
1 

ขยายเขตแดนให้กว้างไกล 
คริสตจักรกับพันธกิจ 

วันที่เทศนา : 4 กุมภาพันธ์ 2018 
 

ข้อพระคัมภีร์  
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งท่ีระลึกถึงพวกท่าน ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกท่าน

ท้ังปวง ข้าพเจ้าก็อธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ เพราะท่านมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐ
ตั้งแต่แรกจวบจนบัดนี้ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้นจะทรงสานต่อ

ให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1: 3 – 6) 
“I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all 

making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until 
now.  And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion 

at the day of Jesus Christ.” (Philippians 1: 3 – 6) 
 
 คริสตจักรท่ีเมืองฟิลิปปี เริ่มต้นจากการประกาศของทีมอาจารย์เปาโล เมื่อปี คศ. 50  
คริสเตียนเร่ิมจาก นักธุรกิจหญิงชื่อนางลิเดียและคนในครัวเรือน เด็กหญิงที่ถูกผีสิง ผีถูกขับออก 
และนายคุกกับคนในครัวเรือน ขณะนั้นการประกาศของพวกเขาเผชิญกับการต่อต้าน การข่มเหง
จนในท่ีสุดท้ังทีมถูกจับถูกขังคุก เมื่อพวกเขาออกจากคุกได้เดินทางไปเมืองอื่นต่อไปแต่ก็มีการ
ติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราว จนในปี ค.ศ. 62 ขณะท่ีอาจารย์เปาโลติดคุกท่ีโรม คริสตจักรส่ง
ผู้แทนมาเยี่ยมและปรนนิบัติเปาโล และยังน าสิ่งของเป็นปัจจัยและของใช้ท่ีจ าเป็นขณะถูกจ าจอง 
อาจารย์เปาโลส่งตัวแทนท่ีมาเยี่ยมกลับพร้อมจดมายท่ีเป่ียมไปด้วยการขอบคุณพระเจ้า ค าหนุน
ใจและการเตือนสติ แต่สิ่งหนึ่งท่ีอาจารย์เปาโลประทับใจมากคือ ความเสมอต้นเสมอปลายใน
การท าพันธกิจตั้งแต่เร่ิมจนบัดนี้ ถึงแม้เวลาล่วงเลยมาถึง 12 ปีเต็ม 
 เราจะมีส่วนร่วมในพันธกิจวิธีไหนบ้าง 
 

I. เป็นพยานชกัชวนคนทั้งหลายในทุกที่ที่มีโอกาส 
“บรรดาผู้กระจัดกระจายไปนั้นก็เที่ยวประกาศพระวจนะในทุกแห่งหนที่พวกเขาไป”  

(กิจการ 8: 4) 
“Now those who were scattered went about preaching the word.” (Acts 8: 4) 
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“การประกาศพระวจนะของพระเจ้าเพิ่มขึ้นและจ าพวกศิษย์ก็เพิ่มขึ้น” (กิจการ 6: 7) 
“And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied 

greatly...” (Acts 6: 7) 
 

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา” (มัทธิว 28: 19) 
“Go therefore and make disciples of all nations...” (Matthew 28: 19) 

 

II. ส าแดงชีวิตคริสเตียนให้เป็นที่ประจักษ์ 
“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างและเกลือของโลก ... จงให้ความสว่างของท่านกระจายแจ้งต่อหน้า

คนทั้งหลาย เพื่อเมื่อเขาจะเห็นการดีของท่านและจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตใน
สวรรค์” (มัทธิว 5: 14 – 16) 

“You are the light of the world. ... let your light shine before others, so that they may see your 
good works and give glory to your Father who is in heaven.” (Matthew 5: 14 – 16) 

 

III. อธิษฐานเผื่องานพันธกิจและผู้ท าการ 
“แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกว่า ข้าวท่ีต้องเก่ียวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั้น

พวกท่านจงอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”  
(มัทธิว 9: 37 – 38) 

“Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few; 38therefore 
pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." ”  

(Matthew 9: 37 – 38) 
 

“พี่น้องท้ังหลายในท่ีสุดจงอธิษฐานเผื่อเรา เพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผไ่ปและ
มีชัย” (1 เธสะโลนิกา 3: 1) 

“Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as 
happened among you,” (1 Thessalonians 3: 1) 
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IV. สนับสนุนส่งเสริมงานและบุคคลากรเป็นตัวแทน 
“แล้วผู้ที่ยังไม่เชื่อจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไร และผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อ
ได้อย่างไร และหากไม่มีใครประกาศเรื่องของพระองค์พวกเขาจะได้ยินอย่างไร และถ้าไม่มใีคร

ส่งเขาไปเขาจะประกาศได้อย่างไร ... เท้าของผู้น าขา่วดีช่างงดงามยิ่งนัก” (โรม 10: 14, 15) 
“How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe 

in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone 
preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, "How beautiful 

are the feet of those who preach the good news!"” (Romans 10: 14 – 15) 
 

V. พระเจ้าประทานบ าเหน็จผู้ร่วมท าพันธกิจ 
“ตามที่พวกท่านชาวฟิลิปปีทราบอยู่ว่า ในตอนท่ีพวกท่านเพิ่งรู้จักข่าวประเสริฐ เมื่อข้าพเจ้าออก
เดินทางต่อจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรไหนมีส่วนร่วมในรายรับรายจ่ายของข้าพเจ้าเลย
มีแต่พวกท่านเท่านั้น ... สิง่เหล่านี้เป็นของถวายอันหอมหวล ... เป็นเครื่องบูชาท่ีพระเจ้าทรงรับ
และพอพระทัย ... และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งท่ีจ าเป็นทุกอย่างจากความมั่งคั่งอันเลอ

เลิศของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4: 15 – 19) 
“And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left 

Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you 
only. ... the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And 

my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.” 
(Philippians 4: 15 – 19) 

 
“ไม่ใช่ข้าพเจ้าอยากได้ของก านัล แต่ข้าพเจ้าอยากให้ตัวเลขในบัญชีของท่านเพิ่มขึ้น”  

(ฟิลิปปี 4: 17) 
“Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit.” (Philippians 4: 17) 

 
บทสรุป 
 งานพันธกิจไม่ใช่กิจกรรมมนุษย์พยายามท าให้พระเจ้า แต่เป็นกิจกรรมของพระเจ้าให้
มนุษย์ท า 
 


