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บทที่ 2
ตํ าแหนงของการเปนผูนํ า

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงตํ าแหนงการเปนผูนํ าพิเศษซึ่งพระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร
- อธิบายวาผูนํ าเหลานี้ทํ างานดวยกันอยางไรในการรับใช
- อธิบายวามีการใชของประทานฝายวิญญาณอยางไรในการเปนผูนํ า
- บอกถึงตํ าแหนงอ่ืนๆ ในการเปนผูนํ าตามพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระ

วจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”  เอ
เฟซัส 4:11

คํ านํ า

คริสตจักรเปนเครื่องมือที่พระเจาทรงกระทํ าการผานเพื่อเปดเผยพระองคเองแกโลก ในบทเรียนนี้คุณ
จะเรียนเกี่ยวกับผูนํ าที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร คุณจะไดเรียนถึงตํ าแหนงอ่ืนๆ ของการเปนผูนํ าซึ่งเกิด
ขึ้นจากความจํ าเปนที่ตองมีผูนํ าในคริสจักรทองถิ่น

พระคัมภีรบอกใหเรารูถึงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอยางซึ่งตองมีในตัวผูที่มีตํ าแหนงเปนผูนํ าที่กลาวไว
ในบทเรยีนนี้ คุณจะศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเหลานี้ในบทที่ 4
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ตํ าแหนงการเปนผูนํ าพิเศษ

ตํ าแหนง

พระคัมภีรบอกใหรูถึงตํ าแหนงผูนํ าพิเศษ 5 ตํ าแหนงที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระ

วจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”  เอ
เฟซัส 4:11

ตํ าแหนงผูนํ าเหลานี้เปนตํ าแหนงที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร  เขาทํ างานโดยการทรงเรียกของ
พระเจาและโดยการใชของประทานพิเศษฝายวิญญาณ คุณไมควรที่จะปรนนิบัติตํ าแหนงดังกลาวเพียงเพราะ
วาคุณไดรับการขอรองใหทํ าหรือเพราะวาคุณอยากจะทํ า คุณตองไดรับการทรงเรียกและไดถูกเตรียมพรอม
ดวยของประทานที่เหมาะสมฝายวิญญาณ
หนาที่ของผูนํ า

ตอไปน้ีคือคํ าสรุปยอๆ ของหนาที่ในตํ าแหนงผูนํ าพิเศษ 5 ตํ าแหนง
อัครทูต

อัตรทตูคือ ผูที่มีความสามารถพิเศษที่จะพัฒนาคริสตจักรแหงใหมในทองที่ตางๆ กัน และดูแลคริสต
จักรจํ านวนหนึ่งในฐานะผูบังคับบัญชา

คํ าวา ”อัครทูต” หมายถึง “ผูแทน คนที่ถูกสงไปพรอมกับอํ านาจและสิทธิอํ านาจที่จะกระทํ าเพื่อผูอ่ืน”
อัครทูตมีสิทธิอํ านาจหรือความสามารถพิเศษในการเผยแพรขาวประเสริฐออกไปทั่วโลกโดยการพัฒนาพระ
กายของผูเชื่อที่จัดองคการไว

คํ าสมัยใหมที่ใชสํ าหรับคํ าวาอัครทูต คือคํ าวา “มิชชันนารี” และ “ผูปลูกคริสตจักร” อัครทูตเปาโลเปน
คนหน่ึงในตัวอยางที่ดีที่สุดของอัครทูตในพระคัมภีร
ผูเผยพระวจนะ

ผูเผยพระวจนะคือ ผูกลาวถอยคํ าภายใตการดลใจโดยตรงของพระเจา และมีตํ าแหนงแหงสิทธิ
อํ านาจในคริสตจักร ผูเผยพระวจนะมีความสามารถที่จะรับและสื่อสารขอความโดยตรงทันทีจากพระเจา โดย
การกลาวคํ าพูดที่พระเจาทรงเจิมจากเบื้องบน

อากาบัสเปนตัวอยางที่ดีของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรใหม ดูกิจการ 21:11
ผูประกาศ

