
ภาคผนวก
คํ านํ า

ภาคผนวกนี้ใหรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งจะชวยใหคุณใช  “การจัดการตามวัตถุประสงค”  ในงาน
รับใช

ตามที่คุณไดเรียนรูในหลักสูตรนี้  ตัวอยางที่ใหญที่สุดของการจัดองคกรคือ รางกายของมนุษย
พระเจาทรงใชรางกายเพื่อแสดงใหเห็นถึงงานรับใชของพระกายของพระองคในโลกนี้คือ  “คริสตจักร”
ซึ่งพระเยซูทรงเปนศีรษะ

ในรางกายธรรมชาตินั้น  โครงกระดูกตองพัฒนาไปเพื่อรองรับเซลตางๆ ที่เพิ่มข้ึน  เปนความจริง
เชนเดียวกัน  ในโลกฝายวิญญาณ  ขณะที่พระกายของพระคริสตเพิ่มพูนขึ้น  โครงสรางที่รองรับความ
เจริญเติบโตก็เปนสิ่งที่สํ าคัญ

โดยเหตุที่คริสตจักรเปนอุปกรณซึ่งพระเจาทรงกระทํ ากิจในโลกนี้เพื่อแพรขยายขาวประเสริฐ
ของอาณาจักรรายละเอียดในภาคผนวกนี้จึงเนนที่การจัดองคกรของคริสตจักรเสนอโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อชวยใหคุณจัดองคกรของแหลงที่มาฝายวิญญาณ  ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มพูนคริสตจักร

คุณไมจํ าเปนตองใชทุกอยางที่อยูในภารผนวก  คุณสามารถดัดแปลงรายละเอียดเหลานี้ข้ึนอยู
กับขนาดและสถานที่ของคริสตจักรของคุณ  คริสตจักรที่เล็กกวาจะไมตองการการจัดองคกรแบบเดียว
กับคริสตจักรที่ใหญกวา  คริสตจักรในหมูบานที่หางไกลไมตองการการจัดองคกรมากเทากับคริสตจักร
ในเมืองใหญ

จงจํ าสิ่งที่คุณไดเรียนรูในหลักสูตรนี้คือ  ใหการจัดองคกรเกิดขึ้นจากการที่มีความตองการ  อยา
ยอมใหการจัดองคกรเขามาจํ ากัดหรือควบคุมงานรับใชและอยาจัดรูปแบบโครงสรางของคุณตามอยาง
ผูอ่ืน

การจัดองคกรที่ดีไมจํ าเปนตองทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ  การเจิมและการอวยพระพรของ
พระเจาเหนือการงานตางหากที่ทํ าใหสํ าเร็จ  แตการจัดองคกรจะชวยใหคุณใชทรัพยากรซึ่งพระเจา
ประทานแกคุณเพื่อใหเปนประโยชนแกอาณาจักรของพระเจา

ภาคผนวกที่หนึ่ง



หลักขอเชื่อ
คุณไดเรียนรูจากหลักสูตรนี้แลววา หลักขอเชื่อไมใชอยางเดียวกับการประกาศถึงวัตถุประสงค

การประกาศถึงวัตถุประสงคบอกวาเหตุใดจึงมีงานรับใชนี้เกิดขึ้น  หลักขอเชื่อเปนการประกาศถึงความ
เชื่อซึ่งอธิบายวาคริสตจักรเชื่ออะไร

หลักขอเชื่ออธิบายแกผูอ่ืนถึงสถานะของหลักขอเชื่อของคุณและใหมาตรฐานของความเชื่อ  ซึ่ง
นํ ามาประเมินเนื้อหาของการสอน  การเทศนาและการรับใชของคุณ   ตอไปนี้เปนตัวอยางใหทํ าตาม

เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
หลักขอเชื่อ

จุดประสงคและเปาหมายของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติมุงเนนที่หลักการฝายวิญญาณ
ของการเก็บเกี่ยวซึ่งเปดเผยไวในพระวจนะของพระเจา  สถานะของหลักขอเชื่อของการจัดองคกร  มี
ศูนยกลางที่นิมิตอันยิ่งใหญนี้

พระวจนะของพระเจา
เมล็ดพืช

“เมล็ดคือพระวจนะของพระเจา...............   ลูกา ๘.๑๑
พระคัมภีรเดิมและพระคัมภีรใหมเปนพระวจนะที่แทจริงของพระเจา  เปนรากฐานของความเชื่อ

ความเขาใจ  ชีวิตและงานรับใชของคริสเตียน  พระคัมภีรไมมีขอผิดพลาดและตองไมเพิ่มเติมส่ิงใดลงไป
นํ าออกไปหรือเปลี่ยนแปลงโดยประเพณีหรือการเปดเผยที่สมมติข้ึน

“ขาแตพระเจา  พระวจนะของพระองคปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย”  สดุดี ๑๑๙.๘๙

พระเจา ๓ พระภาค
พระเจาแหงการเก็บเกี่ยว

“เหตุฉะนั้น  พวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนา  ใหสงคนงานมาเก็บ
เกี่ยวพืชผลของพระองค”  มัทธิว ๙.๓๘

พระเจาประกอบดวย  พระเจาพระบิดา  พระเจาพระบุตร   พระเยซูคริสตและพระเจา
พระวิญญาณบริสุทธิ์

“และพระวิญญาณทรงเปนพยานเพราะพระวิญญาณทรงเปนความจริง”  ๑ ยอหน ๕.๗
พระเจาพระบิดามีพระเจาแตเพียงพระองคเดียวไมทรงถูกจํ ากัดเปนนิรันดรและสมบูรณหมดทุก

ประการ  เปนพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและโลก
“เพราะพระเจา  ผูทรงสรางฟาสวรรค  พระองคคือพระเจาผูทรงปนแผนดินโลกและทํ า

มันไว  (พระองคทรงสถาปนามันไว  พระองคมิไดทรงสรางมันไวเปลาๆ  โดยไรประโยชน  พระ



องคทรงสรางมันไวใหมีคนอาศัย)  ตรัสดังน้ีวา  เราคือพระเจาและไมมีอ่ืนใดอีก”  อิส ยาห
๔๕.๑๘)

พระเจาพระบุตรพระเยซูคริสต พระเยซูคริสตทรงประสูติเหนือธรรมชาติโดยทางพระ
วิญญาณบริสุทธิ์และทรงเกิดจากหญิง
พรหมจารีคือมารี   พระองคทรงเปนเครื่องถวายบูชาที่สมบูรณแบบเพื่อบาปของมนุษยโดยการสิ้น
พระชนมและการหลั่งพระโลหิตของพระองค

พระองคทรงเปนขึ้นมาจากความตายดวยรางกายที่มีสงาราศีทรงปรากฎแกคนมากมายเสด็จ
ข้ึนสูสวรรค  และจะกลับมายังโลกนี้ดวยอํ านาจและสงาราศี  ขณะนี้พระองคทรงเปนศีรษะของพระกาย
คือ  คริสตจักรผูทรงมีชัยชนะเหนืออํ านาจทุกอยางแหงความมืดและทรงอยูณเบื้องขวาพระหัตถของพระ
เจาทรงทูลออนวอนเพื่อผูเชื่อ

