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คาํนํา 
 

 บทเรียนชดุนีเ้ขียนขึน้เพื่อตอบสนองความจําเป็นในการศกึษาระบบการปกครองคริสตจกัรตามอยา่งพระคมัภีร์อยา่งมีระบบ 

 ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องศาสนศาสตร์ได้ใช้เวลาจํานวนมากในการศึกษาและเขียนหนงัสือเกี่ยวกบัใจความสําคญัของพระคมัภีร์ แต่น่าประหลาดใจที่มีงานเขียน เกี่ยวกบัแผนการของพระเจ้าใน

เรื่องการปกครองคริสตจกัรเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

จริงๆ แล้ว พระคมัภีร์สอนเกี่ยวกบัการปกครองคริสตจกัรไว้ว่าอย่างไร ศิษยาภิบาลควรจะมีอํานาจปกครองมากน้อยเพียงใด คริสตจกัรแต่ละแห่งเป็นร่างกายที่มีอํานาจโดยที่ศิษยาภิบาล

ไมต่้องจํานนตอ่ผู้ มีอํานาจที่เป็นมนษุย์คนอื่นนอกจากตวัเองใช่หรือไม ่ทา่นไมจ่ําเป็นต้องเดาคําตอบ เพราะพระเจ้าทรงมีคําตอบที่แน่นอนในพระวจนะของพระองค์ 

 อย่างไรก็ตาม มีเพียงวิธีเดียวที่จะทราบคําตอบของพระเจ้าเกี่ยวกบัการปกครองคริสตจกัรได้และวิธีนัน้คือ โดยการศึกษาพระคมัภีร์อย่างมีระบบ ไม่แต่เพียงพระคมัภีร์ใหม่เท่านัน้ แต่

จะต้องศกึษาพระวจนะของพระเจ้าทัง้หมด ตัง้แตป่ฐมกาลจนถงึวิวรณ์ หนงัสือเลม่นีเ้ขียนขึน้ด้วยหลกัการดงักลา่วนี ้

 ขอขอบคณุบคุคลดงัต่อไปนี ้ไคล์ด เจ เฮนี่ย์ (Clyde J. Haney) ที่อนญุาตให้ใช้บนัทกึต้นฉบบัของเขาเพื่อเป็นเนือ้หาส่วนสําคญัของหนงัสือเลม่นี ้เดวิด เอฟ เกรย์ (David F. Gray) ที่

อนญุาตให้ใช้บรรยายเรื่อง ”The Work of the Pastor” (งานของศิษยาภิบาล) และชาร์ลส พลู (Charles Pool) ที่ออกแบบปกและงานศิลป์ 

 ผู้ เขียนมีความปรารถนาอยา่งแรงกล้าที่จะเหน็การปกครองของพระเจ้าที่แท้จริงในคริสตจกัรทัง้หลายของเรา หนงัสือเลม่นีจ้งึได้เขียนขึน้ด้วยเหตผุลดงันีเ้อง 
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บทนํา 
 
ระเบียบของพระเจ้าในจักรวาล 
 บางคนคิดวา่ไมจ่ําเป็นต้องมีการจดัระเบียบในคริสตจกัร แตม่ีผู้กลา่วไว้อยา่งชาญฉลาดวา่ “กฎทกุประการของพระเจ้าจะต้องมีระเบียบ” 

 หากพระเจ้าทรงจดัระเบียบจกัรวาลและสิ่งไม่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างขึน้อย่างละเอียด แล้วพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งมีชีวิตทัง้หมดเชื่อฟังนํา้พระทยัของพระองค์มากยิ่งกวา่นัน้สั

เพียงใด 

 

ระเบียบในหม่ดวงดาวู  
 โลกหมนุรอบตวัเอง 1,000 ไมล์ตอ่ชัว่โมง (1 ไมล์ = 1.609 กิโลเมตร) ถ้าโลกหมนุ 100 ไมล์ตอ่ชัว่โมง กลางวนัและกลางคืนจะยาวนานกว่าตอนนี ้10 เท่า ดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงจะเผาพืชผกั

ของเราในแตล่ะวนัที่ยาวนาน สว่นในเวลากลางคืนที่ยาวนาน ต้นพืชที่อยูร่อดมาได้จะแข็งเป็นนํา้แข็ง พระเจ้าทรงวางแผนให้กลางคืนไมน่านเกินไปจนโลกเยน็เป็นนํา้แข็ง หรือกลางวนัยาวนานเกินไป

โลกลกุเป็นไฟ 

 ดวงอาทิตย์มีอณุหภมูิ 12,000 องศาฟาเรนไฮต์ (ประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส) โลกของเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 93 ล้านไมล์ ถ้าดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมาเพียงครึ่งเดียว เราจะหนาว

จนตวัแข็ง ถ้ารังสีเพิ่มขึน้อีกครึ่งหนึง่ เราจะกลายเป็นเนือ้ยา่ง 

 ถ้าเปลือกโลกหนากวา่ที่เป็นอยู ่10 ฟตุ ก็จะไมม่ีออกซิเจนและสิง่มีชีวิตทัง้หมดจะต้องตาย 

 ถ้าดวงจนัทร์อยูห่า่งออกไปเพียง 50,000 ไมล์ กระแสนํา้ในมหาสมทุรจะมีขนาดใหญ่มากจนเมื่อนํา้ขึน้สองครัง้ ทวีปทัง้หลายจะจมอยูใ่ต้นํา้ 

 ระเบียบของพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ปรากฏอยูใ่นทกุที่ 

 

ตวัเลขที่ดพีร้อมของพระเจ้า 
 ตวัเลขเจ็ดเป็นตวัเลขที่สมบรูณ์และดีพร้อมซึง่พระเจ้าทรงอวยพระพร 

 

 “วนัที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงกระทํามานัน้ ในวนัที่เจ็ดนัน้ก็ทรงพกัการงานทัง้สิน้ของพระองค์ที่ได้ทรงกระทํา พระเจ้าจงึทรงอวยพระพรแก่วนัที่เจ็ด ทรงตัง้ไว้เป็นวนับริสทุธิ์

ศกัดิสทิธิ์ ์ เพราะในวนันัน้พระองค์ทรงหยดุพกัจากการงานทัง้ปวงที่พระองค์ทรงกระทําในการเนรมิตสร้าง” (ปฐมกาล 2:2, 3) 

 

 ลองสงัเกตตวัคณูของเจ็ดซึง่เป็นตวัเลขที่ดีพร้อมของพระเจ้าในสิง่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้าง 
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 แมลงมนัฝรั่งฟักไข่เป็นเวลา 7วนั 

 นกขมิน้ฟักไข่เป็นเวลา 14 วนั 

 ไก่ฟักไข่เป็นเวลา 21 วนั 

 นกกระจอกเทศและนกแก้วฟักไข่เป็นเวลา 42 วนั 

 งฟูักไข่เป็นเวลา 49 วนั 

มีเพียงพระเจ้าของเราเทา่นัน้ที่ทรงกําหนดระเบียบได้เช่นนี ้

 

ระเบียบในพืชและสัตว์ 
 ข้าวโพดทกุฝักมีแถวเป็นเลขคู ่ต้นพืชแตล่ะพนัธุ์ไมว่า่จะเติบโตที่ไหนจะออกกิ่งก้านสาขาและใบโดยมีระเบียบไมเ่คยเปลี่ยนแปลงเสมอ แม้แตม่้าลายก็มีจํานวนลายเป็นเลขคู ่

 

ทาํไมทุกสิ่งจงึมีระเบียบ 
 มีเพียงคําตอบเดียวเทา่นัน้คือ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแหง่ระเบียบ งานจากฝีพระหตัถ์ของพระองค์มีระบบการจดัการตามที่ทรงวางแผนไว้ 
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บทที่หนึ่ง 
 

หลักสาํคัญเกี่ยวกับ 
การปกครองของพระเจ้า 

 
 หนงัสือเลม่นีม้ีเนือ้หาเกี่ยวกบัการปกครองคริสตจักรของพระเจ้า ดงันัน้ จําเป็นจะต้องอธิบายความหมายที่แท้จริงของคําวา่ “การปกครองของพระเจ้า” เป็นการแรก 

การปกครองของพระเจ้า 
 ในช่วงเวลาตา่งๆ ที่ได้บนัทกึไว้ในพระคมัภีร์ของเรา พระเจ้าทรงใช้มนษุย์ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งผู้ เผยพระวจนะ ปโุรหิต กษัตริย์ และอคัรสาวกเพื่อปกครองโลกนี ้แต่กระนัน้ พระองค์คงมีอํานาจ

ที่ยิ่งใหญ่และทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนืออาณาจกัรของพระองค์ทัง้หมด มนษุย์ที่ทรงเลือกเหลา่นีไ้ด้ปกครองอย่างเคร่งครัดตามพระวจนะอนับริสทุธิของพระเจ้า มิฉะนัน้ จะถือว่าเขาล้มเหลวในการ์

ปฏิบตัิหน้าที่ของตน 

 พระเจ้าไมท่รงประสงค์หรือตัง้ใจที่จะประทานฤทธิเดชและอํานาจปกครองของพระองค์ให้แก่มนษุย์เพื่อที่มนษุย์จะปกครองตามใจของตนเองได้ ์ กฎและอาํนาจทัง้หมดในฟ้าสวรรค์และ

แผ่นดนิโลกจะต้องเป็นไปตามพระบัญชาและนํา้พระทัยของพระเจ้าผ้ทรงมหทิธิฤทธิู ์ พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนษุย์รู้วา่เขาจะต้องรับผิดชอบตอ่การกระทําของตนทัง้ในโลกนีแ้ละในสวรรค์ 

 ข้อเทจ็จริงเหลา่นีแ้สดงไว้อยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์และเป็นสว่นหนึง่ของการปกครองคริสตจกัรตามพระคมัภีร์ในปัจจบุนั 

 การปกครองของพระเจ้ามีมาตัง้แตเ่วลาเริ่มแรก แผนการของพระเจ้าในเรื่องการปกครองเริ่มต้นขึน้ในโลกเมื่อพระองค์ทรงมอบหมายให้อาดมัดแูลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึน้ ขอให้สงัเกตว่า

อํานาจในการปกครองที่ทรงประทานให้อาดมันัน้มาจากพระวจนะของพระเจ้าโดยตรง ความรับผิดชอบและกฎการปกครองมีความแน่นอนและไม่ผิดพลาด 

 

 “พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า ‘จงมีลกูดกทวีมากขึน้จนเต็มแผ่นดิน จงมีอํานาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝงูปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศกบับรรดาสตัว์ที่

เคลื่อนไหวบนแผน่ดิน’ พระเจ้าตรัสวา่ ‘ดเถดิ เราใหู้ พืชที่มีเมลด็ทัง้หมด ซึง่มีอยูท่ัว่พืน้แผ่นดินและต้นไม้ทกุชนิดที่มีเมลด็ในผลของมนัแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า ฝ่ายสตัว์ทัง้หลายบนแผ่นดิน นกทัง้

ปวงในอากาศและบรรดาสตัว์เลือ้ยคลานบนแผน่ดินทกุสิง่ทกุอยา่งที่มีลมปราณนัน้ เราให้พืชเขียวสดทัง้ปวงเป็นอาหาร’ ก็เป็นดงันัน้” (ปฐมกาล 1:28-30) 

 

 พระเจ้ายงัตรัสไว้อยา่งชดัเจนวา่การกระทําและอํานาจของมนษุย์จํากดัอยูภ่ายใต้พระองค์ 

 

 “พระเจ้าจงึทรงบัญชาแก่มนุษย์นัน้ว่า ’บรรดาผลไม้ทกุอยา่งในสวนนีเ้จ้ากินได้ทัง้หมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งความสํานึกในความดีและความชัว่ ผลของต้นไม้นัน้อย่ากิน เพราะในวนัใดที่เจ้า

ขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่’ ” (ปฐมกาล 2:16-17) 
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 นัน่เป็นการปกครองของพระเจ้าอยา่งแท้จริง นัน่คือ มนุษย์ปกครองดแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึน้ตามความสอดคล้องและการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยตรงู  มนษุย์ไม่อาจ

มีความเพลิดเพลินตามใจโดยไม่มีความรับผิดชอบ แต่มนษุย์ได้มีความสมัพนัธ์ที่มีสนัติสขุและความอ่อนหวานเมื่อปฏิบตัิตามและเชื่อฟังการปกครองที่พระเจ้าทรงกําหนดขึน้ ชีวิตที่ปฏิบตัิตามและ

เชื่อฟังพระเจ้าเป็นชีวิตที่ดีที่สดุ แต่มนุษย์กลับไม่ทาํหน้าที่ในส่วนของตนโดยตัง้ใจที่จะไม่เชื่อฟัง และด้วยความไม่เชื่อฟังนี ้ความผิดบาปจึงเกิดขึน้ พระเจ้าทรงสร้างอาดมัตามพระฉายาของ

พระองค์ แตเ่ขากลายเป็นมนษุย์ที่อยูฝ่่ายเนือ้หนงัและมีอปุนิสยัที่ไมเ่ชื่อฟัง อปุนิสยันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของมนษุย์ทกุคนที่เกิดมาบนโลกนี ้มนษุย์ไม่ได้เกิดมาโดยที่มีความบริสทุธิอีกต่อไป มนษุย์ไม่ได้เกิด์

มาเหมือนกบัพระเจ้าและตามพระฉายาของพระองค์อีกตอ่ไป พระเจ้าตรัสไว้วา่ 

 

 “เมื่ออาดมัอยูม่าได้ร้อยสามสบิปี จงึมีบตุรชายคนหนึง่ตามอย่างตามฉายาของเขาชื่อเสท” (ปฐมกาล 5:3) 

 

 ผู้ ที่อยูฝ่่ายเนือ้หนงัและไมเ่ชื่อฟังนีจ้ะผลติคนประเภทเดียวกบัเขาออกมา ลกูหลานที่เตม็ไปด้วยความผิดบาป ไม่เชื่อฟังระเบียบและอํานาจของพระเจ้า ผ้ที่อย่ฝ่ายเนือ้หนังไม่ต้องการใหู้ ู

ผ้อื่นมาสั่งตนู  แตพ่ระเจ้าทรงประสงค์ให้มนษุย์เชื่อฟังบทบญัญตัิของพระองค์ โดยการปกครองของผู้ รับใช้ของพระองค์ 

 ทางแก้อปุนิสยัความบาปที่ไมเ่ชื่อฟังของมนษุย์มีขึน้เมื่อพระเจ้าแหง่พระสริิที่เรามองไมเ่หน็เสดจ็มาในเนือ้หนงั พระโลหิตไหลและวายพระชนม์เพื่อให้โลกนีไ้ด้คืนดีกบัพระองค์เอง 

 มนษุย์ที่ยอมรับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ [โดยการรับบพัติศมา] เพื่อความรอดของตนนัน้ได้ทําให้ความบาปของเขาได้ชําระล้างออกไป 

แต่เขายังจะต้องต่อส้เพื่อเอาชนะอุปนิสัยทางเนือ้หนังของเขาต่อไปู  สงครามที่ยิ่งใหญ่นีเ้ดือดดาลขึน้ในผู้ ที่ได้บงัเกิดใหม่ และงานที่สําคญัที่สดุที่เขาจะต้องทําคือ นําอปุนิสยัทางเนือ้หนงันีม้า

อยูใ่ต้การปกครองของพระเจ้า 

 บางคนสอนวา่ผู้ ที่บงัเกิดใหมไ่มม่ีอปุนิสยัทางเนือ้หนงัอีกตอ่ไป แตเ่ปาโลกลา่ววา่ 

 

 “เหมือนเช่นนัน้แหละ ทา่นทัง้หลายจงถือวา่ทา่นได้ตายตอ่บาป และมีชีวิตสนิทกบัพระเจ้าในพระเยซคูริสต์” (โรม 6:11) 

 

 ให้สังเกตว่า เปาโลไมไ่ด้กลา่ววา่มนษุย์ทางเนือ้หนงัเก่าตายไป แต่ท่านจะต้องถือว่ามนุษย์นัน้ตาย ทัง้นี ้หมายความว่า ไม่ให้มนษุย์เก่านัน้อยู่ในชีวิตของท่าน ให้ปฏิบตัิเหมือนเช่นมนษุย์

นัน้ตายไปแล้ว พระคมัภีร์กล่าวไว้มากมายเกี่ยวกบัคําสัง่ในเรื่องการเป็นสาวก และถ้อยคําที่ว่า มนษุย์จะต้องตรึงเนือ้หนงัไว้ และแบกกางเขนของตนและตามพระเยซูไป ปรากฏอยู่หลายครัง้ใน
หนังสือของพระเจ้านี ้ 
 มนษุย์ทกุคนจะถกูทดสอบวา่ยอมจํานนตอ่พระเจ้าหรือไม ่หลายคนคิดวา่บคุคลที่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิมีความสมบรูณ์แบบ พระเยซตูรัสวา่์  
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 “ถ้าทา่นทัง้หลายรักเรา ท่านกจ็ะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” (ยอห์น 14:15) 

 

 การได้รับพรในพระวิญญาณเป็นสิ่งที่ดี แต่การทดสอบความดีเลิศอยู่ที่การเชื่อฟังพระเจ้า โปรดระลึกว่า มนุษย์ที่อย่ฝ่ายเนือ้หนังไม่ได้ตายู  ดงันัน้ จะต้องนํามนษุย์นัน้มาอยู่ใต้อํานาจ

และนํา้พระทยัของพระเจ้า 

 ข้อพระคมัภีร์อ้างอิงตอ่ไปนีเ้กี่ยวกบัอปุนิสยัทางเนือ้หนงัของมนษุย์ และแสดงข้อเทจ็จริงที่วา่ การตอ่สู้กบัเนือ้หนงัเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตคริสเตียน 
กาลาเทีย 5:13-18; โรม 8:5-8 
1โครินธ์ 3:1-4; ฮีบร ู 5:11-14 

 

งานของศิษยาภบิาล 
 ศิษยาภิบาลมีงานสําคญัที่จะต้องทําในคริสตจกัรคือ ปลกูฝังนํา้พระทยัและอํานาจปกครองของพระเจ้าไว้ในใจของธรรมิกชนของพระเจ้า หลายครัง้ ผู้ ที่บงัเกิดใหมจ่ะพึง่พาอปุนิสยัทางเนื ้

หนงัเก่าของตน อปุนิสยันีไ้มต่้องการยอมรับนํา้พระทยัของพระเจ้า 
 ดังนัน้ คริสตจักรหลายแห่งจึงไม่กระทาํการภายใต้การปกครองของพระเจ้าเพื่อทาํให้ความต้องการทางเนือ้หนังของมนุษย์พอใจ หลายครัง้เป็นความผิดของศิษยาภบิาล
เพราะยอมต่อความกดดันจากสมาชกิ แตพ่ระเจ้าไมท่รงประสงค์ความสําเร็จเนื่องจากการทําให้โลกนีพ้อใจ พระองค์ทรงประสงค์ให้มีความเชื่อฟังผู้ ที่พระเจ้าทรงตัง้ไว้ปกครองเรา 

 งานที่ยากที่สดุอย่างหนึ่งในโลกนีค้ือ งานของศิษยาภิบาลที่พระเจ้าประทานไว้ เพราะศิษยาภิบาลมีหน้าที่นําเจ้าสาวที่ไม่มีตําหนิริว้รอย หรือมลทินใดๆ ไปต่อพระเยซูคริสต์เจ้า (ผู้ปกครอง

และพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ของคริสตจกัร) ในการที่จะทําเช่นนัน้ได้ กิจกรรมตา่งๆ ของคริสตจกัรจะต้องเป็นไปตามนํา้พระทยัและอํานาจโดยตรงจากพระเจ้า 

 การปกครองของพระเจ้าเพียงบางสว่นไม่เพียงพอ พระเจ้าทรงประสงค์การปกครองและอํานาจทัง้หมด มิฉะนัน้ ความวุ่นวายจะเกิดขึน้ในที่สดุ หลายคนสงสยัว่าทําไมคริสตจกัรที่ยืนหยดั

อยูไ่ด้เป็นเวลาหลายปีจงึดเูหมือนวา่จะแตกสลายลงไปในทนัที เมื่อศกึษาอยา่งละเอียด จะพบวา่ไมใ่ช่สิง่ที่เกิดขึน้ในทนัทีเลย แต่มีช่วงเวลาหนึ่งก่อนหน้านัน้ที่ศิษยาภิบาลและที่ประชมุไม่ได้ให้พระผู้

เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองร่างกายนัน้ 

 

 

ทาํไมการจัดระเบียบจงึเป็นสิ่งสาํคัญ 
 พระเจ้าทรงพิถีพิถนัเกี่ยวกบัระเบียบของพระองค์มากเพียงใด สิง่ที่แสดงให้เหน็วา่ระเบียบของพระเจ้ามีความแน่ชดัคือ คําสัง่ที่พระองค์ทรงให้แก่โนอาห์เพื่อสร้างนาวา 

 

 “จงตอ่นาวานัน้ตามแบบนี ้คือยาวสามร้อยศอก กว้างห้าสบิศอก สงูสามสบิศอก 
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 จงทําช่องข้างบนนาวาให้สงูศอกหนึง่ จงตัง้ประตนูาวาที่ด้านข้าง และทําดาดฟ้าชัน้ลา่ง ชัน้ที่สองและที่สาม” (ปฐมกาล 6:15-16) 

 

 ข้อยี่สบิสองแสดงให้เหน็ความเชื่อฟังของโนอาห์ 

 

 “พระเจ้าทรงบญัชาให้โนอาห์ทําอยา่งไร โนอาห์ก็ทําอยา่งนัน้ทกุประการ” (ปฐมกาล 6:22) 

 

 ไม่ต้องสงสยัว่า พระเจ้าทรงพอพระทยัโนอาห์ การที่เขาเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เป็นพยานแก่คริสเตียนในปัจจบุนั โนอาห์อุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดตามแผนการและ

แผนงานของพระเจ้าอย่างแท้จริง การปฏิบตัิตามพระวจนะของพระเจ้าทกุประการนัน้เป็นสิง่ที่มีความสําคญัมาก เปาโลกลา่วไว้วา่ 

 

 “เหตฉุะนี ้พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อทา่นเชื่อฟังทกุเวลาฉนัใด ทา่นทัง้หลายจงอุตส่าห์ประพฤต ิเพื่อให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลวัและตวัสัน่ฉนันัน้...” (ฟีลปิปี 2:12) 

 

 เราไมอ่าจมีความรอดได้ถ้าไมป่ระพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า 

 

การปกครองมนุษย์ 
 หลงัจากนํา้ทว่ม ภายใต้พระสญัญาที่ทรงให้แก่โนอาห์ พระเจ้าทรงกําหนดการปกครองมนษุย์ขึน้ การปกครองนีจ้ะต้องควบคมุเผา่พนัธุ์ที่ไมไ่ด้บงัเกิดใหมซ่ึง่มีอยูใ่นโลก โดยระบบกา

ปกครองมนษุย์นีม้ีผลมาจนถงึปัจจบุนั 

 

 “โลหิตที่เป็นชีวิตของเจ้านัน้เราจะทวง เราจะทวงจากสตัว์ทัง้ปวง และเราจะทวงจากมนษุย์ด้วย เราจะทวงชีวิตมนษุย์จากเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั 

 ผู้ใดฆา่มนษุย์ให้โลหิตไหล มนษุย์จะฆา่ผู้นัน้ให้โลหิตไหลเหมือนกนั เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ ตามพระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 9:5-6) 

 

 พระเจ้าแห่งระเบียบทรงมอบอํานาจและความรับผิดชอบให้แก่มนษุย์เพื่อการปกครองมนษุยชาติ หลกัการพืน้ฐานของการปกครองมนษุย์คือ โลหิตแทนโลหิต พระเจ้าจะไม่ทรงลบกฎ

ภายใต้การปกครองมนษุย์นี ้ผู้ ที่คดัค้านการลงโทษประหารไมป่ฏิบตัิตามพระวจนะของพระเจ้า เพราะผู้ ที่ฆา่มนษุย์สมควรตาย 

 

 “อยา่ให้นยัน์ตาของทา่นเมตตาสงสาร ควรให้ชีวิตแทนชีวิต ตาแทนตา ฟันแทนฟัน...” (เฉลยธรรมบญัญตัิ 19:21) 
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 กฎนีย้งัคงมีผลอยูแ่ละจะมีผลไปจนกวา่พระเจ้าจะทรงปกครองและมีอํานาจเหนือมนษุย์อยา่งเดด็ขาดอีกครัง้ นัน่เป็นอนาคตเมื่อแผน่ดินสวรรค์จะตัง้อยูบ่นโลก 

 อยา่งไรก็ตาม เราจะต้องไมเ่ข้าใจผิดว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสเตียนเป็นสว่นหนึ่งของการดําเนินการทางความยตุิธรรมนี ้แต่สังคมที่เตม็ไปด้วยความผิดบาปจะอย่เป็นอารยธรรมู

ได้ ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าสาํหรับการปกครองมนุษย์ กฎนีส้ําหรับผู้ ที่ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลไม่บงัคบัใช้กฎหมาย การต่อสู้กนัและความวุ่นวายจะเกิดขึน้ใน

ที่สดุ 

 หนงัสือห้าเลม่แรกในพระคมัภีร์แสดงให้ผู้อา่นทราบวา่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดการและระเบียบ 

 

พลับพลา 
 หนงัสืออพยพบทที่ 25-27 แสดงรายละเอียดของแผนการสําหรับสร้างพลบัพลา โมเสสได้รับแผนการนีจ้ากพระเจ้า พลบัพลาจะเป็นที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ทกุสิ่ง

ทกุอยา่งต้องเป็นไปตามระเบียบ เป็นแผนการและระเบียบอนัดีเลศิสําหรับสถานที่สถิตของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 

 

ปุโรหติ 
 อพยพบทที่ 28 ทําให้เราทราบว่าปโุรหิตผู้ซึง่ปรนนิบตัิพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องปรนนิบตัิตามระเบียบที่แน่นอนเท่านัน้ แต่ยงัต้องมีเครื่องแต่งกายที่ถกูต้องอีกด้วย แม้แต่ผ้าที่จะทําเป็นเครื่อง

แตง่กายจะต้องเป็นชนิดเฉพาะเทา่นัน้ 

 

คนเลวี 
 กันดารวิถีบทที่ 3 แสดงแผนการสําหรับรือ้และเคลื่อนย้ายพลบัพลาและหีบพนัธสญัญาของพระเจ้า คนเลวีเท่านัน้ที่สามารถทําหน้าที่นีไ้ด้ แต่ละครอบครัวมีหน้าที่ของตนเอง ทัง้นี ้

ครอบครัวตา่งๆ จะต้องกระทํางานตามลําดบัอยา่งถกูต้อง 

 

การเดนิทาง 
 กนัดารวิถีบทที่ 10 แสดงคําสัง่ที่แน่ชดัเกี่ยวกบัการเดินทางของอิสราเอลในขณะที่เดินทางไปในถิ่นทรุกนัดาร มนษุย์ไมต่้องตดัสนิใจอะไรเลย เมื่อหยดุเดิน ไม่มีเผ่าไหนสามารถเลือกสถานที่

ที่จะตัง้คา่ยได้ พระเจ้าตรัสแก่โมเสสวา่แตล่ะเผา่จะต้องตัง้อยูใ่นตําแหน่งใดรอบพลบัพลา 

 
 สิ่งทัง้ปวงของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์กับมนุษย์แสดงให้เหน็ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งระเบียบ 
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ทาํไมคริสตจักรจะต้องมีการจัดระเบียบ 
 คําว่า “คริสตจกัร” แปลมาจากคําในภาษากรีกว่า “เอ็คคะเลเซีย“ ซึง่มีความหมายที่แท้จริงว่า “ผู้ ที่ได้รับการเรียกออกมา” คริสตจกัรคือผู้ ที่พระเจ้าทรงเรียกออกมาและได้รับการล้างด้วย

พระโลหิต ซึง่รักษาไว้เพื่อเป็นเจ้าสาวของพระองค์ 

 ข้อเทจ็จริงสามประการที่เราทราบเกี่ยวกบักายของผู้ ที่เชื่อซึง่พระเจ้าทรงเรียกออกมานีท้ําให้เราตระหนกัวา่ กายนีม้ีคณุคา่เกินกวา่ที่จะเข้าใจได้ 

1. พระเยซทูรงประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อคริสตจกัร 

2. คริสตจกัรได้รับการเลือกให้เป็นทางแหง่ความรอดแก่โลกนี ้

3. คริสตจกัรคือการทรงเรียกสงูสดุ มนษุย์ที่ยอมรับการสอนของคริสตจกัรจะได้เป็นทัง้กษัตริย์และปโุรหิต ไมม่ีผู้ใดเคยได้รับสทิธิพิเศษในการมีเกียรติที่ยิ่งใหญ่เช่นนี ้

 

 เมื่อทราบคณุค่าที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจกัรแล้ว จึงสมควรที่คริสตจกัรมีการจดัระเบียบและการบริหารอย่างเหมาะสม พระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสตจกัรของพระองค์ไม่มีตําหนิริว้รอย หรือ

มลทินใดๆ 
เอเฟซัส 5:27; 2เปโตร 3:14 

 

 งานนีไ้มอ่าจสําเร็จได้หากปราศจากระเบียบและวินยั 

 การจดัระเบียบตามพระคมัภีร์ที่ถกูต้องจะไมท่ําให้เกิดแบบแผนการนมสัการที่เหมือนเดิมหรือดบัพระวิญญาณ แตก่่อให้เกิดความบริสทุธิ ความชอบธรรมและการเชื่อฟังพระวจนะ ซึง่จะนํา์

การอวยพระพรจากพระเจ้ามายงัธรรมิกชนของพระองค์ จดหมายฉบบัตา่งๆ กลา่วถงึเหตผุลที่จะต้องมีการปกครองในคริสตจกัรซึง่มีอยูส่ี่ประการ ได้แก่ 

1. เพื่อแก้ไขสิง่ที่ยงับกพร่องให้เรียบร้อย ทิตสั 1:5 

2. เพื่อปฏิบตัิทกุสิง่ตามระเบียบวินยั 1โครินธ์ 14:40 

3. พระเจ้าไมใ่ช่พระเจ้าแหง่การวุน่วาย 1โครินธ์ 14:33 

4. การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า 1เปโตร 4:17 

 

 พระเยซูทรงเป็นตวัอย่างแก่คริสตจกัรของพระองค์ด้วยการรับใช้บนโลกนี ้ในลกูา 9:14-17 พระเยซูทรงออกคําสัง่ที่แน่นอนเมื่อทรงเลีย้งฝงูชน 5,000 คน ให้สงัเกตว่าคนทัง้หลายถกูแบ่ง

ออกเป็นกลุม่ๆ ละ 50 คน เหตกุารณ์ตา่งๆ หลงัจากนัน้กําหนดไว้ชดัเจน ดงันี ้

1. พระเยซทูรงหกัขนมปัง 
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2. พระองค์ทรงให้ขนมปังแก่อคัรสาวก 

3. อคัรสาวกให้ขนมปังแก่ฝงูชน 

 

ตวัอย่างนีเ้หมือนกบัรูปแบบการเทศนาในคริสตจักร ข้อความเทศนาที่แท้จริงมาจากพระเจ้าผ่านทางศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ หรือครูอาจารย์สู่สมาชิก แต่ให้สงัเกตว่า จะต้องมีการจัด

ระเบียบสมาชิกเพื่อรับพระวจนะ 

ตวัอยา่งการจดัระเบียบภายใต้การรับใช้ของพระเยซอูีกตวัอยา่งหนึง่อยูใ่นลกูา 10:1-17 พระองค์ทรงสง่เหลา่สาวกเจ็ดสบิคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐแหง่แผน่ดินสวรรค์ 

พระเยซไูมท่รงให้เหลา่สาวกตดัสนิใจเอง ทกุสิง่เป็นไปตามนํา้พระทยัของพระองค์ 

1. ทรงสง่เจ็ดสบิคนนัน้ออกไปทีละสองคน (ข้อ 1) 

2. ตรัสให้เขาทราบวิธีอธิษฐาน (ข้อ 2) 

3. ตรัสให้เขาทราบวา่จะนําอะไรไป (ข้อ 4) 