ผูประกาศมีความสามารถพิเศษในการแบงปนขาวประเสริฐกับผูไมเชื่อดวยวิธีที่ชายและหญิงเหลานั้น
จะตอบสนองและกลายเปนสมาชิกที่รับผิดชอบในพระกายของพระคริสต

ความหมายของคํ าวา “ผูประกาศ” คือ “ผูที่นํ าขาวดี”  ฟลิปเปนตัวอยางที่ดีของผูประกาศ ดู กิจการ
21:8 และ บทที่ 8
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ศิษยาภิบาล

คํ าวา “ศิษยาภิบาล” แทจริงแลวหมายถึง ผูเลี้ยงแกะ  ศิษยาภิบาลคือ ผูนํ าซึ่งมีความรับผิดชอบสวน
ตวัเปนระยะเวลานานในการดูแลทุกขสุขของกลุมผูเชื่อในฝายวิญญาณ
ครู

ครูคือ  ผูเชื่อซ่ึงมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารพระวจนะของพระเจาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยวิธี
ที่ผูอ่ืนเรียนรูและนํ าเอาสิ่งที่สอนไปใชกับชีวิตของเขา
จดุประสงคของเขา

ตํ าแหนงพิเศษเหลานี้ถูกตั้งขึ้นเพ่ือใหจุดประสงคเหลานี้สํ าเร็จลง
“เพือ่เตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของพระ

คริสตใหจํ าเริญข้ึน

จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และใน
ความรูถึงพระบุตรของพระเจา จนกวาเราจะโตเปนผูใหญเต็มที่คือ เต็มถึงขนาด
ความไพบูลยของพระคริสต

เพื่อเราจะไมเปนเด็กอีกตอไป ถูกซัดไปมาและหันไปเหมาดวยลมปากแหงคํ า
สัง่สอนทกุอยางและดวยเลหกลของมนุษยตามอุบายฉลาดอันเปนการลอลวง

แตใหเรายึดความจริงดวยใจรัก เพื่อจะจํ าเริญข้ึนทุกอยางสูพระองคผูเปน
ศรีษะคือ พระคริสต”  เอเฟซัส 4:12-15
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ตารางตอไปน้ีแสดงถึงจุดประสงคเหลานี้

ซ

เพ่ือที่พระก

อัครทูต ผูเผยพระวจนะ

เตรียมธรรมิกชน

ความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว

ช
พระเจา
ประทาน

เพ่ือให

ผูซ่ึงจะ

ึ่งมีผลใหเกิด

ายของพระคริสตจะได

ผูประกาศ ศิษยาภิบาล ู

และทํ าใหเขาเติบโตถึงความไพบูลย

ึ้น

ความรู ความไพบูลย
คร
ทํ าใหเจริญข
ไมเปนเด็กอีกตอไป
(คํ าสอนเท็จ)
เติบโตขึ้นในพระองค
(ความจริง)
รับใ
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ผลสุดทาย

อวัยวะทุกสวนทํ างานอยางมีประสิทธิภาพดวยความรัก
เขาทํ างานรวมกันอยางไร

ตํ าแหนงผูนํ าพิเศษทั้ง 5 น้ี ทํ างานรวมกันในงานรับใชของคริสตจักร
อัครทูต   เผยแพรขาวประเสริฐในดินแดนใหม  เพ่ือกอตั้งคริสตจักรใหมๆ

ผูประกาศ   สือ่สารขาวประเสริฐดวยวิธีที่ผูเชื่อตอบสนองไดและเพิ่มจํ านวนเขาในคริสตจักร

ผูเผยพระวจนะ   ใหขอความพิเศษจากพระเจาแกคริสตจักรโดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ครู   ใหคํ าสอนซึ่งมากกวาการเสนอขาวประเสริฐที่ผูประกาศกระทํ า ครูนํ าผูเชื่อใหมใหเติบโตฝายวิญญาณ
และฝกอบรมคนที่สัตยซ่ือซ่ึงสามารถที่จะสอนผูอ่ืนไดดวย

