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“หลกัข้อคิดทีถ่่ายทอดต่อไปได้” คอือะไร? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คนของพระองค ์ ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขามาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิดีจากขา้พเจา้....ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิ
บาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่สมาชิกในคริสตจกัรมากมาย 
รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ยความสัตย์
ซ่ือ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละ
ทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานน าคนเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิทีจ่ะช่วยให้พระมหาบญัชาของพระเยซูคริสต์ส าเร็จ 

ปัจจุบนัน้ี เราอาศยัอยูใ่นโลกท่ีเปล่ียนแปลงมากและรวดเร็ว จิตใจของมนุษยเ์ตม็ไปดว้ยความ
กลวั ความผดิหวงัและความส้ินหวงั ดูเหมือนวา่มนุษยไ์ม่สามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ท่ีทบัถมประดงั
เขา้มาได ้เช่น ปัญหาการทวีข้ึนอยา่งรวดเร็วของพลเมือง ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ คดีอาชญากรรมและความ
ขดัแยง้อยา่งรุนแรงท่ีมีเพิ่มข้ึนทุกวนั วยัรุ่นติดยาเสพติดและมัว่สุมทางเพศ ปัญหาเร่ืองเช้ือชาติและความ
ขดัแยง้ระหวา่งผิว ความเส่ือมทรามทางการเมือง ทางสังคม และทางศีลธรรม เป็นตน้ 

บรรดาผูน้ าของโลกต่างหวัน่วติกวา่ จะมีคนบา้คลัง่น าเอาระเบิดปรมาณูมาใชท้  าลายลา้ง
มนุษยชาติ เซอร์ วนิสะตนั เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศองักฤษกล่าวไวว้า่ “ยคุของเราน้ี 
อาจเป็นยคุสุดทา้ยของอารยธรรมทั้งมวล” 

วาระน้ีช่างเป็นวาระท่ีส าคญัท่ีสุดของคริสเตียนในการเก็บเก่ียวดวงวญิญาณ นบัตั้งแต่วนัเพน็เต
คอสเป็นตน้มา! วาระท่ีมืดมนและส้ินหวงัในขณะน้ี เป็นวาระท่ีมีความหมายของคริสเตียน 

ชีวติภายใต้การบังคบับัญชาของพระคริสต์ 

พระคริสตป์ระทบับนบลัลงักชี์วติ 
ตน-ตนเองลงจากบลัลงัก ์
ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระเจา้ ผูท้รงมีความสามารถ อนัไม่มี

ขอบเขตจ ากดั ซ่ึงส่งผลใหเ้ราสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง กบัแผนการอนัประเสริฐของ
พระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
เป็นวาระท่ีเราตอ้ง “เป็นประทีปส่องน าทางแก่ชาวโลก” และตอ้งเร่ิมมีการปฏิวติัทางดา้น

วญิญาณอยา่งกวา้งขวาง เพื่อเปิดเผยใหม้นุษยชาติรู้ถึงพระกิตติคุณ อนัสูงส่งของพระคริสตซ่ึ์งสามารถ
ใหค้  าตอบปัญหาต่าง ๆ ของโลกน้ีได ้
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พระมหาบัญชา 

เม่ือขา้พเจา้เรียนวชิาการหนงัสือพิมพ ์ ในชัว่โมงแรก ๆ ท าใหข้า้พเจา้ทราบวา่ ข่าวทุกข่าวใน
หนงัสือพิมพจ์ะตอ้งมีวรรคน า ซ่ึงตอบปัญหาขั้นพื้นฐานต่อไปน้ี ใคร? อะไร? ท าไม? เม่ือ? ท่ีไหน? 
อยา่งไร? 

ถา้หากจะใหข้า้พเจา้เขียนข่าวเหตุการณ์ท่ียิง่ใหญ่ตลอดทุกยคุทุกสมยัมา ขา้พเจา้ก็จะเขียนข่าว
การประชุมกลุ่มเล็ก ๆ บนภูเขาแห่งหน่ึงในมณฑลกาลิลี ซ่ึงเป็นท่ี ๆ พระเยซูคริสตเ์จา้ผูท้รงฟ้ืนคืนพระ
ชนมไ์ดต้รัสแก่บรรดาสาวกของพระองคถึ์งแผนการเก่ียวกบัโลก ซ่ึงเรียกวา่ พระมหาบัญชา ถา้หากไม่
มีการประชุมในคร้ังนั้น และพระเยซูคริสตมิ์ไดป้ระทานพระมหาบญัชาน้ีแลว้ ท่านผูอ่้านอาจจะไม่มี
ประสบการณ์ในเร่ืองความรัก การอภยัโทษบาป ความยนิดี และพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีเป่ียมไปดว้ย
พระคุณอยา่งหาท่ีเสมอเหมือนมิได ้ซ่ึงพระองคป์ระทานแก่คนท่ีเช่ือพึ่งพระคริสต ์

“วธีิจะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ส าเร็จ” เป็นยทุธวธีิท่ีเขียนข้ึนเพื่อตอบปัญหา
ขั้นพื้นฐานหกประการดงักล่าวน้ี 

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดีในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรา
แลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระ
บิดา และพระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไวน่ี้
แหละ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” พระมหาบญัชาของพระคริสตเ์จา้เป็น 
แผนการอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีเคยเปิดเผยใหแ้ก่มนุษย ์ ประทานโดย บุคคลท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีทรงพระชนมอ์ยู่
ในโลกน้ี เก่ียวขอ้งกบั พลานุภาพ ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเปิดเผยใหแ้ก่มนุษย ์ และเป็น พระสัญญา ท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยบนัทึกไว!้ 
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ใคร? 

ประการแรก ใครเป็นผูป้ระทานพระมหาบญัชา และประทานใหแ้ก่ใคร? มีใครบา้งท่ีกลา้พดูวา่ 
“เราไดรั้บฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลกแลว้?” มีแต่พระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีกลา้ตรัส
เช่นน้ี พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ การประสูติอนัมหศัจรรยย์ิง่ของพระองค ์ การ
ส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษบาปใหแ้ก่มนุษย ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ เป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญั
ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ พระเจา้เสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย ์พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์น
ไมก้างเขน และทรงฟ้ืนคืนพระชนมเ์พื่อช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความผดิบาป และประทานชีวตินิ
รันดร์แก่ทุกคนท่ีตอ้นรับพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการปฏิวติัฝ่ายวญิญาณข้ึน ซ่ึงเป็นผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงโลกตั้งแต่คริสตศตวรรษแรกจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ าเป็นหรือท่ีจะตอ้งมีใครเตือนเราวา่ ในคริสตศตวรรษท่ี 20 น้ี จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโลก? 
พระเยซูคริสตผ์ูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุด ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ทรงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ คือการเปล่ียนชีวติของมนุษย ์ฟิลิป ซาฟฟ์ นกัประวติัศาสตร์ ไดบ้นัทึกไว้
วา่ “พระเยซูคริสตแ์ห่งนาซาเร็ธ ทรงสามารถเอาชนะคนเป็นจ านวนลา้น ๆ คน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงพระ
เดชานุภาพของพระองคท่ี์เหนือกวา่ อะเล็กซานเดอร์ ซีซาร์ และนโปเลียน โดยท่ีพระองคท์รงปราศจาก
ทรัพยสิ์นเงินทองและอาวธุยทุโธปรณ์ต่าง ๆ พระองคป์ระทานความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมนุษยแ์ละ
สวรรค ์ ไดม้ากกวา่นกัปรัชญา และผูท้รงภูมิปัญญาทุกคนในโลกรวมกนั โดยท่ีพระองคไ์ม่ทรงพึ่งพิง
วทิยาศาสตร์และวชิาการในดา้นต่าง ๆ พระองคไ์ดต้รัสถึงเร่ืองชีวิตอยา่งท่ีไม่เคยมีมนุษยค์นใดเคยพดู
ถึงมาก่อน ซ่ึงก่อนใหเ้กิดผลไดม้ากกวา่ผูแ้สดงสุนทรพจน์หรือนกักวใีด ๆ โดยท่ีพระองคไ์ม่เคยทรง
ศึกษาวชิาวาทวทิยาจากสถาบนัแห่งไหนมาก่อนเลย และทั้งๆ ท่ีพระองคไ์ม่เคยทรงเขียนหนงัสือแมส้ัก



 9 

หน่ึงบรรทดั แต่พระองคก์็ทรงสามารถดลใจใหม้นุษยเ์ขียนขอ้เทศนา สุนทรพจน์ การอภิปราย งานดา้น
ศิลปะ และบทเพลงสรรเสริญไดม้ากกวา่นกัประพนัธ์ผูย้ิ่งใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

พระองคท์รงประสูติในรางหญา้ ทรงถูกตรึงบนไมก้ารเขนเยีย่งโจรใจร้าย แต่กระนั้นก็ตาม 
พระองคท์รงควบคุมบงัคบับญัชา อนาคตของมวลมนุษยใ์นโลก และปกครองแผน่ดินแห่งจิตวญิญาณท่ี
ครอบคลุมโลกน้ีไว”้ 

มนุษย์ได้รับการเปลีย่นแปลง 

พระคริสตท์รงเปล่ียนแปลงประชาชาติต่าง ๆ เม่ือข่าวประเสริฐของพระองคแ์ผไ่ปถึงท่ีใด 
มนุษย ์ณ ท่ีนัน่ก็จะไดรั้บ การเปล่ียนแปลง ดร. ซามูเอล สะวเีมอร์ อดีตมิชชนันารีผูมี้ช่ือเสียงไดก้ล่าวถึง
ข่าวประเสริฐ ของพระผูช่้วยใหร้อดของเราไวว้า่ “พระกิตติคุณมิใช่เพียงท าใหม้นุษยก์ลบัใจบงัเกิดใหม่
เท่านั้น แต่ยงัเปล่ียนแปลงสังคมอีกดว้ย การประกาศพระกิตติคุณของมิชชนันารีในทุกประเทศ 
นบัตั้งแต่สมยัวลิเล่ียม คารีย ์เป็นตน้มานั้น มิชชนันารีมีส่วนช่วยและสร้างสรรคส์ังคมอยูม่าก  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พวกเขาใหค้  าแนะน าวธีิการปฏิบติัทางสุขวทิยา สนบัสนุนส่งเสริมทางดา้นอุตสาหกรรม ช่วย
ยกสถานภาพของสตรีใหสู้งข้ึน ช่วยป้องกนัการกระท าท่ีจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคม ต่อตา้นพวก
มนุษยกิ์นคน ต่อตา้นการสักการะบูชามนุษยด์ว้ยกนัและความชัว่ร้ายต่าง ๆ ช่วยปลดเปล้ืองความอด
อยากระงบัการสงครามระหวา่งเผา่ต่าง ๆ และเปล่ียนโครงสร้างของสังคม 

อคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากส่งไปยงัคริสตจกัรเอเฟซสัวา่ “ฤทธานุภาพอนัใหญ่หลวง
ของพระองคส์ าหรับเราทั้งหลายท่ีเช่ือมีเพียงไรตามพระก าลงัและฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงกระท าในพระคริสต ์ คร้ังเม่ือทรงบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนจากความตาย และใหส้ถิตเบ้ืองขวา
พระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถาน ซ่ึงสูงยิง่ เหนือการปกครอง เหนืออ านาจ เหนือฤทธ์ิ เหนือ
อานุภาพ และเหนือนามช่ือทั้งปวงท่ีเขาเอ่ยข้ึน มิใช่ในสมยัข้ึนเท่านั้น แต่ในอนาคตดว้ย พระองคไ์ดท้รง
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ปราบส่ิงสารพดัทั้งปวงลงไวใ้ตพ้ระบาทของพระองค ์ และไดท้รงตั้งพระองคไ์วเ้ป็นประมุขเหนือส่ิง
สารพดัแห่งคริสตจกัร ซ่ึงเป็นพระกายของพระองค ์ คือซ่ึงเตม็บริบูรณ์ดว้ยพระองคผ์ูส้ถิตอยูทุ่กหนทุก
แห่งทุกต าบล” 

และอคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากส่งไปยงัคริสตจกัรโคโลสีวา่ “พระองคเ์ป็นแบบพระ
ฉายาของพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่ประจกัษแ์ก่ตานั้น ไดท้รงบงัเกิดก่อนสรรพสัตวท์ั้งปวง เพราะวา่พระองคไ์ด้
ทรงสร้างสรรพส่ิง ในทอ้งฟ้าก็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี... คลงัสติปัญญาและความรู้ทุกอยา่งปิดซ่อนไวใ้น
พระองคน์ั้น.... ในพระองคน์ั้นสภาพของพระเจา้ทรงด ารงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ และท่านทั้งหลายไดค้วาม
ครบบริบูรณ์ในพระองคน์ั้น ผูเ้ป็นศีรษะแห่งสารพดัท่ีมีบรรดาศกัด์ิและมีฤทธ์ิ 

พลงัในการเปลีย่นแปลง 

เม่ือท่านออกไปป่าวประกาศหรือเป็นพยาน ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนและเป็นสาวกของพระเยซู
คริสตเ์จา้ ท่านสามารถแน่ใจไดว้า่ ท่านก าลงัเป็นตวัแทนของผูท่ี้ทรงไวซ่ึ้งฤทธานุภาพและสติปัญญา ถา้
หากท่านมีพระองค ์ ท่านก็จะมีทุกส่ิง ไม่มีอ านาจใด ๆ ท่ีสามารถต่อตา้นท่านได ้ ในเม่ือท่านออกไป
ประกาศในฐานะท่ีเป็นราชทูตของพระองคโ์ดยความเช่ือ พระองคป์ระทานพระสัญญาใหแ้ก่เราวา่ “...
พระองคผ์ูท้รงด ารงอยูใ่นท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กวา่ผูท่ี้อยูใ่นโลก” ยงัมีขอ้พระธรรมท่ีหนุนใจท่านให้
เกิดความมัน่ใจอีกวา่ “ประตูแห่งความตายจะมีชยัชนะต่อคริสตจกัรนั้นหามิได”้ จงไตร่ตรองขอ้พระ
ธรรมเหล่าน้ีและขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั ยิง่ท่านเขา้ใจวา่พระคริสตเ์ป็นใคร และ
ส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าเพื่อท่านและผา่นตวัท่านมากข้ึนเท่าใด ท่านก็ยิง่จะไวว้างใจและปฏิบติัรับใช้
พระองคม์ากข้ึนเท่านั้น 

ความสามารถของพระคริสตใ์นการเปล่ียนแปลงมนุษยน์ั้น ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงท่ีวา่ 
พระองคท์รงเป็นใครพระองคท์รงประกาศและพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้
อยา่งแทจ้ริง 

พระเยซูคริสต์ประทานพระมหาบัญชาให้แก่ใคร? 

พระมหาบญัชาของพระคริสตมิ์ใช่เก่ียวขอ้งแต่เฉพาะอคัรสาวก 11 คนท่ีไดรั้บฟังพระมหา
บญัชาของพระองคโ์ดยตรงเท่านั้น แต่เป็นพระมหาบญัชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกคนท่ีเช่ือในพระองค ์ ฉะนั้น 
คริสเตียนทุกคนจะตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัอยูเ่สมอในการท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 

ในวนัเพน็เตคอศต ์ภายหลงัจากท่ีพระเยซูไดป้ระทานพระมหาบญัชาแลว้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ไดท้รงเปล่ียนแปลงชีวิตของอคัรสาวกและประทานพลงัใหแ้ก่พวกเขา ซ่ึงก่อนวนัเพน็เตคอศตน์ั้น พวก
อคัรสาวกไดป้ฏิเสธพระเยซูคริสตแ์ละส่วนใหญ่ไดล้ะทิ้งพระองคไ์ป หลงัจากวนัเพน็เตคอศตพ์วกเขาก็
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ไดอ้อกประกาศข่าวแห่งความรักของพระเจา้ และการอภยัโทษบาปในพระคริสตอ์ยา่งกลา้หาญและไม่
กลวัตาย 

เรามกัคิดวา่คริสเตียนสมยัแรกแตกต่างจากเรา มีคุณสมบติัท่ีเราไม่มี แต่คริสเตียนท่ีพระเยซูได้
ประทานพระบญัชาน้ีใหใ้นสมยันั้น เป็นคนธรรมดาเป็นคนท าการท างานและมีความอ่อนแอ
เช่นเดียวกบัเรา ความแตกต่างระหวา่งพวกเขาและพวกเราส่วนใหญ่ก็คือ พวกเขามีประสบการณ์ในชีวติ
สองประการ 

ประการแรก เขามีความเช่ือมัน่จริง ๆ ในองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ ผูท้รงชนะ
ความตาย ผูส้ถิตอยูใ่นพวกเขาและจะเสด็จกลบัมาอีกเพื่อปกครองโลก ประการท่ีสอง พวกเขามีชีวติท่ี
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในปัจจุบนัน้ี ถา้หากมีคริสเตียนจ านวนมากถวายชีวติแด่
พระเยซูคริสต ์ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละจะเสด็จกลบัมาและยอมอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ และรับอ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การปฏิบติัฝ่ายจิตวญิญาณในคริสตศ์ตวรรษน้ี
ก็จะเกิดข้ึน เช่นเดียวกบัการปฏิวติัในคริสตศ์ตวรรษแรกอยา่งแน่นอน 
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อะไร? 

