บทที่ 4
ผูสงสาร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- สรุปบทบาทของพระวจนะของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
- อธิบายถึงบทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
- ชีใ้ หเห็นบทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ
- สรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
- อธิบายบทบาทของการอธิษฐานในการประกาศขาวประเสริฐ
- ชีใ้ หเห็นบทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
- ใหคําจํากัดความของคําวา “คําพยาน”
- ใหคําจํากัดความของคําวา “ฆราวาส”
- ใหคําจํากัดความของคําวา “ผูรับใช”
- อธิบายวา “การทรงเรียก” ฆราวาสหมายถึงอะไร
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“เพราะวาขาพเจา ไมมคี วามละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์
เดชของพระเจา เพือ่ ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”
โรม 1:16
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คํานํา
คุณกําลังศึกษาเกี่ยวกับแผนการของพระเจาในการนําขาวประเสริฐไปสูโลกตามที่เปดเผยไว
ใน กิจการ 1:8 ดังนี้
พระเยซูคริสตทรงเปน สาระสําคัญ ของขอความประกาศ
สาวกเปน ผูสงสาร ในขาวประเสริฐซึ่งไดรับฤทธิ์อํานาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
โลกทั้งหมดเปน ผูรับ ขาวสารนี้
ในบทสุดทาย คุณไดเรียนเกี่ยวกับ สาระสําคัญ ของขาวประเสริฐ
ในบทที่ 5 คุณจะไดเรียนเกี่ยวกับโลกทั้งมวลซึ่งเปน ผูรับ ขาวประเสริฐ
ในบทนี้คุณจะไดเรียนเกี่ยวกับ ผูสงสาร
พระวจนะของพระเจา พระเจาพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และคําอธิษฐานทั้ง
หมดรวมพลังฝายวิญญาณเขากับผูสงสารขาวประเสริฐ ซึง่ ทําใหเขาสามารถเปนพยานที่ทรงอํานาจของ
ขาวประเสริฐ

พระวจนะของพระเจาและการประกาศขาวประเสริฐ
ข า วประเสริ ฐ มี ฤ ทธิ์ อํ านาจภายในตัว เองในอั น ที่จ ะทํ าให วิ ญญาณที่รับฟงได บัง เกิ ดฝา ย
วิญญาณ
“เพราะวาขาพเจา ไมมคี วามละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปน
ฤทธิ์เดชของพระเจา เพือ่ ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”
โรม 1:16
คุณไมจาเป
ํ นตองเปนนักพูดที่มีของประทานเพื่อที่จะเปนผูสงสารแหงขาวประเสริฐ สิ่งที่สําคัญ
ก็คอื คุณไดแบงปนขอความแหงขาวประเสริฐซึ่งจะชวยคนใหรอดได
เมือ่ คุณแบงปนพระวจนะของพระเจา ความเชื่อของผูฟงไมไดขึ้นอยูกับสติปญญาหรือการบอก
เลาอยางเชี่ยวชาญ(1 โครินธ 2:5) คุณแนใจไดวาพระวจนะพระเจาจะไมกลับมาเปลาๆ แตจะทําใหพระ
ประสงคของพระเจาสําเร็จลงได (อิสยาห 55:11) พระวจนะจะทําใหเกิดการสําแดงหมายสําคัญและการ
อัศจรรยที่ทรงอํานาจ ซึง่ ทําใหผูไมเชื่อมั่นใจในความจริงแหงขาวประเสริฐ (มาระโก16:20)

บทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
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พระเจาทรงเปนผูเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนโดยทางประสบการณของการบังเกิดใหม คุณอาจ
เปนพยาน เทศนา และสอนขาวประเสริฐตามความสามารถที่ดีที่สุดของคุณ แตพระเจาเทานั้นที่ทําให
