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บทที่ 13
การตัดสินใจหรือการเปนสาวก

วัตถุประสงค
                    เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะทํ าสิ่งตอไปนี้ได

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “ผูกลับใจ”
- ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “สาวก”
- บอกถึงคํ าสอน 6 ดานทีจ่ะตองสอนในการติดตามผูเชื่อใหม
- บอกหลักการสรางสาวก 9 ประการทีไ่ดจากการศึกษาเรื่องพระเยซูและสาวกของพระองค
- อธบิายการทดสอบที่แทจริงของการเปนสาวก
- ท ําการติดตามผลทันทีแกผูเชื่อใหม
- ท ําการติดตามผลขยายเขตออกไปแกผูเชื่อใหม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “ ขณะนัน้พระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา ”                    มัทธิว 6:24

คํ านํ า
                     คุณไดยินบอยครั้งถึง “พระมหาบัญชา” ของพระเยซู  แตวาคุณเขาใจจริงๆหรือไมถึงพันธกิจที่
พระเยซูทรงมอบหมายแกผูติดตามพระองค
                    พระมหาบัญชาตองการใหไดผูกลับใจใหมเทานั้นหรือ ?
                    หรือวาใหจัดการประกาศใหญถึงขาวประเสริฐ ?
                    หรือเพยีงแตน ําคนมาหาองคพระผูเปนเจาแลวยายที่ไปสูที่อ่ืนอยางรวดเร็ว
                    ใหเรามาอานคํ าสั่งสอนของพระองคอีกครั้งหนึ่ง
                   “เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราใหรับบัพติศมาในพระ
นามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว นี่
แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”                          มัทธิว 28:19-20
                   ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดคือ ใหออกไปสูทุกชนชาติ สอนเขาถึงขาวประเสริฐ ใหบัพติศมาแกเขาและ
ใหการตดิตามผลโดยการสอนทุกสิ่งที่พระเยซูทรงบัญชา พนัธกจิในการประกาศจะไมสมบูรณถาปราศจาก
การสอนหลังจากการกลับใจ
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การตัดสินใจหรือการเปนสาวก
                     มีการสอน 2 ชนดิอยูในพระมหาบัญชานี้
ประการแรก    สอนขาวประเสริฐเพื่อนํ าคนทั้งชายและหญิงมาสูความรอด คนตองไดยินขาวประเสริฐเพื่อ
ตอบสนอง สํ านึกผิดบาปและบังเกิดใหม
                     “เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราใหรับบัพติศมาในพระ
นามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์”                       มัทธิว 28:19
                     ผูที่เชื่อใหมเรียกวา “ผูกลับใจ (convert)”   (ภาษาไทยไมคอยใช ทัง้ๆทีน่าจะใชเพื่อแสดงสภาวะ
ใหมของเขา – ผูแปล)  ผูกลับใจ คือ ผูทีเ่ชือ่ในพระเยซูซึ่งไดบังเกิดใหมโดยความเชื่อและกลายเปนสวนหนึ่ง
ของอาณาจักรของพระเจา
ประการที่สอง   การสอนหลังจากการกลับใจ
                    เมือ่คนๆหนี่งไดถูกสอนถึงขาวประเสริฐและมาหาพระเยซูแลว เขาตองเรียนรูวาจะติดตามพระ
องคไดอยางไร
                    “สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว นีแ่หละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไป
จนกวาจะสิ้นยุค”                    มทัธิว 28:20
                    พระบัญชาของพระเยซูบอกไววา ผูกลบัใจใหมตองถูกสอนถึงทุกสิ่งที่พระเยซูสอนไว ขบวนการ
นีบ้างทีเรียกวา “การติดตามผล”  หรือ “การสรางสาวก”
                    เปาโลเอาใจใสที่จะติดตามผลผูกลับใจใหมและคริสตจักรใหมๆ พระคัมภีรบันทึกวาเขา
                    “… ทานจงึไปตลอดแวนแควนกาลาเทียและฟรีเจีย เพือ่จะชวยชูกํ าลังพวกสาวก”  กิจการ18:23
                    “กระทํ าใหใจของสาวกถือมั่นขึ้น เตอืนเขาใหดํ ารงอยูในพระศาสนาและสอนใหเขาเขาใจวา เรา
ทัง้หลายจ ําตองทนลํ าบากมากจึงจะไดเขาในแผนดินของพระเจา”                     กิจการ 14:22