“เหตุฉะนั้นพระเจาไดทรงยกพระองคขึ้นอยางสูงและไดประทานพระนามเหนือนามทั้ง
ปวงใหแกพระองค

เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเขาในสวรรคที่แผนดินโลกใตพื้นแผนดินโลก  จะคุกลงกราบ
พระเยซู

และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาอันเปนการถวาย
พระเกียรติแดพระบิดาเจา”  ฟลิปป ๒.๙-๑๑

พระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจพระวจนะของพระเจา  ทรง
เจิมพระเยซูคริสตสํ าหรับงานรับใชของพระองค  ทรงเติมคริสตจักรใหเต็มไปดวยฤทธิ์อํ านาจของวันเพน
เทคอส  และจะทรงเปลี่ยนแปลงรางกายที่ตองตายของผูเชื่อใหมีสงาราศีของารเปนขึ้นจากความตาย

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํ าใหโลกสํ านึกถึงความบาป  ความชอบธรรมและการพิพากษา  ทรง
รวบรวมคนมาหาพระเยซูคริสตโดยความเชื่อ  ทรงนํ าใหมีการบังเกิดใหมและทรงอยูภายในผูเชื่อ

การบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีใหแกทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสตและจะเห็นหลักฐาน
โดยที่เขามีความสามารถที่จะเปนพยานอยางมีอํ านาจถึงองคพระผูเปนเจาผูทรงเปนขึ้นมาจากความ
ตาย  เชนเดียวกับเครื่องหมายยืนยันในกิจการ ๒.๔

“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา
เหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั่วแควนยูเดีย  แควนสะมา
เรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ ๑.๘

ของประทานของพระวิญญาณมีใหแกผูเชื่อโดยการรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูทรงประ
ทานแกทุกคนตามนํ้ าพระทัยของพระองค



“สิ่งสารพัดเหลานี้  พระวิญญาณองคเดียวกันทรงบันดาลและประทานแกแตละคนตาม
ชอบพระทัยพระองค”   ๑ โครินธ ๑๒.๑๑

พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทํ าใหผูเชื่อมีผลของพระวิญญาณ  ซึ่งทํ าใหผูเชื่อเติบโตขึ้นในการถูก
ชํ าระใหบริสุทธิ์

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก  ความปลาบปลื้มใจ  สันติสุข  ความอดกลั้น
ใจ  ความปรานี  ความดี  ความสัตยซ่ือ  ความสุภาพออนนอม  การรูจักบังคับตน.....”  กาลา
เทีย ๕.๒๒-๒๓

มนุษย
ผูหวานเมล็ดพืช

“จงฟงเถิด มีคนหนึ่งออกหวานพืช”  มาระโก ๔.๓
พระเจาทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระเจาโดยทางความบาปดั้งเดิมของอาดามและเอ

วา  มนุษยทุกคนตางเปนคนบาปโดยธรรมชาติ  มนุษยไมสามารถที่จะกลับมาหาพระเจาไดดวยตนเอง
และหลงทางไป  ปราศจากความหวัง  หางไกลจากความรอดของพระเยซูคริสต

“มีเขียนไวในพระคัมภีรวา  มนุษยคนเดิมคืออาดัม  จึงเปนผูที่มีชีวิตอยู  แตอาดัมผูซ่ึง
มาภายหลังนั้นเปนวิญญาณผูประสาทชีวิต

แตรางกายซึ่งเกิดกอนนั้นหาใชเปนกายวิญญาณไม  แตเปนรางกาย  แลวภายหลังจึง
เกิดมีกายวิญญาณขึ้น

มนุษยเดิมนั้นกํ าเนิดจากดินและเปนมนุษยดิน  มนุษยที่สองเสด็จมาจากสวรรค”  ๑ โค
รินธ ๑๕.๔๕-๔๖

ความรอด
การเก็บเกี่ยว

“ดูเถิด  ผูรับใชของเราซ่ึงไดเลือกสรรไว  ที่ไดยินพระวจนะนั้นและเขาใจ  คนนั้นก็เกิด
ผลรอยเทาบาง  หกสิบเทาบาง  สามสิบเทาบาง”  มัทธิว ๑๓.๓๓

ความรอดเปนของประทานของพระเจาโดยทางพระคุณและความเชื่อในพระเยซูคริสต  ไมมี
นามใดนอกจากนามของพระเยซูคริสตซึ่งคนจะไดรับความรอด

โดยการหันกลับจากบาป  ทํ าใหเกิดผลของการสํ านึกผิด  และวางใจในพระคริสตและการสิ้น
พระชนมเพื่อบาปของทุกคน  มนุษยจึงบังเกิดใหมสูชีวิตนิรันดรโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์



โดยปฏิบัติการทรงไถจึงทํ าใหมีการอภัยความผิดบาปและมีการปลดปลอยจากภาระของโลก
และมีอิสรภาพในพระวิญญาณของพระเจา

“ดวยวาโดยพระคุณซ่ึงไมคิดมูลคา”   (เปนความกรุณาของพระเจาที่เราไมสมควรไดรับ”
ที่ทํ าใหคุณไดรับความรอดคือ ปลดปลอยจากการพิพากษาและทํ าใหเปนผูมีสวนในความรอด
ของพระคริสต)  โดยทางความเชื่อ (ของคุณ)  และความรอดนี้ไมใช

ของคุณเอง  หรือการกระทํ าของคุณ  ไมไดมาจากความพยายามของคุณเอง  แตเปน
ของประทานของพระเจา  ไมใชโดยการงาน  (ไมใชโดยการทํ าตามบัญญัติของกฎเกณทตางๆ)
มิฉะนั้นคนจะอวดได  ไมใชผลของสิ่งที่คุณอาจทํ าได  ดังนั้น  จึงไมมีใครภูมิใจในตนเองในการ
กระทํ าของเขาหรือมอบเกียรติใหแกตนเอง”

 (เอเฟซัส ๒.๘-๙)

คริสตจักร
คนงาน

“เหตุฉะนั้นพวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยว
พืชผลของพระองค”  มัทธิว ๙.๓๘

คริสตจักรคือพระกายและเจาสาวของพระคริสต  งานพันธกิจหลักของคริสตจักรคือ  ส่ังสอนชน
ทุกชาติและสรางสาวก  นํ าพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรไปยังคนทุกคนและทุกชาติ  มีหมายสํ าคัญซึ่ง
ยืนยันการกระทํ าของผูเชื่อในการทํ าใหคํ าสั่งนี้สํ าเร็จคือ

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา  ‘เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาว
ประเสริฐแกมนุษยทุกคน

ผูใดเชื่อและรับบัพติศมาแลวผูนั้นจะรอด  แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ
จะมีคนเชื่อที่ไหน หมายสํ าคัญเหลานี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น  คือเขาจะขับผีออกโดยนาม

ของเรา  เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
เขาจะจับงูได  ถาเขากินยาพิษอยางใด  จะไมเปนอันตรายแกเขา  และเขาจะวางมือบน

