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“คริสตจักรของพระเจ้าใน
รูปแบบที สูงสุดบนโลกนี $และใน
สวรรค์มีผู้คนมารวมตัวกัน   

มีการสั งสอนและมีการร่วมกัน
นมัสการ  แต่ก็เพื อช่วยให้แต่ละ
คนเข้าสู่การเป็นเหมือนพระ
บุตรของพระองค์” 
- ฟิเนอัส เอฟ. เบรซี 
ประธานองค์การบริหารสากลคนแรกของคริสตจกัรนาซารีน 
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ต้อนรับสูห่ลกัการสาํคญัของนาซารีน 
 

 นาซารีนคนรุ่นใหม่และจาํนวนผู้เชื อที เพิ มมากขึ $นได้เรียกร้องให้คริสตจักรสอนเรื อง
พื $นฐานโดยสังเขปเกี ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ การทาํพันธกิจ การระดมทุน และ
ความสัมพันธ์ต่อกัน ในภาษาที เรียบง่ายและเป็นสิ งพมิพ์ที หาอ่านได้ง่าย 

  

 หลักการสาํคัญของนาซารีนอธิบายถงึสาเหตุที คริสตจักรนาซารีนดํารงอยู่ในความบริสุทธิ:
และทาํการเพื อพระมหาบัญชาตามธรรมเนียมของเวสเลียน-อาร์เมเนียนทั วโลก 

  

 สําหรับผู้รับใช้ที ได้รับการสถาปนาและผู้รับใช้ฆราวาสคริสตจักรนาซารีนให้ความสําคัญ
กับการเสนอแนวทางให้เกดิความเข้าใจดีขึ $นในเป้าหมายของคริสตจักรเรื องการเผยแพร่ความ
บริสุทธิ:ของพระคัมภีร์และพันธกิจในการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดา
ประชาชาติ 

 

 หลักการสาํคัญของนาซารีนสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ เมื อไปที  www.whdl.org  
ท่านจะได้พบข้อมูลเพิ มเตมิอื นๆ รวมทั $งหลักการสําคัญของนาซารีน (Nazarene Essentials) ใน
ภาษาต่างๆ 
 
 เมื อท่านอ่านและศึกษาหลักการสําคัญของนาซารีน กข็อให้ท่านได้เรียนรู้มากขึ $นเกื ยวกับ
คริสตจักรนาซารีนและความปรารถนาของคริสตจักรในการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งพระเยซู
คริสต์อย่างเชื อฟัง 
 
หมายเหตุ:   หลักการสําคัญของนาซารีนเป็นข้อมูลเพิ มเตมิและไม่สามารถนํามาใช้แทนที คู่มือ
นาซารีนได้ www.nazarene.org 
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มรดกของเรา 
  

คริสตจกัรนาซารีนเชือว่าเราเป็นสาขาหนึงของคริสตจกัรในพระคริสต์ทีเป็น “หนึงเดียว บริสทุธิ& 
เป็นสากลและเป็นแบบอคัรทตู” เหชะนั Iนเรายอมรับเอาประวตัศิาสตร์คริสเตียนทีบนัทึกในพระคมัภีร์เดิม
และพระคมัภีร์ใหม ่และโดยประชากรของ พระเจ้าผ่านมาหลายยุคหลายสมยั ไมว่า่คริสตจกัรของพระ
คริสต์ปรากฎาตวัในรูปแบบใดก็ตามไว้เป็นประวติัศาสตร์ของตนเอง    คริสตจกัรรับหลกัข้อเชือสากลของ
ห้าศตวรรษแรกคริสเตียนไว้เป็นการแสดงออกถงึความเชือของตน  
 คริสตจกัรนาซารีนยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของคริสตจกัรในประวติัศาสตร์ในการเทศนาพระวจนะ  
การประกอบพิธีศีลมหาสนิท  การคงไว้ซึงพนัธกิจของอคัรทตูทั Iงด้านการความเชือและการปฏิบติั และการ
ปลกูฝังวินยัของการดําเนินชีวิตและการรับใช้อย่างพระคริสต์  คริสตจกัรเข้าร่วมกบัธรรมิกชนในการเอาใจ
ใสต่อ่การทรงเรียกตามแบบพระคมัภีร์สูก่ารมีชีวิตทีบริสทุธิ&และการถวายแด่พระเจ้าอย่างสิ Iนเชิง  ซึงได้
ประกาศผ่านทางศาสนศาสตร์ของการชําระให้บริสทุธิ&โดยสมบรูณ์ 

 มรดกคริสเตียนของเราได้มาจากการผสมผสานกนัระหวา่งการปฏิรูปศาสนาขององักฤษใน
ศตวรรษที 16 กบัการฟืIนฟขูองเวสเลย์ในศตวรรษที 18  ผ่านทางการเทศนาของจอห์นและชาร์ลส์ เวสเลย์ 
เป็นเหตใุห้ผู้คนทัวองักฤษ สก็อตแลนด์  ไอร์แลนด์ และเวลส์หนัจากความบาปและได้รับพลงัอํานาจเพือ
การรับใช้แบบคริสเตียน   

การฟืIนฟนีู Iนําการท้าทายกบัการปฏิบติัทีนิยมของคริสตจกัรและประกอบด้วยลกัษณะต่อไปนี Iคือ 

• คนฆราวาส ผู้ ไมเ่ป็นผู้ปกครองหรือมคันายกยงัเป็นนกัเทศได้   

ยอห์น เวสเล่ย์  1703-1791 

ผู้ตั $งการเคลื อนไหวของเมตโธดสิ 
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• ช่วงการนมสัการมีการให้คาํพยานจากผู้บุคคลทีเลา่ถึงสิงทีพระเจ้าได้ทรงกระทําในชีวิต
ของตน   

• ผู้ เชือได้รับการฝึกฝน และเข้าสูก่ลุม่สาวกทีเอาจริงเอาจงัซึงเป็นทีรู้จกัในนามของ 
“สมาคม”  “กลุ่ม” และ “คณะ” เพือสง่เสริ Iมซึงกนัและกนั   

 

นอกจากการปฏิบติัเหลา่นั Iน การฟืIนฟขูองกลุม่เวสเลยีนมีจดุเดน่ชดัทางด้านศาสนศาสตร์อีกด้วยคือ  

• การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคณุผา่นทางความเชือ   

• การชําระให้บริสทุธิ& หรือความสมบูรณ์แบบของคริสเตียนในทํานองเดยีวกนักบัโดย
พระคณุผ่านทางความเชือ   

• และการเป็นพยานของพระวิญญาณเพือความมันใจแห่งพระคณุ 

  

ผลงานทีเด่นชดัของจอห์น  เวสเลย์คือ การเน้นความสาํคญัของการชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบูรณ์
ซึงเป็นสิงทีพระเจ้าทรงประทานให้ด้วยพระเมตตาสําหรับชีวิตคริสเตียน  สิงทีท่านให้ความสําคญันี Iได้แพร่ 
กระจายไปทัวโลก   คริสตจกัรเมธอดิสต์ อิพิสโคพอล ถือกําเนิดขึ Iนในอเมริกาเหนือเมือปี ค.ศ. 1748 “เพือ
ปฏิรูปทวีป และเผยแพร่ความบริสทุธิ&ของพระวจนะทัวทั Iงทวีป” 
 การให้ความสําคญักบัการเริมต้นใหมใ่นเรืองความบริสทุธิ&ของคริสเตียนเกิดขึ Iนในกลางศตวรรษที 
19  ทิโมธี เมอร์ริตต์ แห่งบอสตนั แมสซาชเูซท็เป็นผู้กระตุ้นความสนใจในเรืองนี Iด้วยการเป็นบรรณาธิการ
หนงัสือเรือง แนะนําสู่ความบริสทุธิ�แบบคริสเตียน   ฟิบี   พาล์เมอร์ แห่งนิวยอร์คเป็นผู้ เริมกลุ่มประชุมวนั
องัคารเพือสนบัสนนุการมีชีวิตทีบริสทุธิ& และตอ่มาได้กลายเป็นนกัปราศรัย นกัเขียนและบรรณาธิการที
ได้รับความนิยมอย่างมาก   ในปีค.ศ. 1867 นกัเทศน์คณะเมธอดิสต์ชือ เจ. เอ. วู๊ด  จอห์น  อินสคิป และคน
อืน ๆ ได้ริเริมจดัค่ายอย่างต่อเนืองเพือประชมุเรืองความบริสทุธิ&ซึงเป็นการรื IอฟืIนการแสวงหาตามแนวเวส
เลียนในเรืองความบริสทุธิ&ทัวโลก 

 กลุม่ทีเน้นเรืองความบริสทุธิ&ของคริสเตยีนประกอบด้วย เวสเลียนเมธอดิสต์  ฟรีเมธอดิสต์  ซาล
เวชันอาร์มี  และเมโนไนท์บางคณะ  บราเธริน และเควเกอร์    นกัประกาศได้นําการเคลือนไหวนี Iไปยงั
ประเทศเยอรมนั  องักฤษ  สแกนดิเนเวีย  อินเดีย และออสเตรเลีย    คริสตจกัรใหมที่เน้นเรืองความบริสทุธิ&

เกิดขึ Iนมากมายรวมถงึคริสตจกัรของพระเจ้า (Anderson, Indiana)   คริสตจกัรบริสทุธิ&  พนัธกิจในเมือง
ใหญ่ และสมาคมมิชชนันารีเตบิโตขึ Iนจากความมุง่มันนี I   คริสตจกัรนาซารีนถือกําเนิดขึ Iนมาจากแรง
กระตุ้นให้มีการรวมตวัของกลุม่ต่างๆ เหลา่นี Iเพือให้เป็นคริสตจกัรบริสทุธิ&ทีเป็นหนึงเดียว 
 
เพราะวา่รากฐานคณะของเรามาจาก “การฟืIนฟแูบบเวสเลียน” และ “ขบวนการความบริสทุธิ&”  เราจงึมกั
อธิบายลกัษณะของเราบ่อยๆ ด้วยวลีทีว่า “ความบริสทุธิ&แบบเวสเลียน” 
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การรวมตัวของกลุ่มบริสุทธิ: 
เฟร็ด  ฮิลเลอรี ก่อตั Iงคริสตจกัรพีเพิลอีแวนเจลิคอล ทีเมืองโพรวิเดนซ์ มลรัฐโรด ไอส์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1887 
และคริสตจักรมิชชนั ทีเมอืงลนิน์ มลรัฐแมสซาชเูซท็ ในปีถดัมา  ปีค.ศ. 1890 คริสตจกัรทั Iงสองร่วมกบัอีก
แปดคริสตจกัรในนิวอิงแลนด์ก่อตั Iงสมาคมเซ็นทรัล อิแวนเจลิคอล โฮลิเนส   ตอ่มาในปี ค.ศ. 1892 แอนนา 
เอส. ฮานส์คอม ได้รับการสถาปนาให้เป็นศาสนาจารย์สตรีคนแรกของคริสตจกัรนาซารีน    

 

ระหว่างค.ศ. 1894-1895 วิลเลียม เฮเวิร์ด ฮเูพิลก่อตั Iงคริสตจกัรบริสทุธิ&สามแห่งในเมืองบรุ๊คลิน นิวยอร์
คซึงตอ่มาได้ตั Iงเป็นสมาคมคริสตจกัรเพ็นตาคอสแห่งอเมริกา  คําว่า “เพ็นตาคอสทอล” และ “บริสทุธิ&” มี
ความหมายในทางเดียวกนัสําหรับกลุม่นี Iและผู้ ก่อตั Iงนาซารีนคนอืนๆ    ฮิลเลอรีและฮเูพิลจงึนํากลุ่มของทั Iง
สองมารวมกนัในปี ค.ศ. 1896 แล้วเริมพนัธกิจในประเทศอินเดีย (1899)  และเคปเวิร์ด (1901)    ไฮแรม 
เรย์โนลด์ผู้บริหารมิชชนัก่อตั Iงคริสตจกัรหลายแห่งในประเทศแคนานา (1902)  กลุ่มนี Iประกาศพระกิตตคิณุ
ตั Iงแตเ่มืองโนวา สโกเทียถึงไอโอวาในปี ค.ศ. 1907 

 

ค.ศ. 1894 โรเบิร์ต ลี  แฮร์ริส กอ่ตั Iงคริสตจกัรคริสตจกัรนิวเทสทาเมนต์เชิร์ช ออฟไครสต์ทีเมืองมิลาน มล
รัฐเทนเนสซี   ปีต่อมาแมรี ลี  เคเกลภรรยามา่ยของโรเบิร์ตได้ขยายคริสตจกัรไปทัวมลรัฐเท็กซสัตะวนัตก   
ซี.บี. เจอร์นิแกน ก่อตั Iงคริสตจกัรอินดิเพนเดนต์ โฮลิเนสเป็นคริสตจกัรแรกที แวน อสัสไตน์ เท็กซสัในปีค.ศ. 
1901   คริสตจกัรเหลา่นี Iรวมตวักนัทีเมืองไรซิงสตาร์ มลรัฐเท็กซสัในปี 1904 เพือก่อตั Iงคริสตจกัรโฮลิเนส 
เชิร์ช ออฟไครสต์   ปี 1908 กลุม่นี Iแพร่กระจายตั Iงแต่มลรัฐจอร์เจียถึงนิวเมก็ซิโกด้วยการทําพนัธกิจกบัคนที
สงัคมไมย่อมรับและคนยากจน  ทั Iงยงัให้การสนบัสนนุเดก็กําพร้า และผู้หญิงทีมีบตุรโดยไมไ่ด้สมรส   
ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ รับใช้ในอินเดียและญีปุ่ น 

 

ฟิเนอสั เอฟ. เบรซี และโจเซฟ พี. วิดนีย์ กบัอีก 100 คนร่วมกนัก่อตั Iงคริสตจกัรนาซารีนทีลอสแองเจลสิในปี
ค.ศ. 1895  กลุม่นี Iยดึมันวา่คริสเตียนทีได้รับการชําระให้บริสทุธิ&โดยความเชือนั Iนต้องทําตามตวัอย่างของ
พระคริสต์และเน้นการเทศนาเพือคนยากจน  เขาเชือว่าเวลาและเงินทองของเขาควรถวายให้แก่พนัธกิจที
ทําตามอย่างพระคริสต์เพือความรอดของดวงวิญญาณและบรรเทาทกุข์แก่ผู้ยากไร้  คริสตจกัรนาซารีนข
ยายตวัอย่างมากทางชายฝังตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกา  และมีคริสตจกัรอยู่บ้างเช่นกนัทางด้าน
ตะวนัออกจนถึงมลรัฐอิลลนิอยส์  คริสตจกัรเหลา่นี Iให้การสนบัสนนุคริสตจกัรท้องถินในเมืองกลักตัตา 
ประเทศอินเดีย 

 

ในเดือนตลุาคม  ค.ศ. 1907 สมาคมคริสตจกัรเพ็นตาคอสแห่งอเมริกาและคริสตจกัรนาซารีนจดัประชุม
สมชัชาร่วมกนัทีเมืองชิคาโก  มลรัฐอิลลนิอยส์ เพือจดัการบริหารคริสตจกัรให้เกิดความสมดลุของสทิธิ
อํานาจระหวา่งองค์การบริหารสว่นกลางและคริสตจกัร  ประธานองค์การบริหารมีหน้าทีสนบัสนนุและเอา
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ใจใสต่อ่คริสตจกัรทีดําเนินการอยูแ่ล้ว ก่อตั Iงและหนนุใจคริสตจกัรใหม ่แตไ่ม่ก้าวก่ายกิจกรรมตา่งๆ ทีทํา
โดยอิสระของคริสตจกัรทีเลี Iยงตวัเองอย่างเต็มตวั  การประชมุสมชัชาสากลครั Iงแรกได้รับเอาชือของทั Iงสอง
องค์กรเข้าไว้ด้วยกนัคือ คริสตจกัรเพ็นตาคอสนาซารีน   เบรซีและเรย์โนลด์ได้รับเลอืกให้เป็นประธาน
องค์การบริหารสากล 

 

ในเดือนกนัยายน 1908  ภายใต้การนําของ เอช. จี. ทรัมเบอร์จดัประชมุกลุม่คริสตจกัรของคริสเตียน
บริสทุธิ&แห่งเพนซิลวาเนียเพือเข้าร่วมกบัคริสตจกัรเพ็นตาคอสนาซารีน  วนัที 13 ตลุาคม ปีเดียวกนันี Iก็มี
การประชมุสมชัชาสากลครั Iงทีสองทีเมืองไพลอต พอยต์ มลรัฐเท็กซสั ร่วมกบัคณะกรรมการสากลของ
คริสตจกัรโฮลิเนส เชิร์ช ออฟไครสต์เพือรวมทั Iงสองคริสตจกัรเข้าด้วยกนั   

 

ในปี 1898 เจ. โอ.  แม็คเคลอร์คานก่อตั Iงเพ็นตาคอสมชิชนัในเมืองแนชวิลล์เพือรวบรวมผู้ เชือในเรืองความ
บริสทุธิ&ในมลรัฐเทนเนสซีและรัฐข้างเคียงเข้าด้วยกนั  กลุ่มนี Iส่งศิษยาภิบาลและครูไปยงัประเทศคิวบา  
กวัเตมาลา  เมก็ซิโก และอินเดีย   ในปี 1906 จอร์จ  ชาร์พ ถกูคริสตจกัรพาร์คเฮด ในเมืองกลาสโกว์ สก๊อต
แลนด์ปฏิเสธเพราะการเทศนาหลกัการของเวสเลย์เรืองความบริสทุธิ&ของคริสเตียน  คริสตจกัรพาร์คเฮด
เพ็นตาคอสจงึก่อตั Iงคริสตจกัรอีกแห่งขึ Iนมาใหมใ่นปี 1909 โดยใช้ชือว่า คริสตจกัรเพ็นตาคอสแห่งสก็อต
แลนด์  จากนั Iน เพ็นตาคอสมิชชนัและคริสตจกัรเพ็นตาคอสแห่งสก็อตแลนด์ เข้าร่วมกบัคริสตจกัรเพ็นตา
คอสนาซารีนในปี ค.ศ. 1915 

 

ในการประชมุสมชัชาสากลครั Iงทีห้า (1919) ตกลงให้เปลียนชือของคณะอย่างเป็นทางการเป็นคริสตจกัรนา
ซารีน   คําว่า “เพ็นตาคอส” จึงไมมี่ความหมายไปในทางเดียวกบัหลกัการแห่งความบริสทุธิ&เหมือนดงัทีเคย
เป็นในตอนปลายศตวรรษที 19 อีกตอ่ไปเหมือนดงัทีผู้ ก่อตั Iงในยคุแรกนํามาเป็นชือของคริสตจกัร   คณะ
ใหมย่งัคงไว้ซึงพนัธกิจดั Iงเดิมคือการเทศนาพระกิตติคณุแหง่การเตม็ล้นด้วยการทรงไถ่ 
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คริสตจกัรสากลของเรา 
 

คริสตจกัรนาซารีนเป็นคริสตจกัรสากล 

 

คณุลกัษณะทีสําคญัของคริสตจกัรนาซารีนได้รับการวางรูปแบบโดยคริสตจกัรแมซ่ึงรวมตวัเข้าด้วยกนัเมือ 
ค.ศ. 1915  ซึงทําให้คณุลกัษณะของคริสตจกัรมีมิตทีิเป็นสากล  และเป็นคณะทีให้การสนบัสนนุอย่าง
เตม็ทีต่อคริสตจกัรทีดําเนินการในอาร์เจนตนิา แคนาดา เคปเวิร์ด จีน คิวบา กวัเตมาลา อินเดีย ญีปุ่ น   
เมก็ซิโก  เปรู   สวาซิแลนด์  สหราชอาณาจกัร และสหารัฐอเมริกา   ในปี 1930 คริสตจกัรขยายพนัธกิจไป
ยงับาร์บาโดส  โมแซมบิค  ปาเลสไตน์  อฟัริกาใต้  ซีเรีย  และทรินิเดด   ผู้ นําในประเทศมีความสําคญัอย่าง
ยิงตอ่กระบวนการนี Iเช่น ประธานองค์การบริหารวี. จี. แซนทิน (เมก็ซิโก)  ฮิโรชิ คติากาวา (ญีปุ่ น)  และซา
มเูอล  บจุบาล (อินเดีย)  ลกัษณะทีเป็นสากลนี Iได้รับการสนบัสนนุอย่างตอ่เนืองจากผู้ สืบทอดเจตนารมณ์
รุ่นใหมต่่อมา  

 

คณุลกัษณะสากลของคริสตจกัรเติบโตอีกมากขึ Iนเมือกลุ่มคริสตจกัรต่างๆ ได้เข้ารวมกบัคณะนาซารีน 

 
ในปี ค.ศ. 1922 เจ. จี.  มอร์ริสนั นําพนกังานและสมาชิกกว่า 1,000 คนของสมาคมเลเมน โฮลเินสในมลรัฐ
ดาโกตา  มินนิโซตาและมอนตานาเข้าสูค่ริสตจกัรนาซารีน   ชุง นาม ซู (โรเบิร์ต  ชุง) นําเครือข่ายศิษยาภิ
บาลและคริสเตียนเกาหลีเข้าร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีนในทศวรรษที 1930   คริสตจกัรหลายแห่งใน
ออสเตรเลยีภายใต้การนําของ เอ.เอ.อี.  เบิร์ก เข้าร่วมกบันาซารีนในปี 1945   อลัเฟรโด เดล รอสโซ นํา
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คริสตจกัรในประเทศอิตาลีเข้าสูค่ณะนาซารีนในปี 1948   สมาคมมิชชนันารีเฮ็บซิบาห์ เฟธซึงทําพนัธกิจ
ในอฟัริกาใต้และมสีํานกังานใหญ่อยู่ทีเมืองทาบอร์ มลรัฐไอโอวา เข้าร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีนประมาณ
ค.ศ. 1950 

 

อินเตอร์เนชนัแนล โฮลิเนส มิชชนัก่อตั Iงขึ Iนในกรุงลอนดอน โดยเดวิด  โธมสั ในปี ค.ศ. 1907 พนัธกิจแผ่
ขยายอย่างมากในอฟัริกาใต้ภายใต้การนําของเดวิด  โจนส์    ในปี 1952 คริสตจกัรในองักฤษทีอยู่ภายใต้
การนําของ เจ.บี.  แม็คคลาแกนและพนัธกิจในอฟัริกาเข้าร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีน    เมย์นาร์ด เจมส์
และแจ็ค  ฟอร์ด ก่อตั Iงคริสตจกัรคาลวารี โฮลิเนส ในองักฤษเมือปี 1934 และต่อมาได้เข้าร่วมกบัคริสตจกัร
นาซารีนในปี 1955    คริสตจกัรกอสเพิล เวิร์คเคอร์ ทีก่อตั Iงโดยแฟรงค์  ก็อฟฟ์ในออนทาริโอ ประเทศ
แคนาดาเมือปี 1918 ได้เข้าร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีนในปี 1958    คริสเตียนไนจีเรียก่อตั Iงคริสตจกัรนา
ซารีนท้องถินในทศวรรษที 1940 ภายใต้การนําของเยเรมีย์ ยู. เอไคเด็ม และเข้าร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีน
สากลในปี 1988  การเติบโตขึ Iนจากความหลากหลายเหล่านี Iได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่คณุลกัษณะ
ความเป็นสากลของคริสตจกัรนาซารีน 

 

จากการเติบโตทีเห็นทําให้คริสตจกัรนาซารีนพฒันารูปแบบของคริสตจกัรอย่างชาญฉลาดเพือให้แตกตา่ง
จากบรรทดัฐานของเพ็นตาคอส   ในปี 1976 ได้มีการเสนอให้คณะกรรมการด้านการศกึษาตรวจสอบ
รูปร่างหน้าตาในอนาคตของคณะ  รายงานในปี 1980 แนะนําวา่การประชมุสมชัชาสากลได้รับนโยบาย
ด้วยความรอบคอบเรืองการทําใหเ้ป็นสากล โดยยืนอยู่บนหลกัการสองประการคือ 

 

• ประการทีหนึง ให้การยอมรับวา่คริสตจกัรนาซารีนและองค์การบริหารได้รับการสถาปนาอย่างเป็น
สากลวา่ “เป็นสามคัคธีรรมของผู้ เชือทัวโลก ซึงการดาํรงอยู่นั Iนได้รับการยอมรับในบริบทของ
วฒันธรรมของเขา”   

