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คานา
หนังสื อ อาชญากรรมของคริสเตียน เล่มนี้ เป็ นผลงานส่ วนหนึ่งของ ศาสนาจารย์ เอ.บี.ซิมพ์
สั น ซึ่ งเป็ นคริ สเตียนคนสาคัญคนหนึ่ง ผูม้ ีความมุ่งมัน่ ในอันที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริ ง จากความ
มุ่งมัน่ อย่างจริ งจัง ในอันที่จะเห็นพระกิตติคุณของพระเจ้าเผยแพร่ ไปทัว่ โลกนี้ เอง จึงทาให้ท่าน รณรงค์
เพื่อการนี้อย่างแข็งขัน ทั้งในด้านสิ่ งตีพิมพ์และการเทศนาด้วยวาจา จนเป็ นที่ยอมรับนับถือกันอย่าง
กว้างขวาง และในที่สุดก็ได้ริเริ่ มก่อตั้ง คณะ ซี.เอ็ม.เอ ขึ้น
ในบรรดางานเขียนจานวนมากของท่าน หนังสื อเรื่ องอาชญากรรมของคริสเตียนนี้ เป็ นงานอีก
ชิ้นหนึ่งซึ่ งเป็ นการเตือนสติของคริ สเตียน และผูร้ ับใช้ท้ งั หลายของพระเจ้าเป็ นอย่างดีวา่ ขณะที่เราชี้
หน้าสัง่ สอนหรื อตักเตือนคนอื่นนั้น เราชี้เขาแต่เพียงนิ้วเดียว ส่ วนอีกสามนิ้วนั้นย้อนกลับมาชี้ที่ตวั ของ
เราเอง เป็ นการเตือนเราไปในตัวเช่นกัน แต่เรามักจะมองข้ามหรื อไม่คาดคิดถึงความจริ งข้อนี้ จึงไม่อาจ
ขจัดข้อบกพร่ องต่าง ๆ ของเรา ให้ได้สมเจตนารมณ์ของพระเจ้าได้
บางที หนังสื อเรื่ อง อาชญากรรมของคริ สเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สานึกว่า
อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ชาติน้ นั ไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหน หากแต่เป็ น
ความบกพร่ องของคริ สเตียน ที่เลินเล่อ หรื อเฉยเมย ต่อการนาจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ให้
หันมาพึ่งพิงในพระเจ้านัน่ เอง
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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บทที่ 1 ภาวะฉุกเฉินแห่ งการประกาศ
“จงซื้ อโอกาสมาใช้ เพราะบัดนี้เป็ นกาลที่ชวั่ ” (เอเฟซัส 5:16)
“แต่ขา้ พเจ้าจะคอยอยูใ่ นเมือง
เอเฟซัส...ด้วยว่ามีประตูเปิ ดไว้กว้างขวางและมีการซึ่ งน่าจะ
เกิดผลสาหรับข้าพเจ้าที่นี่ และทั้งมีคนขัดขวางเป็ นอันมาก” (1โคริ นธ์ 16:8-9)
ภาวะฉุกเฉิ น หมายถึงภาวะที่มีเหตุจาเป็ นที่สุด ซึ่ งจะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งทันที จะ
ชักช้าไปไม่ได้ เป็ นภาวะซึ่ งอยูใ่ นระหว่างความเป็ นกับความตาย เช่น อุโมงค์ใต้ดินในเหมืองแร่ พงั ทลาย
ลงมา มีคนงานขุดแร่ จานวนร้อยอยูใ่ นอุโมงค์น้ นั โดยไม่มีทางรู ้ได้วา่ พวกเขาจะเป็ นตายร้ายดีอย่างไร
หน่วยกูภ้ ยั พยายามทุกวิธี ขุดหาทางลงไปที่อุโมงค์น้ นั อย่างเร่ งด่วนที่สุด
หรื อเมื่อมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรื อลาหนึ่ง ในกลางมหาสมุทร ซึ่ งบรรทุกคนโดยสาร
เต็มลาเรื อแจ้งว่า เรื อกาลังจะจม คนทั้งเรื อกาลังจะพินาศ หน่วยกูภ้ ยั ที่ริมฝั่ง รี บส่ งเครื่ องบินและเรื อไป
ช่วยทันที นี่แหละคือสภาวะแห่งความฉุ กเฉิ น
ในภาวะฉุ กเฉิ นเหล่านี้ ใครเล่าจะกล่าวหาได้วา่ บุคคลที่ออกไปทาหน้าที่บาบัดทุกข์ดว้ ยใจที่เร่ า
ร้อนเหล่านั้น เป็ นคนใจร้อนเกินไป หรื อเป็ นคนบ้าคลัง่ ไม่มีใครกล่าวเช่นนั้นอย่างแน่นอนในทาง
ตรงกันข้ามคนที่เสี ยสละเหล่านี้ มีแต่ได้รับการชมเชย และได้รับเกียรติอย่างสู ง ทาให้ผทู ้ ี่เห็นแก่ตวั ต้อง
อับอายขายหน้าแทน
แต่มีภาวะฉุ กเฉิ นอีกอย่างหนึ่ ง ซึ่ งร้ายแรงกว่าภาวะฉุ กเฉิ นที่เกิดจากอุปัทวเหตุ หรื อภัยพิบตั ิ
ทัว่ ไปคือ ภาวะฉุกเฉิ นในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ แก่ มวลชนทั่วโลก การประกาศ
พระกิตติคุณ มิใช่เป็ นเพียงสิ ทธิ พิเศษ หรื อหน้าที่รับผิดชอบของคริ สเตียนเท่านั้น มิใช่ข้ ึนอยูก่ บั โอกาส
แต่อย่างเดียวแต่เป็ นข้อผูกมัด ที่บงั คับให้คริ สเตียนต้องเป็ นพยานและประกาศ พระเจ้าตรัสเตือนไว้วา่
“จงซื้ อโอกาสมาใช้” นัน่ หมายถึงการใช้ทุกเวลานาทีให้เป็ นประโยชน์ “เพราะว่าบัดนี้เป็ นกาลที่ชวั่ ”
เหตุที่กล่าวว่า การประกาศเป็ นเรื่ องฉุ กเฉิ นซึ่ งเราต้องกระทาอย่างเร่ งด่วนที่สุด ก็เพราะ

1. ปัญหาทีร่ ้ ายแรง แห่ งความหลงหายไปในความผิดบาปของมนุษย์
ท่านอาจได้ยนิ ปั ญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันเช่น ปั ญหาการศึกษา ปั ญหาทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศและของส่ วนบุคคล ปั ญหาทางด้านกฎหมาย ปั ญหาการระบาดของโจรผูร้ ้าย
ปัญหาการคอรัปชัน่ ปั ญหาสังคม ปั ญหาความสงบสุ ขของประเทศ ฯลฯ ปั ญหาเหล่านี้แม้จะร้ายแรง
เป็ นที่น่าวิตกและกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของประชาชนโดยทัว่ ไป แต่ก็ยงั เทียบไม่ได้กบั ปั ญหา
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ความฉุ กเฉิ นเกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมหมายถึงความจาเป็ นที่จะต้องมี ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ความรักความเมตตาและความเร่ งรี บเมื่อนั้น
แห่งความหลงหายไปในความผิดบาปของมนุษย์ เพราะปั ญหาความผิดบาปนี้ เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นและความตายเป็ นนิจนิรันดร์ ของมนุษย์ และกระทบกระเทือนถึงคนทุกชั้น ทุกวรรณะ ในทุก
ยุค ทุกสมัย พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยชีวิตของตน ผูน้ ้ นั จะได้
ประโยชน์อะไร” (มาระโก 8:36)

2. คนจานวนมากกาลังสู ญเสี ยชีวติ ไป โดยไม่ ได้ รับความรอด
ในเพลง “โอ ชาวซี โอนจงรี บ” มีขอ้ หนึ่งกล่าวว่า
ดูเถิด ชาวโลกเป็ นหมื่นเป็ นแสนตกเป็ นทาส
เขาถูกขังไว้ในคุกมืดแห่งความบาป
ใครอาสาไปบอกว่า พระคริ สต์ทรงปล่อยได้
โดยพระองค์ยอมตาย เราจึงหลุดเป็ นไท
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เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเห็นกลุ่มชน ซึ่ งจะต้องพบความพินาศ โดยไม่มีผใู ้ ดบอกทางแห่ งความ
รอดให้พวกเขารู ้ พระทัยของพระองค์ก็ท่วมท้นด้วย ความเมตตา และความสงสาร พระองค์ตรัสว่า
“การเกี่ยวนั้น เป็ นการใหญ่นกั หนา แต่คนทาการยังน้อยอยู”่ (มัทธิ ว 9:37) ถ้าเราปรารถนาจะมีส่วนใน
การช่วยกลุ่มชนเหล่านี้ให้ได้รับความรอด เราก็ตอ้ งรับผิดชอบในการเป็ นพยานแก่คนเหล่านั้น ขณะที่
เขายังมีชีวติ อยู่

3. ประชากรของโลกกาลังเพิม่ ขึน้ อย่ างรวดเร็ว
เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนคนที่กลับใจใหม่ กับจานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว จะเห็นว่า เรา
ทาการประกาศล่าช้าและน้อยเหลือเกิน ในแต่ละปี อาจมีคนเป็ นสมาชิกคริ สตจักรเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน
ร้อย แต่พลเมืองเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนล้าน ในหลายที่หลายแห่ง คนจานวนมากยังไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณ
แม้เพียงครั้งเดียว เพราะไม่มีใครไปเป็ นพยาน หรื อประกาศ พลเมืองในแต่ละหมู่บา้ น อาเภอ จังหวัด ยัง
จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่ อย ๆ และเพิ่มรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

4. ผู้สอนผิด ๆ มีจานวนเพิม่ ขึน้
การประกาศพระกิตติคุณของคริ สเตียน เป็ นที่ประทับใจของพวกเขาสอนผิด ๆ และผูน้ บั ถือ
ศาสนาอื่น ๆ มาก บุคคลเหล่านั้นจึงได้พยายามเลียนแบบวิธีการประกาศสั่งสอนของคริ สเตียนจน
กลายเป็ นคู่แข่งขันที่น่ากลัวยิง่ เมื่อศาสนาอื่นกาลังปรับปรุ งตัวในการเผยแพร่ ลทั ธิ คาสอนของเขาอย่าง
รี บด่วนเช่นนี้ จึงเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นที่คริ สเตียนจะต้องรี บประกาศพระกิตติคุณ
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ความแตกต่างระหว่างคนเกิด กับคนที่ได้รับความรอดน่าจะเป็ นเครื่ อง
กระตุน้ เตือนคริ สเตียนให้กระตือรื อร้นในงานของพระเจ้าเป็ นอย่างดี

5. พระเจ้ ากาลังเปิ ดประตูให้ เราประกาศพระกิตติคุณอย่ างกว้ างขวาง
พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของคริ สเตียนหลายคน โดยการเปิ ดโอกาสให้แก่คริ สเตียน ทาการ
ประกาศพระกิตติคุณอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ทรงทาการทัว่ ไปในประเทศของ
เรา ทาให้จิตใจของคนจานวนมาก รู ้สึกหิ วกระหายอยากพบความจริ ง ถ้าเราไม่รีบนาให้เขารู ้จกั พระเยซู
คริ สต์ในขณะนี้ เขาอาจไปยึดถือสิ่ งอื่น ซึ่ งคิดว่าจะให้คาตอบแก่ชีวิตของเขาพระเจ้ากาลังทรงอวยพระ
พรการประกาศพระวจนะของพระองค์ทาให้มีคนกลับใจใหม่มากขึ้นอย่างผิดปกติ ประตูที่เปิ ดกว้างอยู่
นี้อาจจะปิ ดลงสักวันหนึ่ง เมื่อถึงวันนั้น เราจะไม่มีอิสระเสรี ภาพเหมือนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อีก
6. หมายสาคัญแห่งการเสด็จกลับมา ของพระเยซูคริ สต์
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พระเยซูตรัสว่า พระกิตติคุณของพระองค์จะต้องประกาศไปทัว่ โลก ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา
หากเราปรารถนาจะให้พระเยซูคริ สต์เสด็จมาเร็ วเท่าไร
เราก็ตอ้ งรี บประกาศพระกิตติคุณเร็ วยิง่ ขึ้น
เท่านั้น เหตุการณ์ทวั่ ไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ทาให้เราปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะเห็นพระเยซูเสด็จ
กลับมาโดยเร็ ว ขณะนี้แม้เรารับใช้พระเจ้าอย่างสุ ดความสามารถ แต่ก็มิได้เห็นผลดังที่เราปรารถนาทุก
ประการ สภาพของคริ สตจักร และสภาพของสังคมในสมัยก่อนเป็ นอย่างไร สมัยนี้ก็ไม่มีอะไรผิดแผก
แตกต่างกันมากนัก เราไม่สามารถทาความดีให้แก่สังคมได้อย่างครบถ้วน และเราเองก็ไม่ดีครบถ้วน มี
แต่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่จะแก้ไขปั ญหาได้ทุกอย่าง
มีเรื่ องหนึ่งเล่าว่า จิตรกรคนหนึ่ง พยายามวาดภาพอันวิจิตรพิสดารที่เกิดขึ้นในห้วงนึ กคิดลงบน
ผืนผ้าของเขา เขาเอาใจจดจ่อวาดภาพนั้นเป็ นเวลานาน แต่ก็ไม่สามารถวาดได้ดงั ที่เขาปรารถนา เขารู้สึก
ท้อใจเป็ นอย่างยิง่ ที่ไม่อาจวาดภาพให้ครบถ้วนบริ บูรณ์ได้เขาได้เขียนข้อความแสดงความท้อแท้ของ
เขาไว้ในสมุดบันทึกประจาวัน ในคืนวันนั้น อาจารย์ผอู ้ าวุโสของเขาได้เข้ามาในห้องวาดภาพของเขา
ขณะที่จอ้ งดูภาพซึ่ งศิษย์วาดค้างไว้ ก็เข้าใจถึงความคิดและความปรารถนาทุกอย่างของศิษย์ อาจารย์ผู ้
อาวุโสจึงหยิบพูก่ นั ที่วางอยูข่ า้ ง ๆ ขึ้น ตบแต่งส่ วนที่บกพร่ องของภาพนั้นให้เรี ยบร้อยแล้วออกจากที่
นัน่ ไปอย่างเงียบ ๆ เมื่อจิตรกรหนุ่มกลับมาถึงห้องวาดภาพก็ตอ้ งตกตะลึง ที่เห็นภาพอันสวยงามในห้วง
นึกคิดของเขา ถูกถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพวาดบนผ้าใบอย่างสมบูรณ์แบบ พลันน้ าตาของเขาก็พรั่งพรู
ออกมาและร้องว่า “ไม่ใช่ใครอื่น ท่านอาจารย์เท่านั้นที่สามารถทาได้เช่นนี้ ”
ในทานองเดียวกัน เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมา พระองค์จะทรงทาให้การงานซึ่ งเราทาคัง่ ค้างอยู่
ให้เสร็ จสิ้ นบริ บูรณ์ในวันนั้น คนทั้งโลกจะเข้าใจแผนการของพระเจ้า และทุกอย่างจะกลับคืนมาสู่
สภาพที่สมบูรณ์ พระเยซูคริ สต์กาลังรอคอยเราพระกิตติคุณของพระองค์แผ่ไปถึงทุหนทุกแห่งเมื่อใด
พระองค์ก็จะเสด็จมาเมื่อนั้น
ข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่ งเราอ้างในต้อนต้น
