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บทที่ 21
การปลูกคริสตจักร – วิธีการ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกข้ันตอน 10 ประการของวงจรการปลูกคริสตจักร
- บอกถึงการรับใช 7 อยางที่ตองทํ ากอน  ซึ่งเปาโลเนนความพยายามในการประกาศ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคในคริสตจักรและในพระเยซูคริสตตลอดชั่วอายุคนเปนนิตยอาเมน”            

เอเฟซัส 3.21

คํ านํ า

ในบทนี้  คุณจะเรียนรูวาการประกาศพระกิตติคุณนํ าไปสูการปลูกคริสตจักร  ซึง่สมาชิกถูก
ฝกฝนใหทํ าตามวงจรเดิมของการผลิตฝายวิญญาณไดอยางไร  โดยการทํ าตามรูปแบบนี้  การปลูกคริสต
จกัรจงึกลายเปนพลังอํ านาจที่ตอเนื่องและมีฤทธิ์เดชในการประกาศพระกิตติคุณ

นอกเหนอืจากการเรียนรูเกี่ยวกับวงจรของการปลูกคริสตจักรแลว  สวนของ “เพื่อการ
ศึกษาดวยตนเองตอไป”  จะใหแนวทางที่ใชปฏิบัติไดในการปลูกคริสตจักรใหม
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วิธีการของวงจรการปลูกคริสตจักร

การรับใชของอัครทูตเปาโลไดใหตัวอยางที่ดีที่สุดของวงจรการปลูกคริสตจักรในสมัยพันธ
สัญญาใหม  จงตรวจสอบแผนผังตอไปนี้  แลวศึกษาคํ าอธิบายตามที่มา  จงแนใจวาคุณไดอานขอพระ
คัมภีรที่ใหไวดวย
                                                         คนงานไดรับมอบหมายพันธกิจ
                         ซํ ้าวงจรเดิม       ติดตอคนตาง ๆ

มคีวามสัมพันธตอเนื่อง                                          ขาวประเสริฐถูกสื่อสารออไป

 คริสตจักรไดรับการยกยอง                            ผูฟงกลับใจ

ผูนํ าถวายตัว        ผูเชื่อมาชุมนุมกัน

                                                               ยนืยันความเชื่อ

ตอไปนีเ้ปนขั้นตอนของวงจรการปลูกคริสตจักรที่ใชกันในสมัยของพันธสัญญาใหม
ซึง่สามารถนํ ามาใชไดในสมัยนี้

1.  คนงานไดรับมอบหมายพันธกิจ  กจิการ 13.1-4,  15.39-40
คนงานถกูฝกฝนและมอบหมายใหนํ าขาวประเสริฐไปยังบริเวณนั้น  ผูเชื่อที่อยูใน

คริสตจักรในบานชวยเตรียม สง สนบัสนนุและรวมมือกับผูที่พระเจาตั้งไวเพื่องานนี้
2.  ติดตอผูคน    กิจการ 13.14-16, 14.1, 16.13-15

เมือ่เขามายังทองถิ่นใหม ๆ เปาโลมกัจะติดตอทํ าความรูจักกับผูนํ าทางศาสนาที่อยูใน
ธรรมศาลา  เขาพยายามทีจ่ะไดรับความเขาใจและการสนับสนุนจากผูนํ าทองถิ่นใหมากเทาที่จะเปนไปได

มีการติดตอกลุมคนแตละคน  โดยมเีปาหมายใหขอความแหงขาวประเสริฐไดยินไดฟง
อยางกวางขวาง

3.  ขาวประเสริฐถูกสื่อสารออกไป   กจิการ 13.17, 16.31
ขาวประเสริฐถูกสื่อสารไปโดยการเทศนา  ส่ังสอน  เปนพยาน และการสํ าแดงของฤทธิ์

อํ านาจ  วธิกีารตาง ๆ ถกูน ํามาใชเพื่อใหส่ือสารขาวประเสริฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วธิกีารในบางเมืองคือ  สอนในธรรมศาลา (กจิการ 14.1) ในที่อ่ืน ๆ คนถูกแบงออกเปน
กลุม ๆ โดยเฉพาะ (กจิการ 19.9) การรบัใชพิเศษแกแตละกลุมคนกระทํ าในบางทองที่ (กิจการ 13.42) และมี
การปรบัปรุงภาษาและวิธีการเพื่อใหส่ือสารไดอยางเหมาะสม (กจิการ 22.2)

4.  ผูฟงกลับใจ  กจิการ 13.48,16.14-15
การสือ่สารขาวประเสริฐอยางไดผลทํ าใหมีกลับใจ  คนยอมรับขอความแหงความรอด

และสํ านึกบาป
5.  ผูเชื่อชุมนุมกัน  กจิการ 13.43

เปาโลไมไดหยุดลงตรงที่การประกาศและการกลับใจ  เขารวบรวมผูเชื่อไวในคริสตจักร
ทองถิ่น  ผูเชือ่ใหมถูกแนะนํ าเขาสูสามัคคีธรรมของพระกายในทองถิ่น  มกีารจดัเวลาและสถานที่ไวเพื่อการ
ชมุนุมดวยกันของคริสตจักรใหม

6.  ยนืยันความเชื่อ   กจิการ 14.21, 22, 15.41
ตามที่พระมหาบัญชา (มทัธิว 28.19-20) ไดบอกไว  จงึมกีารสอนตามหลังการกลับใจ

การสอนซึ่งอยูภายในเนื้อหาของคริสตจักรทองถิ่นไดวางรากฐานผูเชื่อใหมขณะที่เขาเรียนความเชื่อพื้นฐาน
ของคริสเตียนและการมีชีวิตในอาณาจักรของพระเจา

การ"ยืนยันความเชื่อ"นี้ทํ าใหเขาเติบโตฝายวิญญาณและชวยผูเชื่อใหคนพบของ
ประทานฝายวญิญาณและกลายเปนสมาชิกที่มีหนาที่ในพระกายของพระคริสต

