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พลงัแห่งการเพิม่พูนคริสตจกัร 
เขยีนโดย ศจ.ดร.ปาร์ค  โช ชุน 

แปลโดย อจ.จิรยุทธ  วจนะถาวรชัย 
คริสตจกัรยงันกัเพรสไบทีเรียนเป็นคริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของคณะเพรสไบทีเรียนตั้งอยู ่

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ปัจจุบนัมีสมาชิกกวา่ 60,000 คน 

ประวตัิโดยสังเขปของคริสตจักรยงันักเพรสไบทเีรียน 

ประวติัศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของชาวเกาหลี ท่ีต้องตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของญ่ีปุ่นถึง 36 ปี  และไดรั้บเอกราชในวนัท่ี 15 สิงหาคม 1945 หลงัจากนั้นไม่นานกองทพั
คอมมิวนิสตข์องรัสเซียก็ไดเ้ขา้ยดึครองประเทศเกาหลีเหนือ การข่มเหงคริสเตียนอยา่งหนกัก็ไดเ้ร่ิมข้ึน
อีกคร้ังท าให้คริสเตียนจากภาคเหนือหลบหนีลงมาทางใตเ้ป็นจ านวนมากรวมทั้งศาสนาจารยฮ์นั กยุง-
ซิก ซ่ึงได้ตั้ งคริสตจกัรท่ีกรุงโซลโดยใช้อาคารท่ีเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาชินโตมาก่อนเป็นท่ี
นมสัการพระเจา้ ระหว่างท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้างอาคารคริสตจกัร ในปี ค.ศ.1947 คริสตจกัรได้
จดัการนมสัการเพิ่มข้ึนเป็นสองรอบเน่ืองจากมีคริสเตียนท่ีอพยพมาจากทางภาคเหนือมากข้ึนและใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1950 อาคารคริสตจักรก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แต่ในเดือนเดียวกันน้ีเองกองทัพ
คอมมิวนิสต์เกาหลีไดเ้ขา้ยึดกรุงโซลท าให้สมาชิกหนีลงไปทางทิศใต ้และไดร้วมตวักนันมสัการพระ
เจา้ตามเมืองต่างๆ ในระหวา่งสงครามคอมมิวนิสต ์(ค.ศ. 1950-1953) กองทพัคอมมิวนิสตไ์ดใ้ชอ้าคาร
คริสตจกัรเป็นคลงัเก็บอาวุธ และในการล่าถอยพวกคอมมิวนิสต์ไดเ้ผาท าลายอาวุธต่าง ๆ ท่ีเก็บไวใ้น
อาคารคริสตจกัร แต่พระเจา้ไดท้รงปกป้องไวท้  าให้อาคารคริสตจกัรไม่ไดรั้บความเสียหายแต่อย่างใด 
หลงัจากไดท้  าความสะอาดอาคารแลว้จึงไดเ้ร่ิมใชใ้นปี ค.ศ. 1954 และสร้างอาคารเพิ่มข้ึนอีกหลายหลงั
เพื่อรองรับสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน ศิษยาภิบาลฮนัได้มุ่งเน้นงานประกาศพระกิตติคุณ การศึกษา และงาน
บริการสังคมมาตลอด ท่านไดรั้บใชอ้ยา่งเตม็ก าลงัจนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1973 ท่านไดรั้บต าแหน่งศิษยาภิ
บาลกิตติมศกัด์ิ (Pastor Emeritus) และศจ.ดร.ปาร์ค โช ชุน ไดเ้ขา้รับหนา้ท่ีศิษยาภิบาลมาจนถึงปัจจุบนั 
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เคลด็ลบัของคริสตจักรเกาหลใีนการเพิม่พูนสมาชิก 

