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บทเรี ยนชุดนี ้เขียนขึ ้นเพื่อตอบสนองความจําเป็ นในการศึกษาระบบการปกครองคริ สตจักรตามอย่างพระคัมภีร์อย่างมีระบบ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องศาสนศาสตร์ ได้ ใช้ เวลาจํานวนมากในการศึกษาและเขียนหนังสือเกี่ยวกับใจความสําคัญของพระคัมภีร์ แต่น่าประหลาดใจที่มีงานเขียน เกี่ยวกับแผนการของพระเจ้ าใน
เรื่ องการปกครองคริ สตจักรเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
จริ งๆ แล้ ว พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการปกครองคริ สตจักรไว้ ว่าอย่างไร ศิษยาภิบาลควรจะมีอํานาจปกครองมากน้ อยเพียงใด คริ สตจักรแต่ละแห่งเป็ นร่างกายที่มีอํานาจโดยที่ศิษยาภิบาล
ไม่ต้องจํานนต่อผู้มีอํานาจที่เป็ นมนุษย์คนอื่นนอกจากตัวเองใช่หรื อไม่ ท่านไม่จําเป็ นต้ องเดาคําตอบ เพราะพระเจ้ าทรงมีคําตอบที่แน่นอนในพระวจนะของพระองค์
อย่างไรก็ตาม มีเพียงวิธีเดียวที่จะทราบคําตอบของพระเจ้ าเกี่ยวกับการปกครองคริ สตจักรได้ และวิธีนนั ้ คือ โดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีระบบ ไม่แต่เพียงพระคัมภีร์ใหม่เท่านัน้ แต่
จะต้ องศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าทังหมด
้
ตังแต่
้ ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นด้ วยหลักการดังกล่าวนี ้
ขอขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี ้ ไคล์ด เจ เฮนี่ย์ (Clyde J. Haney) ที่อนุญาตให้ ใช้ บนั ทึกต้ นฉบับของเขาเพื่อเป็ นเนื ้อหาส่วนสําคัญของหนังสือเล่มนี ้ เดวิด เอฟ เกรย์ (David F. Gray) ที่
อนุญาตให้ ใช้ บรรยายเรื่ อง ”The Work of the Pastor” (งานของศิษยาภิบาล) และชาร์ ลส พูล (Charles Pool) ที่ออกแบบปกและงานศิลป์
หนังสือเล่มนี ้จึงได้ เขียนขึ ้นด้ วยเหตุผลดังนี ้เอง
ผู้เขียนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะเห็นการปกครองของพระเจ้ าที่แท้ จริงในคริสตจักรทังหลายของเรา
้

2

สารบัญ
บทที่หนึง่
หลักสําคัญเกี่ยวกับการปกครองของพระเจ้ า
1. ความหมายของการปกครองของพระเจ้ า
2. ทําไมการจัดระเบียบจึงเป็ นสิง่ สําคัญ
3. ทําไมคริ สตจักรจะต้ องมีการจัดระเบียบ

10
10
15
18

บทที่สอง
รูปแบบการปกครองคริสตจักรที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์
เหตุผลสําคัญของการปกครองคริสตจักร
ที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์
1. คอมมิวนิสต์
2. ราชาธิปไตย
3. ประชาธิปไตย
• การปกครองของยุคสุดท้ าย
• ศิษยาภิบาลควรจะมีอํานาจปกครอง
มากเพียงใด
• คริสตจักรแบบประชาธิปไตย
มีการดําเนินการอย่างไร
• การปกครองแบบประชาธิปไตยในคริสตจักร
มีความไม่ถกู ต้ องตามพระคัมภีร์อย่างไร
• สิง่ ที่เกิดขึ ้นในคริสตจักรแบบประชาธิปไตย
ที่มีการออกเสียง
4. เผด็จการ
• ความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลและธรรมิกชน

23
23
24
25
27
27
29
32
35
37
37
37

3

• ลักษณะที่สําคัญของการปกครองแบบเผด็จการ

38

บทที่สาม
ลูกกุญแจสูอ่ ํานาจการปกครองและคริสตจักร
1. ผู้นําคริ สตจักรยุคแรก
2. จดหมายของเปาโลแสดงกฎระเบียบ
ในการปกครองคริ สตจักร
• การทรงเรี ยกและอํานาจของอัครสาวกเปาโล
• การแต่งตังจากพระเจ้
้
า
• ที่มาของอํานาจในการปกครองคริสตจักร
• ความลํ ้าลึกของคริสตจักร

44
50
51
52
53
53
53

บทที่สี่
รากฐานของการปกครองคริ สตจักรของพระเจ้ า
1. ตําแหน่งของผู้ที่ถกู ปกครองและผู้ปกครอง
2. การสอนเรื่ องการปกครองคริสตจักร
3. ตําแหน่งของพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่
4. ตําแหน่งของผู้เลี ้ยงแกะ
5. ตําแหน่งของผู้ที่มีหน้ าที่ปกครองในคริสตจักร
6. ตําแหน่งของสมาชิกในแผนการของพระเจ้ า

56
56
57
57
59
62
64

บทที่ห้า
การจัดระเบียบและการดําเนินการคริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ า
1. พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่: พระเยซูคริ สต์
2. ผู้เลี ้ยงแกะ: ศิษยาภิบาล
3. คณะกรรมการคริสตจักร
• ทําไมต้ องมีคณะกรรมการคริสตจักร

69
71
71
72
73

4

1. ให้ คําปรึกษา
2. ลงโทษ
3. สร้ างความสามัคคี
• คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการ
• การเลือกและระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
4. คณะกรรมการพิทกั ษ์ ทรัพย์
5. การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ตา่ งๆ ในคริ สตจักร
6. ผู้ดแู ลสมาชิก

73
74
74
75
76
77
77
79

บทที่หก
การบริหารของคริ สตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ าในปั จจุบนั
1. งานของศิษยาภิบาล
2. คุณสมบัติของผู้ปกครอง
3. การตังศิ
้ ษยาภิบาล
4. การปลดศิษยาภิบาล
5. ศิษยาภิบาลเป็ นผู้บริหาร
6. ข้ อความ
7. มาตรฐานในคริ สตจักร
• ทําไมต้ องมีการลงโทษ
เมื่อมีความผิดบาปเกิดขึ ้นในคริ สตจักร
•
•
•
•
•

การแก้ ไขปั ญหาในร่างกาย
คนนอกศาสนา
ผู้สร้ างปั ญหา
ปั ญหาระหว่างพี่น้อง
ประโยชน์ของการลงโทษ

81
81
83
88
90
91
93
94
95
96
97
97
98
99

5

บทที่เจ็ด
ศิษยาภิบาลเป็ นผู้นํา
1. การนําหมายความว่าอย่างไร

102
102

• ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาเป็ นตัวอย่าง
2. ศิษยาภิบาลเป็ นผู้เลี ้ยงแกะ

103
105

• เขาจะต้ องรู้เมื่อแกะป่ วย
• งานของศิษยาภิบาล
• อัครสาวกเปาโลเป็ นศิษยาภิบาล

107
107
108

ภาคผนวก
ธรรมนูญและกฎข้ อบังคับ
หมวด 1 กลุม่ สมาชิก
หมวด 2 สมาชิกภาพ
หมวด 3 เจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆ
หมวด 4 การประชุมกิจธุระ
หมวด 5 การคบหาและการแต่งงาน
หมวด 6 บันทึกการยอมรับธรรมนูญ

110
110
111
116
122
123
125

6

บทนํา
ระเบียบของพระเจ้ าในจักรวาล
บางคนคิดว่าไม่จําเป็ นต้ องมีการจัดระเบียบในคริสตจักร แต่มีผ้ กู ล่าวไว้ อย่างชาญฉลาดว่า “กฎทุกประการของพระเจ้ าจะต้ องมีระเบียบ”
้
่อฟั งนํ ้าพระทัยของพระองค์มากยิ่งกว่านั ้นสั
หากพระเจ้ าทรงจัดระเบียบจักรวาลและสิ่งไม่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้ างขึ ้นอย่างละเอียด แล้ วพระเจ้ าทรงประสงค์ที่จะให้ สิ่งมีชีวิตทังหมดเชื
เพียงใด

ระเบียบในหม่ ูดวงดาว
โลกหมุนรอบตัวเอง 1,000 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง (1 ไมล์ = 1.609 กิโลเมตร) ถ้ าโลกหมุน 100 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง กลางวันและกลางคืนจะยาวนานกว่าตอนนี ้ 10 เท่า ดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงจะเผาพืชผัก
ของเราในแต่ละวันที่ยาวนาน ส่วนในเวลากลางคืนที่ยาวนาน ต้ นพืชที่อยูร่ อดมาได้ จะแข็งเป็ นนํ ้าแข็ง พระเจ้ าทรงวางแผนให้ กลางคืนไม่นานเกินไปจนโลกเย็นเป็ นนํ ้าแข็ง หรื อกลางวันยาวนานเกินไป
โลกลุกเป็ นไฟ
ดวงอาทิตย์มีอณ
ุ หภูมิ 12,000 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส) โลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 93 ล้ านไมล์ ถ้ าดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมาเพียงครึ่งเดียว เราจะหนาว
จนตัวแข็ง ถ้ ารังสีเพิ่มขึ ้นอีกครึ่งหนึง่ เราจะกลายเป็ นเนื ้อย่าง
ถ้ าเปลือกโลกหนากว่าที่เป็ นอยู่ 10 ฟุต ก็จะไม่มีออกซิเจนและสิง่ มีชีวิตทังหมดจะต้
้
องตาย
ใ่ ต้ นํ ้า
ถ้ าดวงจันทร์ อยูห่ า่ งออกไปเพียง 50,000 ไมล์ กระแสนํ ้าในมหาสมุทรจะมีขนาดใหญ่มากจนเมื่อนํ ้าขึ ้นสองครัง้ ทวีปทังหลายจะจมอยู
้
ระเบียบของพระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์ปรากฏอยูใ่ นทุกที่

ตัวเลขที่ดพ
ี ร้ อมของพระเจ้ า
ตัวเลขเจ็ดเป็ นตัวเลขที่สมบูรณ์และดีพร้ อมซึง่ พระเจ้ าทรงอวยพระพร
“วันที่เจ็ด พระเจ้ าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทํามานัน้ ในวันที่เจ็ดนันก็
้ ทรงพักการงานทังสิ
้ ้นของพระองค์ที่ได้ ทรงกระทํา พระเจ้ าจึงทรงอวยพระพรแก่วนั ที่เจ็ด ทรงตังไว้
้ เป็ นวันบริ สทุ ธิ์
ศักดิ์สทิ ธิ์ เพราะในวันนันพระองค์
้
ทรงหยุดพักจากการงานทังปวงที
้
่พระองค์ทรงกระทําในการเนรมิตสร้ าง” (ปฐมกาล 2:2, 3)
ลองสังเกตตัวคูณของเจ็ดซึง่ เป็ นตัวเลขที่ดีพร้ อมของพระเจ้ าในสิง่ มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้ าง
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แมลงมันฝรั่งฟั กไข่เป็ นเวลา 7วัน
นกขมิ ้นฟั กไข่เป็ นเวลา 14 วัน
ไก่ฟักไข่เป็ นเวลา 21 วัน
นกกระจอกเทศและนกแก้ วฟั กไข่เป็ นเวลา 42 วัน
งูฟักไข่เป็ นเวลา 49 วัน
มีเพียงพระเจ้ าของเราเท่านันที
้ ่ทรงกําหนดระเบียบได้ เช่นนี ้

ระเบียบในพืชและสัตว์
ข้ าวโพดทุกฝั กมีแถวเป็ นเลขคู่ ต้ นพืชแต่ละพันธุ์ไม่วา่ จะเติบโตที่ไหนจะออกกิ่งก้ านสาขาและใบโดยมีระเบียบไม่เคยเปลี่ยนแปลงเสมอ แม้ แต่ม้าลายก็มีจํานวนลายเป็ นเลขคู่

ทําไมทุกสิ่งจึงมีระเบียบ
มีเพียงคําตอบเดียวเท่านันคื
้ อ พระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งระเบียบ งานจากฝี พระหัตถ์ของพระองค์มีระบบการจัดการตามที่ทรงวางแผนไว้
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บทที่หนึ่ง
หลักสําคัญเกี่ยวกับ
การปกครองของพระเจ้ า
หนังสือเล่มนี ้มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการปกครองคริสตจักรของพระเจ้ า ดังนัน้ จําเป็ นจะต้ องอธิบายความหมายที่แท้ จริงของคําว่า “การปกครองของพระเจ้ า” เป็ นการแรก

การปกครองของพระเจ้ า
ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ได้ บนั ทึกไว้ ในพระคัมภีร์ของเรา พระเจ้ าทรงใช้ มนุษย์ผ้ ซู งึ่ ดํารงตําแหน่งผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิต กษัตริ ย์ และอัครสาวกเพื่อปกครองโลกนี ้ แต่กระนัน้ พระองค์คงมีอํานาจ
ั้
มนุษย์ที่ทรงเลือกเหล่านี ้ได้ ปกครองอย่างเคร่งครัดตามพระวจนะอันบริ สทุ ธิ์ของพระเจ้ า มิฉะนัน้ จะถือว่าเขาล้ มเหลวในการ
ที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็ นจอมกษัตริ ย์เหนืออาณาจักรของพระองค์ทงหมด
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตน
พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์หรื อตังใจที
้ ่จะประทานฤทธิ์เดชและอํานาจปกครองของพระองค์ให้ แก่มนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะปกครองตามใจของตนเองได้ กฎและอํานาจทัง้ หมดในฟ้าสวรรค์ และ
แผ่ นดินโลกจะต้ องเป็ นไปตามพระบัญชาและนํา้ พระทัยของพระเจ้ าผ้ ูทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ มนุษย์ร้ ูวา่ เขาจะต้ องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนทังในโลกนี
้
้และในสวรรค์
ข้ อเท็จจริ งเหล่านี ้แสดงไว้ อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และเป็ นส่วนหนึง่ ของการปกครองคริสตจักรตามพระคัมภีร์ในปั จจุบนั
การปกครองของพระเจ้ ามีมาตังแต่
้ เวลาเริ่ มแรก แผนการของพระเจ้ าในเรื่ องการปกครองเริ่ มต้ นขึ ้นในโลกเมื่อพระองค์ทรงมอบหมายให้ อาดัมดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้ างขึ ้น ขอให้ สงั เกตว่า
อํานาจในการปกครองที่ทรงประทานให้ อาดัมนันมาจากพระวจนะของพระเจ้
้
าโดยตรง ความรับผิดชอบและกฎการปกครองมีความแน่ นอนและไม่ ผิดพลาด
“พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรั สแก่ เขาว่ า ‘จงมีลกู ดกทวีมากขึ ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอํานาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่
ั้
นดิน นกทัง้
เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน’ พระเจ้ าตรัสว่า ‘ดเถิ
้
ซึง่ มีอยูท่ วั่ พื ้นแผ่นดินและต้ นไม้ ทกุ ชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้ า เป็ นอาหารของเจ้ า ฝ่ ายสัตว์ทงหลายบนแผ่
ู ด เราให้ พืชที่มีเมล็ดทังหมด
ปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื ้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิง่ ทุกอย่างที่มีลมปราณนัน้ เราให้ พืชเขียวสดทังปวงเป็
้
นอาหาร’ ก็เป็ นดังนัน”
้ (ปฐมกาล 1:28-30)
พระเจ้ ายังตรัสไว้ อย่างชัดเจนว่าการกระทําและอํานาจของมนุษย์จํากัดอยูภ่ ายใต้ พระองค์
“พระเจ้ าจึงทรงบัญชาแก่ มนุษย์ นัน้ ว่ า ’บรรดาผลไม้ ทกุ อย่างในสวนนี ้เจ้ ากินได้ ทงหมด
ั้
เว้ นแต่ต้นไม้ แห่งความสํานึกในความดีและความชัว่ ผลของต้ นไม้ นนอย่
ั ้ ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ า
ขืนกิน เจ้ าจะต้ องตายแน่’ ” (ปฐมกาล 2:16-17)
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นัน่ เป็ นการปกครองของพระเจ้ าอย่างแท้ จริง นัน่ คือ มนุษย์ ปกครองดแลสิ
ู ่ งที่พระเจ้ าทรงสร้ างขึน้ ตามความสอดคล้ องและการเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ าโดยตรง มนุษย์ไม่อาจ
มีความเพลิดเพลินตามใจโดยไม่มีความรับผิดชอบ แต่มนุษย์ได้ มีความสัมพันธ์ ที่มีสนั ติสขุ และความอ่อนหวานเมื่อปฏิบตั ิตามและเชื่อฟั งการปกครองที่พระเจ้ าทรงกําหนดขึ ้น ชีวิตที่ปฏิบตั ิตามและ
เชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นชีวิตที่ดีที่สดุ แต่ มนุ ษย์ กลับไม่ ทาํ หน้ าที่ในส่ วนของตนโดยตัง้ ใจที่จะไม่ เชื่อฟั ง และด้ วยความไม่เชื่อฟั งนี ้ ความผิดบาปจึงเกิดขึ ้น พระเจ้ าทรงสร้ างอาดัมตามพระฉายาของ
พระองค์ แต่เขากลายเป็ นมนุษย์ที่อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนังและมีอปุ นิสยั ที่ไม่เชื่อฟั ง อุปนิสยั นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของมนุษย์ทกุ คนที่เกิดมาบนโลกนี ้ มนุษย์ไม่ได้ เกิดมาโดยที่มีความบริ สทุ ธิ์อีกต่อไป มนุษย์ไม่ได้ เกิด
มาเหมือนกับพระเจ้ าและตามพระฉายาของพระองค์อีกต่อไป พระเจ้ าตรัสไว้ วา่
“เมื่ออาดัมอยูม่ าได้ ร้อยสามสิบปี จึงมีบตุ รชายคนหนึง่ ตามอย่ างตามฉายาของเขาชื่อเสท” (ปฐมกาล 5:3)
ผู้ที่อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนังและไม่เชื่อฟั งนี ้จะผลิตคนประเภทเดียวกับเขาออกมา ลูกหลานที่เต็มไปด้ วยความผิดบาป ไม่เชื่อฟั งระเบียบและอํานาจของพระเจ้ า ผ้ ูท่ ีอย่ ูฝ่ายเนือ้ หนังไม่ ต้องการให้
ผ้ ูอ่ ืนมาสั่งตน แต่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ มนุษย์เชื่อฟั งบทบัญญัติของพระองค์ โดยการปกครองของผู้รับใช้ ของพระองค์
ทางแก้ อปุ นิสยั ความบาปที่ไม่เชื่อฟั งของมนุษย์มีขึ ้นเมื่อพระเจ้ าแห่งพระสิริที่เรามองไม่เห็นเสด็จมาในเนื ้อหนัง พระโลหิตไหลและวายพระชนม์เพื่อให้ โลกนี ้ได้ คืนดีกบั พระองค์เอง
้ ทําให้ ความบาปของเขาได้ ชําระล้ างออกไป
มนุษย์ที่ยอมรับพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอดที่ยิ่งใหญ่ [โดยการรับบัพติศมา] เพื่อความรอดของตนนันได้
แต่ เขายังจะต้ องต่ อส้ ูเพื่อเอาชนะอุปนิสัยทางเนือ้ หนังของเขาต่ อไป สงครามที่ยิ่งใหญ่นี ้เดือดดาลขึ ้นในผู้ที่ได้ บงั เกิดใหม่ และงานที่สําคัญที่สดุ ที่เขาจะต้ องทําคือ นําอุปนิสยั ทางเนื ้อหนังนี ้มา
อยูใ่ ต้ การปกครองของพระเจ้ า
บางคนสอนว่าผู้ที่บงั เกิดใหม่ไม่มีอปุ นิสยั ทางเนื ้อหนังอีกต่อไป แต่เปาโลกล่าวว่า
อว่าท่านได้ ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้ าในพระเยซูคริสต์” (โรม 6:11)
“เหมือนเช่นนันแหละ
้
ท่านทังหลายจงถื
้
ให้ สังเกตว่ า เปาโลไม่ได้ กล่าวว่ามนุษย์ทางเนื ้อหนังเก่าตายไป แต่ท่านจะต้ องถือว่ ามนุษย์ นัน้ ตาย ทังนี
้ ้ หมายความว่า ไม่ให้ มนุษย์เก่านันอยู
้ ่ในชีวิตของท่าน ให้ ปฏิบตั ิเหมือนเช่นมนุษย์
นันตายไปแล้
้
ว พระคัมภีร์กล่าวไว้ มากมายเกี่ยวกับคําสัง่ ในเรื่ องการเป็ นสาวก และถ้ อยคําที่ว่า มนุษย์จะต้ องตรึ งเนื ้อหนังไว้ และแบกกางเขนของตนและตามพระเยซูไป ปรากฏอยู่หลายครัง้ ใน
หนังสือของพระเจ้ านี ้
มนุษย์ทกุ คนจะถูกทดสอบว่ายอมจํานนต่อพระเจ้ าหรื อไม่ หลายคนคิดว่าบุคคลที่ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์มีความสมบูรณ์แบบ พระเยซูตรัสว่า
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“ถ้ าท่านทังหลายรั
้
กเรา ท่ านก็จะประพฤติตามบัญญัตขิ องเรา” (ยอห์น 14:15)
ั้
่ใต้ อํานาจ
การได้ รับพรในพระวิญญาณเป็ นสิ่งที่ดี แต่การทดสอบความดีเลิศอยู่ที่การเชื่อฟั งพระเจ้ า โปรดระลึกว่า มนุษย์ ท่ ีอย่ ูฝ่ายเนือ้ หนังไม่ ได้ ตาย ดังนัน้ จะต้ องนํามนุษย์นนมาอยู
และนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
ข้ อพระคัมภีร์อ้างอิงต่อไปนี ้เกี่ยวกับอุปนิสยั ทางเนื ้อหนังของมนุษย์ และแสดงข้ อเท็จจริ งที่วา่ การต่อสู้กบั เนื ้อหนังเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตคริสเตียน
กาลาเทีย 5:13-18; โรม 8:5-8
1โครินธ์ 3:1-4; ฮีบรู 5:11-14

งานของศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลมีงานสําคัญที่จะต้ องทําในคริ สตจักรคือ ปลูกฝั งนํ ้าพระทัยและอํานาจปกครองของพระเจ้ าไว้ ในใจของธรรมิกชนของพระเจ้ า หลายครัง้ ผู้ที่บงั เกิดใหม่จะพึง่ พาอุปนิสยั ทางเนื ้
หนังเก่าของตน อุปนิสยั นี ้ไม่ต้องการยอมรับนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
ดังนัน้ คริ สตจักรหลายแห่ งจึงไม่ กระทําการภายใต้ การปกครองของพระเจ้ าเพื่อทําให้ ความต้ องการทางเนือ้ หนังของมนุษย์ พอใจ หลายครั ง้ เป็ นความผิดของศิษยาภิบาล
้ ปกครองเรา
เพราะยอมต่ อความกดดันจากสมาชิก แต่พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ความสําเร็จเนื่องจากการทําให้ โลกนี ้พอใจ พระองค์ทรงประสงค์ให้ มีความเชื่อฟั งผู้ที่พระเจ้ าทรงตังไว้
งานที่ยากที่สดุ อย่างหนึ่งในโลกนี ้คือ งานของศิษยาภิบาลที่พระเจ้ าประทานไว้ เพราะศิษยาภิบาลมีหน้ าที่นําเจ้ าสาวที่ไม่มีตําหนิริว้ รอย หรื อมลทินใดๆ ไปต่อพระเยซูคริ สต์เจ้ า (ผู้ปกครอง
้ กิจกรรมต่างๆ ของคริสตจักรจะต้ องเป็ นไปตามนํ ้าพระทัยและอํานาจโดยตรงจากพระเจ้ า
และพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ของคริสตจักร) ในการที่จะทําเช่นนันได้
การปกครองของพระเจ้ าเพียงบางส่วนไม่เพียงพอ พระเจ้ าทรงประสงค์การปกครองและอํานาจทังหมด
้
มิฉะนัน้ ความวุ่นวายจะเกิดขึ ้นในที่สดุ หลายคนสงสัยว่าทําไมคริ สตจักรที่ยืนหยัด
อยูไ่ ด้ เป็ นเวลาหลายปี จึงดูเหมือนว่าจะแตกสลายลงไปในทันที เมื่อศึกษาอย่างละเอียด จะพบว่าไม่ใช่สงิ่ ที่เกิดขึ ้นในทันทีเลย แต่มีช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้ านันที
้ ่ศิษยาภิบาลและที่ประชุมไม่ได้ ให้ พระผู้
เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่เป็ นผู้ปกครองร่างกายนัน้

ทําไมการจัดระเบียบจึงเป็ นสิ่งสําคัญ
พระเจ้ าทรงพิถีพิถนั เกี่ยวกับระเบียบของพระองค์มากเพียงใด สิง่ ที่แสดงให้ เห็นว่าระเบียบของพระเจ้ ามีความแน่ชดั คือ คําสัง่ ที่พระองค์ทรงให้ แก่โนอาห์เพื่อสร้ างนาวา
“จงต่อนาวานันตามแบบนี
้
้ คือยาวสามร้ อยศอก กว้ างห้ าสิบศอก สูงสามสิบศอก
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จงทําช่องข้ างบนนาวาให้ สงู ศอกหนึง่ จงตังประตู
้
นาวาที่ด้านข้ าง และทําดาดฟ้าชันล่
้ าง ชันที
้ ่สองและที่สาม” (ปฐมกาล 6:15-16)
ข้ อยี่สบิ สองแสดงให้ เห็นความเชื่อฟั งของโนอาห์
“พระเจ้ าทรงบัญชาให้ โนอาห์ทําอย่างไร โนอาห์ก็ทําอย่างนันทุ
้ กประการ” (ปฐมกาล 6:22)
ไม่ต้องสงสัยว่า พระเจ้ าทรงพอพระทัยโนอาห์ การที่เขาเชื่อฟั งพระวจนะของพระองค์เป็ นพยานแก่คริ สเตียนในปั จจุบนั โนอาห์ อุตส่ าห์ ประพฤติเพื่อให้ ได้ ความรอดตามแผนการและ
แผนงานของพระเจ้ าอย่ างแท้ จริง การปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้ าทุกประการนันเป็
้ นสิง่ ที่มีความสําคัญมาก เปาโลกล่าวไว้ วา่
“เหตุฉะนี ้ พวกที่รักของข้ าพเจ้ า เมื่อท่านเชื่อฟั งทุกเวลาฉันใด ท่านทังหลายจงอุ
้
ตส่ าห์ ประพฤติ เพื่อให้ ได้ ความรอด ด้ วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ ฉันนัน...”
้ (ฟี ลิปปี 2:12)
เราไม่อาจมีความรอดได้ ถ้าไม่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ า

การปกครองมนุษย์
หลังจากนํา้ ท่วม ภายใต้ พระสัญญาที่ทรงให้ แก่โนอาห์ พระเจ้ าทรงกําหนดการปกครองมนุษย์ขึ ้น การปกครองนี ้จะต้ องควบคุมเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้ บงั เกิดใหม่ซึง่ มีอยูใ่ นโลก โดยระบบกา
ปกครองมนุษย์นี ้มีผลมาจนถึงปั จจุบนั
้
เราจะทวงจากสัตว์ทงปวง
ั ้ และเราจะทวงจากมนุษย์ด้วย เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
“โลหิตที่เป็ นชีวิตของเจ้ านันเราจะทวง
ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้ โลหิตไหล มนุษย์จะฆ่าผู้นนให้
ั ้ โลหิตไหลเหมือนกัน เพราะพระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ ตามพระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 9:5-6)
พระเจ้ าแห่งระเบียบทรงมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้ แก่มนุษย์เพื่อการปกครองมนุษยชาติ หลักการพื ้นฐานของการปกครองมนุษย์คือ โลหิตแทนโลหิต พระเจ้ าจะไม่ทรงลบกฎ
ภายใต้ การปกครองมนุษย์นี ้ ผู้ที่คดั ค้ านการลงโทษประหารไม่ปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้ า เพราะผู้ที่ฆา่ มนุษย์สมควรตาย
“อย่าให้ นยั น์ตาของท่านเมตตาสงสาร ควรให้ ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟั นแทนฟั น...” (เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21)
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กฎนี ้ยังคงมีผลอยูแ่ ละจะมีผลไปจนกว่าพระเจ้ าจะทรงปกครองและมีอํานาจเหนือมนุษย์อย่างเด็ดขาดอีกครัง้ นัน่ เป็ นอนาคตเมื่อแผ่นดินสวรรค์จะตังอยู
้ บ่ นโลก
อย่างไรก็ตาม เราจะต้ องไม่เข้ าใจผิดว่าพระเจ้ าทรงประสงค์ให้ คริ สเตียนเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินการทางความยุติธรรมนี ้ แต่ สังคมที่เต็มไปด้ วยความผิดบาปจะอย่ ูเป็ นอารยธรรม
ได้ ก็จะต้ องปฏิบัติตามกฎของพระเจ้ าสําหรั บการปกครองมนุษย์ กฎนี ้สําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลไม่บงั คับใช้ กฎหมาย การต่อสู้กนั และความวุ่นวายจะเกิดขึ ้นใน
ที่สดุ
หนังสือห้ าเล่มแรกในพระคัมภีร์แสดงให้ ผ้ อู า่ นทราบว่าพระเจ้ าทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ งการจัดการและระเบียบ

พลับพลา
หนังสืออพยพบทที่ 25-27 แสดงรายละเอียดของแผนการสําหรับสร้ างพลับพลา โมเสสได้ รับแผนการนี ้จากพระเจ้ า พลับพลาจะเป็ นที่พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ทุกสิ่ง
ทุกอย่างต้ องเป็ นไปตามระเบียบ เป็ นแผนการและระเบียบอันดีเลิศสําหรับสถานที่สถิตของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ปุโรหิต
อพยพบทที่ 28 ทําให้ เราทราบว่าปุโรหิตผู้ซงึ่ ปรนนิบตั ิพระเจ้ าไม่เพียงแต่ต้องปรนนิบตั ิตามระเบียบที่แน่นอนเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องมีเครื่ องแต่งกายที่ถกู ต้ องอีกด้ วย แม้ แต่ผ้าที่จะทําเป็ นเครื่ อง
แต่งกายจะต้ องเป็ นชนิดเฉพาะเท่านัน้

คนเลวี
กันดารวิถีบทที่ 3 แสดงแผนการสําหรับรื อ้ และเคลื่อนย้ ายพลับพลาและหีบพันธสัญญาของพระเจ้ า คนเลวีเท่านัน้ ที่สามารถทําหน้ าที่นีไ้ ด้ แต่ละครอบครัวมีหน้ าที่ของตนเอง ทังนี
้ ้
ครอบครัวต่างๆ จะต้ องกระทํางานตามลําดับอย่างถูกต้ อง

