บทที่ 14
งานที่ใหผูหญิงไปรับใชผูหญิง
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจําได
- รวบรวมงานรับใชที่ใหผูหญิงทําได
- จําแนกความตองการของผูหญิงได

ขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้
“ฝายมิเรียมหญิงผูเผยพระวจนะ พีส่ าวของอาโรนก็ถอื รํามะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือ
รํามะนาเดินตาม พรอมกับเตนรําไปดวย มิเรียมจึงรองนําวา จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองค
ทรงไดชัยชนะอยางใหญหลวง” อพยพ 15:20-21

คํานํา
ในบทเรียนแตละบทของสถาบันฮารเวสไทม เปนคูมือที่เราจัดทําไวเพื่อเปนขอเสนอแนะ
สั้นๆ เกีย่ วกับวิธที จี่ ะใชขอมูลในการจัดตั้งกลุมเพื่อเปนหลักการสําคัญในงานรับใช ขอใหกลับไปดูบทตนๆ
ของบทเรียนกอนๆ ในหลักสูตรเดียวกันนี้และคุณจะพบคําแนะนําเหลานี้ ซึง่ จะชวยใหคุณรูจักติดตอกับ
คนอื่นๆไดตามสิ่งที่คุณไดเรียนรูไปแลว
อยางไรก็ตาม ขณะที่คุณกําลังศึกษาหลักสูตรนี้ นัน่ หมายถึงวาทานอาจจะมีความรูสึก
ถึงการทรงเรียกเปนพิเศษที่จะใหทํางานรับใชตอผูหญิง ในบทนีก้ ไ็ ดจัดหาขอแนะนําถึงวิธีที่จะเริ่มงานรับ
ใชแกผหู ญิงซึง่ รวมถึงคําแนะนําสําหรับการจัดองคการและการประชาสัมพันธในกลุมของทานและ
มี
คําแนะนําในการแยกแยะความตองการฝายวิญญาณของผูหญิงซึ่งพระเจาประทานมาใหดวย
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งานรับใชของผูหญิงมีบันทึกไวในพระคัมภีรหรือไม
ผูห ญิงกลุม แรกซึ่งถูกรวบรวมโดยมิเรียมนองสาวของโมเสสนั้นพระคัมภีรบันทึกไววา
“ฝายมิเรียม หญิงผูเผยพระวจนะ พีส่ าวของอาโรนก็ถอื รํามะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือ
รํามะนาเดินตาม พรอมกับเตนรําไปดวย
มิเรียมจึงรองนําวา จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองคทรงไดชัยชนะอยางใหญ
หลวง” อพยพ 15:20-21
มิ เ รี ย มรวบรวมพวกผู  ห ญิ ง ก็ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการยกย อ งสรรเสริ ญ และประกาศ
พระสิริขององคพระผูเปนเจา
ในพระคั ม ภี ร  ภ าคพั น ธสั ญ ญาใหม ก็ ไ ด มี บั น ทึ ก ไว ใ นหนั ง สื อ กิ จ การของอั ค รฑู ต
9:36-41 วาโดรคัสเปนศิษยสตรี (ของ อ.เปโตร) ทีป่ รนนิบตั พิ ระเจาดวยการชวยเหลือพวกหญิงมาย
อ.เปาโล สอนใหผหู ญิงทีส่ งู อายุเปนผูสั่งสอนสิ่งที่ดีงามแกผูหญิงที่อายุนอยกวา
(ติตัส 2:3-4) จากตัวอยางเหลานี้เราพบวา งานรับใชทผี่ ูหญิงทํานั้นถูกบันทึกไวในขอพระคัมภีรแลว