7.   ผูนํ าถวายตัว  กจิการ 14.23
เมื่อผูเชื่อเติบโต  พระเจาก็ทรงแตงตั้งผูนํ าทองถิ่น  คริสตจักรแตละแหงจัดองคกรซึ่งเปน

ไปตามพระคัมภีร  ท ําหนาทีแ่ละมีประสิทธิภาพสํ าหรับสถานที่นั้น ๆ
ทรงมอบหมายสิทธิอํ านาจใหใชของประทานฝายวิญญาณแกคริสตจักรทันที  พรอมกับ

ต้ังต ําแหนงผูนํ าซึ่งไดมาจากที่ประชุมใหมนี้  เมือ่เปาโลเลือกผูปกครอง เขาเลือกจากคนภายในคริสตจักรนั้น
ไมใชคนที่มาจากที่อ่ืน

"เหตฉุะนัน้ทีข่าพเจาละทานไวที่เกาะครีต  กเ็พือ่ทานจะไดแกไขสิ่งที่ยังบกพรองใหเรียบ
รอย  และตัง้ผูปกครองไวทุกเมืองที่ขาพเจากํ าชับทาน"           ติตัส 1.5

8.  คริสตจักรไดรับการยกยอง   กจิการ 14.3, 16.40
เมือ่ผูน ําอยูในตํ าแหนงและทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพแลว  การทีต่องพึ่งพา  "ผู

ปลูก" คริสตจักรก็หมดไป  สิทธอํิ านาจและหนาที่ยายจากผูกอต้ังมาสูผูนํ าในทองถิ่น  คริสตจักรไดรับการ
ยกยองในฐานะพระกายของผูเชื่อในทองถิ่นซึ่งกระทํ าหนาที่ตอไป
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แมวาคริสตจักรใหม ๆ จะมคีวามสัมพันธกับคริสตจักรแมในแงของสามัคคีธรรมและ
การเปนผูนํ า เขากไ็มไดพึ่งพาคริสตจักรใหญนั้น  เขาตองเลีย้งตนเองและสามารถดํ าเนินงานประกาศขาว
ประเสรฐิโดยไมตองพึ่งพาการสนับสนุนดวยการเงินจากภายนอก

การจัดแจงเรื่องการเงินทั้งหมดที่ทํ ากับคริสตจักรใหมควรเปนในรูปที่วาคนในคริสตจักร
นัน้สามารถควบคุมกิจการของเขาเองได  ถาคริสตจักรไดรับการสนับสนุนจากคริสตจักรอื่น  นกิายหรือผูเชื่อ
ในชาติอ่ืน  เขากต็องพึ่งพาคนเหลานั้น  ถาครสิตจักรหรือนิกายที่สนับสนุนเกิดลมเหลว  คริสตจักรใหมยอม
จะลมเหลวดวย  ถาความสัมพันธระหวางชาติถูกตัดขาด  คริสตจกัรจะประสบความยากลํ าบากเมื่อความ
ชวยเหลือจากประเทศอื่นถูกตัดออกไป

พระผูเปนเจาองคเดียวกันนี้เองที่ไดเปลี่ยนนํ้ าใหเปนเหลาองุนและเพิ่มเติมขนมปงไมกี่
กอนและปลา 2-3 ตัวใหมากมายเพื่อเลี้ยงฝูงชน กย็อมสามารถที่จะนํ าเงินทุนที่จํ าเปนสํ าหรับการแพรขาว
ประเสริฐมาให

เปาโลวางรากคริสตจักรใหม ๆ บนพระวจนะของพระเจาและพระศิลาคือ  พระเยซู
คริสต เขาไมไดวางรากคริสตจักรใหมเหลานั้นบนองคการหรือนิกาย  หรือบนบุคลิกภาพของเขาเอง  การ
สรางใหเขาพึ่งพาผูอ่ืนทํ าใหไมไดฝกฝนเขาเพื่อความเปนอิสระไมตองพึ่งพาผูใด

1. ความสัมพันธตอเนื่อง  ( กจิการ  15.36, 18.23 )
มคีวามสัมพันธตอไประหวางกลุมสามัคคีธรรมใหมนี้  ( คริสตจักรใหม ) ผูปลูกคริสต

จักรและคริสตจักรแม  ( ทีก่รุงเยรูซาเล็ม ) และยงัสรางความสัมพันธระหวางคริสตจักรใหมกับคริสตจักร
อ่ืนๆ ตลอดทัว่ราชอาณาเขตนั้นเพื่อเผยแพรพระกิตติคุณใหขยายออกไป

2. ซํ ้าวงจรเดิม  เธสะโลนิกา  1.8
เชนในคริสตจักรเธสะโลนิกา  "พระวจนะของพระเจาไดเลื่องลือออกไป"  จากคริสตจักร

ใหมไปยังคนที่ไมไดรูขาวประเสริฐ  และวงจรของการประกาศก็ซํ้ าแบบเดิมเพื่อปลูกคริสตจักรเพิ่มข้ึน

การรับใชที่ตองทํ ากอนสิ่งอื่นใด

เปาโลมยีุทธวิธีที่จะประกาศและปลูกคริสตจักรทั่วไปในโลก  พระคัมภีรที่บันทึกไวเปดเผย
ใหเหน็วาเขามีความหวงใย  เอเชีย  เมอืงกาลาเทีย  มาซีโดเนีย  อะคาเซียและสเปน  ซึง่เปนมณฑลในสมัย
นั้น  จงศกึษาสถานที่ซึ่งเปาโลไดปลูกคริสตจักรขึ้นดังนี้

ฟลิปป  (กจิการ  16  )  เปนเมอืงชั้นนํ าของมาเซโดเนีย
เธสะโลนิกา  (กจิการ 17.1-10 )  เปนเมอืงใหญที่มีอิทธิพลทางการพาณิชย
โครินธ  (กจิการ  18.1-11 ) เมอืงใหญทางการคาของกรีซ
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 เอเฟซัส  ( กจิการ 19.1-10 )  ทีซ่ึง่ถนนสายไฮเวยของจักรวรรดิ์โรมันทอดจากกรุงโรมไปทาง
ตะวันออก  เอเฟซสัเปนทาเรือยุทธศาสตรและศูนยการคา
เมืองตางๆ

