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คานาผู้จัดพิมพ์
“ถ้ำ ท่ำ นยอมรั บ ค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ ของคนอื่ นและสำมำรถนำข้อติ ช มเหล่ ำนั้นไปเป็ นเครื่ อง
เตือนสติให้เกิดประโยชน์แก่ท่ำนได้ นัน่ ย่อมแสดงว่ำ ท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่ดี มีควำมสำมำรถอันล้ ำ
ค่ำ ซึ่ งน้อยคนนักจะมีได้”
นี่เป็ นข้อควำมตอนหนึ่งจำกหนังสื อ “บทบาทผู้นาคริสตจักร” ซึ่ งท่ำนถืออยูใ่ นมือขณะนี้
แท้จริ งแล้ว หนังสื อเล่มนี้เคยพิมพ์มำครั้งหนึ่งแล้ว ในลักษณะของบทควำมซึ่ งจัดแบ่งเป็ นชุ ด ๆ
และเนื่ องด้วยเนื้ อหำสำระอันเป็ นประโยชน์ยิ่งของหนังสื อเล่มนี้ เรำจึงรวบรวมจัดพิมพ์เป็ นหนที่สอง
เพื่ อ จะยัง ผลประโยชน์ อ ัน มหำศำลให้ ก ับ บรรดำผู ้น ำคริ ส ตจัก ร ครู ส อนพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์
ผูป้ กครองและสมำชิกในคริ สตจักรทุกท่ำน
“บทบาทผู้นาคริ สตจักร” เป็ นหนังสื อที่แนะนำแบบรวบรัดและย่อให้ส้ ัน เพื่อควำมสะดวกใน
กำรอ่ำนเป็ นกำรประหยัดเวลำ แต่ได้ผลคุม้ ค่ำ
ผูเ้ รี ย นได้พูดถึ ง วิ ธี ก ำรเยี่ย มเยีย น กำรให้ค ำปรึ ก ษำแก่ ผูท้ ี่ ก ำลัง ประสบปั ญหำชี วิต ปรั ชญำ
ของคริ สเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลักษณะผูน้ ำคริ สตจักรที่ดีในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
อีกทั้งยังแนะวิธีเข้ำถึง “จิตใจ” ของพวกเด็ก ๆ อีกด้วย
ตัวอย่ำงเช่น :เรำควรจะสอนเด็กด้วยวิธีไหนดี ....สอนหลักปฏิบตั ิ หรื อสอนหลักข้อห้ำม?
เมื่อเรำต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกเด็ก เรำควรจะพูดอย่ำงไร?
เรำต้องยอมรับควำมจริ งในข้อที่วำ่ “ผูท้ ี่นำคนให้เป็ นคริ สเตียนได้น้ นั เขำจะต้องมีควำมรู ้ควำม
เข้ำใจเรื่ องรำวของพระเจ้ำ (คริ สตศำสนำ) และชีวติ ของคริ สเตียนทั้งทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตั ิอย่ำง
เพียงพอ”
กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ หวังใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำว่ำ หนังสื อเล่ มนี้ จะเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่จะช่วยเสริ มสร้ำงบุคลิกในกำรเป็ นผูน้ ำของท่ำนให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นกำรถวำยเกียรติแด่องค์
พระเยซูคริ สต์ และคริ สตจักรของพระองค์จะมีสง่ำรำศี อย่ำงหำที่เปรี ยบปำนมิได้เลย
ผูจ้ ดั ทำ
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สานึกของครูรวีวารศึกษา
- ฉันตั้งใจว่ำ จะใช้เวลำศึกษำหำควำมรู ้ตลอดสัปดำห์ และจะตระเตรี ยมบทเรี ยนให้ดีที่สุด
- ฉันตั้งใจที่จะคุกเข่ำ...อธิ ษฐำนทุกวัน และหนุนน้ ำใจให้นกั เรี ยนทุกคนอธิ ษฐำน
- แต่แล้วฉันก็รู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกิน และพบว่ำมีธุระที่จะต้องทำอีกมำกมำย ซึ่ งล้วนแต่สำคัญ
ทั้งนั้น ไม่อำจที่จะปล่อยให้เนิ่นช้ำได้
- และแล้วสัปดำห์น้ นั ก็ผำ่ นพ้นไป โดยที่ฉนั ไม่รู้ตวั เลย
- ฉันตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้ำนหลำยครอบครัว และจะส่ งจดหมำยเตื อนไปยังนักเรี ยน
หลำยคนเพื่อให้เขำรู ้วำ่ “ฉันคิดถึงเขำ” และจะเอ่ยวำจำปลอบประโลมเขำ เพื่อให้เขำกลับเข้ำมำเรี ยนอีก
โดยเร็ ว
- แต่แล้วฉันก็ปล่อยให้เวลำล่ วงผ่ำนพ้นไปโดยมิ ได้ทำในสิ่ งที่ ต้ งั ใจไว้เลย ฉันได้แต่เฝ้ ำถำม
ตนเองด้วยควำมฉงนว่ำ “ทำไมฉันจึงได้เหลวไหลเช่นนี้?”
- เช้ำวันนี้ฉนั ตื่นนอนขึ้นมำ จึงพยำยำมศึกษำหำควำมรู้ แม้ในยำมรับประทำนอำหำร
- ฉันอ่ำนคู่มืออย่ำงคร่ ำว ๆ แล้วเร่ งรับไปโรงเรี ยน ฉันไปสำยเกื อบห้ำนำที เมื่อฉันไปถึงพวก
นักเรี ยนกำลังร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ
- ฉันเศร้ ำและบังเกิ ดควำมละอำยใจ นั่งนิ่ งด้วยควำมใจหำยและอดสู เหลื อเกิ น เพรำะฉันได้
ตั้งใจไว้แล้วว่ำ จะไปให้ทนั เพื่อจะได้ทกั ทำยปรำศรัยกับพวกเด็ก ๆ
- เมื่อถึงเวลำเรี ยน เด็ก ๆ ต่ำงส่ งเสี ยงแสดงควำมกระตือรื อร้น ที่จะท่องข้อพระคัมภีร์ให้ฉนั ฟั ง
อนิจจำ ... ฉันลืมเตรี ยมตัวมำเสี ยสนิท
- ฉันต้องปล่อยให้เวลำผ่ำนไปโดยดี รู ้สึกสะดุดและกระดำกอำยเป็ นที่สุด
- ฉันสร้ำงรำกฐำนแห่ งคำสอนในจิตใจของเด็กด้วยต้นไม้ ฟำงข้ำว หญิงแห้งและเศษไม้แท้ ๆ
เทียว หำได้ปลูกสร้ ำงวำงรำกด้วยข้อพระธรรมอันล้ ำค่ำ ดุจทองคำและเพชรนิ ลจินดำดังที่ผรู ้ ับใช้ของ
พระเจ้ำควรกระทำไม่
- “จงออกไปเลี้ยงลูกแกะของเรำ” เป็ นคำที่พระคริ สต์เจ้ำทรงบัญชำไว้ ฉันยังจะหวังว่ำลูกแกะ
ของพระองค์มีชีวติ อยูอ่ ีกหรื อ?
- เมื่ อฉันเลี้ ยงเขำอย่ำงอด ๆ อยำก ๆ เช่ นนี้ ทั้ง ๆ ที่ ฉันสำมำรถที่ จะเลี้ ยงเขำได้อย่ำงเต็มอิ่ ม
บริ บูรณ์
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- โอ...องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ฉนั ด้วยเถิด ในกำรที่ฉนั ได้นำเอำพระวจนะ
ของพระองค์ไปใช้อย่ำงไม่ถูกต้อง ฉันขอสัญญำว่ำจะไม่ทำเช่นนั้นอีก ขอทรงโปรดช่วยฉันไม่ให้พบกับ
ควำมพ่ำยแพ้ เหมือนวันนี้อีกต่อไป...อำเมน
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ท่ านได้ อะไรจากการสอน
กำรเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ นับว่ำเป็ นเกี ยรติอนั สู งส่ ง จำเพำะพระพักต์พระเจ้ำ
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นผูม้ อบหมำยสิ ทธิ พิเศษนี้ ให้แก่ท่ำนและทรงเรี ยกท่ำนว่ำ “ครู ” นอกจำกเกี ยรติ
และสิ ทธิ พิเศษ ซึ่ งครู จะได้รับจำกพระเจ้ำแล้ว ท่ำนยังจะได้รับกำรตอบแทนให้ดำ้ นต่ำง ๆ หลำยด้ำน
ด้วยกัน เช่น

ท่ านเรียนรู้ ในการติดต่ อกับคนอืน่
ผูท้ ี่ประสบควำมล้มเหลวและพ่ำยแพ้ในธุ รกิจกำรอุตสหำกรรม หรื อชี วิตในสังคม มักจะเป็ นผู้
ที่ขำดควำมสำมำรถในกำรติดต่อกับคนอื่น ประสบกำรณ์เป็ นครู จะช่วยขัดเกลำควำมสำมำรถในด้ำนนี้
ของท่ำนเป็ นอย่ำงดี เพรำะท่ำนต้องติดต่อกับคนที่มีบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยต่ำง ๆ กำรคลุกคลีกบั คน
หลำยชนิด จะทำให้ท่ำนรู ้จกั ติดต่อกับคนชนิดต่ำง ๆ ได้ดีข้ ึน

