บทที่ 2
คําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
- บอกถึง 5 หลักการซึง่ เปนพื้นฐานคําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ
- บอกถึงสิ่งที่จําเปน 3 ประการ ซึง่ จะทําใหคําสั่งนี้สําเร็จลง
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคําตักเตือน
ใหคนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนัน้ จะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา”
เอเสเคียล 33:8

13

คํานํา
คนมีสว นเกี่ยวของในการประกาศพระกิตติคุณดวยเหตุผลที่ตางกัน คนทีเ่ ชื่อใหมๆมักจะ “กระ
ตือรือลนในการประกาศ” เพราะวาเขาตื่นเตนถึงการที่เขาเพิ่งกลับใจใหม บางคนถูกบังคับใหประกาศเนื่อง
จากมีความรูสึกผิด บางคนประกาศเพราะโรงเรียนหรือโปรแกรมฝกอบรม
ทีเ่ ขาศึกษาอยูมีความตองการใหเขาทําเชนนี้
แตเหตุผลของพระคัมภีรในการเขาเกี่ยวของกับการประกาศพระกิตติคุณก็คือ เปน “คําสั่ง (พระ
บัญชา)” จากองคพระเยซูคริสตเจา “คําสั่ง” คือ คําบัญชาหรือคําบงการจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง คําสั่ง
ของการประกาศพระกิตติคุณ คือ หัวขอของบทเรียนนี้

คําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ
คําสั่งใหประกาศพระกิตติคุณที่องคพระเยซูคริสตเจามอบใหแกสาวกของพระองคมีพื้นฐานอยู
บนหลักการ 5 ประการที่สอนไวในพระวจนะของพระเจา คือ คําบัญชา สภาพการณที่เปนอยู ความหวงใย
การตอสูแขงขัน และการสรุปลงทาย
คําบัญชา
คําสัง่ ของการประกาศมีพื้นฐานประการแรกอยูบนหลักการของคําบัญชา พระเยซูทรงบัญชาให
ประกาศพระกิตติคุณไวในขอความหลายแหง ซึง่ เปนที่รูจักกันวาเปน “พระมหาบัญชา”
ขออางอิงตอไปนี้เกี่ยวของกับคําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ ขอความทั้งหมดอธิบายถึง
งานนี้ แตวาแตกตางกันออกไปซึ่งไมขัดแยงกัน แตสง เสริมซึ่งกันและกันโดยการเปดเผยแงมุมตางๆของคํา
สั่ง ดังกลาว
มัทธิวและยอหน บันทึกสิทธิอานาจของงานประกาศพระกิ
ํ
ตติคุณ
มัทธิว ลูกา ยอหนและกิจการของอัครฑูตเปดเผยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์วาเปน
อํานาจทีจ่ ะทําใหงานนี้สําเร็จลงได มาระโก อางถึงขอความของคําสั่งและลูกาเพิ่มเติมรายละเอียด
ขอความเหลานี้เปดเผยใหเห็นวาคําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณนั้นรวมถึงการสรางสาวก
การเทศนาขาวประเสริฐแกทุกผูทุกนาม เทศนาเรือ่ งการกลับใจและการใหอภัยความผิดบาปแกคนทั่วโลก
การเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซู
“เหตุฉะนั้น เจาทัง้ หลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจา
ไว นีแ่ หละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:19-20
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ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา “เจาทัง้ หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแก
มนุษย มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่น คือเขาจะขับผีออกในนามของเรา เขาจะพูด
ภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได ถาเขากินยาพิษอยางใด จะไมเปนอันตรายแกเขา และเขาจะวางมือบนคนไข
คนปวย แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”
มาระโก 16:15-16
พระองคตรัสกับเขาวา “มีคาเขี
ํ ยนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมานและทรง
เปนขึน้ มาจากความตายในวันที่สาม และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลับใจใหม รับการยกบาป ตัง้ ตนที่กรุงเยรูซาเล็ม ทานทัง้ หลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”
ลูกา 24:46-48
พระเยซูตรัสกับเขาอีกวา “สันติสขุ จงดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด
เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”
ครัน้ พระองคตรัสดังนั้นแลวจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกับเขาวา “จงรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เถิด ถาทานจะยกความผิดบาปของผูใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถาทานจะให
ความผิดบาปติดอยูกับผูใด ความผิดบาปก็จะติดอยูกับผูนั้น”
ฝายโธมัสที่เขาเรียกกันวาแฝดซึ่งเปนสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้นไมไดอยูกับพวกเขาเมื่อพระ
เยซูเสด็จมา สาวกอืน่ ๆจึงบอกโธมัสวา “เราไดเห็นองคพระผูเปนเจาแลว” แตโธมัสตอบเขาเหลานั้นวา
“ถาขาไมเห็นรอยตาปูที่พระหัตถของพระองค และไมไดเอานิ้วของขาแยงเขาไปที่รอยตาปูนั้น
และไมไดเอามือของขาแยงเขาไปที่สีขางของพระองคแลว ขาจะไมเชื่อเลย”
ยอหน 20:21-25
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือทานและ
ทานทัง้ หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่ แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผนดินโลก”
กิจการ 1:8
คําบัญชาเหลานี้มีความจริงจัง(จําเปนที่จะตองทํา)ซึง่ ยืนยันโดยขอพระคัมภีรดังนี้
“ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคําตักเตือน
ใหคนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนัน้ จะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา”
เอเสเคียล 33:8
“เพราะถาผูใดมีความอายเพราะเราและถอยคําของเรา บุตรมนุษยก็จะมีความอายเพราะผู
นั้น เมือ่ ทานจะมาดวยพระสิริของทานเอง ของพระบิดา และของเหลาฑูตสวรรคบริสุทธิ์”
ลูกา 9:26
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สภาพที่เปนอยู
คําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณไดมอบไวแกเรา เนือ่ งจากสภาพการณของทุงนาที่ตองเก็บ
เกี่ยวของโลกนี้ เราเห็นคนจํานวนเปนหมื่นเปนแสนคนซึ่งหลงหายไปในความบาป ปราศจากความหวัง มุง
