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บทที่ ๑
การระดมกํ าลังคนหรือการควบคุมคนใหทํ างาน ?

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• นยิามคํ าวา “การควบคุมใหทํ างาน”
• นยิามคํ าวา “การระดมกํ าลังคน”
• อธบิายความแตกตางระหวางการระดมกํ าลังคนฝายวิญญาณและการควบคุมคน
• อธบิายความแตกตางระหวางคนที่เฉื่อยชาและคนที่รับการระดมกํ าลังแลว
• สรุปความสมัพันธระหวางการระดมกํ าลังคนและการประกาศพระกิตติคุณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนัน้จะตองเปนผูปรนนิบัติทาน
ทัง้หลาย”             มทัธิว ๒๐.๒๖

คํ านํ า
                     กลาวกันวา “การขยายกจิการใดใดที่สํ าเร็จผลไดนั้นมีสวนโดยตรงกับความสามารถในอันที่จะระดม
ก ําลงัคนและรวบรวมสมาชิกภาพทั้งหมดใหแพรกระจายความเชื่อจุดประสงคและปรัชญาของตนอยางสมํ่ าเสมอ”
                     ถาจะท ําไปใหถึงเปาหมายและทํ านิมิตใหสํ าเร็จ คุณตองลงมือปฏิบัติ ถาคณุทํ างานกับแผนการและ
โปรแกรมเทานั้น คุณก็จะไดองคการมา ถาคุณระดมกํ าลังคน คุณจะไดส่ิงมีชีวิตที่ทํ าตามหนาที่และแตละคนจะ
กลายเปนสวนของการทํ านิมิตใหสํ าเร็จ
                     การระดมก ําลังคนภายนอกนั้นเปนผลมาจากการใหแรงจูงใจภายใน คนทุกคนไดรับแรงจูงใจใหทํ า
บางสิ่งบางอยาง กญุแจส ําคัญในงานรับใชที่มีประสิทธิภาพคือ การใหแรงจูงใจและระดมกํ าลังประชากรของพระ
เจาเพื่อทํ างานรับใช 

การควบคุมคนใหทํ างาน (ไขลาน)
                     ยุทธวิธีของโลกในการระดมกํ าลังคนมีศูนยกลางอยู ที่การควบคุมคนเพื่อจุดประสงคของความ
ปรารถนาที่เห็นแกตัว “การควบคุมคนใหทํ างาน” หมายถึง “จดัการอ ํานวยการหรือควบคุมคนอยางเชี่ยวชาญใหทํ า
จดุประสงคที่เห็นแกตนไดสํ าเร็จ” ผูควบคุมเอาเปรียบและใชผูอ่ืนใหเปน “ส่ิง” ทีจ่ะทํ าใหสํ าเร็จ
                    ในการควบคุมคนนั้น ความพยายามทีจ่ะระดมกํ าลังคนมีศูนยกลางที่ส่ิงที่ดึงดูดเนื้อหนัง คนที่ทํ าจะแน
ใจวาการกระทํ านั้นๆ จะตอบสนองเปาหมาย ความตองการหรือความปรารถนาที่เห็นแกตัวของเขา เขากระหาย
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อยากไดรับคํ าชมเชยและความสนใจจากผูอ่ืน เขาแสวงหาสถานะและความรูสึกเปนเจาของ มกัมผีลประโยชนทาง
การเงนิหรือทางวัตถุเขามารวมดวย ส่ิงเหลานีเ้ปนแรงจูงใจภายในซึ่งระดมกํ าลังเขาใหปฏิบัติงานออกไป
                       การควบคุมคนมีพื้นฐานอยูที่ความตองการ ผูน ํามองเห็นความตองการและควบคุม (ไขลาน) คน
และแหลงทรัพยากรใหตอบสนองความตองการนั้น ถาคุณเปนคนที่ “ไดรับแรงจูงใจจากความตองการ” ในไมชา
คุณจะกลายเปนผูที่“ถูกควบคุมโดยความตองการ”คนจะควบคุมและไขลานคุณใหตอบสนองความตองการสวนตัว
ของเขา
                       โดยพื้นฐานแลวมีการควบคุมอยู ๒ ชนิด ชนดิทีห่นึ่งคือ การควบคุมแบบ “ผลักดัน” ซึง่ใชความกลัว
เปนแรงขับ อีกชนิดหนึ่งคือ “แรงจูงใจที่ดึง” ซึง่ใชรางวัลและแรงกระตุนจากเนื้อหนัง เมือ่ผูเชื่อตองรับการผลักดัน
หรือดึงเขาใหมสีวนรวมในงานแหงอาณาจักรของพระเจาก็เห็นไดชัดวามีบางสิ่งที่ผิดพลาด
                      ในการควบคมุคนนั้นจะมีการปฏิบัติกับคนอยางลํ าเอียงและบางครั้งผูนํ าหันไปใชการขู ท ําใหเขารูสึก
ผิดและบังคับใหมีการทํ าสิ่งนั้นๆ แตพระคัมภีรเตือนผูนํ าฝายวิญญาณใหระวัง (ไมใหใช)
                     “อยาขูเข็ญเขา เพราะทานกรู็แลววาพระองคผูทรงเปนนายของเขาและของทานนั้นอยูในสวรรค และ
พระองคไมทรงเลือกหนาผูใดเลย”    เอเฟซัส 6.9
                      อีกนัยหนึ่งคุณควรมีความสัมพันธกับผูที่คุณนํ าเขาดวยวิธีเดียวกับที่พระเจาทรงมีความสัมพันธกับ
คุณ
                     “พอมดหมอผี (การถือวิทยาคม)” มรีะบุไวในกาลาเทีย ๕.๒๐ วาเปนงานหนึ่งของเนื้อหนัง ในขอความ
นีก้ารถอืวทิยาคมไมเพียงแตหมายถึงงานชั่วรายที่กระทํ าโดยผูซึ่งเปนสาวกของซาตาน แตยังหมายถึง “การควบ
คุม” คนอืน่ๆตามเนื้อหนังเพื่อจุดประสงคและความปรารถนาของคุณเอง
                      พระเยซูทรงสอนวา ผูเชือ่ตองไมใชวิธีประพฤติทางโลกเชนนี้ในการเปนผูนํ า
                     “แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน ผูนัน้จะตองเปนผูปรนนิบัติ
ทานทั้งหลาย”                มทัธิว ๒๐.๒๖

