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บทที่ 9

การเติบโตแบบสะพานขาม

วัตถุประสงค
เมื่อคุณบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายวา “การเติบโตแบบสะพานขาม” ของคริสตจักรคืออะไร?
- ใหขอพระคัมภีรอางอิง อธิบายแผนการของพระเจาในการที่คริสตจักรจะเติบโตแบบ

สะพาน
- บอกถึงผูนํ าคนสํ าคัญในพันธสัญญาใหมที่ทํ าใหคริสตจักร “เติบโตแบบขามไปสูที่

อ่ืน”
- สรุปวิธีการใชที่เปาโลใชในการขยายขาวประเสริฐไปยังวัฒนธรรมอื่นๆ

ขอพระคัมภีรที่เปนหัวใจของบท
“เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวางและจาก

อํ านาจของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหได
รับที่ซ่ึงจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซ่ึงถูกชํ าระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”

กิจการ 26:18

คํ านํ า

บทสุดทายกลาวถึงการเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรหนึ่งปลูกคริสต
จักรใหมในบริเวณที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน และคุณควรนํ ามาพิจารณาเขาดวยกันกับบทนี้ ซึ่งเกี่ยว
กับการเติบโตแบบสะพานขาม

การเติบโตแบบนี้ใชหลักการสํ าคัญๆ เดียวกันกับการเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา หมายถึงวา
ทุกสิ่งที่อธิบายไวในบทสุดทายจะนํ ามาใชกับการเติบโตแบบสะพานขาม

แตวาการเติบโตแบบสะพานขามตองมีวิธีพิเศษบางประการและตอไปนี้คือวิชาของบทนี้
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การเติบโตแบบขามไปสูที่อื่น

การเติบโตแบบสะพานขามเกิดขึ้น เมื่อคริสตจักรขยายตัวเองขามชองวางระหวางเชื้อชาติ
ภาษา หรือชาติพันธุ เพื่อปลูกคริสตจักรในดินแดนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากคริสตจักรเดิม

เราใชคํ าวา “ขามไปสู”  เพราะวาเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น สะพานก็ถูกสรางเพื่อขามจากวัฒน
ธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เพื่อส่ือสารใหรูถึงขาวประเสริฐ

หนทางการคมนาคมและการสื่อสารสมัยใหมทํ าใหคริสตจักรรุดหนาไปในการเติบโตแบบขาม
ไปสูที่อ่ืน แมกระทั่งในดินแดนที่หางไกลความเจริญที่สุด

การเติบโตแบบสะพานขามในพันธสัญญาใหม

การเติบโตแบบสะพานขามคือ สวนของแผนการของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาในการ
กระจายขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก สาวกตองเริ่มพูดคํ าพยานภายในวัฒนธรรมของตนเองที่กรุงเยรูซา
เล็ม แลวกระจายแผออกไปปลูกคริสตจักรในดินแดนอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน

ตอมา สาวกตองทํ าสะพานขามชองวางของประเทศชาติ ภาษาและเชื้อชาติ เพื่อแพรขาว
ประเสริฐออกไปยังดินแดนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากที่ตนอยูไปยังสถานที่เชน สะมาเรียและจนสุด
ปลายแผนดินโลก (กิจการ 1:8)

สาวกของพระองคกระทํ าตามพระบัญชา ที่ใหเพิ่มพูนผูเชื่อที่ใชชีวิตในดินแดนที่มีวัฒนธรรม
เดียวกับเขา (กิจการ 2)

มีการขยายออกไปสูบริเวณอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งเปนผลมาจากการขมเหง
“คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวงนอก

จากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมาเรีย
ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”

กิจการ 8:1,4

ฟลิปทํ าสะพานขามชองวางแหงวัฒนธรรมโดยการฟนฟูในสะมาเรียซึ่งบันทึกไวในกิจการ 8
เปโตรและยอหน ยังคงรับใชตอไปในดินแดนนั้น

อัครทูตเปโตรมีความลํ าบากใจที่จอมรับภาระกิจที่ทรงมอบใหทํ างานขามวัฒนธรรม เขาเปน
ยิวที่เครงครัดมาก และเคยจํ ากัดตนเองตอการติดตอกับคนตางชาติ (คือคนที่ไมไดเปนยิว)  พระเจา
ตรัสแกเปโตรในนิมิตซึ่งบันทึกไวในกิจการ 10   และตอมาเปโตรก็ไดนํ าพระกิตติคุณไปยังคนตางชาติ
ในซีซาเรีย
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การเติบโตแบบสะพานขามในพันธสัญญาใหมแสดงใหเห็นชัดที่สุดจากการรับใชของอัครทูต
เปาโล พระเจาทรงเรียกเปาโลโดยเฉพาะใหมารับใชในงานนี้ เปาโลเปนชาวยิวแตพระเจายังทรงบอก
วาเขาเปน

“...คนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไว สํ าหรับจะนํ านามของเราไปยังประชาชาติ
กษัตริยและพวกอิสราเอล”

กิจการ 9:15

โดยเหตุที่พระเจาทรงเรียกเปาโลใหรับใชขามวัฒนธรรม จึงเปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองเขาใจวิธี
การของเขาในการที่คริสตจักรจะเติบโตแบบสะพานขาม

จงอานเรื่องราวของการกลับใจของเปาโลในกิจการ 9   สวนที่เหลือของหนังสือกิจการเต็มไป
ดวยบันทึกถึงงานมิชชันของเขาในประเทศตางๆ ของโลก หนังสือ “จดหมายฝากจากอัครทูต” เปนจด
หมายที่เขาเขียนเพื่อติดตามผลคริสตจักรตางๆ ที่เขาไดปลูกไวในดินแดนตางๆ เหลานี้ (โรม-ฮีบรู)

วิธีการของอัครทูตเปาโล

พระเจาทรงเลือกเปาโลใหเปนแบบอยางแกคนอื่น
“แตวาเพราะเหตุนี้เอง ขาพเจาจึงไดรับพระกรุณาคือวา เพื่อพระเยซูคริสตจะไดทรง

สํ าแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอยางใหเห็นในตัวขาพเจา ซ่ึงเปนตัวเอกนั้น ใหเปนแบบอยาง
แกคนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค แลวรับชีวิตนิรันดร”

