คริสตจักรที่เข้ มแข็ง
มัทธิว 24:14 ข่าวประเสริ ฐเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้ า จะได้ ประกาศไปทัว่ โลก ให้ เป็ นคาพยานแก่บรรดา
ประชาชาติ แล้ วที่สดุ ปลายจะมาถึง
 คำถำม พระเยซูจะเสด็จกลับมำเมื่อไหร่ ?
มัทธิว 28:18-20 18 พระเยซูจงึ เสด็จเข้ ามาใกล้ แล้ วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทังสิ
้ ้น ในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดิน
โลกก็ดีทรงมอบไว้ แก่เราแล้ ว19 เหตุฉะนันเจ้
้ าทังหลายจงออกไปสั
้
ง่ สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับ
บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ 20 สอนเขาให้ ถือรักษาสิ่งสารพัดซึง่ เราได้
สัง่ พวกเจ้ าไว้ นี่แหละเราจะอยูก่ บั เจ้ าทังหลายเสมอไปจนกว่
้
าจะสิ ้นยุค
 แต่จะเปลี่ยนคนได้ เราต้ องมีคริ สตจักร และสาวกที่ทาตามพระคัมภีร์
 คำถำม สำวกของพระเยซูเขำเชื่อฟั งพระมหำบัญชำของพระเยซูหรือเปล่ ำ ?
 พวกเขาเชื อ่ ฟัง พวกเขารู้หน้าทีว่ ่าพวกเขาควรทาอะไร และรู้ว่าควรทาอย่างไร เพือ่ พระมหาบัญชา
ของพระเยซูจะสาเร็ จ
 พวกเขาออกไปสร้ างคริสตจักรที่เข้ มแข็ง
 เพราะคริ สตจักรจะเป็ นคาตอบของโลกได้ ก็ต่อเมื่อคริสตจักรทาตามพระคัมภีร์ และเป็ นคริ สตจักร
ที่เข้ มแข็งเท่ านัน้
มัทธิว16:18 ฝ่ ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร {ภาษากรี กว่า เปโตร} และบนศิลา {ภาษากรี กว่า เปตรา} นี ้ เรา
จะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนันหามิ
้
ได้
 คริสตจักรที่เข้ มแข็งเท่ านัน้ ที่พลังแห่ งความตายจะมีชัยต่ อคริ สตจักรไม่ ได้ และช่ วยคนได้ นั่นคือ
หน้ าที่ของเราคือต้ องสร้ างคริสตจักรที่เข้ มแข็ง (เพราะคริ สตจักรที่ออ่ นแอเปลี่ยนคนไม่ได้ )
 ในพระคัมภีร์มีคาเน้ นถึงคริสตจักรถึง 114 ครัง้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ คาว่ ากลับใจใหม่ พดู แค่ เพียง 58
ครัง้ ความชื่นบานที่พระคัมภีร์พูดถึงแค่ 65 ครัง้ การฟื ้ นฟูในพันธสัญญาใหม่ พูดแค่ เพียง 1 ครัง้
 แสดงว่าพระเจ้ าให้ น ้าหนักกับคริ สตจักรอย่างมาก เพราะคาตอบของโลกอยูท่ ี่คริ สตจักร คุณคือความหวัง
ของโลกถ้ าคุณทุ่มเทเพื่อคริสตจักรโลกนีจ้ ะมีความหวัง คริสตจักรคือหัวใจของพระเจ้ า
กิจการ 9:31 เหตุฉะนัน้ คริ สตจักรตลอดทัว่ แคว้ นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรี ยจึงมีความสงบสุขและเจริ ญขึ ้น
ประพฤติตนด้ วยใจยาเกรงองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และด้ วยรับความหนุนใจจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ คริ สตสมาชิก
