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ค าน าผู้จัดพมิพ์ 

“ถ้ำท่ำนยอมรับค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ของคนอ่ืนและสำมำรถน ำขอ้ติชมเหล่ำนั้นไปเป็นเคร่ือง
เตือนสติใหเ้กิดประโยชน์แก่ท่ำนได ้นัน่ยอ่มแสดงวำ่ ท่ำนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีดี มีควำมสำมำรถอนัล ้ำ
ค่ำ ซ่ึงนอ้ยคนนกัจะมีได”้ 

น่ีเป็นขอ้ควำมตอนหน่ึงจำกหนงัสือ “บทบาทผู้น าคริสตจักร” ซ่ึงท่ำนถืออยูใ่นมือขณะน้ี 
แทจ้ริงแลว้ หนงัสือเล่มน้ีเคยพิมพม์ำคร้ังหน่ึงแลว้ ในลกัษณะของบทควำมซ่ึงจดัแบ่งเป็นชุด ๆ 

และเน่ืองดว้ยเน้ือหำสำระอนัเป็นประโยชน์ยิ่งของหนงัสือเล่มน้ี เรำจึงรวบรวมจดัพิมพเ์ป็นหนท่ีสอง 
เพื่อจะยงัผลประโยชน์อันมหำศำลให้กับบรรดำผู ้น ำคริสตจักร ครูสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
ผูป้กครองและสมำชิกในคริสตจกัรทุกท่ำน 

“บทบาทผู้น าคริสตจักร” เป็นหนงัสือท่ีแนะน ำแบบรวบรัดและยอ่ให้สั้ น เพื่อควำมสะดวกใน
กำรอ่ำนเป็นกำรประหยดัเวลำ แต่ไดผ้ลคุม้ค่ำ 

ผูเ้รียนได้พูดถึงวิธีกำรเยี่ยมเยียน กำรให้ค  ำปรึกษำแก่ผูท่ี้ก ำลังประสบปัญหำชีวิต ปรัชญำ
ของคริสเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลกัษณะผูน้ ำคริสตจกัรท่ีดีในสำยพระเนตรของพระเจำ้ 

อีกทั้งยงัแนะวธีิเขำ้ถึง “จิตใจ” ของพวกเด็ก ๆ อีกดว้ย 
ตวัอยำ่งเช่น :- 
เรำควรจะสอนเด็กดว้ยวธีิไหนดี ....สอนหลกัปฏิบติั หรือสอนหลกัขอ้หำ้ม? 
เม่ือเรำตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกเด็ก เรำควรจะพดูอยำ่งไร? 
เรำตอ้งยอมรับควำมจริงในขอ้ท่ีวำ่ “ผูท่ี้น ำคนให้เป็นคริสเตียนไดน้ั้น เขำจะตอ้งมีควำมรู้ควำม

เขำ้ใจเร่ืองรำวของพระเจำ้ (คริสตศำสนำ) และชีวติของคริสเตียนทั้งทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติัอยำ่ง
เพียงพอ” 

กองคริสเตียนบรรณศำสตร์หวงัใจในองค์พระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำว่ำ หนังสือเล่มน้ีจะเป็นส่วน
หน่ึงท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงบุคลิกในกำรเป็นผูน้ ำของท่ำนให้เด่นชดัยิ่งข้ึน เพื่อเป็นกำรถวำยเกียรติแด่องค์
พระเยซูคริสต ์และคริสตจกัรของพระองคจ์ะมีสง่ำรำศี อยำ่งหำท่ีเปรียบปำนมิไดเ้ลย 

ผูจ้ดัท ำ 



 4 

 

ส านึกของครูรววีารศึกษา 

- ฉนัตั้งใจวำ่ จะใชเ้วลำศึกษำหำควำมรู้ตลอดสัปดำห์ และจะตระเตรียมบทเรียนใหดี้ท่ีสุด 
- ฉนัตั้งใจท่ีจะคุกเข่ำ...อธิษฐำนทุกวนั และหนุนน ้ำใจใหน้กัเรียนทุกคนอธิษฐำน 
- แต่แลว้ฉนัก็รู้สึกอ่อนเพลียเหลือเกิน และพบวำ่มีธุระท่ีจะตอ้งท ำอีกมำกมำย ซ่ึงลว้นแต่ส ำคญั

ทั้งนั้น ไม่อำจท่ีจะปล่อยใหเ้น่ินชำ้ได ้
- และแลว้สัปดำห์นั้นก็ผำ่นพน้ไป โดยท่ีฉนัไม่รู้ตวัเลย 
- ฉันตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบำ้นหลำยครอบครัว และจะส่งจดหมำยเตือนไปยงันกัเรียน

หลำยคนเพื่อใหเ้ขำรู้วำ่ “ฉนัคิดถึงเขำ” และจะเอ่ยวำจำปลอบประโลมเขำ เพื่อให้เขำกลบัเขำ้มำเรียนอีก
โดยเร็ว 

- แต่แล้วฉันก็ปล่อยให้เวลำล่วงผ่ำนพน้ไปโดยมิได้ท ำในส่ิงท่ีตั้งใจไวเ้ลย ฉันได้แต่เฝ้ำถำม
ตนเองดว้ยควำมฉงนวำ่ “ท ำไมฉนัจึงไดเ้หลวไหลเช่นน้ี?” 

- เชำ้วนัน้ีฉนัต่ืนนอนข้ึนมำ จึงพยำยำมศึกษำหำควำมรู้ แมใ้นยำมรับประทำนอำหำร 
- ฉันอ่ำนคู่มืออยำ่งคร่ำว ๆ แลว้เร่งรับไปโรงเรียน ฉนัไปสำยเกือบห้ำนำที เม่ือฉันไปถึงพวก

นกัเรียนก ำลงัร้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ 
- ฉันเศร้ำและบงัเกิดควำมละอำยใจ นั่งน่ิงด้วยควำมใจหำยและอดสูเหลือเกิน เพรำะฉันได้

ตั้งใจไวแ้ลว้วำ่ จะไปใหท้นั เพื่อจะไดท้กัทำยปรำศรัยกบัพวกเด็ก ๆ  
- เม่ือถึงเวลำเรียน เด็ก ๆ ต่ำงส่งเสียงแสดงควำมกระตือรือร้น ท่ีจะท่องขอ้พระคมัภีร์ให้ฉนัฟัง 

อนิจจำ ... ฉนัลืมเตรียมตวัมำเสียสนิท 
- ฉนัตอ้งปล่อยใหเ้วลำผำ่นไปโดยดี รู้สึกสะดุดและกระดำกอำยเป็นท่ีสุด 
- ฉนัสร้ำงรำกฐำนแห่งค ำสอนในจิตใจของเด็กดว้ยตน้ไม ้ฟำงขำ้ว หญิงแห้งและเศษไมแ้ท ้ๆ 

เทียว หำไดป้ลูกสร้ำงวำงรำกดว้ยขอ้พระธรรมอนัล ้ ำค่ำ ดุจทองค ำและเพชรนิลจินดำดงัท่ีผูรั้บใช้ของ
พระเจำ้ควรกระท ำไม่ 

- “จงออกไปเล้ียงลูกแกะของเรำ” เป็นค ำท่ีพระคริสตเ์จำ้ทรงบญัชำไว ้ฉนัยงัจะหวงัวำ่ลูกแกะ
ของพระองคมี์ชีวติอยูอี่กหรือ? 

- เม่ือฉันเล้ียงเขำอย่ำงอด ๆ อยำก ๆ เช่นน้ี ทั้ง ๆ ท่ีฉันสำมำรถท่ีจะเล้ียงเขำได้อย่ำงเต็มอ่ิม
บริบูรณ์ 
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- โอ...องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ฉนัดว้ยเถิด ในกำรท่ีฉนัไดน้ ำเอำพระวจนะ
ของพระองคไ์ปใชอ้ยำ่งไม่ถูกตอ้ง ฉนัขอสัญญำวำ่จะไม่ท ำเช่นนั้นอีก ขอทรงโปรดช่วยฉนัไม่ให้พบกบั
ควำมพำ่ยแพ ้เหมือนวนัน้ีอีกต่อไป...อำเมน 



 6 

ท่านได้อะไรจากการสอน 

กำรเป็นครูสอนในโรงเรียนรวีวำรศึกษำ นบัว่ำเป็นเกียรติอนัสูงส่ง จ  ำเพำะพระพกัต์พระเจำ้ 
เพรำะพระองค์ทรงเป็นผูม้อบหมำยสิทธิพิเศษน้ีให้แก่ท่ำนและทรงเรียกท่ำนวำ่ “ครู” นอกจำกเกียรติ
และสิทธิพิเศษ ซ่ึงครูจะไดรั้บจำกพระเจำ้แลว้ ท่ำนยงัจะไดรั้บกำรตอบแทนให้ดำ้นต่ำง ๆ หลำยดำ้น
ดว้ยกนั เช่น 

