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บทที่ 12
วิธีการ : การประกาศแกหมูคนจํ านวนมาก

วัตถุประสงค
                    - เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                   - อธบิายประโยชนของการรณรงคประกาศแกหมูคน
                   - สรุปรายละเอียดที่กลาวในบทนี้เกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้
                   - การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
                   - สถานที่จัดการรณรงค
                   - การท ําสัญญาดานความสะดวกตางๆ (เครื่องมือเครื่องใช)
                   - วนัและเวลา
                   - การประชาสัมพันธ
                   - การเงิน
                   - การเตรียมตัวตอไปในดานความสะดวก
                   - ฝกอบรมเจาหนาที่
                   - น ําการนมัสการ
                   - ติดตามผล
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                     “จงมองทั่วประชาชาติตางๆและดูใหดี จงประหลาดและแปลกใจ เพราะเรากํ าลังประกอบกิจ
ในสมัยของเจา ถงึจะบอก เจาก็จะไมเชื่อ”               ฮาบากุก 1:5

คํ านํ า
                     ชุมชน จงัหวัด หรือประเทศชาติจะไมอ่ิมตัวดวยขาวประเสริฐถาปราศจากการประกาศแกหมู
คนจํ านวนมาก มคีนจ ํานวนมากมายที่เราตองนํ าขาวประเสริฐไปถึงเขา และการประกาศหมูเนนที่การเขา
ถงึคนกลุมใหญในเวลาเดียวกัน
                     ในบทที่ 9 คุณเรยีนรูวาจะประกาศสวนตัวอยางไร บทเรยีนนี้อธิบายวาจะประกาศแกหมูชน
อยางไร พนัธสัญญาใหมใชวิธีทั้ง 2 ประการ วธิเีหลานี้ยังคงสํ าคัญในการประกาศในปจจุบัน

การรณรงคเพื่อการประกาศแกหมูชน
                     วธิทีีม่ปีระสิทธิภาพที่สุดประการหนึ่งในการประกาศหมู คือ การรณรงคเพื่อประกาศแกหมูชน
ซึ่งเปนความพยายามที่ผูเชื่อรวมมือกันที่จะเขาถึงทุกคนในเมืองนั้นดวยขาวประเสริฐแหงแผนดินของ
พระเจา
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                      ไมใชเปนเพียงแตการประชุมชุดตางๆภายในกํ าแพง 4 ดานของคริสตจักรทองถิ่น ไมใชเปน
“การฟนฟู” เพราะวาการฟนฟูหมายถึง การท ําใหส่ิงที่เคยมีชีวิตอยูแตใกลจะตายกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
หนึ่ง “การฟนฟู” มเีพือ่ผูเชื่อที่เยือกเย็นลงในประสบการณฝายวิญญาณ การรณรงคประกาศหมูมีเปาหมาย
เพือ่เขาถึงประชากรที่ยังไมรอดในบริเวณนั้นทั้งหมด
                     การจดัการประชุมกลุมชนเพื่อประกาศนั้นมีในพระคัมภีร ในพนัธสัญญาใหมมีประมาณ 150
คร้ัง เราอานพบวา พระเยซูทรงตรัสแก “ประชาชนหมูใหญ” อัครฑูตเปาโลและสาวกคนอื่นๆมักจะรับใชที่
ตลาดซึ่งผูคนมารวมกันหนาแนน
                     การรณรงคประกาศแกหมูชนเขาไปถึงคนที่แสวงหาพระเจามาเปนปๆ แตะตองผูคนที่ไมเคย
เขาไปในตัวอาคารคริสตจักร ใหโอกาสที่จะสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาแกผูไมเชื่อ น ําขาวประเสริฐไปถึง
คนมากมายอยางรวดเร็วและเปนวิธีที่สํ าคัญในการเขาถึงประชาชนของโลกซึ่งกํ าลังเพิ่มจํ านวนอยางรวด
เร็ว
                     การรณรงคประกาศแกหมูชนนั้นชวยใหรูถึงพื้นดินฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะเก็บเกี่ยว และมัก
มผีลใหเกิดการปลูกคริสตจักรใหมๆขึ้น ถามคีริสตจักรตางๆอยูในบริเวณนั้นก็จะเห็นการเติบโตไดเมื่อผูที่
กลบัใจใหมถูกเพิ่มเขาในคริสตจักรนั้นๆ

การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
                     คํ าแนะน ําในบทเรียนนี้ต้ังใจใหเปนแนวทางในดานกายภาพและกลไกของการจัดรณรงค แต
ตองเขาใจใหแนชัดวา ถาคณุจดัหาสิ่งตางๆไดครบบริบูรณในดานกลไกการจัดงาน แตปราศจากฤทธิ์อํ านาจ
ฝายวิญญาณแลว คุณจะเปน “เครือ่งเปาทองเหลืองที่สงเสียงหรือเปนฉาบที่กระทบกัน” การเตรียมตัวใน
ดานวญิญาณเปนสวนที่สํ าคัญที่สุดของความพยายามในการประกาศทุกแหง
                     อยายอมใหตัวคุณตกเปนเหยื่อของการวุนวายกับรายละเอียดของกลไกการจัดรณรงค จน
กระทัง่คุณยอมประนีประนอมกับสวนที่สํ าคัญที่สุด คือ การเตรียมตัวดานวิญญาณ การรณรงคประกาศแก
มวลชนจะเกิดผลตอเมื่อขาวประเสริฐของราชอาณาจักรถูกนํ าเสนอดวยการเจิม   และ    ฤทธิอํ์ านาจของ
พระวิญญาณ
บริสุทธที่สถิตอยูเพื่อชวยใหรอด รักษาและปลดปลอย และสิง่เหลานี้เราตองมีการเตรียมตัวดานวิญญาณ
(คือเตรียมวิญญาณของเราใหพรอมดวย –ผูแปล)