1 ทิโมธี 1:16

นี่เปนเหตุที่วิธีการของเปาโลสามารถเอาเปนแบบอยางในการที่คริสตจักรเติบโตแบบสะพาน
ขาม

ตอไปนี้เปนหลักการบางประการของการเติบโตแบบสะพานบามที่แสดงใหเห็นในงานรับใช
ของเปาโล

มีแรงจูงใจที่ถูกตอง
เปาโลถูกกระตุนใหมีแรงจูงใจจากสภาพของคนตางชาติที่ปราศจากพระคริสต (ตางชาติ)

หมายถึงชาติอ่ืนๆ นอกจากอิสราเอล
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“เหตุฉะนั้นทานจงระลึกวา เมื่อกอนทานเคยเปนคนตางชาติตามเนื้อหนัง และพวกที่
รับพิธีสุหนัตซ่ึงกระทํ าแกเนื้อหนังดวยมือ เคยเรียกทานวาเปนพวกที่มิไดเขาสุหนัต

จงระลึกวา ครั้งนั้นทานทั้งหลายเปนคนอยูนอกพระคริสต ขาดจากการเปนพลเมือง
อิสราเอล และไมมีสวนในบรรดาพันธสัญญาประกอบนั้น ไมมีที่หวังและอยูในโลกปราศจาก
พระเจา”

เอเฟซัส 2:11-12

เขามีแรงจูงใจจากความรูสึกที่มีภาระผูกพัน
“ขาพเจาเปนหนึ่งทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนดวย เปนหนึ่งทั้งพวกนักปราชญ

และคนเขลาดวย
ฉะนั้นขาพเจาจึงขวนขวานที่จะประกาศขาวประเสริฐแกทานทั้งหลายที่อยุในกรุงโรม

ดวย”
โรม 1:14-15

เปาโลมีแรงจูงใจจากความปรารถนาที่จะเชื่อฟงตอนิมิตของสวรรคที่พระเจาประทานให
“ขาพเจาจึงเชื่อฟงนิมิต ซ่ึงมาจากสวรรคนั้นและมิไดขัดขืน”

กิจการ 26:19

เขามีแรงจูงใจจากความกระตือรือลนและภาระที่มีเพื่อพระเจา
“เมื่อเปาโลกํ าลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยูกรุงเอเธนสนั้น ทานมีความเดือดรอนวุนวาย

ใจ เพราะไดเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง”
กิจการ 17:16

เจขามีแรงจูงใจจากความรักที่บริสุทธิ์
“แตเราผูเปนคนรับใชของพระเจาไดกระทํ าตัวใหเปนที่ชอบในการทั้งปวงโดยความ

รักแท”
2 โครินธ 6:4,6

สิ่งที่ตองมากอนซึ่งเปนสิ่งที่เหมาะสม
เปาโลมีส่ิงสํ าคัญเหมาะสมที่ตองมากอนสิ่งอื่นใด ส่ิงที่เขามีในตัวเขาไมวาจะเปนการศึกษา

ความมั่งมีทางวัตถุ ตํ าแหนงหนาที่ เขาถือวาไรความหมายในอาณาจักรฝายวิญญาณ ส่ิงที่เขาเห็นวามี
คุณคา คือส่ิงที่เขาไดรับจากพระคริสต
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“แตวาสิ่งใดที่เคยเปนคุณประโยชนแกขาพเจา ขาพเจาถือวาสิ่งนั้นไรประโยชนแลว
เพื่อเห็นแกพระคริสต

ที่จริงขาพเจาถือวาสิ่งสารพัดไรประโยชนเพราะเห็นแกความประเสริฐแหงความรูถึง
พระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของขาพเจาเพราะเหตุพระองค ขาพเจาจึงไดยอมสละสิ่ง
สารพัดและถือวาสิ่งเหลานั้นเปนหยากเยื่อ เพื่อขาพเจาจะไดพระคริสต”

ฟลิปป 3:7-8

ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของคุณตองเปนสิ่งตอไปนี้
1. ความสัมพันธระหวางคุณกับพระเจา
2. ความสัมพันธของคุณกับพระกายของพระคริสต (รวมทั้งครอบครัวของคุณซึ่งเปนสวน

หนึ่งของพระกายดวย)
3. งานรับใชของคุณเพื่อพระเจา
ความสัมพันธตองมากอนการรับใช ดวยเหตุผล 2 ประการคือ
1. คุณไมสามารถรับใชไดในเมื่อความสัมพันธของคุณไมถูกตองกับพระเจา
2. คุณไมสามารถรับใชไดเมื่อความสัมพันธของคุณไมถูกตองกับผูอ่ืน สมาชิกของพระ

กายของพระคริสต (รวมทั้งครอบครัวของคุณเอง)  จะไมยอมรับการรับใชของคุณเมื่อ
ความสัมพันธของคุณกับเขาไมถูกตองราบรื่น

พระวจนะของพระเจา
งานรับใชของเปาโลมีพื้นฐานอยูบนพระวจนะของพระเจา ขณะที่พระวจนะของพระเจาแพร

ออกไปสูวัฒนธรรมอื่นๆ คริสตจักรก็ถูกปลูกขึ้น
“แตพระวจนะของพระเจาก็ยังแผเจริญมากขึ้น”

กิจการ 12:24

“พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”
กิจการ 19:20

“คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
กิจการ 16:5

ขอความของพระกิตติคุณ
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ขอความที่เปาโลประกาศคือ ขอความแหงราชอาณาจักรของพระเจา เขาไมไดเอากิจกรรมการ
กุศลที่ทํ าตอชาติที่ยากจนมาทดแทนฤทธอํ านาจในการเทศนาขาวประเสริฐ เขาไมไดใชวิธีการวางแผน
เรียกรองความสนใจ เพื่อดึงคนหมูมากเขามาหาพระเจา

คนทั้งหลายถูกดึงดูดเขามาโดยฤทธิ์อํ านาจของพระกิตติคุณ
“เพราะขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปน

ฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”
โรม 1:16

การอธิษฐาน
เปาโลอธิษฐานเพื่อขอการทรงนํ าจากพระเจาในการเผยแพรพระกิตติคุณไปยังดินแดนที่มี

วัฒนธรรมอื่นๆ
“เมื่อคนเหลานั้นกํ าลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงต้ังบารนาบัสกับเซาโลไวสํ าหรับการซ่ึงเราเรียกใหเขาทํ านั้น”
เมื่อถืออดอาหาร อธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทานไป”