สถานทีซ่ึง่เปาโลกอต้ังคริสตจักรเปนศูนยกลางของการบริหารของโรมัน  ศูนยกลางของ
อารยธรรมของกรีกและศูนยกลางของอิทธิพลของยิวหรือความสัมพันธทางการคา  เปาโลรูดีวาเขาอาจเขา
หาคนจ ํานวนมากไดในเมืองที่แออัด  เขารูแกใจวาการเปลี่ยนแปลงมักจะเริ่มตนในเมืองตางๆ แลวแพร
ขยายออกสูเขตชนบท

ศูนยกลางใหญของการคาและการทองเที่ยวมักมีผูคนจากหลายชาติผานเขามาทํ าธุรกิจ
และเพื่อพักผอนหยอนใจ  เมอืงตางๆอยูบนเสนทางการเดินทางที่ซึ่งคนมักเคลื่อนที่ไปมาตามปกติ  เมื่อผูมา
เยอืนเหลานี้ไดรับขาวประเสริฐ  เขากน็ ําขอความนี้ไปกับเขาเมื่อเขากลับไปถึงบาน

เปาโลเดนิทางเปนวงกลมกวางจากฐานที่ต้ังของพันธกิจ        เมื่อเปาโลจากกรุงเยรูซาเล็ม
ไป
เขาตั้งใจไปทีเ่อเซียไมเนอร  โดยท ํางานที่เมืองทารซุสและอันติโอคกอน  ( กิจการ11.25-30, 13.1-3 ) แลวไป
เอเชยีไมเนอรโดยมีเอเฟซัสเปนศูนยกลางของเขา  ( กจิการ  19.1 -20,  13.1-3 )

จากที่นั้น  เปาโลยายไปทางตะวันตกโดยมีโรมเปนศูนยกลางและสเปนเปนดินแดนที่ไกลที่
สุดที่ขาวประเสริฐไปถึง  (กจิการ  19.20,  23.11,  28.14-31,  โรม  1.9-15,  15.24, 28 )
พืน้ทีท่ี่รับขาวประเสริฐ

ในมัทธิว  บทที่ 10          พระเยซบูอกสาวกไมใหไปเมืองสะมาเรียหรือคนตางชาติแตใหไป
อิสราเอล  เวลาขณะนั้นเหมาะสมสํ าหรับอิสราเอล  สวนกลุมอ่ืนก็จะรับฟงขาวประเสริฐไดภายหลัง

แมกระทั่งทามกลางคนยิว  สาวกตองรับใชโดยไปที่เมืองที่ตอนรับขาวประเสริฐ  เขาตองอยู
ทีน่ัน้และแบงปนในที่ซึ่งมีการตอบสนองดีและยายไปเมื่อเขาพบคนที่ไมตอนรับขาวประเสริฐ  เขาตองรวบ
รวมความพยายามในบริเวณที่ตอนรับขาวประเสริฐไดดีที่สุด

เปาโลทํ าตามยุทธวิธีนี้ดวย  เมือ่ชาวยิวปฏิเสธขาวประเสริฐ  เปาโลกห็ันไปทางคนตางชาติ
(กจิการ  13.42-51 ) เมือ่เอเธนสไมพรอมเปาโลก็ไปยังเมืองโครินธ

ในเมืองโครินธ  เปาโลหนัจากชาวยิวไปหาคนตางชาติ  ชาวกรีกที่ตอนรับขาวประเสริฐก็ชื่น
ชมยินดีและหลายคนเชื่อและไดรับบัพติศมา (กจิการ 18.5-11)  พระผูเปนเจาทรงเห็นดวยกับการกระทํ าของ
เปาโลทางนมิติของเขาใหอยูที่เมืองโครินธและประกาศพระคริสตอยางไมเกรงกลัวสิ่งใด

 เมือ่ที่ประชุมในธรรมศาลาปฏิเสธเขา  เปาโลจึงเริ่มตนจัดการประชุมกับผูที่ตอนรับขาว
ประเสริฐ เมือ่มีการขมเหงเขาจึงออกไปเมืองอื่น
ประชากรของเขาเอง

เปาโลหวงใยในการนํ าขาวประเสริฐไปสูประชากรของเขาเอง



269

"พีน่องทั้งหลาย  ความปรารถนาในจิตใจของขาพเจาและคํ าวิงวอนขอตอพระเจาเพื่อคน
อิสราเอลนั้นคือขอดวยความหวังใหเขารอด"         โรม 10.1
คนทีข่าวประเสริฐไปไมถึง

เปาโลใหความสํ าคัญแกบริเวณที่ยังไมมีการประกาศพระคริสต
"อันทีจ่ริงขาพเจาไดต้ังเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซึ่งไมเคยมีใครออก

พระนามพระคริสตมากอน  เพื่อขาพเจาจะไดไมกอข้ึนบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอนแลว ตามที่มีคํ า
เขยีนไวในพระคัมภีรวา คนทีไ่มเคยไดรับคํ าบอกเลาเรื่องพระองคก็จะไดเห็นและคนที่ไมเคยไดฟงจะเขาใจ"
                                                                                                                                                     โรม 15.20-21

บริเวณทีไ่มมีคํ าพยานเรื่องขาวประเสริฐควรมาเปนอันดับแรก  จงอานคํ าอุปมาเรื่องแกะ
ในลูกา 15.3-7  ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดคือ  แกะทีห่ลงลายไมใชแกะที่อยูในฝูง  (ดู โรม 10.13-14 ดวย)
กลุมชน

เปาโลทํ างานกับ "กลุมชน"  ตาง ๆ ชนิด  ภายในเมืองหรืออาณาบริเวณนั้น  ตัวอยางเชน
เขารบัใชแกทั้งกลุมคนกรีกและคนยิวในเมืองอันติโอก (กจิการ 13.42)

