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บทที่ 8
ใหเรามาเปนคริสเตียนโลก

วัตถุประสงค
เม่ือศึกษาจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถที่จะ

 ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “คริสเตียนโลก”
 เปน “คริสเตียนโลก”
 อธิบายยุทธวิธีที่คริสตจักรในยุคแรกใชเพ่ือออกไปใหถึงโลกดวยขาวประเสริฐของ
พระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ทานทัง้หลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลาย และไดแตง

ตัง้ทานทั้งหลายไวใหทานไปเกิดผล และเพื่อใหผลของทานคงอยู เพื่อวาเมื่อ
ทานทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองคจะไดประทานสิ่งน้ันให
แกทาน”   ยอหน 15:16

คํ านํ า

ในบทกอนคุณไดศึกษาถึงความรับผิดชอบของคริสตจักรตอการออกไปใหถึงโลกดวยขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา

ในฐานะผูเชื่อแตละคน คุณเปนสวนหนึ่งของพระกายของพระเยซูคริสต ซ่ึงรูจักกันในฐานะ
ของคริสตจักร  ถาคริสตจักรจํ าเปนตองกระทํ าใหบรรลุเปาหมายในการสงออกไปในโลก สมาชิกแตละ
คนตองระลึกอยูเสมอวาทุกคนมีสวนในแผนการของพระเจา

คณุจึงมีความรับผิดชอบตอโลกเปนสวนบุคคล  ความรับผิดชอบนั้นอยูนอกเหนือการบริจาค
เงินไมกี่บาทในแตละเดือนใหคริสตจักรเพื่อสงมิชชันนารี

บทนีเ้กีย่วกับความรับผิดชอบสวนตัวของคุณตอโลก  คณุจะไดเรียนรูถึงวิธีที่จะเปน “คริส
เตยีนโลก”  คุณจะเคลื่อนยายจากการเปนผูสังเกตการณมาเปนผูมีสวนรวมในแผนการของพระเจา
สํ าหรับบรรดาประชาชาติ
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ทุกคนเปนผูประกาศ

เม่ือพระเยซูตรัสวา “จงออกไปยังบรรดาประชาชาติและประกาศขาวประเสริฐของ
พระเจา”  และ “ทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเรา”   พระองคกํ าลังกลาวแกสมาชิกกลุมหน่ึง แต
กเ็หมือนกับกลาวแกทุกๆ กลุม  เพราะกลุมน้ีเกิดขึ้นจากแตละคนมารวมตัวกัน

เม่ือพระเยซูกลาววา “ทานทั้งหลายจงออกไป”  น้ันมิใชหมายถึงเพียงกลุมเดียว แตยัง
หมายถงึแตละคนดวย สมาชิกแตละคนของกลุมตองรับไวเปนคํ าทาทายเฉพาะตัว  ถาแตละคนใน
กลุมลมเหลวในการตอบสนอง  น้ันก็คือทั้งกลุมก็ลมเหลวไปดวย

ปจจุบันในคริสตจักรไดกระทํ าตามการทาทายที่ใหออกไปยังบรรดาประชาชาติในโลก  แต
คริสตจักรประกอบขึ้นดวยคนแตละคน  และการที่จะทํ าใหคํ าทาทายนี้สํ าเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพก็
โดยการที่แตละบุคคลตองตอบสนองตอพระมหาบัญชานี้เปนการสวนตัว

แตละคนสอนหนึ่งคน

คริสตจักรในยุคแรก  สมาชกิแตละคนถือเปนความรับผิดชอบสวนตัวในการเผยแพรขาว
ประเสริฐของพระเจา

ฆราวาสซึ่งไมใชนักบวชเต็มเวลาเปนผูกระทํ าการประกาศขามวัฒนธรรม การรณรงคตั้งกอง
ประกาศขาวประเสริฐที่ยิ่งใหญที่สุดก็กระทํ าโดยฆราวาสเหลานี้ กิจการ บทที่ 6 และ 7 อธิบายเรื่องนี้
ในเร่ืองราวของฟลิปและสเตเฟน  ทัง้สองคนนี้เปนฆราวาสที่รับใชพระเจาอยางองอาจและเต็มไป
ดวยพลานุภาพเพื่อเผยแพรขาวประเสริฐ

เม่ือมีการขมเหงคริสเตียนและตอตานคริสตจักรในเยรูซาเล็ม บรรดาผูเชื่อก็กระจัดกระจายไป
ทัว่แควนยูเดียและสะมาเรีย

พระคัมภีรบันทึกวา
“ศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น”  กิจ

การ 8:4

น่ันคือผูเชื่อแตละคนยอมรับคํ าทาทายของพระองคที่จะสอนชายหญิงที่สัตยซ่ือตอพระเจาให
พวกเขาสามารถที่จะสอนคนอื่นไดอีกดวย