หนาไปสูจุดหมายนิรันดรที่ปราศจากพระเจา
สภาพการณทเี่ รงดวนของการเก็บเกี่ยวควรที่จะกระตุนเราใหกระทําการ พระเยซูตรัสวา ทุงนา
ก็เหลืองแลวแตคนงานยังนอยอยู
พระองคตรัสกับเขาวา “ขาวทีต่ องเกี่ยวนั้นมีมาก แตคนงานยังนอยอยู เหตุฉะนัน้ พวกทานจง
ออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนา ใหสง คนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค”
ลูกา 10:2
“ทานทั้งหลายวา อีกสีเ่ ดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงยหนาขึ้นดู
นาเถิดวาทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”
ยอหน 4:35
ความหวงใย
คําสัง่ ของการประกาศพระกิตติคุณมีพื้นฐานบนหลักการของความหวงใยดวย การประกาศ
กิตติคุณตองกระทําดวยจิตใจสงสาร เห็นใจ รักใครในวิญญาณที่หลงหาย
เปาโลเต็มไปดวยความรักสงสารที่มาจากสวรรค เขาเต็มใจที่จะถูกแชงสาปจากพระเจา ถา
เพียงแตพี่นองชาวยิวของเขาจะไดรับความรอด เขาไปหาคนเหลานั้น แมวา เขาจะถูกขูวาจะถูกฆา เขาทน
ทุกขเมื่ออยูในกํามือคนเหลานั้น
ความรักความสงสารของพระเยซูทําใหพระองคเต็มใจที่จะเผชิญหนากับไมกางเขนแหงคาล
วารี พระเยซูทรงกันแสงเพราะความมืดบอดของผูนําทางศาสนา ถามีนาตาแห
ํ้
งความรักสงสารมากกวานี้ใน
ดวงตาของเรา บางทีอาจจะมีการรองไหในนรกนอยลงทามกลางผูที่หลงหาย
การโตเถียงไมอาจชวยวิญญาณใหรอดได คนหนึง่ อาจพูดความจริง แตถาไมไดพูดดวยความ
รักและสงสารก็จะฆาวิญญาณนั้นมากกวาที่จะทําใหมีชีวิตขึ้นมา
ความรักสงสารเปนทางนําไปสูความพยายามที่ไมมีวันเหน็ดเหนื่อยตอการประกาศพระกิตติ
คุณ เพราะวาความรักนั้นก็อดทนนาน ทนไดทุกอยาง และไมมีวันลมเหลว (1 โครินธ 13:4,7,8)
ความรักสงสารเชนนี้ถูกสงผานโดยพระวิญญาณของพระเจา
เปนผลของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิซ์ งึ่ เติบโตจากการที่พระองคทรงสถิตยอยูภายในคุณ
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การตอสูแขงขัน
คําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณ ตัง้ อยูบนหลักการของการตอสูแขงขันดวย ถาเราไมได
เอาชนะเพือ่ นบานรวมโลกของเราซึ่งกระหายตองการการเปลี่ยนแปลง พลังอืน่ ๆทางศาสนาและการเมืองซึ่ง
แขงสูกับเราก็จะเอาชนะเขาได
ความหิวกระหายฝายวิญญาณจะทําใหชายและหญิงแสวงหาความจริง
พระเจาตรัสวา “ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมือ่ เราจะสงทุพภิกขภัยมาถึงที่แผนดิน ไมใชการอด
อาหาร หรือการกระหายนํ้า แตจะอดฟงพระวจนะพระเจา เขาทัง้ หลายจะทองเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโนน
และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาทัง้ หลายจะวิ่งไปวิ่งมา เพือ่ แสวงหาพระวจนะพระเจา แตเขาจะหาไม
พบ”
อาโมส 8:11-12
แมวา ความหิวกระหายฝายวิญญาณจะนําเขาไปแสวงหาความจริง ก็อาจมีผลใหเขายอมรับ
ระบบการเมืองที่ชั่วราย ลัทธิเทียมเท็จตาง ๆ และฤทธิอ์ านาจทางศาสนาที
ํ
่เหี้ยมโหด ถาหากวาความจริงแท
นัน้ ไมไดเขาไปเติมชองวางในชีวิตของพวกเขา
พระเยซูทรงสอนหลักการตอสูแขงขันในคําอุปมา ซึง่ ศัตรูกาลั
ํ งหวานขาวละมาน (วัชพืช) ในทุง
นา ถาเราไมไดหวานและปลูกขาวดีแหงพระวจนะของพระเจา ศัตรูก็จะหวาน “ขาวละมาน”แหงความชั่ว
ราย การตอสูแ ขงขันของหนามฝายวิญญาณที่ชั่วรายและวัชพืชนี่เองที่ปดกั้นพระวจนะของพระเจาและขัด
ขวางการเผยแพรขาวประเสริฐ
การสรุปลงทาย
คําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณตั้งอยูบนพื้นฐานหลักการของการสรุป(วาระสุดทาย)ของทุก
สิ่ง พระเยซูตรัสวาการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลกจะตองทํากอนที่พระองคจะเสด็จกลับมาสูโลกและกอน
วาระสุดทายซึ่งเราก็รูดี
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคําพยาน แกบรรดาประชา
ชาติแลวที่สุดปลายจะมาถึง”
มัทธิว 24:14
จะทําคําสั่งใหสําเร็จไดอยางไร?
คริสตจักรเปนตัวแทนของอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้ และไดรับคําบัญชาใหนําขอความแหง
ขาวประเสริฐไปบอกคนทั้งหลายในโลก เมือ่ เรามองดูสิ่งที่คริสตจักรเห็นวาสําคัญกอนสิ่งใด โปรแกรมและ
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กิจกรรมตาง ๆ ในปจจุบันแลว เราอาจสงสัยวาเราคงลืมหรือไมก็สับสนเกี่ยวกับพันธกิจของเราในฐานะผู
เชื่อ
เรามีธุระยุง แตวายุงเรื่องอะไร ? โปรแกรม การประชุม และกิจกรรมตาง ๆ ของเรา กีร่ ายการที่
ทําใหเกิดมีผูเชื่อใหมขึ้นจริง ๆ ?
เรามีผูประกาศที่แตงตัวหรูหรา เทศนาเรื่องเพอฝนและเลาเรื่องตลก แตในสมัยพระคัมภีร การ