คนไขคนปวย  แลวคนเหลานั้นจะหายโรค”   มาระโก ๑๖.๑๕-๑๘

บทสรุป
การเก็บเกี่ยวครั้งสุดทาย

“และมีทูตสวรรคอีกองคหนึ่งออกมาจากวิหารรองทูลพระองคผูประทับบนเมฆนั้นดวย
เสียงอันดังวา‘จงใชเคียวของพระองคเกี่ยวไปเถิดเพราะวาผลที่จะตองเก็บเกี่ยวในแผนดินโลก
นั้นสุกแลว’”  วิวรณ ๑๔.๑๕



บทสรุปของทุกสิ่งประกอบดวยการเสด็จมาที่มองเห็นไดและที่มีสงาราศีของพระเยซูคริสต  การ
เปนขึ้นจากความตายและการที่ผูเชื่อที่มีชีวิตอยูถูกรับข้ึนไปสูการพิพากษาจากพระเจาที่มีตอผูชอบ
ธรรมและคนอธรรม

ซาตานพรอมดวยสมุนของมันและทุกคนที่อยูนอกพระคริสตจะถูกแยกจากพระพักตรพระเจาไป
ทนทุกขในการลงโทษเปนนิตย  ขณะที่ผูที่รับการไถแลวจะอยูตอหนาพระเจาเปนนิตย

“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย  เราไมอยากใหทานไมทราบความจริงเรื่องคนที่ลวงหลับไปแลว
เพื่อทานจะไมเปนทุกขโศกเศรา  อยางคนอื่นๆ ที่ไมมีความหวัง

เพราะในเมื่อเราเชื่อวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนม  และทรงคืนพระชนมแลว  โดยพระ
เยซูนั้นพระเจาจะทรงนํ าบรรดาคนที่ลวงหลับไปแลวนั้นมากับพระองค

ในขอนี้เราขอบอกใหทานทราบตามพระวจนะขององคพระผูเปนเจาวา  เราผูยังเปนอยู
และคอยองคพระผูเปนเจาเสด็จมาจะลวงหนาไปกอนคนเหลานั้นที่ลวงหลับไปแลวก็หาไม

ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํ ารัสสั่ง  ดวยสํ าเนียงเรียกของ
เทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจาและคนทั้งปวงในพระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน

หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู  จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น  และ
จะไดพบองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศ  อยางนั้นแหละเราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปน
นิตย”  ๑ เธสะโลนิกา ๔.๑๓-๑๗

“ขาพเจาไดเห็นบรรดาผูที่ตายแลว  ทั้งผูใหญและผูนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น  และ
หนังสือตางๆ ก็เปดออก  หนังสืออีกเลมหนึ่งก็เปดออกดวยคือ  หนังสือชีวิตและผูที่ตายไปแลว
ทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามขอความที่จารึกไวในหนังสือเหลานั้นและตามที่เขาไดกระทํ า”  วิวรณ
๒๐.๑๒

ภาคผนวกที่สอง
การประกาศถึงจุดประสงค

ในหลักสูตรนี้คุณไดเรียนรูวาจะเขียนการประกาศถึงจุดประสงค  การประกาศถึงจุดประสงค
ของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติไดใหไวเปนตัวอยางในบทที่ ๓  ตอไปนี้เปนตัวอยางอื่นๆ  ที่จะทบ
ทวน  การประกาศเหลานี้เขียนโดยคริสตจักรตางๆ  เพื่ออธิบายจุดประสงคที่ไมเหมือนใครของเขาใน
แผนการของพระเจา



ซานฟรานซิสโก  คริสเตียนเซ็นเตอร
คํ าประกาศถึงจุดประสงค

จุดประสงคของซานฟรานซิสโกคริสเตียนเซ็นเตอรคือ  เพื่อถวายเกียรติแดพระเจาและ
1. เพื่อส่ือสารความจริงโดยการประกาศแกสาธารณะ
2. เพื่อสรางสาวกในชุมชนผูเชื่อซึ่งเขาใจพระคัมภีร  ผูซึ่งมีความเจริญเติบโตฝายวิญญาณซึ่ง

สะทอนใหเห็นโดยชีวิตและลักษณะของพระคริสตและผูซึ่งผูกพันตนตอการประกาศขาว
ประเสริฐ

3. เพื่อดลใจและหนุนใจใหชายและหญิงคนพบ  พัฒนาและใชของประทานเพื่องานรับใชแหง
อาณาจักรของพระเจา

4. เพื่อประกาศแกคนที่ยังไมกลับใจ  ใหมีความรูถึงความรอดขององคพระเยซูคริสต (ทั้งใน
ทองถิ่นและตางประเทศ)

5. เพื่อปรนนิบัติมนุษยชาติโดยการสนองตอความตองการฝายรางกาย  สังคมและจิตใจ

โฟรสแควรเชิรช
การประกาศถึงจุดประสงค

จุดประสงคของโฟรสแควรเชิรชคือเพื่อต้ังคนแหงความเชื่อเพื่อปลดปลอยสงาราศีของอาณา
จักรของพระเจาในโลกนี้โดยการเปนตัวอยางของงานรับใชของพระเยซูคริสต

เราจะพึ่งพาฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และใชทรัพยากรณทุกอยางทางการรับใชที่มี
พระคริสตเปนศูนยกลางโดยเนนที่

การนมัสการ
๑. เพื่อทํ าใหเกิดคนที่นมัสการพระเจาผูทรงพระชนม  ถวายเกียรติแดพระบุตรของพระองคคือพระ
เยซูคริสตและถวายเกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวจนะ
๒. เพื่อเทศนาและสอนพระวจนะของพระเจา  อยางมีประสิทธิภาพและสรางสิ่งแวดลอมซึ่งเขาจะ
มีประสบการณกับพระคุณของพระเจาได

การฝกอบรมเพื่องานรับใช
๓. เพื่อฝกอบรมคนซึ่งรูถึงการทรงเรียกสวนตัวของเขา  และการทรงเรียกสวนรวมเพื่อชวยใหเขาคน
พบ  พัฒนาและถวายความสามารถเพื่องานรับใช



การอธิษฐานและการถืออด
๔. เพื่อรักษาวินัยในการอธิษฐานและการถืออดในชีวิตสวนตัวและสวนรวม  ซึ่งเปนไปตามพระ
วจนะของพระเจา  อธิษฐานเผื่อเพื่อควํ่ าอํ านาจทั้งหมดของนรก  ซึ่งครอบครองกิจกรรมทุกชนิดของ
มนุษยชาติ  ทั้งสวนตัว   ในทองถิ่นหรือนานาชาติ

การประกาศและการเขาถึงบุคคล
๕.       เพื่อกระตุนจูงใจผูเชื่อใหรักมนุษยชาติและยอมตนผูกพันกับพระมหาบัญชาเพื่อเตรียมคนทุก
กลุมวัยใหแบงปนพระวจนะของพระเจาและคํ าพยานสวนตัวของเขาอยางเกิดผล  เพื่อลงทุนเวลา  ตะ
ลันตและความสะดวกตางๆ  เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในชุมชนนั้นๆ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูเชื่อ
๖. เพื่อปฏิบัติหนาที่ทามกลางสามัคคีธรรมของผูเชื่อทั่วโลกในพระเยซูคริสต

