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บทที่ 10
แบงปนการมองโลกในทัศนะของพระคัมภีร

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว  คณุมีความสามารถที่จะ

 แยกแยะขั้นตอนทั้งสี่เพ่ือแบงปนการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร
 แบงปนการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีรของหญิงชายที่ซ่ือสัตย
 ตั้งคณะกรรมการเพื่อการประกาศ
 สราง “คริสเตียนโลก”  จากการศึกษาพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย

คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

คํ านํ า

ดังที่ไดเรียนแลววาผูเชื่อหลายลานคนทั่วโลกยังไมมีการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร 
พวกเขาพุงความสนใจไปยังครอบครัว หมูบานและคริสตจักรของเขาเอง

เพราะวาพวกเขาไมเขาใจแผนการของพระเจาสํ าหรับโลก  พวกเขาจึงไมกระตือรือลนทํ าสวน
ของเขาเองในแผนการนี้ บทนี้อธิบายถึงวิธีที่จะแบงปนการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีรกับคน
เชนน้ันและกระตุนใหกลายมาเปนคริสเตียนโลก
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คนที่ซื่อสัตย

กุญแจสูการถายทอดการมองโลกตามอยางพระคัมภีรอยางมีประสิทธิภาพก็คือ จงเลือกชาย
หญิงที่ซ่ือสัตยใหมารับการฝกอบรม

“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

คํ าวา “ซ่ือสัตย”  หมายถึงทํ าอยางจริงจัง  เชื่อถือไดและไวใจได
มิใชทุกคนจะยอมรับที่จะมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร  มิใชทุกคนจะซื่อสัตยตอสิ่งน้ีใน

การแบงปนนิมิต คุณตองเลือกบุคคลที่คุณเห็นวาเขามีความกระตือรือลน เชื่อถือไดและไวใจไดในการ
ตอบสนองตอพระเจา

บคุคลซึ่งทานแบงปน “การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร”  ตองเปนคนซื่อสัตยในการสอน
ผูอ่ืนไดดวย  น่ีคือวิธีเดียวเทานั้นในการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มพูนก็จะติดตามมา

เปนไปตามพระคัมภีร  มิใชเปนวัฒนธรรม

ขณะที่คุณแบงปนสิ่งที่คุณไดเรียนรูมากับผูอ่ืน  จงจํ าไววาคุณไมไดถูกเรียกใหแบงปนทัศนะ
คตเิกีย่วกับวัฒนธรรมของคุณเอง  คุณตองแบงปนทัศนะของพระคัมภีรที่มีตอโลก

วฒันธรรมหมายถึง รูปแบบที่แสดงถึงการปฏิบัติตนตอสิ่งน้ันๆ อยางไรในสถานการณหน่ึงๆ
ประกอบดวยธรรมเนียม ประเพณี  ภาษา แทจริงแลวก็คือวิถีของชีวิตและความประพฤติทุกอยาง ซ่ึง
เปนเหตุใหมีความแตกตางกันมากระหวางคนในอินเดียและอัฟริกา

วฒันธรรมในที่ที่คุณอยูมีผลตอชีวิตของคุณมาก  คณุจะคิดวาวิธีของคุณในการปฏิบัติสิ่ง
ตางๆ น้ันเปนวิธีที่ดีที่สุด แตคุณจํ าเปนตองเขาใจวาไมมีวัฒนธรรมใดที่เหนือกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
พระเจาไมไดทรงเรียกใหคุณเปลี่ยนวัฒนธรรมของผูอ่ืน หรือแบงปนวิธีของคุณเองในการปฏิบัติสิ่ง
ตางๆ ซ่ึงคุณอาจเห็นวา “เหนือกวา”

สิง่เดียวที่คุณควรเอาใจใสในเรื่องวัฒนธรรมก็คือเม่ือการปฏิบัติน้ันๆ เปนการละเมิดพระวจนะ
ของพระเจาที่เขียนไวอยางเห็นไดชัด  คณุตองเผชิญหนาและจัดการกับความบาปนั้นๆ

พระเจาไมไดทรงเรียกใหคุณนํ าเอาอารยธรรมไปสูคนที่ไมเชื่อ จุดประสงคของคุณไมใชเพ่ือ
ปกปกรักษาสังคมแตเพ่ือชวยวิญญาณใหรอด  จุดประสงคของคนหาปลาไมใชเพ่ือเปลี่ยนนํ้ าทะเลแต
เพ่ือจับปลาที่อยูในทะเล

แผนการ

ตอไปนี้เปน 4 ประการที่คุณตองทํ าเพื่อนํ าทัศนะของพระคัมภีรที่เกี่ยวกับโลกไปแบงปน
1.  เปนแบบจํ าลองของนิมิต
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2.  จงถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน
3.  รักษานิมิตเอาไวใหเปนจุดศูนยกลางของชีวิต
4.  จงเชื่อฟงนิมิต

ใหเราดูรายละเอียดในแตละขั้นตอน

เปนแบบจํ าลองของนิมิต
ขัน้แรกคุณตองมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีรกอน   น่ีคือจุดประสงคของบทเรียนนี้
เม่ือคณุตระหนักถึงความรับผิดชอบตอพระบัญชาของพระคริสต และคุณมีความหวงใยตอชน

ชาติตางๆ ในโลก คุณจึงจะเปนแบบจํ าลองของนิมิตได
ในฐานะที่เปนแบบจํ าลอง  คณุจะเปนตัวอยางที่มีชีวิตตอเพ่ือนและพ่ีนองในคริสตจักร  จงให

เขาเห็นความหวงใยเพื่อพระคริสต และมีใจสงสารตอชนชาติตางๆ ในโลก  ใหเขาเห็นสิ่งที่คุณทํ าเพื่อ
ใหขาวประเสริฐไปยังชนชาติตางๆ

การสอนที่ยิ่งใหญมิใชสิ่งที่กระทํ าโดยเพียงคํ าพูด  แตตองทํ าใหสํ าเร็จโดยการทํ าใหดูเปนตัว
อยางดวย  เราเห็นสิ่งน้ีในชีวิตและการรับใชของพระเยซู
จงถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน

ตอไปน้ีคือคํ าแนะนํ าบางประการถึงวิธีที่จะถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน
1.  แบงปนนิมิตแกผูเชื่อแตละคนที่ใกลชิดกับคุณ แบงปนหลักสูตรนี้ “พัฒนาการมอง