เทศนาในที่สาธารณะครั้งหนึ่งเกิดผลใหมีผูเชื่อถึง 3,000 คน แตในปจจุบันดูเหมือนวามีการเทศนา 3,000
ครั้ง เกิดผลใหมีผูเชื่อใหมจํานวนเล็กนอย
มีดนตรีทางศาสนาที่ไพเราะมากมาย ซึง่ สวนใหญแลวเปนการแสดงความสามารถของนักรอง
กลุม นักรองเดี่ยวและนักดนตรี แตนําวิญญาณไดกี่คน? มีกคี่ นที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน?
เมือ่ เรานําสิง่ เหลานี้เขามาเพิ่มเขากับคริสเตียนเนื้อหนังจํานวนพัน ๆ หมื่น ๆ คน ซึง่ ไมมีความ
หวงใยในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ เราอาจตั้งคําถามวา “งานของการประกาศจะสําเร็จลงไดอยางไร”
มีสิ่งจําเปน 3 ประการ ถาเราตองการทําคําสั่งของการประกาศพระกิตติคุณใหสําเร็จลงได คือ
จะตองมีลําดับกอนหลัง
การประกาศพระกิตติคุณจะตองมีลําดับกอนหลัง เราตองทําใหงานของการนําขาวประเสริฐไป
สูม นุษยทุกคนในโลกเปนสิ่งสําคัญประการแรก การเทศนา การอธิษฐาน การศึกษา วางแผน จัดโปรแกรม
การสอนและการฝกอบรมของเราทุกอยางตองมีศูนยกลางที่วัตถุประสงคดังกลาว
คริสตจักรตองเปน “สถานีสงออก” แทนทีจ่ ะเปนที่เพื่อพักผอนและรื่นเริง กิจกรรมทั้งหมดของค
ริสเตียนตองกลายเปนผูระดมพลของพระกายของพระคริสต
ดลใจและฝกสอนผูเชื่อใหทํางานของการ
ประกาศพระกิตติคุณ
จะตองประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
การประกาศพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหมไมใชกิจกรรมที่จืดชืดหรือเปนกลาง แตเปนพลัง
อํานาจทีม่ าเผชิญหนากันระหวางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังของความชั่วราย
พระวิญญาณบริสุทธิ์พรอมดวยผลของประทานและฤทธิ์อํานาจของพระองคตองเปนความจริง
ในชีวิตของเรา พระวจนะจะตองไดรับการเทศนาและสอนดวยการสําแดงของฤทธิ์อํานาจ ขาวประเสริฐตอง
ถูกประกาศ ไมตองขอโทษที่ตองประกาศ ไมตองทําใหหมดความเขมขน เปลีย่ นแปลงหรือแอบซอนไวในคํา
เทศนา
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แหลงที่มาของประทานฝายวิญญาณของสมาซิกทุกคนของพระกายตองถูกระดมนํามาใชเพื่อ
ทํางานของการประกาศพระกิตติคุณใหสําเร็จ
เราตองแลกเปลี่ยนธรรมชาติเนื้อหนังของเรากับความ
ประพฤติแบบพระเยซูซึ่งจะทําใหเราสามารถเปนพยานถึงความจริงของขาวประเสริฐได
จะตองทําตามรูปแบบในพันธสัญญาใหม
ถาเราจะตองทําคําสั่งนี้ใหสําเร็จ เราตองเริ่มตนสรางรูปแบบของการประกาศพระกิตติคุณใน
พันธสัญญาใหมขึ้นมาไมวาจะเปน การประกาศกับใครหรือที่ไหนก็ตาม การเปนพยานทุก ๆ วันและนํา
วิญญาณ
เชนเดียวกับในสมัยพันธสัญญาใหม การประกาศพระกิตติคุณตองเปนธรรมชาติของการมีชีวิต
ประจําวัน ทุก ๆ นิกาย คริสตจักรทองถิ่นทุกแหง ผูน าคริ
ํ สเตียนทุกคน บานทุกบาน และคนแตละคนตองถูก
ระดมเขามาเพื่องานนี้
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ชื่อ ………………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 2
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. จงบอกหลักการ 5 ประการ ซึง่ เปนพืน้ ฐานของคําสั่งของการประกาศ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. บอกสิ่งจําเปน 3 ประการที่จะทําคําสั่งของการประกาศใหสําเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 2
1. “ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรมเอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคําตักเตือนใหคน
อธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนั้นจะตองตายเพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจา
เพราะความตายของเขา” เอเสเคียล 33:8
2. หลักการ 5 ประการซึง่ เปนพื้นฐานของการประกาศพระกิตติคุณ
- คําบัญชา
- สภาพการณที่เปนอยู
- ความหวงใย
- การตอสูแขงขัน
- การสรุปลงทาย
ดูรายละเอียดหนา 13-16
3. สิง่ จําเปน 3 ประการที่จะทําคําสั่งของการประกาศใหสําเร็จ คือ
- ตองมีลําดับกอนหลัง
- ตองประกอบดวยฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ตองทําตามรูปแบบของพระคัมภีรใหม
ดูรายละเอียด หนา 16-17
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
(1) เสียงเรียกรองของพระเยซูที่ใหทําการประกาศพระกิตติคุณนั้นไมใชสิ่งที่ยกเวนไดหรือเปน
แตคําแนะนํา แตเปนคําบัญชา
จงศึกษาแผนผังตอไปนี้ ซึง่ เปรียบเทียบบันทึกหลายประการในพระคัมภีรถึงพระมหาบัญชา
จงดูขออางอิงแตละขอในพระคัมภีรของคุณ
จดสิทธิอานาจที
ํ
่คุณมีเพื่อทําคําบัญชานี้ใหสําเร็จ จงสังเกตขอบเขตของการรับใชของคุณ ขอ
ความและกิจกรรมตาง ๆ ทีค่ ณ
ุ จําตองเขามีสวนในขบวนการเพิ่มพูน
ขออางอิง

