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บทที่ 6
ผูรับขอความของขาวประเสริฐ

วัตถุประสงค
           เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายขบวนการของพระเจาในการเพิ่มพูนผูเชื่อ
- บอกช่ือคนในพระคัมภีรใหม 2 คน ซึง่ใชเปนตัวอยางของขบวนการนี้
- บอกส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งใดในการประกาศ
- บอกถึงคนบาป 4 ชนดิทีก่ลาวไวในพระคัมภีร
- เร่ิมตนประกาศขาวประเสริฐ

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
                   “ จงมอบค ําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่
สามารถสอนคนอื่นไดดวย”                     2 ทโิมธี 2:2
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คํ านํ า

                   คุณก ําลงัศึกษาแผนการของพระเจาในการนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก:
                   พระเยซูทรงเปน สาระสํ าคัญ ของขอความขาวประเสริฐ
                   สาวกเปน ผูสง ขาวประเสริฐซึ่งกระทํ าไดโดยพลังที่ทรงอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                   คนทั้งโลกเปน ผูรับ ขอความขาวประเสริฐ
                  ในปจจุบันเราอาศัยอยูในโลกที่กํ าลังเติบโต มคีนเกิดใหมเปนพันๆในแตละวัน จ ํานวนพลเมือง
ของโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว มคีนเปนลาน ๆ คนทีไ่มเคยไดยินขอความแหงขาวประเสริฐ
                   พระเยซทูรงทาทายผูเชื่อใหนํ าขาวประเสริฐไปถึงคนทั้งโลก ในบทเรียน 2 บทสุดทาย คุณได
เรียนรูขอความและผูสงสารขาวประเสริฐ แตเมือ่มีคนจํ านวนมากรอคอยขาวประเสริฐอยูนี้ ผูสงสารจะเริ่ม
ตนที่ตรงไหน อะไรเปนสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งใดและคุณจะเริ่มตนที่ไหน ใครจะเปนผูรับขาวประเสริฐ

ขบวนการของการเพิ่มพูน
                   ในพระคัมภีร พระเจาทรงเปดเผยแผนการพิเศษเพื่อใหผูเชื่อสามารถทํ าพันธกิจของการประกาศ
ขาวประเสริฐแกโลกไดสํ าเร็จ ซึง่ตัง้อยูบนพื้นฐานของหลักการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ การเพิม่พูนคือหลักการ
พืน้ฐานของการเจริญเติบโตทั้งหลายในโลก    ฝายธรรมชาติ การเจริญเติบโตจะไมเกิดขึ้นโดยเพียง
แตเพิม่เติมส่ิงหนึ่งเขากับอีกสิ่งหนึ่ง เซลทีม่ชีวีติจะเพิ่มพูนหมายความวา เซลใหมแตละเซลที่ผลิตขึ้นมานั้น
มคีวามสามารถที่จะผลิตผลตอไป
                       แผนการของพระเจาในการประกาศนั้น  ต้ังอยูบนการเพิ่มพูนเชนเดียวกับเซลที่มีชีวิตตาม
ธรรมชาติ เปาโลสรปุเร่ืองนี้เมื่อเขาเขียนถอยคํ าเหลานี้ใหแกทิโมธีวา :
                       “จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่
สามารถสอนคนอื่นไดดวย”                  2 ทโิมธี 2:2

