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บทที่ 2

วันแหงการเล็กนอย

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- สรุปหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูน
- บอกถึงการเจริญเติบโตฝายวิญญาณชนิดตางๆ
- บอกขออางอิงซึ่งแสดงวาการที่เราสนใจหวงใยเรื่องการเพิ่มพูนนั้นเปนไปตามพระคัมภีร
- บอกถึงสิ่งที่ทํ าใหเกิดการเนนผิดๆ ที่การเติบโตทางจํ านวน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาใครไดดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย”  เศคาริยาห 4:10
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คํ านํ า

การเติบโตในรางกายมนุษยเร่ิมจากเซลลๆ เดียวของชีวิตซึ่งเปนผลจากการที่ชายและหญิงมี
ความสัมพันธใกลชิดกัน เซลลนี้เพิ่มพูนขึ้นในครรภของมารดาจนกระทั่งรางกายของมนุษยอีกคนหนึ่ง
ถูกสรางขึ้น เมื่อรางกายนี้เติบโตขึ้น มนุษยคนใหมนี้มีความสามารถที่จะเพิ่มพูน

การเติบโตฝายวิญญาณเริ่มข้ึนจากความสัมพันธระหวางคนๆ หนึ่งและพระเยซูคริสตจอมเจา
นาย ชีวิตฝายวิญญาณไหลเขาไปในวิญญาณของผูที่ตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด

ชีวิตที่จุดประกายขึ้นนี้ไดรับการเลี้ยงดูในครรภฝายวิญญาณของคริสตจักรและเติบโตขึ้นจน
กระทั่งสาวกคนใหมถูกสรางขึ้น สาวกผูนี้มีความสามารถเพิ่มผลผลิตทางวิญญาณโดยการนํ าผูอ่ืนมา
หาพระเยซูคริสตเจานายของเรา

ไมวาจะเปนในโลกธรรมชาติหรือโลกวิญญาณ การเพิ่มพูนเริ่มจากเซลลเดียวของชีวิต เหตุ
ฉะนั้นพระเจาจึงตรัสวา

“เพราะวาใครดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย”   เศคาริยาห 4:10

ในบทนี้ คุณจะเริ่มตนดวย “ส่ิงเล็กนอย”  คุณจะเรียนหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนและการ
เติบโตทางวิญญาณแบบตางๆ คุณจะเรียนรูถึงความหวงใยของพระเจาที่มีตอการเพิ่มพูนทาง
วิญญาณและปจจัย (ส่ิงตางๆ) ที่ชี้ใหเห็นวามีการเนนผิดที่การเติบโตทางจํ านวน

คุณจะเริ่มตนดวยหลักการขั้นตนคือ “ส่ิงเล็กนอย”  ซึ่งเปนมูลฐานของการเปดเผยที่ยิ่งใหญ

หลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูน

คุณตองเขาใจหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนเพื่อที่จะเรียนรูและนํ าระบบวิธีการนี้ไปใช หลัก
การของพระคัมภีรเกี่ยวกับการเพิ่มพูนไมเปลี่ยนแปลงแตวิธีตางๆ ซึ่งคุณใชเพื่อเพิ่มพูนอาจเปลี่ยน
แปลงได วิธีเปลี่ยนแตจุดประสงคยังคงเดิม

จุดประสงคและหลักการของพระเจายังคงเหมือนเดิมแตยุทธวิธีที่จะไปสูจุดประสงคเหลานี้
เปลี่ยนแปลงได จุดประสงคของพระเจาตั้งแตเร่ิมตนมาคือ

“ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่ง ทั้งที่อยู
ในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส 1:10
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ขณะที่ชีวิตฝายวิญญาณของประชากรของพระองคและสภาวะทางประวัติศาสตรเปลี่ยน
แปลงไปในชนชาติตางๆ พระเจาทรงเปลี่ยนยุทธวิธีของพระองคตามที่จํ าเปนเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
ของพระองค

ตัวอยางเชน เมื่อบิดาในครอบครัวอิสราเอลไมไดทํ าหนาที่ฝายวิญญาณ พระเจาจึงทรงตั้ง
ปุโรหิตขึ้น เมื่อปุโรหิตเสื่อมทรามลงพระองคทรงเรียกผูเผยพระวจนะใหเปนผูนํ าฝายวิญญาณ

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 แตมาเรียกคนบาปใหสํ านึก
ผิด”

มัทธิว 9:13

พระเจาทรงหวงใยคนหมูมาก พระองคทรงหวงใยจํ านวนคน  พระองคทรงหวงใยการเพิ่มพูน
ของผูเชื่อซึ่งจะเพิ่มผลผลิตและแพรขาวประเสริฐออกไป
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ขณะที่คุณเริ่มตนศึกษาเรื่องวิธีการเพิ่มพูน คุณตองเริ่มจากการที่คุณมีความหวงใยเชนเดียว
กับพระเจา นั่นคือการนํ าขาวประเสริฐไปเผยแพรจนสุดปลายแผนดินโลก

พระเจาเปนผูทํ าใหมีการเจริญเติบโต
การเพิ่มพูนฝายวิญญาณไมอาจทํ าสํ าเร็จได หากวาพระเจาไมทรงชวย พระองคทรงเปนผูทํ า

ใหเจริญเติบโต
“...พระเจาทรงทํ าใหเติบโต”     1 โครินธ 3:6

มนุษยตองรวมมือกับหลักการของพระเจา
มีหลักการอยูในพระวจนะของพระเจา ซึ่งนํ าไปใชไดในทุกดานของชีวิตและการรับใช พระเจา

