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บทที่ 4

หนึ่งบวกหนึ่งมากกวาสอง

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เปนพยาน”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ฆราวาส”
- ใหคํ าจํ ากัดความวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย (ผูรับใชเต็มเวลา)”
- อธิบายวา “การทรงเรียก” ของฆราวาสหมายถึงอะไร
- อธิบายแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนเพื่อการแพรขยายขาวประเสริฐ
- บอกชื่อชาย 2 คน ในพันธสัญญาใหมซึ่งเปนตัวอยางของขบวนการเพิ่มพูนนี้
- อธิบายวาจะเริ่มตนในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณไดอยางไร
- เร่ิมตนเพิ่มพูนฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“จงมอบคํ าสอนเหลานั้นที่ทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่

ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”
2 ทิโมธี 2:2
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คํ านํ า

ความเติบโตของรางกายมนุษยเร่ิมตนจากเซลลของชีวิตเซลลเดียว เซลลนี้เพิ่มพูนมากขึ้น
เร่ือยๆ จนกอรางเปนมนุษยข้ึน หลังจากที่เกิดมาแลว ขบวนการนี้ยังคงดํ าเนินไปอยางตอเนื่องในตัว
เด็ก เซลลของมนุษยยังคงเพิ่มพูนและกอใหเกิดการเจริญเติบโต

ในโลกฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน คนแตละคนซึ่งมีชีวิตใหมแลวในพระคริสตก็เปนเหมือน
กับเซลลที่มีชีวิตในรางกายของมนุษย ผูเชื่อแตละคนตองเพิ่มผลผลิตในฝายวิญญาณ ขาวประเสริฐ
แพรออกไปในขณะที่ผูเชื่อยังคงเพิ่มพูนดวยวิธีนี้

บทเรียนนี้จะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบสวนตัวของคุณในขบวนการฝายวิญญาณนี้ คุณ
จะเรียนรูถึงแผนการของพระเจาเพื่อการเพิ่มพูนฝายวิญญาณซึ่งทํ าให “หนึ่งบวกหนึ่ง” ไดมากกวา
สอง

การทาทาย

พระเยซูทรงทาทายผูเชื่อใหนํ าขาวประเสริฐไปสูคนทั้งโลก (มัทธิว 28:19, กิจการ 1:8)
ในปจจุบัน เราอาศัยอยูในโลกที่กํ าลังเติบโตกาวหนา มีคนเกิดใหมในแตละวันเปนพันๆ คน

จํ านวนประชากรของโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
มีกลุมคนมากมายในโลกนี้ที่ยังไมเคยไดยินถึงเรื่องของพระเยซู กลุมเหลานี้ประกอบดวยคน

เปนลานๆ คนซึ่งขาวประเสริฐยังไมไดไปถึงเขา
หมูบานและชุมชนหลายแหงไมมีคริสตจักร ในหลายประเทศไมมีศิษยาภิบาลที่ไดรับการฝก

ฝนเพียงพอเพื่อคริสตจักรที่มีอยู
เราจะทํ าตามคํ าทาทายของพระเยซูไดสํ าเร็จอยางไรเพื่อนํ าขาวประเสริฐไปสูคนทั่วโลก

แผนการของพระเจา

พระเจาทรงมีแผนการพิเศษเพื่อนํ าจาวประเสริฐไปสูโลกนี้ 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 ชนิดที่หนึ่งคํ าพยานที่เปนคํ าพูดเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ อีกชนิดหนึ่งคือ หลัก
ฐานซึ่งพิสูจนใหเห็นได

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยใหคุณเปนพยานถึงขาวประเสริฐทั้งโดยคํ าพูดและโดยการ
สํ าแดงถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

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”

คํ าวา “ฆราวาส” มาจากภาษากรีกที่แปลวา “เปนของบุคคลที่พระเจาทรงเลือก” ความหมาย
เบื้องตนของคํ านี้คือ “ประชากรทั้งหมดของพระเจา” คํ าวา “ฆราวาส” จึงนํ ามาใชสํ าหรับผูที่ไมได
ปรนนิบัติรับใชพระเจาเต็มเวลาในคริสตจักร

