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บทที่ 10
การตัดสินใจหรือการเปนสาวก
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
เขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา
ใหคําจํากัดความของคําวา “กลับใจใหม
ใหคําจํากัดความของคําวา “สาวก”
สรุปความสําคัญ 3 ดานของการทรงเรียกใหเปนสาวก
บอกถึงหลักการสรางสาวก 9 ประการที่เปดเผยใหเห็นเมื่อศึกษาเรื่องพระเยซูกับ
สาวกของพระองค
บอกถึงคุณลักษณะ 9 ประการของสาวกแทของพระเยซูคริสต
อธิบายถึงการทดสอบที่แทจริงของการเปนสาวก

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกตามเรามา””
มัทธิว 16:24
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คํานํา
คุณไดยินบอยครั้งถึง “พระมหาบัญชา” ของพระเยซู แตวาคุณเขาใจอยางแทจริงหรือไมถึง
พันธกิจที่พระเยซูทรงมอบใหแกสาวกของพระองค?
พระมหาบัญชาเพียงแตใหเรานําคนกลับใหมเทานั้นหรือ?
พระองคทรงทาทายเขาใหทําการประกาศใหญทั่วเมืองและใหสรางตึกอาคารใหญๆ ของคริสต
จักรหรือไม?
พระองคทรงบอกเขาวาสิ่งสําคัญกอนอื่นใดคือการใหอาหารและใหเสื้อผาแกคนปวยหรือไม?
ใหเราอานคําสั่งสอนของพระองคอีกครั้งหนึ่งดังนี้
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:19-20
สิ่งสําคัญประการแรกคือ การไปยังชนชาติตางๆ สอนเขาใหรูถึงพระกิตติคุณ ใหเขารับบัพติศ
มา และใหการติดตามผลตอไปโดยสอนทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญกอนอื่นใด และยังคงตองเปนสิ่งสําคัญอยูในขณะนี้
คุณอาจใชชีวิตของคุณไปในหลายๆ ดาน คุณอาจทํางานที่ดี เชน ชวยคนยากจน คุณอาจ
สรางอาคารคริสตจักรที่ใหญโต คุณอาจทําการประกาศในเมือง
แตวาคุณ ตอง ทําสิ่งหนึ่ง ถาคุณตองการที่จะทําพันธกิจของพระเยซูคริสตใหสําเร็จ นั่นคือคุณ
ตองเขามีสวนรวมในการนําเอาพระกิตติคุณไปยังชนทุกชาติ กิจกรรมอื่นๆ เชน การรับใชคนยากจน
การสรางอาคารคริสตจักรและอื่นๆ จะใชไดก็ตอเมื่องานตางๆ เหลานี้เปนการชวยเสริมสิ่งสําคัญ
ประการแรกนั้น
แตวาการเขาไปสูชนทุกชาตินั้น เราตองทํามากกวาการนําคนใหเขาสูการตัดสินใจตอนรับพระ
เยซูคริสต การที่จะทําใหพระมหาบัญชาสําเร็จลงไดนั้นคุณตองกาวจากการตัดสินใจตอนรับพระเยซูไป
สูการเปนสาวก
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การตัดสินใจหรือการเปนสาวก
พระบัญชาของพระเยซูประกอบดวยคําสอน 2 ประการดวยกันคือ
ประการที่หนึ่ง คําสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่จะนําคนทั้งชายและหญิงมาสูความรอด

คนตองไดยินพระกิตติคุณเพื่อตอบสนองตอการทรงเรียน กลับใจสํานึกผิดจากบาปและบังเกิด
ใหม โดยความเชื่อและเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรับ
บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”
มัทธิว 28:19
บางครั้งผูเชื่อใหมถูกเรียกวา “ผูกลับใจ” ผูที่กลับใจคือผูที่เชื่อในพระเยซู ซึ่งบังเกิดใหมโดย
ความเชื่อและเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา
(สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติมีหลักสูตรชื่อ “การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง” ซึ่งใหการ
ฝกอบรมวาจะประกาศและนําคนใหกลับใจใหมอยางไร)
ประการที่สอง คําสอนหลังจากการกลับใจ

ภายหลังจากที่คุณไดรับคําสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณและเขามาหาพระเยซูแลว คุณตองเรียนรู
วาจะติดตามพระองคอยางไร
“สอนใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลาย
เสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว 28:20
พระบัญชาของพระเยซูเปดเผยใหเห็นวาตองมีการสอนตอไปหลังจากการกลับใจและบัพติศ
มา เราตองสอนผูกลับใจถึงทุกอยางที่พระเยซูทรงสอน ขบวนการนี้บางทีเรียกวา “การติดตามผล” หรือ
“การเลี้ยงดู” ผูเชื่อใหมและยังเรียกวา “การสรางสาวก” ดวย

คําจํากัดความของคําวา การสรางสาวก
แผนการของพระเยซูคือ ใหคุณนําผูกลับใจมาสูการเปนสาวก สาวกคือผูกลับใจซึ่งไดถูกวาง
รากลงบนพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนและเขาสามารถที่จะนําใหคนกลับใจใหมและสรางเขาใหเปน
สาวก
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คําวา “สาวก” แปลวาผูเรียน นักเรียน คนที่เรียนโดยการติดตามสิ่งที่เรียนนั้นเปนมากกวา
ความรูทางสมอง แตเปนการเรียนที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนๆ นั้น

วงจรของการตัดสินใจและการเปนสาวก
การตัดสินใจเปนเพียงขั้นตอนแรกของการเปนสาวกแท ผูกลับใจตองกาวหนาจากการตัดสิน
ใจไปสูการเปนสมาชิกที่รับผิดชอบตอพระกายของพระคริสต ซึ่งจะสามารถนําผูอื่นใหมาเชื่อพระเจาได
การนําคนใหกลับใจใหมเปนสิ่งสําคัญแตการฝกอบรมชายและหญิงใหติดตามพระเยซูและ
เกิดผลฝายวิญญาณนั้นก็สําคัญเทาเทียมกัน คนแตละคนที่คุณฝกอบรมจะนําผูอื่นใหกลับใจ สราง
สาวกแกเขาและฝกเขาใหนําผูอื่นมาเชื่อ
ตามที่คุณไดศึกษาในบทที่ 4 ของวิชานี้ แผนการ “คนหนึ่งสอนอีกคนหนึ่ง” ทําใหเกิดผลเปน
การเพิ่มพูนผูเชื่อ เพิ่มพูนคริสตจักรและนิกายตางๆ
แตจงคํานึงถึงวัตถุประสงคใหชัดเจนวา คุณไมไดสรางสาวกเพื่อสรางงานรับใชของคุณเอง
หรือนิกายของคุณ เปาหมายของการสรางสาวกคือ เพื่อนําคนทุกชาติมาหาพระเยซูคริสต
การทําพระมหาบัญชาใหสําเร็จไมไดขึ้นอยูกับการใชเทคนิคที่ดีกวาหรือเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ
กวา แตขึ้นอยูกับการพัฒนาของสาวกซึ่งถวายตัว
แผนผังตอไปนี้แสดงใหเห็นวงจรตอเนื่องของการประกาศและการสรางสาวก

วงจรตอเนื่อง

การประกาศทําใหเกิดผูกลับใจ การสรางสาวกทําใหเกิดสาวกซึ่งสามารถที่จะประกาศ ทําให
เกิดผูกลับใจใหมและทําการสรางเขาใหเปนสาวก วงจรจะตอเนื่องไปเพื่อซํ้ารูปแบบเดิม
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การทรงเรียกใหรับการสรางสาวก
จงอาน ลูกา 9 สรางสาวก37-62 ในขอพระคัมภีรของคุณ ในขอความนี้มีชาย 3 คนเขามาหา
พระเยซู ปรารถนาที่จะเปนสาวก พระเยซูทรงเปดเผยใหรูถึงแงมุมที่ตางกันของแตละคนวาการที่ทรง
เรียกใหเปนสาวกนั้นประกอบดวยอะไรบางดังนี้
1. คํานึงถึงคาของการลงทุน (ลูกา 9:57-58)

