประชากร   :   ประชากรที่ตองออกไปหาคือ “ชนทุกชาติ”  ซ่ึงเปนขอบเขตที่ยิ่งใหญของคํ าบัญชาคือ
รวมคนทั้งโลก

การประทับอยู   :   ผูที่ออกไปกับเราคือ พระเยซู  คือทรงเปนผูจัดการของโปรแกรม พระองคจะ
ทรงนํ าทางและชี้ทางแกเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เราทํ าใหพระมหาบัญชา
สํ าเร็จ

คํ าสอน  :  คํ าสั่งสอนที่ตองนํ าไปสูชาวโลกคือ พระกิตติคุณแหงราชอาณาจักร

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน
คํ าพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”   มทัธิว 24:14

เราเรยีกพระกิตติคุณวา ขาวประเสริฐของพระเจา  (1 เธสะโลนิกา 2:9) ขาวประเสริฐของพระ
คริสต  (1 เธสะโลนิกา 3:2) และขาวประเสริฐของเปาโล (โรม 2:16)  ดวย

ไมมีขอขัดแยงในที่น้ี เพราะวาพระเจาทรงเปนผูกอกํ าเนิดพระกิตติคุณ พระเยซูทรงกระทํ า
แผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ มนุษยอยางเปาโลเปนทั้งผูรับสารและผูสงสารแหงพระกิตติคุณ

พระกติติคุณไดรับมาจากการเปดเผยของพระเจา ไมใชเปนหลักขอเชื่อที่มนุษยสรางขึ้น
“พีน่องทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานทราบวา ขาวประเสริฐที่ขาพเจา

ไดประกาศไปแลวนั้น ไมใชของมนุษย

เพราะวาขาพเจาไมไดรับขาวประเสริฐน้ันจากมนุษย  ไมมีมนุษยคน
ใดสอนขาพเจา แตขาพเจาไดรับขาวประเสริฐน้ันโดยพระเยซูคริสตทรง
สํ าแดงแกขาพเจา”  กาลาเทีย 1:11-12

ใน 1 โครินธ 15:1-11 ไดสรุปความจริงงายๆ ของพระกิตติคุณไว  ขอความพื้นฐานกลาวถึง
พระเยซู  งานรับใชของพระองค การสิ้นพระชนมเพ่ือความบาป การฟนคืนพระชนม และการทรง
ปรากฏของพระองค  ขาวประเสริฐมีพ้ืนฐานอยูบนพระคุณและความเชื่อ

ในความหมายที่แคบที่สุด ขาวประเสริฐหมายถึงแผนการงายๆ ของการไดรับความรอดตามที่
เสนอไวในยอหน 3:16,  ยอหน 14:1,  มัทธิว 11:28  และโรม 10:9  ในความหมายที่กวางที่สุดคือ
รวมทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับราชอาณาจักร

ขาวประเสริฐคือ ความจริงของพระเจา
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“โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไวสํ าหรับทานในสวรรค ซึ่งเมื่อกอน
ทานเคยไดยินมาแลวในคํ าแหงความจริงคือ ขาวประเสริฐ”  โคโลสี 1:8

ขาวประเสริฐคือ ฤทธานุภาพของพระเจาที่นํ าไปสูความรอด
“เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ  เพราะวาขาว

ประเสริฐน้ันเปนฤทธ์ิเดชของพระเจา  เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด
พวกยวิกอนแลวพวกตางชาติดวย”   โรม 1:16

คริสตจักร

พระเยซูทรงมอบหนาที่อันยิ่งใหญและทาทายใหคริสตจักร คริสตจักรทํ าหนาที่เดียวกับอิสรา
เอลท่ีไดรับการทรงเรียกจากพระเจาในพระคัมภีรเดิม  น่ันก็คือคริสตจักรเปนกลุมคนในปจจุบันซึ่ง
พระเจาทรงเปดเผยพระองคเองแกบรรดาประชาชาติในโลก

เม่ือเราพูดถึง “คริสตจักร”  เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองรูความหมายที่เปนคํ าจํ ากัดความที่ถูกตอง
เพราะจากพระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรมิไดหมายถึงตัวอาคารที่เปนสิ่งสํ าคัญและมิใชนิกายหรือ
ศาสนา

คริสตจักรมีความหมาย 2 ระดับ

ระดับโลก
ครสิตจกัรประกอบดวยประชากรทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต  เปนการรวมสัมพันธภาพ

