บทที่ 12
วิธีการ : การประกาศแกหมูคนจํานวนมาก
วัตถุประสงค
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายประโยชนของการรณรงคประกาศแกหมูคน
- สรุปรายละเอียดที่กลาวในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องตอไปนี้
- การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
- สถานที่จัดการรณรงค
- การทําสัญญาดานความสะดวกตางๆ (เครื่องมือเครื่องใช)
- วันและเวลา
- การประชาสัมพันธ
- การเงิน
- การเตรียมตัวตอไปในดานความสะดวก
- ฝกอบรมเจาหนาที่
- นําการนมัสการ
- ติดตามผล
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จงมองทั่วประชาชาติตางๆและดูใหดี จงประหลาดและแปลกใจ เพราะเรากําลังประกอบกิจ
ในสมัยของเจา ถึงจะบอก เจาก็จะไมเชื่อ”
ฮาบากุก 1:5

คํานํา
ชุมชน จังหวัด หรือประเทศชาติจะไมอิ่มตัวดวยขาวประเสริฐถาปราศจากการประกาศแกหมู
คนจํานวนมาก มีคนจํานวนมากมายที่เราตองนําขาวประเสริฐไปถึงเขา และการประกาศหมูเนนที่การเขา
ถึงคนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน
ในบทที่ 9 คุณเรียนรูวาจะประกาศสวนตัวอยางไร บทเรียนนี้อธิบายวาจะประกาศแกหมูชน
อยางไร พันธสัญญาใหมใชวิธีทั้ง 2 ประการ วิธเี หลานี้ยังคงสําคัญในการประกาศในปจจุบัน

การรณรงคเพื่อการประกาศแกหมูชน
วิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพที่สุดประการหนึ่งในการประกาศหมู คือ การรณรงคเพื่อประกาศแกหมูชน
ซึ่งเปนความพยายามที่ผูเชื่อรวมมือกันที่จะเขาถึงทุกคนในเมืองนั้นดวยขาวประเสริฐแหงแผนดินของ
พระเจา
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ไมใชเปนเพียงแตการประชุมชุดตางๆภายในกําแพง 4 ดานของคริสตจักรทองถิ่น ไมใชเปน
“การฟนฟู” เพราะวาการฟนฟูหมายถึง การทําใหสิ่งที่เคยมีชีวิตอยูแตใกลจะตายกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
หนึ่ง “การฟนฟู” มีเพือ่ ผูเ ชื่อที่เยือกเย็นลงในประสบการณฝายวิญญาณ การรณรงคประกาศหมูมีเปาหมาย
เพือ่ เขาถึงประชากรที่ยังไมรอดในบริเวณนั้นทั้งหมด
การจัดการประชุมกลุมชนเพื่อประกาศนั้นมีในพระคัมภีร ในพันธสัญญาใหมมีประมาณ 150
ครั้ง เราอานพบวา พระเยซูทรงตรัสแก “ประชาชนหมูใหญ” อัครฑูตเปาโลและสาวกคนอื่นๆมักจะรับใชที่
ตลาดซึ่งผูคนมารวมกันหนาแนน
การรณรงคประกาศแกหมูชนเขาไปถึงคนที่แสวงหาพระเจามาเปนปๆ แตะตองผูคนที่ไมเคย
เขาไปในตัวอาคารคริสตจักร ใหโอกาสที่จะสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาแกผูไมเชื่อ นําขาวประเสริฐไปถึง
คนมากมายอยางรวดเร็วและเปนวิธีที่สําคัญในการเขาถึงประชาชนของโลกซึ่งกําลังเพิ่มจํานวนอยางรวด
เร็ว
การรณรงคประกาศแกหมูชนนั้นชวยใหรูถึงพื้นดินฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะเก็บเกี่ยว และมัก
มีผลใหเกิดการปลูกคริสตจักรใหมๆขึ้น ถามีคริสตจักรตางๆอยูในบริเวณนั้นก็จะเห็นการเติบโตไดเมื่อผูที่
กลับใจใหมถูกเพิ่มเขาในคริสตจักรนั้นๆ

การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
คําแนะนําในบทเรียนนี้ตั้งใจใหเปนแนวทางในดานกายภาพและกลไกของการจัดรณรงค แต
ตองเขาใจใหแนชัดวา ถาคุณจัดหาสิ่งตางๆไดครบบริบูรณในดานกลไกการจัดงาน แตปราศจากฤทธิ์อํานาจ
ฝายวิญญาณแลว คุณจะเปน “เครือ่ งเปาทองเหลืองที่สงเสียงหรือเปนฉาบที่กระทบกัน” การเตรียมตัวใน
ดานวิญญาณเปนสวนที่สําคัญที่สุดของความพยายามในการประกาศทุกแหง
อยายอมใหตัวคุณตกเปนเหยื่อของการวุนวายกับรายละเอียดของกลไกการจัดรณรงค จน
กระทัง่ คุณยอมประนีประนอมกับสวนที่สําคัญที่สุด คือ การเตรียมตัวดานวิญญาณ การรณรงคประกาศแก
มวลชนจะเกิดผลตอเมื่อขาวประเสริฐของราชอาณาจักรถูกนําเสนอดวยการเจิม และ ฤทธิอ์ านาจของ
ํ
พระวิญญาณ
บริสทุ ธที่สถิตอยูเพื่อชวยใหรอด รักษาและปลดปลอย และสิง่ เหลานี้เราตองมีการเตรียมตัวดานวิญญาณ
(คือเตรียมวิญญาณของเราใหพรอมดวย –ผูแปล)