กล่าวถึงท่าทีของคริ สเตียนซึ่ งควรมีต่อภาวะ
ฉุ กเฉิ นแห่งการประกาศ อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “แต่ขา้ พเจ้าจะคอยอยู.่ ..ด้วยว่ามีประตูเปิ ดไว้กว้างขวาง
...ทั้งมีคนขัดขวางเป็ นอันมาก” การ คอยอยู่ ของอาจารย์เปาโล เน้นให้เรารู ้ถึง ความตั้งใจและความกล้า
หาญซึ่งเราควรมีในการประกาศกิตติคุณ เพราะแม้วา่ ประตูแห่งการประกาศพระกิตติคุณจะเปิ ดไว้กว้าง
มาก แต่ขณะเดียวกันท่านก็พบอุปสรรค และความทุกข์ลาบากนานาประการ เราต้องการคนที่มี
จิตในแน่วแน่ เข้มแข็งดุจดวงดาว ซึ่ งส่ องแสงอยูเ่ ป็ นนิตย์ มิใช่ดุจเม็ดฝนที่โปรยลงมาอย่างกะปริ บกะ
ปรอยเป็ นครั้งคราว เราต้องการคนซึ่ งสามารถยืนหยัดมัน่ คง ดุจทหารกล้าที่ยนื หยัดสู ้ในท่ามกลางเปลว
เพลิงและควันสงครามจนกว่าชีวติ จะหาไม่ มิใช่คนที่มีแต่ความหวังที่เลื่อนลอย
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ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีการสงครามครั้งหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส เรี ยกว่า
สงคราม วอเตอร์ ลู ซึ่ งประวัติศาสตร์ โลกต้องจารึ กไว้ ในสงครามครั้งนั้น หน่วยทหารสก๊อตซึ่ งอยูฝ่ ่ าย
อังกฤษ ได้นาชัยชนะมาสู่ ฝ่ายของตน โดยการยึดและรักษาจุดยุทธศาสตร์ ไว้ตลอดเวลาแห่งการสู ้รบที่
ดุเดือด และน่าสะพรึ งกลัว ทหารที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาได้ขออนุ ญาตผูบ้ งั คับบัญชาหลายครั้งให้ถอยและ
ทิ้งจุดยุทธศาสตร์ น้ นั เสี ย แต่ทุกครั้งก็ได้รับคาตอบว่า “จงยึดมัน่ อยูท่ ี่นนั่ ” จนในที่สุดทหารใต้บงั คับ
บัญชาเห็นความเด็ดเดี่ยวของผูน้ า จึงกล่าวว่า “ท่านจะพบเราทุกคนอยูท่ ี่นนั่ ” เมื่อสงครามวอเตอร์ ลูสงบ
ก็พบว่าทหารเหล่านั้นทุกคนอยูท่ ี่นนั่ จริ ง ๆ แต่อยูใ่ นสภาพที่บอบซ้ าและไร้ชีวติ ชัยชนะครั้งนี้เกิดขึ้นได้
ก็เพราะการสู ้อย่างไม่ถอยของทหารหาญเหล่านี้
คริ สเตียนบางคนเริ่ มต้นรับใช้พระเจ้ามาด้วยดี แต่น่าเสี ยดายเหลือเกิน ที่เขาไม่ “รอคอย” หรื อ
ยึดมัน่ ต่อไป เมื่อพบอุปสรรคและความยากลาบาก ทาให้งานที่ทาไปแล้วล้มเหลว ขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เราเห็นภาวะความฉุ กเฉิ น ที่เราจะต้องรี บประกาศพระกิตติคุณ ให้เรามีจิตใจที่มนั่ คงแน่วแน่ มีความ
กล้าหาญ ที่จะเผชิญกับอุปสรรคทุกอย่าง สามารถพูดกับพระเยซูคริ สต์ และทาตามพระบัญชาของ
พระองค์ดุจทหารหาญเหล่านั้นว่า “เราจะอยูท่ ี่นนั่ จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา”
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บทที่ 2 แบบแผนการประกาศในพระคริสตธรรมใหม่
“ท่านบุตรมนุษย์เอ๋ ย ให้วิหารนั้นปรากฏแก่เรื อนอิสราเอลและให้เขาทั้งหลายอายเพราะความ
ชัว่ ลามกของเขา และให้เขาวัดสัณฐานนั้น และถ้าเขาทั้งหลายอายเพราะสิ่ งทั้งปวงที่เขาได้กระทา ให้เขา
เห็นสัณฐานทั้งแบบอย่างวิหารนั้น และประตูท้ งั หลายที่เข้าออกแห่งวิหารนั้น และสัณฐานทุกอย่างและ
บัญญัติท้ งั ปวงแห่งวิหารนั้น” (เอเสเคียล 43:10, 11)
เมื่อพระเจ้าตรัสถึงวิหารซึ่งจะสร้างบนภูเขาโมรี อา พระองค์ได้ทรงบอกให้ทราบถึงแบบแผน
ของพระวิหารนั้น อย่างละเอียดถี่ถว้ น เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงสาแดงแบบแผนของพลับพลาให้แก่
โมเสส บนภูเขาซี นาย และสั่งให้โมเสสสร้างพลับพลาตามแบบแผนที่พระองค์ทรงสาแดงให้เห็นทุก
ประการ
พระวิหารบนภูเขาโมรี อา ซึ่ งท่านเอเสเคียล กล่าวไว้ เล็งถึงพระวิหารฝ่ ายวิญญาณจิต ซึ่ ง
ประกอบด้วยคนทั้งหลาย ซึ่ งได้รับการไถ่ให้พน้ จากความผิดบาปแล้ว โดยมีพระเยซูคริ สต์เป็ นรากฐาน
ของวิหารนี้ พระเจ้าทรงให้แบบแผนของการสร้างพระวิหารไว้ เพื่อไว้เราทาการก่อสร้างตามแบบแผน
นั้นทุกประการ การไม่ปฏิบตั ิอย่างครบถ้วนและถูกต้อง จะนาความล้มเหลวมาสู่ การก่อสร้างของเรา
อย่างสิ้ นเชิง
พระเยซูคริ สต์ ทรงเปิ ดเผยแบบแผนการสร้างพระวิหารใหญ่ของพระเจ้าให้แก่เราในพระคริ สต
ธรรมใหม่ อันเป็ นแบบอย่างซึ่ งเราต้องยึดถือในการประกาศพระกิตติคุณ เพื่อนาคนให้กลับใจบังเกิด
ใหม่ ประกอบเป็ นพระวิหารของพระเจ้าให้สาเร็ จบริ บูรณ์
ขั้นแรก พระเยซูคริ สต์ทรงบอกให้เรามองดูที่ “ท้องนา” ด้วยความคิดความเข้าใจ พระองค์ตรัส
ว่า “จงลืมตามองดูนาเถิดเพราะว่าทุ่งนาเหลืองถึงฤดูเกี่ยวแล้ว” (ยอห์น 4:35)
การเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ เป็ นรากฐานสาคัญแห่งการรับใช้พระเจ้า แต่จะมีคริ ส
เตียนสักกี่คนที่มองเห็นความต้องการของคนอื่น เรามักคิดถึงแต่ตวั เราเองครอบครัวของเรา หรื อ
คริ สตจักรของเรามากกว่าคิดถึงคนอีกจานวนมาก ที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า สายตาของเราสั้นเกินไป ถูกจากัด
เฉพาะในวงแคบ ๆ ภายในกลุ่มของเรา คณะของเรา จนมองไม่เห็นคนอีกหลายล้านซึ่ งกาลังพินาศ เรา
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ข้าวสุ กเหลืองอร่ ามออกอย่างนี้แล้วยังจะผลัดวันประกันพรุ่ งอีกหรื อ
ทุ่มเทเงินไปกับการขยับขยายกิจการของคณะ การตั้งคริ สตจักร เพื่อประดับบารมีของชนกลุ่ม
หนึ่ง มากกว่าการประกาศเพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่
จง “ลืมตามองดูนา” ดังที่พระเยซูคริ สต์ตรัสเถิด คนจานวนกว่าสามสิ บล้านคนในประเทศของ
เรา มีผทู ้ ี่รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ งสักกี่คน มีผปู ้ ระกาศข่าวประเสริ ฐในท้องที่กี่แห่ง มีโบสถ์ต้ งั ขึ้นกี่หลัง
พระเยซูตรัสว่า อย่ากล่าวว่า “อีกสี่ เดือนฤดูเกี่ยวข้าวจะถึง” มิใช่หรื อ? ฉะนั้นเราจึงต้องประกาศ
ให้คนชัว่ อายุของเรานี้ทราบถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ เพื่อชักนาให้เขาได้พบความรอด เราจะ
ผัดวันประกันพรุ่ งไม่ได้ คริ สเตียนในยุคนี้ จะต้องรับผิดชอบคนในยุคนี้ ถ้าคริ สเตียนในยุคนี้ ไม่ประกาศ
พระกิตติคุณให้แก่คนในยุคเดียวกัน จะไม่มีใครประกาศพระกิตติคุณให้แก่เขาได้อีก
“ท้องนากาลังเหลืองอร่ าม” ประตูแห่งพระกิตติคุณกาลังเปิ ดกว้างอยู่ คนจานวนมากยังไม่ได้รับ
ความรอด ขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจเรา ให้เราเห็นและเข้าใจถึงความต้องการนี้ ทาให้เรานึกถึง
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ชื่อของบางคนที่เราสามารถเป็ นพยานให้เขาฟังได้ และอย่าให้เรามีความสุ ขใจ จนกว่าเราจะได้เป็ น
พยานแก่คนนั้น ๆ แล้ว
ขั้นทีส่ อง อธิ ษฐาน พระเยซูตรัสว่า “การเกี่ยวนั้นเป็ นการใหญ่นกั หนา แต่คนทาการยังน้อยอยู่
เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงอธิ ษฐานขอต่อเจ้าของการเกี่ยวนั้น ให้ใช้คนทาการหลายคนไปในการเกี่ยว
ของพระองค์” (ลูกา 10:2)
หากเรามองดูที่ “ผืนนา” อันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วเปรี ยบเทียบกับผลแห่งการประกาศพระกิตติ
คุณในปี ที่ผา่ น ๆ มา เราอาจรู้สึกท้อแท้ใจก็ได้ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ได้แผ่เข้ามาในประเทศ
ไทยหลายร้อยปี แล้ว เข้ามาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนกระทัง่ บัดนี้มีคริ สเตียนเพียงกระ
หยิบมือเดียวทาไมจึงเป็ นเช่นนี้
ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรในศตวรรษแรก จะเห็นภาพที่แตกต่างกับสมัยนี้มาก
สมัยนั้นเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งชัว่ อายุคนเท่านั้น
อาจารย์เปาโลและเพื่อนร่ วมงานของเขาก็สามารถ
ประกาศพระกิตติคุณ จนมีกลุ่มคริ สตเตียนเกิดขึ้นเกือบทุกแห่งในโลกเป็ นที่รู้จกั กันดีของคนในสมัยนั้น
ทาไมจึงเกิดผลดีเช่นนั้น? คาตอบง่าย ๆ คือ พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ได้ทรงร่ วมงานกับพวกเขา แท้จริ งในสมัย
นั้น ไม่มีอุปกรณ์การประกาศที่ทนั สมัยดังที่พวกเราใช้อยูใ่ นปั จจุบนั พวกเขาไม่มีเครื่ องขยายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศน์ ไม่มีรถยนต์ เรื อยนต์ หรื อรถไฟ สาหรับเป็ นพาหนะไม่มีเงินอุดหนุ นก้อนใหญ่จากคริ สตจักร
หรื อองค์การใด ๆ แต่พระเจ้าทรงทาให้สิ่งที่พวกเขามีอยูน่ ้ นั เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการออกเดินทาง
ประกาศเพียงครั้งเดียว อาจารย์เปาโลสามารถเดินทางประกาศทัว่ ประเทศกรี ก และวางรากฐานอัน
มัน่ คงแก่คริ สตจักรในศตวรรษต่อ ๆ มา

14

จงรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกาลังเสี ยแต่วนั นี้
เพื่อเก็บเกี่ยวบาเหน็จรางวัลในวันหน้า
ทาไมพระเจ้าจึงทรงร่ วมมือกับอาจารย์เปาโล และคริ สเตียนในสมัยนั้นมากเช่นนี้นะหรื อ? ก็
เพราะคนในสมัยนั้นเอาใจใส่ ต่อการอธิ ษฐาน เราต้องไม่เพียงแต่เป็ นพยานและประกาศด้วยปากเท่านั้น
หากยังประกาศด้วยการคุกเข่าอธิ ษฐานอีกด้วย งานนี้ เป็ นงานของพระเจ้า หากเราอาศัยฤทธิ์ อานาจของ
พระองค์อย่างแท้จริ ง เราจะเห็นผลในการนาคนให้กลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์ ในระยะเวลาไม่นานนัก
ขั้นทีส่ าม ส่ งคนออกไปประกาศ
แบบแผนการประกาศขั้นที่สาม ในพระคริ สตธรรมใหม่คือการส่ งอัครสาวก 12 คน และสาวก
อีก 70 คนออกไปประกาศพระกิตติคุณ ขณะที่ส่งสาวก 70 คนออกไป พระเยซูสั่งให้พวกเขาอธิ ษฐาน
เพื่อว่าพระบิดาเจ้าจะได้ส่งคนอื่น ๆ ออกไปด้วย (ดูลูกา 10: 1, 2) พระองค์ตรัสสั่งให้พวกเขาล่วงหน้า
ไปก่อน ภายหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จไปยังเมืองเหล่านั้น ในทานองเดียวกัน พระเยซูคริ สต์ทรงสัง่
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ให้เราล่วงหน้าไปก่อน แล้วพระองค์จะเสด็จตามมาในไม่ชา้ เพื่อกระทาให้งานที่เราทาไว้แล้วสาเร็ จเรา
จึงเป็ นผูบ้ ุกเบิกทางของพระเยซูคริ สต์ เหมือนเหล่าสาวก 70 คน ที่เป็ นผูบ้ ุกเบิกทางพระองค์ สาวกใน
สมัยนั้นล้วนแต่มีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ ซึ่ งเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผรู ้ ับใช้ ของพระเยซูคริ สต์ทุกคนใน
สมัยปั จจุบนั นี้ พวกเขาไม่ถือสัมภาระที่ไม่จาเป็ น ไม่แสวงหาความฟุ่ มเฟื อย และความสุ ขสบายส่ วนตัว
ฝ่ ายโลก ด้วยเหตุน้ ี พวกเขาจึงสามารถเดินทางประกาศพระกิตติคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับสู่ สวรรค์
พระองค์ได้ทรงสั่งกาชับพวกสาวกครั้งหนึ่งว่า
“ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” (มัทธิว 28:19) และพระองค์ทรงสัญญาว่า
จะสถิตอยูก่ บั เขาตลอดไปเป็ นนิตย์ โปรดสังเกตให้ดีวา่ พระเยซูคริ สต์ผซู้ ่ ึงทรงเป็ นใคร และทรงมีฐานะ
อย่างไร พระองค์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบให้แก่เราแล้ว”
พระองค์เป็ นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพ หากเราเชื่อฟังคาสั่งของพระองค์ ออกไปเป็ นพยานและประกาศ
พระกิตติคุณพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงฤทธานุภาพจะสถิตอยูก่ บั เรา และพระองค์จะทรงสาแดงฤทธานุภาพ
ของพระองค์แก่เรา
ในพระธรรมมัทธิ ว พระองค์ตรัสสั่งให้เราประกาศพระกิตติคุณแก่คนทุกชาติ ในพระธรรม
มาระโก 16: 15, 16 พระองค์ตรัสสัง่ ให้เราประกาศแก่ทุกคน พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไป...
ประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” ฉะนั้นการเป็ นพยานและการประกาศของเรา จึงมิได้จากัดอยูใ่ นวง
สองสามคนหรื อในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
หากแต่ตอ้ งประกาศแก่ทุกคนซึ่ งยังไม่รู้จกั ทางแห่งความรอด
นอกจากนั้น คาสั่งนี้ก็มิได้มีมาถึงคริ สตจักรหากแต่ถึงคริ สเตียนทุกคน พระองค์ทรงสั่งให้คริ สเตียนทุก
คน ออกไปเป็ นพยาน พระเจ้าทรงเรี ยกเราทุกคนแล้ว เราจะต้องรับผิดชอบต่อการเรี ยกของพระองค์
ในทางใดทางหนึ่ง ไม่มีผใู ้ ดสามารถหลีกเลี่ยงหน้าที่รับผิดชอบอันสาคัญนี้ได้ เมื่อการพิพากษาใหญ่
มาถึง เราจะต้องรายงานต่อพระเยซูคริ สต์ เกี่ยวกับงานซึ่ งพระองค์ทรงมอบหมายให้ทา ท่านจะยอม
ปล่อยตัว จนต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้าในลักษณะ ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้หรื อ?
ข้าต้องเฝ้ าพระเจ้ามือเปล่าหรื อ เฝ้ าผูช้ ่วยอย่างนี้ดีหรื อ
ไม่ทนั นาวิญญาณถวายเลย ข้าเข้าเฝ้ าด้วยมือเปล่าหรื อ
ขั้นทีส่ ี่ ระเบียบการของการประกาศ
พระธรรมลูกา 14: 16-24 กล่าวถึงคาอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ พระเยซูคริ สต์ทรงใช้คาอุปมา
นี้สอนให้รู้ถึงระเบียบการของการประกาศ แขกพวกแรกที่ได้รับเชิ ญให้มากินเลี้ยง เล็งถึงผูฟ้ ังพระกิตติ
คุณทัว่ ไป พระเจ้าส่ งคนไปเป็ นพยานและประกาศให้เขาฟัง แต่พวกเขามัวยุง่ อยูก่ บั ธุ รกิจทางฝ่ ายโลก
และความสนุกสนานของตัวเองมากเกินไป จนไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ ต่อคาเชิ ญของพระเจ้า
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เมื่อแขกพวกแรกปฏิเสธความปรารถนาดีของผูเ้ ชิญ นายจึงสั่งพวกบ่าวอีกครั้งหนึ่งว่า “จง
ออกไปตามถนนใหญ่ ตรอกน้อยในเมือง” พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะให้เราใช้ชีวิตนี้ ประกาศพระกิตติ
คุณซ้ าซาก ให้แก่คนที่ไม่ปรารถนาจะต้อนรับเท่านั้น พระองค์ทรงให้โอกาสแก่ทุกคน เมื่อเราให้โอกาส
อย่างพอเพียงแก่เขาที่จะฟังพระกิตติคุณและกลับใจใหม่แล้ว พระองค์ตอ้ งการให้เราผ่านที่นนั่ ไป ไปหา
คนอื่น ๆ ซึ่ งไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟัง ข้อผิดพลาดของคริ สตจักรหลายแห่งก็คือ เขามุ่งหน้าประกาศแก่คน
ในวงแคบ ๆ แต่อย่างเดียว จนละเลยคนอีกจานวนมากที่ไม่มีโอกาสได้ฟังพระกิตติคุณ
ขั้นที่ห้า การเจิมด้วยฤทธิ์ อานาจแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเยซู คริ สต์ตรัสไว้ใน
กิจการ 1:8 ว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดช
เมื่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่าน
ทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม
สิ้ น ทั้งมณฑลยูดาย มณฑลสะมาเรี ย และ
จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
ภารกิจซึ่ งพระเยซูคริ สต์ทรง
มอบหมายให้แก่สาวกของพระองค์น้ นั ใหญ่
ยิง่ นัก จนเกินกาลังและความสามารถของพวก
เขาที่จะกระทาให้สาเร็ จได้ โดยเหตุน้ ีพระองค์
จึงพระราชทานฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ให้แก่พวกเขา พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงทาให้โลกรู้ถึงความผิดบาป ความชอบ
ธรรม และการพิพากษาพระองค์เสด็จไปในที่
ทุกแห่งร่ วมกับเหล่าสาวก ทาให้การประกาศ
ของพวกเขาประกอบด้วยฤทธิ์ เดชอานาจ และ
เกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาให้การเทศนาเพียงครั้งเดียวในวันเพนเทคศเต มีคน
สานึกบาป กลับใจใหม่ถึงสามพันคน และทาให้การเดินทางไปประกาศ
ของอาจารย์เปาโลในเที่ยวเดียว มีคริ สเตียนเกิดขึ้นทัว่ ไปในเอเชียน้อย เมื่อท่านเดินทางไป
ประกาศครั้งที่สอง ท่านได้ไปถึงประเทศกรี ก ซึ่ งเป็ นประเทศของอารยชนพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทา
ให้คนในประเทศนั้น จานวนมากกลับใจใหม่ จนมีคริ สตจักรที่ใหญ่โตและเข้มแข็งเกิดขึ้น ในเมือง
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สาคัญ ๆ เกือบทุกแห่ง ท่านได้บอกให้เราทราบเกี่ยวกับการประกาศที่เมืองเธสะโลนิ กาว่า พวกเขาได้
ประกาศด้วยฤทธิ์ เดชอานาจแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จากเบื้องบน ทาให้ประชาชนกลุ่มใหญ่ละทิ้งการ
กราบไหว้รูปเคารพ หันมานมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ แม้แต่การประกาศในเมืองโคริ นธ์ ท่านก็กล่าว
ว่า ท่านมิได้ประกาศด้วยสานวนโวหารและสติปัญญาอันเลิศประเสริ ฐของมนุษย์ แต่ประกาศโดยการ
สาแดงของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และด้วยฤทธิ์ เดชของพระองค์
ฤทธิ์ เดชอย่างเดียวกันนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นยิง่ สาหรับการประกาศพระกิตติคุณที่เกิดผล คริ สเตียนใน
ปั จจุบนั มักลืมความสาคัญของเรื่ องนี้ พากันเชื่ อพึ่งวางใจในสิ่ งอื่นมากกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การ
ประกาศโดยอาศัย การตั้งโรงเรี ยน โรงพยาบาล ยารักษาโรค และวิธีอื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ดี แต่ไม่มีวธิ ี ใดช่วย
ให้การประกาศเกิดผล เท่ากับการรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท่านจะไม่มีโอกาสเข้าใจถึงฤทธิ์
เดชอันบริ บูรณ์ของพระองค์ หากท่านไม่ทาการประกาศ พระเยซูคริ สต์ทรงยินดีประทานฤทธิ์ เดชอันไม่
จากัดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่ท่าน ถ้าท่านแสวงหาฤทธิ์ อานาจนั้นเพื่อช่วยให้การเป็ นพยานและ
พระกิตติคุณ ท่านยิง่ เป็ นพยานและประกาศกว้างขวางมากเท่าใด ท่านก็จะมีสิทธิ์ ทูลขอฤทธิ์ เดชของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และเห็นฤทธิ์ อานาจของพระองค์มากเท่านั้น ถ้าผูเ้ ป็ นพยานและผูป้ ระกาศในงานทุก
ด้าน ทุกแผนก ต่างได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เชื่อว่าในระยะอีกไม่กี่ปีเท่านั้นก็จะทาให้
คนทั้งโลกกลับใจบังเกิดใหม่ได้
ในพระธรรมเอเศเคียลบทที่ 37 มีศุภนินิตเรื่ องหนึ่งกล่าวถึงกองทัพใหญ่ซ่ ึ งเกิดจากกระดูกแห้ง
กลางหว่างเขา ตอนแรกกระดูกเหล่านี้มีเนื้อและหนังเกิดขึ้น จนมีรูปร่ างเป็ นคน แต่ยงั ไม่มีชีวติ ขณะนั้น
มีเสี ยงเรี ยกดังขึ้นว่า “ให้วญ
ิ ญาณมาแต่ทิศทั้งสี่ เข้าดลบันดาลในศพเหล่านี้ เพื่อศพจะได้มีชีวติ ” ทันใด
นั้นเอง พระวิญญาณก็ได้เสด็จมาดุจพายุกล้าจากสี่ ทิศ เข้าไปดล บันดาลศพเหล่านี้ พวกเขาจึงมีชีวติ ลุก
ขึ้นยืนตั้งแถว กลายเป็ นกองทัพใหญ่หลวง
ในปั จจุบนั นี้ มีคริ สเตียนชายหญิงจานวนไม่นอ้ ยที่เป็ นเหมือนกระดูก ซึ่ งหุ ม้ ห่ อด้วยเนื้อและ
หนัง แต่ไม่มีชีวติ ที่จะยืนขึ้นเป็ นทหารกล้าของพระคริ สต์ การเป็ นพยานของเขาก็ไม่แตกต่างกับการ
ประกอบพิธีอะไรอย่างหนึ่ง ซึ่ งผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอ้...พระเจ้าผูท้ รงชุบคนตายให้คืนชีพ
โอ้...พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผปู้ ระทานฤทธิ์ เดช ขอทรงโปรดช่วยไพร่ พลของพระองค์ซ่ ึ งอยูใ่ นที่ทุกหน
ทุกแห่ง ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทั้งที่อยูใ่ นเมืองและนอกเมือง ทั้งที่กาลังทาศึกขับเคี่ยวกับมารร้ายด้วย
ใจกล้า และที่ถูกมารทาลายจนเป็ นดุจคนเป็ นอัมพาธ ขอทรงโปรดให้เขาเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เพื่อว่าเขาจะได้ฟ้ื นขึ้นจากความตาย และยืนขึ้นด้วยฤทธิ์ เดชอานาจของพระองค์ รวมกาลังเป็ น
ทัพใหญ่ของเยซูคริ สต์
ขั้นที่หก มีหมายสาคัญเกิดขึ้น ยืนยันคาเทศนา
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นอกจากพระเยซูคริ สต์ทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และฤทธิ์เดชของ
พระองค์ให้แก่เหล่าสาวกแล้ว พระองค์ยงั ทรงสัญญาว่า จะมีหมายสาคัญต่าง ๆ เกิดขึ้น เป็ นการยืนยัน
และสนับสนุนคาพยานของเขา พระองค์ตรัสว่า “จะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่
นัน่ คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลก ๆ เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะ
ไม่เป็ นอันตราย และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่ วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค...พวกสาวกเหล่านั้นจึง
ออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่ ง ทุกตาบล และพระองค์ทรงร่ วมงานกับเขา ให้คาสอนของเขาศักดิ์สิทธิ์
โดยหมายสาคัญที่เขาได้ทานั้น” (มาระโก 16:17-20)
หมายสาคัญนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของพระสัญญา
ในกิจการ 1: 8 แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นคาพระสัญญา
อีกข้อหนึ่งต่างหากของพระเยซูคริ สต์ เราอาจได้รับ
การบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ไม่ได้รับ
หมายสาคัญตามที่พระเยซูคริ สต์สัญญาไว้ได้ พระ
เยซูคริ สต์ประทานหมายสาคัญนี้แก่คนที่เชื่อ
พระองค์ตรัสว่า “จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสาคัญ
เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นนั่ ” คาว่า “คนเชื่อ” นี้ มิได้
หมายถึงคนที่เชื่อในพระกิตติคุณเท่านั้น แต่เชื่อใน
พระสัญญาพิเศษและหมายสาคัญเหล่านี้ ดว้ ย เพราะ
เราจะได้ตามความเชื่ อของเรา คริ สตจักรที่หลายแห่ง
ในปั จจุบนั ไม่เชื่ อเรื่ องหมายสาคัญหรื ออัศจรรย์ และ
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงไม่เห็นการ
อัศจรรย์ใด ๆ ในคริ สตจักร ผลที่ติดตามมาก็คือ
คริ สตจักรเหล่านั้น ต้องพยายามชักจูงใจของผูท้ ี่ไม่
รู้จกั พระเจ้าให้เชื่อ โดยอาศัยการอธิบายด้วยเหตุผล
และการย้าในด้านศีลธรรม แทนที่จะเชื่อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ดังประสบการณ์ของพวกอัครสาวก
ในประเทศ ซึ่ งกราบไหว้บูชารู ปเคารพ ถือผี ถือโชคลางยิง่ มีความจาเป็ นที่จะต้องเห็นการ
อัศจรรย์ของพระเจ้า เพราะพวกที่ไหว้บูชาผี ก็สามารถอธิ บายเหตุผลแห่งความเชื่ อของพวกเขาได้ดีเท่า
พวกเรา ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเจ้าเหล่านี้ มีจานวนมากที่เป็ นปั ญญาชน วรรณกรรมของพวกเขาเต็มไปด้วยเรื่ อง
ที่น่าสนใจ และหลักปรัชญาต่าง ๆ ที่ชวนคิด ซึ่ งสามารถเอาชนะข้อโต้แย้งทุกอย่างของเราได้ แต่ถา้ เป็ น
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าแล้ว ไม่มีผใู ้ ดอาจโต้แย้งหรื อปฏิเสธได้ ในปั จจุบนั นี้พระเจ้าทรงกระทาการ
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อัศจรรย์ในหลายที่หลายแห่งทัว่ โลก เช่น การรักษาโรคโดยฤทธิ์ เดชของพระองค์การตอบคาอธิ ษฐาน
โดยวิธีอศั จรรย์ที่สุด พระองค์ทรงพอพระทัยอย่างยิง่ ที่จะกระทาการอัศจรรย์อย่างเดียวกันนั้นใน
ประเทศของเรา หากเราเชื่ อเรื่ องอัศจรรย์เหล่านี้ แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความว่าเราจะต้องเทศนาสั่งสอนเรื่ อง
