
ชวงตนทศวรรษ 1960 แอนดรวูจากประเทศฮอลแลนดไดลกัลอบนำ
พระครสิตธรรมคมัภรีจำนวนหนึง่ขึน้รถของเขาเพือ่ขามแดนประเทศโรมาเนยีและ
ผานดานคอมมวินสิต เขาพกัทีโ่รงแรมและเริม่อธษิฐานทลูขอพระเจาใหพระคมัภรี
ทีต่ดิตวัมานัน้ไดตกอยใูนมอืของกลมุครสิเตยีนทีช่อบธรรมเพือ่ใหเกดิประโยชนเตม็ที่

ชวงสุดสัปดาหนั้น แอนดรูวไดพบเจาหนาที่โรงแรมเพื่อถามหาโบสถใน
ละแวกนั้น

เจาหนาทีค่นนัน้มองเขาดวยความประหลาดใจเลก็นอยและตอบวา “ทีน่ีม่ี
โบสถเพยีงไมกีแ่หงเทานัน้ และคณุอาจจะไมเขาใจภาษาทีเ่ขาใชพดูกนัดวยนะครบั”

แอนดรวูตอบวา “คณุอาจจะยงัไมทราบวา ครสิตชนเราพดูภาษาทีเ่ปน
ภาษาสากลนะครบั”

เจาหนาทีค่นนัน้ถามขึน้ “หรอืครบั ภาษาอะไรกนัครบั?”
“เขาเรยีกวาภาษา อากาเป ครบั” แอนดรวูตอบ
เจาหนาทีค่นนัน้ไมเคยไดยนิภาษานีม้ากอน แตแอนดรวูกไ็ดใหความมัน่

ใจแกเขาวา “เปนภาษาทีไ่พเราะเพราะพริง้ทีส่ดุในโลกเลยทเีดยีวนะครบั”
แอนดรวูไดรจูกักลมุคนจากโบสถหลายแหงในบรเิวณนัน้ เขาจงึนดัเวลาเพือ่

เขาพบประธานและเลขาธกิารของครสิตจกัรนกิายตาง  ๆโชคไมเขาขางเอาเสยีเลย ถงึ
แมวาทัง้แอนดรวูและกลมุคณะโบสถจะรภูาษาแถบยโุรปหลายภาษากต็าม แตเขากย็งั
พดูกนัไมรเูรือ่งอยดู ีดงันัน้พวกเขาจงึไดแตจองหนาจองตากนั แอนดรวูอตุสาหนำของ
มคีาเดนิทางฝาอนัตรายมาหลายกโิลเมตร แตดเูหมอืนเขาไมมทีางรไูดเลยวา กลมุ
ผนูำเหลานัน้เปนพีน่องครสิตชนทีแ่ทจรงิ หรอืเปนคนสงขาวใหรฐับาลกนัแน

ในทีส่ดุเขาสะดดุตาพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีซีง่วางอยบูนโตะ
ในหองทำงาน แอนดรวูจงึหยบิพระคมัภรีภาษาดชัทออกจากกระเปาของเขา เปด
และพลกิไปทีพ่ระธรรม 1 โครนิธ 16:20 เขาชีไ้ปทีพ่ระวจนะเลมทีก่ลมุคณะโบสถ
จะสามารถจำได ทนัใดนัน้ใบหนาของกลมุพีน่องเริม่เปลงประกาย เขาเหลานัน้
ไดพลกิพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีดวยความรวดเรว็ไปทีพ่ระธรรมเลม
เดยีวกนั บทเดยีวกนั ขอเดยีวกนัและอานวา “พีน่องทกุคนฝากคำทกัทายมายงั
ทาน จงทกัทายกนัดวยธรรมเนยีมจบูอนับรสิทุธิ”์ สมาชกิโบสถเหลานัน้สงยิม้ให
แอนดรวูอยางอบอนุ และหนึง่ในพวกเขาไดมองไปทีพ่ระคมัภรีของแอนดรวูแลว
พบพระวจนะสภุาษติ 25:25 แอนดรวูไดอานพระวจนะนัน้   “ขาวดจีากเมอืงไกล
ก็เหมือนน้ำเย็นที่ใหแกคนกระหาย”

