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หมวดวิชา การจัดการ
หลักสูตร หลักการบริหารตามพระคัมภีร
คํานํา
วิชานีเ้ สนอหลักการของการจัดการซึ่งเปดเผยไวในพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวคือ พระ
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์
“การจัดการ” คืออีกคําหนึ่งของคําวา “การอารักขา” “ผูอารักขา” หรือ “ผูจัดการ” รับผิดชอบใน
สิง่ ทีม่ ผี อู ื่นมอบความไวใจใหเขาดูแลในฐานะผูเชื่อ
เราแตละคนเปนผูจัดการแหลงทรัพยากรฝาย
วิญญาณซึ่งพระเจาทรงมอบความไวใจใหเราดูแล
ปญหาที่รายแรงที่เกิดกับผูนําคริสเตียนคือ การไมรูจักจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรฝาย
วิญญาณเหลานี้ สําหรับพระกายของพระคริสตที่จะเติบโตนั้นโครงสรางก็สําคัญดวย เมือ่ ชีวิตฝาย
วิญญาณเติบโต เราก็ตองเตรียมพรอมที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตนี้
หลักสูตรนี้เปนวิชาแรกในจํานวน 3 วิชาในหมวดวิชา “การจัดการ” ซึ่งเครือขายฮารเวสไทม
นานาชาตินําเสนอเพื่อฝกฝนอบรมสาวก วิชานี้พรอมกับวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” และ “การ
บริหารโดยวัตถุประสงค” จะชวยคุณใหเปนผูอารักขาที่ดีของทรัพยากรฝายวิญญาณ
เราแนะนําใหคุณเรียนวิชาทั้งสามโดยลําดับ เพื่อความเขาใจที่ถูกตองในการเปนผูนํา การวาง
แผนและการจัดการที่จําเปนตอการรับใชที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้แนะนําวิชาการจัดการ บอกใหรูสถานภาพของการเปนผูนํา และเนนที่ความสําคัญ
ของการเจิมใหเปนผูนํา หลักการของพระคัมภีรในการเปนผูนําคือ เปนเหมือนดังผูรับใชและอธิบายถึง
การเปนผูเลี้ยงแกะ
งานที่สําคัญของผูนําถูกนํามาทบทวน โดยเนนที่การตัดสินใจและการจัดการกับขอขัดแยง ให
แนวทางสําหรับการฝกอบรมผูนําและสาวก
และตรวจสอบหลักการของความสําเร็จและสาเหตุของ
ความลมเหลว
ภาคผนวกของวิชานี้ใหโอกาสที่คุณจะเรียนรูหลักการเพิ่มขึ้นโดยการศึกษาตัวอยางของผูนําที่
ยิ่งใหญในพระคัมภีร
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วัตถุประสงคของวิชานี้
เมื่อจบวิชานี้ คุณสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคําจํากัดความของการจัดการ
- บอกถึงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อเปนผูจัดการ
- บอกถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผูอารักขา
- บอกถึงตัวอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูนําฝายวิญญาณ
- สรุปวาการรับใชดานการจัดการรวมถึงอะไรบาง
- บอกถึงสถานภาพของการเปนผูนําตามพระคัมภีร
- อธิบายวาของประทานฝายวิญญาณถูกใชอยางไรในงานรับใช
- อธิบายวาผูนําทํางานรวมกันอยางไรในงานรับใช
- รูถึงความสําคัญของการเจิมในการเปนผูนําฝายวิญญาณ
- บอกรายการของคุณสมบัติสําหรับผูนําฝายวิญญาณ
- อธิบายวาจะนําอยางไรใหเหมือนกับเปนผูรับใช
- อธิบายวาจะนําอยางไรใหเปนเหมือนผูเลี้ยงแกะ
- สรุปงานของผูนํา
- ใชแนวทางของพระคัมภีรเพื่อทําการตัดสินใจ
- ใชแนวทางของพระคัมภีรเพื่อจัดการกับขอขัดแยงและการลงวินัย
- ฝกอบรมผูนําและสาวก
- เปลี่ยนความลมเหลวเปนความสําเร็จ
- ใชหลักการเพื่อความสําเร็จตามพระคัมภีร
- บอกถึงการลงทุนเพื่อเปนผูนํา
- อธิบายการทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําฝายวิญญาณ
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บทที่ 1
งานรับใชดานการจัดการ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- ใหคําจํากัดความของการจัดการ
- บอกแหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อเปนผูจัดการ
- บอกถึงคุณสมบัติที่สําคัญของผูอารักขา
- บอกถึงตัวอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํา
- สรุปวางานรับใชของการจัดการประกอบดวยอะไรบาง

