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บทที่ 9
วิธีการตางๆ ของการประกาศเปนการสวนตัว

วัตถุประสงค
                    เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
                    -  เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                    -  ใหคํ าจํ ากัดความของการประกาศสวนตัว
                    -  บอก 3 วธิขีองการประกาศสวนตัว
                    -  อธบิายวาจะนํ าวิญญาณมาสูพระคริสตไดอยางไร

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
                     “ชาวสะมาเรยีเปนอนัมากที่มาจากเมืองนั้นไดมีศรัทธาในพระองคเพราะคํ าพยานของหญิงผู
นัน้ที่วา ทานเลาถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันไดทํ า”                       ยอหน 4:39
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คํ านํ า
                      คุณไดเรียนรูวิธีการของพันธสัญญาใหมในการแบงปนขาวประเสริฐรวมทั้งการประกาศสวน
ตัวหรือการประกาศเปนกลุม ในบทนีคุ้ณจะรูวาจะประกาศเปนการสวนตัวไดอยางไร ในบทที่ 10 คุณจะ
เรียนรูวาจะปฏิบัติตนอยางไรเมื่อคุณพบความยากลํ าบากที่อาจเกิดขึ้นในการประกาศสวนตัว

การประกาศสวนตัว
                     ชือ่ของหวัขอก็บอกชัดเจนอยูแลววาเปนการประกาศแกคนแตละคนเปนการสวนตัว เปนการ
ประกาศบุคคลตอบุคคล คนหนึง่ตอคนอีกคนหนึ่ง การประกาศสวนตัวอาจทํ าไดโดย 3 วิธี ตอไปนี้

การเปนพยานเงียบๆ
                      คุณเปนพยานเงียบๆถึงขาวประเสริฐโดยวิถีชีวิตคริสเตียนของคุณ ชวีติของคุณเปนพยานถึง
บางสิง่บางอยางไมวาคุณจะตั้งใจหรือไมก็ตาม ถาชวีิตของคุณไมสอดคลองกับคํ าพูดที่คุณเปนพยานถึง
ขาวประเสริฐแลว ส่ิงนีจ้ะกดีกั้นคนไมใหเขาตอบสนองตอความรอดที่คุณเสนอใหเขา
                      แมวาความประพฤติแบบคริสเตียนจะเปนพยานเงียบๆที่มีพลังที่สุดก็ตาม แตบางคนก็หอย
เครื่องประดับทางศาสนา (เชน ไมกางเขน) หรือ แขวนขอความจากพระคัมภีรหรือรูปภาพไวในบานของเขา
ในบริษัทหรือในรถยนต ซึง่บางครัง้สิง่เหลานี้ก็ชวยในการเปนพยานเมื่อคนที่ยังไมรอดถามความหมายของ
ส่ิงนั้น ๆ

ใบปลิวขาวประเสริฐ
                      ใบปลิว คือ ขอความสัน้ๆจากพระวจนะของพระเจาซี่งพิมพไวในกระดาษเล็กๆ ขายไมแพง
และถือไปไหนมาไหนไดงาย ดังนัน้เราจงึน ําไปไดจํ านวนมากและแจกจายแกผูที่คุณพบปะดวย
                      คุณจะใหใบปลิวขาวประเสริฐแกใครก็ได เชนผูที่คุณทํ าธุรกิจดวย เพื่อนๆ ญาติๆ แมกระทั่งคน
ทีผ่านไปมาในทองถนน หรือจะใสไปกับจดหมายที่คุณเขียนและทิ้งไวในหองสมุด รานคา ภัตตาคาร และ
สํ านักงาน คุณอาจทิ้งไวในรถเมล รถไฟ หรือสนามบิน
                      เมื่อคุณไดใหใบปลิวขาวประเสริฐแกผูใด คุณเพียงแตพูดวา “นีเ่ปนบางสิ่งบางอยางที่ดีใหคุณ
ไดอานดู หรือวา “นีเ่ปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉัน (ผม) และดิฉัน(ผม) อยากแบงปนใหคุณ” ขอความ
เชนนีม้กัจะนํ าใหคุณพูดเปนพยานถึงขาวประเสริฐได
                      เมือ่คุณเลือกใบปลิวสํ าหรับการประกาศสวนตัว ใหพิจารณาดูคํ าถามตอไปนี้
                      1.  ใบปลิวตอบคํ าถามของคนนั้น ๆ ซึง่ก ําลังถามปญหาอยูหรือไม ? ถาใช กห็มายความวา คน
สนใจจะอานใบปลิว
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                      2.  ขอความนี้ส้ันไหม?  ขอความตองสั้นและตรงจุด มฉิะนัน้คนจะเบื่อหนายที่จะอานกอนที่จะ
จบขอความ