ศิษยาภิบาล   เปนผูนํ าในระยะเวลาอันยาวนานและดูแลคริสตจักร

ของประทานฝายวิญญาณในการเปนผูนํ า

ของประทานการเปนผูนํ าพิเศษทั้ง 5 อยาง  ไมใชตํ าแหนงทั้งหมดในการเปนผูนํ าคริสตจักร ผูเชื่อทุก
คนมีหนาที่ในคริสตจักรดวยเชนกัน

“แตพระเจาไดทรงตั้งอวัยวะไวในรางกายตามชอบพระทัยของพระองค”   เอ
เฟซัส 12:18

ผูเชื่อทุกคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยหนึ่งอยาง ของประทานฝายวิญญาณเตรียมเขาให
ทํ าหนาที่ของเขาสํ าเร็จไดในพระกายของพระองค

“สิง่สารพดัเหลาน้ี พระวิญญาณองคเดียวกันทรงบันดาลและประทานแกแต
ละคนตามชอบพระทัยพระองค”   1 โครินธ 12:11

เราไดกลาวมาแลวถึงของประทานพิเศษในการเปนผูนํ าของอัครทูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ
ศษิยาภบิาลและครู ตอไปน้ีเปนของประทานอื่นๆ ซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานแกผูเชื่อ
ของประทานในการพูด การเผยพระวจนะ  การสอน  การหนุนใจ  ถอยคํ าแหงสติปญญา และถอยคํ าแหง

ความรู
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ของประทานในการปรนนิบัติ   การปรนนิบัติ  ชวยเหลือ  การเปนผูนํ า  การบริหาร  การให การแสดง
ความเมตตา การจํ าแนกวิญญาณ  ความเชื่อและการตอนรับแขก

ของประทานแหงหมายสํ าคัญ   ภาษาแปลกๆ (พูดดวยลิ้น)  การแปลภาษาแปลกๆ การอัศจรรยและการ
รักษาโรค

ขออางอิงของพระคัมภีรซ่ึงบอกถึงของประทานเหลานี้คือ
- โรม 12:1-8
- 1 โครินธ 12:1-31
- เอเฟซัส 4:1-16
- 1 เปโตร 4:7-11

(หลกัสตูรของสถาบันฯ ชื่อ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” อธิบายถึงของประทานฝายวิญญาณ
เหลานี้อยางละเอียด และยังใหแนวทางในการที่คุณจะคนพบของประทานฝายวิญญาณของคุณดวย)

ของประทานที่สํ าคัญสํ าหรับการเปนผูจัดการ

ในจํ านวนของประทานเหลานี้มีของประทาน 2 อยางคือ การเปนผูนํ าและการบริหารงานเปนสิ่งที่
สํ าคัญเปนพิเศษของการเปนผูจัดการ

ของประทานการเปนผูนํ าบอกไวใน โรม 12:8 วา  เปนผูที่ “ครอบครอง”  หรือนํ าผูอ่ืน  บุคคลที่มีของ
ประทานในการเปนผูนํ ามีความสามารถที่จะวางแผนการใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา และสื่อสาร
เปาหมายเหลานี้แกผูอ่ืน   เขาจูงใจผูอ่ืนใหทํ าเปาหมายเหลานี้ไดสํ าเร็จเพ่ือถวายเกียรติแดพระเจา

ใน 1 โครินธ 12:28  ของประทานในการบริหารงานเรียกวา “การครอบครอง”  บุคคลที่มีของประทาน
ดังกลาวมีความสามารถที่จะใหการนํ าทาง จัดองคกรและทํ าการตัดสินใจเพื่อผูอ่ืน

ความหมายของคํ าวา “การครอบครอง” หรือ “การบริหารงาน”  ก็คลายคลึงกับการที่กัปตันเรือนํ าเรือ
ออกนํ ารองไป  บุคคลที่มีของประทานนี้มีความรับผิดชอบในการนํ าทางและการตัดสินใจ

