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บทที่ 7
งานของผูนํ า

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงงานที่สํ าคัญกอนอ่ืนใดของผูนํ า
- ใหความหมายของคํ าวา “การทํ าใหสมบูรณพรอม”
- สรุปถึงผลของการทํ าใหคน “สมบูรณพรอม”  เพ่ืองานรับใช
- แยกแยะงานเฉพาะอยางของผูนํ า

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต  บางคนเปนผู

เผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและ
อาจารย   เพื่อเตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่จะรับใช เพื่อเสริมสรางพระกายของ
พระคริสตใหจํ าเริญข้ึน”    เอเฟซัส 4:11-12

พระเจาทรงตั้งผูนํ าไวในคริสตจักรเพื่อทํ าใหผูเชื่อ “มีความสมบูรณพรอม”  เพ่ืองานรับใช  คํ า
วา “ทํ าใหสมบูรณพรอม” หมายถึง เตรียมตัวหรือจัดเตรียมให “งานรับใช” รวมถึงทุกๆ ตํ าแหนง หนาที่
และความรับผิดชอบของการรับใช

งานที่สํ าคัญของผูนํ าคริสเตียนคือ ทํ าใหผูเชื่อมีความสมบูรณพรอม (เปนผูใหญ) เพ่ืองานรับใช
โดยเหตุที่ผูเชื่อมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยหนึ่งอยาง  ผูนํ าจึงมีแหลงที่ใหญยิ่งที่จะดึงเอาของ
ประทานออกมา ผูเชื่อทุกคนตองไดรับการเตรียมพรอมฝายวิญญาณเพื่อทํ างานซึ่งพระเจาทรงเรียกเขา
ใหทํ า

การทํ าใหมีความสมบูรณพรอมน้ัน ประกอบดวยการสอน การเทศนา การแสดงใหเห็นและการ
ฝกอบรม การทํ าใหสมบูรณพรอมรวมถึงการระดมคนเพื่องานรับใช   “การระดมคน” คือการกระตุน
หรือทํ าใหลงมือปฏิบัติ  ผูเชื่อตองไมเพียงแตรับการฝกอบรมแตเขาตองถูกระดมพลใหนํ าสิ่งที่เขาเรียน
รูมาใช

การทํ าใหสมบูรณพรอม  ประกอบดวยการฝกอบรมคนบางคนใหเปนผูนํ าและบางคนใหเปนผู
ตาม (สาวก)  ทุกคนตางมีความสํ าคัญตองานรับใช  บทที่ 10  ของวิชานี้จะกลาวถึงการฝกอบรมผูนํ า
และสาวก

ถาคุณเปนผูนํ าที่พระเจาทรงเรียกและทรงเลือก  คุณควรเขามีสวนในการเตรียมผูอ่ืนใหทํ างาน
ของพระเจา  ซ่ึงเปนงานที่สํ าคัญอันดับแรก  สิ่งตอไปน้ีเปนผลที่ไดจากการที่ผูเชื่อไดรับการเตรียมให
สมบูรณพรอม  เพ่ืองานรับใช

- มีการปฏิบัติงานรับใช   เอเฟซัส 4:12
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- พระกายของพระคริสต (คริสตจักร) ไดรับการเสริมสรางขึ้น  เอเฟซัส 4:12
- คนมาถึงการเติบโตเปนผูใหญ   เอเฟซัส 4:13-15
- เกิดความเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกัน   เอเฟซัส 4:13
- คนไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนดุจพระฉายของพระคริสต   เอเฟซัส 4:13
- มีหลักขอเชื่อที่ม่ันคง  ลงรากลึกในความจริง   เอเฟซัส 4:15-16
- พระกายของพระคริสตทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ   เอเฟซัส 4:16

ความรับผิดชอบของกระบวนการทํ าใหสมบูรณพรอม

“การทํ าใหสมบูรณพรอม”  ประกอบดวย  ความรับผิดชอบหลายประการ ดังตอไปน้ี

วางแบบอยาง
เราไดกลาวมาอยางละเอียดถึงความรับผิดชอบของผูนํ าในการวางแบบอยางที่เหมาะสมแก

สาวก ในฐานะที่เปนแบบอยาง ผูนํ าตองไดรับการทรงเรียก ไดรับการเจิม เปนผูอารักขา ผูเลี้ยงแกะ
และผูรับใชที่ดีแกทุกคน  ชวีติของเขาตองเปนหลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติของผูนํ าที่กลาวไวในบทที่ 4
เขาตองเปนคนแหงการอธิษฐาน  และเปนนักศึกษาพระวจนะของพระเจา