4. ตรัสให้เขาทราบวา่จะต้องพดูอะไร (ข้อ 5) 

5. ตรัสให้เขาไมไ่ปจากเรือนนีไ้ปเรือนโน้น (ข้อ 7) 

6. ตรัสให้เขาทราบวา่จะกินอะไร (ข้อ 8) 

7. ตรัสให้เขาทราบวา่จะต้องกระทําอะไร (ข้อ 9) 

8. ข้อความที่ต้องเทศนา 

9. ตรัสให้เขาทราบวา่จะทําอยา่งไรถ้าคนไมฟ่ังข้อความของเขา (ข้อ 10-11) 

10. ตรัสให้เขาทราบวา่เขาเป็นตวัแทนของพระคริสต์ (ข้อ 16) 

 

 ตวัอยา่งของการจดัระเบียบเหลา่สาวกเจ็ดสบิคนและหน้าที่ของเขาได้พิสจูน์ให้เหน็อยา่งไมม่ีข้อสงสยัว่า คําขวญัที่บางคริสตจกัรใช้กนัว่า “ไม่มีกฎแต่มีความรัก ไม่มีหลกัความเชื่อแต่มีพระ

คริสต์” ไมใ่ช่นํา้พระทยัของพระเจ้า 

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้มีผู้ ที่เชื่อฟังในสิง่ที่พระองค์จะตรัสสัง่ ซึง่เขาจะปฏิบตัิตามอยา่งมีระเบียบ 

 การจดัการมีขึน้เพื่อปกครองและทําให้เกิดคริสตจกัรประเภทนี ้พระเจ้าทรงตัง้ผู้ นําที่ทําการบริหารและการปกครองในคริสตจกัร 

1. การบริหาร – 1โครินธ์ 12:5 

2. การปกครอง – 1โครินธ์ 12:27 
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 บางคนไมพ่อใจกบัการปกครองนี ้แตเ่ปโตรกลา่วถงึผู้ ที่เก็บไว้จนกวา่จะถงึวนัทรงพิพากษาและกลา่วถงึคนกลุม่นีว้า่ 

 

 “โดยเฉพาะคนเหล่านัน้ ที่ปล่อยตวัหลงระเริงไปตามกิเลสตณัหา และหมิ่นประมาทอํานาจของผ้ใหญู่  คนเหล่านีก้ล้าและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าว

ประณามศกัดิสริิเ์ ทพ” (2เปโตร 2:10) 

 

 คริสตจกัรที่มีการจดัระเบียบเป็นสิ่งจําเป็นอย่างแท้จริงในการเข้าถึงโลกแห่งความบาปนีด้้วยข่าวประเสริฐ หลายคนไม่ต้องการให้มีการจดัระเบียบเพราะคิดว่าการจดัระเบียบจะทําให้เกิด

แบบแผนการนมสัการที่เหมือนกนัซึง่ทําให้คริสตจกัรตายทางวิญญาณ 

 การจดัระเบียบที่เราหมายถงึนีไ้มใ่ช่แบบแผนการนมสัการ แตเ่ป็นการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการเชื่อฟังพระวจนะนี ้จงึเกิดเสรีภาพและการอวยพรที่แท้จริง ยากอบกลา่วไว้วา่ 

 

 “แตผู่้ ที่พิจารณาดใูนวิสทุธิบญัญตัิ ซึง่เป็นพระบญัญตัิแหง่เสรีภาพ และตัง้อยูใ่นพระบญัญตัินัน้ มิได้เป็นผู้ ฟังแล้วก็หลงลืม แตเ่ป็นผู้ ที่ประพฤติปฏิบตัิตาม ผู้นัน้ก็จะได้รับความสขุเพราะการ

ประพฤติปฏิบตัิของตน” (ยากอบ 1:25) 

 

 ผู้ รับใช้ของพระเจ้าทกุคนที่ศกึษาพระวจนะจะตระหนกัถงึความจําเป็นของคริสตจกัรที่มีการปกครอง แตอ่าจจะไมเ่ข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในการปกครองของพระองค์เสมอไป 
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บทที่สอง 
 

รปแบบการปกครองคริสตจักรู  
ที่ไม่เป็นไปตามพระคัมภรี์ 

 
เหตุผลสาํคัญของการปกครองคริสตจักร 

ที่ไม่เป็นไปตามพระคัมภรี์ 
 คริสตจกัรมกัจะได้รับผลกระทบจากสภาพของโลกปัจจบุนัอยูเ่สมอ ดงันัน้ จงึมีแนวโน้มที่รูปแบบการปกครองของประเทศที่คริสตจกัรตัง้อยูจ่ะเข้ามาอยูใ่นคริสตจกัรได้ 

 เมื่อพิจารณาการปกครองของโลกทกุวนันี ้ทําให้เหน็รูปแบบการปกครองของมนษุย์ที่ไมเ่ป็นไปตามพระคมัภีร์ซึง่คริสตจกัรอาจจะเลียนแบบมาใช้ได้ง่าย โดยมีด้วยกนัสี่แบบ ได้แก่ 
1. การปกครองแบบเผดจ็การ – การปกครองโดยคนๆ เดียว 
2. การปกครองแบบคอมมวินิสต์ – การปกครองร่วมกันของผ้อาวุโสู  
3. การปกครองแบบราชาธิปไตย – การปกครองโดยการรับช่วงต่อ 
4. การปกครองแบบประชาธิปไตย – การปกครองของที่ประชุมหรือสมาชกิ 

 

 คริสตจกัรถึงคราวที่จะพ่ายแพ้เมื่อการปกครองทางเนือ้หนงัเช่นนีก้ลายมาเป็นวิธีปกครองคริสตจกัร เราจะกล่าวถึงลกัษณะการปกครองภายใต้รูปแบบการปกครองที่ไม่เป็นไปตามพระ

คมัภีร์ทัง้สี่แบบนีใ้นบทตอ่ๆ ไป คริสตจกัรบางแหง่จะมีการปกครองในรูปแบบเหมือนกบัที่กลา่วไว้ทกุประการ แตส่ว่นใหญ่จะแตกตา่งจากลกัษณะสําคญัที่กลา่วไว้ในหนงัสือเลม่นีไ้ปบ้าง คริสตจกัรที่

ไมม่ีการปกครองของพระเจ้าอยา่งถกูต้องจะถือวา่มีการปกครองที่ไมเ่ป็นไปตามพระคมัภีร์ 

 เนื่องจากมนษุย์ได้รับอิทธิพลจากการปกครองของแผน่ดินที่เขาอาศยัอยู ่จงึเป็นการยากที่จะเข้าใจและยอมรับการปกครองของพระเจ้า ผ้ที่อย่ในการปกครองแบบประชาธิปไตยตลอดู ู

ทัง้ชีวติต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองคริสตจักร เขาต้องการที่จะออกเสียง การนําเสรีภาพแห่งสิทธิพิเศษนีไ้ปและจํากดัเสียงของเขาในการปกครองเป็นจดุเริ่มต้นของปัญหา แต่พระ

เจ้ามิได้ทรงบญัชาให้มนษุย์เลือกผู้ นําของตนเอง ศิษยาภิบาลที่ดีจะทําหน้าที่อยา่งดีที่สดุในการกําหนดระเบียบตามพระคมัภีร์ไว้ในคริสตจกัรเพื่อให้สอดคล้องกบัพระวจนะของพระเจ้า 

 

1. คอมมิวนิสต์ 
 คอมมิวนิสต์ไม่เป็นรูปแบบการปกครองคริสตจกัรที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐฯ ก่อตัง้ขึน้เป็นประเทศประชาธิปไตยและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยเสมอ

มา ดงันัน้ การปกครองแบบคอมมิวนิสต์จงึไมเ่ป็นที่คุ้นเคยตอ่วิถีชีวิตของชาวอเมริกาและไมค่อ่ยจะมีอยูใ่นคริสตจกัร 
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 การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่อาจพบในคริสตจกัรคือ การปกครองอยา่งเดด็ขาดโดยกลุม่คณะกรรมการที่มีอํานาจเท่าเทียมกนั การปกครองแบบนีอ้าจพบเห็นในคณะกรรมการคริสตจกัร

ที่มีอํานาจเหนือกลุ่มสมาชิกแต่ผู้ เดียว ในกรณีนี ้หากศิษยาภิบาลมีอํานาจ ก็จะมีอํานาจในฐานะกรรมการคนหนึ่งเท่านัน้ ไม่มีอํานาจมากไปกว่านี ้ในการปกครองแบบนี ้กลุ่มสมาชิกมีสิทธิเพียง์

เลก็น้อยและอยูใ่ต้การปกครองแบบเผดจ็การประเภทหนึง่ 

 รูปแบบที่สองของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ คือ การปกครองของผู้ รับใช้หรือสมาชิกจํานวนหนึ่งซึง่ปกครองเหนือกลุม่สมาชิกร่วมกนั จริงๆ แล้วคริสตจกัรดงักลา่วมีกลุม่ศิษยาภิบาลหก

คนเป็นผู้ นํา การปกครองคริสตจกัรแบบนีท้ําให้เกิดการแตกแยก มีผู้กลา่วไว้วา่ “อะไรที่มีหวัมากกวา่หนึง่เป็นตวัประหลาด” 

 การปกครองแบบนีไ้มเ่ป็นไปตามพระคมัภีร์ และยงัมีข้อด้อยดงัตอ่ไปนีอ้ีกด้วย 

1. การปกครองโดยคณะกรรมการจะดําเนินการช้า และไมม่ีแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทํา 

2. ในฐานะที่เป็นสตัว์สงัคม มนษุย์จะตอบสนองได้ดีที่สดุตอ่ผู้ นําที่เป็นบคุคลเพียงคนเดียว 

3. การให้คําปรึกษาไมอ่าจแก้ไขปัญหาได้ง่ายเพราะมีผู้ นําหลายคน 

4. พระเจ้าทรงแตง่ตัง้มนษุย์คนหนึง่ให้เป็นผู้แทนของพระองค์ตลอดทัง้พระคมัภีร์ ผู้ นํามากกวา่หนึง่คนจะทําให้เกิดความไมเ่ดด็ขาดและความวุน่วาย 

 

2. ราชาธิปไตย 
 การปกครองแบบราชาธิปไตยไมแ่พร่หลายในกลุม่เพน็เทคอสต์ พระเจ้าเทา่นัน้ที่มีสทิธิในการเลือกผู้ ที่จะเป็นตวัแทนของพระองค์ในการเ์ ป็นผู้ นําคริสตจกัร 

 ประวตัิศาสตร์ของอิสราเอลแสดงให้เห็นการปกครองที่สืบทอดทางครอบครัวจากบิดาสู่บุตร ตัง้แต่สมยัอบัราฮมัถึงโมเสส ในเวลาที่โมเสสได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของพระเจ้าต่อพลไพร่ 

เวลานัน้เป็นการปกครองของพระเจ้าอยา่งแท้จริง พระเจ้าทรงเลือกผู้ ที่จะเป็นผู้ นําพลไพร่ของพระองค์ ผู้ ที่ทําหน้าที่ผู้ นําต่อจากโมเสสไม่ได้มาจากครอบครัวของเขา พระเจ้าทรงเลือกโยชวูา พระองค์

ไมไ่ด้สนพระทยัครอบครัวและเผา่ของโมเสสเลย โมเสสมาจากเผา่เลวี โยชวูามาจากเผา่เอฟราอิม 

 ในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัย พระเจ้าทรงเป็นผู้ เลือกผู้วินิจฉัย พระองค์ไม่ประสงค์การปกครองโดยการสืบลําดบัวงศ์ตระกูล ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความพระเจ้าไม่สามารถทําเช่นนัน้ได้ แต่สิ่งที่

สําคญัคือจะต้องเป็นการเลือกของพระเจ้าและการแตง่ตัง้ของพระองค์ มิฉะนัน้ความวุน่วายจะเกิดขึน้ 

 ซามเูอล ผู้ วินิจฉัยคนสุดท้ายของอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือก ได้แต่งตัง้ลกูชายของตนให้ทําหน้าที่ผู้ วินิจฉัยแทน แต่พระเจ้าทรงตัง้ตําแหน่งผู้ วินิจฉัยขึน้เพียงชั่วคราวเท่านัน้ ซามเูอล

พยายามที่จะสง่ตอ่ตําแหน่งผู้วินิจฉยัด้วยการรับช่วงในครอบครัว การปกครองของพระเจ้าบนโลกเริ่มเสื่อมลงนบัแตน่ัน้ 

 

 “แตบ่ตุรชายของทา่น มิได้ดําเนินในทางของทา่น ได้เลี่ยงไปหากําไร เขารับสนิบน และบิดเบือนความยตุิธรรมเสีย” (1ซามเูอล 8:3) 
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 เพราะลกูชายของซามเูอลทําผิดบาปเช่นนี ้ชาวอิสราเอลจึงมีข้ออ้างในการหนัจากแผนการที่พระเจ้าทรงเลือกไปหาแผนการที่ตวัเองเลือก ชาวอิสราเอลต้องการกษัตริย์บนโลกที่สามารถ

มองเห็นได้เพื่อที่จะเป็นเหมือนชนชาติอื่นๆ ในปัจจุบัน มีเสียงเรียกร้องที่คล้ายคลึงกันคือ ให้เราเลือกศิษยาภิบาลของเรา เราต้องการออกเสียงเหมือนคณะอื่นๆ แต่การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยไม่ใช่แผนการของพระเจ้า 

 ข้อผิดพลาดของอิสราเอลคือวา่ เมื่อเขาปฏิเสธผู้ นําที่พระเจ้าทรงเลือก พวกเขาก็ปฏิเสธพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเขา 

 

 “และพระเจ้าทรงตอบซามเูอลวา่ จงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่เขาทัง้หลายขอตอ่เจ้า เพราะว่าเขามิได้ละทิง้เจ้า แต่เขาทัง้หลายได้ละทิง้เราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา” (1ซามลู

เอล 8:7) 

 

 ผลลพัธ์ของการเปลี่ยนไปสูก่ารปกครองแบบรับช่วงตอ่นีเ้ป็นความเสื่อมทรามทางวิญญาณและได้แพร่กระจายไปทัว่โลก 

 วิธีการเป็นผู้ นําในการปกครองของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความตัง้ใจของมนษุย์ หรือการรับช่วงต่อ แต่ด้วยการเลือกตามนํา้พระทยัของพระเจ้า เมื่อมองดกูารปกครองของกษัตริย์ซาอลูเพีย

เลก็น้อย จะเห็นความโง่ในเขลาในการไม่ยอมรับการปกครองของพระเจ้า อิสราเอลได้มนษุย์ที่เขาเลือกเอง แต่ผู้ นํานัน้นําเขาไปสูค่วามพ่ายแพ้ในมือของชาวฟีลิสเตีย และฆ่าตวัตายแทนที่จะเผชิญ

ความจริง 

 ในช่วงเวลาของการปกครองแบบราชาธิปไตย มีกษัตริย์ที่ดําเนินตามพระวจนะของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าทรงใช้มนษุย์เพื่อให้นํา้พระทยัของพระองค์สมบรูณ์ภายใต้การปกครองที่ไมช่อ

ธรรม ไม่ใช่ว่ากษัตริย์ทุกองค์ไม่ชอบธรรม แต่การปกครองนีก้ลายเป็นสิ่งไม่ชอบธรรม ความโง่ของอิสราเอลทําให้เขากลายเป็นชาติที่กระจดักระจายไปและถกูปฏิเสธ 

 

3. ประชาธิปไตย 
 การปกครองแบบนีเ้ป็นการปกครองของยคุสดุท้าย การปกครองนีจ้ะควบคมุโลกคริสตจกัรที่เป็นแต่เพียงในนามเมื่อพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จกลบัมารับเจ้าสาวของพระองค์ ตวัอย่างที่เห็นได้

ชดัคือ คริสตจกัรเลาดีเซีย ในวิวรณ์ 3:14-19 คําว่า “เลา ดีเซีย” มีความหมายตามตวัว่า “การปกครองของประชาชน” หรือว่า “ประชาธิปไตย” ในการปกครองแบบนี ้สมาชิกจะออกคําสัง่แก่ศิษยาภิ

บาล 

 สิ่งที่น่าเศร้าคือ การปกครองแบบนีไ้ม่ได้จํากดัอยู่แค่ในคริสตจกัรที่เป็นแต่เพียงในนามเท่านัน้ คริสตจกัรเพ็นเทคอสต์ที่เชื่อพระเจ้าองค์เดียวหลายๆ แห่งทัว่โลกมีคณะกรรมการคริสตจกัร 

สมาชิก หรือทัง้คณะกรรมการและสมาชิกที่มีอํานาจในการจ้างหรือไลศ่ิษยาภิบาลออก และออกคําสัง่แก่ศิษยาภิบาล 

 อคัรสาวกเปาโลกลา่วเกี่ยวกบัคริสตจกัรประชาธิปไตยในยคุสดุท้ายนีว้า่ 

 

 “เพราะจะถงึเวลาที่คนจะทนตอ่คําสอนที่มีหลกัไมไ่ด้ แตเ่ขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิง่ที่เขาชอบฟัง เพื่อบรรเทาความอยาก” (2ทิโมธี 4:3) 
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 คริสตจักรประชาธิปไตยก่อตัง้ขึน้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการอนุญาตให้สมาชิกควบคุมกลุ่มสมาชิกของตนเอง ซึง่จะทําให้เขาสามารถเรียกให้มีผู้ เทศนาที่จะสอนตามที่เขา

ต้องการได้ยิน การปฏิบตัิที่อนัตรายนีจ้ะนําไปสูก่ารอยูใ่นทางโลกและหนัไปจากพระเจ้าอยา่งแท้จริงในท้ายที่สดุ 

 ในพระคมัภีร์เก่า อิสยาห์กลา่วถงึสภาพที่คล้ายคลงึกนันีใ้นเวลาครัง้สดุท้ายที่พระเจ้าทนกบัความชัว่ของอิสราเอล 

 

 “เพราะว่าเขาทัง้หลายเป็นชนชาติดือ้ดึง เป็นลกูขีป้ด เป็นหลานที่ไม่ยอมฟัง พระธรรมของพระเจ้า ผ้ตรัสแก่ผ้เล็งญาณว่า ู ู ‘อย่าเห็นเลย’ และแก่ศาสดาพยากรณ์ว่า ‘อย่า

พยากรณ์สิ่งที่ถกต้องแก่เราเลย จงพดสิ่งราบรื่นแก่เรา จงพยากรณ์มายาู ู ” (อิสยาห์ 30:9-10) 

 

 ทศันคติเช่นนีข้องพลไพร่อิสราเอลนําเขาไปจากพระเจ้า และไมไ่ด้กลบัมาหาพระองค์อีก 

 เราไม่ต้องสงสยัเลยว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นสว่นหนึ่งของคริสตจกัรที่หนัไปจากพระเจ้าในวนัสดุท้ายนี ้การปกครองแบบนีป้ล้นเอาอํานาจที่พระเจ้าทรงประทานให้ศิษยาภิ

บาลในฐานะผู้ เลีย้งแกะที่ดแูลคริสตจกัรไปจากเขา การปกครองแบบนีท้ําให้ทกุคนเท่าเทียมกนั แต่ทกุคนไม่เท่าเทียมกนั เพราะพระเจ้าทรงแต่งตัง้ให้บางคนอยู่ในตําแหน่งที่เหนือกว่าตําแหน่งอื่นๆ 

ในคริสตจกัร 

 

 “พระองค์จงึได้ประทานให้บางคนเป็นอคัรสาวก และให้บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ และให้บางคนเป็นผู้ เผยแพร่กิตติคณุ และให้บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ สําหรับให้สิทธิชนเป็น

คนดีรอบคอบ และสําหรับใช้เพื่อปฏิบตัิการงาน และสําหรับบํารุงให้พระกายของพระคริสต์จําเริญขึน้” (เอเฟซสั 4:11-12) 

 

คาํถามคือว่า ศิษยาภบิาลควรจะมีอาํนาจปกครองมากเพียงใด 
 วิธีของพระเจ้าในการปกครองพลไพร่ของพระองค์ก่อตัง้ขึน้ทางโมเสส เขาเป็นรูปแบบจากพระคมัภีร์เก่าในเรื่องอํานาจการเป็นศิษยาภิบาลและการปกครองของพระเจ้า พระเจ้าทรงเห็นว่า

มนษุย์เทา่เทียมกนัภายใต้การนําของโมเสสหรือไม ่ที่ประชมุจะสัง่โมเสสได้หรือไม ่

 ไมม่ีข้อสงสยัเกี่ยวกบัอํานาจของโมเสสในการทํางานร่วมกบัพระเจ้า แต่เขามีอาํนาจส่วนตัวของเขามากน้อยเพียงใด คําถามนีเ้ป็นสิง่สําคญัอยา่งที่สดุ คนจํานวนมากในปัจจบุนัรู้สกึว่า

ทกุคนเท่าเทียมกนั ผู้ ที่โต้แย้งผู้ นําจะกล่าวว่า “ยงัไง เราทกุคนก็ได้รับความรอดและมีพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนกบัศิษยาภิบาล์ ” เหตกุารณ์สองเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในระหว่างการเดินทางของ

อิสราเอลตอบคําถามเกี่ยวกบัอํานาจที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ นําที่ทรงแตง่ตัง้ขึน้ 

 

โคราห์ 
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 กนัดารวิถี 16 กลา่วถงึเรื่องของโคราห์และพวกของเขา ถ้อยคําของเขาฟังดเูป็นสิง่ที่เราหคุ้นเคย 

 

 “และเขาทัง้หลายมาประชมุกนัตอ่โมเสสตอ่อาโรน กลา่วแก่ทา่นทัง้สองวา่ ‘ท่านทาํเกนิเหตุไป เพราะว่าชุมนุมชนทัง้หมดก็บริสุทธิทุกๆ คน์  และพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตใุด

ทา่นจงึผยองขึน้เหนือที่ประชมุแหง่พระเจ้า’ “ (กนัดารวิถี 16:3) 

 

 ผลของการไม่เชื่อฟังผู้ นําที่พระเจ้าทรงเจิมนีม้ีอยู่ในข้อ 28-33 แผ่นดินโลกเปิดออกตามคําของโมเสส โคราห์และพวกของเขาถกูกลืนลงไป ไม่ต้องสงสยัเลยว่า พระเจ้าทรงสนบัสนนุผู้ นําที่

พระองค์ทรงเลือก 

 

มิเรียม 
 การโต้แย้งอํานาจของโมเสสอีกครัง้หนึง่มีอยูใ่นกนัดารวิถีบทที่ 12 ในครัง้นีพ้ี่สาวและพี่ชายของโมเสสแสดงความไมเ่ชื่อฟังออกมาโดยกลา่ววา่ 

 

 “ ’พระเจ้าตรัสทางโมเสสคนเดียวเทา่นัน้จริงหรือ พระองค์ไมต่รัสทางเราบ้างหรือ’ พระเจ้าทรงได้ยิน” (กนัดารวิถี 12:2) 

 

 มิเรียมถกูลงโทษให้เป็นโรคเรือ้น ซึง่แสดงให้เหน็วา่พระเจ้าทรงสนบัสนนุผู้ นําที่พระองค์ทรงเลือก โรคเรือ้นเป็นแบบของความบาปในพระคมัภีร์เก่า 

ดาวิดผู้สดดุีกลา่วไว้อยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัเรื่องนีว้า่ 

 

“อยา่แตะต้องบรรดาผู้ ที่เราเจิมไว้ อยา่ทําอนัตรายแก่ผู้ เผยพระวจนะทัง้หลายของเรา” (สดดุี 105:15) 

 

แม้จะมีคําเตือนนี ้ก็ยงัมีถ้อยคําที่แสดงความไม่เชื่อฟังออกมาจากปากของผู้ ที่คิดว่าตวัเองเป็นผู้ เผยพระวจนะทางฝ่ายวิญญาณในคริสตจกัร วิบตัิแก่สมาชิกที่ให้ตนเองอยู่ในตําแหน่งของ

โมเสส พระเจ้าไมท่รงประสงค์ให้ผู้ รับใช้ของพระองค์เป็นผู้ ที่สมาชิกเลือกเข้ามาหรือให้ออกไป หรือเป็นผู้ ที่สมาชิกมาควบคมุ 

พระเจ้าจะไม่ทรงมองข้ามผ้ที่ไม่เชื่อฟังผ้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก หรือผ้ที่พยายามควบคุมผ้รับใชู้ ู ู ู  มนษุย์ทกุคนจะต้องเชื่อฟังผู้ ที่มีอํานาจเหนือเขา ดาวิดเป็นผู้ ที่ตามชอบพระทยั

ของพระเจ้า เขามีโอกาสฆ่ากษัตริย์ซาอลูได้ถึงสองครัง้ แต่เขาจะไม่แตะต้องผู้ ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ แม้ว่าซาอลไม่ได้ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ควรจะทาํ แต่ดาวิดกไ็ม่มีข้ออ้างในการปฏิบัตติามใจู

ของตน เปาโลกลา่วเกี่ยวกบับทบญัญตัิของพระเจ้าไว้เป็นอยา่งดีวา่ 
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“ดกู่อน ท่านผู้ เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทําการแก้แค้น แต่จงมอบการนัน้ไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า ‘การแก้แค้น

เป็นของเรา เราจะตอบสนอง’ “ (โรม 12:19) 

 

เราควรสงัเกตถ้อยคําของดาวิดในทัง้สองโอกาสที่เขาสามารถฆ่ากษัตริย์ซาอลูได้ ครัง้แรกเมื่อซาอลูตกอยู่ในมือของดาวิดในถํา้ที่เอนเกดี ดาวิดได้ตดัชายฉลองพระองค์ของซาอลู และกา

กระทําเช่นนัน้ก็เสียดแทงใจของเขา 

 

“ท่านว่าแก่คนของท่านว่า ‘ขอพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทําสิ่งนีต้่อเจ้านายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ ที่พระเจ้าทรงเจิมตัง้ไว้ คือที่จะเหยียดมืดออกต่อสู้กบัท่าน ด้วยว่าท่านเป็นผู้ ที่พระ

เจ้าทรงเจิมไว้’ ดาวิดก็ห้ามคนของทา่นด้วยถ้อยคําเหลา่นี ้และไมย่อมให้เขาทัง้หลายทําร้ายซาอลู และซาอลูก็ทรงลกุขึน้ออกจากถํา้เสดจ็ไปตามทางของพระองค์” (1ซามเูอล 24:6-7) 

 

โอกาสครัง้ที่สองที่ดาวิดไว้ชีวิตซาอลูคือในถิ่นทรุกนัดารศิฟ ดาวิดเข้าไปในคา่ยของซาอลู ดาวิดและอาบีชยัยืนอยูเ่หนือซาอลูที่กําลงับรรทมอยู ่

 

“อาบีชยัพดูกบัดาวิดวา่ ‘ในวนันีพ้ระเจ้าทรงมอบศตัรูของทา่นไว้ในมือของทา่นแล้ว บดันีข้อให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดิน ครัง้เดียวก็พอ และข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครัง้ที่สอง’ แต่ดา

วิดบอกอาบีชยัวา่ ‘ขออยา่ทําลายพระองค์เลย เพราะผู้ใดเลา่จะเหยียดมือออกตอ่สู้ผู้ซึง่พระเจ้าทรงเจิมไว้ และจะไมม่ีความผิด’ “ (1ซามเูอล 26:8-9) 

 

ช่างเป็นคําเตือนมนษุย์ทกุคนได้เป็นอย่างดี อย่างนัน้แล้ว การปกครองแบบประชาธิปไตยจะถกต้องได้อย่างไรู  สมาชิกจะมีอํานาจในการออกคําสัง่แก่ผู้ รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกได้

อยา่งไร 

 

คริสตจักรแบบประชาธิปไตยมีการดาํเนินการอย่างไร 
 เนื่องจากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไมไ่ด้มีพืน้ฐานตามพระคมัภีร์ จงึไมม่ีกฎที่แน่นอน แตม่กัจะมีลกัษณะดงันี ้

1. สมาชิกคริสตจกัรออกเสียงเพื่อกําหนดกฎระเบียบในคริสตจกัรทัง้หมด 

2. สมาชิกคริสตจกัรเลือกคณะกรรมการคริสตจกัรและเจ้าหน้าที่คริสตจกัรที่สําคญัทัง้หมด ทัง้นี ้อาจรวมถงึครูสอนพระคมัภีร์ในวนัอาทิตย์ด้วย 

3. สมาชิกคริสตจกัรออกเสียงเลือกศิษยาภิบาล และออกเสียงไลศ่ิษยาภิบาลออก ซึง่อาจจะกระทําเป็นกลุม่หรือผา่นทางคณะกรรมการที่ได้รับเลือกก็ได้ 

4. คณะกรรมการคริสตจกัรมีอํานาจเหนือศิษยาภิบาล (หากไมม่ีกฎเขียนไว้ ก็ด้วยอํานาจที่วา่พวกเขาสามารถออกเสียงไลศ่ิษยาภิบาลออกได้) 

5. คณะกรรมการควบคมุงบประมาณของคริสตจกัร และดําเนินกิจธุระตา่งๆ โดยไมต่้องสนใจความต้องการของศิษยาภิบาลก็ได้ 



 23 

 

ภาพตวัอยา่งแสดงให้เหน็โครงสร้างพืน้ฐานของระบบการปกครองแบบนี ้
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ประชาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนกอนุชน 
หัวหน้า 

รองหัวหน้า 
เลขานุการ 

แผนกโรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันอาทติย์ 
หัวหน้าโรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันอาทติย์ 

รองหัวหน้าโรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันอาทติย์ 
เลขานุการ 

ตาํแหน่งอื่นๆ 
เลขานุการคริสตจักร 

หวัหน้าแผนกสตรีสนับสนุน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 

 
ระบบนีไ้ม่เป็นไปตามพระคัมภีร์ และก่อให้เกิดวิญญาณทางการเมืองขึน้ใน
คริสตจักร การปกครองนีเ้ป็นแบบเลาดเิซียอย่างแท้จริง  

การปกครองของสมาชกิ 

    

 

 

 

 

 ออกคาํสั่ง 

เลือก สมาชกิ 

เลือก 

ออกคาํสั่ง 
ศษิยาภบิาล 

คณะกรรมการคริสตจักร 
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การปกครองแบบประชาธิปไตยในคริสตจักรมีความไม่ถกต้องตามู พระคัมภรี์อย่างไร 
1. การปกครองแบบนีท้ําให้ศิษยาภิบาลไม่มีอํานาจตามที่พระคมัภีร์ให้แก่เขา ศิษยาภิบาลไม่ได้รับการเรียกมาเพื่อเทศนาเท่านัน้ แต่เขาจะต้องเป็นผู้ดแูล เปาโลแต่งตัง้ผู้ปกครองภายใต้การ

ดลใจของพระวิญญาณบริสทุธิ และตกัเตือนพวกเขาวา่์  

 

“ท่านทัง้หลายจงระวงัตวัให้ดี และจงรักษาฝงูแกะที่พระวิญญาณบริสทุธิ์ได้ทรงตัง้ท่านไว้ให้เป็นผ้ดแลู ู  และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วย

พระโลหิตของพระองค์เอง” (กิจการ 20:28 และเอเฟซสั 4:11-12) 

 

ศิษยาภิบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องไมม่ีความกล้าหาญ จงึจะสามารถดํารงตําแหน่งของตนได้ หากเขาเป็นคนแข็งแกร่งและบงัคบัให้มีวินยัคริสตจกัรและความบริสทุธิ สมาชิก์

ที่เป็นประชาธิปไตยจะออกเสียงไลเ่ขาออก 

 

2. ศิษยาภิบาลนีเ้ป็นผู้ รับจ้าง เขามาและไปตามคําสัง่ของสมาชิก ด้วยเหตนุี ้สมาชิกจึงไม่มีศิษยาภิบาลที่แท้จริงที่จะดแูลพวกเขา พระเยซูแสดงภาพของผู้ เลีย้งที่แท้จริงและศิษยาภิบาลที่

คณะกรรมการคริสตจกัรจ้างเอาไว้วา่ 

 