เชนเดียวกับกัปตันเรือ  เขาอาจจะไมไดเปนเจาของเรือ แตเขาไดรับความไววางใจพรอมกับความรับ
ผิดชอบใหนํ าทางไปในการเดินทาง

ทติสัเปนตัวอยางในพระคัมภีรของบุคคลที่มีของประทานในการบริหารงาน  อัครทูตเปาโลเริ่มตน  คริ
สตจักรในเกาะครีต  ทิตัสเปนผูที่จัดองคกรและนํ าทางคริสตจักรใหเปาโล

“เหตทุีข่าพเจาละทานไวที่เกาะครีต  ก็เพือ่ทานจะไดแกไขสิ่งที่ยังบกพรองให
เรยีบรอย  และตั้งผูปกครองไวทุกเมืองที่ขาพเจากํ าชับทาน”   ทิตัส  1:5

ของประทานของการเปนผูนํ าและการบริหารงานทํ าหนาที่ไปดวยกันไดเปนอยางดี  คนที่มีของ
ประทานในการบริหารยอมมีความสามารถที่จะนํ าทางจัดองคกรและทํ าการตัดสินใจ คนที่มีของประทานใน
การเปนผูนํ ามีความสามารถที่จะจูงใจและทํ างานกับคนอื่นๆ เพ่ือใหเปาหมายเหลานี้สํ าเร็จลงได
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ทุกคนสามารถปรนนิบัติได

การเปนผูนํ าไมไดจํ ากัดอยูเฉพาะผูเชื่อที่มีของประทาน  2 ประการนี้ หรือมีตํ าแหนงผูนํ าพิเศษ 5
ประการ แตผูเชื่อที่มีของประทานฝายวิญญาณอาจไดรับการรองขอจากผูนํ าของคริสตจักรใหปรนนิบัติใน
ตํ าแหนงการเปนผูนํ าตางๆ หลายอยางดวยกัน

ตัวอยางเชน  บุคคลที่มีของประทานในการใหอาจถูกขอรองใหนํ าในคณะกรรมการการเงินของคริสต
จักร คนที่มีของประทานในการรักษาโรคอาจถูกขอรองใหนํ ากลุมผูเชื่อในการรับใชแกผูปวยในโรงพยาบาล
ของทองถิ่นนั้นๆ

ของประทานฝายวิญญาณที่ใหแกงานรับใชน้ันประกอบดวยโอกาสหลายประการในการเปนผูนํ า แม
วาผูเชื่ออาจจะไมมีของประทานในการเปนผูนํ าอยางใดอยางหนึ่ง เขามีศักยภาพที่จะเปนผูนํ าไดโดยการ
พัฒนาของประทานฝายวิญญาณของเขาใหเหมาะสมถูกตอง

ตํ าแหนงอ่ืนๆ ตามพระคัมภีร

มีตํ าแหนงอ่ืนๆ ของการเปนผูนํ าซึ่งกลาวไวในพระคัมภีร ซ่ึงไมใชของประทานฝายวิญญาณ  เปน
“ตํ าแหนง” ที่แตงตั้งเพราะมีความตองการในคริสตจักร

ตํ าแหนงของมัคนายก ผูปกครองและผูดูแล ไดกลาวไวในพันธสัญญาใหม  (บางคนเห็นวาผูดูแลก็
คลายคลึงกับศิษยาภิบาล บางคนเห็นวาเปนคนละตํ าแหนง)

พระเจาทรงใหมีการบันทึกถึงคริสตจักรในยุคแรกเพื่อเปนแบบอยางแกเราที่จะทํ าตามโครงสราง
ของคริสตจักร ตํ าแหนงเหลานี้ควรทํ าหนาที่อยูในคริสตจักรปจจุบัน

จุดประสงคของหนาที่เหลานี้ก็เพ่ือชวยคนที่มีของประทานฝายวิญญาณในการเปนผูนํ า เชน อัครทูต
ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ  ศษิยาภิบาล  ครูและผูที่มีของประทานการเปนผูนํ าและการบริหารงาน

