“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ” คืออะไร?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คนของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขามาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินดีจากข้าพเจ้า....ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่าสมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่ อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนเชื่ อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่ งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีทจี่ ะช่ วยให้ พระมหาบัญชาของพระเยซู คริสต์ สาเร็จ
ปั จจุบนั นี้ เราอาศัยอยูใ่ นโลกที่เปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ ว จิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยความ
กลัว ความผิดหวังและความสิ้ นหวัง ดูเหมือนว่ามนุษย์ไม่สามารถเอาชนะปั ญหาต่าง ๆ ที่ทบั ถมประดัง
เข้ามาได้ เช่น ปั ญหาการทวีข้ ึนอย่างรวดเร็ วของพลเมือง สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ คดีอาชญากรรมและความ
ขัดแย้งอย่างรุ นแรงที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน วัยรุ่ นติดยาเสพติดและมัว่ สุ มทางเพศ ปั ญหาเรื่ องเชื้อชาติและความ
ขัดแย้งระหว่างผิว ความเสื่ อมทรามทางการเมือง ทางสังคม และทางศีลธรรม เป็ นต้น
บรรดาผูน้ าของโลกต่างหวัน่ วิตกว่า
จะมีคนบ้าคลัง่ นาเอาระเบิดปรมาณูมาใช้ทาลายล้าง
มนุษยชาติ เซอร์ วินสะตัน เชอร์ ชิล อดีตนายกรัฐมนตรี แห่งประเทศอังกฤษกล่าวไว้วา่ “ยุคของเรานี้
อาจเป็ นยุคสุ ดท้ายของอารยธรรมทั้งมวล”
วาระนี้ช่างเป็ นวาระที่สาคัญที่สุดของคริ สเตียนในการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณ นับตั้งแต่วนั เพ็นเต
คอสเป็ นต้นมา! วาระที่มืดมนและสิ้ นหวังในขณะนี้ เป็ นวาระที่มีความหมายของคริ สเตียน

ชีวติ ภายใต้ การบังคับบัญชาของพระคริสต์
พระคริ สต์ประทับบนบัลลังก์ชีวติ
ตน-ตนเองลงจากบัลลังก์
ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระเจ้า ผูท้ รงมีความสามารถ อันไม่มี
ขอบเขตจากัด ซึ่ งส่ งผลให้เราสามารถดาเนิ นชีวติ ได้อย่างสอดคล้อง กับแผนการอันประเสริ ฐของ
พระองค์

เป็ นวาระที่เราต้อง “เป็ นประทีปส่ องนาทางแก่ชาวโลก” และต้องเริ่ มมีการปฏิวตั ิทางด้าน
วิญญาณอย่างกว้างขวาง เพื่อเปิ ดเผยให้มนุษยชาติรู้ถึงพระกิตติคุณ อันสู งส่ งของพระคริ สต์ซ่ ึ งสามารถ
ให้คาตอบปั ญหาต่าง ๆ ของโลกนี้ได้
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พระมหาบัญชา
เมื่อข้าพเจ้าเรี ยนวิชาการหนังสื อพิมพ์ ในชัว่ โมงแรก ๆ ทาให้ขา้ พเจ้าทราบว่า ข่าวทุกข่าวใน
หนังสื อพิมพ์จะต้องมีวรรคนา ซึ่ งตอบปั ญหาขั้นพื้นฐานต่อไปนี้ ใคร? อะไร? ทาไม? เมื่อ? ที่ไหน?
อย่างไร?
ถ้าหากจะให้ขา้ พเจ้าเขียนข่าวเหตุการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ตลอดทุกยุคทุกสมัยมา ข้าพเจ้าก็จะเขียนข่าว
การประชุมกลุ่มเล็ก ๆ บนภูเขาแห่งหนึ่งในมณฑลกาลิลี ซึ่ งเป็ นที่ ๆ พระเยซูคริ สต์เจ้าผูท้ รงฟื้ นคืนพระ
ชนม์ได้ตรัสแก่บรรดาสาวกของพระองค์ถึงแผนการเกี่ยวกับโลก ซึ่ งเรี ยกว่า พระมหาบัญชา ถ้าหากไม่
มีการประชุมในครั้งนั้น และพระเยซูคริ สต์มิได้ประทานพระมหาบัญชานี้ แล้ว ท่านผูอ้ ่านอาจจะไม่มี
ประสบการณ์ในเรื่ องความรัก การอภัยโทษบาป ความยินดี และพระประสงค์ของพระเจ้าที่เปี่ ยมไปด้วย
พระคุณอย่างหาที่เสมอเหมือนมิได้ ซึ่ งพระองค์ประทานแก่คนที่เชื่อพึ่งพระคริ สต์
“วิธีจะช่ วยให้ พระมหาบัญชาของพระเยซู คริสต์ สาเร็จ” เป็ นยุทธวิธีที่เขียนขึ้นเพื่อตอบปัญหา
ขั้นพื้นฐานหกประการดังกล่าวนี้
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เรา
แล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสัง่ สอนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระ
บิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้นี่
แหละ เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ นโลก” พระมหาบัญชาของพระคริ สต์เจ้าเป็ น
แผนการอันยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เคยเปิ ดเผยให้แก่มนุษย์ ประทานโดย บุคคลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่ทรงพระชนม์อยู่
ในโลกนี้ เกี่ยวข้องกับ พลานุภาพ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเปิ ดเผยให้แก่มนุษย์ และเป็ น พระสัญญา ที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้!
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ใคร?
ประการแรก ใครเป็ นผูป้ ระทานพระมหาบัญชา และประทานให้แก่ใคร? มีใครบ้างที่กล้าพูดว่า
“เราได้รับฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกแล้ว?” มีแต่พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่กล้าตรัส
เช่นนี้ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า การประสู ติอนั มหัศจรรย์ยงิ่ ของพระองค์ การ
สิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่โทษบาปให้แก่มนุษย์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ เป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญ
ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ พระเจ้าเสด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บน
ไม้กางเขน และทรงฟื้ นคืนพระชนม์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป และประทานชีวติ นิ
รันดร์ แก่ทุกคนที่ตอ้ นรับพระองค์ ด้วยเหตุน้ ีจึงเกิดการปฏิวตั ิฝ่ายวิญญาณขึ้น ซึ่ งเป็ นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโลกตั้งแต่คริ สตศตวรรษแรกจวบจนกระทัง่ ปั จจุบนั

จาเป็ นหรื อที่จะต้องมีใครเตือนเราว่า ในคริ สตศตวรรษที่ 20 นี้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโลก?
พระเยซูคริ สต์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่สุด ผูท้ รงพระชนม์อยู่ ทรงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คือการเปลี่ยนชีวติ ของมนุษย์ ฟิ ลิป ซาฟฟ์ นักประวัติศาสตร์ ได้บนั ทึกไว้
ว่า “พระเยซูคริ สต์แห่งนาซาเร็ ธ ทรงสามารถเอาชนะคนเป็ นจานวนล้าน ๆ คน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงพระ
เดชานุภาพของพระองค์ที่เหนือกว่า อะเล็กซานเดอร์ ซี ซาร์ และนโปเลียน โดยที่พระองค์ทรงปราศจาก
ทรัพย์สินเงินทองและอาวุธยุทโธปรณ์ต่าง ๆ พระองค์ประทานความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องมนุษย์และ
สวรรค์ ได้มากกว่านักปรัชญา และผูท้ รงภูมิปัญญาทุกคนในโลกรวมกัน โดยที่พระองค์ไม่ทรงพึ่งพิง
วิทยาศาสตร์ และวิชาการในด้านต่าง ๆ พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่ องชีวิตอย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดเคยพูด
ถึงมาก่อน ซึ่ งก่อนให้เกิดผลได้มากกว่าผูแ้ สดงสุ นทรพจน์หรื อนักกวีใด ๆ โดยที่พระองค์ไม่เคยทรง
ศึกษาวิชาวาทวิทยาจากสถาบันแห่งไหนมาก่อนเลย และทั้งๆ ที่พระองค์ไม่เคยทรงเขียนหนังสื อแม้สัก
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หนึ่งบรรทัด แต่พระองค์ก็ทรงสามารถดลใจให้มนุษย์เขียนข้อเทศนา สุ นทรพจน์ การอภิปราย งานด้าน
ศิลปะ และบทเพลงสรรเสริ ญได้มากกว่านักประพันธ์ผยู ้ ิ่งใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั
พระองค์ทรงประสู ติในรางหญ้า ทรงถูกตรึ งบนไม้การเขนเยีย่ งโจรใจร้าย แต่กระนั้นก็ตาม
พระองค์ทรงควบคุมบังคับบัญชา อนาคตของมวลมนุษย์ในโลก และปกครองแผ่นดินแห่งจิตวิญญาณที่
ครอบคลุมโลกนี้ไว้”

มนุษย์ ได้ รับการเปลีย่ นแปลง
พระคริ สต์ทรงเปลี่ยนแปลงประชาชาติต่าง ๆ เมื่อข่าวประเสริ ฐของพระองค์แผ่ไปถึงที่ใด
มนุษย์ ณ ที่นนั่ ก็จะได้รับ การเปลี่ยนแปลง ดร. ซามูเอล สะวีเมอร์ อดีตมิชชันนารี ผมู ้ ีชื่อเสี ยงได้กล่าวถึง
ข่าวประเสริ ฐ ของพระผูช้ ่วยให้รอดของเราไว้วา่ “พระกิตติคุณมิใช่เพียงทาให้มนุษย์กลับใจบังเกิดใหม่
เท่านั้น แต่ยงั เปลี่ยนแปลงสังคมอีกด้วย การประกาศพระกิตติคุณของมิชชันนารี ในทุกประเทศ
นับตั้งแต่สมัยวิลเลี่ยม คารี ย ์ เป็ นต้นมานั้น มิชชันนารี มีส่วนช่วยและสร้างสรรค์สังคมอยูม่ าก

พวกเขาให้คาแนะนาวิธีการปฏิบตั ิทางสุ ขวิทยา สนับสนุนส่ งเสริ มทางด้านอุตสาหกรรม ช่วย
ยกสถานภาพของสตรี ให้สูงขึ้น ช่วยป้ องกันการกระทาที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยแก่สังคม ต่อต้านพวก
มนุษย์กินคน ต่อต้านการสักการะบูชามนุษย์ดว้ ยกันและความชัว่ ร้ายต่าง ๆ ช่วยปลดเปลื้องความอด
อยากระงับการสงครามระหว่างเผ่าต่าง ๆ และเปลี่ยนโครงสร้างของสังคม
อัครสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายฝากส่ งไปยังคริ สตจักรเอเฟซัสว่า “ฤทธานุภาพอันใหญ่หลวง
ของพระองค์สาหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีเพียงไรตามพระกาลังและฤทธิ์ เดชของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้
ทรงกระทาในพระคริ สต์ ครั้งเมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน ซึ่ งสู งยิง่ เหนือการปกครอง เหนืออานาจ เหนื อฤทธิ์ เหนื อ
อานุภาพ และเหนือนามชื่ อทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในสมัยขึ้นเท่านั้น แต่ในอนาคตด้วย พระองค์ได้ทรง
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ปราบสิ่ งสารพัดทั้งปวงลงไว้ใต้พระบาทของพระองค์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็ นประมุขเหนือสิ่ ง
สารพัดแห่งคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นพระกายของพระองค์ คือซึ่ งเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์ผสู ้ ถิตอยูท่ ุกหนทุก
แห่งทุกตาบล”
และอัครสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายฝากส่ งไปยังคริ สตจักรโคโลสี วา่ “พระองค์เป็ นแบบพระ
ฉายาของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่ประจักษ์แก่ตานั้น ได้ทรงบังเกิดก่อนสรรพสัตว์ท้ งั ปวง เพราะว่าพระองค์ได้
ทรงสร้างสรรพสิ่ ง ในท้องฟ้ าก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี... คลังสติปัญญาและความรู ้ทุกอย่างปิ ดซ่อนไว้ใน
พระองค์น้ นั .... ในพระองค์น้ นั สภาพของพระเจ้าทรงดารงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ และท่านทั้งหลายได้ความ
ครบบริ บูรณ์ในพระองค์น้ นั ผูเ้ ป็ นศีรษะแห่งสารพัดที่มีบรรดาศักดิ์และมีฤทธิ์

พลังในการเปลีย่ นแปลง
เมื่อท่านออกไปป่ าวประกาศหรื อเป็ นพยาน ในฐานะที่เป็ นตัวแทนและเป็ นสาวกของพระเยซู
คริ สต์เจ้า ท่านสามารถแน่ใจได้วา่ ท่านกาลังเป็ นตัวแทนของผูท้ ี่ทรงไว้ซ่ ึ งฤทธานุภาพและสติปัญญา ถ้า
หากท่านมีพระองค์ ท่านก็จะมีทุกสิ่ ง ไม่มีอานาจใด ๆ ที่สามารถต่อต้านท่านได้ ในเมื่อท่านออกไป
ประกาศในฐานะที่เป็ นราชทูตของพระองค์โดยความเชื่ อ พระองค์ประทานพระสัญญาให้แก่เราว่า “...
พระองค์ผทู ้ รงดารงอยูใ่ นท่านทั้งหลายเป็ นใหญ่กว่าผูท้ ี่อยูใ่ นโลก” ยังมีขอ้ พระธรรมที่หนุนใจท่านให้
เกิดความมัน่ ใจอีกว่า “ประตูแห่งความตายจะมีชยั ชนะต่อคริ สตจักรนั้นหามิได้” จงไตร่ ตรองข้อพระ
ธรรมเหล่านี้และข้อพระธรรมอื่น ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ยิง่ ท่านเข้าใจว่าพระคริ สต์เป็ นใคร และ
สิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อท่านและผ่านตัวท่านมากขึ้นเท่าใด ท่านก็ยงิ่ จะไว้วางใจและปฏิบตั ิรับใช้
พระองค์มากขึ้นเท่านั้น
ความสามารถของพระคริ สต์ในการเปลี่ยนแปลงมนุษย์น้ นั ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความจริ งที่วา่
พระองค์ทรงเป็ นใครพระองค์ทรงประกาศและพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง

