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บทที่ 7
วิธีการ  หลักการของพระคัมภีรใหม

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
- สรุปหลกัการพื้นฐานของการประกาศในพันธสัญญาใหม
- อธบิายผลของการประกาศในพันธสัญญา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “ …..คนเหลานัน้ทีเ่ปนพวกควํ่ าโลกมนุษยมาที่นี่ดวย”              กิจการ 17:6

คํ านํ า
                   บทนี้เร่ิมตนจุดเนนประการแรกในหลายๆประการเกี่ยวกับวิธีการประกาศขาวประเสริฐ“วิธีการ”
คือ วธิทีีจ่ดัรวบรวมขึ้นเพื่อทํ าบางสิ่งบางอยาง
                   ถาคณุตองการประสบความสํ าเร็จในงานประกาศขาวประเสริฐ คุณตองใชวิธีของพระคัมภีรื วิธี
ทีใ่ชปฏิบัติซึ่งไดพิสูจนแลวจากประสบการณก็มีประโยชนเชนกัน
                   บทนีมุ้งเนนที่วิธีของพันธสัญญาใหมในการประกาศ บทที่ 8 จะเกีย่วกบัหลักการเพิ่มเติมซึ่งบอก
ไวในค ําอุปมาเกี่ยวกับการประกาศซึ่งบันทึกไวในพันธสัญญา  บทที่ 9 อธบิายวาจะประกาศเปนการสวนตัว
ไดอยางไร และบทที่ 10 เกีย่วกบัอุปสรรคที่พบในขบวนการประกาศขาวประเสริฐ จะกลาวถึงการประกาศ
แบบอ่ิมตัวในบทที่ 11 และการประกาศแกกลุมชนในบทที่ 12
                   ขณะทีคุ่ณเริ่มตนศึกษาวิธีการประกาศขาวประเสริฐ จ ําเปนที่จะตองจํ าไววาในขณะที่มีวิธีที่
พสูิจนแลวแนนอน ซึง่มปีระสิทธิภาพในการประกาศ  แตพระเจาอาจทรงมีวิธีการที่ตางออกไปใหคุณปฏิบัติ
ตามในแตละสถานการณ
                   ในการปฏิบัติงานการประกาศ จงขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมคุณเสมอ พระองคทรงรูจักจิต
ใจของคนที่คุณกํ าลังติดตอสัมพันธ พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทในการนํ าทางและเจิมคุณ ใหความ
เขาใจและความรักเห็นอกเห็นใจแกคุณและทํ าใหคนที่ยังไมรอดจากบาปไดสํ านึกผิดและนํ าเขาใหตอบ
สนองตอขาวประเสริฐ
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                                  การประกาศในพันธสัญญาใหม
                   เมือ่มกีารเคลื่อนไหวจากชาวนาเพียง 12 คน ในมมุทีไ่มสํ าคัญของโลกกลายมาเปนศาสนาของ
ทางราชการของโลกที่มีอารยธรรมภายใน 300 ป จงึเหน็สมควรที่จะตรวจสอบดูและเรียนรูจากวิธีการของ
การเคลื่อนไหวนี้
                   การเคลื่อนไหวนี้คือ ศาสนาครสิเตียนและวิธีการซึ่งไดบันทึกไวในพระวจนะของพระเจาคือ พระ
คัมภีรไบเบิ้ล พระกิตติคุณ 4 เลม กจิการของอัครฑูตและจดหมายฝาก เปดเผยใหเห็นวิธีพื้นฐานหลาย
ประการของการประกาศในสมัยพันธสัญญาใหม การประกาศนั้น………..