ชายคนแรกอยากติดตามพระเยซูโดยไมรอใหพระองคทรงเรียก เขาพยายามที่จะเปนสาวก
ดวยความสามารถของตนเอง
พระเยซูทรงเตือนเขาวา เขาไมเขาใจความหมายของการเปนสาวก การเปนสาวกไมใชสิ่งที่
มนุษยเสนอตอพระเจา แตเปนการที่พระเจาทรงเรียกมนุษย
พระเยซูตรัสวา “ถาทานตามเรามา นี่คือสิ่งที่ทานตองเผชิญ” พระองคอธิบายวา สาวกที่แท
จริงนั้นตองลงทุนมาก ซึ่งจะทําใหสําเร็จไมไดดวยความพยายามของตนเอง
2. สิ่งที่สําคัญอันดับแรกที่เหมาะสม (ลูกา 9:59-60)

พระเยซูทรงเรียกชายคนที่สองให “ติดตาม” พระองค การ “ติดตาม” หมายถึงการเดินตาม
คนที่เดินไปกอนขางหนา เลียนแบบตัวอยางซึ่งตองมีทั้งความเชื่อและการเชื่อฟง
เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้ง 12 คน พระองคขอใหเขามาและติดตามพระองคไป พระองคไม
ไดใหโครงรางของอาชีพนี้ พระองคไมไดใหรายละเอียดโครงการของชีวิตของเขาเลยแมแตนอย
สาวกตองละทิ้งชีวิตเกาไวขางหลัง เนื่องจากการทรงเรียกนี้ เขาไมรูวาเขาตองตัดสินใจและละ
ทิ้งและเสียสละอะไรบาง ผูติดตาม (หรือสาวก) ตองจากชีวิตที่ดูมั่นคงแนนอนมาใชชีวิตที่ไมมั่นคงใน
สายตาของโลก เขาผูกพันตนเองตอบุคคลไมใชตอโครงการ บุคคลนั้นคือพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจา
ในขอความของลูกา ชายผูนี้ตอบสนองตอการทรงเรียกใหติดตามวา “ขอทรงโปรดใหขาพระ
องคไป....กอน” เขาตองการที่จะติดตามพระเยซูแตสิ่งนี้ไมใชสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใดในชีวิตของเขา
พระเยซูไมเคยแนะนําใหสาวกละทิ้งที่จะตอบสนองความตองการของบิดามารดา (ดูยอหน
19:25-27) แตในที่นี้พระองคทรงเนนที่ความสําคัญกอนสิ่งอื่นใด
ชายผูนี้ตองการที่จะฝงศพบิดาของเขากอน ในวินาทีที่สําคัญเมื่อพระเยซูทรงเรียกชายผูนี้ให
ติดตามพระองค ไมควรนําสิ่งใดมาวางไวตอหนาการตอบสนองตอการทรงเรียก
ในอีกขอความหนึ่ง พระเยซูทรงอธิบายในรายละเอียดวา “การติดตาม” ประกอบดวยอะไร
บาง
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“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตนเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา””
มัทธิว 16:24
คุณตองปฏิเสธตัวเองกอนที่จะรับแบกกางเขน คุณตองปฏิเสธธรรมชาติตัวเกาที่เห็นแกตัวและ
บาป (อาน โรม 7-8 เกี่ยวกับการตอสูของเปาโลในดานนี้)
แลวคุณตองแบกกางเขน กางเขนคือสัญลักษณของการเสียสละ ความทุกขยาก การปฏิเสธ
การดูถูก แลความยากลําบากที่เราตองเผชิญในการปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระเจา กางเขนอาจ
หมายถึงกระทั่งการเรียกใหสูความตายโดยการเสียสละชีวิตเพื่อพระกิตติคุณ
“การแบกกางเขน” ไมไดหมายถึงภาระตางๆ ของชีวิต ซึ่งเปนสิ่งธรรมดาของมนุษยทุกคน
หรือความเดือดรอน การทดลอง ความผิดหวังและความหดหูใจซึ่งเกิดจากชีวิตที่อยูในโลกที่บาป
ผูเชื่อเองไมไดรับการยกเวนจากภาระของชีวิต เขาประสบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ไฟไหม
และการเสี่ยงภัยธรรมชาติ เพราะวาเขาอาศัยอยูในโลกที่แปดเปอนดวยบาป
แตวาภาระเหลานี้ไมใช “การแบกกางเขน” การแบกกางเขนเปนการกระทําที่เราอาสาสมัคร
ไมใชสิ่งที่ถูกทับถมดวยภาระของชีวิต แตเปนการเลือกที่จะปฏิเสธความตองการตนเอง เพื่อจะทําตาม
พระประสงคของพระเจา
การแบกกางเขนเปนสิ่งที่จําเปนตอการเปนสาวก พระเยซูตรัสวา “ผูใดไมแบกกางเขนและตาม
เรามา ก็ไมสามารถเปนสาวกของเราได” การแบกกางเขนไมใชสิ่งที่นาเพลิดเพลินเพราะวาเราตอง
ปฏิเสธตนเอง แตตองทําอยางเต็มใจพระคริสต เพื่อที่เราจะเปนสาวกของพระองคได
การที่แบกกางเขนได คุณตองทําใหมือของคุณวางเปลาจากสิ่งตางๆ ของโลก ถาจิตใจของคุณ
จดจออยูกับเงินและวัตถุของโลก มือของคุณก็เต็มเกินกวาที่จะแบกกางเขน (ไมมีมือเหลือพอที่จะแบก)
ถาเวลาของคุณหมดไปกับความสนุกเพลิดเพลินและสิ่งซึ่งทําใหเนื้อหนังพอใจ มือของคุณก็ไมวางที่จะ
แบกกางเขน
หลังจากที่คุณปฏิเสธตนเองและแบกกางเขนแลว ขั้นตอไปคือตามพระองคไป คุณตองทิ้งวิถี
ชีวิตเกาและความสัมพันธเกาๆ ที่เต็มไปดวยบาปไวเบื้องหลัง
คุณจะไมมีวันเขาสูการเปนสาวกโดยการนั่งและรอคอยใหมันเกิดขึ้นเอง คุณตองทําขั้นแรก
กอนคือปฏิเสธตนเอง รับกางเขนและตามพระองคไป
มัทธิวอาจยังคงอยูที่โตะเก็บภาษีและเปโตรยังคงอยูกับแหอวน เขาอาจทําการคาขายตอไป
อยางสัตยซื่อ และอาจมีประสบการณ “ฝายวิญญาณ” ดวยความยินดี
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แตถาเขาตองการที่จะติดตามไปในการเปนสาวกที่แทจริง เขาตองละทิ้งสถานการณเดาและ
เชาสูสถานการณใหม มัทธิวตองจากโตะเก็บภาษี และเปโตรจากแหอวนไป
ที่กลาวมานี้ไมไดหมายความวาสาวกทุกคนตองละทิ้งงานและบานของเขาไป แตวาความ
หมายสําหรับทุกคนก็คือเขาตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขา ในบางกรณีก็อาจหมายถึงการจากบาน
ครอบครัวงานและคนที่คุณรักไปเพื่อพระกิตติคุณ คุณตองติดตามไปทุกแหงที่พระเยซูทรงนําไป การ
เปนสาวกตองเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก
3. เปาหมายที่สมบูรณ (ลูกา 9:61-62)

