
 1 

 
คูมือการอบรม 

พ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร  
 
 

 
 

Luis Palau 
EVANGELISTIC ASSOCIATION 

International Headquarters 
Post Office Box 1173 

Portland, Oregon 
97207-1173 

USA 



 2 

โดย “รวมกับคริสตจกัร ผานทางคริสตจักร และเพ่ือคริสตจักร” หลุยส พาเลาและพันธกิจในการ
ประกาศไดจัดการประกาศและการประชุมมาแลวท่ัวโลกมีคนนับแสน ๆ คนตัดสินใจตอนรับพระเยซู
คริสต และเขาเปนสาวกอยูประจําในคริสตจกัรทองถ่ิน 
 
 
จุดประสงคของหลักสูตรอบรมพ่ีเลี้ยงและส่ือคริสตจักรของหลุยส พาเลาและพันธกิจในการประกาศ 
ซ่ึงประกอบดวยคูมือเลมนี้และเทปวิดีโออีก 5 ตอน เพ่ือชวยเตรียมคริสเตียนเชนเดียวกับทานในการ
แนะนําผูเช่ือใหมและนําพวกเขาเขาไปในคริสตจกัรทองถ่ิน หากตองการเอกสารเพ่ิมเติม โปรดตดิ
ตอไปท่ี  

LPEA, P.O.Box 1173, Portland, Oregon 97207 USA. 
หรือโทรศัพทหมายเลข (053) 643-0777 USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?  1988 โดย Luis Palau Evangelistic Association 
สงวนลิขสิทธ์ิ รวมถึงฉบับท่ีแปลเปนภาษาอ่ืน 
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บทนํา รับการทาทาย 
ขอขอบคุณสําหรับความตั้งใจของทานในการรับใชในฐานะพ่ีเล้ียง และส่ือคริสตจักรในการ

ประกาศของหลุยส พาเลาซ่ึงจะมีขึ้นในเมืองของทาน การทาทายอันนาตื่นเตนรออยูตรงหนาทานแลว 
ในเมืองตาง ๆ ท่ัวโลก พ่ีนองคริสเตียนเชนเดียวกับทานไดตอบรับการทาทาย พวกเขาสนใจ

การรับใชพระเจาเชนเดยีวกับทาน โดยการเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร พวกเขาถวายตวัแดพระเจา และ
หวังใหพระองคทรงใชเขา แลวพระองคก็ไดใชพวกเขาจริง ๆ  

จากเมืองกวัเตมาลาสูสิงคโปรสูกรุงลอนดอนสูโอกแลนดประเทศนิวซีแลนด พระเจาไดทรงใช
พ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรท่ีอุทิศตัวแดพระองค คริสเตียนเหลานี้ไดมีประสบการณอันนาตื่นเตนในการ
นําคนมาถึงพระเยซู และแนะนําพวกเขาเขาสูคริสตจกัรทองถ่ิน ท้ังยังเปนการเสริมความเช่ือของตวัเอง
ใหเขมแข็งขึ้นดวย 

สําหรับบางคน การรับใชในฐานะพ่ีเล้ียงคริสตจกัรในการประกาศของหลุยส พาเลาก็เปนหัว
เล้ียวหัวตอในชีวิตของพวกเขา คริสเตียนเหลานี้มีความกลามากขึ้นในการแบงปนความรกัของพระเจา
กับเพ่ือนและเพ่ือนบาน มีคนมากมายท่ีไมเหมือนเดิมอีกตอไป 

แลวทานละ? ทานจะตอบรับการทาทายนี้หรือไม? ตอไปนีจ้ดหมายท่ีนาตืน่เตนจากเพ่ือน ๆ ซ่ึง
ไดตอบรับการทาทายในระหวางการประกาศของเราท่ีโอกแลนด 

พ่ีเล้ียงคนหนึ่งไดเขยีนบอกหลุยส พาเลาวา “การมาเยือนของทานท่ีโอกแลนดนับเปนชวง
สําคัญท่ีสุดในชีวิต ท่ีเราไดเห็นคนเปนอันมากออกมาขางหนา และมอบชีวิตของพวกเขาแดพระคริสต 
การเตรียมตัวของพ่ีเล้ียงกอนการประกาศไดทําใหชีวิตคริสเตียนของขาพเจาเปล่ียนไป ขาพเจารูสึก
พรอมมากขึ้นท่ีจะคยุกับคนอ่ืนถึงขาวประเสริฐและพระเจาทรงนําคนมาถึงพวกเราเพ่ือเรื่องนี ้จริง ๆ” 

ผูประกาศทานหนึ่งในประเทศนิวซีแลนดรายงานวา “พ่ีเล้ียงหลายคนท่ีผานการอบรมในงาน
ประกาศของทานมีความพรอมและสามารถใชคําแนะนําอยางมีประสิทธิภาพ พ่ีเล้ียงท่ีชวยดูแลคนที่
กลับใจในการประกาศของทานก็เอาจริงเอาจังกับหนาท่ีของตนมาก และคริสตจักรตางถือวานี่เปน
โอกาสท่ีสําคัญ” 

ผูบังคับบัญชากองทานหนึ่งในกลุม Salvation Army ไดเขียนวาการประกาศท่ีนิวซีแลนดเปน 
“ชวงแหงพระพระลนเหลือฝายวิญญาณสําหรับคริสตจักรตาง ๆ” เขาเสริมวา “คริสเตียนจากคณะ
นิกายตาง ๆ ไดรวมตวักนัทํางานดวยสามัคคีธรรมและความกลมเกลียวอยางแทจริงเพ่ือการเผยแผขาว
ประเสริฐ... การอบรมสําหรับพ่ีเล้ียงและผูนํากลุมไดทําใหหลายคนพนจากสภาวะเรื่อยเฉื่อย และกอเกดิ
แรงกระตุนใหมท่ีจะมีสวนรวมในการเปนพยานสวนตัวและนําคนมาถึงองคพระผูเปนเจาของเรา” 
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ผูนําคริสเตียนคนหนึ่งกลาววา “ไมเคยท่ีจะมีผูรับใชพระเจา ศิษยาภิบาล และสมาชิกคริสตจกัร
ตาง ๆ หล่ังไหลเขามารับการอบรมรวมกนัมากมายเชนนี้... ผลก็คือคนเปนอันมากไดมาถึงองคพระผู
เปนเจากอนการประกาศเสียอีกเนื่องจากคริสเตียนไดอธิษฐานในทุกโอกาส และตอนนี้กลุมเล้ียงดูก็
กําลังดูแลคริสตจกัรใหม คริสตจักรโดยสวนรวมมีการเตรยีมพรอมมากขึน้ในการประกาศและการเล้ียง
ด”ู 

ศิษยาภิบาลทานหนึ่งรายงานวา “คริสตจกัรของเราไดรับพระพรอยางมาก จากการประกาศท่ี
โอกแลนดท่ีผานมา การรวมมือและรวมงานกับคริสตจักรอ่ืน ๆ ในเมืองของเรานัน้เปนประโยชนอยาง
มาก การอธิษฐานรวมกัน การอบรมพ่ีเล้ียงจํานวนมาก คนท่ีทํางานกับเดก็ ผูนํากลุมพ่ีเล้ียงดู คณะ
นักรองและนกัดนตรีเปนผลพลอยไดมหาศาล... การประกาศครั้งนี้ชวยใหคริสตจักรกระตุนคนของเรา
และทําใหเราใหตื่นตัวในการประกาศย่ิงขึน้กวาแตกอน” 

กรรมการการจัดการประกาศทานหนึ่งเสริมวา “หลังจากการประกาศส้ินสุดลงผูสนใจใหมได
กลายเปนผูท่ีนําคนอ่ืนมาสูแผนดินของพระเจา และผลตอเนื่องลวนแตดีงามสําหรับเมืองของเรา... 
อนุชนพากันตื่นเตนท่ีจะเขารวมการอบรมพ่ีเล้ียง และมีโอกาสไดนําคนอ่ืนมาถึงพระคริสต บางทีก็เปน
เพ่ือนสนิทของพวกเขาเอง พวกเขาไดรับการหนุนใจและดลใจจากการท่ีพระเจาจะทรงใชพวกเขาได 
หากเขาเต็มใจพรอม ผูคนมากมายไดผานการอบรมสําหรับการเปนพ่ีเล้ียงและการเล้ียงดู จนการ
ประกาศท่ีโอกแลนดทําใหเมืองของเราพรอมสําหรับการฟนฟู”  

พระเจาทรงพอพระทัยท่ีจะทําการใหญในเมืองของทานดวย ทานจะตอบรับการทาทายท่ีจะ
เปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรหรือไม” 
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แนะนํา 
หลุยส พาเลาเปนผูประกาศนานาชาติซ่ึงไดประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตแกคน

มากกวา 7 ลานคนในกวา 45 ประเทศ และแกผูคนอีกหลายลานโดยผานทางวิทยุ โทรทัศน วดิีโอและ
ส่ิงตีพิมพ ท้ังไดเขียนหนังสือ 23 เลมเปนภาษาสเปนและภาษาอังกฤษซึ่งแปลเปนภาษาตาง ๆ 25 ภาษา 
หลุยสและภรรยาช่ือแพทมีบุตรชาย 4 คน หลุยสเปนผูเขียนบทท่ี 4 

ตั้งแตมารวมงานกับหลุยส พาเลาและพันธกิจในการประกาศในป 1968 จิม วิลเล่ียมสได
ปรับปรุงและเปนผูนําดานพันธกิจการเปนพ่ีเล้ียง โดยทางพันธกิจนี้ คนนับพัน ๆ ไดตอนรับพระเยซู
คริสตเปนพระผูชวยใหรอดหรือไดเติบโตเปนผูใหญในความเช่ือของเขา จิมและภรรยาช่ือเกลมี
บุตรชาย 1 คนช่ือ โยเอล จิมเปนผูเขียนบทท่ี 1,2,3 และ 5 
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บทที่ 1 ภาพและเสียง 
1. อาสาสมัครนับพันรบใชอยูในการประกาศของหลุยส พาเลา หลายคนเปนสมาชิกของคณะ