การเดินทาง
กันดารวิถีบทที่ 10 แสดงคําสัง่ ที่แน่ชดั เกี่ยวกับการเดินทางของอิสราเอลในขณะที่เดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร มนุษย์ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลย เมื่อหยุดเดิน ไม่มีเผ่าไหนสามารถเลือกสถานที่
ที่จะตังค่
้ ายได้ พระเจ้ าตรัสแก่โมเสสว่าแต่ละเผ่าจะต้ องตังอยู
้ ใ่ นตําแหน่งใดรอบพลับพลา
สิ่งทัง้ ปวงของพระเจ้ าและความสัมพันธ์ ของพระองค์ กับมนุษย์ แสดงให้ เห็นว่ าพระเจ้ าของเราเป็ นพระเจ้ าแห่ งระเบียบ
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ทําไมคริสตจักรจะต้ องมีการจัดระเบียบ
คําว่า “คริ สตจักร” แปลมาจากคําในภาษากรี กว่า “เอ็คคะเลเซีย“ ซึง่ มีความหมายที่แท้ จริ งว่า “ผู้ที่ได้ รับการเรี ยกออกมา” คริ สตจักรคือผู้ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกออกมาและได้ รับการล้ างด้ วย
พระโลหิต ซึง่ รักษาไว้ เพื่อเป็ นเจ้ าสาวของพระองค์
ุ ค่าเกินกว่าที่จะเข้ าใจได้
ข้ อเท็จจริงสามประการที่เราทราบเกี่ยวกับกายของผู้ที่เชื่อซึง่ พระเจ้ าทรงเรี ยกออกมานี ้ทําให้ เราตระหนักว่า กายนี ้มีคณ
1. พระเยซูทรงประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อคริสตจักร
2. คริสตจักรได้ รับการเลือกให้ เป็ นทางแห่งความรอดแก่โลกนี ้
้ ตริย์และปุโรหิต ไม่มีผ้ ใู ดเคยได้ รับสิทธิพิเศษในการมีเกียรติที่ยิ่งใหญ่เช่นนี ้
3. คริสตจักรคือการทรงเรี ยกสูงสุด มนุษย์ที่ยอมรับการสอนของคริสตจักรจะได้ เป็ นทังกษั
เมื่อทราบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของคริ สตจักรแล้ ว จึงสมควรที่คริ สตจักรมีการจัดระเบียบและการบริ หารอย่างเหมาะสม พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ คริ สตจักรของพระองค์ไม่มีตําหนิริว้ รอย หรื อ
มลทินใดๆ
เอเฟซัส 5:27; 2เปโตร 3:14
งานนี ้ไม่อาจสําเร็จได้ หากปราศจากระเบียบและวินยั
การจัดระเบียบตามพระคัมภีร์ที่ถกู ต้ องจะไม่ทําให้ เกิดแบบแผนการนมัสการที่เหมือนเดิมหรื อดับพระวิญญาณ แต่ก่อให้ เกิดความบริ สทุ ธิ์ ความชอบธรรมและการเชื่อฟั งพระวจนะ ซึง่ จะนํา
การอวยพระพรจากพระเจ้ ามายังธรรมิกชนของพระองค์ จดหมายฉบับต่างๆ กล่าวถึงเหตุผลที่จะต้ องมีการปกครองในคริสตจักรซึง่ มีอยูส่ ี่ประการ ได้ แก่
1. เพื่อแก้ ไขสิง่ ที่ยงั บกพร่องให้ เรี ยบร้ อย ทิตสั 1:5
2. เพื่อปฏิบตั ิทกุ สิง่ ตามระเบียบวินยั 1โครินธ์ 14:40
3. พระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าแห่งการวุน่ วาย 1โครินธ์ 14:33
4. การพิพากษาจะต้ องเริ่มต้ นที่ครอบครัวของพระเจ้ า 1เปโตร 4:17
้
กแบ่ง
พระเยซูทรงเป็ นตัวอย่างแก่คริ สตจักรของพระองค์ด้วยการรับใช้ บนโลกนี ้ ในลูกา 9:14-17 พระเยซูทรงออกคําสัง่ ที่แน่นอนเมื่อทรงเลี ้ยงฝูงชน 5,000 คน ให้ สงั เกตว่าคนทังหลายถู
ออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 50 คน เหตุการณ์ตา่ งๆ หลังจากนันกํ
้ าหนดไว้ ชดั เจน ดังนี ้
1. พระเยซูทรงหักขนมปั ง
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2. พระองค์ทรงให้ ขนมปั งแก่อคั รสาวก
3. อัครสาวกให้ ขนมปั งแก่ฝงู ชน
ตัวอย่างนี ้เหมือนกับรู ปแบบการเทศนาในคริ สตจักร ข้ อความเทศนาที่แท้ จริ งมาจากพระเจ้ าผ่านทางศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ หรื อครู อาจารย์ส่สู มาชิก แต่ให้ สงั เกตว่า จะต้ องมีการจัด
ระเบียบสมาชิกเพื่อรับพระวจนะ
ตัวอย่างการจัดระเบียบภายใต้ การรับใช้ ของพระเยซูอีกตัวอย่างหนึง่ อยูใ่ นลูกา 10:1-17 พระองค์ทรงส่งเหล่าสาวกเจ็ดสิบคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์
พระเยซูไม่ทรงให้ เหล่าสาวกตัดสินใจเอง ทุกสิง่ เป็ นไปตามนํ ้าพระทัยของพระองค์
1. ทรงส่งเจ็ดสิบคนนันออกไปที
้
ละสองคน (ข้ อ 1)
2. ตรัสให้ เขาทราบวิธีอธิษฐาน (ข้ อ 2)
3. ตรัสให้ เขาทราบว่าจะนําอะไรไป (ข้ อ 4)
4. ตรัสให้ เขาทราบว่าจะต้ องพูดอะไร (ข้ อ 5)
5. ตรัสให้ เขาไม่ไปจากเรื อนนี ้ไปเรื อนโน้ น (ข้ อ 7)
6. ตรัสให้ เขาทราบว่าจะกินอะไร (ข้ อ 8)
7. ตรัสให้ เขาทราบว่าจะต้ องกระทําอะไร (ข้ อ 9)
8. ข้ อความที่ต้องเทศนา
9. ตรัสให้ เขาทราบว่าจะทําอย่างไรถ้ าคนไม่ฟังข้ อความของเขา (ข้ อ 10-11)
10. ตรัสให้ เขาทราบว่าเขาเป็ นตัวแทนของพระคริสต์ (ข้ อ 16)
ตัวอย่างของการจัดระเบียบเหล่าสาวกเจ็ดสิบคนและหน้ าที่ของเขาได้ พิสจู น์ให้ เห็นอย่างไม่มีข้อสงสัยว่า คําขวัญที่บางคริ สตจักรใช้ กนั ว่า “ไม่มีกฎแต่มีความรัก ไม่มีหลักความเชื่อแต่มีพระ
คริสต์” ไม่ใช่นํ ้าพระทัยของพระเจ้ า
พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ มีผ้ ทู ี่เชื่อฟั งในสิง่ ที่พระองค์จะตรัสสัง่ ซึง่ เขาจะปฏิบตั ติ ามอย่างมีระเบียบ
การจัดการมีขึ ้นเพื่อปกครองและทําให้ เกิดคริสตจักรประเภทนี ้ พระเจ้ าทรงตังผู
้ ้ นําที่ทําการบริหารและการปกครองในคริสตจักร
1. การบริ หาร – 1โครินธ์ 12:5
2. การปกครอง – 1โครินธ์ 12:27
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บางคนไม่พอใจกับการปกครองนี ้ แต่เปโตรกล่าวถึงผู้ที่เก็บไว้ จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาและกล่าวถึงคนกลุม่ นี ้ว่า
“โดยเฉพาะคนเหล่ านัน้ ที่ปล่อยตัวหลงระเริ งไปตามกิเลสตัณหา และหมิ่นประมาทอํานาจของผ้ ูใหญ่ คนเหล่านีก้ ล้ าและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้ านที่จะกล่าว
ประณามศักดิ์สริ ิ เทพ” (2เปโตร 2:10)
คริ สตจักรที่มีการจัดระเบียบเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างแท้ จริ งในการเข้ าถึงโลกแห่งความบาปนี ้ด้ วยข่าวประเสริ ฐ หลายคนไม่ต้องการให้ มีการจัดระเบียบเพราะคิดว่าการจัดระเบียบจะทําให้ เกิด
แบบแผนการนมัสการที่เหมือนกันซึง่ ทําให้ คริสตจักรตายทางวิญญาณ
การจัดระเบียบที่เราหมายถึงนี ้ไม่ใช่แบบแผนการนมัสการ แต่เป็ นการเชื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า ด้ วยการเชื่อฟั งพระวจนะนี ้ จึงเกิดเสรี ภาพและการอวยพรที่แท้ จริง ยากอบกล่าวไว้ วา่
้ ใ่ นพระบัญญัตินนั ้ มิได้ เป็ นผู้ฟังแล้ วก็หลงลืม แต่เป็ นผู้ที่ประพฤติปฏิบตั ิตาม ผู้นนก็
ั ้ จะได้ รับความสุขเพราะการ
“แต่ผ้ ทู ี่พิจารณาดูในวิสทุ ธิบญ
ั ญัติ ซึง่ เป็ นพระบัญญัติแห่งเสรี ภาพ และตังอยู
ประพฤติปฏิบตั ิของตน” (ยากอบ 1:25)
ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าทุกคนที่ศกึ ษาพระวจนะจะตระหนักถึงความจําเป็ นของคริสตจักรที่มีการปกครอง แต่อาจจะไม่เข้ าใจพระประสงค์ของพระเจ้ าในการปกครองของพระองค์เสมอไป
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บทที่สอง
รปแบบการปกครองคริ
สตจักร
ู
ที่ไม่ เป็ นไปตามพระคัมภีร์
เหตุผลสําคัญของการปกครองคริสตจักร
ที่ไม่ เป็ นไปตามพระคัมภีร์

1.
2.
3.
4.

คริสตจักรมักจะได้ รับผลกระทบจากสภาพของโลกปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ดังนัน้ จึงมีแนวโน้ มที่รูปแบบการปกครองของประเทศที่คริสตจักรตังอยู
้ จ่ ะเข้ ามาอยูใ่ นคริสตจักรได้
เมื่อพิจารณาการปกครองของโลกทุกวันนี ้ ทําให้ เห็นรูปแบบการปกครองของมนุษย์ที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์ซงึ่ คริสตจักรอาจจะเลียนแบบมาใช้ ได้ ง่าย โดยมีด้วยกันสี่แบบ ได้ แก่
การปกครองแบบเผด็จการ – การปกครองโดยคนๆ เดียว
การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ – การปกครองร่ วมกันของผ้ ูอาวุโส
การปกครองแบบราชาธิปไตย – การปกครองโดยการรั บช่ วงต่ อ
การปกครองแบบประชาธิปไตย – การปกครองของที่ประชุมหรื อสมาชิก

คริ สตจักรถึงคราวที่จะพ่ายแพ้ เมื่อการปกครองทางเนื ้อหนังเช่นนี ้กลายมาเป็ นวิธีปกครองคริ สตจักร เราจะกล่าวถึงลักษณะการปกครองภายใต้ รูปแบบการปกครองที่ไม่เป็ นไปตามพระ
คัมภีร์ทงสี
ั ้ ่แบบนี ้ในบทต่อๆ ไป คริสตจักรบางแห่งจะมีการปกครองในรูปแบบเหมือนกับที่กล่าวไว้ ทกุ ประการ แต่สว่ นใหญ่จะแตกต่างจากลักษณะสําคัญที่กล่าวไว้ ในหนังสือเล่มนี ้ไปบ้ าง คริ สตจักรที่
ไม่มีการปกครองของพระเจ้ าอย่างถูกต้ องจะถือว่ามีการปกครองที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์
เนื่องจากมนุษย์ได้ รับอิทธิพลจากการปกครองของแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่ จึงเป็ นการยากที่จะเข้ าใจและยอมรับการปกครองของพระเจ้ า ผ้ ูท่ ีอย่ ูในการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอด
ทัง้ ชีวติ ต้ องการที่จะมีส่วนร่ วมในการปกครองคริสตจักร เขาต้ องการที่จะออกเสียง การนําเสรี ภาพแห่งสิทธิพิเศษนี ้ไปและจํากัดเสียงของเขาในการปกครองเป็ นจุดเริ่ มต้ นของปั ญหา แต่พระ
เจ้ ามิได้ ทรงบัญชาให้ มนุษย์เลือกผู้นําของตนเอง ศิษยาภิบาลที่ดีจะทําหน้ าที่อย่างดีที่สดุ ในการกําหนดระเบียบตามพระคัมภีร์ไว้ ในคริสตจักรเพื่อให้ สอดคล้ องกับพระวจนะของพระเจ้ า

1. คอมมิวนิสต์
คอมมิวนิสต์ไม่เป็ นรู ปแบบการปกครองคริ สตจักรที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากสหรัฐฯ ก่อตังขึ
้ ้นเป็ นประเทศประชาธิปไตยและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเสมอ
มา ดังนัน้ การปกครองแบบคอมมิวนิสต์จงึ ไม่เป็ นที่ค้ นุ เคยต่อวิถีชีวิตของชาวอเมริกาและไม่คอ่ ยจะมีอยูใ่ นคริสตจักร
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การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่อาจพบในคริสตจักรคือ การปกครองอย่างเด็ดขาดโดยกลุม่ คณะกรรมการที่มีอํานาจเท่าเทียมกัน การปกครองแบบนี ้อาจพบเห็นในคณะกรรมการคริ สตจักร
ที่มีอํานาจเหนือกลุ่มสมาชิกแต่ผ้ เู ดียว ในกรณีนี ้ หากศิษยาภิบาลมีอํานาจ ก็จะมีอํานาจในฐานะกรรมการคนหนึ่งเท่านัน้ ไม่มีอํานาจมากไปกว่านี ้ ในการปกครองแบบนี ้ กลุ่มสมาชิกมีสิทธิ์เพียง
เล็กน้ อยและอยูใ่ ต้ การปกครองแบบเผด็จการประเภทหนึง่
รูปแบบที่สองของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ คือ การปกครองของผู้รับใช้ หรื อสมาชิกจํานวนหนึ่งซึง่ ปกครองเหนือกลุม่ สมาชิกร่วมกัน จริ งๆ แล้ วคริ สตจักรดังกล่าวมีกลุม่ ศิษยาภิบาลหก
คนเป็ นผู้นํา การปกครองคริสตจักรแบบนี ้ทําให้ เกิดการแตกแยก มีผ้ กู ล่าวไว้ วา่ “อะไรที่มีหวั มากกว่าหนึง่ เป็ นตัวประหลาด”
การปกครองแบบนี ้ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์ และยังมีข้อด้ อยดังต่อไปนี ้อีกด้ วย
1. การปกครองโดยคณะกรรมการจะดําเนินการช้ า และไม่มีแรงกระตุ้นให้ เกิดการกระทํา
2. ในฐานะที่เป็ นสัตว์สงั คม มนุษย์จะตอบสนองได้ ดีที่สดุ ต่อผู้นําที่เป็ นบุคคลเพียงคนเดียว
3. การให้ คําปรึกษาไม่อาจแก้ ไขปั ญหาได้ ง่ายเพราะมีผ้ นู ําหลายคน
้ ษย์คนหนึง่ ให้ เป็ นผู้แทนของพระองค์ตลอดทังพระคั
้
มภีร์ ผู้นํามากกว่าหนึง่ คนจะทําให้ เกิดความไม่เด็ดขาดและความวุน่ วาย
4. พระเจ้ าทรงแต่งตังมนุ

2. ราชาธิปไตย
การปกครองแบบราชาธิปไตยไม่แพร่หลายในกลุม่ เพ็นเทคอสต์ พระเจ้ าเท่านันที
้ ่มีสทิ ธิ์ในการเลือกผู้ที่จะเป็ นตัวแทนของพระองค์ในการเป็ นผู้นําคริสตจักร
ประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลแสดงให้ เห็นการปกครองที่สืบทอดทางครอบครัวจากบิดาสู่บุตร ตังแต่
้ สมัยอับราฮัมถึงโมเสส ในเวลาที่โมเสสได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้แทนของพระเจ้ าต่อพลไพร่
เวลานันเป็
้ นการปกครองของพระเจ้ าอย่างแท้ จริง พระเจ้ าทรงเลือกผู้ที่จะเป็ นผู้นําพลไพร่ของพระองค์ ผู้ที่ทําหน้ าที่ผ้ นู ําต่อจากโมเสสไม่ได้ มาจากครอบครัวของเขา พระเจ้ าทรงเลือกโยชูวา พระองค์
ไม่ได้ สนพระทัยครอบครัวและเผ่าของโมเสสเลย โมเสสมาจากเผ่าเลวี โยชูวามาจากเผ่าเอฟราอิม
ในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัย พระเจ้ าทรงเป็ นผู้เลือกผู้วินิจฉัย พระองค์ไม่ประสงค์การปกครองโดยการสืบลําดับวงศ์ตระกูล ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความพระเจ้ าไม่สามารถทําเช่นนัน้ ได้ แต่สิ่งที่
้
มิฉะนันความวุ
้
น่ วายจะเกิดขึ ้น
สําคัญคือจะต้ องเป็ นการเลือกของพระเจ้ าและการแต่งตังของพระองค์
ซามูเอล ผู้วินิจฉัยคนสุดท้ ายของอิสราเอลที่พระเจ้ าทรงเลือก ได้ แต่งตังลู
้ กชายของตนให้ ทําหน้ าที่ผ้ วู ินิจฉัยแทน แต่พระเจ้ าทรงตังตํ
้ าแหน่งผู้วินิจฉัยขึน้ เพียงชั่วคราวเท่านัน้ ซามูเอล
พยายามที่จะส่งต่อตําแหน่งผู้วินิจฉัยด้ วยการรับช่วงในครอบครัว การปกครองของพระเจ้ าบนโลกเริ่มเสื่อมลงนับแต่นนั ้
“แต่บตุ รชายของท่าน มิได้ ดําเนินในทางของท่าน ได้ เลี่ยงไปหากําไร เขารับสินบน และบิดเบือนความยุติธรรมเสีย” (1ซามูเอล 8:3)
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เพราะลูกชายของซามูเอลทําผิดบาปเช่นนี ้ ชาวอิสราเอลจึงมีข้ออ้ างในการหันจากแผนการที่พระเจ้ าทรงเลือกไปหาแผนการที่ตวั เองเลือก ชาวอิสราเอลต้ องการกษัตริ ย์บนโลกที่สามารถ
มองเห็นได้ เพื่อที่จะเป็ นเหมือนชนชาติอื่นๆ ในปั จจุบัน มีเสียงเรี ยกร้ องที่คล้ ายคลึงกันคือ ให้ เราเลือกศิษยาภิบาลของเรา เราต้ องการออกเสียงเหมือนคณะอื่นๆ แต่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยไม่ ใช่ แผนการของพระเจ้ า
ข้ อผิดพลาดของอิสราเอลคือว่า เมื่อเขาปฏิเสธผู้นําที่พระเจ้ าทรงเลือก พวกเขาก็ปฏิเสธพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
“และพระเจ้ าทรงตอบซามูเอลว่า จงฟั งเสียงประชาชนในเรื่ องที่เขาทังหลายขอต่
้
อเจ้ า เพราะว่ าเขามิได้ ละทิง้ เจ้ า แต่ เขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ เราไม่ ให้ เราเป็ นกษัตริย์เหนือเขา” (1ซามูล
เอล 8:7)
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนไปสูก่ ารปกครองแบบรับช่วงต่อนี ้เป็ นความเสื่อมทรามทางวิญญาณและได้ แพร่กระจายไปทัว่ โลก
วิธีการเป็ นผู้นําในการปกครองของพระเจ้ าไม่ใช่ด้วยความตังใจของมนุ
้
ษย์ หรื อการรับช่วงต่อ แต่ด้วยการเลือกตามนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เมื่อมองดูการปกครองของกษัตริย์ซาอูลเพีย
เล็กน้ อย จะเห็นความโง่ในเขลาในการไม่ยอมรับการปกครองของพระเจ้ า อิสราเอลได้ มนุษย์ที่เขาเลือกเอง แต่ผ้ นู ํานันนํ
้ าเขาไปสูค่ วามพ่ายแพ้ ในมือของชาวฟี ลิสเตีย และฆ่าตัวตายแทนที่จะเผชิญ
ความจริง
ในช่วงเวลาของการปกครองแบบราชาธิปไตย มีกษัตริ ย์ที่ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้ าเนื่องจากพระเจ้ าทรงใช้ มนุษย์เพื่อให้ นํ ้าพระทัยของพระองค์สมบูรณ์ภายใต้ การปกครองที่ไม่ชอ
ธรรม ไม่ ใช่ ว่ากษัตริย์ทุกองค์ ไม่ ชอบธรรม แต่ การปกครองนีก้ ลายเป็ นสิ่งไม่ ชอบธรรม ความโง่ของอิสราเอลทําให้ เขากลายเป็ นชาติที่กระจัดกระจายไปและถูกปฏิเสธ

3. ประชาธิปไตย
การปกครองแบบนี ้เป็ นการปกครองของยุคสุดท้ าย การปกครองนี ้จะควบคุมโลกคริ สตจักรที่เป็ นแต่เพียงในนามเมื่อพระเยซูคริ สตเจ้ าเสด็จกลับมารับเจ้ าสาวของพระองค์ ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดคือ คริ สตจักรเลาดีเซีย ในวิวรณ์ 3:14-19 คําว่า “เลา ดีเซีย” มีความหมายตามตัวว่า “การปกครองของประชาชน” หรื อว่า “ประชาธิปไตย” ในการปกครองแบบนี ้ สมาชิกจะออกคําสัง่ แก่ศิษยาภิ
บาล
สิ่งที่น่าเศร้ าคือ การปกครองแบบนี ้ไม่ได้ จํากัดอยู่แค่ในคริ สตจักรที่เป็ นแต่เพียงในนามเท่านัน้ คริ สตจักรเพ็นเทคอสต์ที่เชื่อพระเจ้ าองค์เดียวหลายๆ แห่งทัว่ โลกมีคณะกรรมการคริ สตจักร
สมาชิก หรื อทังคณะกรรมการและสมาชิ
้
กที่มีอํานาจในการจ้ างหรื อไล่ศิษยาภิบาลออก และออกคําสัง่ แก่ศิษยาภิบาล
อัครสาวกเปาโลกล่าวเกี่ยวกับคริสตจักรประชาธิปไตยในยุคสุดท้ ายนี ้ว่า
“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ ให้ สอนในสิง่ ที่เขาชอบฟั ง เพื่อบรรเทาความอยาก” (2ทิโมธี 4:3)

19

คริสตจักรประชาธิปไตยก่ อตัง้ ขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ ท่ ชี ัดเจนในการอนุญาตให้ สมาชิกควบคุมกลุ่มสมาชิกของตนเอง ซึง่ จะทําให้ เขาสามารถเรี ยกให้ มีผ้ เู ทศนาที่จะสอนตามที่เขา
ต้ องการได้ ยิน การปฏิบตั ิที่อนั ตรายนี ้จะนําไปสูก่ ารอยูใ่ นทางโลกและหันไปจากพระเจ้ าอย่างแท้ จริงในท้ ายที่สดุ
ในพระคัมภีร์เก่า อิสยาห์กล่าวถึงสภาพที่คล้ ายคลึงกันนี ้ในเวลาครัง้ สุดท้ ายที่พระเจ้ าทนกับความชัว่ ของอิสราเอล
“เพราะว่าเขาทังหลายเป็
้
นชนชาติดื ้อดึง เป็ นลูกขีป้ ด เป็ นหลานที่ไม่ ยอมฟั ง พระธรรมของพระเจ้ า ผ้ ูตรั สแก่ ผู้เล็งญาณว่ า ‘อย่ าเห็นเลย’ และแก่ ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘อย่ า
พยากรณ์ ส่ งิ ที่ถูกต้ องแก่ เราเลย จงพดสิ
ู ่ งราบรื่ นแก่ เรา จงพยากรณ์ มายา” (อิสยาห์ 30:9-10)
ทัศนคติเช่นนี ้ของพลไพร่อิสราเอลนําเขาไปจากพระเจ้ า และไม่ได้ กลับมาหาพระองค์อีก
เราไม่ต้องสงสัยเลยว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็ นส่วนหนึ่งของคริ สตจักรที่หนั ไปจากพระเจ้ าในวันสุดท้ ายนี ้ การปกครองแบบนี ้ปล้ นเอาอํานาจที่พระเจ้ าทรงประทานให้ ศิษยาภิ
บาลในฐานะผู้เลี ้ยงแกะที่ดแู ลคริ สตจักรไปจากเขา การปกครองแบบนี ้ทําให้ ทกุ คนเท่าเทียมกัน แต่ทกุ คนไม่เท่าเทียมกัน เพราะพระเจ้ าทรงแต่งตังให้
้ บางคนอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่าตําแหน่งอื่นๆ
ในคริสตจักร
“พระองค์จงึ ได้ ประทานให้ บางคนเป็ นอัครสาวก และให้ บางคนเป็ นศาสดาพยากรณ์ และให้ บางคนเป็ นผู้เผยแพร่กิตติคณ
ุ และให้ บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ สําหรับให้ สิทธิชนเป็ น
คนดีรอบคอบ และสําหรับใช้ เพื่อปฏิบตั ิการงาน และสําหรับบํารุงให้ พระกายของพระคริสต์จําเริญขึ ้น” (เอเฟซัส 4:11-12)

คําถามคือว่ า ศิษยาภิบาลควรจะมีอาํ นาจปกครองมากเพียงใด
วิธีของพระเจ้ าในการปกครองพลไพร่ของพระองค์ก่อตังขึ
้ ้นทางโมเสส เขาเป็ นรู ปแบบจากพระคัมภีร์เก่าในเรื่ องอํานาจการเป็ นศิษยาภิบาลและการปกครองของพระเจ้ า พระเจ้ าทรงเห็นว่า
มนุษย์เท่าเทียมกันภายใต้ การนําของโมเสสหรื อไม่ ที่ประชุมจะสัง่ โมเสสได้ หรื อไม่
ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอํานาจของโมเสสในการทํางานร่วมกับพระเจ้ า แต่ เขามีอาํ นาจส่ วนตัวของเขามากน้ อยเพียงใด คําถามนี ้เป็ นสิง่ สําคัญอย่างที่สดุ คนจํานวนมากในปั จจุบนั รู้สกึ ว่า
ทุกคนเท่าเทียมกัน ผู้ที่โต้ แย้ งผู้นําจะกล่าวว่า “ยังไง เราทุกคนก็ได้ รับความรอดและมีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เหมือนกับศิษยาภิบาล” เหตุการณ์ สองเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างการเดินทางของ
อิสราเอลตอบคําถามเกี่ยวกับอํานาจที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่ผ้ นู ําที่ทรงแต่งตังขึ
้ ้น

โคราห์
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กันดารวิถี 16 กล่าวถึงเรื่ องของโคราห์และพวกของเขา ถ้ อยคําของเขาฟั งดูเป็ นสิง่ ที่เราหคุ้นเคย
“และเขาทังหลายมาประชุ
้
มกันต่อโมเสสต่ออาโรน กล่าวแก่ทา่ นทังสองว่
้
า ‘ท่ านทําเกินเหตุไป เพราะว่ าชุมนุมชนทัง้ หมดก็บริ สุทธิ์ ทุกๆ คน และพระเจ้ าทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุใด
ท่านจึงผยองขึ ้นเหนือที่ประชุมแห่งพระเจ้ า’ “ (กันดารวิถี 16:3)
ผลของการไม่เชื่อฟั งผู้นําที่พระเจ้ าทรงเจิมนี ้มีอยู่ในข้ อ 28-33 แผ่นดินโลกเปิ ดออกตามคําของโมเสส โคราห์และพวกของเขาถูกกลืนลงไป ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเจ้ าทรงสนับสนุนผู้นําที่
พระองค์ทรงเลือก

มิเรียม
การโต้ แย้ งอํานาจของโมเสสอีกครัง้ หนึง่ มีอยูใ่ นกันดารวิถีบทที่ 12 ในครัง้ นี ้พี่สาวและพี่ชายของโมเสสแสดงความไม่เชื่อฟั งออกมาโดยกล่าวว่า
“ ’พระเจ้ าตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านันจริ
้ งหรื อ พระองค์ไม่ตรัสทางเราบ้ างหรื อ’ พระเจ้ าทรงได้ ยิน” (กันดารวิถี 12:2)
มิเรี ยมถูกลงโทษให้ เป็ นโรคเรื อ้ น ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงสนับสนุนผู้นําที่พระองค์ทรงเลือก โรคเรื อ้ นเป็ นแบบของความบาปในพระคัมภีร์เก่า
ดาวิดผู้สดุดีกล่าวไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่า
้
(สดุดี 105:15)
“อย่าแตะต้ องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทําอันตรายแก่ผ้ เู ผยพระวจนะทังหลายของเรา”
แม้ จะมีคําเตือนนี ้ ก็ยงั มีถ้อยคําที่แสดงความไม่เชื่อฟั งออกมาจากปากของผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็ นผู้เผยพระวจนะทางฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักร วิบตั ิแก่สมาชิกที่ให้ ตนเองอยู่ในตําแหน่งของ
โมเสส พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์เป็ นผู้ที่สมาชิกเลือกเข้ ามาหรื อให้ ออกไป หรื อเป็ นผู้ที่สมาชิกมาควบคุม
พระเจ้ าจะไม่ ทรงมองข้ ามผ้ ูท่ ีไม่ เชื่อฟั งผ้ ูรับใช้ ท่ ีพระองค์ ทรงเลือก หรื อผ้ ูท่ ีพยายามควบคุมผ้ ูรับใช้ มนุษย์ทกุ คนจะต้ องเชื่อฟั งผู้ที่มีอํานาจเหนือเขา ดาวิดเป็ นผู้ที่ตามชอบพระทัย
ของพระเจ้ า เขามีโอกาสฆ่ากษัตริ ย์ซาอูลได้ ถึงสองครัง้ แต่เขาจะไม่แตะต้ องผู้ที่พระเจ้ าทรงเจิมไว้ แม้ ว่าซาอลไม่
ู ได้ ปฏิบัตหิ น้ าที่ตามที่ควรจะทํา แต่ ดาวิดก็ไม่ มีข้ออ้ างในการปฏิบัตติ ามใจ
ของตน เปาโลกล่าวเกี่ยวกับบทบัญญัติของพระเจ้ าไว้ เป็ นอย่างดีวา่
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“ดูก่อน ท่านผู้เป็ นที่รักของข้ าพเจ้ า อย่าทําการแก้ แค้ น แต่จงมอบการนันไว้
้ แล้ วแต่พระเจ้ าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่า ‘การแก้ แค้ น
เป็ นของเรา เราจะตอบสนอง’ “ (โรม 12:19)
้
่เขาสามารถฆ่ากษัตริ ย์ซาอูลได้ ครัง้ แรกเมื่อซาอูลตกอยู่ในมือของดาวิดในถํ ้าที่เอนเกดี ดาวิดได้ ตดั ชายฉลองพระองค์ของซาอูล และกา
เราควรสังเกตถ้ อยคําของดาวิดในทังสองโอกาสที
กระทําเช่นนันก็
้ เสียดแทงใจของเขา
้ คือที่จะเหยียดมืดออกต่อสู้กบั ท่าน ด้ วยว่าท่านเป็ นผู้ที่พระ
“ท่านว่าแก่คนของท่านว่า ‘ขอพระเจ้ าทรงห้ ามไม่ให้ ข้าพเจ้ ากระทําสิ่งนี ้ต่อเจ้ านายของข้ าพเจ้ า ซึ่งเป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงเจิมตังไว้
เจ้ าทรงเจิมไว้ ’ ดาวิดก็ห้ามคนของท่านด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้ และไม่ยอมให้ เขาทังหลายทํ
้
าร้ ายซาอูล และซาอูลก็ทรงลุกขึ ้นออกจากถํ ้าเสด็จไปตามทางของพระองค์” (1ซามูเอล 24:6-7)
โอกาสครัง้ ที่สองที่ดาวิดไว้ ชีวิตซาอูลคือในถิ่นทุรกันดารศิฟ ดาวิดเข้ าไปในค่ายของซาอูล ดาวิดและอาบีชยั ยืนอยูเ่ หนือซาอูลที่กําลังบรรทมอยู่
“อาบีชยั พูดกับดาวิดว่า ‘ในวันนี ้พระเจ้ าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ ในมือของท่านแล้ ว บัดนี ้ขอให้ ข้าพเจ้ าแทงเขาด้ วยหอกให้ ติดดิน ครัง้ เดียวก็พอ และข้ าพเจ้ าไม่ต้องแทงเขาครัง้ ที่สอง’ แต่ดา
วิดบอกอาบีชยั ว่า ‘ขออย่าทําลายพระองค์เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผ้ ซู งึ่ พระเจ้ าทรงเจิมไว้ และจะไม่มีความผิด’ “ (1ซามูเอล 26:8-9)
ช่างเป็ นคําเตือนมนุษย์ทกุ คนได้ เป็ นอย่างดี อย่ างนัน้ แล้ ว การปกครองแบบประชาธิปไตยจะถกต้
ู องได้ อย่ างไร สมาชิกจะมีอํานาจในการออกคําสัง่ แก่ผ้ รู ับใช้ ที่พระเจ้ าทรงเลือกได้
อย่างไร

คริสตจักรแบบประชาธิปไตยมีการดําเนินการอย่ างไร
1.
2.
3.
4.
5.