ขอใหเ้รามาพิจารณาถึงค าถามท่ีวา่ “พระมหาบญัชาคืออะไร?” นบัเป็นเวลาหลายปี เม่ือขา้พเจา้
เขียนจดหมายไปถึงใคร ขา้พเจา้ก็จะเขียนวา่ “ขอใหคุ้ณมีส่วนช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จลงในยคุ
น้ี” จะเห็นวา่งานน้ีเป็นงานท่ียิง่ใหญ่จริง ๆ เพราะวา่ในโลกเราน้ีมีพลเมืองเกือบส่ีพนัลา้นคนกระจดั
กระจายกนัอยูใ่นประเทศต่าง ๆ 210 ประเทศ มีบางคนวพิากษว์จิารณ์วา่งานน้ีจะส าเร็จลงไม่ได ้ขา้พเจา้
ไดรั้บค าเตือนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า “ในเม่ือพระมหาบญัชาไม่ส าเร็จลงตั้งแต่ในคริสตศตวรรษแรก ฉะนั้น จะ
ไม่ส าเร็จลงในยคุน้ีเช่นเดียวกนั” 

ส าหรับคนท่ีมีความเห็นวา่การท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จเป็นส่ิงเป็นไปไม่ไดน้ั้น ขา้พเจา้ใคร่
ท่ีจะอา้งถึงโครงการท่ีมนุษยท์  าข้ึนในสมยัปัจจุบนัสองโครงการ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่การ
ประกาศพระกิตติคุณแก่คนทัว่โลก และน าคนจ านวนหลายสิบลา้นคนในทุกประเทศ มาเป็นสาวกของ
พระคริสตน์ั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ คณะกรรมการโครงการอวกาศแห่งสหรัฐอเมริกา มีโครงการท่ีจะส่ง
มนุษยไ์ปลงบนดวงจนัทร์ภายในเกา้ปีประชาชนประมาณกวา่หน่ึงในส่ีของประชาชนทั้งหมดในโลกได้
เห็นมนุษยคู์่แรกเหยยีบยา่งบนดวงจนัทร์ทางส่ือมวลชน พระเจา้ทรงไม่มีความสามารถมากกวา่บรรดา
ผูอ้  านวยการส่ือมวลชนทัว่โลก ท่ีท าการถ่ายทอดโครงการอวกาศในคร้ังนั้น ถึงส่ีเท่ากระนั้นหรือ? 

ประมาณหน่ึงในแปดของประชาชนทั้งโลก ในประเทศเกา้สิบประเทศ สามารถดูรายการ
โทรทศัน์รายการเดียวกนัทุกสัปดาห์ พระเจา้ทรงไม่มีความสามารถมากกวา่ผูผ้ลิตรายการเหล่าน้ีถึงแปด
เท่า กระนั้นหรือ? 

การท่ีเราคิดวา่การท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดน้ั้น ก็มีสาเหตุมาจากการท่ี
เราขาดความรู้ความเขา้ใจฝ่ายจิตวิญญาณ และไม่รู้วา่เราจะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
ขอใหเ้รามาพิจารณาดูวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเก่ียวกบัพระมหาบญัชาวา่อยา่งไร 

มโีอกาสได้ยนิ 

เหนือส่ิงอ่ืนใด พระบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้หมายความถึงการน ามนุษยเ์ขา้หาพระองค ์ ให้
รับศีลบพัติศมา สอนพวกเขาในส่ิงท่ีพระองคท์รงสอน อบรมใหพ้วกเขาเป็นสาวกและส่งพวกเขา
ออกไปในฐานะราชทูตของพระองค ์ เพื่อพลเมืองในทุกประเทศของโลก จะไดย้ินข่าวท่ีทูตสวรรค์
ประกาศแก่คนเล้ียงแกะในคืนท่ีพระเยซูคริสตเจา้ของเราทรงประสูติ! “เราน าข่าวดีมาประกาศแก่ท่าน
ทั้งหลาย ซ่ึงจะใหเ้ป็นท่ีช่ืนชมยนิดีเป็นอนัมากแก่คนทั้งปวง คือวา่ในวนัน้ี พระผูช่้วยใหร้อดของท่าน
ทั้งหลาย คือพระคริสตเจา้ มาบงัเกิดท่ีเมืองดาวดิ!” 
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แต่มิไดห้มายความวา่มนุษยใ์นยคุเราน้ีจะไดย้นิพระกิตติคุณทุกคนไปก็หามิได ้ เพราะวา่มีบาง

คนบกพร่องฝ่ายร่างกายหรือสมอง จึงไม่สามารถไดย้นิพระกิตติคุณหรือเขา้ใจพระกิตติคุณได ้ แต่เรา
ควรจะเป็นพยานถึงเร่ืองราวของพระคริสตแ์ก่มนุษยชี์วติทุกคน และมอบการเกิดผลใหแ้ก่พระเจา้ และ
มิไดห้มายความวา่ คนส่วนใหญ่ท่ีไดย้นิพระกิตติคุณจะเช่ือเป็นคริสเตียน แต่หมายความวา่พวกเขาจะมี
โอกาสไดย้นิและเช่ืออยา่งนอ้ยท่ีสุดสักคร้ังหน่ึง ส าหรับบางคนแลว้ การไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณเพียง
คร้ังเดียวก็เป็นการเพียงพอ ดงัท่ีอคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากไปยงัคริสเตียนชาวเมืองโคโลสีวา่ 
“ในค าแห่งความจริงของกิตติคุณ ซ่ึงแผม่าถึงท่านทั้งหลายดงัไดแ้ผไ่ปทัว่โลกเกิดผลและทวข้ึีน 
เช่นเดียวกนักบัท่ีไดบ้งัเกิดในตวัท่านทั้งหลายดว้ย ตั้งแต่วนัท่ีท่านทั้งหลายไดย้นิและไดรู้้จกัพระคุณ
ของพระเจา้จริง ๆ” 

และอคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนถึงคริสตจกัรเธสะโลนิกาวา่ “กิตติคุณของเรามิไดม้าถึงท่านดว้ย
ถอ้ยค าเท่านั้น แต่ไดม้าดว้ยฤทธ์ิเดช และดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และดว้ยความไวใ้จอนัเตม็เป่ียม 
ตามท่ีท่านทั้งหลายไดรู้้วา่ เราเป็นคนอยา่งไร ท่ามกลางท่านเพราะเห็นแก่ท่าน” 

พระคริสตท์รงบญัชาวา่ “จงสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก” พระองคมิ์ไดต้รัสวา่ จะสั่ง
สอนใหเ้ป็นสาวกสักก่ีคนแต่พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหทุ้กชุมชน ทุกจงัหวดัทุกรัฐ และทุก
ประเทศ ไดย้นิไดฟั้งข่าวประเสริฐ และไดรั้บการฝึกฝนอบรมใหเ้ป็นสาวกของพระองค์ 

เทศนาส่ังสอน 

พระคริสตมิ์ไดท้รงบญัชาให้เรา น าชนทุกประเทศมาเป็นคริสเตียน แต่พระองคท์รงบญัชาให้
เราออกไปประกาศเผยแพร่และน าพวกเขาให้เป็นสาวกของพระองค์ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเราคือ
การเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ ส่วนการท าใหค้  าพยานของเราเกิดผลนั้น เป็นหนา้ท่ี
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อยา่งไรก็ตาม พระคริสตท์รงร่วมรับผดิชอบกบัเรา โดยพระองคไ์ดป้ระทาน
ส่ิงท่ีจ  าเป็นทุกอยา่งใหแ้ก่เรา เพื่อพระราชกิจของพระองคจ์ะสัมฤทธ์ิผล 
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เกือบ 200 ปีมาแลว้ เม่ือวิลเล่ียม คารีย ์ “บิดาแห่งการประกาศเผยแพร่ยคุใหม่” ไดเ้ร่ิมงาน
ประกาศของเขา มีประเทศต่าง ๆ 25 % ของจ านวนประเทศในโลกท่ีไดย้นิพระกิตติคุณ ในปัจจุบนั ทุก
ประเทศในโลกก าลงัรับฟังพระกิตติคุณของพระคริสต ์ จากสาวกท่ีไดรั้บการอบรม โดยทางวทิยุ
โทรทศัน์ และส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ 

แมว้า่จะมีการเป็นพยานเพื่อพระคริสตใ์นทุกประเทศแลว้ก็ตาม แต่พระมหาบญัชาก็ยงัมิได้
ส าเร็จลง และจะยงัไม่ส าเร็จจนกวา่จะมีสาวกของพระองคใ์นทุกประเทศอยา่งเพียงพอเพื่อน าเอาข่าว
ประเสริฐไปให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศของตน เราตอ้งสนใจในการฝึกฝนอบรมคนอ่ืนมาเป็น
สาวกของพระเยซูคริสต ์ เท่า ๆ กบัการท าใหค้นอ่ืนตดัสินใจตอ้นรับพระคริสต ์ และเราตอ้งตระหนกัวา่
การน าวิญญาณแบบทวคูีณเป็นส่ิงท่ีควรท ามากกวา่การน าวญิญาณแบบเพิ่มข้ึนทีละคน 
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ท าไม? 

มีเหตุผลอยา่งนอ้ยสามประการ ท่ีเราในฐานะคริสเตียนควรจะอุทิศชีวติของเราเพื่อช่วยใหพ้ระ
มหาบญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จ ประการแรก พระคริสตท์รงบญัชาให้เรากระท าเช่นนั้น ประการท่ี
สอง มนุษยห์ลงหายไปจากทางของพระคริสตแ์ละประการท่ีสาม มนุษยท์ัว่ทุกหนทุกแห่งหิวกระหายท่ี
จะรู้จกัพระเจา้ 

พระคริสต์ทรงบัญชา 

ประการแรก เราจ าเป็นตอ้งไปประกาศเพราะวา่พระคริสตท์รงบญัชาใหเ้รากระท าเช่นนั้น 
ครูผูส้อนนกักีฬาจ าเป็นตอ้งวางกฏเกณฑต่์าง ๆ ใหน้กักีฬาปฏิบติัตาม ถา้หากมีนกักีฬาคนใดไม่ยอม
ปฏิบติัตามกฎเหล่าน้ี เขาก็จะไม่ไดเ้ขา้ร่วมทีม 

เช่นเดียวกนั นายจา้งจะตอ้งวางระเบียบกฎเกณฑใ์หลู้กจา้งปฏิบติัตาม ถา้หากลูกจา้งคนใดไม่
ยอมปฏิบติัตามระเบียบนั้น เขาก็จะถูกไล่ออกจากงาน 

ในยามสงคราม เม่ือนายทหารออกค าสั่ง ทหารจะตอ้งปฏิบติัตาม ถา้หากเขาไม่ยอมปฏิบติัตาม
ก็จะตอ้งข้ึนศาลทหารและอาจจะถูกพิพากษาลงโทษใหป้ระหารชีวิตก็ได ้ เม่ือพระเยซูคริสตเจา้ทรง
บญัชาใหอ้อกไปประกาศเผยแพร่ ผูศ้รัทธาในพระองคอ์ยา่งแทจ้ริงทุกคน ยอ่มไม่สามารถขดัขืนพระ
บญัชาของพระองคไ์ด ้

โดยทางพลไพร่ของพระองค์ 

แต่คริสเตียนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยใส่ใจในบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสตเจา้อยา่งจริงจงั เราก าลงัมวั
เพลิดเพลินและหลงระเริงอยูก่บัส่ิงท่ีไร้สาระ ในขณะท่ีโลกของเราใกลจ้ะถึงซ่ึงความพินาศ เราเป็น
เสมือนคนท่ีก าลงัประดบัรูปภาพท่ีฝาผนงัของตึกท่ีก าลงัถูกไฟไหม ้ เราก าลงัสนใจแต่ส่ิงภายนอกใน
ขณะท่ีจิตใจของมนุษยต์อ้งการรับการเปล่ียนแปลง ปัญหาต่าง ๆ ในโลกท่ีมีมากมายจนมนุษยไ์ม่
สามารถแกไ้ขใหห้มดส้ินไดน้ั้น สามารถแกไ้ขไดโ้ดยทางพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ในการประกาศข่าว
ประเสริฐของพระคริสต ์ พระองคไ์ดท้รงพึ่งพาพลไพร่ของพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงบญัชาอยา่งชดัแจง้
ใหพ้วกเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐทัว่ทุกแห่งหน 

ถา้หากเราเช่ือฟังพระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งจริงจงั เราจ าเป็นตอ้งถวายเวลา สติปัญญา 
ความสามารถ และทรัพยสิ์นเงินทอง ใหแ้ก่พระองคอ์ยา่งเตม็ท่ี เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองค์
ส าเร็จ ในการท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จนั้น มิใช่เป็นการกระท าตามหน้าที ่ แต่เป็นการ
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กระท าท่ีส าแดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณ และความส านึกถึงความรักของพระคริสตใ์นการท่ีพระองคไ์ด้
ทรงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา ถา้หากเราเช่ือฟังพระองค ์ในเม่ือพระองคต์รัสสั่งใหเ้รา “ออกไป” ก็เป็นเหตุผล
เพียงพอแลว้ ท่ีเราจะตอ้งกระท าตามพระด ารัสของพระองค์ 

มนุษย์หลงหายไปจากทางของพระเจ้า 

ประการท่ีสอง เราตอ้งเช่ือฟังพระบญัชาของพระเยซูคริสตเ์จา้ ก็เพราะวา่มนุษยห์ลงหายไปจาก
ทางของพระองค ์ พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดา 
เวน้ไวม้าทางเรา” 

 
 
 
 
 

 
 

ท่านอาจจะเห็นวา่ พระด ารัสของพระเยซูจ าเพาะเจาะจงเกินไป แต่วา่พระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้
ไดต้รัสไวเ้ช่นนั้น! นบัเป็นเวลาหลายปีทีเดียวท่ีขา้พเจา้เดินทางไป ไม่วา่จะเป็นส่วนไหนของโลก 
ขา้พเจา้ไดถ้ามผูค้นวา่เขาพบพระเจา้หรือยงันอกจากคนท่ีไดพ้บพระคริสตเ์ป็นส่วนตวัแลว้ คน
โดยทัว่ไปตอบวา่ “ขา้พเจา้ก าลงัแสวงหาพระเจา้ ขา้พเจา้หวงัท่ีจะพบกบัพระองค ์ แต่ขา้พเจา้ก็ไม่พบ!” 
ไม่มีใครจะพบกบัพระเจา้ได ้จนกวา่เขาจะไดต้อ้นรับพระคริสตแ์ลว้ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย! ดว้ยวา่
นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” ท่านเช่ือไหมวา่ ผู ้
ปราศจากพระคริสตเ์ป็นผูท่ี้หลงหายไปจากทางของพระองค?์ ชายหนุ่มคนหน่ึงปรึกษากบั ดะไวท้ ์
แอล.มูด้ี ผูป้ระกาศเผยแพร่พระกิตติคุณผูมี้ช่ือเสียงวา่ “คุณมูด้ีครับ คุณคิดวา่บิดามารดาของผมเช่ือวา่ผม
หลงหายไปจากทางของพระคริสตไ์หมครับ? บิดาของผมเป็นผูป้ระสานงานรวีวารศึกษาในคริสตจกัร
ของผม แต่เขาก็ไม่เคยคุยกบัผมถึงเร่ืองพระคริสตเ์ลย คุณคิดวา่บิดามารดาของผมเช่ือวา่ผมหลงหายไป
จากทางของพระคริสตห์รือ?” 