คํ าวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย” กลายเปนคํ าที่ใชกับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร พระสงฆ
หรือศาสนาจารย หมายถึง ผูที่มีอาชีพในการรับใชและคริสตจักรจางใหทํ างานเต็มเวลา เขาอาจไดรับ
การแตงตั้งจากนิกายหรือไมก็ได
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เมื่อเวลาผานไป ในประวัติศาสตรของคริสตจักรมีการแบงแยกทีละนอย เกิดขึ้นระหวาง
ศาสนาจารยและฆราวาส ฆราวาสหลายคนหยุดที่จะเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ เขาเริ่มที่จะละทิ้งคํ า
ทาทายที่ใหออกไปทั่วโลกเพื่อประกาศขาวประเสริฐไวแกศาสนาจารยเต็มเวลา

ไมมีผูรับใชเต็มเวลาคนใดจะทํ าสิ่งที่คริสตจักรทั้งหมดไดรับมอบหมายใหกระทํ าไดสํ าเร็จ นี่
เปนเหตุผลที่เราไมไดนํ าขาวประเสริฐไปทั่วโลก ผูเชื่อไดยายความรับผิดชอบของเขาไปไวที่ศาสนา
จารยเต็มเวลา

พระคัมภีรสอนถึงการแบงแยกงานกันในคริสตจักรก็จริง แตวาคนทุกคนตองมีสวนรวมใน
การประกาศเผยแพรขาวประเสริฐ (จงอาน กิจการ 6:1-6)

ขณะที่คริสตจักรที่เยรูซาเล็มเพิ่มพูนขึ้น ก็จํ าเปนที่จะตองแบงงานออกไปเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการในคริสตจักร ผูนํ าใชเวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาพระวจนะและอธิษฐาน ฆราวาสทํ าหนาที่
บริหารตอหญิงมายและงานประเภทปรนนิบัติ

แตแมวาผูเชื่อรับใชในหนาที่ตางๆ กันในคริสตจักร เขาทุกคนตางก็มีสวนรวมในการประกาศ
ขาวประเสริฐ

สตีเฟนคือฆราวาสผูหนึ่งที่ถูกเลือกใหทํ างานประเภทปรนนิบัติ ถึงกระนั้นก็เปนพยานอยางมี
ฤทธิ์ตอขาวประเสริฐ (กิจการ 6:8-11)

ฟลิปก็เปนฆราวาสอีกผูหนึ่งที่ถูกเลือกใหปรนนิบัติ เขาแบงปนขาวประเสริฐกับชาวสะมาเรีย
(กิจการ 8:5-12)

เมื่อเยรูซาเล็มถูกขมเหงและผูเชื่อกระจัดกระจายออกไปยังเมืองตางๆ เขาก็เปนพยานถึงขาว
ประเสริฐตอไป

“ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”
กิจการ 8:4

สํ าหรับผูเชื่อที่แทจริงนั้นไมมีการแบงแยกระหวางคนที่ศักดิ์สิทธิ์กับคนที่ทํ างานเลี้ยงชีพทาง
โลก เพราะวาพระเยซูทรงเปนจอมเจานาย (Lord ภาษาไทยแปลวาองคพระผูเปนเจา ซึ่งความหมาย
ที่แทจริงคือ เจานาย) ของทุกคน

การทรงเรียกของฆราวาส

ถาคุณจะเขาใจจริงๆ ถึงการทรงเรียกฝายวิญญาณของฆราวาส คุณตองหันกลับไปดูในพันธ
สัญญาเดิม
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แผนการของพระเจาคือใหชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใช
“เจาทั้งหลายจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปนชนชาติบริสุทธิ์สํ าหรับเรา...”