เนื่องจากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ มีพื ้นฐานตามพระคัมภีร์ จึงไม่มีกฎที่แน่นอน แต่มกั จะมีลกั ษณะดังนี ้
สมาชิกคริสตจักรออกเสียงเพื่อกําหนดกฎระเบียบในคริ สตจักรทังหมด
้
ทังนี
้ ้ อาจรวมถึงครูสอนพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ด้วย
สมาชิกคริ สตจักรเลือกคณะกรรมการคริสตจักรและเจ้ าหน้ าที่คริ สตจักรที่สําคัญทังหมด
้
สมาชิกคริ สตจักรออกเสียงเลือกศิษยาภิบาล และออกเสียงไล่ศิษยาภิบาลออก ซึง่ อาจจะกระทําเป็ นกลุม่ หรื อผ่านทางคณะกรรมการที่ได้ รับเลือกก็ได้
คณะกรรมการคริสตจักรมีอํานาจเหนือศิษยาภิบาล (หากไม่มีกฎเขียนไว้ ก็ด้วยอํานาจที่วา่ พวกเขาสามารถออกเสียงไล่ศิษยาภิบาลออกได้ )
คณะกรรมการควบคุมงบประมาณของคริสตจักร และดําเนินกิจธุระต่างๆ โดยไม่ต้องสนใจความต้ องการของศิษยาภิบาลก็ได้
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ภาพตัวอย่างแสดงให้ เห็นโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบการปกครองแบบนี ้
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ประชาธิปไตย
สมาชิก

เลือก

คณะกรรมการคริสตจักร

ออกคําสั่ง
เลือก
ออกคําสั่ง
ศิษยาภิบาล
แผนกอนุชน
หัวหน้ า
รองหัวหน้ า
เลขานุการ

แผนกโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์
หัวหน้ าโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์
รองหัวหน้ าโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์
เลขานุการ
ตําแหน่ งอื่นๆ
เลขานุการคริสตจักร
หัวหน้ าแผนกสตรี สนับสนุน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ต้อนรั บ

ระบบนีไ้ ม่ เป็ นไปตามพระคัมภีร์ และก่ อให้ เกิดวิญญาณทางการเมืองขึน้ ใน
คริสตจักร การปกครองนีเ้ ป็ นแบบเลาดิเซียอย่ างแท้ จริง
การปกครองของสมาชิก
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การปกครองแบบประชาธิปไตยในคริสตจักรมีความไม่ ถูกต้ องตามพระคัมภีร์อย่ างไร
1. การปกครองแบบนี ้ทําให้ ศิษยาภิบาลไม่มีอํานาจตามที่พระคัมภีร์ให้ แก่เขา ศิษยาภิบาลไม่ได้ รับการเรี ยกมาเพื่อเทศนาเท่านัน้ แต่เขาจะต้ องเป็ นผู้ดแู ล เปาโลแต่งตังผู
้ ้ ปกครองภายใต้ การ
ดลใจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ และตักเตือนพวกเขาว่า
“ท่านทังหลายจงระวั
้
งตัวให้ ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ทรงตัง้ ท่ านไว้ ให้ เป็ นผ้ ูดูแล และเพื่อจะได้ ปกครองคริ สตจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าที่พระองค์ทรงได้ มาด้ วย
พระโลหิตของพระองค์เอง” (กิจการ 20:28 และเอเฟซัส 4:11-12)
ศิษยาภิบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้ องไม่มีความกล้ าหาญ จึงจะสามารถดํารงตําแหน่งของตนได้ หากเขาเป็ นคนแข็งแกร่งและบังคับให้ มีวินยั คริ สตจักรและความบริ สทุ ธิ์ สมาชิก
ที่เป็ นประชาธิปไตยจะออกเสียงไล่เขาออก
2. ศิษยาภิบาลนี ้เป็ นผู้รับจ้ าง เขามาและไปตามคําสัง่ ของสมาชิก ด้ วยเหตุนี ้ สมาชิกจึงไม่มีศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งที่จะดูแลพวกเขา พระเยซูแสดงภาพของผู้เลี ้ยงที่แท้ จริ งและศิษยาภิบาลที่
คณะกรรมการคริ สตจักรจ้ างเอาไว้ วา่
“เราเป็ นผู้เลี ้ยงที่ดี ผู้เลี ้ยงที่ดีนนย่
ั ้ อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ผู้ที่รับจ้ างมิได้ เป็ นผู้เลี ้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็ นของเขา เมื่อเห็นสุนขั ป่ ามาเขาจึงละทิ ้งฝูงแกะหนีไป สุนขั ป่ าก็ชิงเอาแกะไป
เสีย และทําให้ ฝงู แกะกระจัดกระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็ นลูกจ้ างและไม่เป็ นห่วงแกะเลย” (ยอห์น 10:11-13)

ผ้ ูรับจ้ างหนีไป เพราะเขาเป็ นผ้ ูรับจ้ างและไม่ ใส่ ใจฝงแกะ
ู
3. ศิษยาภิบาลจะไม่เทศนาด้ วยอํานาจของพระเจ้ า เพราะเขาไม่สามารถดํารงตําแหน่งที่ถกู ต้ องในฐานะผู้เลี ้ยงและผู้นําของฝูงแกะได้ ที่ประชุมอยู่เหนือเขา ที่ประชุมเป็ นเจ้ านาย ทังๆ
้ ที่พระ
เจ้ าแห่งพระสิริจะต้ องอยูเ่ หนือเขา อัครสาวกเปาโลสามารถกล่าวเกี่ยวกับการรับใช้ ของตนได้ วา่
“เพราะว่าข้ าพเจ้ ามิได้ ยอ่ ท้ อในการกล่าวเรื่ องพระดําริของพระเจ้ าทังสิ
้ ้นให้ ทา่ นทังหลายฟั
้
ง” (กิจการ 20:27)
ศิษยาภิบาลแบบประชาธิปไตยไม่อาจอยูใ่ นตําแหน่งได้ นานถ้ าปฏิบตั ิตามเปาโล
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คริสตจักรแบบประชาธิปไตยทัว่ ไปจึงอาจจะอ่อนแอในการเทศนาและเรื่ องความบริสทุ ธิ์ เพราะศิษยาภิบาลเป็ นเพียงผู้รับจ้ าง จึงไม่ต้องการทําให้ หน้ าที่การงานต้ องลําบาก
เปาโลสรุปเกี่ยวกับงานของผู้รับใช้ ที่แท้ จริงไว้ ในทิตสั บทที่สอง เขาสรุปบทนันด้
้ วยสิง่ ที่ศิษยาภิบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่สามารถทําได้
“ข้ อความข้ างบนนี ้ ท่านจงใช้ พดู ตักเตือน และว่ ากล่ าวเขาอย่ างหนักแน่ น อย่าให้ ผ้ ใู ดประมาทท่านได้ ” (ทิตสั 2:15)
ถ้ าท่านทําตามคําสัง่ ของสมาชิก แทนที่จะทําตามพระเจ้ า ท่านก็ไม่สามารถใช้ อํานาจการปกครองตามพระคัมภีร์ได้

สิ่งที่เกิดขึน้ ในคริสตจักรแบบประชาธิไตยที่มีการออกเสียง
1. การออกเสียงก่อให้ เกิดวิญญาณทางการเมืองขึ ้นในคริสตจักร จะมีการแตกแยกกันเมื่อสมาชิกพยายามที่จะให้ ผ้ ทู ี่ตนชอบดํารงตําแหน่งในคริสตจักร
2. การออกเสียงก่อให้ เกิดสภาพทางเนื ้อหนังขึ ้นในคริสตจักร
3. การออกเสียงก่อให้ เกิดการแตกร้ าวและความไม่พอใจ หลายครัง้ ผู้ที่ถกู เลือกให้ ออกจากตําแหน่งจะเก็บความรู้สกึ ที่ไม่ดีตอ่ คริสตจักรและผู้ที่เลือกเขาให้ ออกจากตําแหน่งเอาไว้
้ ้ ที่ไม่เหมาะสมจึงอยู่
ปั ญหาสําคัญที่เกิดขึ ้นเมื่อสมาชิกออกเสียงเลือกบุคคลต่างๆ ให้ เข้ าดํารงตําแหน่งในคริสตจักร คือ สมาชิกไม่ รู้ คุณสมบัตทิ างฝ่ ายวิญญาณของผ้ ูท่ ีเขาเลือก ดังนันผู
ในตําแหน่งและอาจมีใจทางฝ่ ายเนื ้อหนัง หรื อแม้ แต่หนั ไปจากพระเจ้ าในใจและชีวิตของเขาอีกด้ วย
ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งเท่ านัน้ ที่จะร้ ู คุณสมบัติทางฝ่ ายวิญญาณของผ้ ูท่ ีได้ รับเลือกให้ ดํารงตําแหน่ งต่ างๆ การปกครองคริ สตจักรแบบประชาธิปไตยไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ และไม่มี
พื ้นฐานตามพระคัมภีร์ ไม่วา่ จะปรากฏอยูใ่ นรูปแบบใดๆ ก็ตาม

4 เผด็จการ
มักจะมีผ้ เู ข้ าใจผิดว่าการปกครองรู ปแบบนี ้เป็ นแผนการของพระเจ้ าสําหรับคริ สตจักร ผู้เผด็จการมักจะไม่ได้ รับความชื่นชอบจากประชาชน แต่ได้ รับความรักอย่างมากจากที่ประชุม ถึง
กระนัน้ ก็ไม่ได้ ทําให้ เขามีสทิ ธิ์ในการปกครองแบบนี ้ พระคัมภีร์กล่าวว่า
“และไม่ใช่เหมือนเป็ นเจ้ านายที่ข่มขี่ผ้ ทู ี่อยูใ่ ต้ อํานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะนัน้ และเมื่อพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทังหลายจะรั
้
บศักดิ์ศรี เป็ นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้ เลย”
(1เปโตร 5: 3-4)
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มีผ้ ทู ี่สบั สนการปกครองแบบเผด็จการกับการปกครองของพระเจ้ า แต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่ างผู้เผด็จการที่ร้ ูสกึ ว่าตนเป็ นศีรษะของอํานาจการปกครองทังหมด
้
กับผู้เลี ้ยงแกะใน
การปกครองของพระเจ้ าที่ร้ ูสกึ ว่าเขามีความรับผิดชอบต่อทังพระเจ้
้
าและมนุษย์
เหมือนเช่นการปกครองรู ปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์ การปกครองแบบเผด็จการไม่อาจแสดงออกเป็ นตัวอย่างเพียงแบบหนึ่งแบบใดได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการปกครองแบบนี ้มี
ลักษณะมากมายที่เป็ นพื ้นฐานการดําเนินการในคริสตจักร

ลักษณะที่สาํ คัญของการปกครองแบบเผด็จการได้ แก่
1. ศิษยาภิบาลร้ ู สึกว่ าเขาไม่ ต้องอย่ ูใต้ อาํ นาจของผ้ ูท่ มี ีอาํ นาจสงกว่
ู า
ศิษยาภิบาลที่เป็ นเผด็จการส่วนใหญ่จะปฏิเสธข้ อเท็จจริ งที่วา่ เขาไม่ยอมอยูใ่ ต้ อํานาจอื่นใด เพราะหลายครัง้ เขาก็เชื่อฟั งการตัดสินของผู้ที่อยู่เหนือเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาอย่างใกล้ ชิด
้ อให้ เกิดประโยชน์ แก่ ตนเอง เขาจะไม่ยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจในตําแหน่งหน้ าที่เมื่อผู้มีอํานาจนันตั
้ ดสินใจในสิ่งตรงข้ ามกับ
จะเห็นว่าเขาเชื่อฟั งและเคารพผู้มีอํานาจนี ้ก็ต่อเมื่อการปฏิบตั ิเช่นนันก่
ความคิดของเขา น่าขําที่ศิษยาภิบาลคนเดียวกันนี ้คาดหวังให้ สมาชิกของตนปฏิบตั ิตามโดยไม่มีข้อสงสัย ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือว่าผู้ที่จะไม่ยอมจํานนต่อผู้นําบนโลกนี ้จะยอมจํานนต่อผู้นําของพระเจ้ าที่
เขามองไม่เห็นได้ อย่างไร คําตอบก็ง่าย คือ เขาไม่เชื่อฟั ง ดังนัน้ ศิษยาภิบาลคนนี ้จึงไม่ปฏิบตั ิตามพระเจ้ า พระคัมภีร์สงั่ ศิษยาภิบาลว่า
“จงเลี ้ยงฝูงแกะของพระเจ้ าที่อยู่ในความดูแลของท่าน ไม่ใช่ด้วยความฝื นใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้ มาโดยทุจริ ต แต่ด้วยใจเลื่อมใส และไม่ ใช่ เหมือน
เป็ นเจ้ านายที่ข่มขี่ผู้ท่ อี ย่ ูใต้ อาํ นาจ แต่ เป็ นแบบอย่ างแก่ ฝูงแกะนัน้ ” (1เปโตร 5: 2-3)

2. ศิษยาภิบาลส่ งเสริมอัตตาของตนเอง
หลายครัง้ ศิษยาภิบาลนี ้จะชอบแสดงอํานาจของตนเองเหนือผู้อื่น ผู้มาเยี่ยมอาจรู้สกึ ประหลาดใจที่มีการออกคําสัง่ ด้ วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสม เมื่อศิษยาภิบาลแสดงความเป็ นใหญ่ของตน
เช่นนัน้ ธรรมิกชนจะรู้สกึ อับอายเป็ นอย่างมากในการประชุม เพราะศิษยาภิบาลจะว่ากล่าวอย่างเปิ ดเผยหรื อไม่แยแส ทําให้ ทกุ คนทราบว่าศิษยาภิบาลกําลังว่าใครอยู่
ศิษยาภิบาลที่เป็ นเผด็จการบางคนอาจจะเป็ นอีกแบบหนึ่ง คือต้ องการที่จะเป็ นจุดสนใจอยู่เสมอ ซึ่งอาจร้ ายแรงถึงขันที
้ ่ศิษยาภิบาลอาจไม่ยอมให้ ผ้ นู ําที่ตนเองเลือกมาประกาศข่าวต่างๆ
ในที่ประชุม
ในท้ ายที่สดุ ศิษยาภิบาลจะเป็ นจุดสูงสุดของคริ สตจักรไม่ใช่พระผู้เลี ้ยงที่แท้ จริ งคือพระเยซูคริ สต์ เมื่อถามสมาชิกว่าเขาประชุมที่คริ สตจักรใด เขาจะตอบอยู่เป็ นประจําว่า “คริ สตจักรของ
้ ่อตามมนุษย์
อาจารย์ คนนัน้ อาจารย์ คนนี”้ เขามักจะไม่คอ่ ยกล่าวชื่อที่แท้ จริงของคริสตจักร สมาชิกของคณะอื่นไม่เข้ าใจว่าทําไมคริสตจักรเพ็นเทคอสต์บางแห่งจึงตังชื
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3. ศิษยาภิบาลดํารงตําแหน่ งผ้ ูเลีย้ งผ้ ูย่ งิ ใหญ่
ศิษยาภิบาลในแบบนี ้มักจะลืมว่า พระเจ้ าของเราทรงซื ้อคริ สตจักรนี ้มาด้ วยโลหิตของพระองค์เอง
“...เหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์ เองเพื่อคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:25)
พระเยซูไม่ทรงประสงค์ให้ ศิษยาภิบาลมีอํานาจเหนือไข่มกุ ที่มีคา่ ยิ่งนี ้ แต่
“...เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริสตจักร ซึง่ เป็ นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23)
พระเยซูทรงเป็ นพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่เหนือคริสตจักร ถ้ อยคําที่พระองค์ตรัสแก่เปโตรเป็ นหลักฐานที่เพียงพอแล้ ว
“...จงเลี ้ยงลูกแกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:15)

4. ศิษยาภิบาลไล่ ฝูงแกะ ทัง้ ๆ ที่ควรจะนําฝงแกะ
ู
ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งนําฝูงแกะของพระเจ้ า ในทุกสิ่งที่เขาจะขอให้ ฝงู แกะกระทํา เขาจะต้ องกระทําสิ่งเหล่านันก่
้ อน ผู้เผด็จการอาจสัง่ ฝูงของเขาจากตําแหน่งเหนือฝูงและหลายครัง้ จาก
ตําแหน่งข้ างหลังฝูง และเพราะเขารู้สกึ ว่าไม่มีใครอยูเ่ หนือเขา เขาอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนได้
เขาอาจขอให้ สมาชิกเสียสละในขณะที่เขาลืมไปนานแล้ วว่าการเสียสละคืออะไรกันแน่ เขาอาจระมัดระวังในการตรวจสอบชีวิตภายนอกของสมาชิก ในเรื่ องการแต่งกายและการกระทํา แต่
ตัวเองกลับละเมิดหลักการเหล่านี ้โดยใส่เสื ้อผ้ าหรูหรา พูดจาโง่เขลา หรื อดําเนินชีวิตโดยที่ไม่หลีกหนีจากสิง่ ชัว่ ร้ าย
เขาอาจประณามการใช้ ชีวิตอย่างหรูหรา แต่กลับยอมให้ ตนเองใช้ ชีวิตที่หรูหราได้ โดยอ้ างความจําเป็ นหรื อผลประโยชน์ที่สมควรได้ รับ แต่พระเยซูตรัสว่า
“...ถ้ าผ้ ูใดใคร่ตามเรามา ให้ ผู้นัน้ เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (ลูกา 9:23)
ั้
ยชีวิต แต่ผ้ ใู ดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นนจะได้
ั้
ชีวิตรอด” (ลูกา 9:24)
“เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นนจะเสี
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ดาวิดกล่าวไว้ เกี่ยวกับตําแหน่งที่แท้ จริงของผู้เลี ้ยงแกะว่า ศิษยาภิบาลจะต้ องนํา ไม่ ใช่ ขับไล่
“พระเจ้ าทรงเลี ้ยงดูข้าพเจ้ าดุจเลี ้ยงแกะ ข้ าพเจ้ าจะไม่ขดั สน พระองค์ทรงกระทําให้ ข้าพเจ้ านอนลงที่ทงุ่ หญ้ าเขียวสด พระองค์ ทรงนําข้ าพเจ้ าไปริมนํ ้าแดนสงบ” (สดุดี 23:1-2)

5. ศิษยาภิบาลไม่ สามารถเลีย้ งฝงแกะได้
ู
ลักษณะที่เห็นชัดที่สดุ ของคริสตจักรแบบเผด็จการคือ ศิษยาภิบาลรู้สกึ ว่าธรรมิกชนได้ รับอาหารและมีความเชื่อในความจริ งแห่งพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี ซึง่ จริ งแล้ วๆ อาจจะตรงกันข้ ามเลยก็
ได้
มนุษย์ฝ่ายวิญญาณเป็ นเหมือนมนุษย์ฝ่ายร่ างกาย นัน่ คือ จะต้ องได้ รับอาหารที่เหมาะสม ถ้ าศิษยาภิบาลจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า เขาจะต้ องมีพระเยซูคริ สต์ พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่
เป็ นผู้ทรงนํา ไม่ใช่ปล่อยให้ ตวั เองหรื ออํานาจของตนเองเป็ นสิง่ นํา เปาโลยํ ้าว่าเขาได้ เทศนาอย่างจริงจัง โดยกล่าวว่า
้
ง” (กิจการ 20:27)
“เพราะว่าข้ าพเจ้ ามิได้ ยอ่ ท้ อในการกล่าวเรื่ องพระดําริของพระเจ้ าทัง้ สิน้ ให้ ทา่ นทังหลายฟั
ศิษยาภิบาลไม่สามารถเลี ้ยงฝูงแกะได้ อย่างเหมาะสมถ้ าไม่ให้ พระเจ้ าแห่งพระสิริเป็ นผู้ควบคุมอย่างเต็มที่ ศิษยาภิบาลจะแสวงหานํ ้าพระทัยของพระเยซูคริสต์ในการที่จะรู้วา่ จะเทศนาอะไร
หากมนุษย์คนหนึง่ ไม่ตระหนักถึงตําแหน่งของตนในคริสตจักรแล้ ว เขาก็ไม่สามารถทํางานได้ อย่างเหมาะสม ในคริ สตจักรที่ศิษยาภิบาลพยายามจะเป็ นศีรษะ จะมีศีรษะสองศีรษะ พระเยซคริ สต์ทรง
เป็ นศีรษะที่แท้ จริ งของคริ สตจักร เมื่อมองมาจากภายนอก คริ สตจักรเผด็จการนี ้ดูเหมือนเป็ นป้อมปราการ แต่ภายใน คริ สตจักรอยู่ร่วมกันเพราะการบังคับของศิษยาภิบาล อย่างไรก็ดี กฎในการ
บังคับไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ
เอเสเคียลกล่าวถึงความรู้สกึ ของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่า
“...พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า วิบตั ิแก่ผ้ เู ลี ้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี ้ยงตัวเอง ผู้เลี ้ยงแกะย่อมเลี ้ยงแกะมิใช่หรื อ เจ้ ารับประทานไขมัน เจ้ าคลุมกายของเจ้ าด้ วยขนแกะ เจ้ าฆ่าแกะตัวอ้ วนๆ เจ้ าหาได้
เลี ้ยงแกะไม่” (เอเสเคียล 34:2-3)

29

เผด็จการ

ออกคําสั่ง

ศิษยาภิบาล

ตําแหน่ งต่ างๆ
มัคนายก
ผ้ ูพทิ ักษ์ ทรั พย์
เลขานุการ
หัวหน้ าแผนกสตรี สนับสนุน
หัวหน้ าแผนกโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วันอาทิตย์
หัวหน้ าแผนกดนตรี

ออกคําสั่ง

สมาชิก

บุคคลนี เ้ ป็ นเจ้ านายที่ข่มขี่ ผู้ท่ ีอย่ ูใต้ อํานาจ เขาขับไล่ แทนที่จะนํา เขาไม่
ไว้ ใจคนอื่น จึงอาจจะไม่ ใช้ คณะกรรมการหรื อตําแหน่ งอื่นๆ ถ้ าเขาเสียชีวิต
ลง หรื อหลงจากความเชื่อ คริสตจักรก็จะล้ มลงด้ วย
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บทที่สาม
ลกกุ
ู ญแจส่ ูอาํ นาจการปกครอง
และคริสตจักร
ลูกกุญแจสู่ฤทธิ์เดชและอํานาจปกครองที่ปลดปล่อยยุคคริ สตจักรปั จจุบนั นันอยู
้ ่ในพระเยซูคริ สต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา พระองค์เท่านันที
้ ่ทรงมีลกู กุญแจสู่ชีวิตนิ
รันดร์ อิสยาห์พยากรณ์ไว้ วา่
“และเราจะวางลูกกุญแจของวังดาวิดไว้ บนบ่าของเขา เขาจะเปิ ดและไม่มีผ้ ใู ดปิ ด เขาจะปิ ดและไม่มีผ้ ใู ดเปิ ด” (อิสยาห์ 22:22)
พระเยซูอ้างว่าพระองค์ทรงมีอํานาจในลูกกุญแจแห่งชีวิตและความตายเมื่อพระองค์ตรัสว่า
“...เราก็ยงั ดํารงชีวิตอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ และเราถือลกกุ
ู ญแจแห่ งความตายและแห่ งแดนคนตาย” (วิวรณ์ 1:18)
พระองค์ ยังตรั สอีกว่ า
“จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟี ลาเดลเฟี ยว่า ‘พระองค์ผ้ บู ริสทุ ธิ์ ผู้สตั ย์จริง ผ้ ูทรงถือลกกุ
ู ญแจของดาวิด ผู้ทรงเปิ ดแล้ วจะไม่มีผ้ ใู ดปิ ด ผู้ทรงปิ ดแล้ วจะไม่มีผ้ ใู ดเปิ ด...” (วิวรณ์
3:7)
ด้ วยการวายพระชนม์ การฝั ง และฟื น้ คืนพระชนม์ พระเยซูคริ สต์ทรงนําเอาอํานาจแห่งความตายและแดนคนตายมาจากซาตาน ฤทธิ์เดชและอํานาจปกครองนีจ้ ึงมีอยู่ในพระนามของ
พระองค์
พระเยซูทรงได้ คริ สตจักรมาด้ วยพระโลหิตของพระองค์เอง (กิจการ 20:28) พระองค์เท่านันมี
้ อํานาจในการปกครองกลุม่ สมาชิกที่ได้ รับการเรี ยกที่ยิ่งใหญ่นี ้ สิทธิ์นี ้เป็ นสิทธิ์ที่พระองค์ไม่เคย
เสียไป (เอเฟซัส 5:23; ฟี ลิปปี 2:9-11) สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําคือ มอบอํานาจการปกครองแก่ผ้ ทู ี่พระองค์ทรงเลือกและแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อทําหน้ าที่แทนพระองค์ พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ เราสงสัย
แผนการของพระองค์สําหรับคริ สตจักร ในเหล่าสาวกของพระองค์ พระเจ้ าทรงเลือกผู้ที่เราจะต้ องดําเนินตาม ดังนันพระองค์
้
จึงเลือกชายสองคนขึ ้นมา คนหนึ่งเพื่อเปิ ดประตูส่คู ริ สตจักร และอีกคน
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หนึง่ เพื่อกําหนดการปกครองสําหรับคริสตจักรอย่างเหมาะสม ทุกคนจึงไม่อาจสับสนเกี่ยวกับทางที่จะปฏิบตั ิเพื่อที่จะได้ รับความรอด และหลังจากที่มนุษย์คนหนึ่งได้ เข้ าสูแ่ ผ่นดินของพระเจ้ าด้ วยการ
บังเกิดใหม่แล้ ว เขาจะต้ องไม่หลงทางไป

เปโตรและลกกุ
ู ญแจ
พระเยซูทรงทราบว่าหลายคนจะดําเนินตามคําสัง่ สอนของมนุษย์และหลงไปเพราะใจที่ลอ่ ลวงของตนเอง (มัทธิว 24:4) แต่พระองค์ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความสับสนที่แทรกซึมเข้ ามาในคริ สตจักร
ของเราทุกวันนี ้ หากพระเยซูตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ทกุ คนว่า “ลูกกุญแจสูแ่ ผ่นดินอยู่นี่แล้ ว จงไปเปิ ดประตูสคู่ ริ สตจักร” ก็คงจะเป็ นไปได้ ที่จะมีการแบ่งแยกขึ ้น และคนหนึ่งจะพูดว่า “เราเป็ น
พวกยอห์น” อีกคนว่า “เราเป็ นพวกมัทธิว” และคนอื่นๆ แต่ขอบคุณพระเจ้ า พระองค์ไม่ทรงใช้ ลกู กุญแจอย่างนัน้ สิ่งที่พระองค์ทรงกระทําคือ ทรงให้ ลกู กุญแจสู่แผ่นดินแก่เปโตรเป็ นการส่วนตัว
โดยตรง มนุษย์ทกุ คนจึงไม่ต้องสับสนเกี่ยวกับทางที่จะต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ ได้ รับความรอด
มัทธิวบันทึกเกี่ยวกับการที่พระเจ้ าทรงส่งอํานาจที่ยิ่งใหญ่นี ้ให้ แก่เปโตรไว้
“ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า ‘พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู’่ พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็ นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้ แจ้ งความนี ้แก่ท่าน
้
ได้ เราจะ
แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้ งให้ ทราบ ฝ่ ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี ้ เราจะสร้ างคริ สตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนันหามิ
มอบลกกุ
้ จะถูกกล่าวห้ ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนันจะกล่
้
าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย’ “ (มัทธิว
ู ญแจแผ่ นดินสวรรค์ ให้ ไว้ แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ ามสิ่งใดในโลก สิ่งนันก็
16:16-19)
เพราะเปโตรแสดงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาจึงได้ รับการทรงเลือกให้ เปิ ดประตูสแู่ ผ่นดินของพระเจ้ า
เปโตรเป็ นผู้ประกาศคนแรกที่ประกาศพระคุณที่ช่วยให้ รอดในประสบการณ์ การรับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ เปโตรมีอํานาจอย่างไม่ต้องสงสัย ข้ อความเทศนาของเขามีพลังอํานาจจนถึงทุก
วันนี ้
ผู้ที่ได้ ยินเปโตรเทศนาข้ อความนี ้กล่าวว่า “เราจะทําอย่างไรดี” จากนัน้ เปโตรกล่าวแก่พวกเขาว่า
“จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (กิจการ 2:38)
ลูกกุญแจที่มีสามขานี ้ไขไปสูค่ ริสตจักร เราไม่อาจแยกลูกกุญแจออกเป็ นสามดอกได้ ลูกกุญแจมีเพียงดอกเดียว แต่มีปัจจัยที่แน่นอนสามประการ ได้ แก่
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1. การกลับใจใหม่ ด้ วยความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้ า
2. การบัพติศมาในนํ ้าด้ วยการจุ่มในพระนามของพระเยซู
3. การบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ โดยมีหมายสําคัญในการพูดภาษาต่างๆ
นี่คือประสบการณ์การบังเกิดใหม่ที่พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสในยอห์น 3:3-6 เป็ นลูกกุญแจสูช่ ีวิตนิรันดร์ ลูกกุญแจที่เปิ ดดินแดนคนตาย ทําให้ หลุดพ้ นจากความตาย และเปิ ดสวรรค์
คริสตจักรสร้ างอยูบ่ นการยอมรับของมนุษย์วา่ พระเยซูคริสต์เป็ นพระเจ้ าแห่งพระสิริ เปโตรเป็ นเพียงผ้ ูเลีย้ งแกะที่ทําหน้ าที่ภายใต้ อํานาจที่ทรงให้ แก่เขาในตําแหน่งของอัครสาวก เขาไม่เคย
อ้ างมากไปกว่านัน้ เขารับเอาคําว่ากล่าวของเปาโลอย่างอ่อนน้ อมเมื่อเขาแยกตนเองจากชาวต่างชาติ และเขายังคงยอมจํานนต่อการตัดสินใจของยากอบที่สภาในเยรูซาเล็ม เปโตรถือว่าคนเหล่านี ้มี
การปกครองเหนือเขา เขาไม่ใช่โป๊ ป แต่เป็ นตัวแทนที่พระเจ้ าทรงเลือกเพื่อประกาศทางแห่งความรอดแก่ยคุ คริ สตจักรปั จจุบนั นี ้ คริ สตจักรแต่ในนามส่วนมากในโลกทุกวันนี ้จะไม่ปฏิบตั ิตามคําของเป
โตร แต่จะมีคําสัง่ สอนของตนเองเกี่ยวกับการบัพติศมาโดยใช้ ตําแหน่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อพวกเขาบัพติศมา หลักคําสอนตรี เอกานุภาพตรงข้ ามกับข้ อความของอัคร
สาวกเปโตร แล้ วใครทําถูกต้ อง มัทธิวบันทึกถ้ อยคําของพระเจ้ าเกี่ยวกับการบัพติศมาด้ วยนํ ้าไว้ วา่
“เหตุฉะนัน้ เจ้ าทังหลายจงออกไปสั
้
ง่ สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุ ธิ์” (มัทธิว 28:19)
หลายคนจะไม่ยอมรับถ้ อยคําของเปโตรและรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู แต่ในพระนามของพระบิดา (ยอห์น 10:30; 14:8-11) พระนามของพระบุตร (มัทธิว 1:2; อิสยาห์ 9:6) และ
พระนามของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ยอห์น 14:17, 18, 26)
ผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามถ้ อยคําของเปโตรและอัครสาวกคนอื่นๆ มักจะกล่าวว่า “เราจะทําตามถ้ อยคําของพระเยซู” ซึ่งเหมือนกับเขาพูดว่า “เรารู้ ดีกว่าพวกอัครสาวกว่าพระเยซูหมายความว่า
อย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสสัง่ พวกเขา” เวลาผ่านมากกว่าหนึ่งพันเก้ าร้ อยปี ตังแต่
้ ที่พระเยซูตรัส แต่คนเหล่านี ้อ้ างว่าตนรู้ ว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างไรมากกว่าเปโตร ผู้ที่ได้ ยินพระเจ้ าตรัสถ้ อยคํา
เหล่านัน้ และเป็ นผู้ที่พระเยซูทรงเลือกและออกคําสัง่ ต่อเขาโดยตรง ไม่แปลกหรื อที่ยากอบ ยอห์น ยูดา และลูกาผู้ที่อยู่ที่นนั่ และได้ ยินพระเยซูตรัสและสอน ไม่ได้ กล่าวไว้ ในการเขียนของตนว่า เป
โตรกระทําผิด เหตุผลที่เขาไม่ได้ กล่าวไว้ อย่างนันก็
้ เพราะเขาทุกคนรู้วา่ พระเยซูหมายความว่าอย่างไร อัครสาวกเปาโลยืนยันสิง่ นี ้เมื่อเขาเขียนว่า
“ท่านไม่ร้ ูหรื อว่า เราทังหลายที
้
่ได้ รับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้ รับบัพติศมานันเข้
้ าในความตายของพระองค์” (โรม 6:3)
อย่าเข้ าใจผิดไป เปโตรรู้ สิ่งที่เขาทํา พระเจ้ าไม่ได้ ทรงมอบลูกกุญแจให้ กบั เขาและให้ เขาเปิ ดคริ สตจักรด้ วยคําสัง่ สอนที่ผิด คนโง่ เท่ านัน้ ที่จะเชื่อเช่ นนัน้ นัน่ เป็ นเหตุผลว่าทําไมท่านไม่พบ
บันทึกในพระคัมภีร์ใหม่วา่ มีผ้ ไู ด้ รับบัพติศมาในตําแหน่งของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
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“เพราะว่าในพระองค์นนั ้ (พระเยซูคริสต์) สภาพของพระเจ้ าดํารงอยูอ่ ย่างบริบรู ณ์” (โคโลสี 2:9)
สิง่ ที่ทา่ นพบในพระคัมภีร์ใหม่คือ ทุกคนในทุกแห่งได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู
ที่เยรซาเล็
ม
ู
“จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ ้นทุกคน เพื่อพระเจ้ าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้ วท่านจะได้ รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์” (กิจการ 2:38)
ที่สะมาเรี ย
“...เป็ นแต่ได้ รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้ าเท่านัน”
้ (กิจการ 8:16)
ต่ อชาวต่ างชาติ
“เปโตรจึงสัง่ ให้ เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์...” (กิจการ 10:48)