สถานที่ของการรณรงค
                     เปาหมายของการรณรงคเพื่อประกาศแกหมูชนก็เพื่อนํ าขาวประเสริฐไปถึงผูที่ไมเคยไดยิน
สถานที่ที่คุณกระทํ าการรณรงคอาจตัดสินไดจาก 2 ประการ ดังนี้
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                     ประการแรก  คุณอาจไดรับคํ าเชิญจากศิษยาภิบาล องคการมิชชั่นหรือผูเชื่อในชุมชนนั้นๆ ให
มาทํ าการรณรงค จงอธษิฐานเผือ่การเชิญทุกแหงและถาคุณเชื่อวานี่เปนนํ้ าพระทัยพระเจาสํ าหรับคุณให
ยอมรับคํ าเชิญ
                     ประการที่สอง  คุณอาจไดรับการทรงนํ าจากพระเจาใหไปยังสถานที่นั้นๆ ในกรณีนี้ คุณควร
ติดตอผูเชื่อในบริเวณนั้นและบอกเขาถึงภาระในจิตใจของคุณและขอความรวมมือจากเขาถาเปนไปได ถา
ไมมีผูเชื่อหรือคริสตจักรตั้งอยูในบริเวณนั้น หรือถาคุณไมไดรับความรวมมือจากทองถิ่น คุณก็ยังตองทํ า ถา
คุณเชื่อวาพระจากํ าลังสงคุณไป
                     สํ าหรับการรณรงคระดับชาติ ควรเลอืกเมืองหลวงของประเทศหรือเมืองที่สํ าคัญ เมื่อเลือก
เมืองไดแลว ตองตดัสินวาจะใชสถานที่ไดภายในเมืองนั้น ซึง่เปนเรื่องที่สํ าคัญมากเพราะวาแมคุณไดทํ าทุก
ส่ิงอยางดี แตถาคนไมสามารถหาสถานที่นั้นพบไดงายๆ ความพยายามอื่นๆของคุณก็ไรคา สถานที่เหมาะ
สมสํ าหรบัเมอืงใดใดก็ตามควรจะอยูใกลชุมชนหนาแนนที่สุดเทาที่จะหาได
                    ตอไปนีคื้อสถานที่บางแหงซึ่งอาจใชเพื่อรณรงคประกาศแกหมูชนไดคือ
ทุงนากวางใหญเปดโลง
                   เปนสถานที่ดีที่สุด อาจตัง้เวทข้ึีนมาในจุดที่ดีที่สุดของทุงหญานั้นและบรรจุคนไดมาก ปกติจะใช
ไดเปนราคาที่ไมสูงหรือไมตองเสียเงินเลย
สวนพักผอนกลางเมือง
                  จ ําเปนตองขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวจากผูปกครองในทองถิ่น ประโยชนของสวนพักผอน
หรือพลาซา คือ ทกุคนในชุมชนรูจักสถานที่ดีและดึงดูดคนที่อาจไมไดมาที่นี่ เราใชสถานที่นี้ไดโดยไมเสียเงิน
หรือเสียเพียงเล็กนอย
สนามกีฬา
                  เปนสถานที่ที่คนในเมืองรูจักดี ควรขออนญุาตเปนลายลักษณอักษรที่จะใชสถานที่และเพื่อกอ
สรางเวทีในสนามนั้น
                  สนามกีฬาในรม อาจตองมีขอบังคับมากกวาสํ าหรับคนหมูมาก ตรวจสอบดูทางเขา ทางออก
เพือ่ใหแนใจวามีเพียงพอ
                  ขอสังเกต  ตัวอาคารคริสตจักรไมควรใชสํ าหรับการรณรงคเพื่อคนหมูมากเพราะปดกั้นทํ าใหการ
ออกไปหาผูคนขาดประสิทธิภาพ คนทีย่งัไมรอดหลายคนไมรูสึกเปนกันเองที่จะมาที่คริสตจักร บางนิกาย
หามสมาชิกไมใหเขาไปในคริสตจักรของคนนิกายอื่น
                  ตอไปนีเ้ปนสิ่งที่ตองพิจารณาในการจัดเตรียมสถานที่แตละแหง
                  - ทีน่ั่ง
                  - ทีจ่อดรถเพียงพอ
                  - ทางเขาและทางออกเพียงพอ
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                  - อยูใกลเสนทางคมนาคมสาธารณะ
                  - มไีฟฟาเพื่อแสงและเสียงเพียงพอ
                  - ความสะดวกเรื่องหองนํ้ า

ทํ าสัญญาเรื่องความสะดวกตางๆ (เครื่องใชตางๆ)
                   คุณควรเซ็นสัญญาเพื่อการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชตางๆกอนที่จะประชาสัมพันธถึงสถานที่ของ
การรณรงค สัญญาควรบรรจุส่ิงพื้นฐานดังนี้

1. ชื่อของคุณและชื่อของบุคคล บริษัท หรือสมาคมที่ใหเชาอุปกรณตางๆแกคุณ
2. วนัทีแ่นนอนที่คุณจะใชอุปกรณดังกลาว
3. เวลาทีแ่นนอนที่คุณจะใชอุปกรณดังกลาว
4. จ ํานวนเงนิที่แนนอนที่ตองจายสํ าหรับอุปกรณตางๆ
5. วธิแีละวันที่ของการจายเงิน
6. เวลาทีแ่นนอนกอนการประชุมคืนแรกเพื่อคุณจะไดอุปกรณมาเตรียมจัดใหเรียบรอย
7. ส่ิงอืน่ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงได เชน ราคารวมทั้งคาไฟฟาดวยหรือไม เวที ที่นั่ง หองนํ้ า การทํ า

ความสะอาด
วันที่ของการรณรงค

                   วนัทีข่องการรณรงคอาจขึ้นอยูกับอุปกรณเครื่องใชที่คุณเลือก หรืออาจเปนบางวันหรือในเดือน
บางเดือนเทานั้น
                   ปจจยัอื่นๆที่จะตองพิจารณาในการเลือกวัน ประกอบดวย
                   อากาศ             ถาจะจัดการรณรงคนอกบาน คุณตองเลือกตัดสินใจวาวันใดที่หนาวไป ฝนตก
มากไปหรือฤดูรอนก็ควรหลีกเลี่ยงเสีย ปรึกษากบัคนในทองถิ่นเมืองนั้นวา ฤดใูดดีที่สุดที่จะทํ าการรณรงค
                   วนัหยุด                 เปนการดทีีสุ่ดทีจ่ะหลีกเลี่ยงเทศกาลวันหยุดเพราะวาคนตางก็ยุงกับครอบ
ครัวของตนและการเฉลิมฉลอง
                   เหตุการณพิเศษ   หลกีเลีย่งเหตุการณพิเศษในชุมชน เชน งานฉลองตางๆ วนัพเิศษของโรงเรียน
การรณรงคทางการเมือง

เวลาของการรณรงค
                   เพือ่ใหคนจํ านวนมากที่สุดไดเขามายังงานประกาศ จงวางก ําหนดการในเวลาที่เขาสามารถมา
ได พจิารณาดูเวลาทํ างานของชุมชนทองถิ่น กฎดานเคอรฟว (การหามออกนอกบาน) และเวลาของการเดิน
รถเมลสาธารณะ

โฆษณาการรณรงค
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                   ถาคณุลมเหลวในการทํ าใหคนรูวามีการรณรงคประกาศ คุณจะเสียโอกาสใหญในการประกาศ
แกคนหมูมาก
                   แมวาจะมีงบประมาณจํ ากัด คุณกอ็าจนํ าขาวการประชุมไปถึงคนในชุมชนใหญได คุณตองตัด
สินใจ 2 ประการ