คํ าจํ ากัดความของคํ าวาการสรางสาวก
                    “สาวก” คือ ผูเชือ่ใหมซึง่ถกูวางรากบนพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนและสามารถที่จะนํ าให
คนกลบัใจใหมและสรางเขาใหเปนสาวก
                    คํ าวา “สาวก” หมายถึง ผูเรียนรู ศิษย คนทีเ่รียนโดยปฏิบัติตาม ซึง่เปนยิ่งกวาความรูทางสมอง
เปนการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนนั้นๆ การสรางสาวกไมใชการใหขอมูลแกเขาเทานั้น แตเปนการ
พฒันาคนแตละคน

วงจรของการตัดสินใจ /สาวก
                    การตดัสนิใจเปนเพียงกาวแรกของการสรางสาวกที่แทจริง ผูกลบัใจตองกาวหนาจากการตัดสิน
ใจมาสูการเปนสมาชิกผูมีความรับผิดชอบของพระกายของพระคริสตซึ่งสามารถนํ าคนเชื่อใหมอ่ืนๆได
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                    การน ําคนใหกลับใจใหมเปนสิ่งสํ าคัญ แตการฝกอบรมคนทั้งชายและหญิงใหติดตามพระเยซู
และเปนผูที่เกิดผลฝายวิญญาณก็สํ าคัญเทาๆกัน แตละคนที่คุณฝกอบรมเขาจะนํ าใหผูอ่ืนกลับใจได สราง
สาวกแกเขาและฝกเขาใหนํ าคนอื่นดวย
                     ส่ิงทีก่ลาวมานีเ้ปนแผนการของการสรางสาวกในพระคัมภีรซึ่งพระเยซูทรงแสดงใหเห็น พระ
องคทรงเลือกชาย 12 คน สรางเขาใหเปนสาวกและฝกเขาใหไปหาผูอ่ืน
                    แผนผงัตอไปนี้แสดงถึงวงจรตอเนื่องของการประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก

การประกาศขาวประเสริฐ

                                                   สาวก                                                  ผูกลับใจ

การสรางสาวก

วงจรตอเนื่อง
                    การประกาศทํ าใหเกิดผูกลับใจใหม การสรางสาวกทํ าใหเกิดสาวกผูที่สามารถที่จะประกาศ ทํ า
ใหเกิดผูเชื่อใหมและสรางสาวกแกเขา วงจรนี้ตอเนื่องไปซํ้ ารูปแบบเดียวกัน