ทําไมจึงใหผูหญิงทํางานรับใชผูหญิง
ตอไปนีเ้ ปนเหตุผลบางประการวาทําไมงานรับใชที่ใหผูหญิงทําจึงสําคัญนัก
ผูห ญิงตองการขาวประเสริฐ
ผูหญิงเปนกลุมพิเศษพวกแรกในกลุมผูเชื่อที่ไดรับมอบหมายใหนําขาวประเสริฐออกไปให
กลุมอื่นๆ ปจจุบันนี้ ประชากรทีเ่ ปนผูหญิงนับจํานวนไดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก ผูหญิงเหลา
นีจ้ าเป
ํ นทีจ่ ะตองไดยินถึงขาวดีเรื่องความรอดผานทางพระเยซูคริสต
ผูห ญิงมีปญหาเฉพาะซึ่งผูหญิงดวยกันเทานั้นที่รู
ผูห ญิงทุกชาติมีความตองการทางดานวิญญาณ รางกาย และอารมณ เธอเหลานั้นมี
ปญหาและการทาทายใหเผชิญ ความตองการบางประการก็แตกตางจากพวกผูชาย ผูห ญิงเหลานั้นจําเปน
ทีจ่ ะตองทราบวามีทางแกปญหาทุกอยางอยูในองคพระเยซูคริสต
ผูห ญิงจําเปนตองเติบโตทางฝายวิญญาณ
ผูห ญิงจําเปนตองพัฒนาในดานความเสียสละ การอุทิศตน การรักษาระเบียบวินัยและ
การนําทางในการดํารงชีวิต
ผูห ญิงมีตําแหนงหนาที่พิเศษในแผนงานของพระเจา
ผูห ญิงจําเปนตองเขาใจในศักยภาพ วัตถุประสงค และตําแหนงหนาที่ในงานรับใชแก
ผูอ นื่ ในพระกายเดียวกันของพระคริสต
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วิธีที่จะเริ่มตนการรับใชแกผูหญิง
ตอไปนีเ้ ปนวิธีการเจ็ดขั้นตอนที่จะชวยทานใหเริ่มตนงานรับใชแกผูหญิง
ขัน้ ตอนที่หนึ่ง:
เริม่ ดวยการอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจาและอธิษฐานเผื่อผูหญิงที่อยูในเขตพื้นที่ ของ
งาน
ขัน้ ตอนที่สอง:
เรียกประชุมกลุมผูหญิงคริสเตียนกลุมเล็กๆ เพือ่ ชวยรวบรวมงานรับใชวาควรจะมีอะไร
บาง แสวงหาคนทีร่ วู าพระเจาไดสัมผัสแตะตองจิตใจเขาดวยนิมิตทางฝายวิญญาณและมีวัตถุประสงคตอ
การรับใชในเรื่องเดียวกัน เริม่ นําเธอเหลานั้นมาอธิษฐานรวมกันในชุมชนที่ทานอาศัยอยู
ขัน้ ตอนที่สาม:
ระหวางทีผ่ หู ญิงที่มีนิมิตเหลานั้นกําลังนั่งประชุมอยูรวมกัน ใหอธิษฐานทูลขอตอองคพระ
ผูเปนเจาใหชวยประทานสติปญญาแกทานในการแยกแยะวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชของผูหญิงในเขต
ของทาน คําอธิษฐานทูลขอของทานควรจะเปน “ขอความที่บอกวัตถุประสงค” ซึง่ สามารถจะตอบคําถามวา
“ทําไมเรา (ผูห ญิงที่มีนิมิตและวัตถุประสงค จึงมาอยูรวมกันเชนนี้ พระเจามีพระประสงคสิ่งใด ทีต่ องการ
ใหพวกเรากระทําใหสําเร็จ”
เปนสิง่ สําคัญอยางยิ่งที่จะตองชี้ขาดถึงวัตถุประสงคนี้ออกมาใหได พระคัมภีรบงไววา “ที่
ใดไมมีนิมิตเรื่องการรับใช ประชากรก็พินาศ” เชนเดียวกับที่แตละคนจําเปนตองมีวัตถุประสงคในการดํารง
ชีพ กลุม ก็จาเป
ํ นตองมีวัตถุประสงคในการอยูรวมกัน
งานรับใชของผูหญิงมีวัตถุประสงคมากมายหลายประการที่แตกตางกันซึ่งสามารถกระทํา
ใหสําเร็จได กลุม หนึง่ อาจมีวัตถุประสงคขอเดียวหรือหลายขอก็ได ดังวัตถุประสงคตอไปนี้:
ทานสามารถประชุมรวมกันเพื่ออธิษฐานเผื่อทองถิ่นหรือชุมชนที่ทานอาศัยอยู ประเทศชาติ
ของทาน ผูน าระดั
ํ บตางๆของทานและอธิษฐานเผื่อในระดับโลกดวย โดยการอธิษฐาน ทานสามารถทูลออน
วอนแบบเจาะลึกเขาไปในทุกๆอาณาเขตของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถทําใหกลายเปนพลังบีบ
เคนลอมกรอบอยูเบื้องหลังเหตุการณเหลานั้น ดวยแรงศรัทธาในคําอธิษฐานตามแบบอยางคําสั่งสอนของ
พระเยซูซงึ่ พระองคทรงปฏิบัตินําเปนหัวแถวดวยพระองคเอง

การศึกษาพระคัมภีร
วัตถุประสงคในกลุมของทานอาจเปนการศึกษาพระวจนะของพระเจารวมกัน
หมายเพือ่ การนําผูหญิงใหบรรลุความเปนผูใหญฝายวิญญาณ
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โดยมีเปา

การประกาศพระกิตติคุณ
วัตถุประสงคของทานอาจเปนการประกาศขาวประเสริฐออกไปในชุมชนที่ทานอาศัยอยู
เมืองหรือหมูบาน โดยการออกไปสูประชาชนเพื่อการประกาศหลายครั้งหลายหน

งานรับใชที่ผูหญิงสูงอายุกระทําตอผูหญิงออนอายุ
ทานอาจจะยอมรับขอพระคัมภีรที่เปนหลักปฏิบัติวาใหผูหญิงคริสเตียนสูงอายุเปนผูสั่งสอน
สิง่ ทีด่ งี ามแกผูหญิงที่อายุนอยกวา ถาเปนดังนั้น สาระสําคัญแหงวัตถุประสงคของทานก็ไดถูกเขียนไวเรียบ
รอยแลวสําหรับทานใน ติตัส 2:3-4