3. ใบปลิวพดูในทางบวกโดยไมไดโจมตีความเชื่อศาสนาอื่นหรือไม
4. ใบปลิวใชภาษาทางศาสนาจนคนที่ไมรอดทั่วไปไมอาจเขาใจไดหรือไม
5. ตัวพมิพใหญพอที่จะอานไดงายๆหรือไม
6. ใบปลิวบอกถึงขาวประเสริฐในระดับพื้นฐานหรือไม
7. ใบปลิวเสนอโอกาสใหตอบสนองและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดหรือไม

                      จงเขียนชื่อของคุณ ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพทไวที่ใบปลิวดวยเพื่อคนที่ตองการความชวยเหลือ
เพิม่เติมในฝายวิญญาณเขาจะไดติดตอคุณได ใบปลิวที่ขายอยูมักจะมีชองวางไวใหคุณกรอกอยูแลว
                      ใบปลิวไมใช ส่ิงที่ทดแทน การเปนพยานดวยคํ าพูด แตเปนสิ่งแถมใหเปนพิเศษ คุณคาของใบ
ปลิวก็คือ มนัจะชวยเปนพยานตอไปเมื่อคุณจากเขาไปแลว

การเปนพยานดวยคํ าพูดบอกเลา
                      แมวาการเปนพยานเงียบๆและการบอกขาวประเสริฐดวยใบปลิวจะมีประสิทธิภาพทั้งสอง
อยางก็ตาม แตนัน่ไมใชทั้งหมดที่พระมหาบัญชาสั่งไว  จ ําเปนที่คุณตองพูดเพื่อเปนพยานถึงขาวประเสริฐ
                      คํ าพดูเปนพยานสวนตัวนั้น มกัจะใชอยางไมเปนทางการมากกวาที่จะใชในการเทศนาหรือใน
การสอน ท ําในบานคนชราก็ได ในโรงพยาบาล ในคุก ในโรงเรียน ในธรุกิจและในการประกาศพิเศษ คุณจะ
แบงปนขาวประเสริฐกับเพื่อน ๆ ญาติ ๆ เพือ่นบานและผูรวมงานในโรงเรียนและธุรกิจ คุณเปนพยานสวน
ตัวไดโดยการเปนผูใหคํ าปรึกษาในการประกาศใหญ ๆ หรือที่หนาธรรมาสนในคริสตจักร เวลาเรียกคนออก
มารับเชื่อ ในการประกาศสวนตัวนั้นคุณจะประกาศกับ ใครก็ได ทีคุ่ณพบปะ
                      การประกาศสวนตัวอาจทํ าไดในลักษณะสัมภาษณเหมือนที่พระเยซูทรงกระทํ ากับหญิงที่บอ
นํ ้าใน ยอหน 4 คุณอาจเนนที่บางสิ่งที่คุณสังเกตเห็น คนกํ าลังทํ า หรือคุณเห็นวาเขาขาดอะไรซึ่งเขาตองการ
คุณอาจถามนํ า ซึง่จะใหโอกาสที่จะบอกขาวประเสริฐ
                     การประกาศสวนตัวอาจทํ าโดยบอกคํ าพยานวาพระเยซูไดทํ าอะไรในชีวิตของคุณ ในยอหน 4
ผูหญงิชาวสะมาเรียกลับไปในเมืองและบอกคนอื่นถึงประสบการณสวนตัวของเธอ ดวยเหตุนี้เองคนจํ านวน
มาก จงึไดพบพระเยซูและไดฟงขาวประเสริฐ พระคัมภีรบันทึกวา
                    “ชาวสะมาเรยีเปนอันมากที่มาจากเมืองนั้นไดมีศรัทธาในพระองค เพราะคํ าพยานของหญิงผู
นัน้ที่วา “ทานเลาถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันไดทํ า”               ยอหน 4:39
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                     คํ าพยานของหญิงนี้ส้ัน เพราะวาเธอรูเร่ืองเกี่ยวกับพระเจาเพียงเล็กนอย เธอเพียงแตกลาววา
“เขาบอกทุกอยางถึงสิ่งที่ฉันเคยทํ า” ส่ิงทีเ่ธอรูเกี่ยวกับพระเจานั้นเปนความจริงสํ าหรับเธอ เปนความรูใหม
เอีย่มและพระเจาทรงใชถอยคํ าของเธออยางอัศจรรย
                     พระเจาจะทรงอวยพรคํ าพยานตะกุกตะกักของผูเชื่อใหมซึ่งรูจักสิ่งที่เขาพูดเปนสวนตัวมาก
กวา ขอความทีถ่กูตองทางศาสนศาสตรของผูที่กํ าลังเทศนาถึงสิ่งที่ไมเปนความจริงในจิตใจของเขา
                      การบอกวาคุณมาเชื่อพระเยซูไดอยางไรและพระองคทรงมีความหมายอยางไรกับคุณนั้นเปน
เครือ่งมือที่มีอํ านาจในการประกาศ คํ าพยานของคุณนํ าเอาพระเยซูออกมาจากหนังสือพระคัมภีร ออกจาก
ศาสนาและครสิตจักรและแสดงวาพระองคทรงพระชนมอยูและกํ าลังทํ างานอยูทุกวันี้ คนอาจไมสนใจพระ
คัมภีรหรือศาสนา แตเขาไมอาจปฏิเสธความเปนจริงของประสบการณที่แทจริงได คนที่มีประสบการณจะ
ไมมวีนัอยูในอํ านาจของคนที่โตเถียงเลย
                      ถาคณุกงัวลเกี่ยวกับการใหคํ าพยานของคุณ ส่ิงทีช่วยไดก็คือเขียนลงไปและศึกษาดูคํ าพยาน
นัน้กอนที่คุณจะบอกแกผูอ่ืน คุณตองค ํานึงถึงคํ าถามตอไปนี้ขณะที่คุณเตรียมคํ าพยานของคุณ

