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หมวดวิชา การเพิ่มพูน
หลักสูตร ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร
คํานํา
พระคัมภีรบันทึกถึงการทรงสรางโลกและมนุษยชายหญิงคูแรก (ปฐมกาล 1)
พระบัญชาประการแรกําที่พระเจาทรงประทานแกมนุษยที่ทรงสรางขึ้นเปนครั้งแรกคือ ใหเกิด
ทวีคูณ
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตามพระฉายาของพระเจา
นั้น พระองคทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง
พระเจาทรงอวยพระพรแกมนุษย ตรัสแกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน
จงมีอํานาจเหนือแผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตย
เคลื่อนไหวบนแผนดิน””
ปฐมกาล 1:27-28
ขบวนการนี้ไมเพียงแตเปนการเพิ่มพูนทางดานกายภาพเทานี้
แตเปนการเพิ่มพูนฝาย
วิญญาณดวย ขณะที่อาดามและเอวาทวีคูณทางกายเขาก็ยอมทําใหโลกเต็มไปดวยคนอื่นๆ ที่เหมือน
ตัวเขาคือ คนที่รูจักรพะเจาและดําเนินชีวิตโดยมีสัมพันธภาพกับพระองค เขายอมมีผลิตผลฝาย
วิญญาณเชนเดียวกับฝายรางกาย
การที่มนุษยลมลงในความบาปทําใหขัดขวางขบวนการนี้ (ปฐมกาล 3) ความบาปทําใหราง
กายตองตาย ซึ่งกีดกั้นการเพิ่มพูนทางรางกาย (ปฐมกาล 2:17) และยังทําใหตายฝายวิญญาณคือ
การที่วิญญาณของมนุษยคนบาปถูกแยกออกจากพระเจาผูชอบธรรม ซึ่งเปนการปดกั้นการเพิ่มพูน
ทางวิญญาณ
แตโดยเหตุที่พระเจาทรงรักมนุษยมาก พระองคจึงทรงมีแผนการพิเศษเพื่อชวยคนใหพนจาก
ความตายฝายวิญญาณที่นาสพึงกลัวนี้ พระเจาทรงสงพระเยซูคริสตใหมาสิ้นพระชนมเพื่อบาปของ
มนุษยทั้งหลาย พระเยซูทรงจายคาลงโทษบาปแทนเรา แลวพระองคก็มีชัยชนะเหนือความตายโดย
การเปนขึ้นมาจากความตาย (ยอหน 20)
เราแตละคนตองเลือกที่จะยอมรับแผนการแหงความรอดของพระเจาโดยการขออภัยโทษบาป
และยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ในฐานะผูเชื่อในพระคริสตซึ่งไดรับการอภัยโทษบาปแลว
คณะจะรอดพนจาความตายฝายวิญญาณ
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แมวารางกายตองตายในวันหนึ่ง คุณจะมีชีวิตฝายวิญญาณตอไป และจะไดรับกายใหม ซึ่งจะ
มีชีวิตอยูตลอดไป
“...เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหมหมด ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว... และคนที่ตาย
แลวจะเปนขึ้นมา ปราศจากเนาเปอย แลวเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม.. เมื่อนั้นตาม
ซึ่งเขียนไวในพระคัมภีรจะสําเร็จวา ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแลว”
1 โครินธ 15:51,52,54
เมื่อคุณยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ก็เหมือนกับวาพระเจาทรงสรางคุณขึ้นมาใหมอีก
ครั้งหนึ่ง พระคัมภีรเรียกวา “บังเกิดใหม”
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นแผนดินของพระเจา
ไมได”
ยอหน 3:3
“การบังเกิดใหม” ไมไดหมายถึงการเกิดทางรางกายแตหมายถึงการเกิดฝายวิญญาณ คุณถูก
สรางใหมฝายวิญญาณเปนคนใหมในพระคริสต คุณเปน “คนใหม” เพราะวาคุณไมมีชีวิตในความบาป
และดําเนินชีวิตบาปแบบเกาอีกตอไป
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกาๆ
ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมเทานั้น”
2 โครินธ 5:17
ในตอนเริ่มตนของโลก พระเจาทรงบัญชามนุษยที่ทรงสรางใหเพิ่มพูนทวีขึ้น พระบัญชาครั้ง
แรกของพระองคใหสรางผูเชื่อที่ “บังเกิดใหม” ก็เปนอยางเดียวกัน เราตองเพิ่มพูนขึ้นในฝายวิญญาณ
และใหมีคนอยางเราทั่วไปในโลกนี้ คือคนที่รักพระเจาและดําเนินชีวิตใกลชิดกับพระองค
เมื่อพระเยซูทรงเรียกคนใหติดตามพระองคในครั้งแรกนั้น เปนการทรงเรียกใหเพิ่มพูนฝาย
วิญญาณ (ลูกา 5:10) พระบัญชาสุดทายที่มีแกผูเชื่อก็ใหเพิ่มพูนฝายวิญญาณเชนกัน (กิจการ 1:8)
เพื่อที่จะนําขาวประเสริฐไปสูคนจํานวนพันๆ ที่กําลังจะตายในความบาป ผูเชื่อทุกคนตองเกิด
ผลและเรียนรูหลักการของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
หลักสูตรนี้ใหวิธีการทางพระคัมภีรของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ ซึ่งจะชวยใหคุณเพิ่มพูนตาม
คําสั่งของพระเจา คุณจะเรียนรูวาจะเพิ่มพูนฝายวิญญาณในฐานะแตละบุคคลและเปนสวนรวมภาย
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ในคริสตจักรทองถิ่น ถาคุณใชหลักการของพระคัมภีรที่สอนในหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถรับผิดชอบตอ
การเพิ่มพูนผูเชื่อที่ไดรับการฝกฝนและมีแรกกระตุนเปนจํานวนนับพันๆ คน

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
เพิ่มพูนฝายวิญญาณโดยการนําเอาวิธีการเพิ่มพูนทางพระคัมภีรไปใช
สรุปหลักการเพิ่มพูนที่สอนไวในพระคัมภีรใหม
อธิบายวาผูเชื่อจะเพิ่มพูนฝายวิญญาณไดอยางไร เพื่อใหมีผูเชื่อเปนรอยๆ คน
ทําใหบานของคุณเปนศูนยกลางของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
สรุปหลักการของการเพิ่มพูนคริสตจักรแบบตั้งคริสตจักรลูกในตางประเทศ
ทําใหผูที่กลับใจยายจากการตัดสินใจไปสูการเปนสาวก
บอกปจจัยที่กีดกั้นการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
กอตั้งสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเปนศูนยกลางของการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
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บทที่ 1
ผูจับคน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
บอกถึงพระบัญชาประการแรกและประการสุดทายของพระเยซูที่มีตอสาวกของพระองค
ใหคําจํากัดความของคําวา “การเพิ่มพูน”
อธิบายวาการเพิ่มพูนฝายวิญญาณหมายถึงอะไร
ใหคําจํากัดความคําวา “วิธีการ”
ใหคําจํากัดความของคําวา “ระบบวิธี”
อธิบายวา “ระบบวิธีเพิ่มพูน” ทางวิญญาณหมายถึงอะไร
สรุปหลักการของการตกปลาตามธรรมชาติ ซึ่งใชไดกับการตกปลาทางวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา””
มาระโก 1:17
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คํานํา
เมื่อพระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชของพระองคในโลกนี้ พระองคทรงเรียกคนหลายคนให
มาเปนสาวกรุนแรกของพระองค
“จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา”
มาระโก 1:17
พระบัญชาประการแรกที่ทรงมีแกคนเหลานี้คือ ใหเพิ่มพูนทางวิญญาณ ถาพวกเขาติดตาม
พระองค พระองคจะทรงทําใหเขาเปน “ผูจับคน” เขาจะเพิ่มผลผลิตในขณะที่เขา “จับปลา” ทาง
วิญญาณโดยไปหาชายและหญิงคนอื่นๆ ใหมาหาพระองค
ขอความประการสุดทายของพระเยซูที่มีตอสาวกของพระองคเปนการทรงเรียกใหเพิ่มผลิตทาง
วิญญาณ
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรียกและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
เมื่อพระองคตรัสเชนนั้นแลว พระเจาก็ทรงรับพระองคขึ้นไปตอหนาตอตาเขา และมี
เมฆคลุมพระองคใหพนสายตาของเขา”
กิจการ 1:8-9
สาวกจะกระทําใหพระบัญชาของพระเยซูสําเร็จไดอยางไร กลุมคนกลุมเล็กๆ นี้จะเพิ่มพูนขึ้น
จนถึงปลายแผนดินโลกไดอยางไร

วิธีการเพิ่มพูน
พระเยซูทรงเปดผลวิธีการพิเศษซึ่งจะทําใหสาวกของพระองคกระทําพระบัญชาที่ใหเพิ่มผลผล
ติทางวิญญาณไดสําเร็จ
วิธีการการประการแรกและที่สําคัญที่สุดไดไหไวเปนสวนหนึ่งของคําบัญชาใน กิจการ 1:8
สาวกจะเพิ่มพูนไดโดยการประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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วิธีอื่นๆ พระองคทรงเปดเผยเมื่อสาวกของพระเยซูเริ่มตนเพิ่มพูนและไปถึงชาวโลกดวยขาว
ประเสริฐ วิธีการเหลานี้บันทึกไวในหนังสือกิจการของอัครทูตและจดหมายฝากตางๆ ในพันธสัญญา
ใหม
หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการเพิ่มพูนเหลานี้
สอนคุณวาจะใชวิธีเหลานี้เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
วิญญาณ และทําใหพระบัญชาของพระเจาสําเร็จลงไดอยางไร แตกอนอื่นคุณตองเขาใจวาการเพิ่มพูน
หมายถึงอะไร
การ “เพิ่มพูน” หมายถึงการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มทางจํานวน การเพิ่มพูนเปนขบวนการของ
การเพิ่มจํานวน เมื่อบางสิ่งเพิ่มขึ้นก็หมายถึงวามีการเพิ่มขึ้นอีกทุกทีๆ ในรูปรางที่เหมือนๆ กัน
ในโลกธรรมชาติ ชายและหญิงเพิ่มผลผลติตนเองโดยการมีบุตร เขาเพิ่มพูนทางกายภาพ
การเพิ่มพูนทางวิญญาณกระทําไดโดยการเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตโดย
การแบงปนขาวประเสริฐกับผูอื่น นําเขามาเปนผูเชื่อและกอตั้งใหเขาเปนสาวกของพระเยซูคริสตเจา
จอมเจานาย
พระคัมภีรเปดเผยวิธีการของพระเจาเพื่อการเพิ่มพูนทางวิญญาณ “วิธีการ” คือแผนการเพื่อ
ใหสําเร็จเปาหมายเฉพาะอยาง “ระบบวิธี” คือ ระบบของวิธีการซึ่งสามารถรวมกันเขาเพื่อไปสูเปา
หมายนั้น
“ระบบวิธีการเพิ่มพูน”
เปนวิธีการซึ่งทําใหผูเชื่อไปสูเปาหมายของการเพิ่มผลผลติทาง
วิญญาณ เปาหมายไมเคยมีการเปลี่ยน เราตองเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณและนําขาวประเสริฐไปถึงคน
ทั่วโลก มีวิธีการหลายวิธีตางๆ กัน ซึ่งจะทําใหเปาหมายนี้สําเร็จลงได ซึ่งเปน “ระบบวิธีการ” หรือแผน
การตางๆ ซึ่งคุณจะเพิ่มพูนได
เมื่อคนรวมมือกับวิธีการเพิ่มพูนของพระเจา การเพิ่มผลิตทางวิญญาณก็เกิดขึ้น ผูเชื่อเพิ่มผล
ผลิตทางวิญญาณภายในครรภแหงคริสตจักร

การทรงเรียกใหกระทํา
คนที่พระเยซูทรงเรียกใหเปนสาวกนั้นคือ คนหาปลา เขาเปนนักปฏิบัติ เขาไมไดจับปลาทีละ
ตัว แตเขาใชอวนใหญเพื่อจับปลาและไดปลามากมายหลายชนิดตางๆ กัน
เมื่อพระเยซูทรงเรียกใหเขาเปน “ผูจับคน” พระองคทรงเปดเผยแผนการที่คลายคลึงกัน เพื่อ
การเพิ่มพูนทางวิญญาณ สาวกของพระองคจะตอง “จับ” ชายและหญิงจากทุกชาติทุกวัฒนธรรม
ภาษา และทุกชาติพันธ “อวน” ทางวิญญาณของเขาตองเต็ม
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พระเยซูทรงเรียกนักปฏิบัติ พระองคตรัสวาพระองคจะ “ทําใหเขาเปนผูหาคน” แทนหาปลา
เขาจะไมเปนเพียงผูเฝาดูแผนการของพระเจา เขาตองเปนผูมีสวนรวม ขณะที่เขาหาวิญญาณนิรันดร
ของชายและหญิง
การทรงเรียกของพระเยซูยังคงเปนเหมือนเดิม เราตองกลายเปนผูหาคนแทนหาปลา ถาเราไม
ไดหาคน เราก็ไมติดตามพระองค

ผูหาคน
เหตุใดพระเยซูทรงใชตัวอยางของการหาปลาในการทรงเรียกสาวก

ประการแรก
เปนตัวอยางที่เขาเขาใจไดงายๆ คนเหลานี้ยังชีพดวยการหาปลา เปนสิ่งที่เขาอุทิศเวลาและ
พลังงานของเขา
เมื่อพระเยซูทรงเรียกใหเขาเปนผูหาคน เขาเขาใจวาเขาตอง “จับ” คนทางวิญญาณ เชนเดียว
กับที่เขาไดัจับปลาในโลกธรรมชาติ เขาเขาใจถึงการเรียกรองของการทรงเรียกนี้ดวย การ “หาคน” ทาง
วิญญาณยอมตองการการอุทิศตนทางดานเวลาและพลังงาน

ประการที่สอง
พระเยซูทรงใชตัวอยางของการหาปลามาเพื่อทรงเรียกสาวก เพราะวามีหลักการของการหา
ปลาตามธรรมชาติซึ่งใชไดในทางวิญญาณ หลักการเหลานี้มีดังตอไปนี้
คุณตองไปที่มีปลาอยู ถาคุณตองการจับปลา คุณตองไปยังที่ที่ปลาอยู ปลาอาศัยอยูในนํ้า
คุณจะไมมีวันจับปลาไดโดยการอยูบนยอดเขาหรือกลางทะเลทราย
ในฐานะผูเชื่อ คุณตองไปที่ที่ปลาอยูในฝายวิญญาณ ชายและหญิงอาศัยอยูในโลก คุณจะรอ
คอยอยูในตัวโบสถเพื่อใหผูไมเชื่อมาหาคุณไมได คุณตองไปที่ตลาด โรงเรียนและสถานที่ทํางานและ
“หาคน (ตกปลา)” ที่ใดก็ตามที่มีผูที่ยังไมรอด
วิเคราะหสิ่งแวดลอม
เมื่อคุณกําลังตกปลาในโลกธรรมชาติ เปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
พิจารณาดูสิ่งแวดลอม คุณตองสังเกตดูนํ้า กระแสนํ้าและความลึก คุณตองรูวาเปนนํ้าเค็มหรือนํ้าจืด
คุณตองสังเกตวาลมพัดไปอยางไร ปจจัยทางธรรมชาติเหลานี้จะบอกใหรูวาคุณตองใชเหยื่อแบบไหน
และใชวิธีใดในการตกปลา
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ในฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน คุณตองวิเคราะหสิ่งแวดลอมซึ่งคุณพบชายและหญิง เขา
ตองการอะไร? มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขา? สิ่งเหลานี้จะชวยใหคุณตัดสินใจใชวิธีในการ “หาปลา”
เพื่อหาวิญญาณของเขา
เมื่อพระเยซูทรงพบผูหญิงที่สระนํ้าใน ยอหน 4 พระองคทรงวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งพระ
องคทรงพบเธอ เธอกําลังหานํ้าตามธรรมชาติ พระองคทรงใชความตองการตามธรรมชาติ เพื่อชวยให
เธอรูถึงความตองการทางวิญญาณของเธอ วิธีที่พระองคใชนี้ “ดึงเอาเธอเขามา” ยังแผนดินของ
พระเจา
ในโลกธรรมชาติ ถาคุณกําลังใชวิธีตกปลาเทราทในนํ้าเค็ม คุณจะไมไดปลาเทารทก็เพราะวา
ปลาเทราทไมไดอาศัยในนํ้าเค็ม มันอยูในนํ้าจืด
ถาคุณไมวิเคราะหสิ่งแวดลอมในโลกฝายวิญญาณ คุณจะพบวาคุณกําลังตกปลาเทราทในนํ้า
เค็ม เพราะวาคุณไมเขาใจวาคนอยูที่ไหน และจะไปถึงเขาไดอยางไร
ใชวิธีการตางๆ คนหาปลาที่ดียอมใชวิธีตางๆ กันเพื่อจับปลา เขาใชเบ็ดตางๆ เพื่อลอปลา
เขาใชอุปกรณการหาปลาชนิดตางๆ กัน ซึ่งอาจรวมถึงคันเบ็ด อวน หอกหรือตะกรา ปลาชนิดตางๆ
ถูกลอเขามาดวยวิธีตางกัน เหตุนี้เองคนหาปลาที่ดีจึงใชวิธีตางๆ นานา
คนหาปลาเรียนรูวิธีเหลานี้จากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการตกปลา เขาเรียนรูวิธีอื่นๆ จาก
ประสบการณและการสังเกต วิธีที่เขาใชเปลี่ยนไปแตเปาหมายยังคงเหมือนเดิมคือ จับปลา
ถาคุณตองเปนผูหาปลาทางวิญญาณที่มีประสิทธิภาพ คุณตองใชวิธีตางๆ กัน คนประเภท
ตางๆ ถูกชักนําเขาหาขาวประเสริฐดวยวิธีตางๆ กัน บางคนถูกนําเขามาดวยการสอนและการเทศนา
หรือไดรับการปลอดโยนในยามที่ตองการ บางคนถูกนํามาโดยวิธีอื่นๆ
วิธีการของการหาปลาทางวิญญาณมีตางๆ กัน แตเปาหมายยังคงเหมือนเดิมคือ หาวิญญาณ
ของชายและหญิงเขามาหาพระคริสต
คุณตองเหวี่ยงแหออกไปแลวสาวกกลับมา ไมวาคุณกําลังใชคันเบ็ด อวนหรือหอกในโลก
ธรรมชาติก็ตาม คุณก็ตองเหวี่ยงมันออกไปในนํ้าแลวสาวกกลับเขามาอีก
ในโลกธรรมชาติ คุณเหวี่ยงออกไปอยางไรนั้นเปนสิ่งสําคัญมาก คุณตองเหวี่ยงไปที่เปาหมาย
คุณตองระมัดระวังในการเอาปลาขึ้นบกหลังจากที่คุณจับมันได
ในโลกฝายวิญญาณ เรามีพระสัญญาวาถาเรา “หวาน” พระวจนะออกไป มันจะไมกลับมา
เปลาๆ แตจะสําเร็จวัตถุประสงคในจิตใจและชีวิตของชายและหญิง (อิสยาห 55:11) เมื่อคุณใชพระ
วจนะของพระเจาทุกครั้งคุณก็ไดมุงไปที่เปาหมาย ในที่สุดก็จะ “จับ” ชายและหญิงได
เวลาเปนสิ่งสําคัญ
วันและเวลาในชวงปเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการจับปลาในโลกธรรม
ชาติ ปลาบางชนิดอพยพไปและจะจับมันไมไดในที่นั้นในบางฤดู ปลาที่ใหญที่สุดจับไดในตอนเชา เมื่อ
มันวายมาในนํ้าตื้นเพื่อหาอาหาร ถาคุณจับปลาผิดฤดูหรือผิดเวลา คุณจับปลาไมไดมาก
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เวลาเปนสิ่งสําคัญในการหาปลาฝายวิญญาณดวย คุณจะเรียนตอไปในหลักสูตรนี้วาเปนสิ่ง
สําคัญเพียงไรที่จะ “หาปลา” ในบริเวณที่เปดใจรับพระกิตติคุณเมื่อปลาจะ “งับเหยื่อ” ในฝายวิญญาณ
จงอดทน คนหาปลาในโลกธรรมชาติจะตองอดทน เขาตองคอยใหปลามากินเหยื่อหรือวาย
เขามาในแหอวน
เปนเชนเดียวกันในโลกฝายวิญญาณ
“เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลายจงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนารอ
คอยผลอันลํ้าคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู”
ยากอบ 5:7

การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ
การหาปลาในโลกธรรมชาติทําใหเกิดผลคือ หาปลาไดเพิ่มมากมาย
การหาปลาในโลกวิญญาณทําใหเกิดผลคือ
การเพิ่มพูนชายและหญิงในอาณาจักรของ
พระเจา
การเพิ่มผลผลิตทรงธรรมชาติทําใหมีคนที่มีชิวิตอยูมากขึ้น (จาการที่ไดกินปลา)
การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณทําใหเกิดการเพิ่มคนฝายวิญญาณ
การเพิ่มผลผลิตทางธรรมชาติคือ ผลของชีวิต การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณก็คือผลของชีวิต
เชนกัน ซึ่งไมไดมาจากการจัดโปรแกรมและการสงเสริมสนับสนุนของคน การเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณจะไดมาดวยชีวิตฝายวิญญาณที่ไหลมาจากพระเจา
ในรางกายธรรมชาติ ผลผลิตเริ่มตนจากครรภของหญิงโดยมีเซลของชีวิตเพียงเซลเดียว เซลนี้
เพิ่มพูนขยายตัวจนกระทั่งรางกายทั้งหมดถูกสรางขึ้น และเด็กทารกก็เกิดขึ้น
การเติบโตทางวิญญาณก็เชนเดียวกัน เริ่มตนจากชีวิตของพระเจาที่ไหลเขามาในชายหรือ
หญิงคนหนึ่ง แลวเพิ่มพูนใน “ครรภ” ฝายวิญญาณคือคริสตจักร คุณจะเรียนรูวาการเพิ่มผลผลิตทาง
วิญญาณเกิดขึ้นไดอยางไรในขณะที่คุณศึกษาเรื่อง “วันแหงสิ่งเล็กนอย” ในบทตอไป
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ชื่อ...............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

คําบัญชาประการแรกและประการสุดทายของพระเยซูที่ใหแกสาวกของพระองคคืออะไร?

3.

การเพิ่มพูนคืออะไร?

4.

ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณไดอยางไร?

5.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “วิธีการ”

6.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “ระบบวิธีการ”
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7.

จงอธิบายวา “ระบบวิธีการเพิ่มพูน” หมายถึงอะไร?

8.

จงสรุปหลักการของการหาปลาตามธรรมชาติซึ่งนํามาใชไดกับการหาปลาทางวิญญาณ

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
การทรงเรียกของพระเยซูที่ใหเราเพิ่มพูนทางวิญญาณนั้นไมใชสิ่งที่เราจะละเวนได หรือเปน
เพียงขอเสนอแนะ แตเปนพระบัญชา (คําสั่ง)
จงศึกษาตารางตางไปนี้ ซึ่งเปรียบเทียบบันทึกถึงพระมหาบัญชาในพระคัมภีรตอนตางๆ
ขออางอิง

สิทธิอํานาจ

ขอบเขต

ขอความ

กิจกรรม

มัทธิว 28:18-20

“ฤทธานุภาพทั้ง
สิ้น”

ทุกชาติ

ทุกสิ่งที่พระเยซู
ทรงสอน

สาวกตองออกไป
ใหบัพติศมาและ
สอน

มาระโก 16:15

พระนามของพระ
เยซู

ทั่วโลก
มนุษยทุกคน

ขาวประเสริฐ
คนปวย

ออกไปและ
เทศนา, รักษาคน
ปวย

ลูกา 24:46-49

พระนามของพระ
เยซู

ทุกชาติเริ่มจาก
กรุงเยรูซาเล็ม

ใหสํานึกผิดและ
อภัยโทษบาป

เทศนา,ประกาศ
และเปนพยาน

ยอหน 20:21

พระเยซูทรงสง
สาวกออกไปเชน

( ขอบเขตของการ รับใช ขอความและ กิจกรรมตางๆ
ตองเปนอยางเดี ยวกับที่ “พระเยซู” ทรงกระทํา)
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เดียวกับที่พระ
บิดาสงพระองค
มา
กิจการ 1:8

ฤทธิ์อํานาจของ
พระวิญญาณ
บริสุทธิ์

เยรูซาเล็ม
พระคริสต
ยูเดีย
สะมาเรีย
และสุดปลายแผน
ดินโลก

เปนพยาน

คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

“พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา””
มาระโก 1:17
พระบัญชาประการแรกและประการสุดทายที่พระเยซูมีตอสาวกของพระองคคือ ใหเพิ่มผล
ผลิตทางวิญญาณ ดู มาระโก 1:17 และกิจการ 1:8
การเพิ่มพูน หมายถึง การเพิ่มจํานวนโดยเพิ่มผลผลิต การเพิ่มพูนคือ ขบวนการของการเพิ่ม
ขึ้น เมื่อบางสิ่งเพิ่มพูนขึ้น ก็คือมันเพิ่มผลผลิตขึ้นเรื่อยๆ ในรูปแบบที่เหมือนๆ กัน
การเพิ่มพูนทางวิญญาณกระทําไดโดยการเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตโดย
การแบงปนขาวประเสริฐกับผูอื่น นําเขามาเปนผูเชื่อและกอตั้งใหเขาเปนสาวกของพระเยซู
จอมเจานาย
“วิธีการ” คือ แผนการที่จะทําใหเปาหมายเฉพาะอยางสําเร็จลงได
“ระบบวิธีการ” คือ ระบบของวิธีตางๆ ซึ่งนํามารวมกันเขา เพื่อไปใหถึงเปาหมาย
“ระบบวิธีการเพิ่มพูน” ทางวิญญาณคือ ระบบของวิธีการซึ่งชวยใหผูเชื่อไปถึงเปาหมายของ
การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ
จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 5-6
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บทที่ 2
วันแหงการเล็กนอย
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
สรุปหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูน
บอกถึงการเจริญเติบโตฝายวิญญาณชนิดตางๆ
บอกขออางอิงซึ่งแสดงวาการที่เราสนใจหวงใยเรื่องการเพิ่มพูนนั้นเปนไปตามพระคัมภีร
บอกถึงสิ่งที่ทําใหเกิดการเนนผิดๆ ที่การเติบโตทางจํานวน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เพราะวาใครไดดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย” เศคาริยาห 4:10
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คํานํา
การเติบโตในรางกายมนุษยเริ่มจากเซลลๆ เดียวของชีวิตซึ่งเปนผลจากการที่ชายและหญิงมี
ความสัมพันธใกลชิดกัน เซลลนี้เพิ่มพูนขึ้นในครรภของมารดาจนกระทั่งรางกายของมนุษยอีกคนหนึ่ง
ถูกสรางขึ้น เมื่อรางกายนี้เติบโตขึ้น มนุษยคนใหมนี้มีความสามารถที่จะเพิ่มพูน
การเติบโตฝายวิญญาณเริ่มขึ้นจากความสัมพันธระหวางคนๆ หนึ่งและพระเยซูคริสตจอมเจา
นาย ชีวิตฝายวิญญาณไหลเขาไปในวิญญาณของผูที่ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
ชีวิตที่จุดประกายขึ้นนี้ไดรับการเลี้ยงดูในครรภฝายวิญญาณของคริสตจักรและเติบโตขึ้นจน
กระทั่งสาวกคนใหมถูกสรางขึ้น สาวกผูนี้มีความสามารถเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณโดยการนําผูอื่นมา
หาพระเยซูคริสตเจานายของเรา
ไมวาจะเปนในโลกธรรมชาติหรือโลกวิญญาณ การเพิ่มพูนเริ่มจากเซลลเดียวของชีวิต เหตุ
ฉะนั้นพระเจาจึงตรัสวา
“เพราะวาใครดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย” เศคาริยาห 4:10
ในบทนี้ คุณจะเริ่มตนดวย “สิ่งเล็กนอย” คุณจะเรียนหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนและการ
เติบโตทางวิญญาณแบบตางๆ
คุณจะเรียนรูถึงความหวงใยของพระเจาที่มีตอการเพิ่มพูนทาง
วิญญาณและปจจัย (สิ่งตางๆ) ที่ชี้ใหเห็นวามีการเนนผิดที่การเติบโตทางจํานวน
คุณจะเริ่มตนดวยหลักการขั้นตนคือ “สิ่งเล็กนอย” ซึ่งเปนมูลฐานของการเปดเผยที่ยิ่งใหญ

หลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูน
คุณตองเขาใจหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนเพื่อที่จะเรียนรูและนําระบบวิธีการนี้ไปใช หลัก
การของพระคัมภีรเกี่ยวกับการเพิ่มพูนไมเปลี่ยนแปลงแตวิธีตางๆ ซึ่งคุณใชเพื่อเพิ่มพูนอาจเปลี่ยน
แปลงได วิธีเปลี่ยนแตจุดประสงคยังคงเดิม
จุดประสงคและหลักการของพระเจายังคงเหมือนเดิมแตยุทธวิธีที่จะไปสูจุดประสงคเหลานี้
เปลี่ยนแปลงได จุดประสงคของพระเจาตั้งแตเริ่มตนมาคือ
“ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่ง ทั้งที่อยู
ในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส 1:10
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ขณะที่ชีวิตฝายวิญญาณของประชากรของพระองคและสภาวะทางประวัติศาสตรเปลี่ยน
แปลงไปในชนชาติตางๆ พระเจาทรงเปลี่ยนยุทธวิธีของพระองคตามที่จําเปนเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
ของพระองค
ตัวอยางเชน เมื่อบิดาในครอบครัวอิสราเอลไมไดทําหนาที่ฝายวิญญาณ พระเจาจึงทรงตั้ง
ปุโรหิตขึ้น เมื่อปุโรหิตเสื่อมทรามลงพระองคทรงเรียกผูเผยพระวจนะใหเปนผูนําฝายวิญญาณ
พระเยซูทรงใชวิธีตางๆ หลายประการในการรับใช พระองคไมไดจัดการกับทุกคนดวยวิธีเดียว
กัน วิธีการของพระองคเปลี่ยนไปแตจุดประสงคยังคงเดิม คือ เพื่อแตะตองและเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ชายและหญิง
ตอไปนี้คือหลักฐานพื้นฐานบางประการที่คุณตองเขาใจในเรื่องราวของ “วันแหงสิ่งเล็กนอย”
กอนที่คุณจะเริ่มตนเพิ่มพูน

พระเจาทรงหวงใยคนหมูมาก
ความหวงใยของพระเจาเปนไปเพื่อคนทั่วโลกเสมอ
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ
ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”
ยอหน 3:16
พระเจา....
“...พระองคไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้ง
ปวงกลับใจเสียใหม”
2 เปโตร 3:9
พระเยซูทรงแสดงความหวงใยเชนเดียวกัน เมื่อพระเจาตรัสวา
“เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะเที่ยวหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นใหรอด”
ลูกา 19:10
“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนบาปใหสํานึก
ผิด”
มัทธิว 9:13
พระเจาทรงหวงใยคนหมูมาก พระองคทรงหวงใยจํานวนคน พระองคทรงหวงใยการเพิ่มพูน
ของผูเชื่อซึ่งจะเพิ่มผลผลิตและแพรขาวประเสริฐออกไป
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ขณะที่คุณเริ่มตนศึกษาเรื่องวิธีการเพิ่มพูน คุณตองเริ่มจากการที่คุณมีความหวงใยเชนเดียว
กับพระเจา นั่นคือการนําขาวประเสริฐไปเผยแพรจนสุดปลายแผนดินโลก

พระเจาเปนผูทําใหมีการเจริญเติบโต
การเพิ่มพูนฝายวิญญาณไมอาจทําสําเร็จได หากวาพระเจาไมทรงชวย พระองคทรงเปนผูทํา
ใหเจริญเติบโต
“...พระเจาทรงทําใหเติบโต” 1 โครินธ 3:6

มนุษยตองรวมมือกับหลักการของพระเจา
มีหลักการอยูในพระวจนะของพระเจา ซึ่งนําไปใชไดในทุกดานของชีวิตและการรับใช พระเจา
ทรงกระทํากิจผานคนซึ่งรูวาจะรวมมือกับหลักการนี้ไดอยางไร
ตั้งแตเวลาเริ่มตนของโลกนี้ พระเจาทรงกระทํากิจการบนโลกนี้โดยทางมนุษย พระองคทรงให
อาดามและเอวามีหนาที่ดูแลสวน พระองคทรงใชโนอาหใหรักษาชีวิตบนโลกนี้ไวในชวงเวลานํ้าทวม
พระเจาทรงตั้งอับราฮัมใหสรางชาติอิสราเอลซึ่งโดยชนชาตินี้พระองคจะเปดเผยพระองคเอง
แกชาติตางๆ ของโลก พระเจาทรงใชผูเผยพระวจนะ กษัตริยและผูวินิจฉัยเพื่อใหแผนการของพระองค
ในพันธสัญญาเดิมสําเร็จลงได
ในพันธสัญญาใหม ชายที่ชื่อยอหน ผูใหบัพติศมา “เตรียมหนทางเพื่อองคพระผูเปนเจา” พระ
เยซูทรงเริ่มตนงานรับใชกับคนธรรมดาสามัญและเมื่อพระองคเสด็จสูสวรรค พระองคทรงมอบภาระ
ของขาวประเสริฐไวในมือของคนเชนนี้ บันทึกทั้งหมดในพระคัมภีรคือเรื่องราวของคนที่รวมมือกับหลัก
การของพระเจา เพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จลง
ในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณนั้น พระเจาไมทรงละเลยมนุษยที่จะใหเผยแพรขาวประเสริฐ พระ
องคทรงใชชายและหญิงซึ่งเขาใจ และรวมมือกับหลักการของพระองคในการเพิ่มพูน
เปาโลสรุปถึงความสัมพันธที่รวมมือกันนี้วา
“ขาพเจาปลูก อปอลโลรดนํ้า แตพระเจาทรงทําใหเติบโต”
1 โคริรนธ 3:6
เปาโลเนนถึงความเรงดวนที่ผูเชื่อจะตองทําความรับผิดชอบของเขาในแผนการของพระเจาให
สําเร็จ
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“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด
แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองค จะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระ
องค จะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
ไดอยางไร”
โรม 10:13-14

พระเยซูเปนจุดศูนยกลางของการเพิ่มพูน
พระเยซูตรัสวา
“เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผนดินโลกแลว เราจะชักนําคนเปนอันมากใหมาหาเรา”
ยอหน 12:32
พระเยซูทรงตรัสตรงนี้ถึงการที่พระองคจะถูก “ยกขึ้น” บนไมกางเขนเพื่อสิ้นพระชนมเพราะ
บาปของมวลมนุษยโดยการสิ้นพระชนม
พระองคจะนําคนทุกคนมาโดยทางฤทธิ์อํานาจของขาว
ประเสริฐ
เมื่อคนบอกเลาขอความของขาวประเสริฐ พระเยซูก็ถูกยกขึ้น เมื่อพระองคถูกยกขึ้นในชีวิต
ของคุณและในคริสตจักรของคุณ ประชากรก็ถูกนําเขามาโดยฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐ เมื่อพระ
เยซูถูกยกขึ้นก็รับประกันไดวามีการเพิ่มพูนอยางแนนอน

พระวจนะของพระเจาทําใหเติบโต
พระเยซูตรัสคําอุปมาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตใน มัทธิว 13:1-9 พระองคทรงอธิบายคําอุปมา
ไวในมัทธิว 13:18-23 จงอานขอความตอนนี้ในพระคัมภีรของคุณ
ในคําอุปมานี้ เมล็ดพืชเปนตัวแทนของพระวจนะของพระเจา พระเจาทรงสัญญาวาเมื่อเรา
“หวาน” พระวจนะของพระองค มันจะไมสูญเปลา
“คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรา
มุงหมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้นฉันนั้น”
อิสยาห 55:11
“...เพราะเราเฝาดูถอยคําของเรา เพื่อใหกระทําสําเร็จ”
เยเรมีย 1:12
พระวจนะของพระเจาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชายและหญิง การเปลี่ยนแปลงนี้
ทําใหเกิดการเติบโตและการเพิ่มพูนซึ่งมีพื้นฐานมาจากพระวจนะของพระเจา
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทําใหเกิดการเพิ่มพูน
ในขอความสุดทายที่พระเยซูทรงมีแกสาวก พระองคตรัสวา
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการ 1:8
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยใหเกิดการเพิ่มพูน ของประทานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ชวยเตรียมพรอมเพื่อใหเพิ่มพูนได ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเตรียมพรอมเพื่อใหเพิ่มพูน
ได ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเพิ่มพูนทางวิญญาณตอไปในหลักสูตรนี้

การเพิ่มพูนเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ในคริสตจักรยุคแรก การประกาศขาวประเสริฐไมถูกทิ้งใหเปนภาระของศิษยาภิบาลเต็มเวลา
ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศหรือครู ผูเชื่อทุกคนในพันธสัญญาใหมตางก็เพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ
ถาเราตองนําขาวประเสริฐไปทั่วโลก เราตองหันไปใชยุทธวิธีของคริสตจักรยุคแรก ทั้งผูนําและ
ฆราวาสตองรวมกันรับผิดชอบเพื่อการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
การเติบโตของประชากรของดลกทําใหเราตองหันกลับไปใชแผนการของพันธสัญญาใหมที่ผู
เชื่อทุกคนของพระกายพระคริสตมีสวนในงานรับใช เราไมอาจที่จะนําขาวประเสริฐไปสูโลกไดโดยใช
ความพยายามหยิบมือเดียวหรือการอุทิศตนแคครึ่งหัวใจ
มีคริสเตียนอยูมากเพียงพอในโลกนี้ที่จะนําขาวประเสริฐไปสูคนทั่วโลกไดโดยงาย ขาดแต
เพียงจํานวนของคนที่แรงดลใจที่จะสํานึกและตอบสนองตอโอกาสที่จะเพิ่มพูนผูเชื่อ
พระบัญชาที่พระเยซูทรงมอบใหคือ “ออกไป” ทั่วโลกพรอมดวยขาวประเสริฐ คุณไมตองรอให
มีคําสั่งให “ออกไป” เพราะวาคําสั่งนี้ไดใหไวแลว

ชนิดตางๆ ของการเติบโต
พระคัมภีรกลาวถึงการเติบโตของคริสตจักรหรือการเพิ่มพูนไว 4 ชนิด ดวยกัน

การเติบโตทางภูมิศาสตร
พระเยซูทรงทํานายถึงการเติบโตทางภูมิศาสตร
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“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการ 1:8
การเติบโตตองขยายออกไปทางภูมิศาสตรทั่วทุกชนชาติตางๆ ในโลก

การเติบโตทางจํานวน
คริสตจักรจะประสบกับการเติบโตทางจํานวนเมื่อคริสตจักรเติบโตทางดานภูมิศาสตร การเติบ
โตทางจํานวนในคริสตจักรแรกไดบันทึกในหนังสือกิจการของอัครทูต
ตัวอยางเชน คริสตจักรเพิ่มขึ้นจาก 12 คนเปน 120 คน ในกิจการ 1:15 เพิ่มเปน 3,000 คน
ในกิจการ 1:41 และเปน 5,000 คน ในกิจการ 4:4

การเติบโตทางชาติพันธุ
คริสตจักรยุคแรกมีประสบการณการเติบโตทางชาติพันธุดวย ขาวประเสริฐถูกประกาศออกไป
จากชาวยิวไปสูชนตางชาติดวย (คือ คนของชาติตางๆ)

การเติบโตทางวิญญาณ
การเพิ่มพูนทางวิญญาณไมไดเนนที่การเติบโตทางจํานวนเทานั้น ตามที่คุณจะไดศึกษาตอไป
ในหลักสูตรนี้วา การเติบโตฝายวิญญาณภายในคริสตจักรก็สําคัญดวยเชนกัน
สาวกของพระเยซูตองเติบโตทางคุณภาพฝายวิญญาณเชนเดียวกับเติบโตทางจํานวน
“แตขอทานทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรูซึ่งมาจากพระเยซูคริสตองค
พระองคผูเปนเจา พระผูชวยใหรอดของเรา...”
2 เปโตร 3:18
ความปรารถนาของพระเจาคือ
“แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือ
พระคริสต”
เอเฟซัส 4:15
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การเนนที่จํานวน
บางคนไมสนใจในเรื่องของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณและการเติบโตของคริสตจักร เพราะวา
เขาเชื่อวาการเนนที่ “จํานวน” เปนสิ่งที่ผิด
แตวาในพระคัมภีรมีบันทึกหลายครั้งถึงความหวงใยของพระเจาที่มีตอจํานวนคน ตัวอยางดู
กันดารวิถี 1:1-3, 2:23-24, 26:1-4, วิวรณ 7:9, 20:8, ปฐมกาล 22:17 และฮีบรู 6:14
พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการเกี่ยวกับการเติบโตทางจํานวน คุณจะศึกษาเรื่องนี้ได
ในบทอื่นๆ พระองคทรงชี้ใหเห็นดวยวา มีบันทึกจํานวนผูคนไวอยางละเอียดรอบคอบในสวรรค
“เราบอกทานทั้งหลายวา เชนนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค เพราะคนบาปคน
เดียวที่กลับใจใหมมากกวาเพราะคนชอบธรรมเกาสิบเกาคนที่ไมตองการกลับใจใหม”
ลูกา 15:7
บันทึกของคริสตจักรยุคแรกเนนถึงการเพิ่มพูนในหนังสือกิจการของอัครทูต มีการสรุปถึงการ
เติบโตของคริสตจักรบันทึกไวในกิจการ 1:15, 2:41, 4:4, 6:7, 9:31, 12:24, 16:5, 19:20 และ 28:3031
คุณตองไมละเลยหัวขอการเพิ่มพูนเพียงเพราะวามีปญหาบางประการที่การเนนที่ผิด แตคุณ
ควรตองรูและจัดการกับปญหานี้ดีกวา
มีการเนนที่ผิดในเรื่องการเพิ่มพูนเมื่อมีสิ่งตางๆ เหลานี้เขามาเกี่ยวของ

การเติบโตทางจํานวนสําคัญกวาการเติบโตทางวิญญาณ
เมื่อมีการประนีประนอมในเรื่องการเติบโตทางวิญญาณ เพื่อดึงดูดฝูงชนก็จะเนนผิดที่จํานวน
ผูรับใชบางคนพูดถึงสิ่งที่คนชอบฟงเทานั้นเพื่อดึงดูดคนจํานวนมากใหเขามาหาพระคริสต
พระคัมภีรเตือนวา
เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคําสอนที่มีหลักไมได แตเขาจะรวบรวมครูไวใหสอนใน
สิ่งที่เขาชอบฟง เพื่อบรรเทาความอยาก
เขาจะเลิกฟงความจริง และจะหันไปฟงเรื่องนิยายๆ ตางๆ”
2 ทิโมธี 4:3-4

แรงจูงใจไดมาจากความเยอหยิ่ง
จงอาน 1 พงศาวดาร 21:1-8 ความกังวลของดาวิดเกี่ยวกับจํานวนในที่นี้ถูกกระตุนโดย
ซาตานและเปนการกระทําจากความเยอหยิ่ง เมื่อคุณเริ่มภาคภูมิใจในจํานวนคนมากๆ คุณก็เนนผิดที่
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มีความทะเยอทะยาน
สิ่งนี้เปนบาปของเนื้อหนังที่กลาวไวใน กาลาเทีย 5:20 ซึ่งเรียกวา “ความใฝสูง” ความใฝสูง
ทะเยอทะยานเปนรูปแบบของความริษยาซึ่งทําใหเลียนแบบผูอื่น เพื่อใหเทาเทียมหรือประสบความ
สําเร็จเหนือกวาผูอื่น
เมื่อคุณริษยางานรับใชที่ยิ่งใหญและเริ่มเลียนแบบเขาเพื่อที่จะเติบโต
คุณก็เนนผิดที่ตรง
จํานวน

มีการเนนที่การเติบโตของคริสตจักรมากกวาการเติบโตของอาณาจักรพระเจา
เปาหมายของการเพิ่มพูนทางวิญญาณก็คือการนําเอาผูเชื่อใหมมาหาพระคริสตและสรางเขา
ใหเปนสาวกจนกวาเขาจะเปนสมาชิกที่รับผิดชอบและเพิ่มผลผลิตแหงอาณาจักรของพระเจา
มีความแตกตางระหวางการเติบโตของคริสตจักรกับการเติบโตของอาณาจักรพระเจาถาคริสต
จักรแหงแรกแยกตัวออกและสมาชิก 100 คนไปตั้งคริสตจักรแหงที่สอง การเติบโตของคริสตจักรเกิดขึ้น
ที่คริสตจักรที่สอง แตวาไมมีการเติบโตของอาณาจักร ไมการเพิ่มพูนขึ้นมีแตการยายสมาชิกภาพที่มีอยู
เปาหมายของการเพิ่มพูนไมใชเพื่อดึงดูดสมาชิกใหมจากคริสตจักรอื่น ๆ แตเพื่อนําขาว
ประเสริฐไปสูผูที่ยังไมไดยิน การเนนที่จํานวนจะผิดตอเมื่อมีเปาหมายของการเติบโตของคริสตจักร
แทนที่การเติบโตของอาณาจักร

มีการละเลยคนแตละคน
พระเยซูทรงรับใชฝูงชนในระหวางงานรับใชของพระองคในโลกนี้ (ลูกา 6:17, 7:11, 8:37,
9:14-16, 14:26, 23:27, ยอหน 6:2)
แตพระเยซูไมเคยทรงละเลยคนแตละคนถึงแมจะทรงรับใชฝูงชนก็ตาม พระองคทรงเรียกแต
ละคนออกมาจากฝูงชนเพื่อใหรับใชแกเขา (ยอหน 5:3-13, มาระโก 5:24-34) ใน ยอหน 4 พระเยซูทรง
รับใชแกหญิงผูหนึ่ง ซึ่งไดนําคนทั้งหมูบานมายังเขานายของเรา
ในกิจการ 8
มีบันทึกถึงการฟนฟูครั้งใหญซึ่งฟลิปเปนผูเทศนาในเมืองสะมาเรียน ใน
ทามกลางการประชุมเหลานี้ พระเจาตรัสแกฟลิปใหออกจากสะมาเรียไปยังทะเลทรายซึ่งอยูระหวาง
กรุงเยรูซาเล็มและกาซา
ฟลิปออกจากการฟนฟูใหญที่เขากําลังรับใชอยู เขาเดินทางจากเมืองที่มีผูคนหนาแนนไปยัง
ทะเลทรายอันเปลาเปลี่ยว เขาทิ้งฝูงชนไปเพื่อรับใชแกชายคนหนึ่งคือ ชาวเอธิโอเปยซึ่งเดินทางจากรุง
เยรูซาเล็มเพื่อกลับบาน ชายคนเดียวนี้อาจเปนผูที่รับผิดชอบตอการเผยแพรขาวประเสริฐทั่วทั้งทวีป
อัฟริกาก็ได
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หลายปมาแลวในงานของมิชชั่นนารีในลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีคนเพียง 2 คนมารวม
ประชุม เพราะวาอากาศเลวรายมาก ผูรับใชที่มาเยี่ยมนี้ไดทํากิจการที่ทรงอํานาจสําหรับคนงาน
ทามกลางคนอินเดียนในอเมริกาเหนือ แตเขาคิดวาเขาเสียเวลาที่นี่เพราะวามีคนมานอยมาก
แตวาคนหนึ่งใน 2 คนที่มานั้นไดยินการทรงเรียกของพระเจาและมอบถวายชีวิตของเขาแด
พระองคภายใน 1 เดือน เขาขยายธุรกิจของเขาและเตรียมตัวที่จะไปทํางานทามกลางคนอินเดียนใน
อเมริกาเหนือ เขาใชเวลา 35 ป ทํางานรับใชอยางเกิดผลในหมูคนเหลานี้ เขาชื่อ เดวิด เบรนารด
อยาดูถูกสิ่งเล็กนอย จงจําไววา เทียนเลมเล็กสามารถทําสิ่งที่ดวงอาทิตยทําไมไดนั่นคือ สอง
แสงในเวลากลางคืน

ยายจากการเนนที่คนไปเนนที่สิ่งของ
เมื่อมีการเพิ่มพูนทําใหคริสตจักรเติบโตขึ้น บางทีการเนนยายจากคนไปสูสิ่งของ
เพราะเหตุที่มีการเติบโต จึงอาจจําเปนตองมีการสรางอาคารคริสตจักรใหใหญขึ้นและความ
พยายามของเรายายจาการเพิ่มพูนสาวกไปสูโปรแกรมการสรางคริสตจักร เมื่อความสนใจสวนใหญ
ของคุณมุงไปที่ตัวอาคารเพื่อรองรับการเติบโต จํานวนคนทําใหคุณสูญเสียการมองเปาหมายแรกไป
เสีย
พระเจาทรงสนพระทัยในตัวคนมากกวาอาคารตึกราม บันทึกของพระคัมภีรที่แสดงวาพระเจา
ทรงกระทําการในโลกโดยเนนที่ตัวบุคคลเปนใหญ
เมื่อการเพิ่มพูนทําใหเกิดการยายที่จากการเนนที่ตัวบุคคลไปสูวัตถุสิ่งของเชน ตัวอาคารของค
ริสตจักร สิ่งที่มากอนสิ่งอื่นก็ผิดเพี้ยนไป

ตัดสินผูอื่นบนพื้นฐานของจํานวน
อยาตัดสินการเปนฝายวิญญาณของผูอื่นหรืองานรับใชของเขาโดยดูที่จํานวนคน คนจํานวน
มากที่เขามาเชื่อไมจําเปนตองเปนเครื่องชี้ถึงการเปนฝายวิญญาณเสมอไป
ความสําเร็จทางจํานวนคนในบางกรณีเปนคําพยานเงียบ ถึงวาคริสตจักรนั้นไมไดเปนคริสต
จักรทีแทจริง บางครั้งการที่ผูเชื่อสัตยซื่อตอพระวจนะของพระเจาและพระเยซูคริสตจอมเจานายอาจ
ทําใหคนถอยหนีไปมากกวาที่จะดึงดูดเขาเขามา
ตัวอยางเชน เมื่อพระเยซูเริ่มสอนขอความถึงการสิ้นพระชนมของพระองคซึ่งไมมีใครชอบฟง
สาวกของพระองคหลายคนทิ้งพระองคไป (ยอหน 6:52-64)
มีเหตุผลอื่นๆ อีกที่วาเหตุใดการเติบโตจึงไมเห็นชัด พระคัมภีรสอนวามีฤดูบางฤดูสําหรับการ
เติบโตทางวิญญาณเชนเดียวกับการเติบโตในโลกธรรมชาติ
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ในโลกธรรมชาติ ในบางฤดู พืชบางชนิดไมเพิ่มผลผลิตเลย ไมมีใบหรือผลไมบนตนและดู
เหมือนกับกิ่งที่ตายผุดออกมาจากพื้นดิน แตเมื่อถึงฤดูที่เหมาะสม ตนไมเหลานี้จะผลิใบและมีผลไม
และใบไมออกจากตน
เชนเดียวกันในโลกฝายวิญญาณ มีบางเวลาที่ในบางพื้นที่ของโลกมีการยอมรับขาวประเสริฐ
มากกวาเวลาอื่น ๆ โดยการศึกษารูปแบบการเติบโต คุณจะสามารถทุมเทพลังฝายวิญญาณเขาไปใน
พื้นนาที่ “สุกพรอมที่จะเก็บเกี่ยว”
ระบบตัวเลขของพระเจาไมใชอยางเดียวกับของมนุษย เราเพิ่มเขาไปเพื่อใหจํานวนเพิ่มขึ้น แต
บางครั้งพระเจาดึงออกไปเพื่อใหมีการเพิ่มเขามา เมื่ออะนาเนียและซัฟฟราถูกนําออกจากคริสตจักร
เพราะความบาป (กิจการ 5) ผูเชื่อก็เพิ่มเขามาในคริสตจักรอยางมากมาย (กิจการ 5:14)
บางครั้งพระเจาทรงใชการแตกแยกเพื่อใหเกิดการเพิ่มพูน เมื่อเปาโลและบารนาบัสแยกจาก
กัน พระเจาทรงเพิ่มพูนพลังของงานมิชชั่น (กิจการ 15:36-41)
บางครั้งบางคราวพระเจาทรงลดจํานวนลงเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคอันยิ่งใหญ จงอานเรื่อง
กิเดโอน ในผูวินิจฉัย บทที่ 7
อยาตัดสินงานรับใชหรือบุคคลนั้นๆ โดยการดูที่จํานวน อยา “ดูหมิ่น” สิ่งเล็กนอย เมื่อเด็กนอย
เสนอขนมปงและปลาตัวเล็กๆ ใหแกพระเยซูก็ทําใหสมความตองการของหมูคนที่กําลังหิว พระเจายัง
คงนําเอาสิ่งที่ไมมีความสําคัญมาอวยพรแกเขาและใชเขาอยางมากเพื่อสงาราศีของพระองค

ถือฟอนขาวออกมาขางหนา
การที่เรากลัววาจะเนนผิดที่จํานวนนั้นไมควรปดกั้นเราจากการศึกษาและนําเอาวิธีเพิ่มพูนมา
ใช
คําอุปมาเรื่องตะลันต (มัทธิว 25:14-30) ทําใหเห็นไดชัดวา พระเจาทรงมุงหวังใหคุณเพิ่มพูน
สิ่งที่คุณไดรบมอบมาและคําแกตัวที่เต็มดวยความหวั่นกลัวนั้นพระองคไมยอมรับ พระเยซูทรงบอก
สาวกของพระองควา
“ทานทั้งหลายวาอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย
หนาขึ้นดูนาเถิดวา ทุงนาเหลืองอรามถึงเวลาเกี่ยวแลว”
ยอหน 4:35
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เมื่อพระเจาทรงสงคนเก็บเกี่ยวมายังทุงนาฝายวิญญาณของโลก พระองคตองการใหเขาถือ
ฟอนขาวออกมาดวย ไมใชคําแกตัว
“ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยนํ้าตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน
ผูที่รองไหออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโหรองอยางชื่น
บาน นําฟอนขาวของตนมาดวย”
สดุดี 126:5-6
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ชื่อ.................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

จงสรุปหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนในบทเรียนนี้

3.

จงบอกถึงการเติบโตทางวิญญาณ 4 ชนิด

4.

บอกขออางอิงซึ่งแสดงวาการเกี่ยวของหวงใยในเรื่องของการเพิ่มพูนนั้นเปนไปตามพระคัมภีร

5.

จงสรุปสิ่งตางๆ ที่อธิบายไวในบทเรียนนี้ซึ่งแสดงใหรูถึงการเนนผิดๆ ที่การเติบโตทางจํานวน
คน

6.

ถูก หรือ ผิด จากขอความนี้เปนจริง จงเขียน “ถูก” บนชองวางขางหนา ถาขอความนั้นผิด จง
เขียน “ผิด” ขางหนาขอนั้น
ก.
การหวงใยสนใจเรื่องจํานวนตัวเลขไมเปนไปตามพระคัมภีร
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ข.

ถาคริสตจักรไมเติบโต ก็ไมเปนไปตามพระคัมภีร

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
หนังสือกิจการของอัครทูตในพระคัมภีรบอกถึงเรื่องราวการเพิ่มพูนในคริสตจักรยุคแรก จงใช
โครงรางตอไปนี้เพื่อศึกษาหนังสือพันธสัญญาใหม
โครงรางนี้ทําตามแผนการเพิ่มพูนของพระเจาที่ใหไวในกิจการ 1:8 เพื่อแพรกระจายขาว
ประเสริฐจากเยรูซาเล็มไปยูเดียว ไปสะมาเรียและสุดปลายแผนดินโลก
ผูเขียนหนังสือกิจการ ลูกา
เขียนถึงผูใด
หนังสือนี้เขียนถึงผูเชื่อทุกคน แมวาจะกลาวถึงเธโอฟลัสโดยเฉพาะ
จุดประสงคของหนังสือนี้
กลาวไวในกิจการ 1:1-2 หนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูกระทําและ
สอนตอไปภายหลังการเสด็จขึ้น โดยกระทําทางพระกายฝายวิญญาณคือ คริสตจักร
ขอพระคัมภีรสําคัญ กิจการ 1:8
โครงราง
คํานํา
กิจการ 1:1-11
1.

2.

คํานํา 1:1-2
ก.
ถึง เธโอฟลัส
ข.
เกี่ยวของกับ สิ่งที่พระเยซูทรงกระทําและสอนตอไปภายหลังที่พระองคเสด็จ
ขึ้นโดยทําผานพระกายฝายวิญญาณคือ คริสตจักร 1:1-2
งานรับใชหลังจากการทรงฟนคืนพระชนม 1:3
ก.
ระยะเวลา : 40 วัน 1:3
ข.
จุดประสงค : เปนการพิสูจนที่ไมผิดพลาด
1:3
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3.

4.

ค.
ขอความ : อาณาจักรของพระเจา 1:3
การพบปะครั้งสุดทายของพระเยซูกับสาวกของพระองค 1:4-8
ก.
พระบัญชาที่มีแกสาวก 1:4-5
ข.
คําถามของสาวก
1:6
ค.
คําเตือนใหสาวกระวัง 1:7
ง.
พันธกิจที่มอบแกสาวก 1:8
พระเยซูเสด็จคืนสูสวรรค 1:9-11
ก.
อธิบายถึงการเสด็จขึ้น 1:9
ข.
ประกาศการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค 1:10-11

ภาคที่หนึ่ง : คําพยานปรากฏในกรุงเยรูซาเล็ม
1.

2.

3.

4.

กิจการ 1:12-17
การปรากฏของคําพยาน
1:12-2:4
ก.
สาวกของพระคริสตรอคอยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม 1:12-26
ก.
สถานที่นัดพบ
1:12-13
ข.
จํานวนและชื่อของเขา 1:13-15
ค.
จุดประสงคของเขา
1:14
กระตุนหนุนใจสาวก 1:15-22
ก.
ผูเทศนา : เปโตร
1:15
ข.
ขอความ
1:16-22
(1) ภูมิหลัง
1:16-20
(2) คําสอน
1:21-22
สาวกตอบสนอง
1:23-26
ก.
การเสนอชื่อ 1:23
ข.
การอธิษฐาน 1:24-25
ค.
การเลือกตั้ง 1:26
การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2:1-4
1.
โอกาส
2:1
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2.
3.
4.

ประชากร
2:1
สถานที่
2:1
เหตุการณ
2:2-4
ก.
ลม
2:2
ข.
ลิ้นดุจไฟ
2:3
ค.
พูดภาษาตาง 2:4

ภาคที่ 2 การทําหนาที่ของคําพยานในกรุงเยรูซาเล็ม
กิจการ 2:5-7
1.

คําพยานประการแรก 2:4-40
ก.
ลักษณะอาการที่ใหคําพยาน 2:4-8
ข.
ปฏิกริยาจากคําพยาน
2:7-13
ค.
คําเทศนาของเปโตร
2:14-36
1.
คําพยากรณเกี่ยวกับเวลา
2:17
2.
คําพยากรณเกี่ยวกับวิญญาณ 2:17-18
3.
คําพยากรณเกี่ยวกับเหตุการณ 2:19-20
4.
คําพยากรณเกี่ยวกับความรอด 2:21
5.
พระราชกิจของพระเยซู
2:22-36
ก.
พระเจาทรงสนับสนุนพระราชกิจของพระเยซู
ข.
พระเยซูทรงถูกตรึง
2:23
ค.
พระเยซูทรงฟนจากความตาย 2:24-32
ง.
พระเยซูทรงไดรับการเชิดชูใหอยูพระหัตถของพระองค
จ.
พระเยซูขณะนี้ทรงเปนองคพระผูเปนเจาและเปนพระคริสต
2:36
ง.
การตอบสนองตอขอความ
2:37-40
(1) ความสํานึกผิด 2:37
(2) คําถาม
2:37
(3) คําสั่งสอน
2:38
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2.

3.

(4) คําสัญญา
2:38-39
(5) คําหนุนใจ
2:40
คริสตจักรทองถิ่นแหงแรก
2:41-47
ก.
สมาชิกภาพของคริสตจักรแรก 2:41
1.
การแสดงตัวของเขา คือเขาผูยอมรับพระวจนะ
2.
จํานวนของเขา 3,000
ข.
หลักปฏิบัติในฝายวิญญาณของคริสตจักรแหงแรก 2 :42
1.
หลักขอเชื่อของอัครทูต
2.
สามัคคีธรรมของธรรมิกชน
3.
พิธีมหาสนิท
4.
อธิษฐาน
ค.
รูปแบบชีวิตของคริสตจักรแหงแรก 2:14-46
1.
ระบบการใชสิ่งของรวมกันอยางสมัครใจ 2:44-46
2.
การนมัสการและการเปนพยานประจําวัน 2:46
3.
สามัคคีธรรมในบาน 2:46
4.
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
2:46
ง.
คําพยานของคริสตจักรทองถิ่น 2:46-47
1.
ลักษณะของคําพยาน 2:46-47
2.
ผลของคําพยาน
2:47
การอัศจรรยครั้งแรก 3:1-26
ก.
การอัศจรรยที่อธิบายไว
3:1-11
1.
สภาพในขณะนั้น
3:1
2.
ชายและความตองการของเขา 3:2-3
3.
ขอความ
3:4-6
4.
การอัศจรรย 3:7-8
5.
ปฏิกิริยาของฝูงชน
3:9-11
ข.
อธิบายการอัศจรรย 3:12-18
1.
ชายคนนี้ไมไดหายโรคเพราะอํานาจของอัครทูต 3:12
2.
ชายผูนี้ไดรับการรักษาจากพระเจาเพื่อใหพระเยซูไดรับเกียรติ 3:1315
3.
ชายผูนี้หายโรคโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซู 3:16
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ค.

4.

4.
ชายผูนี้หายโรคเพื่อแสดงใหเห็นวาคําพยากรณสําเร็จลง 3:17-18
ขอความจากเปโตร
3:12-18
1.
คําสัญญาของเปโตร 3:19-21
ก. สิ่งที่พระเจาทาทายอิสราเอลใหกระทํา 3:19
ข. สิ่งที่พระเจาทรงสัญญาวาพระองคจะกระทํา 3:19-21
2.
คําพยากรณของผูเผยพระวจนะ 3:22-26
ก. คําพยากรณโดยโมเสสและผูพยากรณ 3:22-24
ข. คําสัญญาของพันธสัญญา 3:25
ค. แผนการของพระมาซิฮาห 3:26

การตอตานครั้งแรก
ก.
การจับกุม
4:1-4
1. แหลงที่มาของการตอตาน 4:1
2. เหตุผลของการตอตาน
4:2
3. รูปแบบของการตอตาน
4:3
ข.
การไตสวน
4:5-14
1. ที่ประชุม 4:5-14
2. คําถามของศาล 4:7
3. คํากลาวของเปโตร 4:8-12
ก. แหลงของคําตอบของเขา 4:8
ข. คําตอบของเขา
4:9-10
ค. คําพยานของเขาเกี่ยวกับพระเยซู
4:10-12
ง. คําประกาศเกี่ยวกับความรอด 4:12
4. หลักฐานที่สภาพิจารณา 4:13-14
ก. ลักษณะของคําพยาน4:13
ข. คํายานของชายที่หายโรค 4:14
5. การตัดสินใจ 4:15-22
ก. การปรึกษาหารือ 4:15-17
ข. การตัดสินใจ 4:17-18
ค. การตอบสนองของเปโตรและยอหน 4:19-20
ง. ปลอยตัว 4:21-22
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5.