วิญญาณนั้นกลับใจได
เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้ ความวิตกกังวลของคุณเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐก็ลดนอยลง
คุณเปนเพียงผูสงสาร เปนเครื่องมือมนุษยสําหรับงานของสวรรค เปนไปไมไดที่คุณจะเปลี่ยน
ใจคนใดคนหนึ่ง ประสบการณแหงการบังเกิดใหมกอกําเนิด(ฟกตัว) และเกิดขึ้นโดยพระเจาเปนผูกระทํา
เมือ่ คนๆนั้นบังเกิดใหม เขาก็ “เกิดจากพระเจา”
“ผูใ ดเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต
ผูน นั้ ก็เกิดจากพระเจาและผูใดรักพระองคผูทรงให
กําเนิด ผูน นั้ ก็รักคนที่เกิดจากพระองคดวย”
1 ยอหน 5:1

บทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ
พระเยซูทรงเปนผูประทานพระบัญชาเรื่องการประกาศขาวประเสริฐ
และทรงสงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์มาเตรียมคุณใหพรอมสําหรับงานนี้ พระองคทรงเปนผูที่กระทํากิจภายในคุณโดยการยืน
ยันหมายสําคัญและการอัศจรรย
“เหลาสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกหนทุกตําบลและพระเปนเจาทรงรวม
งานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั้น”
มาระโก16:20

บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
ในสมัยพันธสัญญาใหม พระวิญญาณบริสุทธิ์ดึงดูดผูคนมากมายมาหาผูสื่อสารขาวประเสริฐ
เราจะอธิบายไดอยางไรถึงฝูงชนที่ติดตามการรับใชของเขาเหลานี้ ไมมกี ารประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ
วิทยุหรือโทรทัศนในสมัยนั้น
แทนทีจ่ ะใชวิธีทางโลกเพื่อเรียกคนจํานวนมาก เราควรใชเวลาที่จะรอคอยในหองชั้นบนเหมือน
ทีค่ ริสตจักรยุคแรกไดกระทําจนกระทั่งเราประกอบดวยฤทธิ์อํานาจจากเบื้องบน
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูทําใหคนสํานึกผิดและทําใหเขารูแนชัดถึงความจําเปนที่จะตองได
รับความรอด
การใชวธิ กี ารประกาศขาวประเสริฐที่พิสูจนแลววาไดผลก็มีประโยชนในการเผยแพรขาว
ประเสริฐ แตพระเจาไมทรงตองการใหคุณพึ่งพาสิ่งเหลานั้น คุณตองพึง่ ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ในการทําใหสํานึกผิด
“อยางไรก็ตามเราจะบอกแกทานทั้งหลาย
คือการทีเ่ ราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชนของทาน
เพราะถาเราไมไป องคพระผูชวยก็จะไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว เราก็จะใชพระองคมาหาทาน เมื่อ
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พระองคนั้นเสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทําใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด ความชอบธรรม และการ
พิพากษา”
ยอหน 16:7-8
ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองที่ทํ าใหเกิดพลังแหงการประกาศขาวประเสริฐ
สาวกของพระองคกลายเปนพยานที่มีประสิทธิภาพและแคลวคลอง ภายหลังจากที่เขาไดมีประสบการณ
กับฤทธิ์อํานาจ (กิจการ 1:8 และบทที่ 2)

การอธิษฐานและการประกาศขาวประเสริฐ
ไมมอี ะไรในขอบเขตฝายวิญญาณที่จะสําเร็จไดโดยปราศจากการอธิษฐานในฐานะผูเชื่อ คุณ
เปนสวนของพระกายของพระคริสตที่ถูกสงออกไปหาผูที่หลงหายและโลกที่กําลังตายอยูเพื่อแบงปนขาว