เวลาผานไปครึง่ชัว่โมงพวกเขาคยุกนัและแบงปนกนัดวยการเปดพระวจนะ
ในพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีของกลมุสมาชกิโบสถสลบักบัพระคมัภรี
ภาษาดชัทของแอนดรวู การรวมสามคัคธีรรมทีอ่ตุสาหขามดานวฒันธรรมตางๆ
ทำใหพวกเขามคีวามสขุมากจนกระทัง่หวัเราะทัง้น้ำตา

คราวนีแ้อนดรวูรแูลววาเขาไดพบพีน่องในพระครสิตของเขาแลว จงึพากลมุ
สมาชกิโบสถไปดพูระคมัภรีทีเ่ขานำมา ชาวรเูมเนยีรสูกึซึง้ใจและดใีจอยางทวมทน
ทีไ่ดเหน็พระคมัภรีเหลานัน้ พวกเขาเขาสวมกอดแอนดรวูดวยความรกัทีอ่บอนุ

เยน็วนันัน้ทีโ่รงแรม เจาหนาทีค่นเดมิไดมาหาแอนดรวูแลวพดูวา “คณุครบั
ผมไปหาศพัทคำวา “อากาเป” ในพจนานกุรม ไมเหน็มเีลยครบั นัน่เปนเพยีงคำใน
ภาษากรกีทีใ่ชสำหรบั ‘ความรกั’ ครบั”

แอนดรวูตอบ “นัน่แหละ ใชเลย...ผมใชภาษารกันัน่แหละพดูตลอดบาย
นีค้รบั”

เคลด็ลบั
การเตบิโต
ดวยการ
เขารวม
สามคัคี
ธรรม

พบแลว  บทที ่ 20

บทที ่20 เคลด็ลบัการเตบิโตดวยการเขารวมสามคัคธีรรม - 29



30 - พบแลว

ทานพบภาษาทีไ่พเราะและสวยงามนัน้แลวหรอืยงั? ในบทนีท้านจะไดเรยีนรู
ถงึวธิทีีพ่ระเจาทรงนำเราเขาสอูอมกอดความรกัอนัยิง่ใหญของพระองค

1. ครสิตจกัรทีส่รางขึน้เพือ่สามคัคธีรรม
พระเยซทูรงตัง้ครสิตจกัรขึน้มาเพือ่สนองความทีจ่ำเปนขัน้พืน้ฐานในการบำรงุ

เลีย้งและเกือ้กลูมนษุย เราทกุคนลวนมคีวามตองการทัง้สิน้ ครสิตจกัรจงึถกูตัง้ขึน้มา
เพือ่การนี ้ ครสิตจกัรเปนสถานทีเ่ราเขารวมสามคัคธีรรมและชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
พระครสิตธรรมคมัภรีเปดเผยถงึครสิตจกัรของอคัรสาวกทีเ่คลือ่นไปดวยพลงั นำพา
ชายและหญิงใหเขามามีสวนรวมสามัคคีธรรมดวยความชื่นชมยินดีที่ขยายออกไป
จนถงึพระองคพระผทูรงฤทธานภุาพ

“เขาทัง้หลายอทุศิตวัเพือ่ฟงคำสอนของบรรดาอคัรทตูและรวมสามคัคธีรรม
รวมทัง้หกัขนมปงและอธษิฐาน.....องคพระผเูปนเจากโ็ปรดใหคนทัง้หลายทีก่ำลงัจะรอด
เพิม่จำนวนเขามามากยิง่ขึน้ทกุๆวนั”  กจิการของอคัรทตู 2:42, 47

“สิง่ทีเ่ราไดเหน็และไดยนินัน้เรากป็ระกาศใหพวกทานรดูวย เพือ่ทานจะไดมี
สามคัคธีรรมกบัเราและเรากม็สีามคัคธีรรมกบัพระบดิา และกบัพระเยซคูรสิตพระบตุร
ของพระองค และเราเขียนขอความเหลานี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะไดเต็ม
เปยม” 1 ยอหน 1:3, 4

ชุมนุมชนที่หัวใจของทุกคนผูกพันกันโดยความสนิทสนมกับพระเยซู และ
ระหวางพีน่อง ไดมสีวนรวมใน “ความชืน่ชมยนิด”ี จนเตม็เปยม คนเหลานีพ้ดูภาษา
เดยีวกนั คอืภาษาแหงความรกั

คริสตชนกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัวพระคริสตที่ขยายตัวกวางขึ้น เขา
ทัง้หลายเปนเสมอืนพีน่องในพระครสิตเพราะทกุคนมจีติวญิญาณทีม่าจากเทอืกเถา
เหลากอเดยีวกนั ยิง่ความเชือ่อนัเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนัขยายออกไปกวางขวางเทาไร
ความแข็งแกรงในหมูคริสตชนของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น

สมาชกิของครสิตจกัรตางๆ  ทีบ่รรดาอคัรสาวกของพระเยซจูดัตัง้ขึน้ไดรวมตวั
กนั โดยมคีวามเชือ่ทีเ่หมอืนกนั มคีวามรกัพระเจาองคเดยีวกนั มคีวามปรารถนาที่
จะรับใชและประกาศพระคุณของพระองคใหแกชาวโลกไดรับรูเหมือนกัน การรวม
สามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวกันอยางแนนแฟนเปนเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให
ชนกลมุนอยทีไ่รพลงัอำนาจ ถกูกดขีข่มเหงสารพดั กลายมาเปนคนทีส่ามารถเปลีย่น
โลกจากหนามอืเปนหลงัมอืได

2. ครสิตจกัรทีพ่ระครสิตทรงเปนผกูอตัง้
พระครสิตมคีรสิตจกัรหรอืไม  หรอืการคดิจดัตัง้องคกรทางศาสนาเปนเพยีงการ

กอสรางของมนษุยเทานัน้? พระเยซทูรงตอบวา
“บนศลิานี ้เราจะสรางครสิตจกัรของเราไว และพลงัแหงความตายจะมชียัตอ

ครสิตจกัรไมได”  มทัธวิ 16:18
พระเยซทูรงเปนศลิากอนแรก ทรงเปนศลิาหวัมมุของครสิตจกัร กลมุใดบางที่

เปนรากฐานทีก่อรางสรางขึน้?
“ทานทั้งหลายถูกกอรางสรางขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครฑูตและบรรดา

ผเูผยพระวจนะ มพีระเยซคูรสิตเปนศลิาหวัมมุ” เอเฟซสั 2:20
เมือ่มกีารประกาศขาวประเสรฐิ พระเจาทรงประสบความสำเรจ็ในสิง่ใด?
“โปรดใหคนทัง้หลายทีก่ำลงัจะรอด เพิม่จำนวนเขามาในโบสถมากยิง่ขึน้ทกุๆ

วนั”  กจิการของอครทตู 2:47
เมือ่พระเยซทูรงสรางครสิตจกัร  พระองคทรงสญัญาวา   “พลงัแหงความตายจะมี

ชยัตอครสิตจกัรไมได” (มทัธวิ 16:18) และครสิตจกัรของครสิเตยีนจะคงอยตูอไป แทจรงิ
แลวคริสตจักรมีศัตรูที่มีอำนาจยิ่งใหญมากตั้งแตจักรพรรดิ์โรมันไปจนถึงเผด็จการ
คอมมวินสิต แตดวยการเสยีสละชวีติของผพูลชีพีทำใหครสิตจกัรยงัคงเตบิโตอยางตอเนือ่ง
และแขง็แกรง เมือ่ครสิตชนคนใดคนหนึง่ถกูกดขีข่มเหงจากอำนาจใดกต็าม โดยการถกู



เผาทัง้เปนหรอืถกูโยนใหเปนเหยือ่สงิโต ครสิตชน คนอืน่ๆ ยงั
คงยืนหยัดในความเชื่อของตนและลุกขึ้นมาตอสูแทนผูยอม
พลชีพีเหลานัน้ ผทูีส่งสยัในความเชือ่ของครสิตชน ไดพยายาม
หาเหตผุลทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะขจดัโบสถครสิเตยีนไปใหพนทาง แตความ
เชือ่ทีเ่ปนความจรงิของครสิตชนทีป่รากฏขึน้สามารถอธบิายได
อยางชดัเจน สามารถโนมนาวจติใจคนไดมากกวาอำนาจทาง
โลกใดๆ แมในยคุวทิยาการสมยัใหมกต็าม

