บทที่ 1
การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของประโยคที่วา “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”
- อธิบาย “คําจํากัดความของผูหลงหาย”
- อธิบาย “จุดหมายปลายทางของผูหลงหาย”
- บอกถึงขั้นตอน 6 ประการ ในขบวนการของการประกาศ
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
พระองคตรัสอีกวา “เราจะเปรียบแผนดินของพระเจากับสิ่งใด ก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผูหญิงคน
หนึง่ เอาเจือลงในแปงสามถัง จนแปงนั้นฟูขึ้นทั้งหมด” ลูกา 13:20:21

คํานํา
บทนีอ้ ธิบายถึงความจําเปนที่จะตองประกาศ อธิบายขบวนการของการประกาศ และใหคํา
จํากัดความของวลีที่สําคัญเพื่อใหคุณเขาใจในขณะที่คุณเริ่มตนศึกษาหัวขอนี้
ในสมัยพันธสัญญาเดิม เมือ่ พระวิหารถูกสรางขึ้นนั้น ไมมีใครไดยินเสียงของฆอน ขวาน หรือ
เครือ่ งมือเหล็กใดๆขณะทําการกอสราง (1 พงศกษัตริย 6:7)
ความเงียบที่เกิดขึ้นขณะที่หินกอนใหญๆถูกวางลงตามที่ของมันเปนตัวอยางของความจริงที่ยิ่ง
ใหญฝายวิญญาณ “ผูท ยี่ งิ่ ใหญกวาโซโลมอน” กําลังทรงสรางพระวิหารฝายวิญาณซึ่งยิ่งใหญกวา วิหาร
ฝายวิญญาณนี้ทําดวย “ศิลาที่มีชีวิต” ซึง่ พระเยซูคริสตทรงเปนผูกอขึ้น
วิหารนีถ้ ูกตั้งขึ้นอยางเงียบๆ โดยศิลาแตละกอนถูกประกอบเขาดวยกันอยางสมบูรณซึ่งกอขึ้น
โดยขบวนการที่เงียบแตทรงอํานาจของ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”

การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
พระองคตรัสอีกวา “เราจะเปรียบแผนดินของพระเจากับสิ่งใด ก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่ง
ผูห ญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแปงสามถัง จนแปงนั้นฟูขึ้นทั้งหมด”
ลูกา 13:20-21
ขอความนี้แสดงใหเห็นวางานของพระเจาไมไดดําเนินไปดวยเสียงอันกึกกองหรือมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ คุณอาจมุง หวังใหราชอาณาจักรแพรขยายออกมาโดยวิธีการภายนอก เชน กองทัพที่ยกมา
ปราบและเอาชนะทวีปตางๆ
แตวา การแพรขยายอาณาจักรของพระเจาเปนเหมือนเชื้อที่อยูในกอนขนมปง เชือ้ ขนมปงอาจ
เล็กและซอนอยู แตมนั มีความสามารถไรขีดจํากัดเชนเดียวกัน ฤทธิอ์ านาจของอาณาจั
ํ
กรของพระเจาไมใช
อยูภ ายนอกแตเปนเรื่องภายในมากกวา
ตัวอยางอืน่ ๆพระเยซูทรงเปรียบเทียบการแพรขยายราชอาณาจักรพระเจากับเมล็ดพันธุผักกาด
พระองคจึงตรัสวา “แผนดินของพระเจาเหมือนสิ่งใด และเราจะเปรียบแผนดินนั้นกับอะไรดี ก็
เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งไดเอาไปปลูกในสวนของตน มันงอกขึ้นเปนตน และนกในอากาศ
มาทํารังอาศัยอยูตามกิ่งกานของตนนั้น”
ลูกา 13:18-19
ในคําอุปมาขอนี้ พระเยซูทรงเปรียบความเชื่อกับเมล็ดพันธุผักกาด ทรงกลาววา ไมมีสิ่งใดจะ
เปนไปไมไดถามีความเชื่อจํานวนเพียงเล็กนอย เชนเดียวกับวิธีที่เชื้อขนมปงแพรออกไป เมล็ดผักกาดเล็กๆ
เติบโตขึ้นเปนตนไมใหญ ตัวอยางนีแ้ สดงใหเห็นชัดถึงวิธีที่ราชอาณาจักรคืบคลานกาวหนาไปอยางเงียบๆ
แตมีประสิทธิภาพทรงพลัง
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มีวธิ กี ารใหมๆหลายอยางที่ชวยในการแพรกระจายขาวประเสริฐที่เรียกวา“เทคโนโลยี” ประกอบ
ดวยสิ่งตีพิมพ คอมพิวเตอร วิทยุ โทรทัศน เทปฟงและวีดีโอเทปและดาวเทียมสื่อสาร วิธกี ารคมนาคมแบบ
ใหมกช็ ว ยใหคนเดินทางไปไดเร็วขึ้นเพื่อแพรกระจายขาวประเสริฐ
เทคโนโลยีใหมๆเหลานี้ลวนแตมีประโยชน แตฤทธิอ์ ํานาจที่แทจริงของขาวประเสริฐยังคงอยู
ภายใน เราหมายถึงวาฤทธิ์อํานาจนั้นอยูในขาวประเสริฐเอง ซึง่ เปนสิง่ ที่คําอุปมาเรื่องเชื้อขนมปงและเมล็ด
พันธุผ ักกาดกลาวถึง ขาวประเสริฐของราชอาณาจักรพระเจาจะเพิ่มพูนเพื่อแพรกระจายออกไปตลอดทั่ว
โลก เนือ่ งจากฤทธิอ์ านาจภายในของราชอาณาจั
ํ
กรซึ่งเปนเหมือนเชื้อในกอนขนมปง นีค่ อื การประกาศที่เปน