ท่านเคยคิดบา้งไหมวา่ คนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบา้น และเพื่อนร่วมงานของท่านบางคน 
เป็นผูท่ี้หลงหายไปจากทางของพระคริสตต์ามท่ีพระคริสตไ์ดต้รัสสอนไวอ้ยา่งชดัแจง้? 
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อคัรสาวกยอห์นไดบ้นัทึกไวว้า่ “ใครเล่าเป็นผูท่ี้พดูมุสา เวน้ไวผู้ท่ี้ปฏิเสธไม่รับวา่ พระเยซูเป็น
พระคริสต ์ ผูท่ี้ปฏิเสธพระบิดาทั้งพระบุตร ผูน้ั้นแหละเป็นผูท้รยศต่อพระคริสต ์ คนใดท่ีปฏิเสธพระ
บุตร คนนั้นก็ไม่มีพระบิดา คนใดท่ีรับพระบุตร คนนั้นก็มีพระบิดาดว้ย 

เตรียมเผชิญกบัความตาย 

ประสบการณ์ท่ีแสดงวา่ ผูท่ี้ปราศจากพระคริสตเ์ป็นผูท่ี้หลงหายไปจากทางของพระเจา้ เกิดข้ึน
เม่ือขา้พเจา้ไปแสดงปาฐกถาแก่นิสิตนกัศึกษากลุ่มใหญ่ ท่ีมาจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียใต ้ หลงัจากเลิกประชุมและนิสิตนกัศึกษาคนอ่ืน ๆ กลบัไปหมดแลว้ นกัศึกษาหนุ่มคน
หน่ึงไดเ้ขา้มาหาขา้พเจา้และพดูวา่ “ผมอยากพดูกบัคุณเป็นส่วนตวั” 

เราทั้งสองไดเ้ขา้ไปในห้องเล็ก ๆ หอ้งหน่ึง แลว้เขากล่าวข้ึนวา่ “ผมถือก าเนิดในครอบครัวท่ี
เคร่งศาสนามากคุณพ่อของผมเป็นผูท้รงอิทธิพลและมัง่คัง่มาก ขณะน้ีผมก าลงัศึกษาขั้นตอนปริญญาโท
ในแผนกวชิาการภาพยนต ์ ผมไดแ้สวงหาพระเจา้เป็นเวลาหลายปี แต่ผมก็ไม่เคยพบพระองคเ์ลยเม่ือหก
เดือนท่ีแลว้ เม่ือผมเพิ่งมาเรียนท่ีสหรัฐอเมริกาน้ี เพื่อนท่ีเป็นนายแพทยไ์ดใ้หพ้ระคริสตธรรมใหม่แก่ผม
เล่มหน่ึง 

“ขณะท่ีผมก าลงัอ่านพระคมัภีร์เล่มนั้น ผมรู้สึกวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ซ่ึงผมก าลงัแสวงหา ใน
คืนน้ีอยา่งท่ีคุณไดก้ล่าวมา ดูเหมือนวา่พระองคไ์ดเ้คาะท่ีประตูใจของผม ผมใคร่จะเช้ือเชิญพระองคใ์ห้
เสด็จเขา้สู่ชีวิตจิตใจของผม แต่ถา้หากผมกระท าเช่นน้ี ผมก็ตอ้งเตรียมตวัท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ 
หลายอยา่ง  

“ถา้หากผมเขียนจดหมายไปบอกคุณพอ่ของผมวา่ ผมไดท้  าอะไรลงไป เขาจะตอ้งตดัลูกตดัพอ่ 
และจะไม่ส่งเสียใหผ้มไดเ้ล่าเรียนอีกต่อไป เม่ือขาดเงินผมจะตอ้งหมดสภาพเป็นนกัศึกษาและจะตอ้ง
ถูกส่งกลบัประเทศของผม ในประเทศของผม ยงัมีคนเคร่งศาสนาถึงกบัฆ่าผูท่ี้เขา้รีตเป็นคริสเตียนถา้
หากผมตอ้นรับพระคริสตใ์นคืนน้ี ผมก็ตอ้งเตรียมตวัเผชิญกบัความตาย” 

ขา้พเจา้มิไดช้กัชวนเขาใหรั้บเช่ือในคืนนั้น ขา้พเจา้เพียงแต่อธิษฐานใหพ้ระเจา้ท างานในจิตใจ
ของเขาอยา่งสมบูรณ์ พระองคมิ์ไดเ้รียกร้องใหท้่านและขา้พเจา้ “บงัคบั” คนอ่ืนให้ตดัสินใจตอ้นรับ
พระคริสต ์ เราเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงใชใ้หก้ระท าพระราชกิจของพระองค์
เท่านั้น 

“ผมพร้อมแล้ว” 

ประมาณ 30 นาทีต่อมา ภายหลงัจากท่ีเราทั้งสองน่ิงอ้ึงไป นกัศึกษาหนุ่มผูน้ี้จึงกล่าวข้ึนวา่ “ผม
พร้อมแลว้” ดูเหมือนวา่เขาไดไ้ตร่ตรองและชัง่ใจดูแลว้วา่ อะไรจะมีคุณค่ามากกวา่กนั เขากล่าวต่อไปวา่ 
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“ถา้หากมีความจ าเป็น ผมพร้อมท่ีจะตายเพื่อผมจะไดรู้้จกัพระคริสต ์ รู้วา่บาปของผมไดรั้บการอภยัโทษ
แลว้ เพื่อรู้วา่ผมไดรั้บชีวิตนิรันดร์แลว้” ถึงแมว้า่ ชายหนุ่มคนน้ีจะแวดลอ้มไปดว้ยหมู่ชนท่ีเคร่งศาสนา
ตลอดชีวิตของเขาท่ีผา่นมา แต่บดัน้ีเขาเขา้ใจดีแลว้วา่ ถา้หากปราศจากพระคริสต ์ มนุษยก์็หลงหายไป
จากทางของพระเจา้ เราทั้งสองร้องไหใ้นขณะท่ีเราคุกเข่าลงอธิษฐานขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงใจมาก ท่ีเห็น
วา่ชายหนุ่มผูน้ี้เตม็ใจท่ีจะสละชีวติของเขา เพื่อรู้จกัพระคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยให้รอดของเขา 

ต่อมา หลงัจากท่ีนกัศึกษาหนุ่มผูน้ี้ถูกเพื่อนท่ีไม่ใช่คริสเตียน ซ่ึงเป็นคนชาติเดียวกบัเขาข่มเหง
รังแกอยา่งหนกัขา้พเจา้ไดถ้ามเขาวา่ “คุณรู้สึกเสียใจหรือไม่ท่ีไดถ้วายชีวติของคุณแด่พระคริสต?์” เขา
ตอบขา้พเจา้อยา่งหนกัแน่นวา่เขาไม่เสียใจ บิดาของเขาไดต้ดัเขาออกจากความเป็นลูกเป็นพอ่เขาไม่ได้
รับเงินช่วยเหลือจากทางบา้นอีกเลย เขาตอ้งออกจากมหาวทิยาลยั ความฝันท่ีเขาจะไดรั้บปริญญาโท
ทางการภาพยนตร์ก็เป็นอนัตอ้งมลายไป 

แมว้า่ขา้พเจา้พยายามท่ีจะติดต่อกบัเขา แต่เป็นท่ีน่าเสียใจอยา่งยิง่ท่ีการติดต่อไร้ผล ขา้พเจา้คิด
วา่เขาคงกลบัไปยงัประเทศของเขา และอาจสูญเสียชีวติท่ีนัน่แลว้ก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม ถา้หากเขาตาย เขา
ก็ไม่ตายเปล่า ความเช่ืออนัมัน่คงเขม้แขง็ของเขา ไดท้  าใหก้ารไวว้างใจในพระคริสตข์องขา้พเจา้และคน
อ่ืน ๆ อีกมากมายเขม้ขน้ข้ึน พระวจนะของพระเจา้ไดบ้่งบอกไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มี
เลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” 

มนุษย์หิวกระหายทีจ่ะรู้จักพระเจ้า 

ประการท่ีสาม เราตอ้งเช่ือพระบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้ท่ีใหอ้อกไปประกาศเผยแพร่พระ
นามของพระองค ์ เพราะวา่มนุษยทุ์กแห่งหนหิวกระหายท่ีจะรู้จกัพระเจา้ การหิวกระหายท่ีจะพบพระ
เจา้ของมนุษยน์ั้น ไดเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่ตาของผูร่้วมงานในองคก์ารแคมพสั ครูเสด ของเราอยา่งมากมาย
เหลือคณานบั นบัตั้งแต่เราไดเ้ร่ิมงานของเราเป็นตน้มา ในการประชุมอบรมของเราท่ีแอร์โรวเ์ฮด สะ
ปริงส์ หรือท่ีส่วนอ่ืนใดของโลก เราใชเ้วลาสัปดาห์ละหลายชัว่โมงในการประกาศเป็นส่วนตวั ตามหาด
ทรายและตามท่ีสาธารณะต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นละแวกเดียวท่ีเราไดจ้ดัใหมี้การประชุมอบรมข้ึน และผลท่ีมกั
ตามมาก็คือ เพียงการเป็นพยานในบ่ายวนัเดียว มีคนนบัเป็นจ านวนร้อย ๆ คนอธิษฐานตอ้นรับพระ
คริสต ์คนผวิด ากวา่ 3,000 คน ในเขตต าบลวตัต ์แห่งนครลอสแอนเจลิส ไดอ้ธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์
ซ่ึงเป็นผลจากการประกาศเพียงในบ่ายวนัเดียวของพนกังาน แคมพสั ครูเสด และนิสิตนกัศึกษาจ านวน 
1,600 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวผวิขาว และมีคนมากกวา่ 2,000 คน ไดอ้ธิษฐานตอ้นรับพระคริสตใ์น
การเป็นพยานเพียงวนัเดียวท่ีหาดทรายแห่งรัฐคาลิฟอร์เนียใต ้

เม่ือชาวเกาหลี ท่ีก าลงัอบรมเป็นผูน้ าในการประกาศจ านวน 10,000 คน ไดอ้อกไปเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต ์มีคนกวา่ 16,000 คน ไดแ้สดงความจ านงท่ีจะอธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์
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เมก็ซิโกและอนิเดีย 

ท่ีเมก็ซิโก ในระหวา่งวนัศุกร์ถึงวนัอาทิตย ์ ซ่ึงเป็นเทศกาลอิสเตอร์นั้น มีคนไม่ต ่ากวา่ 17,000 
คน ไดย้นิข่าวประเสริฐท่ีวา่เขาสามารถมีความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวัได ้และมีคน 1,245 
คนแสดงความจ านงท่ีจะอธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์ ซ่ึงเป็นผลจากการประกาศของพนกังานแคมพสั 
ครูเสด ชาวเมก็ซิกนั 155 และชาวลาตินอเมริกนั 25 คน 

พนกังานแคมพสั ครูเสด ในประเทศอินเดีย ไดอ้ธิษฐานขอพระเจา้ใหมี้นิสิตนกัศึกษา 5,000 
คน ตอ้นรับพระองคภ์ายในปีเดียว ปรากฏวา่พระองคท์รงตอบค าอธิษฐาน โดยทรงดลใจใหนิ้สิต
นกัศึกษากวา่ 5,000 คนมาเช่ือฟังในพระองค ์

ในช่วงประมาณหกเดือน ทีมกีฬาส่ีทีม คณะนกัร้องสองคณะของ แคมพสั ครูเสด และแอนเดร 
โคล นกัแสดงมายากลผูมี้ช่ือเสียง ไดร่้วมจดัประชุมข้ึน 629 คร้ัง เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระ
คริสต ์ แก่นกัศึกษาจ านวนถึง 351,887 คน ปรากฏวา่มีนกัศึกษากวา่ 50,000 คน แสดงความจ านงท่ีจะ
อธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาและคนทัว่ไปอีก
หลายพนัคนไดถ้วายตวัแด่พระคริสต ์ อนัเป็นผลจากการประกาศพระกิตติคุณของพนกังานแคมพสั ครู
เสด คนอ่ืน ๆ และผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมในการประกาศนบัจ านวนพนั ๆ คน 

คริสเตียนโดยทัว่ไปมกัจะคิดวา่ การท่ีจะใหผู้ท่ี้ไม่ใช่คริสเตียนตอบสนองพระกิตติคุณนั้น เป็น
ส่ิงท่ีท าไดย้ากทศันคติเช่นน้ีมกัจะเกิดข้ึนเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเป็นพยานกบันิสิตนกัศึกษา 
ผูท้รงคุณวุฒิ และนกับริหารระดบัสูง แต่กระนั้นก็ตาม การเป็นพยานแก่คนระดบั “ผูน้ า” ไม่วา่จะเป็น
ในร้ัวมหาวทิยาลยั หรือในองคก์ารอ่ืนใดก็ตาม ใหเ้ขารู้จกัพระคริสต ์ มกัจะท าไดง่้าย ตวัอยา่งเช่น 
ขา้พเจา้สังเกตเห็นวา่ ในจ านวนนกัศึกษาท่ีตอ้นรับพระคริสตน์ั้นส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกระดบัผูน้ า 

ผู้น านักศึกษา 

เม่ือไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้มีโอกาสอนัวเิศษสุดท่ีไดไ้ปแสดงปาฐกถาในท่ีประชุมนกัศึกษาคน
ส าคญั ซ่ึงมีนกัศึกษาระดบัผูน้ าจากมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัต่าง ๆ รวม 133 แห่ง มาร่วมประชุม ผูแ้ทน
จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เหล่าน้ี มีทั้งประธานนกัศึกษา บรรณาธิการหนงัสือพิมพม์หาวทิยาลยัและ
นกัศึกษาระดบัผูน้ าอ่ืน ๆ 

ก่อนหนา้ท่ีบรรดาผูน้ านกัศึกษาเหล่าน้ีจะเช้ือเชิญขา้พเจา้ พวกเขาไดเ้ชิญรองประธานาธิบดี
แห่งสหรัฐอเมริกาไปบรรยาย แต่ก่อนการประชุมประมาณสักสองสามสัปดาห์ รองประธานนาธิบดีได้
แจง้ไปใหท้ราบวา่ เขาไดรั้บค าสั่งจากประธานาธิบดีใหท้  างานส าคญัและด่วน จึงไม่สามารถไปบรรยาย
ตามท่ีนดัหมายไวไ้ด ้
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ประธานนกัศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัสะแตนฟอร์ด ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินงานการประชุมไดโ้ทรศพัท์
ไปถามขา้พเจา้วา่ จะไปบรรยายแทนรองประธานาธิบดีไดไ้หม ขา้พเจา้ตอบรับดว้ยความยนิดียิง่ เพราะ
ถือวา่เป็นเกียรติอยา่งสูง แต่เวลากระชั้นชิดเหลือเกิน ขา้พเจา้จะบรรยายเร่ืองอะไรใหผู้น้  าเหล่าน้ีดีหนอ? 

ขา้พเจา้ตดัสินใจ ท่ีจะพดูถึงผูน้ ายิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีโลกพึงรู้จกั ใหแ้ก่พวกเขาฟัง ขา้พเจา้พดูถึง
เร่ืองราวของพระเยซูคริสตว์า่ พระองคท์รงเป็นใคร และท าไมพระองคจึ์งเสด็จมายงัโลกน้ี ขา้พเจา้
บรรยายเป็นเวลาประมาณ 45 นาทีเม่ือขา้พเจา้แสดงปาฐกถาจบลง ทุกคนยนืข้ึนตบมือ มิใช่ตบมือใหแ้ก่
ขา้พเจา้แต่ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ พวกเขาตบมือให้แก่บุคคลท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวถึง นกัศึกษาเป็นจ านวนมากได้
ยนืเขา้แถวแสดงความขอบคุณแก่ขา้พเจา้ เป็นเวลาเกือบชัว่โมงเตม็ และมีหลายคนไดแ้สดงความสนใจ
ท่ีจะรู้จกักบัพระคริสตเ์ป็นส่วนตวั และมีหลายคนไดอ้ธิษฐานตอ้นรับพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด  

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมเป็นพยานกบัคนขนของในโรงแรมท่ีขา้พเจา้พกัอยู ่ เขาพดูดว้ยความ
นอ้ยใจวา่ “คนขนของอยา่งผมไม่มีความส าคญัอะไรหรอก ใคร ๆ ก็ดูถูกกนัทั้งนั้น” ขา้พเจา้เขา้ไปกอด
คอเขา แลว้พดูวา่ “ผมอยากจะบอกคุณวา่ พระเจา้ทรงรักคุณและผมก็รักคุณในสายพระเนตรของ
พระองค ์ คุณมีความส าคญัเท่ากบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก” พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
ตระเตรียมจิตใจของเขาใหพ้ร้อมท่ีจะรับ “ข่าวประเสริฐ” และในเวลาต่อมาไม่นานในขณะท่ีเราได้
อธิษฐานร่วมกนั เขาก็ไดต้อ้นรับพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา มนุษยทุ์กคนทัว่โลกหิว
กระหายท่ีจะรู้จกัพระเจา้ เพราะวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงท าใหเ้กิดความหิวกระหายอยา่งมากมาย
ในจิตใจของพวกเขา 
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เมือ่ไร? 

พระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้จะส าเร็จลง เมื่อไร? พระมหาบญัชาเป็นของพระเจา้ และ
พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีเป็นผูท้รงสัพพญัญู ทรงรู้วา่พระมหาบญัชาของพระองคจ์ะส าเร็จลงเม่ือไร และ
อยา่งไร อยา่งไรก็ตาม ในเม่ือพระองคป์ระทานพระมหาบญัชาแก่เรา และทรงสัญญาวา่จะเตรียมเราให้
พร้อมท่ีจะท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ เราจึงตอ้งเขา้ใจวา่พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รา
กระท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในแต่ละยคุแต่ละสมยั 

พวกเราผูซ่ึ้งเป็นผูร่้วมงานของ แคมพสั ครูเสด และผูน้ าในการประกาศพระกิตติคุณ ต่างรู้สึก
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระเจา้ ท่ีจะร่วมมือกนัท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระคริสตส์ าเร็จลงในปี 
ค.ศ. 1980 ตามเป้าหมายท่ีเราวางไวใ้ห้จงได ้ เราก าลงัอธิษฐานและปฏิบติัพระราชกิจของพระองค์
เพื่อใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในปี ค.ศ. 1980 อยา่งไรก็ตามถา้หากเราไม่สามารถท าใหพ้ระมหาบญัชา
ส าเร็จไดใ้นเวลานั้นเราจะไม่ ยอมแพ ้ และทอ้แทใ้จอยา่งเด็ดขาด การท่ีจะท าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไวน้ี้ได ้เราจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกบัคริสเตียนกลุ่มต่าง ๆ และคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่โลก ทั้งน้ีโดยการ
พึ่งพลานุภาพแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น 

ถา้หากเราตอ้งการใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในปี ค.ศ. 1980 เราจะตอ้งเร่ิมงานกนัอยา่งจริงจงั
ตั้งแต่บัดนี้ เราตอ้งอุทิศชีวิตของเราเป็นประจ าทุกวนั เพื่อบอกกล่าวแก่คนท่ีเราพบทุกคนถึงความรัก 
และการอภยัโทษบาปของพระเจา้ นบัตั้งแต่เวลาเราต่ืนนอนในตอนเชา้ จนกระทัง่เราเขา้นอนในตอน
กลางคืน งานส าคญัท่ีสุดท่ีเราจะตอ้งท าก็คือ การเป็นพยานหรือการประกาศ “ข่าวท่ีน าความยนิดีมาสู่
มวลมนุษยม์ากท่ีสุด” 
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ทีไ่หน? 

เราตอ้งไปท่ีไหนบา้ง เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ? เราตอ้งไปทัว่โลก พระองคเ์องทรงมี
แผนการส าหรับเราในเร่ืองน้ี ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคต์รัสแก่เหล่าสาวกวา่ “ท่าน
ทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลาย
จะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงสุดปลายแผน่ดิน
โลก” 

จงเร่ิมเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งเป็นวถีิชีวติ ใน “กรุงเยรูซาเล็ม” ภายในบา้นของท่าน แก่
เพื่อนบา้น  

 
 
 
 
 
 
ในมหาวทิยาลยัหรือในชั้นเรียนของท่าน ในส านกังาน หรือในโรงงานของท่าน จงแสวงหาวธีิ

ท่ีจะเสนอเร่ืองราวของพระคริสตใ์นละแวกบา้น จงัหวดั ประเทศของท่าน ซ่ึงเป็น “มณฑลยดูาของ
ท่าน” และส่วนอ่ืน ๆ ของโลก พระเจา้ทรงมีพระประสงค ์ ใหท้่านช่วยแพร่กระจายข่าวประเสริฐของ
พระองคไ์ปทัว่โลก โดยการอธิษฐาน การถวายทรัพย ์และการเป็นพยานส่วนตวัของท่าน 
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อย่างไร? 

ปัญหาใหญ่ส าหรับคนส่วนมากก็คือ พระมหาบญัชาจะส าเร็จได ้ อยา่งไร และเขาจะช่วยได ้
อยา่งไร 

บางทีท่านอาจจะคิดวา่ “ผมมัน่ใจวา่ คนท่ีไม่รู้จกัพระคริสตห์ลงอยูใ่นทางแห่งความผดิบาป 
และมีคนเป็นจ านวนมากพร้อมท่ีจะตอ้นรับพระองค ์ผมตอ้งการเช่ือฟังพระเยซูคริสตเจา้ของเราโดยการ
ช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ แต่พระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หผ้มท าอะไร? ผมจะเร่ิมไดอ้ยา่งไร?” 

ภารกิจอนัใหญ่หลวงน้ีจะส าเร็จลงได ้ ก็โดยการท่ีคริสเตียนนบัจ านวนลา้น ๆ คนมียทุธวธีิ
ส่วนตวั ท่ีอยูใ่นแนวทางเดียวกบัยทุธวธีิของพระเยซูคริสตเจา้ท่ีมีต่อโลกของเราน้ีเท่านั้น  

เพื่อท่ีจะท่านจะมียทุธวธีิเป็นส่วนตวั ขอใหข้า้พเจา้กล่าวถึงยทุธวธีิของ แคมพสั ครูเสด 
เสียก่อน กวา่ 20 ปีมาแลว้พระเจา้ไดป้ระทานยทุธวธีิใหแ้ก่เรา ซ่ึงเราไดป้ฏิบติัตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้ส าเร็จ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวทิยาลยักวา่ 3,000 แห่ง ประกอบดว้ยนิสิตศึกษากวา่แปดลา้น
คน และโรงเรียนมธัยมศึกษากวา่ 13,000 แห่ง ประกอบดว้ยนกัเรียนกวา่สิบหา้ลา้นคน นกัเรียน
นกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสามารถช่วยปฏิวติัความเส่ือมทรามในประเทศของเรา และโลก 
เราจ าเป็นตอ้งน านกัเรียนนกัศึกษาเหล่าน้ีเขา้มาหาพระคริสต ์ณ บดัน้ี 

แคมพสั ครูเสด มีเป้าหมายในการร่วมมือกบัองคก์ารคริสเตียนอ่ืน ๆ และคริสตจกัรทอ้งถ่ิน  
อุทิศตนเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายอนัเดียวกนัน้ี โดยการช่วยอบรมฝึกฝนผูน้ าคริสเตียน บางคนท างาน
เตม็เวลา บางคนสมคัรท างานในโรงเรียนมธัยมศึกษาและวทิยาลยัเหล่าน้ี เม่ือมีเวลาวา่งหลงัจากเลิกงาน
ประจ าวนั โดยการจดัประชุมและติดต่อเป็นส่วนตวั โดยการประกาศพระกิตติคุณแก่นกัเรียนนกัศึกษา
ทุกคน และน าเขาใหม้าเช่ือในพระเยซูคริสต ์ มีนกัศึกษาจ านวนหม่ืน ๆ คน ในจ านวนมหาวทิยาลยัร้อย 
ๆ แห่ง ท่ีก าลงัฟังพระกิตติคุณและก าลงัจะตอ้นรับพระคริสต ์

การประกาศของคริสเตียนทัว่ไป 

เพราะวา่การประกาศแก่นกัเรียนนกัศึกษาเกิดผลส าเร็จอนัใหญ่หลวง ฉะนั้นเราจึงไดเ้ร่ิม
อบรมคริสเตียนเพื่อมีส่วนในงานประกาศแก่บุคคลทัว่ไปข้ึนในปี ค.ศ. 1957 ในคร้ังแรกเราอบรมคริส
เตียน เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการประกาศแก่บุคคลทัว่ไปเพียงหน่ึงวนัเท่านั้น พระเจา้ทรงอ านวยพรการ
อบรมในคร้ังน้ีเป็นพิเศษ ต่อมาจึงมีการเพิ่มวนัอบรมมากข้ึนไปอีกในวนัปลายสัปดาห์ แต่ในท่ีสุดก็มี
การอบรมตลอดทั้งสัปดาห์ และการอบรมไดข้ยายวงกวา้งออกไปทัว่เมืองใหญ่และทัว่ทั้งรัฐ ขณะน้ีพระ
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เจา้ทรงก าลงัท างานในชีวิตจิตใจของคริสเตียนจ านวนแสน ๆ คนทัว่ประเทศน้ีและประเทศอ่ืน ๆ ผูซ่ึ้ง
ไดรั้บการอบรมให้รู้วธีิการน าวญิญาณแบบทวคูีณ 

เป้าหมายของเรา ก็คือการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเพียบพร้อม และสามารถอุทิศตวัเตม็เวลา
ใหแ้ก่งานประกาศแก่บุคคลทัว่ไปน้ี ซ่ึงจะตอ้งท างานร่วมกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ินและองคก์ารคริสเตียน
อ่ืน ๆ ทั้ง 50 มลรัฐ ในเมืองใหญ่ ๆ 224 เมือง ของสหรัฐอเมริกา และในประเทศอ่ืน ๆ บุคคลเหล่าน้ี
จ าตอ้งอุทิศพลงักายพลงัใจทั้งหมด เพื่องานจะไดส้ าเร็จสมตามความมุ่งหมาย และควรจะเป็นบุคคลท่ีมี
ความเขม้แขง็มากท่ีสุดเท่าท่ีจะหาได ้

ยิง่กวา่นั้น เรามีโครงการท่ีจะสรรหาอาสาสมคัร 700,000 คน เพื่อประกาศแก่คนในละแวกบา้น 
อาสาสมคัรแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ และหนุนใจใหเ้พื่อนบา้นเป็น 
คริสเตียนท่ีเจริญเติบโตข้ึน ประมาณ 100 ครอบครัว (เฉล่ีย 320 คน) จึงจะท าใหทุ้กคนในทุกบา้น ทุก
เมือง ทุกมลรัฐ ทัว่ทั้งสหรัฐอเมริกา รวมทั้งในเขตชนบท ไดมี้โอกาสตอ้นรับพระคริสต ์ผูท่ี้ตอ้นรับพระ
คริสตจ์ะกลายเป็นบุคคลท่ีอยูใ่น กองทพัแห่งพระมหาบญัชา ซ่ึงประกอบดว้ยคริสเตียนท่ีไดอุ้ทิศเวลา 
สติปัญญา และทรัพยสิ์นเงินทองของเขา เพื่อช่วยใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จลงในปี ค.ศ. 1980 ตาม
เป้าหมาย  

โครงการของเรายงัตอ้งการคริสตจกัร จ านวนพนั ๆ คริสตจกัร ซ่ึงหมายถึงคริสตจกัรท่ีศิษยาภิ
บาลและผูน้ าคริสตจกัรยอมสละเวลาเพื่ออบรมสมาชิกในการประกาศ เพื่อใหพ้ระกิตติคุณของพระ
คริสตแ์ผไ่ปทัว่ทุกชุมชน 

นอกจากน้ี ยงัมีกิจการอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง ท่ีมีส่วนช่วย แคมพสั ครูเสดประกาศพระกิตติคุณ
แก่ทุกคน เช่นการ ประกาศพระกิตติคุณแก่ทหารและครอบครัว ทั้งในประเทศและทัว่โลก 

การประกาศพเิศษ 

การประกาศพิเศษ ไดแ้ก่การจดัใหมี้ทีมกีฬา (มวยปล ้าบาสเก็ตบอล วิง่แข่งและกีฬายกน ้าหนกั) 
การแสดงมายากลของแอนเดร โคล นกัมายากลบนัลือโลก และการแสดงของคณะนกัร้อง ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย การประกาศแก่กลุ่มชนอ่ืน ๆ เพื่อใหพ้วกเขารู้จกัพระคริสต ์

การประกาศแก่คนต่างชาติ คือแผนการในการน านกัศึกษาต่างชาติ จากประเทศต่าง ๆ เกือบทัว่
โลกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นสหรัฐอเมริกา จ านวน 125,000 คนใหม้าเช่ือพึ่งพระคริสต ์

เรามีสถาบนัสอนประกาศเผยแพร่และสอนพระคมัภีร์หลายแห่ง ซ่ึงตั้งอยูใ่นส่วนต่าง ๆ ของ
อเมริกา เพื่ออบรมนกัศึกษาและคริสเตียน จ านวนแสน ๆ คนให้รู้หลกัค าสอนขั้นพื้นฐานและวธีิท่ีจะน า
ใหค้นอ่ืน ๆ มีประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้กบัพระคริสต ์ โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีท าร่วมกบัคริสตจกัร
ทอ้งถ่ิน  
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เรายงัใชส่ื้อมวลชนต่าง ๆ เช่น ส่ิงพิมพ ์โสตทศันูปกรณ์ ภาพยนตร์ เทป วทิยแุละโทรทศัน์ ใน
การแพร่กระจายข่าวประเสริฐไปทัว่ทุกมุมโลก ซ่ึงจะช่วยใหค้นอีกนบัจ านวนลา้น ๆ คนรู้จกักบัพระ
คริสต ์

น าเอาไปใช้ทัว่โลก 

ยทุธวธีิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใชอ้ยูใ่นสหรัฐอเมริกาน้ี ก าลงัน าไปใชใ้นประเทศอ่ืน ๆ อีก 210 ประเทศ 
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งน าไปดดัแปลง ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของประเทศนั้น ๆ ผูน้ าคริสเตียนของชาติต่าง ๆ ก าลงั
ไดรั้บการอบรมจาก แคมพสั ครูเสด เพื่อน าเอาพระกิตติคุณไปประกาศเผยแพร่ในประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลกการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของ แคมพสั ครูเสด ในขณะน้ีนั้น ก็ก าลงัด าเนินไปไดม้ากกวา่คร่ึงหน่ึง
ของประเทศต่าง ๆทัว่โลกแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ น ำ คนมาหาพระคริสตแ์บบทวคูีณ สอน ให้เขาเกิดความเช่ือและ ส่ง เขาไปยงัส่วน

ต่าง ๆ ของโลก โดยการด าเนินกิจการต่าง  ๆ ของ แคมพสั ครูเสด เพื่อน าเอาข่าวแห่งความรักของพระ
เจา้ และการอภยัโทษบาปไปประกาศเผยแพร่นั้น ท าใหค้นนบัจ านวนหม่ืน ๆ ไดรั้บการแนะน าให้รู้จกั
พระคริสต ์

การน าวญิญาณ 

เราใชว้ธีีการต่าง ๆ ในการน าดวงวญิญาณของมนุษย ์ มาหาพระคริสต ์ เท่าท่ีเราใชก้นัอยูไ่ดแ้ก่ 
การเป็นพยานส่วนตวั การประชุมประกาศเผยแพร่ การประชุมศึกษาพระคมัภีร์ในบา้น กลุ่มปฏิบติัการ 
การส ารวจทางโทรศพัท ์ หนงัสือคริสเตียนภาพยนตร์ เทปคาสเสทซ์ วทิย ุ โทรทศัน์ จดหมาย การจดั
เล้ียงกาแฟ น ้าชา อาหารเชา้ อาหารเท่ียง และการเล้ียงอาหารอยา่งเอิกเกริกทั้งชายและหญิงเพื่อการ
ประกาศเผยแพร่ และการแจกใบปลิวหรือเอกสารเผยแพร่ 
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สอนให้เกดิความเช่ือ 

การท าใหม้นุษยเ์กิดความเช่ือแบบคริสเตียนไดน้ั้น ก็โดยการร่วมสามคัคีธรรมและรับฟังค าสั่ง
สอนจากคริสตจกัรทอ้งถ่ิน การศึกษาพระคมัภีร์ในบา้น และการเขา้รวมกลุ่มปฏิบติัการ โดยวธีิน้ี คริส
เตียนจะไดรั้บการสอนใหรู้้จกัวธีิด าเนินชีวิตอยูใ่นความรักของพระคริสต ์ และฤทธานุภาพของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เขาจะไดเ้รียนรู้ถึงความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขของพระเจา้ การอภยัโทษบาปอยา่งส้ินเชิง
และการท่ีพระองคย์อมรับเราไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์ ทั้งน้ีเน่ืองจากพระองคท์รงยอมส้ินพระชนมบ์น
ไมก้างเขน เพื่อไถ่ความบาปของเราพลงัอ านาจแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมท่ี์ประทานให้แก่เรา และวธีิต่าง 
ๆ ท่ีจะศึกษาพระวจนะของพระองค ์

มีคริสเตียนใหม่ไดส้มคัรเรียนบทเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย ์ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรการ
ติดตามผลของเรา เพิ่มมากข้ึนสัปดาห์ละหลายร้อยคน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหชี้วติคริสเตียนของเขาเจริญ
ข้ึน 

ชีวติคริสเตียนจะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในเม่ือเราสอนใหเ้ขารู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระ
คริสตแ์ก่คนอ่ืน ๆ และท าให้ชีวติของเขาเป็นชีวติแห่งการเป็นพยาน 

ส่งคนออกไปประกาศ 

การส่งผูเ้ช่ือออกไปประกาศทัว่โลก เป็นผลท่ีตามมาจากการน าวิญญาณและการก่อใหเ้กิดความ
เช่ือ ผูท่ี้เขา้ใจถึงเร่ืองความรักและการอภยัโทษบาปของพระเจา้อยา่งถูกตอ้งและรู้จกัวธีิเป็นพยานถึง
ความเช่ือในพระคริสตใ์ห้แก่คนอ่ืนนั้น จะไม่พอใจต่อการท่ีจะเป็นการเพียงคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงั 
อ่อนแอไร้ผล หรือเป็นคริสเตียนธรรมดา ๆ เช่นเดียวกบับรรดาอคัรสาวกของพระคริสต ์ ท่ีอวนของเขา
เตม็ไปดว้ยปลาอยา่งน่าอศัจรรย ์บุคคลเช่นน้ีจะยอมละทิ้งทุกอยา่งเพื่อติดตามพระองคไ์ป 

ต้องอธิษฐานก่อน 

ในการรณรงคเ์พื่อประกาศคนทัว่โลกนั้น จ  าเป็น 
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จะตอ้งใหค้วามส าคญัของการอธิษฐานเป็นอนัดบัหน่ึง และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
จ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้อธิษฐานอยา่งซ่ือสัตยเ์ป็นประจ าทุกวนันบัจ านวนลา้น ๆ คน เราก าลงัทูลขอพระเจา้ให้
หนุนใจคริสเตียนจ านวนลา้น ๆ คน ใหมี้ส่วนร่วมในการอธิษฐาน เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จลง 
เป็น “ทหารอธิษฐาน” ท่ีจะสู้ทนและอธิษฐานอยา่งซ่ือสัตยเ์ป็นประจ าทุกวนัเพื่อเกิดพลงัในการปลุกให้
จิตวิญญาณของมนุษยท์ัว่โลกใหต่ื้นข้ึนและกระหายท่ีจะรู้จกัพระเจา้ 

ภารกิจอนัยิง่ใหญ่น้ี จะส าเร็จลงได ้ ก็ต่อเม่ือคริสเตียนจ านวนลา้น ๆ คนมียทุธวธีิส่วนตวัตาม
แบบอยา่งหรืออยูใ่นแนวทางของพระคริสตท่ี์มีต่อมนุษยท์ัว่โลก 

คริสเตียนท่ีมียทุธวธีิส่วนตวัแมเ้พียงคนเดียวสามารถใหเ้กิดผลทวคูีณได ้ แต่ท่านอาจถามวา่ 
“ยทุธวธีิส่วนตวัคืออะไร?” 