เดียวกนัของบรรดาผูเชื่อที่ไดบังเกิดใหมแลว และมีชีวิตที่เต็มดวยความเชื่อฟงพระเจา
คํ าวา “คริสตจักร” หมายถึง “เรียกออกมาจาก”  หรือ “คนที่ไดรับการทรงเรียก”  คริสตจักร

ประกอบดวยผูคนที่ไดรับการทรงเรียกใหออกมาจากอาณาจักรของซาตาน เพ่ือเขาสูราชอาณาจักร
ของพระเจา ซ่ึงหมายถึงคนที่มาจากทุกเผาพันธุ  ทุกชาติ  ทุกวัฒนธรรม ทุกภาษาที่ไดตอนรับพระ
เยซคูริสตไวในฐานะพระผูชวยใหรอดแลว

คริสตจักรยังมีอีกชื่อหน่ึงคือ “พระกายของพระคริสต”  หรือ “ผูเชื่อ”  คํ าเหลานี้มีผูใชกันอยูทั่ว
ไป  แตในความหมายที่แทจริงตองหมายถึงเพียงผูที่บังเกิดใหมโดยทางพระเยซูคริสตแลวเทานั้น
และตองดํ ารงชีวิตอยูในความเชื่อฟงพระเจาอยางแทจริง
ระดับทองถิ่น

เพ่ือเปาหมายในการออกไปประกาศขาวประเสริฐ  การบริหารและการมีสัมพันธภาพรวมกัน
เปนกลุมของผูเชื่อที่มารวมตัวกันเพ่ือประสานสามัคคีในสัมพันธภาพภายในทองถิ่น  โครงสรางในการ
จัดตั้งคริสตจักรระดับทองถิ่นไดเริ่มตนในยุคพระคัมภีรใหม

ธรรมชาติของคริสตจักร
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พระคมัภีรใชสัญลักษณหลายอยางเพื่ออธิบายถึงธรรมชาติของคริสตจักร หนาที่สัมพันธภาพ
และฐานะของคริสตจักร

ในขอพระคัมภีรตอไปน้ี คริสตจักรถูกเรียกวา
เปนคนใหม:  เอเฟซัส 2:l4-l5

เปนพระกายของพระคริสต: เอเฟซัส l:22-23; 5:30; 1 โครินธ l2:27

เปนพระวิหารของพระเจา:  เอเฟซัส 2:2l-22;  1 โครินธ 3:9,l6; 1 ทิโมธี 3:l5; 1 เปโตร 2:5

เปนปุโรหิตหลวง:  1 เปโตร 2:5,9; วิวรณ l:6; 5:l0

เปนเจาสาวของพระคริสต: 2 โครินธ ll:2

เปนครอบครัวของพระเจา:  เอเฟซัส 2:l9

เปนฝูงแกะของพระเจา:  ยอหน l0:l-29;  1 เปโตร 5:3-4;  ฮีบรู l3:20; กิจการ 20:28

เปนคริสตจักรของพระเจา:  กิจการ 20:28; 1 โครินธ l:2; l0:32; ll:22; l5:9; 1 ทิโมธี 3:5; 1 เธสะโล
นิกา 2:l4

เปนคริสตจักรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู:  1 ทิโมธี 3:l5

เปนคริสตจักรของพระคริสต:  โรม l6:l6

เปนคริสตจักร(ที่ชุมนุม)ของบุตรหัวป:  ฮีบรู l2:23

เปนคริสตจักรของธรรมิกชน:  1 โครินธ l4:33

จุดประสงคของคริสตจักร

คริสตจักรมีหนาที่สํ าคัญหลายประการซึ่งประกอบดวยการนมัสการ  การสามัคคีธรรม และ
การรบัใชตอความตองการของมนุษย  แตจุดประสงคแรกของการที่มีคริสตจักรก็คือการเผยแพรขาว
ประเสริฐ พูดงายๆ ก็คือ จุดประสงคสํ าคัญของคริสตจักรคือ การทํ าใหพระมหาบัญชาสํ าเร็จ

ซาตานโจมตีพันธกิจของคริสตจักรยุคแรกดวยวิธีตางๆ กัน มันพยายามที่จะปดกั้นการเผย
แพรขาวประเสริฐโดยการขมเหง  ขอเชื่อที่ผิดพลาดและความบาป  และสิ่งเหลานั้นยังคงเปนกลยุทธ
ของมันในปจจุบัน