กิจการ 13:2-3

พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูอํ านายการในงานมิชชั่นของเปาโล ตัวอยางเชนในโอกาสหนึ่ง
“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย”

กิจการ 16:6

เทศนา สอน เปนพยาน
เปาโลทํ าตามคํ าสั่งสอนของพระมหาบัญชาที่ใหเทศนา สอนและเปนพยานถึงพระกิตติคุณ

“ในวันอาทิตย เมื่อเราทั้งหลายประชุมกันทํ าพิธีหักขนมปง เปาโลก็กลาวสั่งสอนเขา”
กิจการ 20:7

“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงเปนคุณประโยชนแกทานทั้งหลาย ขาพเจามิไดปดซอนไวแตไดชี้
แจงใหทานเห็น กับไดสั่งสอนทานในที่ประชุมและตามบานเรือน

ทั้งเปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา และความ
เชื่อในพระเยซูคริสตเจาของเรา

นี่แนะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกขาพเจาจึงจํ าเปนตองไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไมทราบวา
จะมีอะไรเกิดขึ้นกับขาพเจาที่นั่นบาง”

กิจการ 20:20-22
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ไมเปนการเพียงพอที่จะสื่อสารพระกิตติคุณเทานั้น แตขอความที่พูดตองสงออกไปดวยวิธีที่ผู
ฟงเขาใจได คํ าศัพท ภาษาและวิธีการสื่อสารตองไดรับการดัดแปลงแกไข เพื่อทํ าใหพระกิตติคุณเปนที่
เขาใจได เปาโลรูดีถึงขอนี้และนํ าไปปฏิบัติ (ดูกิจการ 21:37-40 และ 22:2)

กิจการ 26:8 ใหสูตรแกเราที่จะสื่อสารพระกิตติคุณแกคนที่อยูในวัฒนธรรมอื่นๆ อยางไดผล
พระเจาทรงสงเปาโลมาหาคนตางชาติ

“เพื่อจะใหเขาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดถึงความสวาง และจาก
อํ านาจของซาตานถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่
ซ่ึงจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซ่ึงถูกชํ าระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”

กิจการ 26:18

เราตองสื่อสารพระกิตติคุณแกคนไมเชื่อดวยวิธีที่
1. จะเปดตาของคนเหลานั้น
2. เพื่อที่เขาจะหันกลับจากความมืดฝายวิญญาณออกมาสูความสวาง
3. เพื่อที่เขาจะหันจากอํ านาจของซาตานมาหาพระเจา
4. เพื่อที่เขาจะไดรับการอภัยโทษบาปโดยทางความรอด
5. เพื่อที่เขาจะไดรับมรดกฝายวิญญาณ โดยการชํ าระใหบริสุทธิ์ทางความเชื่อ

วัฒนธรรมตามที่เขาเปนอยูมาตั้งแตเด็กนั้นประกอบดวย 5 แงมุมตอไปนี้
1.  ภาษาของเขา  เขาแสดงออกอยางไรและรับความคิดและการสื่อสารอยางไร
2.  ทัศนะที่เขามีตอโลก   เขามองและเขาใจโลกอยางไร
3.  ความเชื่อของเขา  ศาสนาความเชื่อในส่ิงที่เหนือธรรมชาติ วิธีการคิดกระบวนการของ
ความคิด
4.  คานิยมของเขา  คุณคาทางจริยธรรม วัตถุ สังคม แรงจุงใจ วิธีการตัดสินใจหรือตัดสิน
ปญหาตางๆ
5.  ความประพฤติของเขา  เขาประพฤติปฏิบัติอยางไร ความประพฤติที่ยอมรับไดใน
สังคม และทางวัฒนธรรม



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

147

กิจการ 26:8 กลาวถึงองคประกอบตางๆ ที่กลาวมานี้คือ

ภาษา คนยอมรับและเขาใจขอความที่ส่ือ
สารอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อเปดตาของเขา
(ขอ 1-2)

ทัศนะเกี่ยวกับโลก ส่ือสารทัศนะของโลก
ในแงมุมของพระคัมภีร

ความเชื่อ  ขอความของความเชื่อ ขาว
ประเสริฐเร่ืองอาณาจักรของพระเจา จะ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขา

เปลี่ยนแปลงคานิยมของเขา
เพื่อที่เขาจะหันกลับมาและยอมรับ
(ขอ 4-5) เปลี่ยนแปลงความประพฤติ

สํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ
เปาโลไมไดส่ือสารใหคนรูถึงพระกิตติคุณดวยคํ าพูด แตเขาแสดงใหเห็นโดยฤทธานุภาพของ

พระเจา
“คือดวยฤทธิ์แหงหมายสํ าคัญและการอัศจรรย ในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

จนขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐของพระคริสตอยางถวนถี่ ต้ังแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยัง
เมืองอิลลีริคุม”

โรม 15:19

การปลูกคริสตจักร
เปาโลไมไดแบงปนขาวประเสริฐแลวก็ทิ้งผูกลับใจไวโดยไมเอาใจใส เขาตั้งกลุมพระกายของผู

เชื่อข้ึน ซึ่งผูเชื่อใหมจะเขามามีสวนรวม เขาปลูกคริสตจักรทองถิ่นขึ้น
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การที่เราจะประกาศพระกิตติคุณโดยไมไดจัดตั้งกลุมพระกายของผูเชื่อในทองถิ่นนั้นๆ ก็
เปรียบเสมือนกับการทํ าใหเด็กเกิดขึ้นมาในโลกแลวทิ้งๆ ขวางๆ ไมสนใจไยดีรับผิดชอบ

ตอไปนี้คือวงจรที่เปาโลกระทํ าในแตละเมืองที่เขาไดหวานพระกิตติคุณลงไป

1.  คนงานไดรับมอบหมายพันธกิจ   กิจการ 13:1-4, 15:39-40
คนงานไดรับการฝกอบรมและรับมอบหมายใหไปยังบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผูเชื่อที่อยูในคริสต

จักรในบานชวยเตรียมสิ่งตางๆ สงเงินหรือส่ิงที่ตองการเพื่อสนับสนุนและรวมมือกับคนที่  พระเจาทรง
แยกไวเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