• ประการทีสอง พิสจูน์ให้เห็นชดัเจนถึงการยอมอทิุศทีเหมือนกนัตอ่ “พนัธกิจทีเดน่ชดัของคริสตจกัร
นาซารีน” เช่น การเผยแพร่ความบริสทุธิ&ของพระวจนะ...ซึงเป็นองค์ประกอบหลกัในหลกัการที
ประนีประนอมไมไ่ด้ซึงแสดงถงึความเป็นนาซารีน” 

ในปี 1980 ทีประชมุสมชัชาสากลรับเอา “ความเป็นรูปแบบเดียวกนัของศาสนศาสตร์ทีเป็นสากล” ภายใต้
หวัข้อหลกัข้อเชือ ซึงยืนยนัความสาํคญัของการฝึกอบรมด้านศาสนศาสตร์แก่ผู้ รับใช้ทกุคน และ
สถาบนัการศกึษาด้านศาสนศาสตร์ในแตล่ะพื Iนทีของโลกสมควรได้รับการสนบัสนนุอย่างเพียงพอ  นีเป็น
การปลกุเร้าให้นาซารีนก้าวสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ในฐานะชุมชนความบริสทุธิ&สากลทีเคยวางกรอบเรือง
ความสมัพนัธ์ไว้แบบเดียวคือความคิดแบบอาณานิคมทีประเมินผู้คนและประเทศตา่งๆ ในลกัษณะของ 
“ความแข็งแรงและออ่นแอ  ผู้บริจาคและผู้ รับบริจาค”  ให้เป็นอีกแนวทางหนึงคือ “บคุคลได้มีวิธีการมอง
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โลกเสียใหม่ทีแตกตา่งอย่างสิ Iนเชิงคือ การยอมรับในความเข้มแข็งและความเทา่เทียมกนัของพนัธมิตรทั Iง
ปวง”1 

 

คริสตจกัรนาซารีนในเวลาตอ่มามรูีปแบบของการเติบโตทีเป็นเอกลกัษณ์ในหมู่โปรเตสแตนต์  ปี ค.ศ. 1998 
ครึงหนึงของประชากรนาซารีนไมไ่ด้อาศยัอยู่ในอเมริกาและแคนาดา  และร้อยละ 41 ของผู้แทนทีเข้าร่วม
ประชมุสมชัชาสากลปี 2001 เป็นคนทีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองหรือไม่ใช้ภาษาองักฤษเลย  อเูจนิโอ 
ดอูาร์เต จากเคปเวิร์ด ซึงเป็นคนอฟัริกนัได้รับเลือกให้เป็นหนึงในประธานองค์การบริหารสากลเมือปี 2009 

 

ความโดดเด่นของพันธกิจสากล 

 

ยทุธศาสตร์การทําพนัธกิจของนาซารีนตั Iงแตอ่ดีตมาก็ยงัคงให้ความสําคญักบัการประกาศพระกิตติคณุ  
การทําพนัธกิจด้านสงัคมและการศกึษา  นาซารีนเจริญเตบิโตผ่านทางการให้ความร่วมมือต่อกนัของ
มิชชนันารีข้ามวฒันธรรมและศิษยาภิบาลจํานวนมากรวมถึงผู้ รับใช้ฆราวาสผู้ซึงทําให้หลกัการเวสเลียน
สอดคล้องกบัมมุมองทางวฒันธรรมท้องถินของเขา 

 

ไฮแรม เอฟ.  เรย์โนลด์ใช้กลยทุธ์ในการกอ่ตั Iงพนัธกิจนาซารีนข้ามวฒันธรรมและพฒันาแนวคิดของคณะ
ในการประกาศพระกิตติคณุกบัโลก  ระหว่างเวลาหนึงในสีของศตวรรษทีทําหน้าทีประธานองค์การบริหาร
สากล การเป็นปากเสียงอย่างแนว่แน่ของท่านช่วยยกระดบัพนัธกิจต่างๆ ให้มีความสําคญัในอนัดบัต้น  
ตั Iงแตปี่ 1915 พนัธกิจมิชชนัสากลนาซารีน (เดิมคือสมาคมมิชชนันารีสตรี) ได้ระดมทุนและสนบัสนนุ
การศกึษาด้านมิชชนัในคริสตจกัรทัวโลก 

 

นาซารีนในยคุแรกประกอบด้วยคนทีมีความเมตตาและเป็นพยานถึงพระคณุของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือ
บรรเทาทกุข์เมือเกิดกนัดารอาหารในประเทศอนิเดีย และได้ก่อตั Iงสถานเลี Iยงเดก็กําพร้า  บ้านพกัพิงสาํหรับ
เดก็หญิงและผู้ ทีตั Iงครรภ์นอกสมรส  รวมถงึพนัธกิจในเมืองใหญ่ซึงให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้
ไร้ทีอยู่อาศยั  ในทศวรรษที 1920 พนัธกิจด้านสงัคมของคริสตจกัรมุ่งให้ความสําคญัไปทางด้านการรักษา
โรค จึงได้ก่อตั Iงโรงพยาบาลในประเทศจีน และสวาซิแลนด์  ตอ่มาในประเทศอินเดยีและปาปัว นิวกินี    
ผู้ เชียวชาญด้านการแพทย์ของนาซารีนให้การดแูลรักษาผู้ ป่วย ทําการผา่ตดั  ฝึกอบรมพยาบาล  และ
สนบัสนนุคลีนิกเคลือนทีในหมูค่นทียากจนทีสดุในโลก  คลีนิกเฉพาะทางถือกําเนิดขึ Iนเช่น คลีนิกสําหรับคน
โรคเรื Iอนในอฟัริกา    

 



14 

 

การสร้างสรรค์ของพนัธกิจเมตตานาซารีนในช่วงทศวรรษ 1980 เปิดโอกาสกว้างขึ Iนในการทําพนัธกิจตา่งๆ 
ด้านสงัคมซึงสบืเนืองมาจนถึงปัจจบุนั  รวมถงึการสนบัสนนุด้านการศกึษาของเด็ก การบรรเทาทุกข์จากภยั
พิบติั การให้ความรู้เกียวกบัโรคเอดส์  การช่วยเหลอืเดก็กําพร้า  โครงการนํ Iา และการแจกจ่ายอาหาร 
 

การเรียนรวีวารศึกษาและการศกึษาพระคมัภีร์ของนาซารีนเป็นสว่นหนึงของชีวิตคริสตจกัรเสมอมาและมี
บทบาทสําคญัในการหลอ่หลอมวินยัของความเป็นเหมือนพระคริสต์   คริสตจกัรทุ่มเทให้กบัการศกึษา
พื Iนฐานและการรู้หนงัสือตั Iงแตปี่แรกๆ ของการทําพนัธกิจโดยจดัตั Iงโรงเรียนเพือความหวงัของเดก็หญิงใน
กลักตัตาเมือปี ค.ศ. 1905  โรงเรียนของนาซารีนได้เตรียมผู้คนทัวโลกเพือให้มีสว่นในชีวิตทางด้านสงัคม 
เศรษฐกิจและศาสนา  วิทยาลยันาซารีนยคุแรกเกือบทั Iงหมดในอเมริกาจะมีโรงเรียนประถมและมธัยม
รวมอยู่ด้วยจนกระทังกลางศตวรรษที 20 

 

ผู้ ก่อตั Iงคริสตจกัรนาซารีนทุ่มเทอย่างจริงจงักบัการศกึษาระดบัสงูด้วยมีความเชือว่าเป็นสว่นสําคญัสําหรับ
การฝึกอบรมศิษยาภิบาลและคนงานคริสเตียนรวมถึงการบ่มเพาะผู้ รับใช้ฆราวาส  คณะกรรมการ
การศกึษาสากลรับรองสถาบนัการศกึษาระดบัสงูทัวโลก รวมถึงวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในอฟัริกา 
บราซิล แคนาดา  คาริบเบียน  เกาหลี และอเมริกา  โรงเรียนการพยาบาลในอินเดียและปาปัวนิวกินี  
รวมทั Iงวิทยาลยัและสถาบนัพระคมัภีร์ในทั Iงหกพื Iนทีของคริสตจกัรทัวโลก (อฟัริกา เอเชียแปซิฟิก ยเุรเซีย 

เมโสอเมริกา  อเมริกาใต้ และสหารัฐอเมริกา-แคนาดา) และสถาบนัศาสนศาสตร์ระดบัมหาบณัฑิตใน
ออสเตรเลยี  คอสตาริกา  องักฤกษ ฟิลิปปินส์และอเมริกา 

  

คริสตจกัรนาซารีนมีความก้าวหน้าจากความเป็นคริสตจกัรสากลสูก่ารเป็นประชาคมโลกของผู้ เชือ 

การอยูบ่นพื Iนฐานธรรมเนียมแบบเวสเลียน คริสตจกัรนาซารีนจงึเข้าใจตวัเองดีว่าเป็นคริสเตียน มีความ
บริสทุธิ&และมุง่มันทําพนัธกิจ  (ดสู่วนเกียวกบัค่านิยมหลกัของเรา) จึงมีถ้อยแถลงหลกัการทําพนัธกิจว่า 
“เพือสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในชนทกุชาต”ิ  
 

1. Journal of the Twentieth General Assembly, Church of the Nazarene, (1980): 232. Franklin 

Cook, The International Dimension (1984): 49. 
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พนัธกจิของคริสตจักร
นาซารีนคือ เพื อสร้าง
สาวกให้เป็นเหมือน
พระคริสต์ ในบรรดา
ประชาชาต ิ
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ค่านิยมหลักของเรา (Our Core Values) 
 

1. เราคือ “คริสตชน” 

ในฐานะสมาชิกของคริสตจกัรสากล  เราจงึร่วมมือกบัผู้ เชือทีแท้จริงทั Iงหลายประกาศถึงความเป็นองค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์  และยดึมันในหลกัข้อเชือของคริสเตียนเรืองตรีเอกานภุาพ  เรายกย่องมรดก

ทางความเชือแห่งความบริสทุธิ&ตามแบบเวสเลียน  และเชือวา่แนวความคิดนี Iคือวิธีทําความเข้าใจในความ

เชือทีถกูต้องตามหลกัพระคมัภีร์  หลกัเหตผุลตามธรรมเนียมและประสบการณ์ 

เราเป็นอนัหนึงอนัเดยีวกบัเหลา่ผู้เชือในการประกาศถงึความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์  เราเชือว่าด้วย

ความรักของพระเจ้า  พระองค์ทรงโปรดให้ทกุคนได้รับการอภยั

โทษบาปและมีสมัพนัธภาพใหมก่บัพระองค์  เราเชือว่าการคืนดี

กบัพระเจ้านั Iน  เราต้องคืนดีกบัผู้อืนด้วยเช่นกนั  โดยการรักซึง

กนัและกนัเหมือนกบัทีพระเจ้าทรงรักเรา  และยกโทษให้แก่กนั

เหมือนกบัทีพระเจ้าทรงยกโทษให้เรา  เราเชือวา่ชีวิตของเราต้อง

สําแดงพระลกัษณะของพระคริสต์  เราร่วมกบัคริสตชนทกุทีในการยืนยนัถงึหลกั

ข้อเชือเรืองตรีเอกานุภาพในประวติัศาสตร์  และยกย่องมรดกทางความเชือในความบริสทุธิ&ตามแบบเวส

เลียน  เราเชือวา่พระคมัภีร์เป็นแหลง่แห่งความจริงตามหลกัพระวจนะแหลง่แรกทีได้รับการยืนยนัโดย

เหตผุล  ธรรมเนียมและประสบการณ์ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของคริสตจกัรตามทีหลกัข้อเชือของอคัรทตูได้กลา่วไว้ว่าเป็นหนึง

เดียวบริสทุธิ&สากล  และตามแบบอคัรทตู  พระเจ้าทรงประทานการอภยัโทษบาปและการคืนดีกบัพระองค์

ให้กบัโลกผ่านทางพระเยซูคริสต์และโดยทางพระวิญญาณบริสทุธิ&  ผู้ ทีสนองตอบตอ่พระองค์ด้วยความเชือ

ก็เป็นประชากรของพระเจ้า  เมือเราได้รับการอภัยโทษได้คืนดีกบัพระเจ้าแล้ว  เราก็พร้อมทีจะอภยัโทษและ

คืนดีตอ่กนัด้วย  โดยทางนี Iเราจงึเป็นคริสตจกัรและพระกายของพระคริสต์  และสําแดงความเป็นอนัหนึงอนั

อนัเดียวกนัของพระกายนั Iน  ในฐานทีเป็นพระกายของพระคริสต์เรามี “องค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์เดียว  ความ

เชือเดียว  และบพัติศมาเดยีว”  เรายืนยนัถึงความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของคริสตจกัรของพระคริสต์  และ

พยายามทุกวิถีทางทีจะอนรัุกษ์ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนันี Iเอาไว้ (เอเฟซสั.4:5, 3) 

 

เราประกาศและยกย่องพระเยซูคริสต์
ว่าเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าพร้อมกบั
ประชากรของพระเจ้าทั Iงมวล 
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เราคือ “บริสุทธิชน” 

 พระเจ้าผู้บริสทุธิ&ทรงเรียกเราให้มีชีวิตทีบริสทุธิ&  เราเชือว่าพระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงเสาะหาเราเพือ

สร้างพระคณุครั Iงทีสองในชีวิตของเรา  ซึงอาจเรียกได้หลายอย่าง  เช่น  “การชําระให้

บริสทุธิ&อย่างสมบูรณ์” และ “การบพัติศมาด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิ&”  คือ การชําระเราให้พ้นจากความบาป

ทั Iงสิ Iน  ทรงรื IอฟืIนพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเราขึ Iน

ใหม ่ ทรงเสริมกําลงัแก่เราให้รักพระเจ้าอย่างสดุจิตสดุใจ  

สดุความคิดและสดุกําลงั  ทั Iงยงัรักเพือนบ้านเหมือนรัก

ตนเอง  และทรงสร้างพระลกัษณะของพระคริสต์ในชีวิต

ของเราขึ Iนใหม ่ ความบริสทุธิ&ในชีวิตของผู้ เชือหมายถงึการ

มีชีวิตเหมือนพระคริสต์ 

เราได้รับการทรงเรียกโดยทางพระคมัภีร์และได้รับการชกันําโดยพระคณุให้นมสัการพระเจ้าและรักพระองค์

ด้วยสดุจิตสุดใจ  สดุความคิด  สดุกําลงั  และรักเพือนบ้านเหมือนรักตนเอง  จนบดันี Iเราได้อทิุศตนอย่าง

เตม็ทีให้กบัพระเจ้าโดยเชือว่าเราสามารถได้รับ “การทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์”  ซึงเป็น

ประสบการณ์ “พลิกผนัทีสําคญั”  ครั Iงทีสองของชีวิตคริสเตียน  เราเชือวา่พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงทําให้เรา

สํานกึบาป  ทรงลบล้าง  ทรงเติม  และทรงเสริมกําลงัให้เราในขณะทีพระคณุของพระองค์ทรงเปลียนแปลง

เราวนัต่อวนัให้กลายเป็นประชากรแห่งความรักทีมีวินยัด้านจิตวิญญาณ  มคีวามบริสทุธิ&ด้านศีลธรรมและ

จริยธรรม  มีความเมตตากรุณาและความยตุธิรรม  พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงรื IอฟืIนพระฉายของพระเจ้า

และทรงสร้างพระลกัษณะของพระคริสต์ในเรา  ความบริสทุธิ&ในชีวิตของผู้ เชือหมายถึงการมีชีวิตเหมือน

พระคริสต์ 

 เราเชือในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างโลกนี I  พระองค์ทรงเรียกสิงทีไมป่รากฎให้ปรากฎ  ครั Iงหนึง

เรามิได้เป็นอยูแ่ตพ่ระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นอยู่  ทรงสร้างเราขึ Iนมาเพือพระองค์เองและตกแต่งเราตาม

พระฉายของพระองค์  เราได้รับมอบหมายให้สําแดงพระฉายของพระเจ้า  “เราคือพระเยโฮวาห์พระ

เจ้าของเจ้า  จงชาํระตัวให้บริสุทธิ:  เพราะเราบริสุทธิ:” (เลวีนิติ.11:44) 

 

พระวิญญาณบริสุทธิ� ทรงรื�อฟื� นพระฉาย

ของพระเจา้และทรงสร้างพระลกัษณะของ

พระคริสตใ์นเรา  ความบริสุทธิ� ในชีวิตของ

ผูเ้ชื*อหมายถึงการมีชีวิตเหมือนพระคริสต์
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เราคือ “พันธกร” 

 เราเป็น “ผู้ ทีออกไป”  อนัเนืองมาจากการทรงเรียกของพระคริสต์  และได้รับการเจิมด้วยพระ

วิญญาณบริสทุธิ&ให้ออกไปทัวโลก  เพือเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์  และร่วมมือกบัพระ

เจ้าในการสร้างคริสตจกัรและขยายอาณาจกัรของพระองค์  (มทัธิว 28:19-20; 2โครินธ์.6:1)  พนัธกิจของเราคือ  

1)  เริมต้นด้วยการนมสัการ  2) ปรนนิบัติรับใช้สงัคมด้วยการประกาศพระกิตตคิณุและทําพนัธกิจเมตตา  

3) สนบัสนนุให้ผู้ เชือเติบโตด้านจิตวิญญาณโดยการสร้างสาวก  และ 4) เตรียมชายและหญิงเพือการรับใช้

โดยเน้นการศกึษาอบรมระดบัสงู 

ก. พันธกิจแห่งการนมัสการ 

 พนัธกิจของคริสตจกัรในโลกเริมต้นด้วยการนมสัการ  เรารู้อย่างชดัเจนถึงความหมายของการเป็น

ประชากรของพระเจ้า  เมือเรารวมกนัตอ่พระพกัตร์พระเจ้าเพือการนมสัการด้วยการร้องเพลง  การฟังการ

อา่นพระคมัภีร์ในทีประชุม  การถวายทรัพย์และสบิลด  การอธิษฐาน  การฟังคาํเทศนา  การบพัติศมา  

และการเข้าร่วมในพิธีศีลมหาสนิท  ความเชือของเราทีว่าพนัธกิจของพระเจ้าในโลกนี Iสําเร็จลลุว่งไปได้โดย

ผ่านทางคริสตจกัรทีนมสัการนั Iน  ทําให้เราเข้าใจว่าพนัธกิจของเรารวมไปถงึการต้อนรับสมาชิกใหมเ่ข้าสู่

คริสตจกัร  และการก่อตั Iงคริสตจกัรแหง่ใหม่ ๆ ทีนมสัการพระเจ้าด้วย  

 การนมสัการ คือการแสดงความรักอนัสงูสดุของเราต่อพระเจ้า  ซึงเป็นการยกย่องเทิดทนูพระเจ้า

เป็นหลกั  เพราะพระองค์ผู้ทรงไถ่เราด้วยพระคณุและความเมตตา  

สถานทีแรกสําหรับการนมสัการคือ  คริสตจกัรท้องถินซึงประชากร

ของพระเจ้าอยู่รวมกนั  การนมสัการไมใ่ช่เป็นประสบการณ์ทีให้

ความสําคญักบัตนเอง  แตเ่ป็นการยอมจํานนตวัเองและถวายตวัแด่

พระเจ้า  การนมสัการ คือการทีคริสตจกัรปรนนิบติัพระเจ้าด้วยความรักและเชือฟัง 

ข.  พันธกิจเมตตาและการประกาศพระกติติคุณ 

 เรามอบความรักของพระเจ้าต่อผู้หลงหาย  และมอบความเมตตาของพระองค์ตอ่คนยากจนและคนถกูข่ม

เหงในฐานะทีเราเป็นผู้ถวายตวัแดพ่ระเจ้า  ธรรมบญัญตัิข้อใหญ่ (มทัธิว 22:36-40) และพระมหาบญัชา

ผลกัดนั (มทัธิว 28:19-20) ให้เราประกาศพระกิตติคณุ  ทําพนัธกิจเมตตา  และผดงุความยุติธรรมเพือ

ประชากรโลก  จนบดันี Iเรายงัทุ่มเทในการเชิญชวนผู้คนให้มีความเชือ  เราเอาใจใส่ดแูลผู้ขดัสน  และยืน

การนมสัการ คือการแสดงความรัก

อนัสูงสุดของเราต่อพระเจา้ 
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เคียงข้างผู้ถกูข่มเหงในการตอ่สู้กบัความอยุตธิรรม  เราปกป้องและอนรัุกษ์ทรัพยากรทีพระเจ้าทรงสร้าง  

รวมทั Iงร่วมสามคัคีธรรมกบัคนอืน ๆ ทีออกพระนามขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

คริสตจกัรแสดงความรักของพระเจ้าผ่านทางการทําพนัธกิจในโลก  พระคมัภีร์ คือเรืองราวของพระเจ้าที

ทรงทําให้โลกนี Iคืนดีกบัพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ (2โครินธ์.5:16-21)  คริสตจกัรอยู่ในโลกนี Iก็เพือ

ร่วมมือกบัพระเจ้าในการทําพนัธกิจแห่งความรักและการคืนดีโดยการประกาศพระกิตตคิณุ  ทําพนัธกิจ

เมตตา  และผดงุความยุติธรรม 

ค.  พันกิจการสร้างสาวก 

 เราอทิุศตวัให้กบัการเป็นสาวกและการเชิญชวนคนอืนให้เป็นสาวกของพระเยซู  ด้วยเหตนีุ Iเราจึง

ทุ่มเทให้กบัการจดัหาวิธีการต่าง ๆ (เช่น การเรียนรวีวารศกึษา  การศกึษาพระคมัภีร์  และการประชมุกลุม่

ย่อย เป็นต้น)  เพือเสริมสร้างให้ผู้ เชือเข้าใจถึงความเชือของคริสเตียนยิง ๆ ขึ Iน  และให้มี

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อืนและพระเจ้าโดยวิธีเหลา่นี I  เรา

เข้าใจว่าการเป็นสาวกนั Iนรวมถึงการยอมเชือฟังพระเจ้า

และหลกัความเชือ  เราเชือว่าต้องมีการสนบัสนุน

ช่วยเหลือกนัและกนัให้ดําเนินชีวิตในความบริสทุธิ&  ให้

มีสามคัคีธรรมแบบคริสเตียนและมีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั  จอห์น เวสเลย์ กลา่วว่า “พระเจ้าทรงมอบเรา

ให้แก่กนัแลกนั เพือเราจะเสริมสร้างเรียวแรงซึงกนัและกนั” 

 การสร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียน  การสร้างสาวกคือกระบวนการเรียนรู้ถงึแนวทางทีพระ

เจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตในโลกนี I  เมือเราเรียนรู้ถึงการดําเนินชีวิตด้วยความเชือฟังพระคําของพระเจ้า  

ปฏิบติัตามหลกัการแห่งความเชือและรับผิดชอบต่อกนัและกนั  เราก็จะเริมเข้าใจถงึความสขุอย่างแท้จริง

ของชีวิตทีมีวินยั  และมีเสรีภาพตามความหมายของคริสเตยีน  การสร้างสาวกไม่ใช่เป็นเพียงความ

พยายามของมนุษย์ทีจะจํานนตอ่กฎเกณฑ์และระเบียบการเท่านั Iน  หากแต่เป็นวิธีการทีพระวิญญาณ

บริสทุธิ&คอ่ย ๆ นําเราไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ในพระคริสต์  โดยการสร้างสาวกนีเองทีทําให้เรามีคณุสมบติัของ

การเป็น คริสเตียน  เป้าหมายสงูสดุของการสร้างสาวกคือ  เราได้รับการเปลียนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซู

คริสต์ (2โครินธ์ 3:18) 

การสร้างสาวกของคริสตเตียนเป็นวิธีการที*

พระวิญญาณบริสุทธิ� ค่อย ๆ นาํเราไปสู่ความ

เป็นผูใ้หญ่ในพระคริสต ์
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ง.  พันธกิจด้านการศึกษาระดับสูง 

เราอทิุศตนให้กบัการศกึษาระดบัสงูสําหรับคริสเตียนเพือเตรียมชายและหญิงในการปรนนิบติัรับใช้ตลอด

ชีวิต  สถาบนัศาสนศาสตร์  วิทยาลยัพระคริสตธรรม  รวมทั Iงวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัทกุแห่งของเราตา่ง

ทุ่มเทให้กบัการแสวงหาความรู้  การพฒันาลกัษณะของคริสเตียน  และการเตรียมผู้ นําสําหรับภารกิจทีพระ

เจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้อย่างมปีระสิทธิภาพทั Iงในคริสตจกัรและในโลก  

ภารกิจทีสาํคญัของคริสตจกัรนาซารีนคือ  การศกึษาระดบัสงูสาํหรับคริสเตียน  ในยุคเริมต้นของคริสตจกัร

นาซารีนนั Iนได้มีวตัถปุระสงค์ในการก่อตั Iงสถาบนัการศกึษาระดบัสงูสําหรับคริสเตียน  เพือเตรียมคนของ

พระเจ้าให้เป็นผู้ นําและกระจายการฟืIนฟเูรืองความบริสทุธิ&ตามแนวเวสเลียน  จากการทุ่มเทอย่างต่อเนือง

ในด้านการศกึษาระดบัสงูสําหรับคริสเตยีนตลอดหลายปีทีผ่านมา  ก่อให้เกิดเครือข่ายสถาบนัศาสนศาสตร์  

โรงเรียนพระคริสตธรรม  วิทยาลยั  และมหาวิทยาลยักระจายอยู่ทัวโลก 
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พนัธกจิของเรา 

พนัธกจิของคริสตจักรนาซารีนคอื เพื อสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ใน
บรรดาประชาชาติ 
เราเป็นคริสตจกัรตามพระมหาบญัชา (มธ. 28:19-20)  ในฐานะประชาคมโลกแห่งความเชือ เราได้รับ
มอบหมายให้นําขา่วประเสริฐของชีวิตในพระเยซูคริสต์ไปยงัผู้คนทกุหนแห่งและเผยแพร่เนื Iอหาความบริสทุธิ&

ตามพระวจนะ (การดําเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์) ไปทัวแผ่นดิน 
  

คริสตจกัรนาซารีนผกูพนับคุคลเข้าด้วยกนัซึงเป็นผู้ ทียอมให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา  
ให้การแบง่ปันกนัในสามคัคีธรรมของคริสเตยีน  และหาทางสร้างความเข้มแข็งในความเชือแกกนัและกนัด้วย
การนมสัการ การเทศนา การฝึกอบรมและการรับใช้ผู้อืน 
 

เรามุ่งมันในการสาํแดงความเมตตาของพระเยซูคริสต์ตอ่ทุกคนด้วยการอทิุศชีวิตสว่นตวัให้แก่การดําเนินชีวิต
เหมือนพระคริสต์ 
 

ในขณะทีจดุมุง่หมายหลกัของคริสตจกัรคือการสรรเสริญพระเจ้า  เราเองกไ็ด้รับการทรงเรียกด้วยเพือให้มี
สว่นร่วมอย่างกระตือรือร้นในพนัธกิจของพระองค์เพือให้โลกได้คืนดีกบัพระองค์ 

 

หลกัการสําคญัของพนัธกิจจงึประกอบด้วยสาระสําคญัทางด้านประวติัศาสตร์ของพนัธกิจของเราคือ การ
ประกาศข่าวประเสริฐ  การชําระให้บริสทุธิ&  การสร้างสาวก  การแสดงความเมตตา   และหวัใจของความ
บริสทุธิ&คือการเป็นเหมือนพระคริสต์ 

 

นาซารีนกําลงัเป็น ”ผู้ทีถูกส่งออกไป” ยงัทีต่างๆ เช่น บ้านเรือน  สถานทีทํางาน  ชมุชน และหมู่บ้าน
ตลอดจนเมืองและประเทศอืน ๆ  ขณะนี Iเรามมิีชชนันารีทีสง่ออกไปจากทกุภูมิภาคของโลก 
พระเจ้าทรงเรียกคนธรรมดาอย่างตอ่เนืองเพือทําในสิงทีไมธ่รรมดาให้เกิดขึ Iนได้โดยคนของพระวิญญาณ
บริสทุธิ& 
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คุณลักษณะแบบนาซารีนของเรา 
ในการประชมุสมชัชาสากลปีค.ศ. 2013 คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลได้ประกาศ
คณุลกัษณะเจ็ดประการของคริสตจกัรนาซารีน ดงันี I 
 1.  การนมสัการทีมีความหมาย 
 2.  ความสอดคล้องกนัในทางศาสนศาสตร์ 
 3.  การประกาศพระกิตติคณุด้วยความกระตือรือร้น 
 4.  การสร้างสาวกด้วยความมุ่งมัน 
 5.  การพฒันาคริสตจกัร 
 6.  ความเป็นผู้ นําแห่งการเปลียนแปลง 
 7.  การแสดงความเมตตาด้วยเจตนารมณ์ 
ในขณะทีข้อบ่งชี Iเหลา่นี Iไมไ่ด้อยู่ในหลกัการพันธกิจของเราทีว่า “เพือสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ใน
บรรดาประชาชาติ” หรือ คา่นิยมหลกัของเราในการเป็น “คริสเตียน  ทีมีความบริสทุธิ& และมุ่งมันทําพนัธ
กิจ”  แต่เป็นการบรรยายถึงสิงทีเราเชือเพือบอกคณุลกัษณะของคริสตจกัรนาซารีนทุกแห่งและในสว่นใหญ่
ก็ควรสะท้อนให้เห็นโดยนาซารีนทกุแห่งหน   เรากระตุ้นให้ผู้นําคริสตจกัรและนาซารีนทกุคนให้
ความสําคญัและแสดงคณุลกัษณะดงักลา่วนี Iเมือเราก้าวไปข้างหน้า   ขอให้เราสํารวจวิธีการและเมือเวลา
ผ่านไปสิงเหลา่นี Iก็จะกลายเป็นความเป็นจริงสําหรับคริสตจกัรโลก 
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1.  การนมัสการที มีความหมาย 

การทรงเรียกให้นมัสการ 

มาเถิด ให้เราทั Iงหลายร้องเพลงถวายพระเจ้า 

ให้เรากระทําเสียงชืนบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเรา 

ให้เราทั Iงหลายเข้ามาอยู่เฉพาะเบื Iองพระพกัตร์ด้วยโมทนา 

ให้เรากระทําเสียงชืนบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสรรเสริญ 

 

เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง 
และทรงเป็นกษัตริย์ใหญ่ยิงเหนือพระทั Iงหลาย 

ทีลกึของแผน่ดินโลกอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ 

ทีสงูของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย 

ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมนั 

และพระหตัถ์ของพระองค์ทรงปั Iนแผ่นดิน 

 

มาเถิด ให้เรานมสัการและกราบลง 
ให้เราคกุเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา 

เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา 

และเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ 

และเป็นแกะแห่งพระหตัถ์ของพระองค์ 

(สดดุี 95:1-7ก) 

เราอาจพูดด้วยความเชือมันวา่การนมสัการพระเจ้าคือการยอมรับวา่พระองค์ทรงเป็นศิลาแห่งความรอด
ของเรา  พระเจ้าผู้ ยิงใหญ่  กษัตริย์ผู้ ใหญ่ยิงเหนือพระทั Iงหลาย พระผู้ทรงสร้างสรรพสิง และทรงเป็นผู้ เลี Iยง
แกะทีคอยดูแลเอาใจใสป่ระชากรของพระองค์ 
 
ก.  สาวกของพระเยซูดําเนินชีวิตในการทรงอยู่ด้วยของ
พระองค์และเขารับใช้ผู้ อืนอนัเป็นผลของความสมัพนัธ์
ของเขา 

• พระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ออกไปในโลก
เพือทําพนัธกิจ (มทัธิว 10) 

คริสตจกัรในยคุแรกเริมต้นทําการโดย
แท้จริงเพือให้พระมหาบญัชานี Iสําเร็จ
ในโลกด้วยการทําตามการนมสัการทีมี
ความหมายซึงเกิดขึ Iนในเมืองอนัทิโอก 
(กิจการ 13:1-4) 

 



24 

 

• ตอ่มาพระองค์ทรงบอกเขาว่าเขาต้องได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญา ณบริสทุธิ&  เขารออยู่ในห้อง
ชั Iนบนและพระวิญญาณบริสทุธิ&เสดจ็มาเหมือนดงัทีพระเยซูทรงสญัญาไว้ (กิจการ 2) 

• เมือเหล่าสาวกเริมพันธกิจของเขากบัโลก  เขาก็กลายเป็นทตูของพระเจ้า 

• เขานําเรืองการคืนดีไปพร้อมกบัพนัธกิจแห่งการคืนดีของเขาไปด้วย (2 โครินธ์ 5:11-21) 

• เปาโลกลา่วได้ดีทีสดุว่า “ฉะนั Iน เราจงึเป็นทตูของพระคริสต์ โดยทีพระเจ้าทรงขอร้องท่านทั Iงหลาย
ทางเรา เราจึงขอร้องทา่นในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกบัพระเจ้า เพราะวา่พระเจ้าได้ทรง
กระทําพระองค์ผู้ทรงไมมี่บาปให้บาป  เพราะเหน็แก่เรา เพือเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า
ทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:20-21) 
 

ข.  พระเยซูทรงท้าทายสาวกของพระองค์ด้วยพระมหาบญัชา 

• “เหตฉุะนั Iนเจ้าทั Iงหลายจงออกไปสังสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพัติศมาในพระ
นามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธิ&  สอนเขาให้ถือรักษาสิงสารพดัซึงเราได้สัง
พวกเจ้าไว้  นีแหละเราจะอยู่กบัเจ้าทั Iงหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ Iนยคุ” (มทัธิว 28:19-20) 

• คริสตจกัรในยคุแรกเริมต้นทําการโดยแท้จริงเพือให้พระมหาบญัชานี Iสาํเร็จในโลกด้วยการทําตาม
การนมสัการทีมีความหมายซึงเกิดขึ Iนในเมืองอนัทิโอก (กิจการ 13:1-4) 
 

ค.  การนมสัการที$มีความหมายเกิดขึ Iนเมือเราฝึกฝนวินยัของพระวิญญาณเช่น การอดอาหาร และการ
อธิษฐาน 

• จากนั Iนพระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงส่งเขาออกไปนําคนอืนเข้ามาสูค่วามเชือของเขา 

• สิงนี Iเกิดขึ Iนในบริบทของการนมสัการ 

• การนมสัการดลใจเราและปลดปลอ่ยฤทธิ&อํานาจของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

• การนมสัการช่วยปรับทิศทางชีวิตของเราเสียใหม่เกียวกบัพระคริสต์   นีถือเป็นวินยัฝ่ายวิญญาณที
จําเป็นสาํหรับคริสเตียนทกุคน  ซึงพระเจ้าทรงใช้ในการขดัเกลาเราเข้าสูภ่าพลกัษณ์ทีบริสทุธิ&ของ
พระเยซู 

• เราต้องนมสัการทั Iงเป็นการส่วนตวัและร่วมกบัคนอืนอย่างสมําเสมอในชีวิตของเรา 
 

ง.  การนมสัการที$มีความหมาย เป็นการให้เวลาในการนมสัการร่วมกนัเพือให้พระเจ้าทรงเคลือนไหว
ท่ามกลางเราด้วยวิธีการของพระองค์ 

• คริสตจกัรยุคแรกไม่มกีารจดัการธุรกิจผา่นทางคณะกรรมการหรือการสมัมนา   
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• แตเ่ขารวมตวักนับ่อยๆ เพือนมสัการด้วยกนัเป็นชุมชน และยอมให้พระเจ้าทรงทําการอย่างเป็น
อิสระท่ามกลางเขา  

• เราต้องยอมหยุดหมายกําหนดการของเราและให้เวลากบัพระเจ้าเพือทรงดําเนินการให้สําเร็จตาม
กําหนดการของพระองค์ท่ามกลางเรา 
 

จ.การนมสัการที$มีความหมายสร้างพื Iนทีให้กบัพระเจ้าได้ทรงเคลือนไหวอย่างอสิระในขณะทีเรารอคอย
พระองค์ด้วยความคาดหวงั 

• เราต้องให้เวลาเพือพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระองค์เองและทรงทําให้เชือ เคลือนไหว สมัผสั   ให้
ความรอด และชําระผู้คนให้บริสทุธิ&ด้วยวิธีการและในเวลาของพระองค์ 

• เราควรเข้าร่วมนมสัการทกุครั Iงด้วยความมุ่งหมายทีร้อนรนว่าพระเจ้าจะทรงพบกบัเราในที
นมสัการและทรงเคลือนไหวท่ามกลางเรา 

• เราต้องคาดหมายให้พระเจ้าทรงเคลือนไหวด้วยวิธีการทีชดัเจน  และทรงทําเฉพาะสิงทีพระองค์
เท่านั Iนทีทรงทําในขณะทีเราร่วมกนันมสัการประจําสปัดาห์  และเราจะต้องไมพ่ึงพอใจอยู่กบัการ
นมสัการธรรมดาๆ ทีทําอยู่เป็นประจําจนเคยชิน 
 

ฉ.ลกูของพระเจ้าควรนมสัการร่วมกนัทกุสปัดาห์เพือให้เขาได้รับความเร้าใจด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ& 

• ไมมี่สิงใดสามารถทดแทนจิตวิญญาณของมนษุย์ทีได้รับพลงัจากพระวิญญาณของพระเจ้า 

• สิงนี Iเกิดขึ Iนได้ดีทีสดุก็ในเวลาของการนมสัการที$มีความหมายร่วมกนั 

 
2.  ความสอดคล้องกันในทางศาสนศาสตร์ 
 

ก. เสียงนาซารีนของเราจะต้องเป็นทีได้ยินในคริสตจกัร
ของคริสเตียนวงกว้าง 
เป็นการพูดถึงความเชือของเราในทางศาสนศาสตร์ 

• นีคือสิงทีเรายืนยนั สิงทีจงูใจให้เรากระทํา และ
วิธีการทีเราดําเนินชีวิตประจําวนัตามความเชือของ
เรา 
 
 
 

พระคัมภร์ี 

ธรรมเนียม 

คริสตเตียน
เหตุผล

ประสบการณ์ 

ส่วนตวั 
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ข. นีคือทีมาของความสอดคลอ้งกนัในทางศาสนศาสตร์ 

• พระคมัภีร์:  เราเชือวา่พระคมัภีร์บริสทุธิ&คือพื Iนฐานและมีความสําคญัในการสร้างลกัษณะของเรา
ในพระคริสต์ 

• ธรรมเนียมคริสเตียน:  เราเฉลิมฉลองคําสอนดั Iงเดมิทีมีประวติัยาวนานกวา่ 2,000 ปี ผา่นทาง
ธรรมเนียมอนัหลากหลายของคริสเตียน 

• เหตผุล:  เราเชือวา่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงทําการผ่านทางสติปัญญาของเราและทรง
ประทานจิตใจทีหยังรู้แก่เรา 

• ประสบการณ์สว่นตวั:  เราเชือวา่พระเจ้าทรงทําการในและผ่านชีวิตของบุคคลและชุมชนซึง
ติดตามพระคริสต์ 
 

ค. ความเชือเหลา่นี Iทําให้เราเห็นความสอดคลอ้งกนัทางศาสนศาสตร์ 

• เราเป็นคริสเตียน 
o เรายืนยนัความเชือในองค์พระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
o เรายืนยนัวา่พระคริสต์ทรงเป็นบุคคลทีสองของตรีเอกานภุาพ 
o เรายดึมันในหลกัข้อเชือดั Iงเดิมและธรรมเนียมของคริสตจกัรของคริสเตียน 

• เราเป็นโปรเตสแตนต์ 
o เราเชือในการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคณุผ่านทางความเชือเท่านั Iนเพือให้ได้รับความ

รอด  
o เราเทิดทนูสิทธิอํานาจของพระวจนะ 
o เราเชือในความเป็นปโุรหิตของผู้เชือทกุคน 
o เรายืนยนัวา่คําเทศนาเป็นสว่นทีมีความสําคญัหลกัของประสบการณ์การนมมัสการและได้จดั

วางธรรมาสก์ไว้ตรงกลางของเวทีในคริสตจกัร 
o เราเชือว่าผู้ เชือทกุคนในพระกายของพระคริสต์ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ 

• เราเป็นผู้ทีเกียวกบัการประกาศ  
o เราเชือในความเป็นไปได้และความจําเป็นของการมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูคริสต์

ผ่านทางการอภยัโทษบาปและการเปลียนแปลงบคุลิกลกัษณะของเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 
o เราเชือในการเป็นพยานถึงความเชือของเราผา่นทางลกัษณะการดําเนินชีวิตทีเปลียนแปลง 

• เราเป็นเวสเลียน 
o เราเชือว่าพระลกัษณะสําคญัของพระเจ้าซึงเป็นศนูย์กลางของศาสนศาสตร์ทั Iงหลายได้แก่ 

“พระเจ้าเป็นความรัก” (1 ยอห์น 4:8) 
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o เราเชือว่ามนุษย์มีอิสระในการตดัสินใจเพือให้มีความสมัพนัธ์ทีมีความหมายกบัพระเจ้า 
o เราเชือว่าพระเจ้าทรงใช้พระคณุและพระเมตตาต่อมนษุย์ 
o เราเชือว่าพระคณุลว่งหน้าของพระเจ้าทีอยู่เบื Iองหน้าบคุคล กเ็พือปกป้องไมใ่ห้ผู้นั Iนถลาํลกึลง

ในความบาป และดงึเขาให้กลบัมาหาพระเจ้า 
o เราเชือว่าการแสวงหา  การทรงไถ่  การทรงช่วยให้รอด  การชําระให้บริสทุธิ& และพระคณุที

เพียงพอของพระเจ้าทําการกบับคุคลเพือให้เขาเข้าสูก่ารเป็นบุตรของพระเจ้าและดําเนินชีวิต 
คริสเตียนอย่างมีชยัชนะต่อไป 

o เราเชือในความเป็นไปได้ของพระคณุทีจะทําลายอํานาจบาปในชีวิตของคนและเปลียนแปลง
บคุคลจากคนบาปสู่การเป็นบตุรของพระเจ้าซึงตั Iงใจเชือฟังองค์พระผู้ เป็นเจ้าด้วยหวัใจทีมี
ความรัก 

o เราเชือว่าความบริสทุธิ&และการชําระให้บริสทุธิ&คือความเป็นไปได้จริงในชีวิตนี I 

• เราเชือในการเป็นพยานของพระวิญญาณ 
o เราเชือในความแนน่อนซึงทําให้บคุคลรู้ว่าบาปของเขาได้รับการอภยัแล้วจากพระเจ้าและให้

การรับรู้ต่อเนืองไปอีกวา่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ยงัคงปกคลมุความบาปในอดีตและทรง
ให้มีชยัชนะในทกุๆ วนั 

o เราเชือในการทรงนําของพระวิญญาณซึงนําบคุคลให้มาอยู่ในการทรงนําของพระเจ้าสําหรับ
การตดัสินใจในชีวิตประจําวนั  พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถนําบตุรของพระองค์ด้วย
ความฉบัไวและการตรวจสอบเพือให้ความรู้สกึของการชี Iแนะสาํหรับการเดินทางของชีวิต 
 

ง. เราเชือว่าชีวิตทีบริสทุธิ&มีลกัษณะสําคญัสีประการ คือ 

• มีความเป็นเหมือนพระคริสต์ คอื ได้รับการเปลียนแปลงเข้าสูก่ารมีภาพลกัษณ์ของพระเยซู
คริสต์ทกุวนัผ่านทางการทรงทํางานของพระวิญญาณบริสทุธิ&เมือเราพร้อมให้พระเจ้าทรงทําการใน
เรา “เหตฉุะนั Iน ถ้าชีวิตในพระคริสต์อํานวยการเร้าใจประการใด  ถ้ามีการหนุนใจประการใดใน
ความรัก  ถ้ามีส่วนประการใดกบัพระวิญญาณ  ถ้ามีการรักใคร่เอน็ดแูละเหน็อกเหน็ใจประการใด  
ก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกนั มคีวามรัก
อย่างเดียวกนั มใีจรู้สกึและคิดพร้อมเพรียงกนั” (ฟิลปิปี 2:1-2)   

• ลักษณะการดาํเนินชีวิต คือ การถูกแยกออกมาเพือเป้าหมายบริสทุธิ&ในการทํางานของพระเจ้า
ในโลกของเรา “ข้าพระองค์ไมไ่ด้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แตข่อปกป้องเขาไว้ให้พ้น
จากมารร้าย เขาไมใ่ชข่องโลก เหมือนดงัทีข้าพระองค์ไม่ใชข่องโลก ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริสทุธิ&

ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:15-17) 
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• การทดลองและฤทธิ:อาํนาจในการเลือก คอื การมีความสามารถทีไม่พ่ายแพ้ตอ่การเสพติด
หรือการชกันําของเนื Iอหนงัหรือมาร แต่มีฤทธิ&อํานาจจากพระเจ้าในการดาํเนินชีวิตให้บริสทุธิ&  
“ขอให้ตาของท่านสวา่งขึ Iน เพือท่านจะได้รู้ว่า ในการทีพระองค์ทรงเรียกท่านนั Iน  พระองค์ได้
ประทานความหวงัอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของพระองค์สําหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอนัอดุม
บริบรูณ์เพียงไร  และรู้ว่าฤทธานภุาพอนัใหญ่ยิงของพระองค์ซึงพระองค์ได้ทรงกระทําในพระคริสต์ 
เมือทรงชบุให้พระองค์เป็นขึ Iนมาจากความตายและให้สถิตเบื Iองขวาพระหตัถ์ของพระองค์ในสวร
รคสถาน” (เอเฟซสั 1:18-20) 

• ผลของพระวิญญาณ คอื ความรักทีสมบรูณ์ของพระเจ้าซึงสําแดงตวัเองในความรัก ความปลาบ
ปลื Iมใจ  สนัติสขุ  ความอดกลั Iนใจ  ความปรานี  ความดี  ความสตัย์ซือ ความสภุาพอ่อนน้อม และ
การรู้จกับงัคบัตน  “ในความรักนั Iนไมมี่ความกลวั แต่ความรักทีสมบรูณ์นั Iนก็ได้ขจดัความกลวัเสีย 
เพราะความกลวัเข้ากบัการลงโทษและผู้ ทีมีความกลวัก็ยงัไม่มีความรักทีสมบรูณ์” (1 ยอห์น 4:18) 
 

จ.  เราเชือในศาสนศาสตร์ทางสายกลาง  เราพยายามหลีกเลียงความสดุขั Iวของทั Iงสองด้านในหลายๆ  
ประเดน็   เราให้ความสําคญัเพียงเลก็น้อยต่อความสดุขั Iวตา่งๆ และให้ความสาํคญัมากกวา่ในการ
รักษาสมดลุแบบสายกลางหากเป็นไปได้ 

 
3. การประกาศพระกิตตคุิณด้วยความกระตือรือร้น  
 

การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น คือการตอบสนองของเราตอ่ความรักและพระคณุทีพระ
เยซูทรงมีตอ่มวลมนุษย์   คริสตจกัรนาซารีนเริมต้นกบัการประกาศพระกิตติคณุด้วยความกระตือรือร้น  
และยงัคงเป็นหวัใจของความเป็นเรา  ในการทรงเรียกให้ทําการประกาศนั Iนฟีเนอสั เบรซี ผู้ เป็นประธาน
องค์การบริหารสากลคนแรกของคริสตจกัรนาซารีนกล่าวว่า “เรามีหน้าทีในการหยิบยืนพระกิตติคณุให้แก่
ทกุคนด้วยวิธีการเดียวกนักบัทีเราเคยได้รับ”  เราให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือผู้คนให้ค้นพบความเชือที
นําไปสูค่วามรอดในพระเยซูคริสต์ 

 
ก.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น คือ แบบอย่างจากพระเยซู 

• “เมือพระองค์ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถกูรังควานและไร้ทีพึงดจุฝูงแกะ
ไม่มีผู้ เลี Iยง  แล้วพระองค์ตรัสกบัพวกสาวกของพระองค์ว่า ’ข้าวทีต้องเกียวนั Iนมีมากนกัหนา แต่
คนงานยงัน้อยอยู่ เหตฉุะนั Iน พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บ
เกียวพืชผลของพระองค์‘” (มทัธิว 9:36-38) 
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• พระเยซูตรัสวา่ “ท่านทั Iงหลายวา่ ’อีกสีเดือนจะถงึฤดเูกียวข้าวมใิช่หรือ’ เราบอกทา่นทั Iงหลายวา่
เงยหน้าขึ Iนดนูาเถิด เราวา่ทุ่งนาเหลืองอร่าม ถึงเวลาเกียวแล้ว” 
 

