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บทที่ 13
นับคาของการลงทุน
วัตถุประสงค
เมื่อคุณจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- สรุปแงมุม 3 ประการของการลงทุนในการเปนผูนํา
- บอกถึงการทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขณะนัน้ พระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตาม
เรามาใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” มัทธิ
ว 16:24

คํานํา
ในหลักสูตรนี้ คุณไดเรียนเกี่ยวกับการจัดการแหลงทรัพยากรฝายวิญญาณ โดยการเปนผูนําที่
เหมาะสม คุณไดเรียนแลววาจะเปนผูอารักขาที่ดีและเปนผูนําเหมือนคนรับใชและผูเลี้ยงแกะไดอยางไร
คุณไดเรียนถึงคุณสมบัติและหนาที่ของผูนํา ความสําคัญของการเจริญเติบโตและการตัดสินใจ
และแกไขปญหา คุณไดเรียนถึงหลักการของความสําเร็จและไดรับคําเตือนถึงสิ่งที่ทําใหคุณลมเหลว
คุณไดเรียนวาจะฝกอบรมผูนําและสาวกไดอยางไรมาแลว
ยังเหลืออีกเพียงคําถามเดียวคือ คุณพรอมที่จะจายคาลงทุนที่สูงในการปรนนิบัติในฐานะผูนํา
ฝายวิญญาณหรือไม
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นับคาของการลงทุน
พระเยซูทรงเนนถึงความสําคัญของการนับคาของการลงทุนกอนที่คุณจะตัดสินใจฝายวิญญาณ
พระองคทรงใชตัวอยางธรรมชาติ 2 ชนิดคือ คนที่สรางหอคอย (ตึก) และกษัตริยที่จะไปทําสงคราม
ดังนี้
“ดวยวาในพวกทานมีผูใดเมื่อปรารถนาจะสรางตึก จะไมนั่งลงคิดราคา
ดูเสียกอนวาจะมีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม
เกรงวาเมื่อลงรากแลวและกระทําใหสําเร็จไมได
เยาะเยยเขา

คนทัง้ ปวงที่เห็นจะ

วา “คนนี้ตั้งตนกอ แตทําใหสําเร็จไมได”
หรือมีกษัตริยองคใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษัตริยอื่น จะมิ
ไดนั่งลงคิดดูกอนหรือวา ที่ตนมีพลทหารหนึ่งหมื่น จะสูกับกองทัพที่ยกมารบ
สองหมื่นนั้นไดหรือไม
ถาสูไมไดเมื่อยังอยูหางกัน ก็จะใชพวกทูตไปขอเปนไมตรีกัน”
14:28-32

ลูกา

โดยตัวอยางเหลานี้ พระเยซูทรงแสดงถึงความสําคัญของการนับคาการลงทุนกอนที่คุณจะทํา
ตนผูกพันในฝายวิญญาณ

แงมุม 3 ประการของการเปนผูนํา
ใหอาน ลูกา 9:57-62 ในพระคัมภีรของคุณ ในขอความนี้ ชาย 3 คนเขามาหาพระเยซูตองการ
ที่จะเปนสาวก พระเยซูทรงเปดเผยแงมุมตางๆ กันของการนับคาการลงทุนการเปนผูนําฝายวิญญาณ
แกสาวกแตละคนวา
พิจารณาคาการลงทุน (ลูกา 9:57-58)
ชายคนแรกพยายามที่จะเปนสาวกโดยความพยายามของตนเอง เขาไมไดรอคอยที่จะใหพระ
เยซูทรงเรียก
เชนเดียวกับการเปนสาวก การเปนผูนําไมใชสิ่งที่คนเสนอแกพระเจา แตเปนการทรงเรียกของ
พระเจามาถึงมนุษย ถาคุณพยายามจะนําโดยความพยายามของตนเอง คุณจะลมเหลว คุณตองไดรับ
การทรงเรียกและไดรับการเจิมจากพระเจา
พระเยซูตรัสกับชายผูนี้วา “ถาทานตามเรามา นี่คือสิ่งที่ทานตองเผชิญ” คาลงทุนของการเปน
ผูนํารวมถึงการเสียสละ ถวายชีวิตเชนเดียวกับการปรนนิบัติ
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“ดังนีแ้ หละเรารูจักความรัก โดยที่พระองคไดทรงยอมสละพระชนมของ
พระองคเพือ่ เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่นอง”
1 ยอหน 3:16
ราคาของการเปนผูนํารวมถึงความวาเหว อัครทูตเปาโลเขียนไววา
“ทานก็ทราบแลววา คนทั้งปวงที่อยูในแควนเอเชียนั้นตางก็ผละไปจาก
ขาพเจาหมด...” 2 ทิโมธี 1:15
ผูนํามักประสบการตอตานและการวิพากษวิจารณ
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค
ของพระองคไมไดตอนรับพระองค” ยอหน 1:11