เหมือนเชื้อขนมปง
หมายความถึงวา การขยายขาวประเสริฐออกไปนั้นไมมีขีดจํากัด แมวา ที่นั่นจะไมมีเทคโนโลยี
ลํ้ายุค แตดว ยความเชื่อจํานวนเพียงเล็กนอย ราชอาณาจักรก็จะกาวรุดกระจายไปได

คําจํากัดความของการประกาศขาวประเสริฐ
การประกาศขาวประเสริฐไมใชการจัดประชุมหลายๆคืน หรือการนมัสการในคริสตจักร การ
ประกาศขาวประเสริฐไมใชอยางเดียวกับการฟนฟู การฟนฟูคือ การทีพ่ ระเจาทรงกระทํากิจในคริสตจักร ใน
การฟน ฟูนนั้ จุดเนนอยูที่การทรงสถิตยอยูของพระเจาเพื่อนําประชากรของพระองคใหมีชีวิตชีวาขึ้น
การประกาศขาวประเสริฐคือ คริสตจักรกระทํากิจเพื่อองคพระผูเปนเจาในการประกาศ จุดเนน
อยูท ี่ประสบการณของการบังเกิดใหม ซึง่ เปนจุดเริ่มตนของชีวิตฝายวิญญาณ ผลทีเ่ กิดจากการฟนฟูนั้นจะ
ขับเคลื่อนพลังของการประกาศ ซึง่ มีผลใหเกิด “ผูท ถี่ กู สรางขึ้นใหมในพระคริสต” ดังนัน้ ทัง้ สองสิ่งนี้มีความ
สัมพันธกนั อยางแนนหนาในแงของชีวิตฝายวิญญาณ
การประกาศ คือ การสือ่ สารขาวประเสริฐโดยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยวิธีซึ่งชายและ
หญิงมีโอกาสที่จะยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและเปนองคพระผูเปนเจาและกลายเปนสมา
ซิกผูมีสวนรับผิดชอบในคริสตจักรของพระองค
ใหเรามาวิเคราะหดูคําจํากัดความอยางละเอียด“ขาวประเสริฐ” คือขอความที่จะตองสื่อสาร ขอ
ความพืน้ ฐานของขาวประเสริฐถูกสรุปไวใน 1 โครินธ 15:1-5 แต “ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา”
นัน้ รวมถึงทั้งหมดที่พระเยซูทรงสอน (มัทธิว 28:18-20)
ความจริงในพระคัมภีรทําใหเกิดการกลับใจ ขาวประเสริฐเปนการเผชิญหนาระหวางความจริง
และความอธรรม พระคริสตและคนบาป สวรรคและนรก
ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจานี่เองที่เราตองแบงปน
ไมใชเลาเรื่องประเพณีของ
มนุษยหรือความเชื่อของนิกายใดๆ เปาหมายมิใชเพื่อโจมตีระบบการเมืองหรือศาสนาอื่นๆ เปาหมายไมใช
เพือ่ เปลีย่ นสังคมแตเพื่อเห็นคนไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยอํานาจของขาวประเสรืฐ
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เปาหมายไมใชเพื่อเสนอโครงการดีๆของการศึกษา การแพทยหรือการใหอาหารดูแลเอาใจใส
คน สิง่ เหลานีจ้ ะทําใหพระมหาบัญชาสําเร็จลงก็ตอเมื่อกระทําลงไปภายในเนื้อหาของการประกาศ การ
เสนอขาวประเสริฐจะตองเปนเปาหมายสุดทาย มิฉะนัน้ จะกลายเปน “โครงการทางสังคม” เทานั้น
พระเยซูทรงรับใชตอความตองการทางรางกายของประชาชนตามที่เห็นในการที่พระองคทรง
เลีย้ งอาหารหมูชน รักษาโรค และขับผี แตการงานเหลานี้ถูกกระทําภายใตเนื้อหาของการประกาศขาว
ประเสริฐ สิง่ เหลานี้ตามมาดวยการสอนและเทศนาขาวประเสริฐ
การสื่อสารขาวประเสริฐ หมายถึงวา จะตองสื่อสารดวยวิธีที่ทําใหคน “ยอมรับพระเยซูเปนเจา
นายและพระผูชวยใหรอด” เมือ่ คุณแบงปนขาวประเสริฐดวยวิธีนี้ คุณก็กาลั
ํ งประกาศพระกิตติคุณ เมื่อคุณ
ประกาศ คุณตองสัมพันธกับผูที่หลงหายในความบาป ดังนั้น การประกาศตองเกิดขึ้นขางนอกซึ่งเปนที่ที่คน
บาปอยู
“โดยทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” หมายความถึงวา ขอความนั้นจะตองสื่อสารมิใช
ดวยคําพูดเทานั้น แตโดยทางการสําแดงฤทธิ์อํานาจ
เปาโลกลาววา “คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคํา
ซึง่ ไดแสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพือ่ ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แต
อาศัยฤทธิ์ของพระเจา”
1 โครินธ 2:4-5
“โดยทางฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” หมายถึงวา การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ตองอยูเหนือการสื่อสารขาวประเสริฐ เพราะวางานของพระวิญญาณนี่เองที่เอาชนะใหคนกลับใจได
“ไมมผี ใู ดมาถึงเราไดนอกจากพระบิดาผูทรงใชเรามาจะทรงชักนําเขามา…..”