โลกตามทัศนะของพระคัมภีร”  กบัพวกเขา  แบงปนความตองการฝายวิญญาณอันยิ่งใหญของโลก
และอธบิายบทบาทสวนตัวของเขาในการนี้  อธิษฐานรวมกันเผื่อชาติตางๆ ในโลกโดยการใชยุทธวิธี
ทีค่ณุไดเรียนรูแลวจากบทที่ 9

2. ขอรองใหศิษยาภิบาลของคุณนํ าเรื่อง “มุงเนนที่คริสเตียนโลกเขาไปไวเปนสวนหนึ่ง
ของการนมัสการของคริสตจักร  คุณก็จะมีเวลาสองสามนาทีในระหวางที่คริสตจักรดํ าเนินรายการเพื่อ
แบงปนถึงสภาพฝายวิญญาณของโลก  คนที่ขาวประเสริฐยังเขาไปไมถึงและถายทอดงานทาทายนี้
อยางยอๆ เพ่ือใหเกิดการกระทํ า

3. ถาคริสตจักรของคุณพิมพหนังสือรายสัปดาหหรือออกรายงานประจํ าภาคก็ควรสอด
แทรกบทความขอเขียนที่กระตุนใหเกิดการมองโลกตามทัศนะพระคัมภีร

4. จัดตัง้ศูนยขอมูลขึ้นในคริสตจักรหรือบานของคุณ รวมทั้งมีหนังสือและขาวสารเกี่ยว
กบัประชาชนที่ยังไมไดยินขาวประเสริฐ  อีกทั้งจดหมายจากมิชชันนารี  แถลงการณติดบอรดที่เนนถึง
ชนชาตติางๆ ของโลก  แผนที่เพ่ือการอธิษฐาน เปนตน  (จงม่ันใจที่จะรวมหลักสูตรนี้ไวใหเปนศูนย
ขอมูลตางๆ)

5. ขอใหผูนํ ามิชชั่นนารีหรือผูนํ าคริสเตียนในชาติอ่ืนๆ สงรายงานเปนเทปที่อัดไว
ประมาณ 5 นาทีมาใหเพ่ือคุณจะไดนํ าไปแบงปนกับกลุมของคุณ ขอใหเขาสงภาพถาย สไลด หรือวีดิ
โอซึ่งอธิบายงานที่ทํ าในชาติที่เขาไปอยูมาดวย

6. ถาคุณอยูในชุมชนที่มีวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คุณก็ควรขอรองใหนักเรียนนานา
ชาตมิาแบงปนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความตองการในประเทศของเขา

ถามีวัฒนธรรมยอยในพื้นที่ของคุณเชน  พวกอพยพมาจากชาติอ่ืนก็ควรเชิญใหมาแบงปนกับ
กลุมของคุณ

7. ชกัชวนนักอธิษฐานในคริสตจักรของคุณ ขอรองดวยวาจาหรือขอเขียนไปใหกลุมนัก
อธษิฐานและเสนอเรื่องโลกตองการพระคริสตตอที่ประชุม
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8. กอตั้ง “คริสเตียนโลก”  หรือคณะกรรมการเพื่อขาวประเสริฐในคริสตจักรถายังไมมี
ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป” ของบทนี้อธิบายวิธีที่จะทํ าดังกลาว

9. จัดกลุมประชุมที่ตื่นตัวเพ่ือโลกในบานหรือคริสตจักรของคุณโดยเริ่มตนจากการ
ประชุมเล็กๆ ในบานเพื่อไปสูการประชุมมิชชั่นที่สมบูรณ

เชญินักพูดซึ่งเปนตัวแทนจากหลายๆ มิชชั่น  จัดใหมีโตะวางหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับ “ค
ริสเตียนโลก”  ไวจํ าหนาย (จงแนใจวาจัดใหมีหลักสูตรนี้วางไวบนโตะของคุณดวย)

10. ขอใหศิษยาภิบาลของคุณเสนอหลักสูตรนี้ “พัฒนาการมองโลกตามทัศนะของพระ
คัมภีร”  แกคริสตจักรทั้งหมดและคริสตจักรอ่ืนๆ ของชุมชน  คุณสามารถดํ าเนินการสอนชั้นเรียนใน
บาน  คริสตจักรหรือหองประชุมสาธารณะ
รักษานิมิตนั้นไวใหเปนจุดศูนยกลางแหงชีวิต

คณุตองรักษานิมิตน้ันไวใหเปนจุดศูนยกลางแหงชีวิตของคุณ และชีวิตของชายหญิงที่คุณฝก
ตอไปน้ีคือขอแนะนํ าบางประการถึงวิธีที่จะทํ าเชนนี้

1. อานหนังสือที่มีการเนนยํ้ าเรื่องนิมิตและการมองโลกตามทัศนะพระคัมภีร

2. เขารวมประชุมมิชชั่นที่จัดใหมีขึ้นในพื้นที่ของคุณ

3. ตืน่ตวัอยูเสมอตอเหตุการณปจจุบันของโลกซึ่งมีผลกระทบตอการเผยแพรขาวประเสริฐ และ
อธิษฐานเผื่อตอไปสํ าหรับชนชาติตางๆ ของโลก

4. ดํ ารงการติดตอโดยตรงกับผูทํ างานรับใชในหลายๆ แหงของโลก  รายงานตางๆ ของพวกเขา
เหลานี้จะยังคงเปนแรงบันดาลใจใหแกนิมิตเกี่ยวกับโลกของคุณ

5. ทํ าการศึกษาเรื่อง “ครสิเตียนโลก”  จากพระคัมภีรเพ่ือประโยชนของคุณเองและแบงปนผูอ่ืน

การศกึษาพระคัมภีรเรื่อง “คริสเตียนโลก” คือสิ่งหน่ึงซ่ึงเนนที่หัวขอเกี่ยวกับโลกตามที่บอกไว
ในพระคัมภีรในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป” ของบทนี้จะชวยคุณในการทํ าสิ่งน้ี
จงเช่ือฟงนิมิต

ไมเปนการเพียงพอถาเพียงแตพัฒนาการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร และถายทอดใหผู
อ่ืน คุณตองปฏิบัติในสิ่งที่คุณเรียนรูแลวดวย

“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนใน
การสอน การตักเตือนวากลาว  การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมใน
ทางธรรม

เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทํ าการดีทุกอยาง”  2 ทิโมธี
3:16-17