มีการขมเหงอีกประการหนึ่งที่มีตอจุดประสงคของคริสตจักร น่ันคือการที่ผุนํ ามัวแตวุนวาย
กบังานที่ดีและสํ าคัญจนเกือบจะเปลี่ยนแปลงจุดศูนยกลางที่พระคริสตทรงมุงหมายไว
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จงศึกษากิจการบทที่ 4  มีงานดีและจํ าเปนหลายประการที่ตองทํ า แตบรรดาผูนํ าตางทํ างาน
เหลานั้นจนละเลยพระวจนะของพระเจาและการอธิษฐาน

ความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่ยิ่งใหญ พระเยซูตรัสวาคนที่ยากจนจะอยูกับเราเสมอ คริสต
จักรสามารถหาทางชวยเหลือคนเหลานี้ และคริสตจักรควรเปนชุมนุมที่หวงใยและมีชีวิตชีวาเชนเดียว
กบัที่เปนในสมัยของพันธสัญญาใหม

แตจุดประสงคของคริสตจักรไมไดอยูที่การตอบสนองความตองการทางกาย  ทางสังคม หรือ
ทางวัตถุ

ครสิตจักรสามารถชวยเหลือผูที่ขัดสน  แตตองพยายามทํ าไปพรอมกับประกาศขาวประเสริฐ
อันทรงฤทธานุภาพของพระเจาดวย

มีตวัอยางที่ดีปรากฏในโรม 9 และ 10 อัครทูตเปาโลตระหนักถึงความขัดสนทางเศรษฐกิจ
ของชนชาติยิวในสมัยที่ทานยังมีชีวิตอยู และรูวาอํ านาจการเมืองทรราชของโรมมีอิทธิพลเหนือประชา
กรยิวอยางไร  แมกระนั้นก็เปนที่กระจางชัดวางานสวนใหญของทานเปนไปเพื่อความรอดฝาย
วญิญาณของคนทั้งหลาย  ทานหวงใยอิสราเอลหวังใหพวกเขาไดรับความรอดดวย (โรม 10:1)

ภาระหนาที่ของคริสตจักรก็คือ ประกาศขาวประเสริฐใหรูกันทั่วเพ่ือวาคนทั้งหลายจะไดหันมา
รับใชพระเจาอยางสัตยซ่ือ

ตัวแทนที่ถูกสงมา

วธิขีองพระเจาคือ พระองคทรงสงผูหน่ึงมาดวยความรักของพระองค พระบิดาไดสงพระบุตร
องคเดียวของพระองคมาเพ่ือเรา

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของ
พระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร

เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก  มใิชเพื่อพิพากษาลง
โทษโลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”   ยอหน 3:16-17

พระเยซูทรงมีบัญชาใหบรรดาผูเชื่อในพระองคออกไปประกาศขาวประเสริฐ ดังน้ันคริสตจักร
ทองถิน่ทุกแหงควรเปนคริสตจักรที่สงผูสื่อสารของพระเจาออกไปประกาศขาวประเสริฐ ดวยความรัก
แกโลกที่กํ าลังตกอยูในความตาย

พระเจามิไดตั้งคริสตจักรขึ้นใหเปนสิ่งที่พระองคทรงโปรดปรานเปนพิเศษ  คริสตจักรไดรับ
การทรงเรียกเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามเปาหมายของพระองค มิใชเพ่ือใหมีสิทธิพิเศษ  เราคือผูรับใช
เพ่ือใหคนทั้งหลายกลับคืนดีกันกับพระเจา เราตองดํ าเนินชีวิตตามแบบอยางของพระเจา และพระ
เยซคูือเราตองกาวออกไปเพื่อประกาศขาวประเสริฐ

ทุกๆ คริสตจักรมีฝูงชนมากมายที่ปราศจากพระเจาลอมรอบอยู ซ่ึงดํ าเนินชีวิตโดยปราศจาก
ความหวัง  น่ีคอืงานที่ยิ่งใหญที่ทาทายอันดับแรกของเราตามที่อาจารยเปาโลกลาวแกคริสตจักรในฟ
ลปิป (ฟลิปป 2:12-16) ถอยคํ าที่คลายคลึงกันนี้ทานไดกลาวแกคริสตจักรที่โครินธ เอเฟซัส เธสะโล
นิกา และโคโลสี  ขอความเดียวกันนี้กังวานกองออกไปโดยการประกาศขาวประเสริฐตราบจนทุกวันนี้