ทรงกระทํ ากิจผานคนซึ่งรูวาจะรวมมือกับหลักการนี้ไดอยางไร
ต้ังแตเวลาเริ่มตนของโลกนี้ พระเจาทรงกระทํ ากิจการบนโลกนี้โดยทางมนุษย พระองคทรงให

อาดามและเอวามีหนาที่ดูแลสวน พระองคทรงใชโนอาหใหรักษาชีวิตบนโลกนี้ไวในชวงเวลานํ้ าทวม
พระเจาทรงตั้งอับราฮัมใหสรางชาติอิสราเอลซึ่งโดยชนชาตินี้พระองคจะเปดเผยพระองคเอง

แกชาติตางๆ ของโลก พระเจาทรงใชผูเผยพระวจนะ กษัตริยและผูวินิจฉัยเพื่อใหแผนการของพระองค
ในพันธสัญญาเดิมสํ าเร็จลงได

ในพันธสัญญาใหม ชายที่ชื่อยอหน ผูใหบัพติศมา “เตรียมหนทางเพื่อองคพระผูเปนเจา”  พระ
เยซูทรงเริ่มตนงานรับใชกับคนธรรมดาสามัญและเมื่อพระองคเสด็จสูสวรรค พระองคทรงมอบภาระ
ของขาวประเสริฐไวในมือของคนเชนนี้ บันทึกทั้งหมดในพระคัมภีรคือเร่ืองราวของคนที่รวมมือกับหลัก
การของพระเจา เพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลง

ในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณนั้น พระเจาไมทรงละเลยมนุษยที่จะใหเผยแพรขาวประเสริฐ พระ
องคทรงใชชายและหญิงซึ่งเขาใจ และรวมมือกับหลักการของพระองคในการเพิ่มพูน

เปาโลสรุปถึงความสัมพันธที่รวมมือกันนี้วา
“ขาพเจาปลูก อปอลโลรดนํ้ า  แตพระเจาทรงทํ าใหเติบโต”

1 โคริรนธ 3:6

เปาโลเนนถึงความเรงดวนที่ผูเชื่อจะตองทํ าความรับผิดชอบของเขาในแผนการของพระเจาให
สํ าเร็จ
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“เพราะวาผูที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด
แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองค จะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระ

องค จะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองค
ไดอยางไร”

โรม 10:13-14

พระเยซูเปนจุดศูนยกลางของการเพิ่มพูน
พระเยซูตรัสวา
“เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผนดินโลกแลว เราจะชักนํ าคนเปนอันมากใหมาหาเรา”

ยอหน 12:32

พระเยซูทรงตรัสตรงนี้ถึงการที่พระองคจะถูก “ยกขึ้น” บนไมกางเขนเพื่อส้ินพระชนมเพราะ
บาปของมวลมนุษยโดยการสิ้นพระชนม พระองคจะนํ าคนทุกคนมาโดยทางฤทธิ์อํ านาจของขาว
ประเสริฐ

เมื่อคนบอกเลาขอความของขาวประเสริฐ พระเยซูก็ถูกยกขึ้น เมื่อพระองคถูกยกขึ้นในชีวิต
ของคุณและในคริสตจักรของคุณ ประชากรก็ถูกนํ าเขามาโดยฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ เมื่อพระ
เยซูถูกยกขึ้นก็รับประกันไดวามีการเพิ่มพูนอยางแนนอน

พระวจนะของพระเจาทํ าใหเติบโต
พระเยซูตรัสคํ าอุปมาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตใน มัทธิว 13:1-9 พระองคทรงอธิบายคํ าอุปมา

ไวในมัทธิว 13:18-23 จงอานขอความตอนนี้ในพระคัมภีรของคุณ
ในคํ าอุปมานี้ เมล็ดพืชเปนตัวแทนของพระวจนะของพระเจา พระเจาทรงสัญญาวาเมื่อเรา

“หวาน” พระวจนะของพระองค มันจะไมสูญเปลา
“คํ าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะสัมฤทธิ์ผลซ่ึงเรา

มุงหมายไว และใหสิ่งซ่ึงเราใชไปทํ านั้นจํ าเริญขึ้นฉันนั้น”
อิสยาห 55:11

“...เพราะเราเฝาดูถอยคํ าของเรา เพื่อใหกระทํ าสํ าเร็จ”
เยเรมีย 1:12

พระวจนะของพระเจาทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชายและหญิง การเปลี่ยนแปลงนี้
ทํ าใหเกิดการเติบโตและการเพิ่มพูนซึ่งมีพื้นฐานมาจากพระวจนะของพระเจา
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทํ าใหเกิดการเพิ่มพูน
ในขอความสุดทายที่พระเยซูทรงมีแกสาวก พระองคตรัสวา
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา

เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ 1:8

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยใหเกิดการเพิ่มพูน ของประทานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ชวยเตรียมพรอมเพื่อใหเพิ่มพูนได ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเตรียมพรอมเพื่อใหเพิ่มพูน
ได ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเพิ่มพูนทางวิญญาณตอไปในหลักสูตรนี้

การเพิ่มพูนเปนความรับผิดชอบรวมกัน
ในคริสตจักรยุคแรก การประกาศขาวประเสริฐไมถูกทิ้งใหเปนภาระของศิษยาภิบาลเต็มเวลา

ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศหรือครู ผูเชื่อทุกคนในพันธสัญญาใหมตางก็เพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ
ถาเราตองนํ าขาวประเสริฐไปทั่วโลก เราตองหันไปใชยุทธวิธีของคริสตจักรยุคแรก ทั้งผูนํ าและ

ฆราวาสตองรวมกันรับผิดชอบเพื่อการเพิ่มพูนทางวิญญาณ
การเติบโตของประชากรของดลกทํ าใหเราตองหันกลับไปใชแผนการของพันธสัญญาใหมที่ผู

