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บทที่ 14
งานที่ใหผูหญิงไปรับใชผูหญิง

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะ
- เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ าได
- รวบรวมงานรับใชที่ใหผูหญิงทํ าได
- จ ําแนกความตองการของผูหญิงได

ขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้
“ฝายมิเรียมหญิงผูเผยพระวจนะ พีส่าวของอาโรนกถ็อืรํ ามะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือ

รํ ามะนาเดินตาม พรอมกับเตนรํ าไปดวย มเิรียมจึงรองนํ าวา จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองค
ทรงไดชัยชนะอยางใหญหลวง” อพยพ  15:20-21

คํ านํ า

ในบทเรียนแตละบทของสถาบันฮารเวสไทม เปนคูมือที่เราจัดทํ าไวเพื่อเปนขอเสนอแนะ
ส้ันๆ เกีย่วกบัวธิทีีจ่ะใชขอมูลในการจัดตั้งกลุมเพื่อเปนหลักการสํ าคัญในงานรับใช ขอใหกลับไปดูบทตนๆ
ของบทเรียนกอนๆ ในหลกัสตูรเดียวกันนี้และคุณจะพบคํ าแนะนํ าเหลานี้ ซึง่จะชวยใหคุณรูจักติดตอกับ
คนอื่นๆไดตามสิ่งที่คุณไดเรียนรูไปแลว

อยางไรก็ตาม ขณะที่คุณกํ าลังศึกษาหลักสูตรนี้ นัน่หมายถงึวาทานอาจจะมีความรูสึก
ถงึการทรงเรียกเปนพิเศษที่จะใหทํ างานรับใชตอผูหญิง ในบทนีก้ไ็ดจัดหาขอแนะนํ าถึงวิธีที่จะเริ่มงานรับ
ใชแกผูหญงิซึง่รวมถึงคํ าแนะนํ าสํ าหรับการจัดองคการและการประชาสัมพันธในกลุมของทานและ     มี
คํ าแนะน ําในการแยกแยะความตองการฝายวิญญาณของผูหญิงซึ่งพระเจาประทานมาใหดวย
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งานรับใชของผูหญิงมีบันทึกไวในพระคัมภีรหรือไม

ผูหญงิกลุมแรกซึ่งถูกรวบรวมโดยมิเรียมนองสาวของโมเสสนั้นพระคัมภีรบันทึกไววา
“ฝายมิเรียม หญงิผูเผยพระวจนะ พีส่าวของอาโรนกถ็อืรํ ามะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือ

รํ ามะนาเดินตาม พรอมกับเตนรํ าไปดวย
มเิรียมจึงรองนํ าวา จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองคทรงไดชัยชนะอยางใหญ

หลวง”        อพยพ  15:20-21
มิเรียมรวบรวมพวกผู หญิงก็เพื่อวัตถุประสงคในการยกยองสรรเสริญและประกาศ      

พระสิริขององคพระผูเปนเจา
ในพระคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหมก็ได มีบันทึกไว ในหนังสือกิจการของอัครฑูต           

9:36-41 วาโดรคัสเปนศิษยสตรี (ของ อ.เปโตร) ทีป่รนนบัิติพระเจาดวยการชวยเหลือพวกหญิงมาย
อ.เปาโล สอนใหผูหญงิทีสู่งอายุเปนผูส่ังสอนสิ่งที่ดีงามแกผูหญิงที่อายุนอยกวา

(ติตัส 2:3-4)  จากตวัอยางเหลานี้เราพบวา งานรบัใชทีผู่หญิงทํ านั้นถูกบันทึกไวในขอพระคัมภีรแลว

ทํ าไมจึงใหผูหญิงทํ างานรับใชผูหญิง

ตอไปนีเ้ปนเหตุผลบางประการวาทํ าไมงานรับใชที่ใหผูหญิงทํ าจึงสํ าคัญนัก

ผูหญิงตองการขาวประเสริฐ
ผูหญิงเปนกลุมพิเศษพวกแรกในกลุมผูเชื่อที่ไดรับมอบหมายใหนํ าขาวประเสริฐออกไปให

กลุมอ่ืนๆ ปจจุบันนี้ ประชากรทีเ่ปนผูหญิงนับจํ านวนไดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก ผูหญิงเหลา
นีจ้ ําเปนทีจ่ะตองไดยินถึงขาวดีเร่ืองความรอดผานทางพระเยซูคริสต
ผูหญงิมีปญหาเฉพาะซึ่งผูหญิงดวยกันเทานั้นที่รู

ผูหญงิทกุชาติมีความตองการทางดานวิญญาณ รางกาย และอารมณ เธอเหลานั้นมี
ปญหาและการทาทายใหเผชิญ ความตองการบางประการก็แตกตางจากพวกผูชาย ผูหญงิเหลานั้นจํ าเปน
ทีจ่ะตองทราบวามีทางแกปญหาทุกอยางอยูในองคพระเยซูคริสต
ผูหญิงจํ าเปนตองเติบโตทางฝายวิญญาณ

ผูหญงิจ ําเปนตองพัฒนาในดานความเสียสละ การอุทิศตน การรกัษาระเบียบวินัยและ
การน ําทางในการดํ ารงชีวิต
ผูหญงิมีตํ าแหนงหนาที่พิเศษในแผนงานของพระเจา

ผูหญงิจํ าเปนตองเขาใจในศักยภาพ วตัถุประสงค และต ําแหนงหนาที่ในงานรับใชแก
ผูอ่ืนในพระกายเดียวกันของพระคริสต
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วิธีที่จะเริ่มตนการรับใชแกผูหญิง

