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“ของประทานของพระเจ้ า ก็คือให้ บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็ น
ผู้เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ ” เอเฟซัส 4:11-13
ในเดือนกรกฎาคม 1983 ได้มีการประชุมใหญ่ ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐนานาชาติ (INTER
NATIONAL CONFERENCE FOR EVANGELISTS) ที่กรุ งอัมสเตอร์ดมั ประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งมีศิษ
ยาภิบาลไทยจานวนหนึ่งเดินทางไปร่ วมการประชุมในครั้งนั้น
ในเดือนกรกฎาคม 1986 ได้มีการประชุมใหญ่ ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐนานาชาติครั้งที่ 2 ณ
เมืองและประเทศเดิมนั้นและก็มีศิษยาภิบาลไทยเดินทางไปร่ วมเช่นเคย มีผแู ้ ทนเข้าร่ วมจาก 174
ประเทศทัว่ โลก การประชุมในเวลานั้นดีมากทีเดียวสาหรับผูท้ ี่มีโอกาสไป แต่สาหรับประเทศไทยแล้ว
มีผลน้อยเพราะส่ วนใหญ่คนที่ไปนั้นมิใช่ “ผูป้ ระกาศ” แต่เป็ นผูร้ ับใช้และศิษยาภิบาลเสี ยมากกว่า
แท้จริ งพี่นอ้ งคริ สตชนไทยก็เคยจัดการประชุมเพื่อการประกาศหลายครั้ง ซึ่ งครั้งแรกจัดเมื่อปี
1970 และผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนั้นก็คือ มีการตั้งกรรมการเพิ่มพูนคริ สตจักรในประเทศไทย
ขึ้น โดยมีผอู ้ าสามัครจาก 3 องค์การใหญ่คือสหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยและสหคริ สตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย การประชุมเพื่อการประกาศทัว่ ประเทศครั้งที่ 2 จัดขึ้น
ในปี 1978 ครั้งที่ 3 ในปี 1988 และครั้งที่ 4 ในปี 1993 ผมไม่ทราบว่า ผลของการจัดประชุมเพื่อการ
ประกาศทัว่ ประเทศเช่นนี้ เกิดผลมากน้อยอย่างไร หรื อมีผถู ้ วายตัวออกไปเป็ นผูป้ ระกาศหรื อไม่? ผู ้
ประกาศ ดร.ที.แอล.ออสบอร์ น เคยมาประกาศข่าวประเสริ ฐในประเทศไทย 2-3 ครั้ง และเวลานั้นก็มีผู ้
ประกาศหลายคนเกิดขึ้นเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเทลงมาเหนือผูเ้ ชื่อในปี 1956 ที่หมู่บา้ นห้วยส
วิง่ จ. เพรชบูรณ์ หลังจากอาจารย์ออสบอร์ น จัดการประกาศ ณ โรงเรี ยนกิตติคุณ กรุ งเทพฯ
กรรมการประสานงานคริ สตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (ก.ป.ท.) เกิดขึ้นในปี 1988
ทางโลซานน์ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดประชุมครั้งที่ 2 ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เวลานั้นมีผรู ้ ับใช้จาก
ประเทศไทย 27 คนเดินทางไปร่ วมประชุมกับผูร้ ับใช้ทวั่ โลก กลับจากการประชุมพี่นอ้ งเหล่านี้ รู้สึก
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ตื่นเต้นและกระตือรื อต้นที่จะประกาศ และแสดงความคิดเห็นว่า “คริ สเตียนโปรเตสแตนต์” ควรจะมี
เป้ าหมายสาหรับปี 2000 ซึ่ งผลจากการประชุมนั้นก็คือ นิ มิต 2000 และมีการตั้งเป้ าไว้ดงั ต่อไปนี้จะมีค
ริ สเตียน 600,000 คน, มีคริ สตจักร 6,000 แห่ง, จะมิชชันนารี 600 คนในประเทศไทยและส่ งมิชชันนรารี
60 คนไปรับใช้ยงั ต่างประเทศ
..ผมไม่ทราบว่า ได้มีการวางแผนที่จะกระทาให้สาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อไม่? และแต่ละ
คริ สตจักรตั้งเป้ าตามวัตถุประสงค์น้ ีอย่างไร แล้วสถาบันพระคริ สตธรรมตั้งเป้ าในการผลิตผูร้ ับใช้พระ
เจ้า (ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ) หรื อไม่? ถ้าจะสังเกตโดยทัว่ ไปในเวลานี้ ก็คงจะเห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ เราจะ
ไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ นัน่ เป็ เพราะเราไม่เชื่ อว่าพระเจ้าได้ประทานของประทาน
ให้บางคนเป็ น “ผูป้ ระกาศ”
ผูป้ ระกาศคือใคร? เดี๋ยวเราจะมาพิจารณาข้อนี้ดว้ ยกัน ผมรู ้สึกมีภาระ และอธิ ษฐานเผือ่ การ
แสวงหาคนหนุ่มสาวที่จะถวายตัวเพื่อเป็ นผูป้ ระกาศโดยเฉพาะเพราะผูป้ ระกาศเป็ นผูท้ ี่นาวิญญาณเป็ นผู ้
ที่ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนที่ไม่เชื่อ
ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้ยงั มีการประกาศและนาวิญญาณมารับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอด โดยการนาของคริ สเตียนจากคริ สตจักรต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 ดร.ที.แอล.