ก็ย่ ิงทวีมากขึน้
 ธรรมชาติของคริ สตจักรจึงควรจะมีสมาชิกเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และมีผลกระทบต่อบ้ านเมือง
 และเราเป็ นคริ สตจักรท้ องถิ่นที่พระเจ้ ากาลังใช้ เราเพื่อมีผลกระทบต่ อชุมชนและโลกใบนี ้
 ตัวอย่าง ไม่วา่ จะมีการฟื น้ ฟู ที่มีคนรับเชื่อมากมายแต่หากคริ สตจักรยังไม่เข้ มแข็งฝ่ ายวิญญาณ การสร้ าง
สาวกและโครงสร้ างต่างๆ ไม่สามารถรองรับการเพิ่มพูนได้ คริ สตจักรจะไม่เติบโต เพราะเก็บคนไม่อยู่

 ตามสถิติประชากรโลกปั จจุบนั นี ้เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วทุก 10 วินาทีมีประชากรโลกเพิ่มขึ ้น 27 คน และในปี
2050 ประชากรโลกคาดว่าจะทะลุเป็ น 11 พันล้ านคน
 ในประเทศจีนมีคริ สเตียนใหม่เกิดขึ ้นประมาณ 2,800 คนทุกวัน ในแอฟริ กาทุกวันมีคนเชื่อพระเจ้ าประมาณ
3,500 คน และทัว่ โลกมีคนหันมารับเชื่อพระเจ้ ามากขึ ้นเรื่ อยๆ
 แต่ในประเทศไทยปั จจุบนั นี ้มีคริ สเตียนแค่ 1%
 ขอพระเจ้ าเมตตาให้ ประเทศไทยติดสถิติของการเจริ ญเติบโตแห่งพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้ า ที่เป็ น
กระแสขับเคลื่อนไปทัว่ โลกในเวลานี ้
 เวลานีค้ นกาลังหิวกระหายหาพระเจ้ า สิ่งที่เราต้ องการคือ คริ สตจักรที่เข้ มแข็ง
 คริ สตจักรที่ออ่ นแอเป็ นอย่างไร ?
 มีคนมาเชื่อพระเจ้ า แต่เก็บไม่อยู่
 มีคนมาเชื่อพระเจ้ า แต่ชีวิตคนไม่เปลี่ยน
 หรื อเป็ นคริ สเตียนที่เป็ นทารกยักษ์ ทาอะไรไม่ได้ ในฝ่ ายวิญญาณ
 ดังนัน้ เราต้ องการคริสตจักรที่เข้ มแข็ง ที่คนเปลี่ยนได้ ที่คนสามารถทางานของพระเจ้ าได้ ที่คน
เป็ นพรได้ และที่คนสามารถช่ วยเหลือคนอื่นได้
มัทธิว16:18 ฝ่ ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร {ภาษากรี กว่า เปโตร} และบนศิลา {ภาษากรี กว่า เปตรา} นี ้ เรา
จะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนันหามิ
้
ได้
 พระเจ้ าต้ องการสร้ างคริ สตจักรที่เข้ มแข็ง เพราะคนจะเปลี่ยนได้ เขาต้ องเข้ ามาในคริ สตจักรที่เข้ มแข็ง
คริ สตจักรที่มีคาสอนที่ถกู ต้ อง คริ สตจักรที่หยัดยืนบนความเชื่อในพระคัมภีร์
รากฐานที่เข้ มแข็งของคริสตจักร 5 ด้ านที่จะเปลี่ยนคนได้
1. เสาต้ นที่หนึ่งคือ การอธิษฐานและการนมัสการ
อิสยาห์ 56:7 คนเหล่านี ้เราจะนามายังภูเขาบริ สทุ ธิ์ของเราและกระทาให้ เขาชื่นบานอยูใ่ นนิเวศอธิษฐานของเรา
เครื่ องเผาบูชาของเขาและเครื่ องสักการบูชาของเขาจะเป็ นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเรา
เขาจะเรียกว่ าเป็ นนิเวศอธิษฐานสาหรับบรรดาชนชาติทงั ้ หลาย
 ถ้ าอยากจะเห็นอะไรบางอย่ างเกิดขึน้ ในชีวิตของเรา เราต้ องให้ นา้ หนักกับเรื่ องการอธิษฐาน