ตอไปนีเ้ปนวิธีการเจ็ดขั้นตอนที่จะชวยทานใหเร่ิมตนงานรับใชแกผูหญิง

ข้ันตอนที่หนึ่ง:
        เร่ิมดวยการอธษิฐานขอการทรงนํ าจากพระเจาและอธิษฐานเผื่อผูหญิงที่อยูในเขตพื้นที่  ของ

งาน
ข้ันตอนที่สอง:

เรียกประชุมกลุมผูหญิงคริสเตียนกลุมเล็กๆ เพือ่ชวยรวบรวมงานรับใชวาควรจะมีอะไร
บาง แสวงหาคนทีรู่วาพระเจาไดสัมผัสแตะตองจิตใจเขาดวยนิมิตทางฝายวิญญาณและมีวัตถุประสงคตอ
การรับใชในเรื่องเดียวกัน เร่ิมน ําเธอเหลานั้นมาอธิษฐานรวมกันในชุมชนที่ทานอาศัยอยู
ข้ันตอนที่สาม:

ระหวางทีผู่หญิงที่มีนิมิตเหลานั้นกํ าลังนั่งประชุมอยูรวมกัน ใหอธิษฐานทูลขอตอองคพระ
ผูเปนเจาใหชวยประทานสติปญญาแกทานในการแยกแยะวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใชของผูหญิงในเขต
ของทาน คํ าอธษิฐานทูลขอของทานควรจะเปน “ขอความที่บอกวัตถุประสงค” ซึง่สามารถจะตอบคํ าถามวา
“ทํ าไมเรา (ผูหญงิที่มีนิมิตและวัตถุประสงค จงึมาอยูรวมกันเชนนี้ พระเจามีพระประสงคส่ิงใด   ทีต่องการ
ใหพวกเรากระทํ าใหสํ าเร็จ”

เปนสิง่ส ําคัญอยางยิ่งที่จะตองชี้ขาดถึงวัตถุประสงคนี้ออกมาใหได พระคัมภีรบงไววา   “ที่
ใดไมมีนิมิตเรื่องการรับใช ประชากรก็พินาศ” เชนเดยีวกับที่แตละคนจํ าเปนตองมีวัตถุประสงคในการดํ ารง
ชีพ  กลุมกจ็ ําเปนตองมีวัตถุประสงคในการอยูรวมกัน

งานรับใชของผูหญิงมีวัตถุประสงคมากมายหลายประการที่แตกตางกันซึ่งสามารถกระทํ า
ใหสํ าเร็จได กลุมหนึง่อาจมีวัตถุประสงคขอเดียวหรือหลายขอก็ได ดังวัตถุประสงคตอไปนี้:

ทานสามารถประชุมรวมกันเพื่ออธิษฐานเผื่อทองถิ่นหรือชุมชนที่ทานอาศัยอยู ประเทศชาติ
ของทาน ผูน ําระดับตางๆของทานและอธิษฐานเผื่อในระดับโลกดวย โดยการอธิษฐาน ทานสามารถทูลออน
วอนแบบเจาะลึกเขาไปในทุกๆอาณาเขตของโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถทํ าใหกลายเปนพลังบีบ
เคนลอมกรอบอยูเบื้องหลังเหตุการณเหลานั้น ดวยแรงศรัทธาในคํ าอธิษฐานตามแบบอยางคํ าสั่งสอนของ
พระเยซซูึง่พระองคทรงปฏิบัตินํ าเปนหัวแถวดวยพระองคเอง

การศึกษาพระคัมภีร
วตัถปุระสงคในกลุมของทานอาจเปนการศึกษาพระวจนะของพระเจารวมกัน โดยมีเปา

หมายเพือ่การนํ าผูหญิงใหบรรลุความเปนผูใหญฝายวิญญาณ
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การประกาศพระกิตติคุณ
วัตถุประสงคของทานอาจเปนการประกาศขาวประเสริฐออกไปในชุมชนที่ทานอาศัยอยู

เมอืงหรือหมูบาน โดยการออกไปสูประชาชนเพื่อการประกาศหลายครั้งหลายหน

งานรับใชที่ผูหญิงสูงอายุกระทํ าตอผูหญิงออนอายุ
ทานอาจจะยอมรับขอพระคัมภีรที่เปนหลักปฏิบัติวาใหผูหญิงคริสเตียนสูงอายุเปนผูส่ังสอน

ส่ิงทีดี่งามแกผูหญิงที่อายุนอยกวา ถาเปนดังนั้น สาระส ําคัญแหงวัตถุประสงคของทานก็ไดถูกเขียนไวเรียบ
รอยแลวสํ าหรับทานใน  ติตัส 2:3-4

การรับใชรวมกันเปนกลุมพิเศษ
ทานอาจจะรบัใชรวมกันเปนกลุมเพื่อไปยังกลุมผูหญิงพิเศษเฉพาะกลุมเชน ผูหญิงที่มีลูก

โดยไมผานการแตงงาน ผูหญิงที่ติดยาเสพติด ผูหญิงที่ติดแอลกอฮอลหรือเครื่องดองของเมา ผูหญิงที่ติด
คุก เดก็เยาวชนที่ทํ าตัวเหลวไหลเสเพล กลุมผูหญงิในวิทยาลัยในเมืองที่ทานอยู หรือผูหญิงที่อยูบานพัก
ฟนและโรงพยาบาล ทานอาจรูสึกถงึการทรงเรียกใหไปรับใชแกกลุมผูหญิงในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่เปนที่
เฉพาะบางแหงหรือในเขตที่มีความกดดัน เชน ในพืน้ทีซ่ึ่งเปนสลัม สงผูประกาศออกไปในพื้นที่ซึ่งมีคนยาก
จน เปนตน

การรบัใชพิเศษเปนกลุมจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคที่เปนไปไดอยางไมจํ ากัดสํ าหรับผูหญิง
กลุมหนึ่งๆ จงวจิยัพื้นที่ของทาน ยงัมกีลุมไหนที่มีความตองการฝายวิญญาณ แตยังไมมีใครเขาไปถึงบาง
ส่ิงนีอ้าจจะเปนการทาทายพิเศษซึ่งพระเจาประทานมาใหสํ าหรับทานก็ได
การชวยเหลือภายในคริสตจักร

ทานอาจจะรวบรวมผูหญิงเขาเปนกลุมๆ เพือ่การชวยเหลืองานในโบสถของทาน วัตถุ
ประสงคของทานอาจจะเปนเพื่อชวยเหลืออุปถัมภรายการตาง ๆ ของคริสตจักร

ความชวยเหลือเพื่อมิชชันนารี
วัตถุประสงคของกลุมนี้จะเปนไปเพื่อใหคํ าอธิษฐานและความชวยเหลือทางดานการเงิน

และวัสดุอุปกรณแกคณะมิชชันนารี

คริสเตียนทั่วโลก
วัตถุประสงคของกลุมนี้จะเปนการมุงเนนที่การเอาใจใสตอการอธิษฐานและการกระทํ า

ในอนัทีจ่ะใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตแพรไปถึงทั่วโลก
(หมายเหตุ: สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเปนผูอุปถัมภโครงการชวยเหลือผูหญิง โดยตั้งชื่อวา “เครือ
ขายนาโอมี”  ถาทานสนใจในการเริ่มตนจัดกลุมผูหญิงก็เขียนมาขอรายละเอียดได ทานอาจจะตัดสินใจที่
จะรวบรวมกลุมผูหญิงของทานดวยการลอกเลียนแบบใหเหมือนหรือตองการจะประสานงานกับเครือขาย
สากลนีใ้นดานการทํ างานกับผูหญิงและการยอมรับชื่อตางๆ ตํ าแหนงและวัตถุประสงคดวย ขอใหดูที่
หมวด “สํ าหรับศึกษา เพิม่เติมดวยตนเอง”  ของบทนีเ้พื่อศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกตอไป)
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ข้ันตอนที่ส่ี:
จดักํ าหนดวันที่  เวลา  และสถานที่สํ าหรับการประชุมคร้ังแรก

ข้ันตอนที่หา:
ประกาศเรื่องราวในกลุมผูหญิงของทานเพื่อใหผูหญิงในชุมชนที่ทานอาศัยทราบวันที่  

เวลา สถานทีแ่ละวัตถุประสงคของการประชุมของทาน
ไมวาแผนการประชาสัมพันธของทานจะใชคํ าธรรมดาสามัญซึ่งคุนเคยในหมูบาน หรือเปน

โครงการที่ซับซอนสํ าหรับในเมือง ทานกต็องสงกระจายขาวสารออกไป ดังเชนพระบัญชาที่ปรากฏอยูใน
พระคัมภีรใหมวา “จงออกไปในที่สูงและจงออกไปในที่ต่ํ า และจงท ําทกุวิถีทางใหพวกเขาเขาแผนดิน
สวรรค”

คํ าแนะน ําตอไปนี้มีไวสํ าหรับการประชาสัมพันธในกลุมของทาน ความคดิที่ทานสามารถ
น ําไปใชไดนัน้ขึน้อยูกับทํ าเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรและเงินทุนของทานวาเหมาะกับการประชาสัมพันธแบบใด

1. ตองขออนุญาตจากศิษยาภิบาลของทานใหปดประกาศที่บอรดแถลงการณของโบสถ
และที่ชั้นเรียนพระครสิตธรรมวันอาทิตย

2. ขอใหศิษยาภบิาลประกาศเรียกประชุมจากหนาธรรมาสนในวันอาทิตยกอนหนาการ
ประชุมแตละครั้ง

3. ขอใหศิษยาภบิาลของทานพิมพใบประกาศลงในแถลงการณของโบสถ ถาทางโบสถ
ของทานมีการจัดพิมพอยูแลว

4. เอาแผนโปสเตอรสักชุดไปติดประกาศที่รานขายหนังสือคริสเตียนในทองถิ่น ขอรอง
ใหเจาของรานปดอีกชุดที่บอรดแถลงการณและอีกชุดใหปดไวที่เคานเตอร
                           5.    ถาในเมอืงที่ทานอาศัยอยูมีรานคาหรือหางพาณิชย กข็อรองใหชวยแจกใบประกาศ
แกคนที่ยายมาอยูที่เมืองนี้ใหมๆ ผูสามารถเดนิผานมาแลวก็หยุดดูเพื่อจะหยิบใบประกาศเกี่ยวกับเร่ืองราว
ความเปนไปในชุมชนที่อาศัยอยูไปอาน

6. สงใบปลวิไปยังผูหญิงในเมืองใกลเคียงหรือโบสถใกลเคียงหรือสงไปยังองคการ
อ่ืนๆของผูหญิงและอยาลืมแจกในที่ทํ างานของทานดวย

