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ค าน า 
หนงัสือ อาชญากรรมของคริสเตียน เล่มน้ี เป็นผลงานส่วนหน่ึงของ ศาสนาจารย์ เอ.บี.ซิมพ์

สัน ซ่ึงเป็นคริสเตียนคนส าคญัคนหน่ึง ผูมี้ความมุ่งมัน่ในอนัท่ีจะรับใชพ้ระเจา้อยา่งแทจ้ริง จากความ
มุ่งมัน่อยา่งจริงจงั ในอนัท่ีจะเห็นพระกิตติคุณของพระเจา้เผยแพร่ไปทัว่โลกน้ีเอง จึงท าใหท้่าน รณรงค์
เพื่อการน้ีอยา่งแขง็ขนั ทั้งในดา้นส่ิงตีพิมพแ์ละการเทศนาดว้ยวาจา จนเป็นท่ียอมรับนบัถือกนัอยา่ง
กวา้งขวาง และในท่ีสุดก็ไดริ้เร่ิมก่อตั้ง คณะ ซี.เอม็.เอ ข้ึน 

ในบรรดางานเขียนจ านวนมากของท่าน หนงัสือเร่ืองอาชญากรรมของคริสเตียนน้ี เป็นงานอีก
ช้ินหน่ึงซ่ึงเป็นการเตือนสติของคริสเตียน และผูรั้บใชท้ั้งหลายของพระเจา้เป็นอยา่งดีวา่ขณะท่ีเราช้ี
หนา้สัง่สอนหรือตกัเตือนคนอ่ืนนั้น เราช้ีเขาแต่เพียงน้ิวเดียว ส่วนอีกสามน้ิวนั้นยอ้นกลบัมาช้ีท่ีตวัของ
เราเอง เป็นการเตือนเราไปในตวัเช่นกนั แต่เรามกัจะมองขา้มหรือไม่คาดคิดถึงความจริงขอ้น้ี จึงไม่อาจ
ขจดัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของเรา ใหไ้ดส้มเจตนารมณ์ของพระเจา้ได ้

บางที หนงัสือเร่ือง อาชญากรรมของคริสเตียนเล่มน้ี จะช่วยใหเ้ราทั้งหลายไดส้ านึกวา่ 
อาชญากรรมท่ีอุกฉกรรจท่ี์สุดในประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าตินั้น ไม่ใช่อะไรอ่ืนท่ีไหน หากแต่เป็น
ความบกพร่องของคริสเตียน ท่ีเลินเล่อ หรือเฉยเมย ต่อการน าจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษยร่์วมโลก ให้
หนัมาพึ่งพิงในพระเจา้นัน่เอง 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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บทที ่1 ภาวะฉุกเฉินแห่งการประกาศ 

“จงซ้ือโอกาสมาใช ้เพราะบดัน้ีเป็นกาลท่ีชัว่” (เอเฟซสั 5:16) 
“แต่ขา้พเจา้จะคอยอยูใ่นเมือง เอเฟซสั...ดว้ยวา่มีประตูเปิดไวก้วา้งขวางและมีการซ่ึงน่าจะ

เกิดผลส าหรับขา้พเจา้ท่ีน่ี และทั้งมีคนขดัขวางเป็นอนัมาก” (1โครินธ์ 16:8-9) 
ภาวะฉุกเฉิน หมายถึงภาวะท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสุด ซ่ึงจะตอ้งจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงทนัที จะ

ชกัชา้ไปไม่ได ้เป็นภาวะซ่ึงอยูใ่นระหวา่งความเป็นกบัความตาย เช่น อุโมงคใ์ตดิ้นในเหมืองแร่พงัทลาย
ลงมา มีคนงานขดุแร่จ านวนร้อยอยูใ่นอุโมงคน์ั้นโดยไม่มีทางรู้ไดว้า่พวกเขาจะเป็นตายร้ายดีอยา่งไร 
หน่วยกูภ้ยัพยายามทุกวธีิ ขดุหาทางลงไปท่ีอุโมงคน์ั้นอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด 

หรือเม่ือมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือล าหน่ึง ในกลางมหาสมุทร ซ่ึงบรรทุกคนโดยสาร
เตม็ล าเรือแจง้วา่ เรือก าลงัจะจม คนทั้งเรือก าลงัจะพินาศ หน่วยกูภ้ยัท่ีริมฝ่ัง รีบส่งเคร่ืองบินและเรือไป
ช่วยทนัที น่ีแหละคือสภาวะแห่งความฉุกเฉิน 

ในภาวะฉุกเฉินเหล่าน้ี ใครเล่าจะกล่าวหาไดว้า่ บุคคลท่ีออกไปท าหนา้ท่ีบ าบดัทุกขด์ว้ยใจท่ีเร่า
ร้อนเหล่านั้น เป็นคนใจร้อนเกินไป หรือเป็นคนบา้คลัง่ ไม่มีใครกล่าวเช่นนั้นอยา่งแน่นอนในทาง
ตรงกนัขา้มคนท่ีเสียสละเหล่าน้ี มีแต่ไดรั้บการชมเชย และไดรั้บเกียรติอยา่งสูง ท าให้ผูท่ี้เห็นแก่ตวัตอ้ง
อบัอายขายหนา้แทน 

แต่มีภาวะฉุกเฉินอีกอยา่งหน่ึง ซ่ึงร้ายแรงกวา่ภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยัพิบติั
ทัว่ไปคือ ภาวะฉุกเฉินในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่มวลชนท่ัวโลก การประกาศ
พระกิตติคุณ มิใช่เป็นเพียงสิทธิพิเศษ หรือหนา้ท่ีรับผดิชอบของคริสเตียนเท่านั้น มิใช่ข้ึนอยูก่บัโอกาส
แต่อยา่งเดียวแต่เป็นขอ้ผกูมดั ท่ีบงัคบัใหค้ริสเตียนตอ้งเป็นพยานและประกาศ พระเจา้ตรัสเตือนไวว้า่ 
“จงซ้ือโอกาสมาใช”้ นัน่หมายถึงการใชทุ้กเวลานาทีใหเ้ป็นประโยชน์ “เพราะวา่บดัน้ีเป็นกาลท่ีชัว่” 

เหตุท่ีกล่าววา่ การประกาศเป็นเร่ืองฉุกเฉินซ่ึงเราตอ้งกระท าอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด ก็เพราะ 

1. ปัญหาทีร้่ายแรง แห่งความหลงหายไปในความผดิบาปของมนุษย์ 

ท่านอาจไดย้นิปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัเช่น ปัญหาการศึกษา ปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจของประเทศและของส่วนบุคคล ปัญหาทางดา้นกฎหมาย ปัญหาการระบาดของโจรผูร้้าย 
ปัญหาการคอรัปชัน่ ปัญหาสังคม ปัญหาความสงบสุขของประเทศ ฯลฯ ปัญหาเหล่าน้ีแมจ้ะร้ายแรง 
เป็นท่ีน่าวิตกและกระทบกระเทือนต่อสวสัดิภาพของประชาชนโดยทัว่ไป แต่ก็ยงัเทียบไม่ไดก้บัปัญหา 
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ความฉุกเฉินเกิดข้ึนเม่ือใด ยอ่มหมายถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั

ความรักความเมตตาและความเร่งรีบเม่ือนั้น 
 
แห่งความหลงหายไปในความผดิบาปของมนุษย ์ เพราะปัญหาความผิดบาปน้ี เก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นและความตายเป็นนิจนิรันดร์ของมนุษย ์ และกระทบกระเทือนถึงคนทุกชั้น ทุกวรรณะ ในทุก
ยคุ ทุกสมยั พระเยซูตรัสวา่ “เพราะถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งเสียชีวิตของตน ผูน้ั้นจะได้
ประโยชน์อะไร” (มาระโก 8:36) 

2. คนจ านวนมากก าลงัสูญเสียชีวติไป โดยไม่ได้รับความรอด 

ในเพลง “โอ ชาวซีโอนจงรีบ” มีขอ้หน่ึงกล่าววา่ 
ดูเถิด ชาวโลกเป็นหม่ืนเป็นแสนตกเป็นทาส 
เขาถูกขงัไวใ้นคุกมืดแห่งความบาป 
ใครอาสาไปบอกวา่ พระคริสตท์รงปล่อยได ้
โดยพระองคย์อมตาย เราจึงหลุดเป็นไท 
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เม่ือพระเยซูคริสตท์รงเห็นกลุ่มชน ซ่ึงจะตอ้งพบความพินาศ โดยไม่มีผูใ้ดบอกทางแห่งความ
รอดใหพ้วกเขารู้ พระทยัของพระองคก์็ท่วมทน้ดว้ย ความเมตตา และความสงสาร พระองคต์รัสวา่ 
“การเก่ียวนั้น เป็นการใหญ่นกัหนา แต่คนท าการยงันอ้ยอยู”่ (มทัธิว 9:37) ถา้เราปรารถนาจะมีส่วนใน
การช่วยกลุ่มชนเหล่าน้ีใหไ้ดรั้บความรอด เราก็ตอ้งรับผิดชอบในการเป็นพยานแก่คนเหล่านั้น ขณะท่ี
เขายงัมีชีวติอยู ่

3. ประชากรของโลกก าลงัเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 

เม่ือเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีกลบัใจใหม่ กบัจ านวนพลเมืองท่ีเพิ่มข้ึนทุกวนัแลว้ จะเห็นวา่ เรา
ท าการประกาศล่าชา้และนอ้ยเหลือเกิน ในแต่ละปี อาจมีคนเป็นสมาชิกคริสตจกัรเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน
ร้อย แต่พลเมืองเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนลา้น ในหลายท่ีหลายแห่ง คนจ านวนมากยงัไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณ
แมเ้พียงคร้ังเดียว เพราะไม่มีใครไปเป็นพยาน หรือประกาศ พลเมืองในแต่ละหมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั ยงั
จะเพิ่มข้ึนอีกเร่ือย ๆ และเพิ่มรวดเร็วยิง่ข้ึน 

4. ผู้สอนผดิ ๆ มจี านวนเพิม่ขึน้  

การประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน เป็นท่ีประทบัใจของพวกเขาสอนผดิ ๆ และผูน้บัถือ
ศาสนาอ่ืน ๆ มาก บุคคลเหล่านั้นจึงไดพ้ยายามเลียนแบบวธีิการประกาศสั่งสอนของคริสเตียนจน
กลายเป็นคู่แข่งขนัท่ีน่ากลวัยิง่ เม่ือศาสนาอ่ืนก าลงัปรับปรุงตวัในการเผยแพร่ลทัธิค าสอนของเขาอยา่ง
รีบด่วนเช่นน้ี จึงเป็นภาวะฉุกเฉินท่ีคริสเตียนจะตอ้งรีบประกาศพระกิตติคุณ 
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ความแตกต่างระหวา่งคนเกิด กบัคนท่ีไดรั้บความรอดน่าจะเป็นเคร่ือง 
กระตุน้เตือนคริสเตียนใหก้ระตือรือร้นในงานของพระเจา้เป็นอยา่งดี 

5. พระเจ้าก าลงัเปิดประตูให้เราประกาศพระกติติคุณอย่างกว้างขวาง 

พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของคริสเตียนหลายคน โดยการเปิดโอกาสใหแ้ก่คริสเตียน ท าการ
ประกาศพระกิตติคุณอยา่งเต็มท่ี นอกจากนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัทรงท าการทัว่ไปในประเทศของ
เรา ท าให้จิตใจของคนจ านวนมาก รู้สึกหิวกระหายอยากพบความจริง ถา้เราไม่รีบน าใหเ้ขารู้จกัพระเยซู
คริสตใ์นขณะน้ี เขาอาจไปยึดถือส่ิงอ่ืน ซ่ึงคิดวา่จะใหค้  าตอบแก่ชีวิตของเขาพระเจา้ก าลงัทรงอวยพระ
พรการประกาศพระวจนะของพระองคท์  าใหมี้คนกลบัใจใหม่มากข้ึนอยา่งผดิปกติ ประตูท่ีเปิดกวา้งอยู่
น้ีอาจจะปิดลงสักวนัหน่ึง เม่ือถึงวนันั้น เราจะไม่มีอิสระเสรีภาพเหมือนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอีก 

6. หมายส าคญัแห่งการเสด็จกลบัมา ของพระเยซูคริสต ์
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พระเยซูตรัสวา่ พระกิตติคุณของพระองคจ์ะตอ้งประกาศไปทัว่โลก ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา 
หากเราปรารถนาจะใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จมาเร็วเท่าไร เราก็ตอ้งรีบประกาศพระกิตติคุณเร็วยิง่ข้ึน
เท่านั้น เหตุการณ์ทัว่ไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ท าใหเ้ราปรารถนาอยา่งยิง่ ท่ีจะเห็นพระเยซูเสด็จ
กลบัมาโดยเร็ว ขณะน้ีแมเ้รารับใชพ้ระเจา้อยา่งสุดความสามารถ แต่ก็มิไดเ้ห็นผลดงัท่ีเราปรารถนาทุก
ประการ สภาพของคริสตจกัร และสภาพของสังคมในสมยัก่อนเป็นอยา่งไร สมยัน้ีก็ไม่มีอะไรผดิแผก
แตกต่างกนัมากนกั เราไม่สามารถท าความดีใหแ้ก่สังคมไดอ้ยา่งครบถว้น และเราเองก็ไม่ดีครบถว้น มี
แต่การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดทุ้กอยา่ง 

มีเร่ืองหน่ึงเล่าวา่ จิตรกรคนหน่ึง พยายามวาดภาพอนัวจิิตรพิสดารท่ีเกิดข้ึนในหว้งนึกคิดลงบน
ผนืผา้ของเขา เขาเอาใจจดจ่อวาดภาพนั้นเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่สามารถวาดไดด้งัท่ีเขาปรารถนา เขารู้สึก
ทอ้ใจเป็นอยา่งยิง่ ท่ีไม่อาจวาดภาพใหค้รบถว้นบริบูรณ์ไดเ้ขาไดเ้ขียนขอ้ความแสดงความทอ้แทข้อง
เขาไวใ้นสมุดบนัทึกประจ าวนั ในคืนวนันั้น อาจารยผ์ูอ้าวโุสของเขาไดเ้ขา้มาในห้องวาดภาพของเขา 
ขณะท่ีจอ้งดูภาพซ่ึงศิษยว์าดคา้งไว ้ ก็เขา้ใจถึงความคิดและความปรารถนาทุกอยา่งของศิษย ์ อาจารยผ์ู ้
อาวโุสจึงหยบิพูก่นัท่ีวางอยูข่า้ง ๆ ข้ึน ตบแต่งส่วนท่ีบกพร่องของภาพนั้นให้เรียบร้อยแลว้ออกจากท่ี
นัน่ไปอยา่งเงียบ ๆ เม่ือจิตรกรหนุ่มกลบัมาถึงหอ้งวาดภาพก็ตอ้งตกตะลึง ท่ีเห็นภาพอนัสวยงามในหว้ง
นึกคิดของเขา ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดบนผา้ใบอยา่งสมบูรณ์แบบ พลนัน ้าตาของเขาก็พร่ังพรู
ออกมาและร้องวา่ “ไม่ใช่ใครอ่ืน ท่านอาจารยเ์ท่านั้นท่ีสามารถท าไดเ้ช่นน้ี” 

ในท านองเดียวกนั เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมา พระองคจ์ะทรงท าใหก้ารงานซ่ึงเราท าคัง่คา้งอยู ่
ใหเ้สร็จส้ินบริบูรณ์ในวนันั้น คนทั้งโลกจะเขา้ใจแผนการของพระเจา้ และทุกอยา่งจะกลบัคืนมาสู่
สภาพท่ีสมบูรณ์ พระเยซูคริสตก์ าลงัรอคอยเราพระกิตติคุณของพระองคแ์ผไ่ปถึงทุหนทุกแห่งเม่ือใด 
พระองคก์็จะเสด็จมาเม่ือนั้น 

ขอ้พระธรรมอีกขอ้หน่ึงซ่ึงเราอา้งในตอ้นตน้ กล่าวถึงท่าทีของคริสเตียนซ่ึงควรมีต่อภาวะ
ฉุกเฉินแห่งการประกาศ อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “แต่ขา้พเจา้จะคอยอยู.่..ดว้ยวา่มีประตูเปิดไวก้วา้งขวาง
...ทั้งมีคนขดัขวางเป็นอนัมาก” การ คอยอยู่ ของอาจารยเ์ปาโล เนน้ใหเ้รารู้ถึง ความตั้งใจและความกลา้
หาญซ่ึงเราควรมีในการประกาศกิตติคุณ เพราะแมว้า่ประตูแห่งการประกาศพระกิตติคุณจะเปิดไวก้วา้ง 

