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“คริสตจักรของพระเจ้าใน
รูปแบบที่สูงสุดบนโลกนี้และ
ในสวรรค์มีผู้คนมารวมตัวกัน 
มีการสั่งสอนและมีการร่วมกัน
นมัสการ แต่ก็เพื่อช่วยให้แต่ละคน
เข้าสู่การเป็นเหมือนพระบุตรของ
พระองค์”

ฟิเนอัส เอฟ. เบรซี
ประธานองค์การบริหารสากลคนแรกของ

คริสตจักรนาซารีน
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ต้อนรับสู่หลักการส�าคัญของนาซารีน

นาซารนีคนรุน่ใหม่และจ�านวนผูเ้ช่ือทีเ่พิม่มากขึน้ได้เรยีกร้องให้ครสิตจกัร

สอนเรื่องพื้นฐานโดยสังเขปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ การท�าพันธกิจ 

การระดมทุน และความสัมพันธ์ต่อกัน ในภาษาที่เรียบง่ายและเป็นสิ่งพิมพ์ที่หา

อ่านได้ง่าย

หลกัการส�าคญัของนาซารนีอธบิายถงึสาเหตทุีค่รสิตจกัรนาซารนีด�ารงอยู่

ในความบรสุิทธิแ์ละท�าการเพือ่พระมหาบญัชาตามธรรมเนยีมของเวสเลยีน-อาร์

เมเนียนทั่วโลก

ส�าหรับผู้รับใช้ที่ได้รับการสถาปนาและผู้รับใช้ฆราวาสคริสตจักรนาซารีน 

ให้ความส�าคัญกับการเสนอแนวทางให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในเป้าหมายของ 

คริสตจักรเรื่องการเผยแพร่ความบริสุทธ์ิของพระคัมภีร์และพันธกิจในการสร้าง

สาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ

หลักการส�าคัญของนาซารีนสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ เมื่อไปที่ www.

whdl.org ท่านจะได้พบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ รวมทั้งหลักการส�าคัญของนาซารีน 

(Nazarene Essentials) ในภาษาต่างๆ

เมื่อท่านอ่านและศึกษาหลักการส�าคัญของนาซารีน ก็ขอให้ท่านได้เรียน

รูม้ากข้ึนเก่ืยวกบัครสิตจกัรนาซารนีและความปรารถนาของครสิตจกัรในการแบ่ง

ปันข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์อย่างเชื่อฟัง

หมายเหต:ุ   หลักการส�าคญัของนาซารนีเป็นข้อมลูเพิม่เตมิและไม่สามารถน�ามา

ใช้แทนที่คู่มือนาซารีนได้ www.nazarene.org
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ยอห์น เวสเล่ย์  1703-1791
ผู้ตัง้การเคลื่อนไหวของเมตโธดิส

มรดกของเรา
คริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าเราเป็นสาขาหนึ่งของคริสตจักรในพระคริสต์ที่

เป็น “หนึ่งเดียว บริสุทธิ์ เป็นสากลและเป็นแบบอัครทูต” เหตุฉะนั้นเรายอมรับ

เอาประวตัศิาสตร์ครสิเตยีนทีบ่นัทกึในพระคมัภร์ีเดมิและพระคัมภร์ีใหม่ และโดย

ประชากรของ พระเจ้าผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าคริสตจักรของพระคริสต ์

ปรากฎตัวในรูปแบบใดก็ตามไว้เป็นประวัติศาสตร์ของตนเอง คริสตจักรรับหลัก

ข้อเชื่อสากลของห้าศตวรรษแรกคริสเตียนไว้เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ 

ของตน 

คริสตจักรนาซารีนยังคงรักษาเอกลักษณ์ของคริสตจักรในประวัติศาสตร์

ในการเทศนาพระวจนะ การประกอบพิธีศีลมหาสนิท การคงไว้ซึ่งพันธกิจของ 

อัครทูตทั้งด้านการความเชื่อและการปฏิบัติ และการปลูกฝังวินัยของการด�าเนิน

ชีวิตและการรับใช้อย่างพระคริสต์ คริสตจักรเข้าร่วมกับธรรมิกชนในการเอาใจ

ใส่ต่อการทรงเรียกตามแบบพระคัมภีร์สู ่การมีชีวิตที่บริสุทธิ์และการถวายแด่

พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งได้ประกาศผ่านทางศาสนศาสตร์ของการช�าระให้บริสุทธิ์

โดยสมบูรณ์

มรดกคริสเตียนของเราได้มาจากการผสมผสานกันระหว่างการปฏิรูป

ศาสนาของอังกฤษในศตวรรษที่ 16 กับการฟื้นฟูของเวสเลย์ในศตวรรษที่ 18  
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ผ่านทางการเทศนาของจอห์นและชาร์ลส์ เวสเลย์ เป็นเหตุให้ผู้คนทั่วอังกฤษ 

สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ และเวลส์หันจากความบาปและได้รับพลังอ�านาจเพื่อการ

รับใช้แบบคริสเตียน

การฟื้นฟูนี้น�าการท้าทายกับการปฏิบัติที่นิยมของคริสตจักรและประกอบ

ด้วยลักษณะต่อไปนี้คือ

๏ คนฆราวาส ผู้ไม่เป็นผู้ปกครองหรือมัคนายกยังเป็นนักเทศได้

๏ ช่วงการนมัสการมีการให้ค�าพยานจากผู้บุคคลที่เล่าถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง

กระท�าในชีวิตของตน

๏ ผู้เชื่อได้รับการฝึกฝน และเข้าสู่กลุ่มสาวกท่ีเอาจริงเอาจังซ่ึงเป็นที่รู้จักใน

นามของ “สมาคม” “กลุ่ม” และ “คณะ” เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน

นอกจากการปฏิบัติเหล่านั้น การฟื้นฟูของกลุ่มเวสเลียนมีจุดเด่นชัดทาง

ด้านศาสนศาสตร์อีกด้วยคือ 

๏ การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ

๏ การช�าระให้บริสุทธิ์ หรือความสมบูรณ์แบบของคริสเตียนในท�านอง

เดียวกันกับโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ

๏ และการเป็นพยานของพระวิญญาณเพื่อความมั่นใจแห่งพระคุณ

ผลงานที่เด่นชัดของจอห์น เวสเลย์ คือ การเน้นความส�าคัญของการช�าระ

ให้บรสุิทธ์ิอย่างสมบรูณ์ซึง่เป็นสิง่ทีพ่ระเจ้าทรงประทานให้ด้วยพระเมตตาส�าหรบั

ชีวิตคริสเตียน สิ่งที่ท่านให้ความส�าคัญนี้ได้แพร่ กระจายไปทั่วโลก คริสตจักร 

เมธอดิสต์ อิพิสโคพอล ถือก�าเนิดขึ้นในอเมริกาเหนือเมื่อปี ค.ศ. 1748 “เพื่อ

ปฏิรูปทวีป และเผยแพร่ความบริสุทธิ์ของพระวจนะทั่วทั้งทวีป”

การให้ความส�าคัญกับการเริ่มต้นใหม่ในเร่ืองความบริสุทธิ์ของคริสเตียน

เกิดขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 ทิโมธี เมอร์ริตต์ แห่งบอสตัน แมสซาชูเซ็ทเป็น 

ผูก้ระตุ้นความสนใจในเรือ่งนีด้้วยการเป็นบรรณาธกิารหนังสอืเร่ือง แนะน�าสูค่วาม

บรสิทุธิแ์บบคริสเตียน  ฟิบ ีพาล์เมอร์ แห่งนวิยอร์คเป็นผูเ้ร่ิมกลุม่ประชมุวันองัคาร

เพื่อสนับสนุนการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และต่อมาได้กลายเป็นนักปราศรัย นักเขียน 

มร
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รา
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และบรรณาธิการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในปีค.ศ. 1867 นักเทศน์คณะ 

เมธอดิสต์ชือ่ เจ. เอ. วูด๊ จอห์น อนิสคปิ และคนอืน่ๆ ได้รเิริม่จดัค่ายอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อประชุมเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นการแสวงหาตามแนวเวสเลียนใน

เรื่องความบริสุทธิ์ทั่วโลก

กลุม่ทีเ่น้นเรือ่งความบรสุิทธ์ิของครสิเตยีนประกอบด้วย เวสเลยีนเมธอดสิต์ 

ฟรีเมธอดิสต์ ซาลเวช่ันอาร์มี และเมโนไนท์บางคณะ บราเธริน และเควเกอร์    

นักประกาศได้น�าการเคลื่อนไหวนี้ไปยังประเทศเยอรมัน อังกฤษ สแกนดิเนเวีย  

อินเดีย และออสเตรเลีย คริสตจักรใหม่ที่เน้นเรื่องความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากมาย

รวมถงึครสิตจกัรของพระเจ้า (Anderson, Indiana) ครสิตจกัรบรสิทุธิ ์พนัธกจิใน

เมืองใหญ่ และสมาคมมิชชันนารีเติบโตขึ้นจากความมุ่งมั่นนี้ คริสตจักรนาซารีน 

ถือก�าเนิดขึ้นมาจากแรงกระตุ้นให้มีการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้เป็น

คริสตจักรบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียว

เพราะว่ารากฐานคณะของเรามาจาก “การฟื้นฟูแบบเวสเลียน” และ 

“ขบวนการความบริสุทธิ์” เราจึงมักอธิบายลักษณะของเราบ่อยๆ ด้วยวลีที่ว่า 

“ความบริสุทธิ์แบบเวสเลียน”

การรวมตัวของกลุ่มบริสุทธิ์

เฟรด็ ฮลิเลอร ีก่อตัง้ครสิตจักรพีเพิลอีแวนเจลคิอล ทีเ่มอืงโพรวเิดนซ์ มลรฐั 

โรดไอส์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1887 และคริสตจักรมิชชัน ที่เมืองลินน์ มลรัฐแมสซา

ชูเซ็ท ในปีถัดมา  ปีค.ศ. 1890 คริสตจักรทั้งสองร่วมกับอีกแปดคริสตจักรในนิ

วอิงแลนด์ก่อตั้งสมาคมเซ็นทรัล อิแวนเจลิคอล โฮลิเนส ต่อมาในปี ค.ศ. 1892 

แอนนา เอส. ฮานส์คอม ได้รับการสถาปนาให้เป็นศาสนาจารย์สตรีคนแรกของ 

คริสตจักรนาซารีน   

ระหว่างค.ศ. 1894-1895 วิลเล่ียม เฮเวร์ิด ฮเูพลิก่อตัง้คริสตจกัรบริสทุธิ์

สามแห่งในเมืองบรุ๊คลิน นิวยอร์คซ่ึงต่อมาได้ตั้งเป็นสมาคมคริสตจักรเพ็นตา

คอสแห่งอเมริกา ค�าว่า “เพ็นตาคอสทอล” และ “บริสุทธิ์” มีความหมายในทาง

เดียวกันส�าหรับกลุ่มนี้และผู้ก่อตั้งนาซารีนคนอ่ืนๆ ฮิลเลอรีและฮูเพิลจึงน�ากลุ่ม
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ของท้ังสองมารวมกันในปี ค.ศ. 1896 แล้วเริม่พนัธกจิในประเทศอนิเดยี (1899)  

และเคปเวร์ิด (1901) ไฮแรม เรย์โนลด์ผูบ้รหิารมชิชนัก่อตัง้ครสิตจกัรหลายแห่ง

ในประเทศแคนานา (1902) กลุ่มน้ีประกาศพระกติตคิณุตัง้แต่เมืองโนวา สโกเทีย 

ถึงไอโอวาในปี ค.ศ. 1907

ค.ศ. 1894 โรเบิร์ต ลี แฮร์ริส ก่อตั้งคริสตจักรคริสตจักรนิวเทสทาเมนต ์

เชิร์ช ออฟไครสต์ที่เมืองมิลาน มลรัฐเทนเนสซี ปีต่อมาแมรี ลี เคเกลภรรยาม่าย

ของโรเบร์ิตได้ขยายครสิตจกัรไปทัว่มลรฐัเทก็ซสัตะวนัตก ซ.ีบ.ี เจอร์นแิกน ก่อตัง้ 

คริสตจักรอินดิเพนเดนต์ โฮลิเนสเป็นคริสตจักรแรกที่ แวน อัสสไตน์ เท็กซัสใน

ปีค.ศ. 1901 คริสตจักรเหล่านี้รวมตัวกันที่เมืองไรซิงสตาร์ มลรัฐเท็กซัสในปี 

1904 เพือ่ก่อตัง้ครสิตจกัรโฮลิเนส เชิร์ช ออฟไครสต์ ปี 1908 กลุม่นีแ้พร่กระจาย

ตัง้แต่มลรฐัจอร์เจยีถงึนวิเมก็ซโิกด้วยการท�าพนัธกจิกบัคนทีส่งัคมไม่ยอมรบัและ

คนยากจน ทั้งยังให้การสนับสนุนเด็กก�าพร้า และผู้หญิงที่มีบุตรโดยไม่ได้สมรส   

ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับใช้ในอินเดียและญี่ปุ่น

ฟิเนอัส เอฟ. เบรซี และโจเซฟ พี. วิดนีย์ กับอีก 100 คนร่วมกันก่อตั้ง

คริสตจักรนาซารีนที่ลอสแองเจลิสในปีค.ศ. 1895 กลุ่มนี้ยึดมั่นว่าคริสเตียนที่

ได้รบัการช�าระให้บรสิทุธิโ์ดยความเชือ่นัน้ต้องท�าตามตวัอย่างของพระครสิต์และ

เน้นการเทศนาเพื่อคนยากจน เขาเชื่อว่าเวลาและเงินทองของเขาควรถวายให้

แก่พันธกิจที่ท�าตามอย่างพระคริสต์เพื่อความรอดของดวงวิญญาณและบรรเทา

ทุกข์แก่ผู้ยากไร้ คริสตจักรนาซารีนขยายตัวอย่างมากทางชายฝั่งตะวันตกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีคริสตจักรอยู่บ้างเช่นกันทางด้านตะวันออกจนถึง

มลรัฐอิลลินอยส์ คริสตจักรเหล่านี้ให้การสนับสนุนคริสตจักรท้องถิ่นในเมือง 

กัลกัตตา ประเทศอินเดีย

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1907 สมาคมคริสตจักรเพ็นตาคอสแห่งอเมริกา

และคริสตจักรนาซารีนจัดประชุมสมัชชาร่วมกันที่เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ 

เพ่ือจัดการบริหารคริสตจักรให้เกิดความสมดุลของสิทธิอ�านาจระหว่างองค์การ

บริหารส่วนกลางและคริสตจักร ประธานองค์การบริหารมีหน้าที่สนับสนุนและ
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เอาใจใส่ต่อคริสตจักรที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ก่อตั้งและหนุนใจคริสตจักรใหม่ แต่

ไม่ก้าวก่ายกิจกรรมต่างๆ ที่ท�าโดยอิสระของคริสตจักรที่เล้ียงตัวเองอย่าง 

เต็มตัว การประชุมสมัชชาสากลครั้งแรกได้รับเอาชื่อของทั้งสององค์กรเข้าไว้

ด้วยกันคือ คริสตจักรเพ็นตาคอสนาซารีน เบรซีและเรย์โนลด์ ได้รับเลือกให้เป็น

ประธานองค์การบริหารสากล

ในเดือนกันยายน 1908 ภายใต้การน�าของ เอช. จี. ทรัมเบอร์ จัดประชุม 

กลุ่มคริสตจักรของคริสเตยีนบริสุทธิ์แห่งเพนซิลวาเนีย เพื่อเขา้ร่วมกับครสิตจกัร

เพ็นตาคอสนาซารีน วันที่ 13 ตุลาคม ปีเดียวกันนี้ก็มีการประชุมสมัชชาสากล

ครั้งท่ีสองที่เมืองไพลอต พอยต์ มลรัฐเท็กซัส ร่วมกับคณะกรรมการสากลของ 

คริสตจักรโฮลิเนส เชิร์ช ออฟไครสต์เพื่อรวมทั้งสองคริสตจักรเข้าด้วยกัน  

ในปี 1898 เจ. โอ. แมค็เคลอร์คานก่อตัง้เพน็ตาคอสมชิชนัในเมอืงแนชวลิล์ 

เพ่ือรวบรวมผู้เช่ือในเรื่องความบริสุทธ์ิในมลรัฐเทนเนสซีและรัฐข้างเคียงเข้า

ด้วยกัน กลุ่มนี้ส่งศิษยาภิบาลและครูไปยังประเทศคิวบา กัวเตมาลา เม็กซิโก 

และอินเดีย ในปี 1906 จอร์จ ชาร์พ ถูกคริสตจักรพาร์คเฮด ในเมืองกลาสโกว์ 

สก๊อตแลนด์ปฏิเสธเพราะการเทศนาหลักการของเวสเลย์เร่ืองความบริสุทธ์ิของ

คริสเตียน คริสตจักรพาร์คเฮดเพ็นตาคอสจึงก่อตั้งคริสตจักรอีกแห่งข้ึนมาใหม ่

ในปี 1909 โดยใช้ชื่อว่า คริสตจักรเพ็นตาคอสแห่งสก็อตแลนด์ จากนั้น เพ็นตา

คอสมิชชันและคริสตจักรเพ็นตาคอสแห่งสก็อตแลนด์ เข้าร่วมกับคริสตจักรเพ็น

ตาคอสนาซารีนในปี ค.ศ. 1915

ในการประชุมสมัชชาสากลคร้ังที่ห้า (1919) ตกลงให้เปลี่ยนช่ือของ

คณะอย่างเป็นทางการเป็นคริสตจักรนาซารีน ค�าว่า “เพ็นตาคอส” จึงไม่มีความ

หมายไปในทางเดียวกับหลักการแห่งความบริสุทธิ์เหมือนดังที่เคยเป็นในตอน

ปลายศตวรรษท่ี 19 อีกต่อไปเหมือนดังที่ผู้ก่อตั้งในยุคแรกน�ามาเป็นชื่อของ 

คริสตจักรคณะใหม่ยังคงไว้ซึ่งพันธกิจดั้งเดิมคือการเทศนาพระกิตติคุณแห่งการ

เต็มล้นด้วยการทรงไถ่
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คริสตจักรนาซารีนเป็นคริสตจักรสากล
คณุลกัษณะทีส่�าคญัของครสิตจกัรนาซารีนได้รับการวางรูปแบบโดยคริสต

จักรแม่ซึ่งรวมตัวเข้าด้วยกันเมื่อ ค.ศ. 1915 ซึ่งท�าให้คุณลักษณะของคริสตจักร

มีมิติทีเ่ป็นสากล และเป็นคณะท่ีให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีต่อคริสตจกัรทีด่�าเนนิ

การในอาร์เจนตินา แคนาดา เคปเวิร์ด จีน คิวบา กัวเตมาลา อินเดีย ญี่ปุ่น   

เม็กซิโก เปรู สวาซิแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหารัฐอเมริกา ในปี 1930  

คริสตจักรขยายพันธกิจไปยังบาร์บาโดส โมแซมบิค ปาเลสไตน์ อัฟริกาใต้ ซีเรีย  

และทรนิิเดด ผูน้�าในประเทศมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อกระบวนการนีเ้ช่น ประธาน

องค์การบริหารวี. จี. แซนทิน (เม็กซิโก) ฮิโรชิ คิตากาวา (ญี่ปุ่น) และซามูเอล  

บุจบาล (อินเดีย) ลักษณะที่เป็นสากลนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้

สืบทอดเจตนารมณ์รุ่นใหม่ต่อมา 

คณุลกัษณะสากลของครสิตจกัรเตบิโตอกีมากขึน้เม่ือกลุ่มคริสตจกัรต่างๆ 

ได้เข้ารวมกับคณะนาซารีน

ในปี ค.ศ. 1922 เจ. จี. มอร์ริสัน น�าพนักงานและสมาชิกกว่า 1,000 

คนของสมาคมเลเมน โฮลิเนสในมลรัฐดาโกตา มินนิโซตาและมอนตานาเข้าสู ่

ครสิตจกัรนาซารีน ชุง นาม ซู (โรเบร์ิต ชุง) น�าเครือข่ายศษิยาภบิาลและคริสเตยีน

คริสตจักรสากลของเรา

คร
ิสต

จัก
รส

าก
ลข

อง
เร
า
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เกาหลีเข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนในทศวรรษที่ 1930 คริสตจักรหลายแห่ง

ในออสเตรเลียภายใต้การน�าของ เอ.เอ.อี. เบิร์ก เข้าร่วมกับนาซารีนในปี 1945   

อลัเฟรโด เดล รอสโซ น�าครสิตจกัรในประเทศอิตาลเีข้าสูค่ณะนาซารนีในปี 1948   

สมาคมมิชชันนารีเฮ็บซิบาห์ เฟธซึ่งท�าพันธกิจในอัฟริกาใต้และมีส�านักงานใหญ่

อยูท่ีเ่มอืงทาบอร์ มลรัฐไอโอวา เข้าร่วมกับครสิตจกัรนาซารีนประมาณค.ศ. 1950

อินเตอร์เนชันแนล โฮลิเนส มิชชันก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน โดยเดวิด  

โธมัส ในปี ค.ศ. 1907 พนัธกจิแผ่ขยายอย่างมากในอฟัริกาใต้ภายใต้การน�าของ

เดวิด โจนส์ ในปี 1952 คริสตจักรในอังกฤษที่อยู่ภายใต้การน�าของ เจ.บี. แม็ค

คลาแกนและพันธกจิในอฟัริกาเข้าร่วมกบัครสิตจกัรนาซารนี เมย์นาร์ด เจมส์และ

แจ็ค ฟอร์ด ก่อต้ังครสิตจกัรคาลวาร ีโฮลิเนส ในองักฤษเมือ่ปี 1934 และต่อมาได้

เข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนในปี 1955 คริสตจักรกอสเพิล เวิร์คเคอร์ ที่ก่อตั้ง 

โดยแฟรงค์  ก็อฟฟ์ในออนทาริโอ ประเทศแคนาดาเมื่อปี 1918 ได้เข้าร่วมกับ

ครสิตจกัรนาซารนีในปี 1958 ครสิเตยีนไนจเีรยีก่อตัง้ครสิตจกัรนาซารนีท้องถิน่ 

ในทศวรรษที่ 1940 ภายใต้การน�าของเยเรมีย์ ยู. เอไคเด็ม และเข้าร่วมกับ 

คริสตจักรนาซารีนสากลในปี 1988 การเติบโตขึ้นจากความหลากหลายเหล่านี้

ได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่คุณลักษณะความเป็นสากลของคริสตจักรนาซารีน