นักรอง หรือพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร หนาท่ีสําคัญ 2 ประการของพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรคืออะไร? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. อาสาสมัครสําคัญอีก 3 ประเภทท่ีรับใชในการประกาศของหลุยส พาเลาไดแกใครบาง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. โดยท่ัวไปงานประกาศภาคค่ํามักเร ิ่มตนอยางไร มีรายการอะไรและใครบางท่ีมีสวนรวมใน

ชวงแรกของรายการ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. นอกจากการประกาศในตอนค่ําแลว ทีมประกาศของหลุยส พาเลายังมีการประกาศยอย ๆ แก

คนกลุมใดบาง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. ในระหวางการประกาศแตละครั้ง หลุยส พาเลาจะเทศนาประกาศและมีการเชิญชวน ในการ

เชิญชวนของเขามีลักษณะเดน 3 ประการอะไรบาง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. หลังจากท่ีคนออกมาขางหนาแลว หลุยส พาเลาจะพูดกับผูตัดสินใจกอนเริ่มการให

คําแนะนํา เขาหนุนใจใหผูเช่ือใหมทํา 4 ส่ิง อะไรบาง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 
7. จุดประสงคของการประกาศของหลุยส พาเลาคืออะไร? การประกาศจัดขึ้นเพ่ือใคร? 
8. นิยามคําตอไปนีต้ามท่ีใชในการประกาศของหลุยส พาเลา 
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พ่ีเล้ียง  
ส่ือคริสตจักร 
ท่ีปรึกษา 
ผูนํากลุมเล้ียงด ู
ท่ีปรึกษาพิเศษ 
ผูตัดสินใจ (หรือผูสนใจ) 
9. อะไรทําใหทานมารวมรับการอบรมเพ่ือเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร? ทานคาดหวังจะเรียนรู

อะไรบาง? การอบรมนีจ้ะชวยทาน คริสตจกัรของทานและชุมชนของทานหลังจากการประกาศส้ินสุด
ลงแลวไดอยางไร? 

การบาน 
10. กอนการเรียนครั้งหนา อานแบบฟอรม “การตัดสินใจของขาพเจา” ซ่ึงปรากฏอยูในหนา 

11-17 ทองจําขอพระคัมภีร 3 ขอใน “การตัดสินใจของขาพเจา” หากยังจําไมได 
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บทที่ 2 กอใหเกิดการตัดสินใจ  
1. งานของทานในฐานะพ่ีเล้ียงเริ่มตนกอนการประกาศ ทานควรจะมาถึงกอน รายการเริ่มสักกี่

นาที? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. เม่ือมาถึงบริเวณจัดการประกาศแลว ทานควรไปท่ีไหนและทําอะไร? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ทานควรจะนั่งท่ีไหนและไมควรนั ่งท่ีไหนในบริเวณจัดการประกาศ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. งานสําคัญท่ีสุดของทานในฐานะพี่เล้ียงอยูในตอนทายของการประกาศ หลังจากท่ีหลุยส พา

เลาไดเทศนาและกลาวเชิญชวนแลว ทานควรจะเริ่มออกมาขางหนาเม่ือใด? จากนัน้ควรทําอยางไร
ตอไป? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. สวนแรกของคูมือท่ีใชในการแนะนําผูสนใจนัน้เรียกวา “การตัดสินใจของขาพเจา” ซ่ึง

ปรากฎอยูในหนาท่ี 11-17 ของคูมือนี้ ควรถามนําอยางไรเพ่ือทําใหผูท่ีสนใจเกิดการตัดสินใจ? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 
6. สมมติวาคนท่ีทานกําลังแนะนําไดออกมาขางหนา แตยังไมไดตอนรับพระเยซู ทานควรกา

เครื่องหมายในชองใดในหนา 1 ของแบบฟอรม “การตัดสินใจของขาพเจา?” จากนัน้ควรทําอะไรบาง? 
7.ทานควรทําอยางไร หากคนท่ีทานแนะนํามีความตองการพิเศษ?  
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การบาน 
8. วิดีโอไดเสนอการแสดงบทบาทหลายแบบในการทําใหผูท่ีสนใจเกิดการตดัสินใจโดยใช 

“การตัดสินใจของขาพเจา” เพ่ือจะใหคุนเคยกับวิธีการนีท้านควรจะฝกดวย โดยขอใหเพ่ือนผูรับการ
อบรมคนหนึ่งชวยผลัดกันเปนพ่ีเล้ียงและผูสนใจ ฝกใชแบบฟอรมเปนขั้น ๆ ทําอยางนอยหนึ่งครั้ง
สําหรับแตละคําตอบของคําถามท่ีวา “คุณออกมากขางหนาในคนืนี้เพราะเหตใุด?” 

9. อานหนา 6 ของการตัดสินใจของขาพเจาอีกครั้งหนึ่ง ใหความสนใจเปนพิเศษกับแนวปฏิบัติ 
4 ประการเพ่ือสัมพันธภาพแนนแฟนกับพระเยซูคริสตมีประการใดบางท่ีทานปฏิบัติเปนประจําทุกวนั
อยูแลว และทานจะพัฒนาย่ิงขึน้ในดานตาง ๆ เหลานี้อยางไร ขอใหเพ่ือนผูรับการอบรมคนหนึ่งมาชวย
ผลัดกันเลาและรับฟงดานตาง ๆ ท่ีทานจําเปนตองมีการพัฒนามากท่ีสุด 

10. อานทุกขอพระคัมภีรท่ีกลาวถึงในแบบฟอรม “การตดัสินใจของขาพเจา” จากพระคัมภีร
ของทานเอง แลวทองจําใหขึ้นใจสัก 3 ขอ 

การตัดสินใจของขาพเจา 
ขอความตอไปนี้ขอใดบรรยายถึงสิ่งขาพเจากําลังทําไดดีท่ีสุด 
เลือกเพียงขอเดียว 

 ขาพเจาไดอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตรวมกับหลุยส พาเลาในคืนนีข้าพเจาออกมา
ขางหนาเพ่ือประกาศตัววารับเช่ือ (โปรดดูการตัดสินใจของขาพเจา 2) 

 ขาพเจาไดฟงเรื่องท่ีหลุยส พาเลาเทศนาในคืนนี้ และมีความสนใจมาก แตยังไมไดตดัสินใจ 
(โปรดดกูารตัดสินใจของขาพเจา 3) 

 ขาพเจาไดเคยตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจาแลว แตยังไมแนใจวา
ไดรับการอภัยโทษบาปและมีชีวิตนิรนัดรแลว ขาพเจาตองการความม่ันใจในความรอดตามพระคัมภรี 
(โปรดดกูารตัดสินใจของขาพเจา 4) 

 ขาพเจาไดเคยตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจาแลว แตไดทําให
พระองคเสียพระทัย ขอใหพระองคโปรดยกโทษ (โปรดดกูารตัดสินใจของขาพเจา 5) 

 ขาพเจามีความตองการพิเศษอยากคุยกับใครสักคนหนึ่ง (ใหพ่ีเล้ียงเรียกท่ีปรกึษา) 

การตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 
ทานอธิษฐานกับหลุยส พาเลาเพ่ือตอนรับพระเยซูคริสต ทานทูลเชิญพระองคใหเขามาในชีวิต

ของทานแลว พระคัมภีรสอนวาอยางไร? 
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ในพระคัมภีร พระเยซูคริสตตรัสวา “นี่แนะ เรายืนเคาะอยูท่ีประต ู ถาผูใดไดยินเสียงของเรา
และเปดประตู เราจะเขาไปหาผูน้ันและจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหาร
รวมกับเรา” (วิวรณ 3:20) 

พระเยซูคริสตตรัสวาพระองคจะทรงทําอะไรบางหากทานทูลเชิญพระองคใหเขามา? 
“เราจะ_____________________________________________________________________ 
ฉะนั้นขณะนี้พระองคทรงอยูท่ีไหน?_____________________________________________ 
เกิดอะไรขึน้เม่ือทานตอนรับพระเยซูคริสต? 
พระคัมภีรกลาววา “แตผูใดก็ตามท่ียอมรับพระองค (พระเยซู) และเช่ือวาพระองคคือพระ

ผูชวยใหรอดของเขา พระองคทรงใหมีฐานะเปนบุตรของพระเจา ผูท่ีเช่ือเชนนี้คือผูท่ีเกิดใหม” (ยอหน 
1:12-13 อมตธรรมฯ) 

เม่ือทานตอนรับพระเยซูคริสตแลว ทานมีฐานะเปนอะไร? 
__________________________________________________________________________ 
พระคัมภีรกลาวอีกวา “ถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา 

และเช่ือในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย ทานจะรอด” (โรม 10:9) 
พระคัมภีรขอนี้สัญญาอะไรกับผูท่ีรับดวยปากและเช่ือในพระเยซูคริสต? 
ทานจะ_____________________________________________________________________ 
ทานรูไดอยางไรวา     ขาพเจารูเพราะวา 
พระเยซูไดเขามา?    พระเจาตรัสไว...ในพระคําของพระองค  
ทานเปนบุตรของพระเจา?   ขาพเจาไดเช่ือตามนัน้...ในใจ 
ทานไดรับความรอด?    นั่นคือผลลงเอย...ในความคดิของขาพเจา 
ขอพระคัมภีรเพ่ิมเติม: กิจการ 16:31, ยอหน 3:16, เอเฟซัส 2:8-9, โรม 10:13, โรม 6:23 