มาก แต่ขณะเดียวกนัท่านก็พบอุปสรรค และความทุกขล์ าบากนานาประการ เราตอ้งการคนท่ีมี
จิตในแน่วแน่ เขม้แขง็ดุจดวงดาว ซ่ึงส่องแสงอยูเ่ป็นนิตย ์ มิใช่ดุจเมด็ฝนท่ีโปรยลงมาอยา่งกะปริบกะ
ปรอยเป็นคร้ังคราว เราตอ้งการคนซ่ึงสามารถยนืหยดัมัน่คง ดุจทหารกลา้ท่ียนืหยดัสู้ในท่ามกลางเปลว
เพลิงและควนัสงครามจนกวา่ชีวติจะหาไม่ มิใช่คนท่ีมีแต่ความหวงัท่ีเล่ือนลอย 
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ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง มีการสงครามคร้ังหน่ึงเกิดข้ึนระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศส เรียกวา่
สงคราม วอเตอร์ลู ซ่ึงประวติัศาสตร์โลกตอ้งจารึกไว ้ ในสงครามคร้ังนั้น หน่วยทหารสก๊อตซ่ึงอยูฝ่่าย
องักฤษ ไดน้ าชยัชนะมาสู่ฝ่ายของตน โดยการยดึและรักษาจุดยทุธศาสตร์ไวต้ลอดเวลาแห่งการสู้รบท่ี
ดุเดือด และน่าสะพรึงกลวั ทหารท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาไดข้ออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาหลายคร้ังใหถ้อยและ
ทิ้งจุดยทุธศาสตร์นั้นเสีย แต่ทุกคร้ังก็ไดรั้บค าตอบวา่ “จงยดึมัน่อยูท่ี่นัน่” จนในท่ีสุดทหารใตบ้งัคบั
บญัชาเห็นความเด็ดเด่ียวของผูน้ า จึงกล่าววา่ “ท่านจะพบเราทุกคนอยูท่ี่นัน่” เม่ือสงครามวอเตอร์ลูสงบ 
ก็พบวา่ทหารเหล่านั้นทุกคนอยูท่ี่นัน่จริง ๆ แต่อยูใ่นสภาพท่ีบอบซ ้ าและไร้ชีวติชยัชนะคร้ังน้ีเกิดข้ึนได ้
ก็เพราะการสู้อยา่งไม่ถอยของทหารหาญเหล่าน้ี 

คริสเตียนบางคนเร่ิมตน้รับใชพ้ระเจา้มาดว้ยดี แต่น่าเสียดายเหลือเกิน ท่ีเขาไม่ “รอคอย” หรือ
ยดึมัน่ต่อไป เม่ือพบอุปสรรคและความยากล าบาก ท าใหง้านท่ีท าไปแลว้ลม้เหลว ขอพระเจา้ทรงช่วย
ใหเ้ราเห็นภาวะความฉุกเฉิน ท่ีเราจะตอ้งรีบประกาศพระกิตติคุณ ให้เรามีจิตใจท่ีมัน่คงแน่วแน่ มีความ
กลา้หาญ ท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคทุกอยา่ง สามารถพดูกบัพระเยซูคริสต ์ และท าตามพระบญัชาของ
พระองคดุ์จทหารหาญเหล่านั้นวา่ “เราจะอยูท่ี่นัน่ จนกวา่พระองคจ์ะเสด็จมา” 
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บทที ่2 แบบแผนการประกาศในพระคริสตธรรมใหม่ 

“ท่านบุตรมนุษยเ์อ๋ย ใหว้ิหารนั้นปรากฏแก่เรือนอิสราเอลและใหเ้ขาทั้งหลายอายเพราะความ
ชัว่ลามกของเขา และใหเ้ขาวดัสัณฐานนั้น และถา้เขาทั้งหลายอายเพราะส่ิงทั้งปวงท่ีเขาไดก้ระท า ใหเ้ขา
เห็นสัณฐานทั้งแบบอยา่งวิหารนั้น และประตูทั้งหลายท่ีเขา้ออกแห่งวหิารนั้น และสัณฐานทุกอยา่งและ
บญัญติัทั้งปวงแห่งวหิารนั้น” (เอเสเคียล 43:10, 11) 

เม่ือพระเจา้ตรัสถึงวหิารซ่ึงจะสร้างบนภูเขาโมรีอา พระองคไ์ดท้รงบอกใหท้ราบถึงแบบแผน
ของพระวหิารนั้น อยา่งละเอียดถ่ีถว้น เหมือนดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงแบบแผนของพลบัพลาใหแ้ก่
โมเสส บนภูเขาซีนาย และสั่งใหโ้มเสสสร้างพลบัพลาตามแบบแผนท่ีพระองคท์รงส าแดงใหเ้ห็นทุก
ประการ 

พระวหิารบนภูเขาโมรีอา ซ่ึงท่านเอเสเคียล กล่าวไว ้ เล็งถึงพระวหิารฝ่ายวญิญาณจิต ซ่ึง
ประกอบดว้ยคนทั้งหลาย ซ่ึงไดรั้บการไถ่ใหพ้น้จากความผดิบาปแลว้ โดยมีพระเยซูคริสตเ์ป็นรากฐาน
ของวหิารน้ี พระเจา้ทรงให้แบบแผนของการสร้างพระวหิารไว ้ เพื่อไวเ้ราท าการก่อสร้างตามแบบแผน
นั้นทุกประการ การไม่ปฏิบติัอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง จะน าความลม้เหลวมาสู่การก่อสร้างของเรา
อยา่งส้ินเชิง 

พระเยซูคริสต ์ ทรงเปิดเผยแบบแผนการสร้างพระวหิารใหญ่ของพระเจา้ให้แก่เราในพระคริสต
ธรรมใหม่ อนัเป็นแบบอยา่งซ่ึงเราตอ้งยดึถือในการประกาศพระกิตติคุณ เพื่อน าคนใหก้ลบัใจบงัเกิด
ใหม่ ประกอบเป็นพระวหิารของพระเจา้ใหส้ าเร็จบริบูรณ์ 

ขั้นแรก พระเยซูคริสตท์รงบอกใหเ้รามองดูท่ี “ทอ้งนา” ดว้ยความคิดความเขา้ใจ พระองคต์รัส
วา่ “จงลืมตามองดูนาเถิดเพราะวา่ทุ่งนาเหลืองถึงฤดูเก่ียวแลว้” (ยอห์น 4:35) 

การเขา้ใจถึงความตอ้งการของมนุษย ์ เป็นรากฐานส าคญัแห่งการรับใชพ้ระเจา้ แต่จะมีคริส
เตียนสักก่ีคนท่ีมองเห็นความตอ้งการของคนอ่ืน เรามกัคิดถึงแต่ตวัเราเองครอบครัวของเรา หรือ
คริสตจกัรของเรามากกวา่คิดถึงคนอีกจ านวนมาก ท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ สายตาของเราสั้นเกินไป ถูกจ ากดั
เฉพาะในวงแคบ ๆ ภายในกลุ่มของเรา คณะของเรา จนมองไม่เห็นคนอีกหลายลา้นซ่ึงก าลงัพินาศ เรา 
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ขา้วสุกเหลืองอร่ามออกอยา่งน้ีแลว้ยงัจะผลดัวนัประกนัพรุ่งอีกหรือ 

 
ทุ่มเทเงินไปกบัการขยบัขยายกิจการของคณะ การตั้งคริสตจกัร เพื่อประดบับารมีของชนกลุ่ม

หน่ึง มากกวา่การประกาศเพื่อใหค้นกลบัใจบงัเกิดใหม่ 
จง “ลืมตามองดูนา” ดงัท่ีพระเยซูคริสตต์รัสเถิด คนจ านวนกวา่สามสิบลา้นคนในประเทศของ

เรา มีผูท่ี้รู้จกัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงสักก่ีคน มีผูป้ระกาศข่าวประเสริฐในทอ้งท่ีก่ีแห่ง มีโบสถต์ั้งข้ึนก่ีหลงั  
 พระเยซูตรัสวา่ อยา่กล่าววา่ “อีกส่ีเดือนฤดูเก่ียวขา้วจะถึง” มิใช่หรือ? ฉะนั้นเราจึงตอ้งประกาศ

ใหค้นชัว่อายขุองเราน้ีทราบถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ เพื่อชกัน าให้เขาไดพ้บความรอด เราจะ
ผดัวนัประกนัพรุ่งไม่ได ้คริสเตียนในยคุน้ีจะตอ้งรับผดิชอบคนในยคุน้ี ถา้คริสเตียนในยคุน้ี ไม่ประกาศ
พระกิตติคุณให้แก่คนในยคุเดียวกนั จะไม่มีใครประกาศพระกิตติคุณให้แก่เขาไดอี้ก 

“ทอ้งนาก าลงัเหลืองอร่าม” ประตูแห่งพระกิตติคุณก าลงัเปิดกวา้งอยู ่คนจ านวนมากยงัไม่ไดรั้บ
ความรอด ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจเรา ใหเ้ราเห็นและเขา้ใจถึงความตอ้งการน้ี ท าใหเ้รานึกถึง
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ช่ือของบางคนท่ีเราสามารถเป็นพยานใหเ้ขาฟังได ้ และอยา่ใหเ้รามีความสุขใจ จนกวา่เราจะไดเ้ป็น
พยานแก่คนนั้น ๆ แลว้  

ขั้นทีส่อง อธิษฐาน พระเยซูตรัสวา่ “การเก่ียวนั้นเป็นการใหญ่นกัหนา แต่คนท าการยงันอ้ยอยู ่
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานขอต่อเจา้ของการเก่ียวนั้น ใหใ้ชค้นท าการหลายคนไปในการเก่ียว
ของพระองค”์ (ลูกา 10:2) 

หากเรามองดูท่ี “ผนืนา” อนักวา้งใหญ่ไพศาล แลว้เปรียบเทียบกบัผลแห่งการประกาศพระกิตติ
คุณในปีท่ีผา่น ๆ มา เราอาจรู้สึกทอ้แทใ้จก็ได ้ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตไ์ดแ้ผเ่ขา้มาในประเทศ
ไทยหลายร้อยปีแลว้ เขา้มาตั้งแต่คร้ังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนกระทัง่บดัน้ีมีคริสเตียนเพียงกระ
หยบิมือเดียวท าไมจึงเป็นเช่นน้ี 

ถา้เราศึกษาประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรในศตวรรษแรก จะเห็นภาพท่ีแตกต่างกบัสมยัน้ีมาก 
สมยันั้นเพียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงชัว่อายคุนเท่านั้น อาจารยเ์ปาโลและเพื่อนร่วมงานของเขาก็สามารถ
ประกาศพระกิตติคุณ จนมีกลุ่มคริสตเตียนเกิดข้ึนเกือบทุกแห่งในโลกเป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนในสมยันั้น 
ท าไมจึงเกิดผลดีเช่นนั้น? ค าตอบง่าย ๆ คือ พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ไดท้รงร่วมงานกบัพวกเขา แทจ้ริงในสมยั
นั้น ไม่มีอุปกรณ์การประกาศท่ีทนัสมยัดงัท่ีพวกเราใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั พวกเขาไม่มีเคร่ืองขยายเสียง วทิย ุ
โทรทศัน์ ไม่มีรถยนต ์ เรือยนต ์หรือรถไฟ ส าหรับเป็นพาหนะไม่มีเงินอุดหนุนกอ้นใหญ่จากคริสตจกัร 
หรือองคก์ารใด ๆ แต่พระเจา้ทรงท าใหส่ิ้งท่ีพวกเขามีอยูน่ั้นเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ในการออกเดินทาง
ประกาศเพียงคร้ังเดียว อาจารยเ์ปาโลสามารถเดินทางประกาศทัว่ประเทศกรีก และวางรากฐานอนั
มัน่คงแก่คริสตจกัรในศตวรรษต่อ ๆ มา 
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จงรับใชพ้ระเจา้อยา่งเตม็ก าลงัเสียแต่วนัน้ี 
เพื่อเก็บเก่ียวบ าเหน็จรางวลัในวนัหนา้ 
 
ท าไมพระเจา้จึงทรงร่วมมือกบัอาจารยเ์ปาโล และคริสเตียนในสมยันั้นมากเช่นน้ีนะหรือ? ก็

เพราะคนในสมยันั้นเอาใจใส่ต่อการอธิษฐาน เราตอ้งไม่เพียงแต่เป็นพยานและประกาศดว้ยปากเท่านั้น 
หากยงัประกาศดว้ยการคุกเข่าอธิษฐานอีกดว้ย งานน้ีเป็นงานของพระเจา้ หากเราอาศยัฤทธ์ิอ านาจของ
พระองคอ์ยา่งแทจ้ริง เราจะเห็นผลในการน าคนใหก้ลบัใจใหม่อยา่งน่าอศัจรรย ์ในระยะเวลาไม่นานนกั 

ขั้นทีส่าม ส่งคนออกไปประกาศ 
แบบแผนการประกาศขั้นท่ีสาม ในพระคริสตธรรมใหม่คือการส่งอคัรสาวก 12 คน และสาวก

อีก 70 คนออกไปประกาศพระกิตติคุณ ขณะท่ีส่งสาวก 70 คนออกไป พระเยซูสั่งใหพ้วกเขาอธิษฐาน 
เพื่อวา่พระบิดาเจา้จะไดส่้งคนอ่ืน ๆ ออกไปดว้ย (ดูลูกา 10: 1, 2) พระองคต์รัสสั่งใหพ้วกเขาล่วงหนา้
ไปก่อน ภายหลงัจากนั้นพระองคจึ์งเสด็จไปยงัเมืองเหล่านั้น ในท านองเดียวกนั พระเยซูคริสตท์รงสั่ง
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ใหเ้ราล่วงหนา้ไปก่อน แลว้พระองคจ์ะเสด็จตามมาในไม่ชา้ เพื่อกระท าใหง้านท่ีเราท าไวแ้ลว้ส าเร็จเรา
จึงเป็นผูบุ้กเบิกทางของพระเยซูคริสต ์ เหมือนเหล่าสาวก 70 คน ท่ีเป็นผูบุ้กเบิกทางพระองค ์ สาวกใน
สมยันั้นลว้นแต่มีความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูรั้บใช ้ ของพระเยซูคริสตทุ์กคนใน
สมยัปัจจุบนัน้ี พวกเขาไม่ถือสัมภาระท่ีไม่จ  าเป็น ไม่แสวงหาความฟุ่มเฟือย และความสุขสบายส่วนตวั
ฝ่ายโลก ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาจึงสามารถเดินทางประกาศพระกิตติคุณไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงสั่งก าชบัพวกสาวกคร้ังหน่ึงวา่  
“ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” (มทัธิว 28:19) และพระองคท์รงสัญญาวา่
จะสถิตอยูก่บัเขาตลอดไปเป็นนิตย ์โปรดสังเกตใหดี้วา่ พระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งทรงเป็นใคร และทรงมีฐานะ
อยา่งไร พระองคต์รัสวา่ “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบใหแ้ก่เราแลว้” 
พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีทรงฤทธานุภาพ หากเราเช่ือฟังค าสั่งของพระองค ์ ออกไปเป็นพยานและประกาศ
พระกิตติคุณพระเยซูคริสต ์ ผูท้รงฤทธานุภาพจะสถิตอยูก่บัเรา และพระองคจ์ะทรงส าแดงฤทธานุภาพ
ของพระองคแ์ก่เรา 

ในพระธรรมมทัธิว พระองคต์รัสสั่งใหเ้ราประกาศพระกิตติคุณแก่คนทุกชาติ ในพระธรรม
มาระโก 16: 15, 16 พระองคต์รัสสั่งใหเ้ราประกาศแก่ทุกคน พระองคต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไป...
ประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” ฉะนั้นการเป็นพยานและการประกาศของเรา จึงมิไดจ้  ากดัอยูใ่นวง
สองสามคนหรือในกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด หากแต่ตอ้งประกาศแก่ทุกคนซ่ึงยงัไม่รู้จกัทางแห่งความรอด
นอกจากนั้น ค าสั่งน้ีก็มิไดมี้มาถึงคริสตจกัรหากแต่ถึงคริสเตียนทุกคน พระองคท์รงสั่งใหค้ริสเตียนทุก
คน ออกไปเป็นพยาน พระเจา้ทรงเรียกเราทุกคนแลว้ เราจะตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียกของพระองค์
ในทางใดทางหน่ึง ไม่มีผูใ้ดสามารถหลีกเล่ียงหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัส าคญัน้ีได ้ เม่ือการพิพากษาใหญ่
มาถึง เราจะตอ้งรายงานต่อพระเยซูคริสต ์ เก่ียวกบังานซ่ึงพระองคท์รงมอบหมายใหท้ า ท่านจะยอม
ปล่อยตวั จนตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้ในลกัษณะ ดงัเน้ือเพลงต่อไปน้ีหรือ? 