จงใชโครงรางตอไปน้ี  เพ่ือศึกษาถึงตํ าแหนงเหลานี้

ตํ าแหนง ขออางอิง หนาที่
ผูดูแล 1 ทิโมธี 3:1-7

ฟลิปป 1:1
ทิตัส 1:5-9
1 เปโตร 5:2-3

หลายคนเห็นวาผูดูแลก็คลายกันกับศิษยา-
ภิบาล เขาดูแลกลุมผูเชื่อเปนระยะเวลายาว
นาน

มัคนายก 1 ทิโมธี 3:8-13
ฟลิปป 1:1
กิจการ 6:1-7

ขอพระคัมภีรเหลานี้ ชี้ใหเห็นวามัคนายกมี
งานรับใชในดานการปรนนิบัติและชวย
เหลือ

มัคนายิกา 1 ทิโมธี 3:11
โรม 16:1-2

มัคนายิกาไมไดมีการอธิบายไวโดยเฉพาะ
ในพระคัมภีร บางคริสตจักรนํ าเอาคํ านี้มา
ใชกับภรรยาของมัคนายกหรือผูหญิงอ่ืนๆ 
ที่รับใชในการปรนนิบัติและชวยเหลืองาน
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ตางๆ

ผูปกครอง
1 ทิโมธี 5:17

กิจการ 20:17, 28-32
กิจการ 14:23, 15
กิจการ 16:4, 11:30
1 ทิโมธี 5:17
1 เปโตร 5:1-4
ทิตัส 1:5
ยากอบ 5:14

ขอพระคัมภีรเหลานี้ชี้ใหเห็นวาผูปกครอง
เปนผูนํ าในการตัดสินใจ รับใชแกความ
ตองการของผูเชื่อ และชวยพัฒนาและดูแล
พระกายของผูเชื่อในทองถิ่น

(หมายเหตุ- เกี่ยวของกับผูปกครอง : คํ าวา “ผูปกครอง” มีที่ใชครั้งแรกในพระคัมภีรอพยพ 3:16  ซ่ึง
อางถึงผูนํ าอิสราเอล มีขออางอิงหลายประการถึงผูอาวุโสของอิสราเอลตลอดทั้งพระคัมภีร ผูอาวุโสนี้แตกตาง
จากตํ าแหนงของผูนํ าที่เรียกวาผูปกครองในคริสตจักร  ขอพระคัมภีรที่ใหไวน้ีอางถึงผูปกครองในคริสตจักร
มากกวาที่จะหมายถึงผูอาวุโสของอิสราเอล)

ผูปกครอง  มัคนายก และผูดูแลไมไดปกครองคริสตจักรตางหากจากผูนํ าพิเศษ  (ผูเผยพระวจนะ
อัครสาวก ผูประกาศ ศิษยาภิบาล  ครู)   คนเลือกผูนํ า  มัคนายก และผูดูแล  แตมีผูที่มีของประทานในการ
เปนผูนํ าพิเศษนั้นพระเจาทรงเปนผูตั้งไวในคริสตจักร

ตํ าแหนงการเปนผูนํ าในดานปฏิบัติ

เปนเวลานานมาแลวที่ตํ าแหนงการเปนผูนํ าแบบอ่ืนๆ ไดเกิดขึ้นเพ่ือสนองความตองการทั้งในดาน
การปฏิบัติและการจัดองคกรของคริสตจักร  ตํ าแหนงเหลานี้ไมไดกลาวไวในพระคัมภีร  แตก็สํ าคัญในงานรับ
ใชในคริสตจักรทองถิ่น

ในสวน “เพ่ือการศึกษาตอไป” ของบทนี้จะบอกรายการของตํ าแหนงเหลานี้ไว
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โครงสรางของคริสตจักร

แผนผังตอไปน้ีแสดงวาของประทานการเปนผูนํ าที่คุณศึกษาในบทนี้ทํ างานรวมกันอยางไรในโครง
สรางของคริสตจักร

คริสตจักร

มผูีชวยเหลอืโดยใชของประทานการบ
พระกายซึง่ใชของประทานฝ
ของประทานการเปนผูนํ าพิเศษ
อัครทูต