“เราเป็นผู้ เลีย้งที่ดี ผู้ เลีย้งที่ดีนัน้ยอ่มสละชีวิตของตนเพื่อฝงูแกะ ผู้ ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้ เลีย้งแกะ และฝงูแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสนุขัป่ามาเขาจึงละทิง้ฝงูแกะหนีไป สนุขัป่าก็ชิงเอาแกะไป

เสีย และทําให้ฝงูแกะกระจดักระจายไป เขาหนีเพราะเขาเป็นลกูจ้างและไมเ่ป็นหว่งแกะเลย” (ยอห์น 10:11-13) 

 

ผ้รับจ้างหนีไป เพราะเขาเป็นผ้รับจ้างและไม่ใส่ใจฝงแกะู ู ู  
 

3. ศิษยาภิบาลจะไม่เทศนาด้วยอํานาจของพระเจ้า เพราะเขาไม่สามารถดํารงตําแหน่งที่ถกูต้องในฐานะผู้ เลีย้งและผู้ นําของฝงูแกะได้ ที่ประชมุอยู่เหนือเขา ที่ประชมุเป็นเจ้านาย ทัง้ๆ ที่พระ

เจ้าแหง่พระสริิจะต้องอยูเ่หนือเขา อคัรสาวกเปาโลสามารถกลา่วเกี่ยวกบัการรับใช้ของตนได้วา่ 

 

 “เพราะวา่ข้าพเจ้ามิได้ยอ่ท้อในการกลา่วเรื่องพระดําริของพระเจ้าทัง้สิน้ให้ทา่นทัง้หลายฟัง” (กิจการ 20:27) 

 

 ศิษยาภิบาลแบบประชาธิปไตยไมอ่าจอยูใ่นตําแหน่งได้นานถ้าปฏิบตัิตามเปาโล 
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 คริสตจกัรแบบประชาธิปไตยทัว่ไปจงึอาจจะออ่นแอในการเทศนาและเรื่องความบริสทุธิ เพราะศิษยาภิบาลเป็นเพียงผู้ รับจ้าง จงึไมต่้องการทําให้หน้าที่การงานต้์ องลําบาก 

 เปาโลสรุปเกี่ยวกบังานของผู้ รับใช้ที่แท้จริงไว้ในทิตสับทที่สอง เขาสรุปบทนัน้ด้วยสิง่ที่ศิษยาภิบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตยไมส่ามารถทําได้ 

 

 “ข้อความข้างบนนี ้ทา่นจงใช้พดูตกัเตือน และว่ากล่าวเขาอย่างหนักแน่น อยา่ให้ผู้ใดประมาททา่นได้” (ทิตสั 2:15) 

 

 ถ้าทา่นทําตามคําสัง่ของสมาชิก แทนที่จะทําตามพระเจ้า ทา่นก็ไมส่ามารถใช้อํานาจการปกครองตามพระคมัภีร์ได้ 

 

สิ่งที่เกิดขึน้ในคริสตจักรแบบประชาธิไตยที่มีการออกเสียง 
1. การออกเสียงก่อให้เกิดวิญญาณทางการเมืองขึน้ในคริสตจกัร จะมีการแตกแยกกนัเมื่อสมาชิกพยายามที่จะให้ผู้ ที่ตนชอบดํารงตําแหน่งในคริสตจกัร 

2. การออกเสียงก่อให้เกิดสภาพทางเนือ้หนงัขึน้ในคริสตจกัร 

3. การออกเสียงก่อให้เกิดการแตกร้าวและความไมพ่อใจ หลายครัง้ ผู้ ที่ถกูเลือกให้ออกจากตําแหน่งจะเก็บความรู้สกึที่ไมด่ีตอ่คริสตจกัรและผู้ ที่เลือกเขาให้ออกจากตําแหน่งเอาไว้ 

 

 ปัญหาสําคญัที่เกิดขึน้เมื่อสมาชิกออกเสียงเลือกบคุคลตา่งๆ ให้เข้าดํารงตําแหน่งในคริสตจกัร คือ สมาชิกไม่ร้คุณสมบัตทิางฝ่ายวิญญาณของผ้ที่เขาเลือกู ู  ดงันัน้ผู้ ที่ไม่เหมาะสมจึงอยู่

ในตําแหน่งและอาจมีใจทางฝ่ายเนือ้หนงั หรือแม้แตห่นัไปจากพระเจ้าในใจและชีวิตของเขาอีกด้วย 

 ศิษยาภิบาลที่แท้จริงเท่านัน้ที่จะร้คุณสมบัติทางฝ่ายวิญญาณของผ้ที่ได้รับเลือกให้ดํารงตาํแหน่งต่างๆ ู ู การปกครองคริสตจกัรแบบประชาธิปไตยไม่มีอยู่ในพระคมัภีร์ และไม่มี

พืน้ฐานตามพระคมัภีร์ ไมว่า่จะปรากฏอยูใ่นรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

 

4  เผดจ็การ 
 มกัจะมีผู้ เข้าใจผิดว่าการปกครองรูปแบบนีเ้ป็นแผนการของพระเจ้าสําหรับคริสตจกัร ผู้ เผด็จการมกัจะไม่ได้รับความชื่นชอบจากประชาชน แต่ได้รับความรักอย่างมากจากที่ประชมุ ถึง

กระนัน้ ก็ไมไ่ด้ทําให้เขามีสทิธิในการปกครองแบบนี ้พระคมัภีร์กลา่ววา่์  

 

 “และไมใ่ช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ ที่อยูใ่ต้อํานาจ แตเ่ป็นแบบอยา่งแก่ฝงูแกะนัน้ และเมื่อพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้หลายจะรับศกัดิศรีเป็นมงกฎุที่ร่วงโรยไม่ได้เลย์ ” 

(1เปโตร 5: 3-4) 
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 มีผู้ ที่สบัสนการปกครองแบบเผด็จการกบัการปกครองของพระเจ้า แต่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างผู้ เผด็จการที่รู้สกึว่าตนเป็นศีรษะของอํานาจการปกครองทัง้หมด กับผู้ เลีย้งแกะใน

การปกครองของพระเจ้าที่รู้สกึวา่เขามีความรับผิดชอบตอ่ทัง้พระเจ้าและมนษุย์ 

 เหมือนเช่นการปกครองรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์ การปกครองแบบเผด็จการไม่อาจแสดงออกเป็นตวัอย่างเพียงแบบหนึ่งแบบใดได้ อย่างไรก็ตาม วิธีการปกครองแบบนีม้ี

ลกัษณะมากมายที่เป็นพืน้ฐานการดําเนินการในคริสตจกัร 

 

ลักษณะที่สาํคัญของการปกครองแบบเผดจ็การได้แก่ 
1. ศิษยาภบิาลร้สึกว่าเขาไม่ต้องอย่ใต้อาํนาจของผ้ที่มีอาํนาจสงกว่าู ู ู ู  
 ศิษยาภิบาลที่เป็นเผดจ็การสว่นใหญ่จะปฏิเสธข้อเทจ็จริงที่วา่เขาไมย่อมอยูใ่ต้อํานาจอื่นใด เพราะหลายครัง้เขาก็เชื่อฟังการตดัสินของผู้ ที่อยู่เหนือเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อศกึษาอย่างใกล้ชิด 

จะเห็นว่าเขาเชื่อฟังและเคารพผู้ มีอํานาจนีก้็ต่อเมื่อการปฏิบตัิเช่นนัน้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เขาจะไม่ยอมจํานนต่อผู้ มีอํานาจในตําแหน่งหน้าที่เมื่อผู้ มีอํานาจนัน้ตดัสินใจในสิ่งตรงข้ามกบั

ความคิดของเขา น่าขําที่ศิษยาภิบาลคนเดียวกนันีค้าดหวงัให้สมาชิกของตนปฏิบตัิตามโดยไมม่ีข้อสงสยั ปัญหาที่เกิดขึน้คือว่าผู้ ที่จะไม่ยอมจํานนต่อผู้ นําบนโลกนีจ้ะยอมจํานนต่อผู้ นําของพระเจ้าที่

เขามองไมเ่หน็ได้อยา่งไร คําตอบก็ง่าย คือ เขาไมเ่ชื่อฟัง ดงันัน้ ศิษยาภิบาลคนนีจ้งึไมป่ฏิบตัิตามพระเจ้า พระคมัภีร์สัง่ศิษยาภิบาลวา่ 

 

 “จงเลีย้งฝงูแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดแูลของท่าน ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทจุริต แต่ด้วยใจเลื่อมใส และไม่ใช่เหมือน

เป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผ้ที่อย่ใต้อาํนาจ แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝงแกะนันู้ ู ู ” (1เปโตร 5: 2-3) 

 

2. ศิษยาภบิาลส่งเสริมอัตตาของตนเอง 
 หลายครัง้ ศิษยาภิบาลนีจ้ะชอบแสดงอํานาจของตนเองเหนือผู้ อื่น ผู้มาเยี่ยมอาจรู้สกึประหลาดใจที่มีการออกคําสัง่ด้วยเหตผุลที่ไม่เหมาะสม เมื่อศิษยาภิบาลแสดงความเป็นใหญ่ของตน

เช่นนัน้ ธรรมิกชนจะรู้สกึอบัอายเป็นอยา่งมากในการประชมุ เพราะศิษยาภิบาลจะวา่กลา่วอยา่งเปิดเผยหรือไมแ่ยแส ทําให้ทกุคนทราบวา่ศิษยาภิบาลกําลงัวา่ใครอยู ่

 ศิษยาภิบาลที่เป็นเผด็จการบางคนอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือต้องการที่จะเป็นจดุสนใจอยู่เสมอ ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขัน้ที่ศิษยาภิบาลอาจไม่ยอมให้ผู้ นําที่ตนเองเลือกมาประกาศข่าวต่างๆ 

ในที่ประชมุ 

 ในท้ายที่สดุ ศิษยาภิบาลจะเป็นจดุสงูสดุของคริสตจกัรไม่ใช่พระผู้ เลีย้งที่แท้จริงคือพระเยซูคริสต์ เมื่อถามสมาชิกว่าเขาประชมุที่คริสตจกัรใด เขาจะตอบอยู่เป็นประจําว่า “คริสตจกัรของ

อาจารย์คนนัน้อาจารย์คนนี”้ เขามกัจะไมค่อ่ยกลา่วชื่อที่แท้จริงของคริสตจกัร สมาชิกของคณะอื่นไมเ่ข้าใจวา่ทําไมคริสตจกัรเพน็เทคอสต์บางแหง่จงึตัง้ชื่อตามมนษุย์ 
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3. ศิษยาภบิาลดาํรงตาํแหน่งผ้เลีย้งผ้ยิ่งใหญู่ ู  
 ศิษยาภิบาลในแบบนีม้กัจะลืมวา่ พระเจ้าของเราทรงซือ้คริสตจกัรนีม้าด้วยโลหิตของพระองค์เอง 

 

 “...เหมือนอยา่งที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” (เอเฟซสั 5:25) 

 

 พระเยซไูมท่รงประสงค์ให้ศิษยาภิบาลมีอํานาจเหนือไข่มกุที่มีคา่ยิ่งนี ้แต ่

 

 “...เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร ซึง่เป็นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:23) 

 

 พระเยซทูรงเป็นพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่เหนือคริสตจกัร ถ้อยคําที่พระองค์ตรัสแก่เปโตรเป็นหลกัฐานที่เพียงพอแล้ว 

 

 “...จงเลีย้งลกูแกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:15) 

 

4. ศิษยาภบิาลไล่ฝงแกะ ทัง้ๆ ที่ควรจะนําฝงแกะู ู  
 ศิษยาภิบาลที่แท้จริงนําฝงูแกะของพระเจ้า ในทกุสิ่งที่เขาจะขอให้ฝงูแกะกระทํา เขาจะต้องกระทําสิ่งเหล่านัน้ก่อน ผู้ เผด็จการอาจสัง่ฝงูของเขาจากตําแหน่งเหนือฝงูและหลายครัง้ จาก

ตําแหน่งข้างหลงัฝงู และเพราะเขารู้สกึวา่ไมม่ีใครอยูเ่หนือเขา เขาอาจไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนได้ 

 เขาอาจขอให้สมาชิกเสียสละในขณะที่เขาลืมไปนานแล้ววา่การเสียสละคืออะไรกนัแน่ เขาอาจระมดัระวงัในการตรวจสอบชีวิตภายนอกของสมาชิก ในเรื่องการแต่งกายและการกระทํา แต่

ตวัเองกลบัละเมิดหลกัการเหลา่นีโ้ดยใสเ่สือ้ผ้าหรูหรา พดูจาโง่เขลา หรือดําเนินชีวิตโดยที่ไมห่ลีกหนีจากสิง่ชัว่ร้าย 

 เขาอาจประณามการใช้ชีวิตอยา่งหรูหรา แตก่ลบัยอมให้ตนเองใช้ชีวิตที่หรูหราได้ โดยอ้างความจําเป็นหรือผลประโยชน์ที่สมควรได้รับ แตพ่ระเยซตูรัสวา่ 

 

 “...ถ้าผ้ใดู ใคร่ตามเรามา ให้ผ้นัน้เอาชนะตัวเองู  และรับกางเขนของตนแบกทกุวนั และตามเรามา” (ลกูา 9:23) 

 

 “เพราะวา่ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นัน้จะเสียชีวิต แตผู่้ใดจะเสียชีวิตเพราะเหน็แก่เรา ผู้นัน้จะได้ชีวิตรอด” (ลกูา 9:24) 
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 ดาวิดกลา่วไว้เกี่ยวกบัตําแหน่งที่แท้จริงของผู้ เลีย้งแกะวา่ ศษิยาภบิาลจะต้องนํา ไม่ใช่ขับไล่ 

 

 “พระเจ้าทรงเลีย้งดขู้าพเจ้าดจุเลีย้งแกะ ข้าพเจ้าจะไมข่ดัสน พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุง่หญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมนํา้แดนสงบ” (สดดุี 23:1-2) 

 

5. ศิษยาภบิาลไม่สามารถเลีย้งฝงแกะไดู้  
 ลกัษณะที่เหน็ชดัที่สดุของคริสตจกัรแบบเผดจ็การคือ ศิษยาภิบาลรู้สกึว่าธรรมิกชนได้รับอาหารและมีความเชื่อในความจริงแห่งพระคมัภีร์เป็นอย่างดี ซึง่จริงแล้วๆ อาจจะตรงกนัข้ามเลยก็

ได้ 

 มนษุย์ฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนมนษุย์ฝ่ายร่างกาย นัน่คือ จะต้องได้รับอาหารที่เหมาะสม ถ้าศิษยาภิบาลจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เขาจะต้องมีพระเยซูคริสต์ พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่

เป็นผู้ทรงนํา ไมใ่ช่ปลอ่ยให้ตวัเองหรืออํานาจของตนเองเป็นสิง่นํา เปาโลยํา้วา่เขาได้เทศนาอยา่งจริงจงั โดยกลา่ววา่ 

 

 “เพราะวา่ข้าพเจ้ามิได้ยอ่ท้อในการกลา่วเรื่องพระดาํริของพระเจ้าทัง้สิน้ให้ทา่นทัง้หลายฟัง” (กิจการ 20:27) 

 

 ศิษยาภิบาลไมส่ามารถเลีย้งฝงูแกะได้อยา่งเหมาะสมถ้าไม่ให้พระเจ้าแห่งพระสิริเป็นผู้ควบคมุอย่างเต็มที่ ศิษยาภิบาลจะแสวงหานํา้พระทยัของพระเยซคูริสต์ในการที่จะรู้วา่จะเทศนาอะไร

หากมนษุย์คนหนึง่ไมต่ระหนกัถงึตําแหน่งของตนในคริสตจกัรแล้ว เขาก็ไมส่ามารถทํางานได้อยา่งเหมาะสม ในคริสตจกัรที่ศิษยาภิบาลพยายามจะเป็นศีรษะ จะมีศีรษะสองศีรษะ พระเยซคริสต์ทรง

เป็นศีรษะที่แท้จริงของคริสตจกัร เมื่อมองมาจากภายนอก คริสตจกัรเผด็จการนีด้เูหมือนเป็นป้อมปราการ แต่ภายใน คริสตจกัรอยู่ร่วมกนัเพราะการบงัคบัของศิษยาภิบาล อย่างไรก็ดี กฎในการ

บงัคบัไมก่่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 

 เอเสเคียลกลา่วถงึความรู้สกึของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเกี่ยวกบัเรื่องนีว้า่์  

 

 “...พระเจ้าตรัสดงันีว้า่ วิบตัิแก่ผู้ เลีย้งแกะแห่งอิสราเอลผู้ เลีย้งตวัเอง ผู้ เลีย้งแกะย่อมเลีย้งแกะมิใช่หรือ เจ้ารับประทานไขมนั เจ้าคลมุกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตวัอ้วนๆ เจ้าหาได้

เลีย้งแกะไม”่ (เอเสเคียล 34:2-3) 
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เผดจ็การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาํแหน่งต่างๆ  สมาชกิ 

มัคนายก 
ผ้พทิักษ์ทรัพย์ู  
เลขานุการ 

หัวหน้าแผนกสตรีสนับสนุน 
หัวหน้าแผนกโรงเรียนสอนพระคัมภีร์วันอาทติย์ 

หัวหน้าแผนกดนตรี 
 

 

 

 

 

 

บุคคลนีเ้ป็นเจ้านายที่ ข่มขี่ผ้ที่อย่ใต้อํานาจ เขาขับไล่แทนที่จะนํา เขาไมู่ ู
ไว้ใจคนอื่น จงึอาจจะไม่ใช้คณะกรรมการหรือตาํแหน่งอื่นๆ ถ้าเขาเสียชีวิต
ลง หรือหลงจากความเชื่อ คริสตจักรกจ็ะล้มลงด้วย 

ศษิยาภบิาล 
ออกคาํสั่ง ออกคาํสั่ง 
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บทที่สาม 
 

ลกกุญแจส่อาํนาจการปกครองู ู  
และคริสตจกัร 

 

 ลกูกญุแจสู่ฤทธิเดชและอํานาจปกครองที่ปลดปล่อยยคุคริสตจกัรปัจจบุนันัน้อยู่ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์เท่านัน้ที่ทรงมีลกูกญุแจสู่ชีวิตนิ์

รันดร์ อิสยาห์พยากรณ์ไว้วา่ 

 

 “และเราจะวางลกูกญุแจของวงัดาวิดไว้บนบา่ของเขา เขาจะเปิดและไมม่ีผู้ใดปิด เขาจะปิดและไมม่ีผู้ใดเปิด” (อิสยาห์ 22:22) 

 

 พระเยซอู้างวา่พระองค์ทรงมีอํานาจในลกูกญุแจแหง่ชีวิตและความตายเมื่อพระองค์ตรัสวา่ 

 

 “...เราก็ยงัดํารงชีวิตอยูต่ลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายู ” (วิวรณ์ 1:18) 

 
พระองค์ยังตรัสอีกว่า 
 “จงเขียนถงึทตูสวรรค์แหง่คริสตจกัรที่เมืองฟีลาเดลเฟียวา่ ‘พระองค์ผู้บริสทุธิ ผู้สตัย์จริง ์ ผ้ทรงถือลกกุญแจของดาวดิู ู  ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ ใดเปิด...” (วิวรณ์ 

3:7) 

 

 ด้วยการวายพระชนม์ การฝัง และฟืน้คืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรงนําเอาอํานาจแห่งความตายและแดนคนตายมาจากซาตาน ฤทธิเดชและอํานาจปกครองนีจ้ึงมีอยู่ในพระนามของ์

พระองค์ 

 

 พระเยซูทรงได้คริสตจกัรมาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง (กิจการ 20:28) พระองค์เท่านัน้มีอํานาจในการปกครองกลุม่สมาชิกที่ได้รับการเรียกที่ยิ่งใหญ่นี ้สิทธินีเ้ป็นสิทธิ์ ์ที่พระองค์ไม่เคย

เสียไป (เอเฟซสั 5:23; ฟีลิปปี 2:9-11) สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําคือ มอบอํานาจการปกครองแก่ผู้ ที่พระองค์ทรงเลือกและแต่งตัง้ขึน้เพื่อทําหน้าที่แทนพระองค์ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้เราสงสยั

แผนการของพระองค์สําหรับคริสตจกัร ในเหล่าสาวกของพระองค์ พระเจ้าทรงเลือกผู้ ที่เราจะต้องดําเนินตาม ดงันัน้พระองค์จึงเลือกชายสองคนขึน้มา คนหนึ่งเพื่อเปิดประตสูู่คริสตจกัร และอีกคน
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หนึง่เพื่อกําหนดการปกครองสําหรับคริสตจกัรอยา่งเหมาะสม ทกุคนจงึไมอ่าจสบัสนเกี่ยวกบัทางที่จะปฏิบตัิเพื่อที่จะได้รับความรอด และหลงัจากที่มนษุย์คนหนึ่งได้เข้าสูแ่ผ่นดินของพระเจ้าด้วยการ

บงัเกิดใหมแ่ล้ว เขาจะต้องไมห่ลงทางไป 

 

เปโตรและลกกุญแจู  
พระเยซทูรงทราบวา่หลายคนจะดําเนินตามคําสัง่สอนของมนษุย์และหลงไปเพราะใจที่ลอ่ลวงของตนเอง (มทัธิว 24:4) แต่พระองค์ไม่ได้ก่อให้เกิดความสบัสนที่แทรกซมึเข้ามาในคริสตจกัร

ของเราทกุวนันี ้หากพระเยซูตรัสแก่เหลา่สาวกของพระองค์ทกุคนว่า “ลกูกญุแจสูแ่ผ่นดินอยู่นี่แล้ว จงไปเปิดประตสููค่ริสตจกัร” ก็คงจะเป็นไปได้ที่จะมีการแบ่งแยกขึน้ และคนหนึ่งจะพดูว่า “เราเป็น

พวกยอห์น” อีกคนว่า “เราเป็นพวกมทัธิว” และคนอื่นๆ แต่ขอบคณุพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงใช้ลกูกุญแจอย่างนัน้ สิ่งที่พระองค์ทรงกระทําคือ ทรงให้ลกูกญุแจสู่แผ่นดินแก่เปโตรเป็นการส่วนตวั

โดยตรง มนษุย์ทกุคนจงึไมต่้องสบัสนเกี่ยวกบัทางที่จะต้องปฏิบตัิเพื่อให้ได้รับความรอด 

 

มทัธิวบนัทกึเกี่ยวกบัการที่พระเจ้าทรงสง่อํานาจที่ยิ่งใหญ่นีใ้ห้แก่เปโตรไว้ 

 

“ซีโมนเปโตรทลูตอบวา่ ‘พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบตุรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู’่ พระเยซตูรัสกบัเขาว่า ‘ซีโมนบตุรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสขุเพราะว่ามนษุย์มิได้แจ้งความนีแ้ก่ท่าน 

แตพ่ระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ ฝ่ายเราบอกทา่นวา่ทา่นคือเปโตร และบนศิลานี ้เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว้ และพลงัแห่งความตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนัน้หามิได้ เราจะ

มอบลกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ู ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกลา่วห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนัน้ก็จะถกูกลา่วห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกลา่วอนญุาตสิ่งใดในโลก สิ่งนัน้จะกล่าวอนญุาตในสวรรค์ด้วย’ “ (มทัธิว 

16:16-19) 

 

เพราะเปโตรแสดงความเชื่อในพระเยซคูริสต์ เขาจงึได้รับการทรงเลือกให้เปิดประตสููแ่ผน่ดินของพระเจ้า 

เปโตรเป็นผู้ประกาศคนแรกที่ประกาศพระคณุที่ช่วยให้รอดในประสบการณ์การรับพระวิญญาณบริสทุธิ เปโตรมีอํานาจอย่างไม่ต้องสงสยั ข้อความเทศนาของเขามีพลั์ งอํานาจจนถึงทกุ

วนันี ้

ผู้ ที่ได้ยินเปโตรเทศนาข้อความนีก้ลา่ววา่ “เราจะทําอยา่งไรดี” จากนัน้ เปโตรกลา่วแก่พวกเขาวา่ 

 

“จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามแหง่พระเยซคูริสต์สิน้ทกุคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของทา่นเสีย แล้วทา่นจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ์” (กิจการ 2:38) 

 

ลกูกญุแจที่มีสามขานีไ้ขไปสูค่ริสตจกัร เราไมอ่าจแยกลกูกญุแจออกเป็นสามดอกได้ ลกูกญุแจมีเพียงดอกเดียว แตม่ีปัจจยัที่แน่นอนสามประการ ได้แก่ 
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1. การกลบัใจใหม ่ด้วยความเสียใจอยา่งที่ชอบพระทยัพระเจ้า 

2. การบพัติศมาในนํา้ด้วยการจุ่มในพระนามของพระเยซ ู

3. การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัในการพดูภาษาตา่งๆ์  

 

นี่คือประสบการณ์การบงัเกิดใหมท่ี่พระเยซตูรัสแก่นิโคเดมสัในยอห์น 3:3-6 เป็นลกูกญุแจสูช่ีวิตนิรันดร์ ลกูกญุแจที่เปิดดินแดนคนตาย ทําให้หลดุพ้นจากความตาย และเปิดสวรรค์ 

คริสตจกัรสร้างอยูบ่นการยอมรับของมนษุย์วา่พระเยซคูริสต์เป็นพระเจ้าแหง่พระสริิ เปโตรเป็นเพียงผ้เลีย้งแกะู ที่ทําหน้าที่ภายใต้อํานาจที่ทรงให้แก่เขาในตําแหน่งของอคัรสาวก เขาไม่เคย

อ้างมากไปกวา่นัน้ เขารับเอาคําวา่กลา่วของเปาโลอยา่งออ่นน้อมเมื่อเขาแยกตนเองจากชาวต่างชาติ และเขายงัคงยอมจํานนต่อการตดัสินใจของยากอบที่สภาในเยรูซาเลม็ เปโตรถือว่าคนเหลา่นีม้ี

การปกครองเหนือเขา เขาไมใ่ช่โป๊ป แตเ่ป็นตวัแทนที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อประกาศทางแห่งความรอดแก่ยคุคริสตจกัรปัจจบุนันี ้คริสตจกัรแต่ในนามสว่นมากในโลกทกุวนันีจ้ะไม่ปฏิบตัิตามคําของเป

โตร แต่จะมีคําสัง่สอนของตนเองเกี่ยวกบัการบพัติศมาโดยใช้ตําแหน่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธิเมื่อพวกเขาบพัติศมา หลกัคําสอนตรีเอกานภุาพตรงข้ามกบัข้อความของอคัร์

สาวกเปโตร แล้วใครทําถกูต้อง มทัธิวบนัทกึถ้อยคําของพระเจ้าเกี่ยวกบัการบพัติศมาด้วยนํา้ไว้วา่ 

 

“เหตฉุะนัน้ เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทกุชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพัติศมาในพระนามแหง่พระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธิ์” (มทัธิว 28:19) 

 

หลายคนจะไมย่อมรับถ้อยคําของเปโตรและรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซู แต่ในพระนามของพระบิดา (ยอห์น 10:30; 14:8-11) พระนามของพระบตุร (มทัธิว 1:2; อิสยาห์ 9:6) และ

พระนามของพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ยอห์น 14:17, 18, 26) 

ผู้ ที่ไม่ปฏิบตัิตามถ้อยคําของเปโตรและอคัรสาวกคนอื่นๆ มกัจะกล่าวว่า “เราจะทําตามถ้อยคําของพระเยซู” ซึ่งเหมือนกบัเขาพดูว่า “เรารู้ดีกว่าพวกอคัรสาวกว่าพระเยซูหมายความว่า

อย่างไรเมื่อพระองค์ตรัสสัง่พวกเขา” เวลาผ่านมากกว่าหนึ่งพนัเก้าร้อยปีตัง้แต่ที่พระเยซูตรัส แต่คนเหลา่นีอ้้างว่าตนรู้ว่าพระเยซูหมายความว่าอย่างไรมากกว่าเปโตร ผู้ ที่ได้ยินพระเจ้าตรัสถ้อยคํา

เหล่านัน้ และเป็นผู้ ที่พระเยซูทรงเลือกและออกคําสัง่ต่อเขาโดยตรง ไม่แปลกหรือที่ยากอบ ยอห์น ยดูา และลกูาผู้ ที่อยู่ที่นัน่และได้ยินพระเยซูตรัสและสอน ไม่ได้กล่าวไว้ในการเขียนของตนว่า เป

โตรกระทําผิด เหตผุลที่เขาไมไ่ด้กลา่วไว้อยา่งนัน้ก็เพราะเขาทกุคนรู้วา่พระเยซหูมายความวา่อยา่งไร อคัรสาวกเปาโลยืนยนัสิง่นีเ้มื่อเขาเขียนวา่ 

 

“ทา่นไมรู่้หรือวา่ เราทัง้หลายที่ได้รับบพัติศมาเข้าในพระเยซคูริสต์ ก็ได้รับบพัติศมานัน้เข้าในความตายของพระองค์” (โรม 6:3) 

 

อยา่เข้าใจผิดไป เปโตรรู้สิ่งที่เขาทํา พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบลกูกญุแจให้กบัเขาและให้เขาเปิดคริสตจกัรด้วยคําสัง่สอนที่ผิด คนโง่เท่านัน้ที่จะเชื่อเช่นนัน้ นัน่เป็นเหตผุลว่าทําไมท่านไม่พบ

บนัทกึในพระคมัภีร์ใหมว่า่มีผู้ ได้รับบพัติศมาในตําแหน่งของพระบิดา พระบตุร และพระวิญญาณบริสทุธิ์ 
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“เพราะวา่ในพระองค์นัน้ (พระเยซคูริสต์) สภาพของพระเจ้าดํารงอยูอ่ยา่งบริบรูณ์” (โคโลสี 2:9) 

 

สิง่ที่ทา่นพบในพระคมัภีร์ใหมค่ือ ทกุคนในทกุแหง่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ู

 
ที่เยรซาเลม็ู  

“จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามแหง่พระเยซคูริสต์สิน้ทกุคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของทา่นเสีย แล้วทา่นจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ์” (กิจการ 2:38) 

 
ที่สะมาเรีย 
 “...เป็นแตไ่ด้รับบพัติศมาในพระนามแหง่พระเยซเูจ้าเทา่นัน้” (กิจการ 8:16) 

 
ต่อชาวต่างชาต ิ
 “เปโตรจงึสัง่ให้เขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซคูริสต์...” (กิจการ 10:48) 

 

 
ที่เอเฟซัส 
 “เมื่อเขาได้ยินอยา่งนัน้ เขาจงึรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซเูจ้า” (กิจการ 19:5) 

 
ต่อคริสตจักรกาลาเทีย 
 “เพราะเหตวุา่คนที่รับบพัติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์” (กาลาเทีย 3:27) 

 

 เปโตรได้ใช้ลกูกญุแจอยา่งฉลาดและเปิดยคุแหง่คริสตจกัร 

 

ผ้นําคริสตจักรยุคแรกู  
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 ไมต่้องสงสยัวา่คริสตจกัรแบบอย่างอคัรสาวกก่อตัง้ขึน้เป็นการปกครองของพระเจ้า ก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะวายพระชนม์และฟืน้ขึน้จากความตาย พระองค์ทรงเลือกผู้ ที่จะก่อตัง้และนํา

ระเบียบใหมน่ี ้ยคุคริสตจกัรเกิดขึน้ในวนัเพน็เทคอสต์เมื่อพระวิญญาณบริสทุธิเทลงมาบนผู้ ที่เชื่อหนึ่งร้อยยี่สิบคนเพื่อคริสตจกัรแบบอย่างอคัรสาวกจะได้เริ่มต้นขึน้ ในพระกายของพระคริสต์ทกุวนันี ้์

ผู้ ที่เชื่อก็จะต้องได้รับพระวิญญาณบริสทุธิเหมือนกนันี ้โดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู พระเยซูทรงแต่งตัง้ผู้ นําของพระองค์ขึน้ ผู้ นําเหล่านัน้อยู่ในหนึ่ง์

ร้อยยี่สบิคนในวนัเพน็เทคอสต์ เพราะเขาได้รับคําสัง่ให้รอคอยพระสญัญา ในเวลาก่อนหน้านัน้เมื่อพระเยซยูงัทรงอยูก่บัพวกเขาในพระกาย พวกเขาได้เทศนา รักษาคนป่วยและไลผ่ีมารออก แต่คําสัง่