2.  คนที่ติดตอสัมพันธดวย   กิจการ 13:17, 14:1,  16:13-15
สวนใหญแลวเปาโลติดตอสัมพันธกับผูนํ าทางศาสนาในเมืองนั้นที่ในศาลาธรรม เขาพยายาม

ทํ าใหผูนํ าทองถิ่นเขาใจและสนับสนุนเขาใหมากที่สุด
ตอมาก็มีการติดตอสัมพันธกับกลุมคนและคนแตละคน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหคนไดยิน

พระกิตติคุณใหมากที่สุด
3.  สื่อสารพระกิตติคุณ   กิจการ 13:7, 16:31
พระกิตติคุณไดรับการสื่อสารออกไปโดยการเทศนา การสอน การเปนพยานและการสํ าแดง

ฤทธิ์อํ านาจ มีการใชวิธีการตางๆ เทาที่จํ าเปนเพื่อส่ือสารพระกิตติคุณใหเกิดผล
วิธีการในบางเมืองคือการสอนในศาลาธรรม (กิจการ 14:1) ในเมืองอื่นๆ มีการแยกคนที่ตอบ

รับพระกิตติคุณออกเปนกลุมพิเศษ (กิจการ 19:9) มีการรับใชเฉพาะสํ าหรับกลุมคนแตละกลุมเกิดขึ้น

1
2

5
4

3

6
7

8
9
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ในบางสถานที่ (กิจการ 13:42) และมีการปรับปรุงภาษาเชนเดียวกับวิธีการเพื่อใหแนใจวาไดส่ือสารขอ
ความของพระกิตติคุณอยางเหมาะสม (กิจการ 22:2)

4.  ผูฟงกลับใจ  กิจการ 13:48, 16:14-15
การสื่อสารพระกิตติคุณอยางมีประสิทธิภาพทํ าใหเกิดการกลับใจใหม โดยการที่คนยอมรับขอ

ความของความรอดและสํ านึกผิดจากบาป
5.  ผูเชื่อรวมตัวเขาดวยกัน   กิจการ 13:43
เปาโลไมไดหยุดตรงที่การประกาศและการกลับใจ เขายังรวบรวมผูเชื่อเขาไนคริสตจักรทองถิ่น

ผูเชื่อใหมไดรับการแนะนํ าเขาสูสามัคคีธรรมและวินัยของคริสตจักรทองถิ่น มีการจัดวางเวลาและ
สถานที่เพื่อใหพระกายของคริสตจักรใหมไดพบปะกัน

6.  ยืนยันความเชื่อ   กิจการ 14:21,  22,  15:41
ตามที่พระมหาบัญชาไดกลาวไว (มัทธิว 28:19-20) ตองมีการสอนตอไปหลังจากการกลับใจ

แลว การสอนนี้ทํ าใหผูเชื่อมั่นคงเมื่อเขาไดเรียนรูถึงพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน และรูวาจะดํ าเนิน
ชีวิตในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร

“การยืนยันความเชื่อ”  ทํ าใหผูเชื่อเติบโตฝายวิญญาณ กลายเปนผูเชื่อที่คนพบของประทาน
ฝายวิญญาณ และรูวาจะดํ าเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร

7.  ผูนํ าถวายตัว   กิจการ 14:23
เมื่อผูเชื่อเติบโตเปนผูใหญ พระเจาจะทรงตั้งผูนํ าขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติในการเปนผูนํ าของคริสต

จักร ผูปกครอง (ผูนํ า) ถูกเลือกจากที่ประชุมในทองถิ่น ไมใชส่ิงเขามาจากคริสตจักรอื่นหรือชาติอ่ืนๆ
คริสตจักรแตละแหงพัฒนาการจัดหนวยงานตามแบบพระคัมภีรซึ่งเปนตามพระวจนะ ทํ าหนา

ที่ตางๆ ได และมีประสิทธิภาพ
8.  มอบถวายคริสตจักร   กิจการ 14:23, 16:40
เมื่อผูนํ าเขาประจํ าที่และทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพแลว การที่จะพึ่งพา “ผูปลูก” คริสต-

จักรก็หยุดลง ผูกอต้ังก็มอบงานสงตอใหแกผูนํ าคริสตจักรทองถิ่นแหงใหมอยางมีระบบ คริสตจักรถูก
“มอบถวาย” ใหแกองคพระผูเปนเจาในฐานะที่เปนพระกายทองถิ่นของผูเชื่อ ซึ่งทํ าหนาที่ในขณะนี้

9.  ความสัมพันธดํ าเนินไปอยางตอเนื่อง   กิจการ 15:36, 18:23
ความสัมพันธดํ าเนินไประหวางคริสตจักรใหมกับผูปลูกคริสตจักรคือ เปาโล และคริสตจักรแม

(เยรูซาเล็ม) สัมพันธภาพถูกกอต้ังขึ้นระหวางคริสตจักรใหมและคริสตจักรอื่นๆ ตลอดทั่วบริเวณนั้นๆ
เพื่อแพรขยายพระกิตติคุณ

นิมิตกวางไกลทั่วโลก
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เปาโลมียุทธวิธีที่แนนอนสํ าหรับโลกนี้ บันทึกในพระคัมภีรแสดงใหเห็นถึงความหวงใยที่เขามี
ตอเอเซีย กาลาเทีย มาซิโดเนีย อะคาเนียและสเปน ซึ่งเปนแควนใหญๆ ในสมัยนั้น

สถานที่ที่เปาโลกอต้ังคริสตจักรตางๆ เปนศูนยกลางการบริหารของโรม เปนอารยธรรมของ กรี
ก มีอิทธิพลของยิว หรือไมก็มีวามสํ าคัญทางพาณิชยกรรม

จงศึกษาดูสถานที่ตางๆ เหลานี้ซึ่งเปาโลไดปลูกคริสตจักร
ฟลิปป  (กิจการ 16)  เปนเมืองชั้นนํ าของแควนมาซิโดเนีย
เธสะโลนิกา   (กิจการ 17:1-10) เปนเมืองที่ใหญและมีอิทธิพลทางการคา
โครินธ (กิจการ 18:1-11)  เมืองหลวงทางการพาณิชยของกรีซ
เอเฟซัส  (กิจการ 19:1-10)  เปนสถานที่ที่ถนนไฮเวยที่สํ าคัญของจักรวรรดิโรมันขยายออก