ในเอเฟซัส อาจารยเปาโลสรุปเปาหมายของคริสตจักร
“และทํ าใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้ าลึก ซ่ึงตั้งแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่พระ
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เจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง
ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรูจักปญญาอันซับซอนของพระเจา

ทางคริสตจักร ณ บัดนี้
ทั้งน้ีก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองคซ่ึงพระองคไดทรงกระทํ าใหสํ าเร็จแลวใน

พระเยซูคริสตเจาของเรา”    เอเฟซัส 3:9-11

คริสตจักร (ถือกํ าเนิด) โดยฤทธานุภาพ

พระเยซูทรงมอบงานที่เปนภาระหนาที่อันยิ่งใหญแดบรรดาสาวกของพระองค  พวกเขาตอง
ออกไปประกาศขาวประเสริฐใหทั่วถึงจนสุดปลายแผนดินโลก

แตพระองคมิไดทรงมอบภาระรับผิดชอบโดยที่ไมไดใหสิทธิอํ านาจแกพวกเขา  พระองคทรง
สัญญาวาจะใหฤทธานุภาพพิเศษเพื่อใหพวกเขาทํ างานอยางประสบความสํ าเร็จ

พระเยซูตรัสวาพวกเขาจะไดรับฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณของพระเจาเสด็จมา
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิจะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรู
ซาเลม็ ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจ
การ  1:8

สาวกสิบเอ็ดคนไดรับภาระหนาที่ซ่ึงไมนาเปนไปได  พวกเขามิไดกอตั้งคณะกรรมการ เพ่ือ
ตดัสนิใจวาใครจะไปที่ไหน  เขาไมไดรับการเชื้อเชิญใหรับขอเสนอวาเขาสามารถจับจองสถานที่เพ่ือ
ประกาศขาวประเสริฐไดไกลแคไหน  เขาไมไดใชวิธีโหวตเสียงและนับคะแนนเพื่อปฏิบัติตามการตัด
สนิใจของคนสวนใหญ

สาวกเหลานี้ไดไปที่หองชั้นบนและทุมเทอธิษฐานรวมกันเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว ที่น่ีเองที่เปน คริ
สตจกัรแหงแรกไดเกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ

กจิการ 2 บันทึกการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ี
เปนฤทธิ์เดชโดยตรงซึ่งหมายถึงฤทธิ์อํ านาจที่ทรงประทานใหเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ เปาหมายก็คือ
เพ่ือใหการประกาศขาวประเสริฐน้ันไปถึงชนชาติทั้งหลาย  (กิจการ 1:8)

กจิการ 2 ยังไดบันทึกการเริ่มตนของคริสตจักรแรกเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อ
สํ าแดงฤทธานุภาพเปนครั้งแรก  มีผลใหเปโตรกลาวคํ าเทศนาที่มีฤทธิ์อํ านาจสามารถเปดใจใหคน
มากมายถึง 3,000 คน ตอบสนองตอการประกาศขาวประเสริฐในครั้งน้ัน

ประชาชนเหลานี้ไดรวมตัวกันกอตั้งเปนคริสตจักรแรก บันทึกเรื่องราวการเพิ่มพูนและการสง
คนออกไปประกาศขาวประเสริฐมีอยุในหนังสือกิจการบทอื่นๆ ทั้งหมด

จัดองคกรของคริสตจักร

เพ่ือใหบรรลุความสํ าเร็จในการสงออกไปประกาศขาวประเสริฐของคริสตจักร  พระเจาทรงตั้ง
หลักการจัดองคการเบื้องตน
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สมาชกิของคริสตจักรตองผูกพันซึ่งกันและกันในฐานะพี่ชายนองชายและพี่สาว  นองสาวพวก
เขาเปน “พระกายของพระคริสต”  โดยมีพระเยซูเจาเปนศีรษะ

คริสตจักรตองทํ างานรวมกันเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกัน เหมือนดังรางกายของมนุษยคือ ตอง
ทํ างานตามหนาที่ของแตละคนภายใตการบัญชาของศีรษะคือ พระเยซู

พระเจาทรงตั้งผูนํ าในคริสตจักรซึ่งไดแกอัครทูต  ผูเผยพระวจนะ  ผูประกาศ ศษิยาภิบาล
และครูอาจารย

พระเจาทรงใหผูเชื่อแตละคนเต็มลนดวยพระวิญญาณของพระองคคือ  ของประทานฝาย
วิญญาณ (หรือพรสวรรค)  เพ่ือใชในการทํ างานรับใชพระองค