ขา้ตอ้งเฝ้าพระเจา้มือเปล่าหรือ เฝ้าผูช่้วยอยา่งน้ีดีหรือ 
ไม่ทนัน าวญิญาณถวายเลย ขา้เขา้เฝ้าดว้ยมือเปล่าหรือ 
ขั้นทีส่ี่ ระเบียบการของการประกาศ 
พระธรรมลูกา 14: 16-24 กล่าวถึงค าอุปมาเก่ียวกบัการเล้ียงใหญ่ พระเยซูคริสตท์รงใชค้  าอุปมา

น้ีสอนให้รู้ถึงระเบียบการของการประกาศ แขกพวกแรกท่ีไดรั้บเชิญใหม้ากินเล้ียง เล็งถึงผูฟั้งพระกิตติ
คุณทัว่ไป พระเจา้ส่งคนไปเป็นพยานและประกาศใหเ้ขาฟัง แต่พวกเขามวัยุง่อยูก่บัธุรกิจทางฝ่ายโลก
และความสนุกสนานของตวัเองมากเกินไป จนไม่มีเวลาท่ีจะเอาใจใส่ต่อค าเชิญของพระเจา้ 
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เม่ือแขกพวกแรกปฏิเสธความปรารถนาดีของผูเ้ชิญ นายจึงสั่งพวกบ่าวอีกคร้ังหน่ึงวา่ “จง
ออกไปตามถนนใหญ่ ตรอกนอ้ยในเมือง” พระเจา้ไม่ทรงปรารถนาจะใหเ้ราใชชี้วิตน้ี ประกาศพระกิตติ
คุณซ ้ าซาก ใหแ้ก่คนท่ีไม่ปรารถนาจะตอ้นรับเท่านั้น พระองคท์รงให้โอกาสแก่ทุกคน เม่ือเราให้โอกาส
อยา่งพอเพียงแก่เขาท่ีจะฟังพระกิตติคุณและกลบัใจใหม่แลว้ พระองคต์อ้งการใหเ้ราผา่นท่ีนัน่ไป ไปหา
คนอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ค่อยมีโอกาสไดฟั้ง ขอ้ผดิพลาดของคริสตจกัรหลายแห่งก็คือ เขามุ่งหนา้ประกาศแก่คน
ในวงแคบ ๆ แต่อยา่งเดียว จนละเลยคนอีกจ านวนมากท่ีไม่มีโอกาสไดฟั้งพระกิตติคุณ 

ขั้นที่ห้า การเจิมดว้ยฤทธ์ิอ านาจแห่ง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิพระเยซูคริสตต์รัสไวใ้น
กิจการ 1:8 วา่ “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บ
พระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ส้ิน ทั้งมณฑลยดูาย มณฑลสะมาเรีย และ
จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 

ภารกิจซ่ึงพระเยซูคริสตท์รง
มอบหมายใหแ้ก่สาวกของพระองคน์ั้นใหญ่

ยิง่นกั จนเกินก าลงัและความสามารถของพวก
เขาท่ีจะกระท าใหส้ าเร็จได ้โดยเหตุน้ีพระองค์

จึงพระราชทานฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิใหแ้ก่พวกเขา พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงท าใหโ้ลกรู้ถึงความผิดบาป ความชอบ
ธรรม และการพิพากษาพระองคเ์สด็จไปในท่ี
ทุกแห่งร่วมกบัเหล่าสาวก ท าใหก้ารประกาศ
ของพวกเขาประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจ และ

เกิดผลอยา่งน่าอศัจรรย ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิท าใหก้ารเทศนาเพียงคร้ังเดียวในวนัเพนเทคศเต มีคน
ส านึกบาป กลบัใจใหม่ถึงสามพนัคน และท าใหก้ารเดินทางไปประกาศ 

ของอาจารยเ์ปาโลในเท่ียวเดียว มีคริสเตียนเกิดข้ึนทัว่ไปในเอเชียนอ้ย เม่ือท่านเดินทางไป
ประกาศคร้ังท่ีสอง ท่านไดไ้ปถึงประเทศกรีก ซ่ึงเป็นประเทศของอารยชนพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงท า
ใหค้นในประเทศนั้น จ  านวนมากกลบัใจใหม่ จนมีคริสตจกัรท่ีใหญ่โตและเขม้แขง็เกิดข้ึน ในเมือง
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ส าคญั ๆ เกือบทุกแห่ง ท่านไดบ้อกใหเ้ราทราบเก่ียวกบัการประกาศท่ีเมืองเธสะโลนิกาวา่ พวกเขาได้
ประกาศดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิจากเบ้ืองบน ท าใหป้ระชาชนกลุ่มใหญ่ละทิ้งการ
กราบไหวรู้ปเคารพ หนัมานมสัการพระเจา้องคเ์ท่ียงแท ้ แมแ้ต่การประกาศในเมืองโครินธ์ ท่านก็กล่าว
วา่ ท่านมิไดป้ระกาศดว้ยส านวนโวหารและสติปัญญาอนัเลิศประเสริฐของมนุษย ์ แต่ประกาศโดยการ
ส าแดงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และดว้ยฤทธ์ิเดชของพระองค ์

ฤทธ์ิเดชอยา่งเดียวกนัน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ส าหรับการประกาศพระกิตติคุณท่ีเกิดผล คริสเตียนใน
ปัจจุบนัมกัลืมความส าคญัของเร่ืองน้ี พากนัเช่ือพึ่งวางใจในส่ิงอ่ืนมากกวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ การ
ประกาศโดยอาศยั การตั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ยารักษาโรค และวธีิอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่มีวธีิใดช่วย
ใหก้ารประกาศเกิดผล เท่ากบัการรับบพัติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านจะไม่มีโอกาสเขา้ใจถึงฤทธ์ิ
เดชอนับริบูรณ์ของพระองค ์หากท่านไม่ท าการประกาศ พระเยซูคริสตท์รงยนิดีประทานฤทธ์ิเดชอนัไม่
จ  ากดัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิแก่ท่าน ถา้ท่านแสวงหาฤทธ์ิอ านาจนั้นเพื่อช่วยใหก้ารเป็นพยานและ
พระกิตติคุณ ท่านยิง่เป็นพยานและประกาศกวา้งขวางมากเท่าใด ท่านก็จะมีสิทธ์ิทูลขอฤทธ์ิเดชของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ และเห็นฤทธ์ิอ านาจของพระองคม์ากเท่านั้น ถา้ผูเ้ป็นพยานและผูป้ระกาศในงานทุก
ดา้น ทุกแผนก ต่างไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เช่ือวา่ในระยะอีกไม่ก่ีปีเท่านั้นก็จะท าให้
คนทั้งโลกกลบัใจบงัเกิดใหม่ได ้

ในพระธรรมเอเศเคียลบทท่ี 37 มีศุภนินิตเร่ืองหน่ึงกล่าวถึงกองทพัใหญ่ซ่ึงเกิดจากกระดูกแหง้ 
กลางหวา่งเขา ตอนแรกกระดูกเหล่าน้ีมีเน้ือและหนงัเกิดข้ึน จนมีรูปร่างเป็นคน แต่ยงัไม่มีชีวติ ขณะนั้น
มีเสียงเรียกดงัข้ึนวา่ “ใหว้ญิญาณมาแต่ทิศทั้งส่ี เขา้ดลบนัดาลในศพเหล่าน้ี เพื่อศพจะไดมี้ชีวติ” ทนัใด
นั้นเอง พระวิญญาณก็ไดเ้สด็จมาดุจพายกุลา้จากส่ีทิศ เขา้ไปดล บนัดาลศพเหล่าน้ี พวกเขาจึงมีชีวติ ลุก
ข้ึนยนืตั้งแถว กลายเป็นกองทพัใหญ่หลวง 

ในปัจจุบนัน้ี มีคริสเตียนชายหญิงจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นเหมือนกระดูก ซ่ึงหุม้ห่อดว้ยเน้ือและ
หนงั แต่ไม่มีชีวติท่ีจะยนืข้ึนเป็นทหารกลา้ของพระคริสต ์ การเป็นพยานของเขาก็ไม่แตกต่างกบัการ
ประกอบพิธีอะไรอยา่งหน่ึง ซ่ึงผา่นพน้ไปโดยไม่มีอะไรเกิดข้ึน โอ.้..พระเจา้ผูท้รงชุบคนตายใหคื้นชีพ 
โอ.้..พระวญิญาณบริสุทธ์ิผูป้ระทานฤทธ์ิเดช ขอทรงโปรดช่วยไพร่พลของพระองคซ่ึ์งอยูใ่นท่ีทุกหน
ทุกแห่ง ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทั้งท่ีอยูใ่นเมืองและนอกเมือง ทั้งท่ีก าลงัท าศึกขบัเค่ียวกบัมารร้ายดว้ย
ใจกลา้ และท่ีถูกมารท าลายจนเป็นดุจคนเป็นอมัพาธ ขอทรงโปรดให้เขาเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เพื่อวา่เขาจะไดฟ้ื้นข้ึนจากความตาย และยนืข้ึนดว้ยฤทธ์ิเดชอ านาจของพระองค ์ รวมก าลงัเป็น
ทพัใหญ่ของเยซูคริสต ์

ขั้นที่หก มีหมายส าคญัเกิดข้ึน ยนืยนัค าเทศนา 
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นอกจากพระเยซูคริสตท์รงสัญญาวา่จะประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และฤทธ์ิเดชของ
พระองคใ์หแ้ก่เหล่าสาวกแลว้ พระองคย์งัทรงสัญญาวา่ จะมีหมายส าคญัต่าง ๆ เกิดข้ึน เป็นการยนืยนั
และสนบัสนุนค าพยานของเขา พระองคต์รัสวา่ “จะมีคนเช่ือท่ีไหนหมายส าคญัเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนท่ี
นัน่ คือเขาจะขบัผอีอกโดยนามของเรา เขาจะพดูภาษาแปลก ๆ เขาจะจบังูได ้ถา้เขากินยาพิษอยา่งใดจะ
ไม่เป็นอนัตราย และเขาจะวางมือบนคนไขค้นป่วยแลว้คนเหล่านั้นจะหายโรค...พวกสาวกเหล่านั้นจึง
ออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ง ทุกต าบล และพระองคท์รงร่วมงานกบัเขา ใหค้  าสอนของเขาศกัด์ิสิทธ์ิ 
โดยหมายส าคญัท่ีเขาไดท้  านั้น” (มาระโก 16:17-20) 

หมายส าคญัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของพระสัญญา
ในกิจการ 1: 8 แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นค าพระสัญญา
อีกขอ้หน่ึงต่างหากของพระเยซูคริสต ์ เราอาจไดรั้บ
การบพัติศมาโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่ไม่ไดรั้บ
หมายส าคญัตามท่ีพระเยซูคริสตส์ัญญาไวไ้ด ้ พระ

เยซูคริสตป์ระทานหมายส าคญัน้ีแก่คนท่ีเช่ือ 
พระองคต์รัสวา่ “จะมีคนเช่ือท่ีไหน หมายส าคญั
เหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนท่ีนัน่” ค  าวา่ “คนเช่ือ” น้ี มิได้
หมายถึงคนท่ีเช่ือในพระกิตติคุณเท่านั้น แต่เช่ือใน
พระสัญญาพิเศษและหมายส าคญัเหล่าน้ีดว้ย เพราะ
เราจะไดต้ามความเช่ือของเรา คริสตจกัรท่ีหลายแห่ง
ในปัจจุบนัไม่เช่ือเร่ืองหมายส าคญัหรืออศัจรรย ์ และ
พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงไม่เห็นการ
อศัจรรยใ์ด ๆ ในคริสตจกัร ผลท่ีติดตามมาก็คือ
คริสตจกัรเหล่านั้น ตอ้งพยายามชกัจูงใจของผูท่ี้ไม่
รู้จกัพระเจา้ใหเ้ช่ือ โดยอาศยัการอธิบายดว้ยเหตุผล

และการย  ้าในดา้นศีลธรรม แทนท่ีจะเช่ือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ดงัประสบการณ์ของพวกอคัรสาวก 
ในประเทศ ซ่ึงกราบไหวบู้ชารูปเคารพ ถือผ ี ถือโชคลางยิง่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเห็นการ

อศัจรรยข์องพระเจา้ เพราะพวกท่ีไหวบู้ชาผ ี ก็สามารถอธิบายเหตุผลแห่งความเช่ือของพวกเขาไดดี้เท่า
พวกเรา ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้เหล่าน้ี มีจ  านวนมากท่ีเป็นปัญญาชน วรรณกรรมของพวกเขาเตม็ไปดว้ยเร่ือง
ท่ีน่าสนใจ และหลกัปรัชญาต่าง ๆ ท่ีชวนคิด ซ่ึงสามารถเอาชนะขอ้โตแ้ยง้ทุกอยา่งของเราได ้แต่ถา้เป็น
ฤทธ์ิเดชของพระเจา้แลว้ ไม่มีผูใ้ดอาจโตแ้ยง้หรือปฏิเสธได ้ ในปัจจุบนัน้ีพระเจา้ทรงกระท าการ
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อศัจรรยใ์นหลายท่ีหลายแห่งทัว่โลก เช่น การรักษาโรคโดยฤทธ์ิเดชของพระองคก์ารตอบค าอธิษฐาน
โดยวธีิอศัจรรยท่ี์สุด พระองคท์รงพอพระทยัอยา่งยิง่ ท่ีจะกระท าการอศัจรรยอ์ยา่งเดียวกนันั้นใน
ประเทศของเรา หากเราเช่ือเร่ืองอศัจรรยเ์หล่าน้ี แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่เราจะตอ้งเทศนาสั่งสอนเร่ือง
การอศัจรรย ์หรือเร่ิมงานทุกอยา่งดว้ยการอศัจรรย ์หรือกระท าการอศัจรรยด์ว้ยตวัของเราเอง หนา้ท่ีของ 

เรามิใช่การแสดงการอศัจรรย ์ หรือรอคอยจนกระทัง่เราสามารถกระท าการอศัจรรยไ์ด ้ จึงจะ
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตห์นา้ท่ีของเราคือการประกาศข่าวประเสริฐท่ีง่าย ๆ ของพระ
เยซูคริสต ์เช่น การส้ินพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองค ์แต่ในการประกาศนั้น เราตอ้งมีความ
จริงใจวา่ พระเจา้ทรงพิสูจน์เดชของพระองคโ์ดยประทานหมายส าคญัต่าง ๆ ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รง
สัญญาไว ้

การอศัจรรยข์องพระเจา้จะเกิดข้ึนไดน้ั้น นอกจากผูเ้ป็นพยานและผูป้ระกาศเองตอ้งมีความเช่ือ
แลว้ คริสเตียนในคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และคริสตจกัรทัว่ไป จะตอ้งมีความเช่ืออยา่งเดียวกนัเป็นแรง
สนบัสนุนดว้ย นัน่หมายความวา่ ทั้งผูป้ระกาศและคริสเตียนทัว่ไปตอ้งร่วมใจกนัอธิษฐานดว้ยความเช่ือ 
วา่พระเจา้จะส าแดงการอศัจรรยใ์นการประกาศข่าวประเสริฐของเรา คนงานของพระเจา้ในยคุน้ี 
ตอ้งการฤทธ์ิเดชของพระเจา้มากยิง่กวา่ยคุใด ๆ แต่การอศัจรรยจ์ะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากคริสตจกัรไม่เขา้ใจ
ถึงเคล็ดลบัแห่งการอธิษฐานร่วมกนัดว้ยความเช่ือน้ี 