ท่านเรียนรู้ในการติดต่อกบัคนอืน่ 

ผูท่ี้ประสบควำมลม้เหลวและพ่ำยแพใ้นธุรกิจกำรอุตสหำกรรม หรือชีวิตในสังคม มกัจะเป็นผู ้
ท่ีขำดควำมสำมำรถในกำรติดต่อกบัคนอ่ืน ประสบกำรณ์เป็นครูจะช่วยขดัเกลำควำมสำมำรถในดำ้นน้ี
ของท่ำนเป็นอยำ่งดี เพรำะท่ำนตอ้งติดต่อกบัคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะ และอุปนิสัยต่ำง ๆ กำรคลุกคลีกบัคน
หลำยชนิด จะท ำใหท้่ำนรู้จกัติดต่อกบัคนชนิดต่ำง ๆ ไดดี้ข้ึน 

ท่านเรียนรู้พระคมัภีร์ได้ดยีิง่ขึน้ 

ไม่ว่ำนักเรียนในชั้นจะเรียนรู้ส่ิงใด จำกบทเรียนท่ีครูสอนหรือไม่ก็ตำม ครูเองจะตอ้งเรียนรู้
หลำยส่ิงหลำยอย่ำง แน่นอน เพรำะกำรท่ีครูจะสอนไดดี้นั้น ครูจะตอ้งศึกษำและเขำ้ใจบทเรียนนั้นดี
เสียก่อน คู่มือครูท่ีครูใช้ประกอบกำรศึกษำบทเรียน และหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีครูคน้ควำ้ เพื่อช่วยเขำ้ใจขอ้
พระธรรมให้ดีข้ึนนั้น จะเป็นทำงเพิ่มพูนควำมรู้ทำงดำ้น พระคมัภีร์แก่ครูอยำ่งไม่น่ำเช่ือ ดงัครูคนหน่ึง
กล่ำววำ่ “ผมไม่ทรำบแน่วำ่ นกัเรียนของผมไดรั้บอะไรบำ้ง แต่ผมเองไดรั้บพระพร จำกพระวจนะของ
พระเจำ้มำกมำยเหลือเกิน” 

ท่านมคีวามมัน่ใจในตัวเอง 

ครูท่ีเพิ่งหัดสอนใหม่ ๆ ในระยะแรกเขำอำจรู้สึกกลวั และตวัสั่นเม่ือยืนสอนต่อหน้ำนกัเรียน 
นัน่เป็นส่ิงท่ีดี เพรำะเป็นเคร่ืองหมำยแสดงวำ่ เขำเอำจริงเอำจงัต่อหน้ำท่ีของเขำ เห็นควำมส ำคญัของ
ภำระซ่ึงไดรั้บมอบหมำย เม่ือครูค่อย ๆ เรียนรู้ในกำรติดต่อกบันกัเรียน มีควำมรู้ทำงดำ้นพระคมัภีร์มำก
ข้ึน และเขำ้ใจเคล็ดลบัต่ำง ๆ ในกำรสอนพอสมควร เขำก็จะมีควำมเช่ือมัน่ในตวัเองเพิ่มข้ึน ควำม
เช่ือมัน่ในตวัเองน้ีเป็นคุณสมบติัส ำคญัอยำ่งหน่ึงของครูท่ีดี และช่วยให้ท่ำนเป็นผูน้ ำท่ีดีในดำ้นอ่ืน ๆ 
ดว้ย 
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ส่ิงตอบแทนทางด้านอืน่ ๆ 

ถำ้ท่ำนเป็นครูท่ีดี บ ำเหน็จรำงวลัซ่ึงท่ำนจะไดรั้บนั้น ล ้ ำค่ำยิ่งกว่ำทรัพยสิ์นเงินทอง บ ำเหน็จ
เหล่ำน้ีปรำกฏให้เห็นในรูปลกัษณะต่ำง ๆ เช่น อำจเป็นค ำชมเชยจำกส่วนลึกในจิตใจของบิดำมำรดำ
ของนกัเรียน จำกศิษยำภิบำล หรืออำจเป็นเพียงสำยตำหรือใบหนำ้ของนกัเรียน ซ่ึงบ่งถึงควำมชมชอบ
ของเขำ ท่ีมีต่อท่ำนหรือกำรแสดงควำมกระหำย และควำมสนใจของนกัเรียนในชั้นเรียน หรือบำงคร้ัง
บ ำเหน็จนั้นอำจมำจำกส่วนลึกในจิตใจของท่ำน ซ่ึงบอกท่ำนโดยไม่ตอ้งใชเ้สียงวำ่ “ดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่
ดีและซ่ือสัตย์” 

บำงทีส่ิงตอบแทนล ้ำค่ำท่ีสุด ท่ีครูทุกคนไดรั้บ คือ ท่ำนก ำลงัส ่ ำสมสมบติัไว ้ทั้งในโลกน้ีและ
ในสวรรค์ในโลกน้ี เพรำะท่ำนไดรั้บควำมนิยมชมชอบจำกนกัเรียนท่ีท่ำนสอน ซ่ึงจะไม่รู้จกัหมดส้ิน 
ในสวรรค ์ท่ำนจะไดรั้บสง่ำำรำศี โชติช่วง ดุดดวงประทีปในนภำกำศ เพรำะวำ่ “ผูท่ี้ชกัน ำคนมำกหลำย 
ใหก้ลบัมำถึงควำมชอบธรรม จะโชติช่วงดงัดวงดำวเป็นนิตยนิ์รันดร์” (ดำนิเอล 12:3) 

ปรับปรุงตนเองก่อน 

ครูท่ีดีจะตอ้งรู้จกัส่ิงส ำคญั 4 ประกำร คือตวัเอง นกัเรียน บทเรียนท่ีสอน และวธีิสอนบทเรียน 
แต่ประกำรแรก จงรู้จกัตนเอง และปรับปรุงตนเองก่อน พระธรรมลูกำ 2:52 กล่ำวว่ำ พระเยซู

คริสต์ทรงเจริญกำ้วหน้ำในส่ีดำ้นคือ ฝ่ำยวิญญำณจิตเป็นท่ีชอบจ ำเพำะพระเจำ้ ทำงฝ่ำยสังคม เป็นท่ี
ชอบต่อหนำ้คนทั้งปวง ทำงสติปัญญำ และ ทำงร่ำงกำย ท่ำนเคยค ำนึงถึงตวัเองในส่ีดำ้นน้ีไหม 
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ชีวติของผู้น า 

กำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน มิใช่ควำมเป็นอยู่ซ่ึงแยกต่ำงหำก จำกกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั เป็น
แต่เพียงวำ่กำรปฏิบติักิจกำรต่ำง ๆ ทุกอยำ่งของเรำ ควรอยูใ่นขอบข่ำย และในมำตรฐำนท่ีถูกท่ีควร สม
กบัควำมเป็นคริสเตียนของเรำเท่ำนั้น 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้แนะน ำบำงประกำร อนัจะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรครองชีวิตตำมแบบคริส
เตียนท่ีดี 

1. การขออภัย 

- จงเป็นคนสุภำพอ่อนนอ้ม และพร้อมท่ีจะขออภยัผูอ่ื้น ในทนัทีท่ีท ำผิด หรือล่วงละเมิดต่อเขำ
ผูห้ลกัผูใ้หญ่ท่ีรู้จกัขออภยัผูอ่ื้น จะเป็นท่ีประทบัใจ และเป็นท่ีสรรเสริญของผูน้อ้ยเสมอ 

การให้อภัย 

- จงพร้อมท่ีจะใหอ้ภยัแก่ผูท่ี้กระท ำผดิ หรือละเมิดต่อท่ำน 
- จงขออภยัผูอ่ื้นเม่ือท่ำนกระท ำผดิต่อเขำ 
- จงทูลขอใหพ้ระเจำ้อภยัใหแ้ก่ท่ำน 

2. การแต่งกาย 

- ควรแต่งกำยใหส้ะอำด เรียบร้อย และทนัสมยัเสมอ 
- จงเป็นผูเ้พรียบพร้อมไปดว้ยเสน่หำ ฝ่ำยจิตวญิญำณ และอำกำรภำยนอกให้เป็นท่ีช่ืนชอบของ

คนทัว่ไป 
- จงวำงตวัใหเ้หมำะสม ใหเ้ป็นท่ีส ำแดงพระสง่ำรำศีของพระเยซูต่อผูอ่ื้น 

3. ท่าท ี

- จงเผชิญกบัเหตุกำรณ์ทุกอยำ่ง ปัญหำชีวิตทุกดำ้น และคบหำกบัผูอ่ื้น ตำมแบบอยำ่งของพระ
คริสต ์จงระลึกเสมอวำ่ “ควำมรักยอ่มมีชยัชนะทุกส่ิง” 

4. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

- จงใชสิ้ทธิ กำรเลือกตั้งผูแ้ทนใหเ้ป็นประโยชน์ 
- จงเลือกดว้ยสติปัญญำ 
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- จงสนใจควำมเป็นอยูข่องชุมนุมชนตำมสมควร และต่อตำ้น กำรกระท ำทุกอยำ่งท่ีตรงขำ้มกบั
จิต จิตส ำนึกของคริสเตียน ซ่ึงจะเป็นอนัตรำยต่อสังคม เช่น กำรคำ้สุรำ เป็นตน้ 