อพยพ 19:6

ในฐานะปุโรหิต บุคคลแตละคนในอิสราเอลตองเปนพยานถึงพระเจาเที่ยงแทองคเดียวแกผู
ไมเชื่อที่อยูรอบๆ เขา

การแตงตั้งปุโรหิตอยางเปนทางการไมไดเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจาเพื่ออิสราเอล 
ปุโรหิตก็เหมือนกับ “ศาสนาจารย” ในปจจุบันซึ่งมีบทบาทพิเศษในการเปนผูนํ า แตชนชาติทั้งหมดยัง
คงปรนนิบัติในฐานะผูรับใชซึ่งนํ าขอความจากพระเจาไปยังคนตางชาติ

ในพันธสัญญาใหม ผูเชื่อไดรับการทรงเรียกที่คลายคลึงกัน เขาตองเปนปุโรหิตหรือผูรับใช
แหงขาวประเสริฐ

“แตทานทั้งหลายเปนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปน
ประชาชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของพระเจาโดยเฉพาะ เพื่อใหทานทั้งหลายประกาศพระ
บารมีของพระองค ผูไดทรงเรียกทานทั้งหลายใหออกมาจากความมืด เขาไปสูความสวางอัน
มหัศจรรยของพระองค”

1 เปโตร 2:9

การทรงเรียกผู เชื่อก็เพื่อใหเปนพยานถึงพระเจาผู ทรงไดนํ าเขาออกจากความมืดฝาย
วิญญาณเขามาสู “ความสวาง” ของพระเยซูคริสต (ยอหน 9:5)

พระเจาทรงบอกผูเชื่อให “ดํ าเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น” (เอเฟ
ซัส 4:1) มีการทรงเรียกประการหนึ่งคือใหเปนพยานถึงขาวประเสริฐ ซึ่งเปนงานของพันธกิจของผูเชื่อ
ทุกคน ทุกคนตางรับผิดชอบตอการตอบสนองการทรงเรียกนี้

การทรงเรียกนี้ไมข้ึนอยูกับการศึกษาหรือความสามารถตามธรรมชาติ พระเจาทรงใช
ฆราวาสธรรมดาเพื่อที่พระองคเทานั้นจะไดัรับพระเกียรติและสงาราศี

“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวาพวกทานที่พระเจาไดทรงเรียกมานั้น เปนคน
พวกไหน มีนอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มีนอยคนที่มีอํ านาจ มีนอยคนที่ตระกูลสูง”

1 โครินธ 1:26-29

ขบวนการเพิ่มพูน

ในพระคัมภีร พระเจาทรงเปดเผยแผนการพิเศษเพื่อใหผูเชื่อสามารถที่จะทํ าใหการทรงเรียก
สํ าเร็จลงได
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การเพิ่มพูนคือหลักการเบื้องตนของการเจริญเติบโตทั้งหมดในโลกธรรมชาติ การเติบโตไมได
เกิดจากการเพิ่มหนวยหนึ่งเขากับอีกหนวยหนึ่ง แตเปนการที่เซลลที่มีชีวิตอยูนั้นไดเพิ่มพูนขึ้น เซลล
ใหมแตละเซลลที่เกิดขึ้นมีความสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได

แผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนก็คลายคลึงกันในโลกฝายวิญญาณ เปาโลสรุปแผนการนี้
เมื่อเขาเขียนถอยคํ านี้แกทิโมธี

“จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคน ไวกับคนที่
ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”

2 ทิโมธี 2:2

เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกคนที่สัตยซื่อและมอบหมายสิ่งที่เปาโลสอนแกเขา คนที่สัตยซื่อเหลา
นี้ตองมีความสามารถที่จะสอนผูอ่ืน โดยแผนการในการเพิ่มผลผลิตที่วางไวนี้ ขาวประเสริฐก็จะแพร
ออกไปทั่วโลก

เพื่อจะดูวาแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนนั้นกระทํ ากิจอยางไร จงศึกษารายการตอไปนี้
รายการนี้ใชเวลาหนึ่งซึ่งเปนเวลาเฉลี่ยที่จํ าเปนตอการนํ าคนกลับใจมาสูขาวประเสริฐ และฝกเขาให
เปนคริสเตียนที่เกิดผล โดยแทจริงแลวขบวนการนี้อาจใชเวลามากหรือนอยกวานี้ก็ได  ข้ึนอยูกับคนที่
เกี่ยวของ ดังนั้นจึงเปนไปไดที่จะวางกํ าหนดเวลาไวอยางแนนอนได