เชื่อทุกคนของพระกายพระคริสตมีสวนในงานรับใช เราไมอาจที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลกไดโดยใช
ความพยายามหยิบมือเดียวหรือการอุทิศตนแคคร่ึงหัวใจ

มีคริสเตียนอยูมากเพียงพอในโลกนี้ที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูคนทั่วโลกไดโดยงาย ขาดแต
เพียงจํ านวนของคนที่แรงดลใจที่จะสํ านึกและตอบสนองตอโอกาสที่จะเพิ่มพูนผูเชื่อ

พระบัญชาที่พระเยซูทรงมอบใหคือ “ออกไป” ทั่วโลกพรอมดวยขาวประเสริฐ คุณไมตองรอให
มีคํ าสั่งให “ออกไป” เพราะวาคํ าสั่งนี้ไดใหไวแลว

ชนิดตางๆ ของการเติบโต

พระคัมภีรกลาวถึงการเติบโตของคริสตจักรหรือการเพิ่มพูนไว  4 ชนิด ดวยกัน

การเติบโตทางภูมิศาสตร
พระเยซูทรงทํ านายถึงการเติบโตทางภูมิศาสตร
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“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ 1:8

การเติบโตตองขยายออกไปทางภูมิศาสตรทั่วทุกชนชาติตางๆ ในโลก

การเติบโตทางจํ านวน
คริสตจักรจะประสบกับการเติบโตทางจํ านวนเมื่อคริสตจักรเติบโตทางดานภูมิศาสตร การเติบ

โตทางจํ านวนในคริสตจักรแรกไดบันทึกในหนังสือกิจการของอัครทูต
ตัวอยางเชน คริสตจักรเพิ่มข้ึนจาก 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
การเพิ่มพูนทางวิญญาณไมไดเนนที่การเติบโตทางจํ านวนเทานั้น ตามที่คุณจะไดศึกษาตอไป

ในหลักสูตรนี้วา การเติบโตฝายวิญญาณภายในคริสตจักรก็สํ าคัญดวยเชนกัน
สาวกของพระเยซูตองเติบโตทางคุณภาพฝายวิญญาณเชนเดียวกับเติบโตทางจํ านวน
“แตขอทานทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรูซ่ึงมาจากพระเยซูคริสตองค

พระองคผูเปนเจา พระผูชวยใหรอดของเรา...”
2 เปโตร 3:18

ความปรารถนาของพระเจาคือ
“แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจํ าเริญขึ้นทุกอยางสูพระองคผูเปนศีรษะคือ

พระคริสต”
เอเฟซัส 4:15
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การเนนที่จํ านวน

บางคนไมสนใจในเรื่องของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณและการเติบโตของคริสตจักร เพราะวา
เขาเชื่อวาการเนนที่ “จํ านวน” เปนสิ่งที่ผิด

แตวาในพระคัมภีรมีบันทึกหลายครั้งถึงความหวงใยของพระเจาที่มีตอจํ านวนคน ตัวอยางดู
กันดารวิถี 1:1-3, 2:23-24, 26:1-4,  วิวรณ 7:9, 20:8, ปฐมกาล 22:17 และฮีบรู 6:14

พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาหลายประการเกี่ยวกับการเติบโตทางจํ านวน คุณจะศึกษาเรื่องนี้ได
ในบทอื่นๆ พระองคทรงชี้ใหเห็นดวยวา มีบันทึกจํ านวนผูคนไวอยางละเอียดรอบคอบในสวรรค

“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 28:30-
31

คุณตองไมละเลยหัวขอการเพิ่มพูนเพียงเพราะวามีปญหาบางประการที่การเนนที่ผิด แตคุณ
ควรตองรูและจัดการกับปญหานี้ดีกวา

มีการเนนที่ผิดในเรื่องการเพิ่มพูนเมื่อมีส่ิงตางๆ เหลานี้เขามาเกี่ยวของ

การเติบโตทางจํ านวนสํ าคัญกวาการเติบโตทางวิญญาณ
เมื่อมีการประนีประนอมในเรื่องการเติบโตทางวิญญาณ เพื่อดึงดูดฝูงชนก็จะเนนผิดที่จํ านวน

ผูรับใชบางคนพูดถึงสิ่งที่คนชอบฟงเทานั้นเพื่อดึงดูดคนจํ านวนมากใหเขามาหาพระคริสต
พระคัมภีรเตือนวา
เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคํ าสอนที่มีหลักไมได แตเขาจะรวบรวมครูไวใหสอนใน

สิ่งที่เขาชอบฟง เพื่อบรรเทาความอยาก
เขาจะเลิกฟงความจริง และจะหันไปฟงเรื่องนิยายๆ ตางๆ”

2 ทิโมธี 4:3-4

แรงจูงใจไดมาจากความเยอหยิ่ง
จงอาน 1 พงศาวดาร 21:1-8   ความกังวลของดาวิดเกี่ยวกับจํ านวนในที่นี้ถูกกระตุนโดย

ซาตานและเปนการกระทํ าจากความเยอหยิ่ง เมื่อคุณเริ่มภาคภูมิใจในจํ านวนคนมากๆ คุณก็เนนผิดที่
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มีความทะเยอทะยาน
ส่ิงนี้เปนบาปของเนื้อหนังที่กลาวไวใน กาลาเทีย 5:20  ซึ่งเรียกวา “ความใฝสูง” ความใฝสูง

ทะเยอทะยานเปนรูปแบบของความริษยาซึ่งทํ าใหเลียนแบบผูอ่ืน เพื่อใหเทาเทียมหรือประสบความ
สํ าเร็จเหนือกวาผูอ่ืน