- ควรรู้จกัหนำ้ท่ีบำ้นเมืองในถ่ินท่ีอยูข่องตน และยอมรับรู้ในอ ำนำจหนำ้ท่ีของเขำ 
- จงอธิษฐำนเผือ่เจำ้หนำ้ท่ีเหล่ำนั้น 
- จงเช่ือฟังและท ำตำมกฎหมำยของบำ้นเมือง 

5. ความร่วมมอื 

- ควรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยควำมเขำ้ใจอนัดีเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมท่ีตั้งไว ้
- ถำ้เป็นผูน้ ำไม่ได ้ก็ควรเป็นผูต้ำมท่ีดี “ถำ้ท่ำนคิดวำ่ กำรใหค้วำมร่วมมือกนัมิใช่ส่ิงท่ีจ  ำเป็นละ

ก็ลองขบัรถตะแคง ใหแ้ล่นเพียงสองลอ้ดูบำ้ง บำงทีท่ำนอำจจะเกิดควำมคิดท่ีดีกวำ่น้ี 

6. การแสวงหาน า้พระทยัของพระเจ้า 

- จงใหพ้ระคริสตเ์ป็นผูน้ ำ และเป็นศูนยก์ลำงในกำรศึกษำ กำรงำน กำรสังคม ควำมสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว กำรพกัผอ่นหยอ่นใจ และกิจกรรมในทำงปฏิบติัพระเจำ้ของท่ำน 

…จงแสวงหำน ้ ำพระทยัของพระเจำ้ โดยกำรศึกษำจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ และโดยกำร
อธิษฐำน 

- จงยนิดีในกำรคอยท่ำกำรทรงน ำของพระเจำ้ 
- จงยนิดีรับกำรแนะน ำจำกพระเจำ้ 
- จงยนิดีในกำรปฏิบติัตำมท่ีพระเจำ้ทรงน ำนั้น 

7. การสนทนาปราศรัย 

- พึงละเวน้ กำรพดู ลอ้เลียน เพอ้เจอ้ ตลอดจนค ำพดูท่ีไร้สำระทั้งปวง 
- จงพดูแต่ในส่ิงท่ีดีท่ีงำม 
- จงยนิดีรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น 
- จงเลือกสรรแต่ค ำพดูท่ีดีงำม หวำนหู 
- จงพดูถึงควำมดีงำมของพระเยซูคริสตเจำ้และกำรเสด็จกลบัมำของพระองค์ 

ค าคม 

ควำมประพฤติของท่ำน เป็นส่ิงท่ีท ำใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจในตวัท่ำนไดดี้ท่ีสุด 



 10 

8. การวพิากษ์วจิารณ์ 

ขอ้แนะน ำ เม่ือท่ำนถูกวพิำกษว์จิำรณ์ 
1. ถำ้ท่ำนไดรั้บควำมเจบ็ช ้ำน ้ำใจ เพรำะถูกผูอ่ื้นวพิำกษว์จิำรณ์ จงอยำ่ด่วนวูว่ำม ควรใคร่ครวญ

ดูค ำกล่ำวหำของเขำใหดี้เสียก่อน วำ่ มีควำมจริง เพียงใดหรือไม่ 
2. หนัไปท ำงำนอย่ำงอ่ืน  เป็นกำรเปล่ียนบรรยำกำศมิให้จิตใจขุ่นมวัหรือโตต้อบเขำดว้ยควำม

หุนหนัพลนัแล่น 
3. จงจ ำไวเ้สมอว่ำ กำรท่ีเขำติเตียนท่ำน ก็เพรำะว่ำเขำเช่ือว่ำ ท่ำนสำมำรถท่ีจะปฏิบติัตำมได้

ดีกว่ำท่ีถูกต ำหนินั้น และเขำจะไม่ต ำหนิติชมท่ำนเลย ถำ้เห็นว่ำ เท่ำท่ีท่ำนท ำไปนั้น ท่ำนไดท้  ำดีท่ีสุด
แลว้ 

4. ถำ้เขำวพิำกษว์จิำรณ์ หรือค ำต ำหนิติชมทั้งหลำยเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งเท่ียวธรรมแลว้ และเป็น
ประโยชน์ต่อท่ำน ท่ำนก็ควรท่ีขอบคุณ กำรวิจำรณ์นั้นเพรำะจะท ำให้ท่ำนเอำใจใส่ระมดัระวงัในหนำ้ท่ี
กำรงำนใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ถำ้กำรวิพำกษ์วิจำรณ์นั้น ๆ มิไดมุ้่งในกำรเสริมสร้ำง หรือเป็นกำรติเพื่อก่อแลว้ ก็จงลืมมนั
เสียเถิด อยำ่ไดทุ้กขโ์ศกไปกบักำรกระท ำของบุคคลเหล่ำนั้นเลย 

6. ไม่วำ่กำรวพิำกษว์จิำรณ์จะเป็นไปในลกัษณะใดก็ตำม จงอยำ่หวัน่ไหว จงท ำใหเ้สียควำมเป็น
ธรรมไป 

ค าคม 

“....ถำ้ท่ำนยอมรับค ำวิจำรณ์ของผูอ่ื้น และสำมำรถเอำขอ้ติชมเหล่ำนั้นไปเป็นเคร่ืองเตือนสติ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ท่ำนได ้ยอ่มแสดงว่ำท่ำนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีดี มีควำมสำมำรถอนัล ้ ำค่ำ ซ่ึงน้อย
คนนกัท่ีจะมีได”้ 

9. สละเวลาให้เป็นประโยชน์ 

- จงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ ไวว้ำงใจของผูอ่ื้นเสมอทุกกำลเวลำ ไม่ว่ำจะอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม
และสถำนกำรณ์อยำ่งไรก็ตำม 

- ถำ้มีเหตุอนัไม่คำดหมำย ขดัขวำงมิให้ท่ำนปฏิบติัภำระหน้ำท่ีของท่ำนให้ลุล่วงไปได ้จงหำ
ผูอ่ื้นมำท ำแทน อยำ่ปล่อยคำ้งไว ้

10. เป็นทีไ่ว้วางใจของผู้อืน่ 

- จงสละเวลำใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือส่วนรวมและจดัแบ่งเวลำใหเ้ป็นระเบียบ 
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- จงอธิษฐำนตำมรำยกำรท่ีจดัท ำไว ้อยำ่งเคร่งครัด 
- จงสละเวลำ เพื่อศึกษำคน้ควำ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์อยูเ่สมอ 

11. การหนุนน า้ใจ 

- กำรหนุนน ้ำใจผูอ่ื้น ดว้ยควำมรัก ควำมอะลุม้อล่วยต่อกนัเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียน 
- กำรหนุนน ้ ำใจท่ีถูกหลกั และรู้จกักำละเทศะจะช่วยท ำให้ผูท่ี้มีควำมเช่ืออ่อนแอให้กลำ้แข็ง 

และมีควำมกระตือรือร้นในกิจกำรของพระเจำ้ยิง่ข้ึน จงอธิษฐำนต่อพระเจำ้ แลว้พระองคก์็จะเปิดเผยให้
ท่ำนเขำ้ใจในวิธีกำรอนัถูกตอ้ง ตลอดจนกำลเวลำอนัเหมำะสมในกำรเก้ือหนุนน ้ ำใจของผูอ่ื้นอย่ำง
เกิดผล 

12. การด าเนินชีวติคริสเตยีน 

- ตอ้งวำงตวัใหเ้หมำะสมกบักำรมีชีวติคริสเตียนเสมอ 
- พึงพูดและกระท ำแต่ในส่ิงท่ีดีงำม และดว้ยวิธีกำรท่ีดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะกระท ำได ้โดยอำศยัพลงั

จำกพระเจำ้ 
- ตอ้งระลึกเสมอวำ่ “พระเจำ้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์คือคนทั้งปวงท่ีพระองค์

ทรงเลือกไวต้ำมพระด ำรัสของพระองค ์ใหเ้กิดผลอนัดีในทุกส่ิง” (โรม 8:28) 
- จงสังเกตดูวำ่ พระเจำ้พยำยำมท่ีจะสอนใหท้่ำนรู้ในส่ิงท่ีท่ำนไม่ปรำรถนำท่ีจะรู้หรือไม่ 
- จงส ำแดงใหผู้อ่ื้นเห็นวำ่ ชีวิตคริสเตียนของท่ำน เป็นชีวิตท่ีดีเด่นกวำ่ ชีวิตเดิมของท่ำนก่อนท่ี

จะกลบัใจหนัมำเช่ือในพระคริสต ์

13.ความซ่ือสัตย์ 

- จงซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น และกิจกำรทุกอยำ่งท่ีท่ำนมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
- จงยดึมัน่ในควำมจริง 
- จงด ำเนินชีวติ ตำมแนวทำงท่ีถูกตอ้งอยำ่งแทจ้ริงในสำยพระเนตรพระคริสต ์
- จงซ่ือสัตยใ์นกำรรับใชพ้ระเจำ้ 
- จงถวำยอภินนัทนำกำร แด่พระองคด์ว้ยควำมเตม็ใจ 
- จงสั่งสอนผูอ่ื้นดว้ยควำมซ่ือสัตย ์และจงซ่ือสัตยต่์อค ำสอนนั้น กล่ำวคือท่ำนจะตอ้งเช่ือฟังใน

