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หมวดวิชา  การเพิ่มพูน

หลักสูตร  ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

คํ านํ า

พระคัมภีรบันทึกถึงการทรงสรางโลกและมนุษยชายหญิงคูแรก (ปฐมกาล 1)
พระบัญชาประการแรกํ าที่พระเจาทรงประทานแกมนุษยที่ทรงสรางขึ้นเปนครั้งแรกคือ ใหเกิด

ทวีคูณ
“พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค ตามพระฉายาของพระเจา

นั้น พระองคทรงสรางมนุษยขึ้น และไดทรงสรางใหเปนชายและหญิง
พระเจาทรงอวยพระพรแกมนุษย ตรัสแกเขาวา “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน

จงมีอํ านาจเหนือแผนดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตย
เคลื่อนไหวบนแผนดิน””

ปฐมกาล 1:27-28

ขบวนการนี้ไมเพียงแตเปนการเพิ่มพูนทางดานกายภาพเทานี้ แตเปนการเพิ่มพูนฝาย
วิญญาณดวย ขณะที่อาดามและเอวาทวีคูณทางกายเขาก็ยอมทํ าใหโลกเต็มไปดวยคนอื่นๆ ที่เหมือน
ตัวเขาคือ คนที่รูจักรพะเจาและดํ าเนินชีวิตโดยมีสัมพันธภาพกับพระองค เขายอมมีผลิตผลฝาย
วิญญาณเชนเดียวกับฝายรางกาย

การที่มนุษยลมลงในความบาปทํ าใหขัดขวางขบวนการนี้ (ปฐมกาล 3)  ความบาปทํ าใหราง
กายตองตาย ซึ่งกีดกั้นการเพิ่มพูนทางรางกาย (ปฐมกาล 2:17) และยังทํ าใหตายฝายวิญญาณคือ
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
ซ่ึงเขียนไวในพระคัมภีรจะสํ าเร็จวา ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแลว”

1 โครินธ 15:51,52,54

เมื่อคุณยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด ก็เหมือนกับวาพระเจาทรงสรางคุณขึ้นมาใหมอีก
คร้ังหนึ่ง พระคัมภีรเรียกวา “บังเกิดใหม”

“เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นแผนดินของพระเจา
ไมได”

ยอหน 3:3

“การบังเกิดใหม” ไมไดหมายถึงการเกิดทางรางกายแตหมายถึงการเกิดฝายวิญญาณ คุณถูก
สรางใหมฝายวิญญาณเปนคนใหมในพระคริสต คุณเปน “คนใหม” เพราะวาคุณไมมีชีวิตในความบาป
และดํ าเนินชีวิตบาปแบบเกาอีกตอไป

“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกาๆ
ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมเทานั้น”

2 โครินธ 5:17

ในตอนเริ่มตนของโลก พระเจาทรงบัญชามนุษยที่ทรงสรางใหเพิ่มพูนทวีข้ึน พระบัญชาครั้ง
แรกของพระองคใหสรางผูเชื่อที่ “บังเกิดใหม” ก็เปนอยางเดียวกัน เราตองเพิ่มพูนขึ้นในฝายวิญญาณ
และใหมีคนอยางเราทั่วไปในโลกนี้ คือคนที่รักพระเจาและดํ าเนินชีวิตใกลชิดกับพระองค

เมื่อพระเยซูทรงเรียกคนใหติดตามพระองคในครั้งแรกนั้น เปนการทรงเรียกใหเพิ่มพูนฝาย
วิญญาณ (ลูกา 5:10) พระบัญชาสุดทายที่มีแกผูเชื่อก็ใหเพิ่มพูนฝายวิญญาณเชนกัน (กิจการ 1:8)

 เพื่อที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูคนจํ านวนพันๆ ที่กํ าลังจะตายในความบาป ผูเชื่อทุกคนตองเกิด
ผลและเรียนรูหลักการของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ

หลักสูตรนี้ใหวิธีการทางพระคัมภีรของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ ซึ่งจะชวยใหคุณเพิ่มพูนตาม
คํ าสั่งของพระเจา คุณจะเรียนรูวาจะเพิ่มพูนฝายวิญญาณในฐานะแตละบุคคลและเปนสวนรวมภาย
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ในคริสตจักรทองถิ่น ถาคุณใชหลักการของพระคัมภีรที่สอนในหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถรับผิดชอบตอ
การเพิ่มพูนผูเชื่อที่ไดรับการฝกฝนและมีแรกกระตุนเปนจํ านวนนับพันๆ คน