การติดตามผลทันที
                    ทนัทภีายหลังจากการกลับใจ ผูกลับใจใหมควรไดรับการสอนในดานตอไปนี้
ความแนใจ
                   ชวยผูเชื่อใหมใหแนใจวาเขาไดรับความรอดและมั่นใจในความสัมพันธระหวางเขากับพระเยซู
คริสต (ใหดูขอพระคัมภีร ในบทที่ 10 หนา 7 ดูขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความแนใจในความรอด)
ยอมรับพระเยซูตอหนาผูอ่ืน
                     หนนุใจผูกลับใจใหมใหแบงปนประสบการณของเขากับผูเชื่อคนอ่ืนๆ ญาตพิีน่องหรือเพื่อนฝูง
การยอมรับพระคริสตเปนสวนสํ าคัญของประสบการณแหงความรอด
                     “คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซทูรงเปนองคพระผูเปนเจาและเชื่อในจิตใจวา
พระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย ทานจะรอด ดวยวา ความเชื่อดวยใจก็นํ าไปสูความ
ชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจาดวยปาก กน็ ําไปสูความรอด”                      โรม 10:9-10
บัพติศมาในนํ้ า
                     ในหนังสือกิจการของอัครฑูต ผูเชือ่ใหมไดรับการบัพติศมาในนํ้ าทันทีเมื่อกลับใจแลวหรือเร็วที่
สุดทีจ่ะเปนไดหลังจากนั้น บันทกึในกิจการ 8, 9 และ 16 แสดงใหเห็นเชนนี้
                      ความส ําคัญของบัพติศมาในนํ้ าไดอธิบายไวละเอียดในหลักสูตรชื่อ  “รากฐานของความเชื่อ”
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บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                    หนงัสอืกจิการของอัครฑูตบันทึกตัวอยางหลายประการวา ผูกลับใจไดมีประสบการณกับบัพ
ติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีหลังจากการกลับใจ  ดูกิจการ 8:14-17,  กิจการ 19:1-6
พฒันาชีวิตการเฝาเด่ียว
                    ผูเชื่อใหมควรไดรับการกระตุนใหเร่ิมตนนิสัยของการศึกษาพระคัมภีรและอธิษฐานประจํ าวัน
สอนรูปแบบของคํ าอธิษฐานขององคพระผูเปนเจา(ลูกา11:1-4)  และหนนุใจใหเขาเริ่มตนอานหนังสือยอหน
เปนสวนหนึ่งของคริสตจักรทองถิ่น
                    เปนสิง่ส ําคัญมากที่ผูเชื่อใหมตองเปนสวนในสามัคคีธรรมของคริสตจักรทองถิ่น     (ฮีบรู10:25)
เมือ่คุณสรางสาวกผูกลับใจใหม คุณไมไดทํ าหนาที่ของศิษยาภิบาล พระเจาทรงตั้งศิษยาภิบาลไวในคริสต
จักร เพือ่ใหการดูแลฝายวิญญาณในระยะยาวแกผูอ่ืน ผูเชือ่ทุกคนตองอยูภายใตความดูแลของศิษยาภิบาล
                    ชวยผูเชื่อใหมใหไปคริสตจักร เสนอใหมีรถรับสงหรือเดินไปคริสตจักรกับเขา แนะนํ าเขาแกคน
ในครสิตจกัรและดูวาเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมศึกษาพระคัมภีรและกลุมอธิษฐานหรือไม
                    ส่ิงส ําคัญที่ควรจํ าไวในการติดตามผลทันที คือ       อยาปลอยผูกลับใจใหมจนกวาเขาจะตั้งมั่น
ในคริสตจักรทองถิ่น ถาไมมีคริสตจักรทองถิ่น คุณจะตองปลูกคริสตจักรขึ้น ภาคที่ 3 ของหลักสูตรนี้จะชวย
คุณใหทํ าดังกลาว

การติดตามผลที่ขยายออกไป
                      ในการศกึษาถึงความสัมพันธของพระเยซูและผูติดตามพระองค เราไดเห็นหลักการหลาย
ประการของการสรางสาวก ซึง่เปนสิง่สํ าคัญในการติดตามผลผูเชื่อใหมอยางตอเนื่องและขยายออกไป

1. การเลือก
                            ผูกลบัใจใหมทกุคนควรถูกสรางใหเปนสาวกอยางกวางขวางโดยคนใดคนหนึ่ง แตคุณไม
อาจจะสรางทุกคนใหเปนสาวกได คุณเปนบคุคลเพียงคนเดียวและถูกจํ ากัดดวยจํ านวนคนที่คุณสามารถ
สรางสาวก ในคร้ังหนึ่งๆ พระเยซทูรงเลอืกบางคนซึ่งพระองคทรงฝกฝนอยางหนัก คนอื่นพระองคบอกให
กลบัไปบานของเขาไปยังหมูบานหรือกลับไปหาผูนํ าทางศาสนาของเขา
                            คุณควรพยายามใหการติดตามผลทันที แตคุณอาจไมสามารถใหการติดตามผลอยาง
กวางขวางแกทุกคนที่คุณนํ ามาเชื่อ ซึง่เปนเหตุใหการสรางสาวกควรทํ าในคริสตจักรทองถิ่น ศิษยาภิบาล
ควรแนใจวาผูกลับใจใหมทุกคนไดรับการสรางสาวกอยางถูกตองจากผูเชื่อที่เติบโตแลว
                            จงอธษิฐานวาคุณสรางใครเปนสาวก อธษิฐานวา คุณจะนํ าใครไปใหศิษยาภิบาลหรือผู
อ่ืนในคริสตจักรเพื่อการสรางสาวกตอไปอีก
                            ถาคณุมีของประทานของการเปนผูประกาศขาวประเสริฐ คุณอาจไมไดอยูที่ใดที่หนึ่งนาน
พอทีจ่ะทํ าการติดตามผลผูกลับใจไดจนสํ าเร็จ คุณจะตองเลือกศิษยาภิบาลหรือผูนํ าใหทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ

2. การสมาคม



135

                            เมือ่พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค พระองคทรงเรียกใหเขา“อยูกับพระองค” พระองค
ทรงแบงปนชีวิตของพระองคอยางใกลชิดกับสาวกของพระองค พระองคใชเวลากับเขาทั้งในสถานการณ
การรบัใชที่เปนทางการและในสิ่งแวดลอมที่เปนกันเอง
                           การเปนสาวกจะไมเกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการหรือการนมัสการในวันอาทิตย จะ
ตองมีการสมาคมใกลชิดกับผูที่คุณสรางสาวก คุณตองแบงปนชีวิตของคุณกับเขา

3. การอุทิศตน
                           การอทุศิตนเกิดจากการที่ไดสมาคมกับพระเยซู พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคใหอุทิศ
ตนตอบุคคล ไมใชตอนิกายหรือองคการ
                           การอุทิศตนตอพระเจาเรียกรองใหมีการเชื่อฟงเต็มที่ตอพระวจนะและจุดประสงคของพระ
องค  (ดู ยอหน 4:34,  5:30,  15:10,   17:4    และลูกา 22:42)
                           อยาท ําใหสาวกพึ่งพาคุณ จงท ําใหเขาพึ่งพาพระเจาโดยขบวนการของการอุทิศตน

4. นิมิต
                           พระเยซทูรงกระตุนสาวกของพระองคโดยใหนิมิตฝายวิญญาณแกเขา พระองคทรงเรียก
เขาใหท ํางานที่ยิ่งใหญกวางานประจํ าวันในชีวิตของเขา
                           พระองคทรงเรียกสาวกใหเปนผูจับคน(มัทธิว4:19) พระองคประทานนิมิตของการเก็บเกี่ยว
ฝายวิญญาณทั่วโลก (ยอหน 4:35)  พระองคทรงทาทายเขาดวยการเปดเผยอาณาจักรของพระเจา (มัทธิว
13)
                           ถาปราศจากนิมิต ประชากรก็พินาศ (สุภาษิต 29:18)  เขาไมมีแนวทางแรงจูงใจ การสราง
สาวกตองรวมถงึการสื่อสารใหเขารูถึงนิมิตฝายวิญญาณเพื่อเปนแรงจูงใจใหทํ าพันธกิจนั้น
                      5.  การสอน
                           การตดิตามผลที่ขยายออกไปของผูเชื่อใหมควรรวมคํ าสอนทั้งหมดที่พระเยซูทรงบัญชา
                           ประการแรก    เขาควรไดรับคํ าสอนในหลักขอเชื่อเบื้องตนของคริสเตียน หลักสูตรของฮาร
เวสไทม วิชา “รากฐานความเชื่อ”  มปีระโยชนใชไดสํ าหรับจุดประสงคนี้ซึ่งรวมคํ าสอนที่อยูบนพื้นฐานของ
ฮีบรู 6:1-3  ซึง่ประกอบดวย

- การส ํานกึผิดจากความประพฤติที่นํ าไปสูความตาย
- ความเชื่อที่มีตอพระเจา
- หลกัขอเชื่อของการบัพติศมา
- การวางมือ
- การฟนจากความตาย
- การพิพากษานิรันดร
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                         เมือ่ฝกฝนตามหลักขอเชื่อพื้นฐานเหลานี้แลว นกัศกึษาควรไดรับการสอนเรื่อง “อาณาจักร
ของพระเจา”    “งานรับใชพระวิญญาณบริสุทธิ์”    “รูจกัพระสุรเสียงของพระเจา”      “สงครามฝาย
วิญญาณ”
“วธิกีารศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”   และ  “การสํ ารวจพระคัมภีรพื้นฐาน”  วชิาเหลานี้อยูในหลักสูตร
ที่ 2 ของสถาบันฮารเวสไทม
                    เปาหมายของการสอนก็เพื่อนํ าสาวกไปสู  “ความไพบูลย”
                    ความไพบูลย   หมายถึง  การเจริญเติบโตฝายวิญญาณ  ซึ่งก็คือ การเติบโตอยางสมบูรณและ
เสร็จส้ิน   คริสเตียนที่สมบูรณคือ ผูทีถ่ึงความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ น ํารางกาย ความคิดและวิญญาณ
ของเขามาอยูภายใตการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                    คํ าวา “ไพบูลย, บริบูรณ”  คลายคลึงกับคํ าวา  “การชํ าระใหบริสุทธิ์” หรือ “การอทุิศถวายตัว”
ซึง่ใชในพระคัมภีรดวย  การชํ าระใหบริสุทธิ์ หมายถึง ความบริสุทธิ์และการอุทิศถวายตัว หมายถึง แยกไวใน
ความชอบธรรม
                    มคีวามไพบูลยอยู 2 ระดับ คือ

