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คริ สตจักรยังนักเพรสไบทีเรี ยนเป็ นคริ สตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของคณะเพรสไบทีเรี ยนตั้งอยู่
ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปั จจุบนั มีสมาชิกกว่า 60,000 คน

ประวัติโดยสั งเขปของคริสตจักรยังนักเพรสไบทีเรียน
ประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้แ สดงให้ เห็ นถึ ง ความทุ ก ข์ระทมของชาวเกาหลี ที่ ต้อ งตกอยู่ภายใต้ก าร
ปกครองของญี่ปุ่นถึ ง 36 ปี และได้รับเอกราชในวันที่ 15 สิ งหาคม 1945 หลังจากนั้นไม่นานกองทัพ
คอมมิวนิสต์ของรัสเซี ยก็ได้เข้ายึดครองประเทศเกาหลีเหนื อ การข่มเหงคริ สเตียนอย่างหนักก็ได้เริ่ มขึ้น
อีกครั้งทาให้คริ สเตียนจากภาคเหนื อหลบหนี ลงมาทางใต้เป็ นจานวนมากรวมทั้งศาสนาจารย์ฮนั กยุงซิ ก ซึ่ งได้ต้ งั คริ ส ตจักรที่ ก รุ งโซลโดยใช้อาคารที่ เคยเป็ นศู นย์กลางของศาสนาชิ นโตมาก่ อนเป็ นที่
นมัสการพระเจ้า ระหว่า งที่ กาลัง ดาเนิ นการก่ อสร้ างอาคารคริ สตจักร ในปี ค.ศ.1947 คริ สตจักรได้
จัดการนมัสการเพิ่มขึ้นเป็ นสองรอบเนื่ องจากมีคริ สเตียนที่อพยพมาจากทางภาคเหนื อมากขึ้นและใน
เดื อ นมิ ถุ นายน ค.ศ. 1950 อาคารคริ ส ตจัก รก็ ส ร้ า งเสร็ จสมบู ร ณ์ แต่ ใ นเดื อ นเดี ย วกันนี้ เองกองทัพ
คอมมิวนิ สต์เกาหลีได้เข้ายึดกรุ งโซลทาให้ส มาชิ กหนี ลงไปทางทิศใต้ และได้รวมตัวกันนมัสการพระ
เจ้าตามเมืองต่างๆ ในระหว่างสงครามคอมมิวนิสต์ (ค.ศ. 1950-1953) กองทัพคอมมิวนิสต์ได้ใช้อาคาร
คริ สตจักรเป็ นคลังเก็บอาวุธ และในการล่าถอยพวกคอมมิวนิ สต์ได้เผาทาลายอาวุธต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน
อาคารคริ สตจักร แต่พระเจ้าได้ทรงปกป้ องไว้ทาให้อาคารคริ สตจักรไม่ได้รับความเสี ยหายแต่อย่างใด
หลังจากได้ทาความสะอาดอาคารแล้วจึงได้เริ่ มใช้ในปี ค.ศ. 1954 และสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง
เพื่อรองรั บ สมาชิ กที่ เพิ่มขึ้ น ศิ ษ ยาภิ บ าลฮันได้มุ่ งเน้นงานประกาศพระกิ ตติ คุณ การศึ กษา และงาน
บริ การสังคมมาตลอด ท่านได้รับใช้อย่างเต็มกาลังจนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1973 ท่านได้รับตาแหน่งศิษยาภิ
บาลกิตติมศักดิ์ (Pastor Emeritus) และศจ.ดร.ปาร์ค โช ชุน ได้เข้ารับหน้าที่ศิษยาภิบาลมาจนถึงปัจจุบนั
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เคล็ดลับของคริสตจักรเกาหลีในการเพิม่ พูนสมาชิก
จากการสัมมนาศิษยาภิบาลนานาชาติ ศจ.ปาร์ คได้บรรยายถึงเคล็ดลับในการเพิ่มพูคริ สตจักร
เพื่อตอบคาถามที่คนทัว่ โลกที่ถามถึงเหตุผลที่ทาให้คริ สตจักรในเกาหลีเจริ ญเติบโตอย่างมาก และนี่ คือ
เหตุผลที่ทาให้คริ สตจักรทุกแห่งในเกาหลีเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ประการที่หนึ่ง คริ สตจักรเกาหลีวางรากฐานด้วยเลือดเนื้ อของผูเ้ ชื่ อดังที่มีผกู ้ ล่าวไว้ว่า “โลหิ ต