ยอหน 6:44
การยอมรับ หมายความวา ผูฟ งตอบสนองตอขอความ การใหขอมูลโดยไมเชื้อเชิญเขา ก็คือ
การสอน เปนการชักชวน แตไมใชการประกาศ ในการประกาศที่แทจริงนั้นตองมีโอกาสใหผูฟงตอบสนอง
การใหคาพยานเรื
ํ
่องการกลับใจของคุณก็เปนวิธีของการประกาศ เรียกวา การเปนพยาน แตไม
ใชการประกาศ เพราะ “การเปนพยาน” ไมใชการเอาชนะจิตใจคนบาป การเปนพยานเปนสิ่งสําคัญ แตไมให
ความแนใจในความรอด
การประกาศที่แทจริง หมายถึงการนําคนมาสูพระคริสตดวยวิธีที่เขาจะเห็นความจําเปนของการ
ตัดสินใจสวนตัว การประกาศขาวประเสริฐมีผลใหเกิด “ประสบการณแหงการบังเกิดใหม” ซึง่ เรียกวา”การ
กลับใจ” หรือ “ความรอด”
“การยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและองคพระผูเปนเจา” ไมไดหมายถึงการตอบ
สนองที่จะรับความรอดเทานั้น แตเปนขบวนการซึ่งนําไปสูการยอมรับพระเยซูเปนเจานายของชีวิตบุคคลนั้น
นีห่ มายความถึงวาผูเชื่อใหมตองเคลื่อนยายตอมาสูการเปนสาวก กลายเปน “สมาซิกผูมีความ
รับผิดชอบของคริสตจักร” จงจําไววาเปน “คริสตจักรของพระองค” ซึง่ หมายถึงพระกายแทจริงของพระคริสต
ไมใชเพียงนิกายหรือองคการใดโดยเฉพาะ
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“โอกาสที่มีคุณคา” หมายถึงวาการสื่อสารขาวประเสริฐจะตองคงอยูนานพอที่จะทําใหคนทั่วๆ
ไปเขาใจได หมายถึงวาการสื่อสารจะตองดัดแปลงเขากับระดับของภาษา การศึกษา และวัฒนธรรมของแต
ละคน
หมายถึงวาเราไมอาจสรุปไดวา คนๆนี้หรือหมูบานนี้ไดถูก “ประกาศ” เพียงเพราะเราไดเทศนาที่
นัน้ ครั้งหนึ่งแลว คําพยานจะตอง “คงรักษาไวนานพอ” จนเกิดความเขาใจและมีโอกาสตอบสนอง เราอาจ
กลาวไดวาคนแตละคน ครอบครัว เผา หรือชาตินั้นๆ ไดถูก “ประกาศ” เมือ่ เขาไดสัมพันธกับขาวประเสริฐพอ
เพียงที่จะมีโอกาสตอบรับโดยความเชื่อ
“โอกาสที่มีคุณคา” ใชกบั ขอความที่ทรงพลังซึ่งใหมีโอกาสแกคนที่จะเห็นการสําแดงของขาว
ประเสริฐโดยการรักษาโรคและปลดปลอยคนจากผีมารดวย

ความจําเปนที่จะตองประกาศขาวประเสริฐ
เหตุใดโลกจึงตองการการประกาศขาวประเสริฐ การทีจ่ ะตอบคําถามนี้ ตุณตองเขาใจ 2 สิ่ง คือ
คําจํากัดความและจุดหมายปลายทางของคนที่หลงหาย
คําจํากัดความของคนที่หลงหาย ( “คนทีห่ ลงหาย” หมายถึงอะไร)
จงอานเกีย่ วกับการสรางโลกและมนุษยในปฐมกาลบทที่ 1 และ 2 แลวอานปฐมกาล 3 เกี่ยวกับ
วา ความบาปเขามาสูโลกไดอยางไร
เมือ่ อาดัมกับเอวาถูกสรางขึ้นมานั้น เขามีธรรมชาติที่ไรความบาปอยางสิ้นเชิง เมือ่ เขาทําบาป
ธรรมชาติก็เสื่อมลง เมือ่ อาดามกับเอวาเริ่มตนผลิตผลและมีลูกทวีขึ้น คนเหลานัน้ เพิ่มจํานวนมนุษยชาติ
ตางก็เกิดขึ้นพรอมกับธรรมชาติพื้นฐานของบาป มนุษยไมดีเหมือนที่พระเจาทรงสรางเขาขึ้น ความคิดฝาย
ธรรมชาติและรูปแบบของการกระทําลวนแตชั่วราย
ปฐมกาล 4:1-6:4 อธิบายรูปแบบของบาปซึ่งเริ่มแพรกระจายไปทั่วโลก บทเหลานี้บันทึก
ฆาตกรรม การมุสาครัง้ แรกและความดุรายของมนุษยเติบโตขึ้นจนกระทั่งความคิดทุกอยางเชนเดียวกับการ
กระทํามีแตความชั่วราย
ในที่สุด ทัง้ โลกก็ตกอยูในความบาป จนพระเจาทรงเสียพระทัยที่ไดทรงสรางมนุษยขึ้นมา
