
ก้าวแรกกบัองค์พระเยซูคริสต์ 

บทที ่12: เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

แบ่งปันข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์กบัผู้อืน่ 

จุดประสงค์: เพื่อเรียนรู้ว่าเหตุใดจึงส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะแบ่งปันข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์กบั

ครอบครัว เพื่อนๆ และคนท่ีเรารู้จกั เรายงัจะไดเ้รียนรู้ถึงหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการแบ่งปันข่าวประเสริฐ

กบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 

บทน า: ผูค้นชอบท่ีจะเล่าข่าวดีเก่ียวกบัร้านอาหารท่ียอดเยีย่มซ่ึงเขาไดพ้บ เก่ียวกบัการลดราคาคร้ังใหญ่หรือ

ราคาท่ียอดเยี่ยมของส่ิงใหม่ๆ ท่ีเขาซ้ือ เม่ือไม่นานน้ี เม่ือโทรศพัท์ iPhone 6 ออกมา ทุกคนต่างพูดถึง

โทรศพัทรุ่์นน้ีและกระจายข่าวเก่ียวกบัโทรศพัทรุ่์นใหม่เคร่ืองน้ีวา่ดีกวา่รุ่นเก่าอยา่งไร และจะช่วยชีวิตของ

เขาไดม้ากเพียงใด ผูค้นพูดถึงโทรศพัทเ์คร่ืองน้ีกนัมากจนหลายคนถามวา่ “คุณก าลงัจะซ้ือโทรศพัท ์iPhone 

6 เคร่ืองใหม่หรือเปล่า?” ผูค้นเร่ิมอยากได้ iPhone 6 ซ่ึงเป็นคนท่ีไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าจะซ้ือโทรศพัท์

เคร่ืองใหม่ คนท่ียงัคงมีความสุขกบัโทรศพัท์ของตวัเอง แมแ้ต่คนท่ีไม่มีเงินท่ีจะซ้ือโทรศพัท์ เขาอยาก

ไดม้ากจนขนาดไปยมืเงินเพื่อมาซ้ือ ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะคนกระจายข่าวดีเก่ียวกบัโทรศพัท ์iPhone 6 

ความจริงคือ ข่าวท่ียอดเยีย่มท่ีสุด คือข่าวดีขององคพ์ระเยซูคริสต ์พระเยซูคริสตส์ามารถช่วยผูค้นในหนทาง

ท่ีไม่มีผูใ้ดหรือส่ิงใดช่วยได ้ผูค้นจ าเป็นตอ้งรู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นดีกว่าเพียงใด และพระองค์ทรงสามารถ

ช่วยชีวิตของพวกเขาในทุกๆ ดา้นให้ดีข้ึนไดม้ากเพียงใด และข่าวดีอยา่งยิ่งก็คือ น่ีเป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด คือ 

ฟรี! นัน่เอง  

ผูค้นมากมายไดซ้ื้อโทรศพัท ์iPhone 6 เพราะพวกเขาไดย้นิวา่โทรศพัทเ์คร่ืองน้ีดีขนาดไหน และสามารถช่วย

เขาไดม้ากเพียงใด เหตุผลท่ีพวกเขาไดย้ินเช่นนั้นเป็นเพราะบริษทัแอป้เป้ิลและคนหลายคนกระขายข่าวน้ี

ออกไป คริสตจกัรขององค์พระเยซูคริสต์และคริสเตียนทุกคนจ าเป็นตอ้งกระจายข่าวดีขององค์พระเยวู

คริสตอ์อกไปทัว่ทั้งโลก  

ก. เหตุใดจึงแบ่งปันข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์? 

1. พระเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนได้รับความรอด 

1.1 1 ทโิมธี 2:4  4 ผูท้รงมีพระ ประสงคใ์หค้นทั้ง ปวงรอด และใหรู้้ความจริง 

2. ทุกๆ คนต้องจ าเป็นต้องมีองค์พระเยซูคริสต์ 

2.1 โรม 3:23   23 เพราะ วา่ทุก คนท าบาป และเส่ือมจากพระ สิริของพระ เจา้ 



2.2 โรม 6:23    23 เพราะ ว่าค่า จา้งของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระ เจา้คือ

ชีวตินิรันดร์ในพระ เยซูคริสตอ์งคพ์ระ ผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

3. พระเยซูทรงบัญชาเราให้ประกาศข่าวประเสริฐ 

1. มาระโก 16:15-16  15 ฝ่ายพระ องคจึ์งตรัสสั่งพวกสาวกวา่ “เจา้ทั้ง หลายจงออกไปทัว่โลก 

ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน 16 ผูใ้ดเช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นจะรอด แต่ผูใ้ด

ไมเ่ช่ือจะตอ้งปรับโทษ 

ข. ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์คืออะไร? 