ที่เอเฟซัส
“เมื่อเขาได้ ยินอย่างนัน้ เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้ า” (กิจการ 19:5)
ต่ อคริสตจักรกาลาเทีย
“เพราะเหตุวา่ คนที่รับบัพติศมาเข้ าร่วมในพระคริสต์แล้ ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:27)
เปโตรได้ ใช้ ลกู กุญแจอย่างฉลาดและเปิ ดยุคแห่งคริสตจักร

ผ้ ูนําคริสตจักรยุคแรก
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ไม่ต้องสงสัยว่าคริสตจักรแบบอย่างอัครสาวกก่อตังขึ
้ ้นเป็ นการปกครองของพระเจ้ า ก่อนที่พระเยซูคริ สต์เจ้ าจะวายพระชนม์และฟื น้ ขึ ้นจากความตาย พระองค์ทรงเลือกผู้ที่จะก่อตังและนํ
้
า
ระเบียบใหม่นี ้ ยุคคริสตจักรเกิดขึ ้นในวันเพ็นเทคอสต์เมื่อพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เทลงมาบนผู้ที่เชื่อหนึ่งร้ อยยี่สิบคนเพื่อคริ สตจักรแบบอย่างอัครสาวกจะได้ เริ่ มต้ นขึ ้น ในพระกายของพระคริ สต์ทกุ วันนี ้
้ ้ นําของพระองค์ขึ ้น ผู้นําเหล่านันอยู
้ ่ในหนึ่ง
ผู้ที่เชื่อก็จะต้ องได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เหมือนกันนี ้ โดยมีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู พระเยซูทรงแต่งตังผู
ร้ อยยี่สบิ คนในวันเพ็นเทคอสต์ เพราะเขาได้ รับคําสัง่ ให้ รอคอยพระสัญญา ในเวลาก่อนหน้ านันเมื
้ ่อพระเยซูยงั ทรงอยูก่ บั พวกเขาในพระกาย พวกเขาได้ เทศนา รักษาคนป่ วยและไล่ผีมารออก แต่คําสัง่
สุดท้ ายของพระองค์คือ ให้ พวกเขาและคนอื่นๆ เทศนาข่าวประเสริ ฐ
“และดูเถิด เราจะส่งซึง่ พระบิดาของเราทรงสัญญานัน้ มาเหนือท่านทังหลาย
้
แต่ทา่ นทังหลายจงคอยอยู
้
ใ่ นกรุงจนกว่าท่านจะได้ ประกอบด้ วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื ้องบน” (ลูกา 24:49)
ผู้นําที่พระเยซูทรงเลือกคือ ยากอบ เปโตร ยอห์น อันดรูว์ ฟี ลิป โธมัส บาร์ โธโลมิว มัทธิว ยากอบ ซีโมน ยูดาสน้ องของยากอบ มัทธีอสั (กิจการ 1:13)
ผู้แทนที่มีหน้ าที่กล่าวเพื่อพระเจ้ าคือ อัครสาวกเปโตร เขาไม่ได้ เลือกตัวเอง แต่เป็ นเพราะนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า เขามีความมัน่ ใจในตําแหน่งที่ทรงให้ แก่เขา โดยความมัน่ ใจนั ้นแสดงออกให
เห็นในการเป็ นผู้นําที่จะเลือกผู้ที่จะดํารงตําแหน่งแทนยูดาส อิสคาริ โอท (กิจการ 1:23) นอกจากนี ้ เขายังมีความกล้ าหาญในการเทศนาข้ อความแรกในยุคคริ สตจักร ซึง่ ยังคงกล่าวห้ ามและอนุญาต
มนุษย์ในทุกวันนี ้ (กิจการ 2:14-38)

จดหมายของเปาโลแสดงกฎระเบียบในการปกครองคริสตจักร
แม้ วา่ เปโตรจะมีลกู กุญแจและเปิ ดประตูสคู่ ริสตจักร อัครสาวกเปาโลเป็ นผู้ที่พระเจ้ าทรงเลือกเพื่อรับการสําแดงเกี่ยวกับงานของคริ สตจักร ลักษณะที่ประกอบขึ ้นเป็ นคริ สตจักร และการทรง
รับขึ ้นไปของคริสตจักร
ด้ วยสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า พระองค์ทรงเลือกชายคนหนึ่งเพื่อเปิ ดเผยลักษณะและงานของคริ สตจักรของพระองค์ต่อโลกนี ้ หากว่าพระเจ้ าทรงให้ อํานาจนี ้แก่คนหลายคน ก็คงจะ
เกิดความวุ่นวายขึ ้น มนุษย์บางคนไม่ยอมจํานนต่อจดหมายของเปาโล เพราะมาตรฐานความบริ สทุ ธิ์ที่เข้ มงวด บางคนไม่ชอบการปกครองคริ สตจักรที่เปาโลกล่าวแก่คริ สตจักร แต่จดหมายเหล่านี ้
เป็ นส่วนและแผนการของพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริ สต์พระเจ้ าของเรา
ในการประชุมค่ายเมื่อไม่นานมานี ้ หลังจากมีการเทศนาเรื่ องการบังเกิดใหม่ ผู้รับใช้ คนหนึ่งกล่าวว่า “ผมเชื่อเรื่ องการบังเกิดใหม่ แต่เราจะต้ องมีการเทศนาที่สมบูรณ์มากยิ่งกว่านัน้ และ
ข้ อความที่จะต้ องเทศนาต่อคริ สตจักร ก็คือข้ อความเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคริ สเตียน” จากนัน้ เขาอ่านจากถ้ อยคําของพระเยซูในหนังสือมัทธิว เพื่อนเอ๋ย พระเยซูทรงมีถ้อยคําสําหรับธรรมิกชนของ
พระองค์ที่สําคัญกว่าที่พบในหนังสือมัทธิว พระเยซูคริสต์ตรัสแก่เปาโล ผู้เลี ้ยงแกะของพระองค์ เกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียนถึงคริ สตจักรต่างๆ เพื่อทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้น แก้ ไขและปกครองคริ สตจักร ซึง่
เป็ นความจริงที่แม้ แต่อคั รสาวกเปโตรก็ไม่ทราบ
เปโตรกล่าวเกี่ยวกับคริสตจักรและอํานาจของเปาโลไว้ วา่
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“แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นนั ้ เราจึงคอยท้ องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซงึ่ ความชอบธรรมจะดํารงอยู่ เหตุฉะนันพวกที
้
่รัก เมื่อท่านทังหลายยั
้
งคอยสิ่งเหล่านี ้อยู่ ท่านก็
้
ยไว้ นานนัน้ เป็ นการช่วยเราให้ รอด ดังที่เปาโลน้ องที่
จงอุตส่าห์ให้ พระองค์ทรงพบท่านทังหลายมี
้
ใจสงบ ปราศจากมลทินและข้ อตําหนิ และจงถือว่า การที่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงอดกลันพระทั
รักของเราได้ เขียนจดหมายถึงท่านทังหลาย
้
ตามสติปัญญาซึง่ พระองค์ได้ ทรงโปรดประทานแก่เขานัน้ ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี ้ไว้ แล้ ว ในจดหมายเหล่านันมี
้ บางข้ อที่
เข้ าใจยากซึง่ คนทังหลายที
้
่ร้ ูเท่าไม่ถงึ การ และมีใจไม่แน่นอนมัน่ คงได้ บิดเบือนข้ อความเสีย เหมือนอย่างที่เขาได้ บิดเบือนข้ ออื่นๆ ในพระคัมภีร์ อันเป็ นเหตุให้ ตนเองพินาศ” (2เปโตร 3:13-16)

การทรงเรียกและอํานาจของอัครสาวกเปาโล
พระเจ้ าทรงเรี ยก แต่งตัง้ และมอบหมายหน้ าที่ให้ แก่เปาโลเพื่อประกาศแก่คริ สตจักรและกําหนดการปกครองขึ ้นในคริ สตจักร พระเจ้ าตรัสกับเปาโลโดยตรงในการสําแดงข่าวประเสริ ฐ
สําหรับทุกวันนี ้ (กิจการ 22:1-16 และ กิจการ 26:9-18)

การแต่ งตัง้ จากพระเจ้ า
“ฝ่ ายองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ตรัสกับท่านว่า ‘จงไปเถิด เพราะว่าคนนัน้ (เปาโล) เป็ นภาชนะที่เราได้ เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริ ย์และพวกอิสราเอล เพราะว่า
เราจะสําแดงให้ เขาเห็นว่า เขาจะต้ องทนทุกข์ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา’ “ (กิจการ 9:15-16)
“จากเปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้ าผู้ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ผ้ ทู รงเป็ นความหวังของเรา” (1ทิโมธี 1:1)

ที่มาของอํานาจในการปกครองคริสตจักร
ที่มาของอํานาจเหนือคริสตจักรตามพระคัมภีร์มีอยูใ่ นจดหมายฉบับต่างๆ ของอัครสาวกเปาโล เปาโลเขียนไปยังคริ สตจักรต่างๆ เพื่อกําหนดระเบียบในขณะที่ผ้ เู ขียนจดหมายคนอื่นๆ เขียน
เกี่ยวกับคริสตจักร เปโตรเปิ ดยุคคริสตจักรและก่อตังคํ
้ าสัง่ สอนของคริ สตจักรอย่างมัน่ คง เปาโลต้ องให้ คําสัง่ เกี่ยวกับระเบียบในคริสตจักรแต่ละแห่ง

ความลํา้ ลึกของคริสตจักร
คริสตจักรเป็ นความลํ ้าลึกของยุคต่างๆ ที่สําแดงออกต่ออัครสาวกเปาโลและเป็ นสิง่ ที่ผ้ เู ผยพระวจนะไม่ได้ ร้ ูจกั
1. โคโลสี 1:25-27
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“ข้ าพเจ้ าได้ มาเป็ นผู้รับใช้ ของคริสตจักร ตามที่พระเจ้ าได้ ทรงโปรดมอบภาระให้ ข้าพเจ้ าเพื่อท่าน เพื่อจะได้ กล่าวพระวจนะของพระเจ้ าอย่างสมบูรณ์ คือข้ อความลํ ้าลึกซึง่ ซ่อนเร้ นอยูห่ ลายยุ
้ ้ ว่า ในหมู่คนต่างชาตินนอะไรเป็
ั้
นความมัง่ คัง่ แห่งข้ อลํ ้
และหลายชัว่ อายุนนั ้ บัดนี ้ได้ ทรงโปรดให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ ว พระเจ้ าทรงชอบพระทัยที่จะสําแดงให้ ธรรมิกชนเหล่านันรู
ลึกนี ้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ”
2. เอเฟซัส 3:3-6
“และรู้ ว่าพระองค์ได้ ทรงสําแดงให้ ข้าพเจ้ ารู้ ข้อลํ ้าลึก ตามที่ข้าพเจ้ าได้ เขียนไว้ แล้ วอย่างย่อๆ และโดยคําเหล่านั ้น เมื่อท่านอ่านแล้ ว ท่านก็ร้ ูถงึ ความเข้ าใจของข้ าพเจ้ าในเรื่ องความลํ ้าลึกข
พระคริ สต์ ซึง่ ในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี ้ ซึง่ ทรงโปรดเผยแก่พวกอัครสาวกผู้บริ สทุ ธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ นี่คือคนต่างชาติได้ เป็ นผู้รับ
มรดกร่วมกัน และเป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีสว่ นได้ รับคําสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนัน”
้
3. 1ทิโมธี 1:11
“ตามที่มีอยูใ่ นข่าวอันประเสริฐเลิศ ของพระเจ้ าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ ทรงมอบไว้ กบั ข้ าพเจ้ านัน”
้
4. 2ทิโมธี 2:8
้
“จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผ้ ไู ด้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ ้นมาจากความตาย และทรงสืบเชื ้อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้ าประกาศนัน”
เปาโลได้ รับการสําแดงที่ชดั เจนเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้ า ข่าวประเสริฐที่เปาโลเรี ยกว่า “ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้ าประกาศ” เป็ นความหมายที่สมบูรณ์ของพระคุณของพระเจ้ า และจะทําให้
คริ สตจักรได้ ทรงรับขึ ้นไป โดยความจริงนี ้ทรงสําแดงออกอย่างละเอียดให้ แก่อคั รเปาโลเท่านัน้
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บทที่ส่ ี
รากฐานของการปกครอง
คริสตจักรของพระเจ้ า

1.
2.
3.
4.

สิง่ ตรวจสอบว่าคริสตจักรมีการดําเนินการปกครองของพระเจ้ าหรื อไม่ มี 4 ประการ ดังนี ้
พระคัมภีร์เก่าบันทึกเกี่ยวกับโมเสสและชนชาติอิสราเอลภายใต้ การปกครองของพระเจ้ า
พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ทรงแต่งตังผู
้ ้ นําขึ ้นในระหว่างที่พระองค์ทรงอยูบ่ นโลก
้ าสัง่ สอนของคริสตจักร
อัครสาวกเปโตรก่อตังคํ
อัครสาวกเปาโลเขียนจดหมายไปยังคริสตจักรต่างๆ เพื่อกําหนดระเบียบคริสตจักร

ตําแหน่ งของผ้ ูท่ ถี ูกปกครองและผ้ ูปกครอง
ในการอธิบายแผนการของพระเจ้ าในการปกครองคริ สตจักรของพระองค์อย่างละเอียด เราจะต้ องศึกษาตําแหน่งของผู้ที่ถกู ปกครองและผู้ที่ปกครอง ทังนี
้ ้ ในคริ สตจักรมีตําแหน่งทังหมด
้
ด้ วยกัน 4 ตําแหน่งได้ แก่
1. พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็ นศีรษะหรื อพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่
2. ศิษยาภิบาลหรื อผู้เลี ้ยงแกะ ซึง่ ต้ องทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลสมาชิกที่อยูภ่ ายใต้ เขา
3. ตําแหน่งต่างๆ ที่ศิษยาภิบาลแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ผู้ที่จะยอมอยูใ่ ต้ อํานาจของศิษยาภิบาล
้ ้น
4. สมาชิกหรื อแกะของที่ประชุม ซึง่ อยูใ่ ต้ อํานาจของศิษยาภิบาลและผู้นําที่ศิษยาภิบาลแต่งตังขึ
ปั ญหาที่สําคัญที่สดุ ในคริ สตจักรคือ การให้ ความรู้เกี่ยวกับตําแหน่งและความรับผิดชอบของแต่ละคนในพระกายแก่ผ้ ทู ี่อยูใ่ นคริสตจักร
ในการกล่าวถึงการปกครองของพระเจ้ ากับที่ประชุมซึง่ ไม่ค้ นุ เคยกับประโยชน์ของการดําเนินการตามแผนการของพระเจ้ าในการปกครอง จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหลายข้ อด้ วยกัน

การสอนเรื่องการปกครองคริสตจักร
• พระเยซคริ
ู สต์ ทรงเป็ นพระผ้ ูเลีย้ งผ้ ูย่ งิ ใหญ่
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สิง่ ที่ยากที่สดุ ที่มนุษย์จะเข้ าใจได้ คือ ข้ อเท็จจริงที่วา่ การที่มนุษย์ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ด้ วยตนเองไม่ใช่แผนการของพระเจ้ า ศีรษะที่มองไม่เห็นของคริ สตจักรทุกแห่งคือ พระเยซูคริ สต์เจ้ า
พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่
“เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของคริตจักร ซึง่ เป็ นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:23)
คริ สตจักรหรื อสถาบันของมนุษย์ไม่สามารถดําเนินการได้ ดีถ้าไม่ทราบข้ อเท็จจริ งนี ้ การสรรเสริ ญแต่ปากไม่เพียงพอ แต่จะต้ องมีการยอมจํานนต่อพระเยซูคริ สต์อย่างแท้ จริ ง ศิษยาภิบาล
จะต้ องระวังให้ ดี ต้ องไม่แย่งชิงตําแหน่งของพระคริสต์เมื่อเขาทําหน้ าที่ผ้ เู ลี ้ยงแกะ ร่างกายหนึง่ จะต้ องมีศีรษะเดียว ถ้ าร่างกายใดมีสองศีรษะก็เป็ นสิง่ ที่น่าเกลียดน่ากลัว
้ ่ดีในการทํางานเพื่อพระองค์ในการพัฒนาคริ สตจักร การกระทําเช่นนี ้นําไปสูค่ วามหายนะเพราะเราไม่ได้ ทําการเพื่อพระเจ้ า
ศิษยาภิบาลหลายคนแย่งงานของพระเจ้ ามาด้ วยความตังใจที
แต่ด้วยกันกับพระเจ้ า (1โคริ นธ์ 3:9) ปั ญหาจะเกิดขึน้ กับผู้ที่ลืมไปว่าตนเองทําการภายใต้ การนําของพระเยซูคริ สต์ ผู้ทรงเป็ นศีรษะของร่ างกาย ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของผู้รับใช้ คือ
ความสามารถในการยอมจํานนตัวเองทังหมดต่
้
อนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าและทํางานร่วมกับพระองค์
ผู้รับใช้ คนหนึ่งเล่าถึงเมื่อครัง้ ที่เขาตระหนักถึงความจริ งนี ้ว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ได้ อยู่ที่คริ สตจักร เพราะไปเทศนาในการประชุมฟื น้ ฟูพิเศษ เมื่อถึงปลายสัปดาห์ ข้ าพเจ้ าเริ่ มกังวลว่าการประชุมที่
คริสตจักรจะเป็ นอย่างไรเมื่อข้ าพเจ้ าไม่อยู่ ในขณะที่ข้าพเจ้ าอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อยูน่ นั ้ พระเจ้ าทรงให้ ข้าพเจ้ าได้ ร้ ูสกึ ในทันทีวา่ คริสตจักรของพระองค์เจริ ญขึ ้นมาก่อนหน้ าที่ข้าพเจ้ าจะเข้ ามาเสีย
อีก คริ สตจักรไม่ต้องพึง่ ข้ าพเจ้ าเพื่อที่จะเติบโต แต่ต้องพึง่ พระองค์ ข้ าพเจ้ าตระหนักในทันทีว่า หลายปี ก่อนหน้ านัน้ ข้ าพเจ้ าพยายามอย่างมากที่จะทํางานเพื่อพระเจ้ า แทนที่จะทํางานด้ วยกันกับ
พระองค์ การที่ข้าพเจ้ าอยู่หรื อไม่อยู่ในการประชุมไม่ทําให้ เกิดความล้ มเหลวหรื อประสบความสําเร็ จ แต่พระวิญญาณของพระเจ้ าและการนําของพระเยซูคริ สต์ พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ ต่างหากที่
สําคัญ” เคล็ดลับก็คือ การให้ พระเจ้ านําคริ สตจักรของพระองค์เอง
ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย แต่ศิษยาภิบาลที่มีใจกระตือรื อร้ นต้ องการให้ งานของพระเจ้ าจําเริ ญขึ ้นมักจะผิดพลาดในข้ อนี ้ เป็ นการง่ายที่จะกระทําสิง่ ต่างๆ ด้ วยเหตุผลทางเนื ้อหนัง แต่พระ
เจ้ าไม่ทรงทํางานเหมือนที่เราจะทํา
“เพราะความคิดของเราไม่เป็ นความคิดของเจ้ า ทังทางของเจ้
้
าไม่เป็ นวิถีของเรา พระเจ้ าตรัสดังนี ้” (อิสยาห์ 55:8)
ในจุดนี ้เอง มีเส้ นบางๆ ระหว่างศิษยาภิบาลแบบเผด็จการ กับศิษยาภิบาลในการปกครองของพระเจ้ า ผู้เผด็จการจะไม่ตระหนักว่าคริ สตจักรไม่ใช่ของตน แต่เป็ นของพระองค์ ไม่ใช่ทางของ
ตน แต่เป็ นทางของพระองค์ พี่น้องทัง้ หลาย จงยอมจํานนต่ อพระเจ้ า แล้ วรางวัลจะมาจากพระองค์
“และเมื่อพระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทังหลายจะรั
้
บศักดิศ์ รี เป็ นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้ เลย” (1เปโตร 5:4)
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• ศิษยาภิบาลเป็ นผ้ ูเลีย้ งแกะ
ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งมีงานที่เป็ นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนงานใดๆ ในโลกนี ้ เขาจะต้ องเป็ นผู้ดแู ลคริ สตจักรบนโลกนี ้ แต่ก็ต้องดําเนินการตามที่พระเจ้ าทรงนํา เขาจะนําคริ สตจักรเหมือนว่า
คริสตจักรเป็ นของตน แต่ตระหนักว่า คริสตจักรไม่ใช่ของตน แต่ทรงซื ้อไว้ แล้ วด้ วยพระโลหิตอันลํ ้าค่าของพระเยซูคริสต์ เปาโลตักเตือนศิษยาภิบาลว่า
“ท่านทังหลายจงระวั
้
งตัวให้ ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ทรงตังท่
้ านไว้ ให้ เป็ นผู้ดแู ล และเพื่อจะได้ ปกครองคริ สตจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ที่พระองค์ ทรงได้ มาด้ วย
พระโลหิตของพระองค์ เอง” (กิจการ 20:28)
ศิษยาภิบาลที่ฉลาดมีความสนใจในงานของพระเจ้ ามากกว่าแค่ความเจริ ญของคริ สตจักรท้ องถิ่นของตน วิสยั ทัศน์ของเขาไม่ได้ จํากัดอยู่แค่คริ สตจักรของตน แกะของตน อนุชนของ
้
้ ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ า มากกว่าสนใจผลประโยชน์ของ
ตน เขาสนใจเรื่ องการประณามน้ อยกว่าความรอด เขาตระหนักถึงการไร้ ความสามารถของตน และทํางานเพื่อร่ างกายทังหมดของผู
ตนเอง
ในฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์ ศิษยาภิบาลจะต้ องพูดแทนพระองค์ งานของเขาคือ ปฏิบตั ิตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ผ้ ทู รงส่งเขามา นํ ้าพระทัยนี ้ไม่ใช่การสาแดงสิ
ํ ง่ ที่เหนือธรรมชาติ แ
เป็ นการเปิ ดเผยพระวจนะของพระเจ้ าที่ได้ เขียนไว้ ถ้ อยคําของเขาจะต้ องเป็ นเหมือนกับที่ผ้ เู ผยพระวจนะในอดีตกล่าวไว้ ว่า “พระวจนะของพระเจ้ าได้ ตรัสดังนี ้ว่า” เปาโลตักเตือนทิโมธีเกี่ยวกับ
งานนี ้ว่า
“จงอุตส่าห์สําแดงตนว่าได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว เป็ นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้ อง” (2ทิโมธี 2:15)
ศิษยาภิบาลที่แท้ จริงจะต้ องศึกษาและมีความรอบรู้ในพระวจนะของพระเจ้ า เปาโลกล่าวไว้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของศิษยาภิบาลว่า
้ (1ทิโมธี 3:6)
“อย่าให้ ผ้ ทู ี่กลับใจใหม่ๆ เป็ นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้ วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนัน”
ศิษยาภิบาลซึง่ เป็ นผู้ดแู ลนันไม่
้ ได้ เทศนาพระวจนะเพียงอย่างเดียว งานของเขามีมากกว่านัน้
“ให้ ประกาศพระวจนะ ให้ ขะมักเขม้ นที่จะทําการทังในขณะที
้
่มีโอกาส และไม่มีโอกาส ให้ ชักชวนด้ วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้ อดทนอย่ ูเสมอในการสั่งสอน” (2ทิโมธี 4:2)
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การปกครองคริสตจักรของพระเจ้ าภายใต้ โมเสส
ในการเข้ าใจงานของศิษยาภิบาลทุกวันนี ้ได้ อย่างแท้ จริ ง เราจะต้ องกลับไปดูจดุ เริ่ มต้ นของการปกครองของพระเจ้ าภายใต้ โมเสส พระเจ้ าทรงประทานหลักการในการปกครองของพระองค์
แก่ผ้ รู ับใช้ คนนี ้
เราอาจเห็นแนวทางการปกครองของพระเจ้ าได้ จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษชาวอิสราเอลและอาดัมมนุษย์คนแรก แต่กฎการปกครองของพระเจ้ าที่แน่ชดั ก่อตังขึ
้ ้นทางการปกครองของ
โมเสส

ขัน้ ตอนที่ศิษยาภิบาลที่แท้ จริงต้ องปฏิบัตติ าม
อพยพ 2:11-15 แสดงให้ เห็นถึงความล้ มเหลวของโมเสสในการพยายามใช้ สติปัญญาของโลกนี ้ในการทํางานของพระเจ้ า เขาประสบความสําเร็ จได้ เมื่อพระเจ้ าทรงเรี ยกและมอบหมาย
หน้ าที่ให้ เขาทํา เขารู้สกึ ถึงภาระหนักภายในตัวแต่ได้ ก้าวออกไปจากการทรงเรี ยก
ข้ อผิดพลาดของโมเสสนี ้เป็ นข้ อผิดพลาดในการไม่ตระหนักถึงขัน้ ตอนการเป็ นผ้ ูนําของพระเจ้ า โมเสสไม่ทราบว่าจะต้ องมีการฝึ กสี่สิบปี ก่อนที่จะได้ รับงานที่เขาพยายามที่จะทํา ก่อนที่
จะเป็ นผู้นําในการปกครองของพระเจ้ าได้ นนั ้ เราจะต้ องเข้ าใจข้ อเท็จจริงสี่ประการ โมเสสเข้ าใจข้ อเท็จจริงทัง้ สี่ในเวลาอันสัน้
1. โมเสสรู้วา่ พระเจ้ าทรงเรี ยกเขา (อพยพ 3:4)
2. โมเสสรู้เมื่อเขาได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ของตน (อพยพ 3:10)
3. โมเสสเข้ าใจว่าพระเจ้ าคือใคร (อพยพ 3:3-7; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5)
4. โมเสสตระหนักว่า มีพระเจ้ าเพียงองค์เดียว และทราบพระนามของพระเจ้ าองค์เดียวนัน้ และเข้ าใจว่า เขาสามารถใช้ อํานาจในพระนามนันได้
้ (อพยพ 3:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4; อพยพ
6:2-3)
ผู้นําที่ปฏิบตั ิตามโมเสสมีการทรงเรี ยกและมีความเชื่อเหมือนกับเขา เขาไม่ได้ มีประสบการณ์สว่ นตัวที่เหมือนกัน แต่เขาได้ ติดต่อกับพระเจ้ าเป็ นการส่วนตัว
การปกครองของพระเจ้ าจะไม่ เกิดผลถ้ าผ้ ูรับใช้ ของพระเจ้ าไม่ มีความเชื่อมั่นในการทรงเรี ยกและหน้ าที่ในการรั บใช้ ของตน รวมทัง้ การร้ ู ว่าพระเยซคริ
ู สต์ เป็ นพระเจ้ าแห่ ง
พระสิริด้วย
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นัน่ จึงเป็ นเหตุผลว่าทําไมศิษยาภิบาลจะต้ องได้ รับการเลือกตามแผนการของพระเจ้ า ไม่ใช่แผนการของมนุษย์ สมาชิกที่ไม่ได้ รับการดลใจจะเลือกผู้ที่พระเจ้ าทรงประสงค์จะใช้ ให้ เป็ นผู้เลี ้ยง
แกะของพระองค์ได้ อย่างไร มนุษย์คนหนึง่ จะเป็ นผู้เลี ้ยงและเชื่อฟั งพระผ้ ูเลีย้ งผ้ ูย่งิ ใหญ่ ท่ ไี ม่ ได้ ทรงเรี ยกเขาได้ อย่างไร

ผ้ ูท่ มี ีหน้ าที่ปกครองในคริสตจักร
การที่ศิษยาภิบาลทํางานในการเป็ นผู้นําทุกอย่างในคริ สตจักรไม่ใช่แผนการของพระเจ้ า คริ สตจักรของอัครสาวกทราบเรื่ องนี ้อย่างรวดเร็ วเมื่อเวลาของพวกเขาเกือบจะหมดไปกับความ
ต้ องการทางร่างกายของผู้ที่อยูใ่ นคริสตจักร
ทางแก้ ไขคือ การแต่งตังมั
้ คนายกเพื่อดูแลความต้ องการเหล่านัน้
้ ้ ปกครองขึ ้นเพื่อช่วยเหลือเขา
โมเสสประสบปั ญหาเดียวกัน และพระเจ้ าทรงบัญชาให้ เขาแต่งตังผู

วัตถุประสงค์ ของมัคนายกหรื อผ้ ูปกครอง
การแต่งตังมั
้ คนายกในคริ สตจักรบนโลกนี ้มีวตั ถุประสงค์สองประการ ประการที่สําคัญคือ เพื่อให้ ผ้ รู ับใช้ สามารถอธิษฐานและรับใช้ ในการเทศนาพระวจนะได้ อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์
้ ดํารงตําแหน่งนี ้ได้ แก่
ประการที่สองคือ เพื่อให้ อํานาจแก่ผ้ ทู ี่มีความสามารถที่สามารถจัดการกับปั ญหาคริ สตจักรเล็กๆ น้ อยๆ ได้ คุณสมบัติของผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
1. มีชื่อเสียงดี
2. ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
3. ประกอบด้ วยสติปัญญา (กิจการ 6:3)
้ ้เป็ นผู้ที่สนใจในปั ญหาอย่างแท้ จริ ง โดยปั ญหานันคื
้ อสภาพความ
งานของพวกเขามีสองต่อด้ วยกัน เขาได้ รับการแต่งตังให้
้ ดแู ลกิจธุระ และรับใช้ ในการแจกอาหาร ชายที่รับการแต่งตังนี
เป็ นอยูข่ องแม่มา่ ยชาวกรี ก สิง่ นี ้เป็ นสิง่ สําคัญที่จะต้ องปฏิบตั ิตามเมื่อเลือกผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในคริ สตจักร คนเหล่านี ้จะต้ องแบ่งเบาภาระของศิษยาภิบาลเพื่อการงานของพระเจ้ า
เคล็ดลับในการเลือกผู้ช่วยเหล่านี ้คือ เลือกผ้ ูท่ ีสามารถทํางานนัน้ ได้ ดีกว่ าตัวท่ านเอง มีการกล่าวไว้ เป็ นอย่างดีว่า ศิษยาภิบาลที่เป็ นผู้เทศนาธรรมดาจะสร้ างคริ สตจักรที่แข็งแกร่งได้ ถ้า
จัดการงานและเลือกผู้ช่วยอย่างชาญฉลาด
้ เขาดํารงตําแหน่งเช่นกัน อัครสาวกเปาโล
การที่ศิษยาภิบาลแต่ งตัง้ ผ้ ูท่ ีมีคุณสมบัติให้ ดํารงตําแหน่ งเป็ นวิธีตามพระคัมภีร์ ทังนี
้ ้ ผู้รับใช้ ก็มีผ้ ปู กครองเหนือเขา ซึ่งเป็ นผู้ที่แต่งตังให้
อธิบายถึงวิธีการนี ้เมื่อบอกกับทิตสั ว่า
“เหตุที่ข้าพเจ้ าละท่านไว้ ที่เกาะครี ต ก็เพื่อท่ านจะได้ แก้ ไขสิ่งที่ยังบกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย และตัง้ ผ้ ูปกครองไว้ ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ ากําชับท่ าน” (ทิตสั 1:5)
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ถึงแม้ วา่ บางคนพยายามบิดเบือนข้ อพระคัมภีร์นี ้เพื่อแปลตามใจของตน แต่เห็นได้ ชดั ว่าเปาโลได้ ใช้ อํานาจในตําแหน่งของตนแต่งตังศิ
้ ษยาภิบาลของคริ สตจักรต่างๆ และเป็ นผู้ปกครองหรื อ
้ ษยาภิบาลเท่านัน้ แต่ยงั ได้ รับการกําชับในเรื่ องคุณสมบัติของผู้ที่จะดํารงตํา
ผู้ดแู ลศิษยาภิบาลเหล่านัน้ เมื่ออ่านเนื ้อหาในบทนี ้ทังหมด
้
จะทราบว่า ทิตสั ไม่เพียงแต่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้แต่งตังศิ
้
หน่งอีกด้ วย แต่ทงเปาโลและทิ
ั้
ตสั อยู่ใต้ การปกครองของสภาในกรุงเยรูซาเล็ม คนเหล่านี ้ไม่ใช่ผ้ เู ผด็จการ แต่เป็ นผู้รับใช้ พระเจ้ าที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงนําและเลือกเพื่องานนี ้ ทังเปโตรและเปาโล
พบกับสภาที่เยรูซาเล็มและเห็นด้ วยที่จะปฏิบตั ิตามการตัดสินใจของอัครสาวกยากอบ ผู้เป็ นประธานในที่ประชุม (กิจการ 15) เห็นได้ ชดั ว่าอัครสาวกเหล่านี ้ไม่ได้ ปรารถนาที่จะดําเนินการเพียงลําพัง
แต่ยอมจํานนต่อผู้อื่น
การรับใช้ ที่สะอาดและคริ สตจักรที่เป็ นไปตามพระคัมภีร์จะตังขึ
้ ้นมาได้ ด้วยอํานาจของผู้นําที่มีพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เท่านัน้ ศิษยาภิบาลทุกคนจะยอมอยู่ใต้ อํานาจของผู้ที่อยู่เหนือเขา ผู้รับ
ใช้ ที่ไม่มีผ้ ใู ดบนโลกที่มีอํานาจเหนือเขายังต้ องมีที่ปรึกษา สิ่งนี ้เป็ นแผนการของพระเจ้ า และไม่อาจแก้ ไขได้ ตามความคิดของมนุษย์ที่จะบิดเบือนข้ อพระคัมภีร์เพื่อให้ เป็ นไปตามความปรารถนาของ
ตนเอง
บางคนอ้ างถึงการเลือกมัทธีอสั ด้ วยการจับฉลากในกิจการ 1:22-26 เป็ นหลักฐานว่าจะต้ องออกเสียงเลือกมนุษย์เข้ าดํารงตําแหน่ง ซึง่ ไม่ถกู ต้ องด้ วยเหตุผลที่สําคัญสองประการ ได้ แก่
้ ดขึ ้นก่อนที่จะมีคริ สตจักรและไม่ใช่สิ่งที่จะเป็ น
1. วันเพ็นเทคอสต์ยงั ไม่มาถึง อัครสาวกได้ เลือกมัทธีอสั ก่อนที่คริ สตจักรจะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่าพวกเขาทําผิด แต่การกระทํานันเกิ
แบบแผนให้ คริสตจักรปฏิบตั ิตามอย่างแน่นอน
2. วิธีการเลือกไม่ใช่ด้วยการออกเสียง แต่ผ้ นู ําเลือกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติขึ ้นมาสองคน จากนัน้ จับฉลากเลือกผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง การกระทําเช่นนี ้ไม่ใช่การที่สมาชิกจะเลือกผู้ที่จะมาเทศนาและ
ออกเสียงเลือกคนที่เขาต้ องการ