เมื่อคุณริษยางานรับใชที่ยิ่งใหญและเริ่มเลียนแบบเขาเพื่อที่จะเติบโต คุณก็เนนผิดที่ตรง
จํ านวน

มีการเนนที่การเติบโตของคริสตจักรมากกวาการเติบโตของอาณาจักรพระเจา
เปาหมายของการเพิ่มพูนทางวิญญาณก็คือการนํ าเอาผูเชื่อใหมมาหาพระคริสตและสรางเขา

ใหเปนสาวกจนกวาเขาจะเปนสมาชิกที่รับผิดชอบและเพิ่มผลผลิตแหงอาณาจักรของพระเจา
มีความแตกตางระหวางการเติบโตของคริสตจักรกับการเติบโตของอาณาจักรพระเจาถาคริสต

จักรแหงแรกแยกตัวออกและสมาชิก 100 คนไปตั้งคริสตจักรแหงที่สอง การเติบโตของคริสตจักรเกิดขึ้น
ที่คริสตจักรที่สอง แตวาไมมีการเติบโตของอาณาจักร ไมการเพิ่มพูนขึ้นมีแตการยายสมาชิกภาพที่มีอยู

เปาหมายของการเพิ่มพูนไมใชเพื่อดึงดูดสมาชิกใหมจากคริสตจักรอื่น ๆ แตเพื่อนํ าขาว
ประเสริฐไปสูผูที่ยังไมไดยิน การเนนที่จํ านวนจะผิดตอเมื่อมีเปาหมายของการเติบโตของคริสตจักร
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 ซึ่งไดนํ าคนทั้งหมูบานมายังเขานายของเรา

ในกิจการ 8  มีบันทึกถึงการฟนฟูคร้ังใหญซึ่งฟลิปเปนผูเทศนาในเมืองสะมาเรียน ใน
ทามกลางการประชุมเหลานี้ พระเจาตรัสแกฟลิปใหออกจากสะมาเรียไปยังทะเลทรายซึ่งอยูระหวาง
กรุงเยรูซาเล็มและกาซา

ฟลิปออกจากการฟนฟูใหญที่เขากํ าลังรับใชอยู เขาเดินทางจากเมืองที่มีผูคนหนาแนนไปยัง
ทะเลทรายอันเปลาเปลี่ยว เขาทิ้งฝูงชนไปเพื่อรับใชแกชายคนหนึ่งคือ ชาวเอธิโอเปยซึ่งเดินทางจากรุง
เยรูซาเล็มเพื่อกลับบาน ชายคนเดียวนี้อาจเปนผูที่รับผิดชอบตอการเผยแพรขาวประเสริฐทั่วทั้งทวีป
อัฟริกาก็ได
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หลายปมาแลวในงานของมิชชั่นนารีในลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีคนเพียง 2 คนมารวม
ประชุม เพราะวาอากาศเลวรายมาก ผูรับใชที่มาเยี่ยมนี้ไดทํ ากิจการที่ทรงอํ านาจสํ าหรับคนงาน
ทามกลางคนอินเดียนในอเมริกาเหนือ แตเขาคิดวาเขาเสียเวลาที่นี่เพราะวามีคนมานอยมาก

แตวาคนหนึ่งใน 2 คนที่มานั้นไดยินการทรงเรียกของพระเจาและมอบถวายชีวิตของเขาแด
พระองคภายใน 1 เดือน เขาขยายธุรกิจของเขาและเตรียมตัวที่จะไปทํ างานทามกลางคนอินเดียนใน
อเมริกาเหนือ เขาใชเวลา 35 ป ทํ างานรับใชอยางเกิดผลในหมูคนเหลานี้ เขาชื่อ เดวิด เบรนารด

อยาดูถูกสิ่งเล็กนอย จงจํ าไววา เทียนเลมเล็กสามารถทํ าสิ่งที่ดวงอาทิตยทํ าไมไดนั่นคือ สอง
แสงในเวลากลางคืน

ยายจากการเนนที่คนไปเนนที่สิ่งของ
เมื่อมีการเพิ่มพูนทํ าใหคริสตจักรเติบโตขึ้น บางทีการเนนยายจากคนไปสูส่ิงของ
เพราะเหตุที่มีการเติบโต จึงอาจจํ าเปนตองมีการสรางอาคารคริสตจักรใหใหญข้ึนและความ

พยายามของเรายายจาการเพิ่มพูนสาวกไปสูโปรแกรมการสรางคริสตจักร เมื่อความสนใจสวนใหญ
ของคุณมุงไปที่ตัวอาคารเพื่อรองรับการเติบโต จํ านวนคนทํ าใหคุณสูญเสียการมองเปาหมายแรกไป
เสีย

พระเจาทรงสนพระทัยในตัวคนมากกวาอาคารตึกราม บันทึกของพระคัมภีรที่แสดงวาพระเจา
ทรงกระทํ าการในโลกโดยเนนที่ตัวบุคคลเปนใหญ

เมื่อการเพิ่มพูนทํ าใหเกิดการยายที่จากการเนนที่ตัวบุคคลไปสูวัตถุส่ิงของเชน ตัวอาคารของค
ริสตจักร ส่ิงที่มากอนสิ่งอื่นก็ผิดเพี้ยนไป

ตัดสินผูอื่นบนพื้นฐานของจํ านวน
อยาตัดสินการเปนฝายวิญญาณของผูอ่ืนหรืองานรับใชของเขาโดยดูที่จํ านวนคน คนจํ านวน