การอัศจรรย์ หรื อเริ่ มงานทุกอย่างด้วยการอัศจรรย์ หรื อกระทาการอัศจรรย์ดว้ ยตัวของเราเอง หน้าที่ของ
เรามิใช่การแสดงการอัศจรรย์ หรื อรอคอยจนกระทัง่ เราสามารถกระทาการอัศจรรย์ได้ จึงจะ
ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์หน้าที่ของเราคือการประกาศข่าวประเสริ ฐที่ง่าย ๆ ของพระ
เยซูคริ สต์ เช่น การสิ้ นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่ในการประกาศนั้น เราต้องมีความ
จริ งใจว่า พระเจ้าทรงพิสูจน์เดชของพระองค์โดยประทานหมายสาคัญต่าง ๆ ดังที่พระองค์ได้ทรง
สัญญาไว้
การอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้น้ นั นอกจากผูเ้ ป็ นพยานและผูป้ ระกาศเองต้องมีความเชื่อ
แล้ว คริ สเตียนในคริ สตจักรท้องถิ่น และคริ สตจักรทัว่ ไป จะต้องมีความเชื่ออย่างเดียวกันเป็ นแรง
สนับสนุนด้วย นัน่ หมายความว่า ทั้งผูป้ ระกาศและคริ สเตียนทัว่ ไปต้องร่ วมใจกันอธิ ษฐานด้วยความเชื่อ
ว่าพระเจ้าจะสาแดงการอัศจรรย์ในการประกาศข่าวประเสริ ฐของเรา
คนงานของพระเจ้าในยุคนี้
ต้องการฤทธิ์ เดชของพระเจ้ามากยิง่ กว่ายุคใด ๆ แต่การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากคริ สตจักรไม่เข้าใจ
ถึงเคล็ดลับแห่งการอธิ ษฐานร่ วมกันด้วยความเชื่อนี้
ท่านที่รัก พระเจ้าทรงเรี ยกเราในยุคสุ ดปลายนี้ ให้เป็ นเครื่ องมือของพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะ
ตรัสแก่นานาชาติโดยผ่านทางเรา เมื่อเราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ และตอบการเรี ยกของ
พระองค์แม้คนจานวนน้อย ๆ อย่างพวกเรา ก็มีอานาจใหญ่ยงิ่ กว่าคนจานวนนับล้าน พระเจ้าทรงใช้คนที่
มีความเชื่อต่อพระองค์จานวนไม่กี่คน ดังเช่น ดาเนียลคนเดียวในกรุ งบาบิโลน นะเฮ็มยาคนเดียวในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และเอศเธอร์ คนเดียวในเปอร์เซี ยทาการที่ยงิ่ ใหญ่กว่าชนชาติอิสราเอลทั้งชาติรวมกัน ซึ่ งได้
พยายามกระทาในหลายศตวรรษที่ผา่ นมา เรายอมรับว่าการย้าเรื่ องฤทธิ์ อานาจของพระเจ้ามากเกินไป
อาจเป็ นอันตรายได้ ทาให้คริ สเตียนบางคนปฏิบตั ิงานในเรื่ องนี้ อย่างเกินขอบเขต จนเกิดเรื่ องวุน่ วายขึ้น
เป็ นการเปิ ดช่องให้ศตั รู ทาลายสิ่ งซึ่ งเป็ นความจริ งแต่เราไม่จาเป็ นต้องวิตก ในเรื่ องการอัศจรรย์ของพระ
เจ้าเสมอไปถ้าเราปฏิบตั ิให้พอเหมาะ คือ ไม่เน้นในเรื่ องความอัศจรรย์ของพระเจ้าจนเกินขอบเขต หรื อ
หย่อนยานจนเกินไป เพราะเราจะให้พระเจ้าแสดงการอัศจรรย์เหมือนนักเล่นกล ตามอารมณ์และความ
ปรารถนาของเราไม่ได้ แต่หากเราปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ถูกต้องของพระเจ้า ด้วยความเชื่อประกอบด้วย
ความบริ สุทธิ์ และความถ่อมตัวแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงทาให้เราผิดหวังเลย และจะทรงพิสูจน์ให้เราเห็น
จริ งดังเช่นในอดีตว่า “พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอยูอ่ ย่างเดียวกัน ในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และสื บ ๆ
ไปนิจกาล” (ฮีบรู 13:8)
20

พระเจ้าทรงเรี ยกเราทุกคน ให้ออกไปนาคนมายังพระองค์ทา่ นไม่ตอ้ งแปลกใจและไม่ตอ้ งท้อ
ใจ หากกลุ่มชนปฏิเสธที่จะมายังพระองค์ เพราะเหตุการณ์เช่นนี้ได้มีมานานแล้ว และจะเป็ นเช่นนี้ต่อไป
จนกระทัง่ วันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ จงมีความพึงพอใจ หากว่าเราได้ทาหน้าที่ของเราอย่าง
ครบถ้วน โดยการออกไปหาลูกแกะที่หลงหายไปของพระเยซู และเชิญเขามายังพระองค์ เราจะต้อง
หว่านเมล็ดพืชแห่งข่าวประเสริ ฐไปในที่ทุกแห่ง แม้เมล็ดพืชเหล่านี้จานวนมากจะถูกปกคลุมด้วยหนาม
หรื อถูกนกจิกกิน หรื อเหี่ ยวแห้งไป เนื่ องจากงอกขึ้นในดินที่มีหินมาก แต่จะมีส่วนหนึ่ งซึ่ งเกิดผล ตามที่
พระเยซูคริ สต์หมายพระทัยไว้
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บทที่ 3 ผู้ประกาศแบบต่ าง ๆ ในพระคริสตธรรมใหม่
ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึง ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ากลุ่มหนึ่งในยุคแรกเริ่ มของคริ สตจักร ซึ่ งได้เป็ น
พยานด้วยความกล้าหาญเพื่อพระเยซูคริ สต์ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าเหล่านี้ เป็ นตัวอย่างของผูป้ ระกาศชนิด
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั
ฟิ ลิป นักประกาศที่ยอมเชื่อฟังทุกประการ
ฟิ ลิปเป็ นนักประกาศและนักนาวิญญาณที่พระเจ้าทรงใช้อย่างใหญ่หลวงมากคนหนึ่ง ขณะที่
เขาประกาศข่าวประเสริ ฐในมณฑลสะมาเรี ย การฟื้ นใจใหม่กาลังเกิดขึ้น และคนจานวนนับพันกาลัง
หลัง่ ไหลเข้าคริ สตจักร ทันใดนั้นเองพระเจ้าก็ตรัสเรี ยกให้เขาละทิ้งงานซึ่ งกาลังเจริ ญก้าวหน้าอยูน่ ้ นั ไป
ยังถนนซึ่ งนาไปสู่ ทะเลทราย ซึ่ งเป็ นถนนจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงเมืองกาซา หากว่ามีใครที่ตอ้ งถูกกล่าวหา
ว่า ไม่อยูท่ ี่คริ สตจักรเพื่อบารุ งเลี้ยงสมาชิกซึ่ งเพิง่ กลับใจบังเกิดใหม่ของตนก็คงได้แก่ฟิลิป ฟิ ลิปไม่รอ
ช้า เขาทิ้งงานที่ทาอยูท่ นั ที แล้วออกเดินทางตามคาสั่งของพระเจ้าเหมือนอับราฮัม โดยไม่รู้วา่ จะไปสู่ ที่
ใด ขณะที่เดินในทะเลทรายเขาก็พบขุนนางชาวเอธิ โอเปี ยคนหนึ่งนัง่ อยูใ่ นรถม้า กาลังเดินทางกลับจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ขุนนางชาวเอธิ โอเปี ยผูน้ ้ ี กาลังอยูใ่ นสภาพที่หิวกระหาย
ฝ่ ายวิญญาณจิต และรู ้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถพบคาตอบ สาหรับจิตใจของเขาในมหานครเยรู ซาเล็ม ซึ่ง
เป็ นศูนย์กลางของพระศาสนา เขามี “หนังสื อ” ของพระเจ้า แต่เขาก็ตอ้ งการคนซึ่ งจะอธิ บายความหมาย
ในหนังสื อนั้นให้เขาเข้าใจ เพราะ “คนที่ยงั ไม่ได้ยนิ ถึงพระองค์ เขาจะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และ
เมื่อไม่มีผใู ้ ดประกาศให้เขาฟั ง เขาจะได้ยนิ ถึงพระองค์อย่างไรได้” (โรม 10:4)
ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์น้ ี ถ้ามีแต่พระคัมภีร์อย่างเดียว หรื อหนังสื อหรื อ
ส่ งตีพิมพ์อื่น ๆ อย่างเดียว ย่อมไม่เป็ นการพอเพียง แต่จะต้องมี “ปาก” ซึ่งยอมเป็ นพยานถึงเรื่ องความ
รอดพ้นบาปโดยพระเยซูคริ สต์อีกด้วย ด้วยคาพูดง่าย ๆ และหลักที่ง่าย ๆ และโดยฤทธิ์ เดชของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ชาวต่างประเทศคนแรกก็ได้กลับใจบังเกิดใหม่ รับศีลบัพติศมาเข้าร่ วมในอาณาจักร
ของพระเจ้า นอกจากนั้นขุนนางชาวเอธิ โอเปี ย ที่ได้รับความรอดพ้นบาปนี้ ยังได้นาข่าวประเสริ ฐของ
พระเยซูคริ สต์ไปเผยแพร่ แก่ชาวอาฟริ กาเป็ นจานวนล้าน ๆ คนอีกด้วย
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จะเชื่อใครดี ระหว่างเสี ยงคนซึ่ งฟังดูหวานหู แต่เจือจานด้วยยาพิษ กับ
เสี ยงของพระเจ้า ซึ่ งฟังดูอาจรู ้สึกขื่นขม แต่นาไปสู่ ความชื่นชมในบั้นปลาย
นี่เป็ นภาพของคนที่ยอมเชื่อฟังและปฏิบตั ิตามการเรี ยกของพระเจ้าทันที แม้จะดูประหนึ่งว่า
การทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า จะนาเขาเข้าไปในป่ ากันดารและมืดทึบ ต้องอาศัยความกล้า และ
การตัดสิ นใจที่ถูกต้อง สิ่ งที่เขามีอยูก่ ็เป็ นเพียงพระดารัสของพระเจ้า และเรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ แต่
เขาก็ออกไปตามที่พระเจ้าทรงเรี ยก ผลก็คือพระเจ้าทรงอวยพระพรในการเชื่ อฟังของเขา ทาให้
มีคนกลับใจใหม่
บารนาบัส นักธุ รกิจที่ยอมถวายตัว
จากการศึกษาชีวประวัติของบารนาบัสอย่างละเอียดถี่ถว้ นเราอาจสรุ ปได้วา่ บารนาบัสเป็ นนัก
ธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จอย่างงดงาม เป็ นคนที่มงั่ มี แต่ขอ้ ความแรกที่พระคัมภีร์บนั ทึกเกี่ยวกับเขา คือ
“บารนาบัส...มีที่ดินก็ขายเสี ยและนาเงินค่าที่น้ นั มาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก” (กิจการ 4:36, 37)

23

เมื่อบารนาบัสถวายชีวติ ของเขาแก่พระเจ้า สิ่ งแรกที่เขากระทา ก็คือการถวายทรัพย์สินเงินทอง
ของเขาแก่พระเจ้า เพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าจึงทรงให้เกียรติอย่างใหญ่
หลวงแก่เขา โดยไม่เพียงแต่ได้รับทรัพย์สินของเขาไว้เท่านั้น หากยังทรงรับตัวบารนาบัสไว้ดว้ ย ใน
เวลาต่อมาไม่นาน พระเจ้าทรงให้เขาเป็ นเพื่อนรักของเปาโล เขาและเปาโลจึงเป็ นพวกแรกที่ออกไป
ประกาศข่าวประเสริ ฐในต่างประเทศ
มีคนกล่าวว่า เคล็ดลับสาคัญที่สุด ที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในธุ รกิจการงาน มิใช่เพราะมี
หลักทรัพย์ดี แต่เพราะมี “คนดี” พระเจ้าทรงต้องการตัวของบารนาบัสมากกว่าเงินทองของเขา พระเจ้า
ทรงต้องการความสามารถ เรี่ ยวแรง สติปัญญา อิทธิ พลประจาตัว และประสบการณ์ของท่าน เพื่อใช้ใน
พระราชกิจของพระองค์
บารนาบัสเป็ นฆราวาสที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของเราทั้งหลาย ท่านผูอ้ ่านเล่ายินดีที่จะมอบทรัพย์
ของท่านและตัวของท่านเอง เพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์หรื อไม่? พระองค์ทรง
ต้องการท่าน
กาโย ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สิน
ท่านอัครสาวกยอห์น ได้กล่าวถึงเรื่ องราวอัน
ประทับใจของกาโย ในการช่วยเหลือผูป้ ระกาศของพระ
เจ้าใน 3 ยอห์น ว่า “ข้าพเจ้าปี ติยนิ ดีอย่างยิง่ เมื่อพวกพี่
น้องบางคนได้มาและเป็ นพยานถึงชีวติ อันคงเส้นคงวา
ของท่าน
ตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจะนั้น...เขา
เหล่านั้นได้เป็ นพยานต่อคริ สตจักรในเรื่ องความรักของ
ท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่ งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้า
ทรงใช้เขา ท่านก็จะกระทาดี”
ท่านอัครทูตกล่าวต่อไปถึงเหตุที่เราควรให้
ความอุปการะ และสนับสนุนผูป้ ระกาศของพระเจ้าว่า
“เพราะเขาเหล่านั้นได้จาริ กไปเพื่อรับใช้พระองค์ และ
ไม่ได้รับสิ่ งใดจากคนนอกเลยฉะนั้นเราควรอุปการะคน
อย่างนั้น เพื่อเราจะได้เป็ นผูร้ ่ วมงานกันในสัจธรรม”
การให้ความอุปการะแก่ผปู ้ ระกาศของพระเจ้าจึงเป็ นหน้าที่สาคัญของคริ สตจักรหรื อคริ สเตียน
แต่ละคน เพราะถ้าท่านช่วยผูป้ ระกาศเหล่านี้ โดย “จัดส่ งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขา”
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ท่านอัครทูตกล่าวว่า “ท่านก็จะกระทาดี” การ “จัดส่ ง” นี้ หมายถึงการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านทรัพย์สินเพื่อว่าผูป้ ระกาศของพระเจ้าจะได้มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับ
ใช้พระเจ้า
บางทีพระเจ้าอาจทรงต้องการให้ท่านช่วยเหลือนักศึกษาพระคริ สตธรรมบางคนที่กาลัง
เตรี ยมตัวรับใช้พระเจ้าอยู่ ให้สามารถศึกษาสาเร็ จสมเจตจานง พระเจ้าทรงมอบความไว้วางใจในเรื่ องนี้
ให้แก่ท่าน แต่ท่านได้กระทาตามเหมือนดังกาโย “เพือ่ เราจะได้เป็ นผูร้ ่ วมงานกันในสัจธรรม” แล้วหรื อ
ยัง?