พระเยซูคริสต์ ประทานพระมหาบัญชาให้ แก่ใคร?
พระมหาบัญชาของพระคริ สต์มิใช่เกี่ยวข้องแต่เฉพาะอัครสาวก 11 คนที่ได้รับฟังพระมหา
บัญชาของพระองค์โดยตรงเท่านั้น แต่เป็ นพระมหาบัญชาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนที่เชื่ อในพระองค์ ฉะนั้น
คริ สเตียนทุกคนจะต้องร่ วมแรงร่ วมใจกันอยูเ่ สมอในการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
ในวันเพ็นเตคอศต์ ภายหลังจากที่พระเยซูได้ประทานพระมหาบัญชาแล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของอัครสาวกและประทานพลังให้แก่พวกเขา ซึ่ งก่อนวันเพ็นเตคอศต์น้ นั พวก
อัครสาวกได้ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์และส่ วนใหญ่ได้ละทิง้ พระองค์ไป หลังจากวันเพ็นเตคอศต์พวกเขาก็
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ได้ออกประกาศข่าวแห่งความรักของพระเจ้า และการอภัยโทษบาปในพระคริ สต์อย่างกล้าหาญและไม่
กลัวตาย
เรามักคิดว่าคริ สเตียนสมัยแรกแตกต่างจากเรา มีคุณสมบัติที่เราไม่มี แต่คริ สเตียนที่พระเยซูได้
ประทานพระบัญชานี้ให้ในสมัยนั้น
เป็ นคนธรรมดาเป็ นคนทาการทางานและมีความอ่อนแอ
เช่นเดียวกับเรา ความแตกต่างระหว่างพวกเขาและพวกเราส่ วนใหญ่ก็คือ พวกเขามีประสบการณ์ในชีวติ
สองประการ
ประการแรก เขามีความเชื่ อมัน่ จริ ง ๆ ในองค์พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ ผูท้ รงชนะ
ความตาย ผูส้ ถิตอยูใ่ นพวกเขาและจะเสด็จกลับมาอีกเพื่อปกครองโลก ประการที่สอง พวกเขามีชีวติ ที่
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในปั จจุบนั นี้ ถ้าหากมีคริ สเตียนจานวนมากถวายชีวติ แด่
พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์และจะเสด็จกลับมาและยอมอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และรับอานาจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การปฏิบตั ิฝ่ายจิตวิญญาณในคริ สต์ศตวรรษนี้
ก็จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการปฏิวตั ิในคริ สต์ศตวรรษแรกอย่างแน่นอน
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อะไร?
ขอให้เรามาพิจารณาถึงคาถามที่วา่ “พระมหาบัญชาคืออะไร?” นับเป็ นเวลาหลายปี เมื่อข้าพเจ้า
เขียนจดหมายไปถึงใคร ข้าพเจ้าก็จะเขียนว่า “ขอให้คุณมีส่วนช่วยทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จลงในยุค
นี้” จะเห็นว่างานนี้เป็ นงานที่ยงิ่ ใหญ่จริ ง ๆ เพราะว่าในโลกเรานี้มีพลเมืองเกือบสี่ พนั ล้านคนกระจัด
กระจายกันอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ 210 ประเทศ มีบางคนวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ งานนี้จะสาเร็ จลงไม่ได้ ข้าพเจ้า
ได้รับคาเตือนซ้ าแล้วซ้ าเล่า “ในเมื่อพระมหาบัญชาไม่สาเร็ จลงตั้งแต่ในคริ สตศตวรรษแรก ฉะนั้น จะ
ไม่สาเร็ จลงในยุคนี้เช่นเดียวกัน”
สาหรับคนที่มีความเห็นว่าการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จเป็ นสิ่ งเป็ นไปไม่ได้น้ นั ข้าพเจ้าใคร่
ที่จะอ้างถึงโครงการที่มนุษย์ทาขึ้นในสมัยปั จจุบนั สองโครงการ
ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องชี้ให้เห็นว่าการ
ประกาศพระกิตติคุณแก่คนทัว่ โลก และนาคนจานวนหลายสิ บล้านคนในทุกประเทศ มาเป็ นสาวกของ
พระคริ สต์น้ นั เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ คณะกรรมการโครงการอวกาศแห่งสหรัฐอเมริ กา มีโครงการที่จะส่ ง
มนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ ภายในเก้าปี ประชาชนประมาณกว่าหนึ่งในสี่ ของประชาชนทั้งหมดในโลกได้
เห็นมนุษย์คู่แรกเหยียบย่างบนดวงจันทร์ ทางสื่ อมวลชน พระเจ้าทรงไม่มีความสามารถมากกว่าบรรดา
ผูอ้ านวยการสื่ อมวลชนทัว่ โลก ที่ทาการถ่ายทอดโครงการอวกาศในครั้งนั้น ถึงสี่ เท่ากระนั้นหรื อ?
ประมาณหนึ่งในแปดของประชาชนทั้งโลก ในประเทศเก้าสิ บประเทศ สามารถดูรายการ
โทรทัศน์รายการเดียวกันทุกสัปดาห์ พระเจ้าทรงไม่มีความสามารถมากกว่าผูผ้ ลิตรายการเหล่านี้ถึงแปด
เท่า กระนั้นหรื อ?
การที่เราคิดว่าการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้น้ นั ก็มีสาเหตุมาจากการที่
เราขาดความรู ้ความเข้าใจฝ่ ายจิตวิญญาณ และไม่รู้วา่ เราจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
ขอให้เรามาพิจารณาดูวา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเกี่ยวกับพระมหาบัญชาว่าอย่างไร

มีโอกาสได้ ยนิ
เหนื อสิ่ งอื่นใด พระบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้าหมายความถึงการนามนุษย์เข้าหาพระองค์ ให้
รับศีลบัพติศมา สอนพวกเขาในสิ่ งที่พระองค์ทรงสอน อบรมให้พวกเขาเป็ นสาวกและส่ งพวกเขา
ออกไปในฐานะราชทูตของพระองค์ เพื่อพลเมืองในทุกประเทศของโลก จะได้ยินข่าวที่ทูตสวรรค์
ประกาศแก่คนเลี้ยงแกะในคืนที่พระเยซูคริ สตเจ้าของเราทรงประสู ติ! “เรานาข่าวดีมาประกาศแก่ท่าน
ทั้งหลาย ซึ่ งจะให้เป็ นที่ชื่นชมยินดีเป็ นอันมากแก่คนทั้งปวง คือว่าในวันนี้ พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
ทั้งหลาย คือพระคริ สตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด!”
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แต่มิได้หมายความว่ามนุษย์ในยุคเรานี้ จะได้ยนิ พระกิตติคุณทุกคนไปก็หามิได้ เพราะว่ามีบาง
คนบกพร่ องฝ่ ายร่ างกายหรื อสมอง จึงไม่สามารถได้ยนิ พระกิตติคุณหรื อเข้าใจพระกิตติคุณได้ แต่เรา
ควรจะเป็ นพยานถึงเรื่ องราวของพระคริ สต์แก่มนุษย์ชีวติ ทุกคน และมอบการเกิดผลให้แก่พระเจ้า และ
มิได้หมายความว่า คนส่ วนใหญ่ที่ได้ยนิ พระกิตติคุณจะเชื่ อเป็ นคริ สเตียน แต่หมายความว่าพวกเขาจะมี
โอกาสได้ยนิ และเชื่ออย่างน้อยที่สุดสักครั้งหนึ่ง สาหรับบางคนแล้ว การได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณเพียง
ครั้งเดียวก็เป็ นการเพียงพอ ดังที่อคั รสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายฝากไปยังคริ สเตียนชาวเมืองโคโลสี วา่
“ในคาแห่งความจริ งของกิตติคุณ
ซึ่ งแผ่มาถึงท่านทั้งหลายดังได้แผ่ไปทัว่ โลกเกิดผลและทวีข้ ึน
เช่นเดียวกันกับที่ได้บงั เกิดในตัวท่านทั้งหลายด้วย ตั้งแต่วนั ที่ท่านทั้งหลายได้ยนิ และได้รู้จกั พระคุณ
ของพระเจ้าจริ ง ๆ”
และอัครสาวกเปาโลได้เขียนถึงคริ สตจักรเธสะโลนิกาว่า “กิตติคุณของเรามิได้มาถึงท่านด้วย
ถ้อยคาเท่านั้น แต่ได้มาด้วยฤทธิ์ เดช และด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม
ตามที่ท่านทั้งหลายได้รู้วา่ เราเป็ นคนอย่างไร ท่ามกลางท่านเพราะเห็นแก่ท่าน”
พระคริ สต์ทรงบัญชาว่า “จงสัง่ สอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” พระองค์มิได้ตรัสว่า จะสัง่
สอนให้เป็ นสาวกสักกี่คนแต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกชุมชน ทุกจังหวัดทุกรัฐ และทุก
ประเทศ ได้ยนิ ได้ฟังข่าวประเสริ ฐ และได้รับการฝึ กฝนอบรมให้เป็ นสาวกของพระองค์

เทศนาสั่ งสอน
พระคริ สต์มิได้ทรงบัญชาให้เรา นาชนทุกประเทศมาเป็ นคริสเตียน แต่พระองค์ทรงบัญชาให้
เราออกไปประกาศเผยแพร่ และนาพวกเขาให้ เป็ นสาวกของพระองค์ หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือ
การเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ ส่ วนการทาให้คาพยานของเราเกิดผลนั้น เป็ นหน้าที่
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างไรก็ตาม พระคริ สต์ทรงร่ วมรับผิดชอบกับเรา โดยพระองค์ได้ประทาน
สิ่ งที่จาเป็ นทุกอย่างให้แก่เรา เพื่อพระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ ผล
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เกือบ 200 ปี มาแล้ว เมื่อวิลเลี่ยม คารี ย ์ “บิดาแห่งการประกาศเผยแพร่ ยคุ ใหม่” ได้เริ่ มงาน
ประกาศของเขา มีประเทศต่าง ๆ 25 % ของจานวนประเทศในโลกที่ได้ยนิ พระกิตติคุณ ในปั จจุบนั ทุก
ประเทศในโลกกาลังรับฟังพระกิตติคุณของพระคริ สต์ จากสาวกที่ได้รับการอบรม โดยทางวิทยุ
โทรทัศน์ และสิ่ งตีพิมพ์ต่าง ๆ
แม้วา่ จะมีการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ในทุกประเทศแล้วก็ตาม แต่พระมหาบัญชาก็ยงั มิได้
สาเร็ จลง และจะยังไม่สาเร็ จจนกว่าจะมีสาวกของพระองค์ในทุกประเทศอย่างเพียงพอเพื่อนาเอาข่าว
ประเสริ ฐไปให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศของตน เราต้องสนใจในการฝึ กฝนอบรมคนอื่นมาเป็ น
สาวกของพระเยซูคริ สต์ เท่า ๆ กับการทาให้คนอื่นตัดสิ นใจต้อนรับพระคริ สต์ และเราต้องตระหนักว่า
การนาวิญญาณแบบทวีคูณเป็ นสิ่ งที่ควรทามากกว่าการนาวิญญาณแบบเพิม่ ขึ้นทีละคน
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ทาไม?
มีเหตุผลอย่างน้อยสามประการ ที่เราในฐานะคริ สเตียนควรจะอุทิศชี วติ ของเราเพื่อช่วยให้พระ
มหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จ ประการแรก พระคริ สต์ทรงบัญชาให้เรากระทาเช่นนั้น ประการที่
สอง มนุษย์หลงหายไปจากทางของพระคริ สต์และประการที่สาม มนุษย์ทวั่ ทุกหนทุกแห่งหิ วกระหายที่
จะรู้จกั พระเจ้า

พระคริสต์ ทรงบัญชา
ประการแรก
เราจาเป็ นต้องไปประกาศเพราะว่าพระคริ สต์ทรงบัญชาให้เรากระทาเช่นนั้น
ครู ผสู ้ อนนักกีฬาจาเป็ นต้องวางกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ให้นกั กีฬาปฏิบตั ิตาม ถ้าหากมีนกั กีฬาคนใดไม่ยอม
ปฏิบตั ิตามกฎเหล่านี้ เขาก็จะไม่ได้เข้าร่ วมทีม
เช่นเดียวกัน นายจ้างจะต้องวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้ลูกจ้างปฏิบตั ิตาม ถ้าหากลูกจ้างคนใดไม่
ยอมปฏิบตั ิตามระเบียบนั้น เขาก็จะถูกไล่ออกจากงาน
ในยามสงคราม เมื่อนายทหารออกคาสั่ง ทหารจะต้องปฏิบตั ิตาม ถ้าหากเขาไม่ยอมปฏิบตั ิตาม
ก็จะต้องขึ้นศาลทหารและอาจจะถูกพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตก็ได้ เมื่อพระเยซูคริ สตเจ้าทรง
บัญชาให้ออกไปประกาศเผยแพร่ ผูศ้ รัทธาในพระองค์อย่างแท้จริ งทุกคน ย่อมไม่สามารถขัดขืนพระ
บัญชาของพระองค์ได้

โดยทางพลไพร่ ของพระองค์
แต่คริ สเตียนส่ วนใหญ่ ไม่ค่อยใส่ ใจในบัญชาขององค์พระเยซูคริ สตเจ้าอย่างจริ งจัง เรากาลังมัว
เพลิดเพลินและหลงระเริ งอยูก่ บั สิ่ งที่ไร้สาระ ในขณะที่โลกของเราใกล้จะถึงซึ่ งความพินาศ เราเป็ น
เสมือนคนที่กาลังประดับรู ปภาพที่ฝาผนังของตึกที่กาลังถูกไฟไหม้ เรากาลังสนใจแต่สิ่งภายนอกใน
ขณะที่จิตใจของมนุษย์ตอ้ งการรับการเปลี่ยนแปลง ปั ญหาต่าง ๆ ในโลกที่มีมากมายจนมนุษย์ไม่
สามารถแก้ไขให้หมดสิ้ นได้น้ นั สามารถแก้ไขได้โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น ในการประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระคริ สต์ พระองค์ได้ทรงพึ่งพาพลไพร่ ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงบัญชาอย่างชัดแจ้ง
ให้พวกเราออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ ทุกแห่งหน
ถ้าหากเราเชื่ อฟังพระเยซูคริ สต์เจ้าอย่างจริ งจัง
เราจาเป็ นต้องถวายเวลา
สติปัญญา
ความสามารถ และทรัพย์สินเงินทอง ให้แก่พระองค์อย่างเต็มที่ เพื่อทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์
สาเร็ จ ในการทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จนั้น มิใช่เป็ นการกระทาตามหน้ าที่ แต่เป็ นการ
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กระทาที่สาแดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และความสานึกถึงความรักของพระคริ สต์ในการที่พระองค์ได้
ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา ถ้าหากเราเชื่ อฟังพระองค์ ในเมื่อพระองค์ตรัสสั่งให้เรา “ออกไป” ก็เป็ นเหตุผล
เพียงพอแล้ว ที่เราจะต้องกระทาตามพระดารัสของพระองค์

มนุษย์ หลงหายไปจากทางของพระเจ้ า
ประการที่สอง เราต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเยซูคริ สต์เจ้า ก็เพราะว่ามนุษย์หลงหายไปจาก
ทางของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดา
เว้นไว้มาทางเรา”

ท่านอาจจะเห็นว่า พระดารัสของพระเยซูจาเพาะเจาะจงเกินไป แต่วา่ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้า
ได้ตรัสไว้เช่นนั้น! นับเป็ นเวลาหลายปี ทีเดียวที่ขา้ พเจ้าเดินทางไป ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนไหนของโลก
ข้าพเจ้าได้ถามผูค้ นว่าเขาพบพระเจ้าหรื อยังนอกจากคนที่ได้พบพระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวแล้ว
คน
โดยทัว่ ไปตอบว่า “ข้าพเจ้ากาลังแสวงหาพระเจ้า ข้าพเจ้าหวังที่จะพบกับพระองค์ แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่พบ!”
ไม่มีใครจะพบกับพระเจ้าได้ จนกว่าเขาจะได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย! ด้วยว่า
นามอื่นซึ่งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” ท่านเชื่อไหมว่า ผู ้
ปราศจากพระคริ สต์เป็ นผูท้ ี่หลงหายไปจากทางของพระองค์? ชายหนุ่มคนหนึ่งปรึ กษากับ ดะไว้ท์
แอล.มูด้ ี ผูป้ ระกาศเผยแพร่ พระกิตติคุณผูม้ ีชื่อเสี ยงว่า “คุณมูด้ ีครับ คุณคิดว่าบิดามารดาของผมเชื่ อว่าผม
หลงหายไปจากทางของพระคริ สต์ไหมครับ? บิดาของผมเป็ นผูป้ ระสานงานรวีวารศึกษาในคริ สตจักร
ของผม แต่เขาก็ไม่เคยคุยกับผมถึงเรื่ องพระคริ สต์เลย คุณคิดว่าบิดามารดาของผมเชื่ อว่าผมหลงหายไป
จากทางของพระคริ สต์หรื อ?”
ท่านเคยคิดบ้างไหมว่า คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และเพื่อนร่ วมงานของท่านบางคน
เป็ นผูท้ ี่หลงหายไปจากทางของพระคริ สต์ตามที่พระคริ สต์ได้ตรัสสอนไว้อย่างชัดแจ้ง?
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อัครสาวกยอห์นได้บนั ทึกไว้วา่ “ใครเล่าเป็ นผูท้ ี่พดู มุสา เว้นไว้ผทู ้ ี่ปฏิเสธไม่รับว่า พระเยซูเป็ น
พระคริ สต์ ผูท้ ี่ปฏิเสธพระบิดาทั้งพระบุตร ผูน้ ้ นั แหละเป็ นผูท้ รยศต่อพระคริ สต์ คนใดที่ปฏิเสธพระ
บุตร คนนั้นก็ไม่มีพระบิดา คนใดที่รับพระบุตร คนนั้นก็มีพระบิดาด้วย