จากการเตบิโตทีเ่หน็ท�าให้ครสิตจกัรนาซารนีพฒันารปูแบบของครสิตจกัร

อย่างชาญฉลาดเพื่อให้แตกต่างจากบรรทัดฐานของเพ็นตาคอส ในปี 1976 ได้

มีการเสนอให้คณะกรรมการด้านการศกึษาตรวจสอบรปูร่างหน้าตาในอนาคตของ

คณะ รายงานในปี 1980 แนะน�าว่าการประชุมสมัชชาสากลได้รับนโยบายด้วย

ความรอบคอบเรื่องการท�าให้เป็นสากล โดยยืนอยู่บนหลักการสองประการคือ

๏ ประการที่หนึ่ง ให้การยอมรับว่าคริสตจักรนาซารีนและองค์การบริหารได้

รับการสถาปนาอย่างเป็นสากลว่า “เป็นสามัคคีธรรมของผู้เชื่อทั่วโลก ซึ่ง

การด�ารงอยู่นั้นได้รับการยอมรับในบริบทของวัฒนธรรมของเขา”  

๏ ประการที่สอง พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนถึงการยอมอุทิศที่เหมือนกันต่อ “พันธ

กิจท่ีเด่นชัดของคริสตจักรนาซารีน” เช่น การเผยแพร่ความบริสุทธิ์ของ
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พระวจนะ... ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในหลักการที่ประนีประนอมไม่ได้ซึ่ง

แสดงถึงความเป็นนาซารีน”

ในปี 1980 ที่ประชุมสมัชชาสากลรับเอา “ความเป็นรูปแบบเดียวกันของ

ศาสนศาสตร์ที่เป็นสากล” ภายใต้หัวข้อหลักข้อเชื่อ ซึ่งยืนยันความส�าคัญของ

การฝึกอบรมด้านศาสนศาสตร์แก่ผู้รับใช้ทุกคน และสถาบันการศึกษาด้านศาสน

ศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ของโลกสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ นี่เป็นการ

ปลุกเร้าให้นาซารีนก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในฐานะชุมชนความบริสุทธิ์สากลที่เคย

วางกรอบเรื่องความสัมพันธ์ไว้แบบเดียวคือความคิดแบบอาณานิคมที่ประเมิน

ผู้คนและประเทศต่างๆ ในลักษณะของ “ความแข็งแรงและอ่อนแอ ผู้บริจาคและ

ผู้รับบริจาค” ให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือ “บุคคลได้มีวิธีการมองโลกเสียใหม่ที่

แตกต่างอย่างส้ินเชิงคือ การยอมรับในความเข้มแข็งและความเท่าเทียมกันของ

พันธมิตรทั้งปวง”1

คริสตจักรนาซารีนในเวลาต่อมามีรูปแบบของการเติบโตท่ีเป็นเอกลักษณ์

ในหมู่โปรเตสแตนต์  ปี ค.ศ. 1998 ครึ่งหนึ่งของประชากรนาซารีนไม่ได้อาศัย

อยู่ในอเมริกาและแคนาดา และร้อยละ 41 ของผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสมัชชา

สากลปี 2001 เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

เลย  อูเจนิโอ ดูอาร์เต จากเคปเวิร์ด ซึ่งเป็นคนอัฟริกันได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน

ประธานองค์การบริหารสากลเมื่อปี 2009

ความโดดเด่นของพันธกิจสากล

ยทุธศาสตร์การท�าพนัธกิจของนาซารนีตัง้แต่อดตีมากย็งัคงให้ความส�าคญั

กับการประกาศพระกิตติคุณ การท�าพันธกิจด้านสังคมและการศึกษา นาซารีน

เจริญเติบโตผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อกันของมิชชันนารีข้ามวัฒนธรรม

และศิษยาภิบาลจ�านวนมากรวมถึงผู้รับใช้ฆราวาสผู้ซึ่งท�าให้หลักการเวสเลียน

สอดคล้องกับมุมมองทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขา

ไฮแรม เอฟ. เรย์โนลด์ใช้กลยทุธ์ในการก่อตัง้พนัธกจินาซารีนข้ามวฒันธรรม

และพัฒนาแนวคิดของคณะในการประกาศพระกิตติคุณกับโลก ระหว่างเวลา 
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หนึง่ในสีข่องศตวรรษทีท่�าหน้าทีป่ระธานองค์การบรหิารสากล การเป็นปากเสยีง

อย่างแน่วแน่ของท่านช่วยยกระดับพันธกิจต่างๆ ให้มีความส�าคัญในอันดับต้น 

ตั้งแต่ปี 1915 พันธกิจมิชชันสากลนาซารีน (เดิมคือสมาคมมิชชันนารีสตรี) ได้

ระดมทุนและสนับสนุนการศึกษาด้านมิชชันในคริสตจักรทั่วโลก

นาซารีนในยุคแรกประกอบด้วยคนที่มีความเมตตาและเป็นพยานถึง

พระคุณของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดกันดารอาหารใน

ประเทศอนิเดยี และได้ก่อตัง้สถานเล้ียงเด็กก�าพร้า บ้านพกัพงิส�าหรับเดก็หญงิและ

ผู้ที่ตั้งครรภ์นอกสมรส รวมถึงพันธกิจในเมืองใหญ่ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ติดยา 

เสพติดและผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ในทศวรรษที่ 1920 พันธกิจด้านสังคมของคริสตจักร

มุ่งให้ความส�าคัญไปทางด้านการรักษาโรค จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาลในประเทศ

จีน และสวาซิแลนด์ ต่อมาในประเทศอินเดียและปาปัว นิวกินี ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การแพทย์ของนาซารีนให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ท�าการผ่าตัด ฝึกอบรมพยาบาล  

และสนับสนุนคลีนิกเคลื่อนที่ในหมู่คนที่ยากจนที่สุดในโลก คลีนิกเฉพาะทางถือ

ก�าเนิดขึ้นเช่น คลีนิกส�าหรับคนโรคเรื้อนในอัฟริกา   

การสร้างสรรค์ของพันธกิจเมตตานาซารีนในช่วงทศวรรษ 1980 เปิด

โอกาสกว้างข้ึนในการท�าพันธกิจต่างๆ ด้านสังคมซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การช่วยเหลือเด็กก�าพร้า โครงการน�้า และการแจก

จ่ายอาหาร

การเรียนรวีวารศึกษาและการศึกษาพระคัมภีร์ของนาซารีนเป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิตคริสตจักรเสมอมาและมีบทบาทส�าคัญในการหล่อหลอมวินัยของความ

เป็นเหมือนพระคริสต์ คริสตจักรทุ่มเทให้กับการศึกษาพื้นฐานและการรู้หนังสือ

ตั้งแต่ปีแรกๆ ของการท�าพันธกิจโดยจัดตั้งโรงเรียนเพื่อความหวังของเด็กหญิง

ในกัลกัตตาเมื่อปี ค.ศ. 1905 โรงเรียนของนาซารีนได้เตรียมผู้คนทั่วโลกเพื่อ

ให้มีส่วนในชีวิตทางด้านสังคม เศรษฐกิจและศาสนา วิทยาลัยนาซารีนยุคแรก

เกือบท้ังหมดในอเมรกิาจะมโีรงเรยีนประถมและมธัยมรวมอยูด้่วยจนกระทัง่กลาง

ศตวรรษที่ 20
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ผู้ก่อตั้งคริสตจักรนาซารีนทุ่มเทอย่างจริงจังกับการศึกษาระดับสูงด้วยมี

ความเชือ่ว่าเป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัการฝึกอบรมศษิยาภบิาลและคนงานคริสเตียน

รวมถงึการบ่มเพาะผูร้บัใช้ฆราวาส คณะกรรมการการศกึษาสากลรบัรองสถาบนั

การศึกษาระดับสูงทั่วโลก รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอัฟริกา บราซิล 

แคนาดา คาริบเบียน เกาหลี และอเมริกา โรงเรียนการพยาบาลในอินเดียและ

ปาปัวนวิกนิ ีรวมทัง้วิทยาลัยและสถาบนัพระคัมภร์ีในทัง้หกพืน้ทีข่องครสิตจกัรทัว่

โลก (อัฟรกิา เอเชียแปซฟิิก ยเุรเซยี เมโสอเมริกา อเมริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา-

แคนาดา) และสถาบันศาสนศาสตร์ระดับมหาบัณฑิตในออสเตรเลีย คอสตาริกา  

อังกฤกษ ฟิลิปปินส์และอเมริกา

ครสิตจกัรนาซารนีมคีวามก้าวหน้าจากความเป็นครสิตจกัรสากลสูก่ารเป็น

ประชาคมโลกของผู้เชื่อ

การอยู่บนพื้นฐานธรรมเนียมแบบเวสเลียน คริสตจักรนาซารีนจึงเข้าใจ

ตัวเองดีว่าเป็นคริสเตียน มีความบริสุทธิ์และมุ่งม่ันท�าพันธกิจ (ดูส่วนเกี่ยวกับ 

ค่านิยมหลักของเรา) จึงมีถ้อยแถลงหลักการท�าพันธกิจว่า “เพื่อสร้างสาวกให้

เป็นเหมือนพระคริสต์ในชนทุกชาติ” 

1.Journal of the Twentieth General Assembly, Church of the Nazarene, 

(1980): 232. Franklin Cook, The International Dimension (1984): 49.
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พันธกิจของ
คริสตจักรนาซารีน

คือ เพื่อสร้างสาวกให้เป็น
เหมือนพระคริสต์ ในบรรดา

ประชาชาติ
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เราคือ “คริสตชน”
ในฐานะสมาชิกของครสิตจักรสากล เราจงึร่วมมือกบัผูเ้ชือ่ทีแ่ท้จริงทัง้หลาย

ประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ และยึดม่ันในหลักข้อ

เชื่อของคริสเตียนเรื่องตรีเอกานุภาพ เรายกย่องมรดกทางความเช่ือแห่งความ

บรสิทุธิต์ามแบบเวสเลียน และเช่ือว่าแนวความคดินีค้อืวธิที�าความเข้าใจในความ

เชื่อที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ หลักเหตุผลตามธรรมเนียมและประสบการณ์

เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเหล่าผู ้เช่ือในการประกาศถึงความเป็น

พระเจ้าของพระเยซคูรสิต์ เราเช่ือว่า 

ด้วยความรักของพระเจ้า พระองค์

ทรงโปรดให้ทุกคนได้รับการอภัย 

โทษบาปและมีสัมพันธภาพใหม่

กับพระองค์ เราเช่ือว่าการคืนดีกับพระเจ้านั้น เราต้องคืนดีกับผู้อื่นด้วยเช่น

กัน  โดยการรักซึ่งกันและกันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรักเรา และยกโทษให้แก่

กันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงยกโทษให้เรา เราเช่ือว่าชีวิตของเราต้องส�าแดงพระ

ลักษณะของพระคริสต์ เราร่วมกับคริสตชนทุกที่ในการยืนยันถึงหลักข้อเชื่อเรื่อง 

ตรีเอกานุภาพในประวัติศาสตร์ และยกย่องมรดกทางความเช่ือในความบริสุทธิ์

ค่านิยมหลักของเรา (Our Core Values)

เราประกาศและยกย่องพระเยซคูรสิต์ว่า
เป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้าพร้อมกบัประชากร
ของพระเจ้าทัง้มวล

ค่า
นิย

มห
ลัก

ขอ
งเ
รา
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ตามแบบเวสเลยีน เราเช่ือว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งแห่งความจริงตามหลกัพระวจนะ

แหล่งแรกที่ได้รับการยืนยันโดยเหตุผล ธรรมเนียมและประสบการณ์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักรตามที่หลักข้อ

เชื่อของอัครทูตได้กล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งเดียวบริสุทธิ์สากล และตามแบบอัครทูต  

พระเจ้าทรงประทานการอภัยโทษบาปและการคืนดีกับพระองค์ให้กับโลกผ่าน

ทางพระเยซูคริสต์และโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่สนองตอบต่อพระองค์

ด้วยความเชื่อก็เป็นประชากรของพระเจ้า เมื่อเราได้รับการอภัยโทษได้คืนดีกับ

พระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมที่จะอภัยโทษและคืนดีต่อกันด้วย โดยทางนี้เราจึงเป็น 

คริสตจักรและพระกายของพระคริสต์ และส�าแดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ของพระกายน้ัน ในฐานท่ีเป็นพระกายของพระคริสต์เราม ี“องค์พระผูเ้ป็นเจ้าองค์

เดียว ความเชือ่เดยีว และบพัตศิมาเดยีว” เรายนืยนัถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีว

กันของคริสตจักรของพระคริสต์ และพยายามทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์ความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันนี้เอาไว้ (เอเฟซัส.4:5, 3)

เราคือ “บริสุทธิชน”

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงเรียกเราให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ เราเชื่อว่าพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงเสาะหาเราเพ่ือสร้างพระคุณคร้ังที่สองในชีวิตของเรา ซึ่งอาจเรียก

ได้หลายอย่าง เช่น “การช�าระให้

บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์” และ “การ

บพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ”์ 

คือ การช�าระเราให้พ้นจากความ

บาปทั้งสิ้น ทรงร้ือฟื้นพระฉายของ

พระเจ้าในชีวิตของเราขึ้นใหม่ ทรง

เสริมก�าลังแก่เราให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ สุดความคิดและสุดก�าลัง ทั้งยัง

รักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง และทรงสร้างพระลักษณะของพระคริสต์ในชีวิต

ของเราขึน้ใหม่ ความบรสิทุธิใ์นชีวิตของผูเ้ช่ือหมายถงึการมชีวีติเหมอืนพระครสิต์

เราได้รับการทรงเรียกโดยทางพระคัมภีร์และได้รับการชักน�าโดยพระคุณ

พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงรือ้ฟ้ืนพระฉาย
ของพระเจ้าและทรงสร้างพระลักษณะ
ของพระคริสต์ในเรา ความบริสุทธิ์ใน
ชวีติของผูเ้ชือ่หมายถงึการมชีวีติเหมอืน
พระครสิต์
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ให้นมัสการพระเจ้าและรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิด สุดก�าลัง และรัก

เพือ่นบ้านเหมอืนรักตนเอง จนบดัน้ีเราได้อุทศิตนอย่างเตม็ทีใ่ห้กบัพระเจ้าโดยเชือ่

ว่าเราสามารถได้รบั “การทรงช�าระให้บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์” ซึง่เป็นประสบการณ์ 

“พลิกผันที่ส�าคัญ” ครั้งที่สองของชีวิตคริสเตียน เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงท�าให้เราส�านึกบาป ทรงลบล้าง ทรงเติม และทรงเสริมก�าลังให้เราในขณะ

ท่ีพระคุณของพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราวันต่อวันให้กลายเป็นประชากรแห่ง

ความรักท่ีมีวินัยด้านจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ด้านศีลธรรมและจริยธรรม มี

ความเมตตากรุณาและความยุติธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงร้ือฟื้นพระฉาย

ของพระเจ้าและทรงสร้างพระลักษณะของพระคริสต์ในเรา ความบริสุทธิ์ในชีวิต

ของผู้เชื่อหมายถึงการมีชีวิตเหมือนพระคริสต์

เราเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างโลกนี้ พระองค์ทรงเรียกส่ิงที่ไม่

ปรากฏให้ปรากฏ ครั้งหนึ่งเรามิได้เป็นอยู่แต่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นอยู่ ทรง

สร้างเราข้ึนมาเพือ่พระองค์เองและตกแต่งเราตามพระฉายของพระองค์ เราได้รับ

มอบหมายให้ส�าแดงพระฉายของพระเจ้า “เราคอืพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  

จงช�าระตัวให้บริสุทธิ์  เพราะเราบริสุทธิ”์ (เลวีนิติ.11:44)

เราคือ “พันธกร”

เราเป็น “ผูท้ีอ่อกไป” อันเน่ืองมาจากการทรงเรียกของพระครสิต์ และได้รบั 

การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ออกไปทั่วโลก เพื่อเป็นพยานถึงความเป็น

พระเจ้าของพระคริสต์ และร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรและขยาย

อาณาจักรของพระองค์ (มัทธิว 28:19-20; 2โครินธ์.6:1) พันธกิจของเราคือ  

1) เริม่ต้นด้วยการนมสัการ 2) ปรนนิบตัริบัใช้สังคมด้วยการประกาศพระกติตคิณุ

และท�าพันธกิจเมตตา 3) สนับสนุนให้ผู้เชื่อเติบโตด้านจิตวิญญาณโดยการสร้าง

สาวก และ 4) เตรยีมชายและหญงิเพ่ือการรบัใช้โดยเน้นการศึกษาอบรมระดบัสงู

ก. พันธกิจแห่งการนมัสการ

พันธกิจของคริสตจักรในโลกเริ่มต้นด้วยการนมัสการ เรารู้อย่างชัดเจนถึง

ความหมายของการเป็นประชากรของพระเจ้า เม่ือเรารวมกนัต่อพระพกัตร์พระเจ้า
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เพื่อการนมัสการด้วยการร้องเพลง การฟังการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม การ

ถวายทรัพย์และสิบลด การอธิษฐาน การฟังค�าเทศนา การบัพติศมา และการเข้า

ร่วมในพิธีศีลมหาสนิท ความเชื่อของเราที่ว่าพันธกิจของพระเจ้าในโลกน้ีส�าเร็จ

ลุล่วงไปได้โดยผ่านทางคริสตจักรที่นมัสการนั้น ท�าให้เราเข้าใจว่าพันธกิจของ

เรารวมไปถงึการต้อนรบัสมาชกิใหม่เข้าสูค่รสิตจกัร และการก่อตัง้ครสิตจกัรแห่ง 

ใหม่ๆ ที่นมัสการพระเจ้าด้วย 

การนมัสการ คอืการแสดงความรกัอนัสงูสดุของเราต่อพระเจ้า ซึง่เป็นการ

ยกย่องเทิดทูนพระเจ้าเป็นหลัก เพราะพระองค์ผู้ทรงไถ่เราด้วยพระคุณและ 

ความเมตตา สถานที่แรกส�าหรับการนมัสการ

คือ คริสตจักรท้องถ่ินซึ่งประชากรของพระเจ้า

อยูร่วมกัน การนมสัการไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่

ให้ความส�าคัญกับตนเอง แต่เป็นการยอมจ�านน

ตัวเองและถวายตัวแด่พระเจ้า การนมัสการ คือการที่คริสตจักรปรนนิบัติพระเจ้า

ด้วยความรักและเชื่อฟัง

ข. พันธกิจเมตตาและการประกาศพระกิตติคุณ

เรามอบความรักของพระเจ้าต่อผู้หลงหาย และมอบความเมตตาของ

พระองค์ต่อคนยากจนและคนถูกข่มเหงในฐานะที่เราเป็นผู้ถวายตัวแด่พระเจ้า  

ธรรมบัญญัติข้อใหญ่ (มัทธิว 22:36-40) และพระมหาบัญชาผลักดัน (มัทธิว 

28:19-20) ให้เราประกาศพระกิตติคุณ ท�าพันธกิจเมตตา และผดุงความ

ยุติธรรมเพ่ือประชากรโลก จนบัดนี้เรายังทุ่มเทในการเชิญชวนผู้คนให้มีความ

เชื่อ เราเอาใจใส่ดูแลผู้ขัดสน และยืนเคียงข้างผู้ถูกข่มเหงในการต่อสู้กับความ 

อยุตธิรรม เราปกป้องและอนรัุกษ์ทรพัยากรทีพ่ระเจ้าทรงสร้าง รวมทัง้ร่วมสามคัคี

ธรรมกับคนอื่นๆ ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

คริสตจักรแสดงความรักของพระเจ้าผ่านทางการท�าพันธกิจในโลก พระ

คมัภร์ี คือเรือ่งราวของพระเจ้าทีท่รงท�าให้โลกนีค้นืดกีบัพระองค์โดยทางพระเยซู

ครสิต์ (2โครนิธ์.5:16-21) ครสิตจกัรอยูใ่นโลกน้ีกเ็พือ่ร่วมมือกบัพระเจ้าในการ

การนมสัการ คือการแสดง
ความรักอนัสงูสุดของเรา
ต่อพระเจ้า
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ท�าพันธกิจแห่งความรักและการคืนดีโดยการประกาศพระกิตติคุณ ท�าพันธกิจ

เมตตา และผดุงความยุติธรรม

ค. พันกิจการสร้างสาวก

เราอทุศิตวัให้กับการเป็นสาวกและการเชญิชวนคนอืน่ให้เป็นสาวกของพระ

เยซู ด้วยเหตุนี้เราจึงทุ่มเทให้กับการจัดหาวิธีการต่างๆ (เช่น การเรียนรวีวาร

ศกึษา การศกึษาพระคมัภร์ี และการประชุมกลุม่ย่อย เป็นต้น) เพือ่เสริมสร้างให้ผู้

เช่ือเข้าใจถงึความเช่ือของครสิเตยีน

ยิ่งๆ ขึ้น และให้มีความสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืนและพระเจ้าโดยวิธีเหล่านี้ เรา

เข้าใจว่าการเป็นสาวกนัน้รวมถงึการ

ยอมเชือ่ฟังพระเจ้าและหลักความเชือ่ เราเชือ่ว่าต้องมกีารสนบัสนนุช่วยเหลือกนั

และกันให้ด�าเนนิชีวิตในความบรสิทุธิ ์ให้มสีามคัคธีรรมแบบครสิเตยีนและมคีวาม

รับผิดชอบร่วมกัน จอห์น เวสเลย์ กล่าวว่า “พระเจ้าทรงมอบเราให้แก่กันแลกัน 

เพื่อเราจะเสริมสร้างเรี่ยวแรงซึ่งกันและกัน”

การสร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียน การสร้างสาวกคือกระบวนการ

เรยีนรูถ้งึแนวทางทีพ่ระเจ้าต้องการให้เราด�าเนนิชวีติในโลกนี ้เมือ่เราเรยีนรูถ้งึการ

ด�าเนนิชีวติด้วยความเช่ือฟังพระค�าของพระเจ้า ปฏิบตัติามหลักการแห่งความเชือ่

และรบัผดิชอบต่อกนัและกนั เรากจ็ะเริม่เข้าใจถงึความสขุอย่างแท้จรงิของชวิีตที่

มีวนัิย และมีเสรภีาพตามความหมายของครสิเตยีน การสร้างสาวกไม่ใช่เป็นเพยีง

ความพยายามของมนุษย์ที่จะจ�านนต่อกฎเกณฑ์และระเบียบการเท่านั้น หากแต่

เป็นวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่อยๆ น�าเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 