แตถาผูเชื่อจะไปหาเพียงคนๆ เดียวและสรางเขาใหเปนสาวกในแตละป และใหเขาสัญญาที่
จะสรางคนๆ หนึ่งเปนสาวกในแตละป โลกก็จะไดรับขาวประเสริฐงายขึ้น

จงสังเกตดูรายการวาในระหวางปแรก ผูเชื่อกํ าลังสรางสาวกคนหนึ่ง ในปลายปนั้นมีคนที่
สัตยซื่อ 2 คน คือผูเชื่อและคนที่กลับใจใหมที่เขาสรางใหเปนสาวก (คุณจะเรียนเรื่องขบวนการสราง
สาวกตอไปในหลักสูตรนี้)

ในชวงปตอไป เขาแตละคนนํ าขาวประเสริฐไปหาคนหนึ่งและสรางเขาเปนสาวก ในปลายปที่
2 มีคนทั้งหมด 4 คน แตละคนจะสรางคนๆ หนึ่งใหเปนสาวกในปตอไป

ป ผูสรางสาวก สาวก = จํ านวนทั้งสิ้น
ป 17 65,536 65,536 = 131,072
ป 16 32,768 32,768 = 65,536
ป 15 16,384 16,384 = 32,768
ป 14 8,192 8,192 = 16,384
ป 13 4,096 4,096 = 8,192
ป 12 2,048 2,048 = 4,096
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ป 11 1,024 1,024 = 2,048
ป 10 512 512 = 1,024
ป 9 256 256 = 512
ป 8 128 128 = 256
ป 7 64 64 = 128
ป 6 32 32 = 64
ป 5 16 16 = 32
ป 4 8 8 = 16
ป 3 4 4 = 8
ป 2 2 2 = 4
ป 1 1 1 = 2

ยุทธวิธีจากเบื้องบนของพระเจา

ในการเพิ่มพูนผลผลิตและการระดมพล

บัดนี้ใหเราคิดเฉลี่ยสมาชิกของคริสตจักรหนึ่งวามีประมาณ 100 คน จงทํ าใหเพิ่มข้ึนตาม
แผนภูมินี้เปน 100 คน  โดยใหแตละคนประกาศขาวประเสริฐใหไดสักหนึ่งคน และทํ าการฝกอบรม
เขาเหลานั้นใหเปนผูที่รูจักเพิ่มผลผลิตดวยตนเองอีกตอหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถเห็นไดวาเปนวิธีที่งายแค
ไหน ที่เราสามารถสงขาวประเสริฐไปจนถึงประชากรทั้งโลกได

การเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคูณเปนวิธีที่รวดเร็วยิ่งกวาการเพิ่มจํ านวนแบบธรรมดา
ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายการเพิ่มพูนแบบธรรมดาโดยการบวก

การเพิ่มจํ านวน  1+1+1+1+1...> เติบโตตอไปทีละหนึ่ง

ตอไปนี้เปนแผนภูมิซึ่งอธิบายการเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคูณ ในกระบวนการนี้ คนแตละคน
ดํ าเนินการเพิ่มพูนแบบทวีคูณดวยตนเอง และการที่ “หนึ่งบวกหนึ่ง” ยอมนํ าผลลัพธมาใหไดมากกวา
สอง
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   การเพิ่มพูนผลผลิต
   ทวีคูณ

 

วิธีการในคริสตจักรยุคแรก

แผนภูมิตอไปนี้แสดงถึงขั้นตอนแรกในการเพิ่มจํ านวนซึ่งเปนผลมาจากอันดรูวซึ่งเปนสาวก
คนแรกของพระเยซู

    เปโตร
อันดรูว     คนอื่นๆ
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เพนเทคศเต

1. อันดรูวเปนผูแบงปนขาวประเสริฐใหนองชายคือ เปโตร
2. เปโตรก็เปนผูแบงปนขาวประเสริฐแกประชาชนในวันเพนเทคศเตที่กรุงเยรูซาเล็ม
3. เปโตรยังไมหยุดที่จะแบงปนขาวประเสริฐตอไปยังคนอื่นๆ อีกซึ่งคนเหลานั้นไดกลายมาเปน

ผูเพิ่มผลผลิตอีกที
4. ผูเชื่อนับจํ านวนแสนๆ คนตางกระจัดกระจายตอไปยังคนอื่นๆ อีก เพื่อที่จะแพรขยายขาว