การรับใชรวมกันเปนกลุมพิเศษ
ทานอาจจะรับใชรวมกันเปนกลุมเพื่อไปยังกลุมผูหญิงพิเศษเฉพาะกลุมเชน ผูห ญิงที่มีลูก
โดยไมผานการแตงงาน ผูห ญิงที่ติดยาเสพติด ผูห ญิงที่ติดแอลกอฮอลหรือเครื่องดองของเมา ผูหญิงที่ติด
คุก เด็กเยาวชนที่ทําตัวเหลวไหลเสเพล กลุม ผูห ญิงในวิทยาลัยในเมืองที่ทานอยู หรือผูหญิงที่อยูบานพัก
ฟน และโรงพยาบาล ทานอาจรูส กึ ถึงการทรงเรียกใหไปรับใชแกกลุมผูหญิงในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่เปนที่
เฉพาะบางแหงหรือในเขตที่มีความกดดัน เชน ในพืน้ ทีซ่ ึ่งเปนสลัม สงผูป ระกาศออกไปในพื้นที่ซึ่งมีคนยาก
จน เปนตน
การรับใชพิเศษเปนกลุมจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่เปนไปไดอยางไมจํากัดสําหรับผูหญิง
กลุมหนึ่งๆ จงวิจยั พื้นที่ของทาน ยังมีกลุม ไหนที่มีความตองการฝายวิญญาณ แตยังไมมีใครเขาไปถึงบาง
สิง่ นีอ้ าจจะเปนการทาทายพิเศษซึ่งพระเจาประทานมาใหสําหรับทานก็ได

การชวยเหลือภายในคริสตจักร
ทานอาจจะรวบรวมผูหญิงเขาเปนกลุมๆ เพือ่ การชวยเหลืองานในโบสถของทาน วัตถุ
ประสงคของทานอาจจะเปนเพื่อชวยเหลืออุปถัมภรายการตาง ๆ ของคริสตจักร

ความชวยเหลือเพื่อมิชชันนารี
วัตถุประสงคของกลุมนี้จะเปนไปเพื่อใหคําอธิษฐานและความชวยเหลือทางดานการเงิน
และวัสดุอุปกรณแกคณะมิชชันนารี

