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ผู้ประกาศ 
ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐซ่อนตัวอยู่ 

เอเฟซัส 4:11-13  

ศจ.ดร.โรเบร์ิต  นิชิโมโตะ 
“ของประทานของพระเจ้า กค็ือให้บางคนเป็นอคัรทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็น

ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์” เอเฟซัส 4:11-13 
ในเดือนกรกฎาคม 1983 ไดมี้การประชุมใหญ่ ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐนานาชาติ (INTER 

NATIONAL CONFERENCE FOR EVANGELISTS) ท่ีกรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศฮอลแลนด ์ ซ่ึงมีศิษ
ยาภิบาลไทยจ านวนหน่ึงเดินทางไปร่วมการประชุมในคร้ังนั้น 

ในเดือนกรกฎาคม 1986 ไดมี้การประชุมใหญ่ ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐนานาชาติคร้ังท่ี 2 ณ 
เมืองและประเทศเดิมนั้นและก็มีศิษยาภิบาลไทยเดินทางไปร่วมเช่นเคย มีผูแ้ทนเขา้ร่วมจาก 174 
ประเทศทัว่โลก การประชุมในเวลานั้นดีมากทีเดียวส าหรับผูท่ี้มีโอกาสไป แต่ส าหรับประเทศไทยแลว้
มีผลนอ้ยเพราะส่วนใหญ่คนท่ีไปนั้นมิใช่ “ผูป้ระกาศ” แต่เป็นผูรั้บใชแ้ละศิษยาภิบาลเสียมากกวา่ 

แทจ้ริงพี่นอ้งคริสตชนไทยก็เคยจดัการประชุมเพื่อการประกาศหลายคร้ัง ซ่ึงคร้ังแรกจดัเม่ือปี 
1970 และผลท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมคร้ังนั้นก็คือ มีการตั้งกรรมการเพิ่มพนูคริสตจกัรในประเทศไทย
ข้ึน โดยมีผูอ้าสามคัรจาก 3 องคก์ารใหญ่คือสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย สภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยและสหคริสตจกัรแบบ๊ติสตใ์นประเทศไทย การประชุมเพื่อการประกาศทัว่ประเทศคร้ังท่ี 2 จดัข้ึน
ในปี 1978 คร้ังท่ี 3 ในปี 1988 และคร้ังท่ี 4 ในปี 1993 ผมไม่ทราบวา่ ผลของการจดัประชุมเพื่อการ
ประกาศทัว่ประเทศเช่นน้ี เกิดผลมากนอ้ยอยา่งไร หรือมีผูถ้วายตวัออกไปเป็นผูป้ระกาศหรือไม่? ผู ้
ประกาศ ดร.ที.แอล.ออสบอร์น เคยมาประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย 2-3 คร้ัง และเวลานั้นก็มีผู ้
ประกาศหลายคนเกิดข้ึนเพราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเทลงมาเหนือผูเ้ช่ือในปี 1956 ท่ีหมู่บา้นห้วยส
วิง่ จ. เพรชบูรณ์ หลงัจากอาจารยอ์อสบอร์น จดัการประกาศ ณ โรงเรียนกิตติคุณ กรุงเทพฯ 

กรรมการประสานงานคริสตจกัรโปรเตสแตนทแ์ห่งประเทศไทย (ก.ป.ท.) เกิดข้ึนในปี 1988 
ทางโลซานน์ท่ีประเทศสวสิเซอร์แลนด์ จดัประชุมคร้ังท่ี 2 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เวลานั้นมีผูรั้บใชจ้าก
ประเทศไทย 27 คนเดินทางไปร่วมประชุมกบัผูรั้บใชท้ัว่โลก กลบัจากการประชุมพี่นอ้งเหล่าน้ีรู้สึก
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ต่ืนเตน้และกระตือรือตน้ท่ีจะประกาศ และแสดงความคิดเห็นวา่ “คริสเตียนโปรเตสแตนต์” ควรจะมี
เป้าหมายส าหรับปี 2000 ซ่ึงผลจากการประชุมนั้นก็คือ นิมิต 2000 และมีการตั้งเป้าไวด้งัต่อไปน้ีจะมีค
ริสเตียน 600,000 คน, มีคริสตจกัร 6,000 แห่ง, จะมิชชนันารี 600 คนในประเทศไทยและส่งมิชชนันรารี 
60 คนไปรับใชย้งัต่างประเทศ 