ใหเราทบทวนความจริงพ้ืนฐานของขาวประเสริฐ 

1. แผนการของพระเจา-สันติสุขและชีวิต 
ขาวประเสริฐเนนวาพระเจาทรงรักทานและพอพระทัยใหทานไดพบกับสันติสุขและชีวิตอยาง

เต็มเปยมซ่ึงพระองคเทานั้นสามารถประทานใหทานได 
พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค 

เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวตินิรนัดร” (ยอหน 3:16) 
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2. ปญหาของมนุษย-การถูกแยกออก 
การมีสันตภิาพกับพระเจาไมใชสิ่งท่ีเกิดขึน้เองได เพราะวาโดยธรรมชาติแลว มนุษยถูกแยก

จากพระเจา 
พระคัมภีรกลาววา “ทุกคนทําบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจา” (โรม 3:23) โรม 6:23 

เสริมวา “คาจางของความบาปคือความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนริันดรในพระเยซู
คริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” 

มนุษยไดพยายามโดยหลายวิธีเพ่ือสรางสะพานเช่ือมการถูกแยกออกนี้...แตวาไมประสบ
ความสําเร็จ 

3. ทางแกของพระเจา-กางเขน 
ความรกัของพระเจาไดสรางสะพานเช่ือมชองวางระหวางพระเจากับมนุษย เม่ือพระเยซูคริสต

ส้ินพระชนมท่ีกางเขนและฟนขึ้นมาจากความตายพระองคไดชดใชหนี้บาปใหเราแลว 
ในพระคัมภีร พระเยซูตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระ

บิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” (ยอหน 14:6) 

4. การตอบสนองของมนษุย-ตอนรับพระเยซูคริสต 
มนุษยตอบสนองตอความรกัของพระเจาโดยขามสะพานคอือาศัยการวางใจในพระเยซูคริสต

และตอนรับพระองคโดยการเช้ือเชิญของทานเอง 
พระคัมภีรกลาววา “สวนบรรดาผูท่ีตอนรับพระองค ผูท่ีเช่ือในพระนามของพระองค พระองค

ก็ทรงประทานสิทธิใหเปนบุตรของพระเจา” (ยอหน 1:12) 

การเช้ือเชิญก็คือ 
การกลับใจ (หันจากความบาปของทาน) และโดยความเช่ือตอนรับพระเยซูคริสตเขามาในชีวิต

จิตใจของทาน และดําเนนิชีวิตอยางเช่ือฟงพระองคผูเปนพระเจาองคเจาชีวติของทาน 

อธิษฐานอยางไร? 
“ขาแตพระเจา ขาพระองคเปนคนบาป เดี๋ยวนีข้าพระองคกลับใจและหันจากความบาปของขา

พระองค ขาพระองคเช่ือวาพระเยซูคริสตไดส้ินพระชนมเพ่ือความบาปของขาพระองค ทรงฟนคนืพระ
ชนม และทรงพระชนมอยูเปนนิตย ขาพระองคขอเปดประตูใจและชีวติของขาพระองคตอนรับองคพระ
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เยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด ขาพระองคปรารถนาจะติดตามพระองคผูเปนเจาองคเจาชีวิตของขา
พระองค ขอบพระคุณท่ีทรงชวยขาพระองคใหรอด อาเมน” 

ความมั่นใจในความรอด 
ทานกลาววา ทานไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดแลว แตยังขาดความม่ันใจวามี

ชีวิตนิรนัดร ใหดูพระสัญญาตอไปนี้... 
พระคัมภีรกลาววา “เพราะวาพระเจาทรงรกัโลกจนไดประทานพระบุตร (พระเยซูคริสต) องค

เดียวของพระองค เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แต มีชีวิตนิรันดร” (ยอหน 3:16) 
พระเจาทรงสัญญาอะไรกับทาน?______________________________________________ 
พระเจาประทานอะไรเพ่ือทําใหเรามีชีวิตนิรันดร?___________________________________ 
ทานตองทําประการใดจึงจะไดชีวิตนิรันดร_________________________________________ 
พระคัมภีรกลาววา “ผูท่ีมีพระบุตร (พระเยซูคริสต) ก็มีชีวติ.... ขอความเหลานีข้าพเจาไดเขยีน

ถึงทานท้ังหลายท่ีเช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจา เพ่ือทานท้ังหลายจะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร” 
(1 ยอหน 5:12-13) 

ถาทานเช่ือในพระเยซูคริสต ทานก็ม่ันใจไดเลยวาทานมีอะไรบาง? 
ขาพเจามี___________________________________________________________________ 
ในพระคัมภีร พระเยซูตรัสวา “แกะของเรายอมฟงเสียงของเราและเรารูจักแกะเหลานั้น และ

แกะนั้นตามเรา เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนัน้ แกะนัน้จะไมพินาศเลย และจะไมมีผูใดแยงชิงแกะนั้นไป
จากมือของเราได” (ยอหน 10:27-28) 

ทานไดรับการสัญญาวาอยางไร? 
“เราให_____________________แกแกะนัน้” “แกะนัน้จะไม_______________________

เลย” 
“จะไมมีผูใด_________________แกะเหลานั้นไปจาก_______________________ของเรา

ได” 
ทานรูไดอยางไรวา    ขาพเจารูเพราะวา 
ทานมีชีวิตนริันดร?   พระเจาตรัสไว....ในพระคําของพระองค 
ทานจะไมพินาศ?    ขาพเจาไดเช่ือตามนัน้...ในใจ 
ทานปลอดภัยอยูในพระหัตถ  นั่นคือผลลงเอย...ในความคดิของขาพเจาของพระ

เจา? 
ขอพระคัมภีรเพ่ิมเติม: เอเฟซัส 1:7, ยอหน 5:24, โรม 8:38-39 
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การฟนความสัมพันธหรือการถวายตัวอีกคร้ังหนึ่ง 
ทานวาทานไดเคยตอนรับพระเยซูคริสตแตไดทําใหพระองคเสียพระทัย และทานขอให

พระองคโปรดยกโทษ 

การไดรับการยกโทษ 
พระคัมภีรกลาววา “ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองค (พระเจา) ทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรม 

ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมท้ังส้ิน” (1 ยอหน 1:9) 
ขอสังเกต: “สารภาพ” หมายถึงการยอมรับกับพระเจาวา...ขาพเจาโกหก ขาพเจาโกง ขาพเจา

ใจราย ขาพเจาขีโ้มโห ฯลฯ” 
เราตองทําอะไรเพ่ือไดรับการยกโทษ_____________________________________________ 
พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงทําอะไรถาเราสารภาพผิด______________________________ 
ใชเวลานี้ พูดเจาะจงกับพระเจา...สารภาพบาปของทาน 

ขั้นตอนในการสารภาพ 
พระคัมภีรกลาววา “บุคคลท่ีซอนการละเมิดของตนจะไมจําเริญ แตบุคคลท่ีสารภาพและท้ิง

ความช่ัวเสียจะไดความกรุณา” (สุภาษติ 28:13) 
เม่ือเราซอนหรือพยายามปกปดความบาปของเรา เราก็________________________________ 
หลังจากสารภาพเราจะตอง_______________________________________ความบาปของเรา 
ขอสังเกต: อัครทูตเปาโลกลาววา “ขาพเจาอุตสาหประพฤติตามท่ีจิตสํานกึเห็นวาดีเสมอตอ

พระเจาและตอมนุษย” (กิจการ 24:16) 
ถาทานไดทําผิดตอผูอ่ืน ไมเพียงแตทานจะตองสารภาพตอพระเจา ทานยังตองสารภาพตอคน

นั้นดวย จงทําส่ิงท่ีถูกท่ีควรเสียใหเรียบรอย 
ทานรูไดอยางไรวา   ขาพเจารูเพราะวา 
ทานไดรับการยกโทษ?  พระเจาตรัสไว...ในพระคําของพระองค 
ทานไดรับการชําระ?  ขาพเจาไดเช่ือตามนัน้....ในใจ 
ทานไดรับความสัมพันธคืนมา?  นั่นคือผลลงเอย...ในความคดิของขาพเจา 
ขอพระคัมภีรเพ่ิมเติม: สดุดี 32:5, 1 ยอหน 2:1-2, สดุดี 66:18 
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คําหนุนใจจากหลุยส พาเลา 
มิตรท่ีรัก 
วิเศษเหลือเกินท่ีไดมีสัมพันธภาพอยางจริงจังและมีชีวิตชีวากับพระเยซูคริสต แมวาทานจะเพ่ิง

มาเปนคริสเตียน-หรือทานอาจจะกลับมารื้อฟนความสัมพันธกับพระองคใหม หลังชวงของความสงสัย
หรือภาวะยุงยาก- ทานก็สามารถช่ืนชมประสบการณอันวิเศษเย่ียมกับพระองค 

องคพระเยซูคริสตเจาตรัสวา “เรามาเพ่ือทานจะไดชีวิต-ท่ีครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10) 
พระองคทรงสัญญากับเราถึงชีวิตที่สมบูรณและนาช่ืนชมยินดี และทรงจัดเตรียมไวพรอมสรรพเพ่ือเรา
จะมีชีวิตเชนนั้นได 

ตอไปนี้เปนวิธีการท่ีจะช่ืนชมกับสัมพันธภาพอันแนนแฟนและบริบูรณกับพระเยซูคริสต 
1. ตั้งตนอานพระคําของพระเจาคือพระคัมภีรทุกวัน เริ่มจากพระกิตติคุณลูกาซ่ึงเราจะมอบให

ทาน 
2. คุยกับพระเจาโดยการอธิษฐานทุกวัน ขอบคุณพระองคสําหรับส่ิงท่ีพระองคไดทรงกระทํา