ขอ้ควำมท่ีท่ำนสอนนั้นดว้ย มิใช่สอนเขำอยำ่งหน่ึง แต่กลบัคิดหรือท ำไปอีกอยำ่งหน่ึง 
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14. ค ามัน่สัญญา 

- จงอยำ่ใหค้  ำมัน่สัญญำพร ่ ำเพร่ือ โดยท่ีไม่แน่ใจวำ่จะกระท ำตำมได ้
- จงรักษำค ำมัน่สัญญำ ใหดี้ท่ีสุดเท่ำท่ีจะดีไดแ้มแ้ต่ค ำมัน่สัญญำท่ีใหไ้วแ้ก่เด็ก 

15. การเช่ือฟัง 

- จงเช่ือฟังเจำ้หนำ้ท่ีของคริสตจกัร 
- จงเช่ือฟังท ำตำมควำมดีท่ีพระเยซูทรงน ำ 
- จงเช่ือฟังท ำตำมหลกัควำมเช่ือในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

16. ความกรุณาปราณ ี

- จงนึกถึงผูอ่ื้น ห่วงใยในสวสัดิภำพของผูอ่ื้นมำกกวำ่ตวัเอง 
- จงพร้อมท่ีจะใหค้วำมช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นเสมอเม่ือถึงควำมจ ำเป็น 
- จงใหค้วำมสนใจแก่เด็กเป็นพิเศษ ไม่วำ่จะเป็นเด็กทอ้งถ่ินไหนก็ตำม 
- จงยิม้แยม้ต่อเด็กเสมอ เม่ือท่ำนพบเห็น 
- จงมีควำมอดทนในกำรตอบขอ้ซกัถำม ของเด็ก ๆ และผูอ่ื้น  
- จงเมตตำต่อผูท่ี้สังคมรังเกียจ และไม่พยำยำมร้ือฟ้ืนควำมผดิพลำดของผูอ่ื้นข้ึนมำกล่ำวอำ้ง 
- จงพร้อมท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือ แก่ผูท่ี้ตกอยู่ในสภำพเดียวกนั หรือร้ำยแรงกว่ำท่ีท่ำนเคย

เป็นอยู ่

17. ความยตุิธรรม 

- จงใหค้วำมยติุธรรมแก่ผูร่้วมงำนกบัท่ำน 
- จงใหค้วำมยติุธรรมแก่มิตรสหำย ตลอดจนบุคคลท่ีท่ำนรัก 
- จงเตือนสติตวัเองอยูเ่สมอวำ่ กำรกระท ำของท่ำน เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจำ้หรือไม่ 
- ถำ้ท่ำนตอ้งกำรใหผู้อ่ื้น กระท ำกบัท่ำนอยำ่งไร จงกระท ำกบัเขำอยำ่งนั้น 
- ใหค้วำมยติุธรรมแก่ตนเอง ไม่พดูถึงหรือกระท ำในส่ิงท่ีจะท ำใหต้อ้งเสียใจภำยหลงั 

18. สุขอนามยั 

- พึงระลึกเสมอวำ่ ร่ำงกำยของท่ำน เป็นพระวหิำรของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
- รับประทำนอำหำรเฉพำะท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่ำงกำย ใหพ้อเหมำะกบัควำมจ ำเป็น 
- แบ่งเวลำพกัผอ่นและเขำ้สังคมบำ้งตำมสมควร 
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- นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 
- แปรงฟันใหส้ะอำดอยูเ่สมอ 
- รับประทำนอำหำรใหเ้ป็นเวลำ 
- ในแต่ละวนั เรำใชมื้อหยิบ จบั และท ำงำนมิไดข้ำด ฉะนั้นจึงควรช ำระลำ้งรักษำควำมสะอำด

ใหดี้อยูเ่สมอ 
- พึงละเวน้จำกกำรกระท ำใด ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ร่ำงกำย หรือเป็นกำรบัน่ทอน

สุขภำพ 

19.การผูกมติร 

- พยำยำมผกูมิตรกบั ผูซ่ึ้งเป็นท่ีนบัถือ และเป็นท่ีน่ำไวว้ำงใจของท่ำน ซ่ึงพร้อมท่ีจะช่วยเก้ือกูล
ชีวติคริสเตียนของท่ำนใหเ้จริญวฒันำยิง่ข้ึน 

- จงมีอธัยำศรัยไมตรีอนัดีต่อมิตรสหำยของท่ำนแสดงใหเ้ขำรู้วำ่ท่ำนซำบซ้ึงในคุณค่ำควำมเป็น
มิตรของเขำ 

- จงเป็นมิตรแก่ทุก ๆ คน โดยไม่ตอ้งค ำนึง ถึง ชำติ ชั้น วรรณะ ฯลฯ 

20. เงินทอง 

- เวลำยมืของผูใ้ด จงอยำ่ผดิสัญญำ 
- จงท ำบญัชีเก่ียวกับกำรเงินไวใ้ห้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ โดยเฉพำะในกรณีท่ีมีผูอ่ื้น

เก่ียวขอ้งดว้ย 
- เวลำซ้ือของ อยำ่ซ้ือเช่ือจะเป็นกำรดีมำกอยำ่ปล่อยใหมี้หน้ีสินรุงรัง 
- จงถวำยสิบลด ใหแ้ก่พระเจำ้เป็นประจ ำ 
- ควรคิด เงินสำมำรถซ้ือทุกส่ิงทุกอยำ่งไดแ้ละสำมำรถน ำเรำไปเท่ียวไดทุ้กหนทุกแห่ง แต่เงิน

ไม่อำจซ้ือควำมสุขท่ีแทจ้ริง และน ำเรำไปสู่สวรรคไ์ดเ้ลย 

21. ทรัพย์สมบัติ 

-พึงเคำรพในสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
- พึงระมดัระวงัดูแลบำ้นช่อง และทรัพยสิ์นของท่ำน ให้อยูใ่นสภำพท่ีดีเสมอ พึงระลึกเสมอวำ่ 

ในฐำนะท่ีทำ่นเป็นคริสเตียน ท่ำนยอ่มตกอยูใ่นสำยตำและในควำมพินิจพิจำรณำของผูอ่ื้นทุกขณะ 
- อย่ำถือเอำควำมใจกวำ้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของผูอ่ื้น เป็นขอ้อำ้งในกำรแสวงหำผลประโยชน์จำก

เขำจนเกินไป จงรับเอำเฉพำะแต่ในส่ิงท่ีเขำใหด้ว้ยควำมเตม็ใจเท่ำนั้น 
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22. งานประกาศพระกติตคุิณ 

- ถำ้หำกวำ่ พระองค์ทรงมีพระประสงคท่ี์จะให้ท่ำนรับใชพ้ระองค์เต็มเวลำ ก็จงสนองรับดว้ย
ควำมเตม็ใจ 

- จงมีควำมเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละเพื่องำนของพระเจำ้ 
- พยำยำมศึกษำคน้ควำ้ให้รู้ถึงภำระหนำ้ท่ีของคริสเตียนยิ่งข้ึน ทั้งจำกต ำรำทัว่ไป ตลอดกำรไถ่

ถำมผูรู้้ 
- อยำ่ลืมอธิษฐำนเผือ่ผูป้ระกำศเสมอ 

23. การมสีามคัคธีรรมกบัพระเจ้า 

- ส่ิงจ ำเป็นประกำรหน่ึง และประกำรท่ีส ำคญัท่ีสุด ในชีวิตคริสเตียนของเรำ ก็คือกำรมีสำมคัคี
ธรรมกบัพระเจำ้ ชีวตินิรันดร์ท่ีคริสเตียนไดรั้บนั้นมำจำกพระเจำ้ และข้ึนอยูก่บัพระองค ์ร่ำงกำยของเรำ
ตอ้งกำรอำกำศส ำหรับหำยใจ และตอ้งกำรแสงสวำ่งจำกดวงอำทิตยฉ์นัใด จิตวิญญำณของเรำก็ตอ้งกำร
ควำมสนิทใกลชิ้ดกบัพระเจำ้ฉนันั้น 

- “มำนำ” จำกสวรรค ์แมไ้วค้ำ้งคืนก็จะเน่ำเสียไป ฉะนั้นท่ำนควรรับเอำใหม่ ๆ สด ๆ จำกพระ
เจำ้ทุก ๆ วนั จงทูลและคอยท่ำพระองคทุ์กวนั และยอมใหพ้ระองคท์รงท ำงำนในตวัท่ำน 

24. การรับใช้พระเจ้า 

- ควรรู้ควำมหมำยของค ำวำ่ “กำรรับใชพ้ระเจำ้” วำ่หมำยควำมวำ่อะไร มีขอบเขตเพียงใด 
- เม่ือหน่วยงำนใดตอ้งกำรผูช่้วย และท่ำนพอท่ีจะช่วยได ้ก็จงอำสำสมคัร รับหนำ้ท่ีนั้นทนัที 