การระดมกํ าลังคน
                      ผูเชื่อตองไมถูกควบคุมหรือเปนผูควบคุมเสียเอง แตแนนอนที่เขาตองไดรับการระดมกํ าลัง พระเจามัก
ทรงเคลือ่นไหวผานคนที่ไดรับแรงกระตุนใหปฏิบัติการตลอดบันทึกในพระคัมภีร พระองคทรงเรียกคนใหระดมกํ าลัง
แหลงการเงิน แหลงฝายวิญญาณ และแหลงฝายกาย  เพือ่ใหสํ าเร็จจุดประสงคและแผนการของพระองค
                      การระดมกํ าลังคน หมายถึง การท ําใหอยูในสภาวะของการพรอมที่จะปฏิบัติอยางขยันขันแข็ง การใช
พลงังานของคนๆหนึ่งเพื่อปฏิบัติการ ในความหมายกวางๆ การระดมกํ าลังคน หมายถึง เหตุการณใดใดซึ่งคนของ
พระเจาตื่นตัวเคลื่อนไหวและเติบโตตลอดเวลาจนเขาพบที่ที่เขามีสวนรวมในทางยุทธศาสตรในงานของการ
ประกาศพระกิตติคุณแกโลกไดสํ าเร็จ
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                      การระดมกํ าลังฝายวิญญาณแตกตางจากการควบคุมไขลานใหคนทํ างานเพราะวามีหลักการพื้นฐาน
จากพระคัมภีร และแรงจงูใจมีศูนยกลางอยูที่พระเจามากกวาที่มนุษย ไมไดมุงเนนที่เนื้อหนังและตัวตน (อัตตา) ไม
ไดเปนงานรบัใชที่โนมเอียงไปทางความปราถนาแตโนมเอียงไปทางการบัญชา (จากพระเจา)
                     ตัวอยางเชน เมือ่พระเยซูทรงไปเยี่ยมที่สระเบธไซดา มหีลายคนที่พิการและเจ็บปวย แตพระเยซูทรง
รักษาคนเพียงคนเดียว พระองคทรงโนมเอียงไปทางคํ าบัญชามากกวาที่จะทํ าตามความตองการ ไมไดหมายความ
วาพระองคไมมีความเมตตาสงสารผูเอื่นแตพระเจาทรงนํ าพาใหพระองคปรนนิบัติชายผูนี้คนเดียว
                     ถาคณุรับใชในทางโนมเอียงไปทางความตองการของคนอื่น ในไมชาคุณจะทวมทนไปดวยความ
ตองการมากมายรอบๆ ตัวคุณ ในที่สุด คุณจะกลายเปนผูที่ถูกควบคุมดวยความตองการ
                    ความตองการของคนจะควบคุมชีวิตและงานรับใชของคุณ คุณจะถูกควบคุมโดยพวกเขาและคุณจะ
กลายเปนผูควบคุมเพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการมากมายเหลานี้
                    ถาคณุโนมเอยีงไปทางการบัญชาของพระเจามากกวาโนมเอียงไปทางความตองการแลว งานรับใช
ของคณุจะไดรับการทรงนํ าจากพระเจาแทนที่จะเปนการนํ าของมนุษย คุณจะไดรับการกระตุนจูงใจและระดมกํ าลัง
โดยฤทธิอํ์ านาจของพระเจามากกวาโดยการควบคุมของมนุษยและความตองการของเขา 

คนที่เฉื่อยชาและคนที่ถูกระดมกํ าลัง
                    ส่ิงทีต่รงขามกับคนที่ถูกระดมกํ าลังคือ การเปนคนที่ “เฉื่อยชา” จ ําเปนที่คุณตองรูความแตกตาง
ระหวางคํ า ๒ คํ านี้ ถาคณุตองกระตุนจูงใจผูเชื่อที่ไมวองไวในการปฏิบัติการ
คนที่เฉ่ือยชา
                   “คนที่เฉื่อยชา” หมายถึง “ไมหวงใย ไมตอบสนอง เฉยเมย ไมมีอารมณ”
                 เหตผุลธรรมดาบางประการที่คนเปนคนเฉื่อยชา เฉยเมยและไมเขารวมในงานขององคพระผูเปนเจาคือ