ท่านท่ีรัก พระเจา้ทรงเรียกเราในยคุสุดปลายน้ี ใหเ้ป็นเคร่ืองมือของพระองค ์เพื่อวา่พระองคจ์ะ
ตรัสแก่นานาชาติโดยผา่นทางเรา เม่ือเราเขา้ใจพระประสงคข์องพระองค ์ และตอบการเรียกของ
พระองคแ์มค้นจ านวนนอ้ย ๆ อยา่งพวกเรา ก็มีอ านาจใหญ่ยิง่กวา่คนจ านวนนบัลา้น พระเจา้ทรงใชค้นท่ี
มีความเช่ือต่อพระองคจ์  านวนไม่ก่ีคน ดงัเช่น ดาเนียลคนเดียวในกรุงบาบิโลน นะเฮม็ยาคนเดียวในกรุง
เยรูซาเล็ม และเอศเธอร์คนเดียวในเปอร์เซียท าการท่ียิง่ใหญ่กวา่ชนชาติอิสราเอลทั้งชาติรวมกนั ซ่ึงได้
พยายามกระท าในหลายศตวรรษท่ีผา่นมา เรายอมรับวา่การย  ้าเร่ืองฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้มากเกินไป
อาจเป็นอนัตรายได ้ท าใหค้ริสเตียนบางคนปฏิบติังานในเร่ืองน้ีอยา่งเกินขอบเขต จนเกิดเร่ืองวุน่วายข้ึน 
เป็นการเปิดช่องใหศ้ตัรูท าลายส่ิงซ่ึงเป็นความจริงแต่เราไม่จ  าเป็นตอ้งวิตก ในเร่ืองการอศัจรรยข์องพระ
เจา้เสมอไปถา้เราปฏิบติัใหพ้อเหมาะ คือ ไม่เนน้ในเร่ืองความอศัจรรยข์องพระเจา้จนเกินขอบเขต หรือ
หยอ่นยานจนเกินไป เพราะเราจะใหพ้ระเจา้แสดงการอศัจรรยเ์หมือนนกัเล่นกล ตามอารมณ์และความ
ปรารถนาของเราไม่ได ้ แต่หากเราปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งของพระเจา้ ดว้ยความเช่ือประกอบดว้ย
ความบริสุทธ์ิ และความถ่อมตวัแลว้ พระเจา้จะไม่ทรงท าใหเ้ราผิดหวงัเลย และจะทรงพิสูจน์ใหเ้ราเห็น
จริงดงัเช่นในอดีตวา่ “พระเยซูคริสตท์รงเป็นอยูอ่ยา่งเดียวกนั ในเวลาวานน้ี และเวลาวนัน้ี และสืบ ๆ 
ไปนิจกาล” (ฮีบรู 13:8)  



 21 

พระเจา้ทรงเรียกเราทุกคน ใหอ้อกไปน าคนมายงัพระองคท์่านไม่ตอ้งแปลกใจและไม่ตอ้งทอ้
ใจ หากกลุ่มชนปฏิเสธท่ีจะมายงัพระองค ์เพราะเหตุการณ์เช่นน้ีไดมี้มานานแลว้ และจะเป็นเช่นน้ีต่อไป 
จนกระทัง่วนัเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ จงมีความพึงพอใจ หากวา่เราไดท้  าหนา้ท่ีของเราอยา่ง
ครบถว้น โดยการออกไปหาลูกแกะท่ีหลงหายไปของพระเยซู และเชิญเขามายงัพระองค ์ เราจะตอ้ง
หวา่นเมล็ดพืชแห่งข่าวประเสริฐไปในท่ีทุกแห่ง แมเ้มล็ดพืชเหล่าน้ีจ  านวนมากจะถูกปกคลุมดว้ยหนาม 
หรือถูกนกจิกกิน หรือเห่ียวแหง้ไป เน่ืองจากงอกข้ึนในดินท่ีมีหินมาก แต่จะมีส่วนหน่ึงซ่ึงเกิดผล ตามท่ี
พระเยซูคริสตห์มายพระทยัไว ้
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บทที ่3 ผู้ประกาศแบบต่าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่ 

ขา้พเจา้อยากจะกล่าวถึง ผูรั้บใชข้องพระเจา้กลุ่มหน่ึงในยคุแรกเร่ิมของคริสตจกัร ซ่ึงไดเ้ป็น
พยานดว้ยความกลา้หาญเพื่อพระเยซูคริสต ์ ผูรั้บใชข้องพระเจา้เหล่าน้ี เป็นตวัอยา่งของผูป้ระกาศชนิด
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

ฟิลิป นกัประกาศท่ียอมเช่ือฟังทุกประการ 
ฟิลิปเป็นนกัประกาศและนกัน าวญิญาณท่ีพระเจา้ทรงใชอ้ยา่งใหญ่หลวงมากคนหน่ึง ขณะท่ี

เขาประกาศข่าวประเสริฐในมณฑลสะมาเรีย การฟ้ืนใจใหม่ก าลงัเกิดข้ึน และคนจ านวนนบัพนัก าลงั
หลัง่ไหลเขา้คริสตจกัร ทนัใดนั้นเองพระเจา้ก็ตรัสเรียกใหเ้ขาละทิ้งงานซ่ึงก าลงัเจริญกา้วหนา้อยูน่ั้น ไป
ยงัถนนซ่ึงน าไปสู่ทะเลทราย ซ่ึงเป็นถนนจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา หากวา่มีใครท่ีตอ้งถูกกล่าวหา
วา่ ไม่อยูท่ี่คริสตจกัรเพื่อบ ารุงเล้ียงสมาชิกซ่ึงเพิ่งกลบัใจบงัเกิดใหม่ของตนก็คงไดแ้ก่ฟิลิป ฟิลิปไม่รอ
ชา้ เขาทิ้งงานท่ีท าอยูท่นัที แลว้ออกเดินทางตามค าสั่งของพระเจา้เหมือนอบัราฮมั โดยไม่รู้วา่จะไปสู่ท่ี
ใด ขณะท่ีเดินในทะเลทรายเขาก็พบขนุนางชาวเอธิโอเปียคนหน่ึงนัง่อยูใ่นรถมา้ ก าลงัเดินทางกลบัจาก
กรุงเยรูซาเล็มไปยงับา้นเกิดเมืองนอนของเขา ขนุนางชาวเอธิโอเปียผูน้ี้ ก าลงัอยูใ่นสภาพท่ีหิวกระหาย
ฝ่ายวญิญาณจิต และรู้สึกผดิหวงัท่ีไม่สามารถพบค าตอบ ส าหรับจิตใจของเขาในมหานครเยรูซาเล็ม ซ่ึง
เป็นศนูยก์ลางของพระศาสนา เขามี “หนงัสือ” ของพระเจา้ แต่เขาก็ตอ้งการคนซ่ึงจะอธิบายความหมาย
ในหนงัสือนั้นใหเ้ขาเขา้ใจ เพราะ “คนท่ียงัไม่ไดย้นิถึงพระองค ์ เขาจะเช่ือในพระองคอ์ยา่งไรได ้ และ
เม่ือไม่มีผูใ้ดประกาศใหเ้ขาฟัง เขาจะไดย้นิถึงพระองคอ์ยา่งไรได”้ (โรม 10:4)  

ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตน้ี์ ถา้มีแต่พระคมัภีร์อยา่งเดียว หรือหนงัสือหรือ
ส่งตีพิมพอ่ื์น ๆ อยา่งเดียว ยอ่มไม่เป็นการพอเพียง แต่จะตอ้งมี “ปาก” ซ่ึงยอมเป็นพยานถึงเร่ืองความ
รอดพน้บาปโดยพระเยซูคริสตอี์กดว้ย ดว้ยค าพดูง่าย ๆ และหลกัท่ีง่าย ๆ และโดยฤทธ์ิเดชของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ชาวต่างประเทศคนแรกก็ไดก้ลบัใจบงัเกิดใหม่ รับศีลบพัติศมาเขา้ร่วมในอาณาจกัร
ของพระเจา้ นอกจากนั้นขุนนางชาวเอธิโอเปีย ท่ีไดรั้บความรอดพน้บาปน้ี ยงัไดน้ าข่าวประเสริฐของ
พระเยซูคริสตไ์ปเผยแพร่แก่ชาวอาฟริกาเป็นจ านวนลา้น ๆ คนอีกดว้ย 
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จะเช่ือใครดี ระหวา่งเสียงคนซ่ึงฟังดูหวานหู แต่เจือจานดว้ยยาพิษ กบั 
เสียงของพระเจา้ ซ่ึงฟังดูอาจรู้สึกข่ืนขม แต่น าไปสู่ความช่ืนชมในบั้นปลาย 
 
น่ีเป็นภาพของคนท่ียอมเช่ือฟังและปฏิบติัตามการเรียกของพระเจา้ทนัที แมจ้ะดูประหน่ึงวา่

การท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ จะน าเขาเขา้ไปในป่ากนัดารและมืดทึบ ตอ้งอาศยัความกลา้ และ
การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง ส่ิงท่ีเขามีอยูก่็เป็นเพียงพระด ารัสของพระเจา้ และเร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์แต่ 

เขาก็ออกไปตามท่ีพระเจา้ทรงเรียก ผลก็คือพระเจา้ทรงอวยพระพรในการเช่ือฟังของเขา ท าให้
มีคนกลบัใจใหม ่

บารนาบสั นกัธุรกิจท่ียอมถวายตวั 
จากการศึกษาชีวประวติัของบารนาบสัอยา่งละเอียดถ่ีถว้นเราอาจสรุปไดว้า่ บารนาบสัเป็นนกั

ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จอยา่งงดงาม เป็นคนท่ีมัง่มี แต่ขอ้ความแรกท่ีพระคมัภีร์บนัทึกเก่ียวกบัเขา คือ 
“บารนาบสั...มีท่ีดินก็ขายเสียและน าเงินค่าท่ีนั้นมาวางไวท่ี้เทา้ของอคัรสาวก” (กิจการ 4:36, 37)  
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เม่ือบารนาบสัถวายชีวติของเขาแก่พระเจา้ ส่ิงแรกท่ีเขากระท า ก็คือการถวายทรัพยสิ์นเงินทอง
ของเขาแก่พระเจา้ เพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ พระเจา้จึงทรงใหเ้กียรติอยา่งใหญ่
หลวงแก่เขา โดยไม่เพียงแต่ไดรั้บทรัพยสิ์นของเขาไวเ้ท่านั้น หากยงัทรงรับตวับารนาบสัไวด้ว้ย ใน
เวลาต่อมาไม่นาน พระเจา้ทรงใหเ้ขาเป็นเพื่อนรักของเปาโล เขาและเปาโลจึงเป็นพวกแรกท่ีออกไป
ประกาศข่าวประเสริฐในต่างประเทศ 

มีคนกล่าววา่ เคล็ดลบัส าคญัท่ีสุด ท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จในธุรกิจการงาน มิใช่เพราะมี
หลกัทรัพยดี์ แต่เพราะมี “คนดี” พระเจา้ทรงตอ้งการตวัของบารนาบสัมากกวา่เงินทองของเขา พระเจา้
ทรงตอ้งการความสามารถ เร่ียวแรง สติปัญญา อิทธิพลประจ าตวั และประสบการณ์ของท่าน เพื่อใชใ้น
พระราชกิจของพระองค ์

บารนาบสัเป็นฆราวาสท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของเราทั้งหลาย ท่านผูอ่้านเล่ายนิดีท่ีจะมอบทรัพย์
ของท่านและตวัของท่านเอง เพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตห์รือไม่? พระองคท์รง
ตอ้งการท่าน 

กาโย ผูใ้หค้วามช่วยเหลือทางดา้นทรัพยสิ์น 
ท่านอคัรสาวกยอห์น ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวอนั

ประทบัใจของกาโย ในการช่วยเหลือผูป้ระกาศของพระ
เจา้ใน 3 ยอห์น วา่ “ขา้พเจา้ปีติยนิดีอยา่งยิง่ เม่ือพวกพี่
นอ้งบางคนไดม้าและเป็นพยานถึงชีวติอนัคงเส้นคงวา
ของท่าน ตามท่ีท่านไดป้ระพฤติตามสัจจะนั้น...เขา
เหล่านั้นไดเ้ป็นพยานต่อคริสตจกัรในเร่ืองความรักของ
ท่าน ถา้ท่านจะช่วยจดัส่งเขาเหล่านั้นใหส้มกบัท่ีพระเจา้
ทรงใชเ้ขา ท่านก็จะกระท าดี” 

ท่านอคัรทูตกล่าวต่อไปถึงเหตุท่ีเราควรให้
ความอุปการะ และสนบัสนุนผูป้ระกาศของพระเจา้วา่ 
“เพราะเขาเหล่านั้นไดจ้าริกไปเพื่อรับใชพ้ระองค ์ และ
ไม่ไดรั้บส่ิงใดจากคนนอกเลยฉะนั้นเราควรอุปการะคน
อยา่งนั้น เพื่อเราจะไดเ้ป็นผูร่้วมงานกนัในสัจธรรม” 

การใหค้วามอุปการะแก่ผูป้ระกาศของพระเจา้จึงเป็นหนา้ท่ีส าคญัของคริสตจกัรหรือคริสเตียน
แต่ละคน เพราะถา้ท่านช่วยผูป้ระกาศเหล่าน้ี โดย “จดัส่งเขาเหล่านั้นใหส้มกบัท่ีพระเจา้ทรงใชเ้ขา”  
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ท่านอคัรทูตกล่าววา่ “ท่านก็จะกระท าดี” การ “จดัส่ง” น้ี หมายถึงการใหค้วามช่วยเหลือ
ทางดา้นทรัพยสิ์นเพื่อวา่ผูป้ระกาศของพระเจา้จะไดมี้ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ส าหรับ
ใชพ้ระเจา้ บางทีพระเจา้อาจทรงตอ้งการใหท้่านช่วยเหลือนกัศึกษาพระคริสตธรรมบางคนท่ีก าลงั
เตรียมตวัรับใชพ้ระเจา้อยู ่ ใหส้ามารถศึกษาส าเร็จสมเจตจ านง พระเจา้ทรงมอบความไวว้างใจในเร่ืองน้ี
ใหแ้ก่ท่าน แต่ท่านไดก้ระท าตามเหมือนดงักาโย “เพือ่เราจะไดเ้ป็นผูร่้วมงานกนัในสัจธรรม” แลว้หรือ
ยงั? 