ข.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น เป็นคําสังของพระเยซู 

• “พระองค์จงึตรัสสังพวกสาวกว่า ‘เจ้าทั Iงหลายจงออกไปทัวโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทกุ
คน‘” (มาระโก 16:15) 

• พระองค์ตรัสกบัเขาวา่ “มีคาํเขียนไว้อย่างนั Iนวา่ พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็น
ขึ Iนมาจากความตายในวนัทีสาม และจะต้องประกาศทัวทกุประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้
เขากลบัใจใหมรั่บการยกบาป ตั Iงต้นทีกรุงเยรูซาเลม็” (ลกูา 24:46-47) 
 

ค.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น เป็นการปลดปลอ่ยโดยพระเยซู 

• “ข่าวประเสริฐเรืองแผน่ดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทัวโลก ให้เป็นคําพยานแก่บรรดา 
ประชาชาติ แล้วทีสดุปลายจะมาถึง” (มทัธิว 24:14) 

• ขโมยนั Iนย่อมมาเพือจะลกัและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพือเขาทั Iงหลายจะได้ชีวิต และจะได้
อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) 
 

ง.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น  เป็นการรับฤทธิ&อํานาจจากพระวิญญาณบริสทุธิ& 

• พระองค์ทรงทําให้เรามีฤทธิอํานาจทั Iงโดยสว่นตวัและ
โดยการอยู่ร่วมกนัเพือให้ดาํเนินชีวิตและเป็นพยานใน
ความบริสทุธิ& 

• “แตท่า่นทั Iงหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ&เดช เมือ
พระวิญญาณบริสทุธิ&จะเสดจ็มาเหนือท่าน และท่าน
ทั Iงหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ ทัว
แคว้นยเูดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงสดุปลาย
แผ่นดินโลก” (กิจการ 1:10) 
 

จ. การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น เป็นผลมาจากพระวิญญาณบริสทุธิ& 

• ชีวิตของพระองค์ในตวัเราปรากฎชดัและเกิดผล 

“เรามีหน้าทีในการหยิบยืนพระ

กิตติคณุให้แก่ทกุคนด้วยวิธีการ

เดียวกนักบัทีเราเคยได้รับ”             

--ฟีเนอสั เบรซี 
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• “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั Iน คือ ความรัก ความปลาบปลื Iมใจ สนัติสขุ ความอดกลั Iนใจ ความ
ปรานี ความดี ความสตัย์ซือ ความสภุาพอ่อนน้อม และการรู้จกับงัคบัตน  เรืองอย่างนี Iไม่มีธรรม
บญัญติัห้ามไว้เลย (กาลาเทีย 5:22-23) 
 

ฉ. การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น นํามาซึงชีวิตใหมแ่ละพละกําลงัใหมท่ั Iงตอ่บคุคลและ 
     คริสตจกัร 

• เหตฉุะนั Iน ถ้าผู้ ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั Iนก็เป็นคนทีถูกสร้างใหม่แล้ว สิงสารพดัทีเก่าๆ กล็่วงไป  นี
แน่ะกลายเป็นสิงใหมท่ั Iงนั Iน (2 โครินธ์ 5:17) 

• และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงเพิมจํานวนผู้ ได้รับความรอดทกุวนัๆ 
 

ช.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น เป็นการสําแดงถงึการเชือฟังของเราต่อพระเยซู 

• หนึงในจํานวนหลกัฐานสาํคญัทีไมอ่าจปฏิเสธได้ของฤทธิ&อํานาจในการเปลียนแปลงของพระกิตติ
คณุคือชีวิตของเปาโล 

• หนึงในคําพยานของเปาโล ท่านเลา่ว่า “ข้าพเจ้าเป็นหนี Iทั Iงพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วย 
ฉะนั Iน ข้าพเจ้าจงึขวนขวายทีจะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั Iงหลายทีอยู่ในกรุงโรมด้วย  
เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรืองข่าวประเสริฐ เพราะวา่ข่าวประเสริฐนั Iนเป็นฤทธิ&เดชของ
พระเจ้าเพือให้ทกุคนทีเชือได้รับความรอด” (โรม 1:14-16) 
 

ซ.  ความซาบซึ Iงทีมีตอ่พระคริสต์คือจดุสําคญัของเราในการเข้าสูพ่ระมหาบญัชา (มทัธิว 28:19-20)  เราจงึ 
ฝึกฝนและเตรียมตวั 

• เพราะฉะนั Iน ทกุคนควรรู้จกัพระเยซูคริสต์ 

• ในความสอดคล้องกนั ทกุคนแม้แตผู่้ ทีมขีองประทานเลก็น้อยในด้านเทคนิคและวิธีการก็ควร
ตอบสนองโดยการแบ่งปันพระคริสต์ด้วยความซาบซึ Iงและกล้าหาญ 
 

ฌ.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น เชิญชวนเราให้พึงฤทธิ&เดชของพระวจนะของพระเจ้า 
ซึงผลกัดนัเราให้แบ่งปันข่าวประเสริฐแหง่ความรอดแก่ผู้ อืน 

• เราศกึษาพระคมัภีร์ด้วยความเชือ  จากนั Iนเราบอกคนอืนๆ เกียวกบัสิงทีพระวจนะกล่าวไว้ 

• ฤทธิ&อํานาจของเนื Iอหาพระกิตติคณุพูดกบัหวัใจของชายและหญิง เดก็ชายและเดก็หญิงซึงต้องการ
รื IอฟืIนความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า 
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• พระเยซูทรงให้ตวัอย่างไว้ “เพราะวา่บุตรมนษุย์ได้มาเพือจะเทียวหาและช่วยผู้ ทีหลงหายไปนั Iนให้
รอด” (ลกูา 19:10)  “เมือพระเยซูกําลงัทรงสังสอนคนทั Iงปวงในบริเวณพระวิหาร และประกาศข่าว
ประเสริฐ” (ลกูา 20:1a) 

 
ญ.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น ผลกัดนัเราให้รู้จกัพระคริสต์อย่างสมบูรณ์ยิงขึ Iน 

• เป็นการแสดงวา่เราเป็นใคร การดําเนินชีวิตของเราเป็นอยา่งไร  ความมุ่งมันเพือชีวิตของเราไม่
สําคญัเท่ากบัความมุ่งมันทีจะประกาศพระกิตติคณุ  การเลอืกทีจะมีชีวิตคือการเลือกทีจะประกาศ
ฯ 

• เป็นการพิสจูน์สิงทีเรารู้เป็นความจริง เหมือนทีชายตาบอดได้รับการรักษาจากพระเยซูแล้วยืนยนั
วา่ “สิงเดียวทีข้าพเจ้าทราบ ก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอด แตเ่ดีtยวนี Iข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” (ยอห์น 
9:15) 

• เป็นการทดสอบว่าเราควรสาํนกึในบุญคณุของพระองค์มากแคไ่หนสําหรับสิทธิพิเศษ “ท่าน
ทั Iงหลายได้รับเปลา่ๆ  จงให้เปลา่ๆ” (มทัธิว 10:8b) 
 

ฎ.  การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น  จูงใจเราให้สร้างสาวก 

• ตลอดเวลาของการดําเนินชีวิต เราแสวงหาทางทีจะมีอิทธิพลต่อคนทีเรารู้จกัและคนทีเรายงัไมรู้่จกั
เพือแบ่งปันชีวิตทีมีความเชือของเรา 

• ผู้ ทีติดตามพระคริสต์ทุกคนจะต้องมคีวามหลงรักมากพอในสมัพนัธภาพของเขากบัพระเจ้าเพือให้
การแบ่งปันคําพยานสว่นตวัลืนไหลอย่างเป็นธรรมชาติในการสนทนากบัคนอืน 
 

. ฏ. การประกาศพระกิตติคณุดว้ยความกระตือรือร้น 

• เครืองมือ - ตวัอย่างบางสว่น เช่น ภาพยนตร์พระเยซู  ลกูบอลคาํสอน และลกูบิดคําสอน 

• วิธีการ - มีวิธีการมากมาย แตม่เีนื Iอหาเดียว 

• ยทุธวิธี - การประกาศกบัคนกลุม่ใหญ่  การสร้างความสมัพนัธ์ฉนัท์มติรและการประกาศสว่นตวั  
การจดักลุม่ย่อย - การทําพนัธกิจในเมืองใหญ่ และอีกมากมาย 
 

4.  การสร้างสาวกด้วยความมุ่งมั น 
ก.  พระเยซูทรงเรียกร้องให้คริสตจกัรสร้างสาวกอย่างมุ่งมั$น 
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• “เหตฉุะนั Iนเจ้าทั Iงหลายจงออกไปสังสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบพัติศมาในพระ
นามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสทุธิ&  สอนเขาให้ถือรักษาสิงสารพดัซึงเราได้สัง
พวกเจ้าไว้  นีแหละเราจะอยู่กบัเจ้าทั Iงหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ Iนยคุ” (มธ. 28:19-20) 

• คริสตจกัรมีวิธีการทีมุ่งมั$นสําหรับการสร้างสาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์ 

• สาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์คือคนทีอยู่ในพระคริสต์ เติบโตในความเป็นเหมือนพระคริสต์และทํา
สิงทีพระองค์ทรงทํา เขาปฏิเสธตวัเอง แต่รักและเชือฟังพระเจ้าด้วยสดุจิตสดุใจ สดุความคิดและ
สดุกําลงัของเขา (มาระโก 12:30, ยอห์น 15, ลกูา 9) 

• การสร้างสาวกแบบสร้างความสมัพนัธ์อย่างมุ่งมั$นคือการช่วยให้คนได้พฒันาความสมัพนัธ์ทีเชือ
ฟังและสนิทสนมกบัพระเยซู   ในความสมัพนัธ์เหลา่นี Iพระวิญญาณของพระคริสต์จะทรง
เปลียนแปลงบคุลิกของเขาให้เป็นเหมือนพระคริสต์ ซึงเป็นการเปลียนแปลงคา่นิยมของผู้ เชือใหม่
ให้เป็นคา่นิยมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และทรงให้เขามีสว่นร่วมกบัพนัธกิจของพระองค์ในการ
ทุ่มเทให้กบัผู้อืนทั Iงในบ้าน คริสตจกัรและโลก 

ข.  เราเริมต้นด้วยการนําบคุคลแตล่ะคนให้มีความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระเยซูคริสต์ 

• เส้นทางความเชือเริมต้นด้วยการสารภาพบาปและการอภัยโทษบาปโดยพระคณุผ่านทางความ
เชือในพระเยซูคริสต์ 

• สิงทรงสร้างใหมเ่หลา่นี Iในพระคริสต์ถูกสร้างขึ Iนใหมแ่ละได้รับเข้าสูค่รอบครัวของพระเจ้า 

• การถูกสร้างใหมก่่อให้เกิดการเปลียนแปลงในจิตใจและรูปแบบการดาํเนินชีวิต ซึงจะเป็นคําพยาน
ถงึพระคณุของพระเจ้าต่อคนทีเขารู้จกั 

• เราควรให้การเลี Iยงดผูู้ เชือใหมเ่หลา่นี Iทนัทีด้วยการนําเข้าสูช่มุชนแห่งความเชือ และสอนเขาตั Iงแต่
เขาเพิงได้รับความรอดใหม่ๆ  ทั Iงนี Iมใิช่เพือตวัเขาเองเท่านั Iน แตเ่พือผู้ทีเขาจะไปประกาศและนํา
มาถึงพระคริสต์  เขาจะกลายเป็นผู้สร้างสาวกกบัคนอืนๆ ให้เป็นผู้สร้างสาวกต่อไป 

• การสร้างสาวกต้องให้ความช่วยเหลือคนอืนในการติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดมากขึ Iน 

การสร้างสาวกแบบสร้างความสัมพันธ์อย่างมุ่งมั%นคือการช่วยให้คนได้พฒันา
ความสัมพนัธ์ที เชื อฟังและสนิทสนมกับพระเยซู   ในความสัมพนัธ์เหล่านี $พระ
วิญญาณของพระคริสต์จะทรงเปลี ยนแปลงบุคลิกของเขาให้เป็นเหมือนพระ
คริสต์ ซึ งเป็นการเปลี ยนแปลงค่านิยมของผู้เชื อใหม่ให้เป็นค่านิยมแห่งแผ่นดนิ
ของพระเจ้า และทรงให้เขามีส่วนร่วมกับพนัธกจิของพระองค์ในการทุ่มเทให้กับ
ผู้อื นทั $งในบ้าน คริสตจักรและโลก 
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ค.  เราพฒันาอย่างมุ่งมั$นในการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ผา่นทางพนัธกิจการเทศนา 

• ศิษยาภิบาลของเราเทศนาสังสอนเกียวกบัวิธีการเติบโตในความเชือของเราในพระคริสต์ 

• ศิษยาภิบาลของเราเทศนาด้วยคําสอนทีอยู่บนพื Iนฐานพระคมัภีร์และเลี Iยงดสูมาชิกไปสูค่วาม
จําเริญและต้องการมีความรู้เกียวกบัพระคมัภีร์ให้ลกึซึ Iงมากขึ Iน 

• ศิษยาภิบาลของเรายกให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานของความพยายามทั Iงหมดของการ
สร้างสาวก 

• ศิษยาภิบาลของเราสอนสมาชิกของเขาถึงวิธีการศกึษาพระคมัภีร์และคดิเกียวกบัความหมายของ
พระวจนะ รวมทั Iงการนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิต 

• ศิษยาภิบาลของเราเพียรพยายามในการเลี Iยงดดู้วยพระวจนะทีสมดลุตลอดทั Iงปี 

• ศิษยาภิบาลของเราพึงพระวิญญาณบริสทุธิ&ของพระเจ้าเพือให้ทกุสิงทุกอย่างทีเขาทํามีชีวิตชีวา
และเป็นวิธีการทีสมดลุในการสร้างสาวกให้เป็นเหมอืนพระคริสต์ 

• พระเยซูทรงเทศนากบัคนจํานวนมากและทรงสอนสาวกลุม่เลก็ของพระองค์อย่างรอบคอบ 

• พระเยซูไมเ่คยเทศนาโดยไมเ่ลา่เรืองคําอปุมาทั Iงนี Iกเ็พือช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้ (มาระโก 4:34) 
ง.  เราส่งเสริมการเรียนรวีวารศกึษาซึงให้การอบรมและสร้างสาวกให้เป็นเหมอืนพระคริสต์ 

• ครูรวีฯของเราสอนบทเรียนทีมีจดุมุ่งหมายในการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์โดยสอนแบบ
อรรถาธิบายพระคมัภีร์และการประยุกต์ใช้พระคมัภีร์ในชีวิต 

• ครูรวีฯของเราให้ความสนใจเป็นสว่นตวัแก่ผู้ เชือใหม่นอกชั Iนเรียนเพือตอบคําถามเกียวกบัความ
เชือคริสเตียนและหนุนใจเขาให้เติบโตในพระคณุของพระเจ้า 

• ระบบของการสอนระวีฯของเราจดัไว้สําหรับเด็กทารกถึงผู้สงูอาย ุโดยมีเนื Iอทีครอบคลมุและเป็น
ขั Iนตอนซึงเป็นการศกึษาพระคมัภีร์ทั Iงหมดอย่างมีแบบแผน “จงฝึกเดก็ในทางทีเขาควรจะเดินไป 
และเมือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไมพ่รากจากทางนั Iน” (สภุาษิต 22:6)  

จ.  เราพฒันาการศกึษาพระคมัภีร์แบบกลุม่ย่อยเพือหนนุใจให้มีพนัธะรับผิดชอบ 

• การศกึษาพระคมัภีร์กลุม่ย่อยทําให้เกิดพนัธะรับผิดชอบทั Iงแบบกลุม่และคนตอ่คน สําหรับผู้ เชือ
ใหมแ่ละผู้ ทีมีความเชือเข้มแข็งแล้ว  

• ในกลุม่ย่อยทําให้เกิดความสมัพนัธ์ทีแนบแนน่ยิงกวา่การพบปะกนัตามปกตเิพือการเชือมโยงกบั
เพือนๆ จนเป็นวิถีชีวิต 
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• การศกึษาแบบกลุ่มย่อยเหล่านี Iได้นําเสนอการศกึษาพระคมัภีร์แบบผสมผสานและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมซึงเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการเติบโตในพระคณุ 

• การสร้างสาวกแบบกลุม่ย่อยได้พฒันาไปสูร่ะบบทีให้การสนบัสนนุการอยูร่่วมกนัที
นอกเหนือไปจากวนัอาทิตย์ 

ฉ.  เราหนนุใจในการเติบโตด้านจิตวิญญาณของสาวกทีเป็นเหมอืนพระคริสต์ผ่านทางหมายกําหนดการ
ของคริสตจกัรทีวางแผนไว้อย่างเหมาะสม 

• โครงการแข่งขนัตอบปัญหาพระคมัภีร์ 

• พนัธกิจคาราวานเด็ก 

• คา่ยศกึษาพระคมัภีร์ช่วงปิดภาคเรียน 

• โครงการประกาศในเทศกาลคริสตมาสและอีสเตอร์ 

• ความพยายามตา่งๆ ในการทําพนัธกิจเมตตา 

• พนัธกิจการสร้างสาวกกบัคนอืนๆ 

• พนัธกิจสําหรับกลุ่มบุรุษ  กลุม่สตรี  กลุ่มผู้สงูอาย ุ กลุ่มคนโสด  กลุ่มผู้ มีความต้องการเฉพาะ  
กลุม่กีฬา และกลุ่มทีมีความผกูพนักนัอืนๆ ต่างได้รับการหนนุใจให้ช่วยผู้ อืนได้รู้จกักบัพระคริสต์
และคริสตจักรของพระองค์ 

ช.  เรากระตุ้นให้ผู้ เชือใช้วิธีการทกุอย่างทีมีอยูเ่พือสร้างและพฒันาความเชือส่วนตวัของเขา 

• การอ่านพระคมัภีร์พร้อมเครืองมือทีช่วยในการศกึษา เช่น การฟังพระคมัภีร์ทีบนัทกึเป็นเสยีงอา่น 

• การอธิษฐานประจําวนั 

• การฟังเพลง/ดนตรีคริสเตียน 

• การอ่านวรรณกรรมคริสเตียน 

• การจบัคูก่บัเพือนทีมีพนัธะรับผิดชอบผู้ซึงอธิษฐานเผือท่านทกุวนัเพือให้ทา่นเป็นเหมือนพระคริสต์ 

• การจบัคูก่บัเพือนทีมีพนัธะรับผิดชอบซึงรักในตวัท่านมาก และกล้าถามคําถามทีท่านตอบได้ยาก 

• การสร้างวินัยในการบอกเล่ากบัผู้ อืนอยู่เสมอถึงสิงทีพระเจ้าทรงกําลงัทําในชีวิตของท่าน 
ซ.  เราหนุนใจให้ผู้เชือได้เรียนรู้การแสวงหาในแตล่ะวนัถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า 

• เราบรรยายถึงชีวิตคริสเตียนได้ดีทีสดุวา่เป็นความสมัพนัธ์สว่นตวัทีใกล้ชิดกบัองค์พระผู้ เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอด คือองค์พระเยซูคริสต์ 

• สาวกผู้มุ่งมั$นเติบโตได้ดีทีสดุในความเป็นเหมือนกบัพระคริสต์เมือเขาใช้เวลากบัพระองค์ 

• ดงันั Iน เราฟังพระสรุเสียงของพระคริสต์ทกุวนั  เรารับพระวจนะของพระองค์ทุกวนั และเราชืนชม
ยินดีทีพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกวนั 
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• สาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์แสวงหาพระองค์อย่างมุง่มันและพร้อมทีจะแบ่งปันเกียวกบัพระองค์
ตอ่ผู้ทีเขาติดต่อสมัพนัธ์ 

ฌ.  เราหนนุใจสาวกให้สร้างสาวกอย่างมุง่มัน 

• องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงบญัชาและให้สิทธิอํานาจเราในการสร้างสาวก (มทัธิว 28:19-20) 

• เราเชิญชวนด้วยการอธิษฐานให้คริสเตยีนทีมีความเป็นผู้ ใหญ่ได้สร้างสาวกหรือเป็นพีเลี Iยงอย่าง

มุ่งมั$นกบัเรา 

• เราเชิญชวนด้วยการอธิษฐานให้ผู้ เชือ
ของกลุ่มยอ่ยได้กลายเป็นสว่นหนึง
ของกลุ่มสร้างสาวกของเรา 

• เราทุ่มเทชีวิตของเรากบัสาวกเหลา่นี I
เหมือนเราร่วมกนัแสวงหาองค์พระผู้
เป็นเจ้า 

• วิธีการสอนพระคมัภีร์ในกลุ่มย่อย
โดยใช้เรืองราวเป็นศนูย์กลางเป็นการสร้างพื Iนฐานพระคมัภีร์ทีเข้มแข็งเพือให้สาวกสามารถเรียนรู้
พระคมัภีร์และถ่ายทอดเนื Iอหาสาระไปยงัญาตพีิน้องและเพือนฝงูของเขาได้ 

• การอธิษฐาน พระวจนะของพระเจ้า และการช่วยเหลือซึงกนัและกนัอย่างมุ่งมั$นเพือให้เป็นเหมือน
พระเยซูมากขึ Iนคือคณุลกัษณะพิเศษของการสร้างสาวกทีมีพลงัขบัเคลือนในคริสตจกัร 
 

5.  การพัฒนาคริสตจักร 
ก.  คริสตจกัรของคริสเตียนเริมต้นด้วยพระเยซูคริสต์ผู้ซึงเริมชุมชนแห่งความเชือ 

• ชมุชนแห่งความเชือรวมตวักนัอย่างสมําเสมอเพือนมสัการพระเจ้า 

• จากนั Iนชุมชนแห่งความเชือก็เริมเติบโตและทวีจํานวนขึ Iนเมือเกิดเป็นคริสตจกัรใหม่ๆ ผ่านทางการ
สญัจรไปเป็นมิชชนันารีของเปาโลและบารนาบสั (กิจการ 13-14) 

 
ข.  เปาโลเริมต้นเดินทางไปเป็นมิชชนันารีครั Iงทีสองพร้อมด้วยแผนการปลกูคริสตจกัร แตพ่ระวิญญาณ
บริสทุธิ&ทรงนําท่านไปในอีกทิศทางหนึง (กิจการ 16) 

• เราจะต้องเปิดรับอยู่เสมอต่อนิมิตใหม่ของพระเจ้าสาํหรับกิจการของพระองค์และยอมให้พระ
วิญญาณบริสทุธิ&ทรงนํา 

การอธิษฐาน พระวจนะของพระเจ้า 
และการช่วยเหลือซึ%งกันและกันอย่าง
มุ่งมั%นเพื%อให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ6น
คือคุณลักษณะพเิศษของการสร้างสาวก
ที%มีพลังขับเคลื%อนในคริสตจักร 
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• เปาโลมีนิมิต  และนิมิตดงักล่าวไมไ่ด้มาจากคนอืนหรือจากการสํารวจชมุชน  แตม่าจากพระทยั
ของ พระเจ้า  นิมิตของเราสําหรับการปลกูคริสตจกัรใหมก็่ต้องมาจากพระทยัของพระเจ้า
เช่นเดียวกนั 

• เปาโลมีนิมิตของผู้ชายคนหนึง ซึงไม่ใช่นิมิตของพิมพ์เขียว  ยทุธวิธี  คําขวญั  แผนภูมิ หรือ
โครงการ  นิมิตของเปาโลมุง่ความสาํคญัไปทีผู้คนซึงหลงหาย  นิมิตของเราสําหรับการปลกู
คริสตจกัรใหมจ่ะต้องให้ความสําคญัอย่างชดัเจนต่อผู้คนทีหลงหายซึงเป็นผู้ ทีต้องการ
ความสมัพนัธ์กบัพระเยซคูริสต์ 

• เปาโลมีนิมิตของชายคนหนึงทีมาจากมาซิโดเนีย นีเป็นคนทีมีถินฐาน วฒันธรรม  ภาษาและ
ประวติัทีเฉพาะเจาะจง   พระเจ้าจะทรงให้เรามีนิมิตทีเกียวกบักลุม่คนหรือชุมชนทีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเช่นกนั  เราจําเป็นต้องค้นหาและเชือฟังนิมติของพระเจ้าสําหรับเรา 