ชายคนที่สามใน ลูกา 9:57-62 ตองการที่จะติดตามพระอง๕ แตเขาตองการที่จะทําตามความ
คิดของเขาเอง
การละจากครอบครัวเปนสิ่งธรรมดาสามัญที่จะกระทํา แตพระเยซูทรงเรียกใหเขาติดตามพระ
องค อะไรคือเปาหมายที่แทจริงในชีวิตของเขา? การเปนสาวกหรือการทําตามความคิดของเขาเอง
ชายผูนี้ไมไดวางเปาหมายในชีวิตไว เขายื้อยุดระหวางชีวิตเกากับชีวิตใหมที่พระเยซูทรงเรียก

วิธีและขอความของสาวก
การทรงเรียกใหเปนสาวกประกอบดวยพันธกิจที่ทรงมอบหมายใหเขาสอนชนทุกชาติ
วิธีการของสาวกคือการเปนพยาน พระเยซูตรัสวา “ทานจะเปนพยานฝายเรา” (กิจการ 1:8)
สิ่งที่ทรงเนนไมใชสิ่งที่เขา กระทํา แตทรงเนนที่สิ่งที่เขา เปน สิ่งที่เขาทํานั้นออกมาจากสิ่งที่เขาเปน
ในที่สุด สาวกของพระเยซูจะพบวาตนเองเปนพยาน กอนสิ้นชีวิตเปาโลกลาววา
“เปนเพราะพระเจาไดทรงโปรดชวยขาพระบาท ขาพระบาทจึงมีชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี้
และอาจเปนพยานไดตอหนาผูใหญผูนอย.....
...คือวาพระคริสตจะตองทนทุกขทรมาน และพระองคจะทรงแสดงความสวางแกชน
อิสราเอล และแกคนตางชาติ โดยที่ทรงเปนผูแรกซึ่งคืนพระชนม”
กิจการ 26:22-23
สําหรับสาวกนั้น การเปนพยานคือการเทศนา การสั่งสอน การใหบัพติศมาและการสําแดง
ฤทธิ์อํานาจของพระเจาโดยการอัศจรรยและการรักษาโรค
ข อ ความของการเปน พยานของเขาคือ พระกิ ตติคุณ หรือข า วประเสริ ฐแหง อาณาจั ก รของ
พระเจา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ าพยานแก
บรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”
166

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

มัทธิว 24:14
เปาโลสรุปหลักการพื้นฐานของพระกิตติคุณดังนี้
“เรื่องซึ่งขาพเจารับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปนเรื่องสําคัญที่สุดคือ
วาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร
และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตามที่มีเขียนไวใน
พระคัมภีรนั้น”
1 โครินธ 15:3-4
นี่คือสิ่งที่เปาโลเรียกวา “ความจริงแหงขาวประเสริฐ” (กาลาเทีย 2:5) ขอความอื่นใดไมเปนที่
ยอมรับได (กาลาเทีย 1:8)

พระเยซูและการสรางสาวก
พระเยซูทรงมีเวลารับใชเพียง 3 ปครึ่ง เพื่อทําพระราชกิจที่พระเจาสงพระองคมา ซึ่งเปนงานที่
ยิ่งใหญมาก พระองคทรงสามารถที่จะไปเยี่ยมสถานที่เพียงไมกี่แหงในชวงเวลาอันสั้นของพระองคนี้
และไปแตะตองตนจํานวนจํากัดเทานั้น
เพื่อใหแนใจวาพันธกิจของพระองคสําเร็จ
พระเยซูจึงทรงใหการสรางสาวกเปนสิ่งสําคัญ
อันดับแรก พระองคทรงรูจักสาวกของพระองคและสาวกของพวกเขาจะนําคนมากมายในหมูบานและ
เมืองซึ่งพระองคไมมีโอกาสไดไปถึง
พระเยซูอาจใชเวลาทั้งหมดของพระองคไปในการเลี้ยงอาหารและใหเสื้อผาแกคนจน พระองค
อาจสรางตัวอาคารคริสตจักรใหญโตในกรุงเยรูซาเล็ม มีหลายวิธีที่พระองคจะใชได
แตพระเยซูทรงเลือกกุญแจที่ยิ่งใหญที่สุดของการเพิ่มพูนทางวิญญาณ พระองคทรงรูวาโดย
การลงทุนชีวิตของพระองคกับคนที่สัตยซื่อไมกี่คน กระบวนการเพิ่มพูนก็เกิดขึ้นไดซึ่งไมมีวันจบสิ้น
ความหวงใยของพระองคไมไดอยูที่โปรแกรมการเขาหาคนหมูมาก แตอยูที่คนที่สามารถจะเขาไปหา
คนจํานวนมากได
ไมวาคุณจะอยูในประเทศใดก็ตาม ไมวาคุณอาศัยอยูในเมืองใหญหรือในหมูบานที่หางไกล
คุณก็ไดยินขาวประเสริฐ เพราะมีคนเปนสาวกที่สัตยซื่อของพระเยซู ถาเรายอนกลับไปดูประวัติศาสตร
ถึงวิธีที่ขาวประเสริฐแพรออกไปจนมาถึงคุณแลว หนทางนี้จะนํากลับไปจนถึงสาวกรุนแรกคนใดคน
หนึ่งของพระเยซู
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พระเยซูทรงเปนแบบอยางของการสรางสาวกของคุณ ถาคุณดําเนินตามแบบอยางของพระ
องค คุณจะไดรูวาสาวกที่เกิดผลไมไดมาจากผลของการสัมมนาสั้นๆ พระเยซูทรงใหเวลาสําคัญเปน
อันดับแรกแกการสรางสาวก
เมื่อเราศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพระเยซูและสาวกของพระองค เราจะพบวามีหลักการ
หลายประการในการสรางสาวก ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในกระบวนการสรางดังนี้

1. การเลือกบุคคล
การแตงตั้งสาวก 12 คน ถูกบันทึกไวใน มัทธิว 5:1, 10:2-4, มาระโก 3:13-19, และลูกา 6:1216 การแตงตั้งสาวก 70 คน บันทึกไวใน ลูกา 10:1-16
การเลือกบุคคลเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการสรางสาวก เมื่อพระเยซูทรงเลือกสาวกพระองค
ทรงเลือกคนธรรมดาๆ บางคนไมมีการศึกษาและเขาทุกคนตางมีความผิดพลาดและความลมเหลว
มีคนกลาวกันวาถาสาวกรุนแรก 12 คนนี้ ถูกนํามาทบทวนคุณสมบัติโดยคณะกรรมการพันธ
กิจของคริสตจักรในสมัยปจจุบัน เขาอาจถูกปฏิเสธไมใหทํางานมิชชั่นก็ได
แตวาพระเยซูทรงปฏิบัติการโดยมองดูที่ความสามารถที่จะเปนไปได (ศักยภาพ) ไมใชดูที่
ปญหา พระองคไมไดทรงเลือกชายและหญิง เพราะวาเขาเปนคนเชนนั้น แตพระองคทรงเห็นวาเขาจะ
เปนอยางที่พระองคหวังได พระองคทรงมองขามปญหาไปที่ความสามารถที่เปนไปไดของเขาเหลานั้น
ผูกลับใจใหมทุกคนถูกสรางใหเปนสาวกได แตคุณไมสามารถที่จะสรางทุกคนใหเปนสาวกได
คุณเปนเพียงคนๆ เดียวและคนที่คุณจะสรางในแตละครั้งก็มีจํานวนจํากัด เหตุนี้เองการสรางสาวกจึง
ควรกระทําในคริสตจักรทองถิ่น ศิษยาภิบาลจะแนใจวาผูกลับใจใหมทุกคนไดรับการสรางอยางถูกตอง
จากผูเชื่อที่เติบโตแลว
พระเยซูทรงตัดสินพระทัยอยางไรวาจะทรงเลือกผูใดเปนสาวก?
ประการแรก โดยการพึ่งพาพระเจา
“เราจะทําสิ่งใดตามอําเภอใจไมได... เพราะเรามิไดมุงที่จะทําตามใจของเราเอง แต
ตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”
ประการที่สอง พระองคทรงใหเปนเรื่องของการอธิษฐาน ลูกา 6:12-13 บันทึกวา พระเยซู
ทรงใชเวลาตลอดคืนในการอธิษฐานกอนที่จะเลือกคนที่พระองคจะทรงฝกฝนใหเปนสาวก
ประการที่สาม พระเยซูทรงริเริ่มการเรียกสาวกของพระองค คนจะไมแหกันมาหาคุณ เพื่อ
เปนสาวกของพระเยซู คุณตองริเริ่มที่จะเรียกเขาเขามา โดยทางฤทธิ์อํานาจของพระเจา คุณตอง
“สราง” สาวก
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ประการที่สี่ พระเยซูทรงบอกชัดเจนวาการเปนสาวกนั้นประกอบดวยอะไรบาง ตามที่คุณได
เรียนรูแลววา สาวกตองคํานวณราคาที่จะลงทุนไป ตองมีสิ่งสําคัญอับดับแรกและใหการสรางสาวก
เปนจุดหมายที่สมบูรณในชีวิตของเขา
นอกจากนี้การสรางสาวกยังตองประกอบดวยความสัตยซื่อ และความสามารถในการที่จะ
สอนผูอื่นได เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกชายที่สัตยซื่อและมอบหมายสิ่งที่ทิโมธีไดรับจากเปาโลใหแกคน
เหลานั้น คนที่สัตยซื่อเหลานี้ตองมีความสามารถที่จะสอนผูอื่นได
คุณสมบัติ 2 ประการนี้จําเปนตอกระบวนการเพิ่มพูนคริสตจักร ถาคนไมสัตยซื่อเขาจะไมทํา
ความรับผิดชอบในการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณไดสําเร็จ ถาเขาสัตยซื่อแตไมรูวาจะสอนผูอื่นอยางไร
เขาก็จะลมเหลวเชนเดียวกัน
เปาโลกลาวถึงผูเชื่อซึ่งควรสามารถสอนผูอื่นได แตวาทําไมได เพราะวายังไมเติบโตฝาย
วิญญาณ คนประเภทนี้ยังไมพรอมที่จะสรางใหเปนสาวกแท เขาตองรับคําสอนตอไปเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของความเชื่อ การสรางสาวกตองการคนที่ “สัตยซื่อและสามารถสอนผูอื่นไดดวย”
คนที่สัตยซื่อไมจําเปนตองเปนคนที่ไมมีขอผิดพลาดเลย อยาสับสนระหวางการเปนสาวกกับ
ความไพบูลย อยางมุงเนนที่ปญหาในชีวิตของสาวกที่เรามุงหวัง ใหดูที่ความสามารถที่จะเปนไปไดของ
เขา
การสรางสาวกคือกระบวนการที่นําไปสู “ความไพบูลยของธรรมิกขน” ตามที่อธิบายไวในเอเฟ
ซัส บทที่ 4 แมแต “คนที่สัตยซื่อ” ก็มีปญหาและความออนแอที่เขาตองเอาชนะเชนเดียวกับสาวกรุน
แรก
โลกนําเอาคนที่มีความสามารถและพยายามทําใหเขามีชื่อเสียง เขาเนนที่การสรางคนใหเปน
มืออาชีพ แตพระเจาตรัสใหเอา “คนที่สัตยซื่อ” ตามนิสัยของเขามา แลวพระองคจะใหเขามีอํานาจ
โดยประทานความสามารถและตะลันตฝายวิญญาณ
คนที่สัตยซื่อจะสามารถกระทําพระประสงคของพระเจาใหสําเร็จได เมื่อพระเยซูทรงเรียก ซี
โมนและแอนดรูส เขาละจากแหอวนของเขาไป “ทันที” คําวา “ทันที” แสดงใหเห็นวาเขาเปนคนที่
พระเจา “เรียกใชได”
เมื่อคุณเลือกชายและหญิงใหมาเปนสาวก เขาตองเปนคนที่เรียกใชไดเสมอ เขาตองเต็มใจที่
จะใหการสรางสาวกเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกในชีวิตของเขา
คนที่สัตยซื่อมีความกระหายพระวจนะของพระเจา เมื่อพระเยซูประทานนิมิตแกเปโตรและ
แอนดรูสถึงการจับคนทั้งชายและหญิง สิ่งนี้เองกระตุนเขาใหละทิ้งแหอวนมาเสีย
คนที่สัตยซื่อมีความกระหายพระวจนะของพระเจา เชนสาวกของพระคริสต “หัวใจของเขาลุก
ไหมอยูภายในเขา” เมื่อพระองคทรงสอนพระคัมภีรแกเขา (ลูกา 24:32, 45) เขาเต็มใจและกระตือรือ
ลนที่จะเรียนรู
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2. การคบหาสมาคม การเปนเพื่อน
เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวก พระองคทรงเรียกเขาให “มาอยูกับพระองค” พระองคทรงแบงปน
ชีวิตของพระองคอยางใกลชิดกับสาวกของพระองค พระองคทรงใชเวลากับเขาทั้งในสถานการณการ
รับใชอยางเปนทางการ และในสิ่งแวดลอมสวนตัวแบบเปนกันเอง (เชน ศบ.ออกเยี่ยมก็พาสาวกไป
ดวย ถาไปเที่ยวแบบเปนกันเองชายทะเลหรือไปภูเขาก็พาเขาไปดวย - ผูแปล)
การเปนสาวกไมไดเกิดขึ้นจากการประชุมกรรมการหรือในการนมัสการวันอาทิตยเทานั้น แต
ตองมีความสัมพันธใกลชิดกับคนที่คุณสราง คุณตองแบงปนชีวิตคุณกับเขา

3. การถวายตัว
จากการที่ไดคบหาสมาคมกับพระเยซู การถวายตัวพัฒนาขึ้นทุกที พระเยซูทรงเรียกสาวกของ
พระองคใหถวายตัวตอบุคคล (คือพระเยซู) ไมใชตอนิกายหรือองคการ
การถวายตัวเชนนี้ตอพระเจา เราตองเชื่อฟงอยางสมบูรณตอพระวจนะและจุดประสงคของ
พระองค (ดู ยอหน 4:34, 5:30, 15:10, 17:4, และ ลูกา 22:42)

4. นิมิต
พระเยซูทรงกระตุนจูงใจสาวกของพระองคโดยการใหเขามีนิมิตฝายวิญญาณ พระองคทรง
เรียกใหเขาทํางานที่ยิ่งใหญกวางานในชีวิตประจําวัน
พระองคทรงเรียกใหสาวกของพระองคเปนผูจับคน (มัทธิว 4:19) พระองคทรงใหเขามีนิมิต
ของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทั่วโลก (ยอหน 4:35) พระองคทรงทาทายเขาโดยทรงเปดเผยใหรูถึง
อาณาจักรของพระเจา (มัทธิว 13)
ถาปราศจากนิมิต ประชาชนก็พินาศ (สุภาษิต 29:18) เขาไมมีทิศทางและไมมีแรงจูงใจ การ
สรางสาวกตองรวมถึงการสื่อสารใหเขารูนิมิตฝายวิญญาณเพื่อจูงใจใหเขาทําพันธกิจ
นิมิตนั้นก็คือการเอาชนะทั่วโลกดวยขาวประเสริฐแหงอาณาจักร จงอยาใหสิ่งอื่นใดที่สําคัญ
นอยกวามาทําใหคุณเขวไป