การอธิบายใหชัดเจนวาผู นํ าเหลานี้และของประทานในการรับใชชวยเหลือใหคริสตจักร
ประสบความสํ าเร็จในงานสงคนออกไปประกาศไดอยางไร  ดูออกจะเปนสิ่งนอกเหนือจากหลักสูตร
ของวิชานี้  ทางสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว  ไดจัดทํ าหลักสูตรที่วาดวยเรื่องนี้ทั้งหมดในชื่อวิชาวา
“งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

พยานของคริสตจักรยุคแรก

ในพระคัมภีรใหมหนังสือกิจการกลาวถึงเรื่องราวของคริสตจักรที่เร่ิมงานรับใชอันยิ่งใหญใน
การประกาศขาวประเสริฐเพ่ือบรรลุเปาหมายในการเผยแพรออกไปในโลก

เพียงสองสามสัปดาหหลังจากเหตุการณการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บันทึกไวใน
กิจการบทที่ 2  ปรากฏวามีคนไดรับความรอดจํ านวนหลายพันคน  เม่ือเวลาผานไปจํ านวนของผูเชื่อ
ในเยรูซาเล็มก็เพ่ิมขึ้นอยางทวีคูณมากมาย

พระเจาทรงอนุญาตใหมีการขมเหงรังแกผูเชื่อเพ่ือผลักดันพวกเขาใหออกไปกรุงเยรูซาเล็ม 
พวกเขาจึงกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมาเรีย

“....คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรคร้ังใหญในกรุงเยรูซาเล็มและ
ศิษยทั้วปวงนอกจากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียกับสะมา
เรีย

ฝายศิษยทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะทั้งสิ้น”   
กิจการ 8:1,4

ฟลปิคือหน่ึงในบรรดาผูเชื่อที่ไปยังแควนสะมาเรีย น่ีเปนครั้งแรกที่มีการออกไปประกาศขาว
ประเสริฐแกเมืองที่วัฒนธรรมตางกัน ซ่ึงถูกบันทึกไวในกิจการ (กิจการ 8)

ในกิจการบทที่ 9  พระเจาทรงยกอัครทูตเปาโลขึ้นใหเปน “อัครทูตไปยังชาวตางชาติ”  เปน
มิชชัน่นารีคนหนึ่งที่ไปประกาศขาวประเสริฐยังชนชาติตางๆ ในโลก

ในกิจการบทที่ 10  เปนเรื่องการกลับใจของชายที่ชื่อ คอรเนลิอัส  พระเจาไดใหนิมิตแกเป
โตรซึ่งทํ าใหเขาเต็มใจที่จะไปประกาศแกคนตางชาติ

กิจการ 11  แสดงใหเห็นถึงความสํ าคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์    ในการทรงนํ าการสงคน
จาก
คริสตจักรไปยังโลก
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กิจการ 13  โครงการที่แทจริงในการประกาศขาวประเสริฐแพรหลายไปยัง “ที่สุดปลายแผน
ดินโลก”  เริ่มตนแลว เปาโลและบารนาบัสไดรับการทรงเรียกใหไปเปนผูประกาศขาวประเสริฐในดิน
แดนที่มีวัฒนธรรมแตกตางกัน

“ฝายคนตางชาติเมื่อไดยินอยางน้ันก็มีความยินดี  และไดสรรเสริญ
พระวจนะของพระเจา และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไวแลวเพื่อใหไดชีวิตนิ
รันดรก็ไดเชื่อถือ

พระวจนะขององคพระผูเปนเจาจึงแผไปตลอดทั่วเขตแดนนั้น”   กิจ
การ 13:48, 49

คณุสามารถอาน เรื่องการประชุมมิชชั่นนารีครั้งแรกในคริสตจักรที่ใชบานในอันทิโอกไดในกิจ
การ 14:26-27  และเรือ่งเก่ียวกับการที่พวกเขารายงานครั้งแรกไปยังพระวิหารใหญในเยรูซาเล็มได
ในกิจการ 15:2-4

เปาโลทํ าใหเปาหมายของพระเจาไปสูชนชาติตางๆ ของโลกอยางกลาหาญโดยการนํ าขาว
ประเสริฐไปยังเมืองเล็ก  เมืองใหญ  จังหวัด รัฐ ไปยังคนอิสระและคนที่เปนทาส

