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บทที่ 11
การประกาศแบบอิ่มตัว

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
                       -  เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                       -  ใหคํ าจํ ากัดความของ “การประกาศแบบอิ่มตัว”
                       -  สรุปหลักเกณฑของพระคัมภีรเร่ืองการประกาศแบบอิ่มตัว
                       -  อธบิายหลักการพื้นฐานของการประกาศแบบอิ่มตัว
                       -  อธบิายวาศษิยาภิบาลในทองถิ่นจะเตรียมที่ประชุมสํ าหรับการประกาศแบบอิ่มตัวไดอยาง
ไร
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                     “คือดวยอิทธิฤทธิ์แหงหมายสํ าคัญและการอัศจรรย ในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ จน
ขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐของพระคริสตอยางถวนถี่ ต้ังแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยงัเมืองอิลลีริคุม”

โรม 15:19
คํ านํ า

                      คํ าวา “อ่ิมตัว” หมายถึง “ท ําใหเต็มบริบูรณดวยสิ่งที่แทรกซึมเขาไป”
                      “การประกาศอิ่มตัว” คือการเขาไปหาผูคนเพื่อประกาศขาวประเสริฐ ซึง่ท ําหนาที่เหมือนกับ
เชื้อขนมปง เปาหมายกเ็พื่อเผยแพรขาวประเสริฐจนกระทั่งทั่วบริเวณนั้น ทัง้หมดถูกแทรกซึมและไดรับผล
กระทบจากขาวประเสริฐ
                      กอนอื่น ใหเร่ิมตนจากชุมชนในทองถิ่นของคุณ การประกาศแบบอิ่มตัวกระจายออกไปเพื่อ
แทรกซมึเขาไปในรัฐหรือจังหวัดของคุณจนถึงทั่วประเทศ

