วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํานํา
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”เปนการปฎิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิ
ภาพ
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตและการรับใชของคุณคุณตองทํา
แผนการใหแนนอนเพื่อใหการทรงเรียกฝายวิญญาณของคุณสําเร็จลงไดคุณตองเรียนรูที่จะทํางานกับ
พระเจาเพื่อให
สําเร็จตามแผนการและวัตถุประสงคของพระองค
ปญหาใหญของผูนําคริสเตียนคือ การจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณที่พระ
เจาประทานแกเขา ถาคนงานของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณมีนอย ตามที่พระคัมภีรบอกไวแลวเขา
ควรมีการการจัดองคกรและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
การมีวินัยในการวางแผนจัดองคกรสําหรับการรับใชไมไดจํากัดอิสรภาพของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แตกลับทําใหคุณออนไหวตอพระวิญญาณเพราะวาคุณไดทําการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
แผนการและจุดประสงคของพระเจา ความเชื่อของคุณชวยดําเนินแผนการของพระเจาใหสําเร็จ ขณะ
ที่พระเจามักจะทรงตอบสนองความเชื่อในทางปฏิบัติ
หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหทําพันธกิจที่พระเจาทรงเรียกคุณไดสําเร็จใหสอดคลองกับจุดประสงค
และแผนการของพระเจา คุณจะสรางจุดประสงคสําหรับการรับใช คุณจะเรียนรูวาจะวางวัตถุประสงค
ดําเนินแผนการและประเมินผลไดอยางไร
ภาคผนวกของการศึกษานี้มีตัวอยางเพื่อชวยคุณในการจัดองคกรของงานรับใชภายในสามัคคี
ธรรมของคริสตจักรทองถิ่น
หลักสูตรนี้เปนลําดับที่สามใน “หนวยของการจัดองคกร” ของการฝกอบรมที่เครือขายฮารเวส
ไทมนานาชาติใหไว มี ๒ วิชาที่มากอนหนาวิชานี้คือ “หลักการบริหารตามพระคัมภีร” และ “การ
วิเคราะหสิ่งแวดลอม”
ขอแนะนําใหคุณศึกษาหลักสูตรทั้ง ๓ นี้ตามลําดับเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของการเปนผูนํา
การวางแผนและการจัดองคกรที่จําเปนสําหรับงานรับที่มีประสิทธิภาพ
กอนที่จะวางแผนการ คุณตองรูหลักการของพระคัมภีรสําหรับการบริหาร คุณควรไดวิเคราะห
สิ่งแวดลอมที่คุณกําลังรับใชอยู หลักสูตรนี้ถือวาคุณมีความรูในวิชา “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”
และ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” แลว

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
ใหคํานิยามคําวา “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”
สรุปพื้นฐานตามพระคัมภีรเกี่ยวกับการวางแผน
บอกจุดประสงคของพระเจา
สรางขอความของวัตถุประสงคสําหรับงานรับใช
วางวัตถุประสงคของการรับใช
จัดองคกรของแหลงทรัพยากรณฝายวิยญาณเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
ประเมินกิจกรรมของคุณเพื่อใหงานรับใชสมบูรณ
นําเอา “การบริหารงานตามวัตถุประสงค” มาใชในคริสตจักรทองถิ่น
นําเอา “การบริหารตามวัตถุประสงค” มาใชในชีวิตสวนตัวและงานรับใชของ
คุณ

บทที่ ๑
คํานําเขาสูการบริหารงานตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
• ใหคํานิยามของคําวา “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• อธิบายความสําคัญของ “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• จัดการกับการการตอตานที่มีตอ “การจัดการตามวัตถุประสงค”
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตจงปฏิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
คํานํา
“การบริหาร” คือ กระบวนการทําแผนการใหสําเร็จโดยใชแหลงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรณ
วัตถุและทรัพยากรณฝายวิญญาณ
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” เปนกระบวนการของการวางแผนและการดําเนิน
งานรับใชตามระบบวิธีที่เปนระเบียบ และมีประสิทธิภาพ พระคัมภีรกลาวไววา“แตจงปฏิบัติ
ทุกสิ่งอยางเหมาะและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
ตั้งแตเริ่มมีการบันทึกพระคัมภีรพระเจาทรงวางแผนการและสื่อสารใหชายและหญิงรูแผนการ

นั้น ซึ่งเขาจดบันทึกลงอยางระมัดระวังและเชื่อฟงแผนการ
พระเจาทรงใหโมเสสเตรียมแผนการสําหรับสรางพลับพลาพระองคประทานแผนการใหเดวิด
สรางพระวิหาร พระองคทรงใหเฮเซคียาหเขียนนิมิตของพระองคดวยวิธีที่ชัดเจนและเปนระเบียบ
บทเรียนนี้นําเสนอ “การจัดการตามวัตถุประสงค” คุณจะไดเรียนวาสิ่งนี้ประกอบดวยอะไร รู
ถึงความสําคัญและจะจัดการกับการตอตานใดใดที่คุณอาจประสบไดอยางไร ?
การบริหารงานตามวัตถุประสงค
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” มีความหมายตามชื่อของวิชานี้คือ เปนการบริหารงาน
รับใชตามวัตถุประสงคที่มีอยู
“การบริหารหรือการจัดการ” เปนอีกคําหนึ่งของคําวา “การอารักขา” “ผูอารักขา” หรือ “ผู
จัดการ” มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งตางๆ ที่บางคนมอบหมายใหเราดูแล
ในฐานะผูเชื่อ คุณเปนผูอารักขา แหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งพรเจาประทานแกเรา ซึ่ง
ประกอบดวย
ขาวประเสริฐ ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาขาวประเสริฐ เราตองแบงปนขาวประเสริฐแกผูอื่น
การเงิน ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาเงินที่พระเจาประทานแกเขาเปนสวนตัว ผูที่รับผิดชอบการ
เงินในงานรับใชของคริสตจักรหรือองคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาของเงินทุนเหลานี้ดวย
แหลงทรัพยากรณทางวัตถุของงานรับใช
เชน ตัวอาคารคริสตจักร ทรัพยสิ่งของ
และอุปกรณตางๆ
ของประทานฝายวิญญาณ ผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยคนละหนึ่ง
อยางคุณเปนผูอารักขาของ
ประทานฝายวิญญาณของคุณและตําแหนงหนาที่ของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
ผูเชื่อคนอื่นๆ พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมในการสรางอาณาจักรของพระองคการบริหาร
หรือการอารักขาประกอบดวยคนตางๆ ถาคุณเปนผูนํา คุณตองรับผิดชอบคนเหลานี้ที่ทํางานรับใช
รวมกับคุณ คุณตองชวยเขาใหเติบโตฝายวิญญาณและพัฒนาของประทานเพื่องานรับใช
คุณตองเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดีของแหลงทรัพยากรณเหลานี้ คุณสมมติที่สําคัญของผู
อารักขาก็คือเขาตองเปนคนสัตยซื่อ
“ยิ่งกวานั้นอีก ผูอารักขาเหลานี้ตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน”
๑ โครินธ ๔.๒
การเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดี คุณตองทําแผนงาน คําวา “วัตถุประสงค” เปนอีกคําหนึ่ง
ของคําวา “แผนการ” หรือ “เปาหมาย” ดังนั้น “การบริหารตามวัตถุประสงค” จึงหมายความวา
“ทําแผนงานเพื่อใหเปนผูจัดการที่ดีของทรัพยากรณที่พระเจาประทานแกคุณ