“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

วัฏจักรที่ตอเน่ืองกันไปของการผลิตฝายวิญญาณเปนผลใหเกิดการเพิ่มพูนผูเชื่อแบบทวีคูณ
อยางตอเน่ืองและไมขาดสาย
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ทุกบานคือศูนยกลางของการเพิ่มพูนการผลิต

ความคิดเรื่องบานในฐานะที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาฝายวิญญาณมิใชของใหม จากพระ
บญัญัตขิองพระเจาที่ประทานแกมนุษย บานเปนสถานที่ซ่ึงมุงหวังใหเปนศูนยกลางการฝก

“และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันน้ีอยูในใจทาน

และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลาน้ันแกบุตรหลานของทาน 
เมื่อทานน่ังอยูในเรือน เดินอยูตามทาง....

และเขยีนไวที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของทาน”    เฉลยธรรม
บัญญัติ 6:6, 7, 9

ทกุบานในคริสตจักรยุคแรกเปนศูนยกลางการประกาศขาวประเสริฐ ผูเชื่อมิไดสอนขาว
ประเสริฐแตเพียงในพระวิหาร  แตยังสอนกันที่บานอยูเปนประจํ าวัน

“ทีใ่นบริเวณพระวิหารและตามบานเรือน   เขาไดสั่งสอนและประกาศ
ขาวประเสริฐทุกๆ วันมิไดขาดวา พระเยซูทรงเปนพระคริสต”  กิจการ 5:42

ความเชื่อถือในขาวประเสริฐที่ประกาศกับกลุมคนตามบานประสบความสํ าเร็จมากอยางเห็น
ไดชัด เม่ือเซาโลกํ าลังพยายามกํ าจัดคริสตจักรโดยเขารูสึกวาการขมเหงผูคนในพระวิหารยังไมเพียง
พอ  เขาจึงเขาไปในทุกบานเรือนเพ่ือหยุดยั้งการเผยแพรขาวประเสริฐของพระเจา

“ฝายเซาโลพยายามทํ าลายคริสตจักรโดยเขาไปฉุดลากชายหญิงจาก
ทุกบานทุกเรือนเอาไปจํ าไวในคุก”   กิจการ 8:3

นิมิตแหงแผนการของพระเจาสํ าหรับการเผยแพรขาวประเสริฐในวัฒนธรรมที่ตางกัน เปนสิ่ง
ทีพ่ระเจาประทานใหในบานเรือนขณะที่เปโตรกํ าลังอธิษฐานอยูบนหลังคาดาดฟา  (กิจการ 10) ขาว
สารแรกที่มีไปยังคนตางชาติก็เทศนาในบานเรือนของคอรเนลิอัส  (กิจการ 10)

เปาโลผูประกาศขาวประเสริฐตางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญก็รับการสรางใหเปนสาวกโดยอานา
เนียในบานหลังหน่ึง (กิจการ 9)

เปาโลสั่งสอนทั้งในที่สาธารณะและตามบานเรือนในระหวางการรับใชของทาน
“และสิง่หนึ่งสิ่งใดซึ่งเปนคุณประโยชนแกทานทั้งหลาย  ขาพเจามิได

ปดซอนไว แตไดชี้แจงใหทานเห็น กับไดสั่งสอนทานในที่ประชุมและตามบาน
เรือน”  กิจการ 20:20

วาระสุดทายของการรับใชของเปาโลก็กระทํ าในบานเชา ซ่ึงเขาตอนรับทุกคนที่มาหา สั่งสอน
และประกาศขาวประเสริฐแกพวกเขา

“เปาโลจึงไดอาศัยอยูครบสองปในตึกที่ทานเชาและไดตอนรับคนทั้ง
ปวงที่มาหาทาน
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ทั้งประกาศแผนดินของพระเจาและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซู
คริสตโดยเปดเผย ไมมีผูหนึ่งผูใดขัดขวาง”  กิจการ 28:30-31

พระเยซคูริสตทรงประกาศวา พระนิเวศของพระองคจะไดรับการขนานนามวาเปนพระนิเวศ
อธษิฐานของบรรดาประชาชาติ

“พระองคตรัสสอนเขาวา “มีพระวจนะเขียนไวมิใชหรือวานิเวศของ
เรา เขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐาน”  มาระโก 11:17

ภาษากรีกสํ าหรับ “พระนิเวศ” ในขอพระคัมภีรน้ีหมายถึงสถานที่สํ าหรับอยูอาศัย สิ่งน้ีอาจ
หมายถึงบานสวนตัวหรือพระวิหารสาธารณะก็ได