และจะทรงกระทํา-ในชีวิตของทาน 
3. เริ่มไปคริสตจกัรท่ีมีการเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต และการสําแดงความรักของพระเจาตอ

ผูอ่ืน 
4. บอกผูอ่ืนถึงพระเยซูคริสต และอธิษฐานเผ่ือใหคนนั้นตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวย

ใหรอดและเปนเจาชีวิต 
และขาพเจาขอหนุนใจใหทานเขียนถึงขาพเจาหากทานไดตอนรับพระเยซูในระหวางการ

ประชุมของเราในเมืองของทาน การเขียนถึงเรื่องของทานเปนส่ิงที่ดีและจะทําใหสามารถบอกผูอ่ืนถึง
ชีวิตใหมของทานไดงายขึ้น คําพยานของทานจะเปนการหนุนใจทุกคนท่ีรวมงานกับเรา หวังวาจะไดรับ
ขาวคราวจากทาน 

พ่ีนองของทานในพระคริสต 
Luis Palau 
P.O.Box 1173 
Portland, Oregon 97207 
U.S.A 

* ในไมชานีจ้ะมีคนจากคริสตจักรแหงหนึ่งซ่ึงมีสวนในการประชุมนี้ติดตอกับทาน ขอทาน
รับคําเชิญของเขาในการเขารวมกลุมเล้ียงดใูนละแวกของทาน 
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บทที่ 3 ตองจดบันทึก 
1. กอนเริ่มรายการ ทานตองไมลืมท่ีจะไปรับปายช่ือสําหรับพ่ีเลี้ยงและคูมือมีอะไรบางในคูมือ

ติดตามผลนั้น? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. วางแผนท่ีจะใชเวลากับผูสนใจคนหนึ่งไมเกิน 45 นาที สวนใหญจะใชเวลาเก็บขอมูลท่ีจะ

กรอกในบัตรตัดสินใจ ทําไมจึงจําเปนตองกรอกบัตรใชชัดเจนถูกตองและสมบูรณ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. อานตัวอยางบัตรตัดสินใจในหนา 20 ของคูมือนี ้ ใหความสนใจเปนพิเศษกับขอ 10-13 เหตุ

ใดขอมูลเหลานี้จึงสําคัญมาก? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. หลังจากท่ีทานเขียนช่ือของทานเองลงไปในขอ 19 ของบัตรตัดสินใจแลวทานควรทําอะไร? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ทําไมท่ีปรึกษาจึงจําเปนตองสัมภาษณผูสนใจ? บอกเหตผุลมา 2 ประการ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 
6. ท่ีปรึกษามีบทบาทอะไรบาง? ตองรับผิดชอบอยางไรบาง? 
7. พ่ีเล้ียงควรจะยกมือขอความชวยเหลือจากท่ีปรึกษาในกรณีใดบาง? 
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8. ขณะเตรียมตัวเพ่ือเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร ทานควรอธิษฐานอยางไรบาง? 

การบาน 
9. จับคูกับเพ่ือนผูรับการอบรมคนหนึ่งเพ่ือผลัดกันแสดงบทบาทของพี่เล้ียงกับผูสนใจตั้งแตตน

จนจบการเปนพ่ีเล้ียง ฝกการกรอกขอมูลท่ีจําเปนในตวัอยาง “บัตรตัดสินใจ-การประกาศของหลุยส พา
เลา” ในหนาตอไป 

10. อานและใช “รายการตรวจสอบสําหรับพ่ีเล้ียง” ในหนาท่ี 22-23 เพ่ือชวยใหทานจดจํา
ขั้นตอนท้ังหมดท่ีจําเปนสําหรับการเปนพ่ีเล้ียงใหผูตัดสินใจ 

บัตรตัดสินใจ-การประกาศของหลุยส พาเลา 
ขอควรจําสําหรับพ่ีเล้ียงผูติดตามผล 

 โทรศัพทใหผูสนใจ สงจดหมาย อธิษฐานเปนประจํา 
ความคดิเห็น________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
1. นาย  นาง นางสาว 
2.ช่ือ-นามสกุล ______________________________________________________________ 
3. อายุ________ป 
4.ท่ีอยูบานเลขท่ี___________________________________หมู________________________ 
5.ถนน_______________________________ตรอก/ซอย_____________________________ 
6.แขวง________________________________เขต__________________________________ 
7.จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณีย_________________________ 
8. โทรศัพท_________________________________ 
9. การตัดสินใจ 

 ขอตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 
 สนใจ แตยังไมไดตัดสินใจ 
 ตองการแนใจในความรอด 
การฟนความสัมพันธหรือการถวายตัวอีกครั้งหนึ่ง 
ความตองการพิเศษ 

10.มารวมการประชุมโดยการชักชวนของ__________________________________________ 
11.หมายเลขโทรศัพทของเพ่ือน_________________________________________________ 
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12.คริสตจกัรท่ีเพ่ือนไปรวม____________________________________________________ 
13. เพ่ือนของทานเปนส่ือคริสตจกัรหรือไม?  ใช  ไมใช 
14.ช่ือคริสตจักรท่ีผูสนใจไปรวม________________________________________________ 
15. นับถือศาสนา_____________________________________________________________ 
16. อาชีพ___________________________________________________________________ 
17. การศึกษา________________________________________________________________ 
18. วันท่ี/การประชุมภาคไหน___________________________________________________ 
19. ช่ือพ่ีเล้ียง________________________________________________________________ 
20. ลายเซ็นตของท่ีปรึกษา_____________________________________________________ 

รายการตรวจสอบสําหรับพ่ีเลี้ยง 
(ถายเอกสารรายการตรวจสอบนี้กอนการประชุมประกาศของหลุยส พาเลาจะเริ่มขึ้น) 

 1. เตรียมพระคัมภีร ปากกา และรายการตรวจสอบนี้ 1 ชุดในการประชุมแตละคืน 
 2. กอนเริ่มการประชุมประกาศไปรับปายช่ือสําหรับพ่ีเล้ียงและคูม ือการติดตามผล 
 3. อธิษฐานรวมกับพ่ีเล้ียงคนอ่ืน ๆ เผื่อผลของการประชุมประกาศในคนืนี ้
 4. เลือกท่ีนั่งไดตามใจชอบ เพียงแตอยานั่งจับกลุมกับเพ่ือนพ่ีเลี้ยงหรือนั่งชิดเวที 
 5. หลังจากหลุยส พาเลากลาวเชิญชวนแลว ใหทานคอยสักครูจึงเดินออกมา หากทานนั่ง

ใกล ๆ เวที ขอใหคอยจนใกล ๆ จบคําเชิญชวน 
 6. เม่ือออกมาแลวใหยืนอยูใกลผูสนใจเพศเดียวกับทานและท่ีมีอายุใกลเคียงกัน คอยจน

หลุยส พาเลาพูดกับผูสนใจเสร็จแลวทานจึงแนะนําตวัตอผูสนใจ 
 7. เม่ือเริ่มคุยกับผูสนใจแลว ใหถามเขาวา “คุณออกมาขางหนาในคืนนี้เพราะเหตใุด?” 
 8. หลังจากท่ีทําใหผูสนใจมีการตัดสินใจแลว กาเครื่องหมายในหนา 1 ของ “การตดัสินใจ

ของขาพเจา” ในคูมือพ่ีเล้ียง 
 9. นําผูสนใจตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมตาม “การตัดสินใจของขาพเจา” และช้ีชวนใหผูสนใจ

อานจดหมายจากหลุยส พาเลาซ่ึงอยูในหนา 6 ของตอนนัน้ 
 10. ช้ีชวนใหผูสนใจอานขอพระคัมภีรจากพระกิตติคณุลูกาตามท่ีระบุในคู มือพ่ีเล้ียง และ

สาธิตการหาบทและขอจากพระคัมภรี  
 11. เปดไปยังตอนท่ีวาดวยการศึกษาพระคัมภีรในคูมือพ่ีเล้ียง อธิบายใหผูสนใจเขาใจวา

ตอนนั้น ๆ เกี่ยวโยงกับพระกิตติคุณลูกาอยางไร 
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 12. เนนความสําคัญของการอานและศึกษาพระคําของพระเจาทุกวัน โดยอางถึงขอเขียน
ของหลุยส พาเลาวาดวยการศึกษาพระคัมภีร 

13. ถามีเวลา ดูท่ีบทนําการศึกษาพระคัมภีรและชวยผูสนใจตอบ 2 คําถามแรก 
14. กรอก “บัตรตัดสินใจ – การประกาศของหลุยส พาเลา” ขอ 1-19 
 15. อธิษฐานรวมกับหรือเผ่ือผูสนใจ และเผ่ือเพ่ือนของเขาดวย 
 16. ยกมือของทานใหสัญญาแกท่ีปรกึษา แนะนําท่ีปรกึษาตอผูสนใจและเพ่ือนของเขา 
 17. ขอใหท่ีปรกึษาอานบัตรตัดสินใจและเซ็นช่ือในขอ 20 ทานจะไดรับแผนท่ี 2 ของบัตร 
 18. ภายใน 24 ช่ัวโมงหรือไมเกิน 48 ช่ัวโมง โทรศัพทหนุนใจผูสนใจในการดาํเนินกับพระ

คริสต ทานอาจจะโทรศัพทถึงเพ่ือนคริสเตียนของผูสนใจกอน 
 19. ภายใน 3 หรือ 4 วัน สงจดหมายส้ัน ๆ หนนุใจผูสนใจ 
 20. อธิษฐานเสมอเผ่ือผูสนใจและเพ่ือนของเขา เผ่ือส่ือคริสตจกัรและผูนํากลุมเล้ียงดูดวย 
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บทที่ 4 สานสัมพันธ 
1. ทานสามารถชวยผูตัดสินใจโดยการประสานสัมพันธ...แรกสุดโดยการเปนพ่ีเล้ียง แลวเปน