สถานที่ของการรณรงค
เปาหมายของการรณรงคเพื่อประกาศแกหมูชนก็เพื่อนํ าขาวประเสริฐไปถึงผูที่ไมเคยไดยิน
สถานที่ที่คุณกระทําการรณรงคอาจตัดสินไดจาก 2 ประการ ดังนี้
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ประการแรก คุณอาจไดรับคําเชิญจากศิษยาภิบาล องคการมิชชั่นหรือผูเชื่อในชุมชนนั้นๆ ให
มาทําการรณรงค จงอธิษฐานเผือ่ การเชิญทุกแหงและถาคุณเชื่อวานี่เปนนํ้าพระทัยพระเจาสําหรับคุณให
ยอมรับคําเชิญ
ประการที่สอง คุณอาจไดรับการทรงนําจากพระเจาใหไปยังสถานที่นั้นๆ ในกรณีนี้ คุณควร
ติดตอผูเ ชื่อในบริเวณนั้นและบอกเขาถึงภาระในจิตใจของคุณและขอความรวมมือจากเขาถาเปนไปได ถา
ไมมีผูเชื่อหรือคริสตจักรตั้งอยูในบริเวณนั้น หรือถาคุณไมไดรับความรวมมือจากทองถิ่น คุณก็ยังตองทํา ถา
คุณเชื่อวาพระจากําลังสงคุณไป
สําหรับการรณรงคระดับชาติ ควรเลือกเมืองหลวงของประเทศหรือเมืองที่สําคัญ เมื่อเลือก
เมืองไดแลว ตองตัดสินวาจะใชสถานที่ไดภายในเมืองนั้น ซึง่ เปนเรื่องที่สําคัญมากเพราะวาแมคุณไดทําทุก
สิง่ อยางดี แตถา คนไมสามารถหาสถานที่นั้นพบไดงายๆ ความพยายามอื่นๆของคุณก็ไรคา สถานที่เหมาะ
สมสําหรับเมืองใดใดก็ตามควรจะอยูใกลชุมชนหนาแนนที่สุดเทาที่จะหาได
ตอไปนีค้ อื สถานที่บางแหงซึ่งอาจใชเพื่อรณรงคประกาศแกหมูชนไดคือ
ทุง นากวางใหญเปดโลง
เปนสถานที่ดีที่สุด อาจตัง้ เวทีขนึ้ มาในจุดที่ดีที่สุดของทุงหญานั้นและบรรจุคนไดมาก ปกติจะใช
ไดเปนราคาที่ไมสูงหรือไมตองเสียเงินเลย
สวนพักผอนกลางเมือง
จําเปนตองขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวจากผูปกครองในทองถิ่น ประโยชนของสวนพักผอน
หรือพลาซา คือ ทุกคนในชุมชนรูจักสถานที่ดีและดึงดูดคนที่อาจไมไดมาที่นี่ เราใชสถานที่นี้ไดโดยไมเสียเงิน
หรือเสียเพียงเล็กนอย
สนามกีฬา
เปนสถานที่ที่คนในเมืองรูจักดี ควรขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรที่จะใชสถานที่และเพื่อกอ
สรางเวทีในสนามนั้น
สนามกีฬาในรม อาจตองมีขอบังคับมากกวาสําหรับคนหมูมาก ตรวจสอบดูทางเขา ทางออก
เพือ่ ใหแนใจวามีเพียงพอ
ขอสังเกต ตัวอาคารคริสตจักรไมควรใชสําหรับการรณรงคเพื่อคนหมูมากเพราะปดกั้นทําใหการ
ออกไปหาผูคนขาดประสิทธิภาพ คนทีย่ งั ไมรอดหลายคนไมรูสึกเปนกันเองที่จะมาที่คริสตจักร บางนิกาย
หามสมาชิกไมใหเขาไปในคริสตจักรของคนนิกายอื่น
ตอไปนีเ้ ปนสิ่งที่ตองพิจารณาในการจัดเตรียมสถานที่แตละแหง
- ทีน่ ั่ง
- ทีจ่ อดรถเพียงพอ
- ทางเขาและทางออกเพียงพอ
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- อยูใ กลเสนทางคมนาคมสาธารณะ
- มีไฟฟาเพื่อแสงและเสียงเพียงพอ
- ความสะดวกเรื่องหองนํ้า

ทําสัญญาเรื่องความสะดวกตางๆ (เครื่องใชตางๆ)
คุณควรเซ็นสัญญาเพื่อการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชตางๆกอนที่จะประชาสัมพันธถึงสถานที่ของ
การรณรงค สัญญาควรบรรจุสิ่งพื้นฐานดังนี้
1. ชื่อของคุณและชื่อของบุคคล บริษัท หรือสมาคมที่ใหเชาอุปกรณตางๆแกคุณ
2. วันทีแ่ นนอนที่คุณจะใชอุปกรณดังกลาว
3. เวลาทีแ่ นนอนที่คุณจะใชอุปกรณดังกลาว
4. จํานวนเงินที่แนนอนที่ตองจายสําหรับอุปกรณตางๆ
5. วิธแี ละวันที่ของการจายเงิน
6. เวลาทีแ่ นนอนกอนการประชุมคืนแรกเพื่อคุณจะไดอุปกรณมาเตรียมจัดใหเรียบรอย
7. สิง่ อืน่ ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงได เชน ราคารวมทั้งคาไฟฟาดวยหรือไม เวที ที่นั่ง หองนํ้า การทํา
ความสะอาด

วันที่ของการรณรงค
วันทีข่ องการรณรงคอาจขึ้นอยูกับอุปกรณเครื่องใชที่คุณเลือก หรืออาจเปนบางวันหรือในเดือน
บางเดือนเทานั้น
ปจจัยอื่นๆที่จะตองพิจารณาในการเลือกวัน ประกอบดวย
อากาศ
ถาจะจัดการรณรงคนอกบาน คุณตองเลือกตัดสินใจวาวันใดที่หนาวไป ฝนตก
มากไปหรือฤดูรอนก็ควรหลีกเลี่ยงเสีย ปรึกษากับคนในทองถิ่นเมืองนั้นวา ฤดูใดดีที่สุดที่จะทําการรณรงค
วันหยุด
เปนการดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะหลีกเลี่ยงเทศกาลวันหยุดเพราะวาคนตางก็ยุงกับครอบ
ครัวของตนและการเฉลิมฉลอง
เหตุการณพิเศษ หลีกเลีย่ งเหตุการณพิเศษในชุมชน เชน งานฉลองตางๆ วันพิเศษของโรงเรียน
การรณรงคทางการเมือง

เวลาของการรณรงค
เพือ่ ใหคนจํานวนมากที่สุดไดเขามายังงานประกาศ จงวางกําหนดการในเวลาที่เขาสามารถมา
ได พิจารณาดูเวลาทํางานของชุมชนทองถิ่น กฎดานเคอรฟว (การหามออกนอกบาน) และเวลาของการเดิน
รถเมลสาธารณะ