- อะไรน ําคุณใหมาเริ่มคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจา ?
- คุณมารูจักพระเยซูไดอยางไร?
- การทีคุ่ณรูจักพระองคทํ าใหชีวิตของคุณแตกตางไปจากเดิมอยางไร ?
- ชวีติของคุณไดถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ?
- มอีะไรที่แปลกประหลาดหรือมหัศจรรยเกิดขึ้นบาง ? ตัวอยางเชน คุณไดรับการรักษาให

หายหรอืไดรับการปลดปลอยจากการเปนทาสของยาเสพยติดหรือเหลา
                      เมือ่คุณเขียนคํ าพยานจบแลว ประการแรก เลาใหเพื่อนคริสเตียนฟงกอน ขอรองใหเขาเปลี่ยน
แปลงขอความบางอยางซึ่งอาจชวยใหคุณนํ าคนไมเชื่อมาถึงพระเจาได แลวกฝ็กฝนเลาคํ าพยานของคุณจน
กระทัง่คุณสามารถเลาไดโดยไมตองดูที่เขียนไว
                      การเปนพยานสวนตัวอาจรวมถึงการรองเพลงกับเพื่อนบางคน ผูเขียนสดุดีกลาววา
                      “พระองคทรงบรรจุเพลงใหมในปากขาพเจา เปนบทเพลงสรรเสริญพระเจาของเรา คนเปนอัน
มากจะเหน็และเกรงกลัวและวางใจในพระเจา”         สดุดี 40:3

                      ตามขอพระคัมภีรดังกลาว เพลงสรรเสรญิพระเจาเปนคํ าพยานซึ่งอาจทํ าใหคนมากมายไดรับ
ความรอด

จะนํ าคนมาถึงพระคริสตไดอยางไร
                     เปาหมายของการประกาศสวนตัวก็เพื่อนํ าชายและหญิง เดก็ชายและเด็กหญิงมาขอการอภัย
โทษจากบาปตาง ๆ ของเขา และตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
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                     เปนเวลาหลาย ๆ ปมาแลวทีก่ารใชวิธีการตางๆเพื่อนํ าคนมาหาพระเยซูไดพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
ซึง่พูดถึงจุดแงมุมตางๆ และการเขาหาคนดวยวิธีหลายแบบเพื่อเลาถึงขาวประเสริฐ
                     แมวาแผนการเหลานี้จะมีประโยชน แตกไ็มมีสักวิธีเดียวในการประกาศสวนตัวที่จะใชไดผลใน
ทุก ๆ สถานการณ คนแตละคนซึ่งคุณเปนพยานกับเขามีความแตกตางกันไป มคีวามตองการและปญหาไม
เหมือนกัน ความแตกตางเหลานี้ทํ าใหเราตองเขาหาเขาดวยวิธีตาง ๆ มากกวาที่จะใชขอทองจํ าขอนั้น ๆ ทุก
คร้ังไป โดยไมเปลี่ยนแปลงเลย
                   คุณตองไวตอการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาพระองคทรงเปนผูชักจูงคนมาสู
ความรอด พระองครูแนนอนวาคนที่คุณกํ าลังเปนพยานนั้นตองการอะไร เพราะวาพระองคเปนผูที่หยั่งรูจิต
ใจมนุษย
                   อยางไรกต็ามสิ่งหนึ่งที่ผูที่ยังไมเชื่อทุกคนมีเหมือนกันคือ ความบาปและความตองการพระผู
ชวยใหรอด โดยเหตุนี้เอง ถาไมพดูถงึการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจนํ าคุณใหแบงปนขาวประเสริฐอยางไร
แลวละกอ การเปนพยานของคุณตองมุงเนนที่เปาหมายของการนํ าคนมาสูพระคริสตเสมอ
                   เพือ่ใหประสบความสํ าเร็จในการประกาศการที่คุณเปนพยานสวนตัวแกเขาตองพูดถึงสิ่งตอไปนี้