ตามที่คุณไดศึกษาแลวในบทที่ 6 วา กลุมชนหมายถึง เผา วรรณะ  หรือกลุมชนที่มีภูมิหลัง
ดานวัฒนธรรม  ภาษาและชาติพันธที่เหมือนกัน  จงึจ ําเปนที่จะตองพิจารณาเมืองหรืออาณาบริเวณนั้นใน
แงของกลุมชนดังกลาวและวางแผนปลูกคริสตจักรตามนั้น

ตัวอยางเชน  เมอืงหนึง่ในสหรัฐอเมริกามีประชากรจํ านวนมากที่พูดภาษาสเปน  อังกฤษ
และจีนแมนดาริน การทีจ่ะปลกูครสิตจักรในเมืองนี้ควรมีเปาหมายที่กลุมชนเฉพาะดังกลาว

การที่จะปลูกคริสตจักรที่ใชภาษาตากาลอกในเมืองนี้จะไมเปนประโยชนอันใดเพราะวาไม
มกีลุมชนที่พูดภาษาตากาลอกในเมือง  เหตนุีเ้องการปลูกคริสตจักรจึงตองมุงเนนที่กลุมชนภายในบริเวณ
นั้น ๆ ไมใชดูที่เมืองโดยทั่ว ๆ ไป

การปลกูคริสตจักรภายในกลุมชนดังกลาวทํ าใหขาวประเสริฐแพรออกไปอยางรวดเร็ว
สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติเสนอหลักสูตรชื่อวา  "การวิเคราะหส่ิงแวดลอม"  ซึง่จะชวย

ในการวเิคราะหบริเวณพื้นที่กอนที่จะรับใช  เราแนะน ําใหคุณศึกษาหลักสูตรนี้เพื่อชวยในการปลูกคริสตจักร

หลกัสูตรจะชวยคุณดังนี้
1.  แยกแยะคนที่คุณจะนํ าขาวประเสริฐไปถึง  ในเมอืงหรืออาณาบริเวณนั้นมีกลุมชนตาง ๆ

กนักลุมใดบาง  คุณวางแผนที่จะไปหาใคร  เขามภูีมิหลังทางศาสนา  วฒันธรรม  ชาตพินัธและภาษาอยาง
ไร
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2.  แยกแยะความตองการฝายวิญญาณของเขา  ตัวอยางเชน  มคีวามตองการตั้งคริสต
จกัรในกลุมชนที่พูดภาษาสเปนในเมืองนี้ไหม  บางทเีราไดรับใชตอความตองการของเขาแลว    แตวากลุม
ชนทีพ่ดูภาษาฝรั่งเศสในบริเวณนั้นถูกละเลยในฝายวิญญาณ

3.  ตัดสนิดถูึงการตอนรับขาวประเสริฐวาเปนอยางไร  (ตอนรับดี-ไมดี)
4. ดูวาจะใชวิธีการใดในการเขาหาคนเหลานี้  จะเขาหาอยางไรจึงจะดีที่สุด ใครควรเปนผู

เขาไปหาเขา
การสือ่สารขาวประเสริฐแกมวลชน

เปาโลสื่อสารขาวประเสริฐโดยทางสื่อมวลชน  เขาใชโอกาสพูดกับคนกลุมใหญ
"ทีเ่มอืงอิโคนียูมก็เชนเดียวกันคือ  เปาโลกนับารนาบัสไดเขาไปในธรรมศาลาของพวกยิว

กลาวสัง่สอนเปนที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเปนอันมากไดเชื่อถือ"             กิจการ 14.1
การสรางสาวกแตละคน

เปาโลเทศนาแกฝูงชนแตเขารูถึงคุณคาของการลงทุนชีวิตของเขากับคนสํ าคัญๆ  ไมกี่คน
ซึง่สามารถสอนผูอ่ืนไดดวย  ทโิมธเีปนคนหนึ่งในคนเหลานี้เชนเดียวกับติตัส และแมแต ยอหน  มาระโก  ซึ่ง
คร้ังหนึ่งเคยปฏิเสธที่จะฝกอบรมสาวก (กจิการ 15.36-40) เปาโลเปนผูที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผย
แผนการของพระเจาสํ าหรับผูเชื่อแตละคนเพื่อใหเพิ่มพูนขึ้นในฝายวิญญาณ (2 ทิโมธี 2.2)

การท ํางานกับผูเชื่ออ่ืน ๆ เชน บารนาบัส และสิลาส  เชนเดยีวกันสาวกที่เขาฝกฝนทํ าให
งานรบัใชของอัครทูตเปาโลเพิ่มพูนขึ้นเปนอันมาก

ในการเดินทางประกาศครั้งที่สองและครั้งที่สาม  เปาโลกลาวถึงความชวยเหลือหลาย
ประการของผูรวมงานซึ่งเปนชนพื้นเมืองในบริเวณที่เขาวางแผนทํ างาน  นีเ่ปนหลักการที่สํ าคัญ  คนอัฟริกัน
ยอมเขาหาคนอัฟริกันไดดีที่สุด  คนอนิเดียยอมเขาหาคนของตนเองไดดีที่สุด  ชาวเอเชียสามารถนํ าขาว
ประเสริฐแทรกซึมเขาไปในทวีปของตนเอง  เพราะวาเขาพูดภาษาเดียวกัน เขาใจประเพณีและไดปรับปรุง
วถิีชีวิตเรียบรอยแลว
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ชื่อ…………………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 21

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. วงจรการปลูกคริสตจักรซึ่งมี 10 ประการ มอีะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. งานรบัใชที่มากอนสิ่งอื่นใด 7 ประการของอัครฑูตเปาโล คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 21

1.   ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระองคในคริสตจักรและในพระเยซูคริสตตลอดทุกชั่วอายุคนเปนนิตย อาเมน”
                                                                                                                                เอเฟซัส 3:21
2. ข้ันตอน 10 ประการของวงจรการปลูกคริสตจักร คือ