การประกาศแบบอิ่มตัวที่มีพื้นฐานอยูในพระคัมภีร
                     วลทีีว่า“การประกาศแบบอิ่มตัว” จะไมพบในพระคัมภีร แตมีคํ าวา“การประกาศขาวประเสริฐ”
และคํ าวา“การประกาศสวนตัว” หรือ “การประกาศแกหมูชน” กไ็มมีในพระคัมภีรเชนกัน พระคัมภีรใหมเนน
ทีง่านของการประกาศ แมวาวลีดังกลาวจะไมไดนํ ามาใชก็ตาม
                     อยางไรก็ตาม การประกาศแบบอิ่มตัวนั้น เราจะพบเห็นไดชัดเจนในพระคัมภีรใหม สภาของ
เมอืงนัน้รายงานวาอัครฑูตไดประกาศหลักขอเชื่อของตนไปตลอดทั่วกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 5:28) คริสตจักร
ทัว่เมืองยูเดีย กาลลีิและสะมาเรียไดรับการชูใจจากคํ าสอน ทกุคนทีอ่าศัยในเมืองลิดดาและชาโรนหันกลับ
มาหาพระเจาและชาวเมืองยอฟฟาทั้งหมดไดรับคํ าบอกเลาเรื่องขาวประเสริฐ (กิจการ 9:31, 35, 42)
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หลักการพื้นฐานของการประกาศแบบอิ่มตัว
                     การประกาศแบบอิ่มตัวตั้งอยูบนหลักการตอไปนี้
จะเกบ็เกีย่วอยางมากมายไดตอเมื่อหวานอยางมากมาย
                     อัครฑูตเปาโลบอกคริสตจักรเมืองโครินธวา
                     “นีแ่หละคนทีห่วานเพียงเล็กนอยก็จะเกี่ยวเก็บไดเพียงเล็กนอย คนทีห่วานมากก็จะเกี่ยวเก็บได
มาก”             2 โครินธ 9:6
                     เมือ่นํ ามาใชกับการประกาศ กฏแหงการเก็บเกี่ยวนี้หมายความวา เฉพาะคริสตจักรที่ทํ างาน
ประกาศขาวประเสริฐเทานั้นที่คาดหวังไดวาจะสามารถเก็บเกี่ยววิญญาณที่หลงหาย ไมวาเมล็ดจะดี พื้น
ดินจะอดุมสมบูรณหรือชาวนามีความชํ านาญสักเทาใด เขากไ็มอาจเก็บเกี่ยวไดโดยไมไดหวานเสียกอน
                      ศิษยาภิบาลและคริสตจักรที่ไมไดหวานการประกาศก็จะไมไดเก็บเกี่ยวผลของการประกาศ
การประกาศแบบอิ่มตัวคุณตองลงทุนในเรื่อง เวลา คน ความพยายาม คํ าอธิษฐาน นํ ้าตาและการเงินในการ
ประกาศ
คนจ ํานวนนอยซึ่งอุทิศตนอาจสรางผลกระทบตอประเทศชาติได
                     พระคมัภีรเปดเผยวาพระเจาไมตองการคนจํ านวนมากใหทํ างาน แตตองการคนจํ านวนเพียง
เล็กนอย คุณคงจ ําไดวาพระเจาทรงสงนักรบกองทัพกิเดโอนกลับไปและใชคนจํ านวนเพียง 300 คน เรา
ตองการใชสาวกที่เต็มลนดวยพระวิญญาณที่ “ควํ ่าโลก” (กจิการ 17:6) และในปจจุบันนี้ก็เชนเดียวกัน
                     แมวาผูเชื่อทุกคนจะถูกระดมพลใหประกาศขาวประเสริฐ ในบางเมืองและชาติตางๆก็ยังเปน
จ ํานวนนอยอยูดีเมื่อเปรียบเทียบกับจํ านวนประชากรทั้งหมด แตกไ็มเปนการกีดกั้นการประกาศแบบอิ่มตัว
และเมือ่พระเจาทรงกระทํ าสิ่งใหญโดยผานทางคนจํ านวนเล็กนอย เกยีรตยิศและสงาราศีทั้งหมดก็เปนของ
พระองคแทนที่จะเปนของมนุษย
ตองระดมพลผูเชื่อทุกคน
                    ในการประกาศแบบอิ่มตัว ผูเชือ่ทกุคนตองถูกระดมพลและถูกกระตุนใหทํ างานประกาศขาว
ประเสริฐ การระดมพลนี้ประกอบดวยความสัมพันธแนวตั้งจากพระเจามาถึงคุณ กระตุนใหคุณมีความรัก
เหน็ใจเพือ่คนหลงหายและเพื่อโลกที่กํ าลังไปสูความตาย และความสมัพันธแนวนอนจากคนหนึ่งไปสูอีกคน
หนึ่ง เมือ่พระเจาทํ าใหคุณเคลื่อนที่ไปโดยพระวิญญาณบริสุทธ ความกระตือรือลนของคุณจะติดตอและ
แพรกระจายไปสูผูอ่ืน
                    โดยปกตแิลวการประกาศขาวประเสริฐมีศูนยกลางอยูที่ตัวศิษยาภิบาล (คือ ศิษยาภิบาลเปนผู
ประกาศเทานั้น) ในการประกาศแบบอิ่มตัวไมใชศิษยาภิบาลเปนผูประกาศแตเพียงผูเดียว แตเปนที่ประชุม
สมาชิกเปนผูประกาศ แตกไ็มไดทํ าใหศิษยาภิบาลไรความหมาย เพราะวาบทบาทของเขาในฐานะผูนํ ามี
ความสํ าคัญกวาเดิม เขาเปนผูที่รวบรวมพลจากที่ประชุมในทองถิ่นนั้นๆ
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                     การระดมพลใหทํ าการประกาศขาวประเสริฐของคริสตจักรตองตั้งอยูบนแนวทางของพระ
คัมภีร ในแงของประทานฝายวิญญาณ โดยทีส่มาชกิแตละคนทํ าหนาที่ตามของประทานที่เขาไดรับ
การระดมพลเปนสิ่งที่อยูภายในโครงสรางของคริสตจักร
                    ในการประกาศแบบอิ่มตัวเมื่อเราพูดถึงคํ าวา “คริสตจักร” เราหมายถึงที่ประชุมสมาชิกในทอง
ถิน่นั้น คริสตจักรในฐานะนิกายหรือกลุมของคริสตจักร (เชน สภาคริสตจักร สหกิจคริสเตียน) และคริสตจักร
ในฐานะชุมชนสากลทั้งหมดของผูเชื่อที่แทจริง
                     การประกาศแบบอิ่มตัวตองประกอบดวยคริสตจักรทองถิ่น แตตองแพรกระจายไปยังระดับ
ตางๆของนิกายดวย ถาครสิตจกัรทองถิ่นทุกคริสตจักรและทุกนิกายมอบถวายตนเองตอการประกาศใน
ระดบัลึกเชนนี้แลวก็จะทํ าใหชุมชนสากลของผูเชื่อแทจริงเกิดการระดมพลเพื่อการประกาศ
                     พืน้ฐานของโครงสรางการระดมพลนี้ก็คือ ความส ํานกึวาคริสตจักรเปนชองทางซึ่งพระเจาทรง
เลือกใหเปดเผย “ความลํ้ าลึก” ของขาวประเสริฐในโลกนี้ (เอเฟซัส 3:9-10)
มีจุดเนนอยูที่ “ออกไป” มากกวาเขามา
                     ในสมัยนี้ คริสตจกัรหลายแหงรับเอาการเขาถึงคนในแบบ “เขามา”  ในการประกาศเขาเปด
ประตคูริสตจักรในเวลานมัสการและรอคอยใหคนที่ยังไมรอดเขามาหาคริสตจักร
                     แตพันธสัญญาใหมสอนใหใชวิธี “ออกไป” คริสตจักรจะตองนํ าขาวประเสริฐออกไปสูโลกใน
การประกาศแบบอิ่มตัว คนจะตองออกจากแถวที่นั่งในคริสตจักรไปสูโลก การประกาศขาวประเสริฐที่สํ าคัญ
ตองทํ าโดยคริสตจักรแตไมใช ใน คริสตจักร
ตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
                     การประกาศแบบอิ่มตัวตองมีการเปนพยานรวมกันกับผูเชื่ออ่ืนและนิกายอื่นๆ การเปนพยาน
ดังกลาวไมตองการความเชื่อสวนตัวหรือการเนนที่นิกาย แตเปนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในวิญญาณ
โดยทางพระวิญญาณของพระเจา (1 โครินธ 12:13) วญิญาณของเราเปนหนึ่งเดียวกันเพื่องานการประกาศ
ขาวประเสริฐ
                     คนของพระเจาถูกเรียกวาพระกายของพระคริสต (เอเฟซัส 4:12) ถาเปนดังนี้จริงๆ เราก็ควร
ปฏิบัติตนเปนกายไมใชเปนสมาชิกที่ไมมีความสัมพันธตอกัน
                     การประกาศแบบอิ่มตัวพยายามที่จะรวบรวมรายชื่อคริสตจักรตางๆ พนัธกจินิกายตางๆ และ
องคการตางๆใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าไดเพื่อรวมมือกันในการประกาศ
มลีกัษณะการประกาศทั่วโลก
                     พระเยซูทรงประทานพระบัญชาแกสาวกทุกคนของพระคริสตและคํ าสั่งนี้ใหประกาศแกทุกผู
ทกุนาม การประกาศแบบอิ่มตัวหมายถึงใชวิธีที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อเขาถึง คนทุกคน เสนอพระกิตติ
คุณที่ สมบูรณ แกคนทั้งหมด
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                     ในหลายกรณี เปาหมายของการประกาศของเราตํ่ าเกินไป เราคิดในแงของการประกาศใน
บริเวณแคบๆรอบตัวเรา เราท ํางานดวยเงินจํ านวนจํ ากัดและมีนิมิตที่จํ ากัด บางครัง้เราเชื่อวาเราไดทํ าหนาที่
สํ าเรจ็แลวเมื่อเราทํ างานในสวนเล็กๆ ของเมืองหรือของประเทศ
                      เมือ่พระคริสตทรงบัญชาใหเราออกไปและสรางสาวกแกชาติตางๆ  พระองคหมายถึงวาใหเรา
ออกไปสูชาติทั้งหมด การประกาศแบบอิ่มตัวมีลักษณะทั่วโลก เพราะวาขณะที่เราเขาถึงชาติตางๆทั้งหมด
โลกนั้น ทัง้โลกก็ไดรับการประกาศ