เอพัฟรา ผูร้ ับใช้พระเจ้าในการอธิษฐาน
พระธรรมโคโลสี 4: 12, 13 ได้กล่าวถึง เอพัฟราว่า “เขาสู ้อธิ ษฐานเผือ่ ท่านอยูเ่ สมอ”ในภาษา
กรี กมีหลายคาที่มีความหมายตรงกับคาว่าอธิ ษฐาน แต่คาที่ใช้ในข้อนี้ เป็ นคาซึ่ งมีน้ าหนักมากที่สุด
โปรดสังเกตว่าผูบ้ นั ทึกพระธรรมเล่มนี้ใช้คาว่า “สู้อธิษฐาน” ซึ่ งหมายถึงการอธิ ษฐานอย่างไม่หยุดยั้ง
จนกว่าพระเจ้าจะทรงตอบคาอธิ ษฐาน แม้แต่เรื่ องที่ยากลาบากที่สุด
มีคริ สเตียนน้อยมากที่เข้าใจดีวา่ การอธิ ษฐานเป็ นบ่อเกิดแห่งกาลังอานาจในการประกาศพระ
กิตติคุณ และยิง่ มีนอ้ ยคนขึ้นไปอีกที่มีประสบการณ์อย่างที่แท้จริ ง ในเรื่ องการอธิ ษฐานนี้ท่านที่รัก ท่าน
ได้อธิ ษฐานเผื่อการประกาศด้วยจริ งใจหรื อไม่ พระเยซูตรัสสัง่ สาวกของพระองค์เป็ นพิเศษว่า “เหตุ
ฉะนั้น จงอธิษฐานขอต่อเจ้าของ ของการเกี่ยวนั้น ให้ใช้คนทาการหลายคนไปในการเกี่ยวของพระองค์”
(มัทธิ ว 9:38) การอธิษฐานจะสามารถทาให้คริ สตจักรมีผปู้ ระกาศที่ถูกต้องและเหมาะสม จะทาให้ผทู้ ี่
ได้มอบกายถวายชีวติ แก่พระเจ้าแล้ว สามารถออกไปประกาศได้ ทาให้คนทุกชั้น ทุกวัย และทุกประเภท
ยอมเปิ ดจิตใจออกรับฟังพระวจนะของพระเจ้า ทาให้จิตใจที่แห้งแล้งได้รับพระพรอันชุ่มชื่นดุจน้ าฝน
จากพระองค์
การอธิ ษฐานเป็ นราชกิจซึ่ งทุกคนทาได้ ท่านอาจแก่เกินไปที่จะเดินทางออกไปประกาศในที่
ไกล ๆ แต่ท่านไม่แก่เกินไปที่จะอธิ ษฐาน ท่านอาจจะยากจนเกินไปที่จะถวายทรัพย์ให้แก่คริ สตจักร
คราวละมาก ๆ ได้ แต่ท่านก็ไม่จนถึงขนาดที่จะอธิ ษฐานไม่ได้ หากท่านมอบชีวิตของท่านแก่พระเจ้าใน
การอธิษฐาน พระองค์จะทรงทาให้ชีวติ ของท่านเป็ นพระพรแก่อีกหลายพันชีวิต
ศาสนาจารย์ ชาลส์ ฟิ นนี่ เล่าถึงชายชราคนหนึ่งว่าหลังจากเขาต้องหยุดการประกอบอาชีพ
เนื่องจากอายุ และสุ ขภาพที่ไม่ดีแล้ว เขาได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเริ่ มอธิ ษฐานเผื่อ
พระราชกิจของพระเจ้าทัว่ โลก ตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา เขามีวธิ ี อธิ ษฐานอย่างหนึ่ง ซึ่ งเขา
ยึดถือและปฏิบตั ิเสมอมา คือ เขาจะอธิ ษฐานอย่างเฉพาะเจาะจง เผือ่ การฟื้ นฟูใหญ่ของกลุ่มคริ สเตียน
คริ สตจักร หรื อมิชชัน่ ในต่างประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก เขาจดชื่อกลุ่มคริ สเตียน หรื อมิชชัน่ เหล่านั้นไว้ ใน
สมุดบันทึก และอธิ ษฐานตามลาดับรายชื่อที่บนั ทึกไว้ ต่อมาหลังจากชายชราคนนี้ได้เสี ยชีวติ ไปแล้ว
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ปรากฏว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้มีการฟื้ นฟูใหญ่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทัว่ โลก ตามลาดับสถานที่ ตามเขา
บันทึกไว้ในสมุดบันทึก
ในปั จจุบนั นี้พระเจ้าทรงต้องการคนอย่างเอพัฟราคือพร้อมที่จะ “สู้อธิษฐาน” เพื่อการประกาศ
ท่านอาจจะเป็ นคนต่าต้อย เป็ นคนมีอายุมาก เป็ นคนไร้การศึกษา เป็ นคนมีสุขภาพอ่อนแอ แต่พระเจ้า
ทรงสามารถใช้ท่านในการอธิ ษฐาน เพื่อให้ไฟแห่งการฟื้ นฟูลุกโชติช่วงขึ้น และเพื่อให้คนกลับใจใหม่
ลูกา นักประกาศทางวรรณคดี
สิ่ งตีพิมพ์ เป็ นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งในการประกาศ อาจกล่าวได้วา่ ลูกาเป็ น
ผูบ้ ุกเบิกคนหนึ่ง ที่ทาให้มีสิ่งตีพิมพ์ของคริ สเตียนเกิดขึ้น ท่านเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมกิจการซึ่ งกล่าวถึง
ราชกิจอันอัศจรรย์ของพระเยซูคริ สต์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ท่านมิได้เขียนพระธรรมเล่มนี้ให้จบ
เรื่ องทั้งนี้เพื่อเปิ ดช่องให้เราซึ่ งเป็ นชนรุ่ นหลัง เขียนถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต่อ ๆ ไปได้
ในปั จจุบนั เรามีสิ่งตีพิมพ์คริ สเตียนหลายอย่าง ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการ
ประกาศได้ เช่น ใบปลิว หนังสื อ รู ปภาพ ฯลฯ แต่การมีสิ่งตีพิมพ์อย่างเดียวหามีประโยชน์ไม่
จาเป็ นต้องมีผนู ้ าสิ่ งตีพิมพ์เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่นเป็ นการพระคุณของพระเจ้าให้แก่ผอู ้ ื่น ประดุจ
หยิบยืน่ ชีวติ ให้เขา ซึ่งจะทาให้ผเู้ จ็บป่ วยทางด้านวิญญาณจิตหายจากโรคร้ายนี้
ปริ สคาและอาควิลลา นักประกาศอิสระ
ผูป้ ระกาศสามีภรรยาทั้งสองคนนี้ เป็ นผูป้ ระกาศอิสระอย่างแท้จริ ง เพราะไม่มีองค์การใดส่ ง
พวกเขาออกไปประกาศ และไม่มีคริ สตจักรใดที่ให้ทุนสนับสนุนเป็ นประจา พวกเขาเป็ นเพียงแต่นกั
ธุ รกิจซึ่ งต้องรับผิดชอบตัวของเขาเอง แต่เมื่อพระเจ้าทรงนาเขา ให้เดินทางไปประกอบธุ รกิจจากเมือง
หนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งหรื อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง พวกเขาก็จะประกาศพระกิตติคุณไปด้วย ผลการ
ประกาศของพวกเขา ทาให้หลายคนได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ และบางคนซึ่งมีความสามารถมาก ได้ถวาย
ตัวรับใช้พระเจ้า จนเป็ นนักประกาศชั้นนาในสมัยนั้น ดังเช่น อเปโล ซึ่ งมีได้รับพระพรหลายอย่างรอง
จากอาจารย์เปาโล
เปาโลกล่าวถึงคนทั้งสองนี้วา่
“ได้เสี่ ยงชีวติ ของเขาเพื่อป้ องกันชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณเขาทั้งสองและมิใช่ขา้ พเจ้าคนเดียว แต่คริ สตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขา
ด้วย” (โรม 16:4)
ปริ สคาและอาควิลลา เป็ นแบบอย่างที่ดีของผูป้ ระกาศอิสระที่ “เลี้ยงตัวเอง” เราไม่จาเป็ นต้อง
รอคอยคาสั่งจากองค์การหรื อ การแต่งตั้งจากคริ สตจักรจึงจะประกาศได้ เพียงแต่การดลใจและการนา
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เพียงพอที่จะให้เราเป็ นผูป้ ระกาศแล้ว คริ สตจักรสมัยนี้ตอ้ งการผูป้ ระกาศ
ชนิดนี้มาก
26

ทิโมธี ผูช้ ่วยที่ถ่อมตน
ทิโมธี ไม่เคยตั้งตัวเป็ นใหญ่ เขายอมเป็ นรอง
และเป็ นผูช้ ่วยของอาจารย์เปาโลด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตัวตลอดมาปั จจุบนั นี้มี “หัวหน้า” มากเกินไป พระเจ้า
ทรงต้องการทหารของพระคริ สต์ ซึ่งยอมรับตาแหน่งที่
ต่าต้อยที่สุด และยอมอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของคน
อื่น คนอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเป็ นหัวหน้าได้อย่างแท้จริ ง
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ผูใ้ ดจะยกตัวขึ้นผูน้ ้ นั จะต้องถูก
เหยียดลง ผูใ้ ดถ่อมตัวลง ผูน้ ้ นั จะได้รับการยกขึ้น”
(มัทธิ ว 23:12)
มีชายคนหนึ่งชื่อ มาร์ชแมน ขอสมัครกับมิชชัน่
คณะหนึ่ง เพื่อไปเป็ นมิชชันนารี ในประเทศจีน เมื่อ
คณะกรรมการผูค้ ดั เลือกเห็นเครื่ องแต่งกายที่ปอน ๆ และ
ลักษณะท่าทางที่งุ่มง่ามของ มาร์ ชแมนแล้ว ต่างพากัน
สั่นหัวบอกว่า ไม่เป็ นสุ ภาพชนพอที่จะเป็ นมิชชันนารี ได้
แต่ก็ได้ลองถามดูวา่ เขาจะยินดีไปเป็ นคนใช้หรื อไม่ มาร์
ชแมนมีความตื่นเต้นยินดีมาก เขาตอบรับทันที โดยเป็ นคนใช้ของ ดร.มอริ สัน ต่อมาประวัติศาสตร์ ก็
บันทึกถึงผลงานของมาร์ ชแมน ซึ่ งเขาได้รับการเทิดทูนสู งส่ งเท่าเทียมกับผูน้ าและนายของเขา
เอปาโพรดิทสั ผูส้ ่ งข่าว
อาจารย์เปาโลกล่าวถึงชายคนนี้ในฟี ลิปปี 2: 25, 30 ว่า “ข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอปา
โพรดิทสั น้องของข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นเพื่อนร่ วมงาน และเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็ นผูร้ ับใช้ของพวก
ท่าน ให้ปรนนิบตั ิขา้ พเจ้าในยามขัดสน มาหาท่านทั้งหลาย...เพราะเขาเกือบจะสิ้ นชีวติ เสี ย เนื่องจากการ
ปฏิบตั ิงานของพระคริ สต์ เขาได้เสี่ ยงชีวติ ของเขา เพื่อการปรนนิบตั ิของท่านต่อข้าพเจ้าจะได้เต็ม
บริ บูรณ์”
เอปาโพรดิทสั เป็ นคนงานที่ยอมทางานทุกชนิด เขาพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือในงานทุกอย่าง
ไม่เพียงแต่งานประกาศและพระกิตติคุณเท่านั้น แม้งานปลีกย่อยอื่น ๆ เช่น ไปสื บหาตัวนักโทษซึ่ งกาลัง
ทนทุกข์ทรมานอยูใ่ นคุกมืดที่กรุ งโรม แล้วปรนนิบตั ิรับใช้นกั โทษผูน้ ้ นั ด้วยตัวของเขาเอง เนื่องจากเขา
ตรากตราทางานมาก จนลืมนึกถึงความปลอดภัยและสุ ขภาพของตัวเอง ทาให้เขาต้องล้มป่ วยลง แต่
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แทนที่จะเป็ นห่วงตัวเอง เขากลับเป็ นห่วงคนอื่นที่ได้ข่าวเกี่ยวกับการป่ วยของเขา เพราะเกรงว่าบุคคล
เหล่านั้นจะเป็ นห่วงเขามากเกินไป
งานของพระเจ้าต้องการคนอย่างนี้มาก คือเป็ นผูท้ ี่ยอมปรับตัวเองเพื่อให้สามารถทางานได้ทุก
อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นงานปรนนิ บตั ิรับใช้คนป่ วย งานสอนเด็ก งานบ้านงานเรื อน งานด้านธุ รกิจ หรื องาน
อะไรก็ตามที่ตอ้ งการความช่วยเหลือมากที่สุด ซึ่ งเขาสามารถช่วยได้
มาระโก ผูท้ อ้ ถอยที่กลับคืนมา
มาระโกเป็ นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความ
กระตือรื อร้นเพียงครั้งแรกที่เขาได้รับการเร้าใจให้
ออกไปประกาศ เขาก็อาสาสมัครออกประกาศ
ทันที แต่เขาทางานได้ไม่นานนัก ก็อยากจะเลิก
ทันทีเช่นกัน เพราะทนต่อความยากลาบากต่าง ๆ
ไม่ได้ นี่เป็ นภาพของคริ สเตียนจานวนมากมายใน
ทุกยุคทุกสมัย บางทีท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้และ
เอือมระอาต่อผูร้ ับใช้ของพระเจ้าประเภทนี้จน
อยากทาเหมือนดังที่เปาโลกระทาต่อมาระโก คือ
ละทิง้ คนเหล่านั้นเสี ยอย่างคนที่ไม่มีความหมาย
แต่เรื่ องของมาระโกก็สอนใจเราให้มีความอดทน
เหมือนดัง บารนาบัส และ พระคริ สต์ ยอมให้
โอกาสแก่ผพู ้ ลาดพลั้ง หนุนใจเขาให้มีกาลังขึ้น
จนต่อมาแม้แต่เปาโลเองก็ยอมรับมาระโกกลับมา
และกล่าวว่า “ท่านจงพามาระโกมาด้วย เพราะเขา
เป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าในการปรนนิบตั ิ” (2 ทิ
โมธี 4:11)
บางคนไม่สามารถจะเรี ยนรู ้สิ่งใดได้ดี จนกระทัง่ ได้พลาดพลั้ง และเริ่ มตั้งต้นใหม่ บางครั้งการ
พยายามครั้งที่สองก็นาผลดีที่สุดมาสู่ เขา และนาเขาไปสู่ ความสาเร็ จ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดให้
คนที่ถ่อมใจ มีโอกาสแก้ตวั ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แม้มาระโกได้พลาดพลั้งไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เขายอมถ่อมตัวลง พยายามแก้ตวั ใหม่ พระเจ้าก็
ทรงโปรดรับเขาไว้และทรงใช้เขา ท่านผูอ้ ่านเล่ายินดีกลับคืนมาสู่ พระเยซูคริ สต์เหมือนมาระโกหรื อไม่?