ตําแหน่ งของสมาชิกในแผนการของพระเจ้ า
ชนชาติอิสราเอลเป็ นตัวอย่างของธรรมิกชนของพระเจ้ าทุกวันนี ้ในทุกประการ
ในตอนต้ นของหนังสืออพยพ ชนชาติอิสราเอลเป็ นทาสของนายงานชาวอียิปต์ วันที่อิสราเอลรอดพ้ นจากการเป็ นทาส เขาอยู่ภายใต้ การนําของโมเสส เขาเป็ นเพียงกลุ่มทาสที่ไม่มีการจัด
ระเบียบ
พระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ให้ พวกเขามีเสรี ภาพเพื่อเป็ นกลุ่มคนที่ไม่ มีระเบียบ พเนจรไปที่ใดก็ได้ ตามต้ องการ
พระเจ้ าทรงชี ้นําและให้ แนวทางแก่เขา
“พระเจ้ าจึงทรงนําเขาอ้ อมไปทางถิ่นทุรกันดารยังทะเลแดง ชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจากแผ่นดินอียิปต์ มีอาวุธพร้ อมที่จะทําสงคราม” (อพยพ 13:18)
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พระเจ้ าทรงแสดงให้ โมเสสเห็นวิธีการใช้ พลังงานและความกระตือรื อร้ นของชาวอิสราเอลเหล่านี ้ ในการทํางานตามนํา้ พระทัยของพระเจ้ า เราจะต้ องควบคุมพลังงานและควา
กระตือรื อร้ นนัน้
พระเจ้ าทรงมีข้อกําหนดสําหรับพลไพร่ในปั จจุบนั ของพระองค์เช่นกัน พวกที่เชื่อในพระเจ้ าองค์ เดียวในยุคแรกๆ ไม่ สามารถจัดระเบียบเพื่อประกาศพระเจ้ าองค์ เดียวได้ เมื่อไม่กี่ปี
มานี ้ มีการเติบโตอย่างมากเมื่อมนุษย์เห็นความจําเป็ นในการจัดระเบียบและการควบคุมพลังงานของธรรมิกชนที่บงั เกิดใหม่
คําพยานของธรรมิกชนในอดีตคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้ วทําให้ ข้าพเจ้ าประทับใจเป็ นอย่างมาก จอห์น เบิร์กได้ เข้ าร่ วมการประชุมที่ถนนอซูซาเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ าเทลงมายัง
สมาชิกที่ประชุมอย่างมาก คุณเบิร์กได้ เป็ นพยานหลายครัง้ ว่า “วันเวลานันเป็
้ นวันเวลาที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้ า แต่ผมจะไม่แลกวันเวลานันกั
้ บสิง่ ที่เรามีในวันนี ้ เรามีพระพรที่ดีมากเท่าๆ กันในเวลานี ้ และ
นอกจากนันยั
้ งมีคริสตจักรที่มนั่ คงอีกด้ วย”
มีปัญหาสองอย่างที่เกิดขึ ้นในกลุ่มคริ สตจักรยุคแรก อย่างแรกคือ ธรรมิกชนทังหลายมี
้
วิญญาณอิสระที่ไม่ต้องการอยู่ใต้ อํานาจของผู้อื่น ซึง่ ทําให้ คนจํานวนมากแสวงหาการอวยพรโดยไม่
คิดว่าจะจัดการพลังงานของตนเพื่อการรับใช้ ปั ญหาที่สองคือศิษยาภิบาลที่ย้ายไปมาอย่างเป็ นอิสระจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่ง โดยไม่มีแนวทางหรื อการควบคุม คริ สตจักรอาจจะอยู่ในเมืองวัน
หนึง่ และอีกวันหนึง่ ศิษยาภิบาลอาจจะย้ ายไป ทิ ้งธรรมิกชนที่เพิ่งบังเกิดใหม่ไม่ให้ มีคริ สตจักรประจํา การเติบโตของคริสตจักรนัน้ เกิดขึน้ เพราะการจัดการ มีผ้ กู ล่าวไว้ อย่างฉลาดว่า สิ่งเดียวที่
เติบโตขึ ้นอย่างยุง่ เหยิงและเจริ ญขึ ้นได้ คือ วัชพืช
เรื่ องราวของอิสราเอลหลังจากพ้ นจากการเป็ นทาสของอียิปต์แสดงให้ เห็นสิง่ ที่พระเจ้ าทรงคาดหวังจากธรรมิกชนที่แท้ จริ งของพระองค์
อิสราเอลได้ ข้ามทะเลแดง แต่เขาจะต้ องเดินทางฝ่ าอันตรายไปก่อนที่จะได้ รับมรดกในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ (ธรรมิกชนที่บงั เกิดใหม่จะต้ องพิสจู น์ตนเองในการพิสจู น์และทดลองบนโลกนี ้
เพื่อไปถึงบ้ านนิรันดร์ )
พระเจ้ าทรงกํ าหนดการเดินทาง ไม่ใช่ไปถึงแผ่นดินแห่งพันธะสัญญาโดยตรงด้ วยเส้ นทางการค้ าตามชายฝั่ ง แต่ด้วยทางในถิ่นทุรกันดารของปาราน ซึ่งดูเป็ นเรื่ องน่าเศร้ า แต่เป็ น
วัตถุประสงค์ของพระเจ้ าในการเดินทางด้ วยทางอ้ อมนี ้ พระเจ้ าทรงมีเหตุผลพิเศษในการกระทําของพระองค์ อิสราเอลไม่มีการจัดระเบียบและไม่ได้ รับการฝึ ก พระเจ้ าทรงทราบว่าการจัดระเบียบและ
การฝึ กเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการเดินทางที่ยาวนานและการสู้รบที่อยูข่ ้ างหน้ าก่อนที่พวกเขาจะได้ รับมรดกแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ นนั ้
สองปี ผ่านไปหลังจากที่อิสราเอลรอดพ้ นจากอียิปต์ พวกเขาจึงพยายามเข้ าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา พระเจ้ าทรงเลือกเวลานี ้เพื่อเตรี ยมพลไพร่ ของพระองค์เพื่อเข้ าสู่แผ่นดิน การ
พยายามช่วยเหลืออิสราเอลและคริสตจักรของพระเจ้ ามีความคล้ ายคลึงกันอย่างมาก ธรรมิกชนทุกวันนี ้กําลังเดินทางไปยังเมืองที่ทรงเตรี ยมไว้ ธรรมิกชนจะไปถึงได้ โดยรู้และเชื่อฟั งคําสัง่ ของพระเจ้ า
เชิงเขาซีนายกลายเป็ นโรงเรี ยนของอิสราเอลในการจัดระเบียบและการเรี ยนรู้ อิสราเอลใช้ เวลาสองปี ใกล้ ภเู ขานี ้เมื่อพระเจ้ าทรงสอนบทเรี ยนทางฝ่ ายวิญญาณ จัดระเบียบพวกเขา และสถิต
อยูท่ า่ มกลางพวกเขาในที่สดุ เพื่อเป็ นผู้นําทางเขา
ในอพยพบทที่ 20 พระเจ้ าประทานบทบัญญัติแก่อิสราเอลเพื่อกําหนดการประพฤติประจําวันของพวกเขา ธรรมบัญญัติสิบประการก่อให้ เกิดพื ้นฐานบทบัญญัติและข้ อปฏิบตั ิอื่นๆ ของ
อิสราเอลทังหมด
้
หนังสือเลวีนิติทงหมดและสิ
ั้
บบทแรกของหนังสือกันดารวิถีแต่งขึ ้นเกือบจะทังหมดตามคํ
้
าสัง่ ของพระเจ้ าต่อโมเสสในการจัดการอิสราเอลเพื่อการรับใช้ อย่างสมบูรณ์ พวกเขานั่งใน
โรงเรี ยนเพื่อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า แต่ การทดสอบที่แท้ จริงคอยอย่ เู มื่อเขาต้ องเชื่อฟั งผ้ ูนําของเขา
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การทดสอบธรรมิกชนของพระเจ้ าคือ เขามีวิญญาณที่สามารถรับการสอนได้ หรื อไม่ พระวจนะของพระเจ้ าจะต้ องจับกุมใจและชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะเติบโตขึ ้นต่อพระพักตร์ พระเจ้ า ดาวิด
กล่าวว่า
“ข้ าพระองค์ได้ สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ ในใจของข้ าพระองค์ เพื่อข้ าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)
พระคัมภีร์ยงั ได้ บอกให้ ธรรมิกชนตระหนักถึงการเป็ นผู้นําของศิษยาภิบาล ผู้ดแู ลวิญญาณของเขา
“ท่ านทัง้ หลายจงเชื่อฟั งและยอมอย่ ูในโอวาทของหัวหน้ าของท่ าน จงให้ เขาทํางานนี ้ด้ วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้ าใจซึง่ จะไม่เป็ นประโยชน์อะไรแก่ท่านทังหลายเลย
้
เพราะว่า
้ แลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่ เสมือนหนึง่ ผู้ที่จะต้ องเสนอรายงาน”
ท่านเหล่านันดู
ธรรมิกชนของพระเจ้ าที่แท้ จริ งภายใต้ การปกครองของพระองค์ตระหนักว่าศิษยาภิบาลของเขากล่าวในฐานะตัวแทนของพระคริ สต์ เขาจะเชื่อฟั งศิษยาภิบาลของเขา และคนอื่นๆ ที่อยู่ใน
ตําแหน่งเหนือเขาตามที่ศิษยาภิบาลแต่งตังขึ
้ ้น
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บทที่ห้า
การจัดระเบียบและการดําเนินการ
คริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ า
ภาพต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นการจัดระเบียบของคริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ า เนื่องจากจะกล่าวถึงตําแหน่งและงานของผู้นําและสมาชิกของคริสตจักรในหัวข้ อการปกครองของพระเจ้ า
คําอธิบายในที่นี ้จึงมีรายละเอียดไม่มากนัก
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การปกครองของพระเจ้ า
พระผ้ ูเลีย้ งผ้ ูย่ งิ ใหญ่
พระเจ้ า

ปกครอง

คณะกรรมการที่
ปรึกษาของคริสตจักร

ผ้ ูเลีย้ ง
แต่ งตัง้
แต่ งตัง้

แต่ งตัง้
แต่ งตัง้
แต่ งตัง้
แผนกอนุชน
หัวหน้ า
รองหัวหน้ า
แผนกโรงเรียนสอน
เลขานุการ
พระคัมภีร์วัน
หัวหน้ างานเยี่ยมเยียน
อาทิตย์
หัวหน้ างานกิจกรรม
หัวหน้ า
รองหัวหน้ า
เลขานุการ
ครอาจารย์
ู

แต่ งตัง้

ตําแหน่ งอาสาสมัคร
เจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ
พนักงานพิมพ์ดีด
คนขับรถบัส
ผู้รักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

ตําแหน่ งอื่นๆ
หัวหน้ าแผนดนตรี
เลขานุการดูแลเงินส่งมิชชันนารี
หัวหน้ าแผนกสตรี สนับสนุน
ผ้ ูดูแล 7 คน
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ
สมาชิก
หัวหน้ างานกิจกรรม
หัวหน้ างานเยี่ยมเยียน

แผนการนีม้ ีพนื ้ ฐานและเหตุผลตามพระคัมภีร์ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเติบโต
ของคริสตจักร โดยมีรายการตําแหน่ งที่สาํ คัญดังข้ างต้ น
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พระเยซคริ
ู สตเจ้ า
พระองค์ทรงเป็ นผู้อํานวยการและผู้เริ่มต้ นงานทุกอย่างของคริ สตจักร พระวจนะของพระเจ้ าที่เขียนไว้ เป็ นที่มาและสิง่ พิสจู น์การกระทําและงานทุกอย่าง
ศิษยาภิบาลและธรรมิกชนเข้ าใจเกี่ยวกับงานของผู้เลี ้ยงแกะของพระเจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอดของเราอย่างแท้ จริง
พระเยซูคริสต์ พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ (1เปโตร 5:4)
พระเยซูคริสต์ ศีรษะของคริสตจักร (เอเฟซัส 5:23)
พระเยซูคริสต์ ผู้เลี ้ยงแกะที่ดีเลิศ โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ (ฮีบรู 13:20)
เราเป็ นผู้เลี ้ยงที่ดี ผู้เลี ้ยงที่ดีนนย่
ั ้ อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ (ยอห์น 10:11)
เราเป็ นผู้เลี ้ยงที่ดี เรารู้จกั แกะของเราและแกะของเราก็ร้ ูจกั เรา (ยอห์น 10:14)
เพราะว่าท่านทังหลายเป็
้
นเหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต่บดั นี ้ได้ กลับมาหาพระผู้เลี ้ยงและผู้พิทกั ษ์ วิญญาณจิตของท่านทังหลายแล้
้
ว (1เปโตร 2:25)
นอกจากนี ้ ยังมีการพยากรณ์เกี่ยวกับพระผู้เลี ้ยงในหนังสือเอเสเคียล 34:11-31 อีกด้ วย

ศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบที่สําคัญ เขาจะต้ องมีความไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้ าและมีความรู้ ในพระวจนะอย่างถูกต้ องเพราะเขาต้ องเสนอรายงานของฝงแกะ
การจัดระเบียบ
ู
และการดําเนินการของคริสตจักรขึ ้นอยูก่ บั เขา แต่สมาชิกจะต้ องให้ ความจงรักภักดี เกียรติและสง่าราศีแก่พระเยซูคริสตเจ้ า
้ าแหน่งต่างๆ ในคริสตจักรซึง่ จะได้ รับการเห็นชอบจากกลุม่ สมาชิกในการประชุมกิจธุระ เราจะกล่าวถึงงานของศิษยาภิบาลในตําแหน่งการบริ หารนี ้อย่างละเอียดใน
ศิษยาภิบาลจะแต่งตังตํ
บทต่อไป

คณะกรรมการที่ปรึกษาของคริสตจักร
ศิษยาภิบาลจะแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
้นโดยมีจํานวนตังแต่
้ 3 ถึง 9 คน จากนัน้ คริสตจักรจะต้ องให้ การอนุมตั ิคณะกรรมการนี ้
การแต่งตังและจํ
้
านวนของคณะกรรมการขึ ้นอยู่กบั ขนาดของที่ประชุม คริ สตจักรขนาดเล็กควรจะทํางานได้ โดยไม่มีคณะกรรมการ ศิษยาภิบาลจําเป็ นต้ องได้ รับความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือจากสมาชิก โดยในคริสตจักรขนาดใหญ่ คณะกรรมการที่ร้ ูจกั หน้ าที่ของตนจะช่วยให้ สมาชิกให้ ความร่วมมือได้ เป็ นอย่างดี สมาชิกของคณะกรรมการคริ สตจักรจะต้ องได้ รับการสัง่ สอนในพระ
วจนะและเข้ าใจการปกครองคริสตจักรของพระเจ้ าเหมือนเช่นผู้ทํางานในคริสตจักรคนอื่นๆ เพื่อที่จะเป็ นผู้ให้ ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
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ศิษยาภิบาลที่มีผ้ พู ร้ อมที่จะเป็ นคนทํางานจะต้ องใช้ คนเหล่านี ้ ถ้ าศิษยาภิบาลไม่ระวังให้ ดี เขาอาจพบว่าตัวเองยุ่งอยู่กบั กิจธุระของคริ สตจักรมากจนไม่สามารถดูแลกิจธุระของพระเจ้ าได้
หากเป็ นเช่นนัน้ ชีวิตการอธิษฐานของเขาจะทนทุกข์ จากนัน้ สมาชิกก็จะทนทุกข์ด้วย เพราะการเทศนาของเขาจะกลายเป็ นการปาฐกถาเกี่ยวกับศีลธรรมเท่านัน้
งานที่สําคัญของศิษยาภิบาลคือการฝึ กผู้นํา หากศิษยาภิบาลเป็ นผู้จดั การกิจธุระของคริ สตจักร ผู้นําร้ องเพลง นําการประชุมเป็ นพยาน รับคําอธิษฐานพิเศษ และเทศนาพระวจนะของพระ
้ ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการของพระเจ้ า
เจ้ า แต่มีธรรมิกชนที่ยงั ไม่ได้ รับการฝึ ก ศิษยาภิบาลนันก็
เรามักจะรู้สกึ ว่าไม่มีใครสามารถทํางานได้ เหมือนกับที่เราทํา แต่ศิษยาภิบาลจะต้ องฝึ กและใช้ สมาชิกคนอื่นๆ เพื่อสร้ างคริ สตจักรที่จะอยู่ตลอดไป จะไม่มีใครสามารถเทียบเท่ามาตรฐาน
ความเป็ นเลิศของเราได้ ทงหมด
ั้
เหตุผลก็คือว่า ไม่อาจมีคนสองคนที่จะทํางานในการเป็ นผู้นําได้ เหมือนกันทุกประการ

ทําไมจึงต้ องมีคณะกรรมการคริสตจักร หน้ าที่ของคณะกรรมการคริสตจักรคืออะไร
เหตุผลที่ต้องมีคณะกรรมการคริสตจักรมี 3 ประการ ได้ แก่
1. ให้ คําปรึกษา
2. ลงโทษ
3. สร้ างความสามัคคี

การให้ คาํ ปรึกษา
แม้ วา่ สมาชิกคณะกรรมการคริสตจักรส่วนใหญ่จะคิดว่าตนมีสิทธิ์บงั คับให้ ศิษยาภิบาลปรึกษากับเขาได้ แต่จริ งๆ แล้ ว ศิษยาภิบาลเป็ นผู้นําเรื่ องไปปรึกษากับคณะกรรมการ คริ สตจักรแห่ง
หนึ่งมีปัญหาการแตกแยกกัน สมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่งถามเจ้ าอธิการภาคว่า “ผมมีอํานาจอะไรบ้ างในการพูดกับสมาชิกคริ สตจักร” เจ้ าอธิการภาคตอบเขาอย่างถูกต้ องว่า “คุณไม่มีอํานาจ
อะไรเลย อํานาจของคุณจํ ากัดอยู่แค่ให้ คําแนะนําในการประชุมคณะกรรมการเท่านัน้ เมื่อคุณก้ าวออกจากการประชุมคณะกรรมการ คุณก็เป็ นเพียงสมาชิกอีกคนหนึ่งของที่ประชุมเท่านัน้ ”
คณะกรรมการคริ สตจักรหรื อสมาชิกคริสตจักรไม่ใช่ผ้ ทู ี่จะสัง่ ศิษยาภิบาล แต่ได้ รับความไว้ วางใจจากศิษยาภิบาลในการขอคําปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาในคริ สตจักร ก่อนที่ศิษยาภิบาลจะดําเนินกิจธุระ
ใดๆ ของคริสตจักร ไม่วา่ จะเป็ นซื ้อที่ดิน ก่อสร้ างอาคาร หรื อซื ้อรถบัส ศิษยาภิบาลที่ฉลาดจะขอคําปรึกษาจากผู้ที่ไว้ วางใจได้ ในคริสตจักร
พระคัมภีร์กล่าวถึงการปรึกษาว่า
“ที่ไหนที่ไม่มีการนํา ประชาชนก็ล้มลง แต่ในที่ซงึ่ มีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย” (สุภาษิต 11:14)
้ สําเร็จ” (สุภาษิต 15:22)
“ปราศจากการปรึกษาหารื อ แผนงานก็ล้มเหลว แต่มีผ้ แู นะนํามากๆ แผนงานนันก็
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“แผนงานดํารงอยูไ่ ด้ ด้วยการปรึกษาหารื อ…” (สุภาษิต 20:18)

การลงโทษ
คริ สตจักรทุกแห่งจะมีปัญหาของตน และต้ องลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐานของคริ สตจักรและพระคัมภีร์ตามระเบียบวินยั แม้ ว่าศิษยาภิบาลอาจจะจัดการปั ญหาระเบียบวินยั ที่สําคัญได้ อย่าง
ถูกต้ อง แต่อาจมีปัญหาเกิดขึ ้นในคริ สตจักรเนื่องจากผู้ที่เข้ าใจผิดหรื อมีอคติ ดังนัน้ จึงอาจต้ องมีการดําเนินการโดยคณะกรรมการร่ วมกับศิษยาภิบาล คณะกรรมการจะมีส่วนรับผิดชอบและทําให้
ธรรมิกชนที่ทําผิดมีปฏิกิริยาต่อศิษยาภิบาลน้ อยลง

การสร้ างความสามัคคี
เมื่อมีการลงโทษ สมาชิกคณะกรรมการที่ได้ รับการฝึ กและทราบข้ อมูลเป็ นอย่างดีสามารถหยุดการนินทา แก้ ไขความเข้ าใจผิด อธิบายเหตุผลว่าทําไมต้ องมีการลงโทษ และสร้ างความ
สามัคคีโดยรวมภายในร่ างกายได้ ประโยชน์ที่ดีอย่างหนึ่งคือ สมาชิกคณะกรรมการสามารถทํางานร่ วมกับพี่น้องในคริ สตจักรได้ อย่างสนิทสนมมากกว่าศิษยาภิบาล สมาชิกคณะกรรมการจะทราบ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วเพราะสนิทกับพี่น้องในชีวิตจริงเหมือนเช่นในการประชุม งานของเขาคือ แจ้ งปั ญหาให้ ศิษยาภิบาลทราบ เพื่อที่ศิษยาภิบาลจะสามารถจัดการและอธิษฐานเกี่ยวกับ
ปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัตขิ องสมาชิกคณะกรรมการ
พระคัมภีร์กล่าวถึงคุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการไว้ 6 ประการ ได้ แก่
อพยพ 18:21
1. ยําเกรงพระเจ้ า
2. ไว้ ใจได้
3. ไม่กินสินบน
กิจการ 6:3
4. มีชื่อเสียงดี
5. ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
6. ประกอบด้ วยสติปัญญา

50

นอกจากนี ้ เขายังจะต้ อง
1. รู้พระวจนะ
2. ได้ รับการสอนในเรื่ องการปกครองคริสตจักรของพระเจ้ า
3. มีความใส่ใจเกี่ยวกับงานของคริสตจักรท้ องถิ่นอย่างแท้ จริง
ในคุณสมบัติเหล่านี ้ทังหมด
้
คุณสมบัติที่สําคัญที่สดุ คือ คณะกรรมการจะต้ องเข้ าใจการปกครองคริ สตจักรของพระเจ้ าอย่างแท้ จริง และจะต้ องระลึกถึงเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี ศิษยาภิบาลไม่ควร
จะแต่งตังบุ
้ คคลที่ไม่เข้ าใจการปกครองของพระเจ้ าให้ ดํารงตําแหน่งใดๆ

การเลือกและระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการคริ สตจักรที่ดีจะเป็ นคณะกรรมการที่หมุนเวียนกันไป คณะกรรมการนี ้หมุนเวียนสมาชิกในคณะกรรมการ แต่ละปี บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนที่เป็ นคณะกรรมการมานานที่สดุ
จะต้ องออกไปและแต่งตังสมาชิ
้
กใหม่เข้ ามาทุกปี ตัวอย่างเช่น ถ้ าคณะกรรมการมีสมาชิกสามคน และจะต้ องเลือกสมาชิกใหม่เข้ ามาหนึ่งคนทุกปี คณะกรรมการที่ทํางานมาสามปี จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งไป และคนใหม่จะเข้ ามาดํารงตําแหน่งแทนเป็ นเวลาสามปี คณะกรรมการแบบเก้ าคนก็มีนโยบายการหมุนเวียนทุกๆ สามปี เช่นกัน หากว่าจะแต่งตังคณะกรรมการเข้
้
ามาใหม่ทกุ ปี
้
กคณะกรรมการทุกคน
โดยปกติแล้ ว เมื่อมีการตังคณะกรรมการใหม่
้
ขึ ้นมา สมาชิกเริ่ มต้ นบางคนจะต้ องดํารงตําแหน่งเป็ นระยะเวลาน้ อยกว่าระบบหมุนเวียนที่วางแผนไว้ มิฉะนันสมาชิ
จะต้ องถูกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็ นการกระทําที่ไม่ฉลาด นอกจากนี ้แล้ ว คณะกรรมการส่วนใหญ่ควรจะเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์

ข้ อดีของคณะกรรมการหมุนเวียน
1. คณะกรรมการประเภทนี ้ทําให้ ใช้ คนในคริสตจักรได้ มากขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการประเภทนีท้ ําให้ มีสมาชิกใหม่ๆ คณะกรรมการคริ สตจักรบางแห่งมีสมาชิกที่เสียแรงกระตุ้นในการขยายและเติบโต บางครัง้ ผู้ที่เป็ นคณะกรรมการมาเป็ นเวลายี่สิบหรื อ
สามสิบปี ไม่มีความพยายามในการดําเนินการใหม่ๆ
3. คณะกรรมการประเภทนี ท้ ําให้ สามารถเปลี่ยนสมาชิกที่ไม่เป็ นที่ต้องการ ผู้ซึ่งทํางานได้ ไม่ดี ภายใต้ ระบบนี ้ สมาชิกคนดังกล่าวจะต้ องออกไปจากคณะกรรมการโดยอัตโนมัติเมื่อถึง
ระยะเวลาตามกําหนด

คณะกรรมการพิทกั ษ์ ทรั พย์
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คณะกรรมการนีไ้ ด้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการคริ
้
สตจักรร่ วมกับศิษยาภิบาล และโดยปกติ ประกอบไปด้ วยสมาชิกอย่างน้ อยสามคน คณะกรรมการนีม้ ีหน้ าที่ในการขอเงินกู้จาก
สถาบันการเงินต่างๆ สมาชิกควรจะเป็ นพลเมืองที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย มีเครดิตดี และควรมีทรัพย์สนิ หรื อที่ดินเป็ นของตนเอง
คณะกรรมการนี ้มีหน้ าที่เพียงอย่างเดียวคือ ดูแลทรัพย์สินของคริ สตจักรโดยเป็ นผู้ลงชื่อในโฉนดหรื อโฉนดสัญญาต่างๆ คณะกรรมการนี ้ไม่ได้ ควบคุมการขายหรื อซื ้อที่ดิน แต่ทําหน้ าที่ตาม
คําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่คริสตจักรในเรื่ องนันๆ
้ คณะกรรมการนี ้มีหน้ าที่ในการดูแลการโอนที่ดินให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของคริสตจักร

การแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่ต่างๆ ในคริสตจักร
ศิษยาภิบาลเป็ นผู้แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่สําคัญๆ ทังหมด
้
โดยมีคริ สตจักรเป็ นผู้อนุมตั ิ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ เช่น ผู้อํานวยการด้ านการศึกษา ต้ องการแต่งตังครู
้ หรื อผู้ทํางานคนอื่นๆ ภายใต้ เขตอํานาจ
้ ่ยวกับตําแหน่งดังกล่าว ทังนี
้ ้อาจดูเหมือน
ของเขา เขาจะต้ องส่งชื่อของผู้ที่เขาคิดว่ามีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งมากที่สดุ ให้ แก่ศิษยาภิบาลเพื่อขอความยินยอม ก่อนที่จะติดต่อกับคนนันเกี
มีข้อจํากัด แต่เป็ นสิง่ จําเป็ นเพื่อให้ คริสตจักรทํางานได้ เป็ นอย่างดีและถูกต้ อง
ศิษยาภิบาลเท่านัน้ ที่ทราบคุณสมบัติทางฝ่ ายวิญญาณของสมาชิกในคริ สตจักร สมาชิกอาจรู้ ความสามารถทางธรรมชาติ แต่พระเจ้ าทรงสนพระทัยในฝ่ ายวิญญาณของเขา ด้ วยของ
ุ สมบัติในการแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดํารงตําแหน่งได้
ประทานในการรับใช้ และการสังเกตความสัตย์ซื่อ การถวายสิบลด ฯลฯ ศิษยาภิบาลเป็ นผู้ท่ีมีคณ
ศิษยาภิบาลจะประสบความสําเร็จหรื อล้ มเหลวเพราะความสามารถในการใช้ และฝึ กชายและหญิงในการงานของพระเจ้ า ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งในคริ สตจักรจะต้ องยกย่อง
้ ศิษยาภิ
ตําแหน่งของตนโดยขยันทํางานตามที่ได้ รับมอบหมาย แต่ศิษยาภิบาลควบคุมในเรื่ องนี ้ในระดับหนึง่ โดยให้ ความช่วยเหลือและแนะนํา และให้ เสรี ภาพในการทํางานแก่ผ้ ทู ี่ดํารงตําแหน่งนันๆ
บาลควรจะปฏิบตั ิตามกฎต่อไปนี ้
1. อย่าแต่งตังบุ
้ คคลให้ ดํารงตําแหน่งหนึ่ง โดยไม่เรี ยกเขาเข้ ามาพูดคุยด้ วยเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ให้ เขาทราบว่าผู้ที่จะไม่ฟังคําปรึกษาเกี่ยวกับท่าทางหรื อข้ อผิดพลาดของตนเป็ นผู้ที่ไม่สามารถ
ได้ รับการสอนได้ และจะไม่ประสบความสําเร็จสําหรับพระเจ้ า ศิษยาภิบาลควรจะช่วยให้ ผ้ ฝู ึ กหัดเข้ าใจว่า เขากําลังได้ รับการฝึ กและบางครัง้ ศิษยาภิบาลจะให้ คําปรึกษาแก่เขา ศิษยาภิบาล
ที่มีความเข้ าใจไม่ตรงกับผู้นําที่เขาแต่งตังขึ
้ ้นในเรื่ องความรับผิดชอบหน้ าที่ตา่ งๆ จะไม่สามารถสร้ างและพัฒนาคริสตจักรได้ ทังนี
้ ้ เพราะหน้ าที่และความรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้ องกัน
2. อย่าแต่งตังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ รับการทดสอบให้ ดํารงตําแหน่งโดยที่ไม่บอกเขาว่านี่เป็ นเพียงการทดลองเท่านัน้ อย่าให้ เกิดความรู้สกึ ไม่ดีถ้าจะต้ องให้ ผ้ อู ื่นมาแทนที่เขา ให้ บอกเขาว่า “ผมจะฝึ กคุณใน
งานแผนกอนุชน และคุณจะนําการประชุมอนุชนภายใต้ การนําของผมเป็ นเวลาสองสามสัปดาห์เพื่อดูว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติสําหรับงานในอนาคตของคริ สตจักรหรื อไม่” อันตรายร้ ายแรงที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ คือ การอนุญาตให้ บคุ คลหนึง่ รู้สกึ ว่าเขาเป็ นหัวหน้ าแผนกโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์หรื อผู้นําอนุชน และจากนัน้ คุณไม่สามารถนําเขาออกจากตําแหน่งได้ โดยไม่ทําให้ เขา
และครอบครัวของเขาขุ่นเคือง
้ ดํารงตําแหน่งแล้ ว เพราะเป็ นการหยาบคาย อย่าประกาศ เลือกผู้เทศนา ทํางานของเขา แต่ให้ สื่อสารกันอย่างชัดเจน
3. ในฐานะศิษยาภิบาล อย่าก้ าวก่ายอํานาจของผู้ที่ท่านได้ แต่งตังให้
และปล่อยให้ เขาทําหน้ าที่ตามตําแหน่งโดยที่ทา่ นให้ คําปรึกษา ถ้ าท่านต้ องการผู้เทศนาพิเศษสําหรับกลุม่ อนุชน ให้ ปรึกษากับผู้นําคนนัน้ อย่ าเชิญคนอื่นโดยไม่ บอกเขา
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4. ในการเลือกผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ให้ สงั เกตมาตรฐานในพระคัมภีร์ และผู้นํานันจะต้
้ องมีชีวิตคริ สเตียนที่ดีกว่าสมาชิก อิสยาห์ 52:11 กล่าวว่า “เจ้ าทังหลายผู
้
้ ถือเครื่ องภาชนะของพระเจ้ า...
อย่าแตะต้ องสิง่ ไม่สะอาด”

ผ้ ูดแลสม
าชิก
ู

1.
2.
3.
4.
5.