มากที่เขามาเชื่อไมจํ าเปนตองเปนเครื่องชี้ถึงการเปนฝายวิญญาณเสมอไป
ความสํ าเร็จทางจํ านวนคนในบางกรณีเปนคํ าพยานเงียบ  ถึงวาคริสตจักรนั้นไมไดเปนคริสต

จักรทีแทจริง บางครั้งการที่ผูเชื่อสัตยซื่อตอพระวจนะของพระเจาและพระเยซูคริสตจอมเจานายอาจ
ทํ าใหคนถอยหนีไปมากกวาที่จะดึงดูดเขาเขามา

ตัวอยางเชน เมื่อพระเยซูเร่ิมสอนขอความถึงการสิ้นพระชนมของพระองคซึ่งไมมีใครชอบฟง
สาวกของพระองคหลายคนทิ้งพระองคไป (ยอหน 6:52-64)

มีเหตุผลอ่ืนๆ อีกที่วาเหตุใดการเติบโตจึงไมเห็นชัด พระคัมภีรสอนวามีฤดูบางฤดูสํ าหรับการ
เติบโตทางวิญญาณเชนเดียวกับการเติบโตในโลกธรรมชาติ
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ในโลกธรรมชาติ ในบางฤดู พืชบางชนิดไมเพิ่มผลผลิตเลย ไมมีใบหรือผลไมบนตนและดู
เหมือนกับกิ่งที่ตายผุดออกมาจากพื้นดิน แตเมื่อถึงฤดูที่เหมาะสม ตนไมเหลานี้จะผลิใบและมีผลไม
และใบไมออกจากตน

เชนเดียวกันในโลกฝายวิญญาณ มีบางเวลาที่ในบางพื้นที่ของโลกมีการยอมรับขาวประเสริฐ
มากกวาเวลาอื่น ๆ โดยการศึกษารูปแบบการเติบโต คุณจะสามารถทุมเทพลังฝายวิญญาณเขาไปใน
พื้นนาที่ “สุกพรอมที่จะเก็บเกี่ยว”

ระบบตัวเลขของพระเจาไมใชอยางเดียวกับของมนุษย เราเพิ่มเขาไปเพื่อใหจํ านวนเพิ่มข้ึน แต
บางครั้งพระเจาดึงออกไปเพื่อใหมีการเพิ่มเขามา เมื่ออะนาเนียและซัฟฟราถูกนํ าออกจากคริสตจักร
เพราะความบาป (กิจการ 5)  ผูเชื่อก็เพิ่มเขามาในคริสตจักรอยางมากมาย (กิจการ 5:14)

บางครั้งพระเจาทรงใชการแตกแยกเพื่อใหเกิดการเพิ่มพูน เมื่อเปาโลและบารนาบัสแยกจาก
กัน พระเจาทรงเพิ่มพูนพลังของงานมิชชั่น (กิจการ 15:36-41)

บางครั้งบางคราวพระเจาทรงลดจํ านวนลงเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคอันยิ่งใหญ    จงอานเรื่อง
กิเดโอน ในผูวินิจฉัย บทที่ 7

อยาตัดสินงานรับใชหรือบุคคลนั้นๆ โดยการดูที่จํ านวน อยา “ดูหมิ่น” ส่ิงเล็กนอย เมื่อเด็กนอย
เสนอขนมปงและปลาตัวเล็กๆ ใหแกพระเยซูก็ทํ าใหสมความตองการของหมูคนที่กํ าลังหิว พระเจายัง
คงนํ าเอาสิ่งที่ไมมีความสํ าคัญมาอวยพรแกเขาและใชเขาอยางมากเพื่อสงาราศีของพระองค

ถือฟอนขาวออกมาขางหนา

การที่เรากลัววาจะเนนผิดที่จํ านวนนั้นไมควรปดกั้นเราจากการศึกษาและนํ าเอาวิธีเพิ่มพูนมา
ใช

คํ าอุปมาเรื่องตะลันต (มัทธิว 25:14-30)  ทํ าใหเห็นไดชัดวา พระเจาทรงมุงหวังใหคุณเพิ่มพูน
ส่ิงที่คุณไดรบมอบมาและคํ าแกตัวที่เต็มดวยความหวั่นกลัวนั้นพระองคไมยอมรับ พระเยซูทรงบอก
สาวกของพระองควา

“ทานทั้งหลายวาอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย
หนาขึ้นดูนาเถิดวา ทุงนาเหลืองอรามถึงเวลาเกี่ยวแลว”

ยอหน 4:35
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เมื่อพระเจาทรงสงคนเก็บเกี่ยวมายังทุงนาฝายวิญญาณของโลก พระองคตองการใหเขาถือ
ฟอนขาวออกมาดวย ไมใชคํ าแกตัว

“ขอใหบรรดาผูที่หวานดวยนํ้ าตาไดเกี่ยวดวยเสียงโหรองอยางชื่นบาน
ผูที่รองไหออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวาน จะกลับบานดวยเสียงโหรองอยางชื่น

บาน นํ าฟอนขาวของตนมาดวย”
สดุดี 126:5-6
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ชื่อ.................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. จงสรุปหลักการพื้นฐานของการเพิ่มพูนในบทเรียนนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. จงบอกถึงการเติบโตทางวิญญาณ 4 ชนิด
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. บอกขออางอิงซึ่งแสดงวาการเกี่ยวของหวงใยในเรื่องของการเพิ่มพูนนั้นเปนไปตามพระคัมภีร
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. จงสรุปส่ิงตางๆ ที่อธิบายไวในบทเรียนนี้ซึ่งแสดงใหรูถึงการเนนผิดๆ ที่การเติบโตทางจํ านวน
คน
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