โฆษณาการรณรงค
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ถาคุณลมเหลวในการทําใหคนรูวามีการรณรงคประกาศ คุณจะเสียโอกาสใหญในการประกาศ
แกคนหมูมาก
แมวาจะมีงบประมาณจํากัด คุณก็อาจนําขาวการประชุมไปถึงคนในชุมชนใหญได คุณตองตัด
สินใจ 2 ประการ
1. จะใสอะไรลงไปในโฆษณาของคุณ
2. คุณจะใชงบประมาณที่ไดมาในทางใดบาง
คุณจะบอกเรื่องอะไร
วันที่ เวลา และการชีแ้ จงชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ของการรณรงค
คุณควรสือ่ สารใหคนรูวาพระเยซูยังคงกระทําการอัศจรรยของความรอด การรักษาโรคและการ
ปลดปลอยในทุกวันนี้ ซึง่ จะทําใหผูที่ตองการรักษาหรือ การปลดปลอยตัวเขาเองหรือคนที่เขารัก มีความสน
ใจและจะทํ าใหเขามายังสถานที่ประกาศดวยความคาดหวังและรอคอยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา
คุณจะใชเงินไปทางใดบาง
ตอไปนี้เปนบางวิธีที่คุณจะตัดสินใจใชงบประมาณ
ใบปลิว เปนสิง่ ที่สําคัญที่สุดในการโฆษณาที่คุณตองเตรียมไว เปนการประกาศถึงการรณรงค
พิมพลงบนกระดาษที่ไมแพงนัก ขนาดประมาณ 5.5 x 8.5 นิ้ว อาจยืน่ ใหกับมือแกคนตามถนน หรืออาจแจก
โดยเดินจากบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่ง
คุณตองทําใหใบปลิวดูนาประทับใจ แตตอ งประหยัดเพื่อที่จะพิมพจํานวนมากๆได จงแนใจที่จะ
ใหเวลาผูพ มิ พพอเพียงที่จะผลิตใบปลิวใหทันวันที่คุณตองการ
แจกจายใบปลิวตามสถานที่ทั้งหมดที่คุณตั้งใจหนึ่งสัปดาหกอนการรณรงค (ถาบริเวณนั้นอาจมี
การขมเหงและตอตานเกิดขึ้นได ก็ควรรอจนกวาอีก 3 วันจะถึงการประชุมจึงคอยเริ่มแจกใบปลิว)
จัดทีมงานออกไปเฉพาะที่เพื่อแจกใบปลิว วิธที ดี่ ที ี่สุดที่จะทําก็คือ ใชแผนที่บริเวณนั้นและมอบ
หมายคนไปตามจุดตางๆโดยเฉพาะ
แผนปาย แผนปายมักจะเปนเครื่องหมายทําดวยผาซึ่งแขวนบนเชือกขามสี่แยกสําคัญของเมือง
จงแนใจวาคุณแขวนแผนปายที่ถนนสําคัญที่มุงไปสูเมืองอาจจําเปนตองขออนุญาตจากผูปกครองเมืองนั้น
เพือ่ แขวนแผนปายในบางทองที่
คุณอาจแขวนแผนปายไวที่ศูนยการคาและสวนสาธารณะ ทีใ่ ดก็ตามทีม่ ีคนจํานวนมากมารวม
กันอยู จงแนใจวาแผนปายบอกรายละเอียดไวครบถวน (วันที่ เวลา สถานที่)
โปสเตอร โปสเตอร เปนใบปลิวขนาดใหญ ซึง่ มีการออกแบบและรายละเอียดอยางเดียวกัน ขอ
แตกตางคือ โปสเตอรมขี นาดใหญกวามากและพิมพบนกระดาษแข็งซึ่งใชปดแสดงในทุกๆทองที่ตลอดทั่ว
เมืองได
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เชนเดียวกัน คุณตองจัดทีมงานและบอกสถานที่โดยเฉพาะที่จะตองปดโปสเตอร จุดประสงคก็
เพือ่ ปดโปสเตอรในที่ซึ่งคนจะเห็นได ซึง่ มีคนเดินไปมามากที่สุดในตัวเมือง
อยาปดโปสเตอรเพียงอันเดียวในที่นั้น นัยตาคนจะถูกดึงดูดใหมองตรงที่ที่มีโปสเตอร 3-4 อันติด
เรียงกัน
รถทีม่ ีลําโพงเสียง มีบางคนที่ไมสามารถอานโปสเตอร ใบปลิวหรือแผนปายได แตเขาสามารถ
เขาใจคําประกาศที่เขาไดยินจากลําโพงได
รถทีม่ ลี าโพงเสี
ํ
ยงจะมีระบบที่ติดตอสาธารณชนดวยเสียงที่ประกาศถึงการรณรงคไปทั่วเมือง จง
เตรียมคําประกาศที่เขียนไวอยางถี่ถวนเพื่อที่จะอานและกําหนดจุดเฉพาะที่เพื่อใหรถยนตแลนไปเพื่อที่จะ
ไดไมมาแลนทับซํ้าในเสนทางเดิมในขณะที่เสนทางอื่นถูกละเลย
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพทโี่ ฆษณาถึงการรณรงคควรบรรจุขอมูลพื้นฐานซึ่งมีอยูในใบปลิวและ
โปสเตอร อยาลืมขอลดราคาคาโฆษณาเพราะวาคุณกําลังทํางานบริการสาธารณะ คนจะไดรับความรอด
จากยาเสพยติด อัลกอฮอล และไดรับการรักษาจากสภาวะดานวิญญาณ จิตใจและดานรางกายดวย จาก
การรณรงคนี้ เมืองจะเปนสถานที่ที่ดีขึ้นเพราะวาพระเจาทรงกระทําในชุมชนนั้น
หนังสือพิมพหลายฉบับอาจพิมพบทความใหฟรีเกี่ยวกับการรณรงคซึ่งควรประกอบดวยขอมูล
เกีย่ วกับวันที่ เวลา และสถานที่ของการประชุม แตอาจมีรายละเอียดมากกวาการโฆษณาที่ปดแสดงไว
(สําหรับตางประเทศที่เปนประเทศคริสเตียนอาจทําได – ผูแปล)
วิทยุและทีวี ถามีสถานีวทิ ยุและโทรทัศนหลายแหงในบริเวณนั้น คุณควรพิจารณาการโฆษณา
ชนิดนี้ดวย เชนเดียวกัน คุณกําลังทําบริการสาธารณะจงอยากลัวที่จะขอลดราคาคาโฆษณา จงแนใจที่จะ
เซ็นสัญญาซึ่งบอกแนชัดวา วัน เวลาใดทีโ่ ฆษณาจะออกและโฆษณายาวกี่นาทีดวย
ตอไปนีเ้ ปนขอแนะนําวาจะใชวิทยุและโทรทัศนโดยไมเสียคาโฆษณาไดอยางไร
- ติดตอแตละบุคคลและแตละองคการที่ออกอากาศรายการของคริสเตียนในทองถิ่นนั้น ขอให
เขาประกาศถึงการรณรงคในระหวางโปรแกรมของเขา
- เสนอใหสถานีจัดรายการ “บริการสาธารณะ” สั้นๆ เพราะวาคุณกําลังบริการชุมชน
-เสนอแนะใหสถานีมารวมประชุมในการรณรงคคืนแรกและอัดเทปบางสวนหรือออกอากาศสดก็
ได
-เสนอวาคุณในฐานะที่เปนผูประกาศที่มาเยี่ยมทองถิ่นนั้นไดรับการสัมภาษณในโปรแกรมใด
โปรแกรมหนึ่งของวิทยุทองถิ่น
การสงจดหมายพิเศษ จดหมายพิเศษสงไปเชิญขาราชการและผูนําทางธุรกิจและผูอื่นในชุมชน
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โทรศัพท ถามีบริการโทรศัพทในเมือง จงหาสมุดหมายเลขโทรศัพทสักชุดหนึ่ง ฉีกหนังสือออก
เปนสวนๆ แลวแบงหนากระดาษใหแตละคริสตจักรเพื่อใหผูเชื่อในทองถิ่นนั้นโทรศัพทไปเชิญคนมารวมการ
ประชุม
การประกาศดวยคําพูด การประกาศดวยคําพูดอาจทําในการประชุมสโมสรของทองถิ่น โรง
เรียน เหตุการณตางๆของชุมชนและคริสตจักร