หลักการทุกขอในพระคัมภีรที่เราเรียนรูสามารถจัดเตรียมเราใหกระทํ า “การดี” ได  คุณได
เรียนรูหลักการมากมายในหลักสูตรนี้ แตความรูที่ปราศจากการกระทํ าก็เปนเหมือนความเชื่อที่
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ปราศจากการปฏิบัติ  ถาคุณเพียงแตเรียนหลักการโดยไมมีการตอบสนองที่ฉับไวในความรูที่ไดมา
ถาเชนนั้นก็จะเปนการลงทายดวยการตายฝายวิญญาณ

การไดรับนิมิตยังไมเพียงพอและการถายทอดสูผูอ่ืนก็ยังไมเปนการเพียงพอ  คุณและผูที่คุณ
ฝกอบรมตองเชื่อฟงนิมิตน้ันอีกดวย

สถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยวไดเสนอหลักสูตรซึ่งจะชวยคุณในการทํ าสิ่งน้ี หลักสูตรตอไปใน
ชดุเดียวกันนี้คือ “กลยุทธในการสอน”  จะทํ าใหคุณมีความสามารถที่จะแบงปนสิ่งที่คุณเรียนรูกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วชิา “ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร” ก็จะชวยคุณใหรูวิธีที่จะเพ่ิมพูนพลังฝายวิญญาณที่คุณ
ไดรับการอบรมมาแลว  ตดิตามเรียนหลักสูตรตางๆ จะชวยคุณในการบริหาร จัดการ และระดมพล
จากบรรดาชายหญิงที่ซ่ือสัตย  หลักสูตรของสถาบันเชน “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง” ให
แนวทางเฉพาะสํ าหรับการแบงปนขาวประเสริฐดวยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

แตอยารอคอยจนกระทั่งคุณศึกษาหลักสูตรเหลานี้จนจบสิ้น  จงเริ่มตนเชื่อฟงนิมิตตั้งแตบัดนี้
ในที่ซ่ึงคุณเปนอยู ตอไปน้ีคือขอแนะนํ าบางประการถึงวิธีที่จะกระทํ าสิ่งน้ี

1. จงแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืนในละแวกเพื่อนบาน หมูบาน และเมืองที่คุณอยู

2. ทํ างานรวมกับคริสตจักรทองถิ่นในการออกไปประกาศขาวประเสริฐทั้งในระดับทอง
ถิน่ ชาติ และนานาชาติ

3. อธษิฐานเผื่อชาติตางๆ ของโลก

4. จงถวายใหแกตัวแทนที่ทํ างานในดานมชิชั่น  อาจเปนการถวายผานคริสตจักรของ
คณุ หรือองคการอื่นที่มีหนาที่รับผิดชอบดานขาวประเสริฐ  ควรเนนเปนพิเศษกับการถวาย
แกบุคคลที่กํ าลังทํ างาน การประกาศขาวประเสริฐแกคนที่ยังไมไดรับความรอด

5. ออกไปนอกพื้นที่ที่คุณอยูบาง เพ่ือคุณจะไดเปนหนึ่งในคณะผูทํ างานรับใชซ่ึงขยาย
เขตการทํ างานออกไป  จัดทีมงานดานประกาศขาวประเสริฐใหออกไปในละแวกเพื่อนบาน
อ่ืนๆ วัฒนธรรมหรือชาติอ่ืนบาง เพ่ือแบงปนขาวประเสริฐ

วงจรตอเน่ือง

น่ีคอืวัฏจักรตอเน่ืองของการเพิ่มพูนผลผลิตจากการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

เปนแบบจํ าลองของนิมิต

เชื่อฟงนิมิต  ถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน
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รักษานิมิตไวใหเปน
จุดศูนยกลางของชีวิต

อันดับแรกคุณเปนแบบจํ าลองของนิมิตที่คุณไดรับตอไป คุณก็ถายทอดนิมิตนั้นสูผูอ่ืนโดย
การปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางและการสอน

ตอมารกัษานิมิตไวใหเปนจุดศูนยกลางของชีวิตคุณและชีวิตของผูที่คุณฝกอบรม
ขณะที่คุณทํ างานรวมกับคนที่คุณฝกไวใหเชื่อฟง นิมิตของคุณก็จะกลายเปนแบบจํ าลองของ

นิมิต และวงจรก็ตอเน่ืองขณะที่คุณถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน
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ชื่อ                                        

แบบทดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. ในการแบงปนเรื่องการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร เราควรใชความพยายามกับหญิง
ชายแบบไหนจึงจะเหมาะสม

                                                                                                                         

3. ขัน้ตอนทั้งสี่ในการแบงปนเรื่องการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีรมีอะไรบาง

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. คณุจะปฏิบัติการอยางไรจึงจะเปนการทํ าตามนิมิตในการออกไปประกาศขาวประเสริฐแกชาติ
ตางๆ ของโลกอยางเฉพาะเจาะจง คุณจะทํ าอะไรในคริสตจักรของคุณ คุณจะทํ าอะไรในชุม
ชนของคุณ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซ่ือสัตยที่
สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

2. ชายและหญิงที่ซ่ือสัตย

3. -  เปนแบบจํ าลองของนิมิต

-  ถายทอดนิมิตสูผูอ่ืน

-  รักษานิมิตไวเปนจุดศูนยกลางของชีวิต

-  เชื่อฟงนิมิต

4. คณุคนเดียวเทานั้นที่สามารถตอบคํ าถามนี้ ถาคุณยังไมไดตัดสินใจที่จะตอบรับดวยการเชื่อ
ฟงนิมิตอยางเฉพาะเจาะจง ก็จงแสวงหาพระเจาตอไป จนกวาคุณจะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม

น่ีคอืขอทดสอบจริงของบทนี้และหลักสูตรทั้งหมด

คณุไดรับแรงจูงใจ ใหปฏิบัติตามแผนการของพระเจาเพื่อชาติตางๆ ในโลกแลวหรือยัง
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เพื่อศึกษาตอไป

การตั้งคณะกรรมการเพื่อประกาศขาวประเสริฐ
ในบทนี้เปนการแนะนํ าใหคุณตั้งคณะกรรมการเพื่อประกาศขาวประเสริฐหรือกลุม”คริสเตียน

โลก” ขึ้นในคริสตจักรของคุณ
การประกาศไมควรเปนเพียงแผนกหนึ่งหรือของคณะกรรมการของคริสตจักรเทานั้น แตควร