7. แจกใบปลิวแกผูหญิงตามสถานรับซักรีดเสื้อผา ตามตลาดและตามรานเสริมสวย…
และตามที่ซึ่งผูหญิงชอบไปชุมนุมกันบอยๆ (ตองแนใจวาไดรับอนุญาตจากผูจัดการสถานที่หรือหางราน
นั้นๆ กอนเสมอ)

8. หองสมดุสาธารณะมักจะมีที่สํ าหรับปดประกาศภายในทองถิ่น ถาเชนนั้นก็ใชใหเปน
ประโยชนดวย

9. -  ภรรยาของศษิยาภิบาล
-  รายชือ่ที่ไดรับจากผูหญิงในทองถิ่น
-  กลุมผูนํ าสตรีที่เปนฆราวาส
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-  รายชือ่ผูหญิงที่ไดรับจากโบสถประจํ าทองถิ่นและจากนิกายอื่น
10. ประกาศการจัดประชุมของทานทางวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ    ถาในพื้นที่ซึ่ง

ทานอาศยัอยูมีส่ิงที่กลาวมาเหลานี้
ข้ันตอนที่ 6

บัดนีท้านก็พรอมที่จะเริ่มประชุมกันเปนกลุมสตรีแลว ตอไปนี้เปนขอแนะนํ าบางอยาง
สํ าหรับ…
การประชุมคร้ังแรก

1. เมือ่ไดรับรายชื่อและที่อยูของแตละบุคคลที่มารวมประชุมแลว ส่ิงนีจ้ะเปนประโยชน
ใหทานสามารถติดตอกับผูหญิงเหลานี้ในการประชุมคร้ังตอไป

2. กอนหนาที่จะมีการประชุม เตรยีมท ําสํ าเนาเกี่ยวกับรายชื่อและวัตถุประสงคของกลุม
แจกจายและเพือ่ทบทวนหัวขอการประชุมที่นํ ามาประชุมกันในระหวางการประชุมคร้ังแรก

3. อภิปรายถึงแผนการที่ทานไดเตรียมไวสํ าหรับกลุมของทาน  ยกตวัอยาง เชน   โอกาส
ตางๆในดานการรับใช การเขาชมรม การอบรม ฯลฯ พวกผูหญงิตองสํ านึกวาตนเองมีของประทานฝาย
วญิญาณอะไรที่เหมาะสมในการเขารวมกลุม และรูวามส่ิีงนาทาทายอันใดในแผนการของทองถิ่นที่
เหมาะสมกับตนเองบาง
                            4.  เปดโอกาสสํ าหรับการนมัสการและสรรเสริญและการรับใชจากพระวจนะของพระเจา
และใหมกีารอธิษฐานเพื่อความตองการของผูที่มารวมประชุมดวย การแบงปนใหมีการรับใชอยางทั่วถึงใน
คร้ังแรกของการประชุมนี้ถือวาเปนสิ่งสํ าคัญมาก เพราะถาพวกผูหญิงที่มารวมประชุมไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางฝายวิญญาณและไดมีการเรียนรู เร่ืองพระเจาและพระวจนะของพระองคมากขึ้น
แนนอนวาพวกเธอจะกลับมารวมประชุมอีกในคราวตอไป
                           5. จดัหาใบปลิวหรือโปสเตอรแกกลุมสตรีที่มารวมประชุมพรอมดวยคํ าแนะนํ า สอนให
เขารูจกัวธิีบอกตอกันออกไปยังคนอื่นใหทราบเรื่องในกลุมของทาน หนนุใจพวกเธอใหใชเอกสารที่แจกให
นัน้ไปเชิญคนอื่นๆใหมารวมประชุม
การประชุมคร้ังตอไป

ตอไปนี้เปนคํ าแนะนํ าสํ าหรับการประชุมคร้ังตอไป
1. ตองมีการตอนรับและลงทะเบียนแขกผูมาประชุม แจกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและ

วัตถุ
ประสงคของกลุมของทานใหคนละชุด

2. จดัใหมรีายการทั้งการนมัสการและการสรรเสริญและแบงปนพระวจนะของพระเจา
และใหมีการอธิษฐานเผื่อผูที่ตองการดวย

3. ทานอาจจะเริ่มตนการศึกษาพระคัมภีรดวยกันในหลักสูตรนี้ที่ชื่อวา  “สตรี : แงมุม
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บทบาทในพระคัมภีร” หรือทานจะใชหลักสูตรอื่นๆของสถาบันฮารเวสไทมก็ไดเชนเดียวกัน
ข้ันตอนที่เจ็ด:

สงบตัรเชิญไปยังทุกคนที่มารวมประชุมเปนครั้งแรก หรือโทรศัพทไปหาหรือแวะไปเยี่ยม
กอนหนาที่จะมีการประชุมคราวตอไป การฝกเชนนีม้ีผลในการรักษานํ้ าใจสมาชิกทุกคนอันจะสงผลใหเธอ
มารวมประชุมในคราวตอไป หนนุใจพวกเธอใหกลับมาอีกและกลายเปนสมาชิกประจํ าในกลุมของทาน
การวิจัยกลุม

จงพจิารณาคํ าถามเหลานี้  ในกลุมของทานมีผูหญิงประเภทไหนบาง ความตองการเปน
พเิศษของผูหญิงแตละประเภทคืออะไร? ทานจ ําเปนตองทราบสิ่งเหลานี้ ถาทานตองการทํ างานรับใชใหมี
ประสิทธิภาพสํ าหรับพวกเขา
สถานภาพของการสมรส