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“คํานี้เปนคําจริง คือวาถาผูใดปรารถนาหนาที่ผูปกครองดูแลคริสตจักร
ผูนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ” 1 ทิโมธี 3:1

คํานํา
บทนี้แนะนํางานรับใชดานการจัดการ เมื่อเราพูดถึงการจัดการ เราไมไดพูดถึงการจัดการฝาย
โลกเหมือนที่ทํากันในโลกธุรกิจ เรากําลังพูดถึงการจัดการทรัพยากรฝายวิญญาณเพื่องานการรับใช
ถาคุณเรียนรูจักการรับใชดานการจัดการ คุณจะเปนผูอารักขาที่ดีแหงขาวประเสริฐและแหง
งานรับใชที่พระเจาทรงประทานแกคุณ คุณจะสามารถทํางานกับพระเจาเพื่อทําใหเปาหมายของพระ
องคสําเร็จลงได
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คําจํากัดความของการจัดการ
“การจัดการ” เปนอีกคําหนึ่งของคําวา “การเปนผูอารักขา” “ผูอารักขา” หรือ “ผูจัดการ” รับผิด
ชอบในสิ่งที่ผูอื่นมอบความไววางใจใหเขาดูแล
การจัดการคือ กระบวนการของการทําใหเปาหมายและแผนการของพระเจาสําเร็จลงได โดย
การใชทรัพยากรของมนุษย วัตถุและฝายวิญญาณอยางเหมาะสม เราประเมินคาการจัดการโดยดูวา
แผนการและเปาหมายเหลานี้สําเร็จลงหรือไม
พระคัมภีรกลาววา
“เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตน
เอง” อิสยาห 53:6
เชนเดียวกับที่แกะตองถูกนําใหเดินไปตามทางสายหนึ่ง
คนเราก็ตองการการนําทางเพื่อที่
ความพยายามและพลังงานที่ใชไปจะทํ าใหแผนการและเปาหมายของพระเจาสําเร็จลงไดโดยไมสูญ
เปลา

ทรัพยากรฝายวิญญาณ
ผูเ ชือ่ ทุกคนเปนผูอารักขาทรัพยากรบางอยางที่พระเจาประทานให ซึ่งมีรายการใหไวในสวน
“เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้
นอกจากทรัพยากรเหลานี้แลว ผูนําก็เปนผูอารักขาพิเศษเฉพาะอยางซึ่งประกอบดวย
ขาวประเสริฐ เราตองแบงปนขาวประเสริฐกับผูอื่น
การเงิน ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาการเงินสวนตัวของเขา แตผูนําซึ่งดูแลเงินทองของคริสตจักรหรือ
ขององคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาเงินทุนเหลานี้ดวย
ทรัพยากรดานวัตถุในงานรับใช ประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน อาคารของคริสตจักร ทรัพยสมบัติและ
อุปกรณตางๆ
ของประทานฝายวิญญาณ ผูเ ชื่อทุกคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยอยางหนึ่งซึ่งเขารับผิด
ชอบเปนผูอารักขา ผูนําก็รับผิดชอบที่จะชวยใหผูอื่นนําเอาของประทานฝายวิญญาณของเขา
มาพัฒนา

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 1

-5 -

ผูเชื่ออื่นๆ ถาคุณเปนผูนํา คุณตองรับผิดชอบตอคนอื่นๆ คุณตองชวยใหเขาเปนผูใหญฝายวิญญาณ
และเขามีสวนรวมในงานรับใช พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมเพื่อสรางราชอาณาจักรของ
พระองค การจัดการรวมถึงการทําใหคนทําสิ่งตางๆ เพื่อพระเจา