เปนจุดศูนยกลางของคริสตจักร เหตุผลการตั้งคณะกรรมการเชนน้ัน ก็เพ่ือนํ าสมาชิกภาพไปสูความ
สํ าเร็จตามเปาหมายในฐานะ “คริสตจักรโลก”  (ดู บทที่ 6)

ตอไปน้ีคือวิธีที่คุณสามารถตั้งคณะกรรมการดังกลาว
จงเร่ิมกับศิษยาภิบาล

ไปพบกบัศิษยาภิบาลของคุณกอนและแบงปนนิมิตที่จะเร่ิมมีคณะกรรมการ แบงปนนิมิตของ
คณุและสิ่งที่คุณไดเรียนจากหลักสูตรนี้

บางทีเขาอาจจะมอบหมายใหคุณทํ าหนาที่แทนในการดูแล  คณะกรรมการหรือมอบหมาย
งานใหบุคคลใดทํ างานรวมกับคุณในการจัดการดังน้ี

คณุจํ าเปนตองไดรับอนุญาตจากศิษยาภิบาลและใหเขามีสวนในงานนี้ ถาคณะกรรมการตอง
ทํ างานใหสํ าเร็จ
วิเคราะหโปรแกรมในปจจุบัน
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สภาพปจจุบันของการประกาศขาวประเสริฐหรือมิชชั่นในคริสตจักรของคุณเปนอยางไร จง
พิจารณาสิ่งตอไปน้ี

 นโยบาย 

ครสิตจักรของคุณมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรดานการประกาศหรือพันธกิจหรือไม ถามี
เพียงพอหรือไมที่จะสะทอนภาพอันแทจริงวาคริสตจักรกํ าลังทํ าอะไรอยู

 การอธิษฐาน

ครสิตจักรของคุณอธิษฐานรวมกันเพ่ือวิงวอนเกี่ยวกับงานพันธกจิ และการประกาศบอยครั้งเพียง
ใด คริสตจักรของคุณอธิษฐานขอคนงานสํ าหรับเก็บเกี่ยวดังที่แนะนํ าไวในมัทธิว 9:38 บางหรือไม

 การประชุม

ครสิตจักรของคุณมีการประชุมเกี่ยวกับการประกาศหรืองานพันธกิจปที่แลวหรือไม

 การฝกอบรม

คริสตจักรของคุณเสนอการสอนเรื่องการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร ซ่ึงจุดศูนยกลางอยูที่
ความจํ าเปนในการประกาศ และสภาพปจจุบันของการเผยแพรขาวประเสริฐหรือไม  มีโครงการ
ใหการศึกษาเพื่อการสงคนไปประกาศสํ าหรับกลุมคนทุกวัย และสํ าหรับแตละแผนกของคริสต
จักรหรือไม

 การเขามีสวนรวม

ในอดีต  ครสิตจักรของคุณรวมมือในการประกาศและโครงการพันธกิจบางหรือไม  คุณไดทํ า
อะไรบางในระดับทองถิ่น ชาติหรือนานาชาติ มีโครงการใดบางที่สํ าเร็จ เพราะเหตุใด โครงการใด
บางที่ไมสํ าเร็จ เพราะเหตุใด

จงวิเคราะหโครงการซึ่งคริสตจักรกํ าลังมีสวนรวมอยูในปจจุบัน  ในระดับทองถิ่น ชาติและนานา
ชาติ  โครงการใดบางที่ประสบความสํ าเร็จ เหตุใด โครงการใดไมสํ าเร็จ  เหตุใด

แผนกตางๆ ของครสิตจักรเกี่ยวของกับพันธกิจอยางไร  เชน กลุมอนุชน กลุมบุรุษ  กลุมสตรี
ฯลฯ

 ความสนับสนุน

ปจจุบันคริสตจักรของคุณสนับสนุนมิชชั่นนารีใดอยู พวกเขาทํ างานที่ใด ตัวคุณเองกํ าลัง
สนับสนุนในระดับใด
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 งบประมาณ

จงบอกวางบประมาณปจจุบันของคริสตจักรของคุณ (เงินถวายที่ไดรับ)  เปนกี่เปอรเซนตที่สงไป
ชวยงานมิชชั่นหรือการประกาศ จงทํ าสิ่งน้ีโดยการกรอกรายละเอียดลงในชองวางตอไปน้ี

เงินถวายทั้งหมดที่คริสตจักรของเราไดรับเม่ือปที่แลว             บาท

จากเงินจํ านวนนี้เราถวายใหพันธกิจและงานประกาศ                        บาท

ซ่ึงหมายความวา                           % ของงบประมาณของคริสตจักรของเราสงไปใหงานพันธ
กจิและการประกาศในปที่แลว

 แหลงทรัพยากร

แหลงทรัพยากรรวมถึงประชาชน  การเงิน  การจัดเตรียมและสิ่งอํ านวยความสะดวก ทรัพยากร
ตางๆ ของคริสตจักรของคุณซึ่งใชไปเพ่ือประโยชนของงานพันธกิจและการประกาศในปจจุบัน
เปนอยางไร

การใหการศึกษาแกสมาชิก
จงเสนอใหมีชั้นเรียนเพ่ือแบงปน “การพัฒนาการมองโลกตามทัศนะพระคัมภีร” จงใชคูมือน้ี

เปนแนวทางในการเรียน
ในระหวางที่มีชั้นเรียนใหแบงปนสิ่งที่คุณเรียนรูเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของงานพันธกิจและ

งานประกาศในคริสตจักรของคุณ
จงเลือกชายหญิงในชั้นเรียนซึ่งเปนที่เขาใจดีถึงการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร  คน

เหลานี้จะตื่นเตนในการประกาศและพรอมที่จะกลายเปนผูมีสวนรวมอยางเอาจริงเอาจัง
จัดการประชุมเพื่อจัดองคกร

จัดการประชุมพิเศษเพื่อจัดองคกรคณะกรรมการเพื่อการประกาศ
ตอไปน้ีเปนความรับผิดชอบบางประการของคณะกรรมการเพื่อการประกาศ คณะกรรมการ