สิทธิอํานาจ

ขอบเขต

มัทธิว 28:18-20

ฤทธอํานาจทั้งหมด

ชนทุกชาติ

มาระโก 18:15

พระนามของพระเยซู

ทั่วโลกทุกๆคน

ลูกา 24:46-49

พระนามของพระเยซู

กิจการ 1:8

ยอหน 20:21

ชนทุกชาติเริ่มจาก
กรุงเยรูซาเล็ม
ฤทธิ์ อํ านาจของพระ เยรูซาเล็ม ยูเดีย
วิญญาณบริสุทธิ์
ส ะ ม า เ รี ย แ ล ะ สุ ด
ปลายแผนดินโลก
ถูกสงออกไปเชนเดียว ขอบเขตของงานรับ
กั บ ที่ พ ระบิ ด าสงพระ ใช ขอความ และ
เยซูมา
กิจกรรม ก็คือ ทํา
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํา

ขอความ

กิจกรรม

ทุ ก สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ท รง เ ป  น สาวกโดยการ
บัญชา
ออกไปให บั พ ติ ศ มา
และสอน
ขาวประเสริฐ
ออกไปเทศนา รักษา
คนปวย
สํ านึกผิ ดและใหอภัย เทศนา ประกาศและ
ความผิดบาป
เปนพยาน
พระคริสต
เปนพยาน