6.

6. ปฏิกิริยา 4:21-31
ก. คําอธิษฐานของคริสตจักร 4:23-30
ข. กิจกรรมของคริสตจักร
4:31
การลงวินัยความบาปเปนครั้งแรก 4:32-5:16
ก.
การจัดองคการ (ระบบงาน) ของคริสตจักร 4:32-37
1. สามัคคีธรรมของคริสตจักร
4:32
2. การเปนพยานของคริสตจักร
4:33
3. ฐานะการเงิน
4:32-37
ข.
ความบาปครั้งแรกที่ทําการกอกวนสามัคคีธรรม 5:1-10
1. ความบาป 5:1-2
2. เปดเผยใหเห็นความบาป 5:3-4
3. ลงวินัยความบาป 5:5-10
ค.
ผลของการลงวินัยคือสามัคคีธรรมของคนในคริสตจักรเปนพยานที่เห็นผล
ไดชัดเจน 5:11-16
1. สมาชิกมีทาทียําเกรงพระเจา 5:11
2. ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
5:12
3. หมายสําคัญของการอัศจรรย 5:12,15-16
4. การตอบสนองของชุมชน
5:12-14
การขมเหงครั้งแรก
5:17-43
ก.
แหลงของการตอตาน 5:17
ข.
กริยาอาการของการตอตาน
5:18
ค.
พระเจาทรงปลดปลอย 5:19-26
1. การกระทําของพระองค
5:19
2. พระบัญชาของพระองค
5:20
3. การตอบสนองตอพระบัญชา
5:21
4. คนพบการกระทําของพระองค 5:21-23
5. ผลของการกระทําของพระองค
5:24-26
ง.
การไตสวน
5:27-40
1. คําฟองของสภาแซนเฮดริน 5:7-28
2. เปโตรกลาวปองกันตัว
5:29-32
3. สภาแซนเฮดรินไตสวน
5:33-39
30

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

7.

4. การตัดสินที่ไมยุติธรรมของสภาแซนเฮดริน 5:40
จ.
การตอบสนองตอการขมเหง
5:41-42
1. ปติยินดี 5:41
2. ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวพบปะกันเปนประจําวัน
5:42
3. เปนพยาน สอนและเทศนา
5:42
การจัดองคการครั้งแรก 6:1-7
ก.
ความจําเปนที่ตองมีการจัดองคการ (ระบบงาน) 6:1
ข.
เสนอใหมีการจัดระบบงาน
6:2-4
1. ที่มาของคําเสนอแนะ 6:2
2. เหตุผลของคําเสนอแนะ
6:2
3. คําเสนอแนะ 6:3
4. ประโยชนของคําเสนอแนะ 6:4
ค.
ตั้งหนวยงานขึ้น
6:5-6
1. วิธีที่ใช
6:5-6
2. คนที่ถูกเลือก 6:5-6
3. แตงตั้งผูที่ถูกเลือก 6:5
ง.
ผลของการจัดระบบงาน
6:7
1. พระวจนะเพิ่มพูนขึ้น
6:7
2. สาวกเพิ่มพูนขึ้น
6:7
3. เชื่อฟงตอความเชื่อ
6:7
8.
การสละชีพครั้งแรก
6:8-8:1
ก.
คําบรรยายของสตีเฟน 6:3-15
1. หนึ่งในเจ็ดคน
6:3,5
2. ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6:5
3. คนที่มีชื่อเสียงดี
6:3
4. คนที่มีความเชื่อ
6:5-6
5. คนที่มีสติปญญา 6:3,10
6. คนที่มีฤทธิ์อํานาจพิเศษ 6:8
7. การเปนพยานที่เกิดผล 6:9-10
ข.
การขมเหงสตีเฟน
7:1-53
1. อับราฮัม 7:1-8
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2. ปุโรหิต
7:9-16
3. โมเสส
7:17-43
ก. ในอียิปต 7:17-28
ข. ในปาทึบ (ถิ่นทุรกันดาร)
4. พลับพลา 7:44-50
ก. ของโมเสส 7:44
ข. ของโยชูวา 7:45
ค. ของดาวิด 7:45-46
ง. ของโซโลมอน 7:47-50
จ. ของพระเจา 7:48-50
5. ผูพยากรณ 7:51-53
.คําพยานของสตีเฟน 7:574-8:1
1. ทาทีของสภา 7:54
. คําประกาศของสตีเฟน 7:55-56
3. การกระทําของสภา 7:57-59
4. ความตายของสตีเฟน 7:59-8:1

7:29-43

ภาคที่ 3 การเปนพยานในยูเดียและสะมาเรีย
1.

2.

การยายไปเรื่อง
ก.
ข.
ค.
ฟลิปเปนพยาน
ก.

: ผลของความตายของสตีเฟน 8:1-4
การขมเหง
8:1,3
การฝงสตีเฟน 8:2
คริสตจักรเปนพยานขยายแพรออกไป 8:4
8:5-40
รับใชในสะมาเรีย
8:5-25
1. คําพยานของฟลิป 8:5-13
ก. งานของฟลิป 8:5-7, 12
ข. การตอบสนองของชาวสะมาเรีย
ค. ซีโมนคนทําวิทยาคม 8:9-13
2. งานของเปโตรและยอหน 8:14-17
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3.

4.

ก. เปโตรและยอหนมาถึง
8:14
ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมา8:15-17
ค. ซีโมนตอบสนอง 8:18-19
ง. เตือนซีโมน 8:20-24
ข.
รับใชแกขันทีชาวเอธิโอเปย
8:26-40
1.
การเตรียมตัว 8:26-28
2.
คําพยาน
8:29-35
3.
การตอบสนอง 8:36-38
ค.
ยายสถานที่ไปเมืองเอโซทัส
8:39-40
คําพยานของเซาโล
9:1-31
ก.
เซาโลกลับใจ 9:1-9
1. จุดประสงคของเขา 9:1-2
2. นิมิตของเขา 9:3-9
3. พระสุรเสียง
9:4-7
4. ตาบอด
9:8-9
ข.
พันธกิจของเซาโลโดยทางอานาเนีย
1. การทรงเรียก 9:10-16
2. พันธกิจ
9:17-19
ค.
พันธกิจของเซาโล
9:20-31
1. เซาโลที่ดามัสกัส 9:20-25
ก. คําพยาน 9:20-22
ข. การตอบสนอง
9:21-23
ค. เซาโลหนีไป
9:23-25
2. เซาโลที่กรุงเยรูซาเล็ม 9:26-30
ก. ตอนรับเซาโล
9:26-28
ข. กิจกรรมของเขา
9:28-29
ค. เซาโลจากไป 9:29-30
ง. ยายสถานที่ : พักผอนในคริสตจักร 9:31
เปโตรเปนพยาน 9:32-12-35
ก.
ที่เมืองลิสตรา
1. ผูเชื่อ
9:32-35
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ข.

ค.

ง.

2. ชายผูปวย 9:33
3. รักษาคนปวย9:34
4. การตอบสนองๅ
9:35
ที่เมืองยัฟฟา 9:36-43
1. ดอรคัสตาย
9:36-37
2. ทรงเรียกเปโตร
9:38-39
3. งานรับใชของเปโตร 9:40-41
4. ตอบสนองตอการรับใช
9:42-43
ที่เมืองซีซาริยา 10:1-48
1. นิมิตของคอรเนลิอัส 10:1-8
ก. ชายชื่อคอรเนลิอัส 10:1-2
ข. นิมิตของคอรเนลิอัส 10:3-6
ค. คอรเนลิอัสตอบสนอง10:7-8
2. นิมิตของเปโตร
10:9-22
ก. นิมิต10:9-12
ข. พระสุรเสียง 10:13-16
3. คนสงสารมาถึง
10:17-22
4. ไปเยี่ยมบานคอรเนลิอัส
10:23-48
ก. การเดินทาง 10:23
ข. การตอนรับ
10:24-27
ค. การอธิบาย
10:27-28
ง. คําถาม
10:29
จ. คําตอบ
10:30-33
ฉ. คําเทศนาที่ยังไมจบ 10:34-43
1. พระเจาไมทรงเห็นแกหนาผูใด
2. แพรกระจายขาวประเสริฐ
3. ขอความแหงขาวประเสริฐ
ช. คอรเนลิอัสตอบสนอง10:44-48
ที่กรุงเยรูซาเล็ม 11:1-12,25
1. ปญหาเรื่องการกลับใจของคนตางชาติ 11:1-18
ก. ปญหา
11:1-3
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5.

6.

7.

ข. อธิบายกิจการของพระเจาทามกลางชนตางชาติ
(1) นิมิต
11:4-10
(2) ผูมาเยือน 11:11
(3) การเยี่ยมเยียน
4:18
ค. การตัดสินใจ 4:18
คริสตจักรในเมืองอันติโอกแหงแควนซีเรีย 11:19-30
ก.
การประกาศที่เมืองอันติโอก
11:9-21
ข.
บารนาบัสมาเยี่ยม
11:22-24
ค.
เซาโลถูกเลือกใหเปนครู-ศิษยาภิบาล 11:25-26
ง.
อากาบัสเปดเผยขอความ11:27-30
เฮโรดทําการขมเหง
12:1-25
ก.
การฆาตรกรรมยากอบ 12:1-2
ข.
เปโตรถูกจับกุม
12:3-4
ค.
เปโตรถูกปลอย
12:5-19
ง.
มรณกรรมของเฮโรด 12:20-23
การประกาศพระวจนะ 12:24-25

ภาคที่ 4 เปนพยานไปถึงสุดปลายแผนดินโลก
กิจการ 13-28
1.

การเดินทางครั้งแรกของมิชชันนารี
13:1-14:28
ก.
การทรงเรียกใหรับใช 13:1-3
ข.
งานรับใชในปาโฟส ในไซปรัส 13:4-12
ค.
งานรับใชในอันติโอก ในปสิเดีย 13:13-50
1. ยายสถานที่ไปปสิเดีย 13:13-16
2. ขอความขาวสาร
13:17-37
ก. การอพยพเพื่อปลดปลอย 13:17
ข. การพเนจรในถิ่นทุรกันดาร 13:18
ค. เอาชนะเมืองคะนาอัน
13:18
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ง.
จ.
ฉ.
2.

3.

ง. กฏของซาอูลและดาวิด
13:20-23
จ. งานรับใชของยอหนผูใหบัพติศมา 13:24-25
ฉ. การตรึงกางเขนและการเปนขึ้นมาจากความตายของพระเยซู
13:26-27
ช. การเชื้อเชิญ 13:38-41
3. การตอบสนอง
13:42-50
งานรับใชในอีโคนีอูม 13:51-14:5
งานรับใชในลิสตรา
14:6-25
งานรับใชในซีเรีย
14:26-28

การประชุมในกรุงเยรูซาเล็ม
15:1-35
ก.
ปญหา 15:1-3
ข.
การประชุมตางๆ15:4-21
1. การประชุมครั้งแรกในทีสาธารณะ 15:4-5
2. การประชุมสวนตัวระหวางอัครทูตและผูปกครอง
3. การประชุมครั้งที่สองในที่สาธารณะ 15:7-21
ก. รายงานของเปโตร 15:7-11
ข. รายงานของเปาโลและบารนาบัส 15:12
ค. รายงานของยากอบ 15:13-21
ค.
การตัดสินใจ 15:19-21
ง.
จดหมาย
15:22-35
การเดินทางครั้งที่สองของมิชชันนารี
15:36-18:22
ก.
การโตแยง
15:36-41
ข.
งานรับใชที่ลิสตรา
16:1-5
ค.
งานรับใชที่โทรอัส
16:6-10
ง.
งานรับใชฟลิปป
16:11-40
จ.
งานรับใชที่เธสะโลนิกา 17:1-9
ฉ.
งานรับใชที่เบโรอา
17:10-14
ช.
งานรับใชที่เอเธนส
17:15-34
ซ.
งานรับใชที่โครินธ
18:1-18
ฌ. งานรับใชเอเฟซัส
18:19-21
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4.

5.

ญ. เยรูซาเล็มและอันติโอก 18:22
การเดินทางครั้งที่สามของมิชชันนารี
18:23-21:14
ก.
เอเซียไมเนอร 18:23
ข.
งานรับใชในเอเฟซัส 18:24-19:41
1. อปอลโล 18:24-28
2. สาวกของยอหน
19:1-7
3. โรงเรียนของทีรันบัส 19:8-12
4. บุตรของเศวา19:13-17
5. ผูกลับใจไหมถวายตัว 19:18-20
6. การตัดสินใจ 19:21
7. ปกปองพระอารเทมิส (ภาษาอังกฤษเรียกวา ไดอานา) 19:23-41
ค.
งานรับใชในมาซิโดเนียและกรีซ 20:1-5
ง.
งานรับใชในโทรอัส
20:6-12
จ.
งานรับใชในมิเลทัส
20:13-38
1. การเดินทาง 20:13-16
2. การพบปะกับผูปกครองจากเอเฟซัส 20:17-35
ก. ทบทวนงานรับใชของเขา 20:17-21
ข. เผชิญอนาคต
20:22-24
ค. จิตสํานึกของเปาโล 20:25-27
ง. คําเตือน 20:28-31
จ. มอบไวกับพระเจา 20:32
ฉ. ตัวอยางของเปาโลในความเหนื่อยยาก
20:33-35
3. การจากลา 20:36-38
ฉ.
งานรับใชในไทระ
21:1-6
ช.
งานรับใชในทอเลเมอิส 21:7
ซ.
งานรับใชในซีซาเรีย
21:8-14
การเยี่ยมเยียนครั้งสุดทายที่กรุงเยรูซาเล็มและการเดินทางไปโรม 21:15-28:31
ก.
เยรูซาเล็ม
21:15-23:32
1. ยายสถานที่ไปเยรูซาเล็ม
21:15-17
2. ขาวลือเกี่ยวกับเปาโล
21:18-30
ก. หาวาเขาทําใหกฏของโมเสสเสื่อมเสียไป
21:18-16
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ข.

ค.

ข. วาเขาใชพระวิหารในทางเสียหาย
3. ปฏิกิริยาของเปาโล 21:23-26
4. เปาโลหลุดรอดไปได 21:30-32
5. เปาโลตอบคําถาม 21:33-23:10
ก. ฝูงชนชาวยิว
22:1-23
ข. นายรอยชาวโรม 22:24-26
ค. นายพัน 22:26-30
ง. ซานเฮดริน 23:1-10
1. คําสารภาพของเปาโล 23:1
2. เผชิญหนากับมหาปุโรหิต
3. สภาแบงแยกเปนสองฝาย
6. พระเจาทรงปรากฏแกเปาโล 23:11
7. แกแคนเปาโล
23:12-15
8. ชวยเหลือเปาโลใหออกมา 23:16-32
ก. เปดเผยแผนการ 23:16-22
ข. จดหมาย 23:25-30
ค. การหลบหนี
23:32
ซีซาริยา
23:33-26:32
1. ตอหนาเฟลิกซ
23:33-24:27
ก. การกลาวหาของเทอรทูลลัส 24:1-9
ข. คําตอบของเปาโล 24:10-21
ค. เฟลิกซตอบสนอง 24:22-27
2. ตอหนาเฟสตัส
25:1-12
3. เฟสตัสและอากริปปา 25:13-27
4. ตอหนาอากริปปา 26:1-32
ก. เปาโลกลาวแกเพื่อตัวเขาเอง
ข. คําเชิญชวนใหมาหาพระผูชวยใหรอด
ค. คําพิพากษา
26:30-32
การออกเดินทางไปโรม 27:17-28:31
1. พายุ 27:1-44
2. งู
28:1-6
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ง.

3. การรักษา 28:7-10
4. เดินทางตอไป
28:11-15
โรม 28:16-31
1. พบปะกับชาวยิว 28:16-29
2. งานรับใช 28:30-31

คําตอบบททดสอบบทที่ 2
1.
2.
3.

4.

5.
6.

“เพราะวาใครไดดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย” เศคาริยาห 4:10
จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 2-4
ดูหนา 4-5
การเติบโตทางภูมิศาสตร
การเติบโตทางชาติพันธุ
การเติบโตทางจํานวน
การเติบโตทางวิญญาณ
ขออางอิงตอไปนี้นํามาใชได
กันดารวิถี 1:1-13, 2:23-24, 26:1-4, มัทธิว 9:13, ลูกา 15:7, 19:10, กิจการ 1:15, 2:41, 4:4,
6:7, 9:32, 12:24, 16:5, 19:20, 28:30-31, ยอหน 3:16, 2 เปโตร 3:9
จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา 6-7
ก.
ผิด ดูหนา 5
ข.
ผิด ดูหนา 7

39

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

40

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

บทที่ 3
คําอุปมาของการเพิ่มพูน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “คําอุปมา”
อธิบายวาเหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคําอุปมา
บอกถึงหลักการของการเพิ่มพูนในคําอุปมาซึ่งพระเยซูทรงสอน

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงถอยคําเปนคําอุปมาอยางนั้นหลายประการ ตามที่เขา
จะสามารถฟงและเขาใจได”
มาระโก 4:33

คํานํา
บทเรียนนี้เนนที่หลักการของการเพิ่มพูน ซึ่งพระเยซูทรงสอนระหวางเวลาที่ทรงรับใชในโลกนี้
คําอุปมาคือ เรื่องราวซึ่งใชเนนตัวอยางซึ่งนํามาจากธรรมชาติรอบๆ ตัว เพื่อแสดงใหเห็นความ
จริงฝายวิญญาณ
ความหมายที่แทจริงของคําวา “คําอุปมา” คือ “วางไวขางๆ เปรียบเทียบ” ในคําอุปมานั้น พระ
เยซูทรงเปรียบเทียบตัวอยางในธรรมชาติกับความจริงฝายวิญญาณ คําอุปมาคือเรื่องราวของโลกซึ่งมี
ความหมายของสวรรค
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เหตุใดจึงใชคําอุปมา
ครั้งหนึ่งสาวกถามพระเยซูวา
เหตุใดพระองคจึงทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนความจริงฝาย
วิญญาณ
“ฝายสาวกจึงมาทูลพระองควา “เหตุไฉนพระองคตรัสกับเขาเปนคําอุปมา””
มัทธิว 13:10
พระเยซูทรงตอบวา
“ขอความลึกลับแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลายรูได แตคนเหลานั้นไม
โปรดใหรู”
มัทธิว 13:11
สาวกเขาใจความจริงฝายวิญญาณที่สอนในคําอุปมาเพราะวาเขามีความคิดฝายวิญญาณ ผู
ที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคําอุปมาและไมเขาใจ
ความจริงฝายวิญญาณสามารถเขาใจไดดวยความคิดฝายวิญญาณเทานั้น
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได เพราะ
เขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลาและเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตอง
สังเกตดวยวิญญาณ”
1 โครินธ 2:14
คนที่มีความคิดฝายวิญญาณคือคนที่ไดบังเกิดใหมฝายวิญญาณแลว คนที่มีความคิดฝาย
วิญญาณเขาใจหลักการที่เปดเผยในคําอุปมา ผูที่มีความคิดเนื้อหนังที่บาปก็ไมอาจเขาใจได

ขาวประเสริฐแหงอาณาจักร
เมื่อพระเยซูทรงมอบหมายใหสาวกของพระองคออกไปประกาศขาวประเสริฐทั่วโลก พระองค
ตรัสวา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยานแก
บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”
มัทธิว 24:14
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ขาวประเสริฐที่คุณจะตองประกาศไปทั่วโลกคือขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจา ขอความ
นั้นประกอบดวยการกําเนิด ชีวิตและงานรับใชของพระเยซู รวมถึงการสิ้นพระชนมของพระองค เพื่อ
บาปของมนุษยชาติและการที่พระองคทรงฟนจากความตาย
คุณตองบอกผูคนวาเขาจะเขาสูอาณาจักรพระเจาไดโดยการบังเกิดอีกครั้งทางวิญญาณและ
สอนเขาวาจะดําเนินชีวิตใหมในอาณาจักรไดอยางไร

คําอุปมาของการเพิ่มพูน
พระเยซูทรงเลาคําอุปมาหลายประการเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจา ในคําอุปมาเหลานั้น
กลาวถึงอาณาจักรจะแพรขยายออกไปทั่วโลกไดอยางไร
คําอุปมาตอไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับความเติบโตของอาณาจักรทําใหเราเห็นหลักการเบื้องตนของการ
เพิ่มพูน จงดูขออางอิงในพระคัมภีรและอานคําอุปมาตอไปนี้
แกะหลง
มัทธิว 18:12-14, ลูกา 15:4-7
เหรียญหาย ลูกา 15:8-10
บุตรนอยหลงหาย
ลูกา 15:11-32
คําอุปมาเหลานี้แสดงใหเห็นความหวงใยของพระเจาที่มีตอผูที่หลงหายและความจําเปนเรง
ดวนที่คุณตองไปหาและนําเขากลับมายังอาณาจักรของพระเจา
ไมสําคัญที่วาทําไมเขาจึงหลงหายไป แกะเดินหลงทางไป เหรียญหายไปเพราะเลินเลอ บุตร
นอยหลงหายเพราะดื้อดึงก็ตาม
คุณตองใชความพยายามทุกอยางเพื่อหาคนที่หลงหายไปในความบาป คุณตองไปที่ที่เขาอยู
ไมใชรอใหเขามาหาคุณ
พระเจาไมทรงสนใจวาคนหลงหายไปอยางไร ทรงสนใจวาเขาตองถูกคนพบเทานั้น
โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง

ลูกา 14:15-23

การเพิ่มพูนตองไมหยุดยั้งลงเพราะวาบางคนปฏิเสธไมตอบสนองตอคํ าเชื้อเชิญของขาว
ประเสริฐ
คุณตองแสวงหาคนที่หิวโหยทางฝายวิญญาณและนําเขาเขามาสูงานเลี้ยงที่องคพระผูเปนเจา
ทรงเตรียมไว
ตนมะกอกไรผล

ลูกา 13:6-3

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาเกี่ยวกับตนมะเดื่อที่ไรผล ตนมะเดื่อเปนสัญลักษณตามธรรมชาติของ
ชนชาติอิสราเอล
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พระเจาทรงตั้งอิสราเอลขึ้นเปนชนชาติหนึ่งโดยทางทางชนชาตินี้ของพระองคจะสามารถแสดง
ใหโลกเห็นถึงอาณาจักรของพระเจา
พระเจาพยายามที่จะให “ตนไม” ของอิสราเอลออก “ผล”
ทามกลางชนชาติที่ไมเชื่อพระเจา โดยการบอกเลาถึงพระเจาเที่ยงแทพระองคนี้ แตอิสราเอลเปนหมัน
และไมเกิดผล
ปจจุบันนี้พระเจาทรงตั้งคริสตจักรเพื่อจุดประสงคนี้ พระเจาทรงบํารุงเลี้ยงผูเชื่อดวยความ
พยายามที่จะใหเขาเกิดผล เชนเดียวกับที่พระองคทรงกระทําแกชนชาติอิสราเอล
จุดประสงคของพระองคยังคงเหมือนเดิมคือ เราตองนําเอา “ผล” ออกมาจากชนตางชาติโดย
การแบงปนความรูของเราเกี่ยวกับพระเจาผูเที่ยงแท พระเจาไมทรงพอพระทัยกับตนไมที่ไมออกผล
เงินตะลันต

มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27

ชายผูเดินทางไกล มาระโก 13:31-37
คนรับใช มัทธิว 24:43-51, ลูกา 12:39-46
คนใชที่เฝาระวังอยู ลูกา 12:36-38
ผูจัดการที่ซื่อสัตย มัทธิว 25:14-30

คําอุปมาเกี่ยวกับ “คนรับใช” เหลานี้เนนถึงการเปนผูอารักขาที่ฉลาดแหงขอความของอาณา
จักรพระเจาซึ่งมอบความไววางใจแกผูเชื่อ
ผูเชื่อแตละคนไดรับมอบ “ตะลันต” หรือความสามารถพิเศษเพื่อใชในการประกาศขาว
ประเสริฐ ไมวาความสามารถของคุณจะเล็กหรือใหญ คุณตองเพิ่มพูนสิ่งที่พระเจาประทานแกคุณให
มากขึ้น
คนรับใชแตละคนตองเพิ่มพูนงานของตน เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คนที่ไดใช
ความสามารถของเขาไปอยางเหมาะสมจะไดรับรางวัล (ลูกา 15:10-12) สวนคนที่ไมไดเพิ่มพูนถือได
วาเปนคนไมสัตยซื่อ
“เหตุวาเมื่อบุตรมนุษยจะเสด็จมาดวยพระสิริแหงพระบิดา แลวพรอมดวยทูตสวรรค
ของพระองค เมื่อนั้นจะประทานบําเหน็จใหทุกคนตามการกระทําของตน”
มัทธิว 16:27
พระเยซูตรัสถึงหลักการของการแบงเปอรเซ็นตใหในเรื่องของขบวนการเพิ่มพูนวา
“ผูใดไดรับมาก จะตองเรียกเอาจากผูนั้นมาก และผูใดไดรับฝากไวมาก ก็จะตองทวง
เอาจากผูนั้นมาก”
ลูกา 12:48
อาณาจักรของพระเจาจะขยายออกไปไดโดยการใชตะลันตฝายวิญญาณที่พระเจาประทานให
ถาคุณใชสิ่งที่พระเจาประทานแกคุณ ตะลันตของคุณจะเพิ่มขึ้น ถาคุณไมใช ก็จะสูญเสียสิ่งนี้ไป
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คนหวานพืช

มัทธิว 13:3-8, มาระโก 4:3-8, ลูกา 8:5-8

ขาวประเสริฐของอาณาจักรแพรออกไปโดยการหวานเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา
ถา
ปราศ จากพระวจนะก็ยอมไมมีการเพิ่มพูน
ผลของขาวประเสริฐขึ้นอยูกับชีวิตซึ่งอยูในเมล็ดนั้น (คือพระวจนะ) และการตอบสนองของพื้น
ดิน (การตอบสนองของคนตอพระวจนะ) จะมีการตอบสนองตางๆ กันตอการหวานเมล็ดแหงพระวจนะ
ความรับผิดชอบของคุณคือ หวาน ขณะที่คุณหวานเมล็ดแหงพระวจนะ พื้นดินบางแหงก็
พรอมและใหผลตอการเก็บเกี่ยว พื้นดินบางแหงก็ไมตอบสนองและใหผลนอย
แมแตพระเยซูเองก็พบกับพื้นดินที่ไมตอบสนองในชวงเวลาที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้
“พระองคจะกระทําการอัศจรรยที่นั้นไมได เวนแตไดวางพระหัตถถูกตองคนเจ็บบาง
คนใหหายโรค พระองคก็ประหลายพระทัย”
มาระโก 6:5-6
ขาวละมานและขาวสาลี

มัทธิว 13:24-30

ขณะที่คุณเพิ่มพูนอาณาจักรพระเจาโดยการเพิ่มพูนผูเชื่อใหมๆ ซาตานจะพยายามทําใหงาน
ของคุณพายแพไป มันจะหวานคนที่เหมือนกับ “วัชพืช” ทามกลางเมล็ดที่ดีแหงอาณาจักรพระเจา
บางคนแสดงตัววาเปนคริสเตียนและมาคริสตจักรโดยวิธีการเพิ่มพูนนี้แตไมจริงใจ เขาเปน
“วัชพืช” ที่ซาตานหวานไว
พระเยซูไมทรงตองการใหคุณใชเวลาและความพยายามที่จะแยกวัชพืชออกจากขาวสาลี จง
หวานเมล็ดตอไปและเพิ่มพูนขึ้น ในวันแหงการเก็บเกี่ยวเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา วัชพืชจะถูกแยกจาก
ขาวสาลีในวันนั้น
ออกหาปลา

มัทธิว 13:47-50

พระเยซูทรงเปรียบเทียบความเติบโตของอาณาจักรของพระเจากับอวนใหญที่โยนลงไปใน
ทะเล ปลาทุกชนิดเขามาในอวน แตเมื่ออวนถูกลากเขาหาฝง ปลาดีก็ถูกแยกออกจากปลาที่ไมดี
คนทั้งชายและหญิงจากชนชาติตางๆ จะถูกดึงเขามาในอาณาจักร หลายคนจะเขามา บางคน
ก็จริงใจแตอีกหลายคนไมจริงใจ ในวันสุดทายแหงการพิพากษาเมื่อพระเจาทรงดึงอวนเขามาจะมีการ
แยก “ปลา” ที่ดีและเลว คุณไมไดถูกเรียกใหเปนคนแยกปลา คุณถูกเรียกใหหาปลาเทานั้น
เมล็ดพันธุผักกาด มัทธิว 13:31-32, มาระโก 4:31-32, ลูกา 13:19

อาณาจักรของพระเจาจะเพิ่มพูนเหมือนเมล็ดพันธุผักกาด เมล็ดพันธุผักกาดนั้นเล็กมากใน
ตอนตน แตเมื่อเติบโตก็กลายเปนตนไมใหญ
อาณาจักรของพระเจาในตอนตนนั้นมีขนาดเล็ก เมื่อพระเยซูเสด็จคืนสูสวรรคหลังจากทรงรับ
ใชในโลกนี้ พระองคทิ้งไวเพียงสาวกกลุมเล็กๆ ใหประกาศกระจายขาวประเสริฐ
ผูเชื่อกลุมเล็กนี้ไดเพิ่มพูนเปนสาวกจํานวนพันๆ ในหลายๆ ชนชาติ
เชื้อขนมปง

มัทธิว 13:33, ลูกา 13:21
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เชนเดียวกับเชื้อในกอนขนมปง
อาณาจักรของพระเจาจะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อใหกระจายไปทั่ว
“กอนขนมปง” ของโลก เชนเดียวกับเชื้อขนมปง ฤทธิ์อํานาจของอาณาจักรพระเจาไมไดอยูภายนอกแต
อยูภายในตัวเรา
เถาองุนและแขนง ยอหน 15:1-16

คําอุปมานี้อธิบายถึงความสัมพันธของพระเยซูและขบวนการเกิดผล พระองคทรงเปนเถาองุน
ฝายวิญญาณ และเราเปนแขนง คุณไมอาจเกิดผลไดเอง คุณจะเกิดผลตอเมื่อคุณเขาสนิทกับชีวิตที่
ไหลจากแขนงคือ พระเยซู
พระเยซูทรงตองการพรวนชีวิตของคุณทุกๆ ดานที่ไมเกิดผล เพื่อใหคุณคงมีแตผลฝาย
วิญญาณที่เหลืออยูออกมา
พระเยซูทรงตองการพรวนชีวิตของคุณทุกๆ ดานที่ไมเกิดผล เพื่อใหคุณคงมีแตผลฝาย
วิญญาณที่เหลือออกมา
การเก็บเกี่ยว

มัทธิว 9:37-38, ลูกา 10:2

ในคําอุปมานี้ ทุงนาคือโลกนี้ การเก็บเกี่ยวคือจํานวนชายและหญิงมากมายที่พรอมตอการ
ตอบสนองตอขาวประเสริฐ ทุงนารอคอยใหคนงานฝายวิญญาณของพระเจามาเก็บเกี่ยว

หลักการอื่นๆ ของการเพิ่มพูน
พระเยซูทรงสอนหลักการอื่นๆ ในการเพิ่มพูนดวยขอความสั้นๆ
ความสวางของโลก มัทธิว 5:14-16, ลูกา 8:16

อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อผูเชื่อปรากฏเปนเหมือนดังดวงสวางจากเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นที่
สูง ซึ่งอาจมองเห็นจากที่ไกล
เราตองนํ าเอาความสวางของโลกคือพระเยซูไปสูโลกที่เต็มไปดวยความมืดฝายวิญญาณ
อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อตางคนพากันมาสูความสวางนี้

เกลือของโลก

ลูกา 14:34

ในสมัยพระคัมภีร เขาทาเกลือเขากับเนื้อเพื่อไมใหเนาเปอย ผูเชื่อคือ “เกลือ” ที่จะทาเขากับ
โลกโดยขอความของการรักษาไวคือ ความรอด อาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเมื่อคนไดรอดจาก “ความ
เปอยเนา” (ความตายฝายวิญญาณ) แหงความบาป
ทรัพยสมบัติในสวรรค

มัทธิว 6:19-20, ลูกา 12:15
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ผูเชื่อจะตองไมยุงเกี่ยวหวงใยกับการเพิ่มพูนทรัพยสมบัติในโลกนี้ การเพิ่มพูนที่คุณถูกเรียกให
กระทําคือการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ ขณะที่คุณประกาศขาวประเสริฐคุณเพิ่มพูนทรัพยสมบัติของคุณ
ในสวรรค
ประตูกวาง

มัทธิว 7:14

คุณไมสามารถที่จะตัดสินวาทางนี้ถูกโดยดูที่จํานวนเทานั้น หนทางไปสูนรกนําคนมากมายไป
ขณะที่หนทางไปสูชีวิตนิรันดรมีคนนอยคนที่จะพบ
กิจการงานมากมาย มัทธิว 7:22

คนหลายคนทําการงานที่ดีมากมาย ดูเผินๆ ก็เห็นวามีการเพิ่มพูนและเติบโต
แตการทํางานใหญหลายอยางไมเหมือนกับการทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา และทําใหจุด
ประสงคของพระองคสําเร็จ งานของพระเจาตองทําโดยคนของพระองค ดวยวิธีของพระองค
นอยคือมาก

มัทธิว 10:42, มัทธิว 14:15-21

ทุกสิ่งที่กระทําในนามของพระเยซู แมวาจะดูเล็กนอยก็เกิดผลได
การอัศจรรยของกอนขนมปงและปลาแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเพิ่มพูนอยางไร และทรงใชสิ่ง
เล็กนอยที่เราถวายแดพระองค
การเติบโตตองมีการเปลี่ยนแปลง

มาระโก 2:21-22, 7:13

การเติบโตใหมตองมีการเปลี่ยนแปลง คุณไมอาจที่จะเอาของใหมใสลงไปในภาชนะเกาแหง
ขนบธรรมเดิมๆ และวิถีชีวิตที่บาป
ฤทธิ์อํานาจแหงพระวจนะของพระเจาถูกกีดกั้นโดยคนที่ยึดติดกับประเพณีและไมยอมเปลี่ยน
แปลงใดใดเลย
ไดมาโดยการสูญเสีย
ไดรับโดยการให

มาระโก 8:34-37, 10:29-30

ลูกา 6:38

หลักการของโลกสอนวาคุณไดรับโดยการเอาใหมากขึ้นเรื่อยๆ
พระเยซูทรงสอนวาคุณไดทุกสิ่งเมื่อคุณสูญเสียทุกสิ่ง สิ่งที่ดูเหมือนการสูญเสียในโลกธรรม
ชาติจะไดรับในโลกวิญญาณ
ความตายนําชีวิตมาให

ยอหน 12:24

โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซู หลายคนไดรับชีวิตนิรันดรเพิ่มพูน เมล็ดตองตายกอนโดย
ทางความตายก็จะไดรับชีวิตคืนมา
เพื่อที่จะเปนสาวกที่เกิดผล คุณตองตายตอความตองการของเนื้อหนังของคุณ คุณตอง “ตาย”
ตอบาป คุณตองละทิ้งวิถีทางของคุณเพื่อดําเนินตามพระเยซู
คริสตจักรบนศิลา มัทธิว 16:18
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อาณาจักรของพระเจาตั้งอยูบนพระศิลาคือ พระเยซูคริสต ไมมีการเจริญเติบโตโดยปราศจาก
พระองค พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา” พระองคตรัสวาไมมีใครเขามาในคริสตจักร
นอกเสียจากวาพระบิดาจะทรงนําเขาเขามา (ยอหน 6:44)
เราคาดหวังไดวาจะมีการตอตาน แต “ประตูนรก” จะไมสามารดทําใหแผนการของพระเจาใน
การทําใหอาณาจักรเติบโตนั้นพายแพไปได
“พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสวา “ฝายมนุษยก็เหลือกําลังที่จะทําได แต
พระเจาทรงกระทําใหสําเร็จไดทุกสิ่ง””
มัทธิว 19:26
“...ใครเชื่อก็เปนไปไดทุกสิ่ง”

มาระโก 5:23

หลักการที่ยิ่งใหญของการเพิ่มพูน
พระเยซูทรงสอนหลักการที่ยิ่งใหญแหงการเพิ่มพูนไวในคําตรัสสุดทายที่ทรงมีแกสาวก พระ
บัญชาของพระองคแสดงใหเห็นถึงแผนการเบื้องตนของการประกาศขาวประเสริฐและการเพิ่มพูนผู
กลับใจและเพิ่มสาวกดังนี้
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาใหถือรักษาสงสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:19-20
“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน”

“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศจาว
มาระโก 16:15

พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทนทุกขทรมานและ
ทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับ
การยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม
และทานทั้งหลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”
ลูกา 24:46-48
แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
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กิจการ 1:8

สรุป
คําสอนของพระเยซูแสดงใหเห็นวาพระองคไมทรงพอพระทัยกับสิ่งตอไปนี้
การตกปลาโดยไมไดจับปลา
โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง
การหวานโดยที่ไมไดเก็บเกี่ยว
ตนไมที่ไมเกิดผล
แกะหลงที่ไมไดนํากลับเขาคอก
เหรียญหายที่หาแลวแตไมพบ
บุตรหลงหายที่ไมไดกลับบาน
คนรับใชที่ไมเกิดผล
พื้นดินฝายวิญญาณที่ไมตอบสนองตอขาวประเสริฐ
ทุงนาที่เหลืออรามแตไมมีใครเก็บเกี่ยว
“อยางนั้นแหละ พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค ไมทรงปรารถนาใหผูเล็กนอย
เหลานี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย”
มัทธิว 18:14
“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บางคนคิด
เชนนั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองค
ไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย
แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจเสีย
ใหม”
2 เปโตร 3:9

ชื่อ..............................................
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บททดสอบตนเองบทที่ 3
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

จงใหความหมายของคําวา “คําอุปมา”

3.

เหตุใดพระเยซูจึงทรงใชคําอุปมาเพื่อสอนสาวกของพระองค

4.

จงอธิบายสั้นๆ ถึงหลักการของการเพิ่มพูนที่สอนในคําอุปมาตอไปนี้
โตะที่วางเปลาในงานเลี้ยง

ตนมะเดื่อที่ไมมีผล

แกะหลง เหรียญหายและบุตรหลงหาย

คําอุปมาเกี่ยวกับคนรับใช

ผูหวาน
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ขาวละมานและขาวสาลี

อวนตกปลา

เมล็ดพันธุผักกาด

เชื้อขนมปง

เถาองุนและแขนง
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

จากอายุ 12 ป มาจนถึงการเริ่มตนงานรับใชในที่สาธารณะของพระเยซู พระคัมภีรไมไดใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระองคในชวงเวลานั้น
มีเพียงขอเดียวเทานั้นที่แสดงถึงขบวนการเติบโตฝายวิญญาณในชวงนี้
“พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบดวยสติปญญาและพระคุณของ
พระเจาอยูกับทาน”
ลูกา 2:40
เพื่อใหงานเกิดผลจึงจําเปนที่จะตองเติบโตฝายวิญญาณกอนที่จะรับใชกับมวลชน

2.

ขณะที่ยุคสุดทายใกลเขามา ซาตานจะใหหลักการเพิ่มพูนของมันเอง จงศึกษาขออางอิงตอไป
นี้
ผูเผยพระวจนะเท็จจะเกิดขึ้น
มัทธิว 24:11
หลายคนจะถูกลอลวง
มัทธิว 24:11
ความชั่วรายอยุติธรรมจะเพิ่มขึ้น
มัทธิว 24:12
หลายคนจะหลนพนจากความจริงของขาวประเสริฐ
2 เธสะโลนิกา 2:3
การขมแหงผูเชื่อจะเพิ่มขึ้น
มัทธิว 24:9-10
คําพูดไรสาระและเหยียดหยามจะเพิ่มขึ้น
2 ทิโมธี 2:16
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 3
1.

“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคําอุปมาอยางนั้นหลายประการ
สามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4:33

2.

คําอุปมาคือ
เรื่องราวซึ่งใชตัวอยางจากโลกธรรมชาติ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความจริงฝาย
วิญญาณ
ความหมายที่แทจริงของ “คําอุปมา” คือ “วางไวขางๆ เปรียบเทียบ” ในคําอุปมาเหลานี้ พระ
เยซูทรงใชตัวอยางธรรมชาติและทรงเปรียบเทียบกับความจริงฝายวิญญาณ
คําอุปมาคือ เรื่องราวของโลกซึ่งมีความหมายของสวรรค หนา 1

3.

พระเยซูทรงใหสาวกมีความเขาใจถึงความจริงฝายวิญญาณที่สอนในคําเปรียบเทียบ เพราะ
วาเขามีความคิดในฝายวิญญาณ คนเหลานั้นที่ไมมีความคิดฝายวิญญาณไดยินคําเปรียบ
เทียบและไมเขาใจ หนา 2

4.

ดูคําอธิบายถึงคําอุปมาในหนา 2-5
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บทที่ 4
หนึ่งบวกหนึ่งมากกวาสอง
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “เปนพยาน”
ใหคําจํากัดความของคําวา “ฆราวาส”
ใหคําจํากัดความวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย (ผูรับใชเต็มเวลา)”
อธิบายวา “การทรงเรียก” ของฆราวาสหมายถึงอะไร
อธิบายแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนเพื่อการแพรขยายขาวประเสริฐ
บอกชื่อชาย 2 คน ในพันธสัญญาใหมซึ่งเปนตัวอยางของขบวนการเพิ่มพูนนี้
อธิบายวาจะเริ่มตนในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณไดอยางไร
เริ่มตนเพิ่มพูนฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“จงมอบคําสอนเหลานั้นที่ทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่
ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”
2 ทิโมธี 2:2
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คํานํา
ความเติบโตของรางกายมนุษยเริ่มตนจากเซลลของชีวิตเซลลเดียว เซลลนี้เพิ่มพูนมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกอรางเปนมนุษยขึ้น หลังจากที่เกิดมาแลว ขบวนการนี้ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องในตัว
เด็ก เซลลของมนุษยยังคงเพิ่มพูนและกอใหเกิดการเจริญเติบโต
ในโลกฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน คนแตละคนซึ่งมีชีวิตใหมแลวในพระคริสตก็เปนเหมือน
กับเซลลที่มีชีวิตในรางกายของมนุษย ผูเชื่อแตละคนตองเพิ่มผลผลิตในฝายวิญญาณ ขาวประเสริฐ
แพรออกไปในขณะที่ผูเชื่อยังคงเพิ่มพูนดวยวิธีนี้
บทเรียนนี้จะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบสวนตัวของคุณในขบวนการฝายวิญญาณนี้ คุณ
จะเรียนรูถึงแผนการของพระเจาเพื่อการเพิ่มพูนฝายวิญญาณซึ่งทําให “หนึ่งบวกหนึ่ง” ไดมากกวา
สอง

การทาทาย
พระเยซูทรงทาทายผูเชื่อใหนําขาวประเสริฐไปสูคนทั้งโลก (มัทธิว 28:19, กิจการ 1:8)
ในปจจุบัน เราอาศัยอยูในโลกที่กําลังเติบโตกาวหนา มีคนเกิดใหมในแตละวันเปนพันๆ คน
จํานวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
มีกลุมคนมากมายในโลกนี้ที่ยังไมเคยไดยินถึงเรื่องของพระเยซู กลุมเหลานี้ประกอบดวยคน
เปนลานๆ คนซึ่งขาวประเสริฐยังไมไดไปถึงเขา
หมูบานและชุมชนหลายแหงไมมีคริสตจักร ในหลายประเทศไมมีศิษยาภิบาลที่ไดรับการฝก
ฝนเพียงพอเพื่อคริสตจักรที่มีอยู
เราจะทําตามคําทาทายของพระเยซูไดสําเร็จอยางไรเพื่อนําขาวประเสริฐไปสูคนทั่วโลก

แผนการของพระเจา
พระเจาทรงมีแผนการพิเศษเพื่อนําจาวประเสริฐไปสูโลกนี้ พระเยซูทรงสรุปแผนการนี้เมื่อ
ทรงบอกสาวกของพระองควา
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
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กิจการ 1:8
ตอไปนี้คือแผนการของพระเจา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนฤทธิ์อํ านาจจาก
สวรรคซึ่งอยูเบื้องหลังขบวนการเพิ่มพูน พระเยซูคริสตทรงเปนเนื้อหาสาระของขอความขาวประเสริฐ
และคนทั้งโลกคือคนที่รับฟงขอความนั้น
สาวกคือตัวแทนของการเพิ่มพูน วิธีการของพระเจาคือ ใหสาวกแตละคนเปน “พยาน” ถึงขอ
ความของขาวประเสริฐ การ “เปนพยาน” คือการบอกสิ่งที่คุณไดเห็น ไดยินหรือประสบมา
ในศาลยุติธรรม พยานคือคนที่กลาวอางถึงคนบางคนหรือบางสิ่งวาเปนจริงในฐานะพยาน
คุณตองพิสูจนถึงพระเยซูและแผนการของพระองค เพื่อความรอดของมวลมนุษย มีหลักฐานสองชนิด
ที่พยานใชในศาลยุติธรรม ชนิดที่หนึ่งคําพยานที่เปนคําพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ อีกชนิดหนึ่งคือ หลัก
ฐานซึ่งพิสูจนใหเห็นได
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยใหคุณเปนพยานถึงขาวประเสริฐทั้งโดยคํ าพูดและโดยการ
สําแดงถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา

การแบงระหวางพระสงฆหรือผูรับใชเต็มเวลาและฆราวาส
แผนการของพระเจาคือ ใหสาวก (ผูเชื่อ) แตละคนเปนพยานถึงขาวประเสริฐ คริสตจักรยุค
แรกเติบโตเมื่อเขาเดินตามแผนการนี้ ผูเชื่อทุกคนแบงปนขาวประเสริฐและเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ
บานของเขากลายเปนศูนยกลางการเพิ่มพูน คุณจะเรียนรูมากขึ้นในเรื่องนี้ในบทตอไป คริสตจักรเติบ
โตและเพิ่มพูนขณะที่ผูเชื่อแตละคนเปนพยานถึงขาวประเสริฐ
ขณะที่คริสตจักรเติบโต พระเจาทรงเรียกบางคนใหปรนนิบัติพระองคโดยการเปนศิษยาภิ
บาล ผูประกาศ ผูเผยพระวจนะ ครูและอัครทูตเต็มเวลา เมื่อเวลาผานไปผูเชื่อกลายเปนสวนของการ
แบงแยก 2 ชนิดนี้ในคริสตจักรคือ เขาเปน “ผูรับใชเต็มเวลา” หรือไมก็เปน “ฆราวาส”
คําวา “ฆราวาส” มาจากภาษากรีกที่แปลวา “เปนของบุคคลที่พระเจาทรงเลือก” ความหมาย
เบื้องตนของคํานี้คือ “ประชากรทั้งหมดของพระเจา” คําวา “ฆราวาส” จึงนํามาใชสําหรับผูที่ไมได
ปรนนิบัติรับใชพระเจาเต็มเวลาในคริสตจักร
คําวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย” กลายเปนคําที่ใชกับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร พระสงฆ
หรือศาสนาจารย หมายถึง ผูที่มีอาชีพในการรับใชและคริสตจักรจางใหทํางานเต็มเวลา เขาอาจไดรับ
การแตงตั้งจากนิกายหรือไมก็ได
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เมื่อเวลาผานไป ในประวัติศาสตรของคริสตจักรมีการแบงแยกทีละนอย เกิดขึ้นระหวาง
ศาสนาจารยและฆราวาส ฆราวาสหลายคนหยุดที่จะเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ เขาเริ่มที่จะละทิ้งคํา
ทาทายที่ใหออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศขาวประเสริฐไวแกศาสนาจารยเต็มเวลา
ไมมีผูรับใชเต็มเวลาคนใดจะทําสิ่งที่คริสตจักรทั้งหมดไดรับมอบหมายใหกระทําไดสําเร็จ นี่
เปนเหตุผลที่เราไมไดนําขาวประเสริฐไปทั่วโลก ผูเชื่อไดยายความรับผิดชอบของเขาไปไวที่ศาสนา
จารยเต็มเวลา
พระคัมภีรสอนถึงการแบงแยกงานกันในคริสตจักรก็จริง แตวาคนทุกคนตองมีสวนรวมใน
การประกาศเผยแพรขาวประเสริฐ (จงอาน กิจการ 6:1-6)
ขณะที่คริสตจักรที่เยรูซาเล็มเพิ่มพูนขึ้น ก็จําเปนที่จะตองแบงงานออกไปเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการในคริสตจักร ผูนําใชเวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาพระวจนะและอธิษฐาน ฆราวาสทําหนาที่
บริหารตอหญิงมายและงานประเภทปรนนิบัติ
แตแมวาผูเชื่อรับใชในหนาที่ตางๆ กันในคริสตจักร เขาทุกคนตางก็มีสวนรวมในการประกาศ
ขาวประเสริฐ
สตีเฟนคือฆราวาสผูหนึ่งที่ถูกเลือกใหทํางานประเภทปรนนิบัติ ถึงกระนั้นก็เปนพยานอยางมี
ฤทธิ์ตอขาวประเสริฐ (กิจการ 6:8-11)
ฟลิปก็เปนฆราวาสอีกผูหนึ่งที่ถูกเลือกใหปรนนิบัติ เขาแบงปนขาวประเสริฐกับชาวสะมาเรีย
(กิจการ 8:5-12)
เมื่อเยรูซาเล็มถูกขมเหงและผูเชื่อกระจัดกระจายออกไปยังเมืองตางๆ เขาก็เปนพยานถึงขาว
ประเสริฐตอไป
“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4
สําหรับผูเชื่อที่แทจริงนั้นไมมีการแบงแยกระหวางคนที่ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่ทํางานเลี้ยงชีพทาง
โลก เพราะวาพระเยซูทรงเปนจอมเจานาย (Lord ภาษาไทยแปลวาองคพระผูเปนเจา ซึ่งความหมาย
ที่แทจริงคือ เจานาย) ของทุกคน

การทรงเรียกของฆราวาส
ถาคุณจะเขาใจจริงๆ ถึงการทรงเรียกฝายวิญญาณของฆราวาส คุณตองหันกลับไปดูในพันธ
สัญญาเดิม
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แผนการของพระเจาคือใหชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใช
“เจาทั้งหลายจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปนชนชาติบริสุทธิ์สําหรับเรา...”
อพยพ 19:6
ในฐานะปุโรหิต บุคคลแตละคนในอิสราเอลตองเปนพยานถึงพระเจาเที่ยงแทองคเดียวแกผู
ไมเชื่อที่อยูรอบๆ เขา
การแตงตั้งปุโรหิตอยางเปนทางการไมไดเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจาเพื่ออิสราเอล
ปุโรหิตก็เหมือนกับ “ศาสนาจารย” ในปจจุบันซึ่งมีบทบาทพิเศษในการเปนผูนํา แตชนชาติทั้งหมดยัง
คงปรนนิบัติในฐานะผูรับใชซึ่งนําขอความจากพระเจาไปยังคนตางชาติ
ในพันธสัญญาใหม ผูเชื่อไดรับการทรงเรียกที่คลายคลึงกัน เขาตองเปนปุโรหิตหรือผูรับใช
แหงขาวประเสริฐ
“แตทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปน
ประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพื่อใหทานทั้งหลายประกาศพระ
บารมีของพระองค ผูไดทรงเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอัน
มหัศจรรยของพระองค”
1 เปโตร 2:9
การทรงเรี ย กผู  เ ชื่ อ ก็ เ พื่ อ ให เ ป น พยานถึ ง พระเจ า ผู  ท รงได นํ าเขาออกจากความมื ด ฝ า ย
วิญญาณเขามาสู “ความสวาง” ของพระเยซูคริสต (ยอหน 9:5)
พระเจาทรงบอกผูเชื่อให “ดําเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น” (เอเฟ
ซัส 4:1) มีการทรงเรียกประการหนึ่งคือใหเปนพยานถึงขาวประเสริฐ ซึ่งเปนงานของพันธกิจของผูเชื่อ
ทุกคน ทุกคนตางรับผิดชอบตอการตอบสนองการทรงเรียกนี้
การทรงเรียกนี้ไมขึ้นอยูกับการศึกษาหรือความสามารถตามธรรมชาติ
พระเจาทรงใช
ฆราวาสธรรมดาเพื่อที่พระองคเทานั้นจะไดัรับพระเกียรติและสงาราศี
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวาพวกทานที่พระเจาไดทรงเรียกมานั้น เปนคน
พวกไหน มีนอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มีนอยคนที่มีอํานาจ มีนอยคนที่ตระกูลสูง”
1 โครินธ 1:26-29

ขบวนการเพิ่มพูน
ในพระคัมภีร พระเจาทรงเปดเผยแผนการพิเศษเพื่อใหผูเชื่อสามารถที่จะทําใหการทรงเรียก
สําเร็จลงได
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การเพิ่มพูนคือหลักการเบื้องตนของการเจริญเติบโตทั้งหมดในโลกธรรมชาติ การเติบโตไมได
เกิดจากการเพิ่มหนวยหนึ่งเขากับอีกหนวยหนึ่ง แตเปนการที่เซลลที่มีชีวิตอยูนั้นไดเพิ่มพูนขึ้น เซลล
ใหมแตละเซลลที่เกิดขึ้นมีความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได
แผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนก็คลายคลึงกันในโลกฝายวิญญาณ เปาโลสรุปแผนการนี้
เมื่อเขาเขียนถอยคํานี้แกทิโมธี
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน ไวกับคนที่
ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”
2 ทิโมธี 2:2
เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกคนที่สัตยซื่อและมอบหมายสิ่งที่เปาโลสอนแกเขา คนที่สัตยซื่อเหลา
นี้ตองมีความสามารถที่จะสอนผูอื่น โดยแผนการในการเพิ่มผลผลิตที่วางไวนี้ ขาวประเสริฐก็จะแพร
ออกไปทั่วโลก
เพื่อจะดูวาแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนนั้นกระทํากิจอยางไร จงศึกษารายการตอไปนี้
รายการนี้ใชเวลาหนึ่งซึ่งเปนเวลาเฉลี่ยที่จําเปนตอการนําคนกลับใจมาสูขาวประเสริฐ และฝกเขาให
เปนคริสเตียนที่เกิดผล โดยแทจริงแลวขบวนการนี้อาจใชเวลามากหรือนอยกวานี้ก็ได ขึ้นอยูกับคนที่
เกี่ยวของ ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะวางกําหนดเวลาไวอยางแนนอนได
แตถาผูเชื่อจะไปหาเพียงคนๆ เดียวและสรางเขาใหเปนสาวกในแตละป และใหเขาสัญญาที่
จะสรางคนๆ หนึ่งเปนสาวกในแตละป โลกก็จะไดรับขาวประเสริฐงายขึ้น
จงสังเกตดูรายการวาในระหวางปแรก ผูเชื่อกําลังสรางสาวกคนหนึ่ง ในปลายปนั้นมีคนที่
สัตยซื่อ 2 คน คือผูเชื่อและคนที่กลับใจใหมที่เขาสรางใหเปนสาวก (คุณจะเรียนเรื่องขบวนการสราง
สาวกตอไปในหลักสูตรนี้)
ในชวงปตอไป เขาแตละคนนําขาวประเสริฐไปหาคนหนึ่งและสรางเขาเปนสาวก ในปลายปที่
2 มีคนทั้งหมด 4 คน แตละคนจะสรางคนๆ หนึ่งใหเปนสาวกในปตอไป
ป
ป 17
ป 16
ป 15
ป 14
ป 13
ป 12

ผูสรางสาวก
65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048

สาวก
65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
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=
=
=
=
=
=
=

จํานวนทั้งสิ้น
131,072
65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
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ป 11
ป 10
ป 9
ป 8
ป 7
ป 6
ป 5
ป 4
ป 3
ป 2
ป 1

1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2

ยุทธวิธีจากเบื้องบนของพระเจา
ในการเพิ่มพูนผลผลิตและการระดมพล
บัดนี้ใหเราคิดเฉลี่ยสมาชิกของคริสตจักรหนึ่งวามีประมาณ 100 คน จงทําใหเพิ่มขึ้นตาม
แผนภูมินี้เปน 100 คน โดยใหแตละคนประกาศขาวประเสริฐใหไดสักหนึ่งคน และทําการฝกอบรม
เขาเหลานั้นใหเปนผูที่รูจักเพิ่มผลผลิตดวยตนเองอีกตอหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถเห็นไดวาเปนวิธีที่งายแค
ไหน ที่เราสามารถสงขาวประเสริฐไปจนถึงประชากรทั้งโลกได
การเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคูณเปนวิธีที่รวดเร็วยิ่งกวาการเพิ่มจํานวนแบบธรรมดา
ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายการเพิ่มพูนแบบธรรมดาโดยการบวก
การเพิ่มจํานวน 1+1+1+1+1...> เติบโตตอไปทีละหนึ่ง
ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายการเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคูณ ในกระบวนการนี้ คนแตละคน
ดําเนินการเพิ่มพูนแบบทวีคูณดวยตนเอง และการที่ “หนึ่งบวกหนึ่ง” ยอมนําผลลัพธมาใหไดมากกวา
สอง
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การเพิ่มพูนผลผลิต
ทวีคูณ

1 x 1 x 1 x 1 X 1
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x
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1
1
1
1
1
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...
...

...

วิธีการในคริสตจักรยุคแรก
แผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงขั้นตอนแรกในการเพิ่มจํานวนซึ่งเปนผลมาจากอันดรูวซึ่งเปนสาวก
คนแรกของพระเยซู

เปโตร
อันดรูว

คนอื่นๆ
56

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

เพนเทคศเต

1.
2.
3.
4.
5.

อันดรูวเปนผูแบงปนขาวประเสริฐใหนองชายคือ เปโตร
เปโตรก็เปนผูแบงปนขาวประเสริฐแกประชาชนในวันเพนเทคศเตที่กรุงเยรูซาเล็ม
เปโตรยังไมหยุดที่จะแบงปนขาวประเสริฐตอไปยังคนอื่นๆ อีกซึ่งคนเหลานั้นไดกลายมาเปน
ผูเพิ่มผลผลิตอีกที
ผูเชื่อนับจํานวนแสนๆ คนตางกระจัดกระจายตอไปยังคนอื่นๆ อีก เพื่อที่จะแพรขยายขาว
ประเสริฐตอๆ ไปอยางไมหยุดยั้ง
แตละคนที่ไดรับขาวประเสริฐแลวก็เริ่มกลายเปนผูเพิ่มผลผลิตทันทีและทําใหกระบวนการ
ดําเนินตอเนื่องกันไปไดเรื่อยๆ

ตอไปนี้คือแผนภูมิซึ่งแสดงถึงขั้นตอนแรกในการเพิ่มจํานวนทางฝายวิญญาณซึ่งเปนผลมา
จากอัครสาวกเปาโล

1.
2.
3.
4.
5.

