NEXUS CHRISTIAN FELLOWSHIP SERMONS
คาเทศนาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์
คาเทศนา
ข้อพระคัมภีร์
โดย
จัดทาเมื่อ

จงเป็นสาวก เพื่อสร้างสาวก
มัทธิว 28:16-20
อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร
17 พฤษภาคม 2015

คานา:
ตลอด 3 ปีครึ่ง สาวกได้เห็น “แบบอย่างชีวิต” ที่สอดคล้องกับ “คาสอน” ของพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อพระองค์
ทรงถูกตรึงกางเขน สาวกก็รู้สึกสับสนและหวาดกลัว ดังนั้นตลอด 40 วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงแก้ไขความเชื่อ
และรื้อฟื้นหัวใจผู้รับใช้ของพวกเขาขึ้นใหม่ และในเหตุการณ์ตอนนี้จึงเป็นคาสั่งสุดท้ายของพระองค์ ก่อนจะจากลาจากพวกเขา
ไป
1. การสร้างสาวกเป็น “หัวใจหลัก” ของพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:19-20)
คาสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ ตามพระมหาบัญชาในมัทธิว 28:19-20 ประกอบด้วยคากริยา 4 คา คือ ออกไป, นามา
เป็นสาวก, บัพติศมา, และสอน ซึ่งพบว่าคากริยาหลักคือคาว่า “นามาเป็นสาวก” ซึ่งคากริยาที่เหลือเป็นการขยายความให้กับ
คาๆ นี้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การสร้างสาวกเป็น “หัวใจหลัก” ของพระมหาบัญชา ซึ่งเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จที่ยั่งยืนและการ
เกิดผลแบบทวีคูณ
การสร้างสาวกจึงควรเป็นเรื่องสาคัญที่สุดของทุกคริสตจักร เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรานาชนทุกชาติมาเป็นสาวก
ของพระองค์ (มัทธิว 28:19) โดยเริ่มต้นจาก “เราเป็นสาวกที่ดีของพระองค์ก่อน” เพื่อเราจะสามารถเป็นแบบอย่างและ “สร้าง
สาวก” ต่อไปได้ไม่รู้จบ เช่นเดียวกับ “การเป็นผู้นาที่ด”ี ซึง่ ต้องเริ่มต้นจากการเป็น “ผู้ตามที่ด”ี ก่อน การสร้างสาวกก็ต้องเริ่มต้น
จากการมีแบบอย่างในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระคริสต์ก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดไปยังสมาชิกของคริสตจักร, ดูแลทั้งจิต
วิญญาณ จิตใจ ร่างกายของพวกเขา และสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกของพระองค์ จนถ่ายทอดจากสมาชิกคน หนึ่งไปยังคนถัดไป
เรื่อยๆ ได้