ท่ านเรียนรู้ พระคัมภีร์ได้ ดยี งิ่ ขึน้
ไม่ว่ำนักเรี ยนในชั้นจะเรี ยนรู ้ สิ่งใด จำกบทเรี ยนที่ครู สอนหรื อไม่ก็ตำม ครู เองจะต้องเรี ยนรู ้
หลำยสิ่ งหลำยอย่ำง แน่ นอน เพรำะกำรที่ ครู จะสอนได้ดีน้ นั ครู จะต้องศึกษำและเข้ำใจบทเรี ยนนั้นดี
เสี ยก่อน คู่มือครู ที่ครู ใช้ประกอบกำรศึกษำบทเรี ยน และหนังสื ออื่น ๆ ที่ครู คน้ คว้ำ เพื่อช่ วยเข้ำใจข้อ
พระธรรมให้ดีข้ ึนนั้น จะเป็ นทำงเพิ่มพูนควำมรู ้ทำงด้ำน พระคัมภีร์แก่ครู อย่ำงไม่น่ำเชื่ อ ดังครู คนหนึ่ ง
กล่ำวว่ำ “ผมไม่ทรำบแน่วำ่ นักเรี ยนของผมได้รับอะไรบ้ำง แต่ผมเองได้รับพระพร จำกพระวจนะของ
พระเจ้ำมำกมำยเหลือเกิน”

ท่ านมีความมัน่ ใจในตัวเอง
ครู ที่เพิ่งหัดสอนใหม่ ๆ ในระยะแรกเขำอำจรู ้สึกกลัว และตัวสั่นเมื่อยืนสอนต่อหน้ำนักเรี ยน
นัน่ เป็ นสิ่ งที่ดี เพรำะเป็ นเครื่ องหมำยแสดงว่ำ เขำเอำจริ งเอำจังต่อหน้ำที่ของเขำ เห็ นควำมสำคัญของ
ภำระซึ่ งได้รับมอบหมำย เมื่อครู ค่อย ๆ เรี ยนรู ้ในกำรติดต่อกับนักเรี ยน มีควำมรู้ทำงด้ำนพระคัมภีร์มำก
ขึ้ น และเข้ำใจเคล็ ดลับ ต่ำง ๆ ในกำรสอนพอสมควร เขำก็จะมี ควำมเชื่ อมัน่ ในตัวเองเพิ่ม ขึ้ น ควำม
เชื่ อมัน่ ในตัวเองนี้ เป็ นคุ ณสมบัติสำคัญอย่ำงหนึ่ งของครู ที่ดี และช่ วยให้ท่ำนเป็ นผูน้ ำที่ดีในด้ำนอื่น ๆ
ด้วย
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สิ่ งตอบแทนทางด้ านอืน่ ๆ
ถ้ำท่ำนเป็ นครู ที่ดี บำเหน็จรำงวัลซึ่ งท่ำนจะได้รับนั้น ล้ ำค่ำยิ่งกว่ำทรัพย์สินเงินทอง บำเหน็จ
เหล่ำนี้ ปรำกฏให้เห็ นในรู ปลักษณะต่ำง ๆ เช่ น อำจเป็ นคำชมเชยจำกส่ วนลึ กในจิตใจของบิดำมำรดำ
ของนักเรี ยน จำกศิษยำภิบำล หรื ออำจเป็ นเพียงสำยตำหรื อใบหน้ำของนักเรี ยน ซึ่ งบ่งถึงควำมชมชอบ
ของเขำ ที่มีต่อท่ำนหรื อกำรแสดงควำมกระหำย และควำมสนใจของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน หรื อบำงครั้ง
บำเหน็จนั้นอำจมำจำกส่ วนลึกในจิตใจของท่ำน ซึ่ งบอกท่ำนโดยไม่ตอ้ งใช้เสี ยงว่ำ “ดีแล้ วเจ้ าเป็ นบ่ าวที่
ดีและซื่อสั ตย์ ”
บำงทีสิ่งตอบแทนล้ ำค่ำที่สุด ที่ครู ทุกคนได้รับ คือ ท่ำนกำลังส่ ำสมสมบัติไว้ ทั้งในโลกนี้ และ
ในสวรรค์ในโลกนี้ เพรำะท่ำนได้รับควำมนิ ยมชมชอบจำกนักเรี ยนที่ท่ำนสอน ซึ่ งจะไม่รู้จกั หมดสิ้ น
ในสวรรค์ ท่ำนจะได้รับสง่ำำรำศี โชติช่วง ดุดดวงประทีปในนภำกำศ เพรำะว่ำ “ผูท้ ี่ชกั นำคนมำกหลำย
ให้กลับมำถึงควำมชอบธรรม จะโชติช่วงดังดวงดำวเป็ นนิตย์นิรันดร์ ” (ดำนิเอล 12:3)

ปรับปรุงตนเองก่อน
ครู ที่ดีจะต้องรู้จกั สิ่ งสำคัญ 4 ประกำร คือตัวเอง นักเรี ยน บทเรี ยนที่สอน และวิธีสอนบทเรี ยน
แต่ประกำรแรก จงรู ้จกั ตนเอง และปรับปรุ งตนเองก่อน พระธรรมลูกำ 2:52 กล่ำวว่ำ พระเยซู
คริ สต์ทรงเจริ ญก้ำวหน้ำในสี่ ดำ้ นคือ ฝ่ ำยวิญญำณจิตเป็ นที่ชอบจำเพำะพระเจ้ำ ทำงฝ่ ำยสังคม เป็ นที่
ชอบต่อหน้ำคนทั้งปวง ทำงสติปัญญำ และ ทำงร่ ำงกำย ท่ำนเคยคำนึงถึงตัวเองในสี่ ดำ้ นนี้ไหม
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ชีวติ ของผู้นา
กำรดำเนิ นชี วิตคริ สเตียน มิใช่ควำมเป็ นอยู่ซ่ ึ งแยกต่ำงหำก จำกกำรดำเนิ นชี วิตประจำวัน เป็ น
แต่เพียงว่ำกำรปฏิบตั ิกิจกำรต่ำง ๆ ทุกอย่ำงของเรำ ควรอยูใ่ นขอบข่ำย และในมำตรฐำนที่ถูกที่ควร สม
กับควำมเป็ นคริ สเตียนของเรำเท่ำนั้น
ต่อไปนี้ เป็ นข้อแนะนำบำงประกำร อันจะเป็ นประโยชน์สำหรับกำรครองชี วิตตำมแบบคริ ส
เตียนที่ดี

1. การขออภัย
- จงเป็ นคนสุ ภำพอ่อนน้อม และพร้อมที่จะขออภัยผูอ้ ื่น ในทันทีที่ทำผิด หรื อล่วงละเมิดต่อเขำ
ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที่รู้จกั ขออภัยผูอ้ ื่น จะเป็ นที่ประทับใจ และเป็ นที่สรรเสริ ญของผูน้ อ้ ยเสมอ

การให้ อภัย
- จงพร้อมที่จะให้อภัยแก่ผทู ้ ี่กระทำผิด หรื อละเมิดต่อท่ำน
- จงขออภัยผูอ้ ื่นเมื่อท่ำนกระทำผิดต่อเขำ
- จงทูลขอให้พระเจ้ำอภัยให้แก่ท่ำน

2. การแต่ งกาย
- ควรแต่งกำยให้สะอำด เรี ยบร้อย และทันสมัยเสมอ
- จงเป็ นผูเ้ พรี ยบพร้อมไปด้วยเสน่หำ ฝ่ ำยจิตวิญญำณ และอำกำรภำยนอกให้เป็ นที่ชื่นชอบของ
คนทัว่ ไป
- จงวำงตัวให้เหมำะสม ให้เป็ นที่สำแดงพระสง่ำรำศีของพระเยซูต่อผูอ้ ื่น

3. ท่ าที
- จงเผชิ ญกับเหตุกำรณ์ทุกอย่ำง ปั ญหำชี วิตทุกด้ำน และคบหำกับผูอ้ ื่น ตำมแบบอย่ำงของพระ
คริ สต์ จงระลึกเสมอว่ำ “ควำมรักย่อมมีชยั ชนะทุกสิ่ ง”

4. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
- จงใช้สิทธิ กำรเลือกตั้งผูแ้ ทนให้เป็ นประโยชน์
- จงเลือกด้วยสติปัญญำ
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- จงสนใจควำมเป็ นอยูข่ องชุมนุมชนตำมสมควร และต่อต้ำน กำรกระทำทุกอย่ำงที่ตรงข้ำมกับ
จิต จิตสำนึกของคริ สเตียน ซึ่ งจะเป็ นอันตรำยต่อสังคม เช่น กำรค้ำสุ รำ เป็ นต้น
- ควรรู ้จกั หน้ำที่บำ้ นเมืองในถิ่นที่อยูข่ องตน และยอมรับรู ้ในอำนำจหน้ำที่ของเขำ
- จงอธิ ษฐำนเผือ่ เจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้น
- จงเชื่อฟังและทำตำมกฎหมำยของบ้ำนเมือง