เปอร์ซีส ผูร้ ับใช้ซ่ ึงเป็ นสตรี
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ในการปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้า เราจะลืมสตรี เสี ยมิได้เมื่อเปาโลฝากความคิดถึงมายังเพื่อนของ
ท่านในกรุ งโรม มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับคาชมเชยจากเปาโลมากกว่าคนอื่น ๆ สองเท่าคือ เปอร์ซีส
ซึ่ งเป็ นสตรี เปาโลกล่าวว่า “ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซีสที่รัก ผูไ้ ด้ปฏิบตั ิงานมากมายในฝ่ ายองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (โรม 16:12) คนอื่นก็ปรนนิบตั ิพระเจ้าเช่นกัน แต่เปอร์ซีสปรนนิบตั ิมากมาย มีสิ่งที่น่า
สังเกตอย่างหนึ่งในกลุ่มคริ สเตียนทัว่ ไป คือผูท้ ี่มีใจร้อนรนรักพระเจ้า และเข้มแข็งในการปรนนิบตั ิพระ
เจ้ามักเป็ นสตรี ในพระคริ สตธรรมใหม่ได้กล่าวไว้หลายคนเช่น มาเรี ยชาวมักดาลา มาเรี ยซึ่งเป็ นมารดา
ของมาระโกหรื อยอห์นและพี่สาวของบารนาบัส ปริ สคา ซึ่งเป็ นมารดาฝ่ ายจิตวิญญาณของอโปโล และ
เป็ นเพื่อนที่เปาโลไว้วางใจ ลูเดียแห่งฟี ลิปปี โรเด ฟอยเบ ผูเ้ ป็ นมัคนายิกาที่เมืองเค็งฆเรไร มาเรี ย แห่ง
กรุ งโรม และสตรี อื่น ๆ อีกหลายคน
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่สตรี ในสมัยนี้มีโอกาสรับใช้พระองค์มากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผา่ นมา
เปาโล นักบุกเบิกผูใ้ หญ่ยงิ่
ในเนื้อที่กระดาษอันจากัดนี้
เราไม่สามารถที่จะกล่าวถึงรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับ
บุคลิกลักษณะ คุณสมบัติ พลังอานาจในการประกาศ ของนักประกาศเรื องนามผูน้ ้ ีได้ นอกจากเอ่ยถึง
จุดเด่นประการหนึ่งของท่าน ซึ่ งดีเด่นเหนือผูป้ ระกาศอื่นใด คือความเป็ นผูบ้ ุกเบิกของท่าน เปาโลเป็ นผู ้
บุกเบิกที่ยงิ่ ใหญ่ในการประกาศพระกิตติคุณในต่างแดน ความกระตือรื อร้นในการประกาศของท่าน ทา
ให้ท่านต้องบุกบัน่ ไปสู่ ขา้ งหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู ้วา่ ยังมีสถานที่ซ่ ึงไม่มีใคร
ในที่น้ นั เคยได้ยนิ พระกิตติคุณ ท่านก็จะไม่ยอมยับยั้งอยูใ่ นที่สะดวกสบาย หรื ออยูอ่ ย่างมีความสุ ขสบาย
กับเพื่อนที่ท่านรักเลย จนกว่าท่านจะได้นาข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ไปให้เขาเหล่านั้นเสี ยก่อน
เราอาจรู ้สึกทึ่งที่ได้ยนิ เปาโลกล่าวแก่ชาวโรมว่า “แต่เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าไม่มีกิจที่จะต้องอยูใ่ นแว่นแคว้น
เหล่านี้ต่อไป...เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่านทั้งหลาย” (โรม 15:23-24)
เปาโลหมายความว่าท่านได้ประกาศในอาณาเขตรอบ ๆ อย่างทัว่ ถึงแล้ว จนไม่มีที่ที่ท่านจะประกาศอีก
จึงได้วางโครงการจะไปยังประเทศสเปน ท่านกล่าวด้วยว่า “ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระ
คริ สต์อย่างถ้วนถี่ ตั้งแต่กรุ งเยรู ซาเล็ม อ้อมไปยังเมืองอิลลีริคุม” (โรม 15:19)
เราอยากเห็นเยาวชนในยุคนี้ ยึดแบบอย่างที่ดีของเปาโลในการประกาศพระกิตติคุณเยีย่ งทหาร
หาญของพระคริ สต์ นาพระกิตติคุณไปยังดินแดนซึ่ งไม่มีใครไปประกาศมาก่อน พระเจ้ากาลังเรี ยกเรา
ในสมัยนี้ ให้มุ่งไปข้างหน้าตามการนาของพระองค์ให้มีในทะเยอทะยานที่จะนาคนจานวนมาก ซึ่ งอยู่
ในความมืดแห่งความผิดบาปและความทุกข์ มาสู่ พระเยซูคริ สต์
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บทที่ 4 อาชญากรรมของคริสเตียน
“เจ้าจงช่วยชีวิตเหล่าคนที่กาลังถูกนาไปประหาร และจงช่วยคนทั้งหลายที่จวนจะถูกฆ่าให้รอด
ตาย ถ้าเจ้าจะแก้ตวั ว่า “นี่แหละเราไม่ได้รู้เรื่ องนี้เลย” ท่านผูท้ รงชัง่ ใจมนุษย์ จะไม่ทรงพิเคราะห์เรื่ องนั้น
ทีเดียวหรื อ? และท่านผูท้ รงคุม้ ครองดวงจิตของเจ้า จะไม่ทรงทราบหรื อ? และท่านผูท้ รงคุม้ ครองดวง
จิตของเจ้า จะไม่ทรงทราบหรื อ? และท่านจะไม่ทดแทนให้ทุกคนตามทางการกระทาของเขาหรื อ?”
(สุ ภาษิต 24:11, 12)
พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงคนที่กาลังตกอยูใ่ นอันตรายพวกเขากาลังถูกนาไปประหาร และ
จวนจะถูกฆ่าตาย บางทีอาจช่วยให้ท่านเห็นภาพนี้ชดั เจนยิง่ ขึ้น หากท่านนึกถึงภาพของเรื อยนต์ลาหนึ่ง
ซึ่ งมีผโู ้ ดยสารเต็มลาเรื อ กาลังแล่นอยูใ่ นแม่น้ าที่ลึกและกระแสน้ าเชี่ยวกราก ทันใดนั้นเกิดอุบตั ิเหตุ
อย่างหนึ่งขึ้น เรื อยนต์ลานั้นเกิดพลิกคว่ากลางแม่น้ า เสี ยงหวีดร้องแสดงความตกใจอย่างสุ ดขีด เสี ยง
ตะโกนขอความช่วยเหลือดังก้องมาจากผูเ้ คราะห์ร้าย ซึ่ งตะเกียกตะกายหมายจะช่วยชีวติ ของตนให้รอด
เมื่อชาวบ้าน ซึ่ งอาศัยอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าทั้งสองข้าง ได้ประสบเหตุเช่นนี้ ท่านคิดว่า พวกเขาจะรู ้สึกเช่น
ใดบ้าง แน่นอน พวกเขาคงพลอยตื่นตระหนกตกใจ และรี บนาเรื อที่มีอยูอ่ อกไปช่วยคนเหล่านั้นให้รอด
อย่างสุ ดความสามารถ
อุบตั ิเหตุ อันตรายต่าง ๆ ที่กลืนชีวติ มนุษย์แต่ละวัน เป็ นเรื่ องที่ท่านได้ยนิ เสมอ แต่อนั ตราย
อย่างใหญ่หลวงอีกอย่างหนึ่งแม้ท่านอาจมองไม่เห็น แต่ก็กาลังคร่ าชีวติ ของมนุษย์จานวนมากในทุก
นาที นัน่ คือความตายฝ่ ายจิตวิญญาณ ในทุก ๆ 15 นาทีมีดวงวิญญาณไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งพันดวงกาลังไปสู่
ความพินาศนิรันดร์ ในทุกวันจะมีดวงวิญญาณไม่นอ้ ยกว่า หนึ่งแสนดวงที่ตอ้ งจากโลกนี้ไปโดยไม่พบ
ความหวังใด ๆ เลย หากท่านสามารถมองเห็นมนุษย์โลกได้ดงั พระเจ้า ท่านจะเห็นขบวนอันยาวเหยียด
ของมนุษย์ เรี ยงแถวรอบโลกไม่นอ้ ยกว่า 30 รอบ คนเหล่านี้กาลังเดินไปบนเส้นทางชี วิตของเขา ซึ่งเต็ม
ไปด้วยความยากลาบาก แล้วสุ ดท้ายก็ลงสู่ หลุมฝังศพทีละคน ๆ ในสภาพของคนสิ้ นหวัง พบกับการ
พิพากษาอันน่ากลัวซึ่ งรออยูข่ า้ งหน้า
บางทีท่านอาจไม่เชื่ อว่า คนจานวนล้าน ๆ กาลังพากันพินาศ โดยคิดว่าพระเจ้าทรง
ประกอบด้วยความรัก ความเมตตามาก พระองค์คงจะทรงให้คนเหล่านี้ รอดโดยวิธีอื่นก็ได้ ท่านที่รักอาจ
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โลก คือ ท้องนาอันไพศาล ที่คริ สเตียน ควรไถ หว่านและเก็บเกี่ยว
ผลฝ่ ายจิตวิญญาณ ให้สมพระประสงค์ของพระเจ้า
เป็ นเพราะเราไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่วา่ “ทุกคนเป็ นคนบาป” กระมัง จึงทาให้เรา
ละเลยในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์วา่
ทัว่ ใต้ฟ้านี้ไม่มีนามอื่นใดที่จะทาให้มนุษย์รอดได้นอกจากพระนามของพระเยซูคริ สต์ และพระ
เยซูคริ สต์เองก็ได้ตรัสอย่างชัดเจนว่า “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”
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(ยอห์น 3:3) ถ้าพระเจ้าจะทรงให้มนุษย์รอดโดยวิธีอื่น ๆ ที่ง่ายกว่านี้ พระองค์ก็คงไม่ส่งพระ
บุตรของพระองค์ มารับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนเป็ นแน่
ท่านที่รัก หากคนที่ไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณ มีทางรอดได้โดยวิธีอื่นแล้ว เราอย่าประกาศพระ
กิตติคุณดีกว่า เพราะถ้าเขาตายไปโดยไม่ได้ยนิ พระกิตติคุณ เขาก็อาจมีทางรอดได้โดยพระเมตตากรุ ณา
ของพระเจ้า แต่ความจริ งมิได้เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าตรัสโดยทางผูเ้ ผยพระวจนะว่า “เมื่อเราว่าแก่คนบาป
ว่า เจ้าจะต้องตายเป็ นแท้ และท่านมิได้ตกั เตือนว่ากล่าวเขา และมิได้ตกั เตือนว่ากล่าวคนบาปจากทางชัว่
ของเขา เพื่อจะให้ชีวิตของเขารอดคนบาปนั้นจะตายในความชัว่ ของเขา และโลหิ ตของเขา จะเรี ยกเขา
จากมือของท่าน” (เอเสเคียล 3:18) หมายความว่า แม้คนบาปจะไม่เคยได้รับคาเตือนคาสอนมาก่อนก็
ตาม ก็ตอ้ งพินาศเช่นกัน แต่พระเจ้าจะทรงเอาผิดกับผูต้ รวจตราดูแลที่ไม่ซื่อสัตย์ในการตักเตือน หรื ออีก
นัยหนึ่ง หากคนไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณต้องพินาศ พระเจ้าจะทรงเอาผิดกับคริ สตจักรของพระองค์
ด้วย
ความผิดของเราไม่จาเป็ นต้องขึ้นอยูท่ ี่วา่ เราได้ประพฤติในทางที่ผดิ
หากรวมไปถึงการที่เรา
ไม่ได้ทาอะไรเลย หรื อปล่อยปละไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของเราอย่างครบถ้วนด้วย
เมื่อหลายปี มาแล้ว ชายหนึ่ง ถูกพิพากษาให้
ประหารชีวิต แต่ในวันสุ ดท้าย ก่อนที่ชายคนนั้นจะ
ถูกประหาร ทางเจ้าหน้าที่ตารวจค้นพบความจริ งว่า
เขาเป็ นคนบริ สุทธิ์ จึงแจ้งให้ศาลทราบ เมื่อปรากฏ
ความจริ งเช่นนั้น
ศาลก็ออกคาสั่งยกเลิกการ
ประหาร และให้พนักงานถือคาสั่งนั้นไปแจ้งแก่
ราชมัล ซึ่ งอยูไ่ กลจากตัวเมืองไปมาก ผูถ้ ือคาสั่งคิด
ในใจว่า กว่าจะประหารก็เป็ นเวลาเช้า เขายังมีเวลา
อย่างเหลือเฟื อที่จะไปถึงที่นดั หมาย จึงเดินทางไป
อย่างเฉื่ อยช้า จนค่ามืดระหว่างทางเขาตั้งใจจะนอน
พักผ่อนเอาแรงในโรงแรมสักเล็กน้อย แล้วค่อย
เดินทางต่อไป แต่ดว้ ยความเผลอเรอเขานอนหลับ
อย่างสนิท เมื่อตื่นขึ้นมาจึงนึ กขึ้นได้วา่ ชีวติ ของคน
คนหนึ่งกาลังจะถูกประหารอย่างไร้ความผิด ด้วย
สานึกถึงความผิดพลาดอันฉกรรจ์ของเขา เขาจึงรี บ
ควบม้าอย่างสุ ดฝี เท้า และพยายามเปลี่ยนม้าใหม่ทุก
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ระยะ เพื่อให้ไปถึงปลายทางทันเวลา จนกระทัง่ เขามาถึงลานประหารชีวิต เขาตะโกนสุ ดเสี ยงบอกให้
เจ้าหน้าที่ประหารรู ้วา่ นักโทษนั้นพ้นโทษแล้วแต่อนิ จจาเขามาสายเกินไป ชายน่าสงสารผูน้ ้ นั ก็ถูก
ประหารก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงเพียงนาทีเดียวเท่านั้น ความผิดครั้งนี้ อยูท่ ี่ใคร? ผูถ้ ือคาสั่งศาลมีขอ้ แก้ตวั
อันใดไหม? แม้จะมิได้ฆ่าคนตายโดยตรง เขาก็ได้ชื่อว่าเป็ นฆาตกรแล้ว
ท่านไม่จาเป็ นต้องออกแรงทุบตีผอู ้ ื่นจนตาย ท่านก็อาจกลายเป็ นฆาตกรไปโดยไม่รู้ตวั เป็ นต้น
ว่า เมื่อปล่อยให้ผอู ้ ื่นจมน้ าตายต่อหน้าต่อตา ทั้ง ๆ ที่ท่านช่วยได้ แต่ท่านไม่ยอมยืน่ มือช่วยเหลือเขาเลย
การทาลายสังคมนั้นไม่จาเป็ นต้องไปชักชวนให้คนทาชัว่ ร่ วมกับท่าน เพียงแต่นงั่ นอนอย่าง
สบายอยูท่ ี่บา้ นโดยไม่หาทางช่วยเหลือสังคมให้พน้ จากความชัว่ ที่เป็ นอยู่ ก็ได้ชื่อว่าทาลายสังคมโดย
ปริ ยายแล้ว
สมมุติวา่ ข้าราชการคนหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้นาเงินจานวนมากไปช่วยเหลือคนยากจน แต่
แทนที่ขา้ ราชการคนนั้น จะนาเงินนั้นไปช่วยคนยากจน เขากลับนาไปใช้จ่ายเสี ยเองอย่างฟุ่ มเฟื อย เช่น
ซื้ อบ้านอันสวยงาม ซื่ อรถส่ วนตัว เลี้ยงเพื่อนฝูงและหาความสนุกสนานใส่ ตวั เอง โดยไม่เอาใจใส่ ต่อ
ความเดือดร้อนของคนยากจน ปล่อยให้พวกเขาอดอยาก หิ วกระหาย จนตายไปทีละคนสองคน ท่านคิด
ว่า คนทัว่ ไปจะเรี ยกข้าราชการผูน้ ้ ี อย่างไร การเรี ยกเขาว่า เป็ นอาชญากรคงไม่ผดิ มิใช่หรื อ? แท้จริ งคริ ส
เตียนและคริ สตจักรของพระเจ้าหลายแห่ง กาลังเป็ นเช่นนี้ พระเจ้าทรงมอบพระกิตติคุณของพระองค์
ให้แก่เขา แต่แทนที่เขาจะนาไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่น เขากลับเก็บพระกิตติคุณไว้และหาความสุ ขจาก
พระพรของพระเจ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย แล้วปล่อยให้คนบาปพินาศไปโดยที่เขาไม่เอาใจใส่ เลย คริ สเตียนและ
คริ สตจักรเช่นนั้น ได้ชื่อว่าเป็ นอาชญากรมิใช่หรื อ?