..ผมไม่ทราบวา่ ไดมี้การวางแผนท่ีจะกระท าใหส้ าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่? และแต่ละ
คริสตจกัรตั้งเป้าตามวตัถุประสงคน้ี์อยา่งไร แลว้สถาบนัพระคริสตธรรมตั้งเป้าในการผลิตผูรั้บใชพ้ระ
เจา้ (ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ) หรือไม่? ถา้จะสังเกตโดยทัว่ไปในเวลาน้ี ก็คงจะเห็นวา่เป็นไปไม่ได ้เราจะ
ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ นัน่เป็เพราะเราไม่เช่ือวา่พระเจา้ไดป้ระทานของประทาน
ใหบ้างคนเป็น “ผูป้ระกาศ” 

ผูป้ระกาศคือใคร? เด๋ียวเราจะมาพิจารณาขอ้น้ีดว้ยกนั ผมรู้สึกมีภาระ และอธิษฐานเผือ่การ
แสวงหาคนหนุ่มสาวท่ีจะถวายตวัเพื่อเป็นผูป้ระกาศโดยเฉพาะเพราะผูป้ระกาศเป็นผูท่ี้น าวญิญาณเป็นผู ้
ท่ีประกาศข่าวประเสริฐแก่คนท่ีไม่เช่ือ 

ขอบคุณพระเจา้ท่ีทุกวนัน้ียงัมีการประกาศและน าวญิญาณมารับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อด โดยการน าของคริสเตียนจากคริสตจกัรต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษท่ี 60 และ 70 ดร.ที.แอล. 
ออสบอร์น เป็นผูป้ระกาศท่ีเราทุกคนรู้จกัเป็นอยา่งดี (โดยเฉพาะคริสตจกัรเพน็เทคอสและคาริสเมติก) 
เพราะท่านเคยมาประกาศข่าวประเสริฐและจดัสัมมนาในประเทศไทยดว้ย สมยันั้นเป็นท่ีทราบกนัเลยวา่
หากใครอยากจะเป็นผูป้ระกาศ อาจารยอ์อสบอร์นก็พร้อมใหก้ารสนบัสนุนและถวายเงินใหก้บัผู ้
ประกาศท่ีท าการในเวลานั้น และมีผูป้ระกาศตั้งคริสตจกัรเกิดข้ึนหลายแห่งแต่อาจารยอ์อสบอร์นก็มี
กติกาวา่คนนั้นจะตอ้งอยูใ่นท่ีท่ีตนเองบุกเบิกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น เพราะหลงัจากสองปีแลว้จะไม่มีการ
สนบัสนุน (จะตอ้งเล้ียงตนเอง) ถา้อยากจะรับการสนบัสนุนก็ตอ้งยา้ยไปตั้งคริสตจกัรใหม่ แต่ผู ้
ประกาศหลายคนก็ไม่สามารถยา้ยออกเพราะเป็นห่วง หรือรู้สึกวา่ยงัไม่ไดท้  าอะไรเลยในทุ่งนา และทุ่ง
นาก็เหลืองอร่าม อยา่งไรก็ตามไม่ควรทิ้งสมาชิก 20-30 คนไวโ้ดยไม่มีศิษยาภิบาลเล้ียงดู บางท่ีหาศิษ
ยาภิบาลไม่ได ้จะทิ้งลูกแกะกไ็ม่ได ้เลยตอ้งอยูต่่อแลว้ก็เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแห่งนั้นไป (แมว้า่
จะไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุน) น่ีเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้น ผมอยูใ่นประเทศไทยและรับรู้เร่ืองน้ี
เพราะเคยขอการสนบัสนุนจากอาจารยอ์อสบอร์นใหก้บัผูป้ระกาศ และเป็นคนหน่ึงท่ีน าเงินไปมอบ
ใหก้บัผูป้ระกาศเหล่าน้ี เม่ือผูป้ระกาศทั้งหลายกลายเป็นศิษยาภิบาล ระยะหลงัจึงไม่ค่อยมีการตั้ง
คริสตจกัรใหม่ สาเหตุอีกประการก็คืออาจจะเน่ืองจากการตดัเงินสนบัสนุนของอาจารยอ์อสบอร์น จึง
ท าใหผู้รั้บใชห้ลายคนเป็นศิษยาภิบาลตามคริสตจกัรต่าง ๆ ไป 
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ใหเ้รามาพิจารณาอยา่งเจาะจงเก่ียวกบั “ผูป้ระกาศ” ผมจะไม่กล่าวถึงการประกาศ (การประกาศ
คือ กิตติคุณหรือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต)์ การเทศนาหรือวธีิประกาศ แต่เจาะจงไปยงัตวับุคคล
ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศโดยตรง วา่เขาเป็นใคร? 