การเงิน
๗.        เพื่อหนุนใจผูเชื่อใหเปนผูอารักษขาที่สัตยซื่อและใชทรัพยากรณทุกอยางที่พระเจาประทานให
เพื่อใหจุดประสงคของเรากาวหนาไป

ภาคผนวกที่สาม
การจัดองคกรทั่วไป

การศึกษาในชวงนี้บรรจุขอมูลในเรื่องของการจัดองคกรทั่วไป

เอกสารทางกฎหมาย
คริสตจักรไมใชธุรกิจ  แตเปนงานรับใชและเนื่องจากรัฐบาลมีกฎเกณทตางๆ  คริสตจักรจึงตอง

ทํ าสิ่งตางๆ  ดวยวิธีการทางธุรกิจ



เมื่อคุณเริ่มตนตั้งคริสตจักรใหม  จงดูวามีอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่งรัฐบาลตองการใหคุณทํ า
ซึ่งจะตางกันไปแตละชาติแมกระทั่งแตละรัฐจังหวัดมลรัฐหรือเมืองภายในชาตินั้นๆบางชาติไมตองการ
กฎเกณทใดใดบางชาติมีกฏเกณทที่เขมงวด

1. จํ าเปนที่จะตองจดทะเบียนคริสตจักรกับรัฐบาลหรือไม ?
2. คุณตองขออนุญาตตั้งคริสตจักรหรือไม ?
3. มีกฎเกณทซึ่งจํ ากัดวาคุณสามารถจัดประชุมคริสตจักรไดที่ใดหรือไม
4. คุณตองกรอกแบบฟอรมเพื่อขอยกเวนภาษีของทรัพยสินคริสตจักรหรือไม ?
5. คุณตองทํ ารายงานประจํ าปเสนอรัฐบาลหรือไม ?
6. คุณตองมีธรรมนูญหรือกฎบัตรสํ าหรับคริสตจักรหรือไม ?

จงทํ าตามกฎเกณทที่รัฐบาลตองการใหมากเทาที่ทํ าได  แตถารัฐบาลหามการประกาศหรือหาม
มีคริสตจักร  คุณไมอาจทํ าใหส่ิงนี้หยุดยั้งคุณได  คุณอาจตองการปฏิบัติการ  “ใตดิน”  (ดู กิจการ
๔.๑๖-๒๐;  ๕.๒๙)

คุณสมบัติของการเปนสมาชิกภาพ
เมื่อคนบังเกิดใหมอยางแทจริงเขาก็กลายเปนสวนของคริสตจักรซึ่งเปนพระกายของพระคริสต

ทั่วโลก
แตผูเชื่อบางกลุมเลือกที่จะมีสมาชิกภาพในคริสตจักรทองถิ่นคุณตองตัดสินใจวาคริสตจักรนี้

เปนเชนนี้หรือไม
1. สามัคคีธรรม  ในที่ซึ่งผูเชื่อที่บังเกิดใหมทุกคนมีสวนรวม  ไมตองกรอกแบบฟอรมสมาชิก

ภาพ
2. มีสมาชิกภาพ  ซึ่งผูเชื่อตองการสมัครในกลุมทองถิ่น
3. คริสตจักรซึ่งวางคุณสมบัติของสมาชิกภาพเอาไวมักรวมคุณสมบัติดังตอไปนี้

∗ มีประสบการของการบังเกิดใหม
∗ รับบัพติศมาในนํ้ าแลว
∗ รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
∗ ยินยอมเห็นดวยกับหลักขอเชื่อและการประกาศถึงจุดประสงคของคริสตจักรทอง
      ถิ่น
∗ ปฏิญาณที่จะสนับสนุนคริสตจักรทองถิ่นดวยการมาคริสตจักร  ดวยตะลันต  เงิน

สิบลดและเงินถวาย



งบประมาณ
ในหลักสูตรนี้คุณไดเรียนรูวาจะทํ างบประมาณสํ าหรับแตละแผนงานอยางไรนอกเหนือจากแผน

งานแตละแผนแลวคุณอาจตองการงบประมาณทั่วไปเพื่อดํ าเนินการคริสตจักรเมื่อคุณเริ่มตนคริสตจักร
คุณตองมีเงินเพื่อจายสิ่งตอไปนี้

◊ สนับสนุนศิษยาภิบาล
◊ คาเชาอาคารคริสตจักร
◊ สาธารณูปโภค  (แสงสวาง  ความรอน  นํ้ า)
◊ อุปกรณการศึกษา  (พระคัมภีร  ใบปลิว  อุปกรณการฝกอบรม)
◊ เครื่องใช  (อุปกรณดนตรี  ธรรมาสน  ที่นั่ง)
ขณะที่คริสตจักรเติบโต  คุณอาจตองมีความตองการอื่นๆ  (ดูรายการที่ใหไวในรายงานการเงิน)
เปนความคิดที่ดีที่จะใหคนของคริสตจักรรูวางบประมาณใชไปอยางไร  ในหนาตอไปเปนตัว

อยางของรายงานการเงินงายๆ  ซึ่งคุณตองเตรียมรายงานประจํ าเดือนไว

ชื่อคริสตจักรหรือองคการ
รายการเงิน

เดือน                               ป                       
จัดเตรียมโดย                                                                                                                          
(ลายเซ็นของคนที่เตรียมรายงาน)



งบดุลเร่ิมตน  B                                          (บอกจํ านวนเงินที่คุณมีในตอนตนของเดือน)

รายรับ
(บอกจํ านวนที่เงินไดรับมาแตละอยาง)
๑. B                       เงินถวาย
๒. B                       เงินขายหนังสือและเทป
๓. B                       เหตุการณระดมทุน
๔. B                       อ่ืนๆ

B                       จํ านวนเงินที่ไดรับทั้งหมด  (บวกบรรทัด ๑-๔)

รายงานการเงินหนาสอง
รายจาย

(บอกรายการทั้งหมดที่เงินใชไปแตละอยาง  ตอไปนี้เปนชนิดของสิ่งที่คุณตองจาย)
1. B                       ของใชในสํ านักงาน
2. B                       อุปกรณทํ าความสะอาด  ภารโรง
3. B                       อุปกรณเกี่ยวกับหลักสูตร  (ใบปลิว  พระคัมภีร  หลักสูตรฝก

อบรม)
4. B                       อุปกรณโสตทัศน  (เทป  ฟลม  ดนตรี)
5. B                       พันธกิจ
6. B                       เงินเดือน
7. B                       คาเชา
8. B                       เครื่องใชตางๆ
9. B                       คาสงไปรษณีย
10. B                       เงินคืนเงินยืม
11. B                       เงินถวายพิเศษสํ าหรับแขกรับเชิญมาพูด
12. B                       การประชาสัมพันธ
13. B                       คาประกันทรัพยสินของคริสตจักร
14. B                       การพิมพ
15. B                       อ่ืนๆ



B.                      จํ านวนเงินทั้งหมดที่จายไป  (รวมขอ ๑-๑๕)

  งบดุลคงเหลือ B                                     

ดํ าเนินการประชุม
งานรับใชที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยการประชุมหลายชนิดเพื่อวางแผนจัดองคกร  แกไข

ปญหาและประเมินผล
ตอไปนี้เปนแนวทางทั่วไปสํ าหรับการประชุมวางแผนหรือประชุมธุรกิจชนิดใดก็ได
๑. มีจุดประสงคเฉพาะสํ าหรับการประชุม  เหตุใดจึงจํ าเปนตองประชุม ?  อะไรคือจุด

ประสงคของคุณ ?  คุณตองการทํ าอะไรใหสํ าเร็จ ?