จากการสัมมนาศิษยาภิบาลนานาชาติ ศจ.ปาร์คไดบ้รรยายถึงเคล็ดลบัในการเพิ่มพูคริสตจกัร
เพื่อตอบค าถามท่ีคนทัว่โลกท่ีถามถึงเหตุผลท่ีท าให้คริสตจกัรในเกาหลีเจริญเติบโตอยา่งมาก และน่ีคือ
เหตุผลท่ีท าใหค้ริสตจกัรทุกแห่งในเกาหลีเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ประการที่หน่ึง คริสตจกัรเกาหลีวางรากฐานดว้ยเลือดเน้ือของผูเ้ช่ือดงัท่ีมีผูก้ล่าวไวว้่า “โลหิต
ของผูเ้ช่ือเป็นเมล็ดพนัธ์ุของคริสตจักร” และน่ีเป็นความจริงส าหรับคริสตจกัรเกาหลี คริสตจักร
โรมนัคาทอลิกไดเ้ขา้มายงัประเทศเกาหลีก่อนคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ประมาณ 100 ปี อีกทั้งคริสต์
สมาชิกถูกข่มเหงและถูกฆ่าตายนบัพนั ๆ คนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงและเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์กบัพระ
กิตติคุณ ระหวา่ง 36 ปี ท่ีถูกข่มเหงจากญ่ีปุ่น จากนั้นก็มีช่วงความสงบเล็กนอ้ยและต่อมาก็ถูกข่มเหงอีก
คร้ังจากคอมมิวนิสต ์บรรดาครูและศิษยาภิบาลผูน้ า ถูกจ าคุกและถูกฆ่าตายเป็นจ านวนมาก 

ประการทีส่อง คริสตจกัรเกาหลีเป็นคริสตจกัรแห่งการอธิษฐาน ในปี ค.ศ. 1907 ไดมี้การฟ้ืนฟู
เกิดข้ึนโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองค์ได้น าการมีชยัเหนือบาป การช าระลา้งและให้ก าลงัแก่คริส
เตียนในการน าคนมาถึงองคพ์ระเยซูคริสตไ์ม่วา่จะเป็นคนในครอบครัวและเพื่อนฝงู นบัวา่เป็นช่วงเวลา
แห่งการอธิษฐานและการช าระให้บริสุทธ์ิ คริสตจกัรจึงไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในระหวา่งท่ีญ่ีปุ่น
ยึดครองประเทศเกาหลีอยู่นั้นมีคริสเตียนจ านวนมากท่ีประนีประนอมในความเช่ือและยอมท าความ
เคารพวตัถุบูชาของศาสนาชินโตแต่ส่วนผูท่ี้ยงัยืนหยดัในความเช่ือนั้นโรงเรียนของเราและโบสถ์ก็ถูก
ปิดหรือไม่ก็เผาทิ้ง หลงัเสร็จส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 1945 เราขอบพระคุณพระเจา้
ท่ีโปรดใหค้ริสเตียนท่ีละทิ้งความเช่ือไดก้ลบัใจ ในเวลานั้นคริสตจกัรหลายแห่งไดต้ั้งกลุ่มอธิษฐานข้ึน 
และไดอ้ธิษฐานอยา่งหนกัยิง่ข้ึนในระหวา่งสงครามคอมมิวนิสต ์

ประเทศเกาหลีไดพ้ฒันาดา้นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและไดเ้กิดเมืองใหญ่ข้ึนทัว่ไป ท าให้
หลายคริสตจกัรประสบปัญหาการจดัประชุมอธิษฐานในเวลารุ่งอรุณ โดยปกติสมาชิกจะมาร่วมกนั
อธิษฐานตามคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีตนเป็นสมาชิกตั้งแต่ 200-300 คน และหลายคริสตจกัรไดจ้ดัให้มีการ
อธิษฐานโตรุ่้งในคืนวนัศุกร์ มีการร้องเพลงสรรเสริญ การเทศนา กล่าวค าพยาน แบ่งกลุ่มย่อย การ
อธิษฐานส่วนตวั บางคนก็นอนหลบั จิตวิญญาณของสมาชิกก็ได้รับการเสริมพลงัจากพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิโดยถว้นหนา้ 

ส่วนคริสตจกัรยงันกัมีการประชุมอธิษฐานในคืนวนัพุธ 2 รอบ รอบแรกเร่ิมเวลา 18.30 น.และ
รอบสองเวลา 20.00 น. มีผูม้าร่วมเตม็สถานนมสัการซ่ึงมีท่ีนัง่เพียง 3,500 ท่ีเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคน
หนุ่มสาวซ่ึงจะเติบโตเป็นผูน้ าฝ่ายวญิญาณต่อไปในอนาคต หลายคริสตจกัรมีภูเขาอธิษฐานหรือสถานท่ี
ส าหรับอธิษฐานส าหรับหมู่คณะและส่วนตวั เพื่อใช้ส าหรับอธิษฐาน ศึกษาพระค าและใคร่ครวญ 
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คริสตจกัรยงันักมีสถานท่ีส าหรับอธิษฐานอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล มีสมาชิกจ านวนมากไปใช้
บริการ ซ่ึงเช่ือแน่วา่คริสตจกัรยงันกัก าลงัเจริญข้ึนเพราะสมาชิกสัตยซ่ื์อในการอธิษฐาน 

