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บทที่ 2
คํ าส่ังของการประกาศพระกิตติคุณ

วัตถุประสงค
                   เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ

- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- บอกถึง 5 หลกัการซึง่เปนพื้นฐานคํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ
- บอกถึงสิ่งที่จํ าเปน 3 ประการ ซึง่จะท ําใหคํ าสั่งนี้สํ าเร็จลง

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
                   “ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคํ าตักเตือน
ใหคนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนัน้จะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา”                เอเสเคียล 33:8
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คํ านํ า
                     คนมสีวนเกี่ยวของในการประกาศพระกิตติคุณดวยเหตุผลที่ตางกัน คนทีเ่ชื่อใหมๆมักจะ “กระ
ตือรือลนในการประกาศ” เพราะวาเขาตื่นเตนถึงการที่เขาเพิ่งกลับใจใหม บางคนถกูบังคับใหประกาศเนื่อง
จากมีความรูสึกผิด   บางคนประกาศเพราะโรงเรียนหรือโปรแกรมฝกอบรม
ทีเ่ขาศกึษาอยูมีความตองการใหเขาทํ าเชนนี้
                    แตเหตุผลของพระคัมภีรในการเขาเกี่ยวของกับการประกาศพระกิตติคุณก็คือ เปน “คํ าสั่ง (พระ
บัญชา)” จากองคพระเยซูคริสตเจา “คํ าสั่ง” คือ คํ าบญัชาหรือคํ าบงการจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง คํ าสั่ง
ของการประกาศพระกิตติคุณ  คือ หวัขอของบทเรียนนี้

คํ าส่ังของการประกาศพระกิตติคุณ
                    คํ าสั่งใหประกาศพระกิตติคุณที่องคพระเยซูคริสตเจามอบใหแกสาวกของพระองคมีพื้นฐานอยู
บนหลักการ 5 ประการที่สอนไวในพระวจนะของพระเจา คือ คํ าบัญชา สภาพการณที่เปนอยู ความหวงใย
การตอสูแขงขัน และการสรุปลงทาย

คํ าบัญชา
                   คํ าสัง่ของการประกาศมีพื้นฐานประการแรกอยูบนหลักการของคํ าบัญชา พระเยซูทรงบัญชาให
ประกาศพระกิตติคุณไวในขอความหลายแหง ซึง่เปนที่รูจักกันวาเปน “พระมหาบัญชา”
                   ขออางอิงตอไปนี้เกี่ยวของกับคํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ ขอความทั้งหมดอธิบายถึง
งานนี้ แตวาแตกตางกันออกไปซึ่งไมขัดแยงกัน แตสงเสริมซึ่งกันและกันโดยการเปดเผยแงมุมตางๆของคํ า
ส่ัง ดังกลาว
                   มทัธิวและยอหน บันทกึสทิธอํิ านาจของงานประกาศพระกิตติคุณ
                    มัทธิว ลูกา ยอหนและกจิการของอัครฑูตเปดเผยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์วาเปน
อํ านาจทีจ่ะทํ าใหงานนี้สํ าเร็จลงได มาระโก อางถงึขอความของคํ าสั่งและลูกาเพิ่มเติมรายละเอียด
                    ขอความเหลานี้เปดเผยใหเห็นวาคํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณนั้นรวมถึงการสรางสาวก
การเทศนาขาวประเสริฐแกทุกผูทุกนาม เทศนาเรือ่งการกลับใจและการใหอภัยความผิดบาปแกคนทั่วโลก
การเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซู
                    “เหตุฉะนั้น   เจาทัง้หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจา
ไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”              มัทธิว 28:19-20



15

                    ฝายพระองคจึงตรัสส่ังพวกสาวกวา “เจาทัง้หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแก
มนุษย มคีนเชื่อที่ไหน หมายส ําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกในนามของเรา เขาจะพูด
ภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไข
คนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”                    มาระโก 16:15-16