1. ความไพบูลยในระยะเริ่มตน  ซึง่เปนการใหอภัยจากบาปโดยประสบการณแหงความรอด
                    2.   ความไพบูลยที่กาวหนาตอไป  ซึง่เปนขบวนการตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงเขาสู พระฉาย
ของพระคริสต  ซึง่อธิบายไวในโรมบทที่ 7-8    ฟลิปป 3:12,  1 ยอหน 1:8-9

6. การสํ าแดง
                   พระเยซูไมเพียงแตสอนโดยคํ าพูดเทานั้น พระองคทรงสํ าแดงสิ่งที่พระองคสอนดวย พระองค
สอนเรือ่งการรักษาโรคและทรงสํ าแดงโดยทรงรักษาคนเจ็บปวย พระองคทรงสอนเรื่องสิทธิอํ านาจของผูเชื่อ
เหนอืซาตานและสํ าแดงใหเห็นโดยการขับผีออก พระองคทรงสอนเรื่องความหวงใยคนยากจนและแสดงให
เหน็โดยการเลี้ยงอาหารคนจํ านวนมาก
                   สาวกไมไดเปนแตนักศึกษา เขาเปนพยานรูเห็นการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ภายหลัง
เขากลาววาเขาสอนสิ่ง  “ ซึง่เราไดยิน ซึง่เราไดเห็นกับตา ซึง่เราไดพินิจดู ”           1 ยอหน 1:1
                   พระเยซทูรงสํ าแดงการสอนของพระองคโดยวิธีที่พระองคดํ าเนินชีวิต พระองคตรัสวา
“เพราะวาเราไดวางแบบแกทานแลว เพือ่ใหทานทํ าเหมือนดังที่เราไดกระทํ าแกทานดวย”        ยอหน 13:5

7. การมีสวนรวม
                   ความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เพือ่ที่จะใหเกิดผล ความรูตองนํ ามาใช สาวกไมเพียงแตฟง
คํ าสอนของพระเยซู  และสงัเกตการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ แตเขามีสวนรวมดวย การสอนวิชาไมเพียงพอที่
จะท ําใหแนใจในการเรียนรูได  การสอนเพยีงอยางเดียวก็เหมือนกับการพยายามเรียนรู การผาตัดสมองดวย
การอานหนังสือ
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                   สาวกใหมตองมีประสบการณที่แทจริงในสิ่งที่เขากํ าลังเรียนรู เขาตองไดรับประสบการณวาจะ
แบงปนขาวประเสริฐอยางไร จะอธษิฐานเผื่อผูเจ็บปวยอยางไร จะขับผีออกอยางไร
                   พระเยซทูรงใหโอกาสเชนนี้แกเหลาสาวกของพระองค จงอาน มาระโก 6:7-13 และ ลูกา 9:1-6
พระเยซทูรงสงสาวกไปสูประสบการณที่เขาถูกสอนมา จงแนใจวาสาวกของคุณเปนผูกระทํ าตามพระวจนะ
และไมใชผูฟงเทานั้น
                   8.  การดูแลบังคับบัญชา
                   เมือ่สาวกของพระเยซูกลับจากการเดินทางรับใช     พระเยซทูรงประเมินคาความพยายามของ
เขา
(ลูกา 9:10)  ตลอดกระบวนการฝกอบรมทั้งหมด พระเยซูทรงดูแลบังคับบัญชาสาวกของพระองค เขาไมถูก
ทอดทิ้งใหตอสูตามลํ าพัง พระองคทรงอยูชวยแกไข และหนุนใจเขา เมือ่สาวกพบความไมสมหวังและ
อุปสรรค คุณตองสอนเขาวาจะเผชิญกับการทาทายไดอยางไร
                     9.   การมอบหมายงาน
                     ระยะสดุทายของขบวนการสรางสาวกคือ เมือ่พระเยซูทรงมอบหมายงานแกสาวกใหเปนผู
สรางสาวกดวยตัวของเขาเอง พระองคมอบหมายงานของการเพิ่มพูนฝายวิญญาณไปทั่วทุกชาติในโลกแก
เขา

การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวก
                    การทดสอบที่แทจริงของการสรางสาวก คือ ส่ิงทีเ่กิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับคนที่คุณสรางอีกตอ
ไป เขายังคงสัตยซื่อตอส่ิงที่คุณสอนหรือไม ? เขาท ําการประกาศและเกิดผลผูกลับใจใหมหรือไม ? ถาเขาทํ า
การติดตามผลของคุณก็ประสบความสํ าเร็จ
                   “ศิษยไมใหญกวาครู แตศิษยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลวก็จะเปนเหมือนครูของตน”

ลูกา 6:40

ชื่อ …………………………………

บททดสอบตนเอง บทที่ 13

1.   จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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2.   คํ าวา “ผูกลับใจ” หมายความวาอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
3.   จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “สาวก”
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
4.  จงบอกถึงการสอนที่สํ าคัญ 6 ดานทีใ่ชในการติดตามผลทันทีตอผูกลับใจใหม
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
5.  จงบอกหลักการสรางสาวก 9 ประการ ทีเ่หน็ไดจากการศึกษาถึงพระเยซูและสาวกของพระองค
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
6.  อะไรคือการทดสอบที่แทจริงของการเปนสาวก
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13
1.   “ขณะนัน้พระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และ
รับกางเขนของตนแบกตามเรามา”       มทัธิว 6:24
2.    คํ าวา “ผูกลับใจ” หมายถงึผูเชื่อใหมในพระเยซู ซึง่บงัเกดิใหมโดยความเชื่อและเปนสวนหนึ่งของอาณา
จกัรของพระเจา  หนา 132
3.  “สาวก” คือ ผูกลบัใจทีต้ั่งมัน่คงในรากฐานของความเชื่อคริสเตียนและสามารถทํ าใหเกิดผูกลับใจใหม
และสรางเขาใหเปนสาวก คํ าวา “สาวก” หมายถึง ผูเรียน ลูกศิษย ผูทีเ่รียนโดยกระทํ าตามผูสอน เปนยิ่งกวา
การมีความรูทางสมอง เปนการเรียนที่มีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบุคคลนั้น   หนา 132
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4.     การติดตามผลทันที 6 ดาน คือ
- ความแนใจในความรอด
- การยอมรับพระคริสตตอหนาผูอ่ืน
- การบัพติศมาในนํ้ า
- การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- พฒันาชีวิตที่อุทิศถวาย
- เปนสวนของคริสตจักรทองถิ่น
ดูหนา 133-134

5.   หลกัการสรางสาวก 9 ประการ ทีเ่หน็ไดจากกการศึกษาถึงพระเยซูและสาวกของพระองค อธบิายไวใน
หนา 134-137
                   -  การเลือก                                - การสอน
                   - การสมาคม                             - การสํ าแดง
                   - การอุทิศตัวถวาย                    - การมีสวนรวม
                   - นิมิต                                       - การดูแลบังคับบัญชา
                   - การมอบหมายงาน
6.  การทดสอบที่แทจริงของการเปนสาวก คือ ส่ิงทีเ่กิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับสาวกของคุณแลว เขายังคง
สัตยซือ่และสอนผูอ่ืนซึ่งมีความสามารถที่จะคงความตอเนื่องในขบวนการเพิ่มพูนตอไปหรือไม      หนา 137

เพื่อการศึกษาดวยตัวเองตอไป
                    1.   1 เธสะโลนิกา 1:2-9  อธบิายแงมุมของการติดตามผลที่ดี เปาหมายที่คุณตองการใหคนไป
ถงึหลงัจากยอมรับพระเยซูคริสตไดชี้แจงไวใน 1 เธสะโลนิกา 1:9
                    2.   จงพจิารณาที่จะเริ่มตนใชโปรแกรม “การรับเอามาใชฝายวิญญาณ” ในคริสตจักรของคุณ
ซึง่ผูเชื่อใหมไดรับมอบหมายใหทํ าการดูแลติดตามผลที่ขยายเขตออกไป
                    3.    สังเกตวิธีตางๆที่อัครฑูตเปาโลติดตามผลสาวกของเขา