ควรปฏิบัติดังตอไปน้ี

− จัดตัวอยางใหคริสตจักรโดยการเขารวมงานพันธกจิสวนตัวเชน การถวายและการอธิษฐาน

− ประสานงานอธิษฐานของมวลสมาชิกในนามของงานพันธกิจและงานประกาศ

− ตัง้เปาหมายของทองถิ่น ของประเทศและนานาชาติเพ่ืองานพันธกจิและงานประกาศ

− ตัดสินวาทรัพยากรของคริสตจักรของคุณสามารถนํ าไปใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานพันธกิจ
และงานประกาศไดอยางไร
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− ถายทอดงานพันธกจิและงานประกาศดังกลาวตอคริสตจักร

− จัดเตรียมงบประมาณประจํ าปเพ่ืองานพันธกิจ ซ่ึงแสดงถึงจํ านวนเงินที่จะตองระดมทุนและจะนํ า
ไปใชอยางไร

− ทํ าปฏิทินประจํ าปของคริสตจักร บอกเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานพันธกิจและงานประกาศ

− วางแผน  สนับสนุนและดํ าเนินการฝกอบรมเพื่องานพันธกิจและงานประกาศ

− วางแผน  สนับสนุนและจัดการประชุมพันธกิจประจํ าป

− ประสานงานโครงการพันธกิจและการประกาศสํ าหรับทุกๆ แผนกของคริสตจักร

− สนับสนุนใหกํ าลังใจมิชชัน่นารโีดยการอธิษฐาน  การถวายและเขาไปมีสวนรวมเปนการสวนตัว
และโดยโครงการตางๆ คณะกรรมการควรริเริ่มความคิดเห็นใหมๆ ในพ้ืนที่เหลานี้

− ตดิตามการพัฒนาการประกาศและพันธกจิทั่วโลก

− ตรวจสอบและแนะนํ าโครงการพันธกิจและการประกาศที่มีคุณคาควรแกการสนับสนุนของคริสต
จักร

− ตรวจสอบและแนะนํ ามิชชั่นนารีและหนวยงานของคริสตจักรที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะใหการ
สนับสนุนแกคริสตจักร

− ติดตออยางสมํ่ าเสมอกับมิชชันนารีทุกคน  ตัวแทนพนัธกิจและโครงการพนัธกิจที่คริสตจักร
สนับสนุนอยู

ตอไปน้ีเปนขอแนะนํ าบางประการเพื่อการจัดองคกรของคณะกรรมการ

 ศิษยาภิบาล
ศิษยาภิบาลควรมีสิทธิอํ านาจในการใหคํ าแนะนํ าแกคณะกรรมการ เพราะวาเขาเปนประมุข
ของคริสตจักร

 ผูอํ านวยการ
นํ าในการประชุมและจัดองคกรและสงเสริมกิจกรรมตางๆ ภายใตการสั่งการของศิษยาภิบาล
และยังชวยนํ าทางสมาชิกอ่ืนๆ ในคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสํ าเร็จ

 เลขานุการ
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จดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ทํ าปฏิทินงานพันธกจิและโตตอบจดหมาย เก็บเอกสาร
ใสแฟมแยกประเภทโครงการหรืองานของมิชชั่นนารีแตละคนที่คริสตจักรเกี่ยวของดวย

 ประธานฝายหาทุน
ทํ าการระดมทุนสํ าหรับพันธกจิและการประกาศ

 เหรัญญิก
จัดเตรียมและบริหารงบประมาณเพื่องานมชิชั่นและการประกาศ สงเงินใหมิชชั่นนารี และโครง
การที่คณะกรรมการรับรองแลว

 ประธานฝายอธิษฐาน
รับรูถึงความตองการที่จะนํ ามาอธิษฐานเผื่อพันธกิจและการประกาศ และทํ าใหคณะกรรมการ
และสมาชิกคริสตจักรรับรูถึงความตองการและคํ าตอบของคํ าอธิษฐาน

 ประธานฝายประชาสัมพันธ
เตรียมการประชาสัมพันธสํ าหรับงานพันธกิจและการประกาศซึ่งประกอบดวยขอความที่จะสง
ใหหนังสือพิมพ  วิทยุ  ทีวี  โปสเตอร  ใบปลิว  สูจิบัตรของครสิตจักรและบอรดที่แสดงงานของ
พันธกิจ

 ประธานการฝกอบรม
พัฒนาโครงการฝกอบรมตอเน่ืองเพ่ือใหที่ประชุมมีความรูเรื่องงานมิชชั่นและการประกาศ  ควร
จัดการฝกอบรมใหเหมาะสํ าหรับแตละกลุมและแตละแผนกในคริสตจักร  รับบรรณสาร
หนังสอื  ใบปลิวและเอกสารทางการศึกษาดานงานพันธกิจและการประกาศเทาที่เงินทุนและ
หนังสือจะมีใหสํ าหรับหองสมุดคริสตจักรหรือแผนกโสตทัศนศึกษา

 ประธานการประชุม
วางแผน สงเสริมและอํ านวยการการจัดประชุมพันธกิจประจํ าป

 ประธานของพันธกิจในทองถิ่น
ประสานงานกับผูที่ออกไปประกาศในทองถิ่น ซ่ึงอาจรวมถึงการไปประกาศที่คุก โรงพยาบาล
ตามบาน ถนนหนทางและโรงเรียน เยี่ยมเยียน  ติดตามผลสํ าหรับผูกลับใจใหมและผูที่มาเยี่ยม
เยยีนคริสตจักรและงานรับใชเฉพาะทางเชน  ผูติดยาเสพติด  แมนอกสมรส  ผูติดสุราเปนตน
ตรวจสอบและแนะนํ าโครงการที่มีคุณคาควรแกการชวยเหลือ

 ประธานงานพันธกิจแหงชาติ
ประสานงานกับเหตุการณตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการประกาศและงานมชิชั่นแหงชาติ ตรวจสอบ
และแนะนํ าผูรับใชและโครงการแตละแหงที่มีคุณคาควรแกการสนับสนุน



การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร บทที่ 10 -119 -

 ประธานงานพันธกิจตางประเทศ
ประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกาศและงานพันธกจิตางประเทศ ตรวจสอบและ
แนะนํ างานพันธกจิ และโครงการตางประเทศที่มีคุณคาควรแกการสนับสนุน

 ประธานการรับสมัครคนงาน
รับสมัครคนและสั่งการอาสาสมัครเพื่อทํ างานพันธกิจและการประกาศ

 ตวัแทนจากแผนกตางๆ ของคริสตจักร
ตวัแทนจากแผนกตางๆ ของคริสตจักรซึ่งอาจรับใชในคณะกรรมการรวมทั้งการรับใชของบุรุษ
และสตรี แผนกอนุชนและผูอํ านวยการรวีวารศึกษา

