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บทที่ 4
ผูสงสาร

วัตถุประสงค
                      เมื่อจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถ

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- สรุปบทบาทของพระวจนะของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
- อธบิายถงึบทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
- ชีใ้หเหน็บทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ
- สรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
- อธบิายบทบาทของการอธิษฐานในการประกาศขาวประเสริฐ
- ชีใ้หเหน็บทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “คํ าพยาน”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ฆราวาส”
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ผูรับใช”
-  อธิบายวา “การทรงเรียก” ฆราวาสหมายถึงอะไร

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
                      “เพราะวาขาพเจา ไมมคีวามละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์
เดชของพระเจา เพือ่ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”

โรม 1:16
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คํ านํ า
                       คุณกํ าลังศึกษาเกี่ยวกับแผนการของพระเจาในการนํ าขาวประเสริฐไปสูโลกตามที่เปดเผยไว
ใน กจิการ 1:8 ดังนี้
                       พระเยซูคริสตทรงเปน สาระสํ าคัญ ของขอความประกาศ
                       สาวกเปน ผูสงสาร ในขาวประเสริฐซึ่งไดรับฤทธิ์อํ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
                      โลกทั้งหมดเปน ผูรับ ขาวสารนี้
                      ในบทสุดทาย คุณไดเรียนเกี่ยวกับ สาระสํ าคัญ ของขาวประเสริฐ
                      ในบทที่ 5 คุณจะไดเรียนเกี่ยวกับโลกทั้งมวลซึ่งเปน ผูรับ ขาวประเสริฐ
                      ในบทนี้คุณจะไดเรียนเกี่ยวกับ ผูสงสาร
                       พระวจนะของพระเจา พระเจาพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และคํ าอธิษฐานทั้ง
หมดรวมพลังฝายวิญญาณเขากับผูสงสารขาวประเสริฐ ซึง่ท ําใหเขาสามารถเปนพยานที่ทรงอํ านาจของ
ขาวประเสริฐ

พระวจนะของพระเจาและการประกาศขาวประเสริฐ
                     ขาวประเสริฐมีฤทธิ์อํ านาจภายในตัวเองในอันที่จะทํ าใหวิญญาณที่รับฟงไดบังเกิดฝาย
วิญญาณ
                    “เพราะวาขาพเจา ไมมคีวามละอายในเรื่องขาวประเสริฐ        เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปน
ฤทธิ์เดชของพระเจา เพือ่ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติดวย”

โรม 1:16

                     คุณไมจ ําเปนตองเปนนักพูดที่มีของประทานเพื่อที่จะเปนผูสงสารแหงขาวประเสริฐ ส่ิงที่สํ าคัญ
กคื็อคุณไดแบงปนขอความแหงขาวประเสริฐซึ่งจะชวยคนใหรอดได
                     เมือ่คุณแบงปนพระวจนะของพระเจา ความเชื่อของผูฟงไมไดข้ึนอยูกับสติปญญาหรือการบอก
เลาอยางเชี่ยวชาญ(1 โครินธ 2:5) คุณแนใจไดวาพระวจนะพระเจาจะไมกลับมาเปลาๆ แตจะทํ าใหพระ
ประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงได (อิสยาห 55:11) พระวจนะจะทํ าใหเกิดการสํ าแดงหมายสํ าคัญและการ
อัศจรรยที่ทรงอํ านาจ ซึง่ท ําใหผูไมเชื่อมั่นใจในความจริงแหงขาวประเสริฐ (มาระโก16:20)

บทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
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                      พระเจาทรงเปนผูเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนโดยทางประสบการณของการบังเกิดใหม คุณอาจ
เปนพยาน เทศนา และสอนขาวประเสริฐตามความสามารถที่ดีที่สุดของคุณ แตพระเจาเทานั้นที่ทํ าให
วญิญาณนั้นกลับใจได
                      เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้ ความวติกกงัวลของคุณเกี่ยวกับการประกาศขาวประเสริฐก็ลดนอยลง
                      คุณเปนเพียงผูสงสาร เปนเครื่องมือมนุษยสํ าหรับงานของสวรรค เปนไปไมไดที่คุณจะเปลี่ยน
ใจคนใดคนหนึ่ง ประสบการณแหงการบังเกิดใหมกอกํ าเนิด(ฟกตัว) และเกดิขึ้นโดยพระเจาเปนผูกระทํ า
เมือ่คนๆนั้นบังเกิดใหม เขาก็ “เกดิจากพระเจา”
                      “ผูใดเชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระคริสต ผูนัน้กเ็กิดจากพระเจาและผูใดรักพระองคผูทรงให
ก ําเนิด ผูนัน้กรั็กคนที่เกิดจากพระองคดวย”             1 ยอหน 5:1

บทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ

                        พระเยซทูรงเปนผูประทานพระบัญชาเรื่องการประกาศขาวประเสริฐ และทรงสงพระ
วญิญาณบริสุทธิ์มาเตรียมคุณใหพรอมสํ าหรับงานนี้ พระองคทรงเปนผูที่กระทํ ากิจภายในคุณโดยการยืน
ยนัหมายสํ าคัญและการอัศจรรย
                        “เหลาสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกหนทุกตํ าบลและพระเปนเจาทรงรวม
งานกับเขา และทรงสนบัสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่ประกอบนั้น”                    มาระโก16:20

บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
                     ในสมัยพันธสัญญาใหม พระวญิญาณบริสุทธิ์ดึงดูดผูคนมากมายมาหาผูส่ือสารขาวประเสริฐ
เราจะอธบิายไดอยางไรถึงฝูงชนที่ติดตามการรับใชของเขาเหลานี้ ไมมกีารประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ
วทิยหุรือโทรทัศนในสมัยนั้น
                     แทนทีจ่ะใชวิธีทางโลกเพื่อเรียกคนจํ านวนมาก เราควรใชเวลาที่จะรอคอยในหองชั้นบนเหมือน
ทีค่ริสตจกัรยคุแรกไดกระทํ าจนกระทั่งเราประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจจากเบื้องบน
                     พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูทํ าใหคนสํ านึกผิดและทํ าใหเขารูแนชัดถึงความจํ าเปนที่จะตองได
รับความรอด การใชวธิกีารประกาศขาวประเสริฐที่พิสูจนแลววาไดผลก็มีประโยชนในการเผยแพรขาว
ประเสริฐ แตพระเจาไมทรงตองการใหคุณพึ่งพาสิ่งเหลานั้น คุณตองพึง่ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในการทํ าใหสํ านึกผิด
                      “อยางไรก็ตามเราจะบอกแกทานทั้งหลาย คือการทีเ่ราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชนของทาน
เพราะถาเราไมไป องคพระผูชวยก็จะไมเสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว เรากจ็ะใชพระองคมาหาทาน เมื่อ
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พระองคนั้นเสด็จมาแลว พระองคจะทรงกระทํ าใหโลกรูแจงในเรื่องความผิด ความชอบธรรม และการ
พพิากษา”                     ยอหน 16:7-8

                      ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองที่ทํ าใหเกิดพลังแหงการประกาศขาวประเสริฐ  
สาวกของพระองคกลายเปนพยานที่มีประสิทธิภาพและแคลวคลอง  ภายหลงัจากที่เขาไดมีประสบการณ
กบัฤทธิ์อํ านาจ (กจิการ 1:8 และบทที่ 2)

