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ประวัติคริสตจักร

ประวัติของคริสตศาสนา
และหลักค�าสอนเรื่องความบริสุทธิ์ที่สืบทอดกันมาของ เวสเลย์

 
 ความเชื่อบริสุทธ์ิเดียว ตั้งแต่แรกเริ่มคริสตจักรนาซารีนประกาศว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในคริสตจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน สากล บริสุทธิ์ และเป็นแบบอัครทูต และ
ได้ท�าตามที่ประกาศไว้อย่างสัตย์ซื่อ คริสตจักรนาซารีนประกาศประวัติศาสตร์ของ
ประชากรของพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ว่าเป็น
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรและประวัติศาสตร์นั้นได้ด�าเนินอย่างต่อเนื่องจากสมัย
ของอัครทูตมาจนถึงสมัยปัจจุบัน คริสตจักรนาซารีนยอมรับประชากรของพระเจ้า
ในทุกสมัย คือ ผู้ที่ได้รับการไถ่บาปโดยพระเยซูคริสต์ว่าเขาเหล่าน้ันเป็นส่วนหน่ึง
ของคริสตจักร ไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกคริสตจักรใดก็ตาม คริสตจักรรับหลักข้อเชื่อ
ครสิเตยีนจากห้าครสิต์ศตวรรษแรก ขณะทีค่รสิตจกัรนาซารีนตอบสนองต่อการทรง
เรยีกให้ประกาศหลักข้อเช่ือและประสบการณ์ทรงช�าระให้บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์ แต่ก็
ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของคริสตจักรในประวัติศาสตร์โดยการเทศนาพระวจนะของ
พระเจ้า ประกอบพิธีศีลมหาสนิทและพิธีศีลบัพติศมา ท�างานรับใช้ตามแบบอย่าง
ของอัครทูตทั้งด้านความเชื่อและการกระท�า อบรมสั่งสอนให้ด�าเนินชีวิตอย่างพระ
คริสต์และรับใช้ผู้อื่น
 การฟ้ืนฟหูลกัข้อเชือ่ของเวสเลย์ ความเช่ือได้สบืทอดมาถึงคริสตจกัรนาซารีน
โดยประวัติศาสตร์คริสเตียน แต่เฉพาะโดยความเชื่อได้สืบทอดเนื่องมาจากการ
ฟื้นฟูหลักความเชื่อของเวสเลย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในทศวรรษ ค.ศ. 1730 มี
การประกาศฟื้นฟูคริสตจักรเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษ โดย จอห์น 
เวสเลย์ (John Wesley) ชาร์ลส์ เวสเลย์ (Charles Wesley) น้องชายของจอห์น 
และจอร์จ ไวทฟิลด์ (George Whitefield) ผู้รับใช้ในคริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษ 
(Church of England) โดยค�าเทศนาของท่านเหล่านี้ชายหญิงจ�านวนมากหันกลับ
จากความบาปและมารับใช้พระเจ้า การฟื้นฟูนี้อยู่ในรูปของการเทศนา การเป็น
พยาน การอบรมวินัย และการสร้างสาวกใน “สมาคม” “กลุ่มสามัคคีธรรม” และ 
“กลุม่สร้างชวีติฝ่ายวญิญาณ” นอกจากการฟ้ืนฟคูร้ังนีม้กีารฟ้ืนฟชีูวติฝ่ายวญิญาณ 
ที่มาก่อนก็คือ นิกายเยอรมัน ไพเอ็ททิซึ่ม (German Pietism) โดยฟิลิป ยากอบ 
สเปนเซอร์ นิกายอิงลิช เพียวริทันนิซึ่ม (English Puritanism) ในคริสต์ศตวรรษ 
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ที่ 17 และการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณในสหรัฐอเมริกาด้านตะวันออกเฉียงเหนือโดย
นักเทศน์และนักศาสนศาสตร์ชื่อ โจนาธาน เอ็ตเวิร์ด
 การฟื้นฟูใหญ่ของเวสเลย์นี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ
ที่เด่นชัด กล่าวคือ การมีชีวิตใหม่โดยพระคุณเพราะความเชื่อ ความเพียบพร้อม
อย่างคริสเตียนหรือการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ซึ่งก็โดยพระคุณเพราะความเชื่อ และ
ความแน่ใจในพระคุณของพระเจ้าโดยการเป็นพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
หลักค�าสอนของจอห์น เวสเลย์ท่ีแตกต่างจากนิกายอื่นคือ เวสเลย์เน้นถึงการทรง
ช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในชีวิตปัจจุบันซ่ึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่
คริสเตียนโดยพระคุณ ความเชื่อแบบเวสเลย์ของนิกายอังกฤษเมธอดิสต์ในสมัยนั้น 
ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกโดยเน้นถึงการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ โดย 
ทัว่ๆ ไปแล้ว การเผยแพร่ได้กระจายและฝังรากในทวีปอเมริกาเหนอืทีซ่ึง่คริสตจกัร 
อเมรกัินเมธอดิสต์ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1784 โดยมวีตัถปุระสงค์
ท่ีจะ “ปฏริปูศาสนาและเผยแพร่หลักการของพระคมัภร์ีเร่ืองความบริสทุธิท์ัว่ทวปีนี”้ 
 การเคล่ือนไหวเรือ่งความบรสิทุธิใ์นครสิต์ศตวรรษที ่19 ในคริสต์ศตวรรษที่ 
19 ได้เริม่มกีารเน้นถงึค�าสอนเรือ่งความบรสิทุธิอ์ย่างคริสเตยีนทางฝ่ังตะวนัออกของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและแพร่ไปทัว่ประเทศ ทโิมธ ีเมอร์ริทท์ ผูรั้บใช้คณะเมธอดิสต์ 
และบรรณาธิการผู้ก่อตั้งวารสารเรื่อง ค�าแนะน�าสู่ความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียน เป็น
ผู้หนึ่งซึ่งเป็นแกนน�าส�าคัญในการฟื้นฟูความบริสุทธิ์ และบุคคลอีกท่านหนึง่ซึง่เป็น
ผูน้�าท่ีส�าคัญของการฟ้ืนฟคูอื ฟีบ ีพาล์มเมอร์ (Phoebe Palmer) ในนครนิวยอร์ค 
เธอเป็นผู้น�าการประชุมวันอังคารเพื่อสนับสนุนการมีชีวิตบริสุทธิ์โดยมีผู้รับใช้คณะ
เมธอดิสต์ อาจารย์และผู้รับใช้อื่นๆ มาร่วมประชุมกับกลุ่มสตรีกลุ่มนี้เพื่อแสวงหา
การมชีวีติบรสิทุธิ ์ตลอดสีส่บิปี พาล์มเมอร์ น�าโดยการปราศรยัในทีส่าธารณะ เขยีน
บทความ และเป็นบรรณาธิการวารสารที่มีอิทธิพลชื่อ ค�าแนะน�าสู่การมีชีวิตบริสุทธิ์
 การฟื้นฟูการมีชีวิตบริสุทธิ์ได้แพร่ขยายไปนอกคณะเมธอดิสต์ ชาร์ลส์ จี 
ฟินนี (Charles G. Finney) และเอซา มาฮาน (Asa Mahon) แห่งวิทยาลัยออ
เบอร์ลินได้เป็นผู้น�าในการฟื้นฟูการมีชีวิตบริสุทธิ์ในคณะเพรสไบทีเรียน และคณะ
คอนกรีเกชัน นอกจากสองท่านนี้แล้วยังมีวิลเล่ียม บอร์ดแมน (William Board-
man) เอ. บ.ี เออร์ (A. B. Earle) ผูป้ระกาศในคณะแบ๊บตสิกไ็ด้เป็นผูน้�าในการฟ้ืนฟู
การมีชวีติบรสุิทธิใ์นคณะของเขา ฮนันา วิททอลล์ สมธิ (Hannah Whitall Smith)  
คณะเครกเกอร์ ก็เป็นผู้น�าการฟื้นฟูความบริสุทธ์ิที่มีช่ือเสียง ท่านได้เขียนหนังสือ
เรื่อง เคล็ดลับของคริสเตียนในการมีชีวิตอย่างมีความสุข (ค.ศ. 1875) ซึ่งหนังสือ
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เล่มนี้ได้ใช้เป็นแบบเรียนทางฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
 ในปี ค.ศ. 1867 ผูร้บัใช้คณะเมธอดสิต์ชือ่ ยอห์น เอ.วูด๊ (John A. Wood) 
ยอห์น อินสคิป (John Inskip) และผู้น�าอื่นๆ ได้เร่ิมจัดค่ายฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 
ในเมือง ไวน์แลนด์ รัฐนิวเจอร์ซี่ ท่านเหล่านั้นยังได้จัดตั้งสมาคมค่ายฝึกอบรมแห่ง
ชาติ เพ่ือสนับสนนุหลักข้อเช่ือเรือ่งความบรสุิทธิห์รือทีรู้่จักทัว่ไปในนามของสมาคม
ความบรสุิทธิแ์ห่งชาต ิปัจจุบนันีคื้อ สมาคมความบริสทุธิอ์ย่างคริสเตยีน สมาคมนีไ้ด้
สนับสนุนค่ายเพื่อการมีชีวิตบริสุทธ์ิทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งถึงต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้แล้วได้มีสมาคมเพื่อความบริสุทธิ์ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นทั้ง
ในระดับท้องถิ่น และระดับภาคพื้นพร้อมท้ังต้ังโรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือและวารสาร
เพื่อเผยแพร่ความบริสุทธิ์
 การประกาศความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียนมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้ 
เกิดการก่อตั้งคริสตจักรคณะเวสเลย์ เมธอดิสต์ (ค.ศ. 1843) คริสตจักรคณะฟร ี
เมธอดิสต์ (ค.ศ. 1860) และ Salvation Army ในประเทศอังกฤษ (ค.ศ. 1865) 
ในทศวรรษ ค.ศ. 1880 คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ก่อตั้งขึ้นหลายแห่งคือ คริสต
จักรของพระเจ้า (เมืองแอนเดอร์สัน รัฐอินเดียนา) และคริสตจักรของพระเจ้า 
(บรสิทุธิ)์ นอกจากทีก่ล่าวมาแล้วยงัมอีงค์การทางศาสนาหลายแห่งทีไ่ด้รบัอิทธพิล 
จากการฟ้ืนฟูเพือ่หลักข้อเช่ือความบรสิทุธิ ์เช่น แมนโนไนท์บางคณะ บราเทรนิ และ
เฟรนซ์ องค์การเหล่านีไ้ด้รบัเอาหลักค�าสอนของเวสเลย์หรือการทรงช�าระให้บริสทุธ์ิ
อย่างสมบรูณ์ คณะเดอะ บราเทรนิในพระครสิต์ และคณะอแิวนเจลเิคลิ เฟรนซ์ อไล
แอนซ์ ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ได้ผสมผสานหลักค�าสอนเรื่องความบริสุทธิ์ของเวสเลย์

การรวมตัวของกลุ่มความบริสุทธิ์
 ในทศวรรษ ค.ศ. 1890 ได้มีการก่อตั้งหนวยงานอิสระโดยคนรุ่นใหม่เพื่อ
สนบัสนนุความบรสุิทธิ ์หนวยงานเหล่าน้ีประกอบด้วย คริสตจกัรอสิระ หนวยงานเพ่ือ
การรบัใช้สังคมในเมอืงใหญ่ บ้านพกัคนยากจน และสมาคมมชิชนันารีและผูป้ระกาศ 
บคุคลท่ีท�างานในหนวยงานเหล่านีป้รารถนาให้มกีารรวมตวัเพือ่จดัตัง้ครสิตจกัรเพ่ือ
ความบริสุทธ์ิแห่งชาติ และจากความปรารถนาของคนเหล่านี้ท�าให้เกิดคริสตจักร 
นาซารีนในปัจจุบัน
 สมาคมคริสตจักรเพนเตคอสเตแห่งอเมริกา ในวันที่ 21 กรกฏาคม ค.ศ.
1887 ครสิตจักรพเีพลิอแีวนเจลคิลั ก่อต้ังขึน้โดยมสีมาชกิ 51 คนทีเ่มอืงโปรวเิดนซ์ 
รัฐโรดไอซ์แลนด์ โดยมี เฟรด เอ. ฮิวเลอร์รี (Fred A. Hillery) เป็นศิษยาภิบาล  
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ในปีต่อมาคริสตจักรมิชชั่นได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองลีน รัฐแมสซาชูเสท โดยมี ซี. โฮเวิร์ด  
เดวีส เป็นศิษยาภิบาล ในวันที่ 13-14 มีนาคม ค.ศ. 1890 ผู้แทนของทั้งสอง 
คริสตจักรและผู้แทนจากคริสตจักรเพื่อความบริสุทธิ์อิสระได้ประชุมกันที่เมืองร็อค 
รัฐแมสซาชูเซตส์ และจัดตั้งสมาคมเซ็นทรัล อิแวนเจลิเคิล โฮลิเนส โดยมีคริสตจักร
ในรัฐโรดไอแลนด์ แต่งตั้งให้แอนนา เอส ฮานซ์คอมบี เป็นศาสนาจารย์สตรีคนแรก
ที่ได้รับการสถาปนาในคริสตจักรนาซารีน
 ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1894 นักธุรกิจชื่อวิลเลี่ยม เฮเวิร์ด ฮูเปิล ก่อตั้ง
องค์การชื่อบรุ๊คลินมิชชั่น ในเดือนพฤษภาคม 1896 องค์การนี้ได้เป็นที่รู้จักใน
นามของ ยูทีคา เอวนิว เพนเตคอสเซิล แทบเบอร์เนคอล และคริสตจักรอิมมานูเอล 
เพนเตคอสเซิล ได้ก่อต้ังขึ้นเป็นล�าดับ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1895 ผู้แทนจาก 
คริสตจักรท้ังสามลงมติร่างธรรมนูญของคริสตจักรเพื่อเป็นบทสรุปค�าสอน และหลัก
ข้อเชื่อ พร้อมกับได้รับการจัดตั้งสมาคมคริสตจักรเพนเตคอสแห่งอเมริกาขึ้น
 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1896 คณะกรรมการจากสมาคม เซ็นทรัล  
อแีวนเจลคิลัโฮลเินส และสมาคมครสิตจกัรเพนเตคอสแห่งอเมรกิาได้มาประชมุร่วม
กันท่ีเมืองบรุกลิน เพื่อวางโครงการที่จะร่วมกันโดยใช้ช่ือขององค์การว่า สมาคม 
คริสตจกัรเพนเตคอสเซลิแห่งอเมรกิา ผูร้บัใช้ทีม่ชีือ่เสยีงในคณะนีไ้ด้แก่ ไฮราม เอฟ 
เรนอลด์ (Hiram F. Reynolds) สมาคมนี้ตัดสินใจส่งมิชชันนารีออกไปเผยแพร่ 
ในต่างประเทศภายใต้การน�าของไฮราม เรนอลด์ ผู้ท�าหน้าที่เป็นเลขาธิการของ
สมาคม โดยได้เริ่มงานมิชชั่นที่ เกาะเคปเวิร์ด ประเทศอินเดียและสถานที่อื่นๆ และ 
ได้พิมพ์วารสารชื่อ เดอะ บูลาห์ คริสเตียน
 เดอะโฮลิเนส เชิร์ช ออฟ ไครสต์ ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1894 อาร์. แอล. 
แฮรสิก่อตัง้ครสิตจกัรนวิ เทสทาเมน็ต์ เชร์ิช ออฟ ไครสต์ ทีเ่มอืงมลิาน รัฐเทนเนสซี 
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงไม่นาน เมรีย์ ลี เคเกล ภรรยาหม้ายของเขาด�าเนินงานต่อ
จากสามีและเธอเป็นผู้น�าที่ส�าคัญในสมัยนั้น คริสตจักรแห่งน้ีเคร่งครัดในนโยบายที่
เน้นอ�านาจของที่ประชุม และขยายคริสตจักรไปทั่วรัฐอาร์คันซอ และทางตะวันตก
ของรฐัเทก็ซสั นอกจากนีย้งัมคีรสิตจกัรประปรายในรฐัอลาบามาและรฐัมสิซรู ีมารย์ี 
เคเกลและผู้ร่วมงานของเธอ นางอี. เจ. ชิคช์ ได้รับการสถาปนาให้เป็นศาสนาจารย์ 
ในปี ค.ศ. 1899 
 ในปี ค.ศ. 1888 มีคริสตจักรหลายแห่งตั้งขึ้นในรัฐเท็กซัส ชื่อคริสตจักร
บริสุทธิ์ โดยผู้รับใช้ชื่อ โทมัส และเดนนิส โรเจอร์ ชาวแคลิฟอร์เนีย 
 ในปี ค.ศ. 1901 คริสตจักรอินดีเพนเดนท์ โฮลิเนส ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้ง
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แรกที่เมืองแวน อัลสไตนท์ รัฐเท็กซัสโดย ชาร์ส บี เจอนิแกน ในช่วงแรก เจบี แชพ
แมน ได้เข้าร่วมในคริสตจักรนี้ ซึ่งคริสตจักรแห่งนี้ได้เติบโตและขยายออกไปอย่าง
รวดเร็ว และในเวลานัน้หลายครสิตจกัรภายใต้การน�าของ เดนนสิ โรเจอร์ได้เข้าร่วม
กับคริสตจักรอินดิเพนเด้นท์ โฮลิเนส
 ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1904 ผูแ้ทนจากครสิตจกัรแห่ง นวิ เทสตาเมน็ต์  
เชิร์ช ออฟ ไครสต์ และคริสตจักรอินดีเพนเดนท์ โฮลีเนส ได้ประชุมกันที่เมืองไร
ซ่ิงสตาร์ รัฐเท็กซัสและร่วมกันเข้าเป็นภาคีโดยตกลงในหลักการต่างๆ พร้อมทั้ง
จัดท�าหนังสือคู่มือคริสตจักรและได้ใช้ชื่อว่า คริสตจักรโฮลีเนส เชิร์ช ออฟ ไครสต์ 
การรวมตัวนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ในปีต่อมา ในการประชุมผู้แทนสมัชชาองค์การบริหาร
ท่ีจัดข้ึนท่ีเมืองไฟล๊อดพ้อท รัฐเท็กซัส มีการจัดพิมพ์วารสารช่ือ เดอะโฮลีเนส  
อีแวนเจล ศิษยาภิบาลที่น�าคริสตจักรแห่งนี้ได้คือ วิลเลียม อี ฟิซเซอร์ เจ ดี สก๊อต 
และ เจ ที อัปเชิร์ช ส่วนผู้น�าฆราวาสคนอื่นๆ คือ แอดวิน เฮช. ซีกส์ อาร์ บี มิทชัม 
และนางดอนนี มิทชัม
 ผู้น�าหลายคนในคริสตจักรโฮลีเนส เชริส ออฟ ไครสต์ ยังร่วมงานใน
สมาคมโฮลีเนสในรัฐเท็กซัส ซึ่งสมาคมแห่งนี้ได้สนับสนุนช่วยเหลือวิทยาลัย 
พระคัมภีร์ที่เมืองพาไนแอล ใกล้เมืองกรีนวิลล์ในรัฐเท็กซัส นอกจากนี้สมาคมนี้ยัง
ได้สนับสนุนวารสารชื่อ เพนตาคอส แอคโวเขด ซึ่งเป็นวารสารค�าสอนการมีชีวิต
บริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ ต่อมาวารสารนี้กลาย
หนังสือวารสารของคริสตจักรนาซารีน ในปี ค.ศ. 1910 ศจ. อี. ซี. เดเจอร์เนท และ 
นาย ซี. เอ. มักคันนอล เป็นผู้น�าในสมาคมนี้
 ครสิตจกัรนาซารนี ในเดือนตลุาคม ค.ศ. 1895 ฟีเนอสั เอฟ.เบรซ ี(Phineas  
F. Bresee) และนายแพทย์โยเซฟ พี. วิดนี่ (Joseph P. Widney) พร้อมด้วย
สมาชิกประมาณ 100 คน ได้เริ่มต่อตั้งคริสตจักรนาซารีนเป็นครั้งแรกที่เมืองลอส
แองเจอลิส พวกเขาต้องการให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรแห่งแรกของนิกายนี้  
และเป็นคริสตจักรท่ีต้อนรับคนยากจนตลอดจนมีการเทศนาเรื่องการทรงช�าระ 
ให้บรสิทุธิอ์ย่างสมบรูณ์ซึง่เขาได้วางแผนงานครสิตจกัรเพือ่วตัถปุระสงค์นีต้ัง้แต่เริม่
แรก นอกจากนี้แล้วยังได้ร่างระเบียบทั่วไป หลักข้อเชื่อ นโยบายที่กระจายอ�านาจ
ในการบริหาร วิธีการแต่งต้ังมัคนายิกาและผู้ปกครอง ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา
อื่นๆ กฎระเบียบเหล่านี้พิมพ์เป็นคู่มือคริสตจักรในปี ค.ศ. 1898 คริสตจักรยังได้
พิมพ์วารสาร เดอะนาซารีน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะนาซารีน แมสเซนเจอร์ 
คริสตจักรนาซารีนขยายออกไปหลายแห่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และ
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ขยายประปรายทางด้านตะวันออกของภูเขาร๊อกกี้จนถึงรัฐอิลลินอยส์
 ฟีเนอัส เอฟ. เบรซี เป็นผู้มีประสบการณ์เป็นเวลาถึง 38 ปี ในงานรับใช้
ในด้านต่างๆ ในฐานะศิษยาภิบาล ประธานองค์การบริหาร บรรณาธิการ กรรมการ
วทิยาลัย นักเทศน์ฟ้ืนฟใูนค่ายฝึกอบรมคณะเมธอดสิต์ ท่านเป็นผูท้ีม่บีคุลกิภาพเป็น
ทีดึ่งดดูใจแก่ผูท้ีไ่ด้พบเหน็และเป็นผูน้�าความส�าคัญในการรวมคริสตจกัรบริสทุธิเ์ข้า
ด้วยกันและจัดตั้งเป็นคริสตจักรแห่งชาติ
 ปีแห่งการรวมตวักนัเข้าเป็นภาค ีใน ค.ศ. 1907-1908 สมาคมครสิตจกัร 
เพนเตคอส แห่งอเมริกา คริสตจักรนาซารีน และคริสตจักรโฮลีเนส เชิร์ช ออฟ 
ไครสต์ได้เข้าเป็นภาคีกัน ซี.ดับบลิว รูธ ผู้ช่วยประธานองค์การบริหารสากลของ 
ครสิตจกัรนาซารีน เป็นผู้มีบทบาทส�าคญัในการรวมตวัคร้ังนีเ้พราะท่านมีมติรสหาย 
มากมายในคริสตจักรหลายแห่งที่มีหลักข้อเชื่อบริสุทธิ์แบบเวสเลย์ ผู ้แทนจาก
สมาคมคริสตจักรเพนเตคอสแห่งอเมริกาและคริสตจักรนาซารีนได้จัดการประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากลที่เมืองชิคาโก ในวันที่ 10-17 ตุลาคม ค.ศ. 1907  
องค์การที่รวมตัวกันน้ีได้ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคริสตจักร ซึ่งให้อ�านาจ
ผู้บริหารส่วนกลางขณะเดียวกันก็ให้อิสระในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารคริสตจักรท้อง
ถิ่นที่ได้ก่อตั้งมาแล้วและเพื่อสนับสนุนการขยายคริสตจักรในทุกท้องที่ แต่อ�านาจ
การปกครองส่วนกลางนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารภายในคริสตจักร นอกจากการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลได้ตั้งชื่อองค์การใหม่โดยใช้ช่ือจากองค์การเดิม
ทั้ง 2 แห่งชื่อใหม่นี้คือ “คริสตจักรเพนเตคอสนาซารีน” ฟีเนอัส เอฟ. เบรซี และไฮ
ราม เอฟ. เรนอลช์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานองค์การบริหารสากล ผูแ้ทนจากคริสต
จักรโฮลีเนส เชิร์ช ออฟ ไครสต์ มาร่วมประชุมและออกความคิดเห็นด้วย
 ในปีต่อมาได้เข้าเป็นภาคีกับองค์การอีก 2 แห่ง ในเดือนเมษายน ค.ศ. 
1908 ฟีเนอัส เอฟ. เบรซี ได้ตั้งคริสตจักรเพนเตคอสนาซารีนที่เมืองพาไนแอล 
รัฐเท็กซัส และคริสตจักรแห่งนี้ได้เป็นผู้น�าในสมาคมโฮลีเนสแห่งเท็กซัส และเป็น
แกนน�าคริสตจักรหลายแห่งเข้าเป็นภาคี ในเดือนกันยายน มีการจัดการประชุมของ 
ครสิตจกัรในกลุม่บริสุทธิใ์นรฐัเพนซิลเวเนีย เมือ่ได้รับอนมัุตจิากทีป่ระชมุแล้วองค์การ
นีไ้ด้สลายตวัลง แต่ต่อมาองค์การนีไ้ด้เข้าเป็นภาคกีบัครสิตจกัรเพนเตคอสนาซารนี 
ภายใต้การน�าของ เอช จี ทรัมเบอร์
 การประชุมสมัชชาองค์การบริหารครั้งที่ 2 ของคริสตจักรเพนเตคอส 
นาซารีนได้จัดให้มีวาระการประชุมกับคณะกรรมการบริหารของคริสตจักรโฮลีเนส 
เชิร์ช ออฟ ไครสต์ ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม ค.ศ. 1908 ที่เมืองไพล๊อท พ้อท 
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รัฐเท็กซัส และการเข้าเป็นภาคีส�าเร็จลงในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม เม่ือ อาร์ บี 
มิทชัม และ ซี ดับบลิว รูธ เสนอว่า “การเข้าเป็นภาคีของทั้ง 2 องค์การนั้นเป็นสิ่ง
ที่สมควรกระท�าเป็นอย่างยิ่ง” ผู้แทนหลายคนเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เบรซีพยายาม
สนับสนุนให้ข้อเสนอส�าเร็จ เวลา 10.40 น. ที่ประชุมลงคะแนนเป็นเอกฉันท์เห็น
ด้วยกับการเข้าเป็นภาคี
 การเปลี่ยนชื่อองค์การ การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล ในปี ค.ศ. 
1919 มีมติให้เปลี่ยนชื่อองค์การเป็น คริสตจักรนาซารีน เพื่อตอบสนองต่อมติของ
ที่ประชุมสมัชชาระดับองค์การบริหาร 35 แห่ง ทั้งนี้เพราะค�าว่า “เพนเตคอสเทิล” 
ได้เปลี่ยนแปลงความหมายไป

 การเข้าเป็นภาคีในเวลาต่อมา หลังจากปี ค.ศ. 1908 มีคริสตจักรและ
องค์การหลายแห่งเข้าเป็นภาคีกับครสิตจักรนาซารีน ดงันี ้เดอะเพนเตคอสเทลิ มิชชัน่ 
ท่ีเมืองแนสวลิล์ (1915) ครสิตจกัรเพนเตคอสทาลในสก๊อตแลนด์ (1915) สมาคม
โฮลีเนสแห่งฆราวาส (1922) สมาคมเฮฟซีบาว์ เฟธ มิชชั่น (1950) อินเตอร ์
เนชันแนล โฮลีเนส มิชชั่น ในกรุงลอนดอน (1952) คริสตจักรคาลวารี โฮลีเนส 
(1955) กอสเปิล เวิคเคอร์ เชิร์ช ออฟ แคนาดา (1958) และคริสตจักรนาซารีน
ไนจีเรีย (1988)
 ในการฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปี 2008 คริสตจักร
นาซารีนมีสมาชิกรวม 1,837,393 คน ในคริสตจักรท้องถิ่น 22,807 แห่งของ
องค์การบริหารกว่า 400 แห่ง จาก 155 ประเทศทั่วโลก คริสตจักรนาซารีน 
มีเป้าหมายอยู่เพื่อ “สร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกชนชาติ”

ประวัติศาสตร์คริสตจักรนาซารีนในทวีปเอเชีย
 คริสตจักรนาซารีนรับใช้ในแถบเอเชียมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งศตวรรษ
โดยก่อต้ังคริสตจักรขึ้นทั่วเอเชียและให้การฝึกอบรมผู้น�าเพื่อรับผิดชอบงานของ 
คริสตจักร นอกจากการมีคริสตจักรจ�านวนมากแถบเอเชียแล้วคริสตจักรนาซารีน
ยังมีสถาบันอื่นๆ อีกด้วยเช่น โรงเรียน วิทยาลัยพระคริสตธรรม โรงพยาบาล และ
สถานพยาบาล
 ประเทศอินเดีย นับเป็นประเทศที่การท�างานของมิชชันนารีที่ยาวนาน
ที่สุด พันธกิจเริ่มต้นขึ้นเมื่อมิชชันนารี 5 คน เดินทางมาถึงเมืองบอมเบย์ในวันที ่
14 มกราคม 1897 งานรับใช้ได้พัฒนาไปยังภาคต่างๆ ของประเทศถึงสามภาค
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ด้วยกันได้แก่ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง ประเทศอินเดียถือว่า
เป็นดินแดนที่ประกาศยากที่สุดในเวลาน้ัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเช่น ปัญหา
การเงิน ดินฟ้าอากาศและโรคร้ายชนิดต่างๆ จนบางคร้ังต้องท�าให้มิชชันนารีถูก
ส่งกลับ โรงเรียนพระคัมภีร์ส�าหรับอบรมศิษยาภิบาลต้ังข้ึนในปี 1927 ถึงแม้ว่า
ขนาดของโรงเรียนนั้นจะไม่ได้ขยายใหญ่โตมากนักแต่ก็มีผลต่อการสร้างผู้น�าของ
คริสตจักรที่เป็นคนพื้นเมือง งานด้านเวชภัณฑ์และสถานพยาบาล ถือเป็นพันธกิจ
ส่วนหนึ่งของคริสตจักรนาซารีนในการเริ่มงานรับใช้ที่อินเดียและเนื่องมาจากความ
ขาดแคลนทางด้านการให้บริการด้านเวชภัณฑ์จึงท�าให้ ดร.ออร์เฟอ สไปเคอร์  
(Dr. Orpha Spelcher) ซึง่เป็นมิชชนันารทีีเ่ป็นแพทย์รเิริม่การก่อตัง้สถานพยาบาล
ที่ชื่อว่า โรงพยาบาลเรย์โนลด์ส เมมโมเรียล (Reynolds Memorial Hospital) ขึ้นใน
ปี 1938 ที่เมืองวอชิม (Washim) โรงพยาบาลแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนพื้นเมือง 
ในวนัที ่24 พฤศจกิายน 1937 ศจ. เจ.บ.ี แชพแมน (Dr. J.B. Chapman) ประธานองค์การ
บริหารสากล ได้จัดให้อินเดียเป็นองค์การบริหารแห่งชาติ ซึ่งมิชชันนารีที่จะเข้าไป
ท�างานในอินเดียจะต้องอยู่ภายใต้การให้ค�าแนะน�าของผู้น�าพื้นเมือง ศจ. ซามูเอล  
บชุบอล (Rev. Samuel Bhujbal) ได้รบัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งประธานองค์การบรหิาร
ที่เป็นคนพื้นเมืองคนแรก 
 หลงัจากร้อยสิบปีทีม่พัีนธกิจในประเทศอนิเดยี คริสตจกัรนาซารีนได้ก�าหนด 
ให้อินเดียเป็นพื้นที่แห่งพันธกิจซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้น�าพื้นเมืองช่ือ
สันนิล แดนจ์ อินเดียถือเป็นพื้นที่แรกในภาคพื้นยูเรเซียซึ่งมีผู้น�าพื้นเมือง ถึงแม้
การเริ่มต้นพันธกิจมีปัญหามากมาย แต่งานรับใช้ในประเทศอินเดียก็ได้ก้าวหน้าไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
 ประเทศญี่ปุ่น งานของคริสตจักรนาซารีนเริ่มต้นที่ประเทศนี้ ในปี 1905 
จากการตอบสนองอย่างผิดธรรมดาของผู้เชื่อใหม่ที่มีต่อการท้าท้ายให้เทศนา 
พระค�า ส่งผลให้มีโรงเรียนพระคัมภีร์ข้ึนเป็นแห่งแรกในฤดูใบไม้ร่วงของปี 1915 
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ ศจ.ฮิโรชิ คิตะกะวา (Rev.Hiroshi Kitagawa) และ
เมื่อ เอช.เอฟ.เรย์โนลล์ (H.F. Reynolds) ประธานองค์การบริหารสากลไปเยี่ยม
ประเทศญี่ปุ่นใน 1919 ท่านได้จัดตั้งให้ญี่ปุ่นเป็นองค์การบริหารคริสตจักรนาซา
รีนแห่งญี่ปุ่นขึ้น โดยการรวมตัวกันของคริสตจักรห้าแห่ง ในระหว่างสงครามโลก
ครัง้ทีส่องรฐับาลเข้าควบคุมครสิตจักรและครสิตจกัรส่วนใหญ่ในญีปุ่น่ถกูท�าลายแทบ
หมดส้ินยกเว้นครสิตจกัรสองแห่งเท่านัน้ทีย่งัพอใช้การได้ ภายหลงัสงครามสิน้สดุลง 
ศจ.ดับเบิลยู. เอ. เอเคิล (Rev. W. A. Eckel) เดินทางกลับมายังประเทศญี่ปุ่นเพื่อ
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น�าการรื้อฟื้นคริสตจักรนาซารีนขึ้นอีกครั้ง 
 เนื่องจากความต้องการทางด้านการศึกษาได้เปิดโอกาสที่ดีแก่คริสตจักร 
จนกระทั่งสามารถมีสถาบันการศึกษาศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยคริสเตียนข้ึนใน
เวลานั้น มิชชันนารีและผู้น�าพื้นเมืองต่างก็เป็นส่วนส�าคัญในการก่อตั้งคริสตจักร 
นาซารีนประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันนี้ คริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศญี่ปุ่นได้กลาย
เป็นคริสตจักรนาซารีนที่สนับสนุนและปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์
 ประเทศจีน ครสิตจกัรนาซารนีเข้าไปเริม่พนัธกจิทีป่ระเทศจนีแผ่นดนิใหญ่ 
ในปี 1913 มิชชันนารีได้เริ่มตั้งคริสตจักรจ�านวนมาก งานของมิชชันนารีรวมไป
ถึงการสงเคราะห์ชุมชน การศึกษา เวชภัณฑ์ และการประกาศพระกิตติคุณ การ
ใช้ผู้ประกาศที่เป็นฆราวาสส่งผลให้คริสตจักรเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 
1920-25 ภายหลังที่ญี่ปุ่นบุกรุกประเทศจีนในปี 1937 มิชชันนารีของนาซารีน 
ห้าคนถูกจับคุมขัง แต่หลังจากปีแห่งการท�าสงครามเพียงไม่ก่ีปีจีนก็ได้น�านโยบาย 
ม่านไม้ไผ่มาใช้เมือ่ปี 1949 ประเทศจนีแยกตนเองจากโลกภายนอกเป็นเวลาหลาย
ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้ข่าวออกมาว่าจ�านวนคริสเตียน และคริสตจักรในประเทศจีน
เจรญิเตบิโตเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะอยูภ่ายใต้การกดขีข่องระบอบคอมมวินสิต์กต็าม 
แม้ไม่มีใครอาจทราบถึงสถิติที่แน่นอนได้แต่จากการท�าการส�ารวจของคริสตจักรจีน
ในฮ่องกงพอคาดเดาได้ว่าในปัจจุบนัประเทศจนีมคีริสเตยีนถึงสามสบิล้านคนซึง่มาก
เป็นสามสิบเท่าของจ�านวนคริสเตียนในปี 1949
 ประเทศฟิลิปปินส์ เมือ่มาร์เซยีโน เอน็คาร์นาซอิอน (Marciano Encama-
cion) เดนิทางไปศึกษาต่อทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาใน 1920 เขากลบัใจรับเชือ่พระเจ้า 
ที่คริสตจักรนาซารีนแห่งเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน จากน้ันจึงเดินทางกลับมายัง
ประเทศฟิลปิปินส์เพือ่ประกาศกบัเพ่ือนร่วมชาตขิองเขา มชิชนันารีกลุม่แรกทีม่าช่วย
เขาเดินทางมาถงึฟิลิปปินส์ในปี 1946 หลังจากนัน้ไม่กีปี่กม็กีารก่อตัง้คริสตจกัรขึน้
ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ และในปี 1952 จงึมีการก่อตัง้โรงเรยีนพระครสิตธรรมขึน้
 องค์การบรหิารครสิตจกัรนาซารนีแห่งประเทศฟิลปิปินส์ จดัตัง้ขึน้อย่างเป็น
ทางการในปี 1955 โดยการรวมตวักนัของครสิตจกัร 17 แห่งและสถานประกาศอกี 
10 แห่ง พันธกิจได้ขยายออกไปตามส่วนต่างๆ ของประเทศรวมทั้งในกรุงมะนิลา
ด้วย ขั้นตอนแห่งการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นคริสตจักรที่สนับสนุนและปกครอง
ตัวเองนั้นเป็นไปได้ จนกระทั่ง ค.ศ. 1967 มีการเลือกตั้งประธานองค์การบริหาร
ท่ีเป็นคนพ้ืนเมืองขึ้น แนวทางดังกล่าวจึงค่อยชัดเจนขึ้นมา ในไม่กี่ปีมานี้ มีการ
ขยายพนัธกจิขององค์การบรหิารครสิตจกัรนาซารนีออกไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ปัจจบุนันีม้ ี
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องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างอยู่ภายใต้การด�าเนิน
งานของประธานองค์การบริหารที่เป็นคนพื้นเมืองทั้งสิ้น
 ประเทศออสเตรเลีย คริสตจักรนาซารีน ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย
โดยผ่านทางงานรับใช้ของแมริดิธ ที. ฮอลิงส์เวิร์ธ (Meredith T. Hollingsworth) 
ชาวอเมริกัน เขารวบรวมคริสเตียนที่มีความสนใจในค�าพยานของเขาเกี่ยวกับเรื่อง
การทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ ต่อมา ศจ. เอ. เอ. อี. เบิร์ก (Rev. A. A. E. 
Berg) ซึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเขาได้กลายมาเป็นประธานองค์การบริหารคริสต
จักรนาซารีนแห่งออสเตรเลีย และท�างานนี้อยู่ถึง 30 ปี มิชชันนารีกลุ่มแรกที่เดิน
ทางมาประเทศออสเตรเลียคือ ศจ.อี. อี. แซกคารี (Rev. E. E. Zachary) และ
ครอบครัวของท่าน ซึ่งเดินทางมาถึงในเดือนตุลาคม 1946 ในปี 1953 โรงเรียน
พระคัมภีร์ส�าหรับอบรมศิษยาภิบาลได้ถือก�าเนิดขึ้น ลักษณะที่น่าสนใจเก่ียวกับ
สถาบันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือ จ�านวนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นฆราวาส ซึ่งส่งผลให้ 
คริสตจักรมีผู้น�าที่มีความสามารถอย่างไม่น่าเช่ือท้ังในระดับคริสตจักรท้องถ่ิน และ
ระดับองค์การบริหาร โรงเรียนนี้มีบทบาทส�าคัญต่อการท�างานของคริสตจักรทั้งใน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 ประเทศนิวซีแลนด์ ศจ.โรแลนด์ กริฟฟิธ (Rev. Roland Griffith) เริ่มต้น
งานรบัใช้กับครสิตจกัรนาซารนีในประเทศนวิซีแลนด์ด้วยการจดัประชมุฟ้ืนฟตูามที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ คริสตจักรแห่งแรกตั้งขึ้นที่เมืองโอ๊คแลนด์ ในปี 1953 องค์การ 
บริหารคริสตจักรนาซารีนก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1967 พันธกิจในประเทศ
นิวซีแลนด์ครอบคลุมทั้งคริสตจักรและศูนย์เยาวชนขนาด 50 ไร่ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ คริสตจักรนาซารีนประกาศทั้งกับคนเชื้อชาติอังกฤษและโปลีนีเซี่ยน
 ประเทศปาปัวนวิกนี ีศจ. เบร์ิก (Rev. Berg) ประธานองค์การบรหิารแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย ได้รบัการท้าทายให้เริม่พันธกจิทีป่ระเทศเพือ่นบ้าน ซึง่เป็นหมู่
เกาะชื่อปาปัวนิวกีนี ในปี 1955 ซิดนีย์และวันดา น๊อกซ์ (Sydney and Wanda 
Knox) ไปเป็นมิชชนันารทีีป่ระเทศปาปัวนิวกนีี โดยการเริม่ต้นพนัธกจิในแถบพื้นที่
ที่ราบสูงคุดจิพ (Kudjip) บริเว้นหุบเขาวาห์กี และจิมมี (Jimi) และในหมู่คนโคบน 
(Kobon) ในหุบเขาไครองคาน อารามี (Kaironkand Arami) และในเมืองชายฝั่ง
ทะเล
 การประชุมสมัชชาระดับองค์การบริหารครั้งแรก เกิดขึ้นในปี 1966 และ
ในปี 1977 ประธานองค์การบริหารซึ่งเป็นคนพื้นเมืองก็ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารง 
ต�าแหน่ง งานการรับใช้ได้ขยายตวัเคยีงคูไ่ปกบัการเคล่ือนไหว เพือ่การเป็นเอกราช 
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ของประเทศปาปัวนิวกีนี
 หมู่เกาะโซโลมอน มิชชันนารีวอลเลซและโมนา ไวท์จากอเมริกา พร้อม
ด้วยมิชชันนารีแอนดรูและลูซี มอยเมจากปาปัวนิวกินีเร่ิมต้นคริสตจักรนาซารีนใน
หมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี 1992 ปัจจุบันอาจารย์จอร์จ และแนนซี มิลเลอร์รับใช้ร่วม
กับผู้น�าท้องถิ่นและสมาชิกคริสตจักรจ�านวน 10 แห่งและสถานประกาศอีกหลาย
แห่ง ด้วยความเช่ือแห่งพระคุณท�าให้คริสตจักรสามารถเติบโตได้แม้บ้านเมืองจะ
ไม่มีความสงบก็ตาม
 ฟิจ ิอดีตมิชชันนารีเจมส์และจอย จอห์นสันเดินทางมาอยู่ที่ฟิจิในปี 1995 
เพ่ือก่อตัง้ครสิตจกัรนาซารนี กระทัง่ปี 2001 ฮาร์มอนและซนิด ีชเมลเซนเบชมาถงึ
เกาะแห่งนี้และเริ่มโครงการเรือฟิจิ ปัจจุบันองค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนฟิจิน�า
โดยผู้น�าฝ่ายวิญญาณที่เป็นคนพื้นเมือง ผู้น�าเหล่านี้ได้ขยายคริสตจักรและประกาศ
พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ ทั้งยังประกาศพระคริสต์แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามเกาะ
อื่นๆ ในย่านแปซิฟิคใต้
 วานัวต ูในปี 2004 เดวิดและซิลเวีย พอตเตอร์ท�างานร่วมกับกลุ่มอนุชน 
ในพันธกิจเพื่อเร่ิมก่อตั้งคริสตจักรนาซารีนในวานัวตูซึ่งเป็นเกาะหน่ึงที่ต้ังอยู ่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปาปัวนิวกินี ในปี 2006 คริสตจักรนาซารีนได้จด 
ทะเบียนเป็นคริสตจักรใน 83 เกาะแห่งวานัวตู คริสตจักรนาซารีนจากปาปัวนิวกินี
ส่งปีเตอร์และเจนนี ไอเซคไปเป็นมิชชันนารีที่ปาปัวนิวกินี ทั้งสองครอบครัวยังคง
มุ่งขยายคริสตจักร สร้างสาวก และฝึกอบรมศิษยาภิบาล
 ประเทศไต้หวัน การปฏวัิตขิองคอมมวินสิต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ในปี 1949 
เป็นเหตุให้โลกมุ่งความสนใจไปที่ประเทศไต้หวัน แม้คนงานของนาซารีนจะเข้าไป
เร่ิมพันธกิจในประเทศนี้ด้วยตนเองในปี 1948 แล้วก็ตาม แต่งานของคริสตจักร
ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี 1956 ภายในหนึ่งปี มีคริสตจักร 
นาซารีนถือก�าเนิดขึ้นถึงสี่แห่งด้วยกัน ในปี 1958 สถาบันศาสนศาสตร์ของคริสต
จักรนาซารีนได้ตั้งขึ้นและให้การรับใช้คริสตจักรอย่างเกิดผลตลอดมา ศจ. แพน 
มิง-ทิง (Rev. Pen Ming-Ting) ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลรุ่นแรกของคริสตจักรนาซารีน 
คนหนึง่ ได้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานองค์การบรหิารทีเ่ป็นคนพืน้เมอืง 
โดย ดร.ยูจีน สโตว์ (Dr. Eugene Stowe) ประธานองค์การบริหารสากล ซึ่งนับเป็น
คนจนีคนแรก ไต้หวันเป็นก�าลังส�าคัญในการประกาศในแถบเอเชยี ครสิตจกัรไต้หวนั
มีความสนใจเป็นพิเศษต่องานด้านมิชชั่นตั้งแต่เริ่มแรกอยู่แล้ว หลังจากที่ท�างานใน
ประเทศไต้หวนัถึง 12 ปี ดร. จอร์จ เรน็ซ์ และภรรยา (Dr. and Mrs. George Rench) 
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ได้รับมอบหมายให้ไปเริ่มพันธกิจที่ประเทศฮ่องกงเช่นกัน หลังจากที่ท่านได้รับใช้ที่
ไต้หวันนานถึง 18 ปี
  ประเทศเกาหล ี ศจ.โรเบิร์ต ชัง (Rev. Robert Chung) ผู้ประกาศชาว
เกาหลเีป็นผูว้างรากฐานการรเิริม่พันธกิจของครสิตจักรนาซารีนในประเทศเกาหล ีถึง
แม้ว่างานรบัใช้ได้เริม่ต้นขึน้ครัง้แรกในปี 1948 แต่มชิชนันารีของนาซารีนซึง่ได้แก่ 
ดร. โดนอลด์ โอเวนส์ และภรรยา (Dr. and Mrs. Donald Owens) เริ่มพันธกิจใน
ประเทศน้ีเม่ือปี 1954 พันธกจิแรกทีท้่าทายท่านทัง้สองกค็อื การจดัตัง้โรงเรียนพระ
คัมภีร์ เพื่ออบรมผู้น�าที่เป็นชาวพื้นเมือง และในเดือนกันยายนของปี 1954 นี้เอง 
ที่สถาบันศาสนศาสตร์นาซารีนแห่งประเทศเกาหลีได้ถือก�าเนิดขึ้น
 องค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศเกาหลี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ โดยประธานองค์การบรหิารชาวเกาหลีช่ือ ศจ. ค-ีซบั พาร์ค (Rev. Kee-sub  
Park) ในปี 1955 หัวข้อหลักสองประการที่ผู้ก่อตั้งคริสตจักรในช่วงแรกตั้งไว้ก็
คือ การเพ่ิมพูนคริสตจักรและการมุ่งให้คริสตจักรสามารถสนับสนุนตนเองได้ ซึ่ง
ยังผลให้คริสตจักรเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีองค์การบริหารคริสตจักร
นาซารีนแห่งประเทศเกาหลีถึงห้าแห่ง ซ่ึงควบคุมดูแลคริสตจักรประมาณ 200  
คริสตจักร
 ซามัว ผู้น�าชาวอเมริกันซามัวคนหนึ่งชื่อ โรเบิร์ต มานามา (Robert Ma-
nama) ได้เชิญให้คริสตจักรนาซารีนเข้ามาท�างานในประเทศของเขาในปี 1958 
เขากลับใจรับเชื่อที่คริสตจักรนาซารีนซามัวที่ฮาวาย ดร. เจรอล การ์ซี และภรรยา 
(Dr. and Mrs. Jarrell Garsee) เป็นมิชชันนารีกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงประเทศ
น้ีในปี 1960 และได้เร่ิมก่อตั้งคริสตจักร ในช่วงแรกผู้น�าคริสตจักรซามัวเข้ารับ
การอบรมที่โรงเรียนพระคริสตธรรมนาซารีนแห่งประเทศออสเตรเลีย แต่พบว่า
เกิดปัญหาในด้านความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมอย่างมากมายจนในที่สุด 
โรงเรียนพระคริสตธรรมนาซารีนแห่งซามัวจึงได้ถือก�าเนิดขึ้นในปี 1974 และ ศจ. 
ไวมานิโน โพเมเล (Rev. Vaimanino Pomele) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารประจ�าปี 1983 ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานองค์การบริหาร 
คริสตจักรนาซารีนแห่งซามัว ซึ่งนับเป็นคนพื้นเมืองคนแรก
 ตองกา เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างฮาวายและนิวซีแลนด์ การประกาศของ 
คริสตจักรนาซารีนบนเกาะแห่งน้ีเริ่มต้นด้วยมิชชันนารีเกษียณคู่หนึ่งคืออาจารย์ 
ด๊อคและชาร์เมย์เน โอลที่เดินทางมาถึงเมื่อปี 1994 พระเจ้าทรงน�าชาร์เมย์เนซึ่ง
เป็นพยาบาลให้แสวงหา “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” ที่ตองกา ซึ่งหมายถึงคนพิการที่ถูก
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มองว่าเป็นผู้ท่ีถูกพระเจ้าลงโทษเพราะความบาปของพ่อแม่ เมื่อเจมส์ จอห์นสัน 
เดินทางถึงตองกาเพื่อส�ารวจว่าจะสามารถตั้งคริสตจักรนาซารีนบนเกาะแห่งนี้ได้
อย่างไรก็พบว่ามีมิชชันนารีอาสาสมัครคู่หนึ่งได้เริ่มงานไว้แล้ว ครอบครัวโอล เปิด
ศนูย์พกัพงิแห่งต้นมะม่วงเพือ่ชาวตองกา ปัจจบุนัสาเหตทุีท่�าให้เกดิมาพิการในตอง
ลดลงขณะเดียวกนัความมศีกัดิศ์รขีองผูพ้กิาร การให้ความรักและการยอมรับได้เกดิ
ข้ึนในสังคมนี้ ถึงแม้ชาร์เมย์เนจะจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่นิมิตที่พระเจ้าทรง
ประทานให้มิชชันนารีผู้อุทิศชีวิตแด่พระองค์ยังคงอยู่

ไมโครนีเซีย (Micronesia) คือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตก:

 กวม งานของคริสตจักรนาซารีนเริ่มต้นที่เกาะกวมครั้งแรกในปี 1971 
กลุ่มคนที่มีบทบาทส�าคัญในคริสตจักรกวมตั้งแต่เริ่มแรกคือ พวกนายทหาร ถึงแม้
ว่าคริสตจกัรนาซารีนทีเ่กาะกวมจะขยายออกไปไม่กว้างขวางมากนกั แต่เรากไ็ด้รับ
การท้าทายให้ตั้งคริสตจักรตามหมู่เกาะอื่นๆ ในแถบไมโครนิเซีย
 ปาเลา หลังจากที่ลิมิตซ์ ไอยาร์ส�าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริสต
ธรรมนาซารีนโคโลราโด สปริง รัฐโคโลราโดในปี 1995 เขาเดินทางกลับบ้าน
เกิดที่ปาเลาเพื่อก่อตั้งคริสตจักรนาซารีน ชาวปาเลาแห่งคริสตจักรที่หนึ่งนาซารีน
ประเทศกวมและคริสตจักรนาซารีนอ่ืนๆ ในอเมริกาต่างก�าลังช่วยในการเริ่มต้น 
คริสตจักรนาซารีนในปาเลา
 ชุค ในปี ค.ศ. 2000 มิชชันนารีชาวฟิลิปปินส์ช่ือ เรกซ์ เรย์และเพอร์ 
ลิตา เดอ ลา เพเรตซึ่งรับใช้ที่กวมเดินทางถึงเวโน เมืองหลวงของชุคเพื่อเร่ิมต้น 
คริสตจกัรนาซารนี มคีนงานชาวฟิลิปปินส์มากมายอาศยักระจายตามเกาะต่างๆ กว่า 
70 เกาะของชุค พระเจ้าทรงใช้ครอบครัวเดอ ลา เพเรตให้รับใช้พระองค์และสร้าง 
คริสตจักรนาซารีนในประเทศชุค
 ไซปัน ในปี 1995 เวน ลาฟอร์ซ เริ่มการนมัสการพระเจ้าในไซปันซึ่งเป็น
เกาะ 1 ใน 14 เกาะของอาณานิคมอเมรกิาทีรู่จ้กักนัในช่ือของหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ 
ในปี 2000 คริสตจักรนาซารีนก�าหนดให้ไซปันเป็นพื้นที่โลกใหม่ จากนั้นเดฟและ
เฮเลน บุชเชอร์เดินทางมาเป็นมิชชันนารีเย็บเต็นท์ที่เกาะแห่งนี้โดยเป็นครูสอนใน
โรงเรียนรัฐบาล จนกระทั่งเดือนกันยายน 2005 คริสตจักรนาซารีนความหวังแห่ง
ชีวิตก็ถือก�าเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของอาสาสมัครต่างๆ มิชชันนารีอาสาสมัคร
และคณะครูต่างช่วยเหลือครอบครัวบุชเชอร์ในการขยายคริสตจักรและประกาศ 
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พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ในไซปัน
 พอห์นเพ ในปี 2000 เวนและคอนนี ลาฟอร์ซเริม่ท�างานในครสิตจกัรนาซา
รีร่วมกับแฟรงค์ ซันโทส ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองพอห์นเพซ่ึงต้อนรับพระคริสต์ที่กวม 
หลังจากนั้น 15 เดือนแฟรงค์ก็เริ่มรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ 1 นา
ซารนี มีสมาชกิทัง้สิน้ 70 คน ครสิตจกัรแห่งนีข้ยายพืน้ทีป่ระกาศสูพ่ืน้ทีช่นบทของ
พอห์นเพ จากนัน้กลุ่มหลากวฒันธรรมซึง่ใช้ภาษาองักฤษในการนมสัการเริม่ต้นขึน้
ในเมืองหลวงเม่ือปี 2006 ครอบครวัมชิชันนารนีาซารีนชาวฟิลปิปินส์สองครอบครัว
จากชุคเป็นผู้น�าในคริสตจักรแห่งที่สองนี้

 ประเทศอินโดนีเซีย กลุ่มฆราวาสของคริสตจักรนาซารีนได้น�าเอานิมิต
การส่งมิชชันนารีไปประเทศอินโดนีเซียขึ้นมา เพื่อท้าทายบรรดาผู้น�าคริสตจักร
ใน ปี 1971 ดร. จอร์จ เร็นซ์ และภรรยา (Dr. and Mrs. Grorge Rench) ได้รับ
มอบหมายให้ไปเริม่งานใหม่ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี ทัง้สองเดนิทางไปถงึในปี 1973  
คริสตจักรจีนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันในจาร์กาตา ได้รวมตัว
กนักบัครสิตจกัรนาซารนี เพือ่ตัง้เป็นครสิตจกัรแม่ส�าหรบัการท�าพนัธกจิในประเทศนี้
ซึง่ส่งผลให้ครสิตจกัรนาซารนีได้รบัการรบัรองจากรัฐบาลในปี 1975 และในปี 1981 
โรงเรียนประถมคริสเตียนถือก�าเนิดขึ้นที่คริสตจักรในกรุงจาร์กาตา
 ด้วยความสนับสนุนจากมิชชันนารีที่เข้ามาเพิ่มเติม จึงส่งผลให้พันธกิจ 
คริสตจักรขยายกว้างออกไปยังเมืองย็อกยาการ์ตา สุราการ์ทา และเซอมาราง  
(Yogyakarta Surakarta and Semarang) ลักษณะที่ส�าคัญเกี่ยวกับคริสตจักรก็คือ 
การมีกลุม่ผูน้�าชาวพืน้เมอืงทีเ่ข้มแขง็ วทิยาลัยพระครสิตธรรมนาซารนีแห่งประเทศ
อินโดนีเซียถือก�าเนิดขึ้นในปี 1981 เพื่อให้การอบรมผู้น�าคริสตจักรชาวพื้นเมือง 
และในปี 1987 ศจ.สเตฟานัส ฮาร์โตโย (Rev. Stephanus Hartoyo) ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานองค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนคนแรกที่เป็น 
คนอินโดนีเซีย

 ประเทศฮ่องกง ในปี 1974 ครอบครวัของจอห์น ฮอลสเตด (John Hol-
stead) ย้ายจากไต้หวัน เพ่ือมาเริม่งานใหม่ทีป่ระเทศฮ่องกง อนัเป็นอาณานคิมของ
อังกฤษจ�านวนคนที่หนาแน่น และค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วได้กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการ
เริม่ต้นงานใหม่ ในปี 1976 เราได้จัดซ้ือช้ันที ่20 ของอาคารคอสเวย์ คอมเมอร์เชียล 
(Causeway Commercial Building) เพือ่ท�าเป็นห้องนมัสการ และช้ันเรียนรวีวารศกึษา 
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 ประเทศพม่า (เมียนมาร์) ในปี 1983 หลังจากท่ีส�าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัศาสนศาสตร์ฟลูเลอร์ทีอ่เมรกิา ศจ. โรบนิ เซยี (Rev. Robin Seia) กเ็ดนิทาง 
กลับมาประเทศพม่า เพื่อก่อต้ังคริสตจักรนาซารีนภายในสองเดือน ท่านได้จด 
ทะเบยีนครสิตจักรนาซารนีกบัรฐับาล ใน 1985 ได้มกีารจดัตัง้องค์การบริหารคริสต
จักรนาซารนีข้ึนด้วยการรวมตวักนัของครสิตจักรสีแ่ห่ง และห้องประกาศอกีสามแห่ง
ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 341 คน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในสองปีโดยปราศจากความช่วย
เหลือของมิชชันนารี
 ประเทศไทย ในปี 1989 มิชชันนารีสองครอบครัวได้เดินทางมาถึง
กรงุเทพฯ เพือ่เริม่ต้นงานของคริสตจกัรนาซารนีในประเทศไทย คอื ศจ.ดร.ไมเคิล พ.ี 
แม็คคาร์ที และภรรยา (Rev. Dr. and Mrs. Michael P. McCarty) และ ศจ.ริชาร์ด 
น๊อกซ์ และภรรยา (Rev. and Mrs. Richard Knox) การเดนิทางมาของสองครอบครวั
นีถ้อืเป็นจดุสดุยอดของการท�าพนัธกจิร่วมกนัข้ามทวปีของคณะต่างๆ เพือ่แสวงหา
แนวทางในการก่อตั้งคริสตจักรนาซารีนในประเทศไทยขึ้น ด้วยความมีน�้าใจของ
ศาสนาจารย์ซามูเอล ยังมี และองค์การเอเชียนคริสเตียนมิชชั่นแห่งเชียงใหม่ที่ช่วย
ให้มิชชันนารีของครสิตจกัรนาซารนีได้รบัวีซ่าเข้ามารับใช้ในประเทศไทย ส่วนคริสต
จักรนาซารีนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับการท�างานใน
ประเทศไทย เราได้เห็นถึงการท�างานอย่างอัศจรรย์หลายประการ ซึ่งจะท�าให้งาน
รับใช้ในประเทศนี้ขยายกว้างออกไป
 ติมอร์ตะวันออก ในปี 2001 คริสตจักรนาซารีนเข้าสู่ดินแดนที่เพิ่งได้
รับอิสระนี้โดย วอเร็นและเจเน็ต นีล มิชชันนารีแพทย์ซึ่งเคยท�างานที่ปาปัวนิวกินี 
เมื่อมาถึงติมอร์ตะวันออกก็เริ่มให้บริการด้านอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาล 
จากนั้นมิชชันนารีจากปาปัวนิวกินีอีกคู่หนึ่งก็เดินทางมาสมบทคือ ไมเคิลและเจน
นี แมนน์ ตามมาด้วยลอดจา จากอินโดนีเซียซึ่งใช้ภาษาเดียวกันกับติมอร์ตะวัน
ออก ในเดือนเมษายน 2006 วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนวิทยาเขตติมอร์
ตะวันออกก็เริ่มขึ้นด้วยจ�านวนนักศึกษา 17 คน เนื่องจากความไม่สงบในบ้านเมือง 
คริสตจักรในประเทศนี้จึงต้องพึ่งพาการอธิษฐานจากพี่น้องนาซารีนทั่วโลก
 สิงคโปร ์ ประเทศนี้มีประชากร 4.4 ล้านคน เป็นศูนย์กลางของโลกด้าน
ธุรกิจ การธนาคาร และการสื่อสาร ส�านักงานภาคพ้ืนเอเชียแปซิคของคริสตจักร
นาซารีนย้ายจากมะนิลามายังสิงคโปร์ในปี 2006 จากนั้น คริสตจักรก็เริ่มพันธกิจ
ในสิงคโปร์ มาเลเชีย และบรูไน ดร.เวิร์น วาร์ด ผู้อ�านวยการภาคพื้นมีความเชื่อว่า
กลุม่สนทนาหรอืการศกึษาพระคมัภีร์คอืการเปิดประตตู้อนรับผู้เชือ่ใหม่และคนเหล่า
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นีจ้ะเป็นผูน้�าของครสิตจกัรนาซารนีในสงิคโปร์ต่อไปในอนาคต รายการวทิยนุาซารนี 
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงชาวสิงคโปร์
 มาเลเชีย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนาและภาษาของมาเลเชียคล้ายคลึง
กับอินโดนีเชียมาก ดังนั้น คริสตจักรนาซารีนอินโดนีเชียจึงวางแผนในการเริ่ม 
คริสตจักรนาซารีนในมาเลเชีย นาซารีนในสิงคโปร์ก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ
ชาวมาเลเชียที่เดินทางไปสิงคโปร์ พระเจ้าทรงก�าลังกรุยทางให้คริสตจักรนาซารีน 
มาเลเชียเติบโต
 ประเทศนิรนาม บางประเทศไม่สามารถเอ่ยนามได้เพือ่ปกป้องชาวพีน้่อง 
นาซารีนท่ีก�าลงัทนทกุข์เพราะความเช่ือในพระคริสต์ ในทีต่่างๆ เหล่านี ้ศษิยาภบิาล 
ต้องแบกรับภาระหนักไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงภัยของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นโดยการถูก
ข่มเหงในขณะทีข่ยายอาณาจกัรของพระเจ้า ในโลกนีเ้ราอาจไม่รูถ้งึผลของการยอม
สละชีวิตเพื่อประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแก่ผู้ที่ไม่เคยได้ยิน 
แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วผู้รบัใช้เหล่านีค้อืสมบติัอนัหาค่ามไิด้ของพระองค์
 สถาบนัศาสนศาสตร์นาซารนีภาคพ้ืนเอเชยีแปซฟิิก การก่อตัง้สถาบนัศาสน
ศาสตร์นาซารนี ภาคพืน้เอเชียแปซฟิิกในปี 1983 ได้มบีทบาทส�าคญัอนัใหญ่หลวง
ต่องานรับใช้ของคริสตจักรนาซารีนในแถบนี้ ผู้อ�านวยการคนแรกของสถาบันฯ คือ 
ดร.โดนอลด์ โอเวนส์ (Dr. Donald Owens) อดีตท่านเคยรับใช้เป็นมิชชันนารีที่
ประเทศเกาหล ีสถาบนัแห่งนีเ้ป็นสถานศกึษาทีไ่ด้รับการรับรองวทิยฐานะให้ท�าการ
สอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านศาสนศาสตร์ และปริญญาด้านศิลปะ
ศาสตร์

การก้าวสู่การเป็นคริสตจักรสากล
 คริสตจักรนาซารีนท�าพันธกิจในนานาประเทศต้ังแต่เริ่มแรกซึ่งเป็นผล
จากการรวมตัวของคริสตจักรนาซารีนในปี ค.ศ. 1908 ท�าให้คริสตจักรนาซารีน 
รบัใช้และเป็นพยานไม่เฉพาะทางตอนเหนอืของประเทศสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้ แต่ยงั
ได้ส่งมิชชันนารีไปในประเทศเม็กซิโก เกาะเคปเวิร์ด อินเดีย ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ 
พันธกิจเหล่าน้ีเปรยีบเหมอืนค�าพยานท่ีมชีีวิต ซึง่เป็นผลมาจากการฟ้ืนฟใูนศตวรรษ
ที่ 19 ท�าให้เกิดคริสตจักรนาซารีนในปัจจุบัน
 ครสิตจกัรขยายไปยงัพืน้ทีใ่หม่ย่านหมูเ่กาะทะเลใต้เร่ิมขึน้ในปี 1945 และ 
ทวีปยุโรป ในปี 1948 คริสตจักรนาซารีนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวโดยร่วมงานกับผู้รับ
ใช้ท้องถิ่นที่เทศนาเรื่องความบริสุทธิ์ตามแนวทางของเวสเลย์อยู่แล้วเช่น เอ. เอ. อี. 
เบิร์ก ในออสเตรเลียและ อัลเฟรโด เดล รอสโซ แห่งอิตาลี 
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 ในอดีตการพัฒนางานพันธกิจของคริสตจักรให้แพร่ขยายไปทั่วโลก คริสต
จักรนาซารีนพึ่งพาอาศัยผู้รับใช้ชาวพ้ืนเมืองท�างานร่วมกันกับมิชชันนารีในการ
เทศนาและสอนเรื่องพระคุณพระเจ้าในปี ค.ศ. 1918 มิชชันนารีในอินเดียบันทึก
ว่า มีผู้รับใช้ท้องถิ่นที่เป็นนักเทศน์สามท่าน อาจารย์ผู้สอนสี่ท่าน ผู้แจกหนังสือสาม
ท่าน และสตรีห้าท่านที่ช�านาญพระคัมภีร์ภายใน ค.ศ. 1936 อัตราส่วนของผู้รับใช้
ชาวพื้นเมืองต่อมิชชันนารีของคริสตจักรนาซารีนทั่วโลกมีอัตราส่วน 5:1 
 คริสตจักรนาซารีนขยายพื้นที่ท�าพันธกิจไปถึง 155 ประเทศในปี 2009 
มีผู้รับใช้และฆราวาสจ�านวนพันๆ คนท่ีบริหารคริสตจักรท้องถ่ินตามวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้นๆ ความหลากหลายในเอกลักษณ์ประจ�าชาติต่างๆ ได้ก่อให้เกิดสังคม 
ผู้เชื่อนานาชาติ
 ลักษณะพิเศษของพันธกิจต่างประเทศ ในอดีตคริสตจักรนาซารีนทั่วโลก
จะมุ่งเน้นในการประกาศ การรับใช้สังคม และการศึกษาทั่วโลก ความมุ่งมั่นในการ
ประกาศประกิตตคิณุสามารถเหน็ได้จากชีวติอนัเป็นแบบอย่างของ เอช. เอฟ. ซเมล 
เซมบาช เอล. เอส. เทรซี เอสเธอร์ คาร์สัน ไวนานส์ ซามูเอล ไครโคเรียน และคน
อื่นๆ ที่มีชื่ออันเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการท�าพันธกิจ คริสตจักรนาซารีนทั่วโลกได้
สืบทอดลักษณะของการเป็นคริสตจักรแห่งการประกาศและฟื้นฟู
 พันธกิจของคริสตจักรนาซารีนในต่างประเทศเร่ิมมาจากการช่วยเหลือภัย
พิบัติและการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าในประเทศอินเดีย เป้าหมายน้ีได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมแพทย์นาซารีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 1920 เพื่อตั้ง
โรงพยาบาล เบรซี เมมโมเรียล ในเมืองตาหมิงฟู ประเทศจีน นอกจากนี้แล้วมีการ
ให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์อย่างมากมายในประเทศสวาซิแลนด์ และยัง
ท�าพันธกิจเมตตาต่างๆ ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก
 การศกึษาเป็นการรบัใช้อกีด้านหนึง่ซึง่มคีวามส�าคญัในพนัธกจิโลกโดยเริม่
ให้การดูแลและสนบัสนนุโรงเรยีนความหวังส�าหรับเด็กหญิงทีก่่อตัง้โดย นางสโุคดา 
บานารี เมื่อปี ค.ศ. 1905 ที่เมือง กัลกัตตา ประเทศอินเดีย นอกเหนือจากประเทศ
อเมริกาแล้ว คริสตจักรนาซารีนยังได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมและโรงเรียนพระคริสต
ธรรมเพื่อฝึกอบรมการท�าพันธกิจ ได้มีการก่อตั้งสถาบันศาสนศาสตร์และวิทยาลัย
ศาสนศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลีย คอสตาริกา อังกฤษ ฟิลิปปินส์และอเมริกา และ
ยังก่อตั้งมหาวิทยาลัยในแอฟริกา บราซิล แคนาดา เกาหลี ตรินิแดด อเมริกา ญี่ปุ่น 
ทั้งยังสร้างสถาบันสอนวิชาพยาบาลในแอฟริกา อินเดีย ปาปัว นิวกินี และสร้าง
สถาบันศาสนศาสตร์อีก 32 แห่งทั่งโลก 
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 คริสตจักรขยายตัวเพราะงานรับใช้ด้านต่างๆ ได้พัฒนาออกไป ในปี ค.ศ. 
2009 คริสตจักรนาซารีนมีสมาชิกทั้งหมด 1,837,393 คน ในคริสตจักรนาซารีน 
กว่า 22,807 แห่งทั่วโลก (ซึ่งจ�านวนนี้รวมถึงคริสตจักรสมบูรณ์และกลุ่มต่างๆ ที่
จัดให้)
 ผลจากการพฒันาครสิตจกัรตามประวตัศิาสตร์ทีก่ล่าวมาแล้ว ครสิตจกัรนา
ซารีนด�ารงอยู่ได้ถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายท่ีจะต้องด�าเนินงานรับใช้นานาชาติที่มี
อยู่ให้เป็นสังคม ”ผู้เชื่อนานาชาติ” คริสตจักรนาซารีนตระหนักถึงเป้าหมายส�าคัญ
นี้ ท�าให้การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลในปี ค.ศ. 1976 อนุมัติจัดตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Commission on International-
ization) ซึ่งคณะกรรมการนี้ได้รายงานต่อท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลใน
ปี ค.ศ. 1980 ให้เปลี่ยนแปลงการจัดระบบการแบ่งพื้นที่ทั่วโลกออกเป็นภาคพื้น
และอาณาเขต ปัจจุบันนี้คริสตจักรนาซารีนประกอบด้วยภาคพื้นแอฟริกา ภาคพื้น
เอเชียแปชิฟิก แคนาดา แคริเบียน ยูเรเชีย แม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 ภาคพื้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
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ส่วนที่ 2

ธรรมนูญ

หลักข้อเชื่อ

คริสตจักร

การจัดองค์การและการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
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ธรรมนูญ
อารัมภบท

 เพื่อเราจะรักษาไว้ซึ่งมรดกท่ีพระเจ้าทรงประทานให้อันได้แก่ ความเชื่อที ่
ครั้งหนึ่งเคยทรงมอบไว้กับธรรมิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักค�าสอนและ
ประสบการณ์ของการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ อันเป็นการท�าพระราชกิจ
ครั้งที่สองของพระคุณ และเพื่อเราจะร่วมประสานกับคริสตจักรอื่นๆ ของพระเยซู
ครสิต์อย่างมีประสทิธภิาพในการขยายแผ่นดนิของพระเจ้าท่ามกลางมวลมนษุย์ เรา
ทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัใช้และสมาชกิฆราวาสของคริสตจกัรนาซารนีต่างเห็นชอบต่อหลกัการ
ของธรรมนูญที่ได้ร่างขึ้นในกลุ่มของเรา ดังนั้นจึงได้สถาปนารับเอาและก�าหนดเป็น
กฎเกณฑ์พื้นฐานหรือธรรมนูญของคริสตจักรนาซารีนที่ว่าด้วย หลักข้อเชื่อ ค�าสั่ง
ที่คริสเตียนต้องปฏิบัติตาม [ระเบียบการทั่วไป] และหลักการปกครองบริหารของ 
คริสตจักรขึ้น ดังนี้

หลักข้อเชื่อ
 1. พระเจ้าตรีเอกานุภาพ
 เราเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว ผู้ทรงด�ารงอยู่นิรันดร์ และไร้ขีดจ�ากัด 
ผู้ทรงสร้างและครอบครองอยู่จักรวาล พระลักษณะของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ พระเจ้า
ผูท้รงเป็นความสว่างและความรกัทีบ่รสิทุธิ ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรเีอกานภุาพที่
ปรากฏพระองค์เองในสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
(ปฐก.1; ลนต.19:2; ฉธบ.6:4-5; อสย.5:16; 6:1-7; 40:18-31; มธ.3:16-17; 28:19-20; ยน.

14:6-27; 1 คร.8:6; 2 คร.13:14; กท.4:4-6; อฟ.2:13-18; 1 ยน. 1:5, 4:8)

 2.พระเยซูคริสต์
 เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระภาคที่สองของตรีเอกานุภาพ พระองค์
ทรงด�ารงอยูน่รินัดร์กับพระบดิา ทรงรบัสภาพเป็นมนษุย์โดยเดชพระวญิญาณบรสิทุธิ์ 
ทรงถือก�าเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ดังนั้น พระองค์จึงมิได้เป็นมนุษย์ซึ่งกลาย
เป็นพระเจ้าองค์หนึง่ และพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงส�าแดงตวัให้เป็นมนษุย์ 
แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ด้วย  
ทั้งสองพระภาครวมเป็นพระภาคเดียว คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นมนุษย์
 เราเชือ่ว่าพระเยซคูรสิต์ทรงสิน้พระชนม์เพือ่ความผดิบาปของเรา และด้วย 
พระกายสมบรูณ์ของพระองค์ทรงเป็นขึน้มาจากความตายแล้ว พระองค์ได้ทรงเสดจ็ 
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สู่สวรรค์ในสภาพของพระกายนั้นและทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อเรา 
(มธ.1:20-25; 16:15-16; ลก.1:26-35; ยน.1:1-18; กจ.2:22-36; รม.8:3,32-34; กท.

4:4-5; ฟป.2:5-11; คส.1:12-22; 1 ทธ.6:14-16; ฮบ.1:1-5; 7:22-28; 9:24-28; 1ยน.

1:1-3; 4:2-3,15)

 3.พระวิญญาณบริสุทธิ์
 เราเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระภาคที่สามของตรีเอกานุภาพ 
พระองค์ทรงกระท�าการอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง ทรง
กระท�าให้โลกนี้มองเห็นถึงความผิดบาปของตน ทรงรื้นฟื้นผู้ที่กลับใจและเชื่อ ทรง
ช�าระเขาให้บริสุทธิ์และทรงน�าไปสู่ความจริงทั้งสิ้นในองค์พระเยซูคริสต์
(ยน.7:39; 14:15-18, 26; 16:7-15; กจ.2:33; 15:8-9; รม.8:1-27; กท.3:1-14; 4:6; อฟ.

3:14-21; 1 ธก.4:7-8; 2 ธก. 2:13; 1 ปต.1:2; 1 ยน.3:24; 4:13)

 4.พระคริสตธรรมคัมภีร์
 เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจอย่างสมบูรณ์จากพระเจ้า ทั้งภาคพันธ
สญัญาเดมิและพันธสญัญาใหม่รวม 66 เล่ม ส�าแดงถงึทกุสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการรบัความ
รอดพ้นจากบาปของเราได้ หลักข้อเช่ือทัง้สิน้ของเราต้องอยู่บนพืน้ฐานของพระคมัภร์ี
(ลก.24:44-47; ยน.10:35; 1 คร.15:3-4; 2 ทธ.3:15-17; 1 ปต.1:10-12; 2 ปต.1:20-21)

 5.ความบาป
 เราเชือ่ว่าความบาปเข้ามาในโลกผ่านทางการไม่เชือ่ฟังของบรรพบรุษุคูแ่รก
ของเรา คือ อาดัมและเอวา ความผิดบาปของเขาน�าไปสู่ความตาย เราเชื่อว่าความ
บาปมี 2 ประเภท คือ ความบาปดั้งเดิม และความบาปโดยพฤติกรรมส่วนตัว 
 5.1. เราเชื่อว่าผลจากความบาปของบรรพบุรุษคู่แรกของเรา คือ อาดัม
และเอวาท�าให้มนุษย์ทุกๆ คนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป ธรรมชาติบาปนี้แยก
เราจากสถานะดัง้เดมิของความชอบธรรม ซึง่เคยมอียูใ่นช่วงเวลาทีพ่ระเจ้าทรงสร้าง
อาดัมและเอวา ดังนั้นเราได้ตายฝ่ายวิญญาณและมีแนวโน้มคล้อยตามความช่ัวร้าย
อย่างต่อเนื่อง เราเช่ือว่าธรรมชาตบิาปยังคงอยูใ่นจติใจของคริสเตียนจนกระทัง่ได้รับ
การทรงช�าระอย่างสมบรูณ์โดยการรบับพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสทุธ์ิ
 5.2. ความบาปด้ังเดมิแตกต่างจากการกระท�าบาป เพราะความบาปดัง้เดมิ 
เป็นส่ิงปลกูฝังอยู่ในเราซ่ึงผลักดันให้เราท�าบาป พระเจ้าทรงจดัเตรียมหนทางเยียวยา
ให้กบัมนษุย์แต่ถ้าหากมนษุย์ปฏเิสธเขากจ็ะต้องรบัผดิชอบต่อสิง่ทีเ่ขาได้กระท�านัน้
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 5.3.เราเชื่อว่าความบาปที่แต่ละคนกระท�านั้นเป็นเรื่องของความสมัคร
ใจท่ีจะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ของพระเจ้าท้ังๆ ท่ีรู้ การท�าบาปเช่นนีไ้ม่เหมอืน
กับความผดิพลาด ความล้มเหลว หรอืความจ�ากดั ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นผลอันเกดิจาก
การล้มลงในความบาปของมนุษย์ทุกคน ท่าทีและการตอบสนองในทางตรงข้ามต่อ 
พระวิญญาณของพระคริสต์ เรียกว่า ความผิดบาปของจิตวิญญาณ ความบาป
ทางการกระท�านั้นคือความต้ังใจที่จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์แห่งความรัก และการไม่เชื่อ
ในพระเยซูคริสต์ 
(ความบาปดั้งเดิม: ปฐก.3; 6:5; โยบ.15:14; สดด.51:5; ยรม.17:9-10; มก.7:21-23; รม.1:18-

25; 5:12-14; 7:1-8:9; 1 คร.3:1-4; กท. 5:16-25; 1 ยน.1:7-8

การกระท�าบาปโดยพฤติกรรมส่วนตัว: มธ.22:36-40 (1 ยน.3:4); ยน.8:34-36; 16:8-9; รม.

3:23; 6:15-23; 8:18-24; 14:23; 1 ยน.1:9-2:4; 3:7-10)

 6.การลบล้างบาป
 เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมาน หลั่งพระโลหิตของพระองค์
และสิ้นพระชนม์บนกางเขน เพื่อช�าระลบล้างบาปอย่างหมดสิ้นของเรานี้ได้เรียกว่า 
การไถ่บาป ซึง่เป็นทางเดียวส�าหรบัความรอดของเรา พระเยซูคริสต์ยอมสิน้พระชนม์
เพ่ือมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงให้ความรอดแก่เด็กเล็กๆ และผู้ที่ไม่สามารถที่จะ
เลือกผิดชอบชั่วดีในทางจริยธรรมได้ แต่ส�าหรับทุกคนอื่นจ�าเป็นต้องกลับใจและรับ
เชื่อพระคริสต์เพื่อได้รับความรอดได้
(อสย.53:5-6,11; มก.10:45; ลก.24:46-48; ยน.1:29; 3:14-17; กจ.4:10-12; รม.3:21-

26; 4:17-25; 5:6-21 1 คร.6:20; 2 คร.5:14-21; กท.1:3-4; 3:13-14; คส.1:19-23; 1ทธ.

2:3-6; ทต.2:11-14; ฮบ.2:9; 9:11-14; 13:12; 1 ปต.1:18-21; 2:19-25; 1 ยน.2:1-2)

 7. พระคุณที่มาก่อน
 เราเชือ่ว่ามนษุย์ถกูสร้างขึน้ตามพระฉายาของพระเจ้า นัน้หมายถงึมนษุย์มี
ความสามารถเลอืกระหว่างความดแีละความช่ัว ซึง่เรียกว่าความรับผิดชอบทางด้าน
จริยธรรม เมื่ออาดัมและเอวาได้ท�าบาปมนุษย์ทุกคนจึงเกิดกับนิสัยธรรมชาติบาป 
ซึ่งส่งผลให้มนุษย์ไร้ความสามารถหันกลับมาสู่พระพักตร์ของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง
หรือท�าดีเพื่อช่วยตนเองให้รอดได้ เราเชื่อเช่นกันว่าพระคุณของพระเจ้าในพระเยซู
คริสต์น้ันมีไว้ส�าหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อน้อมน�าให้เขาเลือกหันกลับจากความผิดบาป
มาสู่ความชอบธรรมเพื่อให้มีความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ส�าหรับการทรง
ยกโทษและการช�าระจากความบาปและเพื่อเขาจะสามารถท�าในสิ่งที่ดีและถูกต้อง
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ในสายพระเนตรพระเจ้า
 เราเชือ่ว่าแม้ผูท้ีไ่ด้รบัเชือ่และได้รบัการทรงช�าระให้บรสิทุธิแ์ล้วกต็ามเขาก็
สามารถท่ีจะล้มลงในความบาปและปฏเิสธความเชือ่นัน้ ในทีส่ดุถ้าหากเขาไม่กลบัใจ
ใหม่เขาจะต้องพบกับความพินาศชั่วนิรันดร์
(ตามพระฉายของพระเจ้าและการรูจ้กัผดิชอบช่ัวด:ี ปฐก.1:26-27; 2:16-17; ฉธบ.28:1-2; 30:19; 

ยชว.24:15; สดด.8:3-5; อสย.1:8-10; 14:7-12; ยรม.31:29-30; อสค.18:1-4; มคา.6:8; รม.

1:19-20; 2:1-16; 14:7-12; กท.6:7-8

โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้: โยบ. 14:4; 15:14; สดด. 14:1-4; 51:5; ยน. 

3:6ก.; รม. 3:10-12; 5:12-14, 20ก.; 7:14-25

พระคุณของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษย์และบทบาทของความเชื่อ: อสค.18:25-26; ยน.1:12-13; 3:6; 

กจ.5:31; รม.5:6-8,18; 6:15-16,23; 10:6-8; 11:22; 1 คร.2:9-14; 10:1-12; 2 คร.5:18-

19; กท.5:6; อฟ.2:8-10; ฟป.2:12-13; คส.1:21-23; 2 ทธ.4:10ก.; ทต.2:11-14; ฮบ.2:1-3; 

3:12-15; 6:4-6; 10:26-31; ยก.2:18-22; 2 ปต.1:10-11; 2:20-22)

 8.การกลับใจ
 เราเชื่อว่าเราจ�าเป็นต้องกลับใจใหม่เพื่อได้รับความรอดได้ การกลับใจใหม่
คอื การเปลีย่นแปลงแนวความคิดใหม่อย่างส้ินเชงิเก่ียวกบัความบาป ซึง่รวมด้วยกบั
ส�านึกถงึการทีส่มควรรับโทษอย่างจรงิใจและมคีวามตัง้ใจจริงท่ีจะหนักลบัจากความ
ผดิบาปน้ัน น่ีคอืเงือ่นไขทีค่นบาปทกุคนจะต้องท�าตามทัง้ด้วยการกระท�าและท่าทใีน
ใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเหลือทุกคนที่จะกลับใจให้มีความส�านึกบาปและ
จะได้รบัความเมตตากรณุาจากพระเจ้าเพือ่เขาจะได้รับการทรงยกโทษบาปและการ
มีชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณ
(2 พศด.7:14; สดด.32:5-6; 51:1-17; อสย.55:6-7; ยรม.3:12-14; อสค.18:30-32; 33:14-

16; มก.1:14-15; ลก.3:1-14; 13:1-5; 18:9-14; กจ.2:38; 3:19; 5:31; 17:30-31; 26:16-

18; รม.2:4; 2 คร.7:8-11; 1 ธก.1:9; 2 ปต.3:9)

 9.การทรงท�าให้เป็นผู้ชอบธรรม การมีชีวิตใหม่ และการทรงรับ
เป็นบุตร
 การทรงท�าให้เป็นผู้ชอบธรรม เราเชื่อว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และ
ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ผู้นั้นก็จะเป็น 
ผูช้อบธรรม นีห้มายความว่าพระเจ้าทรงประกาศนริโทษจากการทีส่มควรรบัโทษและ
ทรงปลดปล่อยอย่างหมดสิน้เพือ่ให้เราเป็นอสิระจากการลงโทษอนัเนือ่งจากบาปนัน้
และทรงยอมรับให้เป็นผู้ชอบธรรม
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9.1. การมีชีวิตใหม่ เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่หรือบังเกิด
ใหม่ให้ทุกคนที่กลับใจและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอด พระองค์ก็ทรงประทานให้เขามีชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณและทรงประทาน
ธรรมชาตศิลีธรรมจรรยาใหม่ ซึง่เรยีกว่าการเกดิมชีวีติใหม่ ชวีติใหม่เหล่านีส้ามารถ
มีความเชื่อ ความรัก และการเชื่อฟังต่อพระเจ้า

9.2. การทรงรับเป็นบุตร เราเชื่อว่าพระเจ้า ผู้ที่ทรงท�าให้ผู้เชื่อใหม่เป็น
ผู้ชอบธรรม และมีชีวิตใหม่ ก็ทรงรับเป็นบุตรให้เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้า

9.3. ทั้งสามสิ่งเหล่านี้ คือการทรงท�าให้เป็นผู้ชอบธรรม การมีชีวิตใหม่ 
และการทรงรับเป็นบุตร ทั้งสิ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน และอาศัยอยู่ในการกลับใจและ
ความเชื่อในพระคริสต์ของเราแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้เรารู้ว่า
พระเจ้าได้ทรงกระท�าสิ่งเหล่านี้ให้ส�าเร็จด้วย 
(ลก.18:14; ยน.1:12-13; 3:3-8; 5:24; กจ.13:39; รม.1:17; 3:21-26; 4:5-9; 17-25; 

5:1,16-19; 6:4; 7:6; 8:1; 15:17; 1 คร.1:30; 6:11; 2 คร.5:17-21; กท.2:16-21; 3:1-

14,26; 4:4-7; อฟ.1:6-7; 2:1,4-5; ฟป.3:3-9; คส.2:13; ทต.3:4-7; 1ปต.1:23; 1 ยน.1:9; 

3:1-2, 9; 4:7; 5:1, 9-13,18)

 10.ความบริสุทธิ์แบบคริสเตียนและการทรงช�าระให้บริสุทธิ์
อย่างสมบูรณ์
 เราเชื่อว่าการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เป็นงานของพระเจ้าซึ่ง
เปลี่ยนแปลงผู้เชื่อให้เป็นเหมือนพระคริสต์ได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เวลาเพื่อ
น�าพระคุณของพระเจ้าเหล่านี้ให้เกิดผลส�าเร็จ ประสบการณ์นี้เริ่มต้นกับการบังเกิด
ใหม่ (พร้อมกับการให้เป็นผู้ชอบธรรมด้วย) เราเรียกว่าการทรงช�าระให้บริสุทธิ์ขั้น
เริ่มต้นและด�าเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ของพระ
วญิญาณบรสิทุธิ ์เพือ่ให้เป็นผูเ้ชือ่ทีส่มบรูณ์ ในท่ีสดุเม่ือเรามพีระฉายาของพระบตุร
อย่างเต็มที่แล้วก็จะน�ามาซึ่งพระสง่าราศี 
  เราเชื่อว่าการทรงช�าระให้บริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์นั้นคืองานของพระเจ้าหลัง
จากการบังเกิดใหม่ซึ่งผู้เชื่อได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากบาปดั้งเดิม และ
ได้ถวายชวีติแด่พระเจ้าอย่างสิน้เชงิยงัผลให้เกดิการเชือ่ฟังอย่างบรสุิทธิใ์นความรกั
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่าการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
 การทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์น้ีเกิดข้ึนได้ด้วยการรับบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเต็มล้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพร้อมทั้งรับการ
ทรงช�าระจติใจให้สะอาดบรสิทุธิจ์ากความบาปและการรับพระวญิญาณบริสทุธิใ์ห้ฝัง
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อยู่ในใจซึ่งเป็นฐานแห่งพลังอ�านาจของชีวิตและการรับใช้ของผู้เชื่อ
 พระโลหิตของพระคริสต์คือ ที่มาของการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ 
ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ทันทีด้วยพระคุณผ่านทางความเชื่อซึ่งเป็นผลจาก 
การถวายตัวอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานถึงการทรง
ช�าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และเต็มล้นจิตใจของเรา
 ประสบการณ์นี้ เป ็นที่รู ้จักในชื่อต ่างๆ กัน ซ่ึงปรากฏข้ันต่างๆ ของ
ประสบการณ์นั้น เช่น “ความเพียบพร้อมอย่างคริสเตียน” “ความรักอันสมบูรณ์” 
“ใจสะอาด” “การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือการเต็มล้นกับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์” “พระพรอันสมบูรณ์” และ “ความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียน”

10.1. เราเชื่อในความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการมีจิตใจที่สะอาด
กบัการเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณ เพราะการมีจติใจทีส่ะอาดนัน้จะได้รับทนัทแีละ
เป็นผลจากการทรงช�าระให้บรสิทุธ์ิอย่างสมบูรณ์ การเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณ
นั้นเป็นผลของการจ�าเริญขึ้นผ่านทางเวลา
 เราเชื่อว่าผู้ที่ได้รับการทรงช�าระให้บริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์มีแรงจูงใจจาก
พระเจ้าที่จะจ�าเริญขึ้นในพระคุณเพื่อเป็นสาวกให้เหมือนพระคริสต์ อย่างไรก็ตาม
การเตบิโตข้ึนเหล่านีไ้ม่มาทนัท ีแรงจงูใจดงักล่าวนีก้เ็ป็นผลจากการได้รบัการอบรม 
ปลกูฝังในกระบวนการพฒันาชีวิตฝ่ายวิญญาณจติเพ่ือมชีวีติทีเ่ป็นเหมอืนพระคริสต์ 
ถ้าปราศจากความอุตสาหพยายามดังกล่าวค�าพยานของบุคคลนั้นก็อาจจะเปล่า
ประโยชน์และในที่สุดพระคุณของพระเจ้าก็อาจจะสูญสิ้นไปจากเขา
 ผู้เช่ือท่ีร่วมมือกับวิถีแห่งพระคุณก็จะเติบโตในพระคุณและในความรักที่
เต็มใจให้ไปถึงทั้งพระเจ้าและเพื่อนบ้าน วิถีแห่งพระคุณเหล่าน้ีโดยเฉพาะช้ีถึงการ
มีสามัคคีธรรม วินัย และพิธีกรรมของคริสตจักร 
(ยรม.31:31-34; อสค.36:25-27; มลค. 3:2-3; มธ.3:11-12; ลก.3:16-17; ยน.7:37-39; 

14:15-23; 17:6-20; กจ.1:5; 2:1-4; 15:8-9; รม.6:11-13,19; 8:1-4, 8-14; 12:1-2; 2 

คร.6:14-7:1; กท.2:20; 5:16-25; อฟ.3:14-21; 5:17-18,25-27; ฟป.3:10-15; คส.3:1-17; 

1ธก.5:23-24; ฮบ.4:9-11; 10:10-17; 12:1-2; 13:12; 1 ยน.1:7,9)

“ความเพียบพร้อมอย่างคริสเตียน” “ความรักอันสมบูรณ์” ฉธบ. 30:6; มธ. 5:43-48; 22:37-40; 

รม. 12:9-21; 13:8-10; 1 คร. 13; ฟป. 3:10-15; ฮบ. 6:1; 1 ยน. 4:17-18

“ใจสะอาด”: มธ. 5:8; กจ. 15:8-9; 1 ปต.1:22; 1 ยน. 3:3

“การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์”: ยรม. 31:31-34; อสค. 36:25-27; มลค. 3:2-3; มธ. 

3:11-12; ลก. 3:16-17; กจ. 1:5; 2:1-4; 15:8-9

“พระพรอันสมบูรณ์”: รม. 15:29
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“ความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียน”: มธ. 5:1-7:29; ยน. 15:1-11; รม. 12:1-15:3; 2 คร. 7:1; อฟ. 

4:17-5:20; ฟป. 1:9-11; 3:12-15; คส. 2:20-3:17; 1 ธก. 3:13; 4:7-8; 5:23; 2 ทธ. 2:19-

22; ฮบ. 10:19-25; 12:14; 13:20-21; 1 ปต. 1:15-16; 2 ปต. 1:1-11; 3:18; ยด. 20-21

 11.คริสตจักร
 เราเชื่อในคริสตจักรว่าเป็นชุมชนท่ียอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า เป็นประชากรแห่งพันธสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยพระคริสต์ เป็นพระ
กายของพระคริสต์ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านทางพระ
วจนะของพระเจ้าให้เรามาอยู่รวมกัน
 พระเจ้าทรงเรียกครสิตจกัรเพือ่ส�าแดงออกถงึความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั
ผ่านทางหลายอย่าง เช่น การนมสัการและความสามคัคธีรรม การเทศนาพระค�าของ
พระเจ้า การประกอบพิธีศีลต่างๆ และการรับใช้ในพระนามของพระเยซู การเชื่อฟัง
พระคริสต์ และการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน
 พันธกิจของคริสตจักรก็คือ เพื่อร่วมมือในพระราชกิจแห่งการทรงไถ่บาป
ของพระคริสต์และพันธิจการคืนดีกันของพระองค์โดยพึ่งพิงฤทธ์ิอ�านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรน�าพันธกิจนั้นให้ส�าเร็จได้ด้วยการสร้างสาวกโดยผ่าน
ทางการประกาศ การศึกษา การแสดงความเมตตากรุณา การท�างานเพื่อให้มีความ
ยุติธรรม และการส�าแดงเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้า
 คริสตจักรเป็นปรากฏการณ์ที่ประกอบด้วยคริสตจักรท้องถ่ินและชุมชน
สากล ซึ่งปรากฏการณ์และการนมัสการตามวิธีการต่างๆ และวัฒนธรรมใดๆ โดย
ได้แต่งตัง้บางคนทีไ่ด้รบัการทรงเรียกให้รบัใช้ในงานพเิศษบางด้าน พระเจ้าทรงเรยีก
คริสตจักรให้ด�าเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยความคาดหวังในการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์
(อพย.19:3; ยรม.31:33; มธ.8:11; 10:7; 16:13-19,24; 18:15-20; 28:19-20; ยน.17:14-

26; 20:21-23; กจ.1:7-8; 2:32-47; 6:1-2: 13:1; 14:23; รม.2:28-29; 4:16; 10:9-15; 

11:13-32; 12:1-8; 15:1-3; 1 คร.3:5-9; 7:17; 11:1, 17-33; 12:3,12-31; 14:26-40; 

2 คร.5:11-6:1; กท.5:6,13-14; 6:1-5,15; อฟ.4:1-17; 5:25-27; ฟป.2:1-16; 1 ธก.4:1-

12; 1 ทธ.4:13; ฮบ.10:19-25; 1 ปต.1:1-2,13; 2:4-12,21; 4:1-2,10-11; 1 ยน.4:17; 

ยด.24; วว. 5:9-10)

 12.พิธีศีลบัพติศมา
 เราเชื่อว่า พิธีศีลบัพติศมาของคริสเตียนที่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาไว้เป็น
พธิกีรรมทีศ่กัดิส์ทิธิ ์อนัเป็นการยอมรบัถงึผลของการทรงลบล้างบาปทีพ่ระเยซคูรสิต์
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ทรงกระท�าเพ่ือผู้เชื่อทุกคน เพื่อประกาศถึงความศรัทธาของผู้เชื่อต่อองค์พระเยซู
ครสิต์ว่าเป็นพระผูช่้วยให้รอด และส�าแดงความปรารถนาของผูเ้ชือ่คนนัน้ให้ตดิตาม
พระเยซูในการเชื่อฟังและความชอบธรรม
 พธิศีลีบัพตศิมาเป็นสัญลักษณ์ของพันธสญัญาใหม่ เดก็ทารกกอ็าจรบับพัตศิ
มาได้ถ้าผูป้กครองให้ค�ามัน่ว่าเขาพร้อมทีจ่ะให้ค�าแนะน�าอบรมให้เดก็เป็นคริสเตยีน
ได้
 ผูร้บัพิธศีลีบพัตศิมาอาจเลือกกระท�าได้ด้วยหลายรูปแบบด้วยกนั เช่น การ
พรม การจุ่ม และการเจิม 
(มธ.3:1-7; 28:16-20; กจ.2:37-41; 8:35-39; 10:44-48; 16:29-34; 19:1-6; รม.6:3-4; 

กท.3:26-28; คส.2:12; 1 ปต.3:18-22)

 13.พิธีศีลมหาสนิท
 เราเชือ่ว่าพธิศีลีมหาสนทิทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสถาปนาไว้นัน้เป็นพธิอัีน
ศกัด์ิสิทธ์ิในยุคพระคัมภร์ีใหม่ เป็นการระลึกถงึการสิน้พระชนม์ของพระองค์ซ่ึงยงัผล
ให้ผูเ้ชือ่ได้รบัชวีติ ความรอดและพระพรนานาประการในพระเยซคูรสิต์ พธินีีเ้หมาะ
สมส�าหรับผู้ที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจและเห็นความส�าคัญของพิธีนี้ โดยผ่านทางพิธี
นี้ผู้เชื่อได้เป็นพยานให้เห็นถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จนกว่าพระองค์จะ
เสด็จกลับมา 
(อพย.12:1-14; มธ.26:26-29; มก.14:22-25; ลก.22:17-20; ยน.6:28-58; 1คร.10:14-21; 

11:23-32)

 14.การทรงรักษาโรค
 เราเชื่อในหลักค�าสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับเร่ืองการทรงรักษาโรคด้วย
ฤทธ์ิอ�านาจของพระเจ้า และเรายังหนุนใจให้ทุกคนที่ท�าการอธิษฐานเพื่อการทรง 
รักษาโรคส�าหรับผู้ป่วย นอกจากน้ีเราก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงรักษาโดยผ่านทาง
วิทยาการแพทย์ในปัจจุบันได้
(2 พกษ.5:1-19; สดด.103:1-5; มธ.4:23-24; 9:18-35; ยน.4:46-54; กจ.5:12-16; 9:32-

42; 14:8-15; 1 คร.12:4-11; 2 คร.12:7-10; ยก.5:13-16)

 15.การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์
 เราเชือ่ว่าพระเยซคูรสิต์จะเสดจ็กลับมายังโลกอีกครัง้หนึง่ ผูเ้ชือ่ทีล่่วงหลบั
ไปจะเป็นขึ้นมาจากความตาย และทุกคนที่ติดสนิทกับพระเยซูก็จะถูกรับไปพร้อม

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   30 3/2/2017   10:06:52 AM



31

กับบรรดาธรรมิกชนที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเพื่อไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
บนท้องฟ้า หลังจากนั้นเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์
(มธ.25:31-46; ยน.14:1-3; กจ.1:9-11; ฟป.3:20-21; 1 ธก.4:13-18; ทต.2:11-14; ฮบ.

9:26-28; 2 ปต.3:3-15; วว.1:7-8; 22:7-20)

 16.การเป็นขึ้นจากความตาย การพิพากษา และปลายทางของชีวิต
 เราเชื่อในการเป็นขึ้นมาของผู้ที่ตายไปแล้ว ร่างกายของคนชอบธรรมและ
คนอธรรมต่างก็จะได้รับการท�าให้เป็นขึ้นมา และน�ามารวมเข้ากับวิญญาณของเขา 
“ผู้ที่กระท�าดีก็จะฟื้นขึ้นสู่ชีวิต ส่วนผู้ที่กระท�าความชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา” 

16.1. เราเชื่อในการพิพากษาที่จะมีมาในอนาคต ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะ
ต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาตามที่เขาได้กระท�าไว้
ในชีวิตนี้

16.2. เราเช่ือว่าบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดด้วยความเชื่อในพระเยซู 
และติดตามพระองค์จะได้รับชีวิตอันเต็มด้วยสง่าราศีและนิรันดร์ ผู้ท่ีไม่กลับใจก็จะ
ถูกทรมานในนรกชั่วนิรันดร์
(ปฐก.18:25; 1ซม.2:10; สดด.50:6; อสย.26:19; ดน.12:2-3; มธ.25:31-46; มก.9:43-48; 

ลก.16:19-31; 20:27-38; ยน.3:16-18; 5:25-29; 11:21-27; กจ.17:30-31; รม.2:1-16; 

14:7-12; 1 คร.15:12-58; 2 คร.5:10; 2 ธก.1:5-10; วว.20:11-15; 22:1-15)
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ธรรมนูญ
คริสตจักร

1.คริสตจักรทั่วไป
 17.คริสตจักรของพระเจ้าประกอบด้วยผู้คนที่ได้รับการสร้างใหม่ฝ่าย
วิญญาณจิต เป็นผู้ที่มีชื่อถูกบันทึกไว้แล้วในสวรรค์

2.คริสตจักรหลากหลาย
 18.ครสิตจกัรหลากหลาย จะประกอบด้วยบคุคลทีไ่ด้รบัการสร้างใหม่ด้วย
ทรงท�าการและทรงน�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเข้ามีส่วนร่วมในสามัคคีธรรมที่
บริสุทธิ์และในพันธกิจ

3.คริสตจักรนาซารีน
 19.คริสตจักรนาซารีน ประกอบด้วยผู้คนที่มีความสมัครใจที่จะร่วมเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันตามหลักค�าสอนและหลักการปกครองของคริสตจักร และเป็น
บุคคลท่ีแสวงหาการเข้าร่วมสามัคคีธรรมอันบริสุทธิ์อย่างคริสเตียนซึ่งได้แก่การก
ลับใจใหม่ของคนบาป การทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ของผู้เช่ือ การถูกสร้าง
ข้ึนใหม่ในความบรสิทุธิ ์และการส�าแดงความเรยีบง่าย และฤทธิอ์�านาจฝ่ายวญิญาณ
ตามแบบของคริสตจกัรเริม่แรกของยคุพระคมัภร์ีใหม่พร้อมด้วยการร่วมกนัประกาศ
พระกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน

4.หลักข้อเชื่อที่เห็นพ้องต้องกัน
 20. เราพิจารณาสิทธิพิเศษของบุคคลท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร
จากความจริงของการได้รับชีวิตใหม่ เราถือว่าการให้ค�าปฏิญาณตามหลักการนี้นับ
เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าหรือมีความส�าคัญมากต่อชีวิตคริสเตียน ด้วยเหตุน้ีเรา
จึงยึดถือตามหลักข้อเชื่อที่ได้กล่าวสรุปไว้อย่างสมบูรณ์ดังต่อไปนี้คือ 

20.1.เราเชื่อในพระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียวที่ทรงเป็นพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

20.2.เราเช่ือในพระครสิตธรรมคมัภร์ีเดมิและพระครสิตธรรมคมัภร์ีใหม่
ท่ีได้รบัการดลใจจากพระเจ้าและพระองค์ทรงส�าแดงต่อเราอย่างครบถ้วน ซึง่รวมเอา
ความจริงทั้งสิ้นที่จ�าเป็นต่อความเชื่อและการด�าเนินชีวิตคริสเตียนไว้

20.3.เราเชื่อว่ามนุษย์ถือก�าเนิดในธรรมชาติบาป ด้วยเหตุนี้จึงมีแนว
โน้มที่จะกระท�าความชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง

20.4.เราเช่ือว่าบั้นปลายของผู้ที่ไม่กลับใจใหม่คือ ความสิ้นหวังและ
ความพินาศชั่วนิรันดร์

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   32 3/2/2017   10:06:52 AM



33

20.5.เราเชื่อว่าการลบล้างบาปโดยทางพระเยซูคริสต์นั้นมีไว้ส�าหรับ
มนษุย์ทกุเผ่าพันธุ ์ดงันัน้ถ้าผูใ้ดกลับใจและเช่ือในพระองค์กจ็ะได้รบัความชอบธรรม
และมีชีวิตใหม่และรอดพ้นจากการครอบง�าของความบาป

20.6.เราเชื่อว่าหลังจากการมีชีวิตใหม่ ผู้เชื่อควรจะได้รับการทรงช�าระ
ให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์

20.7.เราเช่ือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นประจักษ์พยานของการ
บังเกิดใหม่และการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในผู้เชื่อ

20.8.เราเช่ือว่าองค์พระเยซคูรสิต์เจ้าของเราจะเสดจ็กลบัมาอกีครัง้หนึง่
และผู้ที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นและจากนั้นจะมีการพิพากษาครั้งสุดท้าย

5.คุณลักษณะของคริสเตียน
 21.การเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรทั่วๆ ไปนับเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่
และเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดจากบาปและมุ่งแสวงหาความ
ไพบลูย์ในพระเยซคูรสิต์ ส�าหรบัผูท้ีจ่ะเข้ามามส่ีวนและร่วมสามคัคธีรรมในคริสตจกัร
นาซารนีน้ันต้องแสดงหลักฐานแห่งการรอดพ้นจากความผดิบาปโดยการด�าเนนิชวีติ
ด้วยความย�าเกรงพระเจ้าและด้วยการมศีรทัธาอนัแรงกล้าเพือ่เขาจะได้รบัการช�าระ
ให้พ้นจากบาปทัง้สิน้ทีฝั่งอยู่ในใจและเกดิความปรารถนาทีจ่ะแสดงหลักฐานแห่งการ
ถวายชีวิตอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้า

21.1.โดยการกระท�าตามสิ่งที่พระค�าของพระเจ้าตรัสไว้ซึ่งเป็นทั้งกฎ
เกณฑ์แห่งความเชื่อและการประพฤติของเรา ได้แก่

ก.รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ สุดก�าลังความคิดและรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง (อพย.20:3-6; ลนต.19:17-18; ฉธบ.5:7-10; 6:4-5; มก.12:28-31; รม.

13:8-10)

ข.ให้ความสนใจกับการประกาศพระกิตติคุณแก่คนที่ยังไม่เป็น
คริสเตียน เชิญชวนเขามาที่คริสตจักรและพยายามแนะน�าเขาให้รู้จักความรอดพ้น
จากบาป (มธ.28:19-20; กจ.1:8; รม.1:14-16; 2 คร.5:18-20)

ค.มีน�้าใจต่อทุกคน (อฟ.4:32; ทต.3:2; 1 ปต.2:17; 1 ยน.3:18)

ง.ให้ความช่วยเหลือต่อผู้เช่ือด้วยการแบกภาระซึ่งกันและกันด้วย 
ความรัก (รม.12:13; กท.6:2,10; คส.3:12-14)

จ.มุ่งท�าแต่สิ่งที่ดีต่อร่างกายและจิตใจของผู้อ่ืน ให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้หิวโหย ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและผู้ถูกจองจ�า และให้
ความช่วยเหลือต่อผู้ขัดสนตามความสามารถและโอกาสจะอ�านวย (มธ.25:35-36;  
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2 คร.9:8-10; กท.2:10; ยก.2:15-16; 1ยน.3:17-18)

ฉ.มีส่วนในการสนับสนุนงานรับใช้ของคริสตจักรโดยการถวายทรัพย์
และสิบลด (มลค.3:10; ลก.6:38; 1 คร.9:14; 16:2; 2 คร.9:6-10; ฟป.4:15-19)

ช.เข้าร่วมในศาสนพิธีและกิจกรรมแห่งพระคุณอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ 
การประชมุนมสัการ (ฮบ.10:25) การฟังพระค�าของพระเจ้า (กจ.2:42) พธิศีลีมหา
สนทิ (1 คร.11:23-30) การศกึษาใคร่ครวญพระวจนะ (กจ.17:11; 2 ทธ.2:15; 
3:14-16) การนมัสการส่วนตัวและร่วมกันในครอบครัว (ฉธบ.6:6-7; มธ.6:6)

21.2.โดยการหลีกหนีจากสิ่งชั่วร้ายทุกชนิด ได้แก่
ก.การออกนามพระเจ้าเปล่าๆ (อพ.20:7; ลนต.19:12; ยก.5:12)

ข.การท�าให้วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นมลทิน โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ไม่มีความจ�าเป็นของชาวโลกและเพิกเฉยต่อความน่าเชื่อถือของวันที่
พระเจ้าทรงตั้งไว้ (อพย.20:8-11; อสย.5813-14; มก.2:27-28; กจ.20:7; 
วว.1:10)

ค.การล่วงประเวณ ีเช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือการมีเพศ
สัมพันธ์นอกเหนือการแต่งงาน การรักรวมเพศ หรือการกระท�าผิดรูปแบบใดก็ตาม
หรือการปล่อยตัวปล่อยใจ (ปฐก. 19:4-11; อพย.20:14; ลนต. 18:22, 20:13; มธ.5:27-

32; รม.1:26-27; 1 คร.6:9-11; กท.5:19; 1 ธก.4:3-7; 1 ทธ. 1:10)

ง.การมนีสิยัในการกระท�าบางสิง่บางอย่างทีอ่าจเป็นผลร้ายต่อร่างกาย
และสมอง ซ่ึงคริสเตียนจะต้องส�านึกเสมอว่าตัวเขาเองเป็นวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (สภษ.20:1; 23:1-3; 1 คร.6:17-20; 2 คร.7:7; อฟ.5:18)

จ.การทะเลาะวิวาทตอบแทนความชัว่ร้ายด้วยความชัว่ การนนิทา การ
ใส่ร้าย การปล่อยข่าวเพือ่ท�าให้คนอืน่เสยีช่ือเสยีง (2 คร.12:20; กท.5:15; อฟ.4:30-32; 

ยก.3:5-18; 1 ปต.3:9-10)

ฉ.การทุจริต การเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือขาย การเป็นพยานเท็จ 
การชืน่ชอบกจิกรรมต่างๆ ของความมดื (ลนต.19:10-11; รม.1217; 1 คร.6:7-10)

ช.การปล่อยตวัเพือ่อวดคนอืน่ด้วยการแต่งตวัหรอืด้วยความประพฤติ
อืน่ๆ พวกเราควรแต่งตวัในสุภาพเรยีบง่ายแบบคริสเตยีนและมีความสงบเสงีย่มด้วย
ความบรสิทุธิ ์(สภษ.29:23; 1 ทธ.2:8-10; ยก.4:6; 1 ปต.3:3-4; 1 ยน.2:15-17)

ซ.ดนตรีวรรณกรรมและสิ่งบันเทิงต่างๆ ที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า  
(1 คร.10:31; 2 คร.6:14-17; ยก.4:4)

21.3.โดยการมคีวามสัมพันธ์ทีส่นิทในการสามัคคธีรรมกบัคริสตจกัรโดย 
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ไม่ต�าหนติเิตยีน หากแต่ถวายตนอย่างส้ินเชิงต่อค�าสอนและส่ิงทีค่ริสตจกัรมอบหมาย
ให้ทัง้พร้อมทีจ่ะมีส่วนในการประกาศและเป็นพยานเสมอ (อฟ.2:18-22; 4:1-3,11-16; 

ฟป.2:1-8; 1 ปต.2:9-10)

การจัดองค์การและการบริหาร
1.รูปแบบของการปกครอง

 22.คริสตจักรนาซารีนมีลักษณะการปกครองในรูปแบบของผู้แทน
22.1.เรามคีวามเหน็ชอบว่ามส่ีวนนติบิญัญตัสิามระดบัในโครงสร้างของ

คริสตจักรนาซารีน คือ คริสตจักรท้องถิ่น องค์การบริหาร และองค์การบริหารสากล 
ในขณะที่ภาคพื้นท�าหน้าที่ในการบริหารในด้านยุทธวิธีและการท�าให้เกิดผล

22.2.เรามีความเห็นชอบในความจ�าเป็นที่จะมีต�าแหน่งประธานซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมคริสตจักรท้องถิ่นในการกระท�าพันธกิจให้ส�าเร็จตามเป้า
หมาย และวัตถุประสงค์ ต�าแหน่งประธานจะสร้างขวัญก�าลังใจ ให้แรงจูงใจ ช่วย
เหลือด้านการจัดการและวิธีการ ให้ความช่วยเหลือตลอดจนการจัดองค์การ และ
หนุนใจในการสร้างคริสตจักรใหม่และพันธกิจในที่ต่างๆ

22.3.เรามีความเห็นชอบว่าอ�านาจของประธานจะต้องไม่ขัดขวางงาน
ทีเ่ป็นอสิระของครสิตจกัรทีก่่อตัง้ขึน้อย่างสมบรูณ์แล้ว แต่ละครสิตจกัรมสีทิธใินการ
เลือกตั้งศิษยาภิบาลของตนเอง การอนุมัตินี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากล คริสตจักรแต่ละแห่งจะเลือกผู้แทนส�าหรับการประชุม
ต่างๆ และต้องจัดการด้านการเงินด้วยตนเอง พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและงานของคริสตจักรท้องถิ่นด้วยตนเอง

2.คริสตจักรท้องถิ่น
 23.สมาชิกครสิตจักรท้องถิน่จะต้องประกอบด้วยผูท้ีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้เป็น
ครสิตจกัรโดยผูม้อี�านาจอย่างสมบรูณ์แล้วและเป็นสมาชกิทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยผูม้ี
อ�านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม ภายหลังจากท่ีสมาชิกได้ประกาศถึงประสบการณ์ของ
ความรอดของเขา ความเชื่อในหลักค�าสอน และความพร้อมที่จะอยู่ภายใต้การปก
ครองของคริสตจักร (100-107)

3.การประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
 24.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะจัดต้ังคริสตจักรสมาชิก 
ให้อยู่ในรูปขององค์การบริหาร อันเป็นการท�าให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรมต่อ
ผู้แทนที่เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจาก
ฆราวาสและผูรั้บใช้ และทีป่ระชุมสมชัชานีจ้ะเป็นผูก้�าหนดคณุสมบตัขิองผูแ้ทนทัง้นี้
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เพื่อผู้รับใช้ท่ีได้รับการสถาปนาจะมีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของท่ีประชุมสมัชชานี้ ที่
ประชุมสมัชชาคณะกรรมการก�าหนดขอบเขต [องค์การบริหาร] สากล [ยัง] มีหน้า
ที่ท�าการจ�ากัดขอบเขตในการท�างานขององค์การบริหาร [และ] ที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากลจะยังคงเป็นผู้ก�าหนดหน้าที่ให้กับที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหาร (200-205.6)

4.การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
 25.การประชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากล

25.1.องค์ประกอบ การประชุมสมชัชาองค์การบริหารสากลประกอบไป
ด้วยผู้แทนท้ังท่ีเป็นฆราวาสและผู้รับใช้ซึ่งมีจ�านวนเท่ากัน ผู้แทนเหล่าน้ีได้รับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารของคริสตจักรนาซารีน และสมาชิกโดย
ต�าแหน่งซึ่งการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะก�าหนดอย่างต่อเนื่อง และผู้
แทนจากองค์การทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิารของแผนกงานมชิชัน่โลก และกรรมการแห่ง
พันธกิจและการประกาศของสหรัฐอเมริกาและคานาดา แผนการเพิ่มพูนคริสตจักร
นาซารีนซึ่งการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลได้ก�าหนดไว้

25.2.การเลือกตัง้ผูแ้ทน ทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารจะท�าการเลอืก
ตั้งด้วยคะแนนจ�านวนส่วนมากผู้แทนที่เป็นผู้รับใช้และเป็นฆราวาสในจ�านวนที่เท่า
กันเพ่ือเข้าร่วมในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล ซึ่งจัดให้มีขึ้นที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารภายใน 16 เดือนหรือภายใน 24 เดือนในกรณีที่อยู่ในพื้นที่
ท่ีต้องใช้หนังสือเดนิทางหรอืการจดัเตรยีมด้านอืน่ๆ ผูแ้ทนท่ีเป็นผูร้บัใช้ต้องเป็นผูร้บั
ใช้ท่ีได้รบัการสถาปนาทีไ่ด้ประจ�าการในครสิตจกัรนาซารีน แต่ละองค์การบริหารชัน้
ทีส่ามจะสามารถมผีูแ้ทนทีเ่ป็นผูร้บัใช้อย่างน้อยหนึง่คน และผูแ้ทนทีเ่ป็นฆราวาสได้
อีกหนึ่งคนและการเพิ่มจ�านวนของผู้แทนซึ่งที่ประสมัชชาองค์การบริหารสากลเห็น
ควร องค์การบริหารแต่ละแห่งจะเลือกผู้แทนส�ารองแต่ไม่มากกว่าสองเท่าจ�านวน
ของผู้แทนที่แต่ละองค์การบริหารพึงมี ในกรณีที่การเดินทางมีความยากล�าบากไม่
สามารถเข้าประชุมสมัชชาองค์การบริหารอาจจะให้คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�า
องค์การบริหารเลือกผู้แทนส�ารองเพิ่มได้ (203.23, 301-301.1)

25.3.การให้การรบัรอง เลขานกุารของแต่ละองค์การบรหิารจะจดัเตรยีม
ใบรบัรองส�าหรบัการเลือกตัง้ให้แก่ผูแ้ทน และผูแ้ทนส�ารองทีเ่หมาะสมส่งให้ทีป่ระชมุ
สมัชชาองค์การบริหารสากล พร้อมทั้งส่งใบรับรองการเลือกตั้งนี้ไปยังเลขาธิการ
องค์การบริหารสากลของคริสตจักรนาซารีนทันทีหลังจากส้ินสุดการประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร
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25.4.องค์ประชุม เมื่อก�าลังมีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล 
สมาชกิส่วนใหญ่ของผูแ้ทนท่ีได้รบัเลือกจะท�าการจดัตัง้องค์ประชมุส�าหรบัการจัดการ 
ถ้าองค์ประชุมเคยเข้าร่วมกันมาครั้งหนึ่งแล้ว ในคร้ังต่อมาแม้จะมีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ผู้เข้าร่วมอาจรับรองวาระการประชุมและปิดประชุมได้

25.5.ประธานองค์การบริหารสากล ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากลจะเลือกตั้งประธานองค์การบริหารสากลในจ�านวนที่จ�าเป็นจากบรรดาผู้ปก
ครองของครสิตจกัรนาซารนีด้วยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ประธานองค์การบริหาร
สากลทกุคนจะจัดตัง้เป็นคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ถ้าหากต�าแหน่ง
ประธานองค์การบรหิารสากลว่างลงภายในระหว่างการประชมุสมชัชาองค์การบริหาร
สากลกใ็ห้มกีารเลอืกตัง้ทดแทน โดยมคีะแนนเสยีงรบัรอง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากลของคริสตจักรนาซารีน (305.2, 316)

25.6.ผู้น�าการประชุม ประธานองค์การบริหารสากลที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าในการประชุม
ประจ�าวันระหว่างการประชุมสมัชชา แต่หากไม่มีประธานองค์การบริหารสากลที่
ถูกเลือกหรือประธานองค์การบริหารสากลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุม
สมัชชานี้จะเลือกสมาชิกคนหนึ่งของที่ประชุมให้ท�าหน้าที่เป็นผู ้น�าการประชุม
ชั่วคราว (300.1)

25.7.กฎระเบียบ ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะรับเอากฎ
ระเบยีบในการบริหารปกครองตามแบบขององค์การ ขัน้ตอนการท�างานของกรรมการ
และเรื่องราวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นระเบียบในการท�างาน ที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากลจะท�าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งและก�าหนดคุณสมบัติ
ของสมาชิกของตน (300.2-300.3)

25.8. คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากล ที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากลจะเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหาร
สากลจากบรรดาสมาชิกของคริสตจักรนาซารีน และที่ประชุมสมัชชานี้จะเป็นผู้
ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของการตัดสินความ (305.7)

25.9.อ�านาจและข้อจ�ากัด
ก.ทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารสากลมอี�านาจทีจ่ะออกกฎส�าหรับค

รสิตจกัรนาซารนีและสร้างข้อบงัคบัรวมทัง้กฎระเบยีบส�าหรับแผนกต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับ 
งานของครสิตจกัร แต่ทัง้น้ีจะต้องไม่ขดัแย้งกบัธรรมนญูฉบบันี ้(300, 305-305.9)

ข.ครสิตจักรท้องถิน่มสิีทธทิีจ่ะเลือกศษิยาภบิาลของตนเองโดยอยูภ่าย
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ใต้การอนุมัติของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล (115)
ค.คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ ผู้รับใช้ และฆราวาสทุกคนมี

สิทธิอย่างเต็มที่ในการพิสูจน์และอุทธรณ์อยู่เสมอ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 26.ข้อความที่บันทึกในธรรมนูญฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
เมื่อมีการออกเสียงรับรอง 2 ใน 3 ของสมาชิกซึ่งใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากลและเมื่อมีการเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
การประชุมสมัชชาองค์การบริหารระยะที่สามและองค์การบริหารระยะท่ีสองใน 
คริสตจักรนาซารีน ข้อเสนอแนวทางใหม่เกี่ยวกับธรรมนูญแต่ละข้อจ�าเป็นต้องได้
รบัการรบัรองจากเสยีงส่วนใหญ่ จากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารระยะทีส่ามและ
องค์การบรหิารระยะทีส่อง ทัง้การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและการประชมุ
สมัชชาองค์การบริหารระยะทีส่ามหรือองค์การบริหารระยะทีส่องอาจถือโอกาสเสนอ
แนะแนวทางใหม่ได้ ทนัททีีข้่อเสนอแนะนีไ้ด้รบัการยอมรับเช่นเดยีวกบัสิง่ทีไ่ด้บนัทกึ
ไว้ข้างล่างน้ีคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะประกาศผลจากการลง
คะแนนเสียงรับรอง ซึ่งยังผลให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้นมีอ�านาจและผลบังคับใช้
 27.ข้อความที่ เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักข ้อความเชื่อ  
(ย่อหน้า 1-16.2)จะได้รบัการเสนอจากสมัชชาองค์การบรหิารสากลส่งให้กบัคณะ 
กรรมการประธานองค์การบริหารสากลเพ่ือต้ังคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเพื่อ
ทบทวนข้อความเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อเหล่าน้ันได้ คณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาจะประกอบด้วยนักศาสนศาสตร์ และผู้รับใช้ที่ได้รับสถาปนาแล้ว ซ่ึง
ทกุคนในกรรมการนีจ้ะได้รบัอนมุตัโิดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล 
เพ่ือสะท้อนถงึลกัษณะของครสิตจกัรสากลของเราได้ กรรมการพจิารณาศกึษาเหล่า
นี้จะส่งรายงานและเสนอมติให้กับสมัชชาองค์การบริหารสากลครั้งต่อไปก

ก Constitutional changes adopted by the 2013 General Assembly are in the process of ratification 

by the district assemblies at the time of printing. Where changes are being made, words in italics 

are new words and words in brackets [ ] are words being deleted.
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ส่วนที่ 3 
 ข้อก�าหนดในการปฏิบัติของคริสเตียน

ข้อก�าหนดด้านความประพฤติคริสเตียน (ชีวิต

คริสเตียน)

การแต่งงานและการหย่าร้าง

และ/หรือการแยกทางกัน

ศักดิ์ศรีของมนุษย์

 เพศสัมพันธ์

การเป็นผู้อารักขาของคริสเตียน

เจ้าหน้าที่คริสตจักร

ระเบียบการประชุม

การแก้ไขข้อก�าหนดในการปฏิบัติของ

คริสเตียน
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ธรรมนูญ
ก.ชีวิตคริสเตียน

 28. คริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐแห่งความช่ืนชมยินดีว่าเราได้รับการ
ช่วยให้รอดจากความผดิบาปทกุชนดิเพือ่เข้าสู่ชีวติใหม่ในพระเยซคูรสิต์ โดยพระคณุ
ของพระเจ้า คริสเตยีนจะต้อง “ละทิง้สิง่เก่า” คอืรปูแบบการประพฤตเิก่ารวมทัง้แนว
ความคิดฝ่ายเนื้อหนังและ “สวมสิ่งใหม่” คือวิถีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์รวมทั้งแนวความ
คิดแบบพระคริสต์ (อฟ. 4:17-24)

28.1. ครสิตจกัรนาซารนีมจีดุมุง่หมายในการน�าหลกัการของพระคมัภร์ี
ทีไ่ม่เคยล้าสมัยมาประยกุต์ใช้ในสงัคมปัจจบุนั เพ่ือให้หลกัข้อเชือ่และกฎเกณฑ์ของ
คริสตจักรเป็นที่ยอมรับและเข้าใจในประเทศต่างๆ ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
แตกต่างกัน ครสิตจกัรนาซารนียดึหลักพระบญัญตั ิ10 ประการซึง่ได้กล่าวย�า้ในพระ
คัมภีร์ใหม่เป็นพื้นฐานจริยธรรมคริสเตียนที่ต้องปฏิบัติตามทุกประการ

28.2. เราตระหนักถึงประโยชน์ของการมีแนวความคิดแบบคริสเตียนที่
ได้รบัการส�าแดงจากพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ ครสิตจกัรนาซารนีซึง่เป็นส่วนหนึง่ในพระ
กายของพระคริสต์ทั่วโลก ยอมรับถึงหน้าที่รับผิดชอบของเราในการแสวงหาลู่ทาง
เพือ่ชีแ้นะแนวทางให้กับชีวิตครสิเตยีนสูก่ารมีจรยิธรรมทีบ่ริสุทธิ ์มาตรฐานจริยธรรม
ในประวัติศาสตร์ล้วนปรากฏอยู่ในเรื่องราวต่างๆ ต่อไปนี้ ดังนั้นเราจึงจ�าเป็นต้อง
ศึกษาถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังและพินิจพิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทาง
ช่วยเหลือเราในการด�าเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ ผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เหล่านี้ของคริสต
จักรก็รังแต่จะน�าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและค�าพยานของคริสตจักร การปรับกฎ
เกณฑ์ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพทางวัฒนธรรมต้องได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากล

28.3. คริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าการด�าเนินชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ทางนี้ได้
ประกอบด้วยการปฏิบัติบ้างซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงและประพฤติกรรมโดยความรัก
แห่งการไถ่[and redemptive acts of love] ซึ่งเราควรจะท�าตามเพื่อเห็นอกเห็นใจ
เพื่อนบ้านของเราด้วยการรักษาจิตใจ ความคิดและร่างกายของพวกเขา ส่วนหนึ่ง 
ของความรกัแห่งการไถ่ด้านหนึง่ [one arena of redemptive love] คอืความสมัพนัธ์
พิเศษที่พระเยซูมีต่อคนยากจน ซึ่งพระเยซูจึงทรงส่ังสาวกของพระองค์ควรจะสร้าง
ความสัมพันธ์แห่งความรักกับคนยากจนในโลกนี้ด้วยเช่นกัน ตามวิธีการที่หนึ่งค
ริสตจักรของพระองค์ควรจะด�าเนินชีวิตแบบง่ายซึ่งปราศจากการให้ความส�าคัญ
ในความม่ังมีและความฟุ่มเฟือย และในที่สองคริสตจักรควรจะเสียสละตนเพื่อดูแล  
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ให้อาหาร ให้เสื้อผ้า และรักษาบ้านเรือนของคนยากจนและคนที่สังคมดูหมิ่น ตลอด
เรื่องบันทึกในพระคัมภีร์และผ่านทางชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพระเยซู พระเจ้าก็ได้
ทรงเห็นอกเห็นใจและได้ช่วยคนยากจน ผู้ที่ถูกขมเหง และผู้ที่ไม่สามารถมีเสียงใน
สังคมได้ เราควรจะท�าตามพระองค์ด้วยเช่นกัน เรายึดม่ันว่าพันธกิจเมตตาต่อคน 
ยากจนรวมด้วยกับทั้งการกระท�าแห่งความรัก (หรือการบริจาค) และการต่อสู้เพื่อ 
คนยากจนจะได้รับโอกาส ความเท่าเทียมกนั และความยตุธิรรมได้นอกจากนีเ้ราเชือ่
อกีว่า ความรับผิดชอบของครสิเตยีนต่อคนยากจนเป็นส่วนส�าคญัในชวิีตผูเ้ชือ่ทกุคน 
ผูท่ี้แสวงหาความเช่ือทีส่�าแดงออกโดยความรกัได้ ดงันัน้เราเช่ือว่าความบริสทุธิแ์บบ
คริสเตียนแยกออกจากพันธกจิต่อคนยากจนไม่ได้ เพราะว่าพนัธกจิเหล่านีน้�าผูท้ีเ่ป็น
คริสเตียนให้ปฏิบัติมากกว่าแค่การกระท�าเพื่อท�าให้ตัวเองสมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่
น�าไปถึงพรต่อสังคมอีกด้วย ให้สร้างสังคมและโลกที่มีความยุติธรรมและความเท่า
เทยีมกนัมากยิง่ขึน้ได้ แทนทีจ่ะน�าผูเ้ชือ่ให้ก้าวไกลจากความต้องการทางเศรษฐกจิ
ที่แย่ของคนอ่ืนในโลกนี้ ความบริสุทธิ์กระตุ้นให้เรามีส่วนในการบริจาคเพื่อช่วยให้
ความต้องการอย่างมากเหล่านั้นลดลงได้ และเพื่อปรับเปลี่ยนความปรารถนาของ
เราก็แล้วแต่ความต้องการของคนอื่น 

(อพย. 23:11 ฉธบ. 15:7 สดด. 41:1, 82:3 สภษ. 19:17, 21:13, 22:9 ยรม. 