สดุท้ายของพระองค์คือ ให้พวกเขาและคนอื่นๆ เทศนาข่าวประเสริฐ 

 

 “และดเูถิด เราจะสง่ซึง่พระบิดาของเราทรงสญัญานัน้ มาเหนือทา่นทัง้หลาย แตท่า่นทัง้หลายจงคอยอยูใ่นกรุงจนกวา่ทา่นจะได้ประกอบด้วยฤทธิเดชที่มาจากเบือ้งบน์ ” (ลกูา 24:49) 

 

 ผู้ นําที่พระเยซทูรงเลือกคือ ยากอบ เปโตร ยอห์น อนัดรูว์ ฟีลปิ โธมสั บาร์โธโลมิว มทัธิว ยากอบ ซีโมน ยดูาสน้องของยากอบ มทัธีอสั (กิจการ 1:13) 

 ผู้แทนที่มีหน้าที่กลา่วเพื่อพระเจ้าคือ อคัรสาวกเปโตร เขาไมไ่ด้เลือกตวัเอง แตเ่ป็นเพราะนํา้พระทยัของพระเจ้า เขามีความมัน่ใจในตําแหน่งที่ทรงให้แก่เขา โดยความมัน่ใจนัน้แสดงออกให

เห็นในการเป็นผู้ นําที่จะเลือกผู้ ที่จะดํารงตําแหน่งแทนยดูาส อิสคาริโอท (กิจการ 1:23) นอกจากนี ้เขายงัมีความกล้าหาญในการเทศนาข้อความแรกในยคุคริสตจกัร ซึง่ยงัคงกลา่วห้ามและอนญุาต

มนษุย์ในทกุวนันี ้(กิจการ 2:14-38) 

 

จดหมายของเปาโลแสดงกฎระเบียบในการปกครองคริสตจักร 
 แม้วา่เปโตรจะมีลกูกญุแจและเปิดประตสููค่ริสตจกัร อคัรสาวกเปาโลเป็นผู้ ที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อรับการสําแดงเกี่ยวกบังานของคริสตจกัร ลกัษณะที่ประกอบขึน้เป็นคริสตจกัร และการทรง

รับขึน้ไปของคริสตจกัร 

 ด้วยสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกชายคนหนึ่งเพื่อเปิดเผยลกัษณะและงานของคริสตจกัรของพระองค์ต่อโลกนี ้หากว่าพระเจ้าทรงให้อํานาจนีแ้ก่คนหลายคน ก็คงจะ

เกิดความวุ่นวายขึน้ มนษุย์บางคนไม่ยอมจํานนต่อจดหมายของเปาโล เพราะมาตรฐานความบริสทุธิที่เข้มงวด บางคนไม่ชอบการปกครองคริสตจกัรที่เปาโลกลา่วแก่คริสตจกัร แต่จดหมายเหล่านี ้์

เป็นสว่นและแผนการของพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ คือพระเยซคูริสต์พระเจ้าของเรา 

 ในการประชมุค่ายเมื่อไม่นานมานี ้หลงัจากมีการเทศนาเรื่องการบงัเกิดใหม่ ผู้ รับใช้คนหนึ่งกล่าวว่า “ผมเชื่อเรื่องการบงัเกิดใหม่ แต่เราจะต้องมีการเทศนาที่สมบรูณ์มากยิ่งกว่านัน้ และ

ข้อความที่จะต้องเทศนาต่อคริสตจกัร ก็คือข้อความเกี่ยวกบัการดําเนินชีวิตคริสเตียน” จากนัน้ เขาอ่านจากถ้อยคําของพระเยซูในหนงัสือมทัธิว เพื่อนเอ๋ย พระเยซูทรงมีถ้อยคําสําหรับธรรมิกชนของ

พระองค์ที่สําคญักวา่ที่พบในหนงัสือมทัธิว พระเยซคูริสต์ตรัสแก่เปาโล ผู้ เลีย้งแกะของพระองค์ เกี่ยวกบัสิ่งที่จะเขียนถึงคริสตจกัรต่างๆ เพื่อทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้ แก้ไขและปกครองคริสตจกัร ซึง่

เป็นความจริงที่แม้แตอ่คัรสาวกเปโตรก็ไมท่ราบ 

 เปโตรกลา่วเกี่ยวกบัคริสตจกัรและอํานาจของเปาโลไว้วา่ 
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 “แต่ว่าตามพระสญัญาของพระองค์นัน้ เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ที่ซึง่ความชอบธรรมจะดํารงอยู่ เหตฉุะนัน้พวกที่รัก เมื่อท่านทัง้หลายยงัคอยสิ่งเหลา่นีอ้ยู่ ท่านก็

จงอตุสา่ห์ให้พระองค์ทรงพบท่านทัง้หลายมีใจสงบ ปราศจากมลทินและข้อตําหนิ และจงถือว่า การที่องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทรงอดกลัน้พระทยัไว้นานนัน้ เป็นการช่วยเราให้รอด ดงัที่เปาโลน้องที่

รักของเราได้เขียนจดหมายถงึทา่นทัง้หลาย ตามสติปัญญาซึง่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เขานัน้ ในจดหมายทกุฉบบัของเขาก็ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์เหลา่นีไ้ว้แล้ว ในจดหมายเหลา่นัน้มีบางข้อที่

เข้าใจยากซึง่คนทัง้หลายที่รู้เทา่ไมถ่งึการ และมีใจไมแ่น่นอนมัน่คงได้บิดเบือนข้อความเสีย เหมือนอยา่งที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆ ในพระคมัภีร์ อนัเป็นเหตใุห้ตนเองพินาศ” (2เปโตร 3:13-16) 

 

การทรงเรียกและอาํนาจของอัครสาวกเปาโล 
 พระเจ้าทรงเรียก แต่งตัง้ และมอบหมายหน้าที่ให้แก่เปาโลเพื่อประกาศแก่คริสตจกัรและกําหนดการปกครองขึน้ในคริสตจกัร พระเจ้าตรัสกบัเปาโลโดยตรงในการสําแดงข่าวประเสริฐ

สําหรับทกุวนันี ้(กิจการ 22:1-16 และ กิจการ 26:9-18) 

 

การแต่งตัง้จากพระเจ้า 
 “ฝ่ายองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ตรัสกบัท่านว่า ‘จงไปเถิด เพราะว่าคนนัน้ (เปาโล) เป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สําหรับจะนํานามของเราไปยงัประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล เพราะว่า

เราจะสําแดงให้เขาเหน็วา่ เขาจะต้องทนทกุข์ลําบากมากเทา่ใดเพราะนามของเรา’ “ (กิจการ 9:15-16) 

 

 “จากเปาโล อคัรสาวกของพระเยซคูริสต์ตามพระบญัชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซคูริสต์ผู้ทรงเป็นความหวงัของเรา” (1ทิโมธี 1:1) 

 

ที่มาของอาํนาจในการปกครองคริสตจักร 
 ที่มาของอํานาจเหนือคริสตจกัรตามพระคมัภีร์มีอยูใ่นจดหมายฉบบัตา่งๆ ของอคัรสาวกเปาโล เปาโลเขียนไปยงัคริสตจกัรต่างๆ เพื่อกําหนดระเบียบในขณะที่ผู้ เขียนจดหมายคนอื่นๆ เขียน

เกี่ยวกบัคริสตจกัร เปโตรเปิดยคุคริสตจกัรและก่อตัง้คําสัง่สอนของคริสตจกัรอยา่งมัน่คง เปาโลต้องให้คําสัง่เกี่ยวกบัระเบียบในคริสตจกัรแตล่ะแหง่ 

 

ความลํา้ลึกของคริสตจักร 
 คริสตจกัรเป็นความลํา้ลกึของยคุตา่งๆ ที่สําแดงออกตอ่อคัรสาวกเปาโลและเป็นสิง่ที่ผู้ เผยพระวจนะไมไ่ด้รู้จกั 

 

1. โคโลสี 1:25-27 
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 “ข้าพเจ้าได้มาเป็นผู้ รับใช้ของคริสตจกัร ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อทา่น เพื่อจะได้กลา่วพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบรูณ์ คือข้อความลํา้ลกึซึง่ซอ่นเร้นอยูห่ลายยุ

และหลายชัว่อายนุัน้ บดันีไ้ด้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจกัษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทยัที่จะสําแดงให้ธรรมิกชนเหลา่นัน้รู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินัน้อะไรเป็นความมัง่คัง่แห่งข้อลํ ้

ลกึนี ้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในทา่นอนัเป็นที่หวงัแหง่ศกัดิศรี์ ” 

 

2. เอเฟซสั 3:3-6 

 “และรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อลํา้ลกึ ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอยา่งยอ่ๆ และโดยคําเหลา่นัน้ เมื่อทา่นอา่นแล้ว ทา่นก็รู้ถงึความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความลํา้ลกึข

พระคริสต์ ซึง่ในสมยัก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสําแดงแก่มนษุย์เหมือนอย่างบดันี ้ซึง่ทรงโปรดเผยแก่พวกอคัรสาวกผู้บริสทุธิและพวกผู้ เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ รับ์

มรดกร่วมกนั และเป็นอวยัวะของกายอนัเดียวกนั และมีสว่นได้รับคําสญัญาในพระเยซคูริสต์โดยข่าวประเสริฐนัน้” 

 

3. 1ทิโมธี 1:11 

 “ตามที่มีอยูใ่นข่าวอนัประเสริฐเลศิ ของพระเจ้าผู้ เสวยสขุ คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กบัข้าพเจ้านัน้”  

 

4. 2ทิโมธี 2:8 

 “จงระลกึถงึพระเยซคูริสต์ผู้ ได้ทรงถกูชบุให้เป็นขึน้มาจากความตาย และทรงสืบเชือ้สายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนัน้” 

 

 เปาโลได้รับการสําแดงที่ชดัเจนเกี่ยวกบัพระคณุของพระเจ้า ข่าวประเสริฐที่เปาโลเรียกวา่ “ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศ” เป็นความหมายที่สมบรูณ์ของพระคณุของพระเจ้า และจะทําให้

คริสตจกัรได้ทรงรับขึน้ไป โดยความจริงนีท้รงสําแดงออกอยา่งละเอียดให้แก่อคัรเปาโลเทา่นัน้ 



 38 

บทที่สี่ 
 

รากฐานของการปกครอง 
คริสตจักรของพระเจ้า 

 

 สิง่ตรวจสอบวา่คริสตจกัรมีการดําเนินการปกครองของพระเจ้าหรือไม ่มี 4 ประการ ดงันี ้

1. พระคมัภีร์เก่าบนัทกึเกี่ยวกบัโมเสสและชนชาติอิสราเอลภายใต้การปกครองของพระเจ้า 

2. พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ทรงแตง่ตัง้ผู้ นําขึน้ในระหวา่งที่พระองค์ทรงอยูบ่นโลก 

3. อคัรสาวกเปโตรก่อตัง้คําสัง่สอนของคริสตจกัร 

4. อคัรสาวกเปาโลเขียนจดหมายไปยงัคริสตจกัรตา่งๆ เพื่อกําหนดระเบียบคริสตจกัร 

 

ตาํแหน่งของผ้ที่ถกปกครองและผ้ปกครองู ู ู  
 ในการอธิบายแผนการของพระเจ้าในการปกครองคริสตจกัรของพระองค์อย่างละเอียด เราจะต้องศึกษาตําแหน่งของผู้ ที่ถกูปกครองและผู้ ที่ปกครอง ทัง้นี ้ในคริสตจกัรมีตําแหน่งทัง้หมด

ด้วยกนั 4 ตําแหน่งได้แก่ 

1. พระเยซคูริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะหรือพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ 

2. ศิษยาภิบาลหรือผู้ เลีย้งแกะ ซึง่ต้องทําหน้าที่เป็นผู้ดแูลสมาชิกที่อยูภ่ายใต้เขา 

3. ตําแหน่งตา่งๆ ที่ศิษยาภิบาลแตง่ตัง้ขึน้เพื่อช่วยเหลืองานตา่งๆ ผู้ ที่จะยอมอยูใ่ต้อํานาจของศิษยาภิบาล 

4. สมาชิกหรือแกะของที่ประชมุ ซึง่อยูใ่ต้อํานาจของศิษยาภิบาลและผู้ นําที่ศิษยาภิบาลแตง่ตัง้ขึน้ 

 ปัญหาที่สําคญัที่สดุในคริสตจกัรคือ การให้ความรู้เกี่ยวกบัตําแหน่งและความรับผิดชอบของแตล่ะคนในพระกายแก่ผู้ ที่อยูใ่นคริสตจกัร 

 ในการกลา่วถงึการปกครองของพระเจ้ากบัที่ประชมุซึง่ไมคุ่้นเคยกบัประโยชน์ของการดําเนินการตามแผนการของพระเจ้าในการปกครอง จะต้องปฏิบตัิตามกฎหลายข้อด้วยกนั 

 

การสอนเรื่องการปกครองคริสตจักร 

• พระเยซคริสต์ทรงเป็ู นพระผ้เลีย้งผ้ยิ่งใหญู่ ู  
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 สิง่ที่ยากที่สดุที่มนษุย์จะเข้าใจได้คือ ข้อเทจ็จริงที่วา่การที่มนษุย์ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองไม่ใช่แผนการของพระเจ้า ศีรษะที่มองไม่เห็นของคริสตจกัรทกุแห่งคือ พระเยซูคริสต์เจ้า 

พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ 

 

 “เพราะวา่สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริตจักร ซึง่เป็นพระกายของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจกัร” (เอเฟซสั 5:23) 

 

 คริสตจกัรหรือสถาบนัของมนษุย์ไม่สามารถดําเนินการได้ดีถ้าไม่ทราบข้อเท็จจริงนี ้การสรรเสริญแต่ปากไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการยอมจํานนต่อพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง ศิษยาภิบาล

จะต้องระวงัให้ดี ต้องไมแ่ยง่ชิงตําแหน่งของพระคริสต์เมื่อเขาทําหน้าที่ผู้ เลีย้งแกะ ร่างกายหนึง่จะต้องมีศีรษะเดียว ถ้าร่างกายใดมีสองศีรษะก็เป็นสิง่ที่น่าเกลียดน่ากลวั 

 ศิษยาภิบาลหลายคนแย่งงานของพระเจ้ามาด้วยความตัง้ใจที่ดีในการทํางานเพื่อพระองค์ในการพฒันาคริสตจกัร การกระทําเช่นนีน้ําไปสูค่วามหายนะเพราะเราไม่ได้ทําการเพื่อพระเจ้า 

แต่ด้วยกันกับพระเจ้า (1โครินธ์ 3:9) ปัญหาจะเกิดขึน้กับผู้ ที่ลืมไปว่าตนเองทําการภายใต้การนําของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของผู้ รับใช้คือ 

ความสามารถในการยอมจํานนตวัเองทัง้หมดตอ่นํา้พระทยัของพระเจ้าและทํางานร่วมกบัพระองค์ 

 ผู้ รับใช้คนหนึ่งเล่าถึงเมื่อครัง้ที่เขาตระหนกัถึงความจริงนีว้่า “ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ที่คริสตจกัร เพราะไปเทศนาในการประชมุฟืน้ฟพูิเศษ เมื่อถึงปลายสปัดาห์ ข้าพเจ้าเริ่มกงัวลว่าการประชมุที่

คริสตจกัรจะเป็นอยา่งไรเมื่อข้าพเจ้าไมอ่ยู ่ในขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเกี่ยวกบัเรื่องนีอ้ยูน่ัน้ พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้รู้สกึในทนัทีวา่ คริสตจกัรของพระองค์เจริญขึน้มาก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะเข้ามาเสีย

อีก คริสตจกัรไม่ต้องพึง่ข้าพเจ้าเพื่อที่จะเติบโต แต่ต้องพึง่พระองค์ ข้าพเจ้าตระหนกัในทนัทีว่า หลายปีก่อนหน้านัน้ ข้าพเจ้าพยายามอย่างมากที่จะทํางานเพื่อพระเจ้า แทนที่จะทํางานด้วยกันกับ

พระองค์ การที่ข้าพเจ้าอยู่หรือไม่อยู่ในการประชุมไม่ทําให้เกิดความล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าและการนําของพระเยซูคริสต์ พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ ต่างหากที่

สําคญั” เคลด็ลบัก็คือ การให้พระเจ้านําคริสตจกัรของพระองค์เอง 

 ดเูหมือนจะเป็นเรื่องเลก็น้อย แตศ่ิษยาภิบาลที่มีใจกระตือรือร้นต้องการให้งานของพระเจ้าจําเริญขึน้มกัจะผิดพลาดในข้อนี ้เป็นการง่ายที่จะกระทําสิง่ตา่งๆ ด้วยเหตผุลทางเนือ้หนงั แต่พระ

เจ้าไมท่รงทํางานเหมือนที่เราจะทํา 

 

 “เพราะความคิดของเราไมเ่ป็นความคิดของเจ้า ทัง้ทางของเจ้าไมเ่ป็นวิถีของเรา พระเจ้าตรัสดงันี”้ (อิสยาห์ 55:8) 

 

 ในจดุนีเ้อง มีเส้นบางๆ ระหวา่งศิษยาภิบาลแบบเผดจ็การ กบัศิษยาภิบาลในการปกครองของพระเจ้า ผู้ เผด็จการจะไม่ตระหนกัว่าคริสตจกัรไม่ใช่ของตน แต่เป็นของพระองค์ ไม่ใช่ทางของ

ตน แตเ่ป็นทางของพระองค์ พี่น้องทัง้หลาย จงยอมจาํนนต่อพระเจ้า แล้วรางวัลจะมาจากพระองค์ 

 

 “และเมื่อพระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่จะเสดจ็มาปรากฏ ทา่นทัง้หลายจะรับศกัดิศรีเป็นมงกฎุที่ร่วงโรยไมไ่ด้เลย์ ” (1เปโตร 5:4) 
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• ศิษยาภบิาลเป็นผ้เลีย้งแกะู  
 ศิษยาภิบาลที่แท้จริงมีงานที่เป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนงานใดๆ ในโลกนี ้เขาจะต้องเป็นผู้ดแูลคริสตจกัรบนโลกนี ้แต่ก็ต้องดําเนินการตามที่พระเจ้าทรงนํา เขาจะนําคริสตจกัรเหมือนว่า

คริสตจกัรเป็นของตน แตต่ระหนกัวา่ คริสตจกัรไมใ่ช่ของตน แตท่รงซือ้ไว้แล้วด้วยพระโลหิตอนัลํา้คา่ของพระเยซคูริสต์ เปาโลตกัเตือนศิษยาภิบาลวา่ 

 

 “ท่านทัง้หลายจงระวงัตวัให้ดี และจงรักษาฝงูแกะที่พระวิญญาณบริสทุธิได้ทรงตัง้ท่านไว้ให้เป็นผู้ดแูล และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจั์ กรขององค์พระผู้ เป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วย

พระโลหติของพระองค์เอง” (กิจการ 20:28) 

 

 ศิษยาภิบาลที่ฉลาดมีความสนใจในงานของพระเจ้ามากกว่าแค่ความเจริญของคริสตจกัรท้องถิ่นของตน วิสยัทศัน์ของเขาไม่ได้จํากดัอยู่แค่คริสตจักรของตน แกะของตน อนุชนของ

ตน เขาสนใจเรื่องการประณามน้อยกว่าความรอด เขาตระหนกัถึงการไร้ความสามารถของตน และทํางานเพื่อร่างกายทัง้หมดของผู้ ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า มากกว่าสนใจผลประโยชน์ของ

ตนเอง 

 ในฐานะตวัแทนของพระเยซคูริสต์ ศิษยาภิบาลจะต้องพดูแทนพระองค์ งานของเขาคือ ปฏิบตัิตามนํา้พระทยัของพระองค์ผู้ทรงสง่เขามา นํา้พระทยันีไ้มใ่ช่การส ําแดงสิง่ที่เหนือธรรมชาติ แ

เป็นการเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าที่ได้เขียนไว้ ถ้อยคําของเขาจะต้องเป็นเหมือนกบัที่ผู้ เผยพระวจนะในอดีตกล่าวไว้ว่า “พระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสดงันีว้่า” เปาโลตกัเตือนทิโมธีเกี่ยวกบั

งานนีว้า่ 

 

 “จงอตุสา่ห์สําแดงตนวา่ได้ทรงพิสจูน์แล้ว เป็นคนงานที่ไมต่้องอาย ใช้พระวจนะแหง่ความจริงอยา่งถกูต้อง” (2ทิโมธี 2:15) 

 

 ศิษยาภิบาลที่แท้จริงจะต้องศกึษาและมีความรอบรู้ในพระวจนะของพระเจ้า เปาโลกลา่วไว้เกี่ยวกบัคณุสมบตัิของศิษยาภิบาลวา่ 

 

 “อยา่ให้ผู้ ที่กลบัใจใหม่ๆ  เป็นผู้ปกครองดแูล เกรงวา่เขาอาจจะยโส แล้วก็จะถกูปรับโทษเหมือนอยา่งมารนัน้” (1ทิโมธี 3:6) 

 

 ศิษยาภิบาลซึง่เป็นผู้ดแูลนัน้ไมไ่ด้เทศนาพระวจนะเพียงอยา่งเดียว งานของเขามีมากกวา่นัน้ 

 

 “ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมกัเขม้นที่จะทําการทัง้ในขณะที่มีโอกาส และไมม่ีโอกาส ให้ชักชวนด้วยเหตุผล เตือนสตแิละตักเตือนให้อดทนอย่เสมอในการสั่งสอนู ” (2ทิโมธี 4:2) 
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การปกครองคริสตจักรของพระเจ้าภายใต้โมเสส 
 ในการเข้าใจงานของศิษยาภิบาลทกุวนันีไ้ด้อย่างแท้จริง เราจะต้องกลบัไปดจูดุเริ่มต้นของการปกครองของพระเจ้าภายใต้โมเสส พระเจ้าทรงประทานหลกัการในการปกครองของพระองค์

แก่ผู้ รับใช้คนนี ้

 เราอาจเหน็แนวทางการปกครองของพระเจ้าได้จากประสบการณ์ของบรรพบรุุษชาวอิสราเอลและอาดมัมนษุย์คนแรก แต่กฎการปกครองของพระเจ้าที่แน่ชดัก่อตัง้ขึน้ทางการปกครองของ

โมเสส 

 

ขัน้ตอนที่ศิษยาภบิาลที่แท้จริงต้องปฏิบัตติาม 
 อพยพ 2:11-15 แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของโมเสสในการพยายามใช้สติปัญญาของโลกนีใ้นการทํางานของพระเจ้า เขาประสบความสําเร็จได้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกและมอบหมาย

หน้าที่ให้เขาทํา เขารู้สกึถงึภาระหนกัภายในตวัแตไ่ด้ก้าวออกไปจากการทรงเรียก 

 ข้อผิดพลาดของโมเสสนีเ้ป็นข้อผิดพลาดในการไม่ตระหนักถงึขัน้ตอนการเป็นผ้นําของพระเจ้าู  โมเสสไม่ทราบว่าจะต้องมีการฝึกสี่สิบปีก่อนที่จะได้รับงานที่เขาพยายามที่จะทํา ก่อนที่

จะเป็นผู้ นําในการปกครองของพระเจ้าได้นัน้ เราจะต้องเข้าใจข้อเทจ็จริงสี่ประการ โมเสสเข้าใจข้อเทจ็จริงทัง้สี่ในเวลาอันสัน้ 

1. โมเสสรู้วา่พระเจ้าทรงเรียกเขา (อพยพ 3:4) 

2. โมเสสรู้เมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ของตน (อพยพ 3:10) 

3. โมเสสเข้าใจวา่พระเจ้าคือใคร (อพยพ 3:3-7; เฉลยธรรมบญัญตัิ 6:4-5) 

4. โมเสสตระหนกัว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และทราบพระนามของพระเจ้าองค์เดียวนัน้ และเข้าใจว่า เขาสามารถใช้อํานาจในพระนามนัน้ได้(อพยพ 3:14; เฉลยธรรมบญัญัติ 6:4; อพยพ 

6:2-3)  

 

 ผู้ นําที่ปฏิบตัิตามโมเสสมีการทรงเรียกและมีความเชื่อเหมือนกบัเขา เขาไมไ่ด้มีประสบการณ์สว่นตวัที่เหมือนกนั แตเ่ขาได้ติดตอ่กบัพระเจ้าเป็นการสว่นตวั 
 การปกครองของพระเจ้าจะไม่เกิดผลถ้าผ้รับใช้ของพระเู จ้าไม่มีความเชื่อมั่นในการทรงเรียกและหน้าที่ในการรับใช้ของตน รวมทัง้การร้ว่าพระเยซคริสต์เป็นพระเจ้าแห่งู ู
พระสริิด้วย 
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 นัน่จงึเป็นเหตผุลวา่ทําไมศิษยาภิบาลจะต้องได้รับการเลือกตามแผนการของพระเจ้า ไมใ่ช่แผนการของมนษุย์ สมาชิกที่ไม่ได้รับการดลใจจะเลือกผู้ ที่พระเจ้าทรงประสงค์จะใช้ให้เป็นผู้ เลีย้ง

แกะของพระองค์ได้อยา่งไร มนษุย์คนหนึง่จะเป็นผู้ เลีย้งและเชื่อฟังพระผ้เลีย้งผ้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ทรงเรียกเขาู ู ได้อยา่งไร 

 

ผ้ที่มีหน้าที่ปกครองในคริสตจักรู  
 การที่ศิษยาภิบาลทํางานในการเป็นผู้ นําทกุอย่างในคริสตจกัรไม่ใช่แผนการของพระเจ้า คริสตจกัรของอคัรสาวกทราบเรื่องนีอ้ย่างรวดเร็วเมื่อเวลาของพวกเขาเกือบจะหมดไปกบัความ

ต้องการทางร่างกายของผู้ ที่อยูใ่นคริสตจกัร 

 ทางแก้ไขคือ การแตง่ตัง้มคันายกเพื่อดแูลความต้องการเหลา่นัน้ 

 โมเสสประสบปัญหาเดียวกนั และพระเจ้าทรงบญัชาให้เขาแตง่ตัง้ผู้ปกครองขึน้เพื่อช่วยเหลือเขา 

 

วัตถุประสงค์ของมัคนายกหรือผ้ปกครองู  
 การแต่งตัง้มคันายกในคริสตจกัรบนโลกนีม้ีวตัถปุระสงค์สองประการ ประการที่สําคญัคือ เพื่อให้ผู้ รับใช้สามารถอธิษฐานและรับใช้ในการเทศนาพระวจนะได้อย่างต่อเนื่อง วตัถปุระสงค์

ประการที่สองคือ เพื่อให้อํานาจแก่ผู้ ที่มีความสามารถที่สามารถจดัการกบัปัญหาคริสตจกัรเลก็ๆ น้อยๆ ได้ คณุสมบตัิของผู้ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งนีไ้ด้แก่ 

1. มีชื่อเสียงดี 

2. ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

3. ประกอบด้วยสติปัญญา (กิจการ 6:3) 

 งานของพวกเขามีสองต่อด้วยกนั เขาได้รับการแต่งตัง้ให้ดแูลกิจธุระ และรับใช้ในการแจกอาหาร ชายที่รับการแต่งตัง้นีเ้ป็นผู้ ที่สนใจในปัญหาอย่างแท้จริง โดยปัญหานัน้คือสภาพความ

เป็นอยูข่องแมม่า่ยชาวกรีก สิง่นีเ้ป็นสิง่สําคญัที่จะต้องปฏิบตัิตามเมื่อเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ในคริสตจกัร คนเหลา่นีจ้ะต้องแบง่เบาภาระของศิษยาภิบาลเพื่อการงานของพระเจ้า 

 เคลด็ลบัในการเลือกผู้ช่วยเหล่านีค้ือ เลือกผ้ที่สามารถทาํงานนัน้ได้ดีกว่าตัวท่านเองู  มีการกลา่วไว้เป็นอย่างดีว่า ศิษยาภิบาลที่เป็นผู้ เทศนาธรรมดาจะสร้างคริสตจกัรที่แข็งแกร่งได้ถ้า

จดัการงานและเลือกผู้ช่วยอยา่งชาญฉลาด 

 การที่ศิษยาภิบาลแต่งตัง้ผ้ที่มีคุณสมบัติให้ดํารงตําแหน่งเป็นวิธีตามพระคัมภีร์ู  ทัง้นี ้ผู้ รับใช้ก็มีผู้ปกครองเหนือเขา ซึ่งเป็นผู้ ที่แต่งตัง้ให้เขาดํารงตําแหน่งเช่นกนั อคัรสาวกเปาโล

อธิบายถงึวิธีการนีเ้มื่อบอกกบัทิตสัวา่ 

 

 “เหตทุี่ข้าพเจ้าละทา่นไว้ที่เกาะครีต กเ็พื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตัง้ผ้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากาํชับท่านู ” (ทิตสั 1:5) 
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 ถงึแม้วา่บางคนพยายามบิดเบือนข้อพระคมัภีร์นีเ้พื่อแปลตามใจของตน แตเ่หน็ได้ชดัวา่เปาโลได้ใช้อํานาจในตําแหน่งของตนแตง่ตัง้ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรต่างๆ และเป็นผู้ปกครองหรือ

ผู้ดแูลศิษยาภิบาลเหล่านัน้ เมื่ออ่านเนือ้หาในบทนีท้ัง้หมด จะทราบว่า ทิตสัไม่เพียงแต่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตัง้ศิษยาภิบาลเท่านัน้ แต่ยงัได้รับการกําชบัในเรื่องคณุสมบตัิของผู้ ที่จะดํารงตํา

หน่งอีกด้วย แตท่ัง้เปาโลและทิตสัอยู่ใต้การปกครองของสภาในกรุงเยรูซาเลม็ คนเหลา่นีไ้ม่ใช่ผู้ เผด็จการ แต่เป็นผู้ รับใช้พระเจ้าที่พระวิญญาณบริสทุธิทรงนําและเลือกเพื่องานนี ้ทัง้เปโตรและเปาโล์

พบกบัสภาที่เยรูซาเลม็และเหน็ด้วยที่จะปฏิบตัิตามการตดัสินใจของอคัรสาวกยากอบ ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุ (กิจการ 15) เห็นได้ชดัว่าอคัรสาวกเหลา่นีไ้ม่ได้ปรารถนาที่จะดําเนินการเพียงลําพงั 

แตย่อมจํานนตอ่ผู้ อื่น 

 การรับใช้ที่สะอาดและคริสตจกัรที่เป็นไปตามพระคมัภีร์จะตัง้ขึน้มาได้ด้วยอํานาจของผู้ นําที่มีพระวิญญาณบริสทุธิเท่านัน้ ศิษยาภิบาลทกุคนจะยอมอยู่ใต้อํานาจของผู้ ที่อยู่เหนือเขา ผู้ รับ์

ใช้ที่ไม่มีผู้ ใดบนโลกที่มีอํานาจเหนือเขายงัต้องมีที่ปรึกษา สิ่งนีเ้ป็นแผนการของพระเจ้า และไม่อาจแก้ไขได้ตามความคิดของมนษุย์ที่จะบิดเบือนข้อพระคมัภีร์เพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของ

ตนเอง 

 บางคนอ้างถงึการเลือกมทัธีอสัด้วยการจบัฉลากในกิจการ 1:22-26 เป็นหลกัฐานวา่จะต้องออกเสียงเลือกมนษุย์เข้าดํารงตําแหน่ง ซึง่ไมถ่กูต้องด้วยเหตผุลที่สําคญัสองประการ ได้แก่ 

1. วนัเพ็นเทคอสต์ยงัไม่มาถึง อคัรสาวกได้เลือกมทัธีอสัก่อนที่คริสตจกัรจะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทําผิด แต่การกระทํานัน้เกิดขึน้ก่อนที่จะมีคริสตจกัรและไม่ใช่สิ่งที่จะเป็น