                       เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกคนที่ไวใจไดและมอบสิ่งที่เปาโลสอนแกเขา คนเหลานั้นตองมีความ
สามารถสอนอื่นได โดยแผนการของการเพิ่มพูนผลที่วางระบบไวแลวนี้ ขาวประเสริฐก็จะแพรกระจายไปทั่ว
โลก
                       เพือ่ทีจ่ะเห็นวาเราจะปฏิบัติตามกระบวนการนี้ไดอยางไร จงศึกษาแผนผังตอไปนี้ แผนผังนี้ใช
ระยะเวลาหนึ่งปเปนเวลาเฉลี่ย   เพือ่ใหคนกลับใจมาเชื่อพระเจาและฝกอบรมเขาใหเปนคริสเตียนที่เกิดผล
ตามความจริงแลวอาจใชเวลามากหรือนอยกวานี้ ข้ึนอยูกับบุคคลที่เกี่ยวของดวย ดังนัน้จึงเปนไปไมไดที่จะ
วางก ําหนดเวลาใหแนนอนลงไป
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                       แตถาผูเชื่อจะเขาไปหาคน ๆ หนึง่และฝกเขาใหเปนสาวกในแตละป ใหเขาสัญญาที่จะสราง
อีกคนหนึ่งใหเปนสาวกในแตละป ขาวประเสริฐก็จะไปสูคนทั้งโลกไดงายขึ้น
                      สังเกตดูแผนผังนี้วาในชวงปแรกนั้น ผูเชือ่ก ําลังสรางคนหนึ่งใหเปนสาวก ในตอนปลายปจะมี
คนที่ไวใจได 2 คน คือ ผูเชือ่และผูทีก่ลับใจใหมซึ่งเขาไดฝกเปนสาวกตามหลักการพื้นฐานของความเชื่อคริส
เตียน เปาโลคะยั้นคะยอใหคริสตจักรอธิษฐานเผื่อเขา ขณะที่เขาประกาศขาวประเสริฐ ( 2 เธสะโลนิกา 3:1)
                      เราตองหยดุพึ่งพาทุกสิ่งที่เรารูเกี่ยวกับงานพันธกิจ คนที่ยังไมไดรับขาวประเสริฐ และวิธีการ
ส่ือสารขาวประเสริฐ ส่ิงเหลานี้สํ าคัญก็จริง แตเราตองใหความสนใจมุงไปมากขึ้นถึงคํ าบัญชาประการแรก
คือ “จงอธิษฐาน”

สิง่ทีส่ํ าคัญประการแรก
                      การประกาศไมใชเพียงแคกิจกรรมหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของคริสตจักรยุคแรก แตเปนกิจ
กรรมที่สํ าคัญ ในปจจบัุนการประกาศและพันธกิจมีความสํ าคัญนอยลงมากสํ าหรับแตละคนและคริสตจักร
ตาง ๆ
                     ในสมัยพระคัมภีรใหม การประกาศเปนการแบงปนขาวประเสริฐอยางเปนธรรมชาติโดยไมมี
ใครกระตุน ผูเชือ่มีสวนเกี่ยวของดวยอยางตอเนื่อง
                      การปฏิบัติก็คือ ไปยงัทีท่ีค่นอยูและทํ าใหเขาเปนสาวก ทกุวนันีเ้ราเชิญคนมาที่คริสตจักรและ
หวงัวาเขาจะมา ในสมัยนี้คริสตจักร เชื้อเชิญ ในขณะที่คริสตจักรยุคแรก บุกเขาไป
                     ทกุคนท ํางานของการประกาศ(กจิการ1:8) ผูเชือ่แตละคนถือเอาพระบัญชาเปนคํ าสั่งเฉพาะทุก
หนทุกแหง ไมใชท ําในระยะเวลาระหวางการรณรงคประกาศ ทกุคริสตจักรเพิ่มผลผลิต ทกุๆคนเพิ่มผลผลิต
และบานทุกหลังเปนศูนยกลางของการประกาศ
                     และเมื่อจํ าเปน ผูเชือ่ทกุคนตองทํ างานเพื่อสนับสนุนตนเองใหประกาศขาวประเสริฐได อัครฑูต
เปาโลก็ทํ าเชนนี้ มนัดเูหมอืนกบัคนโงที่คนอยางเปาโลซึ่งมีความสามารถ การศกึษาและของประทานฝาย
วญิญาณจะตองมานั่งทํ างานฝมือแบบกรรมกรเพื่อจุนเจือตนเอง เขามสิีทธทิี่จะเรียกรองการสนับสนุนเต็มที่
จากคริสตจักร (1 โครินธ 9:7-15,  1 ทโิมธี 5 :17-18, กาลาเทีย 6:6) แตในเวลาเดียวกัน ถาจํ าเปนเขาก็เตรียม
พรอมที่จะจุนเจือตนเอง เพือ่ทีจ่ะเผยแพรขาวประเสริฐ เขาท ําเชนนี้ในหลายโอกาสดวยกัน ( 1 โครินธ 4:12 ,
1 เธสะโลนิกา 2:9 ,  2 เธสะโลนิกา 3:8)
                     ปจจบัุนในหลายชาติมีประเพณีวา ศิษยาภบิาลและผูประกาศตางไดรับเงินเลี้ยงชีพจากการ
ท ํางานของเขา ส่ิงนีก้ดีขวางการประกาศขาวประเสริฐและการปลูกคริสตจักรใหมๆ ผูเชือ่ตางพากันละทิ้ง
งานการประกาศไวแก “ผูรับใชเต็มเวลา” เพราะวาพวกเขา“ไดรับเงินคาจางใหทํ างานนี้”   มคีริสตจักรหลาย
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แหงทีไ่มมศิีษยาภิบาลเพราะเขาไมสามารถสนับสนุนศิษยาบาลเต็มเวลาได ไมมกีารคํ านึงถึงความเปนไป
ไดในการทํ างาน