ออสบอร์ น เป็ นผูป้ ระกาศที่เราทุกคนรู ้จกั เป็ นอย่างดี (โดยเฉพาะคริ สตจักรเพ็นเทคอสและคาริ สเมติก)
เพราะท่านเคยมาประกาศข่าวประเสริ ฐและจัดสัมมนาในประเทศไทยด้วย สมัยนั้นเป็ นที่ทราบกันเลยว่า
หากใครอยากจะเป็ นผูป้ ระกาศ
อาจารย์ออสบอร์ นก็พร้อมให้การสนับสนุ นและถวายเงินให้กบั ผู ้
ประกาศที่ทาการในเวลานั้น และมีผปู ้ ระกาศตั้งคริ สตจักรเกิดขึ้นหลายแห่งแต่อาจารย์ออสบอร์ นก็มี
กติกาว่าคนนั้นจะต้องอยูใ่ นที่ที่ตนเองบุกเบิกเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น เพราะหลังจากสองปี แล้วจะไม่มีการ
สนับสนุน (จะต้องเลี้ยงตนเอง) ถ้าอยากจะรับการสนับสนุนก็ตอ้ งย้ายไปตั้งคริ สตจักรใหม่ แต่ผู ้
ประกาศหลายคนก็ไม่สามารถย้ายออกเพราะเป็ นห่วง หรื อรู ้สึกว่ายังไม่ได้ทาอะไรเลยในทุ่งนา และทุ่ง
นาก็เหลืองอร่ าม อย่างไรก็ตามไม่ควรทิ้งสมาชิก 20-30 คนไว้โดยไม่มีศิษยาภิบาลเลี้ยงดู บางที่หาศิษ
ยาภิบาลไม่ได้ จะทิ้งลูกแกะก็ไม่ได้ เลยต้องอยูต่ ่อแล้วก็เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรแห่งนั้นไป (แม้วา่
จะไม่ได้รับเงินสนับสนุ น) นี่เป็ นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ผมอยูใ่ นประเทศไทยและรับรู ้เรื่ องนี้
เพราะเคยขอการสนับสนุนจากอาจารย์ออสบอร์ นให้กบั ผูป้ ระกาศ และเป็ นคนหนึ่งที่นาเงินไปมอบ
ให้กบั ผูป้ ระกาศเหล่านี้ เมื่อผูป้ ระกาศทั้งหลายกลายเป็ นศิษยาภิบาล ระยะหลังจึงไม่ค่อยมีการตั้ง
คริ สตจักรใหม่ สาเหตุอีกประการก็คืออาจจะเนื่องจากการตัดเงินสนับสนุนของอาจารย์ออสบอร์ น จึง
ทาให้ผรู้ ับใช้หลายคนเป็ นศิษยาภิบาลตามคริ สตจักรต่าง ๆ ไป
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ให้เรามาพิจารณาอย่างเจาะจงเกี่ยวกับ “ผูป้ ระกาศ” ผมจะไม่กล่าวถึงการประกาศ (การประกาศ
คือ กิตติคุณหรื อข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์) การเทศนาหรื อวิธีประกาศ แต่เจาะจงไปยังตัวบุคคล
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกาศโดยตรง ว่าเขาเป็ นใคร?