คริสเตียนทั่วโลก
วัตถุประสงคของกลุมนี้จะเปนการมุงเนนที่การเอาใจใสตอการอธิษฐานและการกระทํา
ในอันทีจ่ ะใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตแพรไปถึงทั่วโลก
(หมายเหตุ: สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเปนผูอุปถัมภโครงการชวยเหลือผูหญิง โดยตั้งชื่อวา “เครือ
ขายนาโอมี” ถาทานสนใจในการเริ่มตนจัดกลุมผูหญิงก็เขียนมาขอรายละเอียดได ทานอาจจะตัดสินใจที่
จะรวบรวมกลุมผูหญิงของทานดวยการลอกเลียนแบบใหเหมือนหรือตองการจะประสานงานกับเครือขาย
สากลนีใ้ นดานการทํางานกับผูหญิงและการยอมรับชื่อตางๆ ตําแหนงและวัตถุประสงคดวย ขอใหดูที่
หมวด “สําหรับศึกษา เพิม่ เติมดวยตนเอง” ของบทนีเ้ พื่อศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกตอไป)
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ขั้นตอนที่สี่:
จัดกําหนดวันที่ เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมครั้งแรก
ขัน้ ตอนที่หา:
ประกาศเรื่องราวในกลุมผูหญิงของทานเพื่อใหผูหญิงในชุมชนที่ทานอาศัยทราบวันที่
เวลา สถานทีแ่ ละวัตถุประสงคของการประชุมของทาน
ไมวา แผนการประชาสัมพันธของทานจะใชคําธรรมดาสามัญซึ่งคุนเคยในหมูบาน หรือเปน
โครงการที่ซับซอนสําหรับในเมือง ทานก็ตองสงกระจายขาวสารออกไป ดังเชนพระบัญชาที่ปรากฏอยูใน
พระคัมภีรใหมวา “จงออกไปในที่สูงและจงออกไปในที่ตํ่า และจงทําทุกวิถีทางใหพวกเขาเขาแผนดิน
สวรรค”
คําแนะนําตอไปนี้มีไวสําหรับการประชาสัมพันธในกลุมของทาน ความคิดที่ทานสามารถ
นําไปใชไดนนั้ ขึน้ อยูกับทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเงินทุนของทานวาเหมาะกับการประชาสัมพันธแบบใด
1. ตองขออนุญาตจากศิษยาภิบาลของทานใหปดประกาศที่บอรดแถลงการณของโบสถ
และที่ชั้นเรียนพระคริสตธรรมวันอาทิตย
2. ขอใหศษิ ยาภิบาลประกาศเรียกประชุมจากหนาธรรมาสนในวันอาทิตยกอนหนาการ
ประชุมแตละครั้ง
3. ขอใหศิษยาภิบาลของทานพิมพใบประกาศลงในแถลงการณของโบสถ ถาทางโบสถ
ของทานมีการจัดพิมพอยูแลว
4. เอาแผนโปสเตอรสักชุดไปติดประกาศที่รานขายหนังสือคริสเตียนในทองถิ่น ขอรอง
ใหเจาของรานปดอีกชุดที่บอรดแถลงการณและอีกชุดใหปดไวที่เคานเตอร
5. ถาในเมืองที่ทานอาศัยอยูมีรานคาหรือหางพาณิชย ก็ขอรองใหชวยแจกใบประกาศ
แกคนที่ยายมาอยูที่เมืองนี้ใหมๆ ผูส ามารถเดินผานมาแลวก็หยุดดูเพื่อจะหยิบใบประกาศเกี่ยวกับเรื่องราว
ความเปนไปในชุมชนที่อาศัยอยูไปอาน
6. สงใบปลิวไปยังผูหญิงในเมืองใกลเคียงหรือโบสถใกลเคียงหรือสงไปยังองคการ
อืน่ ๆของผูห ญิงและอยาลืมแจกในที่ทํางานของทานดวย
7. แจกใบปลิวแกผูหญิงตามสถานรับซักรีดเสื้อผา ตามตลาดและตามรานเสริมสวย…
และตามที่ซึ่งผูหญิงชอบไปชุมนุมกันบอยๆ (ตองแนใจวาไดรับอนุญาตจากผูจัดการสถานที่หรือหางราน
นั้นๆ กอนเสมอ)
8. หองสมุดสาธารณะมักจะมีที่สําหรับปดประกาศภายในทองถิ่น ถาเชนนั้นก็ใชใหเปน
ประโยชนดวย
9. - ภรรยาของศิษยาภิบาล
- รายชือ่ ที่ไดรับจากผูหญิงในทองถิ่น
- กลุม ผูนําสตรีที่เปนฆราวาส
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- รายชือ่ ผูห ญิงที่ไดรับจากโบสถประจําทองถิ่นและจากนิกายอื่น
10. ประกาศการจัดประชุมของทานทางวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ ถาในพื้นที่ซึ่ง
ทานอาศัยอยูมีสิ่งที่กลาวมาเหลานี้
ขั้นตอนที่ 6
บัดนีท้ า นก็พรอมที่จะเริ่มประชุมกันเปนกลุมสตรีแลว ตอไปนี้เปนขอแนะนําบางอยาง
สําหรับ…
การประชุมครั้งแรก
1. เมือ่ ไดรับรายชื่อและที่อยูของแตละบุคคลที่มารวมประชุมแลว สิง่ นีจ้ ะเปนประโยชน
ใหทา นสามารถติดตอกับผูหญิงเหลานี้ในการประชุมครั้งตอไป
2. กอนหนาที่จะมีการประชุม เตรียมทําสําเนาเกี่ยวกับรายชื่อและวัตถุประสงคของกลุม
แจกจายและเพือ่ ทบทวนหัวขอการประชุมที่นํามาประชุมกันในระหวางการประชุมครั้งแรก
3. อภิปรายถึงแผนการที่ทานไดเตรียมไวสําหรับกลุมของทาน ยกตัวอยาง เชน โอกาส
ตางๆในดานการรับใช การเขาชมรม การอบรม ฯลฯ พวกผูห ญิงตองสํานึกวาตนเองมีของประทานฝาย
วิญญาณอะไรที่เหมาะสมในการเขารวมกลุม
และรูว า มีสงิ่ นาทาทายอันใดในแผนการของทองถิ่นที่
เหมาะสมกับตนเองบาง
4. เปดโอกาสสําหรับการนมัสการและสรรเสริญและการรับใชจากพระวจนะของพระเจา
และใหมกี ารอธิษฐานเพื่อความตองการของผูที่มารวมประชุมดวย การแบงปนใหมีการรับใชอยางทั่วถึงใน
ครัง้ แรกของการประชุมนี้ถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะถาพวกผูหญิงที่มารวมประชุมไดรับการตอบสนอง
ความต อ งการทางฝ า ยวิ ญญาณและได มีก ารเรีย นรู เ รื่อ งพระเจ าและพระวจนะของพระองคมากขึ้น
แนนอนวาพวกเธอจะกลับมารวมประชุมอีกในคราวตอไป
5. จัดหาใบปลิวหรือโปสเตอรแกกลุมสตรีที่มารวมประชุมพรอมดวยคําแนะนํา สอนให
เขารูจ กั วิธีบอกตอกันออกไปยังคนอื่นใหทราบเรื่องในกลุมของทาน หนุนใจพวกเธอใหใชเอกสารที่แจกให
นัน้ ไปเชิญคนอื่นๆใหมารวมประชุม
การประชุมครั้งตอไป
ตอไปนี้เปนคําแนะนําสําหรับการประชุมครั้งตอไป