ขอความแรกเกี่ยวกับการจัดการ
ขอความแรกที่พระเจาประทานแกมนุษยคือ หัวขอเกี่ยวกับการจัดการ พระเจาตรัสแกอาดาม
และเอวาวา
“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํานาจเหนือแผนดิน จง
ครอบครองบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน” ปฐมกาล 1:28
งานที่สําคัญ 3 ประการของผูจัดการ บรรจุอยูในขอความเหลานี้
1. ทําใหทรัพยากรมีมากขึ้นโดยการ “เพิ่มพูน” เพื่อทําใหเปาหมายและแผนการของพระเจา
สําเร็จ
2. ทําใหความวุนวายนอยลงโดยการ “มีอํานาจเหนือ”
3. รักษาระเบียบไวโดยการ “ปกครอง” (ครอบครอง)

แบบอยางที่ยิ่งใหญ
แบบอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูนําคือ พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนแบบ
อยางสําหรับผูนําคริสเตียนทุกคน คุณจะเรียนรูตอไปในวิชานี้เกี่ยวกับแบบอยางที่พระองคใหไวในการ
เปนผูนําเหมือนผูรับใชและผูเลี้ยงแกะ
หลักการทั้งหมดที่สอนในวิชานี้แสดงใหเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําและทรงสอน เราจะเห็นคุณ
สมบัติที่จําเปนทุกประการของผูนําไดเดนชัดในชีวิตของพระองค พระองคแสดงใหเห็นถึงงานทุกอยาง
ที่ผูนําตองกระทํา พระองคทรงวางแบบอยางในการฝกอบรมผูนําและสาวกไวใหเราปฏิบัติตาม

คุณสมบัติที่สําคัญ
พระเจาไมทรงพิจารณาวาผูอารักขาคนนี้ประสบความสําเร็จเพราะการศึกษาของเขา ความ
สามารถตามธรรมชาติหรือเพราะบุคลิกภาพ แตเขาประสบความสําเร็จเพราะความสัตยซื่อของเขา คุณ
สมบัติ (สิ่งที่เขาจําเปนตองมี) ที่สําคัญของผูอารักขาคือวาเขาเปนคนสัตยซื่อ
“ฝายผูอารักขาเหลานั้นตองเปนคนที่วางใจไดทุกคน” 1 โครินธ 4:2
(พระคัมภีรภาษาไทยใชคําวาไววางใจได แตภาษาอังกฤษใชคําวา faithful ซึง่ ควรจะแปลวา
สัตยซื่อมากกวา)
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พระเยซูทรงเลาคําอุปมาใน มัทธิว 25:14-30 เกี่ยวกับคนใชซึ่งนายมอบทรัพยากรที่เรียกวา
“ตะลันต” ให ซึ่งกรณีนี้คือ เงิน พระองคเลาวา เขาเปนผูอารักขาที่ดีและใชเงินนั้นอยางฉลาด คนที่ทํา
เชนนี้เรียกวาเปนคนที่ “สัตยซื่อ” และไดรับรางวัล คนที่ไมไดทําก็ถูกตัดสินและตองใหคําอธิบายวา
ทําไมจึงไมทํา

งานรับใชดานการจัดการ
งานรับใชดานการจัดการประกอบดวยการนําผูอื่นใหทําสิ่งใหญเพื่อพระเจา การจัดการรวมถึง
ดานตางๆ ตอไปนี้ ซึ่งคุณจะไดเรียนในวิชานี้
รับรูความสําคัญของการทรงเจิมเพื่อเปนผูนํา
การทรงเจิมจากพระเจาเพื่อเปนผูนํานั้นสําคัญยิ่งกวาการศึกษา ความสามารถ (ตะลันต) และ
ประสบการณ
มีคุณสมบัติตามพระคัมภีรในการเปนผูนํา
งานรับใชดานการจัดการเริ่มตนจากการจัดการกับตนเองกอน
เรียนรูที่จะนําผูอื่นโดยการเปนเหมือนผูรับใช
การเปนผูนําตามพระคัมภีรไมใชการประชาสัมพันธวูบวาบและบุคลิกภาพที่แสดงบนเวทีที่นา
ประทับใจ แตเปนการปรนนิบัติอยางถอมใจตอผูที่คุณนําเขา การปรนนิบัตินี้เองที่แยกการเปนผูนํา
คริสเตียนออกจากการเปนผูนําทางโลก (ทําใหเห็นวาตางกัน)
เรียนรูที่จะนําผูอื่นอยางผูเลี้ยงแกะ
คุณสมบัติของผูเลี้ยงแกะในโลกธรรมชาติคือสิ่งที่พระเยซูทรงใชเพื่ออธิบายถึงการเปนผูนําฝาย
วิญญาณ
เขาใจงานที่เปนพื้นฐานของผูนํา
รวมถึงงานที่ยากเชน การตัดสินใจและการแกไขขอขัดแยงและปญหาดานวินัย
ฝกอบรมผูนําและสาวก
เราทุกคนเปนผูนําในบางสถานการณ แตทุกคนตางก็เปนสาวก (ผูตาม) ในสถานการณอื่นๆ ผู
นําตองมีสาวก (ผูตาม) ดังนั้น ทั้งผูนําและผูตามตองไดรับการฝกอบรม
นําเอาหลักการของความสําเร็จที่สอนไวในพระวจนะของพระเจามาใช
หลักการเหลานี้จะทําใหแนใจในความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรฝายวิญญาณ
หลีกเลี่ยงการละเมิดซึ่งเปนสาเหตุใหลมเหลวในการเปนผูนํา
ความลมเหลวในการนําและการติดตามมีผลมาจากการละเมิดหลักการของพระคัมภีร
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เขาใจหลักการของการจัดองคกรตามพระคัมภีร
รวมถึงตําแหนงของการเปนผูนําซึ่งพระเจาทรงแตงตั้งและตําแหนงอื่นๆ
ความจําเปนของคริสตจักร