• เขาไมไดอยูภายใตการเปนองคพระผูเปนเจาของพระเยซูคริสต
• เขาไมไดยึดถือความหมายของพระมหาบัญชา
• เขาไมรูตํ าแหนงที่เขายืนอยูในพระกายของพระคริสต
• เขาไมมีเปาหมาย นมิติและทิศทาง
• เขาขาดนิมิตที่เปนหนึ่งเดียว (เขาเหน็วามหีลายอยางตองทํ าและไมมีนิมิตชัดเจนถึงบทบาทของ

เขา เขาจึงทอใจและไมทํ าอะไรเลย
• เขาหมกมุนกบัความหวงใยและความวุนวายของโลกนี้
• เขากลัววา ถาเขาเต็มใจเขารวมทํ างานแลว ผูอ่ืนจะถือประโยชนจากเขา
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• การทีผู่น ํามสิีทธอํิ านาจและทํ าทุกอยางซึ่งทํ าใหเขาเขามีสวนรวมไมไดนั้นเปนงานรับใชที่ “มีพื้น
ฐานบนคนที่มีอํ านาจ” แทนทีจ่ะเปนงานรับใชของพระกายซึ่งประกอบดวยสมาชิกทุกคนในงาน
ขององคพระผูเปนเจา (ศิษยาภบิาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณตองไมทํ างานดวยตนเอง เขาตอง
เตรยีมหรอืระดมกํ าลังพระกายเพื่อใหทํ างานรับใชรวมกัน)

• เขามีชีวิตอยูในอดีต พระคัมภีรเตือนวา “จงจํ าภรรยาของโลท” มองกลับไปที่ “วนัเกาๆที่ดี” หรือ
“เราเคยทํ ามาอยางนี้” ท ําใหกีดกั้นการกระทํ าในปจจุบัน เขาด ําเนินชีวิตในเนื้อหนัง เมื่อคนเดิน
ตามเนื้อหนัง เขาไมสามารถทํ าเปาหมายฝายวิญญาณใหสํ าเร็จลงได เนือ้หนงัปดกั้นคุณจากการ
ทํ า “ส่ิงทีคุ่ณปรารถนาจะทํ า” (โรม ๗.๑๕) ความผิดหวัง การแตกแยกและความขัดแยงที่ไมไดรับ
การแกไขลวนแตเปนเครื่องหมายวาคนกํ าลังเดินตามเนื้อหนัง ความประพฤติเชนนี้และที่
คลายคลงึกนันีเ้องจะทํ าใหคนไมลุกขึ้นมาทํ างานของราชอาณาจักรของพระเจา

• ความบาปหยุดยั้งการเจิมของพระเจา ไฟ สงาราศีและการฟนฟูของพระองค โดยทีส่ิ่งเหลานี้เปน
พลงัฝายวิญญาณในการระดมกํ าลัง ผูเชือ่ซึง่ยังคงกระทํ าบาปจะสูญเสียแรงจูงใจของเขาในไมชา

• ความทอใจ ท ําใหเกิดความเฉื่อยชา คนทีท่อใจจะมีความคิดที่ปด มคีวามตองการอํ านาจ ตองการ
ควบคุมและปฏิบัติดวยวิธีของเขาเอง เขาหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบสวนตัว ตํ าหนิผูอ่ืนสํ าหรับ
ปญหาตางๆ และตองการที่จะแกแคนตอบตอส่ิงที่เขาไดรับ เขาไมมั่นคงและไมจงรักภักดี (ดูภาค
“เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้)

• ทาทีของ “มอือาชีพ” นีเ่ปนปญหาซึ่งมักทํ าใหคนไมทํ างานในยุคของคริสตจักรสมัยใหม ทาทีของ
“มืออาชีพ” คือ ผูทีก่ลาววา “ใหเราจางคนมาทํ าเถอะ”

คนที่เฉ่ือยชา
                    คนแตละคนที่เฉื่อยชาก็จะทํ าใหเกิดคนสวนรวมซึ่งเฉื่อยชา โดยพืน้ฐานแลวคริสตจักรที่เฉื่อยชาก็ตรง
กบัคํ าบรรยายถึงคริสตจักรซารดิส ในวิวรณ ๓.๑ คือ “เจาไดชื่อวามีชีวิตอยู แตวาเจาไดตายเสียแลว”
                    ตอไปนี้เปนรายการ “ตรวจสอบดูคริสตจักรที่เฉื่อยชา” คริสตจักรของคุณตรวจดูแลวเปนอยางไร ?

        •   การดูแลเครื่องใชไมสอย นํ้ า ไฟ สถานที่ตางๆ ของคริสตจักรอยูต่ํ ากวาระดับมาตรฐานและแสดง
           ให เหน็ถงึทาทีวา “ฉันไมแคร”
       •  มกีารโนมเอียงอยางมากไปทางอดีต โดยเชื่อวา “วนัเกาๆ ที่ดี” นัน้ดกีวาในสมัยปจจุบัน