เอพฟัรา ผูรั้บใชพ้ระเจา้ในการอธิษฐาน 
พระธรรมโคโลสี 4: 12, 13 ไดก้ล่าวถึง เอพฟัราวา่ “เขาสู้อธิษฐานเผือ่ท่านอยูเ่สมอ”ในภาษา

กรีกมีหลายค าท่ีมีความหมายตรงกบัค าวา่อธิษฐาน แต่ค าท่ีใชใ้นขอ้น้ี เป็นค าซ่ึงมีน ้าหนกัมากท่ีสุด 
โปรดสังเกตวา่ผูบ้นัทึกพระธรรมเล่มน้ีใชค้  าวา่ “สู้อธิษฐาน” ซ่ึงหมายถึงการอธิษฐานอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
จนกวา่พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐาน แมแ้ต่เร่ืองท่ียากล าบากท่ีสุด  

มีคริสเตียนนอ้ยมากท่ีเขา้ใจดีวา่ การอธิษฐานเป็นบ่อเกิดแห่งก าลงัอ านาจในการประกาศพระ
กิตติคุณ และยิง่มีนอ้ยคนข้ึนไปอีกท่ีมีประสบการณ์อยา่งท่ีแทจ้ริง ในเร่ืองการอธิษฐานน้ีท่านท่ีรัก ท่าน
ไดอ้ธิษฐานเผื่อการประกาศดว้ยจริงใจหรือไม่ พระเยซูตรัสสั่งสาวกของพระองคเ์ป็นพิเศษวา่ “เหตุ
ฉะนั้น จงอธิษฐานขอต่อเจา้ของ ของการเก่ียวนั้น ใหใ้ชค้นท าการหลายคนไปในการเก่ียวของพระองค”์ 
(มทัธิว 9:38) การอธิษฐานจะสามารถท าใหค้ริสตจกัรมีผูป้ระกาศท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จะท าใหผู้ท่ี้
ไดม้อบกายถวายชีวติแก่พระเจา้แลว้ สามารถออกไปประกาศได ้ท าใหค้นทุกชั้น ทุกวยั และทุกประเภท
ยอมเปิดจิตใจออกรับฟังพระวจนะของพระเจา้ ท าให้จิตใจท่ีแหง้แลง้ไดรั้บพระพรอนัชุ่มช่ืนดุจน ้าฝน
จากพระองค ์

การอธิษฐานเป็นราชกิจซ่ึงทุกคนท าได ้ ท่านอาจแก่เกินไปท่ีจะเดินทางออกไปประกาศในท่ี
ไกล ๆ แต่ท่านไม่แก่เกินไปท่ีจะอธิษฐาน ท่านอาจจะยากจนเกินไปท่ีจะถวายทรัพยใ์หแ้ก่คริสตจกัร
คราวละมาก ๆ ได ้แต่ท่านก็ไม่จนถึงขนาดท่ีจะอธิษฐานไม่ได ้หากท่านมอบชีวิตของท่านแก่พระเจา้ใน
การอธิษฐาน พระองคจ์ะทรงท าใหชี้วติของท่านเป็นพระพรแก่อีกหลายพนัชีวิต 

ศาสนาจารย ์ ชาลส์ ฟินน่ี เล่าถึงชายชราคนหน่ึงวา่หลงัจากเขาตอ้งหยดุการประกอบอาชีพ
เน่ืองจากอาย ุ และสุขภาพท่ีไม่ดีแลว้ เขาไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และเร่ิมอธิษฐานเผื่อ
พระราชกิจของพระเจา้ทัว่โลก ตามท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน า เขามีวธีิอธิษฐานอยา่งหน่ึง ซ่ึงเขา
ยดึถือและปฏิบติัเสมอมา คือ เขาจะอธิษฐานอยา่งเฉพาะเจาะจง เผือ่การฟ้ืนฟูใหญ่ของกลุ่มคริสเตียน
คริสตจกัร หรือมิชชัน่ในต่างประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก เขาจดช่ือกลุ่มคริสเตียน หรือมิชชัน่เหล่านั้นไว ้ใน
สมุดบนัทึก และอธิษฐานตามล าดบัรายช่ือท่ีบนัทึกไว ้ ต่อมาหลงัจากชายชราคนน้ีไดเ้สียชีวติไปแลว้ 



 26 

ปรากฏวา่ พระเจา้ทรงบนัดาลใหมี้การฟ้ืนฟูใหญ่เกิดข้ึนในท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก ตามล าดบัสถานท่ี ตามเขา
บนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึก 

ในปัจจุบนัน้ีพระเจา้ทรงตอ้งการคนอยา่งเอพฟัราคือพร้อมท่ีจะ “สู้อธิษฐาน” เพื่อการประกาศ 
ท่านอาจจะเป็นคนต ่าตอ้ย เป็นคนมีอายมุาก เป็นคนไร้การศึกษา เป็นคนมีสุขภาพอ่อนแอ แต่พระเจา้
ทรงสามารถใชท้่านในการอธิษฐาน เพื่อใหไ้ฟแห่งการฟ้ืนฟูลุกโชติช่วงข้ึน และเพื่อใหค้นกลบัใจใหม่ 

ลูกา นกัประกาศทางวรรณคดี 
ส่ิงตีพิมพ ์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการประกาศ อาจกล่าวไดว้า่ ลูกาเป็น

ผูบุ้กเบิกคนหน่ึง ท่ีท าใหมี้ส่ิงตีพิมพข์องคริสเตียนเกิดข้ึน ท่านเป็นผูเ้ขียนพระธรรมกิจการซ่ึงกล่าวถึง
ราชกิจอนัอศัจรรยข์องพระเยซูคริสตโ์ดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่ท่านมิไดเ้ขียนพระธรรมเล่มน้ีให้จบ
เร่ืองทั้งน้ีเพื่อเปิดช่องใหเ้ราซ่ึงเป็นชนรุ่นหลงั เขียนถึงพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิต่อ ๆ ไปได ้

ในปัจจุบนั เรามีส่ิงตีพิมพค์ริสเตียนหลายอยา่ง ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
ประกาศได ้ เช่น ใบปลิว หนงัสือ รูปภาพ ฯลฯ แต่การมีส่ิงตีพิมพอ์ยา่งเดียวหามีประโยชน์ไม่ 
จ  าเป็นตอ้งมีผูน้ าส่ิงตีพิมพเ์หล่าน้ีไปแจกจ่ายใหแ้ก่คนอ่ืนเป็นการพระคุณของพระเจา้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น ประดุจ
หยบิยืน่ชีวติใหเ้ขา ซ่ึงจะท าใหผู้เ้จบ็ป่วยทางดา้นวิญญาณจิตหายจากโรคร้ายน้ี 

ปริสคาและอาควลิลา นกัประกาศอิสระ 
ผูป้ระกาศสามีภรรยาทั้งสองคนน้ี เป็นผูป้ระกาศอิสระอยา่งแทจ้ริง เพราะไม่มีองคก์ารใดส่ง

พวกเขาออกไปประกาศ และไม่มีคริสตจกัรใดท่ีใหทุ้นสนบัสนุนเป็นประจ า พวกเขาเป็นเพียงแต่นกั
ธุรกิจซ่ึงตอ้งรับผดิชอบตวัของเขาเอง แต่เม่ือพระเจา้ทรงน าเขา ให้เดินทางไปประกอบธุรกิจจากเมือง
หน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึงหรือจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง พวกเขาก็จะประกาศพระกิตติคุณไปดว้ย ผลการ
ประกาศของพวกเขา ท าให้หลายคนไดรู้้จกัพระเยซูคริสต ์ และบางคนซ่ึงมีความสามารถมาก ไดถ้วาย
ตวัรับใชพ้ระเจา้ จนเป็นนกัประกาศชั้นน าในสมยันั้น ดงัเช่น อเปโล ซ่ึงมีไดรั้บพระพรหลายอยา่งรอง
จากอาจารยเ์ปาโล 

เปาโลกล่าวถึงคนทั้งสองน้ีวา่ “ไดเ้ส่ียงชีวติของเขาเพื่อป้องกนัชีวิตของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ขอขอบพระคุณเขาทั้งสองและมิใช่ขา้พเจา้คนเดียว แต่คริสตจกัรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขา
ดว้ย” (โรม 16:4) 

ปริสคาและอาควลิลา เป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูป้ระกาศอิสระท่ี “เล้ียงตวัเอง” เราไม่จ  าเป็นตอ้ง
รอคอยค าสั่งจากองคก์ารหรือ การแต่งตั้งจากคริสตจกัรจึงจะประกาศได ้ เพียงแต่การดลใจและการน า
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เพียงพอท่ีจะใหเ้ราเป็นผูป้ระกาศแลว้ คริสตจกัรสมยัน้ีตอ้งการผูป้ระกาศ
ชนิดน้ีมาก 
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ทิโมธี ผูช่้วยท่ีถ่อมตน 
ทิโมธี ไม่เคยตั้งตวัเป็นใหญ่ เขายอมเป็นรอง 

และเป็นผูช่้วยของอาจารยเ์ปาโลดว้ยความอ่อนนอ้มถ่อม
ตวัตลอดมาปัจจุบนัน้ีมี “หวัหนา้” มากเกินไป พระเจา้
ทรงตอ้งการทหารของพระคริสต ์ ซ่ึงยอมรับต าแหน่งท่ี
ต ่าตอ้ยท่ีสุด และยอมอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคน
อ่ืน คนอยา่งน้ีเท่านั้นจึงจะเป็นหวัหนา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ผูใ้ดจะยกตวัข้ึนผูน้ั้นจะตอ้งถูก
เหยยีดลง ผูใ้ดถ่อมตวัลง ผูน้ั้นจะไดรั้บการยกข้ึน” 
(มทัธิว 23:12) 

มีชายคนหน่ึงช่ือ มาร์ชแมน ขอสมคัรกบัมิชชัน่
คณะหน่ึง เพื่อไปเป็นมิชชนันารีในประเทศจีน เม่ือ
คณะกรรมการผูค้ดัเลือกเห็นเคร่ืองแต่งกายท่ีปอน ๆ และ
ลกัษณะท่าทางท่ีงุ่มง่ามของ มาร์ชแมนแลว้ ต่างพากนั
สั่นหวับอกวา่ ไม่เป็นสุภาพชนพอท่ีจะเป็นมิชชนันารีได ้
แต่ก็ไดล้องถามดูวา่ เขาจะยินดีไปเป็นคนใชห้รือไม่ มาร์

ชแมนมีความต่ืนเตน้ยนิดีมาก เขาตอบรับทนัที โดยเป็นคนใชข้อง ดร.มอริสัน ต่อมาประวติัศาสตร์ก็
บนัทึกถึงผลงานของมาร์ชแมน ซ่ึงเขาไดรั้บการเทิดทูนสูงส่งเท่าเทียมกบัผูน้ าและนายของเขา 

เอปาโพรดิทสั ผูส่้งข่าว 
อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงชายคนน้ีในฟีลิปปี 2: 25, 30 วา่ “ขา้พเจา้คิดแลว้วา่จะตอ้งใหเ้อปา

โพรดิทสั นอ้งของขา้พเจา้ซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนทหารของขา้พเจา้ และเป็นผูรั้บใชข้องพวก
ท่าน ใหป้รนนิบติัขา้พเจา้ในยามขดัสน มาหาท่านทั้งหลาย...เพราะเขาเกือบจะส้ินชีวติเสีย เน่ืองจากการ
ปฏิบติังานของพระคริสต ์ เขาไดเ้ส่ียงชีวติของเขา เพื่อการปรนนิบติัของท่านต่อขา้พเจา้จะไดเ้ตม็
บริบูรณ์” 

เอปาโพรดิทสั เป็นคนงานท่ียอมท างานทุกชนิด เขาพร้อมเสมอท่ีจะช่วยเหลือในงานทุกอยา่ง 
ไม่เพียงแต่งานประกาศและพระกิตติคุณเท่านั้น แมง้านปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น ไปสืบหาตวันกัโทษซ่ึงก าลงั
ทนทุกขท์รมานอยูใ่นคุกมืดท่ีกรุงโรม แลว้ปรนนิบติัรับใชน้กัโทษผูน้ั้นดว้ยตวัของเขาเอง เน่ืองจากเขา
ตรากตร าท างานมาก จนลืมนึกถึงความปลอดภยัและสุขภาพของตวัเอง ท าใหเ้ขาตอ้งลม้ป่วยลง แต่
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แทนท่ีจะเป็นห่วงตวัเอง เขากลบัเป็นห่วงคนอ่ืนท่ีไดข้่าวเก่ียวกบัการป่วยของเขา เพราะเกรงวา่บุคคล
เหล่านั้นจะเป็นห่วงเขามากเกินไป 

งานของพระเจา้ตอ้งการคนอยา่งน้ีมาก คือเป็นผูท่ี้ยอมปรับตวัเองเพื่อใหส้ามารถท างานไดทุ้ก
อยา่ง ไม่วา่จะเป็นงานปรนนิบติัรับใชค้นป่วย งานสอนเด็ก งานบา้นงานเรือน งานดา้นธุรกิจ หรืองาน
อะไรก็ตามท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสุด ซ่ึงเขาสามารถช่วยได ้

มาระโก ผูท้อ้ถอยท่ีกลบัคืนมา 
มาระโกเป็นชายหนุ่มท่ีเตม็ไปดว้ยความ

กระตือรือร้นเพียงคร้ังแรกท่ีเขาไดรั้บการเร้าใจให้
ออกไปประกาศ เขาก็อาสาสมคัรออกประกาศ
ทนัที แต่เขาท างานไดไ้ม่นานนกั ก็อยากจะเลิก
ทนัทีเช่นกนั เพราะทนต่อความยากล าบากต่าง ๆ 
ไม่ได ้ น่ีเป็นภาพของคริสเตียนจ านวนมากมายใน
ทุกยคุทุกสมยั บางทีท่านอาจจะรู้สึกทอ้แทแ้ละ

เอือมระอาต่อผูรั้บใชข้องพระเจา้ประเภทน้ีจน
อยากท าเหมือนดงัท่ีเปาโลกระท าต่อมาระโก คือ
ละทิ้งคนเหล่านั้นเสียอยา่งคนท่ีไม่มีความหมาย 

แต่เร่ืองของมาระโกก็สอนใจเราใหมี้ความอดทน
เหมือนดงั บารนาบสั และ พระคริสต ์ ยอมให้
โอกาสแก่ผูพ้ลาดพลั้ง หนุนใจเขาใหมี้ก าลงัข้ึน 
จนต่อมาแมแ้ต่เปาโลเองก็ยอมรับมาระโกกลบัมา 
และกล่าววา่ “ท่านจงพามาระโกมาดว้ย เพราะเขา
เป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้ในการปรนนิบติั” (2 ทิ

โมธี 4:11) 
บางคนไม่สามารถจะเรียนรู้ส่ิงใดไดดี้ จนกระทัง่ไดพ้ลาดพลั้ง และเร่ิมตั้งตน้ใหม่ บางคร้ังการ

พยายามคร้ังท่ีสองก็น าผลดีท่ีสุดมาสู่เขา และน าเขาไปสู่ความส าเร็จ ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงโปรดให้
คนท่ีถ่อมใจ มีโอกาสแกต้วัใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

แมม้าระโกไดพ้ลาดพลั้งไปคร้ังหน่ึงแลว้ แต่เขายอมถ่อมตวัลง พยายามแกต้วัใหม่ พระเจา้ก็
ทรงโปรดรับเขาไวแ้ละทรงใชเ้ขา ท่านผูอ่้านเล่ายนิดีกลบัคืนมาสู่พระเยซูคริสตเ์หมือนมาระโกหรือไม่? 

เปอร์ซีส ผูรั้บใชซ่ึ้งเป็นสตรี 
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ในการปรนนิบติัรับใชพ้ระเจา้ เราจะลืมสตรีเสียมิไดเ้ม่ือเปาโลฝากความคิดถึงมายงัเพื่อนของ
ท่านในกรุงโรม มีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไดรั้บค าชมเชยจากเปาโลมากกวา่คนอ่ืน ๆ สองเท่าคือ เปอร์ซีส 
ซ่ึงเป็นสตรี เปาโลกล่าววา่ “ขอฝากความคิดถึงมายงัเปอร์ซีสท่ีรัก ผูไ้ดป้ฏิบติังานมากมายในฝ่ายองค์
พระผูเ้ป็นเจา้” (โรม 16:12) คนอ่ืนก็ปรนนิบติัพระเจา้เช่นกนั แต่เปอร์ซีสปรนนิบติัมากมาย มีส่ิงท่ีน่า
สังเกตอยา่งหน่ึงในกลุ่มคริสเตียนทัว่ไป คือผูท่ี้มีใจร้อนรนรักพระเจา้ และเขม้แขง็ในการปรนนิบติัพระ
เจา้มกัเป็นสตรี ในพระคริสตธรรมใหม่ไดก้ล่าวไวห้ลายคนเช่น มาเรียชาวมกัดาลา มาเรียซ่ึงเป็นมารดา
ของมาระโกหรือยอห์นและพี่สาวของบารนาบสั ปริสคา ซ่ึงเป็นมารดาฝ่ายจิตวิญญาณของอโปโล และ
เป็นเพื่อนท่ีเปาโลไวว้างใจ ลูเดียแห่งฟีลิปปี โรเด ฟอยเบ ผูเ้ป็นมคันายกิาท่ีเมืองเคง็ฆเรไร มาเรีย แห่ง
กรุงโรม และสตรีอ่ืน ๆ อีกหลายคน 

ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีสตรีในสมยัน้ีมีโอกาสรับใชพ้ระองคม์ากกวา่ทุกยคุทุกสมยัท่ีผา่นมา 
เปาโล นกับุกเบิกผูใ้หญ่ยิง่ 
ในเน้ือท่ีกระดาษอนัจ ากดัน้ี เราไม่สามารถท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดทุกอยา่งเก่ียวกบั

บุคลิกลกัษณะ คุณสมบติั พลงัอ านาจในการประกาศ ของนกัประกาศเรืองนามผูน้ี้ได ้ นอกจากเอ่ยถึง
จุดเด่นประการหน่ึงของท่าน ซ่ึงดีเด่นเหนือผูป้ระกาศอ่ืนใด คือความเป็นผูบุ้กเบิกของท่าน เปาโลเป็นผู ้
บุกเบิกท่ียิง่ใหญ่ในการประกาศพระกิตติคุณในต่างแดน ความกระตือรือร้นในการประกาศของท่าน ท า 