(ปฐมกาล 6:5-6) โดยที่บาปเติบโตเร็วมาก พระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะทําลายโลกดวยนํ้าทวม แตพระ
องคทรงชวยคนชอบธรรมคนหนึ่งใหรอดคือ โนอาหและครอบครัวของเขา (อานเรือ่ งของโนอาหและนํ้าทวม
ในปฐมกาล 6:8 - 9:17)
หลังจากนํ้าทวม ครอบครัวของโนอาหเริ่มตนเพิ่มจํานวนเกือบในทันทีทันใด รูปแบบของความ
บาปก็เกิดขึ้นซํ้าอีก นีเ้ ปนเหตุทคี่ นทุกหนทุกแหงถูกเรียกวา “คนบาป”
“เพราะวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา”
โรม 3:23
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มนุษยทุกคนที่ไมไดสํานึกในความผิดบาปของตนและไมมีประสบการณกับการบังเกิดใหมตาม
ทีพ่ ระเยซูทรงอธิบายไวในยอหน บทที่ 3 นั้น ถือวาเปนคนที่ “หลงหาย” ภาษาอังกฤษใชวา “สูญเสีย” เพราะ
เขาไดสูญเสียธรรมชาติที่ไรบาปซึ่งพระเจาไดสรางมนุษยขึ้นครั้งแรก เราเรียกเขาไดอีกวาเปนคน “ไมรอด”
หรือ “คนไมเชื่อ” เพราะวาเขาไมไดถูกทําใหรอดจากบาปโดยการเชื่อในพระเยซูคริสตจอมเจานายในฐานะ
พระผูชวยใหรอด
จุดหมายปลายทางของ “คนหลงหาย”
เนือ่ งจากบาปดั้งเดิมของอาดามและเอวา ความตายก็ไดเขามาสูโลกและโดยเหตุนี้เองทุกคนก็
ตายฝายรางกาย แตหลังจากการตายฝายรางกาย การพิพากษาก็มาถึง
“มีขอ กําหนดสําหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด”
ฮีบรู 9:27
ภายหลังการตาย เราจะยืนอยูตอหนาพระเจาเพื่อรับการพิพากษา คนทีไ่ มไดสํานึกผิดจาก
ความบาปจะพบกับความตายครั้งที่สอง เขาจะพบกับ “ความตายฝายวิญญาณ” ซึง่ เปนการถูกแยกจาก
พระเจาชั่ว
นิรันดร จุดหมายปลายทางของเขา คือ นรก
“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรใน
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา”
โรม 6:23
“ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูที่ตายแลว ทัง้ ผูใ หญและผูนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น และหนังสือตางๆ
ก็เปดออกดวย คือหนังสือชีวิต และผูท ตี่ ายไปแลวทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือ
เหลานั้น และตามที่เขาไดกระทํา……และถาผูใ ดที่ไมมีชื่อจดไวในหนังสือชีวิตผูนั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”
วิวรณ 20:12,15
เมือ่ คุณเขาใจถึงจุดหมายปลายทางของคนที่หลงหาย (หรือสูญเสีย) คุณก็จะสํานึกไดถึงความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองประกาศขาวประเสริฐ ถาคนไมไดรับรูขาวประเสริฐ เขาก็จะตายในความบาปของ
เขาและถูกกําหนดใหอยูในนรกเปนนิตย

ขบวนการของการประกาศขาวประเสริฐ
การประกาศขาวประเสริฐคือ ขบวนการซึ่งประกอบดวย การแสดงตนและการปาวรองขาว
ประเสริฐ การชักชวน การปลูกฝง และการเขามีสวนรวม ใหเราตรวจสอบขบวนการนี้ดู
การแสดงตน
การประกาศแบบ “แสดงตน” คือ การสองแสงสวางแหงคุณภาพชีวิตของพระเยซูโดยการ
สําแดงลักษณะและการเอาใจใสหวงใยของคริสเตียน โลกจะไมถูกนํามาหาพระเยซูถาปราศจากการแสดง
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ตนอยางจริงใจแบบคริสเตียน ผูเ ชือ่ ตองเรียนรูที่จะสรางสัมพันธภาพ เห็นอกเห็นใจและปรนนิบัติผูไมเชื่อ
คุณจะไมสามารถชนะใจคนบาปถาคุณไมไดติดตอสัมพันธกับเขา
การปาวรอง