ตอไปนี้เปนจุดประสงคทั่วไปสํ าหรับการประชุมธุรกิจ
∗ วางแผนการ
∗ แกไขปญหา
∗ ทํ าการตัดสินใจ
∗ ประเมินผลแผนงาน
∗ บอกคนในที่ประชุมใหรูถึงเหตุการณที่เขาตองรู
∗ จัดเหตุการณพิเศษ
∗ อภิปรายงบประมาณ
∗ ดํ าเนินธุรกิจประจํ าวัน
∗ จัดการเรื่องวินัยของคริสตจักร
2. ทํ าระเบียบวาระการประชุม
♦ ลงรายการที่คุณจะอภิปรายไวตามลํ าดับความสํ าคัญ
♦ จงรวมเวลาสํ าหรับการอธิษฐานเพื่อแสวงหาการทรงนํ าจากพระเจา
3.  จัดรายการของสิ่งที่ตองใชในการประชุม  ซึ่งรวมถึงดินสอ  กระดาษ  รายงาน  เครื่องฉายส

ไลด ตัวอยาง ฯลฯ  รวบรวมของเหลานี้ไวกอนการประชุม



4.  กํ าหนดวันที่  เวลาและสถานที่สํ าหรับการประชุม
5.  แจงบุคคลที่คุณตองการใหเขาประชุม  บอกวันที่ เวลา สถานที่และจุดประสงคของการ

ประชุม  บอกแตละคนใหรู  ถาเขาตองนํ าบางอยางมาดวยเชน  การเสนอรายงาน  สรุปความกาวหนา
ฯลฯ

6.  เร่ิมและจบการประชุมตรงเวลา
7.  มอบหมายใหมีประธานเพื่อนํ าการประชุม
8.  ใหมีวิธีการสํ าหรับทํ าการตัดสินใจ  คุณจะอธิษฐานจนกวาคุณจะไดการตกลงรวมกันของทุก

คนหรือไม ?  ศิษยาภิบาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณคนอื่นๆ  จะตัดสินใจภายหลังจากที่ไดฟงคนทุกฝาย
แลวหรือไม ?

9.  รักษาระเบียบวาระการประชุมไว  อยาใหเร่ืองอื่นๆ พาออกนอกเรื่องไปเสีย
10.  จดรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจซึ่งทํ าในที่ประชุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องวาใครตองทํ า

อะไร  เมื่อใด  หลังการประชุมจงเขียนรายงานอีกครั้งในรูปแบบที่เปนระเบียบและสงสํ าเนาใหแตละคน
ที่เขาประชุม  ซึ่งจะชวยใหเขาจํ างานที่เขาตองทํ าใหสํ าเร็จได

ชุดหนังสือแนะนํ า
ถาเปนไปไดและมีเงินพอ  คุณอาจตองการรวบรวมสิ่งพิมพ  ซึ่งแนะนํ าคริสตจักรของคุณแกผูที่

มาเยี่ยมและสมาชิกของชุมชน
จงเขียนขอความเชนนี้
“หนังสือชุดนี้มุงหมายที่จะแนะนํ าคุณใหรูจักคริสตจักร  ชื่อเราเชื่อวาขอมูลนี้จะชวยคุณใหมี

โอกาสแหงการรับใชและสามัคคีธรรมในที่ประชุมนี้  สํ าหรับผูที่ไมไดมีสวนในสามัคคีธรรมของคริสตจักร
เราเชิญชวนใหคุณรวมกับเราในสามัคคีธรรมและการรับใชสํ าหรับอาณาจักรของพระเจา”

จงแนใจที่จะใสสํ าเนาของการประกาศถึงวัตถุประสงคและหลักขอเชื่อลงไปดวยเพื่อคนจะรูวา
เหตุใดคริสตจักรจึงเกิดขึ้นและคุณเชื่ออะไร

คุณอาจตองการรวมเอาขอมูลเกี่ยวกับศิษยาภิบาลและโปรแกรมตางๆ ซึ่งคริสตจักรมีใหแก
สมาชิกไวในหนังสือชุดนี้ดวย

ตอไปนี้เปนขอความดีๆ ที่จะใสเขาไปดวย
สํ าหรับทุกคนที่มีความทุกขและตองการการปลอบโยน  สํ าหรับทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยและตองกา

พักผอน  สํ าหรับทุกคนที่ขาดเพื่อนและตองการมิตรภาพ  สํ าหรับผูที่วาเหวและตองการเพื่อน  สํ าหรับผู
ที่ทํ าบาปและตองการพระผูชวยใหรอด  และสํ าหรับ ‘ใครก็ตาม’  คริสตจักรนี้เปดประตูกวางและในพระ
นามของพระเยซูคริสต  เรากลาวแกคุณวา ‘ยินดีตอนรับ’

ผูมาเยี่ยม



คุณควรติดตามผูที่มาเยี่ยมทุกคนที่มารวมนมัสการที่คริสตจักรของคุณ  จุดประสงคก็คือเพื่อนํ า
เขามาหาองคพระผูเปนเจาและทํ าใหเขาเปนสมาชิกที่ทํ าหนาที่ในคริสตจักร  ใหผูมาเยี่ยมแตละคน
กรอกบัตรซึ่งจะใหขอมูลที่คุณจะติดตอกับเขาไดตอไป

ตอไปนี้เปนตัวอยางของบัตรการลงทะเบียน

บัตรลงทะเบียน
ชื่อ                                                             
ที่อยู                                                          
ชื่อและอายุของบุตร                                                                                                                             
             

∗ ขาพเจารวมนมัสการที่คริสตจักร                                                ในเมือง                            
∗ ขาพเจาไมมีคริสตจักรในบาน (เซลกรุป,  Home chruch)
∗ กรุณาอธิษฐานเผื่อเร่ืองนี้                                                                                     ขาพเจา

ยินดีใหศิษยาภิบาลมาเยี่ยม  เวลาที่เหมาะที่สุดสํ าหรับการมาเยี่ยมหรือโทรศัพทมาคือ วัน
                                   เวลา                                                                     

∗ ขาพเจาสนใจที่จะเปนสวนหนึ่งของสามัคคีธรรมของคริสตจักร

จัดองคกรคนเพื่องานรับใช

คุณเรียนรูในหลักสูตรนี้วา  จํ าเปนที่จะตองจัดองคกรคนและมอบหมายความรับผิดชอบ  ถา
คุณตองทํ าแผนการงานรับใชใหประสบความสํ าเร็จ

วิธีหนึ่งที่จะจัดองคกรคนคือ เขียนคํ าอธิบายถึงหนาที่หรืองานรับใชซึ่งเขาไดรับมอบหมาย  คํ า
อธิบายถึงงานรับใชควรประกอบดวย

1. ชื่อ ตํ าแหนงงานรับใช
2. จุดประสงคของตํ าแหนง  :  เขียนการประกาศถึงจุดประสงควาเหตุใดจึงมีตํ าแหนงของ

งานรับใชนี้ต้ังอยู



3. ความรับผิดชอบของงานรับใช  ตอบคํ าถามตอไปนี้
∗ ความรับผิดชอบของขาพเจาคืออะไร ?
∗ ขาพเจามีสิทธิอํ านาจอะไร ?
∗ ขาพเจามีใครเปนผูบังคับบัญชา ?
∗ ขาพเจาดูแลบังคับบัญชาใคร ?