ใหท้่านตอ้งบุกบัน่ไปสู่ขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้งเม่ือใดก็ตามท่ีท่านรู้วา่ ยงัมีสถานท่ีซ่ึงไม่มีใคร
ในท่ีนั้น เคยไดย้นิพระกิตติคุณ ท่านก็จะไม่ยอมยบัย ั้งอยูใ่นท่ีสะดวกสบาย หรืออยูอ่ยา่งมีความสุขสบาย
กบัเพื่อนท่ีท่านรักเลย จนกวา่ท่านจะไดน้ าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตไ์ปใหเ้ขาเหล่านั้นเสียก่อน 
เราอาจรู้สึกท่ึงท่ีไดย้นิเปาโลกล่าวแก่ชาวโรมวา่ “แต่เด๋ียวน้ีขา้พเจา้ไม่มีกิจท่ีจะตอ้งอยูใ่นแวน่แควน้
เหล่าน้ีต่อไป...เม่ือขา้พเจา้จะไปประเทศสเปน ขา้พเจา้จะแวะมาหาท่านทั้งหลาย” (โรม 15:23-24) 
เปาโลหมายความวา่ท่านไดป้ระกาศในอาณาเขตรอบ ๆ อยา่งทัว่ถึงแลว้ จนไม่มีท่ีท่ีท่านจะประกาศอีก 
จึงไดว้างโครงการจะไปยงัประเทศสเปน ท่านกล่าวดว้ยวา่ “ขา้พเจา้ไดป้ระกาศข่าวประเสริฐของพระ
คริสตอ์ยา่งถว้นถ่ี ตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็ม ออ้มไปยงัเมืองอิลลีริคุม” (โรม 15:19) 

เราอยากเห็นเยาวชนในยคุน้ี ยดึแบบอยา่งท่ีดีของเปาโลในการประกาศพระกิตติคุณเยีย่งทหาร
หาญของพระคริสต ์ น าพระกิตติคุณไปยงัดินแดนซ่ึงไม่มีใครไปประกาศมาก่อน พระเจา้ก าลงัเรียกเรา
ในสมยัน้ี ใหมุ้่งไปขา้งหนา้ตามการน าของพระองคใ์หมี้ในทะเยอทะยานท่ีจะน าคนจ านวนมาก ซ่ึงอยู่
ในความมืดแห่งความผดิบาปและความทุกข ์มาสู่พระเยซูคริสต ์
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บทที ่4 อาชญากรรมของคริสเตียน 

“เจา้จงช่วยชีวิตเหล่าคนท่ีก าลงัถูกน าไปประหาร และจงช่วยคนทั้งหลายท่ีจวนจะถูกฆ่าใหร้อด
ตาย ถา้เจา้จะแกต้วัวา่ “น่ีแหละเราไม่ไดรู้้เร่ืองน้ีเลย” ท่านผูท้รงชัง่ใจมนุษย ์จะไม่ทรงพิเคราะห์เร่ืองนั้น
ทีเดียวหรือ? และท่านผูท้รงคุม้ครองดวงจิตของเจา้ จะไม่ทรงทราบหรือ? และท่านผูท้รงคุม้ครองดวง
จิตของเจา้ จะไม่ทรงทราบหรือ? และท่านจะไม่ทดแทนใหทุ้กคนตามทางการกระท าของเขาหรือ?” 
(สุภาษิต 24:11, 12) 

พระคมัภีร์ตอนน้ีไดก้ล่าวถึงคนท่ีก าลงัตกอยูใ่นอนัตรายพวกเขาก าลงัถูกน าไปประหาร และ
จวนจะถูกฆ่าตาย บางทีอาจช่วยใหท้่านเห็นภาพน้ีชดัเจนยิง่ข้ึน หากท่านนึกถึงภาพของเรือยนตล์ าหน่ึง
ซ่ึงมีผูโ้ดยสารเตม็ล าเรือ ก าลงัแล่นอยูใ่นแม่น ้าท่ีลึกและกระแสน ้าเช่ียวกราก ทนัใดนั้นเกิดอุบติัเหตุ
อยา่งหน่ึงข้ึน เรือยนตล์ านั้นเกิดพลิกคว  ่ากลางแม่น ้า เสียงหวดีร้องแสดงความตกใจอยา่งสุดขีด เสียง
ตะโกนขอความช่วยเหลือดงักอ้งมาจากผูเ้คราะห์ร้าย ซ่ึงตะเกียกตะกายหมายจะช่วยชีวติของตนให้รอด 
เม่ือชาวบา้น ซ่ึงอาศยัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าทั้งสองขา้ง ไดป้ระสบเหตุเช่นน้ี ท่านคิดวา่ พวกเขาจะรู้สึกเช่น
ใดบา้ง แน่นอน พวกเขาคงพลอยต่ืนตระหนกตกใจ และรีบน าเรือท่ีมีอยูอ่อกไปช่วยคนเหล่านั้นให้รอด 
อยา่งสุดความสามารถ 

อุบติัเหตุ อนัตรายต่าง ๆ ท่ีกลืนชีวติมนุษยแ์ต่ละวนั เป็นเร่ืองท่ีท่านไดย้นิเสมอ แต่อนัตราย
อยา่งใหญ่หลวงอีกอยา่งหน่ึงแมท้่านอาจมองไม่เห็น แต่ก็ก าลงัคร่าชีวติของมนุษยจ์  านวนมากในทุก
นาที นัน่คือความตายฝ่ายจิตวญิญาณ ในทุก ๆ 15 นาทีมีดวงวญิญาณไม่นอ้ยกวา่หน่ึงพนัดวงก าลงัไปสู่
ความพินาศนิรันดร์ ในทุกวนัจะมีดวงวิญญาณไม่นอ้ยกวา่ หน่ึงแสนดวงท่ีตอ้งจากโลกน้ีไปโดยไม่พบ
ความหวงัใด ๆ เลย หากท่านสามารถมองเห็นมนุษยโ์ลกไดด้งัพระเจา้ ท่านจะเห็นขบวนอนัยาวเหยยีด
ของมนุษย ์เรียงแถวรอบโลกไม่นอ้ยกวา่ 30 รอบ คนเหล่าน้ีก าลงัเดินไปบนเส้นทางชีวิตของเขา ซ่ึงเตม็
ไปดว้ยความยากล าบาก แลว้สุดทา้ยก็ลงสู่หลุมฝังศพทีละคน ๆ ในสภาพของคนส้ินหวงั พบกบัการ
พิพากษาอนัน่ากลวัซ่ึงรออยูข่า้งหนา้ 

บางทีท่านอาจไม่เช่ือวา่ คนจ านวนลา้น ๆ ก าลงัพากนัพินาศ โดยคิดวา่พระเจา้ทรง
ประกอบดว้ยความรัก ความเมตตามาก พระองคค์งจะทรงใหค้นเหล่าน้ีรอดโดยวธีิอ่ืนก็ได ้ท่านท่ีรักอาจ
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โลก คือ ทอ้งนาอนัไพศาล ท่ีคริสเตียน ควรไถ หวา่นและเก็บเก่ียว 
ผลฝ่ายจิตวญิญาณ ใหส้มพระประสงคข์องพระเจา้ 
 
เป็นเพราะเราไม่เช่ือในพระวจนะของพระเจา้ท่ีวา่ “ทุกคนเป็นคนบาป” กระมงั จึงท าใหเ้รา

ละเลยในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ พระเจา้ไดต้รัสไวอ้ยา่งชดัเจนในพระคริสตธรรม
คมัภีร์วา่ 

ทัว่ใตฟ้้าน้ีไม่มีนามอ่ืนใดท่ีจะท าใหม้นุษยร์อดไดน้อกจากพระนามของพระเยซูคริสต ์และพระ
เยซูคริสตเ์องก็ไดต้รัสอยา่งชดัเจนวา่ “ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้  
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(ยอห์น 3:3) ถา้พระเจา้จะทรงใหม้นุษยร์อดโดยวธีิอ่ืน ๆ ท่ีง่ายกวา่น้ี พระองคก์็คงไม่ส่งพระ
บุตรของพระองค ์มารับความทุกขท์รมานบนไมก้างเขนเป็นแน่ 

ท่านท่ีรัก หากคนท่ีไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณ มีทางรอดไดโ้ดยวธีิอ่ืนแลว้ เราอยา่ประกาศพระ
กิตติคุณดีกวา่ เพราะถา้เขาตายไปโดยไม่ไดย้นิพระกิตติคุณ เขาก็อาจมีทางรอดไดโ้ดยพระเมตตากรุณา
ของพระเจา้ แต่ความจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น พระเจา้ตรัสโดยทางผูเ้ผยพระวจนะวา่ “เม่ือเราวา่แก่คนบาป
วา่ เจา้จะตอ้งตายเป็นแท ้และท่านมิไดต้กัเตือนวา่กล่าวเขา และมิไดต้กัเตือนวา่กล่าวคนบาปจากทางชัว่
ของเขา เพื่อจะใหชี้วิตของเขารอดคนบาปนั้นจะตายในความชัว่ของเขา และโลหิตของเขา จะเรียกเขา
จากมือของท่าน” (เอเสเคียล 3:18) หมายความวา่ แมค้นบาปจะไม่เคยไดรั้บค าเตือนค าสอนมาก่อนก็
ตาม ก็ตอ้งพินาศเช่นกนั แต่พระเจา้จะทรงเอาผดิกบัผูต้รวจตราดูแลท่ีไม่ซ่ือสัตยใ์นการตกัเตือน หรืออีก
นยัหน่ึง หากคนไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณตอ้งพินาศ พระเจา้จะทรงเอาผดิกบัคริสตจกัรของพระองค์
ดว้ย 

ความผดิของเราไม่จ  าเป็นตอ้งข้ึนอยูท่ี่วา่เราไดป้ระพฤติในทางท่ีผดิ หากรวมไปถึงการท่ีเรา
ไม่ไดท้  าอะไรเลย หรือปล่อยปละไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของเราอยา่งครบถว้นดว้ย 

เม่ือหลายปีมาแลว้ ชายหน่ึง ถูกพิพากษาให้
ประหารชีวิต แต่ในวนัสุดทา้ย ก่อนท่ีชายคนนั้นจะ
ถูกประหาร ทางเจา้หนา้ท่ีต ารวจคน้พบความจริงวา่ 
เขาเป็นคนบริสุทธ์ิ จึงแจง้ใหศ้าลทราบ เม่ือปรากฏ
ความจริงเช่นนั้น ศาลก็ออกค าสั่งยกเลิกการ
ประหาร และใหพ้นกังานถือค าสั่งนั้นไปแจง้แก่
ราชมลั ซ่ึงอยูไ่กลจากตวัเมืองไปมาก ผูถื้อค าสั่งคิด
ในใจวา่ กวา่จะประหารก็เป็นเวลาเชา้ เขายงัมีเวลา
อยา่งเหลือเฟือท่ีจะไปถึงท่ีนดัหมาย จึงเดินทางไป
อยา่งเฉ่ือยชา้ จนค ่ามืดระหวา่งทางเขาตั้งใจจะนอน
พกัผอ่นเอาแรงในโรงแรมสักเล็กนอ้ย แลว้ค่อย
เดินทางต่อไป แต่ดว้ยความเผลอเรอเขานอนหลบั
อยา่งสนิท เม่ือต่ืนข้ึนมาจึงนึกข้ึนไดว้า่ ชีวติของคน
คนหน่ึงก าลงัจะถูกประหารอยา่งไร้ความผดิ ดว้ย
ส านึกถึงความผดิพลาดอนัฉกรรจข์องเขา เขาจึงรีบ
ควบมา้อยา่งสุดฝีเทา้ และพยายามเปล่ียนมา้ใหม่ทุก
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ระยะ เพื่อใหไ้ปถึงปลายทางทนัเวลา จนกระทัง่ เขามาถึงลานประหารชีวิต เขาตะโกนสุดเสียงบอกให้
เจา้หนา้ท่ีประหารรู้วา่ นกัโทษนั้นพน้โทษแลว้แต่อนิจจาเขามาสายเกินไป ชายน่าสงสารผูน้ั้นก็ถูก
ประหารก่อนหนา้ท่ีเขาจะมาถึงเพียงนาทีเดียวเท่านั้น ความผดิคร้ังน้ีอยูท่ี่ใคร? ผูถื้อค าสั่งศาลมีขอ้แกต้วั
อนัใดไหม? แมจ้ะมิไดฆ่้าคนตายโดยตรง เขาก็ไดช่ื้อวา่เป็นฆาตกรแลว้ 

ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งออกแรงทุบตีผูอ่ื้นจนตาย ท่านก็อาจกลายเป็นฆาตกรไปโดยไม่รู้ตวั เป็นตน้
วา่ เม่ือปล่อยใหผู้อ่ื้นจมน ้าตายต่อหนา้ต่อตา ทั้ง ๆ ท่ีท่านช่วยได ้แต่ท่านไม่ยอมยืน่มือช่วยเหลือเขาเลย  

การท าลายสังคมนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งไปชกัชวนใหค้นท าชัว่ร่วมกบัท่าน เพียงแต่นัง่นอนอยา่ง
สบายอยูท่ี่บา้นโดยไม่หาทางช่วยเหลือสังคมใหพ้น้จากความชัว่ ท่ีเป็นอยู ่ ก็ไดช่ื้อวา่ท าลายสังคมโดย
ปริยายแลว้ 

สมมุติวา่ขา้ราชการคนหน่ึง ไดรั้บมอบหมายใหน้ าเงินจ านวนมากไปช่วยเหลือคนยากจน แต่
แทนท่ีขา้ราชการคนนั้น จะน าเงินนั้นไปช่วยคนยากจน เขากลบัน าไปใชจ่้ายเสียเองอยา่งฟุ่มเฟือย เช่น
ซ้ือบา้นอนัสวยงาม ซ่ือรถส่วนตวั เล้ียงเพื่อนฝงูและหาความสนุกสนานใส่ตวัเอง โดยไม่เอาใจใส่ต่อ
ความเดือดร้อนของคนยากจน ปล่อยใหพ้วกเขาอดอยาก หิวกระหาย จนตายไปทีละคนสองคน ท่านคิด
วา่ คนทัว่ไปจะเรียกขา้ราชการผูน้ี้อยา่งไร การเรียกเขาวา่ เป็นอาชญากรคงไม่ผดิมิใช่หรือ? แทจ้ริงคริส
เตียนและคริสตจกัรของพระเจา้หลายแห่ง ก าลงัเป็นเช่นน้ี พระเจา้ทรงมอบพระกิตติคุณของพระองค์
ใหแ้ก่เขา แต่แทนท่ีเขาจะน าไปแจกจ่ายใหแ้ก่คนอ่ืน เขากลบัเก็บพระกิตติคุณไวแ้ละหาความสุขจาก
พระพรของพระเจา้อยา่งฟุ่มเฟือย แลว้ปล่อยใหค้นบาปพินาศไปโดยท่ีเขาไม่เอาใจใส่เลย คริสเตียนและ
คริสตจกัรเช่นนั้น ไดช่ื้อวา่เป็นอาชญากรมิใช่หรือ? 