ที่ตั้งขึ้นเนื่องจาก

หลักสําคัญของการจัดองคกรตามพระคัมภีร
การจัดองคกรในงานรับใชนั้นไมตายตัว เปลี่ยนแปลงไมไดหรืออยูบนพื้นฐานของรูปแบบทาง
โลก การจัดองคกรยอมเปลี่ยนแปลงไดเพื่อใหเปนไปตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การจัด
การในงานรับใชมีอยูเพื่อใหเปาหมายและแผนการที่พระเจาทรงใหไวสําเร็จลง ไมใชเพื่อที่จะสรางโครง
สรางที่ตายตัวของหนวยงาน
การจัดองคกรภายในคริสตจักรเปนเหมือนกับอวัยวะที่มีชีวิตมากกวา พระคัมภีรเปรียบเทียบ
คริสตจักรกับรางกายมนุษยโดยมีแตละสวนทํางานประสานกัน
คุณถูกเลือกเปนผูนําในองคกรของพระเจาไมได คนอาจเลือกคุณหรือแตงตั้งคุณใหมีตําแหนง
แตวาผูนําไมไดมาจากการแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง
คุณตองไดรับการทรงเรียกและทรงเตรียมจาก
พระเจา เพื่อทํางานของราชอาณาจักร
การเปนผูนําประกอบดวยตําแหนง เชน ตําแหนงอยางอัครทูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ
ศิษยาภิบาลและครู การเปนผูนําประกอบดวยหนาที่เชนกัน หนาที่สําคัญของการเปนผูนําคือ การ
เตรียมผูอื่นใหพรอมที่จะทํางานรับใชพระเจา การเปนผูนําเกี่ยวของกับความสัมพันธของผูนํากับสาวก
ของเขาดวย
พระเจาทรงเปนผูเลือกและสนับสนุนผูนํา
“การยกขึ้นนั้นมิไดมาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใชมา
จากถิ่นทุรกันดาร แตเปนพระเจาผูทรงกระทําการพิพากษา ทรงใหคนหนึ่งลง
และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น” สดุดี 75:6-7

ดานอื่นๆ ของการจัดการ
การจัดการประกอบดวยการวิเคราะหงานรับใชของคุณ เพื่อกอตั้งเปาหมายและแผนงาน คุณ
จะเรียนรูวาจะทําการศึกษาเรื่องนี้ไดอยางไร ในหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”
การจัดการยังประกอบดวยดานตางๆ ตอไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะไดเรียนในหลักสูตรของ
ฮารเวสไทมชื่อ “การจัดการโดยวัตถุประสงค”
เตรียมเปาหมายสําหรับงานรับใชใหสอดคลองกับแผนงานของพระเจา
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ถาคุณไมรูเปาหมายของคุณและไมมีนิมิต คุณจะไมสามารถนําผูอื่นได
วางแผนงานเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย
คุณจะไมมีวันสําเร็จตามเปาหมาย ถาคุณไมไดวางแผนที่จะทําใหสําเร็จ
จัดองคกรของคนและกระบวนการเพื่อดําเนินตามแผนการ
การจัดการประกอบดวยการกระตุนและบังคับบัญชาคน เพื่อที่เขาจะทํางานที่เปนสวนของเปา
หมายและแผนการของพระเจาไดสําเร็จ
ทําใหแผนการสมบูรณโดยการประเมินผล
เราควรทํางานของพระเจาอยางดีที่สุด