1. ตองมีการตอนรับและลงทะเบียนแขกผูมาประชุม แจกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและ
วัตถุ
ประสงคของกลุมของทานใหคนละชุด
2. จัดใหมรี ายการทั้งการนมัสการและการสรรเสริญและแบงปนพระวจนะของพระเจา
และใหมีการอธิษฐานเผื่อผูที่ตองการดวย
3. ทานอาจจะเริ่มตนการศึกษาพระคัมภีรดวยกันในหลักสูตรนี้ที่ชื่อวา “สตรี : แงมุม
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บทบาทในพระคัมภีร” หรือทานจะใชหลักสูตรอื่นๆของสถาบันฮารเวสไทมก็ไดเชนเดียวกัน
ขัน้ ตอนที่เจ็ด:
สงบัตรเชิญไปยังทุกคนที่มารวมประชุมเปนครั้งแรก หรือโทรศัพทไปหาหรือแวะไปเยี่ยม
กอนหนาที่จะมีการประชุมคราวตอไป การฝกเชนนีม้ ีผลในการรักษานํ้าใจสมาชิกทุกคนอันจะสงผลใหเธอ
มารวมประชุมในคราวตอไป หนุนใจพวกเธอใหกลับมาอีกและกลายเปนสมาชิกประจําในกลุมของทาน
การวิจัยกลุม
จงพิจารณาคําถามเหลานี้ ในกลุม ของทานมีผูหญิงประเภทไหนบาง ความตองการเปน
พิเศษของผูหญิงแตละประเภทคืออะไร? ทานจําเปนตองทราบสิ่งเหลานี้ ถาทานตองการทํางานรับใชใหมี
ประสิทธิภาพสําหรับพวกเขา
สถานภาพของการสมรส
ผูห ญิงในกลุมของทานมีสถานภาพทางการสมรสอยางไร สิง่ นีส้ าคั
ํ ญเพราะความตองการ
ของแตละสถานภาพยอมแตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูห ญิงโสดอาจมีประสบการณเรื่องการอยูคนเดียว ขณะ
ทีผ่ หู ญิงทีแ่ ตงงานแลวและมีลูกอาจมีเวลาไมมากพอจะอยูตามลําพัง ผูห ญิงที่ตองรับภาระเปนฝายเลี้ยงดู
ลูกแตผูเดียวยอมมีความตองการพิเศษ ไดแก หญิงมายหรือหญิงที่หยาราง
สถานภาพทางการสมรสและสถานภาพทางครอบครัวที่แตกตางกันอาจถูกจัดไวในกลุม
ของทานดังตอไปนี้:
โสด
แตงงานแลวแตไมมีบุตร
แตงงานแลวและมีบุตร
เปนมายและมีบุตร
เปนมายแตไมมีบุตร
หยารางและยังมิไดแตงงานใหม เลีย้ งบุตรตามลําพัง
หยารางและยังมิไดแตงงานใหม ไมมีบุตร
หยารางและแตงงานใหม ไมมีบุตร
หยารางและแตงงานใหม มีบุตร
อาชีพ
ผูห ญิงทีม่ อี าชีพตางกันยอมมีความตองการไมเหมือนกัน อาชีพทีแ่ ตกตางกันก็นํามาจัด
ไวในกลุมของทานไดรวมทั้งรายละเอียดตอไปนี้ ระบุรายละเอียดประกอบอาชีพดวย อาจมีการซํ้าซอนกัน
เชน
แมบา นซึ่งตองทํางานนอกบาน
นักเรียนในโรงเรียน
ผูห ญิงที่รวมในงานรับใช
นักธุรกิจ/คนงานอาชีพรับจาง
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ผูห ญิงที่พักงานแลว
แมบาน
กรรมกร
ที่อยู
กลุม สตรีของทานอาศัยอยูที่ใดบาง สิง่ แวดลอมของเขาที่สงเสริมใหมีความตองการหรือ
การทาทายเปนพิเศษ
ในเมืองใหญ
ในหมูบาน
ในพืน้ ที่ซึ่งอยูหางไกล
พืน้ ทีซ่ งึ่ มีความกดดันทางดานวัฒนธรรมหรือทางการเงิน
พืน้ ทีซ่ ึ่งคนรํ่ารวยอยู
พืน้ ทีส่ าหรั
ํ บคนชั้นกลาง
สัมพันธภาพ
ผูหญิงจัดวามีสมั พันธภาพสวนตัวหลายแบบ บางครัง้ ก็มีปญหาจากความสัมพันธเหลา
นี้ คือ
ครอบครัว / สามี / ลูก
สังคมทางธุรกิจ
คริสตจักร / การติดตองานรับใช
เพื่อน
เพื่อนบาน
ระดับการศึกษา
วิจยั ระดับการศึกษาในกลุมของทาน สิง่ นีส้ าคั
ํ ญมากในการที่สามารถจะใหการเสนอแนะ
หรือการอบรมที่เหมาะสมและถูกตอง ระดับการศึกษาอาจเปนดังนี้
อานไมออก เขียนไมได (ไมมีการศึกษา)
ประถม
มัธยม
วิทยาลัย
ปริญญาโท-เอก
ความตองการ
ความตองการของผูหญิงอาจเปนฝายวิญญาณ ฝายรางกาย ดานอารมณ หรือวัตถุ ยิ่ง
ไปกวานั้น อาจมีบางคนที่กําลังเผชิญตอสูกับปญหาพิเศษบางอยาง เชน ติดแอลกอฮอลจนเปนโรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด หัวขอตอไปนี้จะชวยทานในการจําแนกความตองการของผูหญิง
ความตองการฝายวิญญาณ
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ความรอด
การชําระ / ความบริสุทธิ์
บัพติศมาในนํ้า
บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
การหายโรคและการหลุดพนจากมาร
การเติบโตฝายวิญญาณรวมทั้งของประทานฝายวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณ หยัง่ รูนํ้าพระทัยพระเจา
เผชิญวิกฤตการณแหงชีวิตและการทดลอง
ความตองการฝายอารมณ
ความกลัว
ความวาเหว
ความหมดกําลังใจ
ความขมขื่น
การไมใหอภัย
การถือตัวเองเปนใหญ
ความโกรธ
ความเกลียด
ความผิด
ความอิจฉา
ความตองการดานการเงิน
ไมพอเพียงกับความตองการระดับพื้นฐาน
ตองการมีงานทํา
ความตองการฝายรางกาย
ความปวยไข
ปญหาเรื่องนํ้าหนัก
ปญหาดานรางกายที่ดอยกวาคนอื่น (พิการ – ผูแปล)
ความตองการพิเศษ
การหยาราง
มีแนวโนมจะฆาตัวตาย
ปญหาทางศีลธรรม
การทําแทง
การติดยา
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บุหรี่
โรคพิษสุรา
ไสยศาสตรและการใชอาคม
อคติ
ผีเขา / การทรงเจา
เกีย่ วของกับการตาย
การรับใชที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งของผูหญิงก็คือ การเปนที่ปรึกษาแกผูที่มีความ
ตองการหรือสมาชิก การรูจ ักจําแนกความตองการของกลุมสตรี โดยผานการเชื่อมตอของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในการนําความรักไปใหและรวมเห็นอกเห็นใจกับเขาในการชวยใหความตองการเหลานั้นเปนผล
สําเร็จ
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สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