เตรียมเผชิญกับความตาย
ประสบการณ์ที่แสดงว่า ผูท้ ี่ปราศจากพระคริ สต์เป็ นผูท้ ี่หลงหายไปจากทางของพระเจ้า เกิดขึ้น
เมื่อข้าพเจ้าไปแสดงปาฐกถาแก่นิสิตนักศึกษากลุ่มใหญ่ ที่มาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียใต้ หลังจากเลิกประชุมและนิสิตนักศึกษาคนอื่น ๆ กลับไปหมดแล้ว นักศึกษาหนุ่มคน
หนึ่งได้เข้ามาหาข้าพเจ้าและพูดว่า “ผมอยากพูดกับคุณเป็ นส่ วนตัว”
เราทั้งสองได้เข้าไปในห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่ง แล้วเขากล่าวขึ้นว่า “ผมถือกาเนิดในครอบครัวที่
เคร่ งศาสนามากคุณพ่อของผมเป็ นผูท้ รงอิทธิ พลและมัง่ คัง่ มาก ขณะนี้ผมกาลังศึกษาขั้นตอนปริ ญญาโท
ในแผนกวิชาการภาพยนต์ ผมได้แสวงหาพระเจ้าเป็ นเวลาหลายปี แต่ผมก็ไม่เคยพบพระองค์เลยเมื่อหก
เดือนที่แล้ว เมื่อผมเพิ่งมาเรี ยนที่สหรัฐอเมริ กานี้ เพื่อนที่เป็ นนายแพทย์ได้ให้พระคริ สตธรรมใหม่แก่ผม
เล่มหนึ่ง
“ขณะที่ผมกาลังอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้น ผมรู ้สึกว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าซึ่ งผมกาลังแสวงหา ใน
คืนนี้อย่างที่คุณได้กล่าวมา ดูเหมือนว่าพระองค์ได้เคาะที่ประตูใจของผม ผมใคร่ จะเชื้อเชิญพระองค์ให้
เสด็จเข้าสู่ ชีวิตจิตใจของผม แต่ถา้ หากผมกระทาเช่นนี้ ผมก็ตอ้ งเตรี ยมตัวที่จะต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ
หลายอย่าง
“ถ้าหากผมเขียนจดหมายไปบอกคุณพ่อของผมว่า ผมได้ทาอะไรลงไป เขาจะต้องตัดลูกตัดพ่อ
และจะไม่ส่งเสี ยให้ผมได้เล่าเรี ยนอีกต่อไป เมื่อขาดเงินผมจะต้องหมดสภาพเป็ นนักศึกษาและจะต้อง
ถูกส่ งกลับประเทศของผม ในประเทศของผม ยังมีคนเคร่ งศาสนาถึงกับฆ่าผูท้ ี่เข้ารี ตเป็ นคริ สเตียนถ้า
หากผมต้อนรับพระคริ สต์ในคืนนี้ ผมก็ตอ้ งเตรี ยมตัวเผชิ ญกับความตาย”
ข้าพเจ้ามิได้ชกั ชวนเขาให้รับเชื่อในคืนนั้น ข้าพเจ้าเพียงแต่อธิ ษฐานให้พระเจ้าทางานในจิตใจ
ของเขาอย่างสมบูรณ์ พระองค์มิได้เรี ยกร้องให้ท่านและข้าพเจ้า “บังคับ” คนอื่นให้ตดั สิ นใจต้อนรับ
พระคริ สต์ เราเป็ นเพียงเครื่ องมือที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ให้กระทาพระราชกิจของพระองค์
เท่านั้น

“ผมพร้ อมแล้ว”
ประมาณ 30 นาทีต่อมา ภายหลังจากที่เราทั้งสองนิ่งอึ้งไป นักศึกษาหนุ่มผูน้ ้ ีจึงกล่าวขึ้นว่า “ผม
พร้อมแล้ว” ดูเหมือนว่าเขาได้ไตร่ ตรองและชัง่ ใจดูแล้วว่า อะไรจะมีคุณค่ามากกว่ากัน เขากล่าวต่อไปว่า
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“ถ้าหากมีความจาเป็ น ผมพร้อมที่จะตายเพื่อผมจะได้รู้จกั พระคริ สต์ รู ้วา่ บาปของผมได้รับการอภัยโทษ
แล้ว เพื่อรู ้วา่ ผมได้รับชีวิตนิ รันดร์ แล้ว” ถึงแม้วา่ ชายหนุ่มคนนี้จะแวดล้อมไปด้วยหมู่ชนที่เคร่ งศาสนา
ตลอดชีวิตของเขาที่ผา่ นมา แต่บดั นี้ เขาเข้าใจดีแล้วว่า ถ้าหากปราศจากพระคริ สต์ มนุษย์ก็หลงหายไป
จากทางของพระเจ้า เราทั้งสองร้องไห้ในขณะที่เราคุกเข่าลงอธิ ษฐานข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งใจมาก ที่เห็น
ว่าชายหนุ่มผูน้ ้ ีเต็มใจที่จะสละชีวติ ของเขา เพื่อรู ้จกั พระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ต่อมา หลังจากที่นกั ศึกษาหนุ่มผูน้ ้ ีถูกเพื่อนที่ไม่ใช่คริ สเตียน ซึ่ งเป็ นคนชาติเดียวกับเขาข่มเหง
รังแกอย่างหนักข้าพเจ้าได้ถามเขาว่า “คุณรู ้สึกเสี ยใจหรื อไม่ที่ได้ถวายชีวติ ของคุณแด่พระคริ สต์?” เขา
ตอบข้าพเจ้าอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่เสี ยใจ บิดาของเขาได้ตดั เขาออกจากความเป็ นลูกเป็ นพ่อเขาไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากทางบ้านอีกเลย เขาต้องออกจากมหาวิทยาลัย ความฝันที่เขาจะได้รับปริ ญญาโท
ทางการภาพยนตร์ ก็เป็ นอันต้องมลายไป
แม้วา่ ข้าพเจ้าพยายามที่จะติดต่อกับเขา แต่เป็ นที่น่าเสี ยใจอย่างยิง่ ที่การติดต่อไร้ผล ข้าพเจ้าคิด
ว่าเขาคงกลับไปยังประเทศของเขา และอาจสู ญเสี ยชีวติ ที่นนั่ แล้วก็ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเขาตาย เขา
ก็ไม่ตายเปล่า ความเชื่ออันมัน่ คงเข้มแข็งของเขา ได้ทาให้การไว้วางใจในพระคริ สต์ของข้าพเจ้าและคน
อื่น ๆ อีกมากมายเข้มข้นขึ้น พระวจนะของพระเจ้าได้บ่งบอกไว้อย่างชัดแจ้งว่า “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มี
เลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า”

มนุษย์ หิวกระหายทีจ่ ะรู้ จักพระเจ้ า
ประการที่สาม เราต้องเชื่อพระบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้าที่ให้ออกไปประกาศเผยแพร่ พระ
นามของพระองค์ เพราะว่ามนุษย์ทุกแห่งหนหิ วกระหายที่จะรู ้จกั พระเจ้า การหิ วกระหายที่จะพบพระ
เจ้าของมนุษย์น้ นั ได้เป็ นที่ประจักษ์แก่ตาของผูร้ ่ วมงานในองค์การแคมพัส ครู เสด ของเราอย่างมากมาย
เหลือคณานับ นับตั้งแต่เราได้เริ่ มงานของเราเป็ นต้นมา ในการประชุมอบรมของเราที่แอร์ โรว์เฮด สะ
ปริ งส์ หรื อที่ส่วนอื่นใดของโลก เราใช้เวลาสัปดาห์ละหลายชัว่ โมงในการประกาศเป็ นส่ วนตัว ตามหาด
ทรายและตามที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่ งอยูใ่ นละแวกเดียวที่เราได้จดั ให้มีการประชุมอบรมขึ้น และผลที่มกั
ตามมาก็คือ เพียงการเป็ นพยานในบ่ายวันเดียว มีคนนับเป็ นจานวนร้อย ๆ คนอธิ ษฐานต้อนรับพระ
คริ สต์ คนผิวดากว่า 3,000 คน ในเขตตาบลวัตต์ แห่งนครลอสแอนเจลิส ได้อธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์
ซึ่ งเป็ นผลจากการประกาศเพียงในบ่ายวันเดียวของพนักงาน แคมพัส ครู เสด และนิสิตนักศึกษาจานวน
1,600 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวผิวขาว และมีคนมากกว่า 2,000 คน ได้อธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์ใน
การเป็ นพยานเพียงวันเดียวที่หาดทรายแห่งรัฐคาลิฟอร์ เนี ยใต้
เมื่อชาวเกาหลี ที่กาลังอบรมเป็ นผูน้ าในการประกาศจานวน 10,000 คน ได้ออกไปเป็ นพยาน
เพื่อพระคริ สต์ มีคนกว่า 16,000 คน ได้แสดงความจานงที่จะอธิษฐานต้อนรับพระคริ สต์
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เม็กซิโกและอินเดีย
ที่เม็กซิ โก ในระหว่างวันศุกร์ ถึงวันอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นเทศกาลอิสเตอร์ น้ นั มีคนไม่ต่ากว่า 17,000
คน ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐที่วา่ เขาสามารถมีความสัมพันธ์กบั พระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนตัวได้ และมีคน 1,245
คนแสดงความจานงที่จะอธิษฐานต้อนรับพระคริ สต์ ซึ่งเป็ นผลจากการประกาศของพนักงานแคมพัส
ครู เสด ชาวเม็กซิ กนั 155 และชาวลาตินอเมริ กนั 25 คน
พนักงานแคมพัส ครู เสด ในประเทศอินเดีย ได้อธิษฐานขอพระเจ้าให้มีนิสิตนักศึกษา 5,000
คน ต้อนรับพระองค์ภายในปี เดียว ปรากฏว่าพระองค์ทรงตอบคาอธิ ษฐาน โดยทรงดลใจให้นิสิต
นักศึกษากว่า 5,000 คนมาเชื่ อฟังในพระองค์
ในช่วงประมาณหกเดือน ทีมกีฬาสี่ ทีม คณะนักร้องสองคณะของ แคมพัส ครู เสด และแอนเดร
โคล นักแสดงมายากลผูม้ ีชื่อเสี ยง ได้ร่วมจัดประชุมขึ้น 629 ครั้ง เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐของพระ
คริ สต์ แก่นกั ศึกษาจานวนถึง 351,887 คน ปรากฏว่ามีนกั ศึกษากว่า 50,000 คน แสดงความจานงที่จะ
อธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา นอกจากนี้ยงั มีนกั ศึกษาและคนทัว่ ไปอีก
หลายพันคนได้ถวายตัวแด่พระคริ สต์ อันเป็ นผลจากการประกาศพระกิตติคุณของพนักงานแคมพัส ครู
เสด คนอื่น ๆ และผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมในการประกาศนับจานวนพัน ๆ คน
คริ สเตียนโดยทัว่ ไปมักจะคิดว่า การที่จะให้ผทู ้ ี่ไม่ใช่คริ สเตียนตอบสนองพระกิตติคุณนั้น เป็ น
สิ่ งที่ทาได้ยากทัศนคติเช่นนี้ มกั จะเกิดขึ้นเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเป็ นพยานกับนิสิตนักศึกษา
ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักบริ หารระดับสู ง แต่กระนั้นก็ตาม การเป็ นพยานแก่คนระดับ “ผูน้ า” ไม่วา่ จะเป็ น
ในรั้วมหาวิทยาลัย หรื อในองค์การอื่นใดก็ตาม ให้เขารู ้จกั พระคริ สต์ มักจะทาได้ง่าย ตัวอย่างเช่น
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า ในจานวนนักศึกษาที่ตอ้ นรับพระคริ สต์น้ นั ส่ วนใหญ่จะเป็ นนักศึกระดับผูน้ า

ผู้นานักศึกษา
เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสอันวิเศษสุ ดที่ได้ไปแสดงปาฐกถาในที่ประชุมนักศึกษาคน
สาคัญ ซึ่ งมีนกั ศึกษาระดับผูน้ าจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ รวม 133 แห่ง มาร่ วมประชุม ผูแ้ ทน
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เหล่านี้ มีท้ งั ประธานนักศึกษา บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์มหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาระดับผูน้ าอื่น ๆ
ก่อนหน้าที่บรรดาผูน้ านักศึกษาเหล่านี้จะเชื้อเชิญข้าพเจ้า พวกเขาได้เชิญรองประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริ กาไปบรรยาย แต่ก่อนการประชุมประมาณสักสองสามสัปดาห์ รองประธานนาธิ บดีได้
แจ้งไปให้ทราบว่า เขาได้รับคาสั่งจากประธานาธิ บดีให้ทางานสาคัญและด่วน จึงไม่สามารถไปบรรยาย
ตามที่นดั หมายไว้ได้
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ประธานนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสะแตนฟอร์ ด ซึ่ งเป็ นผูด้ าเนินงานการประชุมได้โทรศัพท์
ไปถามข้าพเจ้าว่า จะไปบรรยายแทนรองประธานาธิ บดีได้ไหม ข้าพเจ้าตอบรับด้วยความยินดียงิ่ เพราะ
ถือว่าเป็ นเกียรติอย่างสู ง แต่เวลากระชั้นชิดเหลือเกิน ข้าพเจ้าจะบรรยายเรื่ องอะไรให้ผนู ้ าเหล่านี้ดีหนอ?
ข้าพเจ้าตัดสิ นใจ ที่จะพูดถึงผูน้ ายิง่ ใหญ่ที่สุดที่โลกพึงรู ้จกั ให้แก่พวกเขาฟัง ข้าพเจ้าพูดถึง
เรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นใคร และทาไมพระองค์จึงเสด็จมายังโลกนี้ ข้าพเจ้า
บรรยายเป็ นเวลาประมาณ 45 นาทีเมื่อข้าพเจ้าแสดงปาฐกถาจบลง ทุกคนยืนขึ้นตบมือ มิใช่ตบมือให้แก่
ข้าพเจ้าแต่ขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่า พวกเขาตบมือให้แก่บุคคลที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวถึง นักศึกษาเป็ นจานวนมากได้
ยืนเข้าแถวแสดงความขอบคุณแก่ขา้ พเจ้า เป็ นเวลาเกือบชัว่ โมงเต็ม และมีหลายคนได้แสดงความสนใจ
ที่จะรู ้จกั กับพระคริ สต์เป็ นส่ วนตัว และมีหลายคนได้อธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้เริ่ มเป็ นพยานกับคนขนของในโรงแรมที่ขา้ พเจ้าพักอยู่ เขาพูดด้วยความ
น้อยใจว่า “คนขนของอย่างผมไม่มีความสาคัญอะไรหรอก ใคร ๆ ก็ดูถูกกันทั้งนั้น” ข้าพเจ้าเข้าไปกอด
คอเขา แล้วพูดว่า “ผมอยากจะบอกคุณว่า พระเจ้าทรงรักคุณและผมก็รักคุณในสายพระเนตรของ
พระองค์ คุณมีความสาคัญเท่ากับบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในโลก” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
ตระเตรี ยมจิตใจของเขาให้พร้อมที่จะรับ “ข่าวประเสริ ฐ” และในเวลาต่อมาไม่นานในขณะที่เราได้
อธิ ษฐานร่ วมกัน เขาก็ได้ตอ้ นรับพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา มนุษย์ทุกคนทัว่ โลกหิ ว
กระหายที่จะรู้จกั พระเจ้า เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงทาให้เกิดความหิ วกระหายอย่างมากมาย
ในจิตใจของพวกเขา
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เมือ่ ไร?
พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้าจะสาเร็ จลง เมื่อไร? พระมหาบัญชาเป็ นของพระเจ้า และ
พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่เป็ นผูท้ รงสัพพัญญู ทรงรู ้วา่ พระมหาบัญชาของพระองค์จะสาเร็ จลงเมื่อไร และ
อย่างไร อย่างไรก็ตาม ในเมื่อพระองค์ประทานพระมหาบัญชาแก่เรา และทรงสัญญาว่าจะเตรี ยมเราให้
พร้อมที่จะทาตามพระประสงค์ของพระองค์ เราจึงต้องเข้าใจว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรา
กระทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในแต่ละยุคแต่ละสมัย
พวกเราผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูร้ ่ วมงานของ แคมพัส ครู เสด และผูน้ าในการประกาศพระกิตติคุณ ต่างรู ้สึก
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจ้า ที่จะร่ วมมือกันทาให้พระมหาบัญชาของพระคริ สต์สาเร็ จลงในปี
ค.ศ. 1980 ตามเป้ าหมายที่เราวางไว้ให้จงได้ เรากาลังอธิ ษฐานและปฏิบตั ิพระราชกิจของพระองค์
เพื่อให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในปี ค.ศ. 1980 อย่างไรก็ตามถ้าหากเราไม่สามารถทาให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จได้ในเวลานั้นเราจะไม่ ยอมแพ้ และท้อแท้ใจอย่างเด็ดขาด การที่จะทาให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่
วางไว้น้ ีได้ เราจะต้องร่ วมมือร่ วมใจกับคริ สเตียนกลุ่มต่าง ๆ และคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ โลก ทั้งนี้โดยการ
พึ่งพลานุภาพแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น
ถ้าหากเราต้องการให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในปี ค.ศ. 1980 เราจะต้องเริ่ มงานกันอย่างจริ งจัง
ตั้งแต่บัดนี้ เราต้องอุทิศชีวิตของเราเป็ นประจาทุกวัน เพื่อบอกกล่าวแก่คนที่เราพบทุกคนถึงความรัก
และการอภัยโทษบาปของพระเจ้า นับตั้งแต่เวลาเราตื่นนอนในตอนเช้า จนกระทัง่ เราเข้านอนในตอน
กลางคืน งานสาคัญที่สุดที่เราจะต้องทาก็คือ การเป็ นพยานหรื อการประกาศ “ข่าวที่นาความยินดีมาสู่
มวลมนุษย์มากที่สุด”
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ทีไ่ หน?
เราต้องไปที่ไหนบ้าง เพื่อทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ? เราต้องไปทัว่ โลก พระองค์เองทรงมี
แผนการสาหรับเราในเรื่ องนี้ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “ท่าน
ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลาย
จะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรี ย และจนถึงสุ ดปลายแผ่นดิน
โลก”
จงเริ่ มเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างเป็ นวิถีชีวติ ใน “กรุ งเยรู ซาเล็ม” ภายในบ้านของท่าน แก่
เพื่อนบ้าน