1. จะใสอะไรลงไปในโฆษณาของคุณ
2. คุณจะใชงบประมาณที่ไดมาในทางใดบาง

คุณจะบอกเรื่องอะไร
                   วนัที่ เวลา และการชีแ้จงชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ของการรณรงค
                   คุณควรสือ่สารใหคนรูวาพระเยซูยังคงกระทํ าการอัศจรรยของความรอด การรักษาโรคและการ
ปลดปลอยในทุกวันนี้ ซึง่จะท ําใหผูที่ตองการรักษาหรือ การปลดปลอยตัวเขาเองหรือคนที่เขารัก มคีวามสน
ใจและจะทํ าใหเขามายังสถานที่ประกาศดวยความคาดหวังและรอคอยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของ
พระเจา
คุณจะใชเงินไปทางใดบาง
                   ตอไปนี้เปนบางวิธีที่คุณจะตัดสินใจใชงบประมาณ
                   ใบปลิว   เปนสิง่ที่สํ าคัญที่สุดในการโฆษณาที่คุณตองเตรียมไว เปนการประกาศถึงการรณรงค
พมิพลงบนกระดาษที่ไมแพงนัก ขนาดประมาณ 5.5 x 8.5 นิ้ว อาจยืน่ใหกับมือแกคนตามถนน หรืออาจแจก
โดยเดนิจากบานหนึ่งไปอีกบานหนึ่ง
                   คุณตองทํ าใหใบปลิวดูนาประทับใจ แตตองประหยัดเพื่อที่จะพิมพจํ านวนมากๆได จงแนใจที่จะ
ใหเวลาผูพมิพพอเพียงที่จะผลิตใบปลิวใหทันวันที่คุณตองการ
                   แจกจายใบปลิวตามสถานที่ทั้งหมดที่คุณตั้งใจหนึ่งสัปดาหกอนการรณรงค (ถาบริเวณนั้นอาจมี
การขมเหงและตอตานเกิดขึ้นได กค็วรรอจนกวาอีก 3 วนัจะถงึการประชุมจึงคอยเริ่มแจกใบปลิว)
                  จดัทมีงานออกไปเฉพาะที่เพื่อแจกใบปลิว วธิทีีดี่ที่สุดที่จะทํ าก็คือ ใชแผนที่บริเวณนั้นและมอบ
หมายคนไปตามจุดตางๆโดยเฉพาะ
                   แผนปาย  แผนปายมกัจะเปนเครื่องหมายทํ าดวยผาซึ่งแขวนบนเชือกขามสี่แยกสํ าคัญของเมือง
จงแนใจวาคุณแขวนแผนปายที่ถนนสํ าคัญที่มุงไปสูเมืองอาจจํ าเปนตองขออนุญาตจากผูปกครองเมืองนั้น
เพือ่แขวนแผนปายในบางทองที่
                  คุณอาจแขวนแผนปายไวที่ศูนยการคาและสวนสาธารณะ ทีใ่ดกต็ามทีม่ีคนจํ านวนมากมารวม
กันอยู จงแนใจวาแผนปายบอกรายละเอียดไวครบถวน (วันที่ เวลา สถานที่)
                  โปสเตอร    โปสเตอร เปนใบปลิวขนาดใหญ ซึง่มกีารออกแบบและรายละเอียดอยางเดียวกัน ขอ
แตกตางคือ โปสเตอรมขีนาดใหญกวามากและพิมพบนกระดาษแข็งซึ่งใชปดแสดงในทุกๆทองที่ตลอดทั่ว
เมืองได
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                  เชนเดียวกัน คุณตองจดัทีมงานและบอกสถานที่โดยเฉพาะที่จะตองปดโปสเตอร จุดประสงคก็
เพือ่ปดโปสเตอรในที่ซึ่งคนจะเห็นได ซึง่มคีนเดินไปมามากที่สุดในตัวเมือง
                 อยาปดโปสเตอรเพียงอันเดียวในที่นั้น นยัตาคนจะถูกดึงดูดใหมองตรงที่ที่มีโปสเตอร 3-4 อันติด
เรียงกัน
                 รถทีม่ีลํ าโพงเสียง  มบีางคนที่ไมสามารถอานโปสเตอร ใบปลิวหรือแผนปายได แตเขาสามารถ
เขาใจคํ าประกาศที่เขาไดยินจากลํ าโพงได
                 รถทีม่ลํี าโพงเสียงจะมีระบบที่ติดตอสาธารณชนดวยเสียงที่ประกาศถึงการรณรงคไปทั่วเมือง จง
เตรียมคํ าประกาศที่เขียนไวอยางถี่ถวนเพื่อที่จะอานและกํ าหนดจุดเฉพาะที่เพื่อใหรถยนตแลนไปเพื่อที่จะ
ไดไมมาแลนทับซํ้ าในเสนทางเดิมในขณะที่เสนทางอื่นถูกละเลย
                  หนงัสือพิมพ   หนงัสอืพมิพทีโ่ฆษณาถึงการรณรงคควรบรรจุขอมูลพื้นฐานซึ่งมีอยูในใบปลิวและ
โปสเตอร อยาลมืขอลดราคาคาโฆษณาเพราะวาคุณกํ าลังทํ างานบริการสาธารณะ คนจะไดรับความรอด
จากยาเสพยติด อัลกอฮอล และไดรับการรักษาจากสภาวะดานวิญญาณ จติใจและดานรางกายดวย จาก
การรณรงคนี้ เมอืงจะเปนสถานที่ที่ดีข้ึนเพราะวาพระเจาทรงกระทํ าในชุมชนนั้น
                  หนังสือพิมพหลายฉบับอาจพิมพบทความใหฟรีเกี่ยวกับการรณรงคซึ่งควรประกอบดวยขอมูล
เกีย่วกับวันที่ เวลา และสถานที่ของการประชุม แตอาจมีรายละเอียดมากกวาการโฆษณาที่ปดแสดงไว
(สํ าหรับตางประเทศที่เปนประเทศคริสเตียนอาจทํ าได – ผูแปล)
                  วทิยุและทีวี     ถามสีถานวีทิยแุละโทรทัศนหลายแหงในบริเวณนั้น คุณควรพิจารณาการโฆษณา
ชนิดนี้ดวย เชนเดียวกัน คุณก ําลงัท ําบริการสาธารณะจงอยากลัวที่จะขอลดราคาคาโฆษณา จงแนใจที่จะ
เซน็สัญญาซึ่งบอกแนชัดวา วัน เวลาใดทีโ่ฆษณาจะออกและโฆษณายาวกี่นาทีดวย
                  ตอไปนีเ้ปนขอแนะนํ าวาจะใชวิทยุและโทรทัศนโดยไมเสียคาโฆษณาไดอยางไร
                  - ติดตอแตละบุคคลและแตละองคการที่ออกอากาศรายการของคริสเตียนในทองถิ่นนั้น ขอให
เขาประกาศถึงการรณรงคในระหวางโปรแกรมของเขา
                  - เสนอใหสถานีจัดรายการ “บริการสาธารณะ” ส้ันๆ เพราะวาคุณกํ าลังบริการชุมชน
                  -เสนอแนะใหสถานีมารวมประชุมในการรณรงคคืนแรกและอัดเทปบางสวนหรือออกอากาศสดก็
ได
                  -เสนอวาคุณในฐานะที่เปนผูประกาศที่มาเยี่ยมทองถิ่นนั้นไดรับการสัมภาษณในโปรแกรมใด
โปรแกรมหนึ่งของวิทยุทองถิ่น
                   การสงจดหมายพิเศษ  จดหมายพเิศษสงไปเชิญขาราชการและผูนํ าทางธุรกิจและผูอ่ืนในชุมชน
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                  โทรศัพท      ถามบีริการโทรศัพทในเมือง จงหาสมดุหมายเลขโทรศัพทสักชุดหนึ่ง ฉีกหนังสือออก
เปนสวนๆ แลวแบงหนากระดาษใหแตละคริสตจักรเพื่อใหผูเชื่อในทองถิ่นนั้นโทรศัพทไปเชิญคนมารวมการ
ประชุม
                   การประกาศดวยคํ าพูด  การประกาศดวยคํ าพูดอาจทํ าในการประชุมสโมสรของทองถิ่น โรง
เรียน เหตกุารณตางๆของชุมชนและคริสตจักร