5. การสั่งสอน
พระเยซูทรงใชเวลามากในการสอนสาวกของพระองค คําสั่งสอนของพระองคมักจะสัมพันธ
กับนิมิตที่ทรงประทานแกเขา
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ถาคุณจะตองฝกอบรมสาวกตามวิธีการของพระเยซูแลว คุณตองสอนเขาถึงสิ่งที่พระเยซูทรง
สอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ใหไวในพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:20)
ควรเนนที่คําสอนของพระเยซูและสิ่งที่เปดเผยไวเมื่อคําสอนเหลานี้นํามาใชปฏิบัติในคริสตจักรยุคแรก
หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติใหการฝกอบรมสาวกดังกลาวในบทสุดทายของ
วิชานี้ คุณจะไดเรียนวาจะเพิ่มพูนไดอยางไร โดยการตั้งศูนยสาชาซึ่งจะสอนวิชาเหลานี้
ฮารเวสไทมยังเสนอวิชา “กลยุทธการสอน” ซึ่งฝกอบรมคุณใหสอนโดยใชวิธีการของพระเยซู
เมื่อคุณสอนสิ่งที่พระเยซูทรงสอน คุณก็ไดสอนถึงพระวจนะของพระเจาที่ทรงเปดเผยไวทั้ง
หมด เพราะวามีพื้นฐานอยูบนพันธสัญญาเดิม พระเยซูตรัสวา
“นี่เปนถอยคําของเรา ซึ่งเราไดบอกไวแกทานทั้งหลายเมื่อเรายังอยูกับทานวา บรรดา
คําที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส และในหมวดผูเผยพระวจนะ และในหมวดสดุดี
กลาวถึงเรานั้นจําเปนตองสําเร็จ
มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมานและเปนขึ้นมาจากความ
ตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขากลับใจใหมรับ
การยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”
ลูกา 24:44, 46-47

6. การแสดงใหเห็น (การสาธิต)
พระเยซูไมไดทรงสอนโดยใชคําพูดเทานั้น พระองคยังทรงแสดงใหเห็นสิ่งที่ทรงสอนดวย
พระองคทรงสอนเรื่องการรักษาโรคและทรงแสดงใหเห็นโดยทรงรักษาคนเจ็บปวย พระองค
ทรงสอนถึงสิทธิอํานาจของผูเชื่อ ที่มีเหนือซาตาน และทรงแสดงใหเห็นโดยการขับผีออกไป พระองค
ทรงสอนถึงความหวงใจคนยากจนและทรงแสดงโดยการใหอาหารคนหมูมาก
สาวกที่ไดเปนแคนักเรียน แตเขาเปนพยานรูเห็นดวยตาถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาที่แสดงออก
มา ภายหลังเขากลาววา เขากําลังสอน “ซึ่งเราไดยิน ซึ่งเราไดเห็นกับตา ซึ่งเราไดพินิจดู” (1 ยอหน
1:1)
พระเยซูทรงสอนโดยการทําตัวอยางใหดู
ทรงแสดงสิ่งที่ทรงตรัสโดยใหเห็นวาพระองคทรง
ดําเนินชีวิตและรับใชอยางไร พระองคตรัสวา
“เพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลว เพื่อใหทานทําเหมือนดังที่เราไดกระทําแกทาน
ดวย”
ยอหน 13:15
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การแสดงถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจาทําใหคนฟงขอความที่คุณพูด
“ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคําที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูดและเห็น
หมายสําคัญซึ่งทานไดกระทํานั้น”
กิจการ 8:6
เปาโลไมไดพูดถึงความจริงแหงขาวประเสริฐเทานั้น (กาลาเทีย 2:5) แตยังแสดงฤทธิ์อํานาจ
ของขาวประเสริฐดวย (โรม 1:16) เขาประกาศและแสดงใหเห็นขาวประเสริฐ (1 โครินธ 2:1, 4)
โดยเหตุที่การแสดงถึงฤทธิ์อํานาจมีความสําคัญในกระบวนการของการเพิ่มพูน สถาบันฮาร
เวสไทมนานาชาติจึงมีวิชาชื่อ “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” ซึ่งอุทิศใหแกหัวขอนี้โดยตรง

7. การมีสวนรวม
การมีความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เพื่อใหเกิดผลความรูที่ตองถูกนํามาใช ตองมีเวลา
สําหรับปฏิบัติ
สาวกไมเพียงแตฟงคําสอนของพระเยซู และสังเกตดูการแสดงถึงฤทธิ์อํานาจ แตเขายังเขามี
สวนรวม การสอนวิชาอยางเดียวไมเพียงพอที่จะแนใจวาเขาเรียนรูหรือไม การสอนอยางเดียวก็เหมือน
กับวาพยายามเรียนเรื่องการผาตัดสมองโดยการอานหนังสือเทานั้น
สาวกตองมีประสบการณจริงๆ ในสิ่งที่เขาเรียน เขาตองมีประสบการณวาจะแบงปนขาว
ประเสริฐไดอยางไร จะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บปวยอยางไร จะขับผีออกไดอยางไรและอื่นๆ
พระเยซูทรงใหโอกาสเชนนี้แกสาวกของพระองค จงอาน มาระโก 6:7-13 และลูกา 9:1-6 พระ
เยซูทรงสงสาวกออกไปใหมีประสบการณในสิ่งที่เขาไดรับการสอนมา จงแนใจวาสาวกของคุณเปนผู
ปฏิบัติตามพระวจนะและไมไดเปนแตผูฟงเทานั้น

8. การควบคุมดูแล
เมื่อสาวกของพระเยซูกลับมาจากการเดินทางรับใช พระเยซูทรงประเมินผลงานของความ
พยายามของเขา (ลูกา 9:10) ตลอดกระบวนการฝกอบรมทั้งหมด พระเยซูทรงตรวจตรางานของสาวก
เขาไมถูกทิ้งใหตอสูโดยลําพัง พระองคทรงอยูที่นั้นเพื่อตรวจแกไขตําหนิ และหนุนใจเขา
คุณไมอาจที่จะทึกทักเอาวางานสําเร็จแลว เพียงแตเพราะวาคุณไดแสดงใหคนงานที่เต็มใจทํา
เห็นวาจะทําไดอยางไร และสงเขาออกไปดวยความคาดหวังอันเจิดจา คุณตองควบคุมดูแลเขาดวย
เมื่อสาวกประสบความผิดหวังและอุปสรรค คุณตองสอนเขาวาจะเผชิญกับการทาทายเชนนี้ไดอยางไร
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การควบคุมดูแล บางทีเรียกวา “การติดตามผล” เปาโลควบคุมดูแลหรือ “ติดตามผล” สาวก
ของเขา
“กระทําใหใจของสาวกทั้งหมายถือมั่นขึ้น เตือนเขาใหดํารงอยูในพระศาสนาและสอน
ใหเขาเขาใจวา
เราทั้งหลายจําตองทนความยากลําบากมากจึงจะไดเขาในแผนดินของ
พระเจา”
กิจการ 14:22

9. การมอบหมายงาน
ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการสรางสาวกคือ เมื่อพระเยซูทรงมอบหมายใหสาวกของพระ
องคเปนผูสรางสาวกดวยตนเอง พระองคทรงมอบใหเขาทํางานการเพิ่มพูนฝายวิญญาณไปทั่วทุกชาติ
ในโลก