                  พระองคตรัสกับเขาวา “มคํี าเขียนไวอยางนั้นวา พระครสิตจะตองทรงทนทุกขทรมานและทรง
เปนขึน้มาจากความตายในวันที่สาม และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลับใจใหม รับการยกบาป ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม ทานทัง้หลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”
                                                                                                                                      ลูกา 24:46-48

                  พระเยซูตรัสกับเขาอีกวา “สันตสุิขจงดํ ารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด
เรากใ็ชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”
                  คร้ันพระองคตรัสดังนั้นแลวจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกับเขาวา “จงรับพระ
วญิญาณบริสุทธิ์เถิด ถาทานจะยกความผิดบาปของผูใด ความผดิบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถาทานจะให
ความผิดบาปติดอยูกับผูใด ความผิดบาปก็จะติดอยูกับผูนั้น”

                  ฝายโธมัสที่เขาเรียกกันวาแฝดซึ่งเปนสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้นไมไดอยูกับพวกเขาเมื่อพระ
เยซูเสด็จมา  สาวกอืน่ๆจึงบอกโธมัสวา “เราไดเห็นองคพระผูเปนเจาแลว”   แตโธมัสตอบเขาเหลานั้นวา
                 “ถาขาไมเห็นรอยตาปูที่พระหัตถของพระองค และไมไดเอานิ้วของขาแยงเขาไปที่รอยตาปูนั้น
และไมไดเอามือของขาแยงเขาไปที่สีขางของพระองคแลว ขาจะไมเชื่อเลย”          ยอหน 20:21-25
                 “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือทานและ
ทานทัง้หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก”                  กจิการ 1:8

                   คํ าบญัชาเหลานี้มีความจริงจัง(จ ําเปนที่จะตองทํ า)ซึง่ยนืยันโดยขอพระคัมภีรดังนี้
                  “ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคํ าตักเตือน
ใหคนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนัน้จะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา  แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา”               เอเสเคียล 33:8
                      “เพราะถาผูใดมีความอายเพราะเราและถอยคํ าของเรา     บุตรมนษุยก็จะมีความอายเพราะผู
นั้น เมือ่ทานจะมาดวยพระสิริของทานเอง ของพระบิดา และของเหลาฑูตสวรรคบริสุทธิ์”           ลูกา 9:26
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สภาพที่เปนอยู
                      คํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณไดมอบไวแกเรา เนือ่งจากสภาพการณของทุงนาที่ตองเก็บ
เกี่ยวของโลกนี้ เราเหน็คนจ ํานวนเปนหมื่นเปนแสนคนซึ่งหลงหายไปในความบาป ปราศจากความหวัง มุง
หนาไปสูจุดหมายนิรันดรที่ปราศจากพระเจา
                      สภาพการณทีเ่รงดวนของการเก็บเกี่ยวควรที่จะกระตุนเราใหกระทํ าการ พระเยซูตรัสวา ทุงนา
กเ็หลอืงแลวแตคนงานยังนอยอยู
                      พระองคตรัสกับเขาวา “ขาวทีต่องเกี่ยวนั้นมีมาก แตคนงานยังนอยอยู เหตฉุะนัน้พวกทานจง
ออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนา ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค”                 ลูกา 10:2

                     “ทานทั้งหลายวา อีกสีเ่ดอืนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงยหนาขึ้นดู
นาเถดิวาทุงนาเหลืองอราม ถงึเวลาเกี่ยวแลว”                    ยอหน 4:35