การเงินของการรณรงค
                   เปนสิง่ทีท่ ํากันไดที่จะรับการถวายเงินในการรณรงคในหมูชน แตสวนมากแลวการถวายเงินไม
ควรกระท ําจนกวาจะถึงสวนทายๆของการประชุมตองไมเปนคืนแรกแนนอน ประการแรก ฤทธิอํ์ านาจของ
พระเจาจํ าตองแทรกซึมชุมชนเพื่อจับจิตใจของคน เมือ่คนไดชิมถึงความจริงของพระเยซู ฤทธิอํ์ านาจของ
ศัตรูที่มาทางขาวลือ คํ าสบประมาทและการใสรายเกี่ยวกับการเงินจะไมสามารถทํ าลายงานได
                   ควรจดัการเกี่ยวกับการเงินอยางเปดเผย เพือ่ใหแนใจควรตั้งคณะกรรมการคริสเตียนในทองถิ่น
เพือ่จัดเรื่องการเงิน การนับเงิน บันทกึจ ํานวนเงินและการรักษาเงินตองไมใหคนๆเดียวทํ า ควรมีอยางนอย 3
คนอยูตลอดทุกเวลาเมื่อมีการนับเงินและดํ าเนินการ ถามธีนาคารในทองถิ่นก็ควรเปดบัญชีพิเศษของการ
รณรงค
                  ควรจัดการบันทึกเงินทั้งหมดที่ไดรับและใชจายไปในการรณรงคและใหรายละเอียดแกผูที่เปน
ศิษยาภิบาลและคริสตจักรทองถิ่น เงนิทีเ่กบ็จากการเดินถุงถวายควรใชเปนคาเชาสิ่งที่อํ านวยความสะดวก
ตางๆ คาโฆษณา คาเชาอุปกรณ เครื่องเสียง คาเดินทาง คาเชาบาน และคาใชจายอื่นๆ

การเตรียมตัวลวงหนาในเรื่องความสะดวกตางๆ
                     มีหลายอยางที่คุณตองทํ าเพื่อเตรียมความสะดวกของการรณรงคลวงหนากอนการประชุมคืน
แรก ประกอบดวย
ท ําเครื่องหมายสถานที่
                     สถานทีข่องการรณรงคควรทํ าเครื่องหมายใหชัดเจนดวยแผนปาย โปสเตอรหรือเครื่องหมาย
บนพื้นดิน และในบริเวณใกลเคียง
เวที
                     ถาสถานที่นั้นไมมีเวที คุณตองสรางขึ้นมา ประการแรกตองตัดสินใจวาจะวางเวทีที่ตรงไหน
คุณพิจารณาถึง
                     1.  คนจะมารวมกันอยูขางหนาหรือไม ถาคณุไมมีเครื่องกั้นตรงขางๆและหลังเวที คนจะมารุม
ลอมรอบๆคุณและจะยากแกการควบคุมคนมากๆและเรียกรองความสนใจจากเขาได
                     2.    ถาการประชุมจัดในที่ที่มีกํ าแพงหรือร้ัวกั้น กต็องวางเวทีที่ตรงขามกับทางเขา ดังนั้นคนจะ
ไมเขามาอยูรอบๆเวทีและทํ าใหดึงความสนใจไปที่อ่ืนในระหวางการนมัสการ
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                     3.    ถาพืน้ไมเสมอกันคุณตองพิจารณาสถานที่ที่คุณจะเห็นเวทีไดดีที่สุด ถาสถานที่ไมมีที่นั่ง
คนจะยนืระหวางการนมัสการและเปนการลํ าบากที่จะยืนบนทางลาดหรือพื้นที่ไมเสมอกัน
                     4.    ถาอยูในศูนยการคาหรือสวนสาธารณะ คุณตองวางเวทีไวตรงที่ที่มีเสียงจากการจราจร
นอยที่สุด
                     บางครัง้อาจมีผูบริจาคลังไมฉํ าฉาเพื่อกอสรางเวทีการประชุม บางกรณีเขาอาจใหเชาหรือให
ยืมลัง ซึง่ดกีวาที่จะซื้อเพราะวาคุณคืนกลับไปไดเมื่อการประชุมเลิกแลว
                     คุณอาจวางเวทีบนลังใหญๆ เชน ถงันํ ้ามนัและถังบรรจุของเหลวอื่นๆถาหาได ขนาดของเวทีก็
ข้ึนอยูกับวาคุณตั้งใจจะใหคนกี่คนขึ้นไปบนนั้น
                     จงแนใจวามีทางเดินลาดขึ้นไปสูบริเวณธรรมาสนจากทั้งสองขางของเวที ใชเพื่อการเปนพยาน
ถงึความรอด การรักษาโรคและการปลดปลอย ซึง่คณุน ําคนที่ฟงขึ้นมาตองมีราวที่แข็งแรงตามขอบของทาง
ลาดนีเ้พือ่ชวยใหคนพยุงตนเองเมื่อข้ึนมาบนทางลาด แผนไมแคบๆตีเขากับทางลาดก็ชวยใหเดินไดดี
บรเิวณธรรมาสน
                      ขึงเชอืกขางหนาเวทีไมใหคนเขามาใกลขางหนาเกินไป และใหมทีี่พอสํ าหรับทํ างานกับคนที่
ตอบสนองตอการเรียก ออกแบบเชอืกใหหยอนลงไดถาคุณตองการใหคนทั้งหมดมาขางหนาระหวางที่เรียก
กระแสไฟฟา
                      จงแนใจวามีสายไฟแยกสํ าหรับแสงสวางและระบบเสียง อยาใชทั้งสองอยางกับสายไฟเดียว
กัน ใหแหลงกํ าเนิดไฟและตูสวิทซไฟอยูในที่ที่ไมมีใครไปเหยียบเขาได
ระบบเสียง
                      ทดสอบอุปกรณเครื่องเสียงใหดีอยางนอย 1 ชัว่โมง กอนการประชุมนมัสการและจะดียิ่งขึ้นถา
คุณมอุีปกรณสํ ารองไวแทนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
บรเิวณที่สํ ารองไว
                      ท ําเครื่องหมายบริเวณที่สํ ารองไวใหชัดเจน เชนคณุอาจสํ ารองที่ไวเพื่อการแปลสํ าหรับผูที่ไม
ไดพูดภาษาที่คุณพูด คุณอาจมีที่สํ าหรับนักดนตรี คนรองเพลงโซโลหรือนักรองประสานเสียงและอาจ
ตองการสํ ารองไวสํ าหรับคนทํ างาน
การเตรียมพรอมตางๆ
                      จดัถงุส ําหรบัเงินถวายและสิ่งที่ผูใหคํ าปรึกษาแนะนํ าจะตองใช เชน แผนเครื่องหมายบัตรตัด
สินใจรับเชื่อ ใบปลิว เปนตน

ฝกอบรมเจาหนาที่สํ าหรับการรณรงค
                      โดยการฝกอบรมผูเชื่อในทองถิ่นใหชวยในงานนี้ เขาจะเปนยิ่งกวาผูดูเทานั้น เขาจะเปนสวน
หนึ่งของการออกไปหาจิตวิญญาณและจงอธิษฐานและมีภาระสํ าหรับการประชุมกับคุณมากกวาที่จะนั่ง
คอยดูวาอะไรจะเกิดขึ้น
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การคัดเลือกเจาหนาที่
                      เจาหนาที่สํ าหรับการรณรงคตองเปนผูเชื่อที่เติบโตจากคริสตจักรที่มารวมในบริเวณที่มีการ
รณรงคอาจใหศิษยาภิบาลเปนผูคัดเลือกเจาหนาที่จากคริสตจักรของเขาและปรนนิบัติในฐานะผูใหคํ า
ปรึกษา
                     ถาคุณจัดการรณรงค ในทีท่ี่ไมมีคริสตจักรทองถิ่น ใหคัดเลือกทีมของผูเชื่อจากบริเวณใกลๆนั้น
ใหมาชวยในงานนี้
วางกํ าหนดการฝกอบรม
                      เปนการดีที่สุดที่จะฝกอบรมเจาหนาที่ 2 คืนกอนเริ่มการประชุม เพือ่ใหการอบรมใหมสดในใจ
ของคน การฝกอบรมชวงแรกทํ าในคริสตจักรทองถิ่นหรือในหองประชุมใหญ แตชวงสุดทายควรทํ าในสถาน
ทีข่องการประชุมเพื่อใหมีการวางตํ าแหนงที่แทจริงของเจาหนาที่
                      การทีค่นๆหนึง่เปนคริสเตียนนานแลวไมไดหมายความวาเขาไมตองฝกอบรม อยายอมใหใคร
พูดวา “ผมรูวาคุณตองการใหทํ าอะไร และผมไมตองมาฝกอบรม”  ศิษยาภบิาลที่เขารวมและผูอ่ืนที่ตองการ
เปนเจาหนาที่ของการประชุมนี้ตองไดรับการฝกฝนทุกคน