ยุทธวธีิส่วนตัว 

ยทุธวธีิส่วนตวัคือ แผนการท่ีวางไวว้า่จะตอ้งท าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายแห่งตน เป้าหมายของผู ้
เช่ือท่ีซ่ือสัตยทุ์กคนก็คือ ช่วยใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จในยคุน้ีแผนการส่วนตวัของเขา
จึงตอ้งรวมถึงการเป็นพยาน การสอนใหผู้เ้ช่ือใหม่เจริญข้ึนในพระคุณ และความรักของพระเจา้การน า
วญิญาณแบบเพิ่มข้ึนและแบบทวคูีณ 

การท่ีท่านแนะน าคนอ่ืนใหรู้้จกัพระคริสตเ์ป็นส่วนตวันั้นเรียกวา่ การน าวญิญาณแบบเพิม่ขึน้ 
แต่การท่ีท่านแนะน าคริสเตียนใหม่ใหน้ าคนอ่ืนมารู้จกัพระคริสต ์ และใหเ้ขาน าคนอ่ืนต่อ ๆ กนัไป 
เรียกวา่ การน าวญิญาณแบบทวคูีณ!  

อคัรสาวกเปาโลไดว้างกฎเกณฑน้ี์ใหทิ้โมธี ผูเ้ป็นบุตรแห่งความเช่ือของเขาปฏิบติั “จงฝาก
ขอ้ความเหล่านั้นซ่ึงท่านไดย้ินจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยานหลายคน ไวก้บัคนสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคน
อ่ืนไดด้ว้ย” 

โดยการเร่ิมจากคนเพียงสองคน และใชว้ธีิการน าวิญญาณแบบทวคูีณ มนุษยท์ัว่โลกก็สามารถ
รับเอาพระกิตติคุณไดภ้ายในช่วง 32 ขั้นตอนเท่านั้น เพราะวา่จากจ านวนสองแลว้ขยายตวัแบบทวคูีณ
ไปอีก 32 ขั้นตอน ก็จะเท่ากบัจ านวนพลเมืองทั้งโลก! 

ยทุธวธีิส่วนตวัช่วยใหเ้ราเช่ือฟังและปฏิบติัตามพระมหาบญัชาของพระเยซูคคริสตเจา้มากข้ึน 
และเพิ่มพลงัในการช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จ อคัรสาวกเปาโล ไดเ้นน้ในเร่ืองน้ีไวว้า่ 
: 

“ไม่มีทหารคนใด เม่ือเขา้ประจ าการแลว้ จะไปห่วงใยกบัการท ามาหากินของเขา เพื่อผูท่ี้ได้
ลงทะเบียนเขาไวจ้ะไดช้อบใจ” 
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ถา้หากเราไม่มียทุธวธีิส่วนตวั การท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จไดน้ั้น ก็จะเป็นเพียงความ
ฝันเท่านั้น 

เราพอจะสรุปเป็นสูตรง่าย ๆ ดงัน้ี : 
เป้าหมาย ท่ีปราศจาก แผนการ และปราศจาก  
การกระท า มีค่าเท่ากบั ความฝัน 
เป้าหมาย ท่ีมี แผนการ และมี การกระท า จะมีค่าเท่ากบั ความเป็นจริง! 
แต่ท่านอาจสงสัยวา่จะมียทุธวธีิส่วนตวัไดอ้ยา่งไร ขอให้ขา้พเจา้เสนอค าแนะน าจากพระคริสต

ธรรมคมัภีร์บางประการดงัต่อไปน้ี 

การถวายตัว 

ประการแรก ท่านจะตอ้งมัน่ใจวา่ท่านไดถ้วายตวัแด่พระคริสต ์ และมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีคนจ านวนลา้น ๆ คนท่ีปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ในคริสตจกัร ยงัไม่มีความ
มัน่ใจวา่เขาเป็นคริสเตียน ขา้พเจา้กลา้กล่าวเช่นน้ี ก็เพราะขา้พเจา้มีประสบการณ์กบับุคคลท่ีอา้งวา่เป็นค
ริสเตียนนบัจ านวนพนั ๆ คน เป็นเวลาหลายปียงัมีคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัเป็นพนั ๆ คนท่ีประสบกบั
ความผดิหวงัอยา่งหนกั และมีชีวติอยูน่อกลู่นอกทางของพระเจา้ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ เขาขาดความเช่ือ
หรือไม่วางใจในพระองค ์จึงพอจะกล่าวไดว้า่ คริสเตียนโดยทัว่ไปไม่เช่ือวา่ พระเจา้จะทรงกระท าตามท่ี
พระองคท์รงสัญญาไว ้

ในพระธรรมโรม 12:1,2 หนุนใจเราไวว้า่ “....ใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติ
อยู ่ อนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย 
อยา่ประพฤติตามอยา่งชาวโลกน้ีแต่วา่จงเปล่ียนนิสัยเสียใหม่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้า
พระทยัของพระเจา้วา่ อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและอะไรยอดเยีย่ม” 

เราสามารถไวว้างใจพระประสงคท่ี์กอปรดว้ยความรักของพระเจา้ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นนกัศึกษาคริส
เตียน คริสเตียนทัว่ไป และศิษยาภิบาล นบัจ านวนพนั ๆ คนท่ีเคยประสบกบัความพา่ยแพแ้ละมีชีวติท่ี
ขาดผล ไดรั้บการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลจากการท่ีพวกเขาถวายชีวติจิตใจแด่พระคริสตใ์นขณะท่ีเขา้
ร่วมประชุมอบรม 

การท าสัญญากบัพระเจ้า 

ก่อนท่ีภรรยาของขา้พเจา้และขา้พเจา้จะมาเป็นคริสเตียนเราทั้งหลายเคร่งในลทัธิวตัถุนิยม และ
มีความทะเยอทะยานมากอยา่งไรก็ดี ยิง่เราศึกษาพระคมัภีร์และรู้จกัพระคุณและความรักของพระเจา้
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มากข้ึนเท่าใด เราก็ยิง่ตอ้งการปฏิบติัรับใชพ้ระองคม์ากข้ึนเท่านั้น วนัหน่ึงเราทั้งสองไดคุ้กเข่าลงภายใน
บา้นของเราท่ีฮอลลีวูด้ ฮิลซ์ และไดท้  าสัญญากบัพระเจา้เพื่อถวายชีวติจิตใจใหแ้ก่พระองคต์ลอดไป 

เราทั้งสองไดเ้ขียนรายช่ือส่ิงของท่ีเราปรารถนาจะไดก่้อนท่ีเราจะรักพระคริสต ์ และเร่ิมติดตาม
พระองคอ์ยา่งแทจ้ริงปรากฏวา่ เป็นส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยทั้งส้ิน! 

เราไดอ้ธิษฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ เราทั้งสองปรารถนาท่ีจะมอบแผนการและความปรารถนา
ทั้งหมดของเราแด่พระองคแ์ละโดยพระคุณและพลานุภาพของพระองค ์เราไดห้นัหลงัใหก้บัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
คอยกีดขวางหน่วงเหน่ียวเรา เพื่อเราจะไดป้ฏิบติัรับใชพ้ระองคไ์ดดี้ยิง่ข้ึน พระองคท์รงบญัชาให้เรา
แสวงหาแผน่ดินของพระองคก่์อน บดัน้ีเราตอ้งการแสวงหาพระองคแ์ละวถีิชีวติของพระองคม์ากยิง่
กวา่ส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด เราตอ้งการปฏิบติัรับใชพ้ระองคแ์ละกระท าในส่ิงท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้รากระท า 
และไปยงัทุกหนทุกแห่งท่ีพระองคป์ระสงคใ์หเ้ราไป ไม่วา่จะตอ้งลงทุนลงแรงสักเท่าใดก็ตาม” 

ปัจจุบนัน้ี เราทั้งสองมีทรัพยส์มบติัแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แมแ้ต่บา้นก็ไม่มีเป็นของตนเอง 
ตอ้งเช่าเขาอยู ่รถจะขบัก็ไม่มี เราไม่มีเงินเหลือพอท่ีจะฝากธนาคาร เรามีชีวติอยูไ่ปวนัหน่ึง ๆ เท่านั้น แต่
เราทั้งสองก็รู้สึกต่ืนเตน้ยนิดีท่ีมีชีวติอยูเ่พื่อพระคริสต ์ ปฏิบติัรับใชก้ษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลายและ
พระเจา้เหนือเทพเจา้ทั้งปวง โดยมีความมุ่งหวงัวา่อดีตจะไม่เป็นอุปสรรคขดัขวางเราไดอี้กต่อไป 

พระเจา้อาจจะไม่เรียกร้องให้ท่านกระท าเช่นเดียวกบัเราทั้งสองน้ี แต่ไม่วา่ท่านจะอยูใ่น
สถานการณ์เช่นใด ท่านสามารถวางใจในพระเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งความรักได ้โดยท่านจะตอ้งถวายชีวติจิตใจ
แด่พระองค ์ไม่มีประสบการณ์อนัใดในชีวติท่ีจะเปรียบไดก้บัการแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ก่อน การ
ยอมใหพ้ระคริสตค์วบคุมบงัคบับญัชาชีวติของเรา การกระท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ และการ
เป็นเคร่ืองมือของพระองคใ์นการเปล่ียนชีวติมนุษย ์ การมีชีวติเช่นน้ีแหละเป็นชีวติอนัแทจ้ริง ชีวติท่ีดี
ท่ีสุดและสูงส่งท่ีสุด 

ภายหลงัจากท่ีเราทั้งสองมอบชีวติจิตใจทั้งหมดให้แก่พระคริสต ์ ไม่นานนกัพระองคไ์ดท้รง
เรียกร้องใหเ้ราน าเอาพระกิตติคุณของพระองคอ์อกไปประกาศเผยแพร่ทัว่โลก น่ีแหละเป็นท่ีมาของ 
แคมพสั ครูเสด 

อธิษฐานด้วยความเช่ือ 

ประการท่ีสอง จงอธิษฐานดว้ยความเช่ือวา่พระเจา้จะทรงน าท่านในการด าเนินยทุธวธีิส่วนตวั
ของท่าน จงขอใหพ้ระเจา้ท าใหย้ทุธวธีิของท่านมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดผลเพื่อพระคริสตใ์นละแวก
บา้นของท่าน ท่านไม่จ  าตอ้งคิดหายทุธวธีิโดยล าพงัตวัท่านเอง แต่พระเจา้ทรงวางแผนการไวใ้หท้่าน
เรียบร้อยแลว้!  
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พระเยซูทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีพระองคด์ ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี เม่ือพระองค์
จะตดัสินใจกระท าอะไรลงไป พระองคก์็จะทรงปรึกษากบัพระบิดาเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นสวรรคก่์อนเสมอ 
และโปรดระลึกไวว้า่ ในขณะท่ีท่านอธิษฐานท่านควรมุ่งหวงัไวว้า่ พระเจา้จะประทานทั้งยทุธวธีิและ
สติปัญญาให้แก่ท่าน ความเช่ือและความมุ่งหวงัเช่นน้ีจะท าใหพ้ระเจา้พอพระทยั 

ความส าคญัและพลานุภาพแห่งการอธิษฐานนั้น ดูไดจ้ากชีวติของบุตรพระเจา้ตลอดทุกยคุทุก
สมยั 

โครงร่างของยุทธวธีิ 

ประการท่ีสาม จงเขียนโครงร่างยทุธวธีิท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยจากการท่ีพระองคต์อบค าอธิฐาน
ของท่าน และเขียนรายช่ือของบุคคลท่ีท่านสามารถเป็นพยานแก่เขา จงค านึงถึงบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แลว้
วางยทุธวธีิเพื่อท่ีจะเป็นพยานใหแ้ก่แต่ละกลุ่มเหล่าน้ี โดยเร่ิมจากครอบครัวของท่านก่อน โปรดจ าไวว้า่
การด าเนินชีวติของท่าน จะเป็นพยานท่ีดีท่ีสุดแก่ครอบครัวของท่านยิง่กวา่สถานท่ีใดทั้งหมด จงวางใจ
พระเจา้อยูเ่สมอวา่ พระองคจ์ะกระท าใหชี้วติของท่าน ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เพื่อการกระท าของท่านจะแสดงถึง ผลแห่งพระวญิญาณ ซ่ึงจะเป็นพยานถึงการท่ีพระเยซูทรงท างานใน
ชีวติจิตใจของท่าน 

จงวางแผนไวว้า่ท่านจะสามารถน าคนท่ีท างานร่วมกบัท่านมาสู่พระคริสตไ์ดอ้ยา่งไร และ
สอบถามดูวา่ ในพวกเขามีใครเป็นคริสเตียนบา้ง เพื่อจะไดข้อใหเ้ขามีส่วนร่วมในการประกาศเผยแพร่
แก่คนงานอ่ืน ๆ ในท่ีท างานของท่าน จงเสนอตวัของท่านต่อศิษยาภิบาล เพื่อขอมีส่วนร่วมในการช่วย
กิจการงานในคริสตจกัร เช่น สอนรววีารศึกษา ใหค้วามร่วมมือกบัทีม ประกาศพระกิตติคุณ โดยการ
เยีย่มเยยีนผูส้นใจในพระคริสต ์หนุนใจสมาชิกคริสตจกัรคนอ่ืน ๆ ใหมี้ยทุธวธีิส่วนตวั  

จงเช้ือเชิญเพื่อบา้นของท่านใหม้าร่วมรับประทานอาหารวา่ง เพื่อจะถือโอกาสประกาศเผยแพร่
พระกิตติคุณหรือใหเ้ขามาร่วมศึกษาพระคมัภีร์เพื่อ การประกาศ ขอใหท้่านบอกพวกเขาถึงส่ิงท่ีพระ
คริสตไ์ดท้รงกระท าในชีวิตจิตใจของท่าน และพระองคท์รงสามารถกระท าภายในชีวิตจิตใจของเขาได้
เช่นเดียวกนั 

จงสมคัรเป็นคนหน่ึงในจ านวน 700,000 คน ส าหรับแผนการประกาศแก่เพื่อนบา้น โดย
จุดประสงคเ์พื่อใหทุ้กคนในละแวกบา้นของท่านจ านวน 100 ครัวเรือนรู้จกักบัพระคริสตแ์ละช่วยใหเ้ขา
มีความเช่ือท่ีเขม้แขง็ข้ึน 
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วถิีชีวติ 

จงอธิษฐานเผือ่บุคคลท่ีท่านจะไปสนทนาปราศยัดว้ยบอกเขาถึงเร่ืองความรักและการอภยัโทษ
ของพระเจา้ ซ่ึงพระเยซูคริสตมี์พระประสงคจ์ะประทานใหเ้ขา จงเปิดโอกาสใหแ้ก่เขาในการตอ้นรับ
พระองค ์ จงใหก้ารเป็นพยานเพื่อนพระคริสตเ์ป็นวถีิชีวิตของท่าน โดยการบอกแก่ทุกคนท่ีท่านพบเห็น
ถึงเร่ืองราวของพระคริสต ์เม่ือเขาวางใจพระองคใ์ห้เป็นพระเจา้และพระผูช่้วยให้รอดของเขา จงสอนถึง
หลกัความเช่ือของคริสเตียนแก่เขา และช่วยใหเ้ขามีส่วนร่วมในการน าวิญญาณแบบทวีคูณ 

จงชกัชวนใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐทัว่ละแวกบา้นของท่าน 
จงใชส่ื้อมวลชน อาทิเช่น วทิย ุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละนิตรยสาร แพร่กระจายข่าว

ประเสริฐไปยงัมวลชนทั้งหลาย จงหาวธีิท่ีจะท าใหส่ื้อมวลชนเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่พระนาม
ของพระคริสตใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด และหนุนใจใหค้ริสเตียนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศระดบัสูง จง
ขอใหพ้ระคริสตป์ระทานความเช่ือใหท้่านเพิ่มเติม ในเม่ือพระองคเ์ปิดเผยยทุธวธีิของพระองคแ์ก่ท่าน 
โปรดจ าไวว้า่พระองคท์รงมีแผนการท่ีดีเลิศ ซ่ึงท่านจะตอ้งกระท าตามเพื่อท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชา
ของพระองคส์ าเร็จ ในชุมชนหรือในละแวกบา้นของท่าน 

การฝึกฝนอบรม 

ประการท่ีส่ี จงเรียนรู้ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหย้ทุธวธีิส่วนตวัของท่าน มีส่วนช่วยท าให้พระมหา
บญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จ มีนกัศึกษา คริสเตียนและศิษยาภิบาล จ านวนพนั ๆ คนก าลงัเขา้รับการ
อบรมจาก แคมพสั ครูเสด เพื่อเรียนรู้ถึงกลวธีิในการน าคนมาเช่ือพระคริสต ์ก่อให้เขาเกิดความเช่ือ และ
ส่งเขาออกไปทัว่โลก เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรักและการอภยัโทษของพระเจา้ การอบรม
ผูน้ าส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา ในโรงเรียนมธัยมศึกษาและมหาวทิยาลยั และการอบรมศิษยาภิบาล
และคริสเตียนทัว่ไปเพื่อการเผยแพร่นั้น ทางแคมพสั ครูเสดไดจ้ดัข้ึนในหลายประเทศ มีทั้งการอบรม
เป็นช่วง ๆ และอบรมตลอดปี 

การเกีย่วข้องกบัคริสตจักร 

การท่ีผูเ้ช่ือใหม่มีความเช่ือท่ีเขม้แขง็ข้ึน ก็โดยการมีสามคัคีธรรม และไดรั้บการสั่งสอนจาก
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน การศึกษาพระคมัภีร์ในบา้น และการเขา้ร่วมกลุ่มปฏิบติัการ เร่ิมแรกเราจะตอ้งสอน
เขาใหรู้้จกัวธีิการด าเนินชีวิตในความรักของพระคริสต ์ และการพึ่งพาฤทธานุภาพแห่งพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิความรักของพระเจา้ และอ านาจแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รง
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จดัสรรไวส้ าหรับคริสเตียนทุกคน และสอนเขาใหมี้วถีิชีวติ ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อจิตวิญญาณของเขาจะไดเ้จริญเติบโตข้ึน 

การส่งคนออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ เป็นผลท่ีตามมาจากการน าวิญญาณและการ
ก่อใหเ้กิดความเช่ือท่ีเขม้แขง็คริสเตียนใหม่ท่ีเขา้ใจถึงความรักและการอภยัโทษของพระเจา้ และรู้วธีิท่ี
จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์จะไม่พอใจต่อการเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัท่ีอ่อนแอและไร้ผล 

ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะหนุนใจใหท้่านเขียนยทุธวธีิส่วนตวัของท่านในวนัน้ี โดยเขียนรายช่ือบุคคลท่ี
พระเจา้ทรงดลใจใหท้่านไปหาเขาเพื่อเป็นพยาน น่ีคือการน าวญิญาณแบบเพิ่มข้ึนส าหรับการน า
วญิญาณแบบทวคูีณนั้น ขอใหท้่านเขียนรายช่ือบุคคลท่ีท่านควรฝึกฝนเขา ใหรู้้จกัวธีิท่ีจะมีชีวติท่ีครบ
บริบูรณ์ในพระคริสต ์แลว้ขอใหท้่านเร่ิมด าเนินยทุธวธีิของท่านในทนัที 

การประกาศด้วยความเข้มแขง็ 

ประการสุดท้าย ซ่ึงเป็นประการท่ีส าคญัมาก ท่านจะตอ้งใส่ใจต่อการประกาศ และประกาศ
ดว้ยควมแขง็ขนั! ขอใหท้่านเร่ิมช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ ในละแวกบา้นของท่านโดยการ
อธิษฐาน เผื่อญาติพี่นอ้ง เพื่อนบา้น ผูร่้วมงานกบัท่าน แลว้เป็นพยานถึงเร่ืองพระคริสตใ์หเ้ขาฟัง เม่ือ
ท่านด าเนินยทุธวธีิส่วนตวัของท่านน้ี ขอใหท้่านคิดเลยไปจากเป้าหมายในละแวกบา้นของท่านไปยงั
เป้าหมายทัว่โลก เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ ซ่ึงจะท าใหท้่านค านึงถึงเวลาท่ีใชไ้ปกบัภารกิจอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่จ  าเป็น 

โดยการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านสามารถท่ีจะวาง แผนการของท่าน และ ท าตาม
แผนการน้ัน ดว้ยความมัน่ใจ คริสเตียนทุกคน ไม่วา่จะเป็นนิสิตนกัศึกษา แม่บา้น นกัธุรกิจ ศิษยาภิบาล 
ผูป้ฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ต่างตอ้งมียทุธวธีิส่วนตวัในการประกาศในละแวกบา้นของตน 
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ในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงและยุง่เหยงิน้ี คริสเตียนผูซ่ื้อสัตยแ์ละมีความนึกคิด ยอ่มจะไม่พอใจ
ต่อสถานภาพของตนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ไม่วา่ท่านจะเป็นใคร ไม่วา่ท่านจะอยูไ่หน ถา้หากท่านพร้อม 
พระเจา้จะทรงใชท้่านใหเ้ปล่ียนโลกน้ี ถา้หากมีมนุษยท่ี์ไดรั้บการเปล่ียนแปลงแลว้เป็นจ านวนเพียงพอก็
จะสามารถเปล่ียนโลกทั้งโลกได ้ พระเยซูคริสตเ์ท่านั้นสามารถเปล่ียนมนุษยไ์ด ้ โดยผา่นท่านและคริส
เตียนคนอ่ืน ๆ พระองคท์รงประสงคใ์หท้่านเร่ิมปฏิบติั เดี๋ยวนี!้ 

การเจริญเติบโตของพวกคอมมวินิสต์ 

ในปี ค.ศ. 1903 เลนินไดส้ถาปนาลทัธิคอมมิวนิสตข้ึ์นโดยมีผูเ้ขา้ร่วมขบวนการน้ีเพียง 17 คน 
และต่อมาในปี ค.ศ. 1917 เขาไดป้กครองรัสเซีย โดยมีผูเ้ล่ือมใสในลทัธิน้ีเพียง 40,000 คน แต่ใน
ปัจจุบนัน้ีมีประชากรมากกวา่หน่ึงในสามของโลกท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคอมมิวนิสต ์ประชากรท่ี
เหลือส่วนใหญ่ก็อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสตแ์ละถูกแทรกแซงโดยคอมมิวนิสต ์ ท าไม
คอมมิวนิสตจึ์งมีอิทธิพลต่อโลกมากเช่นน้ี? เพราะพวกเขายอมอุทิศตวั ตวัอยา่งเช่นชายหนุ่ม
คอมมิวนิสตค์นหน่ึง ไดถ้อนหมั้นกบัคู่หมั้นของเขาเขาเขียนจดหมายใหเ้หตุผลถึงการตดัสินใจของเขา
ในคร้ังน้ีวา่ 

“พวกเราคอมมิวนิสตต์ายง่าย เรามกัจะถูกยงิเป้าถูกแขวนคอ ถูกดูหม่ิน และถูกไล่ออกจากงาน
และไดรั้บการปฏิบติัอยา่งอ่ืน ๆ อีกท่ีท าใหเ้ราเป็นทุกขใ์จ และอึดอดัใจ... เรามีความเป็นอยูอ่ยา่ง
แร้นแคน้ เงินท่ีเหลือจากการจบัจ่ายเพื่อการด ารงชีพจะตอ้งส่งใหแ้ก่พรรคคอมมิวนิวส์มีคนวา่เราบา้ ใช่
เรา “บา้” จริง ๆ เพราะชีวติของเรามีเป้าหมายท่ีส าคญัอยูอ่ยา่งเดียวก็คือ การต่อสู้ เพื่อใหโ้ลกอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของคอมมิวนิสต.์... ลทัธิคอมมิวนิสตเ์ป็นชีวติของผม เป็นธุรกิจของผมเป็นศาสนาของผม เป็น
งานอดิเรกของผม เป็นคู่รักของผม เป็นภรรยาของผม เป็นภรรยาลบัของผม เป็นขา้วปลาอาหารของผม 
ผมท างานเพื่อลทัธิน้ีในเวลากลางวนัและเฝ้าฝันถึงในเวลากลางคืน.... ฉะนั้น ผมไม่สามารถจะผกูมิตร
หรือรักใครหรือแมแ้ต่จะพดูคุยกบัใครได ้ ถา้หากไม่มีส่วนสัมพนัธ์กบัลทัธิท่ีผมนบัถือบูชาอยูน้ี่ ซ่ึงเป็น
ทั้งพลงัในการน าและขบัเคล่ือนชีวิตของผม....ขณะน้ีผมถูกจ าคุก เพราะความยดึมัน่ในลทัธิคอมมิวนิสต ์
และผมก็พร้อมแลว้ส าหรับการถูกยงิเป้า!” 

การอทุศิตัวของอคัรสาวก  

การอุทิศตวัของบรรดาอคัรสาวกและคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ในคริสตศ์ตวรรษแรก และผูรั้บใช้
พระเจา้ทุกคนซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  าใหม้นุษยเ์ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของพระคริสตแ์ละแผน่ดินของพระองค ์ ก็มี
การอุทิศตวัเช่นเดียวกบัพวกคอมมิวนิสต ์ เราจะตอ้งไม่เพียงแต่อุทิศตวัเท่ากบัเขา เราตอ้งอุทิศตวัให้
มากกวา่เขา! พระเจา้ก าลงัทรงแสวงหาทหารแห่งไมก้างเขนท่ีอยูใ่นระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด เป็นคริส
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เตียนท่ีอุทิศตวัใหแ้ก่พระองคอ์ยา่งส้ินเชิง เพื่อพระองคจ์ะสามารถใชค้นเหล่านั้นในการท างานอนั
ยิง่ใหญ่เพื่อแผน่ดินของพระองค ์

ดร. เจมส์ สจว๊ต ผูบ้รรยายพระคริสธรรมใหม่ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึงในยคุเราน้ี กล่าววา่ 
“ถา้หากเราสามารถแสดงให้โลกประจกัษว์า่การถวายชีวติแด่พระคริสต ์ มิใช่ส่ิงท่ีราบเรียบน่าเบ่ือหน่าย 
แต่เป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดท่ีจิตใจของมนุษยส์ามารถรับรู้ได ้ ผูท่ี้อยูน่อกวงการคริสตจกัรและก าลงั
สนใจในพระคริสตน์ั้น จะเขา้มาร่วมประชุมในคริสตจกัรอยา่งเนืองแน่นเพื่อส าแดงความจงรักภกัดีต่อ
พระองค ์และเราคาดคิดวา่จะมีการฟ้ืนฟูยิง่ใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่วนัเพน็เตคอศตเ์ป็นตน้มา” 

ขา้พเจา้เช่ือในค ากล่าวของ ดร. สจว๊ต ขา้พเจา้เช่ือวา่ คริสเตียนนบัจ านวนลา้น ๆ คน รวมทั้ง
พวกเราก าลงัถูกปลุกใหต่ื้นข้ึนเพื่อกระท าพระราชกิจของพระบิดาของเรา เม่ือขา้พเจา้สังเกตเห็นการ
ปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ในชีวติมนุษยท์ัว่โลก ผา่นทางองคก์ารต่าง ๆ ขา้พเจา้จึงมัน่ใจวา่การปลุก
จิตวิญญาณให้ต่ืนข้ึนคร้ังใหญ่ท่ีสุดนบัตั้งแต่วนัเพน็เตคอศตเ์ป็นตน้มา ไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 

คนจ านวนมากก าลงับอกกล่าวถึงเร่ืองราวของพระคริสตแ์ก่คนอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัการกระท า
ของอคัรสาวกเปาโลในอดีตพวกเขาก าลงัด าเนินตามแบบอยา่ง และค ากล่าวของอคัรสาวกเปาโลท่ีวา่
“พระองคน์ั้นแหละเราประกาศอยู ่โดยเตือนสติทุกคน และสั่งสอนทุกคนดว้ยปัญญาทุกอยา่ง เพื่อจะได้
ถวายทุกคนเป็นคนดีรอบคอบในพระคริสต์” 

ความหมายทีแ่ท้จริง 

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดไ้ปท่ีกรุงโรม ในเยน็วนัหน่ึงในขณะท่ีขา้พเจา้นัง่ดูการแสดงพิเศษประกอบ
“แสงและเสียง” ท่ีโฟรัมแห่งกรุงโรม ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงและไดเ้ห็นภาพเหตุการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ของโรม
โบราณ โรมไดป้กครองโลกเป็นเวลาหน่ึงพนัปี โฟรัมเป็นสถานท่ีท่ีแสดงความยนิดีและมอบรางวลัแก่
แม่ทพัท่ีไดรั้บชยัชนะกลบัมา เป็นสถานท่ี ๆ เจา้เมืองประเทศราชต่าง ๆ น าเคร่ืองบรรณการมาถวาย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่แห่งจกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีประชุมของพวกสมาชิกสภาเพื่อบญัญติั
กฎหมายในการปกครองโรม เป็นท่ี ๆ จูเลียส ซีซาร์ถูกฆ่าตาย สถานท่ีน้ีแหละเป็นสถานท่ี ๆ สะทอ้นให้
เห็นถึงภาพประวติัศาสตร์อนัน่าต่ืนเตน้ ขา้พเจา้รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดน้ัง่ดูและฟังอยูท่ี่นัน่ 

ในตอนเยน็วนันั้นเอง ขา้พเจา้ไดไ้ปยงัถ ้าใตดิ้นส าหรับขงันกัโทษ ซ่ึงอยูต่รงกนัขา้มกบัโฟรัม
เช่ือกนัวา่อคัรสาวกเปาโลถูกขงัท่ีนัน่ สองสามเดือนก่อนท่ีจะส้ินชีวติ ถา้หากขา้พเจา้มีชีวติอยูใ่นสมยั
นั้น และไดไ้ปเยีย่มอคัรสาวกเปาโลยงัท่ีคุมขงัแห่งนั้น ขา้พเจา้คงไม่รู้สึกดีใจท่ีไดพ้บ “ทาสของพระ
คริสต”์ ผูน้ี้ เท่ากบัพบผูน้ าชาวโรม 

อคัรสาวกเปาโลอาจมีรูปร่างท่ีไม่สง่างาม และอาจไม่ใช่นกัพดูท่ีมีคารมกลา้และน่าประทบัใจ
เหมือนกบัพระธรรมท่ีเขาไดเ้ขียนข้ึน แต่วา่เขามีมนัสมองท่ีปราดเปร่ือง มีจิตใจท่ีร้อนรน เป็นบุคคลท่ี
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ถวายชีวติทั้งหมดใหแ้ด่พระคริสต ์ เป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรไวแ้ลว้ เขาไดเ้ป็นพยานเพื่อพระ
คริสตแ์ละยอมทนทุกขเ์พื่อชาวโลก เขาเช่ือฟังและท าตามพระบญัชาของพระเจา้ โดยการอุทิศชีวติเพื่อ
ท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จ 

ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าท่ีถ ้าใตดิ้นนั้น มีความหมายมากกวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ีโฟรัมแห่งโรม
เพราะวา่พระเจา้ทรงรับมอบและใชชี้วตินั้น เปล่ียนประวติัศาสตร์ของโลก การท่ีเราผูเ้ป็นคริสเตียน
นมสัการพระเยซูคริสตเจา้ ในทุกวนัน้ีนั้น เป็นดว้ยเหตุผลอยา่งหน่ึงคือ การปฏิบติัพระราชกิจของอคัร
สาวกเปาโล 

ทรงเรียกร้องให้เป็นสาวก 

พระเจา้ทรงใชอ้คัรสาวกเปาโลและคนอ่ืน ๆ เป็นจ านวนลา้น ๆ คนตลอดทุกศตวรรษ พระองค์
ก าลงัแสวงหามนุษยช์ายหญิงในยคุของเราน้ี เพื่อท าใหพ้ระราชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระองคส์ าเร็จในยคุน้ี
เช่นเดียวกนั 