- คนงานถกูมอบหมายพันธกิจ
- ติดตอผูคน
- ส่ือสารขาวประเสริฐ
- ผูฟงกลับใจ
- ผูเชื่อประชุมกัน
- ยนืยันความเชื่อ
- ผูนํ าถวายตัว
- ถวายคริสตจักร
- สัมพันธภาพตอเนื่อง
- ซํ ้าวงจรเดิม

3. งานรับใชกอนสิ่งอื่นใด 7 ประการ ของอัครฑูตเปาโล คือ
- เมืองตางๆ
- พืน้ที่ตอนรับขาวประเสริฐ
- ประชากรของตนเอง
- คนที่ขาวประเสริฐไปไมถึง
- กลุมชน
- ส่ือสารขาวประเสริฐกับมวลชน
- ฝกอบรมสาวก
ดูคํ าอธิบายหนา 267-269
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เพือ่การศึกษาดวยตนเองตอไป
1.  การประกาศพระกิตติคุณและการปลูกคริสตจักรซึ่งอัครทูตเปาโลกระทํ านั้นสรุปไดในรูป

แบบของการเดินทาง 3 ชวง คือ
การเดนิทางชวงที่หนึ่ง    กจิการ 13.1-14.28
การเดินทางชวงที่สอง     กจิการ 15.36-18.22
การเดินทางชวงที่สาม     กจิการ 18.23-21.14

2.  จงศกึษาใหมากขึ้นเกี่ยวกับวงจรการปลูกคริสตจักรที่เปาโลใชในแตละเมือง  โดยการ
ทบทวนเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัส ดังนี้

การติดตอผูคนตางๆ        กจิการ 18.19, 19.1,  8.9
การสื่อสารขาวประเสริฐ กจิการ 19.4,  9.10
ผูฟงกลับใจ                   กิจการ 19.5,18
ผูเชื่อประชุมกัน               กจิการ 19.9-10
ยนืยันความเชื่อ                กจิการ 20.20,27
ผูนํ าถวายตัว                     กจิการ 20.17, 28,   1 ทโิมธี 1.3,4
คริสตจักรไดรับการยกยอง  กจิการ 20.17, เอเฟซัส 1.1-3, 15, 16

3.  ตอไปนี้เปนรายการที่จะตองตรวจสอบดูในการปลูกคริสตจักร
การเตรียมตัวในดานวิญญาณ
-  ขาพเจาไดใชเวลามากพอเพียงในการคิดใครครวญและอธิษฐานเกี่ยวกับการปลูก

      คริสตจักรแหงนี้
-  ขาพเจาแนใจวาพระเจาทรงนํ าขาพเจาใหปลูกคริสตจักรนี้
-  ขาพเจาไมไดทํ าสิ่งนี้เพื่อทํ าใหคนพอใจ
-  ขาพเจามีนิมิตวา เหตใุดจึงตองมีคริสตจักรแหงนี้และจะเปนคริสตจักรที่มีลักษณะ

                       เฉพาะของตนเอง
-  ขาพเจาเชื่อวา  ขาพเจามีคุณสมบัติเพียงพอในฝายวิญญาณที่จะเปนผูปลูกคริสต

จักร
ผูปลกูคริสตจักรควรมีคุณสมบัติที่สํ าคัญดังตอไปนี้
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-  พระเจาทรงเรียกใหทํ างานรับใชนี้
-  ไดรับของประทานจากพระเจาในฐานะผูนํ าใหเตรียมผูอ่ืนในการรับใช
-  มคุีณสมบัติของการเปนผูนํ าตามพระคัมภีร ใน 1 ทโิมธี 3.1-7
-  มวีนิยัในตนเอง
-  สามารถทนตอความวาเหวและความไมสมหวังโดยไมทอใจงาย ๆ
-  ปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมตาง ๆ ได
-  เตม็ใจและสามารถนํ าผูอ่ืนได
-  เปนบุรุษแหงความเชื่อ เชือ่วาพระเจาจะทรงกระทํ าสิ่งใหญ
-  มอบตนในการปลูกคริสตจักร (ถาแตงงานแลว)
-  ครอบครัวของขาพเจามีความเห็นสอดคลองกับนิมิตนี้
เลอืกพื้นที่เปาหมาย
-  ขาพเจาไดอธิษฐานถึงบริเวณพื้นที่ที่จะปลูกคริสตจักรนี้
-  ขาพเจาไดทํ าการวิเคราะหส่ิงแวดลอมแลว
"โดยใชหลักสูตรของฮารเวสไทม ชื่อ "วเิคราะหส่ิงแวดลอม"  เพือ่จุดประสงคในการ

ปลูกคริสตจักร  วชิานีอ้ธบิายวาจะใชขอมูลจากที่มาตาง ๆ กนัเพือ่ทํ าการศึกษาไดอยางไร  และชวยใหคุณ
ตัดสนิวาบริเวณใดที่พรอมที่จะประกาศพระกิตติคุณ และปลูกคริสตจักร วชิานีอ้ธบิายวาจะวิเคราะหกลุม
คน  พืน้ทีท่างภูมิศาสตร ชาติหรือเขตตาง ๆ ในโลกไดอยางไร  เพือ่เตรียมที่จะนํ าขาวประเสริฐแทรกซึมเขา
ไป

-  ขาพเจาไดตรวจสอบดูขอบเขตทางภูมิศาสตรของคริสตจักรแลว   (โดยใชแผนที่ชวย
พรอมกับขอมูลที่รวบรวมในการวิเคราะหส่ิงแวดลอม)

-  ขาพเจาไดสํ ารวจความตองการของคนที่ไมไดไปโบสถอยางนอย 100 คน ในบริเวณนี้
 (การสํ ารวจนี้จะชวยใหคุณทํ าการประกาศสวนตัวและรูถึงความตองการและการที่คนจะยอมรับฟงขาว
ประเสริฐในบริเวณนี้)