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐ เกี่ยวกับคนใชซึ่งนายไดมอบหมายทรัพยากรณ
แกเขาที่เรียกวา “ตะลันต” นายจางบอกใหเขาเปน ผูอารักขาที่ดีและใชเงินทุนอยางฉลาดทุกคนนอก
จากคนๆ หนึ่งไดวางแผนการและปฏิบัติตามอยางประสบความสําเร็จมีอยูคนหนึ่งซึ่งไมไดวางแผน
สําหรับทรัพยากรณของเขาและไมไดใชตะลันตถูกตัดสินวาเปนคนใชที่ไมสัตยซื่อ
พระเยซูทรงหนุนใจใหวางแผนการ
“ดวยวาในพวกทานมีผูใด เมื่อปรารถนาจะสรางตึกจะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวาจะ
มีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม”
ลูกา ๑๔.๒๘
เมื่อเราพูดถึงการวางแผนและการบริหารงานในหลักสูตรนี้เราไมไดพูดถึงการวางแผนตามที่ทํา
กันอยูในโลกธุรกิจที่ไมใชคริสเตียนแตเรากําลังพูดถึงการวางแผนภายใตการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์โดยมีจุดประสงคใหงานรับใชมีประสิทธิภาพ และโดยเหตุที่พระเจาทรงลวงรูอนาคตพระองค
จึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผนได
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”จะทําใหคุณเปนผูอารักขาที่ดีของขาวประเสริฐและของ
พันธกิจที่พระเจาประทานแกคุณ จงชวยใหคุณทํางานรวมกับพระเจาเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค พระ
คัมภีรยืนยันวาเมื่อคุณเริ่มกาวออกมาและปฏิบัติตามแผนงานดวยความเชื่อพระเจาจะทรงรวมงานกับ
เขา
♦ การบริหารงานตามวัตถุประสงคประกอบดวย
♦ กอตั้งจุดประสงคของพันธกิจใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
♦ วางแผนงานใหสําเร็จจุดประสงค
♦ จัดองคกรใหแกคนและกระบวนการที่จะดําเนินตามแผนงาน
♦ ทําแผนงานใหสมบูรณโดยการประเมินผล
การเปนผูอารักขาและการวางแผนที่ดีไมใชงานหนัก แตตองใชเวลาและความพยายาม งาน
ฝายวิญญาณที่ทําดวยไม ฟางและหญาแหงเปนสิ่งที่ทําขึ้นไดงายแตก็ไมเสื่อมสูญไปงาย เราตองใช
ความพยายามมากกวาในการทําทองและเงิน แตมันอยูไดนานตลอดไป
“บนรากนั้น ถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง การ
งานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจนเพราะวาจะเห็น
ชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”
๑ โครินธ ๓.๑๒-๑๓

ตัวอยางจากพระคัมภีร
พันธกิจของพระเยซูเปนงานที่บริหารตามวัตถุประสงค
จุดประสงค
พระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระองคในแผนการของพระเจาพระองคตรัสขอความของจุดประ
สงคไวหลายประการในระหวางพันธกิจชวงแรกๆ ของพระองค ตัวอยางดูใน ลูกา ๔.๑๘-๑๙
แผนการ
พระเยซูทรงมีแผนการของงานรับใช พระองคทรงวางแผนการเทศนาและการสอนพระกิตติคุณ
รักษาคนเจ็บปวย ขับไลผีมารและทําการอัศจรรยตางๆ เพื่อยืนยันพระวจนะของพระเจา พระองค จะ
ทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จโดยการสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมวลมนุษยทรงทําลายงานของ
ศัตรูและการทรงเปนขึ้นจากความตายดวยฤทธิ์อํานาจและสงาราศี
คน
พระเยซูทรงใชคนมาทํางานรับใชของพระองค พระองคทรงเรียกคน ๑๒ คนอยางเฉพาะเจาะจง
เพื่อรับใชรวมกับพระองค ตอมาภายหลัง ทรงสงคน ๗๐ คนไปประกาศขาวประเสริฐพระองคยังทรง
มอบหมายผูเชื่อทุกคนใหนําขาวประเสริฐไปยังชนทุกชาติ
กระบวนการ
พระเยซูทรงมีกระบวนการในการทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จกระบวนการคือวิธีการหรือหน
ทางในการทําสิ่งตางๆ พระองคทรงวางโครงรางของกระบวนการเพื่อประกาศขาวประเสริฐในมัทธิว ๑๐
และ ลูกา ๑๐
ความสมบูรณ
พระเยซูทรงประเมินงานรับใชของสาวกของพระองคใหทําแผนการสําเร็จครบถวน (ลูกา
๑๐.๑๗-๒๔) เมื่อแผนการไดทําจนสมบูรณแลวพระองคทรงบัญชา ผูเชื่อทุกคนใหมีสวนรวม
ในการประกาศนี้ (มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐ และ กิจการ ๑.๘)
ความสําคัญของการจัดการที่ดี
การจัดการ (หรือบริหาร) งานรับใชซึ่งพระเจาทรงมอบแกคุณใหดีนั้นเปนสิ่งที่สําคัญเพราะวา
การจัดการที่ดีทําใหมีสิ่งตอไปนี้

ทําใหมีจุดประสงคและทิศทาง
ถาคุณจะประสบความสําเร็จในงานรับใชคุณตองใหจุดประสงคและแผนการของคุณสอดคลอง
กับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
เมื่อคุณรูจุดประสงคเฉพาะเจาะจงในงานรับใชของคุณและวางแผนการที่จะทําใหจุดประสงคนี้
สําเร็จลง แลวคุณจะสามารถนําผูอื่นได การนําพาและความเปนอันหนึ่งอันเดียวการนําพาและความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวในงานรับใชประกอบดวยจุดประสงคและทิศทาง
เมื่อมีทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็จะลดความยุงเหยิงลงได
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข”
๑ โครินธ ๑๔.๓๓
“เหตุฉะนั้น ทานจงเลียนแบบของพระเจาใหสมกับเปนบุตรที่รัก”
เอเฟซัส ๕.๑
คุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้วาพระเจาทรงมีจุดประสงคและแผนการตั้งแตเวลาเริ่มตนอยางไร ถากิจ
การงานของพระเจาไมมีลักษณะของความยุงเหยิงแลว งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรยุง
เหยิงดวยเชนกัน
ยอมใหตัวคุณทําการตัดสินใจที่เหมาะสม
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตัดสินถึงจุดหมายปลายทางของคุณซึ่งเปนความจริงในเรื่องของความรอด
ดวย คุณตองตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ
ชีวิตและงานรับใชของคุณในปจจุบันไดถูกกําหนดไวแลวจากการตัดสินใจที่คุณทํากอนหนานี้
คุณทําการตัดสินใจโดยการวางแผนอยางที่คิดไวรอบคอบแลวหรือตัดสินใจอยางฉับพลันไมไดไตรตรอง
ไวกอน
การวางแผนและการบริหารดวยการทรงนําของพระเจาจะทําใหคุณมีการตัดสินใจที่ดี
จัดลําดับสิ่งที่สําคัญกอนในงานรับใช
การรูจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะชวยใหคุณจัดลําดับสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไดอยาง
เหมาะสมในชีวิตและงานรับใชของคุณ สิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นคือ กิจการรมที่สําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ที่คุณ
เลือกที่จะทํา
คุณมีสิ่งที่สําคัญกวาสิ่งอื่นในชีวิตของคุณ ไมวาคุณจะตัดสินใจทําโดยรูตัวหรือไมก็ตาม คุณทํา
ใหเกิดสิ่งที่สําคัญกวาสิ่งอื่นไมวาจะกลายเปนนิสัยหรือกลายเปนวิถีของชีวิตโดยการกดดันของสถาน
การณหรือจากผูอื่นที่อยูรอบๆ ตัวคุณ หรือโดยการตัดสินใจอยางแนนอนโดยตั้งอยูบนจุดประสงคของ
พระเจา