โดยการสร้างสาวกนี่เองที่ท�าให้เรามีคุณสมบัติของการเป็น คริสเตียน เป้าหมาย

สูงสุดของการสร้างสาวกคือ เราได้รับการเปล่ียนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซู

คริสต์ (2โครินธ์ 3:18)

ง. พันธกิจด้านการศึกษาระดับสูง

เราอุทิศตนให้กับการศึกษาระดับสูงส�าหรับคริสเตียนเพื่อเตรียมชายและ 

หญงิในการปรนนบิตัริบัใช้ตลอดชวีติ สถาบนัศาสนศาสตร์ วทิยาลัยพระคริสตธรรม 

การสร้างสาวกของคริสตเตียนเป็นวิธี
การทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิค่์อยๆ น�าเรา
ไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์
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รวมท้ังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งของเราต่างทุ่มเทให้กับการแสวงหา 

ความรู้ การพัฒนาลักษณะของคริสเตียน และการเตรียมผู้น�าส�าหรับภารกิจที่

พระเจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในคริสตจักรและในโลก 

ภารกิจที่ส�าคัญของคริสตจักรนาซารีนคือ การศึกษาระดับสูงส�าหรับ

คริสเตียน ในยุคเร่ิมต้นของคริสตจักรนาซารีนนั้นได้มีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ัง

สถาบันการศึกษาระดับสูงส�าหรับคริสเตียน เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้เป็น

ผู้น�าและกระจายการฟื้นฟูเรื่องความบริสุทธิ์ตามแนวเวสเลียน จากการทุ่มเท

อย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาระดับสูงส�าหรับคริสเตียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ก่อให้เกิดเครือข่ายสถาบันศาสนศาสตร์ โรงเรียนพระคริสตธรรม วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยกระจายอยู่ทั่วโลก
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พนัธกจิของครสิตจกัรนาซารนีคือ เพือ่สร้างสาวกให้เป็นเหมอืนพระ
คริสต์ในบรรดาประชาชาติ

เราเป็นคริสตจักรตามพระมหาบัญชา (มธ. 28:19-20) ในฐานะ

ประชาคมโลกแห่งความเชื่อ เราได้รับมอบหมายให้น�าข่าวประเสริฐของชีวิตใน

พระเยซคูรสิต์ไปยังผูค้นทกุหนแห่งและเผยแพร่เนือ้หาความบริสทุธ์ิตามพระวจนะ 

(การด�าเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์) ไปทั่วแผ่นดิน

คริสตจักรนาซารีนผูกพันบุคคลเข้าด้วยกันซึ่งเป็นผู้ท่ียอมให้พระเยซู

คริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา ให้การแบ่งปันกันในสามัคคีธรรม

ของคริสเตียน และหาทางสร้างความเข้มแข็งในความเช่ือแกกันและกันด้วยการ

นมัสการ การเทศนา การฝึกอบรมและการรับใช้ผู้อื่น

เรามุ่งมั่นในการส�าแดงความเมตตาของพระเยซูคริสต์ต่อทุกคนด้วยการ

อุทิศชีวิตส่วนตัวให้แก่การด�าเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์

ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของคริสตจักรคือการสรรเสริญพระเจ้า เรา

เองก็ได้รับการทรงเรียกด้วยเพ่ือให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในพันธกิจของ

พระองค์เพื่อให้โลกได้คืนดีกับพระองค์

พันธกิจของเรา
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หลกัการส�าคญัของพนัธกจิจงึประกอบด้วยสาระส�าคัญทางด้านประวัตศิาสตร์

ของพันธกจิของเราคอื การประกาศข่าวประเสรฐิ การช�าระให้บรสิทุธิ ์ การสร้าง

สาวก การแสดงความเมตตา และหัวใจของความบริสุทธิ์คือการเป็นเหมือน 

พระครสิต์

นาซารีนก�าลังเป็น “ผู้ที่ถูกส่งออกไป” ยังที่ต่างๆ เช่น บ้านเรือน สถาน

ที่ท�างาน ชุมชน และหมู่บ้านตลอดจนเมืองและประเทศอื่นๆ ขณะนี้เรามีมิชชัน

นารีที่ส่งออกไปจากทุกภูมิภาคของโลก

พระเจ้าทรงเรยีกคนธรรมดาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ท�าในสิง่ทีไ่ม่ธรรมดาให้เกดิ

ขึ้นได้โดยคนของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ในการประชุมสมัชชาสากลปีค.ศ. 2013 คณะกรรมการประธานองค์การ

บริหารสากลได้ประกาศคุณลักษณะเจ็ดประการของคริสตจักรนาซารีน ดังนี้

 1. การนมัสการที่มีความหมาย

 2. ความสอดคล้องกันในทางศาสนศาสตร์

 3. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น

 4. การสร้างสาวกด้วยความมุ่งมั่น

 5. การพัฒนาคริสตจักร

 6. ความเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง

 7. การแสดงความเมตตาด้วยเจตนารมณ์

ในขณะทีข้่อบ่งช้ีเหล่านีไ้ม่ได้อยูใ่นหลักการพนัธกจิของเราทีว่่า “เพือ่สร้าง

สาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ” หรือ ค่านิยมหลักของเราใน

การเป็น “ครสิเตยีน ทีม่คีวามบรสิทุธิ ์และมุง่มัน่ท�าพันธกจิ” แต่เป็นการบรรยายถงึ 

ส่ิงท่ีเราเชื่อเพื่อบอกคุณลักษณะของคริสตจักรนาซารีนทุกแห่งและในส่วนใหญ่

ก็ควรสะท้อนให้เหน็โดยนาซารนีทกุแห่งหน เรากระตุน้ให้ผูน้�าครสิตจกัรและนาซารนี 

ทุกคนให้ความส�าคัญและแสดงคุณลักษณะดังกล่าวนี้เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า ขอ

ให้เราส�ารวจวิธีการและเมื่อเวลาผ่านไปส่ิงเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความเป็นจริง

ส�าหรับคริสตจักรโลก

คุณลักษณะแบบนาซารีนของเรา
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ะแ
บบ

นา
ซา

รีน
ขอ

งเ
รา
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1. การนมัสการที่มีความหมาย

การทรงเรียกให้นมัสการ

มาเถิด ให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้า

ให้เรากระท�าเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเรา

ให้เราทั้งหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื้องพระพักตร์ด้วยโมทนา

ให้เรากระท�าเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ

เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่ง

และทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิ่งเหนือพระทั้งหลาย

ที่ลึกของแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย

ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน

และพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดิน

มาเถิด ให้เรานมัสการและกราบลง

ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา

และเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์

(สดุดี 95:1-7ก)

เราอาจพูดด้วยความเชื่อมั่นว่าการนมัสการพระเจ้าคือการยอมรับว่า

พระองค์ทรงเป็นศิลาแห่งความรอดของเรา พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ กษัตริย์ผู้ใหญ่ยิ่ง

เหนือพระทั้งหลาย พระผู้ทรงสร้าง

สรรพสิ่ง และทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ

ที่คอยดูแลเอาใจใส่ประชากรของ

พระองค์

ก. สาวกของพระเยซูด�าเนิน

ชีวิตในการทรงอยู่ด้วยของพระองค์

คริสตจักรในยุคแรกเริ่มต้นท�าการโดย
แท้จริงเพื่อให้พระมหาบัญชานี้ส�าเร็จ
ในโลกด้วยการท�าตามการนมสัการทีม่ี
ความหมายซึ่งเกิดขึ้นในเมืองอันทิโอก 
(กจิการ 13:1-4)
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และเขารับใช้ผู้อื่นอันเป็นผลของความสัมพันธ์ของเขา

๏ พระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ออกไปในโลกเพื่อท�าพันธกิจ 

(มทัธวิ 10)

๏ ต่อมาพระองค์ทรงบอกเขาว่าเขาต้องได้รับการเติมเตม็ด้วยพระ

วญิญาณ 

บริสุทธิ์ เขารออยู่ในห้องชั้นบนและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา

เหมือนดังที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ (กิจการ 2)

๏ เมื่อเหล่าสาวกเริ่มพันธกิจของเขากับโลก เขาก็กลายเป็นทูตของ

พระเจ้า

๏ เขาน�าเรื่องการคืนดีไปพร้อมกับพันธกิจแห่งการคืนดีของเขาไปด้วย  

(2 โครินธ์ 5:11-21)

๏ เปาโลกล่าวได้ดีที่สุดว่า “ฉะนั้น เราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่

พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนาม

ของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระท�า

พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคน

ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:20-21)

ข. พระเยซูทรงท้าทายสาวกของพระองค์ด้วยพระมหาบัญชา

๏ “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวก

ของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ 

นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 

28:19-20)

๏ คริสตจักรในยุคแรกเริ่มต้นท�าการโดยแท้จริงเพื่อให้พระมหาบัญชานี้

ส�าเร็จในโลกด้วยการท�าตามการนมัสการที่มีความหมายซึ่งเกิดขึ้นใน 

เมืองอันทิโอก (กิจการ 13:1-4)

ค. การนมัสการที่มีความหมายเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกฝนวินัยของพระวิญญาณ เช่น 

การอดอาหาร และการอธิษฐาน
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๏ จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงส่งเขาออกไปน�าคนอื่นเข้ามาสู่ความ

เชื่อของเขา

๏ สิ่งนี้เกิดขึ้นในบริบทของการนมัสการ

๏ การนมสัการดลใจเราและปลดปล่อยฤทธิอ์�านาจของพระเจ้าในชวีติของ

เรา

๏ การนมัสการช่วยปรับทิศทางชีวิตของเราเสียใหม่เกี่ยวกับพระคริสต์ 

นีถ่อืเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณท่ีจ�าเป็นส�าหรับคริสเตยีนทกุคน ซ่ึงพระเจ้า

ทรงใช้ในการขัดเกลาเราเข้าสู่ภาพลักษณ์ที่บริสุทธิ์ของพระเยซู

๏ เราต้องนมัสการทั้งเป็นการส่วนตัวและร่วมกับคนอื่นอย่างสม�่าเสมอ

ในชีวิตของเรา

ง. การนมัสการที่มีความหมาย เป็นการให้เวลาในการนมัสการร่วมกันเพื่อ

ให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราด้วยวิธีการของพระองค์

๏ คริสตจักรยุคแรกไม่มีการจัดการธุรกิจผ่านทางคณะกรรมการหรือ

การสัมมนา 

๏ แต่เขารวมตัวกันบ่อยๆ เพื่อนมัสการด้วยกันเป็นชุมชน และยอมให้

พระเจ้าทรงท�าการอย่างเป็นอิสระท่ามกลางเขา

๏ เราต้องยอมหยุดหมายก�าหนดการของเราและให้เวลากับพระเจ้าเพื่อ

ทรงด�าเนินการให้ส�าเร็จตามก�าหนดการของพระองค์ท่ามกลางเรา

จ. การนมัสการที่มีความหมายสร้างพื้นที่ให้กับพระเจ้าได้ทรงเคลื่อนไหว

อย่างอิสระในขณะที่เรารอคอยพระองค์ด้วยความคาดหวัง

๏ เราต้องให้เวลาเพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระองค์เองและทรงท�าให้

เชื่อ เคลื่อนไหว สัมผัส ให้ความรอด และช�าระผู้คนให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี

การและในเวลาของพระองค์

๏ เราควรเข้าร่วมนมัสการทุกครั้งด้วยความมุ่งหมายที่ร้อนรนว่าพระเจ้า

จะทรงพบกับเราในที่นมัสการและทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเรา

๏ เราต้องคาดหมายให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวด้วยวิธีการที่ชัดเจน 

และทรงท�าเฉพาะสิ่งที่พระองค์เท่านั้นที่ทรงท�าในขณะที่เราร่วมกัน
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นมัสการประจ�าสัปดาห์ และเราจะต้องไม่พึงพอใจอยู่กับการนมัสการ

ธรรมดาๆ ที่ท�าอยู่เป็นประจ�าจนเคยชิน

ฉ. ลูกของพระเจ้าควรนมัสการร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อให้เขาได้รับความ

เร้าใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

๏ ไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ได้รับพลังจาก 

พระวิญญาณของพระเจ้า

๏ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ดีที่สุดก็ในเวลาของการนมัสการที่มีความหมายร่วมกัน

2. ความสอดคล้องกันในทางศาสนศาสตร์

ก. เสียงนาซารีนของเราจะต้องเป็นที่ได้ยินในคริสตจักรของคริสเตียนวง

กว้าง เป็นการพูดถึงความเชื่อของเราในทางศาสนศาสตร์

๏ นี่คือสิ่งที่เรายืนยัน สิ่งที่จูงใจให้เรากระท�า และวิธีการที่เราด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันตามความเชื่อของเรา

ข. นี่คือที่มาของความสอดคล้องกันในทางศาสนศาสตร์

๏ พระคัมภีร์: เราเชื่อว่าพระคัมภีร์บริสุทธิ์คือพื้นฐานและมีความส�าคัญ

ในการสร้างลักษณะของเราในพระคริสต์

๏ ธรรมเนียมคริสเตียน: เราเฉลิมฉลองค�าสอนดั้งเดิมที่มีประวัติ

ยาวนานกว่า 2,000 ปี ผ่านทางธรรมเนียมอันหลากหลายของ

คริสเตียน

๏ เหตุผล: เราเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงท�าการผ่านทางสติ

ปัญญาของเราและทรงประทานจิตใจที่หยั่งรู้แก่เรา

๏ ประสบการณ์ส่วนตัว: เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงท�าการในและผ่านชีวิต

ของบุคคลและชุมชนซึ่งติดตามพระคริสต์

ค. ความเชื่อเหล่านี้ท�าให้เราเห็นความสอดคล้องกันทางศาสนศาสตร์

๏ เราเป็นคริสเตียน 

• เรายืนยันความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระบุตรของ

พระเจ้า
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• เรายืนยันว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ

• เรายึดมั่นในหลักข้อเชื่อดั้งเดิมและธรรมเนียมของคริสตจักรของ

คริสเตียน

๏ เราเป็นโปรเตสแตนต์

• เราเชื่อในการท�าให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ

เท่านั้นเพื่อให้ได้รับความรอด

• เราเทิดทูนสิทธิอ�านาจของพระวจนะ

• เราเชื่อในความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคน

• เรายืนยันว่าค�าเทศนาเป็นส่วนที่มีความส�าคัญหลักของ

ประสบการณ์การนมมัสการและได้จดัวางธรรมาสก์ไว้ตรงกลางของ

เวทใีนครสิตจักร

• เราเชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนในพระกายของพระคริสต์ได้รับของประทาน

ฝ่ายวิญญาณ

๏ เราเป็นผู้ที่เกี่ยวกับการประกาศ 

• เราเชื่อในความเป็นไปได้และความจ�าเป็นของการมีความสัมพันธ์

ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ผ่านทางการอภัยโทษบาปและการ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์

• เราเชื่อในการเป็นพยานถึงความเชื่อของเราผ่านทางลักษณะการ

ด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

๏ เราเป็นเวสเลียน

• เราเชื่อว่าพระลักษณะส�าคัญของพระเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

ศาสนศาสตร์ทั้งหลายได้แก่ “พระเจ้าเป็นความรัก” (1 ยอห์น 

4:8)

• เราเชื่อว่ามนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่มี

ความหมายกับพระเจ้า

• เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงใช้พระคุณและพระเมตตาต่อมนุษย์

• เราเชื่อว่าพระคุณล่วงหน้าของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าบุคคล ก็เพื่อ
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ปกป้องไม่ให้ผู้นั้นถล�าลึกลงในความบาป และดึงเขาให้กลับมาหา

พระเจ้า

• เราเชื่อว่าการแสวงหา การทรงไถ่ การทรงช่วยให้รอด การช�าระ

ให้บริสุทธิ์ และพระคุณที่เพียงพอของพระเจ้าท�าการกับบุคคลเพื่อ

ให้เขาเข้าสู่การเป็นบุตรของพระเจ้าและด�าเนินชีวิต คริสเตียน

อย่างมีชัยชนะต่อไป

• เราเชื่อในความเป็นไปได้ของพระคุณที่จะท�าลายอ�านาจบาปใน

ชีวิตของคนและเปลี่ยนแปลงบุคคลจากคนบาปสู่การเป็นบุตรของ

พระเจ้าซึ่งตั้งใจเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยหัวใจที่มีความรัก

• เราเชื่อว่าความบริสุทธิ์และการช�าระให้บริสุทธิ์คือความเป็นไปได้

จริงในชีวิตนี้

๏ เราเชื่อในการเป็นพยานของพระวิญญาณ

• เราเชื่อในความแน่นอนซึ่งท�าให้บุคคลรู้ว่าบาปของเขาได้รับการ

อภัยแล้วจากพระเจ้าและให้การรับรู้ต่อเนือ่งไปอกีว่าพระโลหติของ

พระเยซู 

คริสต์ยังคงปกคลุมความบาปในอดีต และทรงให้มีชัยชนะในทุกๆ 

วัน

• เราเชื่อในการทรงน�าของพระวิญญาณซึ่งน�าบุคคลให้มาอยู่ใน

การทรงน�าของพระเจ้าส�าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน พระ

วิญญาณของพระเจ้าสามารถน�าบุตรของพระองค์ด้วยความฉับไว

และการตรวจสอบเพื่อให้ความรู้สึกของการชี้แนะส�าหรับการเดิน

ทางของชีวิต

ง. เราเชื่อว่าชีวิตที่บริสุทธิ์มีลักษณะส�าคัญสี่ประการ คือ

๏ มีความเป็นเหมือนพระคริสต์ คือ ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การมี

ภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ทุกวันผ่านทางการทรงท�างานของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราพร้อมให้พระเจ้าทรงท�าการในเรา “เหตุฉะนั้น 

ถ้าชีวิตในพระคริสต์อ�านวยการเร้าใจประการใด ถ้ามีการหนุนใจ
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ประการใดในความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการ

รักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด ก็ขอให้ท่านท�าให้ความยินดี

ของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรัก

อย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน” (ฟิลิปปี 2:1-2) 

๏ ลักษณะการด�าเนินชีวิต คือ การถูกแยกออกมาเพื่อเป้าหมายบริสุทธิ์

ในการท�างานของพระเจ้าในโลกของเรา “ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้

พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมาร

ร้าย เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก ขอทรง

โปรดช�าระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็น

ความจริง” (ยอห์น 17:15-17)

๏ การทดลองและฤทธิ์อ�านาจในการเลือก คือ การมีความสามารถที่

ไม่พ่ายแพ้ต่อการเสพติดหรือการชักน�าของเนื้อหนังหรือมาร แต่มี

ฤทธิ์อ�านาจจากพระเจ้าในการด�าเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ “ขอให้ตาของ

ท่านสว่างขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่าน

นั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของ

พระองค์ส�าหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่า

ฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระท�าในพระ

คริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิต

เบือ้งขวาพระหตัถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน” (เอเฟซสั 1:18-20)

๏ ผลของพระวิญญาณ คือ ความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าซึ่งส�าแดงตัว

เองในความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความ

ปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม และการรู้จัก

บังคับตน “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้น

ก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มี

ความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์” (1 ยอห์น 4:18)

จ. เราเชือ่ในศาสนศาสตร์ทางสายกลาง เราพยายามหลกีเลีย่งความสดุข้ัวของ

ทั้งสองด้านในหลายๆ ประเด็น เราให้ความส�าคัญเพียงเล็กน้อยต่อความสุดขั้ว
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ต่างๆ และให้ความส�าคัญมากกว่าในการรักษาสมดุลแบบสายกลางหากเป็นไป

ได้

3. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น 

การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น คือการตอบสนองของ

เราต่อความรักและพระคุณที่พระเยซูทรงมีต่อมวลมนุษย์ คริสตจักรนาซารีนเริ่ม

ต้นกับการประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น และยังคงเป็นหัวใจของ

ความเป็นเรา ในการทรงเรียกให้ท�าการประกาศนั้นฟีเนอัส เบรซี ผู้เป็นประธาน

องค์การบริหารสากลคนแรกของคริสตจักรนาซารีนกล่าวว่า “เรามีหน้าที่ในการ

หยิบยื่นพระกิตติคุณให้แก่ทุกคนด้วยวิธีการเดียวกันกับที่เราเคยได้รับ” เราให้

ความส�าคัญกับการช่วยเหลือผู้คนให้ค้นพบความเชื่อที่น�าไปสู่ความรอดในพระ

เยซูคริสต์

ก. การประกาศพระกติตคิณุด้วยความกระตอืรอืร้น คอื แบบอย่างจากพระเยซู

๏ “เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขา

ถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง แล้วพระองค์ตรัสกับพวก

สาวกของพระองค์ว่า ’ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยัง

น้อยอยู่ เหตุฉะนั้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ

นาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์‘” (มัทธิว 9:36-38)

๏ พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายว่า ’อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่

หรือ’ เราบอกท่านทั้งหลายว่าเงยหน้าขึ้นดูนาเถิด เราว่าทุ่งนาเหลือง

อร่าม ถึงเวลาเกี่ยวแล้ว”

ข. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เป็นค�าสั่งของพระเยซู

๏ “พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก 

ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน‘” (มาระโก 16:15)

๏ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีค�าเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้อง

ทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม 

และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขา

กลบัใจใหม่รบัการยกบาป ต้ังต้นทีก่รุงเยรูซาเล็ม” (ลกูา 24:46-47)
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ค. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เป็นการปลดปล่อยโดย

พระเยซู

๏ “ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้

เป็นค�าพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 

24:14)

๏ ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและท�าลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้ง

หลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

ง. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เป็นการรับฤทธิ์อ�านาจ

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

๏ พระองค์ทรงท�าให้เรามีฤทธิอ�านาจทั้งโดยส่วนตัวและโดยการอยู่ร่วม

กัน เพื่อให้ด�าเนินชีวิต

และเป็นพยานในความ

บริสุทธิ์

๏ “แต่ท่านทั้งหลายจะ

ได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม 

ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” 

(กิจการ 1:10)

จ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เป็นผลมาจากพระ

วิญญาณบริสุทธิ์

๏ ชีวิตของพระองค์ในตัวเราปรากฎชัดและเกิดผล

๏ “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ 

สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความ

สุภาพอ่อนน้อม และการรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติ

ห้ามไว้เลย (กาลาเทีย 5:22-23)