ประเสริฐตอๆ ไปอยางไมหยุดยั้ง
5. แตละคนที่ไดรับขาวประเสริฐแลวก็เร่ิมกลายเปนผูเพิ่มผลผลิตทันทีและทํ าใหกระบวนการ

ดํ าเนินตอเนื่องกันไปไดเร่ือยๆ

ตอไปนี้คือแผนภูมิซึ่งแสดงถึงขั้นตอนแรกในการเพิ่มจํ านวนทางฝายวิญญาณซึ่งเปนผลมา
จากอัครสาวกเปาโล

1.   พระเจาทรงใชอานาเนียใหไปวางมือแกเปาโล
2.   เปาโลสรางสาวกชื่อทิโมธี
3.   เปาโลยังคงสรางสากคนอื่นๆ ตอไปอีกเรื่อยๆ
4.   ทิโมธีก็สรางสาวกที่เรียกวา “ผูเชื่อที่สัตยซื่อ”  ซึ่งเปนคนที่สามารถสอนคนอื่นได
5.   ผูเชื่อที่สัตยซื่อคือ ผูที่ออกไปประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นๆ
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6.   คนเหลานั้นซึ่งเคยเปน “คนอื่นๆ” ดํ าเนินการในขบวนการของการเพิ่มจํ านวนตอไป
7.   บุคคลแตละคนที่อยูในเครือขายนี้ทํ าหนาที่เพิ่มผลผลิตตอไป

บุคคลธรรมดา

พระคัมภีรบอกใหเราทราบไมมากเกี่ยวกับชายที่ชื่อ อานาเนีย  ซึ่งหมายถึงผูที่ปรากฏชื่ออยู
ในแผนภูมิขางบนนี้ เขาไมเปนที่รูจักของมนุษย แตทวาพระเจาทรงใชเขาใหเปนผูสรางและเลี้ยงดู
อัครสาวกเปาโล

อันตรูวก็เปนคนธรรมดาเชนกัน เปนชาวประมงที่ไรการศึกษาดวยซํ้ า แตขอใหคุณดูที่ลูกโซ
แหงการเพิ่มพูนแบบทวีจํ านวนทางฝายวิญญาณซึ่งคุณจะเห็นถึงความรับผิดชอบของเขา

คุณอาจเปนคนที่ไมมีชื่อเสียงในทามกลางมนุษย คุณอาจไมเปนที่รูจักอยางดีในชุมชนที่คุณ
อยูหรือในคริสตจักรในนิกายที่คุณสังกัดอยู

คุณอาจเปนบุคคลธรรมดาและการงานที่คุณทํ าก็แสนจะธรรมดา แตทวาพระเจาทรง
สามารถใชคุณเพื่อที่จะเพิ่มพูนสาวกใหพระองคได

จงอานเรื่องการหายโรคของชายที่เปนงอยในกิจการ บทที่ 4   เมื่อเปโตรและยอหนปรากฏตัว
ตอหนาสภานั้น เห็นไดอยางชัดเจนทีเดียววาเขาทั้งสองเปนผูที่ไรการศึกษา เปนเพียงคนธรรมดา
สามัญนั่นเอง

“เมื่อเขาเห็นความกลาหาญของเปโตรกับยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษา
และเปนคนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํ านึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู

เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยูกับเปโตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูด
ขึ้นได”

กิจการ 4:13-14

คนเหลานี้ที่จัดวาเปน “คนธรรมดาสามัญ” ไดรับชีวิตใหมโดยทางพระเยซูคริสตแลว ชีวิต
ภายในของพวกเขาเปนผลจากการเพิ่มพูนทางฝายวิญญาณ

พระเยซูทรงมอบหมายงานใหฆราวาสซึ่งเปนคนธรรมดาสามัญใหมีความรับผิดชอบในการ
เผยแพรขาวประเสริฐ ดังนั้นพระองคจึงทรงเลือกชาวประมงใหจากเรือของเขาเพื่อมาเปนผูจับคน
แทน เพราะพระองคทรงเชื่อวาประชาชนที่เปนคนธรรมดาสามัญสามารถกลายเปนคนพิเศษกวา
ธรรมดาได เมื่อเขาไดประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