การอธิษฐานและการประกาศขาวประเสริฐ
                       ไมมอีะไรในขอบเขตฝายวิญญาณที่จะสํ าเร็จไดโดยปราศจากการอธิษฐานในฐานะผูเชื่อ คุณ
เปนสวนของพระกายของพระคริสตที่ถูกสงออกไปหาผูที่หลงหายและโลกที่กํ าลังตายอยูเพื่อแบงปนขาว
ประเสริฐ แตรางกายฝายวิญญาณนี้ไดรับการนํ าทาง ควบคมุและทํ าใหเกิดพลังโดยศีรษะซึ่งทํ าหนาที่
เหมอืนรางกายตามธรรมชาติซึ่งถูกนํ าทางไปโดยศีรษะ (ความคิด)
                       เชนเดียวกับที่รางกายธรรมชาติตองติดกับศีรษะในวิธีที่เหมาะสมโดยการประสานกันของ
ระบบประสาท กระดูกและกลามเนื้อ เพือ่ท ําหนาที่ตางๆ รางกายฝายวิญญาณก็ตองตอเขากับศรีษะฝาย
วิญญาณคือ พระเยซูคริสต ซึง่การสมัพันธกันนี้ทํ าไดโดยการอธิษฐาน
                       หรืออาจกลาวถึงตัวอยางอื่นๆ เชน พระเยซทูรงเปนเถาองุนและเราเปนแขนงซึ่งออกผล พระ
เยซทูรงเปนลํ าตนและรากซึ่งใหชีวิตแกแขนงตางๆ ภาพนีแ้สดงถึงการพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน พระองคพึ่ง
พาเราใหออกผล เราพึง่พาพระองคเพื่อพลังและชีวิตฝายวิญญาณ (ยอหน 15)
                       ความสัมพันธดังกลาวไมอาจคงอยูไดโดยปราศจากการตอเขากันอยางเหมาะสมระหวางคุณ
กบัองคพระเผูเปนเจา มตัีวอยางเรื่องนี้ใน มทัธิว 17:14-21 สาวกไมสามารถรับใชเด็กคนหนึ่งเพราะขาดการ
อธิษฐาน การอธษิฐานไมใชส่ิงที่ทํ ากอนที่จะลงมือทํ างาน แตการอธษิฐานเปนการทํ างานนั้นเอง
                       การอธษิฐานตองมากอนการประกาศขาวประเสริฐ ในลูกา 10:1-24 พระเยซูบอกสาวกให
อธิษฐาน(ขอ2) แลวพระองคบอกใหเขาออกไปรับใช(ขอ3) การอธษิฐานมากอนการออกไปทํ างาน
                      บางทถีาเราอธิษฐานมากขึ้นเราอาจมีชัยชนะมากขึ้น ในกิจการบท 2 เขาอธิษฐาน 10 วัน
เทศนา 10 นาที และคน 3,000 คน ไดรับความรอด ปจจบัุนนี้เราอธิษฐาน 10 นาที เทศนา 10 วัน และคน
จ ํานวนนอยไดรับความรอด
                      การอธิษฐาน “แบบการประกาศขาวประเสริฐ” หมายถึงวา คุณอธิษฐานเพื่อส่ิงตอไปนี้

1. คนงานในการเก็บเกี่ยว (ลูกา 10:2)
2. ขาวประเสริฐจะ “แผไปและมีชัย” (2 เธสะโลนิกา 3:1-2)
3. โอกาส: ในโคโลสี 4:3 เปาโลขอใหอธิษฐานเผื่อเขาที่พระเจาจะทรง “เปดประตูหนทางเขา

ไป” ซึง่เขาจะแบงปนขาวประเสริฐได
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4. ความกลาหาญ : เปาโลขอใหคริสตจักรที่เอเฟซัสอธิษฐานวาเขาจะแบงปนขาวประเสริฐ
ไดอยางกลาหาญ (เอเฟซัส 6:19)

5. ความรอด : เปนการถูกตองตามพระคัมภีรที่จะอธิษฐานใหคนไดรับความรอด (โรม 10:1)
ชีใ้หเห็นวาเปาโลอธิษฐานเผื่ออิสราเอล เพือ่ใหเขาไดรับความรอด

6. ความสงบสุข : ใน 1 ทโิมธี 2:1-4  เปาโลบอกเราใหอธิษฐานเผื่อผูที่มีอํ านาจเพื่อที่เราจะมี
ชวีิตที่สงบสุข เขาบอกใหท ําเชนนี้เพราะวาเปนการดีในสายพระเนตรของพระเจาผูซึ่ง
“ปรารถนาใหทุกคนไดรอด” ขาวประเสริฐจะแพรออกไปอยางรวดเร็วในสภาวะที่สงบสุข
ไมใชถูกขัดขวางโดยการขมเหงในภาวะสงคราม การหามเดินทางหรืออ่ืนๆ

                       การท ํางานเพื่อแผนดินของพระเจาอาจมีความสํ าเร็จตามมาบาง แตความพยายามของเราไม
สามารถทํ าสิ่งที่ควรทํ าใหสํ าเร็จลงได ถาเราไมสํ านึกถึงหนาที่สํ าคัญยิ่งของการอธิษฐาน

บทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
                      ผูส่ือสารขาวประเสริฐคือ สาวกที่บังเกิดใหม  วธิกีารของพระเจาก็เพื่อใหสาวกแตละคน“เปน
พยาน” ของขอความแหงขาวประเสริฐ การ “เปนพยาน” คือการบอกวาคุณไดเห็น ไดยินหรือไดมีประสบ
การณอะไร
                      ในศาลยุติธรรม พยานคือ ผูทีเ่ปนพยานเกี่ยวกับคนหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในฐานะที่เปนพยาน คุณ
ตองพดูเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการของพระองคเพื่อความรอดของมวลมนุษย มหีลกัฐาน 2
ประการที่พยานเสนอในศาลยุติธรรม ประการหนึ่งคือ พยานซึง่เปนคํ าพูดเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองนั้นๆ อีก
ประการหนึ่ง คือ หลกัฐานซึ่งพิสูจนใหเห็นได พระวญิญาณบริสุทธิ์ชวยคุณใหเปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ
ทัง้โดยค ําพดูและโดยการสํ าแดงที่มองเห็นไดถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา

การแบงระหวางผูรับใช (พระ) และฆราวาส
                     แผนการของพระเจาก็เพื่อใหสาวกแตละคนเปนพยานถึงขาวประเสริฐ คริสตจักรยุคแรกเติบโต
เมือ่เขาเดินตามแผนการนี้ ผูเชือ่แตละคนแบงปนขาวประเสริฐและเกิดผลฝายวิญญาณ
                     ในขณะที่คริสตจักรเจริญเติบโต พระเจาทรงเรียกบางคนใหปรนนิบัติเต็มเวลาในฐานะศิษยาภิ
บาล ผูประกาศ ผูเผยพระวจนะ ครูอาจารยและอัครสาวก ตอมาอีกระยะหนึ่ง ผูเชื่อถูกแบงออกเปน 2 ชนิด
ในคริสตจักร คือ เปน “พระ (ผูรับใชเต็มเวลา) หรือ “ฆราวาส”
                      คํ าวา “ฆราวาส” มาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึง “เปนของคนที่พระเจาทรงเลือก” ความหมาย
พืน้ฐานของคํ านี้คือ “คนทัง้หมดของพระเจา”  คํ าวา “ฆราวาส” ถกูน ํามาใชสํ าหรับคนที่ไมไดรับใชในหนาที่
เต็มเวลาในคริสตจักร
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                       คํ าวา “พระ” พฒันาขึน้หมายถึง ผูรับใชอาชีพในคริสตจักร ในประวัติศาสตรคริสตจักรคอยๆ
เกดิมกีารแยกระหวางผูรับใชกับฆราวาส ฆราวาสหลายคนหยุดเกิดผลฝายวิญญาณ เขาเริ่มละทิ้งการทา
ทายของการไปหาโลกทั้งหมดดวยขาวประเสริฐ ไวในมือของผูรับใชเต็มเวลา
                       ไมมผูีรับใชอาชีพคนใดจะทํ าสิ่งที่คริสตจักรทั้งหมดไดรับมอบหมายใหทํ าไดสํ าเร็จ นี่เปนเหตุ
ผลหนี่งในหลาย ๆ ประการที่ทํ าใหเราไมไปถึงโลกดวยขาวประเสริฐ ผูเชือ่ไดยายหนาที่ความรับผิดชอบไป
ยังผูรับใช
                       พระคมัภีรสอนไวถึงการแบงคนงานเปนพวกเปนหมูในคริสตจักร แตวาทุกคนตองมีสวนใน
การเผยแพรขาวประเสริฐ (อานกิจการ 6:1-6)
                       เมื่อคริสตจักรที่เยรูซาเล็มเพิ่มพูนสมาชิกขึ้นก็จํ าเปนที่จะตองมีการแบงคนงานเปนหมวดเพื่อ
สนองความตองการในคริสตจักร ผูน ําใชเวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาพระวจนะของพระเจาและอธิษฐาน ฆราวาส
ท ําหนาที่ตาง ๆ เชน รับใชหญิงมายและงานปรนนิบัติอ่ืน ๆ ในลกัษณะดังกลาว
                       แตแมวาผูเชื่อปรนนิบัติโดยมีหนาที่ตาง ๆ กนัในคริสตจักร เขาทัง้หลายตางตองมีสวนในการ
ประกาศขาวประเสริฐ
                      “ฝายสเทเฟนประกอบดวยพระคุณและฤทธิ์เดช จงึท ําการมหัศจรรยและทํ าการเปนนิมิตใหญ
ทามกลางประชากร       แตมบีางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกวาธรรมศาลาของทาสอิสระมีทั้งชาวไซรีน ชา
วอเลก็ซานเดอรกับบางคนจากชิลีเซียและเอเซีย ไดลุกขึน้พากันมาไลเลียงกับสเทเฟน คนเหลานั้นสูคํ าที่
ทานกลาวอันประกอบดวยสติปญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไมได เขาจงึลอบปลูกพยานเท็จวา “เราได
ยนิคนนีพ้ดูหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจา”                                  กจิการ 6:8-11