ผูเผยพระวจนะ
ผูประกาศ
ศิษยาภิบาล

ครู
ริหารงาน การเปนผูนํ า  ผูดูแล มัคนายก ผูปกครอง และสมาชิกของ
ายวิญญาณในคริสตจักรตามหนาที่ที่พระเจามอบใหเขาทํ า
รากฐานซึ่งอัครทูตและ
ผูเผยพระวจนะวางไว

เอเฟซัส 2:20
สรางขึ้นบนพระศิลาคือ
พระเยซูคริสต
มทัธิว 16:18
1 โครินธ 3:11
เอเฟซัส 2:20
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 2

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                 

2. จงดูรายการของตํ าแหนงตางๆ ที่ชองที่ 1 และอานคํ าจํ ากัดความที่ชองที่ 2 เขียนตัวเลขของคํ าจํ ากัด
ความ ซ่ึงอธิบายตํ าแหนงของการเปนผูนํ าไดดีที่สุดลงบนชองวางที่ใหไว

รายการที่ 1 รายการที่ 2

           ผูเผยพระวจนะ 1. ถูกสงมาดวยสิทธิอํ านาจเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนผูอ่ืน  ให
พัฒนา และดูแลคริสตจักรใหมๆ

           อัครทูต 2. พูดภายใตการดลใจพิเศษเพื่อสื่อสารขอความจากพระเจาซึ่งสง
มาทันทีทันใดแกประชากรของพระองค  เปนตํ าแหนงของการเปนผู
นํ าดวย

           ศิษยาภิบาล 3. แบงปนขาวประเสริฐแกผูที่ยังไมเชื่อดวยวิธีที่เขาจะตอบสนอง
และกลายเปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของพระกายของพระ
คริสต  “ผูที่นํ าขาวดี”

           ผูประกาศ 4. รับผิดชอบการเปนผูนํ าในระยะยาว เพ่ือสวัสดิภาพฝาย
วิญญาณของผูเชื่อ   คํ านี้แปลวา “ผูเลี้ยงแกะ”

           ครู 5. สื่อสารพระวจนะของพระเจาดวยวิธีที่ผูอ่ืนจะเรียนรูและแนะนํ า
สิ่งที่สอนมาใชได    เปนตํ าแหนงผูนํ าดวย

           การเปนผูนํ า 6. กระตุนจูงใจใหคนทํ าเปาหมายใหสํ าเร็จ
           การบริหารงาน 7. คลายคลึงกับกัปตันของเรือ  บอกทิศทางที่ควรดํ าเนินไป

3. จงบอกตํ าแหนงการเปนผูนํ าอ่ืนๆ ตามพระคัมภีรซ่ึงอธิบายไวในบทนี้
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2

1. “ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผย
แพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย”  เอเฟซัส 4:11

2. 2

1
4
3
5
6
7

3. ดูคํ าอธิบายในหนา 19

- ผูปกครอง
- มัคนายก
- ผูดูแล
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เพื่อศึกษาตอไป

 ตอไปน้ีเปนรายการของตํ าแหนงอ่ืนๆ ของการเปนผูนํ าในคริสตจักรทองถิ่น
การรับใชในการอธิษฐานและรักษาโรค

- อธิษฐานเผื่อ
- การเจิมดวยนํ้ ามัน
- อาหารเชาเพื่อการอธิษฐาน
- กลุมอธิษฐาน
- โทรศัพทจากโรงพยาบาล
- อธิษฐานทางโทรศัพท
- การอธิษฐานลูกโซ
- การถืออด

งานรับใชดานปฏิบัติการ

- ชวยในสํ านักงาน -   ลงทะเบียนสมาชิก
- เลขานุการคริสตจักร -   ประชาสัมพันธ
- เตรียมสงจดหมายเอกสาร -   ทํ าของขวัญ
- ชวยเหลือในงานครัวของคริสตจักร -   โปรแกรมกีฬา
- งานแผนกบริบาลทารก -   ปฏิคม
- งานซอมแซม -   จัดงานแตงงาน
- ขายขนม -   ทํ าเสื้อคลุมนักรอง
- เขียนจดหมาย -   ตอนรับแขก
- เตรียมพิธีมหาสนิท -   เหรัญญิก
- ดูแลเด็กๆ -   งานกลุม
- สนับสนุนการเงิน -   โปรแกรมสันทนาการ
- งานดานเทป -   เตรียมขาวสํ าหรับแจก
- การโทรศัพทหาสมาชิก