5. ความร่ วมมือ
- ควรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยควำมเข้ำใจอันดีเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยตำมที่ต้ งั ไว้
- ถ้ำเป็ นผูน้ ำไม่ได้ ก็ควรเป็ นผูต้ ำมที่ดี “ถ้ำท่ำนคิดว่ำ กำรให้ควำมร่ วมมือกันมิใช่สิ่งที่จำเป็ นละ
ก็ลองขับรถตะแคง ให้แล่นเพียงสองล้อดูบำ้ ง บำงทีท่ำนอำจจะเกิดควำมคิดที่ดีกว่ำนี้

6. การแสวงหานา้ พระทัยของพระเจ้ า
- จงให้พระคริ สต์เป็ นผูน้ ำ และเป็ นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ กำรงำน กำรสังคม ควำมสั มพันธ์ใน
ครอบครัว กำรพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมในทำงปฏิบตั ิพระเจ้ำของท่ำน
…จงแสวงหำน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ โดยกำรศึกษำจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และโดยกำร
อธิษฐำน
- จงยินดีในกำรคอยท่ำกำรทรงนำของพระเจ้ำ
- จงยินดีรับกำรแนะนำจำกพระเจ้ำ
- จงยินดีในกำรปฏิบตั ิตำมที่พระเจ้ำทรงนำนั้น

7. การสนทนาปราศรัย
- พึงละเว้น กำรพูด ล้อเลียน เพ้อเจ้อ ตลอดจนคำพูดที่ไร้สำระทั้งปวง
- จงพูดแต่ในสิ่ งที่ดีที่งำม
- จงยินดีรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- จงเลือกสรรแต่คำพูดที่ดีงำม หวำนหู
- จงพูดถึงควำมดีงำมของพระเยซูคริ สตเจ้ำและกำรเสด็จกลับมำของพระองค์

คาคม
ควำมประพฤติของท่ำน เป็ นสิ่ งที่ทำให้ผอู ้ ื่นเข้ำใจในตัวท่ำนได้ดีที่สุด
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8. การวิพากษ์ วจิ ารณ์
ข้อแนะนำ เมื่อท่ำนถูกวิพำกษ์วจิ ำรณ์
1. ถ้ำท่ำนได้รับควำมเจ็บช้ ำน้ ำใจ เพรำะถูกผูอ้ ื่นวิพำกษ์วจิ ำรณ์ จงอย่ำด่วนวูว่ ำม ควรใคร่ ครวญ
ดูคำกล่ำวหำของเขำให้ดีเสี ยก่อน ว่ำ มีควำมจริ ง เพียงใดหรื อไม่
2. หันไปทำงำนอย่ำงอื่น เป็ นกำรเปลี่ยนบรรยำกำศมิให้จิตใจขุ่นมัวหรื อโต้ตอบเขำด้วยควำม
หุ นหันพลันแล่น
3. จงจำไว้เสมอว่ำ กำรที่เขำติเตียนท่ำน ก็เพรำะว่ำเขำเชื่ อว่ำ ท่ำนสำมำรถที่จะปฏิ บตั ิตำมได้
ดีกว่ำที่ถูกตำหนิ น้ นั และเขำจะไม่ตำหนิ ติชมท่ำนเลย ถ้ำเห็ นว่ำ เท่ำที่ท่ำนทำไปนั้น ท่ำนได้ทำดี ที่สุด
แล้ว
4. ถ้ำเขำวิพำกษ์วจิ ำรณ์ หรื อคำตำหนิติชมทั้งหลำยเป็ นไปอย่ำงถูกต้องเที่ยวธรรมแล้ว และเป็ น
ประโยชน์ต่อท่ำน ท่ำนก็ควรที่ขอบคุณ กำรวิจำรณ์น้ นั เพรำะจะทำให้ท่ำนเอำใจใส่ ระมัดระวังในหน้ำที่
กำรงำนให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ถ้ำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์น้ นั ๆ มิได้มุ่งในกำรเสริ มสร้ ำง หรื อเป็ นกำรติเพื่อก่อแล้ว ก็จงลืมมัน
เสี ยเถิด อย่ำได้ทุกข์โศกไปกับกำรกระทำของบุคคลเหล่ำนั้นเลย
6. ไม่วำ่ กำรวิพำกษ์วจิ ำรณ์จะเป็ นไปในลักษณะใดก็ตำม จงอย่ำหวัน่ ไหว จงทำให้เสี ยควำมเป็ น
ธรรมไป

คาคม
“....ถ้ำท่ำนยอมรับคำวิจำรณ์ ของผูอ้ ื่น และสำมำรถเอำข้อติ ชมเหล่ำนั้นไปเป็ นเครื่ องเตือนสติ
ให้เกิ ดประโยชน์แก่ท่ำนได้ ย่อมแสดงว่ำท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่ดี มีควำมสำมำรถอันล้ ำค่ำ ซึ่ งน้อย
คนนักที่จะมีได้”

9. สละเวลาให้ เป็ นประโยชน์
- จงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เชื่ อถือ ไว้วำงใจของผูอ้ ื่นเสมอทุกกำลเวลำ ไม่ว่ำจะอยู่ในสิ่ งแวดล้อม
และสถำนกำรณ์อย่ำงไรก็ตำม
- ถ้ำมีเหตุอนั ไม่คำดหมำย ขัดขวำงมิให้ท่ำนปฏิ บตั ิภำระหน้ำที่ของท่ำนให้ลุล่วงไปได้ จงหำ
ผูอ้ ื่นมำทำแทน อย่ำปล่อยค้ำงไว้

10. เป็ นทีไ่ ว้ วางใจของผู้อนื่
- จงสละเวลำให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง หรื อส่ วนรวมและจัดแบ่งเวลำให้เป็ นระเบียบ
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- จงอธิ ษฐำนตำมรำยกำรที่จดั ทำไว้ อย่ำงเคร่ งครัด
- จงสละเวลำ เพื่อศึกษำค้นคว้ำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์อยูเ่ สมอ

11. การหนุนนา้ ใจ
- กำรหนุนน้ ำใจผูอ้ ื่น ด้วยควำมรัก ควำมอะลุม้ อล่วยต่อกันเป็ นสิ ทธิ พิเศษของคริ สเตียน
- กำรหนุ นน้ ำใจที่ถูกหลัก และรู ้ จกั กำละเทศะจะช่ วยทำให้ผทู ้ ี่มีควำมเชื่ ออ่อนแอให้กล้ำแข็ง
และมีควำมกระตือรื อร้นในกิจกำรของพระเจ้ำยิง่ ขึ้น จงอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำ แล้วพระองค์ก็จะเปิ ดเผยให้
ท่ำนเข้ำใจในวิธี กำรอันถู กต้อง ตลอดจนกำลเวลำอันเหมำะสมในกำรเกื้ อหนุ นน้ ำ ใจของผูอ้ ื่ นอย่ำ ง
เกิดผล

12. การดาเนินชีวติ คริสเตียน
- ต้องวำงตัวให้เหมำะสมกับกำรมีชีวติ คริ สเตียนเสมอ
- พึงพูดและกระทำแต่ในสิ่ งที่ดีงำม และด้วยวิธีกำรที่ดีที่สุดเท่ำที่จะกระทำได้ โดยอำศัยพลัง
จำกพระเจ้ำ
- ต้องระลึกเสมอว่ำ “พระเจ้ำทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลำยที่รักพระองค์ คือคนทั้งปวงที่พระองค์
ทรงเลือกไว้ตำมพระดำรัสของพระองค์ ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง” (โรม 8:28)
- จงสังเกตดูวำ่ พระเจ้ำพยำยำมที่จะสอนให้ท่ำนรู ้ในสิ่ งที่ท่ำนไม่ปรำรถนำที่จะรู ้หรื อไม่
- จงสำแดงให้ผอู ้ ื่นเห็นว่ำ ชี วิตคริ สเตียนของท่ำน เป็ นชี วิตที่ดีเด่นกว่ำ ชี วิตเดิมของท่ำนก่อนที่
จะกลับใจหันมำเชื่อในพระคริ สต์