ลูกา ๑๒ง๑๖-๒๐ เลาเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งวางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่คุณจะศึกษาคํา
อุปมานี้อยางละเอียดไดในภายหลังเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการวางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่จะมีการ
ลงโทษตามมา
ทําใหคุณปฏิบัติออกไปแทนที่จะคอยแตจะสนองตอบ
คนสวนใหญมัวแตยุงอยูกับการสนองตอบตอเรื่องราวที่เรงดวนในปจจุบันแทนที่จะวางแผนงาน
สําหรับอนาคตซึ่งทําใหเขามีปฏิกิริยาสนองตอบมากกวาที่จะปฏิบัติออกไปกอนโดยใชสติปญญาและ
โดยมีเปาหมายที่แนนอน
ถาปราศจากแผนการ คุณจะไมรูวาคุณกําลังทําอะไร เหตุใดคุณจึงทําเชนนั้นหรือจะทําให
สําเร็จไดอยาง โดยเหตุที่คุณไมมีเปาหมายและแผนการ คุณจึงไมมีอะไรที่จะผูกพันตนเองยอมทํา สิ่ง
นั้นๆไมมีวิธีที่จะประเมินผลความสําเร็จของคุณที่ทําเพื่อพระเจาและคุณยอมถูกชักจูงไดงายให
สนองตอบโดยการละทิ้งสิ่งเหลานั้นในเวลาที่มีวิกฤติการ
การวางแผนจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่จะทําใหกลายเปนการแสดงออกและเปลี่ยนนิมิต
ใหกลายเปนความจริงการวางแผนชวยใหคุณตัดสินวาจะตองทําอะไรและทําอยางไรเพื่อทําใหเปาหมาย
ของพระเจาสําเร็จลงได
ทําใหตัวคุณเองมีความรับผิดชอบ
เมื่อคุณมีแผนการ คนที่ทํางานจะรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเขาซึ่งทําใหรับผิดชอบตอ
พระเจา ตอผูอื่นและตอตัวเขาเอง การที่มี “ความรับผิดชอบ” ตอบางคนหมายถึงวาคุณมีคําตอบ แก
เขาสําหรับสิ่งที่เขามอบหมายใหคุณทํา
ในคําอุปมาเรื่องตะลันต ในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐คนรับใชตองรับผิดชอบตอเงินตะลันต
ที่นายของเขาใหไว นายของเขามีแผนการ เขาสื่อสารใหกับคนใชัของเขาและเขาตองทําใหสําเร็จ
โดยการนําเอาเงินไปลงทุนตามที่นายบอกเขา
คุณตองรับผิดชอบไมเพียงแครูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตและการรับใชของคุณแต
ตองทําตามดวย
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗
ทําใหมีการประเมินผล
การวางแผนทําใหมีการประเมินผลเพื่อดูวาคุณไดทําใหแผนการและจุดประสงคของพระเจาสํา
เร็จหรือไม ถาคุณไมมีแผนการ คุณจะรูไดอยางไรวาคุณกําลังประสบความสําเร็จหรือกําลังลมเหลว
ถาคุณไมมีจุดประสงคหรือเปาหมาย คุณจะรูไดอยางไร ? วาคุณทําสําเร็จแลว

ทําใหใชแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณไดเหมาะสม
การวางแผนทําใหคุณจัดการกับทรัพยากรณฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสมและใชจายเงินทุน
วัสดุอุปกรณ คน ของประทานฝายวิญญาณและการทรงเรียกเพื่องานของราชอาณาจักร ของพระเจา
ไดอยางฉลาด
เตรียมตัวคุณใหเขาสูประตูที่เปดให (โอกาส)
พระเจาทรงเปดโอกาสแกประชากรของพระองค
“เราไดตั้งประตูซึ่งเปดไวตรงหนาของพวกเจา ประตูนี้ไมมีใครปดได”
วิวรณ ๓.๘
เมื่อพระเจาทรงเปดประตู คุณตองพรอมที่จะเดินผานออกไป ซึ่งยอมเปนไปไมไดถาคุณไมมี
การเตรียมพรอมไวกอน จงอานคําอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีฉลาดกับโง ในมัทธิว ๒๕.๑-๑๓
พระเจาทรงเปดประตู แตมันไมเปดอยูตลอดไป มันเปดรอใหคุณเขาไปแลวก็จะปดบางทีก็ จะ
ไมเปดอีกเลย
ทําใหคุณมีความประสงคที่สอดคลองกับนํ้าพระทัยของพระเจา
คําถามแรงของอัครสาวกเปาโลหลังจากที่เขากลับใจคือ“พระองคทรงประสงคจะใหขาพเจาทํา
อะไร” เขากําลังถามพระเจาวา “พระองคทรงมีแผนการอะไรสําหรับชีวิตและการรับใชของขาพเจา”
เมื่อคุณนําเอาความประสงคของคุณใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา คุณก็ประสบความ
สําเร็จ (ดู มาระโก ๑๔.๓๖ และ ลูกา ๕.๑๑)
การตอตานการวางแผน
ขณะที่คุณนําเอาหลักการของ “การบริหารตามวัตถุประสงค” ซึ่งคุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้
คุณอาจพบกับการตอตานจากผูอื่น
เหตุผลธรรมดาๆ บางประการที่คนตอตานการวางแผนและการบริหารในงานรับใช

ขาดความรู
บางคนไมวางแผนและจัดการอยางฉลาดเพราะเขาไมรูวาจะทําอยางไรคุณจะเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการในหลักสูตรมันจะไมเพียงแตใหประโยชนแกงานรับใชของคุณแตมันจะเตรียมคุณใหชวยเหลือ
ผูอื่นในดานนี้ดวย

ขาดจุดประสงค
เมื่อคนไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะเจาะจงของเขาภายในแผนการ
ของพระเจา คุณตองรูถึงจุดประสงคของคุณกอนถาคุณตองวางแผนใหจุดประสงคนั้นสําเร็จ
ในหลักสูตรนี้คุณจะศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะของ
คุณในแผนการของพระองค เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้แลวคุณจะสามารถสื่อสารกับผูอื่นใหเขาใจไดและชวย
ให เขารูถึงการที่เขาจะมีสวนในแผนการของพระเจา
เชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร
บางคนเชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีรแตวาพระคัมภีรบันทึกถึงคนทั้งชายและหญิง
ซึ่งวางแผนการภายใตการทรงนําของพระเจา คุณจะศึกษาเพิ่มเติมไดในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ในบท
เรียนนี้
คุณจะไดศึกษาในบทที่ ๒ วาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงจุดประสงคและการวางแผนพระองค
ทรงใชคนแตละคน แตละชาติ ใชอิสราเอล ใชพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรในแผนการ
ของพระองคจุดประสงคของพระองคไดตั้งไวแลวตั้งแตเวลาเริ่มตนและพระองคยังทรงทําตามที่ทรงวาง
แผนไวในโลกปจจุบันนี้
เชื่อวาการวางแผนเปนการปดกั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์
บางคนเชื่อวาการวางแผนและการจัดองคกรเปนการปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง
ไมเปนความจริงภายหลังจากการเทลงมาครั้งใหญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกไวในกิจการบท
ที่ ๒หลังจากนั้นไมนานที่เริ่มตนมีการวางแผนและการจัดองคกรภายใตการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
วินัยของการวางแผนจัดองคกรในงานรับใชจะไมมีวันปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แตกลับทําใหคุณออนไหวตอการทรงนําของพระเจาเพราะวาคุณทําการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
จุดประสงคและแผนการของพระองค
การวางแผนอาจเปนรูปแบบของการนมัสการ เปนชวงเวลาซึ่งคุณตรึกตรองถึงจุดประสงค
และแผนการของพระเจาและเปดจอตใจของคุณออกสูการ
ทรงนําของพระวิญญาณ พระวิญญาณสํารวจจิตใจและวิญญาณของคุณเพราะวาพระองคทรงมี
พระทัยของพระเจา พระองคจึงทรงเปดเผยแผนการและจุดประสงคของพระเจาใหแกคุณเมื่อคุณ
อธิษฐาน ศึกษาพระวจนะของพระเจาและวางแผนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การวาง
แผนก็เปนกิจกรรมฝายวิญญาณ ซึ่งไมปดกั้นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตัวอยางที่ดีประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ แผนการของโยชูวาที่เมืองอัย โยชูวาบทที่ ๘ โยชูวา
มีแผนการ (ขอ ๔) แตไมปดกั้นการงานที่มหัศจรรยของพระเจา (ขอ ๑๘) ทั้งการวางแผนทาง ธรรม
ชาติและเหตุการณเหนือธรรมชาติ ทํางานรวมกันไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน
ประเพณี
ทุกครั้งที่คุณพยายามจะทําสิ่งใดใหแตกตางไปจากเดิม คุณจะพบกับการตอตานจากผู
ที่ยึดถือประเพณี เพราะเขาไมตองการเปลี่ยนแปลง เขาทําสิ่งตางๆ เหลานั้นดวยวิธีนั้นๆมาเปน เวลา
หลายปและไดกลายเปนประเพณีไปพระเยซูทรงประสบปญหาเดียวกันกับพวกธรรมาจารย
และฟาริสี
บางทีคุณอาจนําคนเครงประเพณีเหลานี้มาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีได แตบางครั้งคุณไมอาจที่
จะ “เอาเหลาองุนใหมใสในถุงหนังเกา” ตามที่พระเยซูอธิบายไวไดจึงจําเปนตองใชผูเชื่อใหมผูซึ่งเต็มใจ
ที่จะเขาสูแผนการของพระเจาไมไดหมายความวาคนที่ยึดติดกับประเพณีจะไมไดรับความรอดหรือ
ไมใชสวนของพระกายพระคริสต เขายังคงเปนพี่นองชายหญิงของเราในองคพระผูเปนเจาและเราควร
รักเขาและชวยเขาใหมากที่สุดแตเขาเลือกที่จะยึดติดกับประเพณีมากกวาที่จะมุงไปขางหนาเพื่อทํา
สิ่งใหมๆ ใหสําเร็จภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูตางก็รับใชในพระวิหารและธรรมศาลามากเทาที่จะทําได ซึ่งสถานที่เหลานี้เปนสถานที่
“ตามประเพณี” สําหรับการนมัสการในสมัยนั้น แตเนื่องจากมีการปฏิเสธไมยอมรับเพราะประเพณี
ขัดขวาง เหตุการณจึงบังคับใหเขานําขาวสารไปยังผูเชื่อใหมวึ่งเปดกวางที่จะรับขาวสารมากกวา
ความกลัวตออนาคต
การวางแผนมีสวนเกี่ยวของกับอนาคต บางคนกลัวอนาคตและไมชอบที่จะคิดถึงการวาง
แผนอนาคต
แตคุณไมจําเปนตองกลัวเพราะวาพระเจาทรงควบคุมอนาคต พระองคทรงรูแผนการที่พระองค
ทรงมีสําหรับคุณ ทั้งหมดที่คุณตองทําในการวางแผนก็คือขอใหพระเจาทรงเปดเผยแผนการของ
พระองคแกคุณ
“พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคนและความหวังใจแกเจา”
เยเรมีย ๒๙.๑๑
ความเกียจคราน
บางคนไมไดวางแผนและจัดองคกรเพราะตองใชเวลามากและเปนงานที่หนัก เขาเกียจคราน
ความเกียจครานคือการไมเอาใจใสและขี้เกียจ
งานของคนเกียจครานมีอธิบายไวในสุภาษิต ๒๔.๓๐-๓๔ มันไมไดนํามาซึ่งการเก็บ เกี่ยว
ฝายวิญญาณ