การนํ าเสนอ : ขอความพื้นฐานของขาวประเสริฐ
                   จงทบทวนบททีส่ามของบทเรียนนี้ซึ่งเนนที่ขอความของการประกาศขาวประเสริฐ
                    เปาโลไดใหพื้นฐานของขาวประเสริฐไวใน 1 โครินธ 15:1-4  จงทบทวนขอความนี้ในพระคัมภีร
ขอความพื้นฐานคือวาทุกคนเปนคนบาป พระเยซทูรงสิ้นพระชนมเพื่อความบาป พระองคถูกฝงไวและทรง
เปนขึ้นมาใหมเปนไปตามพระคัมภีร
                    ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรบางขอซึ่งชวยคุณไดเมื่อคุณเสนอขอความของขาวประเสริฐ

- พระเจาทรงเปนพระเจาที่บริสุทธิ์  1 เปโตร 1:16,  ฮาบากุก 1:13
- เพราะวาพระองคทรงบริสุทธิ์ ความบาปจึงแยกมนุษยจากพระเจา     อิสยาห 59:2
- ความบาปเปนสิ่งสากลคือวาทุกคนทํ าบาป     โรม 3:10-12,  23
- การลงโทษความบาปก็คือความตาย     เอเสเคียล 18:20,    โรม 6:23,   สดุดี 9:17
- พระเจาไมทรงเจตนาใหผูใดพินาศไป   1 เปโตร 3:9,  ยอหน 3:16,  โรม 5:8
- เพือ่ใหทุกคนไดรับความรอด พระเจาพระองคเองทรงเสียสละเพียงพอสํ าหรับทุกคน

ฮีบรู 10:10,  ยอหน 1:29,   กาลาเทีย 2:20
- พระเยซทูรงแบกรับการลงโทษบาปสํ าหรับทุกคนเมื่อพระองคส้ินพระชนมบนไมกางเขน

1 เปโตร 2:24,  อิสยาห 53:6,  10
-      การเสนอความรอดใหเปนสิ่งสากล (=สํ าหรับทุกคน)   เ ทิโมธี 2:4
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- คํ าบญัชาใหสํ านึกผิดเปนสิ่งสากล (= สํ าหรับทุกคน)  กจิการ 17:30
- การเชิญชวนใหเชื่อเปนสากล (= สํ าหรับทุกคน)    โรม 10:9-11
- คนบาปตองกลับใจและยอมรับพระเยซูเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากการเสียสละของพระ

เยซเูพื่อความบาปของเขา  ยอหน 1:12,   5:24

สรุปผล : การเชิญชวนและการตอบสนอง
                      ในโลกของธุรกิจ คํ าวา “สรุปผล”  มคีวามสํ าคัญมาก การ “สรุปผลหรือการขาย” หมายถึงการ
จบการขายดวยการตอบสนองทางบวกจากลูกคาที่มุงหวัง
                       “การสรุปผล” กเ็ปนสิง่สํ าคัญเชนกันในการประกาศสวนตัว “การเกือบจะชักชวน” คนบางคน
ใหยอมรับพระเยซูไมเพียงพอที่จะทํ าใหเขารอดจากนรกได ในธุรกิจ การชักชาที่จะ “ปดการขาย” โดยรอ
คอยใหมกีารตัดสินใจภายหลังมักจะไดผลเปนการตอบสนองทางลบ
                       ผูน ําในโลกธุรกิจสอนวา “การปดการขาย” เร่ิมตนตั้งแตนาทีที่เขาเริ่มใช “เทคนิคการขาย” กับ
ลูกคามุงหวัง ตลอดการนํ าเสนอสินคาเขาทํ าใหบุคคลนั้น ๆ เหน็ดวยเล็กนอยกับเขา ซึง่น ําไปสูการเห็นดวย
คร้ังสุดทายที่จะซื้อผลิตภัณฑนี้
                       คุณวาอยางไร ?
                       คุณเคยคิดเกี่ยวกับ……ไหม ?
                       คุณคิดวาคนรูสึกวา……….ไหม ?
                       คุณคิดวานี่เปนของแปลกไหม ?
                       คุณเคยมีส่ิงนี้เกิดขึ้นไหม ?
                       คุณมีปญหานี้ไหม ?
                       จงใหบุคคลนั้นมีสวนรวมในการสนทนา ใหขอมูลแกเขาเล็กนอย  แลวถามคํ าถามซึ่งตองการ
การตอบสนอง พระเยซทูรงใชเทคนิคนี้กับหญิงที่บอนํ้ าใน ยอหน 4 และกับนิโคเดมัส ในยอหน 3
                        ขณะที่คุณสรุปการนํ าเสนอ จงใชการตอบสนองของเขามาสราง “การสรุปผล”  โดยใหมีการ
ตอบสนองทางบวกตอขาวประเสริฐ   การแบงปนขาวประเสริฐ  โดยไมไดใหโอกาสตอบสนองคือ การเปน
พยานแตไมใชการประกาศขาวประเสริฐ   เราถกูเรียกใหมีชัยชนะ ไมใชใหเปนพยานเทานั้น
                        การสรุปผลการนํ าเสนอขาวประเสริฐ  คือ การถามคํ าถาม 2 คํ าถามในรูปแบบดังนี้
                        1. คุณเขาใจสิ่งที่ผม(ดิฉัน) ไดเลาใหคุณฟงไหม ? ซึง่เปดโอกาสใหมีการถามคํ าถามหรือขอ
ขัดแยงใหเขาใจและใหแนใจวาเขาเขาใจกอนที่คุณจะเรียกใหมีการตอบสนองครั้งสุดทาย