กระบวนการในคริสตจักรยุคแรก
                     แผนภูมติอไปนี้แสดงถึงขั้นตอนของการประกาศโดยการเพิ่มพูนซึ่งเกิดผลจากแอนดรู หนึ่งใน
สาวกคนแรก ๆ ของพระเยซู

แอนดรู                     เปโตร                  คนอื่นๆ

                                                              วนัเพนเทคอส

1. แอนดรูบอกเลาขาวประเสริฐกับพี่ชายของเขา คือ เปโตร
2. เปโตรบอกเลาขาวประเสริฐในวันเพนเทคอสในกรุงเยรูซาเล็ม
3. เปโตรยงัคงบอกเลาขาวประเสริฐตอไปกับผูอ่ืนซึ่งกลายเปนผูเกิดผล
4. ผูเชือ่เปนพันๆคนกระจัดกระจายจากกรุงเยรูซาเล็มและแพรกระจายขาวประเสริฐตอไป
5. แตละคนทีเ่ขาไปถึงก็กลายเปนผูเกิดผลและกระบวนการนี้ก็ดํ าเนินตอไป

ตอไปนีเ้ปนแผนภูมิแสดงขั้นตอนแรกของการประกาศซึ่งเพิ่มพูนเกิดผลโดยอัครฑูตเปาโล

                     อะนาเนีย                                    เปาโล                                     คนอื่นๆ

                                                                       ทิโมธี                                    คนอื่นๆ
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                                                                    คนที่ซื่อสัตย                             คนอื่นๆ
                                                                       ไวใจได
1. พระเจาทรงใชอะนาเนียไปชวยเปาโลใหหายตาบอด
2. เปาโลสรางทิโมธีเปนสาวก
3. เปาโลสรางผูอ่ืนใหเปนสาวกตอไป
4. ทโิมธีสราง “คนที่ไวใจได” ซึง่สามารถสอนผูอ่ืนไดใหเปนสาวก
5. คนที่ไวใจไดสอนผูอ่ืน
6. คน “อ่ืนๆ” ดํ าเนนิตามกระบวนการเพิ่มพูนตอไป
7. แตละคนในเครือขายทํ าการเพิ่มพูนตอไป

ส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดในการประกาศขาวประเสริฐ
                      พระวจนะของพระเจาบอกใหรูถึงสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งใดหลายประการในการประกาศขาว
ประเสริฐเหลานี้ คือ