ประการที่สาม คริสตจกัรเกาหลีเจริญเติบโตเพราะคริสต์สมาชิกกระตือรือร้นในการประกาศ
พระกิตติคุณ ตั้งแต่ ค.ศ. 1974 คริสตจกัรยงันกัไดเ้ปิดชั้นอบรมการประกาศส่วนตวัข้ึน มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
50-70 คน ใช้เวลาอบรม 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชั่วโมง ในการอบรมทุกคร้ังทุกคน
จะตอ้งรายงานผลการประกาศพระกิตติคุณส่วนตวัคนละ 10 นาที และหากขาดการอบรมมากกวา่ 2 คร้ัง 
หรือท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่เสร็จก็จะไม่จบหลกัสูตรบทเรียนน้ีไดรั้บความคิดจากองคก์ารประกาศ
พระคริสตแ์ก่นกัศึกษา องคก์ารเนวเิกเตอร์ การประกาศพระกิตติคุณแบบทวีคูณ และอ่ืน ๆ จนถึงเวลาน้ี
มีสมาชิกผา่นการอบรมกวา่ 3,000 คน และคริสตจกัรมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึนเพราะการเป็นพยานเพื่อพระ
คริสตอ์ยา่งกระตือรือร้น เราพบวา่วธีิน้ีไม่เพียงเป็นการเพิ่มสมาชิกเท่านั้น แต่ยงัเป็นการพฒันาชีวิตของ
คริสต์สมาชิกอีกดว้ย เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีสมาชิกของหลายคริสตจกัรเห็นว่า การประกาศพระกิตติคุณ
เป็นหนา้ท่ีของศิษยาภิบาลและทีมผูรั้บใชเ้ท่านั้น ท าให้คริสตจกัรเหล่าน้ีไม่สามารถเจริญข้ึนได ้สมาชิก
ของคริสตจกัรยงันกัจะตอ้งไดรั้บการอบรมอยา่งหนกัหน่วงแต่พวกเขาก็เต็มใจและช่ืนชมยินดี เม่ือเห็น
ผลท่ีไดรั้บจากการทุ่มเทในการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจกัรไดจ้ดัให้มีการอบรมแก่สมาชิกทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นคณะนกัร้อง คณะรวีวารศึกษา คนงาน ผูป้กครอง มคันายก และอ่ืน ๆ ในการอบรมการ
ประกาศพระกิตติคุณท่ียากมากคือกลุ่มผูป้กครอง เพราะพวกเขาคิดว่าตนเป็นคริสเตียนท่ีเติบโตแล้ว 
ดงันั้นคริสตจกัรจึงจดัสัมมนาข้ึนในเดือนกนัยายนทุกปีโดยเลือกสถานท่ีสวยงามเหมาะแก่การพกัผอ่น
และสะดวกสบายเพื่อร่วมกนัวางแผนส าหรับพนัธกิจในปีต่อไปและประเมินผลงานในปีท่ีผ่านมา น่ี
เป็นหนทางท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากบรรดาผูป้กครอง 

เน่ืองจากคริสตจกัรยงันกัมีสมาชิก ถึง 60,000 คน จึงไดห้าหนทางท่ีท าให้สมาชิกมีส่วนในการ
รับใชร่้วมกบัศิษยาภิบาล โดยแบ่งการดูแลสมาชิกออกเป็น 19 เขต แต่ละเขตรับผิดชอบโดยศิษยาภิบาล
เขตและมีสมาชิกเขตละ 1,000 ครอบครัว จากเขตก็แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 12 ครอบครัว มี
กรรมการรับผดิชอบ 3-4 คนเพื่อแบ่งเบาภาระและรายงานการเคล่ือนไหวให้ศิษยาภิบาลเขตทราบ เวลา
น้ีมีผูน้ ากลุ่มย่อย 1,362 คนมาพบกนัทุกเช้าวนัจนัทร์เพื่อศึกษาพระวจนะท่ีจะน าไปใช้ในกลุ่มย่อย 
วิธีการน้ีไดริ้เร่ิมโดยจอห์น เวสเลยแ์ละถูกน ามาใชใ้นประเทศเกาหลีโดยธรรมทูตคณะเมธอดิสทแ์ละ
เป็นท่ีนิยมในทุกคณะนิกาย 