รูปแบบของการประกาศแบบอิ่มตัว
                       การประกาศแบบอิ่มตัวมีหลายรูปแบบตามที่ปฏิบัติกันอยูในโลกนี้ วฒันธรรมของแตละ
ประเทศแตกตางกัน และเปนธรรมดาที่การประกาศในวัฒนธรรมที่ตางกันนี้ยอมจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ไป เราตองจ ําไววาวิธีที่ไดผลมากในวัฒนธรรมหนึ่งอาจไมไดผลในอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได
                       อยางไรก็ตามรูปแบบพื้นฐานของการประกาศแบบอิ่มตัวตองออกแบบวิธีการเขาถึงคนเพื่อ
แทรกซมึคนทกุกลุมทุกอาณาเขตของทุกๆชาติและในที่สุดก็แทรกซึมไปทุกชาติของโลก ตอไปนี้เปนรูปแบบ
พืน้ฐานของการประกาศแบบอิ่มตัว
องคการ
                      เพือ่ทีจ่ะใหชาติใดชาติหนึ่งอิ่มตัวในการประกาศ  จะตองมคีวามพยายามที่จะรวมมือกันใน
การประกาศในทองถิ่น ขอบเขต (ของรัฐหรือของจังหวัด) และของประเทศ
                      เพือ่ที่จะทํ าใหสํ าเร็จ จะตองตั้งคณะกรรมการการประกาศขาวประเสริฐข้ึนในทุกๆคริสตจักร
คณะกรรมการนี้เกี่ยวของกับการประกาศในพื้นที่เฉพาะในเขตนั้นๆ และประกาศแกคนแตละกลุมในเขตนั้น
                      ควรตั้งคณะกรรมการการประกาศทั่วทั้งเมืองในคริสตจักรทองถิ่นเพื่อรวมมือในการประกาศ
ภายในเมืองนั้น ซึง่จะกอใหเกดิความรวมมือแทนที่จะเปนการแขงขันระหวางคริสตจักรตางๆในการประกาศ
ระดับทองถิ่น
                      คณะกรรมการของจังหวัดหรือรัฐจะเกี่ยวของกับการประกาศในรัฐหรือในจังหวัดและคณะ
กรรมการแหงชาติเกี่ยวของกับการประกาศในชาตินั้นๆ
                      สวนประกอบของคณะกรรมการแตละกลุมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเปาหมายและสภาพแวด
ลอมของทองถิ่น รัฐและของประเทศ แตวาคณะกรรมการแตละกลุมอาจมีสมาซิกอยางนอยที่สุดดังตอไปนี้
                      ประธาน                          ผูซึง่อ ํานวยการและรวมมือกับคณะกรรมการ
                      ผูชวยประธาน                 ชวยประธานและเปนตัวแทนเมื่อประธานไมอยู
                      เลขานุการ                       จดัการดานเงินทุน งบประมาณและรายงานการเงิน
                      ประธานการอธิษฐาน      น ําความพยายามที่จะรวมมือกันอธิษฐานเพื่อการประกาศ
                      ประธานการฝกอบรม     จดัการฝกอบรมในการประกาศ
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                      ประธานการจัดหา รับผิดชอบในการจัดหาวรรณกรรมที่จํ าเปนสํ าหรับการประกาศ เชนใบ
ปลิวพระคัมภีร    และแผนที่บัตรเยี่ยมเยียนหนังสือการประกาศ ภาพยนตร เทป ฯลฯ