การเงินของการรณรงค
เปนสิง่ ทีท่ ากั
ํ นไดที่จะรับการถวายเงินในการรณรงคในหมูชน แตสว นมากแลวการถวายเงินไม
ควรกระทําจนกวาจะถึงสวนทายๆของการประชุมตองไมเปนคืนแรกแนนอน ประการแรก ฤทธิอ์ านาจของ
ํ
พระเจาจําตองแทรกซึมชุมชนเพื่อจับจิตใจของคน เมือ่ คนไดชิมถึงความจริงของพระเยซู ฤทธิอ์ ํานาจของ
ศัตรูที่มาทางขาวลือ คําสบประมาทและการใสรายเกี่ยวกับการเงินจะไมสามารถทําลายงานได
ควรจัดการเกี่ยวกับการเงินอยางเปดเผย เพือ่ ใหแนใจควรตั้งคณะกรรมการคริสเตียนในทองถิ่น
เพือ่ จัดเรื่องการเงิน การนับเงิน บันทึกจํานวนเงินและการรักษาเงินตองไมใหคนๆเดียวทํา ควรมีอยางนอย 3
คนอยูต ลอดทุกเวลาเมื่อมีการนับเงินและดําเนินการ ถามีธนาคารในทองถิ่นก็ควรเปดบัญชีพิเศษของการ
รณรงค
ควรจัดการบันทึกเงินทั้งหมดที่ไดรับและใชจายไปในการรณรงคและใหรายละเอียดแกผูที่เปน
ศิษยาภิบาลและคริสตจักรทองถิ่น เงินทีเ่ ก็บจากการเดินถุงถวายควรใชเปนคาเชาสิ่งที่อํานวยความสะดวก
ตางๆ คาโฆษณา คาเชาอุปกรณ เครื่องเสียง คาเดินทาง คาเชาบาน และคาใชจายอื่นๆ

การเตรียมตัวลวงหนาในเรื่องความสะดวกตางๆ
มีหลายอยางที่คุณตองทําเพื่อเตรียมความสะดวกของการรณรงคลวงหนากอนการประชุมคืน
แรก ประกอบดวย
ทําเครื่องหมายสถานที่
สถานทีข่ องการรณรงคควรทําเครื่องหมายใหชัดเจนดวยแผนปาย โปสเตอรหรือเครื่องหมาย
บนพื้นดิน และในบริเวณใกลเคียง
เวที
ถาสถานที่นั้นไมมีเวที คุณตองสรางขึ้นมา ประการแรกตองตัดสินใจวาจะวางเวทีที่ตรงไหน
คุณพิจารณาถึง
1. คนจะมารวมกันอยูขางหนาหรือไม ถาคุณไมมีเครื่องกั้นตรงขางๆและหลังเวที คนจะมารุม
ลอมรอบๆคุณและจะยากแกการควบคุมคนมากๆและเรียกรองความสนใจจากเขาได
2. ถาการประชุมจัดในที่ที่มีกําแพงหรือรั้วกั้น ก็ตอ งวางเวทีที่ตรงขามกับทางเขา ดังนั้นคนจะ
ไมเขามาอยูรอบๆเวทีและทําใหดึงความสนใจไปที่อื่นในระหวางการนมัสการ
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3. ถาพืน้ ไมเสมอกันคุณตองพิจารณาสถานที่ที่คุณจะเห็นเวทีไดดีที่สุด ถาสถานที่ไมมีที่นั่ง
คนจะยืนระหวางการนมัสการและเปนการลําบากที่จะยืนบนทางลาดหรือพื้นที่ไมเสมอกัน
4. ถาอยูในศูนยการคาหรือสวนสาธารณะ คุณตองวางเวทีไวตรงที่ที่มีเสียงจากการจราจร
นอยที่สุด
บางครัง้ อาจมีผูบริจาคลังไมฉําฉาเพื่อกอสรางเวทีการประชุม บางกรณีเขาอาจใหเชาหรือให
ยืมลัง ซึง่ ดีกวาที่จะซื้อเพราะวาคุณคืนกลับไปไดเมื่อการประชุมเลิกแลว
คุณอาจวางเวทีบนลังใหญๆ เชน ถังนํามั
้ นและถังบรรจุของเหลวอื่นๆถาหาได ขนาดของเวทีก็
ขึน้ อยูกับวาคุณตั้งใจจะใหคนกี่คนขึ้นไปบนนั้น
จงแนใจวามีทางเดินลาดขึ้นไปสูบริเวณธรรมาสนจากทั้งสองขางของเวที ใชเพื่อการเปนพยาน
ถึงความรอด การรักษาโรคและการปลดปลอย ซึง่ คุณนําคนที่ฟงขึ้นมาตองมีราวที่แข็งแรงตามขอบของทาง
ลาดนีเ้ พือ่ ชวยใหคนพยุงตนเองเมื่อขึ้นมาบนทางลาด แผนไมแคบๆตีเขากับทางลาดก็ชวยใหเดินไดดี
บริเวณธรรมาสน
ขึงเชือกขางหนาเวทีไมใหคนเขามาใกลขางหนาเกินไป และใหมที ี่พอสําหรับทํางานกับคนที่
ตอบสนองตอการเรียก ออกแบบเชือกใหหยอนลงไดถาคุณตองการใหคนทั้งหมดมาขางหนาระหวางที่เรียก
กระแสไฟฟา
จงแนใจวามีสายไฟแยกสําหรับแสงสวางและระบบเสียง อยาใชทั้งสองอยางกับสายไฟเดียว
กัน ใหแหลงกําเนิดไฟและตูสวิทซไฟอยูในที่ที่ไมมีใครไปเหยียบเขาได
ระบบเสียง
ทดสอบอุปกรณเครื่องเสียงใหดีอยางนอย 1 ชัว่ โมง กอนการประชุมนมัสการและจะดียิ่งขึ้นถา
คุณมีอปุ กรณสํารองไวแทนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริเวณที่สํารองไว
ทําเครื่องหมายบริเวณที่สํารองไวใหชัดเจน เชนคุณอาจสํารองที่ไวเพื่อการแปลสําหรับผูที่ไม
ไดพูดภาษาที่คุณพูด คุณอาจมีที่สําหรับนักดนตรี คนรองเพลงโซโลหรือนักรองประสานเสียงและอาจ
ตองการสํารองไวสําหรับคนทํางาน
การเตรียมพรอมตางๆ
จัดถุงสําหรับเงินถวายและสิ่งที่ผูใหคําปรึกษาแนะนําจะตองใช เชน แผนเครื่องหมายบัตรตัด
สินใจรับเชื่อ ใบปลิว เปนตน

ฝกอบรมเจาหนาที่สําหรับการรณรงค
โดยการฝกอบรมผูเชื่อในทองถิ่นใหชวยในงานนี้ เขาจะเปนยิ่งกวาผูดูเทานั้น เขาจะเปนสวน
หนึ่งของการออกไปหาจิตวิญญาณและจงอธิษฐานและมีภาระสําหรับการประชุมกับคุณมากกวาที่จะนั่ง
คอยดูวาอะไรจะเกิดขึ้น
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การคัดเลือกเจาหนาที่
เจาหนาที่สําหรับการรณรงคตองเปนผูเชื่อที่เติบโตจากคริสตจักรที่มารวมในบริเวณที่มีการ
รณรงคอาจใหศิษยาภิบาลเปนผูคัดเลือกเจาหนาที่จากคริสตจักรของเขาและปรนนิบัติในฐานะผูใหคํ า
ปรึกษา
ถาคุณจัดการรณรงค ในทีท่ ี่ไมมีคริสตจักรทองถิ่น ใหคดั เลือกทีมของผูเชื่อจากบริเวณใกลๆนั้น
ใหมาชวยในงานนี้
วางกําหนดการฝกอบรม
เปนการดีที่สุดที่จะฝกอบรมเจาหนาที่ 2 คืนกอนเริ่มการประชุม เพือ่ ใหการอบรมใหมสดในใจ
ของคน การฝกอบรมชวงแรกทําในคริสตจักรทองถิ่นหรือในหองประชุมใหญ แตชว งสุดทายควรทําในสถาน
ทีข่ องการประชุมเพื่อใหมีการวางตําแหนงที่แทจริงของเจาหนาที่
การทีค่ นๆหนึง่ เปนคริสเตียนนานแลวไมไดหมายความวาเขาไมตองฝกอบรม อยายอมใหใคร
พูดวา “ผมรูวาคุณตองการใหทําอะไร และผมไมตองมาฝกอบรม” ศิษยาภิบาลที่เขารวมและผูอื่นที่ตองการ
เปนเจาหนาที่ของการประชุมนี้ตองไดรับการฝกฝนทุกคน