22:16 มธ. 19:21 ลก. 12:33 กจ. 20:35 2คร. 9:6 กท. 2:10) 
28.4.ในการบนัทกึแนวทางความประพฤตต่ิางๆ ทีค่วรหลกีเล่ียงนัน้เรา

ตระหนักถึงความจ�ากัดด้านกฎตายตัวที่เราไม่สามารถจะครอบคลุมรูปแบบต่างๆ 
ของความบาปและความช่ัวร้ายทีม่อียูใ่นโลกอย่างมากมาย ดงันัน้นบัเป็นสิง่ทีส่�าคญั 
มากทีส่มาชกิของเราจะต้องมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะเสาะแสวงหาความช่วยเหลอืจาก
พระวญิญาณบรสิทุธิใ์นการปลูกฝังความรู้สกึไวต่อความชัว่ร้ายทีม่อียูม่ากมายกว่าที่
มีบันทึกไว้ในธรรมบัญญัติจงจดจ�าค�าก�าชับที่ว่า “จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งที่ดีนั้นจงยึดไว้
ให้มั่น จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง” (1 ธส 5:21-22)

28.5. ผู้น�าและศิษยาภิบาลของเราจะต้องเน้นถึงความจริงของพระ
วจนะทีส่�าคญันีท้ัง้ในการเทศนาและการจัดท�าสิง่ตพีมิพ์ของเรา เพือ่ช่วยพฒันาความ
สามารถในการแยกแยะระหว่างความดีและความชั่ว 

28.6. การศึกษาเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับสังคมที่ดีและชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณที่เข้มแข็งของคนในสังคมนั้นๆ สถาบันของรัฐมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่
ประชาชนทุกคนทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน ดังนั้นสถาบันของรัฐจึงม ี
ข้อจ�ากัดเนื่องจากขอบข่ายของความรับผิดชอบสถาบันเหล่านั้น ในบางกรณีถูก
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ศาลสั่งไม่ให้สอนในความเป็นจริงของหลักข้อเชื่อของคริสเตียน ดังนั้นองค์การและ
สถาบันการศกึษาของครสิตจักรนาซารนีเช่น การสอนรวใีนวันอาทติย์ สถานรับเล้ียง
เดก็ก่อนวยัเรยีน สถานดแูลผูส้งูวยั วทิยาลัยทัว่ไป และวทิยาลยัพระคริสตธรรม ถูก
คาดหวังให้สอนพระคัมภีร์และจริยธรรมแก่เด็กๆ อนุชนและผู้ใหญ่เพื่อให้สมาชิกมี
ความรู้และความเข้าใจในหลักข้อเช่ือของครสิตจกัร การศกึษาในสถาบนัของรัฐบาล
ซ่ึงสอนให้เชื่อม่ันในมนุษย์ตามแบบของชาวโลกและละเลยในการสอนถึงหลักการ
ด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ การศึกษาในสถาบันของรัฐบาลจะสมบูรณ์ขึ้นถ้ามีการสอนถึง
การด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ที่บ้านควบคู่กันไป นอกจากนี้แล้วคริสเตียนควรสนับสนุน
ให้คริสเตียนท�างานในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเพื่อเป็นพยานและชักจูงคนใน
สถาบันเหล่านั้นให้เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า (มธ. 5:13-14)

 29.คริสตจักรนาซารีนควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้
29.1.การบนัเทงิทีท่�าลายจรยิธรรมครสิเตียน สมาชกิคริสตจกัรนาซารนี 

ควรดูแลตนเองและครอบครัว โดยยึดถือหลัก 3 ประการ ดังนี้ ประการที่ 1 
คริสเตียนต้องเป็นผู้รักษาการใช้เวลาว่างที่ดี ประการที่ 2 คริสเตียนมีหน้าท่ีใน
การน�าจริยธรรมคริสเตียนมาปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในยุค
ที่ศีลธรรมสับสนและความชั่วร้ายได้กล�้ากลายเข้ามาในสถาบันครอบครัวในหลายๆ 
ทาง เช่น ทางสิ่งตีพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ดัง
นั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเราเชื่อ
ถือว่าเราควรจะส่งเสริมและสนับสนุนการบันเทิงที่ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตบริสุทธิ์
และมีคุณค่าจากพระคัมภีร์ ซึ่งสนับสนุนการที่มีศักดิ์ศรีของพันธสัญญาที่ได้กระท�า
ในพิธีแต่งงานซึ่งเป็นพันธสัญญาเฉพาะ เราจึงสนับสนุนให้อนุชนในคริสตจักร
ใช้ของประทานของเขาในด้านสื่อมวลชนและด้านศิลปะเพื่อจะมีอิทธิพลที่ดีต่อ
วัฒนธรรม ประการที่ 3 คริสเตียนต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นพยาน
หรือให้ความร่วมมือในการต่อต้านความช่ัวร้ายซึ่งหม่ินประมาทพระเจ้าในสังคม 
นั้นๆ เช่น ความรุนแรง ความยั่วยวนทางกามารมณ์ หนังสือและสื่อลามก และสิ่งที่
ลึกลับทุกอย่าง (การท�านายโชคชะตา) ข้อความดูหมิ่นต่อสถาบันคริสเตียน การใช้
เวทมนตร์และอาคมต่างๆ ซึง่ส�าแดงอตุสาหกรรมบนัเทงิ เพือ่การค้าในรปูแบบต่างๆ 
นอกจากน้ีแล้วครสิเตยีนต้องพยายามท�าลายแหล่งทีจ่ดัการบนัเทงิประเภทนีซ้ึง่รวม
ถงึหลกีเลีย่งการเข้าชมมหรสพ ทีจ่ดัท�าเพือ่สนบัสนนุหรอืส่งเสริมหรอืมลีกัษณะของ
ความรนุแรง การยัว่ยวนทางกามารมณ์ การลกมกหรือการใช้เวทมนตร์และการอาคม
ต่างๆ ท่ีท�าลายมาตรฐานความบรสิทุธิข์องพระเจ้าทัง้กายและใจ
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 ดังนั้น เราต้องมีความรับผิดชอบในการสอนและในเทศนาให้ประชากรของ
เราท�าตามมาตรฐานเกีย่วกับศีลธรรมแห่งชีวิตครสิเตยีน และน�าให้เขารูจ้กัการสงัเกต
โดยการอธิษฐานเพือ่จะเลือกทางเหนอืกว่า คือการด�ารงทีช่วีติบริสทุธิอ์ย่างสม�า่เสมอ 
เหตฉุะนัน้ผูน้�าและศิษยาภิบาลของเราต้องเน้นในพืน้ฐานความจรงิด้วยบทความและ
ค�าเทศนา เพื่อพัฒนาหลักค�าสอนในการสังเกตแยกแยะสิ่งชั่วร้ายและสิ่งดีซึ่งจะพบ
กันในสื่อมวลชลต่างๆ นี้
 เราจึงเสนอให้ยึดตามมาตรฐานซึ่งมารดาของ จอห์น เวสเลย์ ให้ไว้คือ 
“อะไรก็ตามที่ท�าให้ความมีสติของท่านอ่อนลง ท�าร้ายจิตส�านึกที่ดีของท่าน ท�าให้
ท่านมองไม่เห็นพระเจ้า หรือท�าให้ท่านไม่ชอบส่ิงที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ และอะไร
ก็ตามซ่ึงท�าให้ฝ่ายร่างกายมีอ�านาจเหนือจิตใจของท่าน สิ่งเหล่านั้นคือความบาป 
ส�าหรับท่าน” เพ่ือเป็นแนวทางให้รู้จักการสังเกต (29.2-29.4, 903.11-903.16) 

(รม. 14:7-13; 1 คร.10:31-33; อฟ. 5:1-18; ฟป. 4:8-9; 1 ปต. 1:13-17; 2 ปต. 1:3-11)

29.2. ลอตเตอรี่และการพนันในรูปอื่นๆ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คริสตจักรถือว่าผลท้ายสุดของการเล่นการพนันท�าลายทั้ง
ตัวบุคคลและสังคมนั้นๆ (มธ. 6:24-34; 2 ธส. 3:6-13; 1 ทธ. 6:6-11; ฮบ. 13:5-6; 1 

ยน. 2:15-17) 
29.3. สมาชิกภาพขององค์การใดๆ ที่กระท�าโดยการสาบานท้ังในที่ลับ

และที่แจ้ง ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมร่วมสงเคราะห์ด้วยความรักฉันพี่น้อง 
ระหว่างสมาชิก (Freemasons) องค์การที่มีลักษณะกึ่งศาสนาแบบนี้ท�าให้การอุทิศ 
กายถวายชวีติต่อพระเจ้าของครสิเตยีนไม่เข้มแขง็ ทัง้ยงัเป็นการท�าลายค�าพยานของ
ครสิเตยีนในท่ีสาธารณะอกีด้วย ประเดนเหล่านีจ้ะได้รับการพจิารณาด้วยกับย่อหน้า
ที่ 112.1 เกี่ยวกับสมาชิกภาพของคริสตจักร (1 คร. 1:26-31; 2 คร. 6:14-7:1; อฟ. 

5:11-16; ยก. 4:4; 1 ยน. 2:15-17)

29.4. การเต้นร�าทกุรปูแบบทีย่บัยัง้การเจริญเตบิโตทางฝ่ายจติวญิญาณ
และท�าลายจารีตประเพณีที่ดีของสังคมนั้นๆ (มธ. 22:36-39; รม 12:1-2; 1คร. 10:31-

33; ฟป. 1:9-11; คส. 3:1-17)

29.5. การบริโภคหรือจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมที่ท�าให้มึนเมาหรือวัตถุใน
ทางดังกล่าวตลอดจนการส่งเสริมหรือการลงคะแนนเสียงให้หรือการมีใบอนุญาต 
เพื่อจ�าหน่ายวัตถุดังกล่าวทั้งนี้ให้รวมไปถึงการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย การบริโภคหรือ 
จ�าหน่ายยาสูบหรอืวัตถใุนทางดงักล่าวทกุรปูแบบ เพราะว่าพระคมัภร์ีและประสบการณ์
ของมนุษย์แสดงว่าการบริโภค การผลิตตลอดจนการจ�าหน่ายวัตถุที่ท�าให้มึนเมา 
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การกระท�าเช่นนั้นมีผลกระทบร้ายแรง และด้วยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์ระบวุ่าวตัถุท่ีท�าให้มนึเมาและยาสูบมผีลกระทบร้ายแรงต่อทัง้ร่างกายและจิตใจ 
ดังนั้นเนื่องจากเราเป็นประชากรแห่งความเชื่อเราจึงหลีกเลีย่งทั้งหมด ไม่ใช่ใช้น้อย
เท่านั้น เพื่อจะแสวงหาการด�ารงชีวิตบริสุทธิ์ พระคัมภีร์สอนว่าร่างกายของเราเป็น
วหิารของพระวิญญาณบรสิทุธิ ์ดงันัน้เราจงึเรยีกร้องให้ประชากรของเราทกุคนหลกี
เลี่ยงวัตถุที่ท�าให้มึนเมาทั้งสิ้น

ย่ิงกว่านีอ้กี ความรบัผดิชอบของเราในฐานะครสิเตยีนต่อสงัคมท�าให้เรา
ต้องใช้ทกุวถิทีางซ่ึงไม่ผดิกฎหมายเพ่ือจะท�าให้การผลติวตัถทุีท่�าให้มนึเมาและยาสบู
จะลดลง เราต้องเป็นพยานยืนยันต่อผู้อื่นในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของวัตถุที่
ท�าให้มึนเมาซึ่งเป็นปัญหาสังคมทั่วโลก (903.14-903.16) (สภษ. 20:1; 23:29-24:2; 

ฮชย. 4:10-11; ฮบก. 2:5; รม. 13:8, 14:15-21, 15:1-2; 1 คร. 3:16-17, 6:9-12, 19-20; 

10:31-33; กท. 5:13-14, 21; อฟ. 5:18) (ควรใช้น�า้องุน่และขนมปังไร้เชือ้เท่านัน้1 ในการประกอบ

พิธีศีลมหาสนิท) (514.9, 530.7, 531.2, 532.1, 802) 

29.6.การใช้ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยไม่มีใบสั่งแพทย์เพื่อกระตุ้น
หรอืกดประสาทและการใช้ยาตามใบสัง่แพทย์ทีผ่ดิวตัถปุระสงค์ หรอืใช้ยาเกนิขนาด
การใช้ยาที่มีฤทธ์ิต่อจิตประสาทควรท�าภายใต้ค�าแนะน�าและการดูแลของแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
(มธ. 22 : 37-39; 27:34; รม. 12: 1-2; 1 คร. 6:19-20; 9:24-27)

ข.การแต่งงานและการหย่าร้าง
และ/หรือการแยกทางกัน

 30. ครอบครัวคริสเตียนคือ วัฏจักรของความรัก การสามัคคีธรรมและ
การนมัสการพระเจ้าซึง่ผกูพนัด้วยสายสมัพนัธ์เดยีวกนัทางพระครสิต์ สิง่เหล่านีต้้อง
ปลูกฝังอย่างจริงจังในสังคมปัจจุบันที่สายสัมพันธ์ของครอบครัวถูกท�าลายลงอย่าง
ง่ายดาย คริสตจักร นาซารีนสนับสนุนคณะธรรมกิจและสมาชิกในค�าสอนและการก
ระท�าที่ท�าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวจ�าเริญและเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คริสตจักรนาซารีนเน้นให้คณะธรรมกิจสอนและเทศนาอย่างชัดเจนถึงความส�าคัญ
ของพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ให้การแต่งงานเป็นการผูกพัน
อย่างถาวรตราบจนชีวิตหนึ่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะหาไม่
 พระเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวขึ้นในสมัยที่มนุษย์ยังปราศจากความบาป
และพระองค์มีพระประสงค์ให้สถาบันครอบครัวเป็นเหมือนค�าสอนของอัครทูตที่ให้
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สถาบนัครอบครัวด�าเนนิ “ในทางทีมี่เกยีรตทิกุอย่าง” การแต่งงานคอืการผกูพนัของ
ทัง้สองคนระหว่างชายหน่ึงและหญงิหนึง่ เพือ่สามคัคธีรรม เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กันและ
กนัตลอดจนเพือ่ขยายพงศ์ของมนษุย์ชาติ ครสิเตียนควรจะถนอมความสมัพนัธ์นีไ้ว้
และควรตัดสินใจแต่งงานหลังจากได้อธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อขอการทรงน�า
จากพระเจ้าและเมือ่ได้ไตร่ตรองจนแน่ใจแล้วว่าการแต่งงานนัน้เป็นไปตามพระคมัภร์ี 
 นอกจากนี้แล้วเขาทั้งสองควรแสวงหาพระพรที่พระเจ้าประทานให้ส�าหรับ
คู่สมรสกล่าวคือ มิตรภาพที่มีความบริสุทธิ์ การอบรมบุตรธิดา และความรักซึ่งกัน
และกัน ส่ิงเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างครอบครัว พันธสัญญาที่ได้กระท�า
ในพิธีแต่งงานจะมีผลผูกพันตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่และการท�าลายพันธ
สัญญานี้ถือว่าเป็นการท�าลายแผนการของพระเจ้าที่ให้การแต่งงานเป็นการผูกพัน
ตลอดไปตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ (ปฐก.1:26-28,31; 2-21-24; มลค. 2:13-

16; มธ. 19:3-9 ยน. 2:1-11; อฟ. 5:21-6:4; 1 ธส. 4:3-8; ฮบ. 13:4)

30.1. พระคัมภีร์สอนไว้ว่า การแต่งงานเป็นการอุทิศตัวให้กันและกัน
ของชายและหญิงตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งการแต่งงานนี้สะท้อนให้
เห็นถึงความรักที่เสียสละของพระคริสต์ที่มีต่อคริสตจักร เม่ือเป็นดังน้ันพระเจ้าจะมี
พระประสงค์ให้การแต่งงานเป็นการผูกพันกันอย่างถาวรและการหย่าขาดเป็นการ
ละเมิดค�าสอนของพระคริสต์ แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าผู้เปี่ยมไปด้วยพระกรุณา
พร้อมที่จะให้อภัยแก่บุคคลที่ได้ละเมิดค�าสอนของพระองค์ ถ้าบุคคลนั้นกลับใจเสีย
ใหม่ มีความเชื่อและความถ่อมใจ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมานี้คริสตจักรนาซารีน
ตระหนักดีว่าในบางกรณี การหย่าร้างเกิดขึ้นทั้งๆ ที่คู่สมรสไม่เต็มใจให้เป็นเช่นนั้น 
หรือคู่สมรสอาจถูกบังคับให้หย่าขาดเพราะเหตุผลทางกฎหมาย หรือเพราะเหตุผล
เพ่ือความปลอดภยัทางด้านร่างกายของฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด (ปฐก. 2:21-24; มก. 10:2-12; 

ลก. 7:36-50; 16:18; ยน. 7:53-8:11; 1 คร. 6:9-11; 7:10-16; อฟ. 5:25-33)

30.2. ผู้รับใช้ของคริสตจักรนาซารีนได้รับการอบรมให้ดูแลสมาชิกใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท�าพิธีแต่งงานทั้งต้องพยายามสอนสมาชิกทุกวิถีทางให ้
เข้าใจถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานของคริสเตียน นอกจากนี้แล้วผู้รับใช้ต้อง
ให้ค�าปรึกษาก่อนประกอบพิธีแต่งงานตลอดจนให้ค�าแนะน�าทางฝ่ายจิตวิญญาณที่
ถูกตอ้งแกค่นที่ผา่นการหย่ามาแลว้ ผู้รบัใชจ้ะประกอบพธิีแต่งงานให้กบับุคคลที่ยดึ
ปฏิบัติหลักของพระคัมภีร์ว่าด้วยการแต่งงานเท่านั้น กล่าวคือบุคคลที่ประกาศในที่
สาธารณะว่าจะยอมปฏิบัติตามแผนการของพระคัมภีร์ที่ให้แต่งงานเป็นการผูกพัน
อย่างถาวรตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายยังด�ารงชีวิตอยู่ 
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แผนการของพระคัมภีร์ส�าหรับการแต่งงานให้มีความสัมพันธ์เฉพาะ
ระหว่างชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งเท่านั้น (30-30.1, 32, 514.10, 536.16) 

30.3. สมาชิกของคริสตจักรนาซารีนต้องอธิษฐานแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อสถานการณ์ของการแต่งงานขาดความสุขซึ่งการแก้ไข
สถานการณ์จะต้องสอดคล้องกับพันธสัญญาที่ได้กระท�าไว้และจะต้องเป็นไปตาม
ค�าสอนของพระคัมภีร์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะรักษาสถาบันครอบครัวและไม่ท�าให้
พระนามของพระครสิต์และครสิตจกัรของพระองค์ต้องมัวหมอง ครสิตจกัรสนบัสนนุ
ให้คูส่มรสทีมี่ปัญหารนุแรงรบัค�าปรกึษาและค�าแนะน�าจากศษิยาภบิาลหรอืผูน้�าฝ่าย
จิตวิญญาณที่เหมาะสม การละเลยที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อนี้ด้วยความเชื่อและ
ตัง้ใจจรงิท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ตามวิธขีองครสิเตียนจงึมผีลให้เกดิการหย่าขาดและ/
หรือทั้งสองฝ่ายถูกลงวินัยตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 604-604.2 และ 605-605.12

30.4.คนจ�านวนมากในสังคมของเราละเมดิแผนการของพระเจ้าว่าด้วย
เรื่องการแต่งงานเนื่องจากความโง่เขลา ความบาปและความอ่อนแอของมนุษย์ ค
ริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าพระคริสต์สามารถช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้นจากบาปได้
เหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงช่วยหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน�้า ความบาปต่อพระเจ้า
ในเรือ่งการแต่งงานนีไ้ม่ได้ท�าให้บคุคลนัน้ขาดจากพระคณุและความรกัของพระเจ้า
ในการอภัยบาปที่กล่าวไว้ในพระกิตติคุณ เมื่อการแต่งงานคร้ังแรกถูกเลิกล้มและมี
การแต่งงานใหม่เกิดขึ้นคู่สมรสเมื่อส�านึกผิดแล้วต้องแสวงหาพระคุณของพระเจ้า
และความช่วยเหลือจากพระเจ้าในความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา บุคคลดังกล่าว
อาจจะยอมรับให้เป็นสมาชิกของคริสตจักรได้เม่ือส�าแดงการมีชีวิตใหม่และเม่ือเขา
แสดงออกว่าตระหนกัถงึความบรสิทุธิข์องการแต่งงานของคริสเตียน (21, 107.1)

ค.ศักดิ์ศรีของมนุษย์
 31. คริสตจักรนาซารีนยืนยันว่าชีวิตของมนุษย์มีศักดิ์ศรีและพยายาม
ป้องกันชีวิตนั้นด้วยต่อต้านการท�าแท้ง การวิจัย Stem Cell และวิธีการท�าให้คนที่
บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือผู้ชราจะขาดการดูแลทางแพทย์อย่างเหมาะสม

31.1.การท�าแท้ง คริสตจักรนาซารีนยืนยันว่าชีวิตของมนุษย์มีศักด์ิศรี
ซึง่เริม่ต้นโดยการทรงสร้างของพระเจ้าและเชือ่ว่าชวีติของมนษุย์เริม่ต้นตัง้แต่ยงัอยู่
ในครรภ์มารดา ชีวิตคือของประทานจากพระเจ้า ชีวิตของมนุษย์ทุกคนซึ่งรวมถึง
ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาถูกสร้างจากพระเจ้าตามพระฉายของพระองค์ เหตุฉะนั้น
ชีวิตจึงมีสิทธิได้รับการดูแล การสนับสนุน และการป้องกัน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
ทารกเป็นมนุษย์และมีลักษณะของมนุษย์ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องพึ่งพา
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มารดา ในช่วงพัฒนาโตขึน้น้ีทารกอาศยัอยูก่บัมารดา ดงันัน้ชวีติของทารกจงึต้องได้
รบัการยอมรบัและปกป้อง ด้วยเหตนุีค้รสิตจกัรนาซารนีจงึต่อต้านการท�าแท้งทกุรปู
แบบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวของมารดาหรือเพื่อควบคุม
ประชากรโลก ครสิตจกัรนาซารนีต่อต้านกฎหมายทีย่นิยอมให้มกีารท�าแท้งเสร ีการ
ตดัสนิใจท�าลายชวีติของทารกโดยการท�าแท้งในกรณทีีก่ารตัง้ครรภ์เป็นอนัตรายต่อ
ชวีติของมารดานัน้สามารถกระท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัค�าปรกึษาทีถ่กูต้องจากแพทย์และ
ผู้ให้ค�าปรึกษาที่เป็นคริสเตียนเท่านั้น

การต่อต้านการท�าแท้งอาจท�าได้โดยการจัดตั้งและการสนับสนุน
โครงการท่ีช่วยเหลือแม่และเด็ก ในวิกฤติการณ์ที่มีการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจควร
เรียกร้องให้คริสเตียน (เฉพาะผู้ที่เหมาะสมที่จะให้รับทราบเรื่องเท่านั้น) จัดหาสิ่ง
แวดล้อมทีเ่ต็มไปด้วยความรกั การอธษิฐานและการให้ค�าแนะน�าแก่บคุคลดังกล่าว ใน
เหตกุารณ์เช่นนีค้วามช่วยเหลืออาจท�าโดยการใช้บริการของศนูย์ให้ค�าปรึกษา บ้าน
พักส�าหรับมารดาและการก่อตั้งหรือการใช้บริการขององค์การจัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์

คริสตจักรนาซารีนตระหนักดีว่าการพิจารณาไตร่ตรองที่จะท�าแท้งเพื่อ
เป็นการยตุกิารตัง้ครรภ์โดยทีไ่ม่ได้ตัง้ใจนัน้ส่วนใหญ่เป็นผลสบืเนือ่งมาจากครสิเตยีน
ทีไ่ม่ปฏบิตัติามมาตรฐานของพระคมัภร์ีว่าด้วยในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ ดงันัน้คริสตจกัร
นาซารีนเรียกร้องให้สมาชิกประพฤติตามจริยธรรมคริสเตียนในพระคัมภีร์ใหม่ที่ได้
กล่าวถึงเพศสัมพันธ์ และจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องการท�าแท้งโดยพิจารณาจากหลัก
การของพระคัมภีร์ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งในพระคัมภีร์จะให้ค�าแนะน�าและแนวทาง
การตดัสนิใจทีถ่กูต้อง (ปฐก. 2:7, 9:6; อพย. 20:13; 21:12-16, 22-25; ลนต. 18:21; โยบ. 

31:15; สดด.22:9; 139:3-16; อสย. 44:2,24; 49:5; ยรม. 1:5; ลก. 1:15,23-25,36-45; กจ. 

17:25; รม. 12:1-2; 1 คร. 6:16; 7:1 ต่อไป ; 1 ธส. 4:3-6)

คริสตจักรนาซารีนตระหนักด้วยว่ามีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์น่าเศร้าสลดคอืการท�าแท้ง ครสิตจกัรท้องถ่ินทุกแห่งและคริสเตียนทกุคน
ควรน�าเรือ่งการให้อภยัจากพระเจ้าไปถงึบคุคลทีม่ปีระสบการณ์ท�าแท้งมาแล้ว คริสต
จักรท้องถิ่นควรจะเป็นชุมชนแห่งการไถ่บาปและความหวังส�าหรับทุกคนแม้ว่าเขา
ทรมานในด้านร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณก็ตามเพราะว่าเขาเลือกท�าแท้งแล้ว 
(รม. 3:22-24; กท. 6:1)

31.2.การตัดแต่งพันธุกรรม คริสตจักรนาซารีนสนับสนุนการตกแต่ง
พันธุกรรม เพ่ือการแก้ไขข้อบกพร่องของพันธุกรรม คริสตจักรนาซารีนตระหนัก
ดีว่าการตกแต่งพันธุกรรมอาจจะช่วยรักษาโรคหรือการป้องโรคต่างๆ ท้ังโรคด้าน 
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ร่างกายและด้านสมองหรือจิตใจได้ แต่คริสตจักรนาซารีนต่อต้านการตกแต่ง
พันธุกรรมเพื่อจะส่งเสริมความอยุติธรรมในสังคม หรือเพื่อดูหม่ินคุณค่าของบุคคล 
หรือเพ่ือท�าให้บุคคลมีความเหนือกว่าบุคคลอื่นในด้าน เช้ือชาติ สติปัญญา หรือ
สังคม (eugenics) คริสตจักรนาซารีนต่อต้านการศึกษาโดยใช้ DNA เพื่อน�าผล
จากการศึกษานั้นไปสนับสนุนการท�าแท้งแทนที่จะให้ทารกเกิดแบบธรรมชาติ การ
ใช้การตกแต่งพันธุกรรมในทุกกรณีควรท�าด้วยความถ่อมใจ เคารพต่อศักด์ิศรีและ
คุณค่าของมนุษย์ เห็นมนุษย์เสมอภาคกันต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า มีความเมตตา
และยุติธรรมเสมอ (มคา. 6:8)

31.3.การวิจยั Stem Cell จากตวัอ่อนของมนษุย์ และความพยายามด้าน
การแพทย์/วทิยาศาสตร์ทีท่�าลายชีวิตมนษุย์หลังจากการปฏิสนธ ิ(Human Embry-
onic Stem Cell Research and Other Medical/Scientific Endeavors that Destroy 
Human Life after Conception) คริสตจกัรนาซารนีสนบัสนนุเตม็ทีใ่นทางการแพทย์
และวทิยาศาสตร์ เพือ่พฒันาวทิยาการด้าน Stem Cell จากเนือ้เยือ่ของมนษุย์ทีเ่ป็น
ผู้ใหญ่แล้ว สายรก สัตว์ทดลองและตัวอ่อนต่างๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์ จุดยืนของเราเรื่อง 
Stem Cell ของมนุษย์มาจากพื้นฐานความเชื่อที่มั่นคงที่ว่า ตัวอ่อนของมนุษย์หลัง
จากการปฏิสนธิก็คือมนุษย์ที่เป็นพระฉายาของพระเจ้า ดังนั้นเราจึงต่อต้านการใช้ 
Stem Cell ที่ได้จากตัวอ่อนของมนุษย์เพื่อการวิจัย การตกแต่งพันธุกรรมหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ

เราสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตหากไม่
เป็นการขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือศีลธรรม และกฎของพระคัมภีร์ อย่างไร
ก็ตามเราต่อต้านการท�าลายตัวอ่อนของมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
และวิธีการวิจัยแบบใดก็ตามที่ท�าลายชีวิตมนุษย์หลังจากการปฏิสนธิ ด้วยความ
สอดคล้องกับความเห็นนี้เราจึงต่อต้านการใช้เนื้อเยื่อจากทารกที่ถูกท�าแท้งไม่ว่าจะ
เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

31.4. การโคลนมนุษย์ (Human Cloning) คริสตจักรนาซารีนต่อต้าน
การโคลนมนษุย์ พระเจ้าทรงท�าให้มนษุย์มคีณุค่าเมือ่พระองค์ทรงสร้างมนษุย์ตามพ
ระฉายาของพระองค์ แต่การโคลนมนุษย์เป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงวัตถุ และ
ปฏิเสธศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรา (ปฐก. 1:27)

31.5.การฆ่าตวัตาย (รวมถงึการช่วยให้ตายทางการแพทย์) เราเชือ่ว่า 
การฆ่าตัวตาย (การต้ังใจจบชีวิตเพ่ือให้พ้นจากความทรมานของผู้ป่วยที่ไม่อาจ
รักษาได้ หรือ ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานกับโรคที่รักษาไม่หาย) ขัด
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แย้งกับความเชื่อของคริสเตียน ความเชื่อนี้ใช้กับการยอมตายที่ผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่
สามารถรักษาได้ขอร้องด้วยความยินยอมพร้อมใจ และผู้ป่วยท่ีไม่มีสติสัมปชัญญะ
พอที่จะตัดสินใจเองได้ เราเชื่อว่าการปฏิเสธเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นความมั่นใจของ
ครสิเตียนท่ีมาจากพระคมัภร์ีตัง้แต่ยคุแรกและเป็นศนูย์กลางของความเชือ่ของคริสต
จักรว่าพระเยซูครสิต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า การฆ่าตวัตายขัดแย้งกบัความมัน่ใจ
ของครสิเตยีนทีว่่าพระเจ้าคือผูท้รงมอี�านาจสงูสุดในชวีติของเรา เราไม่ใช่ผูท้ีจ่ะตดัสนิ
ชวีติด้วยตวัเราเอง เพราะเป็นการขดัแย้งกบัหน้าทีผู่อ้ารกัขาของเราต่อพระเจ้า สิง่นี้
จะท�าลายคุณค่าของชีวติมนษุย์และชุมชนตามพระคมัภร์ี การให้ความส�าคญักบัการ
สิ้นสุดความทรมานเป็นการโอ้อวดของมนุษย์เหนือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เราขอ
ให้สมาชกินาซารนีต่อต้านความพยายามทกุอย่างในการฆ่าตวัตายอย่างถูกกฎหมาย

31.6.การยอมให้ตาย ในความเช่ือของคริสเตยีนสามารถยอมรับได้เมือ่
ผู้ป่วยยอมให้ถอดเครื่องช่วยชีวิต หรือไม่ขอใช้เคร่ืองช่วยชีวิตเม่ือม่ันใจว่าต้องตาย
แน่นอน การตดัสนิใจนีใ้ช้ได้กับผูป่้วยทีอ่ยูใ่นสภาพไม่ตอบสนองอย่างถาวร และผู้ที่
แม้จะใช้เครือ่งช่วยชีวติมากเท่าใดกไ็ม่มโีอกาสฟ้ืน เราเชือ่ว่าเมือ่ต้องตายแน่นอนก็
ไม่มอีะไรในหลกัข้อเช่ือของครสิเตยีนทีบ่อกว่าการใช้เครือ่งมอืช่วยชวีติสามารถเลือ่น
ก�าหนดการตายออกไป ในฐานะครสิเตยีนเราเชือ่ในความสตัย์ซือ่ของพระเจ้าและมี
ความหวงัในชวิีตนิรนัดร์ ความเช่ือน้ีท�าให้ครสิเตยีนยอมรับความตายเหมือนเป็นการ
ส�าแดงความเชือ่ในพระครสิต์ผูซ้ึง่ชนะความตายเพือ่เราและเพือ่ไม่ให้ความตายชนะเรา

ฆ.เพศสัมพันธ์
 32. คริสตจักรนาซารีนมีความเห็นว่าเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึง
ความบรสิทุธิแ์ละความสวยงามทีพ่ระเจ้าพระผูส้ร้างมพีระประสงค์ทีจ่ะประทานให้แก่
ส่ิงท่ีพระองค์ทรงสร้าง เพศสมัพนัธ์เป็นวิธหีนึง่ในพนัธสญัญาระหว่างสามแีละภรรยา
ท่ีถกูประทับตราและส�าแดงออก ครสิเตยีนต้องเข้าใจว่าเพศสมัพนัธ์สามารถและควร
ที่จะท�าให้บริสุทธิ์ได้โดยพระเจ้า เพศสัมพันธ์ท�าให้คู่สมรสรู้สึกอิ่มใจและชื่นชมยินดี
ได้ เมื่อเพศสัมพันธ์เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความจงรักภักดี สามีภรรยาที่
เป็นคริสเตยีนควรจะมองว่าเพศสมัพนัธ์เป็นส่วนหนึง่ของการอทิุศตนเพือ่กนัและกนั
และเป็นการอุทิศชีวิตให้พระคริสต์ผู้ซึ่งให้ความหมายแก่ชีวิต
 บ้านของครสิตชนควรจะเป็นทีส่อนให้บตุรธดิาเหน็ถงึความบรสิทุธิข์องเพศ
สมัพนัธ์และเป็นตวัอย่างให้ลกูๆ เข้าใจถงึความหมายทีถ่กูต้องของเพศสมัพนัธ์ทีจ่ะ
ให้คู่สมรสรูสึ้กอ่ิมใจและช่ืนชมยนิดไีด้ในสิง่แวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยความรัก ความสตัย์
ซื่อและความอดทน
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 ผู้รับใช้และผู้สอนพระวจนะของคริสตจักรนาซารีนจะต้องประกาศความ
เข้าใจทีถ่กูต้องของเพศสมัพันธ์ให้ชดัเจน กล่าวคอื ให้เราชืน่ชมยนิดใีนความสวยงาม
ของเพศสัมพันธ์ทีถ่กูต้องและป้องกนัไม่ให้เกดิการไม่ซือ่สตัย์ต่อกนัหรือกระท�าความ
สัมพันธ์นี้ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ
 เพศสมัพนัธ์ผดิจากวตัถปุระสงค์เมือ่บคุคลนัน้ๆ ต้องการมเีพศสมัพนัธ์เพือ่
สนองความต้องการทางเพศสัมพันธ์เท่าน้ัน หรอืท�าให้ความสมัพนัธ์ทางเพศไร้คณุค่า
โดยการใช้บคุคลอืน่มาบ�าบดัความใคร่ของตนเองในทางลามกหรอืในทางวปิรติทาง
เพศ คริสตจักรนาซารีนมีความเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่นอกเหนือจาก
พันธสัญญาที่ได้กระท�าในพิธีแต่งงานระหว่างหญิงและชาย เป็นความบาป ท�าลาย
ความบริสุทธิ์และความสวยงามของเพศสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้มีพระประสงค์ไว้ 
 การลักเพศเป็นรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ท�าให้เพศสัมพันธ์วิปริตผิดจากที่ควร
จะเป็น คริสตจักรนาซารีนตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาที่ท�าให้เกิด พฤติกรรมท่ี
วิปริตทางเพศนั้นลึกซ้ึงและซับซ้อน แต่คริสตจักรยังยืนยันตามพระคัมภีร์ว่าการ
ประพฤติดังกล่าวเป็นความบาปและจะน�ามาซ่ึงพระอาชญาของพระเจ้า คริสตจักร
นาซารีนเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอที่จะเอาชนะพฤติกรรมลักเพศได้ (1 
คร. 6:9-11) คริสตจักรนาซารีนไม่เห็นด้วยกับการลดหย่อนมาตรฐานจริยธรรม
ครสิเตยีนเพือ่ยอมรบัพฤติกรรมลกัเพศ นอกจากนีแ้ล้วครสิตจกัรนาซารนีสนบัสนนุ
ให้เทศนาและสอนสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐานของพระคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์
(ปฐก. 1:27; 19:1-25; ลนต. 20:13; รม. 1:26-27; 1 คร. 6:9-11; 1 ทธ. 1:8-10)

ง.การเป็นผู้อารักขาคริสเตียน
 33. ความหมายของการเป็นผู้อารักขา พระคมัภร์ีสอนว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของ
ชีวิตของทุกคนรวมทั้งของทุกสิ่ง ดังนั้นเราจึงเป็นเพียงผู้อารักขาชีวิตและทรัพย์สิน 
คริสเตียนต้องตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของและเราเป็นผู้อารักขา เราจะต้องรับ
ผิดชอบต่อพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อารักขาของเรา พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า
แห่งกฎระเบียบในการกระท�าทั้งสิ้นของพระองค์ พระองค์ทรงตั้งระบบในการถวาย 
เพื่อให้มนุษย์รู ้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของและเราเป็นเพียงผู ้อารักขาโดยแท้ 
คริสเตียนทุกคนควรถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการประกาศ
ข่าวประเสริฐ (140) (มลค. 3:8-12; มธ. 6:24-34; 25:31-46; มก. 10:17-31; ลก. 

12:13-24; 19:11-27; ยน. 15:1-17; รม. 12:1-13; 1 คร. 9:7-14; 2 คร. 8:1-15; 9:6-15; 

1 ทธ. 6:6-19; ฮบ. 7:8; ยก. 1:27; 1 ยน. 3:16-18)
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33.1.การน�าสิบลดมาถวายในท้องพระคลัง การถวายสิบลดได้กล่าวไว้
ในพระคมัภร์ีและเป็นการกระท�าทีเ่ป็นปกตวิิสยัของครสิเตียนทีต้่องถวายสบิลดอย่าง
สัตย์ซ่ือในครสิตจกัรท้องถิน่ทีเ่ป็นสมาชิกอยู่ ดงันัน้งบประมาณของครสิตจกัรจะต้อง
ข้ึนอยู่กับการน�าสบิลดมาถวายในท้องพระคลังและให้ถือว่าคริสตจกัรท้องถ่ินคือท้อง
พระคลงั ทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมในครสิตจักรนาซารนีควรถวายสิบลดอย่างสตัย์ซือ่คือจาก
รายได้ท้ังหมดโดยถอืว่าการถวายสบิลดเป็นหน้าทีก่ารเงนิน้อยทีส่ดุต่อพระเจ้าทีต้่อง
รบัผิดชอบ และถวายเพิม่ตามความสมคัรใจเพ่ือสนบัสนนุคริสตจกัรทัง้หมด ได้แก่ ค
ริสตจักรท้องถิ่น องค์การบริหารภาคพื้น และองค์การบริหารสากล การถวายสิบลด
ให้คริสตจักรท้องถิ่นถือเป็นการถวายท่ีส�าคัญที่สุดซ่ึงพระเจ้าจะทรงน�าให้ผู้อารักขา
ที่สัตย์ซื่อน�าทรัพย์ไปใช้เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจทุกอย่างของคริสตจักร

33.2.การเรี่ยไรและการแจกจ่าย ในพระคัมภีร์ได้สอนถึงการถวายสิบ
ลดและการถวายเพ่ือการสนับสนุนเพ่ือการประกาศและการถวายเพื่อสร้างคริสต
จักร คริสตจักรนาซารีนทุกแห่งไม่ควรเรี่ยไรเงินโดยวิธีที่ผิดจากหลักการของพระ
คัมภีร์โดยวิธีการใดที่ไม่เป็นผลดีต่อการประกาศหรือท�าให้เสื่อมเสียช่ือเสียงของค
ริสตจักรหรือโดยวิธีใดๆ ที่เหยียดหยามลิดรอนสิทธิหรือมีอคติต่อคนยากจนตลอด
จนการใช้ทรพัยากรบคุคลไปในทางทีผ่ดิคือ ไม่ดึงก�าลงัและความสามารถของสมาชกิ
จากการประกาศ

เพื่อให้เป็นตามข้อก�าหนดในระดับท้องถิ่น (องค์การบริหาร การศึกษา 
และองค์การบริหารสากล) ของคริสตจักรนาซารีน คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งควร
จะเตรียมแผนจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณส�าหรับองค์การบริหารสากล การศึกษา 
และองค์การบริหารแต่ละเดือน (130, 154, 155-155.2, 515.13)

33.3. การสนบัสนนุพนัธกจิ “ท�านองเดียวกนั องค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรง
บัญชาไว้ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้น” 
(1 คร. 9:14) คริสตจักรต้องเลี้ยงดูผู้ท�าพันธกิจของตนซึ่งได้รับการทรงเรียกจาก
พระเจ้า และถวายตวัเตม็เวลาในการรบัใช้ เราขอให้สมาชกิคริสตจักรมคีวามยินดีใน
การสนับสนนุพันธกจิครสิตจกัรด้วยการถวายทรัพย์อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้คริสตจกัร
สามารถจ่ายเงินเดือนให้ศิษยาภิบาลได้สม�่าเสมอเช่นกัน (115.4)

33.4 ถวายมรดก และสัญญาถวาย สิง่ส�าคญัในการเป็นผูอ้ารกัขาทีด่ขีอง
ครสิเตยีน เพือ่ให้มคีวามรอบคอบในการดแูลรายได้และทรพัย์สนิ คริสตจกัรนาซารนี 
ให้ความส�าคัญกับการเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อในชีวิตน้ี และตามนิมิตที่พระเจ้าทรง
ประทานให้ในการมอบมรดกไว้เพือ่วันข้างหน้า ดังนัน้คริสตจกัรนาซารีนจึงตัง้มลูนธิิ
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ขึ้นเฉพาะการถวายมรดกและสัญญาถวาย กฎหมายแพ่งไม่ได้ระบุไว้ถึงการถวาย
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า แต่คริสเตียนทุกคนสนใจในการจัด
เตรียมพินัยกรรมด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย และควรพิจารณา
ถวายเพื่อช่วยงานรับใช้ในด้านต่างๆ ของคริสตจักรนาซารีน เช่น พันธกิจมิชชั่น 
การประกาศ การศึกษา และการกุศลต่างๆ ของคริสตจักรท้องถิ่น องค์การบริหาร 
และองค์การบริหารสากล

33.5.การแบ่งปันสนบัสนนุการปกครองของครสิตจกัรนาซารนีเป็นแบบ
ให้มีตัวแทน คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งได้สนับสนุนพันธกิจทั่วไปของคริสตจักร
สากล ซ่ึงได้รับการอธิบายโดยประชุมสมัชชาสากล และได้รับการมอบให้ท�าด้วย
การเป็นผูน้�าของคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลในด้านการประกาศทัว่
โลก การศึกษา การสนับสนุนศิษยาภิบาล และการกระท�าพันธกิจองค์การบริหาร
 คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลกับคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลมีสิทธิอ�านาจให้แบ่งปันเงินทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกให้กับองค์การ
บริหารต่างๆ (317.11) 
 ตามคู่มือย่อหน้า 337.1 คณะกรรมการชาติและ/หรือคณะกรรมการที่
ปรึกษาภาคพื้นมีสิทธิอ�านาจเพื่อสร้างแผนการให้มีบัญชีฝากเงินเพื่อการเกษียณ
ส�าหรับศิษยาภิบาลในภาคพื้นของเขาได้ การระบุรายงานเกี่ยวกับแผนการเหล่านี้
จะตามคู่มือย่อหน้า 337.2 นอกจากนี้กรณีในย่อหน้า 38.5จะไม่เกี่ยวข้องกับคณะ
กรรมการเงินทุนเพื่อเกษียณและสวัสดิภาพของสหรัฐอเมริกา 
 นอกจากนี้คณะกรรมการชาติและ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคพื้นมี
สิทธิอ�านาจเพ่ือสร้างการสนับสนุนส�าหรับสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ม่ีอยู่ในภาค
พื้นของเขาอีกด้วย (344, 345.3)
 องค์การบริหารแต่ละแห่งมีสิทธิอ�านาจเพ่ือสร้างการสนับสนุนส�าหรับพันธ
กจิองค์การบรหิารโดยคณะกรรมการการเงนิของสมชัชาองค์การบรหิารได้ (235.1)

จ.เจ้าหน้าที่คริสตจักร
 34. คริสตจักรนาซารีนแนะน�าให้คริสตจักรท้องถิ่นเลือกตั้งเจ้าหน้าที ่
คริสตจักรผู้ซึ่งเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถ่ินนั้น ผู้ซึ่งประกาศว่ามี
ประสบการณ์ในการทรงช�าระให้บริสุทธ์ิอย่างสมบูรณ์ และมีชีวิตที่เป็นพยานถึง
พระคุณของพระเจ้าที่ทรงเรียกให้บุคคลนั้นด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และเป็นบุคคลที่มี
ความประพฤติสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสตจักรนาซา
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รนีตลอดจนสนบัสนนุครสิตจกัรท้องถิน่ด้วยการถวายสบิลด การถวายเพือ่การรบัใช้
อย่างสตัย์ซือ่ เจ้าหน้าทีค่รสิตจกัรควรจะยงัสตัย์ซือ่ใน”การสร้างสาวกให้เป็นเหมือน
พระคริสต์ในทุกชนชาติ” อีกด้วย (113.11,127, 145-147)

ฉ.ระเบียบการประชุม
 35. ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคลและกฎ
ระเบยีบใน คูมื่อครสิตจกัรนาซารนี ให้การประชมุและการด�าเนนิการต่างๆ ของสมา
ชิกคริสตจักรระดับท้องถิ่น องค์การบริหาร และองค์การบริหารสากล ตลอดจนคณะ
กรรมการของคริสตจักร อยู่ภายใต้กฎ Robert’s Rules of Order (ฉบับล่าสุด) (ซึ่ง
ใช้ในการประชุมรัฐสภา) (113, 203, 300.3)

ช.การแก้ไขข้อก�าหนดในการปฏิบัติของคริสเตียน
 36. การแก้ไขข้อก�าหนดในการปฏิบัติของคริสเตียน อาจจะเสนอให้ท�าได้
เมื่อมีคะแนนเสียงรับรอง 2 ใน 3 จากการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
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ส่วนที่ 4

การปกครอง บริหาร

คริสตจักร

คริสตจักรท้องถิ่น

องค์การบริหาร

องค์การบริหารสากล

วิทยาลัยพระคริสตธรรม
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คริสตจักรท้องถิ่น
อารัมภบท

 พันธกิจของคริสตจักรนาซารีนคือ การประกาศแก่ทุกคนถึงพระคุณของ
พระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระเยซูคริสต์ ทรงอภัยความผิดบาปและช�าระจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ งานพันธกิจอันดับแรกและส�าคัญที่สุดคือ “การสร้างสาวก” เพื่อรวบรวม
ผูเ้ชือ่เข้าในการสามคัคธีรรม และเป็นสมาชกิของคริสตจกัร และเพือ่สอนผูเ้ชือ่เหล่า
นัน้ในงานรบัใช้ต่อไป เป้าหมายขัน้สดุท้ายของ “สงัคมผูเ้ชือ่” คอืเพือ่จะได้ถวายทกุ
คนให้เป็นผู้สมบูรณ์แล้วในพระคริสต์ (คส. 1:28) ในวันสุดท้าย
 ในคริสตจักรท้องถิ่นคือสถานที่ซึ่งการไถ่บาป การท�าให้เพียบพร้อม การ
สอนและงานพันธกิจเกิดขึ้น คริสตจักรท้องถิ่นคือพระกายของพระคริสต์และเป็น
สถานที่ที่เราส�าแดงความเชื่อ และท�าพันธกิจด้านต่างๆ คริสตจักรท้องถิ่นหลายๆ 
แห่งร่วมกันเป็นองค์การบริหารและเป็นภาคพื้น
 พื้นฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักรนาซารีนคือความเชื่อ 
นโยบายค�าจ�ากัดความและวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้แสดงไว้ในคู่มือคริสตจักร 
นาซารีน
 หัวใจของความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัได้แถลงไว้ในหลกัข้อเชือ่ในคูม่อื เรา
สนบัสนนุครสิตจกัรในทกุภาคพืน้และทกุภาษาให้แปล เผยแพร่และสอนหลกัข้อเชือ่
เหล่านีแ้ก่สมาชกิของครสิตจกัร และนีค้อืสายใยทองค�าทอเข้าด้วยกนัเป็นผ้าทองค�า
คือ คริสตจักรนาซารีนสากลที่แสดงให้เห็นว่าเราคือใครและเราท�าพันธกิจอะไรบ้าง
 การเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัได้แสดงออกเป็นรปูธรรมคอื การประชมุสมัชชา
องค์การบริหารสากล ซึ่ง “มีอ�านาจสูงสุดในการร่างหลักข้อเช่ือ กฎระเบียบและมี
อ�านาจในการเลือกตั้งในคริสตจักรนาซารีน” (300)
 ข้อทีส่องท่ีได้แสดงให้เหน็ถึงการเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัคอื คณะกรรมการ 
องค์การบริหารสากลซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรนาซารีนทั้งหมด
 ข้อทีส่ามทีส่ะท้อนความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัคอื คณะกรรมการประธาน 
องค์การบรหิารสากลซ่ึงรบัผดิชอบในการตคีวามคูม่อื การอนมุตัหิรอืการเปลีย่นแปลง
ระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสถาปนาผู้รับใช้
 การบรหิารครสิตจกัรนาซารนีจะเป็นไปตามมตขิองผูแ้ทน เพือ่หลกีเลีย่งการ
ปกครองทีเ่อนเอยีงไปทางเสยีงของผู้น�าคริสตจกัรและการปกครองทีเ่อนเอยีงไปทาง
สมาชิก
 ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลกที่คริสตจักรนาซารีนด�าเนินงานรับใช้นั้นอาจมี 
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วัฒนธรรมและการเมืองแตกต่างกัน อาจท�าให้จ�าเป็นต้องปรับวิธีการบริหารคริสต
จักรในระดับท้องถิน่ หรอืระดบัองค์การบรหิาร หรอืระดบัภาคพืน้ซึง่ได้ระบวุธิกีารใน
หัวข้อที ่4 บทที ่1,2 และ 3 การเสนอหวัข้อให้มกีารเปลีย่นแปลงต้องเสนอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและต้องได้รบัอนญุาตจากคณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากล

บทที่ 1
คริสตจักรท้องถิ่น

 ก.การก่อตั้ง การตั้งชื่อ การจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักร ทรัพย์สิน ข้อ
บังคับ รวมการคริสตจักรและ การปิดคริสตจักรท้องถิ่น 
 100.การก่อตัง้ ครสิตจกัรท้องถิน่อาจก่อต้ังขึน้โดยประธานองค์การบรหิาร
หรือประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจในองค์การบริหารนี ้ หรือผูป้กครองที่ได้รับ
มอบหมายอ�านาจจากประธานองค์การบริหาร หรือประธานองค์การบริหารสากล 
รายงานอย่างเป็นทางการของคริสตจักรแห่งใหม่จะส่งไปยังส�านักงานเลขาธิการ
องค์การบริหารสากล ตามล�าดบัการบรหิาร (23, 107, 208.1, 536.12)

100.1 ที่ประชุมพันธกิจคริสตจักร ที่ประชุมพันธกิจคริสตจักรซึ่งยังไม่
เป็นครสิตจกัรสมบรูณ์ตามย่อหน้า 100 อาจจะได้รับการแต่งตัง้จากเลขาฯ สากลให้
เป็นทีป่ระชมุพนัธกจิครสิตจกัรได้โดยการอนมุตัจิากประธานองค์การบรหิารของบริ
เว้นงานใหม่นั้นมีอยู่ ผู้รับใช้จะได้รับต�าแหน่งเป็นศิษยาภิบาลที่ได้ประจ�าการ หรือ
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่ได้ประจ�าการ (ตามย่อหน้า 160) ส�าหรับคริสตจักรใหม่ เมื่อ
ประธานองค์การบริหารอนุมัติแล้ว คริสตจักรใหม่อาจจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ได้ตามย่อหน้า 102 และได้รับและรายงานสมาชิกตามย่อหน้า 107.2ได้ (100.2, 
107.2, 138.1, 208.6)

100.2.คริสตจักรที่ประกอบด้วยที่ประชุมของหลายเช้ือชาติ คริสตจักร
ท้องถิ่นอาจจะขยายงานรับใช้โดยจัดให้มีชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่ใช้ภาษาต่างๆ ซ่ึงช้ัน
เรียนเหล่านี้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของคริสตจักรท้องถ่ิน และจากกลุ่มศึกษาพระ
คัมภีร์อาจจะขยายเป็นคริสตจักรใหม่หรือคริสตจักรสมบูรณ์ (100) ด้วยเหตุนี้เอง
อาจท�าให้มีคริสตจักรมากกว่าหนึ่งคริสตจักรอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งต้องได้รับการ
อนุมัตจิากประธานองค์การบรหิารในกรณทีีค่รสิตจกัรทีป่ระกอบด้วยทีป่ระชมุหลาย
เชื้อชาติซ่ึงอยู่ในที่ประชุมบางแห่งที่ยังไม่ได้มีการบริหารตนเอง คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารโดยความเห็นชอบของประธานองค์การบริหารและ
ประธานองค์การบริหารสากลอาจจะอนุญาตให้ท่ีประชุมนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการ
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บริหารตนเองโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.ที่ประชุมนั้นจะต้องไม่รวมตัวกันและแยกจากคริสตจักรท้องถิ่น
2.ที่ประชุมนั้นจะต้องไม่ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินแยกจากคริสตจักรท้องถ่ิน

ที่สมบูรณ์
3.ที่ประชุมนั้นจะต้องไม่สร้างหนี้สินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากประธาน

องค์การบริหาร คณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ินที่สมบูรณ์ และคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร

4.ท่ีประชุมนั้นจะต้องไม่แยกตัวจากคริสตจักรท้องถ่ินหรือกระท�าการ
ใดๆ ที่ท�าลายความสัมพันธ์ที่ดีเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากประธานองค์การ
บริหารซึ่งได้ปรึกษากับศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ่น
 101.ชื่อของคริสตจักร ชื่อของคริสตจักรที่ตั้งขึ้นใหม่จะก�าหนดโดยคริสต
จักรท้องถิ่น โดยได้รับการปรึกษาจากประธานองค์การบริหาร และได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (102.4)

101.1.การเปล่ียนชือ่ ครสิตจกัรนาซารีนท้องถ่ินอาจจะเปลีย่นชือ่คริสต
จกัรได้ในกรณท่ีีได้รบัคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากการประชมุประจ�าปีหรอืประชมุพเิศษ
ของสมาชิกคริสตจักร ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อคริสตจักรมีดังนี้ (1) คณะกรรม
การคริสตจักรยื่นข้อเสนอต่อประธานองค์การบริหารซ่ึงเป็นผู้ขอการอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (2) คริสตจักรท้อง
ถิ่นลงคะแนนสนับสนุน (3) คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารเสนอต่อ
ที่ประชุมสมัชชาระดับองค์การบริหารและที่ประชุมสมัชชาเห็นด้วย (102.4)
 102.การจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักร ในทุกๆ สถานะภาพที่กฎหมาย 
อนุญาตให้คณะกรรมการดูแลทรัพย์สินจดทะเบียนคริสตจักรท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล
และผู ้ดูแลคริสตจักรจะเป็นผู ้ดูแลทรัพย์สินของนิติบุคคลตามกฎระเบียบแห่ง
นิติบุคคลซ่ึงได้ก�าหนดอ�านาจนิติบุคคลที่อยู ่ภายใต้การบริหารของคริสตจักร 
นาซารีนที่ก�าหนดไว้ในคู่มือโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลคริสตจักร 
นาซารนี ผูด้แูลทรพัย์สนิจะเป็นผูจ้ดัการและดแูลทรัพย์สนิโดยอยูภ่ายใต้การรบัรอง 
ของคริสตจักรท้องถิ่น

102.1.ในกรณีที่มีการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารคริสตจักรโดยคณะ
กรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบรหิารเป็นผูช้�าระเงนิแทนครสิตจกัรท้องถิน่ เมือ่ค
รสิตจกัรท้องถิน่ได้ช�าระเงนิคืนเป็นทีเ่รยีบร้อยคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การ
บริหารควรจะโอนชื่อกรรมสิทธิ์ให้คริสตจักรท้องถิ่น
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102.2.ในกรณีที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักร ทรัพย์สินของค
ริสตจักรทั้งหมดควรโอนให้อยู่ในชื่อของคริสตจักรท้องถิ่นที่จดทะเบียนนิติบุคคล
เดียวกัน (102.6)

102.3.ศิษยาภิบาลและเลขาธกิารคณะกรรมการคริสตจกัรท�าหน้าทีเ่ป็น
ประธานและเลขาธกิารของนติบิคุคลหรือไม่เป็นนติบิคุคลของครสิตจกัร และเป็นผูมี้
อ�านาจลงนามในการโอนทรัพย์สิน สัญญาจ�านอง การยกเลิกสัญญาจ�านอง สัญญา
ต่างๆ และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ นอกเสียแต่ว่าได้ก�าหนดข้อยกเว้นไว้ในคู่มือ
คริสตจักรนาซารีน 104-104.3

102.4.ระเบียบการจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักรมีดังต่อไปนี้
1.ชื่อของนิติบุคคลจะต้องมีค�าว่า “คริสตจักรนาซารีน” และใช้ชื่อ “ค

รสิตจักรนาซารนี” ในเครือ่งหมายครสิตจักร ในหวักระดาษจดหมาย และสิง่พมิพ์จาก 
คริสตจักรท้องถิ่นนั้น

2.กฎระเบียบของนิติบุคคลดังกล่าวจะเป็นคู่มือคริสตจักรนาซารีน
3.ระเบียบการจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักรจะต้องไม่ระบุข้อความ

ใดๆ ที่อาจจะเป็นเหตุให้คริสตจักรท้องถิ่นมีคุณสมบัติเข้าค่ายการยกเว้นภาษีอากร
ตามกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ 

4.เมื่อมีการปิดคริสตจักร ทรัพย์สินของคริสตจักรจะต้องโอนให้คณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร
 ระเบียบการจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักรอาจจะเพิ่มเติมข้อความใดๆ 
ตามสมควรโดยอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น แต่จะไม่มีการเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ที่
จะท�าให้ทรัพย์สินของคริสตจักรท้องถิ่นเปลี่ยนมือจากคริสตจักรนาซารีน (101-
101.1, 104.3, 106.1-106.3)

102.5.เมื่อมีคริสตจักรที่ประกอบด้วยท่ีประชุมของหลายเชื้อชาติที่
ปกครองตนเองหลายคริสตจักรที่ใช้สถานที่เดียวกันในกรณีที่กฎหมายอนุญาต 
คริสตจักรเหล่านี้อาจจดทะเบียนนิติบุคคลคริสตจักรได้

102.6.ท้องที่ใดที่ไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ก็ยังต้องมีช่ือ  
“คริสตจักรนาซารีน” ปรากฏในเอกสารทางกฎหมายทุกกรณี (102.2)
 103.อสังหาริมทรัพย์ การซื้อหรือการขายที่ดินหรือการก่อสร้างอาคาร 
คริสตจักรหรืออาคารใดๆ หรือการต่อเติมใดๆ หรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย
เหตผุลใดก็ตาม จะต้องเสนอต่อประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการทรัพย์สนิ 
คริสตจักรประจ�าองค์การบริหารเพื่อพิจารณา แนะน�า ตลอดจนการอนุมัติข้อเสนอ
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นั้นๆ คริสตจักรท้องถิ่นจะรายงานเรื่องเงินและเรื่องการก่อสร้างนั้นตามระยะทุก 3 
เดือนต่อคณะกรรมการทรัพย์สินฯ เหล่านั้น คริสตจักรท้องถิ่นจะไม่มีการสร้างหนี้
สินใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการจ�านองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการต่อเติม
ใดๆ โดยไม่ได้รบัอนญุาตเป็นลายลักษณ์อกัษรจากประธานองค์การบรหิารและคณะ
กรรมการทรัพย์สินคริสตจักรประจ�าองค์การบริหาร (233-234.5)

103.1.ในกรณีที่คณะกรรมการคริสตจักรและประธานองค์การบริหาร 
และคณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรไม่สามารถตกลงกันได้ ประเด็นนั้นๆ จะต้อง 
ให้ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจเป็นผู้ตัดสิน คริสตจักรหรือประธาน
องค์การบริหารอาจจะเสนอต่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลเพื่อการ
ตัดสินใจข้ันสุดท้าย การอุทธรณ์ทุกกรณี การไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์หรือการ
ขัดแย้งต้องน�าเสนอต่อประธานองค์การบริการสากลผู้มีอ�านาจหรือคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลเป็นลายลักษณ์อักษร ส�าเนาของการอุทธรณ์ไม่เห็น
ด้วยกับการอุทธรณ์หรือการขัดแย้งต่างๆ ที่น�าเสนอโดยคณะกรรมการคริสตจักร
หรือประธานองค์การบริหารจะต้องส่งให้คู่กรณี บันทึกการประชุมของค�าอุทธรณ์
ของคณะกรรมการคริสตจักรจะต้องมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา ระบุข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้นและบันทึกการลงคะแนนเสียงของสมาชิกรวมอยู่ด้วย
 104.ข้อบังคับ คริสตจักรท้องถิ่นไม่สามารถซื้อ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
หรือขาย จดจ�านอง แลกเปลี่ยน หรือ การจัดการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ นอกจากจะ
ได้รับการรับรองอนุมัติโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากสมาชิกในการประชุมประจ�าปี
หรือจากการเรียกประชุมพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ยกเว้นได้รับการรับรอง 
2 ใน 3 ส่วนของจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมและมีสิทธิลงคะแนนส�าหรับทรัพย์สินที่
ได้รับบริจาคเพื่อขายเป็นเงินถวายส�าหรับงานของคริสตจักรท้องถิ่น ทั้งสองกรณีนี้
ต้องการการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานองค์การบรหิารทรพัย์สินครสิต
จักร(113.3-113.4, 113.7-113.8, 234.3, 234.4)

104.1.ห้ามไม่ให้จ�านองอสังหาริมทรัพย์ของคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อน�า
เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าเดือนที่เกิดขึ้น

104.2. คริสตจักรท้องถิ่นที่จ�านอง หรือ ขายสังหาริมทรัพย์ หรือได้
รับเงินประกันหรือเงินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ ควรใช้เงินดังกล่าวเพื่อซื้อ
อสงัหารมิทรพัย์หรอืพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ หรอืลดหนีสิ้นของอสงัหาริมทรัพย์อืน่ๆ 
นอกจากจะได้รบัการอนมุตัจิากประธานองค์การบรหิารและคณะกรรมการทีป่รึกษา
ขององค์การบริหารให้ใช้เงินรายได้นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากนี้ 
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104.3.ผู้ดูแลทรัพย์สินหรือคริสตจักรท้องถ่ินจะไม่เปล่ียนการใช้ท่ีดิน
ของคริสตจักรนาซารีนเพื่ออย่างอื่น (113-113.1)

104.4.การถอนตัวของคริสตจักร คริสตจักรท้องถิ่นจะไม่มีการถอนตัว
จากคริสตจักรนาซารีนหรือกระท�าการใดๆ ที่ท�าลายความสัมพันธ์ท่ีดี นอกจากได้
รบัการอนุมัติและการจดัการจากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารสากล และได้รับการ
ยินยอมในเงื่อนไขต่างๆ และแผนงานที่ได้จัดไว้ในท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากล (106.2-106.3)
 105.การรวมครสิตจกัร ครสิตจกัรท้องถิน่สองแห่งหรอืมากกว่านัน้จะรวม
กันได้เมื่อได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากการลงคะแนนเสียงในบัตรลับของสมาชิก
ที่อยู่ในประชุมพิเศษของคริสตจักรแต่ละแห่งที่รวมกัน ถ้าหากการรวมคริสตจักรจะ
ได้รบัการเสนอโดยการลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการครสิตจกัรท้องถิน่
แต่ละแห่งและการรวมกันนี้ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธาน
องค์การบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารและประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ
 การรวมครสิตจกัรจะเสรจ็สิน้ลงในการประชมุพเิศษของคริสตจกัรใหม่โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเลือกตั้งเจ้าหน้าที่คริสตจักรและจัดหาศิษยาภิบาล ประธานองค์การ
บรหิารหรอืผูป้กครองทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังจากประธานองค์การบริหาร จะเป็นประธาน
ที่ประชุม
 คริสตจักรที่รวมกันนี้จะรวมสมาชิกภาพทั้งหมดและสมาชิกในหนวยงา
นของคริสตจักรทุกแห่ง คริสตจักรที่รวมกันนี้อาจจะมีการรวมทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของคริสตจักรทุกแห่ง โดยได้รับอนุมัติจากประธานองค์การ
บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร และประธานองค์การบริหาร
สากลผู้มีอ�านาจ คริสตจักรที่เข้าร่วมกันนี้จะต้องมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อพันธกิจ
สากล เพื่อการศึกษา และเพื่อองค์การบริหารด้วย
   เมื่อได้รับแจ้งจากประธานองค์การบริหาร เลขาธิการองค์การบริหารสากลจะเป็น
ผู้มีอ�านาจในการลบชื่อของคริสตจักรที่ปิดออกจากรายชื่อคริสตจักรทั้งหมด
 106.การประกาศเป็นคริสตจักรเฉ่ือยชา หรือ การปิดคริสตจักร คณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจมีการประกาศเรื่องคริสตจักรเฉื่อยชา
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะปิด ฟื้นฟูขึ้นใหม่หรือตั้งคริสตจักรใหม่อย่าง
ทางการได้

106.1.คริสตจักรท้องถิ่นจะปิดตัวได้โดยค�าเสนอรับรองจากประธาน
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องค์การบริหาร เมื่อได้รับคะแนนเสียงรับรอง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบรหิาร แต่การปิดครสิตจกัรอาจท�าได้หลงัจากประธานองค์การบริหาร
ได้ปรกึษากับประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจถึงวธีิการท่ีเป็นไปได้ในการปิด
คริสตจักรท้องถิ่นเท่านั้น

106.2.ในกรณทีีค่รสิตจกัรท้องถิน่เริม่เฉือ่ยชาหรอืปิดตวั ทรพัย์สนิของ 
คริสตจักรที่มีอยู่จะต้องไม่เปล่ียนแปลงเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ 
ก็ตาม แต่ชือ่ในกรรมสทิธิจ์ะให้คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิารท�าหน้าที่
เป็นตัวแทนองค์การบริหารในเขตนั้นๆ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลผล 
ประโยชน์ของคริสตจกัรนาซารนีทัว่ๆ ไป ผู้ดแูลทรัพย์สนิคริสตจกัรท้องถ่ินทีเ่ฉือ่ยชา
หรือปิดตัวจะขายหรือด�าเนินการใดๆ เพื่อขายจะต้องได้รับค�าสั่งจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร และต้องมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ ผู้ดูแลทรัพย์สินนั้นจะมีการแยกให้หรือส่งมอบให้ตามค�า
สั่งจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหาร (104.4, 106, 222.20)

106.3.ผู้ดูแลทรพัย์สินหนึง่คนหรอืหลายคนของครสิตจกัรทีเ่ฉือ่ยชาหรอื
ปิดตัวต้องไม่เปลีย่นแปลงทรัพย์สนิของครสิตจกัรจากการใช้ประโยชน์ของคริสตจกัร 
นาซารีน (104.4, 141-144, 222.20)

106.4.คริสตจักรที่ปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ถูกลบชื่อออกจาก
รายชื่อคริสตจักรของเลขาธิการองค์การบริหารสากล

106.5.เมื่อคริสตจักรได้รับการประกาศให้เป็นคริสตจักรที่เฉื่อยชา ผู้มี
อ�านาจลงชือ่ในบญัชีธนาคารทัง้หมดของคริสตจกัรท้องถ่ินนัน้จะต้องโอนเงนิทัง้หมด
ไปฝากไว้ในบัญชีของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร หากไม่ปฏิบัติ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารซ่ึงมีอ�านาจตามกฎหมายให้ปิดบัญชี
ธนาคารและเข้าดูแลทรัพย์สินทั้งหมด

ข.สมาชิกภาพ
 107.สมาชกิสมบรูณ์ ผูท้ีไ่ด้รบัการรับรองให้เข้าเป็นส่วนหนึง่ในครสิตจกัร
โดยผู้มีสิทธิอ�านาจ ผู้ที่ได้รับการต้อนรับจากศิษยาภิบาล ประธานองค์การบริหาร 
หรือประธานองค์การบริหารสากล ภายหลังจากที่ได้ประกาศถึงประสบการณ์ของ
ความรอดและความเช่ือของตนตามหลักค�าสอนของคริสตจักรนาซารีนแล้ว และ
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พร้อมที่จะถวายตัวให้อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของคริสตจักรก็จะสามารถเข้า
เปน็สมาชกิสมบรูณ์ของคริสตจกัรท้องถิน่ ผู้น�าของครสิตจกัรท้องถิน่จะพยายามน�า
สมาชิกทุกคนให้เข้าร่วมพันธกิจการรับใช้ของคริสตจกัรและน�าเขาให้เข้าสู่กลุ่มที่จะ
ดูแลและส่งเสริมสนับสนุนเขาได้ด้วย (23, 30.4, 107.2, 111, 113.1, 515.1, 
519, 530.8, 536.8-536.9) 

107.1.เมื่อมีผู้ปรารถนาที่จะเข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคริสต
จักร ศิษยาภิบาลจะอธิบายถึงสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบท่ีสมาชิกพึงมีต่อค
รสิตจกัร รวมทัง้หลักข้อเชือ่ คณุลักษณะของครสิเตยีน ข้อก�าหนดในการปฏบิตัขิอง
คริสเตียน เป้าหมายและพันธกิจของคริสตจักรนาซารีน 

ศิษยาภิบาลจะประกาศการรับรองผู้ท่ีมีคุณลักษณะให้เป็นสมาชิกโดย
สมบูรณ์ต่อท่ีประชุมตามพิธีการรับสมาชิกของคริสตจักรภายหลังจากที่ได้ปรึกษา
กับคณะกรรมการการประกาศและสมาชิกภาพแล้ว (801) (21, 28-34, 110-
110.4, 225)

107.2.สมาชิกของคริสตจักรใหม่ เมื่อคริสตจักรยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นอย่าง
สมบูรณ์ คริสตจักรใหม่ท�าหน้าที่รับและรายงานสมาชิกของคริสตจักรตามข้อ 107 
และ 107.1 ในสถิติประจ�าปี

107.3.การเลือกตั้งและการมอบหน้าที่ ผู้ที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์และที่
มีส่วนร่วมประจ�า ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นตามกฎหมายท้องถิ่น ผู้
นั้นจะมีสิทธิท่ีจะได้รับหน้าที่ในคริสตจักร เพื่อออกเสียงในประชุมคริสตจักรประจ�า
ปีและประชมุพเิศษของครสิตจกัรท้องถิน่ หรอืเพือ่เป็นตัวแทนของครสิตจกัรเพือ่ไป
ร่วมประชุมสมัชชาองค์การบริหารได้
 108.สมาชิกร่วม ในกรณีที่องค์การบริหารก�าหนดให้ คริสตจักรท้องถิ่น
อาจจะมีสมาชิกร่วม ซึ่งมีสิทธิในการเป็นสมาชิก ยกเว้นการมีสิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง และการด�ารงต�าแหน่งใดๆ ในคริสตจักร (203.24)

108.1.สมาชิกร่วมอาจได้รบัการยอมรับให้เป็นสมาชกิสมบรูณ์ หรือถูก
ปลดออกจากการเป็นสมาชิกก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศิษยาภิบาลและคณะ
กรรมการการประกาศและสมาชิกภาพ
 109.สมาชิกเฉื่อยชา คริสตจักรท้องถิ่นมีอ�านาจก�าหนดว่าสมาชิกคน
ใดถือว่าเป็น “สมาชิกเฉื่อยชา” ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ คือ 109.1 และ 109.2 
(112.3, 133)

109.1.เมื่อสมาชิกคริสตจักรย้ายไปอยู่ที่อื่นและหยุดปฏิบัติหน้าที่ใดๆ 
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ในฐานะสมาชิกคริสตจักรเขาจะได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมนมัสการในคริสตจักร 
นาซารีน และให้ท�าการโอนย้ายการเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้น 

109.2.เมือ่สมาชิกของครสิตจกัรขาดการเข้าร่วมในพธิกีรรมต่างๆ ของ 
คริสตจักรเป็นเวลาติดต่อกัน 6 เดือน โดยปราศจากเหตุผลที่คณะกรรมการคริสต
จักรเห็นว่าสมควร และหลังจากที่ได้ใช้ความพยายามที่จะหนุนใจให้เขากลับมา
ร่วมในพิธีกรรมต่างๆ แล้วก็ตาม ความเป็นสมาชิกภาพก็อาจเป็น “สมาชิกเฉื่อย
ชา” โดยการเสนอจากคณะกรรมการการประกาศและสมาชิกภาพของคริสตจักร 
และโดยการเห็นชอบของคณะกรรมการการประกาศและสมาชิกภาพของคริสตจักร 
ศิษยาภิบาลจะส่งจดหมายที่อธิบายเรื่องการกระท�าน้ีไปยังสมาชิกผู้น้ันภายในเวลา 
7 วัน จุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เพื่อหนุนใจให้สมาชิกจะกลับคืนมาร่วมใน
พิธีกรรมต่างๆ หลังจากนั้นศิษยาภิบาลก็จะบันทึกข้อความไว้ที่ชื่อของบุคคลนั้นว่า 
“คณะกรรมการครสิตจกัรมคีวามเหน็ชอบให้สมาชกิคนนีเ้ป็นสมาชกิทีเ่ฉือ่ยชา (วนั
ที่...)” ต่อจากนั้นคริสตจักรจะให้เวลา 120 วันเพื่อการรอคอย การอธิษฐาน และ
การหนุนใจ และสมาชิกสามารถยื่นค�าขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คริสตจักรคืน
ความเป็นสมาชิกภาพของตนอีกครั้งหนึ่งได้ ในค�าร้องขอจะต้องรวมไปถึงการให้ค�า
ปฏิญาณของการเป็นสมาชิก และการรื้อฟื้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนมัสการ
ของคริสตจักร คณะกรรมการคริสตจักรจะตอบสนองต่อค�าร้องขอดังกล่าวภายใน 
60 วัน แล้วความเป็นสมาชิกภาพที่สมบูรณ์ของเขาจะได้รับการรับรองอีกครั้งหนึ่ง 
โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการประกาศและสมาชิกภาพ และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการคริสตจักร

109.3.การนบัสมาชกิภาพอย่างสมบรูณ์ของครสิตจกัรต้องรวมสมาชกิ
สมบรูณ์ท่ีกระตอืรือร้นและเฉือ่ยชา ความเป็นสมาชกิภาพสมบรูณ์จะรายงานไปยงัท่ี
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารในสองรูปแบบ คือ 1) รายงานเกี่ยวกับสมาชิกภาพที่
กระตือรือร้นและ 2) รายงานเกี่ยวกับสมาชิกที่เฉื่อยชา

109.4.สมาชิกเฉื่อยชาจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมประจ�า
ปี หรือในการประชุมพิเศษต่างๆ ของคริสตจักร หรือไม่มีสิทธิในการด�ารงต�าแหน่
งใดๆ ในคริสตจักร

109.5.สมาชิกเฉือ่ยชาสามารถขอคืนสมาชิกภาพโดยการเขยีนเป็นลาย
ลกัษณ์อักษรให้คณะกรรมการครสิตจกัรน�าความเป็นสมาชกิภาพสมบรูณ์กลบัขึน้มา
ได้ จดหมายน้ันจะต้องมส่ีวนยนืยนัตามค�าสญัญาของความเป็นสมาชิกภาพสมบรูณ์
อีกครั้ง และที่จะมีส่วนร่วมในการนมัสการประจ�าของคริสตจักรท้องถิ่น คณะกรรม
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การคริสตจักรจะตอบสนองค�าขอน้ีภายใน 60 วัน ความเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์
จะได้มอบคืนให้โดยการรบัรองของคณะกรรมการประกาศและความเป็นสมาชกิภาพ
ของคริสตจักร กับคณะกรรมการคริสตจักรได้ 

ค. คณะกรรมการการประกาศและสมาชิกภาพ
 110. คณะกรรมการคริสตจักรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการการประกาศ
และสมาชกิภาพของครสิตจักร ซึง่จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ทา่น 
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีและให้ค�าปรึกษาแก่ศิษยาภิบาลผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานคณะ
กรรมการ (138.3) หน้าที่ของกรรมการมีดังต่อไปนี้

110.1.ส่งเสรมิการประกาศข่าวประเสริฐในคริสตจกัรท้องถ่ินและตดิตาม
ผลที่เกิดจากการประกาศ (107-107.1, 129.24)

110.2.ศึกษาและแนะน�าคณะกรรมการคริสตจักรและแผนกต่างๆ ในค
ริสตจักรที่จะเน้นการประกาศให้เป็นส่วนส�าคัญของคริสตจักรนั้นๆ 

110.3.ท�าหน้าที่กรรมการของคริสตจักรท้องถ่ินในการน�าแผนงานการ
ประกาศข่าวประเสริฐขององค์การบริหาร และองค์การบริหารสากลมาปฏิบัติในค
ริสตจักรท้องถิ่น

110.4.สนับสนุนให้ผู้ที่กลับใจใหม่เติบโตมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิก
สมบรูณ์ของครสิตจกัร โดยให้ผูท้ีก่ลับใจใหม่มกีารเฝ้าเดีย่วเป็นประจ�า เข้าเรยีนพระ
คัมภีร์และศึกษาคู่มือคริสตจักรเป็นการส่วนตัวหรือเรียนในชั้นผู้เชื่อใหม่กับศิษยาภิ
บาล การรับสมาชิกใหม่จะช่วยคริสตจักรรักษาผลจากการประกาศไว้ (20-21, 
30.4)

110.5.พยายามน�าสมาชิกใหม่ให้สามคัคธีรรมและนมสัการในครสิตจกัร
110.6.ท�างานร่วมกบัศษิยาภบิาลในการพฒันาโครงการต่างๆ เพือ่การ

เจริญเติบโตทางฝ่ายวิญญาณของสมาชิกใหม่
110.7.เสนอช่ือผู้ประกาศให้คณะกรรมการคริสตจักรเพื่อให้ศิษยาภิ

บาลแต่งตั้งเมื่อจัดงานประกาศใหญ่ของคริสตจักร คณะกรรรมการการประกาศและ
สมาชิกภาพควรจะจัดงานประกาศใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้เทศนาที่งาน
ประกาศใหญ่นั้นเป็นผู้ประกาศในคริสตจักรนาซารีน

110.8.ก่อนที่จะรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสต
จักร ศิษยาภิบาลจะต้องปรึกษากับคณะกรรมการการประกาศและสมาชิกภาพของ 
คริสตจักรเสียก่อน (107.1)
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ฆ.การเปลี่ยนสมาชิกภาพ
 111.การโอนสมาชิกภาพ ศิษยาภิบาลสามารถอนุญาตให้สมาชิกโอน
สมาชิกภาพไปคริสตจักรนาซารีนอื่นๆ (ดูแบบฟอร์มที่ 813.5) ในกรณีที่สมาชิกมี
ความประสงค์เช่นนัน้ การโอนจะมผีลภายใน 3 เดอืนเท่านัน้ เมือ่ครสิตจกัรทีย่อมรบั
บคุคลดงักล่าวเป็นสมาชิกสมบรูณ์ และส่งใบแจ้งการรบัถงึครสิตจกัรเดมิ แล้วสมาชิก
ภาพในคริสตจักรเดิมจะสิ้นสุดทันที (813.6)

111.1.ใบรับรอง ศิษยาภิบาลสามารถมอบใบรับรองให้สมาชิกเมื่อ
สมาชิกขอเพื่อโอนสมาชิกภาพไปคณะอ่ืนที่ประกาศข่าวประเสริฐ (ดูแบบฟอร์ม 
813.3) เมื่อศิษยาภิบาลมอบใบรับรองให้ สมาชิกภาพในคริสตจักรท้องถ่ินน้ันจะ
สิ้นสุดทันที (112.2)

ง.การออกจากสมาชิกภาพ
 112.ผูรั้บใช้ เมือ่ผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาหรอืผูร้บัใช้ประจ�าองค์การ
บรหิารได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรอืท�าพนัธกิจกบันกิายอืน่ ศษิยาภบิาลของคริสตจกัร
ท้องถ่ินที่ผู้รับใช้น้ันเป็นสมาชิกอยู่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการคุณสมบัติทราบทันที 
กรรมการคุณสมบัติต้องสืบสวนและรับรองสถานภาพของความเป็นผู้รับใช้ของผู้
นั้น หากคณะกรรมการคุณสมบัติตัดสินว่าควรระงับบทบาทการเป็นผู้รับใช้ของเขา  
ศิษยาภิบาลท้องถิ่นต้องลบชื่อของผู้รับใช้นั้นออกจากความเป็นสมาชิกภาพ และ 
เขียนข้อความไว้ที่ชื่อของเขาว่า “ย้ายไปร่วมกับนิกายอื่น” (530.9, 536.10-
536.11)

112.1.ฆราวาส เม่ือสมาชิกฆราวาสของคริสตจักรยอมรับความเป็น
สมาชิกภาพ ใบอนุญาตให้เทศนา หรือการสถาปนาจากองค์การศาสนาอื่นๆ หรือ
ท�างานในครสิตจกัรหรอืมชิชัน่อสิระต่างๆ จะท�าให้ความเป็นสมาชภิาพของเขาในค
รสิตจกัรสิน้สดุลงทนัท ีเว้นแต่บคุคลนัน้จะได้รับหนงัสืออนมุตัเิป็นรายปีจากคณะกรร
รมการครสิตจกัรทีเ่ขาเป็นสมาชกิอยู ่และหนงัสอือนมุตัจิากคณะกรรมการทีป่รึกษา
ประจ�าองค์การบริหารที่คริสตจักรของเขาตั้งอยู่

112.2.การยื่นขอออกจากสมาชิกภาพ เมื่อได้รับค�าร้องขอจากสมาชิก 
ศิษยาภิบาลอาจท�าเป็นจดหมายยินยอมให้ลาออกจากสมาชิกภาพ (ดูแบบฟอร์ม
ที่ 813.4) ซึ่งจะส่งผลให้ความเป็นสมาชิกภาพของบุคคลนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงทันที 
(111.1, 112)
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112.3.หลังจากสองปีนับตั้งแต่วันที่สมาชิกผู้นั้นได้รับการประกาศว่า
เป็น “สมาชิกเฉื่อยชา” แล้วคณะกรรมการคริสตจักรก็จะคัดชื่อของสมาชิกผู้นั้น
ออกจากการมีบทบาทใดๆ ในคริสตจักร จากนั้นศิษยาภิบาลจะประทับว่า “ถูกปลด
ออกโดยคณะกรรมการคริสตจักร (วันที่...)” ไว้ที่ชื่อของบุคคลผู้นั้น (109, 133)
 

จ.การประชุมของคริสตจักร
 113.การประชุมเรื่องภารกิจของคริสตจักรถือเป็นการประชุมของคริสต
จักร (35, 104, 113.7-113.8, 115, 517)

113.1.เฉพาะผู้ที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์และมีอายุตั้งแต่ 15 ป ี
บรบิรูณ์ข้ึนไปจะมสีทิธใินการออกเสียงในการประชมุของครสิตจกัร (107.3, 109-
109.4)

113.2.ผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุมของคริสตจักรนั้นจะไม่มีสิทธิในการลง
คะแนน

113.3.ภารกิจของการประชุมคริสตจักร ภารกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการ
เลือกตั้งสามารถจัดให้มีขึ้นในการประชุมคริสตจักรใดก็ได้ ถ้าหากว่าภารกิจนั้นเป็น 
เป้าหมายฝ่ายวิญญาณและกฎระเบียบของคริสตจักร

113.4.การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแพ่ง ในกรณีใดก็ตามถ้า
กฎหมายแพ่งได้ก�าหนดข้อปฏิบัติไว้เฉพาะเจาะจงส�าหรับวิธีการบางอย่าง ในการ
เรียกหรือจัดประชุมของคริสตจักร ข้อก�าหนดดังกล่าวจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด (142)

113.5.เจ้าหน้าที่ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นผู้น�าในการประชุม ศิษยาภิบาลซึ่ง
เป็นประธานของคริสตจักรโดยต�าแหน่ง หรือประธานองค์การบริหาร หรือประธาน
องค์การบริหารสากลผูม้อี�านาจ หรอืผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยประธานองค์การบรหิาร
หรอืประธานองค์การบรหิารสากล จะท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าขององค์ประชมุในการประชมุ
ประจ�าปี หรือการประชุมพิเศษต่างๆ ของคริสตจักร (210.1, 307.10, 515.15)

113.6.เลขานุการ เลขานุการของคริสตจักรจะท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของที่ประชุม ถ้าหากเลขานุการไม่เข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็จะเลือกเลขานุการ
ชั่วคราวเพื่อท�าการแทน (135.4)

113.7.การประชุมประจ�าปี การประชุมประจ�าปีของคริสตจักรจะต้องมี
ขึ้นภายใน 90 วันก่อนการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร การแจ้งเรื่องการประชุม
ประจ�าปีต้องท�าในช่วงการประชุมนมัสการก่อนการประชุมจะเร่ิมข้ึนสองสัปดาห์  
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การประชุมอาจจะจัดให้มีขึ้นมากกว่าหนึ่งวันหรือหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการคริสตจักร

113.8. การประชุมพิเศษ การประชุมพิเศษของคริสตจักรจะมีขึ้นโดย 
ศิษยาภิบาล หรือโดยคณะกรรมการคริสตจักร ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากศิษ
ยาภิบาล หรือจากประธานองค์การบริหาร หรือจากประธานองค์การบริหารสากล 
ผูม้อี�านาจ การแจ้งให้ทราบถงึการประชุมพเิศษต่างๆ ของครสิตจกัรจะต้องกระท�าใน
ช่วงการนมัสการประจ�า และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสองประชมุนมสัการ หรือกระท�า
ตามทีก่ฎหมายเเพ่งได้ก�าหนดไว้ (104, 113.1, 115-115.1, 123, 137, 139, 
142.1, 144) 

113.9.การรายงาน บุคคลต่อไปนี้จะต้องรายงานต่อที่ประชุมประจ�าปี
ของคริสตจักรคือ ศิษยาภิบาล (515.7) ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) (146.6) ประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) 
(151.4) ประธานพันธกิจนาซารนีมชิช่ันทัว่โลก (NMI) (153.2) มคันายกิา (507) 
ผู้รับใช้ท้องถิ่น (529.1) เลขานุการ (135.2) และเหรัญญิก (136.5) ของคณะ
กรรมการคริสตจักร

113.10.คณะกรรมการเสนอช่ือ คณะกรรมการเสนอชื่อจะใช้ในการ
เสนอชื่อเจ้าหน้าที่กรรมการ และตัวแทนที่ประชุมองค์การบริหาร ผู้ซ่ึงไม่ได้มีการ
เสนอชื่อในที่อื่น

คณะกรรมการเสนอช่ือจะต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกนิเจด็
คนของจ�านวนสมาชกิคริสตจกัร ซึง่รวมทัง้ศษิยาภบิาล และแต่งตัง้โดยศิษยาภบิาล
และได้รบัการอนมุตัจิากกรรมการครสิตจกัรประจ�าปี ศษิยาภบิาลจะเป็นประธานของ
คณะกรรมการเสนอชื่อเหล่านี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้อง
ยืนยันถึงคุณสมบัติอันครบถ้วนของตนตามที่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 34

113.11.การเลือกตั้ง ในการประชุมประจ�าปีของคริสตจักรจะมีการลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ ผู้อารักขา (137) ผู้ดูแล
ทรพัย์สนิ (141, 142.1) ผูอ้�านวยการรวีวารศึกษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล 
(SDMI) (146) และคณะกรรมการ SDMI (145) เพ่ือเข้าท�าหน้าทีใ่นคริสตจกัรใน
ปีต่อไปและจนกว่าผูส้บืต่อต�าแหน่งใหม่จะได้รบัการเลอืกเข้ามาแทน ตามทีก่ฎเกณฑ์
อนุญาต และโดยยึดเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกคริสตจักร ผู้ที่ได้รับเลือกก็รับใช้ตาม
ต�าแหน่งนั้นเป็นระยะเวลาสองปีได้ ผู้ที่ถูกรับเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีของคริสตจักร
จะต้องเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในคริสตจักรนาซารีนท้องถิ่นนั้นด้วย
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 คริสตจักรท้องถิ่นของเราควรจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งต่างๆ จาก
สมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น ผู้ที่ประสบการช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
ซึ่งด�าเนินชีวิตบริสุทธิ์ให้เป็นพยานกับคนอื่นๆ ว่าพระคุณของพระเจ้าทรงเรียกให้
เราด�าเนินชีวิตบริสุทธิ์ ผู้ที่มีใจเดียวกับหลักค�าสอน กฎเกณฑ์ และการปฏิบัติของ 
คริสตจักรนาซารีน และผู้ที่สนับสนุนคริสตจักรด้วยการเข้าร่วมนมัสการประจ�าและ
การถวายสบิลดอย่างสตัย์ซ่ือ เจ้าหน้าท่ีครสิตจักรควรจะยงัสัตย์ซ่ือใน”การสร้างสาวก
ให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ” อีกด้วย (34, 127, 145-147) 

113.12.ตามที่กฎเกณฑ์อนุญาต และในคริสตจักรที่มีวิธีการเลือกต้ัง
โดยยดึเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิครสิตจกัรเป็นเกณฑ์ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
ต่อจากนั้นผู้ที่ได้รับเลือกจะจัดตั้งจ�านวนคนที่จ�าเป็นให้เป็นผู้อารักขาและผู้ดูแล
ทรัพย์สินซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 137 และ 141 เมื่อคณะกรรมการคริสตจักรได้
รับเลือกแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นคณะผู้ท�างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ที่มี
อยู่ คริสตจักรสามารถเลือกคณะกรรมการการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะกร
รมการครสิตจักร (145-145.10) ครสิตจกัรท้องถิน่สามารถเลือกใช้โครงสร้างใหม่
ส�าหรับกรรมการคริสตจักรหรือคณะกรรมการอื่นๆ ของคริสตจักรเพื่อท�าพันธกิจ
บางอย่างโดยเฉพาะ โดยได้รับการรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธานองค์การ
บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารและไม่ขัดต่อกฎหมายใน
ท้องถิ่นนั้น

113.13. ตามที่กฎหมายอนุญาต และในคริสตจักรที่ให้การอนุมัติวิธี
การว่าด้วยการถือเอาเสียงส่วนใหญ่ของผูเ้ข้าร่วมประชมุประจ�าปีเป็นหลัก หลงัจาก
ที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธานองค์การบริหาร คริสตจักรก็จะสามารถเลือกตั้ง  
(ก) ครึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกในคณะกรรมการคริสตจักรเพื่อท�าหน้าที่เป็นเวลา
สองปี หรือ (ข) หนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิกในคณะกรรมการคริสตจักรเพื่อท�า
หน้าที่เป็นเวลาสามปี และในแต่ละปีจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในจ�านวนที่เท่ากัน 
เม่ือคณะกรรมการคริสตจักรได้รับการเลือกต้ังในลักษณะนี้ จ�านวนของผู้อารักขา
และผู้ดูแลทรัพย์สินที่ได้รับการเลือกจะต้องปฏิบัติตามที่บันทึกไว้ในมาตรา 137 
และ 141 

113.14. การประชุมประจ�าปีของคริสตจักรจะมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตัวแทนที่เป็นฆราวาสส�าหรับการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร หรือถ้าได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมประจ�าปีของคริสตจักรด้วยลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ศิษยาภิ
บาลอาจจะเสนอผู้แทนนั้นได้ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้แทนโดยการก�าหนดของที่ประชุม
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สมัชชาองค์การบรหิารสากลตามมาตรา 201-201.2 ทกุคนทีไ่ด้รับการเลอืกตัง้ให้
เป็นผูแ้ทนนัน้จะต้องเป็นสมาชกิสตัย์ซือ่ของครสิตจกัรนาซารีนท้องถ่ินแห่งเดยีวกนั
นั้น (107.3, 113.11)

113.15 ตัวแทนเข้าประชุมสมัชชาองค์การบริหารจากคริสตจักรใหม่ 
(CTM) อาจได้รับเลือกโดยศิษยาภิบาลตามคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 34, 
201.1 และ 201.2  ตัวแทนอาจได้รับการเสนอชื่อโดยศิษยาภิบาล CTM เพื่อการ
ประชมุขององค์การบรหิาร โดยยดึตามข้อก�าหนดเฉพาะตามกฎเกณฑ์ กฎบตัร หรือ
ธรรมนูญที่ก�าหนดระเบียบของแต่ละพันธกิจ (พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล  อนุชน
นาซารีนสากล รวีวารศึกษา และพันธกิจการสร้างสาวกสากล) (100.1)

ฉ. ปีงบประมาณและปีบริหาร
 114 ปีในการบรหิารคริสตจกัรจะต้องสอดคล้องกบัปีงบประมาณของคริสต
จักรท้องถิ่นซึ่งจะเรียกว่าปีคริสตจักร

114.1. ปีงบประมาณจะสิ้นสุดลงภายใน 90 วันก่อนการประชุม
สมัชชาระดับองค์การบริหารและปีงบประมาณใหม่จะเร่ิมในวันถัดไปหลังจากปิด
ปีงบประมาณเดมิ คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดวนั
ที่เริ่มต้นและวันสุดท้ายของปีงบประมาณ (222.1)

ช.การเรียกตัวศิษยาภิบาล
 115.ผูป้กครองหรอืผูร้บัใช้ (เพือ่เตรยีมสถาปนา) ประจ�าองค์บรหิาร อาจ
จะถกูเรยีกตวัเพือ่เข้าท�าหน้าทีศิ่ษยาภิบาลในครสิตจกัรโดยได้รบัการลงคะแนนเสยีง
สนบัสนนุเป็นจ�านวน 2 ใน 3 ของสมาชิกครสิตจกัรทีอ่อกเสยีงในการประชมุประจ�า
ปี หรือประชุมพิเศษที่จัดขึ้น ถ้าหากผ่านทางต่อไปนี้มาก่อน

1. ผูป้กครองหรอืผูร้บัใช้ (เพือ่เตรยีมสถาปนา) ประจ�าองค์บริหาร ทีไ่ด้
รับการเสนอตัวเข้ามาโดยคณะกรรมการคริสตจักร ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือ
กับประธานองค์การบริหารแล้ว และได้รับเลือกโดยคะแนนเสียง2 ใน 3ของสมาชิก
ในคณะกรรมการ 

2.การเสนอตวัดงักล่าวนีต้้องผ่านการอนมุตัจิากประธานองค์การบรหิาร
ผู้ปกครองหรือผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารท่ีเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนั้นไม่ได้หากปราศจากการอนุญาต
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร การรับใช้ของศิษยาภิบาลนี้จะมี
การทบทวนและมคีวามต่อเนือ่งดงัเช่นทีจ่ะกล่าวต่อไป (119, 122-124, 129.2, 
160.8, 208.10, 222.14, 513, 530, 531.4, 532.3) 
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115.1.การตอบรบัต่อการเรยีกตวัน้ันจะต้องกระท�าภายในระยะเวลา 15 
วันนับตั้งแต่วันที่มีการประชุมออกเสียง

115.2.คณะกรรมการคริสตจักรและศิษยาภิบาลจะต้องแบ่งปันถึงเป้า
หมายและความคาดหวังของตนแก่กนัและกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร (122, 129.3-
129.4)

115.3.ในทันทีท่ีศิษยาภิบาลเริ่มต้นปฏิบัติงาน คริสตจักรและศิษยาภิ
บาลจะเข้าส่วนในการนมสัการแต่งตัง้ศิษยาภิบาลใหม่ วตัถปุระสงค์ของการนมสัการ
นีก็้เพ่ือฉลองความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในแนวทางแห่งน�า้พระทัยของพระเจ้า ใน
ทางปฏิบัติประธานองค์การบริหารควรท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

115.4.เมื่อมีการเรียกตัวศิษยาภิบาล คริสตจักรจะต้องก�าหนดเจาะจง
เกีย่วกบัค่าตอบแทนทีจ่ะเสนอ จ�านวนค่าตอบแทนนีจ้ะก�าหนดโดยคณะกรรมการค
รสิตจักร เม่ือคณะกรรมการครสิตจกัรกบัศษิยาภบิาลท�าข้อตกลงกนัได้แล้ว การจ่าย
ค่าตอบแทนเต็มตามจ�านวนดงักล่าวให้แก่ศษิยาภบิาลจะต้องยดึถือเป็นหลกัทางศลี
ธรรม แต่อย่างไรก็ตามถ้าครสิตจกัรไม่สามารถทีจ่ะจ่ายเงนิเดอืนให้แก่ศษิยาภบิาลได้
อีกต่อไป ในลกัษณะเช่นนีศ้ษิยาภบิาลจะต้องไม่น�าเอาความไม่สามารถและความล้ม
เหลวของครสิตจกัรมาเป็นเหตเุพือ่ท�าการฟ้องร้องคริสตจกัร และคริสตจกัรหรือคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารก็ไม่มีความรับผิดชอบในกรณีที่ได้รับเงิน
ทนุไม่พอในช่วงเวลาแห่งการรบัใช้ของศษิยาภบิาล และโดยไม่ได้มกีารระบไุม่ว่าใน
กรณใีดกต็าม  หากศษิยาภบิาลคนปัจจบุนัหรอืคนก่อนหน้านีฟ้้องร้องคดแีพ่งครสิต
จกัรหรอืกรรมการทีป่รกึษาองค์การบรหิาร องค์การบรหิารอาจใช้มาตรการในการขอ
คืนหนังสือรับรองการเป็นผู้รับใช้ และลบชื่อของผู้รับใช้นั้นออกจากการท�าหน้าที่ใน
พันธกิจ ครสิตจกัรควรจะจดัเตรยีมค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเดนิทางและการขนย้ายของ
ศิษยาภิบาล (33-33.3, 129.8-129.9)

115.5.การจ่ายค่าตอบแทนศษิยาภบิาลจะต้องเร่ิมต้นจากวันจนัทร์แรก
ก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์แรกของการรับใช้ในคริสตจักร
 116. ครสิตจกัรท้องถิน่ควรพจิารณาให้สามหีรอืภรรยาทีเ่ป็นศษิยาภบิาล
หรือผู้ช่วยศิษยาภิบาลได้หยุดพักระหว่างที่คลอดบุตร ประธานองค์การบริหารควร
สนับสนุนให้คริสตจักรท้องถิ่นน�านโยบายการลาคลอดมาปรับใช้
 117.ศษิยาภบิาลของครสิตจกัรทีต่ัง้มาเป็นเวลาไม่เกนิห้าปี หรอืมสีมาชกิ
ที่ออกเสียงเลือกตั้งในการประชุมประจ�าปีก่อนหน้านี้น้อยกว่า 35 คน หรือก�าลังรับ
ความช่วยเหลือด้านการเว้นจากองค์การบริหาร อาจได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการ
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แต่งตั้งอีกครั้งโดยประธานองค์การบริหาร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (208.17)

117.1. เมื่อคริสตจักรมีสมาชิกที่ออกเสียงเลือกตั้งได้เกินกว่า 35 คน 
หรอืเป็นคริสตจกัรมาอย่างน้อยห้าปี และมศีษิยาภบิาลทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ท�าหน้า
ที่ศิษยาภิบาลแล้วอย่างน้อยสองปี ขั้นตอนจะต้องเร่ิมเปล่ียนจาก “สถานะที่ได้มา
ด้วยการแต่งตั้ง” ขั้นตอนดังกล่าวต้องประกอบด้วยการทบทวนของคริสตจักร/ศิษ
ยาภิบาล คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการคริสตจักรที่มีอยู่จริง ความเห็น
ชอบของประธานองค์การบริหาร และความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
องค์การบริหาร หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วในวาระครบรอบสี่ปีข้างหน้าจะมีการ
ทบทวนของคริสตจักร/ศิษยาภิบาลอีกครั้งหนึ่ง
 118.ในกรณีท่ีคณะกรรมการครสิตจกัรและประธานองค์การบริหารมคีวาม
เห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเรียกศิษยาภิบาล คริสตจักรและประธานองค์การบริหาร
จะยื่นเรื่องนี้ไปยังประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ แต่ถ้าหากคณะกรรมการ
คริสตจักร หรือประธานองค์การบริหารไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้น ทั้งสองก็อาจ
ยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้ต่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ค�าอุทธรณ์ต่างๆ 
เหล่านี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และส�าเนาของค�าอุทธรณ์ดังกล่าวจะส่งไปยังผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การบันทึกวาระการอุทธรณ์ของคณะกรรมการคริสตจักรจะต้อง
รวมไปถงึบญัญัตขิองค�าอทุธรณ์ ข้อโต้แย้งในญตัต ิและค�าบนัทกึการลงคะแนนเสยีง
ที่ได้รับ แต่ถ้าหากผู้รับใช้ที่อยู่ในค่ายพิจารณาขอถอนชื่อ หรือ หากผู้สมัครเข้าเป็น
ศิษยาภิบาลไม่สามารถท่ีจะเข้ารับฟังการพิจารณา กระบวนการของการอุทธรณ์
จะต้องสิ้นสุดลงทันที และประธานองค์การบริหารกับคณะกรรมการคริสตจักรต้อง
ด�าเนินการเกี่ยวกับการเรียกศิษยาภิบาลต่อไป
 119.การเรยีกตวัศษิยาภบิาลซึง่เป็นผูร้บัใช้ (เพือ่เตรียมสถาปนา) ประจ�า
องค์บริหาร จะสิ้นสุดลงเมื่อการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสิ้นสุดหากใบอนุญาต
ของผู้รับใช้นั้นไม่ได้รับการต่ออายุ
 120.การเป็นศิษยาภิบาลจะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าศิษยาภิบาล

1. ปรึกษากับประธานองค์การบริหารก่อน
2. ได้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการคริสตจักรล่วงหน้าเป็นเวลา 

        อย่างน้อย30 วัน 
3. และส่งส�าเนานั้นให้กับประธานองค์การบริหารด้วย
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 จนกว่าใบลานัน้จะได้รบัการยอมรบั และอนุมตัจิากคณะกรรมการครสิตจกัร
และอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อกัษรจากประธานองค์การบริหาร เมือ่ใบลาออกได้รับการ
อนุมัติแล้ว การสิ้นสุดการท�างานอาจนับเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน 30 วันตามที่ได้
ตกลงไว้

120.1.ศิษยาภิบาลที่จะลาออกจะต้องร่วมมือกับเลขานุการของคณะ
กรรมการคริสตจักรในการจัดเตรียมรายช่ือและที่อยู่ของสมาชิกปัจจุบันอย่างถูก
ต้อง รายชื่อน้ีจะต้องสอดคล้องกับตัวเลขที่บันทึกไว้ในวาระการประชุมครั้งล่าสุด
ขององค์การบริหาร ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของตัวเลขส�าหรับปี
ปัจจุบัน
 121.เม่ือได้รบัการเสนอจากคณะกรรมการครสิตจกัรและได้รบัอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากประธานองค์การบรหิาร ทีป่ระชมุอาจจะเลอืกตัง้ให้ศษิยาภบิาล
ทั้งคู่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันดังกล่าวต่อไปนี้

1. ศิษยาภิบาลคู่จะปรึกษากับคณะกรรมการคริสตจักรซึ่งอยู่ภายใต้
การน�าของประธานองค์การบริหาร เพื่อจะวางแผนแบ่งความรับผิดชอบและอ�านาจ
ระหว่างศิษยาภิบาลทั้งสองคน

2.ถึงแม้ว่าศิษยาภิบาลคู่มีต�าแหน่งเท่ากันในฐานะเป็นศิษยาภิบาล แต่
ถ้าจ�าเป็นเพ่ือตามกฎหมายคณะกรรมการคริสตจักรจะมีเพียงคนเดียวที่ท�าหน้าที่
เป็นผู้อ�านวยการและเป็นประธานนิติบุคคล และประธานคณะกรรมการคริสตจักร

3. ขั้นตอนการทบทวนประจ�าปีจะท�าตามมาตรา 123
121.1.เมื่อมีการลาออกหรือการสิ้นสุดของคู่ศิษยาภิบาลคนหนึ่งคนใด 

ประธานองค์การบรหิารอาจจะตัง้คนทีเ่หลืออยูใ่ห้ยงัเป็นศษิยาภบิาลได้ แต่ภายใน 60 
วันคณะกรรมการคริสตจักรจะต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิษยาภิบาล 
และคริสตจักร ดังนั้นคริสตจักรจะตามมาตรา 115

ซ.ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษยาภิบาลและคริสตจักร

 122.อย่างน้อยทกุๆ สองปีศษิยาภิบาลและคณะกรรมการครสิตจกัรควรจดั
ให้มีการพิจารณาเพือ่ทบทวนถงึสิง่ทีไ่ด้คาดหวัง เป้าหมาย และการปฏบิตังิานของค
ริสตจักรและศิษยาภิบาล ในเวลาที่มีการพิจารณานี้การบันทึกความเข้าใจระหว่างค
ริสตจักรและศิษยาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้
ทันสมัย และจะส่งไปถึงประธานองค์การบริหารด้วย (115.2, 129.4)
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122.1.ศิษยาภิบาลและคริสตจักรควรแสวงหาทางแสดงถึงความเข้าใจ
ซึง่กันและกัน เกีย่วกบัความคาดหวงัและความจรงิใจในการปฏบิตัติามหลกัการของ
พระคัมภีร์เพ่ือให้ปัญหาความแตกแยกกลับสู่ความปรองดองกันในคริสตจักรหลัก
การตามพระคัมภีร์เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจกันคือ มัทธิว 18:15-20 และกาลา
เทีย 6:1-5 ดังต่อไปนี้

1. หาทางแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันด้วยการอธบิายชีแ้จงเป็นส่วนตวั 
ต่อหน้าศษิยาภบิาล หรอืสมาชิกกรรมการครสิตจกัรคนหนึง่หรอืสมาชิกคนอืน่ๆ ตาม
ความเหมาะสมผ่านทางการอภิปรายระหว่างกันได้ต่อหน้าศิษยาภิบาล

2.หากการอธิบายชี้แจงกันเป็นส่วนตัวไม่ประสบผลส�าเร็จ ควรหาอีก
ผู้หนึ่งหรือสองคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในกรรมการคริสตจักรให้เป็นผู้ช่วยใน
การแก้ปัญหา

3.น�าประเดน็ทีข่ดัแย้งกนันีเ้สนอต่อคณะกรรมการครสิตจกัร หลังจาก
ทีไ่ม่ประสบผลส�าเรจ็ในการอธบิายช้ีแจงกนัเป็นส่วนตวั และแบบกลุม่เลก็ ตามกรณี
เหล่าน้ีกรรมการครสิตจกัรจงึมหีน้าทีแ่ก้ปัญหาความขดัแย้งกนั ด้วยจติใจทีป่ระกอบ
ด้วยความรกั การยอมรับและการให้อภยั และตามนโยบายการลงวนิยัของครสิตจกัร 
123-125.2, 129.1)

ฌ.การทบทวนการเรียกตัวศิษยาภิบาล
 123.การทบทวนความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาล ความสัมพันธ์ของศิษยา 
ภิบาลจะประเมินผลโดยคณะกรรมการคริสตจักรโดยจัดให้มีการประชุมกับประธาน
องค์การบริหาร หรือผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาหรือฆราวาสที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากประธานองค์การบริหารภายใน 60 วัน หลังจากท�างานครบ 2 ปีและทุกๆ 4 ปี
หลงัจากนัน้ ในทีป่ระชุมทบทวนความสมัพนัธ์ของศษิยาภบิาล จะมกีารอภปิรายเรือ่ง
ความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลต่อไปในคริสตจักร เป้าหมายก็เพื่อจะถามความเห็น
ของกรรมการโดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานองค์การบริหาร 
หรือผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา หรือฆราวาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
องค์การบริหารจะต้องรับผิดชอบในการจัดเวลาและด�าเนินการประชุมร่วมกับคณะ
กรรมการคริสตจักร การประชุมน้ีจะต้องปรึกษาตกลงวันประชุมกับศิษยาภิบาล 
จะเป็นการประชุมโดยเฉพาะคณะกรรมการคริสตจักรเท่านั้น แต่ประธานองค์การ
บริหารอาจเลือกให้มีการประชุมทบทวนกับคณะกรรมการคริสตจักรโดยปราศจาก
ศิษยาภิบาลได้ หากสามีภรรยาของศิษยาภิบาลเป็นสมาชิกในคณะกรรมการคริสต
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จักร กรรมการผู้นั้นก็ไม่อาจเข้าร่วมประชุมทบทวนนี้ได้ นอกจากนี้หากญาติพี่น้อง
ของศษิยาภบิาลเป็นสมาชิกในคณะกรรมการครสิตจกัร ประธานองค์การบริหาร หรือ
ผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนา หรอืฆราวาสทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากประธานองค์การ
บริหารอาจจะขอผู้นั้นไม่ให้เข้าร่วมประชุมทบทวนนี้อีกด้วย
 วันอาทิตย์ก่อนที่ประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการคริสตจักรจะมี
ประชมุทบทวนความสมัพนัธ์ของศษิยาภบิาล กต้็องมกีารประกาศต่อสาธารณะหรอื
การประกาศที่เป็นสิ่งพิมพ์ ซึ่งอธิบายเรื่องจุดประสงค์ของการประชุมดังกล่าวนี้
ถ้าคณะกรรมการไม่จ�าเป็นต้องลงคะแนนเสยีงเพือ่เสนอหวัข้อเรือ่งความสัมพนัธ์ของ
ศิษยาภิบาลต่อหน้าสมาชิกคริสตจักร ก็ให้ความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลด�าเนินต่อ
ไปในคริสตจักร
 คณะกรรมการครสิตจกัรอาจจะลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ให้เสนอหวัข้อเรือ่ง
ความสมัพนัธ์ของศษิยาภบิาลต่อหน้าสมาชกิครสิตจกัร ซึง่จะต้องลงคะแนนในแบบ
ลับและต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่
  ในกรณท่ีีคณะกรรมการครสิตจกัรลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ให้เสนอหวัข้อเร่ืองความ
สมัพันธ์ของศษิยาภบิาลต่อหน้าสมาชิกครสิตจกัร ซึง่เรือ่งนีจ้ะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คริสตจักรโดยเฉพาะเรื่องนี้และต้องด�าเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่คณะกรรม
การครสิตจักรลงคะแนนเสยีง ข้อเสนอในท่ีประชมุคริสตจกัรคือ “จะให้ความสมัพนัธ์
ของศิษยาภิบาลคงอยู่ในคริสตจักรต่อไปหรือไม่” การลงคะแนนจะต้องท�าแบบลับ
และต้องได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3
 ในกรณีที่สมาชิกลงคะแนนเสียงให้มีความสัมพันธ์กับศิษยาภิบาลต่อไป ก็
จะมีความสัมพันธ์กับศิษยาภิบาลต่อไปเสมือนว่าไม่มีการเปิดการลงคะแนนเสียงน้ี
แต่ประการใด หรอืในกรณีทีส่มาชิกลงคะแนนให้ศษิยาภบิาลออกจากหน้าที ่ประธาน
องค์การบริหารจะเป็นผู้ก�าหนดวันออก ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 
180 วันหลังจากวันลงคะแนน ในกรณีที่ศิษยาภิบาลตัดสินใจไม่ให้มีการลงคะแนน
เสียงในที่ประชุมคริสตจักรแล้วศิษยาภิบาลจะย่ืนจดหมายลาออก และให้ประธาน
องค์การบรหิารเป็นผูก้�าหนดวนัออก ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่า 30 วนั และไม่เกนิ 180 
วันนับตั้งแต่วันที่ศิษยาภิบาลตัดสินใจไม่ให้มีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคริสต
จักร (120) 
 ทั้งศิษยาภิบาลและคณะกรรมการคริสตจักรจะต้องส่งรายงานสรุปผลจาก
การทบทวนให้ประธานองค์การบริหาร รายงานนี้จะแจ้งความก้าวหน้าในเรื่องพันธ
กิจ นิมิต และหลักข้อเชื่อของคริสตจักร 
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123.1.ประธานคณะกรรมการผู้นับคะแนนเสียงจะต้องแจ้งให้ศิษยาภิ
บาลทราบผลการลงคะแนนเสียงเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะประกาศในคริสตจักร
 124. การทบทวนความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลในกรณีพิเศษ ในระหว่าง
การทบทวนความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลในคริสตจักรประจ�า ถ้าประธานองค์การ
บริหารหรือผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานองค์การ
บริหาร และคณะกรรมการคริสตจักรลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เพื่อให้ด�าเนินการ
ประชมุทบทวนพเิศษ การประชมุทบทวนพิเศษนีจ้ะเป็นการประชมุโดยเฉพาะคณะ
กรรมการคริสตจักรเท่าน้ัน แต่ประธานองค์การบริหารอาจเลือกให้มีการประชุม
ทบทวนกับคณะกรรมการคริสตจักรโดยปราศจากศิษยาภิบาลได้ หากสามีภรรยา
ของศิษยาภิบาลเป็นสมาชิกในคณะกรรมการคริสตจักรกรรมการผู้นั้นก็ไม่อาจเข้า
ร่วมประชุมทบทวนนี้ได้ (113.8)
 หากประธานองค์การบริหารและกรรมการคริสตจักรตกลงให้เสนอหัวข้อ
เรื่องความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลต่อสมาชิกคริสตจักร ตามกฎ ประธานองค์การ
บรหิารและคณะกรรมการครสิตจกัรเมือ่ได้รบัคะแนนเสยีงส่วนใหญ่จากสมาชกิคณะ
กรรมการครสิตจกัรทีม่าร่วมประชมุ จะได้ส่ังให้มปีระชมุพเิศษของสมาชกิคริสตจกัร
เพือ่ทบทวนความสมัพนัธ์ของศิษยาภิบาล ข้อเสนอในทีป่ระชมุครสิตจกัรนี ้กค็อื “จะ
ให้ความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลในคริสตจักรต่อไปหรือไม่” 
 ในกรณีที่สมาชิกคริสตจักรลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ให้มีความสัมพันธ์กับ
ศิษยาภิบาลต่อไป ก็จะมีความสัมพันธ์กับศิษยาภิบาลต่อไปเสมือนว่าไม่มีการเปิด
การลงคะแนนเสียงนี้แต่ประการใด
 แต่ถ้าสมาชกิครสิตจกัรไม่ลงคะแนนให้มคีวามสัมพนัธ์กบัศษิยาภบิาลต่อไป 
ความสมัพนัธ์ของศิษยาภิบาลก็สิน้สดุลงโดยให้ประธานองค์การบรหิารเป็นผูก้�าหนด
วันออกซึ่งจะต้องไม่เกิน 180 วันหลังจากมีการลงคะแนนเสียง หากศิษยาภิบาล
เลอืกไม่ปฏบิตัติามเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชิกครสิตจกัรหรือไม่ยอมรับการลงคะแนน
เสียง ศิษยาภิบาลจะต้องยื่นจดหมายขอลาออก ในกรณีเช่นนี้ความสัมพันธ์ของ 
ศษิยาภบิาลกจ็ะสิน้สดุลงในวนัทีป่ระธานองค์การบรหิารก�าหนด ซึง่ไม่น้อยกว่า 30 
วันและไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ศิษยาภิบาลตัดสินใจไม่ปฏิบัติตามหรือยอมรับ
การลงคะแนนเสียงของสมาชิกคริสตจักร (123, 123.1)
 125.วิกฤตการณ์ในคริสตจักรท้องถิ่น เมื่อประธานองค์การบริหารทราบ
ว่าคริสตจักรท้องถิ่นเริ่มมีสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤต หากได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร ประธานองค์การบริหารมีอ�านาจท่ีจะจัด
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กรรมการเฉพาะกิจเพื่อจะทบทวนและพิจารณาสถานการณ์นั้น เพื่อจะหาวิธีหลีก
เลี่ยงภาวะวิกฤตได้ กรรมการน้ันจะประกอบด้วยผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา
สองคนและฆราวาสสองคนซึง่ทัง้สีค่นนีเ้ป็นสมาชกิในคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�า
องค์การบริหาร และประธานองค์การบริหารจะด�าเนินงานของกรรมการเฉพาะนั้น 
(208.3)

125.1. เมื่อประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�า
องค์การบริหารมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสถานการณ์ของคริสตจักรท้องถิ่นอยู่ใน
ภาวะวิกฤต และเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเงิน หรือจริยธรรม หรือวิกฤตการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อ
ความมั่นคงและอนาคตของคริสตจักรอย่างรุนแรง (ก) ข้อเสนอเรื่องความสัมพันธ์
ของศิษยาภิบาลต่อไปอาจจะถูกเสนอในที่ประชุมคริสตจักรโดยประธานองค์การ
บริหารหรือโดยกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารท่ีได้รับการ
แต่งตัง้จากประธานองค์การบรหิาร และข้อเสนอในกรณนีีใ้ห้ปฏิบตัเิสมอืนกบัคณะกร
รมการคริสตจักรเรียกประชุมตามมาตรา 123 หรือ (ข) ความสัมพันธ์ของศิษยาภิ
บาลอาจสิ้นสุดลงเมื่อได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ และ
ได้รบัคะแนนเสยีงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร เมือ่ค
รสิตจกัรท้องถิน่อยูใ่นภาวะวิกฤตประธานองค์การบริหารอาจจดัตัง้สมาชกิคณะกรรม
การครสิตจกัรให้ได้  เมือ่ได้รบัอนมุตัจิากประธานองค์การบริหารสากลผูม้อี�านาจและ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การ
บริหารต้องแจ้งให้ประธานองค์การบริหารผู้มีอ�านาจทราบภายใน 30 วัน (208.3)
125.2. เม่ือประธานองค์การบรหิารมีความเหน็ว่าสถานการณ์ของคริสตจกัรท้องถ่ิน
ซ่ึงเคยอยู่ในภาวะวิกฤตตามย่อหน้า 125.1 ได้ท�าตามค�าแนะน�าเพือ่แก้ไขปัญหาให้
ส�าเร็จแล้วก็พร้อมท�าพันธกิจตามสถานการณ์ปกติอีกครั้งหนึ่งได้ และเมื่อมีคะแนน
เสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร จะประกาศว่า คริสตจักร
ท้องถิน่นัน้พ้นจากภาวะวกิฤตได้ส�าเรจ็แล้ว คณะกรรมการทีป่รกึษาองค์การบรหิาร
ต้องแจ้งให้ประธานองค์การบริหารผู้มีอ�านาจทราบภายใน 30 วัน (208.4)

ญ.คณะกรรมการคริสตจักร
 127.สมาชิกภาพ คริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งจะมีคณะกรรมการคริสตจักร
อันประกอบด้วยศิษยาภิบาล ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก
สากล (SDMI) ประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) ประธานพันธกิจมิชชั่น
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นาซารีนสากล (NMI) ผู้อารักขาและผู้ดูแลทรัพย์สินของคริสตจักรและสมาชิก
ของคณะกรรมการ SDMI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการศึกษาของคณะ 
กรรมการครสิตจกัรทีไ่ด้รบัเลือกตัง้ในประชุมประจ�าปีของคริสตจกัรแล้ว (ถ้าประธาน 
NMI เป็นคู่สมรสของศิษยาภิบาลและเลือกที่จะไม่รับหน้าที่กรรมการได้ ผู้ที่อาจรับ
ผิดชอบแทนคือรองประธาน อย่างไรก็ตามถ้าประธานเป็นคู่สมรสของศิษยาภิบาล
และเลือกที่จะรับหน้าท่ีกรรมการได้ เขายังไม่มีส่วนร่วมในหน้าที่ของกรรมการเม่ือ
มีประชุมเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาล) คณะกรรมการคริสตจักรจะมี
สมาชิกไม่เกิน 25 คน (113.11) ส่วนผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาแต่ที่ไม่ได้รับ
ประจ�าการจากองค์การบรหิาร และผู้ท�างานทีร่บัเงนิเดอืนจากครสิตจกัรจะไม่มีสทิธิ
ในการเป็นกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น 
 คริสตจักรท้องถิ่นของเราควรจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ต�าแหน่งต่างๆ จาก
สมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรท้องถิ่น ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์อย่าง
สมบูรณ์ซึ่งด�าเนินชีวิตบริสุทธิ์ให้เป็นพยานกับคนอื่นๆ ว่าพระคุณของพระเจ้าทรง
เรียกให้เราด�าเนินชีวิตบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่มีใจเดียวกับหลักค�าสอน กฎเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติของคริสตจักรนาซารีน และสนับสนุนคริสตจักรด้วยการเข้าร่วมนมัสการ
เป็นประจ�ารวมถึงการถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ เจ้าหน้าที่คริสตจักรควรจะสัตย์ซื่อ
ใน”การสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ” อีกด้วย (34, 
113.11, 137, 141, 145-147, 151, 153.2, 160.4)

127.1.เมื่อการประชุมประจ�าปีของคริสตจักรเกิดขึ้นในระหว่างการ
เปลี่ยนผ่านศิษยาภิบาล คณะกรรมการเสนอช่ือซึ่งประธานองค์การบริหารเป็น
ประธานโดยการอนุมัติของประธานองค์การบริหารต้องน�าเสนอต่อคริสตจักรถึง
ทางออกภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุมประจ�าปี เพื่อให้คณะกรรม
การครสิตจักรปัจจบัุนยงัคงท�าหน้าทีอ่ยูส่�าหรบัรอบปีต่อไปของคริสตจกัร ทางออกนี้
อาจเป็นทีย่อมรบัโดยเสยีงส่วนใหญ่ด้วยการลงคะแนนของสมาชกิครสิตจกัรทีมี่อายุ 
15 ปีขึ้นไป และการลงคะแนนโดยการเรียกประชุมพิเศษของคริสตจักร  หากวิธี
การนี้ไม่ผ่าน ก็ต้องเลือกคณะกรรมการคริสตจักรในการประชุมประจ�าปีของคริสต
จักรตามปกติ
 128.การประชุม คณะกรรมการคริสตจักรจะเร่ิมหน้าที่วันแรกในปีคริสต
จักร และจะมีการประชุมประจ�าทกุสองเดือน และจะมกีารประชุมพเิศษเมือ่มกีารร้อง
ขอของศิษยาภิบาล ประธานองค์การบริหาร เลขานุการซึ่งได้รับอนุมัติจากศิษยาภิ
บาลหรอืประธานองค์การบรหิารเมือ่ไม่มศีษิยาภบิาล ในระหว่างการประชมุประจ�าปี
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ของคริสตจักร และวันแรกในปีคริสตจักรคณะกรรมการที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่
อาจจะประชมุกันเพือ่การบรหิารงาน และเป็นเวลาทีจ่ะเลอืกเลขานกุารและเหรัญญกิ
ของคริสตจักร ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป ตลอดจนการเลือกเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามสิทธิ
อ�านาจที่มีอยู่ (129.19-130)
 129.ภารกิจ ภารกิจของคณะกรรมการคริสตจักรคือ