ไดรบัการสนับสนุนโดยการอธิษฐาน
                   การอธษิฐานเปนวิธีที่สํ าคัญที่สุดวิธีหนึ่งของพระคัมภีรในการประกาศขาวประเสริฐ ขณะนี้พระ
เยซทูรงทอดพระเนตรเห็นการเก็บเกี่ยวในทุงนาตามธรรมชาติ ซึง่แสดงถงึการเก็บเกี่ยวในทุงนาฝาย
วิญญาณของโลก ซึง่หลงหายในความบาป ส่ิงแรกที่พระองคทรงบัญชาคือ จงอธิษฐาน พระเยซูไมไดตรัสวา
                  “ทุงนาพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงออกไป”
                  “ทุงนาพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงจัดรวบรวม”
                  “ทุงนาพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงวางแผน”
                  “ทุงนาพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงหาทนุเพื่อใชในการประกาศ”
                  “ทุงนาพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา”
                  พระเยซูตรัสวา “ทุงนาเหลืองอรามพรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว จงอธิษฐาน……”
                  ในพันธสัญญาใหม เราเรยีนรูวาคริสเตียนยุคแรกนั้นอธิษฐานอยางสมํ่ าเสมอ (กิจการ 1:14) การ
เดนิทางของมิชชั่นนารีคนแรกเกิดขึ้นโดยการอธิษฐาน (กจิการ 13:3)
                   ในปตอมา แตละคนน ําคนหนึ่งคนมาเชื่อพระเจาและสรางเขาใหเปนสาวก ตอนปลายปจะมีคน
ทัง้หมดสีค่นซึ่งแตละคนจะฝกคนๆหนึ่งในปตอมา

                                          ผูฝกสาวก                                สาวก                                จ ํานวนทั้งหมด

ปที่ 17                                  65,536                           65,536                                   181,072

ปที่ 16                                  32,768                                     32,768                                    65,536

ปที่ 15                                  16,384                                     16,384                                    32,768

ปที่ 14                                   8,192                                          8,192                                    16,384

ปที่ 13                                   4,096                                          4,096                                      8,192

ปที่ 12                                   2,048                                     2,048                                      4,096
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ปที่ 11                                   1,024                                     1,024                                      2,048

ปที่ 10                                      512                                        512                                      1,024

ปที่  9                                       256                                        256                                         512

ปที่  8                                       128                                        128                                         256

ปที่ 7                                          64                                         64                                          128

ปที่ 6                                          32                                         32                                            64

ปที่ 5                                          16                                         16                                            32

ปที่ 4                                           8                                           8                                             16

ปที่ 3                                          4                                            4                                                8

ปที่ 2                                          2                                            2                                                4

ปที่ 1                                          1                                            1                                                2

                    การประกาศโดยการเพิ่มพูน
                     ทีนี้ ใหเอาจํ านวนสมาซิกของคริสตจักรทั่ว ๆ ไปประมาณ 100 คนมาแลวเพิ่มแผนผังให 100
คน น ําคนหนึง่มาเชือ่พระเจาและฝกอบรมใหเกิดผลและคุณจะเห็นวาเราจะสามารถนํ าคนทั่วโลกมาพบกับ
ขาวประเสริฐไดอยางงายเพียงไร
                     เมือ่คุณฝกใหแตละคนนํ าหนึ่งคนเพื่อสอนอีกหนึ่งคน สาวกกจ็ะเพิ่มพูนอยางรวดเร็วและการ
เพิม่พนูกจ็ะเปนไปอยางรวดเร็วกวาที่จะเพิ่มจํ านวนเขาไป
                     ถาเราตองการที่จะใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต แพรไปสูชาติตางๆ เราตองกลับมาสูการ
ประกาศวาเปนสิ่งสํ าคัญประการแรก เราตองทํ าทุก ๆ ที่ ทุก ๆ วนัและถาจํ าเปน จงหางานทํ าเพื่อที่จะใหขาว
สารนี้ออกไปสูคนภายนอก