หนึง่ในความทาทายทีย่ิง่ใหญของครสิตจกัรไดมาถงึใน
เวลาไมนานนกั หลงัจากทีค่รสิตจกัรไดรบัการยอมรบัใหเปน
ศาสนาอยางเปนทางการของจกัรวรรดิโ์รมนั ครสิตจกัรไดเจรญิ
รงุเรอืงดานทรพัยสนิขึน้เปนลำดบัจนในทีส่ดุกต็กอยใูนสภาพ
เสือ่มโทรม ดเูหมอืนวาในยุคมดืครสิตจกัรไดตายฝายจติวญิญาณ
ไปเสยีแลว แตพระเจาทรงปกปกษรกัษาบรรดาผมูคีวามเชือ่
ทีซ่ือ่สตัยและกลาหาญคนสำคญัๆ ไว ซึง่ในภาวะลำบาก สิน้หวงั
และเปลาเปลีย่ว พระองคยงัทรงทำใหเขาเหลานัน้กลบักลาย
เปนดาวจรสัแสงโชตชิวงขึน้มาอกีครัง้ในคนืเดอืนมดื

อัครทูตเปาโลไดเปรียบเทียบความสัมพันธของพระผู
เปนเจากบัครสิตจกัรของพระองคเปนเสมอืนสามดีแูลปกปอง
ภรรยาของตน (เอเฟซสั 5:23-25) ครสิตจกัรเปนครอบครวั ซึง่
สมาชกิแตละคนจะมสีามคัคธีรรมรวมกบัธรรมกิชนคนอืน่ๆ และ
คอยชวยเหลอืกนัและกนัเพือ่ใหมคีวามเปนอยทูีด่ ี(เอเฟซสั 2:19)

นอกจากนีเ้ปาโลเปรยีบครสิตจกัรเปนกายทีม่ชีวีติและ
พระครสิตทรงเปนศรีษะของกายนัน้ (โคโลส ี1:18)

เมือ่เรารบับพัตศิมาหมายความวาเราเปดเผยความเชือ่
ทีม่ตีอพระเยซแูละเปนสมาชกิของ “กาย” นีห้รอืครสิตจกัร

“เราทัง้หลายไดรบับพัตศิมา ในพระวญิญาณองคเดยีว
เขาเปนกายเดยีวกนั...” 1 โครนิธ 12:13

พระธรรมววิรณใหเหน็ภาพพระครสิตทรงฟนพระชนม
และเดินอยูทามกลางคริสตจักรทั้งหลายของพระองค เพื่อ
แสดงถงึความสนพระทยัตอครสิตจกัรเหลานัน้ (ววิรณ 1:20,
12, 13) พระองคไมเคยทอดทิง้ประชากรของพระองค แมใน
อนาคตพระองคกจ็ะไมกระทำเชนนัน้

3. ครสิตจกัรทีม่จีดุมงุหมาย
การเขารวมนมัสการและรวมกิจกรรมในโบสถถือเปน

เรือ่งสำคญั เราตองการแรงสนบัสนนุจากคนอืน่ทีจ่ะชวยกนั
รกัษาความเชือ่ของเราใหคงอยแูละเตบิโต   ครสิตจกัรมหีนาที่
สำคญัสามประการคอื

(1) ครสิตจกัรปกปกษรกัษาความจรงิ
“ครสิตจกัรของพระเจาผทูรงพระชนม เปนหลกัและเปน

รากฐานแหงความจรงิ” (1 ทโิมธ ี 3:15)
ครสิตจกัรจะสงเสรมิสนบัสนนุและรกัษาความจรงิของ

พระเจาใหประจักษตอโลก  และเราจำเปนตองรวบรวม
สติปญญาของผูที่มีความเชื่อทุกคนใหชวยกันมุงไปที่ความ
จรงิทีส่ำคญัตางๆ  ของพระคมัภรี

(2) ครสิตจกัรเปนตวัอยางแสดงถงึพระคณุของพระองค
ทีท่รงมแีกคนบาป การเปลีย่นแปลงตางๆ ทีพ่ระครสิตทรงทำ

ในชวีติผมูคีวามเชือ่ทัง้หลาย เปนการประกาศการทรงเรยีกให
“เขาสคูวามสวางอนัมหศัจรรยของพระองค” (1 เปโตร 2:9)