ความสําคัญของการจัดการที่ดี
ตอไปนี้เปนเหตุผลบางประการที่วาเหตุใดการจัดการที่เหมาะสมในการรับใชจึงเปนสิ่งสําคัญ

การจัดการทําใหคุณมีเปาหมายและรูทิศทาง
ถาคุณตองการทํางานรับใชใหสําเร็จ คุณตองมีเปาหมายและแผนการใหสอดคลองกับแผนการ
ของพระเจา และสามารถที่จะสื่อสารเปาหมายดังกลาวใหแกผูอื่นดวย
เมื่อคุณรูเปาหมายเฉพาะของคุณในการรับใช และคุณไดทําแผนการเพื่อใหสําเร็จเปาหมาย
แลว คุณก็สามารถนําผูอื่นได ผูนําตองรูวาเขากําลังจะไปทางใดเพื่อที่จะนําผูอื่น การนําทางและความ
เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในงานรับใชประกอบดวยเปาหมายและทิศทางเดียวกัน

กําจัดความยุงเหยิงวุนวาย
เมื่อมีทิศทางที่ถูกตอง ความยุงเหยิงก็ถูกกําจัดออกไป
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหง
สันติสุข ตามที่ปฏิบัติกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น” 1 โครินธ 14:33
5:1

“เหตุฉะนัน้ ทานจงเลียนแบบพระเจา ใหสมกับเปนบุตรที่รัก” เอเฟซัส

ถากิจการงานของพระเจาไมใชสิ่งที่วุนวายแลว งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรที่จะ
ยุงเหยิงดวยเชนกัน

ทําใหตัดสินใจไดถูกตอง
การตัดสินใจเปนเครื่องกําหนดจุดหมายปลายทางของคุณ ซึ่งเปนความจริงแมกับเรื่องความ
รอด คุณตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ และจุดหมายปลายทางนิรันดรของคุณก็ถูก
กําหนดจากการตัดสินใจของคุณ
ชีวิตและงานรับใชในปจจุบันของคุณถูกกําหนดดวยการตัดสินใจของคุณมากอน คุณตัดสินใจ
โดยการวางแผนที่ใครครวญแลว หรือไมก็อยางทันทีทันใด
การจัดการที่ดีทําใหคุณตัดสินใจไดถูกตองดวยการทรงนําขององคพระผูเปนเจา
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จัดลําดับงานที่สําคัญกอนหลังในงานรับใช
การจัดลําดับกอนหลังคือ รูวาสิ่งใดสําคัญกอนสิ่งอื่น เปนสิ่งที่มากอนเปนประการแรกของเวลา
และความสนใจของคุณ
คุณจะมีสิ่งสําคัญกอนอื่นใดในชีวิตไมวาคุณไดกําหนดอยางรูตัวหรือไมก็ตาม
คุณจะจัดสิ่ง
สําคัญกอนอื่นใดไดไมวาจะเปนการทําเปนนิสัยซึ่งกลายเปนวิถีของชีวิตเนื่องจากความกดดันของสถาน
การณหรือของคนรอบๆ ขางคุณ หรือจากการตัดสินใจที่แนชัดซึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายของพระเจา

ทําใหคุณมีการปฏิบัติออกไปมากกวาที่จะคอยตอบสนอง
งานรับใชหลายอยางมักจะยุงอยูกับการตอบสนองตอเรื่องที่เรงดวนในปจจุบัน แทนที่จะเปน
การวางแผนการเพื่ออนาคต
ซึ่งทําใหผูนําตอบสนองตองานที่เกิดขึ้นมากกวาที่จะกระทําดวยสติ
ปญญาและเปาหมายที่ถูกตอง
ถาปราศจากยุทธวิธีหรือแผนการ คุณจะไมรูวาคุณกําลังทําอะไรในงานรับใช เหตุใดคุณจึงทํา
หรือตองทําอยางไร เพราะเหตุวาคุณไมมีการจัดองคกรและทิศทาง คุณก็ไมมีอะไรเลยที่คุณจะผูกพัน
ตนเอง ไมมีวิธีที่จะประเมินประสิทธิภาพของคุณเพื่อพระเจาและคุณก็ถูกชักจูงโดยงายใหตอบสนองตอ
งานนั้นๆ และทิ้งไปเสียเมื่อถึงวิกฤติการณเกิดขึ้น
การจัดการที่ดีเปลี่ยนความปรารถนาที่จะแสดงออกและนิมิตใหกลายเปนความจริงขึ้นมา และ
ชวยใหคุณตัดสินใจวาควรจะทําอะไรและทําอยางไรเพื่อทําใหเปาหมายของพระเจาสําเร็จลงได