90

                        2. คุณตองการจะใหพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจา (เจานาย) และพระผูชวยของคุณ
หรือไม? น ําบคุคลนัน้เขาสูการอธิษฐานขอการอภัยโทษจากบาปและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอด
                        จ ําไวเสมอวาในการประกาศสวนตัว คุณก ําลงัทํ ายิ่งกวาการขายผลิตภัณฑหรือสงเสริมคริสต
จกัรหรือนิกาย คุณก ําลงัเกีย่วของกับจุดหมายปลายทางนิรันดรของวิญญาณมนุษย
                       การเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาก็คลายคลึงกับการยอมรับคํ าเชิญไปในงานสมรส ดังที่พระ
เยซูทรงใชคํ าอุปมาเรื่อง งานเลี้ยงแตงงาน ในมัทธิว 22:2-5  คนทีต่อบรับคํ าเชิญเทานั้นที่สามารถเขาไปได
ไมเปนการเพียงพอที่จะกลาววา “ฉันวางแผนที่จะไปรวมดวย”
                       เมือ่พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองควา “จงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งทานใหเปนผูหาคน
ด่ังหาปลา” (มทัธิว 4:19) พระองคก ําลังยกตัวอยางในธรรมชาติถึงความจริงฝายวิญญาณ ไมมีคนหาปลา
คนใดเพยีงแคโยนแหหรืออวนลงไปเทานั้น เขาตองดึงมันเขามาเพื่อจับปลาดวย

การติดตามผล : การสรางสาวก
                       ในพระมหาบัญชาซึ่งบันทึกไวใน มทัธิว 28:19-20 กลาวถึงการสอนสองชนิด ชนิดแรกคือ การ
แบงปนขาวประเสริฐเพื่อนํ าคนมาสูความรอด ชนิดที่สอง คือ การสอนผูเชื่อใหมภายหลังจากที่เขายอมรับ
องคพระผูเปนเจา การประกาศขาวประเสริฐ (การสอนชนิดแรก) จะไมสมบูรณหากปราศจากการสรางสาวก
(การสอนเพื่อติดตามผล)
                       ผูเชื่อใหมทุกคนควรไดรับการ “ติดตามผล”  ภายหลงัจากที่เขายอมรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยของเขา      การติดตามผลทันทีประกอบดวยการใหเขาแนใจในความรอด        รับพระคริสตอยาง
เปดเผย บัพตศิมาในนํ้ า บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การพัฒนาชีวิตการเฝาเดี่ยว       และกลายเปน
สวนหนึ่งของคริสตจักรทองถิ่น คุณจะเรยีนรูมากขึ้นเกี่ยวกับการติดตามผลในบทที่ 13 คือ “ การตัดสินใจ
หรือการเปนสาวก? ”

บทสรุป
                       บทเรยีนนีเ้สนอหลักการพื้นฐานเพื่อการประกาศขาวประเสริฐเปนการสวนตัว ขณะที่คุณเริ่ม
ตนแบงปนขาวประเสริฐกับคนอ่ืน คุณจะเผชิญกับการตอบสนอง  คํ าถามและขอโตแยงตางๆกันหลาย
ประการ คุณจะรูจักที่จะตอบโตเมื่อคุณศึกษาบทตอไป คือ “จดัการกับความยากลํ าบาก”
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ชื่อ ………………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2.  จงใหคํ าจํ ากัดความของการประกาศเปนการสวนตัว
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. จงบอกถึงการประกาศสวนตัวซึ่งทํ าได 3 วิธี
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. จงอธบิายวาจะนํ าคนมาหาพระคริสตไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9

1. “ชาวสะมาเรยีเปนอนัมากที่มาจากเมืองนั้นไดมีศรัทธาในพระองคเพราะคํ าพยานของหญิงผูนั้นที่วา
ทานเลาถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันไดทํ า”      ยอหน 4:39