ผูเ ชือ่ หลายคนยังคงเปนคริสเตียนที่“ปรนนิบัติอยางลับๆ”เขาคิดวาการที่เขาแสดงตนทามกลาง
ผูไ มเชือ่ นัน้ เปนการเพียงพอที่จะทําใหพระมหาบัญชาที่ใหประกาศแกโลกนั้นสําเร็จลงได
แตพระมหาบัญชาของพระเยซูก็คือ ใหเราสื่อสารขาวประเสริฐดวยคําพูดโดยการเทศนา สอน
และเปนพยาน เราตองสําแดงฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐโดยการรักษาโรคและการปลดปลอยจากผีมาร
เหลานี้คือ วิธที ขี่ า วประเสริฐถูกปาวรองประกาศ
การชักชวน
การประกาศขาวประเสริฐไมไดจบลงที่ขบวนการประกาศ แตขาวประเสริฐจะตองถูกนําเสนอ
จนกระทัง่ คนทีฟ่ งไดรับการชักชวนใหเปนผูเชื่อในองคพระเยซูคริสตจอมเจานาย
การปลูกฝง
ผูท กี่ ลับใจใหมซึ่งไดรับการชักชวนใหติดตามพระเยซูตองถูก “ปลูกฝง” เขาในการมีสามัคคี
ธรรมในคริสตจักรทองถิ่น หรือไมก็ตอง“ปลูกฝง”คริสตจักรลงทามกลางกลุมผูเชื่อใหม
ความไพบูลย
ผลจากการ“ปลูกฝง”นี้ ผูก ลับใจจะเติบโตขึ้นฝายวิญญาณ ในขณะที่การสรางสาวกทําสําเร็จ
ลงภายในคริสตจักรทองถิ่น ( การเติบโตฝายวิญญาณนี้พระคัมภีรเรียกวา “ความไพบูลย” )
การเขามีสวนรวม
ขบวนการของการประกาศจะเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อผูเชื่อใหมมีความกระตือรือลนในงาน
ประกาศและเริ่มตนที่จะเกิดผลฝายวิญญาณ
การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง
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ชื่อ……………………………….

บททดสอบ บทที่ 1
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. จงใหคําจํากัดความของคําวา “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง”
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. “คําจํากัดความของผูหลงหาย(หรือสูญเสีย) หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. จุดหมายปลายทางของผูหลงหาย (สูญเสีย) หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. จงงบอกขั้นตอน 6 ประการ ในขบวนการประกาศขาวประเสริฐ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1. “พระองคตรัสอีกวา “เราจะเปรียบแผนดินของพระเจากับสิ่งใด ก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผูหญิงคนหนึ่งเอา
เจือลงในแปงสามถัง จนแปงฟูขึ้นทั้งหมด”
ลูกา 13:20-21
2. การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปงคือ การประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาออกไปทั่ว
“กอนขนมปง” –ของโลก เพราะเหตุวา ฤทธิอ์ านาจภายในของแผ
ํ
นดินนี้เปนเหมือนเชื้อที่อยูในขนมปง
(หนา 2)
3. “คําจํากัดความของผูหลงหาย(สูญเสีย) หมายถึง การเขาใจวามนุษยทุกคนซึ่งยังไมไดสํานึกผิดและไม
มีประสบการณกับการบังเกิดใหมซึ่งพระเยซูทรงอธิบายไวในยอหน บทที่ 3 ถือวาเปนผูที่“หลงหาย”
เพราะวาเขาไดสูญเสียธรรมชาติที่ไรความบาปซึ่งพระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาในเริ่มแรก เราอาจเรียก
วาเขา“ยังไมไดรับความรอด” หรือ “คนไมเชื่อ” เพราะวาเขาไมรอดจากความบาปโดยการเชื่อในพระ
เยซูคริสตเจานายในฐานะพระผูชวยใหรอด(หนา 6)
4. “จุดหมายปลายทางของผูหลงหาย” หมายถึง ความเขาใจวาผูที่ไมไดรับความรอดจะเผชิญ