“ดวยองคพระผูเปนเจาไดตรัสสั่งเราอยางน้ีวา “เราไดตั้งเจาไวใหเปน
ความสวางของคนตางชาติ เพื่อเจาจะเปนเหตุใหคนทั้งหลายรอด ถึงที่สุด
ปลายแผนดินโลก””  กิจการ 13:47

คริสตจักรในยุคแรกรับใชพระเจาจนประสบความสํ าเร็จดวยความรอนรนจนกระทั่งมีคํ ากลาว
วาพวกเขาเปนผู “ควํ่ าโลก”  เพ่ือพระเจา (กิจการ 17:6)

วตัถุประสงคของพระเจาก็คือ เพ่ือบรรลุผลสํ าเร็จในการที่มนุษยทุกชาติสามารถรวมกันเปน
หน่ึงเดียวโดยพระโลหิตของพระเยซู

“พระองคไดทรงสรางมนุษยชาติ สืบสายโลหิตอันเดียวกันใหอยูทั่ว
พิภพโลก  และไดทรงกํ าหนดเวลาและเขตแดนใหเขาอยู”  กิจการ 17:26

“แตคนใดๆ ในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองคและประพฤติตามทางชอบ
ธรรมก็เปนที่ชอบพระทัยพระองค”   กิจการ 10:35

บันทึกในพระคัมภีรใหมเลมอื่นๆ ทั้งหมด

ส ําหรบัประเด็นน้ี บทเรียนนี้ตั้งวัตถุประสงคไวเพ่ือกลาวถึงคริสตจักรในโลกที่บันทึกไวใน
หนังสือกิจการ

หนังสืออ่ืนๆ ที่ยังเหลืออยูในพระคัมภีรใหมบันทึกไวโดยสมาชิกของคริสตจักรยุคแรก และมี
ไปถงึสมาชิกคริสตจักรยุคแรกภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา มีขอพระคัมภีร
หลายขอที่กลาวถึงแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก
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ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทน้ีจัดไวเพ่ือเปดโอกาสใหคุณไปศึกษาหลักฐานอางอิงทั้ง
หมดในพระคัมภีรใหมเกี่ยวกับโลกนี้  ขอใหศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจังเพ่ือวาจะเปนการรูพระวจนะของ
พระเจา  เพ่ือชวยใหการศึกษาเรื่องโลกและอนาคตของโลกซึ่งจะทํ าใหการมองโลกตามพระคัมภีรชัด
เจนยิ่งขึ้น

ประเด็นสํ าคัญที่ควรคํ านึงถึงขณะที่คุณศึกษาภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ซ่ึงเกี่ยวพันกับพระ
คมัภีรใหม  ในโรม 4  ที่เปาโลอางถึงพระสัญญาที่พระเจาทรงใหไวกับอับราฮัมซ่ึงรวมถึงพระสัญญา
วาจะใหทานเปนพระพรแกชนชาติตางๆ ในโลก

ในพระคัมภีรใหมผูเชื่อไดชื่อวาเปนทายาทของอับราฮัม  (กาลาเทีย 3) ซ่ึงหมายถึงวา เราคือ
ผูรับมรดกในพระสัญญาทั้งหมดของอับราฮัมซ่ึงรวมถึงการไดรับการทรงเรียกใหออกไปเปนพระพร
แกชนชาติตางๆ ในโลกดวย

คริสตจักรในโลก

จากการศึกษาพระคัมภีรใหม  ภาระหนาที่ของคริสตจักรที่เกี่ยวกับโลกสามารถสรุปไดดังน้ี
1. ครสิตจักรตองเสนอเรื่องราวของพระเยซูแกมนุษยทุกคนและแกโลก ในฐานะเปนพระผูชวย

ใหรอดและเปนองคพระผูเปนเจาสูงสุดของจักรวาลซึ่งจะเสด็จมาในฐานะผูพิพากษาของ
มนุษยชาติ

2. คริสตจักรตองนํ าประชาชนมาสูสมัพันธภาพที่ถูกตองกับพระเยซูคริสต เพ่ือพวกเขาจะไดรับ
ประสบการณในการยกโทษบาปและมีชีวิตใหมในพระองค

3. โดยการบัพติศมาดวยนํ้ า ดวยการสอนและการเทศนา  คริสตจักรตองสรางผูเชื่อใหดํ าเนิน
ชีวิตอยูในหลักคํ าสอน บทบัญญัติและประพฤติตนตามนั้น ซ่ึงเปนการดํ ารงชีวิตตามแบบ
อยางครสิเตียน  คริสตจักรตองสอนพวกเขาใหรูจัก “ถือรักษาทุกสิ่งทุกอยางตามพระบัญชา
จากพระวจนะของพระเจา”