             •  มกีารลดลงของสมาชิกภาพ
             •  มสีมาชิกที่อยูเฉยๆ ไมปฏิบัติหนาที่ใดหลายคน
             •  มจีดุเนนที่ดนตรี เด็กๆ และอนุชน ในขณะที่ผูใหญยังคงไมกระตือรือลน
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             •  เศรษฐกจิเปนสิ่งที่สํ าคัญมากในการตัดสินใจยิ่งกวาขั้นตอนของความเชื่อ
             •  มกีารสื่อสารที่ไมดีระหวางสมาชิก ศิษยาภิบาลและเจาหนาที่
             •  การขาดการประชุมแสดงใหเห็นวามีความหวงใยในระดับต่ํ า
             •  ไมมคีวามนิยมยินดีในการประกาศพระกิตติคุณ
             •  ผูจดัท ํานโยบายและสมาชิกที่กลาและมีความคิดริเร่ิมเปนสมาชิกที่อยูมาตั้งแตเร่ิมต้ังที่ประชุมหรือ
                  จาก “วนัเกาๆ ที่ดี”
             •  ผูรับใชมทีัศนะในการรับใชของเขาเหมือนเชนในอดีตมากกวาในอนาคต
            •   ทีป่ระชุมมีความแนใจวา ถาเขาสามารถหา “ศิษยาภิบาลที่เหนือกวา” เพือ่มาแทนผูรับใชของเขา
                ปญหาของเขาจะหมดไป
            • คณะผูปกครองของที่ประชุม (คณะกรรมการ สภา) มกัจะมองดูบทบาทแรกของเขาวาเปนคณะที่

  ยับยั้ง การอนญุาตซึ่งจะกลาววาคริสตจักรไมสามารถทํ าสิ่งใดได      (ในคริสตจักรที่เอาจริงเอาจังไม
  เฉื่อยชานั้น คณะผูปกครองจะหนุนใจใหมีความคิดสรางสรรค มคีวามริเร่ิม    มข้ัีนตอนของความเชื่อ
  และเมือ่ใดที่เปนไปไดยอมใหคํ าอนุญาตมากกวาที่จะยับยั้งการอนุญาต)

            • แผนการใหมๆ จะพบกับคํ าโตแยงที่วา “เหตใุดสิ่งนั้นจะไมเกิดผลที่นี่”
            • มกีารเนนที่การเรียนรูมากกวาการลงมือกระทํ า
            • สมาชกิปกติไมสามารถเรียกชื่อคนในที่ประชุมไดมากกวา ๕๐ คน
            • สมาชกิพบวาเปนการยากที่จะมีความรูสึกวาเปนของ (หรือมีสวนใน) คริสตจักร     และไมรูสึกวาเขา
               เปนที่ตองการของคริสตจักร

รายการตางๆ เหลานี้แสดงใหเห็นความไมใสใจ ความเฉยเมยและการขาดความรวมมือ
บุคคลที่ถูกระดมกํ าลัง

                     บุคคลที่ถูกระดมกํ าลังยอมพรอมที่จะปรับปรุงตนเองและตอบสนองตอการทรงนํ าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เขาไมกระทํ าสิ่งใดดวยวิธีที่เห็นแกตัวของเขาเอง แตเขาเตรียมภาชนะฝายวิญญาณของเขา “ถุงหนัง” ของ
เขา เพื่อรับ “เหลาองุนใหม” (ส่ิงใหมๆ ทีพ่ระเจากํ าลังทรงกระทํ า)
                     บุคคลทีถ่กูระดมก ําลังเปนผูที่พึ่งพาพระเจามากกวาพึ่งพาตนเอง เขาไดรับแรงจูงใจฝายวิญญาณมาก
กวาฝายเนื้อหนัง เขาตืน่เตนเกีย่วกับงานของพระเจาและมีสวนรวมในอาณาจักรของพระเจา
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                     คนทีถ่กูระดมกํ าลังจะยินดีเต็มใจปฏิบัติงาน  แมวาจะตองเสี่ยงกับความเชื่อและตองรับผิดชอบการ
กระ ท ําของเขา คนทีถ่กูระดมกํ าลังเปนคนที่มั่นคง จงรักภกัดีและแทนที่จะแกแคนในยามวิกฤติ เขากลับแสวงหา
ขอยุติ
                     เขามแีนวโนมไปทางการทํ าตามบัญชามากกวาโนมไปทางความตองการ เขาไมควบคุมและใช
ประโยชนจากผูอ่ืน เขามีความเมตตากรุณา มคีวามรัก เขาเขารวมและตื่นเตนในงานของราชอาณาจักร
คนที่ถูกระดมกํ าลัง
                     จงทบทวนหมายสํ าคัญ ๑๙ อยางของคริสตจักรที่เฉื่อยชาที่ใหไวกอนหนานี้ จงคดิถึงหมายสํ าคัญที่
ตรงขามกันแตละอยาง ความประพฤติแตละอยางที่ตรงขามกับรายการที่ใหไว จะเปนคํ าอธิบายถึงคริสตจักรที่ถูก
ระดมกํ าลังและมีแรงจูงใจ
                      คริสตจกัรที่ถูกระดมกํ าลังไดรับการฟนฟูใหมในฝายวิญญาณ คริสตจักรที่ถูกระดมกํ าลังจะมีแรงจูง
ใจ ต่ืนตวัดวยความรกัและความเมตตาตอผูหลงหายและประกอบดวยกลุมคนที่เขามีสวนรวมอยางกระตือรือลนใน
การท ําใหพระมหาบัญชาสํ าเร็จลงเปนราชอาณาจักรมากกวาที่จะเปนสภาพของนิกาย เปนคริสตจักรของการ
นมสัการและมีการฟนใจ เตม็ไปดวยการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจและสงาราศีของพระเจา

คุณสมบัติของผูระดมกํ าลัง
                       คร้ังหนึ่ง นกัวทิยาศาสตรที่มีชื่อเสียงผูหนึ่งชื่อวา เซอร ไอแซค นิวตัน เขาท ําการศึกษาและบันทึกกฎ
ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว กฎประการแรกของการเคลื่อนไหวคือ
                       “รางกายที่อยูในการเคลื่อนไหวมักจะคงอยูในการเคลื่อนไหวและรางกายที่มักจะพักผอนก็จะคงอยู
ในการพักผอน” เร่ืองนีเ้ปนความจริงในฝายวิญญาณดวย คนจะยังคงเฉยเมย ไมใสใจและไมกระตือรือลน นอกจาก
จะไดรับแรงจูงใจและระดมกํ าลังเพื่องานของราชอาณาจักร ดังนั้น จงึมาถงึงานรับใชของ “ผูระดมกํ าลัง” ผูระดม
ก ําลังคือผูที่ระดมกํ าลังผูอ่ืน แตวาเพื่อที่จะทํ าเชนนี้ได กอนอืน่เขาตองการการระดมกํ าลังเสียกอน คนที่รับการ
ระดมกํ าลังแลวก็จะระดมกํ าลังผูอ่ืนโดยทํ าตัวเปนแบบอยางและใหการหนุนใจมากกวาที่จะใชอํ านาจและความ
กลัว
                      ผูระดมกํ าลัง (รวบรวมคน) นัน้จะผกูพนักบังานเฉพาะอยางของพระมหาบัญชา เขามุงมั่นที่ความสน
ใจนอกตวัเขาและนอกเหนือความตองการสวนตัวและเห็นแกตัวของเขา เขาไมไดเปนนักจัดองคกร เขาไมใชคนของ
นกิาย แตเขาเปนคนแหงราชอาณาจักร จดุประสงค เปาหมายและวัตถุประสงคของเขามุงเนนอยูที่อาณาจักรของ
พระเจา     โดยแทจริงแลว ผูน ําฝายวิญญาณซึ่งพระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร เชน  อัครทูต   ผูพยากรณ    ผู
ประกาศ ศิษยาภิบาลและครูลวนแตเปนผูระดมกํ าลัง จดุประสงคเขาก็เพื่อ “เตรียม” ผูอ่ืนสํ าหรับงานรับใช (เอเฟซัส
๔.๑๑-๑๒) ผูระดมก ําลงัจะไมมีวันมองดูคนวาเปนวัตถุที่ปราศจากชีวิตที่จะใชเพื่อใหทํ าบางสิ่ง เขารูวาการระดม
ก ําลงัประกอบดวยสิ่งที่มากกวาการกลาววา “ท ําอยางนี้นะ” แลวก็ใหคนไปทํ า แตเขารูดีวาคนอื่นถูกสรางมาตาม
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พระฉายของพระเจาและไมใช “ส่ิง” ทีจ่ะถูกใช แมแตในงานของราชอาณาจักร ผูระดมกํ าลังมีความกลาหาญเมื่อ
เผชญิการตอตานและมีประสบการณฝายวิญญาณที่ลึกซึ้ง ชวีติของเขาไดรับการแตะตองจากฤทธิ์อํ านาจและสงา
ราศีของพระเจา เขาด ําเนนิชวีติในความซื่อสัตยมั่นคงและรักษาความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดกับพระเจา
                     โยชูวา บุคคลทีพ่ระเจาทรงเลือกใหระดมกํ าลังชาวอิสราเอลเพื่อไปยึดดินแดนแหงพระสัญญา เปน
หนึง่ในตัวอยางที่ดีที่สุดของผูระดมกํ าลัง คุณจะไดศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับตัวเขาและคุณสมบัติของผูระดมกํ าลัง ใน
บทที่ ๑๔ ของหลักสูตรนี้
                      ผูเชือ่หลายคนตายฝายวิญญาณเพราะเขามีคนตายแลวมาเทศนาใหฟง เขาไมกระตือรือลน ไร
อารมณ เฉยเมยและไมใสใจ ถาคุณขาดใจที่รอนรน คนทีคุ่ณนํ าก็จะขาดความรอนรนดวย ศาสนาที่ไรอารมณจะไม
ดับไฟของศัตรูที่ลุกลามอยูทั่วโลกในทุกวันนี้ วธิดีีที่สุดที่จะตอสูกับไฟก็คือ สูดวยไฟ ตามทีเ่อลียาหเรียนรูวา ไมไม
เพียงพอ แทนบูชาก็ไมเพียงพอ แมกระทัง่การถวายบูชาของเราก็ไมเพียงพอ เราตองไดรับการแตะตองโดยไฟของ
พระเจา
                      กันดารวิถี ๑๖.๔๖-๔๘ บันทกึวาพระเจาทรงใชอาโรนอยางไรใหยืนอยูระหวางคนเปนและคนตาย
เปนสะพานแหงชีวิต นีคื่อบุคคลที่ไดรับการระดมกํ าลังแลวกระทํ า เขายนือยูระหวางคนตาย (คนเฉื่อยชา) และคน
เปน (คนที่กระตือรือลน) พระเจาทรงใชใหเขาระดมกํ าลังผูเชื่อใหปฏิบัติงาน เขาถอืกระถางไฟซึ่งบรรจุไฟของ
พระเจา จดุไฟแตละชีวิตที่เขาสัมผัสดวยเปลวไฟจากกระถาง
                       คนหลายคนพยายามที่จะนํ าประชากรของพระเจาและทํ างานของพระเจาดวยจิตใจที่ไมเคยถูกจุด
ใหสวางเจิดจา หรือจิตใจที่สูญเสียเปลวไปไปแลว ไฟทีจ่ดุใหพุมไมในทะเลทรายลุกโพลงในเวลาของโมเสสจะจุด
หวัใจของเขาใหเจิดจาจนกระทั่งเราถูกเผาไหม (รอนรน)   เพือ่พระเจาไดหรือไม ?         ไฟทีเ่อเสเคียลเห็นซึ่งพราก
จากอิสราเอลไปทีละนอยๆ จะกลบัมาสูเราในทุกวันนี้ไดหรือไม ?