พระเยซูตรัสวา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก” การท่ีเราจะสั่งสอนคนอ่ืนให้
เป็นสาวกนั้น ตวัเราเองตอ้งเป็นสาวกเสียก่อน ผูท่ี้ถวายชีวติแด่พระคริสตแ์ละเขา้ใจถึงวธีิการท่ีจะมีชีวติ
ท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะมีอ านาจในการผลิตคริสเตียนท่ีมีคุณสมบติัอยา่ง
เดียวกนั พระเยซูตรัสวา่ “ถา้ผูใ้ดจะใคร่ตามเรามา ให้ผูน้ั้นเอาชนะตวัเองและรับกางเขนของตนทุกวนั
แบกตามเรามา” พระเยซูคริสตต์รัสอีกวา่ “ถา้ผูใ้ดมาหาเราและไม่รักเรามากกวา่รักบิดามารดา บุตร 
ภรรยา และพี่นอ้งชายหญิง ทั้งชีวติของตนเองดว้ย ผูน้ั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได”้ 

ส าหรับบางคนแลว้ การเรียกร้องใหเ้ป็นสาวกเช่นน้ีอาจรู้สึกวา่เป็นการเรียกร้องท่ีหนกัเกินไป 
บางทีเปโตรอาจมีความคิดเช่นน้ีก็ได ้ เม่ือเขาทูลพระเยซูวา่ “ขา้พเจา้ทั้งหลายไดส้ละส่ิงสารพดั และได้
ติดตามพระองคม์า” พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดสละเรือนหรือพี่
นอ้งชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เราและกิตติคุณของเราในชาติน้ีผูน้ั้นจะ
ไดรั้บตอบแทนร้อยเท่า คือ เรือน พี่นอ้งชายหญิง บิดามารดา ลูกและไร่นา ทั้งจะถูกความข่มเหงดว้ย 
และในชาติหนา้จะไดชี้วิตนิรันดร์” 

พระสัญญาน้ีเกิดข้ึนสมจริงคร้ังแลว้คร้ังเล่า ในชีวติของทุกคน ท่ีแสวงหาพระคริสตแ์ละ
แผน่ดินของพระองคก่์อนบ าเหน็จรางวลัท่ีพวกเขาไดรั้บนั้นมิใช่วตัถุส่ิงของ แต่เป็นบ าเหน็จรางวลัท่ีมี
ความหมายและมีค่ายิง่กวา่ส่ิงเหล่าน้ีมากนกั 
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พระคริสต์เป็นใหญ่ 

ขา้พเจา้จะไม่เคยลืมปฏิกิริยาของ วอนแนทท ์ ผูเ้ป็นภรรยาของขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ไดบ้อก
หล่อนในวนัหมั้นของเราวา่ ขา้พเจา้รักพระเยซูคริสตม์ากกวา่รักหล่อน และพระองคจ์ะตอ้งเป็นเอกเป็น
ใหญ่ในชีวติของขา้พเจา้และในบา้นของเรา 

แมว้า่ในตอนนั้นหล่อนจะไม่เขา้ใจทศันะของขา้พเจา้ แต่ต่อมาเม่ือหล่อนถวายชีวิตจิตใจแด่  
พระคริสต ์หล่อนก็ไดพ้ดูกบัขา้พเจา้วา่ “พระคริสตเ์ป็นใหญ่ในชีวติของดิฉนัเช่นเดียวกนั” 

ดว้ยเหตุท่ีเราทั้งสองไดม้อบชีวติ และความรักแด่พระองคจึ์งท าใหเ้ราทั้งสองมีความรักซ่ึงกนั
และกนั และพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ร่วมกนัมากยิง่กวา่ก่อน พระคริสตท์รงท าใหชี้วติของเราและกิจการ
งานของเรา มีความมัน่คัง่เกินกวา่ท่ีเราจะฝันถึงเราพดูกบั ซี.ที. สะตดัด ์ ผูป้ระกาศเผยแพร่อาวุโสและมี
ช่ือเสียงวา่ “ถา้หากพระคริสตท์รงเป็นพระเจา้ และทรงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา ยอ่มไม่มีอะไรยากเกินกวา่ท่ี
เราจะท าเพื่อพระองคไ์ด”้ 

กองทพัพระมหาบัญชา 

ท่านและขา้พเจา้มีสิทธิพิเศษ ในการมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั ท่ีจะท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระ
คริสตเจา้ส าเร็จในยคุน้ี ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะเชิญท่านใหเ้ขา้ร่วมกองทพัพระมหาบญัชากบัคริสเตียนคนอ่ืน 
ๆ อีกนบัจ านวนลา้น ๆ คน โดยเห็นแก่พระเยซูคริสตเจา้และพระนามของพระองค ์ เราขอใหม้นุษยช์าย
หญิงทัว่ทุกหนทุกแห่ง ละทิ้งความทะเยอทะยานส่วนตวัความเห็นแก่ตวั ความสนุกสนานอนัไร้สาระ 
และใหพ้วกเขากล่าวเช่นเดียวกบัอคัรสาวกเปาโลวา่ “ขา้พเจา้เป็นทาสของพระเยซูคริสต”์ ขา้พเจา้จะใส่
ใจ จะอุทิศเวลา สติปัญญา และทุนทรัพยแ์ด่พระองค ์ เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จ 
นบัตั้งแต่เวลาท่ีขา้พเจา้ต่ืนนอนในตอนเชา้และจนกระทัง่เขา้นอนในตอนกลางคืน ขา้พเจา้ตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการกระท าใหย้ทุธวธีิของพระองคส์ าเร็จลงในโลกน้ี 

ท่านจะยอมอุทิศตวัเป็นอาสาสมคัร ในกองทพัพระมหาบญัชาหรือ? ท่านจะยอมอุทิศชีวติของ
ท่านอยา่งส้ินเชิงแด่พระคริสต ์ และปฏิบติัตนเพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จในยคุน้ี
หรือไม?่ ท่านอาจตอ้งเสียสละหลายอยา่ง ส าหรับบางคนอาจตายเพื่อพระองค ์ แต่ท่านคิดวา่จะมีผูน้ าท่ี
ยิง่ใหญ่กวา่พระเยซูคริสตไ์หม? จะมีอะไรหรือท่ีส าคญักวา่แผนการของพระองค ์ ท่ีท่านจะตอ้งอุทิศตวั
ให?้ ท่านตอ้งการช่วยใหพ้ระมหาบญัชาของพระเจา้ส าเร็จในยคุน้ี โดยส าแดงความรักและความกตญัญู
ของท่านแด่พระคริสต ์ในการท่ีพระองคไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของท่าน เช่ือฟังและกระท าตาม
พระมหาบญัชาของพระองคมิ์ใช่หรือ? 
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อาสาสมคัร 5 ล้านคน  

เราก าลงัขอใหพ้ระเจา้ ทรงเลือกสรรคริสเตียนหา้ลา้นคน เป็นอาสาสมคัรในกองทพัพระมหา
บญัชา เพื่อช่วยป่าวประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรักและการอภยัโทษบาปของพระผูช่้วยใหร้อดของ
เราแก่คนทัว่โลกจ านวน 210 ประเทศ ถา้หากท่านตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองน้ีและ
หนงัสือประกอบการอบรม ไดโ้ปรดติดต่อกบัเราตามท่ีอยูใ่นปกหลงั และถา้หากวา่ทางองคก์ารของเรา
จดัใหมี้การอบรมข้ึนในประเทศไทยเม่ือใด เราก็จะแจง้ให้ท่านทราบต่อไป เราเป็นเหมือนอคัรสาวกเปา
โล คือไม่มีอะไรนอกจากความรักของพระคริสตท่ี์กระตุน้ ให้เราออกไปประกาศเพื่อพระนามของ
พระองค ์

โปรดจ าไวว้า่ โลกของเราน้ีตอ้งการการปฏิวติั และพร้อมท่ีจะรับข่าวสารท่ีกอปรดว้ยความรัก
และการอภยัโทษบาปของพระผูช่้วยใหร้อดของเรา ซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิดการปฏิวติัภายในชีวติจิตใจ
ของมนุษยข้ึ์นได ้ในฐานะท่ีท่านเป็นศิษยท่ี์ยอมมอบชีวติใหแ้ก่พระคริสต ์ท่านก็สามารถเปล่ียนโลกได ้

ถา้หากท่านมีความปรารถนาท่ีจะถวายชีวติแด่พระคริสตเ์พื่อช่วยใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
ขอใหท้่านอธิษฐานตามค าอธิษฐานต่อไปน้ี “ขา้แต่พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค ์บดัน้ีขา้พระองคเ์ฝ้าจ าเพาะ
พระพกัตร์พระองค ์ขา้พระองคพ์ร้อมแลว้ท่ีจะกระท าตามพระประสงคข์องพระองค ์ขา้พระองคมี์ความ
ประสงคท่ี์จะเป็นภาชนะของพระองค ์ ท่ีพระองคจ์ะทรงใชใ้หน้ าเอาข่าวประเสริฐแห่งความรักและการ
อภยัโทษบาปของพระคริสต ์ ไปประกาศแก่มนุษยทุ์กคนในทุกหนทุกแห่ง ขอพระองคท์รงช าระขา้
พระองคใ์หส้ะอาดบริสุทธ์ิ ประทานพลงัแก่ขา้พระองค ์ น าขา้พระองค ์ หนุนใจขา้พระองค ์ สอนขา้
พระองค ์ และช่วยใหข้า้พระองคก์ระท าในส่ิงท่ีจะน าพระเกียรติยศและพระสง่าราศีอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดมาสู่
พระนามของพระองค ์ โปรดประทานวญิญาณบริสุทธ์ิใหซ้าบซ่านเป่ียมลน้ในจิตใจของขา้พระองค ์ เพื่อ
ขา้พระองคจ์ะมีส่วนช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาบรรลุผลส าเร็จไดม้ากท่ีสุด ในชัว่ชีวิตของขา้พระองค ์ ขา้
พระองคท์ูลขอส่ิงเหล่าน้ีในพระนามอนัประเสริฐของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน” 

ถา้หากท่านไดอ้ธิษฐานตามค าอธิษฐานน้ีแลว้ ก็แสดงวา่ท่านไดอุ้ทิศชีวิตของท่านเพื่อพระเยซู
คริสต ์ และไดเ้ป็นอาสาสมคัรเขา้อยูใ่นกองทพัพระมหาบญัชาแลว้ โดยการอุทิศเวลา สติปัญญา 
ความสามารถ และทุนทรัพยข์องทาน ท่านก็จะสามารช่วยใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้
ส าเร็จในยคุน้ี การอุทิศชีวิตของท่านเพื่อพระเยซูคริสตน์ั้น มิใช่เป็นการอุทิศชีวติเพื่อ แคมพสั ครูเสด 
หรือองคก์ารหน่ึงองคก์ารใดโดยเฉพาะ แต่ถา้หากเรามีอะไรพอท่ีจะช่วยท่านไดเ้ราก็จะช่วยอยา่งเตม็ท่ี
และเตม็ใจเป็นท่ีสุด โปรดจ าไวว้า่ โดยพลานุภาพแห่งพระคริสตท่ี์สถิตอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน จะช่วย
ใหท้่านสามารถเปล่ียนโลกได ้
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1

. 
มทัธิว 28:18-20 1

2. 
กิจการ 4:12 

2
. 

ซามูเอล 
การเผยแพร่ในปัจจุบนั หนา้ 24 

1
3. 

กิจการ 4:12 

3
. 

เอเฟซสั 1:19-23 1
4. 

กิจการ 1:8 

4
.  

โคโลสี 1:15,16 1
5. 

2 ทิโมธี 2:2 

5
.  

โคโลสี 2:3,9,10 1
6. 

2 ทิโมธี 2:4 

6
. 

1 ยอห์น 4:4 1
7. 

โคโลสี 1:28 

7
. 

มทัธิว 16:18 1
8. 

ลูกา 9:23 

8
. 

ลูกา 2:10,11 1
9. 

ลูกา 14:26 

9
. 

โคโลสี 1:6 2
0. 

มาระโก 10:28-30 

1
0. 

1 เธสะโลนิกา 1:5 2
1. 

โรม 1:1 

1
1. 

ยอห์น 14:6   
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แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบ ติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั (รวมเป็นหกจบ) นกัวจิยั
ทางการศึกษาคน้พบวา่ การท่ีจะเขา้ใจในหลกัความเช่ือหรือทฤษฎีใด ๆ นั้น จ  าเป็นตอ้งอ่านหรือฟัง
หลกัการนั้น ติดต่อกนัหกถึงสิบคร้ัง จึงจะเขา้ใจไดอ้ยา่งละเอียดแจ่มแจง้ ฉะนั้นถา้ท่านปฏิบติัตามการ
คน้พบของนกัวิจยัทางการศึกษาน้ี ก็จะช่วยใหท้่านมีส่วนร่วมอยา่งส าคญัในการท าใหพ้ระมหาบญัชา
ส าเร็จในยคุน้ี 

2. จงท่องขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงเก่ียวกบัพระมหาบญัชา ในพระกิตติคุณมทัธิวต่อไปน้ี : 
มัทธิว 28:18-20 “พระเยซูเจา้จึงเสด็จมาใกล ้ๆ แลว้ตรัสแก่เขาวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรค์

ก็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ
ใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อ
รักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว ้ น่ีแหละ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ิน
โลก.” 

ท่านสามารถท่องขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดอ้ยา่งง่ายดาย ถา้หากท่านทบทวนทุก ๆ วนัตลอด
สัปดาห์ แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว เม่ือท่านศึกษาหนงัสือเล่มอ่ืนๆ และท่องจ าพระ
ธรรมเพิ่มข้ึนอีกหลายขอ้ขอท่านอยา่ไดล้ะเลยขอ้พระธรรมน้ี แต่จงทบทวนต่อไป 

3. จงท าแบบฝึกหดั “ศึกษาพระคมัภีร์” โดยการอ่านค าถามและตรวจดูขอ้พระธรรมท่ีอา้งไว ้
แลว้เติมค าตอบลงในช่องวา่ง 

4. จงหาโอกาสเขา้ร่วมกบักลุ่มนกัศึกษาหรือเพื่อน ๆ ท่ีมาร่วมกนัเพื่ออภิปรายปัญหาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ หรือไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านข้ึนเองก็ได ้โดยเชิญชวนคนอ่ืนมาร่วมกบัท่าน ตาม
วนัเวลา และตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ เม่ือท่านอภิปรายค าตอบในแบบฝึดหกั “ศึกษาพระ
คมัภีร์” แก่คนอ่ืน ๆ ท่านควรเล่าถึงส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสอนท่านเก่ียวกบัการท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
และท่านสามารถมีส่วนร่วมในการท าใหพ้ระมหาบญัชาน้ีส าเร็จไดอ้ยา่งไร จงบอกให้เขาทราบวา่ ท่าน
ตั้งใจจะน าเอาหลกัขอ้คิดน้ี ไปใชใ้นชีวติของท่านและถ่ายทอดแก่คนอ่ืน ๆ ต่อไปอยา่งไร 

5. ท่านจงใชห้นงัสือเล่มน้ี ซ่ึงสอนใหท้่านทราบถึง “วธีิทีจ่ะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระ
เยซูคริสต์ส าเร็จ” เป็นเสมือนคู่มือในชีวติของท่าน โดยการปฏิบติัต่อไปน้ี  

ก. พระมหาบญัชาจะส าเร็จไม่ได ้ ถา้หากปราศจากการช่วยเหลือของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ การ
วางแผน และความขยนัขนัแขง็ จงหาเวลาสักวนัหน่ึงหรือหาเวลาสักหลาย ๆ ชัว่โมงเพื่ออธิษฐานและ
วางแผนการ จงหาท่ีสงบเงียบท่ีไม่มีใครรบกวนเพื่อเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวั จงทุ่มเวลาใหก้บัการเขา้
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เฝ้าพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี เพื่อขอใหพ้ระองคท์รงน าท่านในการอุทิศเวลา สติปัญญา และทรัพยสิ์นเงินทอง 
ในการท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ แลว้จดบนัทึกส่ิงท่ีท่านรู้สึกวา่พระเจา้ จะทรงมีพระประสงคท่ี์จะให้
ท่านท า ท่านอาจจะบนัทึกแผนการส าหรับเพื่อนบา้นของท่าน เพื่อนร่วมงานของท่าน คริสตจกัรใน
ละแวกบา้นและในชุมชนท่ีท่านอยู ่ ประเทศของท่าน หรือโลกตามการน าของพระเจา้ แผนการน้ีเป็น
เพียงแผนเร่ิมตน้ท่านอาจจะตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงอีกหลายคร้ัง แต่อยา่ลืมวา่ท่านจ าเป็นจะตอ้งมีการ
เร่ิมตน้เสียก่อน 