เครือขายทางสังคมที่มีอยู
                      พนัธสัญญาใหมเปดเผยวา ขาวประเสริฐจะแพรไปไดเร็วที่สุดในเครือขายสังคมที่มีอยู หมาย
ความวาคุณสามารถแพรขาวประเสริฐไดงายที่สุดตอคนที่อยูในกลุมสังคมของคุณ คือ เพื่อน ญาติพี่นอง
และเพื่อนรวมงาน
                      ตัวอยางเชน พระเยซทูรงเรียกชาวประมงคนหนึ่งชื่อแอนดรู แอนดรูแพรขาวประเสริฐแกญาติ
คือ เปโตร เขาทัง้สองก็แบงปนขาวนี้แกคนหาปลาอื่น ๆ ซึง่เขาทํ างานดวย ในไมชา กลุมคนหาปลาทั้งหมดก็
ติดตามพระเยซูไป
                      ญาติของคุณ เพือ่นๆและเพื่อนรวมงาน โลกของการทํ างาน โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนคือ
บริเวณแหงการรับใชของคุณ
                      จงใชแผนภูมิตอไปนี้เพื่อชวยใหคุณเริ่มตนการประกาศ เขยีนชื่อของคุณในวงกลมที่ใจกลาง
ของแผนภูมิ แลวคดิถงึคนเหลานั้นที่คุณรวมทํ างานและมีสังคมดวย เพือ่นบานของคุณและสมาซิกในครอบ
ครัว คิดถงึคนเหลานั้นที่มาคริสตจักรของคุณซึ่งยังไมไดรับความรอด (สํ าหรับในตางประเทศ คนที่มาโบสถ
นัน้มาเปนประเพณี หลายคนยังไมไดรับความรอด – ผูแปล) ในวงกลมที่ลอมรอบ “ตัวคุณ” ใหเขียนชื่อญาติ
พีน่องหรือเพื่อน 6 คน ซึง่คณุมีความสัมพันธใกลชิดและเปนผูไมเชื่อ
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                                                          เขียนชื่อของคุณ
                                                           ตรงนี้

                      ทนีีใ้หมาดูที่แผนภูมิ สังเกตลกูศรที่ชี้ไปและกลับจากเพื่อนและญาติพี่นองมายังตัวคุณ คุณ
เปนเอกอัครราชฑูตของพระเจาตอคนเหลานั้น เขาอาจไมเคยเขาพบศิษยาภิบาลของคริสตจักรของคุณ แต
คุณรูจักเขาดี โดยทางเครอืขายแหงความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูนี่เองที่คุณสามารถเริ่มตนประกาศได