กลัวความลมเหลว
ผูอารักขาที่ไมซื่อสัตยในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐ กลัวความลมเหลว ดังนั้นเขาจึงไมพยายามที่จะ
ใชสิ่งที่นายของเขาไดใหไว (ดูขอ ๒๕)
คุณลมเหลวจริงๆ เพียงครั้งเดียวเทานั้นคือ เมื่อคุณหยุดที่จะพยายาม โทมัส เอดิสัน นัก
ประดิษฐผูยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกาพยายามดวยวิธีนับรอยๆวิธีซึ่งลมเหลวหมดกอนที่เขาจะประดิษฐ
คิดคนไฟฟาได แตมิสเตอรเอดิสันไดรับความสําเร็จอันยิ่งใหญเพราะวาเขาไมหยุดที่จะพยายาม ในที่
สุด เขาก็ไดคนพบไฟฟา
บันทึกในพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงผูยิ่งใหญซึ่งเปนคนของพระเจาซึ่งเคย
ลมเหลวแตเขายังคงดําเนินตอไปจนประสบความสําเร็จเพื่อพระเจาเพราะวาเขาไมไดหยุดที่จะพยายาม
แทจริงแลว เมื่อคุณลมเหลวในการที่จะวางแผนก็คือ คุณกําลังวางแผนที่จะลมเหลว
“When you fail to plan, you are planning to fail !”

ชื่อ

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

๑.

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑
จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

๒.

อธิบายคําวา “การบริหารตามวัตถุประสงค”

๓.

บอกเหตุผลวาเหตุการณการบริหารตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสําคัญ

๔.

จงสรุปวามีการตอตานกี่ชนิดที่มีตอการวางแผนซึ่งคุณอาจประสบและอธิบายวาคุณจะ
จัดการกับปญหาเหลานั้นอยางไร ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คําตอบบททดสอบ บทที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.

“แตจงปฎิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
การบริหารงานตามวัตถุประสงคคือ แผนการสําหรับการเปนผูอารักขาของงานรับใชโดย
การวางแผนและจัดองคกรอยางเหมาะสม หนา 3
เปรียบเทียบรายการของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา 8-11
เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับสิ่งที่อธิบายไวในหนา 8-14

๑.

เพื่อศึกษาตอไป
ตอไปนี้คือตัวอยางบางประการของการวางแผนในพระคัมภีร
♦ ในปฐมกาลบทที่ ๑-๓, พระเจาทรงวางแผนทุกสิ่งที่ทรงสราง ทรงวางแผนการสําหรับ
มนุษยและทรงเปดเผยแผนการของพระองคเพื่อใหมนุษยมาสูความรอด
♦ โนอาหวางแผนการที่จะสรางเรือ : ปฐมกาลบทที่ ๖
♦ อับราฮัมวางวัตถุประสงคสําหรับคนใชของเขาคือ เอลีชาร : ปฐมกาล ๒๔
: ปฐมกาล ๔๑
♦ โยเซฟวางแผนสําหรับปแหงการอดอาหาร
♦ โมเสสไดรับแผนการจากพระเจาใหปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาส : อพยพ ๓-๖
:
อพยพ ๒๔.๑๒-๔๐.๓๘
♦ แผนการสําหรับพลับพลามีรายละเอียดมากมาย
♦ ในหนังสือกันดารวิถี เราเห็นแผนการในการนับประชากร (๑.๑-๔๓) และ การจัดแจงคาย
(๒.๑-๓๔)
♦ โยชูวาทําแผนการอยางละเอียดในการนําอิสราเอลใหไดชัยชนะและแบงแยกเอาดินแดน
แหงพระสัญญา : หนังสือโยชูวา
♦ ในหนังสือผูวินิจฉัย เราเห็นแผนการมากมายของการปลดปลอยสิ่งที่พระเจาทรงตัดสิน
พิพากษาแลว
หนังสือนางรูธ
♦ นางรูธทําตามแผนการของนางนาโอมีที่เกี่ยวกับโบอาช :
๑ ซามูเอล ๑๗
♦ ดาวิดเตรียมที่จะฆายักษ :
♦ กษัตริยเฮเซคียาหเตรียมแผนการที่จะรวมอิสราเอลเขาเปนหนึ่ง เขายังทําแผนการที่จะ
ซอมพระวิหารและสรางระบบชลประทานสําหรับเยรูซาเล็ม :
๒ พงศาวดาร
๒๘.๓๑, ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐
หนังสือเนหะมีห
♦ เนหะมีหวางแผนที่จะสรางกําแพงขึ้นใหม :
♦ ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยแผนการของพระเจาสําหรับประเทศตางๆ
พระกิตติคุณเต็มไปดวยขอความซึ่งพระเยซูตรัสเกี่ยวกับจุดประสงค
♦ พระเยซู :
และแผนการของพระองคที่จะทํานํ้าพระทัยของพระเจาที่มีตอชีวิตและงานรับใชของพระ
องคใหสําเร็จ พระเยซูทรงสื่อสารจุดประสงคและแผนการนี้แกสาวกของพระองคและแกผู
เชื่อทุกคนโดยทั่วไป
ถาเขาไมมีแผนการแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม
♦ อัครทูตเปาโลวางแผนการ :
เปลี่ยนแผนนั้นตามที่บอกไวในกิจการ ๑๖.๖-๑๐
♦ หนังสือวิวรณเปดเผยแผนการของพระเจาสําหรับอนาคต

๒.
๓.