ผูหญงิในกลุมของทานมีสถานภาพทางการสมรสอยางไร ส่ิงนีสํ้ าคัญเพราะความตองการ
ของแตละสถานภาพยอมแตกตางกัน ตัวอยางเชน ผูหญงิโสดอาจมีประสบการณเร่ืองการอยูคนเดียว ขณะ
ทีผู่หญงิทีแ่ตงงานแลวและมีลูกอาจมีเวลาไมมากพอจะอยูตามลํ าพัง ผูหญงิที่ตองรับภาระเปนฝายเลี้ยงดู
ลูกแตผูเดียวยอมมีความตองการพิเศษ ไดแก หญงิมายหรือหญิงที่หยาราง

สถานภาพทางการสมรสและสถานภาพทางครอบครัวที่แตกตางกันอาจถูกจัดไวในกลุม
ของทานดังตอไปนี้:

โสด
แตงงานแลวแตไมมีบุตร
แตงงานแลวและมีบุตร
เปนมายและมีบุตร
เปนมายแตไมมีบุตร
หยารางและยังมิไดแตงงานใหม  เลีย้งบุตรตามลํ าพัง
หยารางและยังมิไดแตงงานใหม  ไมมีบุตร
หยารางและแตงงานใหม  ไมมีบุตร
หยารางและแตงงานใหม  มีบุตร

อาชีพ
ผูหญงิทีม่อีาชีพตางกันยอมมีความตองการไมเหมือนกัน อาชพีทีแ่ตกตางกันก็นํ ามาจัด

ไวในกลุมของทานไดรวมทั้งรายละเอียดตอไปนี้ ระบรุายละเอียดประกอบอาชีพดวย อาจมีการซํ้ าซอนกัน
เชน                     แมบานซึ่งตองทํ างานนอกบาน
                           นกัเรียนในโรงเรียน
                           ผูหญิงที่รวมในงานรับใช  
                           นักธุรกิจ/คนงานอาชีพรับจาง
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                           ผูหญิงที่พักงานแลว
                           แมบาน
                           กรรมกร
ที่อยู

กลุมสตรีของทานอาศัยอยูที่ใดบาง ส่ิงแวดลอมของเขาที่สงเสริมใหมีความตองการหรือ
การทาทายเปนพิเศษ

ในเมืองใหญ
ในหมูบาน
ในพืน้ที่ซึ่งอยูหางไกล
พืน้ทีซ่ึง่มคีวามกดดันทางดานวัฒนธรรมหรือทางการเงิน
พืน้ทีซ่ึ่งคนรํ่ ารวยอยู
พืน้ทีสํ่ าหรับคนชั้นกลาง

สัมพันธภาพ
ผูหญิงจัดวามีสัมพนัธภาพสวนตัวหลายแบบ บางครัง้กม็ีปญหาจากความสัมพันธเหลา

นี้ คือ ครอบครัว / สามี / ลูก
สังคมทางธุรกิจ
คริสตจักร / การติดตองานรับใช
เพื่อน
เพื่อนบาน

ระดับการศึกษา
วจิยัระดับการศึกษาในกลุมของทาน ส่ิงนีสํ้ าคญัมากในการที่สามารถจะใหการเสนอแนะ

หรือการอบรมที่เหมาะสมและถูกตอง ระดบัการศึกษาอาจเปนดังนี้
อานไมออก เขียนไมได (ไมมีการศึกษา)
ประถม
มัธยม
วทิยาลัย
ปริญญาโท-เอก

ความตองการ
ความตองการของผูหญิงอาจเปนฝายวิญญาณ ฝายรางกาย ดานอารมณ หรือวัตถุ ยิ่ง

ไปกวานั้น อาจมบีางคนที่กํ าลังเผชิญตอสูกับปญหาพิเศษบางอยาง เชน ติดแอลกอฮอลจนเปนโรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด หวัขอตอไปนี้จะชวยทานในการจํ าแนกความตองการของผูหญิง
ความตองการฝายวิญญาณ
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ความรอด
การชํ าระ / ความบริสุทธิ์
บัพติศมาในนํ้ า
บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
การหายโรคและการหลุดพนจากมาร
การเตบิโตฝายวิญญาณรวมทั้งของประทานฝายวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณ หยัง่รูนํ้ าพระทยัพระเจา
เผชญิวิกฤตการณแหงชีวิตและการทดลอง

ความตองการฝายอารมณ
ความกลัว
ความวาเหว
ความหมดกํ าลังใจ
ความขมขื่น
การไมใหอภัย
การถือตัวเองเปนใหญ
ความโกรธ
ความเกลียด
ความผิด
ความอิจฉา

ความตองการดานการเงิน
ไมพอเพียงกับความตองการระดับพื้นฐาน
ตองการมีงานทํ า

ความตองการฝายรางกาย
ความปวยไข
ปญหาเรื่องนํ้ าหนัก
ปญหาดานรางกายที่ดอยกวาคนอื่น (พกิาร – ผูแปล)

ความตองการพิเศษ
การหยาราง
มแีนวโนมจะฆาตัวตาย
ปญหาทางศีลธรรม
การทํ าแทง
การติดยา
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บุหร่ี
โรคพิษสุรา
ไสยศาสตรและการใชอาคม
อคติ
ผีเขา / การทรงเจา
เกีย่วของกับการตาย