ของผูเ้ ชื่ อ เป็ นเมล็ ด พัน ธุ์ ข องคริ ส ตจัก ร” และนี่ เ ป็ นความจริ ง ส าหรั บ คริ ส ตจัก รเกาหลี คริ ส ตจัก ร
โรมันคาทอลิ กได้เข้ามายังประเทศเกาหลี ก่อนคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ประมาณ 100 ปี อีกทั้งคริ สต์
สมาชิกถูกข่มเหงและถูกฆ่าตายนับพัน ๆ คนซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงและเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์กบั พระ
กิตติคุณ ระหว่าง 36 ปี ที่ถูกข่มเหงจากญี่ปุ่น จากนั้นก็มีช่วงความสงบเล็กน้อยและต่อมาก็ถูกข่มเหงอีก
ครั้งจากคอมมิวนิสต์ บรรดาครู และศิษยาภิบาลผูน้ า ถูกจาคุกและถูกฆ่าตายเป็ นจานวนมาก
ประการทีส่ อง คริ สตจักรเกาหลีเป็ นคริ สตจักรแห่ งการอธิ ษฐาน ในปี ค.ศ. 1907 ได้มีการฟื้ นฟู
เกิ ดขึ้นโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์ได้นาการมีชยั เหนื อบาป การชาระล้างและให้กาลังแก่คริ ส
เตียนในการนาคนมาถึงองค์พระเยซูคริ สต์ไม่วา่ จะเป็ นคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง นับว่าเป็ นช่วงเวลา
แห่ งการอธิ ษฐานและการชาระให้บริ สุทธิ์ คริ สตจักรจึงได้เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ในระหว่างที่ญี่ปุ่น
ยึดครองประเทศเกาหลี อยู่น้ นั มี คริ สเตียนจานวนมากที่ประนี ประนอมในความเชื่ อและยอมทาความ
เคารพวัตถุ บูชาของศาสนาชิ นโตแต่ส่วนผูท้ ี่ยงั ยืนหยัดในความเชื่ อนั้นโรงเรี ยนของเราและโบสถ์ก็ถูก
ปิ ดหรื อไม่ก็เผาทิ้ง หลังเสร็ จสิ้ นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิ งหาคม 1945 เราขอบพระคุณพระเจ้า
ที่โปรดให้คริ สเตียนที่ละทิ้งความเชื่ อได้กลับใจ ในเวลานั้นคริ สตจักรหลายแห่ งได้ต้ งั กลุ่มอธิ ษฐานขึ้น
และได้อธิ ษฐานอย่างหนักยิง่ ขึ้นในระหว่างสงครามคอมมิวนิสต์
ประเทศเกาหลี ได้พฒั นาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ วและได้เกิ ดเมืองใหญ่ข้ ึนทัว่ ไป ทาให้
หลายคริ สตจักรประสบปั ญหาการจัดประชุ มอธิ ษฐานในเวลารุ่ งอรุ ณ โดยปกติ สมาชิ กจะมาร่ วมกัน
อธิ ษฐานตามคริ สตจักรต่าง ๆ ที่ตนเป็ นสมาชิ กตั้งแต่ 200-300 คน และหลายคริ สตจักรได้จดั ให้มีการ
อธิ ษฐานโต้รุ่งในคื นวันศุ กร์ มี การร้ องเพลงสรรเสริ ญ การเทศนา กล่ าวคาพยาน แบ่งกลุ่ มย่อย การ
อธิ ษฐานส่ วนตัว บางคนก็นอนหลับ จิ ตวิญญาณของสมาชิ กก็ได้รับการเสริ มพลังจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ โดยถ้วนหน้า
ส่ วนคริ สตจักรยังนักมีการประชุมอธิษฐานในคืนวันพุธ 2 รอบ รอบแรกเริ่ มเวลา 18.30 น.และ
รอบสองเวลา 20.00 น. มีผมู ้ าร่ วมเต็มสถานนมัสการซึ่ งมีที่นงั่ เพียง 3,500 ที่เท่านั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นคน
หนุ่มสาวซึ่งจะเติบโตเป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณต่อไปในอนาคต หลายคริ สตจักรมีภูเขาอธิ ษฐานหรื อสถานที่