พระเจาทรงใชอานาเนียใหไปวางมือแกเปาโล
เปาโลสรางสาวกชื่อทิโมธี
เปาโลยังคงสรางสากคนอื่นๆ ตอไปอีกเรื่อยๆ
ทิโมธีก็สรางสาวกที่เรียกวา “ผูเชื่อที่สัตยซื่อ” ซึ่งเปนคนที่สามารถสอนคนอื่นได
ผูเชื่อที่สัตยซื่อคือ ผูที่ออกไปประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นๆ
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6. คนเหลานั้นซึ่งเคยเปน “คนอื่นๆ” ดําเนินการในขบวนการของการเพิ่มจํานวนตอไป
7. บุคคลแตละคนที่อยูในเครือขายนี้ทําหนาที่เพิ่มผลผลิตตอไป

บุคคลธรรมดา
พระคัมภีรบอกใหเราทราบไมมากเกี่ยวกับชายที่ชื่อ อานาเนีย ซึ่งหมายถึงผูที่ปรากฏชื่ออยู
ในแผนภูมิขางบนนี้ เขาไมเปนที่รูจักของมนุษย แตทวาพระเจาทรงใชเขาใหเปนผูสรางและเลี้ยงดู
อัครสาวกเปาโล
อันตรูวก็เปนคนธรรมดาเชนกัน เปนชาวประมงที่ไรการศึกษาดวยซํ้า แตขอใหคุณดูที่ลูกโซ
แหงการเพิ่มพูนแบบทวีจํานวนทางฝายวิญญาณซึ่งคุณจะเห็นถึงความรับผิดชอบของเขา
คุณอาจเปนคนที่ไมมีชื่อเสียงในทามกลางมนุษย คุณอาจไมเปนที่รูจักอยางดีในชุมชนที่คุณ
อยูหรือในคริสตจักรในนิกายที่คุณสังกัดอยู
คุณอาจเปนบุคคลธรรมดาและการงานที่คุณทําก็แสนจะธรรมดา
แตทวาพระเจาทรง
สามารถใชคุณเพื่อที่จะเพิ่มพูนสาวกใหพระองคได
จงอานเรื่องการหายโรคของชายที่เปนงอยในกิจการ บทที่ 4 เมื่อเปโตรและยอหนปรากฏตัว
ตอหนาสภานั้น เห็นไดอยางชัดเจนทีเดียววาเขาทั้งสองเปนผูที่ไรการศึกษา เปนเพียงคนธรรมดา
สามัญนั่นเอง
“เมื่อเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษา
และเปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู
เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูด
ขึ้นได”
กิจการ 4:13-14
คนเหลานี้ที่จัดวาเปน “คนธรรมดาสามัญ” ไดรับชีวิตใหมโดยทางพระเยซูคริสตแลว ชีวิต
ภายในของพวกเขาเปนผลจากการเพิ่มพูนทางฝายวิญญาณ
พระเยซูทรงมอบหมายงานใหฆราวาสซึ่งเปนคนธรรมดาสามัญใหมีความรับผิดชอบในการ
เผยแพรขาวประเสริฐ ดังนั้นพระองคจึงทรงเลือกชาวประมงใหจากเรือของเขาเพื่อมาเปนผูจับคน
แทน เพราะพระองคทรงเชื่อวาประชาชนที่เปนคนธรรมดาสามัญสามารถกลายเปนคนพิเศษกวา
ธรรมดาได เมื่อเขาไดประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิเดโอนก็เปนเพียงชาวนาคนหนึ่ง เปาโลเปนคนทําเต็นท โมเสสเปนคนเลี้ยงแกะ ลูกาเปน
นายแพทย โยเซฟเปนรัฐบุรุษผูยิ่งใหญทางการเมือง ไมวาคุณจะมีการศึกษาแคไหนหรือมีอาชีพอะไร
พระเจาทรงสามารถใชคุณในแผนการของพระองคได
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คุณอยูที่ไหน คุณเปนใคร ไมสําคัญ สิ่งที่สําคัญมากก็คือขณะนี้คุณกําลังทําอะไรอยูในที่ซึ่ง
พระองคไดทรงวางคุณไว กุญแจที่จะนําคุณไปสูการเพิ่มพูนฝายวิญญาณอยางมีประสิทธิภาพอยูที่
วาคุณตองเปนคนของพระเจา เปนหญิงหรือเปนชายที่ตองยอมอยูในที่ซึ่งพระเจาทรงจัดวางคุณไว
ตองกําลังทํางานของพระเจาและตองอยูในทางของพระเจา

จะเริ่มตนไดอยางไร
พระคัมภีรใหมเปดเผยวาขาวประเสริฐแผขยายไดอยางรวดเร็วไปตามเครือขายของสังคมซึ่ง
กําลังมีและดํารงอยูจริง ดวยวิธีการเชนนี้ นั่นหมายถึงวาคุณเองก็สามารถแผขยายขาวประเสริฐออก
ไปจากตัวคุณไดงานที่สุดคือไปสูกลุมคนในสังคมของคุณ ไปยังเพื่อนๆ ญาติพี่นองและผูรวมงานของ
คุณ
ตัวอยางเชน พระเยซูทรงเรียกชาวประมงคนหนึ่งที่ชื่อวา อันตรูว อันดรูวแบงปนขาวประเสริฐ
กับญาติคนหนึ่งซึ่งชื่อวา เปโตร แลวทั้งสองคนก็รวมกันแบงปนกับชาวประมงคนอื่นๆ ซึ่งเขาทั้งสอง
ทํามาหากินอยูดวย ในไมชาชาวประมงทั้งกลุมนั้นก็กลายสภาพเปนผูที่กําลังติดตามพระเยซูไปในที่
สุด
ในชีวิตประจําวันและในการทํางาน ฆราวาสไมใชเปนแตเพียงหนวยยอยๆ ของคริสตจักร ซึ่ง
กระจัดกระจายออกไปยูในชุมชนซึ่งมารวมตัวกันเพื่อการนมัสการและสามัคคีธรรมดวยกันเทานั้น แต
ฆราวาสคือราชทูตของพระเจาที่จะตองเปนผูนําขาวเรื่องแผนดินของพระเจาไปยังญาติพี่นอง เพื่อน
ฝูงและบรรดาเพื่อนรวมงาน โลกแหงการทํางาน โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน เหลานี้คือพื้นที่แหง
การรับใชของคุณ
จงใชแผนภูมิตอไปนี้เพื่อชวยคุณในการเริ่มตนที่จะเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ จงเขียนชื่อ
ของคุณลงในวงกลมที่อยูตรงกลางของแผนภูมิ ในวงกลมยอยๆ ที่อยูลอมรอบตัว “คุณ” จงเขียนชื่อ
ญาติพี่นองหรือเพื่อน 6 คน ลงในนั้น ขอใหเปนคนที่คุณรูจะใกลชิดและพบปะเสมอซึ่งเปนผูที่ยังไม
เชื่อ
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ตอนนี้ใหดูที่แผนภูมิ จงสังเกตที่ลูกศรซึ่งตางก็ชี้ไปและชี้กลับมาจากเพื่อนฝูงและญาติพี่นอง
กลับมายังคุณ คุณคือ “ปุโรหิต” ของพระผูเปนเจา จอมเจานายของประชาชนเหลานี้ แมเขาอาจจะ
ไมเคยเขาโบสถเลยสักแหง แมเขาอาจไมรูจักหรือไมเคยพบปะศิษยาภิบาลของคริสตจักรของคุณเลย
ก็ตาม
แต คุณ คือผูที่รูจักเขาเหลานั้นอีก ก็โดยการผานเครือขายที่มีอยูจริงเหลานี้ ซึ่งเปนการมีสัม
พันธภาพทางสังคมรวมกับเขา คุณสามารถเริ่มตนที่จะเอาชนะใจเขาและสรางคนอื่นๆ ใหเขามาเปน
สาวกได (บทที่ 10 จะอธิบายถึงกระบวนการในการสรางสาวกซึ่งจะยอนกลับมาเปนการเขาสูการเพิ่ม
พูนผูติดตามพระเยซูคริสต)
ในลูกา 16:19-31 จงอานเรื่องราวของชายที่เปนเศรษฐีซึ่งไปสูนรก ชายผูนี้ตองการที่จะกลับ
มาเพื่อแบงปนขาวประเสริฐแกครอบครัวของเขา แตทวาก็สายเกินไปเสียแลว อยาคอยจนกระทั่งสาย
จนเกินไปที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับคนเหลานั้นซึ่งอยูในเครือขายทางสังคมของคุณ

ของประทานฝายวิญญาณและการเพิ่มพูนแบบทวีคูณ
สิ่งที่เห็นไดชัดซึ่งเปนผลอันแทจริงของการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ การที่ผู
นั้นกลายเปนผูที่มีชีวิตในการเปนพยานถึงขาวประเสริฐดวยพลังอํานาจที่มาจากเบื้องบน ฤทธานุ
ภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหผูเชื่อมีความสามารถที่จะเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณแบบ
ทวีคูณได (กิจการ 1:8)
วิธีหนึ่ง ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทําใหผูเชื่อมีพลังอํานาจไดก็คือ โดยทางของ
ประทานฝายวิญญาณ ผูเชื่อแตละคนไดรับของประทานฝายวิญญาณเพื่อที่จะเตรียมเขาใหพรอมที่
จะออกไปรับใชผูอื่น ของประทานเหลานี้เปนความสามารถที่เหนือธรรมชาติซึ่งไดมาโดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
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ถาคุณไมทราบวาคุณมีของประทานฝายวิญญาณอะไรบางที่พระเจาทรงประทานใหคุณมา
แลว โปรดเรียนหลักสูตรของทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ในหัวขอวา “การงานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับวิชาที่วาดวยของประทานฝายวิญญาณ

ตัวอยางในสมัยปจจุบัน
ไมมีอะไรเลยที่ทําใหแผนการในการเพิ่มพูนขาวประเสริฐของพระเจาพายแพหรือลมเหลวได
หากมีการเปนพยานของผูเชื่อเปนรายบุคคล
งานของมิชชันนารีที่รับใชเพื่อการประกาศแกชนชาติจีนผานไปนานหลายปทีเดียว แตจนวน
ประชากรของคริสตจักรมีนอยกวาหนึ่งลานคน เมื่อตอนที่รัฐบาลขับไลมิชชันนารีออกนอกประเทศ
บรรดาศิษยาภิบาลถูกจับขังไวในคุก พระคัมภีรถูกเผา โบสถถูกปด
แตอีก 30 ปตอมา เมื่อมีการเปดกวางใหกลับคืนสูประเทศจีนได และมีการทํารายงานตางๆ
ได จํานวนผูเชื่อที่ประเมินไดมีเพิ่มขึ้นจาก 10 ถึง 50 ลานคน
ถึงแมวาคริสตจักรถูกปด ศิษยาภิบาลถูกขังคุก แตผูเชื่อธรรมดาก็ยังคงเพิ่มพูนผลผลิตฝาย
วิญญาณตอไปอยางไมหยุดยั้ง ไมมีสิ่งใดเลยที่สามารถมาหยุดยั้งแผนการของพระเจาที่มีไวเพื่อการ
เผยแพรขาวประเสริฐของพระองค

ความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรพระเจา
ผูเชื่อทุกคนตองกลายเปนผูเกิดผลจากการเพิ่มพูนผลผลิต ทวาการเพิ่มพูนเพียงอยางเดียวก็
ไมเปนการเพียงพอ ผูเชื่อทุกคนยังตองกลายมาเปนผูที่มีสวนในหนาที่ของคริสตจักรซึ่งจะตองทํางาน
ประสานกันกับพระกายเดียวกันซึ่งไดแกผูเชื่อแททุกคนที่รวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
คริสตจักรก็ตองเพิ่มพูนตัวเองดวย คริสตจักรตองมีประสบการณดานการเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณภายในและตองกาวหนาเพื่อที่จะแผขยายคริสตจักรตอไปอีก การเพิ่มสาขาของคริสตจักร
ลูกและมีความเจริญเติบโตในรูปแบบที่ขามไปสูประเทศอื่นๆ
คุณไดเรียนรูไปแลวถึงความรับผิดชอบของคุณในการเพิ่มพูนผลผลิตเปนรายบุคคล ในบท
ตอๆ ไป คุณจะเรียนรูถึงวิธีการเพิ่มพูนรวมกันภายในคริสตจักรทองถิ่น
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ชื่อ...........................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 4
1.

เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

ใหคํานิยามคําวา “พยาน”

3.

ใหคํานิยามคําวา “ฆราวาส”
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4.

ใหคํานิยามคําวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย”

5.

อธิบายวาสิ่งนี้หมายถึงอะไร? “การทรงเรียก” ของฆราวาส

6.

อะไรคือแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนผลผลิตเพื่อแผขยายขาวประเสริฐ

7.

ชาย 2 คน ในพระคัมภีรใหม ซึ่งไดรับการเอยนามใหเปนตัวอยางของการเพิ่มพูนผลผลิตฝาย
วิญญาณคือใครบาง

8.

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

ในบทสุดทายคุณไดศึกษาถึงคําอุปมาในการเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคุณไปแลว จงทบทวน
คําอุปมาตอไปนี้เพิ่มเติมอีก คุณจะเห็นไดวาในคําอุปมาเหลานี้ผูเชื่อแตละคนตองมีความรับ
ผิดชอบในอันที่จะตองสัตยซื่อตอการออกไปเปนพยานเพื่อเพิ่มพูนผลผลิต
ตะลันต
มัทธิว 25:14-30, ลูกา 19:11-27
ชายที่เดินทางไกล
มาระโก 13:34-37
คนรับใช
มัทธิว 24:43-52, ลูกา 12:39-46
คนรับใชที่เฝาระวังอยู ลูกา 12:36-38
ผูจัดการที่สัตยซื่อ

2.

จงอานคําสนทนาระหวางพระเยซูและเปโตรใน ยอหน 21:15-22
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ในกิจการ 10:22 จงอานถอยคําซึ่งพระเยซูไดตรัสแกเปาโลในเวลาที่เขากลับใจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคุณไมควรจะเปนไปในลักษณะที่สนใจใครรูวาคนอื่นๆ เขาทํา
หนาที่ในการออกไปเปนพยานเพื่อประกาศขาวประเสริฐของพระเจาดวยความรับผิดชอบ
แลวหรือไม ขออยาใหมีใครถามคําถามเชนเปโตรที่วา “ชายผูนี้จะทําอะไร”
หนาที่ความรับผิดชอบของคุณควรใหเปนเหมือนเชนของเปาโลที่วา “จะใหขาพระองคทําเชน
ไร พระองคเจา”

คําตอบบททดสอบ บทที่ 4
1.
2.
หมาย

“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่
สามารถสอนคนอี่นไดดวย” 2 ทิโมธี 2:2
“พยาน” คือ การเลาสิ่งที่คุณไดเห็น ไดยินหรือมีประสบการณใหผูอื่นฟง ในศาลทางกฏ

พยาน คือ คนซึ่งเปนพยานเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในฐานะพยาน เราตอง
เปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระองคเพื่อความรอดจะไดไปสูมวลมนุษยชาติทั้งปวง
หนา 2
3.
คําวา “ฆราวาส” หมายถึง “ซึ่งเปนของบุคคลที่พระเจาทรงเลือกไว” ความหมายเบื้องตน
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ของคํานี้คือ “ประชากรทั้งหมดของพระเจา” คําวา “ฆราวาส” จึงนํามาใชสําหรับผูที่ไมได
ปรนนิบัติรับใชพระเจาเต็มเวลาในคริสตจักร หนา 2
4.
คําวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย” กลายเปนคําที่ใชกับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร พระ
สงฆหรือศาสนาจารย หมายถึงผูที่มีอาชีพในการรับใชซึ่งคริสตจักรจางใหทํางานเต็มเวลา หนา 3
5.
การทรงเรียกของฆราวาส หมายถึง
ความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนที่จะตอง
เปน
“ปุโรหิต” ของพระเจา คือ เปนผูรับใชในการออกไปเปนพยาน เพื่อประกาศขาวประเสริฐของพระเจา
แกคนทั้งหลายที่ยังไมเชื่อและตองมีชีวิตที่บริสุทธิ์สมกับการทรงเรียกใหทําหนาที่พิเศษของพระองค ด
คําอธิบายในหนา 3
6.
แผนการของพระเจาคือที่สรุปไวใน กิจการ 1:8 พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธานุภาพจาก
เบื้อง
บนที่จะเสด็จมาเหนือผูที่ออกไปเปนพยาน
เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตตามขบวนการของพระเจา พระ
เยซู
คริสตทรงเปนเนื้อหาสาระของขาวประเสริฐและโลกทั้งหมดคือผูที่ตองรับรูเนื้อหาสาระนั้น
ผูเชื่อ
ทั้ง
หลายก็ตองเปนตัวแทนในการเพิ่มพูนผลผลิตดวย วิธีของพระเจาก็คือ ใหผูเชื่อแตละคนกลาออกไป
เปน “พยาน” ถึงขาวประเสริฐและสอนผูที่จะสามารถสอนผูอื่นได 2 ทิโมธี 2:2
7.
อันดรูว และอานาเนีย หนา 6-7
8.
เริ่มตนที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับญาติพี่นอง เพื่อนฝูง และเพื่อนรวมงาน ขาวประเสริฐแผ
ขยายออกไปจนถึงบรรดาผูที่ยังไมเชื่อไดอยางรวดเร็ว ก็เปนเพราะวามีการเปนพยานตอเนื่องอยางไม
หยุดยั้งไปตามเครือขายของสังคมที่มีอยู หนา 8
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บทที่ 5
แนะนําสูความเจริญเติบโตของคริสตจักร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
วิเคราะหคริสตจักรที่แทจริง
อธิบายไดวาคริสตจักรเริ่มตนไดอยางไร
เขียนตัวอยางที่แสดงไวในพระคัมภีรเพื่อบรรยายถึงคริสตจักร
บอกถึงความมุงหมายฝายวิญญาณของคริสตจักร
บอกถึงการเจริญเติบโตของคริสตจักรทั้ง 4 แบบ
สรุปการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของ
คริสตจักร

ขอพระคัมภีรสําคัญ

“ฝายเราบอกทานวา ทานคือ เปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว
และพลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นหามิได”
มัทธิว 16:18

คํานํา
ในบทที่แลวคุณไดเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนเพื่อที่จะเพิ่มพูนผลผลิต
ฝายวิญญาณโดยการแบงปนขาวประเสริฐ
พระเจาทรงมีแผนการพิเศษสําหรับผูเชื่อใหมซึ่งจะเจริญเติบโตดวยกระบวนการนี้ คือเขาตอง
กลายเปนสวนหนึ่งของสัมพันธภาพในฐานะผูเชื่อซึ่งเรียกวาคริสตจักร
ผูเชื่อใหมจะตองรูจักเพิ่มผลผลิตเปนรายบุคคลภายในสิ่งแวดลอมของคริสตจักร โดยเหตุที่มี
ผูเชื่อใหมที่บังเกิดใหมเขามาสูอาณาจักรของพระเจา คริสตจักรจึงเพิ่มพูนขึ้น
บทนี้แนะนําถึงแผนการของพระเจาสําหรับคริสตจักรในฐานะเปนศูนยกลางของการเพิ่มผล
ผลิตฝายวิญญาณ ตอไปนี้อีก 4 บท จะเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของคริสตจักรในชนิดพิเศษ

คริสตจักร
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เมื่อเราพูดถึง “คริสตจักร” เราไมไดพูดถึงองคการที่จัดตั้งขึ้นโดยมนุษยหรือนิกายใดๆ และก็
มิใชผลผลิตของประวัติศาสตรหรือผลของแผนการที่คิดขึ้นโดยมนุษย
คําวา “คริสตจักร” แทจริงแลวหมายถึง “บุคคลที่ไดรับการทรงเรียก” เราพูดถึงคริสตจักร เรา
กําลังพูดถึงผูเชื่อแททุกคนที่มีสัมพันธภาพรวมกันอยูทั่วโลกซึ่งลวนเปนผูที่ไดรับการทรงเรียกออกจาก
โลกใหเขามาสูอาณาจักรของพระเจา
บางกลุมเหลานี้ซึ่งเปนชาวทองถิ่นก็ยังคงดํารงอยูอิสระ กลุมอื่นๆ ไดเขารวมรวมตัวกันอยูใน
องคการ เชน ดิแอสเซมบลี่ส ออฟกอด เมโธดิสท เปนตน
คุณไมสามารถเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริงไดโดยการเขารวมอยูกับองคการใดองค
การหนึ่ง แตคุณสามารถเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริงไดโดยการบังเกิดใหมเขาสูอาณาจักร
ของพระเจา จะเปนเชนนี้ไดโดยการสารภาพความผิดบาปและการกลับใจจากบาปและการยอมตอน
รับพระเยซูไวในฐานะเปนพระผูชวยใหรอดเปนการสวนตัวของคุณเอง
ภายหลังจากที่คุณกลายเปนผูเชื่อแลว แผนการของพระเจาสําหรับคุณก็เพื่อที่จะใหคุณเปน
สวนหนึ่งของผูเชื่อทองถิ่นที่มีสัมพันธภาพตอกันซึ่งนั่นก็คือ เปนสวนหนึ่งของคริสตจักรที่แทจริง

คริสตจักรเริ่มตนไดอยางไร
ในพระคัมภีรเดิมบันทึกวาชนชาติอิสราเอลคือกลุมชนที่พระเจาทรงเลือกไวใหเปนชนชาติ
ของพระองคเพื่อวาโดยทางชนชาตินี้ พระเจาสามารถสําแดงพระองคเองแกชนชาติทั้งหลายในโลกนี้
ครั้งแลวครั้งเลา อิสราเอลลมเหลวในความรับผิดชอบสวนนี้
พอถึงสมัยของพระคัมภีรใหมเมื่อพระเยซูไดเสด็จเขามาในโลก ชนชาติอิสราเอลก็ยังปฏิเสธ
พระองคซึ่งเสด็จมาในฐานะของพระเมสสิยาหของพวกเขา เพราะเนื่องจากการกระทําเชนนี้ พระเจา
จึงทรงจัดตั้งกลุมชนขึ้นอีกกลุมหนึ่ง เพื่อวาโดยผานทางกลุมชนนี้ พระองคจะสามารถสําแดงพระองค
เองแกชาวโลกนี้ กลุมนั้นมีชื่อวา คริสตจักร
การเอยถึงเปนครั้งแรกของคําวา “คริสตจักร” ก็คือ ตอนที่พระเยซูไดอธิบายถึงวิธีที่คริสตจักร
จะถูกสรางขึ้นไดอยางไร
“เราบอกทานวา ทานคือ เปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และ
พลังแหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได”
มัทธิว 16:18
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ในขอความนี้พระเยซูไดเปดเผยวา เปโตรจะเปนศิลากอนหนึ่งในบรรดาศิลาทั้งหลายที่เปน
รากฐานฝายวิญญาณของคริสตจักรแหงแรก สิ่งนี้หมายถึงตัวของเปโตรเองที่จะมีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณของคริสตจักรและตอการพัฒนาคริสตจักรฝายวิญญาณดวย ชื่อของเป
โตร นั้นโดยแทจริงก็แปลความหมายวา “หินหรือศิลา” อยูแลว
แลวพระเยซูก็ไดตรัสถึงพระองคเองวา “...บนศิลากอนนี้เราเองจะสรางคริสตจักรของเรา”
พระองคทรงบงชี้วาคริสตจักรจะตองถูกสถาปนาไวบนพระองค พระองคเองจะเปนพระศิลากอนนั้น
ซึ่งเปนเหตุใหคริสตจักรถูกสรางขึ้น
จําเปนจะตองมีศิลากอนที่เล็กกวาอีกหลายๆ กอน (เชนคนอยางเปโตร) อันที่จริงผูเชื่อทั้ง
หลายถูกเรียกวา “ศิลาที่มีชีวิต” ซึ่งมีสวนตางๆ ที่เปนโครงสรางของคริสตจักรนั่นเอง
“และทานทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กํ าลังกอขึ้นเปนพระนิเวศนฝายวิญญาณ
เปนปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝายวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจาโดยทาง
พระเยซูคริสต”
1 เปโตร 2:5
รากฐานของ “ศิลาที่มีชีวิต” เหลานี้ก็คือ “ศิลากอนใหญ” ศิลากอนใหญนั้นคือ พระเยซู ซึ่ง
หมายถึงขอบเขตความหมายของคริสตจักร
ไมมีคริสตจักรใดเปนคริสตจักรที่แทจริงไดเวนไวเสีย
แตวา คริสตจักรนั้นจะตองถูกสรางไวบนรากฐานคือ พระเยซูคริสตซึ่งเปนองคพระผูเปนเจา
หลายปผานไปมีคริสตจักรแตกตางกันมากมายเกิดขึ้นหลายๆ นิกายซึ่งไดพัฒนาใหเปนดัง
นั้น เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารและการรับใช แตถาคริสตจักรเหลานั้นเปนคริสตจักรแทซึ่งวางราก
ฐานไวบนพระคริสตจริงละก็ คริสตจักรทุกแหงยอมเปนสวนของสัมพันธภาพของผูเชื่อทั่วโลก
“มีกายเดียว และมีพระวิญญาณองคเดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องใน
การที่ทรงเรียกทาน
มีองคพระผูเปนเจาองคเดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว
พระเจาองคเดียวผูเปนพระบิดาของคนทั้งปวง ผูทรงอยูเหนือคนทั้งปวง และทั่วคน
ทั้งปวงและในคนทั้งปวง”
เอเฟซัส 4:4-6
พระเยซูตรัสวา แม “ประตูแหงความตาย” ก็มิสามารถมีชัยตอคริสตจักรที่แทจริงได พระ
ดํารัสนี้บอกใหเราทราบวาคริสตจักรอาจมีประสบการณการขัดขวางอันยิ่งใหญจากซาตานบาง แต
ตองไมยอมพายแพแกมันเปนอันขาด
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หนังสือกิจการในพระคัมภีรบันทึกการขัดขวางครั้งแรกที่มีตอคริสตจักรไว (กิจการ 8) ทั่วทั้ง
ประวัติศาสตรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน คริสตจักรไดรับการขัดขวางมากเสมอมา แตคริสตจักรก็ยังคงตั้ง
มั่นอยูไดและจะตั้งมั่นอยูตอไปไมหยุดยั้ง เพราะคริสตจักรจะตองบรรลุวัตถุประสงคของพระเจา

คริสตจักรถูกพรรณาไววาอยางไร
พระคัมภีรใชตัวอยางหลายประการเพื่ออธิบายถึงคริสตจักร ตัวอยางเหลานี้เปดเผยมาก
เกี่ยวกับโครงสรางและเปาหมายของคริสตจักร จงคนหาขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ
คริสตจักรถูกอธิบายไวในฐานะ
เปนคนใหม

เอเฟซัส 2:14-15

เปนพระกายของพระคริสต

เอเฟซัส 1:22-23, 5:30, 1 โครินธ 12:27

เปนวิหารหรือพระนิเวศนของพระเจา
เปนปูโรหิตหลวง

เอเฟซัส 2:21-22, 1 โครินธ 3:9,16, 1 ทิโมธี 3:15, 1 เปโตร 2:5

1 เปโตร 2:5,9, วิวรณ 1:6, 5:10

เปนเจาสาวของพระคริสต

2 โครินธ 11:2, มัทธิว 25:6, เอเฟซัส 5:22-32

เปนคนในครอบครัวของพระเจา
เปนฝูงแกะของพระเจา

เอเฟซัส 2:19
ยอหน 10:1-29, 1 เปโตร 5:3-4, ฮีบรู 13:20, กิจการ 20:28

มีเพียงคริสตจักรเดียวแตถูกอางไวในพระคัมภีรหลายชื่อดังนี้
คริสตจักรของพระเจา

กิจการ 20:28, 1 โครินธ 1:, 10:32, 11:22, 15:9, 1 ทิโมธี 3:5, 1 เธสะโลนิกา 2:14

คริสตจักรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 1 ทิโมธี 3:15
คริสตจักรของพระคริสต

โรม 16:16

คริสตจักรของบุตรหัวป

ฮีบรู 12:23

คริสตจักรแหงธรรมิกชน

1 โครินธ 14:33

ชนชาติของพระเจา ฮีบรู 4:9, 1 เปโตร 2:9-10

วัตถุประสงคฝายวิญญาณสําหรับคริสตจักร
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มีวัตถุประสงคหลายประการสําหรับคริสตจักรซึ่งไดเปดเผยไวในพระคัมภีร และสมาชิกของค
ริสตจักรตองมาชุมนุมกันเพื่อ

นมัสการพระเจา
วัตถุประสงคที่ยิ่งใหญที่สุดสํ าหรับพระเจาในการทรงสรางมนุษยขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให
นมัสการพระองค การนมัสการจึงเปนเปาหมายศูนยกลางของคริสตจักร จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไป
นี้ 1 เปโตร 2:5,9, 1 โครินธ 14:26-27, ยอหน 4:23-24, เอเฟซัส 2:19-22

การรับใชภายในพระกายเดียวกัน
สมาชิกของคริสตจักรจําเปนตองรับใชโดยการปรนนิบัติรับใชตอความตองการของกันและกัน
- “ความตองการเหลานี้อาจเปนความขัดสนวัตถุสิ่งของเงินทอง กิจการ 11:27-30, กิจการ
6:1-6
- สมาชิกมีอิสระเสรีที่จะแบงปนทรัพยสินสิ่งของตางๆ กับผูอื่นตามที่สมัครใจ กิจการ 2:44,
4:32,34,37
- สมาชิกทั้งหลายควรแสดงความหวงใยในความตองการฝายวิญญาณของผูที่อยูในพระ
กายเดียวกันของพระคริสต ยอหน 15:1-7, โรม 15:1-5, 1 โครินธ 3:9, กาลาเทีย 6:1, โคโลสี 2:1623, 1 เธสะโลนิกา 2:7-16

สัมพันธภาพ
สัมพันธภาพภายในของคริสตจักรตั้งอยูบนรากฐานคือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระ
คริสต เอเฟซัส 4:4-6
คริสตจักรคือ กลุมคนที่ไดรับการทรงเรียกใหเปนพลเมืองเดียวกันในพระคริสต (เอเฟซัส
2:11-18) สมาชิกแตละคนมีความเทาเทียมกันจําเพาะพระพักตรขององคพระผูเปนเจา (เอเฟซัส
2:19-20)
คริสตจักรตองเปนชุมชนที่มีสัมพันธภาพทางคําพูด การอธิษฐานและการกระทํา - กิจการ
2: 41-47, 4:24,32-33, เอเฟซัส 2:20-22, 1 ยอหน
สัมพันธภาพของเขาตองรวมกันเขาเปนวัตถุประสงคเดียว ความคิดเดียว วิญญาณและจิตใจ
เดียวกันและหัวใจ กิจการ 1:14, 2:46, 4:24, 32, 5:12, 15:25
สัมพันธภาพมิใชวาจะใหมีขึ้นภายในคริสตจักรแตละแหงเทานั้น แตตองใหมีสัมพันธภาพ
ระหวางคริสตจักรทั้งปวงดวย จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ซึ่งอธิบายถึงสัมพันธภาพใกลชิดระหวาง
คริสตจักรตางๆ ในยุคแรก
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-

เขาทั้งหลายระลึกเสมอวาพวกเขาเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตและมีภาระใจใน
ความหวงใยซึ่งกันและกันเชนเดียวกัน กิจการ 15:1, โรม 15:26-27
พวกเขามีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันอยูเปนประจํา โรม 16:16, 1 โครินธ
16:19-20, ฟลิปป 4:23
พวกเขาชวยเหลือซึ่งกันและกัน โรม 15:26, 1 โครินธ 16:1-3
พวกเขาอุปถัมภพวกอัครทูตที่ไดตรากตรําทํางานในพื้นที่อื่นๆ ดวย ฟลิปป 4:15-16
พวกเขาแบงปนกันอานจดหมายฝากจากอัครทูต โคโลสี 4:16
พวกเขาสงตัวแทนไปหากันและกัน กิจการ 11:22,23,27, 15:1-2, 1 โครินธ 16:34
พวกเขาตางหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในฐานะที่เปนตนแบบแหงความเชื่อ 2 โครินธ
1:24, 9:2, 1 เธสะโลนิกา 1:7-10, 2:14
พวกเขาตางทํางานรวมกันในการประกาศขาวประเสริฐ 1 เธสะโลนิกา 1:8

งานพันธกิจ
คริสตจักรดํารงอยูเพื่อกระทําพันธกิจ มิเพียงแตเพื่อการประชุมนมัสการและมีสัมพันธภาพ
เทานั้น เปาหมายชนชาติอิสราเอลทั้งในพระคัมภีรเดิมและในพระคัมภีรใหมทางคริสตจักรก็คือ เพื่อที่
จะเปดเผยพระเจาใหชาวโลกรู
ในพระคัมภีรเดิม คนอิสราเอลตองเปนพยานแกชนตางชาติที่อยูลอมรอบตัวเรา
กลยุทธของพระเจามีไวเพื่อใหชนชาติตางๆ เขามาและเห็นฤทธานุภาพของพระเจาที่ชวย
รักษา พวกเขาใหหายจากโรคไดในอิสราเอล
ในพระคัมภีรใหม กลยุทธของพระเจานั้นแตกตางออกไป แผนการของพระองคก็คือเพื่อใหคริ
สตจักรมีหนาที่ออกไปยังชนชาติตางๆ ในฐานะพยานของพระองค คริสตจักรคือตัวแทนซึ่งโดยทางคริ
สตจักรของพระองคราชอาณาจักรของพระเจาก็ไดแผขยายออกไปจนทั่วโลก

ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายวิธีที่แตกตางกัน 2 วิธี
พระคัมภีรเดิม
อิสราเอล+ชนชาติตางๆ

พระคัมภีรใหม
คริสตจักร+ชนชาติตางๆ
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“

“

พันธกิจที่แทจริงของคริสตจักรนั้นมีสรุปไวแลวในเอเฟซัส
“ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญาอันซับซอน
ของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้
ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค
ซึ่งพระองคไดทรงกระทําให
สําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”
เอเฟซัส 3:10-11
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองค ตามพระเจตนารมณ
ของพระองค ซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสต
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งที่ทั้งอยู
ในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส 1:9-10
ฉะนั้นพันธกิจของคริสตจักรสามารถสรุปไดดังนี้
1.
คริสตจักรมีหนาที่ตองสงความรูเรื่องพระเยซูออกไปสูชาวโลก ใหพวกเขาไดรูจักพระ
องคในฐานะที่เปนทั้งองคพระผูเปนเจาและเปนทั้งพระผูชวยใหรอด คริสตจักรตองเปนผูนําประชาชน
เขามาสูการมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระเยซู เพื่อวาจะไดนําพวกเขาใหมีประสบการณในการไดรับ
การยกโทษบาปจากพระองคและจะไดมีชีวิตใหม

2.
คริสตจักรมีหนาที่จัดใหผูเชื่อรูหลักขอเชื่อและคําสอน โดยสอนเขาถึงเรื่องการรับบัพ
ติศมาในนํ้าและการเทศนาอบรม กฏเกณฑการประพฤติปฏิบัติและฝกใหเขาดําเนินชีวิตคริสเตียนได
อยางเกิดผล พวกเขาจําเปนตองไดรับการสอนใหกลับใจใหมเพื่อที่จะสามารถ “สังเกตและวิเคราะห
ทุกสิ่งได” ตามที่มีบัญชาไวในพระวจนะของพระเจา
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3.
คริสตจักรตองบริหารผูเชื่อใหมใหเขาสูการมีสัมพันธภาพระดับทองถิ่นเพื่อรับหนาที่
การปรนนิบัติรับใชตามสมควร
4.
คริสตจักรที่ไดจัดตั้งและดําเนินงานตามที่ไดกลาวมาแลวนี้ ยังตองสอนยํ้ากระบวน
การตอไปนี้ เพื่อจะไดนําใหมีผูเชื่อคนใหมๆ และจัดตั้งสัมพันธภาพใหมๆ ขึ้นเรื่อยๆ
จงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานพันธกิจของคริสตจักรใหมากยิ่งขึ้นจากขอพระคัมภีรดังตอไปนี้
เพื่อแพรขยายขาวประเสริฐออกไปยังชาวโลก มัทธิว 5:13-14, 28:18-20, มาระโก 16:15-16, กิจการ 1:8
เพื่อปรนนิบัติรับใชในฐานะที่เปนเกลือและเปนแสงสวางแกแผนดินโลก มัทธิว 5:13-16, ฟลิปป 2:14-16, 1 ยอหน 4:1
เพื่อสรางสาวกจากผูที่กลับใจใหม

มัทธิว 28:19-20, กิจการ 20:27-28, เอเฟซัส 4:11-16, 1 เปโตร 5:1-3

รูปแบบตางๆ ของการเจริญเติบโตของคริสตจักร
หากคริสตจักรสามารถทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของพระคัมภีรแลว ยอมจะเกิดผลของ
ความเจริญเติบโต 4 แบบ ดังนี้

ความเจริญเติบโตภายใน
ความเจริญเติบโตภายใน
คริสตจักร

หมายถึงความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของประชากรภายใน

การแผขยาย
ความเจริญเติบโตแบบแผขยายคือ การเจริญเติบโตดานจํานวนประชากรซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ พันธ
กิจเพื่อประกาศขาวประเสริฐบรรลุความสําเร็จโดยคริสตจักร ไดชัยชนะคือมีผูเชื่อใหมเขามารวมกัน
ทํางานอยูในพระกายเดียวกันของพระคริสต

การแพรกระจาย
คริสตจักรสามารถแพรกระจายออกไปอีกไดเมื่อมีการเริ่มตั้งคริสตจักรใหมๆ ในวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน

การขามไปสูอีกที่หนึ่ง
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ความเจริญเติบโตดานขามวัฒนธรรมสามารถเกิดขึ้นไดเมื่อขาวประเสริฐไดรับการแบงปน
กันไปยังขอบเขตที่มีวัฒนธรรมตางกันกับประชาชนที่มีเผาพันธุตางกัน ตางกลุมของมนุษยชาติหรือ
ตางชนชาติกัน
ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายถึงรูปแบบของคริสตจักรที่แตกตางกันในดานความเจริญเติบโต
ภายใน

แผขยาย

แพรกระจาย

ขามไปสูอีกที่หนึ่ง

คุณจะไดศึกษาความเจริญเติบโตในรูปแบบเหลานี้ทีละอยางในอีก 4 บทเรียนขางหนาซึ่ง
เกี่ยวของกับการเพิ่มพูนแบบทวีคูณภายในคริสตจักรทองถิ่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจริญเติบโตของคริสตจักร
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือ ฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณซึ่งอยูเบื้องหลังการเจริญเติบโตของ คริสต
จักรทุกรูปแบบ
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“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย
และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการ 1:8
ขอพระคัมภีรนี้แสดงใหเราทราบวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําใหเราเปนผูมีความสามารถทํา
อะไรไดบาง
การเจริญเติบโตภายใน
พวกอัครสาวกไดรับประสบการณฝายวิญญาณใหมๆ ในการเทฤทธิ์เดชพิเศษนี้ลงมาโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ สิ่งนี้จะทําใหพวกเขาสามารถออกไปเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐของพระเจาไดอยางมีฤทธิ์อํานาจ
การเจริญเติบโตแบบแผขยาย คริสตจักรอาจแผขยายแบบทวีคูณไปจนทั่วกรุงเยรูซาเล็ม
การเจริญเติบโตแบบแพรกระจาย
คลายคลึงกันไดอีก (ยูเดีย)

คริสตจักรสามารถแพรกระจายไปจัดตั้งคริสตจักรใหมๆ ในที่อื่นซึ่งมีวัฒนธรรม

การเจริญเติบโตแบบขามไปสูอีกที่หนึ่ง คริสตจักรสามารถทํางานเชื่อมชองวางทางวัฒนธรรม
อื่นๆ อีก เชน สะมาเรียและ “ออกไปไกลที่สุดจนถึงทุกๆ สวนของแผนดินโลก” ทีเดียว

เพื่อที่จะเขาถึงพื้นที่เขต

พระคัมภีรสอนวา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีการงานหลายประการ พระองคทรงเปนผู
ปฏิบัติการทรงสรางโลก ทรงเปนแรงบันดาลใจในการเขียนบันทึกพระวจนะพระเจา ทรงวองไวในการ
ประกอบพระราชภาระกิจรวมกับพระเยซูเมื่อพระองคดํารงชีวิตแบบมนุษยในโลก และทรง ปฏิบัติ
กิจอันมากมายหลายประการ เพื่อผลประโยชนของผูเชื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสําแดงความจริงของขาวประเสริฐและทรงนําพามนุษยทั้งชายหญิง
ใหมาสูความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีงานรับใชที่เกี่ยวของกับซาตานดวย พระองคคือฤทธิ์
อํานาจฝายวิญญาณที่เปนแรงขัดขวางผลักดันและจํากัดอํานาจของซาตาน (อิสยาห 49:19)
งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแตละดานนั้นมีอธิบายไวเปนรายละเอียดในหลักสูตร
หนึ่งของทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ในหัวขอวา “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีงานรับใชพิเศษคือ การสงผลใหคริสตจักรมีการพัฒนาและเจริญ
เติบโต
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกอตั้งคริสตจักร

ในวันเทศกาลวันเพนเทคศเตซึ่งไดบันทึกไวใน กิจการ 2:1-41 วา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กอตั้งคริสตจักรขึ้น พระคัมภีรสอนวาคริสตจักรก็คือสถานที่อยูอาศัยของพระเจาซึ่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เปนผูทรงสราง
“เหตุฉะนั้นทานจึงไมใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับ
ธรรมิกชนและเปนครอบครัวของพระเจา
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ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซู
คริสตทรงเปนศิลามุมเอก
และในพระองคนั้น ทานกําลังจะถูกกอตั้งใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝายวิญญาณ
ดวย”
เอเฟซัส 2:19-22
พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจใหเกิดการนมัสการ

การนมัสการของคริสตจักรควรรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
“แตวาระนั้นใกลเขามาแลว และบัดนี้ก็ถึงแลว คือเมื่อผูที่นมัสการอยางถูกตองจะ
ตองนมัสการพระบิดาดวยจิตวิญญาณและความจริง เพราะวาพระบิดาทรงแสวงหาคนเชน
นั้นนมัสการพระองค
พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ
และผูที่นมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิต
วิญญาณและความจริง”
ยอหน 4:23-24
“เพราะวาเราทั้งหลายเปนพวกถือพิธีเขาสุหนัตแท เปนผูนมัสการพระเจาดวยจิต
วิญญาณ และอวดพระเยซูคริสตและไมไดไวใจในเนื้อหนัง”
ฟลิปป 3:3
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํากิจกรรมของมิชชันนารี

นี่คือเหตุการณซึ่งบันทึกไวในกิจกรรมตางๆ ของมิชชันนารีในคริสตจักรยุคแรก
“พระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””
กิจการ 8:29
“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย ทานเหลา
นั้นจึงไปทั่วแควนฟรีเจียกับกาลาเทีย
เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธิเนีย แต
พระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป
ครั้งทานเห็นนิมิตแลว เราจึงหาโอกาสที่จะไปยังแควนมาซิโดเนีย ดวยเห็นแนวาพระ
เจาไดทรงเรียกเราใหไปประกาศขาวประเสริฐแกชาวแควนนั้น”
กิจการ 16:6,7,10
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํานั้น”
เหตุฉะนั้นทานทั้งสองที่ไดรับใชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคีย และ
ไดแลนเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัส”
กิจการ 13:2,4
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พระวิญญาณทรงเลือกผูรับใช

บางนิกายแตงตั้งหรือเลือกตั้งผูรับใชเพื่อที่จะปรนนิบัติในคริสตจักร มีคนมากมายที่ไปเขา
เรียนตามวิทยาลัยหรือเขารับการอบรมสัมมนาเพื่อจะฝกตนในฐานะผูรับใช แตคุณสมบัติที่พระคัมภีร
วางใวก็คือวา ผูรับใชตองไดรับการทรงเรียกและทรงเลือกโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งทาน
ไวใหเปนผูดูแล และเพื่อจะไดปกครองคริสตจักรขององคพระผูเปนเจาที่พระองคทรงไดมา
ดวยพระโลหิตของพระองคเอง”
กิจการ 20:28
พระวิญญาณทรงเจิมนักเทศน

เปาโลเขียนไววา
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซึ่ง
ไดแสดงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเดชานุภาพ”
1 โครินธ 2:4
พระวิญญาณทรงนําในการตัดสินใจ

ในกิจการบทที่ 15 บันทึกถึงการประชุมพิเศษของบรรดาผูนําเพื่อที่จะปรึกษากันถึงปญหา
หลายประการในคริสตจักร การตัดสินใจครั้งสุดทายไดรับการทรงนําโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์และขาพเจาทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไมวางภาระบน
ทานทั้งหลาย เวนไวแตสิ่งเหลานั้นที่จําเปน”
กิจการ 15:28
พระวิญญาณทรงใหบัพติศมาแกคริสตจักรดวยฤทธานุภาพ

หนังสือกิจการเปดฉากการบันทึกถึงเหตุการณอันยิ่งใหญดังนี้
“เมื่อวันเทศกาลเพนเทคศเตมาถึง จําพวกศิษยรวมในที่แหงเดียวกัน ในทันใดนั้นมี
เสียงมาจากฟาเหมือนเสียงพายุกลาสั่นกองทั่วตึกที่เขานั่งอยูนั้น
มีเปลวไปสัญฐานเหมือนลิ้นปรากฏแกเขากระจายอยูบนเขาสิ้นทุกคน
เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระ
วิญญาณทรงโปรดใหพูด”
กิจการ 2:1-4
การบัพติศมาเชนนี้เปนพลกําลังที่เต็มไปดวยฤทธานุภาพและอยูเบื้องหลังการเจริญเติบโต
ภายในคริสตจักร การแผขยาย การแพรกระจายและการขามไปสูอีกที่หนึ่งของคริสตจักรตามที่ไดมี
บันทึกไวในสวนที่เหลือของหนังสือกิจการ
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ชื่อ........................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 5
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

คริสตจักรที่แทจริงประกอบขึ้นดวยใครบาง

3.

คริสตจักรเริ่มตนขึ้นไดอยางไร

4.

พระคัมภีรอธิบายเกี่ยวกับคริสตจักรหลายประการ คุณสามารถจําไดอยางนอยสัก 3 ประการ
ไหม

5.

อะไรคือวัตถุประสงค 4 ประการของคริสตจักรซึ่งไดอธิบายไวในบทเรียนนี้

6.

จงบอกชื่อและใหคําอธิบายยอๆ เกี่ยวกับความเจริญเติบโตของคริสตจักรทั้ง 4 แบบ
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7.

บทนี้ไดอธิบายถึงวัตถุประสงค 7 ประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในดานที่เกี่ยวของกับ
ความเจริญเติบโตและการพัฒนาของคริสตจักร คุณสามารถเขียนรายการออกมากไดมาก
แคไหน
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

ตอไปนี้เปนหัวขอแนะนําบางประการเพื่อที่จะรูจักคริสตจักรที่แทจริง ซึ่งไดแกคริสตจักรที่มี
ลักษณะดังนี้

หลักคําสอนและขอเชื่อที่ถูกตอง

การสอนทุกสิ่งตองมีพื้นฐานอยูบนพระวจนะของพระเจาที่บันทึกไวในพระคัมภีร

ประกอบดวยสมาชิกที่กลับใจใหมและมีผลของชีวิตใหม
ใหมดวยฤทธานุภาพของพระเจา

ชีวิตของสมาชิกของคริสตจักรตองไดรับการเปลี่ยนแปลง

เต็มไปดวยการนมัสการ
วิญญาณบริสุทธิ์

ตองนมัสการพระเจาองคเที่ยงแทคือ พระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระ

มีการประกาศขาวประเสริฐ
ถึงชาวโลก

ตองกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับพันธกิจเพื่อนําขาวประเสริฐแหงพระเยซูคริสตไปทั่ว

2.
ตอไปนี้เปนหัวขอแนะนําบางประการเพื่อที่จะรูจักคริสตจักรที่ไมถูกตอง ซึ่งไดแกคริสตจักรที่
มีลักษณะดังตอไปนี้
คําสอนและขอเชื่อไมถูกตอง พวกเขาเลือกเนนและยํ้าพระวจนะของพระเจาในสวนที่นาพึงพอใจและปดสวนอื่นๆ
ที่
เหลือทิ้งไป พวกเขาไมไดยึดถือพระวจนะของพระเจาตรงตามตัวอักษร พวกเขายอมรับการสอนของมนุษยซึ่งขัดแยงกับ
พระวจนะของพระเจา
มีการแบงแยก
มีการแบงแยกภายในตริสตจักรและเสาะแสวงหาเพื่อที่จะหาเหตุใหเกิดการแตกแยกันในพระกายของ
พระคริสตโดยทั่วๆ ไป ดู โรม 16:17-18, กิจการ 20:29,30, เอเฟซัส 4
มีการบังคับควบคุม คริสตจักรที่ไมถูกตองจะพยายามที่จะควบคุมชีวิตและการกระทําของสมาชิกในวิถีทางที่เขาครอบงํา
อยางเดนชัด
ประกอบดวยสมาชิกที่ไมยอมกลับใจและยังใชชีวิตแบบเดิม คนในคริสตจักรยังคงดําเนินชีวิตอยูในความบาปตามแบบ
อยางการใชชีวิตแบบเดิม
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คําตอบบทบทสอบ บทที่ 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“ฝายเราบอกทานวาทานคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสรางคริสตจักรของเราไว และพลัง
แหงความตายจะมีชัยตอคริสตจักรนั้นก็หามิได” มัทธิว 16:18
ผูเชื่อทุกคนในพระเยซูคริสตผูซึ่งไดกลับใจใหมอีกครั้งเพื่อเขาสูราชอาณาจักรของพระเจา
หนา 1-2
คริสตจักรถือกําเนิดขึ้นโดยองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ วันเพนเทคศเต ดูจาก กิจการ 4 หนา
2-3
เปรียบเทียบคําตอบของคุณกับรายการที่ไดอธิบายไวในหนา 3-4
การนมัสการ การรับใช สัมพันธภาพ พันธกิจ หนา 4-7
ดูหนา 7-8
ดูคําอธิบายที่หนา 8-10
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บทที่ 6
การเจริญเติบโตภายใน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณมีความสามารถที่จะ
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
อธิบายวาความเจริญเติบโต “ภายใน” ของคริสตจักรหมายความวาอยางไร
ใหคําจํากัดความ “ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ”
อธิบายการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับความเจริญเติบโต
ภายในของคริสตจักร
วิเคราะหเงื่อนไขตางๆ ที่ชวยดานความเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติซึ่งตองคูขนาน
กันไปกับความจําเปนในดานความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอกันดวยขอและเอ็น
ตางๆ จึงไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญนั้น”
โคโลสี 2:19

คํานํา
ในนทที่แลวคุณไดเรียนรูวามีความเจริญเติบโตของคริสตจักร ตามแผนการที่เพิ่มผลผลิตแบบ
ทวีคูณของพระเจาอยู 4 แบบดวยกัน คริสตจักรตองเพิ่มพูนโดยฝายการเจริญเติบโตแบบภายใน แบบ
เพิ่มพูนสมาชิก แบบตั้งสาขาใหมและแบบขามไปสูที่อื่น
บทนี้มีจุดศูนยกลางอยูบนเรื่องความเจริญเตอบโตภายในของคริสตจักร
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ความเจริญเติบโตภายใน
เมื่อเราพูดถึง “ความเจริญเติบโตภายใน” ของคริสตจักร เรากําลังหมายถึงการเจริญเติบโต
ทางฝายวิญญาณและการพัฒนการในหมูสมาชิกของคริสตจักรเดียวกัน คริสตจักรยอมเจริญเติบโตใน
สัดสวนเดียวกันกับความเจริญเติบโตของสมาชิกคริสตจักรแตละคน
คริสตจักรตองไมเจริญเติบโตในดานปริมาณโดยการตั้งสาขาใหม การเพิ่มพูนสมาชิกและการ
ขามไปสูที่อื่น คริสตจักรตองเจริญเติบโตในดานคุณภาพดวย ความเจริญเติบโตดานคุณภาพคือการ
เจริญเติบโตภายในหรือที่เรียกวาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
เปาโลอางถึงกระบวนการนี้โดยการเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตภายในของรางกายตาม
ธรรมชาติของมนุษย
“ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํ ารุงเลี้ยงและติดตอกันดวยขอและเอ็น
ตางๆ จึงไดเจริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น”
โคโลสี 2:19
“การเพิ่มพูนของพระเจา” หมายถึง ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ เพราะวาถาสมาชิก
สามารถเจริญเติบโตภายใน ทั้งหมดอันเปนกายเดียวก็จะไดรับการบํารุงเลี้ยงและเพิ่มพูนขึ้นดวยความ
เพิ่มพูนของพระเจา
ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณคือการเพิ่มในดานความเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งกอให
เกิดผลลัพธออกมาเปนการพัฒนาผูเชื่อใหสามารถดํารงชีวิตเหมือนดังชีวิตของพระคริสต นั่นคือความ
เจริญเติบโตในความรูของพระคริสต
“แตของทานทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา พระผูชวยใหรอดของเรา”
2 เปโตร 3:18
นั่นคือ ความเจริญเติบโตในพระเยซูคริสต
“แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจําเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือ
พระคริสต”
เอเฟซัส 4:15
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ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณหมายถึงลดความเปนตัวเองและเพิ่มชีวิตของพระคริสตใน
ตัวคุณแทน
“พระองคตองทรงยิ่งใหญขึ้น แตขาพเจาตองดวยลง”
ยอหน 3:30
ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณจะไมมาสูคุณอยางอัตโนมัติเพราะวานั่นเปนผลลัพธของผู
เชื่อที่ตองใชระยะเวลายาวนานสักระยะหนึ่งจริงๆ และนั่นยังเปนผลลัพธที่ไดมาจากการพัฒนาใหมี
ชีวิตของพระคริสตในตัวของผูเชื่อเอง
เหตุการณตางๆ ของการเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณรวมถึงสิ่งตอไปนี้ดวย
1. มีการเพิ่มพูนความรูทางฝายวิญญาณ
2. มีการนําเอาความรูทางฝายวิญญาณนั้นไปใชไดจริงๆ กับชีวิตและการรับใช
3. มีความยินดีในสิ่งตางๆ ที่เปนของฝายวิญญาณอยางลึกซึ้งมากขึ้นเปนลําดับ
4. มีความรักอันยิ่งใหญตอพระเจาและตอผูอื่น
5. มีการพัฒนาชีวิตที่เหมือนพระคริสตซึ่งเปนคุณสมบัติฝายวิญญาณ (ผลของ
พระวิญญาณ)
6. มีความปรารถนาและมีความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูอื่นมากขึ้นๆ ทุกขณะ
7. มีการพัฒนาการใชของประทานฝายวิญญาณและสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความเจริญเติบโตคือ ผลตามธรรมชาติของชีวิต ถามีชีวิตฝายวิญญาณในคริสตจักรซึ่งหมาย
ถึงความเจริญเติบโตภายในก็ยอมสงผลออกมาเปนความเจริญเติบโตดานการเพิ่มพูนคริสตจักร ตั้งคริ
สตจักรลูกและการเติบโตแบบสะพานขาม

พระวิญญาณบริสุทธิ์และความเจริญเติบโตภายใน
ในบทที่แลวคุณไดเรียนเกี่ยวกับการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีตอคริสตจักรไปแลว พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําหนาที่ดังนี้
- กอตั้งคริสตจักร
- เจิมนักเทศนของคริสตจกร
- ดลใจในการนมัสการ
- นําในการตัดสินใจ
- นําทางในการงานของมิชชันนารี
- บัพติศมาคริสตจักรดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค
- เลือกผูรับใชของคริสตจักร
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นอกเหนือจากการงานเหลานี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพาในคริสตจักรแลว พระองคยังมี
หนาที่สําคัญเกี่ยวของกับความเจริญเติบโตภายในของคริสตจักรดวย หนาที่เหลานี้รวมถึงสิ่งตอไปนี้
ดวย

ทําใหสํานึกผิดจากบาป
บาปคือสิ่งที่ขัดขวางความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูที่ทําใหผู
เชื่อเสียใจและสํานึกผิดจากบาป
“เมื่อพระองคนั้นเสด็จมาแลว
พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด
ความชอบธรรมและการพิพากษา
ในเรื่องความนั้นคือ เพราะเขาไมวางใจในเรา
ในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดาและทานทั้งหลายจะไมเห็นเรา
อีก
ในเรื่องการพิพากษานั้นคือ เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”
ยอหน 16:8-11
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําใหเราสํานึกผิดจากบาปเราก็สามารถดําเนินตามพระบัญชา
วา
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกโทษ
บาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”
1 ยอหน 1:9

ทําใหมีชีวิตใหม
การชําระใหบริสุทธิ์หมายถึง “แยกออกไวตางหากเพื่อใหเปนของพระเจา”
การแยกออกจากความบาปนี้เกิดผลออกมาเปนความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ผุเปนที่รักขององคพระผูเปนเจา เราจําตองขอบพระคุณพระ
เจาเพราะทานอยูเสมอ เพราะวาพระเจาไดทรงเลือกทานไวตั้งแตเดิมใหถึงที่รอด โดยพระ
วิญญาณทรงชําระทานใหบริสุทธิ์และทานไดเชื่อความจริง”
2 เธสะโลนิกา 2:13

ทรงสถิตอยูภายใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูหรืออาศัยอยูในชีวิตของผูเชื่อ วัตถุประสงคของการเขามา
ทรงสถิตอยูนี้ก็เพื่อจะเสริมกําลังแกธรรมชาติใหมซึ่งไดรับทางความรอด
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“ทานไมรูหรือวารางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยูใน
ทาน ซึ่งทานไดรับจากพระเจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง”
1 โครินธ 6:19
“ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนวิหารของพระเจา
สถิตอยูในทาน”

และพระวิญญาณของพระเจา
1 โครินธ 3:16

“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกาๆ
ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”
2 โครินธ 5:17
แตขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อยาสนองความตองการของ
เนื้อหนัง
แตถาพระวิญญาณทรงนําทาน ทานก็ไมอยูใตธรรมบัญญัติ”
กาลาเทีย 5:16-18

เสริมกําลัง
กําลังและความเจริญเติบโตนั้นยอมเกี่ยวของกัน คุณแข็งแรงเพราะวาคุณเจริญเติบโตและก็
ตองใชกําลังในการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตภายในจะเกิดขึ้นไดก็ตองผานการเสริมกําลังจากองค
พระวิญญาณบริสุทธิ์
“ขอใหพระองคทรงโปรดประทานกําลังเรี่ยวแรงฝายจิตใจแกทาน
โดยเดชพระ
วิญญาณของพระองคตามความไพบูลยแหงพระสิริพระองค”
เอเฟซัส 3:16

ทําใหเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันคือสิ่งที่นําความเจริญเติบโตภายในมาใหในคริสตจักร
“แตสวนคนที่ผูกพันกับองคพระผูเปนเจาก็เปนจิตใจอันเดียวกับพระองค”
1 โครินธ 6:17
“ถึงกายนั้นเปนกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายสวนและอวัยวะเหลานั้นแมจะมีหลาย
สวนก็ยังเปนกายเดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรงเปนฉันนั้น
เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิวหรือพวกกรีก เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย
ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวกันเขาเปนกายเดียวกัน และพระวิญญาณองคเดียว
นั้นซาบซานอยู”
1 โครินธ 12:12-13

ทรงอธิษฐานเผื่อ
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การที่ พ ระวิ ญญาณบริ สุท ธิ์ ท รงอธิษ ฐานเผื่ อเรานั้น สามารถเสริมสรา งผูเชื่อทางดานฝาย
วิญญาณ
“ในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงชวยเรา เมื่อเราออนกําลังดวยเพราะเราไมรูวา
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอยางไร แตพระวิญญาณทรงชวยขอแทนเรา ในเมื่อเราครํ่าครวญ
อธิษฐานไมเปนคํา”
โรม 8:26
“แตสวนทานที่รักทั้งหลายนั้น จงสรางตัวของทานขึ้นบนหลักคําสอนอันบริสุทธิ์ของ
ทานที่เชื่อกันอยู และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์”
ยูดา 20
“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความ
เพียรทุกอยาง จงอธิษฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคน”
เอเฟซัส 6:18

ทรงนําพา
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพาผูเชื่อใหเขาสูความจริงของพระวิญญาณของพระเจาได การ
เจริญเติบโตฝายวิญญาณก็มีพื้นฐานอยูบนความจริงเชนนั้น
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมา แลวพระองคจะนําทานทั้งหลายไปสูความ
จริงทั้งหมด เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองคทรงไดยิน
และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น”
ยอหน 16:13
“เพราะพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรของพระเจา”
โรม 8:14

ทรงเปดเผยความจริง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยความจริงแหงพระวจนะของพระเจาแกผูเชื่อซึ่งเปนผลใหเกิด
ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
“พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระวิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรง
หยั่งรูทุกสิ่งแมเปนความลํ้าลึกของพระเจา”
1 โครินธ 2:10

ความรัก
ประชาชนสามารถเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณในบรรยากาศแหงความรัก
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“และความหวังใจมิไดทําใหเกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวาความรักของ
พระเจาไดหลั่งเขาสูจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองคไดประทานใหแก
เราแลว”
โรม 5:5

ทรงทําใหเปนไปตามแบบนั้นๆ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทําหนาที่อยูภายในเพื่อที่จะทําใหผูเชื่อเปนเหมือนพระฉายของพระ
เยซูคริสต
“แตเราทั้งหลายไมมีผาคลุมหนาแลว จึงแลดูพระสิริองคพระผูเปนเจา และตัวเราก็
เปลี่ยนไปเปนเหมือนพระฉายขององคพระผูเปนเจา คือมีศักดิ์ศรีเปนลําดังขึ้นไปเชนอยาง
ศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจา ซึ่งเปนพระวิญญาณ”
2 โครินธ 3:18

ทรงสอน
เราเจริญเติบโตฝายวิญญาณขณะที่เราเจริญเติบโตในเรื่องความรูของพระเจา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์คือผูที่อาศัยอยูในตัวเรา
“และฝายทานทั้งหลาย การเจิมซึ่งทานไดรับจากพระองคนั้นดํารงอยูกับทาน และไม
จําเปนตองมีใครสอนทานทั้งหมด เพราะวาการเจิมนั้นไดสอนใหทานรูทุกสิ่งและเปนความ
จริงและไมใชความเท็จ การเจิมนั้นสอนทานทั้งหลายแลวอยางใด ทานจงตั้งมั่นคงอยูกับพระ
องคอยางนั้น”
1 ยอหน 2:27

ทรงทําใหแนใจ
ความสงสัยคือ สิ่งขัดขวางความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูขจัด
ความสงสัยโดยการใหความแนใจในความรอด
“และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองคก็อยูในพระองค และพระองคทรง
สถิตอยูในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรูวาพระองคทรงสถิตอยูในเรา คือโดยพระวิญญาณ ซึ่งพระ
องคทรงโปรดประทานแกเรา”
1 ยอหน 3:24

เสรีภาพ
ขอจํากัดตางๆ ขัดขวางความเจริญเติบโต พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานเสรีภาพจากบาปและ
จากขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย
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“เพราะวากฏของพระวิญญาณแหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทําใหขาพเจาพนจากกฏ
แหงบาปและความตาย”
โรม 8:2
“องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระวิญญาณ และพระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรง
อยูที่ไหนเสรีภาพก็มีอยูที่นั่น”
2 โครินธ 3:17

ทรงปลอบประโลมใจ
“ประพฤติตนดวยใจยําเกรงองคพระผูเปนเจา
วิญญาณบริสุทธิ์”

และดวยรับความหนุนใจจากพระ
กิจการ 9:31

“คือพระวิญญาณแหงความจริง ซึ่งโลกรับไวไมได เพราะแลไมเห็นและไมรูจักพระ
องค ทานทั้งหลายรูจักพระองคเพราะพระองคทรงสถิตอยูกับทานและจะประทับอยูในทาน
แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใชมาในนามของเรานั้น จะ
ทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว”
ยอหน 14:17,26

ทรงชุบใหมีชีวิต
หนึ่งในบรรดาการงานตางๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซูคริสตก็คือ การชุบ
พระองคใหฟนจากความตาย
พระวิญญาณบริสุทธิ์องคเดียวกันนี้ที่ทรงชุบพระเยซูคริสตใหเปนขึ้นจากความตายและทรง
สถิตอยูในคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสามารถชุบ (ทําใหมีพลกําลัง ใหชีวิตใหม ฟนขึ้นมาจากความ
ตาย) รางกายที่ตองตายของคุณได
“ถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงชุบใหพระเยซูเปนขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต
อยูในทานทั้งหลาย พระองคผูทรงชุบใหพระเยซูคริสตเปนขึ้นมาจากความตายนั้น จะทรง
กระทํ าใหกายซึ่งตองตายของทานเปนขึ้นมาใหมโดยเดชแหงพระวิญญาณของพระองคซึ่ง
ทรงสถิตอยูในทานทั้งหลาย”
โรม 8:11
ถาคุณไมเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ คุณก็กลายเปนผูที่ “ตายแลว” ทางฝาย
วิญญาณนั่นเอง เพราะกระบวนการแหงความเจริญเติบโตไดหยุดยั้งเสียแลว มีแตฤทธิ์อํานาจขององค
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้น ที่สามารถชุบคุณใหฟนขึ้นจากความตายเพื่อที่จะมีชีวิตทางฝายวิญญาณ
อีก
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ทรงแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจ
เปาโลกลาววา
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซึ่งได
แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ
เพื่อความเชื่อของทานจะไดไมอาศัยสติปญญาของมนุษย
แตอาศัยฤทธิ์เดชของ
พระเจา”
1 โครินธ 2:4-5
การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทําใหความเชื่อในพระเจา
ของคุณเพิ่มขึ้นได

ทรงทําใหไดรับฤทธิ์อํานาจเพื่อการเปนพยาน
ฤทธิ์อํานาจพิเศษสําหรับการเปนพยานก็คือ หลักฐานที่แสดงวาบุคคลนี้ผูไดรับบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการ 1:8
ผู  เ ชื่ อ ทั้ ง กลายที่ เ จริ ญ เติ บ โตเป น ผู  ใ หญ ฝ  า ยวิ ญ ญาณแล ว จะเป น พยานที่ เ กิ ด ผลถึ ง ข า ว
ประเสริฐของพระเจา

ทรงใหบัพติศมา
คริสตจักรมีประสบการณดานการเจริญเติบโตภายในโดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
“เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระ
วิญญาณทรงโปรดใหพูด”
กิจการ 2:4

ทรงใหของประทานฝายวิญญาณ
ของประทานฝายวิญญาณเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริมสรางความเจริญเติบโตของคริสตจักรเพราะ
วาของประทานเหลานั้นสามารถ “สรางความจําเริญ” ใหแกผูเชื่อทั้งหลาย
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“สรางความจําเริญ” หมายถึง “เสริมสรางและสงเสริมความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ” (คุณ
จะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องของประทานฝายวิญญาณมากขึ้นในบทเรียนตอไป)

การพัฒนาผลของพระวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณก็คือธรรมชาติของพระวิญญาณ ที่ทรงสําแดงในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลาย
ผลของพระวิญญาณหมายถึงคุณสมบัติทางฝายวิญญาณซึ่งควรจะเห็นไดชัดในชีวิตของผูเชื่อทั้งหลาย
ทุกคน
ผลทางฝายวิญญาณคือ หลักฐานของความเจริญเติบโตฝายวิญญาณซึ่งก็เปนเชนเดียวกันกับ
ผลไมในโลกธรรมชาติ ผลไมเปนผลผลิตซึ่งเปนผลที่ไดมาจากขบวนการของชีวิต
เชนเดียวกันกับผลไมซึ่งยอมตองใชเวลาที่จะพัฒนาในโลกธรรมชาติ ผลทางฝายวิญญาณก็
ตองการเวลาในการพัฒนา ซึ่งก็คือผลผลิตของความเจริญเติบโตในชีวิตของผูเชื่อใหมนั่นเอง
ตอไปนี้เปนรายการแสดงผลฝายวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้น
ใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไม
มี ธรรมบัญญัติหามไวเลย”
กาลาเทีย 5:22-23
พระเจามีพระประสงคใหคุณเจริญเติบโตในสิ่งตอไปนี้
ความรัก - มีความรักใครใยดีตอกันอยางลึกซึ้ง เอาใจใสซึ่งกันและกัน หวงใยถึงกัน
ความชื่นชมยินดี - ความดีใจ ความปด ความยินดีปรีดา ซึ่งไมขึ้นอยูกับสถานการณในชีวิต
สันติสุข - เงียบ สงบ สอดคลองกัน ปราศจากความโกลาหล กระวนกระวายและกังวล
ความอดทนนาน - ความมีนํ้าอดนํ้าทน ความสามารถในการแบกรับภาระบางสิ่งไดอยางชื่นชมยินดี
แมวาจะเปนสถานการณที่ไมนาจะทนได ความทรหด
ความออนสุภาพ - กิริยาออนโยน ไมรายแรง ไมรุนแรงหรืออึกทึก ความเมตตาอยางเงียบสงบซึ่งยอม
รับนับถือผูอื่นดวย
ความดี - การกระทําทุกชนิดเปนความบริสุทธิ์สะอาดและชอบธรรม
ความเชื่อ - ทาทีที่มีความเชื่อมั่นในพระเจา
ความถอมสุภาพ - สามารถควบคุมพลกําลังไวไมแสดงออก
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การผอนหนักผอนเบา เอง

มีความพอประมาณดานอารมณ ความคิด การกระทํา การรูจักควบคุมตน

เงื่อนไขสําหรับความเจริญเติบโต
ในโลกธรรมชาติมีเงื่อนไขบางประการที่จําเปนสําหรับความเจริญเติบโตของผลไม เงื่อนไขทาง
ธรรมชาติเหลานี้ก็เหมือนกับการเจริญเติบโตฝายวิญญาณเพื่อใหผลออกมาเปนความเปนผูใหญฝาย
วิญญาณ
ตอไปนี้คือสิ่งเหมือนกัน

ชีวิต
ความเจริญเติบโตจะเปนสิ่งที่เปนไปไมไดเด็ดขาดหากปราศจากชีวิต การเติบโตของผลไมก็
เริ่มตนมาจากเมล็ด จําเปนตองมีชีวิตอยูในเมล็ดนั้น มิฉะนั้นมันจะไมสามารถเจริญเติบโต
ในคําอุปมาเรื่องผูหวาน “เมล็ด” ก็คือ พระวจนะของพระเจา ความเจริญเติบโตจึงออกมาจาก
เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา
“เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านมฝายวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพื่อโดยนํ้านม
นั้นจะทําใหทานทั้งหลายเจริญขึ้นสูความรอด”
1 เปโตร 2:2
พระเยซูคือ พระวจนะของพระเจาที่สามารถมองเห็นได พระองคคือ เมล็ดนั้น และในพระองค
คือ ชีวิต
“พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย”
ยอหน 1:4
“เพราวาพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองคเองฉันใด
บุตรมีชีวิตในพระองคฉันนั้น”

พระองคก็ไดทรงประทานใหพระ
ยอหน 5:26

พระเยซูไดเสด็จมาเพื่อที่จะเพาะเมล็ดแหงชีวิตนี้ลงในพวกเราเพื่อที่จะทําใหเรามีความเจริญ
เติบโตฝายวิญญาณ
“เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”
ยอหน 10:10
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ดินที่เหมาะสม
เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาตองการดินดีเพื่อที่จะสามารถเติบโตไดอยาเหมาะสม จงอาน
คําอุปมาเรื่องผูหวานพืชในมาระโก 4 มีแตเพียงเมล็ดซึ่งตกลงบนดินดีเทานั้นที่สามารถนําไปสูความ
เจริญเติบโตทางฝายวิญญาณได
“สวนพืชที่หวานตกในดินดีนั้นไดแก บุคคลที่ไดยินพระวจนะนั้น และรับไว จึงเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง”
มาระโก 4:20
คุณตองตระเตรียม “ดิน” แหงหัวใจและความคิดเพื่อรับเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา

นํ้า
นํ้าคือ สิ่งจําเปนมากสําหรับการเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติ
พระเจาทรงสัญญาวา
“เพราะเราจะเทนํ้าลงบนแผนดินที่กระหาย และลําธารลงบนดินแหง
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจาและพรของเราเหนือลูกหลายของเจา”
อิสยาห 44:3

เราจะเท

“ผูที่วางใจในเรา ตามที่มีคําเขียนไวแลววา “แมนํ้าที่มีนํ้าธํารงชีวิต จะไหลออกมาจาก
ภายในผูนั้น”
ยอหน 7:38
นํ้าแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสาเหตุใหเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาหยั่งรากลงในหัวใจ
ของมนุษยชายและหญิงผูที่ตายแลวทางฝายวิญญาณ
“เพราะสําหรับตนไมก็มีความหวัง ถามันถูกตัดลง มันก็แตกหนออีก และหนอออน
ของมันจะไมหยุดยั้ง
ถึงรากของมันจะแกอยูในดิน และตอของมันจะตายอยูในผงคลีดิน
แตพอไดกลิ่นไอของนํ้า มันจะงอก และแตกกิ่งออกเหมือนตนไมออน”
โยบ 14:7-9

แสงสวาง
การตอบสนองตอแสงสวางเปนสาเหตุของความเจริญเติบโตในโลกธรรมชาติ
“การเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณก็บังเกิดขึ้นเปนการตอบสนองตอแสงสวางฝาย
วิญญาณ แสงสวางนั้นก็คือ พระเยซูคริสต
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พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวิตนั้นเปนความสวางของมนุษย”
ยอหน 1:4
“เราเปนความสวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะไมเดินในความมืด แตจะมีความสวาง
แหงชีวิต”
ยอหน 8:12

อากาศ
พืชในโลกธรรมชาติดึงดูดอากาศเขามาจากบรรยากาศซึ่งอยูลอมรอบพืชนั้น อากาศจึงเปนสิ่ง
จําเปนมากสําหรับการเจริญเติบโต
ในพระคัมภีรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดรับการเปรียบเทียบวาเปน อากาศหรือลม
“ลมใครพัดไปขางไหนก็พัดไปขางนั้น และทานไดยินเสียมลมนั้น แตทานไมรูวาลมมา
จากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เปนอยางนั้นทุกคน”
ยอหน 3:8
พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตเขาไปในเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจา ทําใหเจริญเติบโต
ฝายวิญญาณและเปนผลฝายวิญญาณ

ชองวาง
ในคําอุปมาเรื่องผูหวานเมล็ดพืชมีการเปรียบเทียบสําหรับชองวางที่เปนสาเหตุใหพืชบางตน
ตองตาย
“และพืชซึ่งหวานลงกลางหนามนั้น ไดแกบุคคลทีไดฟงพระวจนะแลวความกังวลตาม
ธรรมดาโลกและความลุมหลงในทรัพยสมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไมเกิดผล”
มัทธิว 13:22
การเปรียบเทียบถึงสิ่งตางๆ ของโลกที่สามารถมาปดกั้นหรือรัดพระวจนะของพระเจาไวเปน
สาเหตุที่ขัดขวางความเจริญเติบโตทางวิญญาณ

ระยะพัก
ชวงเวลาแหงการพัก (เรียกวา ระยะพักสงบ) เกิดขึ้นในฤดูพิเศษของวงจรแหงการพัฒนาของ
พืชในโลกธรรมชาติ นั่นคือเวลาแหงการพักสําหรับพืชและเปนฤดูซึ่งมากอนฤดูใบไมผลิอันเปนฤดูที่มี
ความเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ระหวางระยะพักสงบ พืชจะแลดูคลายกับวามันตายแลว แตแทจริงแลว
พืชนั้นยังไมตาย เมล็ดแหงชีวิตนั้นยังคงมีชีวิตอยูภายใน
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บางเวลาบุคคลแตละคนหรือคริสตจักรบางแหงอาจแลดูราวกับวาไมมีความเจริญเติบโตใน
ฝายวิญญาณในขณะนั้น แตถาเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาไดรับการนําไปหวานลงอยางเหมาะสม
แลว ความเจริญเติบโตภายในจะบังเกิดขึ้นในเวลาหนึ่งแนนอน (สดุดี 1)
เชนเดียวกันทุกประการดังเชนที่เปนอยูในโลกธรรมชาติ ระยะพักสงบทางฝายวิญญาณก็มี
และระยะซึ่งมากอนชวงเวลาแหงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและการพัฒนา จงคอยอยางมีนํ้าอดนํ้า
ทนสําหรับขบวนการแหงความเจริญเติบโตภายในเพื่อที่จะเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณอยางทวีคูณ
“เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย จงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนา
รอคอยผลอันลํ้าคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู”
ยากอบ 5:7

ระบบของราก
ราก คือ สิ่งจําเปนสําหรับถวงยึดและหาอาหารมาบํารุงเลี้ยงพืชทั้งตน
สดุดี 1 บอกถึงวิธีที่จะพัฒนาระบบของรากในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ
“ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง
ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระ
องคทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไมเหี่ยวแหง การ
ทุกอยางซึ่งเขากระทําก็จําเริญขึ้น”
สดุดี 1:1-3

ความตาย
ทุกครั้งที่คุณเพาะปลูกเมล็ดพืชเพื่อที่จะไดผลจากมัน เมล็ดพืชนั้นไมสามารถงอกเปนชีวิตออก
มาไดเวนไวเสียแตวามันตองตายเสียกอน
“เราบอกความจริงแกทานวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็จะคง
อยูเปนเมล็ดเดียว แตถาเปอยเนาไปแลวก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก”
ยอหน 12:24
“โอ คนเขลา เมล็ดที่ทานหวานลงนั้น ถาไมตายเสียกอนแลวจะงอกขึ้นมาใหมไมได”
1 โครินธ 15:36
ชีวิตฝายวิญญาณก็ขึ้นอยูกับความตายตอสิ่งตางๆ ซึ่งเปนของโลก เปนสิ่งจําเปนตองใหมีการ
ตายจาบาป จากความปรารถนาตามอยางคนในโลกนี้ และจากความพอใจในสิ่งที่เปนของโลกนี้ จาก
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ความปรารถนาตามอยางคนในโลกนี้ และจากความพอใจในสิ่งที่เปนของโลกนี้ การตายตอดลกทําให
เขาเปนเหมือนพระคริสตในชีวิตของคุณ
พระเยซูคือเถาองุนและเราทั้งหลายคือแขนงตางๆ เพื่อที่จะใหเกิดผลทางฝายวิญญาณ เรา
ตองรักษาสัมพันธภาพของเราไดดํารงอยูในพระองค
“เราเปนเถาองุนแทและพระบิดาของเราทรงเปนผูดูแลรักษา
แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น
ทานทั้งหลายไดรับการชําระใหสะอาดแลวดวยถอยคําที่เะราไดกลาวแกทาน
จงเขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทในทาน แขนงจะออกผลเองไมได นอกจากจะติด
อยูกับเถาฉันใด ทานทั้งหลายก็จะเกิดผลไมได นอกจากจะเขาสนิทอยูในเราฉันนั้น
เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนแขนง ผูที่เขาสนิทอยูในเรา และเราเขาสนิทอยูใน
เขา ผูนั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจากเราแลวทานจะทําสิ่งใดไมไดเลย”
ยอหน 15:1-5

การลิด
การลิดเปนสิ่งจําเปนในโลกธรรมชาติ ถาตองการใหตนพืชนั้นยังคงมีผลผลิตหมุนเวียนและ
ออกผลตอไป เมื่อผูดูแลรักษาลิดตนพืช เขาตัดกิ่งที่ไมยอมเกิดผลออกเพื่อที่จะทําใหตนพืชนั้นผลิตผล
ไมมากยิ่งขึ้น เขาเอาทุกสิ่งทุกอยางที่อาจจะเปนสิ่งขัดขวางความเจริญเติบโตของพืชนั้นออกจนหมด
การลิดก็จําเปนมากดวยเชนกันในโลกฝายวิญญาณ การลิดทางฝายวิญญาณก็คือการแกไข
ใหถูกตองโดยพระเจา พระคัมภีรยังเรียกวาการตีสอนอีกดวย
เมื่อพระเจาทรง “ลิด” พระองคทรงเอาทุกสิ่งทุกอยางซึ่งอาจขัดขวางตอความเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณของเราออกทิ้งไป ขบวนการนี้เปนสิ่งจําเปนถาคุณจําเปนตองเกิดผลออกมาเปนผลทางฝาย
วิญญาณ
“แขนงทุกแขนงในเราที่ไมออกผล พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออก
ผล พระองคก็ทรงลิดเพื่อใหออกผลมากขึ้น”
ยอหน 15:2
บางครั้งคุณไมสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนที่ไดจากการลิดนั้น
เพราะวาคุณมัวแตโทษ
ซาตานในเวลาที่พระเจาเองคือผูที่ทรงปฏิบัติหนาที่ลิดคุณนั้น
และพระองคเองทรงเปนผูนําสถาน
การณตางๆ เขามาสูชีวิตของคุณเพื่อที่จะแกไขคุณใหถูกตองซึ่งก็เทากับพระองคทรงลิดคุณนั่นเอง
วัตถุประสงคของพระเจาในการแกไขใหถูกตองนั้นไดใหไวในโฮเชยา 6:1 ดังนี้
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“มาเถิด ใหเรากลับไปหาพระเจา เพราะวาพระองคทรงฉีกและจะทรงรักษาเราใหหาย
พระองคทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลใหแกเรา”
โฮเชยา 6:1
การตีสอนไดแกการลิดของพระองคนั้นสงผลลัพธออกมาเปนการกลับคืนมาสูพระเจา เพียงแต
โดยการกลับคืนมาหาพระองคเทานั้นที่จะทําใหคุณกลายเปนผูเกิดผลทางฝายวิญญาณและสามารถ
แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได

อากาศ
อากาศเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยพัฒนาผลไม ในโลกธรรมชาติมีผลไมมากมายหลายรูปแบบที่
ตองไดรับการพัฒนาอยูในสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งตองการมีการควบคุมเปนพิเศษ ผลไมเหลานั้นตอง
เจริญเติบโตอยูในอาคารที่เรียกวา “เรือนเพาะชํา” ซึ่งมีอุณหภูมิพิเศษ ผลไมนั้นไดรับการปกปองจาก
สิ่งแวดลอมจริงที่เปนโลกภายนอก
ถาคุณนําตนไมที่ตองอยูใน “เรือนเพาะชํา” ออกมาจากที่ซึ่งมันควรอยูและยายมันออกไปไว
ขางนอกแลวละก็ ในไมชามันจะตายเพราะวามันเคยมีชีวิตอยูเพียงแตในสิ่งแวดลอมที่ไดรับการควบ
คุมดูแลเทานั้น มันไมสามารถจะทนทานตอสิ่งแวดลอมในโลกที่แทจริงได เมื่อพูดถึงทางดานฝาย
วิญญาณคุณคงไมตองการใหมีคริสเตียนชนิดที่ตองเลี้ยงไวใน “เรือนเพาะชํา” ซึ่งแลดูดีเฉพาะเมื่อยูใน
สถานที่ซึ่งมีการควบคุม แตถาเมื่อใดเขาไดสัมผัสกับโลกที่แทจริงแลว เขาจะมีอันตองเหี่ยวเฉาและ
สลดลงเปนลําดับ

ชื่อ.................................
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บททดสอบตนเอง บทที่ 6
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

เราหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงความเจริญเติบโตภายในคริสตจักร

3.

ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณหมายถึงอะไร?

4.

จงเขียนรายการเหตุการณ 7 อยาง ซึ่งเปนความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณ

5.

ในบทเรียนนี้มีการอภิปรายถึง 19 วิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีผลกระทบตอความเจริญ
เติบโตภายในคริสตจักร จงเขียนรายชื่อวิธีที่คุณสามารถจําได

6.

ในบทนี้มีการอภิปรายถึงสภาพทั้ง 12 สภาพสําหรับความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณซึ่งก็
คลายคลึงกันกับสภาพในโลกธรรมชาติ จงเขียนราชื่อเทาที่คุณสามารถจําได
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

เมื่อตนไมใกลตายในโลกธรรมชาติ มันตองไดรับการฟนฟู
เมื่อคริสตจักรใกลความตายฝายวิญญาณ การฟนฟูก็เปนสิ่งจําเปนมากดวย
ฟนฟู หมายถึง “ทําใหไดรับชีวิตใหมและทําใหจําเริญขึ้นใหม”
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้
เสียงรองขอการฟนฟูจากพระเจา สดุดี 85:6
แผนการของพระเจาสําหรับการฟนฟู 2 พงศาวดาร 7:14
จงศึกษาบัญชีรายชื่อการฟนฟูตอไปนี้จากพระคัมภีรเดิม อะไรคือปจจัยตางๆ ซึ่งนําการฟนฟู
มาให ผลลัพธดานตางๆ ของการฟนฟูแตละครั้งมีอะไรบาง
การฟนฟูที่ภูเขาซีนาย อพยพ 32:1-35, 33:1-23
การฟนฟูภายใตการจัดเตรียมของซามูเอล 1 ซามูเอล 7:1-17
การฟนฟูที่ภูเขาคารเมล 1 พงศกษัตริย 18:1-46
การฟนฟูที่เมืองนีนะเวย
หนังสือโยนาห
การฟนฟูภายใตการปฏิรูปของกษัตริยอาลา 2 พงศาวดาร 15
การฟนฟูภายใตการรื้อฟนการนมัสการของกษัตริยเฮเซคียาห
2 พงศาวดาร 29:1-36, 30:1-27, 31:1-21
การฟนฟูภายใตการปฏิรูปงานดานศาสนาของกษัตริยโยสิยาห 34:1-33,
35:1-19
การฟนฟูในบรรดาผูที่อยูในฐานะตกไปเปนเชลย เนหะมีย 8:1-18

2.

ในบทที่แลวคุณไดเรียนรูวาคริสตจักรเปรียบไดกับสิ่งกอสรางฝายวิญญาณที่มีรากฐานอยูบน
พระเยซูคริสต การเจริญเติบโตภายในก็คือกระบวนการกอสรางที่ตั้งอยูบนรากฐาน จงศึกษา
โครงรางตอไปนี้
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การเจริญเติบโตโดยการสรางขึ้น
หลักการพื้นฐาน
ก. อะไรคือสิ่งกอสราง (ตึกรามบานชอง) ฝายวิญญาณ
1.
คุณคือสิ่งกอสราง (ตึกรามบานชอง) ดวยคนหนึ่ง
“และทานทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต
ที่กําลังกอขึ้นเปนพระนิเวศฝาย
วิญญาณ”
1 เปโตร 2:5
คุณกําลังกอสรางขึ้นเปนโครงสรางที่ถาวรนิรันดร
“เพราะเรารูวา ถาเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทําลายเสีย เราก็ยังมีที่อาซัน
ซึ่งพระเจาทรงโปรดประทานให ที่มิไดสรางดวยมือมนุษยและตั้งอยูเปนนิตย
ในสวรรค” 2 โครินธ 5:1
2.
คริสตจักรก็คือ สิ่งกอสราง (ตึกรามบานชอง)
ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากฐานแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซูคริสต
ทรงเปนศิลามุมเอก
ในพระองคนั้นทุกสวนของโครงราง (ตึกราม) ตอกันสนิทและเจริญขึ้นเปนวิหารอันบริสุทธิ์ใน
องคพระผูเปนเจา
“และในพระองคนั้น ทานก็กําลังจะถูกกอขึ้นใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝาย
วิญญาณดวย” เอเฟซัส 2:20-22
ข.
ในกระบวนการนี้ มีผูที่เกี่ยวของอยูเพียง 2 ฝาย
1. พระเจา
“แตวาตนเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือ พระเจา” ยากอบ 3:4
“ถาพระเจามิไดทรงสรางบาน บรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลา” สดุดี 127:1
“และบนศิลานี้ เราจะสรางคริสตจักรของเราไวและพลังแหงความตายจะมีชัยตอ คริ
สตจักรนั้นหามิได” มัทธิว 16:18
2. มนุษย
มนุษยในความสัมพันธกับพระเจา ตองมีหนาที่ที่จะตองสราง
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“เพราะวาเราทั้งหลายรวมกันทํางานเพื่อพระเจา และเปนตึกของพระองค” 1 โครินธ
3:9
“จงสรางตัวของทานขึ้นบนหลักคําสอนอันบริสุทธิ์ของทานที่เชื่อกันอยู” ยูดา 20
“เจาจะซอมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแลวขึ้น เจาจะไดชื่อวาเปนผูซอม
แซมกําแพงที่พัง ผูที่ซอมแซมถนนใหคืนคงเพื่อจะไดอยูอาศัย” อิสยาห 58:12

กอนที่คุณจะเริ่มตนสราง
ที่คุณจะเริ่มตนสราง คุณตองทําดังนี้
1. คิดราคาทั้งหมด
“ดวยวาในพวกทานมีผูใด เมื่อปรารถนาจะสรางตึก จะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอน
วา จะมีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม
เกรงวาเมื่อลงรากแลว และกระทําใหสําเร็จได คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเยยเขาวา
“คนนี้ตั้งตนกอ แตทําสําเร็จไมได”” ลูกา 14:28-30
2. ตองตั้งในแนวแน
“ฝายซาโลมอนตั้งพระทัยที่จะสรางพระนิเวศนเพื่อพระนามของพระเจา และ..” 2
พงศาวดาร 2:1
3. มีแรงจูงใจที่ถูกตอง
“ดูเถิด ขาพเจากําลังจะสรางพระนิเวศน เพื่อพระนามพระเยโฮวาห พระเจาของ
ขาพเจา และมอบถวายแดพระองค และเผาเครื่องหอมตอพระพักตรพระองค และ
เพื่อขนมตั้งถวายเนืองนิตย และเพื่อเครื่องเผาบูชา” 2 พงศาวดาร 2:4
4. ตองเตรียมพรอม
“เพราะเอสราไดตั้งใจของทานที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจา และกระทําตาม
และสอนกฏเกณฑและกฎหมายของพระองคในอิสราเอล” เอสรา 7:10
“บาวนั้นที่ไดรู ใจนาย และมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยน
มาก” ลูกา 12:47

วิธีที่จะสราง
1. สรางอยูบนรากฐานของความชอบธรรม

“ผูที่มีสติปญญาสรางเรือนของตนไวบนศิลา ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะ
เรือนนั้น แตเรือนมิไดพังลงเพราะวารากตั้งบนศิลา” มัทธิว 7:24-27
รากฐานที่ถูกตองก็คือ องคพระเยซูคริสตและพระวจนะของพระองค
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“ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแหงพวกอัครทูตและพวกผูเผยพระวจนะ พระเยซู
คริสตทรงเปนศิลามุมเอก” เอเฟซัส 2:20
“จงหยังรากและกอรางสรางขึ้นในพระองค และมั่นคงอยูในความเชื่อ ตามที่ทานไดรับ
คําสอนมาแลว” โคโลสี 2:7
จงระมัดระวังใหดีวาคุณไดกอรางสรางขึ้นบนรากฐานนี้อยางไร
“เพราะวาผูใดจะรากรากอื่นอีกไมไดแลว นอกจากที่วางไวแลวคือ พระเยซูคริสต บน
รากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวย ทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง การงานของแตละ
คนก็จะไดปรากฏใหเห็น เพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน เพราะวาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟ
นั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร” 1 โครินธ 3:10-13
2. สรางใหเปนไปตามแผนนั้น

ในโครงการกอสรางที่มีอยูในทุกๆ ขอพระคัมภีรนั้น มีแผนการหนึ่งซึ่งพระเจาเปนผูประทานให
จงดูปฐมกาล 6, อพยพ 25, 1 พงศาวดาร 22 ประชากรของพระเจาตองเชื่อฟงแผนการของพระองค
“พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหทําอยางไร โนอาหก็ทําอยางนั้นทุกประการ” ปฐมกาล
6:22
แผนการนั้นๆ อาจจะตางกัน แตความเชื่อฟงของคนของพระเจาตองเหมือนกันซึ่งเปนความ
จริงเสมอ เชน โมเสส ดาวิด ซาโลมอน เอสราและเนหะมีย แตละคนไดปฏิบัติตามพระมหาบัญชาของ
พระเจา
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยว
ดวยเรื่องนี้คือ งานอยางซึ่งจะตองกระทําตามแผนผังนั้น” 1 พงศาวดาร 28:19
ถาคุณไมไดปฏิบัติตนตามแผนการของพระเจาสําหรับกอสรางชีวิตของคุณบนพระวจนะของ
พระเจา คุณก็จะไมประสบความสําเร็จ
“ขอทรงสนองเขาตามการงานของเขา และตามความชั่วของเขา
ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือของเขา และทรงตอบแทนเขาตามสมควร”
สดุดี 28:5
3. สรางใหเปนไปตามความสามารถของคุณ

ในโครงการสรางตางๆ ในสมัยพระคัมภีรเดิมนั้น จะเห็นไดวาประชาชนถวายตามขนาดของ
ความสามารถของเขาเอง
“เขาถวายตามกําลังของเขาแกกองทรัพยเพื่อพระราชกิจ เปนทองคําหกหมื่นหนึ่งพัน
ดาริอัน เงินหาสมันมาเนและเครื่องแตงกายปุโรหิตหนึ่งรอยตัว” เอสรา 2:69
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4. สรางขึ้นใหเปนไปตามความตั้งใจปรารถนาของคุณ
จงตั้งใจปรารถนาที่จะเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
“หัวหนาครอบครัวบางคนไดถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศนของพระเจา
สรางพระนิเวศนขึ้นในที่เดิม” เอสรา 2:68

เพื่อจะ

5. สรางขึ้นดวยพลกําลังของพระเจา

“และทรงบันดาลใหขาพเจามีความชอบธรรมตอพระพักตรพระราชา เพราะพระหัตถ
ของพระเยโฮวาหพระเจาของขาพเจาอยูกับขาพเจา” เอสรา 7:28
6. สรางขึ้นใหมีเอกภาพ

(ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน)

“เพราะประชาชนมีนํ้าใจที่จะทํางาน” เนหะมีย 4:6
7. สรางขึ้นดวยสติปญญา

“เรือนนั้นเขาสรางกันดวยปญญา และสถาปนามันไวดวยความเขาใจ” สุภาษิต 24:3
“ปญญาสรางเรือนของเธอขึ้น แตความโงรื้อมันลงดวยมือตนเอง” สุภาษิต 14:1
“ปญญาไดสรางเรือนของเธอแลว เธอไดตั้งเสาเจ็ดตน” สุภาษิต 9:1
พระเจาจะประทานสติปญญาใหคุณในเวลาอันสมควร
“พระเจาทรงใหเขาประกอบดวยพระวิญญาณของพระเจา
คือใหเขามีสติปญญา
ความเขาใจและความรูในวิชาการทุกอยาง เราไดใหสมรรถภาพแกคนทั้งปวงที่มีฝมือ เพื่อเขา
จะไดทําสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งเจาไวนั้น” อพยพ 31:3,6
“ซาโลมอนคือโอรสที่ฉลาด กอปรดวยความเฉลียวฉลาดและความเขาใจ ผูซึ่งจะสราง
พระนิเวศนถวายพระเจา” 2 พงศาวดาร 2:12
ที่มาแหงสติปญญาก็คือ พระเจา
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจาผูทรงโปรดประทานให
แกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5

คําตอบบททดสอบ บทที่ 6
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

“ศีรษะนั้นเปนเหตุใหกายทั้งหมดไดรับการบํารุงเลี้ยง และติดตอกันดวยขอและเอ็นตางๆ จึงได
จําเริญขึ้นตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญขึ้นนั้น” โคโลสี 2:19
ความเจริญเติบโตภายในหมายถึง ความเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณและการพัฒนาสมาชิก
ทั้งหลายของคริสตจักร ซึ่งเพงเล็งถึงความเจริญเติบโตในดานคุณภาพมากกวาในดานปริมาณ
หนา 1-2
การเจริญเติบโตทางฝายวิญญาณคือการเพิ่มความเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งสงผลลัพธออก
มาเปนการพัฒนาผูเชื่อใหมีชีวิตที่เหมือนพระคริสต หนา 2-7
ดูหนา 2
ดูหนา 2-7
ดูหนา 7-11

100

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

บทที่ 7
ความเจริญเติบโตแบบแผขยาย
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
อธิบายวาอะไรคือความหมายของความเจริญเติบโตแบบแผขยาย
สรุปความสําคัญของความเจริญเติบโตแบบแผขยายของคริสตจักรยุคแรกใน
กรุงเยรูซาเล็ม
สรุปความสําคัญของวิธีการตางๆ ที่ใชในพระคัมภีรใหมเกี่ยวกับความเจริญเติบโต
แบบแพรกระจาย

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“การประกาศพระวจนะของพระเจาไดเจริญขึ้น และจําพวกศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมาก
ในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเปนอันมากก็ไดเชื่อในพระศาสนา”
กิจการ 6:7
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คํานํา
ตามธรรมชาติของรางกาย สวนตางๆ มากมายหลายชนิดตางก็ทํางานประสานกันไดโดย
ศีรษะ การกระทําตางๆ ของรางกายทั้งหมดเปนผลมาจากการออกคําสั่งที่สั่งการออกไปโดยศีรษะ
พระเยซูคริสตคือ ศีรษะซึ่งเปนผูออกคําสั่งแกรางกายฝายวิญญาณของพระองค ซึ่งก็คือคริ
สตจักรนั่นเอง พระเยซูคริสตตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเราขึ้น” (มัทธิว 16:18) ในพระคัมภีร
วิธีการของพระองคเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคนี้คือ การเปดเผยหรือการทรงสําแดง
วิธีการตางๆ สําหรับการเพิ่มพูนคริสตจักรนั้น ควรจะตองใหตั้งอยูบนพื้นของสิ่งที่ไดนํามา
สอนจากพระวจนะของพระเจา และสามารถแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับพระวจนะของพระเจา
ไปในตัว เพราะวาในฐานะที่สมาชิกทั้งหลายตางเปนพระกายเดียวกันของพระคริสต ผูเชื่อทุกคนก็ได
รับการทรงเรียกที่จะปฏิบัติตนอยูบนคําแนะนําเหลานี้ซึ่งมาจากผูที่เปนศีรษะ คือ องคพระเยซูคริสต
เจาของเรา
บทนี้เปนบทแรกของสามบทซึ่งเกี่ยวกับความเจริญเติบโตในฐานะที่ที่เปนสมาชิกใน คริสต
จักร บทนี้มุงเนนถึงความเจริญเติบโตแบบแผขยายเปนสําคัญ

ความเจริญเติบโตแบบแผขยาย
ความเจริญเติบโตแบบแผขยายจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูเชื่อทั้งหลายนําคนบาปใหกลับใจใหม
โดยทางพระเยซูคริสต และคริสตจักรสามารถนําพวกเขาใหเขาสูการมีสัมพันธภาพกับคริสตจักรทอง
ถิ่นของพวกเขาเอง ซึ่งทําใหเกิดความเจริญเติบโตทางดานจํานวนในคริสตจักรทองถิ่นนั้นๆ
ความเจริญเติบโตแบบแผขยายควรไดรับการนําทางใหเขาใจวาเปนการเพิ่มขยายราชอาณา
จักรของพระเจา ถาคริสตจักรแหงที่สองสามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกได 100 คน ตางหากจากคริสต
จักรแรกโดยการโยกยายของสมาชิกที่ขอโอนตนเองไป นั่นยอมไมกอใหเกิดความเจริญเติบโตของราช
อาณาจักรของพระเจา นั่นเปนแตเพียงวามีการเพิ่มขยายจํานวนสมาชิกในคริสตจักรแหงที่สอง แตไม
มีการแผขยายความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรของพระเจาเลย
ความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรพระเจาจะเกิดขึ้นไดก็เพียงแตเพราะเหตวามีผูกลับใจ
ใหมโดยทางพระเยซูคริสตเจา และมีวินัยที่ดีตอตนเองจนกลายเปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอ
พระกายของพระคริสต
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บันทึกจากพระคัมภีรใหม
หนังสือกิจการบันทึกความเจริญเติบโตที่แผขยายออกไปของคริสตจักรยุคแรกที่กรุงเยรูซา
เล็มไว ตอไปนี้คือขอสรุปของบันทึกนั้น

รูปแบบของความเจริญเติบโตในยุคแรก
“คราวนั้นเปโตรจึงไดยืนขึ้นทามกลางพี่นองทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู (มีรวมทั้งสิ้น
ประมาณรอยยี่สิบคน) และกลาววา”
กิจการ 1:15
คริสตจักรในยุคแรกเริ่มตนที่หองชั้นบนดวยคณะอัครสาวกเพียงไมกี่คนเทานั้น ครั้งถึงวัน
เพนเทคศเตกลับมีจํานวนผูเชื่อเพิ่มอีก 3,000 คน เขาเปนสมาชิกของคริสตจักรในเยรูซาเล็ม
“คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวกประมาณ
สามพันคน”
กิจการ 2:41
หลังจากวันเพนเทคศเต ความเจริญเติบโตแบบแผขยายไดเกิดขึ้นตามปรากฏในหลักฐานวา
มีอยูทุกๆ วันทีเดียว
“ทั้งไดสรรเสริญพระเจาและคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝายองคพระผูเปนเจาไดทรงโปรด
ใหคนทั้งหลายซึ่งกําลังจะรอดมาเขากับพวกสาวกทุกๆ วัน”
กิจการ 2:47
จํานวนของผูชายของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มไดเจริญเติบโตจนเพิ่มจํานวนได 5,000 คน
ทั้งนี้มิไดนับรวมไปถึงผูหญิงและเด็กๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรดวย
“แตคนเปนอันมากที่ไดฟงคําสอนนั้นก็เชื่อ
จํานวนผูชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได
ประมาณหาพันคน”
กิจการ 4:4
ประชาชนจํานวนมากมายไดเพิ่มขึ้นในคริสตจักรในที่สุด
“มีชายหญิงเปนอันมากที่เชื่อถือไดเขามาเปนสาวกของพระเจามากกวากอน”
กิจการ 5:14
102

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

แมกระทั่งประชาชนผูที่ตอตานคริสตจักรก็ยังฉงนสนเทหกับการแผขยายของคริสตจักรเชนนี้
“เมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตไดยินคําเหลานี้ ก็ฉงนสนเทหใน
เรื่องของอัครทูตวาจะเปนอยางไรตอไป”
กิจการ 5:24
ตอนแรกก็ใชเพียงคําวา เพิ่มเติมเขามา เพื่ออธิบายถึงการแผขยายของคริสตจักร แตในไมชา
ความเจริญเติบโตก็กลายเปนสิ่งเดียวที่รวดเร็วมาก จนกระทั่งตองใชคําวา “เพิ่มพูน” ดังนี้
“การประกาศพระวจนะของพระเจาไดเจริญขึ้น และจําพวกศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมาก
ในกรุงเยรูซาเล็ม”
กิจการ 6:7
จากจุดนี้เองที่หนังสือกิจการไดเนนถึงการเพิ่มพูนของคริสตจักรเชนเดียวกับการเพิ่มพูน
สมาชิกในคริสตจักรเยรูซาเล็ม ซึ่งเปนคริสตจักรทองถิ่น
มีคริสตจักรใหมๆ ไดกอตั้งขึ้นในศูนยกลางของคนตางชาติที่เคยเปนคนนอกศาสนาในโลกที่
พวกเขารูจักกันดีมาไมนอยกวา 40 ป
ตัวอยางเชน ในสะมาเรีย
“แตเมื่อฟลิปไดประกาศขาวประเสริฐ วาดวยแผนดินของพระเจาและพระนามแหง
พระเยซูคริสตแลว คนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง”
กิจการ 8:12
คริสตจักรในแควนยูเดียว กาลิลีและสะมาเรีย ลิดดา ชาโรนและยัฟฟา ทุกแหงตางก็มี
ประสบการณดานความเจริญเติบโตแบบแผขยาย
“เหตุฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแควนยูเดีย กาลิลีและสะมาเรีย จึงมีความสงบสุข
และเจริญขึ้น ประพฤติตนดวยใจยําเกรงองคพระผูเปนเจาและดวยรับความหนุนใจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยิ่งทวีมากยิ่งขึ้น”
กิจการ 9:31
“ฝายคนทั้งปวงที่อยูในเมืองลิดดา และที่ราบชาโรนเห็นแลวจึงกลับใจมาหาองคพระ
ผูเปนเจา เหตุการณนั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟา คนเปนอันมากพากันมาเชื่อถือองคพระผู
เปนเจา”
กิจการ 9:35,42
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“ประชาชนมากมาย” ไดพากันมาเพิ่มเติมเขากับคริสตจักรโดยการรับใชของชาวยิวที่ไดกลับ
ใจแลวเพียงคนเดียว
“บารนาบัสเปนคนดี ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ จํานวนคนเปน
อันมากก็เพิ่มเขากับคนขององคพระผูเปนเจา”
กิจการ 11:24
มีขอพระคัมภีรถึงสามขอที่บันทึกถึงจํานวนคนมากมาย ที่ไดเพิ่มเติมเขามายังคริสตจักรที่
เมืองอันทิโอก
“และพระหัตถขององคพระผูเปนเจาอยูกับเขา คนเปนอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค
พระผูเปนเจา...
บารนาบัสจึงไปหาเซาโลที่เมืองทารซัส...
เมื่อพบแลวจึงพามายังเมืองอันทิโอก ทานทั้งสองไดประชุมกันกับคริสตจักรตลอดป
หนึ่ง ไดสั่งสอนคนเปนอันมาก และในเมืองอันทิโอกนั่นเอง พวกสาวกไดชื่อวาคริสเตียนเปน
ครั้งแรก”
กิจการ 11:21,25,26
“เพราะวาพระวจนะของพระเจาไดแผขยายและแพรทวีคุณไปอยางไมหยุดยั้ง ผูเชื่อ
ใหมจํานวนมากไดเพิ่มเติมเขามายังคริสตจักรยิ่งๆ ขึ้น
แตพระวจนะของพระเจาก็ยังแผเจริญมากขึ้น”
กิจการ 12:24

การเพิ่มแบบทวีคูณยังคงดําเนินตอไป
ขอพระคัมภีรตอไปนี้สรุปความเจริญเติบโตของคริสตจักรนอกเขาปาเลศไตน
“พระวจนะขององคพระผูเปนเจาแผไปตลอดทั่วเขตแดนนั้น
แตพวกยิวไดยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ซึ่งเปนคนตางชาติที่ถือพระเจา กับทั้งผูชายที่เปน
ใหญในเมืองนั้น ใหเคี่ยวเข็ญและไลเปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา
พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”
กิจการ 19:20

ความเจริญเติบโตที่เมืองอิโคนียูม
“ที่เมืองอิโคนิยูมก็เชนเดียวกันคือ เปาโลกับบารนาบัสไดเขาไปในธรรมศาลาของ
พวกยิว กลาวสั่งสอนเปนที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเปนอันมากไดเชื่อถือ”
กิจการ 14:1
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ความเจริญเติบโตที่เมืองเคอรบี
ที่เมืองเคอรบี พวกสาวกไดลอมเปาโลไวอยางแนนหนาระวังภัยใหทาน เตือนสติทานและจัด
การทุกอยางเพื่ออํานวยความสะดวกแกทาน (ดูกิจการ 14:20-21)

ความเจริญเติบโตที่เมืองกาลาเทีย
คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน (ดูกิจการ 16:5)

ความเจริญเติบโตที่เมืองฟลิปป
มีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟงเราชื่อลิเดียมาจากเมืองธิยาทิรา เปนคนขายผาสีมวง เปนคนที่ถือ
พระเจา หญิงนั้นไดฟงเรา และพระเจาไดทรงเปดใจของเขาใหสนใจในถอยคําซึ่งเปาโลไดกลาว (กิจ
การ 16:14 นี่เปนการเริ่มตนของคริสตจักรที่ฟลิปป)

ความเจริญเติบโตที่เมืองเธสะโลนิกา
“บางคนในพวกเขาก็เห็นดวย และสมัครเขาเปนพรรคพวกของเปาโลกับสิลาส รวม
ทั้งชาวกรีกที่ถือพระเจาอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เปนคนสําคัญๆ ก็มิใชนอยดวย”
กิจการ 17:12

ความเจริญเติบโตที่เมืองโครินธ
“องคพระผูเปนเจาตรัสกับเปาโลทางนิมิตวา “อยากลัวเลย แตจงกลาวตอไป อยานิ่ง
เสียเพราะวาเราอยูกับเขาและจะไมมีผูหนึ่งผูใดอาจตอสูทํารายเจา ดวยวาคนของเราใน
นครนี้มีมาก”
กิจการ 18:8-11
หนังสือกิจการจบลงดวยอัครสาวกเปาโลยังคงทําการแผขยายตั้งคริสตจักร ตอไปไมหยุดยั้ง
ถึงแมวาตัวของทานตองตกไปเปนนักโทษที่กรุงโรม
“เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงรูวา พระเจาทรงใชคนใหนําความรอดของพระองคไปยัง
คนตางชาติแลว เขาก็จะฟง
เปาโลจึงไดอาศัยอยูครบสองปในตึกที่ทานเชา และไดตอนรับคนทั้งปวงที่มาหาทาน
ทั้งประกาศแผนดินของพระเจาและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสตเจาโดยเปด
เผย ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง”
กิจการ 28:28-31
เปาโลรายงานวามีเฉพาะพวกยิวที่หันมาตอนรับพระเยซูหลายพันคน
กลายเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรทองถิ่น
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“ครั้นคนทั้งหลายไดยินจึงสรรเสริญพระเจาและกลาวแกเปาโลวา “พี่เอย ทานเห็นวา
มีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือ และทุกคนยังมีใจรอนรนในการถือธรรมบัญญัติ””
กิจการ 21:20

คริสตจักรแผขยายไดอยางไร
มีหลายวิธีที่ทําใหคริสตจักรในยุคแรกแผขยาย

นิมิตฝายวิญญาณ
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม (เปดเผยความจริงจากพระเจา) ประชาชนก็ละทิ้งความ
ยับยั้งชั่งใจเสีย แตคนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเปนสุข”
สุภาษิต 29:18
ปราศจากนิมิตฝายวิญญาณ ประชาชนก็ตายทางฝายจิตวิญญาณ
คริสตจักรในยุคแรกมีนิมิตฝายวิญญาณ นั่นคือนิมิตซึ่งพระเยซูไดทรงประทานใหไวแกอัคร
สาวกของพระองค เมื่อพระองคตรัสสั่งพวกเขาวา
“เงยหนาขึ้นดูนาเถิด วาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”
ยอหน 4:35
นิมิตฝายวิญญาณทําใหประชาชนรวมมือรวมใจกันทําเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน นิมิตคือสิ่ง
ที่นําไปสูพัฒนาการของยุทธวิธี ยุทธวิธีนั้นก็รวมไปถึงการเขาใจเปาหมาย วัตถุประสงค เพื่อที่จะทํา
ใหสําเร็จตามเปาหมายนั้นๆ และรวมถึงวิธีตางๆ ในการประเมินผลเพื่อที่จะชวยใหแนใจวาวัตถุ
ประสงคนั้นไดถูกทําใหบรรลุผลสําเร็จครบถวนแลว
นิมิตนําไปสูความเห็นใจและความสงสาร เมื่อพระเยซูไดทอดพระเนตรไปยังประชาชนเปน
อันมากพระองคทรงเกิดความสงสารพวกเขา
นั่นคือภาระที่ตั้งอยูบนการที่เรารูถึงสิ่งที่พวกเขา
ตองการ
นิมิตโดยพื้นฐานแลวก็คือการพัฒนาทัศนะการมองดูโลกในแงของพระคัมภีร การมองเห็น
โลกดังเชนพระเจาทรงเห็นและตอบสนองบนพื้นฐานของทัศนะดังกลาว
คริสตจักรยุคแรกยึดมั่นในนิมิตแหงการแผขยายคริสตจักรออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม ไปจนถึง
แควนยูเดีย ไปยังแควนสะมาเรียและออกไปอึกจนถึงสุดปลายแผนดินโลก นั่นคือนิมิตที่องคพระเยซู
คริสตไดทรงสั่งสอนพวกเขาไวในฐานะที่พระองคทรงเปนผูนํา (ดูกิจการ 1:8)
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เมื่อประชาชนมีนิมิตฝายวิญญาณ พวกเขาจะมีความคาดหวังแทนที่ความเบื่อหนาย และจะ
ใหความรวมมือในการทํางานมาแทนที่การแขงขันกันและการชิงดีชิงเดนกันในการทํางาน

พื้นที่ซึ่งยอมรับไดและเวลาในการยอมรับ
พระเยซูไดสอนไววามีบางพื้นที่ซึ่งยอมรับขาวประเสริฐไดงายกวาพื้นที่อื่นๆ
“อยาไปทางที่ไปสูพวกตางชาติ และอยาเขาไปในเมืองของชาวสะมาเรีย
แตวาจงไปหาแกะหลงของวงศงานอิสราเอลนั้นดีกวา
ถาผูใดไมตอนรับทานทั้งหลาย และไมฟงคําของทาน เมื่อจะออกจากเรือนนั้น เมือง
นั้น จงสะบัดผงคลีที่ติดเทาของทานออกเสีย เพื่อแสดงวาทานไมรับผิดชอบตอไป”
มัทธิว 10:5, 6, 14
บางพื้นที่และคนบางกลุมยอมรับขาวประเสริฐงายกวาในบางเวลายิ่งกวาพื้นที่อื่นหรือกลุมอื่
นคริสตจักรในยุคแรกก็ทํางานดานการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณในทุงนาที่ยอมรับขาวประเสริฐไดงาย
กวาทั้งสิ้น
เมื่อเปาโลไดรับการปฏิเสธในธรรมศาลา ทานก็ไปสั่งสอนที่เมืองอื่นๆ แทน (กิจการ 9:20-31)
และเมื่อทานมีความประสงคเปนครั้งแรกที่จะไปเอเซีย แตองคพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดหยุดยั้งทานไว
(กิจการ 16:6) ภายหลังทานก็ไดรับอนุญาตใหไปไดแตวาเปนเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูวาถึง
เวลาที่พวกเขาจะยอมรับไดแลว
การแผขยายเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วที่สุดเมื่อคุณเอาใจไปจดจออยูที่ความพยายามในการเก็บ
เกี่ยวทุงนาที่เหลืองอรามแลว แตนี่มิไดหมายความวาจะใหคุณละเลยเพิกเฉยตอทุงนาที่ยังไมตอบรับ
ขอใหคุณยังคงหวานพระวจนะของพระเจาตอไป จงเพียรรอคอย และจงอธิษฐานตอพระเจาผูเปนเจา
ของนาเพื่อวาพระองคทรงสามารถทําใหนาเหลานั้นกลายเปนทุงนาที่เหมาะสมดีพรอมสําหรับการ
ยอมรับขาวประเสริฐของพระองคได

ขอใหใชวิธี”ไป” มากกวา “มา”
คริสตจักรยุคแรกใชวิธี “จงออกไป” มากกวา “จงเขามา” ตามวิธีของชาวอิสราเอลในพระ
คัมภีรเดิม
ในสมัยพระคัมภีรเดิม ชนชาติตางๆ ตองเขามาสูอิสราเอลเพื่อที่จะรับการทรงสําแดงจาก
พระเจา
แตในพระคัมภีรใหม พระมหาบัญชาของพระเยซูคือ “เจาทั้งหลายจงออกไปหาชนทุกชาติใน
โลก” ในพระคัมภีรใหมผูเชื่อทั้งหลายจะตองปฏิบัติตามยุทธวิธีนี้ พวกเขาไมสามารถนั่งนิ่งๆ อยูตาม
ที่ตาง ๆ เพื่อรอใหคนในโลกเปนฝายมาหาเขาเอง
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ผูเชื่อทุกคนตองสามารถเพิ่มพูนผลผลิตได
สมาชิกแตละคนของคริสตจักรยุคแรกตางชวยกันสรางสาวกแบบทวีคุณในการเพิ่มพูนผล
ผลิต
“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวไปประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4
แผนภูมิในบทที่แลวแสดงใหเห็นวาผูเชื่อชวยกันสรางสาวกแบบทวีคูณไดรวดเร็วอยางไร โดย
การที่แตละคนก็สอนคนซึ่งสามารถที่จะสอนคนอื่นไดดวย
คริสตจักรตางๆ ก็จําเปนที่จะตองสงชายหรือหญิงใหเขาไปในเขตพื้นที่ของทุกชีวิต ประชา
ชนผูที่มีชีวิตอยูดวยความเชื่อ แทนที่จะมีชีวิตอยูเพียงแคพูดถึงความเชื่อดวยปากเทานั้น ประชาชนผู
ดํารงชีวิตในความเชื่อเทานั้นที่ชีวิตเขาสามารถเปลี่ยนแปลงใหมไดดวยฤทธิ์เดชของขาวประเสริฐ
โปรดอยางลืมวาทหารไมสามารถมีชัยชนะไดโดยการคงอยูแตในคายพักของทหารเทานั้น การ
เก็บเกี่ยวก็มิใชสิ่งที่อยูในยุงฉาง และชาวประมงไมสามารถนั่งอยางเกียจครานอยูตามชายฝงเชนกัน

เครือขายในสังคม
ในสมัยพระคัมภีรใหม ขาวประเสริฐแพรกระจายไปไดรวดเร็วมาก โดยกระจายไปตามเครือ
ขายในสังคมที่มีอยูจริงซึ่งไดแกคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง
ตัวอยางเชน
พระเยซูทรงเรียกอันตรูวใหติดตามพระองคและอันตรูวก็เริ่มตนแบงปนขาว
ประเสริฐนั้นทันที เขาเริ่มตนโดยการนําขาวประเสริฐนั้นไปแบงปนภายในครอบครัวของเขาจนไดนํา
เปโตรใหมาถึงพระเยซูคริสต
จงศึกษาขอความตอไปนี้ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่ขาวประเสริฐแพรกระจายไปภายในเครือขายที่มี
อยูจริงๆ ในสังคม
ซักเคียสและครอบครัวของเขา ลูกา 19
ครอบครัวของนายทหารแหงคาเปอรนาอุมยอหน 4:53
ญาติๆ และเพื่อนๆ ของคอรเนลิอัส
กิจการ 10:24,44
สองครอบครัวในฟลิปป
กิจการ 16:15 และ 27-34
ครอบครัวของหัวหนาธรรมศาลา กิจการ 18:8
สเทฟานัสและคนในครอบครัว
1 โครินธ 1:16
ครอบครัวของอาริสโทบูลัสและคนในครัวเรือนของนารซิสสัส
โรม 16:10-11
โอเนซิโฟรัสและครอบครัว
2 ทิโมธี 1:16
ฟเลโมนและครอบครัว ฟเลโมน 1
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วิธีการของพระเยซู
ตลอดหนังสือกิจการจะเห็นไดวาคริสตจักรในยุคแรกใชวิธีการสอนและวิธีการสาธิตของพระ
เยซู พวกเขาเทศนาขาวประเสริฐ สอนพระวจนะของพระเจา บัพติศมาใหผูเชื่อใหมและฝกอบรมผูเชื่อ
ใหเปนสาวกคนใหมตอไป (มัทธิว 28:19-20)
การอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะเปนสิ่งสําคัญมากในการแผขยายคริสตจักร (กิจการ
6:4)
การผนึกเอาพระวจนะของพระเจากับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระองคในการแผ
ขยาย คริสตจักรเขาดวยกันเปนความจําเปน เพราะวาประชาชนไดรับการรักษาใหหายโรค การ
อัศจรรยตางๆ ที่ปรากฏ การขับผีออก รวมทั้งการเพิ่มแบบทวีคูณ สิ่งเหลานี้ลวนมาจากพระเจาทั้งสิ้น
(การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาเปนสิ่งสําคัญมากจนกระทั่งทางสถาบันฮารเวส
ไทมฯ ไดจัดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดถูกมอบใหแกวิชานี้ในหัวขอวา “หลักการของฤทธิ์
อํานาจ”)

กลุมตางๆ ในพระคัมภีรใหม
กลุมตางๆ ก็สําคัญมากในการแผขยายในพระคัมภีรใหม ในกิจการ 6:1-7 เมื่อมีปญหาเกิด
ขึ้นก็จะมีกลุมพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาทางแกปญหา
เปาโลสั่งสอนกลุมพิเศษเพื่อใหเปนสาวกในโรงเรียนที่แยกสาขาออกไป (กิจการ 19:9) บาง
โอกาสเปาโลก็สั่งสอนพวกยิวและพวกชาวตางชาติซึ่งแยกจากกันเปนกลุมๆ (กิจการ 13:42) และ
กลุมเล็กๆ ที่พบปะกันตามบาน (กิจการ 12)
มีคริสตจักรหลายแหงไดบริหารโดยแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยเล็กๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วาการพบปะกันเปนกลุมใหญๆ ในการประชุมทั้งคริสตจักรนั้นไมสามารถบรรลุผล
สําเร็จไดดีเทากับกลมเล็กๆ กลุมยอยๆ คือกลุมที่สามารถมีความมใกลชิดสนิทสนมกันไดมากกวา มี
ความเคลื่อนไหวไดมากกวา แผนภูมินี้แสดงใหเห็นถึงวิธีที่คริสตจักรสามารถบริหารเปนกลุมยอยๆ
ดังที่ไดกลาวมาแลว

รูปภาพ
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1. ศิษยาภิบาล (หมายเลข 1) เปนผูฝกอบรมผูนําระดับสําคัญเพื่อใหมีภาระรับผิดชอบใน
กลุมยอยๆ (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 2) ศิษยาภิบาลตองสั่งสอนพวกผูนําในเรื่องเปาหมายฝาย
วิญญาณและกิจกรรมตางๆ ภายในกลุม ซึ่งรวมไปถึงการมีสัมพันธภาพตอกัน การศึกษาพระวจนะ
ของพระเจา การแบงปนประสบการณสวนตัว การอธิษฐาน การหวงใยถึงความตองการฝายวัตถุที่
สามารถชวยเหลือไดในทางปฏิบัติจริงๆ และการประกาศขาวประเสริฐ จํานวนของกลุมผูนํานี้จะแตก
ตางกันมากนอยเพียงใดระหวางคริสตจักรหนึ่งกับอีกคริสตจักรหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยูกับวามีกลุมผูนําไดรับ
การเสริมสรางขึ้นมากนอยเพียงใด
2. ผูนําแตละกลุม (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 2) ก็ออกไปกอตั้งและสรางผูนําในกลุมยอยๆ ตอ
ไป (ที่บงชี้ไวดวยหมายเลข 3)

แตละบานคือศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ
แผนการของพระเจา นับจากเริ่มตนก็คือ เพื่อใหบานเปนศูนยกลางของการฝกอบรมคนให
เปนคริสเตียน
“บัญญัติ กฎเกณฑและกฎหมายซี่งพระเยโฮวาหพระเจาของทานทั้งหลายทรงบัญชา
ใหสอนทาน และจงใหถอยคําที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน
และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคําเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน เมื่อทานนั่งอยู
ในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถอยคํานั้น
จงเอาถอยคําเหลานี้พันไวที่มือของทานเปนหมายสําคัญ และจงจารึกไวที่หวางคิ้ว
ของทาน และจงเขียนไวที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของทาน”
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9
บานทุกหลังมีฐานะเปนศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ เพราะนี่คือสวนหนึ่งของวิธี
การแผขยายในคริสตจักรยุคแรกดังที่ไดอธิบายไวในขอพระคัมภีรซึ่งจะยกมาตอไปนี้
กิจการ 2
พระเจาทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประชุมอธิษฐานกันอยูที่หองชั้นบนของบานหลังหนึ่ง

แกอัครสาวกระหวางที่พวกเขา

กิจการ 5:42 บรรดาผูเชื่อรวมนมัสการกันที่ในบริเวณพระวิหารและตามบานเรือน เขาได
ออกไปเยี่ยมเยียนบานตอบานมิไดขาด เขามีการสั่งสอนและประกาศขาวประเสริฐทุกๆ วัน
เขารวมกันสามัคคีธรรมและสรรเสริญโมทนาพระคุณพระเจาเสมอไปเปนนิตย
กิจการ 8:3 เมื่อตอนที่เซาโลพยายามขมเหงเพื่อทําลายคริสตจักรทุกวิถีทาง เขาไมเพียง
แตตั้งความพยายามที่เอาใจจดจอแตที่พระวิหารแหงการนมัสการเทานั้น เขายังเขาไปฉุด
ลากชายหญิงจากทุกบานทุกเรือน เอาไปจําไวในคุกเพราะพยายามที่จะขัดขวางการแพร
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กระจายของขาวประเสริฐดวย
ประเสริฐ
กิจการ 9:11,17
วิญญาณบริสุทธิ์

เขารูดีวาบานแตละหลังคือศูนยกลางของการประกาศขาว

อะนาเนียสรางเปาโลใหเปนสาวกในบานหลังหนึ่งจนเขาไดรับพระ

กิจการ 10
นิมิตแรกเกี่ยวกับการแพรกระจายขาวประเสริฐ เรื่องไมกางเขนเปนสิ่งที่
พระเจาทรงประทานแกเปโตรในขณะที่ทานกําลังอธิษฐานอยูในบานหลังหนึ่ง
กิจการ 10
เชนกัน

ขาวประเสริฐครั้งแรกที่มีแกชาวตางชาติก็เปนการเทศนาภายในบานหลังหนึ่ง

กิจการ 12
จากคุก

การประชุมอธิษฐานกันภายในบานเปนผลใหเกิดการปลดปลอยเปโตรออก

กิจการ 20:20, 28:30-31
เปาโลสั่งสอนทั้งในที่สาธารณะ
หนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งตลอดการรับใชของทาน

และตามบานคือจากบาน

กิจการ 20:7-12เปาโลกําลังเทศนาอยูที่บานหลังหนึ่งและไดกลาวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืน
ยุกิทัสนั่งอยูที่หนาตางก็โงกพลัดตกจากหนาตางไป
กิจการ 21:8-14การพยากรณเปดเผยถึงนํ้าพระทัยของพระเจาก็เกิดขึ้นตามบานเรือนดวย
คริสตจักรภายในบาน คือสิ่งที่พระคัมภีรไดบันทึกไวใน 1 โครินธ 16:19, โรม 16:-5, โคโลสี
4:15, และฟเลโมน 1:2

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อํานาจซึ่งทําใหมนุษยทั้งชายและหญิงสํานึกในความผิดบาป
ของตนและชัดจูงพวกเขาใหเขามายอมรับขาวประเสริฐของพระเจา ดวยผลเชนนี้จึงทําใหผูกลับใจ
ใหมเปนผูนําขาวประเสริฐนี้ออกไปแพรกระจายตัวเปนคริสตจักร
“เมื่อพระองคนั้น (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทําใหโลกรู
แจงในเรื่องความผิด ความชอบธรรมและการพิพากษา
ในเรื่องความผิดนั้น เพราะเขาไมวางใจในเรา
ในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือ เพราะเราไปหาพระบิดา และทานทั้งหลายจะไมเห็น
เราอีก
ในเรื่องการพิพากษานั้นคือ เพราะเจาโลกนี้ถูกพิพากษาแลว”
ยอหน 16:8-11

ของประทานฝายวิญญาณ
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การเจริญเติบโตของมนุษยตองการการพัฒนาโครงสรางของโครงกระดูกเพื่อที่จะรองรับการ
เพิ่มทวีคูณของจํานวนเซล สําหรับพระกายของพระคริสตจักรก็จําเปนจะตองเจริญเติบโตเชนเดียวกัน
โครงสรางจึงเปนสิ่งสําคัญพอๆ กันในรางกายของมนุษย พระเยซูทรงกลาวา ทุงนาก็เหลืองอรามรอ
การเก็บเกี่ยวแลว แตคนงานยังมีนอยอยู ถาคนงานมีจํานวนนอย นั่นก็หมายถึงวาพวกเขาควรไดรับ
การฝกใหเปนคนงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บเกี่ยวทุงนาที่เหลืองอรามของพระเจา
ดวยวัตถุประสงคเชนนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงประทานของประทานฝายวิญญาณและ
ใหมีงานรับใชที่แตกตางกันมากมายในคริสตจักร ของประทานเหลานี้และงานรับใชที่ไมเหมือนกันนี้มี
ไวเพื่อเปาหมายเดียวกันคือเพื่องานรับใชทั้งสิ้น
ของประทานฝายวิญญาณคือความสามารถที่เหนือธรรมชาติซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผู
ประทานใหแกผูเชื่อ เพื่อเขาจะสามารถทํางานเพื่อการรับใชพระเจาได คุณจะอานเกี่ยวกับความแตก
ตางของของประทานฝายวิญญาณไดจากขอพระคัมภีรตอไปนี้
โรม 12:1-8
1 โครินธ 12:1-31
เอเฟซัส 4:1-16
1 เปโตร 4:7-11
พระเจาทรงมีตําแหนงพิเศษในคริสตจักรไวสําหรับผูเชื่อแตละคน
“แตพระเจาไดทรงตั้งอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค”
1 โครินธ 12:18
สมาชิกทุกคนมีตําแหนงซึ่งพระเจาไดทรงเลือกไวสําหรับเขา พระองคทรงเสริมกําลังเพื่อที่จะ
ใหเขาบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายพิเศษของเขาในคริสตจักร โดยผานทางของประทานตางๆ ที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานให
เมื่อผูเชื่อแตละคนกําลังจะบรรลุสําเร็จตามตําแหนงที่พระเจาทรงเลือกไวสําหรับเขาโดยการ
ใชของประทานฝายวิญญาณที่ประทานใหเขา คริสตจักรก็สามารถประสานกันไดอยางเหมาะสม
พระเจาทรงเปรียบเทียบกับการทํางานของรางกายมนุษยซึ่งอวัยวะแตละสวนตางรูและกระทําหนาที่
ของตนอยางถูกตอง (1 โครินธ 12:1-13)
บุคคลแตละคนมีความสําคัญตองานการรับใชมาก เชนเดียวกันกับที่อวัยวะในรางกายแตละ
สวนมีความสําคัญตอกันในโลกธรรมชาติ
“และตาจะวามือวา “ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได หรือศีรษะจะวาแกเทาวา
“ขาพเจาไมตองการเจา” ก็ไมได
ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นวาออนแอ เราก็ขาดเสียไมได”
1 โครินธ 12:21-22
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ทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ไดจัดทําหลักสูตรในหัวขอเรื่องวา “งานรับใชของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” ซึ่งมีรายละเอียดใหศึกษาเกี่ยวกับของประทานฝายวิญญาณแตละอยางทีละชนิด ดวยเหตุ
ผลเชนนี้ไนบทนี้จึงขอสรุปไวแตเพียงสั้นๆ ดังนี้วา