แบบอยางของคุณตองเปนแบบที่ดีงาม เพราะวา
“ศษิยไมใหญกวาครู แตศิษยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลว  ก็จะ

เปนเหมือนครูของตน”   ลูกา 6:40

คุณจะมีความสามารถที่จะจัดการและนํ าผูอ่ืนไดก็ตองเริ่มตนจากการจัดการตนเองใหเหมาะสม
เสียกอน

คณุตองวางตัวอยางในความประพฤติและวินัยสวนตัว ในความสัมพันธที่ดีกับพระเจาและใน
งานประกาศและ “งานรับใช” ทุกอยาง
การดูแลเอาใจใส

ความรับผิดชอบที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งของผูนํ าคือ  การดูแลผูเชื่อ (สาวก) ซ่ึงไดเนนไปแลว
ในบทที่วาดวยการเปนผูนํ าเหมือนดังผูเลี้ยงแกะและเหมือนคนรับใช  คนคือ สิ่งที่สํ าคัญมากที่สุด  ไม
ใชโปรแกรมหรือแผนการ

ในฐานะผูนํ า  คณุตองไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหดูแลผูที่เปนสาวกซึ่งพระเจาทรงมอบ
หมายแกคุณ  คุณตองรักเขา หวงใยปญหาของเขาและรับใชตอความตองการฝายวิญญาณ  ฝายราง
กายและฝายวัตถุเทาที่พระเจาทรงใหคุณสามารถทํ าได

สวนที่สํ าคัญของการดูแลเอาใจใสคือการที่ผูนํ าอธิษฐานเผื่อสาวกของเขา  อยาทํ าบาปตอพระ
เจาโดยการที่คุณไมไดอธิษฐานเผื่อผูที่พระองคทรงมอบหมายใหดูแล
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การนํ า
ผูนํ าตองนํ าทิศทางสมาชิก  เขาใหการนํ าทางเพื่อใหสมาชิกสามารถทํ างานรับใชไดสํ าเร็จ
คุณตองนํ าทางคนใหไปยังที่ที่พระเจาทรงตองการใหเขาไป  ไมใชไปยังที่ที่เขาตองการไปเที่ยว

เลนอยางเห็นแกตัว  การนํ า รวมถึงการใหคํ าปรึกษาแกคนใหดํ าเนินในทางของพระเจาโดยการนํ าเขา
ดวยหลักการของพระคัมภีร
การตัดสินใจ

การนํ าผูอ่ืน คุณตองทํ าการตัดสินใจหลายอยาง  มีหลักการพื้นฐานบางประการในการตัดสินใจ
ซ่ึงชวยคุณในดานนี้ คุณจะไดศึกษาในบทที่ 8
จัดการกับขอขัดแยงและวินัย

เม่ือใดก็ตามที่คุณทํ างานกับกลุมคน ความขัดแยงก็มักเกิดขึ้นได  ผูนํ าตองสามารถแกไขขอขัด
แยงไดดวยการทรงนํ าของพระเจา

จะมีคนที่ตองการการลงวินัยฝายวิญญาณเพราะวาเขาลมลงในความผิดพลาดของหลักขอเชื่อ
หรือมีความบาปและตองการการแกไขใหถูกตอง

บทที่ 9  ของหลักสูตรนี้ ใหแนวทางในการจัดการกับความขัดแยงและการลงวินัย
วิเคราะหสิ่งแวดลอม

การที่คุณจะเกิดผลนั้น  คณุตองเขาใจคนที่คุณรับใชเขาอยู  คุณตองเขาใจปญหา ความ
ตองการและความหวงใยของเขา

การที่คุณจะเขาใจสิ่งเหลานี้ได คุณตองวิเคราะห “สิ่งแวดลอม” ของเขา  ซ่ึงรวมทั้งสถานการณ
ดานวิญญาณ  ดานรางกาย ดานวัตถุและดานวัฒนธรรม

สถาบันฮารเวสไทมเสนอหลักสูตร “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”  ซ่ึงใหรายละเอียดของหลักการ
ในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเพ่ือจุดประสงคในการรับใช
แยกแยะจุดประสงค