และชาวบานชาวเมือง

ผูนําอาจพบกับการขมเหง จงอานสิ่งเลวรายที่เปาโลประสบมาใน 2 โครินธ 11:23-27
ผูนํามีหนาทีหลายประการคือ
“และนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบขาพเจาอยูทุกวันๆ คือความกระวน
กระวายถึงคริสตจักรทั้งปวง” 2 โครินธ 11:28
ผูนําตองมีวินัย
“แตชา พเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ
เพราะเกรงวาเมื่อ
ขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใช
การไมได” 1 โครินธ 9:27
ผูนํามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญใหดําเนินชีวิตใหสมกับการทรงเรียกฝายวิญญาณ
“เพราะเหตุที่เรามีพันธกิจนี้โดยไดรับพระกรุณา เราจึงไมยอทอ
เราไดละทิ้งเลหเหลี่ยมตางๆ ที่นาอับอายไปหมดสิ้นแลว เราไมทํากล
อุบายและไมไดพลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจา แตโดยสําแดงสัจจะ เรา
เสนอตั ว เราให กั บ จิ ต สํ านึ ก ผิ ด ชอบของคนทั้ ง ปวงจํ าเพาะพระพั ก ตร ข อง
พระเจา” 2 โครินธ 4:1-2
“เหตุฉะนั้นขาพเจาผูถูกจําจองเพราะเห็นแกองคพระผูเปนเจา
ขอ
วิงวอนทานใหดําเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกทานนั้น” เอ
เฟซัส 4:1

ใหสิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดอยางเหมาะสม
ชายคนที่สองที่พระเยซูทรงเรียกให “ติดตาม” ตามที่คุณไดเรียนแลววาการ “ติดตาม” หมาย
ถึงการเดินตามผูที่เดินอยูขางหนา การเลียนแบบตัวอยางประกอบดวยความเชื่อและการเชื่อฟง
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เมือ่ พระเยซูทรงเรียกสาวก 12 คน พระองคตรัสบอกเขาใหตามพระองคไป พระองคไมไดบอก
วาทางที่จะเดินไปเปนอยางไร พระองคไมไดบอกรายละเอียดของโปรแกรมใหรู
สาวกตองจากชีวิตเกาไวเบื้องหลังเพราะไดรับการทรงเรียก เขาตองตัดสินใจอะไรตองจากสิ่ง
ใดและเสียสละอะไรบางก็ยังไมรู
ผูนําคือ สาวกที่ตองจากชีวิตที่อบอุนปลอดภัยเพื่อไปใชชีวิตที่ดูไมมั่นคงปลอดภัยในสายตา
ของโลก เขาตองผูกพันตนกับบุคคลหนึ่งไมใชกับโปรแกรม บุคคลนั้นคือ องคพระเยซูคริสต
ในขอความจากลูกา ชายผูนี้ตอบสนองตอการทรงเรียกใหติดตามวา “ขอทรงโปรดใหขาพระ
องคไป....กอน” เขาตองการติดตามพระเยซูแตไมใชสิ่งสําคัญอับดับแรกของเขา
พระเยซูไมเคยแนะนําใหคนละเลยความตองการบิดามารดา (ดู ยอหน 19:25-27) แตในที่นี้
เปนเรื่องของการเนนที่สิ่งสําคัญอันดับแรก
ชายผูนี้กลาววา เขาตองการไป “ฝงศพบิดา” กอน ในสมัยพันธสัญญาเดิม เมื่อคนๆ หนึ่งกลาว
วาเขากําลังคอยที่จะ “ฝงศพบิดา” ไมไดหมายความวา บิดาของเขาตายแลว แตหมายถึงวาเขากําลัง
คอยจนกวาพอของเขาตาย เพื่อจะไดรับมรดกที่เปนของเขาอยางถูกตอง ดังนั้นเมื่อชายผูนี้มีขอแกตัว
เขาจึงทําใหมรดกในอนาคตของเขามากอน (สําคัญกวา) การทรงเรียกขององคพระเยซูคริสต
ในชวงวิกฤติซึ่งพระเยซูทรงเรียกใหคนติดตามพระองคและเปนผูนํา ตองไมมีสิ่งใดสําคัญกวา
การทรงเรียก
ในขอความอื่น พระเยซูอธิบายอยางละเอียดถึงความสําคัญของสิ่งที่สําคัญอันดับแรก
“ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน
แบกและตามเรามา” มัทธิว 16:24
การปฏิเสธตนเองตองมากอนที่เราจะแบกกางเขน เขาตองปฏิเสธธรรมชาติเกาที่บาปและเห็น
แกตัว (จงอาน โรม 7-8 เกี่ยวกับการตอสูของเปาโลในแงนี้)
เมือ่ ตัวตนตายไปแลว ไมกางเขนตองเปนสิ่งสําคัญอับดับแรก ไมกางเขนเปนสัญลักษณของ
การถวายตัว ความเจ็บปวด การถูกปฏิเสธ การดูถูกและความยากลําบากในการกระทําตามนํ้าพระทัย
ของพระเจา ไมกางเขนอาจหมายถึง การทรงเรียกใหสูความตายโดยสละชีวิตเพื่อขาวประเสริฐ
“การแบกกางเขน” ไมไดหมายถึงภาวะของชีวิตซึ่งเปนธรรมดาของมนุษยทุกคน เปนความ
เดือดรอน การถูกทดลอง ความผิดหวังและความหดหูใจ ซึ่งมาสูเราเพราะการอาศัยอยูในโลกที่บาป
ผูเ ชือ่ เองก็ไมไดถูกละเวนจากภาระเชนนี้ของชีวิต เขาประสบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ไฟ
ไหมและการเสี่ยงภัยธรรมชาติ เพราะเขาอาศัยอยูในโลกที่เต็มไปดวยบาป
แตภาระเหลานี้ไมใช “การแบกกางเขน” การแบกกางเขนเปนเพราะใจสมัคร ไมใชสิ่งที่เกิด
จากภาระของชีวิต เปนการเลือกตอเนื่องทุกวันที่จะปฏิเสธตนเอง เพื่อทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา
พระเยซูตรัสวา “ใครก็ตามที่ไมแบกกางเขนและตามเรามาจะเปนสาวกของเราไมได” การแบก
กางเขนไมใชสิ่งที่สะดวกสบายตอธรรมชาติ เพราะเราตองปฏิเสธตนเอง เราตองทําดวยใจสมัครเพื่อ
พระคริสต
การแบกกางเขนนั้น คุณตองใหมือของคุณวางเปลาจากสิ่งของของโลก ถาจิตใจของคุณตั้งอยู
บนเงินทองและวัตถุ มือของคุณจะเต็มเกินไปสําหรับกางเขน ถาคุณใชเวลาใหหมดไปกับความสนุก
สนานและสิ่งที่บํารุงเนื้อหนัง มือของคุณก็เต็มเกินไปสําหรับกางเขน
หลังจากปฏิเสธตนเองและรับกางเขนแบกไวแลว ขั้นตอไปก็คือติดตามพระองคไป คุณตองทิ้ง
วิถชี วี ติ เกาและความสัมพันธกับความบาปไวเบื้องหลัง
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คุณไมมีวันกลายเปนผูนําโดยการนั่งและรอคอยใหมันเกิดขึ้น
คุณตองทําสิ่งแรกกอนคือ
ปฏิเสธตนเองรับกางเขนและติดตามพระองคไป
มัทธิวอาจยังคงอยูที่โตะเก็บภาษี และเปโตรอยูที่อวนของเขา เขาอาจดําเนินการคาขายอยาง
ซือ่ สัตยและชื่นชมกับประสบการณฝายวิญญาณ
แตถาเขาตองการเปนผูนําฝายวิญญาณ เขาตองจากสถานการณเกาและเขาสูสถานการณใหม
มัทธิวละจากโตะเก็บภาษีและเปโตรจากแหอวนมา
ไมไดหมายความวาทุกคนตองจากงานปจจุบันและครอบครัวมาเปนผูนํา แตหมายถึงวา เรา
ตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ในบางกรณีก็อาจตองจากบาน การงานและผูที่เรารักมาเพื่องานของ
ขาวประเสริฐ คุณตองเดินตามที่พระเยซูทรงนําไป
สิ่งที่สําคัญกอนอื่นใด หมายถึงวา คุณตองละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมดเพื่อรับการทรงเรียก
“ก็เชนนั้นแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู จะ
เปนสาวกของเราไมได” ลูกา 14:33
การปรนนิบัติรับใชผูอื่นตองเปนสิ่งสําคัญอับดับแรก
“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะเปนใหญในพวกทาน
ผูน ั้นจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน
อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อปรนนิบัติ
เขา และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” มัทธิว 20:26-28
อาณาจักรของพระเจาตองเปนสิ่งสําคัญอันแรกของคุณ
“เหตุฉะนั้น อยากระวนกระวายวาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม
หรือวาจะเอาอะไรนุงหม
แตทา นทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรม
ของพระองคกอน แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให” มัทธิว
6:31,33
เปาหมายสูงสุด (ลูกา 9:61-62)
เขา