บางคนอาจแก้ตวั ว่า “เราไม่รู้วา่ ใครบ้างที่ตอ้ งการพระกิตติคุณ” เราจะแก้ตวั เช่นนั้นไม่ได้ เช่น
มีครอบครัวหนึ่ง อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ต่อมาครอบครัวนี้ อดอาหารตายเพื่อนบ้านซึ่ งอาศัย
อยูใ่ นระแวกเดียวกัน จะแก้ตวั ว่าเขาไม่รู้เรื่ องไม่ได้ เพราะพวกเขาต้องได้ยนิ เสี ยงเด็ก ๆ ร้องไห้คร่ า
ครวญด้วยความอดอยาก แต่พวกเขาไม่ใยดีต่อชีวติ ของเพื่อนบ้านเลย ถ้าเรื่ องนี้ รู้ถึงโลกภายนอกหรื อ
นักหนังสื อพิมพ์ คนในหมู่บา้ นนี้ตอ้ งถูกประณามว่าไม่มีมนุษยธรรมอย่างแน่นอน และไม่มีขอ้ แก้ตวั ใน
ความผิดพลาดของพวกเขาเลย
พระเจ้าทรงมอบภาระหน้าที่ให้เรานาข่าวประเสริ ฐไปสู่ ผทู ้ ี่อยูใ่ น
ความผิดบาป จึงเป็ นหน้าที่ของเราที่จะต้องสื บเสาะดูวา่ ผูใ้ ดบ้างที่ตอ้ งการพระกิตติคุณของพระเยซู
คริ สต์ พระเจ้าจะไม่ทรงอภัยในคาแก้ตวั ของเราที่วา่ “เราไม่รู้” ทั้ง ๆ ที่เราควรจะรู ้
ในวันพิพากษาใหญ่ของพระเจ้า จะมีดวงวิญญาณนับล้าน ๆ ดวง รอรับการพิพากษาหน้า
บัลลังก์ของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ใครฆ่าดวงวิญญาณเหล่านี้ ” ดวงตาหลายคู่จะจ้องมายังท่านแล้ว
เสี ยงหนึ่งจะดังขึ้น โดยที่ท่านไม่สามารถบังคับเขาให้นิ่งเงียบได้วา่ “ท่านนัน่ แหละ”
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ท่านที่รัก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างใหญ่หลวง ต่อกาลเวลาที่ได้ผา่ นมานี้ พระเจ้าตรัสไว้ใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์วา่ “ถ้าเจ้าจะแก้ตวั ว่า นี่แหละเราไม่ได้รู้เรื่ องนี้เลย ท่านผูท้ รงชัง่ ใจมนุษย์จะไม่
ทรงพิเคราะห์เรื่ องนั้นทีเดียวหรื อ และท่านผูท้ รงคุม้ ครองดวงจิตของเจ้าจะไม่ทราบหรื อ และท่านจะไม่
ทรงทดแทนให้ทุกคนตามทางการกระทาของเขาหรื อ?” (สุ ภาษิต 24:12) ในขณะนี้ ท่านสามารถทาทุก
อย่างตามที่ท่านชอบได้ พระเจ้าทรงให้อิสรภาพแก่เราอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ท่านจะมีชีวติ อย่างเห็น
แก่ตวั พระเจ้าก็จะทรงให้ชีวิตของท่านผ่านไปเรื่ อย ๆ อย่างสงบ โดยที่ไม่ทรงบันดาลให้ภยั พิบตั ิเกิดขึ้น
แก่ท่าน แต่ขณะเดียวกัน พระเจ้าก็กาลังทรงชัง่ ใจท่าน และทรงรออย่างสงบเงียบ จนกระทัง่ ชีวติ ของ
ท่านหมดสิ้ นไป แล้ววาระนั้นจะเป็ นวาระที่น่ากลัวที่สุดสาหรับท่าน
ข้าพเจ้าเห็นคนสองคนเดินไปสู่ การพิพากษา คน
หนึ่งได้ใช้ชีวติ ของเขาเพื่อพระเจ้า ได้ถวายทรัพย์สินเพื่อ
ช่วยเหลือจิตวิญญาณซึ่ งไม่ดบั สู ญ ขณะที่เดินเข้าไปใกล้
“ดินแดนเบื้องบน” ดวงวิญญาณนับร้อย ๆ ดวง ซึ่งเป็ น
ผลแห่งการงานของเขา ได้ออกมาต้อนรับเขาด้วยความ
ยินดี เขารู ้สึกปลื้มปิ ติยนิ ดีอย่างเหลือล้น ที่มิได้ทาให้
มงกุฎและบาเหน็จรางวัลหลุดหายไปจากเขา
อีกคนหนึ่ง เดินมาในทางเดียวกัน เขามี
ความสามารถและโอกาสเหมือนคนแรก แต่สิ่งที่รอเขา
อยูเ่ บื้องหน้าคือความว่างเปล่า ไม่ดีดวงวิญญาณที่ได้รับ
การไถ่แล้ว แม้สักดวงเดียวคอยต้อนรับเขา ทุกอย่างซึ่ ง
เขาเคยเก็บไว้สาหรับตัวเอง บัดนี้ก็สาบสู ญไปสิ้ น พระ
เจ้าทรงพาเขาไปยังอีกที่หนึ่ง
แล้วชี้ให้ดูภาพอันน่า
ประทับใจที่ดวงวิญญาณเหล่านั้น ออกมาต้อนรับชายคน
แรกเขาคงจะได้ยนิ พระเจ้าตรัสว่า “บุตรของเราเอ๋ ย เธอ
น่าจะได้บาเหน็จรางวัลทั้งหมดเหล่านี้ แต่เธอได้ทาลายมันเสี ยสิ้ นด้วยความเห็นแก่ตวั และการละเลย
หน้าที่ของเธอ เธอไม่เพียงแต่ทาลายตัวเธอเองเท่านั้น หากยังทาลายดวงวิญญาณอีกจานวนมากซึ่ งเธอ
น่าจะช่วยไว้ได้ เจ้าฆาตกรร้าย จงไปยังที่ที่เจ้าควรจะไป และรับความทุกข์ทรมานจากเสี ยงร้องของ
บรรดาผูท้ ี่เธอได้ทาลายนั้นเถิด”
สหายรัก ท่านต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้า ในการดารงชีวิตประจาวัน และท่านต้องการพระพรของ
พระองค์ แต่ท่านจะกล้าเข้าเฝ้ าพระองค์ และทูลขอสิ่ งใด ๆ จากพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อท่านรู ้วา่
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พระองค์กาลังทอดพระเนตรดูผทู ้ ี่น่าสงสารบางคนซึ่ งกาลังจะพินาศโดยที่ท่านสามารถช่วยเขาได้ แต่
ท่านมิได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรเลย ท่านรู ้ไหมว่าทุกครั้งที่ท่านก้มหน้าอธิ ษฐานทูลพระองค์ให้
ประทานความสุ ขยินดี และความต้องการส่ วนตัวต่าง ๆ นั้น พระทัยของพระองค์กาลังชอกช้ า ด้วยเสี ยง
ร้องคร่ าครวญจากบุตรของพระองค์บางคนที่หลงหายไป เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของท่าน ข้าพเจ้าจะ
รู ้สึกละอายใจมาก ที่จะอธิ ษฐานทูลขอสิ่ งใดจากพระเจ้าในค่าคืนวันนี้ หากข้าพเจ้ามิได้พยายามอย่างสุ ด
ความสามารถ เพื่อให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ แผ่ไปยังผูท้ ี่กาลังพินาศในความผิดบาป
ท่านที่รัก ท่านจะแก้ไขปั ญหานี้อย่างไร ท่านจะหลุดพ้นจากคดีอาญานี้ได้อย่างไร ในวัน
พิพากษา จาเพาะพระราชบังลังก์ของพระเจ้า ท่านพูดได้ไหมว่า “ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิ ตของท่านทุก
คน” (กิจการ 20:26) ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้รีบทาหน้าที่ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ และ
“ท่านจะทาอะไร ก็จงทาเร็ ว ๆ เถิด” เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คนซึ่ งท่านคิดว่าจะเป็ นพยานให้ฟัง อาจจะ
เสี ยชีวติ และพบความพินาศ เสี ยก่อน รวงข้าวซึ่ งสุ กแล้ว จะไม่สามารถรอต่อไปได้อีก ถ้าท่านไม่เกี่ยว
มันก็จะหลุดร่ วงไป หากท่านต้องการประกาศพระกิตติคุณแก่คนในยุคนี้ ท่านจะต้องทาเดี๋ยวนี้
ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากอาญากรรมที่ร้ายแรงนี้ ให้พน้ จากมลทินแห่งเลือดและ
ดวงวิญญาณที่หลงหายไป ก่อนจบหน้านี้ ขอพระองค์ทรงนาเราในบัดนี้ให้คุกเข่าลง สารภาพความชัว่
ร้ายอันใหญ่หลวงต่อพระองค์ ที่ได้ละเลยต่อหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่ งพระเจ้าทรงมอบหมายให้เป็ น
เวลานาน โดยที่ไม่เอาใจใส่ ต่อคาสัง่ อันสาคัญยิง่ ของพระมหาไถ่ ในการช่วยดวงวิญญาณให้รอดพ้นจาก
ความพินาศ
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บทที่ 5 เหตุผล 21 ประการ
ในบทนี้เราจะได้พิจารณาถึงเหตุผล 7 ประการ ที่หลายคนอ้างเป็ นข้อแก้ตวั ในการไม่ประกาศ
พระกิตติคุณ เหตุผล 7 ประการ ซึ่ งเป็ นเหตุให้พวกเขาละเลยต่อหน้าที่น้ ี และเหตุผลอีก 7 ประการ ซึ่ ง
อธิ บายว่าทาไมเราจึงต้องถือว่าการประกาศเป็ นงานสาคัญที่สุดในชีวติ ของเรา
หนึ่ง เหตุผล 7 ประการที่หลายคนอ้างเป็ นข้อแก้ตวั
1. “ไม่ อยากยุ่งเกี่ยวกับคนชั่ว” เมื่อพระเจ้าทรงใช้โยนาไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ชาวเมืองนี
นะเว โยนาไม่อยากไปและพยายามหาทางหลีกเลี่ยง เพราะชาตินิยมและความเห็นแก่ตวั ของเขา โดยไม่
อยากให้พระเจ้าอวยพระพรคนต่างชาติ หรื อช่วยคนชัว่ ให้รอดพ้นจากความพินาศ ในที่สุด พระเจ้าต้อง
ทรงบังคับให้เขาไป และอวยพรการประกาศของเขาเพื่อเห็นแก่ชาวเมืองนีนะเวที่ยอมกลับใจ กระนั้นก็
ตาม โยนารู้สึกโกรธเคืองมากจนพระเจ้าต้องทรงบันดาลให้ใบของต้นไม้ที่โยนาใช้อาศัยพักร้อนอยู่
เหี่ ยวแห้งไป เป็ นการเตือนชนรุ่ นหลังเกี่ยวกับความเห็นแก่ตวั
2. “ถ้ าพระเจ้ าพอพระทัยจะช่ วยคนบาปคนใดให้ รอดพระองค์ จะจัดการเอง” มีเรื่ องเล่าว่าชาย
หนุ่มคนหนึ่งรู ้สึกร้อนใจที่คริ สตจักรของเขาไม่เอาใจใส่ ต่อการประกาศพระกิตติคุณ จึงเสนอเรื่ องนี้ ต่อ
การประชุมใหญ่ของคริ สตจักร ผูป้ กครองซึ่ งเป็ นประธานของคริ สตจักร ชี้ หน้าชายหนุ่มคนนั้น กล่าว
อย่างไม่พอใจว่า “เจ้าหนุ่มนัง่ ลงเถอะ จงยุง่ กับเรื่ องของคุณเองก็พอถ้าพระเจ้าเห็นสมควรที่จะให้พระ
กิตติคุณ เผยแพร่ ออกไปในถิ่นนี้พระองค์จะทรงกระทาโดยวิธีของพระองค์เอง โดยที่คุณไม่ตอ้ งยุง่ เกี่ยว
เลย”
3. “มีงานเพียงพอแล้ ว” แต่น่าประหลาดที่พบว่า คนที่เอาใจใส่ ในการประกาศ มักเป็ นผูท้ ี่
รับผิดชอบงานหลายอย่างในคริ สตจักร ผูท้ ี่บอกว่าไม่มีเวลา มักเป็ นผูท้ ี่ไม่ค่อยได้ทาอะไรเพื่อพระเจ้า
เลย
4. “พระเจ้ าทรงรั กมนุษย์ มาก จะทรงให้ ผ้ ทู ี่ไม่ มีโอกาสได้ ยินพระกิตติคุณรอดได้ โดยวิธีอื่น ๆ”
การกล่าวเช่นนี้ เป็ นการดูหมิ่นพระโลหิ ต และความรักของพระเยซูคริ สต์ หากมีวธิ ี อื่น ๆ ที่จะให้มนุษย์
รอดแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงให้พระบุตรของพระองค์ ต้องถูกตรึ งบนไม้กางเขนอย่างแน่นอน “ในผูอ้ ื่น
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จะสู้เพื่อความรอด หรื อถอยเพื่อรอรับความพินาศ
ท่าทีของเราในปั จจุบนั เท่านั้นที่จะเป็ นสิ่ งกาหนดอนาคต
ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลาง
มนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)
5. “ศาสนาอื่น ๆ ก็ดีเพียงพอแล้ว และดีเท่ากับศาสนาคริ สต์จึงไม่จาเป็ นต้องให้เขาเปลี่ยน
ศาสนา” ผูท้ ี่กล่าวเช่นนี้แสดงว่า ยังไม่เข้าใจความหมายของการเป็ นคริ สเตียน
6. “พวกเขาไม่ เหมาะสมที่จะได้ รับการช่ วยให้ รอด” บางคนนึกสาปแช่งคนผิดบาปในใจ อยาก
ให้พวกเขาตายให้หมดสิ้ นจะได้เหลือแต่คนดี เขารู ้สึกว่า การพยายมประกาศพระกิตติคุณให้แก่คนบาป
เป็ นการเสี ยแรง เสี ยเวลาเปล่า ๆ นี่เป็ นข้อแก้ตวั ของคนที่เห็นแก่ตวั อย่างร้ายกาจที่สุด หากว่าการช่วยคน
บาปไม่วา่ จะบาปมากสักเพียงไร เป็ นการไร้ประโยชน์แล้ว ทาไมพระเยซูคริ สต์จึงตรัสเปรี ยบเทียบถึง
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เรื่ องบุตรน้อย ที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุด เมื่อเขาตัดสิ นใจกลับมาสารภาพผิดกับบิดา ทาไม
พระองค์จึงทรงเป็ นพยานต่อหญิงชาวสะมาเรี ยที่ขา้ งบ่อน้ า และต่อนักโทษประหารบนไม้กางเขน ทาไม
มิชชันนารี หลายคนจึงยอมเสี่ ยงภัยเสี่ ยงชีวติ เข้าไปหาคนป่ าที่ดุร้าย ท่านจะอธิ บายอย่างไร?
7. “ไม่ มีเวลา” บางคนรู ้สึกว่า การเป็ นพยานจะต้องใช้เวลามาก เขาไม่อาจเสี ยสละเวลาอันมีค่า
ของเขาทาสิ่ งเหล่านี้ได้ ผูท้ ี่แก้ตวั เช่นนี้ ควรจะรู ้ความจริ งว่า พระเจ้าต่างหากที่ประทานสติปัญญา และ
กาลังให้เขาสามารถทางานสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้ได้ (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18) หากพระองค์ไม่
พอพระทัย ปล่อยให้ภยั พิบตั ิเกิดขึ้นแก่เขา สิ่ งที่เขามีอยูก่ ็จะสู ญสลายไปในพริ บตาเดียว เมื่อชนชาติ
อิสราเอลซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า ยินดีถวายทรัพย์สินและเวลาแก่พระเจ้า พระเจ้าก็ทรงอวยพระพรแก่พวก
เขา ให้สิ่งที่พวกเขาทาเกิดดอกออกผลเป็ นอันมาก แต่เมื่อพวกเขาตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยอมเสี ยสละเวลา
1 ปี ในทุก 7 ปี ให้แก่พระเจ้า พระเจ้าจึงทรงให้พวกเขาตกไปเป็ นเชลยศึก 70 ปี เป็ นการชดเชยเวลา ที่
พวกเขาโกงไปจากพระเจ้า
เหตุผลต่าง ๆ ที่อา้ งมาข้างต้นนี้ ส่ วนมากเป็ นเหตุผลที่เกิดจากความเห็นแก่ตวั ต่อไปนี้เราจะได้
พิจารณาถึงเหตุผลอย่างอื่นต่อไป
สอง สาเหตุที่แท้จริ ง 7 ประการ ซึ่ งทาให้คริ สเตียนจานวนมากไม่เป็ นพยานและประกาศพระ
กิตติคุณ
1. ขาดการเน้ นเรื่องการประกาศในคริสตจักร คริ สตจักรทัว่ ไปสนใจแต่กิจกรรมภายใน
คริ สตจักร และความต้องการต่าง ๆ ทางฝ่ ายวัตถุ จนละเลยต่อการประกาศ โดยหารู ้ไม่วา่ ยิง่ ละเลยการ
ประกาศและในใจต่อความต้องการทางฝ่ ายวัตถุของคริ สตจักรมากเพียงใด คริ สตจักรก็จะยิง่ อ่อนแอ
และยากจนมากขึ้นเพียงนั้น
2. ขาดการสอนเรื่องการประกาศ นักประกาศที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่ง กล่าวว่า มีปัจจัยสาม
ประการที่จะช่วยให้งานประกาศประสบความสาเร็ จ คือ การรู้ การเจริ ญเติบโต และการไป เรา
จาเป็ นต้องรู ้พระทัยของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักรในยุคนี้
ว่าพระองค์ทรงต้องการให้คริ สตจักรทา
อย่างไร เราต้องรู ้ถึงความต้องการของคนซึ่ งกาลังจะพินาศ ต้องรู ้ถึงสภาพความเป็ นอยูข่ องคนที่ไม่รู้จกั
พระเจ้า และการนาข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดไปยังคนเหล่านี้ ท่านรู ้ถึงความจริ งเหล่านี้ไหม? และได้
พยายามทุกวิธีเพื่อให้คริ สเตียนเข้าใจถึงสิ่ งเหล่านี้ไหม?