                     “สวนฟลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสตใหชาวเมืองนั้นฟง
ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคํ าที่ฟลิปไดประกาศ เพราะเขาไดยินทานพูด และไดเห็นหมายสํ าคัญซึ่งทาน
ไดกระทํ านั้น ดวยวาผโีสโครกทีสิ่งอยูในคนหลายคนไดพากันรองดวยเสียงดังแลวออกมาจากคนเหลานั้น
และคนทีเ่ปนโรคอัมพาตกับคนงอยก็หายเปนปกติ จงึเกิดความปลืม้ปติอยางยิ่งในเมืองนั้น ยงัมีคนหนึ่งชื่อ
ซโีมนเคยท ําวิทยาคมในเมืองนั้นมากอน และไดทํ าใหชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล เขายกตัววาเปนผูวิเศษ
ฝายคนทัง้ปวงทั้งผูใหญผูนอยก็สนใจคนนั้น แลววา “คนนีค้งเปนอานุภาพของพระเจา ซึง่เรียกวา มหิทธิ
ฤทธิ์” คนทัง้หลายสนใจฟงเขา เพราะเขาไดท ําวิทยาคมใหคนทั้งหลายพิศวงหลงใหลมานานแลว”  

 กิจการ 8:5-12

                     “ฝายศษิยทัง้หลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะ”                    กิจการ 8:4

                      สํ าหรับผูเชื่อที่แทจริงนั้น ไมมกีารแบงแยกระหวางผูรับใช  ผูศักดิสิ์ทธิ์และผูเชื่อที่ทํ างานทาง
โลกเพราะวาพระเยซูทรงเปนจอมเจานายของเราทุกคน
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การทรงเรียกฆราวาส
                      ถาคณุจะเขาใจการทรงเรียกฝายวิญญาณของฆราวาส คุณตองกลับไปดูหนังสือพันธสัญญา
เดิม แผนการของพระเจาก็เพื่อใหชนชาติอิสราเอลทั้งหมดเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใช
                    “เจาทัง้หลายจะเปนอาณาจักรปุโรหิต และเปนชนชาติบริสุทธิ์สํ าหรับเรา นีเ่ปนถอยคํ าที่เจา
ตองบอกใหคนอิสราเอลฟง”                      อพยพ 19:6

                     ในฐานะปุโรหิต คนแตละคนในอิสราเอลจึงตองเปนพยานถึงพระเจาผูเที่ยงแทแกคนไมเชื่อที่
อยูรอบ ๆ เขา
                       การแตงตั้งฐานะปุโรหิตอยางเปนทางการนั้น     ไมไดเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจาที่มีตอ
อิสราเอล การเปนปุโรหิตก็เหมือนกับ “ผูรับใชเต็มเวลา (หรือพระ)” ในสมัยนี้ คือมบีทบาทการเปนผูนํ าพิเศษ
แตชนชาติทั้งหมดยังคงตองปรนนิบัติในฐานะผูรับใชแหงขาวประเสริฐของพระเจาตอชนชาติที่ไมเชื่อ
พระเจา
                      ในสมัยพันธสัญญาใหม ผูเชือ่ไดรับการทรงเรียกที่คลายคลึงกัน เขาตองเปนปุโรหิตหรือผูรับใช
แหงขาวประเสริฐ
                      “แตทานทัง้หลายเปนชนชาติที่พระองคทรงเลือกไวแลว เปนพวกปุโรหิตหลวง เปนประชาชาติ
ของพระเจาโดยเฉพาะ”                     1 เปโตร 2:9