สถานการณ์ในประเทศไทยทีผ่่านมา และปัจจุบนั 

1. ตั้งแต่อาจารยสุ์ข พงศน์อ้ย (จากไปอยูก่บัพระเจา้แลว้), อาจารยส์มาน วรรณเกียรติ ซ่ึงปลด
เกษียณแลว้แต่ท่านงัรับใชพ้ระเจา้อยู ่ ถา้จะหาผูป้ระกาศระดบัประเทศก็มีนอ้ย เกาหลีมีผูป้ระกาศ
ระดบัชาติ, อเมริกามีผูป้ระกาศระดบัชาติ,อฟัริกามีผูป้ระกาศระดบัชาติ,อินโดนีเซียมีผูป้ระกาศ
ระดบัชาติ,พม่ามีผูป้ระกาศระดบัชาติ และอินเดียมีผูป้ระกาศหลายคนซ่ึงเป็นผูป้ระกาศระดบัชาติ แต่ใน
ประเทศไทยจะหาผูป้ระกาศระดบัชาติก็หายาก ท าไม? ทั้งท่ีในพระธรรมเอเฟซสั บทท่ี 4 เขียนชดัเจนวา่ 
“พระเจา้ประทานใหบ้างคนเป็นผูป้ระกาศ เป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ” 

2. ขอบคุณพระเจา้ท่ีเรามีผูป้ระกาศแต่มีนอ้ย จริง ๆ แลว้พระเจา้เรียกใหบ้างคนเป็นผูป้ระกาศ
ในประเทศไทย แต่เขาเป็นศิษยาภิบาลและก าลงัเล้ียงสมาชิกในคริสตจกัร ไม่ทราบท าไมถึงเป็นเช่นนั้น
คงมีเหตุผลหลายขอ้วา่ท าไมผูรั้บใชเ้หล่าน้ีตอ้งเป็นศิษยาภิบาลทั้งท่ีพระเจา้เรียกใหเ้ป็นผูป้ระกาศ ...ต่าง
คนก็ตอ้งใหก้ารกบัพระเจา้ดว้ยตนเอง 

3. องคก์ารต่างประเทศท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย เร่ิมตน้ประกาศ, เปิดครสิตจกัรใหม่ เปิด
ทุ่งนาใหม่ในหลายท่ีหลายแห่งแต่เม่ือองคก์ารเหล่าน้ีมอบอ านาจและกิจการใหก้บัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
หรือคณะในประเทศไทย ต่อมาไม่นานองคก์าร (มิชชนันารี) บางแห่งก็ถอนตวัและไม่ไดส้นบัสนุนการ
ประกาศ มิชชนันารีทั้งหลายอาจจะกลบับา้น หรืออาจจะไปท างานดา้นอ่ืนทั้งท่ีอยูใ่นประเทศไทยเป็น
ตน้ ...เม่ือไดรั้บมอบอ านาจท่ีจะท าการประกาศในประเทศไทย แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์าร
ต่างประเทศก็ไม่ไดป้ระกาศ ไม่ไดเ้ปิดทุ่งนาใหม่อยา่งต่อเน่ือง ผมรู้จกัมิชชนันารี ท่านหน่ึงช่ือ อาจารย์
แซม วนิเซอร์เป็นมิชชนันารีแคนาดาท่ีท าการประกาศ และเปิดทุ่งนาหลายแห่งในประเทศไทย ผมอ่าน
ประวติัของท่านน้ีซ่ึงเป็นผูป้ระกาศและท าการ “ประกาศ” ไปเร่ือย ๆ เปิดคริสตจกัรใหม่แลว้ 2-3 ปีก็ยา้ย
ออกไปตั้งคริสตจกัรแห่งใหม่ น่าเสียดายท่ีเราไม่มีคนท่ีกระท าการแบบน้ีเพราะประเทศไทยยงัตอ้งการ
คนแบบน้ี ยิง่เวลาน้ีความตอ้งการก็ยิง่มากข้ึน ตอนน้ีเรามีคริสเตียนไม่ก่ีแสนคน แต่พลเมืองของประเทศ
มีก่ีลา้นคนซ่ึงยงัไม่รอด? ประเทศไทยมีผู้ประกาศน้อย เรายงัต้องการการประกาศและต้องการผู้
ประกาศอย่างท่าน 

4. โรงเรียนพระคริสตธรรม สอนวชิาหลกัการประกาศแต่วชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกาศ
มีนอ้ยมาก อาจเน่ืองจากสถาบันต้องการผลติศิษยาภิบาลเพราะคริสตจักรหลายที่หลายแห่งขาดศิษยาภิ
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บาล ฉะน้ันจึงเน้นการเป็นศิษยาภิบาลมากกว่าการผลติผู้ประกาศ เม่ือก่อนมีศูนยอ์บรมของหมู่บา้น
เศรษฐกิจ (คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ฯ) ซ่ึงเปิดเม่ือปี 1960 มีการสอนแค่ 4 วชิาเท่านั้นตลอด 3 เดือน 
วชิาหน่ึงก็คือการประกาศงานประกาศผูป้ระกาศแต่ต่อมาก็เปิดหลกัสูตรเหมือนสถาบนัในปัจจุบนั 