ชายคนที่สามในลูกา 9:57-62 ตองการที่จะติดตามพระองค แตเขาตองการทําตามแบบของ

การละครอบครัวเปนสิ่งธรรมดาที่จะทํา แตวาพระเยซูไดทรงเรียกเขา เปาหมายที่แทจริงของ
เขาคืออะไร? เขาตองเปนผูนําหรือทําตามแผนการของเขาเองสําหรับชีวิตของเขา?
ลักษณะนิสัยดานลบของการเปนผูนําในชีวิตซาอูลซึ่งขาพเจาตองหลีกเลี่ยงในชีวิตของขาพเจา
พระเจาตองการผูนําที่ทําตามนํ้าพระทัยของพระองค 1 ซามูเอล 13:14 แมวาซาอูลลมเหลวใน
ดานนี้ ขาพเจาก็ปรารถนาที่จะเปนผูนําเชนนี้
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ความไมเชื่อฟง - ทําสิ่งที่งายๆ หรือที่ดูวาจําเปนมากกวาที่จะเชื่อฟงพระเจา ตัวเองทําบาป
แตโทษผูอื่น หวงใยวาคนอื่นจะคิดอยางไรมากกวาพระเจาคิดอยางไรกับตัวเรา ขาพเจาอยากทบทวน
รายการทั้งหมดของลักษณะนิสัยดานลบของซาอูลและตรวจสอบจิตใจของขาพเจาเปนครั้งคราว
การทรงเรียกของพระเจาคือ ใหซาอูลนําหนาประชาชน - 1 ซามูเอล 10:1 แตประชาชน
กลับยกใหเขาเปนกษัตริยแทน (1 ซามูเอล 12:12-15, 10:24) พระเจาเองตองทรงเปนเหมือนกษัตริย
ของอิสราเอล ขาพเจาตองระมัดระวังที่จะไมใหคําสรรเสริญของมนุษยมาหันเหขาพเจาจากแผนการ
ของพระเจาและทําใหขาพเจาเปนคนที่ไมควรเปน
แมวาเดิมพระเจาสถิตอยูกับซาอูล (1 ซามูเอล 10:7, 9, 13:14) ภายหลังเขาก็สูญเสียอาณา
จักรไป
เปนสิ่งสําคัญที่จะสังเกตวา แมวาซาอูลจะทําบาปและมีการพยากรณถึงการสูญเสียอาณาจักร
แตการทรงเจิมของพระเจายังคงอยูกับซาอูล (1 ซามูเอล 14:47) ของประทานและการทรงเรียกของ
พระเจานั้นไมเกี่ยวของกับการสํานึกผิด ซาอูลยังคงไดยินพระสุรเสียงของพระเจา (1 ซามูเอล 15:1)
และนมัสการพระองค (15:31) แตเขายังมีบาปที่ไมไดสารภาพและไดสูญเสียอาณาจักรไป
ดาวิดรูดีถึงอันตรายของการแตะตองผูที่พระเจาเจิมในฐานะผูนํา ขาพเจาควรระวังคําเตือนนี้
ความจริงที่ยิ่งใหญที่เรียนรูจากชีวิตของซาอูล คือ ผลของการไมเชื่อฟงพระเจา ซึ่งสรุปไวในถอย
คําของซามูเอลวา
“ดูเถิด ทีจ่ ะเชือ่ ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา” 1 ซามูเอล 15:22
ผลของการไมเชื่อฟงเชนนี้ สรุปไวในถอยคําของดาวิดเกี่ยวกับซาอูลวา
“วีรบุรุษก็ลมตายเสียแลวหนอ” 2 ซามูเอล 1:19

คุณมองเห็นไมกางเขนหรือไม
มีหลายคนที่ไดตอบสนองตอพระหัตถของพระคริสตที่ไดขับเคลื่อนเขาใหตามพระองคไปใน
การเสียสละมาเปนผูนํา แตเขาไมไดเห็นไมกางเขน คุณเห็นไมกางเขนในภาพนี้หรือไม

(ยอรูปภาพติดลงไป)
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ฉันไดยินเสียงเรียก “จงตามเรามา” เทานั้นเอง
ความสนุกสนานของโลกก็มืดมัวลง
วิญญาณของฉันตามพระองคไป
ฉันลุกขึ้นและติดตามไป ก็เทานั้นเอง

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 13
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

แงมุม 3 ประการของการลงทุน การเปนผูนทํา กี่ ลาวในบทนี้คืออะไร?