ของประทานพิเศษสําหรับการเปนผูนํา
มีตําแหนงสําหรับการเปนผูนําซึ่งพระเจาทรงเรียกและทรงเจิมคนบางคนไวใหเปนผูนําในคริ
สตจักร
“ของประทานของพระองคก็คือใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ
บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
เอเฟซัส 4:11
ผูนําพิเศษที่พระเจาทรงประทานใหรวมถึงผูนําที่จะกลาวตอไปนี้

อัครทูต
อัครทูตคือ ผูที่มีความสามารถพิเศษที่จะพัฒนาใหเกิดมีคริสตจักรใหมๆ ขึ้นในหลายๆ ทองที่
ตางๆ กันและในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และเปนผูดูแลคริสตจักรจํานวนหนึ่งในฐานะผูบริหารสูงสุด
อัครทูตหมายถึง “ผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแทน เปนบุคคลที่ไดรับสิทธิ
อํานาจเต็มในการสงใหไปทําหนาที่นั้น และมีสิทธิอํานาจที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออีกฝายหนึ่ง”
อัครทูตมีสิทธิอํานาจพิเศษ และมีความสามารถพิเศษจากพระเจาเพื่อที่จะแผขยายขาวประเสริฐของ
พระองคออกไปจนสุดปลายแผนดินโลก โดยการพัฒนาการบริหารพระกายอันประกอบดวยผูเชื่อทั้ง
หลาย
มีคําศัพทสมัยใหมใชเรียกผูที่ทําหนาที่เชนนี้ในคริสตจักรวา เปนมิชชันนารีและผูบุกเบิกการ
สรางคริสตจักร

ผูพยากรณ
มีของประทานสําหรับการพยากรณอยูสองอยาง อยางแรกเปนของประทานพิเศษสําหรับการ
เปนผูพยากรณ อีกอยางหนึ่งเปนของประทานในการพูดเผยพระวจนะ
โดยทั่วๆ ไป การพยากรณหมายถึงการพูดภายใตการดลใจพิเศษของพระเจา นั่นคือความ
สามารถพิเศษที่จะไดรับและสื่อความหมายออกไปทันที ในขอความที่ไดรับจากพระเจาเพื่อสงไปถึง
ประชากรของพระองค
บุคคลที่เปนผูพยากรณคือผูที่มีของประทานทิศาในการ เปนผูนําซึ่งเรียกวาของประทานแหง
การพยากรณเชนเดียวกับมีของประทานแหงการพูดขอความแหงเผยพระวจนะ
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ผูประกาศ
ผูประกาศคือ ผูที่มีความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูที่ยังมิไดเชื่อในพระเจาดวยวิธี
ทางที่ทําใหมนุษยชายและหญิงที่ไดฟงขาวประเสริฐแลวเกิดการตอบสนองและกลายมาเปนสมาชิกที่
มีความรับผิดชอบในพระกายของพระคริสต ความหมายของคําวา “ผูประกาศ” ก็คือ “บุคคลผูที่นํา
เอาขาวดีมาให”

ศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลคือ
ของกลุมผูเชื่อ

ผูนําซึ่งรับผิดชอบเปนระยะเวลายาวนานเกี่ยวกับสวัสดิการฝายวิญญาณ

ครู อาจารย
ครูอาจารยคือ ผูที่มีความสามารในการสื่อความหมายอันไดแกการอธิบายพระวจนะของพระ
เจาไดอยางมีประสิทธิภาพในวิถีทางที่ผูอื่นสามารถเรียนรูไดและสามารถนําสิ่งที่เรียนแลวไปประยุกต
ใชไดจริงๆ ในชีวิตจริง อาจารยคือ ผูที่มีของประทานในการสอนและเปนผูที่รวมกันรับใชในตําแหนง
ของผูนําของคริสตจักรดวย
ของประทานพิเศษทั้ง 5 ประการของผูที่มีหนาที่เปนผูนํานี้เมื่อมีการใชรวมกันก็จะกอใหเกิด
การแผขยายคริสตจักรออกไปอีก อัครทูตทําหนาที่แพรกระจายขาวประเสริฐไปใหแกทองที่ในเขต
ตางๆ และกอตั้งพระกายคือคริสตจักรขึ้น อันประกอบดวยบรรดาผูเชื่อ พระเจาเปนผูประทานหมาย
สําคัญและการมหัศจรรยเพื่อที่จะชวยในการแผขยายขาวประเสริฐนี้ อัครทูตเปนผูจัดหาผูนําพิเศษให
แกคริสตจักรที่เปนผูสรางขึ้น
ผูประกาศเปนผูสื่อความหมายขาวประเสริฐในวิธีที่ประชาชนสามารถตอบสนองได
และ
กลายมาเปนผูเชื่อที่มีความรับผิดชอบ ผูประกาศอาจทํางานรับใชเปนรายบุคคลหรือเทศนาตอกลุม
ใหญๆ ก็ได แตการรับใชของเขาจะตองกอใหเกิดผูเชื่อใหมเปนผลิตผลที่เกิดขึ้นตามมาเสมอ
ผูเชื่อเหลานี้ก็เขามาอยูภายใตการดูแลของอัครทูต ผูพยากรณ ศิษยาภิบาลและอาจารย
ของคริสตจักร เขาเหลานี้เปนผูนําดานการพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณแกผูเชื่อ (ตัวอยางเชน ฟลิป ใน
กิจการ 8 ไดอธิบายความจริงขอนี้ไว เขาไดนําชาวสะมาเรียมาถึงพระเยซูคริสต จากนั้นก็นําเขาเหลา
นั้นใหเขาไปสูการดูแลของอัครทูตเพื่อรับการสอนตอไป)
ศิษยาภิบาลคือผูรับชวงการบริหารอันยาวนานที่สุดดวยความเอาใจใสบุคคลเหลานั้นซึ่ง
กลายมาเปนผูเชื่อโดยทางขาวประเสริฐของอัครทูตและผูประกาศ การรับใชของศิษยาภิบาลคือ ภาพ
ของการเลี้ยงและดูแลฝูงแกะดวยความเอาใจใสในฐานะผูเลี้ยงที่ดี

114

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

อาจารยมีหนาที่จัดเตรียมการสอน
ซึ่งตอจากสิ่งที่ผูประกาศไดกลาวไวเปนความรูที่นอก
เหนือไปอีก เพื่อผูเชื่อใหมจะไดเจริญเติบโต อาจารยมีหนาที่สอนจนกวาผูเชื่อจะมีความเปนผูใหญ
ฝายวิญญาณ อาจารยทําหนาที่ฝกอบรมประชากรของพระเจาที่มีความสัตยซื่อและเปนผูที่สามารถ
สั่งสอนผูอื่นตอไปไดดวย
ความรับผิดชอบสําคัญของบรรดาผูนําเหลานั้นซึ่งมีของประทานพิเศษในการเปนผูนําก็คือ
เพื่อที่จะชวยเหลือผูเชื่อคนอื่นๆ ใหคนพบและใชของประทานฝายวิญญาณของเขาใหเปนประโยชน
แกกระกายของพระคริสต (เอเฟซัส 4:11-16)
การงานดานการรับใชตองมีการรวมมือกันทําอยางกระฉับกระเฉงของสมาชิกทั้งหมด เมื่อใด
ที่โครงสรางแหงการรับใชในกระกายนี้ไมสามารถประสานงานกันไดอยางเหมาะสมแลว ยอมสงผลให
สมาชิกที่ยังไมไดทํางานจริงจังมักถูกชักจูงใหออกหางไปไดงายดายโดยคําสอนเท็จ (เอเฟซัส 4:14)
ตอไปนี้เปนสรุปความโดยยอสําหรับของประทานฝายวิญญาณที่ทรงประทานใหแกผูเชื่อ

ของประทานในการพูด
ของประทานเหลานี้มีชื่อวา “ของประทานในการพูด” เพราะวาเปนของประทานที่เกี่ยวของ
กับความสามารถในการพูดใหคนทั้งหลายไดยิน (พูดออกมาดังๆ)
การเผยพระวจนะ
บุคคลผูมีของประทานแหงการเผยพระวจนะนี้สามารถพูดโดยการดลใจของพระเจา เพื่อสื่อ
สารขอความโดยตรงจากพระเจามาสูประชากรของพระองค
การสอน
ครูมีความสามารถสื่อสารพระคําของพระเจาไดอยางดีดวยวิธีที่คนอื่นๆ เรียนรูและนิสงที่ครู
สอนไปใชได
การหนุนใจ
ความสามารถในการเขาใกลในเวลาที่บุคคลผูนั้นกําลังตองการคําหนุนใจ การใหคําปรึกษา
แกเขาอยางถูกตองดวยพระวจนะของพระเจา
ถอยคําแหงสติปญญา
ความสามารถที่จะรับรูจากภายใน เพื่อนําเอาสงที่รูนั้นมาใชกับความตองการพิเศษเฉพาะ
อยาง
ถอยคําแหงความรู
ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งซึ่งคนอื่นไมรูและไมสามารถเขาใจได เพื่อที่จะแบงปนความรูนั้น
กับผูอื่น

115

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

ของประทานในการปรนนิบัติ
ของประทานเหลานี้มีไวรับใชคริสตจักรโดยการจัดทําโครงสราง การบริหารและการอุปถัมภ
ทั้งในดานฝายจิตวิญญาณและในดานกระปฏิบัติจริง
การปรนนิบัติ
ความสามารถที่จะกระทําภาระหนาที่ซึ่งเปนภาระที่เกี่ยวของกับงานของพระเจา
ปลดปลอยผูอื่นออกจากงานประจําวัน แตเปนหนาที่ที่มีความจําเปนตองทํา

การชวย

ความชวยเหลือ
ความสามารถที่จะชวยเหลือผูอื่นในงานของพระเจาเพื่อชวยใหเขาเพิ่มประสิทธิภาพของของ
ประทานฝายวิญญาณของเขาใหเดนชัดขึ้น
ความเปนผูนํา
ความสามารถที่จะตั้งเปาหมาย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระเจาและสื่อความหมาย
ของเปาหมายนั้นแกผูอื่นใหเขาใจและปฏิบัติตามได ผูนําทีมีของประทานนี้รูจักที่จะกระตุนเราใจและ
นําผูอื่นไดดวย ทั้งนี้เพื่อที่จะกระทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพื่อพระสงาราศีของพระเจา
การบริหาร
ของประทานนี้มีชื่อวา “การปกครอง” ในพระคัมภีรบุคคลที่มีของประทานนี้มีความสามารถ
ที่จะบอกทิศทาง บริหารและตัดสินใจในนามของผูอื่น
การถวาย
ความสามารถพิเศษที่จะถวายวัตถุสิ่งของตางๆ และเปนแหลงแหงการถวายเงิน เวลา พล
กําลังและตะลันตทุกชนิดเพื่อที่จะทํางานของพระเจา
การแสดงความเมตตา
ความสงสารเห็นใจเปนพิเศษและความสามารถที่จะชวยเหลือผูอื่นที่ตกอยูในความทุกข
ทรมาน
การสังเกตวิญญาณ
ความสามารถที่จะประเมินบุคคล คําสอนและสถานการณนั้นๆ เพื่อตัดสินชี้ขาดวาสิ่งนั้นมา
จากพระเจาหรือมาจากมาร
ความเชื่อ
บุคคลที่มีของประทานแหงความเชื่อจะมีความสามารถพิเศษที่จะเชื่อในพระเจาดวยความ
มั่นใจที่เหนือกวาธรรมดาและไววางใจพระเจาแมในสถานการณแหงความยากลําบาก
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ความมีใจกวาง
ความสามารถที่จะจัดหาอาหารและที่พักอาศัยและใหแกผูอื่นในดานความจําเปนทางวัตถุ
แกคนอื่นที่ตองการ

ของประทานประเภทหมายสําคัญ
มีหมายสําคัญซึ่งเหนือธรรมชาติที่เปนฤทธิ์อํานาจของพระเจาซึ่งกําลังทํางานผานผูเชื่อเพื่อ
ยืนยันพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจา
ภาษาแปลกๆ ความสามารถที่จะรับและติดตอสื่อความหมายขอความจากพระเจา
มายังประชากรของพระองคโดยทางภาษาซึ่งไมมีใครเคยเรียนรู
การแปล
เขาใจได

ความสามารถที่จะแปลขอความจากภาษาซึ่งไมมีใครเขาใจใหเปนภาษาที่

การอัศจรรย โดยทางบุคคลที่มีของประทานแหงการอัศจรรย พระเจาทรงกระทํา
กิจการที่ประกอบดวยฤทธิ์เดชของพระองค ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถจะเกิดขึ้นไดอยาง
ธรรมชาติ
การรักษาใหหายโรค บุคคลที่มีของประทานการรักษาใหหายโรคนี้เปนผูมีความ
สามารถที่จะยอมรับใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาไหลผานตัวเขาไปยังผูอื่น เพื่อที่จะกู
สุขภาพของเขาใหคืนดีดังเดิมดวยวิธีที่ไมเหมือนกับวิธีการรักษาโรคตามธรรมชาติ
การบริหารตามหลักของพระคัมภีร
ผูเชื่อที่มีของประทานพิเศษไมเพียง แตจะเปนผูนําในคริสตจักรดังที่พระคัมภีรกลาวถึงไวเทา
นั้น การทําหนาที่มัคนายก ผูปกครองและศิษยาภิบาลที่กลาวถึงในพระคัมภีรใหม ตําแหนงเหลานี้มี
ไวเพื่อเปนเครื่องมือใหคริสตจักรเจริญเติบโต
ตําแหนงผูนําเหลานี้มิใชอยางเดียวกับของประทานการเปนผูนําที่คุณเพิ่งไดศึกษามา แตเปน
ตําแหนงผูนําซึ่งไดสถาปนาไวโดยคริสตจักรในยุคแรก เพื่อที่จะชวยเหลือในการแผขยายความเจริญ
เติบโตของคริสตจักร คุณจะหาอานไดในกิจการ 6:1-7 ถึงวิธีการบริหารครั้งแรกของคริสตจักรยุคแรก
ซึ่งเปนผลใหเกิดความเจริญเติบโตขึ้น
พระเจาทรงใหมีการบันทึกเรื่องราวของคริสตจักรยุคแรกไวใหเปนตัวอยางอันดีงามสําหรับ
พวกเรา เพื่อที่จะปฏิบัติตามในดานโครงสรางของคริสตจักร หนาที่ตามตําแหนงตางๆ เหลานั้นสม
ควรจะมีไวเพื่อปฏิบัติหนาที่ในคริสตจักรทุกวันนี้ดวยเชนกัน
วัตถุประสงคของตําแหนงหนาที่เหลานั้นมีไวเพื่อที่จะชวยเหลือบุคคลที่มีของประทานพิเศษ
ในการเปนผูนําเชน อัครทูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ ศิษยาภิบาลและอาจารย
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จงใชภารเรียนตอไปนี้ เพื่อจะศึกษาตําแหนงตางๆ ในการเปนผูนําเหลานี้

ตําแหนงในคริสตจักร
ชื่อ

หนาที่

ขออางอิง

ศิษยาภิบาล

1 ทิโมธี 3:1-7
ฟลิปป 1:1
ติตัส 1:5-9
1 เปโตร 5:2-3

คนเปนจํานวนมากมีความเห็นวาบิชอพกับศิษยาภิบาล
นั้นมีหนาที่เชนเดียวกัน ขอพระคัมภีรอางอิงที่ยกมา
เหลานี้ก็บงชี้วาเปนผูที่ตองทําหนาที่อันยาวนาน เพื่อดู
แลกลุมผูเชื่อ

มัคนายก

1 ทิโมธี 3:8-13
ฟลิปป 1:1
กิจการ 6:1-7

ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วามัคนายกที่หนาที่รับใชดาน
ปรนนิบัติและชวยเหลือดานตางๆ ในคริสตจักร

มัคนายกสตรี

1 ทิโมธี 3:11
โรม 16:1-2

มัคนายกสตรีมิไดกลาวถึงไวเปนพิเศษในพระคัมภีร
แตคริสตจักรบางแหงก็อนุโลมใหมัคนายกหมายถึง
ภรรยาของมัคนายกดวย หรือหมายถึงสตรีผูทําหนาที่ใน
การปรนนิบัติและชวยเหลือดานตางๆ ในคริสตจักร

ผูปกครอง

กิจการ 20:17,28-32
กิจการ 14:23,15
กิจการ 16:4, 11:30
1 ทิโมธี 5:17
1 เปโตร 5:1-4
ติตัส 1:5,ยากอบ 5:14

ขอพระคัมภีรเหลานี้บงชี้วาผูปกครองเปนผูที่มีความเปน
ผูนําในการตัดสินใจของคริสตจักร เพื่อปรนนิบัติตาม
ความตองการของบรรดาผูเชื่อ และเพื่อชวยเหลือในการ
พัฒนาและการดูแลเอาใจใสตอพระกายของคริสตจักร
ทองถิ่น ซึ่งไดแกผูเชื่อทั้งหลายในละแวกนั้น

หมายเหตุ
คําวา “ผูปกครอง” เมื่อมีการใชเปนครั้งแรกในพระคัมภีร อพยพ 3:16 หมายถึงผู
ใหญที่เปนผูนําของอิสราเอล มีขอพระคัมภีรอางอิงมากมายเกี่ยวกับผูใหญของอิสราเอลตลอดทั่ว
พระคัมภีร ผูใหญเหลานี้แตกตางจากตําแหนงผูนําซึ่งรูจักกันในฐานะผูปกครองในคริสตจักรยุคแรก
ขอพระคัมภีรทั้งหมดที่เราไดบอกไวในที่นี้หมายถึงผูปกครองในคริสตจักรมากกวาจะหมายถึงผูใหญ
ของอิสราเอล
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ผูปกครองทําหนาที่ในการเปนผูนําตามของประทานการเปนผูนําพิเศษที่พระเจาทรงจัดตั้งไว
ในคริสตจักร
ผูปกครองมิไดมีหนาที่บริหารคริสตจักรโดยเอกเทศดวยของประทานการเปนผูนําที่พระเจา
ทรงประทานใหเปนพิเศษโดยไมขึ้นกับใคร เหมือนดังเชน ผูเผยพระวจนะ อัครทูต ผูประกาศ
ศิษยาภิบาลและอาจารย พระเจาทรงจัดตั้งผูนําไวในคริสตจักรก็จริง แตสําหรับผูปกครองนั้นมนุษย
เปนผูเลือกตั้ง
ผูนําทุกคนในคริสตจักรสมควรเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมแลวจริงๆ อยางแนนอน แตพระคัมภีรก็
ยังใหคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงไวเปนพิเศษซึ่งจําเปนตองหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามนั้นใหพบ
โดยผูที่มีคุณสมบัติพิเศษเหลานั้นทําหนาที่ตามตําแหนงตางๆ ในคริสตจักรใหสมบูรณ

คุณสมบัติของศิษยาภิบาลและผูปกครอง
เปนคนที่ไมมีใครติได ควรเปนผูที่มีชื่อเสียงดีและไมเปนคนเลือดรอน แตตองเปนคนที่ไม
มีขอตําหนิในฐานะที่เปนผูรับมอบฉันทะพระวาทะจากพระเจา
เปนสามีของภรรยาคนเดียว ถาเปนผูที่แตงงานแลว ควรมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น 1
ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:6
เปนคนรูจักประมาณตน

รูจักประมาณตนในสิ่งตางๆ ทั้งปวง ติตัส 1:8, 1 ทิโมธี 3:2

เปนคนรูจักบังคับตนเอง
สามารถแสดงใหเห็นชัดถึงการรูจักบังคับใจตนเองไดในทุกๆ
เหตุการณของชีวิตและประพฤติดังนั้นดวย ติตัส 1:8
เปนคนสุขุมรอบคอบและไมประมาท ฉลาดสุขุม มีระเบียบ รูจักคาดการณลวงหนา มี
เหตุผลพอสมควร มีปญญาและแกสถานการณได 1 ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:8
มีอัธยาศัยรับแขกดี

พรอมเสมอที่จะใชบานเปนที่ตอนรับผูอื่น 1 ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:8

สามารถที่จะสอนผูอื่นได
มีความสามารถที่จะสื่อความหมายพระวจนะของพระเจาไป
ยังผูอื่นได 1 ทิโมธี 3:2, ติตัส 1:9
ไมเสพยเหลาองุนจนติดเมามาย
อดทนและอดกลั้น

1 ทิโมธี 3:3, ติตัส 1:7

มีขันติซึ่งเปนสิ่งที่อยูตรงขามกับอารมณรอน 1 ทิโมธ 3:3, ติตัส 1:7

ไมเอาแตใจตนเอง ไมเอาตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง
แนวความคิดของตนเองเปนใหญ ติตัส 1:7
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ไมเปนผูที่เพิ่งกลับใจใหมๆ
ตองมีความเปนผูใหญฝายวิญญาณและมีประสบการณใน
ฐานะผูเชื่อ พอสมควร 1 ทิโมธี 1:8
รักความดีและทุกสิ่งที่เปนความดีงาม
วัตถุประสงคของพระองค
เปนคนยุติธรรม

อุปถัมภคํ้าชูทุกสิ่งที่มีคุณคาสําหรับพระเจาและ

เที่ยงธรรมในการติดตอเกี่ยวของคบหากับทุกคน ติตัส 1:8

คําพูดคนเสนคงวามั่นในสัจจะ

ติตัส 1:9

บริสุทธิ์ ติตัส 1:8
ไมนิยมชมชอบอยากไดผลประโยชนที่มีมลทิน ไมเปนคนเห็นแกเงิน ไมเปนคนที่มีชื่อเสียง
ดานโลภมากทางการเงิน และตะกละตะกราม หาแตผลประโยชนใสตน อิสระจากการเปน
ทาสเงินทอง ติตัส 1:7, 1 ทิโมธี 3:3
รูจักจัดการปกครองในครอบครัวของตนเองเปนอยางดี ตองแสดงความสามารถในการเปน
ผูนําในการครอบครองบานเรือนของตนเองไดดี 1 ทิโมธี 3:4-5
ตองมีบุตรธิดาที่ออนนอมเชื่อฟง
ตองมีบุตรธิดาที่อยูในโอวาทและตอบสนองตอพระ
วจนะของพระเจา ตองเปนคนไมกบฏ ไมดื้อกระดาง ติตัส 1:6
มีชื่อเสียงดีในหมูคนที่คบหาสมาคมอยูดวย
พระเจา 1 ทิโมธี 3:7

ตองมีคําพยานที่ดีทามกลางคนที่ยังไมเชื่อ

คุณสมบัติสําหรับมัคนายก
ตองเปนคนสงาผาเผย
ตองเปนที่นับถือและตองแสดงใหเห็นชัดวาเปนคนเอาจริงเอาจัง
และมีบุคลิกภาพที่ดี 1 ทิโมธี 3:8
ไมเปนคนสองลิ้น

ไมกลับคํา ไมใหการซึ่งขัดแยงกันในตัวเอง 1 ทิโมธี 3:8

ไมดื่มเหลาองุนมากจนเสพยติด

1 ทิโมธี 3:8

ไมนิยมชมชอบอยากไดผลประโยชนที่มีมลทิน
ประโยชน ใสตนในทางมิชอบ 1 ทิโมธี 3:8
ยึดมั่นในพันธสัญญาแหงความเชื่อ

ไมตะกละหรือโลภการเงินและหาผล

1 ทิโมธี 3:9

เคยผานการทดลองมาแลว บุคคลซึ่งเคยผานการทดลองฝายวิญญาณและการทดสอบ
ตางๆ มาแลว และไดพิสูจนใหเห็นวาเต็มไปดวยความสัตยซื่อตอพระเจา 1 ทิโมธี 3:16
ปราศจากขอตําหนิใดๆ
มีความประพฤติที่ทดสอบดูแลวปรากฏวาปราศจากขอ
ตําหนิรายแรงในภาระที่รับผิดชอบดูแล 1ทิโมธี 3:16
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เปนสามีของภรรยาคนเดียว ถาเปนคนที่แตงงานแลว ตองมีคูสมรสเพียงคนเดียวเทานั้น
1 ทิโมธี 3:12
ผานการพิสูจนมาแลว ตองไมใชคนที่เพิ่มกลับใจใหมๆ
เปนระยะเวลาพอสมควร 1 ทิโมธี 3:10

แตพิสูจนตนเองในฐานะผูเชื่อมา

คุณสมบัติของมัคนายกสตรี
เปนสตรี

1 ทิโมธี 3:11

สงาและมีเกียรติ
เปนที่นับถือของคนทั่วไป
และบุคลิกดี 1 ทิโมธี 3:11

เปนบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงเอาจริงเอาจัง

ไมซุบซิบนินทาและไมพูดโดยแฝงเจตนาราย ตองไมพูดเกี่ยวกับผูอื่นในทางประสงคราย
ไมพูดใสรายผูอื่นทั้งทางตรงและทางออม 1 ทิโมธี 3:11
รูจักประมาณตน

มีความพอดีในสิ่งทั้งปวง

1 ทิโมธี 3:11

สัตยซื่อในกิจการทั้งปวง
เปนตัวของตนเอง มีคาควรแกการเชื่อถือ ไววางใจไดใน
ทุกๆ แงทุกๆ มุมของชีวิต 1 ทิโมธี 3:11
เปนผูชวยเหลือคนเปนอันมาก
ตองปรนนิบัติผูอื่นและรับใชสงเคราะหผูอื่นใหหายขาด
แคลนในสิ่งจําเปนแกชีวิต โรม 16:2
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แผนภูมิตอไปนี้สรุปการบริหารของคริสตจักร
คริสตจักร
ของประทานพิเศษในการเปนผูนํา
อัครทูต
ผูเผยพระวจนะ
ศิษยาภิบาล
อาจารย
(เอเฟซัส 2:20-22)

(ชวยเหลือโดยผูมีตําแหนงพิเศษเชน ศิษยาภิบาล มัคนายก ผูปกครอง
และสมาชิกของคริสตจักร ซึ่งเปนพระกายเดียวกันโดยการใชของประทาน
ฝายวิญญาณภายในคริสตจักรและในสถานที่ซึ่งพระเจาทรงจัดตั้งพวกเขาไว)

การวางรากฐาน
ไดรับการวางโดย
อัครทูตและผูเผยพระวจนะ
เอเฟซัส 2:20

สรางขึ้นบน
พระศิลา-องคพระเยซูคริสตเจา
มัทธิว 16:18
1 โครินธ 3:11
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เอเฟซัส 2:20

ชื่อ....................................

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 7
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรประสบการณการเจริญเติบโตแบบแผขยาย

3.

จงสรุปความเจริญเติบโตแบบแผขยายของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม

4.

ขางลางนี้เปนวิธีการตางๆ ในพระคัมภีรใหมสําหรับการแผขยายคริสตจักร
จงเขียนสรุปความโดยยอลงในกระดาษอีกแผนตางหาก บอกวิธีแตละอยางซึ่งใชในคริสต
จักรยุคแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม
นิมิตทางฝายวิญญาณ
พื้นที่ซึ่งยอมรับไดและเวลาในการยอมรับ
ขอใหใชวิธี “ไป” มากกวา “มา”
ผูเชื่อทุกคนตองสามารถเพิ่มพูนผลผลิตได
เครือขายในสังคม
วิธีการของพระเยซู
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-

กลุมตางๆ ในพระคัมภีรใหม
แตละบานคือศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ
งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของประทานฝายวิญญาณและตําแหนงตางๆ

เพื่อศึกษาตอไป
1.

การศึกษาตอไปนี้จะอธิบายถึงผลของการเปนพยานของผูเชื่อเปนรายบุคคลซึ่งเปนพยานใน
เครือขายของสังคมที่พวกเขาเขาไปเกี่ยวของซึ่งไดแกเพื่อนฝูงและญาติพี่นอง
จากการศึกษาผูกลับใจใหม 4,000 คน จากหลายๆ คริสตจักรตางๆ ซึ่งไดนําการเปนพยานนี้
ออกไปปฏิบัติจริงๆ เพื่อที่จะบงชี้วาผูที่ไดรับฟงคําพยานนั้นไดมาเยี่ยมที่คริสตจักรเปนครั้งแรกดวย
เหตุใด ตอไปนี้คือผลลัพธนั้น
6 ถึง 8%
2 ถึง 3%
8 ถึง 12%
3 ถึง 4%
1 ถึง 2%
3 ถึง 4%
70 ถึง 80%

ก็เพียงแตกลาเดินเขามาในคริสตจักรเอง
มาโดยผานการจัดรายการของทางคริสตจักร
มาโดยผานการเชิญของศิษยาภิบาล
มาเพราะเกิดความจําเปนพิเศษในชีวิต
มาเพราะวาเปนผลจากการเยี่ยมเพื่อนที่เปนสมาชิกที่คริสตจักร
มาโดยการมาเรียนคริสเตียนศึกษาในวันอาทิตย
ไดรับการเชื้อเชิญจากเพื่อนๆ และญาติพี่นอง

คุณอาจตองการที่จะศึกษาผูกลับใจใหม ในคริสตจักรที่คุณอยูเองเพื่อที่จะบงชี้วาทําไมคน
เหลานั้นจึงมาเยี่ยมโบสถเปนครั้งแรก รายละเอียดที่คุณไดรับจากการที่คุณทําการศึกษาจะชวยให
ความกระจางสําหรับรายละเอียดที่จะไปไปอยูในคําอธิษฐานและเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
จงนําแบบ
ฟอรมขางลางนี้ไปใหบุคคลที่คุณตองการสอบถาม แตละคนกรอกใหเสร็จตามรายการในแบบฟอรม
ตอไปนี้
.......................................................
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ชื่อ
ที่อยู
กรุณาตรวจสอบดูองคประกอบเหลานี้ทั้งหมดตามรายการตอไปนี้ซึ่งไดนําคุณมาเยี่ยมที่
คริสตจักรแหงนี้เปนครั้งแรก
เพื่อนแนะนํามา
ฉันมาดวยตนเอง
ฉันเห็นประกาศ(ปาย หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน)
เพราะวิทยุหรือโทรทัศนมีรายการเกี่ยวกับคริสตจักร
ศิษยาภิบาลคนกอนเคยแนะนําไว
ไดรับจดหมาย ใบปลิว หรือสิ่งตีพิมพอื่นๆ จากคริสตจักร
เพราะวาศิษยาภิบาลไปเยี่ยมเปนการสวนตัว
เพราะมีการฟนฟูหรือการประกาศครั้งใหญ
เพราะวาฉันชอบนิกายนี้มากกวาจึงมาที่คริสตจักรนี้
เพราะวาฉัน(และ/หรือครอบครัวของฉัน) ไดรับความชวยเหลือทางฝายวิญญาณโดย
การดูแลเอาใจใสและจากรายการของคริสตจักรแหงนี้
คริสตจักรนี้ตั้งอยูใกลบานของฉัน
คริสตจักรนี้ดูแลเอาใจใสและเปนมิตรดีมาก
เพราะวามีญาติเปนสมาชิกที่คริสตจักรนี้
2.

การไปเยี่ยมทีละบานเปนวิธีการที่ใชกันในคริสตจักรยุคแรก ตอไปนี้เปนคําแนะนํา
บางประการสําหรับการเยี่ยมเยียนตามบานในชุมชนที่มีผูคนอาศัยอยูในบริเวณที่คริสตจักร
ของคุณตั้งอยู
- แตงตัวใหเรียบรอยเหมาะสมกับการไปเยี่ยมเยียน ใชกิริยาทาทางซึ่งเปนที่ยอมรับกันใน
ธุรกิจตามที่วัฒนธรรมของทานนิยม จงจําไววาคุณกําลังทําธุรกิจของพระเจา
- อธิษฐานกอนการออกไปเยี่ยมเยียน
- ใหการเยี่ยมของคุณอยูบนศูนยกลางที่ตรงกับความตองการของประชาชนที่คุณจะไปเยี่ยม
เชน เขาตองความรอดหรือไม เขาตองการปรึกษาในเรื่องความตองการฝายวิญญาณอื่นๆ
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หรือไม เขาตองการรางกายใหหายโรคหรือไม หรือเขากําลังตองการความชวยเหลือดาน
การเงินวัตถุสิ่งของ
- อยาเยี่ยมอยูนานเกินไป การเสนอเรื่องราวของพระเยซูคริสตตองใหสั้นแตไดใจความและ
เปนไปตามเปาหมาย
- วางแผนที่จะมาติดตามผลอีกพรอมกับการเยี่ยมเยียนรายอื่นๆ อะไรคือเปาหมายของคุณ
ในการมาบานเขาคราวตอไป หรืออีกประการหนึ่งคุณจะเปดปากพูดเรื่องอะไรกับเขาหาก
คุณมาเยี่ยมเขาซํ้าอีก (ตัวอยางเชน มาเพื่อที่จะดูวาคนที่ปวยอยูนั้น ขณะนี้เปนอยางไร
บาง)

3.

- เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น คุณไดรายงานใหศิษยาภิบาลทราบแลวหรือยัง เพื่อใหเขาสนใจและดูแล
เองเปนการสวนตัว
ในการแผขยายทั้งหมดของคริสตจักร มี 3 ปจจัยที่เปนองคประกอบที่สําคัญมากคือ
พระวิญญาณของพระเจา พระวจนะของพระเจาและคนของพระเจา จงอานทบทวนเรื่องราว
ในหนังสือกิจการอีกครั้งโดยการใชโครงรางตอไปนี้
มีการเนนเรื่องพระวิญญาณของพระเจา กิจการ 1-11
บันทึกเรื่องการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู 5 ครั้งในบทที่ 2, 8, 9, 10, 19
มีการเนนเรื่องพระวจนะของพระเจา

กิจการ 12-20

ในหัวขอเรื่องไดเปลี่ยนไป เปนบทที่กลาวถึงพระวจนะของพระเจา (16:6) เรื่องพระวจนะของ
พระเจา (17:13) พระวจนะขององคพระผูเปนเจา (15:35) เรื่อขาวประเสริฐ (15:7) พระ
วจนะแหงความรอด (13:26) คําแหงพระคุณของพระเจา (14:3, 20:32) ขอความแหงชีวิต
(5:20) พระวจนะของพระเจาที่จําเริญขึ้น (6:7) พระวจนะของพระเจากลับยิ่งแผเจริญมาก
ขึ้น (12:24) พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย (19:20)
มีการเนนเรื่องคนของพระเจา กิจการ 21-28
4.

บทเหลานี้แสดงใหเห็นถึงอัครทูตเปาโลในฐานะที่เปนตัวอยางอันดีของคนของพระเจา
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาหลายประการถึงการเจริญเติบโตของคริสตจักร
ตอไปนี้เปนบทสรุปขององคประกอบที่คลายคลึงกันซึ่งมีอยูในปจจุบันในคริสตจักรที่แผขยาย
นี้ รายการนี้มิไดใหตามลําดับความสําคัญ แตใหไวเพื่อดูวาคริสตจักรของคุณมีลักษณะ
เหลานี้หรือไม
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ผูนําฝายวิญญาณที่เขมแข็ง
ทีมผูรับใชและฆราวาสระดมกําลังพรอมที่จะทํางาน
การประกาศที่มีประสิทธิภาพ
การจัดลําดับความสําคัญตามพระคัมภีร
แสดงใหเห็นชัดถึงฤทธิ์อํานาจ (ในการรักษาใหหายโรค การอัศจรรยตางๆ ฯลฯ)
สําแดงใหเห็นถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณนั้น
การรวมชุมนุมซึ่งบังเกิดผลทวีคูณโดยการสรางคริสตจักรใหมๆ
กลุมยอยที่รวมกันรับใชภายในคริสตจักร
การแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา (การรักษาโรค การอัศจรรย)
ของประทานและผลของพระวิญณาณบริสุทธิ์ที่แสดงออก
ที่ประชุมของสมาชิกซึ่งเพิ่มพูนโดยการปลูกคริสตจักรใหม
การรับใชในกลุมเล็กๆ ในคริสตจักร
การนมัสการที่ไดรับการทรงเจิม
ตั้งอยูในสถานที่ซึ่งเห็นไดชัดเจนในชุมชน
มีแหลงการเงินที่มั่นคงดี
มีรายการซึ่งจัดไวอยางดีในฝกอบรมเพื่อสรางสาวก
มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
มีสัมพันธภาพอันดีงามตอชุมชนซึ่งคริสตจักรตั้งอยู
มีพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง
มีรากฐานอยูบนพระวจนะคําในพระคัมภีร (การเทศนา การนมัสการ หลักขอเชื่อ)
ยืดหยุนได (เปดโอกาสใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํา)
สมาชิกมีความรักใครและเปนมิตรตอสมาชิก
มีความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ มีความเปนผูใหญฝายวิญญาณและตองยอมจํานนตอพระเจา
เนนที่การอธิษฐาน
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5.

การรับใชแบบทวีคูณ
กลุมพิเศษเพื่อการรับใชก็คือวิธีหนึ่งในการแผขยายของคริสตจักรยุคแรก ตอไปนี้
เปนกลุมพิเศษเพื่อการรับใชบางกลุมซึ่งคุณอาจอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจา เพือ่ เริ่ม
ตนใหมีขึ้นในคริสตจักรของคุณบาง
สรางผูกลับใจใหมใหเปนสาวก
คุณแมคนใหมและผูที่กําลังจะเปนแมคน
เด็กๆ
วัยรุน
คนสูงอายุ
คูที่เพิ่มแตงงานกันใหมๆ
คนโสด
รับใชกับผูที่ถูกมัดดวยสารเสพยติดบางอยางเชน แอลกอฮอล บุหรี่ ยาเสพยติด เปนตน
การอธิษฐาน
ศึกษาพระคัมภีร
กลุมเพื่อนบานในเขตตางๆ แตอยูในเมืองเดียวกัน
คุณแมที่ไมมีการสมรส
กลุมที่มีวัฒนธรรมพิเศษ หรือพูดภาษาแตกตางออกไป
การรับใชที่มีตอบุรุษ
การรับใชที่มีตอสตรี

6.

ผูพิการทางรางกายหรือจิตใจ
กลุมพิเศษซึ่งมีประสบการณผานปญหายุงยากมาแลวเปนพิเศษ ตัวอยางเชน คูสมรสเสีย
ชีวิต ลูกเสียชีวิต การหยาราง เปนตน
แตละกลุมจําเปนตองมีหัวหนาคนหนึ่ง แตตองมั่นใจวาหัวหนาผูนั้นมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอพระคัมภีรมีระบุไวสําหรับผูเปนผูนําของคริสตจักร
ตอไปนี้เปนความรับผิดชอบบางประการของผูนํากลุม
- ตองรับผิดชอบในกลุมโดยขึ้นตอศิษยาภิบาลและผูนําคริสตจักร
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- ตองนําคําสอนภายในแนวทางที่ศิษยาภิบาลใหไว
- ตองหนุนใจสมาชิกในกลุมใหรวมกลุมในการศึกษา การอภิปราย การอธิษฐาน การ
ประกาศและ การรวมทํากิจกรรมอื่นๆ
- เสริมสรางบรรยากาศแหงความรักและการไววางใจในกลุมซึ่งจะชวยใหผูคนรูสึกที่จะ
เลาปญหาของตนใหกลุมรับฟง
- ไปเยี่ยมเยียนและมีสามัคคีธรรมกับสมาชิกที่บานของเขา
- ชวยสมาชิกของกลุมใหรูจักของประทานฝายวิญญาณและหนุนใจใหเขาใชในกลุมใน
คริสตจักรและในชุมชน
- ในกรณีเปนกลุมเพื่อนบานควรพูดถึงความจําเปนในพื้นที่นั้น พยายามพบปะเพื่อนบาง
ใหมๆ บาง ไปเยี่ยมเยียนและรับใชคนแกที่มีความตองการเปนพิเศษ
- พยายามฝกอบรมผูชวยผูนําซึ่งสามารถทํางานแทนผูนําไดบางชั่วคราวถาจําเปนก็ให
7.

เปนผูนําตลอดไป
จดหมายตัวอยางตอไปนี้สามารถนําไปใชในการแผขยายคริสตจักรได
จดหมายสําหรับสงไปถึงสมาชิกที่อยูนอกเมือง
คุณ (ชื่อของบุคคลที่สงถึง) ที่รัก
ผมรูสึกยินดีที่คุณมาเยี่ยมและนมัสการกับคริสตจักรของเราในวันอาทิตยที่เพิ่งผาน
มานี้ ความยินดีประการหนึ่งของเราในการปรนนิบัติรับใชที่ (ชื่อเมือง) นี้ ก็คือการมีโอกาสได
มีการพบปะกับบุคคลที่นารักจากที่ตางๆ
ผมหวังใจอยางแทจริงวา การปรนนิบัติของเราคงมีความหมายสําหรับคุณ ผมหวัง
วาคุณคงไดรับประโยชนมากเชนเดียวกันกับที่ทําใหองคพระเยซูคริสตเจาของเราพอพระทัย
กรุณามาเยี่ยมเราอีกเมื่อคุณมาที่เมืองนี้ ขอใหผมไดมีโอกาสรับใชชวยเหลือคุณบางในเรื่อง
เกี่ยวกับฝายวิญญาณ ผมสะดวกทุกเวลา โปรดสบายใจในการติดตอกับเรา

ขอแสดงความนับถือ
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ชื่อและตําแหนงของคุณ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 7
1.
2.

3.
4.

“การประกาศพระวจนะของพระเจาไดจําเริญขึ้น และจําพวกศิษยก็ทวีขึ้นเปนอันมากในกรุง
เยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเปนอันมากก็ไดเชื่อในพระศาสนา” กิจการ 6:7
ความเจริญเติบโตแบบแผขยายจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อคริสตจักรทองถิ่นมีผูเชื่อที่นําคนใหกลับ
ใจใหมมาหาพระเยซูคริสตได และทางคณะผูนําสามารถนําพวกเขาเขามาสูการมีสัมพันธ
ภาพอันเดียวกันภายในคริสตจักรทองถิ่นนั้นๆ ความเจริญเติบโตแบบแผขยายนี้สงผลใหมี
การเจริญเติบโตทางจํานวนคนในคริสตจักรทองถิ่น หนา
จงเปรียบเทียบบทสรุปของคุณกับคําอภิปรายที่หนา 2-3
จงเปรียบเทียบบทสรุปของคุณกับคําอภิปรายที่หนา 5-7
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บทที่ 8
การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถทําสิ่งตอไปนี้
จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา”
อธิบายคําวา “การปลูกคริสตจักร” หมายถึงอะไร
สรุปการเจริญเติบโตแบบขยายสาขาในคริสตจักรของพันธสัญญาใหม
อธิบายวาคริสตจักรเพิ่มพูนไดอยางไร โดยการเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา
บอกถึงวิธี 4 ประการในการเริ่มตนคริสตจักรใหม
บอกถึงคริสตจักรที่แตกออกไป 4 ชนิด
ใหรายการลําดับสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใดตามพระคัมภีรในการเลือกบริเวณที่จะเริ่ม
ตนคริสตจักรใหม
อธิบายขอความที่มีผลใหเกิดคริสตจักรใหม

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
โรม 16:5

คํานํา
พระเยซูทรงบัญชาสาวกใหเปนพยานในกรุงเยรูซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรียและสุดปลายแผนดิน
โลก
ตามที่คุณไดเรียนจากบทที่แลว คริสตจักรเยรูซาเล็มพบกับการเพิ่มพูนอยางรวดเร็ว ขั้นตอน
ตอมาในแผนการของพระเจาก็คือ การเจริญเติบโตแบบขยายสาขา คริสตจักรเยรูซาเล็มตองเริ่มตน
คริสตจักรในเมืองอื่นๆ ของยิว
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การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา
การเติบโตแบบแตกกิ่งกานเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรเริ่มตั้งคริสตจักรอื่นๆ ที่อยูในวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน คริสตจักรใหมที่เกิดขึ้นเปนการขยายสาขาของคริสตจักร “แม” เชนเดียวกับในโลก
ธรรมชาติซึ่งเด็กที่เกิดมาก็คือบิดามารดาขยายพันธุทางรางกาย
ถาคริสตจักร “แม” เติบโตฝายวิญญาณ คริสตจักรใหมจะเติบโตเชนเดียวกัน ถามีปญหา
ในคริสตจักร “แม” คริสตจักรใหมก็ยอมมีปญหาเชนเดียวกัน จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับคริสตจักรที่จะ
ตองมีประสบการณกับการเติบโตภายในเสียกอนที่จะขยายออกไปตั้งคริสตจักรใหม
“การปลูกคริสตจักร” คือวลีที่ใชเพื่ออธิบายถึงการเติบโตแบบแตกกิ่งกานและแบบขามไปสูที่
อื่น เราใชวลีนี้เพราะวาเรา “ปลูก” คริสตจักรเชนเดียวกับที่ชาวนาปลูกเมล็ดพืชลงไปในโลกธรรมชาติ
ในพื้นดินที่อุดมสมบูรณ เมล็ดพืชจะผลิตตนไมใหมเชนเดียวกับที่ตนไม “แม” ซึ่งเปนผูผลิตเมล็ดนั้น
เราชอบใชคําวา “การปลูก” มากกวาเพราะวาถาใชคําวา “จัดองคการ” ของคริสตจักรก็ไม
เพยงพอ เพราะยังเขากันไมไดกับวัฒนธรรมทองถิ่น และไมเปนการเพียงพอที่จะ “กอตั้ง”
คริสตจักรแลว ปลอยใหลมลุกคลุกคลานเอาเอง แตจะตอง “ปลูก” คริสตจักรซึ่งหมายถึงไดลงราก
เติบโตและมีวงจรมีชีวิตฝายวิญญาณที่ตอเนื่องกันไป

การแตกตัวออกไปของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม
ในรางกายของมนุษย เซลลตางๆ แบงตัวออกเพื่อเจริญเติบโต เซลลๆ หนึ่งแบงออกเปน 2
เซลล สองเซลลนี้ตางก็แบงตัวออกไปอีก ดังนั้นขบวนการนี้จึงกระทําตอเนื่องไป
การเจริญเติบโตในแผนดินของพระเจาก็เชนเดียวกัน การเพิ่มพูนเกิดขึ้นไดโดยการแตกตัว
ออกไป การแตกตัวเปนวิธีการขั้นตนของแผนการของพระเจาเพื่อการเจริญเติบโต
ถาเราไมเต็มใจที่จะแตกตัวออกไปและเพิ่มพูน พระเจาอาจทรงใชสถานการณตางๆ เพื่อทํา
ใหเกิดการแตกตัว กิจการ บทที่ 8 บอกใหเรารูถึงการขมเหงครั้งใหญซึ่งเกิดแกผูเชื่อที่กรุงเยรูซาเล็ม
การขมเหงนี้ทําใหผูเชื่อในคริสตจักรเยรูซาเล็มแตกตัวออกไป เมื่อคนถูกบังคับใหหนีจากกรุง
เยรูซาเล็มไปอาศัยที่เมืองอื่นๆ
เมื่อคนเหลานี้จากกรุงเยรูซาเล็มไปยังที่อื่นๆ เขาก็ “เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” (กิจการ
8:4) ขณะที่มีคนกลับใจใหม คริสตจักรใหมๆ ก็ถูกสรางขึ้น คริสตจักรเหลานี้เปนการขยายสาขาของ
คริสตจักร “แม” ที่กรุงเยรูซาเล็ม
คริสตจักรในพันธสัญญาใหมไมเพียงแตขยายออกไปปลูกคริสตจักรในถิ่นที่มีวัฒนธรรม
คลายคลึงกัน แตยังไดเชื่อมชองวางระหวางวัฒนธรรมเพื่อเริ่มตนคริสตจักรในชุมชนเชื้อชาติอื่นๆ
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ดวย คุณจะไดศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ “การเจริญเติบโตแบบขามไปสูที่อื่น” ในบทตอไป (บทนี้และบท
ตอๆ ไป ควรนํามาพิจารณารวมกัน เพราะทั้งสองบทเกี่ยวของกับการตั้งตนคริสตจักรใหม)
สิ่งที่บันทึกไวในหนังสือกิจการของอัครทูตแสดงใหเห็นวาการขยายคริสตจักรลูกเริ่มตนโดย
คริสตจักรเยรูซาเล็มไปยังยูเดีย กาลิลี ลิดดา ชารอนและยอฟฟา คริสตจักรเหลานี้ลวนแตอยูใน
วัฒนธรรมยิวเหมือนๆ กัน
ตามที่คุณไดเรียนในบทที่แลว คริสตจักรแตละแหงนี้ประสบกับการเจริญเติบโตเชนเดียวกับ
คริสตจักรเยรูซาเล็มและคริสตจักรลูกที่ไดมาโดยการแผขยายนี้ทุกคนตาง
“เขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
กิจการ 16:5
ไมเพียงแตผูเชื่อแตละคนตางก็เพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ
แตคริสตจักรเพิ่มพูนทางดาน
จํานวนเมื่อคริสตจักรเยรูซาเล็มแผขยายคําพยานออกไปทั่วเขตแดนนั้น
การขยายคริสตจักรลูกเริ่มตนไดอยางไร
คริสตจักรเริ่มตนได 4 วิธีดังนี้
1.
คริสตจักรหนึ่งเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
2.
คริสตจักรหลายแหงรวมมือกันตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
3.
คริสตจักรใหญแบงตัวเพื่อสรางคริสตจักรแยกออกไปสองหรือสามแหง
4.
ผูเชื่อแตละคนไดรับการนําพาใหไปยังดินแดนหนึ่งเพื่อเริ่มตั้งคริสตจักร คนที่มีของ
ประทานฝายวิญญาณในการเปนอัครทูตมักจะถูกใชไปในลักษณะนี้ อัครทูตเปาโลเปนตัวอยางใน
เรื่องนี้ บุคคลชนิดนี้บางทีเรียกกันวา “ผูปลูกคริสตจักร”
ในแตละกรณีที่กลาวมานี้ การเพิ่มพูนเกิดขึ้นจากการขยายขาวประเสริฐและกอตั้งพระกาย
ของผูเชื่อขึ้นใหม

แบบตางๆ ของคริสตจักรที่ขยายเปนคริสตจักรลูก
คริสตจักรใหมอาจขยายออกไปได 4 แบบดวยกันคือ
1. คริสตจักรรับใชตอชุมชนเฉพาะที่
เปนคริสตจักรที่ตั้งขึ้นเพื่อรับใชตอชุมชนหรือหมูบานหรือบริเวณเฉพาะที่ในเมืองนั้นๆ ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากการประกาศซึ่งไดทําใหเกิดกลุมผูเชื่อใหมในบริเวณนั้นๆ อาจตั้งขึ้นเพื่อรับใชบริเวณที่
ยังไมมีใครประกาศหรือเปนบริเวณที่มีคนตอบรับพระกิตติคุณไดงาย
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2. คริสตจักรที่รับใชตอกลุมชนชาติเผาพันธุใดโดยเฉพาะ
การรับใชนี้มีตอคนที่อยูในวัฒนธรรมเดียวกัน มีบรรพบุรุษและภาษาเดียวกัน
ตัวอยางเชน
คริสตจักรอาจเริ่มตนเพื่อคนที่พูดภาษาสเปญและไมสามารถเขาใจการ
นมัสการในคริสตจักร “แม” ซึ่งใชภาษาอังกฤษ
อีกตัวอยางหนึ่งคือ คริสตจักรสําหรับคนเอเซียในคายผูลี้ภัยหรือคนอินเดียนแดงในบริเวณที่
สงวนรักษาไวของอเมริกา
3. คริสตจักรมีวัตถุประสงคพิเศษ
เราอาจตั้งคริสตจักรขึ้นโดยมีวัตถุประสงคพิเศษเชน อาจปลูกคริสตจักรใกลวิทยาลัย เพื่อรับ
ใชเปนพิเศษแกนักศึกษา
สิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนอื่นใดในการขยายคริสตจักรลูก
พระคัมภีรสอนวามีบางสิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนอื่นใดในการแพรขยายขาวประเสริฐและเริ่มต
นคริสตจักรใหม ดังตอไปนี้
1. คนที่ยังไมไดรับฟงขาวประเสริฐ
สิ่งที่ตองคํานึงกอนอื่นใดคือ คนที่ไมไดรับฟงขาวประเสริฐ เปาโลเขียนไววา
“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด
แตผูที่ยังไมเชื่อพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระ
องคจะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
อยางไรได”
โรม 10:13-14
สถานที่ใดที่ยังไมมีการเปนพยานถึงขาวประเสริฐควรถือเปนสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใด จงอาน
คําอุปมาเรื่องแกะ (ลูกา 15:3-7) สิ่งที่ตองมากอนคือแกะที่หลงหายไป ไมใชแกะที่อยูในคอกแลว
2. บริเวณที่ตอบรับพระกิตติคุณ
คุ ณ ได เ รี ย นในบทสุ ด ท า ยถึ ง ความสํ าคั ญ ในการทํ างานในบริ เ วณที่ มี ก ารตอบรั บ ฝ า ย
วิญญาณ พระเยซูทรงสอนเรื่องนี้ (มัทธิว 10:13-15, ลูกา 8:5-15) และเปาโลนําไปปฏิบัติ (กิจการ
13:42-51)
แตพระเยซูและเปาโลก็ไมทอดทิ้งบริเวณที่ผูคนไมตอบรับพระกิตติคุณ เขายังคงประกาศพระ
กิตติคุณแกคนเหลานี้ตอไป และเตือนเขาถึงการพิพากษาของพระเจา แตสิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดคือคน
ที่ตอบรับพระกิตติคุณ
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3. เมืองใหญกอน ชนบททีหลัง
เปาโลใชยุทธวิธีดังกลาวซึ่งคุณจะเรียนรูมากขึ้นในเรื่องนี้ในบทตอไป เมืองมีพลเมืองมาก
มายคับคั่ง คนหลายคนมาเยี่ยมเมืองเพื่อทําธุรกิจและเพื่อการบันเทิง เมื่อคุณนําพระกิตติคุณไปให
คนหมูใหญในเมือง เขาก็จะกลับไปสูชนบทเพื่อแบงปนขาวประเสริฐและตั้งคริสตจักรใหมๆ ขึ้น
ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม รูปแบบการดําเนินชีวิตหรือทางกฎหมาย การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้มักจะเกิดที่ในเมืองกอนและจึงขยายออกไปสูขนบท เมื่อคุณนําพระกิตติคุณสูคน
ในเมืองก็จะแพรกระจายผานเสนทางธรรมชาติของสังคมไปสูดินแดนในชนบท
ขอความขาวประเสริฐ
ขอความของผูปลูกคริสตจักรตองเปนดังนี้
ขอควาามที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร
คริสตจักรใหมตั้งขึ้นไดจากผลของการที่คนที่ยังไมรอดไดยินพระกิตติคุณและยอมรับพระเยซู
เปนพระผูชวยใหรอด
เมื่อการเทศนาตั้งบนพื้นฐานของพระคัมภีร ขอความดังกลาวกจะประกอบดวยฤทธิ์อํานาจ ผู
ฟงรูสึกไดและตอบสนองตออํานาจของพระวจนะของพระเจา
ขอความที่มีพระคริสตเปนศูนยกลาง
คนจะตอบสนองขอความที่ตรงกับความตองการสวนตัวของเขา ตัวอยางที่ดีของวิธีนี้คือ
พระเยซูกับผูหญิงที่บอนํ้า (ยอหน 4) ขอความของพระองคตรงกับความตองการของเธอที่มาตักนํ้า
จากบอนํ้าธรรมชาติ
จะปลูกคริสตจักรใหมไดอยางไร
สถาบันฮารเวสไทมเสนอหลักสูตรหลายหลักสูตรที่ครอบคลุมรายละเอียดวาจะปลูกคริสจักร
ใหมไดอยางไร
ถาคุณกําลังศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทมไปตามลําดับ หลักสูตรที่คุณกําลังศึกษาอยูนี้ไป
เปนสวนหนึ่งของกลุมวิชาที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนตามแบบพระคัมภีร
หลักสูตรเหลานี้ประกอบดวย “ทัศนะการมองโลกจากแงมุมของพระคัมภีร” “กลยุทธการ
สอน” “หลักการของฤทธอํานาจ” และหลักสูตรนี้คือ “ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร” แตละหลัก
สูตรอธิบายถึงสวนตางๆ ของแผนการของพระเจาเพื่อใหมีการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
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นอกจากนี้ หลักสูตรตอไปนี้เนนที่สวนตางๆ ของการปลูกคริสตจักรคือ
หลักการบริหารตามแบบพระคัมภีร จะแนะแนวคุณในการคัดเลือกและพัฒนาผูนําใน
คริสตจักร
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม จะชวยใหคุณตัดสินใจไดวาบริเวณใดตอบรับขาวประเสริฐและ
พรอมที่จะประกาศพระกิตติคุณและปลูกคริสตจักร
การจัดการตามวัตถุประสงค
จะสอนคุณวาจะบอกถึงจุดประสงคของสามัคคีธรรมของ
สมาชิกในทองถิ่นไดอยางไร ทําแผนงานและจัดบริหารองคการของคริสตจักร
ระบบวิธีการระดมพล จะชวยคุณใหระดมสมาชิกใหทํางาน
การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
สูงสุดของการประกาศพระกิตติคุณ

เสนอแนวทางการปลูกคริสตจักรวาเปนเปาหมาย

การที่จะปลูกและจัดระบบองคการของคริสตจักรไดอยางเหมาะสม คุณควรไดศึกษาวิชา
ตามหลักสูตรเหลานี้
ในขณะเดียวกัน จงเริ่มตนอธิษฐานเพื่อขอการทรงนําจากพระเจาวา พระองคทรงตองการให
คุณเติบโตที่ใด ถาคุณเปนศิษยาภิบาลก็ไมตองสงสัยวาคุณควรเพิ่มพูนหรือไม คุณไดเรียนรูแลววา
เปนนํ้าพระทัยของพระเจาที่ใหคุณเพิ่มพูนคริสตจักร
คําอธิษฐานของคุณควรเนนที่คุณควรปลูกคริสตจักรที่ใด และ เมื่อใด เพราะวาเวลาสถานที่
ที่เหมาะสมเปนกุญแจสําคัญตอการเกบเกี่ยวฝายวิญญาณ
คุณตองการที่จะเพิ่มพูนในสถานที่ที่
เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสมดวย

คริสตจักรใหมตองเติบโตขึ้นเปนผูใหญ
เชนเดียวกับเด็กที่เกิดใหมในโลกธรรมชาติ คริสตจักรใหมตองพึ่งพาคริสตจักร “แม” ในชวง
แรกๆ ของการตั้งตัว
แตเมื่อคริสตจักรใหมเติบโตเปนผูใหญ ก็ควรที่จะเปนพระกายของผูเชื่อที่แยกตัวออกมาทํา
หนาที่โดยเอกเทศ สามารถที่จะเพิ่มพูนโดยการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ ซึ่งเปนแบบอยางของ
คริสตจักรที่อัครทูตเปาโลไดตั้งขึ้น
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คริสตจักรที่แผขยายออกไปควรแผขยายบนพื้นฐานของหลักการพระคัมภีรที่สอนไวในบทที่
ชื่อ “การเจริญเติบโตแบบแผขยาย”
คริสตจักรใหมที่ขยายสาขาออกไปแตละแหงตองทําสิ่งตอไปนี้เพื่อที่จะเติบโตอยางเหมาะสม
1. เขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคของคริสตจักร
แตละกลุมหรือโปรแกรมที่จัดขึ้นในคริสตจักรควรสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ของคริสตจักร หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติชื่อ “การจัดการตามวัตถุประสงค” อธิบาย
เรื่องนี้อยางละเอียด
2. เขาใจหลักการของพระคัมภีรในดานการจัดองคการ
เรื่องนี้รวมถึงการรับใชของประทานฝายวิญญาณและตําแหนงหนาที่และการฝกอบรมผูเชื่อ
ใหมใหกลายเปนผูนําฝายวิญญาณที่สามารถใชของประทานได สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลัก
สูตร “หลักการจัดการบริหารตามแบบพระคัมภีร” และ “การจัดการตามวัตถุประสงค” ซึ่งจะชวยคุณ
ไดในเรื่องดังกลาว
3. เขาใจถึงคุณสมบัติของผูนําตามแบบในพระคัมภีร
สถาบันฮารเวสไทมนานชาติ มีหลักสูตร “หลักการของการจัดการบริหารตามแบบพระคัมภีร”
ซึ่งอธิบายเรื่องนี้อยางละเอียด
4. คริสตสมาชิกไดรับการสอนเรื่องรากฐานของความเชื่อ
หลักสูตรของฮารเวสไทมจะชวยใหคุณทําเปาหมายนี้ใหสําเร็จลงได
5. ตั้งคําถามที่นําไปปฎิบัติได
ซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
สรางหลักขอเชื่อเพื่อผูที่มาเยี่ยมจะไดรูถึงความเชื่อของคริสตจักร
ขอความทางกฎหมายซึ่งรัฐบาลกําหนดไวสําหรับคริสตจักรใหม
การจัดองคการของคริสตจักร ประกอบดวยผูนํา เจาหนาที่และการจัดการดานการ
เงินของคริสตจักร
สถานที่ตั้งและการเปนเจาของทรัพยสินตางๆ ของคริสตจักร
ความสัมพันธของคริสตจักร “แม” ที่มีตอคริสตจักรที่ขยายออกไป

การเพิ่มพูนเปนไปอยางตอเนื่อง
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เปนแผนการของพระเจาที่จะใหคริสตจักรที่ถูกสรางขึ้นโดยการเติบโตขยายออกไปนั้นมีการ
เพิ่มพูนไปอยางตอเนื่องเปนวงจร
คริสตจักรใหมควรตองมีการเจริญเติบโตภายในการเปนผูใหญฝายวิญญาณ ควรขยายทาง
ดานจํานวนสมาชิกและแตกออกไปปลูกคริสตจักร
โดยวิธีของพระคัมภีร คริสตจักรจะเติบโตและออกไปถึงจน “สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ
1:8)
ขางลางนี้เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นขบวนการดังกลาว

รูปภาพ

ก. คริสตจักร “แม” (แสดงดวยตัวอักษร “A”) ปลูกคริสตจักรใหมๆ
ข. คริสตจักรใหม (แสดงดวยตัวอักษร “B” บนแผนผัง) เริ่มตนแตกสาขา (คริสตจักรลูกๆ)
อื่นๆ
ค. สาขาที่แตกกิ่งกานสาขาออกนี้ (แสดงดวยตัวอักษร “C” บนแผนผัง) เริ่มตนแตกสาขา
ใหมๆ
ง. ขบวนการดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง
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ชื่อ........................
บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 8

1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนหัวใจสําคัญของบทนี้จาความทรงจํา

2.

“การเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา” คืออะไร?

3.

คําวา “การปลูกคริสตจักร” หมายถึงอะไร?

4.

จงสรุปการเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขาของคริสตจักรแหงแรกในกรุงเยรูซาเล็ม

5.

จงบอกถึงการเริ่มตนตั้งคริสตจักรใหมที่อาจทําได 4 วิธี
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6.

จงบอกถึงการแตกสาขาของคริสตจักรออกเปน 3 ชนิด

7.

สิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดตามพระคัมภีรในการเลือกบริเวณที่จะเริ่มตนคริสตจักรใหมคือ
อะไร?

8.

ขอความชนิดใดที่ทําใหเกิดคริสตจักรใหม
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เพื่อศึกษาตอไป
เพื่อศึกษาตอไปวาจะปลูกคริสตจักรไดอยางไร
ฮารเวสไทมนานาชาติ

คุณควรศึกษาหลักสูตรตอไปนี้ของสถาบัน

หลักการจัดการตามพระคัมภีร จะชวยแนะนําใหคุณเลือกและพัฒนาผูนําของคริสตจักรได
การวิเคราะหสิ่งแวดลอม
จะชวยใหคุณตัดสินดูวาบริเวณใดคอยรับพระกิตติคุณ และ
พรอมที่จะทําการปลูกคริสตจักร
การจัดการตามวัตถุประสงค จะสอนคุณวาจะตั้งคริสตจักรตามวัตถุประสงค ทําแผนการ
และจัดหนวยงานในคริสตจักรไดอยางไร
ระบบวิธีการระดมพล
ประกาศพระกิตติคุณ

หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหระดมสมาชิกของคริสตจักรเพื่อการ

การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
เกิดผูเชื่อใหมๆ ในคริสตจักร

เปนหลักสูตรการประกาศพระกิตติคุณซึ่งจะทําให
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8
1.
2.

3.

4.
5.

6.

“คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน” โรม 16:5
การเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขาเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหง ซึ่งอยูใน
วัฒนธรรมเดียวกัน คริสตจักรใหมเปนการแตกกิ่งกานของคริสตจักร “แม” เชนเดียวกับที่เด็ก
ในโลกธรรมชาติคือ การที่พอแมขยายพันธุ
คํ าวาการปลูกคริสตจักรใชเพื่ออธิบายการที่คริสตจักรแตกกิ่งกานและเติบโตแบบขามไปที่
อื่น คนๆ หนึ่ง “ปลูก” คริสตจักรใหมเชนเดียวกับที่ชาวนาเพาะเมล็ดปลูกลงในโลกธรรมชาติ
เมล็ดนี้จะทําใหเกิดตนไมใหมเหมือนกับตนไมเดิม หนา 1
สมาชิกของคริสตจักรเยรูซาเล็มกระจัดกระจายไปเพราะถูกขมเหง เขาออกไปทุกหนทุกแหง
เพื่อเทศนาพระวจนะและเมื่อมีผูเชื่อใหมเกิดขึ้นคริสตจักรใหมก็ถูกสรางขึ้น หนา 2
คริสตจักรที่แตกกิ่งกานออกไปนั้นเริ่มตนไดจากวิธีตอไปนี้
คริสตจักรหนึ่งเริ่มตนตั้งคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
คริสตจักรหลายแหงรวมมือกันตั้งตนสรางคริสตจักรอีกแหงหนึ่ง
คริสตจักรใหญแตกตัวออกเพื่อสรางพระกายใหมสองแหงหรือมากกวานี้ แยกออกไปตาง
หาก
ผูเชื่อแตละคนไดรับการทรงนําไปสุบริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อเริ่มตั้งคริสตจักร หนา 2
คริสตจักรที่แตกกิ่งกานออกไปมีลักษณะดังตอไปนี้
ก. เปนคริสตจักรที่รับใชตอชุมชนเฉพาะที่
ข. เปนคริสตจักรที่รับใชตอกลุมชนชาติเผาพันธใดโดยเฉพาะ
ค. เปนคริสตจักรที่มีวัตถุประสงคพิเศษ
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7.
8.

หนา 3
สิ่งสําคัญกอนอื่นใดตามพระคัมภีรคือการปลูกคริสตจักรใหม ในบริเวณที่ยังไมไดยินขาว
ประเสริฐ บริเวณที่ตอบรับพระกิตติคุณ เมืองใหญแลวจึงไปถึงชนบท หนา 3,4
ขอความที่ทําใหเกิดคริสตจักรใหมๆ คือ ขอความที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร มีศูนยกลางที่พระ
คริสตและขอความที่ตอบสนองตอความตองการของผูฟง หนา 4

141

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

บทที่ 9
การเติบโตแบบสะพานขาม
วัตถุประสงค
เมื่อคุณบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
อธิบายวา “การเติบโตแบบสะพานขาม” ของคริสตจักรคืออะไร?
ใหขอพระคัมภีรอางอิง อธิบายแผนการของพระเจาในการที่คริสตจักรจะเติบโตแบบ
สะพาน
บอกถึงผูนําคนสําคัญในพันธสัญญาใหมที่ทําใหคริสตจักร “เติบโตแบบขามไปสูที่
อื่น”
สรุปวิธีการใชที่เปาโลใชในการขยายขาวประเสริฐไปยังวัฒนธรรมอื่นๆ

ขอพระคัมภีรที่เปนหัวใจของบท
“เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสวางและจาก
อํานาจของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหได
รับที่ซึ่งจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”
กิจการ 26:18

คํานํา
บทสุดทายกลาวถึงการเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรหนึ่งปลูกคริสต
จักรใหมในบริเวณที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน และคุณควรนํามาพิจารณาเขาดวยกันกับบทนี้ ซึ่งเกี่ยว
กับการเติบโตแบบสะพานขาม
การเติบโตแบบนี้ใชหลักการสําคัญๆ เดียวกันกับการเติบโตแบบแตกกิ่งกานสาขา หมายถึงวา
ทุกสิ่งที่อธิบายไวในบทสุดทายจะนํามาใชกับการเติบโตแบบสะพานขาม
แตวาการเติบโตแบบสะพานขามตองมีวิธีพิเศษบางประการและตอไปนี้คือวิชาของบทนี้
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การเติบโตแบบขามไปสูที่อื่น
การเติบโตแบบสะพานขามเกิดขึ้น เมื่อคริสตจักรขยายตัวเองขามชองวางระหวางเชื้อชาติ
ภาษา หรือชาติพันธุ เพื่อปลูกคริสตจักรในดินแดนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากคริสตจักรเดิม
เราใชคําวา “ขามไปสู” เพราะวาเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น สะพานก็ถูกสรางเพื่อขามจากวัฒน
ธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เพื่อสื่อสารใหรูถึงขาวประเสริฐ
หนทางการคมนาคมและการสื่อสารสมัยใหมทําใหคริสตจักรรุดหนาไปในการเติบโตแบบขาม
ไปสูที่อื่น แมกระทั่งในดินแดนที่หางไกลความเจริญที่สุด

การเติบโตแบบสะพานขามในพันธสัญญาใหม
การเติบโตแบบสะพานขามคือ สวนของแผนการของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาในการ
กระจายขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก สาวกตองเริ่มพูดคําพยานภายในวัฒนธรรมของตนเองที่กรุงเยรูซา
เล็ม แลวกระจายแผออกไปปลูกคริสตจักรในดินแดนอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน
ตอมา สาวกตองทําสะพานขามชองวางของประเทศชาติ ภาษาและเชื้อชาติ เพื่อแพรขาว
ประเสริฐออกไปยังดินแดนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากที่ตนอยูไปยังสถานที่เชน สะมาเรียและจนสุด
ปลายแผนดินโลก (กิจการ 1:8)
สาวกของพระองคกระทําตามพระบัญชา ที่ใหเพิ่มพูนผูเชื่อที่ใชชีวิตในดินแดนที่มีวัฒนธรรม
เดียวกับเขา (กิจการ 2)
มีการขยายออกไปสูบริเวณอื่นๆ ที่มีวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งเปนผลมาจากการขมเหง
“คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้งปวงนอก
จากพวกอัครทูตไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนยูเดียและสะมาเรีย
ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:1,4
ฟลิปทําสะพานขามชองวางแหงวัฒนธรรมโดยการฟนฟูในสะมาเรียซึ่งบันทึกไวในกิจการ 8
เปโตรและยอหน ยังคงรับใชตอไปในดินแดนนั้น
อัครทูตเปโตรมีความลําบากใจที่จอมรับภาระกิจที่ทรงมอบใหทํางานขามวัฒนธรรม เขาเปน
ยิวที่เครงครัดมาก และเคยจํากัดตนเองตอการติดตอกับคนตางชาติ (คือคนที่ไมไดเปนยิว) พระเจา
ตรัสแกเปโตรในนิมิตซึ่งบันทึกไวในกิจการ 10 และตอมาเปโตรก็ไดนําพระกิตติคุณไปยังคนตางชาติ
ในซีซาเรีย
141

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

การเติบโตแบบสะพานขามในพันธสัญญาใหมแสดงใหเห็นชัดที่สุดจากการรับใชของอัครทูต
เปาโล พระเจาทรงเรียกเปาโลโดยเฉพาะใหมารับใชในงานนี้ เปาโลเปนชาวยิวแตพระเจายังทรงบอก
วาเขาเปน
“...คนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไว สําหรับจะนํานามของเราไปยังประชาชาติ
กษัตริยและพวกอิสราเอล”
กิจการ 9:15
โดยเหตุที่พระเจาทรงเรียกเปาโลใหรับใชขามวัฒนธรรม
การของเขาในการที่คริสตจักรจะเติบโตแบบสะพานขาม

จึงเปนสิ่งสําคัญที่เราตองเขาใจวิธี

จงอานเรื่องราวของการกลับใจของเปาโลในกิจการ 9 สวนที่เหลือของหนังสือกิจการเต็มไป
ดวยบันทึกถึงงานมิชชันของเขาในประเทศตางๆ ของโลก หนังสือ “จดหมายฝากจากอัครทูต” เปนจด
หมายที่เขาเขียนเพื่อติดตามผลคริสตจักรตางๆ ที่เขาไดปลูกไวในดินแดนตางๆ เหลานี้ (โรม-ฮีบรู)

วิธีการของอัครทูตเปาโล
พระเจาทรงเลือกเปาโลใหเปนแบบอยางแกคนอื่น
“แตวาเพราะเหตุนี้เอง ขาพเจาจึงไดรับพระกรุณาคือวา เพื่อพระเยซูคริสตจะไดทรง
สําแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอยางใหเห็นในตัวขาพเจา ซึ่งเปนตัวเอกนั้น ใหเปนแบบอยาง
แกคนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค แลวรับชีวิตนิรันดร”
1 ทิโมธี 1:16
นี่เปนเหตุที่วิธีการของเปาโลสามารถเอาเปนแบบอยางในการที่คริสตจักรเติบโตแบบสะพาน
ขาม
ตอไปนี้เปนหลักการบางประการของการเติบโตแบบสะพานบามที่แสดงใหเห็นในงานรับใช
ของเปาโล

มีแรงจูงใจที่ถูกตอง
เปาโลถูกกระตุนใหมีแรงจูงใจจากสภาพของคนตางชาติที่ปราศจากพระคริสต
หมายถึงชาติอื่นๆ นอกจากอิสราเอล
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“เหตุฉะนั้นทานจงระลึกวา เมื่อกอนทานเคยเปนคนตางชาติตามเนื้อหนัง และพวกที่
รับพิธีสุหนัตซึ่งกระทําแกเนื้อหนังดวยมือ เคยเรียกทานวาเปนพวกที่มิไดเขาสุหนัต
จงระลึกวา ครั้งนั้นทานทั้งหลายเปนคนอยูนอกพระคริสต ขาดจากการเปนพลเมือง
อิสราเอล และไมมีสวนในบรรดาพันธสัญญาประกอบนั้น ไมมีที่หวังและอยูในโลกปราศจาก
พระเจา”
เอเฟซัส 2:11-12
เขามีแรงจูงใจจากความรูสึกที่มีภาระผูกพัน
“ขาพเจาเปนหนึ่งทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนดวย เปนหนึ่งทั้งพวกนักปราชญ
และคนเขลาดวย
ฉะนั้นขาพเจาจึงขวนขวานที่จะประกาศขาวประเสริฐแกทานทั้งหลายที่อยุในกรุงโรม
ดวย”
โรม 1:14-15
เปาโลมีแรงจูงใจจากความปรารถนาที่จะเชื่อฟงตอนิมิตของสวรรคที่พระเจาประทานให
“ขาพเจาจึงเชื่อฟงนิมิต ซึ่งมาจากสวรรคนั้นและมิไดขัดขืน”
กิจการ 26:19
เขามีแรงจูงใจจากความกระตือรือลนและภาระที่มีเพื่อพระเจา
“เมื่อเปาโลกําลังคอยสิลาสกับทิโมธีอยูกรุงเอเธนสนั้น ทานมีความเดือดรอนวุนวาย
ใจ เพราะไดเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง”
กิจการ 17:16
เจขามีแรงจูงใจจากความรักที่บริสุทธิ์
“แตเราผูเปนคนรับใชของพระเจาไดกระทําตัวใหเปนที่ชอบในการทั้งปวงโดยความ
รักแท”
2 โครินธ 6:4,6

สิ่งที่ตองมากอนซึ่งเปนสิ่งที่เหมาะสม
เปาโลมีสิ่งสําคัญเหมาะสมที่ตองมากอนสิ่งอื่นใด สิ่งที่เขามีในตัวเขาไมวาจะเปนการศึกษา
ความมั่งมีทางวัตถุ ตําแหนงหนาที่ เขาถือวาไรความหมายในอาณาจักรฝายวิญญาณ สิ่งที่เขาเห็นวามี
คุณคา คือสิ่งที่เขาไดรับจากพระคริสต
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“แตวาสิ่งใดที่เคยเปนคุณประโยชนแกขาพเจา ขาพเจาถือวาสิ่งนั้นไรประโยชนแลว
เพื่อเห็นแกพระคริสต
ที่จริงขาพเจาถือวาสิ่งสารพัดไรประโยชนเพราะเห็นแกความประเสริฐแหงความรูถึง
พระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของขาพเจาเพราะเหตุพระองค ขาพเจาจึงไดยอมสละสิ่ง
สารพัดและถือวาสิ่งเหลานั้นเปนหยากเยื่อ เพื่อขาพเจาจะไดพระคริสต”
ฟลิปป 3:7-8
สิ่งสําคัญกอนอื่นใดของคุณตองเปนสิ่งตอไปนี้
1.
ความสัมพันธระหวางคุณกับพระเจา
2.
ความสัมพันธของคุณกับพระกายของพระคริสต (รวมทั้งครอบครัวของคุณซึ่งเปนสวน
หนึ่งของพระกายดวย)
3.
งานรับใชของคุณเพื่อพระเจา
ความสัมพันธตองมากอนการรับใช ดวยเหตุผล 2 ประการคือ
1.
คุณไมสามารถรับใชไดในเมื่อความสัมพันธของคุณไมถูกตองกับพระเจา
2.
คุณไมสามารถรับใชไดเมื่อความสัมพันธของคุณไมถูกตองกับผูอื่น สมาชิกของพระ
กายของพระคริสต (รวมทั้งครอบครัวของคุณเอง) จะไมยอมรับการรับใชของคุณเมื่อ
ความสัมพันธของคุณกับเขาไมถูกตองราบรื่น

พระวจนะของพระเจา
งานรับใชของเปาโลมีพื้นฐานอยูบนพระวจนะของพระเจา ขณะที่พระวจนะของพระเจาแพร
ออกไปสูวัฒนธรรมอื่นๆ คริสตจักรก็ถูกปลูกขึ้น
“แตพระวจนะของพระเจาก็ยังแผเจริญมากขึ้น”
กิจการ 12:24
“พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”
กิจการ 19:20
“คริสตจักรทั้งปวงจึงเขมแข็งในความเชื่อ และคริสตสมาชิกไดทวีขึ้นทุกๆ วัน”
กิจการ 16:5

ขอความของพระกิตติคุณ
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ขอความที่เปาโลประกาศคือ ขอความแหงราชอาณาจักรของพระเจา เขาไมไดเอากิจกรรมการ
กุศลที่ทําตอชาติที่ยากจนมาทดแทนฤทธอํานาจในการเทศนาขาวประเสริฐ เขาไมไดใชวิธีการวางแผน
เรียกรองความสนใจ เพื่อดึงคนหมูมากเขามาหาพระเจา
คนทั้งหลายถูกดึงดูดเขามาโดยฤทธิ์อํานาจของพระกิตติคุณ
“เพราะขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปน
ฤทธิ์เดชของพระเจา เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”
โรม 1:16

การอธิษฐาน
เปาโลอธิษฐานเพื่อขอการทรงนํ าจากพระเจาในการเผยแพรพระกิตติคุณไปยังดินแดนที่มี
วัฒนธรรมอื่นๆ
“เมื่อคนเหลานั้นกําลังนมัสการองคพระผูเปนเจาและถืออดอาหาร
พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดตรัสสั่งวา “จงตั้งบารนาบัสกับเซาโลไวสําหรับการซึ่งเราเรียกใหเขาทํานั้น”
เมื่อถืออดอาหาร อธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแลว เขาก็ใชทานไป”
กิจการ 13:2-3

พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูอํานายการในงานมิชชั่นของเปาโล ตัวอยางเชนในโอกาสหนึ่ง
“พระวิญญาณบริสุทธิ์หามมิใหกลาวพระวจนะของพระเจาในแควนเอเซีย”
กิจการ 16:6

เทศนา สอน เปนพยาน
เปาโลทําตามคําสั่งสอนของพระมหาบัญชาที่ใหเทศนา สอนและเปนพยานถึงพระกิตติคุณ
“ในวันอาทิตย เมื่อเราทั้งหลายประชุมกันทําพิธีหักขนมปง เปาโลก็กลาวสั่งสอนเขา”
กิจการ 20:7
“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเปนคุณประโยชนแกทานทั้งหลาย ขาพเจามิไดปดซอนไวแตไดชี้
แจงใหทานเห็น กับไดสั่งสอนทานในที่ประชุมและตามบานเรือน
ทั้งเปนพยานแกพวกยิวและพวกกรีกถึงเรื่องการกลับใจใหมเฉพาะพระเจา และความ
เชื่อในพระเยซูคริสตเจาของเรา
นี่แนะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกขาพเจาจึงจําเปนตองไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไมทราบวา
จะมีอะไรเกิดขึ้นกับขาพเจาที่นั่นบาง”
กิจการ 20:20-22
145

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

ไมเปนการเพียงพอที่จะสื่อสารพระกิตติคุณเทานั้น แตขอความที่พูดตองสงออกไปดวยวิธีที่ผู
ฟงเขาใจได คําศัพท ภาษาและวิธีการสื่อสารตองไดรับการดัดแปลงแกไข เพื่อทําใหพระกิตติคุณเปนที่
เขาใจได เปาโลรูดีถึงขอนี้และนําไปปฏิบัติ (ดูกิจการ 21:37-40 และ 22:2)
กิจการ 26:8 ใหสูตรแกเราที่จะสื่อสารพระกิตติคุณแกคนที่อยูในวัฒนธรรมอื่นๆ อยางไดผล
พระเจาทรงสงเปาโลมาหาคนตางชาติ
“เพื่อจะใหเขาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดถึงความสวาง และจาก
อํานาจของซาตานถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่
ซึ่งจะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”
กิจการ 26:18

เราตองสื่อสารพระกิตติคุณแกคนไมเชื่อดวยวิธีที่
1.
จะเปดตาของคนเหลานั้น
2.
เพื่อที่เขาจะหันกลับจากความมืดฝายวิญญาณออกมาสูความสวาง
3.
เพื่อที่เขาจะหันจากอํานาจของซาตานมาหาพระเจา
4.
เพื่อที่เขาจะไดรับการอภัยโทษบาปโดยทางความรอด
5.
เพื่อที่เขาจะไดรับมรดกฝายวิญญาณ โดยการชําระใหบริสุทธิ์ทางความเชื่อ
วัฒนธรรมตามที่เขาเปนอยูมาตั้งแตเด็กนั้นประกอบดวย 5 แงมุมตอไปนี้
1. ภาษาของเขา เขาแสดงออกอยางไรและรับความคิดและการสื่อสารอยางไร
2. ทัศนะที่เขามีตอโลก เขามองและเขาใจโลกอยางไร
3. ความเชื่อของเขา ศาสนาความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ วิธีการคิดกระบวนการของ
ความคิด
4. คานิยมของเขา คุณคาทางจริยธรรม วัตถุ สังคม แรงจุงใจ วิธีการตัดสินใจหรือตัดสิน
ปญหาตางๆ
5. ความประพฤติของเขา เขาประพฤติปฏิบัติอยางไร ความประพฤติที่ยอมรับไดใน
สังคม และทางวัฒนธรรม
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กิจการ 26:8 กลาวถึงองคประกอบตางๆ ที่กลาวมานี้คือ
ภาษา คนยอมรับและเขาใจขอความที่สื่อ
สารอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเปดตาของเขา
(ขอ 1-2)

ทัศนะเกี่ยวกับโลก สื่อสารทัศนะของโลก
ในแงมุมของพระคัมภีร
ความเชื่อ ขอความของความเชื่อ ขาว
ประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจา จะ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขา
เปลี่ยนแปลงคานิยมของเขา

เพื่อที่เขาจะหันกลับมาและยอมรับ
(ขอ 4-5)

เปลี่ยนแปลงความประพฤติ

สําแดงฤทธิ์อํานาจ
เปาโลไมไดสื่อสารใหคนรูถึงพระกิตติคุณดวยคําพูด แตเขาแสดงใหเห็นโดยฤทธานุภาพของ
พระเจา
“คือดวยฤทธิ์แหงหมายสําคัญและการอัศจรรย ในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
จนขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐของพระคริสตอยางถวนถี่ ตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยัง
เมืองอิลลีริคุม”
โรม 15:19

การปลูกคริสตจักร
เปาโลไมไดแบงปนขาวประเสริฐแลวก็ทิ้งผูกลับใจไวโดยไมเอาใจใส เขาตั้งกลุมพระกายของผู
เชื่อขึ้น ซึ่งผูเชื่อใหมจะเขามามีสวนรวม เขาปลูกคริสตจักรทองถิ่นขึ้น
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การที่เราจะประกาศพระกิตติคุณโดยไมไดจัดตั้งกลุมพระกายของผูเชื่อในทองถิ่นนั้นๆ
เปรียบเสมือนกับการทําใหเด็กเกิดขึ้นมาในโลกแลวทิ้งๆ ขวางๆ ไมสนใจไยดีรับผิดชอบ

ก็

ตอไปนี้คือวงจรที่เปาโลกระทําในแตละเมืองที่เขาไดหวานพระกิตติคุณลงไป

9

1

2

8

3

7
6

5

4

1. คนงานไดรับมอบหมายพันธกิจ กิจการ 13:1-4, 15:39-40
คนงานไดรับการฝกอบรมและรับมอบหมายใหไปยังบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ผูเชื่อที่อยูในคริสต
จักรในบานชวยเตรียมสิ่งตางๆ สงเงินหรือสิ่งที่ตองการเพื่อสนับสนุนและรวมมือกับคนที่ พระเจาทรง
แยกไวเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
2. คนที่ติดตอสัมพันธดวย กิจการ 13:17, 14:1, 16:13-15
สวนใหญแลวเปาโลติดตอสัมพันธกับผูนําทางศาสนาในเมืองนั้นที่ในศาลาธรรม เขาพยายาม
ทําใหผูนําทองถิ่นเขาใจและสนับสนุนเขาใหมากที่สุด
ตอมาก็มีการติดตอสัมพันธกับกลุมคนและคนแตละคน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหคนไดยิน
พระกิตติคุณใหมากที่สุด
3. สื่อสารพระกิตติคุณ กิจการ 13:7, 16:31
พระกิตติคุณไดรับการสื่อสารออกไปโดยการเทศนา การสอน การเปนพยานและการสําแดง
ฤทธิ์อํานาจ มีการใชวิธีการตางๆ เทาที่จําเปนเพื่อสื่อสารพระกิตติคุณใหเกิดผล
วิธีการในบางเมืองคือการสอนในศาลาธรรม (กิจการ 14:1) ในเมืองอื่นๆ มีการแยกคนที่ตอบ
รับพระกิตติคุณออกเปนกลุมพิเศษ (กิจการ 19:9) มีการรับใชเฉพาะสําหรับกลุมคนแตละกลุมเกิดขึ้น
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ในบางสถานที่ (กิจการ 13:42) และมีการปรับปรุงภาษาเชนเดียวกับวิธีการเพื่อใหแนใจวาไดสื่อสารขอ
ความของพระกิตติคุณอยางเหมาะสม (กิจการ 22:2)
4. ผูฟงกลับใจ กิจการ 13:48, 16:14-15
การสื่อสารพระกิตติคุณอยางมีประสิทธิภาพทําใหเกิดการกลับใจใหม โดยการที่คนยอมรับขอ
ความของความรอดและสํานึกผิดจากบาป
5. ผูเชื่อรวมตัวเขาดวยกัน กิจการ 13:43
เปาโลไมไดหยุดตรงที่การประกาศและการกลับใจ เขายังรวบรวมผูเชื่อเขาไนคริสตจักรทองถิ่น
ผูเชื่อใหมไดรับการแนะนําเขาสูสามัคคีธรรมและวินัยของคริสตจักรทองถิ่น
มีการจัดวางเวลาและ
สถานที่เพื่อใหพระกายของคริสตจักรใหมไดพบปะกัน
6. ยืนยันความเชื่อ กิจการ 14:21, 22, 15:41
ตามที่พระมหาบัญชาไดกลาวไว (มัทธิว 28:19-20) ตองมีการสอนตอไปหลังจากการกลับใจ
แลว การสอนนี้ทําใหผูเชื่อมั่นคงเมื่อเขาไดเรียนรูถึงพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน และรูวาจะดําเนิน
ชีวิตในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
“การยืนยันความเชื่อ” ทําใหผูเชื่อเติบโตฝายวิญญาณ กลายเปนผูเชื่อที่คนพบของประทาน
ฝายวิญญาณ และรูวาจะดําเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
7. ผูนําถวายตัว กิจการ 14:23
เมื่อผูเชื่อเติบโตเปนผูใหญ พระเจาจะทรงตั้งผูนําขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติในการเปนผูนําของคริสต
จักร ผูปกครอง (ผูนํา) ถูกเลือกจากที่ประชุมในทองถิ่น ไมใชสิ่งเขามาจากคริสตจักรอื่นหรือชาติอื่นๆ
คริสตจักรแตละแหงพัฒนาการจัดหนวยงานตามแบบพระคัมภีรซึ่งเปนตามพระวจนะ ทําหนา
ที่ตางๆ ได และมีประสิทธิภาพ
8. มอบถวายคริสตจักร กิจการ 14:23, 16:40
เมื่อผูนําเขาประจําที่และทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพแลว การที่จะพึ่งพา “ผูปลูก” คริสตจักรก็หยุดลง ผูกอตั้งก็มอบงานสงตอใหแกผูนําคริสตจักรทองถิ่นแหงใหมอยางมีระบบ คริสตจักรถูก
“มอบถวาย” ใหแกองคพระผูเปนเจาในฐานะที่เปนพระกายทองถิ่นของผูเชื่อ ซึ่งทําหนาที่ในขณะนี้
9. ความสัมพันธดําเนินไปอยางตอเนื่อง กิจการ 15:36, 18:23
ความสัมพันธดําเนินไประหวางคริสตจักรใหมกับผูปลูกคริสตจักรคือ เปาโล และคริสตจักรแม
(เยรูซาเล็ม) สัมพันธภาพถูกกอตั้งขึ้นระหวางคริสตจักรใหมและคริสตจักรอื่นๆ ตลอดทั่วบริเวณนั้นๆ
เพื่อแพรขยายพระกิตติคุณ

นิมิตกวางไกลทั่วโลก
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เปาโลมียุทธวิธีที่แนนอนสําหรับโลกนี้ บันทึกในพระคัมภีรแสดงใหเห็นถึงความหวงใยที่เขามี
ตอเอเซีย กาลาเทีย มาซิโดเนีย อะคาเนียและสเปน ซึ่งเปนแควนใหญๆ ในสมัยนั้น
สถานที่ที่เปาโลกอตั้งคริสตจักรตางๆ เปนศูนยกลางการบริหารของโรม เปนอารยธรรมของ กรี
ก มีอิทธิพลของยิว หรือไมก็มีวามสําคัญทางพาณิชยกรรม

จงศึกษาดูสถานที่ตางๆ เหลานี้ซึ่งเปาโลไดปลูกคริสตจักร
ฟลิปป (กิจการ 16) เปนเมืองชั้นนําของแควนมาซิโดเนีย
เธสะโลนิกา (กิจการ 17:1-10) เปนเมืองที่ใหญและมีอิทธิพลทางการคา
โครินธ (กิจการ 18:1-11) เมืองหลวงทางการพาณิชยของกรีซ
เอเฟซัส (กิจการ 19:1-10) เปนสถานที่ที่ถนนไฮเวยที่สําคัญของจักรวรรดิโรมันขยายออก
จากโรมไปทางตะวันออก มีทาเรือยุทธศาสตรและศูนยกลางการคา
เปาโลรูดีวาเขาสามารถแตะตองคนจํานวนมากไดในเมืองที่แออัด เขารูดวยวาในเมืองใหญมัก
มีการเปลี่ยนแปลงกอนแลวจึงแพรออกไปสูบริเวณชนบท
ศูนยกลางใหญแหงการคาและการทองเที่ยวนี้ยอมจะมีคนหลายชาติหลายภาผานไปมาเพื่อ
ทําธุรกิจและเพื่อบันเทิงรมย เมืองตางๆ เหลานี้อยูบนเสนทางการเดินทางซึ่งผูคนจะไปๆ มาๆ เสมอๆ
เมื่อคนเหลานี้ไดรับฟงพระกิตติคุณ เขาก็นําเอาขอความนี้ไปกับเขาดวยเมื่อเขากลับไปบาน
เปาโลเคลื่อนยายไปเปนวงกลมกวางของฐานที่ตั้งงานมิชชั่นเหลานี้ หลังจากที่เปาโลจากกรุง
เยรูซาเล็มไป เขาก็หันความสนใจไปยังแควนเอเซียไมเนอรโดยทํางานหนักเปนครั้งแรกในเมืองทารซิส
และอันติโอก (กิจการ 11:25-30, 13:1-3) แลวจึงมาที่เอเซียไมเนอรทางตะวันตกโดยมีเอเฟซัสเปน
ศุนยกลางของเขา (กิจการ 19:1-20, 16:8)
จากตรงนั้น เปาโลยายไปทางตะวันตกโดยมีโรมเปนศูนยกลางและมีสเปนเปนบริเวณที่ไกลที่
สุดที่นําพระกิตติคุณไปถึง (กิจการ 19:20, 23:11, 28:14-31, โรม 1:9-15, 15:24, 28)

พื้นที่ที่มีทาทีตอบรับพระกิตติคุณ
ยุทธวิธีของเปาโลในการทํ าใหคริสตจักรเติบโตแบบสะพานขามนั้นอยูกับการตอบรับของ
ประชาชานที่มีตอขาวประเสริฐ
ในมัทธิวบทที่ 10 พระเยซูทรงบอกพวกสาวกของพระองคไมใหไปยังเมืองสะมาเรีย หรือพวก
คนตางชาติแตใหไปอิสราเอล เพราะวาเวลาในขณะนั้นเหมาะสมสําหรับอิสราเอล สวนกลุมอื่นๆ อาจ
ตอบรับพระกิตติคุณในภายหลัง
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แมแตในทามกลางพวกยิวเอง สาวกก็ตองรับใชในกลุมคนที่มีทาทีตอบรับพระกิตติคุณได เขา
ตองอยูตรงที่คนสนองตอบไดดีและแบงปนพระกิตติคุณแกเขา และถาเขาพบคนที่ไมมีทาทีตอบรับพระ
กิตติคุณ เขาก็ตองยายไปที่อื่น เขาตองทุมเทความพยายามของเขาในบริเวณที่มีคนตอบรับมากที่สุด
เปาโลเองก็เดินตามยุทธวิธีนี้ เมื่อคนยิวปฏิเสธไมตอนรับพระกิตติคุณ เปาโลก็หันไปหาคนตาง
ชาติ (กิจการ 13:42-51) เมื่อคนเมืองเอเธนสยังไมพรอม เขาก็ไปเมืองโครินธ
ในเมืองโครินธเขาหันจากคนยิวไปยังคนตางชาติ ชาวกรีกที่ตอนรับพระกิตติคุณมีความยินดี
และหลายคนไดเชื่อและรับบัพติศมา (กิจการ 18:5-11) องคพระผูเปนเจาทรงเห็นดวยกับการกระทํา
ของเปาโล โดยการที่เขาเห็นนิมิตบอกใหเขาอยูที่เมืองโครินธและประกาศพระคริสตอยางไมกลัวผูใด
(กิจการ 18:5-11)
เมื่อชุมชนในศาลาธรรมปฏิเสธไมตอนรับเขา เปาโลก็เริ่มประชุมกับคนที่มีทาทีตอบรับพระ
กิตติคุณ เมื่อการขมเหงขับไลเขาออกไป เขาก็ไปยังเมืองอื่น

ประชาชนของเขาเอง
เปาโลมีความหวงใยตอการนําพระกิตติคุณไปสูประชาชนของเขาเองดวย
“พี่นองทั้งหลาย ความปรารถนาในจิตใจของขาพเจา และคําวิงวินขอตอพระเจา เพื่อ
คนอิสราเอลนั้นคือ ขอดวยหวังใหเขารอด”
โรม 10:1

คนที่พระกิตติคุณยังไปไมถึง
เปาโลใหความสําคัญกอนอื่นใดแกบริเวณซึ่งยังไมมีการประกาศพระคริสต
“อันที่จริงขาพเจาไดตั้งเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซึ่งไมเคยมีใคร
ออกพระนามพระคริสตมากอน เพื่อขาพเจาจะไดไมกอขึ้นบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอน
แลว
ตามที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา คนที่ไมเคยไดรับคําบอกเลาเรื่องพระองคก็จะได
เห็น และคนที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ”
กิจการ 15:20-21

กลุมคนตางๆ
เปาโลทํางานกับ “กลุมคนตางๆ” หลายประเภทในเมืองหรือเขตแดนนั้น ตัวอยางเชน เขารับใช
ทั้งกลุมชาวกรีกและกลุมชาวยิวในเมืองอันติโอก (กิจการ 13:42)
กลุมคนคือ ชนเผา วรรณะ หรือกลุมใดๆ ที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และภูมิหลัง
ของชาติพันธุเดียวกัน เปนสิ่งสําคัญที่จะคิดถึงเมืองหรือเขตแดนในแงของกลุมคนและวางแผนใหมีการ
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เติบโตแบบสะพานขาม ตัวอยางเชน ในเมืองๆ หนึ่งในสหรัฐอเมริกามีชุมชนใหญที่พูดภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแมนดาริน การเติบโตแบบสะพานขามเพื่อปลูกคริสตจักรในเมืองนี้ ควรมุง
เปาหมายที่กลุมคนเฉพาะเหลานี้
การปลูกคริสตจักรที่พูดภาษาตากาลอก ในเมืองนี้อาจไมไดประโยชนอันใด เพราะไมมีกลุม
คนที่พูดภาษาตากาลอกในเมือง นี่จึงเปนเหตุที่การเติบโตแบบสะพานขามไปสูวัฒนธรรมอื่นๆ ตองมุง
เนนที่กลุมคนภายในบริเวณนั้นๆ ไมใชไปยังเมืองโดยทั่วไป
การปลูกคริสตจักรภายในกลุมคนบางกลุมทําใหพระกิตติคุณแพรไปอยางรวดเร็ว สมาชิกของ
กลุมนั้นๆ ตางก็พูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน ไมมีกําแดงกั้นทางดานภาษาหรือวัฒน
ธรรมที่จะมาถึงกีดขวางพระกิตติคุณ
ตามที่คุณไดเรียนรูจากบทที่แลววา พระกิตติคุณแพรไปไดเร็วที่สุดโดยเสนทางที่มีอยูแลวของ
สังคมคือ คนที่เกี่ยวของสัมพันธกัน พูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน
คนที่ “เหมือนๆ กับเรา” อาจแตกตัวออกเปนหนวยยอยๆ เพื่อจุดประสงคของการประกาศ
พระกิตติคุณ ตัวอยางเชน คุณทําดังนี้ไดเมื่อคุณจัดชั้นเรียนรวีวารศึกษาตามกลุมอายุ คุณขยายแนว
คิดเดียวกันนี้ เมื่อคุณวางแผนที่จะไปแตะตองคนกลุมตางๆ
สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลักสูตรชื่อ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” ซึ่งจะชวยในการ
วิเคราะหบริเวณนั้นๆ กอนที่จะรับใช เราแนะนําใหคุณศึกษาหลักสูตรนี้ เพื่อชวยใหการปลูกคริสตจักร
หลักสูตรจะชวยคุณในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. บอกใหรูถึงคนที่เราจะไปแตะตอง ในเมืองนั้นหรือเขตแดนนั้นมีกลุมคนตางๆ กลุมใดบาง
คุณวางแผนที่จะไปหาใคร ศาสนาของเขา วัฒนธรรม ชาติพันธุและภูมิหลังทางดานภาษาของเขาเปน
อยางไร
2. บอกใหรูถึงความตองการฝายวิญญาณของเขา ตัวอยางเชน มีความตองการที่จะมีคริสต
จักรทามกลางคนที่พูดภาษาสเปนในเมืองนั้นๆ หรือไม บางทีความตองการของเขาอาจไดรับการตอบ
สนอง แลวแตกลุมคนที่พูดภาษาฝรั่งเศษยังถูกทอดทิ้งในฝายวิญญาณ
3. ตัดสินดูทาทีการตอบรับพระกิตติคุณ
4. ตัดสินวาจะใชวิธีใดเพื่อไปเขาถึงคนเหลานี้ จะเขาถึงเขาไดดีที่สุดอยางไร ใครสอนเขา
คุณควรเขาถึงคนดวยวิธีที่เขาเขาใจและยอมรับไดในทางวัฒนธรรม เชนถากลุมนั้นๆ อาน
หนังสือไมได การประกาศแบบใชวรรณกรรมก็ไมใชวิธีที่มีประโยชนในการเขาถึงเขา

ความเต็มใจที่จะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอื่น
เปาโลเต็มใจที่จะปรับตัวใหเขากับผูอื่นหรือวัฒนธรรมที่ตางออกไปรวมทั้งคนทุกระดับชั้นใน
สังคม ดู 1 โครินธ 9:16-23

152

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

ปกติแลวคนจะไดรับผลกระทบอยางมากจากวัฒนธรรมที่เขาถูกเลี้ยงดูมา คนในวัฒนธรรม ก.
จะแตกตางจากคนที่อยูในวัฒนธรรม ข.
วัฒนธรรม ก.
วัฒนธรรมของบาน

วัฒนธรรม ข.
วัฒนธรรมใหม

รูปภาพ

เมื่อคุณจากวัฒนธรรมของคุณเองเขาไปอยูกับผูอื่นเพื่อประกาศพระกิตติคุณ คุณยอมแตก
ตางจากพวกเขา คุณอาจเขากับเขาไมได
แตวาคุณปรับตัวไดเชนเดียวกับเปาโล ดวยความชวยเหลือขององคพระผูเปนเจา คุณจะเรียนรู
ที่จะเขากับเขาได ทางเลือกเปนของคุณ คุณจะเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมของคุณเพื่อพระกิตติคุณจะได
แผไปหรือไม?

รูปภาพ

ความแตกตางของวัฒนธรรม
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เปาโลเองไมเพียงแตจะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอื่นเทานั้น เขายังไมยอมใหความแตกตาง
ของวัฒนธรรมมีผลกระทบตอพระกิตติคุณดวย
ในประเทศตะวันตก ถาผูเชื่อตองจากครอบครัวของตนเพราะวาเขากลับใจ เขาก็เขารวมกับคน
อื่นๆ ที่เหมือนเขาในคริสตจักร เขาพูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน
แตในประเทศอื่นๆ ที่การเปนคริสเตียนหมายถึง การที่ตองจากวงศาคณาญาติไปรวมกับคน
ในกลุมอื่น พระกิตติคุณจะแพรไปไดชา วัฒนธรรมบางแหงมีลักษณะอยูรวมกันเปนหมูคนมากกวา
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ตังนั้นกลุมคน เผา วรรณะหรือวงศาคณญาติจึงเปนสิ่งสําคัญมาก
ในสมัยของพันธสัญญาใหม เมื่อคนกลับใจเปนคริสเตียนไมไดหมายความวาเขาจะตองละทิ้ง
วัฒนธรรมยิวออกมา และคนตางชาติก็ไมจําเปนตองรับวัฒนธรรมของชาวยิว (เชนการเขาสุหนัต)
ครั้งแรกมีปญหาที่ชาวยิวตองการเอาวัฒนธรรมของตนมาใสลงบนชาวตางชาติซึ่งกลับใจ แต
เปาโลกลาวาสิ่งเหลานี้ไมใชเปนภาระที่จําเปน คุณอานเรื่องการปรึกษาและการตัดสินของสภาของคริ
สตจักรในเรื่องนี้ไดใน กิจการ บทที่ 15
(ขอสังเกตุ : เมื่อเราพูด “วัฒนธรรม” เรากําลังพูดถึงวิถีของความประพฤติปฏิบัติซึ่งแตกตาง
จากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งเปนวิถีที่ไมละเมิดกฎทางจริยธรรมของพระวจนะของพระเจา ความ
ประพฤติที่บาปไมเปนที่ยอมรับไดในสังคม)

เวลา
เปาโลปรับเวลาที่เขาใชในวัฒนธรรมตางๆ เปนไปตามความตองการ ในบางแหงเขาอยูแค 2-3
วัน (กิจการ 21:4) ในบางแหงเขารับใชอยู “เปนเวลานาน” (กิจการ 14:28) เขาเคลื่อนที่ไปและพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนผูที่วางกําหนดการใหแกเขา

การสื่อสารมวลชน
เปาโลสื่อสารพระกิตติคุณทางสื่อสารมวลชน เขาฉวยโอกาสพูดกับคนหมูใหญ
“ที่เมืองอิโคนียูมเชนเดียวกันคือ เปาโลกับบารนาบัสไดเขาไปในธรรมศาลาของพวก
ยิว กลาวสั่งสอนเปนที่จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเปนอันมากไดเชื่อถือ”
กิจการ 14:1

การสรางสาวก
เปาโลเทศนาแกคนหมูมาก แตเขาก็รูถึงคุณคาของการลงทุนชีวิตของเขาลงไปในคนสําคัญๆ
บางคนที่สามารถสอนผูอื่นได ทิโมธีเปนหนึ่งในคนเหลานั้นเชนเดียวกับติตัสและแมแตมาระโก ผูซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธไมยอมรับการฝกอบรมใหเปนสาวก (กิจการ บทที่ 15:36-40)
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยแผนการของพระเจาผานเปาโล เพื่อใหผูเชื่อแตละคนเพิ่มพูน
ในฝายวิญญาณ (2 ทิโมธี 2:2)
การที่อัครทูตเปาโลไดทํ างานรวมกับผูเชื่ออื่นอยางบารนาบัสและสิลาสเชนเดียวกับสาวก
ตางๆ ที่เขาฝกอบรม ทําใหงานรับใชของเขาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
ในการเดินทางครั้งที่สองและสามของเปาโล เขามีรายชื่อผูรวมงานซึ่งเปนคนพื้นเมืองในถิ่นที่
เขาทั้งหลายวางแผนทํางานรวมกัน
ที่กลาวมานี้เปนหลักการที่สําคัญ คนอัฟริกันเขาถึงคนอัฟริกันไดดีที่สุด คนอินเดียนแดงเขาถึง
คนของเขาเองไดดีที่สุด คนเอเซียยอมแทรกซึมทวีปของตนเองดวยพระกิตติคุณไดดีที่สุด เขาพูดภาษา
เดียวกัน เขาใจวัฒนธรรมนั้นๆ และปรับตัวเขากับวิถีชีวิตไดเรียบรอยแลว

คริสตจักรที่ไมขึ้นกับใคร
เปาโลปลูกคริสตจักรที่เปนอิสระพึ่งตนเอง แมวาเขาจะมีความสัมพันธกับคริสตจักรแมเปนแง
ของสามัคคีธรรมและการเปนผูนํา เขาก็ไมไดพึ่งพาคริสตจักรใหญเลย
เปาโลไมรับการสนับสนุนจากคริสตจักรที่เขาออกไปทําพันธกิจ และก็ไมมีรายงานใดๆ วาเขา
ไดใหการสนับสนุนแกงานที่เขาตั้งใหมๆ ในวัฒนธรรมอื่นๆ เขาตั้งคริสตจักรที่พึ่งตนเอง ซึ่งสามารถที่
จะดําเนินงานประกาศพระกิตติคุณได โดยไมตองพึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอก
การจัดการทั้งหมดทางดานการเงินที่ทําเพื่อใหคริสตจักรใหมดําเนินตอไปได ควรทีลักษณะที่
คนในคริสตจักรนั้นๆ สามารถควบคุมกิจการของตนเองได ถาคริสตจักรไดรับการสนับสนุนจากคริสต
จักรอื่น นิกายหรือผูเชื่อจากชาติอื่นแลว ก็เทากับวาคริสตจักรนั้นๆ ตองพึ่งพาคนเหลานั้น ถาคริสตจักร
หรือนิกายที่สนับสนุนดําเนินการผิดพลาด คริสตจักรใหมก็จะลมไปดวย ถาความสัมพันธระหวาง
ประเทศเกิดวิกฤติการ คริสตจักรก็จะพบความลําบากเมื่อการสนับสนุนจากประเทศอื่นถูกตัดทอนลง
องคพระผูเปนเจาองคเดียวกันนี้ที่ทรงเปลี่ยนนํ้าใหเปนนํ้าองุน
และทําใหขนมปงและปลา
จํานวนเล็กนอยเพิ่มพูนขึ้นได เพื่อเลี้ยงคนหมูใหญก็ยอมจะสามารถหาเงินทุนที่จําเปนตองใชเพื่อการ
แผขยายพระกิตติคุณในประเทศนั้นๆ อยางแนนอน
ควรมอบหมายสิทธิอํานาจในการใชของประทานฝายวิญญาณแกคริสตจักรใหมในทันทีทันใด
เมื่อตั้งผูปกครองขึ้นมาเขาก็เลือกจากคนที่อยุภายในคริสตจักรนั้นๆ ไมใชผูที่สงตรงมาจากดินแดนอื่นๆ
“เหตุที่ขาพเจาละทานไวที่เกาะครีต ก็เพื่อทานจะไดแกไขสิ่งที่ยังบกพรองใหเรียบรอย
และตั้งผูปกครองไวทุกเมืองที่ขาพเจากําชับทาน”
ทิตัส 1:5
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เปาโลใหคริสตจักรใหมๆ มีสวนรวมในการประกาศพระกิตติคุณทุกรูปแบบ รวมถึงการ
อธิษฐาน การถวายและเปนผูรวมงานในการเติบโตแบบแผขยายคริสตจักรแบบการแตกกิ่งกานสาขา
และการเติบโตแบบสะพานขาม (ดูกิจการ 20:4, เอเฟซัส 6:19, ฟลิปป 1:5,7, 4:14-16)

แตละคริสตจักรที่เปาโลปลูกไดเปนศูนยกลางใหมของการเพิ่มพูนในฝายวิญญาณ
“เพราะวาพระวจนะขององคพระผูเปนเจาไดเลื่องลือออกไปจากเธสะโลนิกา ไมใชแต
ในแควนมาซิโดเนียและในแควนอาคายาเทานั้น แตความเชื่อของทานในพระเจาไดลือไปทุก
แหงหนจนเราไมจําเปนตองพูดอะไรอีก”
1 เธสะโลนิกา 1:8
เปาโลกอตั้งคริสตจักรใหมๆ บนพระวจนะของพระเจาและพระศิลาคือพระเยซูคริสต เขาไมได
ตั้งคริสตจักรบนองคการหรือนิกายหรือบนบุคลิกภาพของเขาเอง การสรางใหผูอื่นพึ่งพาคนบางคน
ยอมไมไดฝกหัดเขาใหเปนอิสระ

สรุปเรื่องชนิดการเติบโตของคริสตจักร
ใน 2-3 บทสุดทาย คุณไดเรียนแลววาคริสตจักรเพิ่มพูนขึ้นอยางไร ซึ่งเปนการเติบโตภายใน
แบบแผขยาย แบบแตกกิ่งกานและแบบสะพานขาม

จงศึกษาแผนผังตอไปนี้ แผนผังเหลานี้สรุปชนิดตางๆ ของการเติบโตของคริสตจักร วงกลม
แสดงถึงคริสตจักรในวัฒนธรรมของคุณเอง สี่เหลี่ยมหมายถึงคริสตจักรที่อยูในวัฒนธรรมที่ตางออกไป
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รูปภาพ

การเติบโตภายใน
การเติบโตฝายวิญญาณภายในคริสตจักร

การเติบโตแบบแผขยาย
การเติบโตตามจํานวน

การเติบโตแบบแตกกิ่งกาน
ปลูกคริสตจักรใหมในวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน
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การเติบโตแบบสะพานขาม
ปลูกคริสตจักรใหม ในวัฒนธรรมที่ตางกัน

ชื่อ........................

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

การเติบโตแบบ “สะพานขาม” คืออะไร?

3.

จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งยืนยันแผนการของพระเจาสําหรับ “เติบโตแบบสะพานขาม”

4.

ใครคือผูนําที่สําคัญในพันธสัญญาใหม ในการที่คริสตจักร “เติบโตแบบสะพานขาม”

5.

จงสรุปวิธีของเปาโลซึ่งใชในการแผขยายพระกิตติคุณไปยังดินแดนวัฒนธรรมอื่นๆ
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เพื่อศึกษาตอไป
1.
คริสตจักรที่เมืองอันติโอกไดรับการปลูกขึ้นโดยคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่มี
การขมเหงสตีเฟน ผูเชื่อหลายคนไดจากเยรูซาเล็ม บางคนมายังเมืองอันติโอกในซีเรีย ซึ่งเปนเมืองที่
ใหญที่สุดระดับสามในจักรวรรดิโรมัน ที่นี่เขาไดกอตั้งคริสตจักรขึ้น (กิจการ 11:19-21)
สาวกถูกเรียกวาคริสเตียนเปนครั้งแรกที่เมืองอันติโอก เปนคริสตจักรแรกซึ่งมีคนที่ “ไมใชยิว”
เปนสวนใหญของสมาชิก คนกรีกดูเหมือนจะเปนคนสําคัญในคริสตจักร
ในไมชาอันติโอกก็กลายเปนศูนยกลางใหมของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม งานรับใชที่เราได
รับมานั้นมีรูปแบบจากอันติโอก ไมใชเยรูซาเล็มซึ่งมีแนวความคิดคับแคบที่จะเขาถึงเฉพาะคนที่อยุ
วัฒนธรรมยิว
2.
การที่เปาโลแผขยายพระกิตติคุณไปยังวัฒนธรรมอื่นๆ นั้นมักจะสรุปไดในรูปแบบของ
การเดินทางมิชชั่น 3 ครั้ง
การเดินทางครั้งแรก กิจการ 13:1- 14:28
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3.

4.

การเดินทางครั้งที่สอง กิจการ 15:36- 18:22
การเดินทางครั้งที่สาม กิจการ 18:23- 21:14
จงอานคําพยานสวนตัวของเปาโลในกิจการบทที่ 22
กอนการกลับใจมาหาพระคริสต 22:3-5
การรับใชทั่วไป
22:6-11
การรับใชพิเศษ
22:17-21
จงศึกษาใหมากขึ้นเกี่ยวกับวงจรที่เปาโลกระทําในแตละเมืองโดยทบทวนเหตุการณที

เอเฟซัส
ติดตอกับประชาชน
สื่อสารพระกิตติคุณ
ผูฟงกลับใจ
ผูเชื่อมาชุมนุมกัน
ยืนยันความเชื่อ
ผูนําถวายตัว
ถวายคริสตจักรแดพระเจา -

กิจการ 18:19, 19:1,8,9
กิจการ 19:4,9,10
กิจการ 19:5, 18
กิจการ 19:9-10
กิจการ 20:20,27
กิจการ 20:17, 28, 1 ทิโมธี 1:3, 4
กิจการ 20:17, เอเฟซัส 1:1-3, 15, 16

5.
การเติบโตแบบสะพานขามของคริสตจักรในพันธสัญญาใหมประสบผลสําเร็จหรือไม
จงตรวจสอบดูบันทึกตอไปนี้
กิจการ 8:8
กิจการ 16:5
กิจการ 9:35
กิจการ 19:10
กิจการ 12:24
กิจการ 19:20
กิจการ 13:49
โรม 15:19
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

“เพื่อจะใหเจาเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับมาจากความมืดมาถึงความสวางและจากอํานาจ
ของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะไดรับการยกโทษความบาปผิดของเขา และใหไดรับที่ซึ่ง
จะไดดวยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชําระใหเปนผูชอบธรรมแลวโดยความเชื่อในเรา”
กิจการ 26:18

2.

การเติบโตแบบสะพานขามเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรแผขยายตนเองขามชองวางของประเทศชาติ
ภาษาหรือชาติพันธุไปปลูกคริสตจักรใหมในดินแดนที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป หนา 1

3.

กิจการ 1:8

4.

อัครทูตเปาโล หนา 2

5.

จงเปรียบเทียบขอสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 2-5

พระกิตติคุณตองแผขยายจากกรุงเยรูซาเล็มไปยัง “สุดปลายแผนดินโลก”
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บทที่ 10
การตัดสินใจหรือการเปนสาวก
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “กลับใจใหม
ใหคําจํากัดความของคําวา “สาวก”
สรุปความสําคัญ 3 ดานของการทรงเรียกใหเปนสาวก
บอกถึงหลักการสรางสาวก 9 ประการที่เปดเผยใหเห็นเมื่อศึกษาเรื่องพระเยซูกับ
สาวกของพระองค
บอกถึงคุณลักษณะ 9 ประการของสาวกแทของพระเยซูคริสต
อธิบายถึงการทดสอบที่แทจริงของการเปนสาวก

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกตามเรามา””
มัทธิว 16:24
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คํานํา
คุณไดยินบอยครั้งถึง “พระมหาบัญชา” ของพระเยซู แตวาคุณเขาใจอยางแทจริงหรือไมถึง
พันธกิจที่พระเยซูทรงมอบใหแกสาวกของพระองค?
พระมหาบัญชาเพียงแตใหเรานําคนกลับใหมเทานั้นหรือ?
พระองคทรงทาทายเขาใหทําการประกาศใหญทั่วเมืองและใหสรางตึกอาคารใหญๆ ของคริสต
จักรหรือไม?
พระองคทรงบอกเขาวาสิ่งสําคัญกอนอื่นใดคือการใหอาหารและใหเสื้อผาแกคนปวยหรือไม?
ใหเราอานคําสั่งสอนของพระองคอีกครั้งหนึ่งดังนี้
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:19-20
สิ่งสําคัญประการแรกคือ การไปยังชนชาติตางๆ สอนเขาใหรูถึงพระกิตติคุณ ใหเขารับบัพติศ
มา และใหการติดตามผลตอไปโดยสอนทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญกอนอื่นใด และยังคงตองเปนสิ่งสําคัญอยูในขณะนี้
คุณอาจใชชีวิตของคุณไปในหลายๆ ดาน คุณอาจทํางานที่ดี เชน ชวยคนยากจน คุณอาจ
สรางอาคารคริสตจักรที่ใหญโต คุณอาจทําการประกาศในเมือง
แตวาคุณ ตอง ทําสิ่งหนึ่ง ถาคุณตองการที่จะทําพันธกิจของพระเยซูคริสตใหสําเร็จ นั่นคือคุณ
ตองเขามีสวนรวมในการนําเอาพระกิตติคุณไปยังชนทุกชาติ กิจกรรมอื่นๆ เชน การรับใชคนยากจน
การสรางอาคารคริสตจักรและอื่นๆ จะใชไดก็ตอเมื่องานตางๆ เหลานี้เปนการชวยเสริมสิ่งสําคัญ
ประการแรกนั้น
แตวาการเขาไปสูชนทุกชาตินั้น เราตองทํามากกวาการนําคนใหเขาสูการตัดสินใจตอนรับพระ
เยซูคริสต การที่จะทําใหพระมหาบัญชาสําเร็จลงไดนั้นคุณตองกาวจากการตัดสินใจตอนรับพระเยซูไป
สูการเปนสาวก
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การตัดสินใจหรือการเปนสาวก
พระบัญชาของพระเยซูประกอบดวยคําสอน 2 ประการดวยกันคือ
ประการที่หนึ่ง คําสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่จะนําคนทั้งชายและหญิงมาสูความรอด

คนตองไดยินพระกิตติคุณเพื่อตอบสนองตอการทรงเรียน กลับใจสํานึกผิดจากบาปและบังเกิด
ใหม โดยความเชื่อและเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรับ
บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”
มัทธิว 28:19
บางครั้งผูเชื่อใหมถูกเรียกวา “ผูกลับใจ” ผูที่กลับใจคือผูที่เชื่อในพระเยซู ซึ่งบังเกิดใหมโดย
ความเชื่อและเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
(สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลักสูตรชื่อ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง” ซึ่งใหการ
ฝกอบรมวาจะประกาศและนําคนใหกลับใจใหมอยางไร)
ประการที่สอง คําสอนหลังจากการกลับใจ

ภายหลังจากที่คุณไดรับคําสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณและเขามาหาพระเยซูแลว คุณตองเรียนรู
วาจะติดตามพระองคอยางไร
“สอนใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:20
พระบัญชาของพระเยซูเปดเผยใหเห็นวาตองมีการสอนตอไปหลังจากการกลับใจและบัพติศ
มา เราตองสอนผูกลับใจถึงทุกอยางที่พระเยซูทรงสอน ขบวนการนี้บางทีเรียกวา “การติดตามผล” หรือ
“การเลี้ยงดู” ผูเชื่อใหมและยังเรียกวา “การสรางสาวก” ดวย

คําจํากัดความของคําวา การสรางสาวก
แผนการของพระเยซูคือ ใหคุณนําผูกลับใจมาสูการเปนสาวก สาวกคือผูกลับใจซึ่งไดถูกวาง
รากลงบนพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนและเขาสามารถที่จะนําใหคนกลับใจใหมและสรางเขาใหเปน
สาวก
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คําวา “สาวก” แปลวาผูเรียน นักเรียน คนที่เรียนโดยการติดตามสิ่งที่เรียนนั้นเปนมากกวา
ความรูทางสมอง แตเปนการเรียนที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนๆ นั้น

วงจรของการตัดสินใจและการเปนสาวก
การตัดสินใจเปนเพียงขั้นตอนแรกของการเปนสาวกแท ผูกลับใจตองกาวหนาจากการตัดสิน
ใจไปสูการเปนสมาชิกที่รับผิดชอบตอพระกายของพระคริสต ซึ่งจะสามารถนําผูอื่นใหมาเชื่อพระเจาได
การนําคนใหกลับใจใหมเปนสิ่งสําคัญแตการฝกอบรมชายและหญิงใหติดตามพระเยซูและ
เกิดผลฝายวิญญาณนั้นก็สําคัญเทาเทียมกัน คนแตละคนที่คุณฝกอบรมจะนําผูอื่นใหกลับใจ สราง
สาวกแกเขาและฝกเขาใหนําผูอื่นมาเชื่อ
ตามที่คุณไดศึกษาในบทที่ 4 ของวิชานี้ แผนการ “คนหนึ่งสอนอีกคนหนึ่ง” ทําใหเกิดผลเปน
การเพิ่มพูนผูเชื่อ เพิ่มพูนคริสตจักรและนิกายตางๆ
แตจงคํานึงถึงวัตถุประสงคใหชัดเจนวา คุณไมไดสรางสาวกเพื่อสรางงานรับใชของคุณเอง
หรือนิกายของคุณ เปาหมายของการสรางสาวกคือ เพื่อนําคนทุกชาติมาหาพระเยซูคริสต
การทําพระมหาบัญชาใหสําเร็จไมไดขึ้นอยูกับการใชเทคนิคที่ดีกวาหรือเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ
กวา แตขึ้นอยูกับการพัฒนาของสาวกซึ่งถวายตัว
แผนผังตอไปนี้แสดงใหเห็นวงจรตอเนื่องของการประกาศและการสรางสาวก

วงจรตอเนื่อง

การประกาศทําใหเกิดผูกลับใจ การสรางสาวกทําใหเกิดสาวกซึ่งสามารถที่จะประกาศ ทําให
เกิดผูกลับใจใหมและทําการสรางเขาใหเปนสาวก วงจรจะตอเนื่องไปเพื่อซํ้ารูปแบบเดิม
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การทรงเรียกใหรับการสรางสาวก
จงอาน ลูกา 9 สรางสาวก37-62 ในขอพระคัมภีรของคุณ ในขอความนี้มีชาย 3 คนเขามาหา
พระเยซู ปรารถนาที่จะเปนสาวก พระเยซูทรงเปดเผยใหรูถึงแงมุมที่ตางกันของแตละคนวาการที่ทรง
เรียกใหเปนสาวกนั้นประกอบดวยอะไรบางดังนี้
1. คํานึงถึงคาของการลงทุน (ลูกา 9:57-58)

ชายคนแรกอยากติดตามพระเยซูโดยไมรอใหพระองคทรงเรียก เขาพยายามที่จะเปนสาวก
ดวยความสามารถของตนเอง
พระเยซูทรงเตือนเขาวา เขาไมเขาใจความหมายของการเปนสาวก การเปนสาวกไมใชสิ่งที่
มนุษยเสนอตอพระเจา แตเปนการที่พระเจาทรงเรียกมนุษย
พระเยซูตรัสวา “ถาทานตามเรามา นี่คือสิ่งที่ทานตองเผชิญ” พระองคอธิบายวา สาวกที่แท
จริงนั้นตองลงทุนมาก ซึ่งจะทําใหสําเร็จไมไดดวยความพยายามของตนเอง
2. สิ่งที่สําคัญอันดับแรกที่เหมาะสม (ลูกา 9:59-60)