สถานการณ์ ในประเทศไทยทีผ่ ่ านมา และปัจจุบนั
1. ตั้งแต่อาจารย์สุข พงศ์นอ้ ย (จากไปอยูก่ บั พระเจ้าแล้ว), อาจารย์สมาน วรรณเกียรติ ซึ่ งปลด
เกษียณแล้วแต่ท่านังรับใช้พระเจ้าอยู่ ถ้าจะหาผูป้ ระกาศระดับประเทศก็มีนอ้ ย เกาหลีมีผปู ้ ระกาศ
ระดับชาติ,
อเมริ กามีผปู้ ระกาศระดับชาติ,อัฟริ กามีผปู้ ระกาศระดับชาติ,อินโดนีเซียมีผปู้ ระกาศ
ระดับชาติ,พม่ามีผปู ้ ระกาศระดับชาติ และอินเดียมีผปู ้ ระกาศหลายคนซึ่ งเป็ นผูป้ ระกาศระดับชาติ แต่ใน
ประเทศไทยจะหาผูป้ ระกาศระดับชาติก็หายาก ทาไม? ทั้งที่ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 4 เขียนชัดเจนว่า
“พระเจ้าประทานให้บางคนเป็ นผูป้ ระกาศ เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ”
2. ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผปู ้ ระกาศแต่มีนอ้ ย จริ ง ๆ แล้วพระเจ้าเรี ยกให้บางคนเป็ นผูป้ ระกาศ
ในประเทศไทย แต่เขาเป็ นศิษยาภิบาลและกาลังเลี้ยงสมาชิกในคริ สตจักร ไม่ทราบทาไมถึงเป็ นเช่นนั้น
คงมีเหตุผลหลายข้อว่าทาไมผูร้ ับใช้เหล่านี้ ตอ้ งเป็ นศิษยาภิบาลทั้งที่พระเจ้าเรี ยกให้เป็ นผูป้ ระกาศ ...ต่าง
คนก็ตอ้ งให้การกับพระเจ้าด้วยตนเอง
3. องค์การต่างประเทศที่เข้ามาทางานในประเทศไทย เริ่ มต้นประกาศ, เปิ ดครสิ ตจักรใหม่ เปิ ด
ทุ่งนาใหม่ในหลายที่หลายแห่งแต่เมื่อองค์การเหล่านี้มอบอานาจและกิจการให้กบั คริ สตจักรท้องถิ่น
หรื อคณะในประเทศไทย ต่อมาไม่นานองค์การ (มิชชันนารี ) บางแห่งก็ถอนตัวและไม่ได้สนับสนุนการ
ประกาศ มิชชันนารี ท้ งั หลายอาจจะกลับบ้าน หรื ออาจจะไปทางานด้านอื่นทั้งที่อยูใ่ นประเทศไทยเป็ น
ต้น ...เมื่อได้รับมอบอานาจที่จะทาการประกาศในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
ต่างประเทศก็ไม่ได้ประกาศ ไม่ได้เปิ ดทุ่งนาใหม่อย่างต่อเนื่อง ผมรู ้จกั มิชชันนารี ท่านหนึ่งชื่อ อาจารย์
แซม วินเซอร์ เป็ นมิชชันนารี แคนาดาที่ทาการประกาศ และเปิ ดทุ่งนาหลายแห่งในประเทศไทย ผมอ่าน
ประวัติของท่านนี้ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกาศและทาการ “ประกาศ” ไปเรื่ อย ๆ เปิ ดคริ สตจักรใหม่แล้ว 2-3 ปี ก็ยา้ ย
ออกไปตั้งคริ สตจักรแห่งใหม่ น่าเสี ยดายที่เราไม่มีคนที่กระทาการแบบนี้ เพราะประเทศไทยยังต้องการ
คนแบบนี้ ยิง่ เวลานี้ความต้องการก็ยงิ่ มากขึ้น ตอนนี้ เรามีคริ สเตียนไม่กี่แสนคน แต่พลเมืองของประเทศ
มีกี่ลา้ นคนซึ่งยังไม่รอด? ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกาศน้ อย เรายังต้ องการการประกาศและต้ องการผู้
ประกาศอย่างท่าน
4. โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม สอนวิชาหลักการประกาศแต่วชิ าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ
มีนอ้ ยมาก อาจเนื่องจากสถาบันต้ องการผลิตศิษยาภิบาลเพราะคริสตจักรหลายที่หลายแห่ งขาดศิษยาภิ