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
- เพิ่มพูนฝายวิญญาณโดยการนํ าเอาวิธีการเพิ่มพูนทางพระคัมภีรไปใช
- สรุปหลักการเพิ่มพูนที่สอนไวในพระคัมภีรใหม
- อธิบายวาผูเชื่อจะเพิ่มพูนฝายวิญญาณไดอยางไร เพื่อใหมีผูเชื่อเปนรอยๆ คน
- ทํ าใหบานของคุณเปนศูนยกลางของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
- สรุปหลักการของการเพิ่มพูนคริสตจักรแบบตั้งคริสตจักรลูกในตางประเทศ
- ทํ าใหผูที่กลับใจยายจากการตัดสินใจไปสูการเปนสาวก
- บอกปจจัยที่กีดกั้นการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
- กอต้ังสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเปนศูนยกลางของการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
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บทที่ 1

ผูจับคน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงพระบัญชาประการแรกและประการสุดทายของพระเยซูที่มีตอสาวกของพระองค
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเพิ่มพูน”
- อธิบายวาการเพิ่มพูนฝายวิญญาณหมายถึงอะไร
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “วิธีการ”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ระบบวิธี”
- อธิบายวา “ระบบวิธีเพิ่มพูน” ทางวิญญาณหมายถึงอะไร
- สรุปหลักการของการตกปลาตามธรรมชาติ ซึ่งใชไดกับการตกปลาทางวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา””

มาระโก 1:17
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คํ านํ า

เมื่อพระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชของพระองคในโลกนี้ พระองคทรงเรียกคนหลายคนให
มาเปนสาวกรุนแรกของพระองค

“จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา”
มาระโก 1:17

พระบัญชาประการแรกที่ทรงมีแกคนเหลานี้คือ ใหเพิ่มพูนทางวิญญาณ ถาพวกเขาติดตาม
พระองค พระองคจะทรงทํ าใหเขาเปน “ผูจับคน” เขาจะเพิ่มผลผลิตในขณะที่เขา “จับปลา” ทาง
วิญญาณโดยไปหาชายและหญิงคนอื่นๆ ใหมาหาพระองค

ขอความประการสุดทายของพระเยซูที่มีตอสาวกของพระองคเปนการทรงเรียกใหเพิ่มผลิตทาง
วิญญาณ

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมา
เรียกและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

เมื่อพระองคตรัสเชนนั้นแลว พระเจาก็ทรงรับพระองคขึ้นไปตอหนาตอตาเขา และมี
เมฆคลุมพระองคใหพนสายตาของเขา”

กิจการ 1:8-9

สาวกจะกระทํ าใหพระบัญชาของพระเยซูสํ าเร็จไดอยางไร กลุมคนกลุมเล็กๆ นี้จะเพิ่มพูนขึ้น
จนถึงปลายแผนดินโลกไดอยางไร

วิธีการเพิ่มพูน

พระเยซูทรงเปดผลวิธีการพิเศษซึ่งจะทํ าใหสาวกของพระองคกระทํ าพระบัญชาที่ใหเพิ่มผลผล
ติทางวิญญาณไดสํ าเร็จ

วิธีการการประการแรกและที่สํ าคัญที่สุดไดไหไวเปนสวนหนึ่งของคํ าบัญชาใน กิจการ 1:8
สาวกจะเพิ่มพูนไดโดยการประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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วิธีอ่ืนๆ พระองคทรงเปดเผยเมื่อสาวกของพระเยซูเร่ิมตนเพิ่มพูนและไปถึงชาวโลกดวยขาว
ประเสริฐ วิธีการเหลานี้บันทึกไวในหนังสือกิจการของอัครทูตและจดหมายฝากตางๆ ในพันธสัญญา
ใหม

หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการเพิ่มพูนเหลานี้ สอนคุณวาจะใชวิธีเหลานี้เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
วิญญาณ และทํ าใหพระบัญชาของพระเจาสํ าเร็จลงไดอยางไร แตกอนอื่นคุณตองเขาใจวาการเพิ่มพูน
หมายถึงอะไร

การ “เพิ่มพูน” หมายถึงการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มทางจํ านวน การเพิ่มพูนเปนขบวนการของ
การเพิ่มจํ านวน เมื่อบางสิ่งเพิ่มข้ึนก็หมายถึงวามีการเพิ่มข้ึนอีกทุกทีๆ ในรูปรางที่เหมือนๆ กัน

ในโลกธรรมชาติ ชายและหญิงเพิ่มผลผลติตนเองโดยการมีบุตร เขาเพิ่มพูนทางกายภาพ
การเพิ่มพูนทางวิญญาณกระทํ าไดโดยการเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตโดย

การแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืน นํ าเขามาเปนผูเชื่อและกอต้ังใหเขาเปนสาวกของพระเยซูคริสตเจา
จอมเจานาย

พระคัมภีรเปดเผยวิธีการของพระเจาเพื่อการเพิ่มพูนทางวิญญาณ “วิธีการ” คือแผนการเพื่อ
ใหสํ าเร็จเปาหมายเฉพาะอยาง “ระบบวิธี” คือ ระบบของวิธีการซึ่งสามารถรวมกันเขาเพื่อไปสูเปา
หมายนั้น

“ระบบวิธีการเพิ่มพูน” เปนวิธีการซึ่งทํ าใหผูเชื่อไปสูเปาหมายของการเพิ่มผลผลติทาง
วิญญาณ เปาหมายไมเคยมีการเปลี่ยน เราตองเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณและนํ าขาวประเสริฐไปถึงคน
ทั่วโลก มีวิธีการหลายวิธีตางๆ กัน  ซึ่งจะทํ าใหเปาหมายนี้สํ าเร็จลงได ซึ่งเปน “ระบบวิธีการ” หรือแผน
การตางๆ ซึ่งคุณจะเพิ่มพูนได

เมื่อคนรวมมือกับวิธีการเพิ่มพูนของพระเจา การเพิ่มผลิตทางวิญญาณก็เกิดขึ้น ผูเชื่อเพิ่มผล
ผลิตทางวิญญาณภายในครรภแหงคริสตจักร

การทรงเรียกใหกระทํ า

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 “ทํ าใหเขาเปนผูหาคน” 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 ปลาอาศัยอยูในนํ้ า

คุณจะไมมีวันจับปลาไดโดยการอยูบนยอดเขาหรือกลางทะเลทราย
ในฐานะผูเชื่อ คุณตองไปที่ที่ปลาอยูในฝายวิญญาณ ชายและหญิงอาศัยอยูในโลก คุณจะรอ

คอยอยูในตัวโบสถเพื่อใหผูไมเชื่อมาหาคุณไมได คุณตองไปที่ตลาด โรงเรียนและสถานที่ทํ างานและ
“หาคน (ตกปลา)”  ที่ใดก็ตามที่มีผูที่ยังไมรอด

วิเคราะหสิ่งแวดลอม   เมื่อคุณกํ าลังตกปลาในโลกธรรมชาติ เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตอง
พิจารณาดูส่ิงแวดลอม คุณตองสังเกตดูนํ้ า กระแสนํ้ าและความลึก คุณตองรูวาเปนนํ้ าเค็มหรือนํ้ าจืด
คุณตองสังเกตวาลมพัดไปอยางไร ปจจัยทางธรรมชาติเหลานี้จะบอกใหรูวาคุณตองใชเหยื่อแบบไหน
และใชวิธีใดในการตกปลา
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ในฝายวิญญาณก็เชนเดียวกัน คุณตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมซึ่งคุณพบชายและหญิง เขา
ตองการอะไร?  มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขา?  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหคุณตัดสินใจใชวิธีในการ “หาปลา”
เพื่อหาวิญญาณของเขา

เมื่อพระเยซูทรงพบผูหญิงที่สระนํ้ าใน ยอหน 4  พระองคทรงวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งพระ
องคทรงพบเธอ เธอกํ าลังหานํ้ าตามธรรมชาติ พระองคทรงใชความตองการตามธรรมชาติ เพื่อชวยให
เธอรูถึงความตองการทางวิญญาณของเธอ วิธีที่พระองคใชนี้ “ดึงเอาเธอเขามา” ยังแผนดินของ
พระเจา

ในโลกธรรมชาติ ถาคุณกํ าลังใชวิธีตกปลาเทราทในนํ้ าเค็ม คุณจะไมไดปลาเทารทก็เพราะวา
ปลาเทราทไมไดอาศัยในนํ้ าเค็ม มันอยูในนํ้ าจืด

ถาคุณไมวิเคราะหส่ิงแวดลอมในโลกฝายวิญญาณ คุณจะพบวาคุณกํ าลังตกปลาเทราทในนํ้ า
เค็ม เพราะวาคุณไมเขาใจวาคนอยูที่ไหน และจะไปถึงเขาไดอยางไร

ใชวิธีการตางๆ   คนหาปลาที่ดียอมใชวิธีตางๆ กันเพื่อจับปลา เขาใชเบ็ดตางๆ เพื่อลอปลา
เขาใชอุปกรณการหาปลาชนิดตางๆ กัน  ซึ่งอาจรวมถึงคันเบ็ด อวน หอกหรือตะกรา ปลาชนิดตางๆ
ถูกลอเขามาดวยวิธีตางกัน เหตุนี้เองคนหาปลาที่ดีจึงใชวิธีตางๆ นานา