        - โดยทางจดหมาย           1 เธสะโลนิกา 1:1
        - โดยการอธิษฐาน           1 เธสะโลนิกา 1:2,  3:10
        - โดยการสงตัว                1 เธสะโลนิกา 3:1-5
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        - โดยการติดตอสวนตัว   1 เธสะโลนิกา 2:18
                    4. มคุีณลกัษณะหลายประการของสาวกที่แทจริงของพระเยซูเมื่อคุณมองดูส่ิงที่กลาวไวในพระ
วจนะของพระเจา แตพระองคทรงเนนที่คุณสมบัติพิเศษ 9 ประการดังนี้ สาวกคือผูที่
                            1.  ละทิ้งทุกสิ่ง   ลูกา 14:33
                            2.  ปฏิเสธตนเอง   มทัธิว 18:24,   ลูกา14:27
                            3.  ติดตามพระเยซู   มทัธิว 16:24
                            4.  ใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งที่มากอนอื่นใดของเขา มัทธิว 6:31 , 33
                            5.   แสดงออกถึงความรักของพระเจา  ยอหน 13:34-35
                            6.   ดํ ารงอยูในพระวาทะ  ยอหน 8:31
                            7.   เชื่อฟง  ยอหน 8:31
                            8.   เปนผูปรนนิบัติรับใช  มทัธิว 10:25,  20:26-28
                            9.   ถวายเกียรติพระเจาโดยการเกิดผล  ยอหน 15:8
                       5.  อานลูกา 9:57-62 ในขอความนี้ ชาย 3 คนมาหาพระเยซูขอเปนสาวก พระเยซูทรงบอกถึง
แงมุมตางๆกันแกแตละคนวา การเรยีกใหมาเปนสาวก ประกอบดวยอะไรบาง
                            ชายคนแรกตองการติดตามพระเยซูโดยไมรอใหทรงเรียก เขาพยายามที่จะเปนสาวกโดย
ความพยายามของเขาเอง
                            พระเยซูกลาววา “ถาเจาติดตามเรา นีคื่อส่ิงที่เจาจะเผชิญ” พระองคทรงอธิบายวา การ
เปนสาวกที่แทจริงนั้นตองเสียสละ ไมอาจสํ าเร็จไดโดยความพยายามของตนเอง
วางสิง่ที่สํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใดใหถูกตอง           ลูกา 9:59-60
                            ชายคนที่สองถูกพระเยซูทรงเรียกให “ติดตาม” คํ าวา “ติดตาม” หมายถึงวา มาภายหลัง
คนทีเ่ดนิไปกอนหนาหรือเลียนแบบตัวอยางซึ่งตองใชทั้งความความเชื่อและการเชื่อฟง
                            สาวกตองละทิ้งชีวิตเกาไวเบื้องหลังเพราะการถูกเรียก การตัดสินใจ การละทิ้งและการเสีย
สละตองการอะไรซึ่งเขายังไมรู ผูติดตามทิง้ชีวิตแหงความปลอดภัยมาสูชีวิตที่ไมมั่นคงในสายตาของโลก
เขาไมไดยอมตนตอโปรแกรม แตยอมตอบุคคล บุคคลนั้นคือ พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา ขอความในลู
กา ชายคนนีต้อบสนองตอการทรงเรียกใหติดตามถามวา “ขอใหขาพระองคไป…..” เขาตองการติดตามพระ
เยซู แตนั้นไมใชส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของเขา
                     พระเยซไูมเคยเสนอแนะใหสาวกละทิ้งความตองการของบิดามารดาของเขา (ยอหน 19:25-27)
เปนเรื่องของความสํ าคัญกอนอื่นใดซึ่งแสดงออกในเรื่องนี้ ชายผูนี้ตองการฝงบิดาของเขากอน ในเวลาที่
สํ าคญัเมื่อพระเยซูทรงเรียกคนใหติดตามพระองค ตอง ไมมีส่ิงใด มากอนการตอบสนองการทรงเรียกนั้น
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                     การตดิตามพระเยซูไมไดหมายความวาสาวกทุกคนตองละทิ้งงานและครอบครัวของเขา ส่ิงที่
หมายถึงก็คือ การตดิตามพระองคตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในบางกรณีอาจหมายถึงการละทิ้ง
ครอบครัว การงานและผูเรารักเพื่อขาวประเสริฐ คุณตองติดตามไปที่ใดก็ไดที่พระองคทรงนํ าไป การเปน