แบบแผนให้คริสตจกัรปฏิบตัิตามอยา่งแน่นอน 

2. วิธีการเลือกไม่ใช่ด้วยการออกเสียง แต่ผู้ นําเลือกผู้ ที่มีคณุสมบตัิขึน้มาสองคน จากนัน้ จบัฉลากเลือกผู้ ที่จะดํารงตําแหน่ง การกระทําเช่นนีไ้ม่ใช่การที่สมาชิกจะเลือกผู้ ที่จะมาเทศนาและ

ออกเสียงเลือกคนที่เขาต้องการ 

 

ตาํแหน่งของสมาชิกในแผนการของพระเจ้า 
 ชนชาติอิสราเอลเป็นตวัอยา่งของธรรมิกชนของพระเจ้าทกุวนันีใ้นทกุประการ 

 ในตอนต้นของหนงัสืออพยพ ชนชาติอิสราเอลเป็นทาสของนายงานชาวอียิปต์ วนัที่อิสราเอลรอดพ้นจากการเป็นทาส เขาอยู่ภายใต้การนําของโมเสส เขาเป็นเพียงกลุ่มทาสที่ไม่มีการจดั

ระเบียบ 

 พระเจ้าไมท่รงประสงค์ให้พวกเขามีเสรีภาพเพื่อเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีระเบียบ พเนจรไปที่ใดกไ็ด้ตามต้องการ 

 พระเจ้าทรงชีน้ําและให้แนวทางแก่เขา 

 

 “พระเจ้าจงึทรงนําเขาอ้อมไปทางถิ่นทรุกนัดารยงัทะเลแดง ชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจากแผน่ดินอียิปต์ มีอาวธุพร้อมที่จะทําสงคราม” (อพยพ 13:18) 
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 พระเจ้าทรงแสดงให้โมเสสเห็นวิธีการใช้พลงังานและความกระตือรือร้นของชาวอิสราเอลเหล่านี ้ในการทํางานตามนํา้พระทัยของพระเจ้า เราจะต้องควบคุมพลังงานและควา
กระตือรือร้นนัน้ 
 พระเจ้าทรงมีข้อกําหนดสําหรับพลไพร่ในปัจจบุนัของพระองค์เช่นกนั พวกที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวในยุคแรกๆ ไม่สามารถจัดระเบียบเพื่อประกาศพระเจ้าองค์เดียวได้ เมื่อไม่กี่ปี

มานี ้มีการเติบโตอยา่งมากเมื่อมนษุย์เหน็ความจําเป็นในการจดัระเบียบและการควบคมุพลงังานของธรรมิกชนที่บงัเกิดใหม ่

 คําพยานของธรรมิกชนในอดีตคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทําให้ข้าพเจ้าประทบัใจเป็นอย่างมาก จอห์น เบิร์กได้เข้าร่วมการประชุมที่ถนนอซูซาเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมายงั

สมาชิกที่ประชมุอยา่งมาก คณุเบิร์กได้เป็นพยานหลายครัง้วา่ “วนัเวลานัน้เป็นวนัเวลาที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้า แตผ่มจะไมแ่ลกวนัเวลานัน้กบัสิง่ที่เรามีในวนันี ้เรามีพระพรที่ดีมากเท่าๆ กนัในเวลานี ้และ

นอกจากนัน้ยงัมีคริสตจกัรที่มัน่คงอีกด้วย” 

 มีปัญหาสองอย่างที่เกิดขึน้ในกลุ่มคริสตจกัรยคุแรก อย่างแรกคือ ธรรมิกชนทัง้หลายมีวิญญาณอิสระที่ไม่ต้องการอยู่ใต้อํานาจของผู้ อื่น ซึง่ทําให้คนจํานวนมากแสวงหาการอวยพรโดยไม่

คิดว่าจะจดัการพลงังานของตนเพื่อการรับใช้ ปัญหาที่สองคือศิษยาภิบาลที่ย้ายไปมาอย่างเป็นอิสระจากเมืองหนึ่งไปยงัเมืองหนึ่ง โดยไม่มีแนวทางหรือการควบคมุ คริสตจกัรอาจจะอยู่ในเมืองวนั

หนึง่ และอีกวนัหนึง่ ศิษยาภิบาลอาจจะย้ายไป ทิง้ธรรมิกชนที่เพิ่งบงัเกิดใหม่ไม่ให้มีคริสตจกัรประจํา การเตบิโตของคริสตจักรนัน้เกิดขึน้เพราะการจัดการ มีผู้กลา่วไว้อย่างฉลาดว่า สิ่งเดียวที่

เติบโตขึน้อยา่งยุง่เหยิงและเจริญขึน้ได้คือ วชัพืช 

 เรื่องราวของอิสราเอลหลงัจากพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์แสดงให้เหน็สิง่ที่พระเจ้าทรงคาดหวงัจากธรรมิกชนที่แท้จริงของพระองค์ 

 อิสราเอลได้ข้ามทะเลแดง แตเ่ขาจะต้องเดินทางฝ่าอนัตรายไปก่อนที่จะได้รับมรดกในแผ่นดินที่ทรงสญัญาไว้ (ธรรมิกชนที่บงัเกิดใหม่จะต้องพิสจูน์ตนเองในการพิสจูน์และทดลองบนโลกนี ้

เพื่อไปถงึบ้านนิรันดร์) 

 พระเจ้าทรงกําหนดการเดินทาง ไม่ใช่ไปถึงแผ่นดินแห่งพันธะสัญญาโดยตรงด้วยเส้นทางการค้าตามชายฝั่ง แต่ด้วยทางในถิ่นทุรกันดารของปาราน ซึ่งดูเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่เป็น

วตัถปุระสงค์ของพระเจ้าในการเดินทางด้วยทางอ้อมนี ้พระเจ้าทรงมีเหตผุลพิเศษในการกระทําของพระองค์ อิสราเอลไมม่ีการจดัระเบียบและไม่ได้รับการฝึก พระเจ้าทรงทราบว่าการจดัระเบียบและ

การฝึกเป็นสิง่จําเป็นสําหรับการเดินทางที่ยาวนานและการสู้รบที่อยูข่้างหน้าก่อนที่พวกเขาจะได้รับมรดกแผน่ดินที่ทรงสญัญาไว้นัน้ 

 สองปีผ่านไปหลงัจากที่อิสราเอลรอดพ้นจากอียิปต์ พวกเขาจึงพยายามเข้าไปในแผ่นดินแห่งพนัธสญัญา พระเจ้าทรงเลือกเวลานีเ้พื่อเตรียมพลไพร่ของพระองค์เพื่อเข้าสู่แผ่นดิน การ

พยายามช่วยเหลืออิสราเอลและคริสตจกัรของพระเจ้ามีความคล้ายคลงึกนัอยา่งมาก ธรรมิกชนทกุวนันีก้ําลงัเดินทางไปยงัเมืองที่ทรงเตรียมไว้ ธรรมิกชนจะไปถงึได้โดยรู้และเชื่อฟังคําสัง่ของพระเจ้า 

 เชิงเขาซีนายกลายเป็นโรงเรียนของอิสราเอลในการจดัระเบียบและการเรียนรู้ อิสราเอลใช้เวลาสองปีใกล้ภเูขานีเ้มื่อพระเจ้าทรงสอนบทเรียนทางฝ่ายวิญญาณ จดัระเบียบพวกเขา และสถิต

อยูท่า่มกลางพวกเขาในที่สดุเพื่อเป็นผู้ นําทางเขา 

 ในอพยพบทที่ 20 พระเจ้าประทานบทบญัญัติแก่อิสราเอลเพื่อกําหนดการประพฤติประจําวนัของพวกเขา ธรรมบญัญัติสิบประการก่อให้เกิดพืน้ฐานบทบญัญัติและข้อปฏิบตัิอื่นๆ ของ

อิสราเอลทัง้หมด หนงัสือเลวีนิติทัง้หมดและสบิบทแรกของหนงัสือกนัดารวิถีแตง่ขึน้เกือบจะทัง้หมดตามคําสัง่ของพระเจ้าตอ่โมเสสในการจดัการอิสราเอลเพื่อการรับใช้อย่างสมบรูณ์ พวกเขานั่งใน
โรงเรียนเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่การทดสอบที่แท้จริงคอยอย่เมื่อเขาต้องเชื่อฟังผ้นําของเขาู ู  
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 การทดสอบธรรมิกชนของพระเจ้าคือ เขามีวิญญาณที่สามารถรับการสอนได้หรือไม ่พระวจนะของพระเจ้าจะต้องจบักมุใจและชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะเติบโตขึน้ต่อพระพกัตร์พระเจ้า ดาวิด

กลา่ววา่ 

 

 “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไมท่ําบาปตอ่พระองค์” (สดดุี 119:11) 

 

 พระคมัภีร์ยงัได้บอกให้ธรรมิกชนตระหนกัถงึการเป็นผู้ นําของศิษยาภิบาล ผู้ดแูลวิญญาณของเขา 

 

 “ท่านทัง้หลายจงเชื่อฟังและยอมอย่ในโู อวาทของหัวหน้าของท่าน จงให้เขาทํางานนีด้้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึง่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทัง้หลายเลย เพราะว่า

ทา่นเหลา่นัน้ดแูลรักษาจิตวิญญาณของทา่นอยู ่เสมือนหนึง่ผู้ ที่จะต้องเสนอรายงาน” 

 

 ธรรมิกชนของพระเจ้าที่แท้จริงภายใต้การปกครองของพระองค์ตระหนกัว่าศิษยาภิบาลของเขากลา่วในฐานะตวัแทนของพระคริสต์ เขาจะเชื่อฟังศิษยาภิบาลของเขา และคนอื่นๆ ที่อยู่ใน

ตําแหน่งเหนือเขาตามที่ศิษยาภิบาลแตง่ตัง้ขึน้ 
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บทที่ห้า 
 

การจัดระเบยีบและการดาํเนินการ 
คริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้า 

 

 ภาพตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็การจดัระเบียบของคริสตจกัรที่มีการปกครองของพระเจ้า เนื่องจากจะกลา่วถงึตําแหน่งและงานของผู้ นําและสมาชิกของคริสตจกัรในหวัข้อการปกครองของพระเจ้า 

คําอธิบายในที่นีจ้งึมีรายละเอียดไมม่ากนกั 
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การปกครองของพระเจ้า 
พระผ้เลีย้งผ้ยิ่งใหญู่ ู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการนีม้ีพืน้ฐานและเหตุผลตามพระคัมภีร์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตบิโต

ของคริสตจักร โดยมีรายการตาํแหน่งที่สาํคัญดังข้างต้น 

แผนกโรงเรียนสอน 
พระคัมภรี์วัน 
อาทติย์ 

หัวหน้า 
รองหัวหน้า 
เลขานุการ 
ครอาจารย์ู  

แต่งตัง้ 

แต่งตัง้ 

ตาํแหน่งอาสาสมัคร 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 

พนกังานพิมพ์ดีด 

คนขบัรถบสั 

ผู้ รักษาความปลอดภยั 

ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

แต่งตัง้ 

แต่งตัง้ 

ตาํแหน่งอื่นๆ 
หวัหน้าแผนดนตรี 

เลขานกุารดแูลเงินสง่มชิชนันารี 

หวัหน้าแผนกสตรีสนบัสนนุ 

หวัหน้าเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 

หวัหน้างานกิจกรรม 

หวัหน้างานเยี่ยมเยียน 

แต่งตัง้ 

แต่งตัง้ 

แผนกอนุชน 
หวัหน้า 

รองหวัหน้า 

เลขานกุาร 

หวัหน้างานเยี่ยมเยียน 

หวัหน้างานกิจกรรม 

 

พระเจ้า                ปกครอง 

ผ้เลีย้งู
คณะกรรมการที่
ปรึกษาของคริสตจักร 

ผ้ดแู ู ล 7 คน 
 

สมาชกิ 
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พระเยซคริสตู เจ้า 
 พระองค์ทรงเป็นผู้ อํานวยการและผู้ เริ่มต้นงานทกุอยา่งของคริสตจกัร พระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้เป็นที่มาและสิง่พิสจูน์การกระทําและงานทกุอยา่ง 

 ศิษยาภิบาลและธรรมิกชนเข้าใจเกี่ยวกบังานของผู้ เลีย้งแกะของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราอยา่งแท้จริง 

 พระเยซคูริสต์ พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ (1เปโตร 5:4) 

 พระเยซคูริสต์ ศีรษะของคริสตจกัร (เอเฟซสั 5:23) 

 พระเยซคูริสต์ ผู้ เลีย้งแกะที่ดีเลศิ โดยโลหิตแหง่พนัธสญัญานิรันดร์ (ฮีบรู 13:20) 

 เราเป็นผู้ เลีย้งที่ดี ผู้ เลีย้งที่ดีนัน้ยอ่มสละชีวิตของตนเพื่อฝงูแกะ (ยอห์น 10:11) 

 เราเป็นผู้ เลีย้งที่ดี เรารู้จกัแกะของเราและแกะของเราก็รู้จกัเรา (ยอห์น 10:14) 

 เพราะวา่ทา่นทัง้หลายเป็นเหมือนแกะที่พลดัฝงูไป แตบ่ดันีไ้ด้กลบัมาหาพระผู้ เลีย้งและผู้พิทกัษ์วิญญาณจิตของทา่นทัง้หลายแล้ว (1เปโตร 2:25) 

 

 นอกจากนี ้ยงัมีการพยากรณ์เกี่ยวกบัพระผู้ เลีย้งในหนงัสือเอเสเคียล 34:11-31 อีกด้วย 

 

ศิษยาภบิาล 
 ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบที่สําคญั เขาจะต้องมีความไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้าและมีความรู้ในพระวจนะอย่างถกูต้องเพราะเขาต้องเสนอรายงานของฝงแกะู  การจดัระเบียบ

และการดําเนินการของคริสตจกัรขึน้อยูก่บัเขา แตส่มาชิกจะต้องให้ความจงรักภกัดี เกียรติและสง่าราศีแก่พระเยซคูริสตเจ้า 

 ศิษยาภิบาลจะแตง่ตัง้ตําแหน่งตา่งๆ ในคริสตจกัรซึง่จะได้รับการเหน็ชอบจากกลุม่สมาชิกในการประชมุกิจธุระ เราจะกลา่วถึงงานของศิษยาภิบาลในตําแหน่งการบริหารนีอ้ย่างละเอียดใน

บทตอ่ไป 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาของคริสตจักร 
 ศิษยาภิบาลจะแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้โดยมีจํานวนตัง้แต ่3 ถงึ 9 คน จากนัน้ คริสตจกัรจะต้องให้การอนมุตัิคณะกรรมการนี ้

 การแต่งตัง้และจํานวนของคณะกรรมการขึน้อยู่กบัขนาดของที่ประชมุ คริสตจกัรขนาดเลก็ควรจะทํางานได้โดยไม่มีคณะกรรมการ ศิษยาภิบาลจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและความ

ร่วมมือจากสมาชิก โดยในคริสตจกัรขนาดใหญ่ คณะกรรมการที่รู้จกัหน้าที่ของตนจะช่วยให้สมาชิกให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี สมาชิกของคณะกรรมการคริสตจกัรจะต้องได้รับการสัง่สอนในพระ

วจนะและเข้าใจการปกครองคริสตจกัรของพระเจ้าเหมือนเช่นผู้ ทํางานในคริสตจกัรคนอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่มีประสทิธิภาพ 
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 ศิษยาภิบาลที่มีผู้พร้อมที่จะเป็นคนทํางานจะต้องใช้คนเหลา่นี ้ถ้าศิษยาภิบาลไม่ระวงัให้ดี เขาอาจพบว่าตวัเองยุ่งอยู่กบักิจธุระของคริสตจกัรมากจนไม่สามารถดแูลกิจธุระของพระเจ้าได้ 

หากเป็นเช่นนัน้ ชีวิตการอธิษฐานของเขาจะทนทกุข์ จากนัน้ สมาชิกก็จะทนทกุข์ด้วย เพราะการเทศนาของเขาจะกลายเป็นการปาฐกถาเกี่ยวกบัศีลธรรมเทา่นัน้ 

 งานที่สําคญัของศิษยาภิบาลคือการฝึกผู้ นํา หากศิษยาภิบาลเป็นผู้จดัการกิจธุระของคริสตจกัร ผู้ นําร้องเพลง นําการประชมุเป็นพยาน รับคําอธิษฐานพิเศษ และเทศนาพระวจนะของพระ

เจ้า แตม่ีธรรมิกชนที่ยงัไมไ่ด้รับการฝึก ศิษยาภิบาลนัน้ก็ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามแผนการของพระเจ้า 

 เรามกัจะรู้สกึว่าไม่มีใครสามารถทํางานได้เหมือนกบัที่เราทํา แต่ศิษยาภิบาลจะต้องฝึกและใช้สมาชิกคนอื่นๆ เพื่อสร้างคริสตจกัรที่จะอยู่ตลอดไป จะไม่มีใครสามารถเทียบเท่ามาตรฐาน

ความเป็นเลศิของเราได้ทัง้หมด เหตผุลก็คือวา่ ไมอ่าจมีคนสองคนที่จะทํางานในการเป็นผู้ นําได้เหมือนกนัทกุประการ 

 

ทาํไมจงึต้องมีคณะกรรมการคริสตจักร หน้าที่ของคณะกรรมการคริสตจักรคืออะไร 
 เหตผุลที่ต้องมีคณะกรรมการคริสตจกัรมี 3 ประการ ได้แก่ 

1. ให้คําปรึกษา 

2. ลงโทษ 

3. สร้างความสามคัคี 

การให้คาํปรึกษา 
 แม้วา่สมาชิกคณะกรรมการคริสตจกัรสว่นใหญ่จะคิดว่าตนมีสิทธิบงัคบัให้ศิษยาภิบาลปรึกษากบัเขาได้ แต่จริงๆ แล้ว ศิษยาภิบาลเป็นผู้ นําเรื่องไปปรึกษากบัคณะกรรมการ คริสตจกัรแห่ง์

หนึ่งมีปัญหาการแตกแยกกนั สมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่งถามเจ้าอธิการภาคว่า “ผมมีอํานาจอะไรบ้างในการพดูกบัสมาชิกคริสตจกัร” เจ้าอธิการภาคตอบเขาอย่างถกูต้องว่า “คณุไม่มีอํานาจ

อะไรเลย อํานาจของคุณจํากัดอยู่แค่ให้คําแนะนําในการประชุมคณะกรรมการเท่านัน้ เมื่อคุณก้าวออกจากการประชุมคณะกรรมการ คุณก็เป็นเพียงสมาชิกอีกคนหนึ่งของที่ประชุมเท่านัน้” 

คณะกรรมการคริสตจกัรหรือสมาชิกคริสตจกัรไมใ่ช่ผู้ ที่จะสัง่ศิษยาภิบาล แตไ่ด้รับความไว้วางใจจากศิษยาภิบาลในการขอคําปรึกษาเกี่ยวกบัปัญหาในคริสตจกัร ก่อนที่ศิษยาภิบาลจะดําเนินกิจธุระ

ใดๆ ของคริสตจกัร ไมว่า่จะเป็นซือ้ที่ดิน ก่อสร้างอาคาร หรือซือ้รถบสั ศิษยาภิบาลที่ฉลาดจะขอคําปรึกษาจากผู้ ที่ไว้วางใจได้ในคริสตจกัร 

 พระคมัภีร์กลา่วถงึการปรึกษาวา่ 

 

“ที่ไหนที่ไมม่ีการนํา ประชาชนก็ล้มลง แตใ่นที่ซึง่มีที่ปรึกษามากยอ่มมีความปลอดภยั” (สภุาษิต 11:14) 

 

 “ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว แตม่ีผู้แนะนํามากๆ แผนงานนัน้ก็สําเร็จ” (สภุาษิต 15:22) 
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 “แผนงานดํารงอยูไ่ด้ด้วยการปรึกษาหารือ…” (สภุาษิต 20:18) 

 

การลงโทษ 
 คริสตจกัรทกุแห่งจะมีปัญหาของตน และต้องลงโทษผู้ละเมิดมาตรฐานของคริสตจกัรและพระคมัภีร์ตามระเบียบวินยั แม้ว่าศิษยาภิบาลอาจจะจดัการปัญหาระเบียบวินยัที่สําคญัได้อย่าง

ถกูต้อง แต่อาจมีปัญหาเกิดขึน้ในคริสตจกัรเนื่องจากผู้ ที่เข้าใจผิดหรือมีอคติ ดงันัน้ จึงอาจต้องมีการดําเนินการโดยคณะกรรมการร่วมกบัศิษยาภิบาล คณะกรรมการจะมีส่วนรับผิดชอบและทําให้

ธรรมิกชนที่ทําผิดมีปฏิกิริยาตอ่ศิษยาภิบาลน้อยลง 

 

การสร้างความสามัคคี 
 เมื่อมีการลงโทษ สมาชิกคณะกรรมการที่ได้รับการฝึกและทราบข้อมลูเป็นอย่างดีสามารถหยดุการนินทา แก้ไขความเข้าใจผิด อธิบายเหตผุลว่าทําไมต้องมีการลงโทษ และสร้างความ

สามคัคีโดยรวมภายในร่างกายได้ ประโยชน์ที่ดีอย่างหนึ่งคือ สมาชิกคณะกรรมการสามารถทํางานร่วมกบัพี่น้องในคริสตจกัรได้อย่างสนิทสนมมากกว่าศิษยาภิบาล สมาชิกคณะกรรมการจะทราบ

สภาพการณ์ที่เกิดขึน้อยา่งรวดเร็วเพราะสนิทกบัพี่น้องในชีวิตจริงเหมือนเช่นในการประชมุ งานของเขาคือ แจ้งปัญหาให้ศิษยาภิบาลทราบ เพื่อที่ศิษยาภิบาลจะสามารถจดัการและอธิษฐานเกี่ยวกบั

ปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว 

 

คุณสมบัตขิองสมาชิกคณะกรรมการ 
 พระคมัภีร์กลา่วถงึคณุสมบตัิของสมาชิกคณะกรรมการไว้ 6 ประการ ได้แก่ 

 อพยพ 18:21 

1. ยําเกรงพระเจ้า 

2. ไว้ใจได้ 

3. ไมก่ินสนิบน 

 

กิจการ 6:3 

4. มีชื่อเสียงดี 

5. ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

6. ประกอบด้วยสติปัญญา 
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นอกจากนี ้เขายงัจะต้อง 

1. รู้พระวจนะ 

2. ได้รับการสอนในเรื่องการปกครองคริสตจกัรของพระเจ้า 

3. มีความใสใ่จเกี่ยวกบังานของคริสตจกัรท้องถิ่นอยา่งแท้จริง 

 

 ในคณุสมบตัิเหลา่นีท้ัง้หมด คณุสมบตัิที่สําคญัที่สดุคือ คณะกรรมการจะต้องเข้าใจการปกครองคริสตจกัรของพระเจ้าอยา่งแท้จริง และจะต้องระลกึถงึเรื่องนีเ้ป็นอย่างดี ศิษยาภิบาลไม่ควร

จะแตง่ตัง้บคุคลที่ไมเ่ข้าใจการปกครองของพระเจ้าให้ดํารงตําแหน่งใดๆ 

 

การเลือกและระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการคริสตจกัรที่ดีจะเป็นคณะกรรมการที่หมนุเวียนกนัไป คณะกรรมการนีห้มนุเวียนสมาชิกในคณะกรรมการ แต่ละปีบคุคลหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นคณะกรรมการมานานที่สดุ

จะต้องออกไปและแต่งตัง้สมาชิกใหม่เข้ามาทกุปี ตวัอย่างเช่น ถ้าคณะกรรมการมีสมาชิกสามคน และจะต้องเลือกสมาชิกใหม่เข้ามาหนึ่งคนทกุปี คณะกรรมการที่ทํางานมาสามปีจะต้องออกจาก

ตําแหน่งไป และคนใหมจ่ะเข้ามาดํารงตําแหน่งแทนเป็นเวลาสามปี คณะกรรมการแบบเก้าคนก็มีนโยบายการหมนุเวียนทกุๆ สามปีเช่นกนั หากวา่จะแตง่ตัง้คณะกรรมการเข้ามาใหมท่กุปี 

 โดยปกติแล้ว เมื่อมีการตัง้คณะกรรมการใหม่ขึน้มา สมาชิกเริ่มต้นบางคนจะต้องดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาน้อยกว่าระบบหมนุเวียนที่วางแผนไว้ มิฉะนัน้สมาชิกคณะกรรมการทกุคน

จะต้องถกูเปลี่ยนในเวลาเดียวกนั ซึง่เป็นการกระทําที่ไมฉ่ลาด นอกจากนีแ้ล้ว คณะกรรมการสว่นใหญ่ควรจะเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ 

 

ข้อดขีองคณะกรรมการหมุนเวียน 
1. คณะกรรมการประเภทนีท้ําให้ใช้คนในคริสตจกัรได้มากขึน้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเภทนีท้ําให้มีสมาชิกใหม่ๆ คณะกรรมการคริสตจกัรบางแห่งมีสมาชิกที่เสียแรงกระตุ้นในการขยายและเติบโต บางครัง้ ผู้ ที่เป็นคณะกรรมการมาเป็นเวลายี่สิบหรือ

สามสบิปีไมม่ีความพยายามในการดําเนินการใหม่ๆ  

3. คณะกรรมการประเภทนีท้ําให้สามารถเปลี่ยนสมาชิกที่ไม่เป็นที่ต้องการ ผู้ ซึ่งทํางานได้ไม่ดี ภายใต้ระบบนี ้สมาชิกคนดังกล่าวจะต้องออกไปจากคณะกรรมการโดยอัตโนมัติเมื่อถึง

ระยะเวลาตามกําหนด 

 

คณะกรรมการพทิกัษ์ทรัพย์ 
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 คณะกรรมการนีไ้ด้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคริสตจกัรร่วมกับศิษยาภิบาล และโดยปกติ ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคน คณะกรรมการนีม้ีหน้าที่ในการขอเงินกู้จาก

สถาบนัการเงินตา่งๆ สมาชิกควรจะเป็นพลเมืองที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย มีเครดิตดี และควรมีทรัพย์สนิหรือที่ดินเป็นของตนเอง 

 คณะกรรมการนีม้ีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ ดแูลทรัพย์สินของคริสตจกัรโดยเป็นผู้ลงชื่อในโฉนดหรือโฉนดสญัญาต่างๆ คณะกรรมการนีไ้ม่ได้ควบคมุการขายหรือซือ้ที่ดิน แต่ทําหน้าที่ตาม

คําสัง่ของเจ้าหน้าที่คริสตจกัรในเรื่องนัน้ๆ คณะกรรมการนีม้ีหน้าที่ในการดแูลการโอนที่ดินให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของคริสตจกัร 

 

การแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ต่างๆ ในคริสตจักร 
 ศิษยาภิบาลเป็นผู้แตง่ตัง้เจ้าหน้าที่สําคญัๆ ทัง้หมด โดยมีคริสตจกัรเป็นผู้อนมุตัิ  เมื่อเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ อํานวยการด้านการศกึษา ต้องการแต่งตัง้ครู หรือผู้ ทํางานคนอื่นๆ ภายใต้เขตอํานาจ

ของเขา เขาจะต้องสง่ชื่อของผู้ ที่เขาคิดวา่มีความสามารถเหมาะสมกบัตําแหน่งมากที่สดุให้แก่ศิษยาภิบาลเพื่อขอความยินยอม ก่อนที่จะติดต่อกบัคนนัน้เกี่ยวกบัตําแหน่งดงักลา่ว ทัง้นีอ้าจดเูหมือน

มีข้อจํากดั แตเ่ป็นสิง่จําเป็นเพื่อให้คริสตจกัรทํางานได้เป็นอยา่งดีและถกูต้อง 

 ศิษยาภิบาลเท่านัน้ที่ทราบคณุสมบตัิทางฝ่ายวิญญาณของสมาชิกในคริสตจักร สมาชิกอาจรู้ความสามารถทางธรรมชาติ แต่พระเจ้าทรงสนพระทยัในฝ่ายวิญญาณของเขา ด้วยของ

ประทานในการรับใช้และการสงัเกตความสตัย์ซื่อ การถวายสบิลด ฯลฯ ศิษยาภิบาลเป็นผู้ ที่มีคณุสมบตัิในการแตง่ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งได้ 

 ศิษยาภิบาลจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพราะความสามารถในการใช้และฝึกชายและหญิงในการงานของพระเจ้า ผู้ ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งในคริสตจกัรจะต้องยกย่อง

ตําแหน่งของตนโดยขยนัทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย แตศ่ิษยาภิบาลควบคมุในเรื่องนีใ้นระดบัหนึง่โดยให้ความช่วยเหลือและแนะนํา และให้เสรีภาพในการทํางานแก่ผู้ ที่ดํารงตําแหน่งนัน้ๆ ศิษยาภิ

บาลควรจะปฏิบตัิตามกฎตอ่ไปนี ้

 

1. อย่าแต่งตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหน่งหนึ่ง โดยไม่เรียกเขาเข้ามาพดูคยุด้วยเป็นระยะเวลาหนึ่ง ให้เขาทราบว่าผู้ ที่จะไม่ฟังคําปรึกษาเกี่ยวกบัท่าทางหรือข้อผิดพลาดของตนเป็นผู้ ที่ไม่สามารถ

ได้รับการสอนได้ และจะไมป่ระสบความสําเร็จสําหรับพระเจ้า ศิษยาภิบาลควรจะช่วยให้ผู้ ฝึกหดัเข้าใจวา่ เขากําลงัได้รับการฝึกและบางครัง้ศิษยาภิบาลจะให้คําปรึกษาแก่เขา ศิษยาภิบาล

ที่มีความเข้าใจไมต่รงกบัผู้ นําที่เขาแตง่ตัง้ขึน้ในเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ตา่งๆ จะไมส่ามารถสร้างและพฒันาคริสตจกัรได้ ทัง้นี ้เพราะหน้าที่และความรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกนั 

2. อยา่แตง่ตัง้ผู้ ที่ไมไ่ด้รับการทดสอบให้ดํารงตําแหน่งโดยที่ไมบ่อกเขาวา่นี่เป็นเพียงการทดลองเทา่นัน้ อย่าให้เกิดความรู้สกึไม่ดีถ้าจะต้องให้ผู้ อื่นมาแทนที่เขา ให้บอกเขาว่า “ผมจะฝึกคณุใน

งานแผนกอนชุน และคณุจะนําการประชมุอนชุนภายใต้การนําของผมเป็นเวลาสองสามสปัดาห์เพื่อดวู่าคณุมีคณุสมบตัิสําหรับงานในอนาคตของคริสตจกัรหรือไม่” อนัตรายร้ายแรงที่อาจ

เกิดขึน้ได้ คือ การอนญุาตให้บคุคลหนึง่รู้สกึวา่เขาเป็นหวัหน้าแผนกโรงเรียนสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์หรือผู้ นําอนชุน และจากนัน้ คณุไม่สามารถนําเขาออกจากตําแหน่งได้โดยไม่ทําให้เขา

และครอบครัวของเขาขุ่นเคือง 

3. ในฐานะศิษยาภิบาล อย่าก้าวก่ายอํานาจของผู้ ที่ท่านได้แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแล้ว เพราะเป็นการหยาบคาย อย่าประกาศ เลือกผู้ เทศนา ทํางานของเขา แต่ให้สื่อสารกนัอย่างชดัเจน 

และปลอ่ยให้เขาทําหน้าที่ตามตําแหน่งโดยที่ทา่นให้คําปรึกษา ถ้าทา่นต้องการผู้ เทศนาพิเศษสําหรับกลุม่อนชุน ให้ปรึกษากบัผู้ นําคนนัน้ อย่าเชญิคนอื่นโดยไม่บอกเขา 
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4. ในการเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งตา่งๆ ให้สงัเกตมาตรฐานในพระคมัภีร์ และผู้ นํานัน้จะต้องมีชีวิตคริสเตียนที่ดีกว่าสมาชิก อิสยาห์ 52:11 กลา่วว่า “เจ้าทัง้หลายผู้ ถือเครื่องภาชนะของพระเจ้า...