จุดประสงคน้ันคือ  นิมิตฝายวิญญาณ พระคัมภีรกลาววา
“ทีใ่ดไมมีนิมิต ประชากรก็พินาศ”  สุภาษิต 29:18

จุดประสงคหรือนิมิตฝายวิญญาณ รวมถึงความเขาใจใน 2 สิ่งตอไปน้ี
1. จุดประสงคของพระเจา
2. บทบาทของคุณในการทํ าใหจุดประสงคและแผนการของพระเจาสํ าเร็จ
เม่ือคุณรูถึงจุดประสงคของคุณในการรับใช  คณุจะพบบทบาทสวนตัวของคุณในแผนการของ

พระเจา  จุดประสงคทํ าใหเกิดนิมิตหรือเปาหมายในการรับใช  ใหทิศทางและความเขาใจอยางถองแท
วางานรับใชอะไรที่พระเจาทรงเรียกใหคุณทํ า  ทํ าใหคุณวางแผนและปฏิบัติแผนการนี้ใหสํ าเร็จลงได
เม่ือคุณเขาใจจุดประสงคของพระเจาและบทบาทของคุณแลวคุณสามารถนํ าผูอ่ืนไดอยางเกิดผล

หลกัสตูรของสถาบันฮารเวสไทมชื่อ “การจัดการตามวัตถุประสงค”  จะชวยใหคุณแยกแยะจุด
ประสงคของคุณในแผนการของพระเจาได
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การวางแผน
การรูจุดประสงคของการรับใชไมใชอยางเดียวกับการทํ าจุดประสงคใหสํ าเร็จ คุณตองทํ าแผน

งานและปฏิบัติใหสํ าเร็จ
คุณตองเพ่ิมการปฏิบัติเขาไปกับความรู และทํ างานดวยความเชื่อเพ่ือใหงานรับใชสํ าเร็จลงได

การวางแผนภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํ าใหคุณทํ างานสอดคลองกับพระเจาเพื่อให
แผนงานและจุดประสงคของคุณสํ าเร็จ

คุณตองทํ าแผนการเฉพาะอยางเพื่อใหจุดประสงคของการรับใชสํ าเร็จลง  ถาคุณเปนผูนํ าคุณ
ชวยสาวกใหวางแผนเพื่อรวมมือกันทํ างานหรืองานกลุมใหสํ าเร็จ  การวางแผนประกอบดวยการตัดสิน
ใจทํ าสิ่งตอไปน้ี

- คุณกํ าลังทํ าอะไร
- คุณจะทํ าอยางไร (วิธีการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติ)
- คุณจะทํ าเมื่อไร
- ใครจะเปนคนทํ า
- ใชเงินลงทุนเทาใด
- วิธีการประเมินผลและดูวาคุณไดทํ าตามที่วางแผนไวหรือไม

การวางแผนเปนงานสํ าคัญของผูนํ า เปนไปตามหลักการของพระคัมภีรและจะอธิบายอยาง
ละเอียดในหลักสูตรที่ชื่อวา “การจัดการตามวัตถุประสงค”
ดํ าเนินการตามแผนงาน

เม่ือผูนํ าไดวางแผนงานแลว  ก็ตองนํ าแผนงานนี้ไปปฏิบัติ ซ่ึงผูนํ าตองทํ างานตอไปน้ี แตละ
งานไดอธิบายไวอยางละเอียดในหลักสูตรชื่อ  “การจัดการตามวัตถุประสงค”

- เลือกคนที่จะทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ
- สื่อสารแผนงานคือ งานรับใชที่จะตองทํ าใหแกเขาเหลานี้
- มอบหมายสิทธิอํ านาจและความรับผิดชอบที่จะทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ
- ฝกอบรมคนที่ถูกเลือกใหมีความชํ านาญในการทํ างานใหสํ าเร็จ
- จัดองคกรของคนที่เกี่ยวของและรายละเอียดของแผนงาน
- วางตารางวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดและชวงเวลาที่จะตรวจสอบความกาวหนาของ

แผนงาน
- จัดงบประมาณที่จํ าเปนในการทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ
- ทํ าการตัดสินใจ
- ทบทวนความกาวหนาของแผนงาน
- ประเมินผลของงานรับใช  การประเมินผลจะทํ าใหคุณรูวาคุณทํ าแผนงานสํ าเร็จ