เตรียมเจาหนาที่ใหพรอม
ถาเจาหนาที่ติดปายเครื่องหมายหรือริบบิ้นสีติดไวก็จะชวยไดมาก แนะนําใหเขาแตงตัวให
เรียบรอยที่สุด และทํางานกับคนเพศเดียวกันถาเปนได เขาตองอยูในสถานที่ของการประชุมอยางนอยหนี่ง
ชัว่ โมงครี่งกอนเริ่มนมัสการ
เจาหนาที่ตองมีพระคัมภีร ดินสอหรือปากกาและบัตรรับเชื่อ ถาคุณจะใหเขาจดชื่อและที่อยู
ของผูเชื่อใหม และถามีเงินพอก็ควรแจกสิ่งตีพิมพแกผูเชื่อใหม เชน พระกิตติคุณยอหนหรือใบปลิวที่ใหคํา
แนะนําเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน
การใหคําปรึกษา
เจาหนาที่ควรไดรับการสอนเบื้องตนดานการใหคําปรึกษา เขาควรรูวาจะนําคนมาถึงพระเยซู
คริสตและอธิษฐานเผื่อผูที่ตองการการปลดปลอยและการรักษาโรคไดอยางไร
เจาหนาทีจ่ ะรับใชแกผูที่ยังไมเชื่อซึ่งตอบสนองตอเสียงเรียกใหมาสูความรอด เขาตองรับใชใน
การขับผีและชวยในการปลดปลอยและรักษาโรคโดยทํางานกับคนในบริเวณที่ไดรับมอบหมาย
การควบคุมคนจํานวนมาก
จําไววา คุณกําลังอยูในสงครามฝายวิญญาณเพื่อชวงชิงวิญญาณของชายและหญิง ชวยเขา
จากจุดหมายปลายทางนิรันดรในนรก เมือ่ คุณทําเชนนี้ ผีมารจะไมนั่งดูเฉยๆ
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ประการแรก คุณตองมีอานาจและสิ
ํ
ทธิอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และใชในพระนามของ
พระเยซูเพื่อผูกมัดวิญญาณของความวุนวาย
ประการที่สอง คุณตองมอบภาระนี้แกเจาหนาที่ของคุณ เขาตองตื่นตัวเสมอตอการกอกวนและ
รูว าจะทําอยางไรเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น
ฝกอบรมเจาหนาที่ใหเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและไมลังเลเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น อยารอคอยใหสิ่ง
นัน้ แกปญ
 หาของมันเองเพราะมันจะไมเปนเชนนั้น อยารอใหคนอื่นตอบสนอง ตองรูท ันทีวาเปนงานของมาร
และจัดการเสีย
สิ่งสําคัญก็คือ ตองจัดการกับปญหาดวยวิธีที่ไมดึงความสนใจออกไปมากกวาที่เปนอยู อยาทํา
ใหสถานการณใหญโตออกไปอีก ใหกระทําดวยวิธีที่จะใหคนหันกลับไปสนใจที่เวทีใหเร็วที่สุด
บอยครั้ง ซาตานจะใชคนที่ถูกผีเขาเพื่อเริ่มสําแดง โดยปกติแลวเจาหนาที่จะไมจัดการกับคน
นัน้ ในทามกลางหมูคน จําไววา ซาตานใชการดึงความสนใจเพื่อปดกั้นสิ่งที่พระเจากําลังกระทํา
คุณควรฝกเจาหนาที่พิเศษบนเวทีและตรงทางลาดขึ้นเวที เจาหนาที่บนทางลาดควรกันคนที่ไม
มีหนาทีอ่ อกจากเวทีและชวยใหคนที่มีหนาที่ขึ้นมาและลงไปจากเวที
เขาจะชวยรับคนที่ขึ้นมาเปนพยาน กลาวถึงการอัศจรรยและนําเขากลับจากเวทีลงไป
เจาหนาทีบ่ นเวทีควรประกอบดวยคนนําทางสองขางเวที ซึง่ ไมอนุญาตใหคนที่เจาหนาที่ตรง
ทางลาดไมไดสงขึ้นมา อยางนอยที่สุดเจาหนาที่บนเวที 2 คน ควรชวยรักษาแถวคนเปนพยานใหเปน
ระเบียบ
คุณตองฝกคนนําพาใหชวยพาคนไปและมาจากที่นั่งเพื่อชวยเดินถุงถวาย
คุณอาจตองฝกเจาหนาที่ใหชวยดูแลการจอดรถ ถาคนจํานวนมากมาโดยรถยนต ศึกษา
บริเวณทีจ่ อดรถและทางเขาและเตรียมแผนผังวาจะทําใหการจราจรเคลื่อนไปไดอยางไร อาจตองสํารอง
บริเวณจอดรถพิเศษเพื่อเจาหนาที่และทีมงาน เตรียมเครื่องหมายที่จําเปนเผื่อบริเวณนี้ แสงไฟที่เหมาะสม
ถามีและปองกันการบุกทําลายขาวของ (จําไววาคุณอยูในสงครามฝายวิญญาณ)
ความรอด
เมือ่ คุณเรียกใหคนมารับความรอด จงใหเจาหนาที่ยืนขึ้นทันทีและไปยังบริเวณทางเดินตามที่
มอบหมายไว
การเรียกใหมารับความรอดแสดงใหเห็นวาถึงเวลาของการรับใชแลว จงฝกเจาหนาที่ใหตั้งใจฟง
วาคุณกําลังพูดอะไรในขณะนี้ พระเจาอาจทรงนําใหคุณรับใชตางกันในแตละครั้งและเขาตองพรอมที่จะ
ไหลไปกับคุณเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว
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ปกติแลว เนือ่ งจากมีคนจํานวนมากตอบสนองที่การประชุม จึงเปนการดีที่สุดที่จะอธิษฐานหมู
และใหเขาพูดตามคุณถึงคําอธิษฐานสารภาพบาปเพื่อขอการใหอภัย คนทีต่ อบสนองตอเสียงเรียกควรไดรับ
การดูแลเอาใจใสติดตาม ดังนัน้ จงแนใจวาคุณไดใหเขาทํา 3 สิง่ ตอไปนี้
ผูใ หคําปรึกษาเขียนชื่อและที่อยูของผูเชื่อใหมบนบัตรรับเชื่อ เพือ่ ทีศ่ ษิ ยาภิบาลทองถิ่นจะติดตอ
เขาไดเพื่อติดตามผล
หรือ ประกาศวามีการประชุมในเชาวันตอไปเพื่อทุกคนที่ตอนรับพระเยซูจะมารวมประชุมใน
ชวงเชาวันตอมา การดูแลติดตามผลก็กระทําไดตอผูเชื่อใหม
หรือ ผูต อบสนองการเรียกมารับเชื่อถูกนําไปที่หองปรึกษาหรือบริเวณพิเศษ เจาหนาที่จะตาม
เขาไป และใหคําปรึกษาเพิ่มเติมและจดชื่อและที่อยูบนบัตรรับเชื่อ
ถาคุณมีบัตรรับเชื่อ คุณควรใหเขียนสิ่งตอไปนี้บนบัตร
ชื่อ …………………………………………..
ที่อยู ………………………………………….
โทรศัพท ……………………………………..
การตอบสนอง : เพือ่ ตรวจสอบวาเขามาเพื่อรับความรอด เพือ่ ฟนฟูความสัมพันธกับพระคริสต
เพื่อการปลดปลอย เพือ่ การรักษาหรืออื่นๆ
ความเห็น :
เขียนความเห็นเพิ่มเติมของที่ปรึกษา ซึง่ บันทึกขอมูลที่อาจมีประโยชนตอการ
ติด
ตามผล
ลายเซ็นต เขียนลายเซ็นตของเจาหนาที่ซึ่งใหคําปรึกษา
ถาใชบัตรรับเชื่อควรใช 2 ใบถาเปนไปได ใหมีกระดาษสําเนาดวย แผนแรกมอบใหแกศิษยา
ภิบาลทองถิ่นเพื่อติดตามผล กระดาษสําเนาเก็บไวที่เจาหนาที่เพื่อเขาจะติดตามผลผูเชื่อใหมไดดวย ฝกเจา
หนาที่ของคุณใหพิมพใหชัดเจนเมื่อเขาเติมชองวางในบัตรและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรวบ
รวมบัตรดังกลาว
การรักษาและการปลดปลอย
การสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาพิสูจนคําเทศนาของขาวประเสริฐวาเปนจริง การรักษาและ
การปลดปลอยเปนสวนสําคัญของการประกาศพระกิตติคุณ
เพือ่ หนุนใจความเชื่อของผูเชื่อ พิสจู นวา พระวจนะของพระเจาเปนความจริง และดึงดูดใจผูไม
เชื่อ จึงควรใหมกี ารแบงปนคําพยานวาพระเจาทรงกระทําอะไรในการประชุม จําไววาคนที่ยังไมเชื่อสวน
ใหญมาโดยมีใจสงสัยอยู เขาจะกลับออกไปเหมือนเดิมถาเขาไมไดเห็นการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
เมือ่ คุณกําลังอธิษฐานเพื่อการรักษาและการปลดปลอย จงฝกเจาหนาที่ใหลืมตาอธิษฐาน เมื่อ
คุณอธิษฐาน จงบอกคนในที่ประชุมใหวางมือของเขาลงบนที่ที่เขาเจ็บปวย เมือ่ เขาอธิษฐานแลว บอกใหเขา
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เริม่ ทําบางอยางที่เขาไมสามารถทําไดมากอน จงฝกเจาหนาที่ใหเฝาดู ขณะทีค่ นวางมือลงบนสวนที่เจ็บ
ปวยของเขาและเมื่ออธิษฐานแลว ขณะทีเ่ ขาเริม่ กระทําตามความเชื่อซึ่งเจาหนาที่จะไปหาคนเหลานี้ไดเพื่อ
นําเขามาเปนพยาน
(ขณะทีค่ ุณกําลังฝกอบรมเจาหนาที่ จงอธิษฐานขอการรักษาโรคและการปลดปลอย หลายครั้ง
คุณจะไดเห็นการรักษาทันทีในการฝกอบรมนั้น)
เมือ่ เจาหนาที่พบวามีคนที่ไดรับการรักษาหรือปลดปลอย จงฝกอบรมเขาใหพา (ไมใช สง ไป)
คนนัน้ มายังเจาหนาที่ที่อยูตรงกลางทางลาด ผูซ งึ่ จะนําเขาไปดวยกันที่เวทีและคุณจะสัมภาษณและแบงปน
คําพยานวาพระเจาทรงทําอะไร เจาหนาทีก่ ลับมายังบริเวณที่มอบหมายเพื่อรับคนมาเปนพยานตอไป