                     การทรงเรียกของผู เชื่อก็คือการเปนพยานถึงพระเจาผู ทรงนํ าเขาออกจากความมืดฝาย
วิญญาณ เขามาสู “แสงสวาง” แหงพระเยซูคริสต  (ยอหน 9:5)
                       ผูเชื่อถูกสอนให “ดํ าเนนิชวีติสมกบัพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น”(เอเฟซัส 4:1) มี
การทรงเรยีกประการเดียวนั่นคือเพื่อเปนพยานแกขาวประเสริฐ เปนหนาที่ของผูเชื่อทุกคน
                       การทรงเรียกใหเปนผูส่ือสารขาวประเสริฐไมไดข้ึนอยูกับการศึกษาหรือความสามารถตาม
ธรรมชาติ พระเจาทรงใชฆราวาสธรรมดา ๆ เพือ่ทีพ่ระองคเทานั้นจะทรงไดรับเกียรติและสงาราศี
                       “ดูกอนพี่นองทั้งหลาย จงพจิารณาดูวา พวกทานทีพ่ระเจาไดทรงเรียกมานั้นเปนคนพวกไหน
มนีอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มนีอยคนที่มีอํ านาจ มนีอยคนที่มีตระกูลสูง แตพระเจาไดทรงเลือก คนที่
โลกถอืวาโงเขลาเพื่อทํ าใหคนมีปญญาอับอาย   และไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาออนแอ
เพือ่ทํ าใหคนที่แข็งแรงอับอาย พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาตํ่ าตอยและดูหมิ่น และเห็นวาไรสาระ  เพื่อ
ท ําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นวาสํ าคัญ เพือ่มใิหมนุษยสักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได”      1 โครินธ 1:26-29
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ของประทานของการประกาศขาวประเสริฐ
                      ผูส่ือสารขาวประเสริฐไดมอบหมายของประทานพิเศษจากพระเจาใหเปนนักประกาศ ของ
ประทานของการประกาศขาวประเสริฐคือ ความสามารถที่จะแบงปนขาวประเสริฐแกผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชาย
และหญงิจะตอบสนองและกลายเปนสมาซิกที่มีความรับผิดชอบของพระกายพระคริสต
                      คํ าวาผูประกาศมีใช 3 คร้ังในหนังสือพันธสัญญาใหม ในเอเฟซัส 4:11-12 เปาโลกลาววาพระ
เจาทรงใหชายและหญิงมีของประทานเปนผูประกาศของคริสตจักร
                      ไมมผูีใดจะตัดสินวาเขาจะเปนผูประกาศเพียงเพราะวาเขาพูดไดดี  มบุีคคลิกภาพดีหรือมี
ความสัมพันธที่ดีตอคนประเภทตาง ๆ พระเจาทรงเรียกและเตรียมคนใหเปนผูประกาศ จะตองไมมีการแขง
ขันระหวางงานรับใชของศิษยาภิบาล ครูและผูประกาศ ผูประกาศเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรไมใชเปนอิสระ
จากคริสตจักร
                      ของประทานของการเปนผูประกาศเปนของประทานอยางหนึ่งใน 5 อยางของการเปนผูนํ า ซึ่ง
จดุประสงคหลักก็เพื่อเตรียมผูอ่ืนใหพรอมในงานรับใช ซึง่หมายความวาผูประกาศไมเพียงแตมีความ
สามารถในการสื่อสารขาวประเสริฐแกคนบาป แตยงัเตรียมธรรมิกชนในงานประกาศขาวประเสริฐดวย
                      แมวาพระเจาประทานของประทานพิเศษในการเปนผูประกาศ แตผูเชื่อทุกคนก็ตองทํ างาน
ของผูประกาศและแบงปนขาวประเสริฐแกผูอ่ืน ทโิมธไีดรับการหนุนใจใหทํ างานประกาศใน 2 ทิโมธี 4:5
คุณอาจไมมีความสามารถพิเศษ แตคุณมีความรับผิดชอบที่จะทํ างานของผูประกาศ

ภาชนะดิน
                     “แตวาเรามีของมีคานี้อยูในภาชนะดิน เพือ่ใหเหน็วาฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเปนของพระเจา ไมได
มาจากตัวเอง”                    2 โครินธ 4:7