การรับใชดานการศึกษา

- ครูสอนพระคัมภีร -   งานรับใชแกเด็กๆ
- รับใชกับวัยรุน -   การสรางสาวก
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- ผูสอนในคายอบรม -   ครูรวีวารศึกษา
- การวิจัย -   ผูสอนโรงเรียนพระคัมภีร
- หองสมุดคริสตจักร -   คนติววิชา
- ผูนํ าสัมมนา -   สอนผูเชื่อใหม
- ชั้นเรียนผูใหญ

งานรับใชดานการปรึกษาแนะนํ า

- การปรึกษาแนะนํ าในการอธิษฐาน -   เยี่ยมเยียนตามโรงพยาบาล
- ปรึกษาแนะนํ าชีวิตสมรส -   การแกไขปญหา
- ปรึกษาแนะนํ าวัยรุน -   โทรศัพทติดตามผล
- ปรึกษาแนะนํ าการตั้งครรภ -   ศูนยฉุกเฉิน
- ปรึกษาแนะนํ าทางโทรศัพท

งานรับใชในการออกประกาศแกหมูชน

- ประกาศกับเด็กๆ -   เปนพยานตามทองถนน
- ประกาศในรถเมล -   งานรับใชในวิทยาลัย
- การเลนละครประกาศ -   ศูนยการประกาศ
- งานรับใชแกเด็กในโรงเรียนมัธยม -   ประกาศตามรานกาแฟ
- ความเปนไปทางการเมือง -   งานรับใชแกบุรุษและสตรี
- พันธกิจ -   เปนพยาน(เคาะประตู) ตามบาน
- การประกาศใหญ -   โรงเรียนพระคัมภีรฤดูรอน
- โปรแกรมทางทีวีและวิทยุ -   การแจกจายวรรณกรรมและพระคัมภีร

งานรับใชในการเปนผูนํ า

- ผูจัดองคการ -   ผูนํ า
- ครใูหญโรงเรียนรวีวารศึกษา -   ประธานคณะกรรมการ
- ผูวางแผน -   ผูอํ านวยการคริสเตียนศึกษา
- ผูนํ ากลุมตามบาน -   ผูบริหารคริสเตียนศึกษา

งานรับใชดานการปรนนิบัติดูแล

- ตอนรับแขก -   การคมนาคม
- โปรแกรมการเลี้ยงอาหารเด็ก คนชรา -   ชวยเลี้ยงเด็กเล็ก
- การเยี่ยมตามโรงพยาบาล -   งานรับใชดานโทรศัพท
- แขกมาพักคางคืน -   ชวยผูปญญาออน
- ใหเสื้อผาแกผูตองการ -   ชวยคนที่ถูกทํ ารายจิตใจและรางกาย
- สถานที่พักฟน -   ชวยคนพิการ
- การใหความบันเทิง -    ชวยคนที่ขัดสน
- เยี่ยมเยียนนักโทษ -   รับใชแกมารดาที่ไมไดแตงงาน
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- ชวยเหลือคนชรา

งานรับใชอ่ืนๆ

- ดนตรี -   การเปนลาม
- นักรอง -   จัดบอรดรายงานขาว
- เลนเปยโน -   เขยีนและเปนบรรณาธิการเอกสารคริสเตียน
- อานบทละคร -   เขียนเพลง
- กลุมดนตรี -   วงดนตรีของคริสตจักร (ออรเคสตรา)
- งานแปล -   วงดนตรีธรรมดา
- บทละคร -   ตกแตงคริสตจักรในโอกาสพิเศษ
- นํ าการนมัสการ -   งานศิลปะ
- เลนออรแกน -   เลนหุนกระบอก