ในมหาวิทยาลัยหรื อในชั้นเรี ยนของท่าน ในสานักงาน หรื อในโรงงานของท่าน จงแสวงหาวิธี
ที่จะเสนอเรื่ องราวของพระคริ สต์ในละแวกบ้าน จังหวัด ประเทศของท่าน ซึ่ งเป็ น “มณฑลยูดาของ
ท่าน” และส่ วนอื่น ๆ ของโลก พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ ให้ท่านช่วยแพร่ กระจายข่าวประเสริ ฐของ
พระองค์ไปทัว่ โลก โดยการอธิ ษฐาน การถวายทรัพย์ และการเป็ นพยานส่ วนตัวของท่าน
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อย่ างไร?
ปั ญหาใหญ่สาหรับคนส่ วนมากก็คือ พระมหาบัญชาจะสาเร็ จได้ อย่างไร และเขาจะช่วยได้
อย่างไร
บางทีท่านอาจจะคิดว่า “ผมมัน่ ใจว่า คนที่ไม่รู้จกั พระคริ สต์หลงอยูใ่ นทางแห่งความผิดบาป
และมีคนเป็ นจานวนมากพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ ผมต้องการเชื่อฟังพระเยซูคริ สตเจ้าของเราโดยการ
ช่วยทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ผมทาอะไร? ผมจะเริ่ มได้อย่างไร?”
ภารกิจอันใหญ่หลวงนี้จะสาเร็ จลงได้ ก็โดยการที่คริ สเตียนนับจานวนล้าน ๆ คนมียทุ ธวิธี
ส่ วนตัว ที่อยูใ่ นแนวทางเดียวกับยุทธวิธีของพระเยซูคริ สตเจ้าที่มีต่อโลกของเรานี้เท่านั้น
เพื่อที่จะท่านจะมียทุ ธวิธีเป็ นส่ วนตัว ขอให้ขา้ พเจ้ากล่าวถึงยุทธวิธีของ แคมพัส ครู เสด
เสี ยก่อน กว่า 20 ปี มาแล้วพระเจ้าได้ประทานยุทธวิธีให้แก่เรา ซึ่ งเราได้ปฏิบตั ิต้ งั แต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
เพื่อทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้าสาเร็ จ
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีมหาวิทยาลัยกว่า 3,000 แห่ง ประกอบด้วยนิสิตศึกษากว่าแปดล้าน
คน และโรงเรี ยนมัธยมศึกษากว่า 13,000 แห่ง ประกอบด้วยนักเรี ยนกว่าสิ บห้าล้านคน นักเรี ยน
นักศึกษาเหล่านี้เป็ นพลังอันยิง่ ใหญ่ที่สามารถช่วยปฏิวตั ิความเสื่ อมทรามในประเทศของเรา และโลก
เราจาเป็ นต้องนานักเรี ยนนักศึกษาเหล่านี้เข้ามาหาพระคริ สต์ ณ บัดนี้
แคมพัส ครู เสด มีเป้ าหมายในการร่ วมมือกับองค์การคริ สเตียนอื่น ๆ และคริ สตจักรท้องถิ่น
อุทิศตนเพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายอันเดียวกันนี้ โดยการช่วยอบรมฝึ กฝนผูน้ าคริ สเตียน บางคนทางาน
เต็มเวลา บางคนสมัครทางานในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเหล่านี้ เมื่อมีเวลาว่างหลังจากเลิกงาน
ประจาวัน โดยการจัดประชุ มและติดต่อเป็ นส่ วนตัว โดยการประกาศพระกิตติคุณแก่นกั เรี ยนนักศึกษา
ทุกคน และนาเขาให้มาเชื่อในพระเยซูคริ สต์ มีนกั ศึกษาจานวนหมื่น ๆ คน ในจานวนมหาวิทยาลัยร้อย
ๆ แห่ง ที่กาลังฟังพระกิตติคุณและกาลังจะต้อนรับพระคริ สต์

การประกาศของคริสเตียนทัว่ ไป
เพราะว่าการประกาศแก่นกั เรี ยนนักศึกษาเกิดผลสาเร็ จอันใหญ่หลวง
ฉะนั้นเราจึงได้เริ่ ม
อบรมคริ สเตียนเพื่อมีส่วนในงานประกาศแก่บุคคลทัว่ ไปขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ในครั้งแรกเราอบรมคริ ส
เตียน เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการประกาศแก่บุคคลทัว่ ไปเพียงหนึ่งวันเท่านั้น พระเจ้าทรงอานวยพรการ
อบรมในครั้งนี้ เป็ นพิเศษ ต่อมาจึงมีการเพิ่มวันอบรมมากขึ้นไปอีกในวันปลายสัปดาห์ แต่ในที่สุดก็มี
การอบรมตลอดทั้งสัปดาห์ และการอบรมได้ขยายวงกว้างออกไปทัว่ เมืองใหญ่และทัว่ ทั้งรัฐ ขณะนี้พระ
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เจ้าทรงกาลังทางานในชีวิตจิตใจของคริ สเตียนจานวนแสน ๆ คนทัว่ ประเทศนี้และประเทศอื่น ๆ ผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับการอบรมให้รู้วธิ ีการนาวิญญาณแบบทวีคูณ
เป้ าหมายของเรา ก็คือการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และสามารถอุทิศตัวเต็มเวลา
ให้แก่งานประกาศแก่บุคคลทัว่ ไปนี้ ซึ่ งจะต้องทางานร่ วมกับคริ สตจักรท้องถิ่นและองค์การคริ สเตียน
อื่น ๆ ทั้ง 50 มลรัฐ ในเมืองใหญ่ ๆ 224 เมือง ของสหรัฐอเมริ กา และในประเทศอื่น ๆ บุคคลเหล่านี้
จาต้องอุทิศพลังกายพลังใจทั้งหมด เพื่องานจะได้สาเร็ จสมตามความมุ่งหมาย และควรจะเป็ นบุคคลที่มี
ความเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะหาได้
ยิง่ กว่านั้น เรามีโครงการที่จะสรรหาอาสาสมัคร 700,000 คน เพื่อประกาศแก่คนในละแวกบ้าน
อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ และหนุนใจให้เพื่อนบ้านเป็ น
คริ สเตียนที่เจริ ญเติบโตขึ้น ประมาณ 100 ครอบครัว (เฉลี่ย 320 คน) จึงจะทาให้ทุกคนในทุกบ้าน ทุก
เมือง ทุกมลรัฐ ทัว่ ทั้งสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งในเขตชนบท ได้มีโอกาสต้อนรับพระคริ สต์ ผูท้ ี่ตอ้ นรับพระ
คริ สต์จะกลายเป็ นบุคคลที่อยูใ่ น กองทัพแห่งพระมหาบัญชา ซึ่ งประกอบด้วยคริ สเตียนที่ได้อุทิศเวลา
สติปัญญา และทรัพย์สินเงินทองของเขา เพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จลงในปี ค.ศ. 1980 ตาม
เป้ าหมาย
โครงการของเรายังต้องการคริ สตจักร จานวนพัน ๆ คริ สตจักร ซึ่งหมายถึงคริ สตจักรที่ศิษยาภิ
บาลและผูน้ าคริ สตจักรยอมสละเวลาเพื่ออบรมสมาชิกในการประกาศ เพื่อให้พระกิตติคุณของพระ
คริ สต์แผ่ไปทัว่ ทุกชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจการอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ที่มีส่วนช่วย แคมพัส ครู เสดประกาศพระกิตติคุณ
แก่ทุกคน เช่นการ ประกาศพระกิตติคุณแก่ทหารและครอบครัว ทั้งในประเทศและทัว่ โลก

การประกาศพิเศษ
การประกาศพิเศษ ได้แก่การจัดให้มีทีมกีฬา (มวยปล้ าบาสเก็ตบอล วิง่ แข่งและกีฬายกน้ าหนัก)
การแสดงมายากลของแอนเดร โคล นักมายากลบันลือโลก และการแสดงของคณะนักร้อง ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ยุโรปและเอเชี ย การประกาศแก่กลุ่มชนอื่น ๆ เพื่อให้พวกเขารู ้จกั พระคริ สต์
การประกาศแก่คนต่างชาติ คือแผนการในการนานักศึกษาต่างชาติ จากประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่
โลกที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา จานวน 125,000 คนให้มาเชื่อพึ่งพระคริ สต์
เรามีสถาบันสอนประกาศเผยแพร่ และสอนพระคัมภีร์หลายแห่ง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นส่ วนต่าง ๆ ของ
อเมริ กา เพื่ออบรมนักศึกษาและคริ สเตียน จานวนแสน ๆ คนให้รู้หลักคาสอนขั้นพื้นฐานและวิธีที่จะนา
ให้คนอื่น ๆ มีประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นกับพระคริ สต์ โครงการนี้เป็ นโครงการที่ทาร่ วมกับคริ สตจักร
ท้องถิ่น
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เรายังใช้สื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น สิ่ งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ ภาพยนตร์ เทป วิทยุและโทรทัศน์ ใน
การแพร่ กระจายข่าวประเสริ ฐไปทัว่ ทุกมุมโลก ซึ่ งจะช่วยให้คนอีกนับจานวนล้าน ๆ คนรู ้จกั กับพระ
คริ สต์

นาเอาไปใช้ ทวั่ โลก
ยุทธวิธีข้ นั พื้นฐาน ซึ่ งใช้อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กานี้ กาลังนาไปใช้ในประเทศอื่น ๆ อีก 210 ประเทศ
ซึ่ งจาเป็ นต้องนาไปดัดแปลง ให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ผูน้ าคริ สเตียนของชาติต่าง ๆ กาลัง
ได้รับการอบรมจาก แคมพัส ครู เสด เพื่อนาเอาพระกิตติคุณไปประกาศเผยแพร่ ในประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของ แคมพัส ครู เสด ในขณะนี้น้ นั ก็กาลังดาเนินไปได้มากกว่าครึ่ งหนึ่ง
ของประเทศต่าง ๆทัว่ โลกแล้ว

โครงการ นำ คนมาหาพระคริ สต์แบบทวีคูณ สอน ให้เขาเกิดความเชื่ อและ ส่ ง เขาไปยังส่ วน
ต่าง ๆ ของโลก โดยการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ของ แคมพัส ครู เสด เพื่อนาเอาข่าวแห่งความรักของพระ
เจ้า และการอภัยโทษบาปไปประกาศเผยแพร่ น้ นั ทาให้คนนับจานวนหมื่น ๆ ได้รับการแนะนาให้รู้จกั
พระคริ สต์

การนาวิญญาณ
เราใช้วธี ี การต่าง ๆ ในการนาดวงวิญญาณของมนุษย์ มาหาพระคริ สต์ เท่าที่เราใช้กนั อยูไ่ ด้แก่
การเป็ นพยานส่ วนตัว การประชุมประกาศเผยแพร่ การประชุมศึกษาพระคัมภีร์ในบ้าน กลุ่มปฏิบตั ิการ
การสารวจทางโทรศัพท์ หนังสื อคริ สเตียนภาพยนตร์ เทปคาสเสทซ์ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมาย การจัด
เลี้ยงกาแฟ น้ าชา อาหารเช้า อาหารเที่ยง และการเลี้ยงอาหารอย่างเอิกเกริ กทั้งชายและหญิงเพื่อการ
ประกาศเผยแพร่ และการแจกใบปลิวหรื อเอกสารเผยแพร่
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สอนให้ เกิดความเชื่อ
การทาให้มนุษย์เกิดความเชื่อแบบคริ สเตียนได้น้ นั ก็โดยการร่ วมสามัคคีธรรมและรับฟังคาสั่ง
สอนจากคริ สตจักรท้องถิ่น การศึกษาพระคัมภีร์ในบ้าน และการเข้ารวมกลุ่มปฏิบตั ิการ โดยวิธีน้ ี คริ ส
เตียนจะได้รับการสอนให้รู้จกั วิธีดาเนินชีวิตอยูใ่ นความรักของพระคริ สต์ และฤทธานุภาพของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เขาจะได้เรี ยนรู ้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า การอภัยโทษบาปอย่างสิ้ นเชิง
และการที่พระองค์ยอมรับเราไว้เป็ นบุตรของพระองค์ ทั้งนี้เนื่ องจากพระองค์ทรงยอมสิ้ นพระชนม์บน
ไม้กางเขน เพื่อไถ่ความบาปของเราพลังอานาจแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ที่ประทานให้แก่เรา และวิธีต่าง
ๆ ที่จะศึกษาพระวจนะของพระองค์
มีคริ สเตียนใหม่ได้สมัครเรี ยนบทเรี ยนพระคริ สตธรรมทางไปรษณี ย ์
ซึ่งเป็ นหลักสู ตรการ
ติดตามผลของเรา เพิม่ มากขึ้นสัปดาห์ละหลายร้อยคน ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้ชีวติ คริ สเตียนของเขาเจริ ญ
ขึ้น
ชีวติ คริ สเตียนจะเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในเมื่อเราสอนให้เขารู ้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์แก่คนอื่น ๆ และทาให้ชีวติ ของเขาเป็ นชี วติ แห่งการเป็ นพยาน

ส่ งคนออกไปประกาศ
การส่ งผูเ้ ชื่อออกไปประกาศทัว่ โลก เป็ นผลที่ตามมาจากการนาวิญญาณและการก่อให้เกิดความ
เชื่อ ผูท้ ี่เข้าใจถึงเรื่ องความรักและการอภัยโทษบาปของพระเจ้าอย่างถูกต้องและรู ้จกั วิธีเป็ นพยานถึง
ความเชื่อในพระคริ สต์ให้แก่คนอื่นนั้น
จะไม่พอใจต่อการที่จะเป็ นการเพียงคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนัง
อ่อนแอไร้ผล หรื อเป็ นคริ สเตียนธรรมดา ๆ เช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวกของพระคริ สต์ ที่อวนของเขา
เต็มไปด้วยปลาอย่างน่าอัศจรรย์ บุคคลเช่นนี้ จะยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ไป

ต้ องอธิษฐานก่อน
ในการรณรงค์เพื่อประกาศคนทัว่ โลกนั้น จาเป็ น
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จะต้องให้ความสาคัญของการอธิษฐานเป็ นอันดับหนึ่ง
และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
จาเป็ นต้องมีผทู้ ี่อธิษฐานอย่างซื่ อสัตย์เป็ นประจาทุกวันนับจานวนล้าน ๆ คน เรากาลังทูลขอพระเจ้าให้
หนุนใจคริ สเตียนจานวนล้าน ๆ คน ให้มีส่วนร่ วมในการอธิ ษฐาน เพื่อทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จลง
เป็ น “ทหารอธิษฐาน” ที่จะสู ้ทนและอธิ ษฐานอย่างซื่ อสัตย์เป็ นประจาทุกวันเพื่อเกิดพลังในการปลุกให้
จิตวิญญาณของมนุษย์ทวั่ โลกให้ตื่นขึ้นและกระหายที่จะรู ้จกั พระเจ้า
ภารกิจอันยิง่ ใหญ่น้ ี จะสาเร็ จลงได้ ก็ต่อเมื่อคริ สเตียนจานวนล้าน ๆ คนมียทุ ธวิธีส่วนตัวตาม
แบบอย่างหรื ออยูใ่ นแนวทางของพระคริ สต์ที่มีต่อมนุษย์ทวั่ โลก
คริ สเตียนที่มียทุ ธวิธีส่วนตัวแม้เพียงคนเดียวสามารถให้เกิดผลทวีคูณได้ แต่ท่านอาจถามว่า
“ยุทธวิธีส่วนตัวคืออะไร?”