25. การรับผดิชอบต่อคริสตจักร 

- จะตอ้งรู้วำ่ “คริสตจกัร” หมำยถึงอะไรตั้งข้ึนเพื่ออะไร จะตอ้งรู้หลกัค ำสอน ระเบียบขอ้บงัคบั
และหลกัแหล่งควำมเช่ือวำ่มีอะไรบำ้ง 

- จงเป็นสมำชิกของคริสตจกัร ท่ีมีหลกัควำมเช่ือตั้งมัน่อยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่ำนั้น 
- จงร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ ของคริสตจกัรอยำ่งซ่ือสัตยเ์สมอตน้เสมอปลำย ทั้งน้ีรวมถึงกำร

ร่วมประชุมทั้งดำ้นธุรกำร และกำรประชุมนมสักำรดว้ย 
- จงอธิษฐำนเพื่อกิจกำรงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิในคริสตจกัร 
- สมำชิกคริสตจกัรแต่ละคน ควรอธิษฐำนเผือ่กนัและกนั 
- จงอธิษฐำน เผือ่เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบในคริสตจกัร 
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- จงอธิษฐำน เผือ่ศิษยำภิบำล สมำชิกคริสตจกัรคนใด ท่ีขำดกำรอธิษฐำนเผื่อศิษยำภิบำล ยอ่มมี
ฤทธ์ิอ ำนำจอนัจ ำกดั และเป็นผูท่ี้ไม่มีประโยชน์ต่อคริสตจกัรเท่ำท่ีควร 

- ควรเสนอขอ้ติชม เพื่อปรับปรุง กิจกำรของโรงเรียนรววีำรศึกษำ เม่ือเห็นควร 



 16 

การเยีย่มเยยีนผู้ทีข่าดเรียนไม่มาประชุม 

1. เหตุใดเราจงึควรไปเยีย่ม 

ก. เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ หน้ำท่ีรับผิดชอบประกำรแรกของเรำ คือ ตอ้งเช่ือฟังพระองค์ และ
ออกไปประกำศพระกิตติคุณของพระองค ์แก่ประชำชนทัว่โลกตำมท่ีพระองคไ์ดต้รัสสั่งไว ้

ข. เพื่อเห็นแก่มนุษยชำติ คิดโดยเฉล่ียทัว่โลกจะมีคนตำยถึงห้ำพน้เจ็ดร้อยคนเศษในทุก ๆ 
ชัว่โมง ในจ ำนวนคนท่ีตำยไปเหล่ำน้ี หลำยคนมิไดเ้ป็นคริสเตียน ดงันั้นกำรเยี่ยมเยียนคนท่ีเรำรู้จกัมกั
คุน้ดว้ยนั้น จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นมำก กำรท ำควำมรู้จกักบัคนเหล่ำนั้น ก็เป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งอยำ่งหน่ึง ในอนั
ท่ีจะท ำให้กำรปฏิบติัรับใช้พระเจำ้ของเรำสัมฤทธ์ิผล เรำจะตอ้งรู้จกั ควำมสนใจ ควำมตอ้งกำร ภำษำ 
บุคลิกลกัษณะ และวธีิกำรเขำ้สังคมของเขำ ทั้งในเวลำเรียน ในโบสถ์ หรือเวลำท่ีอยูท่ี่บำ้นหรือเวลำอ่ืน 
ๆ  

2. เราควรเยีย่มใครบ้าง 

ก. โดยทัว่ไปแลว้เรำตอ้งถือหลกัว่ำ สมำชิกคริสตจกัรทุกคน ยอ่มสำมำรถ ท่ีจะไปเยี่ยมเยียน
ผูอ่ื้นไดทุ้กคน แต่ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี เก่ียวกบัโรงเรียนรวีวำรศึกษำ หรือโรงเรียนพระคริสตธรรมแลว้ ก็
ควรจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น ดว้ยเหตุน้ีจึงมีค ำกล่ำวกนัวำ่ “ผูท่ี้จะน ำคนให้เป็นคริสเตียนได้
นั้น จะตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในศำสนำคริสต์และชีวิตคริสเตียนทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฎิบติัอย่ำง
เพียงพอ” 

ข. คนท่ีขำดเรียน หรือขำดกำรนมสักำรในโบสถ์ โดยมิได้แจง้สำเหตุให้ผูใ้ดรู้ สมควรท่ีจะ
ไดรั้บกำรเยี่ยมเยียนเป็นส่วนตวั แมแ้ต่ผูท่ี้มีขอ้แกต้วั หรืออำ้งเหตุผลดีพอ อยำ่งนอ้ยเรำก็ควรโทรศพัท ์
หรือเขียนจดหมำยถำมไถ่เยี่ยมเยียนบำ้ง ส ำหรับผูท่ี้เป็นนกัเรียนใหม่ หรือสมำชิกใหม่ของคริสตจกัร ท่ี
บำ้นเรือนอยู่ในละแวกท่ีใกลเ้คียง เรำก็ควรไปเยี่ยมเยียนเขำถึงบำ้นอน่ึงถำ้หำกมีผูป่้วยไขไ้ม่สบำยก็จง
พำนกัเรียน หรือสมำชิกคริสตจกัรไปเยีย่มเขำพร้อมกบัท่ำนดว้ย แลว้แต่กรณี 

ค. อยำ่จ ำกดัวำ่จะเยีย่มเยยีนเฉพำะแต่ผูท่ี้ขำดเรียน หรือไม่มำร่วมประชุมเท่ำนั้น แมแ้ต่นกัเรียน
ท่ีมำเรียนประจ ำ และสมำชิกท่ีไปโบสถ์อยูเ่สมอ ก็อำจจะมีขอ้สะดุดหรือมีปัญหำท่ีไม่เขำ้ใจก็ได ้ท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เพรำะครู หรือ เจำ้หนำ้ท่ีคริสตจกัรไม่ค่อยติดตำมเยีย่มเยยีน และใหค้  ำอธิบำยแก่เขำนัน่เอง 
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ง. นอกจำกจะเยีย่มเยยีนนกัเรียนโดยตรงแลว้ควรเยีย่มเยยีนบิดำมำรดำของเขำดว้ย โปรดอยำ่ได้
ละเลยครอบครัวหน่ึงครอบครัวใดเป็นอนัขำด กำรละเลยในกำรน ำบิดำมำรดำของเด็กให้หนัมำหำพระ
เจำ้ อำจเป็นเหตุใหค้รูตอ้งสูญเสียโอกำสน ำเด็กนั้น มำหำพระคริสตไ์ด ้

สถิติจำกเหตุกำรณ์ท่ีผำ่นมำยอ่มเป็นเคร่ืองพิสูนจใ์ห้เห็นวำ่ บิดำมำรดำ หรือผูป้กครองของเด็ก 
ซ่ึงไม่มีควำมเช่ือในพระเจำ้ มกัปลูกฝังแนวควำมคิดของตนให้แก่บุตรหลำน โดยไม่ค  ำนึงถึงค ำสอนท่ี
บุตรหลำนของเขำไดศึ้กษำจำกโรงเรียนรววีำรศึกษำ หรือโรงเรียนพระคริสตธรรมจะสอนวำ่อยำ่งไร 

3.ควรไปเยีย่มเยยีนทีไ่หน 

ก. กำรไปเยี่ยมเยียนท่ีบำ้น นับว่ำดีท่ีสุดเพรำะว่ำท ำให้สำมำรถรู้ถึงสภำพแวดล้อมเก่ียวกับ
บุคคลท่ีเรำไปเยีย่ม บำงทีอำจท ำใหเ้รำมีโอกำสรู้จกักบัคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของเขำอีกดว้ย 

ข. ถำ้หำกว่ำท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะไปเยี่ยมเยียนถึงท่ีบำ้นของเขำ ท่ำนก็อำจเช้ือเชิญเขำให้ไป
พดูคุยปรึกษำหำรือกนัท่ีบำ้นของท่ำน หรือ ณ ท่ีท ำงำนแห่งใดแห่งหน่ึงของคริสตจกัรก็ได ้

ค. สถำนท่ีบำงแห่ง เช่น ชั้นเรียน สนำมหญำ้ท่ีเด็กเล่น และอ่ืน ๆ ในท ำนองน้ี แมว้่ำจะเป็นท่ี
ส ำหรับศึกษำชีวติของเด็ก ๆ แต่ก็ไม่เหมำะท่ีจะเป็นท่ีเยีย่มเยยีนผูใ้ด 

4. ควรจะไปเยีย่มเมือ่ใด 

ก. ในแต่ละสัปดำห์ ควรจะจดัวนัหน่ึงไวส้ ำหรับไปเยี่ยมเยียนผูอ่ื้น ไม่ควรกระท ำตวัเป็นคน
เคร่งครัด ดึงเอำธุรกิจส่วนตวัเป็นเคร่ืองมดัตวัมำกจนเกินไป จะตอ้งจดัเวลำไวเ้พื่อพระเจำ้ตำมสมควร 