 ถ้ าเสาหลักต้ นนี ้ล้ มเรี ยกว่าแทบทุกอย่างสามารถล้ มได้ ทงหมด
ั้
เพราะจุดเด่นของคริ สตจักรคือ เขาจะ
เรียกว่ าเป็ นนิเวศแห่ งการอธิษฐานสาหรับบรรดาประชาชาติ
 คำถำม พระเจ้ ำจะช่ วยคนแบบไหน ?.....คนทีพ่ ึ่งพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน

 ตัวอย่ าง ในสมัยของดาเนียล กลุม่ คนที่อิจฉาท่านต้ องการหาเหตุโจมตีดาเนียล และเขาโจมตีด้วยจุดเด่น
ของเขาคือ เขาเป็ นคนรักการอธิษฐาน แต่ดาเนียลก็ไม่เลิกอธิษฐาน จนถูกจับโยนเข้ าไปในถ ้าสิงโต แต่พระ
เจ้ าปกป้องเขา ส่วนคนที่ปองร้ ายท้ ายสุดต้ องตายในถ ้าสิงโตแทน
 เหตุที่พระเจ้ าทาการอัศจรรย์ในชีวิตของดาเนียลได้ เพราะดาเนียลรักการอธิษฐาน
 คาอธิษฐานมีฤทธิ์อานาจทะลุทะลวงไปได้ ทกุ ที่ คาอธิษฐานทาให้ เกิดสิ่งอัศจรรย์ได้ คาอธิษฐานสามารถทา
ในสิ่งที่พระเจ้ าสามารถทาได้ ทกุ อย่าง เพราะการอธิษฐานเป็ นการขอให้ พระเจ้ าเป็ นผู้กระทา
 คำถำม ใครคิดว่ ำกำรอธิษฐำนสำคัญ ?
 คำถำม ใครคิดว่ ำเรำต้ องเริ่มอธิษฐำนจริงจังแล้ ว ?
 การอธิษฐานมีทงส่
ั ้ วนตัว และในขณะเดียวกันเราต้ องมีการอธิษฐานร่ วมกัน
 นอกจากการอธิษฐานเราต้ องเข้ มแข็งในการนมัสการด้ วย เมื่อเรานมัสการ จะมีการประทับของพระเจ้ าอยู่
เหนือการสรรเสริ ญและจะมีฤทธิ์เดชของพระเจ้ าเจิมลงมา
 เมื่อเราอธิษฐานและนมัสการเราจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ ้น เราจะเห็นพระเจ้ าทรงพลิกสถานการณ์ให้ เกิดขึ ้น
ได้ เราจะเห็นการเยียวยาของพระเจ้ า
2. เสาต้ นที่สองคือ การสามัคคีธรรม
 คริ สตจักรไม่ควรเป็ นสโมสรทางสังคม หรื อเป็ นองค์กรทางศาสนา แต่ เราเป็ นครอบครัวในพระเยซู
 คริ สตจักรในสมัยก่อนเมื่อมาเชื่อพระเจ้ าเขามาประชุมกัน เขาช่วยเหลือกัน เขานมัสการพระเจ้ าด้ วยกัน เขา
รักกัน เขาจึงรับใช้ ร่วมกัน เป็ นบรรยากาศแบบครอบครัวที่แรงมากๆ
 ไม่มีครอบครัวฝ่ ายโลกที่สมบูรณ์ ในทานองเดียวกันก็ไม่มีคริ สตจักรที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน
 แต่ กระนัน้ พระเจ้ าก็คาดหวังสิ่งหนึ่งจากคริ สตจักรและจากคริสเตียนทุกคนคือ พระองค์ คาดหวัง
ให้ คริสเตียนมีความสัมพันธ์ ท่ ดี ตี ่ อกันในคริ สตจักร
ยอห์ น 13:35 ถ้ าเจ้ าทังหลายรั
้
กกันและกัน ดังนี ้แหละคนทังปวงก็
้
จะรู้ได้ วา่ เจ้ าทังหลายเป็
้
นสาวกของเรา"
 ดังนันเพื
้ ่อให้ บรรยากาศแบบครอบครัวที่แข็งแรงที่เราจะรักกัน และสนิทกันมากขึ ้น เราจึงไปเข้ ากลุม่ เซลล์
และไปโบสถ์เป็ นประจา เพราะคุณมีครอบครัวฝ่ ายวิญญาณที่จะช่วยให้ ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ !!