จากโรมไปทางตะวันออก มีทาเรือยุทธศาสตรและศูนยกลางการคา

เปาโลรูดีวาเขาสามารถแตะตองคนจํ านวนมากไดในเมืองที่แออัด เขารูดวยวาในเมืองใหญมัก
มีการเปลี่ยนแปลงกอนแลวจึงแพรออกไปสูบริเวณชนบท

ศูนยกลางใหญแหงการคาและการทองเที่ยวนี้ยอมจะมีคนหลายชาติหลายภาผานไปมาเพื่อ
ทํ าธุรกิจและเพื่อบันเทิงรมย เมืองตางๆ เหลานี้อยูบนเสนทางการเดินทางซึ่งผูคนจะไปๆ มาๆ เสมอๆ
เมื่อคนเหลานี้ไดรับฟงพระกิตติคุณ เขาก็นํ าเอาขอความนี้ไปกับเขาดวยเมื่อเขากลับไปบาน

เปาโลเคลื่อนยายไปเปนวงกลมกวางของฐานที่ต้ังงานมิชชั่นเหลานี้ หลังจากที่เปาโลจากกรุง
เยรูซาเล็มไป เขาก็หันความสนใจไปยังแควนเอเซียไมเนอรโดยทํ างานหนักเปนครั้งแรกในเมืองทารซิส
และอันติโอก (กิจการ 11:25-30, 13:1-3)  แลวจึงมาที่เอเซียไมเนอรทางตะวันตกโดยมีเอเฟซัสเปน
ศุนยกลางของเขา (กิจการ 19:1-20, 16:8)

จากตรงนั้น เปาโลยายไปทางตะวันตกโดยมีโรมเปนศูนยกลางและมีสเปนเปนบริเวณที่ไกลที่
สุดที่นํ าพระกิตติคุณไปถึง (กิจการ 19:20, 23:11, 28:14-31, โรม 1:9-15, 15:24, 28)

พ้ืนที่ที่มีทาทีตอบรับพระกิตติคุณ
ยุทธวิธีของเปาโลในการทํ าใหคริสตจักรเติบโตแบบสะพานขามนั้นอยูกับการตอบรับของ

ประชาชานที่มีตอขาวประเสริฐ
ในมัทธิวบทที่ 10   พระเยซูทรงบอกพวกสาวกของพระองคไมใหไปยังเมืองสะมาเรีย หรือพวก

คนตางชาติแตใหไปอิสราเอล เพราะวาเวลาในขณะนั้นเหมาะสมสํ าหรับอิสราเอล สวนกลุมอ่ืนๆ อาจ
ตอบรับพระกิตติคุณในภายหลัง
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แมแตในทามกลางพวกยิวเอง สาวกก็ตองรับใชในกลุมคนที่มีทาทีตอบรับพระกิตติคุณได เขา
ตองอยูตรงที่คนสนองตอบไดดีและแบงปนพระกิตติคุณแกเขา และถาเขาพบคนที่ไมมีทาทีตอบรับพระ
กิตติคุณ เขาก็ตองยายไปที่อ่ืน เขาตองทุมเทความพยายามของเขาในบริเวณที่มีคนตอบรับมากที่สุด

เปาโลเองก็เดินตามยุทธวิธีนี้ เมื่อคนยิวปฏิเสธไมตอนรับพระกิตติคุณ เปาโลก็หันไปหาคนตาง
ชาติ (กิจการ 13:42-51) เมื่อคนเมืองเอเธนสยังไมพรอม เขาก็ไปเมืองโครินธ

ในเมืองโครินธเขาหันจากคนยิวไปยังคนตางชาติ ชาวกรีกที่ตอนรับพระกิตติคุณมีความยินดี
และหลายคนไดเชื่อและรับบัพติศมา (กิจการ 18:5-11)  องคพระผูเปนเจาทรงเห็นดวยกับการกระทํ า
ของเปาโล โดยการที่เขาเห็นนิมิตบอกใหเขาอยูที่เมืองโครินธและประกาศพระคริสตอยางไมกลัวผูใด
(กิจการ 18:5-11)

เมื่อชุมชนในศาลาธรรมปฏิเสธไมตอนรับเขา เปาโลก็เร่ิมประชุมกับคนที่มีทาทีตอบรับพระ
กิตติคุณ เมื่อการขมเหงขับไลเขาออกไป เขาก็ไปยังเมืองอื่น

ประชาชนของเขาเอง
เปาโลมีความหวงใยตอการนํ าพระกิตติคุณไปสูประชาชนของเขาเองดวย
“พี่นองทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจของขาพเจา และคํ าวิงวินขอตอพระเจา เพื่อ

คนอิสราเอลนั้นคือ ขอดวยหวังใหเขารอด”
โรม 10:1

คนที่พระกิตติคุณยังไปไมถึง
เปาโลใหความสํ าคัญกอนอื่นใดแกบริเวณซึ่งยังไมมีการประกาศพระคริสต
“อันที่จริงขาพเจาไดต้ังเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซ่ึงไมเคยมีใคร

ออกพระนามพระคริสตมากอน เพื่อขาพเจาจะไดไมกอขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอน
แลว

ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา คนที่ไมเคยไดรับคํ าบอกเลาเรื่องพระองคก็จะได
เห็น และคนที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ”

กิจการ 15:20-21

กลุมคนตางๆ
เปาโลทํ างานกับ “กลุมคนตางๆ” หลายประเภทในเมืองหรือเขตแดนนั้น ตัวอยางเชน เขารับใช

ทั้งกลุมชาวกรีกและกลุมชาวยิวในเมืองอันติโอก (กิจการ 13:42)
กลุมคนคือ ชนเผา วรรณะ หรือกลุมใดๆ ที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และภูมิหลัง

ของชาติพันธุเดียวกัน เปนสิ่งสํ าคัญที่จะคิดถึงเมืองหรือเขตแดนในแงของกลุมคนและวางแผนใหมีการ



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

152

เติบโตแบบสะพานขาม ตัวอยางเชน ในเมืองๆ หนึ่งในสหรัฐอเมริกามีชุมชนใหญที่พูดภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแมนดาริน การเติบโตแบบสะพานขามเพื่อปลูกคริสตจักรในเมืองนี้ ควรมุง
เปาหมายที่กลุมคนเฉพาะเหลานี้