หรือไม และงานนี้มีสวนทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณ
สํ าเร็จหรือไม
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ไดรับการเสริมกํ าลังเพื่อทํ างานเหลาน้ี

ตามที่ไดกลาวมาแลววา  เราไมสามารถอธิบายทุกๆ งานที่ผูนํ าตองทํ าได  แตสวนที่อธิบายมา
แลวก็เปนความรับผิดชอบที่สํ าคัญของผูนํ าทุกคน

มีพระสัญญาที่เราจะอางไดเพ่ืองานเหลานี้และงานรับผิดชอบอ่ืนๆ ที่คุณอาจไดรับการทรงเรียก
ใหทํ าสํ าเร็จในการเปนผูนํ า

“ขาพเจาผจญทุกสิ่งได โดยพระองคผูทรงเสริมกํ าลังขาพเจา”  ฟลิปป
4:13

เม่ือใดที่คุณรูสึกอยูในภาวะกดดันและเริ่มคิดวา “ไมมีทางใดที่ผมจะทํ างานทั้งหมดนี้ไดสํ าเร็จ”
คณุตองใชเวลากับพระเจามากขึ้น คุณจะไมเหน็ดเหนื่อยและสับสนถาคุณใชเวลารอคอยพระเจา

“ใจแนวแนน้ัน  พระองคทรงรักษาไวในศานติภาพอันสมบูรณ เพราะ
เขาวางใจในพระองค”   อิสยาห 26:3

จงอธิษฐาน “คํ าอธิษฐานของผูนํ า”  ซ่ึงกษัตริยโซโลมอนอธิษฐานดังน้ี
“และผูรับใชของพระองคก็อยูทามกลางประชากรของพระองค  ผูซึ่ง

พระองคทรงเลือกไวเปนชนฃาติใหญซึ่งจะนับหรือคํ านวณประชาชนก็ไมได

เพราะฉะนั้นขอพระองคทรงประทานความคิด  ความเขาใจแกผูรับใช
ของพระองค  เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค  เพื่อขาพระองคจะประจักษ
ในความผดิแผกระหวางดีและชั่ว  เพราะวาผูใดเลาจะสามารถวินิจฉัยประชากร
ใหญของพระองคน้ีได”   1 พงศกษัตริย 3:8-9
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. งานที่สํ าคัญอับดับแรกของผูนํ าคืออะไร

                                                                                                   

3. จงใหความหมายของคํ าวา “ทํ าใหสมบูรณพรอม”

                                                                                                   
                                                                                                   

4. ผลดีที่เกิดจากการทํ าใหคน “สมบูรณพรอม”  เพ่ืองานรับใชคืออะไร

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. จงสรุปความรับผิดชอบที่สํ าคัญของผูนํ าซึ่งทํ าใหผูเชื่อ “สมบูรณพรอมเพ่ืองานรับใช”
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. “ของประทานของพระองคก็คือ ใหบางคนเปนอัครทูต  บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปน
ผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศษิยาภิบาลและอาจารย เพ่ือเตรียมธรรมิกชนใหเปนคนที่
จะรับใช เพ่ือเสริมสรางพระกายของพระคริสตใหจํ าเริญขึ้น”    เอเฟซัส 4:11-12

2. ทํ าใหผูเชื่อมีความสมบูรณพรอมเพ่ืองานรับใช

3. การทํ าใหสมบูรณพรอม คือ การเตรียมผูเชื่อใหพรอมสํ าหรับงานรับใช ประกอบดวยการสอน
การเทศนา การแสดงใหเห็น การฝกอบรมและการระดมพล

4. ผลที่ไดจากการที่ผูเชื่อไดรับการเตรียม “ใหสมบูรณพรอมเพ่ืองานรับใช”  ซ่ึงประกอบดวย

- มีการปฏิบัติงานรับใช   เอเฟซัส 4:12
- พระกายของพระคริสต (คริสตจักร) ไดรับการเสริมสรางขึ้น  เอเฟซัส 4:12
- คนมาถึงการเติบโตเปนผูใหญ   เอเฟซัส 4:13-15
- เกิดความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน   เอเฟซัส 4:13
- คนไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนดุจพระฉายของพระคริสต   เอเฟซัส 4:13
- มีหลักขอเชื่อที่ม่ันคง  ลงรากลึกในความจริง   เอเฟซัส 4:15-16
- พระกายของพระคริสตทํ าหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ   เอเฟซัส 4:16