กิเดโอนก็เปนเพียงชาวนาคนหนึ่ง เปาโลเปนคนทํ าเต็นท โมเสสเปนคนเลี้ยงแกะ ลูกาเปน
นายแพทย  โยเซฟเปนรัฐบุรุษผูยิ่งใหญทางการเมือง ไมวาคุณจะมีการศึกษาแคไหนหรือมีอาชีพอะไร
พระเจาทรงสามารถใชคุณในแผนการของพระองคได
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คุณอยูที่ไหน คุณเปนใคร ไมสํ าคัญ ส่ิงที่สํ าคัญมากก็คือขณะนี้คุณกํ าลังทํ าอะไรอยูในที่ซึ่ง
พระองคไดทรงวางคุณไว กุญแจที่จะนํ าคุณไปสูการเพิ่มพูนฝายวิญญาณอยางมีประสิทธิภาพอยูที่
วาคุณตองเปนคนของพระเจา เปนหญิงหรือเปนชายที่ตองยอมอยูในที่ซึ่งพระเจาทรงจัดวางคุณไว
ตองกํ าลังทํ างานของพระเจาและตองอยูในทางของพระเจา

จะเริ่มตนไดอยางไร

พระคัมภีรใหมเปดเผยวาขาวประเสริฐแผขยายไดอยางรวดเร็วไปตามเครือขายของสังคมซึ่ง
กํ าลังมีและดํ ารงอยูจริง ดวยวิธีการเชนนี้ นั่นหมายถึงวาคุณเองก็สามารถแผขยายขาวประเสริฐออก
ไปจากตัวคุณไดงานที่สุดคือไปสูกลุมคนในสังคมของคุณ ไปยังเพื่อนๆ ญาติพี่นองและผูรวมงานของ
คุณ

ตัวอยางเชน พระเยซูทรงเรียกชาวประมงคนหนึ่งที่ชื่อวา อันตรูว อันดรูวแบงปนขาวประเสริฐ
กับญาติคนหนึ่งซึ่งชื่อวา เปโตร   แลวทั้งสองคนก็รวมกันแบงปนกับชาวประมงคนอื่นๆ ซึ่งเขาทั้งสอง
ทํ ามาหากินอยูดวย ในไมชาชาวประมงทั้งกลุมนั้นก็กลายสภาพเปนผูที่กํ าลังติดตามพระเยซูไปในที่
สุด

ในชีวิตประจํ าวันและในการทํ างาน ฆราวาสไมใชเปนแตเพียงหนวยยอยๆ ของคริสตจักร ซึ่ง
กระจัดกระจายออกไปยูในชุมชนซึ่งมารวมตัวกันเพื่อการนมัสการและสามัคคีธรรมดวยกันเทานั้น แต
ฆราวาสคือราชทูตของพระเจาที่จะตองเปนผูนํ าขาวเรื่องแผนดินของพระเจาไปยังญาติพี่นอง เพื่อน
ฝูงและบรรดาเพื่อนรวมงาน โลกแหงการทํ างาน 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

ส่ิงที่เห็นไดชัดซึ่งเปนผลอันแทจริงของการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ การที่ผู
นั้นกลายเปนผูที่มีชีวิตในการเปนพยานถึงขาวประเสริฐดวยพลังอํ านาจที่มาจากเบื้องบน ฤทธานุ
ภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ าใหผูเชื่อมีความสามารถที่จะเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณแบบ
ทวีคูณได (กิจการ 1:8)

วิธีหนึ่ง ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทํ าใหผูเชื่อมีพลังอํ านาจไดก็คือ โดยทางของ
ประทานฝายวิญญาณ ผูเชื่อแตละคนไดรับของประทานฝายวิญญาณเพื่อที่จะเตรียมเขาใหพรอมที่
จะออกไปรับใชผูอ่ืน ของประทานเหลานี้เปนความสามารถที่เหนือธรรมชาติซึ่งไดมาโดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

