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พระกายของพระคริสต์
1 โครินธ์ 12:12-27
อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
15 พฤศจิกายน 2015

 การจัดระเบียบของคริสตจักรเปรียบเสมือนความเป็นระบบระเบียบของร่างกาย โดยมีพระเยซูเป็นศีรษะ และผู้เชื่อเป็น
ร่างกาย
1. ภาพเปรียบคนของพระเจ้าในพระคัมภีร์
1.1 ภาพที่ปรากฏทั้งในพระคัมภีร์เดิมและใหม่
 เจ้าสาว พระเจ้าเข้าสู่พันธสัญญาสมรสกับอิสราเอล เขาจึง กลายเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า นามาซึ่งการจัดการกับความไม่
สัตย์ซื่อและการล่วงประเวณีฝ่ายวิญญาณ ที่พวกเขาทาผิดต่อพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาแด่พระอื่น
 โฮเชยา 2:19-20 19เราจะหมั้นเจ้าไว้สาหรับเราเป็นนิตย์ เออ เราจะหมั้นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม ความรัก
มั่นคงและความกรุณา 20เราจะหมั้นเจ้าไว้สาหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อ และเจ้าจะรู้จักพระยาห์เวห์
 อ.เปาโลเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับคริสตจักรเป็นเหมือนสามีภรรยา
 เอเฟซัส 5:23-24 23เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของ
พระองค์ โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 24คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไร ภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประ
การอย่างนั้น
 สวนองุ่น พระเจ้าล้อมรั้วกั้นสวนองุ่นของพระองค์ ทาให้เขามีจริยธรรมที่ต่างจากชนชาติรอบๆ ทรงสร้างหอคอยเฝ้ายาม
จากโจรและสัตว์ป่าทุ่ง พระองค์ดูแลสวนของพระองค์อย่างดี
 โฮเชยา 10:1 อิสราเอลเป็นเถาองุ่นงอกงาม ทีเ่ กิดผลอุดม ยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใด ยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้น เมื่อประ
เทศของเขาเฟื่องฟูขึ้น เขาก็ยิ่งให้เสาศักดิส์ ิทธิ์ของเขาเจริญขึ้น
 พระเยซูก็ได้เปรียบพระองค์เป็นเถาองุ่น และเราทั้งหลายเป็นแขนงที่ต้องต่อติดกัน
 ยอห์น15:5 เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนทีต่ ิดสนิทอยูก่ ับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะ
ว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทาสิ่งใดไม่ได้เลย
 ฝูงแกะ พระเจ้าไถ่และนาประชากรของพระองค์อย่างนาฝูงแกะ
 อิสยาห์ 40:11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของ
พระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง และจะค่อยๆ นาแม่แกะที่มลี ูกอ่อน
 พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี พระองค์ตามหาแกะ ปกป้องและสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ
 ยอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา

All sermons by Nexus Christian Fellowship is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