ข. ก่อนจะไปเยี่ยมเยียนผูใ้ด ควรตรึกตรองเสียก่อนวำ่เขำจะวำ่งหรือสะดวกพอท่ีจะพบปะเรำ
เม่ือใดทั้งน้ีเรำอำจโทรศพัทไ์ปนดัหมำยไวก่้อนก็ได ้

ค. อยำ่ไปในเวลำท่ีเขำรับประทำนอำหำร หรือเขำก ำลงัจะไปท ำธุระนอกบำ้น แต่ควรนดัหมำย
ใหม ่ใหแ้น่นอน 

5. การแต่งกาย 

ก. ควรแต่งกำยใหส้ะอำดเรียบร้อยเท่ำท่ีจะท ำไดเ้ป็นกำรใหเ้กียรติผูท่ี้เรำไปเยีย่มเยยีน 
ข. แต่งกำยให้ถูกตอ้งตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หำกแต่งกำยฉุดฉำดหรือไม่สุภำพ ก็อำจจะ

เป็นอุปสรรค ไม่อำจเขำ้กบัครอบครัวนั้น ๆ ได ้

6. การเตรียมตัวก่อนไปเยีย่ม 

ก. ก่อนท่ีจะเตรียมแผนกำรท่ีจะไปเยีย่มผูอ่ื้นควรอธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำเสียก่อน 
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ข. ควรถำมไถ่ขอค ำปรึกษำจำกครูประจ ำชั้นของเด็ก เพื่อให้ทรำบถึงชีวิตส่วนตวั และควำม
เป็นไปของครอบครัวของเด็กแต่ละคน พอเป็นแนวทำงเสียก่อน 

ค. เขียนโครงกำรตำมล ำดบัวำ่ จะท ำอะไรก่อนหลงั ในกำรไปเยีย่มเขำแลว้ท่องจ ำไวใ้หดี้ 
ง. อ่ำนรำยงำน กิจกรรของเด็ก เพื่อใหไ้ดแ้นวทำงวำ่จะพดูคุยกบัเขำดว้ยเร่ืองอะไร 
จ. ศึกษำหำควำมรู้จำกภำคกำรศึกษำของผูใ้หญ่บำ้งพอสมควร เพื่อวำ่จะไดโ้นม้น ำบิดำมำรดำ

หรือผูป้กครองของเด็ก ใหเ้ขำศึกษำในชั้นผูใ้หญ่ 
ฉ. ส่ิงของ หรืออุปกรณ์ท่ีจะตอ้งน ำติดตวัไปดว้ย ควรมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ใบปลิว (ทั้งของ

เด็กและผูใ้หญ่) หนงัสือและวำรสำรต่ำง ๆ เก่ียวกบัคริสตธรรม ตลอดจนลูกกวำดหรือขนมส ำหรับเด็ก 
ๆ  

7. การเยีย่มเยยีน 

ก. จงอธิษฐำนก่อนไปเยี่ยมทุกคร้ัง เม่ือไปถึงบำ้นเขำแล้ว ควรกดออด สั่นกระด่ิงหรือเคำะ
ประตู (แลว้แต่กรณี) เสร็จแลว้จงรอดว้ยควำมอดทน จนกว่ำเขำจะเปิดประตูตอ้นรับ แลว้ตอ้งแนะน ำ
ตนเองอยำ่งแจง้ชดั ยและขออนุญำตเขำ้ไปในบำ้นของเขำ 

ข. จงพยำยำมสร้ำงบรรยำกำศให้เหมำะสม ก่อนอ่ืนตอ้งทกัทำยกบับิดำมำรดำ หรือผูป้กครอง
ของเด็กเป็นกำรกล่ำวน ำ ถำ้หำกขณะนั้นเป็นเวลำท่ีเขำก ำลงัฟังวิทยุหรือโทรทศัน์ก็ควรพูดให้เบำแต่
พอควร ซ่ึงจะเป็นกำรบงัคบัใหเ้ขำปิดวทิยหุรือโทรทศัน์ เพื่อกำรสนทนำอยำ่งจริงจงัได ้

ค. กล่ำวค ำแนะน ำกบับิดำของเด็ก สักเล็กน้อยตำมสมควร แลว้จึงวกเขำ้สู่จุดหมำยท่ีแทจ้ริง 
หำกว่ำท่ำนเพิ่งจะไปเยี่ยมครอบครัวนั้นเป็นคร้ังแรก ก็จงพยำยำมท ำตวัให้เป็นมิตรกบัเขำให้มำก อย่ำ
เพิ่มพดูคุยในปัญหำธรรมท่ีลึกซ้ึงเกินไป พยำยำมศึกษำชีวิตทั้งของเด็กและบิดำมำรดำของเขำให้ดี และ
เช้ือเชิญเขำใหร่้วมในกำรประชุม และศึกษำพระคริสตธรรมก็ได ้แต่จงอยำ่จงใจเชิงบงัคบั 

ง. พยำยำมแนะน ำส่งเสริมให้เด็ก ไปเรียนรวีวำรศึกษำทุกวนัอำทิตย ์(แมว้ำ่บิดำมำรดำของเด็ก
จะยงัคงอิดเอ้ือนไม่ยอมคล้อยตำม) เม่ือเอำชนะเด็กไดแ้ล้วก็จะเป็นโอกำสให้เอำชนะจิตใจของบิดำ
มำรดำของเขำได ้

จ. เม่ือเห็นวำ่พอเหมำะสมกบัเวลำแลว้ก็ควรลำกลบั อยำ่อยูน่ำนเกินไป จนเขำเกิดควำมร ำคำญ 
ตลอดเวลำท่ีเยี่ยมเยียนเขำนั้น จงอย่ำลืมเน้นถึงเร่ืองกำรปฏิบติัภำรกิจในกำรรับใช้พระเจำ้และกิจกำร
ของคริสตจกัร จงหลีกเล่ียงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กิจกรรมของคริสตจกัร หรือพฤติกำรณ์ของผูน้ ำใน
คริสตจกัรตลอดจนกำรนินทำวำ่ร้ำยผูอ่ื้น 
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8. ภารกจิภายหลงัการเยีย่ม 

ก. ตอ้งแจง้รำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีไดก้ระท ำลงไปให้แก่ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน เลขำนุกำร หรือท่ี
ปรึกษำของคริสตจกัร หรือศิษยำภิบำล 

ข. พยำยำมติดต่อกบัผูท่ี้ท่ำนเคยเยีย่มเยยีนอยูเ่สมอ 
ค. แมว้ำ่จะไม่เห็นผลในทนัตำ ก็อยำ่ด่วนทอ้ถอย 

9. การติดต่อกบัผู้ทีข่าดเรียน หรือจากการประชุม 

ก. จงเพียรทน และรู้จกัผอ่นปรนตำมสมควร 
ข. จงพยำยำมเยี่ยมเยียนเขำเสมอ ตรำบเท่ำท่ียงัมีช่องทำงท่ีจะน ำเขำ มำสู่พระคริสต์ไดอี้ก เม่ือ

เขำมำเรียน หรือมำประชุมตำมปกติแลว้ ควรเอำใจใส่เขำบำ้ง จงจ ำไวว้ำ่ เรำจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมส ำเร็จ 
และมีควำมสำมำรถในกำรเยีย่มเยยีนผูอ่ื้นได ้ก็โดยประสบกำรณ์จำกกำรไปเยี่ยมเขำเท่ำนั้น จงอธิษฐำน
เพื่อนกัเรียน และสมำชิกคริสตจกัรของท่ำนทุกคน เป็นประจ ำอยูเ่สมอ อยำ่ไดข้ำด 
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การให้ค าปรึกษา 

กำรให้ค  ำปรึกษำหำรือ หมำยถึงกำรสนทนำระหวำ่งบุคคลสองฝ่ำย เพื่อหำลู่ทำงในอนัท่ีจะไข
ปัญหำให้แก่อีกฝ่ำยหน่ึง ส ำหรับวิถีทำงของคริสเตียน หมำยถึงกำรร่วมกนัหำทำงแกไ้ข โดยกำรท่ีพระ
เจำ้เป็นผูน้ ำเขำจะเร่ิมด้วยกำรอธิษฐำนเขำ้เฝ้ำพระองค์ อ่ำนพระคมัภีร์ แล้วจึงสนทนำถกเถียงกนัถึง
ปัญหำนั้น 

1. เพื่อท ำควำมเขำ้ใจในกลุ่มชนอนัเป็นท่ีมำของปัญหำนั้น เพื่อว่ำจะไดช่้วยเหลือพวกเขำให้
เขำ้ใจถึงสภำพท่ีแทจ้ริงของตวัเอง 

2. เพื่อใหเ้ป็นคริสเตียนมีควำมส ำรวมและมีใจแน่วแน่ 
3. เพื่อใหมี้ควำมกระตือรือร้นท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ 
4. เพื่อใหเ้ป็นท่ีรักใคร่ของคนทุกชั้น ไม่วำ่จะเป็น เด็กหรือผูใ้หญ่ 
5.เพื่อใหรู้้จกัอะลุม้อล่วยต่อกนั 
6. เพื่อใหรู้้จกัถ่อมตวั และมีควำมเป็นตวัของตวัเอง 
7. เพื่อใหเ้ป็นนกัศึกษำคน้ควำ้ 
8. เพื่อฝึกใหเ้ป็นผูมี้ควำมเพียรอดทน โดยไม่มีขอบเขตจ ำกดั 
9. เพื่อใหเ้ป็นท่ีเคำรพนบัถือของคนทัว่ไป 