ความหวงใย
                      คํ าสัง่ของการประกาศพระกิตติคุณมีพื้นฐานบนหลักการของความหวงใยดวย การประกาศ
กติติคุณตองกระทํ าดวยจิตใจสงสาร เห็นใจ รักใครในวิญญาณที่หลงหาย
                      เปาโลเต็มไปดวยความรักสงสารที่มาจากสวรรค เขาเตม็ใจที่จะถูกแชงสาปจากพระเจา ถา
เพยีงแตพี่นองชาวยิวของเขาจะไดรับความรอด เขาไปหาคนเหลานั้น แมวาเขาจะถูกขูวาจะถูกฆา เขาทน
ทกุขเมื่ออยูในกํ ามือคนเหลานั้น
                       ความรักความสงสารของพระเยซูทํ าใหพระองคเต็มใจที่จะเผชิญหนากับไมกางเขนแหงคาล
วารี พระเยซทูรงกนัแสงเพราะความมืดบอดของผูนํ าทางศาสนา ถามนีํ ้าตาแหงความรักสงสารมากกวานี้ใน
ดวงตาของเรา บางทอีาจจะมกีารรองไหในนรกนอยลงทามกลางผูที่หลงหาย
                       การโตเถียงไมอาจชวยวิญญาณใหรอดได คนหนึง่อาจพูดความจริง แตถาไมไดพูดดวยความ
รักและสงสารก็จะฆาวิญญาณนั้นมากกวาที่จะทํ าใหมีชีวิตขึ้นมา
                       ความรักสงสารเปนทางนํ าไปสูความพยายามที่ไมมีวันเหน็ดเหนื่อยตอการประกาศพระกิตติ
คุณ เพราะวาความรักนั้นก็อดทนนาน ทนไดทุกอยาง และไมมีวันลมเหลว    (1 โครินธ 13:4,7,8)
                       ความรกัสงสารเชนนี้ถูกสงผานโดยพระวิญญาณของพระเจา เปนผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิซ์ึง่เติบโตจากการที่พระองคทรงสถิตยอยูภายในคุณ
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การตอสูแขงขัน
                       คํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ ต้ังอยูบนหลักการของการตอสูแขงขันดวย ถาเราไมได
เอาชนะเพือ่นบานรวมโลกของเราซึ่งกระหายตองการการเปลี่ยนแปลง พลงัอืน่ๆทางศาสนาและการเมืองซึ่ง
แขงสูกับเราก็จะเอาชนะเขาได
                       ความหวิกระหายฝายวิญญาณจะทํ าใหชายและหญิงแสวงหาความจริง
                   พระเจาตรัสวา “ดูเถิด วนัเวลาก็มาถึง เมือ่เราจะสงทุพภิกขภัยมาถึงที่แผนดิน ไมใชการอด
อาหาร หรือการกระหายนํ้ า แตจะอดฟงพระวจนะพระเจา เขาทัง้หลายจะทองเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโนน
และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาทัง้หลายจะวิ่งไปวิ่งมา เพือ่แสวงหาพระวจนะพระเจา แตเขาจะหาไม
พบ”                    อาโมส 8:11-12

                   แมวาความหิวกระหายฝายวิญญาณจะนํ าเขาไปแสวงหาความจริง กอ็าจมีผลใหเขายอมรับ
ระบบการเมืองที่ชั่วราย ลัทธเิทียมเท็จตาง ๆ และฤทธิอํ์ านาจทางศาสนาที่เหี้ยมโหด ถาหากวาความจริงแท
นัน้ไมไดเขาไปเติมชองวางในชีวิตของพวกเขา
                   พระเยซูทรงสอนหลักการตอสูแขงขันในคํ าอุปมา ซึง่ศตัรูก ําลังหวานขาวละมาน (วัชพืช) ในทุง
นา ถาเราไมไดหวานและปลูกขาวดีแหงพระวจนะของพระเจา ศัตรูก็จะหวาน “ขาวละมาน”แหงความชั่ว
ราย  การตอสูแขงขนัของหนามฝายวิญญาณที่ชั่วรายและวัชพืชนี่เองที่ปดกั้นพระวจนะของพระเจาและขัด
ขวางการเผยแพรขาวประเสริฐ

การสรุปลงทาย
                   คํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณตั้งอยูบนพื้นฐานหลักการของการสรุป(วาระสุดทาย)ของทุก
ส่ิง พระเยซตูรัสวาการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลกจะตองทํ ากอนที่พระองคจะเสด็จกลับมาสูโลกและกอน
วาระสุดทายซึ่งเราก็รูดี
                   “ขาวประเสริฐเร่ืองแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยาน แกบรรดาประชา
ชาตแิลวที่สุดปลายจะมาถึง”                      มทัธิว 24:14