คนหาปลาเรียนรูวิธีเหลานี้จากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับการตกปลา เขาเรียนรูวิธีอ่ืนๆ จาก
ประสบการณและการสังเกต วิธีที่เขาใชเปลี่ยนไปแตเปาหมายยังคงเหมือนเดิมคือ จับปลา

ถาคุณตองเปนผูหาปลาทางวิญญาณที่มีประสิทธิภาพ คุณตองใชวิธีตางๆ กัน คนประเภท
ตางๆ ถูกชักนํ าเขาหาขาวประเสริฐดวยวิธีตางๆ กัน   บางคนถูกนํ าเขามาดวยการสอนและการเทศนา
หรือไดรับการปลอดโยนในยามที่ตองการ บางคนถูกนํ ามาโดยวิธีอ่ืนๆ

วิธีการของการหาปลาทางวิญญาณมีตางๆ กัน แตเปาหมายยังคงเหมือนเดิมคือ หาวิญญาณ
ของชายและหญิงเขามาหาพระคริสต

คุณตองเหวี่ยงแหออกไปแลวสาวกกลับมา   ไมวาคุณกํ าลังใชคันเบ็ด อวนหรือหอกในโลก
ธรรมชาติก็ตาม คุณก็ตองเหวี่ยงมันออกไปในนํ้ าแลวสาวกกลับเขามาอีก

ในโลกธรรมชาติ คุณเหวี่ยงออกไปอยางไรนั้นเปนสิ่งสํ าคัญมาก คุณตองเหวี่ยงไปที่เปาหมาย
คุณตองระมัดระวังในการเอาปลาขึ้นบกหลังจากที่คุณจับมันได

ในโลกฝายวิญญาณ เรามีพระสัญญาวาถาเรา “หวาน”  พระวจนะออกไป มันจะไมกลับมา
เปลาๆ แตจะสํ าเร็จวัตถุประสงคในจิตใจและชีวิตของชายและหญิง (อิสยาห 55:11)  เมื่อคุณใชพระ
วจนะของพระเจาทุกครั้งคุณก็ไดมุงไปที่เปาหมาย ในที่สุดก็จะ “จับ” ชายและหญิงได

เวลาเปนสิ่งสํ าคัญ   วันและเวลาในชวงปเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการจับปลาในโลกธรรม
ชาติ ปลาบางชนิดอพยพไปและจะจับมันไมไดในที่นั้นในบางฤดู ปลาที่ใหญที่สุดจับไดในตอนเชา เมื่อ
มันวายมาในนํ้ าตื้นเพื่อหาอาหาร ถาคุณจับปลาผิดฤดูหรือผิดเวลา คุณจับปลาไมไดมาก
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เวลาเปนสิ่งสํ าคัญในการหาปลาฝายวิญญาณดวย คุณจะเรียนตอไปในหลักสูตรนี้วาเปนสิ่ง
สํ าคัญเพียงไรที่จะ “หาปลา” ในบริเวณที่เปดใจรับพระกิตติคุณเมื่อปลาจะ “งับเหยื่อ” ในฝายวิญญาณ

จงอดทน   คนหาปลาในโลกธรรมชาติจะตองอดทน เขาตองคอยใหปลามากินเหยื่อหรือวาย
เขามาในแหอวน

เปนเชนเดียวกันในโลกฝายวิญญาณ
“เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลายจงอดทนจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา จงดูชาวนารอ

คอยผลอันลํ้ าคาที่จะไดจากแผนดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนตนฤดูและฝนชุกปลายฤดู”
ยากอบ 5:7

การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ

การหาปลาในโลกธรรมชาติทํ าใหเกิดผลคือ หาปลาไดเพิ่มมากมาย
การหาปลาในโลกวิญญาณทํ าใหเกิดผลคือ การเพิ่มพูนชายและหญิงในอาณาจักรของ

พระเจา
การเพิ่มผลผลิตทรงธรรมชาติทํ าใหมีคนที่มีชิวิตอยูมากขึ้น (จาการที่ไดกินปลา)
การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณทํ าใหเกิดการเพิ่มคนฝายวิญญาณ
การเพิ่มผลผลิตทางธรรมชาติคือ ผลของชีวิต การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณก็คือผลของชีวิต

เชนกัน ซึ่งไมไดมาจากการจัดโปรแกรมและการสงเสริมสนับสนุนของคน การเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณจะไดมาดวยชีวิตฝายวิญญาณที่ไหลมาจากพระเจา