                      สมบัติทีเ่ปาโลกลาวถึงในขอความนี้คือขาวประเสริฐ แมวาคุณจะเปนเพียง “ภาชนะดิน”
ธรรมดา ๆ หยาบ ๆ (ไมไดทํ าอยางประณีต) และไมไดถูกขัดเกลาใหเรียบรอยสวยงาม แตภาชนะฝายมนุษย
ของคุณเปนพระวิหารของพระเจา
                      คุณอาจไมเปนที่รูจักของคนทั่วไปในสังคมหรือในนิกายของคริสตจักร คุณอาจเปนคน
ธรรมดาๆ ซึง่ท ํางานธรรมดาๆ แตพระเจาทรงใชคุณไดในงานประกาศขาวประเสริฐ
                      จงอานเรื่องราวของการรักษาคนงอยในกิจการ 4  เมือ่เปโตรและยอหนปรากฎตัวขึ้นที่สภา ก็
เหน็ไดชัดวาเขาเปนคนไรการศึกษา คนธรรมดาๆ
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                      “เมือ่เขาเห็นความกลาหาญของเปโตรและยอหน และรูวาทานทั้งสองขาดการศึกษาและเปน
คนสามัญก็ประหลาดใจ แลวส ํานึกวาคนทั้งสองเคยอยูกับพระเยซู เมือ่เขาเหน็คนนั้นที่หายโรคยืนอยูกับเป
โตรและยอหน เขาก็ไมมีขอคัดคานที่จะพูดขึ้นได”                               กิจการ 4:13-14
                      คน “ธรรมดา” เหลานี้ไดรับชีวิตใหมโดยทางพระเยซูคริสต  ชวีติภายในเขาเกิดผลเปนการ
ประกาศขาวประเสริฐที่ทรงพลังอํ านาจและเปลี่ยนแปลงชีวิต
                        พระเยซูทรงมอบความไววางใจแกฆราวาสโดยใหความรับผิดชอบในการประกาศขาว
ประเสริฐ พระองคทรงนํ าคนจับปลามาจากเรือของเขาและทํ าใหเขาเปนคนจับคน พระองคทรงเชื่อวาคน
ธรรมดาๆ อาจกลายเปนพิเศษไดเมื่อไดรับพลังอํ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
                        กเิดโอนเปนชาวนา เปาโลเปนคนเย็บเตนท โมเสสเปนคนเลี้ยงแกะ ลูกาเปนหมอและโยเซฟ
เปนนักการเมืองที่ยิ่งใหญ ไมวาการศึกษาหรืออาชีพของคุณจะเปนอยางไร พระเจาสามารถใชคุณไดใน
แผนการของพระองค
                        คุณอยูที่ไหนและคุณเปนใครนั้นไมสํ าคัญ แตคุณกํ าลังทํ าอะไร ซึง่พระเจาทรงวางไวแกคุณ
นัน้ตางหากที่สํ าคัญ กญุแจไปสูการประกาศที่เกิดผลก็คือ การทีคุ่ณเปนชายหรือหญิงของพระเจา  อยูใน
สถานที่ของพระเจา ท ํางานของพระเจาดวยวิธีของพระเจา นัน้เอง
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ชื่อ…………………………………..

บททดสอบตนเอง บทที่ 4

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. สรุปบทบาทของพระวจนะของพระเจา ในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3. อธบิายบทบาทของพระเจาในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. บอกถงึบทบาทของพระเยซูในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. สรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. อธบิายบทบาทของการอธิษฐานในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

7. บอกถงึบทบาทของคุณในการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8. ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “พยาน”
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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9. ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ฆราวาส”
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10.  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ผูรับใชเต็มเวลา”
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

11.  อธิบายวา “พยาน” ฆราวาสหมายความวาอะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 4

1.   “เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ เพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนฤทธิ์เดช
         ของพระเจา เพือ่ใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด พวกยิวกอน แลวพวกตางชาติ”           โรม 1:16
2. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  35
3. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  35
4. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  35-36
5. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  36
6. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  36
7. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  37
8. “การเปนพยาน” คือ การบอกสิ่งที่คุณไดเห็น ไดยนิหรือมีประสบการณในศาลยุติธรรม พยาน คือผูที่

เปนพยานเกีย่วกับบางคนหรือบางสิ่งในฐานะพยาน เราตองเปนพยานเกี่ยวกับพระเยซูและแผนการ
ของพระองคสํ าหรับมนุษยทุกคน หนา  37

9. คํ าวา “ฆราวาส” หมายถึง “เปนของผูที่ถูกพระเจาเลือก” ความหมายเบื้องตนของคํ านี้คือ “ประชาชาติ
ทัง้หมดของพระเจา”    คํ าวา “ฆราวาส”     ถกูน ํามาใชสํ าหรับคนที่ไมไดปรนนิบัติในหนาที่เต็มเวลาใน