จะท ําคํ าสั่งใหสํ าเร็จไดอยางไร?
                   คริสตจกัรเปนตัวแทนของอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้ และไดรับคํ าบัญชาใหนํ าขอความแหง
ขาวประเสริฐไปบอกคนทั้งหลายในโลก เมือ่เรามองดูส่ิงที่คริสตจักรเห็นวาสํ าคัญกอนสิ่งใด โปรแกรมและ
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กิจกรรมตาง ๆ ในปจจุบันแลว เราอาจสงสยัวาเราคงลืมหรือไมก็สับสนเกี่ยวกับพันธกิจของเราในฐานะผู
เชื่อ
                    เรามีธุระยุง แตวายุงเรื่องอะไร ? โปรแกรม การประชุม และกิจกรรมตาง ๆ ของเรา กีร่ายการที่
ท ําใหเกิดมีผูเชื่อใหมข้ึนจริง ๆ ?
                    เรามีผูประกาศที่แตงตัวหรูหรา เทศนาเรื่องเพอฝนและเลาเรื่องตลก แตในสมัยพระคัมภีร การ
เทศนาในที่สาธารณะครั้งหนึ่งเกิดผลใหมีผูเชื่อถึง 3,000 คน แตในปจจุบันดูเหมือนวามีการเทศนา 3,000
คร้ัง เกดิผลใหมีผูเชื่อใหมจํ านวนเล็กนอย
                    มดีนตรทีางศาสนาที่ไพเราะมากมาย ซึง่สวนใหญแลวเปนการแสดงความสามารถของนักรอง
กลุม นกัรองเดี่ยวและนักดนตรี แตนํ าวิญญาณไดกี่คน? มกีีค่นที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน?
                    เมือ่เราน ําสิง่เหลานี้เขามาเพิ่มเขากับคริสเตียนเนื้อหนังจํ านวนพัน ๆ หมื่น ๆ คน ซึง่ไมมีความ
หวงใยในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ เราอาจตั้งคํ าถามวา “งานของการประกาศจะสํ าเร็จลงไดอยางไร”

                     มส่ิีงจํ าเปน 3 ประการ ถาเราตองการทํ าคํ าสั่งของการประกาศพระกิตติคุณใหสํ าเร็จลงได คือ

จะตองมีลํ าดับกอนหลัง
                     การประกาศพระกิตติคุณจะตองมีลํ าดับกอนหลัง เราตองทํ าใหงานของการนํ าขาวประเสริฐไป
สูมนษุยทุกคนในโลกเปนสิ่งสํ าคัญประการแรก การเทศนา การอธิษฐาน การศึกษา วางแผน จดัโปรแกรม
การสอนและการฝกอบรมของเราทุกอยางตองมีศูนยกลางที่วัตถุประสงคดังกลาว
                     คริสตจักรตองเปน “สถานีสงออก” แทนทีจ่ะเปนที่เพื่อพักผอนและรื่นเริง กจิกรรมทั้งหมดของค
ริสเตยีนตองกลายเปนผูระดมพลของพระกายของพระคริสต ดลใจและฝกสอนผูเชื่อใหทํ างานของการ
ประกาศพระกิตติคุณ

จะตองประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                     การประกาศพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหมไมใชกิจกรรมที่จืดชืดหรือเปนกลาง แตเปนพลัง
อํ านาจทีม่าเผชญิหนากันระหวางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังของความชั่วราย
                     พระวิญญาณบริสุทธิ์พรอมดวยผลของประทานและฤทธิ์อํ านาจของพระองคตองเปนความจริง
ในชีวิตของเรา พระวจนะจะตองไดรับการเทศนาและสอนดวยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ ขาวประเสริฐตอง
ถกูประกาศ ไมตองขอโทษที่ตองประกาศ ไมตองทํ าใหหมดความเขมขน เปลีย่นแปลงหรือแอบซอนไวในคํ า
เทศนา
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                     แหลงที่มาของประทานฝายวิญญาณของสมาซิกทุกคนของพระกายตองถูกระดมนํ ามาใชเพื่อ
ท ํางานของการประกาศพระกิตติคุณใหสํ าเร็จ เราตองแลกเปลี่ยนธรรมชาติเนื้อหนังของเรากับความ
ประพฤตแิบบพระเยซูซึ่งจะทํ าใหเราสามารถเปนพยานถึงความจริงของขาวประเสริฐได
จะตองทํ าตามรูปแบบในพันธสัญญาใหม
                    ถาเราจะตองทํ าคํ าสั่งนี้ใหสํ าเร็จ เราตองเริ่มตนสรางรูปแบบของการประกาศพระกิตติคุณใน
พนัธสญัญาใหมข้ึนมาไมวาจะเปน การประกาศกับใครหรือที่ไหนก็ตาม การเปนพยานทุก ๆ วันและนํ า
วิญญาณ
                    เชนเดียวกับในสมัยพันธสัญญาใหม การประกาศพระกิตติคุณตองเปนธรรมชาติของการมีชีวิต
ประจํ าวัน ทกุ ๆ นกิาย คริสตจักรทองถิ่นทุกแหง ผูน ําคริสเตียนทุกคน บานทุกบาน และคนแตละคนตองถูก
ระดมเขามาเพื่องานนี้
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ชื่อ   ………………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกหลักการ 5 ประการ ซึง่เปนพืน้ฐานของคํ าสั่งของการประกาศ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3.   บอกส่ิงจํ าเปน 3 ประการที่จะทํ าคํ าสั่งของการประกาศใหสํ าเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



21

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2

1. “ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา  โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคํ าตักเตือนใหคน
อธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนั้นจะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา”  เอเสเคียล 33:8

2. หลักการ 5 ประการซึง่เปนพื้นฐานของการประกาศพระกิตติคุณ
- คํ าบัญชา
- สภาพการณที่เปนอยู
- ความหวงใย
- การตอสูแขงขัน
- การสรุปลงทาย
ดูรายละเอียดหนา 13-16

3. ส่ิงจํ าเปน 3 ประการที่จะทํ าคํ าสั่งของการประกาศใหสํ าเร็จ คือ
- ตองมีลํ าดับกอนหลัง
- ตองประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ตองทํ าตามรูปแบบของพระคัมภีรใหม
ดูรายละเอียด หนา 16-17
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
                      (1) เสยีงเรยีกรองของพระเยซูที่ใหทํ าการประกาศพระกิตติคุณนั้นไมใชส่ิงที่ยกเวนไดหรือเปน
แตคํ าแนะนํ า แตเปนคํ าบัญชา
                     จงศึกษาแผนผังตอไปนี้ ซึง่เปรยีบเทยีบบันทึกหลายประการในพระคัมภีรถึงพระมหาบัญชา
จงดูขออางอิงแตละขอในพระคัมภีรของคุณ
                     จดสทิธอํิ านาจที่คุณมีเพื่อทํ าคํ าบัญชานี้ใหสํ าเร็จ จงสังเกตขอบเขตของการรับใชของคุณ  ขอ
ความและกิจกรรมตาง ๆ ทีคุ่ณจ ําตองเขามีสวนในขบวนการเพิ่มพูน

ขออางอิง สทิธิอํ านาจ ขอบเขต ขอความ กจิกรรม
มัทธิว 28:18-20

มาระโก 18:15

ลูกา 24:46-49

กิจการ 1:8

ยอหน 20:21

ฤทธอํ านาจทั้งหมด

พระนามของพระเยซู

พระนามของพระเยซู

ฤทธิ์อํ านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์

ถูกสงออกไปเชนเดียว
กับที่พระบิดาสงพระ
เยซูมา

ชนทุกชาติ

ทั่วโลกทุกๆคน

ชนทุกชาติเริ่มจาก
กรุงเยรูซาเล็ม
เยรูซาเล็ม ยูเดีย
ส ะ ม า เ รี ย แ ล ะ สุ ด
ปลายแผนดินโลก
ขอบเขตของงานรับ
ใช ขอความ และ
กิจกรรม ก็คือ ทํ า
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํ า