13.ความซื่อสั ตย์
- จงซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น และกิจกำรทุกอย่ำงที่ท่ำนมีส่วนเกี่ยวข้อง
- จงยึดมัน่ ในควำมจริ ง
- จงดำเนินชีวติ ตำมแนวทำงที่ถูกต้องอย่ำงแท้จริ งในสำยพระเนตรพระคริ สต์
- จงซื่อสัตย์ในกำรรับใช้พระเจ้ำ
- จงถวำยอภินนั ทนำกำร แด่พระองค์ดว้ ยควำมเต็มใจ
- จงสั่งสอนผูอ้ ื่นด้วยควำมซื่ อสัตย์ และจงซื่ อสัตย์ต่อคำสอนนั้น กล่ำวคือท่ำนจะต้องเชื่ อฟั งใน
ข้อควำมที่ท่ำนสอนนั้นด้วย มิใช่สอนเขำอย่ำงหนึ่ง แต่กลับคิดหรื อทำไปอีกอย่ำงหนึ่ง
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14. คามัน่ สั ญญา
- จงอย่ำให้คำมัน่ สัญญำพร่ ำเพรื่ อ โดยที่ไม่แน่ใจว่ำจะกระทำตำมได้
- จงรักษำคำมัน่ สัญญำ ให้ดีที่สุดเท่ำที่จะดีได้แม้แต่คำมัน่ สัญญำที่ให้ไว้แก่เด็ก

15. การเชื่อฟัง
- จงเชื่อฟังเจ้ำหน้ำที่ของคริ สตจักร
- จงเชื่อฟังทำตำมควำมดีที่พระเยซูทรงนำ
- จงเชื่อฟังทำตำมหลักควำมเชื่อในพระคริ สตธรรมคัมภีร์

16. ความกรุณาปราณี
- จงนึกถึงผูอ้ ื่น ห่วงใยในสวัสดิภำพของผูอ้ ื่นมำกกว่ำตัวเอง
- จงพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่นเสมอเมื่อถึงควำมจำเป็ น
- จงให้ควำมสนใจแก่เด็กเป็ นพิเศษ ไม่วำ่ จะเป็ นเด็กท้องถิ่นไหนก็ตำม
- จงยิม้ แย้มต่อเด็กเสมอ เมื่อท่ำนพบเห็น
- จงมีควำมอดทนในกำรตอบข้อซักถำม ของเด็ก ๆ และผูอ้ ื่น
- จงเมตตำต่อผูท้ ี่สังคมรังเกียจ และไม่พยำยำมรื้ อฟื้ นควำมผิดพลำดของผูอ้ ื่นขึ้นมำกล่ำวอ้ำง
- จงพร้ อมที่ จะให้ควำมช่ วยเหลื อ แก่ ผูท้ ี่ ตกอยู่ในสภำพเดี ยวกัน หรื อร้ ำยแรงกว่ำที่ ท่ำนเคย
เป็ นอยู่

17. ความยุติธรรม
- จงให้ควำมยุติธรรมแก่ผรู ้ ่ วมงำนกับท่ำน
- จงให้ควำมยุติธรรมแก่มิตรสหำย ตลอดจนบุคคลที่ท่ำนรัก
- จงเตือนสติตวั เองอยูเ่ สมอว่ำ กำรกระทำของท่ำน เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้ำหรื อไม่
- ถ้ำท่ำนต้องกำรให้ผอู ้ ื่น กระทำกับท่ำนอย่ำงไร จงกระทำกับเขำอย่ำงนั้น
- ให้ควำมยุติธรรมแก่ตนเอง ไม่พดู ถึงหรื อกระทำในสิ่ งที่จะทำให้ตอ้ งเสี ยใจภำยหลัง

18. สุ ขอนามัย
- พึงระลึกเสมอว่ำ ร่ ำงกำยของท่ำน เป็ นพระวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
- รับประทำนอำหำรเฉพำะที่เป็ นประโยชน์แก่ร่ำงกำย ให้พอเหมำะกับควำมจำเป็ น
- แบ่งเวลำพักผ่อนและเข้ำสังคมบ้ำงตำมสมควร
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- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- แปรงฟันให้สะอำดอยูเ่ สมอ
- รับประทำนอำหำรให้เป็ นเวลำ
- ในแต่ละวัน เรำใช้มือหยิบ จับ และทำงำนมิได้ขำด ฉะนั้นจึงควรชำระล้ำงรักษำควำมสะอำด
ให้ดีอยูเ่ สมอ
- พึ ง ละเว้นจำกกำรกระท ำใด ๆ ซึ่ ง จะก่ อให้เกิ ดอันตรำยแก่ ร่ำ งกำย หรื อเป็ นกำรบัน่ ทอน
สุ ขภำพ

19.การผูกมิตร
- พยำยำมผูกมิตรกับ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่นบั ถือ และเป็ นที่น่ำไว้วำงใจของท่ำน ซึ่ งพร้อมที่จะช่วยเกื้อกูล
ชีวติ คริ สเตียนของท่ำนให้เจริ ญวัฒนำยิง่ ขึ้น
- จงมีอธั ยำศรัยไมตรี อนั ดีต่อมิตรสหำยของท่ำนแสดงให้เขำรู ้วำ่ ท่ำนซำบซึ้ งในคุณค่ำควำมเป็ น
มิตรของเขำ
- จงเป็ นมิตรแก่ทุก ๆ คน โดยไม่ตอ้ งคำนึง ถึง ชำติ ชั้น วรรณะ ฯลฯ

20. เงินทอง
- เวลำยืมของผูใ้ ด จงอย่ำผิดสัญญำ
- จงท ำบัญ ชี เกี่ ย วกับ กำรเงิ น ไว้ใ ห้เป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยเสมอ โดยเฉพำะในกรณี ที่ มี ผูอ้ ื่ น
เกี่ยวข้องด้วย
- เวลำซื้ อของ อย่ำซื้ อเชื่อจะเป็ นกำรดีมำกอย่ำปล่อยให้มีหนี้สินรุ งรัง
- จงถวำยสิ บลด ให้แก่พระเจ้ำเป็ นประจำ
- ควรคิด เงินสำมำรถซื้ อทุกสิ่ งทุกอย่ำงได้และสำมำรถนำเรำไปเที่ยวได้ทุกหนทุกแห่ ง แต่เงิ น
ไม่อำจซื้อควำมสุ ขที่แท้จริ ง และนำเรำไปสู่ สวรรค์ได้เลย

21. ทรัพย์ สมบัติ
-พึงเคำรพในสิ ทธิเหนือทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
- พึงระมัดระวังดูแลบ้ำนช่อง และทรัพย์สินของท่ำน ให้อยูใ่ นสภำพที่ดีเสมอ พึงระลึกเสมอว่ำ
ในฐำนะที่ทำ่ นเป็ นคริ สเตียน ท่ำนย่อมตกอยูใ่ นสำยตำและในควำมพินิจพิจำรณำของผูอ้ ื่นทุกขณะ
- อย่ำถือเอำควำมใจกว้ำงเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ของผูอ้ ื่น เป็ นข้ออ้ำงในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำก
เขำจนเกินไป จงรับเอำเฉพำะแต่ในสิ่ งที่เขำให้ดว้ ยควำมเต็มใจเท่ำนั้น
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22. งานประกาศพระกิตติคุณ
- ถ้ำหำกว่ำ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ท่ำนรับใช้พระองค์เต็มเวลำ ก็จงสนองรับด้วย
ควำมเต็มใจ
- จงมีควำมเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละเพื่องำนของพระเจ้ำ
- พยำยำมศึกษำค้นคว้ำให้รู้ถึงภำระหน้ำที่ข องคริ สเตียนยิง่ ขึ้น ทั้งจำกตำรำทัว่ ไป ตลอดกำรไถ่
ถำมผูร้ ู้
- อย่ำลืมอธิษฐำนเผือ่ ผูป้ ระกำศเสมอ

23. การมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ า
- สิ่ งจำเป็ นประกำรหนึ่ ง และประกำรที่สำคัญที่สุด ในชี วิตคริ สเตียนของเรำ ก็คือกำรมีสำมัคคี
ธรรมกับพระเจ้ำ ชีวติ นิรันดร์ ที่คริ สเตียนได้รับนั้นมำจำกพระเจ้ำ และขึ้นอยูก่ บั พระองค์ ร่ ำงกำยของเรำ
ต้องกำรอำกำศสำหรับหำยใจ และต้องกำรแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์ฉนั ใด จิตวิญญำณของเรำก็ตอ้ งกำร
ควำมสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้ำฉันนั้น
- “มำนำ” จำกสวรรค์ แม้ไว้คำ้ งคืนก็จะเน่ำเสี ยไป ฉะนั้นท่ำนควรรับเอำใหม่ ๆ สด ๆ จำกพระ
เจ้ำทุก ๆ วัน จงทูลและคอยท่ำพระองค์ทุกวัน และยอมให้พระองค์ทรงทำงำนในตัวท่ำน

24. การรับใช้ พระเจ้ า
- ควรรู ้ควำมหมำยของคำว่ำ “กำรรับใช้พระเจ้ำ” ว่ำหมำยควำมว่ำอะไร มีขอบเขตเพียงใด
- เมื่อหน่วยงำนใดต้องกำรผูช้ ่วย และท่ำนพอที่จะช่วยได้ ก็จงอำสำสมัคร รับหน้ำที่น้ นั ทันที