(3) ประชากรของพระเจาเปนสกัขพียานใหแกพระองค
ตอโลกทีย่ากไรแหงนี ้กอนทีพ่ระองคจะเสดจ็กลบัไปบนสวรรค
พระเยซไูดทรงสญัญากบับรรดาสาวกของพระองควา

“ทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลายจะเปน
สกัขพียานของเราในกรงุเยรซูาเลม็ ทัว่แควนยเูดยี ทัว่แควน
สะมาเรยี และจนถงึทีส่ดุปลายแผนดนิโลก” กจิการของอคัรทตู 1:8

นบัเปนเกยีรตอิยางยิง่สำหรบัครสิตจกัรทีป่ระกาศความ
รกัอนัยิง่ใหญของพระองคใหโลกไดรบัรู

4. การจดัรปูแบบองคกรเพือ่ความแขง็แกรง
คริสตจักรที่พระเจาทรงกอตั้งขึ้นนั้น มีการจัดระบบ

ระเบียบขอบเขตงานที่ชัดเจน คนใดคนหนึ่งอาจจะเขาเปน
หรอืออกจากการเปนสมาชกิ (มทัธวิ 18:15-18) ครสิตจกัรของ
พระเจา มกีารแตงตัง้ผนูำ และมสีำนกังานใหญของโลกเชน
เดยีวกบัมสีำนกังานประจำทองถิน่   (กจิการของอคัรทตู 8:14,
14:23, 15:2, 1 ทโิมธ ี3:1-13) เมือ่มคีนรบับพัตศิมา หมายความ
วาเขาไดเขาเปนสมาชกิของครสิตจกัรและเขารวมในครอบครวั
เดยีวกนักบัพระองค   (กจิการของอคัรทตู 2:41,47)

ครสิตจกัรยงัคงดำรงอยตูอไปเพือ่หนนุใจซึง่กนัและกนั
“ขอใหเราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกัน ใหมี

ความรกั และทำความด ีอยาขาดการประชมุ เหมอืนอยางบาง
คนทำเปนนสิยั  แตจงหนนุใจกนัใหมากยิง่ขึน้ เพราะพวก
ทานกร็อูยวูาวนันัน้ใกลเขามาแลว”  ฮบีร ู10:24-25

สภาพภายในของครสิตจกัรจะเปนอยางไร   กข็ึน้อยกูบั
กลมุสมาชกิของครสิตจกัรนัน้ๆ เปรยีบเหมอืนเนือ้ในเปลอืกถัว่
นัน่เอง สมาชกิของครสิตจกัรมสีวนชวยสรางความเชือ่ใหเกดิ
ขึน้และคอยใหกำลงัใจซึง่กนัและกนั พระเจาทรงจดัครสิตจกัร
ของพระองคอยางเปนระบบระเบียบเพื่อใหประชากรของ
พระองคเขมแขง็และพรอมทีจ่ะรบัใชพระองคบนโลกนี ้ครสิตชน
ทีท่ำงานรวมกนัเปนกลมุทำใหเกดิผลงานมากกวาตางคนตาง
ทำ พจิารณาจากครสิตจกัรเซเวนธเดยแอดเวนตสีเปนตวัอยาง
คริสตจักรไดขยายงานดานการแพทยครอบคลุมไปทั่วโลก
จากรถบรกิารสขุภาพเคลือ่นทีใ่จกลางเมอืงใหญจนถงึสถาน
พยาบาลคลนีกิบนเกาะทีอ่ยไูกลออกไปในมหาสมทุรแปซฟิค
ตอนใต สถาบนัการศกึษาของครสิตจกัรหลายแหงใหความรู
เกีย่วกบัชวีติทีด่ขีึน้ในพระครสิตแกเยาวชนนบัหมืน่นบัแสนคน
นับตั้งแตมหาวิทยาลัยโลมาลินดา ผูบุกเบิกเรื่องการเปลี่ยน
หวัใจไปจนกระทัง่โรงเรยีนมชิชนันารเีลก็ๆ ทีก่ระจดักระจาย
อยทูัว่ไปในทวปีอาฟรกิา ครสิตจกัรไดจดัตัง้หนวยงานบรรเทา
ทกุขแอดราเพือ่ชวยเหลอืผอูดอยากยากไร  ชวยสงเคราะหและ
บรรเทาทุกขผูประสบภัย โบสถทองถิ่นไดจัดตั้งศูนยบริการ
ชมุชนเพือ่บรจิาคเสือ้ผา และอาหารใหแกคนยากจนและคนไร
ที่อยูอาศัย สมาชิกโบสถแอดเวนตีสไดรวมกันประกาศขาว
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ประเสริฐของพระเจาใหกระจายไปทั่วกวาสองรอยประเทศ
กลุมของคริสตชนที่อุทิศตนที่มีการจัดรูปแบบเทานั้นจึง
สามารถแพรกระจายไปทัว่โลกไดอยางนี้