                           การรบัใชที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งของผูหญิงก็คือ การเปนที่ปรึกษาแกผูที่มีความ
ตองการหรือสมาชิก การรูจักจํ าแนกความตองการของกลุมสตรี     โดยผานการเชื่อมตอของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในการนํ าความรักไปใหและรวมเห็นอกเห็นใจกับเขาในการชวยใหความตองการเหลานั้นเปนผล
สํ าเร็จ
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ชือ่………………………………………….                                                        สตรี - แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

แบบทดสอบดวยตนเอง บทที่ 14

1. ใครคือ ผูรวบรวมผูหญิงกลุมแรกตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีร

2. ท ําไมจงึจํ าเปนตองมีขอความที่กลาวถึงวัตถุประสงค

3. จงเขยีนรายการเจ็ดขั้นตอนในการเริ่มตนงานรับใชแกผูหญิง

4. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
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เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง

ถาคณุสนใจการบริหารงานรับใชแกผูหญิง คุณอาจตองการที่จะเริ่มตนจากการประชุมที่
มีชื่อวา เครือขายนาโอมี เปนเครอืขายที่ใหความชวยเหลือผูหญิงซึ่งสังกัดเครือขายของสถาบันฮารเวส
ไทมสากล

ถาทานตดัสินใจที่จะเริ่มตนใชเครือขายนาโอมีในพื้นที่ของทาน จงเขยีนจดหมายไปที่
สํ านกังานใหญของสถาบันฮารเวสไทมเครือขายสากลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ ซึง่เราจะ
พมิพใหทานลวงหนา:

- หนังสือเลมเล็กๆ วาดวยเรื่องราวของงานเครือขายนาโอมี
- กระดาษมีหัวเปนตัวอักษรงานเครือขายนาโอมี
- ใบปลิวเรื่องงานเครือขายของนาโอมี
- ตัวอยางจดหมายเพื่อใชในโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
- รายละเอียดเรื่องการประชาสัมพันธ
ตอไปนี้คือ รายละเอยีดบางประเภทที่เปนบทนํ าซึ่งเกี่ยวกับเร่ือง “เครือขายนาโอมี”

ชื่อของเรา

ชื่อวา “เครือขายนาโอมี” สะทอนใหเหน็ถึงวัตถุประสงคขององคการสากลนี้ซึ่งทํ างาน
ประสานกับผูหญิงทุกนิกายทั่วโลก
นาโอมี……..

ชื่อ “นาโอมี” คือ บุคคลในหนังสือเร่ืองนางรูธ ในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ชือ่นั้นแปลวา
“ผาสุก” แตอยางไรก็ตาม ชวีติของนาโอมีตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรเดิมก็มิไดผาสุกเสมอไป

ระหวางการกันดารอาหารอยางหนักนั้น นาโอมี สามขีองนางและบุตรชายอีกสองคนได
พากนัอพยพออกจากบานเกิดในอิสราเอลไปยังประเทศที่มีแตความชั่วรายคือ โมอับ มหิน ําซํ้ าบุตรชายทั้ง
สองของนางยังไปแตงงานกับครอบครัวมีบาปที่ไมรูจักพระเจา ทัง้สามแีละบุตรชายทั้งสองจึงเสียชีวิตลง
บุตรสะใภคนหนึ่งชื่อ โอรพาจึงกลับคือไปอยูกับญาติของนางที่ไมไดเชื่อพระเจา

ในสภาพของคนหัวใจแตกสลายและขมขื่น นาโอมีบอกเพื่อนๆ มใิหเรียกนางวา“นาโอมี”
อีกตอไป แตใหเรียกวา “ไมรา” ซึง่แปลวา “ขมขื่น” ชวีติของเธอหยุดชะงัก เพราะไรความหมาย ขาดวัตถุ
ประสงคและไรทิศทาง เนือ่งจากสถานการณที่นาขมขื่น

แตพระเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของนาโอมีอยางอัศจรรย พระองคนํ าพาใหนางกลับสู
บานเกดิและฟนฟูทุกสิ่งทุกอยางที่สูญเสียไปใหใหม ยิง่ไปกวานั้นอีก นาโอมสีามารถนํ าพาบุตรสะใภคือ
นางรธูใหเขามาสูแผนการขององคพระผูเปนเจา
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ทัว่ทกุหนทุกแหงในโลก ยงัมผูีหญงิซึ่งตองการพระเจาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต เธอวาเหว
หมดมานะ ขาดกํ าลังใจ บาดเจ็บ ชอกซ้ํ าและขมขื่น ปราศจากจุดหมายปลายทางในชีวิตและขาดวัตถุ
ประสงคในการดํ ารงชีวิต เธอก ําลงัเสาะแสวงหายิ่งกวาเพื่อนจากกลุมสตรีหรือกลุมศึกษาพระคัมภีร พวก
เธอตองการความอุปถัมภจากกลุมซึ่งจะชวยพวกเธอใหคนพบวัตถุประสงคที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
แผนการของพระเจา      โดยการน ําเอาหลักการที่สอนในพระวจนะมาใช

เครือขายนาโอมี คือ เปาหมายที่จะไปใหถึง “ความขมขื่นทั้งปวง” ในโลกนี้เพื่อนํ าทาง
พวกเขามาสูการซอมและสรางฝายจิตวิญญาณใหแกทุกคนที่สูญเสีย และผานการฝกฝน ปลุกเราจิตใจ
และเตรยีมเขาใหพรอมแกการมีสวนรวมในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนานาชาติ
เครือขาย…..