3.

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําฝายวิญญาณคืออะไร?
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 13
1.

“ขณะนัน้ พระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูนั้นเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา” มัทธิว 16:24

2.

แงมุม 3 ประการของการลงทุนการเปนผูนําคือ
พิจารณาคาของการลงทุน สิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดที่เหมาะสม และเปาหมายสูงสุด

3.

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมไดอยูกับคนที่คุณนําเขา เขายัง
คงสัตยซื่อตอสิ่งที่คุณสอนเขาหรือไม? เขาสอนผูอื่นในสิ่งที่เขาเรียนรูมาหรือไม? เขายังคง
เติบโตฝายวิญญาณตอไปโดยที่คุณไมไดอยูดวยหรือไม?
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

จงศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงตอไปนี้และพิจารณาดูวา คนเหลานี้ตองลงทุนอะไรบางเพื่อ
ปรนนิบัติในตําแหนงผูนํา
โยเซฟ
โมเสส
โฮเชยา
เอเสเคียล
อัครทูตเปาโล

2.

ปฐมกาล 37-50
หนังสืออพยพ
หนังสือโฮเชยา
เอเสเคียล 3
กิจการ 9-28

เมือ่ คุณไดศึกษาบทเรียนของการจัดการจบลงแลว เราเสนอแนะใหคุณเรียนวิชาของสถาบันฯ
วิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” และ “การจัดการโดยวัตถุประสงค”
หลักสูตรเหลานี้จะชวยเพิ่มความเขาใจแกคุณในการเปนผูนํา การวางแผนและการจัดองคกรซึ่ง
จําเปนแกงานรับใชที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
ภาคผนวกนี้ใหโอกาสแกคุณที่จะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของการจัดการ โดยศึกษาชีวิต
ของบุคคลสําคัญในพระคัมภีร
“ชีวประวัติ” คือ เรื่องราวของชีวิตคนบางคน เมื่อคุณศึกษาชีวิตคนสําคัญในพระคัมภีร คุณ
กําลัง “ศึกษาชีวประวัติ” คุณจะเรียนรูจากประสบการณของเขาโดยการศึกษาชีวิตของบุคคลในพระ
คัมภีร พระคัมภีรกลาวไววา
“เหตุการณเหลานี้ไดบังเกิดไวเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกําลังประสบ
วาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา” 1 โครินธ 10:11
เหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรถูกบันทึกไวเพื่อประโยชนของคุณ ประสบ
การณของเขาสามารถสอนคุณถึงบทเรียนที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณเกี่ยวกับการเปนผูนํา
โดยสังเกตดูความลมเหลวของผูนํา คุณจะเรียนรูถึงความผิดที่ตองหลีกเลี่ยง
โดยการสังเกตดูความสําเร็จของผูนํา คุณจะเรียนรูถึงคุณสมบัติทางบวกของผูนําในชีวิตของ
คุณเอง
ตอไปนีเ้ ปนขั้นตอน 4 ประการในการปฏิบัติตามเมื่อคุณศึกษาชีวประวัติ

ขั้นตอนที่หนึ่ง เลือกคนที่คุณจะศึกษา
คุณอาจเลือกคนที่คุณสนใจเปนพิเศษ คุณอาจตองการเลือกคนจากรายการที่ใหไวในฮีบรู บทที่
11 กาลาเทีย 3:7 หรือลูกา 4:27 คุณอาจศึกษาคนในหนังสือบางเลมในพระคัมภีรซึ่งคุณกําลังอานอยู
ในขณะนี้
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จําไววาผูนําที่ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเยซูคริสต คุณอาจตองการศึกษาชีวิตของพระองคกอน เพื่อ
เปนตัวอยางที่สมบูรณของผูนํา
เมือ่ คุณเลือกคนที่จะศึกษา จงระวังที่จะไมใหรายชื่อสับสนกัน ตัวอยางเชน มีคนชื่อเศคาริยาห
70 คนในพระคัมภีร นาธาน 20 คน โจนาธาน 15 คน ยูดาส 8 คน มารี 7 คน ยากอบ 5 คน และ
ยอหน 5 คน จงแนใจวาขอพระคัมภีรที่คุณศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับคนที่คุณไดเลือกและไมใชคนอื่นที่มี
ชื่อเดียวกัน
คนบางคนมีชื่อมากกวาหนึ่งชื่อ เชนในพันธสัญญาเดิม ชือ่ ของยาโคบถูกเปลี่ยนเปนชื่อ อิสรา
เอล และชือ่ ของอับรามถูกเปลี่ยนเปนอับราฮัม ในพันธสัญญาใหมชื่อของเซาโลถูกเปลี่ยนเปน เปาโล