พระครสิตและบรรดาอคัรสาวกไดเนนถงึความจำเปน
ของผเูชือ่ในการทำงานเปนทมี  (1 โครนิธ 12:21-28) ไมมสีวน
ใดของรางกายที่เหมือนกันเสียทีเดียว แตทุกสวนมีความ
สำคญัเทากนัและตองทำหนาทีส่อดคลองประสานกนัอยางลง
ตัว ถาดวงตาแยกออกจากรางกายดวงตาก็ไมสามารถมอง
เหน็ได ถามอืถกูตดัออกมอืกไ็มสามารถจะทำอะไรได ถาเรา
เปนดวงตาเปนมือหรือเปนนิ้วเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เราก็
ไมสามารถจะสะทอนใหเห็นถึงพระคริสตผานทางตัวเราได
ทัง้หมดอยางแทจรงิ ดงันัน้การทีเ่ราเปนสวนหนึง่ของครสิตจกัร
การที่เรามาโบสถเพื่อรวมกันใหเปนหนึ่งเดียวกับธรรมิกชน
อืน่ๆ จะทำใหเราเปนครสิตชนทีแ่ขง็แกรง

5. ความชืน่ชมยนิดจีากการรวมนมสัการ
ในสวนลึกของหัวใจเรายังคงเฝาถวิลหาการนมัสการ

พระเจา และหากเราไมไดไปนมสัการตามทีใ่จปรารถนาความ
รสูกึนัน้กจ็ะเหอืดแหงไปโดยปรยิาย ผเูขยีนพระธรรมสดดุรีสูกึ
อยางไรเมือ่เขาจะไดไปสถานทีม่กีารนมสัการพระเจา?

“ขาพเจายนิด ีเมือ่เขากลาวแกขาพเจาวา ‘ใหเราไปยงั
พระนเิวศพระเจาเถดิ’”   สดดุ ี122:1

ดนตรีเขามามีสวนในการนมัสการพระเจาในที่ชุมนุม
ชนอยางไร?

“จงปรนนิบัติพระเจา ดวยความยินดี จงเขามาเฝา
พระองคดวยการรองเพลง”  สดดุ ี100:2

พระครสิตธรรมคมัภรีบอกเราวา การถวายทรพัยเปน
เรือ่งทีเ่หมาะสมในการนมสัการพระผเูปนเจา

“จงนำเครื่องบูชา และมายังบริเวณพระนิเวศของ
พระองค จงประดบักายดวยเครือ่งบรสิทุธิน์มสัการพระเจาใน
ความตระการแหงความศกัดิส์ทิธิข์องพระองค”   สดดุ ี96:8-9

การอธิษฐานมีสวนสำคัญในการนมัสการพระผูเปน
เจาในที่ชุมนุมเชนกัน

“มาเถดิ ใหเรานมสัการและกราบลง ใหเราคกุเขาลงตอ
พระเจาผทูรงสรางพวกเรา”  สดดุ ี95:6

การศกึษาพระวจนะหรอืการเทศนาเปนศนูยกลางของ
การนมัสการในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม ไมวาจะเปนการ
เทศนาของเปโตรในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต ในพระธรรม
กิจการของอัครทูต บทที่ 2 นับจากการสมัยของผูปฏิรูป
ศาสนาโปรเตสแตนทจวบจนปจจุบัน การฟนฟูศาสนาครั้ง
สำคญัทกุครัง้มกีารเทศนาโดยยดึเอาพระวจนะในพระครสิต
ธรรมคมัภรีเปนหลกั ทำไมจงึเปนเชนนัน้? กเ็พราะ “พระวจนะ
ของพระเจานัน้มชีวีติและทรงพลานภุาพอยเูสมอ และคมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ” (ฮบีร ู4:12-13)