3. เสาต้ นที่สามคือ การสร้ างสาวก
มัทธิว 28:19 เหตุฉะนันเจ้
้ าทังหลายจงออกไปสั
้
ง่ สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาในพระ
นามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
 อยูค่ นเดียวเปลี่ยนยาก ถ้ าไม่มีใครมาสร้ างเราให้ เป็ นคนใหม่หรื อให้ เป็ นสาวกของพระเยซูโอกาสที่เราจะ
เปลี่ยนแทบจะไม่มีเลย

 คริ สตจักรจะเข้ มแข็งและเปลี่ยนคนได้ จะต้ องมีการสร้ างสาวกเกิดขึ ้น แต่คนที่จะถูกสร้ างเป็ นสาวกได้ จะต้ อง
ยินดีรับการสร้ าง
 พวกเรามีศกั ยภาพถ้ าเราได้ รับการเปลี่ยนแปลงและรับการสร้ าง เช่น เข้ า Pepsol, เรี ยน 1:1 ฯ
4. เสาต้ นที่ส่ คี ือ การรั บใช้
โรม 12:4-6 4 เพราะว่า ในร่ างกายอันเดียวนัน้ เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนันๆ
้ มิได้ มีหน้ าที่เหมือนกัน
ฉันใด 5 พวกเราผู้เป็ นหลายคนยังเป็ นกายอันเดียวในพระคริ สต์และเป็ นอวัยวะแก่กนั และกันฉันนัน้ 6 และเรา
ทุกคนมีของประทานที่ตา่ งกัน ตามพระคุณที่ได้ ประทานให้ แก่เรา คือถ้ าเป็ นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตาม
กาลังของความเชื่อ
เอเฟซัส 4:11-12 11 ของประทานของพระองค์ ก็คือให้ บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผู้เผยพระวจนะ บางคน
เป็ นผู้เผยแพร่ ขา่ วประเสริ ฐ บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ 12 เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้ เป็ นคนที่จะรับใช้
เพื่อเสริ มสร้ างพระกายของพระคริ สต์ให้ จาเริ ญขึ ้น
 คำถำม ใครคิดว่ ำมีของประทำนบำงอย่ ำงที่พระเจ้ ำได้ ใส่ ไว้ เพื่อเรำจะรั บใช้ เป็ นพรสู่ผ้ ูอ่นื ยกมือ
ขึ้น ?
 อย่าเป็ นคริ สเตียนที่เอาแต่รับพร แต่จงเป็ นคริ สเตียนที่มีสว่ นร่ วมบางอย่าง
 พระเจ้ าให้ ความสามารถคุณมาไม่ใช่ให้ เก็บไว้ แต่ ให้ มาเพื่อใช้ และเป็ นพรสู่คนอื่น
5. เสาต้ นที่ห้าคือ การประกาศ
มัทธิว 9:37-38
37 แล้ วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ ว่า "ข้ าวที่ต้องเกี่ยวนันมี
้ มากนักหนาแต่คนงานยังน้ อยอยู่
38 เหตุนนพวกท่
ั้
านจงอ้ อนวอนพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นเจ้ าของนา ให้ สง่ คนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ "
 ขอพระเจ้ าช่วยเราเป็ นคริ สตจักรที่ไปตามแกะหลงหาย เป็ นคริ สตจักรที่ประกาศพระนามของพระเยซู และ
นาคนมาถึงความรอด