ยุทธวิธีส่วนตัว
ยุทธวิธีส่วนตัวคือ แผนการที่วางไว้วา่ จะต้องทาให้สาเร็ จตามเป้ าหมายแห่งตน เป้ าหมายของผู ้
เชื่อที่ซื่อสัตย์ทุกคนก็คือ ช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จในยุคนี้แผนการส่ วนตัวของเขา
จึงต้องรวมถึงการเป็ นพยาน การสอนให้ผเู ้ ชื่อใหม่เจริ ญขึ้นในพระคุณ และความรักของพระเจ้าการนา
วิญญาณแบบเพิ่มขึ้นและแบบทวีคูณ
การที่ท่านแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวนั้นเรี ยกว่า การนาวิญญาณแบบเพิม่ ขึน้
แต่การที่ท่านแนะนาคริ สเตียนใหม่ให้นาคนอื่นมารู ้จกั พระคริ สต์ และให้เขานาคนอื่นต่อ ๆ กันไป
เรี ยกว่า การนาวิญญาณแบบทวีคูณ!
อัครสาวกเปาโลได้วางกฎเกณฑ์น้ ีให้ทิโมธี ผูเ้ ป็ นบุตรแห่งความเชื่ อของเขาปฏิบตั ิ “จงฝาก
ข้อความเหล่านั้นซึ่ งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กบั คนสัตย์ซื่อที่สามารถสอนคน
อื่นได้ดว้ ย”
โดยการเริ่ มจากคนเพียงสองคน และใช้วธิ ี การนาวิญญาณแบบทวีคูณ มนุษย์ทวั่ โลกก็สามารถ
รับเอาพระกิตติคุณได้ภายในช่วง 32 ขั้นตอนเท่านั้น เพราะว่าจากจานวนสองแล้วขยายตัวแบบทวีคูณ
ไปอีก 32 ขั้นตอน ก็จะเท่ากับจานวนพลเมืองทั้งโลก!
ยุทธวิธีส่วนตัวช่วยให้เราเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคคริ สตเจ้ามากขึ้น
และเพิ่มพลังในการช่วยทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จ อัครสาวกเปาโล ได้เน้นในเรื่ องนี้ไว้วา่
:
“ไม่มีทหารคนใด เมื่อเข้าประจาการแล้ว จะไปห่วงใยกับการทามาหากินของเขา เพื่อผูท้ ี่ได้
ลงทะเบียนเขาไว้จะได้ชอบใจ”
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ถ้าหากเราไม่มียทุ ธวิธีส่วนตัว การที่จะทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จได้น้ นั ก็จะเป็ นเพียงความ
ฝันเท่านั้น
เราพอจะสรุ ปเป็ นสู ตรง่าย ๆ ดังนี้ :
เป้าหมาย ที่ปราศจาก แผนการ และปราศจาก
การกระทา มีค่าเท่ากับ ความฝัน
เป้าหมาย ที่มี แผนการ และมี การกระทา จะมีค่าเท่ากับ ความเป็ นจริง!
แต่ท่านอาจสงสัยว่าจะมียทุ ธวิธีส่วนตัวได้อย่างไร ขอให้ขา้ พเจ้าเสนอคาแนะนาจากพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์บางประการดังต่อไปนี้

การถวายตัว
ประการแรก ท่านจะต้องมัน่ ใจว่าท่านได้ถวายตัวแด่พระคริ สต์ และมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีคนจานวนล้าน ๆ คนที่ปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักร ยังไม่มีความ
มัน่ ใจว่าเขาเป็ นคริ สเตียน ข้าพเจ้ากล้ากล่าวเช่นนี้ ก็เพราะข้าพเจ้ามีประสบการณ์กบั บุคคลที่อา้ งว่าเป็ นค
ริ สเตียนนับจานวนพัน ๆ คน เป็ นเวลาหลายปี ยังมีคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังเป็ นพัน ๆ คนที่ประสบกับ
ความผิดหวังอย่างหนัก และมีชีวติ อยูน่ อกลู่นอกทางของพระเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่า เขาขาดความเชื่ อ
หรื อไม่วางใจในพระองค์ จึงพอจะกล่าวได้วา่ คริ สเตียนโดยทัว่ ไปไม่เชื่อว่า พระเจ้าจะทรงกระทาตามที่
พระองค์ทรงสัญญาไว้
ในพระธรรมโรม 12:1,2 หนุนใจเราไว้วา่ “....ให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ
อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย
อย่าประพฤติตามอย่างชาวโลกนี้แต่วา่ จงเปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตรู ้จกั น้ า
พระทัยของพระเจ้าว่า อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและอะไรยอดเยีย่ ม”
เราสามารถไว้วางใจพระประสงค์ที่กอปรด้วยความรักของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้เห็นนักศึกษาคริ ส
เตียน คริ สเตียนทัว่ ไป และศิษยาภิบาล นับจานวนพัน ๆ คนที่เคยประสบกับความพ่ายแพ้และมีชีวติ ที่
ขาดผล ได้รับการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นผลจากการที่พวกเขาถวายชีวติ จิตใจแด่พระคริ สต์ในขณะที่เข้า
ร่ วมประชุมอบรม

การทาสั ญญากับพระเจ้ า
ก่อนที่ภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะมาเป็ นคริ สเตียนเราทั้งหลายเคร่ งในลัทธิ วตั ถุนิยม และ
มีความทะเยอทะยานมากอย่างไรก็ดี ยิง่ เราศึกษาพระคัมภีร์และรู้จกั พระคุณและความรักของพระเจ้า
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มากขึ้นเท่าใด เราก็ยงิ่ ต้องการปฏิบตั ิรับใช้พระองค์มากขึ้นเท่านั้น วันหนึ่งเราทั้งสองได้คุกเข่าลงภายใน
บ้านของเราที่ฮอลลีวดู้ ฮิลซ์ และได้ทาสัญญากับพระเจ้าเพื่อถวายชีวติ จิตใจให้แก่พระองค์ตลอดไป
เราทั้งสองได้เขียนรายชื่อสิ่ งของที่เราปรารถนาจะได้ก่อนที่เราจะรักพระคริ สต์ และเริ่ มติดตาม
พระองค์อย่างแท้จริ งปรากฏว่า เป็ นสิ่ งที่ฟุ่มเฟื อยทั้งสิ้ น!
เราได้อธิ ษฐานว่า “พระองค์เจ้าข้า เราทั้งสองปรารถนาที่จะมอบแผนการและความปรารถนา
ทั้งหมดของเราแด่พระองค์และโดยพระคุณและพลานุภาพของพระองค์ เราได้หนั หลังให้กบั สิ่ งต่าง ๆ ที่
คอยกีดขวางหน่วงเหนี่ยวเรา เพื่อเราจะได้ปฏิบตั ิรับใช้พระองค์ได้ดียงิ่ ขึ้น พระองค์ทรงบัญชาให้เรา
แสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อน บัดนี้ เราต้องการแสวงหาพระองค์และวิถีชีวติ ของพระองค์มากยิง่
กว่าสิ่ งอื่นใดทั้งหมด เราต้องการปฏิบตั ิรับใช้พระองค์และกระทาในสิ่ งที่พระองค์ประสงค์ให้เรากระทา
และไปยังทุกหนทุกแห่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราไป ไม่วา่ จะต้องลงทุนลงแรงสักเท่าใดก็ตาม”
ปั จจุบนั นี้ เราทั้งสองมีทรัพย์สมบัติแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้แต่บา้ นก็ไม่มีเป็ นของตนเอง
ต้องเช่าเขาอยู่ รถจะขับก็ไม่มี เราไม่มีเงินเหลือพอที่จะฝากธนาคาร เรามีชีวติ อยูไ่ ปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่
เราทั้งสองก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่มีชีวติ อยูเ่ พื่อพระคริ สต์ ปฏิบตั ิรับใช้กษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลายและ
พระเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวง โดยมีความมุ่งหวังว่าอดีตจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางเราได้อีกต่อไป
พระเจ้าอาจจะไม่เรี ยกร้องให้ท่านกระทาเช่นเดียวกับเราทั้งสองนี้
แต่ไม่วา่ ท่านจะอยูใ่ น
สถานการณ์เช่นใด ท่านสามารถวางใจในพระเจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความรักได้ โดยท่านจะต้องถวายชีวติ จิตใจ
แด่พระองค์ ไม่มีประสบการณ์อนั ใดในชี วติ ที่จะเปรี ยบได้กบั การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน การ
ยอมให้พระคริ สต์ควบคุมบังคับบัญชาชีวติ ของเรา การกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์ และการ
เป็ นเครื่ องมือของพระองค์ในการเปลี่ยนชีวติ มนุษย์ การมีชีวติ เช่นนี้แหละเป็ นชีวติ อันแท้จริ ง ชีวติ ที่ดี
ที่สุดและสู งส่ งที่สุด
ภายหลังจากที่เราทั้งสองมอบชีวติ จิตใจทั้งหมดให้แก่พระคริ สต์ ไม่นานนักพระองค์ได้ทรง
เรี ยกร้องให้เรานาเอาพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปประกาศเผยแพร่ ทวั่ โลก นี่แหละเป็ นที่มาของ
แคมพัส ครู เสด

อธิษฐานด้ วยความเชื่อ
ประการที่สอง จงอธิ ษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนาท่านในการดาเนิ นยุทธวิธีส่วนตัว
ของท่าน จงขอให้พระเจ้าทาให้ยทุ ธวิธีของท่านมีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดผลเพื่อพระคริ สต์ในละแวก
บ้านของท่าน ท่านไม่จาต้องคิดหายุทธวิธีโดยลาพังตัวท่านเอง แต่พระเจ้าทรงวางแผนการไว้ให้ท่าน
เรี ยบร้อยแล้ว!
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พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีที่สุด ในขณะที่พระองค์ดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ เมื่อพระองค์
จะตัดสิ นใจกระทาอะไรลงไป พระองค์ก็จะทรงปรึ กษากับพระบิดาเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์ก่อนเสมอ
และโปรดระลึกไว้วา่ ในขณะที่ท่านอธิ ษฐานท่านควรมุ่งหวังไว้วา่ พระเจ้าจะประทานทั้งยุทธวิธีและ
สติปัญญาให้แก่ท่าน ความเชื่ อและความมุ่งหวังเช่นนี้จะทาให้พระเจ้าพอพระทัย
ความสาคัญและพลานุภาพแห่งการอธิ ษฐานนั้น ดูได้จากชีวติ ของบุตรพระเจ้าตลอดทุกยุคทุก
สมัย

โครงร่ างของยุทธวิธี
ประการที่สาม จงเขียนโครงร่ างยุทธวิธีที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยจากการที่พระองค์ตอบคาอธิฐาน
ของท่าน และเขียนรายชื่อของบุคคลที่ท่านสามารถเป็ นพยานแก่เขา จงคานึงถึงบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แล้ว
วางยุทธวิธีเพื่อที่จะเป็ นพยานให้แก่แต่ละกลุ่มเหล่านี้ โดยเริ่ มจากครอบครัวของท่านก่อน โปรดจาไว้วา่
การดาเนิ นชีวติ ของท่าน จะเป็ นพยานที่ดีที่สุดแก่ครอบครัวของท่านยิง่ กว่าสถานที่ใดทั้งหมด จงวางใจ
พระเจ้าอยูเ่ สมอว่า พระองค์จะกระทาให้ชีวติ ของท่าน ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพื่อการกระทาของท่านจะแสดงถึง ผลแห่งพระวิญญาณ ซึ่ งจะเป็ นพยานถึงการที่พระเยซูทรงทางานใน
ชีวติ จิตใจของท่าน
จงวางแผนไว้วา่ ท่านจะสามารถนาคนที่ทางานร่ วมกับท่านมาสู่ พระคริ สต์ได้อย่างไร
และ
สอบถามดูวา่ ในพวกเขามีใครเป็ นคริ สเตียนบ้าง เพื่อจะได้ขอให้เขามีส่วนร่ วมในการประกาศเผยแพร่
แก่คนงานอื่น ๆ ในที่ทางานของท่าน จงเสนอตัวของท่านต่อศิษยาภิบาล เพื่อขอมีส่วนร่ วมในการช่วย
กิจการงานในคริ สตจักร เช่น สอนรวีวารศึกษา ให้ความร่ วมมือกับทีม ประกาศพระกิตติคุณ โดยการ
เยีย่ มเยียนผูส้ นใจในพระคริ สต์ หนุนใจสมาชิกคริ สตจักรคนอื่น ๆ ให้มียทุ ธวิธีส่วนตัว
จงเชื้อเชิญเพื่อบ้านของท่านให้มาร่ วมรับประทานอาหารว่าง เพื่อจะถือโอกาสประกาศเผยแพร่
พระกิตติคุณหรื อให้เขามาร่ วมศึกษาพระคัมภีร์เพื่อ การประกาศ ขอให้ท่านบอกพวกเขาถึงสิ่ งที่พระ
คริ สต์ได้ทรงกระทาในชีวิตจิตใจของท่าน และพระองค์ทรงสามารถกระทาภายในชีวิตจิตใจของเขาได้
เช่นเดียวกัน
จงสมัครเป็ นคนหนึ่งในจานวน 700,000 คน สาหรับแผนการประกาศแก่เพื่อนบ้าน โดย
จุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนในละแวกบ้านของท่านจานวน 100 ครัวเรื อนรู ้จกั กับพระคริ สต์และช่วยให้เขา
มีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้น
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วิถีชีวติ
จงอธิ ษฐานเผือ่ บุคคลที่ท่านจะไปสนทนาปราศัยด้วยบอกเขาถึงเรื่ องความรักและการอภัยโทษ
ของพระเจ้า ซึ่งพระเยซูคริ สต์มีพระประสงค์จะประทานให้เขา จงเปิ ดโอกาสให้แก่เขาในการต้อนรับ
พระองค์ จงให้การเป็ นพยานเพื่อนพระคริ สต์เป็ นวิถีชีวิตของท่าน โดยการบอกแก่ทุกคนที่ท่านพบเห็น
ถึงเรื่ องราวของพระคริ สต์ เมื่อเขาวางใจพระองค์ให้เป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา จงสอนถึง
หลักความเชื่อของคริ สเตียนแก่เขา และช่วยให้เขามีส่วนร่ วมในการนาวิญญาณแบบทวีคูณ
จงชักชวนให้พวกเขามีส่วนร่ วมในการประกาศข่าวประเสริ ฐทัว่ ละแวกบ้านของท่าน
จงใช้สื่อมวลชน อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และนิตรยสาร แพร่ กระจายข่าว
ประเสริ ฐไปยังมวลชนทั้งหลาย จงหาวิธีที่จะทาให้สื่อมวลชนเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ พระนาม
ของพระคริ สต์ให้ได้มากที่สุด และหนุนใจให้คริ สเตียนมีส่วนร่ วมในการบริ หารประเทศระดับสู ง จง
ขอให้พระคริ สต์ประทานความเชื่อให้ท่านเพิ่มเติม ในเมื่อพระองค์เปิ ดเผยยุทธวิธีของพระองค์แก่ท่าน
โปรดจาไว้วา่ พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศ ซึ่ งท่านจะต้องกระทาตามเพื่อที่จะทาให้พระมหาบัญชา
ของพระองค์สาเร็ จ ในชุมชนหรื อในละแวกบ้านของท่าน