6. ครสิตจกัรมคีวามถกูตองอะไร?
บางคนตงิวา ครสิตจกัรเตม็ไปดวยคนทีไ่มสมบรูณแบบ

สิง่ทีช่ายคนหนึง่ชือ่เฮนรี ่วอรด บชีเชอร กลาวถงึนัน้เปนความ
จรงิ “โบสถไมไดเปนหองสำหรบัจดันทิรรศการของครสิตชนที่
มชีือ่เสยีงหรอืโดดเดนแตประการใด แตโบสถเปนโรงเรยีนทีใ่ห
ความรคูวามเขาใจแกคนทีไ่มสมบรูณแบบอยางเราๆ มากกวา”
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ไมมใีครในหมเูราสมบรูณแบบฉนัใด
คริสตจักรก็ไมมีวันจะสมบูรณแบบฉันนั้น
ในคำอุปมาอุปมัยเรื่องหนึ่งของ พระเยซู
พระองคทรงเตอืนเราวา ขาวละมาน (ขาวไม
ด)ี ไดเจรญิเตบิโตปนกบัขาวสาล ี (ขาวด)ี
(มทัธวิ 13:24-30) เมือ่เราอานจดหมายของเปาโลในพระคมัภรี
พนัธสญัญาใหม เราพบวาครสิตจกัรของอคัรสาวกรนุแรกๆ กม็ี
ปญหาขดัแยงกนัอยางหนกัเชนกนั ในปจจบุนัครสิตจกัรกม็ขีอ
บกพรองทีร่นุแรงเกดิขึน้บอยๆ แตโปรดระลกึไวเสมอวา ไมมกีลมุ
สมาชกิโบสถทีบ่กพรองทีไ่หนทีจ่ะทำลายหรอืกอกวนพระองค
ผเูปนศลิาหวัมมุ  คอืพระเยซคูรสิตของเราได  ดงันัน้สำหรบั
ครสิตจกัรทัง้หลายทีบ่กพรองเราตองรวมจติรวมใจเพงมองไปที่
พระผชูวยใหรอด ผทูรงรบัใชเราทัง้หลายเปนสำคญัอนัดบัแรก
ถงึแมจะมขีอบกพรองแตครสิตจกัรกย็งัเปนของพระเจา ดงันัน้
ขอใหหมายเอาพระครสิตเปนทีต่ัง้

“พระครสิตทรงรกัครสิตจกัร และประทานพระองคเอง
เพือ่ครสิตจกัร เพือ่จะทำใหครสิตจกัรบรสิทุธิ ์โดยการชำระดวย
น้ำ และพระวจนะ เพือ่พระองคจะไดครสิตจกัรทีม่ศีกัดิศ์ร ีไม
มดีางพรอย ริว้รอย หรอืมลทนิใดๆเลย แตบริสทุธิป์ราศจาก
ตำหน”ิ  เอเฟซสั 5:25-27

คริสตจักรมีความสำคัญตอพระเยซูมากจนกระทั่ง
พระองค “ทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร” ทรงสิ้น
พระชนมเพื่อเราทุกคนและเพื่อคริสตจักรโดยรวม ดังนั้น
ทานควรใหความสำคัญของการเปนสมาชิกของโบสถ ทาน
เปนสมาชกิในพระกายของพระครสิตหรอืยงั?

7. เสาะหาโบสถ
พระเยซทูรงมคีนทีม่คีวามเชือ่แทในโลกของเรากีก่ลมุ?
“มกีายเดยีว และมพีระวญิญาณองคเดยีว...มอีงคพระผเูปน

เจาองคเดยีว ความเชือ่เดยีว บพัตศิมาเดยีว”  เอเฟซสั 4:4, 5
ในเมือ่พระครสิตทรงม ี“ความเชือ่เดยีว” เทานัน้ เราจะรู

ไดอยางไรวาความเชือ่ไหนคอืของแท? พระเยซทูรงใหกญุแจ
ไขปญหานี้วา

“ถาใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค
คนนัน้กจ็ะรวูาคำสอนนัน้มาจากพระเจา หรอืวาเราพดูตามใจ
ชอบเอง” ยอหน 7:17 (ดเูพิม่เตมิใน ยอหน 8:31, 32)