ประเสริฐ แตรา งกายฝายวิญญาณนี้ไดรับการนําทาง ควบคุมและทําใหเกิดพลังโดยศีรษะซึ่งทําหนาที่
เหมือนรางกายตามธรรมชาติซึ่งถูกนําทางไปโดยศีรษะ (ความคิด)
เชนเดียวกับที่รางกายธรรมชาติตองติดกับศีรษะในวิธีที่เหมาะสมโดยการประสานกันของ
ระบบประสาท กระดูกและกลามเนื้อ เพือ่ ทําหนาที่ตางๆ รางกายฝายวิญญาณก็ตองตอเขากับศรีษะฝาย
วิญญาณคือ พระเยซูคริสต ซึง่ การสัมพันธกันนี้ทําไดโดยการอธิษฐาน
หรืออาจกลาวถึงตัวอยางอื่นๆ เชน พระเยซูทรงเปนเถาองุนและเราเปนแขนงซึ่งออกผล พระ
เยซูทรงเปนลําตนและรากซึ่งใหชีวิตแกแขนงตางๆ ภาพนีแ้ สดงถึงการพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พระองคพึ่ง
พาเราใหออกผล เราพึง่ พาพระองคเพื่อพลังและชีวิตฝายวิญญาณ (ยอหน 15)
ความสัมพันธดังกลาวไมอาจคงอยูไดโดยปราศจากการตอเขากันอยางเหมาะสมระหวางคุณ
กับองคพระเผูเปนเจา มีตวั อยางเรื่องนี้ใน มัทธิว 17:14-21 สาวกไมสามารถรับใชเด็กคนหนึ่งเพราะขาดการ
อธิษฐาน การอธิษฐานไมใชสิ่งที่ทํากอนที่จะลงมือทํางาน แตการอธิษฐานเปนการทํางานนั้นเอง
การอธิษฐานตองมากอนการประกาศขาวประเสริฐ ในลูกา 10:1-24 พระเยซูบอกสาวกให
อธิษฐาน(ขอ2) แลวพระองคบอกใหเขาออกไปรับใช(ขอ3) การอธิษฐานมากอนการออกไปทํางาน
บางทีถา เราอธิษฐานมากขึ้นเราอาจมีชัยชนะมากขึ้น ในกิจการบท 2 เขาอธิษฐาน 10 วัน
เทศนา 10 นาที และคน 3,000 คน ไดรับความรอด ปจจุบันนี้เราอธิษฐาน 10 นาที เทศนา 10 วัน และคน
จํานวนนอยไดรับความรอด
การอธิษฐาน “แบบการประกาศขาวประเสริฐ” หมายถึงวา คุณอธิษฐานเพื่อสิ่งตอไปนี้
1. คนงานในการเก็บเกี่ยว (ลูกา 10:2)
2. ขาวประเสริฐจะ “แผไปและมีชัย” (2 เธสะโลนิกา 3:1-2)
3. โอกาส: ในโคโลสี 4:3 เปาโลขอใหอธิษฐานเผื่อเขาที่พระเจาจะทรง “เปดประตูหนทางเขา
ไป” ซึง่ เขาจะแบงปนขาวประเสริฐได
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4. ความกลาหาญ : เปาโลขอใหคริสตจักรที่เอเฟซัสอธิษฐานวาเขาจะแบงปนขาวประเสริฐ
ไดอยางกลาหาญ (เอเฟซัส 6:19)
5. ความรอด : เปนการถูกตองตามพระคัมภีรที่จะอธิษฐานใหคนไดรับความรอด (โรม 10:1)
ชีใ้ หเห็นวาเปาโลอธิษฐานเผื่ออิสราเอล เพือ่ ใหเขาไดรับความรอด
6. ความสงบสุข : ใน 1 ทิโมธี 2:1-4 เปาโลบอกเราใหอธิษฐานเผื่อผูที่มีอํานาจเพื่อที่เราจะมี
ชีวิตที่สงบสุข เขาบอกใหทาเช
ํ นนี้เพราะวาเปนการดีในสายพระเนตรของพระเจาผูซึ่ง
“ปรารถนาใหทุกคนไดรอด” ขาวประเสริฐจะแพรออกไปอยางรวดเร็วในสภาวะที่สงบสุข
ไมใชถูกขัดขวางโดยการขมเหงในภาวะสงคราม การหามเดินทางหรืออื่นๆ
การทํางานเพื่อแผนดินของพระเจาอาจมีความสําเร็จตามมาบาง แตความพยายามของเราไม
สามารถทําสิ่งที่ควรทําใหสําเร็จลงได ถาเราไมสํานึกถึงหนาที่สําคัญยิ่งของการอธิษฐาน

บทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
ผูสื่อสารขาวประเสริฐคือ สาวกที่บังเกิดใหม วิธกี ารของพระเจาก็เพื่อใหสาวกแตละคน“เปน
พยาน” ของขอความแหงขาวประเสริฐ การ “เปนพยาน” คือการบอกวาคุณไดเห็น ไดยินหรือไดมีประสบ
การณอะไร
ในศาลยุติธรรม พยานคือ ผูท เี่ ปนพยานเกี่ยวกับคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในฐานะที่เปนพยาน คุณ
ตองพูดเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระองคเพื่อความรอดของมวลมนุษย มีหลักฐาน 2
ประการที่พยานเสนอในศาลยุติธรรม ประการหนึ่งคือ พยานซึง่ เปนคําพูดเกี่ยวกับหัวขอเรื่องนั้นๆ อีก
ประการหนึ่ง คือ หลักฐานซึ่งพิสูจนใหเห็นได พระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยคุณใหเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ
ทัง้ โดยคําพูดและโดยการสําแดงที่มองเห็นไดถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
การแบงระหวางผูรับใช (พระ) และฆราวาส
แผนการของพระเจาก็เพื่อใหสาวกแตละคนเปนพยานถึงขาวประเสริฐ คริสตจักรยุคแรกเติบโต
เมือ่ เขาเดินตามแผนการนี้ ผูเ ชือ่ แตละคนแบงปนขาวประเสริฐและเกิดผลฝายวิญญาณ
ในขณะที่คริสตจักรเจริญเติบโต พระเจาทรงเรียกบางคนใหปรนนิบัติเต็มเวลาในฐานะศิษยาภิ
บาล ผูประกาศ ผูเ ผยพระวจนะ ครูอาจารยและอัครสาวก ตอมาอีกระยะหนึ่ง ผูเ ชื่อถูกแบงออกเปน 2 ชนิด
ในคริสตจักร คือ เปน “พระ (ผูรับใชเต็มเวลา) หรือ “ฆราวาส”
คําวา “ฆราวาส” มาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึง “เปนของคนที่พระเจาทรงเลือก” ความหมาย
พืน้ ฐานของคํานี้คือ “คนทัง้ หมดของพระเจา” คําวา “ฆราวาส” ถูกนํามาใชสําหรับคนที่ไมไดรับใชในหนาที่
เต็มเวลาในคริสตจักร
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คําวา “พระ” พัฒนาขึน้ หมายถึง ผูรับใชอาชีพในคริสตจักร ในประวัติศาสตรคริสตจักรคอยๆ
เกิดมีการแยกระหวางผูรับใชกับฆราวาส ฆราวาสหลายคนหยุดเกิดผลฝายวิญญาณ เขาเริ่มละทิ้งการทา
ทายของการไปหาโลกทั้งหมดดวยขาวประเสริฐ ไวในมือของผูรับใชเต็มเวลา
ไมมผี รู บั ใชอาชีพคนใดจะทําสิ่งที่คริสตจักรทั้งหมดไดรับมอบหมายใหทําไดสําเร็จ นี่เปนเหตุ
ผลหนี่งในหลาย ๆ ประการที่ทําใหเราไมไปถึงโลกดวยขาวประเสริฐ ผูเ ชือ่ ไดยายหนาที่ความรับผิดชอบไป
ยังผูรับใช
พระคัมภีรส อนไวถึงการแบงคนงานเปนพวกเปนหมูในคริสตจักร แตวาทุกคนตองมีสวนใน
การเผยแพรขาวประเสริฐ (อานกิจการ 6:1-6)
เมื่อคริสตจักรที่เยรูซาเล็มเพิ่มพูนสมาชิกขึ้นก็จําเปนที่จะตองมีการแบงคนงานเปนหมวดเพื่อ
สนองความตองการในคริสตจักร ผูน าใช
ํ เวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาพระวจนะของพระเจาและอธิษฐาน ฆราวาส
ทําหนาที่ตาง ๆ เชน รับใชหญิงมายและงานปรนนิบัติอื่น ๆ ในลักษณะดังกลาว
แตแมวาผูเชื่อปรนนิบัติโดยมีหนาที่ตาง ๆ กันในคริสตจักร เขาทัง้ หลายตางตองมีสวนในการ
ประกาศขาวประเสริฐ
“ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช จึงทําการมหัศจรรยและทําการเปนนิมิตใหญ
ทามกลางประชากร
แตมบี างคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกวาธรรมศาลาของทาสอิสระมีทั้งชาวไซรีน ชา
วอเล็กซานเดอรกับบางคนจากชิลีเซียและเอเซีย ไดลกุ ขึน้ พากันมาไลเลียงกับสเทเฟน คนเหลานั้นสูคําที่
ทานกลาวอันประกอบดวยสติปญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมได เขาจึงลอบปลูกพยานเท็จวา “เราได
ยินคนนีพ้ ดู หมิ่นประมาทโมเสสและพระเจา”
กิจการ 6:8-11
“สวนฟลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง
ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคําที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นหมายสําคัญซึ่งทาน
ไดกระทํานั้น ดวยวาผีโสโครกทีส่ ิงอยูในคนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดังแลวออกมาจากคนเหลานั้น
และคนทีเ่ ปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ จึงเกิดความปลืม้ ปตอิ ยางยิ่งในเมืองนั้น ยังมีคนหนึ่งชื่อ
ซีโมนเคยทําวิทยาคมในเมืองนั้นมากอน และไดทําใหชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล เขายกตัววาเปนผูวิเศษ
ฝายคนทัง้ ปวงทั้งผูใหญผูนอยก็สนใจคนนั้น แลววา “คนนีค้ งเปนอานุภาพของพระเจา ซึง่ เรียกวา มหิทธิ
ฤทธิ์” คนทัง้ หลายสนใจฟงเขา เพราะเขาไดทาวิ
ํ ทยาคมใหคนทั้งหลายพิศวงหลงใหลมานานแลว”
กิจการ 8:5-12
“ฝายศิษยทงั้ หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะ”

กิจการ 8:4

สําหรับผูเชื่อที่แทจริงนั้น ไมมกี ารแบงแยกระหวางผูรับใช ผูศ กั ดิส์ ทิ ธิ์และผูเชื่อที่ทํางานทาง
โลกเพราะวาพระเยซูทรงเปนจอมเจานายของเราทุกคน
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การทรงเรียกฆราวาส
ถาคุณจะเขาใจการทรงเรียกฝายวิญญาณของฆราวาส คุณตองกลับไปดูหนังสือพันธสัญญา
เดิม แผนการของพระเจาก็เพื่อใหชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใช
“เจาทัง้ หลายจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปนชนชาติบริสุทธิ์สําหรับเรา นีเ่ ปนถอยคําที่เจา
ตองบอกใหคนอิสราเอลฟง”
อพยพ 19:6
ในฐานะปุโรหิต คนแตละคนในอิสราเอลจึงตองเปนพยานถึงพระเจาผูเที่ยงแทแกคนไมเชื่อที่
อยูรอบ ๆ เขา
การแตงตั้งฐานะปุโรหิตอยางเปนทางการนั้น ไมไดเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจาที่มีตอ
อิสราเอล การเปนปุโรหิตก็เหมือนกับ “ผูร ับใชเต็มเวลา (หรือพระ)” ในสมัยนี้ คือมีบทบาทการเปนผูนําพิเศษ
แตชนชาติทั้งหมดยังคงตองปรนนิบัติในฐานะผูรับใชแหงขาวประเสริฐของพระเจาตอชนชาติที่ไมเชื่อ
พระเจา
ในสมัยพันธสัญญาใหม ผูเ ชือ่ ไดรับการทรงเรียกที่คลายคลึงกัน เขาตองเปนปุโรหิตหรือผูรับใช
แหงขาวประเสริฐ
“แตทา นทัง้ หลายเปนชนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติ
ของพระเจาโดยเฉพาะ”
1 เปโตร 2:9
การทรงเรี ย กของผู  เ ชื่ อ ก็ คื อ การเป น พยานถึ ง พระเจ า ผู  ท รงนํ าเขาออกจากความมื ด ฝา ย
วิญญาณ เขามาสู “แสงสวาง” แหงพระเยซูคริสต (ยอหน 9:5)
ผูเชื่อถูกสอนให “ดําเนินชีวติ สมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น”(เอเฟซัส 4:1) มี
การทรงเรียกประการเดียวนั่นคือเพื่อเปนพยานแกขาวประเสริฐ เปนหนาที่ของผูเชื่อทุกคน
การทรงเรียกใหเปนผูสื่อสารขาวประเสริฐไมไดขึ้นอยูกับการศึกษาหรือความสามารถตาม
ธรรมชาติ พระเจาทรงใชฆราวาสธรรมดา ๆ เพือ่ ทีพ่ ระองคเทานั้นจะทรงไดรับเกียรติและสงาราศี
“ดูกอ นพี่นองทั้งหลาย จงพิจารณาดูวา พวกทานทีพ่ ระเจาไดทรงเรียกมานั้นเปนคนพวกไหน
มีนอ ยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มีนอ ยคนที่มีอํานาจ มีนอ ยคนที่มีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือก คนที่