เตรียมเจาหนาที่ใหพรอม
                      ถาเจาหนาที่ติดปายเครื่องหมายหรือริบบ้ินสีติดไวก็จะชวยไดมาก แนะนํ าใหเขาแตงตัวให
เรียบรอยที่สุด และท ํางานกับคนเพศเดียวกันถาเปนได เขาตองอยูในสถานที่ของการประชุมอยางนอยหนี่ง
ชัว่โมงครี่งกอนเริ่มนมัสการ
                      เจาหนาที่ตองมีพระคัมภีร ดินสอหรือปากกาและบัตรรับเชื่อ ถาคุณจะใหเขาจดชื่อและที่อยู
ของผูเชื่อใหม และถามีเงินพอก็ควรแจกสิ่งตีพิมพแกผูเชื่อใหม เชน พระกติติคุณยอหนหรือใบปลิวที่ใหคํ า
แนะนํ าเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน
การใหคํ าปรึกษา
                     เจาหนาที่ควรไดรับการสอนเบื้องตนดานการใหคํ าปรึกษา เขาควรรูวาจะนํ าคนมาถึงพระเยซู
คริสตและอธิษฐานเผื่อผูที่ตองการการปลดปลอยและการรักษาโรคไดอยางไร
                     เจาหนาทีจ่ะรับใชแกผูที่ยังไมเชื่อซึ่งตอบสนองตอเสียงเรียกใหมาสูความรอด เขาตองรับใชใน
การขบัผีและชวยในการปลดปลอยและรักษาโรคโดยทํ างานกับคนในบริเวณที่ไดรับมอบหมาย
การควบคุมคนจํ านวนมาก
                    จ ําไววาคณุกํ าลังอยูในสงครามฝายวิญญาณเพื่อชวงชิงวิญญาณของชายและหญิง ชวยเขา
จากจดุหมายปลายทางนิรันดรในนรก เมือ่คุณทํ าเชนนี้ ผีมารจะไมนั่งดูเฉยๆ



123

                    ประการแรก คุณตองมอํี านาจและสิทธิอํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และใชในพระนามของ
พระเยซูเพื่อผูกมัดวิญญาณของความวุนวาย
                    ประการที่สอง  คุณตองมอบภาระนี้แกเจาหนาที่ของคุณ เขาตองตื่นตัวเสมอตอการกอกวนและ
รูวาจะทํ าอยางไรเมื่อเกิดสิ่งนี้ข้ึน
                     ฝกอบรมเจาหนาที่ใหเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและไมลังเลเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น อยารอคอยใหส่ิง
นัน้แกปญหาของมันเองเพราะมันจะไมเปนเชนนั้น อยารอใหคนอื่นตอบสนอง ตองรูทันทีวาเปนงานของมาร
และจัดการเสีย
                     ส่ิงสํ าคัญก็คือ ตองจดัการกบัปญหาดวยวิธีที่ไมดึงความสนใจออกไปมากกวาที่เปนอยู อยาทํ า
ใหสถานการณใหญโตออกไปอีก ใหกระท ําดวยวิธีที่จะใหคนหันกลับไปสนใจที่เวทีใหเร็วที่สุด
                     บอยครั้ง ซาตานจะใชคนที่ถูกผีเขาเพื่อเร่ิมสํ าแดง โดยปกตแิลวเจาหนาที่จะไมจัดการกับคน
นัน้ในทามกลางหมูคน จ ําไววาซาตานใชการดึงความสนใจเพื่อปดกั้นสิ่งที่พระเจากํ าลังกระทํ า
                     คุณควรฝกเจาหนาที่พิเศษบนเวทีและตรงทางลาดขึ้นเวที เจาหนาที่บนทางลาดควรกันคนที่ไม
มหีนาทีอ่อกจากเวทีและชวยใหคนที่มีหนาที่ข้ึนมาและลงไปจากเวที
                     เขาจะชวยรับคนที่ข้ึนมาเปนพยาน กลาวถงึการอัศจรรยและนํ าเขากลับจากเวทีลงไป
                     เจาหนาทีบ่นเวทีควรประกอบดวยคนนํ าทางสองขางเวที ซึง่ไมอนุญาตใหคนที่เจาหนาที่ตรง
ทางลาดไมไดสงขึ้นมา อยางนอยที่สุดเจาหนาที่บนเวที 2 คน ควรชวยรักษาแถวคนเปนพยานใหเปน
ระเบียบ
                     คุณตองฝกคนน ําพาใหชวยพาคนไปและมาจากที่นั่งเพื่อชวยเดินถุงถวาย
                     คุณอาจตองฝกเจาหนาที่ใหชวยดูแลการจอดรถ ถาคนจ ํานวนมากมาโดยรถยนต ศึกษา
บริเวณทีจ่อดรถและทางเขาและเตรียมแผนผังวาจะทํ าใหการจราจรเคลื่อนไปไดอยางไร อาจตองสํ ารอง
บริเวณจอดรถพิเศษเพื่อเจาหนาที่และทีมงาน เตรยีมเครื่องหมายที่จํ าเปนเผื่อบริเวณนี้ แสงไฟที่เหมาะสม
ถามแีละปองกันการบุกทํ าลายขาวของ (จ ําไววาคุณอยูในสงครามฝายวิญญาณ)
ความรอด
                   เมือ่คุณเรียกใหคนมารับความรอด จงใหเจาหนาที่ยืนขึ้นทันทีและไปยังบริเวณทางเดินตามที่
มอบหมายไว
                   การเรยีกใหมารับความรอดแสดงใหเห็นวาถึงเวลาของการรับใชแลว จงฝกเจาหนาที่ใหต้ังใจฟง
วาคุณกํ าลังพูดอะไรในขณะนี้ พระเจาอาจทรงนํ าใหคุณรับใชตางกันในแตละครั้งและเขาตองพรอมที่จะ
ไหลไปกับคุณเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหว
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                  ปกติแลว เนือ่งจากมคีนจํ านวนมากตอบสนองที่การประชุม จงึเปนการดีที่สุดที่จะอธิษฐานหมู
และใหเขาพูดตามคุณถึงคํ าอธิษฐานสารภาพบาปเพื่อขอการใหอภัย คนทีต่อบสนองตอเสียงเรียกควรไดรับ
การดูแลเอาใจใสติดตาม ดังนัน้จงแนใจวาคุณไดใหเขาทํ า 3 ส่ิงตอไปนี้
                  ผูใหคํ าปรึกษาเขียนชื่อและที่อยูของผูเชื่อใหมบนบัตรรับเชื่อ เพือ่ทีศิ่ษยาภิบาลทองถิ่นจะติดตอ
เขาไดเพื่อติดตามผล
                  หรือ   ประกาศวามกีารประชุมในเชาวันตอไปเพื่อทุกคนที่ตอนรับพระเยซูจะมารวมประชุมใน
ชวงเชาวันตอมา การดูแลติดตามผลก็กระทํ าไดตอผูเชื่อใหม
                  หรือ   ผูตอบสนองการเรียกมารับเชื่อถูกนํ าไปที่หองปรึกษาหรือบริเวณพิเศษ เจาหนาที่จะตาม
เขาไป และใหคํ าปรึกษาเพิ่มเติมและจดชื่อและที่อยูบนบัตรรับเชื่อ
                  ถาคุณมีบัตรรับเชื่อ คุณควรใหเขียนสิ่งตอไปนี้บนบัตร
                  ชื่อ   …………………………………………..
                 ที่อยู   ………………………………………….
                 โทรศัพท  ……………………………………..
                  การตอบสนอง :  เพือ่ตรวจสอบวาเขามาเพื่อรับความรอด เพือ่ฟนฟูความสัมพันธกับพระคริสต
                                             เพื่อการปลดปลอย เพือ่การรักษาหรืออ่ืนๆ
                  ความเห็น :         เขยีนความเห็นเพิ่มเติมของที่ปรึกษา ซึง่บนัทกึขอมูลที่อาจมีประโยชนตอการ
ติด
                                             ตามผล
ลายเซ็นต      เขยีนลายเซ็นตของเจาหนาที่ซึ่งใหคํ าปรึกษา
                     ถาใชบัตรรับเชื่อควรใช 2 ใบถาเปนไปได      ใหมีกระดาษสํ าเนาดวย แผนแรกมอบใหแกศิษยา
ภิบาลทองถิ่นเพื่อติดตามผล กระดาษส ําเนาเก็บไวที่เจาหนาที่เพื่อเขาจะติดตามผลผูเชื่อใหมไดดวย ฝกเจา
หนาที่ของคุณใหพิมพใหชัดเจนเมื่อเขาเติมชองวางในบัตรและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการเก็บรวบ
รวมบัตรดังกลาว
การรกัษาและการปลดปลอย
                    การส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาพิสูจนคํ าเทศนาของขาวประเสริฐวาเปนจริง การรักษาและ
การปลดปลอยเปนสวนสํ าคัญของการประกาศพระกิตติคุณ
                    เพือ่หนุนใจความเชื่อของผูเชื่อ พสูิจนวาพระวจนะของพระเจาเปนความจริง และดึงดูดใจผูไม
เชื่อ จงึควรใหมกีารแบงปนคํ าพยานวาพระเจาทรงกระทํ าอะไรในการประชุม จ ําไววาคนที่ยังไมเชื่อสวน
ใหญมาโดยมีใจสงสัยอยู เขาจะกลบัออกไปเหมือนเดิมถาเขาไมไดเห็นการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
                    เมือ่คุณกํ าลังอธิษฐานเพื่อการรักษาและการปลดปลอย จงฝกเจาหนาที่ใหลืมตาอธิษฐาน เมื่อ
คุณอธิษฐาน จงบอกคนในที่ประชุมใหวางมือของเขาลงบนที่ที่เขาเจ็บปวย เมือ่เขาอธิษฐานแลว บอกใหเขา
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เร่ิมท ําบางอยางที่เขาไมสามารถทํ าไดมากอน  จงฝกเจาหนาที่ใหเฝาดู ขณะทีค่นวางมือลงบนสวนที่เจ็บ
ปวยของเขาและเมื่ออธิษฐานแลว ขณะทีเ่ขาเริม่กระทํ าตามความเชื่อซึ่งเจาหนาที่จะไปหาคนเหลานี้ไดเพื่อ
น ําเขามาเปนพยาน
                    (ขณะทีคุ่ณกํ าลังฝกอบรมเจาหนาที่ จงอธษิฐานขอการรักษาโรคและการปลดปลอย หลายครั้ง
คุณจะไดเห็นการรักษาทันทีในการฝกอบรมนั้น)
                    เมือ่เจาหนาที่พบวามีคนที่ไดรับการรักษาหรือปลดปลอย จงฝกอบรมเขาใหพา (ไมใช สง ไป)
คนนัน้มายงัเจาหนาที่ที่อยูตรงกลางทางลาด ผูซึง่จะน ําเขาไปดวยกันที่เวทีและคุณจะสัมภาษณและแบงปน
คํ าพยานวาพระเจาทรงทํ าอะไร เจาหนาทีก่ลบัมายังบริเวณที่มอบหมายเพื่อรับคนมาเปนพยานตอไป