ประการที่ส่ี คริสตจกัรเกาหลีเจริญเติบโตเพราะชาวเกาหลีมีจิตใจท่ีแสวงหา ชาวเกาหลีไดรั้บ
อิทธิพลจากศาสนาพุทธและขงจ๊ืออย่างเจือจาง พวกเขาส่วนมากไปวดัปีละคร้ัง ตอนแต่งงาน ตอน
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เจบ็ป่วย หรืองานศพเท่านั้น ซ่ึงชีวิตท่ีปราศจากพระคริสตใ์นดวงใจท าให้จิตใจของเขาวา่งเปล่าและส้ิน
หวงัตอ้งทนทุกขฝ่์ายวญิญาณและร่างกายต่อไป 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าวนัเพ็นเทคศเตท่ีกรุงเยรูซาเล็มท าให้คริสตจกัรไดข้ยายไปทัว่ทวีปยุโรป 
อเมริกา และเอเซีย ด้วยเหตุผลหลายประการท าให้คริสตจกัรต่าง ๆ ก าลงัตายลง แต่ละขณะน้ีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้คล่ือนไหวอยา่งมากในประเทศเกาหลี พระเจา้ทรงประทานโอกาสอนัยิ่งใหญ่แก่เรา
ถ้าเราสัตย์ซ่ือต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงใช้เราให้ประกาศไปทัว่โลก แต่ถ้าเราไม่สัตย์ซ่ือพระ
วญิญาณก็จะเคล่ือนไหวไปยงัประเทศอ่ืน 

คุณลกัษณะพเิศษของคริสตจักรยงันักเพรสไบทเีรียน 

ขา้พเจา้ได้อธิบายถึงเหตุผลท่ีท าให้คริสตจกัรในเกาหลีเจริญเติบโตไปแล้ว  แล้วโอกาสน้ี
ขา้พเจา้อยากช้ีใหเ้ห็นคุณลกัษณะบางอยา่งของคริสตจกัรท่ีส่งเสริมใหค้ริสตจกัรมีการเพิ่มพนู 

1.ผู้น ามีความคิดสร้างสรรค์ จอห์น คาลวินไดก้ล่าวว่า “คริสตจกัรจะเจริญข้ึนได ้ข้ึนอยูก่บัศิษ
ยาภิบาล” ศิษยาภิบาลจึงเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบสูงสุด ตอ้งเป็นบุรุษแห่งความเช่ือ เม่ือโมเสสส่งผู ้
สอดแนม 12 คนไปยงัแผน่ดินคะนาอนั ผูส้อดแนม 10 คน รายงานวา่แผน่ดินเต็มไปดว้ยมนุษยย์กัษแ์ละ
เราไมมี่ทางท่ีจะเอาชนะพวกน้ีได ้แต่ฝ่ายโยชูวาและคาเลบไดก้ล่าวในส่ิงท่ีตรงขา้มวา่ “พระเจา้ทรงเป็น
ใหญ่เหนือคนเหล่านั้นและพระองคส์ัญญาวา่จะประทานดินแดนน้ีให้” ทั้งสองรายงานดว้ยความเช่ือใน
พระสัญญาของพระเจา้ ศิษยาภิบาลหลายคนมีความเช่ือและหลายคนไม่มี พระเจา้ทรงอวยพรตามก าลงั
ความเช่ือของเรา 

2.ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในพระคริสต์  พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้สอนเราว่าเรามีของ
ประทานและความสามารถท่ีต่างกนั พระเจา้ทรงประทานส่ิงท่ีต่างกนัเพื่อเสริมสร้างกนัและกนั อาจจะ
เปรียบไดก้บัวงดนตรีซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีหลายช้ิน สมาชิกบางคนเป็นไวโอลิน บางคนเป็น
กลอง ถา้ตีกลองไดถู้กจงัหวะและเวลาก็จะท าให้เกิดความไพเราะ และถา้กลองเล่นตามใจตวัเองก็มีแต่
จะท าให้เกิดเสียงท่ีน่าร าคาญ ดังนั้ นเราต้องสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท่ามกลางความ
หลากหลายในคริสตจกัร 