ส่ือคริสตจักร 3 ส่ิงท่ีทานจะตองแนะนําใหกับผูตัดสินใจมีอะไรบาง? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. สําหรับคนสวนใหญ การติดตามพระเยซูคริสตเปนเหมือนการไปอยูในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 

แตคนนัน้จะอยูในคริสตจกัรทองถ่ินตอไป ถาหากวามีอะไรเกิดขึน้? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. ฮีบรู 10: 23-25 หนุนใจเราใหมีสามัคคีธรรมกับผูเช่ือคนอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ ทําไมจึง

จําเปนตองมีสัมพันธภาพแนนแฟนกับคริสตจกัรทองถ่ิน? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. ในขณะท่ีผูตัดสินใจตองการการหนุนใจจากคริสตจกัรมากท่ีสุด เขาอาจจะรูสึกอยากจะเลิก 

ผูเช่ือใหมตองเผชิญกับอะไรบาง? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ทานจะหนนุใจผูตัดสินใจแตละคนท่ีทานตดิตามใหตั้งปณิธานจะมาคริสตจกัรของทานเปน

ประจําไดอยางไร? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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คําถามเพ่ือการอภิปราย 
6. ทานไดมอบชีวิตของทานแดพระเยซูคริสตเม่ือกําลังจะพนวัยรุนหรือเม่ือเปนผูใหญแลวใช

หรือไม? หากใช ขอใหเลาถึงประสบการณของทานในการขามชองวางระหวางโลกกับคริสตจกัร
ทองถ่ิน ใครเปนส่ือคริสตจักรใหทาน? 

7. ในฐานะส่ือคริสตจกัร ทานจะชวยผูตัดสินใจใหพบปะและรูจักกับคนในคริสตจักรของทาน
ไดอยางไร? 

8. ทานจะทําหนาท่ีเปนส่ือคริสตจกัรตอไปไดอยางไรหลังจากส้ินสุดการประกาศของหลุยส 
พาเลาไปแลว? 

การบาน 
9. กอนถึงบทตอไป ใหอาน “เตรียมตัวเพ่ือการเย่ียมเยียนติดตามผล” และ “รายการตรวจสอบ

สําหรับส่ือคริสตจักร” เพ่ือการเย่ียมเยียนแตละครั้ง คําแนะนําอยูในหนา 28-31 
10. กรอกใบสมัครในหนา 42 และเตรียมมอบแกผูนําการอบรมของทานในชวงเรียนบทท่ี 5 
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บทที่ 5 เช่ือมชองวาง 
1. ชวงวันและสัปดาหแรก ๆ หลังจากการประกาศของหลุยส พาเลามีความสําคัญย่ิงตอผูท่ี

ตัดสินใจแตละคน ในฐานะส่ือคริสตจกัร ทานจะไดรับการขอรองใหติดตามคนกี่คน? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. ส่ือคริสตจักรมีหนาท่ีอะไร ความรับผิดชอบเบ้ืองตน 4 ประการมีอะไรบาง? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. ทานควรทําอะไรบางภายใน 24 ช่ัวโมงตั้งแตไดรับแบบฟอรมการติดตามผลผูตัดสินใจ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. ทานควรนําส่ิงใดไปดวยในการเยี ่ยมเยียนติดตามผลแตละครั้ง? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ทานควรทําอะไรบางหลังจากการเย่ียมเยียนติดตามผลแตละครั้ง? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

คําถามเพ่ือการอภิปราย 
6. ตามหลักพระคัมภีรและหลักปฏิบัติ ส่ือคริสตจักรจะทําอยางไรเพ่ือเอาชนะความกลัวในการ

เย่ียมเยียนคนท่ีตนไมรูจักมากอน? 
7. ทานจะใหเพ่ือนของผูตัดสินใจมามีสวนในขั้นตอนการติดตามผลไดอยางไร? 
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8. สมมติวาผูตัดสินใจไมสามารถปรับตารางเวลาเพ่ือเขารวมกลุมเล้ียงดูในคริสตจักรของทาน
ได มีทางเลือกอ่ืนอะไรบาง? 

การบาน 
9. สงใบสมัครท่ีกรอกสมบูรณแลวใหกับผูนําการอบรมวันนี้ 
10. วางแผนเพ่ือจะเขารวมการอบรมผูนํากลุมผูเล้ียงดู การอบรมนี้จะชวยทานใหเปนผูนํากลุม

ยอยท่ีมีประสิทธิภาพ และเตรียมทานในการติดตามผูตัดสินใจหลังจากการประกาศของหลุยส พาเลา 
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เตรียมตัวเพ่ือการเยี่ยมเยียนติดตามผล 
(1) ถาทานยังไมรูจักผูตัดสินใจใหโทรศัพทไปหาเพ่ือนหรือญาติที่เปนคริสเตียนซ่ึงพาเขามา

การประกาศของหลุยส พาเลา ใหเขาบอกเลาเกี่ยวกับผูตัดสินใจและเชิญเขาไปเย่ียมเยียนผูตัดสินใจดวย 
ชวนเขาไปกับทานในการเย่ียมเยียนท้ัง 3 ครั้งและในการรวมกลุมเล้ียงดูดวย 

(2 ถาผูสนใจไดตัดสินใจตอนรับพระเยซูในการประกาศยอย จําไววาเขายังไมรับคําปรึกษา ใน
ระหวางการเย่ียมครั้งแรกของทาน ทําใหผูนั้นตดัสินใจ (ดบูทท่ี 2 และ 3) และจึงดําเนินตามจุดประสงค
ท่ีเหลือของการเย่ียมเยียนนี้ (ดูหนา 29) 

(3) อยาไปเย่ียมผูตัดสินใจดวยความคาดหวังท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง จําไววาในขณะท่ี
พระเจาไดเปล่ียนจติวิญญาณของผูนัน้ เขาอาจจะรูสึกวาชีวติคริสเตียนเปนการไปอยูในท่ีท่ีตาง
วัฒนธรรม (แปลก) 

(4) ระหวางการเย่ียมเยียนแตละครั้งจําไววาอยาอยูนานเกินไปหรือไปไกลกวาระดับ
ประสบการณของทาน ไมตองคนหาปญหา หากผูตัดสินใจนําปญหาท่ียุงยากหรือปญหาสวนตัวขึ้นมา
สนทนา อยาลังเลหรือติดขัดท่ีจะขอความชวยเหลือและคําปรึกษาจากศิษยาภิบาลหรือคนอ่ืนใน
คริสตจกัรของทาน 

(5) จงคาดหวังวาพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงทํางานในชีวิตของผูตัดสินใจ จงไวตอความตองการ
ของเขา และขอการชวยเหลือจากพระเจา อยาหมดหวังในคนใด ตามท่ีอัครทูตเปาโลสามารถกลาววา 
“ขาพเจาเช่ือม่ันวา พระเจาผูทรงตั้งตนการดใีนพวกทานไวแลวนั้น จะทรงดําเนินการตอไปจนสําเร็จ
บริบูรณในวนัท่ีพระเยซูคริสตเจาเสด็จกลับมา” (ฟลิปป 1:6 อมตธรรมฯ) 
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รายการตรวจสอบสําหรับสื่อคริสตจักร 

การเยี่ยมเยียนคร้ังแรก 
(ถายเอกสารรายการตรวจสอบนี้และนําไปดวยในการเย่ียมเยียนครั้งแรกของทาน) 
เวลาของการเย่ียมเยียนครั้งแรก: ภายใน 3 วนั หลังจากไดรับแบบฟอรมการตดิตามผลผู

ตัดสินใจ 

วัตถุประสงคของการเยี่ยมเยียนคร้ังแรก 
 1. แนะนําตัวเองและระบุคริสตจกัรของทาน 
 2. พยายามผูกมิตรโดยอาศัยความจริงใจ 
 3. ยํ้าถึงการตอบสนองของผูสนใจในที่ประชุม (ถาเขาตอบสนองในประกาศยอย ก็นาํให

เขามีการตดัสินใจ) 
 4. อธิบายบทบาทของส่ือคริสตจักรและกลุมเล้ียงด ู
 5. บอกผูสนใจวากลุมเล้ียงดูประชุมกนัท่ีไหนและเม่ือใด และนัดแนะใหไปรวมกลุมเล้ียงดู

ดวยกนั 
 6. หนุนใจเขาใหอธิษฐานและอานพระคัมภีรทุกวัน 
 7. ตรวจสอบดูวาเขาไดเริ่มศึกษาพระคัมภีรท่ีใหไวในคูมือพ่ีเลี้ยงหรือเปลา 
 8. เชิญชวนเขามารวมประชุมหรือกิจกรรมในคริสตจักรของทาน (ทานอาจจะใหสูจิบัตรซ่ึง

มีท่ีอยูและเวลานมัสการอยูดวย) 
 9. นัดวันเวลาและสถานท่ีในการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสอง 
 10. อธิษฐานกับผูสนใจหรืออธิษฐานเผื่อเขา 

(รายงานไปยังผูประสานงานการติดตามผลในคริสตจกัรของทานหลังจากการเย่ียมเยียนครั้ง
แรกนี้) 

การเยี่ยมเยียนคร้ังที่สอง 
(ถายเอกสารรายการตรวจสอบนี้และนําไปดวยในการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสองของทาน) 
เวลาของการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสอง: ภายใน 7 ถึง 15 วัน โดยท่ัวไปหลังจากกลุมเล้ียงดูครั้งแรก 

วัตถุประสงคของการเยี่ยมเยียนคร้ังที่สอง 
 1. ดูวาเกดิอะไรขึ้นบางในชีวิตของผูตัดสินใจ 
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 2. ถาเขามีขอสงสัยหรือปญหายุงยาก จงพรอมท่ีจะแบงปนจากประสบการณของทานเอง 
เม่ือทานเพ่ิงมาเปนคริสเตียน 