ไดรบัการทรงนํ าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
                     ในการประกาศที่แพรออกไปทุกๆที่ในกิจการของอัครฑูต พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูใหแรง
กระตุนและใหพลังงาน ในครสิตจกัรสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศตะวันตก ไดมีการนํ าความ
ช ํานาญทางการจัดการและการประชุมกรรมการมาแทนที่การพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์
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                     พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงเปนผูนํ าพาในการประกาศ มขีอความหลายตอนในหนังสือกิจการซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํ างาน ขอความตอไปนี้แสดงใหเห็นได
                     กิจการ 1:8     พระวญิญาณบรสุิทธิ์ประทานพลังอํ านาจแกการเปนพยานของผูเชื่อ
                     กิจการ 2        ทรงสญัญาทีจ่ะประทานของประทานแหงพระวิญญาณแกผูเชื่อทุกคน
                     กิจการ 4        เปโตรเตม็ลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนพยานเกี่ยวกับการอัศจรรยที่ชาย
งอยประสบในกิจการ 3
                     กิจการ 4:31   พวกเขาเตม็ลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดพระวจนะของพระเจาดวย
ความกลาหาญ
                     กิจการ 5:52   เปโตรประกาศวาเราเปนพยานรวมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
                     กิจการ 7:51   สตีเฟนโจมตผูีนํ าชาวยิวซึ่งไมตอนรับขาวประเสริฐวาเปนพวกที่ตอตานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
                    กิจการ 9:17   เปาโลเตม็ลนดวยพระวิญญาณหลังจากที่เขากลับใจ
                    กิจการ 10       พระวญิญาณเสด็จลงมาบนบานของคอรเนลิอัส น ําใหเขาเหลานั้นกลับใจ
                      กิจการ 11:12  เปโตรอธบิายวาเขาไปเมืองซีซาเรียเพราะวาพระวิญญาณทรงแนะนํ าใหเขาไป
                    กิจการ 13:2    พระวญิญาณทรงเรียกเปาโลและบารนาบัสใหเขาสูงานพันธกิจ
                    กิจการ 16:6    พระวญิญาณทรงหามเปาโลไมใหรับใชในเอเซีย
                     พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาการประกาศโดยทาง พระวจนะของพระเจาดวยการนํ าเหนือ
ธรรมชาติ   โดยการทรงเรยีกและทํ าใหคนงานมีความสามารถและแกไขแผนการของเราใหเขากันไดดีกับจุด
ประสงคของพระเจา

ส ําเรจ็ไดโดยการวางแผนเปนพิเศษ
                    เมือ่พระเยซูทรงเริ่มตนงานรับใชของพระองค พระองคประกาศแผนการ 6 จุด คือ
                    “พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจาไว
เพือ่น ําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศ
แกคนตาบอดวาจะเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระ
เปนเจา”                     ลูกา 4:18-19

                    พระเยซูทรงกระทํ าตามแผนการดังกลาวตลอดการรับใชของพระองคและคริสตจักรแหงแรกก็
ไดสืบทอดรูปแบบนี้ตอไป
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                    ตอมา      พระเยซทูรงมอบแผนการสํ าหรับการกระจายขาวประเสริฐออกไปทุกประเทศในโลก
(กจิการ 1:8) กอนอืน่สาวกตองประกาศในกรุงเยรูซาเล็ม แลวออกไปสูยูเดีย สะมาเรีย และสุดปลายแผนดิน
โลก ส่ิงนีย้งัคงเปนแผนการขององคพระผูเปนเจาสํ าหรับการประกาศ คุณตองเริ่มตนจากที่ที่คุณอยูและทํ า
ในวงจรที่ขยายตอไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งคุณไปถึงทั่วทุกชาติในโลก
                    “กรุงเยรูซาเล็ม” ของคุณก็คือ สังคมที่คุณอยู มคีริสเตียนเปนพัน ๆ ทีถ่วายและอธิษฐานเผื่องาน
ประกาศ แตไมเคยเดินขามถนนไปบอกเพื่อนบานถึงเรื่องราวของพระเยซู บางคริสตจักรมีโปรแกรมมาก
มายส ําหรับงานพันธกิจโพนทะเล แตไมไดทํ าอะไรเลยที่จะประกาศกับเมืองของเขาเอง นอกจากกับคนที่
บังเอิญเขามาในตัวอาคารของคริสตจักร