การฝึ กฝนอบรม
ประการที่สี่ จงเรี ยนรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อให้ยทุ ธวิธีส่วนตัวของท่าน มีส่วนช่วยทาให้พระมหา
บัญชาของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จ มีนกั ศึกษา คริ สเตียนและศิษยาภิบาล จานวนพัน ๆ คนกาลังเข้ารับการ
อบรมจาก แคมพัส ครู เสด เพื่อเรี ยนรู้ถึงกลวิธีในการนาคนมาเชื่ อพระคริ สต์ ก่อให้เขาเกิดความเชื่ อ และ
ส่ งเขาออกไปทัว่ โลก เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า การอบรม
ผูน้ าสาหรับนักเรี ยน นักศึกษา ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และการอบรมศิษยาภิบาล
และคริ สเตียนทัว่ ไปเพื่อการเผยแพร่ น้ นั ทางแคมพัส ครู เสดได้จดั ขึ้นในหลายประเทศ มีท้ งั การอบรม
เป็ นช่วง ๆ และอบรมตลอดปี

การเกีย่ วข้ องกับคริสตจักร
การที่ผเู ้ ชื่ อใหม่มีความเชื่ อที่เข้มแข็งขึ้น ก็โดยการมีสามัคคีธรรม และได้รับการสั่งสอนจาก
คริ สตจักรท้องถิ่น การศึกษาพระคัมภีร์ในบ้าน และการเข้าร่ วมกลุ่มปฏิบตั ิการ เริ่ มแรกเราจะต้องสอน
เขาให้รู้จกั วิธีการดาเนินชีวิตในความรักของพระคริ สต์ และการพึ่งพาฤทธานุภาพแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ความรักของพระเจ้า และอานาจแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ ซึ่ งพระเจ้าได้ทรง
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จัดสรรไว้สาหรับคริ สเตียนทุกคน และสอนเขาให้มีวถิ ีชีวติ
ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้เจริ ญเติบโตขึ้น
การส่ งคนออกไปเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์
เป็ นผลที่ตามมาจากการนาวิญญาณและการ
ก่อให้เกิดความเชื่อที่เข้มแข็งคริ สเตียนใหม่ที่เข้าใจถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า และรู้วธิ ีที่
จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ จะไม่พอใจต่อการเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังที่อ่อนแอและไร้ผล
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะหนุนใจให้ท่านเขียนยุทธวิธีส่วนตัวของท่านในวันนี้ โดยเขียนรายชื่ อบุคคลที่
พระเจ้าทรงดลใจให้ท่านไปหาเขาเพื่อเป็ นพยาน
นี่คือการนาวิญญาณแบบเพิ่มขึ้นสาหรับการนา
วิญญาณแบบทวีคูณนั้น ขอให้ท่านเขียนรายชื่อบุคคลที่ท่านควรฝึ กฝนเขา ให้รู้จกั วิธีที่จะมีชีวติ ที่ครบ
บริ บูรณ์ในพระคริ สต์ แล้วขอให้ท่านเริ่ มดาเนินยุทธวิธีของท่านในทันที

การประกาศด้ วยความเข้ มแข็ง
ประการสุดท้ าย ซึ่งเป็ นประการที่สาคัญมาก ท่านจะต้องใส่ ใจต่อการประกาศ และประกาศ
ด้วยควมแข็งขัน! ขอให้ท่านเริ่ มช่วยทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ ในละแวกบ้านของท่านโดยการ
อธิ ษฐาน เผื่อญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน ผูร้ ่ วมงานกับท่าน แล้วเป็ นพยานถึงเรื่ องพระคริ สต์ให้เขาฟัง เมื่อ
ท่านดาเนิ นยุทธวิธีส่วนตัวของท่านนี้ ขอให้ท่านคิดเลยไปจากเป้ าหมายในละแวกบ้านของท่านไปยัง
เป้ าหมายทัว่ โลก เพื่อทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ ซึ่ งจะทาให้ท่านคานึงถึงเวลาที่ใช้ไปกับภารกิจอื่น ๆ ที่
ไม่จาเป็ น
โดยการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท่านสามารถที่จะวาง แผนการของท่าน และ ทาตาม
แผนการนั้น ด้วยความมัน่ ใจ คริ สเตียนทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นนิสิตนักศึกษา แม่บา้ น นักธุ รกิจ ศิษยาภิบาล
ผูป้ ฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ต่างต้องมียทุ ธวิธีส่วนตัวในการประกาศในละแวกบ้านของตน
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ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและยุง่ เหยิงนี้ คริ สเตียนผูซ้ ื่ อสัตย์และมีความนึกคิด ย่อมจะไม่พอใจ
ต่อสถานภาพของตนที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไม่วา่ ท่านจะเป็ นใคร ไม่วา่ ท่านจะอยูไ่ หน ถ้าหากท่านพร้อม
พระเจ้าจะทรงใช้ท่านให้เปลี่ยนโลกนี้ ถ้าหากมีมนุษย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็ นจานวนเพียงพอก็
จะสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้ พระเยซูคริ สต์เท่านั้นสามารถเปลี่ยนมนุษย์ได้ โดยผ่านท่านและคริ ส
เตียนคนอื่น ๆ พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านเริ่ มปฏิบตั ิ เดี๋ยวนี!้

การเจริญเติบโตของพวกคอมมิวนิสต์
ในปี ค.ศ. 1903 เลนินได้สถาปนาลัทธิ คอมมิวนิสต์ข้ ึนโดยมีผเู ้ ข้าร่ วมขบวนการนี้ เพียง 17 คน
และต่อมาในปี ค.ศ. 1917 เขาได้ปกครองรัสเซี ย โดยมีผเู ้ ลื่อมใสในลัทธิ น้ ีเพียง 40,000 คน แต่ใน
ปั จจุบนั นี้มีประชากรมากกว่าหนึ่งในสามของโลกที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของคอมมิวนิ สต์ ประชากรที่
เหลือส่ วนใหญ่ก็อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของคอมมิวนิสต์และถูกแทรกแซงโดยคอมมิวนิสต์
ทาไม
คอมมิวนิสต์จึงมีอิทธิ พลต่อโลกมากเช่นนี้?
เพราะพวกเขายอมอุทิศตัว
ตัวอย่างเช่นชายหนุ่ม
คอมมิวนิสต์คนหนึ่ง ได้ถอนหมั้นกับคู่หมั้นของเขาเขาเขียนจดหมายให้เหตุผลถึงการตัดสิ นใจของเขา
ในครั้งนี้วา่
“พวกเราคอมมิวนิสต์ตายง่าย เรามักจะถูกยิงเป้ าถูกแขวนคอ ถูกดูหมิ่น และถูกไล่ออกจากงาน
และได้รับการปฏิบตั ิอย่างอื่น ๆ อีกที่ทาให้เราเป็ นทุกข์ใจ และอึดอัดใจ... เรามีความเป็ นอยูอ่ ย่าง
แร้นแค้น เงินที่เหลือจากการจับจ่ายเพื่อการดารงชีพจะต้องส่ งให้แก่พรรคคอมมิวนิวส์ มีคนว่าเราบ้า ใช่
เรา “บ้า” จริ ง ๆ เพราะชีวติ ของเรามีเป้ าหมายที่สาคัญอยูอ่ ย่างเดียวก็คือ การต่อสู ้ เพื่อให้โลกอยูภ่ ายใต้
อิทธิ พลของคอมมิวนิสต์.... ลัทธิ คอมมิวนิสต์เป็ นชี วติ ของผม เป็ นธุ รกิจของผมเป็ นศาสนาของผม เป็ น
งานอดิเรกของผม เป็ นคู่รักของผม เป็ นภรรยาของผม เป็ นภรรยาลับของผม เป็ นข้าวปลาอาหารของผม
ผมทางานเพื่อลัทธิ น้ ีในเวลากลางวันและเฝ้ าฝันถึงในเวลากลางคืน.... ฉะนั้น ผมไม่สามารถจะผูกมิตร
หรื อรักใครหรื อแม้แต่จะพูดคุยกับใครได้ ถ้าหากไม่มีส่วนสัมพันธ์กบั ลัทธิ ที่ผมนับถือบูชาอยูน่ ้ ี ซึ่ งเป็ น
ทั้งพลังในการนาและขับเคลื่อนชีวิตของผม....ขณะนี้ผมถูกจาคุก เพราะความยึดมัน่ ในลัทธิ คอมมิวนิสต์
และผมก็พร้อมแล้วสาหรับการถูกยิงเป้ า!”

การอุทศิ ตัวของอัครสาวก
การอุทิศตัวของบรรดาอัครสาวกและคริ สเตียนคนอื่น ๆ ในคริ สต์ศตวรรษแรก และผูร้ ับใช้
พระเจ้าทุกคนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ทาให้มนุษย์เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของพระคริ สต์และแผ่นดินของพระองค์ ก็มี
การอุทิศตัวเช่นเดียวกับพวกคอมมิวนิสต์ เราจะต้องไม่เพียงแต่อุทิศตัวเท่ากับเขา เราต้องอุทิศตัวให้
มากกว่าเขา! พระเจ้ากาลังทรงแสวงหาทหารแห่งไม้กางเขนที่อยูใ่ นระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด เป็ นคริ ส
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เตียนที่อุทิศตัวให้แก่พระองค์อย่างสิ้ นเชิง
เพื่อพระองค์จะสามารถใช้คนเหล่านั้นในการทางานอัน
ยิง่ ใหญ่เพื่อแผ่นดินของพระองค์
ดร. เจมส์ สจ๊วต ผูบ้ รรยายพระคริ สธรรมใหม่ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคเรานี้ กล่าวว่า
“ถ้าหากเราสามารถแสดงให้โลกประจักษ์วา่ การถวายชีวติ แด่พระคริ สต์ มิใช่สิ่งที่ราบเรี ยบน่าเบื่อหน่าย
แต่เป็ นสิ่ งที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่จิตใจของมนุ ษย์สามารถรับรู้ได้
ผูท้ ี่อยูน่ อกวงการคริ สตจักรและกาลัง
สนใจในพระคริ สต์น้ นั จะเข้ามาร่ วมประชุมในคริ สตจักรอย่างเนืองแน่นเพื่อสาแดงความจงรักภักดีต่อ
พระองค์ และเราคาดคิดว่าจะมีการฟื้ นฟูยงิ่ ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วนั เพ็นเตคอศต์เป็ นต้นมา”
ข้าพเจ้าเชื่ อในคากล่าวของ ดร. สจ๊วต ข้าพเจ้าเชื่ อว่า คริ สเตียนนับจานวนล้าน ๆ คน รวมทั้ง
พวกเรากาลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อกระทาพระราชกิจของพระบิดาของเรา เมื่อข้าพเจ้าสังเกตเห็นการ
ปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าในชีวติ มนุษย์ทวั่ โลก ผ่านทางองค์การต่าง ๆ ข้าพเจ้าจึงมัน่ ใจว่าการปลุก
จิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วนั เพ็นเตคอศต์เป็ นต้นมา ได้เริ่ มขึ้นแล้ว
คนจานวนมากกาลังบอกกล่าวถึงเรื่ องราวของพระคริ สต์แก่คนอื่น ๆ เช่นเดียวกับการกระทา
ของอัครสาวกเปาโลในอดีตพวกเขากาลังดาเนินตามแบบอย่าง และคากล่าวของอัครสาวกเปาโลที่วา่
“พระองค์น้ นั แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคน และสัง่ สอนทุกคนด้วยปั ญญาทุกอย่าง เพื่อจะได้
ถวายทุกคนเป็ นคนดีรอบคอบในพระคริ สต์”

ความหมายทีแ่ ท้ จริง
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ไปที่กรุ งโรม ในเย็นวันหนึ่งในขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ ดูการแสดงพิเศษประกอบ
“แสงและเสี ยง” ที่โฟรัมแห่งกรุ งโรม ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงและได้เห็นภาพเหตุการณ์อนั น่าตื่นเต้นของโรม
โบราณ โรมได้ปกครองโลกเป็ นเวลาหนึ่งพันปี โฟรัมเป็ นสถานที่ที่แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่
แม่ทพั ที่ได้รับชัยชนะกลับมา เป็ นสถานที่ ๆ เจ้าเมืองประเทศราชต่าง ๆ นาเครื่ องบรรณการมาถวาย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่แห่งจักรวรรดิโรมัน
เป็ นที่ประชุมของพวกสมาชิกสภาเพื่อบัญญัติ
กฎหมายในการปกครองโรม เป็ นที่ ๆ จูเลียส ซี ซาร์ ถูกฆ่าตาย สถานที่น้ ีแหละเป็ นสถานที่ ๆ สะท้อนให้
เห็นถึงภาพประวัติศาสตร์ อนั น่าตื่นเต้น ข้าพเจ้ารู ้สึกตื่นเต้นที่ได้นงั่ ดูและฟังอยูท่ ี่นนั่
ในตอนเย็นวันนั้นเอง ข้าพเจ้าได้ไปยังถ้ าใต้ดินสาหรับขังนักโทษ ซึ่ งอยูต่ รงกันข้ามกับโฟรัม
เชื่อกันว่าอัครสาวกเปาโลถูกขังที่นนั่ สองสามเดือนก่อนที่จะสิ้ นชีวติ ถ้าหากข้าพเจ้ามีชีวติ อยูใ่ นสมัย
นั้น และได้ไปเยีย่ มอัครสาวกเปาโลยังที่คุมขังแห่งนั้น ข้าพเจ้าคงไม่รู้สึกดีใจที่ได้พบ “ทาสของพระ
คริ สต์” ผูน้ ้ ี เท่ากับพบผูน้ าชาวโรม
อัครสาวกเปาโลอาจมีรูปร่ างที่ไม่สง่างาม และอาจไม่ใช่นกั พูดที่มีคารมกล้าและน่าประทับใจ
เหมือนกับพระธรรมที่เขาได้เขียนขึ้น แต่วา่ เขามีมนั สมองที่ปราดเปรื่ อง มีจิตใจที่ร้อนรน เป็ นบุคคลที่
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ถวายชีวติ ทั้งหมดให้แด่พระคริ สต์ เป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้ว เขาได้เป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์และยอมทนทุกข์เพื่อชาวโลก เขาเชื่อฟังและทาตามพระบัญชาของพระเจ้า โดยการอุทิศชีวติ เพื่อ
ทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จ
สิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาที่ถ้ าใต้ดินนั้น
มีความหมายมากกว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นที่โฟรัมแห่งโรม
เพราะว่าพระเจ้าทรงรับมอบและใช้ชีวติ นั้น เปลี่ยนประวัติศาสตร์ ของโลก การที่เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียน
นมัสการพระเยซูคริ สตเจ้า ในทุกวันนี้น้ นั เป็ นด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งคือ การปฏิบตั ิพระราชกิจของอัคร
สาวกเปาโล