ดํ าเนินการประชุมนมัสการรณรงค
                    ตอไปนีเ้ปนคํ าแนะนํ าบางประการเพื่อดํ าเนินการประชุมรณรงค
กอนถึงเวลาเริ่มตน
                    ก ําหนดใหดนตรีพิเศษเลนไป 30 นาทกีอนเริ่มนมัสการ ดนตรจีะดึงดูดคนใหมายังสถานที่นั้น
และเตรยีมจิตใจของคนที่มาอยูที่นั้นแลวเพื่อรับพระวจนะพระเจา
                   จงแนะน ํานักดนตรีและผูรองเพลงเดี่ยววาใชเพลงใด จงเลอืกเพลงที่มีชีวิตชีวา ดลใจ และมี
ลักษณะประกาศพระกิตติคุณ อยาเลอืกเพลงที่ออนไหวซาบซึ้งหรือเพลงที่ยากตอการเขาใจ จงใชเพลงที่
แสดงถึงชีวิตและความกระตือรือลนซึ่งจะดึงดูดผูไมเชื่อ
                   หลงัจากคืนแรกแลวจะมีคนที่ไดรับความรอด ไดรับการรักษาโรคและไดรับการปลดปลอย จงให
เขามาเปนพยานในชวง 30 นาทกีอนการประชุมนี้ สัมภาษณเขาและถามคํ าถามเฉพาะแกเขาเพื่อปองกัน
ไมใหเขาชวงชิงการนมัสการไป (อยาปลอยใหเขาพูดเองเพราะทํ าใหวุนวายเปนยุทธวิธีของซาตาน)
การรบัใชโดยกลาวพระวจนะ
                   จงเริม่การนมัสการตามเวลาที่กํ าหนด จดุประสงคของการรณรงคเพื่อการประกาศนํ าวิญญาณ
คนมาถึงพระเยซู ดังนั้น จงึตองเทศนาพระวจนะพระเจาและใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาสํ าแดงออก คนมา
พรอมกับความตองการดานวิญญาณ รางกายและอารมณเปนอันมาก เขาไมไดมาเพื่อฟงการประกาศยืด
ยาว คํ าพูดตลก การแนะนํ า และการพูดคุยที่ไมสํ าคัญ
                     กอนที่จะเริ่มเทศนา จงประกาศวาคุณจะอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคและการปลดปลอยหลัง
จากการเทศนา หลายคนมาเพื่อรับการรักษา ถาคณุเริม่เทศนาโดยไมประกาศกอนเขาอาจคิดวาเขาเขาใจ
ผิดเกี่ยวกับการประชุมถาคุณพูดไดชัดเจนวาจะมีการอธิษฐานหลังเทศนาคนจะใหความสนใจตอขอความ
เทศนาดีข้ึน
การอธิษฐานเพื่อรับความรอด
                     เมื่อสรุปคํ าเทศนา ประกาศแรกที่ตองทํ า คือ เร่ืองของความรอด จงเนนวาการรักษาวิญญาณ
นัน้ส ําคญัมากกวาการรักษารางกาย คุณจะอธิษฐานเผื่อรางกายเขา แตกอนอื่นคุณอยากจะอธิษฐานเผื่อ
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วิญญาณของเขาใหพระเจาทรงรักษาเขาฝายวิญญาณและอภัยบาปของเขาโดยทางพระโลหิตของพระเยซู
คริสต
การอธษิฐานเพื่อการรักษาโรคและการปลดปลอย
                     ภายหลังการอธิษฐานเพื่อรับความรอด กถ็งึเวลาทีจ่ะเริ่มอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคและการ
ปลดปลอย สถานการณของการรับใชแตละครั้งจะไมเหมือนกันและบางทีพระเจาจะทรงนํ าคุณไปดวยวิธี
พเิศษวาจะรับใชอยางไร อยางไรก็ตาม จ ําเปนทีคุ่ณตองไวตอการทรงนํ าของพระเจาในแงนี้เพราะวาไมมีรูป
แบบที่แนนอนตายตัว
ปดการประชุมนมัสการ
                     ขณะปดการประชุม จงประกาศใหคนรูถึงการประชุมคืนตอไปและชั้นเรียนตอนเชาสํ าหรับผู
เชื่อใหม ใหขอมูลเฉพาะถึงเวลาและสถานที่