ข้อควรระวงัในการให้ค าปรึกษา 

1. อยำ่พึ่งคำดคะเนถึงปัญหำก่อนท่ีเขำจะเป็นฝ่ำยเร่ิมตน้เป็นอนัขำด 
2. อยำ่ยกเอำเร่ืองรำวของตนเองข้ึนเป็นอุทำหรณ์เป็นอนัขำด 
3. อยำ่เป็นฝ่ำยแกปั้ญหำใหเ้ขำทั้งหมด ปล่อยใหเ้ขำแกเ้องบำ้ง เท่ำท่ีใหค้  ำแนะน ำแก่เขำนั้น เป็น

กำรดีแลว้ จงอธิษฐำนเผือ่เขำ และน ำทำงใหเ้ขำ 
กำรใหค้  ำปรึกษำเป็นส่วนบุคคล 
ก่อนอ่ืนท่ำนตอ้งศึกษำถึงมูลฐำนของปัญหำท่ีเขำน ำมำปรึกษำท่ำนเสียก่อน ต่อจำกนั้น 
- ตั้งใจฟังและพยำยำมตีปัญหำใหแ้ตก 
- ใช้พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเคร่ืองมือในกำรไขปัญหำ ให้เขำอ่ำนข้อพระธรรมจำกพระ

คริสตธรรมคมัภีร์โดยตรง 
- จงพดูจำดว้ยน ้ำเสียง และถอ้ยค ำอนัละมุนละไม 
- จงระงบัอำรมณ์และกิริยำอำกำรอนัไม่พอใจเม่ือไดรั้บค ำบอกเล่ำจำกเขำ 
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- หำกคิดวำ่เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพดูจำกบัเขำอีกก็จงบนัทึกเร่ืองยอ่ ๆ ไว ้
- จงให้ค  ำมั่นแก่เขำว่ำ ท่ำนจะไม่แพร่งพรำยกำรสนทนำกับเขำในคร้ังน้ีให้แก่ผูอ่ื้น และ

อธิษฐำนทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงช่วยใหท้่ำนปฏิบติัตำมค ำมัน่สัญญำน้ี 
- เม่ือเสร็จส้ินกำรสนทนำกบัเขำแลว้ กำรอธิษฐำนเป็นกำรปิดรำยกำร 
- จงก่อให้เกิดควำมมัน่ใจแก่เขำว่ำ ท่ำนรักเขำและจะอธิษฐำนเพื่อเขำด้วยควำมซ่ือสัตย ์จง

อธิบำยใหเ้ขำฟังถึงควำมรักของพระเจำ้ และควำมยนิดีของท่ำนในกำรท่ีจะกระท ำตำมพระประสงคข์อง
พระองค ์
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ปรัชญาส าหรับครูคริสเตียน 

เกีย่วกบันักเรียน 

ครูจะตอ้งคอยใหค้  ำแนะน ำแก่นกัเรียน ในกำรช่วยเขำบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยในชีวิตคริสเตียน ครู
จะตอ้งรักนกัเรียน มิใช่รักในสภำพท่ีเขำเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีหำกแต่รักในสภำพท่ีดีกวำ่ ซ่ึงเขำจกัเป็นไป
ในอนำคตนัน่คือ กำรเป็นผูเ้ช่ือ ท่ีบงัเกิดใหม่ และกำรเป็นคริสเตียนชั้นผูน้ ำ ครูไม่เพียงแต่สอนนกัเรียน
ใหรู้้จกัคิดเท่ำนั้น หำกยงัตอ้ง แนะแนวทำง ใหเ้ขำคิดในทำงท่ีถูกท่ีควรอีกดว้ย 

ครูจะต้องปลูกฝังรำกฐำนท่ีดีให้แก่นักเรียน เพื่อว่ำเขำจะได้สร้ำงสรรปรัชญำชีวิต ให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภำยหนำ้ 

เกีย่วกบัพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

ต ำรำโดยตรงของครู ก็คือ พระคริสตธรรมคมัภีร์ อนัเป็นพระวจนะท่ีเขียนข้ึนโดยกำรดลใจ
ของพระเจำ้ วธีิสอน ควำมมุ่งหมำย หลกัสูตร ตลอดจนค ำแนะน ำต่ำง ๆ ท่ีครูจะพึงมีต่อนกัเรียน ลว้นแต่
มำจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั้งส้ิน ฉะนั้นครูตอ้งพยำยำมศึกษำคน้ควำ้ ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได ้เพื่อ
วำ่จะไดเ้อำไปสั่งสอนแนะน ำแก่นกัเรียน 

เกีย่วกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ครูคริสเตียนทั้งหลำย ควรจะส ำนึกอยูเ่สมอวำ่กำรท่ีตนอบรมสั่งสอน ประสิทธ์ิประสำทควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ แก่นกัเรียนนั้น มิใช่เป็นเพรำะตนเป็นคนมีควำมสำมำรถ หำกแต่ไดค้วำมสำมำรถนั้นมำจำก
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ในฐำนะท่ีพระองคท์รงเป็นพระผูน้ ำในชีวิตของครู “...เรำไดก้ล่ำวดว้ยถอ้ยค ำ ซ่ึง
มิใช่ปัญญำของมนุษยส์อนไว ้แต่ดว้ยถอ้ยค ำ ซ่ึงพระวญิญำณทรงสั่งสอน” 1 โครินธ์ 2:13 

เกีย่วกบัพระเจ้า 

ครูควรจะถวำยเกียรติแก่พระเจำ้ ทั้งโดยทำงกำย วำจำ และใจ อน่ึง ค ำสอนของครูก็ควรจะ
เก่ียวกบัเร่ือง ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพระเจำ้กบัมนุษยค์รูจะตอ้งท ำงำนร่วมกบัพระเจำ้ ในกำรหล่อเล้ียง 
ชีวติฝ่ำยจิตวญิญำณของนกัเรียนของตน 
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เกีย่วกบัพระเยซูคริสต์ 

พระเยซูคริสตท์รงเป็นบรมครูท่ีเป็นแบบอยำ่งอนัดีเลิศของเรำ ค ำสั่งสอนของพระองค ์ควรจะ
เป็นแบบอยำ่งครูทุกคน 

เกีย่วกบัความผดิบาป 

ครูจะตอ้งรู้ถึงควำมสยดสยองของควำมผิดบำปตลอดจนผลของมนั นอกจำกนั้นยงัจะตอ้งรู้ถึง
วิธีท่ีจะต่อสู้กับมนัด้วย ครูจะต้องเขำ้ใจ ถึงมูลเหตุท่ีท ำให้นักเรียนกระท ำควำมผิดบำป และรู้จกัอ
ลุ่มอะล่วย ต่อกำรแกไ้ขปัญหำน้ีใหแ้ก่เขำดว้ย ทั้งน้ี โดยพึ่งในกำรอธิษฐำนและกำรน ำของพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ 

เกีย่วกบัความรอด 

กำรสอนตอ้งมีจุดมุ่งหมำยแบบคริสเตียนอยำ่งแทจ้ริง มิฉะนั้น จะอำ้งวำ่ เป็นกำรสอนของคริส
เตียนไม่ได ้ครูจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมรอด และรู้ถึงฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิในชีวิตของ
ตน นอกจำกนั้นยงัจะตอ้งรู้ถึงวิธีท่ีน ำจิตวิญญำณของผูอ่ื้น ให้มำหำพระคริสตไ์ดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ครูคริสเตียนจะตอ้งรู้ถึงควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของควำมรอด และตอ้งรู้วำ่กำรท่ีพระเจำ้ประทำนควำมรอด
ใหแ้ก่เรำนั้น พระองคท์รงตอ้งเสียสละมำกมำย 

เกีย่วกบัคริสตจักร 

ครูจะตอ้งมีควำมรู้จกั มกัคุน้สนิทสนมกบัคริสตจกัร และส่งเสริมกิจกำรของคริสตจกัร ในกำร
ท่ีจะสร้ำงสรรคค์วำมประทบัใจ อนัย ัง่ยนืนำนใหแ้ก่นกัเรียน 

เกีย่วกบัหัวข้อหรือเร่ืองที่สอน 

ครูควรจะสอนเร่ืองรำว ท่ีจะท ำใหน้กัเรียนสำมำรถน ำไปใช ้ในชีวติประจ ำวนัของเขำได้ 
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ค าเตือนส าหรับผู้ทีส่อนเดก็ 

1. จงใชถ้อ้ยค ำง่ำย ๆ พอท่ีเด็กจะพึงเขำ้ใจได ้
2. จงสอนหลกัอนัเป็นขอ้ท่ีเนน้ใหป้ฏิบติั มำกกวำ่ท่ีจะสอนหลกัอนัเป็นขอ้ห้ำม (เพรำะเด็กยอ่ม