2. การประกาศสวนตัวเปนดังที่ชื่อบอกคือ เปนการแบงปนขาวประเสริฐเปนการสวนตัวกับคนแตละคน
      บุคคลตอบุคคล คนหนึ่งตออีกคนหนึ่ง   หนา 84
3. การประกาศสวนตัว กระทํ าไดโดย

- เปนพยานเงียบ ๆ
- ใบปลิว
- การเปนพยานดวยคํ าพูดบอกเลา

  ดูการบรรยายในหนา 84-85
4. จงเปรยีบเทียบคํ าอธิบายของคุณกับการบรรยายในหนา 87-89
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1.   คนทีย่งัไมรอดมากมายอาศัยอยูในชาติที่ปดกั้นไมใหมีการเขาหาเพื่อการประกาศตามแบบที่เราศึกษา
มามชิชัน่นารตีางประเทศไมไดรับอนุญาตใหวีซาและไมสามารถจัดการประกาศใหญหรือเหตุการณคลาย ๆ
กนันี้ได
         ในชนชาติเหลานี้ การประกาศสวนตัวเปนที่ส่ิงที่สํ าคัญมาก วธิหีนึง่ทีผู่เชื่อประกาศขาวประเสริฐใน
ชาติตางๆเหลานี้คือ วธิเีรียกวา “การเย็บเตนท” คุณไดเรียนรูมาแลววาอัครฑูตเปาโลทํ างานอยางไร เพื่อ
สนบัสนนุตนเองดานการเงินโดยทางอาชีพของเย็บเตนท
          ในชาติตางๆที่ปดประตูตอการประกาศตามแบบแผนนั้น ผูเชือ่เขาไปโดยใชวีซาของคนทํ างานหางาน
ท ําเพือ่สนบัสนุนตนเองและเพื่อจะไดแบงปนขาวประเสริฐเปนสวนตัวกับคนที่อยูรอบๆเขา แมวาผูเชื่อเหลา
นีท้ ํางานทางฝายโลก แตงานสํ าคัญของเขาคือการประกาศเปนการสวนตัว แนวความคิดของการแบงปน
ขาวประเสริฐนี้เรียกวา  “การเย็บเตนท”
2.    ขณะทีคุ่ณกํ าลังทํ าการประกาศสวนตัว คุณจะเผชญิกับคนหลายๆประเภทซึ่งมีความเชื่อทางศาสนา
ตาง ๆ กนั องคการที่มีชื่อวา Lausanne Committee for World Evangelization  ไดจัดเตรียมหนังสือเลมเล็ก ๆ
ซึง่มคํี าแนะนํ าสํ าหรับการประกาศแกคนพุทธ ฮินดู มสุลิม พวกลทัธิมากซิสต(คอมมิวนิสต) ผูล้ีภัย คนยิว
และกลุมลัทธิศาสนาใหม ๆ
        ถาคณุตองการรายชื่อหนังสือเหลานี้คือ “Lusanne Occasional Papers”  จากองคการนี้ก็ใหเขียนไปขอได
ที่  Lausanne Committee for World Evangelization, P.O. BOX 2308 Charlotte, North Carolina 28211 USA.
3.    ถาคุณกํ าลังประกาศสวนตัว จงระวังการใชภาษา “ศาสนา” ซึง่คนที่ยังไมรอดไมอาจเขาใจได คํ าเหลานี้
คือ “ไดรับความรอด”   “บังเกิดใหม”   “เตม็ลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”   “คริสเตียน”   “ฮาเลลูยาห “ และ
อ่ืน ๆ คํ าเหลานี้เปนคํ าธรรมดาสํ าหรับคุณซึ่งเปนผูเชื่อ แตคนที่ยังไมรอดไมเขาใจ
4.  ในการประกาศสวนตัว อยาลังเลที่จะประกาศกับเด็ก ๆ จงใชการนํ าเสนออยางงาย ๆ ถงึสิง่ทีเ่ปนพื้นฐาน
ของขาวประเสริฐ ถาเขาสามารถเขาใจก็ใหมีการตอบสนองและนํ าเขามาสูพระเยซู
5.    คุณอาจจะนํ าการสนทนาธรรมดา ๆ ใหเขาสูโอกาสที่จะประกาศขาวประเสริฐ ตอไปนี้เปนขอแนะนํ า
บางประการ
        เมือ่มีคนถามวา “กรุณาบอกผมหนอยวาเวลาเทาไรแลว”
        คํ าตอบ  “เวลาตามนาฬิกาของผมหรือตามพระคัมภีรครับ”
        สนทนาตอไป จงบอกเวลาขณะนั้นแกเขา แตเลาใหเขาฟงดวยวาพระคัมภีรก็กลาวถึงเรื่องเวลาไวดวย
โดยกลาววาเปนเวลาที่ทุกคนที่ไมรูจักองคพระผูเปนเจาจะไดสํ านึกผิดและมาหาพระองค
        เมือ่มีคนถามวา “มขีาวอะไรบาง
        คํ าตอบ  “คุณตองการขาวแบบไหนครับ ขาวดีหรือขาวราย”