ยทุธวธีิของคริสตจักรในยุคแรกเพื่อออกไปยังโลกก็คือ ผูเชื่อแตละคนเพิ่มพูนการ
ผลติดวยการรับใชในแตละบานในฐานะที่เปนศูนยกลางของการประกาศขาวประเสริฐ

(ส ําหรับการวิเคราะหเรื่องหลักการในการเพิ่มพูนผลผลิตตามพระคัมภีรในขั้นตอไป ใหดูใน
หลกัสตูรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยววิชา “วิธีการระดมพล”)

ผลลัพธ

อะไรคือผลลัพธที่ไดจากยุทธวิธี “ทุกๆ คน”  และ “ทุกๆ บาน” ของคริสตจักรในยุคแรก  พวก
เขาเขาไปถึงโลกดวยขาวประเสริฐได

ศตัรขูองคริสตจักรประกาศวา
“คนเหลาน้ันที่เปนพวกควํ่ าโลกมนุษยมาที่น้ีดวย”  กิจการ 17:6

ผลลพัธจะเปนอยางไรถาผูเชื่อทุกคนปฏิบัติตามแบบอยางนี้ในปจจุบัน
จงศกึษาแผนภูมิในหนาตอไป แผนภูมิน้ีใชระยะเวลาเฉลี่ยหนึ่งป ที่จะไดรับชัยชนะและฝกอบ

รมผุกลับใจใหมและทํ าใหเขากลายเปนผูเชื่อที่สามารถผลิตผูอ่ืนไดตอไปเรื่อยๆ  อันที่จริงขบวนการนี้
อาจใชเวลามากหรือนอยกวานี้ก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ

แตการใชระยะเวลาเฉลี่ยหนึ่งปน้ี ถาผูเชื่อแตละคนสามารถทํ าใหถึงเปาหมาย เพียงสรางผูอ่ืน
ไดปละหนึ่งคนเทานั้นใหเปนสาวกเพิ่มขึ้น และใหพวกเขาปฏิญาณตนวาจะสรางสาวกหนึ่งคนในแตละ
ปขางหนา โลกก็สามารถไดรับขาวประเสริฐอยางงายดาย

ถาสังเกตที่แผนภูมิ ในหนึ่งปผูเชื่อสรางสาวกหนึ่งคน ภายในหนึ่งปจะมีสาวกที่ซ่ือสัตยแลว 2
คน (คือผูเชื่อและคนที่เขาฝกอบรม)

พอปตอไป ทั้งสองคนก็สรางสาวกของแตละคน พอสิ้นปก็มีสาวกที่ซ่ือสัตย 4 คน และแตละ
คนก็พรอมที่จะสรางสาวกอีกคนละหนึ่งคน

ประชากรมากมายของโลกนี้ยังไมไดรับรูเรื่องขาวประเสริฐ แตพระเจาไดจัดหายุทธวิธีหน่ึงซ่ึง
ถาผูเชือ่แตละคนที่สารภาพบาปตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลว  ทุกคนตางนํ าวิธี
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น้ีไปใช ก็สามารถทํ าใหภาระหนาที่ในการเผยแพรขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรของพระเจาเสร็จสิ้น
สมบูรณไดอยางไมยาก

ผูสรางสาวก สาวก รวมทั้งหมดในป  

ปที่  l7 65,536 65,536 = 131,072

ปที่ 16 32,768 32,768 = 65,536

ปที่ 15 16,384 16,384 = 32,768

ปที่ 14  8,192      8,192 = 16,384

ปที่ 13  4,096   4,096 = 8,192

ปที่ 12  2,048   2,048 = 4,096

ปที่ 11  1,024   1,024 = 2,048

ปที่ 10    512       512 = 1,024

ปที่  9    256       256 =    512

ปที่  8    128       128 =    256

ปที่  7     64         64 =    128

ปที่  6     32         32 =     64

ปที่  5     16         16 =     32

ปที่  4      8           8 =     16

ปที่  3      4          4 =      8

ปที่  2      2          2 =     4

ปที่  1      1          1 =     2

ยทุธวิธีของพระเจาในการเพิ่มพูนทวีคูณและการระดมพล
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คริสเตียนโลก

ปจจุบนัมีการเคลื่อนไหวดานการเจริญเติบโตอยูทั่วโลก ซ่ึงมิใชการเคลื่อนไหวที่เปนนิกาย
หรือมีการบริหารอยางเปนองคการ แตเปนกลุมของผูเชื่อซ่ึงเจริญเติบโตจนถึงขั้นที่ตระหนักและระลึก
เสมอถึงความรับผิดชอบสวนบุคคลของตนเอง ในการกระทํ าหนาที่เผยแพรขาวประเสริฐแกบรรดา
ประชาชาติในโลก