                         ประธานการประชาสัมพันธ       จดัการประชาสัมพันธเหตุการณพิเศษทางวิทยุ โทรทัศน
 หนงัสือพิมพ เสยีงตามสาย โปสเตอรและแผนโฆษณารวมทั้งการสงไปรษณียดวย
ก ําหนดการ
                      จะตองมกี ําหนดการที่วางไวเพื่อใหมีกิจกรรมการประกาศแบบอิ่มตัว ตอไปนี้เปนกํ าหนดการ
ประจํ าปที่ขอแนะนํ าใหปฏิบัติ
                      มกราคม           จดัใหมีคณะกรรมการทองถิ่น รัฐ(จงัหวัด) และแหงชาติ
                      กมุภาพันธ        ฝกอบรมผูนํ า
                      มีนาคม             ฝกอบรมคริสเตียนทุกคน
                      เมษายน
                      พฤษภาคม        ท ําใหบริเวณทองถิ่นนั้นๆ อ่ิมตัวดวยวิธีตางๆของการประกาศ
                      มถินุายน
                      กรกฎาคม         จดัรณรงคการประกาศในทองถิ่น
                      สิงหาคม           ติดตามผลในทองถิ่น
                      กนัยายน           รณรงคการประกาศในรัฐหรือจังหวัด
                      ตุลาคม              ติดตามผลการประกาศในรัฐ (จงัหวัด)
                      พฤศจิกายน       รณรงคการประกาศทั่วประเทศ
                      ธนัวาคม            ติดตามผลและวางแผนสํ าหรับปตอไป
                      ในบทที่ 12 คุณจะเรยีนวาจะจัดการและนํ าการรณรงคการประกาศไดอยางไร ในบทที่ 13 คุณ
จะเรยีนวาจะติดตามผลผูเชื่อใหมและฝกเขาใหเปนสาวกไดอยางไร
วธิีการ
                      - จดัประชมุอธิษฐานซึ่งเนนที่การประกาศ
                      - ประกาศทางวิทยุและโทรทัศน
                      - ใชเทปคาสเซทและวดีีโอที่เกี่ยวกับการประกาศ
                      - ภาพยนตเกี่ยวกับการประกาศ