สาหรั บ อธิ ษฐานส าหรั บ หมู่ ค ณะและส่ วนตัว เพื่ อใช้ส าหรั บ อธิ ษ ฐาน ศึ ก ษาพระค าและใคร่ ค รวญ
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คริ สตจักรยังนักมีส ถานที่สาหรับอธิ ษฐานอยู่ทางตอนเหนื อของกรุ งโซล มีสมาชิ กจานวนมากไปใช้
บริ การ ซึ่ งเชื่อแน่วา่ คริ สตจักรยังนักกาลังเจริ ญขึ้นเพราะสมาชิกสัตย์ซื่อในการอธิ ษฐาน
ประการที่สาม คริ สตจักรเกาหลีเจริ ญเติบโตเพราะคริ สต์สมาชิกกระตือรื อร้นในการประกาศ
พระกิตติคุณ ตั้งแต่ ค.ศ. 1974 คริ สตจักรยังนักได้เปิ ดชั้นอบรมการประกาศส่ วนตัวขึ้น มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
50-70 คน ใช้เวลาอบรม 4 สัป ดาห์ สัปดาห์ ล ะ 2 ครั้ ง ครั้ งละ 3 ชั่วโมง ในการอบรมทุ ก ครั้ ง ทุ กคน
จะต้องรายงานผลการประกาศพระกิตติคุณส่ วนตัวคนละ 10 นาที และหากขาดการอบรมมากกว่า 2 ครั้ง
หรื อทางานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็ จก็จะไม่จบหลักสู ตรบทเรี ยนนี้ ได้รับความคิดจากองค์การประกาศ
พระคริ สต์แก่นกั ศึกษา องค์การเนวิเกเตอร์ การประกาศพระกิตติคุณแบบทวีคูณ และอื่น ๆ จนถึงเวลานี้
มีสมาชิกผ่านการอบรมกว่า 3,000 คน และคริ สตจักรมีสมาชิ กเพิ่มมากขึ้นเพราะการเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์อย่างกระตือรื อร้น เราพบว่าวิธีน้ ี ไม่เพียงเป็ นการเพิ่มสมาชิ กเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการพัฒนาชี วิตของ
คริ สต์สมาชิ กอีกด้วย เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ สมาชิ กของหลายคริ สตจักรเห็ นว่า การประกาศพระกิ ตติคุณ
เป็ นหน้าที่ของศิษยาภิบาลและทีมผูร้ ับใช้เท่านั้น ทาให้คริ สตจักรเหล่านี้ ไม่สามารถเจริ ญขึ้นได้ สมาชิ ก
ของคริ สตจักรยังนักจะต้องได้รับการอบรมอย่างหนักหน่วงแต่พวกเขาก็เต็มใจและชื่ นชมยินดี เมื่อเห็น
ผลที่ได้รับจากการทุ่มเทในการประกาศพระกิตติคุณ คริ สตจักรได้จดั ให้มีการอบรมแก่สมาชิ กทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็ นคณะนักร้อง คณะรวีวารศึกษา คนงาน ผูป้ กครอง มัคนายก และอื่น ๆ ในการอบรมการ
ประกาศพระกิ ตติ คุณที่ยากมากคือกลุ่มผูป้ กครอง เพราะพวกเขาคิ ดว่าตนเป็ นคริ สเตียนที่ เติบโตแล้ว
ดังนั้นคริ สตจักรจึงจัดสัมมนาขึ้นในเดือนกันยายนทุกปี โดยเลือกสถานที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
และสะดวกสบายเพื่อร่ วมกันวางแผนสาหรับพันธกิ จในปี ต่อไปและประเมินผลงานในปี ที่ผ่านมา นี่
เป็ นหนทางที่จะได้รับความร่ วมมือจากบรรดาผูป้ กครอง
เนื่องจากคริ สตจักรยังนักมีสมาชิก ถึง 60,000 คน จึงได้หาหนทางที่ทาให้สมาชิ กมีส่วนในการ
รับใช้ร่วมกับศิษยาภิบาล โดยแบ่งการดูแลสมาชิกออกเป็ น 19 เขต แต่ละเขตรับผิดชอบโดยศิษยาภิบาล
เขตและมี ส มาชิ กเขตละ 1,000 ครอบครั ว จากเขตก็ แบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ย่อยกลุ่ ม ละ 12 ครอบครั ว มี