การปลูกคริสตจักรที่พูดภาษาตากาลอก ในเมืองนี้อาจไมไดประโยชนอันใด เพราะไมมีกลุม
คนที่พูดภาษาตากาลอกในเมือง นี่จึงเปนเหตุที่การเติบโตแบบสะพานขามไปสูวัฒนธรรมอื่นๆ ตองมุง
เนนที่กลุมคนภายในบริเวณนั้นๆ ไมใชไปยังเมืองโดยทั่วไป

การปลูกคริสตจักรภายในกลุมคนบางกลุมทํ าใหพระกิตติคุณแพรไปอยางรวดเร็ว สมาชิกของ
กลุมนั้นๆ ตางก็พูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน ไมมีกํ าแดงกั้นทางดานภาษาหรือวัฒน
ธรรมที่จะมาถึงกีดขวางพระกิตติคุณ

ตามที่คุณไดเรียนรูจากบทที่แลววา พระกิตติคุณแพรไปไดเร็วที่สุดโดยเสนทางที่มีอยูแลวของ
สังคมคือ คนที่เกี่ยวของสัมพันธกัน พูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน

คนที่ “เหมือนๆ กับเรา”  อาจแตกตัวออกเปนหนวยยอยๆ เพื่อจุดประสงคของการประกาศ
พระกิตติคุณ ตัวอยางเชน คุณทํ าดังนี้ไดเมื่อคุณจัดชั้นเรียนรวีวารศึกษาตามกลุมอายุ คุณขยายแนว
คิดเดียวกันนี้ เมื่อคุณวางแผนที่จะไปแตะตองคนกลุมตางๆ

สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลักสูตรชื่อ “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม” ซึ่งจะชวยในการ
วิเคราะหบริเวณนั้นๆ กอนที่จะรับใช เราแนะนํ าใหคุณศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อชวยใหการปลูกคริสตจักร

หลักสูตรจะชวยคุณในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.  บอกใหรูถึงคนที่เราจะไปแตะตอง ในเมืองนั้นหรือเขตแดนนั้นมีกลุมคนตางๆ กลุมใดบาง

คุณวางแผนที่จะไปหาใคร ศาสนาของเขา วัฒนธรรม ชาติพันธุและภูมิหลังทางดานภาษาของเขาเปน
อยางไร

2.  บอกใหรูถึงความตองการฝายวิญญาณของเขา ตัวอยางเชน มีความตองการที่จะมีคริสต
จักรทามกลางคนที่พูดภาษาสเปนในเมืองนั้นๆ หรือไม บางทีความตองการของเขาอาจไดรับการตอบ
สนอง แลวแตกลุมคนที่พูดภาษาฝรั่งเศษยังถูกทอดทิ้งในฝายวิญญาณ

3.  ตัดสินดูทาทีการตอบรับพระกิตติคุณ
4.  ตัดสินวาจะใชวิธีใดเพื่อไปเขาถึงคนเหลานี้ จะเขาถึงเขาไดดีที่สุดอยางไร ใครสอนเขา
คุณควรเขาถึงคนดวยวิธีที่เขาเขาใจและยอมรับไดในทางวัฒนธรรม เชนถากลุมนั้นๆ อาน

หนังสือไมได การประกาศแบบใชวรรณกรรมก็ไมใชวิธีที่มีประโยชนในการเขาถึงเขา

ความเต็มใจที่จะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอื่น
เปาโลเต็มใจที่จะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนหรือวัฒนธรรมที่ตางออกไปรวมทั้งคนทุกระดับชั้นใน

สังคม ดู 1 โครินธ 9:16-23
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ปกติแลวคนจะไดรับผลกระทบอยางมากจากวัฒนธรรมที่เขาถูกเลี้ยงดูมา คนในวัฒนธรรม ก.
จะแตกตางจากคนที่อยูในวัฒนธรรม ข.

วัฒนธรรม ก. วัฒนธรรม ข.
วัฒนธรรมของบาน วัฒนธรรมใหม

รูปภาพ

เมื่อคุณจากวัฒนธรรมของคุณเองเขาไปอยูกับผูอ่ืนเพื่อประกาศพระกิตติคุณ คุณยอมแตก
ตางจากพวกเขา คุณอาจเขากับเขาไมได

แตวาคุณปรับตัวไดเชนเดียวกับเปาโล ดวยความชวยเหลือขององคพระผูเปนเจา คุณจะเรียนรู
ที่จะเขากับเขาได ทางเลือกเปนของคุณ คุณจะเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมของคุณเพื่อพระกิตติคุณจะได
แผไปหรือไม?

รูปภาพ

ความแตกตางของวัฒนธรรม
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เปาโลเองไมเพียงแตจะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอื่นเทานั้น เขายังไมยอมใหความแตกตาง
ของวัฒนธรรมมีผลกระทบตอพระกิตติคุณดวย

ในประเทศตะวันตก ถาผูเชื่อตองจากครอบครัวของตนเพราะวาเขากลับใจ เขาก็เขารวมกับคน
อ่ืนๆ ที่เหมือนเขาในคริสตจักร เขาพูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน

แตในประเทศอื่นๆ ที่การเปนคริสเตียนหมายถึง  การที่ตองจากวงศาคณาญาติไปรวมกับคน
ในกลุมอ่ืน พระกิตติคุณจะแพรไปไดชา วัฒนธรรมบางแหงมีลักษณะอยูรวมกันเปนหมูคนมากกวา
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ตังนั้นกลุมคน เผา วรรณะหรือวงศาคณญาติจึงเปนสิ่งสํ าคัญมาก

ในสมัยของพันธสัญญาใหม เมื่อคนกลับใจเปนคริสเตียนไมไดหมายความวาเขาจะตองละทิ้ง
วัฒนธรรมยิวออกมา และคนตางชาติก็ไมจํ าเปนตองรับวัฒนธรรมของชาวยิว (เชนการเขาสุหนัต)

คร้ังแรกมีปญหาที่ชาวยิวตองการเอาวัฒนธรรมของตนมาใสลงบนชาวตางชาติซึ่งกลับใจ แต
เปาโลกลาวาสิ่งเหลานี้ไมใชเปนภาระที่จํ าเปน คุณอานเรื่องการปรึกษาและการตัดสินของสภาของคริ
สตจักรในเรื่องนี้ไดใน กิจการ บทที่ 15