- ชัน้เรยีนพระคัมภีรเพื่อการประกาศในบาน คริสตจักร หรือสถานที่ชุมนุมของชุมชนนั้นๆ
                      - หลกัสตูรทางไปรษณียดานการประกาศ
                      - เอารถไปรับคนไปคริสตจักรและกิจกรรมดานการประกาศ
                      - ประกาศจากบานไปสูบาน
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                      - ประกาศกับกลุมคนที่เปนทหาร
                      - เปาหมายประกาศกับนักธุรกิจและอาชีพตางๆ
                      - โปรแกมทางแพทยโดยเนนที่การประกาศ
                     - การประกาศทางโทรศัพท
                     - เสยีงตามสายในรถยนตเลาขาวประเสริฐและเชิญคนใหมารวมประชุมในการประกาศ
                     - จดหมายสวนตัวเลาถึงขาวประเสริฐ
                     - การประกาศในคุก โรงพยาบาล บานคนชรา
                     - การประกาศโดยทางคริสเตียนศึกษา รววีารศึกษา โรงเรียนพระคัมภีรฤดูรอน และโรงเรียน
                       พระคัมภีร
                     - การประกาศในสวนสาธาณะ พลาซา และที่สาธารณชนอื่นๆ
                     - การประกาศในเหตุการณพิเศษของชุมชน เชน งานออกรานแสดงสินคาในทองถิ่นหรือการหา
เสยีงทางการเมือง ผูเชื่อไปรวมและประกาศแกผูที่มาฟง
                     - จดัคอนเสิรตประกาศและการแสดงละคร
                     - การประกาศทางวรรณกรรม เชน แจกใบปลิว หนงัสอืและสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ
                     - การประกาศแกกลุมที่มีความตองการพิเศษ เชน คนติดเหลา ติดยา คนหวิโหย ไรบานที่อยู
การดูแลเด็ก คนพกิารทางจิตและทางกาย
                     - ประกาศพิเศษแกเด็กๆ วยัรุน ผูชายและผูหญิง
                     - การประกาศในโรงเรียนรัฐบาล
                     - ประกาศแกนกัเรยีนนานาชาติในวิทยาลัยทองถิ่นหรือมหาวิทยาลัย
                     - การประกาศแกมวลชนในระดับทองถิ่น จงัหวัดและระดับชาติ
                     ในบางประเทศ วธิกีารประกาศบางวิธีตามที่กลาวมาจะไมอาจทํ าได เนือ่งจากกฎเกณฑของรัฐ
บาล แตจดุส ําคญัคอืวาในการประกาศอิ่มตัวนั้นจะตองพยายามอยางจริงจังที่จะทํ าใหประเทศอิ่มตัวดวย
ขาวประเสริฐ ดวยวธิทีีถ่กูกฎหมายทุกวิธีที่จะทํ าได
                      ไมมขีอบเขตในการใชวิธีตางๆนานาที่รวมอยูในการประกาศแบบอิ่มตัว จ ําไววาเปาหมายคือ
เพื่อเขาถึง ทุกคน ดวยขาวประเสริฐ