สาวกตองเปนสิ่งสํ าคัญกอนสิ่งใด
เปาหมายที่แนนอนสูงสุด        ลกูา 9:61-62
                     ชายคนที่สามในลูกา 9:61-62 ตองการติดตาม แตเขาตองการทํ าตามความคิดของเขาเอง การ
ไปลาครอบครัวเปนสิ่งปกติที่จะกระทํ า แตพระเยซูทรงเรียกเขาใหติดตาม อะไรคือจุดมุงหมายที่แทจริงใน
ชีวิตเขา การเปนสาวกหรือการทํ าตามความคิดของเขาเอง
                     เปาหมายชีวิตของชายผูนี้ยังไมไดต้ังไว เขากํ าลังดึงกลับ ลังเลระหวางชีวิตเกาและชีวิตใหมที่
พระเยซูทรงเรียก
                     6.  ตอไปนี้คือ แผนการสํ าหรับการติดตามผล 3 ข้ันตอนแรกกับผูเชื่อใหม
ตอนแรก   (ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากกลับใจ)
                    ♦ ติดตอผูกลับใจใหม จดัสถานที่และเวลาที่จะพบปะ (ซึง่มกัจะเปนที่ที่คนใดคนหนึ่งอยูอาศัย)
                    ♦ในการพบปะครั้งแรก หาทางสรางความสัมพันธอยางเปดเผยและเปนมิตรใหผูกลับใจรูวา จะ
ติดตอคุณไดอยางไรในกรณีที่เขามีคํ าถามหรือปญหาระหวางที่คุณพบปะกันตามกํ าหนด
                    ♦ ถามวาเขามีคํ าถามหรือไมและพยายามตอบเขา
                    ♦ อธบิายบทบาทของคุณในการ “ติดตามผล” และอธิบายวา “การสรางสาวก” หมายถึงอะไร
                    ♦ เร่ิมน ําเขาเขาสูการติดตามผลทันทีที่อธิบายไวในบทนี้ ซึง่ประกอบดวย
                             - ความแนใจในความรอด
                             - การยอมรับพระคริสตตอหนาผูอ่ืน
                             - การบัพติศมาในนํ้ า
                             - การบัพติศมาในพระวิญญาณ
                             - พฒันาชีวิตแหงการอุทิศตน (เฝาเดี่ยว) จงแนใจวาเขามีพระคัมภีร
                             -  เปนสวนของคริสตจักรทองถิ่น (จดัใหเขาไปในการนมัสการปกติเปนครั้งแรก)
                     ♦ มอบหลักสูตรของ ฮารเวสไทม “รากฐานความเชื่อ” และหนุนใจใหกลับใจ อานบทเรียนแรก
                     ♦ อธษิฐานดวยกัน
                    ♦  จดัเวลาและสถานที่สํ าหรับการพบครั้งตอไป
ตอนที่สอง  (ภายใน 1 สัปดาหหลังจากกลับใจ)
                    ♦  ทบทวนบทเรียนที่หนึ่งใน “รากฐานความเชื่อ” ดวยกัน
                    ♦  ถามเขาวามีคํ าถามใดและพยายามตอบเขา
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                    ♦  มอบหมายบทเรียนที่สองใน “รากฐานความเชื่อ”
                    ♦  น ําเขาตอไปสูข้ันตอนสํ าคัญ 6 ประการที่อธิบายไวในหัวขอ “การติดตามผลทันที”
                    ♦  ใหเขาเลาถึงความยากลํ าบากหรือความสงสัยที่เขามี
                    ♦  อธษิฐานดวยกัน ใหครอบคลุมเร่ืองเฉพาะที่คุณปรึกษาคุยกัน
ตอนที่สาม
                    ♦  ทบทวนบทเรียนที่สองใน “รากฐานความเชื่อ” ดวยกัน
                    ♦  ถามวาเขามีคํ าถามไหมและพยายามตอบเขา
                                ♦   มอบบทเรยีนที่สามใน“รากฐานความเชื่อ” แกเขา
                                ♦   น ําเขาตอไปในข้ันตอน 6 ประการที่อธิบายไวใน  “การติดตามผลทันที”
                                ♦   ถามเขาวามีปญหายุงยากอะไรหรือสงสัยอะไร
                                ♦  อธบิายดวยกันใหครอบคลุมหัวขอเฉพาะที่ยกมาคุยกัน
(ตอนทีเ่หลอือาจทํ าตามรูปแบบที่วางไวในตอนที่ 3 เมื่อครบ 2 เดอืนใหทบทวนความกาวหนาของเขาในหัว
ขอ 6 ประการที่ใหไวใน “การติดตามผลทันที”)
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