ครอบครัว
                      ครอบครวัเปนหนวยของสังคมที่พระเจาทรงสรางขึ้นและเปนสถาบันสังคมที่มีอยูทุกๆชาติ ใน
พระคมัภีรมีคํ าสอนเกี่ยวกับครอบครัวมากกวาสถาบันอื่นใด โดยเหตนุี้เองเราจึงใหความเอาใจใสมากแก
การประกาศกับครอบครัวในฐานะที่เปนสิ่งสํ าคัญกอนสิ่งใดในพระคัมภีร
                      โมเสสซื่อสัตยตอครอบครัวของเขา ขณะที่โยชูวาประกาศวา   “และถาทานไมเต็มใจที่จะ
ปรนนิบัติพระเจา ทานทัง้หลายจงเลือกเสียในวันนี้วาทานจะปรนนิบัติผูใด จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษ
ของทานปรนนิบัติอยูในทองถิ่นตะวันออกของแมนํ้ ายูเฟรติส หรือพระของคนอาโมไรตในแผนดินซึ่งทาน
อาศัยอยู แตสวนขาพเจาและครอบครัวของขาพเจา เราจะปรนนิบัติพระเจา ” (โยชูวา 24:15)  ราหับ หญิง
คนชัว่แหงเมอืงเยรีโคหันมาหาพระเจาและชวยใหตัวเองและครอบครัวรอดพนจากการถูกทํ าลาย (โยชูวา 2)
เมือ่พระเยซูทรงประกาศวา         “วนันีค้วามรอดมาถึงครอบครัวนี้แลว เพราะคนนี้เปนลูกของอับราฮัมดวย”    
(ลูกา 19:9)  เมือ่พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของขาราชการ เขาไดเชื่อรวมทั้งครอบครัวของเขาดวย  (ยอหน
4:46-54)
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                    ครอบครัวของคอรเนลิอัสมาเชื่อพระเจา (กจิการ 10) เชนเดียวกับครอบครัวของลิเดีย (กิจการ
16) และนายคุกที่ฟลิปป (กจิการ 16) คริสปส(กจิการ 18:80) และสตาฟานัส (1 โครินธ 1:1) มขีออางอิงอยาง
เดยีวกันถึงครอบครัวของโอเนสิโฟรัส (2 ทโิมธี 1:16) และฟเลโมน (ฟเลโมน 2)
                   ขณะทีพ่ระเยซูตรัสวาอาจมีการแตกแยกในครอบครัวเนื่องจากขาวประเสริฐ บางทีอาจเปนที่วิธี
การประกาศมากกวาจะเปนที่ขาวประเสริฐเอง เมือ่มีการประกาศภายในครอบรัว ฤทธิอํ์ านาจแหงการรักษา
และคนืดีของขาวประเสริฐสามารถกระทํ ากิจภายในครอบครัวได
                    เมือ่สมาซิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวไดรับขาวประเสริฐจากภายนอกบาน เขาถูกดึงออกจาก
ความสมัพนัธของครอบครัวและแยกจากหนวยสังคมที่พระเจาทรงตั้งไวซึ่งเขาเปนสวนหนึ่ง ครอบครัวซึ่ง
กลวัการแทรกแซงก็อาจกลายเปนศัตรูของผูเชื่อใหมและตอตานขาวประเสริฐ
                    การประกาศแกครอบครัวทั้งหมดนั้นใหเกียรติแกหนวยสังคมที่พระเจาทรงสราง ครอบครัวจะ
กลายเปนก ําลังของผูเชื่อใหมมากกวาที่จะเปนการตอตาน