ฉ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น น�ามาซึ่งชีวิตใหม่และ

พละก�าลังใหม่ทั้งต่อบุคคลและคริสตจักร

“เรามหีน้าทีใ่นการหยบิยืน่พระกติตคิณุ
ให้แก่ทกุคนด้วยวธิกีารเดยีวกนักบัทีเ่รา
เคยได้รบั” --ฟีเนอสั เบรซี
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๏ เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 

สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 

5:17)

๏ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเพิ่มจ�านวนผู้ได้รับความรอดทุกวันๆ

ช. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เป็นการส�าแดงถึงการ

เชื่อฟังของเราต่อพระเยซู

๏ หนึ่งในจ�านวนหลักฐานส�าคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของฤทธิ์อ�านาจใน

การเปลี่ยนแปลงของพระกิตติคุณคือชีวิตของเปาโล

๏ หนึ่งในค�าพยานของเปาโล ท่านเล่าว่า “ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวก

อารยะและพวกอนารยชนด้วย ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะ

ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย เพราะว่า

ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐ

นั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด” 

(โรม 1:14-16)

ซ. ความซาบซึ้งที่มีต่อพระคริสต์คือจุดส�าคัญของเราในการเข้าสู่พระมหา

บัญชา (มัทธิว 28:19-20) เราจึง

ฝึกฝนและเตรียมตัว

๏ เพราะฉะนั้น ทุกคนควรรู้จักพระเยซูคริสต์

๏ ในความสอดคล้องกัน ทุกคนแม้แต่ผู้ที่มีของประทานเล็กน้อยในด้าน

เทคนิคและวิธีการก็ควรตอบสนองโดยการแบ่งปันพระคริสต์ด้วย

ความซาบซึ้งและกล้าหาญ

ฌ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น เชิญชวนเราให้พึ่งฤทธิ์

เดชของพระวจนะของพระเจ้า

ซึ่งผลักดันเราให้แบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดแก่ผู้อื่น

๏ เราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อ จากนั้นเราบอกคนอื่นๆ เกี่ยวกับ

สิ่งที่พระวจนะกล่าวไว้

๏ ฤทธิ์อ�านาจของเนื้อหาพระกิตติคุณพูดกับหัวใจของชายและหญิง 
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เด็กชายและเด็กหญิงซึ่งต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้า

๏ พระเยซูทรงให้ตัวอย่างไว้ “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยว

หาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10) “เมื่อพระเยซู

ก�าลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในบริเวณพระวิหาร และประกาศข่าว

ประเสริฐ” (ลูกา 20:1a)

ญ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น ผลักดันเราให้รู้จักพระ

คริสต์อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๏ เป็นการแสดงว่าเราเป็นใคร การด�าเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไร 

ความมุ่งมั่นเพื่อชีวิตของเราไม่ส�าคัญเท่ากับความมุ่งมั่นที่จะประกาศ

พระกิตติคุณ การเลือกที่จะมีชีวิตคือการเลือกที่จะประกาศฯ

๏ เป็นการพิสูจน์สิ่งที่เรารู้เป็นความจริง เหมือนที่ชายตาบอดได้รับ

การรักษาจากพระเยซูแล้วยืนยันว่า “สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบ ก็

คือข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” (ยอห์น 

9:15)

๏ เป็นการทดสอบว่าเราควรส�านึกในบุญคุณของพระองค์มากแค่ไหน

ส�าหรับสิทธิพิเศษ “ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ จงให้เปล่าๆ” (มัทธิว 

10:8b)

ฎ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น จูงใจเราให้สร้างสาวก

๏ ตลอดเวลาของการด�าเนินชีวิต เราแสวงหาทางที่จะมีอิทธิพลต่อคนที่

เรารู้จักและคนที่เรายังไม่รู้จักเพื่อแบ่งปันชีวิตที่มีความเชื่อของเรา

๏ ผู้ที่ติดตามพระคริสต์ทุกคนจะต้องมีความหลงรักมากพอใน

สัมพันธภาพของเขากับพระเจ้าเพื่อให้การแบ่งปันค�าพยานส่วนตัวลื่น

ไหลอย่างเป็นธรรมชาติในการสนทนากับคนอื่น

ฏ. การประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรือร้น

๏ เครื่องมือ - ตัวอย่างบางส่วน เช่น ภาพยนตร์พระเยซู ลูกบอลค�า

สอน และลูกบิดค�าสอน

๏ วิธีการ - มีวิธีการมากมาย แต่มีเนื้อหาเดียว
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๏ ยุทธวิธี - การประกาศกับคนกลุ่มใหญ่ การสร้างความสัมพันธ์ฉันท์

มิตรและการประกาศส่วนตัว การจัดกลุ่มย่อย - การท�าพันธกิจใน

เมืองใหญ่ และอีกมากมาย

4. การสร้างสาวกด้วยความมุ่งมั่น

ก. พระเยซูทรงเรียกร้องให้คริสตจักรสร้างสาวกอย่างมุ่งมั่น

๏ “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวก

ของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้า

ไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มธ. 

28:19-20)

๏ คริสตจักรมีวิธีการที่มุ่งมั่นส�าหรับการสร้างสาวกที่เป็นเหมือนพระ

คริสต์

๏ สาวกที่เป็นเหมือนพระคริสต์คือคนที่อยู่ในพระคริสต์ เติบโตในความ

เป็นเหมือนพระคริสต์และท�าสิ่งที่พระองค์ทรงท�า เขาปฏิเสธตัวเอง 

แต่รักและเชื่อฟังพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ สุดความคิดและสุดก�าลัง

ของเขา (มาระโก 12:30, ยอห์น 15, ลูกา 9)

๏ การสร้างสาวกแบบสร้างความสัมพันธ์อย่างมุ่งมั่นคือการช่วยให้คน

ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เชื่อฟังและสนิทสนมกับพระเยซู ในความ

สัมพันธ์เหล่านี้พระวิญญาณของพระคริสต์จะทรงเปลี่ยนแปลงบุคลิก

ของเขาให้เป็นเหมือนพระคริสต์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของ

ผู้เชื่อใหม่ให้เป็นค่านิยมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และทรงให้เขามี

ส่วนร่วมกับพันธกิจของพระองค์ในการทุ่มเทให้กับผู้อื่นทั้งในบ้าน  

คริสตจักรและโลก

ข. เราเริ่มต้นด้วยการน�าบุคคลแต่ละคนให้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระ

เยซูคริสต์

๏ เส้นทางความเชื่อเริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปและการอภัยโทษบาป

โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
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๏ สิ่งทรงสร้างใหม่เหล่านี้ในพระคริสต์ถูกสร้างขึ้นใหม่และได้รับเข้าสู่

ครอบครัวของพระเจ้า

๏ การถูกสร้างใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจและรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นค�าพยานถึงพระคุณของพระเจ้าต่อคนที่เขารู้จัก

๏ เราควรให้การเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่เหล่านี้ทันทีด้วยการน�าเข้าสู่ชุมชนแห่ง

ความเชื่อ และสอนเขาตั้งแต่เขาเพิ่งได้รับความรอดใหม่ๆ ทั้งนี้มิใช่

เพื่อตัวเขาเองเท่านั้น แต่เพื่อผู้ที่เขาจะไปประกาศและน�ามาถึงพระ

คริสต์ เขาจะกลายเป็นผู้สร้างสาวกกับคนอื่นๆ ให้เป็นผู้สร้างสาวก

ต่อไป

๏ การสร้างสาวกต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นในการติดตามพระเยซู

คริสต์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

การสร้างสาวกแบบสร้างความสัมพันธ์อย่างมุ่งมั่นคือการช่วย
ให้คนได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เช่ือฟังและสนิทสนมกับพระ
เยซู ในความสัมพนัธ์เหล่านีพ้ระวญิญาณของพระครสิต์จะทรง
เปลีย่นแปลงบคุลิกของเขาให้เป็นเหมอืนพระครสิต์ ซึง่เป็นการ
เปลีย่นแปลงค่านิยมของผูเ้ชือ่ใหม่ให้เป็นค่านยิมแห่งแผ่นดนิของ
พระเจ้า และทรงให้เขามส่ีวนร่วมกับพันธกจิของพระองค์ในการ
ทุม่เทให้กับผูอ่ื้นทัง้ในบ้าน ครสิตจักรและโลก

ค. เราพัฒนาอย่างมุ่งมั่นในการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ผ่านทาง

พันธกิจการเทศนา

๏ ศิษยาภิบาลของเราเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับวิธีการเติบโตในความเชื่อ

ของเราในพระคริสต์

๏ ศิษยาภิบาลของเราเทศนาด้วยค�าสอนท่ีอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์และ

เลีย้งดสูมาชิกไปสูค่วามจ�าเรญิและต้องการมคีวามรูเ้กีย่วกบัพระคมัภร์ี

ให้ลึกซึ้งมากขึ้น
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๏ ศิษยาภิบาลของเรายกให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของความ

พยายามทั้งหมดของการสร้างสาวก

๏ ศิษยาภิบาลของเราสอนสมาชิกของเขาถึงวิธีการศึกษาพระคัมภีร์และ

คิดเกี่ยวกับความหมายของพระวจนะ รวมทั้งการน�าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิต

๏ ศิษยาภิบาลของเราเพียรพยายามในการเล้ียงดูด้วยพระวจนะที่สมดุล

ตลอดทั้งปี

๏ ศิษยาภิบาลของเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพ่ือให้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่เขาท�ามีชีวิตชีวาและเป็นวิธีการที่สมดุลในการสร้างสาวก

ให้เป็นเหมือนพระคริสต์

๏ พระเยซูทรงเทศนากับคนจ�านวนมากและทรงสอนสาวกลุ่มเล็กของ

พระองค์อย่างรอบคอบ

๏ พระเยซไูม่เคยเทศนาโดยไม่เล่าเรือ่งค�าอปุมาทัง้นีก้เ็พือ่ช่วยให้ผูค้นได้

เรียนรู้ (มาระโก 4:34)

ง. เราส่งเสริมการเรียนรวีวารศึกษาซ่ึงให้การอบรมและสร้างสาวกให้เป็น

เหมือนพระคริสต์

๏ ครูรวีฯของเราสอนบทเรียนที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสาวกให้เป็น

เหมอืนพระครสิต์โดยสอนแบบอรรถาธบิายพระคมัภร์ีและการประยกุต์

ใช้พระคัมภีร์ในชีวิต

๏ ครรูวฯีของเราให้ความสนใจเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้ชือ่ใหม่นอกชัน้เรยีนเพือ่

ตอบค�าถามเก่ียวกับความเช่ือคริสเตียนและหนุนใจเขาให้เติบโตใน

พระคุณของพระเจ้า

๏ ระบบของการสอนระวฯีของเราจดัไว้ส�าหรบัเดก็ทารกถงึผูส้งูอายุ โดย

มีเนื้อที่ครอบคลุมและเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งหมด

อย่างมแีบบแผน “จงฝึกเดก็ในทางทีเ่ขาควรจะเดนิไป และเมือ่เขาเป็น

ผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) 
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จ. เราพัฒนาการศึกษาพระคัมภีร์แบบกลุ่มย่อยเพื่อหนุนใจให้มีพันธะรับผิด

ชอบ

๏ การศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อยท�าให้เกิดพันธะรับผิดชอบทั้งแบบกลุ่ม

และคนต่อคน ส�าหรับผู้เชื่อใหม่และผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งแล้ว 

๏ ในกลุม่ย่อยท�าให้เกิดความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นยิง่กว่าการพบปะกนัตาม

ปกติเพื่อการเชื่อมโยงกับเพื่อนๆ จนเป็นวิถีชีวิต

๏ การศึกษาแบบกลุ่มย่อยเหล่านี้ได้น�าเสนอการศึกษาพระคัมภีร์แบบ

ผสมผสานและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับ

การเติบโตในพระคุณ

๏ การสร้างสาวกแบบกลุ่มย่อยได้พฒันาไปสูร่ะบบทีใ่ห้การสนบัสนนุการ

อยู่ร่วมกันที่นอกเหนือไปจากวันอาทิตย์

ฉ. เราหนุนใจในการเติบโตด้านจิตวิญญาณของสาวกที่เป็นเหมือนพระคริสต์

ผ่านทางหมายก�าหนดการของคริสตจักรที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสม

๏ โครงการแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์

๏ พันธกิจคาราวานเด็ก

๏ ค่ายศึกษาพระคัมภีร์ช่วงปิดภาคเรียน

๏ โครงการประกาศในเทศกาลคริสตมาสและอีสเตอร์

๏ ความพยายามต่างๆ ในการท�าพันธกิจเมตตา

๏ พันธกิจการสร้างสาวกกับคนอื่นๆ

๏ พันธกิจส�าหรับกลุ่มบุรุษ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนโสด กลุ่มผู้มี

ความต้องการเฉพาะ กลุ่มกีฬา และกลุ่มที่มีความผูกพันกันอื่นๆ ต่าง

ได้รับการหนุนใจให้ช่วยผู้อื่นได้รู้จักกับพระคริสต์และคริสตจักรของ

พระองค์

ช. เรากระตุ้นให้ผู้เชื่อใช้วิธีการทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อสร้างและพัฒนาความเชื่อ

ส่วนตัวของเขา

๏ การอ่านพระคมัภร์ีพร้อมเครือ่งมอืทีช่่วยในการศกึษา เช่น การฟังพระ

คัมภีร์ที่บันทึกเป็นเสียงอ่าน
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๏ การอธิษฐานประจ�าวัน

๏ การฟังเพลง/ดนตรีคริสเตียน

๏ การอ่านวรรณกรรมคริสเตียน

๏ การจบัคูก่บัเพือ่นท่ีมพีนัธะรบัผิดชอบผูซ้ึง่อธิษฐานเผือ่ท่านทกุวนัเพือ่

ให้ท่านเป็นเหมือนพระคริสต์

๏ การจับคู่กับเพ่ือนทีมี่พันธะรบัผดิชอบซ่ึงรักในตวัท่านมาก และกล้าถาม

ค�าถามที่ท่านตอบได้ยาก

๏ การสร้างวินัยในการบอกเล่ากับผู้อื่นอยู่เสมอถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงก�าลัง

ท�าในชีวิตของท่าน

ซ. เราหนุนใจให้ผูเ้ช่ือได้เรยีนรู้การแสวงหาในแต่ละวนัถึงการทรงสถิตอยูด้่วย

ของพระเจ้า

๏ เราบรรยายถงึชวิีตครสิเตยีนได้ดีทีส่ดุว่าเป็นความสมัพนัธ์ส่วนตวัทีใ่กล้

ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด คือองค์พระเยซูคริสต์

๏ สาวกผู้มุ่งมั่นเติบโตได้ดีที่สุดในความเป็นเหมือนกับพระคริสต์เมื่อเขา

ใช้เวลากับพระองค์

๏ ดังนั้น เราฟังพระสุรเสียงของพระคริสต์ทุกวัน เรารับพระวจนะของ

พระองค์ทุกวัน และเราชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกวัน

๏ สาวกที่เป็นเหมือนพระคริสต์แสวงหาพระองค์อย่างมุ่งมั่นและพร้อมที่

จะแบ่งปันเกี่ยวกับพระองค์ต่อผู้ที่เขาติดต่อสัมพันธ์

ฌ. เราหนุนใจสาวกให้สร้างสาวกอย่างมุ่งมั่น

๏ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาและให้สิทธิอ�านาจเราในการสร้างสาวก 

(มัทธิว 28:19-20)

๏ เราเชิญชวนด้วยการอธิษฐานให้คริสเตียนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ได้สร้าง

สาวกหรือเป็นพี่เลี้ยงอย่างมุ่งมั่นกับเรา

๏ เราเชิญชวนด้วยการอธิษฐานให้ผู้เช่ือของกลุ่มย่อยได้กลายเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มสร้างสาวกของเรา
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๏ เราทุ่มเทชีวิตของเรากับสาวกเหล่านี้เหมือนเราร่วมกันแสวงหาองค์

พระผู้เป็นเจ้า

๏ วธิกีารสอนพระคัมภร์ีในกลุ่มย่อยโดยใช้เรือ่งราวเป็นศูนย์กลางเป็นการ

สร้างพืน้ฐานพระคมัภร์ีทีเ่ข้มแขง็เพือ่ให้สาวกสามารถเรยีนรูพ้ระคมัภีร์

และถ่ายทอดเนื้อหา

สาระไปยังญาติพ่ีน้อง

และเพือ่นฝูงของเขาได้

๏ การอธษิฐาน พระวจนะ 

ของพระเจ้า และการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันอย่างมุ่งมัน่เพือ่ให้เป็นเหมอืนพระเยซมูากขึน้คอืคณุลกัษณะพเิศษ

ของการสร้างสาวกที่มีพลังขับเคลื่อนในคริสตจักร

5. การพัฒนาคริสตจักร
ก. ครสิตจักรของครสิเตยีนเริม่ต้นด้วยพระเยซคูริสต์ผูซ้ึง่เร่ิมชุมชนแห่งความเช่ือ

๏ ชุมชนแห่งความเชื่อรวมตัวกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อนมัสการพระเจ้า

๏ จากนั้นชุมชนแห่งความเชื่อก็เริ่มเติบโตและทวีจ�านวนข้ึนเม่ือเกิดเป็น

คริสตจักรใหม่ๆ ผ่านทางการสัญจรไปเป็นมิชชันนารีของเปาโลและ

บารนาบัส (กิจการ 13-14)

ข. เปาโลเริ่มต้นเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งที่สองพร้อมด้วยแผนการปลูก 

คริสตจกัร แต่พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงน�าท่านไปในอกีทศิทางหนึง่ (กจิการ 16)

๏ เราจะต้องเปิดรับอยู่เสมอต่อนิมิตใหม่ของพระเจ้าส�าหรับกิจการของ

พระองค์และยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�า

๏ เปาโลมีนิมิต และนิมิตดังกล่าวไม่ได้มาจากคนอื่นหรือจากการส�ารวจ

ชุมชน แต่มาจากพระทัยของ พระเจ้า นิมิตของเราส�าหรับการปลูกค

ริสตจักรใหม่ก็ต้องมาจากพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกัน

๏ เปาโลมีนิมิตของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่นิมิตของพิมพ์เขียว ยุทธวิธี 

ค�าขวัญ แผนภูมิ หรือโครงการ นิมิตของเปาโลมุ่งความส�าคัญไปที่

การอธษิฐาน พระวจนะของพระเจ้า และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้
เป็นเหมอืนพระเยซมูากขึน้คอืคณุลกัษณะ
พิเศษของการสร้างสาวกทีมี่พลังขับเคลือ่น
ในคริสตจักร
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ผู้คนซึ่งหลงหาย นิมิตของเราส�าหรับการปลูกคริสตจักรใหม่จะต้องให้

ความส�าคัญอย่างชัดเจนต่อผู้คนท่ีหลงหายซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความ

สัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์

๏ เปาโลมีนิมิตของชายคนหนึ่งที่มาจากมาซิโดเนีย นี่เป็นคนที่มีถิ่นฐาน 

วฒันธรรม ภาษาและประวัตทีิเ่ฉพาะเจาะจง พระเจ้าจะทรงให้เรามีนมิติ

ทีเ่กีย่วกับกลุ่มคนหรอืชุมชนทีเ่ฉพาะเจาะจงด้วยเช่นกนั เราจ�าเป็นต้อง

ค้นหาและเชื่อฟังนิมิตของพระเจ้าส�าหรับเรา

๏ เปาโลมนีมิติของชาวมาซโิดเนยีผู้ซึง่ก�าลงัยนือยู ่คนผูน้ีไ้ม่ใช่ผูท้ีต่�า่ต้อย

กว่าเปาโล เรามองตากันและกันได้ คนนี้ที่เราประกาศพระกิตติคุณกับ

เขาเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การยกย่องของเรา

๏ เปาโลมนีมิติของชาวมาซโิดเนยีผู้ซึง่ก�าลงัยนืและอ้อนวอนว่า “ขอโปรด

มาช่วยพวกข้าพเจ้าเถดิ” 

นี่คือนิมิตที่ขับเคลื่อนเรา 

เราต ้องไปยังในเมือง 

ละแวกเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง เผ่าและครอบครัวของเรา

ค. นมิติของพระเจ้าต้องมคีวามเป็นผูน้�าของพระเจ้าร่วมด้วยอย่างต่อเนือ่ง เม่ือ

พระองค์ทรงเปิดเผยต่อเปาโลถงึแผนการของพระองค์ส�าหรบัการพัฒนาครสิตจกัร

๏ ชายชาวมาซิโดเนียกลับกลายเป็นผู้หญิง ลิเดียแห่งเมืองฟิลิปปีกลาย

เป็นบุคคลที่เปิดรับมากที่สุด ต่อโอกาสของพันธกิจนี้

๏ เปาโลพบว่าผู้ฟังของท่านที่เปิดรับมากที่สุดเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ก�าลัง

อธิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้า

๏ แทนทีจ่ะใช้ธรรมศาลาของชาวยิวเหมอืนเริม่ต้นครสิตจกัรในสมยัก่อน

หน้านั้น เปาโลกลับเริ่มพันธกิจในบ้าน

๏ ลิเดียผู้ค้าขายผ้าสีม่วงซึ่งมีราคาแพง เป็นผู้น�าคริสตจักรในบ้านนี้

๏ ยุทธวิธีส�าหรับการพัฒนาคริสตจักรอาจไม่ใช้รูปแบบที่ได้เคยใช้ได้ผล

มาก่อนก็ได้

เราต้องน�าพระคริสต์ไปยังโลกของเรา
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ง. การปลูกคริสตจักรต้องเสียสละอย่างมาก

๏ การพยายามท�าพนัธกจิของเปาโลและสลิาสท�าให้ท่านต้องตดิคกุ ท่าน

เตม็ใจเสยีสละความสขุส่วนตวั ท่านร้องเพลงสรรเสรญิพระเจ้าในขณะ

ที่ก�าลังทนทุกข์ในพระนามของพระองค์ (กิจการ 16:25)

๏ ปัจจบัุนนี ้ผูน้�าครสิตจกัรและผูต้ดิตามพระเยซกูจ่็ายค่าของการก่อตัง้ค

รสิตจักรเหมือนกนั เขาต้องใช้เวลาอธษิฐานหลายชัว่โมง ต้องเสียน�า้ตา 

ต้องตรากตร�างานหนกั ต้องเพยีรพยายาม ต้องใช้เงนิ และบางคร้ังต้อง

หลั่งเลือดเพื่อการก่อตั้งคริสตจักร

๏ แม้ว่าเปาโลและสิลาสต้องพบกับความทุกข์ยากล�าบาก แต่คริสตจักร

ใหม่ตามบ้านก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นพร้อมกับนายคุกของเมืองฟิ