ขอบเขตของงานรับ
ใช ขอความ และ
กิจกรรม ก็คือ ทํา
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํา

(2) เมือ่ พระเจาทรงมอบคําสั่งของการประกาศในพระวจนะของพระเจาแลว

ขอบเขตของงานรับ
ใช ขอความ และ
กิจกรรม ก็คือ ทํา
อยางเดียวกับที่
พระเยซูทรงกระทํา

เหตุใดคริส

เตียน
จํานวนมากจึงลังเลที่จะทําพันธกิจอันยิ่งใหญนี้ใหสําเร็จ อุปสรรค ธรรมดา ๆ ตอการประกาศพระกิตติคุณมี
ดังตอไปนี้
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ขาดความสามารถ
หลายคนไมประกาศพระกิตติคุณเพราะวาเขารูสึกวาเขาขาดความสามารถที่จะทํา เขาอาจขาด
การศึกษาหรือขาดความรูเกี่ยวกับพระคัมภีรและวิธีการประกาศ บางคนไมไดขาดความสามารถเลยแตเขา
มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองตํ่าหรือมีการถอมใจที่ผิด ๆ
จงจําไวเสมอวาพระเจาทรงเรียกคนออนแอใหทําสิ่งใหญ จงอานเรื่องของกิเดโอนในหนังสือผู
วินิจฉัย บทที่ 5-6 เมือ่ กิเดโอนถูกเรียกใหทําพันธกิจอันยิ่งใหญเพื่อพระเจาใหสําเร็จ เขาก็ซอนตัวอยูเพราะวา
เขากลัวศัตรู การตอบสนองของเขาคือ “ขาพเจาจะทําเชนนี้ไดอยางไร? เผาของขาพเจาเปนเผาที่ออนแอที่
สุด และขาพเจาก็เปนผูเล็กนอยที่สุดในครอบครัว”
โมเสสก็ตอบสนองเชนเดียวกันเมื่อเขาถูกเรียกใหนําชาติอิสราเอล เขากลาววา “ขาพเจาเปนใคร
ไมใชนักพูด ไมวา จะกอนหนานี้หรือตั้งแตพระองคไดตรัสแกผูรับใชของพระองค แตขาพเจาเปนคนพูดไมเกง
และพูดชา” (อพยพ 3-4)
ผูเ ผยพระวจนะเยเรมียอางวาเขาเปนแค”เด็ก” และไมสามารถที่จะใหพระเจาใชได(เยเรมีย 1:49) คนทีค่ ดิ วาตนขาดความสามารถที่จะประกาศพระกิตติคุณ ควรขอสติปญญาจากพระเจาซึ่งพระองคทรง
สัญญาที่จะให (ยากอบ 1:5) เขาควรเขาใจวาพระเจาทรงใชคนที่ไมมีความสามารถตามธรรมชาติ เพื่อที่พระ
องคจะทรงไดรับเกียรติยศทั้งหมด (1 โครินธ 1:27-29)
ความพยายามที่ไมมีความสําคัญ
หลายคนไมไดทําอะไรเพราะวา เขารูส กึ วาความพยายามของเขาไมมีความสําคัญอะไร เพราะ
วางานเก็บเกี่ยววิญญาณนี้ยิ่งใหญเกินไป คน ๆ หนึง่ จะทําอะไรกับคนจํานวนเปนลาน ๆ ทีห่ ลงหายในความ
มืดของโลกนี้
คุณจะจําไดวากองทัพของกิเดโอนถูกลดขนาดลงเพื่อที่พระเจาจะทรงไดรับเกียรติแทนที่จะเปน
มนุษย(ผูวินิจฉัย7)พระเจาทรงพอพระทัยที่จะใชความพยายามที่ดูไมสําคัญอะไรเพื่อจุดประสงคของพระ
องค
คุณจะเรียนรูตอไปในการศึกษานี้วาคนเพียงคนเดียวที่นําวิญญาณและฝกสอนคนหนึ่งในแตละ
ป สามารถทีจ่ ะทําใหเกิดผูเชื่อจํานวนเปนพัน ๆ คนในระยะเวลาอันสั้น ลําแสงเดียวอาจไมสองไปในความ
มืด แตแสงไฟดวงเล็กหลายดวงที่จุดพรอมกันในเวลาเดียวกันก็จะทําใหเกิดแสงมากมายได
ความกลัว
คนกลัววาเขาจะถูกปฏิเสธจากผูที่เขาเปนพยานดวย ถาเขาไมคุนเคยกับวิธีการประกาศ เขา
กลัวคนไมรูจัก เขากลัววาเขาจะขายหนาเมื่อเกิดสถานการณที่เขาไมสามารถจัดการไดหรือพบคําถามที่เขา
ตอบไมได
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ความกลัวตอการประกาศมักเกิดจากคําถามตอไปนี้
ขาพเจาจะพูดอะไร คุณจะเรียนรูขอความที่จะตองเสนอใน บทที่ 3 ของหลักสูตรนี้