129.1.ดูแลผลประโยชน์ และงานของคริสตจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยการประสานงานกับศิษยาภิบาล (156, 517)

129.2.โดยการเสนอชื่อผู้ปกครอง หรือผู้รับใช้ (เพื่อเตรียมสถาปนา) 
ประจ�าองค์บริหาร ซึ่งเห็นสมควรว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการเป็นศิษยาภิบาล 
ท้ังนี้กระท�าภายหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับประธานองค์การบริหาร เพื่อว่าการ
เสนอชื่อนั้นจะได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร (115, 160.8, 208.10, 
222.14)

129.3.ประสานงานกับศิษยาภิบาลที่ก�าลังเข้ารับต�าแหน่ง เพื่อร่วม
ก�าหนดเป้าหมายและสิ่งที่คริสตจักรคาดหวังที่เป็นลายลักษณ์อักษร (115.2)

129.4.จดัการประชมุร่วมกบัศษิยาภบิาลเพือ่พจิารณาเป้าหมาย ความ
คาดหวังของคริสตจักร และการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละครั้ง (122)

129.5.จัดหารักษาการแทนศิษยาภิบาล โดยได้รับอนุมัติจากประธาน
องค์การบริหารจนถึงคริสตจักรจะเรียกศิษยาภิบาลประจ�า (209, 523) 

129.6.จดัเตรยีมและยอมรบังบประมาณประจ�าปีส�าหรบัครสิตจกัร NMI, 
NYI, SDMI และ สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนต่างๆ

129.7.มอบหมายความรับผิดชอบให้กับอนุกรรมการจากคณะกรรม
การคริสตจักรในด้านที่เกี่ยวกับ (ก) การดูแลงบประมาณของคริสตจักร (ข) การ
รายงานสถานะทางการเงิน และภาระของคริสตจักรต่อคณะกรรมการ

129.8.ก�าหนดค่าตอบแทนทีศิ่ษยาภบิาลควรได้รบั และให้มกีารทบทวน
อย่างน้อยปีละครั้ง (115.4, 123)

129.9.จดัเตรยีมปัจจยัและแนวทางในการสนบัสนนุภาระค่าใช้จ่ายของ
ศษิยาภิบาล รกัษาการแทนศษิยาภบิาล และเจ้าหน้าทีค่นอืน่ๆ ของครสิตจกัร ตลอด
จนส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถึงความต้องการด้านการศึกษาเพิ่มเติมของ
ศิษยาภิบาลและเจ้าหน้าท่ีของคริสตจักร โดยการวางแผนและการจัดงบประมาณ 
(115.4)

129.10.เพือ่จะสนบัสนนุพนัธกจิศษิยาภบิาลและชวีติฝ่ายวิญญาณของ
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ศิษยาภิบาลให้เข้มแข็ง คณะกรรมการคริสตจักรควรปรึกษากับประธานองค์การ
บรหิารเพ่ือจัดเวลาพกัสะบาโตให้กบัศษิยาภบิาลในปีที ่7 เมือ่ศษิยาภบิาลยังปฏบิตัิ
หน้าท่ีในครสิตจกัรแห่งเดยีวตดิต่อกนั ทัง้ศิษยาภบิาล คณะกรรมการคริสตจกัร และ
ประธานองค์การบรหิารจะพิจารณาด้วยกันเพ่ือก�าหนดช่วงเวลาและระยะของการพกั
น้ัน คณะกรรมการครสิตจักรควรจะยงัให้ค่าตอบแทนกบัศษิยาภบิาลในระหว่างระยะ
เวลาพักสะบาโตนี้ และควรจัดให้มีผู้ช่วยศิษยาภิบาลเทศนาแทนตลอดช่วงนั้นด้วย 
ประธานองค์การบริหารต้องแจ้งเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้ันตอนในการทบทวนค
รสิตจกัร/ศษิยาภิบาลซึง่ท�าหลังจากสองปีและท�าอกีคร้ังในปีท่ีหกเม่ือมีความสมัพนัธ์
ท่ีต่อเน่ือง ครสิตจกัรท้องถิน่ควรได้รบัข้อมลูนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบติัเกีย่วกบั
การพักสะบาโตของศิษยาภิบาลจากแผนกงานที่เหมาะสมในคริสตจักร 
129.11. ก�าหนดการสนบัสนนุด้านการเงนิและทีอ่ยูอ่าศยัทีผู่ป้ระกาศควรได้รับ และ
แจ้งการสนับสนุนขั้นต�่าเท่าที่คริสตจักรพึงช่วยได้ในช่วงที่คณะกรรมการคริสตจักร
เชิญผู้ประกาศนั้นทราบให้รับใช้ในคริสตจักร

129.12.ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่
ได้รับการรับรองจากศิษยาภิบาล เพื่อให้เป็นผู้รับใช้ท้องถิ่น หรือผู้รับใช้ฆราวาส 
(503.2-503.4, 529.1-529.3, 813.1)

129.13.ใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าแนะน�าต่อท่ีประชุมสมัชชาองค์การ
บรหิาร เม่ือศษิยาภบิาลได้เสนอชือ่ของบคุคลทีป่รารถนาจะขอรบัใบอนญุาตเพือ่รบั
หน้าที่ต่างๆ ในพันธกิจ รวมถึงผู้ที่สมัครเป็นผู้รับใช้ และผู้รับใช้ฆราวาสทุกคน ซึ่ง
ต้องการปฏบัิตพินัธกจินอกครสิตจกัรท้องถิน่ ถ้าค�าแนะน�านีเ้ป็นข้อก�าหนดท่ีบนัทกึ
ไว้แล้วใน คู่มือ

129.14.ใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าแนะน�าต่อท่ีประชุมสมัชชาองค์การ
บรหิาร เมือ่ศษิยาภบิาลได้เสนอชือ่ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่ต้องการใบอนญุาตใน
การเป็นผู้รับใช้ประจ�า หรือขอต่ออายุ (529.5, 530.1)

129.15.ใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าแนะน�าต่อท่ีประชุมสมัชชาองค์การ
บรหิาร เมือ่ศิษยาภิบาลได้เสนอถงึการต่อใบอนญุาตการเป็นมัคนายกิา ซึง่สอดคล้อง
กับมาตรา 507

129.16.ให้เลือก ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็ก และผู้อ�านวยการพันธกิจ
ผู้ใหญ่ ซ่ึงได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้าง
สาวกสากล  (SDMI) และได้รับการอนุมัติจากศิษยาภิบาล (145.6)

129.17 ให้การอนุมตัใินการเลือกต้ังประธานเยาวชนนาซารนีนานาชาติ 
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(NYI) ซึง่ด�าเนนิการโดย NYI ประจ�าครสิตจกัรท้องถิน่ ตามทีไ่ด้บนัทกึไว้ในธรรมนญู
ของ NYI 

129.18 ให้การอนุมัติในการเลือกผู้จัดการสถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
อนุบาล และโรงเรียนนาซารีนต่างๆ (152, 160.1,208.13, 515.10)

129.19.เลือกเลขานุการจากผู้ที่เป็นสมาชิกคริสตจักรและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมส�าหรับเป็นเจ้าหน้าท่ีของคริสตจักร ตามมาตรา 34 ในธรรมนูญ เม่ือมี
การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้รับผิดชอบไปจนกระทั่งสิ้นสุด
ปีของคริสตจักร และจนกว่าจะมกีารเลือกบคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมขึน้มาท�าการ
แทน และมีสิทธิในการออกเสียงถ้าหากได้รับเลือกจากคณะกรรมการคริสตจักรใน
การประชุมสมาชิกคริสตจักรตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม ( 34, 113.6-113.8, 
113.11, 128, 135.1-135.7)

129.20.เลือกเหรัญญิกจากผู้ที่เป็นสมาชิกคริสตจักรและมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร ตามมาตรา 34 ในธรรมนูญ เมื่อมีการ
ประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้รับผิดชอบไปจนกระทั่งสิ้นสุดปี
ของคริสตจักร และจนกว่าจะมีการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้ึนมาท�าการ
แทน และมีสิทธิในการออกเสียงถ้าหากได้รับเลือกจากคณะกรรมการคริสตจักรใน
การประชุมสมาชิกคริสตจักรตามก�าหนดเวลาที่เหมาะสม สมาชิกของครอบครัว 
เช่น คู่สมรส ลูก พี่น้อง หรือพ่อแม่ ของศิษยาภิบาลไม่สามารถได้รับการเลือกตั้ง
ให้เป็นเหรญัญกิของครสิตจกัรนอกจากได้รบัอนมุตัจิากประธานองค์การบรหิารและ
จากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร (34, 113.7-113.8, 113.11, 
128, 136.1-136.6)

129.21.จดัท�าบญัชีอย่างระมดัระวังเกีย่วกบัรายรับรายจ่ายท้ังหมดของ
คริสตจักร โรงเรยีนต่างๆ แผนกต่างๆ NMI, NYI, SDMI แล้วท�ารายงานต่อทีป่ระชมุ
ประจ�าเดือน และที่ประชุมประจ�าปี (136.3-136.5)

129.22.แต่งตัง้คณะกรรมการซึง่ไม่น้อยกว่าสองคนเพือ่นบัเงนิ และลง
บัญชีเงินได้ของคริสตจักร 

129.23.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบบันทึกการเงิน 
และทรัพย์สินของคริสตจักร เยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) คณะกรรมการรวี
วารศกึษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) สถานเลีย้งเดก็ โรงเรียนอนบุาล 
โรงเรยีนต่างๆ และรายงานการเงนิต่างๆ ของครสิตจกัรอย่างน้อยปีละคร้ัง ศษิยาภบิาล 
สามารถขอดูบันทึกทุกอย่างของคริสตจักรท้องถิ่นได้
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129.24.จดัเตรยีมคณะกรรมการการประกาศและสมาชกิภาพของครสิต
จักรจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน (110)

129.25.ถ้าเป็นได้ควรท�าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ SDMI ในคริสตจกัร
ซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน 75 คน (145)

129.26.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จ�านวน 5 คน ในกรณีที่มีค�า
กล่าวหาต่อต้านสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งคนใด (604)

129.27.เลือกต้ังบคุคลในต�าแหน่งต่างๆ ทีไ่ด้รับค่าตอบแทนจากคริสต
จักร ต่อไปนี้ โดยการเสนอชื่อของศิษยาภิบาล และให้มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากประธานองค์การบริหาร คือ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้อ�านวยการคริสเตียน
ศึกษา ผู้อ�านวยการพันธกิจเยาวชน ผู้อ�านวยการดนตรี และผู้อ�านวยการโรงเรียน
ประจ�าสัปดาห์ (152, 160-160.1, 208.13)

129.28.เลอืกตัง้ผูร้บัใช้ท้องถิน่หรอืผู้รบัใช้ประจ�าองค์การบรหิารให้รบั
ใช้ในลกัษณะผูช่้วยศษิยาภบิาลทีไ่ม่ได้รบัค่าตอบแทนได้เฉพาะเมือ่ได้รบัการอนมุตัิ
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายปีจากประธานองค์การบริหาร

129.29.จัดให้มีคณะกรรมการวางแผนงานระยะยาวส�าหรับคริสตจักร 
โดยมีศิษยาภิบาลเป็นประธานโดยต�าแหน่ง

129.30. เพื่อวางแผนและท�าให้แผนการเกิดผลเพื่อลดความเส่ียงเม่ือ
บุคคลที่มีต�าแหน่งซึ่งมีอ�านาจในคริสตจักรใช้อ�านาจไปในทางที่ผิด แผนการน้ีควร
พิจารณาตามสถานการณ์เฉพาะของคริสตจักรท้องถิ่น
 130.คณะกรรมการครสิตจกัรและศษิยาภบิาลจะด�าเนนิการตามแผนทีไ่ด้
รับมาจากการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล และได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชมุสมชัชาองค์การบรหิาร เพ่ือการถวายส�าหรบังบประมาณองค์การบรหิารสากล 
และการถวายส�าหรับงบประมาณขององค์การบริหาร ซึ่งจัดสรรให้คริสตจักร และ
จัดหาทุนพร้อมทั้งส่งมอบตามส่วนอย่างสม�่าเสมอ (317.11, 335.7)
 131.ความหมายของการเป็นผู้อารักขา ดูมาตรา 33-33.5
 132. เมื่อตั้งคริสตจักรใหม่ คณะกรรมการคริสตจักรจะปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการรวีวารศึกษาจนกระทั่งคริสตจักรนั้นเลือกคณะกรรมการรวีวารศึกษา
ประจ�าได้แล้ว (145)

132.1 คณะกรรมการครสิตจกัรและศษิยาภบิาลของคริสตจกัรซึง่ถูกตัง้
ใหม่จะก�าหนดเวลาทีเ่หมาะสมเพือ่เลือกตัง้ผู้อ�านวยการรววีารศกึษาและพนัธกจิการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) (129.25, 145, 146)
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 133.คณะกรรมการคริสตจักรอาจลบชื่อของสมาชิกที่เฉ่ือยชาหลังจาก
เวลาผ่านพ้นไปสองปีนบัจากวันทีป่ระกาศให้บคุคลนัน้เป็นสมาชกิทีเ่ฉือ่ยชา (109-
109.4, 112.3)
 134.คณะกรรมการคริสตจักรอาจให้พักหรือถอนใบอนุญาตของบุคคลซึ่ง
เคยได้รับการรับรองในท้องถิ่น
 135.เลขานุการครสิตจักร หน้าทีข่องเลขานกุารของกรรมการคริสตจักร คอื

135.1.บนัทกึวาระการประชุมต่างๆ ของคริสตจกัรและวาระการประชมุ
ของคณะกรรมการคริสตจกัรอย่างถกูต้อง และเกบ็รักษาไว้อย่างสตัย์ซือ่ และท�างาน
ทีเ่ก่ียวข้องกบัครสิตจกัร วาระการประชมุของคณะกรรมการควรระบจุ�านวนสมาชกิ
ที่มาหรือไม่มาประชุมเพื่อให้การบันทึกองค์ประชุมเป็นไปอย่างชัดเจน (120.1, 
129.19)

135.2.น�าเสนอรายงานประจ�าปีเกีย่วกบักจิกรรมหลกัในคริสตจกัรท้อง
ถิ่น รวมทั้งสถิติสมาชิกภาพต่อที่ประชุมประจ�าปีของคริสตจักร (113.9)

135.3.ดูแลเอกสารที่เป็นทางการ บันทึกต่างๆ เอกสารทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคริสตจักรท้องถิ่น โฉนด หลักฐานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน กฎระเบียบ
การประกัน เอกสารการกู้ยืม บทบาทของสมาชิกบันทึกเกี่ยวกับความเป็นมา วาระ
การประชมุของคณะกรรมการครสิตจกัร และเอกสารต่างๆ ทีร่วบรวมไว้ให้ได้รบัการ
เก็บรกัษาในทีป่ลอดภยัซึง่ครสิตจกัรตัง้อยู ่หรือหากเป็นไปได้กค็วรฝากสิง่เหล่านีไ้ว้
กบัธนาคารหรอืสถาบนัทีป่ลอดภัยคล้ายๆ กัน การกระท�าดังกล่าวนีค้วรปรึกษาหารือ
กบัศษิยาภบิาลและเหรญัญกิของครสิตจกัร และการดแูลดงักล่าวควรส่งมอบบนัทกึ
แก่ผู้ที่ได้รับการเลือกให้ท�าหน้าที่เลขานุการคนต่อไป

135.4.ท�าหน้าที่เลขานุการทุกครั้งที่มีการประชุมประจ�าปี และการ
ประชุมพิเศษของคริสตจักร และเป็นผู้ดูแลรักษาวาระการประชุม และเอกสารอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับการประชุมประจ�าปีและการประชุมพิเศษ (113.6)

135.5.ให้การรบัรองผลของการออกเสยีงเลอืกตัง้ศษิยาภบิาล และการ
ต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับศิษยาภิบาลต่อประธานองค์การบริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การรับรองจะต้องท�าภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการออกเสียง

135.6.จัดส่งส�าเนาวาระการประชุมคริสตจักรทุกครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการคริสตจักรทุกครั้งต่อประธานองค์การบริหารภายในสามวันนับจากมี
การประชุม หากคริสตจักรนั้นไม่มีศิษยาภิบาล

135.7.ลงลายมอืช่ือร่วมกบัศิษยาภบิาลในการโอนทรพัย์สนิ การจ�านอง 
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การไถ่ถอนจ�านอง สัญญาต่างๆ และเอกสารทางกฎหมายทั้งสิ้นที่ไม่บันทึกไว้ใน 
คู่มือ (102.3, 103-104.2)
 136.เหรัญญิกของคริสตจักร หน้าที่ของเหรัญญิกในคณะกรรมการคริสต
จักร คือ

136.1.รับเงินทั้งหมดตามจ�านวนที่ได้รับมอบและใช้จ่ายในท�านอง
เดียวกันตามค�าสั่งของคณะกรรมการคริสตจักร (129.21)

136.2.จัดส่งเงินเป็นรายเดือนจากการถวายเพื่องบประมาณองค์การ
บรหิารท้ังหมด ไปยงัเหรญัญกิองค์การบรหิาร จดัส่งเงนิเป็นรายเดอืนจากการถวาย
เพ่ืองบประมาณองค์การบริหารสากลทั้งหมดไปยังเหรัญญิกองค์การบริหารสากล 
ยกเว้นรายได้ที่มาจากแหล่งอื่น (515.9)

136.3.เก็บรักษาสมุดบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินทั้งหมด 
(129.21)

136.4.น�าเสนอรายงานในรายละเอยีดเกีย่วกบัการเงนิประจ�าเดอืนเพือ่
แจกแจงให้กับคณะกรรมการคริสตจักร (129.21)

136.5.น�าเสนอรายงานการเงินประจ�าปีต่อที่ประชุมประจ�าปีของคริสต
จักร (113.8, 129.21)

136.6.แจกจ่ายบันทึกที่สมบูรณ์ของเหรัญญิกแก่คณะกรรมการคริสต
จักร ในช่วงเวลาที่เหรัญญิกจะสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ฎ.ผู้อารักขา
 137.ผู้อารกัขาของครสิตจกัรควรจะมไีม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่ควรจะเกนิ 
13 คน ผูอ้ารกัขาจะได้รบัการเลือกตัง้แบบลงคะแนนเสยีงจากสมาชกิครสิตจักรเมือ่
มีการประชุมประจ�าปี หรือการประชุมพิเศษของคริสตจักร เพื่อจะรับใช้ในปีถัดไป
ของคริสตจักร จนกระทั่งได้มีการเลือกผู้อารักขาใหม่ซ่ึงคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
สืบทอดงานต่อไป (34, 113.7, 113.11, 127)
 138.หน้าที่ของคณะกรรมการผู้อารักขาคือ

138.1.รับใช้ในฐานะกรรมการเพิ่มพูนคริสตจักร โดยรับผิดชอบในการ
ออกไปประกาศพระกิตติคุณและการขยายงาน รวมถึงการสนับสนุนคริสตจักรใหม่ 
และพันธกิจต่างๆ ร่วมกับศิษยาภิบาลซึ่งอยู่ในฐานะประธานโดยต�าแหน่ง

138.2.ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ผู้ที่มีความจ�าเป็นและตก
อยู่ในความทุกข์ บทบาทตามพระคัมภีร์ของผู้รับใช้ที่เป็นฆราวาสคือ การรับใช้ใน
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ลักษณะของการปรนนิบัติ (กก. 6:1-3, รม. 12:6-8) ดังนั้นคณะผู้อารักขาจึง
ควรถวายเวลา และของประทานฝ่ายวิญญาณในการปรนนบิตัริบัใช้ การจดัการ การ
หนุนใจ ให้ความเมตตา การเยี่ยมเยียน และพันธกิจอื่นๆ 

138.3.รับใช้ในพันธกิจการประกาศและสมาชิกภาพภายใต้ดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการคริสตจักร ดังที่ได้กล่าวไว้ใน 110-110.8

138.4.ช่วยเหลือศิษยาภิบาลในการจัดตั้งคริสตจักร เพื่อให้การรับใช้
ในแบบของคริสเตียนใช้ได้กับสมาชิกทุกคน ความสนใจพิเศษควรให้กับการพัฒนา
พันธกิจที่กระท�าต่อกลุ่มคนที่มีเบื้องหลังทางวัฒนธรรมและสภาพสังคมเศรษฐกิจที่
แตกต่างออกไปจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

138.5.รบัใช้ในฐานะของผูป้ระสานระหว่างภารกจิของครสิเตยีนในพืน้ที่
กับองค์การต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ

138.6.ช่วยเหลือศิษยาภบิาลในการนมสัการและบ�ารุงเลีย้งคริสเตยีนใน 
คริสตจักรท้องถิ่น

138.7.จัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในพิธีศีลมหาสนิท และเมื่อได้รับ
การขอจากศิษยาภิบาลให้ช่วยบริการแจกจ่ายขนมปังและน�้าองุ่น (29.5, 514.9)
 139.การว่างลงของต�าแหน่งผูอ้ารกัขา อาจจะมกีารเลอืกทดแทนโดยครสิต
จักรท้องถิ่นขอให้มีการประชุมพิเศษ (113.8)
 140.คณะกรรมการผู้อารักขาคริสตจักรประกอบด้วยกรรมการผู้อารักขา 
ซึง่มหีน้าทีส่นบัสนนุและส่งเสริมให้ครสิเตียนเป็นผูอ้ารกัขาทีด่โีดยร่วมมอืกบัศษิยาภิ
บาลและส�านักงานผู้อารักขาสากล ซึ่งเป็นหนวยงานหนึ่งของแผนกการเงินสากล 
(33-33.5)

ฏ. ผู้ดูแลทรัพย์สิน
 141.กลุ่มผูด้แูลทรพัย์สนิของครสิตจกัรควรมีไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่ควร
เกิน 9 คน โดยได้รับการเลือกตั้งมาจากสมาชิกของคริสตจักรเพื่อการรับใช้ในปีถัด
ไปของคริสตจักร หรือจนกระทั่งจะมีการเลือกกลุ่มใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
มาสืบทอดงานต่อไป (33, 113.11, 127)

142.หากกฎหมายแพ่งก�าหนดถงึวิธีการเลอืกผูด้แูลทรพัย์สนิของครสิต
จักรเอาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นทุกกรณี (113.4)

142.1.หากกฎหมายแพ่งไม่ได้ก�าหนดวิธีเฉพาะในการเลือกผู้ดูแล
ทรัพย์สิน การเลือกจะอยู่ในรูปแบบของการออกเสียง โดยจะให้มีขึ้นเมื่อมีการ
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ประชุมประจ�าปีของคริสตจักรหรือมีการเรียกร้องให้ประชุมพิเศษตามวัตถุประสงค์ 
(113.7, 113.11)
 143.หน้าที่ของผู้ดูแลทรัพย์สิน

143.1.รักษาทรัพย์สินของคริสตจักร และจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินใน
ฐานะผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของคริสตจักรท้องถิ่น ในที่ซึ่งคริสตจักรท้องถ่ินที่ไม่ได้
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือที่ซึ่งกฎหมายแพ่งก�าหนด หรือที่ซึ่งด้วยเหตุผลอื่นได้รับ
การพิจารณาว่าสมควรโดยประธานองค์การบริหาร หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหาร ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินนี้จะอยู่ภายใต้ค�าแนะน�าและข้อจ�ากัด
ที่กล่าวไว้ใน 102-104.4

143.2.ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาความสะดวกสบายด้านกายภาพ
และช่วยวางแผนด้านการเงิน เว้นเสียแต่ว่าจะขัดกับสิ่งที่คณะกรรมการคริสตจักร
ก�าหนดไว้
 144.การว่างลงของต�าแหน่งผูด้แูลทรพัย์สนิ อาจจะมีการเลอืกทดแทนโดย
คริสตจักรท้องถิ่นขอให้มีการประชุมพิเศษ (113.8)

ฐ.คณะกรรมการรวีวารศึกษา
 145.คริสตจักรท้องถิ่นต้องมีคณะกรรมการรวีวารและพันธกิจการสร้าง
สาวก (SDMI) หรอืกรรมการการศึกษาซึง่เป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการคริสตจกัร
ทีไ่ด้แต่งต้ังจากประชุมประจ�าปีครสิตจกัร เพ่ือรบัผดิชอบพนัธกจิครสิเตยีนศกึษาของ
ครสิตจกัร ในครสิตจักรทีป่ระกอบด้วยสมาชิก 75 คนหรอืน้อยกว่านีค้วามรบัผดิชอบ
อาจจะตกเป็นของคณะกรรมการคริสตจักร สมาชิกโดยต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการ
รวีวารศึกษา (146) ศิษยาภิบาล ประธานพันธกิจมิชชั่น (NMI) ประธานเยาวชน 
(NYI) ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็ก (CM) ผูอ้�านวยการพนัธกจิผูใ้หญ่ (AM) และจ�านวน 
3-9 คนจะเลือกตั้งในการประชุมประจ�าปีของคริสตจักร สมาชิกทุกคนจะต้องรับใช้
เป็นเวลาสองปี และจนกระทั่งมีการเลือกตั้งคณะผู้ท�าการใหม่และมีคุณสมบัติเพียบ
พร้อม เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง อาจเลือกตั้งผู้อื่นมาแทนจากการประชุมคริสตจักร ถ้า
ครสิตจักรเลือกตัง้กรรมการการศึกษาขึน้มาชุดหนึง่เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของกรรมการค
รสิตจักร จะต้องปฏบิติัตามจุดประสงค์ของคูม่อืทีก่�าหนดจ�านวนต�า่สดุของผูอ้ารักขา
และผูด้แูลทรพัย์สนิ (137, 141) เจ้าหน้าทีโ่ดยต�าแหน่งอาจจะเป็นสมาชกิของคณะ
กรรมการอีกก็ได้ แม้ว่าบางคนอาจจะไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการคริสตจักร
 คริสตจักรนาซารีนแนะน�าให้คริสตจักรท้องถิ่นเลือกตั้งเจ้าหน้าที่คริสตจักร
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ผู้ซึ่งประกาศว่ามีประสบการณ์ในการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และมีชีวิตที่
เป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงเรียกให้บุคคลนั้นด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และ
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของคริสต
จกัรนาซารนีตลอดจนสนบัสนุนครสิตจกัรท้องถิน่ด้วยการถวายสบิลดและการถวาย
เพือ่การรบัใช้อย่างสตัย์ซือ่ เจ้าหน้าทีค่รสิตจกัรควรจะยงัสตัย์ซือ่ใน”การสร้างสาวก
ให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกชนชาติ” อีกด้วย (34)
 หน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมการรวีวารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก
หรือกรรมการการศึกษา มีดังนี้ 

145.1.วางแผน ก�ากับ สนับสนุน และควบคุม พันธกิจด้านคริสเตียน
ศึกษาส�าหรับคริสตจักรท้องถิ่น สิ่งนี้ต้องปฏิบัติภายใต้การเอาใจใส่โดยตรงของศิษ
ยาภิบาลและการน�าโดยผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล 
(SDMI) และการก�าหนดทิศทางจากคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อรักษาไว้
ซ่ึงเป้าหมายและมาตรฐานของความเชื่อ ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติในส่วนของคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่น
สากล (NMI) และพนัธกจิผูใ้หญ่ (AM) เยาวชนนาซารนีนานาชาต ิ(NYI) และพนัธ
กิจเด็ก (CM) รวีวารศึกษาที่ควบคู่ไปกับพันธกิจเพื่อผู้ใหญ่และเด็ก รวีวารศึกษา
ท่ีควบคู่ไปกับพันธกิจการเทศนาเป็นแก่นสารของการศึกษาพระวจนะและค�าสอน 
ของคริสตจักร สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนต่างๆ และพันธกิจประจ�า
ปี/พิเศษและการฝึกอบรบ เช่น ขบวนคาราวาน การจัดค่ายตามวันหยุดงานและ
พันธกิจคนโสดจะเปิดโอกาสผ่านหลักค�าสอนของพระวจนะเพื่อใช้ด�าเนินชีวิตและ
สามารถปรับใช้กับชีวิตแต่ละคนในที่ประชุมได้ (515.15)

145.2.เพ่ือเข้าถึงจ�านวนคนมากท่ีสุดของผู้คนที่ยังไม่เป็นของคริสต
จกัรส�าหรบัพระคริสต์และส�าหรบัครสิตจกัร ช่วยน�าคนเหล่านัน้เข้าสามัคคธีรรม เข้า
รับค�าสอนโดยพระค�าของพระเจ้าอย่างเกิดผล และน�าความรอดไปถึง หลักค�าสอน
ของหลักข้อเชือ่ของครสิเตยีน เตรยีมผู้เช่ือให้เป็นสมาชกิในคริสตจกัรและช่วยฝึกฝน
เขาเหล่านั้นส�าหรับพันธกิจที่ถูกต้อง

145.3.มีความตั้งใจที่จะใช้หลักสูตรในพันธกิจต่างๆ พึงใช้อุปกรณ์การ
สอนของคริสตจักรนาซารีน เพื่อก่อให้เกิดรูปแบบพ้ืนฐานการศึกษาพระคัมภีร์และ
การตีความหมายหลักค�าสอน

145.4.เพ่ือวางแผนและก�ากับดูแลรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้าง
สาวกสากล (SDMI) ทั้งหมดของคริสตจักรท้องถิ่นในการรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบรวี
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วารศึกษา (812)
145.5.เพื่อเสนอช่ือต่อการประชุมคริสตจักรซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับรอง

โดยศิษยาภิบาล ส�าหรับการเลือกตั้งต่อต�าแหน่งของผู้อ�านวยการวรีวารศึกษาและ
พันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) การเสนอชื่อต้องกระท�าในการประชุมซึ่งไม่มี
ผู้อ�านวยการ

145.6.เพ่ือเสนอช่ือต่อคณะกรรมการคริสตจกัรซึง่เป็นบคุคลทีไ่ด้รับการ
รับรองโดยศิษยาภิบาล เพื่อรับใช้ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการพันธกิจเด็ก (CM) และผู้
อ�านวยการพันธกิจผู้ใหญ่ (AM)

145.7.เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการพันธกิจเด็ก (CM) และผู้ใหญ่ (AM) 
จากการเสนอชื่อโดยผู้อ�านวยการของพันธกิจเด็กและผู้ใหญ่พร้อมกับได้รับการรับ
รองจากศิษยาภิบาลและผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล 
(SDMI)

145.8.เพือ่เลือกตัง้ผูด้แูลพนัธกจิรววีารศกึษาเพือ่กลุม่คนทกุระดบัอายุ
รวมทั้งครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นคริสเตียนที่ให้ค�าพยาน ได้มีชีวิตเป็นแบบ
อย่างที่ดี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักค�าสอนและนโยบายของคริสตจักรนา
ซารนี จากการเสนอช่ือโดยประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาต ิ(NYI) และผู้อ�านวย
การพันธกิจเพื่อเด็ก (CM) และผู้ใหญ่ (AM) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะรับรองโดยศิษยาภิ
บาลและผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล(SDMI)

145.9.เพื่อเลือกตั้งผู้อ�านวยการฝึกอบรมฆราวาส (CLT) ซึ่งจะก�ากับ
ดูแล สนับสนุน และช่วยดูแลการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รวีวารศึกษาและการสร้างสาวก
สากล (SDMI) และสมาชิกภาพทั้งหมดของคริสตจักร คณะกรรมการ SDMI จะมี
โอกาสแต่งตั้งผู้อ�านวยการ CLT ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการดังกล่าวโดยต�าแหน่ง

145.10. เพือ่ทีจ่ะจดัประชมุอย่างสม�า่เสมอและช่วยก�ากบัดแูลโดยการ
เลือกตัง้เลขานกุาร และเจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ ซึง่พิจารณาตามความจ�าเป็นเมือ่เริม่ปีพนัธกจิ
รวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับปีของค
รสิตจกัร (114) ศษิยาภบิาลหรอืผูอ้�านวยการ SDMI อาจจะเรียกประชมุพเิศษกไ็ด้
 146.ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก ต�าแหน่งผู้
อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกจะเลือกตั้งในประชุมคริสตจักร
ประจ�าปีโดยสมาชิกสมบรูณ์ จะลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่รบัรองและจะรบัใช้ในหน้าที่
เป็นเวลาหน่ึงปี (34) หรอืจนกระทัง่ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่งคนใหม่ คณะกรรมการ SDMI 
ท่ีไดรบัการรบัรองจากศษิยาภบิาลอาจจะเลือกต้ังผูอ้�านวยการ SDMI โดยให้สมาชกิ
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ลงคะแนนเสยีง “ยอมรบั” หรอื “ไม่ยอมรบั” ผู้ด�ารงต�าแหน่งคนเดมินีต่้อไปกไ็ด้ ถ้า
ต�าแหน่งนี้ว่างลงก็จะสรรหาคนใหม่มาแทนที่โดยคริสตจักรท้องถิ่นเรียกให้ประชุม
พิเศษ (113.10, 145.5) ผู้อ�านวยการ SDMI ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเป็นสมาชิก
ของการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารโดยต�าแหน่ง (201) คณะกรรมการคริสตจกัร
ท้องถิ่น (127) และคณะกรรมการ SDMI (145)
 คริสตจักรนาซารีนแนะน�าให้คริสตจักรท้องถิ่นเลือกตั้งเจ้าหน้าที่คริสตจักร
ผู้ซึ่งประกาศว่ามีประสบการณ์ในการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และมีชีวิตที่
เป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงเรียกให้บุคคลนั้นด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และ
เป็นบุคคลที่มีความประพฤติสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของคริสต
จกัรนาซารนีตลอดจนสนบัสนุนครสิตจกัรท้องถิน่ด้วยการถวายสบิลดและการถวาย
เพื่อการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ เจ้าหน้าที่คริสตจักรควรจะสัตย์ซื่อใน”การสร้างสาวกให้
เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ” อีกด้วย (34)
 หน้าที่และอ�านาจของผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพัธกิจการสร้างสาวกมี
ดังนี้

146.1.สามารถก�ากับดูแลงานการบริหารพันธกิจรวีวารศึกษาและการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) ทั้งหมดในคริสตจักรท้องถิ่น 

146.2.สามารถบริหารรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล 
(SDMI) โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ SDMI (812)

146.3.สามารถให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ ทีส่ร้างความเจรญิเตบิโต 
จากการเข้าสมัคร การเข้าร่วม และการเข้าฝึกอบรมการเป็นผู้น�า

146.4.เป็นประธานการประชุมทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าของคณะกรรมการรวี
วารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) หรือกรรมการการศึกษาของคณะกร
รมการครสิตจักร และสามารถน�าคณะกรรมการSDMIในการปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้สมบรูณ์

146.5.สามารถน�าเสนองบประมาณประจ�าปีส�าหรับรวีวารศึกษาและ
พันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) ต่อคณะกรรมการคริสตจักร

146.6.สามารถท�ารายงานประจ�าเดอืนเสนอต่อคณะกรรมการคริสตจกัร
และน�ารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้เสนอต่อการประชุมประจ�าปีของคริสตจักร
 147.คณะกรรมการและผูอ้�านวยการพนัธกจิเดก็ (CM)/ผูใ้หญ่ (AM) งาน
พันธกิจด้านรวีวารศึกษาและการสร้างสาวก (SDMI) จะได้รับการก�ากับดูแลอย่าง
ดีที่สุดโดยกลุ่มที่แบ่งตามอายุเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ส�าหรับกลุ่มที่แบ่งตามอายุ
แต่ละกลุ่มควรจะมีคณะกรรมการท�าหน้าที่รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและบริหาร
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งาน คณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้อ�านวยการรวีฯ ที่แบ่งตามอายุ และ
ตัวแทนจากรวีวารศึกษาและจากพันธกิจอื่นซึ่งคริสตจักรได้จัดไว้ส�าหรับกลุ่มท่ีแบ่ง
ตามอายุ ภารกิจของคณะกรรมการคือการท�างานกับผู้อ�านวยการรวีฯที่แบ่งตาม
อายุเพื่อวางแผนงาน งานทั้งหมดของคณะกรรมการพันธกิจเด็ก (CM) และผู้ใหญ่ 
(AM) ต้องอยู่ภายใต้การรับรองของผู้อ�านวยการและคณะกรรมการ SDMI 
 หน้าที่ของผู้อ�านวยการกลุ่มแบ่งตามอายุมีดังนี้

147.1.เป็นประธานในคณะกรรมการกลุม่แบ่งตามอาย ุก�าหนดทศิทาง
และเพ่ือน�าคณะกรรมการในการก�ากับดูแลการสนับสนุนและการประสานกับพันธ
กิจรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) ทั้งหมดส�าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
อายุต่างๆ

147.2.เป็นผูน้�ากลุม่แบ่งตามอายทีุเ่หมาะสมของรววีารศกึษาและพนัธ
กจิการสร้างสาวก (SDMI) โดยการสนบัสนนุโครงการเพือ่เสริมสร้างการเจริญเตบิโต
ในการสมัครและการเข้าร่วมส�าหรบัเดก็ เยาวชนหรอืผูใ้หญ่ในงานครสิตจกัรท้องถิน่ 
ในการประสานงานกับคณะกรรมการ SDMI

147.3.เป็นผู้น�าส�าหรับการเสริมสร้างพันธกิจรวีฯ ระหว่างสัปดาห์และ 
โรงเรียน (แรกเกิดถึงมัธยม) พันธกิจประจ�าปีและพันธกิจพิเศษ การประกาศข่าว
ประเสริฐและกิจกรรมการสามัคคีธรรมส�าหรับกลุ่มแบ่งตามอายุ

147.4.เสนอช่ือต่อคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้าง
สาวก (SDMI) ผู้น�าพันธกิจด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายงานในกลุ่มแบ่งตามอายุ
ประกอบไปด้วย ผู้ดูแลรวีวารศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ ยกเว้นเยาวชนนาซารีน
นานาชาติ (NYI) ซึ่งจะเสนอชื่อรวีวารศึกษาเพื่อเยาวชน ครูและเจ้าหน้าที่ (34) 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับรองโดยศิษยาภิบาลและผู้อ�านวยการ SDMI

147.5.ขอการรับรองจากคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวก (SDMI) ก่อนที่จะใช้หลักสูตรการสอน

147.6. ให้การอบรมการเป็นผูน้�าส�าหรบัเจ้าหน้าทีใ่นกลุม่แบ่งตามอายุ 
ในการประสานงานกับคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพนัธกจิการสร้างสาวก (SDMI) 
และกับผู้อ�านวยการฝึกอบรมฆราวาส

147.7. น�าเสนองบประมาณประจ�าปี ตามทีข่อจากคณะกรรมการรววีาร
ศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) และ/หรือคณะกรรมการคริสตจักร และ
บริหารเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ผ่านการรับรอง

147.8.รับรายงานทั้งหมดจากพันธกิจต่างๆ ที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
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แบ่งตามอายุของคริสตจักรท้องถิ่นภายใต้การก�าหนดทิศทางของผู้น�าพันธกิจ 
รายงานประจ�าเดือนทีเ่กีย่วกบัรายช่ือการลงทะเบยีน การจดบนัทกึการเข้าร่วม และ
น�าเสนอกิจกรรมพันธกิจต่อผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก 
(SDMI)

147.9.น�าเสนอปฏิทินไตรมาสของกิจกรรมกลุ่มแบ่งตามอายุต่อคณะ
กรรมการรววีารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก (SDMI) เพือ่ประสานงานกบัพนัธ
กิจ SDMIทั้งหมดของคริสตจักรท้องถิ่น  
 148.คณะกรรมการพันธกิจเด็ก คณะกรรมการพันธกิจเด็ก (CM) มี
ความรบัผดิชอบส�าหรบัการวางแผนพนัธกจิรววีารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก 
(SDMI) ทั้งหมดส�าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 12 ปี ในคริสตจักรท้องถิ่น คณะ
กรรมการประกอบด้วยอย่างน้อย ผู้แทนรวีวารศึกษา 1 คนและผู้อ�านวยการของ
พันธกิจเด็กด้านอื่นซึ่งถูกเสนอชื่อในคริสตจักรท้องถิ่นเช่น คริสตจักรเด็ก คาราวาน 
พ่อแม่เด็กเล็ก การเรียนพระคัมภีร์ฤดูร้อน การสอนเรื่องพันธกิจมิชชั่นส�าหรับเด็ก 
และอื่นๆ ตามความจ�าเป็น ขนาดของคณะกรรมการจะแปรผันตามจ�านวนพันธกิจ
ที่เสนอต่อเด็กๆ ในคริสตจักรท้องถิ่นตามความจ�าเป็นและตามจ�านวนผู้น�าที่มีอยู่
 หน้าที่ของผู้อ�านวยการพันธกิจเด็กมีดังนี้

148.1.ปฏบิติัหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายต่อผูอ้�านวยการกลุม่ตามอายุ
ใน 147.1-147.9

148.2.เพือ่ปฏบิตังิานร่วมกบัคณะกรรมการบริหารพนัธกจิมชิชัน่นาซา
รีนสากล (NMI) ของคริสตจักรท้องถิ่นในการแต่งตั้งผู้อ�านวยการมิชชั่นเด็ก บุคคล
ที่ได้รับการแต่งตั้งจะกลายเป็นสมาชิกของพันธกิจ NMI และคณะกรรมการพันธกิจ
เด็ก (CM) ผูไ้ด้รับการเสนอช่ือในต�าแหน่งนีจ้ะต้องได้รับการรับรองโดยศษิยาภบิาล 
และผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก (SDMI)
 149.คณะกรรมการพันธกิจผู้ใหญ่ คณะกรรมการพันธกิจผู้ใหญ่(AM) มี
ความรบัผดิชอบส�าหรบัการวางแผนพนัธกจิรววีารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก 
(SDMI) ทั้งหมดส�าหรับผู้ใหญ่ในคริสตจักรท้องถิ่น คณะกรรมการพันธกิจผู้ใหญ่
ประกอบด้วยอย่างน้อยผู้แทนรวีวารศึกษา 1 คนและผู้อ�านวยการพันธกิจด้านอ่ืน
ที่ถูกเสนอในคริสตจักรท้องถิ่น เช่น การสมรส และชีวิตครอบครัว พันธกิจผู้สูงอายุ 
พันธกิจผู้ใหญ่ที่ยังโสด กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อย พันธกิจสตรี พันธกิจบุรุษ 
และอื่นๆ ตามความจ�าเป็นขนาดของคณะกรรมการจะแปรผันตามจ�านวนพันธกิจ
ทีน่�าเสนอต่อผูใ้หญ่ในครสิตจกัรท้องถิน่ตามความจ�าเป็นและตามจ�านวนผูน้�าทีม่อียู่
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 หน้าที่ของผู้อ�านวยการพันธกิจผู้ใหญ่มีดังนี้
149.1.ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายต่อผูอ้�านวยการกลุม่แบ่งตามอายุ

ใน 147.1-147.9

ฑ.คณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาติ
 150.งานพันธกิจเยาวชนในคริสตจักรท้องถิ่นจัดตั้งข้ึนภายใต้เยาวชน 
นาซารนีนานาชาต ิ(NYI) กลุ่มเยาวชนในครสิตจกัรท้องถ่ินจดัตัง้ข้ึนภายใต้ธรรมนญู
ของเยาวชนนาซารนีนานาชาต ิ(NYI) และอยูภ่ายใต้อ�านาจของกรรมการคริสตจกัร 
ท้องถิ่น

150.1 กลุ่มเยาวชนในครสิตจกัรท้องถ่ินจะด�าเนนิการตามแผนการของ
พันธกิจเยาวชนท้องถิ่น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตามความต้องการของพันธกิจเยาวชน
ท้องถิ่นนั้นภายใต้ขอบเขตธรรมนูญ ย.น.ช.และคู่มือคริสตจักรนาซารีน

150.2.คณะกรรมการ ย.น.ช. (NYI) ต้องรับผิดชอบการวางแผน
พันธกิจส�าหรับคนหนุ่มสาวอายุ 12 ปีขึ้นไป ในคริสตจักรท้องถิ่นรวมทั้งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่ และรวบรวมนิมิตส�าหรับพันธกิจ NYI ท้องถิ่น งานพันธ
กิจทั้งสิ้นของ ย.น.ช. (NYI) ที่เกี่ยวข้องกับรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก 
(SDMI) ต้องอยู่ภายใต้การรับรองของผู้อ�านวยการและคณะกรรมการSDMI

150.3.คณะกรรมการ NYI จะประกอบด้วยประธาน รองประธาน และ
เจ้าหน้าท่ีต่างๆ ซึง่จะมคีวามรบัผดิชอบตามความต้องการของคริสตจกัรท้องถ่ิน ร่วม
กับผูแ้ทนกลุม่แบ่งตามอาย ุและผูอ้�านวยการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้จากพนัธกจิเยาวชน
อื่นๆ และศิษยาภิบาลคริสตจักรหรือศิษยาภิบาลเยาวชนก็ได้ เจ้าหน้าที่ของ NYI 
ท้องถิน่ท้ังหมดต้องเป็นสมาชกิของครสิตจกัรท้องถิน่นัน้ คณะกรรมการนีจ้ะต้องรับ
ผิดชอบต่อคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น

150.4.สมาชิกเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) จะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่
และสมาชกิคณะกรรมการ NYI ทกุคนได้ สมาชกิ NYI ซึง่เป็นสมาชกิครสิตจกัรท้อง
ถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้งประธาน NYI ได้
 151.ประธาน NYI ประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) จะได้รับการ
เลือกตั้งจากสมาชิก NYI ชึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรนาซารีนในที่ประชุมประจ�าปีของ 
NYI ตามแผนการพันธกิจท้องถิ่น ประธาน NYI ซึ่งถูกเสนอชื่อจะได้รับการแต่งตั้ง
โดยศษิยาภิบาล และคณะกรรมครสิตจกัร ต�าแหน่งประธาน NYI ทีไ่ด้รับเลอืกต้ังมา
ใหม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการครสิตจกัร (127) คณะกรรมการรววีารศกึษาและ

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   93 3/2/2017   10:06:56 AM



94

พันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) (145) และการประชุมสมัชชาชาองค์การบริหาร 
(201) ถ้าหากค�าว่า “ประธาน”ไม่เหมาะสมส�าหรับวัฒนธรรมนั้น คณะกรรมการ
เยาวชนสามารถเลือกตั้งใช้ค�าอื่นได้
 หน้าที่ของต�าแหน่งประธาน NYI มีดังนี้

151.1. น�าคณะกรรมการเยาวชนในการพัฒนาพันธกิจเยาวชน (NYI) 
ของคริสตจักรท้องถิ่น

151.2.ร่วมงานกับประธานพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) ของค
ริสตจักรท้องถิ่นในการพัฒนาพันธกิจมิชชั่นให้ไปถึงเยาวชน

151.3. ปฏบิตัหิน้าทีส่�าหรบัรวีวารศกึษาเยาวชนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
ส�าหรับผู้อ�านวยการกลุ่มแบ่งตามอายุใน 147.1-147.9

151.4. ส่งรายงานประจ�าเดือนให้คณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่นและ
การประชุมประจ�าปีของคริสตจักรท้องถิ่น (113.9, 127)

151.5 เมื่อคริสตจักรมีศิษยาภิบาลเยาวชน ศิษยาภิบาลคริสตจักร
สามารถมอบหมายความรบัผดิชอบส�าหรบั NYI ให้แก่ศษิยาภบิาลเยาวชน โดยการ
ปรกึษากับกรรมการครสิตจกัรและคณะกรรมการ NYI ในกรณนีีศ้ษิยาภบิาลเยาวชน
เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่บางอย่างกับประธานเยาวชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามประธาน 
NYI ยงัมคีวามส�าคัญในการเป็นผูร้บัใช้ฆราวาส การสนบัสนนุ และการเป็นผูแ้ทนของ
พนัธกจิเยาวชน ศิษยาภิบาล ศษิยาภิบาลเยาวชน และกรรมการ NYI ร่วมกนัก�าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบของศิษยาภิบาลเยาวชนและประธาน NYI เพื่อให้การ
รับใช้ของทั้งสองต�าแหน่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจ NYI ของคริสตจักร ศิษยา 
ภิบาลเยาวชนไม่ควรเป็นประธาน NYI (160.4)

ฒ.โรงเรียนนาซารีน (แรกเกิดถึงมัธยม)
 152.สถานเล้ียงดเูดก็นาซารนี/โรงเรยีน (แรกเกดิถึงมธัยม) อาจจะก�ากบั
ดูแลโดยคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น หลังจากได้รับการรับรองโดยประธาน
องค์การบริหารและคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารตามทีก่�าหนดจาก
แผนกพนัธกิจเดก็หรอืพนัธกจิรววีารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก ผูอ้�านวยและ
คณะกรรมการของโรงเรียนจะต้องมีความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการคริสตจกัร และ
ส่งรายงานประจ�าปีถึงคณะกรรมการครสิตจกัรดว้ย (129.18, 208.13-208.14, 
222.12, 515.15, 516)

152.1 การปิดโรงเรียน ในสถานการณ์ที่คริสตจักรจ�าเป็นต้องหยุดการ
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ด�าเนินงานของโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงดูเด็ก/โรงเรียน (แรกเกิดถึงมัธยม) จะ
ต้องปรึกษากับประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารก่อน และส่งรายการการเงินให้ไว้

ณ.พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล
 153.โดยอาศัยอ�านาจของคณะกรรมการคริสตจักร พันธกิจมิชชั่นนาซา
รีนสากล (NMI) ของคริสตจักรท้องถิ่นอาจจัดขึ้นภายในกลุ่มแบ่งตามอายุระดับใด
ก็ได้ที่สอดคล้องกับธรรมนูญของ NMI โดยการรับรองจากสมัชชาพันธกิจมิชช่ัน 
นาซารนีสากลและคณะกรรมการพนัธกจิมชิช่ันทัว่โลกของคณะกรรมองค์การบรหิาร
สากล (811)

153.1.พนัธกิจมชิช่ันนาซารนีสากลประจ�าท้องถิน่ต้องเป็นส่วนหนึง่ของ 
ครสิตจักรท้องถิน่และอยูภ่ายใต้การดแูลและการก�าหนดทศิทางของศษิยาภบิาลและ
คณะกรรมการคริสตจักร (516)

153.2.ต�าแหน่งประธานของพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) ท้อง
ถิ่นจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ NMI ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 ถึง 7 
คนและได้รับการแต่งตั้งโดยศิษยาภิบาลซึ่งรับใช้ในฐานะประธานกรรมการ คณะ
กรรมการชดุนีจ้ะน�าเสนอรายช่ือตัง้แต่หน่ึงช่ือขึน้ไปเพือ่รบัต�าแหน่งประธาน ต�าแหน่ง
ประธานจะได้รับการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากการหย่อนบัตรเลือกต้ัง
โดยสมาชิก (ไม่รวมกับสมาชิกร่วม) ที่อยู่ในท่ีประชุมและการเลือกตั้งคร้ังน้ีจะอยู่
ภายใต้การรบัรองของคณะกรรมการครสิตจกัร ต�าแหน่งประธานต้องเป็นสมาชกิของ 
คริสตจักรท้องถิ่นที่มีพันธกิจ NMI อยู่ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการคริสตจักร
โดยต�าแหน่ง (หรือในคริสตจักรที่ซึ่งต�าแหน่งประธานเป็นคู่สมรสของศิษยาภิบาล 
รองประธานอาจรับใช้อยู่ในคณะกรรมการคริสตจักร) และสมาชิกคนหนึ่งของประ
สมัชชาองค์การบริหารก่อนปีการท�างาน ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานต้องเขียนรายงาน
ส่งต่อการประชุมประจ�าปีของคริสตจักรท้องถิ่น (113.9, 114, 123, 127, 201)
 154.ทุนทั้งหมดที่หาได้โดยพันธกิจนาซารีนมิชช่ันสากล (NMI) ประจ�า
ท้องถิน่ดังเช่น เงนิถวายเพือ่การประกาศพระกติตคุิณของคริสตจกัรนาซารีนต้องน�า
ส่งให้กองทุนงบประมาณถวายเพือ่การประกาศพระกติติคณุทัว่โลกตามทีก่�าหนดให้
คริสตจักรท้องถิ่นจัดส่ง ยกเว้นจะมีโครงการพันธกิจพิเศษ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการสิบลด

154.1.หลังจากการพิจารณาขั้นแรกเพื่อถวายแก่การประกาศพระ
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กิตติคุณทั่วโลกแล้ว อาจจะเปิดโอกาสในการถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจมิชชั่นทั่ว
โลก เช่น “โครงการพันธกิจพิเศษ”
 155. กองทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่จ�าเป็นโดยทั้งไป สามารถหาได้ด้วย
วิธีต่อไปนี้

155.1.มาจากของขวัญและการถวายเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ 
ทั่วโลก

155.2.มาจากการถวายพิเศษเช่น วันอีสเตอร์ วันขอบคุณพระเจ้า
155.3.เงินทุนดังกล่าวไม่สามารถน�ามาใช้ส�าหรับค่าใช้จ่ายของคริสต

จักรท้องถิ่น องค์การบริหาร หรือเพื่อการกุศลอื่นๆ

ด.ข้อห้ามร้องขอเกี่ยวกับการเงิน
 156. ห้ามคริสตจักรท้องถิ่น ผู้รับใช้ หรือสมาชิก ส่งค�าร้องขอไปยังคริสต
จกัรท้องถิน่อ่ืน ไปยงัผูร้บัใช้ และสมาชกิเพือ่ท่ีเรยีกร้องความช่วยเหลอืเกีย่วกับการ
เงิน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง อย่างไรกต็ามการร้องขอสามารถส่งไปยงัคริสตจกัร
ท้องถิ่น สมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ภายในองค์การบริหารเดียวกัน แต่ต้องตั้งอยู่
บนเง่ือนไขที่ว่าการร้องขอต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประธาน
องค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร
 157.สมาชิกของคริสตจักรนาซารีน ซึ่งไม่ได้รับมอบอ�านาจโดยคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลหรือแผนกต่างๆ ของคณะกรรมการนั้น ไม่สามารถ
ขอทุนเพื่อมิชชันนารีหรือเพื่อพันธกิจมิชชั่น จากคริสตจักรท้องถิ่นหรือจากสมาชิก
ของครสิตจักรดังกล่าว นอกเหนอืจากการถวายเพือ่การประกาศพระกติตคิณุทัว่โลก

ต. การใช้ชื่อคริสตจักร
 158.ชื่อของคริสตจักรนาซารีน คริสตจักรท้องถิ่นใดๆ ก็ตาม หรือการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือสถาบันใดๆ ก็ตามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรืออยู่ในลักษณะที่ผูก
พันกับคริสตจักรนาซารีนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของช่ือดังกล่าว ต้องไม่น�ามาใช้โดย
สมาชิกคนใดคนหนึ่งของคริสตจักรนาซารีน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสมาชิก
จ�านวนมากกว่านี้หรือโดยการจดทะเบียนนิติบุคคล หุ้นส่วนสมาคม กลุ่มหรืออื่นๆ 
ที่มีความเกี่ยวโยงกับกิจกรรมใดๆ ก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นการท�าธุรกิจ การสังคม การ
ศึกษา การกุศล หรืออื่นๆ ) โดยปราศจากการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
จากคณะกรรมการองค์การบริหารสากลของคริสตจักรนาซารีน และคณะกรรมการ
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ประธานองค์การบริหารสากล ยกเว้นหากกิจกรรมดังกล่าวของคริสตจักรนาซารีน
ได้รับมอบอ�านาจเป็นทางการตามหนังสือ คู่มือ 

ถ. นิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกของคริสตจักร
 159.ไม่มีคริสตจักรท้องถ่ิน คณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ิน องค์การ
บริหารนิติบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร หรือทั้งสองหรือ
สมาชิกจ�านวนมากที่จะสามารถกระท�าได้โดยล�าพัง หรือมิเช่นน้ันโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม จัดตั้งหรือกลายเป็นสมาชิกของนิติบุคคล สมาคม ห้างหุ้นส่วน กลุ่ม 
หรืออื่นๆ ซึ่งผลักดันสนับสนุนหรือกระท�าการโดย ผูกมัดในกิจกรรมใดๆ (ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกจิ การสังคม การศกึษา การกศุล หรอือืน่ๆ ) ทัง้โดยทางตรงหรอืทางอ้อมซึง่
มีความหมายว่าได้รบัการสนบัสนนุหรอืกระท�าการทัง้หมดโดยหรือเพือ่ผลประโยชน์
หรือการบริการของสมาชิกคริสตจักรนาซารีน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนจากประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารและคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล

ท. ผู้ช่วยในคริสตจักรท้องถิ่น
 160.อาจจะมีพี่น้องบางคนที่รู ้สึกถึงการทรงเรียกให้เตรียมตัวรับใช้ใน 
คริสตจักรในฐานะฆราวาส ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้บางเวลาหรือเต็มเวลา คริสตจักร
ให้การรบัรองผูรั้บใช้ฆราวาสดงักล่าว แต่ครสิตจกัรกเ็ป็นองค์การในฐานะอาสาสมคัร
ท่ีรบัใช้พระเจ้าและผูอ้ืน่ตามหน้าทีแ่ละอภสิิทธขิองสมาชกิตามความสามารถของเขา 
เมื่อผู้ช่วยในครสิตจกัรท้องถิ่นที่ได้รบัคา่จ้างหรือค่าชดเชยหรอืนติบิุคคลใดๆ ของที่
ประชมุท่ีให้ความช่วยเหลือและ/หรอืมคีวามผกูพนัในระดบัท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นผูรั้บ
ใช้หรอืเป็นฆราวาส มคีวามจ�าเป็นต่อครสิตจกัรเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ ต้องเป็นไป
โดยไม่กระทบต่อการรับใช้โดยสมาชิกทุกคน หรือท�าให้เป็นภาระหนักต่อแหล่งการ
เงินทั้งสิ้น รวมทั้งการใช้งบประมาณต่างๆ ที่รับมอบหมายมาแล้ว อย่างไรก็ดี การ
ร้องขออาจจะกระท�าได้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่การตรวจสอบโดยประธานองค์การ
บริหารและคณะกรรมการองค์การบริหารตรวจสอบส�าหรับข้อยกเว้นในกรณีพิเศษ 
(129.27)

160.1.ผูช่้วยท้องถิน่ทกุคนทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน 
เช่น ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้อ�านวยการคริสเตียนศึกษา ผู้อ�านวยการพันธกิจเยาวชน 
ผู้อ�านวยการพันธกิจดนตรีและผู้อ�านวยการโรงเรียน (แรกเกิดถึงมัธยม) การเสนอ
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ชื่อทั้งหมดต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรโดยประธานองค์การบริหาร
ซึ่งจะรับรองให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 15 วันหลังจากที่ได้รับค�าร้องขอ (161.4, 
208.13)

160.2.การว่าจ้างให้ท�างานของผู้ช่วยดังกล่าวต้องไม่มากกว่าหนึ่งปี 
และอาจจะได้รับการต่ออายใุหม่เมือ่ได้รบัอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธาน
องค์การบริหารและผ่านการออกเสียงเห็นชอบของคณะกรรมการคริสตจักร ศิษยา 
ภบิาลมหีน้าทีท่บทวนประเมินการท�างานของผูช่้วยแต่ละคนในทกุปี ศษิยาภบิาลร่วม
กับคณะกรรมการครสิตจกัรจะเสนอให้มกีารพฒันาบคุลากรและปรบัเปลีย่นลกัษณะ
งานให้ เหมาะสมสอดคล้องกับที่ได้ท�าการประเมินไป การบอกเลิกการท�างานของ 
ผูช่้วยดงักล่าวก่อนสิน้สดุวาระการท�างานต้องได้รบัการเสนอจากศษิยาภบิาล รับรอง
โดยประธานองค์การบริหาร และโดยคณะกรรมการคริสตจักรออกเสียงส่วนใหญ่
รบัรอง ผูช่้วยต้องได้รบัแจ้งให้ทราบถงึการบอกเลกิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 
30 วันก่อนวันสิ้นสุดการท�างาน (129.27)

160.3.หน้าที่และงานรับใช้ของผู้ช่วยดังกล่าวต้องอยู่ในการพิจารณา
และก�ากับดูแลโดยศิษยาภบิาล หน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่ขยีนขึน้อย่างละเอยีด (ราย
ละเอยีดของงาน) จะต้องท�าให้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัวนัทีผู่ช่้วยเริม่ต้นรบั
ผิดชอบงานต่อคริสตจักรท้องถิ่น 

160.4.ลูกจ้างทีไ่ด้รบัค่าตอบแทน ไม่มีสทิธเิข้ารบัเลือกตัง้เข้าเป็นคณะ 
กรรมการคริสตจักร ถ้าสมาชิกคณะกรรมการคริสตจักรได้เป็นลูกจ้างที่ได้รับ 
ค่าตอบแทนของคริสตจักร เขาจะไม่สามารถเป็นสมาชิกของคณะกรรมการคริสต
จักรอีกต่อไป

160.5.เมื่อศิษยาภิบาลลาออก การมีเสถียรภาพ การเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และการด�าเนินพันธกิจต่อไปของคริสตจักรท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ ดังนั้น, ประธาน
องค์การบรหิาร (หรอืตวัแทนทีแ่ต่งตัง้โดยประธานองค์การบริหาร)จะท�างานใกล้ชดิ
กับคณะกรรมการครสิตจกัรท้องถิน่เพือ่ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี ้(ก) อาจอนญุาต
ให้คริสตจักรท้องถิ่นคงไว้ซึ่งคณะท�างานบางคนหรือทั้งหมดอย่างน้อยในช่วงระยะ
เวลาเปล่ียนผ่าน (ข) จะอนุญาตให้ศิษยาภิบาลใหม่มีอิสระในการตั้งคณะท�างาน
ของตนเองตามทีต้่องการ และ (ค) จะอนญุาตให้คณะกรรมการและประธานองค์การ
บริหารใช้ดุลพินิจในการจัดคณะท�างานในช่วงเปลี่ยนผ่านให้ท�างานในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการปรบัทัง้ในด้านส่วนตวัและอาชพีการงาน ประการแรก 
สมาชกิ เม่ือศิษยาภบิาลลาออกหรอืสิน้สดุการจ้าง ผูช่้วยท้ังหมดจะต้องยืน่ใบลาออก
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ซ่ึงมีผลพร้อมกับศิษยาภบิาล ประการทีส่อง คณะกรรมการคริสตจกัรอาจขออนญุาต
จากประธานองค์การบรหิารเพือ่รบัรองให้คณะผูรั้บใช้ของคริสตจกัรท้องถ่ิน ไม่ว่าคน
หนึ่งหรือทุกคนให้ยังคงใช้คริสตจักรต่อไป การได้รับอนุญาตนี้มีผลให้คณะผู้รับใช้
ท�างานไปได้ถงึ 90 วนัหลังจากศษิยาภบิาลใหม่จะเริม่ด�าเนนิงานหรอืจนกระทัง่ศษิ
ยาภบิาลใหม่เสนอชือ่ผูร้บัใช้คณะใหม่ส�าหรับปีต่อไปตามมาตรา 160 ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนต้องย่ืนเสนอการลาออกเมือ่สิน้สดุปีการศกึษาซึง่ศษิยาภบิาลคนใหม่จะเริม่
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นนิติบุคคลเกี่ยวเนื่องกับคริสตจักร
ท้องถิ่น จะต้องยื่นเสนอการลาออกเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซึ่งศิษยาภิบาลคนใหม่จะเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่  ศิษยาภิบาลใหม่มีสิทธิรับรองการว่าจ้างคณะผู้รับใช้เดิมได้ 

160.6.ประธานองค์การบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกผู้รับใช้ คณะกรรมการคริสตจักร และสมาชิกคริสตจักร เกี่ยวกับผลของข้อ 
160.5 ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงศิษยาภิบาล (208.13)

160.7.ศิษยาภิบาลของที่ประชุมที่มีการรับรองให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
คริสตจักรท้องถิ่น ตามมาตรา 100.2 จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้รับใช้

160.8.บุคคลใดก็ตามที่รับใช้ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนไม่
สามารถเป็นศิษยาภิบาลส�าหรับคริสตจักรซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่ ยกเว้นได้รับการ
รบัรองจากประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร 
(115, 129.2, 208.10, 222.14)
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บทที่ 2
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

ก.ขอบเขตและชื่อ
 200.ทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากลจะรวบรวมสมาชกิคริสตจกัรไว้
เป็นองค์การบริหารต่างๆ องค์การบริหารเป็นหนวยงานที่ประกอบด้วยคริสตจักร
ท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกันเพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�าพันธกิจของแต่ละคริสต
จักรผ่านทางการให้ความสนับสนุน แบ่งปันทรัพยากร และความร่วมมือต่อกัน
 ขอบเขตและชื่อขององค์การบริหารของคริสตจักรจะถูกประกาศโดยคณะ
กรรมการขอบเขตสากล และได้รับอนุมัติโดยเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมสมัชชา
องค์การบรหิารสากล  โดยประธานองค์การบรหิารสากล หรือประธานองค์การบริหาร
สากลที่เกี่ยวข้องโดยการอนุมัติของประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ (24)
 เม่ือองค์การบรหิารต่างๆ ทีม่าจากมากกว่าหนึง่ภมูภิาคมคีวามคดิท่ีจะรวม
กันเป็นองค์การบรหิารเดยีว  คณะกรรมการขอบเขตสากลจะเป็นผูต้ดัสนิว่าองค์การ
บรหิารใหม่จะเป็นส่วนหนึง่ของภูมภิาคใด โดยการปรกึษากบัประธานองค์การบรหิาร
สากลผู้มีอ�านาจหน้าที่

200.1.การก่อตั้งองค์การบริหารใหม่ องค์การบริหารใหม่ในคริสตจักร 
นาซารีนอาจก่อตั้งขึ้นโดย : 

1.การแยกตัวขององค์การบริหารหนึ่งถึงสองแห่งหรือมากกว่า (ต้องได้
รับคะแนนเสียงรังรอง 2 ใน 3 ของที่ประชุมสมัชชา)

2.การผสมผสานขององค์การบริหารสองแห่งหรือมากกว่า ซึ่งหากมี
จ�านวนที่มากขึ้นอาจมีการก่อตั้งองค์การบริหารใหม่ 

3.การก่อตั้งของพื้นที่บุกเบิกในองค์การบริหารเอง 
4. การรวมองค์การบริหารสองแห่งหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน หรือ
5. ข้อเสนอเพือ่ตัง้องค์การบรหิารใหม่ ต้องยืน่ต่อประธานองค์การบริหาร

สากลผู้มีอ�านาจ ประธานองค์การบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหาร หรือคณะกรรมการแห่งชาติ อาจจะรับรองหรือส่งข้อเสนอน้ีไปยังที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารเพ่ือลงคะแนนเสยีงโดยการรับรองของประธานองค์การบริหาร
สากล และคณะกรรมการองค์การบริหารสากล (24, 200, 200.4)

200.2.การท�างานในคริสตจักรนาซารีนอาจเริ่มต้นในพื้นที่ใหม่และน�า
ไปสูก่ารตัง้องค์การบรหิารใหม่ และการตัง้ขอบเขตขององค์การบริหาร องค์การบริหาร
ระยะทีส่ามจะถอืก�าเนิดขึน้เร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ โดยเป็นไปตามโครงสร้างดงัต่อไปนี้
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 องค์การบริหารระยะที่ 1 องค์การบริหารประเภทนี้ตั้งข้ึนเม่ือมีโอกาสที่
จะเข้าไปในพื้นท่ีใหม่ๆ ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการพัฒนาคริสตจักรและการ
ประกาศ การจดัตัง้องค์การบรหิารใหม่นีจ้ะต้องได้รบัการเสนอโดยผูอ้�านวยการภาค
พืน้ คณะกรรมการภาคพ้ืน หรอืองค์การบรหิารซึง่สนบัสนนุ และ/หรือคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร
สากลผู้มีอ�านาจ และคณะกรรมการองค์การบริหารสากล (200.1, #5)
 ในภาคพื้นที่อยู่ใต้อ�านาจของแผนกพันธกิจมิชชั่นโลก ประธานองค์การ
บริหารระยะท่ี 1 จะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ 
เมื่อมีการเสนอชื่อจากผู้อ�านวยการภาคพื้นด้วยมีการปรึกษากับผู้อ�านวยการแผนก
พันธกิจมิชชั่นโลก ภาคพื้นจะให้ค�าแนะน�าต่อองค์การบริหารระยะที่ 1 เกี่ยวกับ
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพัฒนา ในภาคพื้นอื่นๆ ประธานองค์การ
บรหิารจะได้รบัการแต่งตัง้จากประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจหลังจากมกีาร
ปรึกษากับประธานองค์การบรหิารและคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบริหาร
ที่ให้การสนับสนุน (204.2, 207.1)
 เม่ือผู้ประสานงานยุทธวิธีในพื้นที่และผู้อ�านวยการภาคพื้นเห็นด้วยว่า
องค์การบริหารระยะที่ 1 ซึ่งอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ใต้อ�านาจของแผนกพันธกิจมิชชั่น
โลกประสบภาวะวิกฤติด้านการเงิน ศีลธรรมและอื่นๆ และวิกฤติเหล่านี้ส่งผลก
ระทบรุนแรงต่อความมั่นคงและอนาคตขององค์การบริหาร องค์การบริหารอาจ
ประกาศภาวะวิกฤติดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจและได้ปรึกษากับผู้อ�านวยการพันธกิจมิชชั่นโลก ผู้อ�านวยการภาคพื้นที่
ได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชัว่คราวเพือ่ด�าเนนิงานในองค์การบริหารแทนจนกว่าจะมกีารประชมุสมชัชาองค์การ
บริหารครั้งต่อไป ส�าหรับองค์การบริหารที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้อ�านวยการภาคพื้นและ
คณะกรรมการภาคพื้น ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะปรึกษากับคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลเพื่อตัดสินใจ
 องค์การบริหารระยะท่ี 2 องค์การบริหารระยะที่ 2 จะได้รับการแต่งตั้ง
ต่อเมื่อมีจ�านวนคริสตจักรสมบูรณ์มากพอสมควร และมีผู้ปกครองสถาปนามากพอ
สมควร และมีความพร้อมสมควรทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นองค์การบริหารระยะที ่2
 การแต่งตัง้นีจ้ะกระท�าโดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลโดย
การเสนอของประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจหลังจากได้รับการปรึกษากับ
ผู้อ�านวยการแผนก ผู้อ�านวยการภาคพื้น และคนอื่นๆ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
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ประจ�าองค์การบริหารที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งประธานองค์การบริหาร ประธาน
องค์การบริหารอาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งก็ได้
 จ�านวนที่ยึดเป็นมาตรฐานในการพิจารณาแต่งต้ังองค์การบริหารระยะที่ 
2 คือ จะต้องมีคริสตจักรสมบูรณ์อย่างน้อย 10 แห่ง มีสมาชิกสมบูรณ์อย่างน้อย 
500 คน และมีผู้ปกครองสถาปนาอีกอย่างน้อย 5 คน ค่าใช้จ่ายขั้นต�่า 50 % ใน
การบริหารงานขององค์การบริหารต้องมาจากการถวายเพื่อพันธกิจขององค์การ
บริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารหรือคณะกรรมการแห่งชาติ
อาจจะขอให้ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจพิจารณายกเว้นมาตรฐานดัง
กล่าวนี้ (204.2, 207.1)
 เม่ือผู้ประสานงานยุทธวิธีในพื้นที่และผู้อ�านวยการภาคพื้นเห็นด้วยว่า
องค์การบริหารระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ใต้อ�านาจของแผนกพันธกิจมิชชั่น
โลกประสบภาวะวิกฤติด้านการเงิน ศีลธรรมและอื่นๆ และวิกฤติเหล่านี้ส่งผลก
ระทบรุนแรงต่อความมั่นคงและอนาคตขององค์การบริหาร องค์การบริหารอาจ
ประกาศภาวะวิกฤติดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจและได้ปรึกษากับผู้อ�านวยการพันธกิจมิชชั่นโลก ผู้อ�านวยการภาคพื้นที่
ได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชัว่คราวเพือ่ด�าเนนิงานในองค์การบริหารแทนจนกว่าจะมกีารประชมุสมชัชาองค์การ
บริหารครั้งต่อไป ส�าหรับองค์การบริหารที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ผู้อ�านวยการภาคพื้นและ
คณะกรรมการภาคพื้น ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะปรึกษากับคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลเพื่อตัดสินใจ
 องค์การบรหิารระยะที ่3 (สามญั) องค์การบรหิารระยะที ่3 จะได้รบัการแต่ง
ตัง้ต่อเมือ่มจี�านวนครสิตจกัรสมบรูณ์มากพอสมควร และมผีูป้กครองสถาปนามากพอ
สมควรและมีพื้นฐานสมควรท่ีได้รับการเสนอให้เป็นองค์การบริหารระยะที่ 3 ทั้งน้ี
องค์การบริหารระยะที่ 3 จะต้องส�าแดงความเป็นผู้น�า พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 
ความรบัผดิชอบทางการเงนิ และมคีวามมัน่คงในหลกัข้อเชือ่ องค์การบรหิารสามญั
จะต้องสามารถรับภาระเหล่านีไ้ด้ ทัง้ยงัสามารถแบ่งปันค�าสัง่ของพระเยซไูปทัว่โลก
ในฐานะคริสตจักรสากล
 การแต่งตัง้นีจ้ะกระท�าโดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลโดย
การเสนอของประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจหลังจากได้รับการปรึกษากับ
ผู้อ�านวยการแผนก ผู้อ�านวยการภาคพื้น และคนอื่นๆ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหารที่เกี่ยวข้องในการแต่งต้ังประธานองค์การบริหาร (203.12, 
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207.1) ประธานองค์การบริหารอาจจะมาจากการเลือกตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือค
ริสตจักรนาซารีน
  จ�านวนที่ยึดเป็นมาตรฐานในการพิจารณาแต่งตั้งองค์การบริหารระยะที่ 
3 คือ จะต้องมีคริสตจักรสมบูรณ์อย่างน้อย 20 แห่ง มีสมาชิกสมบูรณ์อย่างน้อย 
1,000 คนและมผีูป้กครองสถาปนาอย่างน้อย 10 คน คณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�า
องค์การบรหิารหรอืคณะกรรมการแห่งชาตอิาจจะขอให้ประธานองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจพิจารณายกเว้นมาตรฐานดังกล่าวนี้ 
 องค์การบริหารระยะที่ 3 (สามัญ) ต้องสามารถรับผิดชอบ 100% ของงบ
ประมาณองค์การบริหาร
 องค์การบรหิารระยะที ่3 มคีวามส�าคญัต่อภาคพืน้ ประธานองค์การบริหาร
สากลผูมี้อ�านาจอาจขอผูอ้�านวยการภาคพืน้ (ถ้าม)ี อาจเป็นผูต้ดิต่อสือ่สารและดแูล
องค์การบริหาร
 เม่ือประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจเห็นด้วยว่าองค์การบริหาร
ประสบภาวะวิกฤติด้านการเงิน ศีลธรรมและอื่นๆ และวิกฤติเหล่านี้ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อความมั่นคงและอนาคตขององค์การบริหาร องค์การบริหารอาจประกาศ
ภาวะวิกฤติดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากลและคณะกรรมการบรหิารสากลพเิศษ(General Board Executive Committee) 
ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลและคณะกรรมการบริหารสากลพิเศษ (General Board Executive 
Committee) อาจปฏิบัติต่อไปนี้ 1) ปลดประธานองค์การบริหาร 2) แต่งตั้งคณะ
กรรมการชั่วคราวเพื่อบริหารองค์การบริหารแทนจนกว่าจะถึงการประชุมสมัชชา
องค์การบริหารในครั้งต่อไป 3) แนะน�าวิธีการแก้ไขที่จ�าเป็นเพื่อฟื้นฟูสภาพและ
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (307.9, 322)

200.3. เงื่อนไขส�าหรับการแยกองค์การบริหาร หรือการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตขององค์การบริหาร ข้อเสนอส�าหรับการพัฒนาองค์การบริหารและการ
เปลีย่นแปลงขอบเขตขององค์การบริหารทีร่่างโดยส�านกังานภาคพ้ืน คณะกรรมการ
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจเสนอต่อประธาน
องค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ และข้อเสนอนั้นควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

1.องค์การบริหารใหม่ หรือองค์การบริหารที่ปรับใหม่นั้นมีจ�านวน
ประชากรมากพอที่จะก่อตั้งเป็นองค์การบริหารได้

2.มกีารตดิต่อสือ่สาร และการขนส่งท่ีท�าให้งานในองค์การบริหารนัน้ๆ 
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ด�าเนินไปได้
3.มีจ�านวนผู้ปกครองและผู้น�าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมากพอที่

จะด�าเนินภายในองค์การบริหาร
4.องค์การบริหารที่สนับสนุนจะมีรายได้เพียงพอที่จะด�าเนินพันธกิจ

ขององค์การบริหาร และจะมีสมาชิกและจ�านวนคริสตจักรมากพอที่จะรักษาสถานะ
ภาพระยะที่ 3 ขององค์การบริหารได้
 200.4. การรวม องค์การบรหิารระยะที ่3 ตัง้แต่สองแห่งขึน้ไปอาจรวมกนั
เป็นองค์การบรหิารใหม่เมือ่แต่ละองค์การบรหิารลงคะแนนเสยีงรบัรอง 2 ใน 3 ในท่ี
ประชมุสมชัชาองค์การบรหิาร การรวมกนันีต้้องได้รับค�าแนะน�าจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (คณะกรรมการแห่งชาติ หากมี) และการอนุมัติเป็น
ลายลกัษณ์อักษรจากประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจทีเ่กีย่วข้องกบัองค์การ
บรหิารน้ัน สมัชชาองค์การบรหิารและประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะเป็น
ผูต้ดัสนิใจเรือ่งการรวมองค์การบรหิารและสิง่ทีเ่กีย่วข้องว่าจะเป็นเวลาใดและสถาน
ที่ไหน
 องค์การบรหิารทีเ่กดิจากการรวมจะน�าทรพัย์สนิภาระรบัผดิชอบของแต่ละ
องค์การมารวมกัน (200.1)
 องค์การบริหารระยะที่ 1 และ 2 จะรวมกันเป็นองค์การบริหารใหม่ตามที่
ก�าหนดไว้ในมาตรา 200.2 

200.5.หากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารแห่งหนึง่แห่งใดหรือทกุแห่ง
ไม่ได้ตัดสินหรอืหากการตดัสินของทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารหลายแห่งไม่เป็น
ไปในแนวเดยีวกัน การรบัรองดังกล่าวอาจน�าเข้าไปในการประชมุสมัชชาสากลในคร้ัง
ต่อไปเพื่อลงมติ ถ้ามีค�าขอโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหารทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง

200.6 ประธานองค์การบริหารอาจขอให้ผู้รับผิดชอบเขตหรือผู้อ�านวย
การพื้นที่พันธกิจช่วยดังต่อไปนี้

1. สร้างส�านึกของชุมชนและความรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ศิษยาภิ
บาลในเขตหรือพื้นที่พันธกิจ

2. ขยายพันธกิจของพระคริสต์โดยการสนับสนุนและหาวิธีการเพื่อ
พัฒนาพันธกิจขยายคริสตจักร การประกาศพระกิตติคุณ และ การตั้งคริสตจักรใหม่

3. ด�าเนินงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในนามของ
ประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร 
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4. รับใช้ในฐานะผู้ส่ือสารระหว่างสมาชิกคริสตจักรท้องถ่ินกันกับ
องค์การบริหาร

ข.สมาชิกภาพและเวลาของการประชุม
 201.สมาชิกภาพ ท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะประกอบด้วยผู้
ปกครองทีไ่ด้ประจ�าการ (532-532.3, 533-533.1, 536.9) มัคนายก/มัคนายกิา 
ที่ได้ประจ�าการ (531-531.4, 536.9) ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่ได้รับใบ
อนุญาต (530.8) ผู้รับใช้เกษียณอายุที่ได้ประจ�าการ (534-534.1) เลขานุการ
องค์การบรหิาร (216.2) เหรญัญกิองค์การบรหิาร (219.2) ประธานคณะกรรมการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารผู้ท�าหน้าที่รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร 
ประธานที่เป็นฆราวาสของสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยข้ึนไปของคริสตจักรนา
ซารีนผู้ซึ่งมีสมาชิกภาพคริสตจักรท้องถ่ินในพื้นที่องค์การบริหาร ผู้อ�านวยการรวี
วารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก (SDMI) ประจ�าองค์การบริหาร (239.2) ผู้
อ�านวยการรววีารศกึษาทีแ่บ่งตามอายปุระจ�าองค์การบรหิาร (เดก็และผูใ้หญ่) คณะ
กรรมการ SDMI ประจ�าองค์การบริหาร ประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) 
ประจ�าองค์การบริหาร (240.4) ประธานของพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) 
ประจ�าองค์การบริหาร (241.2) ประธานหรือรองผู้อ�านวยการของคณะกรรมการ 
SDMI ของคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งที่เพ่ิงได้รับเลือก (146) ประธานหรือรอง
ประธาน NYI ของคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับเลือก (151) ประธานหรือรอง
ประธาน NMI ที่ได้รับเลือกจากคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง (153.2) หรือบุคคลที่
เหมาะสมท่ีได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหนวยงานเหล่านี้ในที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหาร บุคคลที่รับใช้ในบทบาทแห่งพันธกิจที่ได้ประจ�าการตามข้อก�าหนด 503-
526.1 ฆราวาสของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (221.4) มิช
ชันนารีฆราวาสที่ได้ประจ�าการซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรในพื้นท่ีองค์การบริหาร 
มิชชันนารีฆราวาสเกษียณอายุท่ีได้ประจ�าการซ่ึงเป็นสมาชิกของคริสตจักรในพื้นที่
องค์การบรหิาร และผูแ้ทนฆราวาสจากครสิตจกัรท้องถิน่และครสิตจกัรใหม่ต่างๆ ใน
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (24, 113.14-113.15, 201.1-201.2)

201.1.คริสตจักรและคริสตจักรใหม่ในองค์การบริหารท่ีมีสมาชกิสมบรูณ์
น้อยกว่า 5,000 คนจะได้รับสิทธิในการส่งตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมสมัชชา
องค์การบริหารดังนี้ : ผู้แทนฆราวาส 2 คนจากคริสตจักรและคริสตจักรใหม่ที่มี
สมาชกิสมบรูณ์ 50 คนหรอืน้อยกว่า และให้เพ่ิมจ�านวนผู้แทนฆราวาสข้ึนได้อกี 1 คน 
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ต่อจ�านวนสมาชิกทุกๆ 50 คน และจากจ�านวนสมาชิกที่เกินครึ่งของ 50 คน (24, 
113.14-113.15, 201)

201.2.คริสตจกัรท้องถิน่และครสิตจกัรใหม่ในองค์การบริหารทีมี่สมาชิก
สมบูรณ์เท่ากับ 5,000 คนหรือมากกว่าจะได้รับสิทธิในการส่งผู้แทนมาร่วมประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารดงันี ้ผูแ้ทนฆราวาส 1 คนต่อสมาชกิสมบรูณ์ 50 คนหรอืน้อย
กว่า และให้เพิ่มจ�านวนผู้แทนฆราวาสได้อีก 1 คนต่อจ�านวนสมาชิกทุกๆ 50 คน
และจากจ�านวนสมาชิกที่เกินครึ่งหนึ่งของ 50 คน (24, 113.14-113.15, 201)
 202. เวลา การประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะมีขึ้นเป็นประจ�าทุกปีตาม
การก�าหนดของประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจและในสถานที่ที่ได้ก�าหนด
ไว้โดยการประชุมสมัยที่แล้ว หรือที่ก�าหนดไว้แล้วโดยประธานองค์การบริหาร

202.1.คณะกรรมการเสนอช่ือ ก่อนการเปิดประชุมสมัชชาองค์การ
บรหิารประธานองค์การบรหิารเมือ่ปรกึษากบัคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การ
บรหิารอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเสนอช่ือเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการประชมุสมชัชาองค์การ
บริหาร คณะกรรมการชุดน้ีอาจจัดเตรียมการเสนอชื่อส�าหรับคณะกรรมการและ
ต�าแหน่งต่างๆ ล่วงหน้าก่อนการเริ่มประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (212.2)
 

ค. ภารกิจของการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
 203.หนังสือว่าด้วยกฎระเบียบ (Rules of Order) เรื่องที่จะต้องเป็นไป
ตามกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น เช่น หัวข้อการรวมตัวและกฎปลีกย่อยของการ
ปกครองตาม ธรรมนูญการประชุม และขั้นตอนการประชุมของสมาชิกคริสตจักร 
นาซารนี ครสิตจกัรท้องถิน่ องค์การบรหิาร องค์การบรหิารสากล และคณะกรรมการ
ต่างๆ ของนาซารนีจะต้องก�าหนดและควบคมุให้เป็น ไปตามกฎ Robert’s Rules of 
Order Newly Revised (ฉบับล่าสุด) ซึ่งใช้ในการประชุมรัฐสภา (35) 

203.1. ภารกิจของการประชุมสมัชชาองค์การบริหารได้แก่
203.2 เพื่อรับฟังหรือรับรายงานจากประธานองค์การบริหารซึ่ง

ครอบคลุมพันธกิจขององค์การรวมถึงคริสตจักรที่ก่อตั้งใหม่
203.3 เพ่ือรบัฟังหรอืรบัรายงานจากผูป้กครองทีไ่ด้รับการสถาปนาและ

ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตซึ่งรับใช้ในฐานะศิษยาภิบาล หรือผู้ประกาศ และเพื่อพิจารณา
ลักษณะของผู้ปกครอง มัคนายก/มัคนายิกา และเลขานุการองค์การบริหารรับรอง
รายงานทีจ่ดบนัทกึโดยการออกเสยีงรบัรองของทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารแทน
การรายงานโดยค�าพดูของผูป้กครอง มคันายก/มคันายกิา และผูรั้บใช้ทีม่ใีบอนญุาต
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ประจ�าองค์การบริหารท่ีไม่ได้รับใช้และผู้ที่ก�าลังรับใช้ในด้านต่างๆ จากองค์การ
บริหารตามข้อก�าหนด 503-526.1 (520, 530.8, 536.9)

203.4 เพื่อให้ใบอนุญาตผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร หลังจากที่
ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน แก่บุคคลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคริสตจักร 
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารและผู้ซึ่งแสดงว่าได้รับ
การทรงเรียกให้เข้าสู่การรับใช้และเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวโดยการรับรอง
ของคณะการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (129.14, 529.5, 
530.1, 530.3)

203.5 เพื่อต่ออายุใบอนุญาตมัคนายิกา หลังจากที่ได้พิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วน ส�าหรับบุคคลท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ิน และผู้
ซึง่แสดงว่าได้รบัการทรงเรียกให้เข้าสูก่ารรบัใช้ในต�าแหน่งมคันายกิา โดยการรับรอง
ของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (129.15)

203.6 เพื่อเลือกตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ปกครองหรือมัคนายก/
มัคนายิกาโดยการเลือกจากบุคคลที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้ท�าหน้าที่ตาม
ข้อก�าหนดของต�าแหน่งการรับใช้ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์โดยการรับรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (531.3, 532.3)

203.7 เพ่ือให้การรบัรองต�าแหน่งด้านการรบัใช้และคุณสมบตัขิองบคุคล
ท่ีมาจากคณะนิกายอืน่ๆ ซึง่อาจต้องมกีารพจิารณาคุณสมบตัแิละความสมคัรใจทีจ่ะ
เป็นสมาชกิของครสิตจกัรนาซารนี โดยได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการพจิารณา
คุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (530.2, 533-533.2)

203.8 เพื่อให้การรับรองบุคคลที่มีต�าแหน่งผู้ปกครอง มัคนายก/มัค
นายิกา ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร และผู้ซึ่งยังคงมีภารกิจในบทบาทการรับใช้ที่
ย้ายมาจากองค์การบริหารอื่น ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด 503, 507-510.1 รวม
ถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกนาซารีนโดยได้รับการ
รบัรองจากคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัผิูร้บัใช้ประจ�าองค์การบริหาร (228.9-
228.10, 535-535.2)

203.9 เพื่อออกหนังสือโอนย้ายผู้ปกครอง และผู้ซึ่งยังคงมีภารกิจใน
บทบาทการรับใช้ตามข้อก�าหนด 503, 507-510.1 รวมถึงการโอนสมาชิกภาพ
แบบชั่วคราวไปยังองค์การบริหารอื่น โดยการรับรองของคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (228.9-228.10, 535-535.1)

203.10 เพื่อมอบหมายภารกิจหรือเพื่อขึ้นทะเบียน (เป็นเวลา 1 ปี) 
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ส�าหรับบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาทการรับใช้
ในพันธกิจตามชื่อและค�าจ�ากัดความในข้อ 503-526.1 โดยการรับรองของคณะ
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร 

203.11 เพือ่เลือกตัง้ผู้ปกครองให้ด�ารงต�าแหน่งประธานองค์การบรหิาร
โดยถือเอาคะแนน 2 ใน 3 จากการออกเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ท�าหน้าที่ไปจนกระทั่ง 
30 วันหลังจากการสิ้นสุดสมัยประชุมของการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสมัยที่
สองภายหลังจากท่ีได้รับเลือกและจนกระท่ังผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับการเลือก
หรือคัดเลือก วิธีการในการเลือกตั้งประธานองค์การบริหารต่อไปอีกคร้ังจะกระท�า
โดยใช้บัตรออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ผู้ปกครองที่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนญุาตเนือ่งจากเหตผุลทางวนิยัจะไม่มคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัต�าแหน่งดงักล่าว 
ประธานองค์การบรหิารทีม่อีายคุรบ 70 ปีแล้วไม่สามารถได้รบัเลือกหรอืได้รบัเลอืก
ให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนี้อีก

203.12.หลังจากที่ประธานองค์การบริหารระยะที่ 2 หรือ 3 (200.2) 
ได้ท�าหน้าทีใ่นองค์การบรหิารเป็นเวลายงัน้อย 2 ปี ทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหาร
อาจเลือกประธานองค์การบริหารคนดังกล่าวอีกคร้ังเพ่ือให้ท�าหน้าท่ีต่อไปอีกเป็น
ระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ วิธี
การเลอืกต้ังดังกล่าวจะต้องกระท�าโดยบตัรออกเสียง “เหน็ชอบ” และ “ไม่เหน็ชอบ” 
โดยถือเอาจ�านวนเสียง 2 ใน 3

203.13.ในกรณีที่ประธานองค์การบริหารสากลและคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (DAB) มีความเห็นว่าการท�าหน้าที่ของประธาน
องค์การบริหารไม่ควรเกนิก�าหนดเวลาทีไ่ด้ขยายออกไปนัน้ ประธานองค์การบรหิาร
สากลผู้มีอ�านาจและ DAB อาจยื่นกระทู้ถามเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งในที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ค�าถามดังกล่าวจะต้องน�าเสนอในลักษณะดังต่อไป
น้ี: “ควรท่ีประธานองค์การบรหิารคนปัจจบุนัท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งต่อไปหลงัจากการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารนี้สิ้นสุดหรือไม่” 

ถ้าที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารตัดสินใจให้ประธานองค์การบริหาร
ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งต่อไปโดยบัตรลับได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 ประธานองค์การ
บริหารก็ชอบที่จะท�าหน้าที่ในต�าแหน่งต่อไปเหมือนกับไม่เคยมีการยื่นกระทู้ถาม
เช่นนั้นเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารตัดสินใจว่าจะไม่
ไห้ประธานคนนั้นอยู่ในต�าแหน่งต่อไปโดยได้คะแนนเสียงไม่ถึงตามที่ก�าหนดไว้ 
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ประธานองค์การบริหารจะสิ้นสุดการท�าหน้าที่ในต�าแหน่ง 30-180 วันหลังจากที่
การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสิน้สุดลง ประธานองคก์ารบริหารสากลจะปรึกษา
กับคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (DAB) เพ่ือจะก�าหนดวันนั้น 
(204.2, 206, 236)

203.14.เพื่อเลือกตั้ง (โดยบัตรลับ) ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา
ไม่เกิน 3 คนและฆราวาสไม่เกิน 3 คนเพื่อท�าหน้าที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหารโดยให้ท�าหน้าที่ 1 สมัยซึ่งไม่เกิน 4 ปีตามที่ได้ก�าหนดไว้
โดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารและจนกระท่ังผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือก
ตั้งหรือคัดเลือก
 อย่างไรกต็าม เมือ่องค์การบรหิารมจี�านวนสมาชกิเกนิ 5,000 คน องค์การ
บรหิารน้ันอาจเลือกจ�านวนผู้ปกครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาและฆราวาสฝ่ายละ 1 คน
ต่อจ�านวนสมาชิกทีเ่กนิ 5,000 คนไปถงึ 2,500 คน หรือจ�านวนทีเ่กนิคร่ึงหนึง่ของ 
2,500 คน (221)

203.15.เพื่อเลือกคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู ้รับใช้ประจ�า
องค์การบริหารจากผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 
คนโดยมปีระธานองค์การบรหิารเป็นหนึง่ในจ�านวนนี ้คณะกรรมการชดุนีจ้ะท�าหน้าที่
เป็นเวลา 4 ปีและจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก คณะ
กรรมการชดุน้ีจะประชุมกนัก่อนการประชุมสมชัชาองค์การบรหิารเพือ่พจิารณาเร่ือง
ราวต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจความรบัผดิชอบของตน และเพือ่ท�าหน้าทีต่่างๆ ให้เสรจ็
สิ้นสมบูรณ์ก่อนการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (226-228.10)

203.16.เพื่อเลือกคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�า
องค์การบริหารจากผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาจ�านวน 5 คนหรือมากกว่าเพื่อ
ท�าหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปี และจนกว่าผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะถูกเลือกตั้งหรือคัด
เลือก (229)

 203.17.เพื่อให้องค์การบริหารมีความยืดหยุ่นในการใช้บุคลากรอย่าง
เจาะจงเพื่อเตรียมผู้รับใช้ที่จะได้รับการสถาปนา องค์การบริหารอาจเลือกคณะ
กรรมการพันธกิจประจ�าองค์การบริหารเพื่อรับใช้ในฐานะ คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัตผิู้รบัใช้ประจ�าองค์การบรหิาร และ คณะกรรมการพิจารณาการศกึษาผู้รบั
ใช้ประจ�าองค์การบริหาร

ในการประชุมครัง้แรกประธานองค์การบริหารอาจแบ่งกลุม่ให้รับผดิชอบ
ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร และคณะ
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กรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร และคณะกรรมการช่วย
เหลือฟื้นฟูผู้รับใช้ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่จ�าเป็น (226, 229)

203.18.เพื่อเลือกคณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรประจ�าองค์การ
บริหารซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ 233 (204.1)

203.19.เพ่ือเลือกอย่างหน่ึงอย่างใดหรือทัง้หมดตามดลุยพนิจิดงัต่อไปนี้ 
: (1) คณะกรรมการด้านการประกาศประจ�าองค์การบรหิารประกอบด้วยสมาชกิไม่
น้อยกว่า 6 คนรวมทั้งประธานองค์การบริหาร (2) ผู้อ�านวยการด้านการประกาศ
ประจ�าองค์การบริหาร ผู้ซึ่งได้รับเลือกเหล่านี้จะท�าหน้าที่ในต�าแหน่งไปจนกระทั่ง
การประชมุสมัชชาองค์การบรหิารสมยัต่อไปและจนกระทัง่ผูส้บืต�าแหน่งต่อไปจะได้
รับเลือกหรือคัดเลือก (204.1, 212)

203.20.เพ่ือเลือกคณะกรรมการรวีวารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก 
(SDMI) ประจ�าองค์การบรหิารตามระเบยีบทีร่ะบไุว้ในข้อ 238 เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีจ่น
กระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก (204.1, 212)

203.21.เพื่อเลือกคณะกรรมการด้านการเงินของที่ประชุมสมัชชา
องค์การบรหิารโดยมจี�านวนเท่ากนัระหว่างผู้แทนทีม่าจากฝ่ายฆราวาสและฝ่ายผู้รบั
ใช้เพ่ือท�าหน้าทีใ่นทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารต่อไปจนกระทัง่สิน้สดุการประชมุ
สมัชชาองค์การบริหาร ประธานองค์การบริหารและเหรัญญิกองค์การบริหารจะเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการโดยต�าแหน่ง (235-235.3)

203.22.เพื่อเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารซ่ึง
ประกอบด้วยผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 3 คนรวมทั้งประธานองค์การบริหาร 
และผู้รับใช้ฆราวาส 2 คนเพื่อท�าหน้าที่ 1 สมัย ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี และจน
กระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะถูกเลือกตั้งหรือคัดเลือก (609)

203.23.เพื่อเลือกโดยบัตรลับ ในที่ประชุมภายใน 16 เดือนก่อนที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลหรือภายใน 24 เดือนในขอบเขตที่จ�าเป็นต้อง
มีการจดัเตรยีมด้านการออกหนงัสอืเดนิทาง ผูแ้ทนฆราวาสทกุคนและผูแ้ทนผูร้บัใช้
ทกุคนยกเว้นหนึง่คนเพราะผู้รบัใช้คนหนึง่คือประธานองค์การบรหิาร องค์การบรหิาร
ระยะที่ 3 มีสิทธิที่จะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล โดยให้
มีจ�านวนเท่ากันระหว่างผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาและผู้รับใช้ฆราวาส ประธาน
องค์การบรหิารทีอ่ยู่ในต�าแหน่งเป็นหนึง่ในจ�านวนผูแ้ทนทีเ่ป็นผูป้กครองทีไ่ด้รับการ
สถาปนา และที่เหลือต้องเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา หากประธานองค์การ
บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่ต�าแหน่งของประธาน
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องค์การบริหารยังว่างอยู่หรือยังไม่มีการแต่งตั้งประธานองค์การบริหารคนใหม่  
ผู้แทนส�ารองท่ีได้รับเลือกมาอย่างถูกต้องตามข้ันตอนจะท�าหน้าที่แทนประธาน
องค์การบริหาร คณะกรรมการเสนอชื่อจะส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวที่มีจ�านวนผู้ถูก
เสนอชื่อมากกว่าจ�านวนตัวแทนที่จะได้รับเลือกให้เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารสากล 3 เท่าทั้งที่มาจากฝ่ายฆราวาสและผู้รับใช้จากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเหล่า
นี้ ผู้แทนและผู้แทนส�ารองจะได้รับเลือกตามย่อหน้าที่ 301.1-301.3 ผู้แทนที่ได้
รบัเลอืกต้องเข้าร่วมประชมุต่างๆ ของการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากลอย่าง
สัตย์ซ่ือตัง้แต่วนัแรกจนกระทัง่วันสดุท้ายของการประชมุเว้นแต่มเีหตสุดุวสิยัทีท่�าให้
ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ (25.1-25.3, 301.1-301.3, 303, 332.1)

203.24.เพ่ือจัดตั้งระบบเก่ียวกับสมาชิกภาพรวมของคริสตจักรท้อง
ถิ่นแต่ สมาชิกร่วมไม่นับเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในการเป็นตัวแทนเพื่อด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ของคริสตจักร (108)

203.25.เพื่อจัดเตรียมส�าหรับการตรวจสอบบัญชีการเงินรายปีของ
องค์การบริหารทั้งนี้อาจตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีขององค์การ
บริหาร หรือบริษัทตรวจสอบบัญชี หรือนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง (222.21)

203.26.เพื่อจัดให้เลขานุการองค์การบริหารน�าเสนอบันทึกที่เป็น
ทางการตลอด 4 ปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและจัดเก็บ
อย่างเหมาะสม (205.3-205.4, 217.7)

203.27.เพือ่อนญุาตการเกษียณอายุของผูรั้บใช้โดยผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของผู้รับใช้ต้องได้รับอนุมัติจากประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (228.8, 
534)

203.28.เพือ่พจิารณาและดูแลงานรับใช้ทัง้หมดของคริสตจกัรนาซารีน 
ภายในขอบเขตขององค์การบริหาร

203.29.เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับภารกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามแนวความคิดและ
ระเบียบการของคริสตจักรนาซารีน
 204.กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร การ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารมีอ�านาจในการจดทะเบียนนิติบุคคลคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายแพ่งระบุไว้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวมี
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อ�านาจซื้อ เป็นเจ้าของ ขาย แลกเปลี่ยน จดจ�านอง เช่าเซ้ง การโอนทรัพย์สินใดๆ 
อสังหารมิทรพัย์ สงัหารมิทรพัย์ทีจ่�าเป็นหรอืสะดวกส�าหรบัจดุประสงค์ของนติบิคุคล
นั้น (222.5)

204.1.คณะกรรมการประจ�าองค์การบริหารต่างๆ จะมีผู้รับใช้และ
ฆราวาสเป็นกรรมการในจ�านวนทีเ่ท่ากนั เว้นแต่จะระบไุว้ใน คูม่อืคริสตจกัรนาซารนี

204.2.ประธานองค์การบริหารระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะได้รับเลือก
ตามระเบียบที่ระบุไว้ใน คู่มือคริสตจักรนาซารีน ย่อหน้าที่ 200.2 องค์การบริหาร
ระยะที่ 2 อาจจะเปลี่ยนเป็นองค์การบริหารระยะที่ 1 ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามที่ได้
ระบุไว้ในสถานภาพระยะที่ 2

204.3. เมื่อประธานในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารตัดสินใจว่า
ไม่สามารถด�าเนินการประชุมสมัชชาได้ และท�าให้การประชุมเลื่อนออกไปโดยไม่มี
ก�าหนด ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ เมื่อได้ปรึกษากับคณะกรรมการ
ประธานองค์การบรหิารสากลจะแต่งตัง้เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารโดยไม่ต้องได้รับ
การเลอืกตัง้เพือ่ปฏบัิตหิน้าทีภ่ายในระยะเวลา 1 ปีเพือ่ทีจ่ะไม่ต้องเล่ือนการประชมุ
ออกไปโดยไม่มีก�าหนด

ฆ. วารสารการประชุมองค์การบริหาร 
 205. วารสารเป็นการบันทกึขัน้ตอนในการประชมุองค์การบริหารประจ�าปี

205.1.วารสารจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือตีพิมพ์
ก็ได้แต่จะต้องเยบ็เป็นเล่มเรยีบร้อยผูท้ีล่งนามในวารสารนีค้อืเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน
อยู่และเลขานุการองค์การบริหาร

205.2.หัวข้อเรื่องต่างๆ จะต้องแยกกันโดยขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้า
205.3.วารสารจะต้องตรวจทานด้วยความระมัดระวังโดยที่ประชุม

สมัชชาองค์การบริหารสากล (203.26, 217.7)
205.4.วารสารทีส่มบรูณ์จะต้องเยบ็เป็นเล่มให้ถาวรทกุๆ 4 ปีเกบ็ไว้ใน

งานทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร 1 ชดุและส่งให้ทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
สากล 1 ชุด (217.5, 217.7)

205.5.วารสารจะต้องจัดตามสารบัญของเลขานุการองค์การบริหาร
สากล ทั้งนี้โดยได้ปรึกษากับคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ต้องส่ง
สารบัญไปให้เลขานุการองค์การบริหารก่อนการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

205.6.วารสารจะต้องไม่เพียงระบุหน้าที่ของศิษยาภิบาลเท่านั้นแต่จะ
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ต้องระบุหน้าที่ของผู้รับใช้และฆราวาสที่ปฏิบัติหน้าที่ในคริสตจักรนาซารีน ผู้ซึ่งมี
สิทธิในการรับผลประโยชน์จากคณะกรรมการบ�านาญในองค์การบริหารนั้นๆ ด้วย 
(115)
 

ง. ประธานองค์การบริหาร
 206. วาระเริ่มแรกของประธานองค์การบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งในที่
ประชมุสมชัชาองค์การบรหิารเร่ิมต้น 30 วันหลังจากการประชมุสมชัชา หลงัจากการ
ประชมุสมชัชาครัง้ทีส่องสิน้สดุลงแล้ว 30 วัน อาจมกีารเลอืกประธานองค์การบริหาร
ใหม่ (203.11-203.12) หรือมีการเลือกตั้งหรือแต่งต้ังคนใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน วาระเริ่มแรกของประธานองค์การบริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
องค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจเริม่เมือ่ได้รบัการแต่งต้ัง และอยู่ในต�าแหน่งต่อไปตาม
ปีของคริสตจักรที่ได้รับการแต่งตั้ง และจะต่อไปอีก 2 ปีเต็มจนถึง 30 วันหลังจาก
การประชุมสมัชชาครั้งท่ีสองสิ้นสุดลง ที่ประชุมสมัชชานั้นประธานองค์การบริหาร
อาจจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ (203.11-203.12) หรือมีคนใหม่ที่ได้รับการเลือก
ตั้งหรือแต่งตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน (203.11– 203.13)
 207. ในกรณีที่ต�าแหน่งประธานองค์การบริหารว่างลงในระหว่างท่ียัง
ไม่มีการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ประธานองค์การบริหารสากลอาจรักษาการ
ในต�าแหน่งประธานองค์การบริหารซึ่งอาจท�างานร่วมกัน โดยได้ปรึกษากับคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาประจ�าองค์การ
บริหาร ประธานพันธกิจนาซารีนมิชชั่นทั่วโลกประจ�าองค์การบริหาร และประธาน
เยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหาร เลขานุการองค์การบริหารและ
เหรัญญิกองค์การบริหาร  การปรึกษาควรเชิญให้กรรมการทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งประธานองค์การบริหารเพิ่มจาก
จ�านวนคนที่ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจเสนอไว้แล้ว (236, 307.8)

207.1.ส�านกังานประธานองค์การบรหิารระยะที ่1 หรอื 2 อาจประกาศ
เมื่อต�าแหน่งประธานองค์การบริหารว่างลงพร้อมแจ้งถึงสาเหตุด้วยโดยได้ปรึกษา
กับประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ  ส�านักงานองค์การบริหารสากลระยะที่ 
3 ประกาศการว่างลงของประธานองค์การบริหารโดยมีคะแนนเสียงรับรอง 2 ใน 3 
จากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิารซึง่ประกอบด้วยผูอ้�านวยการรววีาร
ศึกษาประจ�าองค์การบริหาร ประธานพันธกิจนาซารีนมิชชั่นทั่วโลกประจ�าองค์การ
บริหาร และประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหาร เลขานุการ
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องค์การบริหารและเหรัญญิกองค์การบริหาร (236, 321)
207.2.ในกรณีที่ประธานองค์การบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ชัว่คราว ประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจปรกึษากบัคณะกรรมการทีป่รกึษา
ประจ�าองค์การบรหิารเพือ่แต่งตัง้ผู้ปกครองทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมให้รักษาการแทน
ประธานองค์การบริหาร  ค�าถามเกี่ยวกับความไม่สามารถปฏิบัติงานนี้จะพิจารณา
ตดัสนิโดยประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจและคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�า
องค์การบริหาร (307.8)

207.3.เมือ่ประธานองค์การบรหิารลาออกหรือสิน้สดุวาระลง เจ้าหน้าที่
ของส�านักงานองค์การบริหาร เช่น หัวหน้าส�านักงาน หรือ หนวยงานเสริมหรือ
สมทบขององค์การบรหิารทัง้หมด เจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รับและไม่ได้รับค่าตอบแทนเช่น ผู้
ช่วยประธานองค์การบรหิารและเลขานกุารต้องลาออกด้วยและมผีลในวนัท�างานวนั
สดุท้ายของประธานองค์การบรหิาร  อย่างไรกต็าม สมาชกิหนึง่หรอืมากกว่าอาจยงั
อยู่ในต�าแหน่งต่อได้โดยได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์การ
บรหิารสากลผูมี้อ�านาจและคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหาร แต่ไม่เกนิ
กว่าวันที่ประธานองค์การบริหารใหม่เริ่มปฏิบัติงาน (242.3)

207.4.ประธานองค์การบริหารที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งต้ังใหม่มีสิทธิ
ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่เคยได้รับการว่าจ้างมาก่อนหน้านี้ได้ หลังจากปรึกษากับคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารและได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ (242.3)
 208. ภารกิจของประธานองค์การบริหารมีดังต่อไปนี้

208.1.ก่อต้ัง รับรอง และดูแลคริสตจักรในขอบเขตที่องค์การบริหาร
ของตนเองโดยอยู่ภายใต้การอนุมัติของประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ 
(100, 536.12)

208.2.เอาใจใส่ดูแลคริสตจักรท้องถิ่นในขอบเขตที่องค์การบริหารของ
ตน ประชุมพบปะกับคณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ินเพื่อหารือเร่ืองฝ่ายวิญญาณ 
การเงิน และส่วนที่เก่ียวข้องกับศิษยาภิบาลและให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือที่
เป็นประโยชน์ตามที่ประธานองค์การบริหารเห็นสมควร

208.3.ในสถานการณ์ที่ประธานองค์การบริหารเห็นว่าคริสตจักรอยู่ใน
สภาพอ่อนแอ ถดถอย และการปล่อยให้อยูใ่นสภาพดงักล่าวส่งผลต่อการเตบิโตของ
คริสตจักรและประสิทฺธิภาพของการท�าพันธกิจ ประธานองค์การบริหารอาจติดต่อ 
ศษิยาภบิาลหรือ ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการครสิตจกัรเพือ่ให้ประเมนิสถานการณ์ 
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ความพยายามทัง้หลายควรท�าร่วมกันกับศิษยาภบิาลและคณะกรรมการคริสตจกัรใน
การแก้ปัญหาทีจ่ะน�าไปสูส่ถานการณ์ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อประสทิธภิาพในการท�าพนัธกจิ
 หากประธานองค์การบริหารได้ท�างานร่วมกับศิษยาภิบาลและ/หรือคณะ 
กรรมการคริสตจักรแล้วสรุปว่าประธานฯจ�าเป็นต้องแทรกแซงโดยท�าการอย่าง
เหมาะสมบางประการเพือ่แก้ไขปัญหากส็ามารถท�าได้โดยได้รบัการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบรหิารและประธานองค์การบริหารสากล  การกระ
ท�าดังกล่าวอาจรวมถึง 
 (1) การย้ายศิษยาภิบาล 
 (2) การยุบคณะกรรมการคริสตจักร 
 (3) การกระท�าเพือ่แทรกแซงเป็นกรณพีเิศษทีก่ล่าวมาแล้วอาจจ�าเป็นเพือ่
การฟื้นฟูสภาพคริสตจักรและประสิทธิภาพในการท�าพันธกิจ 
 ทรพัย์สนิของครสิตจกัรทีจ่ดัตัง้ขึน้ยงัคงอยูภ่ายใต้การควบคมุของคริสตจกัร
ท้องถิ่น นอกเสียจากได้ประกาศให้เป็นคริสตจักรเฉื่อยชาตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้า 
106.5 หรือหยดุด�าเนนิการตามทีก่ล่าวไว้ในย่อหน้า 106.1 ประธานองค์การบริหาร
สากลผู้มีอ�านาจจะต้องได้รับแจ้งกรณีที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน

208.4. เมือ่ประธานองค์การบรหิารมีความเหน็ว่าสถานการณ์ของคริสต
จักรท้องถิ่นซึ่งเคยอยู่ในภาวะวิกฤตตามย่อหน้า 125.1 ได้ท�าตามค�าแนะน�าเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ส�าเรจ็แล้วกพ็ร้อมท�าพนัธกจิตามสถานการณ์ปกติอกีคร้ังหนึง่ได้ และ
เมื่อมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร จะประกาศ
ว่า คริสตจักรท้องถิ่นนั้นพ้นจากภาวะวิกฤตให้ส�าเร็จแล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษา
องค์การบริหารต้องแจ้งให้ประธานองค์การบริหารผู้มีอ�านาจทราบภายใน 30 วัน

208.5 นัดหมายและจัดให้ประชุมกับคณะกรรมการคริสตจักรที่อยู่
ในขอบเขตองค์การบริหารของตนเพื่อทบทวนการท�างานของศิษยาภิบาลตามข้อ
ก�าหนด 123 

208.6. ก�ากับดูแลคริสตจักรทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตองค์การบริหาร
ของตน

208.7. เสนอช่ือผูท้ีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารเมื่อต�าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารว่างลง (216.1)

208.8. เสนอช่ือผูท้ีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารเมื่อต�าแหน่งเหรัญญิกองค์การบริหารว่างลง (219.1)

208.9. แต่งตัง้ผูอ้�านวยการอนศุาสก ประจ�าองค์การบรหิารเพือ่ส่งเสรมิ
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และขยายการประกาศเรื่องความบริสุทธิ์โดยพันธกิจพิเศษของอนุศาสก (237)
208.10. ปรึกษากับคณะกรรมการคริสตจักรเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้

ปกครองหรอืผู้รบัใช้ทีม่ใีบอนญุาตให้ท�าหน้าทีเ่ป็นศษิยาภบิาลของคริสตจกัรท้องถ่ิน 
และให้การอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการเสนอชื่อนั้น (115, 129.2 160.8, 222.14)

208.11. นัดหมายเพื่อการทบทวนพิเศษเกี่ยวกับศิษยาภิบาล (124) 
ภายใน 90 วนัหลังจากทีไ่ด้รบัค�าร้องขอจากคณะกรรมการครสิตจักรท้องถ่ินเพือ่ให้
ทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศิษยาภิบาลผู้นั้น

208.12. อนุมัติหรือไม่อนุมัติการออกใบอนุญาตรับใช้แก่สมาชิกค
ริสตจักรนาซารีนผู้ซึ่งเสนอขอใบอนุญาตการเป็นผู้รับใช้ท้องถ่ินหรือการต่ออายุ
ใบอนุญาตดังกล่าวจากคณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ินที่ศิษยาภิบาลยังไม่เป็นผู้
ปกครองที่ได้รับการสถาปนา (529.1, 529.3)

208.13. อนุมัติหรือไม่อนุมัติจดหมายเสนอชื่อของศิษยาภิบาลและ
คณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อขอผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่ไม่รับเงินเดือนหรือว่า
จ้างโดยให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยด้านต่างๆ (เช่น ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ผู้อ�านวยการ
คริสเตียนศึกษา ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ผู้อ�านวยการด้าน
ดนตรีคริสตจักร และผู้อ�านวยการโรงเรียนของทางคริสตจักร {แรกเกิดถึงมัธยม} 
เป็นต้น) คุณสมบัติเบื้องต้นที่ประธานองค์การบริหารใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการว่าจ้างพนักงานคือความต้องการและความสามารถของคริสตจักรที่จะสนอง
ตอบเป้าหมายของคริสตจักรท้องถิ่น องค์การบริหารและพันธกิจโดยทั่วไป ศิษยาภิ
บาลเป็นผูร้บัผดิชอบในการคดัเลอืกผู้ช่วยศษิยาภบิาล แต่ประธานองค์การบรหิารมี
สิทธิที่จะไม่อนุมัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (129.27, 160-160.8)

208.14. อนุมัติหรือไม่อนุมัติ (โดยความร่วมมือกับคณะกรรมการที่
ปรกึษาประจ�าองค์การบรหิาร) ข้อเสนอจากครสิตจกัรท้องถิน่ทีอ่ยากจะตัง้โรงเรยีน
ของคริสตจักร (แรกเกิดถึงมัธยม) ขึ้น (152, 222.12, 516)

208.15. ด�าเนินการและลงนามในเอกสารทางกฎหมายทุกชนิดของ
องค์การบริหารโดยความร่วมมือของเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�า
องค์การบริหาร (222.5)

208.16. เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารที่รับเงินเดือนต่อคณะ
กรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบรหิารและให้ค�าแนะน�าเจ้าหน้าทีเ่หล่านัน้ (242)

208.17. แต่งตั้งศิษยาภิบาลตามข้อก�าหนดที่ 117
208.18. ประธานองค์การบริหารโดยการอนุมัติของคณะกรรมการที่
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ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการคริสตจักร (ผู้
อารักขา หรือ ผู้ดูแลทรัพย์สิน) ผู้อ�านวยการคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธ
กิจการสร้างสาวก (SDMI) และต�าแหน่งอื่นๆ (เลขานุการ และเหรัญญิก) หากค
ริสตจักรเพิ่งถูกต่อตั้งมาน้อยกว่า 5 ปี หรือมีสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงได้น้อยกว่า 
35 คนหรือยังคงรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์การบริหารอยู่ประจ�า หรือ
ก�าลงัอยู่ระหว่างภาวะวิกฤต ิจ�านวนของคณะกรรมการครสิตจกัรทัง้หมดไม่ควรน้อย
กว่าสามคน (117, 125)

208.19. สอบสวนข้อกล่าวหาเก่ียวกับผู้รับใช้ที่อยู่ในพื้นที่องค์การ
บริหารของตนเองตามข้อก�าหนดที่ 605-605.3

208.20. ประธานองค์การบริหารต้องก�าหนดเวลาในการประเมนิผลและ
ทบทวนบทบาทหน้าทีข่องตนโดยการปรกึษากบัผูป้ระกาศตามข้อก�าหนดที ่509.4
 209.ประธานองค์การบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคริสต
จักร อาจแต่งตั้งรักษาการศิษยาภิบาลให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งดังกล่าวที่ว่างอยู่จน
กระท่ังการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสมัยต่อไป ประธานองค์การบริหารอาจ
ถอดถอนรักษาการศิษยาภิบาลออกจากต�าแหน่งเมื่อการท�างานของรักษาการ 
ศิษยาภิบาลไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการคริสตจักรและคริสตจักรท้องถ่ิน 
(129.5, 523, 529.6)
 210. ประธานองค์การบรหิารได้รบัสทิธใิห้ท�าหน้าทีต่่างๆ ของศษิยาภบิาล
เพือ่ครสิตจกัรท้องถิน่ในขอบเขตองค์การบรหิารเมือ่คริสตจกัรนัน้ยงัไม่มีศษิยาภบิาล 
(513)

210.1.ประธานองค์การบริหารอาจเป็นประธานในที่ประชุมประจ�าปี
หรือการประชุมพิเศษของคริสตจักรท้องถิ่น หรืออาจแต่งตั้งผู้ท�าการแทนในหน้าที ่
ดังกล่าว (113.5)
 211.หากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจไม่อาจเข้าร่วมประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารหรอืไม่ได้แต่งตัง้บคุคลให้ท�าหน้าทีแ่ทนตนในทีป่ระชมุสมชัชา
องค์การบริหารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานองค์การบริหารจะเรียกที่ประชุม
สมัชชาองค์การบรหิารเพือ่สัง่การและจะท�าหน้าทีเ่ช่นนีไ้ปจนกระทัง่ทีป่ระชุมสมชัชา
องค์การบริหารได้มีการเตรียมการเป็นอย่างอื่น (307.5)
 212.ประธานองค์การบริหารอาจแต่งตั้งบุคคลที่เข้าท�าหน้าที่ในต�าแหน่ง
ว่างลงในคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร เช่น 

1. คณะกรรมการการเงินของที่ประชุมสมัชชา (203.21) 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (203.25) 
3. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร 

(226.1) 
4. คณะกรรมการการพจิารณาการศกึษาผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิาร 

(229.1) 
5. คณะกรรมการเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ หรือผู้อ�านวยการการ

ประกาศพระกิตติคุณขององค์การบริหาร (232) 
6. คณะการการทรัพย์สินคริสตจักรประจ�าองค์การบริหาร (233) 
7. คณะกรรมการพันธกิจรวีวารศึกษาประจ�าองค์การบริหาร (238) 
8. ศาลอุทธรณ์องค์การบริหาร (609) 
9. และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ไมได้ก�าหนดไว้ใน คู่มือคริสตจักร หรือ

โดยทางปฏิบัติในการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
212.1.ประธานองค์การบริหารอาจแต่งตั้งประธานและเลขานุการของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์การบริหาร หากกรณีดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ใน คู่มือ
คริสตจักร หรือโดยทางปฏิบัติในการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

212.2.ประธานองค์การบริหารโดยการปรึกษากับคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่เสนอชื่อคณะ
กรรมการต่างๆในที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารซึ่งจะต้องท�าก่อนการประชุม
สมัชชา (202.1)

213.ประธานองค์การบริหารเป็นประธานโดยต�าแหน่งของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร(221.2) และคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (227.1)

213.1 ประธานองค์การบริหารเป็นสมาชิกโดยต�าแหน่งของคณะกรรม
การอื่นๆ ขององค์การบริหารที่ตนเองรับใช้อยู่ ( 203.20-203.21, 234, 238, 
810, 811)
 214. ประธานองค์การบริหารต้องไม่สร้างหนี้สินทางการเงิน ไม่นับเงิน 
หรือเบิกจ่ายเงินส�าหรับองค์การบริหารนอกเสียจากได้รับสิทธิอ�านาจให้ท�าได้และ
เป็นไปตามแนวทางของเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร 
หากมีการกระท�าเช่นนั้นเกิดขึ้น จะต้องบันทึกอย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการท่ีปรกึษาองค์การบริหาร ไม่มปีระธานองค์การบริหารหรือสมาชกิ
ในครอบครัวของประธานฯ ได้รับมอบอ�านาจให้เซ็นช่ือในเช็คไม่ว่าในบัญชีใดของ
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องค์การบริหาร นอกเสียจากได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารและที่ประชุมสมัชชา สมาชิกในครอบครัวหมาย
ถึงคู่สมรส บุตร พี่น้องโดยสายเลือด หรือบิดามารดา (215, 219-220.2) 
 215. การปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของประธานองค์การบริหารจะต้องอยู่ภาย
ใต้การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารและสามารถ 
ยื่นอุทธรณ์ได้ 

215.1.ประธานองค์การบริหารจะแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือต่อ
ข้อเสนอแนะของประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจและคณะกรรมการประธาน
องค์การบริหารสากล ที่เก่ียวข้องกับการแต่งตั้งศิษยาบาลและกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานหน้าที่ของประธานองค์การบริหาร

จ.เลขานุการองค์การบริหาร
 216. เลขานุการองค์การบรหิารทีเ่ลือกโดยทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบริหาร
จะท�าหน้าที่เป็นเวลา 1 ถึง 3 ปี และจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้ง
หรือคัดเลือก (222.19)

216.1.หากเลขานุการองค์การบริหารไม่ได้ท�าหน้าที่ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ประธานองค์การบริหารจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาท�าหน้าที่แทน 
(208.7)

216.2.เลขานุการองค์การบริหารจะเป็นสมาชิกในที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารโดยต�าแหน่ง (201)
 217. ภารกิจของเลขานุการองค์การบริหารมีดังต่อไปนี้

217.1.จดบันทึกวาระการประชุมสมัชชาองค์การบริหารอย่างถูกต้อง
และเก็บรักษาไว้อย่างสัตย์ซื่อ

217.2.จดบันทึกและเก็บรักษาสถิติต่างๆ ขององค์การบริหารอย่างถูก
ต้อง

217.3.จดัส่งสถติทิัง้หมดไปยงัเลขานกุารองค์การบริหารสากลเพือ่การ
ตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ลงในวารสารอย่างเป็นทางการ (326.6)

217.4.เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของการประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารและพร้อมท่ีจะส่งมอบเอกสารเหล่านั้นให้กับผู้ที่จะท�าการสืบต่อจากตนใน
ทันที

217.5.น�าแฟ้มข้อมูลขององค์การบรหิารมาจดัเข้ารูปเล่มอย่างถาวรเพือ่
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จัดท�าเป็นวารสารอย่างเป็นทางการในทุกๆ 4 ปี (205.4)
217.6.จัดส่งวารสารการประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่พิมพ์เสร็จสิ้น

แล้วไปยังศูนย์ประสานงานองค์การบริหารสากลเพื่อแจกจ่ายในหมู่เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการองค์การบริหารสากลของคริสตจักรนาซารีน

217.7.น�าเสนอวารสารของที่ประชุมองค์การบริหารในช่วง 4 ปีก่อน
ที่จัดพิมพ์อย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล (203.26, 
205.3-205.4)

217.8.ท�าหน้าทีอ่ืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัต�าแหน่งเลขานกุารองค์การบรหิาร
217.9.ส่งส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจซึ่งได้รับในระหว่างปีไปยังคณะ

กรรมการสมัชชาหรือกรรมการที่รับผิดชอบ
 218.เลขานุการองค์การบริหารอาจมีผู้ช่วยท�างานตามที่ที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารจะเลือก

ฉ.เหรัญญิกองค์การบริหาร
 219.เหรัญญิกองค์การบริหารที่เลือกโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�า
องค์การบรหิารจะท�าหน้าทีไ่ปจนกระทัง่สิน้สดุการประชมุสมชัชาองค์การบริหารสมยั
หน้าและจนกระทัง่ผูส้บืต�าแหน่งต่อไปจะได้รบัการเลอืกตัง้หรอืคัดเลอืก (222.18)

219.1.หากเหรัญญิกองค์การบริหารไม่ได้ท�าหน้าที่ในระหว่างการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประธานองค์การบริหาร
จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือให้คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารเลือกมาท�าหน้าที่แทน (208.8)

219.2.เหรัญญิกองค์การบริหารจะเป็นสมาชิกในที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารโดยต�าแหน่ง (201)
 220. ภารกิจของเหรัญญิกองค์การบริหารมีดังต่อไปนี้

220.1.รับเงินจากองค์การบริหารของตนเองตามที่ได้จัดสรรจากที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล หรือที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร หรือคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การบริหารหรือตามความจ�าเป็นที่คริสตจักรนาซารี
นอาจต้องการ และจ่ายเงินออกไปตามแนวทางและนโยบายของที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารและ/หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร

220.2.เพือ่เกบ็ข้อมลูอย่างถกูต้องเกีย่วกบัเงนิทีไ่ด้รับและจ่ายและจะท�า
รายงานประจ�าเดือนให้ประธานองค์การบริหารเพื่อจะส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษา
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ประจ�าองค์การบรหิารและท�ารายงานประจ�าปีให้กบัทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
ตามหน้าที่ 

ช. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร
 221. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารประกอบด้วยประธาน
องค์การบริหารโดยต�าแหน่งและผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาไม่เกิน 3 คนและ
ฆราวาสไม่เกิน 3 คนที่ได้รับเลือกโดยการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารประจ�าปีหรืออยู่ในต�าแหน่งสมัยละไม่เกิน 4 ปี เพื่อท�าหน้าที่ไปจน
กระทัง่สิน้สดุการประชุมสมชัชาองค์การบรหิารสมยัหน้า และจนกระทัง่ผูส้บืต�าแหน่ง
ต่อไปจะได้รบัการเลือกตัง้หรอืคดัเลือก อย่างไรกต็าม ระยะเวลาทีรั่บใช้อาจแบ่งโดย
ขึ้นอยู่กับการเลือกจ�านวนกรรมการตามส่วนที่ก�าหนดขึ้นในแต่ละปี
 เมื่อองค์การบริหารมีสมาชิกภาพเกิน 5,000 คน องค์การบริหารก็อาจ
เลอืกผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาและฆราวาสเข้ามาเพิม่ในคณะกรรมการฝ่ายละ 
1 คนต่อจ�านวนสมาชิก 2,500 คน หรือต่อจ�านวนเกินครึ่งหนึ่งของ 2,500 คน 
(203.14)

221.1. ถ้ามีต�าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารสมาชิกที่มีอยู่จะเลือกคนหนึ่งเข้ามารับหน้าที่ 

221.2. ประธานองค์การบรหิารจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารโดยต�าแหน่ง

221.3. กรรมการองค์การบรหิารจะเลอืกเลขานกุารจากผูท้ีเ่ป็นสมาชกิ
กรรมการน้ัน ผูท้ีจ่ะบนัทกึอย่างระมดัระวัง เกีย่วกบัการกระท�าทัง้หมดของกรรมการ
และส่งสิ่งบันทึกเหล่านั้นให้กับบุคคลที่จะขึ้นมาท�าการแทนต่อไป 

221.4. สมาชิกทีเ่ป็นฆราวาสในคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การ
บริหารจะเป็นสมาชิกของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดยต�าแหน่ง สมาชิกของ
ที่ประชุมรวีวารศึกษาประจ�าองค์การบริหาร สมาชิกของที่ประชุมพันธกิจนาซา
รีนมิชชั่นสากลประจ�าองค์การบริหาร และสมาชิกของที่ประชุมเยาวชนนาซารีน
นานาชาตปิระจ�าองค์การบรหิารเป็นสมาชิกของทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารโดย
ต�าแหน่งโดยต�าแหน่ง (201, 221) 
 222. ภารกจิของคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบรหิารมดีงัต่อไป
นี้

222.1. ก�าหนดวันเวลาส�าหรับการเร่ิมต้นและสิ้นสุดปีสถิติเพ่ือให้เป็น
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ไปตามข้อก�าหนดที่ 114.1
222.2.ให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแก่ประธานองค์การบริหารเกี่ยวกับผู้รับ

ใช้และคริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ในขอบเขตขององค์การบริหาร (518)
222.3. แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนซึง่ประกอบด้วยผูป้กครองทีไ่ด้รับ

การสถาปนา 3 คน หรือมากกว่าเมื่อมีการกล่าวหาผู้ปกครอง มัคนายก/มัคนายิกา 
หรือผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (605 – 605.3)

222.4. เลือกศาลส�าหรับพิจารณาคดีในกรณีที่มีการกล่าวโทษต่อผู้รับ
ใช้ประจ�าองค์การบริหาร (605.5 – 605.6)

222.5. จดทะเบยีนเป็นนิตบิคุคลเมือ่กฎหมายอนญุาตและเมือ่ได้รบัการ
อนุมัตจิากท่ีประชุมสมชัชาองค์การบรหิาร เมือ่จดทะเบยีนเป็นรปูนติบิคุคลแล้วคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารมีอ�านาจ ที่จะจัดซื้อ เป็นเจ้าของ จ�าหน่าย 
แลกเปลีย่น จ�านอง ท�าสนิเช่ือวางหลักทรพัย์ประกนัเช่า/ให้เช่าและการโอนทรัพย์สนิ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นที่ดินและทรัพย์สินส่วนตัว ตามความจ�าเป็น หรือตามความสะดวก
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล ประธานองค์การบริหารและ
เลขานกุารคณะกรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบรหิารหรอืบคุคลอ่ืนทีไ่ด้รบัอ�านาจ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารไม่ว่าบุคคลผู้น้ันจะเป็นส่วนหน่ึง
ของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนี้หรือไม่ก็ตามก็จะเป็นผู้ด�าเนินการและลงนาม
ในการโอนที่ดิน การจ�านอง การปล่อยจ�านอง ท�าสัญญา และเอกสารทางกฎหมาย
ต่างๆ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (204)

222.6. ในประเทศทีก่ฎหมายไม่อนญุาตให้มกีารจดทะเบียนในรูปแบบ
ดังกล่าว ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะเลือกคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจ�า
องค์การบริหารให้เป็นคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารที่มีอ�านาจ
ในการจัดซื้อ เป็นเจ้าของ จ�าหน่าย แลกเปลี่ยน จ�านอง ท�าสินเชื่อ วางหลักทรัพย์
ประกัน/ให้เช่าและโอนทรัพย์สินต่างๆ ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
ตามความจ�าเป็น หรอืความสะดวกเพือ่วัตถปุระสงค์ในการท�างานของคณะกรรมการ
ดูแลทรัพย์สินในองค์การบริหาร (102.6, 106.2, 222.5)

222.7.ในประเทศที่อนุญาตให้คริสตจักรท้องถ่ินสามารถจดทะเบียน
นิติบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารจะจัดเตรียมโครงสร้างรูป
แบบการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ให้กับประเทศที่องค์การบริหาร
ตั้งอยู่โดยค�าแนะน�าของที่ปรึกษาทางกฎหมาย โครงสร้างรูปแบบการจดทะเบียน
นิติบุคคลดังกล่าวจะรวมเอาข้อก�าหนดต่างๆ ตาม 102-102.5 ไว้ด้วยเสมอ
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222.8. ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษากับประธานองค์การบริหารในการก�ากับ
ดูแลงานแผนกต่างๆ และต่างๆ และคณะกรรมการองค์การบริหารสากลก่อนน�าไป
ด�าเนินการ 

222.9. เพือ่สนบัสนนุประธานองค์การบรหิารให้ท�าหน้าทีใ่นการจดัการ
ดูแลองค์การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง คณะ
กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารโดยการปรึกษากับประธานองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจควรให้ประธานองค์การบริหารมีเวลาสะบาโตหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตดิต่อกันมาครบเจ็ดปี ในระหว่างเวลาสะบาโตน้ันประธานองค์การบริหารจะได้รับเงนิ
เดือนและผลประโยชน์เต็มที่เหมือนเดิม ประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาองค์การบรหิารควรร่วมกนัท�าร่างแผนงานทีเ่กีย่วข้องกบัเวลาสะบาโตโดย
ค�านงึถงึระยะเวลาของการสะบาโต แผนการพฒันาบคุลากร และแผนงานการรบัผดิ
ชอบหน้าที่ส�าคัญในระหว่างสะบาโตนั้น

222.10.น�าเสนอแผนต่างๆ ในการสร้างองค์การบริหารต่อคณะ
กรรมการประธานองค์บริหารสากล แผนการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลก่อนน�าไปใช้ (319)

222.11.รับรองการมอบใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตส�าหรับ
ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่รับใช้ในพันธกิจด้านศิษยาภิบาล (530.5)

222.12.อนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อเสนอจากคริสตจักรท้องถิ่นที่ต้องการ
ด�าเนินโครงการโรงเรียนของคริสตจักร (แรกเกิดถึงมัธยม) คณะกรรมการโรงเรียน
ครสิเตยีนประจ�าองค์การบรหิารอาจตัง้ขึน้โดยดลุยพนิจิของประธานองค์การบริหาร
และคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบรหิาร คณะกรรมการโรงเรียนคริสเตยีน
ประจ�าองค์การบริหารมีหน้าที่รับรองนโยบาย วิธีการด�าเนินงาน และปรัชญาของ
การสมัครเพ่ือขอด�าเนนิโครงการตัง้โรงเรยีนครสิเตียนของครสิตจกัรท้องถิน่ต่อคณะ
กรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร และช่วยในการก่อตัง้ สนบัสนนุ และก�ากบั
ดูแลการด�าเนินงานของโรงเรียนดังกล่าว (152, 208.14, 516)

222.13.การอนุมัติศูนย์พันธกิจเมตตาต่างๆ (CMCs) ประจ�าปีให้เป็น
ไปตามข้อก�าหนดในการก่อตั้งของภูมิภาค  มีเพียงศูนย์พันธกิจเมตตาที่ได้รับการ
อนุมตัิโดยองค์การบรหิารเท่านั้นที่มคีุณสมบตัิทีเ่รียกว่า “Approved Mission Spe-
cials” เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับย่อหน้า 154.1

222.14. เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติการเสนอช่ือผู้ปกครอง หรือผู้รับใช้ 
(เพื่อเตรียมสถาปนา) ประจ�าองค์บริหาร และก�าลังเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่รับเงิน
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เดือน และผูน้ัน้เป็นสมาชิกของครสิตจกัรท้องถิน่น้ันอกีด้วย ซึง่คริสตจกัรท้องถิน่เหน็
สมควรว่าเป็นบคุคลทีเ่หมาะสมในการเป็นศิษยาภบิาล ทัง้นีก้ระท�าภายหลงัจากทีไ่ด้
ปรึกษาหารือกับประธานองค์การบริหาร เพื่อว่าการเสนอช่ือน้ันจะได้รับอนุมัติจาก
ประธานองค์การบริหาร (115, 129.2, 160.8, 208.10)

222.15.เลือกหรือปลดผู้ช่วยงานที่รับเงินเดือนจากองค์การบริหาร 
(242 – 242.1)

 222.16.ท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการทรพัย์สนิโดยปรกึษากบัประธาน
องค์การบรหิารในระหว่างประชุมสมชัชาองค์การบรหิาร และมอี�านาจในการปรบัปรงุ
งบประมาณขององค์การบริหารตามความจ�าเป็น และรายงานการเงินต่อที่ประชุม
สมัชชา (220.1)

222.17.ปกป้องทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารทั้งที่เป็นที่ดินและ
ทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งดูแลรักษาไม่ให้มีการน�าทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่
เป็นส่วนตัวหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลนอกเหนือจากการใช้เพ่ือประโยชน์ของคริสตจักร
นาซารีน (102.4, 106.5, 204)

222.18.เลือกเหรัญญิกองค์การบริหารเพื่อท�าหน้าที่เป็นเวลา 1-3 ปี 
และจนกระทั่งมีการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นมาท�าหน้าที่แทน (219) 

222.19. เลือกเลขานกุารองค์การบริหารเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นเวลา 1-3 ปี 
และจนกระทั่งมีการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติขึ้นมาท�าหน้าที่แทน (216)

222.20. รับรองคริสตจักรท้องถิ่นที่ลาออกหรือพยายามลาออกคริสต
จักรจากคริสตจักรนาซารีน ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการโอนย้ายทรัพย์สิน
ตามข้อก�าหนด 106.2.