ดํ าเนินการประชุมวางแผน
คณะกรรมการเพื่อการประกาศควรประชุมอยางสมํ่ าเสมอเปนประจํ าเพื่อวางแผนการใหมๆ 

สํ าหรับการประกาศและงานพันธกิจ
จากการอธิษฐานของคุณและการปรึกษาหารือรวมกัน จงตั้งวัตถุประสงคใหมๆ เพ่ือการเผย

แพรขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักรพระเจา   “วัตถุประสงค” ก็คือ เปาหมาย การตั้งเปาหมายจะชวย
คุณใหไดรับความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคในระดับทองถิ่น  ชาติ และนานาชาติ  (เพ่ือการสอนตอไปใน
ดานนี้ จงศึกษาหลักสูตรของทางสถาบันฯ ในชื่อวิชา “การจัดการตามวัตถุประสงค”)
จงตัง้วัตถุประสงคใหมๆ เพื่อ

 นโยบาย
ถาครสิตจักรของคุณมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับงานพันธกิจและการประกาศ จง
นํ ามาทบทวนเสียใหมวาเปนการเพียงพอใหม?

ถาครสิตจักรของคุณไมมีนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรก็จงเขียนขึ้นสักหนึ่งฉบับ นโยบาย
ของงานพันธกิจควรแถลงถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของโปรแกรมงานมิชชั่น และการ
ประกาศ สถาบันฯ มีวิชาชื่อ “การจัดการตามวัตถุประสงค” จะชวยคุณในดานนี้

 การอธิษฐาน
จงเริ่มอธิษฐานรวมกันในฐานะคณะกรรมการเพื่องานพันธกิจ

จงสงคํ าอธิษฐานวิงวอนเกี่ยวกับงานพันธกิจและการประกาศเพื่อคริสตจักรสามารถอธิษฐาน
รวมกัน

 การประชุม
จงวางแผนการประชุมงานพันธกจิ  จงตั้งรานซึ่งประชาสัมพันธบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชาติ
ตางๆ และตัวแทนงานพันธกจิในคริสตจักร  การประชุมควรรวมถึงผูพูดเรื่องตางๆ ของงานมิช
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ชัน่และการประกาศ และมิชชั่นนารีที่คริสตจักรกํ าลังสนับสนุนอยู รวมทั้งภาพยนตร สไลดและ
วดิีโอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย

โฆษณาการประชุมงานพันธกจิในหนังสือทองถิ่น และประกาศผานทางวิทยุและโทรทัศนถา
เปนไปไดและมีเงินพอ จงใชปายผา ธงตางๆ และแผนโฆษณา ประกาศเรื่องการประชุมแกที่
ประชุมระหวางการนมัสการ   และประกาศในสูจิบัตรประจํ าสัปดาห   ถาคริสตจักรมีการจัดทํ า

 การฝกอบรม
จัดใหมีชั้นเรียนหรือหองศึกษาพระคัมภีรเพ่ือพัฒนาการมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร มุง
เนนไปที่ความจํ าเปนในการประกาศและสถานภาพปจจุบันของการเผยแพรขาวประเสริฐออก
ไปทัว่โลก  จงใชหลักสูตรนี้เปนแนวทางในการศึกษา

จงวางแผนในรอบหนึ่งปเนนยํ้ าเรื่องงานพันธกจิและการประกาศ  บางทีคุณอาจเพงความสนใจ
ไปที่มิชชั่นนารีอ่ืน  ประเทศหรือองคการมชิชั่นนารีอ่ืนในแตละเดือน

เร่ิมตั้งหองสมุดหรือมีนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือเปนครั้งคราว และจัดใหมีอุปกรณดานโสต
ทัศนศกึษา ซ่ึงจะชวยใหความรูแกสมาชิกของคริสตจักรเกี่ยวกับงานพันธกิจและการประกาศ
ดังกลาว

 การเขามีสวนรวม
จงทบทวนสิ่งที่ทานไดเรียนรูเกี่ยวกับการที่คริสตจักรของคุณเขามีสวนรวมในการประกาศขาว
ประเสริฐทั้งในอดีตและปจจุบัน  จงเร่ิมตนอธิษฐานและวางแผนการสิ่งที่คุณจะทํ าในอนาคตใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

โปรแกรมอะไรบางที่เคยประสบความสํ าเร็จในอดีต คุณอาจรูสึกวานี่คือการตองกลับไปทบทวน
ใหม มีโปรแกรมอะไรในปจจุบันที่ประสบความสํ าเร็จบาง  โปรแกรมใหมๆ ดานการประกาศ
และงานพันธกจิ อะไรบางที่คุณสามารถจัดใหมีขึ้น  มีความผิดพลาดใดบางที่คุณประสบมา
และคณุมีวิธีที่สามารถจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหลานั้นในอนาคตไดอยางไร?

จงจัดใหทุกๆ แผนกและทุกๆ กลุมวัยไดมีสวนรวมในงานพันธกจิและการประกาศ วิธีหน่ึงซ่ึง
คุณสามารถทํ าสิ่งน้ีไดก็คือ  ตองตั้งตัวแทนจากแตละแผนกเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
เพ่ือการประกาศ  จากนั้นตัวแทนนี้สามารถถายทอดนิมิตและแผนการกลับสูแผนกของเขาได

ใหแตละครอบครัวในคริสตจักรของคุณไดมีสวนรวมมากขึ้นดวยวิธีตอไปน้ี

− ใหแตละครอบครัวติดแผนที่ในบานและทํ าเครื่องหมายสถานที่ทํ างานของมิชชั่นนารีที่พวก
เขาอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนอยู

− ยนิยอมใหครอบครัวรับรองมิชชัน่นารี นักเรียนนานาชาติ และแขกตางประเทศในบานของ
เขา
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− จัดหาที่พักหรือคาโดยสารการเดินทางใหมิชชั่นนารีตอนลาพักผอนหรือดูแลลูกของมิชชั่น
นารีเปนการชั่วคราว

− ติดโลห เครื่องหมายและโปสเตอรซ่ึงสงเสริมงานมิชชั่น

− ชวยพัฒนาหองสมุดภายในบานของมชิชั่นนารีดวยหนังสือและนิตยสาร

− จัดใหมีกระปุกออมสินหรือเปดธนาคารเพื่อถวายใหงานมิชชั่น ซ่ึงเปดโอกาสใหสมาชิก
ครอบครัวทุกคนสามารถหยอดเงินถวายได