(ขอสังเกตุ :  เมื่อเราพูด “วัฒนธรรม” เรากํ าลังพูดถึงวิถีของความประพฤติปฏิบัติซึ่งแตกตาง
จากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนวิถีที่ไมละเมิดกฎทางจริยธรรมของพระวจนะของพระเจา ความ
ประพฤติที่บาปไมเปนที่ยอมรับไดในสังคม)

เวลา
เปาโลปรับเวลาที่เขาใชในวัฒนธรรมตางๆ เปนไปตามความตองการ ในบางแหงเขาอยูแค 2-3

วัน (กิจการ 21:4) ในบางแหงเขารับใชอยู “เปนเวลานาน”  (กิจการ 14:28) เขาเคลื่อนที่ไปและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนผูที่วางกํ าหนดการใหแกเขา

การสื่อสารมวลชน
เปาโลสื่อสารพระกิตติคุณทางสื่อสารมวลชน เขาฉวยโอกาสพูดกับคนหมูใหญ
“ที่เมืองอิโคนียูมเชนเดียวกันคือ เปาโลกับบารนาบัสไดเขาไปในธรรมศาลาของพวก

ยิว กลาวสั่งสอนเปนที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเปนอันมากไดเชื่อถือ”
กิจการ 14:1

การสรางสาวก
เปาโลเทศนาแกคนหมูมาก แตเขาก็รูถึงคุณคาของการลงทุนชีวิตของเขาลงไปในคนสํ าคัญๆ

บางคนที่สามารถสอนผูอ่ืนได ทิโมธีเปนหนึ่งในคนเหลานั้นเชนเดียวกับติตัสและแมแตมาระโก ผูซึ่ง
คร้ังหนึ่งเคยปฏิเสธไมยอมรับการฝกอบรมใหเปนสาวก (กิจการ บทที่ 15:36-40)
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยแผนการของพระเจาผานเปาโล เพื่อใหผูเชื่อแตละคนเพิ่มพูน
ในฝายวิญญาณ (2 ทิโมธี 2:2)

การที่อัครทูตเปาโลไดทํ างานรวมกับผูเชื่ออ่ืนอยางบารนาบัสและสิลาสเชนเดียวกับสาวก
ตางๆ ที่เขาฝกอบรม ทํ าใหงานรับใชของเขาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

ในการเดินทางครั้งที่สองและสามของเปาโล เขามีรายชื่อผูรวมงานซึ่งเปนคนพื้นเมืองในถิ่นที่
เขาทั้งหลายวางแผนทํ างานรวมกัน

ที่กลาวมานี้เปนหลักการที่สํ าคัญ คนอัฟริกันเขาถึงคนอัฟริกันไดดีที่สุด คนอินเดียนแดงเขาถึง
คนของเขาเองไดดีที่สุด คนเอเซียยอมแทรกซึมทวีปของตนเองดวยพระกิตติคุณไดดีที่สุด เขาพูดภาษา
เดียวกัน เขาใจวัฒนธรรมนั้นๆ และปรับตัวเขากับวิถีชีวิตไดเรียบรอยแลว

คริสตจักรที่ไมข้ึนกับใคร
เปาโลปลูกคริสตจักรที่เปนอิสระพึ่งตนเอง แมวาเขาจะมีความสัมพันธกับคริสตจักรแมเปนแง

ของสามัคคีธรรมและการเปนผูนํ า เขาก็ไมไดพึ่งพาคริสตจักรใหญเลย
เปาโลไมรับการสนับสนุนจากคริสตจักรที่เขาออกไปทํ าพันธกิจ และก็ไมมีรายงานใดๆ วาเขา

ไดใหการสนับสนุนแกงานที่เขาตั้งใหมๆ ในวัฒนธรรมอื่นๆ   เขาตั้งคริสตจักรที่พึ่งตนเอง ซึ่งสามารถที่
จะดํ าเนินงานประกาศพระกิตติคุณได โดยไมตองพึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอก

การจัดการทั้งหมดทางดานการเงินที่ทํ าเพื่อใหคริสตจักรใหมดํ าเนินตอไปได ควรทีลักษณะที่
คนในคริสตจักรนั้นๆ สามารถควบคุมกิจการของตนเองได ถาคริสตจักรไดรับการสนับสนุนจากคริสต
จักรอื่น นิกายหรือผูเชื่อจากชาติอ่ืนแลว ก็เทากับวาคริสตจักรนั้นๆ ตองพึ่งพาคนเหลานั้น ถาคริสตจักร
หรือนิกายที่สนับสนุนดํ าเนินการผิดพลาด คริสตจักรใหมก็จะลมไปดวย ถาความสัมพันธระหวาง
ประเทศเกิดวิกฤติการ คริสตจักรก็จะพบความลํ าบากเมื่อการสนับสนุนจากประเทศอื่นถูกตัดทอนลง

องคพระผูเปนเจาองคเดียวกันนี้ที่ทรงเปลี่ยนนํ้ าใหเปนนํ้ าองุน และทํ าใหขนมปงและปลา
จํ านวนเล็กนอยเพิ่มพูนขึ้นได เพื่อเลี้ยงคนหมูใหญก็ยอมจะสามารถหาเงินทุนที่จํ าเปนตองใชเพื่อการ
แผขยายพระกิตติคุณในประเทศนั้นๆ อยางแนนอน

ควรมอบหมายสิทธิอํ านาจในการใชของประทานฝายวิญญาณแกคริสตจักรใหมในทันทีทันใด 
เมื่อต้ังผูปกครองขึ้นมาเขาก็เลือกจากคนที่อยุภายในคริสตจักรนั้นๆ ไมใชผูที่สงตรงมาจากดินแดนอื่นๆ

“เหตุที่ขาพเจาละทานไวที่เกาะครีต ก็เพื่อทานจะไดแกไขสิ่งที่ยังบกพรองใหเรียบรอย
และตั้งผูปกครองไวทุกเมืองที่ขาพเจากํ าชับทาน”

ทิตัส 1:5
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เปาโลใหคริสตจักรใหมๆ มีสวนรวมในการประกาศพระกิตติคุณทุกรูปแบบ รวมถึงการ
อธิษฐาน การถวายและเปนผูรวมงานในการเติบโตแบบแผขยายคริสตจักรแบบการแตกกิ่งกานสาขา
และการเติบโตแบบสะพานขาม (ดูกิจการ 20:4, เอเฟซัส 6:19, ฟลิปป 1:5,7,  4:14-16)