การติดตามผลการรณรงค
                     ผูเชื่อใหมจากการรณรงคควรไดรับการดูแลติดตามผล ซึง่เปนการทํ าใหพระบัญชาที่วา “สอน
เขาถึงสิ่งสารพัด” สํ าเร็จลงได คือ การตดิตามผลการกลับใจตามที่พระองคทรงบัญชาไว
                     คํ าขวัญของการดูแลติดตามผลควรเปน “อยาปลอยใหเขาไป” อยาปลอยผูเชื่อใหมไปจนกวา
เขาจะไดรับการปลูกฝงเขาสูการมีสวนสามัคคีธรรมในคริสตจักรทองถิ่น
                     บทที่ 13 จะใหขอมูลเกี่ยวกับการสอนเพื่อติดตามผลผูเชื่อใหม
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ชื่อ ……………………………….

บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2.    อธบิายถึงคุณประโยชนของการรณรงคประกาศแกหมูชน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3 ในแผนกระดาษตางหาก  จงสรปุขอมูลที่อธิบายไวในบทนี้เกี่ยวกับ

- การเตรียมตัวฝายวิญญาณ
- สถานที่การจัดการประชุม
- สัญญาเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชตางๆ
- วนัที่และเวลา
- การประชาสัมพันธ
- การเงิน
- การเตรยีมตัวลวงหนาเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ
- ฝกอบรมเจาหนาที่
- ดํ าเนินการประชุมนมัสการ
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- การติดตามผล

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12
1. “จงมองทั่วประชาชาติตางๆ และดูใหดี จงประหลาดและแปลกใจ เพราะเรากํ าลังประกอบกิจในสมัย

ของเจา ถงึจะบอก เจาก็จะไมเชื่อ”              ฮาบากุก 1:5
2. การรณรงคประกาศแกหมูชนสามารถไปถึงกลุมคนที่แสวงหาพระเจามาเปนเวลานาน แตะตองคนที่ไม

เคยเขามาในอาคารคริสตจักร ใหโอกาสทีจ่ะสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อพระเจา นํ า
ขาวประเสริฐไปถึงหมูคนไดรวดเร็วและเปนวิธีที่สํ าคัญในการเขาถึงประชาชนที่กํ าลังเติบโตอยางรวด
เร็ว  การประกาศแกหมูชนชวยแยกแยะพื้นดินฝายวิญญาณซึ่งพรอมที่จะเก็บเกี่ยวและมักทํ าใหเกิดการ
ปลูกคริสตจักรขึ้นใหม ถามีคริสตจักรอยูแลวในบริเวณนั้น กจ็ะพบกับความเจริญเติบโตและคนเชื่อใหม
จะถูกรวบรวมเขาไปในคริสตจักรนั้น  หนา 114-115

3. เปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายเกี่ยวกับ
-  การเตรียมตัวฝายวิญญาณ  หนา 115
- สถานที่การจัดการประชุม  หนา  115-116
-  สัญญาเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใชตางๆ   หนา  116-117
- วนัที่และเวลา    หนา  117
- การประชาสัมพันธ    หนา  117
- การเงิน    หนา  118-119
- การเตรยีมตัวลวงหนาเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ     หนา 120-121
- ฝกอบรมเจาหนาที่    หนา 121-123
- ดํ าเนินการประชุมนมัสการ   หนา 124-125
- การติดตามผล   หนา 125
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
                   (1)  ตอไปนีเ้ปนค ําแนะนํ าที่ใหแกเจาหนาที่ในการฝกอบรมเขาในการใหคํ าปรึกษาแกผูที่ตอบ
สนองตอการเรียกรับเชื่อ

1 แนะนํ าตัวคุณเอง (วาเปน “ทีป่รึกษา” กบัคนที่ตอบสนองการเรียกใหรับเชื่อ)
                   2. ถามชือ่เขาและจดไวเพื่อคุณจะจํ าไดระหวางการสนทนา (ถามบัีตรรับเชื่อก็เขียนลงบนบัตร
นั้น ถาไมมี เขยีนบนกระดาษแผนหนึ่งเพื่อไวอางอิง)
                   3.  ถามเขาวา “เหตุใดเขาจึงยกมือ (หรือออกมาขางหนา) ในคืนนี้”  ซึง่จะใหโอกาสแกผูขอคํ า
ปรึกษาที่จะเสนอความตองการของเขาตอคุณ
                   4. ไมมทีางทีจ่ะกลาวถึงปญหาทุกอยางที่คนอาจเสนอ แตจงจํ าไววาพระวจนะของพระเจามีคํ า
ตอบสํ าหรับทุกๆสถานการณ              ถาคณุเผชิญกับคํ าถามหรือความยากลํ าบากที่ไมอาจปฏิบัติไดก็ให
เรียก
ศิษยาภิบาล คนใดคนหนึง่หรือเจาหนาที่คนอื่นมาชวยคุณ
                   5.    อยาบังคับคนใหตัดสินใจรับเชื่อ แตใหพระวิญญาณของพระเจากระทํ ากิจนั้น
                   6. เมือ่รับรูความตองการฝายวิญญาณของผูขอคํ าปรึกษาโดยการสนทนาแลว จงใหคํ าปรึกษา
โดยใชพระวจนะของพระเจาแลวอธิษฐานกับเขา
                           ถาเขาตอบสนองตอการเรียกใหรับความรอด จงน ําเขาใหอธิษฐานสารภาพบาปขอการ
อภัยโทษและยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด และใหคํ าปรึกษางายๆแกเขา (อยาพยายามสอน
หลกัขอเชื่อทั้งหมดของความเชื่อคริสเตียนภายใน 2-3 นาที)
                          ถาเขาตองการรักษาโรคหรือการปลดปลอยก็จงปรนนิบัติแกเขา
                   7. ใหส่ิงพิมพบางอยางที่คุณไดรับมาเชน พระกติตคุิณยอหนหรือใบปลิวที่มีขอมูลเพิ่มข้ึนในการ
ดํ าเนินชีวิตคริสเตียน
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                   8.  เมือ่คุณรับใชแกผูรับเชื่อแลวใหเขียนสวนที่เหลือในบัตรรับเชื่อ เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท จด
บันทกึขอสังเกตบางอยางลงในบัตรเพื่อชวยในการติดตามผลผูเชื่อ
                   9.  คืนบัตรรับเชื่อแกผูที่เก็บบัตร ถาบัตรรับเชื่อมี 2 สวนก็ใหสงบัตรตัวจริงคืนไปและเก็บบัตร
สํ ารองเพื่อคุณจะติดตามผลคนที่คุณใหคํ าปรึกษา
                  10.  ติดตามผลแกผูขอคํ าปรึกษาภายใน 48 ชัว่โมงตรวจสอบวาเขาเปนอยางไร“อยาปลอยเขา
ไป”
จนกวาเขาจะเปนสวนหนึ่งของคริสเตียนทองถิ่น
                 (2) บทนีเ้กีย่วของกับวิธีธรรมดาของการประกาศแกหมูชน เราไมอาจจะอธิบายถึงการประกาศ
ทกุชนิด คุณอาจทํ าไดในการประกาศแกหมูชน คุณอาจตัดสินใจทํ าการประชุม สัมมนา ฟนฟู คอนเสิรต
ฯลฯ