ดําเนินการประชุมนมัสการรณรงค
ตอไปนีเ้ ปนคําแนะนําบางประการเพื่อดําเนินการประชุมรณรงค
กอนถึงเวลาเริ่มตน
กําหนดใหดนตรีพิเศษเลนไป 30 นาทีกอ นเริ่มนมัสการ ดนตรีจะดึงดูดคนใหมายังสถานที่นั้น
และเตรียมจิตใจของคนที่มาอยูที่นั้นแลวเพื่อรับพระวจนะพระเจา
จงแนะนํานักดนตรีและผูรองเพลงเดี่ยววาใชเพลงใด จงเลือกเพลงที่มีชีวิตชีวา ดลใจ และมี
ลักษณะประกาศพระกิตติคุณ อยาเลือกเพลงที่ออนไหวซาบซึ้งหรือเพลงที่ยากตอการเขาใจ จงใชเพลงที่
แสดงถึงชีวิตและความกระตือรือลนซึ่งจะดึงดูดผูไมเชื่อ
หลังจากคืนแรกแลวจะมีคนที่ไดรับความรอด ไดรับการรักษาโรคและไดรับการปลดปลอย จงให
เขามาเปนพยานในชวง 30 นาทีกอนการประชุมนี้ สัมภาษณเขาและถามคําถามเฉพาะแกเขาเพื่อปองกัน
ไมใหเขาชวงชิงการนมัสการไป (อยาปลอยใหเขาพูดเองเพราะทําใหวุนวายเปนยุทธวิธีของซาตาน)
การรับใชโดยกลาวพระวจนะ
จงเริม่ การนมัสการตามเวลาที่กําหนด จุดประสงคของการรณรงคเพื่อการประกาศนําวิญญาณ
คนมาถึงพระเยซู ดังนั้น จึงตองเทศนาพระวจนะพระเจาและใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาสําแดงออก คนมา
พรอมกับความตองการดานวิญญาณ รางกายและอารมณเปนอันมาก เขาไมไดมาเพื่อฟงการประกาศยืด
ยาว คําพูดตลก การแนะนํา และการพูดคุยที่ไมสําคัญ
กอนที่จะเริ่มเทศนา จงประกาศวาคุณจะอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคและการปลดปลอยหลัง
จากการเทศนา หลายคนมาเพื่อรับการรักษา ถาคุณเริม่ เทศนาโดยไมประกาศกอนเขาอาจคิดวาเขาเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับการประชุมถาคุณพูดไดชัดเจนวาจะมีการอธิษฐานหลังเทศนาคนจะใหความสนใจตอขอความ
เทศนาดีขึ้น
การอธิษฐานเพื่อรับความรอด
เมื่อสรุปคําเทศนา ประกาศแรกที่ตองทํา คือ เรือ่ งของความรอด จงเนนวาการรักษาวิญญาณ
นัน้ สําคัญมากกวาการรักษารางกาย คุณจะอธิษฐานเผื่อรางกายเขา แตกอนอื่นคุณอยากจะอธิษฐานเผื่อ
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วิญญาณของเขาใหพระเจาทรงรักษาเขาฝายวิญญาณและอภัยบาปของเขาโดยทางพระโลหิตของพระเยซู
คริสต
การอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคและการปลดปลอย
ภายหลังการอธิษฐานเพื่อรับความรอด ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะเริ่มอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคและการ
ปลดปลอย สถานการณของการรับใชแตละครั้งจะไมเหมือนกันและบางทีพระเจาจะทรงนําคุณไปดวยวิธี
พิเศษวาจะรับใชอยางไร อยางไรก็ตาม จําเปนทีค่ ณ
ุ ตองไวตอการทรงนําของพระเจาในแงนี้เพราะวาไมมีรูป
แบบที่แนนอนตายตัว
ปดการประชุมนมัสการ
ขณะปดการประชุม จงประกาศใหคนรูถึงการประชุมคืนตอไปและชั้นเรียนตอนเชาสําหรับผู
เชื่อใหม ใหขอ มูลเฉพาะถึงเวลาและสถานที่