คุณลักษณะของสาวกที่แทจริง
สาวกของพระเยซูควรเปนผูเชื่อที่เติบโตพรอมดวยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เห็นชัดในชีวิต
ของเขา และมีของประทานฝายวิญญาณเพื่อใชปฏิบัติในงานรับใชของเขา
มีคุณลักษณะหลายประการในตัวของสาวกของพระเยซู เมื่อคุณพิจารณาดูพระวจนะของพระ
เจาที่ทรงเปดเผยไวทั้งหมด แตพระเยซูทรงเนนที่คุณลักษณะเฉพาะเจาะจง 9 ประการคือ
สาวกคือผูที่
1. สละทั้งหมด
เขาละทิ้งทุกอยางเพื่อติดตามพระเยซู
“ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู จะเปนสาวกของเรา
ไมได”
ลูกา 14:33
2. ปฏิเสธตนเอง
สาวกแทตองปฏิเสธตนเองโดยยอมแบกกางเขนของการเปนสาวกดวยความเต็มใจ
“ขณะนั้นพระเยซูตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอา
ชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา””
มัทธิว 16:24
“ผูใดมิไดแบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั้นจะเปนสาวกของเราไมได”
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ลูกา 14:27
3. ติดตามพระเยซู
“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”
มัทธิว 16:24
4. ใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งสําคัญอับดับแรก
“เหตุฉะนั้นอยางกระวนกระวายวาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไร
นุงหม
แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา
กอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”

และความชอบธรรมของพระองค
มัทธิว 6:31,33

5. แสดงออกถึงความรักของพระเจา
“เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลายคือ ใหเจารักซึ่งกันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมา
แลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น
ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูไดวาเจาทั้งหลายเปนสาวก
ของเรา”
ยอหน 13:34-35
6. ดํารงอยูในพระวจนะ
“ถาทานทั้งหลายดํารงอยูในคําของเรา ทานก็เปนสาวกของเราอยางแทจริง”
ยอหน 8:31
คําวา “ดํารงอยู” หมายถึง คงอยูหรือทําตอไป สาวกคือผูที่อยูในกระบวนการตอเนื่องของการ
เรียนรู และนําเอาพระวจนะของพระเจาไปใชในชีวิตของเขา
7. เชื่อฟง
การดํารงอยูในพระวจนะนั้นเปนยิ่งกวาการเรียนรู แตเปนการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรู เปนความ
เชื่อฟง
ไมเปนการเพียงพอที่จะอาน ศึกษาหรือจดจําพระวจนะ แตตองถายทอดออกมาสูวิถีชีวิต การ
ดํารงอยูรวมถึงความเชื่อฟง
8. เปนผูปรนนิบัติรับใช
สาวกไมไดอยูเหนือนายของเขา คนรับใชก็ไมอยูเหนือองคพระผูเปนเจาเชนกัน (มัทธิว 10:25)
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“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนั้นจะตอง
เปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และ
ประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก”
มัทธิว 20:26-28
9. ถวายพระเกียรติพระเจาโดยการบังเกิดผล
สาวกตองถวายเกียรติพระเจาโดยการบังเกิดผล
“พระบิดาของเราทรงไดรับเกียรติ เพราะเหตุนี้คือเมื่อทานทั้งหลายเกิดผลมาก ทานก็
เปนสาวกของเรา”
ยอหน 15:8
เมื่อคุณมีผลฝายวิญญาณคุณก็พัฒนาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ (กาลาเทีย
5:20-23) คุณตองเกิดผล (ออกลูก) โดยการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ (ยอหน 15:1-16)

การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวก
การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับผูที่คุณไดสรางเขา
อีกตอไป เขายังสัตยซื่อในสิ่งที่คุณสอนเขาหรือไม? เขาสอนผูอื่นที่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
เพิ่มพูนตอไปหรือไม? ถาเขาทํา กระบวนการสรางสาวกของคุณก็ประสบความสําเร็จ
สาวกไมอยูเหนือครูของเขา แตทุกคนที่ถูกสอนแลวจะเปนเหมือนครูของเขา (ลูกา 6:40 แปล
ฉบับ......
)
ในการที่คุณกําลังฝกฝนผูอื่นนั้น จงคาดหวังวาจะมีปญหาเหมือนที่พระเยซูทรงประสบคือ
“....ในโอกาสหนึ่ง เปโตร ยากอบและยอหนแสดงทาทีเกลียดชังโดยตองการที่จะเรียก
ไฟใหลงมาจากสวรรค เพื่อทําลายชาวบานสะมาเรียที่ไมยอมรับพระเยซู”
ลูกา 9:51-55
“...เปโตรปฏิเสธองคพระผูเปนเจา 3 ครั้ง”
ลูกา 22:54-62
“...ชายทั้งสาม นอนหลับอยูในสวนเกธสะมาเน เมื่อพระองคบอกใหเขาอธิษฐาน”
ลูกา 22:45-46
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แตวาคนกลุมนี้มีคาเพียงพอที่พระเยซูจะลงทุนเวลาและการรับใชแกเขา เขาแสดงตนวาเปน
คนสัตยซื่อ แมวาเขาจะมีขอผิดพลาดและลมเหลวหลายอยาง เมื่อพระเยซูไมไดทรงอยูกับเขาแลว เขา
ก็ยังคงทํากระบวนการเพิ่มพูนอยางตอเนื่องไปยังชาติตางๆ ในโลก พระเยซูตรัสวา
“ขาที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอยู”
มัทธิว 9:37
ผูหวานพืชคือชายและหญิงที่สามารถเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ยังคงมีนอยอยู คุณเต็มใจที่จะ
มอบชีวิตของคุณแกคนจํานวนนี้หรือไม?
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ชื่อ..............................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

คําวา “ผูกลับใจ” หมายถึงอะไร?

3.

จงใหความหมายของคําวา “สาวก”

4.

จงสรุปแงมุมสําคัญ 3 ประการของการทรงเรียกใหสรางสาวก

5.

จงบอกถึงหลักการของการสรางสาวกที่สําคัญ 9 ประการซึ่งอธิบายไวในการศึกษาถึงเรื่องของ
พระเยซูและสาวกของพระองค
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6.

จงบอกถึงคุณลักษณะ 9 ประการของสาวกแทของพระเยซูคริสต

7.

การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคืออะไร?
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เพื่อศึกษาตอไป
1.
“การเปนสาวก” มักถูกเรียกวา “การเปนผูเลี้ยงแกะ” ดวย คํานี้นํามาจากภาพที่แสดง
ใหเห็นในพระคัมภีรวา ผูเลี้ยงแกะเอาใจใสดูแลแกะของเขาอยางไร
พระเจาทรงเปรียบดังผูเลี้ยงแกะ - ฮีบรู 13:20, สดุดี 80:1-2, เอเสเคียล 34:11
พระเยซูทรงเปรียบดังผูเลี้ยงแกะ - ยอหน 10:11-18
ผูเลี้ยงแกะคือผูนําทาง ผูเฝาระวังและคอยปรนนิบัติรักษาแกะ เขาชวยแกะใหพนจากอันตราย
พันแผลให รักและใหอาหารมัน ลองคิดถึงหนาที่ดังกลาวของผูเลี้ยงแกะและดูวาเหมือนกับการที่คุณดู
แลเอาใจใสผูที่คุณสรางสาวกอยางไร
จงอานขอพระคัมภีรตอไปนี้ - มัทธิว 9:36-38, มาระโก 3:14-15, ยอหน 21:15-17, กิจการ
20:28
2.
สิ่งที่พระเยซูทรงเรียกซํ้าแลวซํ้าอีกคือทรงเรียกใหติดตามพระองค คําวา “ติดตาม”
“ตามเรามา” และ “เดินตามเรา” เปนคําที่พระเยซูทรงใชมากกวา 20 ครั้ง ทรงกลาวแกคนตอไปนี้
ซีโมนและอันตรูส
มัทธิว 4:19, มาระโก 1:17
ยากอบและยอหน
มัทธิว 4:21, มาระโก 1:20
มัทธิว
มัทธิว 9:9, มาระโก 2:14, ลูกา 5:27
ฟลิป
ยอหน 1:43
เปโตร
ยอหน 21:19,22
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เศรษฐีหนุม
สาวกคนอื่นๆ
คนใดก็ได