มีควำมซุกซนเป็นปกตินิสัย ยิง่หำ้มเท่ำใด เขำก็จะยิง่อยำกฝ่ำฝืนเท่ำนั้น) 
3. เม่ือตอ้งกำรควำมช่วยเหลือจำกเด็ก ๆ จงใช้ค  ำพูดเชิงขอร้องเขำ อยำ่ไดใ้ช้ค  ำพูดท่ีแสดงถึง

อ ำนำจของท่ำน โดยกำรออกค ำสั่งเป็นอนัขำด 
4. ไม่ควรข้ึนเสียงกบัเด็ก เวน้แต่จะถึงครำวจะเป็น 
5. ตอ้งเป็นผูมี้จิตใจหนกัแน่น 
6. ตอ้งท ำตำมค ำมัน่สัญญำ ท่ีใหไ้วก้บัเด็กอยำ่งเคร่งครัด 
7. จงสอนใหเ้ขำมีควำมสนใจในกำรเรียนเป็นกิจวตัร 
8. ตอ้งมีควำมซ่ือสัตย ์
9. จงเวน้กำรสอนบทเรียนท่ียำวเกินควร 
10. เร่ิมตน้สอนบทเรียน ดว้ยกำรยกเอำเร่ืองท่ีเป็นจุดเด่นข้ึนกล่ำวน ำ เพื่อดึงดูดควำมสนใจของ

เด็ก ๆ  
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รับใช้พระเจ้าโดยการถวาย 

1. สารพดัส่ิงทีเ่ป็นอยู่นี ้เป็นของผู้ใด 

ส่ิงสำรพดัท่ีเป็นอยูน้ี่ ลว้นแต่เป็นของพระเจำ้ทั้งส้ิน 
“...ท่ำนทั้งหลำยมิใช่เจำ้ของกำย... ดว้ยว่ำไดท้รงไถ่ท่ำนทั้งหลำยไวแ้ลว้ตำมรำคำ เหตุฉะนั้น 

ท่ำนทั้งหลำยจงถวำยพระเกียรติยศแก่พระเจำ้ดว้ยร่ำงกำยดว้ยท่ำน” 1 โครินธ์ 6:19,20 
พระเจำ้ตรัสวำ่ “...สัตวป่์ำทุกตวัเป็นของเรำทั้งฝงูววัควำยท่ีอยูบ่นภูเขำ หลำยพนัยอดก็เป็นของ

เรำนกท่ีภูเขำทุกตวั...โลกกบัส่ิงของอนัอุดมสมบูรณ์ในโลกเป็นของเรำ” สดุดี 50:10-12 

2. เราควรจะแสวงหาทรัพย์สมบัติอย่างไร 

เรำควรแสวงหำทรัพยส์มบติั ในทำงท่ีจะเป็นกำรถวำยพระเกียรติแก่พระเจำ้ ดว้ยตระหนกัดีวำ่ 
ส่ิงของทั้งหมดท่ีเรำหำมำไดน้ั้น แทจ้ริงเป็นของประทำนจำกพระองค ์

“....ท่ำนทั้งหลำยจะกินจะด่ืมก็ดี หรือจะท ำประกำรใดก็ดี จงกระท ำทุกส่ิงเป็นท่ีถวำยเกียรติยศ
แก่พระเจำ้” 1 โครินธ์ 10:31 

“พระเจำ้ของขำ้พเจำ้ จะประทำนส่ิงสำรพดัตำมท่ีพวกท่ำนตอ้งกำรนั้นจำกทรัพยอ์นัรุ่งเรืองของ
พระองคใ์นพระเยซูคริสต”์ ฟิลิปปี 4:19 

3. เราจะถวายแก่พระเจ้าอย่างไร 

เรำควรถวำยชีวติของเรำแก่พระองคเ์ป็นอนัดบัแรกเช่นเดียวกบัพระเยซูคริสตไ์ดป้ระทำน พระ
ชนม์ชีพของพระองค์เองเพื่อเรำ ต่อจำกนั้นจึงเป็นกำรถวำยทรัพย์สมบัติ ตอบสนองแก่พระองค ์
เหมือนกบัท่ีพระองค์ทรงโปรดประทำนควำมอุดมสมบูรณ์ และควำมเจริญรุ่งเรืองให้เรำ แมแ้ต่คน
ยำกจนก็อำจถวำยส่วนท่ีเป็นของพระองคท์ั้งหมด ไดเ้ช่นเดียวกนั 

“...ขอ้ส ำคญัท่ีสุด ไดถ้วำยตวัเขำเองแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ แลว้ไดม้อบตวัให้แก่เรำ ตำมพระทยั
พระเจำ้” 2 โครินธ์ 8:5 

“ทุกคนจงให้ตำมซ่ึงไดคิ้ดหมำยไวใ้นใจ มิใช่ดว้ยนึกเสียดำย มิใช่ขืนใจให้ เพรำะพระเจำ้ทรง
รักคนนั้น ท่ีใหด้ว้ยใจยนิดี” 2 โครินธ์ 9:7 

“ทุกวนัอำทิตยใ์หพ้วกท่ำนทุกคน เก็บเงินผลประโยชน์ท่ีไดไ้วบ้ำ้ง เพื่อจะไม่ตอ้งเก็บเร่ียไรเม่ือ
ขำ้พเจำ้มำ” 1 โครินธ์ 16:2 
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“เม่ือครำวเขำรับควำมทุกขล์ ำบำกเป็นอนัมำกควำมยินดีอนัอุดมของเขำพร้อมดว้ยควำมยำกจน
แสนเขญ็ของเขำ ก็ลน้ปรำกฏออกเป็นใจศรัทธำอยำ่งยิง่ 2 โครินธ์ 8:2 

4. การทีเ่ราถวายต่อพระเจ้าเช่นนีเ้ราจะได้รับพระพรอะไรจากพระองค์หรือเปล่า 

พระเจำ้จะทรงประทำนบ ำเหน็จรำงวลั ใหเ้รำเกินกวำ่ท่ีเรำถวำยแก่พระองคเ์สียอีก 
“จงแจกปันให้เขำ และเขำจะแจกปันให้แก่ท่ำนดว้ย เขำจะตวงดว้ยทะนำนถว้ยยดัสั่นแน่นพูน

ลน้ ใส่ในตกัของท่ำน เพรำะว่ำท่ำนจะตวงให้เขำดว้ยทะนำนอนัใด เขำจะตวงให้ท่ำนดว้ยทะนำนอนั
นั้น” ลูกำ 6:38 
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คุณสมบตัิของผู้น า 

1. มีควำมยนิดีในกำรช่วยท ำกำรงำนของคริสตจกัร แมว้ำ่จะเป็นงำนท่ีเล็กนอ้ย และถือวำ่ ไม่มี
ควำมส ำคญัก็ตำม 

2. มีควำมเต็มใจท่ีจะแสวงหำควำมรอบรู้ เพื่อน ำมำเป็นประโยชน์แก่คริสตจกัร ไม่ว่ำจะตอ้ง
ส้ินเปลืองหรือเสียค่ำมำกเท่ำใดก็ตำม 

3. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เห็นแก่ตวั 
4. จะตอ้งมีควำมมัน่ใจในตนเอง และตระหนกัอยูเ่สมอวำ่ ควำมขยนัหมัน่เพียรในกำรงำน และ

กำรรู้จกักำรปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ จะเป็นทำงน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
5. จะตอ้งเป็นผูท่ี้มองเหตุกำรณ์ไกล และมีทรรศนะกวำ้งขวำง 
6. ตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงสภำพควำมเป็นอยู ่และจิตใจของหมู่ชนท่ีตนเก่ียวขอ้งดว้ย และรู้ถึงวิธีท่ี

เขำ้ถึงจิตใจของหมู่ชนเหล่ำนั้น ตำมแต่กรณี 
7. ตอ้งรู้ถึงวธีิจดัตั้งโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพฒันำคริสตจกัรใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 
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เพื่อยงัผลประโยชน์อนัมหำศำลให้กบับรรดำผูน้ ำคริสตจกัร ครูสอนพระคมัภีร์ ผูป้กครองและ
สมำชิกในคริสตจกัรทุกท่ำน 

“บทบำทผูน้ ำคริสตจกัร” เป็นหนงัสือท่ีแนะน ำแบบรวบรัดและย่อให้สั้ น เพื่อสะดวกในกำร
อ่ำน ประหยดัเงิน ประหยดัเวลำ แต่ใหผ้ลคุม้ค่ำ 

ผูเ้ขียนไดพ้ดูถึงวธีิกำรเยีย่มเยยีนติดตำมผล กำรให้ค  ำปรึกษำแก่ผูท่ี้ก ำลงัประสบกบัปัญหำชีวิต 
ปรัชญำของคริสเตียน ตลอดจนบ่งบอกถึงคุณลกัษณะผูน้ ำท่ีดีในสำยพระเนตรของพระเจำ้ 

 
บทบำทผูน้ ำคริสตจกัร 