คํ าวา “เครือขาย” สะทอนถงึโครงสรางการบริหารพื้นฐาน ผูหญงิเรามาจากวัฒนธรรม
เผาพันธ นกิายตางๆ มารวมกนัโดยพันธสัญญาของเราที่มีตอวัตถุประสงคเฉพาะ

วัตถุประสงคของเรา

                           เราเชือ่วาพืน้ฐานของการดํ ารงชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสํ าเร็จต้ังอยูบนหลักแหง การ
เสียสละ  การอุทิศตัว  การมีวินัย  และ  การน ําทาง  นัน่คือ วตัถปุระสงคขององคการนี้ที่กอต้ังเครือขาย
สากลสํ าหรับผูหญิงผูซึ่ง:
เสียสละ…..ตามพระวจนะของพระเจาเพื่อที่จะเขาใจเปนการสวนตัว สามารถประยุกตใชใหเปนประโยชน
ได และสามารถสื่อสารพระวจนะนั้นอยางมีประสิทธิภาพไดดวย

“ขาแตพระเจา พระวจนะของพระองค ปกแนนอยูในสวรรคเปนนิตย”    สดุดี  119:89
การเปดเผยของพระเจาทางพระวจนะของพระองคนั้นมาทางประชากร หลกัการการเผย

พระวจนะและพระสัญญา โดยการเขาใจและการนํ าไปใชในการปฏิบัติ     การยอมมอบตนตอพระวจนะ
ของพระเจาสามารถนํ าไปสูการอุทิศตนและมีวินัยและนํ าทางชีวิตไดตามที่ไดมีกลาวไวในโรม  12: 1-2
อุทิศ…..ใหแกวิถีทางของพระเจา เพือ่จะไดถูกเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามแบบอยางของพระคริสตและ
เตม็ลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ขาพเจาจงึวงิวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองค      เพื่อเปนเครื่องบูชาที่
มชีวีติอนับริสุทธิ์และเปนที่พอพระทัยพระเจา ซึง่เปนการนมัสการโดยจิตวิญญาณของทานทั้งหลาย”
                                                                                                                        โรม  12:1
มีวินัย……..ในแผนการของพระเจาซึ่งมีวัตถุประสงคล้ํ าเลิศและศักดิ์สิทธิ์ในทุกตารางนิ้วของชีวิตและการ
รับใช อยาเปนไปตามธรรมเนียมของโลกนี้ แตจงเปนไปตามแบบฉบับอันสูงสงของพระเจา
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“อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัยของทาน
จงึจะเปลี่ยนใหม เพือ่ทานจะไดทราบนํ้ าพระทยัพระเจา จะไดรูวาอะไรดีอะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดี
ยอดเยี่ยม”       โรม  12: 2
ไดรับการนํ าทาง…….ตามนํ้ าพระทัยพระเจาตามที่ไดฝกฝนมาดีแลวและไดอุทิศแรงกายตองานรับใชอันสูง
คาในการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณในทุงนาซึ่งไดแกโลกนี้

“………..เพือ่วาทานจะไดทราบนํ้ าพระทยัของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปนที่ชอบ
พระทยั และอะไรดียอดเยี่ยม” โรม  12:2  ข

ฐานะของเรา

มีรากฐานคํ าสอนอันยิ่งใหญวาดวยหลักขอเชื่อพื้นฐานของพระคัมภีรซึ่งผูกพันเราไวใหอยู
ในฐานะผูเชื่ออยางแทจริง ตัวอยางเชน แรงบันดาลใจจากทุกถอยคํ าในพระวจนะในพระคัมภีรที่ปรากฎใน
สุภาษิต 119.89

นอกจากนี้ ยังมีพนัธสญัญาทีสํ่ าคัญอีกขอหนึ่งซึ่งอยูในวัตถุประสงคของเราคือ งาน
ประกาศอันยิ่งใหญที่ทาทายมาก  (มทัธิว  28:19-20) นั่นคือ รากฐานคํ าสอน เพือ่วาสมาชิกทั้งหมดของเครือ
ขายนาโอมี เมือ่มารวมพลงัเขาดวยกันจะไดรับฤทธานุภาพของพระเจาในการผลักดันการรับใชฝาย
วญิญาณใหเกิดผล

สัมพนัธภาพของงานในเครือขายนี้ ไมอนญุาตใหมีการแขงขันเปรียบเทียบกับสิทธิใดๆ
ทัง้สิ้น แทนทีจ่ะเปนเชนนั้น จงใหผูหญงิแตละคนรวมตัวเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันอยางแนนแฟนดวยวัตถุ
ประสงคและความเปนชุมชนฝายวิญญาณที่ปราศจากการแขงขัน เปรียบเทียบในหมูผูเชื่อดวยกัน

“ขาพเจาขอวิงวอนทานในนามของพระเยซูคริสตเจาของเรา ขอใหทานปรองดองกัน อยา
ถอืพวกถือคณะ แตขอใหทานเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน” 1 โครินธ  1:10

“เพือ่มใิหมีการแกงแยงกันในรางกาย แตใหอวยัวะทุกสวนพะวงซึ่งกันและกัน”
                                    1 โครินธ  12:25

เครอืขายนาโอมีมิไดรับการอุปถัมภจากนิกายใด ๆ ทัง้สิ้น แตเปนงานรับใชที่ประกอบกิจ
การรวมกันของเครือขายนานาชาติของสถาบันฮารเวสไทมซึ่งเปนองคการประกาศขาวประเสริฐของทุกลัทธิ
รวมกัน
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โครงสรางขององคการ