1. พระเจ้าทรงรักคุณ! 

1.1 ยอห์น 3:16-17   16 เพราะ วา่พระ เจา้ทรง รักโลก จนไดท้รงประทานพระ บุตรองคเ์ดียวของ

พระ องค ์เพื่อทุก คนท่ีวาง ใจในพระ บุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 17 เพราะ วา่พระ เจา้

ทรงให้พระ บุตรเขา้มาในโลก มิ ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกูโ้ลกให้รอดโดยพระ 

บุตรนั้น 

 1.1.1 ความจริงพื้นฐานหลกัการของข่าวประเสริฐคือ 

   ก. พระเจา้รักท่าน 

   ข. พระเยซูคริสตไ์ม่กล่าวโทษท่าน 

   ค. พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมเ์พื่อคุณและรับโทษบาปแทนคุณ 

   ง. พระเจา้ทรงใหอ้ภยัท่านและทรงมอบชีวตินิรันดร์ใหท้่าน 

ค. เราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ได้อย่างไร? 

1. ความรัก: ยอห์น 3:16 รักผูค้นมากพอท่ีจะเล่าเร่ืองเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์หพ้วกเขาฟัง  

2. โดยการประกาศทางสายสัมพนัธ์ 

2.1 พระเจา้ทรงน าท่านเขา้ไปในชีวิตของผูค้นเพื่อท่ีท่านจะได้เป็นตวัแทนของพระองค์และ

เพื่อเล่าข่าวดีใหเ้ขาฟัง 

3. เตรียมตัวท่านให้พร้อมทีจ่ะประกาศข่าวประเสริฐ: มี 4 วธีิท่ีท่านสามารถเตรียมตวัได ้

3.1 รู้ข้อพระคัมภีร์เกีย่วกบัข่าวประเสริฐ 

3.1.1 ข้อพระคัมภีร์พื้นฐานส าหรับการน าเสนอข่าวประเสริฐจะอยู่ท่ีตอนท้ายของ

บทเรียนน้ี 

 



3.2  อธิษฐาน 

3.2.1 อคัรทูตเปาโลกล่าวว่า เราสามารถอธิษฐานเผื่อประตูท่ีจะเปิดออกได ้และเพื่อท่ี

หวัใจของผูค้นจะเปิดออก (โคโลสี 4:3) 

3.2.2 เปาโลยงัได้กล่าวว่าเราสามารถอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยเราในการแบ่งปันข่าว

ประเสริฐในหนทางท่ีจ าเป็นส าหรับแต่ละคนและแต่ละสถานการณ์ (โคโลสี 4:4) 

3.2.3 เราควรอธิษฐานในภาษาแปลกๆ ก่อนท่ีท่านจะไปประกาศข่าวประเสริฐ 

3.3 เช่ือ 

3.3.1 วางความเช่ือของท่านไวท่ี้ฤทธ์ิเดชแห่งพระวจนะของพระเจา้ไม่ใช่ท่ีตวัท่านเอง 

หรือความสามารถของท่านในการประกาศข่าวประเสริฐ 

ก. 16 เพราะวา่ขา้พเจา้ไมมี่ความละอายในเร่ืองข่าว ประเสริฐ เพราะ วา่ข่าว ประ   

เสริฐนั้นเป็นฤทธ์ิ เดชของพระ เจา้ เพื่อให้ทุก คนท่ีเช่ือไดรั้บความรอด พวก ยิว

ก่อน แลว้พวกต่างชาติดว้ย 

3.4 เป็นแบบอย่าง ใช้ชีวติคริสเตียนในหนทางของพระเจ้าต่อหน้าผู้อืน่ 

3.4.1 อย่าประพฤติตามอย่างโลกน้ี และอย่าท าบาป โกหก หรือนินทา แต่ให้มีเมตตา 

เห็นอกเห็นใจ ใหค้นอ่ืนมาก่อนตวัเอง เป็นก าลงัใจใหผู้อ่ื้น เตม็ใจช่วยเหลือผูอ่ื้น 

สรุป:  พระเจา้ทรงตอ้งการให้ท่านเผยแพร่ข่าวดีขององคพ์ระเยซูคริสต ์พระเยซูคริสตคื์อข่าวท่ีดีท่ีสุดและ

เป็นขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุด พระเยซูคือผูท่ี้ทุกๆ คนก าลงัมองหา พระเยซูมีค าตอบและความช่วยเหลือทุกอยา่งท่ีทุก