จงอานเกี่ยวกับการวางแผนในหนังสือสุภาษิต ดู ๑๓.๑๖, ๑๔.๘, ๑๕.๒๒, ๑๖.๓,๙,
๒๔.๓-๔, ๒๙.๑๘
ตามที่บทเรียนนี้เนนวา การวางแผนที่เรากําลังศึกษาก็คือการวางแผนซึ่งกระทําภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไมใชการวางแผนอยางที่โลกทํา คุณไมไดมองดูที่
องคการทางโลกเพื่อหาแนวทาง
จงสังเกตคําเตือนเกี่ยวกับการวางแผนทางโลกในขอความนี้จากพระคัมภีร
“พระเจาตรัสวา ‘วิบัติแกลูกหลานที่ดื้อดึง ผูกระทําแผนงาน แตไมใชของเรา ผูกระทํา
สนธิสัญญาแตไมใชตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิ่มบาปซอนบาป
ผูออกเดินไปยังอียิปตโดยไมขอคําปรึกษาของเรา เพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขาของ
ฟาโรห เพื่อจะหาที่กําบังในรมเงาของอียิปต’ “
อิสยาห ๓๐.๑-๒

๔.
จงอานเรื่องราวของเอลีชาและการอัศจรรยของนํ้ามันที่เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งบันทึกไวใน ๒ พงศ
กษัตริย ๔.๑๒๗ พระเจาทรงเพิ่มพูนนํ้ามันใหเต็มภาชนะทุกอันที่หญิงมายเตรียม ไว ถาเธอไมได
เตรียมภาชนะไวละ จะเปนอยางไร ? นํ้ามันที่มีคานั้นก็จะสูญไป
หรือบางทีพระเจาอาจไม
เพิ่มพูนใหเลยเพราะวาเธอไมไดเตรียมตัวที่จะรับนํ้ามันนั้น
เปนไปไดไหมที่พระเจาจะเทพระพรของพระองคลงมามากกวาเดิมบนชีวิตและการรับใช
ของเราถาเราเตรียมตัวและมีแผนการที่จะรับพระพรนั้น ?

บทที่ ๒
พระเจาผูทรงมีจุดประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อคุณศึกษาบทเรียนนี้จบแลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
• อธิบายถึงจุดประสงคของพระเจา
• อธิบายวาเหตุใดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา
• แยกแยะหนทางหรืออุปกรณ (บุคคล วิธีการ) ซึ่งพระเจาทรงใชใหทําแผนการและจุด
ประสงคของพระองคใหสําเร็จ
• อธิบายวางานรับใชของพระเยซูมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับจุดประสงคและแผนการของ
พระเจา
• อธิบายงานรับใชของคริสตจักรตามที่เกี่ยวของกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ
ของพระองคซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
คํานํา
พระเจาทรงเปนพระเจาผูทรงมีจุดประสงคและการวางแผนพระองคทรงเปนพระเจาแหงการจัด
เตรียม ตั้งแตปฐมกาลตามที่เรารูมา พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงกระทํากิจเพื่อใหจุดประสงคของ
พระองคสําเร็จในโลกนี้
พระเจาทรงใชคนเปนเครื่องมือที่จะทําใหจุดประสงคของพระองคสําเร็จ พระองคทรงกระทํากิจ
ผานคนแตละคน แตละชาติและผานกายฝายวิญญาณของพระองคคือคริสตจักรของพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา พระองคทรงเจิมและทรงใชผูที่นําเอาจุดประสงคในชีวิตของเขาและแผนการรับใช
มาใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค
เมื่อคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา คุณก็ไมมีความสอดคลองกับแผนการของพระองค
เหตุนี้เองงานรับใชหลายอยางจึงลมเหลว
ในบทเรียนนี้ คุณจะเรียนรูถึงจุดประสงคยิ่งใหญของพระเจาในขณะที่คุณสํารวจรากฐานของ
พระคัมภีรในการวาง
แผนคุณจะสามารถแยกแยะจุดประสงคของคุณเองและวางแผนการใหสอดคลองกับแผนการและจุด
ประสงคของพระเจา

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

พระเจาแหงการจัดเตรียม
พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม จงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้จากขออางอิงตอไปนี้
พระเจาทรงจัดเตรียมฟาสวรรคซึ่งเปนที่อยูของพระองค พระบัลลังกและราอาณาจักรของ
พระองค :
สดุดี ๑๐๓.๑๙, สุภาษิต ๘.๒๗
พระองคทรงจัดเตรียมโลกไวสําหรับมนุษยชาติ :
ปฐมกาล ๑-๓
พระเจาสามารถจัดเตรียมและทรงใชสิ่งใดก็ไดเพื่อจุดประสงคของพระองค ดูในหนังสือโย
นาหเพียงเลมเดียว พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงใชปลา ตนละหุงและหนอน :
โยนาห ๑-๔
พระเจาทรงจัดเตรียมพระเยซูใหเปนเครื่องถวายบูชาสําหรับบาปของมนุษยชาติ :
ฮีบรู ๕.๑๐; เศฟนยาห ๑.๗
กอนที่พระเยซูจะออกรับใช ชายผูหนึ่งชื่อยอหนถูกสงมาเพื่อเตรียมหนทางกอนหนาพระ
องค : ลูกา ๑.๗๖; ๓.๔
พระเจาทรงเตรียมนครที่สวยงามและเปนนิรันดรสําหรับเราที่จะมีชีวิตนิรันดรตลอดไป :
ลูกา ๑๑.๑๖
พระองคทรงจัดเตรียมราชอาณาจักรซึ่งเราจะไดเปนสวนหนึ่งในที่นั้น :
มัทธิว
๒๕.๓๔
พระเยซูตรัสวาพระองคเสด็จไปเพื่อเตรียมที่ไวสําหรับเรา
:
ยอหน ๑๔.๒-๓
พระคัมภีรบอกเราวา สิ่งที่ตาไมเห็นและหูไมไดยินคือสิ่งที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวใหแกผูที่
รูจักและรักพระองค : ๑ โครินธ ๒.๙
พระเจาทรงเตรียมการพิพากษาไวสําหรับผูไมเชื่อ
: สุภาษิต ๑๙.๒๙
นรกถูกจัดเตรียมไวสําหรับมารและสมุนของมัน
: มัทธิว ๒๕.๔๑
พระเจาทรงมองหาคนที่เตรียมตัวดุจเจาสาวเตรียมตัวเพื่อเจาบาวของเธอ : วิวรณ ๒๑.๒

จากขอพระคัมภีรตอไปนี้คุณจะพบวาตลอดพระคัมภีรทั้งเลม พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว
ใหทําพระราชกิจของพระองค
♦ โดยความเชื่อ โนอาหจัดเตรียมสรางเรือไว : ฮีบรู ๑๑.๗
♦ โยเซฟซึ่งถูกเตรียมใหเผชิญการทดลองและความทุกขยาก ไดชวยใหชนชาติตางๆ พนจาก
การกันดารอาหาร : ปฐมกาล ๔๑
♦ พระเจาทรงเตรียมโมเสสตรงดานหลังของทะเลทรายใหนําชนชาติทั้งหมดเดินทางผานถิ่น
ทุรกันดาร : หนังสืออพยพ

♦ เอสเธอรจัดเตรียมกองทัพ ดาวิดเตรียมการสรางพระวิหาร แมในเวลาแหงความทุกขยาก
และเดือดรอน สวนโซโลมอนเตรียมพระวิหารและเนหะมียเตรียมสรางกําแพง
♦ ยอหนผูใหบัพติศมาเตรียมประชาชนใหพรอมสําหรับองคพระผูเปนเจาผูจะเสด็จมา : ลูกา
๑.๑๗
♦ ในหนังสือผูวินิจฉัยและพงศาวดาร มีการบันทึกมากมายเกี่ยวกับผูนําหลายคน ผูที่ลม
เหลวและกระทําบาปเพราะเขาไมไดเตรียมจิตใจของเขาใหถูกตองตอพระพักตรพระเจา (๒
พงศาวดาร ๑๒.๑๔ เปนตัวอยางหนึ่ง)
พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว โดยเหตุนี้เอง พระเจาจึงทรงบัญชาใหเราเตรียมตัวไว
◊ เตรียมตัวที่จะพบกับพระเจาของเจา :
อาโมส ๔.๑๒
เตรียมจิตใจของทานตอหนาพระเจา :
๑ ซามูเอล ๗.๓
มีจิตใจที่เตรียมพรอมแลว : ๒ พงศาวดาร ๑๙.๓
◊ เตรียมจิตใจของทานที่จะแสวงหาพระเจา :
๒ พงศาวดาร ๒๗.๖
◊ เตรียมตัวทานเองและเตรียมผูอื่น :
เอเสเคียล ๓๘.๗
เตรียมตัวสําหรับงานที่ดีทุกอยาง พรอมที่จะใหเจานายใช
: ๒ ทิโมธี ๒.๒๑
◊ เปนภาชนะที่เตรียมไวสําหรับสงาราศีของพระองค : ๙.๒๓
พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม พระองคทรงกระทํากิจโดยบางคนที่เตรียมตัวแลว
พระองคไมไดมองหาผูเชื่อที่พายแพ ไมไดจัดองคกรไว ไมมีแรงจูงใจและที่ไมไดระดมกําลังกันมารับใช
พระองคทรงมองหาชายและหญิงผูที่เตรียมตัวพรอมแลว
พระเยซูเลาคําอุปมาเกี่ยวกับคนใชซึ่งรูความประสงคขององคพระผูเปนเจาแตไมไดเตรียมตัว
เองใหทําไดสําเร็จ
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗
เหตุใดพระเจาจึงทรงหวงใยเรื่องการเตรียมตัว ? เหตุใดพระองคทรงใชและทรงเจิมคนที่เตรียม
ตัวไวแลว ? เราเตรียมตัวของเราเพื่ออะไร ?
พระเจาผูทรงมีจุดประสงค
การจัดเตรียมทุกอยางของพระเจานั้นทรงมุงเนนที่จุดประสงคของพระองค ที่วางเปลาหรือ