• เปาโลมีนิมิตของชาวมาซิโดเนียผู้ซึงกําลงัยืนอยู่  คนผู้ นี Iไมใ่ช่ผู้ทีตําต้อยกวา่เปาโล   เรามองตากนั
และกนัได้  คนนี Iทีเราประกาศพระกิตติคณุกบัเขาเป็นผู้ทีควรคา่แก่การยกย่องของเรา 

• เปาโลมีนิมิตของชาวมาซิโดเนียผู้ซึงกําลงัยืนและอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าเถิด”  นี
คือนิมิตทีขบัเคลือนเรา  เราต้องไปยงัในเมอืง  ละแวกเพือนบ้าน  ญาตพีิน้อง  เผ่าและครอบครัว
ของเรา 

 
 
ค.  นิมิตของพระเจ้าต้องมีความเป็นผู้นําของพระเจ้าร่วมด้วยอย่างตอ่เนือง เมือพระองค์ทรงเปิดเผยตอ่
เปาโลถงึแผนการของพระองค์สําหรับการพฒันาคริสตจกัร 

• ชายชาวมาซิโดเนียกลบักลายเป็นผู้หญิง  ลิเดียแหง่เมืองฟิลิปปีกลายเป็นบคุคลทีเปิดรับมากทีสดุ 
ตอ่โอกาสของพนัธกิจนี I 

• เปาโลพบวา่ผู้ ฟังของท่านทีเปิดรับมากทีสดุเป็นกลุ่มผู้หญิงทีกําลงัอธิษฐานอยูที่ริมฝังแม่นํ Iา 

• แทนทีจะใช้ธรรมศาลาของชาวยิวเหมือนเริมต้นคริสตจกัรในสมยัก่อนหน้านั Iน เปาโลกลบัเริมพนัธ
กิจในบ้าน 

• ลิเดียผู้ค้าขายผ้าสีมว่งซึงมีราคาแพง เป็นผู้นําคริสตจกัรในบ้านนี I 

• ยทุธวิธีสําหรับการพฒันาคริสตจกัรอาจไมใ่ช้รูปแบบทีได้เคยใช้ได้ผลมาก่อนก็ได้ 
ง.  การปลกูคริสตจกัรต้องเสียสละอยา่งมาก 

• การพยายามทําพนัธกิจของเปาโลและสิลาสทําให้ท่านต้องติดคกุ  ทา่นเต็มใจเสยีสละความสขุ
สว่นตวั  ทา่นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในขณะทีกําลงัทนทกุข์ในพระนามของพระองค์ (กิจการ 
16:25) 

เราต้องนําพระคริสต์ไปยังโลกของเรา 
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• ปัจจบุนันี I ผู้ นําคริสตจกัรและผู้ ติดตามพระเยซูก็จ่ายคา่ของการกอ่ตั Iงคริสตจกัรเหมือนกนั  เขาต้อง
ใช้เวลาอธิษฐานหลายชัวโมง  ต้องเสยีนํ Iาตา  ต้องตรากตรํางานหนกั  ต้องเพียรพยายาม  ต้องใช้
เงิน และบางครั Iงต้องหลังเลือดเพือการก่อตั Iงคริสตจกัร 

• แม้ว่าเปาโลและสิลาสต้องพบกบัความทุกข์ยากลําบาก แตค่ริสตจกัรใหมต่ามบ้านก็เกิดขึ Iนจาก
เหตกุารณ์นั Iนพร้อมกบันายคกุของเมืองฟิลิปปีทีได้เป็นศิษยาภิบาลคนใหม่ 

 
จ.  เราต้องมีชีวิตอยู่ในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า เพือให้เราตระหนกัรู้ถงึการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระ
วิญญาณบริสทุธิ&ไมว่า่สถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรกต็าม 

• เปาโลและสิลาสไมไ่ด้มองว่าการถกูเฆียนและขังอยู่ในคกุเป็นความสญูเสียสว่นตวั แตก่ลบัรู้สกึว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกําลงัให้เขามีชยัชนะทั Iงๆ ทีสถานการณ์เป็นไปในทางลบ 

• เปาโลและสิลาสรู้วา่เขาได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณของพระเจ้า  เขารู้วา่พระองค์ทรงดแูล
เอาใจใสเ่ขาเป็นสว่นตวั 

• แผ่นดินไหวทีสร้างความเสียหายให้กบัคกุทีฟิลิปปีเป็นสิงทีเตอืนเราวา่พระเจ้าทรงมสี่วนร่วมใน
สถานการณ์เช่นนี I (กิจการ 16:25-26)   พระองค์ไมท่รงลืมเราเมือเราพบกบัความยากลําบากใน
การทําพนัธกิจ 

• เมือเราเชือฟังองค์พระผู้ เป็นเจ้าและทําตามพระประสงค์ของพระองค์ ในเวลาของพระเจ้า องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าจะทรงเข้าแทรกแซงด้วยฤทธิ&อํานาจอนัยิงใหญ่ของพระองค์  ในขณะทีมารต่อต้านความ 
ก้าวหน้าของแผ่นดินพระเจ้า พระองค์เท่านั Iนทีทรงมีอํานาจสงูสดุ 

• เราไมไ่ด้กําลงัสร้างหรือทําให้แผ่นดินของพระเจ้าแผ่ขยายด้วยตวัของเราเอง แตพ่ระเจ้าตา่งหากที
กําลงัสร้างแผน่ดินของพระองค์   

 

ในคริสตจักรนาซารีน คาํนิยามของคริสตจักรของเราคือ กลุ่มใดก็ได้ที%ประชุมกันเป็น
ประจําเพื%อการเลี6ยงดูฝ่ายจติวิญญาณ  การนมัสการ หรือการสอน ณ สถานที%และเวลา
ที%ได้ประกาศไว้ โดยระบุตัวผู้นํา และเหน็พ้องกับเนื6อหาและพันธกิจของคริสตจักรนา
ซารีน ซึ%งอาจได้รับการยอมรับในฐานะเป็นคริสตจักรและได้รับการรายงานว่าเป็น
คริสตจักรสําหรับองค์การบริหารและการทาํสถิตขิองคริสตจักรสากล (คณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากล)  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ%งว่า คริสตจักรคือกลุ่มของผู้ เชื%อ 
ไม่ใช่อาคารหรือทรัพย์สิน 
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ฉ.  ยทุธวิธีของการพฒันาคริสตจกัรมีการเปลียนแปลงตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร 

• คริสตจกัรของคริสเตียนก่อตั Iงโดยไมมี่อาคารในระหว่าง 400 ปีแรกของประวติัศาสตร์ คริสตจกัร 
 แนวคิดเรืองการถวายอาคารคริสตจกัร ทรัพย์สิน และศิษยาภิบาลเตม็เวลาเกิดขึ Iนในเวลาต่อมา 

• ขณะนี Iพระวิญญาณบริสทุธิ&กําลงัทรงนําคริสตจกัรให้กําเนิดคริสตจกัรในวิธีการใหม่ๆ 

• แตล่ะคริสตจกัรได้รับการหนนุใจให้ปลกูคริสตจกัรลกู 

• คริสตจกัรลกูเหลา่นี Iพบปะกนัทีบ้านหรือสถานทีอืนทีเหมาะสม 

• ศิษยาภิบาลแต่ละคนให้การเป็นพีเลี Iยงแก่ศิษยาภิบาลฝึกงานทีกําลงัฝึกฝนทําพนัธกิจ 

• รูปแบบนี Iไมจํ่าเป็นต้องมีเงินทนุเพือการก่อตั Iงคริสตจกัรลกู คือ ผู้ รับใช้ฆราวาสสามารถตอบสนอง
ตอ่การทรงเรียกของพระเจ้าได้ด้วยการช่วยเหลือในการเริมต้นคริสตจกัรใหม่ 

• รูปแบบนี Iช่วยให้พระเจ้าทรงสร้างคริสตจกัรของพระองค์ในสถานทีใหมท่ัวโลก พระองค์ทรง
ต้องการเพียงหวัใจทีเปิดรับนิมิต ตอบสนองตอ่การทรงเรียกและยินยอมให้พระเจ้าทรงนําเทา่นั Iน 

 
ช.  เป้าหมายของการพฒันาคริสตจกัรคือการประกาศกบัคนใหม่ๆ เพือพระเยซูคริสต์ 

• พระเยซูตรัสวา่ “เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแหง่แผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอืนด้วย เพราะวา่
ทีเราได้รับใช้มา ก็เพราะเหตนุี Iเอง” (ลกูา 4:34) 

• เราเป็นทตูแห่งแผ่นดินของพระเจ้าซึงอทิุศชีวิตของเราเพือการพฒันาคริสตจกัร 

• ความพยายามของเราไมไ่ด้มุ่งเป้าไปทีการรักษาองค์กร 

• เราต้องการให้คนจํานวนมากเท่าทีจะมากได้เข้ามาถึงความรู้เรืองความรอดของพระเยซูคริสต์ 
พระเยซูตรัสวา่ “เราบอกท่านทั Iงหลายว่า เงยหน้าขึ Iนดนูาเถิด ว่าทุ่งนาเหลืองอร่าม ถึงเวลาเกียว
แล้ว” (ยอห์น 4:35) 

 
6.  ความเป็นผู้นําแห่งการเปลี ยนแปลง 
ก.  เราแสวงหาการพฒันาผู้นําผา่นทางรูปแบบของการเป็นเหมอืนพระคริสต์ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง
ของเรา 

 
 

 
ข.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

• เขาติดตามพระเยซูคริสต์ผู้ซึงทรงยอมสละพระองค์เองเพือพระประสงค์ของพระบิดา (ฟิลิปปี 2:5-
8) 

ผู้นําแห่งการเปลี ยนแปลงคือ
ผู้นําที เป็นเหมือนพระคริสต์ 
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• เขาพึงพระเจ้าอย่างเต็มทีในการทรงตอบคําอธิษฐานและตอบสนองความต้องการทั Iงสิ Iนของเขา 
(ยอห์น 15:7) 

• เขายอมรับต่อสิทธิอํานาจของผู้ อืนและคิดถึงตวัเขาเองน้อยลง (เอเฟซสั 5:21) 
 
ค.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงเป็นผู้ รับใช้ 

• เขาทําตามตวัอย่างของพระเยซูคริสต์ผู้ซึงมิได้มาเพือรับการปรนนิบตั ิแต่มาเพือให้การปรนนิบติั 
ผู้ อืน (มาระโก 10:45; มทัธิว 20:28) 

• เขานําด้วยวิญญาณและท่าทีของความเป็นผู้ รับใช้ (ฟิลปิปี 2) 
 
ง.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงเป็นผู้ ทีมีนิมิต  

• “ทีใดๆ ทีไม่มีนิมิต  ประชาชนก็พินาศ” (สภุาษิต 29:18 ฉบบัคิงส์เจมส์) 

• “จงเขียนนิมิตนั Iนลง ไป จงเขียนไว้บนแผ่น ป้ายให้กระจา่ง” (ฮาบากกุ 2:2 ฉบบัคงิส์เจมส์) 

• พระเยซูคริสต์ทรงวาดรูปนิมิตของแผ่นดินของพระเจ้า เราก็ต้องทําเช่นเดียวกนัเพือให้ทกุคน
สามารถเข้าใจได้อย่างชดัเจน 

• คณุลกัษณะนี Iคือปัจจยัทีเดน่ชดัระหว่างผู้ตามและผู้ นํา  ผู้ นําทีมีนิมิตจะแสวงหานิมติของพระเจ้า 
สําหรับคริสตจกัรและชุมชน  และสง่ต่อนิมิตไปยงัคนอืนๆ  

 

จ.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงคิดอย่างมกีลยทุธ์ 

• เขามีความสามารถในการแปลนิมิตสําหรับชมุชนของเขาให้เป็นเครืองมอืสําหรับแผ่นดินของพระ
เจ้า  

• เขาเข้าใจสภาพการณ์ปัจจบุนัของเราและหาคําตอบของพระคมัภีร์เช่นเดียวกบัทีเผ่าอิสสาคาร์เคย
ทํา (1 พงศาวดาร 12:32) 

• เขามีนิมิตเกียวกบัดวงวิญญาณทีต้องนํามายงัแผน่ดินของพระเจ้า 

• เขาวางแผนจากนิมิตให้เป็นขั Iนตอนปฏิบตัซิึงขบัเคลือนผู้ เชือเข้าสูทุ่่งนาแหง่การเก็บเกียว 

• เขาสามารถทําให้นิมติและพนัธกิจมีความเรียบง่ายแตเ่ป็นแผนการของแผ่นดินของพระเจ้าทีมี
ประสิทธิภาพ (ลกูา 14:28-30) 

 

ฉ.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงคือผู้สร้างกลุ่ม 

• พระเยซูเป็นแบบอย่างของเรา พระองค์ทรงสร้างกลุ่มคนและให้อํานาจแก่เขา แทนทีจะทําพนัธกิจ
ทกุอย่างด้วยพระองค์เอง (มทัธิว 10) 
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• สาวกของพระเยซูเป็นคนธรรมดา แตเ่ขาเป็นผู้ควําโลก (กิจการ 17:6) 

• ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงสร้างกลุ่มทีรวมเอาทกุคนในคริสตจกัรให้มีสว่นในพนัธกิจของแผ่นดิน
ของพระเจ้า 
 

ช.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงกล้ายืนยนัอย่างมีเมตตา 

• เมือพระเยซูทรงเริมปลอ่ยให้สาวกเข้าสูพ่นัธกิจการประกาศพระกิตติคณุ พระองค์ทรงสังเขาให้ 
“ฉลาดเหมือนงแูละไมมี่ภยัเหมือนนกพิราบ” (มทัธิว 10:16) 

• ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงต้องรู้วิธีการรักษาสมดลุระหว่างพระคณุและพระบญัญติั  ความยุติธรรม
และความเมตตา และทกุอย่างทีบริสุทธิ& 

• เขาต้องเป็นผู้ตดัสินใจทีมีสติปัญญาและยดึมันในการตดัสินใจของเขาอย่างเหมาะสม 

• แตก่ารตดัสินใจของเขาต้องประกอบด้วยความเมตตา 

• เขาต้องพดูความจริงด้วยความรัก (เอเฟซสั 4:15) 
 

ซ.  ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงสือสารอย่างชดัเจน 

• ในระหวา่งทีพระเยซูทรงทําพนัธกิจในโลกนี I พระองค์ตรัสบ่อยๆ ว่า ใคร “มีหจูงฟังเถิด” (มทัธิว 
13:43)  พระเยซูทรงต้องการให้ผู้ ทีติดตามพระองค์ฟังอย่างคงเส้นคงวาและตลอดไป 

• ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงต้องพยายามพูดด้วยความชดัเจนและแมน่ยําเช่นเดียวกบัพระเยซู 

• ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงเข้าใจความสําคญัของความชดัเจน ความคงเส้นคงวาและการกระตุ้น
ความสนใจของการสือสาร:  “ถ้าแตรเดียวเปล่งเสียงไมช่ดัเจน ใครเลา่จะเตรียมตวัเข้า
ประจญับาน” (1 โครินธ์14:8) 

 

ฌ. ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงให้อํานาจผู้ อืนเพือส่งเสริมให้คนรุ่นตอ่ไปเป็นผู้ นําของแผ่นดินของพระเจ้า 

• การเป็นผู้ นําของโยชวูาล้มเหลวในการสร้างผู้นํารุ่นตอ่มา ท่านเป็นผู้ นําเฉพาะคนรุ่นเดียวกนั
เท่านั Iน (ผู้ วินิจฉยั 2:10) 

• ผูนํ้าแห่งการเปลี$ยนแปลงไม่สร้างอาณาจกัรเพือการครอบครองของตนเองแตใ่ห้การฝึกอบรมแก่
คนรุ่นปัจจบุนัและรุ่นถดัไป 

• เขาค้นหา ฝึกฝนและพฒันาพีเลี Iยงทีสามารถเตรียม ให้อํานาจและปลดปลอ่ยผู้ นําเพือเหน็แก่
ประโยชน์ของแผ่นดินของพระเจ้า 
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• ถ้าไม่มีการสืบต่อของผู้นําการเป็นผู้ นําก็ไมป่ระสบความสําเร็จ “จงมอบคําสอนเหล่านั Iน ซึงท่านได้
ยินจากข้าพเจ้าตอ่หน้าพยานหลายคน ไว้กบัคนทีซือสตัย์ทีสามารถสอนคนอืนได้ด้วย” (2 ทิโมธี 
2:2) 
 

7.  ความเมตตาด้วยเจตนารมณ์ 
ก.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์แสดงถงึพระทยัทีเตม็ไปด้วยความรักของพระเจ้า 

• การสง่พระบตุรของพระเจ้าเข้ามาในโลกนี Iและการสิ Iนพระชนม์ของพระเยซูแทนมนษุย์ คือ
ของขวญัแห่งความรักและเมตตาทีสงูสดุของพระเจ้า 

• ยอห์น 3:16-17 บอกเราว่าพระเจ้าทรงประทานพระบตุรของพระองค์แก่เราจากความรักทีหลังล้น
ของพระองค์เพือให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์  เช่นเดยีวกบั 1 ยอห์น 3:16-17 ทีบอกเราว่าความรักของ
พระเจ้าสาํหรับมวลมนษุย์สําแดงออกด้วยการกระทําทีมีเมตตาอย่างแท้จริงของผู้ เชือทีมีตอ่การ
ทรงสร้างของพระเจ้า 

• ชีวิต  พนัธกิจ  การสิ Iนพระชนม์ และเป็นขึ Iนมาจากความตายของพระเยซู แสดงถงึการทีพระองค์
ทรงยอมเสียสละเพราะความรักเพือผู้ อืนและโลก (มทัธิว 9:36) 

 

ข.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์สําเร็จในพระนามของพระเยซูเสมอ 

• พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของความเมตตา  ในพระกิตติคณุแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงพร้อม
ในการ “ทนทกุข์กบั” มนษุยชาติ 

• พระเยซูทรงมีพระทยัพระเมตตาด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อผู้ ทียากจน หลงหาย  เจ็บป่วย  ตํา
ต้อยและเปราะบาง 

• พระเยซูซึงทรงเป็นพระเจ้า
และมนษุย์ และทรงเป็น
แบบอย่างของเราในการ
ดําเนินชีวิตและแสดงความรัก 

 
 
ค.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์ให้ความเคารพต่อศกัดิ&ศรีของแต่ละคน 

• ประชากรของพระเจ้ามอบความหวงั ความรัก และความช่วยเหลือในพระนามของพระเยซูใน
วิธีการทีให้เกียรตกิบัแตล่ะคนในฐานะของผู้ ทีถกูสร้างขึ Iนตามพระฉายของพระเจ้า ซึงเป็นการทรง
สร้างของพระเจ้า 

เรากระทาํทุกอย่างด้วยการรับใช้  การเอื6อเฟื6 อ หรือการให้

ความเมตตาในพระนามของพระเยซู  และเราหยิบยื%น

ความพยายามของเราให้ก็เพื%อสําแดงความรักของพระเยซู 
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• การแสดงความเมตตาไม่มีแรงจูงใจใดนอกเหนือไปจากการมอบความรักของพระเจ้าในพระคริสต์ 
 
ง.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์หลังใหลอย่างเป็นธรรมชาติจากผู้เชือทีได้รับการเปลียนแปลง 

• คริสตจกัรได้รับการทรงเรียกให้เป็นศนูย์รวมความรักของพระเจ้าและความเมตตาในโลก 

• พนัธกิจเมตตาไมอ่าจเสร็จสมบรูณ์โดยความพยายามของมนษุย์หรือการเคลือนไหวทางสงัคม 
เท่านั Iน 

• ในฐานะพระกายของพระคริสต์ การทรงเรียกให้มีใจเมตตาของเราได้สมัผสัทุกด้านของชีวิตด้วย
วิธีการแบบองค์รวมซึงก่อตวัขึ Iนมาจากชีวิตของพระเยซูและการทรงนําของพระวิญญาณบริสทุธิ& 

• พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงเปลียนแปลงจิตใจของผู้เชือซึงต่อมาเขาก็เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง
ทางด้านกายภาพ สงัคมและจิตวิญญาณสู่โลกของเรา 

• ความเมตตาควรเป็นสว่นสําคญัและมบีทบาทในชีวิตและพนัธกิจของทกุคริสตจกัร  
 
จ.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์คือคาํนิยามของพนัธกิจแบบองค์รวมตามแนวเวสเลียนของเรา 

• พระเจ้าพระบิดาทรงสง่เรา และพระวิญญาญบริสทุธิ&ทรงให้เรามีฤทธิอํานาจเข้าไปในโลกเพือ
แสดงความรักและรับใช้องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

• เขาเชือวา่พระบิดาทรงทําการอยู่แล้วโดยอํานาจของพระวิญญาณในชีวิตของแตล่ะคน และเรา
ได้รับการทรงเรียกให้อยู่เคียงข้างในการทําการดีนี I 

• การประกาศทีแท้จริงนําสูก่ารทรงเรียกและการอทุิศตนเพือเข้ามีสว่นร่วมในชีวิตของผู้คนรอบๆ เรา 

• ในพระนามพระเยซูทําให้เราสนใจตอ่ความทกุข์ยากและความไม่สมบูรณ์ และเราหาทางนําการ
รักษา  ความหวงั  ความมีสนัติสขุและความรักไปสูผู่้ ทีกําลงัเดือดร้อน  ถูกทอดทิ Iง และอยู่ในความ
เสียง  เราถูกดงึเข้าหากนัและกนัด้วยความเป็นเพือนและชมุชนทีมีความรัก ซึงส่งผลทางสงัคม 
และนีคือวิธีการทีพระเจ้าทรงสร้างและขยายพระกายของพระคริสต์ 
 

ฉ.  ความเมตตาดว้ยเจตนารมณ์หลังใหลจากชีวิตของเราเพือแสดงถึงการอทิุศตนของเราต่อพนัธกิจของ
พระเจ้าเพือไถ่โลกทีลม่สลาย 

• เราพยายามหา  ฟัง และตอบสนองต่อเพือนมนุษย์ทีไม่สมบูรณ์และบาดเจ็บด้วยวิธีการเดยีวกนั
กบัพระเจ้า 

• เราหาทางทุ่มเทสิงทีมีอยู่ทั Iงหมดเท่าทีเป็นได้เพือบรรเทาความทกุข์ยากของมนษุย์และแสวงหา
แผนการ ของพระเจ้าเพือการรื IอฟืIน  ความครบบริบรูณ์  ความรอด และสนัตสิขุในโลกและเพือโลก 
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• เราใช้ความพยายามเพิมขึ Iนเพือซอ่มแซมระบบวงจรทางสงัคมซึงได้สร้างโครงสร้างของความ
ยติุธรรมทีนําไปสูก่ารกดขีประชาชนและความชัวร้ายทีเกิดอยู่ทัวไปในโลกของเรา  และเราทําใน
พระนามของพระเยซู 

• เราแสวงหาทกุวิถีทางเพือช่วยให้พนัธกิจของพระเจ้าสําเร็จและนําสง่าราศีสูพ่ระองค์ (มีคาห์ 6:8) 
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ศาสนศาสตร์แบบเวสเลียนของเรา 
ความอัศจรรย์ของพระคุณแห่งการเปลี ยนแปลง 
“พระคณุซึงยิงใหญ่กว่าความบาปทั Iงสิ Iนของเรา” ช่างเป็นความมหศัจรรย์  นันเป็นบรรทดัแรกของบทเพลง
นมสัการ 

 
 

ในพระเยซู พระเจ้าทรงรับสภาพมนษุย์และทรงทําการอย่างเฉียบขาดเพือให้โลกได้คืนดกีบัพระองค์ (ยอห์น 
3:15-16; โรม 1:1-16)  ในขณะทีเรายงัเป็นคนบาปพระเจ้าทรงสง่พระบตุรของพระองค์ “ให้เป็นทีลบล้าง
พระอาชญา” สําหรับความบาป (โรม 3:25)  องค์พระผู้ เป็นเจ้าของสรรพสิงทรงยอมแบกรับความบาปของ
โลกและประทานความรอดแก่เราทั Iงหลาย 

 
 

ในพระเยซูคริสต์นั Iนความชอบธรรมของพระเจ้า เช่น ความรอดของพระองค์ได้รับการเปิดเผย (โรม3:21)  
หากมิใช่ด้วยการกระทําเช่นนี Iของพระเจ้าแล้วมนษุย์ทั Iงปวงก็คงถกูแยกออกจากพระเจ้าอย่างไร้ความหวงั 
(เอเฟซสั 1:5-2:10)  ด้วยเหตนีุ I อํานาจทั Iงปวงทีแยกเราออกจากพระเจ้าจงึพ่ายแพ้ (โคโลสี 2:15)  บดันี I 
“โดยความเชือในพระเยซูคริสต์” (โรม 3:22) เราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย (โรม 8:2) 