ตอไปนี้เปนแบบฟอรมซึ่งคุณจะใชในการสํ ารวจของคุณ

การสํ ารวจชุมชน

วนัทีไ่ปเยี่ยมเยียน

ชื่อ                                                                  
ที่อยู                                                               
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สมาชิกในครอบครัว : สามี                                         ภรรยา                                             
จ ํานวนลูก ๆ                                                                

(1)  คุณเปนสมาชิกของคริสตจักรทองถิ่นหรือไม  (คํ าถามนีจ้ะนํ าไปสูหนทางในการ
ประกาศพระกิตติคุณได  จ ําไววาคุณเขามาอยูในบริเวณใหมนี้เพื่อการประกาศไมใชเพื่อดึงคนออกมาจาก
คริสตจักรเดิม

              เปนสมาชิกของคริสตจักร                       ไมไดเปนสมาชิกของคริสตจักร
(2)  คุณคดิวาความตองการที่ใหญที่สุดของคนในบริเวณนี้คืออะไร?  (คํ าตอบที่คุณไดจะ

ชวยใหคุณรูถึงงานรับใชที่บริเวณนั้นตองการ  จะชวยใหคุณเชื่อมความพยายามในการประกาศเขากับ
ความตองการของคน)

(3)    คุณคดิวาเหตุใดคนสวนมากที่นี้จึงไมไปคริสตจักร (วัด) (คํ าถามนี้ใหโอกาสที่คุณจะ
จดัการกับขอโตแยงที่เขามี)

(4) ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักรใหมในบริเวณนี้ ขาพเจาจะสามารถทํ าอะไรเปน
พิเศษใหคุณและครอบครัวของคุณ  (คํ าถามนี้จะใหโอกาสสํ าหรับคุณที่จะเริ่มตนรับใชครอบครัวนี้  โดยมี
เปาหมายในการประกาศพระกิตติคุณ)

(5)  คุณมเีพือ่นหรือญาติคนใดที่อาจสนใจในคริสตจักรอยางของเราบางไหม ?  (จะให
โอกาสติดตอเพิ่มข้ึนเพื่อการประกาศ)

ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้
               มแีนวโนมที่ดี                                      เปนสมาชิกอยูในคริสตจักรอื่น
               ตองการใหมาเยี่ยมอีก                                       ตองการพระคัมภีร
               ตองการวรรณกรรมคริสเตียนเกี่ยวกับ
จดักลุมแกนกลางของคริสตจักร
ลงรายชือ่ผูที่สามารถรวมทีมอธิษฐานสํ าหรับคริสตจักรใหม
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
บอกชือ่ผูที่อาจเปนแกนกลางสํ าหรับคริสตจักรใหม  อาจเปนผูเชื่อใหมซึ่งเพิ่งจะกลับใจใน

บริเวณนั้น  หรือผูเชื่อที่เติบโตแลวซึ่งจะถูกสงไปจาก "คริสตจักรแม"  เพือ่ชวยในการปลูกคริสตจักรใน
บริเวณๆ นั้น
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- เราไดเลือกชื่อของคริสตจักรใหม
- เราเขยีนขอความที่กลาวถึงวัตถุประสงคแลว
- เราไดเขียนหลักขอเชื่อซึ่งบอกวาคริสตจักรเชื่ออะไร
- เราไดจัดทํ าเอกสารทางกฎหมายซึ่งรัฐบาลกํ าหนดใหคริสตจักรใหมตองทํ าเสร็จ          

เรียบรอยแลว
- เราท ําสิ่งที่นิกายตองการใหทํ าเสร็จเรียบรอยแลว
- เราไดจัดทํ าสิ่งที่ตองการสํ าหรับสมาชิกแลว
- เราจัดตั้งงบประมาณเรียบรอยแลว
(หลักสูตรของ ฮารเวสไทม ชื่อ "การจัดการโดยวัตถุประสงค"  ใหคํ าสอนในรายละเอียด

วาจะตองทํ าอะไรเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว)
การจัดต้ังผูนํ าของคริสตจักร
- เราบงบอกใหชัดวาผูนํ าคนใดตองไปเริ่มคริสตจักรทันที
- เราบงบอกแนชัดวาคริสตจักรตองการผูนํ าอยางใดในอนาคต
- เราระดมพลผูที่เปนแกนกลางในงานรับใช  โดยดจูากของประทานฝายวิญญาณของเขา
(หลกัสูตรของฮารเวสไทม ชื่อ "วธิกีารระดมพล"  จะบอกค ําอธิบายตํ าแหนงในงานรับใช

ในการเปนผูนํ าของคริสตจักรดังตอไปนี้)
ศิษยาภิบาล ผูอํ านวยการคริสเตียนศึกษา
ผูชวยศิษยาภิบาล ผูอํ านวยการการประกาศและพันธกิจ
อัครทูต ผูอํ านวยการงานรับใชของบุรุษ
ผูเผยพระวจนะ ผูอํ านวยการงานรับใชของสตรี
ครูอาจารย ผูอํ านวยการดนตรี
ผูประกาศ เลขานุการคริสตจักร
ผูปกครอง ผูอํ านวยการฝายการเงิน
มคันายก ผูอํ านวยการการบํ ารุงรักษาทรัพยสมบัติ
ประธานการอธิษฐาน ผูอํ านวยการโสตทัศนูปกรณ
ปฏิคม คณะกรรมการพิเศษ
ประธานการประชาสัมพันธ
วางสถานที่ประชุม
- สถานที่ที่เราเลือกประชุมกัน เปนทีท่ี่มองเห็นไดในชุมชน  (คนเหน็และพบสถานที่นี้โดย