222.21. เลือกคณะกรรมการตรวจสอบให้ท�าหน้าที่จนกระทั่งถึงการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารคร้ังต่อไป หากมีความต้องการตามข้อ 203.25 
(203.25)

222.22. น�าเสนอรายงานสรุปการท�างานประจ�าปีของคณะกรรมการ
และจ�านวนการประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
 223. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจท�าจดหมายโอน
ย้ายสมาชิกภาพของผู้ปกครอง มัคนายก/มัคนายิกา ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร 
ผู้รับใช้ด้านคริสเตียนศึกษา (510) หรือมัคนายิกา (507) ที่ต้องการย้ายไปยัง
พื้นที่องค์การบริหารอื่นก่อนการประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่บุคคลเหล่านั้นเป็น
สมาชิกจะเริ่มขึ้น การโอนย้ายดังกล่าวจะเป็นท่ียอมรับได้เม่ือได้รับการรับรองจาก
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คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารซึง่จะยอมให้ผูข้อโอนย้ายมสีทิธพิเิศษ
ในการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ในพื้นท่ีองค์การบริหารที่จะย้ายเข้าไป ที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารทีย่อมรบัการโอนย้ายจะอนมุตักิารโอนย้ายโดยคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร (203.8.-203.9, 228.9-228.10, 535-535.2)

223.1. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารจะออกไปฝากฝัง
บุคคล (813.3) ให้แก่สมาชิกในพื้นที่องค์การบริหารซึ่งต้องการเข้าร่วมกับคณะ
นิกายอื่นตามที่ได้เสนอมา
 224. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (โดยการอนุมัติของ
ประธานองค์การบริหาร) อาจปลดมัคนายิกาที่มีใบอนุญาตออกหากเห็นว่าเป็นผล
ดีกับคริสตจักรภายหลังที่ได้หารือกับคณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ินซ่ึงมัคนายิกา
เป็นสมาชิกอยู่และหลังจากที่มีการปรึกษากันอย่างยุติธรรม
 225. ในกรณีที่ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารหรือผู้ปกครองที่ได้รับการ
สถาปนาจากคณะนิกายอ่ืนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนจะ
ต้องจดัท�าข้อเสนอดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�า
องค์การบรหิารจะตรวจสบคณุสมบตัขิองบคุคลนัน้ในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร  ผู้สมัครเข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนดังกล่าวจะได้รับการยอมรับ
ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคริสตจกัรท้องถิน่ของครสิตจกัรนาซารีนได้กต่็อเมือ่ได้รับการ
รับรองเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (519, 530.2, 
533)
 

ซ. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้
ประจ�าองค์การบริหาร

 226. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร
ประกอบด้วยผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกนิ 15 คน หนึง่
ในจ�านวนนี้คือประธานองค์การบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้จะ
ท�าหน้าที่เป็นเวลา 4 ปี และจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัด
เลือก อย่างไรก็ตาม เวลาที่รับใช้อาจแบ่งออกโดยเลือกกรรมการส่วนหนึ่งในแต่ละ
ปี (203.15)

226.1. ประธานองค์การบริหารจะแต่งตั้งผู้ท�าหน้าที่ในคณะกรรมการ
เมื่อมีต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่างลงก่อนการประชุมสมัชชา (212)
 227. หลังจากการเลือกตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้แล้ว 
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ประธานองค์การบริหารจะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางดังต่อไปนี้
227.1. ประธานองค์การบริหารจะท�าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการ

โดยต�าแหน่งอย่างไรก็ตาม หากมข้ีอเสนอจากประธานองค์การบรหิาร คณะกรรมการ
อาจเลอืกประธานคณะกรรมการรกัษาการเพือ่ท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งนัน้ไปจนกระทัง่
เสร็จการประชุมสมัชชาองค์การบริหารในครั้งต่อไป (213)

227.2. คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัผิูรั้บใช้ประจ�าองค์การบริหาร
จะเลอืกเลขานุการถาวรจากสมาชิกของคณะกรรมการเพือ่เป็นผูจ้ดัเตรียมระบบการ
จดบนัทกึทีเ่หมาะสมโดยใช้ค่าใช้จ่ายทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารซึง่เป็นทรพัย์สนิ
ขององค์การบริหาร เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้องค์การ
บริหารจะบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการอย่างระมัดระวังและเก็บรักษา
บันทึกเหล่านั้นรวมทั้งบันทึกอื่นๆ อย่างสัตย์ซื่อ ซึ่งบันทึกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
ต่อการท�างานของคณะกรรมการและพร้อมที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่จะสืบต�าแหน่งของ
ตนทันที
 228. ภารกิจของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การ
บริหารมีดังต่อไปนี้

228.1. ตรวจสอบและประเมินผลบุคคลอย่างระมัดระวังก่อนที่จะน�า
เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารอย่างถูกต้องเพื่อการเลือกตั้งในต�าแหน่งผู้
ปกครอง มัคนายก/มคันายกิา และเกีย่วกบัใบอนญุาตผูรั้บใช้ประจ�าองค์การบรหิาร

228.2. ตรวจสอบและประเมินผลอย่างรอบคอบต่อบุคคลที่ต้องการจะ
รบัใบรบัรองเพ่ือมบีทบาทในพนัธกจิด้านต่างๆ รวมทัง้ฆราวาส และผูส้มคัรเป็นผู้รับ
ใช้ต้องการการรบัรองเกีย่วกบัพนัธกจิทีน่อกเหนอืไปจากพนัธกจิทัว่ไปในคริสตจกัร
ท้องถิ่น และเรื่องราวพิเศษอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือ คู่มือฯ

228.3. สอบถามผู้สมัครแต่ละคนและตรวจสอบอย่างระมัดระวังเกี่ยว
กับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับความรอดพ้นจากบาป ประสบการณ์
ด้านการทรงช�าระให้บรสิทุธ์ิอย่างสมบรูณ์โดยการบพัตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสทุธิ์ 
ความรู้ในเรื่องพระคัมภีร์ การยอมรับหลักค�าสอนระเบียบทั่วไปและระเบียบพิเศษ 
และนโยบายของคริสตจักร นอกจากนั้นยังตรวจสอบหลักฐานแห่งพระคุณ ลักษณะ
ของของประทาน คุณสมบัติด้านสติปัญญา ศีลธรรม จิตวิญญาณ และความเหมาะ
สมทั่วไปส�าหรับการรับใช้ในพันธกิจตามที่ผู้สมัครได้รับการทรงเรียกให้กระท�าตาม
สมควร

228.4. ตรวจสอบอย่างระมัดระวังถึงการปฏิบัติของผู้สมัครแต่ละคน
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เพ่ือให้ทราบชดัเจนว่าได้ปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัอิย่างถกูต้องหรอืไม่ ซึง่อาจมกีาร
ปฏิบัติไม่เหมาะสมกับพันธกิจที่ผู้สมัครได้สมัครไว้

228.5. ทบทวนการอนุมัติแต่งตั้งผู้รับใช้ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งต้ังซ�้า
ให้ท�าหน้าที่รักษาการศิษยาภิบาล หากบุคคลดังกล่าวยังคงท�าหน้าที่ในพันธกิจอยู่
ต่อไปหลังจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (529.6)

228.6. สอบสวนและทบทวนถงึสาเหตขุองความล้มเหลวของผูป้กครอง
ที่ได้รับการสถาปนาเพื่อรายงานต่อท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารเป็นเวลาติดต่อ
กัน 2 ปี และให้การรับรองต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้รับใช้คนนั้นว่าควรถูกจัดไว้ในกลุ่มของผู้ปกครองหรือมัคนายก/มัคนายิกา

228.7. สอบสวนรายงานเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาที่มีสิ่ง
บ่งชี้ว่าผู้รับใช้คนนั้นมีสมาชิกภาพคริสตจักรซ�้าซ้อนอยู่กับคริสตจักรอื่น หรือผู้รับ
ใช้น้ันร่วมพันธกิจกับคณะนิกายหรือกลุ่มอื่น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมโดยไม่ได้รับ
อนญุาตและให้ค�าแนะน�าต่อทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบริหารถึงการคงไว้ซึง่สถานภาพ
ของผู้รับใช้นั้นในกลุ่มผู้ปกครองหรือมัคนายก/มัคนายิกา (112, 536.11)

228.8. ให้การรับรองต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเกี่ยวกับเรื่อง
การเกษียณอายุของผู้รับใช้ที่เสนอเข้ามาซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สามารถ
กระท�าพันธกิจได้อีกต่อไปได้เนื่องมาจากความพิการ (203.27, 534) ตามการ
วนิิจฉัยของคณะกรรมการหรอืผูซ้ึง่ปรารถนาจะสิน้สดุการท�าพนัธกจิเนือ่งจากความ
ชราภาพ

228.9. เสนอชื่อผู้ปกครอง มัคนายก/มัคนายิกา และผู้รับใช้ที่มีใบ
อนุญาตประจ�าองค์การบรหิารทีย่งัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปต่อทีป่ระชมุสมัชชาองค์การ
บรหิารเพือ่โอนย้ายไปปฏบิตังิานในองค์การบรหิารอืน่ๆ รวมถงึการย้ายชัว่คราวทีไ่ด้
รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร (203.9, 535-535.2)

228.10. เสนอช่ือผูป้กครอง มคันายก/มัคนายกิา ผูรั้บใช้ประจ�าองค์การ
บริหาร และผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตที่ยังคงท�าพันธกิจด้านต่างๆ ต่อไปต่อที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารเพือ่โอนย้ายเข้ามาปฏบิตังิานจากองค์การบรหิารอืน่ๆ รวมทัง้
การโอนย้ายเข้ามาช่ัวคราวตามทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�า
องค์การบริหาร (203.8, 535-535.2 )
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ฌ. คณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร

 229. คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 5 ท่านหรือมากกว่าซึ่ง
ได้รับเลือกมาจากที่ประชุมสมัชชาเพื่อท�าหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปีหรือจนกระทั่งผู้
สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก อย่างไรก็ตามวาระในการรับใช้อาจ
จัดแบ่งได้โดยการเลือกคณะกรรมการเป็นรายปี (203.16)

229.1. เมือ่มตี�าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการพจิารณาการศกึษาผูร้บัใช้
ประจ�าองค์การบรหิารก่อนทีจ่ะมกีารประชุมสมชัชาองค์การบริหาร ประธานองค์การ
บริหารอาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน (212)
 230. ก่อนที่การประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่เลือกคณะกรรมการจะ
สิ้นสุดลง ประธานองค์การบริหารหรือเลขานุการองค์การบริหารจะต้องเรียกประชุม
กรรมการทั้งหมดเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงานดังนี้ 

230.1. คณะกรรมการจะเลอืกประธานจากกรรมการทีมี่อยู ่และเลอืกผู้
ปกครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาให้เป็นเลขานกุาร ซึง่จะต้องรบัผดิชอบร่วมกบักรรมการ
คนอื่นๆ เพื่อตรวจสอบและเสนอผู้ที่เหมาะสมจากชั้นเรียนที่มีอยู่เพื่อเตรียมส�าหรับ
การสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ คณะกรรมการจะต้องเก็บบันทึกผลการเรียนจนกว่า
ผู้แทนนั้นๆ จะได้รับการสถาปนา (230.5, 527.1-527.3) 

230.2. ประธานจะมอบหมายให้กรรมการคนอื่นๆ รับผิดชอบดูแลและ
แนะน�าผู้เข้าเรยีนในชัน้เตรียมเพือ่เป็นผูร้บัใช้  กรรมการจะต้องรบัผดิชอบตลอดเวลา
ทีผู่เ้รยีนลงทะเบยีนเรยีนในโครงการนี ้และกรรมการยงัปฏบิตัภิาระหน้าทีน่ีอ้ยูน่อก
เสียแต่ว่าได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

230.3. ประธานต้องเข้าประชุมทุกครั้งนอกจากในกรณีที่สุดวิสัย และ
ประธานจะต้องวางแผนและดูแลงานของคณะกรรมการชุดนี้ในแต่ละปี ในกรณีที่
ประธานไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ให้เลขานุการท�าหน้าที่แทน

230.4. เลขานุการจะต้องจัดท�าบันทึกการศึกษาผู้รับใช้โดยที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและหนังสือบันทึกนั้นจะเป็นสมบัติของ
ท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารและจะใช้ตามที่ได้ระบุไว้ใน หนังสือข้อมูลว่าด้วย
การสถาปนา

230.5. กรรมการท่านอ่ืนจะต้องเข้าประชุมอย่างสัตย์ซื่อและจะต้อง
แนะน�าผูเ้ข้าเรยีนทีต่นได้รบัมอบหมายให้ดแูลโดย (1) หนนุใจ ปรึกษา และแนะน�า
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ฉันพี่น้อง (2) ฝึกฝนโดยการเป็นแบบอย่างและการสนทนาในเร่ืองจริยธรรมของ
ผู้รับใช้ซ่ึงเน้นเป็นพิเศษถึงเร่ืองการท่ีผู้รับใช้จะสามารถหลีกเล่ียงการประพฤติผิด
ทางเพศได้อย่างไร (230.1)

230.6. คณะกรรมการควรร่วมมือกับประธานองค์การบริหารและ
ส�านักงานพัฒนาผู้รับใช้ผ่านทางคณะกรรมการการศึกษา (COSAC) เพื่อหาวิธี
การช่วยเหลือแนะน�าผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ
สถาบันพระคริสต์ธรรมของนาซารีน
 231. คณะกรรมการอาจจะจดัให้มช้ัีนเรียนหรือมกีารสมัมนาเพือ่ช่วยผู้รับ
ใช้หรอืผูเ้ข้าเรยีนคนอืน่ๆ ในการศึกษาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือ่งและเสนองบประมาณ
ต่อองค์การบริหาร จัดตั้งห้องสมุดส่วนกลางเพื่อให้ยืมหนังสือและต�าราเรียนเม่ือ
จ�าเป็น

231.1. ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
ผูร้บัใช้มีอ�านาจในการสมคัรให้นกัศึกษาคนหนึง่ได้เรียนในชัน้เรียนผูรั้บใช้ทีเ่ปิดสอน 
โดยผ่านการปรกึษากบัประธานองค์การบรหิาร (230.1-230.2, 527.1-527.3)

231.2. คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม หนังสือข้อมูลว่าด้วย
การสถาปนา

231.3. คณะกรรมการจะต้องรายงานข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับความก้าวหน้า
ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารใน
เวลาท่ีเพียงพอเพือ่ให้คณะกรรมการนัน้เตรยีมรายงานก่อนการประชมุสมชัชาระดบั
องค์การบริหาร คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเรื่องการตั้งระดับการศึกษา ความ
ก้าวหน้า และการส�าเร็จการศึกษาวิชาต่างๆ ทีเ่ปิดสอน การต้ังระดบัการศกึษา ความ
ก้าวหน้า และการส�าเร็จการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับค�าแนะน�าในส�านักงานการ
ศึกษาศิษยาภิบาล ตามขั้นตอนของคณะกรรมการการศึกษา (COSAC)

231.4. คณะกรรมการพจิารณาการศกึษาผูรั้บใช้ประจ�าองค์การบริหาร
จะต้องรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานาซารีนเพื่อการเตรี
ยมตัวผู้รับใช้และส�านักงานการศึกษาศิษยาภิบาลผ่านทางคระกรรมการการศึกษา 
(COSAC) ภายใต้การแนะน�าของประธานองค์การบรหิารเพือ่ส่งเสรมิให้มกีารศกึษา
อย่างต่อเนื่องของผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาและผู้รับใช้อื่นๆ ในองค์การบริหาร  
การศกึษาต่อเนือ่งควรรวมถงึการศกึษาด้านจรยิธรรมของผูร้บัใช้โดยเฉพาะเรือ่งวธีิ
การที่ผู้รับใช้สามารถหลีกเลี่ยงการประพฤติผิดทางเพศ
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ญ. คณะกรรมการการประกาศประจ�าองค์การบริหาร
หรือผู้อ�านวยการการประกาศ

 232. ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารอาจจะเลือกคณะกรรมการประกาศ
ประจ�าองค์การบรหิารหรอืผูอ้�านวยการการประกาศประจ�าองค์การบริหาร ผูท้ีไ่ด้รับ
เลือกจะอยู่ในต�าแหน่งจนกว่าการประชุมสมัชชาองค์การบริหารคร้ังต่อไปจะสิ้นสุด
หรือจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก (203.19)

232.1. คณะกรรมการการประกาศประจ�าองค์การบริหารหรือผู้อ�านวย
การการประกาศด้วยการร่วมมือกันกับประธานองค์การบริหารจะต้องสนับสนุนและ
เน้นถงึความส�าคัญในการประกาศเรือ่งความบรสุิทธิโ์ดยจดัให้มกีารอบรม การประชมุ 
โดยย�า้ถงึความจ�าเป็นในการฟ้ืนฟใูห้มีผูป้ระกาศทีพ่ระเจ้าทรงเรียกและโดยวธิอีืน่ๆ 
เพ่ือให้ค�าส่ังของพระเยซมูคีวามส�าคญัอนัดบัแรกในการท�างานในฐานะเป็นส่วนหนึง่
ของพระกายของพระคริสต์ 

ฎ. คณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักร
ประจ�าองค์การบริหาร

 233. คณะกรรมการทรพัย์สนิครสิตจกัรประจ�าองค์การบรหิารจะประกอบ
ด้วยประธานองค์การบริหารโดยต�าแหนง่ และต้องมผีูร้ับใช้และฆราวาสรว่มในคณะ
กรรมการไม่น้อยกว่าฝ่ายละ 2 คน สมาชิกคณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเพื่อท�าหน้าที่เป็นระยะเวลา  
4 ปี หรือจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก คณะกรรมการ
ทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารอาจท�าหน้าทีค่ณะกรรมการทรัพย์สนิคริสตจกัรประจ�า
องค์การบรหิารได้โดยได้รบัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
 234. ภารกจิของคณะกรรมการทรพัย์สนิครสิตจกัรประจ�าองค์การบรหิาร
มีดังต่อไปนี้

234.1. จัดการกับสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารในการประชุมสมัชชาโดยได้รับความร่วมมือกับคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร

234.2. ตรวจสอบและรกัษาสทิธใินการเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิของค
ริสตจักรท้องถิ่น

234.3. พิจารณาข้อเสนอของคริสตจักรท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดซื้อ
ที่ดินหรือการก่อสร้างอาคารคริสตจักรหรือบ้านพักศิษยาภิบาลและให้ค�าแนะน�ากับ
คณะกรรมการคริสตจักรเกี่ยวกับข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาดังกล่าว (103-104)
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234.4. อนุมัติหรือไม่อนุมัติ (โดยความร่วมมือกับประธานองค์การ
บริหาร) ข้อเสนอของคริสตจักรท้องถิ่นเกี่ยวกับแผนงานการสร้างอาคารคริสตจักร
และหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึน้เนือ่งจากการจดัซือ้ทีด่นิหรอืการก่อสร้างตวัอาคาร ตามปกติ
คณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรจะอนุมัติข้อเสนอที่ต้องการเพิ่มจ�านวนหนี้สินขึ้น
ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. เมือ่ครสิตจกัรท้องถิน่ทีเ่สนอขอการอนมุตัเิพือ่เพิม่จ�านวนหนีส้นิได้
จ่ายเงินงบประมาณต่างๆ เต็มจ�านวนเป็นเวลา 2 ปีก่อนการเสนอขอ

2. เมื่อจ�านวนเงินหนี้สินโดยรวมแล้วไม่เกิน 3 เท่าของจ�านวนเฉลี่ย
ที่ได้รับมาทั้งหมดใน 3 ปีก่อนหน้านี้

3. เมือ่รายละเอยีดของแบบแผนหรือการก่อสร้างได้รับการอนมุติัจาก
คณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรประจ�าองค์การบริหาร

4. เมื่อจ�านวนของหนี้สินและระยะเวลาของการช�าระหนี้จะไม่เกิดผล
เสียต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสตจักร

คณะกรรมการทรัพย์สินคริสตจักรประจ�าองค์การบริหารอาจอนุมัติข้อ
เสนอที่อาจจะไม่เป็นไปตามแนวทางเหล่านี้ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากประธาน
องค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (103-104)

234.5. สมชัชาองค์การบรหิารเป็นผูก้�าหนดแนวทางให้ท�าการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคริสตจักรท้องถิ่นตามที่ที่ประชุม
 

ฏ. คณะกรรมการด้านการเงินของ
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

 235. ภารกิจของคณะกรรมการด้านการเงินของที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารมีดังนี้

235.1. ประชมุพบปะก่อนการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารจะเริม่และ
ให้การรับรองเร่ืองราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหมด และการจัดสรรงบ
ประมาณให้กับคริสตจักรท้องถิ่น (33.5)

235.2. รับผิดชอบด้านการเงินขององค์การบริหารตามท่ีได้รับมอบ
หมายจากที่ประชุมสมัชชา (203.21)

235.3. ตพิีมพ์ในวารสารขององค์การบริหารถึงวธิกีารทีใ่ช้และอตัราส่วน
ที่ใช้เพื่อตัดสินใจการใช้งบประมาณตามจ�านวนงบประมาณที่ได้รับ
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ฐ. คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร
 236. คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร (DAC) ประกอบด้วยคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (DAB) ประธานกรรมการแผนกรวีวาร
ศกึษาและการสร้างสาวกสากล (SDMI) ขององค์การบริหาร ประธานพนัธกจิมชิชัน่
สากล (NMI) ขององค์การบริหาร ประธานเยาวชนนาซารนีสากล (NYI) ขององค์การ
บริหาร เลขานุการองค์การบริหาร และเหรัญญิกองค์การบริหาร  คณะกรรมการนี้
จะประชุมกันตามความจ�าเป็นและผู้ที่เป็นประธานควรเป็นประธานองค์การบริหาร 
หรือประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (207)

ฑ. ผู้อ�านวยการอนุศาสกประจ�าองค์การบริหาร 
 237. ประธานองค์การบริหารอาจแต่งตั้งผู้อ�านวยการอนุศาสก ผู้อ�านวย
การอนุศาสกจะร่วมมือกับประธานองค์การบริหารเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การ
ประกาศเรือ่งความบรสุิทธ์ิผ่านทางพันธกิจเฉพาะของอนศุาสก ผูอ้�านวยการอนศุาสก
จะส่งเสรมิและสนบัสนนุเรือ่งการประกาศกบัคนในโรงงาน สถาบนั สถานศกึษา และ
กองทพั ผูอ้�านวยการอนุศาสกจะเน้นให้การดูแลเป็นพเิศษส�าหรบัผูร้บัใช้ของนาซารนี 
ในกองทัพและคนอื่นๆ ในกองทัพ ซึ่งอยู่ในฐานทัพ เพื่อแต่งตั้งและช่วยเหลือ 
ศิษยาภิบาลซึ่งอยู่ใกล้ฐานทัพเหล่านั้น เพื่อให้เขาสร้างผลกระทบต่อสมาชิกผู้รับใช้
และครอบครัวของเขาเพื่อพระคริสต์ สร้างความผูกพันเขากับคริสตจักรของเราใน
ระหว่างที่เขาท�างานรับใช้ประเทศของเขา (208.9)

ฒ. คณะกรรมการรวีวารศึกษา
ประจ�าองค์การบริหาร

 238. คณะกรรมการรวีวารศึกษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล (SDMI) 
ประจ�าองค์การบริหารต้องประกอบด้วยประธานองค์การบริหาร ประธานพันธกิจ
นาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) ประจ�าองค์การบริหาร ประธานเยาวชนนาซารีน
นานาชาติ (NYI) ประจ�าองค์การบริหาร และผู้อ�านวยการ SDMI ประจ�าองค์การ
บรหิารเป็นกรรมการการบรหิารและกรรมการอกี 3 ท่าน กรรมการ 3 ท่านนีจ้ะเลอืก
ตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร หรือโดยที่ประชุมกรรมการ SDMI ประจ�า
องค์การบรหิารเพือ่ปฏบิตังิานเป็นระยะเวลา 3 ปี หรอืจนกระทัง่ผูส้บืต�าแหน่งต่อไป
จะได้รับเลือกตั้งหรือคัดเลือก เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การ
บริหารเป็นครั้งแรกให้เลือกตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน จาก 6 ชื่อที่น�าเสนอ
เพื่อเลือกให้ 1 ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 3 ปี 2 ปี และ 1 ปีตามล�าดับ แต่
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อย่างไรกต็ามถ้าองค์การบรหิารนัน้ มสีมาชกิมากกว่า 5,000 คน กรรมการทีไ่ด้รบั
เลือกตั้งจะมีจ�านวนมากเป็นสองเท่าและถ้าเป็นได้กรรมการ 4 ใน 10 ท่านควรจะ
เป็นฆราวาส ถ้าต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การบริหาร
ว่างลงและยังไม่ถึงเวลาประชุมสมัชชาองค์การบริหารก็ให้ประธานองค์การบริหาร
แต่งตั้งผู้มาด�ารงต�าแหน่งนั้นแทน (212)
 หน้าที่ของคณะกรรมการรวีวารศึกษาประจ�าองค์การบริหารมีดังนี้

238.1. จัดให้มีการประชุมหลังจากการเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ และจัด
องค์กรโดยเลอืกตัง้เลขานกุาร เหรญัญกิ ผูอ้�านวยการพนัธกจิผูใ้หญ่ พนัธกจิเยาวชน
และการอบรมฆราวาสผู้ซึ่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการรวีวารศึกษาประจ�า
องค์การบรหิารโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการรวีวารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวก
สากล (SDMI)  ผูอ้�านวยการด้านอืน่ๆ ในองค์การบรหิารอาจได้รบัการเสนอชือ่ตาม
ความจ�าเป็นโดยคณะกรรมการบริหารและเลือกตั้งโดยคณะกรรมการด�าเนินการ

238.2. บริหารงานด้านรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล 
(SDMI) ในองค์การบริหารนั้นๆ 

238.3. เลือกตั้งคณะกรรมการพันธกิจเด็ก ซึ่งประธานของคณะ
กรรมการชดุน้ีจะด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการพนัธกจิเดก็ และกรรมการท่านอืน่ๆ 
จะท�าหน้าทีผู่อ้�านวยการค่ายเดก็ (หญงิ/ชาย) ทมีประกาศ โรงเรียนพระคมัภร์ีภาค
ฤดูร้อน การแข่งขันตอบค�าถามพระคัมภีร์ คริสตจักรส�าหรับเด็ก และกิจกรรมด้าน
อื่นๆ ที่จ�าเป็น

238.4. เลือกตั้งคณะกรรมการพันธกิจผู้ใหญ่ ซึ่งประธานของคณะ
กรรมการชดุน้ีจะด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการพนัธกจิผูใ้หญ่ประจ�าองค์การบริหาร 
และกรรมการท่านอื่นๆ จะท�าหน้าที่ผู้อ�านวยการพันธกิจครอบครัวและการแต่งงาน
ของครสิเตยีน งานพนัธกจิผูส้งูอาย ุงานพนัธกจิคนโสด ค่ายอบรมฆราวาส ชัน้เรยีน
พระคัมภีร์ กลุ่มย่อย พันธกิจสตรีและบุรุษและกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็น

238.5. จัดให้มีการประชุมประจ�าปีงานรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) องค์การบริหาร (238)

238.6. ตดัสนิใจโดยปรกึษากบัประธานองค์การบริหารว่าจะจดัให้มกีาร
เลอืกตัง้คณะกรรมการรวีวารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล (SDMI) ประจ�า
องค์การบริหารและประธานในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารหรือในการประชุม
ประจ�าปีของงาน SDMI ประจ�าองค์การบริหาร

238.7. สนับสนุนให้ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาในคริสตจักรท้องถิ่นและ 
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ผูอ้�านวยการรววีารศึกษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล (SDMI) ทกุระดบัชัน้ รวม
ถงึประธานเยาวชนนาซารนีนานาชาตใินครสิตจักรท้องถ่ินมาร่วมประชมุประจ�าปีของ 
SDMI องค์การบริหารและมีส่วนร่วมในงานตามแต่โอกาสสมควร 

238.8. แบ่งองค์การบริหารออกเป็นเขตต่างๆ และแต่งตั้งประธาน
ประจ�าเขตเพื่อช่วยคณะกรรมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานรวี
วารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI)ประจ�าองค์การบริหาร

238.9. วางแผนและจดัให้มีการอบรมฆราวาสอย่างต่อเนือ่งในองค์การ
บริหารหรือเขต

238.10. ช่วยเหลือแผนกรวีวารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล 
(SDMI) ของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลในการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน 
SDMI ในองค์การบริหารและในคริสตจักรท้องถิ่น

238.11. น�าเสนอคณะกรรมการงบประมาณประจ�าปีของงานรวีวาร
ศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) องค์การบริหารต่อคณะกรรมการ
ด้านการเงินของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

238.12. รบัผดิชอบในการจดัค่ายอบรมฆราวาสประจ�าองค์การบรหิาร  
ผูอ้�านวยการพันธกิจผูใ้หญ่ประจ�าองค์การบรหิารจะเป็นกรรมการของคณะกรรมการ
ค่ายอบรมฆราวาสประจ�าระดับองค์การบริหารโดยต�าแหน่ง

238.13. อนุมัติรายงานของประธาน SDMI เพื่อแถลงต่อที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหาร

238.14. จัดให้มีการประชุมตามความจ�าเป็นกับประธานองค์การ
บริหารหรือประธานรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) ประจ�า
องค์การบริหารเพื่อวางแผนและจัดให้กรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 239. ผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) 
ประจ�าองค์การบริหาร ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารหรือที่ประชุม SDMI ประจ�า
องค์การบรหิาร เม่ือได้รบัการเสนอช่ือผูแ้ทน 2 ท่านหรือมากกว่าจากคณะกรรมการ
เสนอชือ่ประจ�าองค์การบรหิารจะลงคะแนนเลือกตัง้ผูอ้�านวยการรวีวารศกึษาประจ�า
องค์การบริหารเพื่อท�าหน้าที่เป็นเวลา 1 หรือ 2 ปี ประธานผู้ด�ารงต�าแหน่งอาจได้
รับเลือกตั้งใหม่โดยการลงคะแนนเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ได้ในกรณี
ที่คณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การบริหารเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงแบบ
นี้ ทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร เมื่อต�าแหน่งประธานว่างลงใน
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ระหว่างที่ไม่มีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารในการด�าเนินการเลือกตั้งตามท่ีได้
ระบุไว้ในข้อ 212 (238.6)
 หน้าที่และอ�านาจของผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก
สากล ประจ�าองค์การบริหารมีดังนี้

239.1. เป็นผูน้�ารววีารศกึษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล (SDMI) 
ประจ�าองค์การบริหาร 

1.ในการส่งเสริมโครงการต่างๆ และสนับสนุนสมาชิกให้มาเรียนรวี
วารศึกษาเพิ่มขึ้น 

2. ช่วยประสานงานโครงการต่างๆ ของงานพันธกิจเด็กและผู้ใหญ่ 
(CM,AM) และ

3. ให้ความร่วมมอืกบัเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) เพือ่ประสาน
งานรวีวารศึกษาเยาวชน

239.2. เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งของทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
และคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล (SDMI) ประจ�า
องค์การบริหาร

239.3. รายงานข้อมูลทางสถิติของงานรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) อย่างถูกต้องต่อแผนก SDMI ของคณะกรรมการองค์การ
บรหิารสากลทกุเดอืนและจดัเตรยีมรายงานของคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การ
บรหิารเป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่เสนอต่อการบนัทกึท่ีประชมุสมชัชาองค์การบริหาร

ณ. เยาวชนนาซารีนนานาชาติ
ประจ�าองค์การบริหาร

 240. พันธกิจเยาวชนนาซารีนประจ�าองค์การบริหารจัดตั้งให้อยู่ภายใต้
การดูแลของพันธกิจเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) ตามกฎบัตรของพันธกิจ 
NYI และอ�านาจของประธานองค์การบรหิาร คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การ
บริหาร และการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ท้องถิ่นที่อยู่ในขอบเขตขององค์การ
บริหาร พันธกิจ NYI ประจ�าองค์การบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกและกลุ่มเยาวชน
นาซารีนนานาชาติที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การบริหารพันธกิจเยาวชนนาซารีน
ประจ�าองค์การบริหาร

240.1. เยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) ควรจัดองค์กรตามแผนงาน
พนัธกจิ NYI ซึง่อาจจะต้องรบัผดิต่อความต้องการของพนัธกิจเยาวชน โดยสอดคล้อง
กับธรรมนูญของ NYI และคู่มือคริสตจักร
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240.2. เยาวชนนาซารนีนานาชาต ิ(NYI) ประจ�าองค์การบรหิารท�างาน
ประสานกบัคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิาร เพือ่วางแผนและจดัการพนัธ
กิจส�าหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป นักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ผูใ้หญ่ตอนต้น เพือ่หานมิติส�าหรบัการท�าพนัธกจิกบัเยาวชนในองค์การบรหิาร คณะ
กรรมการฯ ขึน้ต่อประธานองค์การบรหิารและคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การ
บรหิาร  งานทุกอย่างของคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารทีเ่กีย่วข้องกบัรวี
วารศกึษาจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากผู้อ�านวยการรววีารศกึษาและพันธกจิการสร้าง
สาวกสากล (SDMI) และคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การบริหารก่อน 

240.3. คณะกรรมการเยาวชนนาซารนีนานาชาต ิ(NYI) ประจ�าองค์การ
บริหาร ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ผู้แทนอนุชน และ
ผู้อ�านวยการพันธกิจ (ตามความจ�าเป็น) และประธานองค์การบริหาร เจ้าหน้าที่
ของ NYI ประจ�าองค์การบริหาร และสมาชิกในคณะกรรมการ ได้รับเลือกตั้งจาก
การประชุมประจ�าปีของ NYI ประจ�าองค์การบรหิารตามแผนการด�าเนนิพนัธกิจ NYI 
ขององค์การบริหาร และรับใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อต้องได้รับการ
อนมุตัจิากประธานองค์การบรหิาร  ค�าทีใ่ช้ส�าหรบัต�าแหน่งของเจ้าหน้าสามารถเลอืก
ได้โดยการลงคะแนนเสยีงของคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารทัง้นีเ้พือ่ให้
ได้ค�าที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

240.4. หน้าที่ของประธานเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) ประจ�า
องค์การบริหารคือ 

1.ให้แนวทางและเป็นผู้น�าของ NYI ประจ�าองค์การบริหาร 
2. เป็นประธานในคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาพันธกิจ NYI ในองค์การบริหาร  
3. ควบคุมและเป็นประธานในการประชุมประจ�าปีของ NYI ประจ�า

องค์การบริหาร 
4. เป็นตัวแทนของกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารในคณะ

กรรมการต่างๆ ขององค์การบริหารตามความเหมาะสม และ
5. ให้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธกิจ NYI ของคริสตจักรที่อยู่ใน

องค์การบรหิาร ประธาน NYI ประจ�าองค์การบรหิารต้องรายงานต่อประธานองค์การ
บรหิารและคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบริหาร รวมทัง้ต่อสมชัชาองค์การ
บริหาร ประธาน NYI ประจ�าองค์การบรหิารเป็นสมาชกิของทีป่ระชมุสมชัชาองค์การ
บริหารโดยต�าแหน่ง (201)
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ด. พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล
ประจ�าองค์การบริหาร

 241. พนัธกจินาซารนีมชิชัน่สากล (NMI) ประจ�าองค์การบริหารประกอบ
ด้วยพันธกิจ NMI ประจ�าคริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ในเขตขององค์การบริหาร พันธกิจ 
NMI ประจ�าองค์การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจนาซารีนมิชชั่นประจ�าองค์การ
บริหารสากล (811)

241.1. พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI) ประจ�าองค์การบริหารจะ
ต้องด�าเนินการตามธรรมนญูของสมาคมพนัธกจิ NMI โดยได้รบัอนมุตัจิากกรรมการ
พันธกิจนาซารีนมิชช่ันนานาชาติและคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นโลกของคณะ
กรรมการสากล  และต้องอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประธานองค์การบริหาร 
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองคก์ารบริหาร ที่ประชุมสมชัชาองค์การบริหาร และ
กรรมการพันธกิจ NMI ประจ�าองค์การบริหาร (811)

241.2. ประธานพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากลประจ�าองค์การบริหาร
จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับเงินเดือนและเป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในการประชุม
สมัชชาองค์การบริหาร (201)

ต. ผู้ช่วยองค์การบริหาร
 242. เมื่อมีความจ�าเป็นต้องว่าจ้างผู้ช่วยท�างานในองค์การบริหารเพื่อ
ให้การบริหารงานขององค์การฯ นั้นๆ มีประสิทธิภาพ ประธานองค์การบริหารเป็น
ผู้เสนอชื่อบุคคลน้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้หรือฆราวาสและต้องได้รับอนุมัติเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ แล้วคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
การว่าจ้างผู้ช่วยองค์การบริหารดังกล่าวต้องไม่เกิน 1 ปี แต่อาจจะต่อสัญญาว่าจ้าง
ได้ในกรณีที่ประธานองค์การบริหารเสนอต่อที่ประชุมและได้รับความเห็นชอบโดย
คะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร (208.16)

242.1. การยกเลิกสัญญาจ้างของผู้ช่วยในองค์การบริหารก่อนเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้างต้องได้รับการเสนอจากประธานองค์การบริหารและได้รับความ
เหน็ชอบโดยคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบริหาร 
(222.15)

242.2. ประธานองค์การบรหิารเป็นผูก้�าหนดหน้าทีแ่ละงานรับใช้ของผู้
ช่วยงานองค์การบรหิารและผูช่้วยฯ จะอยูภ่ายใต้อ�านาจของประธานองค์การบรหิาร
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242.3. ภายใน 30 วนัหลงัจากทีป่ระธานองค์การบรหิารคนใหม่เข้ามา 
บรหิารงานในองค์การบรหิารให้ถอืว่าระยะเวลาการท�างานของผูช่้วยองค์การบริหาร
สิ้นสุดลง นอกเสียว่ากฎหมายแรงงานแห่งชาติระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (แต่ผู้ช่วยงาน
ด้านธุรการเช่น เลขานุการประจ�าส�านักงานไม่รวมอยู่ในข้อก�าหนดนี้) (207.3-
207.4)

242.4. การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างต�าแหน่งผู้ช่วยงานองค์การ
บริหารจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ท�างานในหน้าที่อ่ืนๆ ใน
องค์การบริหารเช่นเลขานุการองค์การบริหารหรือเหรัญญิกองค์การบริหาร

ถ. การยุบองค์การบริหาร
 243. เมื่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลเห็นอย่างชัดเจนว่า
องค์การบรหิารไม่ควรด�าเนนิการอกีต่อไป องค์การบรหิารอาจถกูล้มเลกิไปโดยการ
รบัรองของคณะกรรมการดงักล่าวโดยถอืเอาคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากลของคริสตจักรนาซารีนและโดยการจัดแถลงการณ์อย่างเป็น
ทางการ (200)

243.1. ในกรณีที่องค์การบริหารยุบอย่างเป็นทางการแล้ว ทรัพย์สิน
ต่างๆ ของคริสตจักรที่ยังมีอยู่จะไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ส�าหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ 
แต่จะอยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลตามทีป่ระชมุสมชัชา
องค์การบรหิารสากลก�าหนด และคณะผูดู้แลทรพัย์สนิหรอืกลุม่บคุคลท่ีรวมตวักนัขึน้
ถอืครองทรพัย์สนิขององค์การบรหิารทีย่บุเพ่ือการจ�าหน่ายหรอืโอนย้าย จะกระท�าได้
ก็ต่อเมื่อได้รับค�าสั่งและค�าแนะน�าจากตัวแทนที่คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
แต่งตัง้ข้ึนเพ่ือให้ด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งนี ้และตัวแทนดงักล่าวจะเป็นผูรั้กษาเงนิที่
ได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินนั้น (106.2, 106.5, 222.5)
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บทที่ 3
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

ก.หน้าที่และการจัดตั้งองค์การ
 300. ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลมีอ�านาจสูงสุดในการร่างหลัก
ข้อเชื่อกฎระเบียบและมีอ�านาจในการเลือกตั้งในคริสตจักรนาซารีนสากลภายใต ้
ธรรมนูญคริสตจักร (25.1-25.9)

300.1.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลมีประธานองค์การบริหาร
สากลเป็นประธาน โดยมีอ�านาจร่วมกันและคนใดคนหนึ่งสามารถด�าเนินการได้ 
(25.6, 307.3)

300.2.ท่ีประชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากลจะเลอืกเจ้าหน้าทีอ่ืน่ๆ เพือ่
ปฏิบัติงานขององค์การตามดุลยพินิจและความพึงพอใจ (25.7)

300.3. ระเบียบปฏิบัติ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยการจด
ทะเบียนนิติบุคคลและกฎระเบียบใน คู่มือคริสตจักรนาซารีน ให้การประชุมและการ
ด�าเนินการต่างๆ ของสมาชิกคริสตจักรระดับท้องถิ่น องค์การบริหาร และองค์การ
บริหารสากลตลอดจนคณะกรรมการของคริสตจักร อยู่ภายใต้กฎ Robert’s Rules 
of Order (ฉบับล่าสุด) ใช้ในการประชุมรัฐสภา (35)

ข.สมาชิกที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
 301.ทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากลประกอบด้วยผูแ้ทนทีเ่ป็นผูรั้บใช้
และฆราวาสในจ�านวนเท่าๆ กันจากองค์การบริหารชั้นที่ 3 ให้นับประธานองค์การ
บริหาร เป็นผู้แทนที่เป็นผู้รับใช้ 1 คน ผู้แทนที่เป็นผู้รับใช้ที่เหลือ และผู้แทนที่เป็น
ฆราวาสท่ีได้รบัเลือกตัง้จากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิาร ประธานองค์การบรหิาร
สากลที่ปลดเกษียณแล้ว ประธานองค์การบริหารสากลที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ ประธาน
พันธกิจมิชชัน่สากลประจ�าองค์การบรหิารสากล ประธานอนชุนนาซารีนสากลประจ�า
องค์การบริหารสากล  ผู้อ�านวยการแผนกต่างๆ ท่ีอยู่ในคริสตจักรนาซารีน เช่น  
เจ้าหน้าท่ีและผูอ้�านวยการทีเ่สนอรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากล ครึ่งหนึ่งของประธานกรรมการสถาบันการศึกษาต่างๆ จากแต่ละภูมิภาคจะ
เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง และอีกครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง คณะ
กรรมการการศึกษาสากลเป็นผู้ก�าหนดขั้นตอนในการเลือก ประธานส�านักพิมพ์ 
นาซารีน ผู้อ�านวยการแผนบ�านาญและผลตอบแทนสากล ผู้อ�านวยการพันธกิจ 
ผูอ้ารกัขาสากล ประธานมลูนธิคิรสิตจกัรนาซารนี ผูอ้�านวยการแผนกวจิยัสากล และ
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ตัวแทนมิชชันนารีหนึ่งคนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การบริหารสากลจากแต่ละภูมิภาค
ซึง่ได้รับเลอืกโดยมชิชนันารทีีรั่บใช้อยูใ่นภมูภิาคนัน้ ถ้าไม่มกีารเลอืกตัง้เช่นนัน้ มชิ
ชันนารีที่เป็นตัวแทนต้องได้รับการเลือกจากคณะกรรมการมิชชั่นสากล

301.1.องค์การบรหิารระยะท่ี 3 แต่ละแห่งต้องส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุ
สมัชชาองค์การบริหารดังนี้ ผู้รับใช้สถาปนา 1 คนและฆราวาส 1 คนต่อจ�านวน
สมาชิกสมบูรณ์ 4,000 คนหรือน้อยกว่า และให้มีสิทธิส่งผู้แทนที่เป็นผู้ปกครองที่
ได้รับการสถาปนาเพิ่มอีก 1 คนและฆราวาสอีก 1 คนต่อสมาชิกสมบูรณ์ 4,000 
คน และมีสิทธิส่งผู้แทนเพิ่ม 1 คนต่อสมาชิกทุก 4,000 คน ค�าว่า “ผู้ปกครองที่
ได้รบัการสถาปนา” ให้รวมถงึผูป้กครองและมคันายก (ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี)้

จ�านวนสมาชิกสมบูรณ์  จ�านวนผู้แทน
0-4,000   2 (ผู้รับใช้สถาปนา 1 คนและฆราวาส 1 คน)
4,001-8,000   4 (ผู้รับใช้สถาปนา 2 คนและฆราวาส 2 คน)
8,001-12,000   6 (ผู้รับใช้สถาปนา 3 คนและฆราวาส 3 คน)
12,001-16,000  8 (ผู้รับใช้สถาปนา 4 คนและฆราวาส 4 คน)
16,001-20,000  10 (ผูร้บัใช้สถาปนา 5 คนและฆราวาส 5 คน)
20,001-24,000  12 (ผูร้บัใช้สถาปนา 6 คนและฆราวาส 6 คน)
24,001-28,000  14 (ผูร้บัใช้สถาปนา 7 คนและฆราวาส 7 คน)
28,001-32,000  16 (ผูร้บัใช้สถาปนา 8 คนและฆราวาส 8 คน)
32,001-36,000  18 (ผูร้บัใช้สถาปนา 9 คนและฆราวาส 9 คน)
เป็นต้น

301.2.องค์การบรหิารระยะที ่2 แต่ละแห่งให้ส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุ
สมัชชาองค์การบริหารดังนี้ ผู้รับใช้สถาปนา 1 คนและฆราวาส 1 คน ผู้แทนที่เป็น
ผูร้บัใช้จะต้องเป็นประธานองค์การบรหิาร หรอืจดัให้มกีารเลือกผูแ้ทนส�ารองทัง้สอง
ก็ได้

301.3.องค์การบริหารระยะที่ 1 จะต้องส่งผู้แทน 1 คนเข้าร่วมประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากล ซึ่งเป็นประธานองค์การบริหารที่เป็นสมาชิกของ
องค์การบริหารนั้น ถ้าประธานองค์การบริหารไม่ได้เป็นสมาชิกในองค์การบริหาร
นั้น ต้องเลือกผู้แทนส�ารองซึ่งเป็นสมาชิกในองค์การบริหารนั้นๆ

301.4.ผูร้บัใช้ทีไ่ด้รบัการเลือกเป็นผู้แทนขององค์การบริหารให้เข้าร่วม
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ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะหมดสิทธิเข้าประชุมในกรณีที่ผู้แทนนั้นย้าย
ไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารแห่งอื่นหรือลาออกจากการเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา
ในคริสตจักรนาซารีนก่อนการประชมุสมัชชาองค์การบริหารสากล ผู้รับใช้ที่เกษียณ
อายุไม่มีสิทธเิป็นตัวแทนองค์การบรหิารเพ่ือเข้าประชมุสมชัชาองค์การบริหารสากล

301.5.ฆราวาสทีไ่ด้รบัเลือกเป็นผูแ้ทนขององค์การบรหิารให้เข้าประชมุ
สมัชชาองค์การบริหารสกลจะหมดสิทธิเข้าประชุมในกรณีที่ผู ้แทนนั้นย้ายไปที่
องค์การบริหารแห่งอ่ืน หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถ่ินหรือ
องค์การบริหารนั้นก่อนการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

ค.เวลาและสถานที่ประชุม
 302. การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 
ทุก 4 ปี เวลาและสถานที่แน่นอนจะก�าหนดโดยคณะกรรมการจัดการประชุมโดยมี
ประธานองค์การบริหารสากลทุกคนและมีบุคคลจ�านวนเท่ากันที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ประธานองค์การบริหารและคณะ
กรรมการจัดการประชุมมีอ�านาจในการเปล่ียนแปลงเวลาและสถานที่การประชุม
สมัชชาองค์การบริหารสากลได้ในกรณีฉุกเฉิน

302.1. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลด้วยการให้ค�า
ปรกึษาของคณะกรรมการบรหิารของกรรมการสากลมอี�านาจเมือ่เหมาะสมเพือ่เลอืก
สถานทีป่ระชมุสมชัชาสากลในทีต่่างๆ ในเวลาเดยีวกนั การออกเสยีงเพือ่เลือกสถานที ่
ดงักล่าวจะเป็นทีย่อมรบัว่าเป็นการออกเสยีงอย่างเป็นทางการโดยการลงคะแนนของ
ผู้แทนเหมือนกับที่ประชุมหลัก

302.2.การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลให้เริ่มต้นด้วยการ
อธิษฐานและนมัสการเพื่อเฝ้าเดียวและให้ความกระตือรือร้น หลังจากนั้นจึงเปลี่ยน
เป็นการประชุมด�าเนินภารกิจเรื่องต่างๆ และจบลงด้วยการนมัสการตามสมควรให้
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลลงมติเวลาปิดการประชุม (25.4)

ฆ. การประชุมพิเศษ
 303. คณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากลหรอืกรรมการส่วนใหญ่ 
โดยมีประธานองค์การบรหิารทัง้หมด 2 ใน 3 ลงนามสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีอ�านาจในการเรียกประชุมพิเศษสมัชชาองค์การบริหารสากลในกรณีฉุกเฉิน เวลา
และสถานทีจ่ะถกูก�าหนดโดยประธานองค์การบรหิารสากลและคณะกรรมการจดัการ
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ประชุมที่ได้รับเลือกตั้งโดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล
303.1.ในกรณีทีจ่ดัให้มกีารประชุมพเิศษสมชัชาองค์การบรหิารสากล ผู้

แทนและผู้แทนส�ารองทีม่าร่วมประชุมครัง้ท่ีแล้วหรือผูท้ีไ่ด้รับเลอืกตัง้ให้ปฏิบตังิานจะ
ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนและผู้แทนที่มีคุณสมบัติส�ารองในการประชุมพิเศษ

ง. คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากล

 304. เลขานุการองค์การบริหารสากล เหรัญญิกองค์การบริหารสากลและ
กรรมการอีก 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากลจะจัดต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลอย่างน้อย 
1 ปี ก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

304.1.คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลมี
อ�านาจในการจัดการในรายละเอียดเรื่องส�านักงาน นิทรรศการ สถานที่ การแสดง 
อาหาร และเรื่องอ่ืนๆ ที่จ�าเป็นในการอ�านวยความสะดวกสบายและให้การประชุม
ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีอ�านาจในการเซ็นสัญญาต่างๆ ว่าด้วย
เรื่องดังกล่าว

304.2.คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและ
ประธานองค์การบริหารสากลจะต้องจัดท�ารายการการประชุมครอบคลุมทุกเรื่องที่
ส�าคัญในการประชุม ทั้งนี้จะต้องมีพิธีศีลมหาสนิทและการนมัสการรวมอยู่ใน 3 วัน
แรกของการประชุมหรือจนกระทัง่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการการนมัสการมาด�าเนนิ
งานแทน รายการต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากล

จ. ภารกิจการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
 305. ภารกิจการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลภายใต้ข้อบังคับ 
มาตราที่ 25.9 ของธรรมนูญคริสตจักรมีดังนี้

305.1.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลมอบหมายให้คณะ
กรรมการเฉพาะกจิรวบรวม กฎระเบยีบทีเ่สนอ ค�าแนะน�า และกฎระเบยีบซึง่ได้รบัการ
เสนอจากคณะกรรมาธิการ และรายงานจากคณะกรรมการบริหารและเอกสารอื่นๆ 
ให้คณะกรรมการประจ�าหรอืคณะกรรมการบรหิารของประชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
สากล หรอืประชมุภาคพืน้เพือ่พจิารณาก่อนทีจ่ะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสมชัชาองค์การ
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บริหารสากล คณะกรรมการเฉพาะกิจอาจยื่นเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเฉพาะ 
ภาคพื้นต่อผู้แทนของภาคพื้นนั้นๆ แต่การเปลี่ยนแปลง คู่มือคริสตจักรนาซารีน จะ
ต้องเสนอเข้าที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

305.2.การเลือกต้ังประธานองค์การบริหารสากลในจ�านวนท่ีเหมาะสม
ตามมติของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียง 2 
ใน 3 จากที่ประชุม ผู้นั้นจะอยู่ในต�าแหน่งจนกว่าจะถึงการประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารสากลคราวหน้าผ่านพ้นไปแล้ว 30 วัน และจนกระทั่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับ
เลือกตั้งเข้ามาท�าการแทน ซึ่งมีเงื่อนไขว่า 

ก. บตัรลับแรกจะเป็น “เหน็ชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ส�าหรับประธาน
องค์การบริหารสากลที่ก�าลังอยู่ในต�าแหน่ง

ข. และต�าแหน่งท่ียังว่างอยู่หลังจากบัตรลับแรกจะได้รับการเลือกตั้ง
โดยบัตรลับต่อไปจนถึงการเลือกตั้งส�าเร็จ 

ในกรณีที่ผู้ไม่มีคุณสมบัติได้รับคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งครั้งแรกชื่อ
ของผูน้ัน่จะถกูลบออกจากบตัรเลอืกตัง้และรายงานจากบตัรเลอืกตัง้แรกจะกล่าวว่า 
“มีชื่อ หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง ที่ลบออกเพราะไม่มีคุณสมบัติอยู่ในต�าแหน่งนี้” ไม่มี
ผู้ปกครองท่ีเหมาะสมท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานองค์การบริหารสากลซึ่งเคย
ส่งคืนใบอนุญาตเพื่อการลงวินัย ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน
องค์การบรหิารสากลถ้ามอีายไุม่ถงึ 35 ปี หรอืเกนิ 68 ปี (25.5, 307.16, 900.1)

305.3.เลือกตัง้ประธานองค์การบรหิารสากลเกยีรตคิณุเมือ่สมควร ทัง้นี้
ประธานองค์การบรหิารสากลจะต้องเป็นผูท้พุพลภาพ หรือเกษียณอาย ุเป็นทีเ่ข้าใจ
ว่าผูท้ีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นประธานองค์การบรหิารสากลเกยีรตคิณุจะอยูใ่นต�าแหน่ง
นั้นตลอดชีวิต (314.1)

305.4.ก�าหนดให้ประธานองค์การบริหารสากลเกษียณอายุ เมื่อเขาขอ
เกษียณแล้ว หรือผู้ซึ่งที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลลงมติว่าขาดคุณสมบัติ
เนือ่งจากทพุพลภาพ หรอืชราภาพหรอืเนือ่งจากสาเหตอุืน่ๆ ทีท่�าให้บคุคลนัน้ๆ ไม่
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ประธานองค์การบริหารสากลได้สมบูรณ์ ทั้งน้ีประธาน
องค์การบริหารสากลผู้นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าช่วงระยะเดียว
ตามก�าหนด 

ในกรณทีีป่ระธานองค์การบรหิารสากลขอเกษยีณในปีทีไ่ม่มกีารประชมุ
สมัชชาองค์การบริหารสากล คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะเสนอ
ค�าขอเกษียณนี้ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารสากลเพื่อการอนุมัติ (314.1)
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305.5.จัดตัง้โครงการบ�านาญทีเ่หมาะสมส�าหรับประธานองค์การบริหาร
สากลผู้เกษียณอายุทุกคน (314.2)

305.6.เลือกตัง้คณะกรรมการองค์การบริหารสากลตามย่อหน้า 332.1-
333.4 เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่จนกระทั้งสิ้นสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากลคราวหน้าและจนกระทั่งมีผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ที่มีคุณสมบัติ (331,901.1)

305.7.เลือกตัง้คณะกรรมการอทุธรณ์องค์การบรหิารสากลซึง่ประกอบ
ด้วยผูร้บัสถาปนา 5 คน ซึง่ได้รบัหน้าที ่เพือ่ปฏบิตังิานในหน้าทีจ่นกระทัง้สิน้สดุการ
ประชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากลคราวหน้า และจนกระทัง่มผู้ีได้รบัการเลอืกตัง้ทีม่ี
คุณสมบตัมิาปฏบิตังิานแทน คณะประธานองค์การบรหิารสากลเป็นผู้เลอืกประธาน
กรรมการและเลขานุการ(25.8, 610, 901.2)

305.8.เลือกตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาค
พ้ืนมากกว่าหน่ึงแห่ง ให้ปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าจะมผีูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้กระท�าแทนตาม
วิธีการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการควบคมุจะประกอบด้วยบคุคลจากภาคพืน้ทีเ่กีย่วข้องกบั
สถาบันการศึกษานั้น ในกรณีสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคพื้นมากกว่าหนึ่งแห่ง การ
เลือกตั้งคณะกรรมการจะกระท�าในที่ประชุมของผู้แทนจากภาคพื้นที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันศึกษานั้น 

305.9.กระท�าการใดๆ ทีส่อดคล้องกบัพระคมัภร์ีตามทีไ่ด้พจิารณาแล้ว
ด้วยสตปัิญญาเพือ่ประโยชน์สขุของครสิตจกัรนาซารีน และเพือ่พระเยซคูริสต์ต้องอยู่
ภายใต้ธรรมนูญคริสตจักร (25.9)
 

ฉ. ประธานองค์การบริหารสากล
 306. บทบาทหน้าทีข่องประธานองค์การบริหารสากลคอืการเป็นผูน้�าฝ่าย
วิญญาณที่มีวิสัยทัศน์ตามแนวทางของอัครทูตโดย

• สื่อสารเชื่อมโยงการท�าพันธกิจ
• แบ่งปันนิมิต
• สถาปนาสมาชิกของบรรพชิต
• เผยแพร่ความสอดคล้องทางด้านศาสนศาสตร์และ
• ก�ากับดูแลการบริหารทั่วไปให้กับคริสตจักรสากล

 307. หน้าที่และอ�านาจของประธานองค์การบริหารสากลมีดังนี้
307.1.บรหิารครสิตจักรนาซารนีสากลให้เป็นไปตามกฎระเบยีบและเป็น
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ระเบียบเรียบร้อยตามมติของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
307.2.เป็นสมาชิกของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลตาม

ต�าแหน่ง (301)
 307.3.เป็นประธานในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและน�า

การประชมุของ คณะกรรมการองค์การบรหิารสากลคริสตจกัรนาซารีน โดยมอี�านาจ
ร่วมกันและคนใดคนหนึ่ง สามารถด�าเนินการได้ (300.1, 335.3)

307.4. มอี�านาจในการสถาปนาตามดลุยพนิจิสถาปนาหรอืแต่งตัง้ผูอ้ืน่ 
เพื่อท�าหน้าที่สถาปนาผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นผู้ปกครองหรือมัคนายก (320, 
536.5-536.6)

307.5. เป็นประธานในการประชุมองค์การบริหารประจ�าปีตาม
ก�าหนดการของกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ประธานองค์การบริหาร
สากลอาจแต่งตัง้ให้ผู้ปกครองทีส่ถาปนาแล้วท�าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม (202, 
211)

307.6. ประธานองค์การบรหิารสากลทีเ่ป็นประธานในการประชมุสมชัชา
องค์การบรหิาร ประธานองค์การบรหิาร และคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การ
บรหิาร โดยการเห็นชอบของผูแ้ทนจากคริสตจักรท้องถ่ิน มีอ�านาจแต่งตัง้ศษิยาภบิาล 
ในคริสตจักรท้องถิ่นที่ไม่มีศิษยาภิบาลประจ�า (215.1)

307.7. ประธานองค์การบริหารสากล โดยมีอ�านาจร่วมกันและคนใด
คนหนึ่งสามารถด�าเนินการได้ อาจแต่งตั้งประธานองค์การบริหารแทนเมื่อต�าแหน่ง
ว่างลง ในขณะที่ยังไม่มีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดยได้รับค�าปรึกษาจาก
คณะกรรมการองค์การบรหิารทีป่ระกอบ ด้วย ประธานกรรมการรววีารศกึษาประจ�า
องค์การบริหาร ประธานพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล ประธานเยาวชนนาซารีน
นานาชาต ิเลขานุการองค์การบรหิาร และเหรญัญกิองค์การบริหาร ภายใต้ข้อบงัคบั 
มาตราที่ 206 ผู้ปกครอง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองอยู่ใน
องค์การบริหารนั้นก็มีสิทธิเพื่อได้รับการพิจารณาได้ (207, 236) 

307.8. ในกรณีที่ประธานองค์การบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ชัว่คราว ประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจปรกึษากบัคณะกรรมการทีป่รกึษา
ประจ�าองค์การบรหิารเพือ่แต่งตัง้ผู้ปกครองทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมให้รักษาการแทน
ประธานองค์การบริหาร  ค�าถามเกี่ยวกับความไม่สามารถปฏิบัติงานนี้จะพิจารณา
ตดัสินโดยประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจและคณะ กรรมการองค์การบริหาร 
(207.2)
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307.9. ประธานองค์การบริหารสากลผู ้มีอ�านาจอาจแนะน�าคณะ
กรรมการประธานองค์ การบริหารในการประกาศภาวะฉุกเฉินขององค์การบริหาร
ระยะที่ 3 (200.2, 322)

307.10. ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจอาจเป็นประธานการ
ประชุมประจ�าปีหรือการประชุมพิเศษของคริสตจักรท้องถ่ินหรือแต่งตั้งตัวแทนให้
กระท�าหน้าที่แทน (113.5)

307.11.ประธานองค์การบริหารสากลไม่ใช่สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง
ของคณะกรรมการใดๆ ในคริสตจักรนาซารีน นอกเหนือไปจากคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากล เว้นเสียแต่ได้กล่าวไว้ในกฎของคณะกรรมการนั้น 
(307.12)

307.12.ประธานองค์การบริหารสากลจะต้องไม่ด�าเนินหน้าที่ต่างๆ 
ระดับองค์การบริหารสากล ของคริสตจักรนาซารีน (307.11)

307.13. การปฏบิติังานตามหน้าทีท่ัง้หมดของประธานองค์การบริหาร
สากลจะมีการประเมินผลทบทวน และเปลี่ยนแปลงโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารสากล

307.14. การปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องประธานองค์การบรหิารสากลจะ
เป็นโมฆะเม่ือ คณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากลลงคะแนนลับด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์

307.15. ประธานองค์การบรหิารสากลจะพ้นจากต�าแหน่งโดยสมาชกิใน
คณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากลทีเ่หลอืลงคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์และ
ได้รบัการสนับสนนุจากกรรมการองค์การบรหิารสากล ด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3ส่วน

307.16.ประธานองค์การบริหารสากลผู้ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
สมัชชาองค์การบรหิารสากลจะท�าหน้าทีจ่นกระทัง่ 30 วนัหลังจากสิน้สดุการประชมุ
ครั้งต่อไป หรือจนกว่าผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับเลือกตั้งมาท�าหน้าที่แทน (305.2)

ช. ประธานองค์การบริหารสากลเกียรติคุณและเกษียณอายุ
 314.ประธานองค์การบริหารสากลเกียรติคุณและประธานองค์การบริหาร 
สากลเกษียณ อายุทั้งหมดจะเป็นสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดย
ต�าแหน่ง (301)

314.1. ประธานองค์การบริหารสากลผู้เกษียณอายุหรือได้รับการลง
คะแนนให้เป็นประธานองค์การบริหารสากลเกยีรตคิณุจะต้องไม่เป็นสมาชกิของคณะ
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กรรมการประธานองค์การ บริหารสากลและต้องพ้นจากทุกต�าแหน่งที่รับผิดชอบ 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประธานองค์การ บริหารสากลที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่เจ็บป่วย
เข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ คณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลมีอ�านาจแต่งตั้งประธานองค์การบริหารสากลที่ปลด
เกษียณแล้วมาด�ารงต�าแหน่งแทนเป็นการชั่วคราวได้ (305.3-305.5, 900.1)
 

ซ. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล
 315. ประธานองค์การบริหารสากลต้องจัดตั้งคณะกรรมการ ประธาน
องค์การบริหารสากลและมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละท่านปฏิบัติงานตาม
ขอบข่ายแห่งอ�านาจที่ได้ระบุไว้
 316. ต�าแหน่งว่าง เมื่อมีต�าแหน่งว่างในคณะกรรมการประธานองค์การ
บรหิารสากล โดยสาเหตกุารตายหรอืเหตอ่ืุนๆ คณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากล เป็นผู้ตัดสินว่า จะเรียกประชุมเพ่ือเลือกตั้งประธานองค์การบริหารใหม่หรือ
ไม่ เมื่อได้รับผลการตัดสินใจจาก คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลแล้ว 
ให้เลขานุการองค์การบริหารสากลแจ้งต่อ คณะกรรมการองค์การบริหารสากลทุก
คนทราบทันที  เมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการองค์การ บริหารแทนต�าแหน่งท่ีว่างลง 
ผู้ได้รับ เลือกตั้งจะต้องได้ รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากผู้มีสิทธิ ออกเสียง ผู้ที่ได้
รบัเลอืกจะต้องปฏบิติัหน้าทีไ่ปจนกว่าจะถงึการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากล
คราวหน้าผ่านพ้นไปแล้ว 30 วัน และจนกระทั่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกตั้งเข้า
มาท�าการแทน (25.5, 305.2)

316.1. เลขานกุารองค์การบริหารสากลจะต้องรายงานผลการออกเสยีง
เลือกต้ังต่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล และคริสตจักรนาซารีนท้ัง
หมด     
 317. หน้าที่ของคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมีดังนี้

317.1. ดูแลงานคริสตจักรนาซารีนในประเทศต่างๆ คณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลจะต้องเอาในใส่ดูแลผู้น�า ชี้แนะ จูงใจ และช่วยเหลือ
องค์การบริหารระยะที่ 3 ทั้งหมด

317.2. แนะน�าให้เปล่ียนแปลงการท�างานในพืน้ทีต่่างๆ โดยปรกึษากบั 
ผู้อ�านวยการแผนกพันธกิจนาซารีนมิชช่ันสากล ผู้อ�านวยการบริหารประจ�าชาติ
ต่างๆ หรอืผูอ้�านวยการภาคพ้ืนเพ่ือขอการอนุมติัจากคณะกรรมการ ประธานองค์การ
บริหารสากลและคณะกรรมการองค์การ บริหารสากลทั้งนี้จะต้อง
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317.3. มีสิทธิอ�านาจหลักเก่ียวข้องกับนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับ
คริสตจักร (ประกอบด้วย ประเด็นด้านศาสนศาสตร์ การสถาปนา และยุทธศาสตร์
การท�าพันธกิจ) และให้ค�าแนะน�า คณะกรรมการสากล และคณะกรรมการทั้งหมด
ของคริสตจักรนาซารีนในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมี
สิทธิเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การบริหารสากลและอนุกรรมการต่างๆ 
ให้ปฏิบัติตาม คณะกรรมการน้ีอาจจะลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเสนอชื่อของ
อนุกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลในการแต่งตั้งมิชชันนารี

317.4. ร่วมท�าหน้าทีเ่สนอช่ือบคุคลหนึง่หรือมากกว่าต่อคณะกรรมการ
องค์การบรหิารสากล เพ่ือเลือกตัง้เลขานกุาร และเหรัญญกิองค์การบริหารสากล โดย
ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสากล

317.5. ประกาศการว่างลงโดยมสีาเหตขุองต�าแหน่งเลขานกุารองค์การ
บรหิารสากล เหรัญญกิองค์การบรหิารสากล ผูอ้�านวยการส�านกัพมิพ์นาซารีนหรือผู้
อ�านวยการแผนกต่างๆ โดยได้รับคะแนนเสียงรับรอง 2 ใน 3

317.6. แต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่างลงของสมาชิกศาลอุทธรณ์
องค์การบริหารสากลในระหว่างที่ไม่มีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล และ
เลือกประธานและเลขานุการของศาล (305.7, 611, 901.2)

317.7. แต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลงในคณะกรรมาธกิารพเิศษ
หรอืคณะกรรมการในระหว่างทีย่งัไม่มกีารประชมุสมชัชาองค์การบรหิาร

สากล หรือการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
317.8. แต่งตั้งกรรมการจากการเสนอชื่อของกรรมการที่เหลือในกรณี

ที่มีต�าแหน่งว่างในคณะกรรมการส�านักพิมพ์นาซารีน (338)
317.9. แต่งตัง้ประธานองค์การบรหิารสากลเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นท่ีปรึกษา

ของสถาบนัการ ศกึษาขัน้อดุมศกึษาร่วมกบัคณะกรรมการศกึษานานาชาตแิละเพือ่
รับผิดชอบงานทุกแผนกของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล (901.5)

317.10. ท�างานร่วมกับองค์การการศึกษาศิษยาภิบาล การศึกษาพระ
คัมภีร์ของผู้รับใช้ ในคริสตจักรท้องถิ่น ผู้รับใช้ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ในหน้าที่
ต่างๆ ผู้รบัใช้ฆราวาสและผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาประจ�าองค์การบรหิารแต่ละ
แห่ง (527-528)

317.11. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลและคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากลมอี�านาจในการจดัสรรงบประมาณองค์การบริหารสากลส�าหรับ
องค์การบริหารแต่ละแห่ง เพื่อวางแผน รักษาและส่งเสริมพันธกิจมิชช่ันที่จ�าเป็น 
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ทั่วโลก (33.5, 130, 335.7)
317.12. อนมัุตเิป็นลายลักษณ์อกัษรการคืนต�าแหน่งให้อดตีผูป้กครอง

หรือมัคนายกตามที่ร้องขอ (537.7, 538.2-538.8)
318. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการตีความ

กฎหมาย และหลักข้อเชื่อของคริสตจักรนาซารีนตลอดจนการตีความ กฎระเบียบ
ต่างๆ ใน คู่มือ ที่ได้อุทธรณ์ ต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
 319. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะเป็นผู้พิจารณาและ
อนมุติัแผนงาน ส�าหรบัองค์การบรหิาร แผนงานนัน้ยงัไม่สามารถน�าไปปฏิบตัจินกว่า
จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากล (222.10)
 320. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการสถาปนาผู้ผ่าน
การหย่าร้าง เพือ่ด�ารงต�าแหน่งผูป้กครองหรอืมคันายกในครสิตจกัรนาซารนี (30.1-
30.3, 307.4, 531.3, 532.3)
 321. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการปลด
ประธานองค์การบริหารขององค์การบริหารระยะที่ 2 หรือประธานองค์การบริหาร
ขององค์การบริหารระยะที่ 1 เมื่อได้รับการเสนอจากประธานองค์การบริหารสากล
ผูมี้อ�านาจและอาจปลดประธานองค์การ บรหิารขององค์การบริหารระยะที ่3 เมือ่ได้
รับคะแนนเสียงรับรอง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร 
ประธานคณะกรรมการรวีวารศึกษาประจ�าองค์การบริหาร ประธานพันธกิจนาซารี
นมิชชัน่สากลประจ�าองค์การบรหิาร ประธานเยาวชนนาซารนีประจ�าองค์การบรหิาร 
เลขานุการองค์การบริหารและเหรัญญิกประจ�าองค์การบริหาร (207.1, 236)
 322. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมีอ�านาจประกาศ
ภาวะฉุกเฉินขององค์การบริหารระยะที่ 3 (200.2, 307.9)
 323. หลังจากการประชุมสมชัชาองค์การบริหารสากลแต่ละคร้ัง เมือ่คณะ
กรรมการประธานองค์การบริหารสากลประกาศวันที่คู่มือคริสตจักรนาซารีนฉบับ
ล่าสุดพร้อมให้ใช้ได้ส�าหรับทุกภาษาที่เหมาะสม
 324. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมอี�านาจกระท�าการใดๆ 
นอกเหนือ จากที่ระบุได้ตามดุลพินิจโดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของคริสตจักร 
สากลและอยู่ภายใต้ธรรมนูญคริสตจักร
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ฌ. เลขานุการองค์การบริหารสากล
 325. เลขานุการองค์การบริหารสากลได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากล ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล จะ
ท�าหน้าท่ีจนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลคร้ังต่อไปหรือจน
กระทั่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกตั้ง เพื่อท�าหน้าที่แทนหรือถูกปลดจากต�าแหน่ง
ตามข้อ 317.5 (900.2)

325.1. เลขานุการองค์การบริหารสากลเป็นสมาชิกที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากลโดยต�าแหน่ง (301)

325.2. ในกรณีที่ต�าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารสากลว่างลงไม่ว่า
ด้วยเหตใุดก็ตาม ในระหว่างทียั่งไม่มกีารประชุมสมชัชาองค์การบริหารสากลให้คณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลแต่งตั้งผู้แทนตามข้อ 317.4 (335.21)

325.3. เลขานกุารองค์การบรหิารสากลต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากล และคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 326. หน้าที่ของเลขานุการองค์การบริหารสากลมีดังนี้

326.1. บนัทกึการประชมุอย่างถกูต้องและเกบ็รกัษาบนัทกึการประชมุ
องค์การบริหารสากลและคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

326.2. จดบันทึกอย่างถูกต้องและเก็บรักษาข้อมูลทางสถิติของคริสต
จักรนาซารีน

326.3. เก็บรักษาเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นของที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากล และส่งมอบให้ผู้ที่จะมารับหน้าที่แทนในเวลาที่รวดเร็ว

326.4. บนัทกึการตดัสนิของศาลอทุธรณ์และเกบ็รักษาอย่างระมดัระวงั
ในแบบถาวร (613)

326.5. จดัเก็บและรกัษาใบอนญุาตทีเ่รียกเกบ็หรือส่งคนืหรือใบอนญุาต
ของผู้รับใช้ท่ีลาออก และคืนใบอนุญาตให้เมื่อมีค�าขออย่างถูกต้องจากที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารที่เคยได้ รับใบอนุญาตนั้น (537-537.1, 537.6)

326.6. ตรวจสอบข้อมูลทางสถิติขององค์การบริหารก่อนตีพิมพ์ 
(217.3)

326.7. เก็บรักษาข้อมูลอย่างถาวรของผู้รับใช้ทั้งหมดที่เคยได้รับใบ
อนุญาต

326.8. จัดท�าบันทึกการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชา
326.9. จัดเก็บ คู่มอืครสิตจักรนาซารนี ฉบบัสมบรูณ์ล่าสดุ เพือ่ให้ทกุคน 

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   150 3/2/2017   10:07:01 AM



151

สามารถใช้ประโยชน์ได้
326.10.ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นอย่างสัตย์ซือ่เพือ่กระท�าหน้าทีน่ีอ้ย่าง

สมบูรณ์
 327. เลขานกุารองค์การบรหิารสากลจะต้องเกบ็รักษาเอกสารทางราชการ
ของคริสตจักรองค์การบริหารสากลและต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจได้

327.1. เลขานกุารองค์การบริหารสากลมอี�านาจในการรวบรวมเอกสาร
ทางประวติัศาสตร์ท่ีมอียูท่ีเ่กีย่วกบัการเตบิโตและพฒันาคณะนาซารีนและเป็นผูด้แูล
รักษาเอกสารเหล่านั้น

327.2.เลขานุการสากลจะรักษาการบันทึกของรายชื่อสถานท่ีแห่ง
ประวัติศาสตร์และหลักเขตไว้ตามมาตราที่ 902.8
. 328. เลขานกุารองค์การบรหิารสากล ด้วยการร่วมมอืกบัประธานองค์การ
บริหารสากล จัดเตรียมเอกสารเพื่อการอภิปราย การแก้ไขปรับปรุงระเบียบการ
ประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่จ�าเป็นในการด�าเนินการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากล ทัง้นีจ้ะต้องจดัเตรยีมให้เรยีบ ร้อยก่อนเปิดการประชมุสมชัชาองค์การบรหิาร
สากล ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการจดัเตรยีมนีใ้ห้ หักจากบญัชงีบประมาณค่าใช้จ่ายของ
การประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล

328.1. เลขานุการองค์การบริหารสากลอาจจะมีจ�านวนผู้ช่วยงานได้
ตามที่ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลเลือกตั้งมา หรือถ้าไม่อยู่ในสมัยประชุม
ให้คณะกรรมการประธานองค์ การบริหารสากลเป็นผู้ที่มีอ�านาจในการแต่งตั้ง

ญ. เหรัญญิกองค์การบริหารสากล
 329. เหรัญญิกองค์การบริหารสากลได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากลตามกฎระเบียบของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล จะ
ท�าหน้าท่ีจนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลคร้ังต่อไปหรือจน
กระทัง่ผูท้ีมี่คณุสมบตัไิด้รบัเลือกตัง้เพือ่ท�าหน้าทีแ่ทนหรอืถกูปลดจากต�าแหน่งตาม
ข้อ 317.5 (900.3) 

329.1. เหรัญญิกองค์การบริหารสากลโดยต�าแหน่ง (301)
329.2. เหรัญญิกองค์การบริหารสากลจะต้องรับผิดชอบต่อประธาน

องค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจที่รับผิดชอบแผนกการเงินที่ส�านักงานใหญ่ คณะ
กรรมการประธานองค์การ บริหารสากล และคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 330. หน้าที่ของเหรัญญิกองค์การบริหารสากล
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330.1. ดแูลอารกัขาเงนิกองทนุต่างๆ ทีเ่ป็นผลประโยชน์ของครสิตจกัร 
นาซารีน 

330.2. รบัและจ่ายตามค�าสัง่เงนิกองทนุของคณะกรรมการประกาศพระ
กิตติคุณของอเมริกา/แคนาดา คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการรวีวารศึกษา 
และคณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาติ  คณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นสากล 
และเงินทุนอ่ืนๆ เพื่อจ่ายในงาน ของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลหรืองาน
ในแผนกต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การ บริหารสากล เงินกองทุนทั่วไป เงินทุน
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล เงินทุนบริจาคทั่วไปเพื่อคริสต
จักร เงินทุนของเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหารสากล และเงินทุน
พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากลประจ�าองค์การบริหารสากล (331.3)

330.3. ท�าสญัญาทัณฑ์บนว่าจะปฏิบติัหน้าทีด้่วยความสตัย์ซือ่ มคีวาม
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพครบถ้วนตามค�าสั่งของคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากล

330.4. จดัท�ารายงานเสนอคณะกรรมการและแผนกต่างๆ ทีเ่ป็นผูด้แูล
เงินทุนนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการและแผนกต่างๆ ต้องการ

330.5. จดัท�ารายงานเงนิประจ�าปีเกีย่วกบัเงนิทัง้หมดซึง่รวมถงึการลง
ทุนของคริสตจักรนาซารีนให้กับกรรมการองค์การบริหารสากล (335.12)

330.6. ป้องกันเงนิทีล่งทนุในอสงัหารมิทรพัย์โดยท�าประกนัอย่างเหมาะ
สมและต่ออายุประกัน

ฎ. คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 331. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลคริสตจักรนาซารีนเป็นองค์การ
ทางศาสนาและการกุศลซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐแคนซัส เมืองเลนเนคซา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยสมาชิกท่ีได้รับการลงคะแนน
เลอืกต้ังจากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากลโดยลงคะแนนเสยีงเลอืกจากบคุคล
ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ตามข้อ 332.1-333.4 การทีจ่ะได้รบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลในฐานะตัวแทนประจ�าภาคพืน้นัน้ๆ บคุคลนัน้จะต้อง
อาศัยอยู่และเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นในภาคพื้นนั้น (305.6, 334)

331.1.บคุคลใดท�างานในฐานะลูกจ้างของคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากลหรอื องค์การต่างๆ หรือสถาบนัการศกึษาทีบ่ริหารโดยคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลจะไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกหรือยังคงรักษาต�าแหน่งสมาชิก
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องค์การบริหารสากลไว้ได้ บุคคลจากองค์การบริหารหรือองค์การใดๆ ที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพ่ือใช้จ่ายในการด�าเนินการ จากองค์การบริหารสากลก็ไม่มีสิทธิได้รับ
เลือกตั้งเช่นกัน

331.2. เลขานุการประจ�าองค์การบริหารสากลจะเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการองค์ การบริหารสากลโดยต�าแหน่ง

331.3. เหรญัญกิประจ�าองค์การบรหิารสากลของครสิตจกัรนาซารนีจะ
เป็นเหรญัญิก ของคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลและเหรญัญกิของแผนกต่างๆ 
ของคณะกรรมการชุด นี้โดยต�าแหน่ง (330.2)
 332. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

332.1.หลังจากที่ผู้แทนในที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลได้รับ
การเลอืกตัง้ผูแ้ทนจากองค์การบรหิารระยะที ่3 จะมาประชมุเพือ่เสนอช่ือตวัแทนใน
การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการองค์การบริหารสากลดังนี้ องค์การบริหารระยะที่ 
3 แต่ละแห่งจะเสนอชื่อผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 2 คนและชื่อฆราวาส 2 คน 
องค์การบรหิารทีป่ระกอบด้วยวัฒนธรรมทีแ่ตกต่างกนัก็จะพิจารณาวัฒนธรรมต่างๆ 
ส�าหรบัภาคพ้ืนทีม่คีณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าภาคพืน้ รายชือ่ของตวัแทนเหล่าน้ี
จะต้องส่งไปทีค่ณะกรรมการประจ�าชาตก่ิอน แล้วจึงส่งไปยงัคณะกรรมการทีป่รึกษา
ประจ�าภาคพ้ืน เพือ่ตดัเลือกให้เหลือเพยีง 3 ช่ือต่อ 1 สมาชกิท่ีจะเลอืก จากนัน้จงึส่ง
รายชือ่ดังกล่าวมายงัส�านกังานเลขานุการองค์การบริหารสกลเพือ่เสนอให้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล (203.23)

332.2.จากรายชื่อดังกล่าว ผู้แทนจากแต่ละภาคพื้นจะเสนอชื่อต่อที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลดังนี้

องค์การบริหารภาคพื้นที่มีสมาชิก 100,000 คนหรือน้อยกว่าจะเสนอ 
ผูแ้ทนทีเ่ป็นผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนา 1 คนและฆราวาส 1 คน องค์การบริหาร
ภาคพื้นที่มีสมาชิกเกินกว่า 100,000 คนถึง 200,000 คนจะเสนอผู้แทนที่เป็นผู้
ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 2 คน (ประธานองค์การบริหาร 1 คน ศิษยาภิบาล
หรือผู้ประกาศ 1 คน) และฆราวาส 2 คน และให้มีสิทธิส่งผู้แทนที่เป็นฆราวาสเพิ่ม 
1 คนและรับใช้สถาปนาเพิ่ม 1 คนส�าหรับองค์การบริหารภาคพื้นที่มีสมาชิกเกิน 
200,000 คนตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ส�าหรับองค์การบริหารภาคพื้นที่มีสมาชิกเกิน 200,000 คนมีสิทธิส่ง 
ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 1 คนและจะต้องเป็นศิษยาภิบาลหรือผู้ประกาศและ
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ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาอีก 1 คนจะต้องเป็นประธานองค์การบริหารและ 
ผูป้กครองท่ีได้รบัการสถาปนาอกี 1 คนอาจจะเป็นศษิยาภบิาลหรอืผูป้ระกาศประจ�า
องค์การบริหารก็ได้

องค์การบรหิารใดๆ กต็ามจะไม่มสีทิธิมีผูแ้ทนในคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลมากกว่า 2 คนและองค์การบริหารภาคพื้นใดๆ ก็ตามจะไม่มีสิทธิมีผู้
แทนมากกว่า 6 คน (นอกจากเป็นตัวแทนจากสถาบันสมาชิกสมทบ) ในกรณีที่มี
ผู้แทนมากกว่า 2 คนจากองค์การบริหารแห่งหนึ่งได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้แทน
จากองค์การบริหารอื่นๆ ในภาคพื้นเดียวกันให้เลือกผู้แทนจากองค์การบริหารแห่ง
อื่นที่ได้รับคะแนนสูงรองลงมาเป็นผู้แทนองค์การบริหารภาคพื้น (305.6, 901.1)

ในองค์การบริหารภาคพืน้แต่ละแห่ง ฆราวาส ศษิยาภบิาลหรือผู้ประกาศ
หรือประธานองค์การบริหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากในหารออกเสียงของแต่ละ
ประเภทจะได้รบัการเสนอช่ือไปประชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากล ในกรณอีงค์การ
บริหารภาคพืน้ทีใ่หญ่และมีสทิธิส่งผูแ้ทนได้ 6 คน ฆราวาสและผูป้กครองท่ีได้รับการ
สถาปนาที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับต่อมาจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือก 

หากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพื้นเห็นว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้
เป็นตัวแทนไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลส่วนใหญ่ไม่สามารถไปร่วม
ประชุมได้ก็สามารถด�าเนินการเสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
ภายในภาคพื้นได้โดยทางไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน 6 เดือนก่อนการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลเริ่มต้น คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพ้ืน
เป็นผู้เสนอวิธีการเสนอชื่อของสมาชิกคณะกรรมการองค์การบริหารสากลดังกล่าว
ต่อส�านักงานเลขานุการองค์การบริหารสากลเพื่อขออนุมัติก่อนปฏิบัติ

332.3.คณะกรรมการการศกึษานานาชาต ิ(IBOE) จะมสีทิธิเสนอชือ่ 4 
คนจากสถาบนัการศึกษาต่อประชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากล ซึง่ผู้แทนจะต้องเป็น
ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 2 คนและฆราวาส 2 คน (331.1)

332.4.คณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาต ิ(NYI) ประจ�าองค์การ
บริหารสากลมีสิทธิเสนอชื่อผู้ประธาน NYI ประจ�าองค์การบริหารสากลซึ่งได้รับ
เลอืกตัง้ใหม่ ต่อทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากล หากผูท้ีไ่ด้รับต�าแหน่งให้เป็น
ประธานคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารสากลนั้นไม่สามารถเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลได้ คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การ
บริหารสากลจะเสนอชื่อคนที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร
สากลได้ (342.4)
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332.5.คณะกรรมการพันธกิจนาซารีนมิชช่ันสากล (NMI) ประจ�า
องค์การบริหารสากลมีสิทธิเสนอชื่อ 1 คนที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการ NMI ประจ�า
องค์การบริหารสากลต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล ที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากลจะเลือกตั้งตัวแทน 1 คนให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากล (343.3)

332.6. ผูป้ระสานงานพนัธกจิรววีารศกึษาและการสร้างสาวกสากลของ
ภูมิภาค (SDMI) และผู้อ�านวยการพันธกิจรวีวารศึกษาและการสร้างสาวกสากลจะ
เสนอชื่อหน่ึงคนต่อที่ประชุมสมัชชาสากล การประชุมดังกล่าวจะเลือกตัวแทนคน
หนึ่งเพื่อเป็นกรรมการสากล
 333. การเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการองค์การบริหารสากล มีข้อปฏิบัติ
ดังนี้:

333.1.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะเลือกผู้แทนทุกคนจาก
รายชื่อที่องค์การบริหารภาคพื้นแต่ละแห่งเสนอมาโดยได้รับ “เห็นชอบ” คะแนน
เสียงส่วนใหญ่ 

333.2.ทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากลจะเลอืกผูแ้ทน 2 คนซึง่จะ
ต้องเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 1 คน และเป็นฆราวาส 1 คนจากรายชื่อที่
คณะกรรมการการศึกษานานาชาติเสนอมา

333.3.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะเลือกผู้แทน 1 คนจาก
รายชือ่ท่ีคณะกรรมการเยาวชนนาซารนีนานาชาตปิระจ�าองค์การบริหารสากลเสนอ
มา (342.4, 901.3) 

333.4.ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะเลือกผู้แทน 1 คนจาก
รายชือ่ท่ีคณะกรรมการพันธกิจนาซารนีมชิช่ันสากลประจ�าองค์การบริหารสากลเสนอ
มา (343.3, 901.4)
 334. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะอยู่ในต�าแหน่งจนสิ้นสุดการ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลคร้ังต่อไปหรือจนกระทั่งมีผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งใหม่
ทีมี่คณุสมบตัมิาท�าหน้าทีแ่ทน ในกรณทีีส่มาชกิคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
ย้ายสมาชกิภาพจากครสิตจกัรทีเ่ป็นสมาชิกอยูห่รอืย้ายถิน่ทีอ่ยูจ่ากภาคพืน้ทีเ่คยอยู่
หรอืมกีารเปลีย่นแปลงต�าแหน่งของผูร้บัใช้จากประเภทผูร้บัใช้ทีบ่คุคลนัน้เคยได้รบั
เลือกตั้งก่อนที่จะมีการประชุมสามัญครั้งที่ 2 บุคคลนั้นๆ จะพ้นจากสภาพการเป็น
สมาชิกคณะกรรมการองค์การบริหารสากลทันที และต�าแหน่งที่ว่างลงจะต้องได้รับ
การแต่งตั้งอย่างรวดเร็ว (331)
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334.1.ในกรณีที่ต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
และสมาชิกในอนุกรรมการต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลนี้ว่างลง 
คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะเสนอชื่อตัวแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�าแหน่งที่ว่างลงโดยแจ้งให้เลขานุการองค์การบริหารสากลทราบชื่อตัวแทน 2 คน
ทันที โดยทั้งสองต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ในภาคพื้นที่ต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าภาคพื้นที่ผู้แทนว่างลงจะเลือก 1 คนโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ให้
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารระยะ 2 และ 3 แต่ละแห่งมีสิทธิออก
เสียงได้ 1 เสียง ส�าหรบัผูแ้ทนสถาบนัการศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
จะเลือก 1 คน โดยลงคะแนนส่วนใหญ่ ส�าหรับผู้แทนจากคณะกรรมการเยาวชน 
นาซารนีนานาชาตปิระจ�าองค์การบรหิาร สากล (NYI) จะเลอืก 1 คนโดยลงคะแนน
เสียงส่วนใหญ่ ส�าหรับผู้แทนจากคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�า
องค์การบริหารสากล (NMI) คณะกรรมการ NMI พิเศษ (Executive Committee of 
the Global NMI Council) จะเสนอชื่อตัวแทนโดยการพิจารณากับประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประธานองค์การ
บริหารสากลต่อคณะกรรมการ NMI พิเศษ (Global NMI Council) เพื่อเลือก 1 
คนโดยลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ส�าหรับผู้แทนจากรวีวารการศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะเลือก 1 คน โดย
ลงคะแนนส่วนใหญ่ (332.3-332.6)

ฏ. หน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 335. คณะกรรมการสากลจะรับใช้เป็นกรรมการอ�านวยการของคริสต
จักรนาซารีน หนวยงานต่างๆ และจะมีอ�านาจหลักเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแผน
งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริสตจักร เช่น การท�างบประมาณ การตรวจสอบ การจัดการ
ทรัพย์สิน และประเด็นต่างๆ ทางกฎหมาย คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บรหิารจะต้องสนบัสนนุและมุ่งหวงัให้คณะกรรมการประจ�าชาต ิ(ภาคพืน้) องค์การ
บรหิาร และท้องถิน่ บรรลุเป้าหมายของครสิตจกัรนาซารีนทีใ่ห้เผยแพร่หลักค�าสอน
ของเรื่องความบริสุทธ์ิอย่างคริสเตียนและช่วยให้คริสตจักรในแต่ละประเทศท่ัวโลก
เตบิโต คณะกรรมการองค์การบรหิารสากลจะต้องส่งเสรมิเรือ่งการเงนิและทรพัย์สนิ
ของแผนกงานต่างๆ ของคริสตจักรนาซารีนที่ขึ้นกับคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากลตามทีไ่ด้ตกลงกนัในทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากล คณะกรรมการนีจ้ะ
ต้องประสานงานและด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกงานเพ่ือแผนงานต่างๆ ของ 
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คริสตจักรนาซารีนจะมีแผนงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อก่อตั้งนโยบายและด�าเนิน
งานให้สอดคล้องกนัในทกุๆ แผนกของครสิตจกัรนาซารนี คณะกรรมการนีม้อี�านาจ
สั่งให้มีการตรวจสอบบัญชีของแผนกต่างๆ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริสต
จักรนาซารีนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีวิธีการและรูปแบบในการด�าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสดุและเหมอืนกนั นอกจากนีแ้ล้วคณะกรรมการจะต้องท�าหน้าทีเ่ป็น
ที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ และการบริหารของแผนกต่างๆ ของคณะกรรมการองค์การ
บรหิารสากลและองค์การและสถาบนัทีเ่ป็นของหรอืเกีย่วข้องกบัคณะนาซารนี แผนก
ต่างๆ องค์การต่างๆ และสถาบันต่างๆ จะต้องพิจารณาด�าเนินงานตามค�าแนะน�า
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

335.1.คณะกรรมการองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการซื้อ เป็น
เจ้าของถือกรรมสิทธิ์ จัดการ จ�านอง ขายและเปลี่ยนและยกให้หรือได้รับ และ
จ�าหน่าย ทรัพย์สินส่วนตัวคริสตจักรรวมทั้งการกู้ยืมเงินให้ทุกต้องตามกฎหมาย 

335.2.คณะกรรมการองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการแต่งต้ัง
ประธานองค์การบริหารเมื่อต�าแหน่งว่างลงตามข้อ 316 และ 305.2

335.3.คณะกรรมการองค์การบรหิารสากลจะต้องมีการประชมุทันทก่ีอน
หรือหลังการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและจัดการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และ
อนุกรรมการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเพื่อปฏิบัติงานจนครบ 4 ปี 
และจนกว่าจะมีผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติท�าหน้าที่แทน ประธานองค์การบริหาร
สากลมีอ�านาจร่วมกันและคนใดคนหนึ่งสามารถด�าเนินการได้ เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

335.4.การประชุม คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะเปิดสมัย
ประชุมอย่างน้อย 3 ครั้งในระหว่างเวลา 4 ปีที่ด�ารงต�าแหน่งในเวลาที่ระบุไว้ตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการ สถานที่ ณ รัฐแคนซัสเมืองเลเนคซา อย่างไรก็ตาม
เวลา วัน และสถานท่ีของการประชุมจะตกลงกันในที่ประชุมสามัญหรือวิสามัญ
และอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลและ
อนุกรรมการต่างๆ 

335.5.การประชุมพเิศษของคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลอาจจะ
ถูกก�าหนดให้มีขึ้นโดยประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

335.6.การถวายเพื่อการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก เงินงบประมาณ
การประกาศพระกติตคิณุทัว่โลกคือผลรวมของเงนิงบประมาณของทกุแผนกและเงนิ
ที่ต้องขอทั้งหมดของคณะนาซารีนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
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จากการเสนองบประมาณประจ�าปีของแผนกต่างๆ และหน่วยงานของคริสตจกัรและ
จากรายงานของเหรญัญกิองค์การบรหิารสากล คณะกรรมการองค์การบรหิารสากล
จะพิจารณาเงินงบประมาณจากงบประมาณทั้งหมดให้แผนกและหนวยงานต่างๆ 
เม่ือเงินงบประมาณทั้งหมดพร้อมทั้งการเสนอให้งบประมาณของแผนกต่างๆ ได้
ตกลงเรยีบร้อยแล้ว งบประมาณนัน้จะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการประธานองค์การ
บริหารสากลเพื่อพิจารณา และ/หรือแก้ไขก่อนที่จะด�าเนินการโดยคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากล

335.7. เมื่อคณะกรรมการองค์การบริหารสากลตกลงเรียบร้อยส�าหรับ
จ�านวนเงินงบประมาณทั้งหมดของปีหน้า คณะกรรมการองค์การบริหารสากลและ
คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลมีอ�านาจในการจัดสรรงบประมาณให้

องค์การบริหารต่างๆ ด้วยความยุติธรรมทั้งฝ่ายองค์การบริหารและ
องค์การบริหารสากล (130, 317.11)

335.8. คณะกรรมการองค์การบรหิารสากลมอี�านาจในการเพิม่หรอืตดั
งบประมาณที่ แผนกต่างๆ หรือกองทุนต่างๆ การเงินใดๆที่เสนอในที่

ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะต้องผ่านคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจในการปรับเงินงบประมาณ ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเพื่อจัดสรรแก่สถาบัน หรือหนวยงานของคริสตจักร ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตาม
แผนการเงินของคริสตจักรสากล

335.9. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลเป็นผู้อนุมัติเงินช่วยเหลือ
แก่สถาบันศาสน ศาสตร์นาซารีน (U.S.A) และวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีน 
(U.S.A) จากเงินกองทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกตามที่ได้เสนอและตามเงินกองทุน
ที่มีอยู่

335.10. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลเป็นผู้พิจารณาและปรับ
เงินเดือนของประธานองค์การบริหารสากลในระหว่างสมัยประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารสากล

335.11. รายงาน คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะต้องได้รับ
รายงานในที่ประชุม คณะกรรมการถึงการด�าเนินงานของแผนกและกิจกรรมต่างๆ 
ในปีที่ผ่านมา และแต่ละแผนกจะต้องเสนอเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีหน้า

335.12. เหรัญญิกองค์การบริหารสากลจะต้องเสนอรายงานประจ�าปี
ต่อคณะกรรมการ องค์การบริหารสากลถึงรายรับและรายจ่ายโดยละเอียดของเงิน
กองทุนต่างๆ ทีร่บัผดิชอบในปีทีผ่่านมาพร้อมด้วยรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในปีหน้าแต่
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ไม่รวมถึงเงินงบประมาณของแผนกต่างๆ ของคณะกรรมการ องค์การบริหารสากล 
เหรญัญกิองค์การบรหิารสากลจะต้องท�าหน้าท่ี รับผดิชอบต่อคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลด้วยความสัตย์ซื่อ (330.5)

335.13. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลต้องประชุมก่อนหรือหลัง
จากการประชุม สมัชชาองค์การบริหารสากลส้ินสุดทันทีเพื่อเลือกตั้งเลขานุการ
องค์การบริหารสากลและเหรัญญิกองค์การบริหารสากลตามกฎระเบียบที่ระบุไว้
โดยด�ารงต�าแหน่งจนสิ้นสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลคร้ังต่อไปหรือ
จนกระทั่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติมารับผิดชอบแทน

335.14. กรรมการของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลทีเ่ป็นผู้แทน
จากภาคพื้นสหรัฐอเมริกาจะเลือกตั้งคณะกรรมการเงินบ�านาญและผลประโยชน์
ของสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 1 คนเป็นผู้แทนภาคพื้นสหรัฐแต่ละ
แห่ง และกรรมการอีก 1 คน คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลเป็นผู้
เสนอชื่อกรรมการตามกฎระเบียบของคณะกรรมการเงินบ�านาญและผลประโยชน์
สหรัฐอเมริกา (337)

335.15. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะเลือกตั้งอนุกรรมการ
ส�านักพิมพ์นาซารีนหลังจาก การประชุมสมัชชาสากลแต่ละครั้งเพื่อท�าหน้าที่จน
กระทั่งสิ้นสุดการประชุมสมัยหน้า และจนกระทั่งได้เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมาด�าเนิน
การแทน (338)

335.16. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะเลือกตั้งประธาน
อนุกรรมการส�านักพิมพ์นาซารีนตามวิธีการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 335.19 และตามกฎ
ระเบียบของคณะกรรมการ องค์การบริหารสากล

335.17. ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากลที่เกี่ยวข้องกับภาคพื้นแห่งหนึ่งหรือประเทศหนึ่งประเทศใดที่อ้างอิงต้องได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลและ
คณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากลต่อกรรมการของคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากลที่มาจากภาคพื้นหรือประเทศนั้น

335.18. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะมีความสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสมกับคณะ ท�างานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งโดยที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากล หรือคณะ กรรมการองค์การบริหารสากลเพื่อแผนกใดๆ หรือ
เพื่อคณะกรรมการเอง และก�าหนดความรับ ผิดชอบ และงบประมาณ

335.19. ผู้อ�านวยการแผนกต่างๆ คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
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จะเลือกตั้งผู้ อ�านวยการแผนกต่างๆ ของคริสตจักรนาซารีน ตามขั้นตอนที่ก�าหนด
ไว้แล้วในกฎของกรรมการสากลและธรรมนูญนโยบายกรรมการสากล เพื่อปฏิบัติ
งานจนกระทัง่สิน้สดุการประชมุสมชัชาองค์การบริหารสากลสมยัหน้าและจนกระทัง่
มีผูไ้ด้รบัเลอืกต้ังทีม่คุีณสมบตัมิาด�าเนินการแทน นอกเสยีจากบคุคลนัน้ถูกปลดออก
จากต�าแหน่งตามข้อ 317.5  

การเลือกตัง้ต้องเป็นไปตามวธิกีาร ดงัต่อไปนี:้ ถ้ามผีูอ้�านวยการทีด่�ารง
ต�าแหน่งอยู่ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเสนอให้ลง คะแนนเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่
เห็นชอบ” หรือให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่ม การค้นหาผู้อ�านวยการมีคุณสมบัติเหมาะ
สมเพื่อปฏิบัติงานให้กระท�าโดยคณะอนุกรรมการค้นหา ตามกฎระเบียบของคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากล  คณะอนุกรรมการจะเสนอชื่อผู้อ�านวยการสองคน
หรอืมากกว่าน้ันต่อคณะกรรมการเสนอช่ือพร้อมด้วยเหตผุลทีส่นบัสนนุการเสนอนัน้

คณะกรรมการเสนอช่ือประกอบด้วยประธานองค์การบรหิารสากล 6 คน
และคณะกรรมการบุคคลจากอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อจะเสนอช่ือหน่ึงคนหรือ
มากกว่าให้คณะกรรมการองค์การบริหารสากลลงคะแนนเสียงตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการองค์การบริหารสากล

335.20. เงินเดือนของผู้บริหาร คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
จะสร้างระบบและบันทึก “การประเมินผลงาน” และโครงการจัดการเงินเดือนของผู้
อ�านวยการแผนกและผู้อ�านวยการที่รับใช้ด้านอื่นๆ และจัดตั้งโครงสร้างเงินเดือนที่
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและค่าตอบแทน คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
จะเป็นผูพิ้จารณาและอนมุตัเิงนิเดอืนของผู้อ�านวยการแผนก ประธานส�านกัพมิพ์นา
ซารนี และเจ้าหน้าทีอ่ื่นๆ ทีไ่ด้รบัการเลือกต้ังหรือแต่งตัง้จากคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล

335.21. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลในระหว่างประชุมของ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและหรือคณะกรรมการองค์การบริหารสากล 
เมื่อได้รับการเสนอชื่อตามกฎระเบียบของคณะกรรมการองค์การบริหารสากลและ 
317.4 จะแต่งตั้งบุคคลที่เข้าท�าหน้าที่ในต�าแหน่งว่างลงในต�าแหน่งที่กล่าวถึงใน 
335.14, 335.19 และผูบ้รหิารต�าแหน่งอืน่ๆ ทีต่ัง้ขึน้โดยทีป่ระชมุสมชัชาองค์การ
บริหารสากล คณะกรรมการองค์การบริหารสากล หรืออนุกรรมการเลือกตั้งของตน

336. การเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้อ�านวยการตามข้อ 
335.13 และ 335.19 และหัวหน้าองค์การใดที่เป็นลูกจ้างของคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากล จะปลดเกษียณในการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหาร

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   160 3/2/2017   10:07:02 AM



161

สากลหลังจากที่มีอายุครบ 70 ปี เมื่อมีต�าแหน่งว่างลงให้ด�าเนินการตามวิธีการที่
ระบุไว้ใน คู่มือ

ฐ. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรสากล
คณะกรรมการเงินบ�านาญ

 337. จะต้องมีคณะกรรมการเงินบ�านาญหรือหนวยงานที่มีอ�านาจหน้าที่
รับผิดชอบแผน การเงินบ�านาญของหนวยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักร  
แผนการเงินบ�านาญอาจประยุกต์ใช้กับในระดับองค์กร  องค์การบริหาร  องค์การ
บริหารต่างๆ  ระดบัประเทศ ภาคพืน้ หรอืหลายภาคพืน้ตามความจ�าเป็น (335.14)

337.1. คณะกรรมการองค์การบริหารสากลจะต้องให้แนวทางที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดตั้งโครงการเงินบ�านาญทั่วโลก คณะกรรมการองค์การบริหาร
สากลจะไม่ประกันเงินบ�านาญจากการสูญเสียหรือการเสื่อมค่าของเงิน และจะไม่
ประกันการ จ่ายเงินบ�านาญแก่บุคคลใดๆ เมื่อถึงก�าหนด และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นในกรณีรับเงินกองทุนส�าหรับเงินบ�านาญที่มีน้อยกว่าที่ได้ตั้งไว้ (33.5)

337.2. โครงการเงินบ�านาญทั้งหมดจะต้องส่งรายงานประจ�าปีต่อคณะ
กรรมการสากลผ่านทางโครงการบ�านาญและผลประโยชน์นานาชาติในรูปแบบและ
ขั้นตอนที่ก�าหนด (33.5)

ฑ. ส�านักพิมพ์นาซารีน
 338. ส�านักพิมพ์นาซารีน (Nazarene Publishing House หรือ NPH) ตั้ง
อยู่ทีเ่มืองแคนซสั รฐัมสิซรู ีส�านกัพมิพ์ต้องมคีณะกรรมการอ�านวยการประกอบด้วย
สมาชกิ 9 คนดังนี ้เลขานกุารคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่ง
เลขานุการโดยต�าแหน่งของหนวยงานนี้  กรรมการหนึ่งคนจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากลแผนกรวีวารศึกษาและเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�า
องค์การบริหารสากลคัดเลือกโดยคณะกรรมการ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 
6 คนท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล คณะ
กรรมการนี้จะปฏิบัติงานจนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล
ครั้งต่อไปและจนกระทั่งมีผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติมาท�าหน้าที่แทน ในกรณีที่มี
ต�าแหน่งว่างลงให้ คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลลงคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่เลือกจากรายชื่อของผู้ที่ถูกเสนอเพื่อท�างานแทนต�าแหน่งที่ว่างนั้น

338.1. คณะกรรมการผูอ้�านวยการจะทบทวนและให้การแนะน�าส�าหรบั
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นโยบาย  การวางแผนงานและการด�าเนินธุรกิจของส�านักพิมพ์นาซารีน (NPH) 
และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ NPH และคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล

338.2. คณะกรรมการส�านักพิมพ์นาซารีน (NPH) จะต้องจัดประชุม
ประจ�าปีหรือมากกว่านั้น ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบของ NPH

338.3. เงินค่าใช้จ่ายและเงินงบประมาณประจ�าปีจะต้องจัดเตรียมโดย
ประธานส�านักพิมพ์นาซารีนเพื่อให้คณะกรรมการผู้อ�านวยการอนุมัติก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การบริหารสากล

338.4. ประธานส�านกัพมิพ์นาซารนี (NPH) มหีน้าทีร่บัผดิชอบต่อคณะ
กรรมการผู้อ�านวยการ NPH ในการจัดการธุรกิจของส�านักพิมพ์ และท�ารายงาน
ประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมผู้อ�านวยการและคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

338.5. การเลือกตั้งประธานส�านักพิมพ์นาซารีนจะต้องเป็นไปตามข้อ 
335.19 ยกเว้นคณะกรรมการผู้อ�านวยการจะเลือกผู้แทน 1 คนจากสมาชิกให้
เป็นกรรมการสรรหาเมื่อต้องการเลือกประธานคนใหม่ คณะกรรมการเสนอชื่อจะ
ประกอบด้วยประธานองค์การบริหารสากล 6 คน 3 คนจากคณะกรรมการผู้อ�านวย
การซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และ 3 คนจากคณะกรรมการบริหารของ
คณะกรรมการองค์การบริหารสากล ประธานส�านักพิมพ์ จะรับผิดชอบต่อประธาน
องค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ

338.6. ประธานส�านกัพมิพ์นาซารนีจะเป็นกรรมการของสหกจิผู้อ�านวย
การแผนกต่างๆ และสภาการวางแผนและงบประมาณของศูนย์ประสานงานใหญ่

ฒ. กรรมาธิการปฏิบัติการคริสเตียน
 339. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะแต่งตั้งกรรมาธิการ
ปฏบัิตกิารครสิเตยีนหลังจากการประชุมสมชัชาองค์การบริหารสากลเสร็จสิน้ลง หนึง่
ในคณะกรรมาธิการคือ เลขานุการสากล ซึง่ต้องรายงานเกีย่วกบังานของกรรมาธกิาร
ต่อคณะกรรมการองค์การบริการสากล 
 หน้าที่ของกรรมาธิการปฏิบัติการคริสเตียนสากล คือ

339.1. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อสมาชิกของเราเกี่ยว
กับเรื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด การพนัน ศีลธรรมและประเด็นทางสังคม
ในปัจจุบันกับหลักข้อเช่ือของคริสตจักร และกระจายข้อมูลในชุมชนของสมาชิก 
นาซารีน
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339.2. เน้นความบริสุทธิ์ของการแต่งงานและความศักดิ์สิทธ์ิของ
ครอบครัวคริสเตียน และชี้ให้เห็นถึงปัญหาและความชั่วร้ายของการหย่าร้าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญในเร่ืองน้ีควรอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์เร่ืองการ
แต่งงานและการรักษาสัญญาตลอดชีวิตจนกว่าความตายจะแยกจากกัน

339.3. สนับสนุนให้สมาชิกคริสตจักรได้รับใช้ในฐานะผู้น�าในองค์การ
ซึ่งท�างานเพื่อความถูกต้องในสังคม

339.4. ช่วยให้สมาชิกตื่นตัวให้การรักษาวันส�าคัญของพระเจ้า รักษา
ค�าสัตย์ปฏิญาณ ระมัดระวังเรื่องความบันเทิงและรูปแบบต่างๆ ในโลกที่ท�าลาย
จริยธรรมคริสเตียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้ซึ่งควรให้ความส�าคัญ (29.1) 

339.5. ช่วยเหลือและสนับสนุนให้แต่ละองค์การบริหารจัดตั้ง
กรรมาธิการปฏิบัติการคริสเตียน และให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับประเด็นทางศีล
ธรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันแก่แต่ละองค์การบริหารเพื่อแจกจ่ายไปยังคริสตจักรท้อง
ถิ่นเพื่อปฏิบัติการอย่างเหมาะสม

339.6. เฝ้าระวังประเด็นส�าคัญทางด้านศีลธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ และเสนอแนวทางของพระคัมภีร์ต่อหนวยงานที่เหมาะสมเพื่อการ
พิจารณา

ณ. คณะกรรมการพิจารณาผู้ประกาศฯที่พระเจ้าทรงเรียก
 340. คณะกรรมการพิจารณาผู้ประกาศฯที่พระเจ้าทรงเรียกควรประกอบ
ด้วยผู้ประสานงานการฟื้นฟูซึ่งจะเป็นประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง  ผู้ประกาศฯ
ที่มีประสบการณ์ยาวนานอีก 4 คน และศิษยาภิบาล 1 คน  ผู้อ�านวยการการประ
กาศฯ ของอเมริกา/แคนาดาโดยการปรึกษากับผู้ประสานงานการฟื้นฟูควรเสนอ
ชื่อผู้ประกาศฯ ที่พระเจ้าทรงเรียกต่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล
เพ่ืออนุมัติและแต่งตั้ง  คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายควรสัมภาษณ์ผู้ประ
กาศฯท่ีได้รบัการเสนอช่ือมาเป็นล�าดบัจากสมชัชาองค์การบรหิารเพือ่อยูใ่นฐานะ “ผู้
ประกาศ” ที่มีประสบการณ์ (409.3) และต้องทบทวนสภาพของการตระเวนเทศ
นาตามคริสตจักรนาซารีนในที่ต่างๆ และแนะน�าทั้งเร่ืองการฟื้นฟูและผู้ประกาศฯ
ต่อคณะกรรมการองค์บริหารสากล ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงให้แต่งตั้งผู้ท�าการ
แทนต�าแหน่งที่ว่างโดยเลือกจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล จาก
การแนะน�าของผู้อ�านวย การการประกาศฯ แห่งอเมริกา/แคนาดาโดยปรึกษากับผู้
ประสานงานการฟื้นฟู (317.7)
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ด. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาสากล
 341. หลังจากการประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล หลังจากที่ผู ้
อ�านวยการการพฒันาผูร้บัใช้ปรกึษากบัผูป้ระสานงานการศกึษาประจ�าภาคพืน้เพือ่
เสนอรายชื่อผู้ท่ีจะท�าหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาสากล  
(International Course of Study Advisory Committee or ICOSAC) ผูท้ีส่ามารถได้
รับการเสนอชื่อคือ ศิษยาภิบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการศึกษาและผู้รับใช้ฆราวาส  
ICOSAC ควรเป็นตัวแทนคริสตจักรสากล คณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากลเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รึกษาด้านหลกัสตูรการศกึษาสากลเพือ่ท�าหน้าที่
เป็นเวลา 4 ปี
 คณะกรรมการทีป่รกึษาด้านหลักสตูรการศกึษาสากลจะต้องประชมุกนัอย่าง
น้อยทกุสองปี ณ สถานทีซ่ึง่ผูอ้�านวยการแผนกพฒันาผูรั้บใช้สากลก�าหนด (527.1-
527.2, 527.5) 

ต. เยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหารสากล
 342. เยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) เป็นผู้ดูแลพันธกิจเยาวชนนาซา
รีนที่มีอยู่ทั่วโลกภายใต้อ�านาจธรรมนูญของ NYI และประธานองค์การบริหารสากล
ผู้มีอ�านาจส�าหรับ NYI และคณะกรรมการองค์การบริหารสากล NYI ประจ�าองค์การ
บรหิารสากล ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มเยาวชนท้องถ่ิน และกลุม่ NYI ประจ�าองค์การ
บริหาร NYI จะอยู่ภายใต้ธรรมนูญของ NYI ประจ�าองค์การ บริหารสากลและแผน
งานพันธกิจทั่วโลกของ NYI ต้องได้รับอนุมัติจากการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
สากล 