− ใหรายชื่อที่อยูของมิชชั่นนารีแกแตละครอบครัวและหนุนใจพวกเขาใหเขียนจดหมายโต
ตอบกับมิชชั่นนารีที่คริสตจักรของคุณสนับสนุนอยู

− หาโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมสถานที่ทํ างานของมิชชั่นนารีระหวางวันหยุดพัก
โดยติดตอผานตัวแทนงานพันธกิจที่รับผิดชอบดานนี้

− พอแมควรหนุนใจลูกๆ ใหเปนผูมีสวนรวมในการทํ างานระดับทองถิ่นกับกลุมผูประกาศและ
ผูทํ างานพันธกิจ

− ขณะที่มีการนมัสการพระเจาในครอบครัวควรอธิษฐานเนนยํ้ าถึงงานพันธกิจและการ
ประกาศ

 การสนับสนุน
เพ่ิมจํ านวนมิชชั่นนารีซ่ึงคริสตจักรของคุณสนับสนุนและ/หรือเพ่ิมระดับการสนับสนุนของคุณ 
พิจารณาที่จะสงทีมพันธกิจทํ างานขามวัฒนธรรมจากคริสตจักรของคุณไปทํ างานระยะสั้น

 งบประมาณ
วางแผนเพื่อเพ่ิมเปอรเซนตของเงินงบประมาณซึ่งไปสูงานพันธกิจและงานประกาศเพื่อเปนตัว
อยางจงใชแผนภูมิตอไปน้ีในการทาทายสมาชิกของคริสตจักร

ถาสมาชิกแตละคนถวายคนละ                            ตอวัน  เพ่ืองานพันธกิจ เราจะถวาย
(จํ านวนสมาชิก                          x 365 วัน  จํ านวนเงินถวายที่ไดแตละวัน             ตลอดป
จะได                             )

ตวัอยางเชน ในสหรัฐอเมริกาถาสมาชิกแตละคนของคริสตจักรที่มีคน 200 คน ซ่ึงถวายคนละ
10 เซนตตอวัน เปนเวลา 1 ป  ครสิตจักรจะมีเงินถวายพิเศษทั้งหมดเพื่องานมิชชั่นถึง
7,300.00 ดอลลาร

จงตรวจดูงบประมาณปจจุบันของคุณ มีดานใดบางที่ควรไดรับการปรับปรุงตัดออกบาง เพ่ือจะ
ไดมีเงินสนับสนุนแกงานพันธกจิและการประกาศ ตกลงใจวากี่เปอรเซนตของเงินจะสงไป
สนบัสนุนงานพันธกิจในระดับทองถิ่น ชาติและตางประเทศ
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 แหลงทรัพยากร
จัดแหลงทรัพยากรของคริสตจักรเสียใหม เพ่ือเนนงานพันธกิจและงานประกาศ แหลง
ทรพัยากรนี้รวมถึงประชาชน การเงิน อุปกรณและเครื่องใชตางๆ  ตัดสินใจหาวิธีที่คุณสามารถ
ใชทรัพยากรของคุณอยางดี เพ่ือใหสํ าเร็จตามแผนการในการประกาศ

จัดใหมีการประชุมเปนประจํ าสํ าหรับคณะกรรมการเพื่อการประกาศ
ตอไปนี้คือตัวอยางระเบียบวาระการประชุมเพ่ือการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการประกาศ

1. เปดการอธิษฐานและการอานขอพระคัมภีร

2. อานรายงานยอของการประชุมครั้งที่แลว (โดยเลขาธิการ)

3. รายงานการเงิน

4. การสงรายงานประจํ าเขต

− รายงานจากประธานงานพันธกิจระดับทองถิ่น

− รายงานจากประธานงานพันธกิจระดับชาติ

− รายงานจากประธานงานพันธกจิระดับตางประเทศ

5. รายงานพิเศษ

− การหาเงินทุน

− การประชุมงานพันธกิจประจํ าป

− การฝกอบรม

− รายงานจากแผนกตางๆ ของครสิตจักรที่เกี่ยวของกับงานพันธกิจและการ
ประกาศ

6. เรื่องเบ็ดเตล็ด

หัวขอใดก็ไดไมตองอยูในลํ าดับรายการขางตนน้ี

7. การสรุปปดทายโดยศษิยาภิบาล
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8. เวลาแหงการอธิษฐานและอธิษฐานเผื่องานพันธกิจและการประกาศ ซ่ึงนํ าโดย
ประธานการอธิษฐาน

ถายทอดสูคริสตจักรและชุมชน
จงถายทอดนิมิต เปาหมาย แผนการและกิจกรรมตางๆ แกคริสตจักรและชุมชนโดยทาง

− สือ่มวลชน : วิทยุ โทรทัศนและการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ

− ปายและโปสเตอร  :  ทั้งภายนอกและภายในคริสตจักร ติดโปสเตอรทั่วชุมชน

− ธง ปาย ของหลายๆ ชาติ

− วรรณกรรม เชน ใบปลิว  แผนพับ  โปสเตอรและหนังสือพกพา ธงและปายผาของชาติตางๆ

− หนังสือพิมพแถลงขาวรายสัปดาหของคริสตจักร รวมทั้งหัวขอขาวพันธกิจและการประกาศ

− จดหมายขาวและจดหมายพิเศษสงไปใหสมาชิกของคริสตจักร

− บอรดแถลงการณ  ติดภาพแสดงรูปลักษณและจดหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับงานมิชชั่นและการ
ประกาศที่คริสตจักรใหความอุปถัมภประกาศแจงการประชุม คํ าขวัญของงานมชิชั่นและเปา
หมายตางๆ

− ประกาศจากธรรมมาสนระหวางการนมัสการ

− หนังสือแนะนํ ามิชชั่นนารีที่มีชื่อ ที่อยู ภาพถายของครอบครัวมิชชั่นนารี รายชื่อสมาชิกของ
ครอบครัว อายุและวันเกิด รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทํ างานรับใช คํ าอธิบายยอๆ ของรูป
แบบของงานรับใชซ่ึงมิชชั่นนารีผูน้ันเกี่ยวของ