94

        สนทนาตอไป  เขาตองตอบวา  “ขาวดี” แนนอน  ดังนัน้จงบอกขาวประเสริฐแกเขา
        เมือ่มีคนคนเดินมาชนคุณโดยบังเอิญ  และพูดวา “ขอโทษครับ”
          คํ าตอบ  “ไมเปนไรครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดเสมอหรือบางทีมันก็ไมใชอุบัติเหตุ………..”
          สนทนาตอไป    “บางทอีาจเกิดขึ้นเพื่อที่ผมจะไดบอกคุณบางอยางที่พิเศษก็ได”
          เมือ่พนกังานเก็บเงินทอนเงินใหคุณมากเกินไป  จงคนืเงินกลับไป
          คํ าตอบ   “คุณทอนเงินใหผมมากเกินไป”
          สนทนาตอไป “มบีางเวลาในชีวิตที่ผมเคยเก็บเงินไว แตต้ังแตผมเปนคริสเตียนก็มีบางอยางเปลี่ยน
ไป”  แลวคุณก็บอกเขาวาขาวประเสริฐมีผลอยางไรกับชีวิตของคุณ
          เมือ่พนกังานขายของถามวา  “ดิฉันจะชวยอะไรคุณไดคะ”
          คํ าตอบ  “ไดครับถาคุณจะยอมใหผมชวยคุณตอบแทน”
          สนทนาตอไป   พนกังานตอบวา  “คุณจะชวยอะไรดิฉันคะ”  กจ็งบอกเธอถึงขาวประเสริฐ
          เมื่อมีคนขอไฟจุดบุหร่ี
          คํ าตอบ  “ ผมไมไดใชมันเลยตั้งแตการพังทลาย”
          สนทนาตอไป   รับประกันไดเลยวา คนนีจ้ะตองถามคุณวา  “การพงัทลายของอะไรครับ”
          คํ าตอบคือ  “การพงัทลายซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผมเมื่อผมเปนคริสเตียน”
          เมือ่คุณรับโทรศัพทและคนนั้นพูดวา  “เสียใจคะ… ดิฉันหมุนผิดเบอร”
          สนทนาตอไป  เธออาจถามวา “คุณหมายความวาอะไรคะ”   จงบอกเธอไปวา บางทอีาจเกิดขึ้นเพื่อให
เธอมโีอกาสฟงบางสิ่งบางอยางที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและจุดหมายปลายทางนิรันดรของเขา
          คุณอาจคิดถึง “โอกาสพิเศษอื่น ๆ” ในการติดตอพบปะคนอื่น ๆ ประจํ าวัน ซึง่ท ําใหสามารถบอกขาว
ประเสริฐได จงคิดถึงเรื่องนี้ เตรียมคํ าตอบของคุณเองไวและพรอมที่จะใช
          อยางไรก็ตาม จงจํ าไวเสมอวา ไมมวีิธีเขาถึงคนวิธีใดซึ่งใชไดทุก ๆ สถานการณ จงเปดทางใหพระ
วญิญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพา การเขาถงึคนดวยวิธีของพระองคนั้นมักจะถูกตองตามสถานการณเสมอ
6.    คุณจะเขาใจความสํ าคัญของการประกาศสวนตัวเมื่อคุณพิจารณาสิ่งตอไปนี้
       การประกาศแกคนกลุมใหญ  เปนสิง่ส ําคัญแกคนที่ยังไมรอดมากมายหลายรอยคน การประกาศแก
กลุมคนกลุมใหญกี่คร้ังก็ไมเพียงพอและมีหลายประเทศที่ไมอนุญาตใหใชวิธีนี้เพราะวากฏขอหามของรัฐ
บาล
       การประกาศทางวิทยุ  มปีระสิทธิภาพ แตคนสวนมากในโลกไมมีวิทยุ เมือ่รัฐบาลที่ตอตานคริสเตียนมี
อํ านาจ เขากไ็มยอมใหมีวิธีการประกาศแบบนี้
       การประกาศทางโทรทัศน  มปีระสิทธิภาพ แตคนสวนมากในโลกไมมีโทรทัศน       เมื่อรัฐบาลที่ตอตาน
คริสเตียนอยูในอํ านาจ เขาก็ไมยอมใหมีการประกาศแบบนี้
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       การประกาศที่คริสตจักร  กม็ทีํ ากันอยู แตในหลายๆประเทศไมมีอาคารคริสตจักร ไมมีเงินหรือเวลา
เพยีงพอทีจ่ะกอสรางอาคารคริสตจักรใหเพียงพอแกการประกาศแกชาวโลกในยุคนี้ บางประเทศหามการ
สรางอาคารคริสตจักรทํ าใหไมสามารถประกาศดวยวิธีนี้
       การประกาศดวยวิธีอ่ืน ๆ จะไมสามารถประกาศแกโลกไดหากปราศจากการประกาศเปนการสวนตัว
7.     ศึกษาการประกาศสวนตัวซึ่งพระเยซูทรงกระทํ าแก