บางคนอาจแกต้วัวา่ “เราไม่รู้วา่ ใครบา้งท่ีตอ้งการพระกิตติคุณ” เราจะแกต้วัเช่นนั้นไม่ได ้ เช่น
มีครอบครัวหน่ึง อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ต่อมาครอบครัวน้ีอดอาหารตายเพื่อนบา้นซ่ึงอาศยั
อยูใ่นระแวกเดียวกนั จะแกต้วัวา่เขาไม่รู้เร่ืองไม่ได ้ เพราะพวกเขาตอ้งไดย้นิเสียงเด็ก ๆ ร้องไหค้ร ่ า
ครวญดว้ยความอดอยาก แต่พวกเขาไม่ใยดีต่อชีวติของเพื่อนบา้นเลย ถา้เร่ืองน้ีรู้ถึงโลกภายนอกหรือ
นกัหนงัสือพิมพ ์คนในหมู่บา้นน้ีตอ้งถูกประณามวา่ไม่มีมนุษยธรรมอยา่งแน่นอน และไม่มีขอ้แกต้วัใน
ความผดิพลาดของพวกเขาเลย พระเจา้ทรงมอบภาระหนา้ท่ีใหเ้ราน าข่าวประเสริฐไปสู่ผูท่ี้อยูใ่น
ความผดิบาป จึงเป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะตอ้งสืบเสาะดูวา่ ผูใ้ดบา้งท่ีตอ้งการพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต ์พระเจา้จะไม่ทรงอภยัในค าแกต้วัของเราท่ีวา่ “เราไม่รู้” ทั้ง ๆ ท่ีเราควรจะรู้ 

ในวนัพิพากษาใหญ่ของพระเจา้ จะมีดวงวิญญาณนบัลา้น ๆ ดวง รอรับการพิพากษาหนา้
บลัลงักข์องพระเจา้ เม่ือพระเจา้ตรัสวา่ “ใครฆ่าดวงวิญญาณเหล่าน้ี” ดวงตาหลายคู่จะจอ้งมายงัท่านแลว้
เสียงหน่ึงจะดงัข้ึน โดยท่ีท่านไม่สามารถบงัคบัเขาใหน่ิ้งเงียบไดว้า่ “ท่านนัน่แหละ” 
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ท่านท่ีรัก ท่านมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งใหญ่หลวง ต่อกาลเวลาท่ีไดผ้า่นมาน้ี พระเจา้ตรัสไวใ้น
พระคริสตธรรมคมัภีร์วา่ “ถา้เจา้จะแกต้วัวา่ น่ีแหละเราไม่ไดรู้้เร่ืองน้ีเลย ท่านผูท้รงชัง่ใจมนุษยจ์ะไม่
ทรงพิเคราะห์เร่ืองนั้นทีเดียวหรือ และท่านผูท้รงคุม้ครองดวงจิตของเจา้จะไม่ทราบหรือ และท่านจะไม่
ทรงทดแทนใหทุ้กคนตามทางการกระท าของเขาหรือ?” (สุภาษิต 24:12) ในขณะน้ี ท่านสามารถท าทุก 

อยา่งตามท่ีท่านชอบได ้พระเจา้ทรงให้อิสรภาพแก่เราอยา่งไม่น่าเช่ือ แมท้่านจะมีชีวติอยา่งเห็น
แก่ตวั พระเจา้ก็จะทรงใหชี้วิตของท่านผา่นไปเร่ือย ๆ อยา่งสงบ โดยท่ีไม่ทรงบนัดาลใหภ้ยัพิบติัเกิดข้ึน
แก่ท่าน แต่ขณะเดียวกนั พระเจา้ก็ก าลงัทรงชัง่ใจท่าน และทรงรออยา่งสงบเงียบ จนกระทัง่ชีวติของ
ท่านหมดส้ินไป แลว้วาระนั้นจะเป็นวาระท่ีน่ากลวัท่ีสุดส าหรับท่าน 

ขา้พเจา้เห็นคนสองคนเดินไปสู่การพิพากษา คน
หน่ึงไดใ้ชชี้วติของเขาเพื่อพระเจา้ ไดถ้วายทรัพยสิ์นเพื่อ
ช่วยเหลือจิตวญิญาณซ่ึงไม่ดบัสูญ ขณะท่ีเดินเขา้ไปใกล ้
“ดินแดนเบ้ืองบน” ดวงวญิญาณนบัร้อย ๆ ดวง ซ่ึงเป็น
ผลแห่งการงานของเขา ไดอ้อกมาตอ้นรับเขาดว้ยความ
ยนิดี เขารู้สึกปล้ืมปิติยนิดีอยา่งเหลือลน้ ท่ีมิไดท้  าให้
มงกุฎและบ าเหน็จรางวลัหลุดหายไปจากเขา 

อีกคนหน่ึง เดินมาในทางเดียวกนั เขามี
ความสามารถและโอกาสเหมือนคนแรก แต่ส่ิงท่ีรอเขา
อยูเ่บ้ืองหนา้คือความวา่งเปล่า ไม่ดีดวงวิญญาณท่ีไดรั้บ
การไถ่แลว้ แมส้ักดวงเดียวคอยตอ้นรับเขา ทุกอยา่งซ่ึง
เขาเคยเก็บไวส้ าหรับตวัเอง บดัน้ีก็สาบสูญไปส้ิน พระ
เจา้ทรงพาเขาไปยงัอีกท่ีหน่ึง แลว้ช้ีใหดู้ภาพอนัน่า
ประทบัใจท่ีดวงวิญญาณเหล่านั้น ออกมาตอ้นรับชายคน
แรกเขาคงจะไดย้นิพระเจา้ตรัสวา่ “บุตรของเราเอ๋ย เธอ

น่าจะไดบ้  าเหน็จรางวลัทั้งหมดเหล่าน้ี แต่เธอไดท้  าลายมนัเสียส้ินดว้ยความเห็นแก่ตวัและการละเลย
หนา้ท่ีของเธอ เธอไม่เพียงแต่ท าลายตวัเธอเองเท่านั้น หากยงัท าลายดวงวญิญาณอีกจ านวนมากซ่ึงเธอ
น่าจะช่วยไวไ้ด ้ เจา้ฆาตกรร้าย จงไปยงัท่ีท่ีเจา้ควรจะไป และรับความทุกขท์รมานจากเสียงร้องของ
บรรดาผูท่ี้เธอไดท้  าลายนั้นเถิด” 

สหายรัก ท่านตอ้งพึ่งพาอาศยัพระเจา้ ในการด ารงชีวิตประจ าวนั และท่านตอ้งการพระพรของ
พระองค ์ แต่ท่านจะกลา้เขา้เฝ้าพระองค ์ และทูลขอส่ิงใด ๆ จากพระองคไ์ดอ้ยา่งไร ในเม่ือท่านรู้วา่  
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พระองคก์ าลงัทอดพระเนตรดูผูท่ี้น่าสงสารบางคนซ่ึงก าลงัจะพินาศโดยท่ีท่านสามารถช่วยเขาได ้ แต่
ท่านมิไดใ้หค้วามช่วยเหลือเท่าท่ีควรเลย ท่านรู้ไหมวา่ทุกคร้ังท่ีท่านกม้หนา้อธิษฐานทูลพระองคใ์ห้
ประทานความสุขยนิดี และความตอ้งการส่วนตวัต่าง ๆ นั้น พระทยัของพระองคก์ าลงัชอกช ้า ดว้ยเสียง
ร้องคร ่ าครวญจากบุตรของพระองคบ์างคนท่ีหลงหายไป เพราะความไม่ซ่ือสัตยข์องท่าน ขา้พเจา้จะ
รู้สึกละอายใจมาก ท่ีจะอธิษฐานทูลขอส่ิงใดจากพระเจา้ในค ่าคืนวนัน้ี หากขา้พเจา้มิไดพ้ยายามอยา่งสุด
ความสามารถ เพื่อใหพ้ระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์แผไ่ปยงัผูท่ี้ก  าลงัพินาศในความผดิบาป 

ท่านท่ีรัก ท่านจะแกไ้ขปัญหาน้ีอยา่งไร ท่านจะหลุดพน้จากคดีอาญาน้ีไดอ้ยา่งไร ในวนั
พิพากษา จ าเพาะพระราชบงัลงักข์องพระเจา้ ท่านพดูไดไ้หมวา่ “ขา้พเจา้หมดราคีจากโลหิตของท่านทุก
คน” (กิจการ 20:26) ขอพระเจา้ทรงช่วยเรา ให้รีบท าหนา้ท่ีประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์และ 
“ท่านจะท าอะไร ก็จงท าเร็ว ๆ เถิด” เพราะอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ คนซ่ึงท่านคิดวา่จะเป็นพยานใหฟั้ง อาจจะ
เสียชีวติและพบความพินาศ เสียก่อน รวงขา้วซ่ึงสุกแลว้ จะไม่สามารถรอต่อไปไดอี้ก ถา้ท่านไม่เก่ียว 
มนัก็จะหลุดร่วงไป หากท่านตอ้งการประกาศพระกิตติคุณแก่คนในยคุน้ี ท่านจะตอ้งท าเด๋ียวน้ี 

ขอพระเจา้ทรงช่วยเราใหห้ลุดพน้จากอาญากรรมท่ีร้ายแรงน้ี ใหพ้น้จากมลทินแห่งเลือดและ
ดวงวญิญาณท่ีหลงหายไป ก่อนจบหนา้น้ี ขอพระองคท์รงน าเราในบดัน้ีใหคุ้กเข่าลง สารภาพความชัว่
ร้ายอนัใหญ่หลวงต่อพระองค ์ ท่ีไดล้ะเลยต่อหนา้ท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายใหเ้ป็น
เวลานาน โดยท่ีไม่เอาใจใส่ต่อค าสั่งอนัส าคญัยิง่ของพระมหาไถ่ ในการช่วยดวงวิญญาณใหร้อดพน้จาก
ความพินาศ 
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บทที ่5 เหตุผล 21 ประการ 

ในบทน้ีเราจะไดพ้ิจารณาถึงเหตุผล 7 ประการ ท่ีหลายคนอา้งเป็นขอ้แกต้วั ในการไม่ประกาศ
พระกิตติคุณ เหตุผล 7 ประการ ซ่ึงเป็นเหตุใหพ้วกเขาละเลยต่อหนา้ท่ีน้ี และเหตุผลอีก 7 ประการ ซ่ึง
อธิบายวา่ท าไมเราจึงตอ้งถือวา่การประกาศเป็นงานส าคญัท่ีสุดในชีวติของเรา 

หน่ึง เหตุผล 7 ประการท่ีหลายคนอา้งเป็นขอ้แกต้วั 
1. “ไม่อยากยุ่งเก่ียวกับคนช่ัว” เม่ือพระเจา้ทรงใชโ้ยนาไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวเมืองนี

นะเว โยนาไม่อยากไปและพยายามหาทางหลีกเล่ียง เพราะชาตินิยมและความเห็นแก่ตวัของเขา โดยไม่
อยากใหพ้ระเจา้อวยพระพรคนต่างชาติ หรือช่วยคนชัว่ให้รอดพน้จากความพินาศ ในท่ีสุด พระเจา้ตอ้ง
ทรงบงัคบัใหเ้ขาไป และอวยพรการประกาศของเขาเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองนีนะเวท่ียอมกลบัใจ กระนั้นก็
ตาม โยนารู้สึกโกรธเคืองมากจนพระเจา้ตอ้งทรงบนัดาลใหใ้บของตน้ไมท่ี้โยนาใชอ้าศยัพกัร้อนอยู่
เห่ียวแหง้ไป เป็นการเตือนชนรุ่นหลงัเก่ียวกบัความเห็นแก่ตวั 

2. “ถ้าพระเจ้าพอพระทัยจะช่วยคนบาปคนใดให้รอดพระองค์จะจัดการเอง” มีเร่ืองเล่าวา่ชาย
หนุ่มคนหน่ึงรู้สึกร้อนใจท่ีคริสตจกัรของเขาไม่เอาใจใส่ต่อการประกาศพระกิตติคุณ จึงเสนอเร่ืองน้ีต่อ
การประชุมใหญ่ของคริสตจกัร ผูป้กครองซ่ึงเป็นประธานของคริสตจกัร ช้ีหนา้ชายหนุ่มคนนั้น กล่าว
อยา่งไม่พอใจวา่ “เจา้หนุ่มนัง่ลงเถอะ จงยุง่กบัเร่ืองของคุณเองก็พอถา้พระเจา้เห็นสมควรท่ีจะใหพ้ระ
กิตติคุณ เผยแพร่ออกไปในถ่ินน้ีพระองคจ์ะทรงกระท าโดยวธีิของพระองคเ์อง โดยท่ีคุณไม่ตอ้งยุง่เก่ียว
เลย” 

3. “มีงานเพียงพอแล้ว” แต่น่าประหลาดท่ีพบวา่ คนท่ีเอาใจใส่ในการประกาศ มกัเป็นผูท่ี้
รับผดิชอบงานหลายอยา่งในคริสตจกัร ผูท่ี้บอกวา่ไม่มีเวลา มกัเป็นผูท่ี้ไม่ค่อยไดท้  าอะไรเพื่อพระเจา้
เลย 

4. “พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก จะทรงให้ผู้ ท่ีไม่มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณรอดได้ โดยวิธีอ่ืน ๆ” 
การกล่าวเช่นน้ี เป็นการดูหม่ินพระโลหิต และความรักของพระเยซูคริสต ์หากมีวธีิอ่ืน ๆ ท่ีจะใหม้นุษย์
รอดแลว้ พระเจา้จะไม่ทรงใหพ้ระบุตรของพระองค ์ตอ้งถูกตรึงบนไมก้างเขนอยา่งแน่นอน “ในผูอ่ื้น 
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จะสู้เพื่อความรอด หรือถอยเพื่อรอรับความพินาศ 
ท่าทีของเราในปัจจุบนัเท่านั้นท่ีจะเป็นส่ิงก าหนดอนาคต 
 
ความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงใหเ้ราทั้งหลายรอดได ้ ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลาง

มนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12)  
5. “ศาสนาอ่ืน ๆ ก็ดีเพียงพอแลว้ และดีเท่ากบัศาสนาคริสตจึ์งไม่จ  าเป็นตอ้งให้เขาเปล่ียน

ศาสนา” ผูท่ี้กล่าวเช่นน้ีแสดงวา่ ยงัไม่เขา้ใจความหมายของการเป็นคริสเตียน 
6. “พวกเขาไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการช่วยให้รอด” บางคนนึกสาปแช่งคนผดิบาปในใจ อยาก

ใหพ้วกเขาตายใหห้มดส้ินจะไดเ้หลือแต่คนดี เขารู้สึกวา่ การพยายมประกาศพระกิตติคุณใหแ้ก่คนบาป
เป็นการเสียแรง เสียเวลาเปล่า ๆ น่ีเป็นขอ้แกต้วัของคนท่ีเห็นแก่ตวัอยา่งร้ายกาจท่ีสุด หากวา่การช่วยคน
บาปไม่วา่จะบาปมากสักเพียงไร เป็นการไร้ประโยชน์แลว้ ท าไมพระเยซูคริสตจึ์งตรัสเปรียบเทียบถึง
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เร่ืองบุตรนอ้ย ท่ีไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีท่ีสุด เม่ือเขาตดัสินใจกลบัมาสารภาพผดิกบับิดา ท าไม
พระองคจึ์งทรงเป็นพยานต่อหญิงชาวสะมาเรียท่ีขา้งบ่อน ้ า และต่อนกัโทษประหารบนไมก้างเขน ท าไม
มิชชนันารีหลายคนจึงยอมเส่ียงภยัเส่ียงชีวติเขา้ไปหาคนป่าท่ีดุร้าย ท่านจะอธิบายอยา่งไร? 

7. “ไม่มีเวลา” บางคนรู้สึกวา่ การเป็นพยานจะตอ้งใชเ้วลามาก เขาไม่อาจเสียสละเวลาอนัมีค่า
ของเขาท าส่ิงเหล่าน้ีได ้ ผูท่ี้แกต้วัเช่นน้ี ควรจะรู้ความจริงวา่ พระเจา้ต่างหากท่ีประทานสติปัญญา และ
ก าลงัใหเ้ขาสามารถท างานสะสมทรัพยสิ์นเงินทองไวไ้ด ้ (ดู เฉลยธรรมบญัญติั 8:18) หากพระองคไ์ม่
พอพระทยั ปล่อยใหภ้ยัพิบติัเกิดข้ึนแก่เขา ส่ิงท่ีเขามีอยูก่็จะสูญสลายไปในพริบตาเดียว เม่ือชนชาติ
อิสราเอลซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ ยนิดีถวายทรัพยสิ์นและเวลาแก่พระเจา้ พระเจา้ก็ทรงอวยพระพรแก่พวก
เขา ใหส่ิ้งท่ีพวกเขาท าเกิดดอกออกผลเป็นอนัมาก แต่เม่ือพวกเขาตระหน่ีถ่ีเหนียว ไม่ยอมเสียสละเวลา 
1 ปีในทุก 7 ปี ใหแ้ก่พระเจา้ พระเจา้จึงทรงใหพ้วกเขาตกไปเป็นเชลยศึก 70 ปี เป็นการชดเชยเวลา ท่ี
พวกเขาโกงไปจากพระเจา้ 

เหตุผลต่าง ๆ ท่ีอา้งมาขา้งตน้น้ี ส่วนมากเป็นเหตุผลท่ีเกิดจากความเห็นแก่ตวั ต่อไปน้ีเราจะได้
พิจารณาถึงเหตุผลอยา่งอ่ืนต่อไป 

สอง สาเหตุท่ีแทจ้ริง 7 ประการ ซ่ึงท าใหค้ริสเตียนจ านวนมากไม่เป็นพยานและประกาศพระ
กิตติคุณ 

1. ขาดการเน้นเร่ืองการประกาศในคริสตจักร คริสตจกัรทัว่ไปสนใจแต่กิจกรรมภายใน
คริสตจกัร และความตอ้งการต่าง ๆ ทางฝ่ายวตัถุ จนละเลยต่อการประกาศ โดยหารู้ไม่วา่ยิง่ละเลยการ
ประกาศและในใจต่อความตอ้งการทางฝ่ายวตัถุของคริสตจกัรมากเพียงใด คริสตจกัรก็จะยิง่อ่อนแอ
และยากจนมากข้ึนเพียงนั้น 

2. ขาดการสอนเร่ืองการประกาศ นกัประกาศท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึง กล่าววา่ มีปัจจยัสาม
ประการท่ีจะช่วยใหง้านประกาศประสบความส าเร็จ คือ การรู้ การเจริญเติบโต และการไป เรา
จ าเป็นตอ้งรู้พระทยัของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัรในยคุน้ี วา่พระองคท์รงตอ้งการใหค้ริสตจกัรท า
อยา่งไร เราตอ้งรู้ถึงความตอ้งการของคนซ่ึงก าลงัจะพินาศ ตอ้งรู้ถึงสภาพความเป็นอยูข่องคนท่ีไม่รู้จกั
พระเจา้ และการน าข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปยงัคนเหล่าน้ี ท่านรู้ถึงความจริงเหล่าน้ีไหม? และได้
พยายามทุกวธีิเพื่อใหค้ริสเตียนเขา้ใจถึงส่ิงเหล่าน้ีไหม? 