น่าเสียดายท่ีสถาบนัพระคริสตธรรมไม่สนใจท่ีจะจดัหลกัสูตรเพื่อผลิตผูป้ระกาศ หรือผู ้
เผยแพร่ข่าวประเสริฐ เพราะประเทศไทยตอ้งการผูป้ระกาศอยา่งแทจ้ริง ท่ีผมกล่าวอยา่งน้ีไม่ได้
หมายความวา่ต่อไปเราจะใหค้วามส าคญักบัการผลิตผูป้ระกาศเท่านั้น...แน่นอน ความตอ้งการใหมี้ศิษ
ยาภิบาลยงัคงส าคญั เราตอ้งการศิษยาภิบาลเพราะคริสตจกัรหลายท่ีหลายแห่งเป็นร้อยเป็นพนัยงัขาดศิษ
ยาภิบาล แต่นั้นเป็นคนละเร่ืองกนั พระเจา้จะรับผดิชอบเร่ืองศิษยาภิบาล และพระองคก์็จะรับผดิชอบ
เร่ืองการประกาศดว้ย หากเราจะละทิ้งไม่สนใจพนัธกิจทุกดา้น หรือดา้นใดดา้นหน่ึงพระเจา้จะไม่เสด็จ
มาบีบคอและบงัคบัเราวา่ เจา้ตอ้งประกาศ เราสั่งเจา้แลว้ ในเม่ือเราเองไม่มีภาระใจท่ีจะท าการประกาศ 
หรือขาดความสนใจในเร่ืองดงักล่าว 

5. คริสตจกัรไทยพึ่งระบบเซลลก์รุ๊ปเหมือนคริสตจกัรของ ดร.ยองกี โช ซ่ึงมีเซลลท์ัว่เมืองเซ
อูล ในเกาหลีใต ้ นัน่เป็นการประกาศวธีิหน่ึงคือ ประกาศและเป็นพยานส่วนตวั สมาชิกในคริตจกัรจะ
จดัประชุมตามบา้นแลว้เชิญเพื่อน ๆ มาแลว้ก็น าเขารับเช่ือขอบคุณพระเจา้เรายงัตอ้งการส่ิงน้ี แต่ส่ิงท่ีเรา
ละก็คือ การประกาศกลางแจง้ซ่ึงวธีิน้ีก็ควรจะใชด้ว้ย (มีมิชชนันารีท่านหน่ึงจดัประกาศกลางแจง้และ
หยดุไปช่วงหน่ึง แต่กลบัมาประกาศกลางแจง้อีกในหลายจงัหวดั ...มีคนไดย้นิไดฟั้งข่าวประเสริฐจาก
มิชชนันารีท่านน้ีเป็นพนัเป็นหม่ืนคน ท่านก็คงรู้จกัเขา เพราะทุกวนัน้ีเขายงัท างานในประเทศไทย) 

ขอบคุณพระเจา้ คริสตจกัรตอ้งการผูป้ระกาศและผูป้ระกาศก็ตอ้งการการสนบัสนุนจาก
คริสตจกัร เพราะการคลอดบุตร ตอ้งอาศยัแม่ (ผูป้ระกาศ) ท่ีจะคลอดและตอ้งการผูเ้ล้ียงดู (คริสตจกัร) 
คือศิษยาภิบาลและสมาชิกในคริสตจกัร 

การเป็นพยานส่วนตัวไม่ควรจะมาทดแทนการประกาศหรือการมีผู้ประกาศ เราตอ้งการเซลล์
กรุ๊ป เราตอ้งการผูป้ระกาศระดบัชาติท่ีจะท าการโดยการประกาศกลางแจง้ เพื่อใหค้นนบัหม่ืนนบัแสน
ไดย้นิไดฟั้งพระวจนะของพระเจา้ เราตอ้งการทั้งสองอยา่งเพื่อการประกาศ 