ในรางกายธรรมชาติ ผลผลิตเริ่มตนจากครรภของหญิงโดยมีเซลของชีวิตเพียงเซลเดียว เซลนี้
เพิ่มพูนขยายตัวจนกระทั่งรางกายทั้งหมดถูกสรางขึ้น และเด็กทารกก็เกิดขึ้น

การเติบโตทางวิญญาณก็เชนเดียวกัน เร่ิมตนจากชีวิตของพระเจาที่ไหลเขามาในชายหรือ
หญิงคนหนึ่ง แลวเพิ่มพูนใน “ครรภ” ฝายวิญญาณคือคริสตจักร คุณจะเรียนรูวาการเพิ่มผลผลิตทาง
วิญญาณเกิดขึ้นไดอยางไรในขณะที่คุณศึกษาเรื่อง “วันแหงสิ่งเล็กนอย” ในบทตอไป
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ชื่อ...............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. คํ าบัญชาประการแรกและประการสุดทายของพระเยซูที่ใหแกสาวกของพระองคคืออะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. การเพิ่มพูนคืออะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณไดอยางไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วิธีการ”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ระบบวิธีการ”
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7. จงอธิบายวา “ระบบวิธีการเพิ่มพูน” หมายถึงอะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

8. จงสรุปหลักการของการหาปลาตามธรรมชาติซึ่งนํ ามาใชไดกับการหาปลาทางวิญญาณ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

เพ่ือศึกษาดวยตนเองตอไป

การทรงเรียกของพระเยซูที่ใหเราเพิ่มพูนทางวิญญาณนั้นไมใชส่ิงที่เราจะละเวนได หรือเปน
เพียงขอเสนอแนะ แตเปนพระบัญชา (คํ าสั่ง)

จงศึกษาตารางตางไปนี้ ซึ่งเปรียบเทียบบันทึกถึงพระมหาบัญชาในพระคัมภีรตอนตางๆ

ขออางอิง สิทธิอํ านาจ     ขอบเขต ขอความ กิจกรรม

มัทธิว 28:18-20 “ฤทธานุภาพทั้ง
ส้ิน”

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

ทุกชาติเร่ิมจาก
กรุงเยรูซาเล็ม

ใหสํ านึกผิดและ
อภัยโทษบาป

เทศนา,ประกาศ
และเปนพยาน

ยอหน 20:21 พระเยซูทรงสง
สาวกออกไปเชน

( ขอบเขตของการ
   ตองเปนอยางเดี

รับใช  ขอความและ
ยวกับที่ “พระเยซู”

กิจกรรมตางๆ
ทรงกระทํ า)
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เดียวกับที่พระ
บิดาสงพระองค
มา

กิจการ 1:8 ฤทธิ์อํ านาจของ
พระวิญญาณ
บริสุทธิ์

เยรูซาเล็ม
ยูเดีย
สะมาเรีย
และสุดปลายแผน
ดินโลก

พระคริสต เปนพยาน

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1

1. “พระเยซูตรัสกับเขาวา “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคนดังหาปลา””
มาระโก 1:17

2. พระบัญชาประการแรกและประการสุดทายที่พระเยซูมีตอสาวกของพระองคคือ ใหเพิ่มผล
ผลิตทางวิญญาณ ดู มาระโก 1:17  และกิจการ 1:8

3. การเพิ่มพูน หมายถึง การเพิ่มจํ านวนโดยเพิ่มผลผลิต การเพิ่มพูนคือ ขบวนการของการเพิ่ม
ข้ึน เมื่อบางสิ่งเพิ่มพูนขึ้น ก็คือมันเพิ่มผลผลิตขึ้นเรื่อยๆ ในรูปแบบที่เหมือนๆ กัน

4. การเพิ่มพูนทางวิญญาณกระทํ าไดโดยการเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ ผูเชื่อเพิ่มผลผลิตโดย
การแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืน นํ าเขามาเปนผูเชื่อและกอต้ังใหเขาเปนสาวกของพระเยซู
จอมเจานาย

5. “วิธีการ” คือ แผนการที่จะทํ าใหเปาหมายเฉพาะอยางสํ าเร็จลงได
6. “ระบบวิธีการ” คือ ระบบของวิธีตางๆ ซึ่งนํ ามารวมกันเขา เพื่อไปใหถึงเปาหมาย
7. “ระบบวิธีการเพิ่มพูน” ทางวิญญาณคือ ระบบของวิธีการซึ่งชวยใหผูเชื่อไปถึงเปาหมายของ

การเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณ
8. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 5-6