25. การรับผิดชอบต่ อคริสตจักร
- จะต้องรู ้วำ่ “คริ สตจักร” หมำยถึงอะไรตั้งขึ้นเพื่ออะไร จะต้องรู ้หลักคำสอน ระเบียบข้อบังคับ
และหลักแหล่งควำมเชื่อว่ำมีอะไรบ้ำง
- จงเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร ที่มีหลักควำมเชื่อตั้งมัน่ อยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่ำนั้น
- จงร่ วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ของคริ สตจักรอย่ำงซื่ อสัตย์เสมอต้นเสมอปลำย ทั้งนี้ รวมถึงกำร
ร่ วมประชุมทั้งด้ำนธุ รกำร และกำรประชุมนมัสกำรด้วย
- จงอธิ ษฐำนเพื่อกิจกำรงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในคริ สตจักร
- สมำชิกคริ สตจักรแต่ละคน ควรอธิ ษฐำนเผือ่ กันและกัน
- จงอธิษฐำน เผือ่ เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบในคริ สตจักร
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- จงอธิ ษฐำน เผือ่ ศิษยำภิบำล สมำชิกคริ สตจักรคนใด ที่ขำดกำรอธิ ษฐำนเผื่อศิษยำภิบำล ย่อมมี
ฤทธิ์ อำนำจอันจำกัด และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีประโยชน์ต่อคริ สตจักรเท่ำที่ควร
- ควรเสนอข้อติชม เพื่อปรับปรุ ง กิจกำรของโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ เมื่อเห็นควร
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การเยีย่ มเยียนผู้ทขี่ าดเรียนไม่ มาประชุม
1. เหตุใดเราจึงควรไปเยีย่ ม
ก. เพื่อเห็ นแก่พระคริ สต์ หน้ำที่รับผิดชอบประกำรแรกของเรำ คือ ต้องเชื่ อฟั งพระองค์ และ
ออกไปประกำศพระกิตติคุณของพระองค์ แก่ประชำชนทัว่ โลกตำมที่พระองค์ได้ตรัสสั่งไว้
ข. เพื่ อเห็ นแก่ มนุ ษ ยชำติ คิ ดโดยเฉลี่ ยทัว่ โลกจะมี ค นตำยถึ งห้ำพ้นเจ็ดร้ อยคนเศษในทุ ก ๆ
ชัว่ โมง ในจำนวนคนที่ตำยไปเหล่ำนี้ หลำยคนมิได้เป็ นคริ สเตียน ดังนั้นกำรเยี่ยมเยียนคนที่เรำรู ้จกั มัก
คุน้ ด้วยนั้น จึงเป็ นสิ่ งจำเป็ นมำก กำรทำควำมรู ้จกั กับคนเหล่ำนั้น ก็เป็ นปั จจัยสำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่ ง ในอัน
ที่จะทำให้กำรปฏิ บตั ิรับใช้พระเจ้ำของเรำสัมฤทธิ์ ผล เรำจะต้องรู ้ จกั ควำมสนใจ ควำมต้องกำร ภำษำ
บุคลิกลักษณะ และวิธีกำรเข้ำสังคมของเขำ ทั้งในเวลำเรี ยน ในโบสถ์ หรื อเวลำที่อยูท่ ี่บำ้ นหรื อเวลำอื่น
ๆ

2. เราควรเยีย่ มใครบ้ าง
ก. โดยทัว่ ไปแล้วเรำต้องถื อหลักว่ำ สมำชิ กคริ สตจักรทุกคน ย่อมสำมำรถ ที่จะไปเยี่ยมเยียน
ผูอ้ ื่นได้ทุกคน แต่สำหรับเจ้ำหน้ำที่ เกี่ยวกับโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ หรื อโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแล้ว ก็
ควรจะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผทู ้ ี่ได้พบเห็น ด้วยเหตุน้ ีจึงมีคำกล่ำวกันว่ำ “ผูท้ ี่จะนำคนให้เป็ นคริ สเตียนได้
นั้น จะต้องมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในศำสนำคริ สต์และชี วิตคริ สเตียนทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฎิ บตั ิอย่ำง
เพียงพอ”
ข. คนที่ขำดเรี ยน หรื อขำดกำรนมัสกำรในโบสถ์ โดยมิได้แจ้งสำเหตุให้ผูใ้ ดรู้ สมควรที่จะ
ได้รับกำรเยี่ยมเยียนเป็ นส่ วนตัว แม้แต่ผทู ้ ี่มีขอ้ แก้ตวั หรื ออ้ำงเหตุผลดีพอ อย่ำงน้อยเรำก็ควรโทรศัพท์
หรื อเขียนจดหมำยถำมไถ่เยี่ยมเยียนบ้ำง สำหรับผูท้ ี่เป็ นนักเรี ยนใหม่ หรื อสมำชิ กใหม่ของคริ สตจักร ที่
บ้ำนเรื อนอยู่ในละแวกที่ใกล้เคียง เรำก็ควรไปเยี่ยมเยียนเขำถึงบ้ำนอนึ่ งถ้ำหำกมีผปู ้ ่ วยไข้ไม่สบำยก็จง
พำนักเรี ยน หรื อสมำชิกคริ สตจักรไปเยีย่ มเขำพร้อมกับท่ำนด้วย แล้วแต่กรณี
ค. อย่ำจำกัดว่ำจะเยีย่ มเยียนเฉพำะแต่ผทู ้ ี่ขำดเรี ยน หรื อไม่มำร่ วมประชุ มเท่ำนั้น แม้แต่นกั เรี ยน
ที่มำเรี ยนประจำ และสมำชิ กที่ไปโบสถ์อยูเ่ สมอ ก็อำจจะมีขอ้ สะดุดหรื อมีปัญหำที่ไม่เข้ำใจก็ได้ ที่เป็ น
เช่นนี้ก็เพรำะครู หรื อ เจ้ำหน้ำที่คริ สตจักรไม่ค่อยติดตำมเยีย่ มเยียน และให้คำอธิ บำยแก่เขำนัน่ เอง
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ง. นอกจำกจะเยีย่ มเยียนนักเรี ยนโดยตรงแล้วควรเยีย่ มเยียนบิดำมำรดำของเขำด้วย โปรดอย่ำได้
ละเลยครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดเป็ นอันขำด กำรละเลยในกำรนำบิดำมำรดำของเด็กให้ หนั มำหำพระ
เจ้ำ อำจเป็ นเหตุให้ครู ตอ้ งสู ญเสี ยโอกำสนำเด็กนั้น มำหำพระคริ สต์ได้
สถิติจำกเหตุกำรณ์ ที่ผำ่ นมำย่อมเป็ นเครื่ องพิสูนจ์ให้เห็นว่ำ บิดำมำรดำ หรื อผูป้ กครองของเด็ก
ซึ่ งไม่มีควำมเชื่ อในพระเจ้ำ มักปลูกฝังแนวควำมคิดของตนให้แก่บุตรหลำน โดยไม่คำนึ งถึงคำสอนที่
บุตรหลำนของเขำได้ศึกษำจำกโรงเรี ยนรวีวำรศึกษำ หรื อโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมจะสอนว่ำอย่ำงไร

3.ควรไปเยีย่ มเยียนทีไ่ หน
ก. กำรไปเยี่ยมเยียนที่ บำ้ น นับว่ำดี ที่สุ ดเพรำะว่ำ ทำให้สำมำรถรู ้ ถึ งสภำพแวดล้อมเกี่ ยวกับ
บุคคลที่เรำไปเยีย่ ม บำงทีอำจทำให้เรำมีโอกำสรู ้จกั กับคนอื่น ๆ ในครอบครัวของเขำอีกด้วย
ข. ถ้ำหำกว่ำท่ำนไม่สำมำรถที่ จะไปเยี่ยมเยียนถึ งที่บำ้ นของเขำ ท่ำนก็อำจเชื้ อเชิ ญเขำให้ไป
พูดคุยปรึ กษำหำรื อกันที่บำ้ นของท่ำน หรื อ ณ ที่ทำงำนแห่งใดแห่งหนึ่งของคริ สตจักรก็ได้
ค. สถำนที่บำงแห่ ง เช่ น ชั้นเรี ยน สนำมหญ้ำที่เด็กเล่น และอื่น ๆ ในทำนองนี้ แม้ว่ำจะเป็ นที่
สำหรับศึกษำชีวติ ของเด็ก ๆ แต่ก็ไม่เหมำะที่จะเป็ นที่เยีย่ มเยียนผูใ้ ด