ขั้นตอนที่สอง รวบรวมขอมูล
จงอานทุกอยางในพระคัมภีรที่บันทึกเกี่ยวกับคนที่คุณกําลังศึกษา
ถาคุณมีหนังสืออางอิงพระคัมภีรที่มีอยู จงใชเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ตัวอยางเชน ถาคุณมีศัพท
สัมพันธ คุณจะดูชื่อของคนที่คุณศึกษาและหารายชื่อขออางอิงของคนนั้นๆ ในพระคัมภีร
ถาคุณไมมีศัพทสัมพันธ จงรวบรวมขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีร ขออางอิงสวนใหญเกี่ยว
กับบุคคลนั้นๆ จะพบในหนังสือเลมเดียวหรือเลมอันดับตอมา
จงลงรายการขออางอิงทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลนั้น แลวอานและศึกษาขออางอิงแตละขอ

ขั้นตอนที่สาม วิเคราะหขอมูล
รายการตอไปนี้บอกถึงขอมูลบางประการที่คุณควรรวบรวมขณะศึกษา พระคัมภีรอาจไมได
บรรจุขอมูลของรายการนี้ทั้งหมดในทุกๆ กรณี แตจงพยายามรวบรวมทุกอยางที่เปดเผยเกี่ยวกับบุคคล
ที่คุณกําลังศึกษา
ชือ่ และความหมายของชื่อ
ญาติพี่นอง บิดามารดา พี่ชายและนองสาว บรรพบุรุษ ลูกๆ
การเกิด สถานที่ ความสําคัญของการเกิด เหตุการณพิเศษในเวลาเกิด
ปฐมวัยและการศึกษาเบื้องตน
สภาพภูมิศาสตร เรือ่ งราวของชีวิตบุคคลเกิดขึ้นเมื่อใด
เพื่อนฝูงและการสมาคม ความสัมพันธสวนตัว
อาชีพ เขาอยูตําแหนงอะไร? เขาหาเลี้ยงชีพอยางไร?
รูปรางหนาตา
ลักษณะนิสัยและการเปนผูนําดานบวก
ลักษณะนิสัยและการเปนผูนําดานลบ
เหตุการณสําคัญ
พบกับพระเจาครั้งแรก
การกลับใจ
ทรงเรียกใหรับใช
วิกฤติการณที่ยิ่งใหญหรือจุดหันกลับในชีวิตของบุคคลนี้
วิธีที่เขาประสบความสําเร็จในฐานะผูนํา อะไรทําใหเขาประสบความสําเร็จ
วิธีที่เขาลมเหลวในฐานะผูนํา อะไรทําใหเขาลมเหลว ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร? เขาทํา
อะไรกับความลมเหลว

หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 13

-149 -

มรณกรรม ที่ไหน เมื่อใด เหตุการณพิเศษ

ชั้นตอนที่สี่ นําสิ่งที่คุณเรียนรูมาใช
นําเอาสิ่งที่คุณเรียนรูเกี่ยวกับบุคคลนี้มาใชในชีวิตของคุณเอง
1. อะไรเปนลักษณะนิสัยดานบวกในฐานะผูนํา? ขอใหพระเจาชวยคุณพัฒนาลักษณะ
เหลานี้ในชีวิตของคุณเอง
2. อะไรเปนลักษณะนิสัยดานลบในฐานะผูนํา? คุณเห็นลักษณะเหลานี้ในชีวิตของคุณเอง
หรือไม? ขอพระเจาใหชวยคุณเอาชนะนิสัยเหลานี้
3. บุคคลนี้ประสบความสําเร็จในฐานะผูนําดวยวิธีใด?
คุณนําเอาหลักการของความ
สําเร็จเหลานี้มาใชหรือไม?
4. บุคคลนี้ลมเหลวในฐานะผูนําดวยวิธีใด? คุณเองมีปญหาเหลานี้เชนกันหรือไม คุณจะ
ทําสิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลง
5. จงสรางประโยคหนึ่งซึ่งสรุปถึงหลักการที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํา ที่คุณไดศึกษา
จากชีวติ ของบุคคลนี้ ตัวอยางเชน ขอความเกี่ยวกับชีวิตของแซมสันอาจเปน “การ
ประนีประนอมในฝายวิญญาณ ทําใหลมเหลว”
ตอไปนี้เปนตัวอยางของการศึกษาชีวประวัติ