กลุมน้ีประกอบดวยประชากรหลายเผาพันธุ วัฒนธรรมตางๆ ภาษาตางๆ และหลายนิกาย
สิง่หนึง่ทีพ่วกเขามีรวมกันก็คือ พันธสัญญาสวนตัวที่จะกลายเปน “คริสเตียนโลก”

คริสเตียนโลกก็คือผูที่....
− รูและยอมรับพระเจาในฐานะที่เปนพระเจาองคเที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียวตามการ

เปดเผยของพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
− รูและยอมรับวาพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์คือพระวจนะของพระเจาที่บันทึกไว
− ยอมรับความรอดโดยทางพระเยซูคริสตตามแผนการการไถบาปใหมนุษยของพระเจา
− ยอมรับการมองโลกตามอยางพระคัมภีร
− ยอมรับงานทาทายเปนสวนบุคคลในการที่จะนํ าขาวประเสริฐของพระเจาไปยังบรรดา

ประชาชาติในโลก
ทั้งน้ีไมจํ าเปนตองหมายความวา “คริสเตียนโลก”  จะตองออกจากประเทศชาติที่เปนบานเกิด

เมืองนอนของตนเพื่อไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง แมวาเขาปรารถนาที่จะไปเพียงไร  พระเจาจะทรงนํ าพา
เอง ถาหากวานั่นเปนน้ํ าพระทัยของพระเจา

ถาเชนนั้นจะหมายความวาอยางไรที่พวกเขามีหนาที่ตองกระจายขาวประเสริฐของพระเจาใน
ทีซ่ึ่งพวกเขาอยูในหมูบานหรือเมืองใหญ เขายังมีหนาที่ในการสงผูอ่ืนไปยังประชากรของโลกที่ขาว
ประเสริฐยังเขาไปไมถึงดวย

ไมวาจะเปนผูรับใชเต็มเวลาหรือฆราวาสผูประกอบอาชีพฝายโลก  งานสํ าคัญเปนอันดับแรก
ของคริสเตียนโลกก็คือการเผยแพรขาวประเสริฐของพระเจา

การถวายตัวของคริสเตียนโลก

คนที่ไดยอมรับคํ าสั่งทาทายนี้เปนการสวนตัวก็ไดทํ าการถวายตัวผูกพันกับพระเจา น่ีคือสิ่งที่
พวกเขาไดใหคํ าสัญญาวา

“โดยพระคณุแหงพระเจาและเพื่อพระเกียรติของพระองค ขาพระองค
ขอมอบชีวิตทั้งสิ้นของขาพระองคในการเชื่อฟงคํ าสั่งของพระองค ที่ใหออกไป
สัง่สอนชนทุกชาติใน มัทธิว 28:18-20  ไมวาที่ไหนและอยางไรที่พระองคทรง
นํ าขาพระองค ขาพระองคจะใหความสํ าคัญเปนอับดับแรกตอบุคคลเหลาน้ัน
ที่อยูนอกเหนือการเขาถึงของขาวประเสริฐอยางเต็มความสามารถโดยไมยอ
ทอ (โรม 15:20-21)  ยิ่งกวาน้ันอีก ขาพระองคจะพยายามแบงปนนิมิตนี้กับผู
อ่ืนดวย”
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ในการ “ทดสอบตนเอง” ของบทนี้ คุณมีโอกาสที่จะเซ็นชื่อลงในคํ าสัญญานี้

การพัฒนาในฐานะที่เปน “คริสเตียนโลก”

ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ มีคํ าแนะนํ าบางประการสํ าหรับความรูเพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนาตอไปในฐานะคริสเตียนโลก

ตอไปน้ีคือบางสิ่งที่คุณสามารถกระทํ าเพื่อที่จะมีสวนรวมในแผนการของพระเจาในฐานะที่
เปน คริสเตียนโลก
เตรียมตัวสํ าหรับการทรงเรียกของพระเจา
1. จงถวายตัวของทานเองแดพระเจาเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์  (โรม 12:1-2)

2. จงม่ันใจวาไมมีบาปอันใดซึ่งจะเขามาขวางกั้นการไดยินหรือสายตาฝายวิญญาณของคุณ 
(เอเฟซัส 1:18, โคโลสี 1:9)

3. จงขจัดแผนการสวนตัวและความทะเยอทะยานสวนตัวออกกอน  (สดุดี 25:9)

4. สรางนิสัยการอธิษฐานประจํ าวันและศึกษาพระคัมภีร  (โยชูวา 1:8, สดุดี 77:12
  119:15, 25, 45)