เครือขายนาโอมีเปนงานรับใชที่ประกอบกิจรวมกันของเครือขายนานาชาติของฮารเวสไทม
ซึง่เปนเครือขายแมซึ่งมีศูนยกลางสากลอยูที่สหรัฐอเมริกา

การประชมุเครือขายนาโอมีทํ างานอยางอิสระแตตองอยูภายใตขอแนะนํ าขององคการดังนี้

ผูอํ านวยการงานเครือขายนาโอมีประจํ าทองถิ่นตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ตองบังเกิดใหมและเต็มลนดวยพระวิญญาณ
- ยอมจ ํานนตอวัตถุประสงคขององคการและฐานะของเครือขายนาโอมี
- มผูีนํ าฝายวิญญาณ 2 ทานหรือผูรับใช 2 ทานรับรองการกรอกใบสมัครขอใชบทเรียนที่

จะนํ าไปประกอบกิจรวมกัน
- ตองเปนที่ยอมรับของสถาบันเครือขายสากลของฮารเวสไทมสํ าหรับฐานะของผู

อํ านวยการที่ขอมา

เจาหนาที่อ่ืนๆของการประชุมในทองถิ่นอาจประกอบดวยผูชวยผูอํ านวยการเลขานุการ
เหรัญญิก และผูนํ าการรับใชหลายๆระดับ โดยไมจํ าเปนตองไดรับการยินยอมจากเครือขายสากลของ
ฮารเวสไทม
*  การประชมุจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติซึ่งจัดเตรียมการฝกไวตาม
โครงการนี้

ทัง้นีม้ไิดหมายความวาจะตองนํ าบทเรียนไปใชในการประชุมทุกครั้ง ขอใหเปนไปโดยการ
ทรงน ําของพระวญิญาณบริสุทธิ์ดวยวาทํ าอยางไรจึงจะเปนการสมดุลยระหวางแขกรับเชิญกับรายการอื่น

แตเพราะวาวัตถุประสงคของงานเครือขายนาโอมีก็เพื่อยกระดับงานเครือขายแหงการเสีย
สละ อุทิศตน  มวีินัย  และน ําทางผูหญิง แผนการศึกษาไดจัดไวใหบรรลุเปาหมายอยางแทจริง ดังนั้นบท
เรียนของสถาบันที่ออกแบบไวจึงเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับโครงการ
*       บทเรยีนจะตองมุงหมายใหสมาชิกมีโอกาสรับใชทั้งภายในทองถิ่นและนอกทองถิ่นได

เครอืขายนาโอมีมิใชเปนสมาคมครสิเตียนสตรีอีกสมาคมหนึ่ง หรือมใิชเสนทางหนึ่งในการ
ศึกษาพระคัมภีร วตัถปุระสงคเฉพาะของเราเพื่อนํ าทางผูหญิงใหปฏิบัติตามนํ้ าพระทัยตามที่ไดรับการฝก
และตามความสามารถที่จะประกอบกิจการรับใชฝายวิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยวทุงนาของพระเจาในโลกนี้
*       การประชุมทุกครั้งตองมุงที่การประกาศระดับสากล

- ควรเสนอใหมีการอธิษฐานเผื่อชาติตางๆอยางเฉพาะเจาะจง และความเอาใจใสของสมาชิกจะตอง
มุงเนนทีค่วามตองการคนงานในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณของโลกอยางสมํ่ าเสมอ
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- ควรรายงานถึงการรับใชในทองถิ่นตางๆ และนานาชาตซิึง่หนวยงานนี้เกี่ยวของดวยไมวาลักษณะ
การประชุมจะเปนเชนไร มีแขกรับเชิญ ภาพยนตร หรือบทเรียนจากสถาบันฮารเวสไทมสากล ทุกสิ่ง
จะตองกระท ําในวิถีทางที่จะใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเครือขายนาโอมีที่ไดวางไวแลวใหจงได
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คํ าตอบบททดสอบดวยตนเอง บทที่ 14

1.   มิเรียม      หนา 138

2. กลุมจ ําเปนตองมีวัตถุประสงคในการดํ ารงอยูเชนเดียวกับที่คนเราจํ าเปนตองมีวัตถุประสงคในการ
ดํ ารงชีพ วตัถปุระสงคตอบคํ าถามที่วา “เราอยูเพื่ออะไร เราตองการทํ าอะไรใหประสบผลสํ าเร็จ
หนา 140

3. หนา 139-143
หนึ่ง :   อธษิฐาน
สอง :   เรียกประชุมกลุมเพื่อชวยในการบริหาร
สาม :   จดัตั้งวัตถุประสงคของกลุม
ส่ี     :   วางโครงสรางของการบริหาร
หา   :   ก ําหนดวัน เวลา และสถานที่สํ าหรับการประชุมคร้ังแรก
หก   :   ประชาสัมพันธใหรูกันทั่ว
เจ็ด  :   ติดตอกับทุกคนที่เคยมาประชุมคร้ังแรก

4.   ฝายมิเรียม หญงิผูเผยพระวจนะ พีส่าวของอาโรนกถ็อืรํ ามาะนาและหญิงทั้งปวงก็ถือรํ ามะนาเดินตาม
พรอมกับเตนรํ าไปดวย  มเีรียมจึงรองนํ าวา “จงรองเพลงถวายพระเจาเถิด เพราะพระองคทรงไดชัย
ชนะอยางใหญหลวง”       อพยพ 15.20-21
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