3. ความอ่อนแอในชีวติฝ่ายวญิญาณจิต คริสเตียนจ านวนไม่นอ้ยท่ีด าเนินชีวติแบบ “รอด
ไดอ้ยา่งหวดุหวดิ” เขารู้จกัพระเยซูคริสตแ์ละพระวจนะของพระองคม์ากเพียงพอท่ีจะใหเ้ขาเป็นคริส
เตียนไดใ้นแต่ละวนั ๆ เท่านั้น คริสเตียนท่ีมีใจร้อนรนในการเป็นพยาน ตอ้งเป็นผูท่ี้ถวายจิตใจของเขา
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ใหแ้ก่พระเจา้ และมีชีวติท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นจงยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นกษตัริย์
ครอบครองบลัลงักใ์จของท่าน 

4. ความรักโลก และการปล่อยตัวตามความปรารถนาของเนือ้หนัง คริสเตียนจ านวนมากใน
ปัจจุบนัก าลงัปล่อยตวัไปกบัความสนุกสนานทางฝ่ายโลก และความฟุ่มเฟือย ท่านจงคิดดูวา่เงินทองท่ี
พระเจา้ประทานใหแ้ก่ท่านนั้น ท่านไดใ้ชเ้พื่อพระเจา้ในการประกาศพระกิตติคุณมากนอ้ยเพียงใด จง
เปรียบเทียบเงินท่ีท่านใชป้ระกาศพระกิตติคุณ กบัเงินซ่ึงท่านใชป้รนเปรอตวัเองเช่น ดูภาพยนตร์ เท่ียว
เตร่ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั หนงัสือพิมพ ์วารสาร เคร่ืองด่ืม อาหารวา่ง และส่ิงฟุ่มเฟือยอ่ืน ๆ ท่าน
ไม่รู้สึกละอายหรือ ท่ีท่านถวายแก่พระเจา้นอ้ยเช่นน้ี? 

5. ความเห็นแก่ตัว คริสตจกัรทัว่ไป เอาใจใส่แต่ตวัอาคารโบสถ ์ พยายามประดบัประดาให้
สวยงาม เป็นการอวดถึงความส าเร็จของตวัเองและหมู่คณะ สนใจในการประชุมพิเศษ เช่นงานสังสรรค ์
รายการท่ีสนุกสนานและการอบรมต่าง ๆ ซ่ึงลว้นแต่น าประโยชน์มาสู่ตวัเองเท่านั้น แต่ละเลยต่อการน า
พระกิตติคุณออกไปใหค้นภายนอก 

6. ขาดการสอนเก่ียวกับการ “ให้” 
ตามท่ีกล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระ
คริสตธรรมคัมภีร์ สอนวา่ จงถวายสิบลดแก่
พระเจา้ ซ่ึงหมายถึง สิบลดของรายได ้ รวมทั้ง
เวลาของท่านดว้ย ท่านไดแ้บ่งเวลาและ
ทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็นของพระเจา้ใหพ้ระองค์
หรือไม่ 

7. สาเหตุสุดทา้ย ท่ีน าสู่ขอ้ขดัขอ้งทุก
อยา่งคือ ขาดความรักท่ีแท้จริงต่อพระคริสต์ 
หากท่านรักพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงท่านจะ

สามารถเอาชนะอุปสรรค และความทุกขย์าก
ไดทุ้กอยา่งพระเยซูคริสตต์รัสถามวา่ “ท่านรัก
เราหรือ?” ท่านจะตอบอยา่งไร ท่านรักพระองค์
อยา่งแทจ้ริงหรือไม่? 

เราคงเคยไดย้นิมิใช่หรือวา่ “ความรัก
ไม่มีพรมแดน...” ถูกแลว้ละครับ ความรักท าให้
เราฟันฝ่าอุปสรรคไดน้านาประการ และ
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความรักของพระเจา้ นั้นใหญ่หลวงยิง่นกั เพราะชนะไดส้ิ้น แมก้ระทัง่ความตาย 
 สาม เหตุผล 7 ประการ ท่ีเราควรถือเอาการเป็นพยานและการประกาศกิตติคุณเป็นงานส าคญั

ท่ีสุดในชีวติของเรา 

1. หน้าที ่ อาจารยเ์ปาโลไดส้รุปถึงสาเหตุท่ีท่านจ าเป็นตอ้งประกาศพระกิตติคุณวา่เพราะ
“ขา้พเจา้เป็นหน้ี เหตุท่ีเป็นหน้ี เพราะพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงสั่งใหข้า้พเจา้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ทัว่
โลก พระองคไ์ดท้รงมอบความไวว้างใจในเร่ืองการประกาศใหข้า้พเจา้แลว้ เม่ือคนอ่ืนไดน้ าข่าว
ประเสริฐมาให้ขา้พเจา้ ก็เป็นหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะตอ้งส่งข่าวประเสริฐต่อไปใหผู้อ่ื้น” การไม่ประกาศ
จึงเป็นความผิดอยา่งร้ายแรง เพราะเป็นการขดัต่อค าสั่งของพระเยซูคริสต ์ เป็นการท าลายความไวว้างใจ
ของพระเจา้ท่ีไดม้อบให้แก่เรา เป็นการท าลายดวงวิญญาณซ่ึงก าลงัพินาศ 

2. ความเมตตา ผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเจา้จ  านวนมาก ยงัมีชีวิตอยูใ่นความผดิบาป เป็นทาสของความ
ชัว่ หลายคนอยูใ่นสภาพท่ีหมดหวงั เศร้าโศก พวกเขาไม่มีสันติสุขในใจเหมือนท่านไม่มีความยนิดีท่ีจะ
ร่วมนมสัการในโบสถ ์ อ่านพระคมัภีร์เหมือนท่าน ไม่มีความมัน่ใจใด ๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยงัมี
ปัญหาสารพดัอยา่งทบัถมในชีวติของเรา ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยไดท้า้ยท่ีสุดเขายงัตอ้งพบกบัความ
พินาศนิรันดร์ในบึงไฟ ท่านมีของดีทุกอยา่งท่ีคนเหล่าน้ีตอ้งการ ท่านจะไม่มีใจเมตตาต่อเขาแมแ้ต่
เล็กนอ้ยเชียวหรือ? 

3. ผลการประกาศ พระเจา้ตรัสวา่ “ถอ้ยค าท่ีออกไปจากปากของเรา จะไม่ไดก้ลบัมายงัเรา
โดยไร้ผล และโดยยงัมิไดท้  าอะไรใหส้ าเร็จตามความพอใจของเรา และสัมฤทธ์ิผลสมประสงคด์งัท่ีเรา
ไดใ้ชม้นัไปท าฉนันั้น” (อิสยาห์ 55:11) พระเจา้ไดท้รงอวยพรการประกาศข่าวประเสริฐในหลาย
ประเทศมาแลว้ จนบางประเทศเกิดการฟ้ืนฟูใหญ่ เช่น ประเทศเกาหลี อินเดีย และท่ีอ่ืน ๆ ทัว่โลก คนท่ี
กลบัใจใหม่ก าลงัเพิ่มข้ึนในคริสตจกัรอยา่งรวดเร็ว หากท่านท าตามหนา้ท่ีของท่านในการเป็นพยานและ
การประกาศโดยหวา่นเมล็ดแห่งพระกิตติคุณลงในจิตใจของผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระเจา้ เช่ือแน่วา่ พระเจา้ทรง
อวยพรใหมี้การเก็บเก่ียวท่ีน าความช่ืนชมยนิดีมาสู่ท่าน 

4. การกระท าพระราชกจิอย่างใหญ่หลวงของพระเจ้าในยคุนี ้ ท  าใหเ้รารู้สึกถึงความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมงานกบัพระเจา้ ในสมยัของท่านอิสยาห์ ท่านเห็นศุภนิมิตของพระเจา้ “พระรัศมีแห่ง
พระองคป์กทัว่พิภพโลก” (อิสยาห์ 6:3) ขณะน้ีพระเจา้ทรงก าลงัส าแดงพระสง่าราศีของพระองคใ์หท้ัว่
โลกรู้จกั โดยใหพ้ระกิตติคุณของพระองคเ์ผยแพร่เขา้ไปในทุกแห่ง และมีคนกลบัใจใหม่เป็นจ านวน
มากอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน พระเจา้ทรงก าลงัเทฝนห่าใหญ่แก่พื้นแผน่ดินท่ีแหง้ผาก ถึงเวลาแลว้ท่ีเรา
จะตอ้งร่วมมือกบัพระองค ์
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5. การเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต์ “ข่าวประเสริฐเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ จะได้
ประกาศไปทัว่โลกใหเ้ป็นค าพยานแก่บรรดาประชาชาติ แลว้ท่ีสุดปลายจะมาถึง” (มทัธิว 24:14) หมาย
ส าคญัหลายอยา่งแห่งการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสตไ์ดเ้กิดข้ึนแลว้ แต่พระเยซูคริสตจ์ะยงัไม่เสด็จ
มาจนกวา่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสตจ์ะไดป้ระกาศไปยงัทุกแห่ง ฉะนั้น การประกาศและการเป็น
พยานของเราจึงเป็นการเตรียมทางใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมาเร็วยิง่ข้ึน 

6. ความรักของพระคริสต์ ไดก้ล่าวแลว้วา่ เหตุท่ีเราขาดความซ่ือสัตยใ์นการเป็นพยาน 
เพราะเราขาดความรักท่ีมีต่อพระคริสต ์ ขอให้เรานึกถึงความรักของพระเยซูท่ีมีต่อเราอีกคร้ังหน่ึง คร้ัง
หน่ึงท่านเป็นคนท่ีหลงอยูใ่นความผดิบาป แต่พระองคท์รงรักท่าน แสวงหาท่านจนพบ และโดยความ
รักของพระองคท่ี์มีต่อท่าน พระองคท์รงสละพระชนมชี์พของพระองคบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ท่านให้
รอดพน้จากความผิดบาป โดยความรักนั้น ท่านจึงมีความเช่ือและความหวงัในสง่าราศีแห่งแผน่ดิน
สวรรค ์ และโดยความรักของพระองค ์ ท่านก็ไดรั้บความสุข ความยนิดี และพระพรทุกอยา่ง พระเยซู
คริสตท์รงรักท่านมากเช่นน้ีท่านจะไม่รักพระองคบ์า้งหรือ? พระองคต์รัสเรียกท่าน เหมือนดงัท่ีตรัส
เรียกอาจารยเ์ปาโลในสภาพของชาวมากะโดเนียวา่ “ขอโปรดมาช่วยขา้พเจา้” (กิจการ 16:9) เม่ือ
พระองคท์อดพระเนตรดูฝงูแกะท่ีก าลงัหลงทางไป พระองคต์รัสวา่ “ท่านรักเราหรือ?... จงเล้ียงรักษา
แกะของเรา” (ยอห์น 21:16) ท่านรักพระเยซูคริสตม์ากพอท่ีจะท าตามค าเรียกร้องของพระองคไ์หม? 
พระองคท์รงเรียกท่านดว้ยพระสุรเสียงท่ีกอ้งกงัวานวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ
ใหเ้ป็นสาวก” (มทัธิว 28:19) 

7. พระพรทีไ่ด้จากการเป็นพยาน ทางเดียวเท่านั้นท่ีท่านจะท าใหท้่านเป็นคริสเตียนท่ีเตม็
ไปดว้ยความยนิดี และชยัชนะไดคื้อ ท่านจะตอ้งด าเนินชีวติแบบคริสเตียนท่ีแทจ้ริง และน าความรัก 
พระคุณตลอดจนความรอด ซ่ึงพระคริสตป์ระทานใหท้่านไปแบ่งปันใหแ้ก่คนอ่ืน 

ถา้พระคริสตย์งัคงประทบัอยูใ่นโลกน้ี เหมือนเม่ือก่อนพระองคจ์ะเสด็จด าเนินไปหาดวง
วญิญาณทั้งหลายท่ีอยูใ่นความมืดและท่ีก าลงัหลงหายไปดว้ยพระองคเ์อง พระองคจ์ะทรงยืน่พระหตัถ์
ของพระองคอ์อกเพื่อช่วยพวกเขา พระองคจ์ะทรงตะโกนบอกใหพ้วกท่ีก าลงัอ่อนเพลียมีภาระหนกัอีก
คร้ังหน่ึงวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา และเราจะใหท้่านทั้งหลายหายเหน่ือยเป็นสุข” 
(มทัธิว 11:28) แต่บดัน้ีพระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงประทบัอยูใ่นโลก ในสภาพของเลือดเน้ืออยา่งเรา
ทั้งหลายพระองคท์รงตอ้งการใชมื้อ เทา้ และเสียงของท่าน เพื่อช่วยคนผดิบาปให้รอด ท่านยนิดีให้
พระองคใ์ช่ไหม? ในวนัท่ีพระองคเ์สด็จมาประทานบ าเหน็จแก่คนของพระองค ์ ท่านจะไดย้นิพระองค์
ตรัสแก่ท่านไหมวา่ “ท่านทั้งหลายท่ีไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาแผน่ดินซ่ึงได้
ตระเตรียมไวส้ าหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะวา่เม่ือเราอยากอาหาร ท่านก็ไดจ้ดัหาให้เรา 
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บุคคลท่ีมีความแน่วแน่ในพระเยซูคริสต ์ยอ่มจะไม่วติกกงัวล 
หรือลงัเลใจ เป็นอนัขาด เม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาเช่นน้ี 
 
 
กิน เรากระหายน ้าท่านก็ให้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหนา้ท่านก็ไดต้อ้นรับเราไว.้..เราบอกท่าน

ทั้งหลายตามจริงวา่ ซ่ึงท่านไดก้ระท าแก่ผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึงในพวกพี่นอ้งของเราน้ี ก็เหมือนท่านได้
กระท าแก่เราดว้ย” (มทัธิว 25:34-40) 
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ความรอดเป็นส่ิงทีแ่น่นอน 

ความปรารถนาอนัสูงสุด ในชีวติคริสเตียน ก็คือ “ความรอด” แต่ท่ีน่าแปลกก็คือ มีคริสเตียน
เป็นอนัมากไม่แน่ใจในความรอดของตน และไม่รู้วา่ตนไดรั้บความรอดหรือยงั ท้ัง ๆ ท่ีพระประสงค์อัน
ย่ิงใหญ่ของพระเจ้า ในการส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้ลงมารับความทุกข์เวทนาอย่าง
เจบ็ปวดรวดร้าว และส้ินพระชนม์ในโลก กเ็พ่ือให้มนุษย์ได้รับความรอด 

ความรอดเป็นส่ิงทีแ่น่นอน เป็นหนงัสือเล่มเดียวท่ีกล่าวถึงความรอดไวอ้ยา่งสมบูรณ์
โดยเฉพาะ เฉลยขอ้กงัขาและใหค้วามสวา่งแก่ท่านทุกแง่ทุกมุม รูปเล่มสวยกะทดัรัด ราคาถูกเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งซ้ือไดท่ี้ 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
นครหลวงฯ, 4 