5. จงรอคอยพระเจาดวยความอดทนและคาดหวังวาพระองคจะทรงนํ าทุกยางกาวในชีวิต
ประจํ าวันและกิจกรรมของคุณ พระองคจะทํ าใหน้ํ าพระทยัและการทรงเรียกนั้นม่ันคง
(สุภาษิต 3:6,  สดุดี 23:3,  32:8,  37:5, 7)

จงจํ าไววาไมเสียเวลาเลยในการรอคอยพระเจาใหเปดเผยแผนการของพระองค
สํ าหรับ  คณุ โยเซฟไดรอคอยอยูในคุกถึงสองป  แตหลังจากนั้นไดกาวออกไปชวยเหลือชาติ
ใหรอด

โมเสสก็ตองรอคอยในทะเลทรายถึง 40 ป แตแลวก็กาวออกไปเพื่อนํ าชาติในการ
อพยพฝายวิญญาณครั้งใหญใหพนจากความเปนทาสสูอิสรภาพ

6. รับหลกัสูตรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยว เรื่อง “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา” ศึกษา
ตามนั้น เพ่ือเตรียมตัวคุณเองใหพรอมสํ าหรับการทรงเรียกของพระเจา

เร่ิมตนในที่ซ่ึงคุณอยู
1. จงเชื่อฟงพระเจาทุกวันแมในสิ่งเล็กนอยในชีวิตประจํ าวัน (ลูกา 19:17, 1 ซามูเอล 15:22)

ถาคุณไมสัตยซ่ือในสิ่งเล็กนอยที่พระเจามอบใหคุณทํ าในสิ่งที่ถูกตอง ในที่ซ่ึงคุณอยู พระ
องคจะไมวางใจคุณในการทรงเรียกที่ยิ่งใหญกวาหรือมิอาจใชคุณได (มัทธิว 25:14-20)



การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 8 -89 -

จงมองดูรอบๆ ตัวคุณในหมูบานหรือในเมืองดวยสายตา “ฝายวิญญาณ”  ทูลขอพระเจาให
สํ าแดงใหคุณทราบถึงผูที่ตองการขาวประเสริฐ  หลักสูตรของสถาบันฯ เรื่อง “การวิเคราะห
สิ่งแวดลอม”  จะชวยคุณไดในเรื่องนี้

จงออกไปประกาศขาวประเสริฐแกคนที่อยูในพ้ืนที่ของคุณ หลักสูตรของสถาบันเรื่อง “ระบบ
วธิเีพ่ิมพูน”  และ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”  จะชวยคุณใหเปนผูมีสวนรวมใน
แผนการของพระเจาในที่ซ่ึงคุณอยู

2. จงเต็มใจและตั้งใจที่จะไปและรับใชพระเจาในทุกหนทุกแหงที่พระองคทรงนํ า (ยอหน 7:17)
น้ีอาจหมายถึงการจากพื้นที่ซ่ึงคุณอยูและการไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพ่ือเผยแพรขาว
ประเสรฐิ  และอาจจะหมายถึงเพียงการเดินไปที่ถนนเพื่อแบงปนขาวประเสริฐกับใครสักคน
ที่มีความตองการ

3. ศกึษาตอไปถึงความตองการในดานความตองการฝายวิญญาณของโลก เพ่ือพัฒนาฝาย
วิญญาณของคุณ  (ยอหน 4:35)  พยายามอานหนังสือหัวขอตางๆ และหาโอกาสเดินทาง
สัน้ๆ ซ่ึงจะทํ าใหคุณเปดกวางตอประชาชนในวัฒนธรรมอ่ืนและเขารวมการประชุมของพันธ
กจิที่มีในบริเวณที่อยูของคุณ

4. จงใชเวลาในการอธิษฐานเพื่อบรรดาประชาชาติในโลกและผูรับใชที่เปนเรี่ยวแรงในการเก็บ
เกี่ยวทุงนาของพระเจา (มัทธิว 9:37-38)  บทที่ 9 ของหลักสูตรนี้จัดเตรียมเน้ือหาเรื่องแผน
การที่จัดไวสํ าหรับปฏิบัติเรื่องดังกลาว

5. จงเร่ิมตนใชของประทานฝายวิญญาณของคุณ “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  หลักสูตร
หน่ึงของสถาบันฯ จะชวยนํ าทางคุณในการคนพบน้ี

6. เขารวมกับคณะกรรมการที่ทํ างานดานการประกาศขาวประเสริฐในคริสตจักรของคุณ ถาไม
มี จงเร่ิมตนเปนคนแรก  บทที่ 10 ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป” จะชวยคุณในการทํ าเชนนี้