 3. ทบทวนเนื้อหาจากกลุมเล้ียงดูซึ่งทานไดเขารวม 
 4. ถามเขาวามีปญหาหรือขอยุงยากอะไรบางในการศึกษาพระคัมภีรหร ืออธิษฐาน 
 5. ตรวจดูความคืบหนาของเขาจากคูมือพ่ีเล้ียง 
 6. อธิษฐานกับผูสนใจหรืออธิษฐานเผื่อเขาครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ท่ีไดพูดคุยกัน 
 7. เชิญชวนเขาใหไปรวมนมัสการในคริสตจกัรของทาน 
 8. นัดวันเวลาและสถานท่ีในการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสาม 
 9. ใหแนใจวาผูนัน้กําลังยินดีกับการสถิตดวยของพระเยซูคริสตในเหตกุารณแตละว ัน และ

ใชเวลาทุกวันกับพระคําของพระเจาและการอธิษฐาน 
(รายงานไปยังผูประสานงานตดิตามผลในคริสตจกัรของทานหลังจากการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสอง

นี)้ 

การเยี่ยมเยียนคร้ังที่สาม 
(ถายเอกสารรายการตรวจสอบนี้และนําไปดวยในการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสามของทาน) 
เวลาของการเย่ียมเยียนครั้งท่ีสาม: ภายในประมาณ 6 สัปดาหในเวลาท่ีส้ินสุดกลุมเลี้ยงด ู

วัตถุประสงคของการเยี่ยมเยียนคร้ังที่สาม 
 1. ดูวาเกดิอะไรขึ้นบางในชีวิตของผูตัดสินใจ 
 2. ทบทวนเนื้อหาจากกลุมเล้ียงดู 
 3. แบงปนกับเขาวาจําเปนท่ีจะตองประกาศตัวเปนคริสเตียน และแบงปนความเช่ือไปสู

ผูอ่ืน 
 4. แบงปนจากประสบการณของทานเองและเลาถึงครั้งแรกท่ีทานพูดเรื่องพระเยซูคริสตกับ

คนอ่ืน 
 5. อธิษฐานกับผูตัดสินใจ หรืออธิษฐานเผ่ือเขาเกี่ยวกบัปญหาครอบครวัหรือปญหาสวนตวั 

(ถามี) 
 6. ทบทวนความหมายของการเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรอยางสมบูรณ 
 7. ใหแนใจวาผูนัน้กําลังพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับพระกายของพระคริสต และกําลังเริ่ม

จริงจังกบัชีวิตและกจิกรรมท่ีนัน่ 
 8. ปดทายการเย่ียมเยียนของทานดวยการอธิษฐาน 
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(รายงานไปยังผูประสานงานการติดตามผลในคริสตจกัรของทานหลังจากการเย่ียมเยียนครั้งท่ี
สามนี้ อีกท้ังสงแบบฟอรมส่ือคริสตจักรกลับไปยังกรรมการติดตามการประกาศ) 
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คําถามที่พบเสมอ 
คําตอบสําหรับ 12 คําถามท่ีมักจะถูกถามเกี่ยวกับการอบรมพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรของหลุยส 

พาเลาและพันธกิจการประกาศ 
คําถาม “ถาขาพเจาผานการฝกอบรมเปนพ่ีเล้ียงจากท่ีอื่นแลว ยังตองรับการอบรมหลักสูตรพ่ี

เล้ียงและส่ือคริสตจักรอีกหรือไม?” 
คําตอบ ถาทานผานการอบรมเปนพ่ีเล้ียงโดยทีมประกาศของบิลล่ี แกรแฮมหรือโดยองคการอ่ืน 

ก็นับวาเย่ียม แตหลักสูตรนี้แตกตางจากหลักสูตรอ่ืนท่ีทานอาจจะไดเรียนมาอยางมาก ฉะนัน้อยากให
ทานผานหลักสูตรนีด้วย หากทานเคยเปนท่ีปรึกษามาแลว เราอยากหนุนใจทานใหเปนผูเช่ียวชาญและ
แบงปนกับคนอ่ืนจากประสบการณของทานเอง แตไมวาทานเคยมีประสบการณอยางไร ทานก็ยังคง
ตองเรียนหลักสูตรนีใ้หจบ เพ่ือทําหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจกัรในการประกาศของหลุยส พาเลาท่ี
กําลังจะมาถึง 

คําถาม “อนุชนจะรับการฝกเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรดวยไดหรือไม?” 
คําตอบ ได อนุชนจะเปนพ่ีเล้ียงท่ีดีเย่ียม จงหนุนใจอนุชนในคริสตจักรของทานใหรับการ

อบรมหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Give Your Life Away โปรดติดตอสํานักงานการประกาศในทองถ่ิน
ของทานเกี่ยวกับหลักสูตรดังกลาว  

คําถาม “ถาผูตัดสินใจออกมาขางหนามากกวาจํานวนพ่ีเล้ียงในระหวางการประกาศจะทํา
อยางไร?” 

คําตอบ เราพบเห็นเชนนีใ้นการประกาศหลายครั้งในบางท่ีของโลก เปนสถานการณนาตื่นเตน
แตยุงยากพอด ู

เม่ือเกิดเหตุการณเชนนี้ เรามักประกาศจากเวทีเรียกพ่ีเล้ียงทุกคนใหออกมาขางหนา และขอให
ศิษยาภิบาลชวยดวย ทีมงานประกาศของหลุยส พาเลาก็จะชวยในการเปนพ่ีเล้ียงดวยถาจําเปน 

แตถาทานยังตองเปนพ่ีเล้ียงคนถึง 2-3 คนแลว ทานก็จะไมสามารถทําทุกส่ิงครบตามรายการ
ตรวจสอบสําหรับพ่ีเล้ียง ไมวาจะทําอะไรอ่ืนไดบางกต็าม ขอใหทานเก็บขอมูลในครบถวนในบัตร
ตัดสินใจของผูสนใจ ถาไมมีขอมูลนี้ การติดตามผลก็จะยากมาก 

ถามผูนี้ทานเปนพ่ีเล้ียงใหวา “ตองรีบไปหรือไม?” ถาใครตองรีบไปใหกรอกบัตรตัดสินใจ
ของผูนั้นกอน ทําทีละคน และขอบคุณพวกเขาสําหรับความอดทน 

คําถาม “ถาสามีภรรยาออกมาขางหนาดวยกันในงานประกาศ ควรจะมีพ่ีเล้ียงแยกหรือรวม” 
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คําตอบ หลุยส พาเลามักจะหนุนใจใหสามีภรรยาออกมาดวยกนัเปนคู พวกเขาอาจจะไมได
แตงงานกัน แตวาอยูดวยกนั ถาเปนไดเราอยากจะเห็นสามีภรรยาท่ีเปนคริสเตียนรวมกนัในการเปนพี่
เล้ียงสามีภรรยาคูนี้ และอยากจะหนุนใจผูประสานงานการติดตามผลในคริสตจกัรทองถ่ินใหจัดสามี
ภรรยาคริสเตียนเพ่ือเย่ียมพวกเขา นี่เปนเหตุผลท่ีวาทําไมการมีสามีภรรยารวมอบรมในหลักสูตรนี ้จึงมี
ประโยชนมาก 

คําถาม “ถาขาพเจาพาคนหนึ่งมาในการประกาศและเขาออกมาขางหนา ขาพเจาควรจะเปนพ่ี
เล้ียงใหเขาหรือไม?” 

คําตอบ ไมจําเปน ทานอาจจะอยากใหคนอ่ืนคุยกับเขาในเวลานี้ หรือถาสมาชิกในครอบครวั
ออกมา ทานอาจจะอยากหรือไมอยากเปนพ่ีเล้ียงเขาก็ได ขึน้อยูกับทานเอง 

คําถาม “ทุกคนท่ีตัดสินใจตองเขารวมกลุมเล้ียงดูหรือไม?” 
คําตอบ แนนอน คริสเตียนใหมจะไดประโยชนจากความรัก การเอาใจใสและการศึกษาพระ

คัมภีรซ่ึงเปนสวนหนึ่งของกลุมเล้ียงดู และคริสเตียนเกาท่ีกลับมาถวายชีวิตกับองคพระผูเปนเจาก็
ตองการส่ิงนี้เชนกัน เราไดพบคนท่ีไมพรอมท่ีจะตอนรบัพระเยซูคริสตในระหวางการประกาศแตมา
ตัดสินใจในกลุมเล้ียงดูดวย ดังนัน้เราตองการใหผูตดัสินใจทุกคนรวมในกลุมดังกลาว 

คําถาม “ขาพเจาจะตองทําอะไร ถาผูที่ขาพเจาติดตามไมอยากเขารวมกลุมเล้ียงดูหรือไม
คริสตจกัร?” 