การระดมกํ าลังคนและการประกาศพระกิตติคุณ
                       เราระดมกํ าลังคนเพื่อจุดประสงคอันใด ? เหตุใด ? เราจงึพยายามที่จะกระตุนคนที่เฉื่อยชา ? ถาคน
อยูสบายๆ ในทีป่ระชุมของคริสตจักรและเขาไดรับการตอบสนองแลว เหตใุดจึงตองเราเขาขึ้นมา ?
                       เราตองสนใจการระดมกํ าลังทรัพยากรฝายวิญญาณเพราะวาเปนทางเดียวที่เราจะเก็บเกี่ยวฝาย
วญิญาณไดอยางมากในโลกของเรา เราระดมก ําลังทรัพยากรฝายวิญญาณเพื่อจุดประสงคของการประกาศพระ
กิตติคุณ
                       มคีวามแตกตางระหวางการระดมกํ าลังและวิธีอ่ืนๆ ของการประกาศพระกิตติคุณ ในโปรแกรมการ
ประกาศสวนใหญ ศูนยกลางของความสนใจอยูที่ผูประกาศที่ “มขีองประทาน” (หรือบางครั้งในคริสตจักรสมัยใหม
ก็ใช “มอือาชีพ”) ในการประกาศแบบนี้ จดุเนนอยูที่การเพิ่มจํ านวนของผูฟง มกีารใชการโฆษณา การเชิญชวน วิทยุ
และการสัมภาษณทางที.วี. เขาท ําทกุอยางที่เปนไปไดเพื่อขยายผลกระทบของงานรับใชของผูประกาศออกไป
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                       ไมมีอะไรผิดในการใชวิธีเหลานี้ เปนสิง่ส ําคญัที่เราตองใชประโยชนจากคนที่มีของประทานของการ
เปน “ผูประกาศ” ซึง่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร แตการทีเ่ราตองเผชิญกับการทาทายของการเก็บเกี่ยวฝาย
วญิญาณอันยิ่งใหญในวาระสุดทายนั้น เราตองใช “วธิกีารระดมกํ าลัง” ในการประกาศพระกิตติคุณ
                       วธิกีารระดมก ําลังเพื่อการประกาศมุงเนนที่ผูเชื่อทุกคนมากกวาที่จะใชแคผูที่มีของประทานงานรับใช
ในการประกาศพระกิตติคุณโดยเฉพาะ การเพิม่จ ํานวนคนกลับใจนั้นตองทํ า
                      โดยการกระตุนจูงใจใหประชากรแตละคนของพระเจาให “ท ํางานของผูประกาศ” (๒ ทิโมธี ๔.๕)
                       การระดมกํ าลังชนิดนี้กระทํ าภายใตโครงสรางของคริสตจักรซึ่งเปนไปตามพระคัมภีร เรียกวา “การ
รับใชของพระกาย” ซึง่ทกุคนท ํางานตามตํ าแหนงที่ข้ึนอยูกับของประทานฝายวิญญาณ แลวพระกายทั้งหมดจะทํ า
หนาทีเ่ปนอนัหนึง่อันเดียวกันเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคสํ าหรับโลกซึ่งสอดคลองกับพระมหาบัญชา
                       ในการระดมพลเพื่อการประกาศ เราใชทกุวิถีทางที่ถูกกฎหมายที่มีใหเรา เพือ่ออกไปสูสังคมทุกระดับ
เสนอพระกิตติคุณทั้งหมดแกคนทุกคน
เวลาสํ าหรับการระดมกํ าลัง
                       ในกองทัพตามธรรมชาติ    กองทหารถกูระดมพลในเวลาสงครามหรือเวลาที่มีความตองการอยาง
มากในโลกฝายวิญญาณ นีเ่ปนเวลาของการสงคราม เราอยูในสงครามที่ยิ่งใหญที่สุดที่มีมาสํ าหรับจิตใจ วิญญาณ
และความคิดของชายและหญิงทั่วโลก
                     เวลานีเ้ปนเวลาที่มีความตองการที่ยิ่งใหญ เราเหน็ขณะที่เรามองดูทุงนาสํ าหรับเก็บเกี่ยวของโลก
พรอมทีจ่ะใหเก็บเกี่ยวแตมีคนงานนอย ทีท่ ํางานอยางเอาจริงเอาจังในขณะที่พระอาทิตยกํ าลังจะตก (เวลาเหลือ
นอยแลว)
                      ขณะนีเ้ปนเวลาของการระดมกํ าลังประชากรของพระเจา ขณะทีผู่พยากรณมีคาหกลาววา “โอกอง
ทพัเอย เจาจงกรดีหนังของเจา (ระดมกํ าลังเร็ว !) ศัตรูมาลอมเราทั้งหลายไว” (มีคาห ๕.๑)