มัทธิว 19:21, มาระโก 10:21, ลูกา 18:22
มัทธิว 8:22
มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23, ยอหน 12:26

เปาโลกลาวาเปนสาวกของพระเยซูและเขาเรียกรองใหคนชาวโครินธติดตามเขา 1 โครินธ
11:1
เขาสอนเชนเดียวกันนี้แกคนชาวเอเฟซัส (เอเฟซัส 5:1) ชาวฟลิปป (ฟลิปป 3:17) และชาวเธ
สะโลนิกา (1 เธสะโลนิกา 1:6)
3.

คําวา “สาวก” ไมมีใชในพันธสัญญาเดิม แตเราเห็นหลักการของการสรางสาวกไดชัด

ดังนี้
โยชูวาเปนสาวกของโมเสส
เอลีชาเปนสาวกของเอลียาห
โรงเรียนของผูพยากรณทําการฝกอบรมสาวก

เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28
2 พงศกษัตริย 2
2 พงศกษัตริย 2:4

4.
จงสังเกตดูวาอัครทูตเปาโลติดตามผลสาวกของเขาอยางไร ดังตอไปนี้
ดวยการใชจดหมาย
1 เธสะโลนิกา 1:1
ดวยการอธิษฐาน
1 เธสะโลนิกา 1:2, 3:10
โดยการสงตัวแทน
1 เธสะโลนิกา 3:1-5
โดยการติดตอสวนตัว
1 เธสะโลนิกา 2:18
5.
อัครทูตเปาโลลงทุนชีวิตของเขาในการฝกอบรมคนที่สัตยซื่อทั้งชายและหญิง ในพระ
คัมภีรบันทึกชื่อคน 125 คน ที่ติดตอสัมพันธกับเขาในงานรับใช จงเรียนรูใหมากขึ้นเกี่ยวกับการสราง
สาวกเมื่อคุณ ศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งเนนตรงที่สาวกของเขาดังนี้
อะพอลโล กิจการ 18:24-28, 19:1, 1 โครินธ 1:12, 3:4-6, 22, 4:6, 16:12, ติตัส 3:13
อควิลลาและพริสซิลลา กิจการ 18:1-3, 18-19, 26, โรม 16:3-5, 1 โครินธ 16:19, 2 ทิโมธี
4:19
บารนาบัส กิจการ 4:36-37, 11:22-30, 13:1-14:28, 15:1-40, 1 โครินธ 9:6, กาลาเทีย
2:1, 9, 13, โคโลสี 4:10
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ลูกา ลูกา 1:1-4, กิจการ 1:1, 16:10-18, 20:5-21:18, 27:1-28:16, โคโลสี 4:14, ฟเล
โมน 24, 2 ทิโมธี 4:11
มาระโก กิจการ 12:12,25, 13:5, 13, 15:36-39, โคโลสี 4:10, 2 ทิโมธี 4:11, ฟเลโมน
24, 1 เปโตร 5:13
สิลาส กิจการ 15:22, 27 32-34, 40-41, 18:5, 17:15, 2 โครินธ 1:19, 1 เธสะโลนิกา
1:1, 2 เธสะโลนิกา 1:1, 1 เปโตร 5:12
ฟเลโมน ฟเลโมน 1-25
โฟป

โรม 16:1-2

สเทฟานัส 1 โครินธ 1:16, 16:15-18
ทีดิกัส กิจการ 20:4, โคโลสี 4:7-8, 2 ทิโมธี 4:12, เอเฟซัส 6:21-22, ติตัส 3:12
โอเนสิมัส โคโลสี 4:9, ฟเลโมน 10-21
ลิเดีย

กิจการ 16:13-15, 40

กายอัส กิจการ 19:29, 20:4, โรม 16:23, 1โครินธ 1:14
ยูโอเดียและสินทิเค ฟลิปป 4:2-3
อริสทัส กิจการ 19:22, โรม 16:23, 2 ทิโมธี 4:20
เอปาโพรดิตัส ฟลิปป 4:25-30, 4:18
เอปาพรัส โคโลสี 1:7-8, 4:12-13, ฟเลโมน 23
เดมัส โคโลสี 4:14, ฟเลโมน 23-24, 2 ทิโมธี 4:10
อริสทารตัส กิจการ 19:29, 20:4, 27:2, โคโลสี 4:10, ฟเลโมน 24
อันโตรนิอัสและยูนีอัส โรม 16:7
อะนาเนีย กิจการ 9:10-19, 22:12-16
ติตัส กิจการ 9:10-19, 2:12-13, 7:6-7, 13-14, 8:6, 16-17, 23, 12:17-18, กาลาเทีย
2:1-3, ติตัส 1:5, 2 ทิโมธี 4:10
ทิโมธี กิจการ 16:1-3, 17:14-15, 18:5, 19:22, 20:4, โรม 16:21, 1 โครินธ 4:17,
16:10-11, 2 โครินธ 1:1, 19, ฟลิปป 1:1, 2:19-23, โคโลสี 1:1, 1 เธสะโลนิกา
1:1, ฟเลโมน 1, ฮีบรู 13:23
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6.
ตําแหนงที่เปาโลใชเรียกสาวกของเขา แสดงใหเห็นความรับผิดชอบบางประการของ
การสรางสาวก เขาเรียกคนเหลานั้นวา
เพื่อนรวมงาน
ฟลิปป 4:3, ฟเลโมน 1:24, 1 เธสะโลนิกา 3:2
ผูชวย
2 โครินธ 8:23
ทหาร
ฟลิปป 2:25
ทาส
โคโลสี 1:7, 4:7
นักโทษ
โรม 16:7, ฟเลโมน 23, โคโลสี 4:10
บุตร
1 โครินธ 4:17, 1 เปโตร 5:13
ผูรับใช
ฟลิปป 1:1
พี่นอง
2 โครินธ 1:1
7.
บางครั้งการสรางสากตองลงทุนสูง จงพิจารณาดูชะตากรรมของสาวกรุนแรกบางคน
ซึ่งตายเพื่อขาวประเสริฐ
มัทธิว ทนทุกขจากการยอมตายเพื่อปกปองความเชื่อของเขา โดยตายในเอธิโอเปย
มาระโก ตายที่เมืองอะเลกซานเตรีย หลังจากที่ถูกลากไปตลอดทางถนนในเมืองนั้น
ลูกา ถูกแขวนคอบนตนมะกอกเทศในกรีซ
ยอหน ถูกจับลงหมอนํ้ารอนที่กําลังเดือด แตเขาพนจากความตายไดและถูกเนรเทศใหไปอยูที่
เกาะปตมอส
เปโตร ถูกตรึงกางเขนที่กรุงโรมโดยเอาหัวปกลง
ยากอบคนนอง ถูกตัดหัวที่กรุงเยรูซาเล็ม
ยากอบ ถูกโยนจากยอดวิหารและถูกตีถึงตายโดยฝูงชนที่อยูขางลาง
ฟลิปป ถูกแขวนคอในเมืองเฟอรเดีย
บารโทโลมิว ถูกตีจนตาย
อันตรู ถูกผูกไวกับไมกางเขนที่ซึ่งเขาเทศนาแกคนที่ฆาจนเขาตาย
โทมัส ถูกแทงดวยดาบที่อินเดีย
ยูดา ถูกยิงตายดวยลูกศร
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มัทธีอัส ถูกขวางกอนหินกอนแลวถูกตัดคอ
บารนาบัส ถูกยิงขวางใหตายดวยกอนหินที่เมืองเธสะโลนิกา
เปาโล ถูกกษัตริยเนโรจับตัดหัวที่กรุงโรม
8.

จงใชโครงรางตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปถึงการสรางสาวก
การสรางสาวกในพระกิตติคุณ

การสรางสาวกตองเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก ลูกา 9:57-62
สาวกติดตามพระเยซูไปทุกแหงที่พระองคไป มัทธิว 8:23, 9:19, มาระโก 6:1, 8:10, 10:46, ลูกา
22:39, ยอหน 1:37, 3:22, 6:3, 11:7, 54, ยอหน 18:1-2
พระเยซูประทานสิทธิอํานาจแกสาวกใหอยูเหนือซาตาน มัทธิว 10:1, ลูกา 9:1
สาวกตองเปนผูรับใช มัทธิว 10:24, ลูกา 6:40, ยอหน 13:5-17
พระเยซูทรงเรียกสาวกใหรับผิดชอบผูกพันทั้งหมดกับพระองค มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา
14:26-33, ยอหน 1:20-23
สาวกเปนเหมือนดังครอบครัวของพระเยซู มัทธิว 12:49, ยอหน 2:12, 19:26-27
สาวกและพระเยซูใชเวลาสามัคคีธรรมสนุกสนานดวยกัน ยอหน 2:2
พระเยซูกินอาหารรวมกับเขา มาระโก 2:15, ยอหน 4:31-33
สาวกทําตามที่พระเยซูทรงบัญชา มัทธิว 14:19, 22, 15:36, 21:1,6, 24:3, 26:19, มาระโก 6:41,
45, 11:1, ยอหน 6:12
สาวกนําปญหาและคําถามตางๆ มาหาพระเยซู มัทธิว 14:15, 15:12, 33, 17:19, มาระโก 5:31,
8:4, 9:28, ยอหน 9:2
พระเยซูทรงขัดเกลาสาวกเมื่อเขาทําผิด มัทธิว 19:13-15, 26:8-13, มาระโก 8:33, 10:13-16, ลูกา
9:40-42, 9:54, ยอหน 6:61
พระเยซูทรงแสดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาแกสาวก ลูกา 19:37, ยอหน 2:11, 20:30
การสรางสาวกตองมีการเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา ยอหน 8:31
การสรางสาวกตองมีความรัก ยอหน 13:35
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การสรางสาวกตองมีการเกิดผล ยอหน 15:8
พระเยซูทรงใหพระวจนะพิเศษเรื่องการเปนขึ้นจากความตายแกสาวกและทรงปรากฏแกเขา
28:7-8, มาระโก 16:7, ยอหน 20-21

มัทธิว

สาวกละทิ้งพระเยซูในชั่วโมงที่มืดมิดที่สุดของพระองค มัทธิว 26:36-45, มาระโก 14:32-42, ลูกา
22:45, ยอหน 18:17, 25
ภายหลังเขาพิสูจนไดวาเปนคนสัตยซื่อ มัทธิว 28:16
พระเยซูทรงแยกสาวกออกจากฝูงชนไปเพื่อสั่งสอนพิเศษ เปดเผยขอความตางๆ เพื่ออธิษฐานและเพื่อ
พักผอน มาระโก 3:7, 4:34, 7:17, 10:10, 12:43, มัทธิว 11:1, 13:30, 36, 16:13, 21, มาระโก
3:7, 4:34, 7:17, 9:31, 10:23-24, ลูกา 6:20-49, 9:18, 10:23, 11:1, 16:1, 17:1, 22, 20:45,
ยอหน 2:22, 16:29
การสรางสาวกในหนังสือกิจการ
สาวกเพิ่มพูนเมื่อเขาไดรับการสอน - กิจการ 6:1, 7
สาวกมีความรับผิดชอบตางๆ กัน - บางคนเกี่ยวของกับการปรนนิบัติ บางคน (ผูนํา) อุทิศตนในการ
ศึกษาพระวจนะและอธิษฐาน ทุกคนเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณ - กิจการ 6
สาวกประสบกับการขมเหง - กิจการ 9:1
ผูหญิงเปนสาวกเชนเดียวกับผูชาย - กิจการ 9:36
สาวกแบงปนขาวของซึ่งกันและกัน - กิจการ 4, 11:29
สาวกเปนคนราเริง เต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - กิจการ 13:52
การทําใหเปนสาวกเขมแข็งและมั่นใจเปนสิ่งสําคัญอับดับแรกของเปาโล - กิจการ 14:22, 18:23
เปาโลแยกสาวกจากฝูงชนเพื่อฝกอบรมเปนพิเศษ - กิจการ 19:9
สาวกแสดงความรักตอกันและกัน - กิจการ 20:1
สาวกไดรับคําเตือนวาจะมีผูอื่นพยายามทําใหเขาหันออกจากการเปนสาวกแทของพระเยซู- กิจการ
20:30
การอางอิงตางๆ อีกมากมายเกี่ยวกับสาวกในหนังสือกิจการ ประกอบดวยขอตอไปนี้ 9:10, 19, 2526, 28, 14:20, 28, 15:10, 16:1, 18:27, 19:1, 30, 21:4, 16
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.
2.
3.

4.

5.

“ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” มัทธิว 16:24
คําวา “ผูกลับใจ” หมายถึงผูเชื่อใหมในพระคริสต ซึ่งบังเกิดใหมโดยความเชื่อและไดกลาย
เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจา หนา 2
“สาวก” คือผูกลับใจที่ไดตั้งมั่นในรากฐานแหงความเชื่อของคริสเตียน และสามารถทําใหมีผู
กลับใจและสรางเขาใหเปนสาวก คําวา “สาวก” หมายถึงผูเรียน นักเรียน คนที่เรียนโดยทํา
ตามผูสอน เปนยิ่งกวาความรูทางสมอง แตเปนการเรียนที่มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของบุคคลนั้นๆ หนา
แงมุมสําคัญ 3 ประการของการทรงเรียกใหมาสรางสาวกคือ คํานึงถึงคาของการลงทุน สิ่งที่
สําคัญอันดับแรก และเปาหมายที่สมบูรณ จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา
4, 5
หลักการสําคัญ 9 ประการของการฝกอบรมสาวก อธิบายไวในหนา 7-11 มีดังนี้
1. การเลือกบุคคล
6. การแสดงใหเห็น (การสาธิต)
2. การคบหาสมาคม
7. การมีสวนรวม
3. การถวายตัว
8. การควบคุมดูแล
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6.

7.

4. นิมิต
9. การมอบหมายงาน
5. การสั่งสอน
เครื่องหมายของสาวกแทไดอธิบายไวในหนา 11-13
สาวกคือผูที่
1. สละทั้งหมด
6. ดํารงอยูในพระวจนะ
2. ปฏิเสธตนเอง
7. เชื่อฟง
3. ติดตามพระเยซู
8. เปนผูปรนนิบัติรับใช
4. ใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่ง
9. ถวายเกียรติพระเจาโดย
สําคัญอับดับแรก
การบังเกิดผล
5. แสดงออกถึงความรักของพระเจา
การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวกคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับสาวกของพระองค
เขายังคงสัตยซื่อและสอนผูอื่นที่มีความสามารถกระทํ างานเพิ่มพูนใหตอเนื่องไปหรือไม?
หนา 13
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