4. สัมพันธภาพของตํ าแหนงนี้  ใครคือคนที่เขารับผิดชอบใครใหคํ าแนะนํ าแกเขา ?  ใคร
ประเมินผลงานของเขา ?

5. คุณสมบัติที่คนตองมีเพื่อทํ างานในตํ าแหนงนี้

คํ าอธิบายงานรับใช

ตอไปนี้เปนคํ าอธิบายบางประการถึงงานเฉพาะอยางสํ าหรับตํ าแหนงตางๆ ของผูนํ าซึ่งอาจ
ตองการในคริสตจักร

ในคริสตจักรเล็กๆ ซึ่งมีผูนํ าไมกี่คน  ตํ าแหนงเหลานี้อาจรวมกันไดเชน  ผูปกครองอาจทํ างาน
ของมัคนายกและปฏิคม  ผูชวยศิษยาภิบาลอาจเปนผูอํ านวยการการศึกษา

ในคริสตจักรใหญจะมีตํ าแหนงใหมๆ  เกิดขึ้นเชน อาจตองการมีการใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเปน
สวนตัว  คุณอาจตองมีตํ าแหนงงานรับใชของ  “ผูอํ านวยการการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า”

ตอไปนี้เปนตัวอยางคํ าอธิบายบางประการของงานรับใช

ตํ าแหนงการเปนผูนํ า
ศิษยาภิบาล

ศิษยาภิบาลตองไดรับการทรงเรียกและทรงเลือกจากพระเจาใหนํ าคริสตจักร  ซึ่งตํ าแหนงงาน
รับใชอ่ืนๆ  ทั้งหมดในคริสตจักรทองถิ่นอยูภายใตการนํ าของเขา

หนาที่ของเขาประกอบดวย
1. ทํ าหนาที่เปนเวลานาน  มีความหวงใยในสวัสดิการฝายวิญญาณของกลุมผูเชื่อ
2. จัดองคกรและดูแลบังคับบัญชางานรับใชทั้งหมดของคริสตจักร
3. นํ าการวางแผน  ดํ าเนินการตามแผนและประเมินแผนงาน
4. ใหการนํ าทางวิญญาณในการนมัสการ  การอธิษฐาน  การสอน  การเทศนา  การให  การ

ประกาศ  การสามัคคีธรรมและหนาที่ฝายวิญญาณที่คลายคลึงกันของคริสตจักร
5. ระดมกํ าลังคนและเตรียมสมาชิกเพื่องานของการรับใช



6. ปฏิบัติการหรือมอบหมายหนาที่เชน  การใหคํ าปรึกษา  การเยี่ยมเยียน  งานสมรส  งานศพ
พิธีมหาสนิท

7. ทํ าการใชบังคับวินัยของคริสตจักร
ผูชวยศิษยาภิบาล

คริสตจักรใหญอาจตองการมีผูชวยศิษยาภิบาล  ผูชวยศิษยาภิบาลควรไดรับการทรงเรียกฝาย
วิญญาณเชนเดียวกับศิษยาภิบาล

ผูชวยศิษยาภิบาลชวยศิษยาภิบาลในทุกดานตามที่ตองการและที่รับการขอรอง  เขาอาจมีหนา
ที่เฉพาะซึ่งศิษยาภิบาลมอบหมาย  เชนศิษยาภิบาลอาจมอบงานการใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  หรือขอให
เขาทํ าการเยี่ยมเยียนทั้งหมด

โดยทั่วไปหนาที่ของเขาคือ  ชวย  ศิษยาภิบาลในดาน
1. ดูแลสมาชิกทั้งหมดในพระกาย
2. จัดองคกรและดูแลงานรับใชทั้งหมดของคริสตจักร
3. วางแผนดํ าเนินการตามแผนและประเมินแผนงาน
4. ใหการนํ าทางฝายวิญญาณ  ในการนมัสการ  การอธิษฐาน  การสอน  การเทศนา  การให

การประกาศ  การสามัคคีธรรมและหนาที่อ่ืนๆ ของคริสตจักร
5. ระดมกํ าลังคนและเตรียมสมาชิกสํ าหรับงานรับใช
6. ปฏิบัติการและมอบหมายหนาที่เชน  การใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  การเยี่ยมเยียน  การสมรส

งานศพ
7. ใชบังคับวินัยของคริสตจักร

อัครทูต
คํ าจํ ากัดความ  :  อัครทูตคือผูที่มีความสามารถพิเศษในการพัฒนาคริสตจักรใหมในสถานที่

และวัฒนธรรมตางๆ และดูแลคริสตจักรจํ านวนหนึ่ง
อัครทูตหมายถึง“ผูที่ไดรับมอบหมายคนที่สงไปโดยมีอํ านาจและสิทธิอํ านาจเต็มที่เพื่อทํ างาน

เพื่อผูอ่ืน”อัครทูตมีสิทธิอํ านาจหรือความสามารถพิเศษในการแพรขาวประเสริฐออกไปทั่วโลกโดยการ
พัฒนาพระกายของผูเชื่อซึ่งจัดองคกรแลว

ศัพทสมัยใหมที่เรียกอัครทูตของคริสตจักรคือ มิชชันนารีและผูปลูกคริสตจักร
ผูพยากรณ

คํ าจํ ากัดความ  :  มีของประทาน ๒ อยางแหงการพยากรณ  อยางหนึ่งคือ ของประทานพิเศษ
ของการเปนผูพยากรณ  อีกอยางคือ ของประทานการพูดคํ าพยากรณ



โดยทั่วไปแลว  การพยากรณหมายถึง  “การพูดภายใตการดลใจพิเศษของพระเจาเปนความ
สามารถพิเศษที่จะรับและสื่อสารขอความจาก
พระเจาโดยทันทีที่มีตอประชากรของพระองคโดยทางการเอยถอยคํ าที่ไดรับการเจิมเบื้องบน”
ครู

คํ าจํ ากัดความครู : คือผูเชื่อผูมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารพระวจนะของพระเจาอยาง
มีประสิทธิภาพดวยวิธีที่ผูอ่ืนเรียนรูไดและนํ าสิ่งที่สอนไปใช
ผูประกาศ

คํ าจํ ากัดความ : ผูประกาศมีความสามารถพิเศษที่จะแบงปนขาวประเสริฐกับผูไมเชื่อดวยวิธี
ที่ชายและหญิงตอบสนองและกลายเปนสมาชิกที่รับผิดชอบในพระกายของพระคริสตความหมายของ
คํ าวา  “ผูประกาศ”  คือ  “ผูที่นํ าขาวดีมา”

งานรับใชในการปรนนิบัติ
ตํ าแหนงตอไปนี้  “ปรนนิบัติ”  หรือชวยอัครทูต  ผูพยากรณ  ผูประกาศ  ศิษยาภิบาลและครูใน