7. จัดใหมีการติดตอกับบุคคลที่ทํ าหนาที่เผยแพรขาวประเสริฐในชาติอ่ืนๆ เขียนไปถึงมิชชั่น
นารีในสายงานนี้ ขอรองพวกเขาใหมาพักที่บานของคุณเม่ือคุณไมไดออกไปไหน พยายาม
เรียนรูจากประสบการณของพวกเขา  คุณจะไดรับประโยชนจากการติดตอและพบปะคน
เหลานี้ในขณะที่พวกเขาถายทอดอุปสรรค ความตองการและชัยชนะแกคุณ

8. แสวงหาการฝกฝนตอไปเพ่ือเตรียมตัวของคุณเองใหออกไปถึงโลก

9. แบงปนสิ่งที่คุณไดเรียนรูแลวกับผูอ่ืน เขารวมหรือสรางกลุมเล็กๆ ใหเปนครสิเตียนโลก เพ่ือ
เรียนรูเกี่ยวกับโลกและปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรูน้ัน บทที่ 10 ของคูมือน้ีจะชวยคุณใหทํ าสิ่งน้ีได
สํ าเร็จ
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10. เริ่มตนโครงการที่จัดไวอยางเปนระบบโดยใชเงินสวนตัวของคุณเองในการชวยการเผยแพร
ขาวประเสริฐ สํ ารวจลักษณะชีวิตของคุณเอง มีการปรับปรุงใดบางที่คุณสามารถทํ าได เพ่ือ
ที่จะมีเวลาวางมากขึ้นและใชเงินของคุณเองที่จะไปทํ างานของพระเจา

11. ทํ าพาสปอรตใหพรอมไว  พระเจาอาจสงคุณไปยังอีกชาติหน่ึงเพ่ือแบงปนขาวประเสริฐของ
พระองค

การทรงเรียกของพระเจา
ผูเชือ่ทุกคนไดรับการทรงเรียกใหแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืนในที่ซ่ึงเขาอยู  แตบางคนจะได

รับการทรงเรียกเปนพิเศษจากพระเจาใหไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่งหรือเขาไปสูการรับใชเต็มเวลาใน
ตํ าแหนงใดตํ าแหนงหน่ึง อาจจะเปนในฐานะศิษยาภิบาล ผูประกาศ  มิชชั่นนารี  ฯลฯ

มีหลักบางประการซึ่งคุณสามารถมั่นใจไดถึงการทรงเรียกของพระเจาที่ทรงประทานแกคุณ
และทุงนาเหลืองอรามรอคอยการเก็บเกี่ยวซึ่งพระองคมีพระประสงคที่จะสงคุณไป

จงถามคํ าถามเหลาน้ีแกตัวคุณเอง
1. สิ่งที่คุณปรารถนาที่จะทํ านั้น สอดคลองกับแผนการทั่วไปของพระเจาตามที่มีอยูในพระ

วจนะของพระองคไหม  สิ่งน้ันเปนไปตามขอพระคัมภีรไหม  และมันชวยใหคุณไปถึงเปา
หมายในการออกไปยังโลกดวยขาวประเสริฐหรือไม

2. สถานการณในชีวิตของคุณสอดคลองกับสิ่งซ่ึงแลดูเหมือนกับวา เปนการทรงนํ าของพระ
เจาไหม  อยาใหสถานการณนํ าคุณไปแตเพียงอยางเดียว แตจงตรวจสอบดูสิ่งเหลานี้วา
เปนสิ่งที่คุณเชื่อวาเปนการทรงเรียกของพระเจาหรือไม

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปนพยานรับรองตอเน่ืองในจิตวิญญาณของคุณวา สิ่งน้ีคือน้ํ า
พระทัยของพระเจาไหม การขาดสันติสุขในจิตวิญญาณคุณบอยๆ คือหมายสํ าคัญที่เตือน
คุณวา คุณกํ าลังตัดสินใจผิดพลาด

4. คุณยังไดรับการ “ทรงเรียก” ไหม?  เม่ือไมมีการทาทายใดๆ ในการจะออกไปผจญภัย
หรือมีแรงบันดาลใจใหอยากทํ าตอเน่ืองกับการทรงเรียกนั้น ถาคุณไดรับการทรงเรียกให
ทํ าภาระกิจที่ไมคอยสํ าคัญหรือเปนงานดานการรับใชใหบริการ คุณจะยังเต็มใจที่จะไป
ทํ าหรือไม

5. คุณเต็มใจที่จะยอมลงทุนทุกอยางเพ่ือทํ าใหบรรลุเปาหมายของการทรงเรียกของพระเจา
ทีมี่ตอคุณไหม  ราคาในการลงทุนอาจเริ่มจากการศึกษาพระคัมภีรเพ่ิมเติมหรือจนถึง
การตายเพื่อความเชื่อในพระองค น่ันอาจจะหมายถึงการตองจากบานเกิดเมืองนอน
ครอบครัวและเพื่อนๆ คุณเต็มใจหรือไม