342.1. การประชุมเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหาร
สากล (NYI) จะมีขึ้นทุกสี่ปี ซึ่งคณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�า
องค์การบริหารสากลเป็นผู้ก�าหนดเวลาโดยการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
ประธานองค์การบรหิารสากล การประชุมเยาวชนนาซารนี นานาชาติประจ�าองค์การ
บริหารสากลจะประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับมอบหมายโดยแผนงานพันธกิจ NYI 
(810) 

342.2. การประชุมเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหาร
สากลจะมีการเลือกตั้งประธานและรองประธานซึ่งจะเป็นคณะกรรมการเยาวชนนา
ซารีนนานาชาติ (NYI)โดยต�าแหน่งและรับใช้โดยไม่มีเงินเดือน

342.3. คณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาติ (NYI) จะต้อง
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ประกอบด้วยประธาน รองประธาน ตัวแทนเยาวชนจากแต่ละภาคพื้นซึ่งได้รับมอบ
หมายโดยแผนงานพันธกิจ NYI (810)  ผู้อ�านวยการเยาวชนนาซารีนนานาชาติ
เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง  คณะกรรมรับผิดชอบต่อคณะกรรมการองค์การบริหาร
สากลในส่วนพนัธกจิรววีารศกึษาและคณะกรรมการเยาวชนนาซารนีนานาชาตขิอง
องค์การบริหารสากล และประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับ NYI และ
ด�าเนินงานภายใต้อ�านาจของธรรมนูญของ NYI ประจ�าองค์การบริหารสากลและ
แผนงานพันธกิจทั่วโลกของ NYI สมาชิกของคณะกรรมการ NYI จะอยู่ในต�าแหน่ง
จนสิ้นสุดสมัยประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลครั้งต่อไป หรือจนกระทั่งมี ผู้ที่มี
คุณสมบัติได้รับเลือกตั้งมารับผิดชอบแทน

342.4. เยาชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหารสากล (NYI) 
จะมีผูแ้ทนหนึง่คนในคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้จากที่
ประชมุสมัชชาองค์การบรหิารสากล โดยการเสนอชือ่จากคณะกรรมการ NYI ประจ�า 
องค์การบริหารสากล (332.4, 333.3)

342.5. ประธานเยาวชนนาซารนีนานาชาตปิระจ�าองค์การบริหารสากล 
(NYI) คนปัจจบุนัจะเป็นผูแ้ทนของ NYI ในการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากล 
(301)
 

ถ. คณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล
ประจ�าองค์การบริหารสากล

 343. คณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหาร 
(NMI) สากลประกอบด้วยประธาน ผู้อ�านวยการสากล และสมาชิกตามจ�านวนที่
ก�าหนดโดยธรรมนูญของพันธกิจ NMI และได้รับเลือกตั้ง

343.1. คณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�าองค์การ
บริหาร

สากลจะอยู่ภายใต้ธรรมนูญของพันธกิจ NMI คณะกรรมการพันธกิจ
มิชชัน่นาซารนี สากลพนัธกจิจะเป็นหนวยงานย่อยของคณะกรรมการพนัธกจิมชิชัน่
ทั่วโลกของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล (811)

343.2. ผูอ้�านวยการพนัธกจินาซารีนมชิชัน่สากลประจ�าองค์การบรหิาร
สากลจะได้รับการเสนอชื่อจากผู้อ�านวยการแผนกพันธกิจมิชชั่นทั่วโลก โดยการ
ปรึกษากับประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ และจะได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการพันธกิจมิชช่ันนาซารีสากลประจ�าองค์การบริหารสากล โดยการเลือกต้ัง
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จากเสยีงส่วนใหญ่ก่อนทีจ่ะเสนอต่ออนกุรรมการพนัธกจิมชิชัน่ทัว่โลกเพือ่การเลอืก
ตั้งโดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล ในกรณีที่การเสนอชื่อไม่ได้รับ
การอนุมัติ ผู้อ�านวยการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนทั่วโลก และคณะกรรมการประธาน
องค์การบริหารสากลจะเสนอชื่ออีกจนกระทั่งมีผู้ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ
พันธกิจมิชชั่นนาซารีน

สากลประจ�าองค์การบริหารสากลโดยเสียงส่วนใหญ่ ผู้อ�านวยการพันธ
กิจ NMI จะเป็น สมาชิกโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการพันธกิจ NMI และจะเป็น
พนักงานโดยต�าแหน่งในส�านักงานของแผนกพันธกิจมิชชั่นทั่วโลก

343.3. พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหารสากลจะมีผู้
แทนหนึง่คนในคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุ
สมชัชาองค์การบริหาร สากลซึง่ได้รับการเสนอชือ่จากคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่น
นาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหารสากล (332.5, 333.4)

343.4. การประชุมพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหาร
สากลจะมีข้ึนทุกสี่ปีตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล
ประจ�าองค์การบริหารสากล ซึ่งจะประชุมไม่นานก่อนการประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารสากลจะเริ่มการประชุมพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหาร
สากลตามธรรมนูญ การประชุมนี้จะเลือกตั้งคณะกรรมการพันธกิจมิชชั่นนาซารีน
สากลตามธรรมนูญ และจะเลือกตั้งประธานพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลประจ�า
องค์การบรหิารสากลซึง่จะเป็นสมาชิกโดยต�าแหน่งของคณะกรรมการ พนัธกจิมชิชัน่
นาซารีนสากลประจ�าองค์การบริหารสากล (811)

ท. คณะกรรมการภายในประเทศ
 344. กรรมการภายในประเทศอาจจัดตั้งขึ้นโดยการแนะน�าของคณะ
กรรมการประธานองค์การบริหารสากล เมื่อหนวยงานนั้นจ�าเป็นต่อการให้ความ
สะดวกในการท�าพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคริสตจักรในประเทศนั้น  กรรมการ
ภายในประเทศมีอ�านาจที่ได้รับมาจากผู้อ�านวยการภาคพื้น และกรรมการที่ปรึกษา
องค์การบรหิารช้ันที ่3 ของประเทศ (ถ้าม)ี และด้วยการปรึกษากบัประธานองค์การ
บริหารสากลที่มีอ�านาจส�าหรับภูมิภาค และองค์การบริหารทั้งหมดของประเทศนั้น 
เพ่ือท�าหน้าที่แทนคริสตจักรในการให้ยุทธศาสตร์ของภาคพื้นประสบความส�าเร็จ  
เม่ือผู้อ�านวยการภาคพื้นอาจเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องจดทะเบียนคริสตจักรนาซา
รีนให้มีสิทธิอ�านาจตามกฎหมายของประเทศนั้นโดยปรึกษากับประธานองค์การ
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บริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับภาคพื้น  เมื่อกรรมการองค์การบริหารสากลเห็นแล้ว
ว่ากรรมการภายในประเทศไม่มคีวามจ�าเป็นส�าหรับการท�าพนัธกจิให้ส�าเร็จอกีต่อไป
หรือไม่มีข้อก�าหนดทางกฎหมายก็อาจยุบกรรมการดังกล่าวได้  
กรรมการประธานองค์การบริหารสากลเป็นผู้อนุมัติสมาชิกภาพและโครงสร้างของ
กรรมการภายในประเทศ
เอกสารระเบียบการจัดองค์การหรือการจดทะเบียนนิติบุคคลของคณะกรรมการ
ภายในประเทศจะเกบ็รกัษาไว้กบัเลขานกุารองค์การบริหารหวัข้อเหล่านีจ้ะต้องเป็น
ปัจจุบันเสมอโดยการรวบรวมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากเลขานุการสากล ภารกิจ
ใดๆ ที่กระท�าโดยคณะกรรมการภายในประเทศเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่การท�า
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคริสตจกัรจะปฏบิตัโิดยการปรึกษากบัผู้อ�านวยการภาค
พื้น วาระประชุมประจ�าปีและประชุมพิเศษของคณะกรรมการภายในประเทศจะได้
รบัการตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคพืน้ก่อนเสนอต่อเลขานกุารองค์การบรหิาร
สากลเพือ่ทบทวนและเสนอแนะตามความเหมาะสมกบัคณะกรรมการองค์การบรหิาร
สากล (33.5)

ธ. ภาคพื้น
 345. ก�าเนดิและจดุประสงค์ เมือ่คริสตจกัรขยายไปทัว่โลก องค์การบรหิาร
หลายแห่งรวมตัวเป็นกลุ่มในภูมิภาคหนึ่งโดยเรียกว่าภาคพื้น เม่ือมีกลุ่มองค์การ
บรหิารซ่ึงรบัผดิชอบต่อองค์การบรหิารสากลของคริสตจักรนาซารีนและมีวฒันธรรม
คล้ายกันอาจจะจัดตั้งเป็นภาคพื้น เกี่ยวกับการบริหารโดยคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล และการอนุมัติจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล

345.1. นโยบายของภาคพื้น เพื่อความเหมาะสม และความจ�าเป็น
คณะกรรมการประธานองค์การบริหารจะปรึกษากับคณะกรรมการภาคพื้นเพื่อจัด
โครงสร้างการบริหารระดับภาคพ้ืนตามความต้องการเฉพาะปัญหาต่างๆ  สภาพ
ความเป็นจรงิทีม่อียู่  ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความแตกต่างด้านการศกึษา
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก  ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นคณะกรรมการประธานองค์การ
บริหารจะก�าหนดนโยบายท่ีไม่อาจประนีประนอมได้คือ หลักข้อเช่ือ ศาสนศาสตร์
ความบรสุิทธ์ิ และการด�าเนนิชีวิตด้วยความบรสิทุธิ ์และการสนบัสนนุความพยายาม
ในการขยายพันธกิจ

345.2. หน้าที ่หน้าท่ีส�าคญัของภาคพืน้คอื ท�าพนัธกจิมิชชัน่ของคริสต
จักรนาซารีนผ่านทางหนวยงานบุกเบิกองค์การบริหาร และสถาบันพัฒนาความรู้
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เกี่ยวกับภารกิจของภาคพื้น สามัคคีธรรมและยุทธวิธีเพื่อท�าให้พระมหาบัญชาของ
พระเยซูส�าเร็จโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้แทนจากองค์การบริหารและสถาบันที่
ประชุมกันเพ่ือการวางแผน การอธิษฐาน และการหนุนกันอย่างต่อเน่ือง เสนอช่ือ
บุคคลท่ีจะเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การบริการสากล/การประชุมต่างๆ ในระดับ
สากล เพ่ือเลอืกต้ังคณะกรรมการองค์การบริหารสากล จดัตัง้และดแูลการด�าเนนิงาน
ของโรงเรียน วิทยาลัยพระคริสตธรรมหรือสถาบันอื่นๆ ตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ใน 
คู่มือคริสตจักรนาซารีน มีอ�านาจในการรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะเป็นมิชชันนารี 
(345.3) วางแผนส�าหรับการประชุมต่างๆ ที่มีข้ึนในภาคพื้นจัดให้คณะกรรมการ
ภายในประเทศสามารถด�าเนินการได้ตามที่ก�าหนดใน 344 และ 345.3 

345.3. คณะกรรมการภาคพื้น (Regional Advisory Council or RAC) 
หน้าที่ของคณะกรรมการภาคพื้นคือ 

- ช่วยเหลือผู้อ�านวยการภาคพื้นในการพัฒนายุทธวิธีของภาคพื้น 
- ทบทวนและแนะน�าเพื่อการอนุมัติ/ไม่อนุมัติวาระการประชุมของ

คณะกรรมการประจ�าชาติก่อนที่จะส่งต่อไปยังส�านักงานเลขานุการองค์การบริหาร
สากล  

- สัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นมิชชันนารีเพื่อแนะน�าต่อแผนกมิชชั่นทั่วโลก 
และ/หรือ เพื่อส่งมิชชันนารีทั้งจากภาคพื้นและจากองค์การบริหารสากล 

- รับรายงานจากผู้อ�านวยการภาคพื้น ผู้ประสานงานยุทธวิธีในพื้นที่ 
และผู้ประสานงานพันธกิจต่างๆ

- เลือกมิชชันนารีเป็นผู้แทนส�าหรับสมัชชาสากลตามที่ก�าหนดใน คู่
มือคริสตจักรนาซารีน 

- เพือ่เลือกตัง้อาจารย์ใหญ่ อธกิารบด ีหรือประธานของสถาบนัซึง่อยู่
ภายใต้คณะกรรมการการศึกษานานาชาติเพื่อเป็นผู้แทนในท่ีประชุมสมัชชาสากล
สมาชกิภาพของคณะกรรมการภาคพ้ืนควรยดืหยุ่นตามความต้องการ การพฒันาและ
ข้อก�าหนดของแต่ละภาคพื้น  ผู้อ�านวยการภาคพื้นจะเสนอจ�านวนสมาชิกของคณะ 
กรรมการฯ ต่อผู้อ�านวยการพนัธกจิมชิช่ันทัว่โลกและประธานองค์การบรหิารสากลผู้
มีอ�านาจเพื่ออนุมัติ ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจในภาคพื้นและผู้อ�านวย
การแผนกพันธกจิมชิช่ันทัว่โลกเป็นสมาชิก และผูอ้�านวยการภาคพ้ืนจะเป็นประธาน
ของคณะกรรมการภาคพื้น  พนักงานของแผนกพันธกิจมิชชั่นทั่วโลกไม่สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกของคณะกรรมการภาคพืน้ได้ แต่อาจช่วยเป็นทีป่รกึษาได้  สมาชกิ
ของคณะกรรมการภาคพื้นจะได้รับการเลือกต้ังโดยบัตรลงคะแนนจากกลุ่มภาคพื้น
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ในที่ประชุมสมัชชาสากล  คณะกรรมการภาคพื้นจะเลือกผู้ที่เหมาะสมท�าหน้าที่เมื่อ
มตี�าแหน่งว่างลงระหว่างทีย่งัไม่ถงึการประชุมสมชัชาสากล ผูอ้�านวยการภาคพืน้โดย
การปรึกษากับคณะกรรมการภาคพื้นจะขอให้มีการประชุมภาคพ้ืนหรือการประชุม
เพื่อการประกาศในพื้นที่เฉพาะตามความต้องการ

345.4. ผู้อ�านวยการภาคพื้น เมื่อมีความจ�าเป็น ให้มีผู้อ�านวยการภาค
พื้นซึ่งได้รับการ เลือกตั้งโดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลด้วยการ
ปรึกษาหารือกับผู้อ�านวยการแผนกพันธกิจมิชชั่นท่ัวโลกและมีสัตยาบันจากคณะ
กรรมการองค์การบรหิารสากล ผู้อ�านวยการภาคพืน้จะท�างานตามนโยบายและการ
ปฏบิตังิานของครสิตจกัรนาซารนีและจะให้มกีารน�าเสนอต่อองค์การบรหิารสากล ค
ริสตจักร และสถาบันในภาคพื้นเพื่อท�าให้พันธกิจมิชชั่น ยุทธวิธีและโครงการของค
ริสตจักรส�าเร็จ

ก่อนที่จะเลือกตั้งผู้อ�านวยการภาคพื้นคนใหม่ ผู้อ�านวยการแผนกพันธ
กิจมิชชั่นท่ัวโลกและประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะทบทวนการปฏิบัติ
งานของผู้อ�านวยการภาคพื้นนั้นโดยปรึกษากับคณะกรรมการภาคพื้น การทบทวน
ในเชิงบวกจะเป็นข้อสนับสนุนเพื่อเสนอให้เลือกผู้อ�านวยการคนเดิมอีกครั้ง

ผู้อ�านวยการภาคพื้นแต่ละคนจะรับผิดชอบในการบริหารต่อแผนกพันธ
กิจมิชช่ันทัว่โลกและต่อคณะกรรมการองค์การบริหารสากล  ในด้านการใช้อ�านาจจะ
รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล 

345.5. ผูป้ระสานงานยทุธวิธพีืน้ที ่เมือ่มคีวามจ�าเป็น ผูอ้�านวยการภาค
พ้ืนอาจจดัโครงสร้างพืน้ทีใ่นภาคพืน้และเสนอให้ผูอ้�านวยการแผนพนัธกจิมิชชัน่ทัว่
โลกแต่งตั้งผู้ประสานงานยุทธวิธีในพื้นที่ตามคู่มือนโยบายพันธกิจมิชชั่นทั่วโลก ผู้
ประสานงานยุทธวิธีพื้นที่มีความรับผิดชอบต่อผู้อ�านวยการภาคพื้น 

345.6. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาประจ�าภาค
พื้น คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาประจ�าภาคพื้น ประกอบด้วยผู้
ประสานงานด้านการศึกษาประจ�าภาคพื้น ซึ่งอาจเป็นประธานของคณะกรรมการ
นี้โดยต�าแหน่ง และผู้แทนที่ได้รับการเลือกโดยการปรึกษากับผู้อ�านวยการภาคพื้น  
สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาประจ�าภาคพื้น เป็น
ตวัแทนของทกุส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษา (ศษิยาภบิาล เจ้าหน้าทีธุ่รการ นกัการ
ศึกษา และฆราวาส) ส�าหรับภาคพื้น

345.7. หน้าที่ของคณะกรรมการท่ีปรึกษาหลักสูตรการศึกษาประจ�า
ภาคพ้ืนคณะกรรมการทีป่รกึษาหลักสตูรการศกึษาประจ�าภาคพืน้ หน้าทีส่�าคญัของ
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คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการศึกษาประจ�าภาคพื้น 
1. เพื่อพัฒนา คู่มือส�าหรับการสถาปนา  ก�าหนดมาตรฐานการศึกษา

ข้ันต�่าของการสถาปนาในภาคพื้นของคริสตจักรนาซารีน คู่มือนี้จะตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนดไว้ใน คู่มือคริสตจักรนาซารีน และเพิ่มเติมอยู่ใน คู่มือสากลเกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐานการสถาปนา

2. เพ่ือพัฒนาขั้นตอนเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของผู้รับใช้ใน
ภาคพื้น เพื่อให้โครงการได้มาตรฐานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านหลักสูตรการ
ศึกษาประจ�าภาคพื้น และได้มาตรฐานของคณะกรรมการด้านหลักสูตรสากล

3. เพ่ือร่วมมอืกับผูส้อนในภาคพ้ืนเพ่ือใช้มาตรฐานนีใ้นโครงการศกึษา
ของผู้รับใช้

4. เพื่อทบทวนโครงการศึกษาของผู ้รับใช้ท่ีเสนอให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของคูมื่อส�าหรบัการสถาปนา  และ คู่มอืสากลเกีย่วกบัการพฒันามาตรฐาน
การสถาปนา

5. เพื่อรับรองโครงการการศึกษาส�าหรับผู้รับใช้ในภาคพื้นต่อคณะ
กรรมการด้านหลักสูตรสากลเพื่อน�ามาใช้และอนุมัติ
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ส่วนที่ 5

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

คริสตจักรและวิทยาลัย

คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษานานาชาติ

คณะกรรมการการศึกษานานาชาติ
 

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   171 3/2/2017   10:07:02 AM



172

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   172 3/2/2017   10:07:02 AM



173

ส่วนที่ 5
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

ก.คริสตจักรและวิทยาลัย
 400.คริสตจักรนาซารีนสากลอุทิศเพื่องานด้านการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คริสตจักรจัดหานักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ตลอดจน
การช่วยเหลอืทางการเงนิและจิตวิญญาณให้แต่วิทยาลัยและมหาวทิยาลยั ทัง้นีเ้พราะ
วทิยาลยัและมหาวิทยาลัยอบรมสัง่สอนเยาวชนและสมาชกิของคริสตจกัรแนะน�าเขา
เหล่านัน้ให้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายจติวญิญาณท�าให้ครสิตจกัรเข้มแขง็และสามารถส่ง
ผูร้บัใช้ของพระครสิต์ทีม่คีวามคดิและความรกัออกไปในส่วนต่างๆ ของโลกวทิยาลยั
และมหาวิทยาลัยของคริสตจักรถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสถานภาพเป็นคริสตจักรท้องถ่ิน
แต่ก็เป็นงานด้านหนึ่งของคริสตจักรที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของคริสตจักร
 คริสตจักรนาซารีนสากลเช่ือในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนและ
ตระหนกัดว่ีาความจ�าเป็นในการจดัการสิง่แวดล้อมเอือ้อ�านวยต่อการได้รบัการอภยั
บาปการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณสติปัญญาและร่างกาย “ซึ่งช�าระให้บริสุทธิ์
แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 
2:21) ดังนั้นหน้าที่ส�าคัญของคริสตจักรท้องถิ่นคือ การประกาศพระกิตติคุณ การ
ศึกษาด้านศาสนา พันธกิจเมตตา และการนมัสการ เพื่อแสดงถึงความรักที่คริสต
จักรมีต่อพระเจ้าและความห่วงใยที่มีต่อเพื่อมนุษย์
 ครสิตจกัรท้องถ่ินมหีน้าทีเ่ก่ียวกับครสิเตียนศกึษาส�าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่
ในระดับต่างๆ เพือ่ช่วยให้สมาชิกใช้พระกติตคิณุอย่างมปีระสทิธภิาพ ครสิตจกัรอาจ
จะจัดให้มีสถานเล้ียงดเูดก็/โรงเรยีน ตัง้แต่แรกเกดิถงึมธัยม ในระดบัองค์การบรหิาร
สากลได้จัดให้มีการศึกษาในระดับสูงขึ้นหรือการจัดเตรียมผู้รับใช้อย่างที่ได้ปฏิบัติ
กันมาในอดีตสถาบนัการศกึษาทกุแห่งจะต้องปฏบิตัติามหลกัปรัชญาและหลกัศาสน
ศาสตร์ของคริสตจักรนาซารีนตามที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลก�าหนดข้ึน
และบันทึกไว้ในคู่มือคริสตจักรนาซารีน

400.1.ถ้อยแถลงของพนัธกิจทางด้านการศกึษา การศกึษาในครสิตจกัร
นาซารนีมรีากฐานบนพระคัมภีร์และหลักศาสนศาสตร์ของและกระบวนการเพือ่ความ
บริสุทธิ์ทั้งยังต้องสอดคล้องกับหลักพันธกิจของคณะซึ่งมีเป้าหมายเป็นแนวทางแก่
ผู้เรียนให้ยอมรับ เลี้ยงดู และรับใช้ในคริสตจักรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกให้สอดคล้อง
กับการด�าเนินชีวิตในสังคมและชีวิตส่วนตัว นอกจากนี้แล้วสถาบันการศึกษาระดับ
สูงเหล่านี้จะต้องจัดท�าหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพในการสอนและมอบปริญญา
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บัตรเพ่ือแสดงการจบหลักสูตรและนักศึกษามีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพตาม
สายวิชาที่ได้เรียนมา

400.2.คณะกรรมการการศึกษาสากลแนะน�าให้ทีป่ระชมุสมัชชาองค์การ
บริหารสากลจัดตั้งสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา 

คณะกรรมการองค์การบริหารสากลมีสิทธิอ�านาจในการพัฒนาหรือ
เปลีย่นแปลงสถานภาพของสถาบนัการศึกษาทีม่อียูต่ามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
การศึกษาสากล

คริสตจักรท้องถิ่น หรือ กลุ่มของคริสตจักร หรือกลุ่มบุคคลตัวแทนของ
ครสิตจักรหรือกลุ่มคริสตจักร ไมส่ามารถหรอืผูส้นับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หรือสถาบันเตรียมผู้รับใช้ของคริสตจักร ได้เว้นแต่จะได้รับการแนะน�าจากคณะ
กรรมการศึกษาสากล

ข. คณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษานานาชาติ
 401.ให้จดัตัง้ความร่วมมือด้านการศกึษานาซารนีทัว่โลกซึง่ประกอบด้วย
ประธาน อาจารย์ใหญ่ อธกิารบดหีรอืผูอ้�านวยการ (หรือตวัแทน) ของแต่ละสถาบนั 
ผู้ประสานงานวิทยาลัยพระคัมภีร์ในระดับภาคพื้น กรรมาธิการการศึกษา ผู้อ�านวย
การแผนกพันธกจินาซารีนมชิชัน่สากล และประธานองค์การบริหารสากลผู้มอี�านาจ
ของคณะกรรมการการศึกษาในระดับอุดมศึกษานานาชาติ

ค. คณะกรรมการการศึกษานานาชาติ
 402. ให้คณะกรรมการการศึกษานานาชาติเป็นองค์การสากลที่สนับสนุน
การศกึษาของคริสตจกัรนาซารนีทัว่โลก คณะกรรมการชดุนีป้ระกอบด้วยสมาชกิ 12 
คน 8 คนได้รับการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการองค์การบริหารสากลและคนต่อไปนี้
ให้เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งดังนี้ ผู้แทนด้านการศึกษา 2 คนจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารสากล ผู้อ�านวยการแผนกพันธกิจมิชชั่นสากล ผู้อ�านวยการแผนก
งานพนัธกจิศษิยาภบิาลและกรรมาธกิารการศกึษา คณะกรรมการเสนอชือ่ประกอบ
ด้วยกรรมาธิการการศึกษา ผู้อ�านวยการแผนกพันธกิจมิชชั่นสากล ผู้แทนด้านการ
ศึกษา 2 คนจากคณะกรรมการองค์การบริหารสากล และประทานองค์การบริหารผู้
มีอ�านาจส�าหรับคณะกรรมการการศึกษานานาชาติและแผนกพันธกิจมิชชั่นทั่วโลก
เพ่ือเสนอชื่อ 8 คนให้คณะกรรมการประทานองค์การบริหารสากลอนุมัติให้คณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลเลือกตั้ง
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 เพื่อให้ได้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหมดให้คณะกรรมการ
เสนอชื่อเสนอชื่อของบุคคลดังนี้ ผู้ประสานงานด้านการศึกษาระดับภาคพื้น 1 คน 
ฆราวาส 3 คน ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 2 คนจากภาคพื้นที่อยู่ใต้แผนกพันธ
กจินาซารนีมชิชัน่สากลซึง่ไม่มผีูป้ระสานงานด้านการศกึษาระดบัภาคพืน้ทีไ่ด้รับการ
เสนอชื่อและ อีก 2 คน ไม่อนุญาตให้ภาคพื้นที่อยู่ใต้แผนกพันธกิจนาซารีนมิชชั่น
สากลใดๆ มีผู้แทนที่เลือกตั้งมากกว่า 1 คนในคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ
จนกว่าภาคพื้นทุกแห่งจะมีผู้แทน
 ในการแต่งตั้งและเลือกตั้งควรพยายามเลือกบุคคลที่มาจากเชื้อชาติต่างๆ 
และมีประสบการณ์เป็นนักการศึกษา
 หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษานานาชาติมีดังนี้

402.1.ดแูลให้สถาบนัการศึกษาปฏบิตัติามกฎหมายประเทศนัน้ๆ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ใน คู่มือคริสตจักรนาซารีน

402.2.ดูแลให้สมาชิกของกรรมการของคณะกรรมการของสถาบันทุก
แห่งของคริสตจักรนาซารีนเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนและเป็นผู้มีความ
ประพฤติตามหลักข้อเชื่อ ร่วมถึงหลักการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และกฎ
ระเบียบในคู่มือคริสตจักรนาซารีน เท่าที่เป็นไปได้ คณะกรรมการของสถาบันควร
จะมีกรรมการผู้รับใช้และฆราวาสจ�านวนเท่ากัน

402.3.การรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเป็นของขวัญ เงิน
พินัยกรรมและเงินบริจาคและเสนองบประมาณประจ�าปีให้แก่สถาบันการศึกษา
แต่ละแห่งตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการองค์การบริหารสากล สถาบันการ
ศึกษาต้องไม่รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองเว้นแต่ว่ามาตรฐานการศึกษา แผนงาน
ของสถาบัน และรายงานงบประมาณจะขึ้นกับคณะกรรมการการศึกษานานาชาติ

402.4.การรับและด�าเนินการอย่างเหมาะสมกับรายงานประจ�าปีของ
กรรมาธิการการศกึษาซึง่สรปุข้อมลูจากคณะกรรมการการศกึษานานาชาตดิงันี ้(1) 
รายงานสถิติประจ�าปี (2) รายงานการตรวจสอบด้านการเงินประจ�าปี (3) รายงาน
งบประมาณส�าหรับปีต่อไป

402.5.เสนอแนะและสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาต่อคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลและคณะกรรมการองค์การบริหารสากล

402.6.รับผิดชอบด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาคริสตจักรนา
ซารีนเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและคริสตจักรทั้งหมด

402.7.ยืน่เสนอเรือ่งตลอดจนค�าแนะน�าต่างๆ ต่อคณะกรรมการประธาน

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   175 3/2/2017   10:07:03 AM



176

องค์การบริหารสากลและคณะกรรมการองค์การบรหิารสากลเพือ่พจิารณาให้ด�าเนนิ
งานเสมือนว่าเป็นหนวยงานหนึ่งของคณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 403.ธรรมนญูของสถาบนัการศกึษาทกุแห่งจะต้องมหีวัข้อเกีย่วกบัการยบุ
สถาบันและการโอนย้ายทรัพย์สินโดยระบุให้คริสตจักรนาซารีนเป็นผู้รับทรัพย์สิน
เหล่านั้นเพื่อใช้ในด้านการศึกษาของคริสตจักร
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ส่วนที่ 6

พันธกิจและ

งานรับใช้ของคริสเตียน

การทรงเรียกและคุณสมบัติของผู้รับใช้

ประเภทและหน้าที่ของพันธกิจ

การศึกษาส�าหรับผู้รับใช้

คุณสมบัติและระเบียบการเกี่ยวกับผู้รับใช้
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บทที่ 1
การทรงเรียกและคุณสมบัติของผู้รับใช้1

 500. คริสตจักรนาซารีนเห็นว่าผู้เชื่อทุกคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้กับ
ทุกคน นอกจากนี้เรายังเห็นว่าพระคริสต์ทรงเรียกหญิงและชายบางคนเข้าสู่พันธ
กิจการรับใช้ อย่างเปิดเผยและเป็นทางการมากกว่าการทรงเรียกทั่วๆ ไป ตามที่
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรง พอพระทยัทีจ่ะเรยีกผูใ้ด พระองค์กท็รงเรยีกผูน้ัน้เพือ่เป็นของ
พระองค์โดยทรง เลือกสรรและแต่งตั้งสาวก 12 คนของพระองค์ คริสตจักรที่ได้รับ
การส�าแดงจากพระวิญญาณบรสิทุธิจ์ะให้ความส�าคญัต่อการทรงเรียกขององค์พระผู้
เป็นเจ้า ทีว่่าพระองค์ได้ทรงเรยีกบางคนสูก่ารท�างานรับใช้ตลอดชวีติ เมือ่คริสตจกัร
ค้นพบการทรงเรียกดงักล่าวนีค้รสิตจักรควรให้การรบัรองและ การอนมุตัแิละควรให้
ความช่วยเหลือเพื่อเปิดทางส�าหรับบุคคลที่ได้รับการทรงเรียก ให้สามารถเข้าสู่การ
ท�าพันธกิจได้1
1กรรมการตรวจคู่มือพยายามแสดงถึงความจริงของเนื้อหาของมาตราที่ 500 อย่างไรก็ตามในส่วนของ

คู่มือเหล่านี้มีความประสงค์ที่จะใช้ค�าว่า “ผู้รับใช้” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ถือใบอนุญาต ใบสถาปนา หรือ การ

ว่าจ้าง (ผู้รับใช้อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย) ก็ได้

 501 ศาสนศาสตร์ของพันธกิจสตรี คริสตจักรนาซารีนสนับสนุนสิทธิ
ของสตรีเพ่ือให้เขาใช้ของประทานจากพระเจ้าในคริสตจักรและยืนยันสิทธิตาม
ประวัติศาสตร์ของสตรีในการได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นผู้น�าในคริสตจักรนาซารี
นรวมถึงต�าแหน่งผูป้กครองและมคันายก เป็นหมายของการทรงไถ่ของพระคริสต์คอื
น�าการปลดปล่อยสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างออกจากการสาปแช่งของการล้มลงในความ
บาป ผู้ที่อยู่ “ในพระคริสต์” เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ( 2 โครินธ์ 5:17) ในชุมชน
แห่งความรอดนี้ ไม่ควรมีผู้ใดถูกดูหมิ่นในสถานภาพทางสังคม เชื้อชาติ หรือเพศ 
(กาลาเทีย 3:26-28) แม้ค�าสอนของเปาโลที่ให้กับทิโมธี (1 ทิโมธี 2:11-12)  
และกับคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ ( 1 โครินธ์ 14:33-34) อาจดูเหมือนไม่ตรงกับ
ข้อพระค�าอื่นๆ แต่เราเชื่อว่าการตีความข้อพระค�าเหล่าน้ีอาจจะ สร้างความจ�ากัด
ด้านบทบาทสตรีในพันธกิจ ซึ่งขัดแย้งกับข้อพระค�าอื่นๆ ที่เรียกร้องให้สตรีมีส่วน
ร่วมในการเป็นผู้น�าฝ่ายวิญญาณ (โยเอล 2:28-29 กิจการ 2:17-18; 21:8-9; 
โรม 16:1, 3, 7; ฟีลิปปี 4:2-3) และยังละเลยจิตวิญญาณและการปฏิบัติของ
ธรรมเนยีม ในทีส่ดุความจ�ากดัเหล่านัน้ไม่สอดคล้องกบัพระลกัษณะของพระเจ้า ซึง่
ส�าแดงตลอดพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของพระเยซู
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 502. ศาสนศาสตร์ของการสถาปนา เม่ือมีการยืนยันถึงหลักข้อเช่ือของ
พระคัมภีร์ในเรื่องการเป็นผู้รับใช้สากลและผู้รับใช้ของผู้เชื่อทั้งหลาย  การสถาปนา
ก็คือการส�าแดงถึงความเช่ือตามพระคัมภีร์ที่ว่า พระเจ้าทรงเรียกและทรงมอบ
ของประทานแก่ชายและหญิงเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ที่มีความเป็นผู้น�าในคริสตจักรของ
พระองค์ การสถาปนาเป็นพิธีที่คริสตจักรท�าโดยสิทธิอ�านาจและเป็นการรับรองถึง
การทรงเรยีกของพระเจ้าให้ผูเ้ช่ือเข้ามาเป็นผูน้�าในฐานะผู้อารักขาและผูป้ระกาศทัง้
พระกิตติคุณและครสิตจกัรของพระเยซคูริสต์  ผลทีต่ามมาคอื การสถาปนาแสดงต่อ
คริสตจกัรและโลกว่าผูท้ีไ่ด้รบัการสถาปนาเป็นผูท้ีมี่ชวิีตทีส่�าแดงความเป็นแบบอย่าง
ในเรือ่งความบรสิทุธิ ์เป็นผูม้ขีองประทานและพระคณุเพ่ืองานรับใช้ เป็นผูท้ีก่ระหาย
ความรูโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่ความรูเ้รือ่งพระกติตคิณุและมคีวามสามารถในการสือ่สาร
พระกิตติคุณ
 (กิจการ 13:1-3; 20:28; โรม 1:1-2; 1 ทิโมธี 4:11-16; 5:22; 2 
ทิโมธี 1:6-7; 5:22) 

502.1. สมรรถภาพและการด�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่งของคริสตจกัรนาซา
รนีข้ึนอยูกั่บคณุสมบตัฝ่ิายวญิญาณ บคุลิกลักษณะ และรปูแบบชวีติของผูร้บัใช้ของ
คริสตจักรเป็นส�าคัญ (536.14)

502.2. ผู้รับใช้จะต้องเป็นแบบอย่างให้กับคริสตจักร ไม่ว่าจะ เป็นเรื่อง
การตรงต่อเวลา ความสุขุมรอบคอบ ความขยันขันแข็ง ความกระตือรือร้น “โดย
ความบริสุทธิ์ โดยความเข้าใจ โดยความอดทน โดยใจกรุณา โดยความรักแท้ และ
โดยถ้อยค�าสัตย์จริง โดยฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า (2 โครินธ์ 6:6-7)

502.3. ผู้รับใช้แห่งพระกิตติคุณในคริสตจักรนาซารีนจะต้องตระหนัก
เสมอว่าตัวเขามีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์และรู้ว่าเขาเองได้รับ
การช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์โดยการบัพติศมาด้วยหรือการเติมให้เต็มของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ผู้รับใช้จะต้องมีความรักที่ลึกซึ้งต่อผู้ที่ยังไม่เชื่อ เพราะส�านึกถึงว่า
ผู้นั้นก�าลังพินาศ และต้องมีการทรงเรียกจากพระเจ้าเพื่อประกาศถึงความรอด 

502.4. ในท�านองเดียวกัน ผู้รับใช้จะต้องมีส�านึกอย่างลึกซึ้งเก่ียวกับ
ความจ�าเป็นของการด�าเนินสู่ความบริบูรณ์และการจ�าเริญขึ้นในพระคุณในการ
ด�าเนินชีวิตของผู้เชื่อเพื่อว่า “ความรักของท่านจ�าเริญยิ่งข้ึนพร้อมกับความรู้และ
วจิารณญาณทุกอย่าง” (ฟิลิปปี 1:9) ผูร้บัใช้จะต้องมคีวามส�านกึท่ีเข้มแขง็ต่อความ
รอดและจริยธรรมของคริสเตียน
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502.5. ผูร้บัใช้ต้องตอบรับโอกาสในการช่วยเหลอืผูรั้บใช้ในอนาคตและ
ให้การเลี้ยงดูผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้

502.6. ผู้รบัใช้จะต้องมขีองประทานและพึง่พระคณุในการท�างาน  ต้อง
หิวกระหายความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในพระค�าของพระเจ้า และต้องมีการ
ตดัสนิอย่างถกูต้อง  มคีวามเข้าใจทีด่ ีและมคีวามเหน็ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัแผนการของ
การไถ่บาปและความรอดตามทีไ่ด้ส�าแดงไว้ในพระครสิตธรรมคมัภร์ี ธรรมกิชนจะได้
รับการเสริมสร้างและคนบาปจะกลับใจใหม่ผ่านทางการท�างานของเขา และผู้รับใช้
พระเจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างในการอธิษฐาน
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บทที่ 2
ประเภทและหน้าที่ของพันธกิจ

ก. ผู้รับใช้ฆราวาส
 503. คริสเตียนทุกคนควรถือว่าตนเองเป็นผู้ท�าพันธกิจของพระคริสต์
และต้องแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าเพือ่ให้รู้ถึงการรับใช้ทีเ่หมาะสมส�าหรับตน 
(500)

503.1. สมาชิกคริสตจักรนาซารีนคนใดที่รู้สึกว่าได้รับการทรงเรียกให้
รับใช้

ในฐานะผู้ก่อตั้งคริสตจักร ศิษยาภิบาลที่ประกอบอาชีพอื่นด้วย ครูหรือ
อาจารย์ ผู้ประกาศที่เป็นฆราวาส นักร้อง ผู้อารักขา เจ้าหน้าที่คริสตจักรและ/หรือ
พันธกิจ พิเศษเฉพาะด้านในนามของคริสตจักร แต่ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการทรงเรียก
เป็นพิเศษเพ่ือให้เป็นผูป้กครองท่ีได้รบัการสถาปนาในขณะเดยีวกนั บคุคลเหล่านีจ้ะ
ต้องศึกษาในหลักสูตรที่น�าไปสู่การได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับใช้ฆราวาส

503.2. คณะกรรมการครสิตจกัรโดยการแนะน�าของศษิยาภบิาลจะเริม่
ตรวจสอบผูรั้บใช้ฆราวาสเก่ียวกับประสบการณ์เร่ืองความรอด การมีส่วนร่วมในพนัธ
กิจของคริสตจักรอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้เรื่องพันธกิจของคริสตจักร

503.3. คณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่นจะออกใบอนุญาตที่ลงชื่อโดย 
ศิษยาภิบาลและเลขานุการคริสตจักรแก่ผู้สมัครเป็นผู้รับใช้ฆราวาสแต่ละคน 

 503.4. คณะกรรมการคริสตจักรจะต่ออายุใบอนุญาตนี้ทุกปีโดยการ
รับรองของศิษยาภิบาล หากผู้รับใช้ฆราวาสส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยสองวิชาตาม
หลกัสตูรฝึกอบรมผูร้บัใช้ฆราวาส  ผู้รบัใช้ฆราวาสต้องรายงานตวัต่อคณะกรรมการ
คริสตจักรเป็นประจ�าทุกปี

503.5. ส�าหรบัผูร้บัใช้ฆราวาสทีไ่ด้รบัมอบหมายจากองค์การบรหิารให้
ท�างานเป็นผูก่้อตัง้ครสิตจกัร รกัษาการศษิยาภบิาล ศษิยาภบิาลทีป่ระกอบอาชพีอืน่
ด้วยและ/หรอืพันธกจิพเิศษด้านอืน่ๆ คณะกรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบรหิาร
จะออกใบอนุญาตที่ลงชื่อประธานองค์การบริหารและเลขานุการองค์การบริหารแก่
ผู้รับใช้ฆราวาสหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก�าหนดให้  และจะต่ออายุ
ใบอนุญาตนี้เป็นประจ�าทุกปีโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารภาย
ใต้การรับรองของประธานองค์การบริหาร

503.6. ผูรั้บใช้ฆราวาสทีท่�างานในครสิตจกัรทีน่อกเหนอืไปจากทีต่นเอง
เป็นสมาชิกจะต้องได้รับการแต่งตั้งและก�ากับดูแลจากประธานองค์การบริหารและ
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คณะกรรมการองค์การบรหิาร และต้องรายงานต่อคณะบคุคลดงักล่าวเป็นประจ�าทกุ
ปี เมื่อการมอบหมายงานขององค์การบริหารสิ้นสุดลง จะต้องแจ้งให้คริสตจักรท้อง
ถิ่นที่ผู้รับใช้ฆราวาสเป็นสมาชิกอยู่ทราบเพื่อต่ออายุและการรายงาน

503.7. หลงัจากทีส่�าเรจ็การศกึษาในหลักสตูรการศกึษาส�าหรบัผูร้บัใช้
ฆราวาส ผู้รบัใช้ฆราวาสควรศึกษาในแขนงวิชาทีเ่ฉพาะเจาะจงตามลกัษณะของพนัธ
กิจที่ตนจะเลือกผ่านทางส�านักงานฝึกอบรมผู้รับใช้ฆราวาส  

503.8. ผู้รับใช้ฆราวาสไม่สามารถที่จะประกอบพิธีศีลบัพติศมาและศีล
มหาสนิท และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานได้

ข. พันธกิจของผู้รับใช้
 504. ครสิตจักรนาซารนีรบัรองผูท้ีท่�าพนัธกจิด้านการเทศนาเพยีงต�าแหน่ง
เดียวนั่นคือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้ว (ผู้ปกครอง) นอกจากนั้นคริสตจักรยังยอมรับว่า 
ผูร้บัใช้ท่ีสถาปนาแล้วสามารถรบัใช้ในหน้าทีอ่ืน่ๆ ในคริสตจกัรด้วยเช่นกนั (เอเฟซสั 
4:11-12) คริสตจักรนาซารีนรับรองงานรับใช้ประเภทต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหารจะแต่งตั้งผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้ว มัคนายก หรือผู้รับใช้ที่มีใบ
อนญุาต เช่น ศษิยาภบิาล ผูป้ระกาศ มชิชนันาร ีอาจารย์ เจ้าหน้าทีธ่รุการ อนศุาสก 
และงานรบัใช้พิเศษ  การรบัใช้ประเภทนีต้้องกระท�าโดย “ผูร้บัใช้ทีไ่ด้รับมอบหมาย” 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมหรือสถาปนา หนังสือข้อมูลว่าด้วยการสถาปนาจะให้
แนวทางส�าหรบัพนัธกจิ และประเภทซึง่จะช่วยคณะกรรมการประจ�าองค์การบริหาร
ต่างๆ ในการค้นหาคณุสมบตัต่ิางๆ ทีจ่�าเป็นต่อการพจิารณาเพือ่เป็นผูร้บัใช้ทีไ่ด้รบั
มอบหมาย ผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร

504.1. ทกุคนทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีใ่ดหน้าทีห่นึง่เฉพาะต้องท�า
รายงานประจ�าปีส่งต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่มอบหมายงานให้

504.2. ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึงเฉพาะ
สามารถขอรับใบอนุญาตประจ�าปีในการท�าหน้าที่ในพันธกิจของตนจากองค์การ
บริหารที่มอบหมายให้ ใบอนุญาตดังกล่าวจะลงชื่อโดยประธานองค์การบริหารและ
เลขานุการองค์การบริหาร

504.3. ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งได้รับการ
ระบุว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถโดยค�ารับรองจากแพทย์ บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ไร้
ความสามารถ” 

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   183 3/2/2017   10:07:03 AM



184

ค. เจ้าหน้าที่ธุรการ
 505. ผูร้บัใช้ทีส่ถาปนาแล้วหรอืมคันายกทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีธ่รุการเป็นผูท้ีไ่ด้
รับการเลือกจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารสากล หรือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วที่ได้รับเลือกหรือจ้างโดยกรรมการองค์การ
บริหารสากลให้รับใช้ในคริสตจักรสากล หรือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วที่เลือกโดยที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเพื่อให้เป็น ประธานองค์การบริหาร หรือสมาชิกผู้รับ
ใช้ที่ได้รับการเลือกหรือจ้างให้ท�างานในองค์การบริหารเต็มเวลา บุคคลดังกล่าวคือ
ผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมาย

ฆ. อนุศาสก
 506. ผู้รบัใช้ทีส่ถาปนาแล้วหรอืมคันายกทีเ่ป็นอนศุาสกคอืผูรั้บใช้ทีรู้่สึกว่า
ได้รับ การทรงน�าจากพระเจ้าเพื่อท�าพันธกิจพิเศษในกองทัพ สถาบัน หรือในหน่วย
งานธุรกิจ อนุศาสกทุกคนต้องได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร บุคคล
ที่ยื่นขอเป็น อนุศาสก ประจ�าการกองทัพของสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการสัมภาษณ์
จากสภาที่ปรึกษา ด้านอนุศาสก และคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล 
อนศุาสกทีท่�างานรบัใช้เตม็เวลาตามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายและยงัไม่ปลดเกษยีณ
จากครสิตจกัรหรือแผนกหรอืสถาบนัต่างๆ ของคริสตจกัรจะได้รับมอบหมายให้เป็น
ผูร้บัใช้และจะต้องส่งรายงานประจ�าปีต่อทีป่ระชุมสมชัชาและต้องเคารพต่อค�าแนะน�า 
และค�าปรึกษาของประธานองค์การบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�า
องค์การบริหาร อนุศาสกอาจจะรับสมาชิกให้เข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนโดยการ
ปรกึษากับครสิตจกัรสมบรูณ์ของนาซารนี  ประกอบพธิศีกัดิส์ทิธิต่์างๆ ที ่สอดคล้อง
กับ คู่มือคริสตจักรนาซารีน  ให้การดูแลจากศิษยาภิบาล ให้การเล้าโลมผู้ที่มีความ
ทุกข์โศก  ตักเตือนและให้ก�าลังใจและท�าทุกวิถีทางเพื่อให้คนกลับใจใหม่  ให้ผู้เชื่อ
ใหม่ได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ และสร้างประชากรของพระเจ้าให้จ�าเริญขึ้น
ในความเชื่อที่บริสุทธิ์ (518, 536.9, 536.11)

ง. มัคนายิกา
 507. สตรทีีเ่ป็นสมาชกิครสิตจกัรนาซารนีและเชือ่ว่าตนเองได้รบัการทรง
น�าจากพระเจ้าเพื่อให้ท�างานรับใช้กับผู้เจ็บป่วยและผู้ขัดสน คอยเล้าโลมผู้ที่มีความ
ทุกข์โศก และรับใช้ในงานการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของคริสเตียน และเป็นผู้
ที่ส�าแดงหลักฐานแห่งพระคุณความสามารถและความเป็นประโยชน์ให้ปรากฏ และ
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เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต หรือรับการแต่งตั้งให้เป็นมัคนายิกาก่อนปี 1985 จะอยู่
ในต�าแหน่งดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม สตรีที่ได้รับการทรงเรียกสู่การท�าพันธกิจ
เต็มเวลาแต่ไม่ใช่การเทศนาพระค�าจะต้องปฏิบัติตามข้อ ก�าหนดต่างๆ ส�าหรับการ
สถาปนาสู่ต�าแหน่งมัคนายิกา สตรีที่ปรารถนาจะได้รับใบอนุญาตในการท�าพันธกิจ
ด้านการสงเคราะห์จะต้องปฏิบัติข้อก�าหนดส�าหรับผู้รับใช้ฆราวาส (113.9, 503-
503.8)

จ. นักการศึกษา
 508. ผู้รบัใช้ทีส่ถาปนาแล้ว มัคนายก หรือผูรั้บใช้ทีมี่ใบอนญุาตเป็นนกัการ
ศึกษาท่ีได้รับการจ้างให้ท�าหน้าที่ธุรการหรืออาจารย์ของสถาบันการศึกษาแห่งใด
แห่งหนึ่งของคริสตจักรนาซารีน องค์การบริหารควรมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวท�า
หน้าที่นักการศึกษาเพื่อดูแลงานด้านนี้
 

ฉ. ผู้ประกาศ
 509. ผูร้บัใช้ทีส่ถาปนา มคันายก หรอืผู้รบัใช้ทีม่ใีบอนญุาตเป็นผูป้ระกาศ
ทีอ่ทุศิตนในการเดนิทางและประกาศพระกติตคิณุ และเป็นผูไ้ด้รบัอ�านาจจากครสิต
จักรในการฟื้นฟูและ เผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกไป คริสตจักร
นาซารนีรบัรองการเดนิทางเพือ่การประกาศในสามระดบัซึง่ท่ีประชมุสมชัชาองค์การ
บริหาร จะมอบหมายให้ผู้รับใช้ ซึ่งได้แก่ผู้ประกาศที่มีใบอนุญาต ผู้ประกาศฝึกหัด 
และผู้ประกาศที่มีหน้าท่ีอันดับแรกให้ประกาศพระกิตติคุณเต็มเวลานอกคริสตจักร
ท้องถิ่นของเขาและไม่เกษียณจากคริสตจักร หรือแผนก หรือสถาบัน จะเป็นผู้รับ
ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

509.1. ผู้ประกาศที่มีใบอนุญาตคือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วหรือผู้รับใช้
ประจ�าองค์การ บริหาร ที่มีใบอนุญาตซึ่งแสดงออกถึงความประสงค์ที่จะอุทิศตนให้
กับการประกาศข่าวประเสริฐเต็มเวลา ใบอนุญาตมีระยะเวลา 1 ปี  การต่ออายุจะ
ท�าในการประชมุสมชัชาองค์การบรหิารในแต่ละปี โดยมเีงือ่นไขก�าหนดคณุภาพและ
ปรมิาณงานทีผู่ร้บัใช้ต้องท�าในด้านการประกาศเตม็เวลาตลอดช่วงหนึง่ปีก่อนถงึ การ
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารครั้งต่อไป

509.2. ผู้ประกาศฝึกหัด คือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วและได้ปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดต่างๆ ของผู้ประกาศที่มีใบอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี โดยการท�าพันธกิจ 
1 ปี และได้รับการต่ออายุจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารอีก 1 ปีส�าหรับผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก�าหนด
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509.3. ผู้ประกาศ คือผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ
ก�าหนดต่างๆ ของผู้ประกาศฝึกหัดตลอดระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน และได้รับการ
เสนอจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารและการ
รับรองจากคณะกรรมการประกาศและคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล  
บทบาทนี้จะต่อเนื่องจนกว่าผู ้ประกาศนั้นจะขาดคุณสมบัติหรือจนเกษียณอายุ 
(228.2, 534)

509.4. การประเมนิผลตนเองและการทบทวนมคีวามคล้ายคลงึกบัการ
ทบทวนของคริสตจักร/ศิษยาภิบาล ซึ่งผู้ประกาศและประธานองค์การบริหารจ�าท�า
ทุกๆ 4 ปีหลังจากการเลือกให้เป็นผู้ประกาศ  ประธานองค์การบริหารจะรับผิดชอบ
ในการจัดเวลาและด�าเนินการประชุมโดยปรึกษากับผู้ประกาศ เมื่อการทบทวนนี้
ส�าเรจ็แล้วจะต้องส่งรายงานให้คณะกรรมการการประกาศเพือ่ประเมนิคุณสมบตัเิพือ่
รับการอนุมัติต่อไป (208.20)

509.5. ผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วหรือผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตที่เกษียณอายุ
กับคริสตจักรหรือแผนกต่างๆ ของคริสตจักร และเป็นผู้ที่ปรารถนาจะท�างานรับใช้
ในด้านการฟื้นฟูและการประกาศจะได้รับการรับรองให้เป็น “พันธกิจการประกาศ
ของผู้เกษียณอายุ ” การรับรอง ดังกล่าวจะมีระยะเวลา 1 ปี โดยการลงคะแนนของ
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารภายใต้การรับรองของประธานองค์การบริหาร และ
การต่ออายุจะข้ึนอยู่กับผลงานในการประกาศในปีก่อนการประชุมสมัชชาองค์การ
บริหาร 

509.6. ผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วหรือผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตที่ปรารถนาจะ
ท�างานด้านการประกาศในระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะได้รับ
การรับรองโดยส�านักงานพัฒนาผู้รับใช้โดยการรับรองของประธานองค์การบริหาร  
การมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศที่มีใบอนุญาต ผู้ประกาศฝึกหัด และผู้ประกาศจะ
มีข้ึนโดยการออกเสียงของที่ประชุมองค์การบริหารภายใต้การรับรองของประธาน
องค์การบริหาร 

509.7. แนวทางและวิธีการส�าหรับการให้การรับรองหน้าที่ของผู้
ประกาศได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือ หนังสือข้อมูลว่าด้วยการสถาปนา
 

ช. ผู้รับใช้ด้านคริสเตียนศึกษา
 510. สมาชิกผู้รับใช้ที่ถูกว่าจ้างในพันธกิจด้านคริสเตียนศึกษาของคริสต
จักรท้องถิ่นจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใช้ด้านคริสเตียนศึกษา
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510.1. บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตและได้รับมอบหมายให้ท�าการในฐานะ
ผู้รับใช้ด้านคริสเตียนศึกษาก่อนปี 1985 จะท�าหน้าท่ีในต�าแหน่งต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้ในด้านคริสเตียนศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ 
ของการสถาปนาเพื่อเป็นมัคนายกซึ่งถือเป็นใบรับรองการท�าพันธกิจในด้านนี้

ซ. ผู้รับใช้ด้านดนตรี
 511. สมาชิกคริสตจักรนาซารีนที่รู้สึกถึงการทรงเรียกให้เข้าสู่พันธกิจ
ด้านดนตรีจะได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ผู้รับใช้ด้านดนตรีเป็นเวลา 1 ปีจาก
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร โดยมีเงื่อนไขว่า 

(1) บคุคลได้รบัการรบัรองในพนัธกิจด้านน้ีโดยคณะกรรมการคริสตจกัร
ท้องถิ่นที่ตนเองเป็นสมาชิก 

(2) ส�าแดงหลักฐานแห่งพระคุณของประทาน และความเป็นประโยชน์ 
(3) มีประสบการณ์ในงานด้านดนตรีอย่างน้อย 1 ปี 
(4) เคยศึกษาเกี่ยวกับการร้องเพลงไม่น้อยกว่า 1 ปี จากอาจารย์ที่มี

การรับรอง และขณะเดียวกันก็ก�าลังศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวหรือเทียบเท่าตามที่
ระบุไว้ส�าหรับผู้รับใช้ด้านดนตรี หรือที่ส�าเร็จการศึกษาในลักษณะเดียวกัน 

(5) ก�าลังท�างานเป็นผู้รับใช้ด้านคนตรีอย่างสม�่าเสมอ 
(6) ได้รบัการตรวจสอบอย่างถีถ้่วนในเร่ืองคณุสมบตัด้ิานสตปัิญญา และ

ด้านวิญญาณจิตและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ในการท�างานภายใต้การก�ากับดูแล
ของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก (203.10)

511.1. บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้รับใช้ท่ีได้รับมอบหมาย
จะต้องเป็นผู้ที่ท�างานในพันธกิจด้านน้ันๆ เต็มเวลาโดยถือเป็นภารกิจหลักของตน
และต้องมีใบอนุญาตผู้รับใช้

ฌ. มิชชันนารี
 512. มิชชันนารีคือ สมาชิก ผู้รับใช้หรือฆราวาสที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการองค์การบริหารสากลเพื่อท�าหน้าที่ในพันธกิจให้กับคริสตจักรนาซา
รนีผ่านทางอนุกรรมการพนัธกจินาซารนีมชิช่ันสากล หรือผ่านทางอนกุรรมการพันธ
กจิ/การประกาศของอเมรกิา/แคนาดา มชิชันนารีท่ีได้รับการแต่งตัง้และมีใบอนญุาต
ผู้รับใช้จะเป็นผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมาย
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ญ. ศิษยาภิบาล
 513. ศิษยาภิบาลคือผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาหรือ ผู้รับใช้ (เพื่อ
เตรยีมสถาปนา) ประจ�าองค์บรหิาร โดยการทรงเรยีกของพระเจ้า และประชากรของ
พระองค์มีหน้าที่ดูแลคริสตจักรท้องถิ่น ศิษยาภิบาลที่ท�าหน้าที่ในคริสตจักรท้องถิ่น
คือ ผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมาย (115, 210, 531.4)
 514. ภารกิจจ�าเป็นของศิษยาภิบาลมีดังนี้

514.1. อธิษฐาน
514.2. เทศนาพระค�า
514.3. ฝึกธรรมิกชนให้เป็นผู้รับใช้ในพันธกิจ
514.4. ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ (พิธีศีล) 
514.5. เอาใจใส่ดูแลผู้คนผ่านทางการเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ที่เจ็บป่วย ขัดสน 
514.6. ให้การเล้าโลมผู้ที่มีความทุกข์โศก
514.7. ว่ากล่าว ตักเตือน ก�าชับด้วยความอดทนและสอนหลักค�าสอน
514.8. ท�าทุกวิถีทางเพื่อท�าให้คนกลับใจใหม่  ผู้เชื่อใหม่ได้รับการ

ช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และสร้างประชากรของพระเจ้าให้จ�าเริญข้ึนในความ
เชื่อที่บริสุทธิ์ (19)

514.9. ประกอบพธิศลีมหาสนทิอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ หนนุใจผูรั้บ
ใช้ขับเคลื่อนสู่การเฉลิมฉลอง ซึ่งหมายพระคุณให้บ่อยครั้งมากขึ้น ผู้รับใช้ที่มีใบ
อนุญาตประจ�าองค์การบริหารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดท่ี 530.7 อย่างเคร่งครัด 
(ให้ดูข้อ 802 ประกอบด้วย) จะท�าหน้าที่จัดเตรียมให้ผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้ว เป็นผู้
ประกอบพิธี ศิษยาภิบาลต้องพิจารณาถึงวิธีการน�าพิธีศีลมหาสนิทไปสู่ผู้ป่วยหรือผู้
ที่ไม่สามารถเดินทางมาคริสตจักรได้ 

514.10. ให้ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินการแต่งงาน ศิษยา 
ภิบาลจะถ่ายทอดความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานคริสเตียนผ่านความเอาใจใส่และ
ระมัดระวังชีวิตสมรสของตัวเองผ่านทุกรูปแบบของการสื่อสารผ่านพันธกิจกับคน
อื่นๆ และการให้ค�าปรึกษาก่อนการสมรสและการด�าเนินพิธีแต่งงาน (536.16)

514.11. เสริมสร้างผู้ที่ได้รับการทรงเรียก ให้เข้าสู่พันธกิจคริสเตียน
และเป็นพ่ีเลี้ยงผู้ที่ได้รับการทรงเรียกโดยให้การแนะน�าเพื่อให้เขาสามารถเตรียม
ส�าหรับเข้าสู่พันธกิจอย่างเหมาะสม

514.12. ต้องเป็นผูท้ีศึ่กษาค้นคว้าอยูต่ลอดเวลาตามความคาดหวงัของ
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พระเจ้าและคริสตจักร (536.15)
514.13. เสริมสร้างการทรงเรียกตลอดเวลาการท�าพันธกิจ เพื่อรักษา

ชวีติท่ีอทุศิแด่พระเจ้าซึง่ช่วยให้จติใจเข้มแขง็ขึน้และเพือ่รกัษาความสมัพนัธ์ของชวีติ
สมรสให้สัตย์ซื่อและเจริญงอกงามส�าหรับผู้ที่แต่งงานแล้ว
 515. ความรับผิดชอบต่อการปกครองของศิษยาภิบาล มีดังนี้

515.1. รับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นตามข้อก�าหนด 
107 และ 107.1

515.2. ดูแลงานด้านต่างๆ ของคริสตจักร ท้องถิ่น
515.3. แต่งตัง้ครสูอนรวีวารศึกษา/การเรยีนพระคมัภร์ี/กลุม่เซลล์ โดย

ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดที่ 145.8
515.4. อ่านธรรมนูญและข้อก�าหนดในการปฏิบัติของคริสเตียนของค

ริสตจักรนาซารีน ที่อยู่ในข้อ 1-21, 28-34 ทั้งสองส่วนให้ที่ประชุมได้รับรู้ภายใน
ปี (114) หรือจัดพิมพ์หัวข้อนี้ในหนังสือ คู่มือ แจกให้กับสมาชิกของคริสตจักรเป็น
ประจ�าทุกปี

515.5.  เพื่อแนะน�าการจัดเตรียมรายงานสถิติต่างๆ จากแต่ละแผนก
ของครสิตจกัรท้องถิน่ และเสนอรายงานเหล่านัน้ผ่านทางเลขานกุารองค์การบริหาร
ต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร (114.1)

515.6. เป็นผู้น�าในการประกาศ การศึกษา การนมัสการ และโครงการ
ขยายคริสตจักรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับองค์การบริหารและคริสตจักรสากล

515.7. จัดส่งรายงานต่อที่ประชุมประจ�าปีของคริสตจักรท้องถิ่นรวม
ทั้งรายงานเกี่ยวกับสถานภาพและแผนการต่างๆ ของคริสตจักรท้องถ่ิน รวมทั้ง
โครงสร้างของสิ่งที่ คริสตจักรต้องการในอนาคตพร้อมกับค�ารับรองในการอ้างอิง
ถึงเจ้าหน้าที่หรือแผนกต่างๆ ของคริสตจักรเพื่อการศึกษาและ/หรือขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการส�าหรับการเจริญเติบโตและความก้าว หน้าในอนาคต

515.8. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิก 3 คนในกรณีที่มี 
การตั้งข้อ กล่าวหากับสมาชิกในคริสตจักร (604)

515.9. ท�าให้การถวายเพือ่การประกาศท่ัวโลกทีไ่ด้รับผ่านทางพนัธกจิ
มชิชัน่ (NMI) ท้องถิน่ส่งมายงัเหรญัญกิองค์การบรหิารสากล และงบประมาณส�าหรบั
พันธกิจขององค์การบริหารส่งไปยังเหรัญญิกองค์การบริหาร (136.2)

515.10. เสนอช่ือบคุคลทีจ่ะเข้าเป็นลกูจ้างของครสิตจกัรต่อคณะกรรม
การคริสตจักรและให้การก�ากับดูแลบุคคลเหล่านั้น (160.1-160.3)
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515.11. ร่วมลงช่ือกับเลขานุการคริสตจักรท้องถ่ินในเร่ืองเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน การจ�านอง การปล่อยจ�านอง การท�าสัญญา และในเอกสารด้านกฎหมา
ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน หนังสือ คู่มือ (102.3, 103-104.3)

 515.12. แจ้งชื่อที่อยู่ของสมาชิกหรือเพื่อนให้กับศิษยาภิบาลของค
รสิตจกัรทีอ่ยู่ ใกล้ทีส่ดุ ทราบถงึการย้ายออกไปในพืน้ทีอ่งค์การบริหารเดียวกนัของ
สมาชิกดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในคริสตจักรเดิมมากนัก

515.13. จดัเตรยีมโดยร่วมมอืกบัคณะกรรมการครสิตจกัรท้องถิน่เกีย่ว
กับแผนงาน ที่ได้รับ มาจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลและที่ได้ตกลงไว้
กับ ที่ประชุมสมัชชาองค์ การบริหารที่ว่าด้วยการจัดสรรการถวายเพื่องบประมาณ 
องค์การบรหิารสากล และการถวายเพือ่งบประมาณองค์การบริหารทีจ่ดัสรรให้กบั ค
ริสตจักรท้องถิ่นและท�าการจัดสรรการถวายนี้ (33.2, 130, 154)

515.14. ศิษยาภิบาลจะออกในรับรอง จดหมายการย้ายโอนสมาชิก
ภาพ หรือจดหมายที่ยื่นร้องขอออกจากสมาชิกภาพเมื่อมีการขอร้องจากสมาชิก 
(111-111.1, 112.2, 813.3-813.6)

515.15 ศิษยาภิบาลจะเป็นประธานของครสิตจกัรท้องถิน่ ประธานคณะ
กรรมการคริสตจักร สมาชิกของทุกคณะกรรมการในคริสตจักรท้องถ่ินนั้นศิษยาภิ
บาลสามารถตรวจบันทึกต่างๆ ของคริสตจักร (127, 145, 150, 152, 153.1)
 516. ศษิยาภบิาลมสีทิธใินการเสนอช่ือบคุคลทีจ่ะรบัผดิชอบพนัธกจิทกุๆ 
แผนกในคริสตจักรท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบโรงเรียนนาซารีนต่างๆ (แรกเกิดถึง
มัธยม)
 517. ศิษยาภิบาลต้องไม่เป็นหนี้ ท�าสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเงิน นับเงิน หรือ
จ่ายเงิน ส�าหรับคริสตจักรท้องถิ่น เว้นแต่ได้รับมอบอ�านาจให้กระท�าหรือได้รับการ
มอบหมาย จากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการคริสตจักรหรือที่ประชุมของคริสต
จักร ถ้าหากมี การมอบหมายดังกล่าวจะต้องได้รับหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการ
ทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร และต้องบนัทกึไว้ในวาระการประชมุของคณะกรรม
การคริสตจักรหรือที่ประชุมของคริสตจักรศิษยาภิบาลหรือสมาชิกในครอบครัวไม่มี
อ�านาจ ในการเซ็นเช็คส�าหรับ บัญชีคริสตจักร ยกเว้นจะได้รับการอนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากประธาน องค์การบริหาร สมาชิกครอบครัวหมายถึงคู่สมรส บุตร 
พี่น้อง และพ่อแม่ (129.1, 129.21-129.22)
 518. ศิษยาภิบาลต้องให้ความเคารพต่อค�าแนะน�าของประธานองค์การ
บริหาร และคณะกรรมการบริหาร (222.2, 536.2)
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 519. ในกรณีทีผู่ร้บัใช้ทีไ่ด้รบัใบอนุญาตหรือผู้ปกครองทีไ่ด้รับการสถาปนา
จากคณะอื่นเสนอตัว เพื่อขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นในช่วงระหว่าง
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ศิษยาภิบาลไม่ควรรับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นสมา
ชิกในคริสตจักรโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหาร (107, 225)
 520. ในการปฏบิตัหิน้าทีศิ่ษยาภิบาลจะต้องรบัผดิชอบต่อทีป่ระชมุสมชัชา 
องค์การบริหาร ศิษยาภิบาลต้องท�าการรายงานและเป็นพยานถึงประสบการณ์ชีวิต
ของตนโดยย่อต่อที่ประชุม ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี (203.3, 530.8, 536.9)
 521. ศิษยาภิบาลจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นที่ตนเป็นศิษยาภิ
บาลอยู่โดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่ศิษยาภิบาลท�าหน้าที่ในคริสตจักรมากกว่า  
1 แห่ง ศิษยาภิบาลจะเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง (536.8)
 522. งานรับใช้ของศิษยาภิบาล รวมไปถึงพันธกิจศิษยาภิบาล ศิษยาภิ
บาลร่วมหรือ ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ที่ช่วยท�างานในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะที่ได้รับ
การรับรองจากหนวยงานที่ปกครอง และให้ใบอนุญาตสมาชิกผู้รับใช้ซึ่งได้รับการ
ทรงเรียกส�าหรับพันธกิจเฉพาะเหล่านั้นที่ร่วมกับคริสตจักรท้องถ่ินจะเป็นผู้รับใช้ที่
ได้รับมอบหมาย
 523. รกัษาการศิษยาภบิาล ประธานองค์การบรหิารจะมอี�านาจในการแต่ง
ตั้งรักษาการศิษยาภิบาลที่จะท�างานรับใช้ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านี้ :

1.รักษาการศิษยาภิบาลจะเป็นสมาชิกผู ้ รับใช้ ที่ รับใช้ในภารกิจ
ต่างๆ ผู้รับใช้ท้องถิ่น หรือผู้รับใช้ฆราวาสของคริสตจักรนาซารีน ผู้รับใช้ที่อยู่ใน
กระบวนการของการย้ายจากคณะ อื่นหรือผู้รับใช้ที่สังกัดคณะอื่น

2.รักษาการศิษยาภิบาลจะได้รับการแต่งตั้งให้เทศนาและท�าภารกิจใน
ฝ่ายวญิญาณจิตด้านอืน่ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึง่แต่จะไม่มสีทิธิประกอบพธิกีรรมหรือ
ประกอบพิธีสมรส เว้นแต่ผู้รับใช้นั้นจะได้รับสิทธิอ�านาจโดยเงื่อนไขอื่น และผู้รับใช้
ดงักล่าวจะไม่ท�าหน้าทีบ่ริหารของศิษยาภิบาลยกเว้นการเกบ็รกัษารายงาน นอกจาก
ได้รับอ�านาจให้ท�าหน้าที่บริหารดังกล่าวจากประธานองค์การบริหาร

3.สมาชิกภาพของการรักษาการศิษยาภิบาลจะไม่ย้ายไปโดยอัตโนมัติ
ตามความรับผิดชอบของเขาในคริสตจักรที่รักษาการ 

4.รักษาการศิษยาภิบาล จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร เว้นแต่จะเป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงโดยอาศัยสิทธิอื่น

5.รักษาการศิษยาภิบาลจะถูกย้ายหรือแทนท่ีจากประธานองค์การ
บริหารเมื่อใดก็ได้
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ฎ. ศิษยาภิบาลที่รักษาการ
 524. ผู้ปกครองอาจได้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบริหารให้
เป็นศิษยาภิบาลที่รักษาการที่ได้รับมอบหมาย (DIA) โดยการแนะน�าของประธาน
องค์การบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหาร เพื่อรับใช้เม่ือประธาน
องค์การบริหารและคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่นร้องขอ (209.1)

ฏ. นักร้องเพื่อการประกาศ
 525. นักร้องเพ่ือการประกาศคือ สมาชิกคริสตจักรนาซารีนท่ีต้ังใจอุทิศ
เวลาส่วนใหญ่ของตนในการท�าพันธกิจการประกาศด้านดนตรี นักร้อง เพื่อการ
ประกาศที่มีใบอนุญาตผู้รับใช้และอุทิศตนเต็มเวลาให้กับภารกิจการประกาศเป็น
อันดับแรก และไม่อยู่ในระหว่างเกษียณ อายุกับคริสตจักรหรือในแผนกหรือใน
สถาบันใดๆ จะเป็นผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมาย

525.1. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการออกใบอนุญาตแก่นักร้องเพื่อ
การประกาศ อธิบายไว้ในหนังสือข้อมูลว่าด้วยการสถาปนา

ฐ. งานรับใช้พิเศษ
 526. สมาชกิผูร้บัใช้ทีป่ฏบิตัพินัธกจิใดๆ ทีไ่ม่ได้ระบไุว้จะได้รบัแต่งตัง้ให้
ท�างานรับใช้พิเศษ ถ้างานรับใช้ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารและจะระบุให้เป็นผู้รับใช้ที่ได้รับมอบหมาย

526.1. ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาหรือมัคนายกที่ได้รับการว่าจ้าง
ให้ท�างานรับใช้ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่องค์การที่รับใช้คริสตจักร หรือได้รับอนุมัติจาก
การประเมินผลอย่างรอบคอบของท่ีประชุมสมชัชาองค์การบริหารของตนว่าเหมาะที่
จะเป็นผูร้บัใช้ในสถาบนัการศึกษา หนวยงาน การประกาศ หรือหนวยงานของมชิชนั
นารีที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรโดยตรง ผู้รับใช้เหล่านี้จะได้รับการแต่งตั้งให้ท�างาน
รับใช้พิเศษตามข้อก�าหนดที่ 536.11
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บทที่ 3
การศึกษาส�าหรับผู้รับใช้

ก.ส�าหรับผู้รับใช้
 527. หลักสูตรการศึกษาส�าหรับผู้รับใช้ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเต
รียมผู้รับใช้ที่ได้รับการทรงเรียกให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ไปในพื้นที่ใหม่
ส�าหรับการประกาศ เราเห็นถึงความส�าคัญของการเข้าใจอย่างชัดเจนต่อพันธกิจ
ของเราที่อยู่บนพื้นฐานของพระ มหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคริสตจักรของ
พระองค์ ในหนังสือมัทธิว 28:19-20 ที่ทรง ก�าชับให้เรา “ออกไปสั่งสอนชนทุก
ชาตใิห้เป็นสาวกของเรา” การอบรมส่วนใหญ่จะเป็นการ ศึกษาด้านศาสนศาสตร์และ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ อันจะน�าไปสู่การเป็นผู้รับใช้ที่ได้รับการสถาปนาส�าหรับพันธ
กิจในคริสตจักรนาซารีน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�า องค์การ
บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดระดับและประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักศึกษาแต่ละคน

527.1. การศึกษาพื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นผู้รับใช้ท่ีได้รับการ
สถาปนา  

คริสตจักรนาซารีนมีสถาบันการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ อยู่ท่ัวโลก 
พืน้ทีบ่างแห่งมทีรพัยากรมากพอเพือ่พฒันาหลักสตูรให้มคีวามหลากหลายเพือ่สร้าง
รากฐานการศกึษาส�าหรบัการรบัใช้  ความคาดหวงัทัว่ไปส�าหรบันกัศกึษาแต่ละคนคอื
สามารถเลอืกศกึษาหลักสตูรทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีข่องเขาซึง่คริสตจกัรได้เตรียมไว้ให้  
ส่วนในบางกรณทีีน่กัศกึษาไม่สามารถเรียนหลักสตูรทีม่อียูไ่ด้ คริสตจกัรจะใช้ระบบ
ทีย่ดืหยุน่เท่าทีเ่ป็นไปได้เพือ่การจดัเตรยีมอย่างเพยีงพอส�าหรบัทกุคนทีไ่ด้รับการทรง
เรยีกจากพระเจ้าในการรบัใช้ คณะกรรมการพิจารณาการศกึษาผูร้บัใช้ประจ�าองค์การ
บรหิารแนะน�าและดแูลหลักสตูรทีไ่ด้รบัอนมุตัสิถาบนัการศกึษาเป็นผูพ้ฒันาหลกัสตูร
ทีจ่ะน�าไปใช้ส�าหรบัวิทยาลัยและสถาบนัศาสนศาสตร์ หลกัสตูรเหล่านีค้วรมมีาตรฐาน
เดยีวกนัตาม หนงัสือข้อมูลสากลว่าด้วยมาตรฐานการพัฒนาเพือ่การสถาปนา (Inter-
national Sourcebook on Developmental Standards for Ordination) และ หนงัสอื
ข้อมลูว่าด้วยการสถาปนา ซึง่จดัท�าขึน้โดยภาคพืน้  เมือ่ผูรั้บใช้ทีมี่ใบอนญุาตเรียน
ส�าเรจ็หลกัสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองแล้ว ผูใ้ห้การศึกษาจะออกใบประกาศนยีบตัรส�าเรจ็
การศกึษาให้แก่ผูร้บัใช้ดงักล่าวเพือ่น�าไปแสดงต่อคณะกรรมการพจิารณาการศกึษา
ผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิาร เพ่ือการพิจารณาแนะน�าเขาต่อทีป่ระชมุสมชัชาองค์การ
บรหิารส�าหรบัการส�าเรจ็การศึกษาจากหลักสตูรท่ีได้รบัการรบัรองนัน้
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 527.2. การปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมด้านรากฐานการศึกษา
เพื่อการสถาปนาการรับใช้ ความหลากหลายของบริบททางวัฒนธรรมทั่วโลกท�าให้
หลักสูตรเดียวไม่สามารถใช้กับทุกพื้นที่ในโลกได้ แต่ละภาคพื้นในโลกจึงต้องรับผิด
ชอบในการจัดท�าหลักสูตรที่เจาะจงขึ้นเพื่อให้รากฐานการศึกษาส�าหรับพันธกิจใน
แนวทางท่ีสะท้อนถึงทรัพยากรและความคาดหวังของพื้นที่นั้นๆ คณะกรรมการผู้
ดูแลหลักสูตรนานาชาติและคณะกรรมการองค์การบริหารสากล และคณะประธาน
องค์การบริหารสากล (527.5) อนุมัติก่อนที่ภาคพื้นจะน�าหลักสูตรที่ออกแบบน�า
ไปใช้เพ่ือเป็นรากฐานการศึกษาของพันธกิจ แม้กระทั่งในภาคพื้นเองก็ยังมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและทรพัยากร ดังน้ัน ภาคพืน้ก�าหนดหลกัสตูรทีส่อดคล้อง
กับวัฒนธรรมและมีความยืดหยุ่น คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�า
องค์การบริหารจะเป็นผู้ใช้และดูแลหลักสูตรเหล่านี้  การปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรม
ของหลกัสูตรของแต่ละภาคพืน้เพือ่ให้การศึกษาพืน้ฐานแก่ผู้รับใช้ได้รับการอนมุตัโิด
ยกแผนกพัฒนาผู้รับใช้ทั่วโลกและคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรการศึกษาสากล
โดยการปรึกษากับผู้ประสานงานการศึกษาประจ�าภาคพื้น

527.3. หลักสูตรทัว่ไปส�าหรบัการเตรียมตวัเป็นผูรั้บใช้  ถึงแม้หลกัสตูร
มักเน้นเพียงเนื้อหาด้านวิชาการและแนวคิดด้านเนื้อหาวิชาก็กว้างมาก  แต่
คุณลักษณะของผู้สอน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน บรรยากาศ และ
ประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียนร่วมกับเนื้อหาวิชาเพื่อสร้างหลักสูตรที่สมบูรณ์  แม้
กระนั้น หลักสูตรส�าหรับการเตรียมตัวผู้รับใช้จะประกอบด้วยชุดวิชาข้ันต�่าที่ให้พื้น
ฐานด้านการศกึษาเพือ่พนัธกจิ  ความแตกต่างด้านวฒันธรรมและความหลากหลาย
ของทรัพยากรท�าให้ลายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
โครงการต่างๆ ทีใ่ห้พืน้ฐานด้านการศึกษาส�าหรบัการสถาปนาซึง่ต้องผ่านการอนมุตัิ
ของแผนกพัฒนาผู้รับใช้ทั่วโลกควรระมัดระวังในการให้ความใส่ใจต่อเนื้อหา ความ
สามารถ คุณลักษณะ และบริบท  ทุกหลักสูตรเกี่ยวข้องกับทั้งสี่ด้านในระดับที่แตก
ต่างกัน วตัถปุระสงค์ของหลักสตูรทีไ่ด้รบัการอนมุติัก็เพ่ือให้มวีชิาทีจ่ะช่วยเหลอืผู้รับ
ใช้ให้สามารถท�าพนัธกจิได้ส�าเรจ็ตามถ้อยแถลงของครสิตจกัรนาซารนีดงัท่ีได้ตกลง
กันไว้โดยคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากลที่ว่า

 “ภารกิจของคริสตจักรนาซารีนคือ การรับผิดชอบต่อการสร้างสาวกให้
เป็นเหมือนพระคริสต์ในบรรดาประชาชาติ” 

“วัตถุประสงค์เบื้องต้นของคริสตจักรนาซารีนคือ การขยายแผ่นดินของ
พระเจ้าโดยการรกัษาและเผยแพร่เรือ่งความบรสิทุธิข์องครสิตชนตามทีเ่ริม่ต้นไว้ใน
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พระคัมภีร์”
“วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญของคริสตจักรนาซารีนคือ ‘การสามัคคีธรรมอัน

บริสุทธิ์ของคริสตชน การกลับใจของคนบาป การช�าระให้บริสุทธิ์อย่างบูรณ์ของผู้
เชื่อ การพัฒนาขึ้นในความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายรวมถึงพลังฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเขาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในคริสตจักรยุคแรก ร่วมกันกับการเทศนาพระกิตติคุณ
ต่อทุกคน’” (19) 
 หลักสูตรที่ก�าหนดประกอบด้วย
 เนื้อหา คือ ความรู้ในเนื้อหาของพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ศาสน
ศาสตร์แห่งความเช่ือของครสิชน ประวัตศิาสตร์และภารกจิของคริสตจกัรซึง่เป็นส่วน
ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับพันธกิจ ความรู้ในการตีความพระคัมภีร์ หลักข้อเช่ือเร่ือง
ความบรสุิทธ์ิและความเด่นชัดในแนวเวสเลียนของเรา รวมถึงประวัตศิาสตร์และการ
ปกครองของคริสตจักรนาซารีน จ�าเป็นต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรเหล่านี้
 ความสามารถ คือ ทักษะท่ีจ�าเป็นในการรับใช้อันประกอบด้วยการ
ส่ือสารทั้งด้านการพูดและเขียน การจัดการและการเป็นผู้น�า การเงิน และความ
คิดเชิงวิเคราะห์ นอกจากนั้นแล้วการศึกษาทั่วไปในหลักสูตรเหล่านี้ยังรวมไปถึง
การให้ทักษะในการเทศนา การเอาใจใส่ดูและการให้ค�าปรึกษาของศิษยาภิบาล 
การวิเคราะห์ตีความข้อพระคัมภีร์ การนมัสการ การประกาศพระกิตติคุณอย่างมี
ประสทิธภิาพ การเป็นผูอ้ารกัขาทรพัยากรชวีติตามหลกัพระคมัภร์ี ครสิเตยีนศกึษา 
และการบริหารงานคริสตจักร การส�าเร็จหลักสูตรที่ได้รับการรับรองก�าหนดให้มี
ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับคริสตจักรท้องถ่ินเพื่อแนะน�าแนวทาง
แก่นักศึกษาในการฝึกฝนท�าพันธกิจและพัฒนาความสามารถ
 คุณลักษณะ คือ สิ่งที่จ�าเป็นในการรับใช้ประกอบด้วยการเติบโตในด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล จริยธรรม จิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัว  
วิชาที่จ�าเป็นต้องเรียนประกอบด้วยจริยธรรมคริสเตียน การเสริมสร้างชีวิตฝ่าย
วญิญาณ  การพฒันาบุคลากร บุคคลแห่งพันธกิจ การด�าเนนิชวีติสมรสและครอบครัว
 บริบท คือ ผู้รับใช้ต้องเข้าใจบริบททั้งในประวัติศาสตร์และปัจจุบัน ตลอด
จนตคีวามโลกทัศน์และสภาพสงัคมของวัฒนธรรมทีค่ริสตจกัรเป็นพยาน วชิาทีเ่รียน
เก่ียวข้องกับมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา การสือ่สารข้ามวฒันธรรม การท�าพนัธกจิ
มิชชั่น และสังคมศึกษา ซึ่งต้องอยู่ในหลักสูตร

527.4. การเตรยีมตวัส�าหรบัผูป้กครองท่ีได้รับการสถาปนาในโรงเรียนที่
ไม่ใช่ของครสิตจกัรนาซารนี และไม่ได้อยูภ่ายใต้การอปุถัมภ์ของคริสตจกัรนาซารีน 
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จะต้องประเมนิผลโดยคณะกรรมการพิจารณาการศกึษาผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิาร
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดด้านหลักสูตรที่ระบุไว้ใน หนังสือข้อมูลว่าด้วยการ
สถาปนา ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยภาคพื้น

527.5. หลักสูตร ข้อก�าหนดทางวิชาการ และกฎเกณฑ์ด้านการจดัการที่
เป็นทางการทัง้หมดจะอยู่ใน หนังสอืข้อมลูว่าด้วยการสถาปนา ทีจั่ดท�าโดยกลุม่คนใน
ภาคพื้น/ใช้ภาษาเดียวกัน โดยร่วมมือกับแผนกการพัฒนาผู้รับใช้ทั่วโลก หนังสือ
คูม่อืนีไ้ด้รบัการปรบัปรงุแก้ไขตามความจ�าเป็นจะได้รับ การอนมัุตจิากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาหลักสูตรการศึกษาสากล คณะกรรมการองค์การบริหารสากล แผนกพันธ
กิจศิษยาภิบาล และคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล  หนังสือข้อมูลจะ
ต้องเป็นไปตาม คู่มือคริสตจักรนาซารีน และ หนังสือข้อมูลสากลว่าด้วยมาตรฐาน
การพัฒนาเพื่อการสถาปนา ซึ่งจัดท�าโดยแผนกพัฒนาผู้รับใช้ทั่วโลกร่วมกับคณะ
กรรมการทีป่รกึษาหลักสตูรการศกึษาสากล  คณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากลเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร 

527.6. เมื่อผู้รับใช้ส�าเร็จการศึกษาตามที่ก�าหนดของหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองเพ่ือการท�าพันธกิจแล้ว เขาจะศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียกเขา  ความคาดหวังขั้นต�่าของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตคือ 20 ชั่วโมงต่อปี หรือเทียบเท่าซึ่งก�าหนดโดยกลุ่มภาคพื้น/
ภาษาและกล่าวไว้ใน หนงัสือข้อมลูว่าด้วยการสถาปนา จากภาคพืน้นัน้ ผูรั้บใช้ทีไ่ด้
รบัมอบหมายหรือสถาปนาแล้วจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในโครงการการเรียน
รูต้ลอดชวีติ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ทีต้่องส่งให้สมชัชาองค์การบรหิาร  รายงานล่าสดุเกีย่ว
กบัการศกึษาตลอดชวีติจะเป็นส่วนหนึง่ในการทบทวนความก้าวหน้าของครสิตจกัร
และศิษยาภิบาล  และใช้ในขั้นตอนการเรียกศิษยาภิบาล  หนังสือข้อมูลว่าด้วยการ
สถาปนา จากภาคพื้นจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการศึกษาและรายงาน
ความล้มเหลวในการท�าตามข้อก�าหนดเหล่านี้มากว่าสองปีติดต่อกัน จะส่งผลให้
ผู้รับใช้ที่ได้รับสถาปนาต้องประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารใน
การประชุมวาระปกติของกรรมการ  คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารจะให้
แนวทางแก่ผูร้บัใช้เพือ่ให้ส�าเรจ็การเรยีนรู้อย่างต่อเนือ่งตามทีก่�าหนด (115, 123, 
514.12, 536.15)
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ข. กฎระเบียบทั่วไปส�าหรับการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้
 528. กฎระเบียบทั่วไปส�าหรับการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้มีดังต่อไปนี้

528.1. หลักสูตรทีต้่องศกึษาร่วมกบัวธิกีารทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาจน
ส�าเรจ็ตามหลัก สตูรเพือ่จะได้รับใบสถาปนาให้เป็นผูป้กครองหรือมคันายก หรือการ
รบัรองในประเภทและบทบาทของการรับใช้ ตามทีบ่นัทึกไว้ใน หนงัสอืข้อมลูว่าด้วย
การสถาปนา จากภาคพื้น

528.2. ในภาคพ้ืนทีอ่ยูภ่ายใต้แผนกพนัธกจินาซารีนมิชช่ันทัว่โลก ทกุๆ 
หลักสูตร การศึกษาตามที่ก�าหนดไว้ใน หนังสือข้อมูลว่าด้วยการสถาปนา จากภาค
พื้น (527.2- 527.3, 527.5)
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บทที่ 4
คุณสมบัติและระเบียบการเกี่ยวกับผู้รับใช้

ก. ผู้รับใช้ท้องถิ่น
 529. ผู้รับใช้ท้องถิ่นคือสมาชิกฆราวาสของคริสตจักรนาซารีนผู้ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตผู้รับใช้จากคณะกรรมการคริสตจักรท้องถ่ินเพื่อให้ท�าพันธกิจภายใต้การ
ก�ากับดูแลของศิษยาภิบาล และเมื่อมีโอกาสก็จะส�าแดงออกซึ่งของประทาน การ
ใช้และการพัฒนาของประทาน รวมทั้งประโยชน์ต่างๆ ที่มีต่องานรับใช้ ฆราวาสดัง
กล่าวก�าลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาตลอดชีวิต

529.1. สมาชิกคนหนึ่งคนใดของคริสตจักรนาซารีนที่รู้สึกว่าได้รับการ
ทรงเรียกจากพระเจ้าให้เทศนาหรือรับใช้ในคริสตจักรตลอดชีวิตจะได้รับอนุญาตให้
เป็นผูร้บัใช้ท้องถิน่ในครสิตจกัรระยะเวลาหนึง่ปี โดยคณะกรรมการครสิตจกัรทีม่ศีษิ
ยาภิบาลเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาผู้ปกครอง และเป็นผู้ให้การแนะน�าหรือ
โดยคณะกรรมการคริสตจักรที่ไม่มีผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาท�าหน้าที่ ศิษยา 
ภิบาล หากศิษยาภิบาลให้การรับรองและประธานองค์การบริหารอนุมัติ ประการ
แรกผูส้มัครของใบอนญุาตจะได้รบัการตรวจสอบเรือ่งประสบการณ์ส่วนตวัเกีย่วกบั
ความรอด ความรูใ้นหลักค�าสอนของพระคัมภร์ี และระเบยีบการต่างๆ ของครสิตจกัร   
ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานของการได้รับการทรงเรียกโดยพระคุณ ของประทาน 
และชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผู้รับใช้ท้องถิ่นต้องรายงานตัวต่อคริสตจักรท้องถิ่นในการ
ประชุมประจ�าปีของคริสตจักร (113.9, 129.12, 208.12)

529.2. คณะกรรมการคริสตจักรจะออกใบอนุญาตผู้รับใช้ให้ผู้รับใช้
ท้องถิ่นแต่ละคน โดยลงลายมือชื่อของศิษยาภิบาลและเลขานุการของคณะกรรม
การคริสตจักร คริสตจักรที่มี ผู้ท�างานซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากองค์การบริหาร 
บุคคลนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตผู้รับใช้ท้องถิ่นหรือรับการต่ออายุใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการองค์การบรหิารโดยการรบัรองของประธานองค์การบรหิาร (208.12, 
222.11)

529.3. การต่ออายุใบอนุญาตผู้รับใช้ท้องถิ่นกระท�าโดยคณะกรรมการ 
คริสตจักรท้อง ถิ่นที่มีผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาท�าหน้าที่ศิษยาภิบาลโดยการ
รบัรองของศษิยาภบิาล หรอืโดยคณะกรรมการครสิตจกัรทีไ่ม่มผีูป้กครองทีไ่ด้รบัการ
สถาปนาท�าหน้าทีศ่ษิยาภบิาล ทัง้นี ้การต่ออายใุบอนญุาต ดังกล่าวจะต้องได้รับการ
รบัรองจากศษิยาภิบาลและประธานองค์การบรหิารเป็นผูอ้นมัุต ิ(129.12, 208.12)

529.4. ผู้รับใช้ท้องถิ่นจะศึกษาในหลักสูตรส�าหรับผู้รับใช้ภายใต้การ
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ก�ากับดูแลของ คณะกรรมการพจิารณาการศกึษาผูรั้บใช้ประจ�าองค์การบริหาร หลงั
จากสองปีผ่านไปถ้าผูร้บั ใช้ดงักล่าวไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาอย่างน้อย 2 วิชาใน
หลกัสตูรทีจ่ดัไว้ให้ การต่ออายใุบอนญุาตกไ็ม่อาจท�าได้หากประธานองค์การบรหิาร
ไม่อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

529.5. ผู้รับใช้ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตผู้รับใช้ท้องถิ่นมาอย่างน้อย 1 
ปีเต็มและได้ผ่านการศึกษาที่ก�าหนดให้ก็อาจได้รับการเสนอตัวต่อที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารจากคณะกรรมการคริสตจักรเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตผู้รับใช้ประ
องค์การบริหาร แต่ถ้าผู้รับใช้ท้องถิ่นคนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอมาเขา
ก็ยังคงรับใช้อยู่ในสถานภาพเดิมต่อไป (129.12, 527, 530.1)

529.6. ผูร้บัใช้ท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีร่กัษาการศษิยาภิ
บาลจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�า
องค์การบริหารหากเขาท�างานรับใช้ในด้านนี้ต่อไปภายหลังจากการประชุมสมัชชา
องค์การบริหาร (209, 228.5, 523)

529.7. ผูร้บัใช้ท้องถิน่ไม่สามารถทีจ่ะประกอบพธิศีลีบัพตศิมา ศลีมหา
สนิท และพิธีสมรสได้ (530.7)

ข. ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาต
 530. ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารคือผู้ที่การทรงเรียกและของประทาน
ของเขาได้รบั การรบัรองอย่างเป็นทางการจากทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิาร ผ่าน
ทางการให้ใบอนุญาต การมอบอ�านาจให้เป็นผู้รับใช้และการแต่งตั้งเพื่อการรับใช้ที่
กว้างขวางออกไป และมีสิทธิ พิเศษและความรับผิดชอบท่ีมากกว่าผู้รับใช้ท้องถ่ิน 
ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นการก้าวสู่การสถาปนาเป็นผู้ปกครองหรือมัคนายก ใบอนุญาต
ส�าหรับผู้รับใช้ขององค์การบริหารจะต้องครอบคลุมถึงผู้รับใช้ทั้งที่ก�าลังเตรียมตัว
เพื่อเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาและไม่ใช่เพื่อการสถาปนาด้วย (530.7)

530.1. เมื่อสมาชิกคริสตจักรนาซารีนยอมรับถึงการทรงเรียกของ
พระเจ้าให้เข้าสูก่ารท�าพันธกจิการรับใช้ สมาชกิดงักล่าวอาจได้รับใบอนญุาตให้เป็น
ผู้รับใช้โดยที่ประชุมสมัชชา องค์การบริหารด้วยเงื่อนไขที่ว่า 

(1) สมาชิกดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตผู้รับใช้ท้องถ่ินมาแล้วไม่ต�่า
กว่า 1 ปีเต็ม 

(2) สมาชิกดังกล่าวส�าเร็จการศึกษาส�าเร็จหนึ่งในสี่ของหนวยกิตใน
หลักสูตรเพ่ือเป็นผู้รับใช้ หรือสอบผ่านวิชาประวัติศาสตร์และนโยบายการบริหาร 
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คริสตจักรนาซารีนและอีกห้าวิชาที่ก�าหนดให้ผู้รับใช้ต้องศึกษา 
(3) สมาชิกคนนั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคริสตจักรท้อง

ถิ่นที่ตนเองเป็นสมาชิกส�าหรับงานด้านนั้น และต้องส่งใบรับรองนั้นจะมาพร้อมกับ
ใบสมัครขอใบอนุญาตผู้รับใช้ที่กรอกข้อความสมบูรณ์  

(4) สมาชิกคนนัน้ได้ให้หลักฐานแห่งพระคณุ ของประทาน และความ
เป็นบุคคล ที่เป็นประโยชน์ 

(5) สมาชิกคนน้ันได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วนในเร่ือง
วิญญาณจิต สติปัญญา และความเหมาะสม ส�าหรับงานด้านต่างๆ ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของท่ีประชุมสมัชชาขององค์การบริหารที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกอยู่ รวมถึง
การตรวจสอบภูมิหลังตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารเห็นควร 

(6) สมาชิกคนนั้นสัญญาว่าจะเริ่มศึกษาทันทีในหลักสูตรที่จัดไว้ให้
ส�าหรับผู้รับใช้ที่ ได้รับใบอนุญาตและส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการสถาปนา  

(7) สมาชิกคนนั้นมีค�าอธิบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่
เคยถกูประกาศโดยทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารว่าไร้คณุสมบตั ิและต่อมากม็กีาร
ยกเลิกประกาศ ดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยประธานองค์การบริหารและคณะ
กรรมการองค์การบริหารที่เคยประกาศการไร้คุณสมบัติดังกล่าว และรับรองด้วยว่า
ชีวิตสมรสของเขาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับอนุญาตผู้รับใช้หรือการสถาปนา
จากองค์การบริหาร 

(8) ในกรณีที่เคยหย่าร้าง และสมรสใหม่มาก่อนจะต้องมีค�ารับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารส่งมาพร้อมกับ
เอกสารสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจซึ่งอาจ
จะเป็นผูย้กเลกิอปุสรรค ดงักล่าวเพือ่ให้ผู้สมคัรสามารถด�าเนนิการขอรบัใบอนญุาต
ผู้รับใช้และการสถาปนาได้ (30.1-30.3, 129.14, 205.6, 529.5) หากผู้รับใช้
ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยพระคริสตธรรมหรือสถาบันศาสนศาสตร์นาซารีน แล้ว
สอบผ่านหนึ่งในสี่ของหลักสูตรที่ก�าหนดเพื่อการเป็นผู้รับใช้ หรือสอบผ่านหนึ่งในสี่
ของหลกัสูตรการฝึกอบรมเพือ่เป็นผูร้บัใช้ขององค์การบรหิารหรอืภาคพืน้ ข้อยกเว้น
ใดๆ ที่พึงมีก็อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติ ผู้รับใช้
ประจ�าองค์การบรหิารโดยมเีงือ่นไขว่าผู้สมคัรก�าลงัท�าหน้าทีศิ่ษยาภบิาลในคริสตจกัร 
และได้ลงทะเบียนเรียนในระบบการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ และโดยมีข้อแม้ว่าในแต่ละ
ปีผูส้มัครต้องสอบผ่านวิชาทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอื คูม่อื ส�าหรบัการต่ออายใุนอนญุาต 
และข้อยกเว้นดงักล่าวต้องได้รบัอนมุตัจิากประธานองค์การบริหาร  หากพบว่าผู้นัน้
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เคยท�าผดิคดอีาญามาก่อนได้รบัความรอด เรือ่งนีค้ณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัิ
ประจ�าองค์การบรหิารไม่ควรน�ามาเป็นเหตเุพือ่ตดัผูส้มคัรออกโดยอตัโนมตัจิากการ
เป็นผู้รับใช้ที่ได้รับการรับรอง ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 435.8

530.2. ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตจากคณะหรือนิกายอื่นที่ประกาศข่าว
ประเสริฐและมีความปรารถนาจะเข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนอาจได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้รับใช้ที่ออกโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับใช้คน
นั้นต้องส่งมอบใบอนุญาตหรือเอกสารท่ีได้รับจากคณะที่ตนเคยเป็นสมาชิกอยู่ก่อน
หน้านี้ และมีข้อแม้ต่อไปอีกว่า 

(1) บุคคลนั้นเคยส�าเร็จหลักสูตรการศึกษาที่เทียบเท่ากับหลักสูตรที่
ก�าหนดไว้โดย คริสตจักรนาซารีนส�าหรับผู้รับใช้ท้องถิ่น  

(2) บุคคลนั้นได้รับการรับรองจากคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น
ของคริสตจักรนาซารีนที่ตนเองเป็นสมาชิก  

(3) บุคคลนั้นได้แสดงหลักฐานแห่งพระคุณ ของประทาน และชีวิต
ที่เป็นประโยชน์  

(4) บคุคลน้ันได้รบัการตรวจสอบเรือ่งของวิญญาณจติ สตปัิญญา และ
ความเหมาะสม กับงานด้านต่างๆ อย่างถี่ถ้วนภายใต้การก�ากับดูแล ของที่ประชุม
สมัชชาองค์การบริหาร และ  

(5) บุคคลนั้นสัญญาที่จะเริ่มศึกษาทันทีในหลักสูตรการศึกษาที่
ก�าหนดให้ส�าหรับ ผู้รับใช้ที่ได้รับใบอนุญาตและส�าหรับผู้สมัครเข้ารับการสถาปนา 

(6) บุคคลนัน้มีค�าอธบิายอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรในกรณท่ีีเคยถูก
ประกาศโดยท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารหรือกลุ่มเท่าเทียบกันว่าไร้คุณสมบัติ 
และต่อมากม็กีารยกเลิกประกาศ ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยประธานองค์การ
บริหารหรือผู้ที่มีต�าแหน่งเท่ากันและคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร
หรอืกรรมการเท่ากนั ทีเ่คยประกาศการไร้คณุสมบตัดิงักล่าวและรบัรองด้วยว่าชวีติ
สมรสของเขาจะ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับอนุญาตผู้รับใช้ หรือการสถาปนาจาก
องค์การบริหาร และ

(7) ในกรณีที่เคยหย่าร้าง และสมรสใหม่มาก่อนจะต้องมีค�ารับรอง
จากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารส่งมาพร้อมกับ
เอกสารสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจซึ่งอาจ
จะเป็นผูย้กเลกิอปุสรรค ดงักล่าวเพือ่ให้ผู้สมคัรสามารถด�าเนนิการขอรบัใบอนญุาต
ผู้รับใช้และการสถาปนาได้ (530.1)
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 530.3. ใบอนุญาตผู้รับใช้จะหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดการประชุมสมัชชา
องค์การบริหารในปีถัดไป ใบอนุญาตอาจได้รับการต่ออายุโดยการออกเสียงของที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดยเงื่อนไขว่า 

(1) ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาใบสมัครยื่นขอใบอนุญาตผู้รับใช้ที่กรอก
ข้อความแล้ว ไว้กับที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร และด้วยเงื่อนไขที่ว่า 

(2) ผูส้มคัรต้อง ส�าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรทีก่�าหนดให้ในแต่ละปี
อย่างน้อย 2 วิชา และด้วยเงื่อนไขที่ว่า 

(3) ผู้สมัครได้รับการรับรองให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตจากคณะ
กรรมการคริสตจักร ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกโดยมีศิษยาภิบาลเป็นผู้เสนอช่ือเพื่อ
ขอรับการต่ออายุ 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่
ก�าหนด ให้ ท่ีประชุมสมชัชาองค์การบรหิารกอ็าจต่ออายุใบอนญุาตได้ โดยมหีนงัสอื
ชี้แจงถึง สาเหตุของการเกิดกรณีดังกล่าวส่งมาด้วย  หนังสือชี้แจงดังกล่าวจะต้อง
เป็นทีพ่อใจ ของคณะกรรมการพจิารณาคณุสมบติัผูรั้บใช้ประจ�าองค์การบริหารและ
ได้รบัการอนมุตั ิเหน็ชอบจาก ประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจ อย่างไรกต็าม 
ที่ประชุมสมัชชา องค์การบริหารก็อาจใช้ดุลยพินิจออกเสียงคัดค้านการต่ออายุดัง
กล่าวได้หากไม่เห็นด้วย
 ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตที่ส�าเร็จหลักสูตรการศึกษาแล้วและได้รับความเห็น
ชอบอย่างเป็นทางการให้เกษียณอายุโดยการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ด้วย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการองค์การบรหิารจะได้รับการต่ออายใุบอนญุาตผูรั้บ
ใช้โดยไม่ ต้องกรอกใบสมัครยื่นขอใบอนุญาตผู้รับใช้อีก (203.4)

530.4. เพ่ือจะมีคุณสมบัติพร้อมส�าหรับการสถาปนาผู้สมัครจะต้อง
ส�าเรจ็การศกึษา จากหลักสตูรการศกึษาภายใน 10 ปี หลังจากทีไ่ด้รับใบอนญุาตใบ
แรกจากองค์การบรหิาร หากมข้ีอยกเว้นใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ทีไ่ม่ปกตจิะ
ต้องได้รบัค�าการรบัรองจากคณะกรรมการพจิารณาคณุสมบตัผิูรั้บใช้ประจ�าองค์การ
บรหิาร และต้องได้รับการอนมุตัเิหน็ชอบจากประธานองค์การบริหารสากลผูม้อี�านาจ
ผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิารทีไ่ม่มีคุณสมบตัสิ�าหรับการสถาปนาโดยเหตุผลทางด้าน
อายหุรือความล้มเหลวทีไ่ม่สามารถส�าเรจ็การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่�าหนดให้อาจ
ได้รบัการต่ออายใุบอนญุาตหากได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�า
องค์การบริหารและคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร

530.5. ในกรณีที่ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารเป็นศิษยาภิบาล การ
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รบัรองส�าหรบัการต่ออายใุนอนญุาตควรกระท�าโดยคณะกรรมการทีป่รึกษาองค์การ
บริหาร  ในกรณีที่ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตจากคริสตจักรท้องถิ่นเป็นศิษยาภิบาล การ
รบัรองส�าหรบัการให้ในอนญุาตประจ�าองค์การบริหารควรกระท�าโดย คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (222.11)

530.6. ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะออกใบอนุญาตผู้รับ
ใช้ให้กบัผูร้บัใชแ้ต่ละคนโดยมลีายมือชือ่ของประธานองค์การบริหารสากล ประธาน
องค์การบริหารและเลขานุการองค์การบริหาร

530.7. ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่จะได้รับสิทธิอ�านาจให้เทศนา
พระวจนะ และ/หรือใช้ของประทานของเขาในพันธกิจต่างๆ ในการรับใช้พระกาย
ของพระคริสต์ ด้วยเง่ือนไขที่ว่าผู้รับใช้ดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่
ก�าหนดในแต่ละปี และก�าลังท�าหน้าที่ เป็นศิษยาภิบาลหรือมีส่วนร่วมเต็มเวลาใน
พันธกิจที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารที่ตนเองเป็นสมาชิก ผู้รับใช้ดังกล่าว
จะได้รับสิทธอิ�านาจให้ประกอบพธิบัีพตศิมาและพธิศีีลมหาสนทิในคริสตจกัรของตน
และสามารถประกอบพิธีสมรสตามที่กฎหมายอนุญาต (30.2, 510-511, 514, 
514.4, 514.9, 522, 531-531.2, 532-532.2, 800, 802, 803)

530.8. ผูร้บัใช้ท่ีมใีบอนุญาตประจ�าองค์การบริหารทกุคนจะมีสถานภาพ
ของผูรั้บใช้ในทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารขององค์การบรหิารทีต่นเองเป็นสมาชกิ 
คริสตจักรและจะต้องรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งนี้เป็นประจ�าทุกปี (201, 
203.3, 520)

530.9. ในกรณีท่ีผู้รับใช้ประจ�าองค์การบรหิารได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิหรอื
ร่วมในพนัธกจิกบัคณะอืน่ ความเป็นสมาชิกในคริสตจกัรนาซารนีและการเป็นผู้รบัใช้
ในครสิตจักรนาซารนีจะต้องสิน้สดุลงทนัทเีนือ่งจากข้อเทจ็จริงดงักล่าว และท่ีประชมุ
สมัชชาองค์การบริหาร จะน�าเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมด้วยข้อความที่มีลักษณะ 
ดงัต่อไปนี ้: “ได้พ้นจากสมาชิกภาพและพันธกิจของคริสตจักรนาซารีนโดยเข้าร่วกบั
คณะอื่น” (107, 112)

ค. มัคนายก
 531. มัคนายกคือผู้รับใช้ที่ได้ส�าแดงการทรงเรียกจากพระเจ้าสู่การท�า
พันธกิจ ของประทาน และความเป็นประโยชน์ และเป็นผู้เคยผ่านการอบรมและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ซึ่งถูกแยกออกมาเพื่อรับใช้พระคริสต์โดยการออกเสียงของที่
ประชุมสมัชชา
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องค์การบริหารและโดยการได้รับการสถาปนา และเป็นผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท�า
พันธกิจเฉพาะในการรับใช้

531.1. มัคนายกไม่จ�าเป็นต้องส�าแดงว่าตนเองได้รับการทรงเรียกให้
เทศนาอย่างเฉพาะเจาะจง โดยพื้นฐานในพระวจนะและประสบการณ์คริสตจักร
ยอมรบัว่าพระเจ้าทรงเรยีกบาง คนสูก่ารรบัใช้ตลอดชวีติ ซึง่คนนัน้อาจไม่ต้องแสดง
ว่าตนเองได้รบัการทรงเรยีกให้ท�าภารกจิ ด้านใดด้านหนึง่โดยเฉพาะ และคริสตจกัร
เชื่อว่าบุคคลที่ได้รับการทรงเรียกดังกล่าวควรได้รับการรับรองและยืนยันจากคริสต
จักรและต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ตามที่คริสตจักรก�าหนด มัคนายกเป็นต�าแหน่งถาวรในการท�าพันธกิจ

531.2. มัคนายก จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดในเรื่องการศึกษา ควร
ส�าแดงพระคุณ และของประทานที่เหมาะสม และได้รับการรับรองและยืนยันจากค
ริสตจักร มัคนายกจะได้ รับสิทธิอ�านาจให้ประกอบพิธีบัพติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
ในคริสตจักรของตน และสามารถ ประกอบพิธีสมรสตามที่กฎหมายอนุญาตและใน
บางโอกาสก็อาจได้รับสิทธิอ�านาจให้น�าการนมัสการและเทศนา เป็นท่ีเข้าใจกันว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าและคริสตจักรอาจใช้พระคุณและของประทานของบุคคลดังกล่าว
ในพันธกิจด้านต่างๆ ได้ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองหมายของผู้รับใช้ในพันธกิจแห่งพระ
กายของพระคริสต์ มัคนายกก็อาจใช้ของประทานของตน ในภารกิจที่ อยู่ภายนอก
คริสตจักรได้ (30.2, 514.9-514.10)

531.3. ผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าสู่การท�าพันธกิจ ผู้ซึ่งมีใบ
อนุญาตประจ�าองค์การบริหารในปัจจุบันและเคยได้รับใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน ซึ่งได้รับการรับรองการต่ออายุใบอนุญาตโดยคณะกรรมการคริสตจักร 
หรอืคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร มากกว่านีอี้ก ผูรั้บใช้ดงักล่าวควร

1. ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ของคริสตจักร 
2. ส�าเรจ็การศกึษาในหลักสตูรการศกึษาทีก่�าหนดให้ส�าหรับผู้รับใช้ที่

มีใบอนุญาต และผู้สมัครเข้ารับการสถาปนาที่เป็นมัคนายก และ 
3. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้

ประจ�าองค์การบริหารอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
 บุคคลดังกล่าวนี้ก็อาจได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งมัคนายกด้วยคะแนน
เสียง 2 ใน 3ของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคล ดังกล่าว
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน และ ก�าลังรับใช้
ในพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ ในกรณีผู้รับใช้ครึ่งเวลาจะต้องเข้าใจว่าการต่ออายุ
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อาจจะต้องเพ่ิมระยะเวลาในการรับใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของการมีส่วนร่วมในพันธ
กิจคริสตจักรท้องถิ่นและมีค�าพยานและการรับใช้ที่แสดงว่าการทรงเรียกของเขามี
ความส�าคัญมากว่าอย่างอื่น ผู้รับใช้ที่เคยถูกประกาศว่าขาดคุณสมบัติโดยที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารมาก่อน ค�าประกาศนัน้จะต้องถกูยกเลกิอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษรโดยประธานองค์การบรหิารและคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบริหาร
ที่เคยออกค�าประกาศดังกล่าวนั้น และโดยเงื่อนไขที่ว่าความสัมพันธ์ด้านชีวิตสมรส
ของบคุคลดงักล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสถาปนา (30.1-30.3, 203.6, 320, 
527)
 531.4. ถ้าในขณะที่มัคนายกดังกล่าวก�าลังท�าพันธกิจอย่างต่อเนื่องและ
รู้สึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าสู่พันธกิจการเทศนาพระค�า มัคนายกคนน้ันก็อาจ
ได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้รับใช้สถาปนาหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ 
ส�าหรับการท�าภารกิจดังกล่าวอย่างครบถ้วน และหลังจากที่ได้ส่งคืนในอนุญาตการ
เป็นมัคนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฆ. ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา
 532. ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาคือผู้รับใช้ที่ได้ส�าแดงการทรงเรียก
จาก พระเจ้าสู่การเทศนา ของประทาน และความเป็นประโยชน์ และเป็นผู้เคยผ่าน
การอบรม และมปีระสบการณ์ เป็นผูซ้ึง่ถกูแยกออกมาเพือ่รบัใช้พระคริสต์ผ่านทางค
รสิตจักร ของพระองค์โดยการออกเสยีงของทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบริหาร และโดย
การได้รบัการสถาปนา และเป็นผูซ้ึง่ได้รบัสทิธอิ�านาจอย่างสมบูรณ์ให้ท�าหน้าทีต่่างๆ 
ของคริสตจักร

532.1. เรายอมรบัว่าต�าแหน่งเดยีวทีร่บัใช้ด้านการเทศนาพระค�านัน่คอื
ต�าแหน่งของผูร้บัใช้สถาปนา ต�าแหน่งน้ีถอืเป็นต�าแหน่งถาวรในครสิตจกัร ผูป้กครอง
ที่ได้รับการสถาปนามีหน้าที่ปกครองดูแลคริสตจักรอย่างดี เทศนาพระค�า ประกอบ
พิธีศลีบพัตศิมาและศลีมหาสนทิ และประกอบ พธิสีมรส โดยกระท�าสิง่เหล่านีภ้ายใต้
พระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร (30-30.4, 32, 513-
514.3, 514.9-514.10, 536.12)

532.2. คริสตจักรมีความคาดหวังว่าผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกเข้าสู่พันธ
กิจด้านนีอ้ย่างเป็นทางการจะต้องเป็นผูอ้ารกัขาพระค�าอย่างสตัย์ซือ่และทุม่เทให้กบั
การประกาศพระค�านั้นตลอดชีวิตของตนเอง

532.3. ผู้ซึ่งได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าสู่การท�าพันธกิจให้เป็นผู้
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ปกครอง ซ่ึงเป็นผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกนั ซึง่ได้
รบัการรบัรองการต่ออายใุบอนญุาต โดยคณะกรรมการครสิตจกัรหรอืคณะกรรมการ
องค์การบริหารและผู้ซึ่ง 

1. ปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ของคริสตจักร 
2. ส�าเรจ็การศกึษาในหลักสตูรการศกึษาทีก่�าหนดให้ส�าหรับผู้รับใช้ที่

มีใบอนุญาต และผู้สมัครเข้ารับการสถาปนาที่เป็นผู้ปกครอง ผู้รับใช้สถาปนา และ 
3. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้

ประจ�าองค์การ บริหารอย่างละเอียดถี่ถ้วนต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร 
 บคุคลดงักล่าวนีก้อ็าจได้รบัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งผูป้กครองรบัใช้สถาปนา
ด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิาร โดยมเีงือ่นไขว่าบคุคล 
ดังกล่าวได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน และก�าลัง
รบัใช้ในพันธกิจทีไ่ด้รบัมอบหมายอยู ่ในกรณผีูร้บัใช้ครึง่เวลาจะต้องเข้าใจว่าการต่อ
อายอุาจจะต้องเพ่ิมระยะเวลาในการรบัใช้ซ่ึงขึน้อยูก่บัระดบัของการมีส่วนร่วมในพนัธ
กิจคริสตจักรท้องถิ่นและมีค�าพยานและการรับใช้ที่แสดงว่าการทรงเรียกของเขามี
ความส�าคญัมากกว่าอย่างอืน่ ผูร้บัใช้ทีเ่คยถกูประกาศว่าขาดคณุสมบตัโิดยทีป่ระชมุ
สมัชชาองค์การบรหิารมาก่อน  ค�าประกาศนัน้จะต้องถูกยกเลกิอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษรโดยประธานองค์การบริหารและคณะกรรมการองค์การ บริหารที่เคยออกค�า
ประกาศดังกล่าวนั้นและโดยเงื่อนไขที่ว่าความสัมพันธ์ด้านชีวิต สมรสของบุคคลดัง
กล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการสถาปนา (30.-30.4, 203.6, 320, 527)

ง. การรับรองการสถาปนา
 533. ผู้รับใช้ที่ได้รับการสถาปนาจากคณะนิกายอื่นที่มีความปรารถนาจะ
เข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนและได้ยื่นหลักฐานการสถาปนา อาจได้รับการรับรอง
การสถาปนาจากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารหลงัจากทีไ่ด้มีการตรวจสอบจนเป็น
ที่พอใจโดยคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารในเรื่อง
เกี่ยว กับพฤติกรรม ประสบการณ์ส่วนตัวและหลักค�าสอน โดยมีเงื่อนไขว่า 

(1) ผูร้บัใช้คนนัน้ ต้องแสดงให้เหน็ว่าตนมคีวามเข้าใจความหมายใน คู่
มือคริสตจักรนาซารีน และประวัติศาสตร์ ของคริสตจักรนาซารีนและได้น�ามาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันผ่านการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ก�าหนดให้  

(2) ผู้รับใช้คนนั้นส่ง “แบบสอบถามส�าหรับผู้สมัครขอรับการสถาปนา
เพื่อขอรับการรับรอง” ที่ได้กรองข้อความอย่างครบถ้วนให้กับที่ประชุมสมัชชา

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   206 3/2/2017   10:07:05 AM



207

องค์การบริหาร และ 
(3) ผู้รับใช้ คนนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนส�าหรับการได้รับสถาปนาตาม

ที่ ก�าหนดไว้ใน 531-531.3, 532-532.3
(4) ผูร้บัใช้คนนัน้ก�าลังด�าเนนิการรบัใช้ในต�าแหน่งพนัธกจิอยู่ (203.7, 

225, 527, 530.2)
533.1. ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะออกใบรับรองให้กับ
ผู้รับใช้คนนั้น โดยใบรับรองนั้นจะมีลายมือชื่อของประธานองค์การ

บริหารสากล ประธานองค์การบริหาร และเลขานุการองค์การบริหาร (536.6)
533.2. เมือ่ใบสถาปนาของผูร้บัใช้จากครสิตจกัร/คณะนกิายอืน่ทีไ่ด้รบั
การรับรองแล้ว ใบสถาปนานั้นจะถูกส่งกลับมายังผู้รับใช้โดยมีบันทึก

หรือการประทับตราข้อความต่อไปนี้ไว้ที่ใบสถาปนาดังกล่าว : 

  ให้การรับรองโดย
ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารคริสตจักรนาซารีน...........................
  วันที่..............เดือน...............ค.ศ....................
  เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการออกใบสถาปนาใหม่
   ..........................................ประธานองค์การบรหิารสากล
   ..........................................ประธานองค์การบริหาร
   ..........................................เลขานุการองค์การบริหาร

จ. ผู้รับใช้เกษียณอายุ
 534. ผู้รับใช้เกษียณอายุคือผู้รับใช้ท่ีถูกจัดไว้ในสถานภาพเกษียณอายุ
โดยทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารทีผู่รั้บใช้คนเป็นสมาชกิอยู ่โดยได้รับการแนะน�า
จากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร การเปล่ียนแป
ลงใดๆ ต่อสถานะต้องผ่านการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารโดยมีการ
แนะน�าจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร

534.1. การเกษยีณอายจุะไม่บงัคบัให้มกีารสิน้สดุการท�างานรบัใช้ และ
การเกษียณอายุก็ไม่เป็นเหตุให้สูญส้ินสมาชิกภาพในการประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารแต่ประการใดไม่ ผู้รับใช้ซึ่งก�าลังท�างานอยู่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
มีอายุถึงก�าหนดเกษียณตามปกติอาจมีสถานภาพเป็นผู ้ที่เกษียณอายุที่ได้รับ
มอบหมายอยู่  อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้ที่อยู่ในสถานภาพที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ท�า 
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หน้าท่ีใดๆ ในระหว่างการเกษยีณอายจุะถกูจดัอยูใ่นสถานภาพของการเกษยีณอายุ
โดยไม่ได้รับมอบหมาย (201, 536.9)

ฉ. การโอนย้ายผู้รับใช้
 535. เมื่อผู้รับใช้ปรารถนาที่ย้ายไปยังองค์การบริหารอื่น การโอนย้าย
สมาชิกภาพจะกระท�าโดยการออกเสียงของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร หรือ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารซึ่งผู้ที่ปรารถนาจะโอน
ย้ายเป็นสมาชิกอยู่ คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจเป็นผู้รับเรื่อง
การโอนย้ายก่อนที่จะมีการประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อมอบ
หมายสิทธิด้านสมาชิกภาพให้แก่องค์การบริหารที่ผู้รับใช้จะย้ายไป และให้อยู่ภาย
ใต้การอนุมัติของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร 
และที่ประชุมสมัช ชาองค์การบริหาร (203.8-203.9, 223, 228.9-228.10)

535.1. การโอนย้ายของผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารจะเป็นได้ก็ต่อ
เมื่อระดับคะแนนการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารท่ี
ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาผู้รับใช้ประจ�า
องค์การบริหารที่ออกใบโอนถูกส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่รับการโอนน้ัน เลขานุการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะแจ้งให้เลขานุการองค์การบริหารทราบว่าคณะกรรมการได้รับรายงาน
เก่ียวกับการศึกษาของผู้โอนย้ายแล้ว ผู้รับใช้ท่ีโอนย้ายจะท�าหน้าที่รายงานระดับ
คะแนนการศกึษาในหลักสตูรผูร้บัใช้ของตนต่อองค์การบรหิารทีย่อมรบัการโอนของ
ตน (230.1-230.2)

535.2. ท่ีประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่ยอมรับการโอนจะแจ้งให้ที่
ประชมุสมชัชาองค์การบรหิารทีอ่อกใบโอนเกีย่วกบัสมาชกิภาพของผูถ้กูโอน ตราบ
ใดที่ผู้ถูกโอนยังไม่ได้ถูกรับเข้าสู่องค์การบริหารใหม่โดยการออกเสียงของท่ีประชุม
สมัชชาองค์การบริหาร สมาชิกภาพของผู้ถูกโอนก็ยังคงอยู่ในองค์การบริหารเดิม 
การโอนดังกล่าวจะมผีลกต่็อเมือ่การประชุม สมชัชาองค์การบรหิารสมยันัน้สิน้สดุลง 
ตามวนัเวลาของการโอนสู่องค์การบรหิารใหม่ท่ีก�าหนดข้ึน (203.8, 223, 228.10)

ช. กฎระเบียบทั่วไป
 536. ต่อไปนีค้อื ค�าจ�ากดัความของศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบการทัว่ไป
ส�าหรับผู้รับใช้ในคริสตจักรนาซารีน
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 ผู้รับใช้เต็มเวลา: ผู้ปกครองที่ได้รับสถาปนา มัคนายก และผู้รับใช้ที่มีใบ
อนุญาต 
 ฆราวาส: เป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนแต่ปัจจุบันไม่ได้ท�างานใน
หน้าที่ผู้รับใช้เต็มเวลา
 ผู้รับใช้ที่ก�าลังรับใช:้ ผู้รับใช้ที่ก�าลังท�าพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
 ผูร้บัใช้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย: สถานภาพของสมาชิกผูรั้บใช้ทีป่ฏิบตัพินัธกจิ
ด้านใดด้านหนึ่งตามที่ก�าหนดไว้ในมาตราที่ 505-526
 การระงบัการมอบหมาย: ผูร้บัใช้ทีอ่ยูใ่นสภาพทีดี่แต่เนือ่งจากไม่ได้ปฏบิตัิ
พันธกิจด้านใดด้านหนึ่งตามที่ก�าหนดไว้ในมาตราที่ 505-526
 ผู้รับใช้เกษียณอายุที่ได้รับมอบหมาย: สถานภาพผู้รับใช้เกษียณอายุที่
ได้รับมอบหมายให้ท�าพันธกิจในขณะที่เกษียณอายุ
 ผูรั้บใช้เกษยีณอายุทีไ่ม่ได้รบัมอบหมาย: สถานภาพผูรั้บใช้เกษยีณอายุ
ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ท�าพันธกิจในขณะที่เกษียณอายุ
 การลงวินัย: ผู้รับใช้ที่ถูกระงับสิทธิ โอกาส และความรับผิดชอบในฐานะผู้
ปกครองที่ได้รับการสถาปนาตามกระบวนการลงวินัย
 การขอเก็บใบอนุญาต: สถานภาพของผู้รับใช้ที่ดีแต่ไม่สามารถท�าพันธ
กิจได้จึงสมัครใจขอระงบัสทิธ ิโอกาส และความรบัผดิชอบในฐานะผูป้กครองทีไ่ด้รับ
การสถาปนาชั่วคราว โดยการเก็บใบอนุญาตไว้กับเลขานุการองค์การบริหารสากล 
ผู้รับใช้ที่ขอเก็บใบอนุญาตยังคงเป็นสมาชิกผู้รับใช้และสามารถขอสิทธิ โอกาส และ
ความรบัผิดชอบคืนในฐานะสมาชิกผูร้บัใช้โดยขอให้คอืใบอนญุาตตามทีก่�าหนดไว้ใน
ข้อ 538.2 (537, 537.2, 537.8)
 การส่งคนืใบอนญุาต: สถานภาพของสมาชกิผู้รบัใช้ทีต้่องคนืสทิธ ิโอกาส 
และความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาเนื่องจากประพฤติผิด
ระเบียบวินัย มีข้อต�าหนิ ค�าสารภาพผิด ผลจากคณะกรรมการลงวินัย หรือ การ
อาสาสมัครด้วยเหตผุลใดๆ นอกเหนอืจากการไม่สามารถท�าพนัธกจิได้ ผูท้ีส่่งคนืใบ
อนุญาตยังคงเป็นสมาชิกผูร้บัใช้ภายใต้การลงวนิยั ดงันัน้ สทิธ ิโอกาส และความรับ
ผิดชอบของเขาสามารถรื้อฟื้นได้
 การลาออก: แม้จะเป็นผูรั้บใช้ทีด่แีต่เนือ่งจากเหตผุลส่วนตวัจงึตดัสนิใจไม่
ขอ เป็นผูร้บัใช้อกีต่อไป และขอยกเลกิสทิธ ิโอกาส และความรบัผดิชอบของผูร้บัใช้
เพื่อเป็นเพียงฆราวาสอย่างถาวร 
 ส่วนสมาชกิผู้รบัใช้ทีป่ระพฤตไิม่เหมาะสมกอ็าจลาออกจากการเป็นผูรั้บใช้
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ที่มีใบอนุญาตตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 537.4 
 การปลด: สถานภาพของผู้รับใช้ที่ถูกปลดจากหน้าที่ของผู้รับใช้ตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อ 537.3
 การคนืใบอนญุาต: การคนืสทิธิ โอกาส และความรบัผดิชอบในฐานะผูร้บั
ใช้ให้แก่ผู้รับใช้ที่เคยขอเก็บใบอนุญาตไว้
 การรื้อฟื้นใบอนุญาต: การคืนสิทธิ โอกาส และความรับผิดชอบในฐานะ
ผู้รับใช้ให้แก่ผู้รับใช้ที่เคยคืนใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกย้าย
 การฟื้นฟู: เป็นกระบวนการน�าผู้รับใช้ที่เคยได้รับการลงวินัยหรือสมัคร
ใจสละสิทธิ โอกาส และความรับผิดชอบในฐานะผู้รับใช้สมบูรณ์ทางด้านวิญญาณ 
อารมณ์ สติปัญญา และร่างกาย และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเกิดผลและ
สร้างสรรค์  การฟ้ืนฟไูม่จ�าเป็น ต้องรวมการรือ้ฟ้ืนสทิธ ิโอกาส และความรบัผดิชอบ
ของผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา
 การกล่าวหา: เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติผิดระเบียบวินัยของ
ผูรั้บใช้ของคริสตจกัรนาซารนีซ่ึงต้องท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมลีายมือช่ือรับรอง
จากสมาชิกครสิตจกัรนาซารนีอย่างน้อยสองคน ซึง่สามารถพสิจูน์ได้และเป็นเหตใุห้
สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาถูกลงวินัยภายใต้ข้อก�าหนดของ คู่มือคริสตจักรนาซารีน 
 ความรู:้ ความรู้ในความจริงที่เรียนรู้โดยการใช้สามัญส�านึกของบุคคล
 ข้อมูล: ความจริงที่เรียนรู้จากผู้อื่น
 ความเชือ่: บทสรปุของความเช่ือทีด่ซีึง่อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้และข้อมลู
 คณะกรรมการสืบสวน: คณะกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ตาม ธรรมนญูค
ริสตจักรนาซารีน เพื่อรวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกกล่าวหาหรือต้อง
สงสัย
 การกล่าวหาเฉพาะ: เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติผิดระเบียบ
วินัยของผู้รับใช้ของคริสตจักรนาซารีนซึ่งต้องท�าเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งสามารถ
พิสูจน์ได้และเป็นเหตุให้สมาชิกผู้ถูกกล่าวหาถูกลงวินัยภายใต้ข้อก�าหนดของ คู่มือ
คริสตจักรนาซารีน 
 การพักสถานภาพ: การลงวินัยประเภทหนึ่งซึ่งท�าให้สมาชิกผู้รับใช้ไม่มี
สิทธิ โอกาสและความรับผิดชอบชั่วคราว
 สถานภาพปกต:ิ สถานภาพของผูร้บัใช้ทีไ่ม่มข้ีอกล่าวหา ไม่อยูภ่ายใต้การ
ลงวินัย ไม่คืนใบอนุญาต ย้าย หรือ ลาออก