กรรมการรับผิดชอบ 3-4 คนเพื่อแบ่งเบาภาระและรายงานการเคลื่อนไหวให้ศิษยาภิบาลเขตทราบ เวลา
นี้ มีผูน้ ากลุ่ มย่อย 1,362 คนมาพบกันทุ ก เช้าวันจันทร์ เพื่อศึ ก ษาพระวจนะที่ จะนาไปใช้ใ นกลุ่ ม ย่อย
วิธีการนี้ ได้ริเริ่ มโดยจอห์น เวสเลย์และถูกนามาใช้ในประเทศเกาหลีโดยธรรมทูตคณะเมธอดิสท์และ
เป็ นที่นิยมในทุกคณะนิกาย
ประการที่สี่ คริ สตจักรเกาหลีเจริ ญเติบโตเพราะชาวเกาหลีมีจิตใจที่แสวงหา ชาวเกาหลีได้รับ
อิ ทธิ พลจากศาสนาพุ ทธและขงจื๊ ออย่างเจื อจาง พวกเขาส่ วนมากไปวัดปี ละครั้ ง ตอนแต่งงาน ตอน
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เจ็บป่ วย หรื องานศพเท่านั้น ซึ่ งชี วิตที่ปราศจากพระคริ สต์ในดวงใจทาให้จิตใจของเขาว่างเปล่าและสิ้ น
หวังต้องทนทุกข์ฝ่ายวิญญาณและร่ างกายต่อไป
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าวันเพ็นเทคศเตที่ กรุ งเยรู ซาเล็มทาให้คริ สตจักรได้ขยายไปทัว่ ทวีปยุโรป
อเมริ กา และเอเซี ย ด้วยเหตุ ผลหลายประการท าให้คริ สตจักรต่าง ๆ กาลังตายลง แต่ล ะขณะนี้ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เคลื่อนไหวอย่างมากในประเทศเกาหลี พระเจ้าทรงประทานโอกาสอันยิ่งใหญ่แก่เรา
ถ้า เราสั ตย์ซื่ อต่ อพระองค์ พระองค์ก็ จะทรงใช้เราให้ ป ระกาศไปทัว่ โลก แต่ ถ้า เราไม่ สั ต ย์ซื่ อ พระ
วิญญาณก็จะเคลื่อนไหวไปยังประเทศอื่น

คุณลักษณะพิเศษของคริสตจักรยังนักเพรสไบทีเรียน
ข้า พเจ้า ได้อธิ บ ายถึ ง เหตุ ผลที่ ทาให้ คริ ส ตจัก รในเกาหลี เจริ ญเติ บ โตไปแล้ว แล้วโอกาสนี้
ข้าพเจ้าอยากชี้ให้เห็นคุณลักษณะบางอย่างของคริ สตจักรที่ส่งเสริ มให้คริ สตจักรมีการเพิม่ พูน
1.ผู้นามีความคิดสร้ างสรรค์ จอห์น คาลวินได้กล่าวว่า “คริ สตจักรจะเจริ ญขึ้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ศิษ
ยาภิบาล” ศิษยาภิบาลจึงเป็ นผูท้ ี่ มีความรับผิดชอบสู งสุ ด ต้องเป็ นบุ รุษแห่ งความเชื่ อ เมื่อโมเสสส่ งผู ้
สอดแนม 12 คนไปยังแผ่นดินคะนาอัน ผูส้ อดแนม 10 คน รายงานว่าแผ่นดินเต็มไปด้วยมนุ ษย์ยกั ษ์และ
เราไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกนี้ได้ แต่ฝ่ายโยชูวาและคาเลบได้กล่าวในสิ่ งที่ตรงข้ามว่า “พระเจ้าทรงเป็ น
ใหญ่เหนือคนเหล่านั้นและพระองค์สัญญาว่าจะประทานดินแดนนี้ ให้” ทั้งสองรายงานด้วยความเชื่อใน
พระสัญญาของพระเจ้า ศิษยาภิบาลหลายคนมีความเชื่ อและหลายคนไม่มี พระเจ้าทรงอวยพรตามกาลัง
ความเชื่อของเรา
2.ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริ สต์ พระคริ สตธรรมคัมภี ร์ได้สอนเราว่าเรามีของ
ประทานและความสามารถที่ต่างกัน พระเจ้าทรงประทานสิ่ งที่ต่างกันเพื่อเสริ มสร้างกันและกัน อาจจะ
เปรี ยบได้กบั วงดนตรี ซ่ ึ งประกอบด้วยเครื่ องดนตรี หลายชิ้ น สมาชิ กบางคนเป็ นไวโอลิ น บางคนเป็ น
กลอง ถ้าตีกลองได้ถูกจังหวะและเวลาก็จะทาให้เกิดความไพเราะ และถ้ากลองเล่นตามใจตัวเองก็มีแต่