ทุกส่ิงที่พระเยซูทรง
บัญชา

ขาวประเสริฐ

สํ านึกผิดและใหอภัย
ความผิดบาป
พระคริสต

ขอบเขตของงานรับ
ใช ขอความ และ
กิจกรรม ก็คือ ทํ า
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํ า

เป  นสาวก โดยการ
ออกไปให บัพติศมา
และสอน
ออกไปเทศนา รักษา
คนปวย
เทศนา ประกาศและ
เปนพยาน
เปนพยาน

ขอบเขตของงานรับ
ใช ขอความ และ
กิจกรรม ก็คือ ทํ า
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํ า

                 (2)  เมือ่พระเจาทรงมอบคํ าสั่งของการประกาศในพระวจนะของพระเจาแลว        เหตุใดคริส
เตียน
จ ํานวนมากจงึลังเลที่จะทํ าพันธกิจอันยิ่งใหญนี้ใหสํ าเร็จ อุปสรรค ธรรมดา ๆ ตอการประกาศพระกิตติคุณมี
ดังตอไปนี้
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ขาดความสามารถ
                  หลายคนไมประกาศพระกิตติคุณเพราะวาเขารูสึกวาเขาขาดความสามารถที่จะทํ า เขาอาจขาด
การศกึษาหรือขาดความรูเกี่ยวกับพระคัมภีรและวิธีการประกาศ บางคนไมไดขาดความสามารถเลยแตเขา
มภีาพพจนเกี่ยวกับตนเองตํ่ าหรือมีการถอมใจที่ผิด ๆ
                  จงจ ําไวเสมอวาพระเจาทรงเรียกคนออนแอใหทํ าสิ่งใหญ จงอานเรื่องของกิเดโอนในหนังสือผู
วนิิจฉัย บทที่ 5-6 เมือ่กเิดโอนถกูเรียกใหทํ าพันธกิจอันยิ่งใหญเพื่อพระเจาใหสํ าเร็จ เขากซ็อนตัวอยูเพราะวา
เขากลัวศัตรู การตอบสนองของเขาคือ “ขาพเจาจะทํ าเชนนี้ไดอยางไร? เผาของขาพเจาเปนเผาที่ออนแอที่
สุด และขาพเจาก็เปนผูเล็กนอยที่สุดในครอบครัว”
                   โมเสสกต็อบสนองเชนเดียวกันเมื่อเขาถูกเรียกใหนํ าชาติอิสราเอล เขากลาววา “ขาพเจาเปนใคร
ไมใชนักพูด ไมวาจะกอนหนานี้หรือต้ังแตพระองคไดตรัสแกผูรับใชของพระองค แตขาพเจาเปนคนพูดไมเกง
และพูดชา” (อพยพ 3-4)
                    ผูเผยพระวจนะเยเรมียอางวาเขาเปนแค”เด็ก” และไมสามารถที่จะใหพระเจาใชได(เยเรมีย 1:4-
9) คนทีคิ่ดวาตนขาดความสามารถที่จะประกาศพระกิตติคุณ ควรขอสติปญญาจากพระเจาซึ่งพระองคทรง
สัญญาที่จะให (ยากอบ 1:5) เขาควรเขาใจวาพระเจาทรงใชคนที่ไมมีความสามารถตามธรรมชาติ เพื่อที่พระ
องคจะทรงไดรับเกียรติยศทั้งหมด (1 โครินธ 1:27-29)

ความพยายามที่ไมมีความสํ าคัญ
                   หลายคนไมไดทํ าอะไรเพราะวา เขารูสึกวาความพยายามของเขาไมมีความสํ าคัญอะไร เพราะ
วางานเก็บเกี่ยววิญญาณนี้ยิ่งใหญเกินไป คน ๆ หนึง่จะท ําอะไรกับคนจํ านวนเปนลาน ๆ ทีห่ลงหายในความ
มืดของโลกนี้
                   คุณจะจํ าไดวากองทัพของกิเดโอนถูกลดขนาดลงเพื่อที่พระเจาจะทรงไดรับเกียรติแทนที่จะเปน
มนุษย(ผูวินิจฉัย7)พระเจาทรงพอพระทัยที่จะใชความพยายามที่ดูไมสํ าคัญอะไรเพื่อจุดประสงคของพระ
องค
                   คุณจะเรียนรูตอไปในการศึกษานี้วาคนเพียงคนเดียวที่นํ าวิญญาณและฝกสอนคนหนึ่งในแตละ
ป สามารถทีจ่ะทํ าใหเกิดผูเชื่อจํ านวนเปนพัน ๆ คนในระยะเวลาอันสั้น ลํ าแสงเดียวอาจไมสองไปในความ
มืด แตแสงไฟดวงเลก็หลายดวงที่จุดพรอมกันในเวลาเดียวกันก็จะทํ าใหเกิดแสงมากมายได