ชือ่ ………………………………………….

แบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 14
1. ใครคือ ผูร วบรวมผูหญิงกลุมแรกตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีร

2. ทําไมจึงจําเปนตองมีขอความที่กลาวถึงวัตถุประสงค

3. จงเขียนรายการเจ็ดขั้นตอนในการเริ่มตนงานรับใชแกผูหญิง

4. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
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เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง
ถาคุณสนใจการบริหารงานรับใชแกผูหญิง คุณอาจตองการที่จะเริ่มตนจากการประชุมที่
มีชื่อวา เครือขายนาโอมี เปนเครือขายที่ใหความชวยเหลือผูหญิงซึ่งสังกัดเครือขายของสถาบันฮารเวส
ไทมสากล
ถาทานตัดสินใจที่จะเริ่มตนใชเครือขายนาโอมีในพื้นที่ของทาน จงเขียนจดหมายไปที่
สํานักงานใหญของสถาบันฮารเวสไทมเครือขายสากลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ ซึง่ เราจะ
พิมพใหทานลวงหนา:
- หนังสือเลมเล็กๆ วาดวยเรื่องราวของงานเครือขายนาโอมี
- กระดาษมีหัวเปนตัวอักษรงานเครือขายนาโอมี
- ใบปลิวเรื่องงานเครือขายของนาโอมี
- ตัวอยางจดหมายเพื่อใชในโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
- รายละเอียดเรื่องการประชาสัมพันธ
ตอไปนี้คือ รายละเอียดบางประเภทที่เปนบทนําซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง “เครือขายนาโอมี”

ชื่อของเรา
ชื่อวา “เครือขายนาโอมี” สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคขององคการสากลนี้ซึ่งทํางาน
ประสานกับผูหญิงทุกนิกายทั่วโลก
นาโอมี……..
ชื่อ “นาโอมี” คือ บุคคลในหนังสือเรื่องนางรูธ ในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ชือ่ นั้นแปลวา
“ผาสุก” แตอยางไรก็ตาม ชีวติ ของนาโอมีตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรเดิมก็มิไดผาสุกเสมอไป
ระหวางการกันดารอาหารอยางหนักนั้น นาโอมี สามีของนางและบุตรชายอีกสองคนได
พากันอพยพออกจากบานเกิดในอิสราเอลไปยังประเทศที่มีแตความชั่วรายคือ โมอับ มิหนําซํ้าบุตรชายทั้ง
สองของนางยังไปแตงงานกับครอบครัวมีบาปที่ไมรูจักพระเจา ทัง้ สามีและบุตรชายทั้งสองจึงเสียชีวิตลง
บุตรสะใภคนหนึ่งชื่อ โอรพาจึงกลับคือไปอยูกับญาติของนางที่ไมไดเชื่อพระเจา
ในสภาพของคนหัวใจแตกสลายและขมขื่น นาโอมีบอกเพื่อนๆ มิใหเรียกนางวา“นาโอมี”
อีกตอไป แตใหเรียกวา “ไมรา” ซึง่ แปลวา “ขมขื่น” ชีวติ ของเธอหยุดชะงัก เพราะไรความหมาย ขาดวัตถุ
ประสงคและไรทิศทาง เนือ่ งจากสถานการณที่นาขมขื่น
แตพระเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของนาโอมีอยางอัศจรรย พระองคนําพาใหนางกลับสู
บานเกิดและฟนฟูทุกสิ่งทุกอยางที่สูญเสียไปใหใหม ยิง่ ไปกวานั้นอีก นาโอมีสามารถนําพาบุตรสะใภคือ
นางรูธใหเขามาสูแผนการขององคพระผูเปนเจา
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ทัว่ ทุกหนทุกแหงในโลก ยังมีผหู ญิงซึ่งตองการพระเจาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เธอวาเหว
หมดมานะ ขาดกําลังใจ บาดเจ็บ ชอกซํ้าและขมขื่น ปราศจากจุดหมายปลายทางในชีวิตและขาดวัตถุ
ประสงคในการดํารงชีวิต เธอกําลังเสาะแสวงหายิ่งกวาเพื่อนจากกลุมสตรีหรือกลุมศึกษาพระคัมภีร พวก
เธอตองการความอุปถัมภจากกลุมซึ่งจะชวยพวกเธอใหคนพบวัตถุประสงคที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
แผนการของพระเจา โดยการนําเอาหลักการที่สอนในพระวจนะมาใช
เครือขายนาโอมี คือ เปาหมายที่จะไปใหถึง “ความขมขื่นทั้งปวง” ในโลกนี้เพื่อนําทาง
พวกเขามาสูการซอมและสรางฝายจิตวิญญาณใหแกทุกคนที่สูญเสีย และผานการฝกฝน ปลุกเราจิตใจ
และเตรียมเขาใหพรอมแกการมีสวนรวมในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนานาชาติ
เครือขาย…..
คําวา “เครือขาย” สะทอนถึงโครงสรางการบริหารพื้นฐาน ผูห ญิงเรามาจากวัฒนธรรม
เผาพันธ นิกายตางๆ มารวมกันโดยพันธสัญญาของเราที่มีตอวัตถุประสงคเฉพาะ