จะท าให้ เ กิ ด เสี ย งที่ น่ า ร าคาญ ดัง นั้น เราต้อ งสร้ า งความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ท่ า มกลางความ
หลากหลายในคริ สตจักร
3.การนมัสการฝ่ ายวิญญาณ สมาชิกมีความอ่อนล้าฝ่ ายร่ างกายและวิญญาณเพราะต้องเผชิ ญกับ
สภาพสังคมที่ล่อลวงให้ทาบาป ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่การงาน สถานศึกษา และครอบครัว จึงต้องการรับ
การเสริ มพลังฝ่ ายวิญญาณจากพระเจ้า การเตรี ยมการนมัสการจึงจาเป็ นที่จะต้องทาให้ดีที่สุด ไม่วา่ จะ
เป็ นการเลือกเพลง ข้อพระธรรม การอธิษฐาน เพลงพิเศษ และคาเทศนาที่ยอดเยีย่ ม
การเทศนาพระคาของพระเจ้าเป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรก เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมคริ สตจักรใน
ต่างประเทศ ข้าพเจ้าได้เห็นคริ สตจักรที่เติบโตกาลังวางแผนที่จะสร้างอาคารคริ สตจักรขึ้นใหม่ ขณะที่
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คริ ส ตจัก รบางแห่ ง ก าลัง จะตาย ข้า พเจ้า เชื่ อว่า สาเหตุ ส าคัญ คื อ “ค าเทศนา” ซึ่ ง ค าเทศนาที่ ดี ต้องมี
องค์ประกอบ 3 ประการดังนี้
ก.พระคาของพระเจ้ า เราอาจจะเสนอด้วยเรื่ องรัฐศาสตร์ แต่ไม่ใช่ตลอดทั้งคาเทศนา คาเทศนาที่
ดีเลิศ คือ คาเทศนาแบบอรรถาธิ บาย แต่จาต้องระวังในเรื่ องที่เป็ นที่น่าสนใจของผูฟ้ ั ง ซึ่ งศิษยาภิบาลที่ดี
เป็ นเหมือนพ่อครัวที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ที่จะปรุ งอาหารฝ่ ายวิญญาณที่มีรสชาติดีถูกปากสมาชิก
ข.ศาสนศาสตร์ ในทุกคาเทศนาจาเป็ นต้องกาหนดเป้ าหมาย และเป้ าหมายที่ สาคัญที่ สุดคื อ
ความรอดที่จะมาถึงผูฟ้ ั ง ซึ่ งในการนมัสการจะมีผทู ้ ี่ยงั ไม่เชื่ อเข้ามาอยูร่ ่ วมด้วยเพื่อแสวงหาพระเจ้า ศิษ
ยาภิบาลจึงควรใช้ถอ้ ยคาที่เข้าใจง่ายมากกว่าการใช้คาศัพท์ทางศาสนศาสตร์ เพื่อทุกคนจะสามารถรับ
พระพรร่ วมกันได้
ค.สั มผัสกับชี วิตประจาวัน ศิษยาภิบาลต้องเข้าใจสถานการณ์ และปั ญหาในชี วิตของสมาชิ ก
โดยการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิด แต่เนื่ องจากคริ สตจักรยังนักเป็ นคริ สตจักรที่ใหญ่มาก จึงต้องแบ่งสายการ
เยี่ยมเยียนผ่านทางทีมผูร้ ับใช้และหากสมาชิ กคนใดมีความจาเป็ นหรื อปั ญหาก็จะได้รับการติดตามเป็ น
พิเศษ
4.กลุ่มตามความสนใจ คริ สตจักรได้จดั ให้มีการประชุ มกลุ่มย่อยตามบ้านสมาชิ กในคืนวันศุกร์
และยังเชิ ญชวนให้สมาชิ กตั้งกลุ่ ม ขึ้ นตามความสนใจหรื อตามงานอดิ เรก คริ สตจักรยังนัก จึ งมี กลุ่ ม
ทนายความ กลุ่มหมอ กลุ่มนักธุ รกิจ และกลุ่มประกาศพระกิตติคุณแก่นกั ศึกษา ทหาร ตารวจ นักโทษ
ฯลฯ ซึ่งคริ สตจักรจัดให้มีเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
5.ความกลมกลืนกับวัฒนธรรม คริ สตจักรเกาหลี ไม่เหมื อนคริ สตจักรทางตะวันตก เราสอน
และเทศนาความจริ งเหมือนกัน แต่วิธีการได้ถูกปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี คริ สตจักรได้