กับ “ความตายฝายวิญญาณ” ของการถูกพรากเปนนิตยจากพระเจา จุดหมายปลายทางของ
เขาคือ นรก (หนา 7)
5. ขั้นตอน 6 ประการ ในขบวนการประกาศขาวประเสริฐกลาวไวในหนา 7-8
- การแสดงตน
- การปาวรอง
- การชักชวน
- การปลูกฝง
- ความไพบูลย
- การเขามีสวนรวม
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. ในบทนํานี้คุณไดรับการแนะนําเขาสูคําจํากัดความของ “การประกาศขาวประเสริฐ”
การประกาศขาวประเสริฐ
การประกาศขาวประเสริฐคือ การสือ่ สารขาวประเสริฐโดยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ดวยวิธีที่ชายและหญิงมีโอกาสดีที่จะยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดและเจานายและกลายเปน
สมาซิกที่มีความรับผิดชอบของคริสตจักรของพระองค
ตอไปนี้คือ วลีอื่นๆ ซึง่ คุณควรคุนเคย
ประกาศขาวประเสริฐ
วลีนใี้ ชสาหรั
ํ บขบวนการทํางานประกาศขาวประเสริฐ
ถูกประกาศ
คนแตละคนหรือครอบครัว เผา ชนชาติ จะเรียกวา “ถูกประกาศ” ก็ตอเมื่อเขาไดเขามามีความ
สัมพันธกบั ขาวประเสริฐนานพอที่จะมีโอกาสตอบสนองโดยความเชื่อ ขบวนการที่สมบูรณของการประกาศ
ขาวประเสริฐจะรวมถึง การนําผูกลับใจเขามาสูการมีสามัคคีธรรมในคริสตจักรทองถิ่นหรือการปลูกคริสต
จักรลงทามกลางกลุมผูเชื่อใหม
ผูประกาศ
ผูประกาศมีของประทานพิเศษของการเปนผูนําจากพระเจาซึ่งมีความสามารถในการแบงปน
ขาวประเสริฐกับผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชายและหญิงตอบสนองและกลายเปนสมาชิกที่รับผิดชอบในพระกายของ
พระคริสต ความหมายของคําวา “ผูประกาศ” คือ “ผูท นี่ ําขาวดีมา”
การเปนพยาน
ผูเ ชือ่ บอกคนที่ยังไมรอดเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวของเขากับพระเยซูคริสต
การประกาศสวนตัว
การประกาศสวนตัวคือ ผูเ ชือ่ แตละคนสื่อสารขาวประเสริฐแกคนที่ยังไมไดรับความรอด
การประกาศแกหมูชน
การประกาศแกหมูชนคือการสื่อสารขาวประเสริฐแกกลุมคน รวมถึงกิจกรรม เชน การจัด
ประกาศใหญหรือจัดคอนเสิรต จัดรวมพลังประกาศ
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การประกาศของฆราวาส
หมายถึงการประกาศใดใดก็ตามที่กระทําโดยฆราวาส (คนซึง่ ไมใชผูนําเต็มเวลาซึ่งมีตําแหนง
ในคริสตจักร)
การประกาศแบบแชอิ่ม
หมายถึงการทําใหบริเวณนั้นๆ ถูกแชอิ่ม (บอกเรื่องราวขาวประเสริฐอยางเต็มที่) จนกระทั่งทุก
คนไดรับรูขาวประเสริฐ
ผูกลับใจ
คนที่กลับใจ คือ คนทีย่ อมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด เขาไดกลับใจ จากชีวิตเกา
แหงความบาปของเขาสูชีวิตใหมในพระเยซู
สาวก
สาวก คือ ผูก ลับใจซึง่ ไดวางรากฐานชีวิตของตนในความเชื่อของคริสเตียนและสามารถทํา
ใหผอู ื่นกลับใจและสรางตนใหเปนสาวก คําวา “สาวก(Disciple)” หมายถึงผูเรียน นักเรียน ใดรก็ตามที่เรียน
โดยกระทําตามแบบอยางที่เห็น
การติดตามผล
การติดตามผล คือ ขบวนการของการฝกอบรมผูกลับใจใหมและนําเขาเขาสูการเจริญเติบโตใน
พระคริสต มีผลใหเกิดความมั่นคงฝายวิญญาณจิต เติบโตและเริ่มผลิตผลตอไป ทีเ่ รียกวา การสราง
สาวก เพราะวาการติดตามผลเกี่ยวของกับการนําคนใหกลับใจใหม และสรางเขาใหเปนสาวกของพระเยซู
คริสตผูเปนเจานาย
2.