6. ถูก หรือ ผิด  จากขอความนี้เปนจริง   จงเขียน “ถูก” บนชองวางขางหนา ถาขอความนั้นผิด จง
เขียน “ผิด” ขางหนาขอนั้น
ก.          การหวงใยสนใจเรื่องจํ านวนตัวเลขไมเปนไปตามพระคัมภีร
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ข.          ถาคริสตจักรไมเติบโต ก็ไมเปนไปตามพระคัมภีร

เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป

หนังสือกิจการของอัครทูตในพระคัมภีรบอกถึงเรื่องราวการเพิ่มพูนในคริสตจักรยุคแรก จงใช
โครงรางตอไปนี้เพื่อศึกษาหนังสือพันธสัญญาใหม

โครงรางนี้ทํ าตามแผนการเพิ่มพูนของพระเจาที่ใหไวในกิจการ 1:8 เพื่อแพรกระจายขาว
ประเสริฐจากเยรูซาเล็มไปยูเดียว ไปสะมาเรียและสุดปลายแผนดินโลก

ผูเขียนหนังสือกิจการ ลูกา
เขียนถึงผูใด หนังสือนี้เขียนถึงผูเชื่อทุกคน แมวาจะกลาวถึงเธโอฟลัสโดยเฉพาะ
จุดประสงคของหนังสือนี้  กลาวไวในกิจการ 1:1-2 หนังสือเกี่ยวกับส่ิงที่พระเยซูกระทํ าและ

สอนตอไปภายหลังการเสด็จข้ึน โดยกระทํ าทางพระกายฝายวิญญาณคือ คริสตจักร
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ กิจการ 1:8

โครงราง
คํ านํ า

กิจการ 1:1-11

1. คํ านํ า 1:1-2
ก. ถึง  เธโอฟลัส
ข. เกี่ยวของกับ  ส่ิงที่พระเยซูทรงกระทํ าและสอนตอไปภายหลังที่พระองคเสด็จ

ข้ึนโดยทํ าผานพระกายฝายวิญญาณคือ คริสตจักร 1:1-2
2. งานรับใชหลังจากการทรงฟนคืนพระชนม   1:3

ก. ระยะเวลา   :  40 วัน  1:3
ข. จุดประสงค  :  เปนการพิสูจนที่ไมผิดพลาด 1:3
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ค. ขอความ  :    อาณาจักรของพระเจา   1:3
3. การพบปะครั้งสุดทายของพระเยซูกับสาวกของพระองค 1:4-8

ก. พระบัญชาที่มีแกสาวก 1:4-5
ข. คํ าถามของสาวก 1:6
ค. คํ าเตือนใหสาวกระวัง 1:7
ง. พันธกิจที่มอบแกสาวก 1:8

4. พระเยซูเสด็จคืนสูสวรรค 1:9-11
ก. อธิบายถึงการเสด็จข้ึน 1:9
ข. ประกาศการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค 1:10-11

ภาคที่หนึ่ง : คํ าพยานปรากฏในกรุงเยรูซาเล็ม

กิจการ 1:12-17
1. การปรากฏของคํ าพยาน 1:12-2:4

ก. สาวกของพระคริสตรอคอยอยูในกรุงเยรูซาเล็ม  1:12-26
ก. สถานที่นัดพบ 1:12-13
ข. จํ านวนและชื่อของเขา 1:13-15
ค. จุดประสงคของเขา 1:14

2. กระตุนหนุนใจสาวก   1:15-22
ก. ผูเทศนา  : เปโตร 1:15
ข. ขอความ 1:16-22

(1) ภูมิหลัง 1:16-20
(2) คํ าสอน 1:21-22

3. สาวกตอบสนอง  1:23-26
ก. การเสนอชื่อ 1:23
ข. การอธิษฐาน 1:24-25
ค. การเลือกตั้ง 1:26

4. การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2:1-4
1. โอกาส 2:1
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2. ประชากร 2:1
3. สถานที่ 2:1
4. เหตุการณ 2:2-4

ก. ลม 2:2
ข. ล้ินดุจไฟ 2:3
ค. พูดภาษาตาง 2:4

ภาคที่ 2 การทํ าหนาที่ของคํ าพยานในกรุงเยรูซาเล็ม

กิจการ 2:5-7
1. คํ าพยานประการแรก  2:4-40

ก. ลักษณะอาการที่ใหคํ าพยาน 2:4-8
ข. ปฏิกริยาจากคํ าพยาน 2:7-13
ค. คํ าเทศนาของเปโตร 2:14-36

1. คํ าพยากรณเกี่ยวกับเวลา 2:17
2. คํ าพยากรณเกี่ยวกับวิญญาณ 2:17-18
3. คํ าพยากรณเกี่ยวกับเหตุการณ 2:19-20
4. คํ าพยากรณเกี่ยวกับความรอด 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) ความสํ านึกผิด 2:37
(2) คํ าถาม 2:37
(3) คํ าสั่งสอน 2:38
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(4) คํ าสัญญา 2:38-39
(5) คํ าหนุนใจ 2:40

2. คริสตจักรทองถิ่นแหงแรก 2:41-47
ก. สมาชิกภาพของคริสตจักรแรก 2:41

1. การแสดงตัวของเขา คือเขาผูยอมรับพระวจนะ
2. จํ านวนของเขา 3,000

ข. หลักปฏิบัติในฝายวิญญาณของคริสตจักรแหงแรก  2 :42
1. หลักขอเชื่อของอัครทูต
2. สามัคคีธรรมของธรรมิกชน
3. พิธีมหาสนิท
4. อธิษฐาน