จุดประสงคที่ “คาดหวังไว” พระองคทรงกระทํากิจเพื่อจุดประสงคที่ตั้งไวโดยเฉพาะพระองค สื่อสาร
จุดประสงคไวอยางชัดเจน
บางทีขอสรุปหนึ่งที่ดีที่สุดของจุดประสงคของพระองคไดใหไวในหนังสือเอเฟซัส นี่คือ “ขอ
ความแหงจุดประสงค” ของพระเจา
“ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองคซึ่งพระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จ
แลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”
เอเฟซัส ๓.๑๑
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของพระ
องค ซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองค
จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
พระเจาทรงประสงคที่จะนําคนทุกคนเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
“อยาทําการรายตอบแทนการราย อยาดาตอบการดา แตตรงกันขามจงอวยพรแกเขา
ดวยวาพระองคไดทรงเรียกใหทานกระทําเชนนั้นเพื่อทานจะไดรับพระพร”
๒ เปโตร ๓.๙
จุดประสงคของพระเจาคือ การที่ทุกคนพบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต ถูกนํา
เขามาสูสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองคและเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจา
(ยอหน ๓)
พระเจาทรงเตรียมชายและหญิงและใชเขาใหทําจุดประสงคของพระองคใหสําเร็จพระเจาทรง
เจิมและใชคนที่นําจุดประสงคของชีวิตและการรับใชของตนเขามาสอดคลองกับแผนการและจุดประสงค
ของพระเจา ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผน
การของพระองค
ตัวอยางเชน เมื่อพระเยซูทรงเปดเผยแกสาวกของพระองควา พระองคจะตองทนทุกขทรมาน
และจะสิ้นพระชนม เปโตรตําหนิพระองค เปโตรยังไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาดวยเหตุนี้ เองเขา
จึงไมสอดคลองกับแผนการของพระเจา พระเยซูตําหนิเขาและตรัสวา
“พระองคจึงทรงหันพระพักตรดูเหลาสาวกแลวติเปโตรวา ‘อายซาตานจงไปใหพน
เพราะเจาคิดอยางคน มิไดคิดอยางพระเจา’ “
มาระโก ๘.๓๓
กษัตริยดาวิดมีความสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ

ไปแลว และตองฝงไวกับรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”
กิจการ ๑๓.๓๖
พระคัมภีรยืนยันวา จุดประสงคของพระเจาจะตองสําเร็จ
“คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลาแตจะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุง
หมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้นฉันนั้น”
อิสยาห ๕๕.๑๑
พระเจาแหงการวางแผน
พระเจาไมเพียงแตมีจุดประสงคที่ตั้งไวแลวแตพระองคยังทรงวางแผนและทรงดําเนินการให
สําเร็จจุดประสงคนั้น พระเจาทรงใชคนแตละคน ใชชาติตางๆ ใชพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ และค
ริสตจักรใหเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระองค
คนแตละคน
จากเวลาเริ่มตนของโลกตามที่เรารู พระเจาทรงกระทําการผานคนแตละคนเพื่อใหจุดประสงค
ของพระองคสําเร็จลงพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราววาพระเจาทรงใชชายและหญิงหลายคนอยางไร
ในสมัยพระคัมภีรเดิม พระเจาทรงใหมีผูนํายิ่งใหญเกิดขึ้นเชน โนอาห อับราฮัม โยเซฟและโมเสส
พระองคยังทรงเจิมผูพยากรณ กษัตริยและผูวินิจฉัยใหทําจุดประสงคของพระองคใหสําเร็จ
ในสมัยพระคัมภีรใหม พระเจาทรงใชแตละคนเชนยอหนผูใหบัพติศมาสาวกของพระเยซู ปอล
ทิโมธี บารนาบันและคนอื่นๆ อีกหลายคน
พระเจาไดทรงใชแมกระทั่งคนบาปซึ่งไมยอมตอแผนการของพระองคและเปลี่ยนแผนการชั่ว
รายของเขาใหเสําเร็จจุดประสงคของพระองค พระเจาไมไดทําใหเขามีความประพฤติที่บาป แตพระ
องคทรงกระทํากิจผานพวกเขาและแมเขาจะบาปใหเขาทําแผนการของพระองคใหสําเร็จ
ตัวอยางเชน พระเจาตรัสถึงฟาโรหผูโหดรายในเมืองอียิปตวา
“แตเหตุที่เราใหเจามีชีวิตอยูก็เพื่อจะใหเจาเห็นฤทธานุภาพของเราและนามของเราจะ
ไดมีผูประกาศไปทั่วโลก”
อพยพ ๙.๑๖
ชีวิตก็เชนเดียวกับงานรับใชซึ่งผูกพันอยูกับจุดประสงคของพระเจาเมื่อจุดประสงคสําเร็จสม
บูรณแลว ชีวิตในโลกนี้ก็สิ้นสุดลง
“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ
ไปแลว และตองฝงไวกับบรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”
กิจการ ๑๓.๓๖
ชาติตางๆ

ในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงใชใหชนชาติอิสราเองทําจุดประสงคและแผนการของพระองค
สําเร็จในโลกนี้ ในฐานะชนชาติหนึ่งจุดประสงคของอิสราเอลก็เพื่อเปดเผยแผนการของพระเจาแกชาติ
ที่ไมเชื่อถือพระเจาในโลกนี้แตเขาลมเหลวในภาระหนาที่นี้ซํ้าแลวซํ้าอีก
โดยเหตุนี้เอง การพิพากษาจึงมาถึงอิสราเอลโดยชนชาติที่ไมเชื่อพระเจาจึงอาศัยอยูรอบๆ เขา
นั่นเอง พระเจาทรงตัดสินใจแลวที่จะทําใหแผนการของพระองคสําเร็จพระองคจึงทรงกระทํา กิจโดย
ทางการกระทําที่ชั่วรายของชาติที่ผิดบาปเหลานี้ พระเจาไมไดทรงเห็นดวยกับการกระทํา
ของเขาแตพระองคทรงกระทํากิจทางพวกเขา
พระเยซูคริสต
เปนเวลาหลายปที่แผนการสวนหนึ่งของพระเจายังคงเปนความลี้ลับตั้งแตสมัยตนประวัติ
ศาสตร พระเจาทรงสัญญาจะสงพระผูชวยใหรอดซึ่งจะทําใหมนุษยชาติทั้งมวลไดรับการยกโทษจาก
ความบาป
พระสัญญาทรงใหไวครั้งแรกแกอาดามและเอวา หลังจากที่เขาทําบาปในสวนเอเดน พระเจา
ตรัสวา
“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย
พงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกชํ้า”
ปฐมกาล ๓.๑๕
ตรงนี้เปนจุดเริ่มตนของพระสัญญาหลายๆ ครั้งที่ทรงกลาวถึงพระผูชวยใหรอดเปนเวลานาน
ที่พระเจา ไมทรงเปดเผยรายละเอียดวาพระองคจะทรงกระทําแผนการนี้ใหสําร็จไดอยางไร เปนสิ่งที่
ลี้ลับมาก
ตอมา ภายหลังในชวงยุคของผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงบอกมากขึ้นถึงราย
ละเอียดของแผนการของพระองค ในสมัยพันธสัญญาใหมรายละเอียดเหลานี้สําเร็จลงเมื่อพระเจา
ทรง สงพระบุตรองคเดียวของพระองคคือ พระเยซูคริสตมาสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมนุษยชาติ
แผนการของพระเจาจึงไมใชสิ่งลี้ลับอีกตอไป
แผนการและจุดประสงคของพระเจาไดถูกเปดเผยโดยทางพระเยซูคริสต
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ
ของพระองคซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
ตั้งแตเยาวมาแลวพระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระเจาที่จะประทานความรอดแกมวลมนุษย
และนําคนและชาติทั้งหลายกลับคืนมาสูสัมพันธภาพอันดีกับพระองค

พระเยซูทรงดําเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จแมแตในวัยเยาวพระเยซู
ไมหวงใยแผนการและจุดประสงคของพระองคเองแตสนใจแผนการและจุดประสงคของพระเจาพระบิดา
“พระเยซูจึงตอบวา ‘ทานเที่ยวหาฉันทําไม ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระนิเวศ
แหงพระบิดาของฉัน’ “
ลูกา ๒.๔๙
ชีวิตและการรับใชของพระเยซูมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา แผนการทุกๆ อยางการตัดสิน
ใจทุกอยาง การรับใชทุกประการของพระองคมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจาเพราะวาพระองคไดทรงเจิมตั้ง
ขาพเจาไว เพื่อนําขาวดีมายังคนยากจนพระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพ
แก บรรดาเชลยใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ
และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา”
ลูกา ๔.๑๘-๑๙
นี่เปนขอความหนึ่งของ “ขอความแหงจุดประสงค” ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้บอก
ใหรูถึง “ขอความแหงจุดประสงค” ซึ่งพรองคกลาวถึงการรับใชของพระองคพระเยซูทรงบัญชาสาวก
ของพระองค ซึ่งรวมถึงผูเชื่อที่แทจริงทุกคนใหทําจุดประสงคของพระเจาใหสําเร็จ
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัด
ซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”
มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐
เปดไปที่ “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้และศึกษา “ขอความแหงจุดประสงค” อื่นๆ ที่
พระเยซูทรงกระทําแกสาวกของพระองค สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญเพราะวาถาคุณเปนผูเชื่อคุณก็เปนสาวก
ของพระเยซู
พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาภายหลังจากที่พระเยซูเสด็จสูสวรรค
พระบิดาทรงประทานฤทธิ์อนาจพิเศษโดยการเทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่อธิบายไวในกิจการ
บทที่ ๔ ประสบการณนี้เรียกวาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไวเพื่อทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จลงในโลกนี้
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จ
มาเหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กิจการ ๑.๘

งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากในการทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จลงสถา
บันฮารเวสไทมนานาชาติจึงสอนหลักสูตรเต็มๆหลักสูตรหนึ่งชื่อ“งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
นอกจากฤทธิ์อํานาจแลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังใหการนําพาและใหทิศทางแกผูเชื่อเพื่อใหเขาสามารถ
ทําจุดประสงคและแผนการของพระเจาไดสําเร็จ
เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์รูถึงเจตนาของพระเจาและโดยเหตุที่พระองคทรงคนดูและเขาใจ
วิญญาณมนุษยพระองคจึงปรนนิบัติในฐานะผูเชื่อมระหวางคุณและพระเจาเพื่อชวยใหคุณทําจุดประ
สงคและแผนการของพระเจาสําเร็จ
“และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะ
วาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”
โรม ๘.๒๗
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานเปนหุนสวนกับคุณเพื่อใหบรรลุจุดประสงคและแผนงานของ
พระเจา ขณะที่คุณกลาวพระวจนะของพระเจา พระองคทรงเจิมคุณและทําใหผูไมเชื่อสํานึกความผิด
บาป ทรงนําเขาใหยอมรับพระกิตติคุณ (ดูยอหน ๑๖.๗-๑๑)
คริสตจักร
ฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหแกผูเชื่อที่บังเกิดใหมทุกคน ผูเชื่อแททุกคนเปน
สวนหนึ่งของคริสตจักร เปนเครื่องมือที่พระเจาทรงกระทํากิจในปจจุบันเพื่อใหสําเร็จตามแผนการและ
จุดประสงคของพระองค
“และทําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้าลึกซึ่งตั้งแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง
ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจา
ทรงคริสตจักร ณ บัดนี้”
เอเฟซัส ๓.๙-๑๐
พระเจาทรงกระทํากิจในชีวิตของผูเชื่อเพื่อใหสําเร็จจุดประสงคของพระองค
“เพราะวาพระเจาเปนผูทรงกระทํากิจอยูภายในทานใหทานมีใจปรารถนาทั้งใหประพฤติตาม
ชอบพระทัยของพระองค” ฟลิปป ๒.๑๓
“ใหประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค”หมายถึงวาพระองคกระทํากิจในตัวคุณใหสําเร็จ
จุดประสงค และแผนการของพระองคในชีวิตของคุณ ซึ่งรวมถึงความรอดการเติมใหเต็มดวย พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ใชคุณใหรับใชผูอื่นและเปลี่ยนแปลงคุณอยางตอเนื่องใหเปนเหมือนฉายาของ
พระบุตรคือ พระเยซูคริสต

พระองคทรงทํากิจผานชีวิตของคุณเพื่อใหสําเร็จจุดประสงคของพระองค
“อยายกอวัยวะของทานใหแกบาป ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของ
ทานแดพระเจาเหมือนหนึ่งคนที่เปนขึ้นมาจากความตายแลวและจงใหอวัยวะเปนเครื่องใชใน
การชอบธรรมถวายแดพระเจา”
โรม ๖.๑๓
เมื่อคุณยอมตนเองใหกลายเปน “เครื่องมือของความชอบธรรมตอพระเจา” หมายถึงวาคุณ นํา
ชีวิตและการรับใชของคุณใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค โดยการทําเชนนี้ คุณ
กลายเปนเครื่องมือซึ่งพระองคจะทํากิจผานตัวคุณได
“ฉะนั้น เราจึงเปนทูตของพระคริสต..........”
๒ โครินธ ๕.๒๐
“ในเมื่อเราทํางานรวมกับพระคริสตแลว.............”
๒ โครินธ ๖.๑
ถาพระเจาไมทรงทํางานในตัวคุณและผานตัวคุณ งานทั้งหมดของคุณจะเปลาประโยชน
“ถาพระเจามิไดทรงสรางบานบรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลาถาพระเจามิไดทรง
เฝาอยูเหนือนคร คนยามตื่นอยูก็เหนื่อยเปลา”
สดุดี ๑๒๗.๑
งานรับใชของคุณจะไมประสงคความสําเร็จนอกจากจะตั้งขึ้นบนจุดประสงคนิรันดรของพระเจา
มากกวามนุษย
“เพราะวาถาความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษยก็จะลมละลายไปเองเตถามาจากพระ
เจา ทานทั้งหลายจะทําลายเสียก็ไมได เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบกับพระเจา”
(กิจการ ๕.๓๘-๓๙)
จุดประสงคและแผนการ
ตั้งแตปฐมกาล จุดประสงคของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลงพระองคทรงมีแผนการหลายอยาง
ตางๆ กันไปซึ่งเกี่ยวของกับจุดประสงคนี้ แตจุดประสงคของพระองคยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณไดเรียน
ในบทเรียนนี้ พระเจาทรงเปดเผยจุดประสงคเฉพาะของพระองคในพระวจนะที่เขียนไวพระองคยังทรง
เปดเผยอีกถึงแผนการทั่วไปของพระองคใหคริสตจักรเปนเครื่องมือซึ่งกิจการของพระองคจะสําเร็จได
โดยทางคริสตจักรนี้เอง
แตในฐานะผูเชื่อคุณตองวางแผนการเฉพาะเจาะจงอยางละเอียดถาคุณตองทําเจตนาของพระ
องคใหสําเร็จ นี่คือการวางแผนและการจัดการตาม วัตถุประสงคจะนํามาใชได คุณตองคนพบ
จุดประสงคเฉพาะของคุณภายในจุดประสงคใหญของพระเจาแลวคุณตองวางแผนการรับใชให
สอดคลองกับจุดประสงคนี้

ชื่อ

วิชา การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร
บททดสอบตนเอง บทที่ ๒

๑.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

๒.