โลกถือวาโงเขลาเพื่อทําใหคนมีปญญาอับอาย และไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาออนแอ
เพือ่ ทําใหคนที่แข็งแรงอับอาย พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาตํ่าตอยและดูหมิ่น และเห็นวาไรสาระ เพื่อ
ทําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นวาสําคัญ เพือ่ มิใหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได” 1 โครินธ 1:26-29
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ของประทานของการประกาศขาวประเสริฐ
ผูส อื่ สารขาวประเสริฐไดมอบหมายของประทานพิเศษจากพระเจาใหเปนนักประกาศ ของ
ประทานของการประกาศขาวประเสริฐคือ ความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชาย
และหญิงจะตอบสนองและกลายเปนสมาซิกที่มีความรับผิดชอบของพระกายพระคริสต
คําวาผูประกาศมีใช 3 ครัง้ ในหนังสือพันธสัญญาใหม ในเอเฟซัส 4:11-12 เปาโลกลาววาพระ
เจาทรงใหชายและหญิงมีของประทานเปนผูประกาศของคริสตจักร
ไมมผี ใู ดจะตัดสินวาเขาจะเปนผูประกาศเพียงเพราะวาเขาพูดไดดี
มีบุคคลิกภาพดีหรือมี
ความสัมพันธที่ดีตอคนประเภทตาง ๆ พระเจาทรงเรียกและเตรียมคนใหเปนผูประกาศ จะตองไมมีการแขง
ขันระหวางงานรับใชของศิษยาภิบาล ครูและผูประกาศ ผูป ระกาศเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรไมใชเปนอิสระ
จากคริสตจักร
ของประทานของการเปนผูประกาศเปนของประทานอยางหนึ่งใน 5 อยางของการเปนผูนํา ซึ่ง
จุดประสงคหลักก็เพื่อเตรียมผูอื่นใหพรอมในงานรับใช
ซึง่ หมายความวาผูประกาศไมเพียงแตมีความ
สามารถในการสื่อสารขาวประเสริฐแกคนบาป แตยงั เตรียมธรรมิกชนในงานประกาศขาวประเสริฐดวย
แมวา พระเจาประทานของประทานพิเศษในการเปนผูประกาศ แตผเู ชื่อทุกคนก็ตองทํางาน
ของผูประกาศและแบงปนขาวประเสริฐแกผูอื่น ทิโมธีไดรบั การหนุนใจใหทํางานประกาศใน 2 ทิโมธี 4:5
คุณอาจไมมีความสามารถพิเศษ แตคณ
ุ มีความรับผิดชอบที่จะทํางานของผูประกาศ
ภาชนะดิน
“แตวาเรามีของมีคานี้อยูในภาชนะดิน เพือ่ ใหเห็นวาฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเปนของพระเจา ไมได
มาจากตัวเอง”
2 โครินธ 4:7
สมบัตทิ เี่ ปาโลกลาวถึงในขอความนี้คือขาวประเสริฐ แมวาคุณจะเปนเพียง “ภาชนะดิน”
ธรรมดา ๆ หยาบ ๆ (ไมไดทําอยางประณีต) และไมไดถูกขัดเกลาใหเรียบรอยสวยงาม แตภาชนะฝายมนุษย
ของคุณเปนพระวิหารของพระเจา
คุณอาจไมเปนที่รูจักของคนทั่วไปในสังคมหรือในนิกายของคริสตจักร
คุณอาจเปนคน
ธรรมดาๆ ซึง่ ทํางานธรรมดาๆ แตพระเจาทรงใชคุณไดในงานประกาศขาวประเสริฐ
จงอานเรื่องราวของการรักษาคนงอยในกิจการ 4 เมือ่ เปโตรและยอหนปรากฎตัวขึ้นที่สภา ก็
เห็นไดชัดวาเขาเปนคนไรการศึกษา คนธรรมดาๆ
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“เมือ่ เขาเห็นความกลาหาญของเปโตรและยอหน และรูว าทานทั้งสองขาดการศึกษาและเปน
คนสามัญก็ประหลาดใจ แลวสํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู เมือ่ เขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยูกับเป
โตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูดขึ้นได”