3.การนมัสการฝ่ายวญิญาณ สมาชิกมีความอ่อนลา้ฝ่ายร่างกายและวิญญาณเพราะตอ้งเผชิญกบั
สภาพสังคมท่ีล่อลวงให้ท าบาป ไม่ว่าจะเป็นหนา้ท่ีการงาน สถานศึกษา และครอบครัว จึงตอ้งการรับ
การเสริมพลงัฝ่ายวิญญาณจากพระเจา้ การเตรียมการนมสัการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ดีท่ีสุด ไม่วา่จะ
เป็นการเลือกเพลง ขอ้พระธรรม การอธิษฐาน เพลงพิเศษ และค าเทศนาท่ียอดเยีย่ม 

การเทศนาพระค าของพระเจา้เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรก เม่ือขา้พเจา้เดินทางไปเยี่ยมคริสตจกัรใน
ต่างประเทศ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นคริสตจกัรท่ีเติบโตก าลงัวางแผนท่ีจะสร้างอาคารคริสตจกัรข้ึนใหม่ ขณะท่ี
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คริสตจกัรบางแห่งก าลังจะตาย ข้าพเจ้าเช่ือว่าสาเหตุส าคญัคือ “ค าเทศนา” ซ่ึงค าเทศนาท่ีดีต้องมี
องคป์ระกอบ 3 ประการดงัน้ี 

ก.พระค าของพระเจ้า เราอาจจะเสนอดว้ยเร่ืองรัฐศาสตร์แต่ไม่ใช่ตลอดทั้งค  าเทศนา ค าเทศนาท่ี
ดีเลิศ คือ ค าเทศนาแบบอรรถาธิบาย แต่จ าตอ้งระวงัในเร่ืองท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของผูฟั้ง ซ่ึงศิษยาภิบาลท่ีดี
เป็นเหมือนพอ่ครัวท่ีตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรุงอาหารฝ่ายวิญญาณท่ีมีรสชาติดีถูกปากสมาชิก 

ข.ศาสนศาสตร์ ในทุกค าเทศนาจ าเป็นตอ้งก าหนดเป้าหมาย และเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดคือ
ความรอดท่ีจะมาถึงผูฟั้ง ซ่ึงในการนมสัการจะมีผูท่ี้ยงัไม่เช่ือเขา้มาอยูร่่วมดว้ยเพื่อแสวงหาพระเจา้ ศิษ
ยาภิบาลจึงควรใช้ถอ้ยค าท่ีเขา้ใจง่ายมากกวา่การใชค้  าศพัทท์างศาสนศาสตร์ เพื่อทุกคนจะสามารถรับ
พระพรร่วมกนัได ้

ค.สัมผัสกับชีวิตประจ าวัน ศิษยาภิบาลตอ้งเขา้ใจสถานการณ์และปัญหาในชีวิตของสมาชิก 
โดยการใชชี้วิตอยา่งใกลชิ้ด แต่เน่ืองจากคริสตจกัรยงันกัเป็นคริสตจกัรท่ีใหญ่มาก จึงตอ้งแบ่งสายการ
เยี่ยมเยียนผา่นทางทีมผูรั้บใชแ้ละหากสมาชิกคนใดมีความจ าเป็นหรือปัญหาก็จะไดรั้บการติดตามเป็น
พิเศษ 

4.กลุ่มตามความสนใจ คริสตจกัรไดจ้ดัให้มีการประชุมกลุ่มยอ่ยตามบา้นสมาชิกในคืนวนัศุกร์ 
และยงัเชิญชวนให้สมาชิกตั้งกลุ่มข้ึนตามความสนใจหรือตามงานอดิเรก คริสตจกัรยงันักจึงมีกลุ่ม
ทนายความ กลุ่มหมอ กลุ่มนกัธุรกิจ และกลุ่มประกาศพระกิตติคุณแก่นกัศึกษา ทหาร ต ารวจ นกัโทษ 
ฯลฯ ซ่ึงคริสตจกัรจดัใหมี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