536.1. ในกรณีที่ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่ท�ากิจกรรมต่างๆ ของ 
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คริสตจักรอื่นๆ โดยไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคริสตจักรนาซารีน หรือมีความ
เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าทีค่รสิตจักรท่ีท�างานในลักษณะดังกล่าวคนอ่ืนๆ โดยไม่มีหนงัสอื
อนุมัติจากคณะกรรมการองค์บริหารของเขตองค์การบริหารที่ผู้รับใช้คนดังกล่าวมี
สมาชิกภาพเป็นผู้รับใช้หรือไม่มีหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการประธานองค์การ
บริหารสากล ผู้รับใช้คนดังกล่าวจะต้องถูกสอบสวนตามกฎหมายที่ว่าด้วยการลง
วินัยผู้รับใช้ (536.11, 605.1)

536.2. ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร ต้องให้ความเคารพต่อค�าแนะน�า
ของประธานองค์การบรหิาร และคณะกรรมการทีป่รึกษาประจ�าองค์การบริหารเสมอ 
(518)

536.3. การขอมีส่วนร่วมใดๆ ของผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร หรือ
ญาติพี่น้องในโครงการหรือกองทุนที่คริสตจักรมีอยู่หรือที่จะมีขึ้นในเวลาต่อไปเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือหรอืสนบัสนนุแก่ผูร้บัใช้ทีท่พุพลภาพหรอืชราภาพของครสิตจกัร
นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้รับใช้ที่ท�างานเต็มเวลาในต�าแหน่งศิษยาภิ
บาลหรือผู้ประกาศที่ได้รับมอบหมายหรือในหน้าที่การงานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง
ภายใต้ข้อก�าหนดของที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร ข้อปฏิบัตินี้ไม่ได้รวมเอาผู้ที่
ท�างานครึ่งเวลาหรือผู้ที่ท�างานเป็นครั้งคราวเข้าไว้ด้วย

536.4. ผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตในต�าแหน่งศิษยาภิบาลหรือผู้ช่วยศิษยา 
ภิบาลเตม็เวลาของครสิตจกัรนาซารนีจะเป็นสมาชกิทีม่สีทิธอิอกเสยีงในการประชมุ
สมัชชาองค์การบริหาร (201)

536.5. ผู้สมัครที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ปกครองหรือมัคนายกจะได้รับการ
สถาปนาโดยการวางมืออธิษฐานจากประธานองค์การบริหารสากลและผู้ปกครองที่
ได้รับการสถาปนาพร้อมกับพิธีกรรมการสถาปนาที่เหมาะสมภายใต้การก�ากับดูแล
ของประธานองค์การบริหารสากลที่ประกอบพิธี (307.4) 

536.6. ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจจะให้ใบรับรองการ
สถาปนาที่ลงชื่อโดยประธานองค์การบริหารสากล ประธานองค์การบริหาร และ
เลขานุการองค์การบริหาร (533.1)

536.7. ในกรณีที่ใบสถาปนาของผู้ปกครองหรือมัคนายกเกิดสูญหาย 
หรือ ถูกท�าลาย การออกใบสถาปนาฉบับส�าเนาจะกระท�าได้โดยการรับรองของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร การรับรองดังกล่าวจะต้องส่งไปยัง
ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจโดยตรง และเมื่อได้รับอนุมัติจากประธาน 
ดังกล่าวเลขาธกิารองค์การบรหิารสากลจะออกใบสถาปนาฉบบัส�าเนา ด้านหลงัของ
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ใบสถาปนานี้จะใส่เลขที่เดิมพร้อมกับข้อความก�ากับว่า “ฉบับส�าเนา” ถ้าประธาน
องค์การบรหิารสากลหรอืเลขานกุารคนเดมิไม่สามารถลงชือ่ได้ กใ็ห้ประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ ประธานองค์การบริหารและเลขานุการองค์การบริหารที่ยื่น
ค�าร้องดังกล่าวเป็นผูล้งช่ือในใบสถาปนาฉบบันีแ้ทน บรเิว้นด้านหลงัของใบสถาปนา
น้ีจะมีข้อความต่อไปนีจ้ารกึไว้โดยมปีระธานองค์การบริหารสากลผู้มอี�านาจ ประธาน
องค์การบริหาร และเลขานุการองค์การบริหารเป็นผู้ลงชื่อ: 

ใบสถาปนาฉบับนี้ออกให้เพื่อทดแทนใบสถาปนาฉบับแรกที่ออกให้กับ.............วัน
ที.่..........ค.ศ......  ออกให้โดย............วันทีท่�าการสถาปนา.........และใบสถาปนาฉบบั
แรกของ................ลงชื่อโดย......
และ....................เนื่องจากใบสถาปนาฉบับแรกได้ (สูญหาย—เสียหาย—ถูกท�าลาย)
  .............................................ประธานองค์การบริหารสากล
  .............................................ประธานองค์การบริหาร
  .............................................เลขานุการองค์การบริหาร

536.8. ผู้ปกครองและมัคนายกทุกคน (ที่ได้รับมอบหมายและไม่ได้
รับมอบหมาย) จะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในคริสตจักรนาซารีนท้องถ่ินซึ่งเขาเข้าร่วม
นมสัการ ถวายสิบลด และมส่ีวนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรอย่างสตัย์ซือ่ นอกเหนอื
จากข้อก�าหนดเหล่านีก้อ็าจได้รบัโดยเพยีงการอนมุตัขิองกรรมการทีป่รกึษาองค์การ
บรหิาร หากผูป้กครองและมคันายกไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจกัรในองค์การบริหาร
ที่เขาได้รับใบอนุญาต ก็จะถูกระงับการท�าหน้าที่ผู้ปกครองและมัคนายก (521) 

536.9. ผูป้กครองและมคันายก จะมสีมาชกิภาพของผูร้บัใช้ในทีป่ระชมุ
สมัชชาองค์การบรหิารขององค์การบรหิารทีต่นเป็นสมาชกิคริสตจกัร และจะรายงาน
ต่อที่ประชุมดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ผู้ปกครองหรือมัคนายกที่ไม่ได้รายงานต่อที่
ประชมุนัน้เป็นเวลา 2 ปี ตดิต่อกนัไม่ว่าจะเป็นการรายงานด้วยตนเองหรอืจดหมาย
ก็ตาม ที่ประชุมสมัชชาดังกล่าวก็อาจขอให้บุคคลนั้นสิ้นสุดการเป็นสมาชิกองค์การ
บริหาร (30, 201, 203.3, 520, 534.1)

536.10. ในกรณีทีผู่ป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ
หรือร่วมในพันธกิจกับคณะนิกายอื่น ความเป็นสมาชิกในคริสตจักรและในการเป็น
ผู้รับใช้ในคริสตจักรนาซารีนจะต้องสิ้นสุดลงทันที ยกเว้นถ้าผู้รับใช้คนน้ันได้รับ
หนงัสอือนมุตัจิากคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิารทีผู้่รบัใช้นัน้มสีมาชกิ
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ภาพเป็นผู้รับใช้ และหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล  
และที่ประชุม สมัชชาองค์การบริหารจะน�าเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมด้วยข้อความ
ที่มีลักษณะดังต่อ ไปนี้ “ได้พ้นจากสมาชิกภาพ และพันธกิจของคริสตจักรนาซารีน 
โดยเข้าร่วมกับคณะนิกายอื่น” (107, 112)

536.11. ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาจะไม่ท�ากิจกรรมปกติต่างๆ 
ของครสิตจกัรอืน่ๆ โดยไม่อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของครสิตจกัรนาซารนี หรอืการ 
กระท�าพันธกิจอิสระ หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือร่วมงานกับเจ้าหน้า
ท่ีของคริสตจักรอื่นๆ หรือคณะอื่นๆ โดยไม่มีหนังสืออนุมัติเป็นรายปีจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร หรือหนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลก่อน เมื่อผู้รับใช้สถาปนาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
ที่องค์การบริหารมากกว่าหนึ่งแห่ง หรือที่องค์การบริหารที่แตกต่างกันกับองค์การ
บรหิารท่ีผู ้รบัใช้นัน้มสีมาชิกภาพเป็นผูร้บัใช้ คณะกรรมการประธานองค์การบริหาร
สากลจะแจ้งให้คณะ กรรมการองค์การบริหารที่เกี่ยวข้องทราบถึงข้อเสนอรับการ
อนุมัติดังกล่าวที่ก�าลังรอการชี้ขาดจากคณะกรรมการเหล่านั้นด้วย

หากผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเหล่าน้ีผู้รับ
ใช้ดังกล่าวจะต้องสิ้นสภาพ จากการเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนโดยคะแนน
เสียงรับรอง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การ
บริหารและโดยการตัดสินใจของที่ประชุมสมัชชา องค์การบริหาร การที่จะก�าหนด
ลงไปว่ากิจกรรมใดถือเป็น “พันธกิจอิสระ” หรือ “กิจกรรม ที่ไม่ได้รับอนุมัติ” นั้น
จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประธานองค์การบริหารสากล (112-112.1)

536.12. ผู้รบัใช้ทีไ่ด้รบัมอบหมายอาจก่อตัง้ครสิตจกัรเมือ่ได้รบัอนญุาต
จากประธานองค์การบริหารหรือประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ ประธาน
องค์การบริหารจะรายงานการก่อตั้งคริสตจักรอย่างเป็นทางการให้กับส�านักงาน
เลขานุการองค์การบริหารสากลทราบ (100, 208.1)

536.13. การได้รับสมาชิกภาพในที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะ
เกิดจากการท�าหน้าที่ศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้ที่ท�างานในพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย
และการท�างานในหน้าที่ ดังกล่าวเป็นอันดับแรกตามบทบาทหน้าที่ที่ก�าหนดใน
ย่อหน้า 505-526

536.14. ข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้รับใช้ในระหว่างการให้ค�าปรึกษา การให้
ค�าแนะน�า หรือการแนะน�าฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด
ที่สุด และจะไม่มีการเปิดเผยโดยปราศจากการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ
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บุคคล เว้นเสียแต่ได้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ 
และทันทีที่เป็นไปได้ ผู้รับใช้ควรเปิดเผยสถานการณ์เหล่านั้นได้:

1.เมื่อปรากฏชัดว่าเกิดการคุกคามที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น
2.เมือ่มคีวามน่าสงสยัของการทารณุกรรมหรอืกระท�าผดิโดยการละทิง้

เดก็เลก็ คนพกิาร คนชรา หรอืบคุคลอ่ืนทีม่คีวามเสีย่งตามทีก่ฎหมายท้องถิน่ก�าหนด
ไว้ ผูท้�ารายงานไม่มหีนา้ทีใ่นการคน้หาความถูกต้องของรายงานหรอืสืบสวนบรบิท
ของรายงาน แต่ให้ท�าเพยีงรายงานความน่าสงสยัให้แก่เจ้าหน้าทีท่ีเ่หมาะสมเท่านัน้

3.ในกรณีทางกฎหมายเมือ่อยูภ่ายใต้ค�าสัง่ศาลให้แสดงพยานหลกัฐาน  
ผู้รับใช้ควรรักษาความปลอดภัยแม้ส่วนเล็กน้อยที่สุดของบันทึกการประชุม รวมถึง
บนัทึกการเปิดเผยทีไ่ด้มาและหนังสือยนิยอมทีไ่ด้รับ ยอมรับสิง่ทีไ่ด้มาจากนกัวชิาชพี
ที่อาจน�ามาใช้ในการสอน การเขียน การเทศนา หรือการน�าเสนอต่อบุคคลทั่วไป 
เพียงเมื่อวิธีการเหล่านั้นท�าให้เกิดความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ต่อท้ังความเป็นตัว
ตนของบคุคลและการรกัษาความลับในขณะทีใ่ห้ค�าปรกึษาแก่ผูเ้ยาว์ หากผูร้บัใช้ค้น
พบว่ามีการคกุคามอย่างรนุแรงต่อสวสัดิภาพของผู้เยาว์ และการสือ่สารข้อมลูความ
ลบัต่อบดิามารดาหรอืผูด้แูลตามกฎหมายมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อสขุภาพและความ
อยู่ดีกินของเด็ก ผูร้บัใช้ควรเปิดเผยข้อมลูทีจ่�าเป็นเพือ่ปกป้องสขุภาพและความอยู่ดี 
กินดีของผู้เยาว์

536.15 ผูป้กครองหรือมคันายกทกุคนต้องมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชวิีตเป็น 20 ช่ัวโมง ซึง่อยูไ่ต้การดแูลของคณะกรรมการพจิารณาการ
ศึกษาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร (527.6)
536.16. ผู้รับใช้อาจประกอบพิธีแต่งงานให้เฉพาะผู้ท่ีผ่านการให้ค�าปรึกษาอย่าง
ครบถ้วน และที่มีพื้นฐานด้านพระคัมภีร์ส�าหรับการแต่งงาน การแต่งงานตามหลัก
พระคัมภีร์มีอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างชายหนึ่งคนและหญิงหน่ึงคนเท่าน้ัน (30-
30.4, 32, 514.10)

ซ. การลาออกหรือการปลดจากพันธกิจ
 537. เลขานุการองค์การบริหารสากลได้รับอนุญาตให้รับและฝากรักษา
ใบสถาปนาของผู้รับใช้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมพันธกิจในระยะเวลาหนึ่งและปรารถนา
ท่ีจะฝากใบสถาปนาดังกล่าวไว้ เป็นที่รับรองว่าใบสถาปนาที่รับมานั้นไม่ได้รับมา
เนือ่งจากข้อกล่าวหาเก่ียวกับความประพฤตทิีไ่ม่เหมาะสม หรอืการถกูกล่าวร้ายทีอ่นั
อาจน�ามาซึ่งการลงวินัยต่อผู้รับใช้ที่ส่งมอบเอกสารนั้น ผู้รับใช้ที่ส่งมอบใบสถาปนา
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ดังกล่าวให้เลขานกุารองค์การบรหิารสากลเกบ็รกัษานัน้จะรับเอกสารกลับคนืได้ตาม
ข้อก�าหนดที่ 538.2

537.1. เมื่อผู้รับใช้เลิกท�างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเลือกที่จะไป
ท�าพันธกิจด้านอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัการทรงเรยีก หรืองานด้านอืน่ทีไ่ม่ใช่การท�างานกบั 
คริสตจักรนาซารีน ผู้รับใช้ดังกล่าวอาจลาออกจากการมีสิทธิ โอกาส และความรับ
ผิดชอบของผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาและ ส่งคืนใบสถาปนาให้กับที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารทีต่นเองคงสถานภาพอยู่ เพือ่ให้อยูใ่น การดแูลของเลขานกุาร
องค์การบรหิารสากลในบนัทกึวาระการประชุมองค์การบริหารจะระบ ุให้ทราบว่าผูรั้บ
ใช้ดังกล่าวถูก “ปลดออกจากสถานภาพของการเป็นผู้รับใช้เน่ืองจากการลา ออก
จากต�าแหน่ง” ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาท่ีลาออกจะได้รับใบอนุญาตของตน
กลับคืนตามข้อก�าหนด ที่ 538.3 

537.2. เมือ่ผูรั้บใช้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ครบถ้วนตามทีไ่ด้รับมอบ
หมายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี แสดงว่าผู้รับใช้คนดังกล่าวไม่ได้ท�าหน้าที่ผู้รับ
ใช้ที่สถาปนา และต้องถูกเก็บใบอนุญาต คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้
ประจ�าองค์การบรหิารจะรายงานต่อทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบริหารว่า “ใบสถาปนา
ของ (ผู้ปกครอง หรือ มัคนายกที่กล่าวถึง) ถูกเก็บรักษาไว้กับคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร” การกระท�านี้จะต้องปราศจาก
การมีอคติต่อลักษณะของผู้รับใช้คนนั้น การคืนใบสถาปนาสามารถท�าได้ตามข้อ
ก�าหนดที่ 538.2

537.3. ผูร้บัใช้จะถกูคดัช่ือออกจากท�าเนยีบผู้รับใช้ถ้าหากผูรั้บใช้คนใด
เมือ่ได้รับหนงัสือรบัรองจากครสิตจักรของตนและไม่ได้น�าหนงัสอืนัน้ไปใช้ส�าหรับการ
ร่วมงานกับคริสตจักรนาซารีนแห่งอื่นก่อนส้ินสุดการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
ครั้งหน้าหรือหากผู้รับใช้ คนนั้นประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตนได้ถอนตัวออก
จากการร่วมงานกับคริสตจักรนาซารีน หรือหากผู้รับใช้ย้ายถิ่นที่อยู่โดยไม่แจ้งที่อยู่
ใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติภายในหนึ่งปี หรือหากผู้รับใช้เข้าร่วมงาน
กับคณะอื่นไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกหรือผู้รับใช้ก็ตาม หรือหากผู้รับใช้ไม่ส่งรายงาน
ประจ�าปีตามทีก่�าหนดให้ใน 530.8 และ 536.9  คณะกรรมการพจิารณาคณุสมบติั
ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารอาจจะเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารเพ่ือให้
ประกาศว่า ได้คัดชื่อผู้รับใช้คนดังกล่าวออกจากสมาชิกภาพและพันธกิจของคริสต
จักรนาซารีนแล้ว

537.4. สมาชิกผู้รับใช้ที่ไม่อยู่ในสถานภาพปกติอาจขอคืนใบสถาปนา 
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โดยการแนะน�าของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (538)
537.5. สมาชิกผู้รับใช้อาจถูกปลดออกจากการท�าพันธกิจกับคริสต

จักรนาซารีนโดยการส่งคืนใบอนุญาต หรือโดยกระบวนการลงวินัยตามข้อก�าหนด
ที่ 605–608 

537.6. เมือ่ผู้ปกครองหรือมคันายกทีถู่กปลดใบอนญุาตของสมาชกิผูรั้บ
ใช้ดงักล่าวจะถกูส่งไปเกบ็รกัษาไว้ทีเ่ลขาธกิารองค์การบรหิารสากลโดยค�าสัง่ของที่
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิก (326.5)

537.7. ศิษยาภิบาลและคณะกรรมการครสิตจกัรท้องถิน่และบคุคลอืน่ๆ 
ทีห่น้าทีร่บัผดิ ชอบในครสิตจกัรไม่ควรมอบหมายให้ผูร้บัใช้ทีไ่ม่อยูใ่นสถานภาพปกติ
ท�าหน้าที่ได้รับการไว้วางใจหรือมีสิทธิอ�านาจเช่น นักเทศน์ ผู้น�าเพลง ครูสอนรวีฯ 
หรอือืน่ๆ จนกว่าผูร้บัใช้คนนัน้จะมใีบอนญุาตอกีครัง้หนึง่ เว้นแต่จะมหีนงัสอืรบัรอง
จากประธานองค์การบรหิารทีเ่กบ็รกัษาใบอนญุาตและประธานองค์การบรหิารสากล
ผู้มีอ�านาจในองค์การบริหารนั้น (538.5-538.6)

537.8. เมือ่ผูป้กครองหรอืมคันายกทียั่งไม่เกษียณอายตุดัสนิใจออกจาก
การท�างานในพันธกิจและหันไปท�างานเต็มเวลาทั่วๆ ไป หลังจาก 2 ปีผ่านไปคณะ
กรรมการพจิารณาคุณสมบตัผิูร้บัใช้ประจ�าองค์การบริหารอาจจะขอให้บคุคลดงักล่าว
ลาออกจากต�าแหน่งผู้รับใช้และคืนใบอนุญาตให้กับเลขานุการองค์การบริหารสากล 
ระยะเวลา 2 ปีนีจ้ะเริม่นบัจากการประชมุสมัชชาองค์การบรหิารทีม่ขีึน้หลงัจากการ
เลิกท�างานรับใช้ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารจะ
รายงานต่อท่ีประชุมสมชัชาองค์การบรหิารเรือ่งการลาออกของบคุคลดงักล่าวารกระ
ท�านี้จะต้องปราศจากการมีอคติต่อลักษณะของผู้รับใช้คนนั้น

537.9. หย่าร้างหรอืสิน้สดุชีวิตการแต่งงาน ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัจาก
ท่ีสมาชกิผูร้บัใช้ได้หย่าร้างหรอืสิน้สดุชีวิตการแต่งงานตามกฎหมาย หรือภายใน 48 
ชัว่โมงของ การแยกกันอยูข่องผูร้บัใช้และคู่สมรสเพือ่ต้อง การสิน้สดุการใช้ชวีติสมรส
ร่วมกัน ผู้รับใช้จะต้อง (ก) ติดต่อประธานองค์การบริหารเพื่อแจ้ง ให้ทราบถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น (ข) พร้อมที่จะพบกับประธานองค์การบริหารและสมาชิกคนหนึ่งของคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาประจ�าองค์การบริหารในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม หรือหาก
ไม่สามารถตกลงเรื่องสถานที่และเวลา ที่เหมาะสมได้ก็ให้ประธานองค์การบริหาร
เป็นผู้ก�าหนด (ค) ในการประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ (ข) ผู้รับใช้ต้องอธิบายถึง
สถานการณ์ของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ความขดัแย้งของชวีติแต่งงาน และหลกัการจาก
ข้อพระคัมภีร์ท่ีสอนไว้เพือ่ให้ทราบว่าเหตใุดผู้รบัใช้จงึได้รบัอนญุาตให้รบัใช้ในหน้าที่

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   216 3/2/2017   10:07:05 AM



217

ดงักล่าว ถ้าผูร้บัใช้ไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆ ทีก่ล่าวไว้ข้างต้นได้จะเป็นสาเหตใุห้
ผู้รับใช้ดังกล่าวต้องรับการลงวินัย ผู้รับใช้ทั้งที่ก�าลังรับใช้ ไม่ได้รับใช้ หรือเกษียณ 
ได้รบัมอบหมาย หรอืไม่ได้รบัมอบหมาย อยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดเหล่านี ้และต้องเคารพ
ค�าแนะน�าทีเ่ห็นพ้องต้องกนัของประธานองค์การบรหิารและคณะกรรมการทีป่รกึษา
ประจ�าองค์การบริหาร ผู้รับใช้ทั้งที่ก�าลังรับใช้หรือได้รับมอบหมายไม่สามารถท�า
หน้าท่ีผู้รับใช้โดยปราศจากการลงคะแนนเสียงรับรองของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหาร

ฌ. การรื้อฟื้นสมาชิกภาพและสถานภาพของผู้รับใช้
 538. ผูร้บัใช้ทีถ่กูปลดหรอืถอนตัวออกจากการเป็นสมาชกิครสิตจกัรท้อง
ถิ่นเน่ืองจากสถานภาพที่ไม่ปกติจะเข้าร่วมกับคริสตจักรนาซารีนได้อีกก็ต่อเม่ือที่
ประชมุสมัชชาองค์การบรหิารทีผู่ร้บัใช้คนดงักล่าวเคยสงักดัมคีวามเหน็พ้องเท่านัน้ 
ถ้าค�าอุทธรณ์เพื่อขอการรื้อฟื้น ถูกปฏิเสธแล้วถึง 2 ครั้ง คณะกรรมการประธาน
องค์การบริหารสากลอาจจะอนุญาตให้โอนความรับผิดชอบในการรื้อฟื้นดังกล่าว
ไปยังองค์การบริหารอื่น ซึ่งอาจจะพิจารณารับผู้รับใช้เข้าร่วมท�าพันธกิจ หากค�า
อุทธรณ์ให้รื้อฟื้นสถานภาพผู้รับใช้ยังถูกปฏิเสธก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ปกครองที่ได้รับ
การสถาปนานั้นต้องกลายเป็นผู้รับใช้ฆราวาสโดยการอนุมัติของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร (537.4)

538.1. ถ้าหากมกีารคัดช่ือของผูป้กครองหรือมัคนายกออกจากท�าเนยีบ
ผูร้บัใช้ขององค์การบรหิารไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดกต็าม ผูท้ีถ่กูคดัชือ่ออกนัน้จะไม่ได้
รับการรับรองจากองค์ การบริหารอื่นเว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากที่ประชุมสมัชชา

องค์การบรหิารทีคั่ดช่ือของ คนน้ันออก ยกเว้นในกรณทีีร่ะบไุว้ในย่อหน้า
ที่ 538 (คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจด�าเนินการตามที่มีการ
ขอย้ายโอนในระหว่างที่ยังไม่ถึงการประชุมสมัชชาประจ�าปี)

538.2. เมื่อผู้ปกครองหรือมัคนายกที่อยู่ในสถานภาพปกติส่งเก็บใบ
อนุญาตของตนไว้ ที่เลขาธิการองค์การบริหาร แต่ในเวลาต่อมาผู้ปกครองหรือ
มัคนายกนั้นต้องการรับใบอนุญาต ดังกล่าวกลับคืน การได้รับคืนนี้จะกระท�าได้
ถ้ามีค�าสั่งจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารท่ีจัดเก็บใบอนุญาตนั้น โดยการ
ส่งคืนใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากประธานองค์การบริหารและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร ในระหว่างปีของการประชุมสมัชชา 
กรรมการที่ปรึกษาองค์การบริหารอาจลงคะแนนเสียงเพื่อยินยอมให้คืนใบอนุญาต
ของผู้รับใช้ในพื้นที่
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538.3. เมื่อผู้ปกครองหรือมัคนายกที่อยู่ในสถานภาพปกติลาออกจาก
ต�าแหน่งใน พันธกิจตามข้อก�าหนดที่ 537.1 และ 537.8 ผู้ปกครองหรือมัคนายก
นั้นจะได้รับการแต่งตั้งกลับสู่ต�าแหน่งเดิมได้โดยที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหาร 
ท้ังน้ีบคุคลดังกล่าวจะต้องกรอกใบสมคัรขอรับการสถาปนาเพือ่ยนืยนัถงึค�าปฏญิาณ
ที่จะรับใช้อีกครั้งหนึ่งโดยต้องผ่านการตรวจสอบและมีค�ารับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารและ การอนุมัติประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ

538.4. เมื่อผู้ปกครองหรือมัคนายกที่ดีเข้าเคยร่วมกับคริสตจักร คณะ 
หรือพันธกิจอื่น หรือมีเหตุผลอื่นๆ ซึ่งท�าให้พ้นจากหน้าที่ผู้รับใช้ และอยากจะกลับ
สู่สภาพเดิม คณะกรรมการองค์การบริหารที่เหมาะสมและที่ประชุมสมัชชาองค์การ
บริหารเป็นผู้พิจารณาค�าขอ โดยการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลที่มี
อ�านาจ

538.5. เมื่อผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาที่ส่งเก็บใบสถาปนาของตน
ไว้โดย ปราศจากอคติในเรื่องของลักษณะของบุคคลและยังอยู่ในสถานภาพปกติได้
เสียชีวิตลง ครอบครัวของผู้รับใช้ ดังกล่าวจะเป็นผู้รับใบสถาปนาของเขาแทน โดย
เสนอขอเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อเลขาธกิารองค์ การบริหารสากล และการอนมุตัจิาก
ประธานองค์การบริหารขององค์การบริหารซึ่งจัดเก็บใบสถาปนาดังกล่าว

538.6. เมื่อใดก็ตามท่ีสมาชิกผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารที่ประสบ
กับความล้มเหลว ด้านศีลธรรมอันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส�าหรับผู้รับใช้ คณะ
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ จะท�ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความ
จริงและรายละเอียดในการเปลี่ยนสถานะ ในรายงานจะต้องมีค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ถึงความเหมาะสมในการใช้แผนฟื้นฟู แต่ละ
องค์การบริหารควรเขียนแผนในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับทิศทางใน คู่มือฯ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการรองรับ ฟื้นฟู ไกล่เกล่ีย และร้ือฟื้นเพ่ือพันธกิจซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับผู้รับใช้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับใช้  หากแผนการฟื้นฟูมีความ
เหมาะสมก็ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ด�าเนินการตามแผนน้ันร่วม
กบัผูร้บัใช้ วตัถปุระสงค์ของแผนนีก้เ็พือ่น�าผูร้บัใช้ให้กลบัสูค่วามสมบรูณ์ทัง้ด้านจติ
วิญญาณ อารมณ์สติปัญญา และร่างกาย  ความรับผิดชอบเบื้องต้นเพื่อความส�าเร็จ
ตามแผนควรขึ้นอยู่กับผู้ที่จะรับการฟื้นฟู แต่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือควรเป็นตัวแทน
ของคริสตจักรในการสนับสนุนและช่วยเหลือ ผู้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูและ
ผู้ได้รับการฟื้นฟูควรท�ารายงานความก้าวหน้าของกระบวนการฟื้นฟูส่งให้กับคณะ

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   218 3/2/2017   10:07:06 AM



219

กรรมการพิจารณาคณุสมบตัทิกุไตรมาส ลักษณะของรายงานควรอยูใ่นรูปแบบตาม
ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติก�าหนด  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติอาจ
ปรับปรุงแผนการฟื้นฟูเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม

538.7 สมาชิกผู้รับใช้ที่ไม่อยู่ในสถานภาพปกติต้องไม่เทศนา สอน
ในชั้นเรียนรวีวารศึกษาหรืออยู่ในต�าแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจหรือมีสิทธิอ�านาจ
ในคริสตจักรหรือการนมัสการ และไม่ควรให้ท�าหน้าที่ผู้รับใช้ใดๆ เว้นแต่ว่าคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับใช้ 
ประธานองค์การบริหาร และประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจพิจารณาแล้ว
ว่าบุคคลนั้นมีความก้าวหน้าในกระบวนการฟื้นฟูเป็นหลักประกันในการยินยอมให้
ผู้นั้นกลับคืนสู่ต�าแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจและมีสิทธิอ�านาจ การพิจารณาอนุมัติ
ดงักล่าวควรท�าด้วยความระมดัระวงัเพือ่ให้แน่ใจว่าบคุคลดงักล่าวส�านกึในความผดิ
ท่ีเคยกระท�า  การส�านกึผดิอย่างแท้จรงิจะต้องเป็นความรู้สกึผดิจากส่วนลกึและขณะ
เดียวกันความประพฤตขิองเขากต้็องเปล่ียนแปลงด้วยอย่างต่อเนือ่งและนานพอทีจ่ะ
เป็นหลักฐานแสดงว่าการเปล่ียนแปลงนัน้ถาวร  การอนมุตัใิห้ท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รับความ
ไว้วางใจ หรือมีสิทธิอ�านาจอาจท�าได้โดยมีหรือไม่มีข้อจ�ากัดก็ได้ (605.1-605.2, 
605.5, 605.11-605.12)

538.8. สมาชิกผู้รับใช้ที่สูญเสียสถานภาพปกติอาจได้รับการรื้อฟื้น
สถานภาพและการรับรองคุณสมบัติได้โดยขบวนขั้นตอนต่อไปนี้

(1) ได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร
(2) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติประจ�า

องค์การบริหาร 
(3) ได้รบั 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร

ลงคะแนนเสียงรับรอง
(4) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การบริหารสากล และ
(5) ได้รับการอนุมัติสิ้นสุดจากที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารที่ผู้รับ

ใช้นั้นสูญเสียสถานภาพ  
 ในการพิจารณาว่าจะเสนอให้คืนใบสถาปนาหรือไม่นั้น ควรให้ความส�าคัญ
กับความก้าวหน้าของแผนการฟื้นฟูเป็นอันดับแรก แต่ระยะเวลาก็เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่ต้องน�ามาพิจารณา อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาที่ประพฤติ
ผิดในเรื่องเพศไม่สามารถเสนอขอให้รื้อฟื้นสถานภาพได้จนกว่าเหตุการณ์จะผ่าน
พ้นไปแล้ว 4 ปี ผู้รับใช้ที่สูญเสียสถานภาพเนื่องจากความผิดทางเพศจะต้องแสดง
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ให้เห็นอย่างชัดเจนและน่าพอใจถึงความก้าวหน้าในการแผนการฟื้นฟูอย่างน้อย 4 
ปี ก่อนที่จะได้รับใบสถาปนาคืน (605.1-605.2, 605.5, 605.11-605.12) 

538.9. เนื่องจากการประพฤติผิดบางประการ เช่น การผิดประเวณี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก หรือ รักร่วมเพศ หรือการนอกใจคู่สมรสซ�้าแล้วซ�้าเล่า ซึ่ง
ไม่น่าจะเป็นผลมาจากการพลาดพลั้งเพียงครั้งเดียว ผู้ที่มีประพฤติผิดทางเพศซึ่ง
กระท�าซ�า้หลายครัง้ไม่ควรได้รบัการร้ือฟ้ืนสถานภาพ และไม่ควรได้รบัอนญุาตให้รบั
ใช้ในต�าแหน่งผู้น�าใดๆ ในคริสตจักรท้องถิ่น (605.1-605.2, 605.5, 605.11-
605.12) 
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ส่วนที่ 7

การลงวินัย

การสืบสวนเกี่ยวกับการกระท�าผิด 

และวินัยคริสตจักร

การตอบสนองต่อการกระท�าผิด

การตอบสนองต่อการกระท�าผิดของผู้น�าที่มี

อ�านาจหน้าที่

การลงวินัยผู้รับใช้ฆราวาส

การลงวินัยผู้รับใช้

วิธีด�าเนินการ

การอุทธรณ์ขององค์การบริหาร

การอุทธรณ์ขององค์การบริหารสากล

การอุทธรณ์ของภาคพื้น

การรับรองสิทธิ
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ส่วนที่ 7

การลงวินัย
1. การสืบสวนเกี่ยวกับการกระท�าผิดและวินัยคริสตจักร

 600. เป้าหมายการลงวินัยคริสตจักรไม่ใช่เพื่อลงโทษผู้กระท�าผิด แต่เพื่อ
พิสูจน์ความจริง ช�าระคริสตจักรให้บริสุทธิ์ ตักเตือนผู้ประมาท เพิ่มความระมัดระวัง 
และเปลี่ยนแปลงและช่วยผู้กระท�าผิดให้ไปถึงความรอด เพื่อฟื้นฟูผู้กระท�าผิด และ
รื้อฟื้นคนเหล่านี้ให้สามารถท�าพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องชื่อเสียง
และทรพัย์สนิของครสิตจกัร สมาชกิของครสิตจกัรทีล่ะเมดิข้อก�าหนดของคริสเตยีน
และข้อก�าหนดด้านความประพฤติของคริสเตียน หรือผู้ที่ตั้งใจกระท�าผิดและละเมิด
อย่างต่อเน่ืองต่อค�าปฏิญาณของการเป็นสมาชิกควรได้รับการตักเตือนด้วยความ
เมตตาแต่หนักแน่นและสัตย์ซื่อตามความผิดที่ได้กระท�า ชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งกายและ
ใจเป็นมาตรฐานของพระคัมภีร์ใหม่ ดังนั้น คริสตจักรนาซารีนจึงยืนยันให้พันธกิจ
ของคริสตจักรบริสุทธิ์และก�าหนดให้ผู้รับใช้ปฏิบัติตามพระคัมภีร์และหลักข้อเชื่อ
และมีชีวิตที่บริสุทธิ์ จุดประสงค์ของการลงวินัยไม่ใช่การลงโทษหรือการแก้แค้นแต่
เป็นการค้นหาจุดยืนของผู้รับใช้และความสัมพันธ์ของผู้รับใช้กับคริสตจักรที่กล่าว
หาผู้รับใช้นั้นๆ 
***เพิ่ม 601-603.2 โปรดดู คู่มือคริสตจักรนาซารีน ฉบับภาษาอังกฤษ

4. การลงวินัยฆราวาส
 604. ถ้ามคี�าขอร้องให้ตรวจสอบความประพฤตทิีไ่ม่เหมาะสมของฆราวาส
ค�ากล่าวหานั้นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยสมาชิกอย่างน้อย 2 
คนซึ่งสมาชิกนั้นจะต้องมาร่วมประชุมกับคริสตจักรเป็นประจ�าอย่างน้อย 6 เดือน  
ศษิยาภบิาลต้องตัง้คณะกรรมการไต่สวนซ่ึงประกอบด้วยสมาชกิ 3 คนจากครสิตจกัร
ท้องถิ่นโดยได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร คณะกรรมการนี้ต้องเขียน
รายงานการสอบสวนและรายงานนี้ต้องลงชื่อโดยสมาชิกส่วนใหญ่และเก็บรักษาไว้
ที่คณะกรรมการคริสตจักร
 หลังจากที่มีการไต่สวนและติดตามผลแล้วก็ให้สมาชิกคริสตจักรซึ่งมีความ
ประพฤตดิ ี2 คนลงช่ือในรายงานนัน้และให้เกบ็รกัษาเอกสารนีไ้ว้กบัคณะกรรมการค
รสิตจกัร หลงัจากนัน้คณะกรรมการครสิตจกัรโดยการเหน็ชอบจากประธานองค์การ
บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการลงวินัย 5 คนจากคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อไต่สวนคดีด้วย
ความยุติธรรมและไม่ล�าเอียง ถ้าประธานองค์การบริหารเห็นว่าจ�านวนกรรมการ 5 
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คนไม่สอดคล้องกบัจ�านวนของสมาชกิคริสตจกัร ค�ากล่าวหา หรอืต�าแหน่งของผูถ้กู
กล่าวหาก็อาจปรึกษากับศิษยาภิบาลเพื่อแต่งตั้งฆราวาส 5 คนจากคริสตจักรอื่นใน
องค์การบริหารเดียวกัน คณะกรรมการชุดนี้จะด�าเนินการไต่สวนเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้และสรปุผลการพจิารณาโดยฟังค�าพยานและพจิารณาจากหลกัฐานต่างๆ คณะ
กรรมการลงวนัิยอาจจะตดัสนิให้ยกฟ้องผูก้ล่าวหาหรือให้ลงโทษตามความเหมาะสม 
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการลงวินัย กรรมการทุกคนต้องเห็นด้วย การลงโทษ
อาจกระท�าในรูปของการว่ากล่าว ตักเตือน พักงาน หรือยกเลิกสมาชิกภาพของค
ริสตจักรท้องถิ่น (515.8)

604.1. การอุทธรณ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการลงวินัยคริสตจักร
ท้องถิ่นท�าได้ภายใน 30 วัน โดยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การ
บริหาร โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือโดยคณะกรรมการคริสตจักร

604.2. ในกรณีที่สมาชิกถูกขับออกจากสมาชิกภาพของคริสตจักรโดย
คณะกรรม การลงวินัยของคริสตจักรท้องถิ่น สมาชิกผู้นั้นอาจกลับเข้ามาเป็นสมา
ชิกของคริสตจักรนาซารีนในเขตองค์การบริหารนั้นได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสมาชิกผู้นั้นก็จะได้
รับการเข้าเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นอีกโดยใช้แบบฟอร์มอนุมัติการรับสมาชิกค
ริสตจักรท้องถิ่น (21, 28-34, 112.1-112.4, 801)

5. การลงวินัยผู้รับใช้
 605. ความมั่นคงและประสิทธิภาพของคริสตจักรนาซารีนขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติทางจิตวิญญาณ อุปนิสัยและการด�าเนินชีวิตของผู้รับใช้เป็นอย่างมาก  
ผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบรหิารได้รบัการทรงเรยีกอย่างสูงสดุและให้ท�าหน้าทีใ่นฐานะ
ผูท้ีไ่ด้รบัการเจมิจากพระเจ้าและได้รบัความไว้วางใจจากคริสตจกัร  เมือ่เขาตอบรับ
การทรงเรียกโดยรู้ว่าจะต้องได้รับการคาดหวังจากสมาชิกให้ด�าเนินชีวิตส่วนตัวใน
มาตรฐานที่สูง และเพราะเหตุนี้เองผู้รับใช้และงานพันธกิจจึงถูกกล่าวหาและโจมตี
ได้ง่าย  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องด�าเนินตามวิธีการต่อไปนี้ด้วยสติ
ปัญญาอย่างผู้ใหญ่ตามพระคัมภีร์เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมคือประชากรของ
พระเจ้า

605.1. ในกรณีผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารถูกกล่าวหาว่ามีความ
ประพฤติอันไม่สมควรที่จะเป็นผู้รับใช้หรือสอนค�าสอนซ่ึงไม่ตรงกับหลักข้อเช่ือของ
คริสตจักรนาซารีน หรือประพฤติผิดอย่างร้ายแรงตามข้อก�าหนดของคริสเตียนและ
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ข้อก�าหนดด้านความประพฤติของคริสเตียน  ค�ากล่าวหาน้ันจะต้องเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนซึ่งในขณะนั้นสมาชิกดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ ข้อกล่าว หาในกรณีที่ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศนั้นผู้
ลงชื่อจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระท�าผิดนั้น  ค�ากล่าวหาที่เขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรจะเก็บไว้ที่ประธานองค์การบริหารซึ่งจะส่งต่อที่คณะกรรมการที่
ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอยู่ ค�ากล่าวหาน้ันจะเป็นส่วนหน่ึง
ที่บันทึกไว้ส�าหรับคดีนั้นด้วย

คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิารจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อักษรให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้โดยวิธีการส่งเอกสารทาง
กฎหมายท่ีเหมาะสม ผูถ้กูกล่าวหาและทนายของเขามสีทิธใินการตรวจสอบค�ากล่าว
หาและขอรับส�าเนาของค�ากล่าวหาได้ทันทีหลังจากที่ขอ (538.7-538.9)

605.2. ผู้ที่ลงช่ือในค�ากล่าวหาผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหารจะต้อง
ยืนยันโดยลงชื่อว่าตามความรู้ทั้งหมดที่ผู้ลงชื่อรู้มา ข้อมูล และความเชื่อหลังจาก
ที่ได้สอบถามไต่สวนอย่างดีแล้วว่า ค�ากล่าวหาได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง 
(538.6-538.8)

605.3. เมือ่ค�ากล่าวหาเป็นลายลักษณ์อกัษรได้รบัเรยีบร้อยโดยประธาน
องค์การบริหารและที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารแล้ว คณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยผู้
ปกครองที่ได้รับการสถาปนาอย่างน้อย 3 คน และฆราวาสไม่น้อยกว่า 2 คนเพื่อ
ไต่สวนความจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ลงชือ่รบัรองโดยกรรมการส่วนใหญ่ ถ้าหลังจากพจิารณารายงานดงักล่าวแล้วปรากฏ
ว่าค�ากล่าวหามีมูลความจริง ค�ากล่าวหานั้นจะต้องลงชื่อโดยผู้ปกครองที่ได้รับการ
สถาปนา 2 คน คณะกรรมการองค์การบริหารจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดย
ส่งค�าแจ้งทางโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ด้วยวธีิการส่งเอกสารทางกฎหมายทีเ่หมาะ
สม ผู้ถูกกล่าวหาและทนายมีสิทธิตรวจสอบข้อกล่าวหาและข้อก�าหนดและขอรับ
ส�าเนาได้ทันทีที่ขอ ผู้ถูกกล่าวหาไม่จ�าเป็นต้องตอบค�าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าว
หาโดยไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า (222.3)

605.4. ในกรณีที่หลังจากการสอบสวนความจริงและสถานการณ์แล้ว
ปรากฏว่าค�ากล่าวหาไม่มีมูลความจริง ให้ลงโทษผู้ที่กล่าวหานั้น 

605.5. ในกรณีที่ค�ากล่าวหามีมูลความจริง คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบรหิารจะต้องแต่งตัง้กรรมการซึง่ประกอบด้วยผูป้กครองทีไ่ด้รบัการ
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สถาปนาอย่างน้อย 5 คน และฆราวาสไม่น้อยกว่า 2 คน เพื่อไต่สวนและตัดสินค�า
กล่าวหา กรรมการ 5 คนจะเป็นกรรมการลงวินัยประจ�าองค์การบริหารซึ่งจะท�า
หน้าที่ไต่สวนและพิจารณาตัดสินค�ากล่าวหาตามกฎระเบียบของคริสตจักร ห้ามไม่
ให้ประธานองค์การบรหิารท�าหน้าทีเ่ป็นโจทย์ (ผู้ฟ้อง) หรือผูช่้วยโจทย์ในกรณกีล่าว
หาผูป้กครองทีไ่ด้รบัการสถาปนาหรอืผูร้บัใช้ประจ�าองค์การบริหาร คณะกรรมการลง
วนิยัมีอ�านาจในการพสิจูน์ความจรงิและตดัสนิยกฟ้องหรอืตดัสนิลงวนิยัผูก้ระท�าผดิ 
การลงวนัิยอาจกระท�าโดยให้ผูก้ระท�าผดิกลับใจใหม่ สารภาพความผดิ ชดใช้ค่าเสยี
หาย พักงานหรือยกเลิกใบอนุญาตผู้รบใช้ ขับออกจากการเป็นผู้รับใช้ หรือ ขับออก
จากสมาชิกภาพคริสตจักรหรือทั้งสองอย่าง ตักเตือนเป็นการส่วนตัวหรือต่อหน้า
สาธารณชน หรอืลงวนิยัด้วยวธิอีืน่ๆ ทีเ่หมาะสมรวมทัง้การพกังานหรอืการก�าหนด
ระยะเวลารอลงวินัย (222.4, 538.6-538.8, 605.11-605.12)

605.6. ในกรณีทีค่ณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารหรอืผูถ้กู
กล่าวหาอาจขอร้องให้คณะกรรมการลงวินยัเป็นคณะกรรมการลงวนิยัประจ�าภาคพืน้
ได้โดยได้รบัการแต่งตัง้จากประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจทีอ่งค์การบรหิาร
ที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกอยู่

605.7. ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามจะไม่มีการลงวินัยมิชชันนารีจากองค์การ
บริหารระยะที่ 1

605.8. การพิพากษาตัดสินของคณะกรรมการลงวินัยจะต้องให้ทุกคน
เห็นด้วยโดยการลงช่ือเป็นลายลักษณ์อกัษรและจะต้องระบผุลการตดัสินว่า “มคีวาม
ผิดจริง” หรือ “ไม่มีความผิด” ตามข้อกล่าวหาแต่ละข้อ

605.9. การพิจารณาของคณะกรรมการลงวินยัจะกระท�าภายในขอบเขต
องค์การบริหารซึ่งค�ากล่าวหานั้นๆ เกิดขึ้นและตามที่คณะกรรมการระบุ

605.10. วิธกีารขัน้ตอนการพิจารณาไต่สวนจะต้องปฏบิตัติามวธิดี�าเนนิ
การที่ระบุไว้ (222.3-222.4, 530.9, 536.11, 608)

605.11. ในกรณีทีผู่ร้บัใช้ถกูกล่าวหาว่ามีความประพฤตไิม่เหมาะสมกบั
การเป็นผู้รับใช้ ได้สารภาพเองว่าได้กระท�าผดิโดยมไิด้ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
องค์การบริหารพิจารณาโทษ ตามข้อ 605.5 (538.6-538.8)

605.12. ในกรณีที่ผู้รับใช้ถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะ
สมกับการเป็นผู้รับใช้ ได้สารภาพเองว่าได้กระท�าผิดก่อนที่มีข้อกล่าวหาต่อคณะ
กรรมการลงวินัย ให้คณะกรรมการองค์การบริหารพิจารณาโทษ ตามข้อ 605.5 
(538.6-538.8)
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 606. เมื่อคณะกรรมการลงวินัยได้ตัดสินค�ากล่าวหาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูก
กล่าวหาคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารหรือคนที่ลงนามในค�ากล่าว
หาสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากล ส�าหรับผู้
ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าภาค
พื้นส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนอื่นๆ ของโลก การอุทธรณ์ต้องกระท�าภายใน 30 วัน
หลังจากค�าตัดสินและคณะ กรรมการจะทบทวนบันทึกรายงานค�ากล่าวหาตลอดจน
ข้ันตอนในการพิจารณาทั้งหมด ถ้าคณะกรรมการพบว่ามีความผิดพลาดหรือการ
ตัดสินที่ไม่ยุติธรรม คณะกรรมการจะแก้ไขโดยให้มีการพิจารณาใหม่เพื่อให้ความ
ยุติธรรมแก่ฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย
 607. เมื่อคณะกรรมการลงวินัยตัดสินให้ผู้กล่าวหามีความผิดจริงและให้
พักงานหรือเพิกถอนใบอนุญาต ผู้รับใช้ที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดท�ากิจกรรมการรับใช้ 
หากไม่หยุดก็จะไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์  

607.1. เม่ือคณะกรรมการลงวินัยตัดสินให้ผู้กล่าวหามีความผิดจริง
และให้พักงานหรือเพิกถอนใบอนุญาต และผู้รับใช้ต้องการอุทธรณ์ก็ให้ยื่นเรื่องได้ที่
เลขาธิการคณะ กรรมการอุทธรณ์  เมื่อได้ยื่นเรื่องแล้วผู้รับใช้มีสิทธิในใบอนุญาต
และสิทธิในการอุทธรณ์ตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ เม่ือผู้รับใช้ยื่นใบอนุญาตต่อคณะ
กรรมการให้เลขาธิการเป็นผู้เก็บไว้จนกว่าคณะกรรมการจะส่งสรุปผลการตัดสินว่า
จะส่งให้เลขาธิการสากลหรือคืนให้ผู้รับใช้

607.2. ผู้ถูกกล่าวหาหรือคณะกรรมการลงวินัยอาจขออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการลงวินัยประจ�าองค์การบริหารสากลตามความเห็นของคณะกรรมการ
อุทธรณ์ประจ�าภาคพืน้ การอทุธรณ์ดงักล่าวให้ปฏบัิติเหมอืนกบัวธิกีารอทุธรณ์อืน่ๆ 
ต่อคณะกรรมการลงวินัยประจ�าองค์การบริหารสากล

6. ระเบียบและวิธีการอุทธรณ์
 608. คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากลเป็นผู้ก�าหนดวิธี
การอุทธรณ์ทีเ่ป็นมาตรฐานส�าหรับคณะกรรมการลงวนิยัและคณะกรรมการอทุธรณ์ 
เมือ่ได้ระเบียบและวธิกีารอทุธรณ์พมิพ์เรยีบร้อยแล้วกจ็ะมผีลใช้บงัคบัในการปฏิบตัิ
ส�าหรบัทกุกรณ ีเลขานกุารองค์การบรหิารสากลเป็นผูส่้งระเบยีบและวธิกีารอุทธรณ์
ท่ีพิมพ์เรียบร้อย  การเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบและวิธีการอาจกระท�าได้โดย
คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากลทุกเวลา  เมื่อการเปลี่ยนแปลง
เสร็จส้ินและตีพิมพ์แล้วก็จะมีผลใช้บังคับในทุกกรณีและข้ันตอนการปฏิบัติจะต้อง
เปลี่ยนแปลงตามกฎระเบียบใหม่ (605.1)
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7. คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหาร
 609. องค์การบริหารที่สมบูรณ์จะต้องมีคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�า
องค์การบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้รับใช้ฆราวาส 2 คน และผู้ปกครองท่ีได้รับการ
สถาปนา 3 คนซึ่งรวมถึงประธานองค์การบริหาร ที่เลือกตั้งโดยท่ีประชุมสมัชชา
องค์การบริหารตามข้อ 203.22. คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้พิจารณาค�าอุทธรณ์ของ
สมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรท้องถิ่นหรือคณะกรรมการคริสตจักร การ
ยื่นอุทธรณ์ของสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรท้องถ่ินหรือคณะกรรมการค
ริสตจักร การยื่นอุทธรณ์ให้กระท�าภายใน 30 วัน หลังจากเหตุการณ์เกิดข้ึนหรือ
หลังจากผู้อุทธรณ์ทราบเรื่อง ค�าอุทธรณ์จะถูกส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�า
องค์การบรหิารหรอืกรรมการคนใดคนหนึง่ในคณะกรรม การและให้ยืน่ส�าเนาต่อศษิ
ยาภิบาลและเลขานุการคณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่น (203.22)

609.1. คณะกรรมการอุทธรณ์ประองค์การบริหารจะมีอ�านาจพิจารณา
และตดัสนิการอทุธรณ์ของฆราวาสหรอืครสิตจกัรจากการกระท�าของคณะกรรมการ
ลงวินัยซึ่งแต่งตั้งเพื่อลงวินัยฆราวาส

8. คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากล
 610. ที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากลจะเลือกต้ังคณะกรรมการ
อุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากลซ่ึงประกอบด้วยผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนา 
5 คน ด�ารงต�าแหน่งเป็นเวลา 4 ปี หรือจนกระทั่งผู้สืบต�าแหน่งต่อไปจะถูกเลือกตั้ง
หรือคัดเลือก คณะกรรมการนี้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

610.1. พิจารณาตัดสินค�าอุทธรณ์เร่ืองการพิจารณาตัดสินของคณะ
กรรมการลงวินัยขององค์การบริหาร หรือ คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าภาคพื้น 
เมื่อมีการอุทธรณ์การตัดสินคณะกรรมการชุดนี้จะมีผลใช้บังคับและให้ถือเป็นที่สิ้น
สุด (305.7)
 611. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากลว่าง
ลงและยังอยู่ระหว่างทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากล ให้คณะกรรมการประธาน
องค์การบริหารสากลแต่งตั้งกรรมการมาท�าหน้าที่แทน (317.6)
 612. ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�า
องค์การบริหารสากลจะเท่ากบัค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การ
บริหารสากล ซึ่งจะจ่ายเมื่อมีการด�าเนินงานพิจารณาตัดสินความโดยเหรัญญิก
องค์การบริหารสากล
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 613. เลขานุการองค์การบรหิารสากลจะเป็นผูด้แูลเร่ืองเอกสารและค�าตัดสนิ
ของคณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากล (326.4)

9. คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าภาคพื้น
 614. ให้มคีณะกรรมการอทุธรณ์ประจ�าภาคพืน้ในแต่ละภาคพืน้นอกเหนอื
จากภาคพ้ืนอเมริกาและแคนาดา คณะกรรมการอทุธรณ์ในแต่ละภาคพืน้จะประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับการ
เลอืกตัง้จากคณะกรรมการประธานองค์การบรหิารสากลหลงัจากการประชมุสมัชชา
องค์การบรหิารสากล เมือ่ต�าแหน่งกรรมการอทุธรณ์ภาคพืน้ว่างลง ให้คณะกรรมการ
ประธานองค์การบริหารสากลแต่งตั้งกรรมการมาท�าหน้าที่แทน ให้ระเบียบและวิธี
การปฏบิตัขิองกรรมการอทุธรณ์ภาคพืน้เหมอืนกบัของคณะกรรมการอทุธรณ์ประจ�า
องค์การบรหิารสากลทัง้ในคูม่อืคริสตจกัรและในคูม่อืกฎหมายครสิตจกัร องค์ประชมุ
ก�าหนดให้มี 5 คนเพื่ออุทธรณ์ไปยังศาล

10. สิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหา
 615. ผู้รับใช้หรือฆราวาสที่ถูกกล่าวหามีสิทธิให้คณะกรรมการไต่สวนคดี
อย่างเป็นธรรมโดยไม่ล�าเอยีง โดยไม่มกีารเล่ือนคดีอย่างไม่สมควรหรือได้ปฏิเสธ ค�า
กล่าวหาท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรจะต้องได้รบัการไต่สวนอย่างรวดเรว็เพือ่ผูบ้รสิทุธิจ์ะ
ได้รบัการปลดปล่อยให้เป็นอสิระและผูก้ระท�าผดิจะได้รบัการลงวินยั  ค�ากล่าวหาใน
ทุกๆ กรณีผู้กล่าวต้องพิสูจน์ว่ามีการกระท�าผิดจริงในการด�าเนินคดีหรือจนกว่าจะ
ไม่มีข้อสงสัยใดๆ 

615.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมบันทึกรายงานในคดีตลอดจนค�า
ให้การของพยานทุกคนที่ให้การไต่สวนเพื่อจุดประสงค์ในการอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์การบริหารสากล ให้องค์การบริหารที่ได้ไต่สวนคดีและ
ลงวินัยรับผิดชอบ ผู้รับใช้หรือฆราวาสที่อุทธรณ์มีสิทธิโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรอืค�าพูดเม่ือได้ท�าการอทุธรณ์แล้ว แต่จะของสงวนสทิธอินันีไ้ว้โดยผูอ้ทุธรณ์เขยีน
เป็นลายลักษณ์อักษร

615.2. ผู้รับใช้หรือฆราวาสที่ถูกกล่าวหาในกรณีที่มีความประพฤติไม่
เหมาะสมหรอืละเมดิกฎระเบยีบทีร่ะบใุน คูม่อื และเรือ่งราวทีถ่กูฟ้องก�าลงัอยูใ่นการ
ไต่สวนมีสิทธิที่จะพบผู้กล่าวหาและตรวจสอบพยานเพื่อด�าเนินการต่อไป

615.3. ค�าพยานของพยานที่ให้ต่อคณะกรรมการลงวินัยจะต้องให้
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สัญญาว่าเป็นความจริงเพื่อจะได้รับหรือพิจารณาเป็นหลักฐาน
615.4. ผู้รับใช้หรือฆราวาสที่ถูกฟ้องต่อคณะกรรมการลงวินัยและต้อง

ตอบข้อซกัถาม และมสีทิธิเลือกทนายเพือ่ช่วยแก้ข่าวได้ ทัง้นี ้ทนายจะต้องเป็นสมา
ชกิครสิตจักรนาซารนีและมคีวามประพฤตดิ ีสมาชกิสามญัของครสิตจกัรสมบรูณ์ผูท้ี่
ไม่ถูกฟ้องเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้นให้ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี

615.5. ผู้รับใช้หรือฆราวาสไม่จ�าเป็นต้องตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ถูกกล่าวหาที่เกิดขึ้นนานกว่า 5 ปี ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องและหลักฐานต่างๆ จะ
ไม่ได้รับการพิจารณาไต่สวนจากคณะกรรมการเรื่องฟ้องใดๆ ก็ตามถ้าเกิดเกินกว่า 
5 ปีก่อนการย่ืนฟ้อง จะยกเว้นในกรณทีีผู่เ้สยีหายในคดนีัน้ๆ อายตุ�า่กว่า 18 ปีหรือ
มีวุฒิภาวะทางจิตไม่สมประกอบที่จะด�าเนินการฟ้องหรือด�าเนินคดี ระยะเวลา 5 ปี
ของอายุความจะเริ่มต่อเมื่อผู้เสียหายอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือเมื่อวุฒิภาวะทาง
จติใจและอารมณ์สมบรูณ์ ในกรณีกระท�าผดิทางเพศต่อเดก็ไม่มีการก�าหนดอายคุวาม

ในกรณีทีผู่ร้บัใช้มคีวามผดิอาญาร้ายแรงให้มอบคนืใบอนญุาตให้ประธาน
องค์การบรหิาร ถ้าผู้รบัใช้ขอให้คนืใบอนญุาตและคณะกรรมการลงวนิยัไม่เคยมส่ีวน
ร่วมในคดีของผูร้บัใช้นัน้ กใ็ห้คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบริหารสอบสวน
และถ้าเห็นเหมาะสมก็อาจจะคืนใบอนุญาตให้ได้

615.6. ผู้รับใช้หรือฆราวาสจะต้องไม่ถูกฟ้องในความผิดอย่างเดียวกัน
เป็นครั้งที่สอง ยกเว้นการฟ้องแรกของเขามีความผิดพลาด โดยคณะกรรมการ
อุทธรณ์จะเป็นผู้ค้นหาว่าคณะกรรมการลงวินัยท�าความผิดพลาดที่แก้ไขได้ 
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ส่วนที่ 8

พิธีกรรม

พิธีศีลบัพติศมา

การรับสมาชิกคริสตจักร

พิธีศีลมหาสนิท

พิธีมงคลสมรส

พิธีศพ

พิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คริสตจักร

พิธีถวายคริสตจักร
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800.พิธีศีลบัพติศมา
 800.1.พิธีบัพติศมาของผู้เชื่อ
 พีน้่องท่ีรกัทัง้หลาย พิธีศลีบพัตศิมาเป็นสญัลกัษณ์ และตราประทบัของพนัธ
สัญญาใหม่แห่งพระคุณ เปาโลได้เป็นพยานถึงความส�าคัญของ พิธีนี้ไว้ในจดหมาย
ของท่านที่ส่งไปยังผู้เชื่อที่กรุงโรมว่า
 “ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลาย ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับ
บพัตศิมานัน้เข้าในความตายของพระองค์ เหตฉุะนัน้เราจงึถกูฝังไว้กบัพระองค์แล้ว
โดยการรบับพัติศมาเข้าส่วนในการตายนัน้เพ่ือว่าเมือ่พระครสิต์ได้ทรงถกูชบุให้เป็น
ข้ึนมาจากความตาย โดยฤทธิเ์ดชพระสริขิองพระบดิาแล้วเรากจ็ะได้ด�าเนนิตามชวีติ
ใหม่ด้วยเหมือนกนัเพราะว่าถ้าเราเข้าสนทิกบัพระองค์แล้ว ในการตายอย่างพระองค์ 
เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย” (โรม 6:3-5)
 หลกัข้อเช่ือดัง่เดมิ และเข้าใจงายทีส่ดุคอืหลกัข้อเชือ่ของบรรดาอคัรทตู ซึง่
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับบัพติศมาของท่านในขณะนี้ได้กล่าวไว้
 “ข้าพเจ้าเช่ือในพระเจ้าพระบดิา ผูย้ิง่ใหญ่ผูส้ร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดนิโลก”
 “และในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 
ผูท้รงปฏสินธใินครรภ์ของมารย์ีสาวพรหมจารโีดยฤทธิเ์ดชแห่งพระวญิญาณบริสทุธ์ิ 
ทรงทนทุกข์ทรมานภายใต้ปอนทัสปีลาต ทรงถูกตรึง ทรงสิ้นพระชนม์ และถูกฝังไว้ 
พระองค์ทรงเสด็จไปประกาศพระวจนะ แก่วิญญาณที่ถูกจองจ�าอยู่ในแดนมรณาใน
วนัทีส่ามทรงเป็นขึน้มาจากความตายทรงเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ และทรงประทบัอยูเ่บือ้ง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และพระองค์จะทรงเสด็จมาพิพากษา 
ทั้งคนเป็นและคนตาย”
 “ข้าพเจ้าเช่ือในพระวิญญาณบรสุิทธิ ์ครสิตจกัรอนับริสทุธ์ิของพระเยซคูริสต์ 
การร่วมสามัคคธีรรมของธรรมมกิชน การอภยัโทษ ความผดิบาป การเป็นขึน้มาจาก
ความตายของร่างกายและชีวิตนิรันดร์” 
 ท่านพร้อมทีจ่ะรบับพัตศิมา เข้าสูค่วามเชือ่นีห้รอืไม่ ถ้าพร้อมขอให้ตอบว่า 
“ข้าพเจ้าพร้อม”
 ผู้รับบัพติศมาจะตอบว่า : ข้าพเจ้าพร้อม
 ท่านยอมรบัหรอืไม่ว่า พระเยซคูรสิต์ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน และ
พระองค์ก�าลังช่วยท่านให้รอด
 ผู้รับบัพติศมาจะตอบว่า : ข้าพเจ้ายอมรับ
 ท่านพร้อม ที่จะเช่ือฟังน�้าพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าและรักษาพระ
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บญัญตัขิองพระองค์ และด�าเนนิชีวิตอยูใ่นพระบญัญตันิัน้ตลอดชัว่ชวีติของท่านหรอื
ไม่
 ผู้รับบัพติศมาจะตอบว่า : ข้าพเจ้าพร้อม
 เมื่อประกาศชื่อของผู้รับศีลบัพติศมา และเม่ือท�าการเลือกรูปแบบของพิธี
ศีลบัพติศมา (การเจิม การพรมหรือ การจุ่ม) แล้วผู้ประกอบพิธีจะกล่าวว่า
 นาย (นาง หรอื นางสาว).................................ข้าพเจ้าให้ท่านรับบพัตศิมา
ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

 800.2.พิธีบัพติศมาส�าหรับเด็กหรือทารก
 เมื่อพ่อแม่และผู้ปกครองได้น�าเด็กออกมายืนเข้าแถวต่อหน้าผู้ประกอบพิธี
แล้ว ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวว่า : 
 พีน้่องทีร่กัทัง้หลาย : ในขณะทีเ่ราไม่ถอืว่าพธีิบพัตศิมาจะน�ามา ซึง่พระคณุ
แห่งการรื้อฟื้นของพระเจ้าน้ันเราก็เชื่อว่าพระคริสต์ทรงมอบหมายพิธีอันศักดิ์นี้ไว้
เพือ่ให้เป็นสญัลกัษณ์และตราประทบัแห่งพันธสญัญาใหม่ พธิบีพัตศิมาของครสิเตยีน
เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการยอมรับของพระเจ้าต่อเด็กคนนี้บนพื้นฐานของพระคุณที่
หนุนน�าในพระคริสต์ และพิธีบัพติศมายังเป็นการชี้ให้เห็นถึงการที่เด็กทารกนี้จะได้
มีโอกาสรบัผล แห่งการช�าระล้างความผดิบาปเมือ่ถงึวยัอนัควร ทีเ่ขาสามารถรบัผดิ
ชอบทางด้านศีลธรรมและเมื่อเขาได้ฝึกฝนถึงความเช่ือแห่งการรอดพ้นจากบาปใน
พระเยซูคริสต์
 ในการให้บัพติศมาแก่เด็กคนนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ต่างก็ก�าลัง
เป็นพยานถึงความเชื่อของตนเองและจุดมุ่งหมายของท่าน ท่ีจะแนะน�าสั่งสอนเด็ก
คนน้ีในขณะยังเยาว์วัย เกี่ยวกับความรู้ถึงพระคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอด ท่านทั้ง
หลายมีหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนแก่เด็ก เมื่อเด็กคนนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ ซึ่งถือ
เป็นธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของพิธีกรรมนี้ ท่านต้องดูแลเอาใจใส่การศึกษาของ
เขา เพื่อเขาจะไม่ถูกน�าให้หลงไปท่านต้องเสริมสร้างความคิดแห่งวัยหนุ่มของเขา
ด้วยพระคริสตธรรมคัมภีร์อันบริสุทธ์ิและน�าย่างเท้าของเขาสู่สถานนมัสการของ
พระเจ้า ท่านต้องห้ามปรามเขาให้อยู่ห่างจากการมีนิสัยและการคบหาเพื่อนฝูงไม่ดี 
และท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะอบรมเลี้ยงดูเขาให้เติบโตด้วยความทะนุถนอมและ
ย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
 ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ท่านพร้อมทีจ่ะกระท�าสิง่เหล่าน้ีหรือไม่ ถ้า
พร้อมให้ตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อม”
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 ต่อจากน้ันผู้ประกอบพิธี จะขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองบอกช่ือเด็กและผู้
ประกอบพิธีจะให้บัพติศมาแก่เด็กคนนั้นด้วยการเอ่ยชื่อของเด็กซ�้าอีกว่า :
 เด็กชาย/เด็กหญิง..........................................ข้าพเจ้าให้บัพติศมาแก่ท่าน
ในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
 ต่อจากน้ันผู้ประกอบพิธี จะอธิษฐานตามค�าอธิษฐานนี้ หรือ จะอธิษฐาน
ตามที่ผู้ประกอบพิธีได้คิดไว้ในใจก็ได้
 พระบิดาแห่งสวรรค์ ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงอธิษฐานต่อพระองค์ ของ
พระองค์ทรงรบัเดก็คนนีไ้ว้ในความดแูลรกัษาของพระองค์ ขอทรงเสริมสร้างชวีติเขา
ให้สมบรูณ์ ด้วยพระคณุแห่งสวรรค์ ขอทรงน�าเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลต่างๆ ของวยั
นี้อย่างปลอดภัย ของปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการทดลองต่างๆ ของวัยหนุ่ม ขอน�า
เขาสูค่วามรู้ถงึพระครสิต์พระผูช่้วยให้รอด ช่วยเขาให้จ�าเรญิขึน้ทัง้ทางด้านสตปัิญญา 
ด้านร่างกายและเป็นทีช่อบของพระเจ้าและคนทัง้ปวงและขอทรงปกป้องเขาไว้จนถงึ
วันสุดท้าย ขอทรงชูก�าลังและหนุนใจพ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กนี้ด้วยความรัก 
และความห่วงใยของพระองค์ เพ่ือเขาจะสามารถส�าแดงความรับผิดชอบในการให้
ค�าปรกึษาและการด�าเนนิชวีติ ทีเ่ป็นแบบอย่างด้วยความสตัย์ทัง้ต่อเดก็คนนีแ้ละต่อ
พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน  

 800.3.พิธีถวายบุตร
 เมื่อพ่อแม่และผู้ปกครองได้น�าเด็กออกมายืนเข้าแถวต่อหน้าผู้ประกอบพิธี
แล้ว ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวว่า
 ขณะน้ันเขาพาเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์เพือ่จะให้พระองค์ทรงวางพระหตัถ์ 
และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ 
เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่า
นั้น” (มัทธิว 19:13-14)
 ในการน�าเด็กคนน้ีเข้าสูพ่ธิถีวาย ท่านทัง้หลายไม่เพยีงแต่ส�าแดงออกให้เหน็
ถงึความเชือ่ของท่านในครสิต์ศาสนาเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นความปรารถนาของท่าน 
ที่จะเห็นเด็กคนนี้รู้จักพระเจ้า และคิดตามน�้าพระทัยของพระองค์ตั้งแต่เยาว์วัยเป็น 
คริสตจักรชนไปตลอดชีวิตของเขาและเข้าสู่พระพรอันนิรันดร์อีกด้วย เพื่อจะให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์นี้เป็นหน้าที่ของท่านในฐานะพ่อแม่และผู้ปกครอง ที่จะสอน
เขาให้ย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่เยาว์วัย ที่จะเอาใจใส่ดูแลการศึกษาของเขา 
เพ่ือเขาจะไม่ถูกน�าให้หลงไป ที่จะเสริมสร้างแนวคิดในวัยหนุ่มสาวของเขาด้วย 
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พระครสิตธรรมคมัภร์ีบรสิทุธิ ์และทีจ่ะน�าย่างเท้าของเขาให้เข้าสูส่ถานนมสัการของ
พระเจ้า ที่จะห้ามปรามเขาให้ออกห่างจากการมีนิสัย และการคบเพื่อนฝูงที่ไม่ดี 
และท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะอบรมเลี้ยงดูเขาให้เติบโตด้วยความทะนุถนอมและ
ย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า  
 ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ท่านพร้อมทีจ่ะกระท�าสิง่เหล่าน้ีหรือไม่ ถ้า
พร้อมให้ตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อม”
 ศิษยาภิบาล : ข้าพเจ้าใคร่ขอถามที่ประชุมว่า ท่านพร้อมที่จะถวายตัว
ของท่านในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์เพื่อส่งเสริม และหนุนใจพ่อแม่ และผู้
ปกครองเหล่านีใ้นการทีพ่วกเขามุง่ให้ความช่วยเหลอืและพยายามกระท�าให้หน้าทีรั่บ
ผดิชอบต่างๆ ท่ีมต่ีอ เดก็หญงิ/เดก็ชาย........................... ด้วยการเลีย้งดทูะนถุนอม
เขาให้เจริญเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตหรือไม่
 ที่ประชุมตอบว่า : พวกเราพร้อม
 ศิษยาภิบาล : พระบิดาแห่งสวรรค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายพวก
ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อจะมอบหมาย เด็กหญิง/เด็กชาย.........................ใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
 จากนั้นผู้ประกอบพิธี จะอธิษฐานตามค�าอธิษฐานนี้ หรือ จะอธิษฐานตาม
ที่ผู้ประกอบพิธีได้คิดไว้ในใจก็ได้
 พระบดิาแห่งสวรรค์ ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงอธษิฐานต่อพระองค์ขอพระองค์
ทรงรับเด็กคนนี้ไว้ในความดูแลรักษาของพระองค์ ของทรงเสริมสร้างชีวิตเขาให้
สมบูรณ์ ด้วยพระคุณแห่งสวรรค์ขอทรงน�าเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลต่างๆ ของวัยนี้
อย่างปลอดภัย ขอปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการทดลองต่างๆ ของวยัหนุม่ ขอน�าเขา
สู่ความรู้ถึงพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเขาให้จ�าเริญขึ้นทั้งด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกายและเป็นทีช่อบของพระเจ้าและคนทัง้ปวง และขอทรงปกป้องเขาไว้จนถึงวนั
สุดท้าย ขอทรงชูก�าลังและหนุนใจพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กคนนี้ด้วยความรัก 
และความห่วงใยของพระองค์ เพือ่เขาจะสามารถส�าแดงความรับผดิชอบในการให้ค�า
ปรึกษาและการด�าเนินชีวิต ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน
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 800.4.พธิถีวายบตุร (พธิกีรรมส�าหรบัใช้ในกรณทีีผู่น้�าบตุรมาถวายเป็น
บุคคลเดียว)
 เม่ือพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้น�าเด็กออกมายืนต่อหน้าผู้ประกอบพิธีแล้วผู้
ประกอบพิธีจะกล่าวว่า
 ขณะน้ันเขาพาเด็กเล็กๆ มาหาพระองค์เพือ่จะให้พระองค์ทรงวางพระหตัถ์ 
และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ 
เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่า
นั้น” (มัทธิว 19:13-14)
 ในการน�าเด็กคนน้ีเข้าสูพ่ธิถีวาย ท่านทัง้หลายไม่เพยีงแต่ส�าแดงออกให้เหน็
ถงึความเชือ่ของท่านในครสิต์ศาสนาเท่านัน้ หากแต่ยงัเป็นความปรารถนาของท่าน 
ท่ีจะเห็นเด็กคนนีรู้จ้กัพระเจ้า และคดิตามน�า้พระทยัของพระองค์ตัง้แต่เยาว์วยัเป็นค
ริสตจักรชนไปตลอดชีวิตของเขาและเข้าสู่พระพรอันนิรันดร์อีกด้วย เพื่อจะให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์นี้เป็นหน้าที่ของท่านในฐานะพ่อแม่และผู้ปกครอง ที่จะสอนเขาให้
ย�าเกรงองค์พระผูเ้ป็นเจ้าตัง้แต่เยาว์วยั ทีจ่ะเอาใจใส่ดแูลการศกึษาของเขา เพือ่เขา
จะไม่ถูกน�าให้หลงไป ที่จะเสริมสร้างแนวคิดในวัยหนุ่มสาวของเขาด้วยพระคริสต
ธรรมคัมภีร์บรสิทุธิ ์และทีจ่ะน�าย่างเท้าของเขาให้เข้าสูส่ถานนมสัการของพระเจ้า ที่
จะห้ามปรามเขาให้ออกห่างจากการมนีสิยั และการคบเพือ่นฝงูทีไ่ม่ด ีและท่านมหีน้า
ทีร่บัผดิชอบทีจ่ะอบรมเล้ียงดเูขาให้เตบิโตด้วยความทะนถุนอมและย�าเกรงองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า  
 ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ท่านพร้อมทีจ่ะกระท�าสิง่เหล่าน้ีหรือไม่ ถ้า
พร้อมให้ตอบว่า “ข้าพเจ้าพร้อม”
 ศิษยาภิบาล : ข้าพเจ้าใคร่ขอถามที่ประชุมว่า ท่านพร้อมที่จะถวายตัว
ของท่านในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์เพื่อส่งเสริม และหนุนใจพ่อแม่ และผู้
ปกครองเหล่านีใ้นการทีพ่วกเขามุง่ให้ความช่วยเหลอืและพยายามกระท�าให้หน้าทีรั่บ
ผดิชอบต่างๆ ท่ีมต่ีอ เดก็หญงิ/เดก็ชาย........................... ด้วยการเลีย้งดทูะนถุนอม
เขาให้เจริญเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจิตหรือไม่
 ที่ประชุมตอบว่า : พวกเราพร้อม
 ศิษยาภิบาล : พระบิดาแห่งสวรรค์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายพวก
ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อจะมอบหมาย เด็กหญิง/เด็กชาย.........................ใน
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
 จากนั้นผู้ประกอบพิธี จะอธิษฐานตามค�าอธิษฐานนี้ หรือ จะอธิษฐานตาม
ที่ผู้ประกอบพิธีได้คิดไว้ในใจก็ได้
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 พระบดิาแห่งสวรรค์ ข้าพระองค์ขอถ่อมใจลงอธษิฐานต่อพระองค์ขอพระองค์
ทรงรับเด็กคนนี้ไว้ในความดูแลรักษาของพระองค์ ขอทรงเสริมสร้างชีวิตเขาให้
สมบูรณ์ ด้วยพระคุณแห่งสวรรค์ขอทรงน�าเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตกาลต่างๆ ของวัยนี้
อย่างปลอดภัย ขอปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการทดลองต่างๆ ของวยัหนุม่ ขอน�าเขา
สู่ความรู้ถึงพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเขาให้จ�าเริญขึ้นทั้งด้านสติปัญญา ด้าน
ร่างกายและเป็นทีช่อบของพระเจ้าและคนทัง้ปวง และขอทรงปกป้องเขาไว้จนถึงวนั
สุดท้าย ขอทรงชูก�าลังและหนุนใจพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กคนนี้ด้วยความรัก 
และความห่วงใยของพระองค์ เพือ่เขาจะสามารถส�าแดงความรับผดิชอบในการให้ค�า
ปรึกษาและการด�าเนินชีวิต ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน

801.การรับสมาชิกคริสตจักร
 เมื่อผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก ของคริสตจักรได้ยืนอยู่หน้าธรรมาสน์ของคริสต
จักรแล้วศิษยาบาลจะกล่าวค�าเหล่านั้นว่า
 พี่น้องที่รักทั้งหลาย พระพรและสิทธิพิเศษที่เรามีในการเข้าร่วมสมาคมใน
คริสตจักรของพระคริสต์อันศักดิ์สิทธ์ินั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในคริสตจักรมี
การสามัคคธีรรมทีบ่รสิทุธิแ์ละศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ไม่อาจพบได้เลยในทีอ่ืน่ๆ การช่วยเหลอื
เก้ือกูลกันของพีน้่องด้วยการเอาใจใส่ดแูล และการให้ค�าปรึกษาแนะน�าสามารถทีจ่ะ
พบได้ในคริสตจักรเท่านั้น
 คริสตจักรมีการเอาใจใส่ดูแลจากศิษยาภิบาล พร้อมด้วยค�าสอนจากพระ
วจนะ และก�าลงัใจทีไ่ด้จากการร่วมนมสัการกบัผู้อืน่ มคีวามร่วมมอืกันในการท�างาน
เพื่อบรรลุสู่ความส�าเร็จ ซึ่งไม่อาจเป็นไปได้หากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกัน 
 หลกัค�าสอน อนัเป็นรากฐานของครสิตจกัรและเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อ
ประสบการณ์ของคริสเตียนพอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 
หมายเหต ุผู้ประกอบพิธีอาจจะเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อเล่าถึงหลักข้อเชื่อว่า
 ทางเลือกที่ 1 
 คือเราทั้งหลายเชื่อในพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เราให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ และความเป็น
บุคคลขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
 เราเช่ือว่ามนุษย์ถอืก�าเนิดในความบาป และจ�าเป็นต้องรบัการอภยัโทษบาป
โดยทางพระเยซคูริสต์ และการบงัเกิดใหม่โดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์และหลงัจากนัน้มี
ภารกิจท่ีลกึกว่ากคื็อ การทรงช�าระล้างภายในจติใจหรือการทรงช�าระให้บริสทุธิอ์ย่าง
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สมบรูณ์ ผ่านทางการเตม็ล้นด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์และซึง่พระวญิญาณทรงเป็น
พยานถึงภารกิจแห่งพระคุณเหล่านี้
 เราเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ตายไปแล้วจะ
เป็นขึน้มาใหม่และทกุคนจะเข้าสู่การพพิากษาคร้ังสดุท้าย เพือ่รบับ�าเหนจ็รางวลัและ
การถูกลงโทษ
 ท่านเชื่อความจริงเหล่านี้ ด้วยจิตใจของท่านหรือไม่ ถ้าเช่ือให้ตอบว่า 
“ข้าพเจ้าเชื่อ” 
 ท่านยอมรบัหรอืไม่ว่า พระเยซคูรสิต์ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน และ
รู้ว่าพระองค์ก�าลังช่วยท่านอยู่ในขณะนี้
 ตอบว่า : ข้าพเจ้ารู้และยอมรับ
 ในความปรารถนาทีจ่ะเข้าร่วมกบัครสิตจกัรนาซารีน ท่านสญัญาทีจ่ะถวาย
ตัวของท่านเองให้กับการสามัคคีธรรม และพันธกิจของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคริสต
จักรตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการทั่วไป และระเบียบการพิเศษของคริสตจักรนา
ซารีนหรือไม่ ท่านพร้อมที่จะท�าทุกวิถีทางเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าด้วยการ
ด�าเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ การสนทนาปราศรัยด้วยความบริสุทธิ์ และการรับใช้
อันศักดิ์สิทธิ์ และด้วยการถวายสิ่งที่ท่านมีอยู่อย่างเสียสละ การเอาใจใส่อย่างสัตย์
ซื่อต่อวิถีทางของพระคุณ และการละเว้นจากสิ่งช่ัวร้ายทุกชนิดหรือไม่ ท่านพร้อม
ที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ของชีวิตและจิตใจอย่างกระตือรือร้นและด้วย
ความย�าเกรง องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่
 ตอบว่า : ข้าพเจ้าพร้อม
 ต่อจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะกล่าวกับผู้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรว่า : 
 ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่าน เข้าสู่การสามัคคีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ สู่หน้าที่รับผิด
ชอบและสิทธิพิเศษของคริสตจักรแห่งนี้ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
ทรงโปรดอวยพรและรักษาท่าน และทรงโปรดช่วยท่านให้มีความสัตย์ซื่อ ในการ
ท�าการดีทุกอย่าง เพื่อชีวิตของท่านจะเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพในการน�าคนอ่ืน
มาถึงพระคริสต์
 ผูป้ระกอบพธิจีะทกัทายผูเ้ข้าร่วมเป็นสมาชกิเป็นรายบคุคลพร้อมกบักล่าว
ถ้อยค�าแห่งการยินดีต้อนรับแต่ละคนเข้าสู่การเป็นสมาชิกของคริสตจักร
 (ในกรณีท่ีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรเป็นผู้ซึ่งย้ายมาจากคริสต
จักรอ่ืน ผูป้ระกอบพธิคีวรต้อนรบัสมาชิกเหล่านีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นการใช้จดหมายโอน
ย้ายสมาชิก)
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 (นาย/นาง/หรือนางสาว).................................................เคยเป็นสมาชิก
ของครสิตจักรในสังกดัครสิตจกัรนาซารนี......................................ได้เข้าร่วมสามคัคี
ธรรมกับคริสตจักรแห่งนี้
 ในนามของครสิตจกัรแห่งน้ีข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีจ่ะต้อนรับท่าน
เข้าสู่การเป็นสมาชิกคริสตจักรของเรา พวกเราทั้งหลายเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา
จะเป็นแหล่งพลัง และการหนุนจิตชูใจแก่ท่าน และในท�านองเดียวกันท่านก็จะเป็น
แหล่งแห่งพระพร และความช่วยเหลือแก่พวกเราด้วยเช่นกนั ขอพระเจ้าทรงประทาน
พรแก่ท่านในเรื่องความรอด ของดวงวิญญาณอีกมากมาย และในการแพร่ขยายตัว
ของอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

 ทางเลือกที่ 2
 คือเราเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวที่ทรงเป็นพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
 เราเชื่อในพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมและพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ที่ได้รับ
การดลใจจากพระเจ้าและพระองค์ทรงส�าแดงต่อเราอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมเอาความ
จริงทั้งสิ้นที่จ�าเป็นต่อความเชื่อและการด�าเนินชีวิตคริสเตียนไว้
 เราเช่ือว่ามนุษย์ถือก�าเนิดในธรรมชาติบาป ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่จะ
กระท�าความชั่วร้ายอย่างต่อเนื่อง
 เราเชื่อว่าบั้นปลายของผู้ที่ไม่กลับใจใหม่คือ ความสิ้นหวังและความพินาศ
ชั่วนิรันดร์
 เราเชือ่ว่าการลบล้างบาปโดยทางพระเยซคูริสต์นัน้มไีว้ส�าหรบัมนษุย์ทกุเผ่า
พนัธ์ุ ดงันัน้ถ้าผูใ้ดกลับใจและเช่ือในพระองค์ก็จะได้รับความชอบธรรมและมชีวีติใหม่
และรอดพ้นจากการครอบง�าของความบาป
 เราเชือ่ว่าหลังจากการมชีีวติใหม่ ผูเ้ช่ือควรจะได้รบัการทรงช�าระให้บรสิทุธ์ิ
อย่างสมบูรณ์โดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
 เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นประจักษ์พยานของการบังเกิดใหม่
และการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในผู้เชื่อ
 เราเชื่อว่า องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและผู้ที่
ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นและจากนั้นจะมีการพิพากษาครั้งสุดท้าย (20.1-20.8)
 ท่านเชื่อความจริงเหล่านี้ ด้วยจิตใจของท่านหรือไม่ ถ้าเช่ือให้ตอบว่า 
“ข้าพเจ้าเชื่อ” 
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 ท่านยอมรบัหรอืไม่ว่า พระเยซคูรสิต์ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่าน และ
รู้ว่าพระองค์ก�าลังช่วยท่านอยู่ในขณะนี้
 ตอบว่า : ข้าพเจ้ารู้และยอมรับ
 ในความปรารถนาทีจ่ะเข้าร่วมกบัครสิตจกัรนาซารีน ท่านสญัญาทีจ่ะถวาย
ตัวของท่านเองให้กับการสามัคคีธรรม และพันธกิจของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคริสต
จักรตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการทั่วไป และระเบียบการพิเศษของคริสตจักรนา
ซารีนหรือไม่ ท่านพร้อมที่จะท�าทุกวิถีทางเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าด้วยการ
ด�าเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ การสนทนาปราศรัยด้วยความบริสุทธิ์ และการรับใช้
อันศักดิ์สิทธิ์ และด้วยการถวายสิ่งที่ท่านมีอยู่อย่างเสียสละ การเอาใจใส่อย่างสัตย์
ซื่อต่อวิถีทางของพระคุณ และการละเว้นจากสิ่งช่ัวร้ายทุกชนิดหรือไม่ ท่านพร้อม
ที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์อันสมบูรณ์ของชีวิตและจิตใจอย่างกระตือรือร้นและด้วย
ความย�าเกรง องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่
 ตอบว่า : ข้าพเจ้าพร้อม
 ต่อจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะกล่าวกับผู้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรว่า : 
ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่าน เข้าสู่การสามัคคีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ สู่หน้าที่รับผิดชอบและ
สทิธพิิเศษของครสิตจกัรแห่งนี ้ของพระองค์ผูท้รงเป็นศรีษะของครสิตจกัรทรงโปรด
อวยพรและรักษาท่าน และทรงโปรดช่วยท่านให้มีความสัตย์ซื่อ ในการท�าการดีทุก
อย่าง เพือ่ชวีติของท่านจะเป็นพยานทีม่ปีระสทิธภิาพในการน�าคนอืน่มาถงึพระคริสต์
 ผูป้ระกอบพธิจีะทกัทายผูเ้ข้าร่วมเป็นสมาชกิเป็นรายบคุคลพร้อมกบักล่าว
ถ้อยค�าแห่งการยินดีต้อนรับแต่ละคนเข้าสู่การเป็นสมาชกิของคริสตจกัร
(ในกรณท่ีีผูส้มัครเข้าเป็นสมาชกิของครสิตจกัรเป็นผูซ้ึง่ย้ายมาจากคริสตจกัรอืน่ ผู้
ประกอบพธีิควรต้อนรับสมาชกิเหล่านีใ้นลกัษณะทีเ่ป็นการใช้จดหมายโอนย้ายสมาชกิ)
 (นาย/นาง/หรือนางสาว).................................................เคยเป็นสมาชิก
ของครสิตจักรในสังกดัครสิตจกัรนาซารนี......................................ได้เข้าร่วมสามคัคี
ธรรมกับคริสตจักรแห่งนี้
 ในนามของครสิตจกัรแห่งน้ีข้าพเจ้ารูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีจ่ะต้อนรับท่าน
เข้าสู่การเป็นสมาชิกคริสตจักรของเรา พวกเราทั้งหลายเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา
จะเป็นแหล่งพลัง และการหนุนจิตชูใจแก่ท่าน และในท�านองเดียวกันท่านก็จะเป็น
แหล่งแห่งพระพร และความช่วยเหลือแก่พวกเราด้วยเช่นกนั ขอพระเจ้าทรงประทาน
พรแก่ท่านในเรื่องความรอด ของดวงวิญญาณอีกมากมาย และในการแพร่ขยายตัว
ของอาณาจักรของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน
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802.พิธีศีลมหาสนิท
 ก่อนการประกอบพธิศีลีมหาสนทิ ควรให้มกีารกล่าวค�าเทศนา ทีส่อดคล้อง
กับความหมายของพิธี และควรใช้พระคัมภีร์จาก 1 โครินธ์ 11:23-39; ลูกา 
22:14-20 หรือพระธรรมตอนอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบพิธี ต่อจากนั้นขอ
ให้ผู้ประกอบพิธีกล่าวค�าเชิญชวนต่อไปนี้
 องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสถาปนาพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิน้ีไว้ด้วยพระองค์เอง 
พระองค์ทรงบญัชาให้เหล่าสาวกรบัประทานขนมปังและดืม่น�า้องุน่อนัเป็นสัญลกัษณ์
เล็งถงึพระกายที่แตกหัก และพระโลหิตที่หลั่งไหลออกมาของพระองค์ นี่คอืโตะ๊ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า และงานเลีย้งนีก็้มไีว้เพือ่สาวกของพระองค์ ขอให้บคุคลผูท้ีไ่ด้กลบั
ใจใหม่อย่างแท้จริงและได้ละทิ้งความผิดบาปของตน จงเข้ามาใกล้ และรับประทาน
ขนมปังและน�้าองุ่นนี้ ซึ่งเปรียบเสมือน การเข้าส่วนในพระกาย และพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต์โดยความเชื่อเพื่อการเล้าโลมและความช่ืนชมแห่งจิตใจของท่านขอ
ให้เราทั้งหลายจงจดจ�าไว้เสมอว่า นี่เป็นการระลึกถึงความตาย และการทนทุกข์
ทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า และยังเป็นเครื่องแสดงถึงการเสด็จกลับอีกคร้ังหนึ่ง
ของพระองค์ จงระลึกอยูเ่สมอว่า ณ ทีโ่ต๊ะแห่งนี ้เราทัง้หลายเป็นอนัหนึง่อันเดยีวกนั
กับองค์พระผู้เป็นเจ้า 
 ผู้ประกอบพิธีควรน�าในการอธิษฐานสารภาพความผิดบาปและทูลขอการ
ยกโทษบาป และสรุปด้วยค�าอธิษฐานเพื่อการอุทิศตน ดังต่อไปนี้
 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระบิดาของเราทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ ผู้ทรงรัก และเมตตา จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระ
เยซูคริสต์เพ่ือที่จะทนทุกข์ทรมานด้วยการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาป
ของเราทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายขอถ่อมใจลงวิงวอน เพื่อพระองค์จะทรงสดับ
ฟังค�าร้องทลูของข้าพระองค์ทัง้หลาย เมือ่ข้าพระองค์ทัง้หลายรบัประทานขนมปังและ
น�้าองุ่นนี้ตามที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงสถาปนา
ไว้ด้วยความบริสุทธิ์ เพ่ือให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงความทุกข์ทรมานและการ
สิ้นพระชนม์ของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับผล จากการ
ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อไถ่ความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย
 พวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังระลึกได้เสมอว่า ในคืนวันเดียวกันกับที่องค์
พระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกอายัดนั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้งขอบพระคุณ
แล้วจงึหกัแล้วตรสัว่า “นีเ่ป็นกายของเรา ซึง่ให้แก่ท่านทัง้หลาย จงกระท�าอย่างนีใ้ห้
เป็นระลกึถงึเรา” เมือ่รบัประทานแล้ว พระองค์จงึทรงหยบิถ้วยอาการอย่างเดยีวกนั 
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ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด 
จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา”
 เม่ือข้าพระองค์ทัง้หลาย จะรบัประทานจากพธิอีนัศกัดิส์ทิธิน์ี ้ข้าพระองค์ทัง้
หลายขอเข้ามาต่อพระพกัตร์พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ และความเชือ่อย่างแท้จริง ข้า
พระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน
 ผู้ประกอบพิธีจะรับขนมปังและน�้าองุ่นไว้ก่อนต่อจากน้ันขอให้ผู้มีส่วนร่วม
ในการประกอบพิธีช่วยเหลือในการแจกจ่ายขนมปัง และน�้าองุ่นให้กับท่ีประชุมใน
ขณะที่ขนมปังก�าลังถูกแจกจ่ายออกไป ขอให้ผู้ประกอบพิธีกล่าวถ้อยค�าต่อไปนี้ :
 พระกายของพระเยซคูรสิต์ องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ซึง่ได้แตกหกัเพือ่จะได้รกัษา
ท่านให้ปราศจากต�าหนิจนถึงชีวิตนิรนัดร์ ขอให้เรารับประทานขนมปังนีด้้วยการระลกึ
เสมอว่า พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อท่าน
 ในขณะที่ถ้วยน�้าองุ่นก�าลังถูกแจกออกไปขอให้ผู้ประกอบพิธีกล่าวถ้อยค�า
ต่อไปนี้ : 
 พระโลหิตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งได้หลั่งไหลออกมา เพื่อ
จะได้รกัษาท่านให้ปราศจากต�าหนจินถงึชีวิตนรินัดร์ ขอให้เราดืม่จากถ้วยนีด้้วยการ
ระลึกถงึพระโลหติของพระครสิต์ทีไ่ด้ไหลออกมาเพ่ือท่าน และขอให้เราขอบพระคณุ
พระเจ้า
 หลังจากที่ทุกคนได้รับประทานขนมปังและด่ืมน�้าองุ่น ผู้ประกอบพิธีจะน�า
อธิษฐานสรุป ขอบพระคุณ และอุทิศตัว (29.5, 514.4, 514.9, 530.7, 531.2, 
532.1)
หมายเหต ุจงใช้น�้าองุ่นที่ยังไม่เป็นเหล้าเท่านั้น
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803.พิธีมงคลสมรส
 เม่ือการประกอบพิธีมงคลสมรสจะเริ่มต้น หญิง-ชาย ที่จะท�าการสมรส
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและที่ได้รับการปรึกษาและการน�าอย่างระมัดระวังจาก 
ผูป้ระกอบพิธี จะยนือยูด้่วยกนัต่อหน้าผูป้ระกอบพธิโีดยผูช้ายจะยนือยู่ด้านซ้ายของ
ผู้ประกอบพิธีและผู้หญิงอยู่ด้านขวาของผู้ประกอบพิธี ต่อจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะ
กล่าวกับที่ประชุมว่า 
 พี่น้องที่รักทั้งหลาย การที่เราทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า
และต่อพยานทั้งหลายก็เพื่อจะมีส่วนร่วมในการผูกพันชายและหญิงคู่น้ีในพิธีมงคล
สมรสอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีที่มีเกียรติ และได้รับการสถาปนาไว้ โดยพระเป็นเจ้า
ตัง้แต่เม่ือคร้ังมนษุย์ยังไม่ได้ล้มลงในความบาป เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของความผกูพนั
เป็นหน่ึงเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักร พระเยซูคริสต์เอง
ทรงยกย่องและให้ความส�าคัญกับพิธีมงคลสมรสอันบริสุทธิ์นี้โดยเห็นได้จากการที่
พระองค์ทรงเสดจ็ไปร่วมงานมงคลสมรส ทีห่มู่บ้านคานาแคว้นกาลลิแีละทรงกระท�า
การอัศจรรย์ทีน่ั่น และอัครทตูเปาโลได้ก�าชับว่า ให้การสมรสนัน้เป็นทีน่บัถือของคน
ทัง้ปวง ด้วยเหตนุีผู้เ้ข้าสูพ่ธิมีงคลสมรสต้องมคีวามเคารพย�าเกรง พระเจ้าและมีการ
ไตร่ตรองให้รอบคอบไว้ก่อนเสมอ
 ชายและหญงิคูน่ี ้ก�าลังจะเข้าสูพ่ธิอีนัศกัดิส์ทิธิน์ีเ้พือ่พระเจ้าจะได้ผกูพนัเขา
ทั้งสองเข้าด้วยกัน
 ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวกับคู่บ่าวสาวทั้งสองว่า :
 นาย...........................................และนางสาว.............................ข้าพเจ้า
ของก�าชับท่านทั้งสองขณะที่ยืนอยู่จ�าเพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลา
น้ีให้จดจ�าไว้ว่าการถวายตวัต่อกนัและกนัในชีวิตสมรสนัน้หมายถึงการถวายตวัอย่าง
ถาวรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้การสมรสของท่านทั้งสองคงอยู่ตลอดชีวิต
และมีเพียงความตายเท่านั้นจะสามารถพรากท่านทั้งสองออกจากกันได้
ถ้าค�าม่ันสัญญาที่ท่านทั้งสองได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้จะได้รับการทนุถนอมไว้โดย
ไม่ละเมิดต่อค�ามั่นสัญญาที่กระท�าต่อกันเลยและถ้าท่านทั้งสองจะหมั่นแสวงหาเพื่อ
จะได้ทราบและได้กระท�าตามน�้าพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของท่านทั้งสอง
จะได้รบัพระพรในการทรงสถติอยูด้่วยขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าเสมอและเรอืนทีท่่านทัง้
สองอาศัยอยู่จะเต็มล้นด้วยสันติสุข
 หลังจากกล่าวค�าก�าชับนี้แล้ว ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวกับฝ่ายชายว่า :
นาย......................................ท่านจะรับหญิงสาวผู้นี้ไว้เป็นภรรยาของท่านหรือ  
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ท่านจะรักเธอ และเล้าโลมใจเธอ ให้เกียรติแก่เธอ และจะพิทักษ์รักษาเธอไม่ว่ายาม
สุขหรือยามทุกข์โดยสัญญาว่า จะสงวนหญิงนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริสุทธิ์และจะเลิก
สญัญาไม่ได้จนกว่าพระเยซคูรสิต์จะเสดจ็กลับมา หรือจนกว่าพระเจ้าจะทรงแยกท่าน
ทั้งสองด้วยความตาย ท่านสัญญาอย่างนี้หรือ
 เจ้าบ่าวจะตอบว่า : ข้าพเจ้าขอสัญญา
 จากนั้นผู้ประกอบพิธีจะกล่าวกับฝ่ายหญิงว่า : 
 นางสาว....................................ท่านจะรับชายผู้น้ีไว้เป็นสามีของท่านหรือ 
ท่านจะรักเขา และเล้าโลมใจเขา ให้เกียรติแก่เขา และจะพิทักษ์รักษาเขาไม่ว่ายาม
สุขหรือยามทุกข์โดยสัญญาว่าจะสงวนชายนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริสุทธิ์ และจะเลิก
สัญญาไม่ได้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา หรือจนกว่าพระเจ้าจะทรงแยก
ท่านทั้งสองด้วยความตาย ท่านสัญญาอย่างนี้หรือ
 เจ้าสาวจะตอบว่า : ข้าพเจ้าขอสัญญา
 เจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะหนัหน้าเข้าหากนัพร้อมกบัจบัมอืขวาของกนัและกนั 
เพื่อกล่าวค�าปฏิญาณตามผู้ประกอบพิธี :
 เจ้าบ่าว จะกล่าวค�าปฏิญาณนี้ตามผู้ประกอบพิธี
 ข้าพเจ้านาย..................................ขอรับนางสาว..........................ไว้เป็น
ภรรยาของข้าพเจ้า และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะรับและรักษาหญิงนี้ไว้ ไม่
ว่าเธอจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรือร้าย ไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วย ไม่ว่าจะยากจน
ลงหรอืร�า่รวยข้ึน ข้าพเจ้าจะรกั และจะถนอมเธอด้วยความรักใคร่จนกว่าจะตายจาก
กัน ข้าพเจ้าจอให้ค�าปฏิญาณตามความเชื่อในบทบัญญัติอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเป็นเจ้า
 เจ้าสาวจะกล่าวค�าปฏิญาณนี้ตามผู้ประกอบพิธี : 
 ข้าพเจ้านางสาว.......................................ขอรับนาย......................ไว้เป็น
สามีของข้าพเจ้า และต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะรับและรักษาชายนี้ไว้ ไม่ว่า
เขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรือร้าย ไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วย ไม่ว่าจะยากจน
ลงหรือร�่ารวยขึ้น ข้าพเจ้าจะรักและจะถนอมเขาด้วยความรักใคร่จนกว่าจะตายจาก
กัน ข้าพเจ้าของให้ค�าปฏิญาณตามความเชื่อในบทบัญญัติอันบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิของ 
พระเป็นเจ้า
 ถ้ามีความจ�าเป็น การแลกเปล่ียนแหวนกอ็าจจะมข้ึีนในช่วงนี ้ผูป้ระกอบพธิี
จะรบัแหวนจากเพ่ือนเจ้าบ่าว หรอืผู้ถอืแหวน และส่งต่อไปยงัเจ้าบ่าวเมือ่เจ้าบ่าวจะ
สวมแหวนให้กับเจ้าสาวเขาจะกล่าวถ้อยค�าเหล่านี้ตามผู้ประกอบพิธี :
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 ข้าพเจ้านาย........................................................ขอมอบแหวนวงนี้ให้แก่
นางสาว.................................................เพื่อเป็นสักขีพยานว่า ข้าพเจ้าจะรักและ
ถนอมเธอไว้เสมอด้วยความจริงใจ
 และเม่ือเจ้าสาวจะสวมแหวนให้กบัเจ้าบ่าวเธอจะกล่าวถ้อยค�าเหล่านีต้ามผู้
ประกอบพิธี :
 ข้าพเจ้านางสาว........................................................ขอมอบแหวนวงนีใ้ห้แก่
นาย.................................................เพื่อเป็นสักขีพยานว่า ข้าพเจ้าจะรักและถนอม
เขาไว้เสมอด้วยความจริงใจ
 เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะคกุเข่าลงในขณะทีผู่ป้ระกอบพธิกีล่าวค�าอธษิฐานนี ้:
ข้าแต่พระเจ้าผูน้รัินดร์ พระผู้สร้างและผูท้รงค�า้จนุมวลมนษุย์ ผูท้รงประทานพระคณุ
ฝ่ายวญิญาณทัง้สิน้ ผูเ้ป็นแหล่งของชีวตินรินัดร์ขอทรงประทานพระพรของพระองค์ 
มาเหนอืผูร้บัใช้ของพระองค์ผู้ซึง่พระองค์ทรงอวยพระพร ด้วยพระนามของพระองค์ 
อิสอัคและเรเบคาร์ได้ครองรักกันอย่างสตัย์ซือ่ฉนัใด บคุคลทัง้สองนีก้ไ็ด้ให้ไว้ในเวลา
น้ีฉันน้ัน ขอให้เขาทัง้สองคงอยูใ่นความรกัและสันตสิขุต่อกนัและกนั ในพระนามพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน
 ต่อจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะกล่าวว่า : 
 ในเมือ่ชายและหญงิคู่นี ้ได้เหน็พ้องต้องกนัในพิธมีงคลสมรสอนับริสทุธิ ์และ
ได้เป็นพยานต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อที่ประชุมแห่งน้ีทั้งยังได้แสดงออกมาด้วย
การจับมือกันแล้ว ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอประกาศว่าบุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
โดยสมบูรณ์ ในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระเจ้า
ได้ทรงกระท�าให้สองคนนี้ผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ผู้ใดบังอาจแยกเขาออกจาก
กัน อาเมน
 ผู้ประกอบพิธีจะกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวว่า :
 ขอพระเจ้าพระบดิา พระบตุร และพระวิญญาณบริสุทธิท์รงอวยพระพร อุม้ชู 
และดูแลรักษาท่านไว้ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า ทรงทอดพระเนตรมาเหนอืท่านด้วยพระ
เมตตาของพระองค์ และเติมชีวิตของท่านด้วยพระคุณ และพระพรฝ่ายวิญญาณจิต 
ขอให้ท่านทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนี้ เพื่อว่าท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของ
พระองค์
 ในช่วงสุดท้ายผู้ประกอบพิธีอาจสรุปรายการทั้งหมอด้วยค�าอธิษฐานหรือ
การขอพระพร (427.7)
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804.พิธีศพ
 พี่น้องที่รักทั้งหลาย : เราทั้งหลายมาอยู่รวมกัน ณ ที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นการ
แสดงความเคารพ และไว้อาลัยกบัเพือ่นและผูซ้ึง่เป็นทีรั่กของเราทีไ่ด้จากเราไป โดย
เฉพาะอย่างย่ิงพวกเราทัง้หลายขอแสดงความเหน็อกเหน็ใจอย่างลกึซึง้กบัสมาชกิใน
ครอบครัวที่ได้สูญเสียบุคคลที่รักไป ในสถานการณ์เช่นนี้ เราขอแบ่งปันการเล้าโลม
จากพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลายดังนี้
 “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย
ในพระนเิวศของพระบดิาเรามทีีอ่ยูเ่ป็นอนัมาก ถ้าไม่มเีราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะ
เราไปจัดเตรียมที่ไว้ส�าหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้ส�าหรับท่านแล้ว 
เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพ่ือว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่น่ัน
ด้วย” (ยอห์น 14:1-3)
 “พระเยซตูรสักับเธอว่า เราเป็นเหตใุห้คนทัง้ปวงเป็นขึน้และมชีวีติผูท้ีว่างใจ
ในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเรา
จะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม” (ยอห์น 11:25-26)
 ค�าอธิษฐาน : (อาจจะเป็นค�าพูดของผู้ประกอบพิธีเองหรือถ้อยค�าดังต่อไป
นี้ก็ได้)
 ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ พวกข้าพระองค์ทั้งหลาย
เข้ามายังสถานนมัสการแห่งความเศร้าโศกโดยตระหนักถึงการพึ่งพิงในพระองค์
อย่างสิ้นสุดใจ ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายมากและ
พระองค์ก็สามารถทีจ่ะเปล่ียนแปลงเงาของความตายให้เป็นแสงแห่งรุง่อรณุได้ ช่วย
ข้าพระองค์ทัง้หลายให้รอคอยต่อเบือ้งพระพกัตร์พระองค์ด้วยจติใจแห่งความย�าเกรง
และการยอมจ�านน
 พระองค์ทรงเป็นก�าลัง และทีล้ี่ภยัส�าหรบัข้าพระองค์ทัง้หลาย ข้าแต่พระเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือในยามยากล�าบาก ขอทรงส�าแดงพระเมตตาอนัอดุม
ของพระองค์ แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้บรรดาผู้ที่ก�าลังเศร้าโศกอยู่นี้ได้รับการ
ประเล้าประโลม และการรักษาด้วยพระคุณแห่งการค�้าจุนของพระองค์
 ข้าพระองค์ทั้งหลาย อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ด้วยความถ่อมใจในพระนามพระ
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
 ถวายเพลงนมัสการหรือเพลงพิเศษ
 บทชวนอ่านจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
 “สาธุการแด่พระบิดาเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ได้ทรง
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พระมหากรณุาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบงัเกดิใหม่เข้าสูค่วามหวงัใจ อนัมชีวีติอยูโ่ดย
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจาก
มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดช
ของพระเจ้าได้ทรงคุม้ครองไว้ด้วยความเช่ือให้ถงึความรอดซึง่พร้อมแล้วทีจ่ะปรากฏ
ในวาระสุดท้ายในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จ�าเป็นที่
ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความ
เชือ่ของท่านอนัประเสรฐิยิง่กว่าทองค�า ซึง่แม้เสยีไปได้กย็งัถกูลองด้วยไฟจะได้เป็น
เหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมา
ปรากฏ พระองค์ผู้ทีท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะ
นี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือ
ที่จะกล่าวได้ แล้ววิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความ
เชื่อ” (1 เปโตร 1:3-9)
 (นอกจากนี้ยังมีพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ ท่ีอาจน�ามาใช้ได้ อาทิ เช่น มัทธิว 
5:3-4, 6, 8; สดุดี 27:3-5, 11, 13-14; 46:1-6, 10-11 เป็นต้น)
 ค�าเทศนา
 ถวายเพลงนมัสการหรือเพลงพิเศษ
 อธิษฐานปิด
***
 การท�าพิธีฝังศพ
 เม่ือทกุคนอยูพ่ร้อมกนัผูป้ระกอบพธิอีาจเลอืกอ่านพระคมัภร์ีบางตอนเหล่า
นี้หรืออ่านทั้งหมดก็ได้
 “แต่ส่วนข้าข้าทราบว่าพระผูไ้ถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู ่และในทีส่ดุพระองค์
จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกและหลังจากผิวหนังข้าถูกท�าลายไปอย่าง แล้วในเนื้อ
หนงัของข้า ข้าจะเหน็พระเจ้า ผูซ้ึง่ข้าจะได้เหน็เองและนยัน์ตาของข้าจะได้เหน็ไม่ใช่
คนอื่นจิตใจในตัวข้าก็อ่อนโหย” (โยบ 19:25-27)
 “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล�้าลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่
ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียวในพริบตา
เดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมา
ปราศจากเน่าเปื่อยแล้ว เราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่...
 “เม่ือสิง่ซึง่เน่าเป่ือยนี ้จะสวมซึง่ไม่เน่าเป่ือย และสภาพมตะนีจ้ะสวมสภาพ
อมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะส�าเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัย
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แล้ว โอมัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ท่ีไหน โอมัจจุราชเอ๋ย เหล็กในของเจ้าอยู่
ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ สาธุการ
แด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
 “เหตฉุะนัน้พีน้่องทีร่กัของข้าพเจ้าท่านจงตัง้มัน่อยู ่อย่าหวัน่ไหว จงปฏบิตัิ
งานขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าให้บรบิรูณ์ทกุเวลา ท่านทัง้หลายพงึรูว่้าโดยองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” 1 โครินธ์ 15:51-52, 54-58)
 “และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์ส่ังว่า จงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้
ต่อไปคนท้ังหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข และพระวิญญาณตรัสว่า 
จริงอย่างนั้นเขาได้หยุดพักจากการงานของเขาเพราะการงานที่เขาได้กระท�านั้นจะ
ติดตามเขาไป” (วิวรณ์ 14:13) 
 ต่อจากนั้นผู้ประกอบพิธีจะอ่านบางตอนจากข้อความต่อไปนี้

ส�าหรับผู้เชื่อ
 เมือ่พระวิญญาณของผูซ่ึ้งเป็นทีร่กัของเรา ได้กลับไปสูพ่ระเจ้าผูท้รงประทาน
วิญญาณนั้น เหตุฉะนั้นขอให้เรามอบร่างกายของผู้เป็นที่รักซึ่งได้จากเราไปไว้กับ
หลุมฝังศพด้วยความแน่ใจ และความหวังถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย และเข้าสู่
ชวีติในแผ่นดินสวรรค์โดยพระเยซคูริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าผูจ้ะทรงประทานกายใหม่ 
ที่เป็นเหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์เองแก่เรา “คนทั้งหลายที่ตายใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข”
ส�าหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
 เราทั้งหลายได้มา ณ ที่แห่งนี้ก็เพื่อจะมอบร่างกายของผู้ที่รักซึ่งได้จากเรา
ไปไว้กับผงคลดีนิ วญิญาณจติของเขานัน้เราขอมอบไว้กบัพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าองค์
ผูพิ้พากษาทีเ่ป่ียมล้นด้วยความเมตตาจะทรงพิพากษาด้วยความชอบธรรม ขอให้เรา
ทั้งหลายผู้ซึ่งยังเป็นอยู่อุทิศตัวของเราให้กับการด�าเนินชีวิตในความรัก และความ
เกรงกลวัพระเจ้า เพือ่เราจะสามารถบรรลุถงึการเข้าสูแ่ผ่นดนิสวรรค์ได้อย่างสมบรูณ์
ส�าหรับเด็ก
 ด้วยความแน่ใจและความหวังถงึการเป็นขึน้มาจากความตาย เพ่ือเข้าสูชี่วติ
นิรนัดร์โดยทางพระเยซคูรสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าพวกเราทัง้หลายขอมอบร่างกายของ
เด็กคนนี้ไว้กับหลุมฝังศพ และเหมือนดังที่พระองค์ทรงอุ้มเด็กๆ และอวยพรเขาใน
ระหว่างทีท่รงกระท�าภารกิจบนแผ่นดินโลก ขอพระองค์ทรงรับเดก็คนน้ีไว้กบัพระองค์ 
เพราะพระองค์ทรงตรสัว่า “เพราะว่าชาวแผ่นดนิสวรรค์เป็นของคนเช่นเดก็เหล่านัน้”
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อธิษฐาน:
 ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา พวกข้าพระองค์ทั้ง
หลายเข้ามาหาพระองค์ในช่วงแห่งความทุกข์โศก และความอาลัยอาวรณ์ ขอทรง
โปรดเล้าโลมจิตใจที่เศร้าโศกและมีภาระหนักของพี่น้องเหล่านี้ ขอทรงอยู่กับเขา
ค�้าจุนและน�าทางชีวิตของเขาในวันเวลาที่จะมาถึง ขอทรงโปรดให้เขาได้รัก และรับ
ใช้พระองค์บรรลุถึงความไพบูลย์แห่งพระสัญญาในแผ่นดินของพระองค์
 “ขอพระเจ้าแห่งสนัตสิขุ ผูท้รงบันดาลให้พระเยซเูจ้าของเราเป็นขึน้มาจาก
ความตาย คอืผู้ทรงเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีดี่เลิศ โดยโลหติแห่งพนัธสญัญานรัินดร์นัน้ทรง
กระท�าให้ท่านท้ังหลายมีทุกส่ิงที่ดีเพ่ือจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์ และทรง
ท�างานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นท่ีชอบ ในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระ
เยซูคริสต์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน” (ฮีบรู 13:20-21)

805.พิธีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คริสตจักร
 หลังจากการร้องเพลง ที่เหมาะสมกับการประกอบพิธีจบลงไป ขอให้เลขา
นุการของคริสตจักรอ่านชื่อ และต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะรับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ทีจ่ะรบัการแต่งตัง้ควรออกมายนืต่อหน้าผูป้ระกอบพธีิ โดยทางครสิตจกัรจะจดับตัร
ค�าปฏญิาณการแต่งตัง้ให้กบัเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคน ต่อจากนัน้ผูป้ระกอบพธิจีะกล่าวว่า :
 โดยตระหนักถึงวิธีการของพระเจ้า ในการแต่งตั้งผู้ท�าการบางคนส�าหรับ
งานรับใช้พิเศษบางด้าน พวกเราทั้งหลายได้มาที่นี่ในขณะนี้ก็เพื่อการแต่งตั้งเจ้า
หน้าที่ (หรือ/และครู) เหล่านี้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกสรรให้ท�างานรับใช้ในคริสตจักร
ของเราในปีต่อไป ขอให้เราพิจารณาค�าสั่งสอนของพระเจ้าส�าหรับพวกเราทั้งหลาย 
จากพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์
 “พ่ีน้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเคร่ืองบูชา
ท่ีมีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณ
จติของท่านทัง้หลาย อย่าประพฤติอย่างคนยคุนี ้แต่จงรบัการเปลีย่นแปลงจติใจแล้ว
อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ เพือ่ท่านจะได้ทราบน�า้พระทยัของพระเจ้าจะได้รับ
อะไรดีอะไรที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)

 “จงอุตส่าห์ส�าแดงตนว่า ได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้ 
พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)
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 “จงใช้พระวาทะของพระคริสต์ ด�ารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอน
และเตือนสตกินัด้วยปัญญาทัง้สิน้ จงร้องเพลงสดดุ ีเพลงนมสัการ และเพลงสรรเสรญิ
ด้วยใจโมทนาของพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16)
 “ส่วนผู้ทีร่บัค�าสอน จงแบ่งสิง่ทีด่ทีกุอย่างให้แก่ผู้ทีส่อนตนเถดิ” (กาลาเทยี 
6:6)
 ขณะน้ีเราก�าลังเข้าสู ่ช่วงเวลาอันส�าคญัยิง่ส�าหรับท่านทัง้หลาย ผู้ซึง่ยืนอยู่ 
ณ ทีแ่ห่งนีท้ีจ่ะรับเอาภารกจิแห่งการดแูลงานด้านต่างๆ ของคริสตจกัรและหนวยงา
นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในความรับผิดชอบของพวกท่าน ขอให้ท่านตระหนักว่าการรับ
มอบหมายภารกจิต่างๆ เหล่านีน้บัเป็นโอกาสพเิศษแห่งการรบัใช้องค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
และขอให้ท่านพบกบัความช่ืนชมยนิด ีและพระพรฝ่ายวญิญาณในการปฏิบติัภารกจิ
ต่างๆ เหล่านี้
 ภารกิจเหล่านี้เป็นงานที่หนักมากเพราะเป็นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด�าเนินต่อไปของคริสตจักรและชะตากรรมของดวงวิญญาณอีกมากมายก็อยู่ในมือ
ของท่าน และวัตถปุระสงค์สงูสดุส�าหรบัท่านกคื็อการน�าคนทีย่งัไม่ได้รับความรอดให้
มาถงึพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานก�าลงั และสตปัิญญาอย่างมากมาย
แก่ท่านในการกระท�าพันธกิจของพระเจ้าเพื่อสง่าราศีของพระองค์
 ท่านแต่ละคน ต่างกไ็ด้รบับตัรค�าปฏญิาณเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ขอให้เราอ่าน
ค�าปฏญิาณในใบนีพ้ร้อมกัน และในขณะทีเ่ราอ่านขอให้การอ่านเสมอืนเป็นการกล่าว
ค�าปฏิญาณเพื่อถวายตัวของเราแด่พระเจ้า

ค�าปฏิญาณของผู้ท�าการ
 ด้วยตระหนักถึงความไว้วางใจ ที่คริสตจักรได้มอบให้กับข้าพเจ้าโดยการ
เลอืกสรรข้าพเจ้าให้อยูใ่นต�าแหน่งทีข้่าพเจ้ารบัผดิชอบอยูข่ณะนี ้ข้าพเจ้าขอปฏญิาณ
ว่า
 จะคงไว้ซึ่งการด�าเนินชีวิตคริสเตียนที่มีมาตรฐานที่สูง และการเป็นแบบ
อย่างในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอุดมการณ์ และมาตรฐานของคริสตจักร 
นาซารีน
 จะเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนของตนเอง ด้วยการตั้งเวลาไว้ใน
แต่ละวันส�าหรับการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์
 จะเข้าร่วมในช้ันเรียนรวีวารศึกษา การประชมุนมัสการภาคเช้าและเยน็ และ
การประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์อย่างสม�่าเสมอเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจท�าให้
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เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้
 จะเข้าร่วมการประชุมตามค�าเชิญกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้
รับมอบหมาย หรือจะได้รับมอบหมายให้กระท�าอย่างสัตย์ซื่อ
 จะแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชา ทราบเสมอหากข้าพเจ้า ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตาม
ก�าหนดเวลาหรอืหากข้าพเจ้าไม่สามารถกระท�าภารกิจต่างๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
ให้ส�าเร็จได้
 จะอ่านหนังสือและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ที่จัดท�าขึ้นโดยคริสตจักรนาซารีน
อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการกระท�า ภารกิจต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
 จะพฒันาตนเองและทกัษะต่างๆ ทีม่อียูด้่วยการเข้าอบรม ในหลกัสตูรอบรม
ฆราวาสอย่างต่อเนื่องตามที่โอกาสจะอ�านวยให้
 จะพยายามน�าประชากรของพระเยซคูริสต์ ด้วยการส�าแดงความสนใจอย่าง
กระตือรือร้นต่อจิตวิญญาณของผู้อื่นและด้วยการเข้าร่วมและสนับสนุนการประชุม
เพื่อการประกาศของคริสตจักรอย่างสม�่าเสมอ
 ต่อจากนัน้ผูป้ระกอบพธิจีะน�าในการอธษิฐานและถวายเพลงพเิศษ ต่อจาก
นั้นผู้ประกอบพิธีจะกล่าวว่า :
 หลังจากที่ได้กล่าวปฏิญาณร่วมกัน ด้วยจิตใจและมือของท่านที่จะปฏิบัติ
ภารกจิของครสิตจกัรแห่งนีต้ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย ข้าพเจ้าขอแต่งต้ังท่านในต�าแหน่ง
ต่างๆ ตามที่ท่านได้รับเลือกให้รับผิดชอบตั้งแต่น้ีไปท่านคือส่วนที่ส�าคัญย่ิงส�าหรับ
โครงสร้างการท�างาน และเกี่ยวกับผู้น�าของคริสตจักรแห่งนี้ ด้วยการเป็นแบบ
อย่างในค�าสั่งสอนและในการท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร ขอให้ท่านเป็นผู้ท�าการที่
มีประสิทธิภาพในสวนองุ่นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
 ผู้ประกอบพิธีจะขอให้ที่ประชุมยืนขึ้น แล้วผู้ประกอบพิธีจะกล่าวค�าเหล่านี้
ต่อที่ประชุม : 
 ท่านทั้งหลายต่างก็ได้ยินค�าปฏิญาณ และค�าสัญญาที่มาจากบรรดาผู้น�าค
รสิตจกัรชดุนีแ้ล้ว บดันีข้้าพเจ้าขอก�าชับท่านในฐานนะทีเ่ป็นทีป่ระชมุให้มคีวามจงรัก
ภกัด ีต่อการให้ความสนบัสนนุผูน้�าเหล่านี ้ภาระทีเ่ราทัง้หลายได้มอบหมายให้กบัคน
เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีห่นกัหน่วงและบคุคลเหล่านีต้้องการความช่วยเหลอืและค�าอธษิฐาน
จากพวกท่าน ขอให้ท่านทัง้หลายมคีวามเข้าอกเข้าใจ ในปัญหาของบคุคลเหล่านีแ้ละ
รูจั้กประนีประนอมต่อความล้มเหลวทีอ่าจจะเกดิขึน้ เมือ่มกีารร้องขอความช่วยเหลอื 
ขอให้ท่านหยิบยืน่ความช่วยเหลือด้วยความช่ืนชมยนิดเีพือ่ว่าจากการทีเ่ราทัง้หลาย
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ท�างานร่วมกันจะส่งผลให้คริสตจักรของเรากลายเป็นอุปสรรค์ที่มีประสิทธิภาพของ
พระเจ้า ในการน�าคนผิดบาปมาหาพระคริสต์
 ผูป้ระกอบพิธีอาจน�าท่ีประชุมอธิษฐานปิดหรืออาจเชิญชวนทีป่ระชุมให้กล่าว
ค�าอธิษฐานตามแบบของพระเยซูคริสต์พร้อมกัน