ขอให้สมาชิกมีส่วนช่วยเหลือในงานสังคม เพราคริ สตจักรเป็ นแสงสว่างและเกลือแห่ งแผ่นดินโลก เรา
จึงต้องการคริ สเตียนที่มีความเชื่อไม่เพียงวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ตลอดทั้งสัปดาห์
6.การวางแผนงานที่ชัดเจน ข้าพเจ้าทางานร่ วมกับคณะผูป้ กครองในการกาหนดเป้ าหมายและ
ประเมินผลงานในแต่ละปี เราทางานอย่างหนักในการกาหนดยุทธวิธีในการดาเนิ นพันธกิจ คริ สตจักร
ยังนักมี การเติ บโตปี ละ 10% และเราคาดว่า ในปี ค.ศ.1990 เราจะมี ส มาชิ ก 100,000 คน และเราได้
วางแผนที่จะซื้ อที่ดินทางตอนใต้ของกรุ งโซล เพื่อสร้างสถานนมัสการที่สามารถจุสมาชิกได้ 10,000 คน
คริ ส ตจัก รยัง นัก ได้ก่ อ ตั้ง คริ ส ตจัก รลู ก ขึ้ น กว่า 200 แห่ ง ที่ ส ามารถเลี้ ย งตนเองได้แ ล้ว ถ้า จะเรี ย ก
คริ สตจักรใหม่วา่ คริ สตจักรลูก คริ สตจักรยังนักไม่เป็ นเพียงคริ สตจักรแม่เท่านั้น แต่เป็ นคริ สตจักรยายที่
บรรดาคริ สตจักรลูกได้ออกลูกออกหลานมากมาย และเรายังสร้างคริ สตจักรลูกต่อไป
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คริ สตจักรยังส่ งเสริ มพันธกิจในต่างประเทศโดยที่คริ สตจักรส่ งศาสนาจารย์ 7 คน ไปทางานที่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เกาะกวม อินโดนี เซี ย ไต้หวัน เยอรมันตะวันตก ชิ ลี และสิ งคโปร์ เรามีฆราวาส 8
คน ที่ทาธุ รกิ จและเป็ นพยานถึ งองค์พระเยซู คริ สต์ในประเทศปากีสถาน อินเดีย เนปาล โซมาเลีย และ
มาเลเซีย
ในงานบริ ก ารสั ง คมนั้น คริ สตจักรได้ส่ง เสริ ม การศึ ก ษาโดยตั้ง โรงเรี ย นมัธยมศึ ก ษายัง นัก
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาหญิ ง และสถานศึ ก ษาศาสนศาสตร์ หญิ งขึ้ นและคริ สตจักรได้จดั ให้วนั อาทิตย์
สุ ดท้ายของทุก เดื อนเป็ นวันรั บใช้สังคมโดยมี การนาข้าวสาร เสื้ อผ้าและสิ่ งของที่ จาเป็ นไปมอบให้
สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าสถานสงเคราะห์คนชราและหญิงม่าย และมีบริ การด้านสุ สานอีกด้วย
คริ สตจักรยังนักมีทีมงานที่ประกอบด้วยศาสนาจารย์ 22 คน ผูป้ ระกาศ 24 คน คณะนักร้อง 7
ทีม และอาสาสมัครอีกจานวนมาก เรามีการนมัสการ 5 รอบ ในวันอาทิตย์และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิ ด
ตามอาคารต่าง ๆ เราเทศนาเรื่ องพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดพ้นจากบาป และประทานความหวังแก่
เราในอนาคต
ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่ า คริ ส ตจัก รที่ แ ข็ ง แรงต้อ งเป็ นคริ ส ตจัก รที่ เ จริ ญ เติ บ โต และถ้า เราหยุ ด การ
เจริ ญเติ บ โตเราก็ กาลัง ตายลงที ล ะน้อย ดัง นั้นค าอธิ ษ ฐานของเราคื อ เราจะยัง คงเติ บ โตต่ อไป และ
คริ สตจักรของเราจะเป็ นสถานที่นมัสการพระเจ้า เชื่อฟัง และรับใช้พระเจ้าโดยสมาชิกของเรา.

ที่มา :เพื่อนผูน้ า ปี ที่ 1 ฉบับที่ 6 กันยายน –ตุลาคม 1993,หน้า27-29.
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