ทรงเรียกร้ องให้ เป็ นสาวก
พระเจ้าทรงใช้อคั รสาวกเปาโลและคนอื่น ๆ เป็ นจานวนล้าน ๆ คนตลอดทุกศตวรรษ พระองค์
กาลังแสวงหามนุษย์ชายหญิงในยุคของเรานี้ เพื่อทาให้พระราชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์สาเร็ จในยุคนี้
เช่นเดียวกัน
พระเยซูตรัสว่า “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” การที่เราจะสั่งสอนคนอื่นให้
เป็ นสาวกนั้น ตัวเราเองต้องเป็ นสาวกเสี ยก่อน ผูท้ ี่ถวายชี วติ แด่พระคริ สต์และเข้าใจถึงวิธีการที่จะมีชีวติ
ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะมีอานาจในการผลิตคริ สเตียนที่มีคุณสมบัติอย่าง
เดียวกัน พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดจะใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนทุกวัน
แบกตามเรามา” พระเยซูคริ สต์ตรัสอีกว่า “ถ้าผูใ้ ดมาหาเราและไม่รักเรามากกว่ารักบิดามารดา บุตร
ภรรยา และพี่นอ้ งชายหญิง ทั้งชีวติ ของตนเองด้วย ผูน้ ้ นั จะเป็ นสาวกของเราไม่ได้”
สาหรับบางคนแล้ว การเรี ยกร้องให้เป็ นสาวกเช่นนี้ อาจรู ้สึกว่าเป็ นการเรี ยกร้องที่หนักเกินไป
บางทีเปโตรอาจมีความคิดเช่นนี้ก็ได้ เมื่อเขาทูลพระเยซูวา่ “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละสิ่ งสารพัด และได้
ติดตามพระองค์มา” พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดสละเรื อนหรื อพี่
น้องชายหญิง หรื อบิดามารดา หรื อลูก หรื อไร่ นา เพราะเห็นแก่เราและกิตติคุณของเราในชาติน้ ีผนู ้ ้ นั จะ
ได้รับตอบแทนร้อยเท่า คือ เรื อน พี่นอ้ งชายหญิง บิดามารดา ลูกและไร่ นา ทั้งจะถูกความข่มเหงด้วย
และในชาติหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ”
พระสัญญานี้ เกิดขึ้นสมจริ งครั้งแล้วครั้งเล่า ในชีวติ ของทุกคน ที่แสวงหาพระคริ สต์และ
แผ่นดินของพระองค์ก่อนบาเหน็จรางวัลที่พวกเขาได้รับนั้นมิใช่วตั ถุสิ่งของ แต่เป็ นบาเหน็จรางวัลที่มี
ความหมายและมีค่ายิง่ กว่าสิ่ งเหล่านี้มากนัก
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พระคริสต์ เป็ นใหญ่
ข้าพเจ้าจะไม่เคยลืมปฏิกิริยาของ วอนแนทท์ ผูเ้ ป็ นภรรยาของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าได้บอก
หล่อนในวันหมั้นของเราว่า ข้าพเจ้ารักพระเยซูคริ สต์มากกว่ารักหล่อน และพระองค์จะต้องเป็ นเอกเป็ น
ใหญ่ในชีวติ ของข้าพเจ้าและในบ้านของเรา
แม้วา่ ในตอนนั้นหล่อนจะไม่เข้าใจทัศนะของข้าพเจ้า แต่ต่อมาเมื่อหล่อนถวายชีวิตจิตใจแด่
พระคริ สต์ หล่อนก็ได้พดู กับข้าพเจ้าว่า “พระคริ สต์เป็ นใหญ่ในชีวติ ของดิฉนั เช่นเดียวกัน”
ด้วยเหตุที่เราทั้งสองได้มอบชีวติ และความรักแด่พระองค์จึงทาให้เราทั้งสองมีความรักซึ่ งกัน
และกัน และพิจารณาปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกันมากยิง่ กว่าก่อน พระคริ สต์ทรงทาให้ชีวติ ของเราและกิจการ
งานของเรา มีความมัน่ คัง่ เกินกว่าที่เราจะฝันถึงเราพูดกับ ซี .ที. สะตัดด์ ผูป้ ระกาศเผยแพร่ อาวุโสและมี
ชื่อเสี ยงว่า “ถ้าหากพระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า และทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา ย่อมไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่
เราจะทาเพื่อพระองค์ได้”