6. สถานการณ์ตอนน้ีศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกคน) ไม่ค่อยจะเห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี
ผูป้ระกาศในประเทศไทย การบอกใหส้มาชิกในคริสตจกัรน าวิญญาณ 1 ต่อ 1,2 ต่อ 2 วธีิน้ีก็เหมาะกบั
ประเทศไทย แต่ในพระวจนะของพระเจา้ไม่ไดเ้ขียนไวอ้ยา่งน้ี ใช่คริสเตียนทุกคนควรจะเป็นพยาน, น า
วญิญาณ ดร.ลลิลี ่ เกรแฮม ก็เขียนไวใ้นหนงัสือของท่านวา่ “ขา้พเจา้ยอมรับวา่เป็นการดีท่ีคริสเตียนจะ
เป็นพยานกบัเพื่อน น าเพื่อนมาเช่ือในพระเยซูคริสต ์จ าเป็นตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ี และขอบคุณพระเจา้ ..คริสต
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ชนตอ้งท าหนา้ท่ีน้ี แต่การเป็นผูป้ระกาศนบัเป็นการทรงเรียกซ่ึงส าคญั เป็นของประทานอยา่งหน่ึงท่ี
ปรากฏอยูใ่นหนงัสือ เอเฟซสั 4:11” 

อาจมีสาเหตุอ่ืนวา่ ท าไมประเทศไทยไม่ค่อยมีผูป้ระกาศอาจจะยกเหตุผลน้ีเหตุผลนั้น จะอา้ง
ไปขอ้น้ีขอ้นั้น หาขอ้มูลหาได ้ อยา่งไรก็ตามนัน่ไม่ใช่สาเหตุท่ีเราทั้งหลายจะละเลยเร่ืองน้ี (การมีผู ้
ประกาศในประเทศ) 

ผูป้ระกาศคือใคร? ผูป้ระกาศเป็นบุคคลท่ีไดรั้บของประทานจากพระเจา้ ผูเ้ผยแพร่ข่าว
ประเสริฐเป็นของประทาน อาจารยเ์ปาโล เขียนไวใ้นหนงัสือเอเฟซสั บทท่ี 4 “เป็นของประทานจาก
พระเจา้” ใช่คริสเตียนทุกคนเป็นพยานได ้ แต่พระเจา้เรียกให ้ “บางคน” เป็นผูป้ระกาศไม่ใช่ “ทุกคน” 
คริสเตียนเป็นพยานไดทุ้กคน แต่บางคนถูกเรียกโดยเฉพาะเจาะจง ...เราจะคน้หา ผลิต หรือเลือกใครให้
เป็นผูป้ระกาศไม่ได ้ น่ีไม่ใช่หนา้ท่ีของเรา แต่เป็นการทรงเรียกจากพระเจา้ต่างหาก หนา้ท่ีของเราก็คือ
ยอมรับวา่ เวลาพระเจา้ทรงเรียกผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูป้ระกาศ เราควรจะสนบัสนุนและควรจะอธิษฐานเผือ่ 
ควรจะวางมืออธิษฐานเพื่อแต่งตั้งและส่งเขาออกไป แลว้ก็ใหก้ารสนบัสนุนในทุกเร่ือง 

ผูป้ระกาศ คือ บุคคลทีไ่ด้รับของประทานจากพระเจ้าทีจ่ะประกาศพระกติติคุณของพระเยซู
คริสต์แก่คนทีไ่ม่เช่ือ แปลวา่อยา่งไรครับ? แปลวา่งานหลกั (บทบาท) ของเขาตลอด 24 ชัว่โมง (1 
สัปดาห์) ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ อาจมีบางคร้ังท่ีไปท างานรอง เช่น การไป
เทศนาในคริสตจกัร เพื่อทา้ทายใหค้ริสตชนสนใจงานประกาศ 

จริง ๆ แลว้เราพบขอ้พระคมัภีร์ 3 ขอ้ดว้ยกนัท่ีเห็นชดัวา่ บุคคลเหล่าน้ีเป็นผูป้ระกาศ ฟีลิปเป็นผู ้
ประกาศ (หนงัสือกิจการ 21:8) พระคมัภีร์เขียนไว ้ อาจารยเ์ปาโล เดินทางไปและแวะท่ีเมืองแห่งหน่ึง
แลว้พบกบัฟีลิป และก็ไปพกัท่ีบา้นของฟีลิป เดิมทีฟีลิปเป็นคนหน่ึงท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นมคันายกหน่ึงใน
จ านวน 7 คน (กิจการ 6) และต่อมาฟีลิปก็เป็นผูป้ระกาศ 