 
 

พระคมัภีร์ใหมเ่ขียนเพลงสรรเสริญอย่างตอ่เนืองบทหนึงแด่พระเจ้าผู้ประทานความอุดมของพระองค์แก่เรา
อย่างเหลือล้น (เอเฟซสั 1:6-10)  ความบริบรูณ์ทั Iงสิ Iนของพระเจ้าอยู่ในพระกายของพระเยซูคริสต์ และผู้ ที
รับพระคริสต์ก็เข้าสู่ความบริบรูณ์ในพระองค์ (โคโลสี 2:8-15)  หลงัจากทีการตรวจสอบประโยชน์ของ
พระคณุพระเจ้าแล้ว เปาโลถึงกบัอทุานวา่ “โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั Iน ลํ Iาลกึเท่าใด ข้อ
ตดัสินของพระองค์นั Iนเหลือทีจะหยังรู้ได้  และทางของพระองค์ก็เหลือทีจะสืบเสาะได้” (โรม 11:33)   
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บางสว่นของความอดุมดงักลา่วยงัหมายถงึ การยกโทษบาป  การทีพระวิญญาณทรงอยู่ในเรา การก่อตวั
ขึ Iนในพระฉายของพระคริสต์  ชีวิตนิรันดร์  สนัติสขุกบัพระเจ้า  การชําระให้บริสทุธิ&  การสามคัคีธรรมของ
คริสตจกัร  และความหวงัในการเสดจ็กลบัมาขององค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

 

เมือพระเยซูตรัส สิงทีคนจํานวนมากได้ยินคือ “ข่าวดี” อย่างแท้จริง กลา่วคือพระเจ้าทรงประทานอิสรภาพ
แก่คนบาปให้คืนดีกบัพระองค์  แม้กระทังคนเก็บภาษีทีผู้คนเกลียดชังหรือผู้หญิงโสเภณีเมือได้ฟังเรือง
ความรักของพระเจ้าก็สามารถกลบัใจแล้วรับการอภยัและรับชีวิตนิรันดร์  พระเจ้าทรงประทานพระองค์เอง
โดยไมคิ่ดมลูค่าแก่ผู้ ทียอมรับวา่ตวัเขาเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพือให้สมควรกบัพระเมตตาของ
พระองค์ (ลกูา 15) 

 

 

พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงทําการโดยพยายามนําเราไปสูค่วามรอดก่อนหน้าทีเราจะตระหนกัรู้เสียอีก ผู้ เขียน
หนงัสือสดดีุกลา่ววา่ ไมมี่ทีใด ทีพระสรุเสยีงของพระเจ้าจะไมเ่ป็นทีได้ยิน (สดดีุ 19:3)  เปาโลบอกเราวา่ 
ทกุขณะสรรพสิงทั Iงปวงขึ Iนอยู่กบัพระคริสต์เพือการดํารงอยู่ (โคโลสี 1:15-17)  ยอห์นประกาศว่าพระคริสต์
ทรงทําให้ทกุคนเห็นความจริง (ยอห์น 1:9) 

 

 

พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงทํางานทั Iงในตวับคุคลและประวตัิศาสตร์สงัคมเพือเปิดทางให้กบัพระกิตติคณุด้วย
วิธีการทีลงตวัซึงมาจากความสร้างสรรค์และสตัย์ซือของพระเจ้าเท่านั Iน  พระองค์ทรงนําหน้าการประกาศ
พระกิตติคณุทีชดัเจน และทรงเตรียมผู้ ฟัง ตลอดจนผู้ทีจะรับข่าวประเสริฐอย่างมีความหวงั 

 

 

ในการมองย้อนอดีต คริสเตียนทกุคนสามารถเห็นรูปแบบทีพระวิญญาณทรงนําเขาเข้าสูก่ารทรงไถ่  เรา
เรียกมิติการทรงเตรียมของพระคณุพระเจ้านี Iวา่เป็น “พระคณุลว่งหน้า” หรือ พระคณุทีไปก่อน 

 

 

พระเจ้าสาํหรับเรา  ทกุอย่างทีพระเจ้าทรงกระทําสําเร็จแล้วผ่านทางพระบตุรของพระองค์นั Iน บดันี Iพระองค์
ทรงมอบแก่เราผา่นทางพระวิญญาณบริสทุธิ&  แท้จริงแล้วสรรพสิงทีทรงสร้างได้รับประโยชน์จากการทรงไถ่
ซึงพระบิดาทรงกระทําสําเร็จในพระบุตรของพระองค์ (โรม 8:19-25) 

 

 

การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมเป็นชือทีเราเรียกการกระทําทีเปี ยมด้วยพระกรุณาของพระเจ้าทีทรงให้อภยั
และการคืนดีแก่คนบาปได้กลบัสูพ่ระองค์  การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมคือการหนักลบัไปสูค่วามกรุณา
ของพระเจ้าซึงก็โดยพระคณุผ่านทางความเชือเท่านั Iน 

 

 

การประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรมคือมิติหนึงของการทรงชว่ยให้รอดของพระเจ้า  ประโยชน์ถดัมาคือพระ
วิญญาณของพระเจ้าซึงทรงอยู่ในคนบาปทีกลบัใจนั Iนทรงสร้างชีวิตแห่งพระเจ้า  บคุคลนั Iนจงึบงัเกิดใหม่
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โดยพระวิญญาณของพระเจ้า   พระคมัภีร์ใหมเ่รียกความตระหนกัในชีวิตฝ่ายวิญญาณนี Iวา่การทรง
สร้างใหม ่การเกิดใหม ่ การเกิดจากเบื Iองบน  ชีวิตนิรันดร์  การเข้าสูแ่ผ่นดินของพระเจ้า  การเดนิในความ
ใหมข่องชีวิต และชีวิตในพระวิญญาณ 

 

 

ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามแตโ่ดยความอศัจรรย์แห่งพระคณุของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงอยู่ในค
ริสเตียนและก่อให้เกิดการเปลียนแปลง  ในทีซึงครั Iงหนึงมีความตายแตบ่ดันี Iมีชีวิต  ในทีซึงครั Iงหนึงมี
สงครามบดันี Iมีสนัติสขุกบัพระเจ้า และทีซึงครั Iงหนึงมีความสิ Iนหวงัก็กลบัมีความหวงั  พระคมัภีร์ใหม่
ประกาศวา่ “เหตฉุะนั Iน ถ้าผู้ ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั Iนก็เป็นคนทีถูกสร้างใหมแ่ล้ว  สิงสารพดัทีเกา่ๆ ก็ลว่งไป 
นีแนะ่กลาย เป็นสิงใหมท่ั Iงนั Iน  ทั Iงสิ Iนนี Iเกิดมาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:17-18a)  

 
 

พระคมัภีร์ใหมไ่ด้เรียกคริสเตียนวา่ ผู้ ที “อยู่ในพระคริสต์” และว่า พระคริสต์ทรงอยู่ภายในเขา  ในด้าน
หนึงคริสเตียนเป็นผู้ทีได้รับการคืนดีกบัพระเจ้าผ่านทางความเชือทีนําให้เขา “อยู่ในพระคริสต์” (รม.8:1) ซึง
หมายถึงในพระคริสต์ผู้ทรงนําคนบาปทีกลบัใจใหม่แล้วทั Iงหลายให้คืนดกีบัพระบิดา 

 

แตพ่ระคมัภีร์ใหมก็่ยงักล่าวถึงพระคริสต์ในเราในฐานะ “ทีหวงัแห่งศกัดิ&ศรี” (โคโลสี 1:27)  โดยทางพระ
วิญญาณบริสทุธิ& พระคริสต์ซึงเป็นขึ Iนมาจากความตายทรงมอบชีวิตของพระองค์เองแก่ประชากรของ
พระองค์  พระองค์ทรงอยู่ในเขาและทรงประทานผลแห่งพระวิญญาณแก่เขา (กาลาเทีย 5:22-23) 

 
 

“แต”่ หลายคนถามว่า ในความเป็นจริงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแบบใดทีเราสามารถคาดหวงัได้ในฐานะ คริส
เตียน   แล้วอิทธิพลของนิสยับาปเก่าๆ จะไมกํ่าหนดรูปแบบชีวิตของเราหรือ  หรือว่า พระวิญญาณของพระ
เจ้าทีอยู่ในเราขณะนี Iมอบชีวิตทีดีกวา่ให้ได้หรือ  พระคมัภีร์ใหม่ตอบวา่ “พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั Iงหลาย
เป็นใหญ่กวา่ผู้นั Iนทีอยูใ่นโลก” (1 ยอห์น 4:4) 

 
 

ฤทธิ&อํานาจเดียวกนักบัทีนําพระเยซูให้เป็นขึ Iนมาจากความตาย ซึงทําให้พระองค์ทรงมีชยัชนะเหนือความ
ตาย  นรก  ความบาปและหลมุศพนั Iน ขณะนี Iฤทธิ&อํานาจดงักลา่วทําการอยู่ในเราโดยพระวิญญาณบริสทุธิ& 
(เอเฟซสั 1:19)   ครั Iงหนึงกฎเกณฑ์เกา่แห่งบาปและความตายเคยครอบครองเรา แต่บดันี I “กฎของพระ
วิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:2) 

 

 

บรรทดัฐานของความปิติยินดีสําหรับคริสเตียนทกุคนคือการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ&  ซึง
เขามิได้ดําเนินชีวิตอยู่ฝ่ายเนื Iอหนงัแต่อยู่ฝ่ายวิญญาณ (โรม 8:1-8)  โดยส่วนตวัแล้วท่านเคยมี
ประสบการณ์ชีวิตทีอศัจรรย์ของพระคณุแห่งการเปลียนแปลงหรือไม ่
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“ความอศัจรรย์ของพระคณุแห่งการเปลียนแปลง” เป็นข้อเขียนทีนํามาจากหนงัสือ The Reflecting God Study Bible® 2000.  ซึง
เป็นพระคมัภีร์ที The Zondervan Corporation เป็นเจ้าของลิขสิทธิ&  และเรียบเรียงโดย Beacon Hill Press แห่งแคนซสั ซิตี I 
นํามาใช้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกัพิมพ์แล้ว  ขอสงวนลิขสิทธิ& 
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หลักข้อเชื อ ของคริสตจกัรนาซารีน    

1. พระเจ้าตรีเอกานุภาพ 

เราเชือในพระเจ้าเทียงแท้องค์เดียวผู้ทรงดํารงอยู่นิรันดร์ และไร้ขีดจํากดั   ผู้ทรงสร้างและ
ครอบครองจกัรวาล พระลกัษณะของพระองค์นั Iนบริสทุธิ& พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างและความรักที
บริสทุธิ& พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานภุาพทีปรากฏพระองค์เองในสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสทุธิ& 

ปฐก. 1; ลนต. 19:2; ฉธบ. 6:4-5; อสย. 5:16; 6:1-7; 40:18-31; มธ. 3:16-17; 28:19-20; ยน.14:6-27; 1 คร. 8:6; 2 คร.13:14; กท. 4:4-6;    

อฟ. 2:13-18; 1 ยอห์น 1:5, 4:8 

2. พระเยซูคริสต์ 

เราเชือในพระเยซูคริสต์ซึงเป็นพระภาคทีสองของตรีเอกานภุาพ  พระองค์ทรงดํารงอยู่      

นิรันดร์กบัพระบิดา ทรงรับสภาพเป็นมนษุย์โดยเดชพระวิญญาณบริสทุธิ& ทรงถือ

กําเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี   พระเยซูไมใ่ช่มนษุย์ทีกลายเป็นพระเจ้า และไมใ่ช่พระเจ้าทีปรากฏ

กลายเป็นมนษุย์ แตพ่ระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบรูณ์และทรงเป็นมนษุย์อย่างสมบูรณ์ด้วย สองพระ

ลกัษณะรวมกนัเป็นหนึง 

เราเชือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ Iนพระชนม์เพือความผิดบาปของเรา ด้วยพระกายของพระองค์ทีทรงเป็นขึ Iนมา
จากความตาย  พระองค์เสด็จสูส่วรรค์และทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเพือเรา   

มธ. 1:20-25; 16:15-16; ลก. 1:26-35; ยน. 1:1-18; กจ. 2:22-36; รม. 8:3, 32-34; กท. 4:4-5; ฟป. 2:5-11;  คส. 1:12-22; 1 ทธ. 6:14-16; 

ฮบ. 1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1 ยน. 1:1-3; 4:2-3, 15 

3. พระวิญญาณบริสุทธิ: 

เราเชือในพระวิญญาณบริสทุธิ&ซึงเป็นพระภาคทีสามของตรีเอกานภุาพทีทรงกระทําการ
อยู่ทา่มกลางคริสตจกัรของพระคริสต์   ทรงกระทําให้โลกนี Iมองเห็นถงึความผิดบาป   ทรง
รื IอฟืIนผู้ ทีกลบัใจและเชือ  ทรงชําระเขาให้บริสทุธิ&และทรงนําไปสูค่วามจริงทั Iงสิ Iนในองค์

พระเยซูคริสต์ 

ยน. 7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; กจ. 2:33; 15:8-9; รม. 8:1-27; กท. 3:1-14; 4:6; อฟ. 3:14-21; 1 ธก. 4:7-8; 2 ธก. 2:13;   1 ปต. 1:2; 

1 ยน. 3:24; 4:13 
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4. พระคัมภีร์ศักดิ:สิทธิ: 

เราเชือว่าพระคมัภีร์ได้รับการดลใจอยา่งสมบรูณ์จากพระเจ้า   ทั Iงภาคพนัธสญัญา
เดิมและพนัธสญัญาใหม ่66 เลม่แสดงต่อเราทั Iงหลายวา่เราจําเป็นต้องรู้เกียวกบัความรอดของเรา   หลกั
ข้อเชือทั Iงสิ Iนของเราต้องอยู่บนพื Iนฐานของพระคมัภีร์  

ลก. 24:44-47; ยน.10:35; 1 คร.15:3-4; 2 ทธ. 3:15-17; 1 ปต.1:10-12; 2 ปต.1:20-21 

5. ความบาป 

เราเชือว่าบาปเข้ามาในโลกผ่านทางการไมเ่ชือฟังของบรรพบรุุษคูแ่รกของเราคืออาดมัและ

เอวาทีไม่เชือฟังพระเจ้า  ความบาปของเขานําไปสูค่วามตาย   เราเชือวา่ความบาปมี 2 

ประเภท คือ ความบาปดั Iงเดิม และความบาปสว่นบคุคล 

เราเชือว่าผลของความบาปทีมาจากบรรพบรุุษคูแ่รกคือ อาดมัและเอวาทําให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกบั

ธรรมชาติบาป   ธรรมชาตบิาปนี Iแยกเราจากสถานะดังเดิมของความชอบธรรม ซึงเคยมีอยู่ในช่วงเวลาที

พระเจ้าทรงสร้างอาดมัและเอวา  เราได้ตายฝ่ายวิญญาณและมแีนวโน้มคล้อยตามความชัวร้ายอย่าง

ตอ่เนือง  เราเชือวา่ธรรมชาติบาปยงัคงอยู่ในจิตใจของคริสเตยีนจนกระทังได้รับการชําระอย่างสมบรูณ์โดย

การบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ&  

ความบาปดั Iงเดิมแตกต่างจากการกระทําบาป  เพราะบาปดั Iงเดิมเป็นสิงทีปลกูฝังอยู่ในเราซึงผลกัดนัให้เรา

ทําบาป  พระเจ้าทรงจดัเตรียมหนทางเยียวยาให้กบัมนษุย์แตถ้่าหากมนุษย์ปฏิเสธเขาก็จะต้องรับผิดชอบ

ตอ่สิงทีเขาได้กระทํานั Iน 

เราเชือว่าความบาปทีแตล่ะคนกระทํานั Iนเป็นเรืองของความสมคัรใจทีจะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึงของ
พระเจ้าทั Iงๆ ทีรู้   การทําบาปเช่นนี Iไม่เหมือนกบัความผิดพลาด ล้มเหลว หรือความจํากดั ซึงล้วนแล้วแต่
เป็นผลจากการล้มลงในความบาปของมนษุย์  ทา่ทีและการตอบสนองในทางตรงข้ามตอ่พระวิญญาณของ
พระคริสต์ เรียกว่า ความผิดบาปของจิตวิญญาณ  ความบาปสว่นบุคคลคือ เจตนาทีจะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
แห่งความรักและการไมเ่ชือฟังพระเยซคูริสต์  

ความบาปดั*งเดิม: ปฐก. 3; 6:5; โยบ.15:14;  สดด. 51:5; ยรม.17:9-10; มก.7:21-23; รม.1:18-25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 คร. 3:1-4;  กท. 5:16-25;   

1 ยน. 1:7-8 

การกระทาํบาปส่วนบุคคล: มธ. 22:36-40 (1 ยน. 3:4); ยน. 8:34-36; รม. 3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 ยน. 1:9-2:4; 3:7-10 
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6. การลบล้างบาป 

เราเชือว่าพระเยซูคริสต์ทรงทนทกุข์ทรมานหลังพระโลหิตและสิ Iนพระชนม์บนไม้กางเขนเพือ
จ่ายเป็นคา่ไถ่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สําหรับความบาปทั Iงสิ Iนของเรา   การกระทํานี Iเรียกวา่

การลบล้างบาปซึงเป็นทางเดียวสําหรับความรอดของเรา   พระเยซูยอมสิ Iนพระชนม์เพือมนษุย์ทกุคน  
พระองค์ทรงให้ความรอดแก่เดก็ทีไร้เดียงสาและผู้ ทีไมส่ามารถตดัสนิใจด้วยตวัเองได้  แตสํ่าหรับผู้ทีมีวฒุิ
ภาวะแล้วการลบล้างบาปนี Iมีผลตอ่เมือเขาได้กลบัใจและรับเชือพระคริสต์เทา่นั Iน   

อสย. 53:5-6, 11; มก.10:45; ลก. 24:46-48; ยน. 1:29;  3:14-17; กจ. 4:10-12; รม. 3:21-16; 4:17-25; 5:6-21 ; 1 คร. 6:20; 2 คร. 5:14-

21; กท.1:3-4; 3:13-14; คส.1:19-23; 1 ทธ. 2:3-6; ทต. 2:11-14; ฮบ. 2:9; 9:11-14; 13:12; 1 ปต.1:18-21; 2:19-25; 1 ยน. 2:1-2 

7. พระคุณที มาก่อน 

เราเชือว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ Iนตามพระฉายาของพระเจ้า  นันหมายถึงเขามีความสามารถที

จะเลือกระหวา่งความดีและความชัว   ซึงเรียกว่าความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม   

เพราะวา่ความบาปของอาดมัและเอวาทําให้มนษุย์ทกุคนเกิดมาพร้อมกบัธรรมชาตบิาป และไมส่ามารถ

หนัไปหาพระเจ้าและทําสิงทีดีด้วยตวัเองเพือให้รอดจากบาปได้   ดงันั Iน เราเชือว่าพระคณุของพระเจ้าโดย

ทางพระเยซูคริสต์เป็นสิงทีให้เปลา่ๆ แก่มนษุย์ทุกคน  โดยพระคณุนี Iทําให้มนุษย์ทกุคนสามารถเลือกทีจะ

หนัหลงัให้กบัความบาปสูค่วามชอบธรรม เพือให้มีความเชือและวางใจในพระเยซูคริสต์สําหรับการทรงยก

โทษและการชําระจากบาป และเพือการดําเนินชีวิตให้เป็นทีพอพระทยัและเป็นทียอมรับของพระองค์ 

เราเชือว่ามีความเป็นไปได้ทีผู้ซึงได้รับความรอดและได้รับการทรงชําระให้บริสทุธิ&แล้วยงัหนักลบัไปทําบาป
และปฏิเสธความเชือ   เว้นเสียแตว่่าเขาเหลา่นั Iนจะกลบัใจใหมมิ่เช่นนั Iนแล้วเขาจะต้องหลงหายอย่างสิ Iน
หวงัชัวนิรันดร์   

ตามพระฉายาของพระเจา้และการรู้จกัผดิชอบชั<วดี: ปฐก.1:26-27; 2:16-17; ฉธบ. 28:1-2; 30:19; ยชว. 24:15; สดด. 8:3-5; 

อสย.1:8-10; ยรม. 31:29-30; อสค.18:1-4; มค. 6:8; รม.1:19-20;  2:1-16, 14:7-12; กท. 6:7-8               

โดยธรรมชาติของมนุษยไ์ม่สามารถช่วยตวัเองได:้ ยบ. 14:4; 15:14; สดด.14:1-4; 51:5; ยน. 3:6ก; รม. 3:10-12; 5:12-14, 20ก; 

7:14-25  พระคุณที<ใหเ้ปล่าและบทบาทของความเชื<อ: อสค.18:25-26; ยน.1:12-13;  3:6;  กจ. 5:31; รม. 5:6-8,18; 6:15-16, 23; 10:6-8; 
11:22; 1 คร. 2:9-14; 10:1-12; 2 คร. 5:18-19; กท. 5:6; อฟ. 2:8-10; ฟป.2:12-13;  คส. 1:21-23; 2 ทธ. 4:10ก; ทต. 2:11-14; ฮบ. 2:1-3; 

3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; ยก.2:18-22; 2 ปต. 1:10-11; 2:20-22 
8. การกลับใจ 

เราเชือว่าการกลบัใจใหม่เป็นข้อกําหนดของความรอด    การกลบัใจใหม่คือความจริงใจและการ
เปลียนแปลงจิตใจอย่างสิ Iนเชิงเกียวกบัความบาป    ซึงรวมถงึความรู้สกึผิดและความสมคัรใจทีจะหนัหลงัให้ความบาป   

การกลบัใจเป็นสิงทีจําเป็นเพราะโดยการกระทําและความตั Iงใจแล้วเราทุกคนล้วนเป็นคนบาป   พระ
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วิญญาณบริสทุธิ&ทรงเมตตาช่วยเหลอืทุกคนทีต้องการกลบัใจและรับความเมตตากรุณาจากพระเจ้าเพือให้
เขาได้รับการทรงยกโทษบาปและชีวิตฝ่ายวิญญาณ   

2 พศด.7:14; สดด. 32:5-6; 51:1-17; อสย. 55:6-7; ยรม. 3:12-14; อสค. 18:30-32; 33:14-16; มก.1:14-15; ลก. 3:1-14; 13:1-5; 18:9-

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

9.  การทรงทาํให้เป็นผู้ชอบธรรม การมีชีวิตใหม่และการทรงรับเป็นบุตร 

เราเชือว่าทกุคนทีเชือในพระเยซูคริสต์และยอมรับวา่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและ

พระผู้ช่วยให้รอดจะได้ชือวา่เป็นผู้ชอบธรรม  นีหมายความวา่พระเจ้าทรงให้อภยัโทษเขา

จากความรู้สกึผิดโดยไม่คิดมลูค่าและทรงปลดปลอ่ยให้เป็นอิสระจากการลงโทษอนั

เนืองจากบาปของเขา   พระเจ้าทรงยอมรับเขาให้เป็นผู้ชอบธรรม 

เราเชือว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตใหมแ่ก่ทกุคนทีกลบัใจและต้อนรับพระเยซคูริสต์ให้เป็นองค์พระผู้ เป็น

เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด   พระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณและคณุลกัษณะใหม่ด้านจริยธรรม   

ซึงเรียกวา่ การบงัเกิดใหม่  อนัเป็นชีวิตใหมที่สามารถมีความเชือ ความรัก และการเชือฟังพระเจ้า 

เราเชือว่าพระเจ้าผู้ทรงทําให้ผู้ เชือเป็นผู้ชอบธรรมและประทานชีวิตใหม่ให้โดยไม่คิดมลูคา่นั Iนจะทรงรับผู้

เชือเหลา่นั Iนเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า 

เราเชือว่าการทรงชําระให้บริสทุธิ&   การรับชีวิตใหม ่และการรับเป็นบตุร เกิดขึ Iนในเวลาเดยีวกนั   ทั Iงหมด
ขึ Iนอยู่กบัการกลบัใจใหมแ่ละความเชือในพระคริสต์ของเรา   พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงเป็นพยานยืนยนัตอ่
เราวา่พระเจ้าทรงทําพนัธกิจนี Iสําเร็จ  