กองทัพพระมหาบัญชา
ท่านและข้าพเจ้ามีสิทธิ พิเศษ ในการมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญ ที่จะทาให้พระมหาบัญชาของพระ
คริ สตเจ้าสาเร็ จในยุคนี้ ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะเชิญท่านให้เข้าร่ วมกองทัพพระมหาบัญชากับคริ สเตียนคนอื่น
ๆ อีกนับจานวนล้าน ๆ คน โดยเห็นแก่พระเยซูคริ สตเจ้าและพระนามของพระองค์ เราขอให้มนุษย์ชาย
หญิงทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ละทิง้ ความทะเยอทะยานส่ วนตัวความเห็นแก่ตวั ความสนุกสนานอันไร้สาระ
และให้พวกเขากล่าวเช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโลว่า “ข้าพเจ้าเป็ นทาสของพระเยซูคริ สต์” ข้าพเจ้าจะใส่
ใจ จะอุทิศเวลา สติปัญญา และทุนทรัพย์แด่พระองค์ เพื่อทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จ
นับตั้งแต่เวลาที่ขา้ พเจ้าตื่นนอนในตอนเช้าและจนกระทัง่ เข้านอนในตอนกลางคืน ข้าพเจ้าต้องการมี
ส่ วนร่ วมในการกระทาให้ยทุ ธวิธีของพระองค์สาเร็ จลงในโลกนี้
ท่านจะยอมอุทิศตัวเป็ นอาสาสมัคร ในกองทัพพระมหาบัญชาหรื อ? ท่านจะยอมอุทิศชีวติ ของ
ท่านอย่างสิ้ นเชิงแด่พระคริ สต์
และปฏิบตั ิตนเพื่อทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จในยุคนี้
หรื อไม่? ท่านอาจต้องเสี ยสละหลายอย่าง สาหรับบางคนอาจตายเพื่อพระองค์ แต่ท่านคิดว่าจะมีผนู ้ าที่
ยิง่ ใหญ่กว่าพระเยซูคริ สต์ไหม? จะมีอะไรหรื อที่สาคัญกว่าแผนการของพระองค์ ที่ท่านจะต้องอุทิศตัว
ให้? ท่านต้องการช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสาเร็ จในยุคนี้ โดยสาแดงความรักและความกตัญญู
ของท่านแด่พระคริ สต์ ในการที่พระองค์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของท่าน เชื่อฟังและกระทาตาม
พระมหาบัญชาของพระองค์มิใช่หรื อ?
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อาสาสมัคร 5 ล้านคน
เรากาลังขอให้พระเจ้า ทรงเลือกสรรคริ สเตียนห้าล้านคน เป็ นอาสาสมัครในกองทัพพระมหา
บัญชา เพื่อช่วยป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งความรักและการอภัยโทษบาปของพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เราแก่คนทัว่ โลกจานวน 210 ประเทศ ถ้าหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องนี้ และ
หนังสื อประกอบการอบรม ได้โปรดติดต่อกับเราตามที่อยูใ่ นปกหลัง และถ้าหากว่าทางองค์การของเรา
จัดให้มีการอบรมขึ้นในประเทศไทยเมื่อใด เราก็จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป เราเป็ นเหมือนอัครสาวกเปา
โล คือไม่มีอะไรนอกจากความรักของพระคริ สต์ที่กระตุน้ ให้เราออกไปประกาศเพื่อพระนามของ
พระองค์
โปรดจาไว้วา่ โลกของเรานี้ ตอ้ งการการปฏิวตั ิ และพร้อมที่จะรับข่าวสารที่กอปรด้วยความรัก
และการอภัยโทษบาปของพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ซึ่ งสามารถก่อให้เกิดการปฏิวตั ิภายในชีวติ จิตใจ
ของมนุษย์ข้ ึนได้ ในฐานะที่ท่านเป็ นศิษย์ที่ยอมมอบชี วติ ให้แก่พระคริ สต์ ท่านก็สามารถเปลี่ยนโลกได้
ถ้าหากท่านมีความปรารถนาที่จะถวายชีวติ แด่พระคริ สต์เพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
ขอให้ท่านอธิ ษฐานตามคาอธิ ษฐานต่อไปนี้ “ข้าแต่พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ บัดนี้ ขา้ พระองค์เฝ้ าจาเพาะ
พระพักตร์พระองค์ ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์ ข้าพระองค์มีความ
ประสงค์ที่จะเป็ นภาชนะของพระองค์ ที่พระองค์จะทรงใช้ให้นาเอาข่าวประเสริ ฐแห่งความรักและการ
อภัยโทษบาปของพระคริ สต์ ไปประกาศแก่มนุษย์ทุกคนในทุกหนทุกแห่ง ขอพระองค์ทรงชาระข้า
พระองค์ให้สะอาดบริ สุทธิ์ ประทานพลังแก่ขา้ พระองค์ นาข้าพระองค์ หนุนใจข้าพระองค์ สอนข้า
พระองค์ และช่วยให้ขา้ พระองค์กระทาในสิ่ งที่จะนาพระเกียรติยศและพระสง่าราศีอนั ยิง่ ใหญ่ที่สุดมาสู่
พระนามของพระองค์ โปรดประทานวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นในจิตใจของข้าพระองค์ เพื่อ
ข้าพระองค์จะมีส่วนช่วยทาให้พระมหาบัญชาบรรลุผลสาเร็ จได้มากที่สุด ในชัว่ ชีวิตของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ทูลขอสิ่ งเหล่านี้ในพระนามอันประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน”
ถ้าหากท่านได้อธิ ษฐานตามคาอธิ ษฐานนี้แล้ว ก็แสดงว่าท่านได้อุทิศชีวิตของท่านเพื่อพระเยซู
คริ สต์ และได้เป็ นอาสาสมัครเข้าอยูใ่ นกองทัพพระมหาบัญชาแล้ว โดยการอุทิศเวลา สติปัญญา
ความสามารถ และทุนทรัพย์ของทาน ท่านก็จะสามารช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้า
สาเร็ จในยุคนี้ การอุทิศชีวิตของท่านเพื่อพระเยซูคริ สต์น้ นั มิใช่เป็ นการอุทิศชีวติ เพื่อ แคมพัส ครู เสด
หรื อองค์การหนึ่งองค์การใดโดยเฉพาะ แต่ถา้ หากเรามีอะไรพอที่จะช่วยท่านได้เราก็จะช่วยอย่างเต็มที่
และเต็มใจเป็ นที่สุด โปรดจาไว้วา่ โดยพลานุภาพแห่งพระคริ สต์ที่สถิตอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน จะช่วย
ให้ท่านสามารถเปลี่ยนโลกได้
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แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบ ติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน (รวมเป็ นหกจบ) นักวิจยั
ทางการศึกษาค้นพบว่า การที่จะเข้าใจในหลักความเชื่ อหรื อทฤษฎีใด ๆ นั้น จาเป็ นต้องอ่านหรื อฟัง
หลักการนั้น ติดต่อกันหกถึงสิ บครั้ง จึงจะเข้าใจได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง ฉะนั้นถ้าท่านปฏิบตั ิตามการ
ค้นพบของนักวิจยั ทางการศึกษานี้ ก็จะช่วยให้ท่านมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการทาให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จในยุคนี้
2. จงท่องข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งเกี่ยวกับพระมหาบัญชา ในพระกิตติคุณมัทธิ วต่อไปนี้ :
มัทธิว 28:18-20 “พระเยซูเจ้าจึงเสด็จมาใกล้ ๆ แล้วตรัสแก่เขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์
ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ
ให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือ
รักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้ นี่แหละ เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ น
โลก.”
ท่านสามารถท่องข้อพระธรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากท่านทบทวนทุก ๆ วันตลอด
สัปดาห์ แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว เมื่อท่านศึกษาหนังสื อเล่มอื่นๆ และท่องจาพระ
ธรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายข้อขอท่านอย่าได้ละเลยข้อพระธรรมนี้ แต่จงทบทวนต่อไป
3. จงทาแบบฝึ กหัด “ศึกษาพระคัมภีร์” โดยการอ่านคาถามและตรวจดูขอ้ พระธรรมที่อา้ งไว้
แล้วเติมคาตอบลงในช่องว่าง
4. จงหาโอกาสเข้าร่ วมกับกลุ่มนักศึกษาหรื อเพื่อน ๆ ที่มาร่ วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ หรื อไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านขึ้นเองก็ได้ โดยเชิ ญชวนคนอื่นมาร่ วมกับท่าน ตาม
วันเวลา และตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ เมื่อท่านอภิปรายคาตอบในแบบฝึ ดหัก “ศึกษาพระ
คัมภีร์” แก่คนอื่น ๆ ท่านควรเล่าถึงสิ่ งที่พระเจ้าทรงสอนท่านเกี่ยวกับการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
และท่านสามารถมีส่วนร่ วมในการทาให้พระมหาบัญชานี้ สาเร็ จได้อย่างไร จงบอกให้เขาทราบว่า ท่าน
ตั้งใจจะนาเอาหลักข้อคิดนี้ ไปใช้ในชีวติ ของท่านและถ่ายทอดแก่คนอื่น ๆ ต่อไปอย่างไร
5. ท่านจงใช้หนังสื อเล่มนี้ ซึ่ งสอนให้ท่านทราบถึง “วิธีทจี่ ะช่ วยให้ พระมหาบัญชาของพระ
เยซู คริสต์ สาเร็จ” เป็ นเสมือนคู่มือในชีวติ ของท่าน โดยการปฏิบตั ิต่อไปนี้
ก. พระมหาบัญชาจะสาเร็ จไม่ได้ ถ้าหากปราศจากการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การ
วางแผน และความขยันขันแข็ง จงหาเวลาสักวันหนึ่งหรื อหาเวลาสักหลาย ๆ ชัว่ โมงเพื่ออธิ ษฐานและ
วางแผนการ จงหาที่สงบเงียบที่ไม่มีใครรบกวนเพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัว จงทุ่มเวลาให้กบั การเข้า
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เฝ้ าพระเจ้าอย่างเต็มที่ เพื่อขอให้พระองค์ทรงนาท่านในการอุทิศเวลา สติปัญญา และทรัพย์สินเงินทอง
ในการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ แล้วจดบันทึกสิ่ งที่ท่านรู ้สึกว่าพระเจ้า จะทรงมีพระประสงค์ที่จะให้
ท่านทา ท่านอาจจะบันทึกแผนการสาหรับเพื่อนบ้านของท่าน เพื่อนร่ วมงานของท่าน คริ สตจักรใน
ละแวกบ้านและในชุมชนที่ท่านอยู่ ประเทศของท่าน หรื อโลกตามการนาของพระเจ้า แผนการนี้เป็ น
เพียงแผนเริ่ มต้นท่านอาจจะต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้ง แต่อย่าลืมว่าท่านจาเป็ นจะต้องมีการ
เริ่ มต้นเสี ยก่อน
ข. เริ่ มปฏิบตั ิตามแผนการนั้น ซึ่ งอาจรวมถึงการสนทนาถึงเรื่ องพระคริ สต์กบั คนบางคน และ
ชักชวนคนอื่นให้มีส่วนช่วยทาให้แผนการที่วางไว้บรรลุถึงเป้ าหมาย เมื่อเริ่ มปฏิบตั ิตามแผนนั้น ท่านจะ
พบว่าความคิดของท่านบางอย่างสามารถปฏิบตั ิได้ และบางอย่างปฏิบตั ิไม่ได้ ก็จงอย่าท้อแท้ ขอให้ถือ
หลักที่วา่ “ผิดเป็ นครู ” แล้วพยายามปรับปรุ งแผนการใหม่ให้เหมาะสมและสามารถนามาปฏิบตั ิได้
โปรดจาไว้วา่ ยิง่ ท่านสามารถฝึ กฝนผูค้ นให้มีส่วนร่ วมในการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จมากขึ้นเท่าใด
แผนการของท่านก็ยงิ่ จะบรรลุผลสาเร็ จมากขึ้นเป็ นทวีคูณเท่านั้น
การทวีคูณเป็ นกุญแจที่ไขไปสู่
ความสาเร็ จ
ค. จงฝึ กฝนอบรมเป็ นส่ วนตัว เพื่อว่าการดาเนินงานตามแผนการจะมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การ
ฝึ กฝนอบรมจะช่วยทาให้ท่านเรี ยนรู ้ประสบการณ์ของคนอื่น ๆ การอบรมควรกระทาต่อเนื่ องกันไป
ตลอดชีวิต
ง.จงใช้หวั ข้อสั้น ๆ ในตอนต้นของหนังสื อเล่มนี้ หรื อบทสังเขปในตอนท้ายของหนังสื อเล่มนี้
ในการบอกให้คนอื่นทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐในชีวิต ท่านจงกระทาเช่นนั้นอย่างสม่าเสมอ เท่าที่
ท่านจะสามารถกระทาได้ตลอดสัปดาห์
ท่านอาจจะมอบหนังสื อเล่มนี้ให้แก่คนที่ท่านเป็ นพยานให้
ทราบถึงความจริ งดังกล่าวนี้ เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเนื้ อหาในหนังสื อนี้ จนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ ง และ
แล้วเขาก็จะสามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นทราบต่อไปได้อีกด้วย
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ศึกษาพระคัมภีร์
พระคริ สตธรรมใหม่กล่าวถึงพระมหาบัญชา ไว้ในพระธรรมต่าง ๆ หลายตอนได้ แก่ มัทธิ ว
28:18-20, มาระโก 16:15,16, ลูกา 24:46-48, กิจการ 1:8 จงอ่านพระธรรมเหล่านี้ แล้วตอบคาถาม
ต่อไปนี้ :1. ใครเป็ นผูป้ ระทานพระมหาบัญชา? ___________________________________________
2. ในตอนแรกประทานให้แก่ใคร? _____________________________________________
3. ข่าวประเสริ ฐนี้ตอ้ งประกาศให้แก่ใคร? (มาระโก 16:15, ลูกา 24:47, กิจการ 1:8)
__________________________________________________________________________
4. เนื้อหาขั้นพื้นฐานของข่าวประเสริ ฐที่ประกาศออกไปนั้นมีอะไรบ้าง? (มาระโก 16:15, ลูกา
24:47,กิจการ 1:8) __________________________________________________________________
5. การนาคนให้มาเป็ นสาวกนั้น มีขอบเขตกว้างขวางเพียงไร? (มัทธิว 28:19)
__________________________________________________________________________
6. ในการนาคนให้มาเป็ นสาวกนั้น จะต้องสอนเขาให้ทาอะไร? (มัทธิว 28:20)
__________________________________________________________________________
7. ทาไมท่านจึงคิดว่าการนาคนให้มาเป็ นสาวก เป็ นกุญแจที่ไขไปสู่ ความสาเร็ จในการประกาศ
ข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์แก่คนทัว่ โลก? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
8. มีหลายคนโต้แย้งว่า พระมหาบัญชาเป็ นข้อปฏิบตั ิของอัครสาวกเท่านั้น มิใช่เป็ นข้อปฏิบตั ิ
ของเราในทุกวันนี้ จงอ้างเหตุผลสองประการจาก มัทธิ ว. 28:20 ที่แสดงให้เห็นว่า พระมหาบัญชาเป็ น
ข้อปฏิบตั ิของคริ สเตียนในปั จจุบนั นี้ เช่นเดียวกัน __________________________________________
__________________________________________________________________________
9. ทาไมจึงใช้กระบวนการนาวิญญาณแบบทวีคูณตามใน 2 ทิโมธี 2:2 เพื่อทาให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จในปั จจุบนั นี้? ________________________________________________________________
10. ทาไมการอุทิศตัวตามที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมโรม 12:1,2 จึงมีความจาเป็ นต่อการที่จะทา
ให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ? ____________________________________________________________
11. ตามข้อพระธรรมในวงเล็บต่อไปนี้ ท่านรู ้ได้อย่างไรว่าคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรกมีความ
กระตือรื อร้นในการทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ? (กิจการ 5:14,6:7,8:4,11:21,14:1,16:5,17:6)
__________________________________________________________________________
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12. จงให้เหตุผลสักสองสามประการ ที่ทาให้คริ สตจักรสมัยเริ่ มแรก ประสบความสาเร็ จอย่าง
น่าอัศจรรย์ (1 เธสะโลนิกา 1:5-10)_____________________________________________________
13. ทาไมการประกาศพระกิตติคุณด้วยความกระตือรื อร้นของเรา จึงต้องได้รับพลังจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นประการสาคัญ? (1 เธสะโลนิกา 1:5,6,2:10-12) ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. จงบันทึกสิ่ งที่ท่านตั้งใจจะทาเพื่อให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในยุคนี้ (เป้ าหมายก็คือ ค.ศ.
1980) สัก 10 สิ่ ง ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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บทสั งเขป
พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ น แผนการที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด เท่าที่เคยประทานให้แก่
มนุษย์ ประทานโดย บุคคลที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด ที่เคยดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ เกี่ยวข้องกับพลานุภาพที่
ยิ่งใหญ่ เท่าที่เผยให้แก่มนุษย์ และเป็ น พระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด เท่าที่เคยบันทึกไว้
1. ใครเป็ นผูป้ ระทานพระมหาบัญชา และประทานให้แก่ใคร?
ก. พระคริ สต์เท่านั้นที่สามารถกล่าวว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี
ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว”
1. พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
2. พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงฟื้ นคืนพระชนม์ชีพเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด
พ้นจากความผิดบาป และประทานชีวติ นิ รันดร์ แก่ทุกคนที่ตอ้ นรับพระองค์
3. พระองค์ทรงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ได้มากกว่าใคร ๆ ทั้งหมดใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทวั่ โลก
4. พระองค์ทรงเปลี่ยนประชาชาติทวั่ โลก
5. “ในพระองค์น้ นั สภาพของพระเจ้าทรงดารงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ และท่านทั้งหลายได้ความ
บริ บูรณ์ในพระองค์น้ นั ผูเ้ ป็ นศีรษะแห่งสารพัดที่มีบรรดาศักดิ์ และที่มีฤทธิ์” (โคโลสี 2:9,10)
ข. พระมหาบัญชาเป็ นของประทานสาหรับบรรดาอัครสาวกและคริ สเตียนทุกคน
1. โดยการพึ่งฤทธานุภาพ แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บรรดาอัครสาวกได้ออกไปประกาศข่าว
ประเสริ ฐแห่งความรัก และการอภัยโทษบาปของพระเจ้าผ่านทางพระคริ สต์ อย่างกล้าหาญและไม่คิด
เสี ยดายชีวติ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
2. เราเองจาเป็ นต้องมีความมัน่ ใจในพระเจ้า ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ และมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยม
ล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเตรี ยมพร้อมที่จะปฏิวตั ิโลกของเรานี้ เพื่อพระคริ สต์
2. พระมหาบัญชาคืออะไร?
ก. รวมถึงการสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก มัทธิ ว 28:19) เพื่อว่าพวกเขาจะได้นาเอาข่าว
ประเสริ ฐไปสู่ พี่นอ้ งร่ วมชาติของเขา และสามารถอบรมคนอื่นให้เป็ นสาวกต่อไป
ข. เป็ นพระดารัสสั่งให้เสนอพระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกชีวติ ทัว่ โลก
1. บางคนบกพร่ องทางสมองหรื อร่ างกาย จึงไม่สามารถได้ยนิ หรื อได้ยนิ แต่ไม่เข้าใจ
2. ถึงแม้วา่ มิใช่ทุกคนที่ได้ยนิ จะเชื่อเป็ นคริ สเตียน แต่คนเป็ นจานวนมากจะสนองตอบและ
บางคนที่ได้ยนิ พระกิตติคุณเพียงครั้งเดียวก็สนองตอบรับเอาพระคริ สต์ในทันที (โคโลสี 1:6)
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3. ทาไมเราจึงต้องอุทิศชีวติ เราทั้งหมดเพื่อช่วยทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ?
ก. เพราะพระคริ สต์ทรงบัญชาให้เราออกไปประกาศ (มัทธิว 28:19)
ข. เพราะมนุษย์หลงหายไปจากทางของพระเจ้า (ยอห์น 14:6)
ค. เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทาให้มนุษย์ทุกหนทุกแห่งหิ วกระหายที่จะรู ้จกั พระเจ้า
ประจักษ์พยานที่เห็นได้ก็คือ เมื่อมีการประกาศโดยพึ่งฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็จะมีคนเป็ น
จานวนมากต้อนรับพระคริ สต์
4. พระมหาบัญชาจะสาเร็ จเมื่อไร?
ก. ในเมื่อพระเจ้า ทรงเป็ นผูป้ ระทานพระสัญญานั้นและจัดเตรี ยมเราให้กระทาตาม พระ
ประสงค์ของพระองค์ เราจึงต้องเชื่ อว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ ในยุคของ
เราและในทุก ๆ ยุค
ข. แคมพัส ครู เสด ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้วา่ จะให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในปี ค.ศ. 1980 และต้องการ
ร่ วมมือกับคริ สตจักรต่าง ๆ และองค์การคริ สเตียนอื่น ๆ เพื่อช่วยกันทาให้บรรลุเป้ าหมายอันนี้
5. เราต้องไปที่ไหนเพื่อจะช่วยทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ?
ก. เราต้องไปทัว่ โลก
ข. เราต้องดาเนินตามยุทธวิธีของพระคริ สต์ และเริ่ มต้นที่ “เยรู ซาเล็ม” ของเราก่อน (กิจการ
1:8)
6. พระมหาบัญชาจะสาเร็ จลงได้อย่างไร?
ก. เป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้ว ที่พระเจ้าได้ประทานยุทธวิธีให้แก่ แคมพัส ครู เสด เพื่อช่วยให้พระ
มหาบัญชาสาเร็ จ อันได้แก่ :
1. ประกาศพระกิตติคุณ แก่นิสิตนักศึกษากว่าแปดล้านคน ในวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยทุก
แห่ง
2. ประกาศพระกิตติคุณแก่นกั เรี ยนจานวนสิ บห้าล้านคน ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
3. ทางานร่ วมกับ ศิษยาภิบาล คริ สตจักร และคริ สเตียนทัว่ ไปในมลรัฐ 50 มลรัฐ ซึ่ งมีอยู่ 224
เมืองใหญ่หรื อ 700,000 ละแวกบ้านแต่ละละแวกบ้านมีอยูป่ ระมาณ 100 ครอบครัว (เฉลี่ยครอบครัวละ
3.25คน)
4. ทางานร่ วมกับทหารของสหรัฐอเมริ กาและของชาติต่าง ๆ ทัว่ โลก
5. จัดให้มีทีมประกาศพิเศษ เพื่อประกาศแก่นกั ศึกษาต่างชาติ ที่กาลังศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
จานวน 125,000 คน
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6. ใช้สื่อมวลชนต่าง ๆ อันได้แก่ สิ่ งพิมพ์ ภาพยนตร์ เทป วิทยุ และโทรทัศน์ในการ
แพร่ กระจายข่าวประเสริ ฐ ไปทัว่ ทุกมุมโลก เพื่อที่จะนาคนเป็ นล้าน ๆ คนมาเป็ นสาวก
7. ใช้ยทุ ธวิธีอย่างเดียวกันในประเทศต่าง ๆ 210 ประเทศทัว่ โลกโดย
ก. นามนุษย์เข้ามาหาพระคริ สต์
ข. สอนให้เขาเกิดความเชื่ อเพิ่มขึ้น
ค. ส่ งเขาออกไปประกาศเผยแพร่ เพื่อนาคนอื่น ๆ มาเป็ นสาวก
8. เน้นถึงความสาคัญของการอธิษฐาน
ข. ท่านสามารถใช้ยทุ ธวิธีส่วนตัวของท่าน ในการใช้เวลา สติปัญญา และทุนทรัพย์ของท่าน
เพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จ
1. ยุทธวิธีส่วนตัว เป็ นแผนการของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบตั ิ เพื่อทาให้พระมหาบัญชา
สาเร็ จ
2. เมื่อท่านนาคนหนึ่งคนใด มาเชื่อพระคริ สต์น้ นั เรี ยกว่าการนาวิญญาณแบบเพิ่มขึ้น
3. เมื่อท่านช่วยให้คริ สเตียนใหม่เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณและช่วยเขาให้นาคนอื่นมาเป็ นสาวก
และเจริ ญขึ้นฝ่ ายวิญญาณ เป็ นเช่นนี้ ต่อ ๆ กันไป เรี ยกว่าการนาวิญญาณแบบทวีคูณ
ค. จงใช้คาแนะนาต่อไปนี้ในการวางยุทธวิธีส่วนตัวของท่าน
1. จงมัน่ ใจว่าท่านได้ถวายชีวติ จิตใจแด่พระคริ สต์และมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว (โรม 12:1,2)
2. อธิ ษฐาน โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนาท่านในการดาเนินตามยุทธวิธีส่วนตัวของท่าน
3. เขียนโครงร่ างของยุทธวิธีที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผย จากการที่พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของ
ท่าน
4. เรี ยนรู ้วธิ ี การต่าง ๆ ทุกวิธีที่สามารถทาให้ยทุ ธวิธีส่วนตัวของท่านสาเร็ จลงได้
5. จงใส่ ใจและกระตือรื อร้นในการประกาศ
6. จงเข้ารับการฝึ กฝนอบรมอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง และให้การเป็ นพยานเป็ นวิถี
ชีวติ ของท่าน
(แคมพัส ครู เสด กาลังอธิษฐานเผือ่ กองทัพพระมหาบัญชา ซึ่งจะประกอบด้วย นิสิตศึกษาและค
ริ สเตียนทัว่ ไปทัว่ โลกจานวนห้าล้านคน ที่ยอมอุทิศตัวเพื่อช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในยุคนี้ เราใคร่
ที่จะเชิญท่านให้มีส่วนร่ วมในงานนี้)
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กองทัพพระมหาบัญชา
ท่านอยากมีส่วนร่ วม ในการช่วยให้พระมหาบัญชาสาเร็ จในยุคนี้ไหม? ท่านสามารถช่วยให้
โดยการเข้าร่ วมในกองทัพพระมหาบัญชา เรากาลังขอพระเจ้าให้จดั สรรคริ สเตียนชายหญิงจานวนห้า
ล้านคน ที่ยอมถวายตัวแด่พระคริ สต์เพื่อนาข่าวประเสริ ฐแห่งความรักและการอภัยโทษบาปของพระเจ้า
ไปสู่ คนทัว่ โลก โดยการสมัครเข้าในกองทัพพระมหาบัญชานี้
เมื่อท่านสมัครเข้าในกองทัพพระมหาบัญชานี้ ก็แสดงว่าท่านได้อุทิศตัวแด่พระคริ สต์ มิใช่อุทิศ
ตัวแก่ แคมพัส ครู เสด หรื อองค์การอื่นใด ท่านจะได้รับการฝื นฝนให้รู้จกั วิธีดาเนินชี วติ และเป็ นพยาน
ถึงชีวติ คริ สเตียนที่เต็มไปด้วยความบริ บูรณ์ และวิธีที่จะใช้ยทุ ธวิธีส่วนตัวในการเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
มนุษย์ โดยการแนะนาเขาให้รู้จกั พระคริ สต์ การมีส่วนร่ วมในกองทัพพระมหาบัญชาของท่าน จะเป็ น
ประโยชน์ต่อท่าน คริ สตจักรของท่าน แผ่นดินของพระเจ้าและโลก
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและมวลชนทั้งโลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพมหานคร
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