คริ สตจักรขนาดใหญ่จําเป็ นต้ องมีผ้ นู ําที่จะดูแลพวกเขา (กันดารวิถี 11:14-17; อพยพ 18:21) ซึง่ ทําได้ โดยแบ่งคริ สตจักรออกเป็ นส่วนที่เล็กลง แต่ละส่วนอยูภ่ ายใต้ การดูแลของผู้ดแู ล
สมาชิกของคณะกรรมการคริสตจักร หรื อมัคนายกหรื อผู้ปกครองที่ได้ รับการแต่งตังคนอื
้ ่นๆ สามารถดํารงตําแหน่งนี ้ได้ โดยมีหน้ าที่คือ
ตรวจสอบชื่อผู้เข้ าร่วมประชุมที่อยูใ่ นส่วนของตน
ติดตามผู้ที่ไม่สตั ย์ซื่อและรายงานศิษยาภิบาลเกี่ยวกับปั ญหาของสมาชิกคนนันๆ
้
ติดตามผู้มาเยี่ยมเพื่อนําเขามาโบสถ์
จัดกลุม่ ของตนเพื่อทํางานที่แท่นบูชา เยี่ยมเยียน ฯลฯ
ดูแลเรื่ องการเยี่ยมเยียน

หมายเหตุ: อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองได้ จากภาคผนวก
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บทที่หก
การบริหารของคริสตจักร
ที่มีการปกครองของพระเจ้ าในปั จจุบนั
งานของศิษยาภิบาล
งานหลักของศิษยาภิบาลคือ การเทศนาและสอนพระวจนะของพระเจ้ า นอกจากนี ้แล้ ว เขายังเป็ นผู้บริ หารงานของพระเจ้ าบางอย่างตามที่เขาได้ รับมอบหมายให้ ทํา อย่างไรก็ตาม ในที่นี ้
จะกล่าวถึงงานของเขาในฐานะผู้เทศนาและผู้สอนเท่านัน้
พระเจ้ าประทานศิษยาภิบาลแก่คริสตจักรเพื่อให้ คริสตจักรดีรอบคอบโดยการเทศนาพระวจนะ
ุ และให้ บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ สําหรับให้ สิทธิชนเป็ น
“พระองค์จงึ ได้ ประทานให้ บางคนเป็ นอัครสาวก และให้ บางคนเป็ นศาสดาพยากรณ์ และให้ บางคนเป็ นผู้เผยแพร่กิตติคณ
คนดีรอบคอบ และสําหรับใช้ เพื่อปฏิบตั ิการงาน และสําหรับบํารุงให้ พระกายของพระคริ สต์จําเริญขึ ้น” (เอเฟซัส 4:11-12)
บางคนสอนว่า ของประทานทําให้ คริ สตจักรดีรอบคอบ แต่พระวจนะไม่ได้ กล่าวไว้ เช่นนัน้ เพราะด้ วยการเทศนาและการสอนที่ได้ รับการเจิม ศิษยาภิบาลจะนําสิทธิชนไปสู่การเป็ นคนดี
รอบคอบ
ศิษยาภิบาลจะต้ องควบคุมของประทานในคริ สตจักรเพื่อที่คริ สตจักรจะได้ จําเริ ญขึ ้น และคนบาปจะได้ รับความรอด อัครสาวกเปาโลกล่าวถึงการใช้ ของประทานไว้ อย่างชัดเจนใน 1โคริ นธ์
14
ศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ นตัวแทนของสมาชิกต่อพระเจ้ า และเขาไม่อาจก่อให้ เกิดผลได้ ถ้าไม่เป็ นตัวแทนของพระคริ สต์ ศิษยาภิบาลหลายคนเทศนาและสอนจากตําแหน่งเดียวกับที่ประชุม
วลีที่อ่อนเช่น เราต้ อง ขอให้ เรา เราควร เราพบว่า เราเห็นว่า ทําให้ ผ้ รู ับใช้ อยู่ในตําแหน่งเดียวกับผู้ฟัง ผู้เผยพระวจนะและอัครสาวกไม่ได้ กล่าวอย่างอ่อนแอเช่นนี ้ พวกเขาร้ องว่า “พระเจ้ าตรัสดังนี ้”
ศิษยาภิบาลเอ๋ย จงยืนอยู่ระหว่างที่ประชุมและพระเยซูคริ สต์ในฐานะตัวแทนของพระองค์ และเทศนาพระวจนะ ศิษยาภิบาลไม่สามารถเทศนาพระวจนะและกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ทําหน้ าที่ของ
ข้ าพเจ้ าไปแล้ ว” เขาจะต้ องทําทุกอย่างที่อยู่อํานาจของเขาเพื่อชักชวนให้ สมาชิกทําตามพระวจนะ เปาโลบอกกับทิโมธีว่าเขาจะต้ อง “ชักชวนด้ วยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนให้ อดทนอยู่เสมอใน
การสัง่ สอน” (2ทิโมธี 4:2ข)
นอกจากนี ้ เปาโลยังแนะนําเกี่ยวกับการทํางานร่วมกับสมาชิกคริสตจักรอาวุโสกว่าอีกว่า
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“ในการตักเตือนนัน้ อย่าตําหนิชายผู้มีอาวุโส แต่จงขอร้ องเขาเสมือนเป็ นบิดา” (1ทิโมธี 5:1)
ศิษยาภิบาลจะต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้ เพื่อให้ การเป็ นศิษยาภิบาลของเขาเกิดผล
1. สอนสมาชิกบัญญัติตา่ งๆ ของพระเจ้ า
2. สอนสมาชิกเกี่ยวกับกฎระเบียบของคริสตจักร
3. แสดงให้ เขาเห็นว่าเขาจะต้ องดําเนินชีวิตอย่างไร
4. สอนสมาชิกเกี่ยวกับงานที่เขาต้ องทํา (อพยพ 18:20)
5. ให้ ตนเองเพื่อการอธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ
6. ให้ ตนเองเพื่อการรับใช้ โดยการเทศนาพระวจนะ (กิจการ 6:4)
เมื่อศิษยาภิบาลใส่ใจฝูงแกะในความดูแลของตน จะทําให้ เขาทําหน้ าที่มากกว่าแค่ที่ธรรมาสน์ นัน่ คือ เขาจะให้ คําปรึกษาผู้ที่กระทําผิด และทําทุกอย่างที่อยู่ในอํานาจของเขาเพื่อช่วยให้ เขา
เหล่านันรอดและเป็
้
นคนดีรอบคอบ เพราะเขาทราบว่าเขาจะต้ องเสนอรายงาน

คุณสมบัตขิ องผ้ ูปกครอง
คําว่า ผู้ปกครองหรื อผู้ดแู ล มีความหมายเท่ากับคําว่า ศิษยาภิบาลหรื อผู้รับใช้ เปาโลและบาร์ นาบัสแต่งตังคนเหล่
้
านี ้ขึ ้น
้ (กิจการ 14:23)
“ท่านทังสองได้
้
เลือกตังผู
้ ้ ปกครองสาวกไว้ ในทุกคริสตจักร ได้ อธิษฐานและถืออดอาหาร ฝากสาวกไว้ กบั องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ที่เขาเชื่อถือนัน”
ผู้ปกครองหรื อศิษยาภิบาลจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติหลายประการ ตามบันทึกไว้ ในทิตสั 1 และทิโมธี 3:1-13
“ผู้ปกครองดูแลนันต้
้ องเป็ นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็ นสามีของหญิงคนเดียว เป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน มีสติสมั ปชัญญะ เป็ นคนสง่าเรี ยบร้ อย อัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็ นครู ไม่ดื่มสุรามึน
เมา ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ แต่เป็ นคนสุภาพ ไม่เป็ นคนชอบวิวาท ไม่เป็ นคนเห็นแก่เงิน ต้ องเป็ นคนครอบครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้ อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้ อม เพราะว่าถ้ า
ชายคนใดไม่ร้ ูจกั ครอบครองบ้ านเรื อนของตน คนนันจะดู
้ แลคริ สตจักรของพระเจ้ าอย่างไรได้ อย่าให้ ผ้ ทู ี่กลับใจใหม่ๆ เป็ นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้ วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมาร
นัน”
้ (1ทิโมธี 3:2-6)
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ไม่มีงานหรื ออาชีพไหนในโลกนี ้ที่มีข้อบังคับกวดขันเหมือนกับผู้รับใช้ ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกและแต่งตัง้ พระเจ้ าทรงประสงค์ผ้ ทู ี่หนักแน่นและประสงค์ความจงรักภักดีมากยิ่งกว่างานอื่นใดใน
โลกนี ้
้ ทังหมด
้
ไม่ใช่เพียงบางส่วนเท่านัน้
ชายหรื อหญิงที่จะยอมรับการทรงเรี ยกให้ มารับใช้ จะต้ องกระทําตามข้ อบังคับของตําแหน่งนันๆ
ท่านควรจะศึกษาคุณสมบัติ 70 ประการอย่างละเอียด หลายคนไม่จริ งจังกับคุณสมบัติของศิษยาภิบาล การรับใช้ ของเขาจึงไม่เกิดผล ความอ่อนแอที่แย่ที่สดุ ในการรับใช้ คือ การมีที่
ปรึกษาหลักที่ไม่ใช่พระเยซูคริ สตเจ้ า
การฟั งเสียงของสามี/ภรรยาของตนแทนที่จะฟั งเสียงของพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่ไม่ ถูกต้ อง
ศิษยาภิบาลมีผ้ ใู ห้ คําแนะนําทางฝ่ ายวิญญาณสูงสุดคือ พระผู้เลี ้ยงผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูคริสต์
2โครินธ์ 4:1-2
1. ไม่ยอ่ ท้ อ (ข้ อ 1)
2. ละทิ ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆ ที่น่าอับอายไปหมดสิ ้นแล้ ว (ข้ อ 2)
3. ไม่ทํากลอุบาย (ข้ อ 2)
4. ไม่พลิกแพลงพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้ า (ข้ อ 2)
้
าเพาะพระพักตร์ พระเจ้ า (ข้ อ 2)
5. แต่โดยสําแดงสัจจะ เราเสนอตัวให้ กบั จิตสํานึกผิดชอบของคนทังปวงจํ
1ทิโมธี 3:1-12
6. เป็ นคนที่ไม่มีใครติได้ (ข้ อ 2)
7. เป็ นสามีของหญิงคนเดียว (ข้ อ 2)
8. เป็ นคนรู้จกั ประมาณตน (ข้ อ 2)
9. มีสติสมั ปชัญญะ (ข้ อ 2)
10. เป็ นคนสง่าเรี ยบร้ อย (ข้ อ 2)
11. มีอชั ฌาสัยรับแขกดี (ข้ อ 2)
12. เหมาะที่จะเป็ นครู (ข้ อ 2)
13. ไม่ดื่มสุรามึนเมา (ข้ อ 3)
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ (ข้ อ 3)
เป็ นคนสุภาพ (ข้ อ 3)
ไม่เป็ นคนชอบวิวาท (ข้ อ 3)
ไม่เป็ นคนเห็นแก่เงิน (ข้ อ 3)
ต้ องเป็ นคนครอบครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี (ข้ อ 4)
อบรมบุตรธิดาของตนให้ อยูใ่ นโอวาทและมีใจนอบน้ อม (ข้ อ 4)
ไม่ใช่ผ้ ทู ี่กลับใจใหม่ เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้ วก็จะถูกปรับโทษ (ข้ อ 6)
เป็ นที่นบั ถือของคนภายนอก (ข้ อ 7)
เป็ นคนเอาการเอางาน (ข้ อ 8)
ไม่เป็ นคนสองลิ ้น (ข้ อ 8)
ไม่ดื่มสุรามึนเมา (ข้ อ 8)
ไม่เป็ นคนโลภมักได้ (ข้ อ 8)
เป็ นคนยึดมัน่ ในข้ อลํ ้าลึกแห่งความเชื่อ ด้ วยจิตสํานึกว่าตนชอบ (ข้ อ 9)
เป็ นสามีของหญิงคนเดียว (ข้ อ 12)
บังคับบัญชาบุตรของตนและปกครองบ้ านเรื อนของตนได้ ดี (ข้ อ 12)

1ทิโมธี 4:6-16
29. อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้ (ข้ อ 7)
30. จงฝึ กตนในทางธรรม (ข้ อ 7)
31. อย่าให้ ผ้ ใู ดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน (ข้ อ 12)
32. จงเป็ นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทังปวง
้ ทังในทางวาจาและการประพฤติ
้
ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริ สทุ ธิ์ (ข้ อ 12)
33. จงใฝ่ ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนา และในการสัง่ สอน (ข้ อ 13)
34. อย่าละเลยความสามารถที่มีอยูใ่ นตัวท่าน (ข้ อ 14)
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35. จงปฏิบตั ิหน้ าที่เหล่านี ้ โดยถือเป็ นชีวิตจิตใจ (ข้ อ 15)
36. จงเอาใจใส่ทงตั
ั ้ วท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้ อที่กล่าวนี ้ให้ มนั่ เพราะเมื่อกระทําดังนัน้ ท่านจะช่วยทังตั
้ วท่านเองและคนทังปวงที
้
่ฟังท่านให้ รอดได้ (ข้ อ 16)
1ทิโมธี 5:17-19
37. จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนนสมควรได้
ั้
รับเกียรติสองเท่า (ข้ อ 17)
38. คนงานสมควรจะได้ รับค่าจ้ างของตน (ข้ อ 18)
ทิตสั 1:6-9
39. ไม่มีข้อตําหนิ (ข้ อ 6)
40. เป็ นสามีของหญิงคนเดียว (ข้ อ 6)
41. บุตรของเขามีความเชื่อ (ข้ อ 6)
42. เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้ า (ข้ อ 7)
43. ไม่เป็ นคนเย่อหยิ่ง (ข้ อ 7)
44. ไม่เป็ นคนเลือดร้ อน (ข้ อ 7)
45. ไม่เป็ นนักเลงสุรา (ข้ อ 7)
46. ไม่เป็ นนักเลงหัวไม้ (ข้ อ 7)
47. ไม่เป็ นคนโลภมักได้ (ข้ อ 7)
48. เป็ นคนมีอชั ฌาสัยรับแขกดี (ข้ อ 8)
49. เป็ นผู้รักความดี (ข้ อ 8)
50. เป็ นคนมีสติสมั ปชัญญะ (ข้ อ 8)
51. เป็ นคนยุติธรรม (ข้ อ 8)
52. เป็ นคนบริสทุ ธิ์ (ข้ อ 8)
53. รู้จกั บังคับใจตนเอง (ข้ อ 8)
54. เป็ นคนยึดมัน่ ในหลักคําสอนอันแท้ (ข้ อ 9)
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1เปโตร 4:7-11
55. จงมีสติสมั ปชัญญะ (ข้ อ 7)
56. จงรู้จกั สงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน (ข้ อ 7)
57. จงรักซึง่ กันและกันให้ มาก (ข้ อ 8)
58. จงต้ อนรับเลี ้ยงดูซงึ่ กันและกันโดยไม่บน่ (ข้ อ 9)
59. ใช้ ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กนั และกัน เป็ นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสําแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้ า (ข้ อ 10)
60. กล่าวพระภาษิตของพระเจ้ า (ข้ อ 11)
1เปโตร 5:1-9
61. จงเลี ้ยงฝูงแกะ (ข้ อ 2)
62. จงดูแล ไม่ใช่ด้วยความฝื นใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สงิ่ ของที่ได้ มาโดยทุจริต แต่ด้วยใจเลื่อมใส (ข้ อ 2)
63. ไม่ใช่เหมือนเป็ นเจ้ านายที่ข่มขี่ผ้ ทู ี่อยูใ่ ต้ อํานาจ (ข้ อ 3)
64. เป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะ (ข้ อ 3)
65. ท่านที่ออ่ นอาวุโส ก็จงเชื่อฟั งคําของพวกผู้ใหญ่ (ข้ อ 5)
66. มีความถ่อมใจในการปฏิบตั ิตอ่ กันและกัน (ข้ อ 5)
67. อ่อนน้ อมถ่อมตน (ข้ อ 5)
68. จงถ่อมใจลง (ข้ อ 6)
69. จงสงบใจ (ข้ อ 8)
70. จงระวังระไวให้ ดี (ข้ อ 8)
ศิษยาภิบาลจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามพระคัมภีร์ เพื่อที่จะรับใช้ ในตําแหน่งผู้นําที่ยิ่งใหญ่นี ้ได้

การตัง้ ศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ า
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ศิษยาภิบาลที่จะออกจากคริ สตจักรไปมีหน้ าที่หาผู้รับใช้ ที่พระเจ้ าทรงประสงค์ให้ แก่คริ สตจักรและจะต้ องแต่งตังศิ
้ ษยาภิบาลคนนันไว้
้ ในคริ สตจักร ก่อนที่เขาจะออกไป ทังนี
้ ้ เขาจะทําได้
โดยการอธิษฐานและทํางานร่วมกับเจ้ าอธิการภาคและคณะกรรมการที่ปรึกษาของคริสตจักร
สมาชิกไม่ทราบคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักร ดังนัน้ สมาชิกคริ สตจักรที่ฉลาดจะเลือกศิษยาภิบาลใหม่โดยให้ เจ้ าอธิการภาคและศิษยาภิบาลคนปั จจุบนั เป็ นผู้
เลือก คริสตจักรหลายแห่งจะเชิญผู้เทศนามาหลายคน จากนัน้ เลือกศิษยาภิบาลจากผู้ที่เทศนาข้ อความได้ สละสลวยที่สดุ แต่แล้ วก็พบว่าข้ อความที่สละสลวยไม่ได้ ช่วยให้ คนๆ หนึ่งสามารถเป็ นศิษ
ยาภิบาลที่แท้ จริ งได้
คริ สตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้ าควรจะมีกฎข้ อบังคับว่าศิษยาภิบาลจะต้ องไม่ออกจากคริ สตจักรจนกว่าจะถึงกําหนดเวลา โดยอาจมีเนื ้อหาในกฎข้ อบังคับดังนี ้ “ศิษยาภิบาลของ
คริสตจักรจะเป็ นผู้ดแู ลคริสตจักรนันจนกว่
้
าศิษยาภิบาลคนดังกล่าวและที่ประชุมจะตกลงที่จะเปลี่ยนแปลง”
ข้ อกําหนดนี ้ทําให้ ศิษยาภิบาลสามารถยึดหลักการของพระคัมภีร์ได้ อย่างมัน่ คงโดยไม่ต้องกลัวว่าคณะกรรมการจะออกเสียงให้ เขาออกจากตําแหน่งเมื่อเขายืนหยัดในเรื่ องความบริ สทุ ธิ์
หรื อความผิดบาป เมื่อมีการตกลงร่วมกันว่าจะเปลี่ยนศิษยาภิบาล ตัวอย่างวิธีการตามพระคัมภีร์ด้านล่างจะเป็ นแผนการสําหรับการเลือกศิษยาภิบาลใหม่
การเลือกโยชูวาเพื่อทําหน้ าที่ตอ่ จากโมเสสแสดงให้ เห็นวิธีของพระเจ้ าในการแต่งตังบุ
้ คคลในตําแหน่งต่างๆ กันดารวิถี 27:15-23 บันทึกเกี่ยวกับการที่พระเจ้ าทรงเลือกโยชูวา
“และพระเจ้ าตรัสกับโมเสสว่า ‘จงนําโยชูวา บุตรนูนผู้มีพระวิญญาณอยูภ่ ายในเขามา จงเอามือของเจ้ าวางบนเขา” (กันดารวิถี 27:18)
หลังจากโมเสสวางมือบนโยชูวาแล้ ว โยชูวาก็ได้ รับการเจิมเพื่อดํารงตําแหน่งของตน มหาปุโรหิตเป็ นผู้อวยพรโยชูวาในตําแหน่งของเขา
“และท่าน [เอเลอาซาร์ ] เอามือวางบนโยชูวา และกําชับเขาตามที่พระเจ้ าตรัสสัง่ ทางโมเสส” (กันดารวิถี 27:23)
ให้ สงั เกตว่าพระเจ้ าทรงเลือกโยชวา
ี ระเจ้ าทรงเลือกเป็ นผ้ ูแต่ งตัง้ เขาให้ ดาํ รงตําแหน่ ง บางคนอาจโต้ แย้ งว่าพระเจ้ าทรงเปลี่ยนวิธีการของพระองค์ในทุกวันนี ้ แต่พระคัมภีร์
ู และผ้ ูท่ พ
บอกให้ เราทราบว่าไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้
“เพราะว่าเราคือพระเจ้ าไม่ มีผันแปร...” (มาลาคี 3:6)
พระเจ้ าทรงรับรองการรับใช้ ของโยชูวาในโยชูวา 1:1-10 การรับใช้ ของเขาไม่ใช่การกระทําของตนเอง แต่พระเจ้ าตรัสว่า
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“...วันนีเ้ ราจะเริ่มยกย่ องเจ้ าให้ เป็ นใหญ่ ในสายตาของบรรดาอิสราเอล เพื่อเขาจะทราบว่า เราอยูก่ บั โมเสสมาแล้ วอย่างไร เราจะอยูก่ บั เจ้ าอย่างนัน”
้ (โยชูวา 3:7)
ั้
เห็นว่าคน
เมื่อโยชูวาเสียชีวิตลง พระเจ้ าทรงเลือกผู้วินิจฉัยให้ เป็ นผู้บริหารของพระองค์ มีการบันทึกประวัติศาสตร์ การเลือกผู้วินิจฉัยเพียงบางคนเท่านัน้ แต่ประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่นนแสดงให้
เหล่านี ้ได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ าโดยตรงให้ เป็ นผู้ปกครองพลไพร่ตามการปกครองของพระเจ้ า

การปลดศิษยาภิบาลออกจากตําแหน่ ง
หากศิษยาภิบาลกลายเป็ นคนไม่สตั ย์ซื่อและถูกพบว่าได้ ทําความผิดบาป หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างไม่ถกู ต้ อง จะต้ องรายงานเรื่ องนี ้ต่อเพรสไบเตรี ประจําภาค ทังนี
้ ้จะต้ องมีพยานผู้มีชื่อเสียงดี
สองหรื อสามคนด้ วย (1ทิโมธี 5:19) (ดูตวั อย่างธรรมนูญและกฎข้ อบังคับมาตรา 5)

ศิษยาภิบาลเป็ นผ้ ูบริหาร
ความล้ มเหลวครัง้ แรกของโมเสสเป็ นบทเรี ยนที่ดีในเรื่ องการบริหาร โมเสสพยายามตัดสินและปกครองอิสราเอลหลังจากได้ รับธรรมบัญญัติที่ภเู ขาซีนาย อพยพ 18:13-18 กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้
โมเสสทําความผิดที่ร้ายแรง เขาพยายามที่จะทํางานบริหารทังหมดด้
้
วยตนเอง (เผด็จการ) ซึง่ ทําให้ เกิดสิง่ ที่เลวร้ ายสองประการคือ
1. โมเสสทําให้ ตนเองอ่อนระอาใจ
2. โมเสสทําให้ พลไพร่ออ่ นระอาใจ
ในเวลานันเอง
้ เยโธร พ่อตาของโมเสสให้ คําแนะนําที่ดีที่เปลี่ยนการปฏิบตั ิงานทังหมดในตํ
้
าแหน่งของโมเสส ผู้นําทุกคนจะทํางานได้ เป็ นอย่างดีถ้าปฏิบตั ิตามโมเสสในการฟั งคําแนะนําที่ดี
คําแนะนําของเยโธรทําให้ โมเสสทราบว่าในการเป็ นผู้นําพลไพร่ของพระเจ้ านัน้ เขาจะต้ องเป็ นผู้แทนของพลไพร่ตอ่ พระเจ้ า เขาไม่ใช่คนใช้ ของพลไพร่ แต่เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ าเพื่อพลไพร่เหล่านัน้
“...ท่ านจงเป็ นผ้ ูแทนของประชาชนต่ อพระเจ้ า นําความกราบทูลพระเจ้ า” (อพยพ 18:19)
ผู้นําไม่ใช่คนขับแท็กซี่ คนดูแลเด็ก หรื อคนทําธุระให้ กบั สมาชิก พระเจ้ าทรงมีงานให้ เขาทําในการดําเนินการตามนํ ้าพระทัยของพระองค์บนโลกนี ้ โมเสสจะต้ องเป็ นผู้บริ หาร
งานของผู้บริหารมีสองส่วนด้ วยกัน ส่วนแรก โมเสสจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่สี่อย่างด้ วยตนเอง
1. สอนพลไพร่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
2. สอนพลไพร่เกี่ยวกับข้ อตัดสิน
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3. สอนพลไพร่เกี่ยวกับทางที่เขาต้ องดําเนินชีวิต
4. สอนพลไพร่เกี่ยวกับสิง่ ที่ต้องปฏิบตั ิ (อพยพ 18:20)
ให้ สงั เกตว่า โมเสสไม่ได้ มีหน้ าที่หลักในการทําการอัศจรรย์เพื่อให้ คนทังหลายรอดพ้
้
น แต่เขาจะต้ องสอน ความอ่อนแอของคริ สตจักรไม่ใช่ความอ่อนแอในการประกาศหรื อในอํานาจการ
อัศจรรย์ แต่ในการขาดการสอน เมื่อโมเสสเริ่มการรับใช้ ด้วยการสอน นัน่ เป็ นเพียงหน้ าที่สว่ นหนึง่ ของผู้บริหารเท่านัน้
หน้ าที่อย่ างที่สองของโมเสสคือ การแต่ งตัง้ ผ้ ูปกครองเพื่อช่ วยเหลือเขา โดยคนเหล่านันจะต้
้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ยําเกรงพระเจ้ า
2. ไว้ ใจได้
3. ไม่กินสินบน (อพยพ 18:21)
คนเหล่านี ้มีหน้ าที่คือ
1. เป็ นผู้ปกครองกลุม่ คนตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. แบกภาระร่วมกับโมเสส
3. ตัดสินคดีเล็กๆ น้ อยๆ (อพยพ 18:21-23)
ก่อนหน้ านี ้ พลไพร่ พึ่งพาโมเสสเพราะเขาเป็ นผู้เดียวที่กล่าวแทนพระเยโฮวาห์ แต่ในเวลานัน้ ผู้ปกครองซึง่ ดํารงตําแหน่งตามที่ได้ รับมอบหมายก็กล่าวด้ วยความเป็ นหนึ่งในวิญญาณและ
อํานาจเหมือนเช่นโมเสส
หลักการนี ้ใช้ ได้ กบั การปกครองของพระเจ้ าที่แท้ จริ ง

ข้ อความ
โยชูวาและผู้วินิจฉัยในพระคัมภีร์เก่า รวมทังเปโตรและเปาโลในพระคั
้
มภีร์ใหม่ เป็ นตัวอย่างของผู้ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกให้ เป็ นศิษยาภิบาลและทําหน้ าที่ตามตําแหน่งนัน้

ข้ อความสําหรับคริสตจักรคืออะไร
ฮีบรู 4:1-3 กล่าวว่า ข่าวประเสริฐของเรามีความคล้ ายคลึงกันข่าวประเสริฐของโมเสส ลองดูการทรงเรี ยกและหน้ าที่ตามที่ปรากฏอยูใ่ นชีวิตของโมเสส
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1. เขาได้ รับการเรี ยก จากนันได้
้ รับการฝึ กเพื่อรับใช้
2. ข้ อความของเขาเป็ นข้ อความเกี่ยวกับการปลดปล่อย
3. ข้ อความนันมี
้ ความถูกต้ อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความจริ ง “ขอโปรดให้ ข้าพระบาทเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน” (อพยพ 3:18) หมายเหตุ: ข้ อความนี ้เป็ นข้ อความที่ช่วยให้ พ้นจาก
การเป็ นทาสจากชีวิตเก่าอย่างบริบรู ณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความจริง (ข้ อความของเรามีสามขันตอนในการออกจากการเป็
้
นทาส...การกลับใจใหม่ การบัพติศมา และการรับพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ กิจการ 2:38)
4. พระเจ้ าประทานอํานาจในการอัศจรรย์ให้ แก่เขาเพื่อทํางานที่จะต้ องทําให้ สําเร็ จ การอัศจรรย์ต่างๆ ไม่ได้ สิ ้นสุดในตัวมันเอง วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงการอัศจรรย์ แต่เพื่อการ
ปลดปล่อยจากการอยูภ่ ายใต้ อํานาจของอียิปต์
5. ฤทธิ์เดชและอํานาจทุกอย่างจะต้ องใช้ เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ เป็ นผ้ ูช่วยให้ รอด โมเสสเป็ นเพียงผ้ ูเผยพระวจนะ
โมเสสเทศนาข้ อความในการปลดปล่อยด้ วยการอัศจรรย์และหมายสําคัญต่างๆ ที่นําอิสราเอลออกจาการเป็ นทาส กุญแจสําคัญสู่ความสําเร็ จของโมเสสคือฤทธิ์อํานาจของพระเยโฮวาห์
พระนามที่ปลดปล่อย และการไม่ ยอมเปลี่ยนแปลงความจริ งในข้ อความนัน้ ฟาโรห์พยายามอย่างน้ อยสามครัง้ ในการทําให้ โมเสสเปลี่ยนแปลงความจริ งเกี่ยวกับการเดินทางสามวัน แต่โมเสส
ทราบว่าการเดินทางสามวันเท่านันที
้ ่จะทําให้ อิสราเอลรอดพ้ นจากการเป็ นทาสของอียิปต์ได้ ศิษยาภิบาลที่แท้ จริ งจะเห็นความจําเป็ นของข้ อความที่สมบูรณ์ในทุกวันนี ้ หากข้ อความไม่สมบูรณ์ก็ไม่
อาจรอดพ้ นได้ การบังเกิดใหม่เป็ นข้ อความสามขันตอนที
้
่แยกออกจากกันไม่ได้ เหมือนลูกกุญแจสามขา คือจะไม่อาจใช้ ไขประตูส่แู ผ่นดินของพระเจ้ าได้ ถ้าข้ อความไม่สมบูรณ์ “ท่านจะต้ องบังเกิด
ใหม่”
้ อิสราเอลคงอยู่
อิสราเอลได้ รับช่วยให้ รอดพ้ นด้ วยข้ อความของโมเสส โมเสสนําพวกเขามายังภูเขาซีนาย และสอนเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้ า ทังหมดนี
้
้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นในระยะเวลาสันๆ
ที่ซีนายเป็ นเวลาเกือบสองปี เพื่อการเรี ยนรู้นี ้ แบบแผนที่โมเสสได้ ตงขึ
ั ้ ้นนันเป็
้ นสิง่ สําคัญที่สดุ สําหรับศิษยาภิบาลทุกวันนี ้ หลังจากที่ได้ รอดพ้ นจากการเป็ นทาสแล้ ว จะต้ องมีการสอน
โมเสส ซึง่ เป็ นผู้เทศนาเกี่ยวกับการช่วยให้ รอดพ้ น กลายเป็ นครูและผู้ให้ ธรรมบัญญัติแก่อิสราเอล หลังจากเทศนาเรื่ องการช่ วยให้ รอดแล้ ว จะต้ องมีการสอน ศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ น
ครูและผู้เทศนา ธรรมิกชนไม่อาจจําเริญขึ ้นและเติบโตอย่างแข็งแรงได้ ถ้าไม่มีการสอนพระวจนะและการจัดระเบียบพลังงานของเขาในการทํางานเพื่อพระเจ้ า