กิจการ 4:13-14
คน “ธรรมดา” เหลานี้ไดรับชีวิตใหมโดยทางพระเยซูคริสต ชีวติ ภายในเขาเกิดผลเปนการ
ประกาศขาวประเสริฐที่ทรงพลังอํานาจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
พระเยซู ท รงมอบความไวว างใจแกฆ ราวาสโดยใหค วามรั บผิดชอบในการประกาศขา ว
ประเสริฐ พระองคทรงนําคนจับปลามาจากเรือของเขาและทําใหเขาเปนคนจับคน พระองคทรงเชื่อวาคน
ธรรมดาๆ อาจกลายเปนพิเศษไดเมื่อไดรับพลังอํานาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิเดโอนเปนชาวนา เปาโลเปนคนเย็บเตนท โมเสสเปนคนเลี้ยงแกะ ลูกาเปนหมอและโยเซฟ
เปนนักการเมืองที่ยิ่งใหญ ไมวา การศึกษาหรืออาชีพของคุณจะเปนอยางไร พระเจาสามารถใชคุณไดใน
แผนการของพระองค
คุณอยูที่ไหนและคุณเปนใครนั้นไมสําคัญ แตคุณกําลังทําอะไร ซึง่ พระเจาทรงวางไวแกคุณ
นัน้ ตางหากที่สําคัญ กุญแจไปสูการประกาศที่เกิดผลก็คือ การทีค่ ณ
ุ เปนชายหรือหญิงของพระเจา อยูใน
สถานที่ของพระเจา ทํางานของพระเจาดวยวิธีของพระเจา นัน้ เอง
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ชื่อ…………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 4
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. สรุปบทบาทของพระวจนะของพระเจา ในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. อธิบายบทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. บอกถึงบทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. สรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. อธิบายบทบาทของการอธิษฐานในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. บอกถึงบทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. ใหคําจํากัดความของคําวา “พยาน”
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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9. ใหคําจํากัดความของคําวา “ฆราวาส”
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. ใหคําจํากัดความของคําวา “ผูรับใชเต็มเวลา”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
11. อธิบายวา “พยาน” ฆราวาสหมายความวาอะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 4
1. “เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดช
ของพระเจา เพือ่ ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติ”
โรม 1:16
2. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 35
3. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 35
4. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 35-36
5. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 36
6. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 36
7. จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําบรรยายในหนา 37
8. “การเปนพยาน” คือ การบอกสิ่งที่คุณไดเห็น ไดยนิ หรือมีประสบการณในศาลยุติธรรม พยาน คือผูที่
เปนพยานเกีย่ วกับบางคนหรือบางสิ่งในฐานะพยาน เราตองเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการ
ของพระองคสําหรับมนุษยทุกคน หนา 37