5. มีชีวิตเปนแบบอยางและเอาใจใสสาวก  นํ าทิศทางใหเราทํ างานใหสํ าเร็จ  ทํ าการตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆ รวมทั้งการจัดการกับขอขัดแยง  และการลงวินัย  วิเคราะหสถานการณและสิ่งแวด
ลอมของสาวก  เพ่ือจะเขาใจถึงปญหาและความตองการของเขา  เขาใจจุดประสงคของพระเจา
และบทบาทของเรา ที่จะทํ าใหจุดประสงคน้ันสํ าเร็จ  ตองมีการวางแผนงานและปฏิบัติตามแผน
งานนั้น  เพ่ือใหสํ าเร็จตามจุดประสงค
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เพื่อศึกษาตอไป

1. บทนี้มีขออางอิงหลายประการถึงหลักสูตรของสถาบันฯ ชื่อ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”  และ
“การจัดการตามวัตถุประสงค”  เราจึงขอแนะนํ าใหคุณเลือก 2 วิชานี้ตอไป

2. ตอไปนี้เปนตัวอยางจากพระคัมภีร  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงงานบางอยางของผูนํ า

สรางกํ าแพงกรุงเยรูซาเล็มข้ึนมาใหม

ปญหา

เนหะมียไดรับรายงานวาคนที่เหลืออยูในยูดาซึ่งไดกลับมา มีความเศราโศกและอายเพราะวา
กํ าแพงกรุงเยรูซาเล็มไดหักพังและถูกเผาดวยไฟ  :  เนหะมีย 1:2-3
การแกไข

เนหะมียถืออดและอธิษฐาน  :  เนหะมีย 1:4-11
เขาเปดเผยความเศราโศกแกกษัตริย  :  เนหะมีย 2:1-2
เขาบอกกษัตริยวาเหตุใดเขาจึงเศราหมอง  :  เนหะมีย 2:3
กษตัริยตรัสวา “ทานจะขออะไร”   :  เนหะมีย 2:4
เนหะมียขอพระเจาทรงนํ าในการตอบคํ าถามนี้  :  เนหะมีย 2:4
เขาขอใหกษัตริยสงเขาไปยังยูดาเพื่อสรางกํ าแพงขึ้นใหม  :  เนหะมีย 2:5
กษัตริยตอบสนองเปนอยางดี  : เนหะมีย 2:6
เนหะมียขอจดหมายเปนทางการจากกษัตริย เพ่ือที่เขาจะสามารถเดินทางไปไดและไปเอาไมสักมาจาก
ปา   :   เนหะมีย  2:7-8
เม่ือเนหะมียมาถึง เขาใชเวลา 3 คืนในการสํ ารวจดูปญหาอยางลับๆ และทํ ายุทธวิธีในการสรางกํ าแพง
ขึ้นมาใหม  :  เนหะมีย 2:12-16
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เนหะมียบอกแผนการของเขาและขอใหคนมาชวยเขาสรางกํ าแพง  :  เนหะมีย 2:17-3:32
เม่ือศัตรูของอิสราเอลพยายามหยุดยั้งงานนี้  ประชาชนก็อธิษฐานและวางยามไว  : เนหะมีย 4:1-13
เม่ือประชาชนเริ่มหวาดกลัว  เนหะมียก็หนุนใจเขา  :  เนหะมีย 4:14
เม่ือศัตรูรูวาเขาพรอมที่จะปองกันตนเอง เขาก็กลับคืนสูการสรางกํ าแพงใหม  :  เนหะมีย 4:15
เนหะมียใชแผนใหมในการทํ างานและวางยามเพื่อที่เขาจะทํ างานตอไปได   :  เนหะมีย 4:16-23
ผลที่เกิดข้ึน

เขาสรางกํ าแพงสํ าเร็จภายใน  52 วัน  :  เนหะมีย 6:15
ประชากรสรรเสริญพระเจา   :  เนหะมีย 12:27-29, 31-34
ประชากรชํ าระตนและเมืองใหบริสุทธิ์    :  เนหะมีย 12:30
เขาถวายเครื่องบูชาแดพระเจา   :  เนหะมีย 12:43
เม่ือศตัรูของอิสราเอลไดเห็นชัยชนะและไดยินชาวอิสราเอลแสดงความยินดี เขาก็สูญเสียความมั่นใจ
เนหะมีย 6:16