พระเยซูทรงเรียกชายคนที่สองให “ติดตาม” พระองค การ “ติดตาม” หมายถึงการเดินตาม
คนที่เดินไปกอนขางหนา เลียนแบบตัวอยางซึ่งตองมีทั้งความเชื่อและการเชื่อฟง
เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้ง 12 คน พระองคขอใหเขามาและติดตามพระองคไป พระองคไม
ไดใหโครงรางของอาชีพนี้ พระองคไมไดใหรายละเอียดโครงการของชีวิตของเขาเลยแมแตนอย
สาวกตองละทิ้งชีวิตเกาไวขางหลัง เนื่องจากการทรงเรียกนี้ เขาไมรูวาเขาตองตัดสินใจและละ
ทิ้งและเสียสละอะไรบาง ผูติดตาม (หรือสาวก) ตองจากชีวิตที่ดูมั่นคงแนนอนมาใชชีวิตที่ไมมั่นคงใน
สายตาของโลก เขาผูกพันตนเองตอบุคคลไมใชตอโครงการ บุคคลนั้นคือพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจา
ในขอความของลูกา ชายผูนี้ตอบสนองตอการทรงเรียกใหติดตามวา “ขอทรงโปรดใหขาพระ
องคไป....กอน” เขาตองการที่จะติดตามพระเยซูแตสิ่งนี้ไมใชสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใดในชีวิตของเขา
พระเยซูไมเคยแนะนําใหสาวกละทิ้งที่จะตอบสนองความตองการของบิดามารดา (ดูยอหน
19:25-27) แตในที่นี้พระองคทรงเนนที่ความสําคัญกอนสิ่งอื่นใด
ชายผูนี้ตองการที่จะฝงศพบิดาของเขากอน ในวินาทีที่สําคัญเมื่อพระเยซูทรงเรียกชายผูนี้ให
ติดตามพระองค ไมควรนําสิ่งใดมาวางไวตอหนาการตอบสนองตอการทรงเรียก
ในอีกขอความหนึ่ง พระเยซูทรงอธิบายในรายละเอียดวา “การติดตาม” ประกอบดวยอะไร
บาง
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“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตนเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา””
มัทธิว 16:24
คุณตองปฏิเสธตัวเองกอนที่จะรับแบกกางเขน คุณตองปฏิเสธธรรมชาติตัวเกาที่เห็นแกตัวและ
บาป (อาน โรม 7-8 เกี่ยวกับการตอสูของเปาโลในดานนี้)
แลวคุณตองแบกกางเขน กางเขนคือสัญลักษณของการเสียสละ ความทุกขยาก การปฏิเสธ
การดูถูก แลความยากลําบากที่เราตองเผชิญในการปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระเจา กางเขนอาจ
หมายถึงกระทั่งการเรียกใหสูความตายโดยการเสียสละชีวิตเพื่อพระกิตติคุณ
“การแบกกางเขน” ไมไดหมายถึงภาระตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนสิ่งธรรมดาของมนุษยทุกคน
หรือความเดือดรอน การทดลอง ความผิดหวังและความหดหูใจซึ่งเกิดจากชีวิตที่อยูในโลกที่บาป
ผูเชื่อเองไมไดรับการยกเวนจากภาระของชีวิต เขาประสบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ไฟไหม
และการเสี่ยงภัยธรรมชาติ เพราะวาเขาอาศัยอยูในโลกที่แปดเปอนดวยบาป
แตวาภาระเหลานี้ไมใช “การแบกกางเขน” การแบกกางเขนเปนการกระทําที่เราอาสาสมัคร
ไมใชสิ่งที่ถูกทับถมดวยภาระของชีวิต แตเปนการเลือกที่จะปฏิเสธความตองการตนเอง เพื่อจะทําตาม
พระประสงคของพระเจา
การแบกกางเขนเปนสิ่งที่จําเปนตอการเปนสาวก พระเยซูตรัสวา “ผูใดไมแบกกางเขนและตาม
เรามา ก็ไมสามารถเปนสาวกของเราได” การแบกกางเขนไมใชสิ่งที่นาเพลิดเพลินเพราะวาเราตอง
ปฏิเสธตนเอง แตตองทําอยางเต็มใจพระคริสต เพื่อที่เราจะเปนสาวกของพระองคได
การที่แบกกางเขนได คุณตองทําใหมือของคุณวางเปลาจากสิ่งตางๆ ของโลก ถาจิตใจของคุณ
จดจออยูกับเงินและวัตถุของโลก มือของคุณก็เต็มเกินกวาที่จะแบกกางเขน (ไมมีมือเหลือพอที่จะแบก)
ถาเวลาของคุณหมดไปกับความสนุกเพลิดเพลินและสิ่งซึ่งทําใหเนื้อหนังพอใจ มือของคุณก็ไมวางที่จะ
แบกกางเขน
หลังจากที่คุณปฏิเสธตนเองและแบกกางเขนแลว ขั้นตอไปคือตามพระองคไป คุณตองทิ้งวิถี
ชีวิตเกาและความสัมพันธเกาๆ ที่เต็มไปดวยบาปไวเบื้องหลัง
คุณจะไมมีวันเขาสูการเปนสาวกโดยการนั่งและรอคอยใหมันเกิดขึ้นเอง คุณตองทําขั้นแรก
กอนคือปฏิเสธตนเอง รับกางเขนและตามพระองคไป
มัทธิวอาจยังคงอยูที่โตะเก็บภาษีและเปโตรยังคงอยูกับแหอวน เขาอาจทําการคาขายตอไป
อยางสัตยซื่อ และอาจมีประสบการณ “ฝายวิญญาณ” ดวยความยินดี
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แตถาเขาตองการที่จะติดตามไปในการเปนสาวกที่แทจริง เขาตองละทิ้งสถานการณเดาและ
เชาสูสถานการณใหม มัทธิวตองจากโตะเก็บภาษี และเปโตรจากแหอวนไป
ที่กลาวมานี้ไมไดหมายความวาสาวกทุกคนตองละทิ้งงานและบานของเขาไป แตวาความ
หมายสําหรับทุกคนก็คือเขาตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขา ในบางกรณีก็อาจหมายถึงการจากบาน
ครอบครัวงานและคนที่คุณรักไปเพื่อพระกิตติคุณ คุณตองติดตามไปทุกแหงที่พระเยซูทรงนําไป การ
เปนสาวกตองเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก
3. เปาหมายที่สมบูรณ (ลูกา 9:61-62)

ชายคนที่สามใน ลูกา 9:57-62 ตองการที่จะติดตามพระอง๕ แตเขาตองการที่จะทําตามความ
คิดของเขาเอง
การละจากครอบครัวเปนสิ่งธรรมดาสามัญที่จะกระทํา แตพระเยซูทรงเรียกใหเขาติดตามพระ
องค อะไรคือเปาหมายที่แทจริงในชีวิตของเขา? การเปนสาวกหรือการทําตามความคิดของเขาเอง
ชายผูนี้ไมไดวางเปาหมายในชีวิตไว เขายื้อยุดระหวางชีวิตเกากับชีวิตใหมที่พระเยซูทรงเรียก

วิธีและขอความของสาวก
การทรงเรียกใหเปนสาวกประกอบดวยพันธกิจที่ทรงมอบหมายใหเขาสอนชนทุกชาติ
วิธีการของสาวกคือการเปนพยาน พระเยซูตรัสวา “ทานจะเปนพยานฝายเรา” (กิจการ 1:8)
สิ่งที่ทรงเนนไมใชสิ่งที่เขา กระทํา แตทรงเนนที่สิ่งที่เขา เปน สิ่งที่เขาทํานั้นออกมาจากสิ่งที่เขาเปน
ในที่สุด สาวกของพระเยซูจะพบวาตนเองเปนพยาน กอนสิ้นชีวิตเปาโลกลาววา
“เปนเพราะพระเจาไดทรงโปรดชวยขาพระบาท ขาพระบาทจึงมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้
และอาจเปนพยานไดตอหนาผูใหญผูนอย.....
...คือวาพระคริสตจะตองทนทุกขทรมาน และพระองคจะทรงแสดงความสวางแกชน
อิสราเอล และแกคนตางชาติ โดยที่ทรงเปนผูแรกซึ่งคืนพระชนม”
กิจการ 26:22-23
สําหรับสาวกนั้น การเปนพยานคือการเทศนา การสั่งสอน การใหบัพติศมาและการสําแดง
ฤทธิ์อํานาจของพระเจาโดยการอัศจรรยและการรักษาโรค
ข อ ความของการเปน พยานของเขาคือ พระกิ ตติคุณ หรือข า วประเสริ ฐแหง อาณาจั ก รของ
พระเจา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยานแก
บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”
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มัทธิว 24:14
เปาโลสรุปหลักการพื้นฐานของพระกิตติคุณดังนี้
“เรื่องซึ่งขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดคือ
วาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร
และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตามที่มีเขียนไวใน
พระคัมภีรนั้น”
1 โครินธ 15:3-4
นี่คือสิ่งที่เปาโลเรียกวา “ความจริงแหงขาวประเสริฐ” (กาลาเทีย 2:5) ขอความอื่นใดไมเปนที่
ยอมรับได (กาลาเทีย 1:8)

พระเยซูและการสรางสาวก
พระเยซูทรงมีเวลารับใชเพียง 3 ปครึ่ง เพื่อทําพระราชกิจที่พระเจาสงพระองคมา ซึ่งเปนงานที่
ยิ่งใหญมาก พระองคทรงสามารถที่จะไปเยี่ยมสถานที่เพียงไมกี่แหงในชวงเวลาอันสั้นของพระองคนี้
และไปแตะตองตนจํานวนจํากัดเทานั้น
เพื่อใหแนใจวาพันธกิจของพระองคสําเร็จ
พระเยซูจึงทรงใหการสรางสาวกเปนสิ่งสําคัญ
อันดับแรก พระองคทรงรูจักสาวกของพระองคและสาวกของพวกเขาจะนําคนมากมายในหมูบานและ
เมืองซึ่งพระองคไมมีโอกาสไดไปถึง
พระเยซูอาจใชเวลาทั้งหมดของพระองคไปในการเลี้ยงอาหารและใหเสื้อผาแกคนจน พระองค
อาจสรางตัวอาคารคริสตจักรใหญโตในกรุงเยรูซาเล็ม มีหลายวิธีที่พระองคจะใชได
แตพระเยซูทรงเลือกกุญแจที่ยิ่งใหญที่สุดของการเพิ่มพูนทางวิญญาณ พระองคทรงรูวาโดย
การลงทุนชีวิตของพระองคกับคนที่สัตยซื่อไมกี่คน กระบวนการเพิ่มพูนก็เกิดขึ้นไดซึ่งไมมีวันจบสิ้น
ความหวงใยของพระองคไมไดอยูที่โปรแกรมการเขาหาคนหมูมาก แตอยูที่คนที่สามารถจะเขาไปหา
คนจํานวนมากได
ไมวาคุณจะอยูในประเทศใดก็ตาม ไมวาคุณอาศัยอยูในเมืองใหญหรือในหมูบานที่หางไกล
คุณก็ไดยินขาวประเสริฐ เพราะมีคนเปนสาวกที่สัตยซื่อของพระเยซู ถาเรายอนกลับไปดูประวัติศาสตร
ถึงวิธีที่ขาวประเสริฐแพรออกไปจนมาถึงคุณแลว หนทางนี้จะนํากลับไปจนถึงสาวกรุนแรกคนใดคน
หนึ่งของพระเยซู
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พระเยซูทรงเปนแบบอยางของการสรางสาวกของคุณ ถาคุณดําเนินตามแบบอยางของพระ
องค คุณจะไดรูวาสาวกที่เกิดผลไมไดมาจากผลของการสัมมนาสั้นๆ พระเยซูทรงใหเวลาสําคัญเปน
อันดับแรกแกการสรางสาวก
เมื่อเราศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพระเยซูและสาวกของพระองค เราจะพบวามีหลักการ
หลายประการในการสรางสาวก ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการสรางดังนี้

1. การเลือกบุคคล
การแตงตั้งสาวก 12 คน ถูกบันทึกไวใน มัทธิว 5:1, 10:2-4, มาระโก 3:13-19, และลูกา 6:1216 การแตงตั้งสาวก 70 คน บันทึกไวใน ลูกา 10:1-16
การเลือกบุคคลเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการสรางสาวก เมื่อพระเยซูทรงเลือกสาวกพระองค
ทรงเลือกคนธรรมดาๆ บางคนไมมีการศึกษาและเขาทุกคนตางมีความผิดพลาดและความลมเหลว
มีคนกลาวกันวาถาสาวกรุนแรก 12 คนนี้ ถูกนํามาทบทวนคุณสมบัติโดยคณะกรรมการพันธ
กิจของคริสตจักรในสมัยปจจุบัน เขาอาจถูกปฏิเสธไมใหทํางานมิชชั่นก็ได
แตวาพระเยซูทรงปฏิบัติการโดยมองดูที่ความสามารถที่จะเปนไปได (ศักยภาพ) ไมใชดูที่
ปญหา พระองคไมไดทรงเลือกชายและหญิง เพราะวาเขาเปนคนเชนนั้น แตพระองคทรงเห็นวาเขาจะ
เปนอยางที่พระองคหวังได พระองคทรงมองขามปญหาไปที่ความสามารถที่เปนไปไดของเขาเหลานั้น
ผูกลับใจใหมทุกคนถูกสรางใหเปนสาวกได แตคุณไมสามารถที่จะสรางทุกคนใหเปนสาวกได
คุณเปนเพียงคนๆ เดียวและคนที่คุณจะสรางในแตละครั้งก็มีจํานวนจํากัด เหตุนี้เองการสรางสาวกจึง
ควรกระทําในคริสตจักรทองถิ่น ศิษยาภิบาลจะแนใจวาผูกลับใจใหมทุกคนไดรับการสรางอยางถูกตอง
จากผูเชื่อที่เติบโตแลว
พระเยซูทรงตัดสินพระทัยอยางไรวาจะทรงเลือกผูใดเปนสาวก?
ประการแรก โดยการพึ่งพาพระเจา
“เราจะทําสิ่งใดตามอําเภอใจไมได... เพราะเรามิไดมุงที่จะทําตามใจของเราเอง แต
ตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”
ประการที่สอง พระองคทรงใหเปนเรื่องของการอธิษฐาน ลูกา 6:12-13 บันทึกวา พระเยซู
ทรงใชเวลาตลอดคืนในการอธิษฐานกอนที่จะเลือกคนที่พระองคจะทรงฝกฝนใหเปนสาวก
ประการที่สาม พระเยซูทรงริเริ่มการเรียกสาวกของพระองค คนจะไมแหกันมาหาคุณ เพื่อ
เปนสาวกของพระเยซู คุณตองริเริ่มที่จะเรียกเขาเขามา โดยทางฤทธิ์อํานาจของพระเจา คุณตอง
“สราง” สาวก
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ประการที่สี่ พระเยซูทรงบอกชัดเจนวาการเปนสาวกนั้นประกอบดวยอะไรบาง ตามที่คุณได
เรียนรูแลววา สาวกตองคํานวณราคาที่จะลงทุนไป ตองมีสิ่งสําคัญอับดับแรกและใหการสรางสาวก
เปนจุดหมายที่สมบูรณในชีวิตของเขา
นอกจากนี้การสรางสาวกยังตองประกอบดวยความสัตยซื่อ และความสามารถในการที่จะ
สอนผูอื่นได เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกชายที่สัตยซื่อและมอบหมายสิ่งที่ทิโมธีไดรับจากเปาโลใหแกคน
เหลานั้น คนที่สัตยซื่อเหลานี้ตองมีความสามารถที่จะสอนผูอื่นได
คุณสมบัติ 2 ประการนี้จําเปนตอกระบวนการเพิ่มพูนคริสตจักร ถาคนไมสัตยซื่อเขาจะไมทํา
ความรับผิดชอบในการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณไดสําเร็จ ถาเขาสัตยซื่อแตไมรูวาจะสอนผูอื่นอยางไร
เขาก็จะลมเหลวเชนเดียวกัน
เปาโลกลาวถึงผูเชื่อซึ่งควรสามารถสอนผูอื่นได แตวาทําไมได เพราะวายังไมเติบโตฝาย
วิญญาณ คนประเภทนี้ยังไมพรอมที่จะสรางใหเปนสาวกแท เขาตองรับคําสอนตอไปเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของความเชื่อ การสรางสาวกตองการคนที่ “สัตยซื่อและสามารถสอนผูอื่นไดดวย”
คนที่สัตยซื่อไมจําเปนตองเปนคนที่ไมมีขอผิดพลาดเลย อยาสับสนระหวางการเปนสาวกกับ
ความไพบูลย อยางมุงเนนที่ปญหาในชีวิตของสาวกที่เรามุงหวัง ใหดูที่ความสามารถที่จะเปนไปไดของ
เขา
การสรางสาวกคือกระบวนการที่นําไปสู “ความไพบูลยของธรรมิกขน” ตามที่อธิบายไวในเอเฟ
ซัส บทที่ 4 แมแต “คนที่สัตยซื่อ” ก็มีปญหาและความออนแอที่เขาตองเอาชนะเชนเดียวกับสาวกรุน
แรก
โลกนําเอาคนที่มีความสามารถและพยายามทําใหเขามีชื่อเสียง เขาเนนที่การสรางคนใหเปน
มืออาชีพ แตพระเจาตรัสใหเอา “คนที่สัตยซื่อ” ตามนิสัยของเขามา แลวพระองคจะใหเขามีอํานาจ
โดยประทานความสามารถและตะลันตฝายวิญญาณ
คนที่สัตยซื่อจะสามารถกระทําพระประสงคของพระเจาใหสําเร็จได เมื่อพระเยซูทรงเรียก ซี
โมนและแอนดรูส เขาละจากแหอวนของเขาไป “ทันที” คําวา “ทันที” แสดงใหเห็นวาเขาเปนคนที่
พระเจา “เรียกใชได”
เมื่อคุณเลือกชายและหญิงใหมาเปนสาวก เขาตองเปนคนที่เรียกใชไดเสมอ เขาตองเต็มใจที่
จะใหการสรางสาวกเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกในชีวิตของเขา
คนที่สัตยซื่อมีความกระหายพระวจนะของพระเจา เมื่อพระเยซูประทานนิมิตแกเปโตรและ
แอนดรูสถึงการจับคนทั้งชายและหญิง สิ่งนี้เองกระตุนเขาใหละทิ้งแหอวนมาเสีย
คนที่สัตยซื่อมีความกระหายพระวจนะของพระเจา เชนสาวกของพระคริสต “หัวใจของเขาลุก
ไหมอยูภายในเขา” เมื่อพระองคทรงสอนพระคัมภีรแกเขา (ลูกา 24:32, 45) เขาเต็มใจและกระตือรือ
ลนที่จะเรียนรู
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2. การคบหาสมาคม การเปนเพื่อน
เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวก พระองคทรงเรียกเขาให “มาอยูกับพระองค” พระองคทรงแบงปน
ชีวิตของพระองคอยางใกลชิดกับสาวกของพระองค พระองคทรงใชเวลากับเขาทั้งในสถานการณการ
รับใชอยางเปนทางการ และในสิ่งแวดลอมสวนตัวแบบเปนกันเอง (เชน ศบ.ออกเยี่ยมก็พาสาวกไป
ดวย ถาไปเที่ยวแบบเปนกันเองชายทะเลหรือไปภูเขาก็พาเขาไปดวย - ผูแปล)
การเปนสาวกไมไดเกิดขึ้นจากการประชุมกรรมการหรือในการนมัสการวันอาทิตยเทานั้น แต
ตองมีความสัมพันธใกลชิดกับคนที่คุณสราง คุณตองแบงปนชีวิตคุณกับเขา

3. การถวายตัว
จากการที่ไดคบหาสมาคมกับพระเยซู การถวายตัวพัฒนาขึ้นทุกที พระเยซูทรงเรียกสาวกของ
พระองคใหถวายตัวตอบุคคล (คือพระเยซู) ไมใชตอนิกายหรือองคการ
การถวายตัวเชนนี้ตอพระเจา เราตองเชื่อฟงอยางสมบูรณตอพระวจนะและจุดประสงคของ
พระองค (ดู ยอหน 4:34, 5:30, 15:10, 17:4, และ ลูกา 22:42)

4. นิมิต
พระเยซูทรงกระตุนจูงใจสาวกของพระองคโดยการใหเขามีนิมิตฝายวิญญาณ พระองคทรง
เรียกใหเขาทํางานที่ยิ่งใหญกวางานในชีวิตประจําวัน
พระองคทรงเรียกใหสาวกของพระองคเปนผูจับคน (มัทธิว 4:19) พระองคทรงใหเขามีนิมิต
ของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทั่วโลก (ยอหน 4:35) พระองคทรงทาทายเขาโดยทรงเปดเผยใหรูถึง
อาณาจักรของพระเจา (มัทธิว 13)
ถาปราศจากนิมิต ประชาชนก็พินาศ (สุภาษิต 29:18) เขาไมมีทิศทางและไมมีแรงจูงใจ การ
สรางสาวกตองรวมถึงการสื่อสารใหเขารูนิมิตฝายวิญญาณเพื่อจูงใจใหเขาทําพันธกิจ
นิมิตนั้นก็คือการเอาชนะทั่วโลกดวยขาวประเสริฐแหงอาณาจักร จงอยาใหสิ่งอื่นใดที่สําคัญ
นอยกวามาทําใหคุณเขวไป

5. การสั่งสอน
พระเยซูทรงใชเวลามากในการสอนสาวกของพระองค คําสั่งสอนของพระองคมักจะสัมพันธ
กับนิมิตที่ทรงประทานแกเขา
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ถาคุณจะตองฝกอบรมสาวกตามวิธีการของพระเยซูแลว คุณตองสอนเขาถึงสิ่งที่พระเยซูทรง
สอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ใหไวในพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:20)
ควรเนนที่คําสอนของพระเยซูและสิ่งที่เปดเผยไวเมื่อคําสอนเหลานี้นํามาใชปฏิบัติในคริสตจักรยุคแรก
หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติใหการฝกอบรมสาวกดังกลาวในบทสุดทายของ
วิชานี้ คุณจะไดเรียนวาจะเพิ่มพูนไดอยางไร โดยการตั้งศูนยสาชาซึ่งจะสอนวิชาเหลานี้
ฮารเวสไทมยังเสนอวิชา “กลยุทธการสอน” ซึ่งฝกอบรมคุณใหสอนโดยใชวิธีการของพระเยซู
เมื่อคุณสอนสิ่งที่พระเยซูทรงสอน คุณก็ไดสอนถึงพระวจนะของพระเจาที่ทรงเปดเผยไวทั้ง
หมด เพราะวามีพื้นฐานอยูบนพันธสัญญาเดิม พระเยซูตรัสวา
“นี่เปนถอยคําของเรา ซึ่งเราไดบอกไวแกทานทั้งหลายเมื่อเรายังอยูกับทานวา บรรดา
คําที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดี
กลาวถึงเรานั้นจําเปนตองสําเร็จ
มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมานและเปนขึ้นมาจากความ
ตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับ
การยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”
ลูกา 24:44, 46-47

6. การแสดงใหเห็น (การสาธิต)
พระเยซูไมไดทรงสอนโดยใชคําพูดเทานั้น พระองคยังทรงแสดงใหเห็นสิ่งที่ทรงสอนดวย
พระองคทรงสอนเรื่องการรักษาโรคและทรงแสดงใหเห็นโดยทรงรักษาคนเจ็บปวย พระองค
ทรงสอนถึงสิทธิอํานาจของผูเชื่อ ที่มีเหนือซาตาน และทรงแสดงใหเห็นโดยการขับผีออกไป พระองค
ทรงสอนถึงความหวงใจคนยากจนและทรงแสดงโดยการใหอาหารคนหมูมาก
สาวกที่ไดเปนแคนักเรียน แตเขาเปนพยานรูเห็นดวยตาถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่แสดงออก
มา ภายหลังเขากลาววา เขากําลังสอน “ซึ่งเราไดยิน ซึ่งเราไดเห็นกับตา ซึ่งเราไดพินิจดู” (1 ยอหน
1:1)
พระเยซูทรงสอนโดยการทําตัวอยางใหดู
ทรงแสดงสิ่งที่ทรงตรัสโดยใหเห็นวาพระองคทรง
ดําเนินชีวิตและรับใชอยางไร พระองคตรัสวา
“เพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทาน
ดวย”
ยอหน 13:15
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การแสดงถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาทําใหคนฟงขอความที่คุณพูด
“ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคําที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูดและเห็น
หมายสําคัญซึ่งทานไดกระทํานั้น”
กิจการ 8:6
เปาโลไมไดพูดถึงความจริงแหงขาวประเสริฐเทานั้น (กาลาเทีย 2:5) แตยังแสดงฤทธิ์อํานาจ
ของขาวประเสริฐดวย (โรม 1:16) เขาประกาศและแสดงใหเห็นขาวประเสริฐ (1 โครินธ 2:1, 4)
โดยเหตุที่การแสดงถึงฤทธิ์อํานาจมีความสําคัญในกระบวนการของการเพิ่มพูน สถาบันฮาร
เวสไทมนานาชาติจึงมีวิชาชื่อ “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” ซึ่งอุทิศใหแกหัวขอนี้โดยตรง

7. การมีสวนรวม
การมีความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เพื่อใหเกิดผลความรูที่ตองถูกนํามาใช ตองมีเวลา
สําหรับปฏิบัติ
สาวกไมเพียงแตฟงคําสอนของพระเยซู และสังเกตดูการแสดงถึงฤทธิ์อํานาจ แตเขายังเขามี
สวนรวม การสอนวิชาอยางเดียวไมเพียงพอที่จะแนใจวาเขาเรียนรูหรือไม การสอนอยางเดียวก็เหมือน
กับวาพยายามเรียนเรื่องการผาตัดสมองโดยการอานหนังสือเทานั้น
สาวกตองมีประสบการณจริงๆ ในสิ่งที่เขาเรียน เขาตองมีประสบการณวาจะแบงปนขาว
ประเสริฐไดอยางไร จะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บปวยอยางไร จะขับผีออกไดอยางไรและอื่นๆ
พระเยซูทรงใหโอกาสเชนนี้แกสาวกของพระองค จงอาน มาระโก 6:7-13 และลูกา 9:1-6 พระ
เยซูทรงสงสาวกออกไปใหมีประสบการณในสิ่งที่เขาไดรับการสอนมา จงแนใจวาสาวกของคุณเปนผู
ปฏิบัติตามพระวจนะและไมไดเปนแตผูฟงเทานั้น

8. การควบคุมดูแล
เมื่อสาวกของพระเยซูกลับมาจากการเดินทางรับใช พระเยซูทรงประเมินผลงานของความ
พยายามของเขา (ลูกา 9:10) ตลอดกระบวนการฝกอบรมทั้งหมด พระเยซูทรงตรวจตรางานของสาวก
เขาไมถูกทิ้งใหตอสูโดยลําพัง พระองคทรงอยูที่นั้นเพื่อตรวจแกไขตําหนิ และหนุนใจเขา
คุณไมอาจที่จะทึกทักเอาวางานสําเร็จแลว เพียงแตเพราะวาคุณไดแสดงใหคนงานที่เต็มใจทํา
เห็นวาจะทําไดอยางไร และสงเขาออกไปดวยความคาดหวังอันเจิดจา คุณตองควบคุมดูแลเขาดวย
เมื่อสาวกประสบความผิดหวังและอุปสรรค คุณตองสอนเขาวาจะเผชิญกับการทาทายเชนนี้ไดอยางไร
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การควบคุมดูแล บางทีเรียกวา “การติดตามผล” เปาโลควบคุมดูแลหรือ “ติดตามผล” สาวก
ของเขา
“กระทําใหใจของสาวกทั้งหมายถือมั่นขึ้น เตือนเขาใหดํารงอยูในพระศาสนาและสอน
ใหเขาเขาใจวา
เราทั้งหลายจําตองทนความยากลําบากมากจึงจะไดเขาในแผนดินของ
พระเจา”
กิจการ 14:22

9. การมอบหมายงาน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการสรางสาวกคือ เมื่อพระเยซูทรงมอบหมายใหสาวกของพระ
องคเปนผูสรางสาวกดวยตนเอง พระองคทรงมอบใหเขาทํางานการเพิ่มพูนฝายวิญญาณไปทั่วทุกชาติ
ในโลก

คุณลักษณะของสาวกที่แทจริง
สาวกของพระเยซูควรเปนผูเชื่อที่เติบโตพรอมดวยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นชัดในชีวิต
ของเขา และมีของประทานฝายวิญญาณเพื่อใชปฏิบัติในงานรับใชของเขา
มีคุณลักษณะหลายประการในตัวของสาวกของพระเยซู เมื่อคุณพิจารณาดูพระวจนะของพระ
เจาที่ทรงเปดเผยไวทั้งหมด แตพระเยซูทรงเนนที่คุณลักษณะเฉพาะเจาะจง 9 ประการคือ
สาวกคือผูที่
1. สละทั้งหมด
เขาละทิ้งทุกอยางเพื่อติดตามพระเยซู
“ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู จะเปนสาวกของเรา
ไมได”
ลูกา 14:33
2. ปฏิเสธตนเอง
สาวกแทตองปฏิเสธตนเองโดยยอมแบกกางเขนของการเปนสาวกดวยความเต็มใจ
“ขณะนั้นพระเยซูตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอา
ชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา””
มัทธิว 16:24
“ผูใดมิไดแบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได”
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ลูกา 14:27
3. ติดตามพระเยซู
“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”
มัทธิว 16:24
4. ใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งสําคัญอับดับแรก
“เหตุฉะนั้นอยางกระวนกระวายวาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไร
นุงหม
แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”

และความชอบธรรมของพระองค
มัทธิว 6:31,33

5. แสดงออกถึงความรักของพระเจา
“เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลายคือ ใหเจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมา
แลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น
ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูไดวาเจาทั้งหลายเปนสาวก
ของเรา”
ยอหน 13:34-35
6. ดํารงอยูในพระวจนะ
“ถาทานทั้งหลายดํารงอยูในคําของเรา ทานก็เปนสาวกของเราอยางแทจริง”
ยอหน 8:31
คําวา “ดํารงอยู” หมายถึง คงอยูหรือทําตอไป สาวกคือผูที่อยูในกระบวนการตอเนื่องของการ
เรียนรู และนําเอาพระวจนะของพระเจาไปใชในชีวิตของเขา
7. เชื่อฟง
การดํารงอยูในพระวจนะนั้นเปนยิ่งกวาการเรียนรู แตเปนการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรู เปนความ
เชื่อฟง
ไมเปนการเพียงพอที่จะอาน ศึกษาหรือจดจําพระวจนะ แตตองถายทอดออกมาสูวิถีชีวิต การ
ดํารงอยูรวมถึงความเชื่อฟง
8. เปนผูปรนนิบัติรับใช
สาวกไมไดอยูเหนือนายของเขา คนรับใชก็ไมอยูเหนือองคพระผูเปนเจาเชนกัน (มัทธิว 10:25)
174

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และ
ประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก”
มัทธิว 20:26-28
9. ถวายพระเกียรติพระเจาโดยการบังเกิดผล
สาวกตองถวายเกียรติพระเจาโดยการบังเกิดผล
“พระบิดาของเราทรงไดรับเกียรติ เพราะเหตุนี้คือเมื่อทานทั้งหลายเกิดผลมาก ทานก็
เปนสาวกของเรา”
ยอหน 15:8
เมื่อคุณมีผลฝายวิญญาณคุณก็พัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ (กาลาเทีย
5:20-23) คุณตองเกิดผล (ออกลูก) โดยการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ (ยอหน 15:1-16)

การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวก
การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับผูที่คุณไดสรางเขา
อีกตอไป เขายังสัตยซื่อในสิ่งที่คุณสอนเขาหรือไม? เขาสอนผูอื่นที่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
เพิ่มพูนตอไปหรือไม? ถาเขาทํา กระบวนการสรางสาวกของคุณก็ประสบความสําเร็จ
สาวกไมอยูเหนือครูของเขา แตทุกคนที่ถูกสอนแลวจะเปนเหมือนครูของเขา (ลูกา 6:40 แปล
ฉบับ......
)
ในการที่คุณกําลังฝกฝนผูอื่นนั้น จงคาดหวังวาจะมีปญหาเหมือนที่พระเยซูทรงประสบคือ
“....ในโอกาสหนึ่ง เปโตร ยากอบและยอหนแสดงทาทีเกลียดชังโดยตองการที่จะเรียก
ไฟใหลงมาจากสวรรค เพื่อทําลายชาวบานสะมาเรียที่ไมยอมรับพระเยซู”
ลูกา 9:51-55
“...เปโตรปฏิเสธองคพระผูเปนเจา 3 ครั้ง”
ลูกา 22:54-62
“...ชายทั้งสาม นอนหลับอยูในสวนเกธสะมาเน เมื่อพระองคบอกใหเขาอธิษฐาน”
ลูกา 22:45-46
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แตวาคนกลุมนี้มีคาเพียงพอที่พระเยซูจะลงทุนเวลาและการรับใชแกเขา เขาแสดงตนวาเปน
คนสัตยซื่อ แมวาเขาจะมีขอผิดพลาดและลมเหลวหลายอยาง เมื่อพระเยซูไมไดทรงอยูกับเขาแลว เขา
ก็ยังคงทํากระบวนการเพิ่มพูนอยางตอเนื่องไปยังชาติตางๆ ในโลก พระเยซูตรัสวา
“ขาที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอยู”
มัทธิว 9:37
ผูหวานพืชคือชายและหญิงที่สามารถเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ยังคงมีนอยอยู คุณเต็มใจที่จะ
มอบชีวิตของคุณแกคนจํานวนนี้หรือไม?
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ชื่อ..............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

คําวา “ผูกลับใจ” หมายถึงอะไร?

3.

จงใหความหมายของคําวา “สาวก”

4.

จงสรุปแงมุมสําคัญ 3 ประการของการทรงเรียกใหสรางสาวก

5.

จงบอกถึงหลักการของการสรางสาวกที่สําคัญ 9 ประการซึ่งอธิบายไวในการศึกษาถึงเรื่องของ
พระเยซูและสาวกของพระองค
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6.

จงบอกถึงคุณลักษณะ 9 ประการของสาวกแทของพระเยซูคริสต

7.

การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคืออะไร?
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เพื่อศึกษาตอไป
1.
“การเปนสาวก” มักถูกเรียกวา “การเปนผูเลี้ยงแกะ” ดวย คํานี้นํามาจากภาพที่แสดง
ใหเห็นในพระคัมภีรวา ผูเลี้ยงแกะเอาใจใสดูแลแกะของเขาอยางไร
พระเจาทรงเปรียบดังผูเลี้ยงแกะ - ฮีบรู 13:20, สดุดี 80:1-2, เอเสเคียล 34:11
พระเยซูทรงเปรียบดังผูเลี้ยงแกะ - ยอหน 10:11-18
ผูเลี้ยงแกะคือผูนําทาง ผูเฝาระวังและคอยปรนนิบัติรักษาแกะ เขาชวยแกะใหพนจากอันตราย
พันแผลให รักและใหอาหารมัน ลองคิดถึงหนาที่ดังกลาวของผูเลี้ยงแกะและดูวาเหมือนกับการที่คุณดู
แลเอาใจใสผูที่คุณสรางสาวกอยางไร
จงอานขอพระคัมภีรตอไปนี้ - มัทธิว 9:36-38, มาระโก 3:14-15, ยอหน 21:15-17, กิจการ
20:28
2.
สิ่งที่พระเยซูทรงเรียกซํ้าแลวซํ้าอีกคือทรงเรียกใหติดตามพระองค คําวา “ติดตาม”
“ตามเรามา” และ “เดินตามเรา” เปนคําที่พระเยซูทรงใชมากกวา 20 ครั้ง ทรงกลาวแกคนตอไปนี้
ซีโมนและอันตรูส
มัทธิว 4:19, มาระโก 1:17
ยากอบและยอหน
มัทธิว 4:21, มาระโก 1:20
มัทธิว
มัทธิว 9:9, มาระโก 2:14, ลูกา 5:27
ฟลิป
ยอหน 1:43
เปโตร
ยอหน 21:19,22
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เศรษฐีหนุม
สาวกคนอื่นๆ
คนใดก็ได

มัทธิว 19:21, มาระโก 10:21, ลูกา 18:22
มัทธิว 8:22
มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23, ยอหน 12:26

เปาโลกลาวาเปนสาวกของพระเยซูและเขาเรียกรองใหคนชาวโครินธติดตามเขา 1 โครินธ
11:1
เขาสอนเชนเดียวกันนี้แกคนชาวเอเฟซัส (เอเฟซัส 5:1) ชาวฟลิปป (ฟลิปป 3:17) และชาวเธ
สะโลนิกา (1 เธสะโลนิกา 1:6)
3.

คําวา “สาวก” ไมมีใชในพันธสัญญาเดิม แตเราเห็นหลักการของการสรางสาวกไดชัด

ดังนี้
โยชูวาเปนสาวกของโมเสส
เอลีชาเปนสาวกของเอลียาห
โรงเรียนของผูพยากรณทําการฝกอบรมสาวก

เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28
2 พงศกษัตริย 2
2 พงศกษัตริย 2:4

4.
จงสังเกตดูวาอัครทูตเปาโลติดตามผลสาวกของเขาอยางไร ดังตอไปนี้
ดวยการใชจดหมาย
1 เธสะโลนิกา 1:1
ดวยการอธิษฐาน
1 เธสะโลนิกา 1:2, 3:10
โดยการสงตัวแทน
1 เธสะโลนิกา 3:1-5
โดยการติดตอสวนตัว
1 เธสะโลนิกา 2:18
5.
อัครทูตเปาโลลงทุนชีวิตของเขาในการฝกอบรมคนที่สัตยซื่อทั้งชายและหญิง ในพระ
คัมภีรบันทึกชื่อคน 125 คน ที่ติดตอสัมพันธกับเขาในงานรับใช จงเรียนรูใหมากขึ้นเกี่ยวกับการสราง
สาวกเมื่อคุณ ศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งเนนตรงที่สาวกของเขาดังนี้
อะพอลโล กิจการ 18:24-28, 19:1, 1 โครินธ 1:12, 3:4-6, 22, 4:6, 16:12, ติตัส 3:13
อควิลลาและพริสซิลลา กิจการ 18:1-3, 18-19, 26, โรม 16:3-5, 1 โครินธ 16:19, 2 ทิโมธี
4:19
บารนาบัส กิจการ 4:36-37, 11:22-30, 13:1-14:28, 15:1-40, 1 โครินธ 9:6, กาลาเทีย
2:1, 9, 13, โคโลสี 4:10
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ลูกา ลูกา 1:1-4, กิจการ 1:1, 16:10-18, 20:5-21:18, 27:1-28:16, โคโลสี 4:14, ฟเล
โมน 24, 2 ทิโมธี 4:11
มาระโก กิจการ 12:12,25, 13:5, 13, 15:36-39, โคโลสี 4:10, 2 ทิโมธี 4:11, ฟเลโมน
24, 1 เปโตร 5:13
สิลาส กิจการ 15:22, 27 32-34, 40-41, 18:5, 17:15, 2 โครินธ 1:19, 1 เธสะโลนิกา
1:1, 2 เธสะโลนิกา 1:1, 1 เปโตร 5:12
ฟเลโมน ฟเลโมน 1-25
โฟป

โรม 16:1-2

สเทฟานัส 1 โครินธ 1:16, 16:15-18
ทีดิกัส กิจการ 20:4, โคโลสี 4:7-8, 2 ทิโมธี 4:12, เอเฟซัส 6:21-22, ติตัส 3:12
โอเนสิมัส โคโลสี 4:9, ฟเลโมน 10-21
ลิเดีย

กิจการ 16:13-15, 40

กายอัส กิจการ 19:29, 20:4, โรม 16:23, 1โครินธ 1:14
ยูโอเดียและสินทิเค ฟลิปป 4:2-3
อริสทัส กิจการ 19:22, โรม 16:23, 2 ทิโมธี 4:20
เอปาโพรดิตัส ฟลิปป 4:25-30, 4:18
เอปาพรัส โคโลสี 1:7-8, 4:12-13, ฟเลโมน 23
เดมัส โคโลสี 4:14, ฟเลโมน 23-24, 2 ทิโมธี 4:10
อริสทารตัส กิจการ 19:29, 20:4, 27:2, โคโลสี 4:10, ฟเลโมน 24
อันโตรนิอัสและยูนีอัส โรม 16:7
อะนาเนีย กิจการ 9:10-19, 22:12-16
ติตัส กิจการ 9:10-19, 2:12-13, 7:6-7, 13-14, 8:6, 16-17, 23, 12:17-18, กาลาเทีย
2:1-3, ติตัส 1:5, 2 ทิโมธี 4:10
ทิโมธี กิจการ 16:1-3, 17:14-15, 18:5, 19:22, 20:4, โรม 16:21, 1 โครินธ 4:17,
16:10-11, 2 โครินธ 1:1, 19, ฟลิปป 1:1, 2:19-23, โคโลสี 1:1, 1 เธสะโลนิกา
1:1, ฟเลโมน 1, ฮีบรู 13:23
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6.
ตําแหนงที่เปาโลใชเรียกสาวกของเขา แสดงใหเห็นความรับผิดชอบบางประการของ
การสรางสาวก เขาเรียกคนเหลานั้นวา
เพื่อนรวมงาน
ฟลิปป 4:3, ฟเลโมน 1:24, 1 เธสะโลนิกา 3:2
ผูชวย
2 โครินธ 8:23
ทหาร
ฟลิปป 2:25
ทาส
โคโลสี 1:7, 4:7
นักโทษ
โรม 16:7, ฟเลโมน 23, โคโลสี 4:10
บุตร
1 โครินธ 4:17, 1 เปโตร 5:13
ผูรับใช
ฟลิปป 1:1
พี่นอง
2 โครินธ 1:1
7.
บางครั้งการสรางสากตองลงทุนสูง จงพิจารณาดูชะตากรรมของสาวกรุนแรกบางคน
ซึ่งตายเพื่อขาวประเสริฐ
มัทธิว ทนทุกขจากการยอมตายเพื่อปกปองความเชื่อของเขา โดยตายในเอธิโอเปย
มาระโก ตายที่เมืองอะเลกซานเตรีย หลังจากที่ถูกลากไปตลอดทางถนนในเมืองนั้น
ลูกา ถูกแขวนคอบนตนมะกอกเทศในกรีซ
ยอหน ถูกจับลงหมอนํ้ารอนที่กําลังเดือด แตเขาพนจากความตายไดและถูกเนรเทศใหไปอยูที่
เกาะปตมอส
เปโตร ถูกตรึงกางเขนที่กรุงโรมโดยเอาหัวปกลง
ยากอบคนนอง ถูกตัดหัวที่กรุงเยรูซาเล็ม
ยากอบ ถูกโยนจากยอดวิหารและถูกตีถึงตายโดยฝูงชนที่อยูขางลาง
ฟลิปป ถูกแขวนคอในเมืองเฟอรเดีย
บารโทโลมิว ถูกตีจนตาย
อันตรู ถูกผูกไวกับไมกางเขนที่ซึ่งเขาเทศนาแกคนที่ฆาจนเขาตาย
โทมัส ถูกแทงดวยดาบที่อินเดีย
ยูดา ถูกยิงตายดวยลูกศร
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มัทธีอัส ถูกขวางกอนหินกอนแลวถูกตัดคอ
บารนาบัส ถูกยิงขวางใหตายดวยกอนหินที่เมืองเธสะโลนิกา
เปาโล ถูกกษัตริยเนโรจับตัดหัวที่กรุงโรม
8.

จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปถึงการสรางสาวก
การสรางสาวกในพระกิตติคุณ

การสรางสาวกตองเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก ลูกา 9:57-62
สาวกติดตามพระเยซูไปทุกแหงที่พระองคไป มัทธิว 8:23, 9:19, มาระโก 6:1, 8:10, 10:46, ลูกา
22:39, ยอหน 1:37, 3:22, 6:3, 11:7, 54, ยอหน 18:1-2
พระเยซูประทานสิทธิอํานาจแกสาวกใหอยูเหนือซาตาน มัทธิว 10:1, ลูกา 9:1
สาวกตองเปนผูรับใช มัทธิว 10:24, ลูกา 6:40, ยอหน 13:5-17
พระเยซูทรงเรียกสาวกใหรับผิดชอบผูกพันทั้งหมดกับพระองค มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา
14:26-33, ยอหน 1:20-23
สาวกเปนเหมือนดังครอบครัวของพระเยซู มัทธิว 12:49, ยอหน 2:12, 19:26-27
สาวกและพระเยซูใชเวลาสามัคคีธรรมสนุกสนานดวยกัน ยอหน 2:2
พระเยซูกินอาหารรวมกับเขา มาระโก 2:15, ยอหน 4:31-33
สาวกทําตามที่พระเยซูทรงบัญชา มัทธิว 14:19, 22, 15:36, 21:1,6, 24:3, 26:19, มาระโก 6:41,
45, 11:1, ยอหน 6:12
สาวกนําปญหาและคําถามตางๆ มาหาพระเยซู มัทธิว 14:15, 15:12, 33, 17:19, มาระโก 5:31,
8:4, 9:28, ยอหน 9:2
พระเยซูทรงขัดเกลาสาวกเมื่อเขาทําผิด มัทธิว 19:13-15, 26:8-13, มาระโก 8:33, 10:13-16, ลูกา
9:40-42, 9:54, ยอหน 6:61
พระเยซูทรงแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาแกสาวก ลูกา 19:37, ยอหน 2:11, 20:30
การสรางสาวกตองมีการเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา ยอหน 8:31
การสรางสาวกตองมีความรัก ยอหน 13:35
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การสรางสาวกตองมีการเกิดผล ยอหน 15:8
พระเยซูทรงใหพระวจนะพิเศษเรื่องการเปนขึ้นจากความตายแกสาวกและทรงปรากฏแกเขา
28:7-8, มาระโก 16:7, ยอหน 20-21

มัทธิว

สาวกละทิ้งพระเยซูในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดของพระองค มัทธิว 26:36-45, มาระโก 14:32-42, ลูกา
22:45, ยอหน 18:17, 25
ภายหลังเขาพิสูจนไดวาเปนคนสัตยซื่อ มัทธิว 28:16
พระเยซูทรงแยกสาวกออกจากฝูงชนไปเพื่อสั่งสอนพิเศษ เปดเผยขอความตางๆ เพื่ออธิษฐานและเพื่อ
พักผอน มาระโก 3:7, 4:34, 7:17, 10:10, 12:43, มัทธิว 11:1, 13:30, 36, 16:13, 21, มาระโก
3:7, 4:34, 7:17, 9:31, 10:23-24, ลูกา 6:20-49, 9:18, 10:23, 11:1, 16:1, 17:1, 22, 20:45,
ยอหน 2:22, 16:29
การสรางสาวกในหนังสือกิจการ
สาวกเพิ่มพูนเมื่อเขาไดรับการสอน - กิจการ 6:1, 7
สาวกมีความรับผิดชอบตางๆ กัน - บางคนเกี่ยวของกับการปรนนิบัติ บางคน (ผูนํา) อุทิศตนในการ
ศึกษาพระวจนะและอธิษฐาน ทุกคนเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ - กิจการ 6
สาวกประสบกับการขมเหง - กิจการ 9:1
ผูหญิงเปนสาวกเชนเดียวกับผูชาย - กิจการ 9:36
สาวกแบงปนขาวของซึ่งกันและกัน - กิจการ 4, 11:29
สาวกเปนคนราเริง เต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - กิจการ 13:52
การทําใหเปนสาวกเขมแข็งและมั่นใจเปนสิ่งสําคัญอับดับแรกของเปาโล - กิจการ 14:22, 18:23
เปาโลแยกสาวกจากฝูงชนเพื่อฝกอบรมเปนพิเศษ - กิจการ 19:9
สาวกแสดงความรักตอกันและกัน - กิจการ 20:1
สาวกไดรับคําเตือนวาจะมีผูอื่นพยายามทําใหเขาหันออกจากการเปนสาวกแทของพระเยซู- กิจการ
20:30
การอางอิงตางๆ อีกมากมายเกี่ยวกับสาวกในหนังสือกิจการ ประกอบดวยขอตอไปนี้ 9:10, 19, 2526, 28, 14:20, 28, 15:10, 16:1, 18:27, 19:1, 30, 21:4, 16
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.
2.
3.

4.

5.

“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” มัทธิว 16:24
คําวา “ผูกลับใจ” หมายถึงผูเชื่อใหมในพระคริสต ซึ่งบังเกิดใหมโดยความเชื่อและไดกลาย
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา หนา 2
“สาวก” คือผูกลับใจที่ไดตั้งมั่นในรากฐานแหงความเชื่อของคริสเตียน และสามารถทําใหมีผู
กลับใจและสรางเขาใหเปนสาวก คําวา “สาวก” หมายถึงผูเรียน นักเรียน คนที่เรียนโดยทํา
ตามผูสอน เปนยิ่งกวาความรูทางสมอง แตเปนการเรียนที่มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของบุคคลนั้นๆ หนา
แงมุมสําคัญ 3 ประการของการทรงเรียกใหมาสรางสาวกคือ คํานึงถึงคาของการลงทุน สิ่งที่
สําคัญอันดับแรก และเปาหมายที่สมบูรณ จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา
4, 5
หลักการสําคัญ 9 ประการของการฝกอบรมสาวก อธิบายไวในหนา 7-11 มีดังนี้
1. การเลือกบุคคล
6. การแสดงใหเห็น (การสาธิต)
2. การคบหาสมาคม
7. การมีสวนรวม
3. การถวายตัว
8. การควบคุมดูแล
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6.

7.

4. นิมิต
9. การมอบหมายงาน
5. การสั่งสอน
เครื่องหมายของสาวกแทไดอธิบายไวในหนา 11-13
สาวกคือผูที่
1. สละทั้งหมด
6. ดํารงอยูในพระวจนะ
2. ปฏิเสธตนเอง
7. เชื่อฟง
3. ติดตามพระเยซู
8. เปนผูปรนนิบัติรับใช
4. ใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่ง
9. ถวายเกียรติพระเจาโดย
สําคัญอับดับแรก
การบังเกิดผล
5. แสดงออกถึงความรักของพระเจา
การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับสาวกของพระองค
เขายังคงสัตยซื่อและสอนผูอื่นที่มีความสามารถกระทํ างานเพิ่มพูนใหตอเนื่องไปหรือไม?
หนา 13
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บทที่ 11
การเติบโตหยุดชะงัก
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “เติบโต”
บงชี้ถึงปจจัยที่กีดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
ใหการรักษาเยียวยาทางพระคัมภีรเพื่อแกไขปญหานี้

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมหรือยืนอยูในทาง
ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระองค
ทั้งกลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนี้ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบไมก็ไมเหี่ยวแหง
การทุกอยางซึ่งเขากระทําก็จําเริญขึ้น”
สดุดี 1:1-3
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คํานํา
มีหลายปจจัยที่มีผลกระทบตอการเติบโตและพัฒนาการตามธรรมชาติของรางกายมนุษย การ
ขาดอาหารที่เหมาะสมทําใหรางกายเติบโตชา เชื้อโรคตางๆ ก็มีผลตอพัฒนาการของรางกาย
เมื่อขาดการเติบโตในรางกายของมนุษย เราตองหาการรักษาเพื่อแกไขปญหา มิฉะนั้นการเติบ
โตจะ “หยุดชะงัก” เมื่อการเติบโต “หยุดชะงัก” รางกายก็ไมพัฒนาอยางเหมาะสม
ตามที่คุณไดเรียนรูแลว พระคัมภีรเปรียบเทียบคริสตจักรกับรางมนุษย เชนเดียวกับรางกาย
มนุษยที่มีหลายปจจัย ซึ่งมีผลกระทบตอการเติบโตและพัฒนาการของคริสตจักร
บางครั้งปญหาเกิดขึ้นในคริสตจักร ปญหาเหลานี้อาจทําใหการเติบโตทางวิญญาณ “หยุด
ชะงัก” เมื่อการเติบโต “หยุดชะงัก” คริสตจักรก็ไมเพิ่มพูนอยางเหมาะสม ไมมีผูเชื่อใหม ไมมีสาวกและ
ปราศจากการเติบโตฝายวิญญาณ
พระเยซูตรัสวา “เราจะสรางคริสตจักรของเรา” เราไมสามารถที่จะทําใหเกิดการเพิ่มพูนดวยตัว
เราเอง แตเราสามารถยายเอาสภาพการซึ่งกีดกั้นการเติบโตออกไป เมื่อเราทําดังนั้น เราก็กําลังสราง
บรรยากาศฝายวิญญาณที่เหมาะสม ซึ่งทําใหการเติบโตเกิดขึ้นได
บทนี้บอกถึงปญหาธรรมดาๆ ซึ่งขัดขวางการเพิ่มพูน และไดให “การแกไข” ซึ่งเปนไปตามพระ
คัมภีรสําหรับแตละปญหา

การเติบโตหยุดชะงัก
ปญหา ขาดอาหารฝายวิญญาณ

รางกายมนุษยตองมีอาหารธรรมชาติและนํ้ามิฉะนั้นก็จะตาย
อาหารและนํ้าฝายวิญญาณ มิฉะนั้นก็จะตาย

รางกายฝายวิญญาณก็ตองมี

คริสตจักรบางแหงไมไดสอนพระวจนะของพระเจาเลย เขาสอนหลักขอเชื่อของมนุษย เขา
กลาวถึงสิ่งที่มนุษยตองการฟง (2 ทิโมธี 4:3) การขาดอาหารฝายวิญญาณเปนผลมาจากการกันดาร
อาหารคือพระวจนะของพระเจา (อาโมส 8:11-12)
การแกไข

จงเนนใหมที่พระวจนะของพระเจา (โรม 10:17) จงสอนทั้งนํ้านมและอาหารแข็งแหงพระ
วจนะ (1 โครินธ 3:1, 1 เปโตร 2:22, ฮีบรู 5:12-14)
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ทารกไมอาจจะมีชีวิตอยูดวยนํ้านมเพียงอยางเดียวตลอดไป เด็กที่โตขึ้นตองรูจักกินอาหารแข็ง
รางกายฝายวิญญาณของพระคริสตไมอาจดํารงอยูดวย “นํ้านม” แหงพระวจนะเพียงอยางเดียว ราง
กายฝายวิญญาณที่เติบโตขึ้นตองรูจักกิน “อาหารแข็ง” แหงพระวจนะของพระเจา
พระวจนะของพระเจาเปน “อาหาร” ของชีวิตฝายวิญญาณ พระวจนะเปนอาหารฝาย
วิญญาณของเรา ความจริงพื้นฐานซึ่งเขาใจงายๆ นั้นเรียกวา “นํ้านม” แหงพระวจนะ คําสอนในพระ
คัมภีรซึ่งกาวหนาตอไปอีกนั้นเรียกวา “อาหารแข็ง” แหงพระวจนะ

*****************************************
ปญหา ขาดนิมิต

พระคัมภีรกลาววา “ที่ใดไมมีนิมิต ประชาชนก็พินาศ” (สุภาษิต 29:18)
นิมิตฝายวิญญาณของบางคนจํากัดอยูแตครอบครัวและชุมชนของเขาเอง สําหรับบางคนก็มุง
ไปที่สถานที่หางไกลซึ่งมีชื่อแปลกๆ
ในขณะที่คนที่อยูขางนอกประตูคริสตจักรนั่นเองตองตายโดย
ปราศจากพระคริสต
การแกไข

จะทําใหเกิดสมดุลไดระหวางนิมิตในทองถิ่นและนิมิตฝายวิญญาณในโลกอันกวางไกล คริสต
จักรตองพัฒนาใหมีนิมิตแหงโลกในขณะเดียวกันก็ไมละทิ้งผูที่อยูในชุมชนของตนเอง
นี่เปนนิมิตซึ่งพระเยซูทรงมอบแกสาวกของพระองคใหมองดูทุงนาฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะ
เก็บเกี่ยว นานั้นก็คือโลกนี้
“เงยหนาขึ้นมองดู” นี่คือนิมิตที่พระเยซูทรงแบงปนกับสาวกของพระองค ซึ่งเปลี่ยนแปลงเปา
หมายและจุดหมายปลายทางของชีวิตของเขาเหลานี้ (ยอหน 4)

**************************************
ปญหา การเจริญเติบโตอยางผิวเผิน

จงอานคําอุปมาของผูหวานพืชใน มาระโก 4:1-20 เมื่อเมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาไมหยั่ง
รากลงในชีวิตของคุณ ก็ทําใหมีการเจริญเติบโตอยางผิวเผิน
เมื่อการขมเหงและความยากลําบากเกิดขึ้น คุณจะตายฝายวิญญาณ (มาระโก 4:17)
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การแกไข

สอนคนใหรูวาการอาน การฟงและการสอนพระวจนะของพระเจานั้นไมเปนการเพียงพอ เขา
ตองกลายเปนผูกระทําตามพระวจนะนั้น ตองใหพระวจนะเปลี่ยนแปลงชี่วิตของเขา (ยากอบ 1:22-25)
การนําเอาพระวจนะเขาไปในใจนี้เอง ที่นําความเปลี่ยนแปลงมาให (สุดดี 119:130)

****************************************
ปญหา ขาดการพรวนดิน

คริสตจักรมักจะมีวิธีการและโปรแกรมที่ไมเกิดผลผลิต เมื่อกิจกรรมเหลานี้ไมไดพรวนดิน การ
เกิดผลก็หยุดลง ถาปราศจากการพรวนดิน กระบวนการแหงความตายที่เปนไปอยางชาๆ และแนนอน
ก็จะทําลายชีวิตลงได
ในโลกธรรมชาติเมื่อตนไมไมถูกพรวนดินก็อาจยังคงยืนตนอยูได แตมันไดตายเสียแลวไมมี
การเติบโตและการเพิ่มพูน โครงสรางยังคงอยู แตชีวิตไดจากไปแลวในโลกฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน
การแกไข

ในโลกธรรมชาติเราตองลิดกิ่งที่ไมเกิดผลเพื่อใหตนไมมีผลมากขึ้น
ในโลกวิญญาณเราตองลิด กิจกรรมที่ไมเกิดผลออกจากชีวิตและคริสตจักรของเรา วิธีการ
และโปรแกรมที่ไมทําใหเกิดการประกาศพระกิตติคุณและการสรางสาวกจะตองถูก “ลิด”
การประชุม โปรแกรมและกิจกรรมแตละอยางของคริสตจักรตองนําเอามาประเมินดู วิเคราะห
งานที่ไมเกิดผล เพื่อหาดูวาเหตุใดจึงไมเกิดผล
จําไววา การลิดกิ่งไมใชเพียงแคกําจัดกิ่งที่ไมมีผล แตเปาหมายคือเพื่อหาวิธีที่จะใหเจริญเติบ
โตอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลฝายวิญญาณมากขึ้น (ดู ยอหน 15)

*****************************************
ปญหา ไมรูจักบริเวณที่ตอบสนองพระกิตติคุณ

ในคําอุปมาของเมล็ดพืชใน มาระโก 41-20, มีดินที่ตอบสนองและที่ไมตอบสนองตอเมล็ดพืช
ในบริเวณที่ไมตอบสนองจะมีการเติบโตนอย
การแกไข

มีดินแดนที่ไมตอบสนองพระกิตติคุณในโลกนี้ ซึ่งมีโอกาสนอยที่จะเพิ่มพูนผูเชื่อ มีบริเวณอื่นๆ
ที่พรอมสําหรับการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ซึ่งใหโอกาสที่ดีในการเผยแพรพระกิตติคุณ
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เราตองจําแนกผูคนที่ตอบสนองและมุงความพยายามไปที่บริเวณเหลานี้ เมื่อเปาโลไดยินวา
พระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังนําคนตางชาติมาเปนสาวกในเมืองอันติโอก เขาจากเมืองทารซัสไปเมืองอัน
ติโอกทันที เมื่อเวลายังไมสมควรสําหรับเอเซีย เปาโลก็มุงไปที่บริเวณที่ตอบสนองจนกระทั่งพระเจา
เปดประตูไปสูเอเซีย

****************************************
ปญหา ใหความสําคัญเปนอันดับแรกแกสิ่งที่ไมถูกตอง

ผูนําฝายวิญญาณใหความสําคัญอันดับแรกแกสิ่งที่ไมถูกตอง เมื่อเขาสนใจกับธุรกิจของคริสต
จักรมากกวาการอธิษฐาน และรับใชดวยพระวจนะของพระเจา เขาใหความสําคัญแกโครงการที่สําคัญ
รองมา เชน งานดีๆ โครงการสรางตึก เปนตน การบํารุงรักษากลายเปนสิ่งสําคัญกวาพันธกิจ
การแกไข

พระเยซูไมไดตรัสอะไรเกี่ยวกับการสรางตึกใหญๆ
อื่นๆ ดังกลาว

สรางศูนยคายพักคริสเตียนและโครงการ

การสรางสิ่งเหลานี้ไมมีอะไรผิดในตัวของมันเอง แตการเพิ่มพูนถูกกีดกั้นเมื่อคนสนใจเนนที่
โครงการเหลานี้มากกวาการประกาศพระกิตติคุณและการสรางสาวก
ปญหาเกี่ยวกับสิ่งสําคัญอับดับแรกและการแกไขไดถูกบันทึกไวใน กิจการ 6:1-6 เมื่อผูนําฝาย
วิญญาณเริ่มใชเวลาในการอธิษฐานและรับใชดวยพระวจนะของพระเจา การเพิ่มพูนคริสตจักรก็เกิด
ขึ้น (กิจการ 6:7)

******************************************
ปญหา การรับใชไมสัมพันธเกี่ยวของกับประชาชน

บางคริสตจักรหยุดที่จะเติบโต เพราะวางานรับใชไมไดสัมพันธเกี่ยวของกับคน บางทีอาจเปน
เพราะวาผูรับใชไมใชคนของชุมชนนั้นๆ เขามาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งและไมสามารถสัมพันธกับคนใน
ถิ่นนั้นไดอยางเหมาะสมทั้งในดานภาษาและวัฒนธรรม
การแกไข

ผูนําควรไดรับการเลือกมาจากคริสตจักรทองถิ่นใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได หลักจากที่คริสตจักร
ไดปลูกลงแลว (ติตัส 1:5) ผูนําทองถิ่นซึ่งพูดภาษาและมีวัฒนธรรมเดียวกันยอมสื่อสารพระกิตติคุณได
มีประสิทธิภาพกวาเปนธรรมดา

***************************************
ปญหา “มาดูซิ” แทนที่จะเปน “ไปบอกเขา”

186

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

คริสตจักรหลายแหงใชยุทธวิธี “มาดูซิ” แทนที่จะเปนวิธี “ออกไปซิ” ซึ่งพระเยซูทรงบัญชา
คริสตจักรเหลานี้วางแผนการนมัสการและโปรแกรมและพยายามที่จะบอกผูไมเชื่อให “มา”
ที่คริสตจักร เขาไมเคย “ออกไป” ยังโลกภายนอกเพื่อนําขาวประเสริฐไปบอกเขาและนําเขาเหลานั้น
เขามายังคริสตจักร เขาเปดประตูและรอคอยใหคนมาแตไมมีใครมา
ในคริสตจักรเชนนี้ สมาชิกอาจยุงวุนวายอยูทุกคืนดวยการประชุม การสัมมนาและกิจกรรม
ตางๆ มาแทนที่การประกาศขาวประเสริฐ
การแกไข

คริสตจักรจะตองเปนฐานปฏิบัติการของพระเจาในโลกนี้ แตคริสตจักรไดกลายเปนสถานที่
ปฏิบัติการแทนที่จะเปนฐานปฏิบัติการซึ่งสงสาวกออกไปสูนาแหงโลกนี้ เพื่อรับใชประชาชนและเพิ่มพู
นคริสตจักร คริสตจักรตองหยุดประกาศกับตนเองและเริ่มประกาศกับโลก (หมายความวา เลิกประกาศ
กับคริสเตียนที่อยูในคริสตจักรแลวออกไปประกาศแกผูไมเชื่อภายนอกคริสตจักร - ผูแปล)
คริสตจักรตองเปนสถานที่ฝกอบรมผูเชื่อและเตรียมเขาใหพรอมที่จะออกไปในโลกนี้ที่ซึ่งคน
บาปอยู และนําเขามาหาพระคริสต เราตองเนนยุทธวิธี “ออกไป” ของพระเยซู (มัทธิว 28:19, กิจการ
1:8)