การตอตานของซาตาน
                    ในพันธสัญญาใหม พระเจาทรงใชการตอตานของซาตานเพื่อเปนเหตุใหขาวประเสริฐแพรออก
ไป จงศึกษาขอความตอไปนี้
                     กิจการ 12:1-24  กษตัริยเฮโรดฆายากอบและจับเปโตรขังคุก นีเ่ปนการตอตาน ทางการเมือง
                     กิจการ 16:16-40 และ 19:23-41   การประกาศขาวประเสริฐขัดแยงกับผลประโยชนดานธุรกิจ
ในเมืองเอเฟซัสและฟลิปป การขมเหงเกิดขึ้นจากโลกทางเศรษฐกิจ
                     กิจการ 4-7   ในบทเหลานี้มีการบันทึกถึงการขมเหงจากผูนํ าทางศาสนาในเวลานั้น
                     กิจการ 11       ขอความนี้บันทกึถงึการตอตานจากภายในคริสตจักรเอง เนือ่งจากประเพณีชาว
ยิว นีเ่ปนการตอตานจากภายใน
                     กิจการ 8, 13 และ 16  บทเหลานีบั้นทึกถึงการตอตานของซาตานโดยตรงจากซีโมน เอลีมัสและ
มารที่อยูในตัวเด็กหญิง
                     เมือ่คุณก ําลังบุกรุกเขาไปในอาณาจักรของซาตานพรอมดวยขาวประเสริฐ คุณตองหวังวาจะ
ไดรับการตอตานจากโลกของการเมือง เศรษฐกิจและศาสนา คุณตองคาดหวังการตอสูจากภายในคริสต
จกัรและการตอสูโดยตรงจากซาตาน แทนทีจ่ะยอมใหการตอสูเหลานี้มาหยุดยั้งคุณ จงใชมันใหเปนโอกาส
ทีจ่ะบอกขาวประเสริฐตอไปเชนเดียวกับที่เขาทํ าในสมัยพันธสัญญาใหม

มุงเนนทั้งกลุมชนและแตละบุคคล
                     วธิกีารประกาศทุกวิธีในพันธสัญญา อาจพจิารณาไดวาเปนทั้งการประกาศทั้งแกกลุมชนและ
ประกาศสวนตัว งานรับใชของพระเยซู สาวก อัครฑูตเปาโลและคนอื่น ๆ แสดงใหเห็นความสํ าคัญของการ
เขาหาคนทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ
                     พระเยซูทรงรับใชตอกลุมใหญหลายกลุม ขณะทีพ่ระองคอยูบนโลกนี้ เราจ ําเหตุการณเหลานี้
ไดดีเพราะมีความนาตื่นเตนในเหตุการณเหลานั้น



69

                     แตวาตั้งแตแรกเริ่มจนถึงที่สุดของงานรับใชพระเยซูทรงลงทุนชีวิตของพระองคในการเอาชนะ
ชายและหญิงตัวตอตัวโดยการประกาศสวนตัว ในค ําอปุมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหายใน ลูกา 15:3-7
                     พระเยซูทรงอธิบายไวอยางชัดเจนถึงวิธีของพระองคในการประกาศเพราะพระองคทรงเรียก
พระองคเองวาเปน “ผูเลี้ยงแกะที่ดี”
                     เปโตรเทศนาตอกลุมชนในกรุงเยรูซาเล็มในวันเพนเทคอส (กิจการ 2) นีเ่ปนการประกาศเปน
กลุม เขาแบงปนขาวประเสริฐ แกคอรเนลิอัสเปนการสวนตัวดวย
                     ฟลิปเทศนาตอชนกลุมใหญในสะมาเรีย (กจิการ 8:5-6) และประกาศสวนตัวแกคนเอธิโอเปย
ในทะเลทราย (กจิการ 8:27-35)
                     เปาโลนัน้มบีางครั้งที่การประชุมของเขาประกอบดวยคนจํ านวนมาก    จนกระทั่งจบลงดวย
การจราจล แตเขาไมหยุดยั้งที่จะประกาศแกแตละบุคคลดวย
                     อยาทุมเทประกาศแกหมูชนจนคุณลืมคนแตละคนไป พระเยซูทรงเรียกคนแตละคนออกมา
จากหมูชนและเผชิญหนาเขาดวยขาวประเสริฐแหงราชอาณาจักร การประกาศแกแตละคนและแกกลุมเปน
วธิทีี่เกิดผลในพระคัมภีร

ตามมาดวยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ
                     การประกาศของพันธสัญญาใหมตามมาดวยการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจ  พระเยซูทรงบัญชาสาว
กวา “ขณะที่ทานออกไป จงรักษาคนเจ็บปวย ขับไลผีมารซาตาน…..”    การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
ท ําใหถอยคํ าที่คุณกลาวนั้นเกิดผลได
                     “…..เพราะคํ าของพระองคประกอบดวยอํ านาจ…..คนทัง้ปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันวา “คน
นีเ้ปนอยางไรหนอ เพราะวาทานไดส่ังสอนผีโสโครกดวยสิทธิอํ านาจและดวยฤทธิ์เดช มนักอ็อกมา”
                                                                                                     ลูกา 4:32, 36

                     การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจยืนยันพระวจนะดวยหมายสํ าคัญที่ตามมา :
                     “พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรงรวมงานกับ
เขาและทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น”                มาระโก 16:20

                     ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาอยูกับเราเพื่อรักษาโรคในขณะที่คุณประกาศ
                     “ฤทธิเ์ดชของพระเจาก็อยูในพระองค เพือ่จะรักษาเขาใหหายโรค”               ลูกา 5:7
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                     ฤทธิอํ์ านาจของพระเจานํ าการปลดปลอยมาให
                     “พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองคมา แลวกป็ระทานอํ านาจใหขับผีรายออกได
และใหรักษาโรคและความเจ็บไขทุกอยางใหหายได”                      มัทธิว 10:1

                     ฤทธิอํ์ านาจของพระเจาทํ าใหแนใจวาขาวประเสริฐเปนความจริง ฤทธิอํ์ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธิ์พิสูจนความจริงของพระวจนะ
                     “คนเปนอันมากไดตามพระองคไปเพราะเขาเหลานั้นไดเห็นหมายสํ าคัญที่พระองคไดทรง
กระทํ าตอบรรดาคนปวย”                         ยอหน 6:2

                     การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจนํ าคนมาหาพระเจา
                     “คํ าพดูและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แตเปนคํ าซึ่งไดแสดง
พระวิญญาณและเดชานุภาพ เพือ่ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดช
ของพระเจา”                              1 โครินธ 2:4-5

                     คุณจะเรยีนมากขึ้นเกี่ยวกับการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจและการประกาศขาวประเสริฐในภาค 2
ของหลักสูตรนี้ ชือ่วา “ขณะที่ทานไป….”

การเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตร
                     ผูเชือ่ในคริสตจักรยุคแรกเคลื่อนที่อยูเสมอเพื่องานประกาศขาวประเสริฐ แทรกซึมเขาไปในพื้น
ทีซ่ึง่พรอมที่จะตอนรับพระวจนะอยางไดผล ซึง่เราเรียกวา “การเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตร” ซึง่หมายความวา
สามารถเคลื่อนที่ไปอยางรวดเร็วไปสูบริเวณที่ยอมรับพระกิตติคุณ
                     ในกิจการ 8:1 เราพบวาคริสตจักรถูกบังคับใหเคลื่อนที่ไปแบบยุทธศาสตรดเพราะเขาถูกขมเหง
เมือ่ผูเชื่อกระจัดกระจายไปเพราะการขมเหงในกรุงเยรูซาเล็ม        เขาก็    “ไปทกุหนทกุแหงเพื่อประกาศขาว
ประเสริฐ”
                     ในกิจการบทที่ 8 มตัีวอยางที่ดีมากซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตร        เมื่อฟลิปอยู
ใน
สะมาเรยีกํ าลังเก็บเกี่ยวผลอันยิ่งใหญฝายวิญญาณ องคพระผูเปนเจาทรงเรียกเขาใหไปที่ทะเลทราย พระ
เจาทรงมีงานพันธกิจสํ าหรับเขา คือใหประกาศแกขุนนางชาวเอธิโอเปยซึ่งจะมีบทบาทสํ าคัญในการ
ประกาศในทวีปอัฟริกา ฟลิปจากเมอืงสะมาเรียทันทีและเดินทางไปสูทะเลทราย
                     เราจะเขาใจถึงการเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตรไดนั้น เราตองมีความคิดหรือลักษณะนิสัยทั้งแบบ
“ทหาร” และ “การเก็บเกี่ยว” ในมัทธิว 9:36-38 พระเยซทูรงเปรียบเทียบการประกาศแกคนในโลกนี้กับการ
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เกบ็เกี่ยวตามธรรมชาติ ถาเราจะเก็บเกี่ยวเมื่อขาวออกรวงพรอมแลว เราตองไปที่ที่มีขาวเหลืองอรามรออยู
เราตองเต็มใจเคลื่อนที่ไปหรืออยูกับที่เพื่อการเก็บเกี่ยว
                    เราตองมีจิตใจแบบทหารดวย เมื่อเราเปนผูเชื่อ ชือ่ของเราไดรับการลงทะเบียนในกองทัพฝาย
วญิญาณแหงอาณาจักรของพระเจา เราถูกเรียกให “ทนการยากล ําบากดวยกันกับทหารที่ดีของพระเยซู
คริสต”  (2 ทิโมธี 2:3)  ทหารไมสามารถพักผอนหรือหยุดพักรอนเมื่อสถานการณดูหนักหนาสํ าหรับเขา การ
ทดสอบวาใครเปนทหารที่ดีไมใชดูที่การปรากฎกายในขบวนพาเหรด แตอยูที่การปฏิบัติงานของเขาใน
สนามรบ
                    ทหารยอมไมเลือกวาผูบังคับบัญชาจะสั่งสิ่งใด และเขาไมปฏิบัติงานตามคํ าสั่งที่ใหมาเมื่อ 20 ป
ที่แลว แมจะเปนคํ าสั่งที่ดี แตก็ลาสมัยเสียแลว ทหารของพระเยซูคริสตพรอมเสมอสํ าหรับคํ าสั่งที่มาเดี๋ยวนี้
และส ําหรับการเปดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
                    พระเยซกูํ าลังตรัสถึงเรื่องราวการเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตร เมือ่พระองคบอกสาวกวาเขาตองไม
หวานตอไปบนพื้นดินที่ไมเกิดผล
                    “ ถาผูใดไมตอนรับทานทั้งหลายและไมฟงคํ าของทาน เมือ่จะออกจากเรือนนั้น จงสะบัดผงคลีที่
ติดเทาของทานออกเสีย เพือ่แสดงวาทานไมรับผิดชอบตอไป”                    มัทธิว 10:14

                    เปาโลทํ าตามคํ าบัญชานี้ถึงเรื่อง “การสลัดฝุนออก” ในกิจการ 13:51-52  งานประกาศในอันติ
โอกไดรับการปฏิเสธ เปาโลจงึจากเมืองนั้นมาและเดินทางตอไปเมืองอิโคนิอุม
                    พระเยซูทรงเคลื่อนที่แบบยุทธศาสตร พระองคเดนิทางจากหมูบานหนึ่งไปอีกหมูบานหนึ่งเพื่อ
ประกาศขาวประเสริฐ เมือ่สาวกพยายามขอใหพระองคจํ ากัดการรับใชใหอยูแตในที่ ๆ เดียว พระองคตรัสวา

“เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมา
กเ็พราะเหตุนี้เอง”                              ลูกา 4:43