ลิปปีที่ได้เป็นศิษยาภิบาลคนใหม่

จ. เราต้องมีชีวิตอยู่ในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า เพื่อให้เราตระหนักรู้

ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็น

อย่างไรก็ตาม

๏ เปาโลและสลิาสไม่ได้มองว่าการถกูเฆีย่นและขงัอยูใ่นคกุเป็นความสูญ

เสียส่วนตัว แต่กลับรู้สึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงก�าลังให้เขามี

ชัยชนะทั้งๆ ที่สถานการณ์เป็นไปในทางลบ

๏ เปาโลและสิลาสรู้ว่าเขาได้รับการทรงน�าจากพระวิญญาณของพระเจ้า 

เขารู้ว่าพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่เขาเป็นส่วนตัว

๏ แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายให้กับคุกที่ฟิลิปปีเป็นสิ่งที่เตือนเรา

ว่าพระเจ้าทรงมีส่วนร่วมในสถานการณ์เช่นน้ี (กิจการ 16:25-26) 

พระองค์ไม่ทรงลืมเราเม่ือเราพบกับความยากล�าบากในการท�าพนัธกจิ

๏ เมื่อเราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าและท�าตามพระประสงค์ของพระองค ์

ในเวลาของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเข้าแทรกแซงด้วยฤทธิ์

อ�านาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในขณะที่มารต่อต้านความ ก้าวหน้า

ของแผ่นดินพระเจ้า พระองค์เท่านั้นที่ทรงมีอ�านาจสูงสุด

๏ เราไม่ได้ก�าลังสร้างหรือท�าให้แผ่นดินของพระเจ้าแผ่ขยายด้วยตัวของ

เราเอง แต่พระเจ้าต่างหากที่ก�าลังสร้างแผ่นดินของพระองค์
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ฉ. ยุทธวิธีของการพัฒนาคริสตจักรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดประวัติศาสตร์ 

คริสตจักร

๏ คริสตจักรของคริสเตียนก่อตั้งโดยไม่มีอาคารในระหว่าง 400 ปีแรก

ของประวัติศาสตร์คริสตจักร แนวคิดเร่ืองการถวายอาคารคริสตจักร 

ทรัพย์สิน และศิษยาภิบาลเต็มเวลาเกิดขึ้นในเวลาต่อมา

๏ ขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังทรงน�าคริสตจักรให้ก�าเนิดคริสตจักร

ในวิธีการใหม่ๆ

๏ แต่ละคริสตจักรได้รับการหนุนใจให้ปลูกคริสตจักรลูก

๏ คริสตจักรลูกเหล่านี้พบปะกันที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

๏ ศิษยาภิบาลแต่ละคนให้การเป็นพี่เลี้ยงแก่ศิษยาภิบาลฝึกงานที่ก�าลัง

ฝึกฝนท�าพันธกิจ

๏ รูปแบบนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อการก่อตั้งคริสตจักรลูก คือ ผู้รับ

ใช้ฆราวาสสามารถตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าได้ด้วยการ

ช่วยเหลือในการเริ่มต้นคริสตจักรใหม่

๏ รปูแบบนีช่้วยให้พระเจ้าทรงสร้างครสิตจกัรของพระองค์ในสถานทีใ่หม่

ทัว่โลก พระองค์ทรงต้องการเพยีงหัวใจทีเ่ปิดรับนมิิต ตอบสนองต่อการ

ทรงเรียกและยินยอมให้พระเจ้าทรงน�าเท่านั้น

ในคริสตจักรนาซารนี ค�านิยามของคริสตจกัรของเราคอื กลุม่ใด
กไ็ด้ทีป่ระชุมกันเป็นประจ�าเพ่ือการเลีย้งดฝู่ายจติวญิญาณ การ
นมสัการ หรอืการสอน ณ สถานทีแ่ละเวลาทีไ่ด้ประกาศไว้ โดย
ระบุตัวผู้น�า และเห็นพ้องกับเนื้อหาและพันธกิจของคริสตจักร
นาซารนี ซึง่อาจได้รบัการยอมรบัในฐานะเป็นคริสตจกัรและได้
รับการรายงานว่าเป็นคริสตจักรส�าหรับองค์การบริหารและการ
ท�าสถิติของคริสตจักรสากล (คณะกรรมการประธานองค์การ
บรหิารสากล) หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า คริสตจกัรคอืกลุ่มของ
ผูเ้ช่ือ ไม่ใช่อาคารหรอืทรพัย์สิน
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ช. เป้าหมายของการพัฒนาคริสตจักรคือการประกาศกับคนใหม่ๆ เพื่อพระ

เยซูคริสต์

๏ พระเยซูตรัสว่า “เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของ

พระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย เพราะว่าที่เราได้รับใช้มา ก็เพราะเหตุนี้เอง” 

(ลูกา 4:34)

๏ เราเป็นทูตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งอุทิศชีวิตของเราเพื่อการพัฒ

นาคริสตจักร

๏ ความพยายามของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การรักษาองค์กร

๏ เราต้องการให้คนจ�านวนมากเท่าทีจ่ะมากได้เข้ามาถงึความรู้เรือ่งความ

รอดของพระเยซคูรสิต์ พระเยซตูรสัว่า “เราบอกท่านทัง้หลายว่า เงยหน้า

ขึน้ดนูาเถดิ ว่าทุง่นาเหลืองอร่าม ถงึเวลาเกีย่วแล้ว” (ยอห์น 4:35)

6. ความเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง

ก. เราแสวงหาการพัฒนาผู้น�าผ่านทางรูปแบบของการเป็นเหมือนพระคริสต์ 

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเรา

ข. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๏ เขาติดตามพระเยซคูริสต์ผูซ้ึง่ทรงยอมสละพระองค์เองเพือ่พระประสงค์

ของพระบิดา (ฟิลิปปี 2:5-8)

๏ เขาพ่ึงพระเจ้าอย่างเต็มที่ในการทรงตอบค�าอธิษฐานและตอบสนอง

ความต้องการทั้งสิ้นของเขา (ยอห์น 15:7)

๏ เขายอมรับต่อสิทธิอ�านาจของผู้อื่นและคิดถึงตัวเขาเองน้อยลง 

(เอเฟซัส 5:21)

ค. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับใช้

๏ เขาท�าตามตวัอย่างของพระเยซคูรสิต์ผูซ้ึง่มไิด้มาเพือ่รบัการปรนนบิตัิ 

ผู้น�าแห่งการเปล่ียนแปลงคือผู้น�าที่เป็น
เหมอืนพระครสิต์
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แต่มาเพื่อให้การปรนนิบัติ ผู้อื่น (มาระโก 10:45; มัทธิว 20:28)

๏ • เขาน�าด้วยวิญญาณและท่าทีของความเป็นผู้รับใช้ (ฟิลิปปี 2)

ง. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีนิมิต 

๏ “ทีใ่ดๆ ทีไ่ม่มนีมิติ ประชาชนกพ็นิาศ” (สภุาษติ 29:18 ฉบบัคงิส์เจมส์)

๏ “จงเขียนนิมิตนั้นลง ไป จงเขียนไว้บนแผ่น ป้ายให้กระจ่าง” (ฮาบากุก 

2:2 ฉบับคิงส์เจมส์)

๏ พระเยซคูริสต์ทรงวาดรูปนมิติของแผ่นดนิของพระเจ้า เรากต้็องท�าเช่น

เดียวกันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๏ คุณลักษณะนีคื้อปัจจยัทีเ่ด่นชดัระหว่างผูต้ามและผูน้�า ผูน้�าทีม่นีมิติจะ

แสวงหานิมิตของพระเจ้า ส�าหรับคริสตจักรและชุมชน และส่งต่อนิมิต

ไปยังคนอื่นๆ 

จ. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงคิดอย่างมีกลยุทธ์

๏ เขามคีวามสามารถในการแปลนมิติส�าหรับชมุชนของเขาให้เป็นเคร่ือง

มือส�าหรับแผ่นดินของพระเจ้า 

๏ เขาเข้าใจสภาพการณ์ปัจจบุนัของเราและหาค�าตอบของพระคมัภร์ีเช่น

เดียวกับที่เผ่าอิสสาคาร์เคยท�า (1 พงศาวดาร 12:32)

๏ เขามีนิมิตเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ต้องน�ามายังแผ่นดินของพระเจ้า

๏ เขาวางแผนจากนิมิตให้เป็นขั้นตอนปฏิบัติซึ่งขับเคลื่อนผู้เชื่อเข้าสู่ทุ่ง

นาแห่งการเก็บเกี่ยว

๏ เขาสามารถท�าให้นิมติและพนัธกจิมคีวามเรยีบง่ายแต่เป็นแผนการของ

แผ่นดินของพระเจ้าที่มีประสิทธิภาพ (ลูกา 14:28-30)

ฉ. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงคือผู้สร้างกลุ่ม

๏ พระเยซเูป็นแบบอย่างของเรา พระองค์ทรงสร้างกลุ่มคนและให้อ�านาจ

แก่เขา แทนที่จะท�าพันธกิจทุกอย่างด้วยพระองค์เอง (มัทธิว 10)

๏ สาวกของพระเยซูเป็นคนธรรมดา แต่เขาเป็นผูค้ว�า่โลก (กจิการ 17:6)

๏ ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างกลุ่มที่รวมเอาทุกคนในคริสตจักรให้มี

ส่วนในพันธกิจของแผ่นดินของพระเจ้า
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ช. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงกล้ายืนยันอย่างมีเมตตา

๏ เมื่อพระเยซูทรงเริ่มปล่อยให้สาวกเข้าสู ่พันธกิจการประกาศพระ

กิตติคุณ พระองค์ทรงสั่งเขาให้ “ฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือน 

นกพิราบ” (มัทธิว 10:16)

๏ ผูน้�าแห่งการเปล่ียนแปลงต้องรูว้ธีิการรักษาสมดลุระหว่างพระคณุและ

พระบัญญัติ ความยุติธรรมและความเมตตา และทุกอย่างที่บริสุทธิ์

๏ เขาต้องเป็นผู้ตัดสินใจที่มีสติปัญญาและยึดมั่นในการตัดสินใจของเขา

อย่างเหมาะสม

๏ แต่การตัดสินใจของเขาต้องประกอบด้วยความเมตตา

๏ เขาต้องพูดความจริงด้วยความรัก (เอเฟซัส 4:15)

ซ. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงสื่อสารอย่างชัดเจน

๏ ในระหว่างทีพ่ระเยซทูรงท�าพันธกิจในโลกนี ้พระองค์ตรัสบ่อยๆ ว่า ใคร 

“มีหูจงฟังเถิด” (มัทธิว 13:43) พระเยซูทรงต้องการให้ผู้ที่ติดตาม

พระองค์ฟังอย่างคงเส้นคงวาและตลอดไป

๏ ผูน้�าแห่งการเปล่ียนแปลงต้องพยายามพดูด้วยความชดัเจนและแม่นย�า

เช่นเดียวกับพระเยซู

๏ ผูน้�าแห่งการเปล่ียนแปลงเข้าใจความส�าคญัของความชัดเจน ความคง

เส้นคงวาและการกระตุน้ความสนใจของการส่ือสาร: “ถ้าแตรเดีย่วเปล่ง

เสยีงไม่ชดัเจน ใครเล่าจะเตรยีมตวัเข้าประจญับาน” (1 โครินธ์14:8)

ฌ. ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้อ�านาจผู้อื่นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นต่อไปเป็น

ผู้น�าของแผ่นดินของพระเจ้า

๏ การเป็นผูน้�าของโยชูวาล้มเหลวในการสร้างผู้น�ารุ่นต่อมา ท่านเป็นผูน้�า

เฉพาะคนรุ่นเดียวกันเท่านั้น (ผู้วินิจฉัย 2:10)

๏ ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่สร้างอาณาจักรเพื่อการครอบครองของ

ตนเองแต่ให้การฝึกอบรมแก่คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นถัดไป

๏ เขาค้นหา ฝึกฝนและพฒันาพีเ่ล้ียงท่ีสามารถเตรียม ให้อ�านาจและปลด

ปล่อยผู้น�าเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของแผ่นดินของพระเจ้า

Thai Naz Ess.indd   48 11/1/2016   9:40:53



49

๏ ถ้าไม่มกีารสบืต่อของผูน้�าการเป็นผูน้�ากไ็ม่ประสบความส�าเรจ็ “จงมอบ

ค�าสอนเหล่าน้ัน ซ่ึงท่านได้ยนิจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กบั

คนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย” (2 ทิโมธี 2:2)

7. ความเมตตาด้วยเจตนารมณ์

ก. ความเมตตาด้วยเจตนารมณ์แสดงถึงพระทัยที่เต็มไปด้วยความรักของ

พระเจ้า

๏ การส่งพระบตุรของพระเจ้าเข้ามาในโลกนีแ้ละการสิน้พระชนม์ของพระ

เยซแูทนมนุษย์ คือของขวัญแห่งความรกัและเมตตาท่ีสงูสดุของพระเจ้า

๏ ยอห์น 3:16-17 บอกเราว่าพระเจ้าทรงประทานพระบตุรของพระองค์

แก่เราจากความรักที่หลั่งล้นของพระองค์เพ่ือให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ 

เช่นเดียวกับ 1 ยอห์น 3:16-17 ที่บอกเราว่าความรักของพระเจ้า

ส�าหรับมวลมนุษย์ส�าแดงออกด้วยการกระท�าท่ีมีเมตตาอย่างแท้จริง

ของผู้เชื่อที่มีต่อการทรงสร้างของพระเจ้า

๏ ชีวิต พันธกิจ การสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตายของพระ

เยซู แสดงถึงการที่พระองค์ทรงยอมเสียสละเพราะความรักเพื่อผู้อื่น

และโลก (มัทธิว 9:36)

ข. ความเมตตาด้วยเจตนารมณส์�าเร็จในพระนามของพระเยซูเสมอ

๏ พระเยซทูรงเป็นแบบอย่างของความเมตตา ในพระกติตคิณุแสดงให้เรา

เห็นว่าพระเยซูทรงพร้อมในการ “ทนทุกข์กับ” มนุษยชาติ

๏ พระเยซูทรงมพีระทัยพระเมตตาด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อผูท้ีย่ากจน 

หลงหาย เจ็บป่วย ต�่าต้อยและเปราะบาง

๏ พระเยซูซึ่งทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ และทรงเป็นแบบอย่างของเรา

ในการด�าเนินชีวิตและแสดงความรัก

เรากระท�าทกุอย่างด้วยการรบัใช้ การเอือ้เฟ้ือ หรือการให้ความ
เมตตาในพระนามของพระเยซู และเราหยิบยืน่ความพยายามของ
เราให้ก็เพ่ือส�าแดงความรักของพระเยซู
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ค. ความเมตตาด้วยเจตนารมณใ์ห้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของแต่ละคน

๏ ประชากรของพระเจ้ามอบความหวัง ความรัก และความช่วยเหลือใน

พระนามของพระเยซูในวิธีการท่ีให้เกียรติกับแต่ละคนในฐานะของผู้ท่ี

ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า ซึ่งเป็นการทรงสร้างของพระเจ้า

๏ การแสดงความเมตตาไม่มแีรงจงูใจใดนอกเหนอืไปจากการมอบความ

รักของพระเจ้าในพระคริสต์

ง. ความเมตตาด้วยเจตนารมณห์ลั่งใหลอย่างเป็นธรรมชาติจากผู้เชื่อที่ได้รับ

การเปลี่ยนแปลง

๏ คริสตจักรได้รับการทรงเรียกให้เป็นศูนย์รวมความรักของพระเจ้าและ

ความเมตตาในโลก

๏ พันธกิจเมตตาไม่อาจเสร็จสมบูรณ์โดยความพยายามของมนุษย์หรือ

การเคลื่อนไหวทางสังคม เท่านั้น

๏ ในฐานะพระกายของพระคริสต์ การทรงเรียกให้มีใจเมตตาของเราได้

สัมผสัทกุด้านของชีวิตด้วยวิธกีารแบบองค์รวมซึง่ก่อตวัขึน้มาจากชวีติ

ของพระเยซูและการทรงน�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

๏ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปล่ียนแปลงจิตใจของผู้เชื่อซึ่งต่อมาเขาก็

เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ สังคมและจิตวิญญาณสู่

โลกของเรา

๏ ความเมตตาควรเป็นส่วนส�าคัญและมีบทบาทในชีวิตและพันธกิจของ

ทุกคริสตจักร 

จ. ความเมตตาด้วยเจตนารมณ์คอืค�านยิามของพนัธกจิแบบองค์รวมตามแนว

เวสเลียนของเรา

๏ พระเจ้าพระบิดาทรงส่งเรา และพระวิญญาญบริสุทธิ์ทรงให้เรามีฤทธิ

อ�านาจเข้าไปในโลกเพื่อแสดงความรักและรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า

๏ เขาเชื่อว่าพระบิดาทรงท�าการอยู่แล้วโดยอ�านาจของพระวิญญาณใน

ชีวิตของแต่ละคน และเราได้รับการทรงเรียกให้อยู่เคียงข้างในการ

ท�าการดีนี้
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๏ การประกาศที่แท้จริงน�าสู่การทรงเรียกและการอุทิศตนเพื่อเข้ามีส่วน

ร่วมในชีวิตของผู้คนรอบๆ เรา

๏ ในพระนามพระเยซูท�าให้เราสนใจต่อความทุกข์ยากและความไม่

สมบูรณ์ และเราหาทางน�าการรักษา ความหวัง ความมีสันติสุขและ

ความรักไปสู่ผู้ที่ก�าลังเดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความเสี่ยง เรา

ถูกดึงเข้าหากันและกันด้วยความเป็นเพื่อนและชุมชนที่มีความรัก ซึ่ง

ส่งผลทางสังคม และนี่คือวิธีการที่พระเจ้าทรงสร้างและขยายพระกาย

ของพระคริสต์

ฉ. ความเมตตาด้วยเจตนารมณ์หล่ังใหลจากชวีติของเราเพือ่แสดงถงึการอทุศิ

ตนของเราต่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อไถ่โลกที่ล่มสลาย

๏ เราพยายามหา ฟัง และตอบสนองต่อเพือ่นมนษุย์ทีไ่ม่สมบรูณ์และบาด

เจ็บด้วยวิธีการเดียวกันกับพระเจ้า

๏ เราหาทางทุ่มเทส่ิงที่มีอยู่ทั้งหมดเท่าที่เป็นได้เพื่อบรรเทาความทุกข์

ยากของมนุษย์และแสวงหาแผนการ ของพระเจ้าเพื่อการรื้อฟื้น ความ

ครบบริบูรณ์ ความรอด และสันติสุขในโลกและเพื่อโลก

๏ เราใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมระบบวงจรทางสังคมซึ่งได้

สร้างโครงสร้างของความยติุธรรมทีน่�าไปสูก่ารกดข่ีประชาชนและความ

ชัว่ร้ายทีเ่กดิอยูท่ัว่ไปในโลกของเรา และเราท�าในพระนามของพระเยซู

๏ เราแสวงหาทกุวถิทีางเพือ่ช่วยให้พนัธกจิของพระเจ้าส�าเร็จและน�าสง่า

ราศีสู่พระองค์ (มีคาห์ 6:8)
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ความอัศจรรย์ของพระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลง
“พระคณุซึง่ยิง่ใหญ่กว่าความบาปทัง้สิน้ของเรา” ช่างเป็นความมหศัจรรย์ 

นั่นเป็นบรรทัดแรกของบทเพลงนมัสการ

ในพระเยซ ูพระเจ้าทรงรบัสภาพมนษุย์และทรงท�าการอย่างเฉยีบขาดเพือ่

ให้โลกได้คืนดีกับพระองค์ (ยอห์น 3:15-16; โรม 1:1-16) ในขณะที่เรายัง

เป็นคนบาปพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ “ให้เป็นท่ีลบล้างพระอาชญา” 

ส�าหรับความบาป (โรม 3:25) องค์พระผู้เป็นเจ้าของสรรพสิ่งทรงยอมแบกรับ

ความบาปของโลกและประทานความรอดแก่เราทั้งหลาย

ในพระเยซูคริสต์น้ันความชอบธรรมของพระเจ้า เช่น ความรอดของ

พระองค์ได้รบัการเปิดเผย (โรม3:21) หากมใิช่ด้วยการกระท�าเช่นนีข้องพระเจ้า

แล้วมนษุย์ทัง้ปวงกค็งถกูแยกออกจากพระเจ้าอย่างไร้ความหวัง (เอเฟซสั 1:5-

2:10) ด้วยเหตุนี้ อ�านาจทั้งปวงที่แยกเราออกจากพระเจ้าจึงพ่ายแพ้ (โคโลสี 

2:15) บัดนี้ “โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (โรม 3:22) เราพ้นจากกฎแห่ง

บาปและความตาย (โรม 8:2)

พระคัมภีร์ใหม่เขียนเพลงสรรเสริญอย่างต่อเนื่องบทหนึ่งแด่พระเจ้า 

ศาสนศาสตร์แบบเวสเลียนของเรา
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ผูป้ระทานความอดุมของพระองค์แก่เราอย่างเหลือล้น (เอเฟซสั 1:6-10) ความ

บริบูรณ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสต์ และผู้ที่รับพระคริสต์

ก็เข้าสู่ความบริบูรณ์ในพระองค์ (โคโลสี 2:8-15) หลังจากที่การตรวจสอบ

ประโยชน์ของพระคุณพระเจ้าแล้ว เปาโลถึงกับอุทานว่า “โอ พระปัญญาและ

ความรอบรู้ของพระเจ้านั้น ล�้าลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่ง

รู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้” (โรม 11:33) บางส่วนของ

ความอุดมดังกล่าวยังหมายถึง การยกโทษบาป การที่พระวิญญาณทรงอยู่ใน

เรา การก่อตัวขึ้นในพระฉายของพระคริสต์ ชีวิตนิรันดร์ สันติสุขกับพระเจ้า การ

ช�าระให้บริสุทธิ์ การสามัคคีธรรมของคริสตจักร และความหวังในการเสด็จกลับ

มาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เม่ือพระเยซตูรสั สิง่ทีค่นจ�านวนมากได้ยนิคอื “ข่าวด”ี อย่างแท้จรงิ กล่าวคอื 