อีกคนหน่ึงท่ีเราพบในพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศก็คือใน 2 ทิโมธี 4:5 อาจารยเ์ปาโลเขียนไวว้า่ 
“...จงท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ..” น้ีเป็นจดหมายท่ีอาจารยเ์ปาโลเขียน นอกจากนั้นอาจารย์
เปาโลก็เขียนในหนงัสือโรม 1:15 วา่ “...ฉะนั้นขา้พเจา้จึงขวนขวายท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คน
ทั้งหลายท่ีอยูใ่นกรุงโรมดว้ย” อาจารยเ์ปาโลเป็นเอกอคัรทูตคนหน่ึงและเป็นผูป้ระกาศงานของผู ้
ประกาศกบังานเอกอคัรทูตส าหรับอาจารยเ์ปาโลแลว้ก็คลา้ยกนั การตั้งคริสตจกัร การเปิดทุ่งนาใหม่ 
ท่านมีภาระท่ีจะประกาศจนกระทัง่เขียนในหนงัสือโครินธ์บทท่ี 9 วา่ “วบิติัแก่ขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้ไม่
ประกาศข่าวประเสริฐ” อาจารยเ์ปาโลมีความรู้สึก และมีภาระวา่จะตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเม่ือท่าน
ไดรั้บการทรงเรียกจากพระเจา้ (กิจการ 9) อาจารยเ์ปาโลไดรั้บการทรงเรียกจากพระเยซูคริตส์เจาะจงให้
เป็นผูรั้บใชน่ี้เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเราควรจะสังเกตดว้ย 
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นอกจากผูป้ระกาศในพระคมัภีร์แลว้ ขอบคุณพระเจา้ในสมยัของเราก็เคยมีผูป้ระกาศและ
ปัจจุบนัก็ยอมรับวา่ ดร.บิลล่ี เกรแฮม เป็นผูป้ระกาศ, ดร.ที.แอล,ออสบอร์นเป็นผูป้ระกาศ,อาจารย ์ สุข 
พงศน์อ้ย เป็นผูป้ระกาศ ดร.ยองกี โช ก็เป็นผูป้ระกาศและมีคนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผูรั้บใช้พระเจา้มาเป็นผู ้
ประกาศเตม็ตวั บุคคลเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นศิษยาภิบาลในคริสตจกัร แต่วา่ไดต้ั้งเป็นคณะหรือเป็นองคก์รท่ี
จดัการประกาศระดบัประเทศและระดบัโลก อาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัประกาศแบบน้ีในประเทศ
ไทยก็เป็นได ้ ...ขอใหผู้ป้ระกาศทั้งหลายร่วมกนัรับใชแ้ละประสานงานกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน (น่ีเป็นส่ิง
ท่ี ดร.บิลล่ี เกรแฮม เนน้ตลอดเวลา) 

ผมไดอ่้านบทสัมภาษณ์ของคนหน่ึงช่ือ บิลล์ แม็คคาร์ทเนย์ ซ่ึงเป็นอดีตโคช้ฟุตบอลของ
มหาวทิยาลยัโคโลราโด สหรัฐอเมริกา แต่ส่ิงส าคญัก็คือเขาเป็นผูก่้อตั้ง “กลุ่มวรีบุรุษ” (PROMISE 
KEEPERS) ท่ีสหรัฐอเมริกา มีคนท่ีมีช่ือเสียงในการสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์์เขาเก่ียวกบักลุ่มวรีบุรุษวา่ จะ
มีการตั้งเป็นคณะหรือไม่อยา่งไร? ผมชอบค าตอบของเขามาก บิลล ์ แมค็คาร์ทเนยต์อบอยา่งชดัเจนวา่ 
“ผมไม่ไดต้ั้งใจตั้งเป็นคณะผมตอ้งการใหบุ้รุษเหล่าน้ีกลบัไปรับใชค้ริสตจกัรของเขา” น่ีคือหวัใจของผู ้
ประกาศอยา่งแทจ้ริง กลบัไปอยูท่ี่คริสตจกัร สนบัสนุนคริสตจกัร น าวิญญาณจะน าตอ้งเขา้คริสตจกัร 

การทรงเรียก 

ประการแรก พระเจา้เท่านั้นเป็นผูท้รงเรียกใหท้่านเป็นผูป้ระกาศ ไม่ควรใหใ้ครมาบอกวา่ 
“พระเจา้เรียกคุณเป็นผูป้ระกาศ” เวน้แต่วา่ท่านทราบแลว้วา่และเป็นการยนืยนัเท่านั้น การทรงเรียกเป็น
ส่ิงส าคญัมาก ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเร่ืองเป็นคนหนุ่ม, เคยศึกษาพระคมัภีร์หรือไม่, ไม่มีประสบการณ์, ไม่
มีเงิน หรือไม่เคยรับการอบรม แต่ส่ิงทีผ่มถือว่าส าคัญและห่วงมากทีสุ่ดกค็ือว่า การทรงเรียกต้องมาจาก
พระเจ้า และเม่ือพระเจา้ทรงเรียกใหเ้ราเป็นผูป้ระกาศ พระเจา้เรียกใหเ้ราออกจากงานท่ีท าอยู ่ เราควรจะ
เขา้ใจขอ้น้ี “ไม่มีทหารคนใดท่ีเขา้ประจ าการแลว้จะยุง่อยูก่บังานฝ่ายพลเรือน ดว้ยวา่มุ่งท่ีจะให้
ผูบ้งัคบับญัชาพอใจ” (2 ทิโมธี 2:4) เราควรจะละอาชีพอ่ืนและหนัมาเป็นผูป้ระกาศเตม็ตวั 