อยา่แตะต้องสิง่ไมส่ะอาด” 

 

ผ้ดแลสมู ู าชิก 
คริสตจกัรขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีผู้ นําที่จะดแูลพวกเขา (กนัดารวิถี 11:14-17; อพยพ 18:21) ซึง่ทําได้โดยแบง่คริสตจกัรออกเป็นสว่นที่เลก็ลง แตล่ะสว่นอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ดแูล 

สมาชิกของคณะกรรมการคริสตจกัร หรือมคันายกหรือผู้ปกครองที่ได้รับการแตง่ตัง้คนอื่นๆ สามารถดํารงตําแหน่งนีไ้ด้ โดยมีหน้าที่คือ 

1. ตรวจสอบชื่อผู้ เข้าร่วมประชมุที่อยูใ่นสว่นของตน 

2. ติดตามผู้ ที่ไมส่ตัย์ซื่อและรายงานศิษยาภิบาลเกี่ยวกบัปัญหาของสมาชิกคนนัน้ๆ 

3. ติดตามผู้มาเยี่ยมเพื่อนําเขามาโบสถ์ 

4. จดักลุม่ของตนเพื่อทํางานที่แทน่บชูา เยี่ยมเยียน ฯลฯ 

5. ดแูลเรื่องการเยี่ยมเยียน 

 

หมายเหต:ุ อา่นรายละเอียดเกี่ยวกบัการปกครองได้จากภาคผนวก 
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บทที่หก 
 

การบริหารของคริสตจักร 
ที่มีการปกครองของพระเจ้าในปัจจุบัน 

 

งานของศิษยาภบิาล 
งานหลกัของศิษยาภิบาลคือ การเทศนาและสอนพระวจนะของพระเจ้า นอกจากนีแ้ล้ว เขายงัเป็นผู้บริหารงานของพระเจ้าบางอย่างตามที่เขาได้รับมอบหมายให้ทํา อย่างไรก็ตาม ในที่นี ้

จะกลา่วถงึงานของเขาในฐานะผู้ เทศนาและผู้สอนเทา่นัน้ 

พระเจ้าประทานศิษยาภิบาลแก่คริสตจกัรเพื่อให้คริสตจักรดีรอบคอบโดยการเทศนาพระวจนะ 

 

“พระองค์จงึได้ประทานให้บางคนเป็นอคัรสาวก และให้บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ และให้บางคนเป็นผู้ เผยแพร่กิตติคณุ และให้บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ สําหรับให้สิทธิชนเป็น

คนดีรอบคอบ และสําหรับใช้เพื่อปฏิบตัิการงาน และสําหรับบํารุงให้พระกายของพระคริสต์จําเริญขึน้” (เอเฟซสั 4:11-12) 

 

บางคนสอนว่า ของประทานทําให้คริสตจกัรดีรอบคอบ แต่พระวจนะไม่ได้กล่าวไว้เช่นนัน้ เพราะด้วยการเทศนาและการสอนที่ได้รับการเจิม ศิษยาภิบาลจะนําสิทธิชนไปสู่การเป็นคนดี

รอบคอบ 

ศิษยาภิบาลจะต้องควบคมุของประทานในคริสตจกัรเพื่อที่คริสตจกัรจะได้จําเริญขึน้ และคนบาปจะได้รับความรอด อคัรสาวกเปาโลกลา่วถึงการใช้ของประทานไว้อย่างชดัเจนใน 1โครินธ์ 

14 

ศิษยาภิบาลจะต้องเป็นตวัแทนของสมาชิกต่อพระเจ้า และเขาไม่อาจก่อให้เกิดผลได้ถ้าไม่เป็นตวัแทนของพระคริสต์ ศิษยาภิบาลหลายคนเทศนาและสอนจากตําแหน่งเดียวกบัที่ประชมุ 

วลีที่อ่อนเช่น เราต้อง ขอให้เรา เราควร เราพบว่า เราเห็นว่า ทําให้ผู้ รับใช้อยู่ในตําแหน่งเดียวกบัผู้ ฟัง ผู้ เผยพระวจนะและอคัรสาวกไม่ได้กล่าวอย่างอ่อนแอเช่นนี ้พวกเขาร้องว่า “พระเจ้าตรัสดงันี”้ 

ศิษยาภิบาลเอ๋ย จงยืนอยู่ระหว่างที่ประชุมและพระเยซูคริสต์ในฐานะตวัแทนของพระองค์ และเทศนาพระวจนะ ศิษยาภิบาลไม่สามารถเทศนาพระวจนะและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของ

ข้าพเจ้าไปแล้ว” เขาจะต้องทําทกุอย่างที่อยู่อํานาจของเขาเพื่อชกัชวนให้สมาชิกทําตามพระวจนะ เปาโลบอกกบัทิโมธีว่าเขาจะต้อง “ชกัชวนด้วยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนให้อดทนอยู่เสมอใน

การสัง่สอน” (2ทิโมธี 4:2ข) 

นอกจากนี ้เปาโลยงัแนะนําเกี่ยวกบัการทํางานร่วมกบัสมาชิกคริสตจกัรอาวโุสกวา่อีกวา่ 
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“ในการตกัเตือนนัน้ อยา่ตําหนิชายผู้ มีอาวโุส แตจ่งขอร้องเขาเสมือนเป็นบิดา” (1ทิโมธี 5:1) 

 

ศิษยาภิบาลจะต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้เพื่อให้การเป็นศิษยาภิบาลของเขาเกิดผล 

1. สอนสมาชิกบญัญตัิตา่งๆ ของพระเจ้า 

2. สอนสมาชิกเกี่ยวกบักฎระเบียบของคริสตจกัร 

3. แสดงให้เขาเหน็วา่เขาจะต้องดําเนินชีวิตอยา่งไร 

4. สอนสมาชิกเกี่ยวกบังานที่เขาต้องทํา (อพยพ 18:20) 

5. ให้ตนเองเพื่อการอธิษฐานอยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ให้ตนเองเพื่อการรับใช้โดยการเทศนาพระวจนะ (กิจการ 6:4) 

 เมื่อศิษยาภิบาลใสใ่จฝงูแกะในความดแูลของตน จะทําให้เขาทําหน้าที่มากกวา่แคท่ี่ธรรมาสน์ นัน่คือ เขาจะให้คําปรึกษาผู้ ที่กระทําผิด และทําทกุอย่างที่อยู่ในอํานาจของเขาเพื่อช่วยให้เขา

เหลา่นัน้รอดและเป็นคนดีรอบคอบ เพราะเขาทราบวา่เขาจะต้องเสนอรายงาน 

 

คุณสมบัตขิองผ้ปกครองู  
 คําวา่ ผู้ปกครองหรือผู้ดแูล มีความหมายเทา่กบัคําวา่ ศิษยาภิบาลหรือผู้ รับใช้ เปาโลและบาร์นาบสัแตง่ตัง้คนเหลา่นีข้ึน้ 

 

 “ทา่นทัง้สองได้เลือกตัง้ผู้ปกครองสาวกไว้ในทกุคริสตจกัร ได้อธิษฐานและถืออดอาหาร ฝากสาวกไว้กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า ที่เขาเชื่อถือนัน้” (กิจการ 14:23) 

 

 ผู้ปกครองหรือศิษยาภิบาลจะต้องมีคณุสมบตัิหลายประการ ตามบนัทกึไว้ในทิตสั 1 และทิโมธี 3:1-13 

 

 “ผู้ปกครองดแูลนัน้ต้องเป็นคนที่ไมม่ีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จกัประมาณตน มีสติสมัปชญัญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย อชัฌาสยัรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู ไม่ดื่มสรุามนึ

เมา ไมเ่ป็นนกัเลงหวัไม้ แต่เป็นคนสภุาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบตุรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้า

ชายคนใดไมรู่้จกัครอบครองบ้านเรือนของตน คนนัน้จะดแูลคริสตจกัรของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ ที่กลบัใจใหม่ๆ เป็นผู้ปกครองดแูล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถกูปรับโทษเหมือนอย่างมาร

นัน้” (1ทิโมธี 3:2-6) 
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 ไม่มีงานหรืออาชีพไหนในโลกนีท้ี่มีข้อบงัคบักวดขนัเหมือนกบัผู้ รับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกและแต่งตัง้ พระเจ้าทรงประสงค์ผู้ ที่หนกัแน่นและประสงค์ความจงรักภกัดีมากยิ่งกว่างานอื่นใดใน

โลกนี ้

 ชายหรือหญิงที่จะยอมรับการทรงเรียกให้มารับใช้จะต้องกระทําตามข้อบงัคบัของตําแหน่งนัน้ๆ ทัง้หมด ไมใ่ช่เพียงบางสว่นเทา่นัน้ 

 ท่านควรจะศึกษาคุณสมบัติ 70 ประการอย่างละเอียด หลายคนไม่จริงจงักบัคณุสมบตัิของศิษยาภิบาล การรับใช้ของเขาจึงไม่เกิดผล ความอ่อนแอที่แย่ที่สดุในการรับใช้คือ การมีที่

ปรึกษาหลกัที่ไมใ่ช่พระเยซคูริสตเจ้า 
 การฟังเสียงของสามี/ภรรยาของตนแทนที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถกต้องู  
 ศิษยาภิบาลมีผู้ให้คําแนะนําทางฝ่ายวิญญาณสงูสดุคือ พระผู้ เลีย้งผู้ ยิ่งใหญ่ พระเยซคูริสต์ 

 

2โครินธ์ 4:1-2 

1. ไมย่อ่ท้อ (ข้อ 1) 

2. ละทิง้เลห่์เหลี่ยมตา่งๆ ที่น่าอบัอายไปหมดสิน้แล้ว (ข้อ 2) 

3. ไมท่ํากลอบุาย (ข้อ 2) 

4. ไมพ่ลกิแพลงพระกิตติคณุของพระเจ้า (ข้อ 2) 

5. แตโ่ดยสําแดงสจัจะ เราเสนอตวัให้กบัจิตสํานกึผิดชอบของคนทัง้ปวงจําเพาะพระพกัตร์พระเจ้า (ข้อ 2) 

 

1ทิโมธี 3:1-12 

6. เป็นคนที่ไมม่ีใครติได้ (ข้อ 2) 

7. เป็นสามีของหญิงคนเดียว (ข้อ 2) 

8. เป็นคนรู้จกัประมาณตน (ข้อ 2) 

9. มีสติสมัปชญัญะ (ข้อ 2) 

10. เป็นคนสง่าเรียบร้อย (ข้อ 2) 

11. มีอชัฌาสยัรับแขกดี (ข้อ 2) 

12. เหมาะที่จะเป็นครู (ข้อ 2) 

13. ไมด่ื่มสรุามนึเมา (ข้อ 3) 
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14. ไมเ่ป็นนกัเลงหวัไม้ (ข้อ 3) 

15. เป็นคนสภุาพ (ข้อ 3) 

16. ไมเ่ป็นคนชอบวิวาท (ข้อ 3) 

17. ไมเ่ป็นคนเหน็แก่เงิน (ข้อ 3) 

18. ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี (ข้อ 4) 

19. อบรมบตุรธิดาของตนให้อยูใ่นโอวาทและมีใจนอบน้อม (ข้อ 4) 

20. ไมใ่ช่ผู้ ที่กลบัใจใหม ่เกรงวา่เขาอาจจะยโส แล้วก็จะถกูปรับโทษ (ข้อ 6) 

21. เป็นที่นบัถือของคนภายนอก (ข้อ 7) 

22. เป็นคนเอาการเอางาน (ข้อ 8) 

23. ไมเ่ป็นคนสองลิน้ (ข้อ 8) 

24. ไมด่ื่มสรุามนึเมา (ข้อ 8) 

25. ไมเ่ป็นคนโลภมกัได้ (ข้อ 8) 

26. เป็นคนยดึมัน่ในข้อลํา้ลกึแหง่ความเชื่อ ด้วยจิตสํานกึวา่ตนชอบ (ข้อ 9) 

27. เป็นสามีของหญิงคนเดียว (ข้อ 12) 

28. บงัคบับญัชาบตุรของตนและปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี (ข้อ 12) 

 

 

1ทิโมธี 4:6-16 

29. อยา่ใสใ่จกบัเทพนิยายอนัหาสาระมิได้ (ข้อ 7) 

30. จงฝึกตนในทางธรรม (ข้อ 7) 

31. อยา่ให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของทา่น (ข้อ 12) 

32. จงเป็นแบบอยา่งแก่คนที่เชื่อทัง้ปวง ทัง้ในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสทุธิ ์ (ข้อ 12) 

33. จงใฝ่ใจในการอา่นพระคมัภีร์ในที่ประชมุ ในการเทศนา และในการสัง่สอน (ข้อ 13) 

34. อยา่ละเลยความสามารถที่มีอยูใ่นตวัทา่น (ข้อ 14) 
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35. จงปฏิบตัิหน้าที่เหลา่นี ้โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ (ข้อ 15) 

36. จงเอาใจใสท่ัง้ตวัทา่นและคําสอนของทา่น จงยดึข้อที่กลา่วนีใ้ห้มัน่ เพราะเมื่อกระทําดงันัน้ ทา่นจะช่วยทัง้ตวัทา่นเองและคนทัง้ปวงที่ฟังทา่นให้รอดได้ (ข้อ 16) 

 

1ทิโมธี 5:17-19 

37. จงถือวา่ผู้ปกครองที่ปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรติสองเทา่ (ข้อ 17) 

38. คนงานสมควรจะได้รับคา่จ้างของตน (ข้อ 18) 

 

ทิตสั 1:6-9 

39. ไมม่ีข้อตําหนิ (ข้อ 6) 

40. เป็นสามีของหญิงคนเดียว (ข้อ 6) 

41. บตุรของเขามีความเชื่อ (ข้อ 6) 

42. เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากพระเจ้า (ข้อ 7) 

43. ไมเ่ป็นคนเยอ่หยิ่ง (ข้อ 7) 

44. ไมเ่ป็นคนเลือดร้อน (ข้อ 7) 

45. ไมเ่ป็นนกัเลงสรุา (ข้อ 7) 

46. ไมเ่ป็นนกัเลงหวัไม้ (ข้อ 7) 

47. ไมเ่ป็นคนโลภมกัได้ (ข้อ 7) 

48. เป็นคนมีอชัฌาสยัรับแขกดี (ข้อ 8) 

49. เป็นผู้ รักความดี (ข้อ 8) 

50. เป็นคนมีสติสมัปชญัญะ (ข้อ 8) 

51. เป็นคนยตุิธรรม (ข้อ 8) 

52. เป็นคนบริสทุธิ ์ (ข้อ 8) 

53. รู้จกับงัคบัใจตนเอง (ข้อ 8) 

54. เป็นคนยดึมัน่ในหลกัคําสอนอนัแท้ (ข้อ 9) 
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1เปโตร 4:7-11 

55. จงมีสติสมัปชญัญะ (ข้อ 7) 

56. จงรู้จกัสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐาน (ข้อ 7) 

57. จงรักซึง่กนัและกนัให้มาก (ข้อ 8) 

58. จงต้อนรับเลีย้งดซูึง่กนัและกนัโดยไมบ่น่ (ข้อ 9) 

59. ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กนัและกนั เป็นผู้ รับมอบฉนัทะที่ดี ที่แจกและสําแดงพระคณุนานาประการของพระเจ้า (ข้อ 10) 

60. กลา่วพระภาษิตของพระเจ้า (ข้อ 11) 

 

1เปโตร 5:1-9 

61. จงเลีย้งฝงูแกะ (ข้อ 2) 

62. จงดแูล ไมใ่ช่ด้วยความฝืนใจแตด่้วยความเตม็ใจ ไมใ่ช่ด้วยการเหน็แก่ทรัพย์สิง่ของที่ได้มาโดยทจุริต แตด่้วยใจเลื่อมใส (ข้อ 2) 

63. ไมใ่ช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ ที่อยูใ่ต้อํานาจ (ข้อ 3) 

64. เป็นแบบอยา่งแก่ฝงูแกะ (ข้อ 3) 

65. ทา่นที่ออ่นอาวโุส ก็จงเชื่อฟังคําของพวกผู้ใหญ่ (ข้อ 5) 

66. มีความถ่อมใจในการปฏิบตัิตอ่กนัและกนั (ข้อ 5) 

67. ออ่นน้อมถ่อมตน (ข้อ 5) 

68. จงถ่อมใจลง (ข้อ 6) 

69. จงสงบใจ (ข้อ 8) 

70. จงระวงัระไวให้ดี (ข้อ 8) 

 

 ศิษยาภิบาลจะต้องมีคณุสมบตัิตามพระคมัภีร์ เพื่อที่จะรับใช้ในตําแหน่งผู้ นําที่ยิ่งใหญ่นีไ้ด้ 

 

การตัง้ศิษยาภบิาลในคริสตจักรที่มีการปกครองของพระเจ้า 
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 ศิษยาภิบาลที่จะออกจากคริสตจกัรไปมีหน้าที่หาผู้ รับใช้ที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้แก่คริสตจกัรและจะต้องแต่งตัง้ศิษยาภิบาลคนนัน้ไว้ในคริสตจกัร ก่อนที่เขาจะออกไป ทัง้นี ้เขาจะทําได้

โดยการอธิษฐานและทํางานร่วมกบัเจ้าอธิการภาคและคณะกรรมการที่ปรึกษาของคริสตจกัร 

 สมาชิกไม่ทราบคณุสมบตัิของผู้ ที่สมคัรเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัร ดงันัน้ สมาชิกคริสตจกัรที่ฉลาดจะเลือกศิษยาภิบาลใหม่โดยให้เจ้าอธิการภาคและศิษยาภิบาลคนปัจจุบนัเป็นผู้

เลือก คริสตจกัรหลายแหง่จะเชิญผู้ เทศนามาหลายคน จากนัน้ เลือกศิษยาภิบาลจากผู้ ที่เทศนาข้อความได้สละสลวยที่สดุ แต่แล้วก็พบว่าข้อความที่สละสลวยไม่ได้ช่วยให้คนๆ หนึ่งสามารถเป็นศิษ

ยาภิบาลที่แท้จริงได้ 

 คริสตจกัรที่มีการปกครองของพระเจ้าควรจะมีกฎข้อบงัคบัว่าศิษยาภิบาลจะต้องไม่ออกจากคริสตจกัรจนกว่าจะถึงกําหนดเวลา โดยอาจมีเนือ้หาในกฎข้อบงัคบัดงันี ้“ศิษยาภิบาลของ

คริสตจกัรจะเป็นผู้ดแูลคริสตจกัรนัน้จนกวา่ศิษยาภิบาลคนดงักลา่วและที่ประชมุจะตกลงที่จะเปลี่ยนแปลง” 

 ข้อกําหนดนีท้ําให้ศิษยาภิบาลสามารถยึดหลกัการของพระคมัภีร์ได้อย่างมัน่คงโดยไม่ต้องกลวัว่าคณะกรรมการจะออกเสียงให้เขาออกจากตําแหน่งเมื่อเขายืนหยดัในเรื่องความบริสทุธิ์

หรือความผิดบาป เมื่อมีการตกลงร่วมกนัวา่จะเปลี่ยนศิษยาภิบาล ตวัอยา่งวิธีการตามพระคมัภีร์ด้านลา่งจะเป็นแผนการสําหรับการเลือกศิษยาภิบาลใหม ่

 การเลือกโยชวูาเพื่อทําหน้าที่ตอ่จากโมเสสแสดงให้เหน็วิธีของพระเจ้าในการแตง่ตัง้บคุคลในตําแหน่งตา่งๆ กนัดารวิถี 27:15-23 บนัทกึเกี่ยวกบัการที่พระเจ้าทรงเลือกโยชวูา 

 

 “และพระเจ้าตรัสกบัโมเสสวา่ ‘จงนําโยชวูา บตุรนนูผู้ มีพระวิญญาณอยูภ่ายในเขามา จงเอามือของเจ้าวางบนเขา” (กนัดารวิถี 27:18) 

 

 หลงัจากโมเสสวางมือบนโยชวูาแล้ว โยชวูาก็ได้รับการเจิมเพื่อดํารงตําแหน่งของตน มหาปโุรหิตเป็นผู้อวยพรโยชวูาในตําแหน่งของเขา 

 

 “และทา่น [เอเลอาซาร์] เอามือวางบนโยชวูา และกําชบัเขาตามที่พระเจ้าตรัสสัง่ทางโมเสส” (กนัดารวิถี 27:23) 

 

 ให้สงัเกตวา่พระเจ้าทรงเลือกโยชวา และผ้ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นผ้แต่งตัง้เขาให้ดาํรงตาํแหน่งู ู ู  บางคนอาจโต้แย้งว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนวิธีการของพระองค์ในทกุวนันี ้แต่พระคมัภีร์

บอกให้เราทราบวา่ไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ 

 

 “เพราะวา่เราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร...” (มาลาคี 3:6) 

 

 พระเจ้าทรงรับรองการรับใช้ของโยชวูาในโยชวูา 1:1-10 การรับใช้ของเขาไมใ่ช่การกระทําของตนเอง แตพ่ระเจ้าตรัสวา่ 
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 “...วันนีเ้ราจะเริ่มยกย่องเจ้าให้เป็นใหญ่ ในสายตาของบรรดาอสิราเอล เพื่อเขาจะทราบวา่ เราอยูก่บัโมเสสมาแล้วอยา่งไร เราจะอยูก่บัเจ้าอยา่งนัน้” (โยชวูา 3:7) 

 

 เมื่อโยชวูาเสียชีวิตลง พระเจ้าทรงเลือกผู้วินิจฉยัให้เป็นผู้บริหารของพระองค์ มีการบนัทกึประวตัิศาสตร์การเลือกผู้วินิจฉยัเพียงบางคนเท่านัน้ แต่ประวตัิศาสตร์ที่มีอยู่นัน้แสดงให้เห็นว่าคน

เหลา่นีไ้ด้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าโดยตรงให้เป็นผู้ปกครองพลไพร่ตามการปกครองของพระเจ้า 

 

การปลดศิษยาภบิาลออกจากตาํแหน่ง 
 หากศิษยาภิบาลกลายเป็นคนไมส่ตัย์ซื่อและถกูพบวา่ได้ทําความผิดบาป หรือปฏิบตัิหน้าที่อยา่งไมถ่กูต้อง จะต้องรายงานเรื่องนีต้่อเพรสไบเตรีประจําภาค ทัง้นีจ้ะต้องมีพยานผู้ มีชื่อเสียงดี

สองหรือสามคนด้วย (1ทิโมธี 5:19) (ดตูวัอยา่งธรรมนญูและกฎข้อบงัคบัมาตรา 5) 

 

ศิษยาภบิาลเป็นผ้บริหารู  
 ความล้มเหลวครัง้แรกของโมเสสเป็นบทเรียนที่ดีในเรื่องการบริหาร โมเสสพยายามตดัสนิและปกครองอิสราเอลหลงัจากได้รับธรรมบญัญตัิที่ภเูขาซีนาย อพยพ 18:13-18 กลา่วถงึเรื่องนีไ้ว้ 

 โมเสสทําความผิดที่ร้ายแรง เขาพยายามที่จะทํางานบริหารทัง้หมดด้วยตนเอง (เผดจ็การ) ซึง่ทําให้เกิดสิง่ที่เลวร้ายสองประการคือ 

1. โมเสสทําให้ตนเองออ่นระอาใจ 

2. โมเสสทําให้พลไพร่ออ่นระอาใจ 

 

 ในเวลานัน้เอง เยโธร พอ่ตาของโมเสสให้คําแนะนําที่ดีที่เปลี่ยนการปฏิบตัิงานทัง้หมดในตําแหน่งของโมเสส ผู้ นําทกุคนจะทํางานได้เป็นอย่างดีถ้าปฏิบตัิตามโมเสสในการฟังคําแนะนําที่ดี 

คําแนะนําของเยโธรทําให้โมเสสทราบวา่ในการเป็นผู้ นําพลไพร่ของพระเจ้านัน้ เขาจะต้องเป็นผู้แทนของพลไพร่ตอ่พระเจ้า เขาไมใ่ช่คนใช้ของพลไพร่ แตเ่ป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าเพื่อพลไพร่เหลา่นัน้ 

 

 “...ท่านจงเป็นผ้แทนของประชาชนต่อพระเจ้าู  นําความกราบทลูพระเจ้า” (อพยพ 18:19) 

 

 ผู้ นําไมใ่ช่คนขบัแทก็ซี่ คนดแูลเดก็ หรือคนทําธุระให้กบัสมาชิก พระเจ้าทรงมีงานให้เขาทําในการดําเนินการตามนํา้พระทยัของพระองค์บนโลกนี ้โมเสสจะต้องเป็นผู้บริหาร 

 งานของผู้บริหารมีสองสว่นด้วยกนั สว่นแรก โมเสสจะต้องปฏิบตัิหน้าที่สี่อยา่งด้วยตนเอง 

1. สอนพลไพร่เกี่ยวกบักฎเกณฑ์ 

2. สอนพลไพร่เกี่ยวกบัข้อตดัสนิ 



 62 

3. สอนพลไพร่เกี่ยวกบัทางที่เขาต้องดําเนินชีวิต 

4. สอนพลไพร่เกี่ยวกบัสิง่ที่ต้องปฏิบตัิ (อพยพ 18:20) 

 

ให้สงัเกตว่า โมเสสไม่ได้มีหน้าที่หลกัในการทําการอศัจรรย์เพื่อให้คนทัง้หลายรอดพ้น แต่เขาจะต้องสอน ความอ่อนแอของคริสตจกัรไม่ใช่ความอ่อนแอในการประกาศหรือในอํานาจการ

อศัจรรย์ แตใ่นการขาดการสอน เมื่อโมเสสเริ่มการรับใช้ด้วยการสอน นัน่เป็นเพียงหน้าที่สว่นหนึง่ของผู้บริหารเทา่นัน้ 

หน้าที่อย่างที่สองของโมเสสคือ การแต่งตัง้ผ้ปกครองเพื่อช่วยเหลือเขาู  โดยคนเหลา่นัน้จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ยําเกรงพระเจ้า 

2. ไว้ใจได้ 

3. ไมก่ินสนิบน (อพยพ 18:21) 

 

คนเหลา่นีม้ีหน้าที่คือ 

1. เป็นผู้ปกครองกลุม่คนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. แบกภาระร่วมกบัโมเสส 

3. ตดัสนิคดีเลก็ๆ น้อยๆ (อพยพ 18:21-23) 

 

 ก่อนหน้านี ้พลไพร่พึ่งพาโมเสสเพราะเขาเป็นผู้ เดียวที่กล่าวแทนพระเยโฮวาห์ แต่ในเวลานัน้ ผู้ปกครองซึง่ดํารงตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมายก็กล่าวด้วยความเป็นหนึ่งในวิญญาณและ

อํานาจเหมือนเช่นโมเสส 

 หลกัการนีใ้ช้ได้กบัการปกครองของพระเจ้าที่แท้จริง 

 

ข้อความ 
 โยชวูาและผู้วินิจฉยัในพระคมัภีร์เก่า รวมทัง้เปโตรและเปาโลในพระคมัภีร์ใหม ่เป็นตวัอยา่งของผู้ ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาลและทําหน้าที่ตามตําแหน่งนัน้ 

 

ข้อความสาํหรับคริสตจักรคืออะไร 
 ฮีบรู 4:1-3 กลา่ววา่ ข่าวประเสริฐของเรามีความคล้ายคลงึกนัข่าวประเสริฐของโมเสส ลองดกูารทรงเรียกและหน้าที่ตามที่ปรากฏอยูใ่นชีวิตของโมเสส 
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1. เขาได้รับการเรียก จากนัน้ได้รับการฝึกเพื่อรับใช้ 

2. ข้อความของเขาเป็นข้อความเกี่ยวกบัการปลดปลอ่ย 

3. ข้อความนัน้มีความถกูต้อง ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงความจริง “ขอโปรดให้ข้าพระบาทเดินทางไปในถิ่นทรุกนัดารสกัสามวนั” (อพยพ 3:18) หมายเหต:ุ ข้อความนีเ้ป็นข้อความที่ช่วยให้พ้นจาก

การเป็นทาสจากชีวิตเก่าอยา่งบริบรูณ์ ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงความจริง (ข้อความของเรามีสามขัน้ตอนในการออกจากการเป็นทาส...การกลบัใจใหม่ การบพัติศมา และการรับพระวิญญาณ

บริสทุธิ กิจการ ์ 2:38) 

4. พระเจ้าประทานอํานาจในการอศัจรรย์ให้แก่เขาเพื่อทํางานที่จะต้องทําให้สําเร็จ การอศัจรรย์ต่างๆ ไม่ได้สิน้สดุในตวัมนัเอง วตัถปุระสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อแสดงการอศัจรรย์ แต่เพื่อการ

ปลดปลอ่ยจากการอยูภ่ายใต้อํานาจของอียิปต์ 

5. ฤทธิเดชและอํานาจทกุอยา่งจะต้องใช้เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ ์ พระเยโฮวาห์เป็นผ้ช่วยให้รอด โมเสสเป็นเพียงผ้เผยพระวจนะู ู  

 

 โมเสสเทศนาข้อความในการปลดปล่อยด้วยการอศัจรรย์และหมายสําคญัต่างๆ ที่นําอิสราเอลออกจาการเป็นทาส กญุแจสําคญัสู่ความสําเร็จของโมเสสคือฤทธิอํานาจของพระเยโฮวาห์ ์

พระนามที่ปลดปลอ่ย และการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความจริงในข้อความนัน้ ฟาโรห์พยายามอย่างน้อยสามครัง้ในการทําให้โมเสสเปลี่ยนแปลงความจริงเกี่ยวกบัการเดินทางสามวนั แต่โมเสส

ทราบว่าการเดินทางสามวนัเท่านัน้ที่จะทําให้อิสราเอลรอดพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์ได้ ศิษยาภิบาลที่แท้จริงจะเห็นความจําเป็นของข้อความที่สมบรูณ์ในทกุวนันี ้หากข้อความไม่สมบรูณ์ก็ไม่

อาจรอดพ้นได้ การบงัเกิดใหม่เป็นข้อความสามขัน้ตอนที่แยกออกจากกนัไม่ได้เหมือนลกูกญุแจสามขา คือจะไม่อาจใช้ไขประตสูู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ถ้าข้อความไม่สมบรูณ์ “ท่านจะต้องบงัเกิด

ใหม”่ 

 อิสราเอลได้รับช่วยให้รอดพ้นด้วยข้อความของโมเสส โมเสสนําพวกเขามายงัภเูขาซีนาย และสอนเกี่ยวกบัธรรมบญัญตัิของพระเจ้า ทัง้หมดนี ้ไม่ได้เกิดขึน้ในระยะเวลาสัน้ๆ อิสราเอลคงอยู่

ที่ซีนายเป็นเวลาเกือบสองปีเพื่อการเรียนรู้นี ้แบบแผนที่โมเสสได้ตัง้ขึน้นัน้เป็นสิง่สําคญัที่สดุสําหรับศิษยาภิบาลทกุวนันี ้หลงัจากที่ได้รอดพ้นจากการเป็นทาสแล้ว จะต้องมีการสอน 

 โมเสส ซึง่เป็นผู้ เทศนาเกี่ยวกบัการช่วยให้รอดพ้น กลายเป็นครูและผู้ให้ธรรมบญัญัติแก่อิสราเอล หลังจากเทศนาเรื่องการช่วยให้รอดแล้ว จะต้องมีการสอน ศิษยาภิบาลจะต้องเป็น

ครูและผู้ เทศนา ธรรมิกชนไมอ่าจจําเริญขึน้และเติบโตอยา่งแข็งแรงได้ถ้าไมม่ีการสอนพระวจนะและการจดัระเบียบพลงังานของเขาในการทํางานเพื่อพระเจ้า 

 

มาตรฐานในคริสตจักร 
 ในทกุยคุสมยั ศิษยาภิบาลจะเป็นผู้ กําหนดมาตรฐานความบริสทุธิของคริสตจกัรตามพระวจนะ์  

 เมื่อศิษยาภิบาลในแตล่ะยคุตระหนกัวา่จะต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัเรื่องความบาป กฎเกณฑ์นัน้ก็เป็นการกลา่วห้าม 

 พระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงว่าการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา สบูบหุรี่ หรือเต้นรําเป็นความบาป แต่ผู้ รับใช้ของพระเจ้าที่เห็นความเลวร้ายของสิ่งเหล่านี ้ได้ถือว่าเป็นความบาป เช่นเดียวกบั