การติดตามผลการรณรงค
ผูเชื่อใหมจากการรณรงคควรไดรับการดูแลติดตามผล ซึง่ เปนการทําใหพระบัญชาที่วา “สอน
เขาถึงสิ่งสารพัด” สําเร็จลงได คือ การติดตามผลการกลับใจตามที่พระองคทรงบัญชาไว
คําขวัญของการดูแลติดตามผลควรเปน “อยาปลอยใหเขาไป” อยาปลอยผูเชื่อใหมไปจนกวา
เขาจะไดรับการปลูกฝงเขาสูการมีสวนสามัคคีธรรมในคริสตจักรทองถิ่น
บทที่ 13 จะใหขอมูลเกี่ยวกับการสอนเพื่อติดตามผลผูเชื่อใหม
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ชื่อ ……………………………….

บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. อธิบายถึงคุณประโยชนของการรณรงคประกาศแกหมูชน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3 ในแผนกระดาษตางหาก จงสรุปขอมูลที่อธิบายไวในบทนี้เกี่ยวกับ
- การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
- สถานที่การจัดการประชุม
- สัญญาเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชตางๆ
- วันที่และเวลา
- การประชาสัมพันธ
- การเงิน
- การเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ
- ฝกอบรมเจาหนาที่
- ดําเนินการประชุมนมัสการ
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- การติดตามผล