แตละคริสตจักรที่เปาโลปลูกไดเปนศูนยกลางใหมของการเพิ่มพูนในฝายวิญญาณ
“เพราะวาพระวจนะขององคพระผูเปนเจาไดเลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา ไมใชแต

ในแควนมาซิโดเนียและในแควนอาคายาเทานั้น แตความเชื่อของทานในพระเจาไดลือไปทุก
แหงหนจนเราไมจํ าเปนตองพูดอะไรอีก”

1 เธสะโลนิกา 1:8

เปาโลกอต้ังคริสตจักรใหมๆ บนพระวจนะของพระเจาและพระศิลาคือพระเยซูคริสต เขาไมได
ต้ังคริสตจักรบนองคการหรือนิกายหรือบนบุคลิกภาพของเขาเอง การสรางใหผูอ่ืนพึ่งพาคนบางคน
ยอมไมไดฝกหัดเขาใหเปนอิสระ

สรุปเรื่องชนิดการเติบโตของคริสตจักร

ใน 2-3 บทสุดทาย คุณไดเรียนแลววาคริสตจักรเพิ่มพูนขึ้นอยางไร ซึ่งเปนการเติบโตภายใน
แบบแผขยาย แบบแตกกิ่งกานและแบบสะพานขาม

จงศึกษาแผนผังตอไปนี้ แผนผังเหลานี้สรุปชนิดตางๆ ของการเติบโตของคริสตจักร วงกลม
แสดงถึงคริสตจักรในวัฒนธรรมของคุณเอง ส่ีเหลี่ยมหมายถึงคริสตจักรที่อยูในวัฒนธรรมที่ตางออกไป
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รูปภาพ

การเติบโตภายใน
การเติบโตฝายวิญญาณภายในคริสตจักร

การเติบโตแบบแผขยาย
การเติบโตตามจํ านวน

การเติบโตแบบแตกกิ่งกาน
ปลูกคริสตจักรใหมในวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน
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การเติบโตแบบสะพานขาม
ปลูกคริสตจักรใหม ในวัฒนธรรมที่ตางกัน

ชื่อ........................

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. การเติบโตแบบ “สะพานขาม” คืออะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งยืนยันแผนการของพระเจาสํ าหรับ “เติบโตแบบสะพานขาม”
                                                                                                                                               

4. ใครคือผูนํ าที่สํ าคัญในพันธสัญญาใหม ในการที่คริสตจักร “เติบโตแบบสะพานขาม”
                                                                                                                                               

5. จงสรุปวิธีของเปาโลซึ่งใชในการแผขยายพระกิตติคุณไปยังดินแดนวัฒนธรรมอื่นๆ
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. คริสตจักรที่เมืองอันติโอกไดรับการปลูกขึ้นโดยคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่มี
การขมเหงสตีเฟน ผูเชื่อหลายคนไดจากเยรูซาเล็ม บางคนมายังเมืองอันติโอกในซีเรีย ซึ่งเปนเมืองที่
ใหญที่สุดระดับสามในจักรวรรดิโรมัน ที่นี่เขาไดกอต้ังคริสตจักรขึ้น (กิจการ 11:19-21)

สาวกถูกเรียกวาคริสเตียนเปนครั้งแรกที่เมืองอันติโอก เปนคริสตจักรแรกซึ่งมีคนที่ “ไมใชยิว”
เปนสวนใหญของสมาชิก คนกรีกดูเหมือนจะเปนคนสํ าคัญในคริสตจักร

ในไมชาอันติโอกก็กลายเปนศูนยกลางใหมของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม งานรับใชที่เราได
รับมานั้นมีรูปแบบจากอันติโอก ไมใชเยรูซาเล็มซึ่งมีแนวความคิดคับแคบที่จะเขาถึงเฉพาะคนที่อยุ
วัฒนธรรมยิว

2. การที่เปาโลแผขยายพระกิตติคุณไปยังวัฒนธรรมอื่นๆ นั้นมักจะสรุปไดในรูปแบบของ
การเดินทางมิชชั่น 3 คร้ัง

การเดินทางครั้งแรก - กิจการ 13:1- 14:28
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การเดินทางครั้งที่สอง - กิจการ 15:36- 18:22
การเดินทางครั้งที่สาม - กิจการ 18:23- 21:14

3. จงอานคํ าพยานสวนตัวของเปาโลในกิจการบทที่ 22
กอนการกลับใจมาหาพระคริสต - 22:3-5
การรับใชทั่วไป - 22:6-11
การรับใชพิเศษ - 22:17-21

4. จงศึกษาใหมากขึ้นเกี่ยวกับวงจรที่เปาโลกระทํ าในแตละเมืองโดยทบทวนเหตุการณที
เอเฟซัส

ติดตอกับประชาชน - กิจการ 18:19, 19:1,8,9
ส่ือสารพระกิตติคุณ - กิจการ 19:4,9,10
ผูฟงกลับใจ - กิจการ 19:5, 18
ผูเชื่อมาชุมนุมกัน - กิจการ 19:9-10
ยืนยันความเชื่อ - กิจการ 20:20,27
ผูนํ าถวายตัว - กิจการ 20:17, 28,  1 ทิโมธี 1:3, 4
ถวายคริสตจักรแดพระเจา - กิจการ 20:17, เอเฟซัส 1:1-3, 15, 16

5. การเติบโตแบบสะพานขามของคริสตจักรในพันธสัญญาใหมประสบผลสํ าเร็จหรือไม 
จงตรวจสอบดูบันทึกตอไปนี้

กิจการ 8:8 กิจการ 16:5
กิจการ 9:35 กิจการ 19:10
กิจการ 12:24 กิจการ 19:20
กิจการ 13:49 โรม 15:19
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9

1. “เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดมาถึงความสวางและจากอํ านาจ
ของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่ซึ่ง
จะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชํ าระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”

กิจการ 26:18

2. การเติบโตแบบสะพานขามเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรแผขยายตนเองขามชองวางของประเทศชาติ
ภาษาหรือชาติพันธุไปปลูกคริสตจักรใหมในดินแดนที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป หนา 1

3. กิจการ 1:8 พระกิตติคุณตองแผขยายจากกรุงเยรูซาเล็มไปยัง “สุดปลายแผนดินโลก”

4. อัครทูตเปาโล หนา 2

5. จงเปรียบเทียบขอสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 2-5
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