− แผนที่ ทั้งแผนที่โลกและชาติตางๆ ซ่ึงครสิตจักรเกี่ยวของในงานมชิชั่นและการประกาศ

การศึกษาพระคัมภีรเก่ียวกับคริสเตียนโลก
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การศึกษาพระคัมภีรเกี่ยวกับ “คริสเตียนโลก”  จะชวยใหคุณดํ ารงรักษาการมองโลกตาม
อยางพระคัมภีรไวเปนศูนยกลางแหงชีวิตและการรับใชของคุณ  ซ่ึงจะชวยใหคุณในการแบงปนกับผู
อ่ืน

ตอไปน้ีเปนขอแนะนํ าบางประการถึงวิธีที่จะพัฒนาการศึกษาแบบนั้น
ศึกษาขอพระคัมภีร

จงใชบทที่ 4, 5 และ 6  ของหลักสูตรนี้ เพ่ือใชอางอิงโดยเฉพาะในวิชามองโลกตามแบบอยาง
พระคัมภีรและโลกที่พระเจากลาวถึง

ในการศึกษาพระวจนะเปนการสวนตัว จงดูคํ าสํ าคัญเหลานี้ในขอพระคัมภีรซ่ึงจะสะทอนวัตถุ
ประสงคของพระเจาสํ าหรับโลก

ชาติตางๆ ชาวตางประเทศ
คนนอกศาสนา ประชาชน
โลก ประเทศ อวสานของโลก

ขณะที่คุณศึกษาขอความจากพระคัมภีร จงถามคํ าถามเหลานี้

 ขอความนั้นเปดเผยเกี่ยวกับความหวงใยที่พระเจาทรงมีตอโลกอยางไร?

 ขอความนั้นเปดเผยเกี่ยวกับโลกไวอยางไร

 ขอความนั้นเปดเผยเกี่ยวกับปฏิกิริยาของพระเจาที่มีตอมนุษยทั่วทุกชาติวาอยางไร
บาง?

 พระวจนะของพระเจาที่ม่ีตอโลกที่เปดเผยไวในบทนี้มีอะไรบาง?

 บทนีเ้ปดเผยเกี่ยวกับวัตถุประสงคของพระเจาวาอยางไร?  :  วัตถุประสงคของพระเจา
สํ าหรับโลก  อิสราเอล  คริสตจักร และผูเชื่อแตละคนมีอะไรบาง

 ถอยคํ าสํ าคัญในบทนี้เล็งถึงโลกวาอยางไร  มีตัวอยางเชนคํ าวา “โลก” ในยอหน 3:16
เปนตัวอยางของถอยคํ าสํ าคัญเชนน้ัน  ความรักของพระเจามุงเนนเปนพิเศษที่ “โลก” น่ี
คือเหตุผลวาทํ าไมพระองคจึงทรงสงพระเยซูใหมาตายเพื่อบาปของมวลมนุษยชาติ

 บทนีเ้รียกรองเพ่ือใหมีการตอบรับเปนพิเศษจากผูเชื่อเกี่ยวกับการออกไปสูโลกดวยขาว
ประเสริฐหรือไม  เราไดรับการทรงเรียกใหมีปฏิกิริยาเชนใด

ศึกษาถึงบุคคลตางๆ
จงศึกษาถึงบุคคลที่สํ าคัญในพระคัมภีรในแงของบทบาทของเขาในแผนการของพระเจา

สํ าหรับโลก
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ขณะที่คุณศึกษาชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร จงถามคํ าถามเหลานี้
 พระเจาทรงมอบหมายภาระหนาที่พิเศษอะไรใหแตละบุคคล
 หนาที่เหลานี้ชวยใหประสบความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของพระเจาสํ าหรับโลกอยางไร
 ลักษณะพิเศษสวนตัวอะไรซึ่งเอ้ืออํ านวยหรือขัดขวางการบรรลุผลสํ าเร็จตามบทบาทของ

ผูสือ่สารของพระเจา (การศึกษาชีวิตของอับราฮัมในภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป” ของบท
ที ่8 ซ่ึงมีตัวอยางการศึกษาลักษณะพิเศษสวนบุคคล)

 บุคคลจะประสบความสํ าเร็จในหนาที่ซ่ึงพระเจามอบหมายใหไดอยางไร
 อะไรเปนสาเหตุใหเขาประสบความสํ าเร็จ
 เขาลมเหลวไดอยางไร?  อะไรทํ าใหเขาลมเหลว  จะปองกันความลมเหลวเหลานี้ได

อยางไร
 คุณไดเรียนรูอะไรจากประสบการณของเขา ที่จะชวยใหคุณทํ าหนาที่ในแผนการของพระ

เจาไดดี
ศึกษาจากหนังสือ

จงศึกษาพระคัมภีรใหถวนถี่  โดยมีทัศนะการมองโลกตามพระคัมภีรไวในใจ  ดังเชนที่คุณได
ศกึษาแลวในหลักสูตรนี้ หนังสือแตละเลมของพระเจาแสดงออกถึงความจริงเกี่ยวกับแผนการของพระ
เจาสํ าหรับชาติตางๆ ในโลก

ขณะที่คุณศึกษาหนังสือเลมใดโดยเฉพาะ  จงถามคํ าถามเหลานี้แกตัวเอง
 อะไรคือเปาหมายของหนังสือเลมน้ีในแงของโลกของพระเจา เหตุการณตางๆ ที่บันทึก

ไวในหนังสือเลมน้ีเกี่ยวของกับแผนการและวัตถุประสงคของพระองคอยางไร?
 ใครคือบุคคลสํ าคัญในหนังสือเลมน้ี  การศึกษาถึงอุปนิสัยของเขาเกี่ยวของกับการที่เขา

มีสวนรวมในแผนการของพระเจาอยางไร  (จงใหคํ าแนะนํ ากอนหนานี้ที่ใหไวใน “ศึกษา
ถงึบุคคลตางๆ)

 ขอพระคัมภีรสํ าคัญในหนังสือน้ีซ่ึงพูดถึงโลกและแผนการ และวัตถุประสงคของพระเจา
คืออะไร  (จงใชคํ าแนะนํ ากอนหนานี้ที่ใหไวใน “ศึกษาขอพระคัมภีร”)

 มีการทาทายอะไรที่หนังสือเลมน้ีเสนอแกคุณเปนการสวนตัว ในแงของวัตถุประสงคของ
พระเจาเกี่ยวกับโลก  คุณจะตอบสนองอยางฉับไวตอสิ่งที่คุณไดเรียนรูจากหนังสือเลมน้ี
ไดอยางไร