ในสมัยพระคัมภีรเดิม พระเจาตรัสแกอับราฮัมวาโดยทางเขา ชนชาติทงั้ หมดในโลกนี้จะไดรับพระ
พร แตดว ยพระพรนี้เองก็ทําใหเกิดความรับผิดชอบตามมา อับราฮัมตองจากบานเมือง ประชาชนของเขา
และทรัพยสมบัติของบิดาเพื่อไปยังดินแดนที่พระเจาทรงบอกแกเขา (ปฐมกาล 12:1)
แตอบั ราฮัมกลับเดินทางไปยังเมืองฮารานและตั้งหลักฐานที่นั่น (ปฐมกาล 11:31) เขาถูกลอลวง
ใหคงอยูที่ฮาราน แตการทีจ่ ะไดรับพระพรนั้นเขาตองเชื่อฟงพระเจาและจากสถานที่นี้ไป อับราฮัมไม
สามารถที่จะเปน “บิดา” ของชนชาติใหญและทําตามความประสงคที่เห็นแกตัวไดในเวลาเดียวกัน การขาม
เขตแดนของเมืองฮารานและเคลื่อนยายตอไปเพื่อทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จลงไดเปนการตัดสินใจที่
ยิง่ ใหญสําหรับอับราฮัม
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คุณทราบไหมวา ทีค่ ณ
ุ ไดเปนผูเชื่อในพระเจาทุกวันนี้ก็เพราะการตัดสินใจของอับราฮัม เพราะ
เหตุทอี่ บั ราฮัมจากเมืองฮารานมา พระเจาจึงทรงอวยพระพรแกเขาโดยทางอับราฮัม ชายและหญิงทุกคน
แหงชนชาติทั้งมวลทุกแหงตางก็ “ไดรับพระพร” จากขาวประเสริฐ เขาไดรับพระพรเนื่องจาก ความรอดโดย
ทางพระเยซูคริสตมาจากครอบครัวของอับราฮัมเพราะวาเขาเชื่อฟงพระองค
เชนเดียวกับอับราฮัม เมื่อคุณไดรับ “พระพร” คุณก็มีความรับผิดชอบยิ่งใหญดวย สําหรับผูที่ได
รับพระพรจากความรอดและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การประกาศขาวประเสริฐไมใชขอยกเวน แตเปนขอ
ผูกมัดที่ตองกระทํา (กิจการ 1:8)
กลาวโดยฝายวิญญาณแลวผูเชื่อทุกคนตองเผชิญกับเมือง “ฮาราน” ในชีวิตของเขา “เมืองฮา
ราน” ฝายวิญญาณนี่เองที่พระเจาทรงถามวา เจาเต็มใจที่จะวางความปรารถนาใฝสูงของตนเองไวเพื่อขาว
ประเสริฐหรือไม เจาเต็มใจที่จะจากบานเมืองของเจา คนในประเทศของเจาและบานของบิดา ถาเราขอเจา
หรือไม
คุณไมอาจทําใหความใฝสูงที่เห็นแกตัวของคุณสําเร็จลงไดพรอมกับ “ทําใหชาติไดรับพระพร”
ในเวลาเดียวกัน คุณตองขามเสนเขตแดนและละทิ้ง “เมืองฮาราน” ไวเบื้องหลัง
3. พระคัมภีรก ลาววา“เชื้อขนมเพียงนิดหนอยยอมทําใหแปงดิบฟูขึ้นไดทั้งกอน” (กาลาเทีย 5:9)คุณไดเรียน
จากบทนีแ้ ลววาอาณาจักรของพระเจาจะเพิ่มทวีเหมือนเชื้อขนมปง
ความชัว่ รายก็เพิ่มพูนดวยวิธีเดียว
กัน
จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้
- มัทธิว 10:6-12
- มะระโก 8:15
- 1 โครินธ 5:6-8
ในพันธสัญญาใหม เชือ้ ขนมปงอาจกลาวถึงคุณสมบัติในการแพรกระจายของขาวประเสริฐหรือ
สภาวะที่หลงหายของคริสตจักร
ในพันธสัญญาเดิม เชือ้ ขนมปงมีความหมายอยางเดียวกัน เชือ้ ไมเปนสิ่งที่อนุญาตในการถวาย
บูชาบางอยาง เพราะวาเชื้อขนมปงเปนสัญญลักษณของความชั่วราย แตในการถวายบูชาอื่นๆ เชน การ
ถวายเพื่อขอบพระคุณ เชือ้ ขนมปงก็ไดรับอนุญาตใหใชได
4. ถาคุณเปนศิษยาภิบาลหรือผูนําในคริสตจักรทองถิ่น จงใชคาถามเหล
ํ
านี้เพื่อประเมินสภาวะปจจุบัน
ของการประกาศขาวประเสริฐในกลุมสามัคคีธรรมของคุณ บันทึกคําตอบของคุณในแผนกระดาษตางหาก
วา
1. ใครเปนผูรับผิดชอบในการวางแผนเพื่อการประกาศในคริสตจักรของคุณ