พระองคทรงแตงต้ังคุณ

พระเยซูทรงเลือกคุณใหเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระองคเพ่ือการออกไปยังบรรดา
ประชาชาติในโลก  พระองคทรงบัญชาคุณใหเกิดผลฝายวิญญาณจากทุงนาเหลืองอรามที่พรอม
สํ าหรับการเก็บเกี่ยว พระองคทรงสัญญาที่จะจัดหาทุกสิ่งที่จํ าเปนสํ าหรับคุณเพ่ือทํ าใหคุณสามารถที่
จะทํ าใหภาระหนาที่ของคุณเสร็จสิ้นสมบูรณ
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“ทานทัง้หลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลาย และไดแตง
ตัง้ทานทั้งหลายไวใหทานไปเกิดผลและเพื่อใหผลของทานคงอยู เพื่อวาเมื่อ
ทานทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองคจะไดประทานสิ่งน้ันให
แกทาน”   ยอหน 15:16

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 8

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. “คริสเตียนโลก” คืออะไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. สรปุยทุธวิธีของคริสตจักรในยุคแรกซึ่งทํ าใหพวกเขาสามารถออกไปยังโลกดวยขาวประเสริฐ
ของพระเจา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ขอทดสอบที่ยิ่งใหญของบทนี้ก็คือ การถวายตัวของคุณที่จะกลายเปนครสิเตียนโลก จงทบ
ทวนการถวายตัวของคริสเตียนโลกขางลางนี้ ถาคุณเขาใจคํ าสัตยปฏิญาณนี้และพรอมที่จะ
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ปฏบิตัิ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดวยสุดความสามารถของคุณ โปรดเซ็นชื่อของคุณในชองวางที่
กํ าหนดไว

“โดยพระคณุแหงพระเจาและเพื่อพระเกียรติแดพระองค ขาพระองค
ขอมอบชีวิตทั้งสิ้นของขาพระองคในการเชื่อฟงคํ าสั่งของพระองคที่ใหออกไป
สัง่สอนชนชทุกชาติในมัทธิว 25:18-20 ไมวาที่ไหนและอยางไร ที่พระองคทรง
นํ าขาพระองค ขาพระองคจะใหความสํ าคัญเปนอันดับแรกตอบุคคลเหลาน้ัน
ทีอ่ยูนอกเหนือการเขาถึงของขาวประเสริฐ อยางเต็มความสามารถโดยไมยอ
ทอ  (โรม 15:20-21) ยิ่งกวาน้ันอีก ขาพระองคจะพยายามแบงปนนิมิตกับผูอ่ืน
ดวย”

ลายเซ็น                                   วันที่                                                          

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. “ทานทัง้หลายไมไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทานทั้งหลาย และไดแตงตั้งทานทั้งหลายไวให
ทานไปเกิดผล และเพ่ือใหผลของทานคงอยู เพ่ือวาเม่ือทานทูลของสิ่งใดจากพระบิดาในนาม
ของเรา พระองคจะไดประทานสิ่งน้ันใหแกทาน”   ยอหน 15:16

2. ครสิเตยีนโลกคือ  กลุมที่ประกอบดวยประชากรหลายเผาพันธุ วัฒนธรรมตางๆ ภาษาตางๆ
และหลายๆ นิกาย  สิ่งหน่ึงที่พวกเขามีรวมกันคือ การมอบถวายตัวที่จะกลายเปน “คริสเตียน
โลก”  การมอบถวายตัวของครสิเตียนโลกมีอธิบายไวแลวในหนา 86

3. ครสิตจกัรยุคแรกเขาถึงโลกโดยผูเชื่อแตละคน เพ่ิมพูนผูเชื่อในแตละบานซึ่งรับใชพระเจาใน
ฐานะเปนศนูยกลางการประกาศขาวประเสริฐ  ดวยกระบวนการเพิ่มพูนผลผลิตแบบทวีคูณ
ดังอธิบายไวใน 2 ทิโมธี 2:2

4. คํ าถามนี้ตองการลายเซ็นของคุณในการมอบถวายตัว
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เพื่อศึกษาตอไป

“ครสิเตียนโลก” คนแรกทีเดียวก็คือ อับราฮัม  ซ่ึงเรื่องราวของทานมีบันทึกไวในปฐมกาล 11-
25 อับราฮัมคือ ผูชายคนแรกที่พระเจาใหพระสัญญาเพื่อออกไปยังประชาชาติตางๆ ทานเปนฆราวาส
ซ่ึงเลี้ยงปศุสัตวเคลื่อนยายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เพ่ือจะทํ าใหพระประสงคของพระเจาสํ าเร็จ