9. คําวา “ฆราวาส” หมายถึง “เปนของผูที่ถูกพระเจาเลือก” ความหมายเบื้องตนของคํานี้คือ “ประชาชาติ
ทัง้ หมดของพระเจา” คําวา “ฆราวาส” ถูกนํามาใชสําหรับคนที่ไมไดปรนนิบัติในหนาที่เต็มเวลาใน
คริสตจักร หนา 38
10. คําวา “ผูรับใชเต็มเวลา” นํามาใชสําหรับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร หมายถึงผูที่เห็นวางานรับใชของ
เขาเปนอาชีพและคริสตจักรจางใหรับใชเต็มเวลา
11. “การทรงเรียกฆราวาส” หมายถึง ความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนใหเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใชแหง
ขาวประเสริฐตอผูไมเชื่อ ดูคาอธิ
ํ บายในหนา 39
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เพือ่ การศึกษาดวยตนเองตอไป
1. ฟลปิ มีของประทานของการเปนผูประกาศ เขาถูกเรียกวาเปนผูประกาศในกิจการ 21:8 เขามีความโนม
เอียงทีจ่ ะมีของประทานนี้ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อเขาเริ่มมีประสบการณกับพระคริสต เมือ่ เขาพบพระเยซู สิ่งแรกที่
เขาทําก็คือแบงปนขาวแกนาธาเอล (ยอหน 1:45-46) ตอมา ฟลปิ ไดนาทางคนกรี
ํ
กที่หิวกระหายในฝาย
วิญญาณมาถึงพระคริสต (ยอหน 12:21-22)
ฟลปิ ไดรับการแตงตั้งจากคริสตจักรใหเปนมัคนายก (กิจการ 6:1-6) แตไดถูกมอบหมายจากพระเจา
ใหเปนผูประกาศในคริสตจักร (เอเฟซัส 4:11-12)
จงศึก ษาการรับใช ข องฟลิปเพื่อเพิ่ ม พูน ความรูข องคุ ณเกี่ ย วกับ ของประทานพิ เศษของการเปนผู
ประกาศ จงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
- ขอความที่เขากลาว
กิจการ 8:12, 35
- การสําแดงของฤทธิ์อํานาจในชีวิตของเขา
กิจการ 8:5-8
- บทบาทของการบัพติศมาในงานรับใชของเขา
กิจการ8:12, 36-38
- ชีวติ ที่บานของเขา
กิจการ21:8-9
- เดินทางของเขา
กิจการ8:4-5, 26, 40
- ความสามารถของเขาในการชักชวนคนเปนกลุม
กิจการ 8:6
- งานรับใชตอคนแตละคน
กิจการ 8:27-38
- ความไวตอการทรงนําของพระเจา
กิจการ 8:3-35
- ความรูของเขาในพระวจนะพระเจา
กิจการ 8:3-35
- การตอบสนองของคนที่มีตอการรับใชของเขา
กิจการ 8: 5, 6, 12, 35-39
2. คุณสมบัติตอไปนี้เปนสิ่งจําเปนในการที่นําวิญญาณไดเกิดผล
1. คุณตองแนใจในความรอดของคุณ
2. คุณตองเติมใหเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
3. วิถชี วี ติ ของคุณตองไมขัดแยงกับคําพยานของคุณ
4. คุณตองมีความรูที่ใชการไดในพระวจนะของพระเจา
5. คุณตองเปนนักอธิษฐาน
6. คุณตองมีความหวงใยผูหลงหาย รูแ นชดั วาทุกคนที่หางจากพระคริสตตองถูกกําหนดใหไปสูนรก
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3. โดยเหตุทพี่ ระวจนะของพระเจาเปนสิ่งสําคัญในการประกาศขาวประเสริฐ จึงจําเปนที่คุณตองเรียนรูจัก
ขอพระคัมภีรที่จะนําคนมาสูความรอด ตอไปนี้คือแผนการที่จะชวยคุณได
1. เขียนขอพระคัมภีรเพื่อทองจําบนขางหนึ่งของแผนกระดาษเล็ก ๆ (เนือ้ ความ)
2. อีกขางหนึ่งเขียนขออางอิงของขอพระคัมภีร (บทอะไร ขออะไร)
3. เมื่อคุณดูที่ขออางอิง จงพยายามบอกขอความโดยทองจําเนื้อความ
4. เมือ่ คุณดูดานที่เปนเนื้อความก็ใหดูวาคุณจําขออางอิงไดหรือไม
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