คนตอ้งการ ส่วนหน่ึงของชีวติคริสเตียน คือการบอกคนอ่ืนเก่ียวกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ใหเ้ร่ิมตน้แบ่งปันข่าว

ประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต์กบัครอบครัว เพื่อนๆ และคนท่ีท่านรู้จกั ให้อธิษฐานและเช่ือส าหรับประตู

ท่ีจะเปิดออกและกลา้หาญท่ีจะกา้วเขา้สู้ประตูบานนั้น เม่ือท่านท าเช่นนั้น ฤทธ์ิเดชท่ีอยูใ่นข่าวประเสริฐและ

พระเยซูคริสตจ์ะเร่ิมช่วยเหลือท่าน และผูค้นจะเร่ิมไดรั้บความรอดผา่นทางท่าน 

หลงัจากท่ีท่านน าพวกเขามาหาพระคริสต์แลว้ ให้พาเขามาคริสตจกัร โทรศพัท์ไปหาเขาทุกวนั พบกบัเขา

สัปดาห์ละคร้ังหรือสองคร้ัง และเร่ิมสอนบทเรียนกา้วแรกกบัองคพ์ระเยซูคริสตก์บัเขา 

ข้อพระคัมภีร์พืน้ฐานส าหรับการแบ่งปันข่าวประเสริฐ: 

1. โรม 3:23 ความบาปคือรากของปัญหาทุกอยา่ง 

2. โรม 6:23 ผลดา้นลบท่ีเกิดจากความบาปในชีวติของเขาและเป็นผลท่ีคงอยูนิ่รันดร์ 

3. ยอห์น 3:16 พระเจา้ทรงรักท่านและทรงจ่ายค่าจา้งของความบาปเพื่อท่าน และส้ินพระชนม์บนไม้

กางเขนเพื่อความบาปของท่าน 



4. เอเฟซสั 2:8-9 พระเจา้ทรงจดัเตรียมความรอดไวใ้ห้ท่านซ่ึงเป็นของขวญัท่ีให้แบบฟรีๆ และวิธีรับ

ของขวญันั้นก็คือ เช่ือและรับข่าวดีขององคพ์ระเยซูคริสต ์

5. โรม 10:9-10 ท่านรับของขวญัท่ีให้แบบฟรีๆ ไดโ้ดยการเช่ือในหวัใจของท่านและสารภาพดว้ยปาก

ของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่12: เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

แบ่งปันข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์กบัผู้อืน่ 

ส าหรับพีเ่ลีย้ง 

1. จากบทเรียนน้ี อะไรคือเหตุผล 3 ประการท่ีท่านควรประกาศข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต?์ 

1. พระเจา้ทรงตอ้งการใหทุ้กคนไดรั้บความรอด 

2. ทุกๆ คนจ าเป็นตอ้งมีองคพ์ระเยซูคริสต ์

3. พระเยซูทรงบญัชาเราใหป้ระกาศข่าวประเสริฐ 

 

2. อะไรคือความจริงพื้นฐานของการประกาศข่าวประเสริฐ 4 ประการท่ีไดส้อนไวใ้นบทเรียนน้ี? 

1. พระเจา้ทรงรักท่าน 

2. พระเยซูมิไดท้รงกล่าวโทษท่าน 

3. พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมเ์พื่อคุณและรับโทษบาปแทนคุณ 

4. พระเจา้ทรงใหอ้ภยัท่านและทรงมอบชีวิตนิรันดร์ใหท้่าน 

 

3. 3 วธีิท่ีเราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐคือ? 

1. ดว้ยความรัก 

2. การประกาศทางสายสัมพนัธ์ 

3. เตรียมตวัเองใหพ้ร้อม 

 

4. เขียน 4 วธีิท่ีเราสามารถเตรียมพร้อมท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต ์

1. รู้ขอ้พระคมัภีร์ 

2. อธิษฐาน 

3. เช่ือ 

4. เป็นแบบอยา่ง 

 



แบบทดสอบความเข้าใจ 

บทที ่12: เผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

แบ่งปันข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์กบัผู้อืน่ 

ส าหรับน้องเลีย้ง 

1. จากบทเรียนน้ี อะไรคือเหตุผล 3 ประการท่ีท่านควรประกาศข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต?์ 

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

2. อะไรคือความจริงพื้นฐานของการประกาศข่าวประเสริฐ 4 ประการท่ีไดส้อนไวใ้นบทเรียนน้ี? 

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________ 

 

3. 3 วธีิท่ีเราจะแบ่งปันข่าวประเสริฐคือ? 

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 



4. เขียน 4 วธีิท่ีเราสามารถเตรียมพร้อมท่ีจะประกาศข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต ์

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