งาย)
- ไปถงึสถานที่นั้นไดงาย  โดยทางรถเมลสาธารณะหรือเดินไป
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- มสีถานที่จอดรถ (ถาสมาชิกขับรถมาคริสตจักร)
- มกีารระบายนํ้ าเพียงพอ (เพือ่ปองกันนํ้ าทวม)
- สถานทีน่ัน้ไมมีภาษีหรือคาใชจายที่ยังไมไดเสีย ใหเราตองรับผิดชอบ
- ส่ิงอ ํานวยความสะดวกอยูในสภาพดี
- ส่ิงอ ํานวยความสะดวกพอเพียงสํ าหรับการขยายที่ในปจจุบันและในอนาคตหรือไม
ตอไปนีเ้ปนสิ่งอํ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่คุณอาจมี
- มหีองเอนกประสงคที่ใชเพื่อนมัสการ  อธษิฐานและสามัคคีธรรม
- บอรับศีลบัพติศมา
- หองทํ างานศิษยาภิบาล
- สํ านกังานของเลขานุการ
- หองเด็กออน
- หองเรียนสํ าหรับรวีวารศึกษาหรือเรียนพระคัมภีร
- ครัว
- หองนํ้ า
- การจัดการปรับปรุงตึกใหมเปนไปไดไหม?  ตรวจสอบดูกฎเกณฑเกี่ยวกับอาคาร
ตอไปนี้เปนผลดีและผลเสียที่อาจมีไดจากสถานที่ตาง ๆ ที่คริสตจักรใช
คริสตจักรในบาน
ผลดี
-  ท ําใหสามัคคีธรรมใกลชิด
-  ไมเสียคาใชจาย
-  เปนวิธีการของพันธสัญญาใหม
-  เมือ่เร่ิมมคีนมากขึ้นก็กระตุนใหกลุมแกนกลางหาสถานที่ใหมเพื่อรองรับการเติบโต
ผลเสียที่อาจมี
-  บางคนรูสึกอึดอัดใจที่จะมาที่บานสวนตัว  นอกจากจะรูจักเจาของบาน
-  มสีถานที่จอดรถและที่นั่งจํ ากัด
-  บางครัง้เพือ่นบานไมชอบที่จะมีคริสตจักรในบานอยูใกลบานเขา
-  การเปดบานอาทิตยละหลายครั้งอาจทํ าความลํ าบากใจใหเจาของบาน
-  สถานที่ต้ังของบานอาจไมดี  คนอาจหายาก

หองประชุมในชุมชน
อาจเปนหอประชุมของเมืองนั้น  ศูนยการประชุมสัมมนาที่เอกชนเปนเจาของ    ที่ประชุม

สโมสร โรเรียนหรือหองประชุมในโรงแรม  ศูนยคนที่เกษียณแลวหรือศูนยการพักผอน
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ผลดี
-  มทีีน่ัง่และที่จอดรถเพียงพอ
-  สถานที่ต้ังมักจะดี
-  คนสวนใหญรูวาที่ประชุมต้ังอยูที่ใด
-  มทีีพ่อจะขยับขยายไดกอนที่จะสรางอาคาร

ผลเสียที่อาจมี
-  เปนการยากทีจ่ะรักษาสถานที่ใหสะอาดเพราะวามีผูอ่ืนรวมใชดวย
-  การตกแตงและประดับประดาภายในอาจไมเหมาะแกการนมัสการ
-  อาจเกดิความยุงยากในการวางกํ าหนดการของคริสตจักรเพราะวาผูอ่ืนใชสถานที่

         รวมดวย
-  คุณอาจตองใหเจาของหองประชุมหรือคนงานเปดหรือปดสถานที่

การซ้ือบาน  แลวเปลีย่นเปนคริสตจักรและเปลี่ยนกลับเปนบานของศิษยาภิบาล
ผลดี
-   สวนใหญแลวเปนการงายที่จะขอกูเงินซื้อบานมากกวากูเพื่อซื้อโบสถและยังอาจ

         เปลีย่นกลบัเปนสถานที่อยูของศิษยาภิบาลในภายหลัง  และใชเงินลงทุนนอย
-  โดยปกติแลว  เพือ่นบานมกัยินดีถาเขารูวาคริสตจักรใชบานนั้นชั่วคราว
-  สรางบรรยากาศการนมัสการได
ผลเสียที่อาจมี
-  ทีป่ระชมุอาจมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงการใชสอยประโยชนจากคริสตจักร
-  การเจริญเติบโตมีจํ ากัด
-  ไมมส่ิีงอํ านวยความสะดวกเพียงพอ

แผนการและการจัดการนมัสการครั้งแรก
-  เราไดวางวัน เวลาและสถานที่สํ าหรับการนมัสการครั้งแรก
-  เราไดประชาสัมพันธในชุมชนแลว
    การประชาสัมพันธอาจรวมถึงการพูดดวยปาก  ออกทีวี  วิทยุ  ใบปลิว  โปสเตอร

         หนงัสือพิมพ  สมดุโทรศัพท  ปาย  ข้ึนอยูกบัสถานที่ต้ังคริสตจักรและการเงินของคุณ
-  เราไดวางแผนการนมัสการครั้งแรกโดยมีเปาหมายที่ผูไมเชื่อและใหโอกาสในการ

         นมัสการ  เทศนาและตอบสนอง
จดัการประชุมนมัสการปกติ
การนมัสการอาจประกอบดวย
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-  การนมัสการ  ตองใหพระเจาเปนศูนยกลาง  มพีืน้ฐานอยูบนพระคัมภีร  ให
         พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ า  และตอบสนองความตองการของสมาชิก  ใหที่ประชุม
         ทัง้หมดมีสวนในดนตรี   เชนเดียวกับใหมีกลุมพิเศษ  เชน  กลุมนักรองหรือรองเดี่ยว

-   การถวายเงิน
-   พธิมีหาสนิท
-   การอานพระคัมภีร  เทศนาและสอนพระวจนะ  ซึง่ควรทํ าตามรูปแบบของการ

          ประกาศพระกิตติคุณ  และการสรางสาวกเพื่อคุณจะไดสรางผูกลับใจใหมและ
เตรียม
          เขาสํ าหรับงานรับใช