ตัวอยางการศึกษาชีวประวัติบุคคล
ขั้นตอนที่หนึ่ง เลือกบุคคลที่จะศึกษา
กษัตริย ซาอูล
ขั้นตอนที่สอง รวบรวมขอมูล
เรื่องราวของขอมูลพบไดใน 1 ซามูเอล 9-31 ขอมูลเกี่ยวกับซาอูลรวบรวมไดจากบทเหลานี้
ขั้นตอนที่สาม วิเคราะหขอมูล
ชือ่ และความหมายของชื่อ
ซาอูล 1 ซามูเอล 9:2
ญาติพี่นอง บิดามารดา พี่ชายนองสาว บรรพบุรุษ ลูกๆ
ซาอูลเปนลูกของคีชซึ่งเปนบุตรของอามีเอล บุตรของเศโรร บุตรของเบโครัท บุตรของอาหิ
ยาห คีชเปนคนเผาเบนยามินและเปนคนมีกําลังมาก 1 ซามูเอล 9:1
ซาอูลมีบุตรชาย 3 คน คือ โจนาธาน อิชวี มัลคีชูวาและมีบุตรสาว 2 คน ชื่อ เมราบและมีคาล
ภรรยาชื่อ อาหิโนอัม 1 ซามูเอล 14:49-50
การเกิด สถานที่ ความสําคัญของการเกิด เหตุการณพิเศษในเวลาเกิด
พระคัมภีรไมไดบอก
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ปฐมวัยและการศึกษา
เลี้ยงดูลาของพอ 1 ซามูเอล 9:3
สถานที่ทางภูมิศาสตร
ยูดาห
เพือ่ นและการสมาคม ความสัมพันธสวนตัว
ลูกๆ ของเชลีอาลดูถูกเขา 1 ซามูเอล 10:27
เขาใกลชิดกับอัมเนอรแมทัพของเขา ซึง่ เปนลูกของลุง 1 ซามูเอล 14:50
ดาวิดสนิทสนมกับซาอูล ครั้งแรกของซาอูลชอบพอเขา ตอมาซาอูลอิจฉาและความสัมพันธก็
แตกหักลง 1 ซามูเอล 18:6-9
อาชีพ กษัตริยองคแรกของอิสราเอล
รูปรางหนาตา
จากไหลขึ้นไป เขาสูงกวาคนอื่นๆ 1 ซามูเอล 9:2, 10:23 เขาเปนคน “หนาตาดี หลอ” 1 ซา
มูเอล 9:2
ลักษณะนิสัยดานบวกของการเปนผูนํา
แสดงความหวงใยครอบครัว
“คนที่พระเจาเลือก”
ใหพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงจิตใจเขา
เจียมตัว (ซอนหลังกองสัมภาระ)
ปฏิเสธที่จะแกแคน
มีความเปนผูนํา (รวบรวมผูคน)
เปนคนมีนํ้าใจ
เดิมเปนคนเชื่อฟง
สมาคมกับคนที่รักพระเจา
กลาหาญเพื่อพระเจา
เดิมเปนคนถอมใจ
ลักษณะนิสัยดานลบของการเปนผูนํา

1 ซามูเอล 9:5
1 ซามูเอล 9:23, 10:24
1 ซามูเอล 10:6, 11:6
1 ซามูเอล 10:22
1 ซามูเอล 11
1 ซามูเอล 11
1 ซามูเอล 11
1 ซามูเอล 9:27
1 ซามูเอล 10:26
1 ซามูเอล 10:6
1 ซามูเอล 9:21

ทําสิ่งที่รูสึกวาจําเปนมากกวาการเชื่อฟงพระเจา
ไมเชื่อฟงและพูดเท็จ ตอมาก็ปฏิเสธที่จะรับคําตําหนิ
ทําใหประชากรของพระเจาเสียใจ
หวงใยกับสิ่งที่คนคิดมากกวาที่พระเจาคิด
เลือกคนที่แข็งแรง ฉลาดใหอยูใกลเขามากกวาที่จะใช

1 ซามูเอล 13:8-13
1 ซามูเอล 15
1 ซามูเอล 15:35
1 ซามูเอล 15:30
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กลุมคนที่พระเจาดลใจ
กลัวคน
ตัดสินจากลักษณะภายนอก
วางใจในอาวุธของคน
ริษยา
มีวิญญาณชั่วราย
มีวิญญาณแหงการแกแคน
วางแผนตอสูคนที่พระเจาเจิม
เหตุการณสําคัญ