4. ควรจะไปเยีย่ มเมือ่ ใด
ก. ในแต่ละสัปดำห์ ควรจะจัดวันหนึ่ งไว้สำหรับไปเยี่ยมเยียนผูอ้ ื่น ไม่ควรกระทำตัวเป็ นคน
เคร่ งครัด ดึงเอำธุ รกิจส่ วนตัวเป็ นเครื่ องมัดตัวมำกจนเกินไป จะต้องจัดเวลำไว้เพื่อพระเจ้ำตำมสมควร
ข. ก่อนจะไปเยี่ยมเยียนผูใ้ ด ควรตรึ กตรองเสี ยก่อนว่ำเขำจะว่ำงหรื อสะดวกพอที่จะพบปะเรำ
เมื่อใดทั้งนี้เรำอำจโทรศัพท์ไปนัดหมำยไว้ก่อนก็ได้
ค. อย่ำไปในเวลำที่เขำรับประทำนอำหำร หรื อเขำกำลังจะไปทำธุ ระนอกบ้ำน แต่ควรนัดหมำย
ใหม่ ให้แน่นอน

5. การแต่ งกาย
ก. ควรแต่งกำยให้สะอำดเรี ยบร้อยเท่ำที่จะทำได้เป็ นกำรให้เกียรติผทู ้ ี่เรำไปเยีย่ มเยียน
ข. แต่งกำยให้ถูกต้องตำมขนบธรรมเนี ยมประเพณี หำกแต่งกำยฉุ ดฉำดหรื อไม่สุภำพ ก็อำจจะ
เป็ นอุปสรรค ไม่อำจเข้ำกับครอบครัวนั้น ๆ ได้

6. การเตรียมตัวก่อนไปเยีย่ ม
ก. ก่อนที่จะเตรี ยมแผนกำรที่จะไปเยีย่ มผูอ้ ื่นควรอธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำทรงนำเสี ยก่อน
17

ข. ควรถำมไถ่ขอคำปรึ กษำจำกครู ประจำชั้นของเด็ก เพื่อให้ทรำบถึ งชี วิตส่ วนตัว และควำม
เป็ นไปของครอบครัวของเด็กแต่ละคน พอเป็ นแนวทำงเสี ยก่อน
ค. เขียนโครงกำรตำมลำดับว่ำ จะทำอะไรก่อนหลัง ในกำรไปเยีย่ มเขำแล้วท่องจำไว้ให้ดี
ง. อ่ำนรำยงำน กิจกรรของเด็ก เพื่อให้ได้แนวทำงว่ำจะพูดคุยกับเขำด้วยเรื่ องอะไร
จ. ศึกษำหำควำมรู้จำกภำคกำรศึกษำของผูใ้ หญ่บำ้ งพอสมควร เพื่อว่ำจะได้โน้มนำบิดำมำรดำ
หรื อผูป้ กครองของเด็ก ให้เขำศึกษำในชั้นผูใ้ หญ่
ฉ. สิ่ งของ หรื ออุปกรณ์ที่จะต้องนำติดตัวไปด้วย ควรมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ใบปลิว (ทั้งของ
เด็กและผูใ้ หญ่) หนังสื อและวำรสำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับคริ สตธรรม ตลอดจนลูกกวำดหรื อขนมสำหรับเด็ก
ๆ

7. การเยีย่ มเยียน
ก. จงอธิ ษฐำนก่ อนไปเยี่ยมทุ กครั้ ง เมื่ อไปถึ งบ้ำนเขำแล้ว ควรกดออด สั่นกระดิ่ งหรื อเคำะ
ประตู (แล้วแต่กรณี ) เสร็ จแล้วจงรอด้วยควำมอดทน จนกว่ำเขำจะเปิ ดประตูตอ้ นรับ แล้วต้องแนะนำ
ตนเองอย่ำงแจ้งชัด ยและขออนุญำตเข้ำไปในบ้ำนของเขำ
ข. จงพยำยำมสร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสม ก่อนอื่นต้องทักทำยกับบิดำมำรดำ หรื อผูป้ กครอง
ของเด็กเป็ นกำรกล่ ำวนำ ถ้ำหำกขณะนั้นเป็ นเวลำที่เขำกำลังฟั งวิทยุหรื อโทรทัศน์ก็ควรพูดให้เบำแต่
พอควร ซึ่ งจะเป็ นกำรบังคับให้เขำปิ ดวิทยุหรื อโทรทัศน์ เพื่อกำรสนทนำอย่ำงจริ งจังได้
ค. กล่ ำวคำแนะนำกับบิ ดำของเด็ก สักเล็กน้อยตำมสมควร แล้วจึงวกเข้ำสู่ จุดหมำยที่ แท้จริ ง
หำกว่ำท่ำนเพิ่งจะไปเยี่ยมครอบครัวนั้นเป็ นครั้งแรก ก็จงพยำยำมทำตัวให้เป็ นมิตรกับเขำให้มำก อย่ำ
เพิ่มพูดคุยในปั ญหำธรรมที่ลึกซึ้ งเกินไป พยำยำมศึกษำชี วิตทั้งของเด็กและบิดำมำรดำของเขำให้ดี และ
เชื้อเชิญเขำให้ร่วมในกำรประชุม และศึกษำพระคริ สตธรรมก็ได้ แต่จงอย่ำจงใจเชิงบังคับ
ง. พยำยำมแนะนำส่ งเสริ มให้เด็ก ไปเรี ยนรวีวำรศึกษำทุกวันอำทิตย์ (แม้วำ่ บิดำมำรดำของเด็ก
จะยังคงอิ ดเอื้ อนไม่ยอมคล้อยตำม) เมื่ อเอำชนะเด็กได้แล้วก็จะเป็ นโอกำสให้เอำชนะจิตใจของบิ ดำ
มำรดำของเขำได้
จ. เมื่อเห็นว่ำพอเหมำะสมกับเวลำแล้วก็ควรลำกลับ อย่ำอยูน่ ำนเกินไป จนเขำเกิดควำมรำคำญ
ตลอดเวลำที่เยี่ยมเยียนเขำนั้น จงอย่ำลื มเน้นถึ งเรื่ องกำรปฏิ บตั ิภำรกิ จในกำรรับใช้พระเจ้ำและกิ จกำร
ของคริ สตจัก ร จงหลี ก เลี่ ย งกำรวิพ ำกษ์วิจำรณ์ กิจกรรมของคริ สตจัก ร หรื อพฤติ ก ำรณ์ ข องผูน้ ำใน
คริ สตจักรตลอดจนกำรนินทำว่ำร้ำยผูอ้ ื่น
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8. ภารกิจภายหลังการเยีย่ ม
ก. ต้องแจ้งรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ได้กระทำลงไปให้แก่ผอู ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน เลขำนุ กำร หรื อที่
ปรึ กษำของคริ สตจักร หรื อศิษยำภิบำล
ข. พยำยำมติดต่อกับผูท้ ี่ท่ำนเคยเยีย่ มเยียนอยูเ่ สมอ
ค. แม้วำ่ จะไม่เห็นผลในทันตำ ก็อย่ำด่วนท้อถอย

9. การติดต่ อกับผู้ทขี่ าดเรียน หรือจากการประชุม
ก. จงเพียรทน และรู ้จกั ผ่อนปรนตำมสมควร
ข. จงพยำยำมเยี่ยมเยียนเขำเสมอ ตรำบเท่ำที่ยงั มีช่องทำงที่จะนำเขำ มำสู่ พระคริ สต์ได้อีก เมื่อ
เขำมำเรี ยน หรื อมำประชุมตำมปกติแล้ว ควรเอำใจใส่ เขำบ้ำง จงจำไว้วำ่ เรำจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมสำเร็ จ
และมีควำมสำมำรถในกำรเยีย่ มเยียนผูอ้ ื่นได้ ก็โดยประสบกำรณ์จำกกำรไปเยี่ยมเขำเท่ำนั้น จงอธิ ษฐำน
เพื่อนักเรี ยน และสมำชิกคริ สตจักรของท่ำนทุกคน เป็ นประจำอยูเ่ สมอ อย่ำได้ขำด
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การให้ คาปรึกษา
กำรให้คำปรึ กษำหำรื อ หมำยถึ งกำรสนทนำระหว่ำงบุคคลสองฝ่ ำย เพื่อหำลู่ทำงในอันที่จะไข
ปั ญหำให้แก่อีกฝ่ ำยหนึ่ ง สำหรับวิถีทำงของคริ สเตียน หมำยถึงกำรร่ วมกันหำทำงแก้ไข โดยกำรที่พระ
เจ้ำเป็ นผูน้ ำเขำจะเริ่ มด้วยกำรอธิ ษฐำนเข้ำเฝ้ ำพระองค์ อ่ำนพระคัมภีร์ แล้วจึงสนทนำถกเถี ยงกันถึ ง
ปั ญหำนั้น
1. เพื่อทำควำมเข้ำใจในกลุ่มชนอันเป็ นที่มำของปั ญหำนั้น เพื่อว่ำจะได้ช่วยเหลื อพวกเขำให้
เข้ำใจถึงสภำพที่แท้จริ งของตัวเอง
2. เพื่อให้เป็ นคริ สเตียนมีควำมสำรวมและมีใจแน่วแน่
3. เพื่อให้มีควำมกระตือรื อร้นที่จะรับใช้พระเจ้ำ
4. เพื่อให้เป็ นที่รักใคร่ ของคนทุกชั้น ไม่วำ่ จะเป็ น เด็กหรื อผูใ้ หญ่
5.เพื่อให้รู้จกั อะลุม้ อล่วยต่อกัน
6. เพื่อให้รู้จกั ถ่อมตัว และมีควำมเป็ นตัวของตัวเอง
7. เพื่อให้เป็ นนักศึกษำค้นคว้ำ
8. เพื่อฝึ กให้เป็ นผูม้ ีควำมเพียรอดทน โดยไม่มีขอบเขตจำกัด
9. เพื่อให้เป็ นที่เคำรพนับถือของคนทัว่ ไป

