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1.ค าส่ังให้ประกาศพระกติติคุณ 

ท ำไม? จึงตอ้งประกำศพระกิตติคุณเพรำะเป็นค ำสั่งของพระเจำ้ 
มทัธิว 28:18-20 มำระโก 16:15,16 
ลูกำ 24:48,49 ยอห์น 20:21 
พระเยซูตรัสวำ่ 
“เหตุฉะนั้น เจำ้ทั้งหลำยจงออกไปสั่งสอนชนทุกชำติใหเ้ป็นสำวกของเรำ” มทัธิว 28:19 

ผูอ้อกค ำสั่ง 
ผูรั้บค ำสั่ง 
สั่งให ้
สอนเร่ือง 
สอนแก่ 
โดยฤทธ์ิอ ำนำจ 

พระคริสต ์
คริสเตียนทุกคน 
ประกำศสั่งสอน 
กำรกลบัใจใหม่ กำรยกบำป 
ทุกคน ทุกชำติ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ยอห์น 20:21  
ท่ำนทั้งหลำย 
มทัธิว 28:19 
ลูกำ 24:47 
มำระโก 16:15 
กิจกำร 1:8 

ผู้รับค าส่ังคริสเตียนทุกคน 

เจำ้ทั้งหลำยจงออกไป  
มทัธิว 28:19 
โรม 10:14 
อิสยำห์ 6:8 

สอนมนุษย์ทุกคน 

ช่ำงไม ้ชำวนำ แม่คำ้ กรรมกำร ครู เด็ก 
ต ำรวจ นกัโทษ คนแก่ สตรี นกัธุรกิจ คนขบัรถ 
ตำมต ำแหน่ง ฐำนะ ควำมรู้ ประเพณีของเขำ 
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ให้ทราบข่าวประเสริฐ.... 

กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์พื่อคนบำป 
กำรถูกฝัง 
กำรคืนพระชนม ์
กำรเสด็จกลบัมำ 
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1 โครินธ์ 15:34 

เพือ่...ทุกคนจะได้รับความรอด 

ประชำกร 33 ลำ้นคริสเตียน 1/10 ของ 1 % ลูกำ 24:47 

เป็นไปได้!! 

คริสเตียน 30,000 น ำ 33 ลำ้น โดย พระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน 

และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ทัว่แควน้ยดูำยแควน้สะมำเรีย และจนถึงท่ีสุด
ปลำยแผน่ดินโลก  กิจกำร 1:8 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทาน 
ฤทธ์ิอ ำนำจ (กิจกำร 1:8) 
ควำมกลำ้ (กิจกำร 2:14,29) 
ผลมำก (กิจกำร 2:41) 

จงเช่ือพึง่ในพระวญิญาณบริสุทธ์ิประกอบด้วย 
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2.การร่วมมอื 

เก็บเก่ียวมำกตอ้งหวำ่นมำกใชค้นงำนมำก 
หวำ่นคนเดียวเก็บเก่ียวนอ้ย 
หวำ่นหลำยคนเก็บเก่ียวมำก 
คริสเตียนทุกคนตอ้งร่วมใจร่วมมือในกำรประกำศพระกิตติคุณ 

รวมกนั ก าลงัมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลกพระเจำ้ทรงตอ้งกำรใชทุ้กคนตำมควำมสำมำรถของเขำ 
อวยัวะทุกส่วนตอ้งร่วมมือกนัอวยัวะไม่เหมือนกนั มีหนำ้ท่ีต่ำงกนั แต่ร่วมมือกนั เพื่อ

จุดประสงคอ์ยำ่งเดียวกนั 
ตำ 
จมูก 
ทอ้ง 
มือ 
ขำ 
เทำ้ 
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1 โครินธ์ 12:12-30 
เม่ือคริสเตียนร่วมมือกนัพระเจำ้ทรงอวยพรใหเ้กิดผลมำก 
คริสเตียนท่ีถวำยตวัจ ำนวนนอ้ย 
ควำมรอด 
สั่นสะเทือน 
อำจท ำใหค้นทั้งประเทศประกำศ 

ต้องการ  

นกัเรียน นกัเทศน์ เยำวชน นกัธุรกิจ นกัดนตรี ครู ผูแ้จกใบปลิว ผูน้ ำ........คนงำน 

คุณสมบัติของผู้น า 

บงัเกิดใหม่ 
อุทิศตวั 
เป่ียมลน้โดย 
พระวญิญำณ มีควำมเช่ือ 
ถ่อมตน อดทน ขยนั 
สัตยซ่ื์อ เขม้แขง็ 
2 โครินธ์ 6:4-7 
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3.หลกัส าคญั 

ร่วมมือร่วมใจ 

ร่วมมอืกนัอธิษฐาน 

ส่วนตวั โบสถ ์กลุ่ม 

ร่วมมอืกนั ฝึกฝน อบรม 

ร่วมมอืกนัเยีย่มเยยีน คริสเตียนที.่. 

ทอ้ถอย 
ขำดกำรมำโบสถ์ 
ป่วย 
คนท่ี...ไม่เช่ือ- ไม่สนใจอยูใ่นเรือนจ ำ- ทุกคน 

ร่วมมอืกนัประกาศฯ 

คนในบำ้น 
เพื่อนบำ้น 
แจกใบปลิว 
จดัทีมประกำศ 
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แผนการไว้ 

ม.ค. จดักลุ่มอธิษฐำนตำมครอบครัว 
ก.พ. อบรมผูน้ ำ อบรมคริสเตียน 
มี.ค. เยีย่มเยยีน แจกใบปลิว 
เม.ษ. โฆษณำ ออกประกำศเป็นทีม 
พ.ค. ติดตำมผูส้นใจและผูเ้ช่ือ 
มีโครงกำรท่ีแน่นอนตำมกำรทรงน ำของพระวิญญำณฯ  

จงให้พระกติติคุณทีท่่านประกาศ 

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ ำวนัของมนุษย ์
ธุรกิจ 
กำรศึกษำ 
ทรัยพสิ์น 
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บนัเทิง 
ควำมประพฤติ  
สังคม  

อำชีพ 
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ประกาศตดิต่อกนั 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 
1 เดือน 2 เดือน  ทุกเดือน 
ทุกสัปดำห์ 
เช่ือ- อดทน- ไม่ยอ่ทอ้  1 โครินธ์ 15:58 
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4.ผลทีไ่ด้จากการประกาศพระกติติคุณร่วมกนั 

เกิดผลมำก ปิติยนิดี คริสตจกัรเจริญกำ้วหนำ้ 
งำนประกำศกำ้วหนำ้ คนถวำยตวัรับใชม้ำกข้ึน พระกิตติคุณแผอ่อกกวำ้งไกล 

อย่าลมื 

ติดตำมคนท่ี สนใจ  กลบัใจใหม่ 
โดย   อธิษฐำนเยีย่มเยยีนสอน หนุนใจเพื่อ เขำจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ เอเฟซสั 4:11-13 