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บาล ฉะนั้นจึงเน้ นการเป็ นศิษยาภิบาลมากกว่ าการผลิตผู้ประกาศ เมื่อก่อนมีศูนย์อบรมของหมู่บา้ น
เศรษฐกิจ (คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ฯ) ซึ่ งเปิ ดเมื่อปี 1960 มีการสอนแค่ 4 วิชาเท่านั้นตลอด 3 เดือน
วิชาหนึ่งก็คือการประกาศงานประกาศผูป้ ระกาศแต่ต่อมาก็เปิ ดหลักสู ตรเหมือนสถาบันในปั จจุบนั
น่าเสี ยดายที่สถาบันพระคริ สตธรรมไม่สนใจที่จะจัดหลักสู ตรเพื่อผลิตผูป้ ระกาศ
หรื อผู้
เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ เพราะประเทศไทยต้องการผูป้ ระกาศอย่างแท้จริ ง ที่ผมกล่าวอย่างนี้ไม่ได้
หมายความว่าต่อไปเราจะให้ความสาคัญกับการผลิตผูป้ ระกาศเท่านั้น...แน่นอน ความต้องการให้มีศิษ
ยาภิบาลยังคงสาคัญ เราต้องการศิษยาภิบาลเพราะคริ สตจักรหลายที่หลายแห่งเป็ นร้อยเป็ นพันยังขาดศิษ
ยาภิบาล แต่น้ นั เป็ นคนละเรื่ องกัน พระเจ้าจะรับผิดชอบเรื่ องศิษยาภิบาล และพระองค์ก็จะรับผิดชอบ
เรื่ องการประกาศด้วย หากเราจะละทิ้งไม่สนใจพันธกิจทุกด้าน หรื อด้านใดด้านหนึ่งพระเจ้าจะไม่เสด็จ
มาบีบคอและบังคับเราว่า เจ้าต้องประกาศ เราสั่งเจ้าแล้ว ในเมื่อเราเองไม่มีภาระใจที่จะทาการประกาศ
หรื อขาดความสนใจในเรื่ องดังกล่าว
5. คริ สตจักรไทยพึ่งระบบเซลล์กรุ๊ ปเหมือนคริ สตจักรของ ดร.ยองกี โช ซึ่ งมีเซลล์ทวั่ เมืองเซ
อูล ในเกาหลีใต้ นัน่ เป็ นการประกาศวิธีหนึ่งคือ ประกาศและเป็ นพยานส่ วนตัว สมาชิกในคริ ตจักรจะ
จัดประชุมตามบ้านแล้วเชิ ญเพื่อน ๆ มาแล้วก็นาเขารับเชื่ อขอบคุณพระเจ้าเรายังต้องการสิ่ งนี้ แต่สิ่งที่เรา
ละก็คือ การประกาศกลางแจ้งซึ่ งวิธีน้ ีก็ควรจะใช้ดว้ ย (มีมิชชันนารี ท่านหนึ่งจัดประกาศกลางแจ้งและ
หยุดไปช่วงหนึ่ง แต่กลับมาประกาศกลางแจ้งอีกในหลายจังหวัด ...มีคนได้ยนิ ได้ฟังข่าวประเสริ ฐจาก
มิชชันนารี ท่านนี้เป็ นพันเป็ นหมื่นคน ท่านก็คงรู ้จกั เขา เพราะทุกวันนี้เขายังทางานในประเทศไทย)
ขอบคุณพระเจ้า
คริ สตจักรต้องการผูป้ ระกาศและผูป้ ระกาศก็ตอ้ งการการสนับสนุนจาก
คริ สตจักร เพราะการคลอดบุตร ต้องอาศัยแม่ (ผูป้ ระกาศ) ที่จะคลอดและต้องการผูเ้ ลี้ยงดู (คริ สตจักร)
คือศิษยาภิบาลและสมาชิกในคริ สตจักร
การเป็ นพยานส่ วนตัวไม่ ควรจะมาทดแทนการประกาศหรื อการมีผ้ ปู ระกาศ เราต้องการเซลล์
กรุ๊ ป เราต้องการผูป้ ระกาศระดับชาติที่จะทาการโดยการประกาศกลางแจ้ง เพื่อให้คนนับหมื่นนับแสน
ได้ยนิ ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า เราต้องการทั้งสองอย่างเพื่อการประกาศ
6. สถานการณ์ตอนนี้ศิษยาภิบาลส่ วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกคน) ไม่ค่อยจะเห็นความจาเป็ นที่จะต้องมี
ผูป้ ระกาศในประเทศไทย การบอกให้สมาชิกในคริ สตจักรนาวิญญาณ 1 ต่อ 1,2 ต่อ 2 วิธีน้ ีก็เหมาะกับ
ประเทศไทย แต่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เขียนไว้อย่างนี้ ใช่คริ สเตียนทุกคนควรจะเป็ นพยาน, นา