5.ความกลมกลืนกับวัฒนธรรม คริสตจกัรเกาหลีไม่เหมือนคริสตจกัรทางตะวนัตก เราสอน
และเทศนาความจริงเหมือนกนั แต่วิธีการไดถู้กปรับให้เขา้กบัวฒันธรรมของชาวเกาหลี คริสตจกัรได้
ขอใหส้มาชิกมีส่วนช่วยเหลือในงานสังคม เพราคริสตจกัรเป็นแสงสวา่งและเกลือแห่งแผน่ดินโลก เรา
จึงตอ้งการคริสเตียนท่ีมีความเช่ือไม่เพียงวนัอาทิตยเ์ท่านั้นแต่ตลอดทั้งสัปดาห์ 

6.การวางแผนงานที่ชัดเจน ขา้พเจา้ท างานร่วมกบัคณะผูป้กครองในการก าหนดเป้าหมายและ
ประเมินผลงานในแต่ละปี  เราท างานอยา่งหนกัในการก าหนดยุทธวิธีในการด าเนินพนัธกิจ คริสตจกัร
ยงันักมีการเติบโตปีละ 10% และเราคาดว่าในปี ค.ศ.1990 เราจะมีสมาชิก 100,000 คน และเราได้
วางแผนท่ีจะซ้ือท่ีดินทางตอนใตข้องกรุงโซล เพื่อสร้างสถานนมสัการท่ีสามารถจุสมาชิกได ้10,000 คน 
คริสตจักรยงันักได้ก่อตั้ งคริสตจักรลูกข้ึนกว่า 200 แห่งท่ีสามารถเล้ียงตนเองได้แล้ว ถ้าจะเรียก
คริสตจกัรใหม่วา่คริสตจกัรลูก คริสตจกัรยงันกัไม่เป็นเพียงคริสตจกัรแม่เท่านั้น แต่เป็นคริสตจกัรยายท่ี
บรรดาคริสตจกัรลูกไดอ้อกลูกออกหลานมากมาย และเรายงัสร้างคริสตจกัรลูกต่อไป 
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คริสตจกัรยงัส่งเสริมพนัธกิจในต่างประเทศโดยท่ีคริสตจกัรส่งศาสนาจารย ์7 คน ไปท างานท่ี
ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะกวม อินโดนีเซีย ไตห้วนั เยอรมนัตะวนัตก ชิลี และสิงคโปร์ เรามีฆราวาส 8 
คน ท่ีท าธุรกิจและเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูคริสตใ์นประเทศปากีสถาน อินเดีย เนปาล โซมาเลีย และ
มาเลเซีย 

ในงานบริการสังคมนั้น คริสตจกัรได้ส่งเสริมการศึกษาโดยตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษายงันัก 
โรงเรียนมธัยมศึกษาหญิง และสถานศึกษาศาสนศาสตร์หญิงข้ึนและคริสตจกัรได้จดัให้วนัอาทิตย์
สุดทา้ยของทุกเดือนเป็นวนัรับใช้สังคมโดยมีการน าขา้วสาร เส้ือผา้และส่ิงของท่ีจ าเป็นไปมอบให้
สถานเล้ียงเด็กก าพร้าสถานสงเคราะห์คนชราและหญิงม่าย และมีบริการดา้นสุสานอีกดว้ย 

คริสตจกัรยงันกัมีทีมงานท่ีประกอบดว้ยศาสนาจารย ์22 คน ผูป้ระกาศ 24 คน คณะนกัร้อง 7 
ทีม และอาสาสมคัรอีกจ านวนมาก เรามีการนมสัการ 5 รอบ ในวนัอาทิตยแ์ละติดตั้งโทรทศัน์วงจรปิด
ตามอาคารต่าง ๆ เราเทศนาเร่ืองพระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดพน้จากบาป และประทานความหวงัแก่
เราในอนาคต 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าคริสตจักรท่ีแข็งแรงต้องเป็นคริสตจักรท่ีเจริญเติบโต และถ้าเราหยุดการ
เจริญเติบโตเราก็ก าลังตายลงทีละน้อย ดังนั้นค าอธิษฐานของเราคือ เราจะยงัคงเติบโตต่อไป และ
คริสตจกัรของเราจะเป็นสถานท่ีนมสัการพระเจา้ เช่ือฟัง และรับใชพ้ระเจา้โดยสมาชิกของเรา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา :เพื่อนผูน้ า ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 6 กนัยายน –ตุลาคม 1993,หนา้27-29. 