4. คริสตจักรตองรวบรวมสมาชิกทั้งหญิงและชายที่เปนผูเชื่อมารวมประชุมกันเพ่ือสามัคคีธรรม
และมีสัมพันธภาพรวมกันในการทํ าหนาที่ประกาศขาวประเสริฐภายในทองถิ่น เพ่ือจะได
สามารถทํ าใหพระประสงคของพระเจาในการออกไปทํ าใหโลกไดรับความรอดประสบความ
สํ าเร็จ

5. คริสตจักรทองถิ่นที่ตั้งใหมทุกคริสตจักรตองมีสัมพันธภาพกับแตละคริสตจักรในทองถิ่นเด่ียว
กนั แตละคริสตจักรตองรับฤทธิ์อํ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือปฏิบัติตามวงจรนี้ (จาก
ขอ 1 ถึง 5 นับจากขางตน”  โดยขบวนการนี้ ผูเชื่อใหมจะมีชัยชนะและมีสัมพันธภาพใหมสืบ
เน่ืองกันตอไปไมขาดสาย
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โลก

ครสิตจักรตองออกไปสู “บรรดาประชาติในโลก”  บทตอไปจะอธิบายเรื่อง “โลกที่รอคอย”  ซ่ึง
กค็อื รอคอยคริสตจักรที่จะสงคนออกไปประกาศขาวประเสริฐ

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 6

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงอธิบายความหมายของ “พระมหาบัญชา”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงเขียนขอพระคัมภีร 3 ขอที่บงบอกถึง “พระมหาบัญชา”
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4. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “คริสตจักร”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. คริสตจักรเริ่มตนขึ้นไดอยางไร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. อะไรคือฤทธิ์อํ านาจที่อยูเบื้องหลังคริสตจักรซึ่งทํ าใหคริสตจักรสามารถปฏิบัติหนาที่ซ่ึงมีตอ
โลกไดอยางประสบความสํ าเร็จ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงสรุปแผนการการจัดองคกรของพระเจาสํ าหรับคริสตจักร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. จงสรุปเปาหมายของคริสตจักรตามแผนการของพระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. อะไรคือพ้ืนฐานเบื้องตนของขาวประเสริฐ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6

1. “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน 
และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียและจน
ถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ 1:8

2. พระมหาบัญชาคือ คํ าสั่งของพระเยซูที่ประทานแกผูเชื่อใหเผยแพรขาวประเสริฐไปยังทุกๆ
ชาติในโลก

3. อาจใชขอพระคัมภีรอางอิงเหลานี้ไดคือ ยอหน 20:21-23,  กิจการ 1:8,  ยอหน 15:16,  ลูกา
24:45-39,  มาระโก 16:14-16,  มัทธิว 28:16-20
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4. คริสตจักรถูกแบงออกเปน 2 ระดับคือ

ระดับโลก  ครสิตจกัรประกอบดวยคนทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต เปนสัมพันธภาพของผู
เชื่อซ่ึงไดบังเกิดใหมและมีชีวิตอยูโดยการเชื่อฟงพระเจา

คํ าวา “คริสตจักร” หมายถึง “เรียกออกมาจาก”  หรือ “ผูที่ถูกเรียกออกมา”  คริสตจักร
ประกอบดวยคนทุกเชื้อชาติ เผาพันธุ วัฒนธรรมและภาษา  ผูซ่ึงยอมรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอด

ระดับทองถิ่น    เปนกลุมของผูเชื่อที่ผูกพันเขาดวยกันในสามัคคีธรรมทองถิ่น เพ่ือจุด
ประสงคในการทํ าพนัธกิจ การจัดองคกรและการสามัคคีธรรม

5. คริสตจักรเริ่มตนในวนัเพนเทคอสซึ่งบันทึกไวในกิจการบทที่ 2  พระเจาทรงเปนผูใหกํ าเนิดค
ริสตจักรโดยการสํ าแดงวันยิ่งใหญของฤทธานุภาพ

6. ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์

7. ผูเชือ่ควรมีความสัมพันธกันฉันพ่ีนองในครอบครัว เขาควรตองปรนนิบัติดุจดังรางกายที่
ทํ างานไปดวยกัน โดยมีพระคริสตเปนศีรษะ  พระเจาทรงตั้งผูนํ าพิเศษไวและมอบของ
ประทานแหงการรับใชเพ่ือสามารถทํ าพันธกิจของคริสตจักรได