คําตอบ ถาทานตดิตามผูท่ีลังเลท่ีจะเขารวมกลุมเล้ียงดูในคริสตจักรผอนนิดหนึ่งและวา “ลองดู
สักครั้งหนึ่งวากอนวาเปนอยางไร” หนุนใจใหผูตดัสินใจลองมาสักครั้งหนึ่งถาเขาลังเลไมอยาก
ตัดสินใจทีเดียวสําหรับ 6 สัปดาห 

ถาไมไดผล ใหไปเย่ียมผูตัดสินใจตอไป แตแทนท่ีจะเปน 3 ครั้ง จะตองเปนหลายครั้งเพ่ือศึกษา
บทเรียนพ้ืนฐานสําหรับการเติบโตฝายวิญญาณและหนุนใจเพ่ือนของคุณใหอธิษฐานเผ่ือคนนี้ เพราะ
เห็นไดชัดวาเขากําลังทําสงครามฝายจิตวิญญาณ จงมุมานะตอไป 

คําถาม “กลุมเล้ียงดูจัดขึ้นอยางไร แบงตามเพศหรือวาตามอายุ?” 
คําตอบ กลุมเล้ียงดูสวนใหญมีท้ังชายและหญิงในวัยตาง ๆ ยกเวนหนุมสาวมักจะมีกลุมเฉพาะ

จัดขึ้นสําหรับพวกเขา 
คําถาม “การตดิตามผลแบบใดท่ีจัดไวสําหรับเดก็” 
คําตอบ กลุมเล้ียงดูไมไดมีไวสําหรับเดก็ ดังนัน้เราหนุนใจคริสตจักรใหดูแลพวกเขาโดย

กิจกรรมท่ีมีอยูในคริสตจักร ไมวาจะเปนรววีารศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนสําหรับเดก็โดยเฉพาะ กรรมการ
ฝายเด็กจะจัดส่ิงพิมพพิเศษสําหรับผูสนใจท่ีเปนเดก็ 
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คําถาม “ในกลุมเล้ียงดูพูดถึงเรื่องอะไรบาง?” 
คําตอบ เนื้อหาท่ีศึกษาในกลุมเล้ียงดูแบงออกเปน 6 บทเรียน บทแรกคือ “การเริ่มตน” ซ่ึง

ทบทวนเนื้อหาขาวประเสริฐ บทท่ีสองคือ “ความม่ันใจ” เกี่ยวกับความแนใจวาในความรอด บทท่ีสาม
คือ “การเติบโต” ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับความสําคญัของการอธิษฐานและพระคําของพระเจ า บทท่ีส่ีคือ 
“การเช่ือฟง” ซ่ึงพูดถึงการเช่ือฟงพระคําของพระเจา บทท่ีหาคือ “กอรางสรางขึ้น” เกี่ยวกับเรื่องการ
สามัคคีธรรมกับผูเช่ืออ่ืน ๆ บทสุดทายคือ “รุดหนาตอไป” สอนถึงการแบงปนความเช่ือของทาน
ใหกับผูอ่ืน 

ไมเพียงเนื้อหาบทเรียนของกลุมเล้ียงดูมีความสําคัญ บรรยากาศท่ีเนนการสรางความสัมพันธ
แบบพ่ีนองคริสเตียนก็สําคัญดวย กลุมเล้ียงดคูวรดําเนินไปอยางนาเพลิดเพลินและไมเครียด 

คําถาม “ขาพเจาจะทําอยางไร ถาผูตดัสินใจถามคําถามท่ีขาพเจาตอบไมได” 
คําตอบ ผูตัดสินใจมักจะถามคําถามมากมาย ถาทานตอบไมไดในทันที ไมเปนไร ไมตองอายท่ี

จะบอกวา “ผม (ดิฉัน) ไมรู” ถามศิษยาภิบาลหรือคนอ่ืนในคริสตจกัรของทานเพ่ือชวยใหคําตอบตอ
คําถามท่ียากนัน้ 

คําถาม “ขาพเจาจะทําอยางไร ถามีคนหนึ่งสารภาพบาปหรือปญหาท่ีรายแรงแกขาพเจา” 
คําตอบ ถาผูตัดสินใจตองการปรึกษาพิเศษ มันอาจจะเปนเวลาท่ีจะกลาววา “ขอผม (ดิฉัน) 

แนะนําคณุใหรูจักกับคนหนึ่งที่จะชวยคณุได” อยารูสึกอายท่ีจะขอคนหนึ่งในคริสตจักรใหชวยเปนพ่ี
เล้ียงผูตัดสินใจท่ีทานติดตามอยู อยาพยายามใหการปรึกษาระดับลึกเอง เวนแตทานจะไดรับการอบรม
หลักสูตรการใหคําปรกึษาตามหลักพระคัมภีรของหลุยส พาเลาและพันธกิจในการประกาศแลว 
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คําถามและคําตอบ 

บทที่ 1 ภาพและเสียง 
1. หนาท่ีสําคัญ 2 ประการของพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรคืออะไร? 
ในฐานะพ่ีเล้ียง ทานตองพบกับผูท่ีออกมาขางหนาตอบสนองตอคําเชิญชวน 
ในฐานะส่ือคริสตจักร ทานติดตามผูสนใจโดยการเย่ียมเยียนเขาชักชวนและพาเขาเขารวมกลุม

เล้ียงดูเพ่ือท่ีจะนําเขาเขาสูคริสตจักร 
2. อาสาสมัครสําคัญอีก 3 ประเภทท่ีรับใชในการประกาศของหลุยส พาเลาไดแกใครบาง? 
ท่ีปรึกษา, ผูนํากลุมเล้ียงดู และท่ีปรึกษาพิเศษ 
3. งานประกาศมักเริ่มตนอยางไร? มีรายการอะไรและใครบางท่ีมีสวนรวมในชวงแรกของ

รายการ? 
ผูท่ีมีสวน ในการประกาศมีพิธีกร ผูนําเพลง และแขกพิเศษ 
กิจกรรมท่ีทํา มีการแนะนําการรองเพลง คําพยานและการถวายทรัพย 
4. มีการประกาศยอยแกคนกลุมใดบาง? 
สตรี นักธุรกิจ นกักีฬา นกัการเมือง คูสมรส เด็ก และคนกลุมอื ่น ๆ อีกมากมายในเมืองหนึ่ง ๆ  
5. ในการเชิญชวนของหลุยส พาเลามีลักษณะเดน 3 ประการอะไรบาง? 
* หลุยส พาเลานําอธิษฐานในระหวางท่ีคนยืนอยู และเชิญชวนผูสนใจใหออกมาขางหนา เพ่ือ

แสดงตัววาไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 
* การขอใหเพ่ือนของผูท่ีตัดสินใจออกมาขางหนาพรอมกบัคนนัน้ 
* การใหพ่ีเล้ียงมาท่ีหนาเวทีดวย 
6. หลุยส พาเลาหนุนใจใหผูเช่ือใหมทํา 4 ส่ิง อะไรบาง? 
1. อานพระคัมภรี  2. อธิษฐาน 
3. ไปรวมคริสตจักร 4. บอกคนอ่ืนเรื่องพระเยซูคริสต 

บทที่ 2 กอใหเกิดการตัดสินใจ 
1. ทานควรจะมาถึงกอนรายการเริ่มสกักีน่าที? 
ควรมาถึง 45 นาทีกอนเริ่มรายการ หากทานพาเพ่ือนท่ีไมเปนคริสเตียนมาดวย จะมากอนเริ่ม

รายการไมกี่นาทีก็ได 
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2. เม่ือมาถึงบริเวณจัดการประกาศแลว ทานควรไปท่ีไหนและทําอะไร? 
ควรไปยังท่ีกําหนดไวสําหรับพ่ีเล้ียงเพ่ือรับปายช่ือและคูมือ และใชเวลาอธิษฐานรวมกับพ่ีเล้ียง

อ่ืน ๆ ดวย 
3. ทานควรจะนั่งท่ีไหนและไมควรนั ่งท่ีไหนในบริเวณจัดการประกาศ? 
นั่งท่ีไหนก็ได แตอยาจับกลุมกับพ่ีเล้ียงอ่ืน ๆ หรือนั่งชิดเวที 
4. ทานควรจะเริ่มออกมาขางหนาเมื ่อใด? จากนั้นควรทําอยางไร? 
ถาทานอยูคอนไปทางดานหลังของผูท่ีประชุมควรออกมาทันที ถาทานอยูใกลเวที กใ็หคอย

สักครูหนึ่ง หลังจากนั้น ยืนใกลกับผูตัดสินใจท่ีเปนเพศเดียวกับทานและอยูในวัยใกลเคียงกับทาน ยังไม
ตองพูดกับคนนัน้ทันที 

5. ทานควรถามนําอยางไรเพ่ือทําใหผูท่ีสนใจเกิดการตดัสินใจ? 
ถามวา “คุณออกมาขางหนาในคืนนี้เพราะเหตุใด?” 

บทที่ 3 ตองจดบันทึก 
1. มีอะไรบางในคูมือติดตามผล? คูมือนี้ประกอบดวย 

พระกิตติคุณลูกา 
คูมือศึกษาพระคัมภีร 
ขอเขียนวาดวยการศึกษาพระคัมภีร 
จดหมายหนึ่งฉบับจากหลุยส พาเลา 
แบบฟอรม “การตดัสินใจของขาพเจา” 
บัตรตัดสินใจหนึ่งใบ 
บัตรขอพระคัมภีรสําหรับทองจํา 

2. ทําไมจึงจําเปนตองกรอกบัตรใหชัดเจน ถูกตองและสมบูรณ? 
เพ่ือทําใหขั้นตอนการตดิตามผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหแนใจวาผูสนใจไดรับการติดตอ

ทันทีจากส่ือคริสตจักรท่ีไดกําหนดไวอยางเหมาะสม 
3. เหตุใดขอมูลในขอ 10-13 มีความสําคญัมาก? 
ขอมูลเหลานี้เกี่ยวกับเพ่ือนของผูสนใจซ่ึงสามารถจะชวยไดในการตดิตามผล และถาไดรับการ

อบรมแลวสามารถเปนส่ือคริสตจักรสําหรับผูสนใจคนนั้นได 
4. หลังจากท่ีทานเขียนช่ือของทานเองลงไปในขอ 19 ของบัตรตัดสินใจแลวทานควรทําอะไร? 
* อธิษฐานกับผูสนใจ 
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* ยกมือของทานขึ้นเพ่ือใหสัญญาณแกท่ีปรกึษา จากนัน้แนะนําท่ีปรกึษาตอผูสนใจกับเพ่ือน
ของเขา 