                      แตเพื่อที่จะระดมกํ าลัง เราตองกลบัไปสูงานรับใชที่มีพระเจาทรงบัญชามากกวาหันเหไปทางความ
ตองการของคน เราตองพึง่พาพระเจามากกวาตนเอง การจัดองคกร ความรวมมือ การเพิ่มพูน หลกัขอเชื่อเหลานี้
ลวนเปนสิ่งที่สํ าคัญ แตพระเจาเทานั้นที่สามารถสงไฟ สงาราศแีละการฟนฟูซึ่งจะระดมกํ าลังประชากรของพระองค
ได
                      รางกายที่ปราศจากลมหายใจและชีวิต กเ็ชนเดียวกับคนของพระเจาซึ่งจัดองคกรแลว จดัรวมเปน
หนึง่และมีพื้นฐานความเชื่อดี แตยงัขาดลมหายใจแหงชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถาคณุพึ่งพาการศึกษาของ
คุณ คุณจะสํ าเร็จในส่ิงที่การศึกษาสามารถทํ าได ถาคณุพึง่พาความชํ านาญและงานหนัก คุณจะไดรับผลของงาน
หนกัและความชํ านาญของคุณ เมือ่คุณพึ่งพาคณะกรรมการอยางเดียว คุณจะทํ าสิ่งตางๆ ไดมาก แตก็เฉพาะเทาที่
คณะกรรมการทํ าได แตเมื่อคุณพึ่งพาพระเจา คุณไดรับส่ิงที่พระเจาสามารถทํ าได !
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                      ความพยายามของมนุษยจะไมมีวันทํ างานนี้ไดสํ าเร็จ การเกบ็เกี่ยววาระสุดทายอันยิ่งใหญจะไม
สามารถทํ าไดดวยวิธีของเนื้อหนัง
                     “ทานเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ เมือ่ทานเริ่มตนมาดวยพระวิญญาณแลว บัดนีท้านจะจบลงดวยเนื้อ
หนังหรือ”             กาลาเทีย ๓.๓
                      งานนีไ้มสามารถทํ าสํ าเร็จโดยการควบคุมหรือโดยกํ าลังหรืออํ านาจของมนุษย
                     “แลวทานจึงตอบขาพเจาวา ‘นีเ่ปนพระวจนะของพระเจาที่ใหไวกับเศรุบบาเบลวา มใิชดวยกํ าลัง มิใช
ดวยฤทธานุภาพ แตดวยวิญญาณของเรา พระเจาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ’”            เศคาริยาห ๔.๖
                      หลายปมาแลว พระเจาประทานนิมิตแกผูพยากรณชื่อ เศคารยิาหเปนเชิงตะเกียงทองคํ า มีชามอยูที่
ยอด ซึง่ไดนํ ้ามันที่มาจากตนมะกอกเทศ ตะเกยีงไหมอยูตราบเทาที่นํ้ ามันไหลออกมา
                      คุณไมสามารถทํ างานของพระเจาไดโดยปราศจากการเจิมของพระเจาไหลเขาไปอยางตอเนื่องภาย
ในชีวิตของคุณ คุณตองติดสนิทกับตนมะกอกเทศที่มีชีวิต ในฐานะที่เปนกิ่งที่ออกผล คุณตองติดอยูกับกิ่ง (ยอหน
๑๕) นีเ่ปนแรงจูงใจจากเบื้องบน นีเ่ปนการระดมกํ าลังที่สูงสุด
                      พระเยซูไดรับการสัมผัสโดยไฟแหงการระดมพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา ๔.๑๘) คริสตจักร
แรกถกูจดุไฟประกายเจิดจาโดยอํ านาจของวันเพนเทคอส (กจิการ ๒)         กษตัริยดาวิดรูถึงอํ านาจของพระ
วิญญาณ (๒ ซามูเอล ๒๓.๒) เอเสเคยีลเปนพยานถึงอํ านาจนี้ซํ้ าแลวซํ้ าอีก
                      เอสรา (เอสรา ๗.๖) และเนหะมีห (เนหะมีห ๒.๑๘) กรู็ถงึพลังแหงแรงจูงใจ พลงัการระดมกํ าลังจาก
พระเจาเมื่อพระหัตถของพระเจาทรงอยูเหนือเขา อัครทูตเปาโลก็รูส่ิงนี้ (๒ โครินธ ๑.๒๑-๒๒)
                     และคณุก็สามารถรูถึงพลังนี้ดวย !
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ชื่อ                                                                                         วิชา ระบบวิธีการระดมคน
บททดสอบตนเอง บทที่ ๑