ข้ อควรระวังในการให้ คาปรึกษา
1. อย่ำพึ่งคำดคะเนถึงปั ญหำก่อนที่เขำจะเป็ นฝ่ ำยเริ่ มต้นเป็ นอันขำด
2. อย่ำยกเอำเรื่ องรำวของตนเองขึ้นเป็ นอุทำหรณ์เป็ นอันขำด
3. อย่ำเป็ นฝ่ ำยแก้ปัญหำให้เขำทั้งหมด ปล่อยให้เขำแก้เองบ้ำง เท่ำที่ให้คำแนะนำแก่เขำนั้น เป็ น
กำรดีแล้ว จงอธิษฐำนเผือ่ เขำ และนำทำงให้เขำ
กำรให้คำปรึ กษำเป็ นส่ วนบุคคล
ก่อนอื่นท่ำนต้องศึกษำถึงมูลฐำนของปั ญหำที่เขำนำมำปรึ กษำท่ำนเสี ยก่อน ต่อจำกนั้น
- ตั้งใจฟังและพยำยำมตีปัญหำให้แตก
- ใช้พระคริ สตธรรมคัมภี ร์เป็ นเครื่ องมื อในกำรไขปั ญหำ ให้เขำอ่ ำนข้อพระธรรมจำกพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์โดยตรง
- จงพูดจำด้วยน้ ำเสี ยง และถ้อยคำอันละมุนละไม
- จงระงับอำรมณ์และกิริยำอำกำรอันไม่พอใจเมื่อได้รับคำบอกเล่ำจำกเขำ
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- หำกคิดว่ำเป็ นเรื่ องที่จะต้องพูดจำกับเขำอีกก็จงบันทึกเรื่ องย่อ ๆ ไว้
- จงให้ค ำมั่น แก่ เ ขำว่ำ ท่ ำ นจะไม่ แ พร่ ง พรำยกำรสนทนำกับ เขำในครั้ งนี้ ให้ แ ก่ ผูอ้ ื่ น และ
อธิ ษฐำนทูลขอให้พระเจ้ำทรงช่วยให้ท่ำนปฏิบตั ิตำมคำมัน่ สัญญำนี้
- เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรสนทนำกับเขำแล้ว กำรอธิษฐำนเป็ นกำรปิ ดรำยกำร
- จงก่ อให้เกิ ดควำมมัน่ ใจแก่ เขำว่ำ ท่ำนรั กเขำและจะอธิ ษ ฐำนเพื่อเขำด้วยควำมซื่ อสัตย์ จง
อธิบำยให้เขำฟังถึงควำมรักของพระเจ้ำ และควำมยินดีของท่ำนในกำรที่จะกระทำตำมพระประสงค์ของ
พระองค์
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ปรัชญาสาหรับครูคริสเตียน
เกีย่ วกับนักเรียน
ครู จะต้องคอยให้คำแนะนำแก่นกั เรี ยน ในกำรช่วยเขำบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยในชี วิตคริ สเตียน ครู
จะต้องรักนักเรี ยน มิใช่รักในสภำพที่เขำเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้หำกแต่รักในสภำพที่ดีกว่ำ ซึ่ งเขำจักเป็ นไป
ในอนำคตนัน่ คือ กำรเป็ นผูเ้ ชื่อ ที่บงั เกิดใหม่ และกำรเป็ นคริ สเตียนชั้นผูน้ ำ ครู ไม่เพียงแต่สอนนักเรี ยน
ให้รู้จกั คิดเท่ำนั้น หำกยังต้อง แนะแนวทำง ให้เขำคิดในทำงที่ถูกที่ควรอีกด้วย
ครู จ ะต้อ งปลู ก ฝั ง รำกฐำนที่ ดี ใ ห้ แ ก่ นัก เรี ย น เพื่ อ ว่ ำ เขำจะได้ส ร้ ำ งสรรปรั ช ญำชี วิ ต ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปในภำยหน้ำ

เกีย่ วกับพระคริสตธรรมคัมภีร์
ตำรำโดยตรงของครู ก็คือ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ อันเป็ นพระวจนะที่เขียนขึ้ นโดยกำรดลใจ
ของพระเจ้ำ วิธีสอน ควำมมุ่งหมำย หลักสู ตร ตลอดจนคำแนะนำต่ำง ๆ ที่ครู จะพึงมีต่อนักเรี ยน ล้วนแต่
มำจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท้ งั สิ้ น ฉะนั้นครู ตอ้ งพยำยำมศึกษำค้นคว้ำ ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ เพื่อ
ว่ำจะได้เอำไปสั่งสอนแนะนำแก่นกั เรี ยน

เกีย่ วกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ครู คริ สเตียนทั้งหลำย ควรจะสำนึกอยูเ่ สมอว่ำกำรที่ตนอบรมสั่งสอน ประสิ ทธิ์ ประสำทควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ แก่นกั เรี ยนนั้น มิใช่เป็ นเพรำะตนเป็ นคนมีควำมสำมำรถ หำกแต่ได้ควำมสำมำรถนั้นมำจำก
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ นพระผูน้ ำในชีวิตของครู “...เรำได้กล่ำวด้วยถ้อยคำ ซึ่ ง
มิใช่ปัญญำของมนุษย์สอนไว้ แต่ดว้ ยถ้อยคำ ซึ่ งพระวิญญำณทรงสัง่ สอน” 1 โคริ นธ์ 2:13

เกีย่ วกับพระเจ้ า
ครู ควรจะถวำยเกี ยรติ แก่ พระเจ้ำ ทั้งโดยทำงกำย วำจำ และใจ อนึ่ ง คำสอนของครู ก็ควรจะ
เกี่ยวกับเรื่ อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระเจ้ำกับมนุ ษย์ครู จะต้องทำงำนร่ วมกับพระเจ้ำ ในกำรหล่อเลี้ยง
ชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของนักเรี ยนของตน
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เกีย่ วกับพระเยซูคริสต์
พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นบรมครู ที่เป็ นแบบอย่ำงอันดีเลิศของเรำ คำสั่งสอนของพระองค์ ควรจะ
เป็ นแบบอย่ำงครู ทุกคน

เกีย่ วกับความผิดบาป
ครู จะต้องรู ้ถึงควำมสยดสยองของควำมผิดบำปตลอดจนผลของมัน นอกจำกนั้นยังจะต้องรู ้ถึง
วิธี ที่ จะต่ อสู ้ ก ับ มันด้วย ครู จะต้องเข้ำ ใจ ถึ งมู ล เหตุ ที่ ทำให้นัก เรี ย นกระท ำควำมผิดบำป และรู ้ จกั อ
ลุ่มอะล่วย ต่อกำรแก้ไขปั ญหำนี้ให้แก่เขำด้วย ทั้งนี้ โดยพึ่งในกำรอธิ ษฐำนและกำรนำของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์

เกีย่ วกับความรอด
กำรสอนต้องมีจุดมุ่งหมำยแบบคริ สเตียนอย่ำงแท้จริ ง มิฉะนั้น จะอ้ำงว่ำ เป็ นกำรสอนของคริ ส
เตียนไม่ได้ ครู จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมรอด และรู ้ถึงฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในชี วิตของ
ตน นอกจำกนั้นยังจะต้องรู ้ถึงวิธีที่นำจิตวิญญำณของผูอ้ ื่น ให้มำหำพระคริ สต์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ครู คริ สเตียนจะต้องรู ้ถึงควำมหมำยที่แท้จริ งของควำมรอด และต้องรู ้วำ่ กำรที่พระเจ้ำประทำนควำมรอด
ให้แก่เรำนั้น พระองค์ทรงต้องเสี ยสละมำกมำย

เกีย่ วกับคริสตจักร
ครู จะต้องมีควำมรู้จกั มักคุน้ สนิทสนมกับคริ สตจักร และส่ งเสริ มกิจกำรของคริ สตจักร ในกำร
ที่จะสร้ำงสรรค์ควำมประทับใจ อันยัง่ ยืนนำนให้แก่นกั เรี ยน