5. เหตุผล 2 ประการ ท่ีท่ีปรกึษาตองสัมภาษณผูสนใจมีอะไรบาง? 
* ท่ีปรึกษามีโอกาสทบทวนวาขอมูลท่ีเขียนไวในบัตรตัดสินใจนั้นถูกตอง 
* จะเชิญใหผูสนใจเลาคําพยานเกี่ยวกับพระเยซูคริสต 

บทที่ 4 สานสัมพันธ 
1.3 ส่ิงท่ีทานจะตองแนะนําใหกับผูตัดสินใจมีอะไรบาง? 
กลุมเล้ียงดู คริสตจกัรทองถ่ินของทานแ ละการดําเนนิชีวิตกับพระเยซูคริสต 
2. คนหนึ่งคนใดจะอยูในคริสตจกัรทองถ่ินตอไปถาหากวามีอะไรเกิดขึน้? 
จากการวจิัยพบวา คนใหมมักจะไปคริสตจักรตอไป ถาหากวาเขาไดรูจกัคนไมนอยกวา 7 คน

ภายในเวลา 6 เดือน 
3. ทําไมจึงจําเปนตองมีสัมพันธภาพแนนแฟนกับคริสตจักรทองถ่ิน? 
* พระเจาทรงกําหนดไวเชนนั้น 
* การดํารงอยูในความเช่ือตองอาศัยส่ิงนี ้
* ส่ิงท่ีมาทดแทนในทุกวนันี้ไมเพียงพอสําหรับความตองการของคริสเตียน 
* ความวาเหวเรยีกรองส่ิงนี้ดวย 
* โดยการพบปะกนั เราสามารถกระตุนกนัและกัน ใหรกัและทําดีและหนุนใจซ่ึงกันและกนั 
4. ผูเช่ือใหมตองเผชิญกับอะไรบาง? 
พวกเขามักตองตอสูกับความสงสัยการเยาะเยยจากคนอ่ืน นิสัยเกา ๆ และสภาพของสังคม 
5. ทานจะหนนุใจผูตัดสินใจแตละคนท่ีทานตดิตามใหตั้งปณิธานจะมาคริสตจกัรของทานเปน

ประจําไดอยางไร? 
สอนพวกเขาใหมารวมคริสตจกัรเปนประจํา มีสวนในกิจกรรมของคริสตจกัร พูดถึงขอดใีน

คริสตจกัร และมาเพ่ือจะใหและรับใช และหนุนใจเขาใหรกัและนับถือมิชช่ันนารี แบงปนความเช่ือของ
เขา และชวยเหลือคนท่ีตกทุกขไดยาก 

บทที่ 5 เช่ือมชองวาง 
1. ในฐานะส่ือคริสตจักร ทานจะไดร ับการขอรองใหติดตามคนกีค่น? 
ผูตัดสินใจเพียง 1 หรือ 2 คนท่ีอาศัยอยูใกลบานของทาน 
2. ส่ือคริสตจักรมีหนาท่ีอะไร? ความรับผิดชอบเบ้ืองตน 4 ประการมีอะไรบาง? 
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1. ทําการติดตอกับผูท่ีผูประสานงานจากคริสตจักรของทานมอบใหทาน 
2. ดูแลผูตัดสินใจโดยใหความชวยเหลือ การหนุนใจ และการสามัคคีธรรม 
3. ไปรวมกลุมเล้ียงดูของคริสตจกัรของทานพรอมกับผูตดัสินใจ และมีสวนในกลุมนั้น 
4. แนะนําผูตัดสินใจใหเขารวมกิจกรรมและการนมัสการท่ีมีอยูในคริสตจักรของทาน 
3. ทานควรทําอะไรบางภายใน 24 ช่ัวโมงตั้งแตไดรับแบบฟอรมการติดตามผลผูตัดสินใจ? 
โทรศัพทถึงผูตัดสินใจและแนะนําตวัทานเอง ระบุคริสตจักรของทานแลวนดัเวลาเพ่ือพบกัน

ภายใน 2 วันขางหนา 
4. ทานควรนําส่ิงใดไปดวยในการเยี ่ยมเยียนติดตามผลแตละครั้ง? 
พระคัมภีรของทานพรอมท้ังเอกสารจากคริสตจกัรของทาน (เชน แผนปลิวแนะนําคริสตจกัร) 

และตารางเวลาของกลุมเล้ียงดูในคริสตจกัรของทาน 
5. ทานควรทําอะไรบางหลังจากการเยี่ยมเยียนติดตามผลแตละครั้ง? 
รายงานมายังผูประสานงานการติดตามผลในคริสตจักรของทานหลังจากการเย่ียมเยียนครั้งท่ี 3 

เขียนรายงานใหกับกรรมการติดตามผลการประกาศในเมืองของทาน 

บันทึก 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ใบสมัคร 
ขอมูลในใบสมัครนี้จะเก็บรกัษาเปนความลับ ใบสมัครนีมี้ขึ้นเพ่ือใหกรรมการฝายพ่ีเล้ียงของ

ทีมประกาศของหลุยส พาเลาจะไดรูจกัผูสมัครแตละทานไดดขีึ้น ผูสมัครแตละทานควรกรอก
แบบฟอรมนี้ใหสมบูรณ และสงใหกับผูนําการอบรมดวยตัวทานเองในชวงการเรียนบทท่ี 5 ของการ
อบรมพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักร ผูนําการอบรมและสงตอใบสมัครนี้ไปยังผูนําคริสตจกัรของทานเพ่ือการ
อนุมัติผูท่ีไดสงใบสมัครและไดรับการอนุมัติเทานั้นท่ีจะไดรับปายช่ือสําหรับพ่ีเล้ียง 

กรุณาเขียนตัวบรรจง 
1.  นาย   นาง นางสาว 
2. ช่ือและนามสกุล___________________________________________________________ 
3. อายุ____________ป 
4. ท่ีอยู  
บานเลขท่ี __________________________________หมูท่ี____________________________ 
5. ถนน____________________________________ตรอก/ซอย________________________ 
6. แขวง____________________________________เขต_____________________________ 
7. จังหวัด__________________________________รหัสไปรษณีย______________________ 
8. โทรศัพท________________________________ 
9. คริสตจกัรท่ีไปเปนประจํา____________________________________________________ 
10. ทานเปนสมาชิกของคริสตจกัรนั้นหรือไม?  ใช  ไมใช 
11. ประสบการณการรับใชคริสตจักร_____________________________________________ 
12. อาชีพ___________________________________________________________________ 
13. ท่ีทํางานคือ______________________________________________________________ 
14. ท่ีตั้ง______________________________________โทรศัพท_______________________ 
15 การศึกษา________________________________________________________________ 
16 ภาษาอ่ืนท่ีพูดไดคลอง (นอกจากภาษาไทย)______________________________________ 
17. ทานตองการเปนพ่ีเล้ียงสําหรับเดก็หรือไม?  สนใจ  ไมสนใจ 
18. วันท่ี____________________________________________________________________ 
19. ช่ือศิษยาภิบาล____________________________________________________________ 
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20. ลายเซ็นของศิษยาภิบาล___________________________________________________ 
ดวน: ถาผูสมัครทานนี้ไดรับการอบรมพ่ีเล้ียงและส่ือครสิตจักรครบถวนแลวและมีคณุสมบัติ

เหมาะสมจะเปนพ่ีเล้ียงในการประกาศของหลุยส พาเลาท่ีจะมาถึงนี้ แบบฟอรมนีค้วรจะไดรับการ
รับรองโดยผูนําคริสตจกัรท่ีไดรับมอบอํานาจแลว และสงคืนมายังสํานกังานเพ่ือการประกาศในทองถ่ิน
โดยทันที 
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สําหรับคนสวนมากการติดตามพระเยซูคริสตเปนเหมือนการไปอยูในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ใน
วันท่ีคนหนึ่งคนใดมาถึงพระคริสต ดานวิญญาณของเขากไ็ดรับการเปล่ียนแปลง แตทางดานสังคมและ
ความคดิ เพียงไมนานคริสเตียนใหมหลายคนก็พบวาตนเหมือนอยูในตางแดน 

ในระหวางวันและสัปดาหแรก ๆ หลังจากท่ีคนหนึ่งตดัสินใจติดตามพระคริสตนั้นสําคัญมาก 
โดยการเปนอาสาสมัครในการประกาศท่ีจะมีขึ้นในเมืองของทาน ทานจะพบกับความตืน่เตนในบางคน
ในความเช่ือใหมของเรา 

จุดประสงคของหลักสูตรอบรมพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรของหลุยส พาเลาและพันธกิจการ
ประกาศซ่ึงประกอบดวยคูมือเลมนี้และเทปวิดีโออีก 5 ตอน ก็เพ่ือชวยเตรียมคริสเตียนเชนทานในการ
เปนพ่ีเล้ียงผูเช่ือใหม และแนะนําพวกเขาเขาสูคริสตจกัรทองถ่ิน 

พระคัมภีรหนุนใจใหเราหย่ังรากลึกในคริสตจกัรทองถ่ิน แตจากการวจิัยพบวาคนเรามักจะหยุด
ไปคริสตจกัร ถาหากวาเขาไมไดรูจักคนอยางนอย 7 คน ภายในเวลา 6 เดือน หลักสูตรนี้จะสอนทานถึง
การเปนเพ่ือนท่ีสําคัญท่ีสุดของคริสเตียนใหม 

การเปนพ่ีเล้ียงและส่ือคริสตจักรอาจจะเปนหัวเล้ียวหัวตอในชีวติคริสเตียนของทาน ในเม่ือ
ทานประสานสัมพันธระหวางโลกกับพระกายของพระครสิต และสรางสะพานเพ่ือใหคนหนึ่งขามจาก
ชีวิตเกามาสูชีวิตใหม ชางนายินดีเหลือเกินท่ีจะไดทําหนาท่ีเชนนั้น 
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