ตอไปนีเ้ปนคํ าแนะนํ าทั่วไปเพื่อวางแผนการรณรงคชนิดตางๆ
                      1.  ต้ังเปาหมายของการประชุม
                          อะไรเปนเปาหมายของการสัมมนา การประชุม การฟนฟู การรณรงค เปาหมายจะนํ าทาง
ใหคุณวางแผนได
                      2. ก ําหนดวันที่และเวลาของการรณรงค
                      3. เลือกสถานที่ ส่ิงทีต่องพิจารณาในการเลือกอุปกรณความสะดวกตางๆ คือ

- ขนาด ตองพอเพยีงสํ าหรับจํ านวนคนที่คุณคาดหวังวาจะมาถึง
- ลักษณะของหองประชุม  ตองมลัีกษณะที่คุณตองการสํ าหรับเหตุการณนั้น เชน ถาคุณ

วางแผนที่จะใหมีกลุมใหญ แลวแบงออกเปนกลุมยอยหลายๆกลุม คุณตองมีหอง
ประชมุใหญหองหนึ่งและหองเล็กๆหลายหอง ถาคณุตองทํ าอาหารก็ตองมีครัวดวย

- สถานที่  ตองเปนทีท่ีม่กีารคมนาคมไปมาสะดวกและอยูใกลคนที่คุณตองการใหมาฟง
มากที่สุด

- คาเชา   คุณตองมีพอจายได
                      4.  ต้ังคณะกรรมการและมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อ

- ความรวมมือทั่วไป  ผูประสานงานจะดูแลผูอ่ืนใหทํ าหนาที่ของตนและประสานงานกับ
ทกุสวนของงาน

- ก ําหนดการ  ก ําหนดการควรประกอบดวย
-  ทกุสิง่ทีต่องทํ ากอนการประชุม ใครจะทํ า ท ําเมื่อไร
-  ก ําหนดการของเหตุการณแทจริง อะไรจะเกิดขึ้นเวลาใดในวันจริงของการรณรงค
-  ส่ิงทีต่องติดตามผลภายหลังจากการรณรงค



131

- งบประมาณ  วางงบประมาณสํ าหรับการรณรงค จดัหาทุน จายใบเสร็จตางๆ รับเงิน
ถวายระหวางการประชุมและใหเงินถวายแกแขกรับเชิญ

- ติดตั้งอุปกรณตางๆ เชน เกาอี้ เวที โตะ ถงุใสเงินถวาย ไมโครโฟน อุปกรณ ธรรมาสน
เครื่องใชดานโสตทัศน อุปกรณเพื่อใหคํ าปรึกษาและการลงทะเบียน

- การลงทะเบียน  คุณจะมีการลงทะเบียนไหม ถามจีะใหเอกสารอะไรในการลงทะเบียน
คุณจะจัดแถวการลงทะเบียนอยางไร มคีาลงทะเบียนหรือไม ตองมีบัตรชื่อหรือไม มีรูป
แบบอยางไร ตองใชเจาหนาที่ที่ไหน

-    การประชาสัมพันธ   จะโฆษณาการรณรงคอยางไร เลอืกคนใดคนหนึ่งใหทํ างานนี้ เชน
สงจดหมายพิเศษ โทรศัพท วทิยุ ทีวี หนงัสอืพิมพ โปสเตอร ใบปลิว การประกาศคริสต
จกัรทองถิ่น

- ทีป่รึกษา  มกีารอบรมที่ปรึกษาเพื่อชวยคนที่มีความตองการฝายวิญญาณ ทีป่รึกษา
เหลานีต้องรูวาจะนํ าคนมาถึงพระเยซูคริสตไดอยางไร จะอธษิฐานเผื่อคนปวยอยางไร
และจะทํ าการปลดปลอยเขาอยางไร ทีป่รึกษาตองมีพระคัมภีร ใบปลิว บัตรชื่อและที่อยู
ซึง่บนัทกึขอมูลเกี่ยวกับคนที่ตองการความชวยเหลือดานวิญญาณจิต บัตรเหลานี้จะ
ชวยใหคุณติดตามผลคนเหลานี้ไดภายหลังการรณรงค

- แขกรับเชิญ  จะมแีขกรับเชิญใหมาพูดในงานนี้หรือไม ถามีคุณตองใหคนใดคนหนึ่งรับ
ภาระติดตอและเชิญเขามา ใหกํ าหนดการและขอมูลแกเขา ใหความสะดวกในการเดิน
ทางและที่อยูถาตองการและดูแลรับใชเขาในดานความตองการสวนตัวในระหวางการ
รณรงคนี้

- ดนตรี  เลือกประธานดนตรี เพือ่จัดเตรียมเครื่องดนตรีและนักดนตรี น ํานักรอง วางแผน
ดนตรพีิเศษและนํ าการรองเพลงของที่ประชุม

- หองเลี้ยงเด็ก  คุณจะใหมีการดูแลเด็กเล็กๆระหวางการประชุมหรือไม ถามี คุณตองให
คนใดคนหนึ่งจัดความสะดวกและเลือกคนที่จะดูแลเด็กๆ

- การขายของ  ถาคุณจะขายพระคัมภีร หนงัสือหรือเทปคริสเตียน อาหาร ฯลฯ ระหวาง
การประชุม คุณตองใหคนใดคนหนึ่งมีหนาที่ดานนี้

- คนนํ าทาง ใหคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบการนํ าทางซึ่งจะนํ าคนไปสูที่นั่ง แจกและเก็บส่ิง
พิมพ เกบ็เงินถวาย แกปญหาการรบกวนระหวางการประชุม

- เสียง  ถาคณุวางแผนใหมีการประชุมขนาดใหญคุณตองมีระบบเสียงที่ดี คุณตองมีคน
ทีม่คีวามรูในดานนี้และมีอุปกรณที่เหมาะสม
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- เทปหรือวีดีโอ  คุณจะใหมีการบันทึกเทปหรือไม ถามี คุณตองใหคนใดคนหนึ่งกํ าหนด
เจาหนาที่เพื่อทํ าเทป ผลิตสํ าเนาเทป จดัหาอุปกรณที่ตองการ

- ผูรวมมือชวยเหลือ  คุณตองมคีนที่จะประสานงานกับผูรวมงาน เชน วางแผนการ
คมนาคม อาหาร ทีพ่ัก และชวยคนที่มีปญหาขัดของในการทํ างาน หรือมีคํ าถามใน
ระหวางการประชุมรณรงค

- ติดตามผล  ตองเลอืกคนใหทํ าหนาที่ติดตามผลจากงานนี้ รวมถึงการรวบรวมขาวของ
ของคุณเอง ท ําความสะอาดอุปกรณ ขอบคุณผูที่ชวยเหลือคุณ เปนตน อาจรวมถึงการ
มอบใหคนในคนหนึ่งรับผิดชอบติดตามผูเชื่อใหมดวย
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