         คริสตจักร    หนา 38
10. คํ าวา “ผูรับใชเต็มเวลา” น ํามาใชสํ าหรับผูรับใชอาชีพในคริสตจักร หมายถงึผูที่เห็นวางานรับใชของ

เขาเปนอาชีพและคริสตจักรจางใหรับใชเต็มเวลา
11. “การทรงเรียกฆราวาส” หมายถึง ความรับผิดชอบของผูเชื่อแตละคนใหเปน “ปุโรหิต” หรือผูรับใชแหง

ขาวประเสริฐตอผูไมเชื่อ ดูคํ าอธิบายในหนา   39
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เพือ่การศึกษาดวยตนเองตอไป

1.     ฟลิปมีของประทานของการเปนผูประกาศ เขาถกูเรียกวาเปนผูประกาศในกิจการ 21:8 เขามีความโนม
เอยีงทีจ่ะมขีองประทานนี้ซึ่งเห็นไดชัดเมื่อเขาเริ่มมีประสบการณกับพระคริสต เมือ่เขาพบพระเยซู ส่ิงแรกที่
เขาท ําก็คือแบงปนขาวแกนาธาเอล (ยอหน 1:45-46) ตอมา ฟลิปไดน ําทางคนกรีกที่หิวกระหายในฝาย
วญิญาณมาถึงพระคริสต (ยอหน 12:21-22)
         ฟลิปไดรับการแตงตั้งจากคริสตจักรใหเปนมัคนายก (กจิการ 6:1-6)  แตไดถูกมอบหมายจากพระเจา
ใหเปนผูประกาศในคริสตจักร (เอเฟซัส 4:11-12)
        จงศึกษาการรับใชของฟลิปเพื่อเพิ่มพูนความรู ของคุณเกี่ยวกับของประทานพิเศษของการเปนผู
ประกาศ จงศกึษาเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้
        - ขอความที่เขากลาว                                                   กิจการ 8:12, 35
        - การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจในชีวิตของเขา                 กิจการ 8:5-8
        - บทบาทของการบัพติศมาในงานรับใชของเขา             กิจการ8:12, 36-38
        - ชวีติที่บานของเขา                                                     กิจการ21:8-9
        - เดนิทางของเขา                                                          กิจการ8:4-5, 26, 40
        - ความสามารถของเขาในการชักชวนคนเปนกลุม      กิจการ 8:6
        - งานรับใชตอคนแตละคน                                          กิจการ 8:27-38
        - ความไวตอการทรงนํ าของพระเจา                             กิจการ 8:3-35
        - ความรูของเขาในพระวจนะพระเจา                           กิจการ 8:3-35
         - การตอบสนองของคนที่มีตอการรับใชของเขา         กิจการ 8: 5, 6, 12, 35-39

2.    คุณสมบติัตอไปนี้เปนสิ่งจํ าเปนในการที่นํ าวิญญาณไดเกิดผล
1. คุณตองแนใจในความรอดของคุณ
2. คุณตองเติมใหเต็มดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
3. วถิชีวีติของคุณตองไมขัดแยงกับคํ าพยานของคุณ
4. คุณตองมีความรูที่ใชการไดในพระวจนะของพระเจา
5. คุณตองเปนนักอธิษฐาน
6. คุณตองมีความหวงใยผูหลงหาย  รูแนชดัวาทุกคนที่หางจากพระคริสตตองถูกกํ าหนดใหไปสูนรก
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3.  โดยเหตทุีพ่ระวจนะของพระเจาเปนสิ่งสํ าคัญในการประกาศขาวประเสริฐ จงึจ ําเปนที่คุณตองเรียนรูจัก
ขอพระคัมภีรที่จะนํ าคนมาสูความรอด ตอไปนี้คือแผนการที่จะชวยคุณได

1. เขยีนขอพระคัมภีรเพื่อทองจํ าบนขางหนึ่งของแผนกระดาษเล็ก ๆ (เนือ้ความ)
2. อีกขางหนึ่งเขียนขออางอิงของขอพระคัมภีร (บทอะไร ขออะไร)
3. เมื่อคุณดูที่ขออางอิง จงพยายามบอกขอความโดยทองจํ าเนื้อความ
4. เมือ่คุณดดูานที่เปนเนื้อความก็ใหดูวาคุณจํ าขออางอิงไดหรือไม
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