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๒. จงใหคํ านิยามคํ าวา “การควบคุมคนใหทํ างาน”
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๓. จงใหคํ านิยามคํ าวา “การระดมกํ าลัง”
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๔. อธบิายความแตกตางระหวางการระดมกํ าลังฝายวิญญาณและการควบคุมคนใหคนทํ างาน
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

 
๕. อธบิายความแตกตางระหวางคนเฉื่อยชาและคนที่ไดรับการระดมกํ าลัง

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๖. สรุปความสมัพันธระหวางการระดมกํ าลังและการประกาศพระกิตติคุณ
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 วิชา ระบบวิธีการระดมคน
คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๑

๑. “แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน       ผูนั้นตองเปนผูปรนนิบัติ
ทานทั้งหลาย” มทัธิว ๒๐.๒๖

๒. การ “ควบคมุคนใหทํ างาน”    หมายถึง   “การจัดการ   ดํ าเนินการ    หรือควบคุมคนอยางเชี่ยวชาญใหทํ า
จดุประสงคที่เห็นแกตัวไดสํ าเร็จ” คนทีค่วบคุมคนจะเอาเปรียบและใชผูอ่ืนเปน “ส่ิง”    ทีจ่ะทํ าจุดประสงค
ใหสํ าเร็จหนา ๕

๓. “การระดมกํ าลัง” หมายถึง “น ําเขาสูสภาวะของการเตรียมพรอมสํ าหรับงานรับใชอยางวองไว เพื่อที่จะใช
พลงังานของคนๆ หนึง่ใหปฏิบัติงาน”  ในความหมายกวางๆ การระดมกํ าลังหมายถึง เหตุการณใดใดซึ่ง
ประชากรของพระเจาถูกปลุกเราขึ้นมาและเคลื่อนไหวและเติบโตอยูเสมอ จนกระทั่งเขาพบวาเขาอยูใน
ตํ าแหนงใดของการเขารวมในงานการประกาศแกโลกอยางสมบูรณ หนา ๖

๔. การระดมก ําลงัฝายวิญญาณแตกตางจากการควบคุมคนใหทํ างานเพราะมีพื้นฐานบนหลักการของพระ
            คัมภีรและการใหแรงจูงใจนั้นเนนที่พระเจามากกวามนุษย ไมไดเนนที่เนื้อหนังและตัวตน ไมใชการรับ
            ใชทีโ่นมไปทางความตองการของมนุษย แตโนมไปทางการทํ าตามบัญชา
๕. จงทบทวนคํ าอธิบายในหนา  ๓-๕
๖. เราตองเกีย่วของสนใจกับแหลงที่มาฝายวิญญาณในการระดมกํ าลัง  เพราะเปนวิธีเดียวที่จะทํ าการเก็บ
            เกีย่วฝายวิญญาณอันยิ่งใหญของโลกเรานี้ได  เราระดมกํ าลังทรัพยากรฝายวิญญาณเพื่อจุดประสงค
             ของการประกาศพระกิตติคุณ   หนา ๗
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เพื่อศึกษาตอไป
๑. จงอานเรื่องของกองทัพกษัตริยดาวิดใน ๑ ซามูเอล บทที่ ๓๐ สังเกตวาคนเหลานี้มีลักษณะของคนที่ทอ
ถอยทีใ่หไวในบทเรียนนี้คือ
             “คนที่ทอถอยมีใจแคบ มคีวามตองการอํ านาจ ควบคุมและทํ าตามวิธีของตนเอง เขาหลีกเลี่ยงความรับผิด
ชอบสวนตัว ตํ าหนผูิอ่ืนสํ าหรับปญหาตางๆ และตองการที่จะแกแคนตอส่ิงที่เขาถูกกระทํ า เขาเปนคนไมมั่นคงและ
ไมจงรักภักดี”
             กษตัริยดาวิดทํ าอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณนี้
คุณรูจักคนทอใจไหม ? คุณจะหนุนใจเขาไดอยางไร ?
๒. มกีารศกึษาถึงธรรมชาติของการจูงใจมนุษย โดยคนที่ชื่อวา อับราฮัม มาสโลว เขาอางวาเพื่อที่จะกระตุน
จงูใจคนใหปฏิบัติการ คุณตองเขาใจความตองการพื้นฐานของเขาซึ่งประกอบดวยสิ่งตอไปนี้

• เพือ่ท ําใหความสามารถของคนบรรลุความสํ าเร็จ
• เพือ่เติบโตและพัฒนา
• เพือ่ใหเปนคนสรางสรรค
• เพื่อใหคุณคาผูอ่ืน
• เพื่อใหคุณคาตอตนเอง
• ตองการใหเปนสวนหนึ่งของที่นั้นๆ
• ตองการที่จะรักผูอ่ืน
• ตองการใหผูอ่ืนรัก
• ตองการที่คุมภัย
• ตองการความปลอดภัย
• ตองการเรื่องเพศ
• มคีวามกระหาย
• มคีวามหิว

             ในขณะที่ส่ิงเหลานี้สํ าคัญตอชีวิตในโลกนี้ แตกล็วนเปนความปรารถนาทางเนื้อหนัง คนที่ไดรับการระดม
ก ําลงับนพืน้ฐานของความตองการดังกลาวจะไมไดรับการระดมกํ าลังอยูไดนาน เมือ่ความปรารถนาที่เห็นแกตัว
ของเขาไมไดรับการตอบสนอง เขาจะถอยกลับไปอยูเฉยๆ ไมปฏิบัติงานใดใด
              คุณไมอาจที่จะระดมกํ าลังคนเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณไดบนพื้นฐานของความตองการฝายเนื้อหนัง
คุณตองระดมกํ าลังเขาเพื่อจุดประสงคฝายวิญญาณบนพื้นฐานของหลักการฝายวิญญาณ
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