พระเจ้าทรงประทานอิสรภาพแก่คนบาปให้คืนดกีบัพระองค์ แม้กระทัง่คนเกบ็ภาษี

ที่ผู้คนเกลียดชังหรือผู้หญิงโสเภณีเมื่อได้ฟังเร่ืองความรักของพระเจ้าก็สามารถ

กลับใจแล้วรับการอภัยและรับชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองโดย

ไม่คดิมูลค่าแก่ผู้ทีย่อมรบัว่าตวัเขาเองไม่สามารถท�าอะไรได้เลยเพือ่ให้สมควรกบั

พระเมตตาของพระองค์ (ลูกา 15)

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงท�าการโดยพยายามน�าเราไปสู่ความรอดก่อน

หน้าทีเ่ราจะตระหนกัรูเ้สยีอกี ผูเ้ขยีนหนงัสอืสดุดกีล่าวว่า ไม่มทีีใ่ด ทีพ่ระสรุเสยีง

ของพระเจ้าจะไม่เป็นที่ได้ยิน (สดุดี 19:3) เปาโลบอกเราว่า ทุกขณะสรรพสิ่ง

ทั้งปวงขึ้นอยู่กับพระคริสต์เพื่อการด�ารงอยู่ (โคโลสี 1:15-17) ยอห์นประกาศ

ว่าพระคริสต์ทรงท�าให้ทุกคนเห็นความจริง (ยอห์น 1:9)

พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงท�างานทัง้ในตวับคุคลและประวตัศิาสตร์สงัคมเพือ่

เปิดทางให้กบัพระกติตคิณุด้วยวธิกีารทีล่งตวัซึง่มาจากความสร้างสรรค์และสตัย์

ซ่ือของพระเจ้าเท่านัน้ พระองค์ทรงน�าหน้าการประกาศพระกติตคิณุท่ีชดัเจน และ

ทรงเตรียมผู้ฟัง ตลอดจนผู้ที่จะรับข่าวประเสริฐอย่างมีความหวัง

ในการมองย้อนอดีต คริสเตียนทุกคนสามารถเห็นรูปแบบที่พระวิญญาณ
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ทรงน�าเขาเข้าสู่การทรงไถ่ เราเรียกมิติการทรงเตรียมของพระคุณพระเจ้านี้ว่า

เป็น “พระคุณล่วงหน้า” หรือ พระคุณที่ไปก่อน

พระเจ้าส�าหรบัเรา ทกุอย่างทีพ่ระเจ้าทรงกระท�าส�าเร็จแล้วผ่านทางพระบตุร 

ของพระองค์นัน้ บดัน้ีพระองค์ทรงมอบแก่เราผ่านทางพระวญิญาณบรสิทุธิ ์แท้จรงิ

แล้วสรรพสิ่งที่ทรงสร้างได้รับประโยชน์จากการทรงไถ่ซึ่งพระบิดาทรงกระท�า

ส�าเร็จในพระบุตรของพระองค์ (โรม 8:19-25)

การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นชื่อที่เราเรียกการกระท�าที่เปี่ยมด้วย

พระกรณุาของพระเจ้าทีท่รงให้อภยัและการคนืดแีก่คนบาปได้กลบัสู่พระองค์ การ

ประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมคือการหันกลับไปสู่ความกรุณาของพระเจ้าซึ่งก็โดย

พระคุณผ่านทางความเชื่อเท่านั้น

การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมคือมิติหนึ่งของการทรงช่วยให้รอดของ

พระเจ้า ประโยชน์ถัดมาคือพระวิญญาณของพระเจ้าซ่ึงทรงอยู่ในคนบาปที่กลับ

ใจนั้นทรงสร้างชีวิตแห่งพระเจ้า บุคคลนั้นจึงบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของ

พระเจ้า พระคมัภร์ีใหม่เรยีกความตระหนกัในชีวติฝ่ายวญิญาณนีว่้าการทรงสร้าง

ใหม่ การเกิดใหม่ การเกดิจากเบือ้งบน ชีวตินรัินดร์ การเข้าสูแ่ผ่นดนิของพระเจ้า 

การเดินในความใหม่ของชีวิต และชีวิตในพระวิญญาณ

ไม่ว่าจะเรยีกอะไรกต็ามแต่โดยความอศัจรรย์แห่งพระคณุของพระเจ้าแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงอยู่ในคริสเตียนและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ในที่ซ่ึง

คร้ังหน่ึงมีความตายแต่บัดนี้มีชีวิต ในที่ซึ่งครั้งหนึ่งมีสงครามบัดนี้มีสันติสุขกับ

พระเจ้า และทีซ่ึง่ครัง้หนึง่มคีวามสิน้หวังก็กลับมีความหวงั พระคัมภีร์ใหม่ประกาศ

ว่า “เหตุฉะน้ัน ถ้าผูใ้ดอยูใ่นพระครสิต์ ผู้นัน้กเ็ป็นคนทีถู่กสร้างใหม่แล้ว ส่ิงสารพดั

ที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลาย เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้า” (2 

โครินธ์ 5:17-18a) 

พระคัมภีร์ใหม่ได้เรยีกคริสเตยีนว่า ผูท้ี ่“อยูใ่นพระคริสต์” และว่า พระคริสต์ 

ทรงอยู่ภายในเขา ในด้านหนึง่ครสิเตยีนเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการคนืดกีบัพระเจ้าผ่านทาง

ความเชือ่ทีน่�าให้เขา “อยูใ่นพระครสิต์” (รม.8:1) ซึง่หมายถงึในพระครสิต์ผูท้รง
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น�าคนบาปที่กลับใจใหม่แล้วทั้งหลายให้คืนดีกับพระบิดา

แต่พระคัมภีร์ใหม่ก็ยังกล่าวถึงพระคริสต์ในเราในฐานะ “ท่ีหวังแห่ง

ศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27) โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคริสต์ซึ่งเป็นขึ้นมา

จากความตายทรงมอบชีวิตของพระองค์เองแก่ประชากรของพระองค์ พระองค์

ทรงอยู่ในเขาและทรงประทานผลแห่งพระวิญญาณแก่เขา (กาลาเทยี 5:22-23)

“แต่” หลายคนถามว่า ในความเป็นจริงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแบบใดที่

เราสามารถคาดหวังได้ในฐานะ คริสเตียน แล้วอิทธิพลของนิสัยบาปเก่าๆ จะไม่

ก�าหนดรปูแบบชวิีตของเราหรอื หรอืว่า พระวิญญาณของพระเจ้าทีอ่ยูใ่นเราขณะ

นี้มอบชีวิตที่ดีกว่าให้ได้หรือ พระคัมภีร์ใหม่ตอบว่า “พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้ง

หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4)

ฤทธิ์อ�านาจเดียวกันกับที่น�าพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งท�าให้

พระองค์ทรงมชัียชนะเหนอืความตาย นรก ความบาปและหลมุศพนัน้ ขณะนีฤ้ทธิ์

อ�านาจดังกล่าวท�าการอยู่ในเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 1:19) ครั้ง

หนึ่งกฎเกณฑ์เก่าแห่งบาปและความตายเคยครอบครองเรา แต่บัดนี้ “กฎของ

พระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ท�าให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและ

ความตาย” (โรม 8:2)

บรรทัดฐานของความปิตยินิดสี�าหรับครสิเตยีนทกุคนคอืการได้รับการเตมิ

เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซึ่งเขามิได้ด�าเนินชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่อยู่ฝ่าย

วิญญาณ (โรม 8:1-8) โดยส่วนตัวแล้วท่านเคยมีประสบการณ์ชีวิตที่อัศจรรย์

ของพระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

“ความอัศจรรย์ของพระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลง” เป็นข้อเขียนที่น�ามาจากหนังสือ The 

Reflecting God Study Bible® 2000. ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่ The Zondervan Corporation เป็น

เจ้าของลขิสทิธิ ์และเรยีบเรยีงโดย Beacon Hill Press แห่งแคนซสั ซติี ้น�ามาใช้โดยได้รบัอนญุาตจาก 

ส�านักพิมพ์แล้ว ขอสงวนลิขสิทธิ์
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1. พระเจ้าตรีเอกานุภาพ
เราเช่ือในพระเจ้าเทีย่งแท้องค์เดยีวผูท้รงด�ารงอยูน่รินัดร์ และไร้ขดี

จ�ากดั ผูท้รงสร้างและครอบครองจกัรวาล พระลกัษณะของพระองค์

นั้นบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างและความรักที่บริสุทธิ์ 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่ปรากฏพระองค์เองในสามพระภาคคือ 

พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปฐก. 1; ลนต. 19:2; ฉธบ. 6:4-5; อสย. 5:16; 6:1-7; 40:18-31; มธ. 3:16-17; 

28:19-20; ยน.14:6-27; 1 คร. 8:6; 2 คร.13:14; กท. 4:4-6; อฟ. 2:13-18; 

1 ยอห์น 1:5, 4:8

2. พระเยซูคริสต์
เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระภาคท่ีสองของตรีเอกานุภาพ 

พระองค์ทรงด�ารงอยู่ นิรันดร์กับพระบิดา ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์

โดยเดชพระวิญญาณบรสิทุธิ ์ทรงถือก�าเนดิจากมารีย์สาวพรหมจารี 

พระเยซูไม่ใช่มนุษย์ที่กลายเป็นพระเจ้า และไม่ใช่พระเจ้าที่ปรากฏกลายเป็น

มนษุย์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบรูณ์และทรงเป็นมนษุย์อย่างสมบรูณ์

ด้วย สองพระลักษณะรวมกันเป็นหนึ่ง

หลักข้อเชื่อ ของคริสตจักรนาซารีน หล
ักข

้อเ
ชื่อ

 ข
อง

คร
ิสต

จัก
รน

าซ
าร

ีน
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เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความผิดบาปของเรา ด้วย

พระกายของพระองค์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์เสด็จสู่สวรรค์และ

ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อเรา 
มธ. 1:20-25; 16:15-16; ลก. 1:26-35; ยน. 1:1-18; กจ. 2:22-36; รม. 8:3,

32-34; กท. 4:4-5; ฟป. 2:5-11; คส. 1:12-22; 1 ทธ. 6:14-16; ฮบ. 1:1-5;

7:22-28; 9:24-28; 1 ยน. 1:1-3; 4:2-3, 15

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์
เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคที่สามของตรีเอกานุ

ภาพท่ีทรงกระท�าการอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระคริสต์ ทรง

กระท�าให้โลกนี้มองเห็นถึงความผิดบาป ทรงรื้อฟื้นผู้ที่กลับใจและ

เชื่อ ทรงช�าระเขาให้บริสุทธิ์และทรงน�าไปสู่ความจริงทั้งสิ้นในองค์พระเยซูคริสต์
ยน. 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; กจ. 2:33; 15:8-9; รม. 8:1-27; กท. 3:1-

14; 4:6; อฟ. 3:14-21; 1 ธก. 4:7-8; 2 ธก. 2:13; 1 ปต. 1:2; 1 ยน. 3:24; 4:13

4. พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจอย่างสมบูรณ์จากพระเจ้า ทั้ง

ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 66 เล่มแสดงต่อเราทั้ง

หลายว่าเราจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความรอดของเรา หลักข้อเชื่อทั้งสิ้นของเราต้อง

อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ 
ลก. 24:44-47; ยน.10:35; 1 คร.15:3-4; 2 ทธ. 3:15-17; 1 ปต.1:10-12; 

2 ปต.1:20-21

5. ความบาป
เราเชื่อว่าบาปเข้ามาในโลกผ่านทางการไม่เชื่อฟังของบรรพบุรุษคู่

แรกของเราคืออาดมัและเอวาทีไ่ม่เชือ่ฟังพระเจ้า ความบาปของเขา

น�าไปสู่ความตาย เราเชื่อว่าความบาปมี 2 ประเภท คือ ความบาป

ดั้งเดิม และความบาปส่วนบุคคล

เราเชื่อว่าผลของความบาปที่มาจากบรรพบุรุษคู่แรกคือ อาดัมและเอวา

ท�าให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป ธรรมชาติบาปนี้แยกเราจาก

สถานะดัง่เดมิของความชอบธรรม ซึง่เคยมอียูใ่นช่วงเวลาทีพ่ระเจ้าทรงสร้างอาดมั 
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และเอวา เราได้ตายฝ่ายวิญญาณและมีแนวโน้มคล้อยตามความชั่วร้ายอย่าง 

ต่อเนื่อง เราเชื่อว่าธรรมชาติบาปยังคงอยู่ในจิตใจของคริสเตียนจนกระท่ังได้รับ

การช�าระอย่างสมบูรณ์โดยการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ความบาปดั้งเดิมแตกต่างจากการกระท�าบาป เพราะบาปดั้งเดิมเป็นสิ่งที่

ปลกูฝังอยู่ในเราซึง่ผลักดนัให้เราท�าบาป พระเจ้าทรงจดัเตรยีมหนทางเยยีวยาให้

กับมนุษย์แต่ถ้าหากมนษุย์ปฏเิสธเขากจ็ะต้องรับผดิชอบต่อส่ิงทีเ่ขาได้กระท�านัน้

เราเชื่อว่าความบาปที่แต่ละคนกระท�านั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจที่จะ

ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ของพระเจ้าทัง้ๆ ทีรู่ ้การท�าบาปเช่นนีไ้ม่เหมอืนกบั

ความผิดพลาด ล้มเหลว หรือความจ�ากัด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการล้มลงใน

ความบาปของมนษุย์ ท่าทีแ่ละการตอบสนองในทางตรงข้ามต่อพระวญิญาณของ

พระครสิต์ เรยีกว่า ความผดิบาปของจติวญิญาณ ความบาปส่วนบคุคลคอื เจตนา

ที่จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์แห่งความรักและการไม่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ 
ความบาปดั้งเดิม: ปฐก. 3; 6:5; โยบ.15:14; สดด. 51:5; ยรม.17:9-10; มก.7:21-

23; รม.1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 คร. 3:1-4; กท. 5:16-25; 1 ยน. 1:7-8

การกระท�าบาปส่วนบุคคล: มธ. 22:36-40 (1 ยน. 3:4); ยน. 8:34-36; รม. 3:23;

6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 ยน. 1:9-2:4; 3:7-10

6. การลบล้างบาป
เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานหลั่งพระโลหิตและ

สิน้พระชนม์บนไม้กางเขนเพือ่จ่ายเป็นค่าไถ่อย่างครบถ้วนสมบรูณ์

ส�าหรบัความบาปทัง้สิน้ของเรา การกระท�านีเ้รยีกว่าการลบล้างบาป

ซึง่เป็นทางเดยีวส�าหรบัความรอดของเรา พระเยซยูอมสิน้พระชนม์

เพ่ือมนุษย์ทกุคน พระองค์ทรงให้ความรอดแก่เดก็ทีไ่ร้เดยีงสาและผูท้ีไ่ม่สามารถ

ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ แต่ส�าหรับผู้ที่มีวุฒิภาวะแล้วการลบล้างบาปนี้มีผลต่อเมื่อ

เขาได้กลับใจและรับเชื่อพระคริสต์เท่านั้น 
อสย. 53:5-6, 11; มก.10:45; ลก. 24:46-48; ยน. 1:29; 3:14-17; กจ. 4:10-12;

รม. 3:21-16; 4:17-25; 5:6-21 ; 1 คร. 6:20; 2 คร. 5:14-21; กท.1:3-4; 

3:13-14; คส.1:19-23; 1 ทธ. 2:3-6; ทต. 2:11-14; ฮบ. 2:9; 9:11-14; 13:12; 

1 ปต.1:18-21; 2:19-25; 1 ยน. 2:1-2
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7. พระคุณที่มาก่อน
เราเช่ือว่ามนษุย์ถกูสร้างขึน้ตามพระฉายาของพระเจ้า นัน่หมายถงึ

เขามีความสามารถที่จะเลือกระหว่างความดีและความชั่ว ซึ่งเรยีก

ว่าความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม เพราะว่าความบาปของ 

อาดัมและเอวาท�าให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป และไม่สามารถ

หนัไปหาพระเจ้าและท�าสิง่ทีด่ด้ีวยตวัเองเพือ่ให้รอดจากบาปได้ ดงันัน้ เราเชือ่ว่า

พระคณุของพระเจ้าโดยทางพระเยซคูรสิต์เป็นสิง่ทีใ่ห้เปล่าๆ แก่มนษุย์ทกุคน โดย

พระคณุนีท้�าให้มนุษย์ทกุคนสามารถเลือกทีจ่ะหันหลังให้กับความบาปสูค่วามชอบ

ธรรม เพื่อให้มีความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ส�าหรับการทรงยกโทษและ

การช�าระจากบาป และเพื่อการด�าเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยและเป็นที่ยอมรับ

ของพระองค์

เราเชือ่ว่ามคีวามเป็นไปได้ทีผู่ซ้ึง่ได้รบัความรอดและได้รบัการทรงช�าระให้

บริสุทธิ์แล้วยังหันกลับไปท�าบาปและปฏิเสธความเชื่อ เว้นเสียแต่ว่าเขาเหล่านั้น

จะกลับใจใหม่มิเช่นนั้นแล้วเขาจะต้องหลงหายอย่างสิ้นหวังชั่วนิรันดร์ 
ตามพระฉายาของพระเจ้าและการรู้จักผิดชอบชั่วด:ี ปฐก.1:26-27; 2:16-17; ฉธบ. 

28:1-2; 30:19; ยชว. 24:15; สดด. 8:3-5; อสย.1:8-10; ยรม. 31:29-30; อสค.

18:1-4; มค. 6:8; รม.1:19-20; 2:1-16, 14:7-12; กท. 6:7-8    

โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได:้ ยบ. 14:4; 15:14; สดด.14:1-4; 

51:5; ยน. 3:6ก; รม. 3:10-12; 5:12-14, 20ก; 7:14-25 

พระคุณที่ให้เปล่าและบทบาทของความเชื่อ: อสค.18:25-26; ยน.1:12-13; 3:6; กจ.

5:31; รม. 5:6-8,18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 11:22; 1 คร. 2:9-14; 10:1-12;

2 คร. 5:18-19; กท. 5:6; อฟ. 2:8-10; ฟป.2:12-13; คส. 1:21-23; 2 ทธ.

4:10ก; ทต. 2:11-14; ฮบ. 2:1-3; 3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; ยก.2:18-22; 

2 ปต. 1:10-11; 2:20-22

8. การกลับใจ
เราเชื่อว่าการกลับใจใหม่เป็นข้อก�าหนดของความรอด การกลับใจ

ใหม่คอืความจรงิใจและการเปลีย่นแปลงจติใจอย่างสิน้เชงิเกีย่วกบั

ความบาป ซึง่รวมถงึความรูส้กึผดิและความสมัครใจทีจ่ะหนัหลงัให้

ความบาป การกลับใจเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นเพราะโดยการกระท�าและความตัง้ใจแล้วเรา

Thai Naz Ess.indd   60 11/1/2016   9:40:55



61

ทกุคนล้วนเป็นคนบาป พระวิญญาณบรสิทุธิท์รงเมตตาช่วยเหลอืทกุคนท่ีต้องการ

กลบัใจและรบัความเมตตากรณุาจากพระเจ้าเพือ่ให้เขาได้รับการทรงยกโทษบาป

และชีวิตฝ่ายวิญญาณ 
2 พศด.7:14; สดด. 32:5-6; 51:1-17; อสย. 55:6-7; ยรม. 3:12-14; อสค. 

18:30-32; 33:14-16; มก.1:14-15; ลก. 3:1-14; 13:1-5; 18:9-14; กจ. 

2:38; 3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-18; รม.2:4; 2 คร. 7:8-11; 1 ธก.1:9; 

2 ปต. 3:9

9. การทรงท�าให้เป็นผู้ชอบธรรม การมีชีวิตใหม่และการทรงรับเป็นบุตร
เราเชื่อว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และยอมรับว่าพระองค์ทรง

เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบ

ธรรม นีห่มายความว่าพระเจ้าทรงให้อภยัโทษเขาจากความรู้สึกผิด

โดยไม่คิดมูลค่าและทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการลงโทษอัน

เนื่องจากบาปของเขา พระเจ้าทรงยอมรับเขาให้เป็นผู้ชอบธรรม

เราเชือ่ว่าพระเจ้าทรงประทานชวีติใหม่แก่ทกุคนทีก่ลบัใจและต้อนรบัพระ

เยซคูรสิต์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผูช่้วยให้รอด พระองค์ทรงประทานชีวติ

ใหม่ฝ่ายวิญญาณและคุณลักษณะใหม่ด้านจริยธรรม ซึ่งเรียกว่า การบังเกิดใหม่ 

อันเป็นชีวิตใหม่ที่สามารถมีความเชื่อ ความรัก และการเชื่อฟังพระเจ้า

เราเชือ่ว่าพระเจ้าผูท้รงท�าให้ผูเ้ช่ือเป็นผูช้อบธรรมและประทานชวีติใหม่ให้

โดยไม่คิดมูลค่านั้นจะทรงรับผู้เชื่อเหล่านั้นเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า

เราเชือ่ว่าการทรงช�าระให้บรสิทุธิ ์การรบัชวีติใหม่ และการรบัเป็นบตุร เกดิขึน้ใน

เวลาเดยีวกัน ทัง้หมดขึน้อยูก่บัการกลบัใจใหม่และความเชือ่ในพระครสิต์ของเรา 

พระวญิญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นพยานยนืยนัต่อเราว่าพระเจ้าทรงท�าพนัธกจินีส้�าเร็จ 
ลก.18:14; ยน. 1:12-13; 3:3-8; 5:24; กจ.13:39; รม.1:17; 3:21-26, 28; 

4:5-9; 17-25; 5:1, 16-19; 6:4; 7:6; 8:1, 15-17; 1 คร.1:30; 6:11; 2 คร. 