ประการทีส่อง ผูป้ระกาศเหล่าน้ีจะรับการสนบัสนุนอยา่งไร? รับการสนบัสนุนจากคริสตจกัร
โดยสมาชิกในคริสตจกัร, จากองคก์ารคริสเตียนโดยการถวายทรัพย  ์

ผมสังเกตส่ิงหน่ึง เวลาผูป้ระกาศต่างประเทศเขา้มาประกาศในประเทศไทย โอ!้ เราดีใจและ
ยนิดีท่ีเขามาช่วยประกาศและเขาก็ออกทุนช่วยท่ีช่วยนัน่ (ค่าอาหาร, ค่าท่ีพกั, ค่าเดินทางอะไรต่ออะไร) 
รู้ไหมครับวา่ผูป้ระกาศเหล่าน้ีเขาหาทุนจากใคร อยา่งอาจารยอ์อสบอร์นก็หาทุนจากสมาชิกใน
คริสตจกัร และมีชาวอเมริกายนิดีสนบัสนุนงานท่ีท าเพราะท่านไม่มีคณะ แต่ถา้ผูป้ระกาศในประเทศ
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ไทยไปเยีย่มคริสตจกัรหรือออกจดหมายขอการสนบันุน ศิษยาภิบาลก็รู้สึกไมพ่อใจแต่อยา่ลืมวา่ผู ้
ประกาศเหล่าน้ีตอ้งการผูท่ี้สนบัสนุนเขา นัน่ก็คือคริสตจกัรและคริสเตียนทั้งหลาย! 

ประการทีส่าม เป็นการเรียกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเป็นการทรงเรียกท่ีจะท างานกบัคนท่ีไม่
เช่ือพระเยซูคริสต ์ แลว้ก็เป็นการทรงเรียกอยา่งถาวร (ตลอดชีวิต) น้อยคน ท่ีเป็นผูป้ระกาศแลว้จะ
เปล่ียนการทรงเรียกไปเป็นศิษยาภิบาล มีบา้งเหมือนกนัแต่นอ้ย เพราะของประทานคนละอยา่ง ความ
สนใจและภาระคนละอยา่ง คนท่ีเป็นผูป้ระกาศตอ้งเทศน์แมว้า่จะมีคนฟังหรือไม่, คนชอบหรือไม่ชอบก็
ตอ้งเทศน์ ผูป้ระกาศเปรียบเหมือนบุรุษไปรษณียท่ี์ไม่มีหนา้ท่ีเปิดซอง ไม่มีหนา้ท่ีแกข้่าว บุรุษไปรษณีย์
จะตอ้งสัตยซ่ื์อและส่งข่าวอยา่งเดีย ไม่เหมือนศิษยาภิบาลจะเทศน์ก็เกรงใจหรือเทศน์ไม่ออกเพราะ
สมาชิกรู้จกั แต่ส าหรับผูป้ระกาศเขาเทศน์ไดเ้ตม็ท่ี ไม่ตอ้งเกรงใจใคร ไม่ตอ้งเห็นแก่ใครเพราะเป็นผู ้
ประกาศเขาตอ้งการเพียงเทศน์ใหค้นท่ียงัไม่เช่ือพระเยซูคริสตก์ลบัใจ น่ีเป็นหวัใจของผูป้ระกาศ แต่ศิษ
ยาภิบาลตอ้งเล้ียงดูผูเ้ช่ือใหม่ (เสมือนทารกท่ีตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ตอ้งการใหเ้อาใจใส่ในทุกข์
สุขของเขาอยูก่บัเขา) แต่ผูป้ระกาศ ประกาศแลว้ก็ไปประกาศเร่ือย ๆ น่ีเป็นสาเหตุท่ีผูป้ระกาศตอ้งการ
คริสตจกัร และคริสตจกัรก็ตอ้งการผูป้ระกาศ 