ขาพเจาจะพูดอยางไร คุณจะเรียนวาจะสื่อสารขอความอยางไรในบทที่ 5 ของหลักสูตรนี้
ขาพเจาจะจัดการกับปญหาไดอยางไร บทที่ 10 จะอธิบายวาจะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ขณะ
ทีค่ ุณประกาศไดอยางไร
ถาขาพเจาไมสามารถตอบปญหาไดละ ถาคุณตอบปญหาไมไดจงยอมรับวาตอบไมได บอกเขา
วาคุณจะศึกษามากขึ้นในเรื่องดังกลาวและมาหาเขาพรอมกับคําตอบ
ถาขาพเจาลมเหลวละ เปนการดีที่จะพยายามและลมเหลว ดีเสียกวาที่จะไมไดพยายามเลย
ความสําเร็จและความลมเหลวไมใชสิ่งสําคัญในการประกาศพระกิตติคุณ คุณถูกเรียกใหเปนคนสัตยซื่อตอ
คําบัญชาตางหาก
ความลมเหลว 3 ชนิดไดถกู บันทึกไวในคําอุปมาของผูหวานพืช (มาระโก 4:1-20) ตอมาในบท
เดียวกัน มาระโกบอกเราวา ดินนัน่ เองซึง่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูจัดเตรียมเปนสิ่งที่ผลิตเมล็ดพืชออกมา
ไมใชผูหวาน อยางไรก็ตาม นีไ่ มควรเปนเหตุที่จะอางวาจะถอนตัวจากการทรงเรียกใหกระทําพันธกิจนี้ เรา
ถูกเรียกให “ตกเบ็ด” วิญญาณของคนและจับเขาไมใชเพียงแตมีอิทธิพลตอเขา
การอยูโดดเดี่ยว
บอยครัง้ การประกาศพระกิตติคุณถูกปดกั้นเพราะเราไมไดติดตอกับผูไมเชื่อเลย ถาคุณติดตอ
สัมพันธและมีเพื่อนฝูงเปนคริสเตียนเทานั้น คุณจะไมสามารถนําคนที่หลงหายได คุณไมอาจเขาถึงผูไมเชื่อ
ถาคุณไมไดติดตอกับเขา
ความมีไมเพียงพอ
การมีเวลาและแรงจูงใจไมเพียงพอจะปดกั้นคนไมใหทํ าคํ าสั่งของการประกาศใหสํ าเร็จได
อยางไรก็ตามจงจําไวเสมอวา คุณหาเวลาไดเสมอที่จะทําสิ่งที่คุณตองการจะทําหรือสิ่งที่คุณรูสึกวาเปนงาน
ดวน
ถาคุณไมอาจหาเวลาที่จะแบงปนขาวประเสริฐไดก็เปนเพราะคุณไมมีความตองการที่จะทํา
หรือ ไมรสู ึกวามันเปนสิ่งที่เรงดวน คุณตองประเมินคําสั่งที่คุณเห็นวาสําคัญกอนสิ่งอื่นใดเสียใหม
การขาดแรงจูงใจมักเกิดจากการไมมีประสบการณ คุณเคยสังเกตบางไหมวา คริสเตียนมักจะ
กระตือรือลนที่จะแบงปนความเชื่อของเขา เนือ่ งจากวาประสบการณของเขาใหมเอี่ยมและตื่นเตนอยูเสมอ
ถาคุณไมระมัดระวังแลวคุณจะสูญเสียสิ่งนี้ในภายหลัง ถาคุณไมไดรักษาความสัมพันธที่ใหมและมีชีวิตชีวา
อยูเสมอกับองคพระผูเปนเจา
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เปาโลบอกผูเชื่อวาพวกเขาควรสามารถสอนขาวประเสริฐแกผูอื่นไดแลว แตเพราะวาพวกเขา
ยังไมเติบโตฝายวิญญาณ เขาจึงไมสามารถทําเชนนี้ได (ฮีบรู 5:12)
การไมเติบโตฝายวิญญาณนั้นเห็นไดชัดจากการที่ผูเชื่อยังมีความขัดแยงในหมูพวกเขาเอง
(1 โครินธ 3 : 1-3) เมือ่ คุณมัวแตยุงอยูกับการสูรบตบมือกับพี่นองคริสเตียน คุณก็ไมมีเวลาที่จะประกาศพระ
กิตติคุณ
(3) เมือ่ คุณไดศึกษาปจจัยสําคัญที่ขัดขวางการประกาศพระกิตติคุณแลว จงอานขอความตอ
ไปนี้ และตรวจสอบดูวามีขอใดที่บอกถึงความรูสึกของคุณ
ขาดความสามารถ
- ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร
- ขาพเจาไมเขาใจพระคัมภีรดีพอ
- ขาพเจาพูดกับคนอื่นไมเกง
ความพยายามที่ไมมีคุณคา
- ขาพเจารูส กึ วาจะไมสามารถทําอะไรกับเขาไดเพราะเปนเพียงคนๆหนึ่งเทานั้น
- งานประกาศพระกิตติคุณนั้นดูยิ่งใหญจนขาพเจาทอถอย
ความกลัว
-