คําตอบบททดสอบ บทที่ 12
1. “จงมองทั่วประชาชาติตางๆ และดูใหดี จงประหลาดและแปลกใจ เพราะเรากําลังประกอบกิจในสมัย
ของเจา ถึงจะบอก เจาก็จะไมเชื่อ”
ฮาบากุก 1:5
2. การรณรงคประกาศแกหมูชนสามารถไปถึงกลุมคนที่แสวงหาพระเจามาเปนเวลานาน แตะตองคนที่ไม
เคยเขามาในอาคารคริสตจักร ใหโอกาสทีจ่ ะสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อพระเจา นํา
ขาวประเสริฐไปถึงหมูคนไดรวดเร็วและเปนวิธีที่สําคัญในการเขาถึงประชาชนที่กําลังเติบโตอยางรวด
เร็ว การประกาศแกหมูช นชวยแยกแยะพื้นดินฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะเก็บเกี่ยวและมักทําใหเกิดการ
ปลูกคริสตจักรขึ้นใหม ถามีคริสตจักรอยูแลวในบริเวณนั้น ก็จะพบกับความเจริญเติบโตและคนเชื่อใหม
จะถูกรวบรวมเขาไปในคริสตจักรนั้น หนา 114-115
3. เปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายเกี่ยวกับ
- การเตรียมตัวฝายวิญญาณ หนา 115
- สถานที่การจัดการประชุม หนา 115-116
- สัญญาเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชตางๆ หนา 116-117
- วันที่และเวลา หนา 117
- การประชาสัมพันธ หนา 117
- การเงิน หนา 118-119
- การเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ หนา 120-121
- ฝกอบรมเจาหนาที่ หนา 121-123
- ดําเนินการประชุมนมัสการ หนา 124-125
- การติดตามผล หนา 125
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
(1) ตอไปนีเ้ ปนคําแนะนําที่ใหแกเจาหนาที่ในการฝกอบรมเขาในการใหคําปรึกษาแกผูที่ตอบ
สนองตอการเรียกรับเชื่อ
1 แนะนําตัวคุณเอง (วาเปน “ทีป่ รึกษา” กับคนที่ตอบสนองการเรียกใหรับเชื่อ)
2. ถามชือ่ เขาและจดไวเพื่อคุณจะจําไดระหวางการสนทนา (ถามีบตั รรับเชื่อก็เขียนลงบนบัตร
นั้น ถาไมมี เขียนบนกระดาษแผนหนึ่งเพื่อไวอางอิง)
3. ถามเขาวา “เหตุใดเขาจึงยกมือ (หรือออกมาขางหนา) ในคืนนี้” ซึง่ จะใหโอกาสแกผูขอคํา
ปรึกษาที่จะเสนอความตองการของเขาตอคุณ
4. ไมมที างทีจ่ ะกลาวถึงปญหาทุกอยางที่คนอาจเสนอ แตจงจําไววาพระวจนะของพระเจามีคํา
ตอบสําหรับทุกๆสถานการณ
ถาคุณเผชิญกับคําถามหรือความยากลําบากที่ไมอาจปฏิบัติไดก็ให
เรียก
ศิษยาภิบาล คนใดคนหนึง่ หรือเจาหนาที่คนอื่นมาชวยคุณ
5. อยาบังคับคนใหตัดสินใจรับเชื่อ แตใหพระวิญญาณของพระเจากระทํากิจนั้น
6. เมือ่ รับรูค วามตองการฝายวิญญาณของผูขอคําปรึกษาโดยการสนทนาแลว จงใหคําปรึกษา
โดยใชพระวจนะของพระเจาแลวอธิษฐานกับเขา
ถาเขาตอบสนองตอการเรียกใหรับความรอด จงนําเขาใหอธิษฐานสารภาพบาปขอการ
อภัยโทษและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และใหคําปรึกษางายๆแกเขา (อยาพยายามสอน
หลักขอเชื่อทั้งหมดของความเชื่อคริสเตียนภายใน 2-3 นาที)
ถาเขาตองการรักษาโรคหรือการปลดปลอยก็จงปรนนิบัติแกเขา
7. ใหสงิ่ พิมพบางอยางที่คุณไดรับมาเชน พระกิตติคุณยอหนหรือใบปลิวที่มีขอมูลเพิ่มขึ้นในการ
ดําเนินชีวิตคริสเตียน
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8. เมือ่ คุณรับใชแกผูรับเชื่อแลวใหเขียนสวนที่เหลือในบัตรรับเชื่อ เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท จด
บันทึกขอสังเกตบางอยางลงในบัตรเพื่อชวยในการติดตามผลผูเชื่อ
9. คืนบัตรรับเชื่อแกผูที่เก็บบัตร ถาบัตรรับเชื่อมี 2 สวนก็ใหสงบัตรตัวจริงคืนไปและเก็บบัตร
สํารองเพื่อคุณจะติดตามผลคนที่คุณใหคําปรึกษา
10. ติดตามผลแกผูขอคําปรึกษาภายใน 48 ชัว่ โมงตรวจสอบวาเขาเปนอยางไร“อยาปลอยเขา
ไป”
จนกวาเขาจะเปนสวนหนึ่งของคริสเตียนทองถิ่น
(2) บทนีเ้ กีย่ วของกับวิธีธรรมดาของการประกาศแกหมูชน เราไมอาจจะอธิบายถึงการประกาศ
ทุกชนิด คุณอาจทําไดในการประกาศแกหมูชน คุณอาจตัดสินใจทําการประชุม สัมมนา ฟนฟู คอนเสิรต
ฯลฯ
ตอไปนีเ้ ปนคําแนะนําทั่วไปเพื่อวางแผนการรณรงคชนิดตางๆ
1. ตัง้ เปาหมายของการประชุม
อะไรเปนเปาหมายของการสัมมนา การประชุม การฟนฟู การรณรงค เปาหมายจะนําทาง
ใหคุณวางแผนได
2. กําหนดวันที่และเวลาของการรณรงค
3. เลือกสถานที่ สิง่ ทีต่ อ งพิจารณาในการเลือกอุปกรณความสะดวกตางๆ คือ
- ขนาด ตองพอเพียงสําหรับจํานวนคนที่คุณคาดหวังวาจะมาถึง
- ลักษณะของหองประชุม ตองมีลักษณะที่คุณตองการสําหรับเหตุการณนั้น เชน ถาคุณ
วางแผนที่จะใหมีกลุมใหญ แลวแบงออกเปนกลุมยอยหลายๆกลุม คุณตองมีหอง
ประชุมใหญหองหนึ่งและหองเล็กๆหลายหอง ถาคุณตองทําอาหารก็ตองมีครัวดวย
- สถานที่ ตองเปนทีท่ มี่ กี ารคมนาคมไปมาสะดวกและอยูใกลคนที่คุณตองการใหมาฟง
มากที่สุด
- คาเชา คุณตองมีพอจายได
4. ตัง้ คณะกรรมการและมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อ
- ความรวมมือทั่วไป ผูป ระสานงานจะดูแลผูอื่นใหทําหนาที่ของตนและประสานงานกับ
ทุกสวนของงาน
- กําหนดการ กําหนดการควรประกอบดวย
- ทุกสิง่ ทีต่ องทํากอนการประชุม ใครจะทํา ทําเมื่อไร
- กําหนดการของเหตุการณแทจริง อะไรจะเกิดขึ้นเวลาใดในวันจริงของการรณรงค
- สิง่ ทีต่ องติดตามผลภายหลังจากการรณรงค
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- งบประมาณ วางงบประมาณสําหรับการรณรงค จัดหาทุน จายใบเสร็จตางๆ รับเงิน
ถวายระหวางการประชุมและใหเงินถวายแกแขกรับเชิญ
- ติดตั้งอุปกรณตางๆ เชน เกาอี้ เวที โตะ ถุงใสเงินถวาย ไมโครโฟน อุปกรณ ธรรมาสน
เครื่องใชดานโสตทัศน อุปกรณเพื่อใหคําปรึกษาและการลงทะเบียน
- การลงทะเบียน คุณจะมีการลงทะเบียนไหม ถามีจะใหเอกสารอะไรในการลงทะเบียน
คุณจะจัดแถวการลงทะเบียนอยางไร มีคา ลงทะเบียนหรือไม ตองมีบัตรชื่อหรือไม มีรูป
แบบอยางไร ตองใชเจาหนาที่ที่ไหน
- การประชาสัมพันธ จะโฆษณาการรณรงคอยางไร เลือกคนใดคนหนึ่งใหทํางานนี้ เชน
สงจดหมายพิเศษ โทรศัพท วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ โปสเตอร ใบปลิว การประกาศคริสต
จักรทองถิ่น
- ทีป่ รึกษา มีการอบรมที่ปรึกษาเพื่อชวยคนที่มีความตองการฝายวิญญาณ ทีป่ รึกษา
เหลานีต้ องรูวาจะนําคนมาถึงพระเยซูคริสตไดอยางไร จะอธิษฐานเผื่อคนปวยอยางไร
และจะทําการปลดปลอยเขาอยางไร ทีป่ รึกษาตองมีพระคัมภีร ใบปลิว บัตรชื่อและที่อยู
ซึง่ บันทึกขอมูลเกี่ยวกับคนที่ตองการความชวยเหลือดานวิญญาณจิต บัตรเหลานี้จะ
ชวยใหคุณติดตามผลคนเหลานี้ไดภายหลังการรณรงค
- แขกรับเชิญ จะมีแขกรับเชิญใหมาพูดในงานนี้หรือไม ถามีคุณตองใหคนใดคนหนึ่งรับ
ภาระติดตอและเชิญเขามา ใหกําหนดการและขอมูลแกเขา ใหความสะดวกในการเดิน
ทางและที่อยูถาตองการและดูแลรับใชเขาในดานความตองการสวนตัวในระหวางการ
รณรงคนี้
- ดนตรี เลือกประธานดนตรี เพือ่ จัดเตรียมเครื่องดนตรีและนักดนตรี นํานักรอง วางแผน
ดนตรีพิเศษและนําการรองเพลงของที่ประชุม
- หองเลี้ยงเด็ก คุณจะใหมีการดูแลเด็กเล็กๆระหวางการประชุมหรือไม ถามี คุณตองให
คนใดคนหนึ่งจัดความสะดวกและเลือกคนที่จะดูแลเด็กๆ
- การขายของ ถาคุณจะขายพระคัมภีร หนังสือหรือเทปคริสเตียน อาหาร ฯลฯ ระหวาง
การประชุม คุณตองใหคนใดคนหนึ่งมีหนาที่ดานนี้
- คนนําทาง ใหคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบการนําทางซึ่งจะนําคนไปสูที่นั่ง แจกและเก็บสิ่ง
พิมพ เก็บเงินถวาย แกปญ
 หาการรบกวนระหวางการประชุม
- เสียง ถาคุณวางแผนใหมีการประชุมขนาดใหญคุณตองมีระบบเสียงที่ดี คุณตองมีคน
ทีม่ คี วามรูในดานนี้และมีอุปกรณที่เหมาะสม

131

- เทปหรือวีดีโอ คุณจะใหมีการบันทึกเทปหรือไม ถามี คุณตองใหคนใดคนหนึ่งกําหนด
เจาหนาที่เพื่อทําเทป ผลิตสําเนาเทป จัดหาอุปกรณที่ตองการ
- ผูรวมมือชวยเหลือ คุณตองมีคนที่จะประสานงานกับผูรวมงาน เชน วางแผนการ
คมนาคม อาหาร ทีพ่ ัก และชวยคนที่มีปญหาขัดของในการทํางาน หรือมีคําถามใน
ระหวางการประชุมรณรงค
- ติดตามผล ตองเลือกคนใหทําหนาที่ติดตามผลจากงานนี้ รวมถึงการรวบรวมขาวของ
ของคุณเอง ทําความสะอาดอุปกรณ ขอบคุณผูที่ชวยเหลือคุณ เปนตน อาจรวมถึงการ
มอบใหคนในคนหนึ่งรับผิดชอบติดตามผูเชื่อใหมดวย
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