การเตรียมคริสเตียนทองถิ่น
                      โดยเหตุที่ความพยายามในการประกาศระดับจังหวัดและระดับชาติเกิดขึ้นจากความพยายาม
ระดับทองถิ่น และโดยทีก่ารประกาศแบบอิ่มตัวเกิดขึ้นภายในโครงสรางของคริสตจักรทองถิ่น ศิษยาภิบาล
ของคริสตจักรทองถิ่นจํ าเปนที่จะตองรูวาจะเตรียมที่ประชุมของเขาอยางไรใหพรอมที่จะประกาศแบบอิ่มตัว
ตอไปนีคื้อวิธีตางๆบางวิธีเพื่อชวยใหศิษยาภิบาลทํ าวัตถุประสงคสํ าเร็จ
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                       - ท ําตัวใหเปนแบบอยาง เมือ่ทีป่ระชมุสมาซิกเห็นวาคุณกระตือรือลนเกี่ยวกับการประกาศ
และเอาชนะวิญญาณ เขาก็จะไดรับผลกระทบดวย
                       - น ําขอความในเชาวันอาทิตยไปสูคนที่ยังไมรอด ถาเขาเขามาเยี่ยมเยือนคริสตจักรซึ่งปรกติ
จะเปนเชาวันอาทิตย
                       - เทศนาขอความเกี่ยวกับขาวประเสริฐเปนครั้งคราว
                      -ใหที่ประชุมของคุณใชส่ือดานการประกาศ เชน วดีีโอและเทปคาสเซท ภาพยนตและโตะ
หนงัสอืที่เนนการประกาศ
                      -ใหการน ําวิญญาณเปนสิ่งที่สํ าคัญกอนอื่นใดสํ าหรับการเปนผูนํ าของคริสตจักร คุณสมบัติ
ของผูน ําทุกคนควรอยูที่การที่เขานํ าวิญญาณ ถาผูน ําปจจุบันยังไมไดนํ าคนมาถึงพระคริสต จงเร่ิมตนฝกฝน
เขา
                      - เนนการประกาศนํ าวิญญาณในรวีวารศึกษา ควรฝกอบรมครูใหรูจักการนํ าเสนอขาว
ประเสริฐและเชื้อเชิญนักเรียนใหตอบสนอง ควรน ําขาวประเสริฐไปยังพอแมของเด็กที่ยังไมรับความรอดใน
รววีารศึกษาดวย
                      -ใหการประกาศเปนหัวขอสํ าคัญในการอธิษฐาน การประชุมอธิษฐานสวนใหญในปจจุบัน
กลายเปนเพยีงการนมัสการอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีการรองเพลงเทศนาเรื่องดีๆ และไมใชการอธิษฐานที่แทจริง จง
น ําทีป่ระชมุของคุณใหกลับมาสูการอธิษฐานอยางแทจริงแบบพระคัมภีรใหม ซึง่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
น ําพาโดยเนนวญิญาณที่หลงหายและการจัดหาคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยว
                      -ฝกอบรมการประกาศอยางสมํ่ าเสมอ คุณอาจใชหลักสูตรนี้คือ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อ
ขนมปง” เพื่อใหบรรลุจุดประสงค จงจดัชัน้เรยีนซํ ้าอีกเพื่อใหสมาชิกที่ยายเขามาใหมในที่ประชุมของคุณ
หรือผูเชื่อใหมไดเรียนรู
                      -วางแผนสํ าหรับบริเวณที่คุณอาศัยอยู เอาแผนที่หมูบานหรือเมืองของคุณมาดู แบงออกเปน
สวนๆ และตั้งผูนํ าไวในแตละสวน
                      -อุทศิอยางนอยตอนเย็นในสัปดาหหนึ่งเพื่อประกาศสวนตัว เราทํ าสิ่งตางๆไดตอเมื่อเราตั้ง
เวลาทีจ่ะทํ าเชนเดียวกับการประกาศ คุณจะไมมวีนัเริ่มตนนํ าวิญญาณจนกวาคุณจะไดวางเวลาอยางแน
นอนไวเพื่อทํ า
                      -ต้ังเวลาและวันโดยเฉพาะ พบกบัผูท ํางานเพื่ออธิษฐานและสงเขาไปกลุมละ 2 คน ใหบัตร
มอบงานเพื่อใหเยี่ยมเยือนครอบครัว ธุรกิจ หางราน พลาซา สวนสาธารณะ ปมนํ้ ามัน รานขาวแกง สถานที่
ประชุม ทกุๆแหง นี่คือ การประกาศแบบอิ่มตัว
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                      -จัดตั้งโปรแกรมการติดตามผล ฝกอบรมคนของคุณใหรับผิดชอบตอการติดตามผูเชื่อใหมเปน
สวนตัว จดัชัน้เรยีนส ําหรับผูเชื่อใหมเพื่อสอนเขาถึงหลักขอเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนและนํ าเขาเขาสูคริสต
จักร บทที่ 13 ของหลักสูตรนี้ คือ “การตัดสินใจหรือสาวก” จะชวยคุณในการทํ าสิ่งเหลานี้
ชื่อ……………………………….