ขาพเจากลัววาจะทําใหผูอื่นไมพอใจ
ขาพเจากลัววาอาจจะลมเหลวได
ขาพเจากลัววาจะไมรูวาจะตอบคําถามไดอยางไร
ขาพเจากลัววาจะขายหนา
ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร

การอยูโดดเดี่ยว
- ขาพเจาไมไดติดตอกับผูไมเชื่อเลย
ความไมมีเพียงพอ
- ขาพเจาไมมีเวลาที่จะใชในการประกาศ
- ขาพเจาไมมีแรงจูงใจที่จะประกาศ
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- ขาพเจาไมรูสึกวาเติบโตฝายวิญญาณพอที่จะบอกเลาขาวประเสริฐแกผูอื่น
- ขาพเจามักมีปญหากับพี่นองคริสเตียนคนอื่น ๆ เสมอ
(4 ) จงทบทวนดูขอที่คุณตรวจสอบขางบน หลังจากที่คุณไดทําเครื่องหมายแตละขอแลว จงชี้ลง
ไปวาคุณจะจัดการกับอุปสรรคเหลานี้ไดโดยการฝกอบรม ศึกษา ปฏิบัติ อธิษฐาน หรือโดยการเปลี่ยนแปลง
สิง่ ทีค่ ณ
ุ เห็นวาสําคัญกอนสิ่งอื่น
(5) ในขอเหลานี้มีขอใดที่เปนอุปสรรคใหญที่สุดของคุณ คุณอาจเอาชนะสิ่งเหลานี้ไดอยางไร
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