-   บัพติศมาในนํ้ า
-   ใหโอกาสทั้งผูเชื่อและผูไมเชื่อถวายตัวและยอมตนตอพระผูเปนเจา
-   ใชของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
-   การรบัใชของพระกายซึ่งสมาชิกรับใชซึ่งกันและกัน

ตอไปนีเ้ปนค ําแนะนํ าบางประการในการวางแผนนมัสการเพื่อเขาถึงผูที่ยังไมรอด
เนนที่ความตองการของเขา

การที่จะโฆษณาวา"มกีารนมัสการที่เต็มลนดวยพระวิญญาณ" อาจไมดึงดูดผูที่ยังไมเชื่อ
และอาจไลเขาไปดวย  แทนทีจ่ะท ําเชนนี้ใหมาเนนที่ความตองการของเขา  ตัวอยางเชน  คุณอาจโฆษณาวา
"จะเอาชนะสถานการณที่ยุงยากในชีวิตของคุณไดอยางไร"
เนนทุกอยางตอทุกคนเพื่อชนะใจบางคน

ดู 1 โครินธ 10.19-23  ไมมมีาตรฐานในการเขาหาคนที่ยังไมรอด         แทนทีจ่ะอธิษฐานวา
"ฉันจะเทศนาอะไร"  ใหอธิษฐานวา "ฉันจะเทศนาใหใครฟง"  ใหมองดูทีค่นที่พระเจาทรงนํ าเขามาอยูใน
ความดูแลของคุณ
เนนขอความของคุณที่ "ขาวดี"  ของพระกิตติคุณ

พระกิตติคุณจะไมเปนพระกิตติคุณถาไมใช  "ขาวดี" จงพจิารณาดูคํ าถามตอไปนี้
- หวัขอของเร่ืองแสดงใหเห็นวาขาพเจามีขาวดีจะบอกหรือไม
- ขอความนัน้เสนอความชวยเหลือจากพระวจนะของพระเจาหรือไม
- จะเสนอขอความนี้ใหงายที่สุดอยางไร (งายแตไมต้ืน  พระเยซูทรงเสนอขอความที่ลึกซึ้ง
ดวยวิธีงาย ๆ)

- ขาพเจาจะเสนอขอความโดยใหมีผลกระทบที่แรงที่สุดไดอยางไร (พวกฟาริสีอางขอ
ความจากผูอ่ืนและไมมีผลกระทบมากนัก  สาวกแบงปนจากประสบการณและชีวิตถูก



280

เปลี่ยนแปลง เขาแบงปนเปนการสวนตัวอยางสัตยซื่อและดวยความกระตือรือรนและ
ดวยความเชื่อมั่น

- จะพดูดวยวิธีใดที่นาสนใจที่สุด (พระเยซทูรงใชเร่ืองราวที่คนสนใจและคํ าอุปมาที่คน
ธรรมดาเขาใจ)

ประกาศเรื่องกิจกรรมของคริสตจักรใหนอยที่สุด
อาจทํ าไดโดยใชสูจิบัตรที่พิมพไว  คนไมเชือ่เขามาเพราะเขามีความตองการในชีวิต  ไมใช

มาฟงเรื่องสังคม โปรแกรมและเหตุการณตาง ๆ ของคริสตจักร
เลอืกขอความบางตอนจากพระคัมภีรและเลือกเพลงอยางระมัดระวัง

จงแนใจวาขอพระคัมภีรและเพลงเนนที่ผูไมรอดและงายแกการเขาใจ  การใชขอความบาง
ตอนจากพระคัมภีรเดิมจะทํ าใหผูที่ยังไมรอด ไมเขาใจ
ใหโอกาสที่ผูฟงจะตอบสนอง

จงใหโอกาสที่คนจะรับพระเยซูและหวังใหคนตอบสนองตอคํ าเทศนา
วางแผนการเพื่อใหงานรับใชดํ าเนินตอไป

 คุณควรวางเปาหมายดํ าเนินงานและประเมินวัตถุประสงคสํ าหรับการพัฒนาคริสตจักรใน
อนาคต จดุเนนทีสํ่ าคัญของแผนการเหลานี้ควรเปนการประกาศพระกิตติคุณ  สรางสาวกและปลูกคริสต
จกัรอยางตอเนื่อง

 ถามคีริสตจักรอื่นอยูในบริเวณที่คุณวางแผนเริ่มคริสตจักรใหม  อยากลายเปนคูแขงขันกับ
เขา  คุณควรมีจดหมายหรือไปเยี่ยมศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้น ๆ และใหความแนใจแกเขาดังนี้

"ผมขออนุญาตแนะนํ าตนเอง ผมชื่อ                         เปนตัวแทนของ                               
 ผมขออนุญาตแนะนํ าตนเอง ผมชื่อ                          เปนตัวแทนของ                               

(ชื่อคริสตจักรของคุณ)
 ตัวแทนของคริสตจักรของเราจะติดตอกับคนในชุมชนนี้เพื่อแบงปนขาวประเสริฐ  นํ าคน

กลับใจใหมและตั้งคริสตจักรทองถิ่น
 (อธบิายจุดประสงคของคุณใหมากขึ้นดังนี้  คริสตจักรใหมรับใชตอกลุมพิเศษ (เชนชาว

เขา) หรือในบริเวณเฉพาะที่หรือไม  อะไรเปนจุดประสงคที่เปนลักษณะเดนเฉพาะตัวในชุมชนนั้น)
 ในขณะที่เราติดตอกับชุมชนนี้  สมาชกิของคุณบางคนอาจไดรับการติดตอ  แตไมใชวัตถุ

ประสงคของเราที่จะมีอิทธิพลตอสมาชิกของคริสตจักรอื่นใหออกจากสมาชิกภาพเดิม  ความปราถนาของ
เราก็เพื่อแบงปนขาวประเสริฐกับคนในชุมชนที่ยังไมไดยินมากอนและเพื่อทํ างานรวมกันกับคริสตจักรของ
คุณในการนํ าพระเยซูคริสตเจาเขามาสูพื้นที่บริเวณนี้"
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