มาตรฐานในคริสตจักร
ในทุกยุคสมัย ศิษยาภิบาลจะเป็ นผู้กําหนดมาตรฐานความบริสทุ ธิ์ของคริสตจักรตามพระวจนะ
เมื่อศิษยาภิบาลในแต่ละยุคตระหนักว่าจะต้ องมีการกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องความบาป กฎเกณฑ์นนก็
ั ้ เป็ นการกล่าวห้ าม
พระคัมภีร์ไม่ได้ กล่าวไว้ โดยตรงว่าการดื่มเครื่ องดื่มมึนเมา สูบบุหรี่ หรื อเต้ นรํ าเป็ นความบาป แต่ผ้ รู ับใช้ ของพระเจ้ าที่เห็นความเลวร้ ายของสิ่งเหล่านี ้ ได้ ถือว่าเป็ นความบาป เช่นเดียวกับ
การแต่งกายไม่สภุ าพ ผู้รับใช้ มีสทิ ธิ์ในการกล่าวห้ ามหรื ออนุญาตสิง่ ต่างๆ บนโลก พระคัมภีร์กล่าวว่า
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“...ท่านจะกล่าวห้ ามสิง่ ใดในโลก สิง่ นันก็
้ จะถูกกล่าวห้ ามในสวรรค์...” (มัทธิว 16:19ข และ 1โคริ นธ์ 5)
ความรับผิดชอบของศิษยาภิบาลต่อคริสตจักรมีอยูใ่ นวิวรณ์บทที่ 3 ถ้ อยคําในการตักเตือนจากพระเจ้ าถึงคริ สตจักรต่างๆ นันเขี
้ ยนไปยังศิษยาภิบาลของคริ สตจักร ไม่ใช่สมาชิก จดหมายแต่
ละฉบับขึ ้นต้ นด้ วย “ถึงทูตสวรรค์...” (หรื อศิษยาภิบาล) พระเจ้ าทรงถือว่าศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อสมาชิกในคริสตจักรที่เขาได้ รับการแต่งตังให้
้ ดแู ล

ทําไมต้ องมีการลงโทษเมื่อมีความผิดบาปเกิดขึน้ ในคริสตจักร
บางคนได้ กล่าวว่า “ให้ คนที่มาโบสถ์ได้ ยินพระวจนะ แล้ วในที่สดุ เขาจะดีเอง” คํากล่าวนี ้ไม่เป็ นความจริ ง ในทางตรงกันข้ าม คนเหล่านี ้จะทําให้ คริ สตจักรมีมลทิน คริ สตจักรที่โคริ นธ์ เป็ นที่
พักพิงของชายที่ผิดประเวณี เปาโลกล่าวว่า
้ สมควรเลย ท่ านไม่ รู้ หรื อว่ าเชือ้ ขนมเพียงนิดเดียว ย่ อมทําให้ แป้งดิบฟทัู ง้ ก้ อน จงชําระเชือ้ เก่ าเสีย เพื่อท่ านจะได้ เป็ นแป้งดิบก้ อนใหม่ …” (1โคริ นธ์
“การที่ท่านอวดอ้ างนันไม่
5:6-7)
้
เรื่ อง
ความผิดบาปไม่เพียงแต่จะปนเปื อ้ นคริ สตจักรเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นอุปสรรคขัดขวางความก้ าวหน้ าของคริ สตจักรอีกด้ วย ความผิดบาปในกลุม่ สมาชิกจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทังหมด
ของอาคานในโยชูวาบทที่ 7 แสดงให้ เห็นความจริงนี ้เป็ นอย่างดี
้
นคนน่าซื่อใจคด คนที่หน้ าซื่อใจคดเป็ นผู้ที่ทํา
เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งว่าทําไมจึงจําเป็ นต้ องมีการลงโทษในคริ สตจักรคือว่า ผู้ที่ไม่ได้ รับการลงโทษซึง่ อยู่ในความบาปนันจะกลายเป็
ร้ ายคริสตจักร เขาเป็ นเหมือนปลวกในเนื ้อไม้ แต่ที่สําคัญที่สดุ ความรู้สกึ ปลอดภัยที่ไม่ถกู ต้ องทําให้ พวกเขาไม่กลับใจใหม่และไม่เปลี่ยนชีวิตให้ ปฏิบตั ิตามพระเจ้ า และวิญญาณของเขาจะหลงไป
คริ สตจักรกําหนดมาตรฐานสําหรับสมาชิกของคริ สตจักร จุดอ่อนในคริ สตจักรส่วนใหญ่คือการไม่สามารถดําเนินการลงโทษได้ หลายครัง้ ผู้ต้องสงสัยว่าทําผิดที่อยู่ในคริ สตจักรจะลาออก
้ นมลทินได้ อีก เขาอาจทําให้ ธรรมิกชนที่อ่อนแอโอนเอียง
แทนที่จะถูกลงโทษ ถ้ าคริ สตจักรไม่สามารถดําเนินการพิจารณาได้ คนๆ นี ้จะเป็ นอิสระ สามารถไปที่คริ สตจักรอื่น และทําให้ คริ สตจักรนันเป็
ไปมาเพราะเสียงครํ่ าครวญของเขาเกี่ยวกับความไม่ยตุ ิธรรมในคริสตจักร คริสตจักรไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับคนนี ้ได้ เพราะเขาไม่ได้ ถกู พบว่าผิดและลงโทษอย่างเหมาะสมตามพระคัมภีร์

การแก้ ไขปั ญหาในร่ างกาย
สมาชิกของร่างกายที่ถกู พบว่าผิด จะต้ องถูกลงโทษตามพระคัมภีร์ ถ้ าเขากลับใจใหม่ เขาจะได้ รับกลับมาตามกาลาเทีย 6:1, ยอห์น 5:16-17 และยากอบ 5:19-20
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คนนอกศาสนา
ผู้ที่ทําผิดอยูเ่ สมอและไม่สนใจคําตักเตือนจะถูกให้ ออกจากคริ สตจักร และถือว่าเป็ นคนนอกศาสนา
“ดูก่อนพี่น้องทังหลาย
้
เราขอกําชับท่านในพระนามของพระเยซูคริ สตเจ้ าของเราว่า จงปลีกตัวของท่ านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อย่ ูอย่ างเกียจคร้ าน และไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่ง
ท่านได้ รับจากเรา“ (2เธสะโลนิกา 3:6)
เปาโลได้ ให้ คําเตือนเช่นเดียวกันนี ้อีก
“คนใดๆ ที่ยใุ ห้ แตกนิกายกัน เมื่อได้ ตกั เตือนเขาหนหนึ่งหรื อสองหนแล้ ว ก็จงอย่าเกี่ยวข้ องกับเขาเลย ด้ วยรู้แล้ วว่าคนเช่นนันเป็
้ นคนนอกลูน่ อกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขา” (ทิตสั
3:10-11)

ผ้ ูสร้ างปั ญหา
ผู้ทําผิดที่อนั ตรายที่สดุ ในร่างกายคือผู้สร้ างปั ญหา คนๆ นี ้ก่อให้ เกิดการต่อสู้และถกเถียงกัน แต่เป็ นผู้ที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่สร้ างปั ญหาให้ ตนเองได้ บุคคลประเภทนี ้จะนําตัวมาพิจารณา
ความเพื่อแก้ ไขปั ญหาได้ ยาก วิธีที่ดีที่สดุ ในการจัดการผู้ทําผิดประเภทนี ้คือสอนธรรมิกชนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนต่อผู้สร้ างปั ญหา
เรี ยนมา จงเมินหน้ าจากคนเหล่ านัน้ ” (โรม
“พี่น้องทังหลาย
้
ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่านให้ สงั เกตดูคนเหล่านันที
้ ่ก่อเหตุวิวาทและทําให้ คนอื่นหลง ซึ่งเป็ นการผิดคําสอนที่ท่านทังหลายได้
้
16:17)
สุภาษิ ต 6:16-19 กล่าวถึงหกสิง่ ที่พระเจ้ าทรงเกลียด แต่สงิ่ ที่เจ็ดซึง่ เป็ นที่น่าเกลียดน่าชัง นัน่ คือ
“...คนผู้หว่านความแตกร้ าวท่ามกลางพวกพี่น้อง” (สุภาษิต 6:19ข)
หากธรรมิกชนทราบถึงความผิดบาปในการนินทาและหว่านความแตกร้ าว เขาจะต้ องหลีกหนีจากเรื่ องเหล่านัน้ ถ้ าเกิดปั ญหาขึ ้น ศิษยาภิบาลที่ทราบเรื่ องจะจัดการปั ญหาเหล่านี ้โดยเร็ ว
ที่สดุ เพื่อหยุดปั ญหาก่อนที่จะกลายเป็ นการแตกแยกที่ร้ายแรง
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ศิษยาภิบาลจะต้ องพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ ไขปั ญหาโดยให้ คําปรึกษาและแจ้ งปั ญหาให้ แก่กลุม่ สมาชิกทราบหากเป็ นวิธีแก้ ไขปั ญหาวิธีสดุ ท้ าย

ปั ญหาระหว่ างพี่น้อง
ขันตอน
้
3 ขันที
้ ่ควรจะทําเมื่อพบว่าพี่น้องคนหนึง่ กําลังหลงไป
มัทธิว 18:15-19
1. ไปหาพี่น้องที่ทําผิดและเผชิญหน้ าเขา ถ้ าเขาไม่ฟัง...
2. ติดต่อศิษยาภิบาลและไปพบเขาอีกครัง้ ตามศิษยาภิบาลเห็นเหมาะสม ถ้ าเขาไม่ฟัง...
3. ศิษยาภิบาลนําเขาไปหาคณะกรรมการคริสตจักรและสมาชิกคริสตจักรเพื่อเพื่อนําเขาออกจากคริสตจักรหากเขาไม่เชื่อฟั ง

ประโยชน์ ของการลงโทษ
เหตุผลสําคัญที่ต้องมีการลงโทษคือ เพื่อช่วยวิญญาณของมนุษย์ที่อยูใ่ นความบาปให้ รอด เขาจะไม่ได้ รับความรอด หากทําตัวเป็ นคนน่าซื่อใจคดในคริสตจักร
“ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เมื่อท่านทังหลายประชุ
้
มกันและใจของข้ าพเจ้ าร่ วมอยู่ด้วย พร้ อมทังฤทธิ
้ ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา พวกท่ านจงมอบคนนัน้ ไว้
ให้ ซาตานทําลายเนือ้ หนังเสีย เพื่อให้ จติ วิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็ นเจ้ า” (1โครินธ์ 5:4-5)
ธรรมิกชนจะตัดสินสมาชิกในคริ สตจักร พระเจ้ าจะตัดสินผู้ที่ถกู ให้ ออกจากคริสตจักร ธรรมิกชนที่แท้ จริงจะไม่ไปที่ศาลบ้ านเมืองต่อสู้กบั ธรรมิกชนอีกคนหนึง่ (1โครินธ์ 6:1-8)
การนําคนหนึง่ ออกจากคริ สตจักรจะทําความสะอาดร่างกายและรักษาการอวยพรของพระเจ้ าให้ อยูก่ บั คริสตจักร ผู้ที่ออกจากคริสตจักรจะอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้ าเพื่อที่เขาจะได้ รับความ
รอดและกลับตังตั
้ วใหม่

วิธีปฏิบัตติ ่ อผ้ ูท่ ถี ูกให้ ออกจากคริสตจักร
อันตรายที่ร้ายแรงในการให้ บคุ คลออกจากการเป็ นสมาชิกคริสตจักรคือ สมาชิกคริ สตจักรรู้สกึ เห็นใจผู้ที่ถกู ให้ ออกจากคริ สตจักร และขัดขวางงานในการกลับตังตั
้ วใหม่
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มนุษย์มีธรรมชาติร้ ูสกึ สงสารผู้ที่แพ้ ในชีวิต ซึง่ เป็ นอันตรายต่องานของพระเจ้ า ข้ อพระคัมภีร์เขียนไว้ ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีที่ธรรมิกชนควรจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่ถกู ให้ ออกจากคริสตจักร
1. “ให้ สงั เกตดูคนเหล่านันที
้ ่ก่อเหตุวิวาทและทําให้ คนอื่นหลง” (โรม 16:17)
2. “แต่ข้าพเจ้ าเขียนบอกท่านว่า ถ้ าผู้ใดได้ ชื่อว่าเป็ นพี่น้องแล้ ว แต่ยงั ล่วงประเวณี เป็ นคนโลภ เป็ นคนถือรูปเคารพ เป็ นคนปากร้ าย เป็ นคนขี ้เมา หรื อเป็ นคนฉ้ อโกง อย่าคบคนอย่างนัน้ แม้ จะ
กินด้ วยกันก็อย่ าเลย” (1โครินธ์ 5:11)
ธรรมิกชนที่เห็นใจผู้ที่ถกู ลงโทษเป็ นเหมือนกับครอบครัวที่พอ่ หรื อแม่ลงโทษลูกและคนอื่นสงสารและแสดงความรักที่ไม่สมควรในการปกป้องเด็กที่ทําผิด ธรรมิกชนได้ รับคําตักเตือนว่า
้ (ฟี ลิปปี 3:17)
“ท่านมีพวกเขาเป็ นตัวอย่างแล้ ว จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนัน”
ธรรมิกชนไม่สามารถรู้สกึ เห็นใจผู้ที่กระทําผิดได้
เป็ นความผิดบาปที่ธรรมิกชนของพระเจ้ าไม่สนับสนุนผู้นําของพระเจ้ าในงานการลงโทษในคริสตจักร

การกลับตัง้ ตัวใหม่
ผู้ที่ถกู ให้ ออกจากคริสตจักร และถูกทิ ้งจากการเป็ นสมาชิกอาจจะเห็นหนทางแห่งความชัว่ ของตนเองและกลับใจใหม่
ผู้ที่อคั รสาวกเปาโลบอกกับคริสตจักรโครินธ์ให้ ทิ ้งออกจากการเป็ นสมาชิกนันได้
้ กลับใจใหม่ อัครสาวกเปาโลตักเตือนคริสตจักรให้ รับเขากลับคืนมา (2โครินธ์ 2:6-9)
้ วใหม่จะได้ กลับเข้ ามา และอดีตของเขาจะไม่เป็ นที่นินทาในคริสตจักรอีกต่อไป
ผู้ที่กลับใจใหม่ตอ่ หน้ าสมาชิกคริสตจักร และขอกลับตังตั
เขาจําเป็ นต้ องพิสูจน์ ตนเองในระยะเวลาทดลองก่ อนที่จะได้ ทาํ งานในกลุ่มสมาชิก
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บทที่เจ็ด
ศิษยาภิบาลเป็ นผ้ ูนํา
การนําหมายความว่ าอย่ างไร
การเป็ นผู้นําที่แท้ จริงคือ ความสามารถในการทําให้ คนๆ หนึง่ รู้สกึ เหมือนที่ทา่ นรู้สกึ คิดเหมือนที่ทา่ นคิด และกระทําเหมือนที่ทา่ นอยากจะให้ เขากระทํา ศิษยาภิบาลที่จะประสบความสําเร็ จ
ตามนัน้ ได้ จะต้ องมีความพยายาม การเป็ นผู้นําเป็ นศิลป์ที่จะต้ องฝึ กฝนและใช้ ชีวิตตามนัน้ เพื่อเป็ นตัวอย่าง ผู้นําจะต้ องเป็ นผู้ที่ก้าวไปข้ างหน้ าผู้ที่จะตาม อัครสาวกเปาโลเป็ นตัวอย่างนี ด้ ้ วย
ประสบการณ์ชีวิตของเขา และสามารกล่าวแก่ธรรมิกชนที่โครินธ์ได้ วา่
“ท่านทังหลายก็
้
จงปฏิบตั ิตามอย่างข้ าพเจ้ า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามอย่างพระคริ สต์” (1โคริ นธ์ 11:1)
ผู้นําที่แท้ จริ งก้ าวไปข้ างหน้ าเพื่อให้ สมาชิกปฏิบตั ิตาม เขาไม่อาจอยู่ข้างหน้ ามากเกินไป มิฉะนัน้ สมาชิกจะเกิดความสับสน เขาไม่อาจขี ้เกียจและไปอยู่ข้างหลังผู้ที่เขานําได้ ส่วนใหญ่แล้ ว
ธรรมิกชนจะไม่มีชีวิตที่ดีไปกว่าผู้นํา
หลายครัง้ พระเยซูทรงเรี ยกผู้ติดตามของพระองค์ว่าเป็ นแกะ แกะไม่ใช่สตั ว์ที่จะถูกขับไล่เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆ แต่เป็ นสัตว์ที่จะต้ องนําไปสู่ท่งุ หญ้ า ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะเป็ นผู้ที่ตาม
เช่นกัน เหมือนกับแกะตามผู้เลี ้ยงแกะ ผู้เลี ้ยงจะนําอย่างมัน่ คงและอ่อนโยน และด้ วยการเอาใจใส่ในความปลอดภัยของแกะ

ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาเป็ นตัวอย่ าง
ส่วนที่สําคัญของการเป็ นผู้นําคือการเป็ นตัวอย่าง หากศิษยาภิบาลและภรรยาไม่บงั คับตัวให้ เป็ นตัวอย่างที่ดี คริ สตจักรจะหันไปจากพระเจ้ าในท้ ายที่สดุ ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขา
จะต้ อง
1. แต่งกายสุภาพมากกว่าสมาชิก
2. อธิษฐานมากกว่าสมาชิก
3. ประพฤติและใช้ ชีวิตอย่างไม่มีที่ติได้ ตลอดเวลา
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ค่าของการเป็ นผู้นําของพระเจ้ านันเป็
้ นการเสียสละรสนิยมและความปรารถนาส่วนตัวด้ วยเห็นแก่ประโยชน์ของข่าวประเสริ ฐ บางคนไม่ยอมรับในเรื่ องนี ้ แต่เปาโลกล่าวแก่ศิษยาภิบาลทุก
คนและภรรยาของพวกเขาว่า
“เราทําสิง่ สารพัดได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ่งที่จะทําได้ นัน้ เป็ นประโยชน์ เราทําสิง่ สารพัดได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ่งที่จะทําให้ เจริญขึน้ ” (1โครินธ์ 10:23)
มีบางสิง่ ที่คนอื่นๆ อาจจะทํา แต่ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาจะต้ องละเว้ นเพราะเขาเป็ นผู้นํา ศิษยาภิบาลจะเทศนาไม่ให้ ใส่เครื่ องประดับได้ อย่างไรหากว่าเขาหรื อภรรยาไม่แยกตนออก
จากสิ่งเหล่านี ้ก่อน เขาจะเทศนาไม่ให้ สวมเสื ้อผ้ าที่ไม่สภุ าพเรี ยบร้ อยได้ อย่างไรหากเขาหรื อภรรยามักจะมีเสื ้อผ้ าแบบใหม่ลา่ สุดและสีสนั มากที่สดุ หลักการที่สําคัญที่สดุ ในการเป็ นผู้นําคือการเป็ น
า “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นนั่ ด้ วย” ได้ อย่างไร ผ้ ูรับใช้ พระเจ้ าที่แท้ จริ งจะกําหนด
ตัวอย่างที่ดี ผู้เทศนาและภรรยาจะใช้ ชีวิตอย่ างหรหรา
้
ู และจากนันบอกว่
ข้ อบังคับให้ ตนเองในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ บังคับให้ สมาชิกทํา ในการเป็ นผู้เทศนาพระวจนะที่ก่อให้ เกิดผล ท่านจะต้ องใช้ ชีวิตเหนือคําตําหนิ ซึ่งจะช่วยให้ ท่านตักเตือน ว่ากล่าว และสัง่ สอนใน
คําสัง่ สอนและในความบริ สทุ ธิ์ตามอย่างพระคัมภีร์ได้ ท่านอาจจะกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ ารู้จกั ผู้เทศนาที่ไม่ปฏิบตั ิตามตัวอย่างนี ้ และเขาเป็ นผู้เทศนาที่มีชื่อเสียงและมีสมาชิกเยอะ” นัน่ อาจจะจริ ง แต่ให้
ฟั งคําเทศนาของเขาอย่างระมัดระวัง เขาเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าหรื อพดเกี
ู ่ ยวกับพระวจนะ สิ่งที่ “พระเจ้ าตรั สดังนี”้ จะทําให้ ธรรมิกชนของพระเจ้ าได้ ไปสวรรค์ เจ้ าสาวจะไม่มีตําหนิริว้
้
พร้ อมสําหรับการกลับมาของพระเจ้ าก็ได้ เปาโลกล่าวเกี่ยวกับการรับใช้ ของเขาว่า
รอย หรื อมลทินใดๆ สมาชิกที่เยอะนันอาจจะไม่
้ ้นให้ ท่านทังหลาย
้
“เหตุฉะนันวั
้ นนี ้ข้ าพเจ้ ายืนยันต่อท่านทังหลายว่
้
าท่านทุกคนจะเป็ นหรื อตาย ข้ าพเจ้ าก็พ้นโทษแล้ ว เพราะว่าข้ าพเจ้ ามิได้ ย่อท้ อในการกล่าวเรื่ องพระดําริ ของพระเจ้ าทังสิ
ฟั ง” (กิจการ 20:26-27)
การเป็ นผู้นําหมายถึงความโดดเดี่ยว ศิษยาภิบาลหลายคนไม่เข้ าใจการรับใช้ ในด้ านนี ้ ศิษยาภิบาลคนหนึ่งไม่อาจเป็ นเพื่อนสนิทของสมาชิกและยังคงนําเขาได้ อย่ าเล่ นกับพวกเขาและ
้ เหมือนกัน ศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ น
หวังว่ าจะได้ รับความเคารพในตําแหน่ งของตน การเป็ นมิตรเพื่อนําเขามาหาพระคริ สต์ กับการให้ ความบันเทิงและเป็ นเพื่อนกับผู้ที่ท่านต้ องการนํามานันไม่
อิสระเพื่อตักเตือนและสัง่ สอนธรรมิกชน แต่จะไม่อาจทําได้ ถ้าไม่รักษาให้ มีระยะห่างในความสัมพันธ์ด้านสังคมกับธรรมิกชนของพระเจ้ าไว้ บ้าง
การทดสอบการเป็ นผู้นําที่แท้ จริงของพระเจ้ าคือ คนๆ หนึง่ จะทิ ้งนิสยั ส่วนตัวหรื อความปรารถนาส่วนตัวซึง่ จะไม่ทําให้ การรับใช้ ของเขาจําเริญขึ ้นเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรได้ หรื อไม่

ศิษยาภิบาลเป็ นผ้ ูเลีย้ งแกะ
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ความหมายรากของคําว่า ศิษยาภิบาล คือ ผู้เลี ้ยงแกะ ในการที่จะเข้ าใจงานของศิษยาภิบาลได้ อย่างแท้ จริ ง เราจะต้ องเข้ าใจงานของผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันออกก่อน พระเยซูกล่าวถึงการ
เรี ยกของผู้เลี ้ยงแกะในหนังสือยอห์นบทที่ 10

1. แกะร้ ูจักเสียงของเขา
ศิษยาภิบาลจะฝึ กให้ แกะตามเขา หลายครัง้ ผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันออกจะแยกฝูงแกะของตนหลังจากที่แกะไปอยู่ในคอกแกะรวมหรื อสถานที่ให้ นํ ้ามา ผู้เลี ้ยงแกะแต่ละคนจะยืนอยูแ่ ละส่
เสียงเรี ยก แกะจะเงยหน้ าขึ ้นและหลังจากตะเกียกตะกายอยู่ ก็จะเริ่ มตามผู้เลี ้ยงแกะของตนไป พวกแกะคุ้นเคยกับนํ ้าเสียงของผู้เลี ้ยงแกะของมัน คนแปลกหน้ าใช้ การเรี ยกแบบเดียวกัน แต่ก็ไม
สามารถที่จะทําให้ แกะตามเขามาได้ ถ้ อยคําของพระเยซูเป็ นจริ งเกี่ยวกับชีวิตของผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันออก
“เมื่อท่านต้ อนแกะของท่าน ออกไปหมดแล้ ว ก็เดินนําหน้ า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้ จกั เสียงของท่าน ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่ร้ ู จกั เสียงของผู้อื่น”
(ยอห์น 10:4-5)
ศิษยาภิบาลที่สอนและเทศนาด้ วยความห่วงใยของผู้เลี ้ยงแกะจะมีสมาชิกที่ประชุมที่ฟังเสียงของเขา และจะไม่ถกู นําไปด้ วยครูที่สอนผิด

2. ศิษยาภิบาลร้ ูจักและเรี ยกแกะของตน
(เขาจะเรี ยกชื่อของแกะนัน)
้ ผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันออกสามารถยืนอยู่ที่ประตูของคอกแกะและปิ ดตา แต่ยงั สามารถแยกแยะแกะของตนได้ โดยการสัมผัสในขณะที่แกะเดินเรี ยงแถวเข้ าคอก
ผู้เลี ้ยงแกะจะตังชื
้ ่อแกะแต่ละตัวและแสดงความรักแก่แกะแต่ละตัวในฝูงของตน
แล้ วศิษยาภิบาลจะต้ องใส่ใจและรู้จกั แกะในที่ประชุมของเขามากยิ่งกว่านันสั
้ กเพียงใด ศิษยาภิบาลที่เรี ยกชื่อสมาชิกของตนในการอธิษฐานและมีความห่วงใยในความจําเป็ นของแกะเป็ นผู้
เลี ้ยงแกะที่แท้ จริง

3. ศิษยาภิบาลนําเขาออกมา
ผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันออกไม่ไล่แกะของตนเหมือนกับผู้เลี ้ยงแกะทางตะวันตก เขานําแกะอยูเ่ สมอ หลายครัง้ ก็อยูข่ ้ างๆ ฝูง เมื่อกลับมาที่คอกในเวลาเย็น เขาอาจจะเดินอยู่ข้างหลัง แต่นี่ไม่ใช่
การขับไล่ แต่เพื่อปกป้องแกะที่อยูข่ ้ างหลังและรวบรวมแกะที่อาจจะสะดุดหรื อล้ มลง
อิสยาห์กล่าวว่าพระเจ้ าทรงเป็ นทังผู
้ ้ นําและผู้ปกป้องอิสราเอล
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“เพราะเจ้ าจะไม่ต้องรี บออกไป และเจ้ าจะไม่ต้องหลบหนีไป เพราะพระเจ้ าจะเสด็จนําหน้ าเจ้ า และพระเจ้ าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังเจ้ า” (อิสยาห์ 52:12)
หลุมพรางรออยู่หน้ าคริ สตจักรในขณะที่คริ สตจักรก้ าวไปสู่สวรรค์ ศิษยาภิบาลเอ๋ย จงนําฝูงแกะ หมาป่ าร้ ายกําลังไล่ตามสิทธิชนของพระเจ้ า พยายามที่จะแย่งสมาชิกออกไปจากฝูงของ
พระองค์ ศิษยาภิบาลเอ๋ย จงดูแลฝูงแกะ

เขาจะต้ องร้ ูเมื่อมีแกะป่ วย
ในฐานะผู้ดูแล ศิษยาภิบาลจะต้ องทราบว่าสมาชิกคนไหนไม่ก้าวหน้ าในพระเจ้ า และช่วยเหลือสมาชิกโดยให้ คําปรึ กษา สอนพระคัมภี ร์ อธิ ษฐานและการเทศนาพระวจนะอย่างมี
จุดประสงค์ ศิษยาภิบาลจะรู้ได้ อย่างว่าธรรมิกชนไม่สบาย
1. ตามธรรมชาติ แกะที่ป่วยจะไม่เชื่อฟั งผู้เลี ้ยงแกะ แกะของพระเจ้ าก็เป็ นเช่นนัน้ การไม่เชื่อฟั งผู้มีอํานาจปกครองหมายความว่าธรรมิกชนป่ วยทางฝ่ ายวิญญาณ
2. การไม่ถวายสิบลดเป็ นเครื่ องหมายว่าธรรมิกชนป่ วยทางฝ่ ายวิญญาณ
3. การไม่ถือศีลระลึก
4. การไม่เข้ าประชุมอย่างสัตย์ซื่อ
5. การไม่ร่วมนมัสการในการประชุม
เครื่ องหมายอื่นๆ จะปรากฏในชีวิตของธรรมิกชนและศิษยาภิบาลที่แท้ จริงจะตื่นตัวและดําเนินการเพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนที่ป่วยทางฝ่ ายวิญญาณก่อนที่จะสายเกินไปและก่อนที่เขาจะตาย
ทางฝ่ ายวิญญาณ

งานของศิษยาภิบาล - สดุดี 23
ศิษยาภิบาลทุกคนจะต้ องเป็ นครู พระเจ้ าทรงตังเขาไว้
้
ในคริสตจักรเพื่อให้ สทิ ธิชนเป็ นคนดีรอบคอบ (เอเฟซัส 4:11-12)
เขานําแกะไปพักพิงในคริสตจักรและนําไปสูท่ งุ่ หญ้ าเพื่อให้ อาหารและนําพวกเขาในชีวิต
เขาจัดการกับผู้ที่มีปัญหา และนําเขาไปไกลจากหมาป่ า คนปล้ น และคนขโมยแกะ
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ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่สําคัญห้ าประการได้ แก่
1. ปกป้อง
2. ให้ อาหาร
3. นํา
4. ปลอบโยน
5. ลงโทษฝูงแกะตามแบบแผนที่พระเจ้ าทรงกําหนด

อัครสาวกเปาโลเป็ นศิษยาภิบาล
1.
2.
3.
4.
5.