คนทีก่ารประกาศยังเขาไปไมถึง
                    คนทีข่าวประเสริฐยังเขาไปไมถึงนั้นก็เปนสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งใดเชนกัน มหีมูบานเปนลาน ๆ แหง
ในโลกซึ่งไมเคยมีขาวประเสริฐเขาไปถึง มคีนจ ํานวนมากที่ไมเคยมีโอกาสไดอานขอความของพระเจาที่
เขยีนถงึเขาเพราะวาไมไดแปลไวเปนภาษาของเขา
                    ถาเรามองดูโลกในแงของชาติตาง ๆ เราอาจกลาววาทั่วโลกไดรับขาวประเสริฐแลวเพราะในทุก
ชาตมิกีารเปนพยานชนิดใดชนิดหนึ่งของขาวประเสริฐ  มผูีเชื่อและคริสตจักรที่จัดระบบไวในทุกๆประเทศ
บนโลกนี้ แตไมใชส่ิงเดียวกับที่กลาวไวในวิวรณ 5:9 วา “ทกุเชื้อชาติ ทกุภาษาและทุกคน ทุกชาติ”
                    เมือ่พระเยซูตรัสถึงการไป “ทัว่ทั้งโลก” พระองคไมไดหมายถึงชาติตางๆเทานั้น วลทีีพ่ระเยซูทรง
ใชเมือ่พระองคกลาวถึงโลกเปนภาษากรีก “ethne” หมายถึง “กลุมคน”  พระเยซูทรงมองดูโลกในแงของ “คน
ทุกคน” หรือ “กลุมคน”
                    คํ าวา “กลุมชน” นัน้หมายถึง กลุมของคนแตละคนเปนกลุมที่ใหญและสํ าคัญซึ่งมีความผูกพัน
อยางเดียวกันตอกันและกัน ความผกูพันนี้อาจรวมเอาภาษา วฒันธรรม ประเพณีและสถานที่ทางภูมิศาสตร
                    กลุมชน เปนกลุมที่เปนไปไดที่ใหญที่สุดซึ่งขาวประเสริฐจะสามารถแพรไปไดโดยปราศจาก
ปญหาการเผชญิหนาในดานความเขาใจและการยอมรับเพราะวากลุมชนพูดภาษาเดียวกันและมีวัฒนธรรม
เดียวกัน ความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรมซึ่งปดกั้นการนํ าเสนอขาวประเสริฐถูกกํ าจัดออกไป
                    มกีลุมชนที่แตกตางมากกวา 19,000 กลุมในโลก บางกลุมมีสมาซิกเพียง 3,000 คน ในขณะที่
กลุมอ่ืนๆมีขนาดใหญถึง 30 ลานคน
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                    แตละทวีปในโลกไมเพียงแตจะประกอบดวยชาติตาง ๆ เทานั้น         แตยงัมีกลุมชนที่แตกตาง
กัน
ตัวอยางเชน ในทวปีอัฟริกามีภาษาตาง ๆ 1,000 ภาษาและกลุมชนเปนรอย ๆ กลุม
                    กลุมชนที่ขาวประเสริฐยังเขาไปไมถึง คือ กลุมชนซึง่ไมมีชุมชนพื้นเมืองเปนผูเชื่อมากพอที่จะ
ประกาศแกคนของเขาไดโดยปราศจากความชวยเหลือจากภายนอก
                     มีกลุมชน 17,000 กลุมทีป่ราศจากคริสตจักรที่เปนพยานอยางมีพลังและมีชีวิตชีวา ภายในกลุม
เหลานี้มีคนมากเปนลาน ๆ คน คนเหลานี้อาจแบงกลุมไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ ชาวเขาเผาตาง ๆ  ชาว
มุสลิม ชาวจีน ชาวฮนิดูและชาวพุทธ
                     กลุมชนที่ขาวประเสริฐเขาไปถึงแลว คือ กลุมชนทีม่จี ํานวนผูเชื่อเพียงพอที่จะประกาศกับคน
ของเขาเองโดยปราศจากความชวยเหลือจากภายนอก
                    เปาโลชี้ใหเห็นวา ควรใหความสํ าคัญกอนสิ่งใดตอคนที่ขาวประเสริฐยังไปไมถึง
                    “อันทีจ่ริงขาพเจาไดต้ังเปาไวอยางนี้วา จะประกาศขาวประเสริฐในที่ซึ่งไมเคยมีใครออกพระ
นามพระคริสตมากอน เพือ่ขาพเจาจะไมกอข้ึนบนรากฐานที่คนอื่นไดวางไวกอนแลว ตามทีม่ีคํ าเขียนไวใน
พระคัมภีรวา คนทีไ่มเคยไดรับคํ าบอกเลาเรื่องพระองคก็จะไดเห็น และคนที่ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ”
โรม 15:20-21

บรเิวณที่รับขาวประเสริฐไดดี
                     พระเยซทูรงสอนสาวกของพระองควาเขาไมควรรับใชในการประกาศกับคนที่ไมยอมรับ ถาขาว
ประเสริฐถูกปฏิเสธ เขากต็องยายตอไปและมุงใชพลังงานของเขาในบริเวณที่มีการตอบรับขาวประเสริฐไดดี
ที่สุด ในบทที่ 21 คุณจะเรยีนรูวาอัครฑูตเปาโลก็ไดทํ าตามยุทธวิธีดังกลาวดวย

เมืองตางๆ
                     คุณจะไดเรียนภายหลังวา เปาโลไดวางรากฐานคริสตจักรตาง ๆ ทีศู่นยของอารยธรรม การ
เปลีย่นแปลงเริ่มตนที่ในเมืองและแพรออกไปสูชนบท เมอืงตางๆเปนศูนยกลางของการพาณิชยและการ
ทองเทีย่วและขณะที่คนที่มาในเมืองนั้น ๆ ไดรับขาวประเสริฐ เขากน็ ําขาวสารไปกับเขาดวยเมื่อเขากลับไป
บาน