การแตง่กายไมส่ภุาพ ผู้ รับใช้มีสทิธิในการกลา่วห้ามหรืออนญุาตสิง่ตา่งๆ บนโลก พระคมัภีร์กลา่ววา่์  
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 “...ทา่นจะกลา่วห้ามสิง่ใดในโลก สิง่นัน้ก็จะถกูกลา่วห้ามในสวรรค์...” (มทัธิว 16:19ข และ 1โครินธ์ 5) 

 

 ความรับผิดชอบของศิษยาภิบาลตอ่คริสตจกัรมีอยูใ่นวิวรณ์บทที่ 3 ถ้อยคําในการตกัเตือนจากพระเจ้าถงึคริสตจกัรตา่งๆ นัน้เขียนไปยงัศิษยาภิบาลของคริสตจกัร ไม่ใช่สมาชิก จดหมายแต่

ละฉบบัขึน้ต้นด้วย “ถงึทตูสวรรค์...” (หรือศิษยาภิบาล) พระเจ้าทรงถือวา่ศิษยาภิบาลมีความรับผิดชอบโดยตรงตอ่สมาชิกในคริสตจกัรที่เขาได้รับการแตง่ตัง้ให้ดแูล 

 

ทาํไมต้องมีการลงโทษเมื่อมีความผิดบาปเกิดขึน้ในคริสตจักร 
 บางคนได้กลา่วว่า “ให้คนที่มาโบสถ์ได้ยินพระวจนะ แล้วในที่สดุเขาจะดีเอง” คํากลา่วนีไ้ม่เป็นความจริง ในทางตรงกนัข้าม คนเหลา่นีจ้ะทําให้คริสตจกัรมีมลทิน คริสตจกัรที่โครินธ์เป็นที่

พกัพิงของชายที่ผิดประเวณี เปาโลกลา่ววา่ 

 

 “การที่ท่านอวดอ้างนัน้ไม่สมควรเลย ท่านไม่ร้หรือว่าเชือ้ขนมเพียงนิดเดียว ย่อมทาํให้แป้งดิบฟทัง้ก้อน จงชาํระเชือ้เก่าเสีย เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหมู่ ู …” (1โครินธ์ 

5:6-7) 

 

 ความผิดบาปไม่เพียงแต่จะปนเปือ้นคริสตจกัรเท่านัน้ แต่ยงัเป็นอปุสรรคขดัขวางความก้าวหน้าของคริสตจกัรอีกด้วย ความผิดบาปในกลุม่สมาชิกจะสง่ผลกระทบต่อร่างกายทัง้หมด เรื่อง

ของอาคานในโยชวูาบทที่ 7 แสดงให้เหน็ความจริงนีเ้ป็นอยา่งดี 

เหตผุลที่สําคญัอีกประการหนึ่งว่าทําไมจึงจําเป็นต้องมีการลงโทษในคริสตจกัรคือว่า ผู้ ที่ไม่ได้รับการลงโทษซึง่อยู่ในความบาปนัน้จะกลายเป็นคนน่าซื่อใจคด คนที่หน้าซื่อใจคดเป็นผู้ ที่ทํา

ร้ายคริสตจกัร เขาเป็นเหมือนปลวกในเนือ้ไม้ แตท่ี่สําคญัที่สดุ ความรู้สกึปลอดภยัที่ไมถ่กูต้องทําให้พวกเขาไมก่ลบัใจใหมแ่ละไมเ่ปลี่ยนชีวิตให้ปฏิบตัิตามพระเจ้า และวิญญาณของเขาจะหลงไป 

 คริสตจกัรกําหนดมาตรฐานสําหรับสมาชิกของคริสตจกัร จดุอ่อนในคริสตจกัรส่วนใหญ่คือการไม่สามารถดําเนินการลงโทษได้ หลายครัง้ผู้ ต้องสงสยัว่าทําผิดที่อยู่ในคริสตจกัรจะลาออก

แทนที่จะถกูลงโทษ ถ้าคริสตจกัรไม่สามารถดําเนินการพิจารณาได้ คนๆ นีจ้ะเป็นอิสระ สามารถไปที่คริสตจกัรอื่น และทําให้คริสตจกัรนัน้เป็นมลทินได้อีก เขาอาจทําให้ธรรมิกชนที่อ่อนแอโอนเอียง

ไปมาเพราะเสียงครํ่าครวญของเขาเกี่ยวกบัความไมย่ตุิธรรมในคริสตจกัร คริสตจกัรไมส่ามารถอธิบายเกี่ยวกบัคนนีไ้ด้ เพราะเขาไมไ่ด้ถกูพบวา่ผิดและลงโทษอยา่งเหมาะสมตามพระคมัภีร์ 

 

การแก้ไขปัญหาในร่างกาย 
 สมาชิกของร่างกายที่ถกูพบวา่ผิด จะต้องถกูลงโทษตามพระคมัภีร์ ถ้าเขากลบัใจใหม ่เขาจะได้รับกลบัมาตามกาลาเทีย 6:1, ยอห์น 5:16-17 และยากอบ 5:19-20 
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คนนอกศาสนา 
 ผู้ ที่ทําผิดอยูเ่สมอและไมส่นใจคําตกัเตือนจะถกูให้ออกจากคริสตจกัร และถือวา่เป็นคนนอกศาสนา 

 

 “ดกู่อนพี่น้องทัง้หลาย เราขอกําชบัท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อย่อย่างเกียจคร้านู  และไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่ง

ทา่นได้รับจากเรา“ (2เธสะโลนิกา 3:6) 

 

 เปาโลได้ให้คําเตือนเช่นเดียวกนันีอ้ีก 

 

 “คนใดๆ ที่ยใุห้แตกนิกายกนั เมื่อได้ตกัเตือนเขาหนหนึ่งหรือสองหนแล้ว ก็จงอย่าเกี่ยวข้องกบัเขาเลย ด้วยรู้แล้วว่าคนเช่นนัน้เป็นคนนอกลูน่อกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตวัเขา” (ทิตสั 

3:10-11) 

 

ผ้สร้างปัญหาู  
 ผู้ ทําผิดที่อนัตรายที่สดุในร่างกายคือผู้สร้างปัญหา คนๆ นีก้่อให้เกิดการต่อสู้และถกเถียงกนั แต่เป็นผู้ ที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่สร้างปัญหาให้ตนเองได้ บคุคลประเภทนีจ้ะนําตวัมาพิจารณา

ความเพื่อแก้ไขปัญหาได้ยาก วิธีที่ดีที่สดุในการจดัการผู้ ทําผิดประเภทนีค้ือสอนธรรมิกชนเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตนตอ่ผู้สร้างปัญหา 

 

 “พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สงัเกตดคูนเหล่านัน้ที่ก่อเหตวุิวาทและทําให้คนอื่นหลง ซึ่งเป็นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้หลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านัน้” (โรม 

16:17) 

 

 สภุาษิต 6:16-19 กลา่วถงึหกสิง่ที่พระเจ้าทรงเกลียด แตส่ิง่ที่เจ็ดซึง่เป็นที่น่าเกลียดน่าชงั นัน่คือ 

 

 “...คนผู้หวา่นความแตกร้าวทา่มกลางพวกพี่น้อง” (สภุาษิต 6:19ข) 

 

 หากธรรมิกชนทราบถึงความผิดบาปในการนินทาและหว่านความแตกร้าว เขาจะต้องหลีกหนีจากเรื่องเหล่านัน้ ถ้าเกิดปัญหาขึน้ ศิษยาภิบาลที่ทราบเรื่องจะจดัการปัญหาเหล่านีโ้ดยเร็ว

ที่สดุเพื่อหยดุปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นการแตกแยกที่ร้ายแรง 
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 ศิษยาภิบาลจะต้องพยายามทกุวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาโดยให้คําปรึกษาและแจ้งปัญหาให้แก่กลุม่สมาชิกทราบหากเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีสดุท้าย 

 

ปัญหาระหว่างพี่น้อง 
ขัน้ตอน 3 ขัน้ที่ควรจะทําเมื่อพบวา่พี่น้องคนหนึง่กําลงัหลงไป  

 

มทัธิว 18:15-19  

1. ไปหาพี่น้องที่ทําผิดและเผชิญหน้าเขา ถ้าเขาไมฟ่ัง... 

2. ติดตอ่ศิษยาภิบาลและไปพบเขาอีกครัง้ตามศิษยาภิบาลเหน็เหมาะสม ถ้าเขาไมฟ่ัง... 

3. ศิษยาภิบาลนําเขาไปหาคณะกรรมการคริสตจกัรและสมาชิกคริสตจกัรเพื่อเพื่อนําเขาออกจากคริสตจกัรหากเขาไมเ่ชื่อฟัง 

 

 

 

ประโยชน์ของการลงโทษ 
 เหตผุลสําคญัที่ต้องมีการลงโทษคือ เพื่อช่วยวิญญาณของมนษุย์ที่อยูใ่นความบาปให้รอด เขาจะไมไ่ด้รับความรอด หากทําตวัเป็นคนน่าซื่อใจคดในคริสตจกัร 

 

 “ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้ เป็นเจ้า เมื่อท่านทัง้หลายประชมุกนัและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วย พร้อมทัง้ฤทธิเดชของพระเยซูองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ์ พวกท่านจงมอบคนนัน้ไว้

ให้ซาตานทาํลายเนือ้หนังเสีย เพื่อให้จติวญิญาณของเขารอดในวนัของพระเยซอูงค์พระผู้ เป็นเจ้า” (1โครินธ์ 5:4-5) 

 

 ธรรมิกชนจะตดัสนิสมาชิกในคริสตจกัร พระเจ้าจะตดัสนิผู้ ที่ถกูให้ออกจากคริสตจกัร ธรรมิกชนที่แท้จริงจะไมไ่ปที่ศาลบ้านเมืองตอ่สู้กบัธรรมิกชนอีกคนหนึง่ (1โครินธ์ 6:1-8) 

 การนําคนหนึง่ออกจากคริสตจกัรจะทําความสะอาดร่างกายและรักษาการอวยพรของพระเจ้าให้อยูก่บัคริสตจกัร ผู้ ที่ออกจากคริสตจกัรจะอยูใ่นพระหตัถ์ของพระเจ้าเพื่อที่เขาจะได้รับความ

รอดและกลบัตัง้ตวัใหม ่

 

วิธีปฏิบัตติ่อผ้ที่ถกให้ออกจากคริสตจักรู ู  
 อนัตรายที่ร้ายแรงในการให้บคุคลออกจากการเป็นสมาชิกคริสตจกัรคือ สมาชิกคริสตจกัรรู้สกึเหน็ใจผู้ ที่ถกูให้ออกจากคริสตจกัร และขดัขวางงานในการกลบัตัง้ตวัใหม ่
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 มนษุย์มีธรรมชาติรู้สกึสงสารผู้ ที่แพ้ในชีวิต ซึง่เป็นอนัตรายตอ่งานของพระเจ้า ข้อพระคมัภีร์เขียนไว้ชดัเจนเกี่ยวกบัวิธีที่ธรรมิกชนควรจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ที่ถกูให้ออกจากคริสตจกัร 

1. “ให้สงัเกตดคูนเหลา่นัน้ที่ก่อเหตวุิวาทและทําให้คนอื่นหลง” (โรม 16:17) 

2. “แตข่้าพเจ้าเขียนบอกทา่นวา่ ถ้าผู้ใดได้ชื่อวา่เป็นพี่น้องแล้ว แตย่งัลว่งประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรูปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขีเ้มา หรือเป็นคนฉ้อโกง อย่าคบคนอย่างนัน้ แม้จะ

กนิด้วยกันกอ็ย่าเลย” (1โครินธ์ 5:11) 

 

 ธรรมิกชนที่เหน็ใจผู้ ที่ถกูลงโทษเป็นเหมือนกบัครอบครัวที่พอ่หรือแมล่งโทษลกูและคนอื่นสงสารและแสดงความรักที่ไมส่มควรในการปกป้องเดก็ที่ทําผิด ธรรมิกชนได้รับคําตกัเตือนวา่ 

 

 “ทา่นมีพวกเขาเป็นตวัอยา่งแล้ว จงดคูนที่ประพฤติตามแบบนัน้” (ฟีลปิปี 3:17) 

 

 ธรรมิกชนไมส่ามารถรู้สกึเหน็ใจผู้ ที่กระทําผิดได้ 

 เป็นความผิดบาปที่ธรรมิกชนของพระเจ้าไมส่นบัสนนุผู้ นําของพระเจ้าในงานการลงโทษในคริสตจกัร 

 

การกลับตัง้ตวัใหม่ 
 ผู้ ที่ถกูให้ออกจากคริสตจกัร และถกูทิง้จากการเป็นสมาชิกอาจจะเหน็หนทางแหง่ความชัว่ของตนเองและกลบัใจใหม ่

 ผู้ ที่อคัรสาวกเปาโลบอกกบัคริสตจกัรโครินธ์ให้ทิง้ออกจากการเป็นสมาชิกนัน้ได้กลบัใจใหม ่อคัรสาวกเปาโลตกัเตือนคริสตจกัรให้รับเขากลบัคืนมา (2โครินธ์ 2:6-9) 

 ผู้ ที่กลบัใจใหมต่อ่หน้าสมาชิกคริสตจกัร และขอกลบัตัง้ตวัใหมจ่ะได้กลบัเข้ามา และอดีตของเขาจะไมเ่ป็นที่นินทาในคริสตจกัรอีกตอ่ไป 

 เขาจําเป็นต้องพสิจน์ตนเองในระยะเวลาทดลองก่อนที่จะได้ทาํงานในกลุ่มสมาชิู ก 
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บทที่เจด็ 
 

ศิษยาภบิาลเป็นผ้นําู  
 

การนําหมายความว่าอย่างไร 
 การเป็นผู้ นําที่แท้จริงคือ ความสามารถในการทําให้คนๆ หนึง่รู้สกึเหมือนที่ทา่นรู้สกึ คิดเหมือนที่ทา่นคิด และกระทําเหมือนที่ทา่นอยากจะให้เขากระทํา ศิษยาภิบาลที่จะประสบความสําเร็จ

ตามนัน้ได้จะต้องมีความพยายาม การเป็นผู้ นําเป็นศิลป์ที่จะต้องฝึกฝนและใช้ชีวิตตามนัน้เพื่อเป็นตัวอย่าง ผู้ นําจะต้องเป็นผู้ ที่ก้าวไปข้างหน้าผู้ ที่จะตาม อัครสาวกเปาโลเป็นตวัอย่างนีด้้วย

ประสบการณ์ชีวิตของเขา และสามารกลา่วแก่ธรรมิกชนที่โครินธ์ได้วา่ 

 

 “ทา่นทัง้หลายก็จงปฏิบตัิตามอยา่งข้าพเจ้า เหมือนอยา่งที่ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามอยา่งพระคริสต์” (1โครินธ์ 11:1) 

 

 ผู้ นําที่แท้จริงก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้สมาชิกปฏิบตัิตาม เขาไม่อาจอยู่ข้างหน้ามากเกินไป มิฉะนัน้ สมาชิกจะเกิดความสบัสน เขาไม่อาจขีเ้กียจและไปอยู่ข้างหลงัผู้ ที่เขานําได้ สว่นใหญ่แล้ว 

ธรรมิกชนจะไมม่ีชีวิตที่ดีไปกวา่ผู้ นํา 

หลายครัง้ พระเยซูทรงเรียกผู้ ติดตามของพระองค์ว่าเป็นแกะ แกะไม่ใช่สตัว์ที่จะถกูขบัไล่เหมือนเช่นสตัว์อื่นๆ แต่เป็นสตัว์ที่จะต้องนําไปสู่ทุ่งหญ้า ธรรมิกชนของพระเจ้าจะเป็นผู้ ที่ตาม

เช่นกนั เหมือนกบัแกะตามผู้ เลีย้งแกะ ผู้ เลีย้งจะนําอยา่งมัน่คงและออ่นโยน และด้วยการเอาใจใสใ่นความปลอดภยัของแกะ 

 

 

ศิษยาภบิาลและภรรยาของเขาเป็นตวัอย่าง 
 ส่วนที่สําคญัของการเป็นผู้ นําคือการเป็นตวัอย่าง หากศิษยาภิบาลและภรรยาไม่บงัคบัตวัให้เป็นตวัอย่างที่ดี คริสตจกัรจะหนัไปจากพระเจ้าในท้ายที่สดุ ศิษยาภิบาลและภรรยาของเขา

จะต้อง 

1. แตง่กายสภุาพมากกวา่สมาชิก 

2. อธิษฐานมากกวา่สมาชิก 

3. ประพฤติและใช้ชีวิตอยา่งไมม่ีที่ติได้ตลอดเวลา 
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 ค่าของการเป็นผู้ นําของพระเจ้านัน้เป็นการเสียสละรสนิยมและความปรารถนาส่วนตวัด้วยเห็นแก่ประโยชน์ของข่าวประเสริฐ บางคนไม่ยอมรับในเรื่องนี ้แต่เปาโลกลา่วแก่ศิษยาภิบาลทกุ

คนและภรรยาของพวกเขาวา่ 

 

 “เราทําสิง่สารพดัได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทาํได้นัน้เป็นประโยชน์ เราทําสิง่สารพดัได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทาํให้เจริญขึน้” (1โครินธ์ 10:23) 

 

 มีบางสิง่ที่คนอื่นๆ อาจจะทํา แตศ่ิษยาภิบาลและภรรยาของเขาจะต้องละเว้นเพราะเขาเป็นผู้ นํา ศิษยาภิบาลจะเทศนาไม่ให้ใสเ่ครื่องประดบัได้อย่างไรหากว่าเขาหรือภรรยาไม่แยกตนออก

จากสิ่งเหลา่นีก้่อน เขาจะเทศนาไม่ให้สวมเสือ้ผ้าที่ไม่สภุาพเรียบร้อยได้อย่างไรหากเขาหรือภรรยามกัจะมีเสือ้ผ้าแบบใหม่ลา่สดุและสีสนัมากที่สดุ หลกัการที่สําคญัที่สดุในการเป็นผู้ นําคือการเป็น

ตวัอย่างที่ดี ผู้ เทศนาและภรรยาจะใช้ชีวิตอย่างหรหราู และจากนัน้บอกว่า “เพราะว่าทรัพย์สมบตัิของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นัน่ด้วย” ได้อย่างไร ผ้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงจะกําหนดู

ข้อบังคับให้ตนเองในสิ่งที่ เขาอาจจะไม่บังคับให้สมาชิกทาํ ในการเป็นผู้ เทศนาพระวจนะที่ก่อให้เกิดผล ท่านจะต้องใช้ชีวิตเหนือคําตําหนิ ซึ่งจะช่วยให้ท่านตกัเตือน ว่ากล่าว และสัง่สอนใน

คําสัง่สอนและในความบริสทุธิตามอย่างพระคมัภีร์ได้ ท่านอาจจะกลา่วว่า ์ “ข้าพเจ้ารู้จกัผู้ เทศนาที่ไม่ปฏิบตัิตามตวัอย่างนี ้และเขาเป็นผู้ เทศนาที่มีชื่อเสียงและมีสมาชิกเยอะ” นัน่อาจจะจริง แต่ให้

ฟังคําเทศนาของเขาอย่างระมดัระวงั เขาเทศนาพระวจนะของพระเจ้าหรือพดเกี่ยวกับพระวจนะู  สิ่งที่ “พระเจ้าตรัสดังนี”้ จะทําให้ธรรมิกชนของพระเจ้าได้ไปสวรรค์ เจ้าสาวจะไม่มีตําหนิริว้

รอย หรือมลทินใดๆ สมาชิกที่เยอะนัน้อาจจะไมพ่ร้อมสําหรับการกลบัมาของพระเจ้าก็ได้ เปาโลกลา่วเกี่ยวกบัการรับใช้ของเขาวา่ 

 

 “เหตฉุะนัน้วนันีข้้าพเจ้ายืนยนัต่อท่านทัง้หลายว่าท่านทกุคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกลา่วเรื่องพระดําริของพระเจ้าทัง้สิน้ให้ท่านทัง้หลาย

ฟัง” (กิจการ 20:26-27) 

 

 การเป็นผู้ นําหมายถึงความโดดเดี่ยว ศิษยาภิบาลหลายคนไม่เข้าใจการรับใช้ในด้านนี ้ศิษยาภิบาลคนหนึ่งไม่อาจเป็นเพื่อนสนิทของสมาชิกและยงัคงนําเขาได้ อย่าเล่นกับพวกเขาและ

หวังว่าจะได้รับความเคารพในตาํแหน่งของตน การเป็นมิตรเพื่อนําเขามาหาพระคริสต์ กบัการให้ความบนัเทิงและเป็นเพื่อนกบัผู้ ที่ท่านต้องการนํามานัน้ไม่เหมือนกนั ศิษยาภิบาลจะต้องเป็น

อิสระเพื่อตกัเตือนและสัง่สอนธรรมิกชน แตจ่ะไมอ่าจทําได้ถ้าไมร่ักษาให้มีระยะหา่งในความสมัพนัธ์ด้านสงัคมกบัธรรมิกชนของพระเจ้าไว้บ้าง 

 การทดสอบการเป็นผู้ นําที่แท้จริงของพระเจ้าคือ คนๆ หนึง่จะทิง้นิสยัสว่นตวัหรือความปรารถนาสว่นตวัซึง่จะไมท่ําให้การรับใช้ของเขาจําเริญขึน้เพื่อประโยชน์ของคริสตจกัรได้หรือไม ่

 

 

ศิษยาภบิาลเป็นผ้เลีย้งแกะู  
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 ความหมายรากของคําว่า ศิษยาภิบาล คือ ผู้ เลีย้งแกะ ในการที่จะเข้าใจงานของศิษยาภิบาลได้อย่างแท้จริง เราจะต้องเข้าใจงานของผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัออกก่อน พระเยซูกล่าวถึงการ

เรียกของผู้ เลีย้งแกะในหนงัสือยอห์นบทที่ 10 

 

1. แกะร้จักเสียงของเขาู  
 ศิษยาภิบาลจะฝึกให้แกะตามเขา หลายครัง้ ผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัออกจะแยกฝงูแกะของตนหลงัจากที่แกะไปอยู่ในคอกแกะรวมหรือสถานที่ให้นํา้มา ผู้ เลีย้งแกะแตล่ะคนจะยืนอยูแ่ละส่

เสียงเรียก แกะจะเงยหน้าขึน้และหลงัจากตะเกียกตะกายอยู่ ก็จะเริ่มตามผู้ เลีย้งแกะของตนไป พวกแกะคุ้นเคยกบันํา้เสียงของผู้ เลีย้งแกะของมนั คนแปลกหน้าใช้การเรียกแบบเดียวกนั แตก่็ไม

สามารถที่จะทําให้แกะตามเขามาได้ ถ้อยคําของพระเยซเูป็นจริงเกี่ยวกบัชีวิตของผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัออก 

 

 “เมื่อท่านต้อนแกะของท่าน ออกไปหมดแล้ว ก็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จกัเสียงของท่าน ส่วนผู้ อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่รู้จกัเสียงของผู้ อื่น” 

(ยอห์น 10:4-5) 

 

 ศิษยาภิบาลที่สอนและเทศนาด้วยความหว่งใยของผู้ เลีย้งแกะจะมีสมาชิกที่ประชมุที่ฟังเสียงของเขา และจะไมถ่กูนําไปด้วยครูที่สอนผิด 

 

2. ศิษยาภบิาลร้จักและเรียกแกะของตนู  
 (เขาจะเรียกชื่อของแกะนัน้) ผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัออกสามารถยืนอยู่ที่ประตขูองคอกแกะและปิดตา แต่ยงัสามารถแยกแยะแกะของตนได้โดยการสมัผสัในขณะที่แกะเดินเรียงแถวเข้าคอก 

ผู้ เลีย้งแกะจะตัง้ชื่อแกะแตล่ะตวัและแสดงความรักแก่แกะแตล่ะตวัในฝงูของตน 

 แล้วศิษยาภิบาลจะต้องใสใ่จและรู้จกัแกะในที่ประชมุของเขามากยิ่งกวา่นัน้สกัเพียงใด ศิษยาภิบาลที่เรียกชื่อสมาชิกของตนในการอธิษฐานและมีความหว่งใยในความจําเป็นของแกะเป็นผู้

เลีย้งแกะที่แท้จริง 

 

3. ศิษยาภบิาลนําเขาออกมา 
 ผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัออกไมไ่ลแ่กะของตนเหมือนกบัผู้ เลีย้งแกะทางตะวนัตก เขานําแกะอยูเ่สมอ หลายครัง้ก็อยูข่้างๆ ฝงู เมื่อกลบัมาที่คอกในเวลาเย็น เขาอาจจะเดินอยู่ข้างหลงั แต่นี่ไม่ใช่

การขบัไล ่แตเ่พื่อปกป้องแกะที่อยูข่้างหลงัและรวบรวมแกะที่อาจจะสะดดุหรือล้มลง 

 อิสยาห์กลา่ววา่พระเจ้าทรงเป็นทัง้ผู้ นําและผู้ปกป้องอิสราเอล 
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 “เพราะเจ้าจะไมต่้องรีบออกไป และเจ้าจะไมต่้องหลบหนีไป เพราะพระเจ้าจะเสดจ็นําหน้าเจ้า และพระเจ้าแหง่อิสราเอลจะทรงระวงัหลงัเจ้า” (อิสยาห์ 52:12) 

 

 หลมุพรางรออยู่หน้าคริสตจกัรในขณะที่คริสตจกัรก้าวไปสู่สวรรค์ ศิษยาภิบาลเอ๋ย จงนําฝงูแกะ หมาป่าร้ายกําลงัไล่ตามสิทธิชนของพระเจ้า พยายามที่จะแย่งสมาชิกออกไปจากฝงูของ

พระองค์ ศิษยาภิบาลเอย๋ จงดแูลฝงูแกะ 

 

 

 

 

เขาจะต้องร้เมื่อมีแกะป่วยู  
 ในฐานะผู้ดูแล ศิษยาภิบาลจะต้องทราบว่าสมาชิกคนไหนไม่ก้าวหน้าในพระเจ้า และช่วยเหลือสมาชิกโดยให้คําปรึกษา สอนพระคัมภีร์ อธิษฐานและการเทศนาพระวจนะอย่างมี

จดุประสงค์ ศิษยาภิบาลจะรู้ได้อยา่งวา่ธรรมิกชนไมส่บาย 

1. ตามธรรมชาติ แกะที่ป่วยจะไมเ่ชื่อฟังผู้ เลีย้งแกะ แกะของพระเจ้าก็เป็นเช่นนัน้ การไมเ่ชื่อฟังผู้ มีอํานาจปกครองหมายความวา่ธรรมิกชนป่วยทางฝ่ายวิญญาณ 

2. การไมถ่วายสบิลดเป็นเครื่องหมายวา่ธรรมิกชนป่วยทางฝ่ายวิญญาณ 

3. การไมถ่ือศีลระลกึ 

4. การไมเ่ข้าประชมุอยา่งสตัย์ซื่อ 

5. การไมร่่วมนมสัการในการประชมุ 

 

 เครื่องหมายอื่นๆ จะปรากฏในชีวิตของธรรมิกชนและศิษยาภิบาลที่แท้จริงจะตื่นตวัและดําเนินการเพื่อช่วยเหลือธรรมิกชนที่ป่วยทางฝ่ายวิญญาณก่อนที่จะสายเกินไปและก่อนที่เขาจะตาย

ทางฝ่ายวิญญาณ 

 

งานของศิษยาภบิาล - สดุด ี23 
 ศิษยาภิบาลทกุคนจะต้องเป็นครู พระเจ้าทรงตัง้เขาไว้ในคริสตจกัรเพื่อให้สทิธิชนเป็นคนดีรอบคอบ (เอเฟซสั 4:11-12) 

 เขานําแกะไปพกัพิงในคริสตจกัรและนําไปสูทุ่ง่หญ้าเพื่อให้อาหารและนําพวกเขาในชีวิต 

 เขาจดัการกบัผู้ ที่มีปัญหา และนําเขาไปไกลจากหมาป่า คนปล้น และคนขโมยแกะ 
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ศิษยาภิบาลมีหน้าที่สําคญัห้าประการได้แก่ 

1. ปกป้อง 

2. ให้อาหาร 

3. นํา 

4. ปลอบโยน 

5. ลงโทษฝงูแกะตามแบบแผนที่พระเจ้าทรงกําหนด 

 

อัครสาวกเปาโลเป็นศิษยาภบิาล 
 กิจการ 20:17-27 เปาโลเขียนไปยงัศิษยาภิบาลของเอเฟซสัเพื่อเตือนเกี่ยวกบัการรับใช้ของเขา [เปาโล] ในฐานะศิษยาภิบาล 

1. “...ประพฤติตอ่ทา่น...ทกุเวลา” (ไมไ่ด้ทิง้ไปเมื่อปัญหาเกิดขึน้) 

2. “...สัง่สอนทา่น...ตามบ้านเรือน” (ไมไ่ด้บอกวา่ทําอยา่งไร แตแ่สดงให้เหน็) การรับใช้ในการเยี่ยมตามบ้านเป็นสว่นหนึง่ของคริสตจกัรแบบอยา่งอคัรสาวก 

3. “...เป็นพยานกบัทกุคน” (ชาวยิว กรีก ชาวตา่งชาติ) (ไมไ่ด้เหน็วา่ใครอยูใ่นความผิดบาปมากเกินกวา่ที่จะช่วยให้รอดได้) 

4. ท้าทายเขาด้วยการยืนยนัความสตัย์ซื่อ (ศิษยาภิบาลจะต้องสามารถกลา่วได้วา่ “มีใครในที่นีท้ี่จะกลา่วได้วา่ ‘ผมไมไ่ด้ป้องกนัคณุจากศตัรู’ ”) 

5. อคัรสาวกเปาโลพ้นโทษจากโลหิตของคนทัง้หลาย คําพยานของศิษยาภิบาลควรจะเป็นเช่นนัน้ 

 ศิษยาภิบาลจะต้องระลกึวา่ ก่อนที่จะเป็นผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐได้ เขาจะต้องเป็นธรรมิกชนที่ดีก่อน เปาโลกลา่วกบัทิโมธีวา่ 

 

 “จงเอาใจใสท่ัง้ตวัทา่นและคําสอนของทา่น จงยดึข้อที่กลา่วนีใ้ห้มัน่ เพราะเมื่อกระทําดงันัน้ ทา่นจะช่วยทัง้ตวัทา่นเองและคนทัง้ปวงที่ฟังทา่นให้รอดได้” (1ทิโมธี 4:16) 

 
 ศษิยาภบิาลไม่อาจยุ่งกับงานของตนมากจนละเลยความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้า 
 ศิษยาภิบาลเป็นผู้ ทําการร่วมกันกับพระเจ้า ไมใ่ช่เพื่อพระองค์  ศิษยาภิบาลไมอ่าจทํางานใดๆ ได้สําเร็จจนกวา่พระเจ้าจะทํางานร่วมกนักบัเขา 
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ภาคผนวก 
 

ธรรมนญและกฎข้อบังคับู  
 

บทนํา 
ด้วยตระหนกัวา่ธรรมิกชนของพระเจ้าควรจะได้รับการจดัระเบียบอย่างถกูต้อง และตระหนกัเห็นความจําเป็นที่พวกเขาจะต้องได้รับการจดัระเบียบอย่างเหมาะสมเพื่อดําเนินงานของพระกิตติคณุได้

สําเร็จและจดัการกิจธุระได้ถกูต้อง และเพื่อให้มีกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้นานมากยิ่งขึน้ First Pentecostal Church of the United States (เฟิร์สท เพ็นเทคอสตทลั เชิร์ช ออฟ เดอะ 

ยไูนเตด็ สเตทส์) จงึจดัทําธรรมนญูและกฎข้อบงัคบันีข้ึน้ วตัถปุระสงค์สําคญัของธรรมนญูฉบบันีค้ือ เพื่อกําหนดกฎระเบียบเพื่อปกครองกลุม่สมาชิกตามพระคมัภีร์เพื่อที่เราจะก้าวต่อไปในนํา้พระทั

ของพระเจ้า (ทิตสั 1:5; 1โครินธ์ 12:28) 

 