ส่ิงส าคญัทีอ่ยากจะฝากไว้ 3 ประการคอื 

1. แน่ใจในการทรงเรียกจากพระเจ้าในชีวติของท่าน ถา้ไม่แน่ใจอยา่เพิ่งออกมา อาจารยเ์ปาโล
ไดรั้บการทรงเรียกจากพระเจา้ โดยพระเยซู (กิจการ 9:1-9) 

2. มีการยนืยันในการทรงเรียกจากพระเจ้า พระเจา้ยนืยนัการทรงเรียกในชีวิตของท่านเหมือนท่ี
พระองคท์รงเรียกอาจารยเ์ปาโลหรือไม่? ใครเป็นคนแรกท่ีพระเจา้เรียกครับ? อานาเนียไดรั้บการทรง
เรียกจากพระเจา้ท่ีจะไปหาเปาโล (ตอนนั้นช่ือเซาโล) อานาเนียไม่อยากไปเพราะทราบวา่อาจารยเ์ปาโล
เป็นใคร อานาเนียก็ไดรั้บพระวจนะจากพระเจา้วา่ตอ้งไป และอานาเนียก็เป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชต่้อมา
จากพระธรรม กิจการ 9:26-27 เขียนไวว้า่ อาจารยเ์ปาโลข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็มอยากจะพบกบัอคัรทูต
ทั้งหลาย ไม่มีใครกลา้ตอ้นรับเปาโลคนน้ี แต่บารนาบสัเป็นผูรั้บรองอาจารยเ์ปาโลใหส้ามารถเขา้พบ
พวกอคัรทูตได ้เราตอ้งการคนอยา่งน้ีครับ..คนอยา่งบารนาบสั 

ผูป้ระกาศหลายคนในประเทศไทย ไม่ไดรั้บการรับรองจากใคร “..พระเจา้เรียกฉนั พระเจา้
เท่านั้นท่ีรับรองฉนั” พระวจนะของพระเจา้หลายตอนบอกกบัเราในวนัน้ีวา่พระองคใ์ชเ้รา (คริสตชน) ท่ี
จะสนบัสนุน ท่ีจะยนืยนัการทรงเรียกของผูป้ระกาศเหล่านั้น อาจารยเ์ปาโลรับรองทิโมธี, อคัรทูต
รับรองฟีลิป พี่นอ้งทั้งหลายจ าเป็นตอ้งมีการรับรองและการยนืยนัการทรงเรียก 

3. พระเจ้าทรงใช้คริสตจักรทีจ่ะยนืยนัการทรงเรียก เช่น คริสตจกัรในอนัทิโอกมีการถือศีลอด 
และมีการวางมืออธิษฐานเผื่ออาจารยเ์ปาโลและบารนาบสั ก่อนท่ีทั้งสองจะออกไปประกาศ.. คริสตจกัร
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ตอ้งสนบัสนุนผูป้ระกาศ และแมว้า่เขาจะมีองคก์รหรือมีคณะหรือไม่ ถึงอยา่งไรก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมี
คริสตจกัรใหก้ารสนบัสนุนดว้ย 

ข้อคดิ 

1. ขอใหอ้งคก์าร หน่วยงานคณะคริสตจกัร และศิษยาภิบาลทั้งหลาย ใหค้วามส าคญัของการท่ี
จะมีผูป้ระกาศและการสนบัสนุนเขาเหล่านั้น ท่ามกลางหน่วยงานของท่าน 

2. ขอใหส้มาชิกในคริสตจกัร (คริสตชน) สนบัสนุนผูป้ระกาศท่ีเดินทางมาประกาศข่าว
ประเสริฐร่วมกบัคริสตจกัรของตนในการถวายแต่ละคร้ังจะมากหรือนอ้ยก็แลว้แต่ โปรดอยา่ลืมวา่เขามี
ครอบครัว มีภรรยา และค่าเล่าเรียนของลูก ๆ ฯลฯ 

3. ถึงเวลาท่ีคริสตจกัรจะตอ้งกลบัใจและเห็นความส าคญัของการมีผูป้ระกาศ.. ไม่เช่นนั้นแลว้
เราจะไม่มีผูป้ระกาศ ไม่มีการประกาศกลางแจง้ ไม่มีคนเป็นร้อยเป็นพนัเดินออกมารับเช่ือ (ตอ้นรับพระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด) 

ประเทศไทยต้องการผู้ประกาศ มีผู้ประกาศหลายคนซ่อนตัวอยู่ในที่รก วนันี้! พระเจ้าเรียกท่าน
ออกมาจากทีร่กร้างเพือ่ท่านจะน าวญิญาณคนเป็นร้อยเป็นพนั เป็นหมื่น เป็นแสนคนมารู้จักองค์พระ
เยซูคริสตเจ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 33 มีนาคม-เมษายน 1998, หนา้ 30-38. 