กิจการ 20:17-27 เปาโลเขียนไปยังศิษยาภิบาลของเอเฟซัสเพื่อเตือนเกี่ยวกับการรับใช้ ของเขา [เปาโล] ในฐานะศิษยาภิบาล
“...ประพฤติตอ่ ท่าน...ทุกเวลา” (ไม่ได้ ทิ ้งไปเมื่อปั ญหาเกิดขึ ้น)
“...สัง่ สอนท่าน...ตามบ้ านเรื อน” (ไม่ได้ บอกว่าทําอย่างไร แต่แสดงให้ เห็น) การรับใช้ ในการเยี่ยมตามบ้ านเป็ นส่วนหนึง่ ของคริสตจักรแบบอย่างอัครสาวก
“...เป็ นพยานกับทุกคน” (ชาวยิว กรี ก ชาวต่างชาติ) (ไม่ได้ เห็นว่าใครอยูใ่ นความผิดบาปมากเกินกว่าที่จะช่วยให้ รอดได้ )
ท้ าทายเขาด้ วยการยืนยันความสัตย์ซื่อ (ศิษยาภิบาลจะต้ องสามารถกล่าวได้ วา่ “มีใครในที่นี ้ที่จะกล่าวได้ วา่ ‘ผมไม่ได้ ป้องกันคุณจากศัตรู’ ”)
อัครสาวกเปาโลพ้ นโทษจากโลหิตของคนทัง้ หลาย คําพยานของศิษยาภิบาลควรจะเป็ นเช่นนัน้
ศิษยาภิบาลจะต้ องระลึกว่า ก่อนที่จะเป็ นผู้รับใช้ ข่าวประเสริฐได้ เขาจะต้ องเป็ นธรรมิกชนที่ดีก่อน เปาโลกล่าวกับทิโมธีวา่
“จงเอาใจใส่ทงตั
ั ้ วท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้ อที่กล่าวนี ้ให้ มนั่ เพราะเมื่อกระทําดังนัน้ ท่านจะช่วยทังตั
้ วท่านเองและคนทังปวงที
้
่ฟังท่านให้ รอดได้ ” (1ทิโมธี 4:16)
ศิษยาภิบาลไม่ อาจยุ่งกับงานของตนมากจนละเลยความสัมพันธ์ ของตนกับพระเจ้ า
ศิษยาภิบาลเป็ นผู้ทําการร่ วมกันกับพระเจ้ า ไม่ใช่เพื่อพระองค์ ศิษยาภิบาลไม่อาจทํางานใดๆ ได้ สําเร็จจนกว่าพระเจ้ าจะทํางานร่วมกันกับเขา
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ภาคผนวก
ธรรมนญและกฎข้
อบังคับ
ู
บทนํา
ด้ วยตระหนักว่าธรรมิกชนของพระเจ้ าควรจะได้ รับการจัดระเบียบอย่างถูกต้ อง และตระหนักเห็นความจําเป็ นที่พวกเขาจะต้ องได้ รับการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมเพื่อดําเนินงานของพระกิตติคณ
ุ ได้
สําเร็จและจัดการกิจธุระได้ ถกู ต้ อง และเพื่อให้ มีกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้ ได้ นานมากยิ่งขึ ้น First Pentecostal Church of the United States (เฟิ ร์ สท เพ็นเทคอสตทัล เชิร์ช ออฟ เดอะ
ยูไนเต็ด สเตทส์) จึงจัดทําธรรมนูญและกฎข้ อบังคับนี ้ขึ ้น วัตถุประสงค์สําคัญของธรรมนูญฉบับนี ้คือ เพื่อกําหนดกฎระเบียบเพื่อปกครองกลุม่ สมาชิกตามพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะก้ าวต่อไปในนํ ้าพระทั
ของพระเจ้ า (ทิตสั 1:5; 1โครินธ์ 12:28)

หมวด 1
กลุ่มสมาชิก
มาตรา 1 ชื่อ
ชื่อของกลุม่ สมาชิกนี ้จะเรี ยกว่า First Pentecostal Church of the United States

มาตรา 2 วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อก่อตังและดู
้
แลรักษาสถานที่นมัสการ
เพื่อทําให้ ผ้ ทู ี่มีความเชื่ออันมีคา่ เหมือนกันผูกพันกันด้ วยความรักฉันพี่น้องและการคบหากัน (ฮีบรู 13:1)
เพื่อพบปะกันเพื่อนมัสการพระเจ้ าด้ วยวิญญาณและความจริงอย่างแท้ จริ ง และเพื่อรับการสอนทางฝ่ ายวิญญาณ (ยอห์น 4:24; เอเฟซัส 14:11-15)
เพื่อแสดงให้ ผ้ ทู ี่ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าเห็นทางแห่งชีวิตด้ วยการประกาศในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับแผนการที่แท้ จริงแห่งความรอด รวมทังการสอนผู
้
้ ที่เชื่อให้ ได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
เพื่อกําหนดกฎระเบียบในการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้ า (ทิตสั 2)

หมวด 2
สมาชิกภาพ
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มาตรา 1 สมาชิกภาพทั่วไป
1. ผู้ที่มีสิทธิ์เป็ นสมาชิกทัว่ ไปของกลุ่มสมาชิกนี ้จะต้ องยอมรับคําสัง่ สอนของอัครสาวกตามที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้ าและสรุ ปอยู่ในหลักความเชื่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ กลับใจใหม่
ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สตเจ้ า (กิจการ 2:38) ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (กิจการ 2:4) เชื่อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ าที่แท้ จริ งองค์เดียวที่มาบังเกิดเป็ นเนื ้อหนัง (1ทิโมธี
3:16) และแสดงให้ เห็นชีวิตคริ สเตียนที่สมํ่าเสมอตามกาลาเทีย 5:22-23

มาตรา 2 ภาคีสมาชิกภาพ
1. ผู้ที่มีสิทธิ์เป็ นภาคีสมาชิกคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 -18 ปี ที่ได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ หรื อแสวงหาพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างแท้ จริ ง มีคณ
ุ สมบัติเหมือนเช่นมาตรา 1 ทังนี
้ ้
จะต้ องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองในใบสมัครด้ วย
2. ภาคีสมาชิกจะมีสทิ ธิพิเศษและหน้ าที่เหมือนสมาชิกทัว่ ไป ยกเว้ นสิทธิ์ในการออกเสียหรื อดํารงตําแหน่ง
3. สมาชิกที่ย้ายไปยังสถานที่หนึ่งที่ไม่มีคริ สตจักรที่มีความเชื่อเหมือนกัน จะยังคงอยู่ในรายชื่อคริ สตจักรในฐานะภาคีสมาชิก หากเขายังคงดํารงชีวิตคริ สเตียนอย่างเสมอต้ นเสมอปลาย
รวมทังส่
้ งสิบลดและเงินถวายมายังคริสตจักรนี ้จนกว่าถึงเวลาที่เขาสามารถเข้ าร่วมกับคริสตจักรที่มีความเชื่อเหมือนกันอีกแห่งหนึง่ ได้ โดยคริสตจักรนันจะได้
้
รับจดหมายแนะนํา
ุ สมบัติครบถ้ วน
4. ภาคีสมาชิกจะกลายเป็ นสมาชิกทัว่ ไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีคณ

มาตรา 3 สมาชิกภาพเด็ก
ผู้ที่มีสทิ ธิ์เป็ นสมาชิกเด็กได้ จะต้ องมีอายุ 13 ปี ลงมา เป็ นผู้ที่ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้ รับพระวิญญาณบริสทุ ธิ์หรื อแสวงหาพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อย่างแท้ จริง และเป็ นผู้ที่ใช้ ชีวิตคริ
ุ สมบัติครบถ้ วนและสมัครเป็ นภาคีสมาชิก
สตเตียนอย่างเสมอต้ นเสมอปลายโดยถือตามการพิจาณาของศิษยาภิบาล สมาชิกเด็กจะก้ าวขึ ้นไปเป็ นภาคีสมาชิกได้ เมื่อมีคณ

มาตรา 4 สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์
ผู้ที่มีสิทธิ์ เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้ จะต้ องเป็ นสมาชิกที่ได้ รับการเรี ยกจากพระเจ้ า ได้ รับการฝึ กและส่งออกไปจากกลุ่มสมาชิกนีเ้ พื่อทํางานของพระเจ้ าอย่างกระตือรื อร้ นในทุ่งเก็บเกี่ยว สมาชิก
ประเภทนี ้จะไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงหรื อดํารงตําแหน่ง และจะมีผลบังคับใช้ ตราบเท่าที่ผ้ ทู ี่เป็ นสมาชิกประเภทนี ้ใช้ ชีวิตตามมาตรฐานความบริ สทุ ธิ์และคําสัง่ สอนที่กลุม่ สมาชิกนี ้สอน

มาตรา 5 หน้ าที่
ผู้ที่เป็ นสมาชิก (หรื อภาคีสมาชิก) ของกลุม่ สมาชิกนี ้จะต้ องยอมรับหน้ าที่ตอ่ ไปนี ้
1. ประพฤติตนให้ เหมาะสมเป็ นคริสเตียนในทุกที่
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2. ด้ วยคํานึงถึงประโยชน์ของคนบาป คริ สเตียนที่อ่อนแอ และวิญญาณของตนเองด้ วย สมาชิกแต่ละคนจะต้ องเป็ นตัวอย่าง แบบอย่างของงานที่ดีโดยละจากสิ่งบันเทิงของโลกนี ้ ภาพยนตร์
การเต้ นรํ า โทรทัศน์ บทสนทนาสกปรกลามก เครื่ องดื่มมึนเมาหรื อยาสูบในรูปแบบใดๆ ก็ตาม (1ทิโมธี 4:2; 2โคริ นธ์ 7:1; 1เธสะโลนิกา 5:22; โรม 14:21; มัทธิว 5:16) แต่งกายอย่างสุภาพ
และมีความบริ สทุ ธิ์ แขนเสื ้อควรจะยาวประมาณสามส่วน กระโปรงยาวเรี ยบร้ อย ไม่จดั ทรงผมที่เด่นเกินไป ไม่ตดั ผม (1เปโตร 3:1-5; 1ทิโมธี 2:9-10; 1โครินธ์ 11:1-11)
3. เข้ าร่วมและมีสว่ นในการประชุมคริ สตจักรเมื่อมีสขุ ภาพแข็งแรงและโอกาสที่มาจากพระเจ้ า (ฮีบรู 10:25)
4. ภาวนาเป็ นการส่วนตัวเมื่อทําได้
5. สนับสนุนคริสตจักรและศิษยาภิบาลด้ วยการอธิษฐาน และสนับสนุนทางการเงินโดยถวายสิบลดและเงินถวายตามระบบพระคัมภีร์ (มาลาคี 3:10; 1โครินธ์ 16:2)
6. แสวงหาเพื่อนําผู้ที่ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าให้ มารู้จกั พระคริสต์ และแสดงความรักฉันพี่น้องและคบหากับสิทธิชนของพระเจ้ า
7. เคารพและเชื่อฟั งศิษยาภิบาลเพื่อที่เขาจะถวายรายงานด้ วยความยินดีและไม่ใช่ด้วยความเศร้ า (ฮีบรู 13:17)
8. ปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับของกลุม่ สมาชิกดังที่อธิบายไว้ ในธรรมนูญนี ้ (ทิตสั 2:1-8)
9. ในกรณีที่ย้ายไป รักษาจดหมายแนะนําจากศิษยาภิบาลไว้ และเข้ าร่วมคริ สตจักรที่มีความเชื่อเหมือนกันโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ หากไม่มีคริ สตจักรที่มีความเชื่อเหมือนกัน ให้ คงอยู่
ในรายชื่อสมาชิกของกลุม่ สมาชิกนี ้ในฐานะสมาชิกสมทบ และคงสนับสนุนกลุม่ สมาชิกด้ วยเงินสิบลดและเงินถวายจนกว่าจะถึงเวลาที่มีคริสตจักรที่มีความเชื่อเหมือนกัน

มาตรา 6 การรับเข้ าเป็ นสมาชิก
1. ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็ นสมาชิกต้ องยอมรับหน้ าที่ข้างต้ นนี ้ กรอกใบสมัครที่ออกโดยกลุม่ สมาชิก และส่งให้ กบั ศิษยาภิบาลหรื อเลขานุการ
2. จากนัน้ ผู้สมัครจะอยู่ในช่วงทดลอง 30 วันก่อนที่จะได้ รับสมาชิกภาพ ในระหว่างเวลานี ้ เขาจะต้ องพิสจู น์ความจริ งใจของตนโดยศึกษาและปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของกลุม่ สมาชิก เข้ าร่ วม
ประชุมอย่างสัตย์ซื่อ ถวายสิบลด ฯลฯ ทังนี
้ ้ ศิษยาภิบาลอาจอนุญาตให้ ไม่ต้องมีระยะทดลอง 30 วันนี ้ได้ หากเขาได้ พิสจู น์ตนเองก่อนที่จะสมัครแล้ วเป็ นเวลา 30 วัน หรื อนานกว่า
3. ในระหว่างการประชุมวันอาทิตย์ตอนเช้ าหลังจากระยะเวลา 30 วัน ผู้สมัครที่ได้ รับการยอมรับจะได้ การต้ อนรับเข้ าเป็ นสมาชิกของกลุม่ สมาชิกนี ้จากศิษยาภิบาล นอกจากนี ้ เขาควรจะได้ รับ
บัตรสมาชิกประจําปี ปั จจุบนั ที่มีลายมือชื่อของศิษยาภิบาลและเลขานุการ และชื่อของเขาจะอยูใ่ นรายชื่อสมาชิกของคริสตจักร
4. สมาชิก ภาคีสมาชิก และสมาชิกกิตติมศักดิท์ ี่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องจะได้ รับบัตรส
มาชิกประจํ าปี ที่มีลายมือชื่อของศิษยาภิบาลและเลขานุการ ทัง้ นี ้ สมาชิกคนดังกล่าวจะต้ องลง
ลายมือชื่อไว้ ในบัตรด้ วยเพื่อให้ มีผลใช้ ได้
5. สมาชิกของคริสตจักรอื่นที่มีความเชื่อเดียวกันจะไม่ได้ รับเป็ นสมาชิกในกลุม่ สมาชิกนี ้หากไม่มีจดหมายแนะนําจากกลุม่ สมาชิกที่เขาเป็ นสมาชิกอยูก่ ่อนหน้ านี ้
6. สมาชิกที่ต้องการถอนสมาชิกภาพเพื่อไปร่วมกับคริสตจักรอื่นที่มีความเชื่อเดียวกันจะได้ รับจดหมายแนะนํานอกจากจะมีการสารภาพหรื อถูกตัดสินลงโทษว่าประพฤติผิดก่อนหน้ านี ้

มาตรา 7 การลงโทษ
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1. หากสมาชิกของกลุม่ สมาชิกนี ้ถูกจับได้ วา่ มีความผิด เขาหรื อเธอจะต้ องถูกลงโทษตามกาลาเทีย 6:1; 1ยอห์น 5:16-17; และยากอบ 5:19-20
2. สมาชิกที่ไม่เข้ าร่วมประชุมเป็ นเวลาสองเดือนโดยไม่มีเหตุสมควร หรื อไม่ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อเป็ นเวลาสองเดือน หรื อมีความผิดจากการนินทา ค้ นหาความผิดของผู้อื่นอยู่เสมอ หรื อ
แสดงรากแห่งความขมขื่น และผู้ที่ไม่ยอมรักษาหน้ าที่และปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับของกลุ่มสมาชิกหลังจากที่ได้ รับการตักเตือนครัง้ แรกและครัง้ ที่สองจะถูกระงับสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ
และเขาจะไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงในการประชุมกิจธุระ หลังจากมีการลงโทษตามวรรค 1 ข้ างต้ น จะต้ องลบชื่อของเขาออกไปจากรายชื่อสมาชิกนอกจากเขาจะแสดงให้ เห็นการกลับใจใหม่อย่าง
แท้ จริง (2เธสะโลนิกา 3:6)
3. ถ้ ามีข้อขัดแย้ งกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสมาชิก จะต้ องมีการดําเนินการตามมัทธิว 18:15-18 หากพบว่าผู้ที่ถกู กล่าวหามีความผิด เขาอาจจะถูกละทิ ้งจากกลุ่มสมาชิก และจะลบชื่อเขา
ออกจากรายชื่อสมาชิกนอกจากว่าจะมีการกลับใจใหม่อย่างแท้ จริงและยอมรับผิดต่อหน้ าที่ประชุม
4. สมาชิกที่สอนหรื อประกาศคําสัง่ สอนและทฤษฎีในที่สาธารณะหรื อโดยส่วนตัวที่ไม่ตรงกับหลักความเชื่อของธรรมนูญนี ้จะถูกระงับสมาชิกภาพโดยทันที และชื่อของเขาจะถูกลบออกจาก
รายชื่อสมาชิก นอกจากว่าสมาชิกคนดังกล่าวจะกลับใจใหม่และสารภาพเกี่ยวกับความผิดบาปของเขาต่อหน้ าที่ประชุม (ทิตสั 2:1; 1ทิโมธี 1:3; 1ทิโมธี 4:6; โรม 16:17-18; 1โคริ นธ์ 1:10;
1โครินธ์ 3:3; 1โครินธ์ 11:18; 1ทิโมธี 1:10-11)
5. สมาชิกที่หลงไปในความบาปและต้ องการที่จะกลับมา กลับใจใหม่และสารภาพเพื่อกลับตังตั
้ วใหม่สามารถทําได้ โดยศิษยาภิบาลจะให้ อยู่ในช่วงทดลองเป็ นระยะเวลาหนึ่งตามดุลพินิจ
ของศิษยาภิบาลเพื่อพิสจู น์ความจริงใจของเขา

หมวด 3
เจ้ าหน้ าที่ต่างๆ
มาตรา 1 ชื่อของตําแหน่ งต่ างๆ
ตําแหน่งต่างๆ ของกลุม่ สมาชิกควรจะเป็ นดังนี ้ ศิษยาภิบาล ผู้ซงึ่ เป็ นประธาน มัคนายกไม่มากกว่าเจ็ดคน ผู้พิทกั ษ์ ทรัพย์สามคน และเลขานุการหนึ่งคน อาจมีตําแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้ หากจําเป็ น
เช่น ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง และเหรัญญิก

มาตรา 2 ศิษยาภิบาล
1. ต้ องเป็ นผู้รับใช้ ที่มีใบอนุญาตซึง่ เชื่อพระเจ้ าองค์เดียว ได้ รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู และได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (กิจการ 2:4; กิจการ 2:38)
2. ศิษยาภิบาลจะดูแลกลุม่ สมาชิกจนกว่าศิษยาภิบาลคนดังกล่าวและกลุม่ สมาชิกจะตกลงร่วมกันว่าจะเปลี่ยนแปลง
3. ศิษยาภิบาลที่ต้องการออกจากคริสตจักรจะต้ องแจ้ งให้ คริสตจักรทราบล่วงหน้ า 30 วัน หรื อระยะเวลาตามแต่ตกลงร่วมกัน
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4. ในกรณีที่ศิษยาภิบาลประพฤติไม่ชอบหรื อไม่สตั ย์ซื่อ หรื อมีความผิดในการยุให้ แตกก๊ กหรื อทําให้ แตกแยก จะต้ องรายงานต่อเพรสไบเตรี ประจําภาคของสหคริ สตจักรเพ็นเทคอสต์โดยมี
พยานอย่างน้ อยสามหรื อสามคน (1ทิโมธี 5:19) ผู้ซงึ่ เป็ นสมาชิกคริ สตจักรที่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ อง มีชีวิตอันไม่มีที่ตําหนิหรื อว่ากล่าวได้ (ยอห์น 8:7) เพรสไบเตรี ประจําภาคจะดําเนินการ
ตามที่เห็นว่าสมควรที่สดุ และหากว่ามีการพิสจู น์วา่ ผิดจริง ศิษยาภิบาลจะถูกให้ ออกจากตําแหน่งตามดุลพินิจของเพรสไปเตรี
5. ในระหว่างการเปลี่ยนศิษยาภิบาล ไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้ อบังคับ รายชื่อสมาชิก หรื อเจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆ จนกว่าศิษยาภิบาลคนใหม่จะเข้ ามาดํารงตําแหน่ง
6. การสนับสนุนศิษยาภิบาลจะมาจากสิบลดทังหมดที
้
่กลุม่ สมาชิกให้ (1โคริ นธ์ 9:7-14; กันดารวิถี 18:20-21-24) สิบลดเหล่านี ้จะอยู่ในกองทุนสิบลดของศิษยาภิบาล ซึง่ จะใช้ จ่ายในสิ่งต่างๆ
ต่อไปนี ้ คือ ค่าใช้ จ่ายทุกอย่างสําหรับที่อยู่อาศัย รวมทังค่
้ าดูแลรักษาและการซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภคและโทรศัพท์ของศิษยาภิบาล และเงินเดือนไม่เกิน__________เหรี ยญต่อสัปดาห์
ศิษยาภิบาลจะตัดสินใจว่าจะใช้ เงินนี ้อย่างไร หากค่าครองชีพสูงขึ ้น เพดานเงินประจําสัปดาห์จะเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ได้ สดั ส่วนกับค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้น
7. ศิษยาภิบาลมีหน้ าที่ดงั นี ้
• เทศนาพระวจนะตามที่พระเจ้ าทรงให้ ความสามารถแก่เขา
• เยี่ยมผู้ป่วยและอธิษฐานร่วมกับเขา
• หนุนใจผู้ที่ออ่ นแอ
• ตําหนิ ว่ากล่าวและเตือนผู้ที่ไม่อยูใ่ นระเบียบ
• ให้ คําแนะนําเมื่อมีความจําเป็ นและพร้ อมที่จะทํางานที่ดีทกุ อย่าง (1เธสะโลนิกา 5:14; 2ทิโมธี 4:1-2)
8. อํานาจของศิษยาภิบาลมีดงั นี ้
้
ญญาณ ทางโลกและทางการเงิน ไม่ใช่เหมือนเจ้ านายที่ข่มขี่ผ้ ทู ี่อยู่
• เขาจะเป็ นผู้ตรวจตราและดูแลผลประโยชน์ทกุ อย่างของคริ สตจักร และงานของคริ สตจักรในทุกแผนก ทังทางวิ
ใต้ อํานาจ แต่เป็ นแบบอย่างแก่ฝงู แกะนัน้ ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝื นใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้ มาโดยทุจริ ตแต่ด้วยใจเลื่อมใส (1เปโตร 5:2-3)
และมีหน้ าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและดูแลผู้ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
• เขาจะได้ รับการปรึกษาในเรื่ องการงานทังหมดของคริ
้
สตจักร และรับผิดชอบกิจกรรมทังหมด
้
ทังทางวิ
้
ญญาณ การกุศล ศีลธรรม วัตถุ หรื อทางการเงิน
้ าแหน่งเจ้ าหน้ าที่ของคริ สตจักรทังหมด
้
เขาจะเป็ นกรรมการ
• เขาจะเรี ยกให้ มีและเป็ นประธานการประชุมกิจธุระและประชุมคณะกรรมการคริ สตจักรทุกการประชุม และจะแต่งตังตํ
พิทกั ษ์ ทรัพย์คนหนึง่ และเป็ นประธานของคณะกรรมการพิทกั ษ์ ทรัพย์
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มาตรา 3 มัคนายก
1. มัคนายกจะต้ องเป็ นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องเป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึง่ ปี และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระคัมภีร์ โดยได้ พิสจู น์ตนเองแล้ ว (กิจการ 6:1-6; 1ทิโมธี 3:8-13)
้ งกล่าวจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากกลุม่ สมาชิก
2. ศิษยาภิบาลจะแต่งตังมั
้ คนายกได้ มากถึงเจ็ดคนตามที่พิจารณาเห็นสมควรที่สดุ การแต่งตังดั
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาจะเป็ นคณะกรรมที่หมุนเวียนกันดังนี ้ ในการประชุมกิจธุระประจําปี แต่ละครัง้ สมาชิกที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ จะต้ องเกษี ยณโดยอัตโนมัติ และสมาชิกใหม่จะได้ รับ
3 หมวด 2
การแต่งตังตามมาตรา
้
4. หน้ าที่ตา่ งๆ จะเป็ นไปตามที่ศิษยาภิบาลมอบหมายให้ แก่เขา และเขาจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษา

มาตรา 4 กรรมการพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อหัวหน้ าคณะกรรมการ
1. คุณสมบัติ: กรรมการพิทกั ษ์ ทรัพย์มาจากสมาชิกที่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึง่ ปี โดยได้ พิสจู น์แล้ วว่ามีความซื่อสัตย์ตอ่ คริสตจักรและศิษยาภิบาล
2. คณะกรรมการพิทกั ษ์ ทรัพย์จะได้ รับการแต่งตังโดยศิ
้
ษยาภิบาลและรับการอนุมตั ิจากกลุม่ สมาชิก
3. หน้ าที่มีดงั นี ้
• รักษาทรัพย์สนิ ของกลุม่ สมาชิกแทนกลุม่ สมาชิก
• ถือสิทธิ์ทางกฎหมายและทําธุรกรรม ตามที่ศิษยาภิบาลและกลุม่ สมาชิกตัดสินใจ

มาตรา 5 เลขานุการ
1. จะต้ องเป็ นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องเป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึ่งปี โดยได้ พิสจู น์ตนแล้ ว และได้ รับการแต่งตังโดยศิ
้
ษยาภิบาลและอนุมตั ิจากกลุม่ สมาชิกเพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นเวลาหนึ่งปี
หรื อจนกว่าจะมีผ้ อู ื่นเข้ าดํารงตําแน่งแทน
้
่เป็ นของกลุม่ สมาชิก บันทึกเงินถวายของคริ สตจักรทังหมดที
้
่ได้ รับ และทําการ
2. เลขานุการมีหน้ าที่บนั ทึกรายงานการประชุม และรักษาบันทึกการดําเนินการกิจธุระและเอกสารอื่นๆ ทังหมดที
ชําระค่าใช้ จ่ายปกติและหนี ้ทังหมดตามที
้
่ครบกําหนดชําระ เช่น ค่าไฟ ค่าเชื ้อเพลิง นํ ้า โฆษณา ภารโรงและค่าใช้ จ่ายปกติตา่ งๆ หรื อค่าจํานอง และค่าอื่นๆ เก็บบันทึกของธุรกรรมเหล่านั ้
อย่างถูกต้ อง และเก็บบัญชีและบันทึกที่มีทงหมดให้
ั้
แก่ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจักรตลอดเวลา
้
แก่คณะกรรมการคริ สตจักรทุกๆ สามเดือน และรายงานประจําปี ให้ แก่คริ สตจักร และส่งบัญชีต่างๆ เพื่อการตรวจสอบตามความเห็น
3. เลขานุการจะเขียนรายงานเกี่ยวกับการเงินทังหมดให้
เหมาะสมของคณะกรรมการคริสตจักร

มาตรา 6 เหรัญญิก
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1. เหรัญญิกมีหน้ าที่รับและดูแลเงินกองทุนทังหมดของกลุ
้
ม่ สมาชิก

มาตรา 7 ผ้ ูช่วยศิษยาภิบาล
1. ศิษยาภิบาลจะแต่งตังผู
้ ้ ช่วยศิษยาภิบาล และได้ รับการอนุมตั ิจากกลุม่ สมาชิก
2. มีหน้ าที่ช่วยเหลือศิษยาภิบาลในทุกเรื่ องตามที่ศิษยาภิบาลสัง่

มาตรา 8 ผ้ ูปกครอง
1. ผู้ปกครองจะต้ องเป็ นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องเป็ นเวลาอย่างน้ อยหนึง่ ปี และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามพระคัมภีร์ โดยได้ พิสจู น์ตนเองแล้ ว (ทิตสั 1:5-9)
2. ศิษยาภิบาลจะแต่งตังผู
้ ้ ปกครองเมื่อเขามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และตามความจําเป็ น เขาจะดํารงตําแหน่งเป็ นเวลาหนึง่ ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ ดู ํารงตําแหน่งแทน
3. มีหน้ าที่ชว่ ยศิษยาภิบาลในงานทางฝ่ ายวิญญาณของคริสตจักรภายใต้ การดูแลและการนําของศิษยาภิบาล

มาตรา 9 คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาจะประกอบด้ วยมัคนายกและผู้ปกครอง (ถ้ ามี)โดยมีศิษยาภิบาลดํารงตําแหน่งประธาน และประกอบด้ วยสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคน ศิษยาภิบาลจะเลือกสมาชิก
คณะกรรมการคนหนึง่ เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการคริสตจักร ซึง่ จะมีหน้ าที่จดรายงานการประชุมและดูแลการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ศิษยาภิบาลตัดสินใจ
2. คณะกรรมการนี ้จะดูแลกิจธุระของกลุม่ สมาชิก โดยเสนอเรื่ องธุรกรรมส่วนใหญ่ เช่นการขายหรื อซื ้อทรัพย์สนิ ใดๆ และการกู้ยืมเงิน เพื่อให้ สมาชิกตัดสินใจ
3. ในกรณีที่ตําแหน่งศิษยาภิบาลว่าง คณะกรรมการที่ปรึกษาจะไม่มีหน้ าที่ใดๆ

มาตรา 10 การให้ เจ้ าหน้ าที่ออกจากตําแหน่ ง
ศิษยาภิบาลอาจจะให้ เจ้ าหน้ าที่คนใดที่แสดงความไม่ใส่ใจ ไม่เข้ าร่วมประชุมเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถที่จะร่ วมงานและทํางานอย่างปรองดองกับศิษยาภิบาลหรื อเจ้ าหน้ าที่คนอื่นๆ หรื อไม่มี
คุณสมบัติตามตําแหน่ง ออกจากตําแหน่งได้ และศิษยาภิบาลอาจแต่งตังผู
้ ้ แทน โดยมีการอนุมตั ิจากคณะกรรมการที่ปรึกษา

มาตรา 11 ตําแหน่ งอื่นๆ
79

1. หัวหน้ าแผนกการศึกษาคริสเตียนและตําแหน่งอื่นๆ รวมทังครู
้ สอนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์จะได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นโดยศิษยาภิบาล โดยจะดํารงตําแหน่งเป็ นระยะหนึ่งวาระ ซึง่ จะหมดวาระเมื่อ
ผู้เข้ าดํารงตําแหน่งคนต่อไปได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งแทน
้
ษยาภิบาล โดยจะดํารงตําแหน่งเป็ นเวลาหนึ่งวาระ ซึง่ จะหมดวาระเมื่อผู้เข้ าดํารงตําแหน่งคนต่อไปได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งแทน หัวหน้ าอนุชน
2. หัวหน้ าอนุชนจะได้ รับการแต่งตังจากศิ
ร่วมกับศิษยาภิบาลจะเลือกเลขานุการที่มีคณ
ุ สมบัติสําหรับกลุม่ อนุชน

หมวด 4
การประชุมกิจธุระ
1. การประชุมกิจธุระประจําของกลุม่ สมาชิกจะมีขึ ้นทุกปี และจะประชุมกันในเวลาที่สะดวกในช่วงสี่เดือนแรกของปี ใหม่
2. การประชุมกิจธุระของกลุม่ สมาชิกจะต้ องประกาศให้ ทราบอย่างน้ อยในการประชุมสามครัง้ ครัง้ แรกอย่างน้ อย 10 วัน และ 2 วันอาทิตย์ก่อนวันประชุม ยกเว้ นในกรณีฉกุ เฉิน หรื อโอกาส
พิเศษและเร่งด่วน ศิษยาภิบาลอาจเรี ยกให้ มีการประชุมได้ ในทันที
3. ในการประชุมกิจธุระแต่ละครัง้ ประธานการประชุมจะอ่านหรื อให้ ผ้ อู ื่นอ่านรายชื่อของสมาชิกทังหมดที
้
่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ อง ผู้ซงึ่ ไม่ได้ ถกู ระงับสมาชิกภาพหรื ออยู่ในระหว่างทดลองตาม
การดําเนินการของเจ้ าหน้ าที่ คนเหล่านี ้จะมีสทิ ธิ์ในการทําธุรกรรมของกลุม่ สมาชิก
4. สมาชิกสิบคนประกอบขึ ้นเป็ นองค์ประชุมเพื่อดําเนินการในการประชุมกิจธุระ การตัดสินเกี่ยวกับเรื่ องที่ต้องออกเสียงใดๆ จะถือเอาตามการออกเสียงของสองในสามของสมาชิกที่ดํารงชีวิต
อย่างถูกต้ องที่อยูใ่ นการประชุม
• ยกเว้ นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. เมื่อสมาชิกจะต้ องยอมรับศิษยาภิบาล และ
2. เมื่อจะต้ องแก้ ไขธรรมนูญ
ในทังสองกรณี
้
สองในสามของสมาชิกทังหมดที
้
่ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ องจะต้ องให้ ความเห็นชอบ

หมวด 5
การคบหาและการแต่ งงาน
มาตรา 1
1. ผู้ใดที่เป็ นสมาชิกของคริสตจักรจะต้ องแต่งงานกับผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันและมีประสบกาณ์ตามคําสัง่ สอนพระเจ้ าองค์เดียว
2. คูห่ นุ่มสาวที่คบหากันและพิจารณาเรื่ องการหมันกั
้ น จะต้ องมาหาศิษยาภิบาลเพื่อขอคําปรึกษาก่อนที่จะวางแผนหรื อประกาศการหมันของตน
้
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มาตรา 2 การแต่ งงาน
1. เมื่อเจ้ าสาวมาจากกลุ่มสมาชิกอีกแห่งหนึ่งและต้ องการแต่งงานโดยศิษยาภิบาลจากคริ สตจักรของตน เป็ นการถูกต้ องตามจรรยาที่จะให้ ศิษยาภิบาลของเจ้ าสาวเป็ นผู้กระทําพิธี ทังนี
้ ้
เจ้ าสาวและศิษยาภิบาลจะต้ องทําการตกลงกัน และศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ นผู้ทําการร้ องขอใช้ สถานที่
2. เมื่อมีการกําหนดวันแต่งงาน จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากศิษยาภิบาลก่อนที่จะมีการประกาศ
3. การแต่งงานทังหมดจะต้
้
องเป็ นตามมาตรฐานของคริสตจักร
้ ่อนเจ้ าสาวด้ วย
4. สมาชิกที่มีสว่ นร่วมในงานแต่งงานจะต้ องไม่สวมใส่ชดุ ที่ไม่สภุ าพ ชุดของเจ้ าสาวจะต้ องมีราคาไม่เกินสมควรหรื อไม่ตกแต่งด้ วยลูกปั ดหรื อไข่มกุ รวมทังเพื
5. เจ้ าบ่าวและเพื่อนเจ้ าบ่าวจะต้ องแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
6. ผู้มีสว่ นในงานจะประกอบไปด้ วยเจ้ าสาวและเจ้ าบ่าว และเพื่อนเจ้ าบ่าวและเพื่อนเจ้ าสาวไม่มากกว่าสี่คน รวมทังเด็
้ กถือดอกไม้ คนหนึง่ และคนถือแหวน (ถ้ าต้ องการ)
7. เจ้ าบ่าวอาจมีแหวนให้ เจ้ าสาวได้ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์การแต่งงาน แต่จะต้ องไม่แลกเปลี่ยนแหวนกัน
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หมวด 6
บันทึกการยอมรับธรรมนญ
ู
คริ สตจักรได้ พบกันในวันนี ้ในการประชุมกิจธุระตามวาระ และยอมรับแบบการปกครองคริสตจักรท้ องถิ่นข้ างต้ น โดยการออกเสียงอย่างเป็ นเอกฉันท์ของสมาชิกแรกของคริ สตจักรของสหรัฐฯ
ลายมือชื่อ

ศิษยาภิบาล

ลายมือชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

ลายมือชื่อ

เลขานุการ
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