คนบาป 4 ชนิด
                    แมวาคนเราจะแตกตางกันไปอยางมากจากวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกวัฒนธรรมหนึ่ง แตพระคัมภีร
ไดมองถงึคณุลักษณะอยางหนึ่งที่มีในทุกผูทุกคนทุกๆแหง คือ มนษุยทกุคนทีห่างจากพระเจาเปนคนบาป
ทัง้สิ้น ตอไปนี้เปนคนบาป 4  ชนดิที่อธิบายไวในพระคัมภีร
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คนบาปที่มีเหตุมีผล

                      โรม 1: 18-32  อธบิายถึงคนบาปที่มีเหตุผล คนประเภทนี้เชื่อวามีพระเจาแตความจริงเชนนี้ไม
ชวยใหเขารอด คนบาปชนดินี้เปนคนฉลาดและเมื่อคุณพยายามเสนอพระกิตติคุณ เขามกัจะนํ าเอาปญหา
ทางปญญาเขามาโตเถียง นีเ่ปนเหตุผลที่คุณจํ าตองรูพระวจนะของพระเจา พระคมัภีรกลาววา
                      “…จงเตรียมตัวไวใหพรอมเสมอ เพือ่ทานจะสามารถตอบทุกคนที่ถามทานวาทานมีความหวัง
ใจเชนนี้ดวยเหตุผลประการใด แตจงตอบดวยใจสุภาพและดวยความนับถือ”                  (เปโตร 3:15)

คนบาปซ่ึงรับการปรับปรุงแกไข
                        โรม 2:1-16 อธบิายถึงคนบาปที่รับการปรับปรุงแกไข หมายถงึคนที่เชื่อวาพระเจามีอยูจริง
เพราะวาเราเห็นจากโรม 2:3  วาเขาคิดวา เขาสามารถพิพากษาคนบาปตามที่อธิบายไวในโรม 1:18-32  เขา
เชือ่ดวยวาเขาจะหลบหนีการพิพากษาของพระเจาได
                         คนบาปที่รับการปรับปรุงแกไขคิดวาเขาดีเทา ๆ กบัคนอืน่และมีแตเพียงคนที่หนาไหวหลัง
หลอกเทานั้นในคริสตจักร เขาเปนคนประเภทที่พยายามปรับปรุงแกไข เร่ิมตนใหมและพัฒนาตนเอง

คนบาปที่เครงศาสนา
                        โรม 2:17-23  อธบิายถึงคนบาปที่เครงศาสนา คือ คนทีว่างใจในศาสนาหรือนิกายของเขา
สํ าหรับความรอด เขาเชื่อในพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองตาง ๆ แตไมรูจักพระเจาเที่ยงแท
                        นโิคเดมัสเปนคนเครงศาสนา ยอหน 3:1 กลาววาเขาเปนพวกฟาริสี เขาเครงศาสนาแตไมเขา
ใจความหมายที่แทจริงของความรอดและการบังเกิดใหม

คนบาปที่ถูกปฏิเสธ
                       ผูหญิงที่บอนํ้ าใน ยอหน 4  คือตัวอยางของคนบาปที่ถูกปฏิเสธ เธอเปนคนที่สังคมรังเกียจ
เธอหยารางและไมมีสตรีคนอื่นใดในหมูบานยอมรับเธอเพราะวาโดยปกติแลวผูหญิงจะมาตักนํ้ าดวยกัน
และเปนเวลาของการสังสรรคสนทนาแตผูหญิงคนนี้มาคนเดียว
                        คนบาปที่ถูกปฏิเสธนั้นสนใจเกี่ยวกับปญหาสวนตัวของเขาเองมากกวาปญหาดานจิต
วิญญาณ วธิทีีดี่ทีสุ่ดทีจ่ะปฏบัิติตอเขาก็คือทํ าเชนเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทํ าแกผูหญิงที่บอนํ้ า คุณตอง
เร่ิมตนโดยพูดกับเขาถึงความตองการสวนตัวของเขา
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ชื่อ…………………………………..
บททดสอบตนเอง บทที่ 6