อับราฮัมมีลักษณะพิเศษฝายวิญญาณที่สํ าคัญบางประการ ซ่ึงทํ าใหทานบรรลุการทรงเรียก
ใหไปยังประชาชาติตางๆ ในโลก  ในฐานะครสิเตียนโลกเราควรแสวงหาสิ่งเหลานี้และรวบรวมไวใหมี
ในชีวิตของเรา

อับราฮัมจํ าการทรงเรียกของพระเจาได:  ทานทราบดีถึงความรับผิดชอบเฉพาะตัวของทานที่มีตอ
ชาตติางๆ ในโลก (ปฐมกาล 22:18)  ในฐานะผูรับมรดกฝายวิญญาณเราก็มีความรับผิดชอบ
เชนเดียวกัน (กาลาเทีย 3:10)

ทานกระทํ าตามพระประสงคของพระเจาอยางเต็มความสามารถ:  โรม 4:2l

ทานยอมเคลื่อนยายไปเพื่อพระเจา:  อับราฮัมมีชีวิตอยูอยางงายๆ ซ่ึงทํ าใหทานสามารถเคลื่อนยาย
ไปเพ่ือพระเจาได  ทานเคลื่อนยายไดอยางรวดเร็วตามพระบัญชาของพระเจา (ปฐมกาล12)
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ทานไมยอมมองยอนหลัง:  ทานไมปรารถนาชีวิตเกาที่ทิ้งไวเบื้องหลัง แตมองไปยังสิ่งใหมๆ ที่พระ
เจาทรงประทานให (ฮีบรู 11:6)

ทานเดินในความรูที่พระเจาทรงเปดเผยให:  ปฐมกาล l8:l7

ทานมิไดมองที่ความสามารถตามธรรมชาติของทาน:  พระสัญญาของพระเจาสํ าหรับประชาชาติก็ได
เกดิขึ้นเปนผลมาจากบุคคลหนึ่งซ่ึง “เปนเสมือนคนที่ตายแลว”  (ฮีบรู 11:12)

ทานแสวงหาพระเจา:  ปฐมกาล 12 บันทึกวิธีที่อับราฮัมสรางแทนบูชาและออกเชื่อพระนามของพระเจา

อับราฮัมถือวาความรับผิดชอบนี้เพ่ือผูอ่ืนดวย:  อานเรื่องของอับราฮัมและโลทใน ปฐมกาล 14

ทานเปนนักถวาย:  ทานถวายสิบลดบรรดาสิ่งที่ทานมีทั้งหมด  (ปฐมกาล 14:20)

ทานเชื่อฟง:  อับราฮัมเชื่อฟงคํ าสั่งของพระเจา แมวาทานไมทราบผลลัพธในบั้นปลาย (ฮีบรู 11:8,
ปฐมกาล 22:18)

ทาเต็มใจที่จะไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนคนตางดาว: ฮีบรู ll:9

ทานเต็มใจที่จะเคารพวัฒนธรรมของผูอ่ืน:  ทานคํ านับชาวเมืองนั้นตามธรรมเนียมของพวกเขา (ปฐม
กาล 23:12)

มรดกของทานเปนสิ่งนิรันดรยิ่งกวาสิ่งชั่วคราว:  กิจการ 7:5

ทานเต็มใจที่จะยืนหยัดแมอยูเพียงคนเดียว:  อิสยาห 5l:2

ทานเปนผูมีนิมิตฝายวิญญาณ:  ฮีบรู ll:l0

ทานรูจักพระเจาอยางสนิทสนม:  อับราฮัมไดชื่อวาเปน “สหายของพระเจา”  ยากอบ 2:23

ทานเปนบุรุษแหงความหวัง:  โรม 4:l8
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ทานเปนผูที่มีความเชื่อเขมแข็ง:  โรม 4:20

ทานเปนผูชอบธรรม:  โรม 4:22

ทานถอมตน:  โรม 4:20

ทานเปนผูรักสันติ:  ปฐมกาล 13

อับราฮัมพรอมทํ าตามพระประสงคของพระเจา:  แมวาเม่ือครั้งที่พระประสงคของพระเจาเปนสิ่งที่ยาก
ยิ่ง  แตทานก็พรอมที่จะตอบสนอง (ปฐมกาล 22)

ทานถวายเกียรติแดพระเจาเสมอ:  ปฐมกาล l4:2l-24

ทานสรางคนใหอุทิศตนเชนเดียวกับทาน:  เร่ืองนี้เห็นไดจากชีวิตของคนรับใชของทาน (ปฐมกาล 24)

ทานไดรับพรในทุกสิ่ง:  ปฐมกาล 24:l