วิญญาณ ดร.ลิลลี่ เกรแฮม ก็เขียนไว้ในหนังสื อของท่านว่า “ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็ นการดีที่คริ สเตียนจะ
เป็ นพยานกับเพื่อน นาเพื่อนมาเชื่อในพระเยซูคริ สต์ จาเป็ นต้องมีสิ่งเหล่านี้ และขอบคุณพระเจ้า ..คริ สต
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ชนต้องทาหน้าที่น้ ี แต่การเป็ นผูป้ ระกาศนับเป็ นการทรงเรี ยกซึ่งสาคัญ เป็ นของประทานอย่างหนึ่งที่
ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ เอเฟซัส 4:11”
อาจมีสาเหตุอื่นว่า ทาไมประเทศไทยไม่ค่อยมีผปู ้ ระกาศอาจจะยกเหตุผลนี้เหตุผลนั้น จะอ้าง
ไปข้อนี้ขอ้ นั้น หาข้อมูลหาได้ อย่างไรก็ตามนัน่ ไม่ใช่สาเหตุที่เราทั้งหลายจะละเลยเรื่ องนี้ (การมีผู ้
ประกาศในประเทศ)
ผูป้ ระกาศคือใคร? ผูป้ ระกาศเป็ นบุคคลที่ได้รับของประทานจากพระเจ้า ผูเ้ ผยแพร่ ข่าว
ประเสริ ฐเป็ นของประทาน อาจารย์เปาโล เขียนไว้ในหนังสื อเอเฟซัส บทที่ 4 “เป็ นของประทานจาก
พระเจ้า” ใช่คริ สเตียนทุกคนเป็ นพยานได้ แต่พระเจ้าเรี ยกให้ “บางคน” เป็ นผูป้ ระกาศไม่ใช่ “ทุกคน”
คริ สเตียนเป็ นพยานได้ทุกคน แต่บางคนถูกเรี ยกโดยเฉพาะเจาะจง ...เราจะค้นหา ผลิต หรื อเลือกใครให้
เป็ นผูป้ ระกาศไม่ได้ นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา แต่เป็ นการทรงเรี ยกจากพระเจ้าต่างหาก หน้าที่ของเราก็คือ
ยอมรับว่า เวลาพระเจ้าทรงเรี ยกผูห้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นผูป้ ระกาศ เราควรจะสนับสนุนและควรจะอธิษฐานเผือ่
ควรจะวางมืออธิ ษฐานเพื่อแต่งตั้งและส่ งเขาออกไป แล้วก็ให้การสนับสนุนในทุกเรื่ อง
ผูป้ ระกาศ คือ บุคคลทีไ่ ด้ รับของประทานจากพระเจ้ าทีจ่ ะประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ แก่คนทีไ่ ม่ เชื่อ แปลว่าอย่างไรครับ? แปลว่างานหลัก (บทบาท) ของเขาตลอด 24 ชัว่ โมง (1
สัปดาห์) ก็คือการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ อาจมีบางครั้งที่ไปทางานรอง เช่น การไป
เทศนาในคริ สตจักร เพื่อท้าทายให้คริ สตชนสนใจงานประกาศ
จริ ง ๆ แล้วเราพบข้อพระคัมภีร์ 3 ข้อด้วยกันที่เห็นชัดว่า บุคคลเหล่านี้เป็ นผูป้ ระกาศ ฟี ลิปเป็ นผู้
ประกาศ (หนังสื อกิจการ 21:8) พระคัมภีร์เขียนไว้ อาจารย์เปาโล เดินทางไปและแวะที่เมืองแห่งหนึ่ง
แล้วพบกับฟี ลิป และก็ไปพักที่บา้ นของฟี ลิป เดิมทีฟีลิปเป็ นคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้เป็ นมัคนายกหนึ่งใน
จานวน 7 คน (กิจการ 6) และต่อมาฟี ลิปก็เป็ นผูป้ ระกาศ
อีกคนหนึ่งที่เราพบในพระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกาศก็คือใน 2 ทิโมธี 4:5 อาจารย์เปาโลเขียนไว้วา่
“...จงทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ..” นี้เป็ นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียน นอกจากนั้นอาจารย์