ท ําส ําเร็จโดยการใชเครือขาย
                    การใชเครือขายเปนอีกวิธีของการประกาศในพันธสัญญาใหม การใชเครือขายหมายความ
งายๆถึง “การท ํางานเปนทีม”  คนท ํางานดวยกันโดยมีเหตุผลเดียวกันคือ การประกาศขาวประเสริฐ
                    ในสมัยพันธสัญญาใหม การประกาศขาวประเสริฐกระทํ าโดยผูเชื่อซึ่งทํ างานเปนเครือขายดวย
กัน เพือ่การขยายอาณาจักรของพระเจา คริสเตยีนไมไดแยกจากันโดยนิกายหรือการมัวแตยุงวุนวายกับการ
สงเสริมคริสตจักรหรือองคการของตนเอง
                     เราตองกลับมาสูระบบ “เครือขาย”  เพือ่ใชแหลงทรัพยากรธรณีที่มีอยูใหดีที่สุด เพือ่เก็บเกี่ยว
ผลอันยิง่ใหญฝายวิญญาณที่พระเจาทรงสัญญาในยุคสุดทายนี้ คุณจะเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองเครือขายในการ
ประกาศไดในบทที่ 15 ของหลักสูตรนี้
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มาถงึขัน้สุดยอดในการปลูกคริสตจักร
                     การประกาศในพันธสัญญาใหมมีผลใหเกิดการรวบรวมผูเชื่อเขาในสามัคคีธรรมทองถิ่นซึ่ง
เรียกวา “การปลูกคริสตจักร”
                     งานประกาศขาวประเสริฐจะไมสมบูรณจนกวาผูเชื่อใหมจะกลายเปนสวนที่กระทํ าหนาที่ใน
คริสตจักร คุณจะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับการปลูกคริสตจักรในภาคที่ 3 ของหลักสูตรนี้ ซึง่คณุจะเรียนถึงราย
ละเอียดวิธีที่อัครฑูตเปาโลใช
                      ในสมัยของพันธสัญญาใหม ผูเชือ่กลายเปนสาวกภายใตสภาพการของคริสตจักรทองถิ่น คุณ
จะเรยีนรูขบวนการนี้มากขึ้นในบทที่ 13 “การตดัสินใจหรือการเปนสาวก”

ผลของการเปนพยาน
                       ผลของวธิกีารประกาศในพันธสัญญาใหมนี้มีมากมายมหาศาล กิจการ 11:21 บันทึกวา
                       “….. คนเปนอนัมากที่เชื่อก็กลับมาหาองคพระผูเปนเจา”                  กิจการ 11:21

                       ทีป่ระชมุทองถิน่ในเมืองเอเฟซัสนํ าขาวประเสริฐไปยังคนทุกคนในจังหวัดเอเซียภายใน 2 ป
(กจิการ 19:10)  กลุมแบบเดยีวกันที่เมืองเธสะโลนิกาประกาศแกคนกรีกเปนสวนใหญ (1 เธสะโลนิกา 1:8)
                       เมือ่สาวกมายังเมืองเธสะโลนิกา ผูน ําทางศาสนาไดสรุปถึงผลอันมหาศาลของความพยายาม
ในการประกาศวา
                       “……คนเหลานัน้ทีเ่ปนพวกควํ่ าโลกมนุษยมาที่นี่ดวย”                    กิจการ 17:6

                       เขา “ควํ ่ามนุษย” และเขาท ําสิ่งนี้ทั้งหมดในสังคมที่ดุรายและปราศจากพระเจา  โดยไมมีส่ิงตี
พิมพ  อาคารคริสตจักร โรงเรียนพระคริสตธรรม  สํ านกังานใหญของนิกายและวิธีสมัยใหมในการสื่อสาร
มวลชนและการขนสงคมนาคมที่รวดเร็วใดใดเลย
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ชื่อ………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. จงสรปุหลกัการพื้นฐานของการประกาศในพันธสัญญาใหมซึ่งคุณไดศึกษาในบทนี้
…………………………………………………………………………………………………………..         
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. อะไรคือผลของการประกาศในพันธสัญญาใหม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1.     “…..คนเหลานัน้ทีเ่ปนพวกควํ่ าโลกมนุษยมาที่นี่ดวย”        กจิการ 17:6
2. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับบทบรรยายในหนา 2-10
3. พระคมัภีรกลาววาเขาเปนพวกที่ “ควํ ่าโลกมนุษย”  ดวยขาวประเสริฐ  ดูหนา 10
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1. คุณไดศึกษาจากบทนี้แลววาในสมัยพันธสัญญาใหม บานทกุบานเปนศูนยกลางของการประกาศ