ทําใหเกิดความรับผิดชอบ
ในคําอุปมาเรื่องเงินตะลันต ในมัทธิว 25:14-30 คนใชรับผิดชอบตอสิ่งที่เขาไดรับมอบหมาย
ใหดูแล นายของเขามีแผนการและสื่อสารใหเขารูและเขาตองทําใหสําเร็จโดยเอาเงินที่เขาไดรับไปลง
ทุน
คุณรับผิดชอบไมเพียงแตรูนํ้าพระทัยพระเจาสําหรับชีวิตและการรับใชของคุณ แตคุณรับผิด
ชอบที่จะทําดวย
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะ
ตองถูกเฆี่ยนมาก” ลูกา 12:47
ถาคุณไมไดจัดการกับงานรับใชซึ่งคุณไดรับมอบหมายใหอยางฉลาดแลว คุณจะตองรับผิดชอบ
ตอพระองค

ทําใหมีการประเมินผล
การจัดการรวมถึงการประเมินผลเพื่อดูวาคุณทําเปาหมายและแผนการของพระเจาสําเร็จหรือ
ไม
การที่คุณเขาใจหลักการแหงความสําเร็จตามพระคัมภีรและสาเหตุของความลมเหลวทําใหคุณ
ประเมินผลการงานของคุณได

ทําใหใชทรัพยากรฝายวิญญาณไดอยางชาญฉลาด
การจัดการที่ดีชวยใหคุณจัดการกับทรัพยากรฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสม และทําใหคุณ
เปนผูอารักขาที่ดีในการดูแลเงิน ทรัพยสมบัติ คน และของประทานฝายวิญญาณ เพื่องานของอาณา
จักรของพระเจา

เตรียมคุณใหเขาสูประตูที่เปดออก
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“เพราะวาที่นี่มีประตูเปดใหขาพเจาอยางกวางขวาง นาจะเกิดผล ทั้งคน
ขัดขวางก็มีเปนอันมากดวย” 1 โครินธ 16:9
เมือ่ พระเจาทรงเปดประตูให คุณตองพรอมที่จะเดินผานประตูเหลานี้ และเผชิญกับสิ่งทาทาย
ใหมๆ ซึ่งจะเปนไปไมไดเลยหากไมมีการเตรียมตัวอยางเหมาะสมกอน
จงอานคําอุปมาของหญิง
พรหมจารีที่ฉลาดและหญิงที่โงใน มัทธิว 25:1-13
พระเจาทรงเปดประตู (โอกาส) แตประตูไมไดเปดอยูตลอดไป แตเปดและรอใหคุณเขาไป
แลวมันก็จะปด บางทีอาจจะไมเปดใหคุณอีกเลย

ใหงานรับใชมีสวนประสานกลมกลืนกับพระประสงคของพระเจา
คําถามขอแรกที่เปาโลถามหลังจากที่เขากลับใจคือ “ขาพเจาจะตองทําอะไร” เขากําลังถามพระ
เจาวา “แผนการของพระองคสําหรับชีวิตและการรับใชของขาพระองคคืออะไร?”
การเปนผูอารักขาที่ฉลาดทําใหชีวิตและการรับใชของคุณกลมกลืนไปกับเปาหมายและแผนการ
ของพระเจา