�����
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ถาคุณไมทราบวาคุณมีของประทานฝายวิญญาณอะไรบางที่พระเจาทรงประทานใหคุณมา
แลว โปรดเรียนหลักสูตรของทางสถาบันฮารเวสไทมฯ ในหัวขอวา “การงานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” หลักสูตรนี้เกี่ยวกับวิชาที่วาดวยของประทานฝายวิญญาณ

ตัวอยางในสมัยปจจุบัน

ไมมีอะไรเลยที่ทํ าใหแผนการในการเพิ่มพูนขาวประเสริฐของพระเจาพายแพหรือลมเหลวได
หากมีการเปนพยานของผูเชื่อเปนรายบุคคล

งานของมิชชันนารีที่รับใชเพื่อการประกาศแกชนชาติจีนผานไปนานหลายปทีเดียว แตจนวน
ประชากรของคริสตจักรมีนอยกวาหนึ่งลานคน เมื่อตอนที่รัฐบาลขับไลมิชชันนารีออกนอกประเทศ
บรรดาศิษยาภิบาลถูกจับขังไวในคุก พระคัมภีรถูกเผา โบสถถูกปด

แตอีก 30 ปตอมา เมื่อมีการเปดกวางใหกลับคืนสูประเทศจีนได และมีการทํ ารายงานตางๆ
ได จํ านวนผูเชื่อที่ประเมินไดมีเพิ่มข้ึนจาก 10 ถึง 50 ลานคน

ถึงแมวาคริสตจักรถูกปด ศิษยาภิบาลถูกขังคุก แตผูเชื่อธรรมดาก็ยังคงเพิ่มพูนผลผลิตฝาย
วิญญาณตอไปอยางไมหยุดยั้ง ไมมีส่ิงใดเลยที่สามารถมาหยุดยั้งแผนการของพระเจาที่มีไวเพื่อการ
เผยแพรขาวประเสริฐของพระองค

ความเจริญเติบโตของราชอาณาจักรพระเจา

ผูเชื่อทุกคนตองกลายเปนผูเกิดผลจากการเพิ่มพูนผลผลิต ทวาการเพิ่มพูนเพียงอยางเดียวก็
ไมเปนการเพียงพอ ผูเชื่อทุกคนยังตองกลายมาเปนผูที่มีสวนในหนาที่ของคริสตจักรซึ่งจะตองทํ างาน
ประสานกันกับพระกายเดียวกันซึ่งไดแกผูเชื่อแททุกคนที่รวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

คริสตจักรก็ตองเพิ่มพูนตัวเองดวย คริสตจักรตองมีประสบการณดานการเจริญเติบโตฝาย
วิญญาณภายในและตองกาวหนาเพื่อที่จะแผขยายคริสตจักรตอไปอีก การเพิ่มสาขาของคริสตจักร
ลูกและมีความเจริญเติบโตในรูปแบบที่ขามไปสูประเทศอื่นๆ

คุณไดเรียนรูไปแลวถึงความรับผิดชอบของคุณในการเพิ่มพูนผลผลิตเปนรายบุคคล ในบท
ตอๆ ไป  คุณจะเรียนรูถึงวิธีการเพิ่มพูนรวมกันภายในคริสตจักรทองถิ่น
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ชื่อ...........................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

2. ใหคํ านิยามคํ าวา “พยาน”
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

3. ใหคํ านิยามคํ าวา “ฆราวาส”
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4. ใหคํ านิยามคํ าวา “พระสงฆหรือศาสนาจารย”
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

5. อธิบายวาสิ่งนี้หมายถึงอะไร?  “การทรงเรียก” ของฆราวาส
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

6. อะไรคือแผนการของพระเจาในการเพิ่มพูนผลผลิตเพื่อแผขยายขาวประเสริฐ
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

7. ชาย 2 คน ในพระคัมภีรใหม ซึ่งไดรับการเอยนามใหเปนตัวอยางของการเพิ่มพูนผลผลิตฝาย
วิญญาณคือใครบาง
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

8. อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. ในบทสุดทายคุณไดศึกษาถึงคํ าอุปมาในการเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคุณไปแลว จงทบทวน
คํ าอุปมาตอไปนี้เพิ่มเติมอีก คุณจะเห็นไดวาในคํ าอุปมาเหลานี้ผูเชื่อแตละคนตองมีความรับ
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. จงอานคํ าสนทนาระหวางพระเยซูและเปโตรใน  ยอหน 21:15-22
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ในกิจการ 10:22 จงอานถอยคํ าซึ่งพระเยซูไดตรัสแกเปาโลในเวลาที่เขากลับใจ

หนาที่และความรับผิดชอบของคุณไมควรจะเปนไปในลักษณะที่สนใจใครรูวาคนอื่นๆ เขาทํ า
หนาที่ในการออกไปเปนพยานเพื่อประกาศขาวประเสริฐของพระเจาดวยความรับผิดชอบ
แลวหรือไม ขออยาใหมีใครถามคํ าถามเชนเปโตรที่วา “ชายผูนี้จะทํ าอะไร”

หนาที่ความรับผิดชอบของคุณควรใหเปนเหมือนเชนของเปาโลที่วา “จะใหขาพระองคทํ าเชน
ไร พระองคเจา”

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4

1. “จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่
สามารถสอนคนอี่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

2. “พยาน” คือ การเลาสิ่งที่คุณไดเห็น ไดยินหรือมีประสบการณใหผูอ่ืนฟง ในศาลทางกฏ
หมาย

พยาน คือ คนซึ่งเปนพยานเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่ง  หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในฐานะพยาน เราตอง
เปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระองคเพื่อความรอดจะไดไปสูมวลมนุษยชาติทั้งปวง
หนา 2
3. คํ าวา “ฆราวาส” หมายถึง “ซึ่งเปนของบุคคลที่พระเจาทรงเลือกไว”  ความหมายเบื้องตน
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ของคํ านี้คือ   “ประชากรทั้งหมดของพระเจา”    คํ าวา   “ฆราวาส”       จึงนํ ามาใชสํ าหรับผูที่ไมได
ปรนนิบัติรับใชพระเจาเต็มเวลาในคริสตจักร หนา 2
4. คํ าวา  “พระสงฆหรือศาสนาจารย”  กลายเปนคํ าที่ใชกับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร พระ
สงฆหรือศาสนาจารย หมายถึงผูที่มีอาชีพในการรับใชซึ่งคริสตจักรจางใหทํ างานเต็มเวลา หนา 3
5. การทรงเรียกของฆราวาส    หมายถึง            ความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนที่จะตอง

เปน
“ปุโรหิต” ของพระเจา คือ เปนผูรับใชในการออกไปเปนพยาน เพื่อประกาศขาวประเสริฐของพระเจา
แกคนทั้งหลายที่ยังไมเชื่อและตองมีชีวิตที่บริสุทธิ์สมกับการทรงเรียกใหทํ าหนาที่พิเศษของพระองค ด
คํ าอธิบายในหนา 3
6. แผนการของพระเจาคือที่สรุปไวใน กิจการ 1:8 พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธานุภาพจาก

เบื้อง
บนที่จะเสด็จมาเหนือผูที่ออกไปเปนพยาน       เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตตามขบวนการของพระเจา พระ

เยซู
คริสตทรงเปนเนื้อหาสาระของขาวประเสริฐและโลกทั้งหมดคือผูที่ตองรับรูเนื้อหาสาระนั้น      ผูเชื่อ

ทั้ง
หลายก็ตองเปนตัวแทนในการเพิ่มพูนผลผลิตดวย วิธีของพระเจาก็คือ    ใหผูเชื่อแตละคนกลาออกไป
เปน “พยาน”  ถึงขาวประเสริฐและสอนผูที่จะสามารถสอนผูอ่ืนได   2 ทิโมธี 2:2
7. อันดรูว และอานาเนีย หนา 6-7
8. เร่ิมตนที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับญาติพี่นอง เพื่อนฝูง   และเพื่อนรวมงาน ขาวประเสริฐแผ
ขยายออกไปจนถึงบรรดาผูที่ยังไมเชื่อไดอยางรวดเร็ว ก็เปนเพราะวามีการเปนพยานตอเนื่องอยางไม
หยุดยั้งไปตามเครือขายของสังคมที่มีอยู หนา 8