806.พิธีถวายคริสตจักร
 ผูป้ระกอบพธิ ี: หลังจากทีไ่ด้รบัการอวยพระพรอย่างเหลอืล้น โดยพระหตัถ์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการเกื้อหนุน โดยพระคุณและก�าลังของพระองค์ ใน
การกระท�าให้อาคารหลังนี้เสร็จส้ินสมบูรณ์เพ่ือสง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์ 
บดันีเ้ราทัง้หลายก�าลังยนือยูต่่อพระพกัตร์พระเจ้าเพือ่มอบถวายอาคารหลงันีส้�าหรบั
ใช้ในพันธกิจแห่งอาณาจักรของพระองค์
 เพือ่สง่าราศขีองพระเจ้าพระบดิา ผูท้รงประทานของประทานอนัดแีละยอด
เย่ียมทกุอย่างเพือ่พระเกยีรตขิองพระเยซคูรสิต์เจ้า องค์พระผูเ้ป็นเจ้าและพระผูช่้วย
ให้รอดของเรา และเพื่อการสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ แหล่งก�าเนิดของความ
สว่าง ชีวิต และพลังอ�านาจพระองค์ทรงเป็นผู้ช�าระเราให้บริสุทธิ์
 ท่ีประชุม : ด้วยความช่ืนชมยินดีและการส�านึกในพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ พวกเราทั้งหลายขอถ่อมใจลงมอบถวายอาคารหลังนี้แด่พระองค์
 ผู้ประกอบพิธี : เราระลึกถึงบุคคลทุกคนที่ได้รักและรับใช้ในคริสตจักรแห่ง
นี้ซึ่งได้มอบมรดกนี้ไว้ให้เราชื่นชม และผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะแห่งคริสตจักร
ในปัจจุบันนี้
 ที่ประชุม : เราทั้งหลายขอมอบถวายอาคารหลังนี้ (สถานนมัสการอาคาร
รวีฯ ห้องสามัคคีธรรม ฯลฯ) แด่พระองค์ด้วยโมทนาพระคุณ
 ผู้ประกอบพิธี : เพื่อเราจะนมัสการด้วยค�าอธิษฐานและบทเพลงด้วยการ
เทศนาพระค�า ด้วยการสอนพระวจนะ และด้วยการสามัคคีธรรมของธรรมิกชนทั้ง
หลาย 
 ที่ประชุม : เราทั้งหลายของมอบถวายวิหารของพระเจ้าหลังนี้
 ผู้ประกอบพิธี : เพื่อความเล้าโลมใจแก่ผู้มีความทุกข์โศกเพื่อให้ก�าลังแก่
ผู้ที่อ่อนแอ เพื่อความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกทดลอง และเพื่อการหยิบยื่นความหวังและ
ก�าลังใจแก่ทุกคนที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้
 ที่ประชุม : เราทั้งหลายขอมอบถวายสถานนมัสการและที่ส�าหรับการ
อธิษฐานแห่งนี้
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 ผู้ประกอบพิธี : เพ่ือการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดพ้นจากบาป 
เพ่ือการเผยแพร่พระวจนะอันบริสุทธิ์ เพ่ือการหยิบยื่นค�าสอนในความชอบธรรม 
และเพื่อการปรนนิบัติรับใช้เพื่อนมนุษย์
 ที่ประชุม : เราทั้งหลายขอมอบถวายอาคารหลังนี้ด้วยความเคารพย�าเกรง
 กล่าวพร้อมกัน : ในฐานะของผู้ร่วมท�าการกับพระเจ้าเราทั้งหลายร่วมมือ
ร่วมใจกันถวายชีวิตของเราให้พระประสงค์อันสูงส่งและบริสุทธิ์ของพระองค์อีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งด้วยพระประสงค์นี้เองที่อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเราทั้งหลายขอปฏิญาณว่า
จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความจงรกัภกัด ีเป็นผูอ้ารักขาทีส่ตัย์ซือ่และมคีวามขยนัหมัน่
เพียรในการกระท�าพนัธบริการจนถงึทีส่ดุเพือ่พระนามอนับริสทุธิข์ององค์พระผูเ้ป็น
เจ้าจะได้ปรากฏ ณ ที่แห่งนี้และเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์จะขยายออกไป ใน
พระนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย อาเมน

807 พิธีการถวายอาคารคริสตจักร
 ผูร้ับใช้ : เพราะว่าเราได้รับพระพรมากมายจากพระหัสของพระเจ้าและเรา
ได้รับพระคุณและพลังของพระองค์เพื่อสร้างตึกอาคารแห่งนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อ
เป็นการถวายเกียรติยศต่อพระนามของพระองค์ เรายืนอยู่เดี๋ยวนี้ต่อพระพักของ
พระองค์ เพื่อถวายอาคารแห่งนี้ให้เป็นประยุกต์ในการรับใช้ส�าหรับอาณาจักรของ
พระองค์
 เพื่อพระสิริของพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงประทานของขวัญทุกอย่างที่
ดแีละสมบรูณ์ เพือ่ถวายเกยีรตยิศต่อพระเยซคูรสิต์ พระผูเ้ป็นเจ้า และพระผูช่้วยให้
รอดของเรา และเพื่อสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่เป็นความสว่างและชีวิตและ
ฤทธิ์เดช ผู้ที่ทรงช�าระให้เราบริสุทธิ์
 ที่ประชุม : เดี๋ยวนี้เราถ่อมใจลงด้วยความชื่นชมและใจกตัญญู เพื่อถวาย
อาคารแห่งนี้
 ผูร้บัใช้ : ในการระลึกถงึทกุคนทีเ่คยรกัและรบัใช้ในครสิตจกัรนี ้เพือ่แต่งตัง้
มรดกซ่ึงเกิดผลให้เราได้รบัในวนันี ้และผูท้ีเ่ข้าสู่สวรรค์สถานเพือ่เป็นส่วนของคริสต
จักรที่มีชัยชนะแล้ว
 ที่ประชุม : ด้วยใจกตัญญู เราถวาย (ห้องนมัสการ ตึกสถานที่การศึกษา  
หอแห่งสามัคคีธรรม เป็นต้น)
 ผู้รับใช้ : เพื่อการนมัสการด้วยการอธิษฐานและร้องเพลง เพื่อการเทศนา
พระคัมภีร์ และเพื่อการสามัคคีธรรมของผู้บริสุทธิ์
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 ทีป่ระชุม : ด้วยความเกรงกลัวเราถวายสถานนีใ้ห้เป็นท่ีอาศยัอยูข่องพระเจ้า
 ผู้รับใช้ : เพื่อน�าความเล้าโลมใจให้ผู้ที่ร้องไห้ เพื่อเสริมก�าลังผู้ที่อ่อนแอ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เผชิญกับการทดลอง และเพื่อให้ความหวังและความกล้าหาญกับ
ทุกคนที่เข้ามาแห่งนี้
 ที่ประชุม : เราถวายสถานที่แห่งสามัคคีธรรมและการอธิษฐานแห่งนี้
 ผู้รับใช้ : เพื่อการแบ่งปันข่าวประเสริฐแห่งความรอดจากความบาป เพื่อ
การเผยแพร่เรื่องความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ เพื่อการให้ค�าสอนในความชอบธรรม 
และเพื่อการปรนนิบัติสังคมของเรา
 ที่ประชุม : ด้วยความเกรงกลัวเราถวายอาคารแห่งนี้
 ทกุคนพดูพร้อมกนั : เราเป็นผูร้บัใช้ร่วมกบัพระเจ้า เราจงึมใีจเดยีวกนัและ
จบัมอืกันเพือ่ถวายตวัเราเองอีกครัง้หน่ึงต่อวัตถุประสงค์ยงัสงูและศกัดิส์ทิธ์ิซึง่สมควร
ส�าหรับตึกอาคารแห่งนี้แล้ว เราสัญญาว่าเราจะสัตย์ซื่อในการอุทิตตัว ในการเป็นผู้
อารักขา และในการรับใช้จนถึงสิ้นสุด เพ่ือยกย่องพระนามของพระผู้เป็นเจ้า และ
อาณาจักรของพระองค์จะขยายออกไปในแห่งนี้ ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา อาเมน
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ส่วนที่ 9

ธรรมนูญพิเศษ

เยาวชนนาซารีนนานาชาติ

พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล

รวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวก
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ธรรมนูญพิเศษ
บทที่ 1

810.ธรรมนูญและแผนงานพันธกิจส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติ

ธรรมนูญส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติ
 “อย่าให้ใครหม่ินประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่
บรรดาผู้เชื่อ ท้ังในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเช่ือและ
ความบริสุทธิ์” 1 ทิโมธี 4:12

810.001 พันธกิจของเรา
พันธกิจของเยาวชนนาซารีนนานาชาติคือเพื่อเรียกให้รุ่นในยุคน้ีให้เข้า

สู่ชีวิตอุดมสมบูรณ์ในพระคริสต์
810.002 สมาชิกของเรา
สมาชิกภาพในเยาวชนนาซารีนนานาชาติประกอบด้วยทุกคนที่ผูกพัน

กับ ย.น.ช. (NYI) โดยเข้าร่วมกับพันธกิจเยาวชนนาซารีน ผู้ซึ่งผูกพันกับนิมิตและ
หลักการของเรา

810.003 นิมิตของเรา
ครสิตจกัรนาซารนีเชือ่ว่าคนหนุม่สาวมส่ีวนส�าคญัในคริสตจกัร เยาวชน

นาซารนีนานาชาตอิยูเ่พ่ือน�าคนหนุม่สาวให้เข้าสูสั่มพนัธภาพกบัพระเยซคูรสิต์ตลอด
ชีวิต และสร้างพวกเขาให้เป็นสาวกของพระองค์เพื่อการรับใช้แบบคริสเตียน

810.004 ค่านิยมหลักของเรา
1. เราให้คุณค่ากับคนหนุ่มสาว ซึ่งมีความส�าคัญในอาณาจักรของ

พระเจ้า
2. เราให้คุณค่ากับพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ

พระเจ้าส�าหรับชีวิตของเรา
3. เราให้คุณค่ากับการอธิษฐาน ซ่ึงเป็นการสื่อสารที่ส�าคัญระหว่าง

เรากับพระบิดา
4. เราให้คณุค่ากับครสิตจกัร ซึง่เป็นชมุชนแห่งความเชือ่อย่างบริสทุธ์ิ

ทั่วโลก ซึ่งแตกต่างตามวัฒนธรรมแต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสต์
5. เราให้คุณค่ากับ การนมัสการ ซึ่งน�าการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการ

เผชิญหน้าอย่างสนิทสนมกับพระเจ้า
6. เราให้คุณค่ากับการสร้างสาวก ซึ่งเป็นการด�าเนินชีวิตเหมือนพระ
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คริสต์
7. เราให้คุณค่ากับชุมชน ซึ่งช่วยเราผูกพันกับพระเจ้าผ่านทางการ

สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
8. เราให้คุณค่ากับพันธกิจ ซึ่งเป็นการเผยแพร่พระคุณของพระเจ้า

ในโลกของเรา
9. เราให้คณุค่ากบัการเป็นพยาน ซึง่แบ่งปันความรักของพระเจ้าผ่าน

ทางค�าพูดและการกระท�า
10. เราให้คุณค่ากบัความบรสิทุธิ ์ซึง่เป็นแรงพระคณุของพระเจ้าผ่าน

ทางการท�างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อน�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตให้ส�าแดง
พระคริสต์ด้วยสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เราท�า
ค่าหลกันิยมเป็นส่วนทีส่�าคญัของชีวิตบรสิทุธิแ์ละควรสะท้อนในชวีติและพนัธกจิของ 
NYI ตามทุกล�าดบัชองครสิตจกัร (ท้องถิน่ องค์การบรหิาร ภาคพืน้ และระดบัสากล) 
(ขอดหูลกัข้อเชือ่ในคูม่อืของครสิตจกัรนาซารนีเพือ่อธบิายเพิม่เตมิในเรือ่งค่านยิม) 
ในการสะท้อนค่านิยมเหล่านี้ เรายีนยันตามหลักการดังต่อไปนี้

810.005 หลักการแนวทางของเรา
1. NYI มีความประสงค์เพื่ออนุชน NYI อยู่เพื่อดึงดูดความสนใจ ให้

ความสามารถและพลังให้กับคนหนุ่มสาวเพื่อรับใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า และส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมในคริสสตจักรนาซารีน

2. NYI มีเป้าหมายที่พระคริสต์ พระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของ
เรา พระค�าของพระองค์มฤีทธิอ์�านาจในทกุสิง่ทีเ่ราท�า และความบริสทุธิเ์ป็นรูปแบบ
ส�าหรับชีวิตของเรา

3. NYI มีพ้ืนทางบนพันธกิจการสร้างความส�าพันธ์ของหนุ่มสาวใน 
ครสิตจกัรท้องถิน่ พนัธกจิทีม่ผีลกระทบต่อคนหนุม่สาวในคริสตจกัรท้องถ่ิน ซึง่ขาด
ไม่ได้เพ่ือท�าให้มชีีวิตชีวาและความกระตอืรอืร้นของ NYI รากฐานของพนัธกจิอนชุน 
นาซารนีคือการสร้างความสัมพนัธ์และพนัธกจิทีเ่อาใจใส่ เพือ่น�าอนชุนเตบิโตให้เป็น
ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในพระคริสต์

4. NYI อยู่เพื่อพัฒนาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้น�าที่ก�าลังจะมา NYI จัด
เตรียมโอกาสส�าหรับผู้น�าที่ก�าลังฝึกฝนเพื่อเป็นผู้น�าและการใช้ของประทานภายใน
สภาพแวดล้อมซึ่งมีการดูแลและการสนับสนุน เพื่อยืนยันจะเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งในค
ริสตจักรนาซารีน NYI มีส่วนประกอบที่ส�าคัญได้แก่ การพัฒนาผู้น�า การสร้างความ
รับผิดชอบ การประเมินผลและการแก้ไขพันธกิจ 
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5. NYI เป็นแหล่งพลังของผู้น�า พันธกิจอนุชนที่เกี่ยวข้องกับ NYI 
จ�าเป็นต้องสร้างความรับผิดชอบส�าหรับการตัดสินใจเพื่อพันธกิจและการปกครอง
องค์กรให้กับผู้น�า NYI และผู้ปกครองตามส�าดับทุกระดับที่เหมาะสม วิถีการสร้าง
ผูน้�าทีม่พีลงัก็มีส่วนประกอบส�าคญั เช่น ความรูส้กึเป็นเจ้าของและมส่ีวนร่วม ความ
กระตอืรอืร้นส�าหรบัการรบัใช้ และการป้อนข้อมลูในการตดัสนิใจ เพือ่การสร้างอนุชน
ให้มีพลังผ่านทาง NYIได้

6. NYI เน้นในการเป็นหนึง่ใจเดยีวกนัและมกีารหลากหลายกนัในพระ
คริสต์ NYI มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและเฉลิมฉลองความแตกต่างและการหลากหลายใน
ภาษา สีผิว สายชาติ วัฒนธรรม ฐานะ ชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพศ ความ
แตกต่างของเราไม่ท�าให้การเป็นหน่ึงใจเดียวกันลดลง แต่ท�าให้เรามีศักยภาพและ
พระสทิธิภาพของเรามากยิง่ขึน้ ดังนัน้เราต้องจดัล�าดบัความส�าคญัอย่างสงูให้กบัการ
แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสต์ตามวิถีการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเสมอ

7. NYI สร้างเครือค่ายและความร่วมมือ ความสัมพันธ์ของเราในทุก
ล�าดับของ NYI มีลักษณะสภาพภูมิอากาศของความร่วมมือ การสร้างเครือค่ายภาย
ในคริสตจักรท�าให้มีการพัฒนาอนุชนและการส่งเขาออกเพื่อการรับใช้มากยิ่งขึ้นได้ 
NYI ก็ร่วมมืออย่างกระตือรือร้นในการกระท�าแบบร่วมมือเหล่านี้

810.006 รูปแบบกรอบของพันธกิจของเรา
ธรรมนูญส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติจัดเตรียมรากฐานส�าหรับ

การจัดงาน การวางแผน และการกระท�าพันธกิจอนุชนตามทุกล�าดับของคริสตจักร
นาซารีน มีแผนการพันธกิจรูปแบบมาตรฐานที่จัดเตรียมให้เพื่อกลุ่ม NYI ทั้งท้อง
ถิ่น องค์การบริหาร และภาคพื้นอาจจะปรับเปล่ียนและใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของพันธกิจอนุชนในสถานการณ์เฉพาะของเขาได้ แผนการพันธกิจในทุก
ล�าดับจ�าเป็นต้องสอดคล้องกับธรรมนูญส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติและคู่มือ
ของคริสตจักรนาซารีนได้

810.007 การปรับปรุงแก้ไข
ธรรมนูญ NYI อาจจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านทางมติซึ่งได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมเยาวชนนาซารีนสากล ตามแผนการพันธกิจทั่วโลก
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แผนงานพันธกิจส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติ
ก.แผนการพันธกิจท้องถิ่น

พันธกิจต่างๆ
810.100 การประกาศ
NYI พัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่องและเปิด

สถานการณ์พิเศษเพื่อน�าอนุชนมาหาพระคริสต์ได้
810.101 การสร้างสาวก
NYI พัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่องและเปิด

สถานการณ์พิเศษเพื่อเสริมสร้างและท้าทายอนุชนให้เติบโตในการเป็นสาวกของ
พระคริสต์ ในด้านการอุทิศอย่างส่วนตัว การนมัสการ การสามัคคีธรรม พันธกิจ 
และการน�าคนอื่นมาหาพระคริสต์

810.102 การพัฒนาผู้น�า
NYI พฒันาและกระท�าพนัธกิจหลากหลายอย่างต่อเนือ่งและเปิดกจิกรรม

พเิศษเพือ่เป็นพีเ่ล้ียงและเพือ่สร้างความสามารถของอนชุนให้เป็นผูน้�าเผือ่พระครสิต์
และคริสตจักรของพระองค์ได้

การแก้ไข
810.103 การจัดเตรียม

1.แผนการพันธกิจท้องถิ่นจัดเตรียมรูปแบบมาตรฐานส�าหรับการ
ปกครองขององค์กร การกระท�า และการเป็นผู้น�าของ NYI ที่ล�าดับท้องถ่ิน กลุ่ม 
NYI ท้องถิ่นก็อาจจะปรับเปลี่ยนแผนการนี้ตามการตอบสนองให้กับความต้องการ
ของพันธกิจอนุชนท้องถ่ิน ซึ่งจะสอดคล้องกับธรรมนูญส�าหรับเยาวชนนาซารีน
นานาชาติและคู่มือของคริสตจักรนาซารีน

2.ทกุส่วนทีไ่ม่ได้ระบถุงึในแผนการพนัธกจินีย้งัอยูไ่ต้สทิธอิ�านาจของ
คณะกรรมการ NYI ท้องถิ่น

810.104 การกระบวนการ
1. คณะกรรมการ NYI จะจัดตั้งและเปิดเผยการกระบวนการส�าหรับ

การปรับเปลี่ยนและการแก้ไขแผนการพันธกิจท้องถ่ิน และจ�าเป็นต้องอนุมัติการ
แก้ไขเหล่านั้นซ่ึงได้รับการเสนอมาก่อนที่จะน�าการแก้ไขนั้นมาให้ที่ประชุม NYI 
ประจ�าปี

2. การแก้ไขให้กับแผนการพันธกิจท้องถิ่นที่เสนอแล้วจ�าเป็นต้องถูก

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   262 3/2/2017   10:07:08 AM



263

ส่งไปที่สมาชิก NYI ก่อนการประชุม NYI ประจ�าปี
3.การแก้ไขจ�าเป็นต้องได้รบัการอนมุติัโดยการออกเสยีง 2 ใน 3ส่วน

ของสมาชิก NYI ทุกคนที่มีสิทธิออกเสียงที่ประชุม NYI ประจ�าปี และจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากกรรมการคริสตจักรอีกด้วย

 4.การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในแผนการพันธกิจท้องถิ่นจะเริ่มระบุ
ให้ท�าตามภายใน 30 วันหลังจากการประชุม NYI ประจ�าปี แต่แผนการที่ได้รับการ
แก้ไขนั้นต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเอาไปใช้ได้

สมาชิกภาพและการเน้นของพันธกิจ
810.105 การประกอบด้วยและความรับผิดชอบ

1. สมาชิกภาพของ NYI ท้องถิ่นเปิดส�าหรับทุกคนที่มีส่วนกับกลุ่ม 
NYI ด้วยการร่วมมือกันในพันธกิจของกลุ่มนั้นและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มท้อง
ถิ่นนั้นได้

2. กลุ่ม NYI ท้องถิ่นจะบันทึกรายชื่อสมาชิกที่มาประจ�าทุกคน
3.กลุม่ NYI ท้องถิน่มคีวามรบัผิดชอบต่อสมาชกิภาพของกลุม่ กรรมการ 

คริสตจักรท้องถิ่น และศิษยาภิบาล
4.กลุ่ม NYI ท้องถิ่นจะส่งรายงานประจ�าเดือนต่อกรรมการคริสตจักร

และที่ประชุมประจ�าปีของคริสตจักร
810.106 การเน้นของพันธกิจ

1. สมาชิกภาพของ NYI ท้องถิน่เปิดส�าหรบัทกุคนทีมี่อาย ุ12 ปีขึน้ไป 
รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และผู้อยู่ในวัยท�างาน คณะกรรมการ NYI 
อาจจะปรบัจดุมุง่หมายตามการเหน็ชอบโดยการอนมัุตจิากศษิยาภิบาลและกรรมการ 
คริสตจักรได้

2.เพราะเป้าหมายในการมีตัวแทนและการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะ
กรรมการ NYI ท้องถิ่นอาจตั้งระยะอายุซึ่งเหมาะสมส�าหรับความต้องการของพันธ
กิจอนุชนท้องถิ่นได้

การเป็นผู้น�า
810.107 เจ้าหน้าที่ 

1.เจ้าหน้าทีข่อง NYI ท้องถิน่จะมปีระธาน รองประธานและไม่เกนิอกี 3 
คน ซึง่ได้รบัการคัดเลือกจากการประชุมประจ�าปี และได้รับมอบหมายงานตามความ
ต้องการของครสิตจักรท้องถิน่ เจ้าหน้าทีเ่หล่าน้ีจะมีส่วนในคณะกรรมการบริหาร
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2. เจ้าหน้าที ่NYI ท้องถิน่ทกุคนต้องเป็นสมาชกิของครสิตจกัรท้องถิน่ 
ซึง่เป็นองค์การทีเ่ขาท�างานอยู ่ต้องมส่ีวนร่วมในพนัธกจิอนชุนท้องถ่ิน และต้องเป็น
ผู้น�าด้วยเป็นแบบอย่างชีวิตส่วนตัวและการรับใช้คนอื่น

3.ในคริสตจักรที่ยังไม่ตั้ง NYI (ไม่มีคณะกรรมการ NYI) ศิษยาภิ
บาลอาจจะมอบหน้าที่เป็นประธาน NYI ให้กับผู้ใดโดยมีการอนุมัติจากกรรมการค
รสิตจักร เพ่ือครสิตจกัรจะเริม่ส่งเรือ่งพระครสิต์ออกไปถึงอนชุนและตอบสนองความ
ต้องการฝ่ายวิญญาณของเขาได้

810.108 การเลือกตั้ง
1. เจ้าหน้าที่จะได้รับการคัดเลือกทุกปี โดยสมาชิกของ NYI ท้องถิ่น

ที่ประชุมประจ�าปี และจะท�างานจนกว่าผู้รับช่วงงานต่อจากเขาจะได้รับคัดเลือกให้
เข้ามาท�างานแทน

2. เจ้าหน้าที่ของ NYI จะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการเสนอ
ชือ่ส�าหรบัการเลือกตัง้ ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากศิษยาภบิาลและประกอบด้วยสมาชกิ
ของ NYI รวมทั้งศิษยาภิบาล และประธาน NYI  ชื่อของผู้ถูกคัดเลือกจะเสนอเพื่อ
ผ่านความเห็นชอบของศิษยาภิบาลและกรรมการคริสตจักร บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชือ่ให้เป็นประธาน NYI ท้องถิน่ควรมอีายอุย่างน้อย 15 ปี ก่อนเวลาทีม่กีารเลอืกตัง้

3. เจ้าหน้าที่จะได้รับการเลือกตั้งโดยการออกเสียงส่วนใหญ่จาก
สมาชิก NYI ที่เข้ามาประชุม NYI ประจ�าปี เมื่อมีแค่ชื่อเดียวที่เสนอส�าหรับหน้าที่
ใดๆ เจ้าหน้าที่นั้นอาจได้รับการเลือกตั้งโดยคะแนนเสียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เมื่อ
การคดัเลอืกนัน้มกีารอนมุตัจิาก 2 ใน 3 ส่วนได้ มสีมาชกิของครสิตจกัรนาซารนีคริ
สตจักรท้องถิ่นนั้นเท่านั้นซึ่งมีสิทธ์ออกเสียงส�าหรับประธานได้

4. เจ้าหน้าที่อาจจะได้รับการเลือกใหม่โดยคะแนนเสียง “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” เมื่อการคัดเลือกน้ันผ่านคณะกรรมการเสนอช่ือด้วยการเสนอจากคณะ
กรรมการNYI และผ่านความเห็นชอบของศิษยาภิบาล กรรมการคริสตจักร และได้
รับการอนุมัติโดยการออกเสียง 2 ใน 3 ส่วนจากที่ประชุม NYI ประจ�าปี

5. ต�าแหน่งจะว่างลงเมือ่เจ้าหน้าทีย้่ายสมาชกิภาพของเขาออกจากค
รสิตจักร ลาออก หรอืถกูปลดจากหน้าทีโ่ดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ 
NYI เพราะเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ท�าตามหน้าที่ที่มอบให้หรือกระท�าไม่เหมาะสมก็ตาม 
เมื่อต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างลงคณะกรรมการ NYI จะต้องคัดเลือกโดยคะแนนเสียง 
2 ใน 3 ส่วนส�าหรับบุคคลเดียว หรือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ส�าหรับบุคคลมากกว่า
สองคน ถ้าหากต�าแหน่งประธานว่างลง ศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลของอนุชน หรือ 
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ผู้ที่เขาจะมอบสิทธิให้เขาจะน�าประชุมส�าหรับการเลือกตั้ง
810.109 ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ของประธาน NYI มีดังนี้
ก.น�าคณะกรรมการ NYI เพื่อสร้างนิมิตส�าหรับพันธกิจอนุชนใน 

คริสตจักร
ข.ด�าเนินการพัฒนาพันธกิจอนุชนและร่วมมือกับคณะกรรมการ 

NYI เพื่อระบุถึงจุดมุ่งหมายของพันธกิจนั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของอนุชน
ของเขา

ค. จะเป็นสมาชิกกรรมการครสิตจกัรโดยต�าแหน่งและเสนอรายงาน
ประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการคริสตจักรนั้น คณะกรรมการคริสตจักรท้องถิ่นอาจจะ
ก�าหนดไว้ก่อนการเลือกตั้งประจ�าปีว่าประธาน NYI ควรมีอายุอย่างน้อยเท่าไรเพื่อ
รับใช้ในคณะกรรมการคริสตจักรได้ หากประธาน NYI มีอายุน้อยกว่านั้น และเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากกรรมการคริสตจักรคณะกรรมการ NYI อาจจะมอบสิทธิให้ตัวแทน
อีกคนหนึ่งท�าหน้าที่เข้าสู่กรรมการคริสตจักรได้ 

ง. เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับงานพันธกิจและการเงินต่อการ
ประชุมประจ�าปีของคริสตจักร

จ. เสนองบประมาณส�าหรับ NYI ท้องถิ่นซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ NYI แล้ว ต่อกรรมการคริสตจักร

ฉ. จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากลเพื่อประสานงานการรวีวารศึกษาส�าหรับอนุชนในคริสตจักรได้

ช.เป็นตวัแทนให้กบัทีป่ระชุม NYI ประจ�าปีและสมัชชาขององค์การ
บริหาร หากประธานไม่สามารถเข้าสู่ที่ประชุมเหล่านั้น คณะกรรมการ NYI จะคัด
เลือกตัวแทนอีกคนหน่ึงโดยการได้รับความเห็นชอบจากศิษยาภิบาลและกรรมการ
คริสตจักรอาจจะไปแทนเขาได้

2.หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ประกอบด้วย
ก.การพฒันาและการชีถ้งึผูน้�าส�าหรับพนัธกจิต่างๆ ของ NYI ท้องถ่ิน
ข.เป็นแบบอย่างและพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณส�าหรับอนุชนทั้งผู้ที่อยู่

ภายในและภายนอกคริสตจักร
ค.การระบุถึงและการมอบต�าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ส�าหรับพันธ

กิจอนุชนเพื่อตอบสนองความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่น
ง.การมอบหน้าที่ต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่ามีความรับผิดชอบและ
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ประสิทธิผล เช่น
1) บันทึกวาระที่ถูกต้องของประชุมคณะกรรมการ NYI ทุกครั้ง 

และด�าเนินการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรตามความจ�าเป็นทัง้หมดส�าหรับ NYI 
ท้องถิ่น

2) การรับเงิน จ่ายเงิน และบันทึกการเงินของทุน NYI ตาม
นโยบายของกรรมการคริสตจักร

3) รวบรวมรายงานการเงินประจ�าปีต่อที่ประชุมประจ�าปีของค
ริสตจักร รายงานนี้เกี่ยวกับเงินทุกอย่างที่เข้ามาและค่าใช้จ่าย

4) ร่วมมือกับประธาน NYI เพื่อจัดงบประมาณประจ�าปี ซึ่งจะ
เสนอต่อคณะกรรมการ NYI และกรรมการคริสตจักร และเพื่อได้รับการอนุมัติจาก
ทั้งสองเช่นกัน

3. ร่วมมือกับประธาน NYI เท่าที่เป็นไปได้เพื่อด�าเนินพันธกิจ NYI 
ท้องถิ่น

4. ด�าเนินพันธกิจอื่นๆ ที่คณะกรรมการอาจจะมอบให้
810.110 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน

1. เมื่อศิษยาภิบาลของอนุชนได้รับเงินเดือนจากคริสตจักร ศิษยาภิ
บาลของครสิตจกัรจะปรกึษากับกรรมการครสิตจกัรและคณะกรรมการ NYI เพือ่มอบ
หน้าทีส่�าหรับพันธกิจ NYI ให้กับศิษยาภิบาลของอนชุนคนนัน้ ในกรณเีหล่านีศ้ษิยาภิ
บาลของอนุชนจะด�าเนินการหน้าที่บางอย่างของต�าแหน่งประธาน NYI ท้องถิ่นได้ 
อย่างไรก็ตามประธาน NYI ยงัมคีวามส�าคัญในการจดัเตรียมการเป็นผูน้�าฆราวาสซึง่
จ�าเป็นมาก การสนับสนุน และการได้รับต�าแหน่งเป็นตัวแทนส�าหรับพันธกิจอนุชน
ท้องถิน่ ดังน้ันศษิยาภบิาลครสิตจกัร ศษิยาภบิาลอนชุน และคณะกรรมการกจ็ะร่วม
มือกนัเพือ่จะก�าหนดบทบาทและหน้าทีข่องต�าแหน่งท้ังสองและอธิบายถงึว่าทัง้สอง
จะด�าเนินการร่วมกันเพื่อท�าให้พันธกิจอนุชนของคริสตจักรนั้นจะเกิดผลได้อย่างไร

2. ศิษยาภิบาลของอนชุนไม่สามารถรบัใช้ในต�าแหน่งประธาน NYI ได้
3. ศิษยาภิบาลอนุชนอยู่ในคณะกรรมการ NYI คณะกรรมการบริหาร 

และกรรมการเสนอชื่อของ NYI ตามต�าแหน่ง
4. ศิษยาภิบาลของอนุชนอาจจะเป็นตัวแทนของศิษยาภิบาลของค

ริสตจักรส�าหรับหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน NYI
5. ถ้าหากคริสตจักรมีเจ้าหน้าที่เหลายคนที่ได้รับเงินเดือนเพื่อรับใช้

ตามความต้องการของแต่ละวัยของอนุชนภายใน NYI แล้ว คริสตจักรนั้นอาจจะ
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พัฒนาเจ้าหน้าที่มาจากแผนกตามแต่ละวัยนั้นภายใต้การเป็นผู้น�าของเจ้าหน้าที่ซ่ึง
ได้รบัเงินเดอืนแล้ว และก�าหนดหรอืเลือกผูใ้ดทีจ่ะเป็นตวัแทนของ NYI ในกรรมการ 
คริสตจักรได้ด้วย

คณะกรรมการ
810.111 การประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ NYI ท้องถิ่นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ NYI ตัวแทน
ทีไ่ด้รบัคัดเลอืกหรอืการมอบหมายให้เป็นตวัแทนของสมาชกิส่วนใหญ่ ผูน้�าพนัธกจิ
ตามท่ีคริสตจักรท้องถิ่นเห็นว่าสมควร และศิษยาภิบาลของคริสตจักรหรือศิษยาภิ
บาลของอนุชน ซึ่งร่วมกันเพื่อสร้างนิมิตส�าหรับพันธกิจอนุชนท้องถิ่น 

2.สมาชิกคณะกรรมการ NYI ต้องเป็นสมาชิกของเยาวชนนาซารีน
นานาชาติท้องถิ่นนั้น การเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถ่ินเป็นสิ่งที่ส�าคัญและ
สมาชิกของคณะกรรมการNYIควรจะมีความคาดหวังให้กลายเป็นสมาชิกคริสตจักร
ด้วย

810.112 การเลือกตั้ง หรือการคัดเลือก
1. กรรมการเสนอชือ่ของ NYI จะเสนอชือ่ของสมาชกิ NYI ท้องถิน่ให้ 

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการ NYI ได้
2. ต่อไปสมาชิกภาพของ NYI จะคัดเลือกสมาชิกของคณะกรรมการ 

NYI จากชื่อที่ได้รับการเสนอนั้น โดยการออกเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม NYI 
ประจ�าปี

3. ต�าแหน่งจะว่างลงเม่ือสมาชิกคณะกรรมการย้ายสมาชิกภาพของ
เขาออกจาก NYI ท้องถิ่น ลาออก หรือถูกปลดจากหน้าที่โดยคะแนนเสียง 2 ใน 
3จากคณะกรรมการ NYI เพราะเจ้าหน้าทีน่ัน้ไม่ได้ท�าตามหน้าทีท่ีม่อบให้หรือกระท�า
ไม่เหมาะสมกต็าม เมือ่ต�าแหน่งทีว่่างลงระหว่างสมาชกิของคณะกรรมการ NYI คณะ
กรรมการ NYI ก็จะต้องคัดเลือกโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนส�าหรับบุคคลเดียว 
หรือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ส�าหรับบุคคลมากกว่าสองคน 

4. ถ้าหากคริสตจักรมีจ�านวนสมาชิก NYI น้อยกว่า 7 คน ศิษยาภิ
บาลอาจจะแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ NYI เพื่อพัฒนาพันธกิจอนุชนและเพื่อ
น�าเยาวชนมาถึงพระคริสต์ได้

810.113 ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ NYI มีความรับชอบส�าหรับการวางแผน และการ
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จดัพันธกิจทัง้หมดของอนชุนภายในครสิตจักรท้องถ่ิน นอกจากนีผ่้านทางเจ้าหน้าที่
และผู้น�า NYI คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้เริ่มต้นและน�าพันธกิจและกิจกรรมเพื่อไปถึง
อนุชนมาหาพระคริสต์ และตอบสนองต่อความต้องการในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
ของเขาซึ่งสอดคล้องกับผู้น�าของคริสตจักรท้องถิ่นอีกด้วย

2. คณะกรรมการ NYI จะก�าหนดจุดมุ่งมายของ NYI ท้องถิ่น ซึ่งจะ
ตอบสนองความต้องการของพันธกิจอนุชนท้องถ่ินและพัฒนาและแต่งตั้งต�าแหน่ง
และลักษณะงานส�าหรับผู้อ�านวยต่างๆ ได้

3. คณะกรรมการ NYI จะร่วมมือกับกรรมการพันธกิจรวีวารศึกษา
เพื่อ จะน�ารวีวารศึกษาส่วนของอนุชนโดยการเสริมสร้างการเติบโตในจ�านวนคนที่
ลงทะเบียนและเข้ามาร่วมกัน การเสนอชื่อครูระวีฯ และผู้น�าของอนุชน และการเตรี
ยมการอบรมส�าหรับครรูะวฯี เหล่านัน้ และการแนะน�าหลกัสตูรและอปุกรณ์ทีค่วรใช้

4. คณะกรรมการ NYI จะร่วมมือกับคณะกรรมการ NYI ประจ�า
องค์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพันธกิจ NYI ส�าหรับองค์การบริหาร ภาคพื้น และ
สากลให้ต่อเยาวชนในคริสตจักรได้

5. คณะกรรมการ NYI จะแต่งตัง้และสือ่สารเกีย่วกบักระบวนการเสนอ
การแก้ไขต่อแผนการพันธกิจท้องถิ่น

810.114 กรรมการต่างๆ
1. คณะกรรมการบริหาร NYI ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ NYI ผู้ที่ได้กรับ

การคัดเลือกแล้ว และศิษยาภิบาลของคริสตจักรหรือศิษยาภิบาลของอนุชน คณะ
กรรมการบริหาร NYI อาจจะด�าเนินการภารกิจของคณะกรรมการ NYI ตามความ
จ�าเป็น แต่คณะกรรมการบริหารจะสื่อสารการด�าเนินงานทุกอย่างของกรรมการนั้น
ให้ต่อสมาชิกคณะกรรมการคงเหลือ เพื่อคณะกรรมการเต็มที่จะอนุมัติให้งานนั้นใน
ประชุมครั้งต่อไปได้

2. คณะกรรมการ NYI อาจจะก�าหนดกรรมการพันธกิจเฉพาะหรือ
กรรมการตามวัยของอนุชนเพื่อจะตอบสนองความต้องการของพันธกิจอนุชนได้

810.115 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน
1. ศิษยาภิบาลจะปรึกษากับกรรมการคริสตจักรและคณะกรรมการ 

NYI เพื่อก�าหนดความรับผิดชอบของศิษยาภิบาลของอนุชน
2. คณะกรรมการ NYI และศิษยาภิบาลของอนุชนจะร่วมมือด�าเนิน

งานด้วยความกลมเกลียวกับซึ่งกันและกัน
3. ถ้าหากคริสตจักรมีเจ้าหน้าที่หลายคน ซึ่งรับใช้ต่ออนุชนแต่ละวัย
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ภายใน NYIแล้ว คริสตจกัรนัน้อาจจะพฒันาคณะกรรมการหรือกรรมการ NYI ส�าหรับ
แต่ละวัยนั้นอยู่ภายใต้อ�านาจของผู้น�าที่ได้รับเงินเดือนได้ คริสตจักรอาจจะตกลงให้
ก�าหนดคณะกรรมการให้เป็นผู้ประสานงานของกรรมการต่างๆ ได้หรือไม่

การประชุมต่างๆ 
810.116 การประชุม NYI ท้องถิ่น

1. ประชุมลากหลายของNYI ท้องถ่ินจะช่วยจัดเตรียมพันธกิจที่มี
ประสิทธิภาพต่ออนุชนได้

2. กลุ่ม NYI ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการประชุม NYI ขององค์การ
บริหาร ภาคพื้น และสากล เพื่อเสริมสร้างพันธกิจอนุชนในคริสตจักรอีกมากขึ้นได้

810.117 การประชุมของคณะกรรมการ NYI
1. คณะกรรมการ NYI จะพบกันประจ�าเพื่อด�าเนินพันธกิจและนิมิต

ของ NYI ให้ส�าเร็จได้
2. ประธาน NYI หรือศิษยาภิบาลอาจจะจัดตะลังหรือเรียกระชุมของ

คณะกรรมการ NYI ได้
810.118 ประชุมประจ�าปี

1. จัดประชุมประจ�าปีของ NYI ท้องถิ่นภายใน 60 วันก่อนประชุม
ประจ�าปีของNYI องค์การบริหาร และสอดคล้องกับคู้มือของคริสตจักรนาซารีน

2. เจ้าหน้าที่ NYI สมาชิกของคณะกรรมการ และ ตัวแทนของคริสต
จักรส�าหรับประชุมประจ�าปีขององค์การบริหารจะได้รับคัดเลือกที่ประชุมประจ�าปี
ของ NYI ท้องถิ่น

3. แผนการพันธกิจของ NYI ท้องถ่ินอาจจะได้รับการแก้ไขโดยคะแนน
เสียง 2 ใน 3 ที่ประชุมประจ�าปีของ NYI ท้องถิ่น

ข. แผนการพันธกิจองค์การบริหาร
พันธกิจ

810.200 การประกาศ
NYI ประจ�าองค์การบริหารพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่าง

ต่อเนื่องและเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อน�าอนุชนมาหาพระคริสต์ได้
810.201 การสร้างสาวก
NYI ประจ�าองค์การบรหิารพฒันาและกระท�าพนัธกจิหลากหลายอย่างต่อ
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เนื่องและกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างและท้าทายอนุชนให้เติบโตในการเป็นสาวก
ของพระคริสต์ ในด้านการอุทิตอย่างส่วนตัว การนมัสการ การสามัคคีธรรม พันธ
กิจ และการน�าคนอื่นมาหาพระคริสต์

810.202 การพัฒนาผู้น�า
NYI ประจ�าองค์การบริหารพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่าง

ต่อเนื่องและเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อสร้างความสามารถของ
อนุชนให้เป็นผู้น�าเผื่อพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ได้

การแก้ไข
810.203 การจัดเตรียม

1.แผนการพันธกิจประจ�าองค์การบริหารจัดเตรียมรูปแบบมาตรฐาน
ส�าหรับการปกครองขององค์กร การกระท�า และการเป็นผู้น�าของ NYI ที่ล�าดับ
องค์การบริหาร กลุ่ม NYI ประจ�าองค์การบริหารก็อาจจะปรับเปล่ียนแผนการนี้
ตามการตอบสนองให้กับความต้องการของพันธกิจอนุชนขององค์การบริหาร ซึ่ง
จะสอดคล้องกับธรรมนูญส�าหรับเยาวชนนาซารีนนานาชาติและคู่มือของคริสตจักร
นาซารีน

2.ทุกส่วนที่ไม่ได้ระบุถึงในแผนการพันธกิจนี้ยังอยู่ใต้สิทธิอ�านาจของ
คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร

810.204 การกระบวนการ
1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะจัดตั้งและเปิดเผย

การกระบวนการส�าหรับการปรับเปล่ียนและการแก้ไขแผนการพนัธกจิองค์การบรหิาร 
และจ�าเป็นต้องอนุมัติการแก้ไขเหล่านั้นซึ่งได้รับการเสนอมาก่อนที่จะน�าการแก้ไข
นั้นมาให้ที่ประชุม NYI ขององค์การบริหารประจ�าปี

2. การแก้ไขให้กับแผนการพันธกิจองค์การบริหารที่เสนอแล้วจ�าเป็น
ต้องถูกส่งไปที่กลุ่ม NYI ท้องถิ่นแต่ละกลุ่มก่อนการประชุม NYI องค์การบริหาร
ประจ�าปี

3.การแก้ไขจ�าเป็นต้องได้รบัการอนมุติัโดยการออกเสยีง 2 ใน 3ส่วน
ของสมาชิก NYI ทุกคนที่มีสิทธิออกเสียงที่ประชุม NYI ขององค์การบริหารประจ�า
ปี และจะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารและกรรมการที่ปรึกษา
ประจ�าองค์การบริหาร

4.การเปล่ียนแปลงทกุอย่างในแผนการพนัธกิจประจ�าองค์การบรหิาร
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จะเริ่มระบุให้ท�าตามภายใน 60 วันหลังจากการประชุม NYI ขององค์การบริหาร
ประจ�าปี แต่แผนการที่ได้รับการแก้ไขนั้นต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
เอาไปใช้ได้

สมาชิกภาพและการเน้นของพันธกิจ
810.205 การประกอบด้วยและความรับผิดชอบ

1. ทุกกลุ่ม NYI ท้องถิ่นและสมาชิกของ NYI ซึ่งอยู่ภายในเขตของ
องค์การบริหารจะร่วมกันเป็นเยาวชนนาซารีนนานาชาติขององค์การบริหารได้

2. NYI ประจ�าองค์การบรหิารมคีวามรบัผดิชอบต่อสมาชกิภาพของมนั 
ประธานองค์การบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร

3. NYI ประจ�าองค์การบริหารจะส่งรายงานประจ�าปีต่อที่ประชุม NYI 
ประจ�าปีขององค์การบริหารและที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารผ่านทางประธาน 
NYI องค์การบริหาร

810.206 การเน้นของพันธกิจ
1. การเน้นของพันธกิจ NYI ประจ�าองค์การบริหารเปิดส�าหรับทุกคน

ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และผู้อยู่ในวัยท�างาน 
คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารอาจจะปรบัจดุมุง่หมายตามความเหน็ชอบ
โดยการอนุมัติจากประธานองค์การบริหารและกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การ
บริหารได้

2. เพราะเป้าหมายในการมีตัวแทนและการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะ
กรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารอาจตั้งระยะอายุซึ่งเหมาะสมส�าหรับความ
ต้องการของพันธกิจอนุชนขององค์การบริหารได้

การเป็นผู้น�า
810.207 เจ้าหน้าที่ 

1.เจ้าหน้าทีข่อง NYI ประจ�าองค์การบริหารจะมปีระธาน รองประธาน 
เลขานุการ และเหรัญญิก 

2. เจ้าหน้าที ่NYI ประจ�าองค์การบริหารต้องเป็นสมาชกิของคริสตจกัร
นาซารนีท้องถิน่ ซึง่อยู่ระหว่างขอบเขตขององค์การบรหิารนัน้เมือ่เขาได้รบัคดัเลอืก 
ต้องมีส่วนร่วมในพนัธกิจอนชุนทัง้ท้องถิน่และองค์การบริหาร และต้องเป็นผูน้�าด้วย
เป็นแบบอย่างชีวิตส่วนตัวและการรับใช้

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   271 3/2/2017   10:07:09 AM



272

3. เจ้าหน้าที่ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะไม่ได้รับเงินเดือน การเงิน
ส�าหรบัค่าใช้จ่ายของหน้าทีก่ารบริหารของเจ้าหน้าที ่NYI ประจ�าองค์การบริหารต้อง
เป็นส่วนในงบประมาณ NYI ขององค์การบริหาร

4.ในองค์การบรหิารทีย่งัไม่ตัง้ NYI (ไม่มทีีป่ระชมุ NYI ประจ�าองค์การ
บรหิาร) ประธานองค์การบรหิารอาจจะมอบหน้าทีเ่ป็นประธาน NYI ประจ�าองค์การ
บริหารให้กับผู้ใด เพื่อคริสตจักรท้องถิ่นจะได้รับความช่วยเหลือให้เริ่มส่งเรื่องพระ
คริสต์ออกไปถึงอนุชนและตอบสนองความต้องการฝ่ายวิญญาณของเขาได้

810.208 การเลือกตั้ง
1. เจ้าหน้าที่ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะได้รับการคัดเลือก โดยที่

ประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การบริหารเพื่อรับใช้ระยะ 1 ปี และจะท�างานจนกว่า
ผูร้บัช่วงงานต่อจากเขาจะได้รบัคัดเลือกให้เข้ามาท�างานแทน ถ้าหากได้รบัการเสนอ
จากคณะกรรมการเสนอชือ่ส�าหรบัการเลือกตัง้ของ NYI ประจ�าองค์การบรหิาร และ
ได้รบัอนมัุตจิากประธานองค์การบรหิาร เจ้าหน้าทีอ่าจจะได้รบัการคดัเลอืกให้รับใช้
ระยะ 2 ปีก็ได้

2. เจ้าหน้าที่ของ NYI จะได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการเสนอ
ชือ่ส�าหรบัการเลือกตัง้ของ NYI ประจ�าองค์การบริหาร ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะ
กรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารและประกอบด้วยสมาชิกของ NYIประจ�าองค์
การบริหารไม่น้อยกว่าอีก 4 คน รวมทั้งประธานองค์การบริหาร และประธาน NYI 
ประจ�าองค์การบรหิาร  ช่ือของผูถ้กูคัดเลือกจะเสนอเพือ่ผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารและ ประธานองค์การบริหาร 

3. เจ้าหน้าที่จะได้รับการเลือกตั้งโดยการออกเสียงส่วนใหญ่จาก
สมาชิก NYI ที่เข้ามาประชุม NYI ประจ�าปี เมื่อมีแค่ชื่อเดียวที่เสนอส�าหรับหน้าที่
ใดๆ เจ้าหน้าทีนั่น้อาจได้รบัการเลือกตัง้โดยคะแนนเสยีง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เมือ่การ
คัดเลือกนั้นมีการอนุมัติจาก 2 ใน 3 ส่วนได้ ถ้าหากคณะกรรมการเสนอชื่อเสนอให้
ที่ประชุมอาจจะออกเสียงเพื่อเห็นชอบให้คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร
เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ และเหรัญญิกของ NYI ประจ�าองค์การบริหารได้ 

4. เจ้าหน้าที่อาจจะได้รับการเลือกใหม่โดยคะแนนเสียง “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” เม่ือการคดัเลือกนัน้ผ่านคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารด้วยการ
อนุมัติจากประธานองค์การบริหาร และได้รับการอนุมัติโดยการออกเสียง 2 ใน 3 
ส่วนจากที่ประชุม NYI ประจ�าองค์การบริหารประจ�าปี

5. ต�าแหน่งจะว่างลงเมื่อเจ้าหน้าที่ย้ายสมาชิกภาพของเขาออกจาก
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องค์การบริหาร ลาออก หรือถูกปลดจากหน้าที่โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากคณะ
กรรมการ NYI เพราะเจ้าหน้าทีน่ัน้ไม่ได้ท�าตามหน้าทีท่ี่มอบให้หรือกระท�าไม่เหมาะ
สมก็ตาม เมื่อต�าแหน่งประธานว่างลง รองประธานจะด�าเนินหน้าที่ของประธานนั้น
ต่อไปจนถงึท่ีประชุม NYI ประจ�าองค์การบริหารประจ�าปีต่อไป เมือ่ต�าแหน่งเจ้าหน้า
ที่อื่นๆจะว่างลงคณะกรรมการ NYI จะต้องคัดเลือกโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วน
ส�าหรับบุคคลเดียว หรือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ส�าหรับบุคคลมากกว่าสองคน 

810.209 ความรับผิดชอบ
1. หน้าที่ของประธาน NYI ขององค์การบริหารมีดังนี้

ก. ให้การเป็นผู้น�าและการน�าทิศทางต่อ NYI ขององค์การบริหาร 
การรับใช้ร่วมมือกับผู้น�า NYI และผู้น�าขององค์การบริหาร

ข. น�าคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารเพื่อสร้างนิมิต
ส�าหรับพันธกิจอนุชนในองค์การบริหาร

ค. ด�าเนินการพัฒนาพันธกิจอนุชนในองค์การบริหารและร่วมมือ
กับคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารเพื่อระบุถึงจุดมุ่งหมายของพันธกิจ 
NYI ขององค์การบริหารนั้นที่สอดคล้องกับความต้องการ

ง. เป็นประธานเพื่อน�าประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การบริหาร
จ. การเสรมิสร้างการพัฒนาพนัธกิจ NYI ในคริสตจกัรท้องถ่ินแต่ละ

แห่งภายในองค์การบริหาร
ฉ. เป็นตัวแทนเพื่อความต้องการของ NYI ในกรรมการประจ�า

องค์การบริหารทุกกรรมการที่เหมาะสม
ช. ส่งรายงานประจ�าปีต่อที่ประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การ

บริหารและสมัชชาองค์การบริหาร
ซ. เสนองบประมาณประจ�าปีต่อกรรมการการเงินประจ�าองค์การ

บริหาร (หรือกลุ่มประจ�าองค์การบริหารที่เหมาสม) และต่อที่ประชุม NYI ประจ�าปี
ขององค์การบริหารเพื่อขอการอนุมัติ

ฌ. เป็นตัวแทนให้กับที่ประชุมสมัชชา NYI สากล หากประธาน
ไม่สามารถเข้าสู่ที่ประชุมเหล่านั้น คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะคัด
เลอืกตัวแทนอีกคนหนึง่โดยการได้รบัความเหน็ชอบจากประธานองค์การบริหารและ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจจะไปแทนเขาได้

ญ. เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ NYI ภาคพืน้ ถ้าหากถกูก�าหนด
อย่างนั้นในแผนการพันธกิจของภาคพื้น
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2. หน้าที่ของรองประธานประกอบด้วย
ก. ร่วมมือกับประธาน NYI เท่าที่เป็นไปได้เพื่อด�าเนินพันธกิจ

อนุชนที่มีประสิทธิผลในองค์การบริหารได้
ข. ด�าเนินหน้าที่ของประธานในช่วงเวลาประธานไม่อยู่ 
ค. ด�าเนนิพันธกิจอ่ืนๆ ทีค่ณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิาร

หรือที่ประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การบริหารอาจจะมอบให้
ง. ในกรณตี�าแหน่งประธาน NYI ขององค์การบรหิารว่าง รองประธาน

จะด�าเนินหน้าที่ของประธานอย่างเต็มที่จนถึงประธานใหม่ได้รับคัดเลือกและการ 
แต่งตั้ง

3. หน้าที่ของเลขานุการประกอบด้วย
ก. บันทึกวาระที่ถูกต้องของประชุมคณะกรรมการ NYI ประจ�า

องค์การบริหาร คณะกรรมการบริหาร และที่ประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การ
บริหารทุกครั้ง 

ข. ด�าเนินหน้าที่การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ NYI ของ
องค์การบริหาร

ค. ส่งรายช่ือและทีอ่ยูข่องเจ้าหน้าทีแ่ละผูน้�าต่างๆ ของ NYI ประจ�า
องค์การบริหารและแจ้งให้ส�านักงาน NYI สากลและประธาน NYI ภาคพื้นทราบเร็ว
ที่สุดที่เป็นไปได้หลังจากคัดเลือกแล้ว

ง. ด�าเนนิพนัธกิจอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิาร
หรือที่ประชุม NYI ประจ�าปีขององค์การบริหารอาจจะมอบให้  

4. หน้าที่ของเหรัญญิกประกอบด้วย
ก. การรับเงิน จ่ายเงิน และบันทึกการเงินของทุน NYI ประจ�า

องค์การบริหาร
ข. รวบรวมรายงานการเงนิประจ�าปีต่อทีป่ระชมุ NYI ประจ�าปีของ

องค์การบริหาร รายงานนี้เกี่ยวกับเงินทุกอย่างที่เข้ามาและค่าใช้จ่าย
ค.ร่วมมอืกบัประธาน NYI เพือ่จดังบประมาณประจ�าปี ซึง่จะเสนอ

ต่อคณะกรรมการที่เหมาะสม
5. หน้าทีเ่พิม่เตมิอาจจะมอบให้เจ้าหน้าทีต่ามความต้องการของพนัธ

กิจอนุชนขององค์การบริหารได้
810.210 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน

1.เมื่อศิษยาภิบาลของอนุชนได้รับเงินเดือนจากองค์การบริหาร 
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ประธานองค์การบริหารจะปรึกษากับกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารและ
คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารเพื่อมอบหน้าที่ส�าหรับพันธกิจ NYIของอ
งค์การบรหิารให้กบัศษิยาภบิาลของอนชุนขององค์การบรหิารคนนัน้ ในกรณเีหล่านี้
ศษิยาภบิาลของอนชุนขององค์การบรหิารจะด�าเนนิการหน้าทีบ่างอย่างของต�าแหน่ง
ประธาน NYI ขององค์การบรหิารได้ อย่างไรกต็ามประธาน NYI ขององค์การบริหาร
ยังมีความส�าคัญในการเพิ่มเติมการเป็นผู้น�า การสนับสนุน และการเป็นตัวแทน
ส�าหรับพันธกิจอนุชนขององค์การบริหาร ดังนั้นคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การ
บริหารและประธานองค์การบริหารก็จะร่วมมือกันเพื่อจะก�าหนดบทบาทและหน้าที่
ของต�าแหน่งทั้งสองและอธิบายถึงว่าท้ังสองจะด�าเนินการร่วมกันเพื่อท�าให้พันธกิจ
อนุชนขององค์การบริหารนั้นจะเกิดผลได้อย่างไร

2. ศิษยาภิบาลของอนุชนขององค์การบริหารไม่สามารถรับใช้ใน
ต�าแหน่งประธาน NYI ขององค์การบริหารได้

3. ศิษยาภิบาลอนุชนขององค์การบริหารอยู่ในคณะกรรมการ NYI 
ประจ�าองค์การบริหาร คณะกรรมการบริหาร และกรรมการเสนอชื่อของ NYI ของ
องค์การบริหารตามต�าแหน่ง

4. ศิษยาภิบาลของอนุชนขององค์การบริหารอาจจะเป็นตัวแทนของ
ประธานองค์การบริหารส�าหรับหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน NYI ได้

คณะกรรมการ
810.211 การประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 
NYI ประจ�าองค์การบรหิาร ตวัแทนทีไ่ด้รบัคัดเลือกหรือการมอบหมายให้เป็นตวัแทน
ของสมาชิกส่วนใหญ่ ผู้น�าพันธกิจตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร และประธาน
องค์การบริหารหรือศิษยาภิบาลของอนุชนขององค์การบริหาร 

2. สมาชิกคณะกรรมการNYIประจ�าองค์การบริหารเป็นสมาชิกของ
เยาวชนนาซารีนนานาชาติขององค์การบริหารนั้น 

810.212 การเลือกตั้ง หรือการคัดเลือก
1. กรรมการเสนอชื่อของ NYI ขององค์การบริหารจะเสนอชื่อของ

สมาชิก NYI ขององค์การบริหารให้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การ
บริหารได้

2. ต่อไปที่ประชุมสมัชชา NYI ขององค์การบริหารจะคัดเลือกสมาชิก
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ของคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจากชื่อที่ได้รับการเสนอนั้น โดยการ
ออกเสียงส่วนใหญ่

3. ต�าแหน่งจะว่างลงเม่ือสมาชิกคณะกรรมการย้ายสมาชิกภาพของ
เขาออกจากองค์การบรหิาร ลาออก หรอืถกูปลดจากหน้าทีโ่ดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 
จากคณะกรรมการ NYI เพราะเจ้าหน้าทีน่ัน้ไม่ได้ท�าตามหน้าทีท่ีม่อบให้หรอืกระท�า
ไม่เหมาะสมกต็าม เมือ่ต�าแหน่งทีว่่างลงระหว่างสมาชกิของคณะกรรมการ NYI คณะ
กรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารกจ็ะต้องคดัเลอืกโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วน
ส�าหรับบุคคลเดียว หรือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ส�าหรับบุคคลมากกว่าสองคน 

4. กรรมการเสนอช่ืออาจจะอนุมัติให้คณะกรรมการ NYI ประจ�า
องค์การบริหารมีสิทธิมอบหมายต�าแหน่งให้กับผู้อ�านวยการพันธกิจขององค์การ
บริหารได้

810.213 ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารมีความรับชอบส�าหรับ

การวางแผน และการจัดพันธกิจทั้งหมดของอนุชนภายในองค์การบริหาร นอกจาก
นี้ผ่านทางเจ้าหน้าที่และผู้น�า NYI คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้เร่ิมต้นและน�าพันธกิจ
และกิจกรรมเพ่ือไปถงึอนชุนให้เขามาหาพระครสิต์ และตอบสนองต่อความต้องการ
ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาซึ่งสอดคล้องกับผู้น�าขององค์การบริหารอีกด้วย

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะก�าหนดจุดมุ่งมาย
ของ NYI ขององค์การบริหาร ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของพันธกิจอนุชนของ
องค์การบริหารและพัฒนาและแต่งตั้งต�าแหน่งและความรับผิดชอบส�าหรับผู้อ�านวย
พันธกิจ NYI ขององค์การบริหารได้

3. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะหนุนใจและส่งเสริมค
ริสตจักรท้องถิ่นตลอดองค์การบริหารให้ท�าพันธกิจอนุชนที่มีประสิทธิผลได้

 4. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะรวมมือกบักรรมการ
พันธกิจระวกีารศกึษาขององค์การบรหิารเพือ่จะน�าระวกีารศกึษาส่วนของอนชุนโดย
การเสริมสร้างการเติบโตในจ�านวนคนท่ีลงทะเบียนและเข้ามาร่วมกัน และการจัด
เตรยีมการอบรมส�าหรบัครรูะวีฯ และผูน้�าของอนชุน และการเตรียมการอบรมส�าหรับ 
ครูระวีฯ เหล่านั้น 

5. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารจะเสรมิสร้างพนัธกจิและ
โครงสร้าง NYI ภาคพื้น และสากลให้ต่อเยาวชนในคริสตจักรท้องถิ่นได้

6. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะเสนอพันธกิจต่างๆ 
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ของ NYI ให้กับที่ประชุมสมัชชา NYI ขององค์การบริหาร ที่ประชุมฯ ก็อาจจะปรับ
เปลี่ยนค�าแนะน�าเหล่านี้ก่อนที่จะตกลงใช้

7. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะแต่งตัง้และสือ่สารเกีย่ว
กับกระบวนการเสนอการแก้ไขต่อแผนการพันธกิจขององค์การบริหาร

810.214 กรรมการต่างๆ
1. คณะกรรมการบรหิาร NYI ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่NYI ขององค์การ

บริหาร ผู้ที่ได้กรับการคัดเลือกแล้ว และประธานองค์การบริหารและ/หรือศิษยา 
ภิบาลของอนุชนประจ�าองค์การบริหาร ถ้าหากเลขานุการและเหรัญญิกควรได้
รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ คณะกรรมการนั้นอาจจะคัดเลือก
สมาชิกคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารอีกสองคน โดยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่เพ่ือสองคนนัน้จะรบัใช้ในคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารจะสือ่สาร
การข้อตกลงทุกอย่างของกรรมการนัน้ให้ต่อสมาชกิคณะกรรมการคงเหลอื เพือ่คณะ
กรรมการเต็มที่จะอนุมัติให้งานนั้นในประชุมครั้งต่อไปได้

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิารอาจจะก�าหนดกรรมการ
พันธกิจเฉพาะหรือกรรมการตามวัยของอนุชนเพื่อจะตอบสนองความต้องการของ
พันธกิจอนุชนขององค์การบริหารได้

810.215 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน
1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะร่วมมอืกบัผูน้�าประจ�า

องค์การบริหารในการแต่งตั้งโซนต่างๆ ภายในโครงสร้างขององค์การบริหารนั้น 
ส�าหรับจัดเตรียมการเป็นผู้น�าของ NYI เพื่อประสานงานและเพิ่มประสิทธิผลของ
พันธกิจ NYI ตลอดองค์การบริหารนั้นได้

2. คณะกรรมการ NYI ของโซนอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ
พันธกิจและกิจกรรมเฉพาะในบริเว้นโซนได้

3. ประธานหรือตัวแทนจากแต่ละโซนอาจจะมีส่วนในคณะกรรมการ 
NYIประจ�าองค์การบริหารได้ ถ้าหากที่ประชุมสมัชชา NYI ขององค์การบริหารจะ
ก�าหนดให้

810.216 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน
1. ประธานองค์การบริหารจะปรึกษากับกรรมการที่ปรึกษาประจ�า

องค์การบริหารและคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร เพื่อก�าหนดความรับ
ผิดชอบของศิษยาภิบาลของอนุชนประจ�าองค์การบริหาร

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร และศิษยาภิบาลของ
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อนุชนประจ�าองค์การบรหิารจะร่วมมอืด�าเนนิงานด้วยความกลมเกลยีวซ่ึงกนัและกัน

การประชุมต่างๆ 
810.217 การประชุม NYI ประจ�าองค์การบริหาร

1. ประชุมลากหลายของ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะช่วยจัดเตรียม
พันธกิจที่มีประสิทธิภาพต่ออนุชนได้

2. นอกจากนี้กลุ่ม NYI ประจ�าองค์การบริหารจะเสริมสร้างพันธกิจ 
NYI ท้องถิน่ด้วยการประชุมกบักลุ่ม NYI ท้องถิน่ทัว่องค์การบริหารนัน้เพือ่สนบัสนนุ
กลุ่มเหล่านั้นให้สามารถท�าพันธกิจที่มีประสิทธิผลได้

3. กลุ่ม NYI ประจ�าองค์การบริหารจะมีส่วนร่วมในการประชุม NYI 
ของภาคพ้ืน และสากล เพือ่เสรมิสร้างพนัธกจิอนชุนในองค์การบริหารอกีมากขึน้ได้

810.218 การประชุมของคณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหาร
1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะพบกันประจ�าเพื่อ

ด�าเนินพันธกิจและนิมิตของ NYI ประจ�าองค์การบริหารให้ส�าเร็จได้
2. ประธาน NYI ประจ�าองค์การบริหารหรือประธานองค์การบริหาร

อาจจะจัดกิจกรรมหรือเรียกระชุมของคณะกรรมการ NYI ได้
810.219 ประชุมประจ�าปี

1. ประชุมสมัชชา NYI ประจ�าองค์การบริหารจะให้การแบ่งปันและ
โครงงานที่เร้าใจเพื่อเสริมสร้างพันธกิจอนุชนท่ัวองค์การบริหาร เพื่อได้รับรายการ 
เพ่ือคัดเลอืกผูน้�า และเพือ่ด�าเนนิงานธรุะทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบังาน NYI ทีเ่กดิ
ขึ้นในประชุมสมัชชา นอกจากนี้ที่ประชุมจะคัดเลือกตัวแทนให้ไปสมัชชาNYI สากล
สอดคล้องกับแผนการพันธกิจ NYI สากลอีกด้วย

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะร่วมมือกับประธาน
องค์การบริหารเพื่อจัดและดูแลประชุมสมัชชา NYI ประจ�าองค์การบริหาร คณะ
กรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารจะก�าหนดเวลาและสถานที่ส�าหรับประชุม
สมัชชานั้น โดยการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร ภายใน 90 วันจากประชุม
สมัชชาประจ�าองค์การบริหาร

3. ประชุมสมชัชา NYI ประจ�าองค์การบริหารประกอบด้วยสมาชกิของ
คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบรหิาร ประธานองค์การบรหิาร ศษิยาภบิาลท้อง
ถิ่น ผู้รับใช้ที่ได้รับที่สถาปนาแล้วและได้รับการมอบหมายในองค์การบริหารนั้นคน
อื่นๆ ผู้ที่มีส่วนร่วมในพันธกิจอนุชน และตัวแทน NYI ท้องถิ่น
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4. ตัวแทน NYI ท้องถิ่นต่อประชุมสมัชชา NYI ประจ�าองค์การบริหาร
ทุกคนต้องเป็นสมาชิกคริสตจักรแห่งที่เขาเป็นตัวแทนอยู่

5. จ�านวนคนที่อาจจะเป็นตัวแทน NYI จากคริสตจักรท้องถิน่แตล่ะแห่ง
จะได้รบัก�าหนดให้ตามจ�านวนคนของสมาชิกภาพซึง่อยูใ่นรายการล่าสุดของศษิยาภิ
บาลก่อนสมัชชาประจ�าองค์การบรหิาร ผูน้�า NYI ประจ�าองค์การบริหารจะเสริมสร้าง
ครสิตจักรท้องถิน่ให้จดัเตรยีมเงนิค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสมส�าหรับผูต้วัแทนให้เข้ามารวม
ประชุมสมัชชา NYI ประจ�าองค์การบริหารได้

6. ตัวแทน NYI จากคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งมีสมาชิก NYI จ�านวนไม่เกิน 
30 คนเพื่อเป็นตัวแทนให้ไปสมัชชา NYI ประจ�าองค์การบริหารประกอบด้วย

ก ศิษยาภิบาลคริสตจักรและศิษยาภิบาลของอนุชนหรือเจ้าหน้าท่ี
เต็มเวลาที่ได้รับเงินเดือนและมีส่วนร่วมในพันธกิจ NYI

ข ประธาน NYI ท้องถิ่นซึ่งเพิ่งได้รับคัดเลือก
ค ตัวแทนไม่เกินอีก4คน ซึ่งไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงจ�านวนน้ันที่เน้น

พันธกิจ NYI ตามที่ NYI ประจ�าองค์การบริหารก�าหนดแล้ว
ง ครสิตจักรท้องถ่ินอาจจะเพิม่ตวัแทนอีกคนหนึง่ต่อจ�านวนสมาชกิ NYI 

ท้องถิ่นทุก 30 คน และ/หรือส่วนสุดท้ายส่วนใหญ่ของสมาชิก30คนนั้น (เช่น 
สมาชิก 16-29 คน) ซึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจ�านวนนั้นที่เน้นพันธกิจ NYIตามที่ 
NYI ประจ�าองค์การบริหารก�าหนดแล้ว

7. ศษิยาภบิาลของครสิตจักรท้องถิน่ซึง่ไม่มกีลุม่ NYI หรอืผูอ้�าหนวยงา
นของศูนย์พันธกิจเมตตานาซารีนอาจจะแต่งตั้งตัวแทนคนเดียวได้

จ�านวนสมาชิก จ�านวนตัวแทน* จ�านวนสมาชิก จ�านวนตัวแทน*
5-45   4 136-165  8
46-75   5 166-195  9
76-105  6 196-225  10
106-135  7 226-255  11
*จ�านวนตวัแทนทีจ่ะคัดเลือกจาก NYI ท้องถิน่ไม่รวมตวัแทนตามต�าแหน่ง (ประธาน 
NYI ศิษยาภิบาลของคริสตจักร ศิษยาภิบาลอนุชน สมาชิกกรรมการ NYI ประจ�า
องค์การบริหารจากคริสตจักรท้องถิ่นนั้น เป็นต้น) 
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ข. แผนการพันธกิจภาคพื้น
พันธกิจ

 810.300 การประกาศ
 NYI ประจ�าภาคพื้นจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่อง
และเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อน�าอนุชนมาหาพระคริสต์ได้
810.301 การสร้างสาวก
 NYI ประจ�าภาคพื้นจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่อง
และเปิดสถานการณ์พเิศษเพ่ือเสรมิสร้างและท้าทายอนชุนให้เตบิโตในการเป็นสาวก
ของพระครสิต์ ในด้านการอทุติอย่างส่วนตวั การนมสัการ การสามคัคธีรรม พนัธกจิ 
และการน�าคนอื่นมาหาพระคริสต์
810.302 การพัฒนาผู้น�า
 NYI ประจ�าภาคพื้นจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลากหลายอย่างต่อเนื่อง
และเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อสร้างความสามารถของอนุชนให้
เป็นผู้น�าเผื่อพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ได้

การแก้ไข
 810.303 การจัดเตรียม

1. แผนการพันธกิจประจ�าภาคพื้นคือรูปแบบมาตรฐานส�าหรับการ
ปกครองขององค์กร การกระท�า และการเป็นผู้น�าของ NYI ที่ล�าดับภาคพื้น กลุ่ม 
NYI ประจ�าภาคพื้นก็อาจจะปรับเปล่ียนแผนการนี้ตามการตอบสนองให้กับความ
ต้องการของพนัธกจิอนชุนของภาคพืน้ ซึง่จะสอดคล้องกบัธรรมนญูส�าหรบัเยาวชน
นาซารีนนานาชาติและคู่มือของคริสตจักรนาซารีน

2. ทุกส่วนที่ไม่ได้ระบุถึงในแผนการพันธกิจน้ียังอยู่ใต้สิทธิอ�านาจของ
คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น
 810.304 การกระบวนการ

1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นจะร่วมมือกับผู้อ�าหนวยการภาค
พ้ืนจดัตัง้และเปิดเผยการกระบวนการส�าหรบัการปรบัเปลีย่นและการแก้ไขแผนการ
พันธกิจภาคพ้ืน และจ�าเป็นต้องอนมุตักิารแก้ไขเหล่านัน้ซึง่ได้รับการเสนอมาก่อนที่
จะน�าการแก้ไขนั้นมาให้ที่ประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการ NYI ของภาคพื้น

2. การแก้ไขให้กบัแผนการพนัธกจิภาคพืน้ทีเ่สนอแล้วจ�าเป็นต้องถูกส่ง
ไปทีก่ลุม่ NYI องค์การบรหิารแต่ละกลุม่ก่อนการประชมุประจ�าปีของคณะกรรมการ 
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NYI ของภาคพื้น ณ ประชุมสมัชชา NYI สากล
3. การแก้ไขจ�าเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยการออกเสียง 2 ใน 3 ส่วน

ของตวัแทนและสมาชกิ NYI ทกุคนทีเ่ข้าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงทีป่ระชมุประจ�า
ปีของคณะกรรมการ NYI ของภาคพื้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ�านวยการ
ภาคพื้นและกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพื้น (ถ้ามี)

4.การเปล่ียนแปลงทกุอย่างในแผนการพนัธกจิประจ�าภาคพ้ืนจะเร่ิมระบุ
ให้ท�าตามภายใน 90 วันหลังจากการประชุมสมัชชา NYI สากล แต่แผนการที่ได้รับ
การแก้ไขนั้นต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเอาไปใช้ได้

สมาชิกภาพและการเน้นของพันธกิจ
 810.305 การประกอบด้วยและความรับผิดชอบ

1. ทุกกลุ่ม NYI พนัธกิจ NYI ประจ�าองค์การบริหาร และสมาชกิของ NYI 
ซึง่อยูภ่ายในเขตของภาคพ้ืนจะร่วมกันเป็นเยาวชนนาซารีนนานาชาตขิองภาคพืน้ได้

2. NYI ประจ�าภาคพ้ืนมคีวามรบัผดิชอบต่อสมาชกิภาพของมัน ผู้อ�านวย
การภาคพื้น ผู้อ�านวยการ NYI สากล คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น และคณะ
กรรมการ NYI สากล

3. NYI ประจ�าพากพ้ืนจะส่งรายงานประจ�าปีต่อคณะกรรมการ NYI สากล
 810.306 การเน้นของพันธกิจ

1. การเน้นของพันธกิจ NYI ประจ�าภาคพื้นเปิดส�าหรับทุกคนที่มีอายุ 
12ควบและขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และผู้อยู่ในวัยท�างาน 
คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพืน้อาจจะปรบัจุดมุง่หมายตามการเหน็ชอบโดยการ
อนุมัติจากองค์การบริหารที่มีอยู่ในภาคพื้นนั้นและผู้อ�านวยการภาคพื้นได้

2. เพราะเป้าหมายในการมีตัวแทนและการจัดกิจกรรมต่างๆ คณะ
กรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นอาจตั้งระยะอายุซึ่งเหมาะสมส�าหรับความต้องการ
ของพันธกิจอนุชนของภาคพื้นได้

การเป็นผู้น�า
 810.307 เจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าที่ของ NYI ประจ�าภาคพื้นจะมีประธาน รองประธาน และ
เลขานุการ เจ้าหน้าที่เหล่านี้รวมกับผู้ประสานงานอนุชนภาคพื้นให้เป็นคณะ
กรรมการบริหาร 
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2. เจ้าหน้าที่ NYI ประจ�าภาคพื้นต้องอาศัยอยู่และต้องเป็นสมาชิกของ
คริสตจักรนาซารีนภายในขอบเขตของภาคพื้นนั้นเมื่อเขาได้รับคัดเลือก ต้องมีส่วน
ร่วมในพันธกิจอนุชน และต้องเป็นผู้น�าด้วยเป็นแบบอย่างชีวิตส่วนตัวและการรับใช้

3. เจ้าหน้าที่ NYI ประจ�าภาคพื้นจะไม่ได้รับเงินเดือน การเงินส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายของหน้าท่ีการบริหารของเจ้าหน้าที่ NYI ประจ�าภาคพื้นต้องเป็นส่วนใน
งบประมาณของภาคพื้น
 810.308 การเลือกตั้ง

1. เจ้าหน้าที ่NYI ประจ�าภาคพืน้จะได้รบัการคัดเลอืก โดยประชุมพเิศษ
ของคองเกรส NYI ประจ�าภาคพื้นซึ่งนัดกันระหว่างเวลาของที่ประชุม NYI สากล 
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นจะรับใช้จากจุดปิดที่ประชุม NYI สากลจนถึงการปิดของที่ประชุม 
NYI สากลครั้งต่อไป 

2. เจ้าหน้าที่ของ NYI ประจ�าภาคพื้นจะได้รับการเสนอชื่อจากคณะ
กรรมการเสนอชื่อส�าหรับการเลือกตั้งของ NYI ประจ�าภาคพื้น ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นและประกอบด้วยสมาชิกของ NYI ประจ�า
ภาคพื้นไม่น้อยกว่าอีก 4 คน รวมทั้งประธาน NYI และผู้อ�านวยการภาคพื้น  ไม่
น้อยกว่าสองชื่อจะได้รับการเสนอต่อคองเกรส NYI ภาคพื้นส�าหรับแต่ละต�าแหน่ง 
ชื่อของผู้ถูกคัดเลือกจะเสนอเพื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ NYI ประจ�า
ภาคพื้นและผู้อ�านวยการภาคพื้น 

3. เจ้าหน้าที่อาจจะได้รับการเลือกใหม่โดยคะแนนเสียง “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” เมื่อการคัดเลือกนั้นผ่านคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นด้วยการอนุมัติ
จากผู้อ�านวยการภาคพื้น และได้รับการอนุมัติโดยการออกเสียง 2 ใน 3 ส่วนจาก
ที่คองเกรส NYI ภาคพื้นระหว่างที่ประชุม NYI สากลได้

4. ต�าแหน่งจะว่างลงเมือ่เจ้าหน้าทีย้่ายสมาชกิภาพของเขาออกจากภาค
พ้ืน ลาออก หรอืถกูปลดจากหน้าทีโ่ดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ NYI 
ประจ�าภาคพืน้เพราะเจ้าหน้าทีน่ัน้ไม่ได้ท�าตามหน้าทีท่ีม่อบให้หรอืกระท�าไม่เหมาะ
สมก็ตาม เมื่อต�าแหน่งเจ้าหน้าที่จะว่างลงคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นจะต้อง
คัดเลอืกโดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ส่วนส�าหรับบคุคลเดยีว หรอืคะแนนเสยีงส่วนใหญ่
ส�าหรบับคุคลมากกว่าสองคน ในกรณตี�าแหน่งประธาน NYI ประจ�าภาคพ้ืนจะว่างลง 
ภาคพื้นนั้นจะคัดเลือกประธานใหม่ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการพันธกิจ NYI สากล 
 810.309 ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ของประธาน NYI ของภาคพื้นมีดังนี้
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ก. ให้การเป็นผู้น�าและการน�าทิศทางต่อNYIของภาคพื้น การรับใช้
ร่วมมือกับผู้น�า NYI สากลและผู้น�าของภาคพื้น

ข. น�าคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพืน้เพื่อสรา้งนมิิตส�าหรับพนัธ
กิจอนุชนในภาคพื้น

ค. ด�าเนินการพัฒนาพันธกิจอนุชนในภาคพื้นและร่วมมือกับคณะ
กรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นเพื่อระบุถึงจุดมุ่งหมายของพันธกิจ NYI ของภาคพื้น
นั้นที่สอดคล้องกับความต้องการ

ง. เป็นประธานเพื่อน�าประชุม NYI ภาคพื้นระหว่างเวลาประชุม 
NYI สากล

จ. การเสริมสร้างการพัฒนาพันธกิจ NYI ในองค์การบริหารแต่ละ
องค์การและพื้นที่ทุกแห่งภายในภาคพื้น

ฉ. เป็นตัวแทนเผื่อความต้องการของ NYI ในกรรมการประจ�าภาค
พื้นทุกกรรมการที่เหมาะสม

ช. ส่งรายงานประจ�าปีต่อคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น ผู้
อ�านวยภาคพื้น คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพื้น (ตามความเหมาะสม) และ
คณะกรรมการ NYI สากล

ซ. เสนองบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการ NYI ของภาคพ้ืน 
และส�านักงานภาคพื้น 

ฌ. เป็นตัวแทนให้กับที่ประชุมสมัชชา NYI สากล 
ญ. เป็นผู้ผูกพันกันระหว่าง NYI ภาคพื้นและสถาบันการศึกษา

ระดับสูงของนาซารีนในภาคพื้น เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร การรวมมือ และการรับ
ใช้ร่วมกันได้

2. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ NYI ของภาคพื้นประกอบด้วย
ก. การพฒันาและการชีถึ้งผูน้�าส�าหรบัพนัธกจิต่างๆ ของ NYI ภาคพืน้
ข. การระบถุงึและการมอบต�าแหน่งและหน้าทีต่่างๆ ส�าหรับพนัธกจิ

อนุชนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคพื้น
ค. การมอบหน้าที่ต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่ามีความรับผิดชอบและ

ประสิทธิผล เช่น
  1) บนัทกึวาระทีถ่กูต้องของประชมุคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาค
พ้ืนทกุครัง้ และด�าเนนิการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อกัษรตามความจ�าเป็นทัง้หมด
ส�าหรับ NYI ภาคพื้น
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  2) การรับเงิน จ่ายเงิน และบันทึกการเงินของทุน NYI ของภาค
พื้นตามนโยบายของคณะกรรมการ NYI สากล กรรมการสากล และส�านักงานภาค
พื้น
  3) ช่วยประธาน NYI ในการรวบรวมรายงานการเงินประจ�าปีต่อ
คณะกรรมการ NYI สากลและกรรมการต่างๆ ทีเ่หมาะสม รายงานนีเ้กีย่วกบัเงนิทกุ
อย่างที่เข้ามาและค่าใช้จ่าย
  4) ร่วมมือกับประธาน NYI เพ่ือจดังบประมาณประจ�าปี ซึง่จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพืน้ และผูอ้�านวยการภาคพืน้เพือ่ได้รบัการอนมุติั
จากทั้งสองเช่นกัน
  5) ส่งรายชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่และผู้น�าต่างๆ ของ NYI ภาค
พืน้และแจ้งให้ส�านกังาน NYI สากลและส�านกังานภาคพืน้ทราบเร็วทีส่ดุทีเ่ป็นไปได้
หลังจากคัดเลือกหรือมอบหมายแล้ว

ง. ร่วมมือกับประธาน NYI เท่าที่เป็นไปได้เพื่อด�าเนินพันธกิจ NYI 
ภาคพื้น

จ. ด�าเนินพันธกิจอื่นๆ ที่คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น หรือ 
ที่ประชุม NYI ภาคพื้นอาจจะมอบให้
 810.310 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน

1.เมื่อผู้ประสานงานอนุชนของภาคพื้นได้รับเงินเดือนจากภาคพื้น ผู้
อ�านวยการภาคพ้ืนจะปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพื้นและคณะ
กรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นเพื่อมอบหน้าที่ส�าหรับพันธกิจ NYI ของภาคพื้นให้
กับผูป้ระสานงานอนชุนของภาคพืน้คนนัน้ ในกรณเีหล่านีผู้ป้ระสานงานฯ จะด�าเนนิ
การหน้าท่ีบางอย่างของต�าแหน่งประธาน NYI ของภาคพืน้ได้ อย่างไรกต็ามประธาน 
NYI ของภาคพ้ืนยังมีความส�าคัญในการเพิ่มเติมการเป็นผู้น�า การสนับสนุน และ
การเป็นตวัแทนส�าหรบัพนัธกจิอนชุนของภาคพืน้ ดงันัน้คณะกรรมการ NYI ประจ�า
ภาคพืน้และผูอ้�านวยการภาคพ้ืนก็จะร่วมมอืกันเพ่ือจะก�าหนดบทบาทและหน้าทีข่อง
ต�าแหน่งทัง้สองและอธบิายถงึว่าทัง้สองจะด�าเนนิการร่วมกนัเพือ่ท�าให้พนัธกจิอนชุน
ของภาคพื้นนั้นจะเกิดผลได้อย่างไร

2. ผูป้ระสานงานอนชุนของภาคพืน้ไม่สามารถรับใช้ในต�าแหน่งประธาน 
NYI ของภาคพื้นได้

3. ผู้ประสานงานอนชุนของภาคพ้ืนอยูใ่นคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาค
พ้ืน คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการเสนอช่ือของ NYI ของภาคพ้ืนตามต�าแหน่ง
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4. ผูป้ระสานงานอนชุนของภาคพืน้อาจจะเป็นตวัแทนของผูอ้�านวยการ
ภาคพื้นส�าหรับหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน NYI ได้

คณะกรรมการ
 810.311 การประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพ้ืนประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่NYI ประจ�า
ภาคพื้น ตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกหรือการมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสมาชิกส่วน
ใหญ่ ผู้น�าพันธกิจตามที่คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการภาคพื้น และผู้ประสานงาน
อนุชนเห็นว่าสมควร 

2. สมาชิกของคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นต้องเป็นสมาชิกของ
เยาวชนนาซารีนนานาชาติซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนในภาคพื้นนั้น 

3. ตัวแทนจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนาซารีน ผู้ที่มีความรับผิด
ชอบส�าหรบัพนัธกจิร่วมกบั NYI ภาคพืน้อาจจะสามารถรบัใช้ในคณะกรรมการ NYI 
ภาคพื้นได้

 810.312 การเลือกตั้ง หรือการคัดเลือก
1. กรรมการเสนอชื่อของ NYI ของภาคพื้นจะเสนอชื่อของสมาชิก NYI 

ภาคพื้นให้คัดเลือกเป็นคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นได้
2. ต่อไปทีป่ระชุม NYI ภาคพืน้ ณ สมชัชา NYI สากลจะคดัเลอืกสมาชกิ

ของคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นจากชื่อที่ได้รับการเสนอนั้น โดยการออก
เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม NYI ภาคพื้น ที่ประชุม NYI ภาคพื้นนั้นอาจจะอนุมัติ
ให้คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นมีสิทธิมอบหมายต�าแหน่งให้กับผู้อ�านวยการ
พันธกิจของภาคพื้นได้

3. ต�าแหน่งจะว่างลงเมือ่สมาชกิคณะกรรมการย้ายสมาชกิภาพของเขา
ออกจากภาคพื้น ลาออก หรือถูกปลดจากหน้าที่โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากคณะ
กรรมการ NYI เพราะเจ้าหน้าทีน่ัน้ไม่ได้ท�าตามหน้าทีท่ี่มอบให้หรือกระท�าไม่เหมาะ
สมก็ตาม เมื่อต�าแหน่งที่ว่างลงระหว่างสมาชิกของคณะกรรมการ NYI ซึ่งได้รับคัด
เลอืกหรอืการมอบหมายจากคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมการ NYI ภาคพืน้กจ็ะต้อง
คัดเลอืกโดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ส่วนส�าหรับบคุคลเดยีว หรอืคะแนนเสยีงส่วนใหญ่
ส�าหรับบุคคลมากกว่าสองคน ถ้าหากต�าแหน่งว่างลงระหว่างสมาชิกที่เป็นตัวแทน
ขององค์การบริหารแห่งหนึ่งในภาคพื้น ต�าแหน่งว่างลงนั้นจะได้รับการเติมให้ตาม
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แผนการพันธกิจขององค์การบริหารนั้นได้
 810.313 ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพ้ืนมคีวามรับชอบส�าหรับการวางแผน 
และการจัดพันธกิจทั้งหมดของอนุชนภายในภาคพื้น นอกจากน้ีผ่านทางเจ้าหน้าที่
และผู้น�า NYI คณะกรรมการนี้จะเป็นผู้เริ่มต้นและน�าพันธกิจและกิจกรรมเพื่อไปถึง
อนุชนมาหาพระคริสต์ และตอบสนองต่อความต้องการในการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
ของเขาซึ่งสอดคล้องกับผู้น�าของภาคพื้นอีกด้วย

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพืน้จะก�าหนดจดุมุ่งมายของ NYI ภาค
พ้ืน ซ่ึงจะตอบสนองความต้องการของพนัธกจิอนชุนของภาคพืน้และพฒันาและแต่ง
ตั้งต�าแหน่งและลักษณะงานส�าหรับผู้อ�านวย NYI ต่างๆ ของภาคพื้นได้

3. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะหนุนใจและส่งเสริมองค์การบริหาร
ตลอดภาคพื้นให้ท�าพันธกิจอนุชนที่มีประสิทธิผลได้

4. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะรวมมือกับพันธกิจระวีวารศึกษาและ
การสร้างสาวกสากล เพื่อจะน�าระวีวารศึกษา/การเรียนพระคัมภีร์/กลุ่มเซลล์ส่วน
ของภาคพืน้โดยการเสรมิสร้างการเตบิโตในจ�านวนคนทีล่งทะเบยีนและเข้ามาร่วมกนั
ของอนุชน และการจัดเตรียมการอบรมส�าหรับครูระวีฯ และผู้น�าของอนุชนเหล่านั้น 

5. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะเสริมสร้างพันธกิจและโครงสร้าง NYI 
สากลให้ต่อสมาชิกภาพเยาวชนในภาคพื้นได้

6. คณะกรรมการ NYI จะด�าเนินการใช้จ่ายเงินทุนซึ่งเข้ามาถึงภาคพื้น
ผ่านทางสถานการณ์และพันธกิจร่วมกันของ NYI

7. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะเสนอพันธกิจต่างๆ ของ NYI ให้กับ
ที่ประชุม NYI ภาคพื้น ณ สมัชชา NYI สากล คณะกรรมการฯ จึงจะมอบหมายให้
สมาชิกไม่เกินสองคนรับใช้ภาคพื้นเพื่ออยู่ในกรรมการอนุมัติ (Resolutions Com-
mittee) ที่สมัชชา NYI สากลตามก�าหนดในแผนการพันธกิจสากล

8. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะปรึกษากับผู้อ�านวยการภาคพื้นเพื่อ
เลือกตัวแทนคนหนึ่งให้รับใช้ในคณะกรรมการ NYI สากลได้

9. คณะกรรมการ NYI ภาคพ้ืนจะแต่งตัง้และสือ่สารเกีย่วกับกระบวนการ
เสนอการแก้ไขต่อแผนการพันธกิจของภาคพื้น
 810.314 กรรมการต่างๆ

1. คณะกรรมการบริหาร NYI ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ NYI ของภาค
พ้ืน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และผู้อ�านวยการภาคพ้ืนและ/หรือผู้ประสานงาน
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อนุชนประจ�าภาคพ้ืน คณะกรรมการบริหารอาจจะด�าเนินธุระของคณะกรรมการ 
NYI ประจ�าภาคพื้นได้เมื่อคณะกรรมการทั้งสิ้นไม่สะดวกมาร่วมกันหรือมาร่วมกัน
ไม่ได้ แต่คณะกรรมการบรหิารจะสือ่สารการข้อตกลงทกุอย่างของกรรมการนัน้ให้ต่อ
สมาชกิคณะกรรมการคงเหลือ เพือ่คณะกรรมการเตม็ทีจ่ะอนมัุตใิห้งานนัน้ในประชมุ
ครัง้ต่อไปได้

2. คณะกรรมการ NYI ภาคพื้นอาจจะก�าหนดกรรมการพันธกิจเฉพาะ
เพื่อจะตอบสนองความต้องการของพันธกิจอนุชนของภาคพื้นได้

3. ในประเทศที่มีหลายองค์การบริหาร ภาคพื้นอาจจะจัดการเป็นผู้น�า 
NYI แบบชาติเพื่อประสานงานและด�าเนินพันธกิจอนุชนในประเทศนั้นได้
 810.315 NYI ของพื้นที่

1. ตามความเหมาะสมคณะกรรมการ NYI ภาคพื้นจะร่วมมือกับผู้น�าค
ริสตจักรภาคพื้นเพื่อจัดเตรียมการเป็นผู้น�า NYI ตามพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงสร้าง
ของภาคพื้นนั้น เพื่อประสานงานและเพิ่มประสิทธิผลของพันธกิจ NYI ตลอดภาค
พื้นนั้นได้

2. คณะกรรมการ NYI ของพื้นที่อาจจะถูกสร้างข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบ
พันธกิจและกิจกรรมเฉพาะในบริเว้นพื้นที่นั้นได้

3. ตัวแทนจากแต่ละพื้นที่อาจจะมีส่วนในคณะกรรมการ NYI ภาคพื้น
ได้ ถ้าหากที่ประชุม NYI ภาคพื้นจะก�าหนดให้
 810.316 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน

1. ผู้อ�านวยของภาคพื้นจะปรึกษากับกรรมการที่ปรึกษาประจ�าภาคพื้น
และคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น เพื่อก�าหนดความรับผิดชอบของผู้ประสาน
งานอนุชนประจ�าภาคพื้น

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น และผู้ประสานงานอนุชนประจ�า
ภาคพื้นจะร่วมมือด�าเนินงานด้วยความกลมเกลียวกับซึ่งกันและกัน

การประชุมต่างๆ 
 810.317 การประชุม NYI ประจ�าภาคพื้น

1. ประชุมลากหลายของ NYI ประจ�าภาคพื้นจะช่วยจัดเตรียมพันธกิจที่
มีประสิทธิภาพต่ออนุชนในภาคพื้นนั้นได้

2. นอกจากนีก้ลุ่ม NYI ประจ�าภาคพืน้จะเสรมิสร้างพนัธกจิ NYI ประจ�า
องค์การบรหิารด้วยการประชุมกับกลุ่ม NYI ประจ�าองค์การบริหารทัว่ภาคพืน้นัน้เพือ่
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สนับสนุนกลุ่มเหล่านั้นให้สามารถท�าพันธกิจที่มีประสิทธิผลได้
3. กลุ่ม NYI ประจ�าภาคพื้นจะมีส่วนร่วมในการประชุม NYI สากล เพื่อ

เสริมสร้างพันธกิจอนุชนในภาคพื้นอีกมากขึ้นได้
 810.318 การประชุมของคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น

1. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นจะพบกันประจ�าเพื่อด�าเนินพันธ
กิจและนิมิตของ NYI ประจ�าภาคพื้นให้ส�าเร็จได้

2. ประธาน NYI ประจ�าภาคพื้น ผู้อ�านวยของภาคพื้น ผู้ประสานงาน
อนุชนของภาคพืน้หรอืผูอ้�านวย NYI สากลอาจจะจัดตะลงัหรือเรียกประชมุของคณะ
กรรมการ NYI ได้
 810.319 ประชุม NYI ประจ�าภาคพื้น

1. ประชุม NYI ประจ�าภาคพื้นจะจัดระหว่างการประชุมสมัชชา NYI 
สากล เพื่อจะให้การแบ่งปันและโครงงานที่เร่าใจเพื่อเสริมสร้างพันธกิจอนุชนท่ัว
ภาคพื้น เพื่อได้รับรายการ เพื่อคัดเลือกผู้น�า และเพื่อด�าเนินงานธุระทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงาน NYI ภาคพื้นที่เกิดขึ้นในประชุมนั้น 

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นจะร่วมมือกับผู้อ�านวยงาน NYI 
เพื่อจัดและดูแลประชุม NYI ประจ�าภาคพื้น 

3. ประชุม NYI ประจ�าภาคพื้นประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมการ 
NYI ประจ�าภาคพื้น ผู้อ�านวยงานภาคพื้น และ/หรือ ผู้ประสานงานอนุชน และ
ตัวแทนจากภาคพื้นเพื่อไปที่สมัชชา NYI สากล ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอย่างสอดคล้อง
กับแผนการพันธกิจสากล

4. ประชุม NYI ประจ�าภาคพืน้จะจดัระหว่างสมชัชา NYI สากลตามเวลา
และสถานท่ีซึ่งผู้อ�านวย NYI สากลจะก�าหนด เม่ือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
NYI ประจ�าภาคพื้น ผู้อ�านวยงานภาคพื้น และคณะกรรมการ NYI สากล ประชุม
ประจ�าภาคพื้นอาจจะถูกจัดทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ตภายใน 6 เดือนก่อน
ประชุมสมัชชา NYI สากล เพื่อด�าเนินงานกิจกรรมของ NYI ประจ�าภาคพื้นในกรณี
ที่ตัวแทนส่านใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสมัชชา NYI สากลได้

ค. แผนการพันธกิจสากล
พันธกิจ

 810.400 การประกาศ
  เยาวชนนาซารีนนานาชาติล�าดับสากลจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลาก
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หลายอย่างต่อเนื่องและเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อน�าอนุชนมาหาพระคริสต์ได้
 810.401 การสร้างสาวก
 เยาวชนนาซารีนนานาชาติล�าดับสากลจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลาก
หลายอย่างต่อเนื่องและเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อเสริมสร้างและท้าทายอนุชนให้
เติบโตในการเป็นสาวกของพระคริสต์ ในด้านการอุทิตอย่างส่วนตัว การนมัสการ 
การสามัคคีธรรม พันธกิจ และการน�าคนอื่นมาหาพระคริสต์
 810.402 การพัฒนาผู้น�า
 เยาวชนนาซารีนนานาชาติล�าดับสากลจะพัฒนาและกระท�าพันธกิจหลาก
หลายอย่างต่อเนื่องและเปิดสถานการณ์พิเศษเพื่อเป็นพี่เล้ียงและเพื่อสร้างความ
สามารถของอนุชนให้เป็นผู้น�าเผื่อพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ได้
การแก้ไข
 810.403 การจัดเตรียม

1. ธรรมนูญของเยาวชนนาซารีนนานาชาติและแผนการพันธกิจสากล
จะให้โครงสร้างส�าหรับการจัดปรกครองขององค์กร การกระท�า และการเป็นผู้น�า
ของ NYI ที่ล�าดับสากล ที่ประชุมสมัชชาอาจจะปรับเปลี่ยนธรรมนูญของ NYI และ
แผนการพันธกิจสากลตามการตอบสนองจากทัว่โลกผ่านทางมตทิีถ่กูเสนอแล้ว การ
ปรับเปลี่ยนต่อแผนการพันธกิจสากลต้องสอดคล้องกบัธรรมนญู NYI และคูมื่อของค
รสิตจกัรนาซารนี

2. ทุกส่วนที่ไม่ได้ระบุถึงในธรรมนูญ NYI และคู่มือของคริสตจักรนาซา
รีนยังอยู่ไต้สิทธิอ�านาจของคณะกรรมการ NYI สากลและผู้อ�านวยการ NYI
 810.404 การกระบวนการ

1. คณะกรรมการ NYI สากลจะร่วมมือกับผู้อ�านวยการ NYI เพื่อจัดตั้ง
และเปิดเผยการกระบวนการส�าหรับการปรับเปลี่ยนและการแก้ไขแผนการพันธกิจ
สากล และธรรมนูญของเยาวชนนาซารีนนานาชาติผ่านทางมติที่ถูกเสนอแล้ว

2. คณะกรรมการ NYI ประจ�าองค์การบริหารใดๆ คณะกรรมการ NYI 
ประจ�าภาคพ้ืนใดๆ คณะกรรมการ NYI สากล หรือผู้ตัวแทนที่มาสมัชชา NY-
Iสากลไม่น้อยกว่า 6 คนอาจจะเสนอมติเหล่านีไ้ด้ มตต้ิองมแีบบฟอร์มเรียบร้อยและ
ถูกได้รับภายในวันที่ตามก�าหนด

3. ส�านักงาน NYI ต้องได้รับมติทุกอย่างภายใน 30 วันก่อนประชุม
ประจ�าปีของคณะกรรมการ NYI สากลในปีของสมัชชา NYI สากล 

4. มตน้ัินต้องเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อตวัแทนของประชุมสมชัชา 
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NYI สากลก่อนประชุมสมัชชา NYI สากล
5. คณะกรรมการ NYI สากลและกรรมการมติของสมัชชา NYI สากล

จะต้องปรึกษามติที่เข้ามาครั้งแรก กรรมการมตินั้นจะประกอบด้วยตัวแทน NYI ไม่
เกินสองคน ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละภาคพื้นโดยคณะกรรมการ NYI ประจ�า
ภาคพื้น มติต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการเดียวเพื่อเสนอการ
รับร้องของมตินั้นให้ต่อการปรึกษาของที่ประชุมสมัชชา NYI ได้

6. มติต้องได้รับการรับรองโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของตัวแทน
ทุกคนที่เข้าประชุมและออกเสียงของที่ประชุมสมัชชา NYI สากล

7. การปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่ได้รับอนุมัติในธรรมนูญของเยาวชนนาซา
รนีนานาชาต ิและแผนการพนัธกจิสากล จะเริม่ระบใุห้ท�าตามภายใน 90 วนัหลังจาก
การประชมุสมัชชา NYI สากล แต่แผนการทีไ่ด้รบัการแก้ไขนัน้ต้องเปิดเผยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนเอาไปใช้ได้

สมาชิกภาพและการเน้นของพันธกิจ
 810.405 การประกอบด้วยและความรับผิดชอบ

1. ทุกกลุ่ม NYI ท้องถิ่น ประจ�าองค์การบริหาร พื้นที่ และภาคพื้น และ
สมาชิกของกลุ่มเหล่านั้นจะร่วมกันเป็นเยาวชนนาซารีนนานาชาติได้

2. NYI สากลมภีาระรบัผดิชอบต่อสมาชิกภาพของมนั ประธานองค์การ
บรหิารสากลผูท่ี้มีอ�านาจส�าหรบั NYI ผูอ้�านวยการพนัธกจิสากล กรรมการสากล และ
กรรมการประธานองค์การบริหารสากล

3. NYI สากลจะส่งรายงานประจ�าปีต่อกรรมการสากลและที่ประชุม
สมัชชาNYI สากลและที่ประชุมสมัชชาสากลของคริสตจักรนาซารีน

4. ผู้อ�านวยการ NYI มีความรับผิดชอบส�าหรับการประสานงานทั่วไป
และการดแูลการพฒันาของพนัธกิจอนชุนส�าหรับครสิตจกัรนาซารีนผ่านทางเยาวชน
นาซารีนนานาชาติ

5. ส�านักงาน NYI ทั่วโลกท�างานร่วมกับคณะกรรมการNYIสากลเพื่อ
ด�าเนินการพันธกิจอนุชนให้มีประสิทธิผลส�าหรับคริสตจักรนาซารีน
 810.406 การเน้นของพันธกิจ

1. การเน้นของพันธกิจของเยาวชนนาซารีนนานาชาติเปิดส�าหรับทุก
คนท่ีมีอายุ 12 ปีขึ้นไป รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และผู้อยู่ในวัย
ท�างาน คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น พื้นที่ องค์การบริหารและท้องถิ่นอาจ
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จะปรบัจดุมุ่งหมายตามการเหน็ชอบโดยการทีส่อดคล้องกบัแผนการพนัธกจิส�าหรับ
ล�าดับเหล่านั้นได้

2. เพราะเป้าหมายในการมตีวัแทนและการจดักจิกรรมต่างๆ เยาวชนนา
ซารีนนานาชาติแต่งตั้งระยะอายุซึ่งประกอบด้วย เช่น มัธยมต้น มัธยมปลาย และ
วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย/ ผู้อยู่ในวัยท�างาน

การเป็นผู้น�า
 810.407 เจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าที่ของ NYI สากลจะมีประธาน และรองประธาน 
2. เจ้าหน้าที่ NYI สากลต้องเป็นสมาชิกของ NYI และคริสตจักรนาซา

รนี ต้องมีส่วนร่วมในพนัธกจิอนชุน ต้องเป็นผูน้�าด้วยเป็นแบบอย่างชวีติส่วนตวัและ
การรับใช้ และต้องเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ NYI สากล

3. เจ้าหน้าที่ NYI สากลจะไม่ได้รับเงินเดือน การเงินส�าหรับค่าใช้จ่าย
ของหน้าที่การบริหารของเจ้าหน้าที่ NYI สากลต้องเป็นส่วนในงบประมาณ NYI

4. เจ้าหน้าที่ NYI สากลอาจจะรับใช้ตามต�าแหน่งของเขาไม่เกินเทอม
เดียวได้

 810.408 การเลือกตั้ง
1. ประธาน NYI สากลจะได้รับการคัดเลือกโดยสมัชชา NYI สากลเพื่อ

รบัใช้จนถงึเวลาปิดของสมชัชาสากลครัง้ต่อไปหรอืจนกว่าผูร้บัช่วงงานต่อจากเขาจะ
ได้รับคัดเลือกให้เข้ามาท�างานแทน 

2. รองประธานสากลจะได้รบัการคดัเลอืกโดยคณะกรรมการ NYI สากล
ทีป่ระชมุครัง้แรกระหว่างเวลาสมชัชาสากลหรอืหลงัจากสมชัชาสากลกไ็ด้ และคนที่
ได้รับคัดเลือกนั้นจะรับใช้จนถึงเวลาปิดของสมัชชาสากลครั้งต่อไปหรือจนกว่าผู้รับ
ช่วงงานต่อจากเขาจะได้รับคัดเลือกให้เข้ามาท�างานแทน

3. ต�าแหน่งจะว่างลงเมื่อประธานหรือรองประธาน NYI สากลลาออก 
หรือถูกปลดจากหน้าที่โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 จากคณะกรรมการ NYI เพราะเจ้า
หน้าที่นั้นไม่ได้ท�าตามหน้าที่ที่มอบให้หรือกระท�าไม่เหมาะสมก็ตาม เม่ือต�าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ว่างลง คณะกรรมการ NYI สากลจะคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกของคณะ
กรรมการนั้นเอง
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 810.409 ความรับผิดชอบ
1. หน้าที่ของประธาน NYI สากลมีดังนี้

ก. เป็นประธานเพื่อน�าประชุมของสมัชชา NYI สากล และประชุม
ของคณะกรรมการ NYI สากล

ข. ด�าเนินหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการ NYI สากลและที่ประชุม
สมัชชา NYI อาจจะมอบให้

2. หน้าที่ของรองประธาน NYI สากลประกอบด้วย
ก. ร่วมมอืกบัประธาน NYI เท่าทีเ่ป็นไปได้เพือ่ด�าเนนิพนัธกจิอนชุน

ที่มีประสิทธิผลทั่วโลกได้
ข. บันทึกวาระที่ถูกต้องของประชุมสมัชชา NYI สากลและประชุม

ของคณะกรรมการ NYI ทุกครั้งเพื่อส่งต่อกรรมการสากลได้
ค. เป็นประธานของคณะกรรมการ NYI สากล จัดเตรียมผู้ตัวแทน

ส�าหรับกรรมการหรือคณะกรรมการ และด�าเนินหน้าที่ของประธานในช่วงเวลา
ประธานไม่อยู่  

ง. ด�าเนินหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการ NYI สากลและที่ประชุม
สมัชชา NYI สากลอาจจะมอบให้

 810.410 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน
1. ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับ NYI และกรรมการ

สากลจะมอบความรับผิดชอบส�าหรับ NYI สากลให้กับผู้อ�านวยการ NYI  ผู้อ�านวย
การ NYI จึงด�าเนินหน้าที่ใต้กรรมการประธานองค์การบริหารสากล

2. กรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะคัดเลือกผู้อ�านวยของ NYI 
ตามกระบวนการข้อก�าหนดของการคัดเลือกของกรรมการสากล

3. ถ้าต�าแหน่งผู้อ�านวยการ NYI จะว่างลง ผู้ใดคนใหม่จะได้รับการคัด
เลือกตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก. ประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจจะเสนอชือ่ผูอ้�านวยการ 
NYI คนใหม่โดยการปรกึษากบัคณะกรรมการ NYI และกรรมการประธานองค์การ
บรหิารสากล

ข. คณะกรรมการ NYI สากลจะใช้บัตรการลงคะแนนเสียงเพื่อให้
อนุมัตโิดยคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ตามกระบวนการคดัเลอืกซึง่กรรมการสากลก�าหนดให้
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4. หลังจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับ NYI เสนอ
ชื่อ ผู้อ�านวยการ NYI คนเดิมอาจจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ NYI สากล
โดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมแรกหลังจากสมัชชาสากล และตามกระบวนการ
ข้อก�าหนดของการคัดเลือกของกรรมการสากล

5. ผู้อ�านวยการ NYI ไม่สามารถรับใช้ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ NYI สากล 
ซึ่งได้รับการคัดเลือกได้

6. ผู้อ�านวยการ NYI จะอยู่ในคณะกรรมการ NYI สากล คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพืน้ตามต�าแหน่ง และในกรรมการ NYI สากล
ที่ได้รับการมอบหมายด้วย

คณะกรรมการ
 810.411 การประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ NYI ประกอบด้วยผู้อ�านวยการ NYI ประธาน NYI 
สากล และตัวแทนจากแต่ละภาคพื้นทั่วโลก ซึ่งผู ้น้ันได้รับการเลือกจากคณะ
กรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้นของเขาโดยการปรึกษากับผู้อ�านวยการภาคพื้น

2. คณะกรรมการ NYI สากลอาจจะมอบหน้าที่กับผู้ใดคนอื่นตามความ
จ�าเป็น เพื่อรับใช้เป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียงของคณะกรรมการนั้น 

3. สมาชิกคณะกรรมการ NYI สากลต้องเป็นสมาชิกของเยาวชนนาซา
รีนนานาชาติและคริสตจักรนาซารีน 
 810.412 ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการ NYI สากลร่วมมอืกบัผูอ้�านวยการ NYI และเจ้าหน้าท่ี 
NYI เพือ่แต่งตัง้กระบวนการส�าหรบั NYI สากล และเพือ่ให้การน�าและการสนบัสนนุ
กับการพัฒนาทรัพย์สินส�าหรับพันธกิจอนุชนในทุกล�าดับของ NYI เมื่อได้รับการ
อนุมัติจากประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับ NYI และจากกรรมการ
สากล พันธกิจ NYI มจีดุมุง่มนัเพือ่น�าอนชุนมาหาพระครสิต์และเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการในการเตบิโตฝ่ายวญิญาณของเขา ผูอ้�านวยการ NYI และคณะผูน้�า NYI ทัว่
โลกจึงด�าเนินพันธกิจ NYI ทั่วโลก

2. คณะกรรมการ NYI สากลจะจดัคองเกรสเพือ่น�าการสนบัสนนุและการ
พัฒนาโครงการพันธกิจอนุชน สถานการณ์ และทรัพยากรทีมีประสิทธิผลในล�าดับ
ภาคพื้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและนิมิตของ NYI ได้

3. คณะกรรมการ NYI สากลเตรียมทางให้ผู้ตัวแทนซึ่งเป็นสมาชิกคณะ
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กรรมการจากล�าคบั NYI ภาคพืน้ พืน้ที ่องค์การบรหิาร และท้องถิน่ให้กบัเจ้าหน้าที่ 
NYI ได้ สมาชิกคณะกรรมการเหล่านั้นยังเป็นตัวแทนของ NYI สากลโดยการเปิด
ทางติดต่อกับภาคพื้น พื้นที่ องค์การบริหาร และคริสตจักรท้องถิ่นของเขาในนาม
ของคณะกรรมการ NYI และส�านักงาน NYI สากลได้

4. คณะกรรมการ NYI สากลช่วยในการวางแผนและการบริหารของ
สมัชชา NYI สากลได้

5. คณะกรรมการ NYI สากลจะร่วมมือกับพันธกิจระวีการศึกษาและ
การสร้างสาวกสากลเพื่อให้ด�าแนะน�ากับระวีการศึกษา/การศึกษาพระคัมภีร์/กลุ่ม
เซลล์ เพ่ือจะน�าระวีการศกึษาส่วนของอนชุนโดยการเสรมิสร้างการเตบิโตในจ�านวน
คนที่ลงทะเบียนและเข้ามาร่วมกัน และการจัดเตรียมการอบรมส�าหรับครูระวีฯ และ
ผู้น�าของอนุชนทั่วโลก 

6. คณะกรรมการ NYI สากลจะทบทวนงบประมาณประจ�าปีและการใช้
จ่ายเงินทุนของส�านักงาน NYI ซึ่งได้รับการสนับสนุนผ่านทางกรรมการสากล

7. คณะกรรมการ NYI สากลจะด�าเนินและทบทวนการใช้จ่ายเงินทุน
ซึ่งเข้ามาผ่านทางสถานการณ์และพันธกิจร่วมกันของNYI ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
ประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจ
 810.413 กรรมการต่างๆ

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ NYI สากล ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว และผู้อ�านวยการ NYI สากล  คณะกรรมการบริหารอาจจะด�าเนิน
ธุระของคณะกรรมการ NYI สากลได้เมื่อคณะกรรมการทั้งสิ้นไม่สะดวกมาร่วมกัน
หรือมาร่วมกันไม่ได้ แต่คณะกรรมการบริหารจะสื่อสารการข้อตกลงทุกอย่างของ
กรรมการนั้นให้ต่อสมาชิกคณะกรรมการคงเหลือ เพื่อคณะกรรมการเต็มที่จะอนุมัติ
ให้งานนั้นในประชุมครั้งต่อไปได้

2. คณะกรรมการ NYI สากลอาจจะก�าหนดกรรมการพันธกจิเฉพาะเพือ่
จะด�าเนินงานของ NYI ให้ไปก้าวหน้าได้
 810.414 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือน

1. ผู้อ�านวยการ NYI จะอยู่ภายใต้ผู ้อ�านวยการพันธกิจสากลและ
กรรมการประธานองค์การบริหารสากล คณะกรรมการ NYI สากลอาจจะเสนอการ
แก้ปรับเปลี่ยนหน้าที่เหล่านี้ให้ต่อประธานองค์การบริหารสากลผู้มีอ�านาจส�าหรับ 
NYI ได้ 

2. ผู้อ�านวยการ NYI จะปรึกษากับคณะกรรมการ NYI สากล เพื่อจะ
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ก�าหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ NYI ที่ได้รับเงินเดือน คณะกรรมการ NYI 
สากลและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน NYI สากลจะร่วมมือด�าเนินงานด้วยความกลม
เกลียวกับซึ่งกันและกัน

3. ผู้อ�านวยการ NYI ไม่สามารถรับใช้เป็นประธาน NYI สากลได้

การประชุมต่างๆ
 810.415 การประชุม NYI สากล

1. เพือ่จดัเตรยีมพันธกิจทีม่ปีระสทิธผิลให้อนชุน พันธกจิ NYI สากลอาจ
จะจดัประชมุหลากหลายส�าหรบัการนมสัการ การสอน การอบรม สามคัคธีรรม และ
การประกาศ ผู้น�า NYI สากลจึงร่วมมือกับผู้น�า NYI ประจ�าภาคพื้น พื้นที่ องค์การ
บริหาร และท้องถิ่น เพื่อวางแผนส�าหรับพันธกิจทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มเฉพาะ 
และเหมาะสมส�าหรับหลายภาคพ้ืน เพ่ือพันธกิจอนุชนในคริสตจักรนาซารีนจะมี
ประสิทธิผลเท่าที่เป็นไปได้

2. ผู้น�าและเจ้าหน้าที ่NYI สากลมส่ีวนร่วมกบั NYI ในทกุล�าดบัเพือ่เป็น
ทรัพยากรให้ด�าเนินพันธกิจที่มีประสิทธิผลได้
 810.416 การประชุมของคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น

1. คณะกรรมการ NYI สากลจะพบกันประจ�าปีเพื่อด�าเนินพันธกิจและ
นิมิตของ NYI ให้ส�าเร็จได้ แล้วจะจัดการประชุมนี้พร้อมกับประชุมประจ�าปีของ
กรรมการสากลด้วย

2. เจ้าหน้าที ่NYI สากลหรอืผูอ้�านวยการ NYI อาจจะปรึกษากบัประธาน
องค์การบรหิารสากลผู้มอี�านาจส�าหรบั NYI เพือ่เรียกประชมุพเิศษตามความจ�าเป็น
ได้
 810.417 สมัชชา NYI สากล

1. สมัชชา NYI สากลจะให้การแบ่งปันและโครงงานที่เร่าใจเพื่อเสริม
สร้างพันธกิจอนุชนทั่วโลก เพื่อได้รับรายการ และเพื่อด�าเนินงานธุระทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงาน NYI ที่เกิดขึ้นในสมัชชา NYI สากลนั้น 

2. กรรมการประธานองค์การบริหารสากลจะพิจารนาข้อเสนอจากคณะ
กรรมการ NYI สากลตอกรรมการโครงงานของสมัชชาสากลเพื่อก�าหนดระยะเวลา 
เวลาที่ประชุมจะเปิดและปิด เจ้าหน้าที่NYIสากลและผู้อ�านวยงาน NYI จะร่วมมือ
กับคณะกรรมการ NYI สากลเพื่อจัดและดูแลประชุมสมัชชา 

3. ตัวแทนของสมชัชา NYI สากลทกุคนจะต้องเป็นสมาชกิของคริสตจกัร
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นาซารีนและเยาวชนนาซารนีนานาชาติซ่ึงมีอาย ุ12 ปีข้ึนไปในเวลาท่ีจัดสมัชชา NYI 
สากล นอกจากนีต้วัแทน NYI ของแต่ละองค์การบรหิารต้องเป็นสมาชกิขององค์การ
บริหารและอาศัยอยู่ภายในองค์การบริหารนั้นในเวลาที่จัดสมัชชาอีกด้วย 

4. ประชุมสมัชชา NYI สากลประกอบด้วยคณะกรรมการ NYI สากล ผู้
อ�านวย NYI เจ้าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารประจ�าภาคพืน้ซึง่ได้รบัคดัเลอืก (ไม่
เกิน 3 คน) ผู้ประสานงานอนุชนประจ�าภาคพื้น พื้นที่ แห่งชาติ และองค์การบริหาร 
และตัวแทน NYI ขององค์การบริหารดังต่อไปนี้

ก องค์การบริหารที่มีสมาชิก NYI จ�านวนไม่เกิน 1000 คน อาจ
จะส่งตัวแทนดังต่อไปนี้

1. ประธาน NYI ประจ�าองค์การบริหาร ผู้ที่ด�าเนินหน้าที่ในเวลา
ที่จัดสมัชชา NYI สากล

2. ตัวแทนผู้รับใช้ที่สถาปนาแล้วคนเดียว ซึ่งผู้นั้นก�าลังรับใช้เป็น
ผูน้�า NYI และเป็นผู้ปกครองทีไ่ด้รบัมอบหมายมคันายกทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือผูรั้บ
ใช้ที่มีใบอนุญาตจากองค์การบริหารที่ได้รับมอบหมาย

3. ตัวแทนฆราวาสคนเดียว ผู้ที่มีอายุมากกว่า 23 ปีในเวลาที่จัด
สมัชชาNYIสากล ผู้ที่ก�าลังรับใช้เป็นผู้น�าของ NYI อยู่ และ

4. ตัวแทนอนุชนคนเดียว ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-23 ปีในเวลาที่
จัดสมัชชาNYIสากล ผู้ที่ก�าลังมีส่วนร่วมในงาน NYI อยู่

ข นอกจากนี้ องค์การบริหารอาจจะส่งตัวแทนผู้รับใช้ อีกหน่ึงคน 
ตัวแทนฆราวาสอีกหนึ่งคน และตัวแทนอนุชนอีกหนึ่งคน ซึ่งมีอายุระหว่าง 12-23 
ปีในเวลาที่จัดสมัชชา NYI สากล ส�าหรับสมาชิกทุกจ�านวน `1,500 คน และ/หรือ
ส่วนใหญ่ของจ�านวน 1,500 คนนั้น (สมาชิก 751-1,499 คน) 

ค จ�านวนของตัวแทนจะตามจ�านวนสมาชิกภาพของรายงาน NYI 
ประจ�าองค์การบริหารต่อที่ประชุมประจ�าองค์การบริหารในปีล่าสุดก่อนประชุม
สมัชชา NYI สากล

ง ตัวแทนขององค์การบรหิารทกุคนต้องได้รับคดัเลอืกโดยลงคะแนน
เสยีงส่วนใหญ่ทีส่มชัชา NYI ประจ�าองค์การบรหิารภายใน18เดอืนก่อนสมชัชา NYI 
สากล หรอืภายใน 24 เดอืนส�าหรบัประเทศทีต้่องขอวซ่ิาหรอืจดัเตรยีมการเดนิทาง
ยากเพื่อไปรวมได้ รองตัวแทน(alternate)อาจจะได้รับคัดเลือกอีกช่วงหนึ่งโดยการ
ออกเสียงส่วนใหญ่จากช่ือทีเ่สนอแต่ยงัเหลืออยูห่ลงัจากการคดัเลอืกชุดแรก ในกรณี
เหล่านี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกออกเสียงจ�านวนมากที่สุดจะเป็นรองตัวแทนที่หน่ึง ที่สอง  
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ที่สาม เป็นต้น ตามจ�านวนเสียงที่ได้รับนั้น ทั้งตัวแทนและรองตัวแทนทุกคนต้องได้
รับคัดเลือกก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่จะจัดสมัชชา NYI สากล

จ ประธานกลุ่มนักศึกษาของมหาวทิยาลยั วทิยาลยั หรือสถาบนัพระ
คริสต์ธรรมแต่ละแห่งอาจจะเป็นตัวแทนของการรวมกันของ NYI และสถาบันศึกษา
ของเขาได้ ถ้าหากประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การบกครองแห่งนักศึกษา
ของสถาบันนั้นอาจจะเลือกตัวแทนอีกคนหนึ่งได้

5. ในกรณีที่องค์การบริหารปราศจาก NYI ที่แต่งตั้ง (ไม่มีสมัชชา NYI 
ประจ�าองค์การบริหาร) ที่ประชุมองค์การบริหารจะเลือกตัวแทนคนเดียว ซึ่งมีอายุ
เป็นสมาชิกอนุชนให้เป็นตัวแทนส่งไปสมัชชา NYI สากลได้ ถ้าหากคนนั้นไม่ใช้
สิทธิก่อนสมัชชา กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหารอาจจะแต่งตั้งตัวแทนที่
มีคุณสมบัติได้

6. สมัชชา NYI สากลตั้งใจเปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกคนที่ได้รับคัดเลือก
มาให้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกที่สมัชชา NYI สากลนั้น การคัดเลือกเหล่านี้จะตาม
วีถีการที่กรรมการกิจกรรมในสมัชชาได้ก�าหนด

7. ประชุม NYI ของแต่ละภาคพื้นจะจัดระหว่างสมัชชา NYI สากล ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการ NYI ประจ�าภาคพื้น ผู้อ�านวยงานภาคพื้น ผู้ประสาน
งานพันธกิจอนุชน และตัวแทน NYI ประจ�าองค์การบริหารจากภาคพื้นนั้น 

จ�านวนสมาชิก จ�านวนตัวแทน* จ�านวนสมาชิก จ�านวนตัวแทน*
4-1750  3 4751-6250  12
1751-3250  6 6251-7750  15
3251-4750  9 7751-9250  18
*จ�านวนตัวแทนที่คัดเลือกจาก NYI ประจ�าองค์การบริหารไม่รวมถึงตัวแทนตาม
ต�าแหน่ง (ประธาน NYI ประจ�าองค์การบริหาร ประธาน NYI ประจ�าภาคพื้นและ
ผู้ประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าที่สากลและสมาชิกส่วนกว้างขวางจากองค์การบริหาร 
เป็นต้น)
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บทที่ 2 
811.ธรรมนูญส�าหรับ

พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล

 ข้อ 1.ชื่อ
 ชือ่พันธกจินีจ้ะเรียกว่า พนัธกจินาซารนีมชิชัน่สากล (NMI) ของคริสตจกัร
นาซารีน

 ข้อ 2.วัตถุประสงค์
 วตัถปุระสงค์ของสมาคมนีเ้พือ่ขอความร่วมมอืจากครสิตจกัรทัง้หมดในการ
ร่วมมือกับงานมชิช่ันอย่างกระตอืรอืร้น ในการ่วมใจกนัอธษิฐาน การสร้างสาวก การ
ถวายเงิน และในการศึกษา
 ข้อ 3 โครงสร้าง
 ส่วนที่ 1 ท้องถิ่น 

พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากลท้องถิ่น (NMI) จะเป็นสมาคมของคริสต
จักรท้องถิ่น และจะรวมมือกับศิษยาภิบาลและกรรมการคริสตจักรผ่านทางคณะ
กรรมการ NMI ท้องถิ่น

กลุม่ NMI ท้องถิน่นีอ้าจจะมกีลุ่มพนัธกจิมิชชัน่หนึง่กลุม่หรือมากกว่านัน้ 
เพ่ีอด�าเนนิการวตัถปุระสงค์ของ NMI เช่น ห้องเรยีนรววีารศกึษา กลุม่การเรยีนพระ
คัมภีร์ กลุ่มเซลล์ คริสตจักรเด็ก กลุ่มอนุชน พันธกิจมิชชั่นทีม เป็นต้น การตั้งกลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี้และการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่จะตามการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 
NMI ท้องถิ่น และโดยการเห็นชอบของศิษยาภิบาลและผู้น�าคริสตจักรที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนที่ 2 องค์การบริหาร

พนัธกิจนาซารนีมชิช่ันสากล (NMI) ประจ�าองค์การบริหารจะเป็นองค์กร
หนึง่ขององค์การบรหิาร___________ เพือ่รวมมอืกบัประธานองค์การบริหาร คณะ
กรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร และผู้น�าองค์การบริหารซึ่งเกี่ยวข้องผ่าน
ทางคณะกรรมการบริหาร NMI ประจ�าองค์การบริหาร
  สมาคม NMI ท้องถิน่ทกุกลุ่มภายในขอบเขตขององค์การบรหิาร ______________
จะรวมเป็นพันธกิจ NMI ประจ�าองค์การบริหารนั้น
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 ส่วนที่ 3 สากล
พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล (NMI) ทั่วโลกจะเป็นสมาคมหนึ่งของค

ริสตจักรนาซารีนและจะรวมมือกับกรรมการ NMI สากล พนักงาน NMI สากล คณะ
กรรมการพันธกิจสากลของคณะกรรมการสากล และประธานองค์การบริหารสากลผู้
มีอ�านาจ

พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล (NMI) ประกอบด้วยสมาคม NMI ท้องถิ่น
และองค์การบริหารครบถ้วน
 ส่วนที่ 4 สมาชิกภาพ