วัตถุประสงคของเรา
เราเชือ่ วาพืน้ ฐานของการดํารงชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จตั้งอยูบนหลักแหง การ
เสียสละ การอุทิศตัว การมีวินัย และ การนําทาง นัน่ คือ วัตถุประสงคขององคการนี้ที่กอตั้งเครือขาย
สากลสําหรับผูหญิงผูซึ่ง:
เสียสละ…..ตามพระวจนะของพระเจาเพื่อที่จะเขาใจเปนการสวนตัว สามารถประยุกตใชใหเปนประโยชน
ได และสามารถสื่อสารพระวจนะนั้นอยางมีประสิทธิภาพไดดวย
“ขาแตพระเจา พระวจนะของพระองค ปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย” สดุดี 119:89
การเปดเผยของพระเจาทางพระวจนะของพระองคนั้นมาทางประชากร หลักการการเผย
พระวจนะและพระสัญญา โดยการเขาใจและการนําไปใชในการปฏิบัติ การยอมมอบตนตอพระวจนะ
ของพระเจาสามารถนําไปสูการอุทิศตนและมีวินัยและนําทางชีวิตไดตามที่ไดมีกลาวไวในโรม 12: 1-2
อุทิศ…..ใหแกวิถีทางของพระเจา เพือ่ จะไดถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแบบอยางของพระคริสตและ
เต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค เพื่อเปนเครื่องบูชาที่
มีชวี ติ อันบริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัยพระเจา ซึง่ เปนการนมัสการโดยจิตวิญญาณของทานทั้งหลาย”
โรม 12:1
มีวินัย……..ในแผนการของพระเจาซึ่งมีวัตถุประสงคลํ้าเลิศและศักดิ์สิทธิ์ในทุกตารางนิ้วของชีวิตและการ
รับใช อยาเปนไปตามธรรมเนียมของโลกนี้ แตจงเปนไปตามแบบฉบับอันสูงสงของพระเจา
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“อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทาน
จึงจะเปลี่ยนใหม เพือ่ ทานจะไดทราบนํ้าพระทัยพระเจา จะไดรูวาอะไรดีอะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดี
ยอดเยี่ยม” โรม 12: 2
ไดรับการนําทาง…….ตามนํ้าพระทัยพระเจาตามที่ไดฝกฝนมาดีแลวและไดอุทิศแรงกายตองานรับใชอันสูง
คาในการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณในทุงนาซึ่งไดแกโลกนี้
“………..เพือ่ วาทานจะไดทราบนํ้าพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบ
พระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” โรม 12:2 ข

ฐานะของเรา
มีรากฐานคําสอนอันยิ่งใหญวาดวยหลักขอเชื่อพื้นฐานของพระคัมภีรซึ่งผูกพันเราไวใหอยู
ในฐานะผูเชื่ออยางแทจริง ตัวอยางเชน แรงบันดาลใจจากทุกถอยคําในพระวจนะในพระคัมภีรที่ปรากฎใน
สุภาษิต 119.89
นอกจากนี้ ยังมีพนั ธสัญญาทีส่ ําคัญอีกขอหนึ่งซึ่งอยูในวัตถุประสงคของเราคือ งาน
ประกาศอันยิ่งใหญที่ทาทายมาก (มัทธิว 28:19-20) นั่นคือ รากฐานคําสอน เพือ่ วาสมาชิกทั้งหมดของเครือ
ขายนาโอมี
เมือ่ มารวมพลังเขาดวยกันจะไดรับฤทธานุภาพของพระเจาในการผลักดันการรับใชฝาย
วิญญาณใหเกิดผล
สัมพันธภาพของงานในเครือขายนี้ ไมอนุญาตใหมีการแขงขันเปรียบเทียบกับสิทธิใดๆ
ทัง้ สิ้น แทนทีจ่ ะเปนเชนนั้น จงใหผหู ญิงแตละคนรวมตัวเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันอยางแนนแฟนดวยวัตถุ
ประสงคและความเปนชุมชนฝายวิญญาณที่ปราศจากการแขงขัน เปรียบเทียบในหมูผูเชื่อดวยกัน
“ขาพเจาขอวิงวอนทานในนามของพระเยซูคริสตเจาของเรา ขอใหทานปรองดองกัน อยา
ถือพวกถือคณะ แตขอใหทานเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน”
1 โครินธ 1:10
“เพือ่ มิใหมีการแกงแยงกันในรางกาย แตใหอวัยวะทุกสวนพะวงซึ่งกันและกัน”
1 โครินธ 12:25
เครือขายนาโอมีมิไดรับการอุปถัมภจากนิกายใด ๆ ทัง้ สิ้น แตเปนงานรับใชที่ประกอบกิจ
การรวมกันของเครือขายนานาชาติของสถาบันฮารเวสไทมซึ่งเปนองคการประกาศขาวประเสริฐของทุกลัทธิ
รวมกัน
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โครงสรางขององคการ
เครือขายนาโอมีเปนงานรับใชที่ประกอบกิจรวมกันของเครือขายนานาชาติของฮารเวสไทม
ซึง่ เปนเครือขายแมซึ่งมีศูนยกลางสากลอยูที่สหรัฐอเมริกา
การประชุมเครือขายนาโอมีทํางานอยางอิสระแตตองอยูภายใตขอแนะนําขององคการดังนี้
ผูอ านวยการงานเครื
ํ
อขายนาโอมีประจําทองถิ่นตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ตองบังเกิดใหมและเต็มลนดวยพระวิญญาณ
- ยอมจํานนตอวัตถุประสงคขององคการและฐานะของเครือขายนาโอมี
- มีผนู ําฝายวิญญาณ 2 ทานหรือผูรับใช 2 ทานรับรองการกรอกใบสมัครขอใชบทเรียนที่
จะนําไปประกอบกิจรวมกัน
- ตอ งเปน ที่ย อมรั บ ของสถาบันเครื อขา ยสากลของฮารเวสไทมสํ าหรับฐานะของผู
อํานวยการที่ขอมา
เจาหนาที่อื่นๆของการประชุมในทองถิ่นอาจประกอบดวยผูชวยผูอํานวยการเลขานุการ
และผูนําการรับใชหลายๆระดับ โดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากเครือขายสากลของ

เหรัญญิก
ฮารเวสไทม
* การประชุมจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติซึ่งจัดเตรียมการฝกไวตาม
โครงการนี้
ทัง้ นีม้ ไิ ดหมายความวาจะตองนําบทเรียนไปใชในการประชุมทุกครั้ง ขอใหเปนไปโดยการ
ทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยวาทําอยางไรจึงจะเปนการสมดุลยระหวางแขกรับเชิญกับรายการอื่น
แตเพราะวาวัตถุประสงคของงานเครือขายนาโอมีก็เพื่อยกระดับงานเครือขายแหงการเสีย
สละ อุทิศตน มีวินัย และนําทางผูหญิง แผนการศึกษาไดจัดไวใหบรรลุเปาหมายอยางแทจริง ดังนั้นบท
เรียนของสถาบันที่ออกแบบไวจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับโครงการ
* บทเรียนจะตองมุงหมายใหสมาชิกมีโอกาสรับใชทั้งภายในทองถิ่นและนอกทองถิ่นได
เครือขายนาโอมีมิใชเปนสมาคมคริสเตียนสตรีอีกสมาคมหนึ่ง หรือมิใชเสนทางหนึ่งในการ
ศึกษาพระคัมภีร วัตถุประสงคเฉพาะของเราเพื่อนําทางผูหญิงใหปฏิบัติตามนํ้าพระทัยตามที่ไดรับการฝก
และตามความสามารถที่จะประกอบกิจการรับใชฝายวิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยวทุงนาของพระเจาในโลกนี้
* การประชุมทุกครั้งตองมุงที่การประกาศระดับสากล
- ควรเสนอใหมีการอธิษฐานเผื่อชาติตางๆอยางเฉพาะเจาะจง และความเอาใจใสของสมาชิกจะตอง
มุง เนนทีค่ วามตองการคนงานในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณของโลกอยางสมํ่าเสมอ
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- ควรรายงานถึงการรับใชในทองถิ่นตางๆ และนานาชาติซงึ่ หนวยงานนี้เกี่ยวของดวยไมวาลักษณะ
การประชุมจะเปนเชนไร มีแขกรับเชิญ ภาพยนตร หรือบทเรียนจากสถาบันฮารเวสไทมสากล ทุกสิ่ง
จะตองกระทําในวิถีทางที่จะใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเครือขายนาโอมีที่ไดวางไวแลวใหจงได
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คําตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 14
1. มิเรียม หนา 138
2. กลุม จําเปนตองมีวัตถุประสงคในการดํารงอยูเชนเดียวกับที่คนเราจําเปนตองมีวัตถุประสงคในการ
ดํารงชีพ วัตถุประสงคตอบคําถามที่วา “เราอยูเพื่ออะไร เราตองการทําอะไรใหประสบผลสําเร็จ
หนา 140
3. หนา 139-143
หนึ่ง : อธิษฐาน
สอง : เรียกประชุมกลุมเพื่อชวยในการบริหาร
สาม : จัดตั้งวัตถุประสงคของกลุม
สี่ : วางโครงสรางของการบริหาร
หา : กําหนดวัน เวลา และสถานที่สําหรับการประชุมครั้งแรก
หก : ประชาสัมพันธใหรูกันทั่ว
เจ็ด : ติดตอกับทุกคนที่เคยมาประชุมครั้งแรก
4. ฝายมิเรียม หญิงผูเผยพระวจนะ พีส่ าวของอาโรนก็ถอื รํามาะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือรํามะนาเดินตาม
พรอมกับเตนรําไปดวย มีเรียมจึงรองนําวา “จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองคทรงไดชัย
ชนะอยางใหญหลวง” อพยพ 15.20-21
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