ข. เร่ิมปฏิบติัตามแผนการนั้น ซ่ึงอาจรวมถึงการสนทนาถึงเร่ืองพระคริสตก์บัคนบางคน และ
ชกัชวนคนอ่ืนใหมี้ส่วนช่วยท าใหแ้ผนการท่ีวางไวบ้รรลุถึงเป้าหมาย เม่ือเร่ิมปฏิบติัตามแผนนั้น ท่านจะ
พบวา่ความคิดของท่านบางอยา่งสามารถปฏิบติัได ้ และบางอยา่งปฏิบติัไม่ได ้ ก็จงอยา่ทอ้แท ้ ขอใหถื้อ
หลกัท่ีวา่ “ผดิเป็นครู” แลว้พยายามปรับปรุงแผนการใหม่ใหเ้หมาะสมและสามารถน ามาปฏิบติัได ้
โปรดจ าไวว้า่ ยิง่ท่านสามารถฝึกฝนผูค้นใหมี้ส่วนร่วมในการท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จมากข้ึนเท่าใด 
แผนการของท่านก็ยิง่จะบรรลุผลส าเร็จมากข้ึนเป็นทวคูีณเท่านั้น การทวคูีณเป็นกุญแจท่ีไขไปสู่
ความส าเร็จ 

ค. จงฝึกฝนอบรมเป็นส่วนตวั เพื่อวา่การด าเนินงานตามแผนการจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน การ
ฝึกฝนอบรมจะช่วยท าใหท้่านเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอ่ืน ๆ การอบรมควรกระท าต่อเน่ืองกนัไป
ตลอดชีวิต 

ง.จงใชห้วัขอ้สั้น ๆ ในตอนตน้ของหนงัสือเล่มน้ี หรือบทสังเขปในตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี 
ในการบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงความจริงอนัประเสริฐในชีวิต ท่านจงกระท าเช่นนั้นอยา่งสม ่าเสมอ เท่าท่ี
ท่านจะสามารถกระท าไดต้ลอดสัปดาห์ ท่านอาจจะมอบหนงัสือเล่มน้ีใหแ้ก่คนท่ีท่านเป็นพยานให้
ทราบถึงความจริงดงักล่าวน้ี เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเน้ือหาในหนงัสือน้ี จนเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง และ
แลว้เขาก็จะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นทราบต่อไปไดอี้กดว้ย 



 41 

ศึกษาพระคมัภีร์ 

พระคริสตธรรมใหม่กล่าวถึงพระมหาบญัชา ไวใ้นพระธรรมต่าง ๆ หลายตอนได ้ แก่ มทัธิว 
28:18-20, มาระโก 16:15,16, ลูกา 24:46-48, กิจการ 1:8 จงอ่านพระธรรมเหล่าน้ี แลว้ตอบค าถาม
ต่อไปน้ี :- 

1. ใครเป็นผูป้ระทานพระมหาบญัชา? ___________________________________________ 
2. ในตอนแรกประทานใหแ้ก่ใคร? _____________________________________________ 
3. ข่าวประเสริฐน้ีตอ้งประกาศใหแ้ก่ใคร? (มาระโก 16:15, ลูกา 24:47, กิจการ 1:8) 
__________________________________________________________________________ 
4. เน้ือหาขั้นพื้นฐานของข่าวประเสริฐท่ีประกาศออกไปนั้นมีอะไรบา้ง? (มาระโก 16:15, ลูกา 

24:47,กิจการ 1:8) __________________________________________________________________ 
5. การน าคนใหม้าเป็นสาวกนั้น มีขอบเขตกวา้งขวางเพียงไร? (มทัธิว 28:19) 
__________________________________________________________________________ 
6. ในการน าคนใหม้าเป็นสาวกนั้น จะตอ้งสอนเขาใหท้ าอะไร? (มทัธิว 28:20) 
__________________________________________________________________________ 
7. ท าไมท่านจึงคิดวา่การน าคนใหม้าเป็นสาวก เป็นกุญแจท่ีไขไปสู่ความส าเร็จในการประกาศ

ข่าวประเสริฐของพระคริสตแ์ก่คนทัว่โลก? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. มีหลายคนโตแ้ยง้วา่ พระมหาบญัชาเป็นขอ้ปฏิบติัของอคัรสาวกเท่านั้น มิใช่เป็นขอ้ปฏิบติั

ของเราในทุกวนัน้ี จงอา้งเหตุผลสองประการจาก มทัธิว. 28:20 ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระมหาบญัชาเป็น
ขอ้ปฏิบติัของคริสเตียนในปัจจุบนัน้ีเช่นเดียวกนั __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
9. ท าไมจึงใชก้ระบวนการน าวญิญาณแบบทวคูีณตามใน 2 ทิโมธี 2:2 เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชา

ส าเร็จในปัจจุบนัน้ี? ________________________________________________________________ 
10. ท าไมการอุทิศตวัตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมโรม 12:1,2 จึงมีความจ าเป็นต่อการท่ีจะท า

ใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ? ____________________________________________________________ 
11. ตามขอ้พระธรรมในวงเล็บต่อไปน้ี ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกมีความ

กระตือรือร้นในการท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ? (กิจการ 5:14,6:7,8:4,11:21,14:1,16:5,17:6)  
__________________________________________________________________________ 
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12. จงใหเ้หตุผลสักสองสามประการ ท่ีท าใหค้ริสตจกัรสมยัเร่ิมแรก ประสบความส าเร็จอยา่ง
น่าอศัจรรย ์(1 เธสะโลนิกา 1:5-10)_____________________________________________________ 

13. ท าไมการประกาศพระกิตติคุณดว้ยความกระตือรือร้นของเรา จึงตอ้งไดรั้บพลงัจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเป็นประการส าคญั? (1 เธสะโลนิกา 1:5,6,2:10-12) ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
14. จงบนัทึกส่ิงท่ีท่านตั้งใจจะท าเพื่อใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในยคุน้ี (เป้าหมายก็คือ ค.ศ. 

1980) สัก 10 ส่ิง ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทสังเขป 

พระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตเจา้เป็น แผนการท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยประทานใหแ้ก่
มนุษย ์ ประทานโดย บุคคลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ท่ีเคยด ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี เก่ียวขอ้งกบัพลานุภาพท่ี
ย่ิงใหญ่เท่าท่ีเผยใหแ้ก่มนุษย ์และเป็น พระสัญญาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยบนัทึกไว ้

1. ใครเป็นผูป้ระทานพระมหาบญัชา และประทานใหแ้ก่ใคร? 
ก. พระคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถกล่าววา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี 

ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้” 
1. พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ 
2. พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน และทรงฟ้ืนคืนพระชนมชี์พเพื่อช่วยมนุษยใ์หร้อด

พน้จากความผดิบาป และประทานชีวตินิรันดร์แก่ทุกคนท่ีตอ้นรับพระองค ์
3. พระองคท์รงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ไดม้ากกวา่ใคร ๆ ทั้งหมดใน

ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติทัว่โลก 
4. พระองคท์รงเปล่ียนประชาชาติทัว่โลก 
5. “ในพระองคน์ั้นสภาพของพระเจา้ทรงด ารงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ และท่านทั้งหลายไดค้วาม

บริบูรณ์ในพระองคน์ั้น ผูเ้ป็นศีรษะแห่งสารพดัท่ีมีบรรดาศกัด์ิ และท่ีมีฤทธ์ิ” (โคโลสี 2:9,10) 
ข. พระมหาบญัชาเป็นของประทานส าหรับบรรดาอคัรสาวกและคริสเตียนทุกคน 
1. โดยการพึ่งฤทธานุภาพ แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ บรรดาอคัรสาวกไดอ้อกไปประกาศข่าว

ประเสริฐแห่งความรัก และการอภยัโทษบาปของพระเจา้ผา่นทางพระคริสต ์ อยา่งกลา้หาญและไม่คิด
เสียดายชีวติ เพื่อเปล่ียนแปลงโลก 

2. เราเองจ าเป็นตอ้งมีความมัน่ใจในพระเจา้ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียม
ลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิวติัโลกของเราน้ี เพื่อพระคริสต ์

2. พระมหาบญัชาคืออะไร? 
ก. รวมถึงการสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก มทัธิว 28:19) เพื่อวา่พวกเขาจะไดน้ าเอาข่าว

ประเสริฐไปสู่พี่นอ้งร่วมชาติของเขา และสามารถอบรมคนอ่ืนให้เป็นสาวกต่อไป 
ข. เป็นพระด ารัสสั่งใหเ้สนอพระกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กชีวติทัว่โลก 
1. บางคนบกพร่องทางสมองหรือร่างกาย จึงไม่สามารถไดย้นิ หรือไดย้นิแต่ไม่เขา้ใจ 
2. ถึงแมว้า่ มิใช่ทุกคนท่ีไดย้นิจะเช่ือเป็นคริสเตียน แต่คนเป็นจ านวนมากจะสนองตอบและ

บางคนท่ีไดย้นิพระกิตติคุณเพียงคร้ังเดียวก็สนองตอบรับเอาพระคริสตใ์นทนัที (โคโลสี 1:6) 
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3. ท าไมเราจึงตอ้งอุทิศชีวติเราทั้งหมดเพื่อช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ? 
ก. เพราะพระคริสตท์รงบญัชาใหเ้ราออกไปประกาศ (มทัธิว 28:19) 
ข. เพราะมนุษยห์ลงหายไปจากทางของพระเจา้ (ยอห์น 14:6) 
ค. เพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงท าใหม้นุษยทุ์กหนทุกแห่งหิวกระหายท่ีจะรู้จกัพระเจา้ 

ประจกัษพ์ยานท่ีเห็นไดก้็คือ เม่ือมีการประกาศโดยพึ่งฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็จะมีคนเป็น
จ านวนมากตอ้นรับพระคริสต ์

4. พระมหาบญัชาจะส าเร็จเม่ือไร? 
ก. ในเม่ือพระเจา้ ทรงเป็นผูป้ระทานพระสัญญานั้นและจดัเตรียมเราใหก้ระท าตาม พระ

ประสงคข์องพระองค ์ เราจึงตอ้งเช่ือวา่ พระองคท์รงมีพระประสงคใ์หพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ ในยคุของ
เราและในทุก ๆ ยคุ 

ข. แคมพสั ครูเสด ไดต้ั้งเป้าหมายไวว้า่จะใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในปี ค.ศ. 1980 และตอ้งการ
ร่วมมือกบัคริสตจกัรต่าง ๆ และองคก์ารคริสเตียนอ่ืน ๆ เพื่อช่วยกนัท าใหบ้รรลุเป้าหมายอนัน้ี 

5. เราตอ้งไปท่ีไหนเพื่อจะช่วยท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ? 
ก. เราตอ้งไปทัว่โลก  
ข. เราตอ้งด าเนินตามยทุธวธีิของพระคริสต ์ และเร่ิมตน้ท่ี “เยรูซาเล็ม” ของเราก่อน (กิจการ 

1:8) 
6. พระมหาบญัชาจะส าเร็จลงไดอ้ยา่งไร? 
ก. เป็นเวลากวา่ 20 ปีแลว้ ท่ีพระเจา้ไดป้ระทานยทุธวธีิใหแ้ก่ แคมพสั ครูเสด เพื่อช่วยใหพ้ระ

มหาบญัชาส าเร็จ อนัไดแ้ก่ : 
1. ประกาศพระกิตติคุณ แก่นิสิตนกัศึกษากวา่แปดลา้นคน ในวทิยาลยัและในมหาวทิยาลยัทุก

แห่ง 
2. ประกาศพระกิตติคุณแก่นกัเรียนจ านวนสิบหา้ลา้นคน ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
3. ท างานร่วมกบั ศิษยาภิบาล คริสตจกัร และคริสเตียนทัว่ไปในมลรัฐ 50 มลรัฐ ซ่ึงมีอยู ่ 224 

เมืองใหญ่หรือ 700,000 ละแวกบา้นแต่ละละแวกบา้นมีอยูป่ระมาณ 100 ครอบครัว (เฉล่ียครอบครัวละ 
3.25คน)  

4. ท างานร่วมกบัทหารของสหรัฐอเมริกาและของชาติต่าง ๆ ทัว่โลก 
5. จดัใหมี้ทีมประกาศพิเศษ เพื่อประกาศแก่นกัศึกษาต่างชาติ ท่ีก าลงัศึกษาในสหรัฐอเมริกา

จ านวน 125,000 คน  
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6. ใชส่ื้อมวลชนต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ ์ ภาพยนตร์ เทป วทิย ุ และโทรทศัน์ในการ
แพร่กระจายข่าวประเสริฐ ไปทัว่ทุกมุมโลก เพื่อท่ีจะน าคนเป็นลา้น ๆ คนมาเป็นสาวก 

7. ใชย้ทุธวธีิอยา่งเดียวกนัในประเทศต่าง ๆ 210 ประเทศทัว่โลกโดย 
ก. น ามนุษยเ์ขา้มาหาพระคริสต ์
ข. สอนใหเ้ขาเกิดความเช่ือเพิ่มข้ึน 
ค. ส่งเขาออกไปประกาศเผยแพร่เพื่อน าคนอ่ืน ๆ มาเป็นสาวก 
8. เนน้ถึงความส าคญัของการอธิษฐาน 
ข. ท่านสามารถใชย้ทุธวธีิส่วนตวัของท่าน ในการใชเ้วลา สติปัญญา และทุนทรัพยข์องท่าน

เพื่อช่วยใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จ 
1. ยทุธวธีิส่วนตวั เป็นแผนการของบุคคลแต่ละคนในการปฏิบติั เพื่อท าใหพ้ระมหาบญัชา

ส าเร็จ 
2. เม่ือท่านน าคนหน่ึงคนใด มาเช่ือพระคริสตน์ั้นเรียกวา่การน าวิญญาณแบบเพิ่มข้ึน 
3. เม่ือท่านช่วยใหค้ริสเตียนใหม่เจริญข้ึนฝ่ายจิตวญิญาณและช่วยเขาใหน้ าคนอ่ืนมาเป็นสาวก

และเจริญข้ึนฝ่ายวิญญาณ เป็นเช่นน้ีต่อ ๆ กนัไป เรียกวา่การน าวิญญาณแบบทวคูีณ 
ค. จงใชค้  าแนะน าต่อไปน้ีในการวางยทุธวธีิส่วนตวัของท่าน 
1. จงมัน่ใจวา่ท่านไดถ้วายชีวติจิตใจแด่พระคริสตแ์ละมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ (โรม 12:1,2) 
2. อธิษฐาน โดยเช่ือวา่พระเจา้จะทรงน าท่านในการด าเนินตามยทุธวธีิส่วนตวัของท่าน 
3. เขียนโครงร่างของยทุธวธีิท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผย จากการท่ีพระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของ

ท่าน 
4. เรียนรู้วธีิการต่าง ๆ ทุกวธีิท่ีสามารถท าใหย้ทุธวธีิส่วนตวัของท่านส าเร็จลงได ้
5. จงใส่ใจและกระตือรือร้นในการประกาศ 
6. จงเขา้รับการฝึกฝนอบรมอยูเ่สมอ เพื่อเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ และใหก้ารเป็นพยานเป็นวถีิ

ชีวติของท่าน 
(แคมพสั ครูเสด ก าลงัอธิษฐานเผือ่กองทพัพระมหาบญัชา ซ่ึงจะประกอบดว้ย นิสิตศึกษาและค

ริสเตียนทัว่ไปทัว่โลกจ านวนหา้ลา้นคน ท่ียอมอุทิศตวัเพื่อช่วยใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในยคุน้ี เราใคร่
ท่ีจะเชิญท่านใหมี้ส่วนร่วมในงานน้ี) 
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กองทพัพระมหาบัญชา 

ท่านอยากมีส่วนร่วม ในการช่วยใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จในยคุน้ีไหม? ท่านสามารถช่วยให้
โดยการเขา้ร่วมในกองทพัพระมหาบญัชา เราก าลงัขอพระเจา้ใหจ้ดัสรรคริสเตียนชายหญิงจ านวนหา้
ลา้นคน ท่ียอมถวายตวัแด่พระคริสตเ์พื่อน าข่าวประเสริฐแห่งความรักและการอภยัโทษบาปของพระเจา้
ไปสู่คนทัว่โลก โดยการสมคัรเขา้ในกองทพัพระมหาบญัชาน้ี 

เม่ือท่านสมคัรเขา้ในกองทพัพระมหาบญัชาน้ี ก็แสดงวา่ท่านไดอุ้ทิศตวัแด่พระคริสต ์ มิใช่อุทิศ
ตวัแก่ แคมพสั ครูเสด หรือองคก์ารอ่ืนใด ท่านจะไดรั้บการฝืนฝนให้รู้จกัวธีิด าเนินชีวติ และเป็นพยาน
ถึงชีวติคริสเตียนท่ีเตม็ไปดว้ยความบริบูรณ์ และวธีิท่ีจะใชย้ทุธวธีิส่วนตวัในการเปล่ียนโลกเปล่ียน
มนุษย ์ โดยการแนะน าเขาใหรู้้จกัพระคริสต ์ การมีส่วนร่วมในกองทพัพระมหาบญัชาของท่าน จะเป็น
ประโยชน์ต่อท่าน คริสตจกัรของท่าน แผน่ดินของพระเจา้และโลก 
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องค์การเผยแพร่พระกติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทั้งโลก 
ตู ้ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