8. ครสิตจักรมีหนาที่หลายประการอันประกอบดวยการนมัสการ การสามัคคีธรรม และการรับใช
ตอความตองการของมนุษย  แตจุดประสงคหลักของการมีคริสตจักรก็คือการเผยแพรขาว
ประเสริฐ  กลาวโดยงายก็คือ จุดประสงคของคริสตจักรก็เพ่ือกระทํ าใหพระมหาบัญชาที่พระ
เยซูมอบใหสํ าเร็จลง

9. 1 โครนิธ 15:1-11  สรุปสวนประกอบพื้นฐานของขาวประเสริฐ  ขอความพื้นฐานคือพระเยซู
งานรบัใชของพระองค  ความตายเพื่อความบาป การฟนจากความตายและการปรากฏของ
พระองค กลาวอยางแคบๆ คือ ขาวประเสริฐ หมายถึง   ยอหน 3:16,  ยอหน 14:1,   มัทธิว
11:28  และโรม 10:9  ในความหมายที่กวางที่สุดก็คือ รวมทุกสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไวเกี่ยว
กับอาณาจักรของพระองค

เพื่อศึกษาดวยตนเอง

1.  ถาคณุสนใจการเรียนรูวิธีที่ขาวประเสริฐแผขยายออกไปทั่วโลกหลังจากที่เขาใจขอสรุป
จากแผนการของพระเจาที่เขียนบันทึกไวในพระคัมภีรใหหาหนังสือที่ รูธ  ทคัเกอร เขียนหนังสือขึ้น
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มาชื่อ  “จากเยรูซาเล็มถึง Iryian Jaya”  จัดพิมพโดยสํ านักพิมพ Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, Michigan,  U.S.A.

ในสมัยของพระคัมภีรใหม คํ าพยานที่มีไปยังชนชาติตางๆ แบงออกไดเปน 3 ยุค
ยุคแรก
ขาวประเสริฐแผกระจายไปยังเขตแดนแถวชายฝงทะเลของโลก  วลิเลียม แคเรย เปนหัวหอก

ในการบุกเบิกนํ าทางดวยความพยายามที่มีประสิทธิภาพ
ยุคที่สอง
J. Hudson Taylor  เปนผูนํ าในการออกไปประกาศขาวประเสริฐยังดินแดนที่อยูหางทะเลเขา

มาภายใน
ยุคที่สาม
W. Cameron Townsend  เปนผูริเริ่มและความพยายามของทานยังสืบเนื่องตอมาไมหยุดยั้ง

จนถึงปจจุบัน ดวยความพากเพียรที่จะนํ าขาวประเสริฐไปประกาศในดินแดนที่ยังไมมีผูใดไปถึง
2. ในบทที่แลวคุณไดศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงที่เปนหลักฐานเกี่ยวกับโลกในหนังสอื

พระคัมภีรใหม เชน มัทธิว มาระโก  ลกูาและยอหน
ขออางอิงตอไปน้ีจะอยูในหนังสือกิจการจนถึงยูดา
กิจการ:  1:8; 2:5; 3:25; 4:24,26; 10:28,35; 13:47; 14:15,16; 15:18; 17:6,24,26,31
โรม:  1:5,8,20; 3:19; 4:13,17,18; 5:12,13; 9:17,28; 10:18; 11:12,15; 12:2; 16:25,26
1 โครินธ:  1:20,21,27,28; 2:6-8,12; 3:18,19; 8:4,5; 10:11,26,28; 11:32; 15:47-49
2 โครินธ: 4:4; 5:19; 7:10
กาลาเทีย: 1:4,16; 2:9; 3:8; 4:3
เอเฟซัส:  1:4,10,21; 2:2,12; 3:9,21; 6:12
ฟลิปป:  2:10,15; 3:19
โคโลสี:  1:16,20; 2:8,20; 3:2,5
1 ทิโมธี:  1:15; 3:16; 6:7,17
2 ทิโมธี:  1:9; 4:10
ทิตัส:  1:2; 2:12
ฮีบรู:  6:7; 9:26; 11:7; 12:25,26
ยากอบ:  2:5
1 เปโตร:  1:20
2 เปโตร:  2:5; 3:6,7
1 ยอหน:  2:2,15-17; 3:1; 4:3,4,9,14,17; 5:4,5,19
2 ยอหน:  1:7