2. การเป็นสาวกและการสร้างสาวกของพระเจ้า (มัทธิว 28:19-20)
ในพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 28:19-20) เริ่มต้นด้วยคาว่า “เพราะฉะนั้น” ซึ่งแสดงความเป็นเหตุเป็นผล
กับพระวจนะก่อนหน้านั้น โดยพระเยซูตรัสว่า “...สิทธิอานาจทั้งในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับเราแล้ว...” (มัทธิว
28:18) แล้วจึงตามด้วยคาสั่ง (คากริยา) คาแรกคือ “จงออกไป” ซึ่งในภาษากรีกมีความหมายว่า “to die, to live หรือ ตายหรือ
มีชีวิตอยู่” ดังนั้นพระเยซูจึงปรารถนาให้ผู้เป็นสาวก เริ่มต้นด้วย ความมั่นใจในสิทธิอานาจของพระเยซูคริสต์ แล้วจึงดาเนินชีวิต
ให้สมกับความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด ไม่ว่าจะต้องตายหรือมีชีวิตอยู่ ก็เพื่อถวายเกียรติแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
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นอกจากนี้ ผู้เป็นสาวกจาเป็นต้องบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วย (มัทธิว
28:19) โดยคาว่า “บัพติศมา” ในภาษากรีกหมายถึง จุ่มมิด หรือ เต็มล้น ดังนั้น บัพติศมาในพระนามพระบิดา และพระบุตรจึง
เป็นการเต็มล้นในพระคุณผ่านการวายพระชนม์บนกางเขนของพระเยซูคริสต์ และการบัพติศมาในพระนามพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก็คือการเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ (กิจการ 1:4-5)
โดยการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ สาวกจึงได้รับพระราชทานฤทธานุภาพตามที่ทรงสัญญาไว้ (กิจการ 1:8) ซึ่งคา
ว่า “ฤทธานุภาพ” (ภาษากรีก Dunamis) หมายถึง เรี่ยวแรง, กาลัง, พลังอันอัศจรรย์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสวมทับ
ชีวิตของพวกเขา (กิจการ 2:1-4) ก็ทรงนาการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งเรี่ยวแรง, กาลัง, และพลังอันอัศจรรย์มาสู่ชีวิต
ของพวกเขาจริงๆ โดยก่อนหน้านี้ เมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงที่กางเขน พวกเขารู้สึก กลัวและสับสน แต่เมื่อได้รับบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พวกเขาก็ลุกขึ้นเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ต่อหน้าคนจานวนมากอย่างกล้าหาญ (กิจการ 2:14) และรับใช้
ด้วยกาลังเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยกาลังของพวกเขาเองซึ่งอาจหมดลงได้
นอกจากนี้ พระเยซูยังปรารถนาให้สาวกถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้ด้วย (มัทธิว 28:20) คาว่า “ถือ
รักษา” ในภาษากรีกหมายถึง ดูแลรักษา, ปกป้อง, ทาตามคาสั่งให้สาเร็จ สาวกจึงมีหน้าที่ “ยืนหยัดและปกป้องในความจริง” ที่
พวกเขาได้เห็น, ฟัง, และเรียนรู้จากพระองค์ตลอด 3 ปีครึ่งที่ผ่าน และ “ถ่ายทอด”ให้กับผู้เชื่อคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะถูกสร้าง
เป็นสาวกในเวลาต่อมาได้จนสาเร็จ
การกระทาเหล่านี้เป็นการแสดงตัวเป็น “สักขีพยาน” (Martyr) ของพระเยซูคริสต์ นั่นคือ การเป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตของ
ตนเพื่อความเชื่อ แทนที่จะยอมทรยศความจริงเพื่อรักษาชีวิตบนโลกไว้ แต่สูญเสียชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ไป ชีวิตของอัครสาวกทั้ง
สิบสองคนของพระเยซูคริสต์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พวกเขาทุกคนยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อยืนหยัดในความเชื่อของพวกเขาสอง
สิ่ง คือ พระเยซูคริสต์ทรงวายพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงฟื้นพระชนม์จากความตาย และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า นอกจากนี้
ยังมีสาวกอีกมากมายที่ยอมอุทิศชีวิต , ลาบากเหนื่อยยาก, แม้กระทั่งยอมแลกด้วยชีวิต เพราะมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเขาเชื่อนั้นเป็น
ความจริง คือ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6)
ดังนั้น คาสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์คือ “การสร้างสาวก” ซึ่งการเป็นสาวก หมายถึง ผู้ที่ออกไปเป็นพยานยืนยันถึง
การทรงพระชนม์อยู่ของพระเยซูคริสต์และข่าวดีเรื่องการทรงไถ่โดยพระคุณ , ผู้ที่ดาเนินชีวิตด้วยกาลังจากการเต็มล้นในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, และยืนหยัดในความจริงของพระเจ้า แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม เพราะพวกเขารู้ดีว่า ชีวิตที่ยืนหยัดของพวกเขา
จะส่งผลต่อความเชื่อของคนอีกมากมาย นั่นคือ “การเป็นสาวก” โดยเริ่มต้นจากเราตัดสินใจเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ก่อน
แล้วจึงตามด้วย “การสร้างสาวก” โดยเป็นแบบอย่างและสักขีพยานให้ผู้เชื่อตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์ (เป็นสาวก) ต่อไป
คาถามเพื่อการอภิปราย
1.
2.
3.
4.

ท่านจะเป็นสาวกที่ดีของพระคริสต์ได้อย่างไร?
ท่านคิดว่าการเป็น “ผู้เชื่อในพระคริสต์” และการเป็น “สาวกของพระคริสต์” มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?
ท่านคิดว่าขั้นตอนการสร้างสาวกที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?
บุคคลใดบ้างในพระคัมภีร์สามารถเป็นแบบอย่างในการสร้างสาวกได้ อย่างไร?
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