1 ซามูเอล 10:26, 14:52
1 ซามูเอล 17:11
1 ซามูเอล 17:33
1 ซามูเอล 17:38
1 ซามูเอล 18:6-9
1 ซามูเอล 18:10
1 ซามูเอล 18:11
1 ซามูเอล 18:20-30

พบกับพระเจาครั้งแรก
1 ซามูเอล 9:15-27
การกลับใจ
1 ซามูเอล 10:9
ทรงเรียกใหรับใช
1 ซามูเอล 10:1
วิกฤติการที่ยิ่งใหญหรือจุดหันกลับในชีวิตของบุคคลนั้น
ไมเชื่อฟงและอาณาจักรถูกนําออกไปจากเขา
มรณกรรม เมื่อใด ที่ไหน สถานการณพิเศษ

1 ซามูเอล 13

ซาอูลตายดวยมือของเขาเอง บุตรชาย 3 คนของเขา ผูถืออาวุธของเขาและคนของเขา ทุกคน
ตายในวันเดียวกันที่ภูเขากิลโม ระหวาวที่สูรบกับพวกฟลิสเตีย 1 ซามูเอล 31

ขั้นตอนที่สี่ นําสิ่งที่คุณเรียนรูมาใช
ลักษณะนิสัยการเปนผูนําดานบวกในชีวิตของซาอูลซึ่งขาพเจาควรแสวงหาที่จะพัฒนาในชีวิต
ของขาพเจาเอง
เมือ่ พระวิญญาณของพระเจาเสด็จมาบนผูนั้น เขาสามารถเปลี่ยนแปลงเปน “อีกคนหนึ่ง” ได 1
ซามูเอล 10:16 ขาพเจาควรแสวงหาการเจิมชนิดนี้จากพระเจา
ชายผูน ี้ยังไมไดวางเปาหมายไวอยางแนนอน เขายื้อยุดระหวางชีวิตเกาและชีวิตใหมที่พระเยซู
ทรงเรียก เปาหมายสูงสุดในชีวิตของเขาไมใชการทรงเรียกของพระเจา
คุณตองถวายตัวตอการเปนผูนําอยางแทจริง สิง่ นี้ตองเปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตของคุณ

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําฝายวิญญาณ
การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไมอยูกับสาวกของคุณ
พวกเขายังคงสัตยซื่อตอสิ่งที่คุณไดสอนเขาหรือไม เขาสอนผูอื่นในสิ่งที่เขาไดเรียนรูหรือไม
เมือ่ เขาไมไดอยูกับคุณ เขายังคงเติบโตฝายวิญญาณตอไปหรือไม
ถาเปนเชนนั้น คุณก็ไดผานการทดสอบที่แทจริงในฝายวิญญาณแลว
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การทาทายครั้งสุดทาย
จําไวเสมอถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญของคุณในฐานะผูนํา
“ศิษยไมใหญกวาครู แตศษิ ยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลว ก็จะ
เปนเหมือนครูของตน” ลูกา 6:40
อยาทอใจดวยปญหาที่มีกับสาวก พระเยซูทรงพบกับปญหาเชนนี้
ครั้งหนึ่ง เปโตร ยากอบและยอหน แสดงทาทีของความเกลียดชังโดยการเรียกรองใหเรียกไฟ
จากสวรรคเพื่อทําลายชาวบานสะมาเรียที่ไมตอนรับพระกิตติคุณ (ลูกา 9:51-55) เปโตรปฏิเสธองค
พระผูเปนเจา 3 ครั้ง (ลูกา 22:54-62) ทั้ง 3 คนนอนหลับในสวนเกธสะมานี เมื่อพระองคบอกใหเขา
อธิษฐาน (ลูกา 12:45-46) แตสาวกหยิบมือนี้มีคุณคาพอแกการที่พระเยซูจะทรงลงทุนเวลา และการ
รับใชกบั เขา เขาพิสูจนตนเองวาเปนคนสัตยซื่อ แมวาเขาจะมีความผิดและความลมเหลว โดยพวก
เขาเหลานี้เองที่ขาวประเสริฐแผออกไปทั่วทุกชาติในโลก
ถาคุณเต็มใจที่จะจายคาลงทุนสูงเพื่อปรนนิบัติในฐานะผูนําฝายวิญญาณ ก็เปนไปไดที่พระเจา
จะทรงใชคุณใหสรางสาวกที่ถวายตัวเชนพวกเขาเหลานี้