ความกลัว
                   คนกลวัวาเขาจะถูกปฏิเสธจากผูที่เขาเปนพยานดวย ถาเขาไมคุนเคยกับวิธีการประกาศ เขา
กลัวคนไมรูจัก เขากลวัวาเขาจะขายหนาเมื่อเกิดสถานการณที่เขาไมสามารถจัดการไดหรือพบคํ าถามที่เขา
ตอบไมได
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                   ความกลัวตอการประกาศมักเกิดจากคํ าถามตอไปนี้
                   ขาพเจาจะพูดอะไร คุณจะเรียนรูขอความที่จะตองเสนอใน บทที่ 3 ของหลักสูตรนี้
                   ขาพเจาจะพูดอยางไร คุณจะเรยีนวาจะสื่อสารขอความอยางไรในบทที่ 5 ของหลักสูตรนี้
                   ขาพเจาจะจัดการกับปญหาไดอยางไร บทที่ 10 จะอธบิายวาจะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ขณะ
ทีคุ่ณประกาศไดอยางไร
                   ถาขาพเจาไมสามารถตอบปญหาไดละ ถาคุณตอบปญหาไมไดจงยอมรับวาตอบไมได บอกเขา
วาคณุจะศกึษามากขึ้นในเรื่องดังกลาวและมาหาเขาพรอมกับคํ าตอบ
                   ถาขาพเจาลมเหลวละ เปนการดีที่จะพยายามและลมเหลว ดีเสยีกวาที่จะไมไดพยายามเลย
ความส ําเร็จและความลมเหลวไมใชส่ิงสํ าคัญในการประกาศพระกิตติคุณ คุณถกูเรียกใหเปนคนสัตยซื่อตอ
คํ าบัญชาตางหาก
                    ความลมเหลว 3 ชนดิไดถกูบันทึกไวในคํ าอุปมาของผูหวานพืช (มาระโก 4:1-20) ตอมาในบท
เดียวกัน มาระโกบอกเราวา ดินนัน่เองซึง่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูจัดเตรียมเปนสิ่งที่ผลิตเมล็ดพืชออกมา
ไมใชผูหวาน อยางไรก็ตาม นีไ่มควรเปนเหตทุี่จะอางวาจะถอนตัวจากการทรงเรียกใหกระทํ าพันธกิจนี้ เรา
ถกูเรียกให “ตกเบ็ด” วญิญาณของคนและจับเขาไมใชเพียงแตมีอิทธิพลตอเขา

การอยูโดดเดี่ยว
                 บอยครัง้การประกาศพระกิตติคุณถูกปดกั้นเพราะเราไมไดติดตอกับผูไมเชื่อเลย ถาคุณติดตอ
สัมพนัธและมีเพื่อนฝูงเปนคริสเตียนเทานั้น คุณจะไมสามารถนํ าคนที่หลงหายได คุณไมอาจเขาถึงผูไมเชื่อ
ถาคุณไมไดติดตอกับเขา