5:17-21; กท. 2:16-21; 3:1-14,26; 4:4-7; อฟ. 1:6-7; 2:1,4-5; ฟป. 3:3-9; 

คส. 2:13; ทต. 3:4-7; 1ปต.1:23; 1 ยน.1:9; 3:1-2, 9; 4:7; 5:1, 9-13, 18
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10. ความบริสทุธิแ์บบครสิเตยีนและการทรงช�าระให้บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์
เราเช่ือว่าการทรงช�าระให้บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์เป็นงานของพระเจ้า

ซึ่งเปลี่ยนแปลงผู้เชื่อให้เป็นเหมือนพระเยซู พระคุณนี้ของพระเจ้า

ส�าเร็จโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นจากการทรงประทาน

ชีวิตใหม่ (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการท�าให้เป็นผู้ชอบธรรม) เราเรียก

ว่าการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ขั้นเริ่มต้นและด�าเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงการช�าระให้

บรสุิทธิอ์ย่างสมบรูณ์ของพระวิญญาณบรสิทุธิ ์เพ่ือให้เป็นผูเ้ชือ่ทีส่มบรูณ์ ในทีส่ดุ

เมื่อเรามีพระฉายาของพระบุตรอย่างเต็มที่แล้วก็จะน�ามาซึ่งพระสง่าราศี 

เราเชื่อว่าหลังจากที่ผู้เชื่อได้รับชีวิตใหม่แล้วพระเจ้าก็ยังทรงท�างานต่อไป

เพื่อปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากบาปดั้งเดิม และน�าเขาเข้าสู่ขั้นตอนการถวาย

ชีวิตแด่พระเจ้าอย่างส้ินเชิงและเช่ือฟังพระองค์อย่างบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความรักที่

สมบูรณ์ สิ่งนี้เรียกว่า การทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

การทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นี้เกิดขึ้นส�าเร็จได้ด้วยการรับบัพติศ

มาด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิห์รือเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่าการเตม็ล้นด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์สองอย่างคือการช�าระจิตใจจากความบาป

และการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฝังอยู่ในใจซึ่งให้พลังอ�านาจแก่ผู้เชื่อในการรับ

ใช้และด�าเนินชีวิตอย่างมีพระเจ้า

การทรงช�าระให้บริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้เพราะพระเยซูทรงยอม

สิน้พระชนม์ปรากฏการณ์นีจ้ะเกดิขึน้ทนัทโีดยพระคณุผ่านทางความเชือ่ ซึง่เป็น

ผลจากการถวายตวัอย่างสิน้เชิงแด่พระเจ้า พระวญิญาณบริสทุธิท์รงเป็นพยานถึง

การทรงกระท�าเหล่านี้

ประสบการณ์นี้เป็นที่รู ้จักในช่ือต่างๆ กันเช่น ความเพียบพร้อมแบบ

คริสเตียน ความรักอันสมบูรณ์ ใจบริสุทธิ์ การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ หรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระพรอันสมบูรณ์ และความ

บริสุทธิ์แบบคริสเตียน

เราเชื่อในความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ การมีใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นทันทีซึ่งเป็นผลจากการทรงช�าระให้
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บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์ ส่วนการเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ต้องใช้เวลาผ่านกระบวนการของ

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ

เราเชื่อว่าพระคุณแห่งการทรงช�าระให้บริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์น้ันมีแรงจูงใจ

จากพระเจ้าทีจ่ะจ�าเรญิขึน้ในพระคณุเพือ่เป็นสาวกให้เหมอืนพระครสิต์ การเจรญิ

เติบโตนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติแต่จ�าเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่

โดยการมีวนิยัฝ่ายวญิญาณ เพือ่พฒันาคณุลักษณะและบคุลกิภาพให้เป็นเหมอืน

พระคริสต์ ผู้ที่ไม่เอาจริงเอาจังเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็จะท�าลายค�าพยาน

ของเขาเอง และส่งผลให้พระคณุของพระเจ้าไร้ซึง่ความหวังและกอ็าจจะสญูส้ินไป

ผูเ้ชือ่เตบิโตในพระคณุและความรักทีม่ต่ีอพระเจ้าและเพือ่นบ้านอย่างสดุใจกโ็ดย

การมีส่วนร่วมในวิธีการแห่งพระคุณ ซึ่งประกอบด้วยการสามัคคีธรรม การสร้าง

วินัยฝ่ายวิญญาณ และพิธีกรรมของคริสตจักร
ยรม. 3:31-34; อสค. 36:25-27; มลค. 3:2-3; มธ. 3:11-12; ลก. 3:16-17; ยน.

7:37-39; 14:15-23; 17:6-20; กจ.1:5; 2:1-4; 15:8-9; รม. 6:11-13,19; 

8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 คร. 6:14-7:1; กท. 2:20; 5:16-25; อฟ. 3:14-21; 

5:17-18, 25-27; ฟป. 3:10-15; คส. 3:1-17; 1 ธก. 5:23-24; ฮบ. 4:9-11; 

10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 ยน.1:7, 9

“ความเพียบพร้อมอย่างคริสเตียน” “ความรักอันสมบูรณ์” ฉธบ. 30:6; มธ. 5:43-48; 

22:37-40; รม. 12:9-21; 13:8-10; 1 คร. 13; ฟป. 3:10-15; ฮบ. 6:1; 1 ยน. 

4:17-18

“ใจสะอาด” : มธ. 5:8; กจ. 15:8-9; 1 ปต. 1:22; 1 ยน. 3:3

“การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือการเต็มล้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์” : 

ยรม. 31:31-34; อสค. 36:25-27; มลห. 3:2-3; มธ. 3:11-12; ลก. 3:16-17; 

กจ. 1:5; 2:1-4; 15:8-9

“พระพรอันสมบูรณ์” : รม. 15:29

“ความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียน” : มธ. 5:1-7:29; ยน. 15:1-11; รม. 12:1-15:3; 2 

คร. 7:1; อฟ. 4:17-5:20; ฟป. 1:9-11; 3:12-15; คส. 2:20-3:17; 1 ธก. 3:13; 

4:7-8; 5:23; 2 ทธ. 2:19-22; ฮบ. 10:19-25; 12:14; 13:20-21; 1 ปต. 1:15-

16; 2 ปต. 1:1-11; 3:18; ยด. 20-21
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11. คริสตจักร
เราเช่ือในครสิตจกัรว่าเป็นชุมชนทีย่อมรบัว่าพระเยซคูรสิต์เป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้า เป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาใหม่ในพระคริสต์ เป็นพระกายของพระคริสต์ที่ได้รับการทรง

เรียกจากพระวิญญาณบรสิทุธิโ์ดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าให้

เรามาอยู่รวมกัน

พระเจ้าทรงเรยีกคริสตจกัรให้ส�าแดงออกถึงชวีติในหลายๆ ด้าน เช่น ความ

เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน การสามคัคีธรรม การเทศนาพระค�าของพระเจ้า การมีส่วน

ร่วมในพธิกีรรมต่างๆ และการท�าพนัธกจิในพระนามของพระเยซ ูการเชือ่ฟังองค์

พระคริสต์ การด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

พันธกิจของคริสตจกัรคอื การแบ่งปันถงึพระราชกจิของพระคริสต์แห่งการ

ทรงไถ่บาปและการคืนดีกับโลกโดยพึ่งฤทธิ์อ�านาจของพระวิญญาณ คริสตจักร

ท�าพันธกิจให้ส�าเร็จได้ด้วยการสร้างสาวกโดยผ่านทางการประกาศ การศึกษา 

การแสดงความเมตตากรุณา การท�างานเพื่อให้มีความยุติธรรม และเป็นพยาน

ถึงแผ่นดินของพระเจ้า

คริสตจักรมีอยู่ทั้งที่เป็นคริสตจักรท้องถ่ินและชุมชนสากล ซึ่งส�าแดงถึง

ชวีติและการนมสัการในวิธกีารทีแ่ตกต่างกนัตามความหลากหลายของวฒันธรรม  

คริสตจักรยอมรับว่าพระเจ้าทรงเรียกบางคนให้ท�าพันธกิจพิเศษและวางเขาไว้

ในต�าแหน่งที่จะรับผิดชอบพันธกิจเหล่านั้น คริสตจักรด�าเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎ

เกณฑ์ของพระเจ้าในขณะทีร่อคอยการเสดจ็กลับมาอย่างชืน่ชมยินดขีองพระเยซู 
อพย.19:3; ยรม. 31:33; มธ. 8:11; 10:7; 16:13-19, 24; 18:15-20; 28:19-

20; ยน.17:14-26; 20:21-23; กจ.1:7-8; 2:32-47; 6:1-2: 13:1; 14:23; รม.

2:28-29; 4:16; 10:9-15; 11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 คร. 3:5-9; 7:17;

11:1, 17-33; 12:3, 12-31; 14:26-40; 2 คร. 5:11-6:1; กท. 5:6, 13-14; 6:1-

5,15; อฟ.4:1-17; 5:25-27; ฟป. 2:1-16; 1 ธก. 4:1-12; 1 ทธ. 4:13; ฮบ.

10:19-25; 1 ปต.1:1-2,13; 2:4-12,21; 4:1-2,10-11; 1 ยน. 4:17; ยด. 24;

วว. 5:9-10
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12. พิธีศีลบัพติศมา
เราเช่ือว่า พธิศีลีบพัตศิมาของครสิเตยีนทีพ่ระเยซคูรสิต์ทรงบญัชา

ไว้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแสดงว่าบุคคลนั้นยอมรับการทรงล้าง

บาปของพระเยซูครสิต์ โดยประกาศต่อสาธารณะชนถงึความศรทัธา

ท่ีเขามีต่อพระองค์ในฐานพระผู้ช่วยให้รอดและแสดงถึงความปรารถนาของเขา

เพื่อติดตามพระเยซูในการเชื่อฟังและความชอบธรรม 

พิธีศีลบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ เด็กเล็กๆ ก็อาจรับ

บัพติศมาได้ตามท่ีพ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องการ หากเขาให้ค�าม่ันว่าจะเล้ียงดูเด็กใน

ทางของคริสเตียน

ผู้รับบัพติศมาอาจเลือกรูปแบบพรม การรด หรือการจมลงในน�้าก็ได้ 
มธ. 3:1-7; 28:16-20; กจ. 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6;

รม. 6:3-4; กท. 3:26-28; คส. 2:12; 1 ปต. 3:18-22

13 พิธีศีลมหาสนิท
เราเชื่อว่าพิธีศีลมหาสนิทท่ีพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้นั้นเป็น

พิธีการพื้นฐานอันศักด์ิสิทธิ์ในยุคพระคัมภีร์ใหม่ เป็นการระลึกถึง

การยอมสิน้พระชนม์ของพระองค์ซึง่ส่งผลให้ผูเ้ชือ่ได้รบัชวีติ ความ

รอดและพระสญัญาแห่งพรฝ่ายจติวญิญาณในพระครสิต์ทัง้ปวง พธีิ

น้ีมีไว้ส�าหรับทกุคนทีไ่ด้รบัการเตรยีมและเหน็ความส�าคญัของพธีิ ผูเ้ชือ่ท่ีเข้าร่วม

ในพธิอีนัศกัดิสิ์ทธิน์ี ้ได้เป็นพยานถงึการสิน้พระชนม์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าจนกว่า

พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง 
อพย.12:1-14; มธ. 26:26-29; มก.14:22-25; ลก. 22:17-20; ยน. 6:28-58; 

1 คร. 10:14-21; 11:23-32

14. พระเจ้าทรงรักษาโรค
เราเช่ือในหลักค�าสอนของพระคมัภร์ีเกีย่วกบัการทรงรกัษาโรคด้วย

ฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า และเรายังหนุนใจให้สมาชิกของเรา

อธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อการทรงรักษาโรคผู้ป่วย นอกจากนี้เรา

ยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคผ่านทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยเช่นกัน 
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2 พกษ. 5:1-19; สดด. 103:1-5; มธ. 4:23-24; 9:18-35; ยน. 4:46-54; 

กจ. 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; 1 คร.12:4-11; 2 คร.12:7-10; ยก. 5:13-16

15. การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์
เราเช่ือว่าพระเยซคูรสิต์จะเสดจ็กลับมายงัโลกนีอ้กีครัง้ ผูเ้ชือ่ทีต่าย

ไปแล้วจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมา และทุกคนที่ผูกพันอยู่ในพระเยซูจะ

ถกูรบัไปพร้อมกนัเพือ่พบกบัองค์พระผูเ้ป็นเจ้าในท้องฟ้าต่อจากนัน้ 

คนเหล่านี้ก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ 
มธ. 25:31-46; ยน.14:1-3; กจ. 1:9-11; ฟป. 3:20-21; 1 ธก. 4:13-18; ทต. 2:11-

14; ฮบ. 9:29-28; 2 ปต. 3:3-15; วว. 1:7-8; 22:7-20

16. การเป็นขึ้นจากความตาย การพิพากษาและปลายทางของชีวิต
เราเช่ือในการเป็นขึน้มาอกีครัง้หนึง่ของผูท้ีต่ายไปแล้ว ร่างกายของ

คนชอบธรรมและคนอธรรมจะถูกชุบให้เป็นข้ึนมา และรวมเข้ากับ

วิญญาณของเขา “ผู้ท่ีกระท�าดีก็จะฟื้นข้ึนสู่ชีวิต ส่วนผู้ที่กระท�า

ความชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาลงโทษ” 

เราเชื่อในการพิพากษาที่จะมีในอนาคต ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องปรากฏตัว

ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาตามการกระท�าของเขาในชีวิตนี้

เราเชื่อว่าบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดโดยเชื่อในพระเยซูคริสต์และติดตาม

พระองค์อย่างเชือ่ฟังจะได้รับการยนืยนัถงึชวีติอนัเตม็ด้วยสง่าราศแีละชัว่นรินัดร์ 

ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ก็จะต้องทนทุกข์ทรมานในนรกชั่วนิรันดร์ 
ปฐก. 18:25; 1 ซม. 2:10; สดด. 50:6; อสย. 26:19; ดน.12:2-3; มธ. 25:31-46;

มก. 9:43-48; ลก.16:19-31; 20:27-38; ยน. 3:16-18; 5:25-29; 11:21-27; 

กจ. 17:30-31; รม. 2:1-16; 14:7-12; 1 คร.15:12-58; 2 คร. 5:10; 2 ธก. 1:5-

10; วว. 20:11-15; 22:1-15
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เราเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของคริสเตียน
บ่อยครั้งเรามักจะเข้าใจค�าว่า “คริสตจักร” ได้ยาก เพราะว่าเราใช้ค�านี้ใน

หลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเราจ�าเป็นต้องให้ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจนมากขึ้น ด้วย

เหตุนี้เราจึงเรียกว่า “ecclesiology” (เอเคลซิโอโลจี) ชึ่งหมายถึง “การเรียน

เกี่ยวกับคริสตจักร” 

ประการแรก คริสตจักรนาซารีนเป็นเหมือนดังท่ีบรรยายตามพระวจนะ

เกี่ยวกับ “ประชากรของพระเจ้า” คือ เรายอมรับในการเป็นส่วนของ “คริสตจักร

แห่งอัครทูตที่เป็นสากลมีความบริสุทธิ์และเป็นหนึ่งเดียว” วลีเหล่านี้มาจากหลัก

ข้อเชือ่โบราณ ช่ึงครสิเตยีนทัว่โลกและคลอดกาลประวติัศาสร์ยอมรบั แต่ละค�าจาก

วลีที่ประกอบด้วยด�าสิ่นั้นอธิบายถึงส่วนส�าดัญแต่ละอย่างเกี่ยวกับ “คริสตจักร” 

เราได้รับบัพติศมาเพื่อเข้าสู่ “คริสตจักรของพระคริสต์” ไม่ไช่เพื่อเข้าสู่

คริสตจักรนาซารีน การรับพิธิบัพติศมาเข้าสู่ “คริสตจักรของพระคริสต์” เป็น

พยานหลกัฐานส่วนตวัและส่วนรวมถงึพระคณุล่วงหน้า ซึง่หมายความว่าพระเจ้า

ได้ทรงท�างานในชีวิตของเราแม้แต่ก่อนทีเ่ราได้รูจั้กกบัพระองค์ และก่อนทีเ่รารูจ้กั

พระคุณแห่งความรอดของพระเจ้านั้นด้วย

ค�าสอนเรื่องคริสตจักรของเรา

ค�า
สอ

นเ
รื่ อ

งค
ริส

ตจ
ักร

ขอ
งเ
รา
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ผูร้บัใช้ของเราได้รบัการสถาปนา “ในคริสตจกัรของพระเจ้า”1 และคริสจกัร

ของเราแสดงออกอย่างชัดเจนถงึ “ความเป็นสากลของคริสตจกัร” ซึง่เป็นวลทีีเ่รา

ใช้เพื่ออธิบายถึงกลุ่มผู้เชื่อที่อยู่ทุกที่และตลอดประวัติศาสตร์ได้

เรายนืยนัตามพระวจนะในเรือ่งความบรสิทุธิข์องพระเจ้าและคริสตจกัรของ

พระองค์ ซ่ึงได้รับการเลือกให้เป็นเครือ่งมอืของพระคณุพระเจ้าและได้รบัการทรง

เรียกให้ด�ารงอยู่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพลังแห่งชีวิต เป็นผู้หยิบยื่นความ

ช่วยเหลือต่อผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของพระคริสต์ คริสตจักรของคริสเตียนเป็น

พยานถึงความจริงที่ว่าการนมัสการพระเจ้าเป็นการให้ความส�าคัญอย่างแท้จริง

ของชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ จึงได้เรียกคนบาปให้กลับใจและแก้ไขชีวิตของเขา 

บ�ารุงเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์ในผู้เชื่อผ่านทางชีวิตของคริสตจักรท่ีบริบูรณ์ และเรียก

ผู้เชื่อเข้าสู่ชีวิตที่ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ คริสตจักรส�าแดงแผ่นดินของพระเจ้า

ต่อโลกด้วยความบริสุทธิ์และสัตย์ซื่อของตน ทั้งนี้คริสตจักรจึงเป็นเคร่ืองมือใน

การประกาศสาระส�าคัญของตนเองอย่างแท้จริง

เรามีความสอดคล้องกับพันธกิจของพระเจ้า
พันธกิจของพระเจ้าในโลกมีความส�าคัญและเราได้รับพันธกิจของเราจาก 

พระเจ้าผูท้รงสร้างจกัรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล และในธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร์ 

พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะเหมือนพระฉายของพระเจ้าเพื่อว่าความรัก

ของพระเจ้าจะได้เจริญเติบโต เมื่อความบาปท�าให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเสียหาย

ธรรมชาติของพันธกิจการทรงไถ่ก็ได้รับการเปิดเผย ได้แก่ “การรื้อฟื้นสรรพสิ่ง

ที่ทรงสร้างไปสู่เป้าหมายในการทรงสร้างของพระเจ้า”2 การรื้อฟื้นของมนุษย์คือ

รากฐานส�าคัญ

จอห์น เวสเลย์ นิยามพันธกิจน้ีว่าเป็นการช�าระให้บริสทุธ์ิ หรือ “การฟ้ืนฟู

จติวญิญาณของเราใหม่ในพระลักษณะของพระเจ้า” ซึง่ม ี “ความชอบธรรมและ

บรสุิทธิอ์ย่างแท้จรงิ”3 พันธกิจของพระเจ้าสะท้อนให้เหน็ในการทรงเรยีกอบัราฮมั

ผูท้ีพ่ระเจ้าทรงเลือกเพือ่การอวยพระพรซึง่ลูกหลานของท่านจะ “ช่วยให้ผูอ้ืน่ได้ 

รบัพร” (ปฐมกาล 12:1-2) และปรากฎชดัเจนในประวตัศิาสตร์ของชาวฮบีรผููเ้ป็น

พยานต่อพระเจ้าองค์เดียวซ่ึงเป็นพระนามทีเ่ขาประกาศต่อทกุประชาชาตใินโลก

Thai Naz Ess.indd   68 11/1/2016   9:40:56



69

คริสเตียนมีประสบการณ์กับพระเจ้าในฐานะองค์ตรีเอกานุภาพที่บริสุทธิ์ 

พระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยพระองค์อย่างเต็มที่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ

เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเชิญและให้อ�านาจแก่การมีส่วนร่วมของเราในพันธ

กิจของพระเจ้า คริสตจักรเข้าสู่พันธสัญญานั้นซึ่งพระเจ้าทรงน�ากับอับราฮัมเพื่อ

อ�านวยพระพรและการรักษาอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชาติในฐานะส่วนหนึ่งของ

ชีวิตที่ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ 

เราร่วมกับคริสเตียนคนอ่ืนๆ ในพันธกิจของพระเจ้าแต่ยอมรับนิมิตซึ่ง

บัญชาวิถีชีวิตของคณะของเราให้เป็นคริสตจักรสากลซึ่งเขตแดนประเทศไม่อาจ

ก�าหนดเกี่ยวกับคริสตจักรต่างๆ ได้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเปิดคริสตจักรต่อทุก

ชาติและเผ่าพันธุ์

การท�าพันธกิจในฐานะพระคริสต์ในโลก
พื้นฐานของพันธกิจคริสเตียนคือค�าส่ังของพระคัมภีร์ให้เป็นพยานเรื่อง

ความรักในพระคริสต์ ผู้เช่ือยืนยันในพันธกิจการรับบัพติศมาของเขาว่าเป็นการ

ประกาศความตั้งใจของเขาในการเป็นพยานต่อสาธารณชนว่าเป็นสาวกของพระ

ครสิต์ ความเป็นสาวกทีซ่ือ่สตัย์คือลักษณะภายนอกของพระคณุของพระเจ้าทีอ่ยู่

ภายในเรา ในท�านองเดียวกนัก็เป็นลักษณะแห่งพระคณุพระเจ้าทีท่�าการอยูใ่นโลก

ซึ่ง “พระเจ้าทรงรักมาก” (ยอห์น 3:16) สมาชิกทั้งหมดของพระกายของพระ

คริสต์รับการเตรียมส�าหรับการรับใช้และผู้ที่รับการทรงเรียกให้เป็นผู้น�าพิเศษใน 

คริสตจักรจะได้รับการสถาปนาในฐานะผู้รับใช้แบบอัครทูต การทรงเรียกของเขา

ฝังรากลึกอยู่ในประสบการณ์กับความเชื่อมั่นส่วนตัว

บรรพชติ (ผูท่ี้ได้รบัการสถาปนาให้เป็นผู้รับใช้) และฆราวาส (คอืผู้เชือ่ทกุ

คนอ่ืน) ของครสิตจกัรท้องถิน่และครสิตจกัรองค์การบรหิารเข้าใจและยนืยันการมี

อยูข่องของประทานทีจ่�าเป็นและพระคุณ และในการประชมุสมัชชาองค์การบริหาร

ก็มีการเลอืกผูท้ีจ่ะได้รบัการสถาปนาให้เป็นผูร้บัใช้ มคันายกทีไ่ด้รับการสถาปนา

ให้รบัใช้ในพนัธกจิโดยประกอบอาชีพอืน่ไปด้วยและไม่ต้องรบัผดิชอบหลักในเรือ่ง

การเทศนาและการท�าพธิ ีผูป้กครองท่ีได้รบัการสถาปนาท�าหน้าท่ีจดัรูปแบบพระ

กายของพระครสิต์โดยการเทศนาพระกติตคิณุ จดัการพิธมีหาสนทิ ให้การเลีย้งดู
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ผู้ร่วมนมัสการ และจัดการชีวิตของคริสตจักรให้เป็นระบบระเบียบ