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2. มีกคี่ นทีก่ ลับใจและเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรของคุณใน 5 ปที่ผานมา
3. คริสตจักรของคุณขณะนี้ทําอะไรบางเพื่อเขาถึงคนที่ยังไมรอด จงตอบอยางเฉพาะ
เจาะจง
4. มีโปรแกรมอะไรบางที่คริสตจักรของคุณขณะนี้กําลังทําอยูซึ่งไมมีประสิทธิภาพในแงของ
การประกาศขาวประเสริฐและการทําใหเกิดผูกลับใจ
5. คริสตจักรของคุณชวยสมาชิกใหคนพบของประทานฝายวิญญาณและใชในงาน
ประกาศขาวประเสริฐไดอยางไร
6. คริสตจักรของคุณมีแผนการอะไรที่จะนําขาวประเสริฐไปสูชุมชนของคุณ
7. คริสตจักรของคุณมีแผนการอะไรที่จะนําขาวประเสริฐไปใหประเทศชาติ
8. คริสตจักรของคุณมีแผนการอะไรที่จะนําขาวประเสริฐไปใหประเทศอื่นๆ
9. บอยครัง้ เทาไรที่การนมัสการของคุณไดใหการฝกอบรมพิเศษเพื่อการประกาศเปนการ
สวนตัวแกสมาชิกของคุณ
10. บอยครัง้ เทาไรที่การนมัสการของคุณเนนที่การประกาศขาวประเสริฐ เชนมีขอความมุง
ไปที่คนที่ยังไมรอด และใหโอกาสคนที่จะตอบสนองตอขาวประเสริฐ
11. คริสตจักรของคุณมีสวนรวมในความพยายามที่จะประกาศแกหมูชนเปนครั้งสุดทาย
เมื่อใด เชน ความเคลื่อนไหว(crusade) หรือการประชุมใหญในที่สาธารณะ(rally) หรืองานดนตรีคอนเสิรต
จงประเมินคําตอบของคุณและพิจารณาสิ่งตอไปนี้
1. ถาคุณไมมีบุคคลใดโดยเฉพาะที่รับผิดชอบในการวางแผนเพื่อการประกาศขาว
ประเสริฐในคริสตจักรของคุณ จะเปนไปไดหรือไมที่จะแตงตั้งบางคนใหทํางานนี้
2. ถาคนทีก่ ลับใจและกลายเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรใน 5 ปทผี่ า นมามีจํานวนเล็กนอย จะ
เปลีย่ นแปลงสิ่งนี้ไดอยางไรโดยเนนที่การประกาศขาวประเสริฐใหมากขึ้น
3. คริสตจักรของคุณสามารถที่จะเริ่มตนทําอะไรทันทีเพื่อเขาหาคนที่ยังไมรอด
4. คริสตจักรอาจลดโปรแกรมใดที่ไมมีประสิทธิภาพขณะนี้เพื่อใหโอกาสแกความพยายาม
ใหมๆที่จะประกาศขาวประเสริฐ
5.คริสตจักรของคุณเริ่มตนชวยสมาชิกใหคนพบของประทานฝายวิญญาณและใชในงาน
ประกาศขาวประเสริฐอยางไร(หลักสูตรของฮารเวสไทมวิชา “วิธกี ารระดมพล” สามารถชวยคุณในงานนี้ได)
6. คริสตจักรของคุณสามารถเริ่มตนทําอะไรเพื่อนําขาวประเสริฐไปใหชุมชนของคุณ
7. คริสตจักรของคุณจะทําอะไรไดเพื่อนําขาวประเสริฐไปใหประเทศชาติ
8. คริสตจักรของคุณจะทําอะไรไดเพื่อนําขาวประเสริฐไปใหชาติอื่นๆ
9. คริสตจักรจะเสนอการฝกอบรมพิเศษเพื่อการประกาศไดเร็วเทาใดสําหรับสมาชิกภาพ
ของ
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คุณ (คุณสามารถใชหลักสูตรนี้เพื่อฝกอบรมสมาชิกของคุณ สิง่ ที่คุณตองตัดสินใจก็คือ เวลาที่เหมาะและ
ใครจะเปนผูสอน)
10. คุณจะมีเปาหมายเพื่อคนที่ยังไมรอดไดมากขึ้นในการนมัสการปกติของคริสตจักร และให
โอกาสแกเขาเพื่อตอบสนองขาวประเสริฐไดอยางไร
11.คริสตจักรของคุณสามารถทําอะไรในดานการประกาศแกชุมชน
คุณจะวางแผนการ
ประกาศใหญหรืองานดนตรีคอนเสิรต หรือรวมกับคริสตจักรอื่นๆ เพือ่ ทําการเคลื่อนไหวในการประกาศ
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