เกีย่ วกับหัวข้ อหรือเรื่องที่สอน
ครู ควรจะสอนเรื่ องรำว ที่จะทำให้นกั เรี ยนสำมำรถนำไปใช้ ในชีวติ ประจำวันของเขำได้
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คาเตือนสาหรับผู้ทสี่ อนเด็ก
1. จงใช้ถอ้ ยคำง่ำย ๆ พอที่เด็กจะพึงเข้ำใจได้
2. จงสอนหลักอันเป็ นข้อที่เน้นให้ปฏิบตั ิ มำกกว่ำที่จะสอนหลักอันเป็ นข้อห้ำม (เพรำะเด็กย่อม
มีควำมซุ กซนเป็ นปกตินิสัย ยิง่ ห้ำมเท่ำใด เขำก็จะยิง่ อยำกฝ่ ำฝื นเท่ำนั้น)
3. เมื่อต้องกำรควำมช่ วยเหลื อจำกเด็ก ๆ จงใช้คำพูดเชิ งขอร้ องเขำ อย่ำได้ใช้คำพูดที่แสดงถึง
อำนำจของท่ำน โดยกำรออกคำสั่งเป็ นอันขำด
4. ไม่ควรขึ้นเสี ยงกับเด็ก เว้นแต่จะถึงครำวจะเป็ น
5. ต้องเป็ นผูม้ ีจิตใจหนักแน่น
6. ต้องทำตำมคำมัน่ สัญญำ ที่ให้ไว้กบั เด็กอย่ำงเคร่ งครัด
7. จงสอนให้เขำมีควำมสนใจในกำรเรี ยนเป็ นกิจวัตร
8. ต้องมีควำมซื่อสัตย์
9. จงเว้นกำรสอนบทเรี ยนที่ยำวเกินควร
10. เริ่ มต้นสอนบทเรี ยน ด้วยกำรยกเอำเรื่ องที่เป็ นจุดเด่นขึ้นกล่ำวนำ เพื่อดึงดูดควำมสนใจของ
เด็ก ๆ

24

รับใช้ พระเจ้ าโดยการถวาย
1. สารพัดสิ่งทีเ่ ป็ นอยู่นี้ เป็ นของผู้ใด
สิ่ งสำรพัดที่เป็ นอยูน่ ้ ี ล้วนแต่เป็ นของพระเจ้ำทั้งสิ้ น
“...ท่ำนทั้งหลำยมิใช่ เจ้ำของกำย... ด้วยว่ำได้ทรงไถ่ท่ำนทั้งหลำยไว้แล้วตำมรำคำ เหตุฉะนั้น
ท่ำนทั้งหลำยจงถวำยพระเกียรติยศแก่พระเจ้ำด้วยร่ ำงกำยด้วยท่ำน” 1 โคริ นธ์ 6:19,20
พระเจ้ำตรัสว่ำ “...สัตว์ป่ำทุกตัวเป็ นของเรำทั้งฝูงวัวควำยที่อยูบ่ นภูเขำ หลำยพันยอดก็เป็ นของ
เรำนกที่ภูเขำทุกตัว...โลกกับสิ่ งของอันอุดมสมบูรณ์ในโลกเป็ นของเรำ” สดุดี 50:10-12

2. เราควรจะแสวงหาทรัพย์ สมบัติอย่ างไร
เรำควรแสวงหำทรัพย์สมบัติ ในทำงที่จะเป็ นกำรถวำยพระเกียรติแก่พระเจ้ำ ด้วยตระหนักดีวำ่
สิ่ งของทั้งหมดที่เรำหำมำได้น้ นั แท้จริ งเป็ นของประทำนจำกพระองค์
“....ท่ำนทั้งหลำยจะกินจะดื่มก็ดี หรื อจะทำประกำรใดก็ดี จงกระทำทุกสิ่ งเป็ นที่ถวำยเกียรติยศ
แก่พระเจ้ำ” 1 โคริ นธ์ 10:31
“พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ จะประทำนสิ่ งสำรพัดตำมที่พวกท่ำนต้องกำรนั้นจำกทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของ
พระองค์ในพระเยซูคริ สต์” ฟิ ลิปปี 4:19

3. เราจะถวายแก่พระเจ้ าอย่ างไร
เรำควรถวำยชีวติ ของเรำแก่พระองค์เป็ นอันดับแรกเช่นเดียวกับพระเยซู คริ สต์ได้ประทำน พระ
ชนม์ชี พ ของพระองค์ เองเพื่ อ เรำ ต่ อ จำกนั้น จึ ง เป็ นกำรถวำยทรั พ ย์ส มบัติ ตอบสนองแก่ พ ระองค์
เหมื อนกับที่ พระองค์ทรงโปรดประทำนควำมอุ ดมสมบูรณ์ และควำมเจริ ญรุ่ ง เรื องให้เรำ แม้แต่ค น
ยำกจนก็อำจถวำยส่ วนที่เป็ นของพระองค์ท้ งั หมด ได้เช่นเดียวกัน
“...ข้อสำคัญที่สุด ได้ถวำยตัวเขำเองแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ แล้วได้มอบตัวให้แก่เรำ ตำมพระทัย
พระเจ้ำ” 2 โคริ นธ์ 8:5
“ทุกคนจงให้ตำมซึ่ งได้คิดหมำยไว้ในใจ มิใช่ดว้ ยนึ กเสี ยดำย มิใช่ขืนใจให้ เพรำะพระเจ้ำทรง
รักคนนั้น ที่ให้ดว้ ยใจยินดี” 2 โคริ นธ์ 9:7
“ทุกวันอำทิตย์ให้พวกท่ำนทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้ไว้บำ้ ง เพื่อจะไม่ตอ้ งเก็บเรี่ ยไรเมื่อ
ข้ำพเจ้ำมำ” 1 โคริ นธ์ 16:2
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“เมื่อครำวเขำรับควำมทุกข์ลำบำกเป็ นอันมำกควำมยินดีอนั อุดมของเขำพร้อมด้วยควำมยำกจน
แสนเข็ญของเขำ ก็ลน้ ปรำกฏออกเป็ นใจศรัทธำอย่ำงยิง่ 2 โคริ นธ์ 8:2

4. การทีเ่ ราถวายต่ อพระเจ้ าเช่ นนีเ้ ราจะได้ รับพระพรอะไรจากพระองค์ หรือเปล่า
พระเจ้ำจะทรงประทำนบำเหน็จรำงวัล ให้เรำเกินกว่ำที่เรำถวำยแก่พระองค์เสี ยอีก
“จงแจกปั นให้เขำ และเขำจะแจกปั นให้ แก่ท่ำนด้วย เขำจะตวงด้วยทะนำนถ้วยยัดสั่นแน่นพูน
ล้น ใส่ ในตักของท่ำน เพรำะว่ำท่ำนจะตวงให้เขำด้วยทะนำนอันใด เขำจะตวงให้ท่ำนด้วยทะนำนอัน
นั้น” ลูกำ 6:38
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คุณสมบัติของผู้นา
1. มีควำมยินดีในกำรช่วยทำกำรงำนของคริ สตจักร แม้วำ่ จะเป็ นงำนที่เล็กน้อย และถือว่ำ ไม่มี
ควำมสำคัญก็ตำม
2. มีควำมเต็มใจที่จะแสวงหำควำมรอบรู ้ เพื่อนำมำเป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักร ไม่ว่ำจะต้อง
สิ้ นเปลืองหรื อเสี ยค่ำมำกเท่ำใดก็ตำม
3. จะต้องไม่เป็ นผูท้ ี่เห็นแก่ตวั
4. จะต้องมีควำมมัน่ ใจในตนเอง และตระหนักอยูเ่ สมอว่ำ ควำมขยันหมัน่ เพียรในกำรงำน และ
กำรรู้จกั กำรปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอ จะเป็ นทำงนำไปสู่ ควำมสำเร็ จ
5. จะต้องเป็ นผูท้ ี่มองเหตุกำรณ์ไกล และมีทรรศนะกว้ำงขวำง
6. ต้องมีควำมเข้ำใจถึงสภำพควำมเป็ นอยู่ และจิตใจของหมู่ชนที่ตนเกี่ยวข้องด้วย และรู ้ถึงวิธีที่
เข้ำถึงจิตใจของหมู่ชนเหล่ำนั้น ตำมแต่กรณี
7. ต้องรู้ถึงวิธีจดั ตั้งโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำคริ สตจักรให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
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เพื่อยังผลประโยชน์อนั มหำศำลให้กบั บรรดำผูน้ ำคริ สตจักร ครู สอนพระคัมภีร์ ผูป้ กครองและ
สมำชิกในคริ สตจักรทุกท่ำน
“บทบำทผูน้ ำคริ สตจักร” เป็ นหนังสื อที่แนะนำแบบรวบรัดและย่อให้ส้ ัน เพื่อสะดวกในกำร
อ่ำน ประหยัดเงิน ประหยัดเวลำ แต่ให้ผลคุม้ ค่ำ
ผูเ้ ขียนได้พดู ถึงวิธีกำรเยีย่ มเยียนติดตำมผล กำรให้คำปรึ กษำแก่ผทู ้ ี่กำลังประสบกับปั ญหำชี วิต
ปรัชญำของคริ สเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลักษณะผูน้ ำที่ดีในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
บทบำทผูน้ ำคริ สตจักร
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