ก.สมาชิก: บุคคลใดก็ตามที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล (NMI) อาจจะเป็นสมาชิก
ของNMI ของคริสตจักรท้องถิ่นนั้นด้วย 

1. การออกคะแนนเสียงและการรับต�าแหน่งจะสงวนไว้ส�าหรับ
สมาชิกซึ่งมีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ยกเว้นกลุ่มเด็กและอนุชน

2. นอกจากว่าได้กล่าวไว้อย่างอื่นเท่านั้น เมื่ออ้างถึง “สมาชิก” 
หมายถึงสมาชิก NMI ซึ่งเป็นสมาชิกของคริสตจักร

ข.สมาชิกร่วม: บุคคลใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกของคริสตจักรแต่สนับสนุน
วัตถุประสงค์ของ NMI อาจจะเป็นสมาชิกร่วมของ NMI ได้
 ส่วนที่ 5 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการท้องถิ่น
 ก วัตถุประสงค์ คณะกรรมการท้องถิ่นจะเสริมสร้างวัตถุประสงค์ของพันธ
กิจมิชชั่นนาซารีนสากล (NMI) ในคริสตจักรท้องถิ่น
 ข ประกอบด้วย

1.เจ้าหน้าทีข่องคณะกรรมการจะประกอบด้วยเจ้าหน้าทีส่คีน : ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 

2.สมาชิกคณะกรรมการจะรบัผิดชอบเพือ่สร้างการรวมมอืของคริสตจกัร
ให้เข้าสู่พันธกิจมิชช่ันผ่านทางการอธษิฐาน การสร้างสาวก การศกึษา และการถวาย
เงนิ สมาชกิคณะกรรมการคนเดยีวอาจจะมตี�าแหน่งมากกว่าต�าแหน่งเดยีวแต่เขายงั
ออกเสียงแค่เสียงเดียวได้

3.คณะคณะกรรมการบรหิารจะประกอบด้วยศษิยาภบิาล (ตามต�าเหน่ง) 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกกรรมการอีก 2 คนอื่น
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4.สมาชิกคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารผู้ใดก็ตามจะเป็น
สมาชิกคณะกรรมการNMIท้องถิ่นตามต�าแหน่งเมือมีการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
NMI ท้องถิ่น
 ค การเสนอชื่อ การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง และต�าแหน่งว่าง

1.การเสนอช่ือ คณะกรรมการได้รับการเสนอชือ่โดยกรรมการทีป่ระกอบ
ด้วยสมาชิก NMI ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 7 คน ศิษยาภิบาลจะแต่งตั้งกรรน
การเสนอชื่อและจะรับต�าแหน่งประธาน ทุกคนท่ีจะได้รับการเสนอช่ือต้องเป็นสมา
ชิกของคริสตจักรนาซารีนท้องถิ่นนั้น 

2. การเลือกตั้ง ในคริสตจักรที่มีสมาชิกที่มีส่วนร่วมประจ�าจ�านวน
มากกว่า 100 คน ที่ประชุมคริสตจักรประจ�าปีจะคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการ 
NMI 6 คน คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และสมาชิกอีกสองคน 
ในคริสตจักรที่มีสมาชิกที่มีส่วนร่วมประจ�าจ�านวนน้อยกว่า100 คน ที่ประชุมคริสต
จักรประจ�าปีจะคัดเลือกไม่น้อยกว่าเจ้าหน้าที่สีคน ผู้น�าที่ได้รับการคัดเลือกเหล่าน้ี
จะเริ่มรับใช้ในวันแรกของปีคริสตจักรหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว คริสตจักรที่มี่
สมาชิกที่มีส่วนร่วมประจ�าจ�านวนน้อยกว่า 50 คนจะคัดเลือกเจ้าหน้าที่สองคน คือ 
ประธานและรองประธาน ถ้าคริสตจักรท้องถ่ินมีเหรัญญิกเดียวผู้ที่เก็บบัญชีคริสต
จักรรวมถึงเงินทุนของ NMI และเขาได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการคริสตจักร ผู้ใด
คนนั้นจะเป็นเหรัญญิกของ NMI ซึ่งจะเป็นสมาชิกคณะกรรมการ NMI ท้องถิ่นตาม
ต�าแหน่ง และจะมีสิทธิและหน้าที่ตามการก�าหนดของคณะกรรมการ NMI ท้องถิ่น 

ก ประธาน 
1) คณะกรรมการเสนอชื่อจะยื่นเสนอหนึ่งหรือหลายชื่อส�าหรับ

ต�าแหน่งประธาน ซึ่งใต้อ�านาจกรรมการคริสตจักร
2) ประธานผู้ด�ารงต�าแหน่งอาจจะได้รับการเลือกตั้งใหม่โดยการ

ออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เมื่อการเลือกตั้งนั้นๆ ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการเสนอชื่อและได้รับการเห็นชอบโดยศิษยาภิบาล

3) ประธานจะได้รับการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่โดยการลง
คะแนนเสยีงของสมาชิกทีม่าประชุมและออกเสยีงให้ไดรบัต�าแหน่งเป็นระยะหนึง่หรอื
สองปีของครสิตจกัร คณะกรรมการ NMI และศิษยาภบิาลจะแนะน�าระยะการรบัใช้นัน้

ข เจ้าหน้าที่ที่เหลือจะได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงให้ได
รบัต�าแหน่งเป็นระยะหนึง่หรอืสองปีของครสิตจกัร คณะกรรมการ NMI และศษิยาภิ
บาลจะแนะน�าระยะการรับใช้นั้น ดังต่อไปนี้
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1)คะแนนเสียงข้างมาก หรือ
2) คะแนนเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เมื่อการเลือก

ตั้งนั้นๆ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเสนอชื่อและได้รับการเห็นชอบโดยศิษ
ยาภิบาล

ค สมาชิกคณะกรรมการ NMI คนอื่น ซึ่งจะรับใช้ระยะเป็นหนึ่งปีของ
คริสตจักรอาจจะ

1).ได้รับคัดเลือกให้มีความรับผิดชอบเฉพาะ หรือ
2).ได้รับคัดเลือกเข้าสู่คณะกรรมการ NMI โดยมีความรับผิดชอบ

ซึ่งคณะกรรมการจะก�าหนดที่หลัง หรือ
3).ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะคณะกรรมการบริหาร

ง ผู้แทนและรองผู้แทนให้ไปการประชุมสมัชชาองค์การบริหารจะได้
รบัคัดเลอืกโดยการลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุประจ�าปี รองผูแ้ทนอาจจะ
ได้รับคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งหรือพร้อมกับการลงคะแนนเสียง
ส�าหรับผู้แทนเมื่อคณะกรรมการ NMI ท้องถิ่นได้เสนออย่างนั้น (ดูข้อ 6 ส่วนที่ 2 
ก 3 เพื่อก�าหนดจ�านวนคนให้เป็นผู้แทนได้)

3.การแต่งตัง้ โดยการปรกึษากบัศิษยาภบิาลคณะคณะกรรมการบริหาร
อาจจะแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการคนเพิ่มเติมให้รับใช้รอบระยะหนึ่งปีของคริสต
จักรและ เริ่มการรับใช้นั้นในวันแรกของปีคริสตจักรหรือวันต่อไปหลังจากการแต่ง
ตั้งนั้นเกิดขึ้น

4.ต�าแหน่งที่ว่าง 
ก. ประธาน คณะกรรมการพิเศษจะเสนอหนึ่งชื่อหรือมากกว่านั้นโดย

การอนุมัติจากกรรมการครสิตจกัร การคดัเลือกโดยการลงเสยีงส่วนใหญ่ของสมาชกิ 
NMI ที่เข้าร่วมที่ประชุมปกติหรือที่ประชุมเรียก

ข. สมาชิกคณะกรรมการบริหารคนอื่นๆ  คณะกรรมการบริหารจะ
เสนอหน่ึงชือ่หรอืมากกว่านัน้ มกีารออกคะแนนเสยีงข้างมาก โดยสมาชกิ NMI ทีม่า
ร่วมประชุมประจ�าเดือนตามปกติหรือที่ประชุมเรียก ถ้าคริสตจักรมีเหรัญญิกผู้เดียว 
ต�าแหน่งว่างลงนั้นจะได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการคริสตจักร

ค. สมาชิกคณะกรรมการคนอ่ืนๆ คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้ง
ต�าแหน่งใดอื่นๆ ได้

ง หน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการ
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1. ประธาน
 ก. น�างาน NMI ในคริสตจักรท้องถิ่น
 ข. ด�าเนินเป็นประธานที่ประชุมปกติและประชุมพี่เศษของ NMI
 ค. ด�าเนินหรือฝากความรับผิดชอบไว้กับผู้อ่ืนส�าหรับข้อเน้นท่ีไม่ได้รับ 
มอบหมายโดยการคัดเลือกหรือการกระท�าของคณะกรรมการ
 ง. จัดเตรียมงบประมาณประจ�าปีเพื่อการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
NMIท้องถิ่นและกรรมการคริสตจักร
 จ. ส่งรายงานประจ�าปีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกลุ่ม NMI ท้องถิ่น ต่อที่
ประชุมประจ�าปี ต่อศิษยาภิบาลของคริสตจักรท้องถิ่น และเลขานุการ NMI ประจ�า
องค์การบริหาร
 ฉ. เป็นสมาชิกกรรมการคริสตจักร กรรมการรวีวารศึกษาและพันธกิจการ
สร้างสาวกสากล (SDMI) สมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหาร และที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารโดยต�าแหน่ง ในกรณีคู่สมรสของศิษยาภิบาลเป็นประธาน NMI ถ้า
หากเขาไม่อยากใช้สทิธริบัใช้ในกรรมการครสิตจกัร รองประธาน NMI จะมสีทิธรัิบใช้
ในกรรมการครสิตจกัรแทนประธานได้  ในกรณีคูส่มรสของประธาน NMI เป็นสมาชกิ
กรรมการคริสตจักร (หรือคู่สมรสเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร) ถ้าหากประธาน NMI 
เลือกไม่มีใช้สิทธิรับใช้ในกรรมการคริสตจักร รองประธานNMIจะมีสิทธิรับใช้ในกร
รมการคริสตจักรแทนประธานได้
2. รองประธาน
 ก. ด�าเนินหน้าที่ทุกอย่างของประธานเมื่อประธานไม่อยู่
 ข. รบัใช้ในหน้าทีต่่างๆ เมือ่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ NMI ท้องถิน่
3. เลขานุการ
 ก. ด�าเนินการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรของ NMI รักษาการบันทึกสถิติ 
และบันทึกวาระของประชุมธุรกิจทุกครั้ง
 ข. รักษารายชื่อสมาชิก NMI ทุกคน
4.เหรัญญิก
 ก. รักษาบัญชีอย่างทุกต้องเกี่ยวกับทุนเงินที่เข้ามาและจ่ายออกไป
 ข. ดูแลเงนิถวาย ให้ส่งไปทีเ่หรญัญกิทีไ่ด้ก�าหนดตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม
 ค. ส่งรายงานทุกอย่างต่อคณะกรรมการและเหรัญญกิคริสตจกัรท้องถ่ินตาม
สมควร
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5.คณะกรรมการบริหาร
 ก. แต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการเพิ่มเติมหรือต�าแหน่งที่ว่างลงในคณะ
กรรมการ
 ข. ด�าเนินภารกิจระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
 ค. เสนอชื่อหนึ่งชื่อหรือมากกว่านั้นให้เป็นประธาน เม่ือต�าแหน่งว่างลง
ระหว่างการประชุมประจ�าปี
6.สมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ
 ก. ด�าเนนิการข้อจดุส�าคญัและ หรอืความรับผิดชอบซึง่เขาได้รับมอบหมาย 
(ดูคู่มือ NMI)

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร
 ก. วัตถุประสงค์ คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารจะเสริมสร้าง
วัตถุประสงค์ของพันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล (NMI)ภายในองค์การบริหาร
 ข การประกอบด้วย

1.เจ้าหน้าทีข่องคณะกรรมการจะประกอบด้วยเจ้าหน้าทีส่ีค่น : ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 

2.สมาชิกคณะกรรมการจะรบัผิดชอบเพือ่สร้างการรวมมอืของคริสตจกัร
ให้เข้าสู่พันธกิจมิชช่ันผ่านทางการอธษิฐาน การสร้างสาวก การศกึษา และการถวาย
เงนิ สมาชกิคณะกรรมการคนเดยีวอาจจะมตี�าแหน่งมากกว่าต�าแหน่งเดยีวแต่เขายงั
ออกเสียงแค่เสียงเดียวได้

3.คณะคณะกรรมการบรหิารจะประกอบด้วยประธานองค์การบริหาร เจ้า
หน้าที่ NMI และสมาชิกกรรมการอีก 3 คนอื่น
 ค การเสนอชื่อ การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง และต�าแหน่งว่าง

1.การเสนอช่ือ คณะกรรมการได้รับการเสนอชือ่โดยกรรมการทีป่ระกอบ
ด้วยสมาชิก NMI ไม่น้อยกว่า 5 คน คณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารจะ
แต่งตั้งกรรมการเสนอชื่อ ประธานองค์การบริหารจะรับต�าแหน่งประธานเพื่อการ
เสนอชื่อประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหาร เมื่อมีการอนุมัติจากประธานองค์การ
บริหาร ประธาน NMI จะเป็นรับต�าแหน่งประธานกรรมการเสนอช่ือเพื่อการเสนอ
ชื่ออื่นๆ ได้ ทุกคนทีจะได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนใน
องค์การบริหารนั้น 

2.การเลือกตั้ง ประธานและสมาชิกคณะกรรมการไม่น้อยกว่าอีก 4 คน 
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ซ่ึงผู้ใดคนหน่ึงจะก�าหนดเป็นรองประธานจะได้รับเลือกตั้งโดยคะแนนเสียงลงในที่
ประชุมสมัชชา NMI ประจ�าปีขององค์การบรหิาร (ทัง้สตี�าแหน่งของคณะกรรมการ
เหล่านีไ้ม่ร่วมถงึเลขานุการและเหรญัญิก ดูข้อ 5 ส่วนที ่2 ค 2ค) ระยะการรับใช้จะ
เป็นหนึง่หรอืสองปีของสมชัชา ปีสมชัชาจะเรมิต้นหลงัจากการปิดประชุมสมัชชาองค์
ประจ�าการบรหิารจนถงึการเปิดประชุมการประชุมสมัชชาองค์การบริหารคร้ังต่อไป
 ก ประธาน 

1) คณะกรรมการเสนอช่ือจะยืน่เสนอหนึง่หรือหลายชือ่ส�าหรับต�าแหน่ง
ประธาน ยกเว้นเมือ่คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบรหิารแนะน�าให้มกีารเลอืก
ตั้งโดยการออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เพื่อประธานผู้ด�ารงต�าแหน่ง
อาจจะได้รับการเลือกตั้งใหม่

2) ประธานผู้ด�ารงต�าแหน่งอาจจะได้รับการเลือกตั้งใหม่โดยการออก
เสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เมื่อการเลือกตั้งนั้นๆ ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารและได้รับการเห็นชอบโดยประธาน
องค์การบริหาร

3) ประธานจะได้รบัการเลือกตัง้โดยเสยีงส่วน2 ใน 3โดยการลงคะแนน
เสยีงของสมาชกิทีม่าประชุมและออกเสยีงให้ได้รับต�าแหน่งเป็นระยะหนึง่หรือสองปี
ของสมัชชา หรอืจนกว่าผูค้นอืน่ได้รบัการคดัเลือกให้ท�าต�าแหน่งแทน คณะกรรมการ 
NMI ประจ�าองค์การบรหิาร และประธานองค์การบรหิารจะแนะน�าระยะเทอมการรบั
ใช้นั้น

4) ในกรณีมีประธาน NMI ที่รับใช้ครบ10 ปีขึ้นไปต่อๆกันในองค์การ
บริหารเดียว ซึ่งเขาจะลาออก คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารและ
ประธานองค์การบรหิารก็อาจจะเสนอการเลือกตัง้ส�าหรบัชือ่เดยีว ผูท้ีจ่ะเป็นต�าแหน่ง 
“ประธาน NMI ชั่วคราว”โดยการออกเสียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เพื่อให้เขารับใช้แค่
ระยะหนึ่งปี ประธานช่ัวคราวคนนั้นจึงจะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้ง
ทันทีได้หลังจากปีชั่วคราวนั้นหมดสิ้น
 ข รองประธาน
 จะได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ให้มีความรับผิดชอบเฉพาะด้วยการเสนอสองชื่อเพื่อการเลือกตั้ง
นั้น หรือ

2) ให้รบัใช้ทัง้คณะกรรมการ NMI ด้วยต�าแหน่งเฉพาะซึง่คณะกรรมการ
นั้นจะก�าหนดให้ หรือ
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3) การออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” เมื่อคณะกรรมการ
เสนอชื่อเสนอชื่อของเขาและได้รับการอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร
 ค เลขานุการและเหรัญญิก
 จะได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1).ที่ประชุมสมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหาร เมื่อได้รับการเสนอชื่อ
จากคณะกรรมการเสนอชือ่และการอนมุตัจิากประธานองค์การบรหิาร กอ็าจจะมกีาร
เลือกตั้งโดยการออกเสียง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ให้รับใช้ระยะหนึ่งหรือ
สองปีของสมัชชา หรือ

2) คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารซึ่งได้รับการเลือกตั้งแล้ว 
เมื่อได้รบัการเสนอจากคณะกรรมการเสนอชื่อและได้รับอนุมัตจิากประธานองค์การ
บรหิารแล้ว ก็อาจจะมกีารเลือกต้ังโดยการออกเสยีง “เหน็ชอบ” หรือ “ไม่เหน็ชอบ” 
ให้รับใช้ระยะหนึ่งหรือสองปีของสมัชชา หรือ

3) ถ้าหากองค์การบรหิารมเีหรญัญกิผูเ้ดยีว ซึง่เกบ็บญัชขีองทนุเงนิของ
องค์การบริหารรวมถึงทุนเงิน NMI บุคคลคนนั้นจะเป็นเหรัญญิก NMI และสมาชิก
คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบรหิารเพือ่มสีทิธแิละหน้าทีท่ีส่มควรตามก�าหนด
จากคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร
 ง สมาชิกคณะกรรมการ NMI อีกสามคนนอกจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะรับ
ใช้ระยะเวลาเป็นหนึ่งหรือสองปีของสมัชชาด้วยมีความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ 
NMI จะก�าหนดให้เขา คณะกรรมการเสนอชื่อและประธานองค์การบริหารจะเสนอ
ระยะการรับใช้นั้น
 จ สมาชิกคณะกรรมการ NMI อีกเพิ่มเติมรวมถึงผู้ประสานงาน NMI 
ส�าหรับโซนหรือบริเว้นอื่นๆ อาจจะ

1) ได้รับคัดเลือกให้มีความรับผิดชอบเฉพาะ หรือ
2) ได้รับคัดเลือกเข้าสู่คณะกรรมการ NMI โดยมีความรับผิดชอบซึ่ง

คณะกรรมการจะก�าหนดที่หลัง หรือ
3) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะคณะกรรมการบริหาร หรือโดยคณะ

กรรมการ NMI ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ก�าหนดให้
ระยะการรบัใช้จะเป็นหนึง่หรอืสองปีของสมชัชา คณะกรรมการเสนอชือ่และประธาน
องค์การบริหารจะเสนอระยะการรับใช้
 ฉ ผู้แทนอนุชน

1) ที่ประชุมสมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหารอาจจะคัดเลือกสมาชิก
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อนุชนไม่เกินสองคนให้เข้าคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร หรือ
2) คณะกรรมการ NMI ซึ่งได้รับคัดเลือกใหม่นั้นอาจจะคัดเลือกสมาชิก

อนุชนไม่เกินสองคนให้เข้าคณะกรรมการNMI ประจ�าองค์การบริหาร
3) คณะกรรมการบริหารประจ�าองค์การบริหารของเยาวชนนาซารีน

นานาชาติอาจจะเสนอชื่อได้
4) ระยะเทอมการรับใช้จะเป็นหนึ่งปีของสมัชชา

 ช สมาชิกคณะกรรมการบริหารอีกสามคนนอกจากเจ้าหน้าที่จะได้รับ
คัดเลือกโดยลงคะแนนเสียงจากคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารให้รับใช้
ระยะหนึ่งปีของสมัชชา หรือจนกว่าผู้ใดที่จะรับใช้ต่อไปได้รับคัดเลือกแทน
 3. การแต่งตั้ง 

ก ประธาน คณะกรรมการบริหารจะเสนอช่ือสองคน การเลือกตั้งโดย
ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารผู้ที่เข้า
มาประชุมและออกเสียงนั้น ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจะรับใช้จนกว่าสมัชชา NMI ประจ�า
องค์การบริหารครั้งต่อไปจะปิด

ข สมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ คณะกรรมการบริหารหรือคณะ
กรรมการNMIประจ�าองค์การบริหารจะเติมต�าแหน่งที่ว่างโดยการแต่งตั้ง สมาชิก
คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ใหม่นัน้จะรบัใช้จนกว่าสมชัชา NMI ประจ�าองค์การ
บริหารครั้งต่อไปจะปิด

ค เหรัญญิกคนเดียว ถ้าหากองค์การบริหารมีเหรัญญิกคนเดียว และ
ต�าแหน่งน้ันว่างลง คณะกรรมการท่ีปรกึษาประจ�าองค์การบริหารจะเตมิต�าแหน่งนัน้ 

 ง หน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการ
 1 ประธาน

ก. น�างาน NMI ในองค์การบริหาร
ข. ด�าเนนิเป็นประธานทีป่ระชุมทกุอย่างของคณะกรรมการ NMI ประจ�า

องค์การบริหาร คณะกรรมการบริหาร และสมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหาร
ค. ด�าเนินหรือฝากความรับผิดชอบไว้กับผู้อื่นส�าหรับข้อเน้นที่ไม่ได้รับ

มอบหมายโดยการคัดเลือกหรือการกระท�าของคณะกรรมการ
ง. จดัเตรียมงบประมาณประจ�าปีเพือ่การอนมุตัจิากกรรมการเงนิประจ�า

องค์การบริหาร
จ. ส่งรายงานประจ�าปีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมสมัชชาN-

MIประจ�าองค์การบริหาร และต่อผู้แทนภาคพื้นของคณะกรรมการ NMI สากล
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ฉ. เป็นสมาชิกตามต�าแหน่งของกรรมการประจ�าองค์การบริหารท่ีอ้าง
ถึงในมาตรา 207 ของคู่มือ
 2. รองประธาน

ก. ด�าเนินหน้าที่ทุกอย่างของประธานเมื่อประธานไม่อยู่
ข. รับใช้ในหน้าที่ต่างๆ เมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ NMI 

ประจ�าองค์การบริหาร
 3. เลขานุการ

ก. ด�าเนินการสื่อสารแบบการเขียนของNMI รักษาการบันทึกสถิติ และ
บันทึกวาระของประชุมธุรกิจทุกครั้ง

ข. ส่งแบบฟอร์มรายงานประจ�าปีให้กับประธาน NMI ท้องถิ่น
ค. รวบรวมสถิติที่บันทึกแล้ว และส่งรายงานประจ�าปีต่อประธาน NMI 

ประจ�าองค์การบริหาร ต่อผู้อ�านวยงาน NMI สากล ต่อผู้แทนคณะกรรมการ NMI 
สากล และต่อผู้ประสานงาน NMI ประจ�าภาคพื้นเม่ือสมควรส�าหรับภาคพื้นของ
พันธกิจมิชชั่นสากล
 4.เหรัญญิก

ก. รักษาบัญชีอย่างทุกต้องเกี่ยวกับทุนเงินที่เข้ามาและจ่ายออกไป
ข. คืนเงินต่อเหรัญญิกผู้ที่ได้ก�าหนดตามเวลาที่เหมาะสม
ค. ส่งรายงานปกตแิบบรายละเอียดต่อคณะกรรมการNMI ประจ�าองค์การ

บริหาร และจัดเตรียมรายงานประจ�าปีต่อสมัชชาNMI ประจ�าองค์การบริหาร
ง. จัดการตรวจการเงิน (audit) ประจ�าปีของการบันทึกของเหรัญญิก 

NMI ประจ�าองค์การบริหาร ด้วยกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมขององค์การบริหาร 
 4.คณะกรรมการบริหาร

ก แต่งต้ังสมาชิกคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารเพิม่เตมิหรือ
ต�าแหน่งที่ว่างลงในคณะกรรมการนั้น

ข ด�าเนินกิจกรรมระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
ค เสนอช่ือสองช่ือให้เป็นประธาน เมือ่ต�าแหน่งว่างลงระหว่างการประชมุ

สมัชชาประจ�าปี
 5.สมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ

ก ด�าเนินการข้อจุดส�าคัญและ หรือความรับผิดชอบซึ่งเขาได้รับมอบ
หมาย (ดูคู่มือ NMI)
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ส่วนที่ 3 คณะกรรมการ NMI สากล
 ก วัตถุประสงค์ คณะกรรมการ NMI สากลจะเสริมสร้างวัตถุประสงค์ของ
พันธกิจมิชชั่นนาซารีนสากล 
 ข การประกอบด้วย

1.คณะกรรมการ NMI สากลจะประกอบด้วยผู้อ�านวยการพันธกิจสากล 
ผู้อ�านวยการ NMI สากล ประธาน NMI สากล และผู้แทนคนเดียวจากแต่ละภาคพื้น
ในคริสตจักรนาซารีน

2.คณะกรรมการบรหิาร NMI จะประกอบด้วย ผูอ้�านวยการพนัธกจิสากล 
ผู้อ�านวยการ NMI สากล ประธาน NMI สากล รองประธาน NMI สากล เลขานุการ 
NMI และ สมาชิกคณะกรรมการอีกหนึ่งคน 
 ค การเสนอชื่อ การเลือกตั้ง การแต่งตั้ง และต�าแหน่งว่าง

1.การเสนอชื่อ และการเลือกตั้งผู้อ�านวยการ NMI สากล
ก. ผู้อ�านวยการ NMI สากลจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้อ�านวยการ

ของส�านักงานพันธกิจสากล เมื่อมีการปรึกษากับประธานองค์การบริหารสากลผู้มี
อ�านาจส�าหรับส�านักงานพันธกิจสากลนั้น

ข. คณะกรรมการ NMI สากลจะอนุมัติชื่อผู้อ�านวยการ NMI สากล
ที่ได้รับการเสนอนั้น โดยลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ค. คณะกรรมการพันธกิจสากลของกรรมการสากลจะอนุมัติการ
เสนอชื่อโดยลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เพื่อเสนอชื่อนั้นต่อคณะกรรมการประธาน
องค์การบริหาร

ง. คณะกรรมการประธานองค์การบริหารจะคัดเลือกผู้อ�านวยการ 
NMI สากล

2.การเสนอชื่อ และการเลือกตั้ง ประธาน NMI สากล
ก คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอชื่อ ซึ่งจะ

ประกอบด้วย ผูอ้�านวยการพนัธกจิสากล ผู้แทนจากภาคพืน้สามคนจากสมาชกิของ
คณะกรรมการ NMI สากล และอีก 5 คนที่ไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ NMI 
สากล แต่ไม่ถึงสองคนในคณะกรรมการเสนอชื่อสามารถมาจกภาคพื้นเดียวได้

ข ผู้อ�านวยการ NMI สากลจะด�าเนินการเป็นประธานของคณะ
กรรมการเสนอชื่อ

ค คณะกรรมการนั้นจะเสนอ 2-3 ชื่อส�าหรับประธาน NMI สากล 
และทุกชือ่ท่ีได้รบัการเสนอจะได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการประธานองค์การบรหิาร
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สากล
ง ที่ประชุมสมัชชา NMI สากลจะคัดเลือกประธาน NMI สากล จาก

ชื่อที่ได้รับการเสนอนั้น โดยลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วน
จ ประธาน NMI สากลจะรับใช้ระยะเทอม 4 ปีจากเวลาปิดสมัชชา

องค์การบริหารสากลจนถึงเวลาปิดสมัชชาครั้งต่อไป
ฉ ประธาน NMI สากลจะจ�ากัดการรับใช้ให้ไม่เกิน 2 เทอมเต็มที่ 

ซึง่แต่ละเทอมมีระยะ 4 ปี ถ้าหากบคุคลได้รบัคดัเลอืกให้รับใช้เมือ่ต�าแหน่งประธาน 
NMI สากลว่างลง บุคคลผู้นั้นยังมีสิทธิรับใช้อีก 2 เทอมเต็มที่

3.การเสนอชื่อและการเลือกตั้ง สมาชิกคณะกรรมการ
ก คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารแต่ละแห่งอาจจะเสนอ 

1-2 ชือ่จากภาคพืน้ของตนต่อส�านกังาน NMI สากล เพือ่เป็นผูแ้ทนภาคพืน้ส�าหรบั
การลงคะแนนเสียงให้เสนอชื่อ

1) ชื่อแต่ละคนเหล่านี้จะเป็นสมาชิกที่อาศัยอยู่ในภาคพื้นที่เขา
อาจจะเป็นผู้แทน ยกเว้นกรณีเมื่อสมาชิกคณะกรรมการ NMI ย้ายจากภาคพื้นนั้น
ภายใน 6 เดือนก่อนสมัชชา NMI สากล

2) ข้อก�าหนดไม่เกี่ยวข้องกรณีเมื่อมีบุคคลที่อาศัยที่อยู่บ้านอยู่
เพิ่งข้ามขอบเขตภาคพื้นจากสถานที่คริสตจักรแห่งที่เป็นสมาชิกภาพของเขา

ข จากชื่อเหล่านี้ที่เสนอลงคะแนนเสียง แต่ละภาคพื้นในคอนเกรส
ที่สมัชชา NMI สากลจะเลือก 2 ชื่อ ซึ่ง 2 ชื่อนั้นได้รับคะแนนมากที่สุดเพื่อได้รับ
การเสนอ อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ชื่อนั้นมาจากองค์การบริหารเดียวกันไม่ได้ ในกรณี
นั้นจากชื่อที่เหลือ ผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดซึ่งมาจากองค์การบริหารแตกต่างการ
จะได้รับสิทธิแทนผู้ที่สอง

ค ทีค่องเกรสของภาคพืน้จะคัดเลอืกหนึง่คนโดยลงคะแนนเสยีงส่วน
ใหญ่เพื่อเป็นผู้แทนของภาคพื้นในคณะกรรมการ NMI สากล

ง สมาชิกคณะกรรมการจะรับใช้ระยะเทอม 4 ปีจากการปิดสมัชชา
องค์การบริหารสากลจนถึงการปิดสมัชชาองค์การบริหารสากลครั้งต่อไป

จ ระยะเทอมการรับใช้จะจ�ากัดไม่เกิน 2 เทอมเต็มที่ที่ติดกัน ซึ่ง
แต่ละเทอมมีระยะ 4 ปี ถ้าหากบุคคลได้รับคัดเลือกให้รับใช้เมื่อต�าแหน่งสมาชิก
คณะกรรมการ NMI สากลว่างลง บุคคลผู้นั้นยังมีสิทธิรับใช้อีก 2 เทอมเต็มที่ติด
กัน แต่หลงัจากบุคคลไม่รบัใช้หนึง่เทอมแล้ว เขากส็ามารถได้รบัคดัเลอืกรบัใช้อกีได้

4.การเสนอและการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
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ก ในประชุมครั้งแรกคณะกรรมการ NMI สากลจะเสนอชื่อและคัด
เลือก รองประธาน เลขานุการ และสมาชิกอีกหนึ่งคนให้เข้าสู่คณะกรรมการบริหาร

ข การคดัเลือกโดยลงคะแนนเสยีงส่วนใหญ่จากสมาชกิทีเ่ข้ามาและ
ใช้สิทธิออกเสียง

5.การเสนอชื่อและการคัดเลือกผู้แทน NMI ต่อกรรมการสากล
ก คณะกรรมการ NMI สากลจะเสนอชือ่สมาชกิหนึง่คนให้เป็นผูแ้ทน 

NMI ให้เข้าสู่กรรมการสากลของคริสตจักรนาซารีน
ข ทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบรหิารสากลจะคดัเลอืกผูแ้ทน NMI โดย

ลงคะแนนเสียง
4.ต�าแหน่งที่ว่าง 
 ก. ถ้าหากต�าแหน่งประธาน NMI สากลว่างลงระหว่างสมชัชาองค์การบรหิาร
สากล คณะกรรมการบริหารจะเสนอชื่อต่างๆ โดยการปรึกษากับประธานองค์การ
บริหารสากลผู้มีอ�านาจ คณะกรรมการ NMI สากลก็จะคัดเลือกบุคคลจากชื่อเหล่า
น้ัน โดยการออกเสยีง 2 ใน 3 บคุคลทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกนัน้จะด�าเนนิหน้าทีป่ระธาน 
NMI สากลจนกว่าเวลาปิดของทีป่ระชมุสมัชชาองค์การบรหิารสากลครัง้ต่อไป คณะ
กรรมการ NMI สากลจะปรกึษากับประธานองค์การบรหิารสากลผู้มอี�านาจเพือ่ตดัสิน
ใจว่าจ�าเป็นต้องเรียกรองให้มีการคัดเลือกเติมต�าแหน่งว่างเหล่านี้หรือไม่ 
 ข. เมื่อต�าแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ NMI สากลว่างลงระหว่างที่ประชุม
สมชัชาองค์การบรหิารสากล คณะกรรมการบรหิารแต่ละองค์การบรหิารในภาคพืน้ท่ี
เก่ียวข้องจะเสนอช่ือหนึง่คนจากภาคพืน้ ส่งต่อคณะกรรมการบริหารสากล แล้วคณะ
กรรมการบริหารสากลจะเสนอสองช่ือจากรายชื่อเหล่านั้น ประธาน NMI ประจ�า
องค์การบรหิารในภาคพืน้น้ันจงึคดัเลือกบคุคลเพือ่เตมิต�าแหน่งว่างนัน้ โดยการออก
เสียงส่วนใหญ่ คณะกรรมการ NMI สากลจะปรกึษากบัประธานองค์การบริหารสากล
ผูมี้อ�านาจเพือ่ตดัสนิใจว่าจ�าเป็นต้องเรยีกรองให้มกีารคดัเลอืกเตมิต�าแหน่งว่างเหล่า
นี้หรือไม่
 ค. เม่ือมตี�าแหน่งผูอ้�านวยการ NMI สากลว่างลง การเสนอชือ่และการคดัเลอืก
ผูอ้�านวยการ NMI สากลจะตามวิธกีระบวนการเดียวกนั (ด ูข้อ 5 ส่วนที ่3 ค 1)
 ง เมื่อต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารว่างลงระหว่างที่ประชุมสมัชชาNMI 
สากล คณะกรรมการ NMI สากลจะเสนอชื่อ 2 คน คณะกรรมการ NMI สากลก็จะ
ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เพื่อเติมต�าแหน่งที่ว่างนั้นได้
 จ เมื่อต�าแหน่งผู้แทน NMI ในกรรมการสากลว่างลง คณะกรรมการบริหาร

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   310 3/2/2017   10:07:12 AM



311

สากลจะปรกึษากบัประธานองค์การบรหิารสากลผูม้อี�านาจและได้รับอนมัุติจากคณะ
กรรมการประธานองค์การบรหิารสากลเพ่ือเสนอชือ่ 2 คน คณะกรรมการ NMI สากล
ก็จะคัดเลือกผู้แทนส่งต่อกรรมการสากลโดยออกเสียงส่วนใหญ่
 ง. หน้าที่ต่างๆ

1 สมาชิกคณะกรรมการ NMI สากล
ก ร่วมมือกับผู้อ�านวยการ NMI สากล ในการพัฒนานโยบาย และ

โครงงานของ NMI
ข เสริมสร้างโดรงงานทั้งหมดของ NMI ในบริเว้นของโลก [geo-

graphic region]ที่เขาได้รับเป็นผู้แทน
ค ส่งรายงานเกี่ยวกับงาน NMI ในภาคพ้ืนต่อที่ประชุมของคณะ

กรรมการ NMI สากลทุกครั้ง
ง เสนอสมาชิกคณะกรรมการ NMI สากลหนึ่งคน เพื่อได้รับการคัด

เลอืกจากทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากลให้เป็นผูแ้ทน NMI ในกรรมการสากล
จ ด�าเนินการงานทางกฎหมายทีผ่่านทีป่ระชมุสมัชชาองค์การบริหาร

สากล ซึ่งเกี่ยวข้องการเป็นผู้แทนในภาคพื้น
ฉ คัดเลือกรองประธาน เลขานุการ และสมาชิกอีกหนึ่งคนจากคณะ

กรรมการ NMI สากลต่อคณะกรรมการบริหาร
2 ผู้อ�านวยการ NMI สากล

ก ด�าเนินการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของ NMI
ข ร่วมมือกบัคณะกรรมการ NMI สากลเพือ่ขยายความต้องการพนัธ

กิจของ NMI ตลอดองค์การบริหารทั่วโลก
ค ตีความหมาย คู่มือและธรรมนูญของ NMI 
ง น�าส่วนบุคคลและภารกิจของส�านักงาน NMI สากล
จ รบัใช้เป็นผูต้รวจสงูสดุ [editor in chief] ส�าหรับวานพมิพ์ทกุอย่าง

ของ NMI 
ฉ น�าการรวบรวมและการดูแลการบันทึกและรายงานทุกอย่าง
ช ส่งรายงานการเงนิและสถติปิระจ�าปีต่อคณะกรรมการ NMI สากล 

กรรมการพันธกิจสากล และกรรมการสากล
ซ จัดรายงานแบบสรุปเกี่ยวกับงานธุรกิจที่ด�าเนินการในแต่ละ

ประชุมของคณะกรรมการ NMI สากลเพื่อได้รับอนุมัติจากกรรมการพันธกิจสากล
ของกรรมการสากล
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ญ ร่วมมือกับคณะกรรมการ NMI สากลเพื่อน�าการจัดงานและโครง
งานส�าหรับสมัชชา NMI สากล 

ฎ เตรียมรายงานของสมัชชา NMI สากล ทั้งส่วนการเงินและสถิติ 
พร้อมกับรายงานแบบสรุปผ่านทางส�านักงานพันธกิจสากลส�าหรับที่ประชุมสมัชชา
องค์การบริหารสากล

ฏ รบัใช้เป็นสมาชกิตามต�าแหน่งในทีป่ระชมุสมชัชาองค์การบริหาร
สากล

ฐ ร่วมมอืกบัคณะกรรมการ NMI สากลเพือ่ท�าและดแูล เวบ็ไซต์ทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมี่ความสามารถกว้างขวางเผื่อคณะกรรมการ NMI สากล

3. ประธาน NMI สากล
ก เป็นประธานที่ประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการ NMI สากล คณะ

กรรมการบริหาร และสมัชชาองค์การบริหารสากล
ข เสริมสร้างวัตถุประสงค์และโครงงานของ NMI

4. รองประธาน
ก ด�าเนินหน้าที่ทุกอย่างของประธานเมื่อประธานไม่อยู่

5. คณะกรรมการบริหาร
ก. ด�าเนินงานธุรกิจระหว่างประชุมของคณะกรรมการ
ข. เสนอ 2 ชื่อให้เป็นประธาน NMI สากล เมื่อมีต�าแหน่งนั้นว่างลง

ระหว่างสมัชชา NMI สากลเกิดขึ้น
ค. เสนอ 2 ชื่อส�าหรับต�าแหน่งว่างลงในคณะกรรมการบริหาร
ง. แต่งตั้งกรรมการเสนอชื่อส�าหรับต�าแหน่งประธาน NMI สากล

ข้อ 6 การประชุม
ส่วนที่ 1 การประชุมท้องถิ่น 
 ก.ประจ�าเดือน
 จะมีการประชุมส�าหรบัข่าวสารของมชิชัน่ ส�าหรับแรงจงูใจและการอธษิฐาน 
แต่ละเดือนตามปฏิทินอย่างน้อยจะมีการประชุม 12 ครั้งต่อปี

1. การประชุมอาจจะมีรูปแบบลากลาย เช่น การนมัสการแบบพันธกิจ
มิชชั่น การแบ่งปันจากมิชชันนารี บทเรียนพันธกิจมิชชั่น กิจกรรมมิชชั่น การจัด
สถานการณ์มิชชั่น น่าที่มิชชั่น จุดแนนในความส�าคัญของ NMI แต่ละเดือน เป็นต้น

2. ประธาน NMI และคณะกรรมการ NMI จะร่วมมอืกบัศษิยาภบิาลเพือ่
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วางแผนให้ครสิตจกัรท้องถิน่มกีารศกึษาพนัธกจิมชิชัน่และการมส่ีวนร่วมในพนัธกจิ
มิชชั่นได้
 ข. ประจ�าปี

1. การประชุมประจ�าปีของพันธกิจมิชชั่นจะมีขึ้นอย่างน้อย 30 วันก่อน
การประชมุสมัชชาองค์การบรหิาร เพือ่เลือกตัง้คณะกรรมการบริหาร/กรรมการ NM
Iที่จะด�าเนินการในปีถัดมาและผู้แทน NMI ส�าหรับประชุมพันธกิจมิชช่ันองค์การ
บริหารนั้น

2. มีแต่สมาชิก NMI ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้นจะมีสิทธิออกเสียงหรือ
ได้รับคัดเลือกให้เข้ากรรมการ NMI ท้องถิ่นได้
 ค. การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ NMI จะประชุมกันไม่น้อยกว่าทุก 3 เดือน เพื่อวางแผน 
รายงาน ประมวลค่า แจ้งข่าว ให้แรงจูงใจ และด�าเนินงานขององค์กรท้องถิ่นนั้นได้ 
องค์ประชุมจะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกส่วนใหญ่เข้ามา
 ง. การประชุมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

1. สมชัชา คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการย่อย เป็นต้น ของ NMI ได้
รบัสทิธิอ�านาจเพ่ือประชมุกนัผ่านทางโทรศพัท์หรือวธิกีารสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส์
อื่นๆ เมื่อสมาชิกทุกคนเหล่านั้นสามารถฟังซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมพร้อมๆ กัน
ในประชุมนั้นได้ 

2. การสือ่สารกันทกุอย่างซ่ึงธรรมนูญนีก้�าหนดอาจจะถูกส่งไปต่อสมาชกิ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้นเมื่อสมาชิกบางคนขอไม่รับการสื่อสารทางนั้น

ส่วนที่ 2 การประชุมองค์การบริหาร
 ก.ประชุมพันธกิจองค์การบริหาร 

1.จะมีประชุมสมัชชา NMI ประจ�าปีขององค์การบริหารเพื่อรายงาน 
อธษิฐาน แจ้งเข่า แรงจูงใจ เสนอแผนการ และด�าเนนิธุรกจิที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้

2.คณะกรรมการประจ�าองค์การบริหาร NMI จะปรึกษากับประธาน
องค์การบริหารเพื่อก�าหนดเวลาและสถานที่ส�าหรับประชุมสมัชชา NMI ฯ เพื่อจัด
ภายใน 30 วันก่อนประชุมการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
3 สมาชิกภาพ
 ก มีแต่สมาชิกขององค์การบริหารเท่านั้น ซึ่งจะมีสิทธิรับใช้เป็นผู้แทนตาม
ต�าแหน่งหรือได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนขององค์การบริหารนั้น
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 ข สมาชิกตามต�าแหน่งของประชุมสมัชชาคงจะประกอบด้วย คณะ
กรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร ประธานองค์การบริหาร ศิษยาภิบาลที่
ได้รับมอบหมายและผู้ช่วยศิษยาภิบาลเวลาเต็มที่ซึ่งได้รับเงินเดือนทุกคนของ 
ครสิตจักรท้องถิน่ สมาชิกฆราวาสของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ�าองค์การบรหิาร 
ประธาน NMI ท้องถิ่นจากปีของสมัชชาที่เพิ่งผ่านมาและประธาน NMI ใหม่ผู้ที่เพิ่ง
ได้รับการคัดเลือกมาหรือรองประธานเมื่อประธานไม่สามารถมาประชุมได้ สมาชิก
คณะกรรมการ NMI สากล ศิษยาภิบาลที่ได้รับมอบหมายแต่เกษียณแล้ว มิชชัน
นารีที่เกษียณแล้ว มิชชันนารีผู้ที่อยู่ในช่วง home assignment และมิชชันนารีใหม่ 
และประธาน NMI ประจ�าองค์การบรหิารทีเ่คยรบัใช้ในต�าแหน่งนัน้แต่ยงัอาศยัอยูใ่น
องค์การบริหารนั้นอีกต่อไป
 ค ผู้แทน (ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับคัดเลือกจากคริสตจักรท้องถิ่น
แต่ละแห่งจะเป็นสมาชิก NMI จ�านวนผู้ผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกจะก�าหนดตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้คือ ผู้แทนสองคน (ไม่รวมถึงสมาชิกร่วม) จากกลุ่ม NMI ที่มีสมาชิกไม่
เกนิ 25 คน และจะเพิม่ผูแ้ทนอกีหนึง่คนส�าหรบัทกุจ�านวน 25 คนหรอืส่วนใหญ่ของ
ขนาดนั้น สมาชิกภาพนี้มาจากสมาชิกภาพ NMI ตามรายงาน NMI ที่ได้รายงานใน
ที่ประชุม NMI ประจ�าปีของ NMI ท้องถิ่นเมื่อคัดเลือก คณะกรรมการเสนอชื่อ NMI 
ท้องถิ่นจะเสนอชื่อผู้แทน แล้วผู้แทนอาจจะได้รับคัดเลือกจากท่ีประชุมคริสตจักร
ประจ�าปี หรือเขาอาจจะได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริหารของคณะกรรมการ NMI 
ท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจ�าปีท้องถิ่น
 ง คริสตจกัรท้องถิน่แต่ละแห่งทีม่สีทิธเิพือ่มผีูแ้ทน 4 คนหรือมากกว่านัน้ให้
เข้าประชุมสมัชชาตามข้อ 6 ส่วนที่ 2 ก 3 ค จะพิจารณาให้ก�าหนดผู้แทนไม่น้อย
กว่าหน่ึงคน ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 15-30 ปี ครสิตจกัรจงึสามารถจดัการคดัเลอืกพเิศษ
ส�าหรับผู้แทนอนุชนเหล่านี้ได้ 
4 ผู้แทนที่เข้ามาร่วมคงจะเป็นองค์ประชุม
 ข คณะกรรมการ
 คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหารจะประชุมกันไม่น้อยกว่าปีละ
สองครัง้เพ่ือด�าเนนิการธรุกจิในช่วงเวลาระหว่างสมชัชาประจ�าปีขององค์การบรหิาร 
สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นองค์ประชุม
 ค การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร การประชุมและการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์

1. สมชัชา คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการย่อย เป็นต้น ของ NMI ได้
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รบัสทิธิอ�านาจเพ่ือประชมุกนัผ่านทางโทรศพัท์หรือวธิกีารสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส์
อื่นๆ เมื่อสมาชิกทุกคนเหล่านั้นสามารถฟังซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมพร้อมๆ กัน
ในประชุมนั้นได้ 

2. การสือ่สารกันทกุอย่างซ่ึงธรรมนูญนีก้�าหนดอาจจะถูกส่งไปต่อสมาชกิ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้นเมื่อสมาชิกบางคนขอไม่รับการสื่อสารทางนั้น
ส่วนที่ 3 การประชุมสากล
 ก.ประชุมพันธกิจสากล

1.จะมีประชุมสมัชชาสากลของ พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล ทันทีก่อน
ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล เพื่อรายงาน อธิษฐาน แจ้งเข่า แรงจูงใจ เสนอ
แผนการ และด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้ จ�านวนส่วนใหญ่ของผู้แทนที่ลง
ทะเบยีนแล้วจะก�าหนดเป็นองค์ประชุม เมือ่ทีป่ระชมุสมชัชา NMI สากลนีจ้ดัในหลาย
สถานที่ หลังจากมีองค์ประชุมครบแล้ว จ�านวนนั้นยังด�าเนินการด้วยกันจนถึงเวลา
ปิดประชมุสมัชชานัน้ แม้แต่อาจจะมีปั่ญหากบัสัญญาณติดต่อสถานทีบ่างแห่งกต็าม

2.คณะกรรมการ NMI สากลจะปรึกษากับประธานองค์การบริหารผู้ที่มี
อ�านาจ เพ่ือเลอืกเวลาและสถานทีข่องประชุมสมชัชา NMI สากล คณะกรรมการ NMI 
สากลจะอนุมัติสถานที่ทางการ และด�าเนินการจัดอย่างประยุกต์ใช้แน่นอนได้ด้วย

3.สมาชิกภาพ
ก สมาชิกตามต�าแหน่งของที่ประชุมสมัชชา NMI สากลจะประกอบ

ด้วย สมาชิกของคณะกรรมการ NMI สากล ประสานงาน NMI ประจ�าภาคพื้นของ
แต่ละภาคพื้นในพันธกิจมิชชั่นสากล ประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหาร หรือรอง
ประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหารจะเป็นผู้แทนส�าหรับองค์การบริหารนั้นได้ ถา
หากประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหารไม่สามารถเข้าร่วมได้

ข ผู้แทนและรองผู้แทนให้เข้าที่ประชุมสมัชชา NMI สากล จะได้รับ
คัดเลือกโดยลงคะแนนเสียงจากที่ประชุมสมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหาร รอง
ผู้แทนจึงอาจจะได้รับคัดเลือกโดยลงคะแนนเสียงต่างหาก หรือในลงคะแนนเสียง
ใบเดียวกับผู้แทน เมื่อได้รับการเสนออย่างนั้นจากคณะกรรมการ NMI ฯ ทั้งผู้แทน
และรองผู้แทนคงจะได้รับคัดเลือกโดยการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เมื่อได้รับอนุมัติ
จาก 2 ใน 3 ส่วนจากที่ประชุมสมัชชา NMI ประจ�าองค์การบริหาร และได้รับการ
เสนอจากคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร (ดูข้อ 6 ส่วนที่ 3 ก 3 ค เพื่อ
ก�าหนดจ�านวนผู้แทนและเวลาของการคัดเลือกนั้น)

ค ผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าที่ประชุมสมัชชา NMI สากลจะใช้วิธี
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การดังต่อไปนี้เพื่อก�าหนดจ�านวนคนให้เป็นผู้แทน คือ ผู้แทน 2 คนจากองค์การ
บริหารชั้น 3 และ 2 ซึ่งมีสมาชิก NMI ไม่เกิน 1000 คน ซึ่งไม่รวมถึงสมาชิกรวม 
นอกจากนีจ้ะเพิม่ผูแ้ทนอกีหนึง่คนส�าหรบัจ�านวนสมาชกิทกุ 700 คนหรอืส่วนใหญ่
ขนาดนัน้ทีเ่หลอื องค์การบรหิาร สมาชิกภาพนีม้าจากสมาชกิภาพ NMI ตามรายงาน 
NMI ทีไ่ด้รายงานในทีป่ระชุม NMI ประจ�าองค์การบรหิารเมือ่คดัเลอืก คณะกรรมการ
เสนอชื่อ NMI ประจ�าองค์การบริหารจะเสนอชื่อผู้แทน (ดูคู่มือ ย่อหน้า 200.2 เพื่อ
ระบุถึงร�าดับชั้นขององค์การบริหาร) คณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร
จะก�าหนดจ�านวนรองผู้แทนซึ่งจะได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสมัชชา NMI ประจ�า
องค์การบริหารได้ 

ง องค์การบริหารชั้น 3 และชั้น 2 ซึ่งมี่สิทธิเพื่อมีผู้แทน 4 คนขึ้นไป
ให้เข้าที่ประชุมสมัชชา NMI สากล ตามวิธีการที่ได้ก�าหนดใน ข้อ 6 ส่วนที่ 3 ก 3 
ค องค์การบรหิารนัน้คงจะก�าหนดผูแ้ทนไม่น้อยกว่าหนึง่คนให้มอีายุระหว่าง 15-30 
ปีได้ ดงัน้ันองค์การบริหารอาจจะจดัการคดัเลือกพเิศษทีป่ระชมุสมชัชา NMI ประจ�า
องค์การบริหารเพื่อผู้แทนอนุชนเหล่านี้

จ ผู้แทนมิชชันนารีสากลหน่ึงคนส�าหรับแต่ละภาคพื้นของพันธกิจ
มิชชั่นสากล ซึ่งมีจ�านวนมิชชันนารีไม่เกิน 50 คน หรือผู้แทนมิชชันนารีสากล 2 
คนส�าหรับแต่ละภาคพื้นที่มีจ�านวนมิชชันนารีมากกว่า 50 คน ผู้แทนเหล่านี้จะได้
รับการเสนอช่ือและคัดเลือกจากและโดยมิชชันนารีสากลที่ได้รับมอบหมายให้รับใช้
ในภาคพื้นนั้น โดยวิธีการซึ่งได้รับการอนุมัติจากส�านักงานผู้อ�านวยการ NMI สากล

ฉ ผูแ้ทนจะได้รบัคดัเลือกโดยการลงคะแนนเสียงจากทีป่ระชมุสมชัชา 
NMI ประจ�าองค์การบริหารภายใน 16 เดือนหรือภายใน 24 เดือนในกรณีที่อยู่ใน
พื้นที่ที่ต้องใช้หนังสือเดินทางหรือการจัดเตรียมด้านอื่นๆ

ช เมื่อถึงเวลาจัดที่ประชุมสมัชชา NMI สากล ผู้แทนผู้ใดก็ตามซึ่งได้
รับคัดเลือกแล้วต้องอาศัยอยู่ในองค์การบริหารท่ีเขามีสมาชิกภาพเม่ือได้รับการคัด
เลือกนั้น ถ้าหากผู้แทนที่กล่าวถึงย้ายออกจากองค์การบริหารนั้น เขาก็จะหมดสิทธิ
ให้เป็นผู้แทนไม่ได้ แต่กรณีเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีบ้านอาศัยแค่เพิ่งตรงข้าม
ขอบเขตขององค์การบริหารจากคริสตจักรที่มีสมาชิกภาพ

ซ ในกรณีประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหาร รองประธาน ผู้แทนที่
ได้รับคัดเลือกแล้ว รองผู้แทนที่ได้รับคัดเลือก หรือรองผู้แทนที่ได้ก�าหนดแล้วไม่
สามารถเช้าร่วมทีป่ระชมุสมชัชา NMI สากล และแจ้งข่าวอย่างนัน้หลงัจากทีป่ระชมุ
สมัชชา NMI ประจ�าองค์การบรหิารครัง้สุดท้ายก่อนทีป่ระชุมสมชัชา NMI สากล คน
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อืน่อาจจะได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นรองผูแ้ทนโดยคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การ
บริหาร หรือหากไม่มีคณะกรรมการ NMI ฯ ประธาน NMI ประจ�าองค์การบริหารจะ
แต่งตั้งคนอื่นโดยอนุมัติจากประธานองค์การบริหาร
4.การประชุมคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการ NMI สากลใหม่ ซึง่เพิง่ได้รบัคดัเลอืกทีส่มชัชา NMI สากล
สามารถประชมุกันก่อนทีป่ระชุมสมชัชาองค์การบรหิารสากลปิด เพือ่วตัถุประสงค์ใน
การจัดองค์กรและการว่างแผนได้
 2. คณะกรรมการ NMI สากลจะประชุมกันไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อทุก 4 ปี
เพื่อด�าเนินการธุรกิจในช่วงเวลาระหว่าง 4 ปีเหล่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้ององค์กร สมาชิก
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์ประชุม
5.การประชุมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. สมัชชา คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการย่อย เป็นต้น ของ NMI ได้
รบัสทิธิอ�านาจเพ่ือประชมุกนัผ่านทางโทรศพัท์หรือวธิกีารสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส์
อื่นๆ เมื่อสมาชิกทุกคนเหล่านั้นสามารถฟังซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมพร้อมๆ กัน
ในประชุมนั้นได้ 
 2. การส่ือสารกันทุกอย่างซึ่งธรรมนูญน้ีก�าหนดอาจจะถูกส่งไปต่อสมาชิก
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้นเมื่อสมาชิกบางคนขอไม่รับการสื่อสารทางนั้น
ข้อ 7 ทุน
ส่วนที่ 1 ทุนที่จัดหาโดยคริสจักรท้องถิ่น
 ก. การถวายเพื่อการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก

1.ทนุทัง้หมดทีท่างพนัธกจินีจ้ดัหาได้ส�าหรับการถวายเพือ่ประกาศพระ
กิตติคุณทั่วโลกจะส่งโดยตรงไปให้เหรัญญิกองค์การบริหารสากล

2.ทุนส�าหรับสนับสนุนการถวายเพื่อการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก 
(WEF) จะจัดหาโดยวิธีต่อไปนี้ 

ก จากเงินถวาย WEF ประจ�า
ข จากเงินถวายวันอีสเตอร์ และวันขอบคุณพระเจ้า
ค จากเงินถวายส่วน WEF เช่น สัญญาแห่งความเชื่อ
ง จากเงินถวายของกลุ่มอธิษฐาน และถือศีลอดอาหาร 

 ข. ทุนการถวายพิเศษส�าหรับงานมิชชั่นโลก ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
1.ควรเปิดโอกาสส�าหรับการถวายพเิศษส�าหรบังานมชิชั่นโลก และงาน

ที่นอกเหนือจากการถวายเพื่อ WEF 
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2.การถวายพิเศษส�าหรับงานมิชชั่นโลกที่พิเศษเพ่ิมเติม ควรจะได้รับ
อนุมัติและเห็นชอบจากบุคคลที่เหมาะสมของส�านักงานนานาชาติ

3.คณะกรรมการ NMI สากลจะอนุมิติและเห็นชอบการถวายพิเศษ
ส�าหรับมิชชั่นโลกทุกอย่าง ซึ่งจะเปิดและจัดหาผ่านทาง NMI ล�าดับสากล 
 ค. เงินทุนทั่วโลกที่ไม่รวมอยู่ด้วย

1.ไม่มีเงนิทนุส่วนไหนทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะถกูน�าไปใช้ส�าหรบัค่า
ใช้จ่ายท้องถิ่นองค์การบริหารหรืองานกุศลใดๆ
 ง. ค่าใช้จ่ายท้องถิ่น

1.ควรมีทุนค่าใช้จ่ายท้องถิ่นส�าหรับงาน NMI ซึ่งได้ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการ NMI ท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากกรรมการคริสตจักร

2.ควรมีส่วนหนึ่งของทุนค่าใช้จ่ายท้องถ่ินส�าหรับค่าใช้จ่ายของผู้แทน
ของที่ประชุมการประชุมสมัชชาองค์การบริหาร
ส่วนที่ 2 ทุนที่จัดหาโดยองค์การบริหาร
 ก ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร

1.ควรมทีนุค่าใช้จ่ายส�าหรบังาน NMI ขององค์การบรหิาร ซึง่ได้ก�าหนด
โดยคณะกรรมการ NMI ประจ�าองค์การบริหาร และได้รับอนุมัติจากกรรมการการ
เงินประจ�าองค์การบริหาร

2.ควรมีส่วนหนึ่งของทุนค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารนั้นส�าหรับค่าใช้
จ่ายของผูแ้ทน NMI ประจ�าองค์การบรหิาร เพือ่เขาจะไปท่ีประชุมสมชัชา NMI สากล

3.ทุนส�าหรับสนับสนุนการถวายเพื่อการประกาศพระกิตติคุณทั่วโลก 
และ ทุนการถวายพิเศษส�าหรับงานมิชชั่นโลก ไม่สามารถใช้ส�าหรับค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารได้
ส่วนที่ 3 ค่าตอบแทน
 ก การรับใช้ในพันธกิจ NMI จะเป็นการรับใช้โดยความรักต่อคริสตจักร ผู้
น�าใดๆ ซึ่งได้รับคัดเลือกแม่แต่ล�าดับไหน ท้องถิ่น องค์การบริหาร สากล ไม่ควรได้
รับเงินเดือน ยกเว้นผู้อ�านวยงาน NMI สากล ซึ่งเขาเป็นลูกจ้างของคริสตจักรนาซา
รีน จ�ากัด (Inc.) 
 ข ควรมเีงนิพอสมควรเพีอ่คืนค่าใช้จ่ายของสมาชิกคณะกรรมการ NMI ตาม
ทุกล�าดับ คือท้องถิ่น องค์การบริหาร และสากล
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ข้อ 8 นโยบายและขั้นตอน
 คณะกรรมการ NMI สากลจะแต่งตั้งนโยบาย ขั้นตอน และรายละเอียดงาน
เพิ่มเติมส�าหรับ NMI ซึ่งรวบรวมในคู่มือ NMI พร้อมกับธรรมนูญของ NMI 
ข้อ 9 ระเบียบการประชุม
 ภายใต้กฎ Robert’s Rules of Order (ฉบับล่าสุด) (ซึ่งใช้ในการประชุม
รัฐสภา)กฎหมาย กฎระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล กฎระเบียบใน คู่มือ
คริสตจักรนาซารีน ธรรมนูญของ NMI และกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่ง NMI อาจจะเลือก
ใช้ เพื่อการปกครององค์กร
ข้อ 10 การแก้ไข
 ธรรมนูญอาจจะได้รับการแก้ไขโดยออกคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก
ทีม่าร่วมและออกคะแนนเสยีงทีส่มชัชาพันธกิจนาซารีนมิชชัน่สากลและ โดยการเหน็
ชอบของกรรมการพันธกิจมิชชั่นโลกของกรรมการสากล
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บทที่ 3 
812.กฎระเบียบเกี่ยวกับรวีวารศึกษาและพันธกิจการสร้างสาวกสากล

แถลงการณ์หน้าที่
 หน้าทีข่องงานพันธกิจรวีวารศึกษาและพนัธกจิการสร้างสาวกสากล (SDMI) 
คือ การน�าพระบัญชาสู่เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ในการเตรียมชีวิตของคนเหล่านี้ที่จะ
สร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกชาติ ตลอดชีวิต
จุดประสงค์
 พันธกิจรวีวารศึกษาและการสร้างสาวก มีจุดประสงค์ 4 ประการคือ
 ก ตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ที่พระกิติคุณยังไม่ไปถึง จนกระทั่งเขาจะ
เป็นสาวกเหมือนพระคริสต์ ซึ่งสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์เช่นกัน
 ข สอนพระค�าของพระเจ้าอย่างมปีระสิทธภิาพจนกระทัง่นกัเรียนได้รับความ
รอดได้รับการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ และมีประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนที่
มีความเป็นผู้ใหญ่
 ค ช่วยคริสเตียนให้เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ โดยน�าพวกเขาให้มีส่วนร่วมใน
การประกาศการศึกษาคริสเตียน และการสร้างสาวก
 ง เสริมสร้างเด็ก ยาวชน และผู้ใหญ่ให้เข้ามาเรียนรวีวารศึกษา กลุ่มย่อย
อย่างสัตย์ซื่อ

ข้อ 1 สมาชิกภาพของ SDMI
 รายชื่อรับผิดชอบ (รายชื่อทะเบียน)
 ครสิตจกัรท้องถ่ินแต่ละแห่งควรมคีวามรับผดิชอบท่ีจะเข้าถึงทกุคนในชมุชน 
ซึง่ยังไม่ได้รบัเชือ่ในพระครสิต์ ทกุกลุ่มซึง่นดักนัประจ�าอาทติย์ไม่น้อยกว่า 30 นาที
ต่อครัง้เพ่ือเรยีนพระคมัภร์ีตามหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองจะมส่ีวนร่วมในรายชือ่รบั
ผดิชอบจ�านวนทุกคนในรายชือ่รยัผดิชอบของ SDMI ส�าหรบัทกุวยัอายไุด้ (บรรทดั 
20-23 รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี) ครหูรอืผูน้�าแต่ละคนจะต้องมีความรับผดิชอบ
ส�าหรับความเป็นอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณของนักเรียนของเขาในชั้นรายชื่อที่รับผิดชอบ
 ส่วนที่ 1 ผู้ที่ร่วมงานพันธกิจต่างๆ ต่อไปน้ีจะมีส่วนร่วมในรายช่ือรับผิด
ชอบได้ ตามข้อประการต่อไปนี้
 ก. กลุ่มพ่อแม่เด็กเล็ก เด็กที่อายุต�่ากว่า 4 ปี พร้อมด้วยพ่อแม่ซึ่งไม่ได้ไป
คริสตจักรอาจจะลงทะเบียนในกลุ่มรายชื่อที่หวังไว้ในฐานะของพ่อแม่เด็กเล็ก
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1. เดก็เล็กๆ เหล่านีอ้าจจะเป็นผูท้ีห่วงัไว้ส�าหรับชัน้รววีารศกึษาเดก็ก่อน
วัยเรียนและพ่อแม่อาจจะเป็นผู้ที่หวังไว้ส�าหรับชั้นรวีวารศึกษาผู้ใหญ่

2. ผู้อ�านวยการ SDMI และผู้น�าพันธกิจเด็กจะปรึกษากับศิษยาภิบาล
เพ่ือเลือกผู้อ�านวยงานเด็กเล็กๆ แต่ละปีของคริสตจักร ผู้อ�านวยเด็กเล็กๆ คนนี้
จะมีความรับผิดชอบเพื่อไปเยี่ยมและแจกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม
ส�าหรับครอบครัวเหล่านี้ได้

3. เมื่อคนเหล่านี้เร่ิมไปร่วมรวีวารศึกษาบ้างค่อนข้างประจ�าก็ควรย้าย
พวกเขาอยู่ในรายชื่อท่ีรับผิดชอบ (รายช่ือลงทะเบียน) ของแต่ละชั้นที่เหมาะสม
ส�าหรับอายุของทุกคน  
 ข. แผนกบ้าน บคุคลใดทีไ่ม่สามารถร่วมชัน้รววีารศกึษาเนือ่งจากหน้าทีก่าร
งานก็ดีหรอืเน่ืองจากความเจ็บป่วยฝ่ายร่างกายกด็ ีกอ็าจจะลงทะเบยีนในแผนกบ้าน
ตามข้อที่ต่อไปนี้

1. ผู้อ�านวยการ SDMI และผู้อ�านวยการพันธกิจผู้ใหญ่พร้อมด้วยการ
ปรกึษากับศษิยาภบิาลจะแต่งตัง้ผูด้แูลแผนกบ้านในแต่ละปีซึง่จะมหีน้าทีเ่ยีย่มเยียน
และสอนบทเรียนรวีวารศึกษาแต่ละสัปดาห์

2. คนเหล่านัน้ทีไ่ด้รับการเยีย่มเยยีนเป็นรายสปัดาห์ และได้รับการสอน
บทเรียนรวีวารศึกษาจะอยู่ในรายชื่อที่รับผิดชอบ และรวมอยู่ในการจัดบันทึกการ
เข้าร่วมรวีวารศึกษาทุกสัปดาห์ (บรรทัดที่ 20-23, รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี) 
และนบัในการจดับนัทกึการเข้าร่วมรววีารศกึษาทกุสปัดาห์ (บรรทดัที ่24-24ก รา
ยงานศิษยาภิบาลประจ�าปี)
 ค. สถานพยาบาล/ศูนย์พักฟื้น/ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการดูแลรักษา
สุขภาพ ประชาชนคนใดที่อยู่ในศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเหล่านี้ ซึ่งร่วมในการเรียนตาม
หลกัสูตรทีไ่ด้รบัการรบัรองเป็นรายสปัดาห์ทีส่นบัสนนุโดยคริสตจกัรท้องถ่ิน อาจจะ
จัดอยู่ในรายชื่อที่รับผิดชอบ (รายชื่อลงทะเบียน) (บรรทัดที่ 20-23 รายงานศิษ
ยาภิบาลประจ�าปี) และนับในการจัดบันทึกการเข้าร่วมรวีวารศึกษาทุกสัปดาห์ 
(บรรทัดที่ 24-24ก รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี)
 ง. คริสตจกัรใหม่ กลุ่มใดๆ ก็ตามทีส่นบัสนนุโดยครสิตจกัรท้องถิน่ซึง่พบปะ
กันไม่น้อยกว่า 30 นาททุีกสปัดาห์ตามสถานทีอ่ืน่ๆ เพือ่ศึกษาบทเรยีนรววีารศกึษา 
และ/หรอืร่วมในการเรยีนตามหลักสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรอง โดยมเีป้าหมายทีจ่ะก่อตัง้
คริสตจักรนาซารีนขึ้นจะจัดอยู่ในรายชื่อที่รับผิดชอบ (รายชื่อลงทะเบียน) (บรรทัด
ที ่20-23 รายงานศษิยาภบิาลประจ�าปี) และนบัในการจดับนัทกึการเข้าร่วมรววีาร
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ศกึษาทุกสัปดาห์ (บรรทดัที ่24-24ก รายงานศษิยาภบิาลประจ�าปี) ของคริสตจกัร
ที่สนับสนุนโดยจัดชื่อและสถานที่ที่ตั้งไว้ส�าหรับงานใหม่

1.จ�านวนคนทีเ่ข้าร่วมพนัธกิจของครสิตจกัรใหม่จะรวมในรายงานเกีย่ว
กบัจ�านวนคนเข้าร่วมประจ�าเดือนของครสิตจกัรทีส่นบัสนนุครสิตจกัรใหม่แห่งนัน้ ต่อ
องค์การบริหารและรวมในยอดจ�านวนคนที่เข้าร่วมประจ�าเดือนขององค์การบริหาร
อีกด้วย

2.ถ้าหากองค์การบรหิารหรอืครสิตจกัรท้องถิน่ก�าลงัสนบัสนนุคริสตจกัร
ใหม่ซึง่มีมากกว่าแห่งเดียวในการปกุคริสตจกัรเหล่านัน้ องค์การบริหารอาจจะเลอืก
ที่จะแยกลงชื่อให้ใช้ชื่อเฉพาะที่ระบุถึงสถานที่ของคริสตจักรใหม่แห่งเหล่านั้นก็ได้
 จ สถานรบัเล้ียงเดก็กลางวัน/โรงเรยีน นกัเรยีนกลุ่มใดๆ ทีอ่ยูใ่นสถานเลีย้ง
เดก็กลางวนั/อนบุาล-โรงเรยีนของนาซารนีภายใต้การสนบัสนนุของคริสตจกัรท้อง
ถิ่น ซึ่งไม่ได้ร่วมลงทะเบียนในพันธกิจรวีวารศึกษาฯ ใดๆ ซึ่งพบปะกันไม่น้อยกว่า 
30 นาทีทุกสัปดาห์ เพื่อศึกษาบทเรียนรวีวารศึกษา และ/หรือร่วมในการเรียนตาม
หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง จะได้จัดอยู่ในรายชื่อที่รับผิดชอบ (รายชื่อลงทะเบียน) 
(บรรทัดที่ 20 และ 23 รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี) และนับในการจัดบันทึกการ
เข้าร่วมรววีารศกึษาทกุสปัดาห์ (บรรทดัที ่24-24ก รายงานศษิยาภบิาลประจ�าปี) 

ส่วนที่ 2 การถอนชื่อออกจากรายชื่อ
 ทันทีที่บุคคลใดถูกจัดอยู ่ในรายชื่อท่ีรับผิดชอบ คริสตจักรท้องถ่ินจะ
กระตือรือร้นที่จะน�าบุคคลนั้นจนกว่าเขาจะร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักร การถอน
ชื่อออกจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากศิษยาภิบาลเท่านั้นเมื่อ 
 ก เขาย้ายไปอยู่ที่อื่น
 ข เขาไปร่วมรวีวารศึกษาที่อื่น
 ค เขาขอร้องให้ถอนชื่อเขาออกจากรายชื่อ
 ง เขาเสียชีวิต

ข้อ 2 การจดบันทึกการเข้าร่วมรวีวารศึกษา (SDMI)
 จุดประสงค์ของการจดบันทึกการเข้าร่วมของ SDMI ในคริสตจักรท้องถิ่น
ก็คือ การวัดประสิทธิภาพของคริสตจักรนั้นเพื่อสร้างสาวกให้เป็นเหมือนพระคริสต์ 
ความพยายามของ SDMI ทุกด้านควรจะน�าทุกคนให้กลายเป็นสาวกของพระคริสต์ 
สมาชิกคริสตจักร และผู้สร้างสาวกเช่นกัน 

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   322 3/2/2017   10:07:13 AM



323

 การจดบันทึกการเข้าร่วมส�าหรับพันธกิจ SDMI ซึ่งพบกันภายในสัปดาห์
จะถูกนับอยู่ในการจดบันทึกการเข้าร่วมเช้าวันอาทิตย์ต่อไป
 พันธกิจรวีวารศึกษาฯ มี 2 ประเภทต่างคือ รวีวารศึกษาปกติ (บรรทัดที่ 
24 รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี) และกลุ่มสร้างสาวก หรือกลุ่มเซลล์ (บรรทัดที่ 
24ก) พันธกิจรวีวารศึกษาประเภทต่างๆ เหล่านี้ จะถูกนับแต่ละสัปดาห์โดยคริสต
จักรท้องถิ่นตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้และตามข้อที่ 1 ส่วนที่ 1 ที่ได้กล่าวมาแล้ว
 แผนกภมูภิาคของพนัธกจิรววีารศกึษาและการสร้างสาวกสากลจ�าเป็นต้อง
ได้รบัรายงานประจ�าเดือนเก่ียวกับรายช่ือทีร่บัผดิชอบ (รายชือ่ลงทะเบยีน) และเฉลีย่
การบันทึกการเข้าร่วมพันธกิจการสร้างสาวก (กลุ่มย่อย) ทุกสัปดาห์ จากองค์การ
บริหารแต่ละแห่ง เพื่อจัดบันทึกอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเติบโตของ SDMI ที่มีอยู่
ในคริสตจักรนาซารีนทุกปี (บรรทัดที่ 23 และ 23ก รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี) 
 
ส่วนที่ 1 รวีวารศึกษาปกต ิ
 รววีารศกึษาปกติจะมคี�าจ�ากดัความหมายถงึคนกลุม่หนึง่ทีพ่บปะกนัแต่ละ
สัปดาห์ตามเวลาและสถานทีท่ีเ่จาะจง จุดประสงค์ของการพบปะนีค้อืการสร้างสาวก
ด้วยการศกึษาพระคมัภร์ี และ/หรอืร่วมในการเรยีนตามหลกัสตูรทีไ่ด้รบัการรับรอง 
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง นี่จะเป็นการบันทึกการมาเรียนวรีวารศึกษาปกติรายสัปดาห์ 
(บรรทัดที่ 24 รายงานศิษยาภิบาลประจ�าปี)
 ก. การจัดบันทึกการเข้าร่วมจะยุติไม่ช้ากว่าครึ่งหนึ่งของภาครวีวารศึกษา
ปกติ นี่จะใช้กับการนมัสการรวมและการนมัสการพิเศษด้วย ในกรณีงดภาครวีวาร
ศึกษาปกติ
 ข. ผู้ลงทะเบียนในรวีวารศึกษาท้องถิ่นจะถือว่ามาร่วมรวีวารศึกษาท้องถิ่น
เมื่อเขามาในอาทิตย์นั้น ซึ่งคริสตจักรท้องถิ่น เขต องค์การบริหาร ภาคพื้น หรือ
องค์การบริหารสากลจัดประชุมแบบค่าย ประชุมสมัชชา พบปะกัน ฯลฯ ตราบเท่า
ที่เขาไม่ได้ถูกนับอยู่ในรวีวารศึกษาท้องถิ่นอื่นๆ ที่เขาเข้าร่วมทั้งนี้ต้องการรวมการ
ศึกษาพระคัมภีร์ศึกษา และ/หรือร่วมในการเรียนตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงด้วย
 ค. รวีวารศึกษาปกติทั้งหมดจะใช้เพื่อก�าหนดการจดบันทึกเข้าร่วมเฉล่ีย
ต่อปีและการจดบนัทกึการเข้าร่วมนัน้จะถกูรายงานเป็นรายเดอืนต่อองค์การบริหาร 
ส�าหรบัครสิตจกัรส่วนใหญ่ ส�านวนรวีวารศึกษาจะเป็น 52 ครัง้ คณะกรรมการ SDMI 
ประจ�าองค์การบริหารจะปรึกษากับประธานองค์การบริหาร เพื่อก�าหนดวันที่ได้รับ
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การยกเว้นเนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าว
 ง. การจดบันทึกการเข้าร่วมส�าหรับพันธกิจรวีวารศึกษาฯ (บรรทัดที่ 24) 
จากแผนกบ้าน สถานพยาบาล/ศูนย์พักฟื้น คริสตจักรใหม่ และสถานรับเลี้ยงเด็ก
กลางวัน/โรงเรียน อาจจะมีส่วนร่วมในเฉลยการจดบันทึกการเข้าร่วมแต่ละสัปดาห์
ของพันธกิจรวีวารศึกษาฯ ปกติได้ตามข้อ 1 ส่วน 1
ส่วนที ่2 กลุ่มสร้างสาวก หรอืกลุม่เซลล์ หรือกลุม่ย่อย (บรรทดัที ่24ก ราย ) 
 กลุม่นีจ้ะต้องจดัขึน้อย่างน้อยสปัดาห์ละครึง่ชัว่โมง เพือ่ศกึษาพระคมัภร์ี แต่
กลุ่มนี้ไม่ตามค�าจ�ากัดให้เป็นรวีวารศึกษาปกติได้ (ดูข้อที่ 2 ส่วนที่ 1)
 ก. คริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดๆ ซึ่งจัดกลุ่มการสร้างสาวกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม 
ก็ควรรวบรวมการนับการเข้าร่วมของทุกสัปดาห์เพื่อรายงานเฉลี่ยแต่ละเดือน
 ข. เนื่องจากพันธกิจการสร้างสาวกสามารถเริ่มและปิดเรื่อยๆ ตลอดปีของ
คริสตจักรได้ การเฉลี่ยของปีควรจัดนับโดยหารยอดของปีน้ันจากจ�านวนสัปดาห์ที่
ได้ด�าเนินพันธกิจนั้น
 ข้อ 3 ชั้นและแผนกของรวีวารศึกษา
 ส่วนที่ 1 รวีวารศึกษาควรแบ่งเป็นชั้นเด็กๆ และเยาวชนตามอายุ หรือชั้น
เรียน ส่วนผู้ใหญ่ควรแบ่งชั้นเรียนตามความสนใจ เรื่องพันธกิจ หรือหัวข้อ
 ส่วนท่ี 2 เมือ่จ�านวนช้ันเรยีนของเดก็ เยาวชนและผูใ้หญ่ทีแ่บ่งตามอายเุพิม่
ขึ้น ควรแจ้งต่อแผนกและผู้ดูแลซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ SDMI 
 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของหัวหน้าแผนกคือ 

(ก) ประสานงานกับครูต่างๆ ภายในแผนก 
(ข) น�าการประชุมของแผนกเมื่อจ�าเป็น 
(ค) ดูแลให้แน่ใจว่าครูแต่ละคนในแผนกมีหลักสูตร หนังสือค้นคว้าเพิ่ม

เติม และอุปกรณ์ต่างๆ ครบครันเมื่อต้องการ 
(ง) รับผิดชอบต่อการสั่งหนังสืออุปกรณ์และหลักสูตรที่จ�าเป็นส�าหรับ

แผนก 
(จ) ท�างานร่วมกบัผูอ้�านวยการทีแ่บ่งตามอายขุองคณะกรรมการ SDMI 

เพ่ือส่งเสริมการลงทะเบียนและการเข้าร่วมเรียนรวีวารศึกษาและการเติบโต และ
สนับสนุนการรณรงค์พิเศษเพื่อรวีวารศึกษา 

(ฉ) เสนอการอบรมที่จ�าเป็นของครูหรือผู้น�าในแผนก ต่อผู้อ�านวยการ
รวีที่แบ่งตามอายุเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ SDMI 

(ช) เก็บบันทึกการลงทะเบียน และการเข้าร่วมรวีวารศึกษาที่ถูกต้อง
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แม่นย�าส�าหรับแผนก และตรวจตราว่าผู้ที่ขาดเรียนรวีและผู้ที่คาดหวังว่าจะมาเรียน
รวีได้รับการติดต่ออยู่สม�่าเสมอ 

(ซ) ท�างานร่วมกับครูและผู้น�าในแผนกเพื่อดูว่าทุกอย่างน่าดึงดูด และ
น่าสนใจน�าไปสู่การเรียนรู้ 

(ฌ) รับผิดชอบต่อการหาครูและผู้น�าส�ารองในแผนก

ข้อ 4 ครูรวีวารศึกษา/ผู้น�ากลุ่มย่อย
 ส่วนที่ 1 ผู้อ�านวยการแผนกและครู/ผู้น�าจะได้รับการแต่งตั้งแต่ละปีตาม 
คู่มือ 145.8
 ส่วนที่ 2 ตามอุดมการณ์ครูรวี/ผู้น�าจะท�างานตลอดทั้งปี แต่ในบางกรณี
อาจจะแต่งตั้งครู/ผู้น�าในช่วงเวลาที่สั้นขึ้น
 ส่วนที่ 3 ในกรณีที่ได้พิสูจน์เห็นว่าครู/ผู้น�าสอนหลักค�าสอนผิดๆ ความ
ประพฤติไม่สุภาพ หรือละเลยหน้าที่ คณะกรรมการ SDMI มีสิทธิที่จะประกาศว่า
ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือครูว่างเปล่าได้
 ส่วนที่ 4 ครูรวีวารศึกษา/ผู้น�าทุกคนและครูส�ารองควรจะ 

(ก) ร่วมประชุมพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 
(ข) ติดต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีชื่อในรายชื่อรับผิดชอบอย่างสม�่าเสมอ 
(ค) พร้อมส�าหรับโอกาสอบรมที่จัดเตรียมไว้ 
(ง) เปิดโอกาสส�าหรับสามัคคีธรรมในชั้นเรียนเป็นระยะๆ 
(จ) รบัผดิชอบต่อบรเิวณการสอนให้น่าสนใจและน�าไปสู่การเรียนรู้ 
(ฉ) เตรียมบทเรียนที่มีประสิทธิภาพในแต่ละสัปดาห์ 
(ช) ตื่นตัวต่อโอกาสเพื่อชักชวนนักเรียนรับเชื่อให้พระคริสต์เป็นพระผู้

ช่วยให้รอดได้

ข้อ 5 หน้าที่ต่างๆ ส�าหรับการเป็นผู้น�ารวีวารศึกษาฯ หรือกลุ่มย่อย 
 ส่วนที่ 1 ผู้อ�านวยการ SDMI ท้องถิ่นจะได้รับการเลือกตั้งทุกปีตาม คู่มือ 
113.9-113.10 และ 127 หน้าที่ของผู้อ�านวยการ SDMI คือ 

(ก) ดูแลรวีวารศึกษาภายใต้ทิศทางของศิษยาภิบาล 
(ข) เป็นผู้แทนส�าหรับ SDMI ที่ประชุมกรรมการคริสตจักร 
(ค) วางแผนการประชุมของครู/ผู้น�าสม�่าเสมอ 
(ง) ให้โอกาสอบรมแก่ครูรวี ครู/ผู้น�า ส�ารองและคนที่อาจจะเป็นครูรวี 

Nazarene 2005-9 to 2017 Jan2017.indd   325 3/2/2017   10:07:13 AM



326

(จ) ส่ือสารเก่ียวกับรายช่ือรบัผิดชอบ การวางแผนงานเพือ่ส่งเสริมความ
เจรญิเติบโตของการลงทะเบยีน และการเข้าร่วมรวีวารศกึษาแก่พนกังานทกุคน 

(ฉ) รายงานสถิติของ SDMI แต่ประธานเขต หรือองค์การบริหาร และ
พื้นที่ทุกเดือน 

(ช) หนนุใจการเข้าร่วมงานของ SDMI องค์การบรหิาร พืน้ที ่และสากล
 ส่วนที่ 2 หน้าท่ีของผู้อ�านวยการรวีท่ีแบ่งตามอายุได้ก�าหนดไว้ใน คู่มือ 
147.1-147.9, 148.2
 ส่วนที ่3 คณะกรรมการ SDMI จะคดัเลือกบคุคลทีจ่ะจดบนัทกึรววีารศกึษา
เขาจะจดบันทึกที่ถูกต้องแม่นย�าส�าหรับรวีวารศึกษาทั้งหมด รายชื่อที่รับผิดชอบ 
(รายชื่อลงทะเบียน) ผู้เยี่ยมเยียน และสถิติอื่นๆ ที่ต้องการ
 ส่วนที่ 4 ตามความเหมาะสมคณะกรรมการ SDMI จะคัดเลือกเหรัญญิกที่
จะบนัทกึบญัชกีารเงนิทัง้หมดทีไ่ด้หาด้วย SDMI ในแต่ละสปัดาห์ และมีอ�านาจใช้จ่าย
ตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ รายงานประจ�าเดอืนจะยืน่เสนอต่อคณะกรรมการ 
SDMI
 ส่วนที ่5 ตามความเหมาะสมคณะกรรมการ SDMI จะแต่งตัง้บคุคลทีจ่ะรบั
ผดิชอบสัง่หลกัสตูร SDMI และหนงัสอืค้นคว้าอืน่ๆ ท่ีผู้อ�านวยการรวทีีแ่บ่งตามอายุ 
และ/หรอืผู้อ�านวยการแผนกต้องการ ผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จะแจ้งข่าวสารทีเ่หมาะสม
ทุกอย่างที่ได้รับ และเตรียมส่ังซื้อภายหลังจากได้รับการอนุมัติของผู้อ�านวยการรวี
วารศึกษาและศิษยาภิบาล

ข้อ 6 การบริหารและการดูแลของ SDMI
 ส่วนที่ 1 พันธกิจ SDMI อยู่ภายใต้การดูแลของศิษยาภิบาล รับผังคณะ
กรรมการคริสตจักรท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ SDMI และภายใต้
การน�าโดยตรงของผู้อ�านวยการรวีวารศึกษาและผู้อ�านวยการรวีที่แบ่งตามอายุ
 ส่วนที ่2 ถ้าครสิตจักรซ่ึงจ้างผู้อ�านวยการครสิเตยีนศกึษาเตม็เวลาปรารถนา
จะเลือกบุคคลนั้นเป็นผู้อ�านวยการ SDMI จะต้องท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(ก) คณะกรรมการเสนอชื่อของคริสตจักรท้องถ่ินจะแจ้งต่อที่ประชุมค
ริสตจักรประจ�าปีว่าไม่มีการเลือกตั้งประธานรวีส�าหรับปีคริสตจักรที่ก�าลังจะมาถึง 
และผู้ร่วมงานเต็มเวลาจะรับต�าแหน่งประธานรวี 

(ข) คริสตจักรจะยืนยันการตัดสินใจโดยการออกคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 
(ค) ผูร่้วมงานเตม็เวลาจะเป็นผูอ้�านวยการ SDMI และจะร่วมการประชมุ
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คณะกรรมการคริสตจกัรเพ่ืออภิปรายหารอืเก่ียวกบัเรือ่งน่าสนใจของครสิเตยีนศกึษา 
แต่จะไม่ได้ลงคะแนนเสียง (คู่มือ 160.4)  ขัน้ตอนเดยีวกนันีจ้ะใช้ได้กบัผูร่้วมงาน
เต็มเวลาที่ได้รับเงินเดือนซึ่งท�าหน้าที่เป็น ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็กหรือผู้ใหญ่ ขอ
ให้เป็นที่เข้าใจว่านี่เป็นการจัดการชั่วคราว และควรท�าทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อฝึกฝนและหาผู้น�าฆราวาสของท้องถิ่นส�าหรับต�าแหน่งเหล่าน้ี โดยเร็วที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้
 ส่วนท่ี 3 เมื่อมีศิษยาภิบาลส�าหรับเด็ก อนุชน หรือผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับเงิน
เดือนจากคริสตจักร ศิษยาภิบาลก็จะปรึกษากับกรรมการคริสตจักร คณะกรรมการ 
SDMI หรือ คณะกรรมการ NYI เพ่ือมอบหมายหน้าที่ส�าหรับพันธกิจเด็ก อนุชน 
และผู้ใหญ่ให้แก่ศิษยาภิบาลตามอายุนั้นๆ  ในกรณีเหล่านี้ ศิษยาภิบาลส�าหรับเด็ก 
อนุชน หรือผู้ใหญ่นั้นๆ จะด�าเนินหน้าที่บางส่วน ซึ่งปกติจะก�าหนดให้กับผู้อ�านวย
การพันธกิจเด็ก ประธาน NYI หรือผู้อ�านวยการพันธกิจผู้ใหญ่ก็ดี อย่างไรก็ตามผู้
อ�านวยการพันธกจิเดก็ ประธาน NYI หรอืผูอ้�านวยการพนัธกจิผูใ้หญ่ท้องถ่ินเหล่านี้
ยังมีหน้าท่ีเตรยีมการเป็นผูน้�าฆราวาส การสนบัสนนุ และการเป็นผูแ้ทนส�าหรับพนัธ
กิจเด็ก อนุชน และผู้ใหญ่ของคริสตจักรท้องถิ่น ศิษยาภิบาลคริสตจักร ศิษยาภิบาล
ของเด็ก อนุชน และผู้ใหญ่ จะร่วมมือกับคณะกรรมการ SDMI หรือคณะกรรมการ 
NYI เพื่อระบุถึงบริบทหน้าที่ของต�าแหน่งทั้งสาม และวิธีการที่จะน�าทั้งสามร่วมกัน
เพื่อน�าประสิทธิภาพต่อพันธกิจตามอายุของคริสตจักรได้

ข้อ 7 การประชุมพันธกิจ SDMI
 ส่วนท่ี 1 การประชุมรววีารศกึษาประจ�าองค์การบริหาร นบัเป็นเร่ืองส�าคญั
ที่แต่ละองค์การบริหารจะวางแผนการประชุม SDMI ประจ�าองค์การบริหารประจ�าปี 
เพ่ือทีจ่ะเป็นแรงจงูใจ แรงกระตุน้ และเป็นการฝึกอบรมพนกังานรววีารศกึษาทกุคน 
การส่งเสริมการเรียนรวีวารศึกษาและการสร้างสาวกควรจะเน้นทุกการประชุม

ก สมาชิกโดยต�าแหน่งของการประชุม SDMI องค์การบริหารจะเป็น 
ประธานองค์การบริหาร ศิษยาภิบาลทุกคน ผู้รับใช้ประจ�าองค์การบริหาร ผู้รับใช้
ที่เกษียณอายุ ผู้ช่วยศิษยาภิบาลเต็มเวลา ประธานคณะกรรมการ SDMI ประจ�า
องค์การบริหาร ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็กและผู้ใหญ่ขององค์การบริหารและท้องถิ่น
ทุกคน ประธาน NYI ประจ�าองค์การบริหารและ ประธาน NYI ท้อถิ่นทุกคน สมาชิก
ท่ีได้รบัการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การบรหิาร สมาชกิฆราวาส
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ�าองค์การบริหาร และคณาจารย์เต็มเวลาของ
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คริสเตียนศึกษานาซารีนที่มีสมาชิกภาพในองค์การบริหารนั้น
ข ในการประชุมประจ�าปีของคริสตจักร รวีวารศึกษาแต่ละท้องถิ่นจะคัด

เลือกผู้แทนเพิ่มเติมส�าหรับการประชุม โดยเทียบเท่ากับ 25 % ของพนักงานและ
ครู/ผู้น�าของพันธกิจ SDMI 

ค คณะกรรมการ SDMI จะท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อ
เสนอจ�านวนสองเท่าของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก โดยการออกคะแนนเสียงข้าง
มาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อเหล่านี้ควรจะเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีน และควร
จะเกี่ยวข้องกับพันธกิจ SDMI อันใดอันหนึ่ง และควรจะได้รับการคัดเลือกจากเจ้า
หน้าที่กลุ่มวัยต่างๆ (เจ้าหน้าที่ที่ท�างานกับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่) ในกรณีที่ผู้
แทนที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าประชุมได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้แทนส�ารองจะได้รับ
การออกคะแนนเสียง

ง ผู้แทนของที่ประชุม SDMI ประจ�าองค์การบริหารอาจจะเลือกตั้งผู้
อ�านวยการ SDMI และสมาชิกของคณะกรรมการ SDMIตาม คู่มือ 239 และผู้แทน
ของที่ประชุม SDMI องค์การบริหารสากล 4 ปี
 ส่วนท่ี 2 การประชุมพนัธกจิรวีวารศกึษาและการสร้างสาวกองค์การบรหิาร
สากล ในทุก 4 ปีระหว่างเวลาที่จัดประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล พันธกิจ 
SDMI องค์การบริหารสากลจะจัดประชุมด้วย ผู้แทน (และผู้เยี่ยมเยียน) จะประชุม
กัน เพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้น การฝึกอบรม และเป็นการส่งเสริมการเรียน
รวีวารศึกษาและการสร้างสาวกให้ส�าเร็จทั่วโลก

ก ผู้แทนโดยต�าแหน่งของการประชุมพันธกิจ SDMI องค์การบริหาร
สากลจะเป็นประธานองค์การบริหาร ประธานคณะกรรมการ SDMI ประจ�าองค์การ
บริหาร ผู้อ�านวยการพันธกิจเด็กและผู้ใหญ่ขององค์การบริหาร อาจารย์คณะ
คริสเตียนศึกษาของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และสถาบันศาสนศาสตร์ของนาซารีน 
ผูป้ระสานงาน SDMI ประจ�าภมูภิาค ผูป้ระสานงาน SDMI พืน้ที ่ผูป้ระสานงานพนัธ
กิจเด็กและผู้ใหญ่ประจ�าภูมิภาค และผู้อ�านวยการและเจ้าหน้าที่ของแผนก SDMI 
องค์การบริหารสากล

ข แต่ละองค์การบริหารจะคัดเลือกผู้แทนเพิ่มเติม 4 คน ซึ่งจ�านวนจะ
เท่าเทียมกับสมาชิกโดยต�าแหน่งประจ�าองค์การบริหาร หรือจ�านวนจะไม่เกิน 10 
% ของจ�านวนคริสตจักรที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารนั้น

ค แนวทางต่อไปนีค้วรอยูใ่นการคดัเลือกผูแ้ทนทีป่ระชมุ SDMI องค์การ
บริหารสากลด้วย
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1. คณะกรรมการการเสนอช่ือจะประกอบด้วยประธานองค์การบริหาร 
ประธานคณะกรรมการ SDMI และอย่างน้อยคนอื่นอีก 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการพันธกิจรวีวารศึกษาฯประจ�าองค์การบริหาร พวกเขาจะเสนอชื่อ
จ�านวนสามเท่าของผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง

2. ที่ประชุมพันธกิจรวีวารศึกษาฯประจ�าองค์การบริหารจะคัดเลือกผู้
แทน และผู้แทนส�ารองที่มีจ�านวนเท่ากัน จากเจ้าหน้าที่ที่ท�างาน SDMI ทุกแผนก 
(รวมทัง้คร/ูเจ้าหน้าที ่SDMI เยาวชนด้วย) คนทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้ควรจะเป็นบคุคล
ทีปั่จจบุนัก�าลงัมส่ีวนร่วมกบัแผนกทีเ่ขาได้รบัการคดัเลือก จ�านวนของผูแ้ทนส�ารอง
ที่ได้รับการเลือกตั้งควรจะรวมถึงสมาชิกโดยต�าแหน่งด้วย ไม่ควรเลือกบุคคลที่เป็น
ผู้แทนของที่ประชุมพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากลประจ�าองค์การบริหารสากล หรือผู้
แทนเยาวชนนาซารีนนานาชาตปิระจ�าองค์การบริหารสากล เนือ่งจากว่าการประชมุ
ทั้งสามนี้มีพร้อมๆ กัน

3. ผู้แทนควรจะได้รับการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 
SDMI ประจ�าองค์การบริหารภายใน 16 เดือนหรือภายใน 24 เดือนในกรณีที่อยู่
ในพ้ืนทีท่ีต้่องใช้หนงัสอืเดนิทางหรอืการจดัเตรยีมด้านอืน่ๆ ก่อนการประชมุสมชัชา
องค์การบริหารสากล

4.ควรคัดเลือกฆราวาสและผู้รับใช้ในจ�านวนใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ 50% เป็นฆราวาส และ 50% เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ผู้ปกครองหรือผู้รับ
ใช้ประจ�าองค์การบริหารก็ได้ เมื่อยอดจ�านวนทั้งหมดไม่เท่ากัน ผู้แทนที่เพิ่มจะเป็น
ฆราวาส

5. เจ้าของต�าแหน่งผูน้�า SDMI ประจ�าองค์การบริหารซึง่เพิง่ได้รับการ
เลือกตั้งก่อนการประชุม และก�าลังรักษาการณ์ในช่วงเวลาการประชุมสากลจะเป็น
สมาชิกโดยต�าแหน่งของที่ประชุม

6. ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก และผู้แทนโดยต�าแหน่งที่ร่วมประชุม
การประชุม SDMI ประจ�าองค์การบริหาร ควรมีสิทธิที่จะออกคะแนนเสียงเลือกผู้
แทน SDMI องค์การบริหารสากล 

7. การออกคะแนนเสียงข้างมากควรจะเพียงพอส�าหรับการเลือกตั้ง
8. ในกรณีที่ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถมาร่วมประชุม ผู้

แทนส�ารองควรจะได้รับการแต่งตั้งตามล�าดับจ�านวนคะแนนเสียงที่พวกเขาได้รับ
9. ขณะที่ประชุม SDMI องค์การบริหารสากล ผู้แทนแต่ละคนควรจะ

เป็นสมาชกิของครสิตจกัรนาซารนีในองค์การบรหิารทีเ่ขาได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผู้
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แทน (นีไ่ม่ใช่จงใจทีจ่ะประยกุต์ใช้กบัคนเหล่านัน้ทีอ่าศยัอยูใ่กล้เขตแดนซึง่บ้านพกั
อาจจะอยู่ตรงกันข้ามกบัเขตองค์การบรหิารจากทีค่รสิตจกัรทีเ่ข้าร่วมอยูเ่ป็นประจ�า)

10. ถ้าองค์การบรหิารไม่สามารถส่งผูแ้ทนทัง้หมด (เนือ่งจากขัดข้อง
ทางการเงนิ) เข้าร่วมประชมุ SDMI องค์การบรหิารสากล กใ็ห้คณะกรรมการ SDMI 
ประจ�าองค์การบริหารเลือกจ�านวนบุคคลเท่าที่องค์การบริหารสามารถส่งได้

11. ผู้แทนซึ่งมาร่วมประชุมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจาก
องค์การบริหารเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายที่ผู้แทนจากเยาวชนนาซารีนนานาชาติ และ
ผู้แทนจากพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากลได้รับ

12. ถ้าการเลือกตั้งผู้แทนส�าหรับการประชุม SDMI องค์การบริหาร
สากลไม่ได้ท�าขึน้ทีก่ารประชุม SDMI ประจ�าองค์การบริหาร ก็ควรจะเลือกต้ังผูแ้ทนที่
การประชุมสมัชชาองค์การบริหาร

ส่วนที่ 3 คณะกรรมการ SDMI องค์การบริหารสากล
 ก วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพันธกิจทั้งหมดของ SDMI
 ข การประกอบด้วย

1.สมาชิกของคณะกรรมการ SDMI องค์การบรหิารสากลจะประกอบด้วย 
ผูป้ระสานงาน SDMI ประจ�าภมูภิาคหนึง่คนจากแต่ละภมูภิาคของมชิช่ันทัว่โลก และ
ผู้อ�านวยการ SDMI สากล ซึ่งผู้นั้นจะเป็นประธานคณะกรรมการ

2.ผู้ประสานงาน SDMI ประจ�าภูมิภาคควรจะได้รับเลือกตั้งโดยการลง
คะแนนเสียงข้างมากจากผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้งจากคอนเกรสแต่ละภูมิภาคให้เป็น
ผู้แทนไปการประชุม SDMI องค์การบริหารสากล ดังนั้นผู้อ�านวยการภูมิภาคแต่ละ
คนจะรวมมือกับผู้อ�านวยการ SDMI สากล เพื่อเสนอ 2 ชื่อต่อคอนเกรสของแต่ละ
ภูมิภาคนัน้ แต่ละองค์การบรหิารจงึสามารถเสนอชือ่ให้ผูอ้�านวยการภมูภิาคของเขา
พิจารณาได้

3.เจ้าของต�าแหน่งผูป้ระสานงาน SDMI ภมูภิาค ซึง่รบัใช้หนึง่เทอมแล้ว 
อาจจะได้รบัคัดเลือกอีกครัง้ โดยการลงคะแนนเสยีง “เหน็ชอบ” หรือ “ไม่เหน็ชอบ”
 ค หน้าที่ของผู้ประสานงาน SDMI ภูมิภาคจะดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้แทนส�าหรับภูมิภาคของเขา
2.ส่งรายงานต่อประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการ SDMI สากล
3.เสนอชื่อผู้แทน SDMI ส�าหรับกรรมการสากล และการประชุมสมัชชา

ประจ�าองค์การบริหารสากล ตาม คู่มือ 332.6 ว่า “ผู้ประสานงานพันธกิจรวีวาร
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ศกึษาและการสร้างสาวกสากลของภมูภิาค (SDMI) และผูอ้�านวยการพนัธกจิ SDMI 
สากลจะเสนอชื่อหนึ่งคนต่อที่ประชุมสมัชชาองค์การบริหารสากล  การประชุมดัง
กล่าวจะเลือกผู้แทนคนหนึ่งเพื่อเป็นกรรมการสากล”

ข้อ 8 การแก้ไข
 กฎระเบียบเหล่านี้อาจจะแก้ไขได้โดยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกคณะ
กรรมการองค์การบริหารสากลที่เข้าร่วมประชุม และออกคะแนนเสียง
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ส่วนที่ 9

แบบฟอร์ม

คริสตจักรท้องถิ่น

องค์การบริหาร

ค�ากล่าวหา
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บทที่ 1 
813.คริสตจักรท้องถิ่น
โปรดติดต่อกับศูนย์ประสานงานคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศไทย

บทที่ 2
814.องค์การบริหาร
โปรดติดต่อกับเลขานุการประจ�าองค์การบริหารสากลที่ศูนย์ประสานงานคริสตจักร
นาซารีนนานาชาติ

บทที่ 3
815.ค�ากล่าวหา
โปรดติดต่อกับเลขานุการประจ�าองค์การบริหารสากลที่ศูนย์ประสานงานคริสตจักร
นาซารีนนานาชาติ
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ส่วนที่ 10

ภาคผนวกท้ายเล่ม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสากล

คณะกรรมการบริหาร และ 

วิทยาลัยพระคริสตธรรม

นโยบายการบริหาร

การตีความหมายของกฎเกณฑ์คริสตจักร

ปัญหาศีลธรรมและปัญหาสังคมในปัจจุบัน
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บทที่ 1
900.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสากล

 900.1.ประธานองค์การบริหารสากล ประธานองค์การบริหารสากลปลด
เกษียณ
 900.2.เลขานุการองค์การบริหาร

ศูนย์ประสานงานนานาชาติของคริสตจักรนาซารีน
Global Ministry Center
70001 Prairiestar Parkway
Lenexa, Kansas 
U.S.A.

บทที่ 2
901.คณะกรรมการบริหาร และวิทยาลัยพระคริสตธรรม

 901.1.คณะกรรมการองค์การบริหารสากล
 901.2.คณะกรรมการอุทธรณ์ประจ�าองค์ประจ�าองค์การบริหารสากล
 901.3.คณะกรรมการเยาวชนนาซารีนนานาชาติประจ�าองค์การบริหาร
สากล
 901.4.คณะกรรมการพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล ประจ�าองค์การบริหาร
สากล
 901.5.วิทยาลัยพระคริสตธรรมของคริสตจักรนาซารีน

บทที่ 3
902 นโยบายการบริหาร

โปรดดู คู่มือคริสตจักรนาซารีน ฉบับภาษาอังกฤษ
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บทที่ 4
903 ปัญหาศีลธรรมและปัญหาสังคมในปัจจุบัน

 903.1.การบริจาคอวัยวะ
 คริสตจักรนาซารีนสนับสนุนให้สมาชิกท่ีไม่ต่อต้านเร่ืองน้ีให้บริจาคอวัยวะ
ได้ตามความสมัครใจโดยการท�าพินัยกรรมชีวิตและค�าสัญญา
นอกจากนีเ้ราสนับสนุนให้น�าอวัยวะเหล่าน้ีให้แก่บุคคลทีมี่คณุสมบัตทิีจ่ะรับโดยความ
ยุติธรรมตามทางจริยธรรมและทางศีลธรรม(2001)
 903.2 การกีดกันเชื้อชาติ
 คริสตจักรนาซารีนยืนยันความเชื่อท่ีมีมาในอดีตในเร่ืองความรักของ
คริสเตียนท่ีมีต่อคนทุกชาติ เราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคน และเราทุก
คนมาจากแหล่งก�าเนิดเดียวกัน
 เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ หรือศาสนา
อย่างไรก็ตามควรมสีทิธทิางกฎหมายเท่าเทยีมกนั ทัง้นีร้วมไปถงึสทิธกิารลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งสิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการใช้สาธารณูปโภค และสิทธิใน
การท�ามาหาเลี้ยงชีพในงานหรือสังคมที่ปราศจากการกีดกันเชื้อชาติ
 เราเน้นให้คริสตจักรนาซารีนทุกแห่งด�าเนินการสอนสมาชิกให้เข้าใจเรื่อง
เชื้อชาติและการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วเราเป็นว่าพระคัมภีร์ที่สอนเราในหนังสือ
ฮีบรู 12:14 ควรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิก เราเน้นให้สมาชิกแต่ละคนใน
คริสตจักรนาซารีนถ่อมใจและส�ารวจทัศนคติและการกระท�าของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
ซึง่การกระท�าเช่นนีเ้ป็นสิง่แรกทีท่�าให้เป้าหมายของครสิเตยีนบรรลุส�าเรจ็และได้รบั
ความร่วมมือจากทุกคนทั้งในคริสตจักรและในสังคม
 เราย�้าเตือนความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ในใจและในชีวิตเพราะสิ่งนี้เป็นพื้น
ฐานในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องและชอบธรรม เราเชื่อว่าความเมตตาและการช่วย
เหลอืคนต่างเชือ้ชาตหิรอืต่างเพศจะเกดิขึน้ในจติใจของบคุคลนัน้ย่อมอยูภ่ายใต้การ
ทรงน�าของพระคริสต์โดยสิ้นเชิงและการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงคือ การรักพระเจ้า
ด้วยสิ้นสุดจิตสุดก�าลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (2005)
 903.3. การทารุณข่มเหงผู้ที่อ่อนแอ
 คริสตจักรนาซารีนเกลียดชังการทารุณข่มเหงเด็กๆ ผู้หญิงและคนชรา ค
ริสตจักรเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงความถูกต้องในเรื่องนี้โดยพิมพ์เอกสารและ
จัดหาข้อมูลเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ 
 คริสตจักรนาซารีนยืนยันในนโยบายจากอดีตในเรื่องว่าทุกคนซึ่งรับใช้ใต้
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อ�านาจของครสิตจกัรนาซารนีมข้ีอห้ามท�าผดิในด้านเพศและการทารณุข่มเหงอย่าง 
อ่ืนๆ ต่อผูท่ี้อ่อนแอ เมือ่ครสิตจกัรนาซารนีมอบหมายอ�านาจไว้กบัผูรั้บใช้ คริสตจกัร
จะเชื่อว่าความประพฤติของคนนั้นในอดีตจะเป็นรูปแบบที่จะยังน�าความประพฤติ
ของคนนัน้ในอนาคตด้วย ดงันัน้ครสิตจกัรจะไม่อนญุาตให้บคุคลทีเ่คยท�าผิดในด้าน
เพศหรือการทารุณข่มเหงอย่างอื่นๆ ต่อผู้ที่อ่อนแอ มีต�าแหน่งท่ีมีอ�านาจในคริสต
จักร ยกเว้นคนนั้นตามขั้นที่เหมาะสมเพื่อป้องกันว่าเร่ืองนี้จะไม่เกิดข้ึนอีก ค�าพูด
ท่ีแสดงความเสียใจจะไม่พอสมควรที่จะเป็นหลักฐานว่าความประพฤตินี้จะไม่เกิด
ขึ้นอีก ความประพฤติต้องเปลี่ยนแปลงตามค�าพูดที่แสดงความเสียใจนั้นด้วย และ
ความประพฤติที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องยืนยันในระยะเวลายาว (1997)
 903.4. การดูแลรับผิดชอบคนยากจน
 คริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สั่งให้สากลของพระองค์สนใจดูแล
คนยากจนเป็นพเิศษ ดังนัน้คริสตจกัรของพระคริสต์ทุกคริสตจักรควรเป็นคริสตจกัร
ที่เรียบง่ายและไม่เน้นความหรูหราร�่ารวยเป็นประการแรก และประการที่สองคริสต
จักรควรเสียสละในการดูแลหาที่พักและอาหารตลอดจนเครื่องนุ่งห่มให้คนยากจน 
ในพระคัมภีร์และในชีวิตของพระเยซูพระเจ้าทรงส�าแดงพระองค์เองเป็นคนยากจน
และทรงช่วยเหลอืคนยากจนคนทีถ่กูกดขีข่่มเหงและคนต�า่ต้อยทีไ่ม่สามารถช่วยตวั
เองได้ในสงัคม และในท�านองเดยีวกนัพระองค์ทรงเรียกให้เราแสดงตวัเป็นเพือ่นกบั
คนยากจนไม่ใช่เฉพาะแต่การบรจิาคเท่านัน้ แต่ให้เราช่วยเหลอืในการเรยีกให้คนจน
มีโอกาสมีสทิธิและได้รบัความยตุธิรรมเท่าเทยีมกบัผูอ้ืน่ เราเชือ่ว่าการทีค่รสิเตียนมี
ความรบัผิดชอบต่อคนยากจนนัน้เป็นสิง่ส�าคญัในชวีติของผูเ้ชือ่ทกุคนทีส่�าแดงความ
รักต่อผู้อื่นด้วยการกระท�า
 ประการสุดท้าย เราเชื่อว่าความบริสุทธิ์อย่างคริสเตียนและการช่วยเหลือ
คนยากจนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก คริสเตียนไม่เพียงแต่ต้องการให้ตนเองมีความ
เพียบพร้อมเท่านั้นแต่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความยุติธรรมในสังคมและใน
โลกอีกด้วย ความบริสุทธิ์ท�าให้เรามีจิตใจปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก
ของผูอ่ื้นโดยลดความอยาก (ความโลภ) ของตนเองลงเพือ่ช่วยเหลอืในความขดัสน
ของผู้อื่น (2001) (อพย.23:11; ฉธบ.15:7; สดด.41:1; 82:3; สภษ.19:19; 21:13; 22:9; 

ยรม.22:16; มธ.19:21; ลก.12:33; กจ.20:24; 2 คร.9:6; กท.2:10)

 903.5. สตรีในการรับใช้
 เราสนับสนุนให้สตรใีช้ของประทานในครสิตจักร เรายนืยันสทิธจิากอดตีของ
สตรทีีไ่ด้รบัเลอืกตัง้และแต่งตัง้ให้เป็นผูน้�าสถาปนาและมคันายกในครสิตจกัรนาซารนี 
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 เป้าหมายของการทรงไถ่ซึ่งเป็นงานของพระเจ้าคือเพื่อปล่อยทุกสิ่งท่ี
พระเจ้าทรงสร้างให้เป็นอิสระจากสาปจากการเสือ่มลงของมนษุย์ “ถ้าผูใ้ดอยูใ่นพระ
คริสต์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว (2 คร. 5:17) ในประชากรแห่งการทรงไถ่
นี้ไม่มีใครที่ถูกดูหมิ่นเพราะว่า ฐานะในสังคม เชื้อชาติ หรือ เพศ ก็ตาม (กาลาเทีย 
3:26-28)
 เราสังเกตเห็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับค�าสอนของอาจารย์เปาโลให้ทิโมธี
(1 ทิโมธี 2:11-12) และถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์( 1โครินธ์ 14:33-34) เรา
เชื่อว่าการตีความหมายจากข้อเหล่านี้ซึ่งอาจดูเหมือนว่าจ�ากัดสตรีในการรับใช้ในค
ริสตจักร แต่ความเข้าใจอย่างนี้ ไม่สอดคล้องกับความหมายจากข้อพระธรรมอื่นๆ 
ซ่ึงเสริมสร้างสตรีให้มีส่วนร่วมในต�าแหน่งให้เป็นผู้น�าแบบฝ่ายวิญญาณได้ (Joel 
2:28-29; Acts 2:17-18, 21:8-9; โรม 16:1, 3, 7; Phil. 4:2-3) เมื่อเรา
ไม่เข้าใจความหมายจากข้อพระธรรมเหล่านีเ้ท่ากบัเราต่อต้านฝ่ายวญิญาณและการก
ระท�าแห่งความบรสิทุธิต์ามธรรมเนยีมของเราด้วย ในทีส่ดุการเข้าใจผดิในเรือ่งนีไ้ม่
สอดคล้องกับพระลักษณะของพระเจ้าซึง่เปิดเผยในพระคมัภร์ีทัง้เล่ม และซึง่พระเยซู
ทรงส�าแดงให้เราเห็น (2001)
 903.6. คริสตจักรและเสรีภาพของมนุษย์
 เพื่อปกป้องความเชื่อของนิกายโปรเตสแตนต์ที่สืบทอดกันมาเป็นที่เข้าใจ
อย่างถูกต้อง เราเตือนให้สมาชิกเข้าใจว่าเสรีภาพทางการเมืองและศาสนาจะมีพื้น
ฐานจากพระคัมภีร์ท่ีกล่าวถึงศักด์ิศรีของมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรง
สร้างและสิทธิตามวิจารณญาณของบุคคลนั้นๆ เราสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางการเมืองที่มีหลักการตามพระคัมภีร์และให้สมาชิกต่อต้านการกระ
ท�าใดๆ ที่จะท�าให้สูญเสียเสรีภาพนั้นๆ 
 การลิดรอนเสรีภาพนั้นมีอยู่ตลอดเวลาดังนี้เราสนับสนุนให้สมาชิกใช้สิทธิ
ในการเลือกผู้แทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งในคณะรัฐบาลทุกระดับโดยผู้แทนนั้นจะต้อง
เป็นบุคคลทีมีความเชื่อและหลักการเดียวกันทั้งยังเป็นบุคคลที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
และต่อประชาชนนอกจากนั้นแล้วเราต่อต้านการรุกล�้าเสรีภาพและหลักความเชื่อ
โดยองค์การศาสนาใดใดที่แสวงหาผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษ
 เราเชื่อว่าหน้าที่ของคริสตจักรคือการประกาศและย�้าเตือนสมาชิกอย่าง
สม�่าเสมอว่า “ความชอบธรรมสู่ประชาชาติหนึ่งๆ” (สุภาษิต 14:34) (2005)
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 903.7. สงครามและการเกณฑ์ทหาร
 คริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าสถานภาพที่ดีเลิศของโลกคือสภาพท่ีเต็มไปด้วย
สันติสุขและเป็นหน้าที่ของคริสตจักรที่จะมีบทบาทในการหาวิธีการต่างๆ เพื่อผดุง
สันติภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและให้องค์การของคริสตจักรทุกแห่งเผยแพร่
ข้อความที่สร้างสันติภาพ อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าเรายังอาศัยอยู่บนโลกที่
เตม็ไปด้วยความช่ัวร้ายและปรชัญาขดัแย้งกบัความเชือ่ทีด่เีลศิของครสิเตยีนซึง่อาจ
ท�าให้เกดิกรณฉีกุเฉนิท่ีประเทศหนึง่ๆ ต้องท�าสงครามเพือ่ปกป้องความเชือ่ เสรีภาพ 
และสถานภาพของตน
 ขณะทีค่รสิเตยีนได้ถวายตวัเพือ่ให้เกดิสนัตภิาพคริสตจกัรนาซารนียอมรบั
ในความจงรกัภักดสีงูสดุของคริสเตยีนทีพ่งึมต่ีอพระเจ้าและเมือ่เป็นดงันัน้เราจงึไม่มี
ความปรารถนาที่จะเข้าบังคับในจิตส�านึกของสมาชิกในสัมพันธภาพกับการมีส่วน
ร่วมรบัใช้ในกรณทีีเ่กิดสงครามแม้ว่าเราต่างมคีวามเชือ่อย่างแน่วแน่ว่าคริสเตยีนทกุ
คนในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงคนหนึง่จ�าเป็นต้องรบัใช้ประเทศชาตใินทกุวถิทีางทีเ่หมาะ
สมกับความเชื่อและการด�าเนินชีวิตคริสเตียน
 ครสิตจกัรนาซารนีตระหนกัดว่ีามสีมาชกิบางส่วนไม่เหน็ด้วยกบัการเกณฑ์
ทหารเนื่องจากค�าสอนของคริสเตียนและความปรารถนาที่จะให้มีสันติภาพ ดังนั้นค
รสิตจกัรนาซารนีเรยีกร้องเพือ่ให้กลุ่มทีมี่จติส�านกึปฏิเสธการร่วมรบในสมรภมูจิะได้
รบัการพิจารณาในฐานะสมาชิกทีจ่ะได้รบัการยกเว้นและได้รบัการพจิารณาในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการเกณฑ์ทหารในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มองค์การศาสนาทีไ่ม่ฝักใฝ่
ในการท�าสงคราม
 คริสตจักรนาซารีนโดยเลขานุการองค์การบริหารสากลได้จัดตั้งส�านักงาน
ทะเบียนที่ซึ่งบุคคลใดที่มีหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนจะ
ได้รับบันทึกว่าไม่เห็นด้วยกับการถูกเกณฑ์เป็นทหาร (2005)
 903.8. การทรงสร้าง
 ครสิตจกัรนาซารีนเชือ่ในพระคัมภร์ีว่าด้วยการทรงสร้าง “ปฐมการพระเจ้า
ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” ปฐมกาล 1:1 เราต่อต้านสมมุติฐานทฤษฏี
วิวัฒนาการท่ีเห็นว่าไม่มีพระเจ้า อย่างไรก็ตามคริสตจักรยอมรับหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง (ส่วนที่ 1 บทที่1, ส่วนที่5 บทที่ 5.1, 
ส่วนที่ 7) (2005)
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 903.9. หลักฐานในการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 คริสตจักรนาซารีนเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานในการบังเกิดใหม่
และในงานข้ันต่อมาของพระองค์ท่ีการทรงช�าระจิตใจหรือการทรงช�าระให้บริสุทธิ์
อย่างสมบูรณ์โดยการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
 เราเชื่อว่าหลักฐานการทรงช�าระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ หรือการเติมให้
เตม็ด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์อย่างหนึง่ทีร่ะบไุว้ในพระคมัภีร์คอืการช�าระจากความ
บาปด้ังเดมิโดยความเช่ือดงัทีเ่ขยีนไว้ในกจิการ 15:8-9 “พระเจ้าผูท้รงทราบจติใจ
มนษุย์ได้ทรงรบัรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวญิญาณบริสทุธิแ์ก่เขาเหมือน
ได้ทรงประทานแก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเขาถือเราแต่ทรงช�าระใจเขาให้บริสุทธ์ิโดย
ความเชื่อ” และการช�าระใจให้บริสุทธิ์ส�าแดงเป็นชีวิตบริสุทธิ์ “ผลของพระวิญญาณ
คือ ความรกั ความปลาบปล้ืมใจ สนัตสิขุ ความอดกลัน้ใจ ความปราน ีความด ีความ
สัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้าม
ไว้เลย ผูท้ีอ่ยูฝ่่ายพระเยซคูรสิต์ได้เอาเนือ้หนงักับความอยากและตณัหาของเนือ้หนงั
ตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว” (กาลาเทีย 5:22-24) 
 การยนืยนัว่าการเปล่งเสยีงพดูภาษาแปลกๆ หรอืหลกัฐานทางร่างกายอืน่ๆ 
หรอืการอธษิฐานด้วยภาษาแปลกๆ ว่าเป็นหลกัฐานการบพัตศิมาด้วยพระวญิญาณ
บรสิทุธ์ินัน้ขัดแย้งกบัพระคมัภร์ี และจดุยนืของครสิตจกัรในประวตัศิาสตร์ (1997)
 903.10. สื่อลามก
 สื่อลามกเป็นส่ิงที่ชั่วร้ายที่ท�าให้ศีลธรรมและสังคมต�่า การตีพิมพ์หรือถ่าย
ภาพส่ือลามากท�าลายศักดิ์ศรีของมนุษย์และขัดแย้งกับค�าสอนของพระคัมภีร์เร่ือง
ความบริสุทธิ์ของการแต่งงานและความงดงามของเพศสัมพันธ์ ถูกท�าให้น่ารังเกียจ
 เราเชื่อว่าเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า แต่ว่าสื่อลามกท�าให้บุรุษ 
สตรแีละเด็กๆ ตกต�า่ และใช้คนเหล่านัน้เป็นเครือ่งมือทีจ่ะท�าเสยีหาย ธรุกจิสือ่ลามก
เกิดข้ึนเพราะความโลภและเป็นศัตรูต่อชีวิตครอบครัวและท�าให้เกิดอาชญากรรม 
ความรุนแรงและท�าให้จิตใจและร่างกายสกปรก
 ในการถวายเกยีรตยิศแด่พระเจ้าพระผูส้ร้างและผูไ้ถ่เราเน้นให้ครสิเตยีนต่อ
ต้านส่ือลามกทกุวิธทีีผ่ดิหมายและพยายามช่วยเหลอืคนทีต่กเป็นเหยือ่ของความชัว่
ร้ายให้มาพบพระคริสต์ (1997)
 903.11 การแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสม
 เนื่องจากในปัจจุบันมีการแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหมาะสม ดังน้ันเราจึงเตือน
สมาชกิให้ถอืประเพณีทีว่่า “การแต่งตวัเรยีบร้อยเป็นการแสดงออกถึงความบริสทุธิ”์ 
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และให้คริสเตียนใช้วิจารณญาณในเรื่องการแต่งกายในที่สาธารณะ (2005)
 903.12 การติดยาเสพติด
 ครสิตจกัรนาซารนีต่อต้านยาเสพตดิทกุประเภท ซึง่เป็นสิง่ทีช่ั่วร้ายเหมอืน
แมลงอย่างหน่ึงในสังคม เราสนับสนุนสมาชิกให้ปฏิบัติรอย่างเข็มแข้งและให้เห็น
ชดัเจนว่า เราต่อต้านยาเสพตดิทุกอย่างและมส่ีวนร่วมในการสอนทีจ่ะน�าความเข้าใจ
ว่า การใช้ยาเสพติดไม่เหมาะสมส�าหรับคริสเตียนซึ่งด�ารงชีวิตบริสุทธิ์ (2001)
 903.13 การต่อต้านการดื่มเหล้าในสังคม
 คริสตจักรนาซารีนสนับสนุนอย่างชัดเจนว่า การดื่มเหล้าเป็นสิ่งท่ีช่ัวร้าย
ทางสังคม เราสนับสนุนองค์กรเกี่ยวกับเมือง องค์กรเกี่ยวกับแรงงาน องค์กรเกี่ยว
กับธุรกิจ องค์กรเกี่ยวกับมืออาชีพ องค์กรเกี่ยวกับสังคม ท้ังแบบอาสาสมัครและ
เอกชนให้ร่วมมือในการต่อต้านงานประกาศโฆษณาของสื่อทุกอย่างซึ่งอาจจะท�าให้
สังคมนิยมการดื่มเหล้า (2001)
903.14 วิธีการใช้และการโฆษณาบุหรี่
 เพราะว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายต่อสุขภาพและต่อสังคม คริสตจักรนาซารีนก
กระตุ้นสมาชิกของเราให้ยืนยันอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านวิธีการใช้ทั้งสิ้น การยืนยัน
ของเราต้ังแต่อดตีมรีากฐานในข้อพระคัมภร์ีซึง่สอนไว้ว่า เรา เป็น “วหิารของพระเจ้า
และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตภายใน” เรา (1 โคริน 3:16-17, 6:19-20) 
นอกจากนีก้ารยนืยันของเราเพือ่ต่อต้านการใช้บหุรีท่กุชนดิมหีลกัฐานทางการแพทย์ 
ซึง่องค์กรสงัคม องค์กรรฐับาล และองค์กรเกีย่วกบัสุขภาพ หลายๆองค์กรทัว่โลกได้
ส่งหลักฐานเป็นลายลักษณ์ เพื่อแสดงว่าบุหรี่ท�าลายต่อสุขภาพร่างกายอย่างยิ่ง ยิ่ง
กว่านี้ หลักฐานนี้ยังแสดงอย่างชัดเจนว่าการใช้บุหรี่จะท�าให้เก็ดการเปลี่ยนแปลง
อย่างผิดปกติต่อระบบร่างกาย ซึ่งอาจจะร้ายแรงและรักษาให้หายไม่ได้
เราทราบว่าธุรกิจการโฆษณาใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นของ
เราเพื่อชักจูงพวกเขาให้ลองสูบบุหรี่และดื่มเหล้า เหตุฉะนั้นเราต่อต้านหรือปฏิเสธ
สื่อโฆษณาทุกชนิด เช่น ใบโฆษณา โฆษณาทางวิทยุ และโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่ง
โฆษณาเกี่ยวกับวิธีการใช้บุหรี่และการดื่มเหล้า (2001)
 903.15 โรคเอดส์ (HIV/AIDS หรอื Auto Immune Deficiency Syndrome)
 ตั้งแต่ปี 1981 โลกของเราได้เผชิญหน้ากับโรคที่ร้ายแรงคือโรคเอดส์ 
เนื่องจากคนที่ติดเชื้อโรคเอดส์ทรมานมาก คริสเตียนต้องหาและเรียนรู้ข้อมูลที่ถูก
ต้องเพือ่ตอบสนองด้วยความเมตตากรณุา พระคริสต์ทรงน�าเราหาทางทีจ่ะประกาศ
ความรกัและการดแูลของพระองค์ให้กบัผูป่้วยเหล่านีใ้นทกุประเทศทัว่โลก (2001)
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