ขาวประเสริฐ จงทบทวนเหตุการณตอไปนี้ ทกุอยางเกิดขึ้นในบานของคนตาง ๆ
กิจการ 2  ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์     ใหระหวางการประชุมอธิษฐานในหองชั้นบน

ของบานหลังหนึ่ง
กิจการ 5:42  ผูเชือ่นมัสการในพระวิหารและในบาน   และไปเยีย่มเยียนจากบานหนึ่งไปอีกบาน

หนึ่ง สามัคคีธรรมและนมัสการรวมกัน
กิจการ 8:3   เมือ่เซาโลพยายาม   ท ําใหคริสตจักรพายแพ เขาไมไดมุงพยายามจับคริสเตียนใน

พระวิหารเทานั้น แตเขาไดเขาไปทุกบาน พยายามใหการแพรขยายขาวประเสริฐส้ินสุดลง แตละบานเปน
ศูนยกลางของการประกาศ

กิจการ 9:11 , 17   อนาเนยีสรางเปาโลใหเปนสาวกในบานหลังหนึ่ง
กิจการ 10     ขณะทีเ่ปโตรอธิษฐานอยูในบานหลังหนึ่ง      กไ็ดรับนิมิตครั้งแรกถึงการขยายขาว

ประเสริฐออกไปขามวัฒนธรรม (หมายถึงไปสูคนชาติอ่ืนๆ)
กิจการ 10           ขอความครัง้แรกที่เทศนาแกคนตางชาติกระทํ าในบานหลังหนึ่ง
กิจการ 12           การประชมุอธิษฐานที่บานหลังหนึ่งมีผลใหเปโตรไดรับการปลดปลอยจากคุก
กิจการ 20:20 และ 28:30-31   เปาโลสอนทัง้ในที่สาธาณะและจากบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่งใน

ชวงการรับใชของเขา
กิจการ 20:7-12     เปาโลก ําลงัพดูอยูในบานหลังหนึ่งเมื่อยูทิกัสตกลงมาจากหนาตาง
กิจการ 2:8-14       การเปดเผยทางคํ าพยากรณเกิดขึ้นในบานตาง ๆ
1 โครินธ 16:19,  โรม 16:3-5,  โคโลสี 4:15  และฟเลโมน 1:2  บันทกึถึงคริสตจักรที่อยูในบาน

2. คํ าถามตอไปนี้จะชวยคุณ เมือ่คุณพจิารณาถึงแงมุมตางๆของการประกาศขาวประเสริฐ จงถามตัว
คุณเองวา “นีเ่ปนวิธีที่ใชใชหรือไม….”
แบบพระคัมภีร        วธิปีระกาศตองมีพื้นฐานบนหลักการที่ไดจากพระคัมภีร
เกิดผล                  วธิทีี่ใชตองประสบความสํ าเร็จ ซึง่ดจูากการที่ผูไมเชื่อตอบสนองดานบวกตอ

    ขาวประเสริฐ
มีประสิทธิภาพ       วธิทีีใ่ชตองแสดงถึงการนํ าแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณที่มีอยูมาใชไดดีที่สุด

   ในดานบุคคลากร วสัดุอุปกรณและการเงิน
ความเกี่ยวเนื่องดานวัฒนธรรม    ส่ิงทีไ่ดผลในชาติหนึ่งอาจไมเหมาะกับอีกชาติหนึ่ง ส่ิงที่ใชไดกับ
                                                 กลุมหนึง่อาจถูกกปฏิเสธจากคนอีกกลุมหนึ่ง
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3.        จงศึกษาพระกิตติคุณทั้ง 4 เลม กจิการของอคัรฑูตและจดหมายฝากดูวาคุณจะบอกถึงหลักการเพิ่ม
เตมิข้ึนอกีในการประกาศในพันธสัญญาใหมและตัวอยางของหลักการที่ศึกษาในบทนี้ไดหรือไม
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