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. กระบวนการของพระเจาในการเพิ่มพูนผูเชื่อคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. คน 2 คน ในพนัธสญัญาใหมคือใครซึ่งเปนตัวอยางของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. อะไรคือส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งใดในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. คนบาป 4 ชนดิทีอ่ธิบายไวในพระคัมภีรมีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 6

1.   “จงมอบค ําสอนเหลานัน้ซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถ
สอนคนอื่นไดดวย”      2 ทโิมธี 2:2
2.        แผนการของพระเจาสรุปไวในกิจการ 1:8  พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงเปนฤทธิ์อํ านาจจากสวรรคซึ่งอยู
เบือ้งหลังกระบวนการเพิ่มพูน พระเยซูคริสตทรงเปนสาระสํ าคัญของขาวสาร และคนทั้งโลกเปนผูรับขาว
สาร ผูเชือ่ตองเปนตัวแทนของการเพิ่มพูน วธิขีองพระเจาก็คือใหผูเชื่อแตละคนเปน “พยาน” ของขอความ
แหงขาวประเสริฐ สอนคนที่สามารถจะสอนผูอ่ืนได  (2 ทิโมธี 2:2)     หนา 53-54
3.         แอนดรูและอะนาเนีย           หนา 55
4. ส่ิงทีสํ่ าคัญกอนสิ่งใดในการประกาศขาวประเสริฐคือ

- เครือขายสังคมที่มีอยู
- ครอบครัว
- คนที่การประกาศยังไปไมถึง
- บริเวณที่รับขาวประเสริฐไดดี
- เมืองตางๆ
ดูรายละเอียดในหนา 56-59

5. คนบาป 4 ชนดิที่อธิบายในพระคัมภีรคือ
- คนบาปที่มีเหตุผล
- คนบาปที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
- คนบาปที่เครงศาสนา
- คนบาปที่ถูกปฏิเสธ
ดูรายละเอียดหนา 59-60
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                  เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง

1. ใหคํ ามั่นสัญญาตอไปดวยใจอธิษฐานและเริ่มตนปฏิบัติตาม
“โดยทีข่าพเจารูแนชัดวาการประกาศเปนความรับผิดชอบของผูเชื่อทุกคน ขาพเจาจึงขออุทิศตนเองที่
จะอธิษฐานเผื่อคนหนึ่งคนและพยายามทํ าทุกอยางที่จะทํ าไดเพื่อแบงปนขาวประเสริฐแกเขาและนํ า
เขาเขามามีความสัมพันธกับพระคริสตและคริสตจักร”
       คนทีข่าพเจาจะอธิษฐานเผื่อและประกาศ คือ………………………………..
      ลงชื่อ……………………………….
      วนัที่………………………………

2. ในลูกา 16:19-31  จงอานเรื่องของเศรษฐีซึ่งลงไปอยูในนรก คนๆนีต้องการที่จะกลับมาบอกขาว
ประเสริฐกับครอบครัวของเขาแตก็สายเสียแลว อยารอจนสายเกินไปที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับคน
ในครอบครัวของคุณเอง

3. จงเรยีนมากขึน้เกี่ยวกับการเพิ่มพูนฝายวิญญาณโดยการศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “วิธีตาง ๆ
ของการเพิ่มพูน”     (ยงัไมไดแปล)

4. ตอไปนีคื้อวิธีการหาคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยว
อธิษฐาน   เผือ่คนงาน :   มทัธิว 9:38;   ยากอบ 4:2;    ลูกา 11:9;   ยอหน 14:14
เทศนา      เผือ่คนงาน:    อิสยาห 6:8
จดัรายชือ่เปนสวนตัวและเตรียมเขาเชนเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทํ า :  มัทธิว 20
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