ประธานองค์การบริหารได้รับการเลือกเพื่อองค์การบริหารหรือส�านักงาน

สากล โดยการประชุมสมัชชาของผู้รับใช้บรรพชิตและฆราวาส ประธานองค์การ

บริหารมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้น�าที่เป็นศิษยาภิบาลและผู้น�าฝ่ายวิญญาณของ

เขาในเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักร สมาชิก และผู้รับใช้ในขอบเขตที่ก�าหนด ประธาน

องค์การบริหารสากลรับผิดชอบพันธกิจเกี่ยวกับอัครทูตและศิษยาภิบาลของทั้ง

คณะ รกัษาความเป็นเอกภาพของคริสตจกัรในเรือ่งหลกัค�าสอนและความบริสทุธ์ิ 

เป็นแบบอย่างชีวิตของพระคริสต์ผ่านทางความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และการ

วางแผนนิมิตซึ่งคริสตจักรโดยรวมสามารถน�ามาใช้ได้

ข้อได้เปรียบคงเป็นขอบข่ายทีเ่ป็นสากล เขามหีน้าทีเ่ชือ่มต่อนมิิตกบัความ

ต้องการทรพัยากรเพ่ือส่วนต่างๆ ของครสิตจักร มีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนที่มีความต้องการของพันธกิจโลกของเรา และสร้างเอกภาพของคริสต

จักรในพันธกิจกับพระค�า โดยการสถาปนาผู้รับใช้ในการประชุมสมัชชาองค์การ

บรหิารท่ีหลากหลาย และด้วยวิธกีารอืน่ๆ รวมทัง้มหีน้าทีรั่กษาความเป็นเอกภาพ

ของคณะซึ่งมีความหลาก หลายในด้านประเทศ เศรษฐกิจ เชื้อชาติ และภาษา

1ใบสถาปนาของผู้รับใช้แต่ละคนมีถ้อยค�าเหล่านี ้
2Roger L. Hahn, “The Mission of God in Jesus’ Teaching on the Kingdom of God,” in Keith 

Schwanz and Joseph Coleson, eds., Missio Dei: A Wesleyan Understanding (2011), 58.
3 John Wesley, Sermons, Volume II (1902), p. 373; John Wesley, A Plain Account of Christian  

Perfection, in J. A. Wood, Christian Perfection as Taught by John Wesley (1885), 211.
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นาซารีนให้การรับรองคริสตจักรของคณะในฐานะของการแสดงออกอย่าง

หน่ึงถงึความเป็นสากลของครสิตจกัรเสมอมา เราถอืว่าพระวจนะไม่ได้เปิดเผยรปู

แบบเฉพาะในการปกครองครสิตจกัรและการปกครองของเราจงึอาจจะก�าหนดขึน้

โดยการเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นชอบต้องไม่ฝ่าฝืนพระวจนะในการ

รักษาสมดุลนี้ เราเชื่อว่ามิชชันควรก�าหนดรูปแบบโครงสร้าง (เพื่อหาข้อมูลเพิ่ม

เติมดู ถ้อยแถลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในคู่มือคริสตจักรนาซารีนได้)

คริสตจักรนาซารีนยอมรับการปกครองแบบประชาธิปไตยในแบบฉบับ

ของ “เมธอดสิต์ อพิสิโคปอล” แต่เราขยายเสยีงของผูร้บัใช้บรรพชติและฆราวาส 

กว้างขึ้น และก�าหนดให้จ�ากัดในส่วนของส�านักงานบิชอป ดังนั้นเราเลือก 

“ประธานองค์การบริหาร” แทนบิซซอปได้ 

ส่วนประกอบส�าคัญในการปกครองของคริสตจักรนาซารีนคือ

๏ เรามีระดับของการปกครองสามระดับคือ

1. คริสตจักรเลือกตัวแทนเพื่อไปเข้าประชุมสมัชชาประจ�าปีของ

องค์การบริหาร

2. ในการประชุมองค์การบริหารให้เลือกตัวแทนเพื่อไปเข้าประชุม

สมัชชาสากลซึ่งจัดทุกสี่ปี

การปกครองของเรา

กา
รป

กค
รอ

งข
อง

เร
า
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3. การตดัสนิใจของทีป่ระชุมสมชัชาสากลมผีลผกูพนัท้ังคริสตจกัรและ

ทุกส่วนของคริสตจักร

๏ ในการประชุมสมัชชาสากลมีการเลือกประธานองค์การบริหารสากล 

ผู้ซึ่งเป็นผู้น�าพันธกิจโดยทั่วไปของคณะและมีอ�านาจในการบกครองส�าหรับ 

คริสตจักรทั้งหมด ประธานท�าหน้าที่นับจากการประชุมสมัชชาครั้งนั้นจนกระทั่ง

ถงึการประชมุคร้ังต่อไป และต้องมกีารเลือกตัง้ใหม่ทกุคร้ังของการประชุมสมชัชา 

ประธานองค์การบริหารสากลทกุคนได้รบัมอบหมายให้ดแูลองค์การบรหิารต่างๆ 

ตามรายชือ่และรับผดิชอบในการจัดการประชุมสมัชชาประจ�าปีขององค์การบริหาร

เหล่านัน้ รวมทัง้สถาปนาผู้รบัใช้ใหม่ทีอ่ยู่ในพืน้ทีอ่งค์การบรหิารทีเ่ขารบัผดิชอบ 

จ�านวนของประธานองค์การบริหารสากลไม่แน่นอนในสมัยก่อน แต่นับจาก 

ค.ศ. 1960 ก�าหนดให้มีหกคน โดยรวมแล้วทั้งหกคนรวมกันเป็นคณะกรรมการ

องค์การบริหารสากล ซึ่งประชุมกันในฐานะกรรมการปีละหลายครั้ง

๏ การประชุมสมัชชาสากลเลือกกรรมการสากลซึ่งประกอบด้วยผู้รับใช้

ที่เป็นบรรพชิตและฆราวาสใน จ�านวนที่เท่ากัน กรรมการประชุมกันปีละครั้ง

และเลือกเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรสากลและผู้อ�านวยการแผนก รวมทั้งท�าหน้าที่

ทบทวนนโยบาย งบประมาณ และการด�าเนนิงานของพนัธกจิทัว่ไปของคริสตจกัร

๏ คริสตจักรต่างๆ ในพื้นที่จะรวมอยู่ในองค์การบริหารและอยู่ภายใต้

การน�าของประธานองค์การบรหิาร ครสิตจกัรภายใต้องค์การบรหิารจดัต้ังขึน้เพือ่

เป้าหมายของพนัธกิจและเข้าร่วมประชุมสมชัชาประจ�าปี ท่ีประชมุองค์การบริหาร

เลือกประธานองค์การบริหารเพื่อให้ท�าหน้าที่เล้ียงดูคริสตจักรและศิษยาภิบาล 

ตลอดจนปลูกคริสตจักรใหม่ และบ�ารุงเลี้ยงให้องค์การบริหารมีความบริบูรณ์

๏ แต่ละคริสตจกัรเลือกศษิยาภบิาลของตนเองโดยการปรกึษาและให้การ

อนมัุตขิองประธานองค์การบรหิาร คริสตจกัรเป็นผูด้แูลตนเองในด้านการเงนิและ

การท�ากิจกรรมต่างๆ

๏ องค์การบริหารของนาซารีนแบ่งตามภูมิภาคของโลก ในบัจจุปันนี้มี 

หกภูมิภาค (เช่น ภาคพืน้อฟัรกิา เอเชียแปซฟิิก อเูรเซยี เมโสอเมริกา อเมริกาไต้ 

สหารับอเมริกา-แคนาดา) การแบ่งตามภูมิภาคก็เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
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ด้านพันธกิจมากกว่าโครงสร้างด้านการปกครอง

๏ อาคารคริสตจักรและบ้านพักศิษยาภิบาลเป็นทรัพย์สินขององด์การ

บริหารซึ่งฝากไว้กับคริสตจักรท้องถิ่นให้คูแลด้วยความไว้วางใจ 

๏ ผู้หญิงและผู้ชายอาจรับใช้ได้เหมือนกันในส�านักงานของคริสตจักรใน

หน้าที่ผู้รับใช้สถาปนาและผู้รับใช้ฆราวาส

๏ เราเรียกหนังสือระเบียบการของคริสตจักรนาซารีนว่า คู่มือ การ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในคู่มือ กระท�าโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

คริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักรนาซารีนต้องการให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ของพระคุณแห่ง

การเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า ผ่านทางการให้อภัยบาปและการช�าระใจให้สะอาด

ในพระเยซูคริสต์ผ่านทางฤทธิ์อ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ภารกิจเบื้องต้นของเราคือ “การสร้างสาวกที่เป็นเหมือนพระคริสต์ใน

บรรดาประชาชาติ” เพื่อรวบรวมผู้เช่ือใหม่ให้เป็นกลุ่มสามัคคีธรรมและสมาชิก

ของคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อทุกคนจะได้รับการเตรียมพร้อมให้รับใช้พระคริสต์ได้ 

เป้าหมายสูงสุดของชุมชนแห่งความเชื่อคือเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็น

ผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ (โคโลสี 1:28) ในวันสุดท้าย

ในครสิตจกัรท้องถิน่ทีค่วามรอด ความเป็นผู้ใหญ่ การสอนและการท�างาน

ของผู้เชื่อเกิดขึ้น คริสตจักรท้องถิ่นซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์คือตัวแทนของ

ความเชื่อและพันธกิจของเรา

คริสตจักรขององค์การบริหาร

องค์การบรหิารและองค์การภาคพ้ืนประกอบด้วยกลุม่ของคริสตจกัรท้องถิน่ 

ที่รวมกันอย่างมีการบริหารจัดการ

องค์การบรหิารเป็นองค์กรทีป่ระกอบด้วยคริสตจกัรท้องถ่ินทีเ่ป็นอสิระรวม

ตวักนัเพือ่ประโยชน์ในการท�าพนัธกิจของครสิตจกัรท้องถิน่ผ่านทางการสนบัสนุน

กันและกัน แบ่งปันทรัพยากรกันและให้การร่วมมือกัน
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ประธานองค์การบรหิารให้การดแูลองค์การบรหิารแห่งหนึง่โดยเฉพาะ โดย

ท�างานประสานกับคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร

คริสตจักรสากล

พื้นฐานของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในคริสตจักรนาซารีนคือเหล่า 

ผู้เชื่อ รูปแบบการปกครอง ค�านิยามและขั้นตอนซึ่งกล่าวไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ

คริสตจักรนาซารีน

หัวใจส�าคัญของความเป็นเอกภาพนี้ได้ประกาศไว้ในหลักข้อเชื่อ เราหนุน

ใจให้ครสิตจกัรในทกุภมูภิาคและทกุภาษาได้แปลและเผยแพร่ในวงกว้าง รวมทัง้

สอนความเชือ่เหล่านีต่้อสมาชิกสมบรูณ์ของเราทกุคน น่ีคอืเส้นใยทองค�าทีท่อออก

มาเป็นผืนผ้าแห่งเราทั้งหลายที่เป็นอยู่และกระท�าในฐานะนาซารีน

ข้อทีส่ะท้อนให้เหน็ได้ถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนันีแ้สดงชดัเจนอยูใ่น

การประชุมสมัชชาสากลซึ่งก็คือ “การก�าหนดหลักข้อเชื่อ การก�าหนดกฎเกณฑ์ 

และสิทธิอ�านาจในการเลือกสรรของคริสตจักรนาซารีน” (คู่มือ 300)

ข้อสะท้อนประการที่สองของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันคือคณะ

กรรมการสากลซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหมด 

ข้อสะท้อนประการที่สามคือคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล 

ผู้ซึ่งอาจตีความคู่มือ อนุมัติการปรับใช้ให้เข้ากับวัฒธรรม และการสถาปนาเพื่อ

เข้าสู่พันธกิจ

การปกครองของคริสตจักรนาซารีนเป็นแบบตัวแทน ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยง

ความสุดขั้วของผู้มีอ�านาจระดับบริหารในด้านหนึ่ง และความไร้ขอบเขตของ 

คริสตจักรในอีกด้านหนึ่ง 

ครสิตจกัรเป็นมากกว่าการเก่ียวโยงกัน แต่เป็นการเชือ่มโยงกนัและกนั สิง่ที ่

ผูกพันเราไว้ด้วยกันนั้นมั่นคงยิ่งกว่าสายใยเส้นเดียวที่อาจขาดในเวลาใดก็ได้

ที่มาของความผูกพันร่วมกันของเราคือองค์พระเยซูคริสต์
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ครสิตจกัรนาซารนีเป็นความเช่ือมโยงทีเ่ข้มแข็งของ “กลุม่ทีอ่ยู่ร่วมกนัด้วย

ความบรสิทุธ์ิ” ไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าร่วมกลุ่มกนัแบบหลวมๆ ของคริสตจกัรอิสระ 

หรอื เป็นเพียงคณะทีร่วมเอาครสิตจกัรต่างๆ ซึง่มคีวามเชือ่และเป้าหมายเหมอืน

กันเข้าไว้แต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีการจัดการอย่างแท้จริง

ความเชื่อมโยงของคริสตจักรไม่ใช่เพื่อการปกป้องกัน

ท้ังน้ีหมายความว่าเราต่างเป็นครสิตจักรท้องถ่ินทีเ่ป็นอสิระซึง่เข้าร่วม1 ใน 

องค์การบริหารเพ่ือร่วมกันท�าพันธกิจของ “การสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 

ในบรรดาประชาชาติ” ความตั้งมั่นนี้ต้องเป็นภาระรับผิด ชอบต่อกันและกันเพื่อ

ประโยชน์ในการท�าพันธกิจและคงไว้ซึ่งความเชื่อของเราที่มีเหมือนกัน

ในฐานะที่เป็นคริสตจักรที่มีความเชื่อมโยงกัน เราจึง 

๏ แบ่งปันความเชื่อ

๏ แบ่งปันค่านิยม

๏ แบ่งปันพันธกิจ

๏ แบ่งปันความรับผิดชอบ

คริสตจักรที่มีความเชื่อมโยงกัน

คร
ิสต
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การแบ่งปันความรบัผดิชอบรวมถงึความรบัผดิชอบร่วมกนัในด้านการเงนิ

ส�าหรับการระดมเงินทุนของพันธกิจมิชชันผ่านทางกองทุนเพื่อการประกาศทั่ว

โลกและพันธกิจพิเศษ

ตัง้แต่การเริม่ต้น (ค.ศ. 1908) ครสิตจกัรนาซารนีได้สร้างสาวกทีเ่ป็นเหมอืน 

พระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ ผ่านทางพันธกิจโลก พื้นที่ซึ่งได้ท�าการประกาศ

พระครสิต์ขยายและเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีท่่านอธษิฐานและถวายด้วยใจ

กว้างขวาง ท่านก็ได้ร่วมกับคนอื่นๆ ท�ามากกว่าการท�าแต่เพียงล�าพัง แต่ละการ

ถวายท่ีมอบให้ครสิตจกัรท้องถิน่ของท่านล้วนมเีป้าหมายในการใช้เพือ่ท�าพนัธกจิ

ครสิตจกัรนาซารนียดึถอืหลกัการความเท่าเทยีมกนัของการเสยีสละไม่ใช่

ความเท่าเทียมกันในการให้ นี่เป็นหลักการส�าคัญตามหลักพระคัมภีร์ต่อคริสต

จกัรสากลซึง่ครอบคลุมทัง้ในพืน้ทีซ่ึง่เป็นผูน้�าทางเศรษฐกจิและพืน้ทีก่�าลงัพฒันา

กองทนุเพือ่การประกาศทัว่โลกเป็นแผนการด้านงบประมาณของคณะ บาง

ครั้งท่านอาจได้ยินค�าว่า “กองทุนสนับสนุนมิชชัน” ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า

กองทนุเพือ่การประกาศทัว่โลกทีใ่ช้เพือ่รบัรองวธิกีารท�าพนัธกจิทีห่ลากหลายซึง่

ได้รับเงินทุนสนับสนุนในส่วนต่างๆ ทั่วโลก

การสนบัสนนุมชิชันและพนัธกจิต่างๆ ของครสิตจกัรยงัคงมอียูแ่ละเป็นไป

ด้วยดีทั่วทุกภูมิภาคของพันธกิจโลก การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจมิชชันมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับคริสตจักรในแง่ของการถวายอย่างเสียสละส�าหรับ

ด้านต่างๆ มากมาย

เมือ่เรามองดูยอดรวมของการถวายทัว่โลกแล้ว โดยเฉลีย่ร้อยละ 86.1 ของ

เงินทั้งหมดใช้เพื่อพันธกิจในคริสตจักรท้องถิ่นของท่าน ร้อยละ 4.5 เพื่อพันธกิจ

ขององค์การบริหาร ร้อยละ 1.8 เพื่อการศึกษาและการสร้างสาวกกับนักศึกษา

ของสถาบันการศึกษานาซารีน ทั้งนี้เป็นเพียงเงินถวายร้อยละ 7.6 ของคริสต

จักรของท่านที่ส่งให้กองทุนการประกาศทั่วโลกเพื่อสนับสนุนมิชชันนารี พันธกิจ

โลก และพันธกิจพิเศษต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ

ท่านสามารถเหน็ได้ว่าการถวายของท่านท�าให้เกดิการฝึกอบรม การสร้าง

สาวก และน�าข่าวประเสรฐิไปยังเดก็ๆ เยาวชน และคนทัว่ไป เมือ่ท่านถวาย ท่าน
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ก็ได้ร่วมกับนาซารีนในคริสตจักรที่มีการเชื่อมโยงเพื่อมอบความรักแก่ผู้ที่เดือด

ร้อน เพ่ือประกาศกับผู้ที่หลงหายทั่วโลก และเพื่อสร้างสาวกที่เป็นเหมือนพระ

คริสต์ในบรรดาประชาชาติ

คุณจะมองเห็นได้ว่า การถวายจะท�าให้มีการอบรม การสร้างสาวก ซึ่งจะ

น�าข่าวประเสริฐไปถึงเด็กๆ วัยรุ่น และผู้ใหญ่ เมื่อคุณให้และมีส่วนร่วมกับคริสต

จกัรนาซารนี คณุกจ็ะน�าความรกัไปถงึบคุคลทีล้่มเลว รวมไปถงึบคุคลทีห่ลงหาย

ทั่วโลก และนี้เป็นการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ

[นาซารีนแบ่งงบประมาณในการท�าพันธกิจโดย

๏ พันธกิจคริสตจักรท้องถิ่น ร้อยละ 86.1

๏ กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกและพันธกิจพิเศษ ร้อยละ 7.6

๏ พันธกิจคริสตจักรขององค์การบริหาร ร้อยละ 4.5

๏ พันธกิจการศึกษาระดับสูงของนาซารีน ร้อยละ 1.8]

กองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกและพันธกิจพิเศษล้วนเป็นส่วนของความ

รับผิดชอบที่ท�าร่วมกัน และท�าให้คริสตจักรสามารถส่งมิชชันนารี ฝึกอบรมผู้น�า

ระดับประเทศ และให้บุคลากรที่สอนด้านการประกาศ การสร้างสาวกและสอน

ลูกหลานรุ่นต่อไปของนาซารีน

    คริสเตียน            ความบริสุทธิ์            พันธกิจ

เราก�าลังเป็นพยานถึงความส�าเร็จของนิมิตซึ่งมาจากประธานองค์การ

บรหิารคนแรกของเราคอื ฟิเนอัส เอฟ. เบรซ ีท่านพดูตัง้แต่เร่ิมต้นเกีย่วกบั “ภาพ

รวมของพระเจ้า” ของครสิตจักรนาซารนีทีโ่อบล้อมโลกด้วย “ความรอดและความ

บริสุทธิ์แด่พระเจ้า”

นาซารีนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็จะมีส่วนร่วมในความเป็นจริงท่ียิ่งใหญ่

ของนิมิตนี้

แต่ละชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือค�าพยานของค�าสอนเรื่องความ

บริสุทธิ์แบบเวสเลียนเกี่ยวกับความรอดโดยสมบูรณ์ส�าหรับทุกคน

พันธกิจของคริสตจักรคือ “การสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ใน

บรรดาประชาชาติ” เป็นการเตือนว่าเราได้รับภาระหน้าที่ฝ่ายจิตวิญญาณ และ
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ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นผู้อารักขาที่ดีส�าหรับทรัพยากรทุกอย่างที่พระเจ้า

ทรงประทานให้

พันธกิจมาจากพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของเราคือค�าสั่งสูงสุด

ที่สามารถเป็นจริงได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา

ในขณะที่เรายกย่อง “มรดกอย่างดี” ของเรา คริสตจักรก็ไม่สามารถถอย

หลงัหรอืหยุดอยูก่บัทีไ่ด้ ในฐานะผู้ตดิตามพระเยซเูราต้องเดนิหน้าไปยงันคร “ซึง่

พระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮีบรู 11:10)

ดูเถิด พระเจ้าทรงก�าลังสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่!

เราเชื่อ
ในพระเจ้าองค์เดียวที่มีพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่บันทึกโดยได้รับการดลใจอย่างสมบูรณ์จาก

พระเจ้า ซึ่งกล่าวถึงความจริงทั้งสิ้นที่จ�าเป็นส�าหรับความเชื่อและการด�าเนินชีวิต

คริสเตียน

มนุษย์เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป และด้วยเหตุน้ีจึงมีแนวโน้มไปในทางที่ช่ัว

และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ในที่สุดแล้วผู้ที่ไม่กลับใจก็จะหลงหายชั่วนิรันดร์และไร้ซึ่งความหวัง

การทรงไถ่ผ่านทางพระเยซคูริสต์นัน้เพ่ือมนษุย์ทกุชาตพินัธุ ์และใครกต็ามทีก่ลบั

ใจและเชือ่พระเยซคูริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะได้รบัการประกาศให้เป็นผูช้อบธรรม 

บังเกิดใหม่และรอดจากอ�านาจการครอบง�าของบาป

ผู้เชื่อจะได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์หลังจากที่บังเกิดใหม่ โดยความ

เชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระวญิญาณบรสิทุธ์ิทรงเป็นพยานต่อการบงัเกิดใหม่และการช�าระให้บริสุทธิอ์ย่าง

สมบูรณ์ของผู้เชื่อด้วย

พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จกลับมา ผู้ที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและ

จะมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น
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