เปาโลก็เขียนในหนังสื อโรม 1:15 ว่า “...ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คน
ทั้งหลายที่อยูใ่ นกรุ งโรมด้วย”
อาจารย์เปาโลเป็ นเอกอัครทูตคนหนึ่งและเป็ นผูป้ ระกาศงานของผู้
ประกาศกับงานเอกอัครทูตสาหรับอาจารย์เปาโลแล้วก็คล้ายกัน การตั้งคริ สตจักร การเปิ ดทุ่งนาใหม่
ท่านมีภาระที่จะประกาศจนกระทัง่ เขียนในหนังสื อโคริ นธ์บทที่ 9 ว่า “วิบตั ิแก่ขา้ พเจ้า ถ้าข้าพเจ้าไม่
ประกาศข่าวประเสริ ฐ” อาจารย์เปาโลมีความรู้สึก และมีภาระว่าจะต้องประกาศข่าวประเสริ ฐเมื่อท่าน
ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า (กิจการ 9) อาจารย์เปาโลได้รับการทรงเรี ยกจากพระเยซูคริ ตส์เจาะจงให้
เป็ นผูร้ ับใช้นี่เป็ นสิ่ งหนึ่งที่เราควรจะสังเกตด้วย
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นอกจากผูป้ ระกาศในพระคัมภีร์แล้ว
ขอบคุณพระเจ้าในสมัยของเราก็เคยมีผปู ้ ระกาศและ
ปั จจุบนั ก็ยอมรับว่า ดร.บิลลี่ เกรแฮม เป็ นผูป้ ระกาศ, ดร.ที.แอล,ออสบอร์ นเป็ นผูป้ ระกาศ,อาจารย์ สุ ข
พงศ์นอ้ ย เป็ นผูป้ ระกาศ ดร.ยองกี โช ก็เป็ นผูป้ ระกาศและมีคนอื่น ๆ ที่เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ามาเป็ นผู้
ประกาศเต็มตัว บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็ นศิษยาภิบาลในคริ สตจักร แต่วา่ ได้ต้ งั เป็ นคณะหรื อเป็ นองค์กรที่
จัดการประกาศระดับประเทศและระดับโลก อาจมีความจาเป็ นที่จะต้องจัดประกาศแบบนี้ในประเทศ
ไทยก็เป็ นได้ ...ขอให้ผปู ้ ระกาศทั้งหลายร่ วมกันรับใช้และประสานงานกับคริ สตจักรท้องถิ่น (นี่เป็ นสิ่ ง
ที่ ดร.บิลลี่ เกรแฮม เน้นตลอดเวลา)
ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคนหนึ่งชื่อ บิลล์ แม็คคาร์ ทเนย์ ซึ่งเป็ นอดีตโค้ชฟุตบอลของ
มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริ กา แต่สิ่งสาคัญก็คือเขาเป็ นผูก้ ่อตั้ง “กลุ่มวีรบุรุษ” (PROMISE
KEEPERS) ที่สหรัฐอเมริ กา มีคนที่มีชื่อเสี ยงในการสัมภาษณ์มาสัมภาษ์ณ์เขาเกี่ยวกับกลุ่มวีรบุรุษว่า จะ
มีการตั้งเป็ นคณะหรื อไม่อย่างไร? ผมชอบคาตอบของเขามาก บิลล์ แม็คคาร์ทเนย์ตอบอย่างชัดเจนว่า
“ผมไม่ได้ต้ งั ใจตั้งเป็ นคณะผมต้องการให้บุรุษเหล่านี้กลับไปรับใช้คริ สตจักรของเขา” นี่คือหัวใจของผู้
ประกาศอย่างแท้จริ ง กลับไปอยูท่ ี่คริ สตจักร สนับสนุนคริ สตจักร นาวิญญาณจะนาต้องเข้าคริ สตจักร

การทรงเรียก
ประการแรก พระเจ้าเท่านั้นเป็ นผูท้ รงเรี ยกให้ท่านเป็ นผูป้ ระกาศ ไม่ควรให้ใครมาบอกว่า
“พระเจ้าเรี ยกคุณเป็ นผูป้ ระกาศ” เว้นแต่วา่ ท่านทราบแล้วว่าและเป็ นการยืนยันเท่านั้น การทรงเรี ยกเป็ น
สิ่ งสาคัญมาก ผมไม่ค่อยเป็ นห่วงเรื่ องเป็ นคนหนุ่ม, เคยศึกษาพระคัมภีร์หรื อไม่, ไม่มีประสบการณ์, ไม่
มีเงิน หรื อไม่เคยรับการอบรม แต่ สิ่งทีผ่ มถือว่ าสาคัญและห่ วงมากทีส่ ุ ดก็คือว่ า การทรงเรียกต้ องมาจาก