ค. รูปแบบชีวิตของคริสตจักรแหงแรก  2:14-46
1. ระบบการใชส่ิงของรวมกันอยางสมัครใจ  2:44-46
2. การนมัสการและการเปนพยานประจํ าวัน  2:46
3. สามัคคีธรรมในบาน 2:46
4. ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน 2:46

ง. คํ าพยานของคริสตจักรทองถิ่น  2:46-47
1. ลักษณะของคํ าพยาน   2:46-47
2. ผลของคํ าพยาน 2:47

3. การอัศจรรยคร้ังแรก 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. ชายคนนี้ไมไดหายโรคเพราะอํ านาจของอัครทูต   3:12
2. ชายผูนี้ไดรับการรักษาจากพระเจาเพื่อใหพระเยซูไดรับเกียรติ  3:13-

15
3. ชายผูนี้หายโรคโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซู   3:16
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4. ชายผูนี้หายโรคเพื่อแสดงใหเห็นวาคํ าพยากรณสํ าเร็จลง  3:17-18
ค. ขอความจากเปโตร 3:12-18

1. คํ าสัญญาของเปโตร 3:19-21
ก.  ส่ิงที่พระเจาทาทายอิสราเอลใหกระทํ า 3:19
ข.  ส่ิงที่พระเจาทรงสัญญาวาพระองคจะกระทํ า 3:19-21

2. คํ าพยากรณของผูเผยพระวจนะ 3:22-26
ก.  คํ าพยากรณโดยโมเสสและผูพยากรณ   3:22-24
ข.  คํ าสัญญาของพันธสัญญา 3:25
ค.  แผนการของพระมาซิฮาห   3:26

4. 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.  คํ าถามของศาล   4:7
3.  คํ ากลาวของเปโตร 4:8-12

ก.  แหลงของคํ าตอบของเขา 4:8
ข.  คํ าตอบของเขา 4:9-10
ค.  คํ าพยานของเขาเกี่ยวกับพระเยซู 4:10-12
ง.  คํ าประกาศเกี่ยวกับความรอด 4:12

4.  หลักฐานที่สภาพิจารณา  4:13-14
ก.  ลักษณะของคํ าพยาน4:13
ข.  คํ ายานของชายที่หายโรค 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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6.  ปฏิกิริยา 4:21-31
ก.  คํ าอธิษฐานของคริสตจักร   4:23-30
ข.  กิจกรรมของคริสตจักร 4:31

5. 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. ความบาปครั้งแรกที่ทํ าการกอกวนสามัคคีธรรม 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.  สมาชิกมีทาทียํ าเกรงพระเจา 5:11
2.  ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน 5:12
3.  หมายสํ าคัญของการอัศจรรย 5:12,15-16
4.  การตอบสนองของชุมชน 5:12-14

6. การขมเหงครั้งแรก 5:17-43
ก. แหลงของการตอตาน  5:17
ข. กริยาอาการของการตอตาน 5:18
ค. พระเจาทรงปลดปลอย 5:19-26

1.  การกระทํ าของพระองค 5:19
2.  พระบัญชาของพระองค 5:20
3.  การตอบสนองตอพระบัญชา   5:21
4.  คนพบการกระทํ าของพระองค5:21-23
5.  ผลของการกระทํ าของพระองค 5:24-26

ง. การไตสวน 5:27-40
1.  คํ าฟองของสภาแซนเฮดริน 5:7-28
2.  เปโตรกลาวปองกันตัว 5:29-32
3.  สภาแซนเฮดรินไตสวน 5:33-39
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4.  การตัดสินที่ไมยุติธรรมของสภาแซนเฮดริน 5:40
จ. การตอบสนองตอการขมเหง 5:41-42

1.  ปติยินดี 5:41
2.  ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวพบปะกันเปนประจํ าวัน 5:42
3.  เปนพยาน  สอนและเทศนา 5:42

7. การจัดองคการครั้งแรก 6:1-7
ก. ความจํ าเปนที่ตองมีการจัดองคการ  (ระบบงาน)    6:1
ข. เสนอใหมีการจัดระบบงาน 6:2-4

1.  ที่มาของคํ าเสนอแนะ 6:2
2.  เหตุผลของคํ าเสนอแนะ 6:2
3.  คํ าเสนอแนะ 6:3
4.  ประโยชนของคํ าเสนอแนะ 6:4

ค. ต้ังหนวยงานขึ้น 6:5-6
1.  วิธีที่ใช 6:5-6
2.  คนที่ถูกเลือก6:5-6
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. คํ าบรรยายของสตีเฟน 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.  คนที่มีฤทธิ์อํ านาจพิเศษ  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) 7:29-43

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
.คํ าพยานของสตีเฟน 7:574-8:1

1.  ทาทีของสภา7:54
.  คํ าประกาศของสตีเฟน 7:55-56
3.  การกระทํ าของสภา    7:57-59
4.  ความตายของสตีเฟน   7:59-8:1

ภาคที่ 3 การเปนพยานในยูเดียและสะมาเรีย

1. การยายไปเรื่อง  :  ผลของความตายของสตีเฟน  8:1-4
ก. การขมเหง 8:1,3
ข. การฝงสตีเฟน 8:2
ค. คริสตจักรเปนพยานขยายแพรออกไป 8:4

2. ฟลิปเปนพยาน 8:5-40
ก. รับใชในสะมาเรีย 8:5-25

1.  คํ าพยานของฟลิป 8:5-13
ก.  งานของฟลิป8:5-7, 12
ข.  การตอบสนองของชาวสะมาเรีย 8:6-12
ค.  ซีโมนคนทํ าวิทยาคม 8:9-13

2.  งานของเปโตรและยอหน  8:14-17
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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. คํ าพยาน 8:29-35
3. การตอบสนอง 8:36-38