ความมีไมเพียงพอ
                    การมีเวลาและแรงจูงใจไมเพียงพอจะปดกั้นคนไมใหทํ าคํ าสั่งของการประกาศใหสํ าเร็จได
อยางไรก็ตามจงจํ าไวเสมอวา คุณหาเวลาไดเสมอที่จะทํ าสิ่งที่คุณตองการจะทํ าหรือส่ิงที่คุณรูสึกวาเปนงาน
ดวน
                    ถาคุณไมอาจหาเวลาที่จะแบงปนขาวประเสริฐไดก็เปนเพราะคุณไมมีความตองการที่จะทํ า
หรือ ไมรูสึกวามันเปนสิ่งที่เรงดวน คุณตองประเมินคํ าสั่งที่คุณเห็นวาสํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดเสียใหม
                    การขาดแรงจูงใจมักเกิดจากการไมมีประสบการณ คุณเคยสังเกตบางไหมวา คริสเตียนมักจะ
กระตือรือลนที่จะแบงปนความเชื่อของเขา เนือ่งจากวาประสบการณของเขาใหมเอี่ยมและตื่นเตนอยูเสมอ
ถาคณุไมระมัดระวังแลวคุณจะสูญเสียสิ่งนี้ในภายหลัง ถาคณุไมไดรักษาความสัมพันธที่ใหมและมีชีวิตชีวา
อยูเสมอกับองคพระผูเปนเจา
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                    เปาโลบอกผูเชื่อวาพวกเขาควรสามารถสอนขาวประเสริฐแกผูอ่ืนไดแลว แตเพราะวาพวกเขา
ยงัไมเติบโตฝายวิญญาณ เขาจงึไมสามารถทํ าเชนนี้ได   (ฮีบรู 5:12)
                    การไมเตบิโตฝายวิญญาณนั้นเห็นไดชัดจากการที่ผูเชื่อยังมีความขัดแยงในหมูพวกเขาเอง
(1 โครินธ 3 : 1-3) เมือ่คุณมัวแตยุงอยูกับการสูรบตบมือกับพี่นองคริสเตียน คุณกไ็มมีเวลาที่จะประกาศพระ
กิตติคุณ
                    (3)  เมือ่คุณไดศึกษาปจจัยสํ าคัญที่ขัดขวางการประกาศพระกิตติคุณแลว จงอานขอความตอ
ไปนี้ และตรวจสอบดูวามีขอใดที่บอกถึงความรูสึกของคุณ

ขาดความสามารถ
- ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร
- ขาพเจาไมเขาใจพระคัมภีรดีพอ
- ขาพเจาพูดกับคนอ่ืนไมเกง

ความพยายามที่ไมมีคุณคา
- ขาพเจารูสึกวาจะไมสามารถทํ าอะไรกับเขาไดเพราะเปนเพียงคนๆหนึ่งเทานั้น
- งานประกาศพระกิตติคุณนั้นดูยิ่งใหญจนขาพเจาทอถอย

ความกลัว
- ขาพเจากลัววาจะทํ าใหผูอ่ืนไมพอใจ
- ขาพเจากลัววาอาจจะลมเหลวได
- ขาพเจากลัววาจะไมรูวาจะตอบคํ าถามไดอยางไร
- ขาพเจากลัววาจะขายหนา
- ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร

การอยูโดดเดี่ยว
- ขาพเจาไมไดติดตอกับผูไมเชื่อเลย

ความไมมีเพียงพอ
- ขาพเจาไมมีเวลาที่จะใชในการประกาศ
- ขาพเจาไมมีแรงจูงใจที่จะประกาศ
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- ขาพเจาไมรูสึกวาเติบโตฝายวิญญาณพอที่จะบอกเลาขาวประเสริฐแกผูอ่ืน
- ขาพเจามักมีปญหากับพี่นองคริสเตียนคนอื่น ๆ เสมอ

                (4 ) จงทบทวนดูขอที่คุณตรวจสอบขางบน หลงัจากที่คุณไดทํ าเครื่องหมายแตละขอแลว จงชี้ลง
ไปวาคุณจะจัดการกับอุปสรรคเหลานี้ไดโดยการฝกอบรม ศึกษา ปฏิบัติ อธษิฐาน หรือโดยการเปลี่ยนแปลง
ส่ิงทีคุ่ณเห็นวาสํ าคัญกอนสิ่งอื่น
                (5)  ในขอเหลานี้มีขอใดที่เปนอุปสรรคใหญที่สุดของคุณ คุณอาจเอาชนะสิ่งเหลานี้ไดอยางไร
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