ลก.18:14; ยน. 1:12-13; 3:3-8; 5:24; กจ.13:39; รม.1:17; 3:21-26, 28; 4:5-9; 17-25; 5:1, 16-19; 6:4; 7:6; 8:1, 15-17; 1 คร.1:30; 

6:11; 2 คร. 5:17-21; กท. 2:16-21; 3:1-14,26; 4:4-7; อฟ. 1:6-7; 2:1,4-5; ฟป. 3:3-9; คส. 2:13; ทต. 3:4-7; 1ปต.1:23; 1 ยน.1:9; 3:1-2, 

9; 4:7; 5:1, 9-13, 18 

10.  ความบริสุทธิ:แบบคริสเตียนและการทรงชาํระให้บริสุทธิ:อย่างสมบูรณ์ 

เราเชือว่าการทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์เป็นงานของพระเจ้าซึงเปลียนแปลงผู้ เชือให้

เป็นเหมือนพระเยซู   พระคณุนี Iของพระเจ้าสาํเร็จโดยพระวิญญาณบริสทุธิ&  โดยเริมต้นจาก

การทรงประทานชีวิตใหม ่(ซึงเกิดขึ Iนพร้อมกบัการทําให้เป็นผู้ชอบธรรม)  เราเรียกว่าการทรงชําระให้

บริสทุธิ&ขั Iนเริมต้นและดําเนินอย่างตอ่เนืองจนถึงการชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริสทุธิ& 
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เพือให้เป็นผู้ เชือทีสมบูรณ์   ในทีสดุเมือเรามีพระฉายาของพระบุตรอย่างเต็มทีแล้วก็จะนํามาซึงพระสง่า

ราศี    

เราเชือว่าหลงัจากทีผู้ เชือได้รับชีวิตใหม่แล้วพระเจ้าก็ยงัทรงทํางานต่อไปเพือปลดปลอ่ยเขาให้เป็นอิสระ

จากบาปดั Iงเดิม   และนําเขาเข้าสูข่ั Iนตอนการถวายชีวิตแดพ่ระเจ้าอย่างสิ Iนเชิงและเชือฟังพระองค์อย่าง

บริสทุธิ&ซึงเป็นความรักทีสมบูรณ์ สิงนี Iเรียกว่า การทรงชําระให้บริสทุธิ&อยา่งสมบรูณ์ 

การทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์นี Iเกิดขึ Iนสําเร็จได้ด้วยการรับบพัตศิมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ&หรือ

เรียกอีกอย่างหนึงว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ&   ซึงประกอบด้วยประสบการณ์สองอย่างคอืการ

ชําระจิตใจจากความบาปและการรับพระวิญญาณบริสทุธิ&ให้ฝังอยูใ่นใจซึงให้พลงัอํานาจแก่ผู้ เชือในการรับ

ใช้และดําเนินชีวิตอย่างมีพระเจ้า 

การทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์เป็นไปได้เพราะพระเยซูทรงยอมสิ Iนพระชนม์ปรากฏการณ์นี Iจะเกิดขึ Iน

ทนัทีโดยพระคณุผ่านทางความเชือ  ซึงเป็นผลจากการถวายตวัอย่างสิ Iนเชิงแดพ่ระเจ้า พระวิญญาณ

บริสทุธิ&ทรงเป็นพยานถึงการทรงกระทําเหลา่นี I 

ประสบการณ์นี Iเป็นทีรู้จกัในชือตา่ง ๆ กนัเชน่ ความเพียบพร้อมแบบคริสเตียน  ความรักอนัสมบรูณ์  ใจ

บริสทุธิ&  การรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ& หรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ&  พระพรอนั

สมบูรณ์ และความบริสทุธิ&แบบคริสเตียน 

เราเชือในความแตกต่างอย่างชดัเจนระหวา่งการมีจิตใจทีบริสทุธิ&และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่   การมีใจ

บริสทุธิ&เกิดขึ Iนทนัทีซึงเป็นผลจากการทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์   สว่นการเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ต้องใช้

เวลาผา่นกระบวนการของการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ 

เราเชือว่าพระคณุแห่งการทรงชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์นั Iนมีแรงจูงใจจากพระเจ้าทีจะจําเริญขึ Iนใน

พระคณุเพือเป็นสาวกให้เหมือนพระคริสต์ การเจริญเตบิโตนี Iไมไ่ด้เป็นไปอย่างอตัโนมติัแตจ่ําเป็นต้องได้รับ

การเลี Iยงดอูย่างเอาใจใสโ่ดยการมีวินยัฝ่ายวิญญาณ เพือพฒันาคณุลกัษณะและบคุลิกภาพให้เป็นเหมือน

พระคริสต์  ผู้ ทีไมเ่อาจริงเอาจงัเพือการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็จะทําลายคําพยานของเขาเอง และส่งผลให้

พระคณุของพระเจ้าไร้ซึงความหวงัและก็อาจจะสญูสิ Iนไป 
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ผู้ เชือเติบโตในพระคณุและความรักทีมีตอ่พระเจ้าและเพือนบ้านอย่างสดุใจก็โดยการมสีว่นร่วมในวิธีการ
แห่งพระคณุ ซึงประกอบด้วยการสามคัคีธรรม  การสร้างวินยัฝ่ายวิญญาณ และพิธีกรรมของคริสตจกัร 

ยรม. 3:31-34; อสค. 36:25-27; มลค. 3:2-3; มธ. 3:11-12; ลก. 3:16-17; ยน.7:37-39; 14:15-23; 17:6-20; กจ.1:5; 2:1-4; 15:8-9; รม. 
6:11-13,19; 8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 คร. 6:14-7:1; กท. 2:20; 5:16-25; อฟ. 3:14-21; 5:17-18, 25-27; ฟป. 3:10-15; คส. 3:1-17; 1 ธก. 
5:23-24; ฮบ. 4:9-11; 10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 ยน.1:7, 9 
“ความเพียบพร้อมอยา่งคริสเตียน” “ความรักอนัสมบูรณ์” ฉธบ. 30:6; มธ. 5:43-48; 22:37-40; รม. 12:9-21; 13:8-10; 1 คร. 13; ฟป. 
3:10-15; ฮบ. 6:1; 1 ยน. 4:17-18 
“ใจสะอาด” : มธ. 5:8; กจ. 15:8-9; 1 ปต. 1:22; 1 ยน. 3:3 
“การรับบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธิH  หรือการเตม็ลน้กบัพระวิญญาณบริสุทธิH ” : ยรม. 31:31-34; อสค. 36:25-27; มลห. 3:2-3; 
มธ. 3:11-12; ลก. 3:16-17; กจ. 1:5; 2:1-4; 15:8-9 
“พระพรอนัสมบูรณ์” : รม. 15:29 
“ความบริสุทธิH อยา่งคริสเตียน” : มธ. 5:1-7:29; ยน. 15:1-11; รม. 12:1-15:3; 2 คร. 7:1; อฟ. 4:17-5:20; ฟป. 1:9-11; 3:12-15; คส. 
2:20-3:17; 1 ธก. 3:13; 4:7-8; 5:23; 2 ทธ. 2:19-22; ฮบ. 10:19-25; 12:14; 13:20-21; 1 ปต. 1:15-16;  2 ปต. 1:1-11; 3:18; ยด. 20-21 

 

11. คริสตจักร 

เราเชือในคริสตจกัรวา่เป็นชุมชนทียอมรับวา่พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  เป็น

ประชากรแหง่พนัธสญัญาของพระเจ้าทีถกูสร้างขึ Iนมาใหม่ในพระคริสต์   เป็นพระกายของ

พระคริสต์ทีได้รับการทรงเรียกจากพระวิญญาณบริสทุธิ&โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

ให้เรามาอยู่รวมกนั 

พระเจ้าทรงเรียกคริสตจกัรให้สําแดงออกถงึชีวิตในหลายๆ ด้าน เช่น ความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  การ

สามคัคีธรรม   การเทศนาพระคาํของพระเจ้า  การมีสว่นร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ และการทําพนัธกิจในพระ

นามของพระเยซู  การเชือฟังองค์พระคริสต์  การดําเนินชีวิตทีบริสทุธิ&และการให้กําลงัใจซึงกนัและกนั 

พนัธกิจของคริสตจกัรคือ การแบ่งปันถึงพระราชกิจของพระคริสต์แห่งการทรงไถ่บาปและการคืนดีกบัโลก

โดยพึงฤทธิ&อํานาจของพระวิญญาณ   คริสตจกัรทําพนัธกิจให้สําเร็จได้ด้วยการสร้างสาวกโดยผา่นทางการ

ประกาศ  การศกึษา  การแสดงความเมตตากรุณา  การทํางานเพือให้มีความยุติธรรม  และเป็นพยานถงึ

แผ่นดินของพระเจ้า 

คริสตจกัรมีอยู่ทั Iงทีเป็นคริสตจกัรท้องถินและชุมชนสากล    ซึงสําแดงถงึชีวิตและการนมสัการในวิธีการที
แตกตา่งกนัตามความหลากหลายของวฒันธรรม     คริสตจกัรยอมรับวา่พระเจ้าทรงเรียกบางคนให้ทําพนัธ
กิจพิเศษและวางเขาไว้ในตําแหนง่ทีจะรับผิดชอบพนัธกิจเหลา่นั Iน   คริสตจกัรดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของพระเจ้าในขณะทีรอคอยการเสดจ็กลบัมาอย่างชืนชมยินดีของพระเยซู  
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อพย.19:3; ยรม. 31:33; มธ. 8:11; 10:7; 16:13-19, 24; 18:15-20; 28:19-20; ยน.17:14-26; 20:21-23; กจ.1:7-8; 2:32-47; 6:1-2: 13:1; 

14:23; รม.2:28-29; 4:16; 10:9-15; 11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 คร. 3:5-9; 7:17; 11:1, 17-33; 12:3, 12-31; 14:26-40; 2 คร. 5:11-6:1; 

กท. 5:6, 13-14; 6:1-5,15; อฟ.4:1-17; 5:25-27; ฟป. 2:1-16; 1 ธก. 4:1-12; 1 ทธ. 4:13; ฮบ.10:19-25; 1 ปต.1:1-2,13; 2:4-12,21; 4:1-

2,10-11; 1 ยน. 4:17; ยด. 24; วว. 5:9-10 

12. พธีิศีลบัพติศมา 

เราเชือว่า พิธีศีลบพัติศมาของคริสเตียนทีพระเยซูคริสต์ทรงบญัชาไว้เป็นพิธีกรรม

ศกัดิ&สิทธิ& ซึงแสดงวา่บุคคลนั Iนยอมรับการทรงล้างบาปของพระเยซูคริสต์ โดยประกาศต่อสาธารณะชนถึง

ความศรัทธาทีเขามีต่อพระองค์ในฐานพระผู้ช่วยให้รอดและแสดงถงึความปรารถนาของเขาเพือติดตาม

พระเยซูในการเชือฟังและความชอบธรรม  

พิธีศีลบพัติศมาเป็นสญัลกัษณ์ของพนัธสญัญาใหม่  เด็กเลก็ๆ ก็อาจรับบพัติศมาได้ตามทีพ่อแมห่รือผู้ดแูล

ต้องการ หากเขาให้คํามันว่าจะเลี Iยงดเูด็กในทางของคริสเตียน 

ผู้ รับบพัติศมาอาจเลือกรูปแบบพรม การรด หรือการจมลงในนํ Iากไ็ด้   

มธ. 3:1-7; 28:16-20; กจ. 2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; รม. 6:3-4; กท. 3:26-28; คส. 2:12; 1 ปต. 3:18-22 

13  พธีิศีลมหาสนิท 

เราเชือว่าพิธีศีลมหาสนิททีพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาไว้นั Iนเป็นพิธีการพื Iนฐานอนัศกัดิ&สิทธิ&

ในยุคพระคมัภีร์ใหม ่  เป็นการระลกึถงึการยอมสิ Iนพระชนม์ของพระองค์ซึงสง่ผลให้ผู้ เชือ
ได้รับชีวิต  ความรอดและพระสญัญาแหง่พรฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์ทั Iงปวง   พิธีนี Iมีไว้สําหรับทกุคน
ทีได้รับการเตรียมและเห็นความสําคญัของพิธี   ผู้ เชือทีเข้าร่วมในพิธีอนัศกัดิ&สิทธิ&นี I ได้เป็นพยานถงึการ
สิ Iนพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสดจ็กลบัมาอีกครั Iง  

อพย.12:1-14; มธ. 26:26-29; มก.14:22-25; ลก. 22:17-20; ยน. 6:28-58; 1 คร. 10:14-21; 11:23-32 

14.  พระเจ้าทรงรักษาโรค 

เราเชือในหลกัคําสอนของพระคมัภีร์เกียวกบัการทรงรักษาโรคด้วยฤทธิ&อํานาจของพระ
เจ้า และเรายงัหนุนใจให้สมาชิกของเราอธิษฐานด้วยความเชือเพือการทรงรักษาโรคผู้ ป่วย  
นอกจากนี Iเรายงัเชือว่าพระเจ้าทรงรักษาโรคผ่านทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยเช่นกนั  

     2 พกษ. 5:1-19; สดด. 103:1-5; มธ. 4:23-24; 9:18-35; ยน. 4:46-54; กจ. 5:12-16; 9:32-42; 14:8-15; 1 คร.12:4-11; 2 คร.12:7-10; ยก. 5:13-16 
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15.  การเสด็จกลับมาครั$งที สองของพระเยซูคริสต์ 

เราเชือว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลบัมายงัโลกนี Iอีกครั Iง   ผู้เชือทีตายไปแล้วจะถกูชบุให้
เป็นขึ Iนมา และทุกคนทีผกูพนัอยู่ในพระเยซูจะถูกรับไปพร้อมกนัเพือพบกบัองค์พระผู้ เป็น

เจ้าในท้องฟ้าต่อจากนั Iน คนเหลา่นี Iกจ็ะอยู่กบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์  

มธ. 25:31-46; ยน.14:1-3; กจ. 1:9-11; ฟป. 3:20-21; 1 ธก. 4:13-18; ทต. 2:11-14; ฮบ. 9:29-28; 2 ปต. 3:3-15; วว. 1:7-8; 22:7-20 

16.  การเป็นขึ $นจากความตาย การพพิากษาและปลายทางของชวีิต 

เราเชือในการเป็นขึ Iนมาอีกครั Iงหนึงของผู้ทีตายไปแล้ว  ร่างกายของคนชอบธรรมและคน

อธรรมจะถูกชบุให้เป็นขึ Iนมา และรวมเข้ากบัวิญญาณของเขา   “ผู้ทีกระทําดีก็จะฟืIนขึ Iนสู่

ชีวิต สว่นผู้ ทีกระทําความชัวก็จะฟืIนขึ Iนสูก่ารพิพากษาลงโทษ”  

เราเชือในการพิพากษาทีจะมีในอนาคต ซึงมนษุย์ทกุคนจะต้องปรากฏตวัตอ่หน้าพระพกัตร์พระเจ้าเพือรับ

การพิพากษาตามการกระทําของเขาในชีวิตนี I 

เราเชือว่าบรรดาผู้ ทีได้รับความรอดโดยเชือในพระเยซูคริสต์และติดตามพระองค์อย่างเชือฟังจะได้รับการ
ยืนยนัถึงชีวิตอนัเต็มด้วยสงา่ราศีและชัวนิรันดร์   สว่นผู้ ทีไมเ่ชือในพระองค์ก็จะต้องทนทกุข์ทรมานในนรก
ชัวนิรันดร์  

ปฐก. 18:25; 1 ซม. 2:10; สดด. 50:6; อสย. 26:19; ดน.12:2-3; มธ. 25:31-46; มก. 9:43-48; ลก.16:19-31; 20:27-38; ยน. 3:16-18; 

5:25-29; 11:21-27; กจ. 17:30-31; รม. 2:1-16; 14:7-12; 1 คร.15:12-58; 2 คร. 5:10; 2 ธก. 1:5-10; วว. 20:11-15; 22:1-15 
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คาํสอนเรื องคริสตจกัรของเรา    

เราเป็นส่วนหนึ งของคริสตจักรของคริสเตียน    

 

บ่อยครั Iงเรามกัจะเข้าใจคําว่า “คริสตจกัร” ได้ยาก เพราะวา่เราใช้คํานี Iในหลากหลายรูปแบบ  ดงันั Iนเรา

จําเป็นต้องให้คําจํากดัความทีชดัเจนมากขึ Iน ด้วยเหตนุี Iเราจงึเรียกวา่ “ecclesiology” (เอเคลซิโอโลจี) ชึง

หมายถึง “การเรียนเกียวกบัคริสตจกัร”  

ประการแรก คริสตจกัรนาซารีนเป็นเหมือนดงัทีบรรยายตามพระวจนะเกียวกบั “ประชากรของพระเจ้า” คือ 
เรายอมรับในการเป็นส่วนของ “คริสตจกัรแห่งอคัรทูตทีเป็นสากลมีความบริสทุธิ&และเป็นหนึงเดียว” วลี
เหลา่นี Iมาจากหลกัข้อเชือโบราณ ชึงคริสเตยีนทัวโลกและคลอดกาลประวติัศาสร์ยอมรับ แตล่ะคําจากวลีที
ประกอบด้วยดําสินั Iนอธิบายถงึสว่นสําดญัแต่ละอยา่งเกียวกบั “คริสตจกัร”     

 

เราไดรั้บบพัติศมาเพื<อเขา้สู่ “คริสตจกัรของพระคริสต”์ ไม่ไช่เพื<อเขา้สู่คริสตจกัรนาซารีน  การรับพิธิบพัติศ

มาเขา้สู่ “คริสตจกัรของพระคริสต”์ เป็นพยานหลกัฐานส่วนตวัและส่วนรวมถึงพระคุณล่วงหนา้ ซึ< ง

หมายความว่าพระเจา้ไดท้รงทาํงานในชีวิตของเราแมแ้ต่ก่อนที<เราไดรู้้จกักบัพระองค ์และก่อนที<เรารู้จกั

พระคุณแห่งความรอดของพระเจา้นั*นดว้ย 
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ผูรั้บใชข้องเราไดรั้บการสถาปนา “ในคริสตจกัรของพระเจา้”1 และคริสจกัรของเราแสดงออกอยา่งชดัเจนถึง 

“ความเป็นสากลของครืสตจกัร” ซึ< งเป็นวลีที<เราใชเ้พื<ออธิบายถึงกลุ่มผูเ้ชื<อที<อยู่ทุกที<และตลอด

ประวติัศาสตร์ได ้

เรายืนยนัตามพระวจนะในเรืองความบริสทุธิ&ของพระเจ้าและคริสตจกัรของพระองค์  ซึงได้รับการเลือกให้
เป็นเครืองมือของพระคณุพระเจ้าและได้รับการทรงเรียกให้ดาํรงอยูโ่ดยพระวิญญาณบริสทุธิ&  เป็นพลงัแห่ง
ชีวิต  เป็นผู้หยิบยืนความช่วยเหลือตอ่ผู้ ทีมชีีวิตอยู่ในโลกนี Iของพระคริสต์   คริสตจกัรของคริสเตยีนเป็น
พยานถึงความจริงทีวา่การนมสัการพระเจ้าเป็นการให้ความสําคญัอย่างแท้จริงของชีวิตมนษุย์  ด้วยเหตนีุ I 
จึงได้เรียกคนบาปให้กลบัใจและแก้ไขชีวิตของเขา บํารุงเลี Iยงชีวิตทีบริสทุธิ&ในผู้ เชือผา่นทางชีวิตของ
คริสตจกัรทีบริบรูณ์ และเรียกผู้ เชือเข้าสูชี่วิตทีได้รับการชําระให้บริสทุธิ&  คริสตจกัรสําแดงแผ่นดินของพระ
เจ้าตอ่โลกด้วยความบริสทุธิ&และสตัย์ซือของตน  ทั Iงนี Iคริสตจกัรจึงเป็นเครืองมือในการประกาศสาระสําคญั
ของตนเองอย่างแท้จริง 
  

เรามีความสอดคล้องกับพันธกิจของพระเจ้า    

พนัธกิจของพระเจ้าในโลกมีความสําคญัและเราได้รับพนัธกิจของเราจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างจกัรวาลอนั
กว้างใหญ่ไพศาล และในธรรมชาติและประวติัศาสตร์ พระองค์ทรงสร้างมนษุย์ให้มีลกัษณะเหมือนพระฉาย
ของพระเจ้าเพือวา่ความรักของพระเจ้าจะได้เจริญเติบโต  เมือความบาปทําให้สิงทีพระเจ้าทรงสร้าง
เสียหายธรรมชาติของพนัธกิจการทรงไถ่กไ็ด้รับการเปิดเผย ได้แก่ “การรื IอฟืIนสรรพสิงทีทรงสร้างไปสู่
เป้าหมายในการทรงสร้างของพระเจ้า”2  การรื IอฟืIนของมนษุย์คือรากฐานสําคญั 

 

จอห์น  เวสเลย์นิยามพนัธกิจนี Iวา่เป็นการชําระให้บริสทุธิ& หรือ “การฟืIนฟจิูตวิญญาณของเราใหมใ่นพระ
ลกัษณะของพระเจ้า” ซึงมี “ความชอบธรรมและบริสทุธิ&อย่างแท้จริง”3  พนัธกิจของพระเจ้าสะท้อนให้เห็น
ในการทรงเรียกอบัราฮมัผู้ ทีพระเจ้าทรงเลือกเพือการอวยพระพรซึงลกูหลานของท่านจะ “ช่วยให้ผู้ อืนได้รับ
พร” (ปฐมกาล 12:1-2) และปรากฎชดัเจนในประวติัศาสตร์ของชาวฮีบรูผู้ เป็นพยานต่อพระเจ้าองค์เดียวซึง
เป็นพระนามทีเขาประกาศต่อทกุประชาชาติในโลก 

 

คริสเตียนมปีระสบการณ์กบัพระเจ้าในฐานะองค์ตรีเอกานภุาพทีบริสทุธิ& พระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยพระองค์
อย่างเต็มทีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา  พระวิญญาณบริสทุธิ&ทรงเชิญและให้อํานาจแก่การมี
สว่นร่วมของเราในพนัธกิจของพระเจ้า  คริสตจกัรเข้าสูพ่นัธสญัญานั Iนซึงพระเจ้าทรงนํากบัอบัราฮมัเพือ
อํานวยพระพรและการรักษาอย่างตอ่เนืองแก่ประชาชาติในฐานะสว่นหนึงของชีวิตทีได้รับการชําระให้
บริสทุธิ&   
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เราร่วมกบัคริสเตียนคนอืนๆ ในพนัธกิจของพระเจ้าแตย่อมรับนิมิตซึงบญัชาวิถีชีวิตของคณะของเราให้เป็น
คริสตจกัรสากลซึงเขตแดนประเทศไม่อาจกําหนดเกียวกบัคริสตจกัรต่างๆ ได้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเปิด
คริสตจกัรต่อทกุชาติและเผ่าพนัธุ์ 
 

การทาํพันธกจิในฐานะพระคริสต์ในโลก    

พื Iนฐานของพนัธกิจคริสเตียนคือคําสังของพระคมัภีร์ให้เป็นพยานเรืองความรักในพระคริสต์  ผู้เชือยืนยนัใน
พนัธกิจการรับบพัติศมาของเขาว่าเป็นการประกาศความตั Iงใจของเขาในการเป็นพยานตอ่สาธารณชนว่า
เป็นสาวกของพระคริสต์  ความเป็นสาวกทีซือสตัย์คอืลกัษณะภายนอกของพระคณุของพระเจ้าทีอยู่ภายใน
เรา  ในทํานองเดียวกนัก็เป็นลกัษณะแห่งพระคณุพระเจ้าทีทําการอยู่ในโลกซึง “พระเจ้าทรงรักมาก” 
(ยอห์น 3:16)   สมาชิกทั Iงหมดของพระกายของพระคริสต์รับการเตรียมสําหรับการรับใช้และผู้ ทีรับการทรง
เรียกให้เป็นผู้ นําพิเศษในคริสตจกัรจะได้รับการสถาปนาในฐานะผู้ รับใช้แบบอคัรทตู  การทรงเรียกของเขา
ฝังรากลกึอยู่ในประสบการณ์กบัความเชือมันส่วนตวั 

 