         -  แอนดรู, ยอหนและเปโตร  ในยอหน 1:35-42
         -  ฟลิปและนาธานาเอล  ในยอหน 1:43-51
         -  นิโคเดมัส  ในยอหน 3
         -  หญงิชาวสะมาเรีย ในยอหน 4
         -  ขาราชการ  ในยอหน 4: 46-54
         -  การทรงเรียก ซโีมน แอนดรู ยอหนและยากอบ ในลูกา 5:1-11
         -  คนโรคเรื้อน ในมาระโก 1:40-45
         -  คนอมัพาตซึ่งเพื่อนของเขาหามมา ในมาระโก 2:1-12
         -  การทรงเรียกมัทธิว ในมาระโก 2:13-17
         -  คนปวยที่สระเบธซาดา  ในยอหน 5
         -  ชายมือลีบ  ในลูกา 6:6-11
         -  นายรอย  ในลูกา 7: 1-10
         -  แมมายที่คาอิน  ในลูกา 7:11-17
         -  ผูหญงิบาปที่บานของซีโมน  ในลูกา 7:36-50
         -  คนผีเขาที่เมืองเกราชา  ในมาระโก 5:1-20
         -  ผูหญิงโลหิตตก  ในมาระโก 5:25-34
         -  คนตาบอด 2 คน ในมัทธิว 9:27-31
         -  คนใบผีสิง  ในมัทธิว 9:32-34
         -  ไยรัสและครอบครัว  ในมาระโก 5:21-43
         -  หญงิชาวคะนาอัน  ในมัทธิว 15:21-28
         -  ชายใบและหูหนวก  ในมาระโก 7:32-37
         -  คนตาบอดใกลเมืองเบธไซดา  ในมาระโก 8:22-26
         -  เด็กชายผีสิง  ในมาระโก 9:14-29
         -  หญงิถูกจับขณะลวงประเวณี  ในยอหน 8:1-11
         -  สาวกที่คาดหวัง 3 คน ในลูกา 9:51-62
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         -  ทนายความ  ลูกา 10:25-37
         -  ชายตาบอดแตกํ าเนิด  ในยอหน 9
         -  หญงิหลังโกง  ในลูกา 13:10-21
         -  ชายหนุมเศรษฐี  ในมัทธิว 19:16-22
         -  คนตาบอดใกลเมืองเยรีโค  ในมาระโก 10:46-52
         -  ศักเคียส  ในลูกา 10:1-10
         -  ยดูาสอิสคาริโอท  ในลูกา 22,   ยอหน 13,  มทัธิว 27
         -  ปลาต  ยอหน 18-19,  ลูกา 23
         -  เฮโรด  ลูกา 23,   มาระโก 15
         -  โจร 2 คน   ลูกา 23:42-43

8.    จงศกึษาการประกาศสวนตัวในหนังสือกิจการ ดังนี้
        -  เปโตรและยอหนกับคนงอย    กิจการ 3:1-11
        -  ฟลิปกบัซีโมนคนทํ าวิทยาคม      กิจการ 8:9-24
        -  ฟลิปและขันที                               กิจการ 8:26-40
        -  อะนาเนียและเซาโลแหงทารซัส   กิจการ 9:10-20
        -  เปโตรกับไอเอซัสและคอรอัส      กิจการ 9:32-42
        -  เปโตรกับคอรเนลิอัส                    กิจการ 10:1-11,   18
        -  เปาโลกับเอลีมาส                          กิจการ 13:6-12
        -  บารนาบัสและเซาโลกับเสอรจีอัสเปาลัส      กิจการ 13:7-12
        -  เปาโลและสิลาสกับลิเดีย                               กิจการ 16:12-15
        -  เปาโลและสิลาสกับนายคุกชาวฟลิป             กิจการ  16:23-40
        -  เปาโลประกาศจากบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่งในเมืองเอเฟซัส    กิจการ 20:17-35
        -  เปาโลกับเฟลิกซและครูสิลลา                       กิจการ  24:24-27
        -  เปาโลกับกษัตริยอกริปปา                             กิจการ 28
        -  เปาโลกับปูบลิอัสและพอของเขา                  กิจการ  28:7-11
        -  เปาโลในบานของเขาเองที่กรุงโรม               กิจการ  28:16-31
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