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ข้อพระคัมภีร์
“จากเมืองมิเลทัส เปาโลส่งคนไปเชิญเหล่าผู้ปกครองคริสตจักรเอเฟซัสมา เมื่อพวกเขามาถึง
เปาโลก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่า “ท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าตลอดเวลานับตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้า
มายังแคว้นเอเชียข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับพวกท่านอย่างไร ข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความ
ถ่อมใจอย่างยิ่งและด้วยน้้าตาแม้เผชิญการทดสอบอย่างหนักหน่วงโดยแผนการของพวกยิว ท่าน
รู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้รีรอที่จะเทศนาสิ่งใดๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ได้สั่งสอนทั้งในที่
สาธารณะและตามบ้านต่างๆ ข้าพเจ้าประกาศแก่ทั้งคนยิวและคนกรีกว่าพวกเขาต้องกลับใจใหม่
หันมาหาพระเจ้าและเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าของเรา
“และบัดนี้พระวิญญาณทรงบังคับให้ข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็ม ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า
ที่นั่น รู้เพียงแต่ว่าในทุกๆ เมืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนว่าคุกและความยากล้าบากรอคอย
ข้าพเจ้าอยู่ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้มีคุณค่าอันใดส้าหรับตน ขอเพียงแต่
ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัยและท้าภารกิจซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้ส้าเร็จก็แล้วกัน คือ
ภารกิจในการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้า” (กิจการ 20: 17 – 24)
“Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him.
And when they came to him, he said to them: “You yourselves know how I lived among you
the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and
with tears and with trials that happened to me through aa the plots of the Jews; how I did not
shrink from declaring to you anything that was profitable, and teaching you in public and from
house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in
our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit,
not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every
city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value nor
as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the
Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.” (Acts 20: 17 – 24)
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พระคัมภี ร์บั น ทึกการกลับใจและการทรงเรียกสู่ งานพั น ธกิจของเปาโลในพระธรรม
กิจการ เพื่อให้คริสตจักรทุกยุคทุกสมัยจะตระหนักในความสาคัญของภารกิจ เชื่อฟังพระบัญชา
ที่พระองค์ประทานให้ก่อนเสด็จสู่สวรรค์
“พระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาและตรัสว่า “สิทธิอ้านาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรง
มอบไว้แก่เราแล้ว ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนาม
ของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้
และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค” ” (มัทธิว 28: 18 – 20)
“And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to
me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded
you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” ” (Matthew 28: 18 – 20)
งานพั น ธกิจ ตามพระมหาบั ญ ชาเท่ านั้ น ที่ จ ะท าให้ ค าอธิ ษ ฐานที่ พ ระเยซู ส อนเรา ให้
อธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ น้าพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลก” นั้นสาเร็จเป็นรูปธรรม งานพันธกิจจึงถือว่าเป็นภารกิจที่
สาคัญที่สุด คือ บัญชาจากสวรรค์
ทาไมภารกิจการประกาศสร้างสาวกจึงสาคัญ ?

I. ข่าวประเสริฐคือกุญแจไขประตูสวรรค์
“เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแดนมรณา
จะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลย เราจะมอบกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่ท่าน ท่านผูกมัดสิ่ง
ใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ ท่านปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะถูกปลดปล่อยใน
สวรรค์” (มัทธิว 16: 18 – 19)
“And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell
shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever
you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in
heaven.” (Matthew 16: 18 – 19)
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II. นาการปลดปล่อย
“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ ให้
ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจ้า และให้คน
ตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็น
เจ้า” (ลูกา 4: 18, 19)
“The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the
poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to
set liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor.” (Luke 4: 18, 19)

III. เปิดเผยแผนการสวรรค์
“ข้าพเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของคริสตจักรตามภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าท้าในหมู่
พวกท่านคือการให้พระวจนะของพระเจ้าประจักษ์แจ้งอย่างสมบูรณ์ พระวจนะนี้คือข้อล้้าลึกซึ่ง
ถูกปิดบังไว้ตลอดหลายยุคหลายชั่วอายุ แต่บัดนี้ทรงส้าแดงแก่ประชากรของพระเจ้า ส้าหรับ
พวกเขา พระเจ้าได้ทรงประสงค์ที่จะส้าแดงความมัง่ คั่งอันทรงเกียรติสิริของข้อล้้าลึกนี้ในหมู่คน
ต่างชาติ คือพระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริ เราประกาศพระองค์
เราตักเตือนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่ดีพร้อมใน
พระคริสต์” (โคโลสี 1: 25 – 28)
“of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for
you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations but
now revealed to his saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles
are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we
proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present
everyone mature in Christ.” (Colossians 1: 25 – 28)

IV. เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า
“ข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อ้านาจของพระเจ้า เพื่อให้ทุก
คนที่เชื่อได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคนต่างชาติด้วย” (โรม 1: 16)
“For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who
believes, to the Jew first and also to the Greek.” (Roman 1: 16)
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• เปลี่ยนแปลงชีวิต
“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งเก่าได้ล่วงไป สิ่งใหม่ได้
เข้ามา” (2 โครินธ์ 5: 17)
“Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the
new has come.” (2 Corinthians 5: 17)
“เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า”
(ฟิเลโมน 11)
“Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me.”
(Philemon 11)
• ปลดปล่อยให้พ้นจากอานาจบาปและอานาจของมาร
“เพื่อเปิดตาของพวกเขาและหันพวกเขาจากความมืดมาสู่ความสว่างและจากอ้านาจของซาตาน
มาหาพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปและได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการช้าระให้
บริสุทธิ์โดยความเชื่อในเรา” (กิจการ 26: 18)
“to open their eyes, so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan
to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified
by faith in me.” (Acts 26: 18)
“เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืด และทรงน้าเราเข้ามาสู่
อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1: 13)
“He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his
beloved Son.” (Colossians 1: 13)

V. คริสตจักรควรมีท่าทีอย่างไร
• คริสตจักรยุคแรกทุ่มเทชีวิตเพื่องานพันธกิจ ไม่กลัวความยากลาบาก ยอมพลีชีพ โดยไม่
คิดเสียดาย

4

“บรรดาผู้กระจัดกระจายไปนั้นก็เที่ยวประกาศพระวจนะในทุกแห่งหนที่พวกเขาไป”
(กิจการ 8: 4)
“Now those who were scattered went about preaching the word.” (Acts 8: 4)
• คริสตจักรยุคนี้รับช่วงนิมิตและส่งต่อรุ่นต่อไป ในการเข้าส่วนทาพันธกิจจนกว่าพระเยซู
จะเสด็จมา
• คริสตจักรฟิลิปปีเป็นแบบอย่าง
“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงพวกท่าน ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกท่าน
ทั้งปวง 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)
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