บรรพชิต (ผู้ ทีได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้ รับใช้) และฆราวาส (คือผู้ เชือทุกคนอืน) ของคริสตจกัรท้องถินและ
คริสตจกัรองค์การบริหารเข้าใจและยืนยนัการมีอยู่ของของประทานทีจําเป็นและพระคณุ  และในการ
ประชมุสมชัชาองค์การบริหารก็มีการเลือกผู้ ทีจะได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้ รับใช้  มคันายกทีได้รับการ
สถาปนาให้รับใช้ในพนัธกิจโดยประกอบอาชีพอืนไปด้วยและไมต้่องรับผิดชอบหลกัในเรืองการเทศนาและ
การทําพิธี   ผู้ปกครองทีได้รับการสถาปนาทําหน้าทีจดัรูปแบบพระกายของพระคริสต์โดยการเทศนาพระ
กิตติคณุ  จดัการพิธีมหาสนิท  ให้การเลี Iยงดผูู้ ร่วมนมสัการ และจดัการชีวิตของคริสตจกัรให้เป็นระบบ
ระเบียบ 

 

ประธานองค์การบริหารได้รับการเลือกเพือองค์การบริหารหรือสํานกังานสากล โดยการประชมุสมชัชาของ
ผู้ รับใช้บรรพชิตและฆราวาส   ประธานองค์การบริหารมีหน้าทีให้คําแนะนําแก่ผู้ นําทีเป็นศษิยาภิบาลและ
ผู้ นําฝ่ายวิญญาณของเขาในเรืองเกียวกบัคริสตจกัร  สมาชิก และผู้ รับใช้ในขอบเขตทีกําหนด   ประธาน
องค์การบริหารสากลรับผิดชอบพันธกิจเกียวกบัอคัรทตูและศิษยาภิบาลของทั Iงคณะ รักษาความเป็น
เอกภาพของคริสตจกัรในเรืองหลกัคําสอนและความบริสทุธิ&  เป็นแบบอยา่งชีวิตของพระคริสต์ผ่านทาง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมงาน  และการวางแผนนิมิตซึงคริสตจกัรโดยรวมสามารถนํามาใช้ได้ 

 

ข้อได้เปรียบคงเป็นขอบข่ายทีเป็นสากล  เขามีหน้าทีเชือมตอ่นิมิตกบัความต้องการทรัพยากรเพือสว่นตา่งๆ 
ตา่งๆ ของคริสตจกัร   มีสว่นร่วมในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นทีมีความต้องการของพนัธกิจโลกของเรา 
และสร้างเอกภาพของคริสตจกัรในพนัธกิจกบัพระคํา  โดยการสถาปนาผู้ รับใช้ในการประชมุสมชัชา
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องค์การบริหารทีหลากหลาย และด้วยวิธีการอืนๆ   รวมทั Iงมีหน้าทีรักษาความเป็นเอกภาพของคณะซึงมี
ความหลาก หลายในด้านประเทศ เศรษฐกิจ เชื Iอชาติ และภาษา 

 
1 ไบสถาปนาของผู้ รับใช้แตล่ะคนมีถ้อยคําเหล่นี I  
2Roger L. Hahn, “The Mission of God in Jesus’ Teaching on the Kingdom of God,” in Keith Schwanz 

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

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

 
นาซารีนให้การรับรองคริสตจกัรของคณะในฐานะของการแสดงออกอย่างหนึงถึงความเป็นสากลของ
คริสตจกัรเสมอมา   เราถือว่าพระวจนะไมไ่ด้เปิดเผยรูปแบบเฉพาะในการปกครองคริสตจกัรและการ
ปกครองของเราจงึอาจจะกําหนดขึ Iนโดยการเห็นพ้องต้องกนั ซึงทกุอย่างทีเราเห็นชอบต้องไมฝ่่าฝืนพระ
วจนะในการรักษาสมดลุนี I  เราเชือวา่มิชชนัควรกําหนดรูปแบบโครงสร้าง (เพือหาข้อมลูเพิมเติมด ูถ้อย
แถลงเกียวกบัประวติัศาสตร์ในคู่มือคริสตจกัรนาซารีนได้) 
 
คริสตจกัรนาซารีนยอมรับการปกครองแบบประชาธิปไตยในแบบฉบบัของ “เมธอดิสต์ อิพิสโคปอล” แตเ่รา
ขยายเสียงของผู้ รับใช้บรรพชิตและฆราวาสกว้างขึ Iน และกําหนดให้จํากดัในสว่นของสํานกังานบิชอป 
ดงันั Iนเราเลือก “ประธานองค์การบริหาร” แทนบิซซอปได้  
 
สว่นประกอบสําคญัในการปกครองของคริสตจกัรนาซารีนคือ 
 �   เรามีระดบัของการปกครองสามระดบัคือ 
      1.  คริสตจกัรเลือกตวัแทนเพือไปเข้าประชมุสมชัชาประจําปีขององค์การบริหาร 
      2.  ในการประชุมองค์การบริหารให้เลือกตวัแทนเพือไปเข้าประชมุสมชัชาสากลซึงจดัทกุสีปี 
      3.  การตดัสนิใจของทีประชมุสมชัชาสากลมีผลผูกพนัทั Iงคริสตจกัรและทกุสว่นของคริสตจกัร 

�   ในการประชมุสมชัชาสากลมกีารเลือกประธานองค์การบริหารสากลผู้ซึงเป็นผู้ นําพนัธกิจ
โดยทัวไปของคณะและมีอาํนาจในการบกครองสําหรับคริสตจกัรทั Iงหมด   ประธานทําหน้าทีนบั
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จากการประชุมสมชัชาครั Iงนั Iนจนกระทังถึงการประชุมครั Iงต่อไป และต้องมกีารเลือกตั Iงใหม่ทกุครั Iง
ของการประชมุสมชัชา  ประธานองค์การบริหารสากลทกุคนได้รับมอบหมายให้ดแูลองค์การ
บริหารตา่งๆ ตามรายชือและรับผิดชอบในการจดัการประชมุสมชัชาประจําปีขององค์การบริหาร
เหลา่นั Iน รวมทั Iงสถาปนาผู้ รับใช้ใหม่ทีอยู่ในพื Iนทีองค์การบริหารทีเขารับผิดชอบ   จํานวนของ
ประธานองค์การบริหารสากลไมแ่น่นอนในสมยัก่อน แต่นบัจากค.ศ. 1960 กําหนดให้มีหกคน  
โดยรวมแล้วทั Iงหกคนรวมกนัเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารสากล ซึงประชุมกนัในฐานะ
กรรมการปีละหลายครั Iง 
�   การประชมุสมชัชาสากลเลือกกรรมการสากลซึงประกอบด้วยผู้ รับใช้ทีเป็นบรรพชิตและฆราวาส
ใน จํานวนทีเท่ากนั  กรรมการประชมุกนัปีละครั Iงและเลือกเจ้าหน้าทีของคริสตจกัรสากลและ
ผู้ อํานวยการแผนก   รวมทั Iงทําหน้าทีทบทวนนโยบาย งบประมาณ และการดําเนินงานของพนัธกิจ
ทัวไปของคริสตจกัร 
�   คริสตจกัรตา่งๆ ในพื Iนทีจะรวมอยู่ในองค์การบริหารและอยู่ภายใต้การนําของประธานองค์การ
บริหาร  คริสตจกัรภายใต้องค์การบริหารจดัตั Iงขึ Iนเพือเป้าหมายของพนัธกิจและเข้าร่วมประชุม
สมชัชาประจําปี ทีประชมุองค์การบริหารเลือกประธานองค์การบริหารเพือให้ทําหน้าทีเลี Iยงดู
คริสตจกัรและศิษยาภิบาล  ตลอดจนปลกูคริสตจกัรใหม่ และบํารุงเลี Iยงให้องค์การบริหารมีความ
บริบรูณ์ 
�   แตล่ะคริสตจกัรเลือกศิษยาภิบาลของตนเองโดยการปรึกษาและให้การอนุมติัของประธาน
องค์การบริหาร   คริสตจกัรเป็นผู้ดแูลตนเองในด้านการเงินและการทํากิจกรรมต่างๆ 
�   องค์การบริหารของนาซารีนแบ่งตามภูมภิาคของโลก ในบจัจปัุนนี Iมีหกภูมิภาค (เช่น ภาคพื Iนอฟั
ริกา  เอเชียแปซิฟิก อเูรเซีย เมโสอเมริกา อเมริกาไต้ สหารับอเมริกา-แคนาดา)  การแบ่งตาม
ภมิูภาคก็เพือให้สอดคล้องกบัโครงสร้างด้านพนัธกิจมากกว่าโครงสร้างด้านการปกครอง 
�   อาคารคริสตจกัรและบ้านพกัศิษยาภิบาลเป็นทรัพย์สินขององด์การบริหารซึงฝากไว้กบั
คริสตจกัรท้องถินให้คแูลด้วยความไว้วางใจ  
�   ผู้หญิงและผู้ชายอาจรับใช้ได้เหมือนกนัในสํานกังานของคริสตจกัรในหน้าทีผู้ รับใช้สถาปนาและ
ผู้ รับใช้ฆราวาส 
�   เราเรียกหนงัสือระเบียบการของคริสตจกัรนาซารีนว่า คู่มือ  การเปลียนแปลงตา่งๆ ในคู่มือ 
กระทําโดยทีประชุมสมชัชาองค์การบริหารสากล 
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คริสตจักรท้องถิ น 
 
คริสตจกัรนาซารีนต้องการให้ทกุคนได้รับประสบการณ์ของพระคณุแห่งการเปลียนแปลงของพระเจ้า ผา่น
ทางการให้อภยับาปและการชําระใจให้สะอาดในพระเยซูคริสต์ผ่านทางฤทธิ&อํานาจของพระวิญญาณ
บริสทุธิ& 
 
ภารกิจเบื Iองต้นของเราคือ “การสร้างสาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ”  เพือรวบรวมผู้ เชือ
ใหมใ่ห้เป็นกลุม่สามคัคีธรรมและสมาชิกของคริสตจกัรท้องถิน เพือทกุคนจะได้รับการเตรียมพร้อมให้รับใช้
พระคริสต์ได้  
 
เป้าหมายสงูสดุของชุมชนแห่งความเชือคอืเพือจะได้ถวายทกุคนให้เป็นผู้ ใหญ่แล้วในพระคริสต์ (โคโลสี 
1:28) ในวนัสดุท้าย 
 
ในคริสตจกัรท้องถินทีความรอด ความเป็นผู้ใหญ่  การสอนและการทํางานของผู้ เชือเกิดขึ Iน  คริสตจกัร
ท้องถินซึงเป็นพระกายของพระคริสต์คือตวัแทนของความเชือและพนัธกิจของเรา 
 
คริสตจักรขององค์การบริหาร 
องค์การบริหารและองค์การภาคพื Iนประกอบด้วยกลุ่มของคริสตจกัรท้องถินทีรวมกนัอย่างมีการบริหาร
จดัการ 
 
องค์การบริหารเป็นองค์กรทีประกอบด้วยคริสตจกัรท้องถินทีเป็นอิสระรวมตวักนัเพือประโยชน์ในการทํา
พนัธกิจของคริสตจกัรท้องถินผา่นทางการสนบัสนนุกนัและกนั แบ่งปันทรัพยากรกนัและให้การร่วมมือกนั 
ประธานองค์การบริหารให้การดแูลองค์การบริหารแห่งหนึงโดยเฉพาะ โดยทํางานประสานกบั
คณะกรรมการทีปรึกษาองค์การบริหาร 
 
คริสตจักรสากล 
พื Iนฐานของความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในคริสตจกัรนาซารีนคือเหลา่ผู้ เชือ รูปแบบการปกครอง  คํานิยาม
และขั Iนตอนซึงกลา่วไว้อย่างชดัเจนในคู่มือคริสตจกัรนาซารีน 
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หวัใจสาํคญัของความเป็นเอกภาพนี Iได้ประกาศไว้ในหลกัข้อเชือ  เราหนนุใจให้คริสตจกัรในทุกภูมิภาคและ
ทกุภาษาได้แปลและเผยแพร่ในวงกว้าง รวมทั Iงสอนความเชือเหล่านี Iตอ่สมาชิกสมบูรณ์ของเราทกุคน  นีคือ
เส้นใยทองคําทีทอออกมาเป็นผืนผ้าแห่งเราทั Iงหลายทีเป็นอยู่และกระทําในฐานะนาซารีน 
 
ข้อทีสะท้อนให้เห็นได้ถงึความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนันี Iแสดงชดัเจนอยูใ่นการประชมุสมชัชาสากลซึงก็คือ 
“การกําหนดหลกัข้อเชือ  การกําหนดกฏเกณฑ์ และสทิธิอํานาจในการเลือกสรรของคริสตจกัรนาซารีน” 
(คู่มือ 300) 
 
ข้อสะท้อนประการทีสองของความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัคือคณะกรรมการสากลซึงเป็นตวัแทนของ
คริสตจกัรทั Iงหมด   
 
ข้อสะท้อนประการทีสามคือคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ผู้ซึงอาจตีความคู่มือ  อนุมตักิาร
ปรับใช้ให้เข้ากบัวฒัธรรม และการสถาปนาเพือเข้าสู่พนัธกิจ 
 
การปกครองของคริสตจกัรนาซารีนเป็นแบบตวัแทน ทั Iงนี Iก็เพือหลีกเลียงความสดุขั Iวของผู้ มีอํานาจระดบั
บริหารในด้านหนึง และความไร้ขอบเขตของคริสตจกัรในอีกด้านหนึง   
 
คริสตจกัรเป็นมากกว่าการเกียวโยงกนั แตเ่ป็นการเชือมโยงกนัและกนั  สิงทีผกูพนัเราไว้ด้วยกนันั Iนมันคง
ยิงกวา่สายใยเส้นเดียวทีอาจขาดในเวลาใดก็ได้ 
 
ทีมาของความผกูพนัร่วมกนัของเราคือองค์พระเยซูคริสต์ 
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คริสตจกัรที มีความเชื อมโยงกัน 
คริสตจกัรนาซารีนเป็นความเชือมโยงทีเข้มแข็งของ “กลุ่มทีอยูร่่วมกนัด้วยความบริสทุธิ&”  ไม่ใช่เป็นเพียง
การเข้าร่วมกลุม่กนัแบบหลวมๆ ของคริสตจกัรอิสระ หรือ เป็นเพียงคณะทีรวมเอาคริสตจกัรต่างๆ ซึงมี
ความเชือและเป้าหมายเหมือนกนัเข้าไว้แตไ่มมี่ความสมัพนัธ์ทีมกีารจดัการอย่างแท้จริง 
 
ความเชือมโยงของคริสตจกัรไม่ใช่เพือการปกป้องกนั 
 
ทั Iงนี Iหมายความวา่เราตา่งเป็นคริสตจักรท้องถินทีเป็นอิสระซึงเข้าร่วม1 ในองค์การบริหารเพือร่วมกนัทํา
พนัธกิจของ “การสร้างสาวกให้เป็นเหมอืนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาต”ิ ความตั Iงมันนี Iต้องเป็นภาระรับ
ผิด ชอบต่อกนัและกนัเพือประโยชน์ในการทําพันธกิจและคงไว้ซึงความเชือของเราทีมีเหมือนกนั 
 
ในฐานะทีเป็นคริสตจกัรทีมีความเชือมโยงกนั เราจึง  
  *  แบ่งปันความเชือ 
  *  แบ่งปันคา่นิยม 
  *  แบ่งปันพนัธกิจ 
  *  แบ่งปันความรับผิดชอบ 
  
การแบ่งปันความรับผิดชอบรวมถงึความรับผิดชอบร่วมกนัในด้านการเงินสําหรับการระดมเงินทนุของพนัธ
กิจมิชชนัผ่านทางกองทนุเพือการประกาศทัวโลกและพนัธกิจพิเศษ 
 
ตั Iงแตก่ารเริมต้น (ค.ศ. 1908) คริสตจกัรนาซารีนได้สร้างสาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ 
ผ่านทางพนัธกิจโลก   พื Iนทีซึงได้ทําการประกาศพระคริสต์ขยายและเติบโตอย่างต่อเนือง  ในขณะทีทา่น
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อธิษฐานและถวายด้วยใจกว้างขวาง ทา่นก็ได้ร่วมกบัคนอืนๆ ทํามากกวา่การทําแตเ่พียงลาํพงั   แตล่ะการ
ถวายทีมอบให้คริสตจกัรท้องถินของทา่นล้วนมเีป้าหมายในการใช้เพือทําพนัธกิจ 
 
คริสตจกัรนาซารีนยึดถือหลกัการความเท่าเทียมกนัของการเสียสละไมใ่ช่ความเท่าเทียมกนัในการให้  นี
เป็นหลกัการสําคญัตามหลกัพระคมัภีร์ต่อคริสตจกัรสากลซึงครอบคลมุทั Iงในพื Iนทีซึงเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจ
และพื Iนทีกําลงัพฒันา 
 
กองทนุเพือการประกาศทัวโลกเป็นแผนการด้านงบประมาณของคณะ  บางครั Iงท่านอาจได้ยินคําวา่ 
“กองทนุสนบัสนนุมิชชนั”  ซึงมีความหมายกว้างกว่ากองทนุเพือการประกาศทัวโลกทีใช้เพือรับรองวิธีการ
ทําพนัธกิจทีหลากหลายซึงได้รับเงินทนุสนบัสนนุในสว่นตา่งๆ ทัวโลก 
 
การสนบัสนนุมิชชนัและพนัธกิจตา่งๆ ของคริสตจกัรยงัคงมีอยูแ่ละเป็นไปด้วยดทีัวทกุภมิูภาคของพนัธกิจ
โลก   การระดมทนุเพือสนบัสนนุพนัธกิจมิชชนัมีความสําคญัอย่างยิงสําหรับคริสตจกัรในแง่ของการถวาย
อย่างเสียสละสําหรับด้านตา่งๆ มากมาย 
 
เมือเรามองดูยอดรวมของการถวายทัวโลกแล้ว โดยเฉลียร้อยละ 86.1 ของเงินทั Iงหมดใช้เพือพนัธกิจใน
คริสตจกัรท้องถินของท่าน  ร้อยละ 4.5 เพือพนัธกิจขององค์การบริหาร  ร้อยละ 1.8 เพือการศกึษาและการ
สร้างสาวกกบันกัศกึษาของสถาบนัการศกึษานาซารีน   ทั Iงนี Iเป็นเพียงเงินถวายร้อยละ 7.6 ของคริสตจกัร
ของท่านทีส่งให้กองทนุการประกาศทัวโลกเพือสนบัสนนุมชิชนันารี พนัธกิจโลก และพนัธกิจพิเศษตา่งๆ ที
ได้รับการอนุมติั 
 
ท่านสามารถเห็นได้วา่การถวายของท่านทําให้เกิดการฝึกอบรม การสร้างสาวก และนําข่าวประเสริฐไปยงั
เดก็ๆ เยาวชน และคนทัวไป   เมือท่านถวาย ท่านก็ได้ร่วมกบันาซารีนในคริสตจกัรทีมกีารเชือมโยงเพือมอบ
ความรักแก่ผู้ ทีเดือดร้อน  เพือประกาศกบัผู้ทีหลงหายทัวโลก และเพือสร้างสาวกทีเป็นเหมือนพระคริสต์ใน
บรรดาประชาชาติ 
 

คณุจะมองเห็นได้วา่ การถวายจะทําให้มีการอบรม การสร้างสาวก ซึงจะนําข่าวประเสริฐไปถงึเด็ก ๆ วยัรุ่น 

และผู้ ใหญ่  เมือคณุให้และมีสว่นร่วมกบัคริสตจกัรนาซารีน คณุก็จะนําความรักไปถงึบุคคลทีล้มเลว รวมไป

ถงึบุคคลทีหลงหายทัวโลก และนี Iเป็นการสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาต ิ
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[นาซารีนแบ่งงบประมาณในการทําพนัธกิจโดย 
 -  พนัธกิจคริสตจกัรท้องถิน ร้อยละ 86.1 
 -  กองทนุเพือการประกาศทัวโลกและพนัธกิจพิเศษ ร้อยละ 7.6 
 -  พนัธกิจคริสตจกัรขององค์การบริหาร ร้อยละ 4.5 
 -  พนัธกิจการศกึษาระดบัสงูของนาซารีน ร้อยละ 1.8] 
 
กองทนุเพือการประกาศทัวโลกและพนัธกิจพิเศษล้วนเป็นสว่นของความรับผิดชอบทีทําร่วมกนั และทําให้
คริสตจกัรสามารถสง่มชิชนันารี  ฝึกอบรมผู้ นําระดบัประเทศ และให้บุคลากรทีสอนด้านการประกาศ  การ
สร้างสาวกและสอนลกูหลานรุ่นตอ่ไปของนาซารีน 
 

คริสเตียน    ความบริสุทธิ:    พนัธกจิ 
 
เรากําลงัเป็นพยานถึงความสําเร็จของนิมิตซึงมาจากประธานองค์การบริหารคนแรกของเราคือ ฟิเนอสั 
เอฟ. เบรซี   ท่านพดูตั Iงแตเ่ริมต้นเกียวกบั “ภาพรวมของพระเจ้า” ของคริสตจกัรนาซารีนทีโอบล้อมโลกด้วย 
“ความรอดและความบริสทุธิ&แด่พระเจ้า” 
 
นาซารีนทกุคนไมว่่าจะอยู่ทีใดกจ็ะมีสว่นร่วมในความเป็นจริงทียิงใหญ่ของนิมิตนี I 
 
แตล่ะชีวิตทีได้รับการเปลียนแปลงคือคําพยานของคําสอนเรืองความบริสทุธิ&แบบเวสเลียนเกียวกบัความ
รอดโดยสมบูรณ์สําหรับทกุคน 
 
พนัธกิจของคริสตจกัรคือ “การสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาต”ิ เป็นการเตือนวา่
เราได้รับภาระหน้าทีฝ่ายจิตวิญญาณ และในขณะเดียวกนัเราก็ต้องเป็นผู้อารักขาทีดีสาํหรับทรัพยากรทุก
อย่างทีพระเจ้าทรงประทานให้ 
พนัธกิจมาจากพระเจ้า ซึงหมายความวา่เป้าหมายของเราคือคําสังสงูสดุทีสามารถเป็นจริงได้โดยพระ
วิญญาณบริสทุธิ&ทีสถิตอยู่ในเรา 
 
ในขณะทีเรายกย่อง “มรดกอยา่งดี” ของเรา คริสตจักรก็ไม่สามารถถอยหลงัหรือหยุดอยู่กบัทีได้  ในฐานะ
ผู้ ติดตามพระเยซูเราต้องเดินหน้าไปยงันคร “ซึงพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮีบรู 11:10) 
 
ดเูถิด พระเจ้าทรงกําลงัสร้างทกุสิงขึ Iนใหม!่ 



68 

 

 

เราเชื<อ 
ในพระเจ้าองค์เดียวทีมีพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบริสทุธิ& 

 

พระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหมบ่นัทกึโดยได้รับการดลใจอย่างสมบูรณ์จากพระเจ้า ซึงกล่าวถึงความจริงทั Iงสิ Iนทีจําเป็น
สําหรับความเชือและการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

 

มนษุย์เกิดมาพร้อมกบัธรรมชาติบาป และด้วยเหตนีุ Iจงึมีแนวโน้มไปในทางทีชัวและเป็นไปอย่างต่อเนือง 
 

ในทีสดุแล้วผู้ ทีไมก่ลบัใจก็จะหลงหายชัวนิรันดร์และไร้ซึงความหวงั 

 

การทรงไถ่ผ่านทางพระเยซูคริสต์นั Iนเพือมนษุย์ทกุชาติพนัธ์ุ และใครก็ตามทีกลบัใจและเชือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า
จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชอบธรรม บงัเกิดใหม่และรอดจากอํานาจการครอบงําของบาป 

 

ผู้ เชือจะได้รับการชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบรูณ์หลงัจากทีบงัเกิดใหม่ โดยความเชือในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า 

 

พระวิญญาณบริสุทธิ&ทรงเป็นพยานต่อการบงัเกิดใหม่และการชําระให้บริสทุธิ&อย่างสมบูรณ์ของผู้ เชือด้วย 

 

พระผู้ เป็นเจ้าของเราจะเสด็จกลบัมา ผู้ ทีตายไปแล้วจะเป็นขึ Iนมาอีกครั Iงหนึงและจะมีการพิพากษาครั Iงสดุท้ายเกิดขึ Iน 
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