3. ความอ่อนแอในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิต คริ สเตียนจานวนไม่นอ้ ยที่ดาเนินชีวติ แบบ “รอด
ได้อย่างหวุดหวิด” เขารู้จกั พระเยซูคริ สต์และพระวจนะของพระองค์มากเพียงพอที่จะให้เขาเป็ นคริ ส
เตียนได้ในแต่ละวัน ๆ เท่านั้น คริ สเตียนที่มีใจร้อนรนในการเป็ นพยาน ต้องเป็ นผูท้ ี่ถวายจิตใจของเขา
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ให้แก่พระเจ้า และมีชีวติ ที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นจงยอมให้พระเยซูคริ สต์เป็ นกษัตริ ย ์
ครอบครองบัลลังก์ใจของท่าน
4. ความรักโลก และการปล่ อยตัวตามความปรารถนาของเนือ้ หนัง คริ สเตียนจานวนมากใน
ปัจจุบนั กาลังปล่อยตัวไปกับความสนุกสนานทางฝ่ ายโลก และความฟุ่ มเฟื อย ท่านจงคิดดูวา่ เงินทองที่
พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนั้น ท่านได้ใช้เพื่อพระเจ้าในการประกาศพระกิตติคุณมากน้อยเพียงใด จง
เปรี ยบเทียบเงินที่ท่านใช้ประกาศพระกิตติคุณ กับเงินซึ่ งท่านใช้ปรนเปรอตัวเองเช่น ดูภาพยนตร์ เที่ยว
เตร่ เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ หนังสื อพิมพ์ วารสาร เครื่ องดื่ม อาหารว่าง และสิ่ งฟุ่ มเฟื อยอื่น ๆ ท่าน
ไม่รู้สึกละอายหรื อ ที่ท่านถวายแก่พระเจ้าน้อยเช่นนี้?

5. ความเห็นแก่ตัว คริ สตจักรทัว่ ไป เอาใจใส่ แต่ตวั อาคารโบสถ์ พยายามประดับประดาให้
สวยงาม เป็ นการอวดถึงความสาเร็ จของตัวเองและหมู่คณะ สนใจในการประชุมพิเศษ เช่นงานสังสรรค์
รายการที่สนุกสนานและการอบรมต่าง ๆ ซึ่ งล้วนแต่นาประโยชน์มาสู่ ตวั เองเท่านั้น แต่ละเลยต่อการนา
พระกิตติคุณออกไปให้คนภายนอก
6. ขาดการสอนเกี่ยวกับการ “ให้ ”
ตามที่กล่ าวไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ สอนว่า จงถวายสิ บลดแก่
พระเจ้า ซึ่ งหมายถึง สิ บลดของรายได้ รวมทั้ง
เวลาของท่านด้วย
ท่านได้แบ่งเวลาและ
ทรัพย์สินในส่ วนที่เป็ นของพระเจ้าให้พระองค์
หรื อไม่
7. สาเหตุสุดท้าย ที่นาสู่ ขอ้ ขัดข้องทุก
อย่างคือ ขาดความรั กที่แท้ จริ งต่ อพระคริ สต์
หากท่านรักพระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ งท่านจะ
สามารถเอาชนะอุปสรรค และความทุกข์ยาก
ได้ทุกอย่างพระเยซูคริ สต์ตรัสถามว่า “ท่านรัก
เราหรื อ?” ท่านจะตอบอย่างไร ท่านรักพระองค์
อย่างแท้จริ งหรื อไม่?
เราคงเคยได้ยนิ มิใช่หรื อว่า “ความรัก
ไม่มีพรมแดน...” ถูกแล้วละครับ ความรักทาให้
เราฟันฝ่ าอุปสรรคได้นานาประการ
และ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรักของพระเจ้า นั้นใหญ่หลวงยิง่ นัก เพราะชนะได้สิ้น แม้กระทัง่ ความตาย
สาม เหตุผล 7 ประการ ที่เราควรถือเอาการเป็ นพยานและการประกาศกิตติคุณเป็ นงานสาคัญ
ที่สุดในชีวติ ของเรา
1. หน้ าที่ อาจารย์เปาโลได้สรุ ปถึงสาเหตุที่ท่านจาเป็ นต้องประกาศพระกิตติคุณว่าเพราะ
“ข้าพเจ้าเป็ นหนี้ เหตุที่เป็ นหนี้ เพราะพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงสั่งให้ขา้ พเจ้าประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ทวั่
โลก พระองค์ได้ทรงมอบความไว้วางใจในเรื่ องการประกาศให้ขา้ พเจ้าแล้ว เมื่อคนอื่นได้นาข่าว
ประเสริ ฐมาให้ขา้ พเจ้า ก็เป็ นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องส่ งข่าวประเสริ ฐต่อไปให้ผอู ้ ื่น” การไม่ประกาศ
จึงเป็ นความผิดอย่างร้ายแรง เพราะเป็ นการขัดต่อคาสั่งของพระเยซูคริ สต์ เป็ นการทาลายความไว้วางใจ
ของพระเจ้าที่ได้มอบให้แก่เรา เป็ นการทาลายดวงวิญญาณซึ่ งกาลังพินาศ
2. ความเมตตา ผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเจ้าจานวนมาก ยังมีชีวิตอยูใ่ นความผิดบาป เป็ นทาสของความ
ชัว่ หลายคนอยูใ่ นสภาพที่หมดหวัง เศร้าโศก พวกเขาไม่มีสันติสุขในใจเหมือนท่านไม่มีความยินดีที่จะ
ร่ วมนมัสการในโบสถ์ อ่านพระคัมภีร์เหมือนท่าน ไม่มีความมัน่ ใจใด ๆ ในอนาคต นอกจากนั้นยังมี
ปั ญหาสารพัดอย่างทับถมในชีวติ ของเรา ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดสามารถช่วยได้ทา้ ยที่สุดเขายังต้องพบกับความ
พินาศนิรันดร์ ในบึงไฟ ท่านมีของดีทุกอย่างที่คนเหล่านี้ ตอ้ งการ ท่านจะไม่มีใจเมตตาต่อเขาแม้แต่
เล็กน้อยเชียวหรื อ?
3. ผลการประกาศ พระเจ้าตรัสว่า “ถ้อยคาที่ออกไปจากปากของเรา จะไม่ได้กลับมายังเรา
โดยไร้ผล และโดยยังมิได้ทาอะไรให้สาเร็ จตามความพอใจของเรา และสัมฤทธิ์ ผลสมประสงค์ดงั ที่เรา
ได้ใช้มนั ไปทาฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:11) พระเจ้าได้ทรงอวยพรการประกาศข่าวประเสริ ฐในหลาย
ประเทศมาแล้ว จนบางประเทศเกิดการฟื้ นฟูใหญ่ เช่น ประเทศเกาหลี อินเดีย และที่อื่น ๆ ทัว่ โลก คนที่
กลับใจใหม่กาลังเพิม่ ขึ้นในคริ สตจักรอย่างรวดเร็ ว หากท่านทาตามหน้าที่ของท่านในการเป็ นพยานและ
การประกาศโดยหว่านเมล็ดแห่งพระกิตติคุณลงในจิตใจของผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า เชื่ อแน่วา่ พระเจ้าทรง
อวยพรให้มีการเก็บเกี่ยวที่นาความชื่นชมยินดีมาสู่ ท่าน
4. การกระทาพระราชกิจอย่ างใหญ่ หลวงของพระเจ้ าในยุคนี้ ทาให้เรารู้สึกถึงความ
จาเป็ นที่จะต้องร่ วมงานกับพระเจ้า ในสมัยของท่านอิสยาห์ ท่านเห็นศุภนิมิตของพระเจ้า “พระรัศมีแห่ง
พระองค์ปกทัว่ พิภพโลก” (อิสยาห์ 6:3) ขณะนี้พระเจ้าทรงกาลังสาแดงพระสง่าราศีของพระองค์ให้ทวั่
โลกรู ้จกั โดยให้พระกิตติคุณของพระองค์เผยแพร่ เข้าไปในทุกแห่ง และมีคนกลับใจใหม่เป็ นจานวน
มากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พระเจ้าทรงกาลังเทฝนห่าใหญ่แก่พ้นื แผ่นดินที่แห้งผาก ถึงเวลาแล้วที่เรา
จะต้องร่ วมมือกับพระองค์
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5. การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ “ข่าวประเสริ ฐเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้
ประกาศไปทัว่ โลกให้เป็ นคาพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24:14) หมาย
สาคัญหลายอย่างแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่พระเยซูคริ สต์จะยังไม่เสด็จ
มาจนกว่าข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์จะได้ประกาศไปยังทุกแห่ง ฉะนั้น การประกาศและการเป็ น
พยานของเราจึงเป็ นการเตรี ยมทางให้พระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาเร็ วยิง่ ขึ้น
6. ความรักของพระคริสต์ ได้กล่าวแล้วว่า เหตุที่เราขาดความซื่อสัตย์ในการเป็ นพยาน
เพราะเราขาดความรักที่มีต่อพระคริ สต์ ขอให้เรานึกถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเราอีกครั้งหนึ่ง ครั้ง
หนึ่งท่านเป็ นคนที่หลงอยูใ่ นความผิดบาป แต่พระองค์ทรงรักท่าน แสวงหาท่านจนพบ และโดยความ
รักของพระองค์ที่มีต่อท่าน พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ท่านให้
รอดพ้นจากความผิดบาป โดยความรักนั้น ท่านจึงมีความเชื่อและความหวังในสง่าราศีแห่งแผ่นดิน
สวรรค์ และโดยความรักของพระองค์ ท่านก็ได้รับความสุ ข ความยินดี และพระพรทุกอย่าง พระเยซู
คริ สต์ทรงรักท่านมากเช่นนี้ท่านจะไม่รักพระองค์บา้ งหรื อ? พระองค์ตรัสเรี ยกท่าน เหมือนดังที่ตรัส
เรี ยกอาจารย์เปาโลในสภาพของชาวมากะโดเนียว่า “ขอโปรดมาช่วยข้าพเจ้า” (กิจการ 16:9) เมื่อ
พระองค์ทอดพระเนตรดูฝงู แกะที่กาลังหลงทางไป พระองค์ตรัสว่า “ท่านรักเราหรื อ?... จงเลี้ยงรักษา
แกะของเรา” (ยอห์น 21:16) ท่านรักพระเยซูคริ สต์มากพอที่จะทาตามคาเรี ยกร้องของพระองค์ไหม?
พระองค์ทรงเรี ยกท่านด้วยพระสุ รเสี ยงที่กอ้ งกังวานว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศ
ให้เป็ นสาวก” (มัทธิว 28:19)
7. พระพรทีไ่ ด้ จากการเป็ นพยาน ทางเดียวเท่านั้นที่ท่านจะทาให้ท่านเป็ นคริ สเตียนที่เต็ม
ไปด้วยความยินดี และชัยชนะได้คือ ท่านจะต้องดาเนิ นชีวติ แบบคริ สเตียนที่แท้จริ ง และนาความรัก
พระคุณตลอดจนความรอด ซึ่ งพระคริ สต์ประทานให้ท่านไปแบ่งปั นให้แก่คนอื่น
ถ้าพระคริ สต์ยงั คงประทับอยูใ่ นโลกนี้
เหมือนเมื่อก่อนพระองค์จะเสด็จดาเนินไปหาดวง
วิญญาณทั้งหลายที่อยูใ่ นความมืดและที่กาลังหลงหายไปด้วยพระองค์เอง พระองค์จะทรงยืน่ พระหัตถ์
ของพระองค์ออกเพื่อช่วยพวกเขา พระองค์จะทรงตะโกนบอกให้พวกที่กาลังอ่อนเพลียมีภาระหนักอีก
ครั้งหนึ่งว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่ อยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ นสุ ข”
(มัทธิว 11:28) แต่บดั นี้ พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงประทับอยูใ่ นโลก ในสภาพของเลือดเนื้ ออย่างเรา
ทั้งหลายพระองค์ทรงต้องการใช้มือ เท้า และเสี ยงของท่าน เพื่อช่วยคนผิดบาปให้รอด ท่านยินดีให้
พระองค์ใช่ไหม? ในวันที่พระองค์เสด็จมาประทานบาเหน็จแก่คนของพระองค์ ท่านจะได้ยนิ พระองค์
ตรัสแก่ท่านไหมว่า “ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาแผ่นดินซึ่ งได้
ตระเตรี ยมไว้สาหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราอยากอาหาร ท่านก็ได้จดั หาให้เรา
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บุคคลที่มีความแน่วแน่ในพระเยซูคริ สต์ ย่อมจะไม่วติ กกังวล
หรื อลังเลใจ เป็ นอันขาด เมื่อต้องเผชิญกับปั ญหาเช่นนี้

กิน เรากระหายน้ าท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ตอ้ นรับเราไว้...เราบอกท่าน
ทั้งหลายตามจริ งว่า ซึ่ งท่านได้กระทาแก่ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ ก็เหมือนท่านได้
กระทาแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:34-40)
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ความรอดเป็ นสิ่ งทีแ่ น่ นอน
ความปรารถนาอันสู งสุ ด ในชีวติ คริ สเตียน ก็คือ “ความรอด” แต่ที่น่าแปลกก็คือ มีคริ สเตียน
เป็ นอันมากไม่แน่ใจในความรอดของตน และไม่รู้วา่ ตนได้รับความรอดหรื อยัง ทั้ง ๆ ที่พระประสงค์ อัน
ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า ในการส่ งพระเยซูพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ให้ ลงมารั บความทุกข์ เวทนาอย่ าง
เจ็บปวดรวดร้ าว และสิ ้นพระชนม์ ในโลก ก็เพื่อให้ มนุษย์ ได้ รับความรอด
ความรอดเป็ นสิ่ งทีแ่ น่ นอน
เป็ นหนังสื อเล่มเดียวที่กล่าวถึงความรอดไว้อย่างสมบูรณ์
โดยเฉพาะ เฉลยข้อกังขาและให้ความสว่างแก่ท่านทุกแง่ทุกมุม รู ปเล่มสวยกะทัดรัด ราคาถูกเป็ นพิเศษ
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