งานรับใชของเขาในคริสตจักร
ผูปกครอง

ผูปกครองคือผูนํ าผูชวยศิษยาภิบาลในการเปนผูนํ าฝายวิญญาณของคริสตจักร  ผูปกครองควร
ไดรับการเจิมจากศิษยาภิบาล

คุณอานเรื่องเกี่ยวกับผูปกครองไดในพระคัมภีร  ในขอความตอไปนี้  ติตัส 1:6;  โคโลสี 1:25;  1
ทิโมธี 3:1-7;  4:5-6;  5:17;  กิจการ 14:23;  20:17, 28-32;  1 เปโตร 5:1-4;  ยากอบ 5:14

ผูปกครองมีความสํ าคัญเปนพิเศษ  โดยเฉพาะเมื่อคริสตจักรเติบโตมากกวาที่ศิษยาภิบาลจะให
ความสนใจสวนตัวแกสมาชิกทุกคนได  ผูปกครองแตละคนสามารถรับผิดชอบกลุมเล็กๆ  กลุมหนึ่งใน
พระกายของคริสตจักร  ตอไปนี้เปนแผนผังของคริสตจักรที่มีผูปกครอง ๖ คน  ผูปกครองแตละคนมีกลุม
คน ๑๐  คน  ที่เขาดูแลเอาใจใส

หนาที่ของผูปกครองประกอบดวย
. งานทุกอยางที่เกี่ยวของกับสวัสดิการฝายวิญญาณของที่ประชุม
. หนุนใจศิษยาภิบาลในงานรับใช
. อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลและคริสตจักรอยางสมํ่ าเสมอ
. ชวยศิษยาภิบาลในปญหายากๆ ของงานรับใช
. ดูแลฝายวิญญาณของกลุมเล็กภายในคริสตจักรตามที่ศิษยาภิบาลมอบหมาย  พบปะอยาง

สมํ่ าเสมอกับกลุมของเขา  นํ าเขาในการเติบโตฝายวิญญาณ  การพัฒนาของของประทาน
ฝายวิญญาณ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าสวนตัวและเยี่ยมเยียนบานของเขา



. ใหคํ าปรึกษาศิษยาภิบาลในปญหาเกี่ยวกับความตาย  ปญหารายแรงหรือความเจ็บปวย
ของสมาชิกซึ่งตองการความสนใจของเขา

. ชวยศิษยาภิบาลในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจและปญหาตางๆ  ในแงปฏิบัติ

. ชวยดูแลดานวินัยของคริสตจักร
มัคนายก

มัคนายกมีผูที่ทํ างานดานปฏิบัติการในคริสตจักร  (ดูกิจการ ๖.๑-๗)  สมาชิกอาจเลือกเขาได
แตศิษยาภิบาลตองเห็นชอบดวย

คุณจะอานเกี่ยวกับมัคนายกไดในพระคัมภีรในขอความตอไปนี้  ๑ ทิโมธี ๓.๘-๑๓,  ฟลิปป
๑.๑,  กิจการ ๖.๑-๗

หนาที่ของเขาประกอบดวย
1. ดูแลความตองการฝายรางกายและฝายวัตถุของสมาชิก
2. เตรียมและแจกจายมหาสนิท
3. จัดทีมทํ างานเพื่อใหงานที่ปฏิบัติการสํ าเร็จลงได
4. จัดหาการคมนาคมไป - กลับ จากคริสตจักรเพื่อคนชราหรือคนที่พิการ
5. จัดหาอาหารและที่พักอาศัยในยามฉุกเฉิน

ประธานการอธิษฐาน
หนาที่อาจประกอบดวย
1. จัดเวลาพิเศษซึ่งเนนการอธิษฐานเชน  การสัมมนาหรือการประชุมเร่ืองการอธิษฐาน
2. จัดและดํ าเนินการประชุมอธิษฐานปกติ
3.  รับคํ าขอรองอธิษฐานพิเศษจากสมาชิกคริสตจักรและนํ ามาเสนอตอองคพระผูเปนเจา
4.  จัดผูอธิษฐานเผื่อเพื่องานรับใช  (ผูเชื่อทุกคนควรอธิษฐาน  แตผูอธิษฐานเผื่อคือผูที่ถูกเรียก

เปนพิเศษใหเปนผูอธิษฐานเผื่อ  เปนงานรับใชของเขา)
ผูอํ านวยการการศึกษาคริสเตียน
หนาที่อาจประกอบดวย

1.  จัดโปรแกรมการศึกษาคริสเตียน  การสรางสาวกและการฝกอบรมสํ าหรับคริสตจักรทั้งหมด
เปนการดีที่สุดที่จะจัดองคกรบนพื้นฐานของอายุ  เพราะวาความสามารถในการเรียนแตกตาง

ตามอายุ  ตอไปนี้เปนการแบงชั้นเรียนที่ควรทํ า
◊ สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก (ดูแลเด็กเล็กในระหวางการนมัสการ)
◊ เด็กๆ (จัดแบงตามอายุหรือชั้นที่เรียนใน ร.ร.)
◊ วัยรุน



◊ ผูใหญโสด
◊ หนุมสาวที่แตงงานแลว
◊ วัยเรียนมหาวิทยาลัย
◊ คูสมรสวัยกลางคน
◊ คนชรา
◊ ผูนํ ากลุมตามบาน
2.  ลงรายชื่อและฝกอบรมผูนํ าสํ าหรับแตละกลุมตามวัย  (ใชหลักสูตร  “กลยุทธการสอน”  ซึ่ง

สถาบันฮารเวสไทมเปดสอน จะชวยในการฝกอบรมครูได)
3.  ดูแลครูขณะทํ าการ  ซึ่งประกอบดวย

∗ ฝกอบรมสมาชิกในกลุมสํ าหรับงานรับใช
∗ อธิษฐานเผื่อสมาชิกแตละคนของชั้นเรียน
∗ ดูแลเอาใจใสสมาชิกในชั้นเรียน  (เยี่ยมเยียนเมื่อเขาขาดเรียน  ปวย  ใหคํ าปรึกษา

รับใชตอความตองการฝายรางกายและวัตถุ)
∗ ใหโอกาสสํ าหรับสามัคคีธรรม

4.  วางแผนโปรแกรมการศึกษาสํ าหรับแตละกลุมตามวัย
5.  วางโปรแกรมการฝกอบรมและการสรางสาวกสํ าหรับผูเชื่อใหม
6.  ถาเงินทุนเพียงพอ  ใหหาอุปกรณชวยในการสอนเชน  โสตทัศน  กระดาษงานศิลป

กระดาษพิมพ

ผูอํ านวยการประกาศและงานพันธกิจ
มีหนาที่ดังนี้
1. จัดองคกรและดูแลการประกาศในคริสตจักรทองถิ่นรวมถึงการติดตามผลผูมาเยี่ยมและผู