*************************************
ปญหา บาปที่ไมไดสารภาพ

บาปที่ไมไดสารภาพในชีวิตของสมาชิกคริสตจักรปดกั้นการเติบโตฝายวิญญาณ
การแกไข

จงศึกษาคําสั่งสอนที่เปาโลมอบแกคริสตจักรโครินธในอันที่จะจัดการกับบาปที่ไมไดสารภาพ
ในตัวสมาชิก ดู 1 โครินธ 5:11-12 ถาสมาชิกที่ทําบาปรูสึกสํานึกผิด เขาก็เปนที่ยอมรับกลับเขาสู
สามัคคีธรรมในคริสตจักร ดู 2 โครินธ 2:4-8

****************************************
ปญหา ปญหาสวนตัวที่ยังไมไดรับการแกไข

การขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของคริสตจักรมีปญหาสวนตัวที่ยังไมไดรับการแกไขระหวางเขา
เหลานั้น ถาการขัดแยงไมไดถูกจัดการอยางเหมาะสมก็อาจเกิดการแตกแยกได ปญหาที่ยังไมไดแกไข
ปดกั้นขบวนการเพิ่มพูน
การแกไข
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มัทธิว 18:15-17 ใหคําสอนเฉพาะเจาะจงเพื่อแกไขปญหาระหวางสมาชิกของพระกายของ
พระคริสต
จงศึกษาตัวอยางของเปาโลในเรื่องบารนาบัส ในกิจการ 15:36-41 ถาปญหาถูกจัดการอยาง
ถูกตอง แมแตการแตกแยกอาจทําใหเกิดการเพิ่มพูนซึ่งจะเปนประโยชนตออาณาจักรของพระเจา

****************************************
ปญหา ผูนําฝายวิญญาณที่ไมมีคุณสมบัติ

การเติบโตของคริสตจักรถูกกระทบ เมื่อผูนําไมมีคุณสมบัติฝายวิญญาณตามที่กลาวไวในพระ
คัมภีร
มาตรฐานสําหรับผูนําของคริสตจักรที่พระเจาทรงตั้งไวคือ คุณสมบัติฝายวิญญาณ พระองค
ไมทรงหวงใยในเรื่องการศึกษาและความสามารถมากเทากับสภาวะที่แทจริงฝายวิญญาณของคน (ดู
1 ซามูลเอล 16:7)
การแกไข

ผูนําควรลาออกจากตําแหนงของเขาจนกระทั่งเขาไดจัด “ครอบครัวของเขาเอง” (ชีวิตสวนตัว
ฝายวิญญาณและครอบครัว) ใหเปนระเบียบ ผูนําควรมีคุณสมบัติตามที่กลาวไวใน 1 ทิโมธี 3 และ ติตั
ส 1:5-9

*****************************************
ปญหา มีการตอตานการเปลี่ยนแปลง

คนเรามักมีความโนมเอียงที่จะตอตานการเปลี่ยนแปลง คนสวนใหญพอใจกับวิธีที่เขาเคยทํา
มา “ตลอด 40 ปมานี้” เขาไมพรอมที่จะรับวิธีใหมๆ
การแกไข

จําไววาวัตถุประสงคของคริสตจักรก็เพื่อประกาศขาวประเสริฐ และเพิ่มพูนในฝายวิญญาณ
นั้นไมเคยเปลี่ยนแปลง แตวิธีการที่จําทําใหวัตถุประสงคนี้สําเร็จอาจเปลี่ยนไปตางๆ ได
เปนความจริงที่เราควรใชวิธีการของพระคัมภีรของคริสตจักรในยุคแรก แตวาโลกไดเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม เราไมอาจที่จะปฏิเสธไมยอมรับวิธีใหมเพียงเพราะวาไมมีการใชวิธีดังกลาวในสมัย
พระคัมภร

188

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

จงระลึกวา ประเพณีอาจปดกั้นแผนการของพระเจาได (มาระโก 7:13) จงสอนคนใหหวังที่จะ
รับสิ่งใหมๆ จากพระเจา (อิสยาห 43:19)

******************************************
ปญหา ปญหาของการสื่อสาร

วิธีการที่ใชสื่อสารขาวประเสริฐอาจปดกั้นการเพิ่มพูนได ผูรับใชพยายามที่จะใหคนประทับใจ
ดวยสํานวนโวหารที่ไพเราะและแสดงความรูทางศาสนศาสตร เขาไมไดสื่อสารในระดับความตองการ
ของมนุษย การกระทําของเขาไมสอดคลองกับคําพูดของเขา
การแกไข

ตองสื่อสารพระกิตติคุณใหผูฟงเขาใจได นักเทศน ครูและผูประกาศตองสื่อสารในระดับที่คน
ฟงเขาใจแทนที่จะพยายามทํ าใหคนประทับใจดวยคํ าพูดสํ านวนโวหารและแสดงความรูทางศาสน
ศาสตร เมื่อพระเยซูทรงสอน คนธรรมดาฟงแลวเขาใจสิ่งที่พระองคสอน (มาระโก 12:37)
ตองดัดแปลงการสื่อสารใหเหมาะแกคนทุกชั้นในสังคมและทุกระดับการศึกษา (โรม 1:14)
การสื่อสารดวยคําพูดจะตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูสื่อสาร เราตองเปนผูกระทําตามพระ
วจนะเทาๆ กับที่เปนผูสื่อสาร การสื่อสารความเชื่อของเราจะมีประสิทธิภาพตอเมื่อทุกคนเห็นสิ่งที่เปน
ของพระเจาปรากฏชัดในชีวิตของเรา (เชน ความรัก ความอดทน การเสียสละ) ฟเลโมน 6

**************************************
ปญหา การแบงแยกทางวัฒนธรรม ทางภูมิศาสตรและทางดานนิกายตางๆ

คริสตจักรแบงแหงไมออกไปหาคนในชุมชนเพราะวา “เขาไมเหมือนพวกเรา” เขาไมรับใชกับ
คนที่มีวัฒนธรรมแตกตางจากเขา มีเชื้อชาติแตกตางหรือคนที่พูดภาษาอื่นๆ
คริสตจักรบางแหงปฏิเสธที่จะขามขอบเขตทางภูมิศาสตร เขาไมตองการใหคนจากบริเวณอื่น
ของเมืองหรือจากดินแดนที่แตกตางออกไปมายังคริสตจักรของเขา
บางคนไมยอมมีสามัคคีธรรมกับสมาชิกของนิกายอื่นๆ บางคนแยกตนเองจากโลกจนกระทั่ง
เขาไมไดเพิ่มพูนคริสตจักรอีกเลย เพราะวาเขาไมไดติดตอสัมพันธกับผูไมเชื่อ

การแกไข
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ดู เอเฟซัส 2:14 ไมมีกําแพงแบงแยกในพระคริสต คริสตจักรไดสรางกําแพงแหงการแบงแยก
ซึ่งตองพังลงเสีย เราตองขามเสนเขตทางวัฒนธรรม ทางภาษา ทางภูมิศาสตร และทางนิกายไปหาคน
ในที่ที่เขาอยู
เราตองเอาของหนักและความบาปเหลานี้วางไวเสีย
ประกาศขาวประเสริฐ (ฮีบรู 12:-2)

และเนนที่งานการออกไปทั่วโลกเพื่อ

เราตองไมทําตัวโดดเดียวจากโลก เราตองอยูในโลกแตไมใชมีสวนรวมในวิถีแหงความบาป
ของโลก (ยอหน 17:15) การแยกจากโลกไมไดหมายถึงการโดดเดี่ยวตนเอง หรือการแยกตัวอยูตาง
หากจากผูอื่น

*************************************
ปญหา เปนผูดูแทนที่จะเปนผูมีสวนรวม

ผูดู คือ คนที่มองดูแตไมมีสวนรวมในแผนการของพระเจา เขาไมเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ
เขาทิ้งใหการประกาศและการสรางสาวกเปนงานของผูรับใช “มืออาชีพ” คริสตจักรที่เต็มไปดวยผูดูจะ
ไมเติบโต
การแกไข

สมาชิกทุกคนจะตองรูถึงความรับผิดชอบสวนตัวของเขาที่มีตอพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:1920)
คริสตจักรตองนําสมาชิกใหคนพบและใชของประทานฝายวิญญาณ เพื่อทําใหพระกายของคริ
สตจักรทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม (2 ทิโมธี 1:6)
ผูรับใชตองเตรียมสมาชิกเพื่องานรับใช (เอเฟซัส 4:12)
แตละคนตองบังเกิดผลและแตละบานตองกลายเปนศูนยกลางของการประกาศ (2 ทิโมธี 2:2)

**************************************
ปญหา ผูกลับใจไมกลายเปนสาวก

ผูเชื่อใหมไมพัฒนาเขาสูการเปนสาวก เขากลับไปสูชีวิตบาปแบบเกาหรือไมก็เปนทารกฝาย
วิญญาณอยูเหมือนเดิม ซึ่งไมสามารถเพิ่มผลผลิตได
การแกไข
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ผูกลับใจตองพัฒนาเขาสูการเปนสาวกและเตรียมพรอมที่จะรับใช ถากระบวนการเพิ่มพูนจะ
ดําเนินตอไป
การประกาศขาวประเสริฐจะไมสมบูรณจนกวาผูกลับใจจะถูกทําใหเปนสาวกที่กระตือรือลน
ของพระคริสต การสอนจะตองตามการประกาศเชนเดียวกับการสอนกอนที่จะเชื่อ (มัทธิว 28:19-20)

***************************************
ปญหา ความกลัว

ความกลัวที่จะลมเหลวเปนศัตรูตัวสําคัญของการเพิ่มพูน จงอานคําอุปมาของเงินตะลันตในมั
ทธิว 25:14-30
คนใชที่มีแตความกลัวจะไมเปนประโยชนอะไรเลย เขาไมไดเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
การแกไข

พัฒนาความสัมพันธกับพระเจา ซึ่งมีพื้นฐานบนความรักแทนที่จะเปนความกลัว (1 ยอหน
4:18)

*****************************************
ปญหา เนนที่งานมากกวาการนมัสการ

แผนการ โปรแกรม และธุรกิจของคริสตจักรอาจเขามาแทนที่การนมัสการที่แทจริง การ
นมัสการอาจเต็มไปดวยการประกาศตางๆ การระดมทุน การเสนรายงานพิเศษและโปรแกรมตางๆ ที่
วางแผนไว
การแกไข

วางสิ่งสําคัญอับดับแรกในคริสตจักรใหถูกตอง ความรักและการนมัสการพระเจาตองเปนที่
หนึ่งมากอนสิ่งอื่นใด ความรักและการรับใชตอผูอื่นเปนสิ่งรองลงมา โปรแกรมตางๆ ตองตามหลัง
ความรับผิดชอบสองประการที่ยิ่งใหญที่สุดนี้ (มัทธิว 12:29-31)

******************************************
ปญหา รักษาสังคมใหรอดมากกวารักษาวิญญาณใหรอด

มีความตองการทางสังคมหลายอยางในโลกปจจุบันนี้ มีคนยากจนที่เราตองใหอาหาร เสื้อผา
และที่อยูอาศัย มีคนที่ตองการการเอาใจใสทางการรักษาโรคและการงาน มีปญหาทางดานการศึกษา
และการเมืองซึ่งเราตองแกไข
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ความตองการเหลานี้เปนความจริงที่คริสตจักรตองรับใชแกเขาในพระนามพระเยซู แตวาบอย
ครั้งที่งานรับใชของคริสตจักรมักจะเปลี่ยนไปเปนการชวยสังคมใหรอดมากกวาชวยวิญญาณใหรอด
การแกไข

ผูหญิงที่บอนํ้ามีความตองการทางรางกายคือ
อยากไดนํ้าแตพระเยซูทรงใหความสําคัญ
อันดับแรกแกความตองการฝายวิญญาณของเธอ (ดู ยอหน 4)
การเรียกที่สําคัญของคริสตจักรไมใชเพื่อชวยใหสังคมใหรอด แตใหชวยวิญญาณของชายและ
หญิงที่ขัดสนฝายวิญญาณ
การเขาไปรวมในสังคมและการแสวงหาภูมิปญญาจะไมชวยใหคนที่หิวซึ่งแสวงอาหารแหง
ชีวิตไดอิ่มใจเลย

*****************************************
ปญหา ความไมเชื่อ

จงอานเรื่องราวของอิสราเอล ซึ่งอยูตรงชายแดนของดินแดนที่พระเจาทรงสัญญาใหแกเขา
(กันดารวิถี 13) อิสราเอลไมไดเขาไปสูดินแดนที่ทรงสัญญาไวเพราะวาเขาไมเชื่อ เขาหันกลับไป
เตร็ดเตรอยูในปาซึ่งในชั่วคนทั้งหมดนั้นไดตายไปใน 40 ปตอมา
ผูเชื่อแตละคนและคริสตจักรแตละแหงมาถึง “คาเดช”
ทางฝายวิญญาณในบางจุดของ
ประสบการณฝายวิญญาณของเขา เขาอาจมุงไปขางหนาดวยความเชื่อเพื่อที่จะอางพระสัญญาของ
พระเจา หรือไมเขาก็จะถอยหลังไปในความไมเชื่อและตายฝายวิญญาณ
การแกไข

ความไมเชื่อปดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ คริสตจักรตองเชื่อวาจุดประสงค
ของการประกาศและการสรางสาวกจะสําเร็จลงไดโดยความเชื่อ (มาระโก 6:15)
ความเชื่อตองมาแทนที่ความไมเชื่อ ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นไดโดยการที่เราเนนที่พระวจนะของ
พระเจาใหมอีกครั้งหนึ่ง
คนตองเริ่มที่จะปฏิบัติโดยความเชื่อ ความเชื่อกับการกระทําตองรวมเขาดวยกันจึงจะเกิดผล
(ยากอบ 2:26)

**************************************
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ปญหา ปริมาณมากกวาคุณภาพ

คริสตจักรเนนที่ปริมาณมากกวาที่คุณภาพ ซึ่งจะทําใหผูเชื่อไมเปนผูใหญฝายวิญญาณ มีคน
จํานวนมาก แตพวกเขาลมเหลวในการเปนสาวกและในการเปนสมาชิกที่เปนผูใหญ
การแกไข

วิญญาณหนึ่งดวงมีคามากกวาคนทั้งโลก (มัทธิว 16:26) ในขณะที่ความหวงใยคนทั้งโลกนั้น
เปนสิ่งที่ถูกตอง เราตองไมสูญเสียแตละคนเขาไปในหมูชน คนบังเกิดฝายวิญญาณที่ละคนในครั้ง
หนึ่งๆ และสูญหายเปนคนๆ ไป
ไมมีการกลับใจประเภท “เปนหมู” แมวาคนกลุมใหญตอบสนองตอคํารองขอของการประกาศ
ขาวประเสริฐ แตวาคนยอมบังเกิดใหมทีละคน
เราตองไมหวงใยกับหมูชนมากจนเราละเลยความตองการของแตละบุคคล พระเยซูทรงเรียก
คนแตละคนออกจากหมูชนเพื่อทรงรับใชแกเรา
การพัฒนาการรับใชในกลุมเล็กๆ และสามัคคีธรรมในบานคือวิธีหนึ่งที่จะทําใหรับใชแกแตละ
คนไดในที่ประชุมใหญและเพิ่มพูนอยางรวดเร็ว

****************************************
ปญหา “กลุมพรรคพวก” ในคริสตจักร

บางทีเกิดมี “กลุมพรรคพวก” ขึ้นในคริสตจักร “กลุมพรรคพวก” คือกลุมคนที่เขามารวมกัน
เปนกลุมที่แยกตัวออกและไมยอมรับผูอื่นเขาในกลุมสามัคคีธรรมของตน
กลุมนี้ลําเอียงตอคนบางคนและยอมรบเขาเขาใน “กลุมพรรคพวก” แตไมยอมรับผูอื่น
การแกไข

พระคัมภีรสอนวา การนับถือคนเปนบางคนนั้นเปนสิ่งที่ผิด จงอาน ยากอบ 2:1-10 ความ
ประพฤติเชนนี้ตองมีการกลับใจเพราะวาเปนความบาป

*****************************************
ปญหา องคการมีชีวิตอยู แตวาอวัยวะกําลังตาย

องคการเปนสิ่งที่สําคัญแตวาการเติบโตฝายวิญญาณถูกปดกั้น เมื่อองคการมีความกดดัน
แทนที่จะมีชีวิตของพระเจาไหลหลั่งอยู ประเพณีการทําตามบัญญัติและพิธีกรรมเริ่มที่จะมาแทนที่เรื่อง
ทางฝายวิญญาณที่แทจริง (มาระโก 7:13) การจัดองคการของคริสตจักรอาจมีชีวิตและดีอยู แตวา
อวัยวะคือรางกายที่แทจริงฝายวิญญาณจะตองตายถาไมมีชีวิตฝายวิญญาณ
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คริสตจักรเชนนี้มีการจัดองคการที่ดี และ “ไดชื่อวาเปนคริสตจักรอยู” แตวาในฝายวิญญาณ
เขาตายเสียแลว (วิวรณ 3:1) คนตายฝายวิญญาณก็หยุดเติบโตเขามีรูปแบบของชีวิตที่ดีงามแตวา
เขาปฎิเสธฤทธิ์อํานาจของพระเจา (2 ทิโมธี 3:5)
การแกไข

คริสตจักรเปรียบเหมือนรางกาย
ประกอบดวยสงตางๆ

รางกายคืออวัยวะที่มีชีวิตอยูไมใชเปนเพียงหนวยงานที่

องคการหรือหนวยงานไมสามารถทําใหเกิดชีวิตได แตอวัยวะที่มีชีวิตอยูทําได เราตองสอนเขา
ใหรูจักชีวิตรางกายของคริสตจักรและเนนที่การรับใชของรางกาย (1 โครินธ 12)

***************************************
ปญหา ขาดความรัก

คริสตจักรอาจมีกิจกรรมที่ดีฝายวิญญาณหลายอยาง แตวาขาดความรัก คนไมมีมิตรภาพตอ
กัน เขาไมรักซึ่งกันและกัน ความเกลียดชังและทาทีของความไมหวงใยกัน
การแกไข

งานรับใชทุกอยาง ของประทานทุกอยาง กิจกรรมทุกอยางของแตละคนหรือของพระกาย
แหงคริสตจักรจะไมมีประโยชนเลยหากปราศจากความรัก จงศึกษาและนําเอา 1 โครินธ 13 มาใช

******************************************
ปญหา ขาดทรัพยากร

คนและเงินเปนทรัพยากรที่สําคัญ 2 ประการที่จําเปนตอการเพิ่มพูน การเติบโตหยุดชะงักลง
ได เมื่อไมมีคนทั้งชายและหญิงยอมผูกพันตนตอนิมิตที่มีอยู การขาดเงินทุนก็อาจมีผลตอการเติบโต
และการพัฒนาของคริสตจักร
การแกไข

จงเนนที่อาณาจักรของพระเจามากกวาที่จะสรางงานรับใชสวนตัว พระเยซูทรงสัญญาวาทุก
สิ่งที่เราตองการจะประทานแกเราเมื่อเราทําเชนนี้ (มัทธิว 6:33)
จงอธิษฐานเผื่อทรัพยากรมนุษยคือ ชายและหญิงที่มีความสามารถในการเก็บเกี่ยวทุงนาฝาย
วิญญาณ (มัทธิว 9:37-38)

************************************
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ชื่อ...................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา การเติบโตที่ “หยุดชะงัก”

3.

จงอานตัวอยางตอไปนี้ ซึ่งกลาวถึงสถานการณธรรมดาๆ ในคริสตจักร
จงบอกถึงปญหาที่เกิดขึ้นและใชพระคัมภีรของคุณเพื่อการแกไขตามพระคัมภีร
ตัวอยาง ก.
ผูหญิง 2 คนในคริสตจักรไมพูดกัน คุณ ก. พูดบางอยางที่จะทําใหคุณ ข.
ไมพอใจ จะแกไขอยางไร?

ตัวอยาง ข.

ทุกๆ คือในแตละสัปดาหจะเต็มไปดวยกิจกรรมของคริสตจักร แตวามีผู
กลับใจนอยคนที่ถูกนํามาหาพระผูเปนเจา อะไรคือปญหา? การแกไขจะทํา
อยางไร?

ตัวอยาง ค.

ผูกลับใจใหมบางคนมาคริสตจักรไดชั่วครูแลวก็หันกลับไปใชชีวิตบาปแบบ
เดิม คนอื่นก็ยังคงอยูในคริสตจักร แตยังคงเปนทารกฝายวิญญาณ ปญหา
คืออะไร? การแกไขจะทําอยางไร?
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จงศึกษาตอไป
1.

จงทบทวนปญหาของการเติบโตฝายวิญญาณที่บอกไวในบทนี้
จงทํารายการของสิ่งตางๆ ในคริสตจักรของคุณซึ่งปดกั้นการเติบโตและการเพิ่มพูนปญหา
เหลานี้ จะแกไขไดอยางไร

2.

จงทบทวนบทเรียนอีกครั้งและบอกถึงสิ่งที่ปดกั้นการเติบโตและพัฒนาการสวนตัวของคุณ
คุณจะแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร?

3.

จงวิเคราะหคริสตจักรของคุณและชีวิตฝายวิญญาณของคุณเอง มีสิ่งใดปดกั้นการเติบโตฝาย
วิญญาณมากไปกวาสิ่งที่ไดอธิบายไวในบทนี้หรือไม ถามี จงทํารายการปญหาเหลานี้และหา
การแกไขตามพระคัมภีรสําหรับแตละปญหา

4.

จงอานจดหมายถึงเจ็ดคริสตจักรใน วิวรณ บทที่ 2-3 แลวทํารายการของปญหาที่เห็นวามีอยู
ในคริสตจักรเหลานี้ และการแกไขที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให
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คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 11
1.

“ความสุขเปนของบุคคล ผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรมหรือยืนอยูในทางของคน
บาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยย
แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขาภาวนาพระธรรมของพระองคทั้ง
กลางวันและกลางคืน
เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไมก็ไมเหี่ยวแหง การทุก
อยางซึ่งเขากระทําก็จําเริญขึ้น” สดุดี 1:1-3

2.

เมื่อการเติบโตหยุดชะงักในโลกธรรมชาติ รางกายก็หยุดพัฒนาตามขนาดที่สมควร เมื่อการ
เติบโตฝายวิญญาณหยุดชะงักลง คนก็ไมเปนผูใหญในพระคริสตและคริสตจักรก็ไมเติบโต

3.

ตัวอยาง ก.
คุณ ข. ไมพอใจในตัวคุณ ก. ควรทําตามคําสั่งสอนที่ใหไวใน มัทธิว 18:1517 ดูหนา 12
ตัวอยาง ข.
คริสตจักรอาจมีนโยบาย “มาดูซิ” มากกวา “ออกไป” อาจมีกิจกรรมที่ไมเกิด
ผล ซึ่งจําเปนตองลิดออกเสียบาง ดูคําอธิบายในหนา 5
ตัวอยาง ค. คริสตจักรนี้อาจไมไดฝกอบรมผูเชื่อใหมใหกลายเปนสาวก ดูคําอธิบายใน
หนา 8
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บทที่ 12
การขยายศูนยฝกอบรม
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
บอกถึงวิธีที่เปาโลใชสอนผูเชื่อในเอเฟซัส
บรรยายเกี่ยวกับศูนยฝกอบรมที่เอเฟซัส
อธิบายจุดประสงคของการขยายศูนยฝกอบรม
สรุปคําแนะนําเพื่อเริ่มตนการขยายศูนยฝกอบรม
เริ่มตนการขยายศูนยฝกอบรม

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมชน เปาโล
จึงแยกไปจากเขาและพาสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของทานผู
หนึ่งชื่อทีรันนัส
ทานไดกระทําอยางนั้นสิ้นสองป จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยิน
พระวจนะขององคพระผูเปนเจา”
กิจการ 19:9-10

คํานํา
กอนที่คุณจะศึกษาบทนี้ตอไป จงอานกิจการ บทที่ 19:1-20 ขอความนี้บันทึกถึงงานรับใชของ
อัครทูตเปาโลในเมืองเอเฟซัส
ที่เอเฟซัส เปาโลใชวิธีการพิเศษในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ เขากอตั้งโรงเรียนฝกอบรมซึ่ง
ขยายตัวออกจากเมืองหลวง
ในบทนี้คุณจะเรียนรูวาจะเพิ่มพูนคริสตจักรไดอยางไร โดยการจัดตั้งศูนยกลางการฝกอบรม
ซึ่งขยายสาขาออกจากศูนยกลางใหญ
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วิธีการของเมืองเอเฟซัส
เมื่อเปาโลมาถึงเมืองเอเฟซัสเปนครั้งแรก เขาเสาะหาสาวกที่อาศัยอยูในเมืองนั้น ชายและ
หญิงเหลานี้ไดยอมรับขาวประเสริฐและกลายเปนสาวกของพระเยซูแลว (กิจการ 19:1)
ผูเชื่อใหมเหลานี้ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในเมืองของ
เขา ความหวงใยประการแรกของเปาโลคือ เขาตองการสอนสาวกเหลานี้ใหมากขึ้นในเรื่องอาณาจักร
ของพระเจา
เปาโลสอนเขาโดยทางประสบการณ สิ่งแรกที่เขาทําก็คือการนําเขาเหลานั้นใหมีประสบการณ
ใหมๆ ฝายวิญญาณ คือการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู กิจการ 19:2-8)
เปาโลสอนเขาจากตัวอยาง โดยการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตของเขาเอง เขาเหลา
นั้นไดเปนพยานถึงการอัศจรรยหลายประการที่กระทําในพระนามขององคพระผูเปนเจา
(กิจการ
19:11-12) คนที่ยังไมไดเปนผูติดตามพระเยซูอยางแทจริงก็เผยตัวเองออกมาและสํานึกผิดกลับใจ (กิจ
การ 19:13-17) มีผูกลับใจใหมมาหาพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา ( กิจการ 19:17-20)
เมื่อมีการตอตานขาวประเสริฐจากผูนําทางศาสนายิว เปาโลจึงไดกอตั้งศูนยฝกอบรมขึ้น เพื่อ
สาวกในเมืองเอเฟซัส
“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุนชน เปา
โลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของ
ทานผูหนึ่งชื่อทีรันนัส”
กิจการ 19:9
ศูนยกลางที่เปาโลตั้งขึ้นนั้นใหหลักสูตรการอบรมแกสาวกเปนเวลา 2 ป จุดประสงคของโรง
เรียนคือ เพื่อเพิ่มพูนสาวกซึ่งจะแพรขาวประเสริฐออกไป
“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุนชน เปา
โลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของ
ทานผูหนึ่งชื่อทีรันนัส
ทานไดกระทําอยางนั้นสิ้นสองป จนแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระ
วจนะขององคพระผูเปนเจา”
กิจการ 19:9-10
ศูนยฝกอบรมไมมีเสนเขตแดนทางวัฒนธรรม นักศึกษารับใชทั้งแกยิวและคนตางชาติ (คือชน
ชาติอื่นๆ ในโลกนี้ที่ไมใชยิว)
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โรงเรียนนี้ไมมีเขตแดนทางภูมิศาสตร นักศึกษาไมเพียงแตรับใชในเมืองของเขาเองในเอเฟซัส
แตเขายังออกไปหาผูคนทั่วทวีปเอเซียดวย
ศูนยฝกอบรมซึ่งเปาโลกอตั้งขึ้นนั้นสําเร็จวัตถุประสงคตามที่วางไวคือ
“...จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระวจนะขององคพระผูเปนเจา”
กิจการ 19:10
“พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”
กิจการ 19:20
โรงเรียนที่เมืองเอเฟซัส
ฝกอบรมผูเชื่อใหเปนผูรับใชที่มีประสิทธิภาพในการประกาศขาว
ประเสริฐ สาวกเหลานี้เพิ่มพูนขึ้นในฝายวิญญาณ เพื่อนําพระวจนะของพระเจาไปทั่วแควนเอเซีย โดย
การกอตั้งศูนยฝกอบรมเชนนี้ เปาโลก็ไดเริ่มงานรับใชของเขา

ขบวนการที่ตอเนื่อง
จงอานกิจการ 19:23-41 และ 20:1 เราพบวาการผลิตและการขายวัตถุหรือหนังสือของพวก
ลัทธิไสยศาสตรเปนธุรกิจใหญในเมืองเอเฟซัส
เมื่อคนสํานึกผิดจากบาปและติดตามวิถีทางของขาวประเสริฐ เขาก็ไมไดซื้อวัตถุพวกนี้ซึ่งใชใน
การนมัสการพระเท็จอีกตอไป เขาเอาวัตถุเหลานี้ที่เขาซื้อไวแลวมาเผาไฟเสีย
พอคาที่เลี้ยงชีพดวยการขายวัตถุเหลานี้จึงโกรธมาก มีการจารจลวุนวายเกิดขึ้นและในที่สุด
เปาโลตองจากเมืองนี้ไป
แตเมื่อเปาโลจากไป เขาไดทิ้งสิ่งที่สําคัญมากไวเบื้องหลังที่เมืองเอเฟซัส นั่นคือเขาไดทิ้งกลุม
สาวกที่รับการฝกอบรมแลว เพื่อทํางานขาวประเสริฐตอไป เขาทิ้งศูนยฝกอบรมที่ตั้งไวแลวนั้น ซึ่งจะ
ทํางานตอไปเพื่อนําคนกลับใจใหมาเปนสาวก ศูนยฝกอบรมที่เปาโลตั้งไวยังคงทํากระบวนการเพิ่มพูน
ตอไป เมื่อเขาไมไดอยูที่เมืองนี้แลว

ความตองการในปจจุบัน
ในปจจุบันก็ยังคงมีความตองการศูนยฝกอบรมที่คลายคลึงกันเชนนี้ เมื่อผูกลับใจเพิ่มพูนก็
เปนสิ่งสํ าคัญที่เขาตองรับการฝกฝนใหเปนสาวกซึ่งถูกทาทายใหมีความรับผิดชอบตอการนํ าขาว
ประเสริฐไปสูชาวโลก
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เมื่อชาติตางๆ ประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มิชชันนารีหลายคนถูกบังคับใหออก
จากประเทศตางๆ ที่เขารับใชอยู ถาแมวาเขาจากไปแลวแตยังตองมีกระบวนการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
ตอเนื่องไปอีก เขาก็ตองทิ้งศูนยอบรมที่คลายคลึงกับที่เมืองเอเฟซัสใหดําเนินการตอไป
สวนที่เหลือของบทนี้จะใหคําแนะนําสําหรับการกอตั้งศูนยฝกอบรมดังกลาวซึ่งอาจเริ่มตนจาก
กลุมของคริสตจักรหรืออาจเริ่มจากคนๆ เดียว ผูซึ่งเปนเหมือนดังเปาโลคือยึดนิมิตของวิธีการเพิ่มพูนนี้
ไว

จะกอตั้งศูนยฝกอบรมที่ขยายตัวออกไป (สาขา) ไดอยางไร?
เพื่อที่จะเริ่มตนศูนยสาขา เราตองทําสิ่งตอไปนี้
1. แสวงหาแผนการของพระเจา

แมวาเปาโลจะไดฝกอบรมสาวกไวทุกแหงที่เขารับใช เขาก็ไมไดกอตั้งศูนยฝกอบรมไวในทุกๆ
แหงที่เขาไป
คุณไดเรียนรูหลายๆ อยางของการเพิ่มพูนในหลักสูตรนี้มาแลว วัตถุประสงคของพระเจาใน
การเพิ่มพูนสาวก เพื่อแพรขยายขาวประเสริฐยังคงเปนเหมือนเดิม แตวิธีที่จะทําใหวัตถุประสงคนั้น
สําเร็จอาจแตกตางกันได
ขั้นตอนแรกในการกอตั้งศูนยฝกอบรมที่ขยายสาขาออกไปก็คือ การแสวงหานํ้าพระทัยของ
พระเจา สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเสนอหลักสูตรชื่อ “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา” ซึ่งจะชวยให
คุณเขาใจวา พระเจาทรงเปดเผยพระประสงค (หรือนํ้าพระทัย) ของพระองคแกมนุษยอยางไร
เพราะวาแผนการของพระเจาแตกตางกันไปในที่ตางๆ และเพราะวาวัฒนธรรมของคนก็ตาง
กัน ความตองการและวิธีการในการบริหารศูนยฝกอบรมสาขาก็จะแตกตางกันไปดวย
2. เขาใจวัตถุประสงค

คุณตองมีความเขาใจแจมชัดถึงวัตถุประสงคของศูนยฝกอบรมที่มีรูปแบบตามแบบอยางของ
ศูนยที่เมืองเอเฟซัส
วัตถุประสงคของโรงเรียนดังกลาวไมใชเพื่อฝกอบรมชายและหญิงเพื่อใหมีอาชีพทางธุรกิจ อุต
สาหกรรม การเกษตร ฯลฯ เพราะวาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวะตางๆ ก็ทําหนาที่นี้อยูแลว
โรงเรียนที่เอเฟซัสฝกอบรมและเตรียมเขาใหพรอมเพื่องานรับใช
วัตถุประสงคคือเพื่อแพร
ขยายขาวประเสริฐไปตามภูมิภาคตางๆ (ทั่วแควนเอเซีย) และตามวัฒนธรรมตางๆ (ทั้งยิวและคนตาง
ชาติ) ผูกลับใจใหมตองไดรับการฝกอบรมใหเปนสาวกในกระบวนการที่ตอเนื่องของการเพิ่มพูน
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สาวกเหลานี้บางคนอาจเปนเปนนักธุรกิจหรือเกษตรกร แตโรงเรียนในเอเฟซัสไมไดฝกอบรม
เขาในแขนงอาชีพเหลานี้ แตฝกอบรมผูเชื่อใหเปนสาวกที่เกิดผลไมวาเขาจะทํางานอยูในตลาดธุรกิจ
หรือวาเปนผูรับใชเต็มเวลาแหงขาวประเสริฐ
ศูนยฝกอบรมไมไดมาแทนที่คริสตจักร โรงเรียนเชนนี้ไมไดมาแทนที่งานรับใชของคริสตจักร
แตวาเปนการขยายงานรับใชออกไป วัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรมนี้ไมไดมาแทนที่สถาบันที่
มีอยูแลว ซึ่งกําลังแพรกระจายขาวประเสริฐอยูขณะนี้
เปนการดีที่คุณจะเขียนวัตถุประสงคของโรงเรียนลงไว ซึ่งเรียกวา “ขอความแหงวัตถุประสงค”
ซึ่งจะชวยใหคุณยังคงยึดมั่นอยูกับวัตถุประสงคของศูนยฝกอบรมที่ขยายสาขาออกมา (สถาบันฮารเวส
ไทมนานาชาติ มีหลักสูตร “การจัดการโดยวัตถุประสงค” ซึ่งอธิบายวาจะเขียนขอความนี้ไดอยางไร)
3. กําหนดงบประมาณ

งบประมาณคือ ประมาณการวาสิ่งนั้นๆ จะใชเงินสักเทาไร ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเปน
โรงเรียน คุณประชาสัมพันธอยางไร และหลักสูตรที่คุณเลือกอาจมีผลกระทบจากจํานวนเงินที่คุณตอง
จายออกไป
ถาคุณมีงบประมาณพอที่จะเริ่มตั้งโรงเรียน คุณจําเปนตอง “จัดงบประมาณ” เหลานี้ หมายถึง
วาคุณตองเขียนลงไปในถึงจํานวนเงินเฉพาะที่คุณวางแผนที่จะใชจายในดานตางๆ เชน ราคาของ
สถานที่ การประชาสัมพันธหลักสูตร ฯลฯ
ถาคุณไมมีเงินพอที่จะเริ่มตนศูนยฝกอบรม จงอธิษฐานขอใหพระเจาประทานเงินใหตามที่คุณ
ตองใช ถากลุมของคริสตจักรรวมมือกันจัดตั้งศูนยฝกอบรม บางทีแตละคริสตจักรอาจชวยในดานนี้ได
การขาดเงินทุนไมจําเปนตองปดกั้นคุณไมใหเริ่มตั้งศูนยสาขา สถาบันฮารเวสไทมจะจัดหาหลักสูตรให
และคุณจะเริ่มตนโรงเรียนไดในบานหรือในสถานที่คลายคลึงกัน ซึ่งคุณจะไมตองเสียคาเชา ครูและเจา
หนาที่เปนอาสาสมัครที่จะฝกอบรมนักศึกษา
4. เลือกสถานที่

เมืองเอเฟซัส ซึ่งเปาโลเลือกเปนสถานที่สําหรับเปนโรงเรียนของสาวกนั้นเปนทาเรือที่มีธุรกิจ
คาขายวุนวายทั้งวัน และยังเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวและเปนสํานักงานใหญของลัทธิบูชาเทพ
เจาไดอานาซึ่งเปนพระเท็จอีกดวย
ปจจัยที่กลาวมานี้มีผลในคนหลายคนที่อาศัยอยูและที่มาเยี่ยมเยียนเมืองเอเฟซัส การนําขาว
ประเสริฐไปสูประชากรจํานวนมากแหงเอเฟซัส ทําใหมีโอกาสที่ยิ่งใหญในการฝกอบรมนักศึกษ ไม
เพียงแตจะไดเทศนาขาวประเสริฐใหแกคนจํานวนมากที่อาศัยอยูในเมืองนี้เทานั้น แตยังมีโอกาสที่จะ
นําขาวประเสริฐไปสูคนเปนพันๆ ที่มาเยี่ยมเยียนเมืองนี้ในฐานะนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจ เมื่อคนที่มา
เยี่ยมเมืองนี้กลับไปบาน เขาก็นําขาวประเสริฐไปกับเขาดวย เขากลับไปยังคนจํานวนพันๆ ในเมืองอี่นๆ
และหมูบานอื่นๆ เพื่อนําขาวประเสริฐไปสูคนเหลานั้น
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โดยเหตุที่เอเฟซัสเปนศูนยกลางของลัทธิเทพเจาเทียมเท็จไดอานา จึงเปนโอกาสที่ดีในการที่
จะฝกอบรมสาวกใหรูจักการจัดการกับการที่คนถูกมารครอบครอง และการปฏิบัติตามเวทยมนตคาถา
ถานักศึกษาสามารถรูจักจัดการกับอํานาจของผีมารที่ทํางานอยูในเมืองที่ชั่วรายนี้ เขาก็จะสามารถรับ
ใชไดในสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีอิทธิพลของซาตานนอยกวาที่นี่
เปาโลไมไดยายสาวกออกจากสิ่งแวดลอมพื้นบานเพื่อมารับการฝกอบรม เขาฝกอบรมสาวก
ในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติแกเขา เขายังคงอยูในสังคมของเขาเอง และเรียนรูในภาษาของเขาเอง
เปาโลเลือกสถานที่ยุทธศาสตรเพื่อทําเปนโรงเรียนฝกอบรมสาวก จงอธิษฐานเพื่อใหพระเจา
ทรงนําคุณไปยังสถานที่ที่จะเปนศูนยกลางของการฝกอบรมของคุณ เมื่อคุณพิจารณาถึงสถานที่แลว
จงถามคําถามตอไปนี้
ประการแรก สถานที่ดังกลาวเหมาะสมที่คนจะไปมาเพื่อรับการฝกอบรมหรือไม
คนตองสามารถไปยังโรงเรียนเพื่อรับการฝกอบรม ถาคุณอาศัยอยูในหมูบาน สถาบัน
ควรอยูในระยะที่คนเดินไปถึงไดเพื่อมาเรียน
ถาเปนในเมืองก็ควรจะใหคนไปมางายโดยทางการ
คมนาคมสาธารณะ
จงมองหาสถานที่ที่เปนศูนยกลางที่คนสวนใหญที่คุณวางแผนจะฝกอบรมจะไปถึงไดโดยงาย
ประการที่สอง เปนที่ตั้งยุทธศาสตรหรือไม
เอเฟซัส เปนที่ตั้งยุทธศาสตรเพราะวาเปนเมืองทาชายทะเล ซึ่งเปนเสนทางการคา
ขายตามธรรมชาติ ถาเปนไปไดใหคุณตั้งสถาบันในที่เชนนี้ จงเลือกที่ตั้งที่คนจะมารวมกัน มาเยี่ยม
เยียนไดอยางสะดวกหรือเปนที่มีคนจํานวนมากที่อาศัยอยู
อยากลัวที่จะตั้งศูนยฝกอบรมในที่ที่เปนปอมของซาตาน เพราะวาจะทําใหนักเรียนมีโอกาส
มากที่จะมีประสบการณกับสิ่งที่เขาเรียนมา เอเฟซัสเปนสถานที่ที่ดีเพราะวามีอิทธิพลของลัทธิไดอานา
อยางรุนแรง
ประการที่สาม ควรใชความสะดวกดานสถานที่อยางไรบาง
คุณไมจําเปนจะตองสรางอาคารพิเศษขึ้นมาเพื่อเปนศูนยอบรม เปาโลใชสถานที่ที่มี
อยูแลว ซึ่งเปนของชายที่ชื่อ ทิเรนัส คุณสามารถเริ่มตนศูนยสาชาไดในคริสตจักรที่มีอยูแลว ในอาคาร
ของโรงเรียนในบานหรือหองประชุมสาธารณะ
ถาเปนไปได จะดีที่สุดที่จะใชโรงเรียนเปน “สถานที่ที่เปนกลาง” หมายถึงวาอาคารนี้ไมเปน
ของนิกายคริสตจักรใดๆ ซึ่งจะทําใหคนจากหลายๆ คริสตจักรไดเขามารวมโดยไมขาดกลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวในเรื่องสถานที่ของนิกายนั้นๆ
ศิษยาภิบาลบางคนกลัววาเขาจะสูญเสียสมาชิกหากเขาไปรวมประชุมกับคริสตจักรอื่นๆ บาง
นิกายไมอนุญาตใหสมาชิกของเขาไปที่คริสตจักรของกลุมอื่นๆ ทาทีเชนนี้ไมถูกตองแตก็มีอยู การเลือก
“สถานที่ที่เปนกลาง” ชวยกําจัดปญหาหลายประการ
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คุณอาจสามารถใชสถานที่ของรัฐบาลหรือของเมืองนั้น บางทีคุณอาจใชบาน หองประชุม
สาธารณะ สถานที่ตั้งแคมปหรือตัวอาคารโรงเรียนของชาวโลกที่มีอยู
พยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับจํานวนของนักเรียนที่คุณจะสอน จงเลือกสถานที่ที่เปน
ที่สนใจแกคนในชนชั้นของสังคมที่คุณจะสอน เชน ถาคุณตองการฝกอบรมคนจากบริเวณที่ยากจนของ
เมือง เขาอาจรูสึกไมสบายใจที่จะมายังที่ประชุมในโรงแรมชั้นหนึ่งเพื่อรับการฝกอบรม
5. เลือกหลักสูตรที่เหมาะสม

หลักสูตรคือ หมวดวิชาที่จัดระบบไวเพื่อการศึกษา จงแนใจที่จะเลือกหลักสูตรซึ่งจะทําใหจุด
ประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาซึ่งจะฝกอบรมและเตรียมสาวกสําเร็จลงได
ตัวอยางเชน หลักสูตรที่วาจะรูพระสุรเสียงของพระเจาไดอยางไรก็สําคัญกวาหลักสูตรเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของนิกายของคุณในการทําใหจุดประสงคของโรงเรียนสําเร็จลง
หลักสูตรของศูนยฝกอบรมสาขาควรเนนที่สิ่งที่พระเยซูทรงสอน ซึ่งจะทําใหฆราวาสธรรมดาได
รับการเปลี่ยนแปลงเปนสาวกซึ่งจะนําขาวประเสริฐไปสูโลก ตองเปนหลักสูตรที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร
ในการเลือกหลักสูตร คุณตองพิจารณาถึงระดับการศึกษาของคนที่คุณตองการฝกอบรม เขา
อานออกเขียนไดหรือไม? เขาพูด เขียน หรืออานภาษาอะไร?
ถามีภาษาทองถิ่นหลายภาษ ก็ใหพิจารณาดูวาภาษาทั่วไปที่ใชในการคา ซึ่งสามารถใชในโรง
เรียนได คุณตองสอนทั้งสองภาษาโดยใชลามแปลหรือไม?
6. เลือกครูและผูรวมงาน

ขอใหพระเจาทรงนําคุณในการเลือกครู เพื่อสอนในศูนยอบรมสาขา จงแนใจวาครูเหลานี้เห็นดี
ดวยกับวัตถุประสงคของโรงเรียน และหลักสูตรที่ใชสอน
ระดับการศึกษาของครูควรนํามาพิจารณาดวย เขาควรตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่
เหมาะสมกับนักเรียนที่มารับการฝกอบรม แตสิ่งที่สําคัญกวาการศึกษาของเขาก็คือประสบการณฝาย
วิญญาณและของประทานฝายวิญญาณ
จงเลือกครูที่สามารถนํานักเรียนใหมีประสบการณกับสิ่งที่เขาไดเรียนรู จงเลือกครูผูวางแบบ
อยางที่ถูกตอง โดยการแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของเขาเอง จําไววาที่เมืองเอ
เฟซัสนักเรียนไมเพียงแตเรียนรูจากในชั้นเรียนเทานั้น เขายังไดเรียนรูจากประสบการณและโดยทาง
แบบอยางที่เปาโลครูของเขาไดวางไวให
จงเลือกผูเชื่อที่มีของประทานฝายวิญญาณในการสอน จงใหการฝกฝนอบรมแกเขามากขึ้น
เพื่อชวยใหเขาพัฒนาของประทาน สถาบันฮารเวสไทมมีหลักสูตรชื่อ “กลยุทธการสอน” ซึ่งจะชวยให
คุณฝกฝนอบรมครูเพื่อสอนในศูนยอบรมสาขาได
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นอกจากครูแลวคุณอาจตองการเจาหนาที่รวมงานบางเปนบางคน คุณอาจตองการคนทํา
ความสะอาดและจัดเตรียมหองเรียนหรือจัดทําหลักสูตร
บางคนอาจตองการที่จะรับหนาที่ประชา
สัมพันธโรงเรียนก็ได
จงคิดถึงรายละเอียดของโรงเรียน มีงานอะไรบางที่จําเปนตองทําเพื่อใหโรงเรียนดําเนินงานได
จงเลือกเจาหนาที่รวมงานผูมีความสามารถที่จะทํางานที่จําเปนนั้น
7. ประชาสัมพันธ ศูนยฝกอบรมสาขา

คน ยอมไมอาจมารับการฝกอบรมที่โรงเรียนได ถาเขาไมรูวามีโรงเรียนตั้งอยู คุณตองแพร
ประกาศขาวของศูนยสาขาไปทั่วหมูบานหรือเมืองที่คุณวางแผนจะรับใช
คุณจะประชาสัมพันธโรงเรียนอยางไรนั้นแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสถานที่ของโรงเรียนของคุณ
และจํานวนเงินที่คุณมีเพื่อใชประชาสัมพันธ ถาศูนยฝกอบรมของคุณอยูในหมูบานเล็กๆ คุณจะประชา
สัมพันธไดโดยการไปตามบานและเยี่ยมคริสตจักรแตละแหงในหมูบานนั้น ขาวจะประกาศไปโดยใชคํา
พูดจากปาก คุณสามารถพูดกับศิษยาภิบาลแตละคนเกี่ยวกับโปรแกรมมาการฝกอบรม คุณจะพูดกับผู
เชื่อที่ปรารถนาจะรับการฝกอบรมไดเปนการสวนตัว คนทั้งหมูบานก็จะรูขาวไดโดยไมตองเสียคาใช
จายเลย
สวนในเมือง เราจะประกาศขาวออกไปไมงายนัก เพราะวามีประชาการหนาแนน คุณอาจตอง
ใชวิธีตางๆ ตอไปนี้ เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงเรียนฝกอบรม
การเยี่ยมคริสตจักร จงหารายชื่อของคริสตจักรทุกแหงในเมือง คุณอาจหารายชื่อไดจาก
สมุดโทรศัพทหรือจากหนวยราชการที่คริสตจักรตางๆ ขึ้นทะเบียนไว
จงติดตอกับศิษยาภิบาลของแตละคริสตจักรและแบงปนนิมิตของศูนยฝกอบรมสาขากับเขา
ขอใหเขาอนุญาตใหคุณแบงปนเรื่องนี้กับสมาชิกของคริสตจักรของเขาในชวงเวลานมัสการปกติ
สู จิ บั ต รของคริ ส ตจั ก ร ถ าคริสตจั ก รในเมืองของคุณแจกสูจิบัตรขาวประจํ าสัปดาหแก
สมาชิก จงเตรียมใบปลิวเล็กๆ เพื่อสอดไวในสูจิบัตร (ดูตัวอยางในชวง “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบท
นี้)
ขาวแจก
จงเตรียมเอกสารขาวแจกเกี่ยวกับโรงเรียนใหแกหนังสือพิมพทองถิ่น สอบ
ถามราคาที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพดวย (ดูชวง “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้เพื่อดูตัวอยางของ
ขาวแจก)
โปสเตอร
ออกแบบโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน ติดโปสเตอรไวในบริเวณหอง
โถงของคริสตจักร ซึ่งคนที่เขามาและออกไปจะเห็นไดชัด ถาคริสตจักรมีประตูหรือหนาตางกระจกที่หัน
หนาไปสูถนนที่มีธุรกิจวุนวาย ก็จะติดโปสเตอรไวเพื่อที่คนที่เดินผานคริสตจักรจะมองเห็นไดจากทาง
เดินขางถนน
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ใหคุณขออนุญาตจากรานหนังสือคริสเตียน บริษัทธุรกิจของคริสเตียน วิทยาลัยหรือโรงเรียน
เพื่อติดโปสเตอรบนบอรดประกาศแจงความหรือบนหนาตาง
คุณลองติดโปสเตอรที่ศูนยการคา
ธนาคาร ที่ใดๆ ก็ไดที่มีฝูงชนรวมตัวกันอยู
ใหคุณแนใจเสียกอนวาคุณไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่กอนที่จะติดโปสเตอร จงแนใจวา
ไมมีกฎหมายหามติดโปสเตอรดังกลาว
เหตุการณสําคัญๆ ของคริสเตียน
ถามีงานประกาศใหญ มีคอนเสิรตหรืองานประชุม
สัมมนาที่วางแผนวาจะมีในบริเวณที่คุณอยู ซึ่งจะดึงดูดผูเชื่อมาที่นี่ใหคุณขอผูนําใหประกาศเกี่ยวกับ
ศูนยอบรมสาชาในชวงระหวางเหตุการณนั้นๆ
สมาชิกของคริสตจักร ขอใหสมาชิกคริสตจักรแจกโปสเตอรและใบปลิว ใบปลิวอาจทําให
เปนรูปแบบเดียวกับแผนปลิวที่ใชสอดในสูจิบัตรของคริสตจักร
สามัคคีธรรมของผูรับใช
ถามีการประชุมหรือสามัคคีธรรมของผูรับใชใหคุณติดตอผู
นําและขอเวลาที่จะแบงปนที่การประชุมแหงใดแหงหนึ่งเพื่อบอกเขาถึงศูนยการฝกอบรม
คริสตจักรในนิกายของคุณ สงจดหมายไปยังศิษยาภิบาลและคริสตจักรแตละแหงใน
นิกายของคุณเอง ขอรายชื่อศิษยาภิบาลจากนิกายอื่นๆ เพื่อสงขาวของศูนยอบรม
องคการคริสเตียนทองถิ่น
ติดตอผูนําของคริสเตียนทองถิ่นในบริเวณที่คุณอยู ตัวอยาง
เชน องคการเยาวชนเพื่อพระคริสต แคมปสครูเสด ยังไลฟ กลุมนักธุรกิจกิตติคุณสมบูรณ วูแมนสอะ
โกลว (กลุมสตรี) กลุมวัยรุน (ทีนแชลเลจ) และองคการที่คลายคลึงกัน
จงพบปะกับผูนําเหลานี้ และขออนุญาตที่จะแบงปนขาวเรื่องศูนยสาขาในการประชุมปกติของ
องคการนั้นๆ
8. ดําเนินการประชุมครั้งแรก

การประชุมครั้งแรกในชั้นเรียนของศูนยฝกอบรม เปนสิ่งที่สําคัญมาก คุณควรเปดโอกาสให
ศิษยาภิบาลและผูเชื่อทุกคนในชุมชนไดเขามารวม การประชุมควรรวมถึงขั้นตอนตอไปนี้
1. แนะนําครูและเจาหนาที่ทีมงาน
2. อธิบายจุดประสงคของศูนยฝกอบรม
3. แนะนําหลักสูตรซึ่งจะใชในโรงเรียน
4. เวลาของการอธิษฐาน สรรเสริญและรองเพลง
5. ชวงเวลาของการสอนเพื่อเปนแรงกระตุน ซึ่งเปนตัวอยางของสิ่งที่โรงเรียนเสนอ ใหแกผู
เรียน
6. คําอธิษฐานปดการประชุม เพื่อการอุทิศถวายสถานที่และครูแดพระเจา
7. ลงทะเบียนผูที่ตองการมีสวนรวมในโปรแกรมฝกอบรม
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การลงทะเบียนควรกระทําในตอนสรุปการประชุมครั้งแรกกอนที่จะเลิกประชุม นักเรียนจะได
พบกับครู ไดรับการแนะนําหลักสูตรและไดเห็นตัวอยางของการสอน
การดําเนินการเชนนี้จะเปนแรงจูงใจใหเขาเขาเรียนเต็มตามหลักสูตรของการฝกอบรม
9. การสอนในชั้นเรียนปกติ

ตอไปนี้เปนแนวทางเพื่อดําเนินการสอนในชั้นเรียนปกติ
1. จงเตรียมตัว
ครูแตละคนควรคุนเคยกับวิชาที่เขาจะสอนอยางถองแท เขาควรมี
เอกสารเตรียมพรอมสําหรับการสอนแตละครั้ง เขาควรมีวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับแตละบทเรียน ถา
คุณกําลังใชบทเรียนของสถาบันฮารเวสไทมอยู วัตถุประสงคจะบอกไวตรงเริ่มตนของทุกบท
จงแนใจวาไดเตรียมหองเรียนไวพรอมสําหรับนักเรียน
2. จงตรงตอเวลา
เริ่มตนและสรุปบทเรียนใหตรงเวลา นอกเสียวาพระวิญญาณบริสุทธิ์
จงทรงนําในทางอื่น
3. อธิษฐาน เริ่มและสรุปชั้นเรียนโดยการอธิษฐาน
4. ทบทวนและสรุป เริ่มตนชั้นเรียนแตละครั้งดวยการทบทวนสั้นๆ ถึงสิ่งที่สอนไปในชั้น
เรียนครั้งที่แลว จบการสอนดวยการสรุปบทเรียนที่สอนในชั้นเรียนนั้น
5. ใชวิธีการสอนตางๆ กันไป เพื่อฝกอบรมวิธีการสอนตางๆ จงศึกษาหลักสูตร “กลยุทธ
การสอน” ของสถาบันฮารเวสไทม
6. เปดโอกาสใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหว
สิ่งนี้สําคัญกวาการทําใหบทเรียน
จบสมบูรณหรือดําเนินการตามรูปแบบที่วางไว
7. นําพาใหนักเรียนมีประสบการณกับสิ่งที่คุณสอน ตัวอยางเชน ถาคุณกําลังสอน
เรื่องการรักษาโรคก็จงอธิษฐานเผื่อผูเจ็บปวยที่อยูในหองเรียนนั้น ถากําลังสอนเรื่องการบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จงนําคนที่ยังไมไดรับใหมีประสบการณ
8. วางแผนใหนักเรียนมีประสบการณนอกชั้นเรียน จงใหการบานแกนักเรียนใหทํา
เสร็จในชวงกอนชั้นเรียน ใหโอกาสที่เขาจะนําสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติโดยการรับใชในคริสตจักรและชุมชน
ของเขา
ขอควรจํา
จุดประสงคของโรงเรียนคือ เพื่อเตรียมสาวกใหขามเสนแดนทางภูมิศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อประกาศขอความแหงขาวประเสริฐ

ชื่อ...................................................
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บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

เปาโลใชวิธีอะไรเพื่อสอนผูเชื่อในเมืองเอเฟซัส

3.

จงอธิบายถึงศูนยฝกอบรมที่เอเฟซัส

4.

เปาหมายหรือจุดประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาที่ขยายออกไปคืออะไร?

5.

จงสรุปคําสอนที่ไหไวในบทนี้ในการเริ่มตนศูนยฝกอบรมสาขา
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เพื่อการศึกษาตอไป
สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ ใหหลักสูตรฝกอบรมซึ่งจะใชไดในศูนยฝกอบรมสาขา ซึ่งวิชาที่
คุณกําลังเรียนอยูก็เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรดังกลาว
สถาบันฯ เปนโปรแกรมฝกอบรมเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบใหคริสเตียนที่เปนฆราวางผูปรารถนาที่
จะใหพระเจาใชอยางเกิดผลในงานรับใช วิชาเหลานี้เนนที่สิ่งที่พระเยซูทรงสอน เพื่อเปลี่ยนแปล
ฆราวาสใหเปนผูเชื่อที่เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะนําขาวประเสริฐไปสูโลกของเขาดวยการแสดงของฤทธิ์อํานาจ
หมายเหตุ - คือหลักสูตรที่คุณกําลังเรียนอยูนั่นเอง
คําแนะนําสําหรับศิษยาภิบาล

คุณอาจสงจดหมายตอไปนี้ไปยังศิษยาภิบาลของคริสตจักรทั้งหมดในทองถิ่นนั้นๆ พรอมกับ
รายละเอียดของสถาบันฮารเวสไทม
ศิษยาภิบาลที่เคารพในพระคริสต
เรากํ าลังมอบโอกาสที่นาตื่นเตนเทาที่คุณเคยพบไวในมือของคุณเพื่อการฝกอบรมผูนําคริส
เตียนและฆราวาสในคริสตจักรของคุณ
คุณจะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมพิเศษซึ่งมาสูเมือง................. โดยสถาบันฮารเวสไทม
ฯ ไดโดยวิธีตอไปนี้
1. ทบทวนเอกสารที่ใหมานี้อยางรอบคอบถี่ถวน เราไดแนบคําเชิญเฉพาะและแผนปลิวเกี่ยว
กับสถาบันฯ มาดวย
2. แนใจวาสมาชิกทุกคนของคุณไดรับแผนปลิงที่กลาวถึงสถาบันฯ
3. ใชแผนปลิวเปนตัวโปสเตอรแปะไวที่ทางเขาและออกของคริสตจักร
4. ถาคุณมีคริสตจักรสาขาภายใตการดูแลของคุณหรือคุณมีรายชื่อที่คุณใชสงไปรษณียของค
ริสตจักรก็ขอใหสงแผนปลิวใหสมาชิกของเขาดวย
5. ถาคุณไปเยี่ยมหรือเทศนาที่คริสตจักรใดๆ ใหนําเอาใบประกาศไปดวยและแบงปนโอกาสนี้
กับที่ประชุมนั้นๆ
6. ถาคุณทําการประกาศใหญ การประชุม จัดคาย จัดดนตรี การประชุมสัมมนาหรือพบปะ
สังสรรค ก็ใหนําใบประกาศเหลานี้ไปแจกจายแกผูที่มาเขารวมประชุม
7. ถาคุณเปนสมาชิกของสามัคคีธรรมผูรับใชทองถิ่นในเมืองนั้นๆ หรือในนิกายนั้นๆ จง
ประกาศเรื่องสถาบันฯ แกสมาชิกและแจกจายแผนปลิว
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ถาคุณตองการแผนปลิวเพิ่มขึ้นกรุณาติดตอ
(ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของบุคคลที่ติดตอได)
ตัวอยางแผนปลิวที่ประกาศเรื่องของสถาบันฯ
ตอไปนี้เปนตัวอยางของแผนปลิวซึ่งประกาศถึงเรื่องของสถาบันฮารเวสไทม เพียงแตคุณใสขอ
มูลของสถาบันของคุณลงไปแทนขอมูลที่ใหไวในตัวอยาง จงแนใจวาคุณไดสงแผนปลิวติดไปกับจด
หมายถึงศิษยาภิบาล
มาถึงเมืองมาเดรา แลว...
สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ
การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อคริสเตียนผูประกาศ
วันที่

13 กันยายน - 5 มกราคม

เวลา

วันจันทร - พุธ - ศุกร
18.30 น. - 21.30 น.

สถานที่

ศาลาประชาคม
114 ถนน เอ็น จี
มาเดรา
หลักสูตรประกอบดวย

ยุทธวิธีในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ

ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก

รากฐานของความเชื่อ

กลยุทธการสอน

ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา

ระบบวิธีการเพิ่มพูน

สงครามฝายวิญญาณ

หลักการบริหารตามแบบพระคัมภีร

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

การวิเคราะหสิ่งแวดลอม

วิธีการศึกษาพระคัมภีร

การบริหารโดยวัตถุประสงค

สํารวจพระคัมภีร

ระบบวิธีการระดมพล
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การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
ครูผูสอน
ศจ. บิล สมิช ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่หนึ่งแหงเมืองโมเดสโต ศิษยาภิบาลสมิธ
เปนผูที่จบการศึกษาจากสถาบันพระคัมภีรมูดี้ และไดเดินทางไปทั่วโลกในการประกาศ
ศจ. ทิม โจนส ผูเคยเปนมิชชันนารีไปเมืองจีน ผูไดรับใชในการปลูกคริสตจักรไปทั่ว
ชาติเอเซีย
โจอัน ทูลลี่ ผูอํานวยการเยาวชนที่คริสตจักรที่สองในมาเดรา ซึ่งไดเคยรับใช
ทามกลางชนอินเดียนเผาโยรูบา
เปดโอกาสแกคริสเตียนทุกคนจากทุกนิกาย
คาลงทะเบียนราคา
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ศจ.อะกริส ฮัสซี่
ตู ป.ณ. 67
มาเดรา คาลิฟอเนีย 93639
โทร. (209) 661-1126
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 12
1.

2.
3.
4.
5.

“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อและพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุมชน เปาโลจึงแยก
ไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของทานผูหนึ่ง
ชื่อทีรันนัส
ทานไดกระทําอยางนั้นสิ้นสองป จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระวจนะ
ขององคพระผูเปนเจา”
กิจการ 19:9-10
เปาโลสอนโดยใชประสบการณสวนตัว (กิจการ 19:2-8) โดยตัวอยาง (กิจการ 19:11-12) และ
สอนในโรงเรียนฝกอบรม (กิจการ 19:9)
ศูนยฝกอบรมที่ เอเฟซัส เปนหลักสูตร 2 ป ซึ่งฝกอบรมสาวกใหรับใชทั้งดานวัฒนธรรมและ
ทางภูมิศาสตร (หมายถึงขามเขตแดนไปที่อื่นๆ) เพื่อประกาศขาวประเสริฐ (กิจการ 19:10-20)
จุดประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาก็คือ เพื่อฝกอบรมสาวกและเตรียมเขาเพื่องานรับใช
ดูหนา 9
เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา 3-9
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