หมวด 1 
กลุ่มสมาชิก 

มาตรา 1 ชื่อ 
ชื่อของกลุม่สมาชิกนีจ้ะเรียกวา่ First Pentecostal Church of the United States  

 

มาตรา 2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก่อตัง้และดแูลรักษาสถานที่นมสัการ 

2. เพื่อทําให้ผู้ ที่มีความเชื่ออนัมีคา่เหมือนกนัผกูพนักนัด้วยความรักฉนัพี่น้องและการคบหากนั (ฮีบรู 13:1) 

3. เพื่อพบปะกนัเพื่อนมสัการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงอยา่งแท้จริง และเพื่อรับการสอนทางฝ่ายวิญญาณ (ยอห์น 4:24; เอเฟซสั 14:11-15) 

4. เพื่อแสดงให้ผู้ ที่ไมรู่้จกัพระเจ้าเหน็ทางแหง่ชีวิตด้วยการประกาศในประเทศและตา่งประเทศเกี่ยวกบัแผนการที่แท้จริงแหง่ความรอด รวมทัง้การสอนผู้ ที่เชื่อให้ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

5. เพื่อกําหนดกฎระเบียบในการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า (ทิตสั 2) 

 

หมวด 2 
สมาชกิภาพ 
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มาตรา 1 สมาชิกภาพทั่วไป 
1. ผู้ ที่มีสิทธิเป็นสมาชิกทัว่ไปของกลุ่มสมาชิกนีจ้ะต้องยอมรับคําสัง่สอนของอคัรสาวกตามที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและสรุปอยู่์ ในหลกัความเชื่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กลบัใจใหม ่

ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซคูริสตเจ้า (กิจการ 2:38) ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 2:4) เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวที่มาบงัเกิดเป็นเนือ้หนงั (1ทิโมธี 

3:16) และแสดงให้เหน็ชีวิตคริสเตียนที่สมํ่าเสมอตามกาลาเทีย 5:22-23 

 

มาตรา 2 ภาคีสมาชิกภาพ 
1. ผู้ ที่มีสิทธิเป็นภาคีสมาชิกคือผู้ ที่มีอายรุะหว่าง ์ 13 -18 ปีที่ได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ หรือแสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิอย่างแท้จริง มีคณุสมบตัิเหมือนเช่นมาตรา ์ ์ 1 ทัง้นี ้

จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองในใบสมคัรด้วย 

2. ภาคีสมาชิกจะมีสทิธิพิเศษและหน้าที่เหมือนสมาชิกทัว่ไป ยกเว้นสทิธิในการออกเสียหรือดํารงตําแหน่ง์  

3. สมาชิกที่ย้ายไปยงัสถานที่หนึ่งที่ไม่มีคริสตจกัรที่มีความเชื่อเหมือนกัน จะยงัคงอยู่ในรายชื่อคริสตจกัรในฐานะภาคีสมาชิก หากเขายงัคงดํารงชีวิตคริสเตียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

รวมทัง้สง่สบิลดและเงินถวายมายงัคริสตจกัรนีจ้นกวา่ถงึเวลาที่เขาสามารถเข้าร่วมกบัคริสตจกัรที่มีความเชื่อเหมือนกนัอีกแหง่หนึง่ได้ โดยคริสตจกัรนัน้จะได้รับจดหมายแนะนํา 

4. ภาคีสมาชิกจะกลายเป็นสมาชิกทัว่ไปโดยอตัโนมตัิเมื่อมีคณุสมบตัิครบถ้วน 

 

มาตรา 3 สมาชิกภาพเดก็ 
ผู้ ที่มีสทิธิเป็นสมาชิกเดก็ได้จะต้องมีอาย ุ์ 13 ปีลงมา เป็นผู้ ที่ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซแูละได้รับพระวิญญาณบริสทุธิหรือแสวงหาพระวิญญาณบริสทุธิอยา่งแท้จริง และเป็นผู้ ที่ใช้ชีวิตคริ์ ์

สตเตียนอยา่งเสมอต้นเสมอปลายโดยถือตามการพิจาณาของศิษยาภิบาล สมาชิกเดก็จะก้าวขึน้ไปเป็นภาคีสมาชิกได้เมื่อมีคณุสมบตัิครบถ้วนและสมคัรเป็นภาคีสมาชิก 

 

มาตรา 4 สมาชิกภาพกิตตมิศักดิ์ 
ผู้ ที่มีสิทธิเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิได้จะต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการเรียกจากพระเจ้า ได้รับการฝึกและส่งออกไปจากกลุ่มสมาชิก์ ์ นีเ้พื่อทํางานของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นในทุ่งเก็บเกี่ยว สมาชิก

ประเภทนีจ้ะไมม่ีสทิธิออกเสียงหรือดํารงตําแหน่ง และจะมีผลบงัคบัใช้ตราบเทา่ที่ผู้ ที่เป็นสมาชิกประเภทนีใ้ช้ชีวิตตามมาตรฐานความบริสทุธิและคําสัง่สอนที่กลุม่สมาชิกนีส้อน์ ์  

 

มาตรา 5 หน้าที่ 
ผู้ ที่เป็นสมาชิก (หรือภาคีสมาชิก) ของกลุม่สมาชิกนีจ้ะต้องยอมรับหน้าที่ตอ่ไปนี ้

1. ประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นคริสเตียนในทกุที่ 
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2. ด้วยคํานึงถึงประโยชน์ของคนบาป คริสเตียนที่อ่อนแอ และวิญญาณของตนเองด้วย สมาชิกแต่ละคนจะต้องเป็นตวัอย่าง แบบอย่างของงานที่ดีโดยละจากสิ่งบนัเทิงของโลกนี ้ภาพยนตร์ 

การเต้นรํา โทรทศัน์ บทสนทนาสกปรกลามก เครื่องดื่มมนึเมาหรือยาสบูในรูปแบบใดๆ ก็ตาม (1ทิโมธี 4:2; 2โครินธ์ 7:1; 1เธสะโลนิกา 5:22; โรม 14:21; มทัธิว 5:16) แต่งกายอย่างสภุาพ

และมีความบริสทุธิ แขนเสือ้ควรจะยาวประมาณสามสว่น กระโปรงยาวเรียบร้อย ไมจ่ดัทรง์ ผมที่เดน่เกินไป ไมต่ดัผม (1เปโตร 3:1-5; 1ทิโมธี 2:9-10; 1โครินธ์ 11:1-11) 

3. เข้าร่วมและมีสว่นในการประชมุคริสตจกัรเมื่อมีสขุภาพแข็งแรงและโอกาสที่มาจากพระเจ้า (ฮีบรู 10:25) 

4. ภาวนาเป็นการสว่นตวัเมื่อทําได้ 

5. สนบัสนนุคริสตจกัรและศิษยาภิบาลด้วยการอธิษฐาน และสนบัสนนุทางการเงินโดยถวายสบิลดและเงินถวายตามระบบพระคมัภีร์ (มาลาคี 3:10; 1โครินธ์ 16:2) 

6. แสวงหาเพื่อนําผู้ ที่ไมรู่้จกัพระเจ้าให้มารู้จกัพระคริสต์ และแสดงความรักฉนัพี่น้องและคบหากบัสทิธิชนของพระเจ้า 

7. เคารพและเชื่อฟังศิษยาภิบาลเพื่อที่เขาจะถวายรายงานด้วยความยินดีและไมใ่ช่ด้วยความเศร้า (ฮีบรู 13:17) 

8. ปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัของกลุม่สมาชิกดงัที่อธิบายไว้ในธรรมนญูนี ้(ทิตสั 2:1-8) 

9. ในกรณีที่ย้ายไป รักษาจดหมายแนะนําจากศิษยาภิบาลไว้ และเข้าร่วมคริสตจกัรที่มีความเชื่อเหมือนกนัโดยเร็วที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ หากไม่มีคริสตจกัรที่มีความเชื่อเหมือนกนั ให้คงอยู่

ในรายชื่อสมาชิกของกลุม่สมาชิกนีใ้นฐานะสมาชิกสมทบ และคงสนบัสนนุกลุม่สมาชิกด้วยเงินสบิลดและเงินถวายจนกวา่จะถงึเวลาที่มีคริสตจกัรที่มีความเชื่อเหมือนกนั 

 

มาตรา 6 การรับเข้าเป็นสมาชิก 
1. ผู้ ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกต้องยอมรับหน้าที่ข้างต้นนี ้กรอกใบสมคัรที่ออกโดยกลุม่สมาชิก และสง่ให้กบัศิษยาภิบาลหรือเลขานกุาร 

2. จากนัน้ ผู้สมคัรจะอยู่ในช่วงทดลอง 30 วนัก่อนที่จะได้รับสมาชิกภาพ ในระหว่างเวลานี ้เขาจะต้องพิสจูน์ความจริงใจของตนโดยศึกษาและปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของกลุม่สมาชิก เข้าร่วม

ประชมุอยา่งสตัย์ซื่อ ถวายสบิลด ฯลฯ ทัง้นี ้ศิษยาภิบาลอาจอนญุาตให้ไมต่้องมีระยะทดลอง 30 วนันีไ้ด้หากเขาได้พิสจูน์ตนเองก่อนที่จะสมคัรแล้วเป็นเวลา 30 วนั หรือนานกวา่ 

3. ในระหวา่งการประชมุวนัอาทิตย์ตอนเช้าหลงัจากระยะเวลา 30 วนั ผู้สมคัรที่ได้รับการยอมรับจะได้การต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกของกลุม่สมาชิกนีจ้ากศิษยาภิบาล นอกจากนี ้เขาควรจะได้รับ

บตัรสมาชิกประจําปีปัจจบุนัที่มีลายมือชื่อของศิษยาภิบาลและเลขานกุาร และชื่อของเขาจะอยูใ่นรายชื่อสมาชิกของคริสตจกัร 

4. สมาชิก ภาคีสมาชิก และสมาชิกกิตติมศกัดิที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องจะได้รับบตัรส์  มาชิกประจําปีที่มีลายมือชื่อของศิษยาภิบาลและเลขานุการ ทัง้นี ้สมาชิกคนดังกล่าวจะต้องลง

ลายมือชื่อไว้ในบตัรด้วยเพื่อให้มีผลใช้ได้ 

5. สมาชิกของคริสตจกัรอื่นที่มีความเชื่อเดียวกนัจะไมไ่ด้รับเป็นสมาชิกในกลุม่สมาชิกนีห้ากไมม่ีจดหมายแนะนําจากกลุม่สมาชิกที่เขาเป็นสมาชิกอยูก่่อนหน้านี ้

6. สมาชิกที่ต้องการถอนสมาชิกภาพเพื่อไปร่วมกบัคริสตจกัรอื่นที่มีความเชื่อเดียวกนัจะได้รับจดหมายแนะนํานอกจากจะมีการสารภาพหรือถกูตดัสนิลงโทษวา่ประพฤติผิดก่อนหน้านี ้

 

มาตรา 7 การลงโทษ 
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1. หากสมาชิกของกลุม่สมาชิกนีถ้กูจบัได้วา่มีความผิด เขาหรือเธอจะต้องถกูลงโทษตามกาลาเทีย 6:1; 1ยอห์น 5:16-17; และยากอบ 5:19-20 

2. สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชมุเป็นเวลาสองเดือนโดยไม่มีเหตสุมควร หรือไม่ถวายสิบลดอย่างสตัย์ซื่อเป็นเวลาสองเดือน หรือมีความผิดจากการนินทา ค้นหาความผิดของผู้ อื่นอยู่เสมอ หรือ

แสดงรากแห่งความขมขื่น และผู้ ที่ไม่ยอมรักษาหน้าที่และปฏิบตัิตามกฎข้อบงัคบัของกลุ่มสมาชิกหลงัจากที่ได้รับการตกัเตือนครัง้แรกและครัง้ที่สองจะถกูระงบัสมาชิกภาพโดยอตัโนมตัิ

และเขาจะไมม่ีสทิธิออกเสียงในการประชมุกิจธุระ หลงัจากมีการลงโทษตามวรรค ์ 1 ข้างต้น จะต้องลบชื่อของเขาออกไปจากรายชื่อสมาชิกนอกจากเขาจะแสดงให้เห็นการกลบัใจใหม่อย่าง

แท้จริง (2เธสะโลนิกา 3:6) 

3. ถ้ามีข้อขดัแย้งกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่มสมาชิก จะต้องมีการดําเนินการตามมทัธิว 18:15-18 หากพบว่าผู้ ที่ถกูกล่าวหามีความผิด เขาอาจจะถกูละทิง้จากกลุ่มสมาชิก และจะลบชื่อเขา

ออกจากรายชื่อสมาชิกนอกจากวา่จะมีการกลบัใจใหมอ่ยา่งแท้จริงและยอมรับผิดตอ่หน้าที่ประชมุ 

4. สมาชิกที่สอนหรือประกาศคําสัง่สอนและทฤษฎีในที่สาธารณะหรือโดยสว่นตวัที่ไม่ตรงกบัหลกัความเชื่อของธรรมนญูนีจ้ะถกูระงบัสมาชิกภาพโดยทนัที และชื่อของเขาจะถกูลบออกจาก

รายชื่อสมาชิก นอกจากว่าสมาชิกคนดงักลา่วจะกลบัใจใหม่และสารภาพเกี่ยวกบัความผิดบาปของเขาต่อหน้าที่ประชมุ (ทิตสั 2:1; 1ทิโมธี 1:3; 1ทิโมธี 4:6; โรม 16:17-18; 1โครินธ์ 1:10; 

1โครินธ์ 3:3; 1โครินธ์ 11:18; 1ทิโมธี 1:10-11) 

5. สมาชิกที่หลงไปในความบาปและต้องการที่จะกลบัมา กลบัใจใหม่และสารภาพเพื่อกลบัตัง้ตวัใหม่สามารถทําได้โดยศิษยาภิบาลจะให้อยู่ในช่วงทดลองเป็นระยะเวลาหนึ่งตามดลุพินิจ

ของศิษยาภิบาลเพื่อพิสจูน์ความจริงใจของเขา 

 

หมวด 3 
เจ้าหน้าที่ต่างๆ 

มาตรา 1 ชื่อของตาํแหน่งต่างๆ 
ตําแหน่งต่างๆ ของกลุม่สมาชิกควรจะเป็นดงันี ้ศิษยาภิบาล ผู้ซึง่เป็นประธาน มคันายกไม่มากกว่าเจ็ดคน ผู้พิทกัษ์ทรัพย์สามคน และเลขานกุารหนึ่งคน อาจมีตําแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้หากจําเป็น 

เช่น ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้ปกครอง และเหรัญญิก 

 

มาตรา 2 ศิษยาภบิาล 
1. ต้องเป็นผู้ รับใช้ที่มีใบอนญุาตซึง่เชื่อพระเจ้าองค์เดียว ได้รับบพัติศมาในพระนามของพระเยซ ูและได้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ ์ (กิจการ 2:4; กิจการ 2:38) 

2. ศิษยาภิบาลจะดแูลกลุม่สมาชิกจนกวา่ศิษยาภิบาลคนดงักลา่วและกลุม่สมาชิกจะตกลงร่วมกนัวา่จะเปลี่ยนแปลง 

3. ศิษยาภิบาลที่ต้องการออกจากคริสตจกัรจะต้องแจ้งให้คริสตจกัรทราบลว่งหน้า 30 วนั หรือระยะเวลาตามแตต่กลงร่วมกนั 
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4. ในกรณีที่ศิษยาภิบาลประพฤติไม่ชอบหรือไม่สตัย์ซื่อ หรือมีความผิดในการยใุห้แตกก๊กหรือทําให้แตกแยก จะต้องรายงานต่อเพรสไบเตรีประจําภาคของสหคริสตจกัรเพ็นเทคอสต์โดยมี

พยานอย่างน้อยสามหรือสามคน (1ทิโมธี 5:19) ผู้ซึง่เป็นสมาชิกคริสตจกัรที่ดํารงชีวิตอย่างถกูต้อง มีชีวิตอนัไม่มีที่ตําหนิหรือว่ากลา่วได้ (ยอห์น 8:7) เพรสไบเตรีประจําภาคจะดําเนินการ

ตามที่เหน็วา่สมควรที่สดุ และหากวา่มีการพิสจูน์วา่ผิดจริง ศิษยาภิบาลจะถกูให้ออกจากตําแหน่งตามดลุพินิจของเพรสไปเตรี 

5. ในระหวา่งการเปลี่ยนศิษยาภิบาล ไมค่วรจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบงัคบั รายชื่อสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ตา่งๆ จนกวา่ศิษยาภิบาลคนใหมจ่ะเข้ามาดํารงตําแหน่ง 

6. การสนบัสนนุศิษยาภิบาลจะมาจากสบิลดทัง้หมดที่กลุม่สมาชิกให้ (1โครินธ์ 9:7-14; กนัดารวิถี 18:20-21-24) สิบลดเหลา่นีจ้ะอยู่ในกองทนุสิบลดของศิษยาภิบาล ซึง่จะใช้จ่ายในสิ่งต่างๆ 

ต่อไปนี ้คือ ค่าใช้จ่ายทกุอย่างสําหรับที่อยู่อาศยั รวมทัง้ค่าดแูลรักษาและการซ่อมแซม ค่าสาธารณปูโภคและโทรศพัท์ของศิษยาภิบาล และเงินเดือนไม่เกิน__________เหรียญต่อสปัดาห์ 

ศิษยาภิบาลจะตดัสนิใจวา่จะใช้เงินนีอ้ยา่งไร หากคา่ครองชีพสงูขึน้ เพดานเงินประจําสปัดาห์จะเพิ่มขึน้เพื่อให้ได้สดัสว่นกบัคา่ใช้จ่ายที่สงูขึน้ 

7. ศิษยาภิบาลมีหน้าที่ดงันี ้

• เทศนาพระวจนะตามที่พระเจ้าทรงให้ความสามารถแก่เขา 

• เยี่ยมผู้ ป่วยและอธิษฐานร่วมกบัเขา 

• หนนุใจผู้ ที่ออ่นแอ 

• ตําหนิ วา่กลา่วและเตือนผู้ ที่ไมอ่ยูใ่นระเบียบ 

• ให้คําแนะนําเมื่อมีความจําเป็นและพร้อมที่จะทํางานที่ดีทกุอยา่ง (1เธสะโลนิกา 5:14; 2ทิโมธี 4:1-2) 

8. อํานาจของศิษยาภิบาลมีดงันี ้

• เขาจะเป็นผู้ตรวจตราและดแูลผลประโยชน์ทกุอย่างของคริสตจกัร และงานของคริสตจกัรในทกุแผนก ทัง้ทางวิญญาณ ทางโลกและทางการเงิน ไม่ใช่เหมือนเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ ที่อยู่

ใต้อํานาจ แต่เป็นแบบอย่างแก่ฝงูแกะนัน้ ดแูลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทจุริตแต่ด้วยใจเลื่อมใส (1เปโตร 5:2-3) 

และมีหน้าที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและดแูลผู้ ที่อยูใ่นความรับผิดชอบ 

• เขาจะได้รับการปรึกษาในเรื่องการงานทัง้หมดของคริสตจกัร และรับผิดชอบกิจกรรมทัง้หมด ทัง้ทางวิญญาณ การกศุล ศีลธรรม วตัถ ุหรือทางการเงิน 

• เขาจะเรียกให้มีและเป็นประธานการประชมุกิจธุระและประชมุคณะกรรมการคริสตจกัรทกุการประชมุ และจะแต่งตัง้ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของคริสตจกัรทัง้หมด เขาจะเป็นกรรมการ

พิทกัษ์ทรัพย์คนหนึง่และเป็นประธานของคณะกรรมการพิทกัษ์ทรัพย์ 
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มาตรา 3 มัคนายก 
1. มคันายกจะต้องเป็นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องเป็นเวลาอยา่งน้อยหนึง่ปี และจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระคมัภีร์ โดยได้พิสจูน์ตนเองแล้ว (กิจการ 6:1-6; 1ทิโมธี 3:8-13) 

2. ศิษยาภิบาลจะแตง่ตัง้มคันายกได้มากถงึเจ็ดคนตามที่พิจารณาเหน็สมควรที่สดุ การแตง่ตัง้ดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุตัิจากกลุม่สมาชิก 

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาจะเป็นคณะกรรมที่หมนุเวียนกนัดงันี ้ในการประชมุกิจธุระประจําปีแตล่ะครัง้ สมาชิกที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุจะต้องเกษียณโดยอตัโนมตัิ และสมาชิกใหม่จะได้รับ

การแตง่ตัง้ตามมาตรา 3 หมวด 2 

4. หน้าที่ตา่งๆ จะเป็นไปตามที่ศิษยาภิบาลมอบหมายให้แก่เขา และเขาจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

มาตรา 4 กรรมการพทิกัษ์ทรัพย์หรือหวัหน้าคณะกรรมการ 
1. คณุสมบตัิ: กรรมการพิทกัษ์ทรัพย์มาจากสมาชิกที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องป็นเวลาอยา่งน้อยหนึง่ปี โดยได้พิสจูน์แล้ววา่มีความซื่อสตัย์ตอ่คริสตจกัรและศิษยาภิบาล 

2. คณะกรรมการพิทกัษ์ทรัพย์จะได้รับการแตง่ตัง้โดยศิษยาภิบาลและรับการอนมุตัิจากกลุม่สมาชิก 

3. หน้าที่มีดงันี ้

• รักษาทรัพย์สนิของกลุม่สมาชิกแทนกลุม่สมาชิก 

• ถือสทิธิทางกฎหมายและทําธุรกรรม ตามที่์ ศิษยาภิบาลและกลุม่สมาชิกตดัสนิใจ 

 

มาตรา 5 เลขานุการ 
1. จะต้องเป็นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องเป็นเวลาอยา่งน้อยหนึ่งปีโดยได้พิสจูน์ตนแล้ว และได้รับการแต่งตัง้โดยศิษยาภิบาลและอนมุตัิจากกลุม่สมาชิกเพื่อดํารงตําแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปี 

หรือจนกวา่จะมีผู้ อื่นเข้าดํารงตําแน่งแทน 

2. เลขานกุารมีหน้าที่บนัทกึรายงานการประชมุ และรักษาบนัทกึการดําเนินการกิจธุระและเอกสารอื่นๆ ทัง้หมดที่เป็นของกลุม่สมาชิก บนัทกึเงินถวายของคริสตจกัรทัง้หมดที่ได้รับ และทําการ

ชําระค่าใช้จ่ายปกติและหนีท้ัง้หมดตามที่ครบกําหนดชําระ เช่น ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง นํา้ โฆษณา ภารโรงและคา่ใช้จ่ายปกติตา่งๆ หรือคา่จํานอง และคา่อื่นๆ เก็บบนัทกึของธุรกรรมเหลา่นั ้

อยา่งถกูต้อง และเก็บบญัชีและบนัทกึที่มีทัง้หมดให้แก่ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจกัรตลอดเวลา 

3. เลขานกุารจะเขียนรายงานเกี่ยวกบัการเงินทัง้หมดให้แก่คณะกรรมการคริสตจกัรทกุๆ สามเดือน และรายงานประจําปีให้แก่คริสตจกัร และสง่บญัชีต่างๆ เพื่อการตรวจสอบตามความเห็น

เหมาะสมของคณะกรรมการคริสตจกัร 

 

มาตรา 6 เหรัญญิก 
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1. เหรัญญิกมีหน้าที่รับและดแูลเงินกองทนุทัง้หมดของกลุม่สมาชิก 

 

มาตรา 7 ผ้ช่วยศิษยาภบิาลู  

1. ศิษยาภิบาลจะแตง่ตัง้ผู้ช่วยศิษยาภิบาล และได้รับการอนมุตัิจากกลุม่สมาชิก 

2. มีหน้าที่ช่วยเหลือศิษยาภิบาลในทกุเรื่องตามที่ศิษยาภิบาลสัง่ 

มาตรา 8 ผ้ปกครองู  

1. ผู้ปกครองจะต้องเป็นสมาชิกที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องเป็นเวลาอยา่งน้อยหนึง่ปี และจะต้องมีคณุสมบตัิตามพระคมัภีร์ โดยได้พิสจูน์ตนเองแล้ว (ทิตสั 1:5-9) 

2. ศิษยาภิบาลจะแตง่ตัง้ผู้ปกครองเมื่อเขามีคณุสมบตัิครบถ้วน และตามความจําเป็น เขาจะดํารงตําแหน่งเป็นเวลาหนึง่ปี หรือจนกวา่จะมีผู้ ดํารงตําแหน่งแทน 

3. มีหน้าที่ช่วยศิษยาภิบาลในงานทางฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัรภายใต้การดแูลและการนําของศิษยาภิบาล 

 

มาตรา 9 คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษาจะประกอบด้วยมคันายกและผู้ปกครอง (ถ้ามี)โดยมีศิษยาภิบาลดํารงตําแหน่งประธาน และประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่าสามคน ศิษยาภิบาลจะเลือกสมาชิก

คณะกรรมการคนหนึง่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการคริสตจกัร ซึง่จะมีหน้าที่จดรายงานการประชมุและดแูลการประชมุ และงานอื่นๆ ตามที่ศิษยาภิบาลตดัสนิใจ 

2. คณะกรรมการนีจ้ะดแูลกิจธุระของกลุม่สมาชิก โดยเสนอเรื่องธุรกรรมสว่นใหญ่ เช่นการขายหรือซือ้ทรัพย์สนิใดๆ และการกู้ ยืมเงิน เพื่อให้สมาชิกตดัสนิใจ 

3. ในกรณีที่ตําแหน่งศิษยาภิบาลวา่ง คณะกรรมการที่ปรึกษาจะไมม่ีหน้าที่ใดๆ  

 

 

 

มาตรา 10 การให้เจ้าหน้าที่ออกจากตาํแหน่ง 

ศิษยาภิบาลอาจจะให้เจ้าหน้าที่คนใดที่แสดงความไม่ใส่ใจ ไม่เข้าร่วมประชมุเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่สามารถที่จะร่วมงานและทํางานอย่างปรองดองกบัศิษยาภิบาลหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ หรือไม่มี

คณุสมบตัิตามตําแหน่ง ออกจากตําแหน่งได้ และศิษยาภิบาลอาจแตง่ตัง้ผู้แทน โดยมีการอนมุตัิจากคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

มาตรา 11 ตาํแหน่งอื่นๆ 
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1. หวัหน้าแผนกการศกึษาคริสเตียนและตําแหน่งอื่นๆ รวมทัง้ครูสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์จะได้รับการแต่งตัง้ขึน้โดยศิษยาภิบาล โดยจะดํารงตําแหน่งเป็นระยะหนึ่งวาระ ซึง่จะหมดวาระเมื่อ

ผู้ เข้าดํารงตําแหน่งคนตอ่ไปได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทน 

2. หวัหน้าอนชุนจะได้รับการแต่งตัง้จากศิษยาภิบาล โดยจะดํารงตําแหน่งเป็นเวลาหนึ่งวาระ ซึง่จะหมดวาระเมื่อผู้ เข้าดํารงตําแหน่งคนต่อไปได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทน หวัหน้าอนชุน

ร่วมกบัศิษยาภิบาลจะเลือกเลขานกุารที่มีคณุสมบตัิสําหรับกลุม่อนชุน 

 

หมวด 4 
การประชุมกจิธุระ 

1. การประชมุกิจธุระประจําของกลุม่สมาชิกจะมีขึน้ทกุปี และจะประชมุกนัในเวลาที่สะดวกในช่วงสี่เดือนแรกของปีใหม ่

2. การประชมุกิจธุระของกลุม่สมาชิกจะต้องประกาศให้ทราบอย่างน้อยในการประชมุสามครัง้ ครัง้แรกอย่างน้อย 10 วนั และ 2 วนัอาทิตย์ก่อนวนัประชมุ ยกเว้นในกรณีฉกุเฉิน หรือโอกาส

พิเศษและเร่งดว่น ศิษยาภิบาลอาจเรียกให้มีการประชมุได้ในทนัที 

3. ในการประชมุกิจธุระแต่ละครัง้ ประธานการประชมุจะอ่านหรือให้ผู้ อื่นอ่านรายชื่อของสมาชิกทัง้หมดที่ดํารงชีวิตอย่างถกูต้อง ผู้ซึง่ไม่ได้ถกูระงบัสมาชิกภาพหรืออยู่ในระหว่างทดลองตาม

การดําเนินการของเจ้าหน้าที่ คนเหลา่นีจ้ะมีสทิธิในการทําธุรกรรมของกลุม่สมาชิก์  

4. สมาชิกสบิคนประกอบขึน้เป็นองค์ประชมุเพื่อดําเนินการในการประชมุกิจธุระ การตดัสนิเกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องออกเสียงใดๆ จะถือเอาตามการออกเสียงของสองในสามของสมาชิกที่ดํารงชีวิต

อยา่งถกูต้องที่อยูใ่นการประชมุ 

• ยกเว้นในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อสมาชิกจะต้องยอมรับศิษยาภิบาล และ 

2. เมื่อจะต้องแก้ไขธรรมนญู  

ในทัง้สองกรณี สองในสามของสมาชิกทัง้หมดที่ดํารงชีวิตอยา่งถกูต้องจะต้องให้ความเหน็ชอบ 

 

หมวด 5 
การคบหาและการแต่งงาน 

มาตรา 1  
1. ผู้ใดที่เป็นสมาชิกของคริสตจกัรจะต้องแตง่งานกบัผู้ ที่มีความเชื่อเดียวกนัและมีประสบกาณ์ตามคําสัง่สอนพระเจ้าองค์เดียว 

2. คูห่นุ่มสาวที่คบหากนัและพิจารณาเรื่องการหมัน้กนั จะต้องมาหาศิษยาภิบาลเพื่อขอคําปรึกษาก่อนที่จะวางแผนหรือประกาศการหมัน้ของตน 
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มาตรา 2 การแต่งงาน 
1. เมื่อเจ้าสาวมาจากกลุ่มสมาชิกอีกแห่งหนึ่งและต้องการแต่งงานโดยศิษยาภิบาลจากคริสตจักรของตน เป็นการถกูต้องตามจรรยาที่จะให้ศิษยาภิบาลของเจ้าสาวเป็นผู้กระทําพิธี ทัง้นี ้

เจ้าสาวและศิษยาภิบาลจะต้องทําการตกลงกนั และศิษยาภิบาลจะต้องเป็นผู้ ทําการร้องขอใช้สถานที่ 

2. เมื่อมีการกําหนดวนัแตง่งาน จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากศิษยาภิบาลก่อนที่จะมีการประกาศ 

3. การแตง่งานทัง้หมดจะต้องเป็นตามมาตรฐานของคริสตจกัร 

4. สมาชิกที่มีสว่นร่วมในงานแตง่งานจะต้องไมส่วมใสช่ดุที่ไมส่ภุาพ ชดุของเจ้าสาวจะต้องมีราคาไมเ่กินสมควรหรือไมต่กแตง่ด้วยลกูปัดหรือไข่มกุ รวมทัง้เพื่อนเจ้าสาวด้วย 

5. เจ้าบา่วและเพื่อนเจ้าบา่วจะต้องแตง่กายสภุาพเรียบร้อย 

6. ผู้ มีสว่นในงานจะประกอบไปด้วยเจ้าสาวและเจ้าบา่ว และเพื่อนเจ้าบา่วและเพื่อนเจ้าสาวไมม่ากกวา่สี่คน รวมทัง้เดก็ถือดอกไม้คนหนึง่และคนถือแหวน (ถ้าต้องการ) 

7. เจ้าบา่วอาจมีแหวนให้เจ้าสาวได้เพื่อเป็นสญัลกัษณ์การแตง่งาน แตจ่ะต้องไมแ่ลกเปลี่ยนแหวนกนั 
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หมวด 6 
บันทกึการยอมรับธรรมนญู  

คริสตจกัรได้พบกนัในวนันีใ้นการประชมุกิจธุระตามวาระ และยอมรับแบบการปกครองคริสตจกัรท้องถิ่นข้างต้น โดยการออกเสียงอยา่งเป็นเอกฉนัท์ของสมาชิกแรกของคริสตจกัรของสหรัฐฯ 

  

 ลายมือชื่อ ศิษยาภิบาล 

  

 ลายมือชื่อ ประธานคณะกรรมการ 

  

 ลายมือชื่อ เลขานกุาร 