กลับใจใหม
2. จัดองคกรและดูแลการประกาศในเมือง  ในชาติและนานาชาติ
3. ฝกอบรมและกระตุนจูงใจสมาชิกของคริสตจักรในงานพันธกิจและการประกาศ
4. ดํ าเนินการสัมนาและการประชุมพันธกิจ
5. รักษาการติดตอสัมพันธกับมิชชันนารีซึ่งคริสตจักรใหการสนับสนุน
6. วางกํ าหนดการใหผูประกาศและมิชชันนารีมาพูดที่คริสตจักร
7. จัดหาทุนสํ าหรับมิชชันนารีและการประกาศ

ผูอํ านวยการงานรับใชของบุรุษ



หนาที่ของเขาประกอบดวย การวางแผน  การจัดองคกรและนํ างานรับใชพิเศษสํ าหรับบุรุษในค
ริสตจักร

ซึ่งหมายรวมถึง
1. นํ าการประชุมปกติของการอธิษฐาน  การศึกษาพระคัมภีร  การฝกอบรมและสามัคคีธรรม

ของบุรุษ
2. รวบรวมบุรุษใหมีสวนเกี่ยวของกับงานรับใชของคริสตจักร  รวมถึงการอธิษฐาน  การศึกษา

การถวาย  การรับใชและการเปนพยาน
3. ดํ าเนินการประชุมพิเศษสํ าหรับบุรุษเชน  การเขาคาย  การประชุม  สัมมนา ฯลฯ
4. ใหคํ าปรึกษาแกบุรุษที่มีความตองการ

ผูอํ านวยการงานรับใชของสตรี
หนาที่ควรประกอบดวยการวางแผน  การจัดองคกรและทํ างานรับใชพิเศษสํ าหรับสตรีของคริสต

จักร
ซึ่งหมายรวมถึง
1. ดํ าเนินการประชุมปกติของการอธิษฐาน  การศึกษาพระคัมภีร  การฝกอบรมและสามัคคี

ธรรมของสตรี
2. รวบรวมสตรีใหมีสวนเกี่ยวของกับงานรับใชของคริสตจักร  รวมถึงการอธิษฐาน  การศึกษา

การถวาย  การรับใชและการเปนพยาน
3. ดํ าเนินการประชุมพิเศษสํ าหรับสตรี  เชน การเขาคาย  การประชุม  สัมมนา ฯลฯ
4. ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกสตรีผูตองการ

ผูอํ านวยการดนตรี
หนาที่ประกอบดวย
1. วางแผนดนตรีในที่ประชุมสํ าหรับการนมัสการทุกชนิด
2. จัดองคกรคณะนักรอง  ซึ่งควรรวมถึงเด็กๆ  ผูใหญและคณะนักรองอนุชน  ผูอํ านวยการ

ดนตรีอาจเลือกและฝกอบรมผูนํ าสํ าหรับคณะนักรองแตละคณะ  หรือสอนเขาดวยตนเอง
3. วางแผนใหมีดนตรีพิเศษ  (รองหรือบรรเลงเดี่ยวหรือคู)
4. จัดองคกรและอํ านวยการนักดนตรี  (เปยโน  ออรแกน  วงดนตรีหรือวงออรเคสตรา
5. จัดองคกรและอํ านวยการคอนเสิรตและโปรแกรมดนตรีพิเศษ
6. ดูแลบังคับบัญชาผูนํ าเพลง
7. วางแผนและอํ านวยการดนตรีสํ าหรับงานแตงงานและงานศพซึ่งจัดขึ้นในคริสตจักร
8. ดูแลอุปกรณที่เกี่ยวกับดนตรีเชน เสื้อคลุมคณะนักรอง  อุปกรณ  เครื่องดนตรี ฯลฯ



เลขาคริสตจักร
1. เขียนจดหมายติดตอ
2. สงจ.ม.ติดตามผลไปยังผูมาเยี่ยมทุกคน
3. ดูแลบังคับบัญชาในสํ านักงานของคริสตจักร  การใชโทรศัพท  ผูมาเยี่ยม
4.  เก็บรักษาบันทึกของคริสตจักร  (การเขารวมประชุม  ผูมาเยี่ยม  สมาชิกภาพ ฯลฯ)
5.  ส่ังของใชพัสดุตางๆ
6.  ดูแลอาสาสมัคร  ซึ่งมาชวยงานในสํ านักงานของคริสตจักร  (ผูที่อาจจัดเก็บแฟม  พิมพดีด

หรือเตรียมจดหมายสง ฯลฯ)
7.  เตรียมรายงานพิเศษ
8.  ดูแลปฏิทินของคริสตจักร  ซึ่งบันทึกถึงการประชุมและเหตุการณทุกอยาง
9.  เก็บรักษาอุปกรณและพัสดุของสํ านักงานใหอยูในสภาพดี
10.จดบันทึกการประชุมในการประชุมธุรกิจตางๆ ของคริสตจักร

ผูอํ านวยการการเงิน
1. หนาที่ประกอบดวย
2. นับเงิน  ลงบันทึกและเตรียมใบรับสํ าหรับเงินถวาย  (มักจะใหมีคนอยางนอย ๒ คน  อยูใน

ที่นั้นเมื่อมีการนับเงิน  เพื่อใหแนใจในความสัตยซื่อ)
3. จัดทํ าบันทึกการเงิน  (เชน บัญชีออมทรัพย  บัญชีเช็คธนาคาร  บัญชีพิเศษเชน เงินทุนใน

การกอสราง  เงินทุนพันธกิจ  ฯลฯ)
4. เก็บรักษาบัญชีธนาคาร
5. จัดทํ าใบเสร็จการสั่งจายและการซื้อภายใตการอํ านวยการของศิษยาภิบาล
6. วางแผนและอํ านวยการแผนการพิเศษในการจัดหาทุน
7. จัดเตรียมรายงานการเงินประจํ าเดือนและประจํ าป
8. เสนองบประมาณและตรวจสอบงบประมาณ
9. สนับสนุนการถวายสิบลดและเงินถวายอื่นๆ

ผูอํ านวยการการเก็บรักษาพัสดุทรัพยสิน
หนาที่ประกอบดวย
1. ดูแลการทํ าความสะอาดและดูแลอาคารและทรัพยสินของคริสตจักร
2. ดูแลการซอมแซมอาคารและทรัพยสิน
3. เปดและปดเครื่องใชตางๆ กอนและหลังการประชุม



4. ดูแลเครื่องปรับอากาศ  นํ้ า  แสงสวาง
5. ส่ังและเก็บรักษาอุปกรณทํ าความสะอาดและวัสดุเพื่อการซอมแซม

การเลือกบุคคลเพื่องานรับใช
ตอไปนี้เปนคํ าแนะนํ าสํ าหรับการเลือกบุคคลใหมาทํ างานตางๆ
1. ทํ ารายชื่อของงานซึ่งตองทํ า
2. ทํ ารายชื่อบุคคลที่อาจสามารถทํ างานแตละอยางที่คุณแยกแยะไว  การคัดเลือกบุคคลให

ข้ึนอยูกับของประทานฝายวิญญาณที่เห็นชัดเจนในชีวิตของเขา
3. อธิษฐานเผื่อรายชื่อนี้เพื่อใหองคพระผูเปนเจาทรงนํ าคุณในกระบวนการคัดเลือก
4. ประเมินแตละบุคคลในแงของ

∗ ประสบการณฝายวิญญาณ
∗ ความเขมแข็ง
∗ ความออนแอ
∗ การศึกษา