ค. ยายสถานที่ไปเมืองเอโซทัส 8:39-40
3. คํ าพยานของเซาโล 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.  คํ าพยาน 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

4. เปโตรเปนพยาน 9:32-12-35
ก. ที่เมืองลิสตรา

1.  ผูเชื่อ 9:32-35
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2.  ชายผูปวย 9:33
3.  รักษาคนปวย9:34
4.  การตอบสนองๅ 9:35

ข. ที่เมืองยัฟฟา 9:36-43
1.  ดอรคัสตาย 9:36-37
2.  ทรงเรียกเปโตร 9:38-39
3.  งานรับใชของเปโตร 9:40-41
4.  ตอบสนองตอการรับใช 9:42-43

ค. 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.  คํ าถาม 10:29
จ.  คํ าตอบ 10:30-33
ฉ.  คํ าเทศนาที่ยังไมจบ 10:34-43

1.  พระเจาไมทรงเห็นแกหนาผูใด 10:34-35
2.  แพรกระจายขาวประเสริฐ 10:36-37
3.  ขอความแหงขาวประเสริฐ 10:38-43

ช.  คอรเนลิอัสตอบสนอง10:44-48
ง. ที่กรุงเยรูซาเล็ม 11:1-12,25

1.  ปญหาเรื่องการกลับใจของคนตางชาติ 11:1-18
ก.  ปญหา 11:1-3
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ข.  อธิบายกิจการของพระเจาทามกลางชนตางชาติ 11:4-17
(1)  นิมิต 11:4-10
(2)  ผูมาเยือน 11:11
(3)  การเยี่ยมเยียน 4:18

ค.  การตัดสินใจ 4:18
5. คริสตจักรในเมืองอันติโอกแหงแควนซีเรีย 11:19-30

ก. การประกาศที่เมืองอันติโอก 11:9-21
ข. บารนาบัสมาเยี่ยม 11:22-24
ค. เซาโลถูกเลือกใหเปนครู-ศิษยาภิบาล 11:25-26
ง. อากาบัสเปดเผยขอความ11:27-30

6. เฮโรดทํ าการขมเหง 12:1-25
ก. การฆาตรกรรมยากอบ 12:1-2
ข. เปโตรถูกจับกุม 12:3-4
ค. เปโตรถูกปลอย 12:5-19
ง. มรณกรรมของเฮโรด 12:20-23

7. 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.  ยายสถานที่ไปปสิเดีย13:13-16
2.  ขอความขาวสาร 13:17-37

ก.  การอพยพเพื่อปลดปลอย 13:17
ข.  การพเนจรในถิ่นทุรกันดาร 13:18
ค.  เอาชนะเมืองคะนาอัน 13:18
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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
ง. งานรับใชในอีโคนีอูม 13:51-14:5
จ. งานรับใชในลิสตรา 14:6-25
ฉ. งานรับใชในซีเรีย 14:26-28

2. การประชุมในกรุงเยรูซาเล็ม 15:1-35
ก. ปญหา 15:1-3
ข. การประชุมตางๆ15:4-21

1.  การประชุมคร้ังแรกในทีสาธารณะ 15:4-5
2.  การประชุมสวนตัวระหวางอัครทูตและผูปกครอง 15:6
3.  การประชุมคร้ังที่สองในที่สาธารณะ 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

3. 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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ญ. เยรูซาเล็มและอันติโอก 18:22
4. 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.  จิตสํ านึกของเปาโล 20:25-27
ง.  คํ าเตือน 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

5. การเยี่ยมเยียนครั้งสุดทายที่กรุงเยรูซาเล็มและการเดินทางไปโรม 21:15-28:31
ก. เยรูซาเล็ม 21:15-23:32

1.  ยายสถานที่ไปเยรูซาเล็ม 21:15-17
2.  ขาวลือเกี่ยวกับเปาโล 21:18-30

ก.  หาวาเขาทํ าใหกฏของโมเสสเสื่อมเสียไป 21:18-16
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ข.  วาเขาใชพระวิหารในทางเสียหาย 21:27-30
3.  ปฏิกิริยาของเปาโล 21:23-26
4.  เปาโลหลุดรอดไปได 21:30-32
5.  เปาโลตอบคํ าถาม 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.  คํ าสารภาพของเปาโล  23:1
2.  เผชิญหนากับมหาปุโรหิต 23:2-5
3.  สภาแบงแยกเปนสองฝาย 23:6-10

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

ข. ซีซาริยา 23:33-26:32
1.  ตอหนาเฟลิกซ 23:33-24:27

ก.  การกลาวหาของเทอรทูลลัส 24:1-9
ข.  คํ าตอบของเปาโล 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 26:1-23
ข.  คํ าเชิญชวนใหมาหาพระผูชวยใหรอด 26:24-29
ค.  คํ าพิพากษา 26:30-32

ค. การออกเดินทางไปโรม 27:17-28:31
1.  พายุ 27:1-44
2.  งู 28:1-6
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3.  การรักษา 28:7-10
4.  เดินทางตอไป 28:11-15

ง. โรม 28:16-31
1.  พบปะกับชาวยิว 28:16-29
2.  งานรับใช 28:30-31

คํ าตอบบททดสอบบทที่ 2

1. “เพราะวาใครไดดูหมิ่นวันแหงการเล็กนอย”  เศคาริยาห 4:10
2. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 2-4
3. ดูหนา 4-5

การเติบโตทางภูมิศาสตร การเติบโตทางชาติพันธุ
การเติบโตทางจํ านวน การเติบโตทางวิญญาณ

4. ขออางอิงตอไปนี้นํ ามาใชได
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

5. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา 6-7
6. ก. ผิด ดูหนา 5

ข. ผิด ดูหนา 7
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