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

2.    จงใหคํ าจํ ากัดความของ “การประกาศแบบอิ่มตัว”
………………………………………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………..
3. จงสรปุถงึการประกาศแบบอิ่มตัวที่มีพื้นฐานอยูในพระคัมภีร

 ………………………………………………………………………………………………………..
        ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
4.    อธบิายหลักการพื้นฐานของการประกาศแบบอิ่มตัว

 ………………………………………………………………………………………………………..
        ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
5. อธิบายรูปแบบของการประกาศแบบอิ่มตัว

………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………..
       ……………………………………………………………………………………………………….
6. อธบิายวาศษิยาภิบาลทองถิ่นจะเตรียมที่ประชุมของตนใหพรอมที่จะประกาศแบบอิ่มตัวไดอยางไร

………………………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….……………………..
       ………………………………………………………………………………………………………..
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       …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

       ………………………………………………………………………………………………………..

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11

1.  “คือดวยอิทธิฤทธิ์แหงหมายสํ าคัญและการอัศจรรย ในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนขาพเจาได
ประกาศขาวประเสริฐของพระคริสตอยางถวนถี่ ต้ังแตกรุงเยรูซาเล็มออมไปยงัเมืองอิลลีริคุม”       โรม 15:19
2.    “การประกาศแบบอิ่มตัว”  คือ การเผยแพรขาวประเสริฐซึ่งทํ าหนาที่เหมือนดังเชื้อในกอนขนมปง จุด
ประสงคก็คือ เพือ่เผยแพรขาวประเสริฐจนกระทั่งแทรกซึมและไดรับผลกระทบจากขาวประเสริฐ จัดโดยเริ่ม
ตนทีชุ่มชนในทองถิ่น ประกาศจนที่นั้นๆอิ่มตัวและแทรกซึม “จงัหวดัและจนถึงประเทศของคุณ”   หนา 104
3.  เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 104
4.  เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  105
5.  เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  107-109
6.  เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  109-110
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เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง

                    จงวางแผนเพื่อการประกาศแบบอิ่มตัวในเมืองหรือหมูบานที่คุณอยู อธษิฐานวาจะใชกิจกรรม
อะไรในการประกาศและวางแผนที่จะดํ าเนินตามแผนการนั้น องคการคริสเตียนหรือคริสตจักรใดที่สามารถ
รวมมือกับคุณในการแทรกซึมชุมชนของคุณ
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