พระเจ้ า และเมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกให้เราเป็ นผูป้ ระกาศ พระเจ้าเรี ยกให้เราออกจากงานที่ทาอยู่ เราควรจะ
เข้าใจข้อนี้ “ไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจาการแล้วจะยุง่ อยูก่ บั งานฝ่ ายพลเรื อน ด้วยว่ามุ่งที่จะให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพอใจ” (2 ทิโมธี 2:4) เราควรจะละอาชีพอื่นและหันมาเป็ นผูป้ ระกาศเต็มตัว
ประการทีส่ อง ผูป้ ระกาศเหล่านี้จะรับการสนับสนุนอย่างไร? รับการสนับสนุนจากคริ สตจักร
โดยสมาชิกในคริ สตจักร, จากองค์การคริ สเตียนโดยการถวายทรัพย์
ผมสังเกตสิ่ งหนึ่ง เวลาผูป้ ระกาศต่างประเทศเข้ามาประกาศในประเทศไทย โอ้! เราดีใจและ
ยินดีที่เขามาช่วยประกาศและเขาก็ออกทุนช่วยที่ช่วยนัน่ (ค่าอาหาร, ค่าที่พกั , ค่าเดินทางอะไรต่ออะไร)
รู ้ไหมครับว่าผูป้ ระกาศเหล่านี้เขาหาทุนจากใคร
อย่างอาจารย์ออสบอร์ นก็หาทุนจากสมาชิกใน
คริ สตจักร และมีชาวอเมริ กายินดีสนับสนุนงานที่ทาเพราะท่านไม่มีคณะ แต่ถา้ ผูป้ ระกาศในประเทศ
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ไทยไปเยีย่ มคริ สตจักรหรื อออกจดหมายขอการสนับนุน
ศิษยาภิบาลก็รู้สึกไม่พอใจแต่อย่าลืมว่าผู ้
ประกาศเหล่านี้ตอ้ งการผูท้ ี่สนับสนุนเขา นัน่ ก็คือคริ สตจักรและคริ สเตียนทั้งหลาย!
ประการทีส่ าม เป็ นการเรี ยกเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐเป็ นการทรงเรี ยกที่จะทางานกับคนที่ไม่
เชื่อพระเยซูคริ สต์ แล้วก็เป็ นการทรงเรี ยกอย่างถาวร (ตลอดชีวิต) น้อยคน ที่เป็ นผูป้ ระกาศแล้วจะ
เปลี่ยนการทรงเรี ยกไปเป็ นศิษยาภิบาล มีบา้ งเหมือนกันแต่นอ้ ย เพราะของประทานคนละอย่าง ความ
สนใจและภาระคนละอย่าง คนที่เป็ นผูป้ ระกาศต้องเทศน์แม้วา่ จะมีคนฟังหรื อไม่, คนชอบหรื อไม่ชอบก็
ต้องเทศน์ ผูป้ ระกาศเปรี ยบเหมือนบุรุษไปรษณี ยท์ ี่ไม่มีหน้าที่เปิ ดซอง ไม่มีหน้าที่แก้ข่าว บุรุษไปรษณี ย ์
จะต้องสัตย์ซื่อและส่ งข่าวอย่างเดีย
ไม่เหมือนศิษยาภิบาลจะเทศน์ก็เกรงใจหรื อเทศน์ไม่ออกเพราะ
สมาชิกรู ้จกั แต่สาหรับผูป้ ระกาศเขาเทศน์ได้เต็มที่ ไม่ตอ้ งเกรงใจใคร ไม่ตอ้ งเห็นแก่ใครเพราะเป็ นผู ้
ประกาศเขาต้องการเพียงเทศน์ให้คนที่ยงั ไม่เชื่อพระเยซูคริ สต์กลับใจ นี่เป็ นหัวใจของผูป้ ระกาศ แต่ศิษ
ยาภิบาลต้องเลี้ยงดูผเู ้ ชื่ อใหม่ (เสมือนทารกที่ตอ้ งการการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการให้เอาใจใส่ ในทุกข์
สุ ขของเขาอยูก่ บั เขา) แต่ผปู ้ ระกาศ ประกาศแล้วก็ไปประกาศเรื่ อย ๆ นี่ เป็ นสาเหตุที่ผปู้ ระกาศต้องการ
คริ สตจักร และคริ สตจักรก็ตอ้ งการผูป้ ระกาศ

สิ่ งสาคัญทีอ่ ยากจะฝากไว้ 3 ประการคือ
1. แน่ ใจในการทรงเรียกจากพระเจ้ าในชีวติ ของท่ าน ถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งออกมา อาจารย์เปาโล
ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า โดยพระเยซู (กิจการ 9:1-9)
2. มีการยืนยันในการทรงเรียกจากพระเจ้ า พระเจ้ายืนยันการทรงเรี ยกในชีวิตของท่านเหมือนที่
พระองค์ทรงเรี ยกอาจารย์เปาโลหรื อไม่? ใครเป็ นคนแรกที่พระเจ้าเรี ยกครับ? อานาเนียได้รับการทรง
เรี ยกจากพระเจ้าที่จะไปหาเปาโล (ตอนนั้นชื่อเซาโล) อานาเนียไม่อยากไปเพราะทราบว่าอาจารย์เปาโล
เป็ นใคร อานาเนียก็ได้รับพระวจนะจากพระเจ้าว่าต้องไป และอานาเนียก็เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ต่อมา
จากพระธรรม กิจการ 9:26-27 เขียนไว้วา่ อาจารย์เปาโลขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอยากจะพบกับอัครทูต
ทั้งหลาย ไม่มีใครกล้าต้อนรับเปาโลคนนี้ แต่บารนาบัสเป็ นผูร้ ับรองอาจารย์เปาโลให้สามารถเข้าพบ
พวกอัครทูตได้ เราต้องการคนอย่างนี้ครับ..คนอย่างบารนาบัส
ผูป้ ระกาศหลายคนในประเทศไทย ไม่ได้รับการรับรองจากใคร “..พระเจ้าเรี ยกฉัน พระเจ้า
เท่านั้นที่รับรองฉัน” พระวจนะของพระเจ้าหลายตอนบอกกับเราในวันนี้วา่ พระองค์ใช้เรา (คริ สตชน) ที่
จะสนับสนุน ที่จะยืนยันการทรงเรี ยกของผูป้ ระกาศเหล่านั้น อาจารย์เปาโลรับรองทิโมธี, อัครทูต
รับรองฟี ลิป พี่นอ้ งทั้งหลายจาเป็ นต้องมีการรับรองและการยืนยันการทรงเรี ยก
3. พระเจ้ าทรงใช้ คริสตจักรทีจ่ ะยืนยันการทรงเรียก เช่น คริ สตจักรในอันทิโอกมีการถือศีลอด
และมีการวางมืออธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลและบารนาบัส ก่อนที่ท้ งั สองจะออกไปประกาศ.. คริ สตจักร
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ต้องสนับสนุนผูป้ ระกาศ และแม้วา่ เขาจะมีองค์กรหรื อมีคณะหรื อไม่ ถึงอย่างไรก็จาเป็ นที่จะต้องมี
คริ สตจักรให้การสนับสนุนด้วย

ข้ อคิด
1. ขอให้องค์การ หน่วยงานคณะคริ สตจักร และศิษยาภิบาลทั้งหลาย ให้ความสาคัญของการที่
จะมีผปู ้ ระกาศและการสนับสนุนเขาเหล่านั้น ท่ามกลางหน่วยงานของท่าน
2. ขอให้สมาชิกในคริ สตจักร (คริ สตชน) สนับสนุนผูป้ ระกาศที่เดินทางมาประกาศข่าว
ประเสริ ฐร่ วมกับคริ สตจักรของตนในการถวายแต่ละครั้งจะมากหรื อน้อยก็แล้วแต่ โปรดอย่าลืมว่าเขามี
ครอบครัว มีภรรยา และค่าเล่าเรี ยนของลูก ๆ ฯลฯ
3. ถึงเวลาที่คริ สตจักรจะต้องกลับใจและเห็นความสาคัญของการมีผปู ้ ระกาศ.. ไม่เช่นนั้นแล้ว
เราจะไม่มีผปู ้ ระกาศ ไม่มีการประกาศกลางแจ้ง ไม่มีคนเป็ นร้อยเป็ นพันเดินออกมารับเชื่อ (ต้อนรับพระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด)
ประเทศไทยต้ องการผู้ประกาศ มีผ้ ปู ระกาศหลายคนซ่ อนตัวอยู่ในที่รก วันนี้! พระเจ้ าเรียกท่าน
ออกมาจากทีร่ กร้ างเพือ่ ท่ านจะนาวิญญาณคนเป็ นร้ อยเป็ นพัน เป็ นหมื่น เป็ นแสนคนมารู้ จักองค์ พระ
เยซู คริสตเจ้ า

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 33 มีนาคม-เมษายน 1998, หน้า 30-38.
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