เมือ่เราอทุศิถวายตวัเพือ่ปฏบิตัติามน้ำพระทยัของพระ
เจา พระองคจะทรงชวยเราใหเหน็วาคำสอนนัน้มาจากพระเจา
หรอืเปนเพยีงขนบธรรมเนยีมประเพณขีองมนษุย องคประกอบ
สำคญัในการคนหาครสิตจกัรแท กโ็ดยการตรวจสอบวาครสิต
จกัรนัน้มคีวามจงรกัภกัดตีอพระวจนะของพระเจาหรอืไม  การ
มีสามัคคีธรรมแทที่ตั้งอยูบนพระวจนะของพระเจา ไมเพียง
ตดิตามผนูำทีม่คีวามสามารถพเิศษ หรอืตดิอยกูบัสถาบนัใหญ

ขอใหทานคนพบความจรงิจากคำชีแ้นะเหลานี ้เดนิไป
ในความแสงสวางที่พระเจาทรงเปดเผยความจริงแกทานใน
พระคริสตธรรมคัมภีร พระองคจะทำใหทานเขาใจถึงความ
ปรารถนาดขีองพระองคทีม่ตีอทานอยางแจมแจง ครสิตชนที่
เตบิโตคอืผทูีเ่ปดจติและใจยอมรบัเอาความจรงิตามทีพ่ระเจา
ทรงเปดเผยใหเหน็จากพระวจนะของพระองค
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พบแลว  บทที ่ 20
เคลด็ลบัการเตบิโตดวยการเขารวมสามคัคธีรรม
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่20 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่20 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1. พระครสิตธรรมคมัภรีเปดเผยใหเหน็ครสิตจกัรทีเ่ขมแขง็ในยคุอคัรสาวก ทีเ่รยีกรองใหคนทัง้หลายเขารวมสามคัคธีรรมรวมกบั

___ คนอื่นๆ
___ องคพระผเูปนเจา
___ พวกฟารสิี

2. ครสิตจกัรของครสิตชนตัง้อยบูนรากฐานของ
___ พระครสิต ผทูรงเปนพระศลิา
___ ยอหนผใูหรบับพัตศิมา
___ อคัรสาวกเปโตร
พระคมัภรีเปรยีบเทยีบครสิตจกัรเหมอืนกบั
___ ความสมัพนัธระหวางสามแีละภรรยา
___ ครอบครวั
___ รางกายทีม่ชีวีติ
___ คนัประทปีทองคำ

3. พระครสิตทรงกอตัง้ครสิตจกัร
___ เพราะเปนการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพือ่ชวยใหเรารกัษาความเชือ่ใหดำรงอยแูละเจรญิขึน้
___ เพือ่ปกปองความจรงิของพระเจาใหแกชาวโลกไดเหน็
___ เปนตวัอยางใหเหน็วาพระคณุของพระเจาสามารถเปลีย่นแปลงคนบาป
___ เพื่อชวยหนุนใจสมาชิกไดเปนพยานแกชาวโลก

4-6. พระเจาทรงกอตัง้ครสิตจกัรเปนองคกรทีม่ัน่คง
___ เพือ่สมาชกิในครสิตจกัรสามารถหนนุใจซึง่กนัและกนั
___ เพือ่สมาชกิสามารถรวมกนันมสัการโดยการศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรี การอธษิฐานและการรองเพลงสรรเสรญิ
___ เพือ่ทำใหเหน็ภาพพจนทีส่มบรูณของครสิตจกัร
___ เพราะความรกัอนัล้ำลกึของพระองคทีม่ตีอครสิตจกัร

7. พระเยซทูรงกอตัง้
___ ความเชื่อแทมากมาย
___ ความเชือ่แทเพยีงหนึง่เดยีว
กญุแจทีพ่ระเยซทูรงมอบใหเพือ่คนหาความเชีอ่แทหนึง่เดยีว
___ ปฏบิตัติามพระประสงคของพระเจา
___ ปฏบิตัติามความเชือ่ตามศาสนาเดมิของบดิามารดา

คำถามชวนคดิ
ทานไดรบัประสบการณในความชืน่ชมยนิดรีวมกบัพีน่องครสิตชนอืน่ๆ หรอืยงั? _____________________________________
หมายเหต ุบทเรยีนบทที ่ 25 จะตอบคำถาม ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอื?