หน้า 1

NEXUS SERMONS
คาเทศนาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
1.2 ภาพที่ปรากฏเฉพาะในพระคัมภีร์ใหม่
 อาณาจักร สะท้อนแง่มุมของการปกครอง เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่มีพระเจ้าปกครอง และในฐานะบุตรของพระเจ้า เรา
จึงได้ร่วมปกครองกับพระเจ้า
 โคโลสี 1:13 พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอานาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของ
พระองค์
 ครอบครัว พระเจ้าทาให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ และประทานพระวิญญาณเพื่อเราจะเรียกพระองค์ว่า
“อับบา” หรือพระบิดา ซึ่งในศัพท์กรีกให้ภาพของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
 โรม 8:15 เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทาให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญ
ญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา (พ่อ)”
 อาคาร คริสตจักรเป็นเสมือนอาคารที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์ ไม่ใช่เพียงอาคารฝ่ายกายภาพ แต่เป็นอาคารฝ่ายวิญญาณ ที่มี
พระเยซูเป็นรากฐาน
 1 โครินธ์ 3:11 เพราะว่าใครจะมาวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากทีว่ างไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์
 พระกายของพระคริสต์ คริสตจักรไม่ใช่เพียงตัวอาคาร แต่เป็นตัวผู้เชื่อซึ่งมีความผูกพันกัน (Koinonia) เป็นดุจร่างกายของ
พระคริสต์ ภาพของพระกายนี้ได้ถูกขยายความใน 1โครินธ์ บทที่ 12
2. ลักษณะพระกายของพระคริสต์
2.1 มีเอกภาพ (12-13)
 ตั้งแต่ข้อ 12-13 มีการพูดถึงคาว่า “กายเดียว” ซ้าถึง 3 ครั้ง เป็นการเน้นย้าเรื่องความเป็นเอกภาพที่หนักแน่น
 แม้มือจะทางานได้โดดเด่นกว่าอวัยวะอื่น แต่มันไม่สามารถจะตัดตัวเองแยกออกจากร่างกายได้ มือทางานได้ดีเพราะติดอยู่
กับร่างกาย กล่าวคือเราทางานผ่านทั้ง Unit ของร่างกาย
 ร่างกายนี้มีพระคริสต์เป็นศีรษะ ศีรษะ หมายถึง ชีวิต เราอาจตัดแขนออก แต่ชีวิตก็ยังดาเนินต่อไป เราอาจตัดหูออก แต่ชีวิต
ก็ยังคงอยู่ แต่หากขาดศีรษะแล้ว ชีวิตไม่สามารถดาเนินต่อไปได้
 โคโลสี 1:18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย เพื่อว่าพระ
องค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง
 ศีรษะเป็นศูนย์รวมของการสั่งการและการขับเคลื่อน คริสตจักรจึงต้องฟังพระคริสต์และดาเนินตามพระประสงค์ของพระองค์
2.2 มีความหลากหลาย (14-20)
 ร่างกายต้องมีหลายอวัยวะ ต่างเล่นบทบาทอย่างเฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน แต่ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
ท่ามกลางความหลากหลาย
 โรม 12:6-8 6และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็
จงเผยตามกาลังของความเชื่อ 7ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอน 8ถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติ
ผู้ที่ให้ ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี
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 หลักการมอบของประทาน ก็มีความหลากหลายเช่นกัน
 ความหลากหลายนับเป็นสิ่งจาเป็นยิ่ง เพราะนาให้เกิดการเติมเต็ม ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกสิ่ ง ต่างคนก็ต่างโดดเด่น
กันไปคนละอย่าง เราทาอย่างหนึ่ง และมีอีกคนหนึ่งที่ทาได้ดีในอีกอย่าง
2.3 ประสานกันอย่างลงตัว (21-27)
 ไม่เพียงแต่จะนาความแตกต่างมาอยู่รวมกัน แต่ต้องมีการประสานความต่างนั้นอย่างลงตัว
 มีความแตกต่างระหว่างการนาอิฐ ทราย ซีเมนต์ และกรวดมากองๆ ไว้ กับการนามาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อทาให้
เป็นกาแพง การอยู่ร่วมกันเท่านั้นยังไม่พอ แต่ต้องมีการเสริมสร้างและประสานกันด้วย
 พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องการกันและกัน แม้แต่อวัยวะที่คิดว่าอ่อนแอ ก็ยังเป็นสิ่งจาเป็น แม้คนที่ดูเล็กน้อยหรืออ่อนแอ เขาก็
ยังจาเป็นต่อชุมชนของพระเจ้า เราไม่ได้คัดผู้แพ้ออกตลอดเวลา แต่ต้องมีที่ยืนให้กับทุกคน
 ข้อ 23-24 พูดถึงการปกป้องกันและกัน เป็นการช่วยอุดช่องว่างของกันและกัน เพื่อทาให้ทั้งร่างกายงดงามขึ้น
 การประสานของดนตรี จะมีการจัดวางความดังเบาของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในแต่ ละช่วงของเพลง เพื่อให้ภาพรวมของ
บทเพลงออกมาอย่างไพเราะที่สุด
 การประสานที่ลงตัว จึงไม่มีพื้นที่ให้กับการแก่งแย่งหรือความอิจฉาริษยา
คาถามเพื่อการอภิปราย
1. ท่านคิดว่าภาพเปรียบเทียบคริสตจักรในพระคัมภีร์ ภาพใดมีผลต่อการดาเนินชีวิตของท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด
2. แบ่งปันประสบการณ์ ผลดีที่ท่านเห็นจากความหลากหลายในกลุ่มที่ท่านอยู่
3. ช่วยกันเสนอแนวทางที่จะช่วยให้ความแตกต่างในกลุ่มที่เราอยู่ ได้ประสานกันอย่างลงตัว
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