พระเจาทรงเสาะหาผูนํา
พระเจาตรัสแกกษัตริยซาอูลวา
“แตบดั นี้ราชอาณาจักรของทานจะไมยั่งยืน พระเจาทรงหาชายอีกคน
หนึง่ ตามชอบพระทัยพระองคแลว และพระเจาทรงแตงตั้งชายผูนั้นใหเปนเจา
นายเหนือชนชาติของพระองค เพราะทานมิไดรักษาสิ่งซึ่งพระเจาทรงบัญชา
ทานไว” 1 ซามูเอล 13:14
พระเจายังคงเสาะหาคนที่พระองคจะทรงใชใหเปนผูนํา
“และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสรางกําแพงและยืนอยูใน
ชองโหวตอหนาเราเพื่อแผนดิน เพื่อเราจะมิไดทําลายมันเสีย แตก็หาไมไดสัก
คนเดียว” เอเสเคียล 22:30
“เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น เพื่อ
สําแดงฤทธานุภาพของพระองค
โดยเห็นแกผูเหลานั้นที่มีใจจริงตอพระ
องค....” 2 พงศาวดาร 16:9
การที่จะเปนผูจัดการที่ดีนั้นจะตองอาศัยเวลาและความพยายาม
“การงานของแตละคนก็จะไดปรากฏใหเห็น เพราะวาเวลาจะใหเห็นได
ชัดเจน เพราะวาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละ
คนวาเปนอยางไร” 1 โครินธ 3:13
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ไม ฟางและหญาแหง ลวนแตงอกขึ้นเหนือพื้นดิน มันเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดโดยงายและคนเห็นได
งาย แตมันก็ถูกทําลายไดงายเชนกัน
ทองและเงินเปนเหรียญที่ทําขึ้นจากใตดิน คนไมเห็นมันไดงายนักแตวามันคงทนอยูไดนาน
การเปนผูนําที่ผิวเผินวูบวาบ มีคนนิยมไปในทางโลกก็เหมือนดังไม หญาแหงและฟาง คนเห็น
และเปนไดงายโดยความสามารถตามธรรมชาติ
การเปนผูนําแบบพระเจาก็เหมือนดังทองและเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจากฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์ที่ซอนอยูภายในตัวคน แตหาคามิไดและคงทนถาวร

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “การจัดการ”

3.

จงบอกถึงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อตองเปนผูจัดการ

4.

คุณสมบัติของการเปนผูอารักขาคืออะไร

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 1
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5.

ใครคือแบบอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํา

6.

ตามคําอธิบายที่ใหไวในบทเรียนนี้ จงเขียนคําสรุปวา “การจัดการของงานรับใช” ประกอบดวย
อะไรบาง

7.

เหตุใดการจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1.

“คํานี้เปนคําจริง คือวาถาผูใดปรารถนาหนาที่ผูปกครองดูแลคริสตจักร ผูนั้นก็ปรารถนากิจการ
งานที่ประเสริฐ” 1 ทิโมธี 3:1

2.

“การจัดการ” เปนอีกคําหนึ่งของคําวา “การเปนผูอารักขา ผูอารักขาหรือผูจัดการมีหนาที่รับ
ผิดชอบบางสิ่งบางอยางที่ผูอื่นมอบหมายแกเขา การจัดการคือกระบวนการในการทําใหเปา
หมายและแผนการของพระเจาสําเร็จลงไดโดยการใชทรัพยากรมนุษย วัตถุและฝายวิญญาณ
ใหเหมาะสมถูกตอง เราจะวัดดูวาคนๆ นี้มีการจัดการที่ดีหรือไมก็ดูวาแผนการและเปาหมาย
ของเขาสําเร็จลงหรือไม

3.

ทรัพยากรเหลานี้คือ ขาวประเสริฐ การเงิน สิ่งของเครื่องใชในงานรับใช ของประทานฝาย
วิญญาณและผูเชื่ออื่นๆ

4.

ความสัตยซื่อ

5.

พระเยซูคริสต

6.

รับรูถึงความสําคัญของการทรงเจิมจากพระเจา เรียนรูในการนําอยางผูเลี้ยงแกะ และอยางผู
รับใช เขาใจหลักการของการจัดองคกรตามพระคัมภีร การสรางผูนําและสาวก

หลัการบิ หารตามพระคัมภีรบทที่ 1

7.
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เพราะการจัดการที่ดี ทําใหเรารูทิศทางและเปาหมาย ที่จะดําเนินการจัดการใหสอดคลองกับ
แผนการและเปาหมายของพระเจาใหสําเร็จได ชวยในการตัดสินใจไดถูกตอง และทําใหเกิด
การปฏิบัติออกไปอยางฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถประเมินผลได

เพื่อศึกษาตอไป
1.

พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการเปนผูอารักขาทรัพยสิ่งของมากกวาที่ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับ
สวรรค นรก หรือความรอด ในคําอุปมา 40 เรื่อง มี 19 เรื่องที่เกี่ยวกับการครอบครองทรัพยสิ่ง
ของ

2.

การเปนผูนําเปนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ เพราะทําใหคุณมีอิทธิพลตอผูอื่น ตัวอยางเชน
เมื่อเปโตรพูดวา “ฉันจะไปตกปลา” คนเหลานั้นที่อยูกับเขาก็พูดขึ้นทันทีวา “เราจะไปกับทาน
ดวย” การเปนผูนํามีความสําคัญเพราะวาผูนําเปนผูสงสารของพระเจา ดู มาลาคี 2:7

3.

จงศึกษาคําเปรียบเทียบเหลานี้เกี่ยวกับการจัดการฝายโลกกับฝายวิญญาณ

ในการจัดการฝายโลก คนที่มีความชํานาญมีความสามารถและความรูก็มีอํานาจ
ในการจัดการฝายวิญญาณ คนที่มีการเจิมและสิทธิอํานาจของพระเจาเปนผูมีอํานาจ
ในการจัดการฝายโลก เขาเลือกผูนําโดยพิจารณาคนที่มีความชํานาญและการศึกษา
ในการจัดการฝายวิญญาณ เราเลือกผูนําโดยพิจารณาดูการเจิมการทรงเรียก และการที่พระ
เจาทรงเปดเผยใหเห็นถึงพระประสงคของพระองค

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 1
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ในการจัดการฝายโลก เขาใหการฝกอบรมในดานความชํานาญและความรู
ในการจัดการฝายวิญญาณ
ควรใหการฝกอบรมวิถีชีวิตซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะของ
พระเจาซึ่งความชํานาญที่คนมีตองสอดคลองตองกันกับพระวจนะ
การจัดการฝายโลกเนนที่

การจัดการฝายวิญญาณเนนที่

เงิน
การผลิต
ขอมูล
ทําแบบอาชีพ
กฎเกณฑ
ความเชี่ยวชาญ
บุคลิกภาพ
สติปญญา
การควบคุมและมีอิทธิพลเหนือ
การงาน
ความประสงคของตนเอง
การแขงขัน

4.

การรับใช
การอธิษฐาน
ความเชื่อ
การเจิม
ความรัก
พระวจนะของพระเจา
ลักษณะนิสัย
สภาวะทางฝายวิญญาณ
การทรงนํา ทิศทางที่ไป
ความสัมพันธ
ความเชื่อฟง
การรวมมือ

พระเจาทรงรวมมือกับผูที่จัดการงานรับใช เปาโลกลาววา
“อปอลโลคือผูใด เปาโลคือผูใด คือผูรับใช ซึ่งไดสอนพวกทานใหเชื่อ
เราแตละคนไดรับใชตามที่องคพระผูเปนเจาไดทรงกําหนดให
ขาพเจาปลูก อปอลโลรดนํ้า แตพระเจาทรงใหเติบโต” 1 โครินธ 2:5-6

5.

จงศึกษารายการตอไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการที่ผูเชื่อทุกคนตองมี เรารับ
ผิดชอบตอสิ่งเหลานี้
1.
2.
3.
4.
5.

การทรงสรางของพระเจา ปฐมกาล 1:26-28
สิ่งลํ้าลึกของพระเจา 1 โครินธ 4:1
ขอความแหงขาวประเสริฐ 1 เธสะโลนิกา 2:4
ของประทานฝายวิญญาณ 1 เปโตร 4:10
การใหอภัย มัทธิว 6:12, 18:21-22

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ความรัก 1 ยอหน 4:7-8
ความคิด ฟลิปป 4:8
ฤทธิ์อํานาจ กิจการ 1:8
เวลา เอเฟซัส 5:15-16
ทัศนคติ 1 ซามูเอล 16:7
ทาที ฟลิปป 2:2
ความเชื่อ ยากอบ 2:14-17
การเงิน 2 โครินธ 9:6-11
การสรรเสริญ ฮีบรู 12:15-16
การรับใช กาลาเทีย 6:2
รางกาย โรม 12:1
ลักษณะนิสัย ทิตัส 1:7-9
ครอบครัว 1ทิโมธี 3:4-5, 12, 5:8