จุดประสงคของพระเจาคืออะไร ?

๓.

เหตุใดจึงสําคัญที่จะตองเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา ?

๔.

พระเจาทรงกระทํากิจผานเครื่องมือใดเพื่อใหสําเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค ?

๕.

จงสรุปการรับใชของพระเยซูซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกันจุดประสงคและแผนการของพระ
เจา

วิชา การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร ๒/๒

๖.

จงสรุปงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับจุดประสงคและแผน
การของพระเจา

๗.

จงอธิบายงานรับใชของคริสตจักรซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา

วิชา การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร
คําตอบบทดสอบ บทที่ ๒
๑.

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐

๒.

จุดประสงคของพระเจาคือ คนทุกคนประสบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต
ถูกนําเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค และเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร
ของพระเจา ดูเอเฟซัส ๓.๑๑ และ ๑.๙-๑๐; และยอหน ๓
หนา 23

๓.
ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา ชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผนการ
ของพระองค หนา 24
๔.

พระเจาทรงใชคนแตละคน ชาติตางๆ พระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรเปน
เครื่องมือเพื่อใหสําเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค หนา 25-29

๕.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบาย

๖.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบาย หนา 28

๗.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบาย

หนา 26-27

หนา 29-30

เพื่อศึกษาตอไป
1.
พระเยซูทรงมีความเขาใจชัดเจนถึงบทบาทของพระองคในจุดประสงคและแผนการ
ของพระเจา จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จากขอพระคัมภีรตอไปนี้
มัทธิว
5:17; 8:3,7; 9:13; 10:34-35; 13:41-42; 15:24; 18:11, 20; 19:28-29; 20:18-19, 28; 21:13;
24:35; 25:31; 26:24, 29, 32, 39, 64
มาระโก
1:38; 2:17; 10:33-34, 45; 14.21
ลูกา
2:49; 4:18-19, 43; 5:32; 9:22, 50; 11:49; 12:51; 13:32-33; 19:5, 10; 22:3f7, 69; 24:44, 4647
ยอหน
3:16-17; 4:34; 5:30, 43; 6:37-40, 51; 7:16, 33; 8:26, 29, 49-50; 9;4, 38-39; 10:10, 16-18;
12:24-27, 32, 46, 49-50; 13:5; 14:2, 16-18 ศึกษา
บทที่ 17 ทั้งบทเพราะกลาวไวมากเกี่ยวกับจุดประสงคของพระองค
2.
จงศึกษาตอไปถึงจุดประสงคเพื่อสาวกของพระเยซู
มัทธิว
7:33; 9:37-38; 10:7-8, 38-39; 16:24-25; 28:18-20
มาระโก
1:17; 16:15-18; 8:34-35
ลูกา
5:10; 9:2; 10:2-9; 12:29; 14:26-27, 33; 22:29; 24:46-49
ยอหน
4:35; 6:27; 15:16; 20:21
กิจการ
1:4-58
3.
จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับ “จุดประสงค” โดยทั่วไปจากขออางอิงตอไปนี้
∗ เอสรา ๔.๕

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
4.

สดุดี
๑๗.๓
สดุดี ๑๕.๒๒
ปญญาจารย ๓.๑, ๑๗, ๘.๖
อิสยาห ๑๔.๒๔-๒๗, ๒๓.๙, ๔๖.๑๑
เยเรมีย ๔.๒๘
ดาเนียล ๑.๘
กิจการ ๑๑.๒๓, ๑๙.๒๑, ๒๐.๓, ๒๖.๑๓
โรม ๘.๒๘, ๙.๑๑, ๑๗
โครินธ ๙.๗
เอเฟซัส ๑.๔ข๑๑, ๓.๑๑
โคโลสี ๔.๘
ทิโมธี ๑.๙, ๓.๑๐
ยอหน ๓.๘

ดาวิดปรนนิบัติตามจุดประสงคของพระเจาในสมัยยุคของพระองค (กิจการ ๑๓
.๓๖) จุดประสงคของพระเจาสําหรับคุณในคนรุนของคุณคืออะไร ?

Σ อธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษามากหลาย
Σ อธิบายวิธีที่การแบงแยกนําไปสูการกอตั้งเปนกลุมคนมากมาย
Σ อธิบายวิธีที่กลุมคนกอตั้งขึ้นเปนชาติ

บทที่ ๓
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
• ใหคํานิยามคําวา “คําประกาศถึงวัตถุประสงค”
• อธิบายความสําคัญของวัตถุประสงค
• อธิบายความแตกตางของความประสงคและจุดมุงหมาย
• อธิบายความแตกตางระหวางคําประกาศถึงวัตถุประสงคและคําประกาศถึงหลักขอเชื่อ
• เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคได
• บอกวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคแกผูอื่น
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“จงดําเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง..........จงฉวยโอกาส
ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย”
เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖ The Amplified Bible
คํานํา
ในบทสุดทาย คุณไดเรียนวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงวัตถุประสงคผูทรงวางแผนและดําเนิน
การตามแผนการตอเนื่องไปเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของพระองค
พระเจาทรงเจิมและทรงใชผูที่เขาใจจุดประสงคของพระองคและเต็มใจที่จะเปนสวนของแผน
การของพระองค การเปนสวนของแผนการของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของพระองคคุณตองมีชีวิตและรับใชดวยการมีวัตถุประสงคเดียวกันกับจุดประสงคที่นํา
ทางชีวิตและการรับใชของพระเยซู
บทเรียนนี้จะชวยใหคุณสรางคําประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผน
การของพระเจา
คําประกาศถึงวัตถุประสงค
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนขอความที่บอกเหตุผลของการที่มีกลุมหรือองคกรขึ้นมาเปนการ
แสดงถึงความเขาใจของคุณในงานเฉพาะที่พระเจามอบใหคุณทําเปนขอความซึ่งแสดงถึงนิมิตและ
ความเชื่อ

สําหรับงานรับใช องคกรหรือคริสตจักร คําประกาศถึงวัตถุประสงคจะบอกวาเหตุใดองคกร
ของคุณจึงตั้งขึ้น จะอธิบายเหตุผลเฉพาะสําหรับกลุมของคุณในการทํางานรับใช
สําหรับแตละคนนั้น “คําประกาศถึงวัตถุประสงค”จะบอกบทบาทของคุณเปนสวนตัวในแผน
การของพระเจา
คําประกาศถึงวัตถุประสงคไมใชคําประกาศถึงหลักขอเชื่อขอความของหลักขอเชื่อบอกวางาน
รับใชของคุณเชื่ออยางไรเปนความสําคัญที่ตองมี คําประกาศถึงหลักขอเชื่อแตไมใชอยางเดียวกับคํา
ประกาศถึงวัตถุประสงค (ดูตัวอยางของคําประกาศถึงหลักขอเชื่อในภาคผนวกของคูมือนี้)
วัตถุประสงคนั้นแตกตางจากจุดมุงหมาย วัตถุประสงคคือขอความอธิบายวาเหตุใดจึงเกิด
ตั้งงานรับใชนี้ขึ้นจุดมุงหมายคือ ขอความของแผนการซึ่งงานรับใชจะดําเนินการเพื่อใหสําเร็จวัตถุ
ประสงค
จุดมุงหมายคือสิ่งที่คุณทํา วัตถุประสงคคือเหตุใดคุณจึงเปนองคกร คุณจะไดเรียนมากขึ้น
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในบทเรียนตอไปเกี่ยวกับการวางแผน
วัตถุประสงคไมใชอยางเดียวกับโปรแกรมของคริสตจักรโปรแกรมคือสิ่งที่จัดองคกรไวเพื่อ
ดําเนินตามแผนการซึ่งสัมพันธกับวัตถุประสงค คําประกาศถึงวัตถุประสงคสรุปโดยเฉพาะถึงสภาวะ
ของงานรับใชที่คุณรับทําในพระกายของพระคริสต
เปาโลมีวัตถุประสงคที่มีความหมายชัดเจนซึ่งเขารูดีและเขาสื่อสารแกผูอื่นใหรูดวย เขาเขียนถึง
ทิโมธีวา
“บัดนี้ ทานก็ประจักษชัดแลวซึ่งคําสอน (หลักขอเชื่อ) พฤติการ (การดําเนินชีวิต)
ความมุงหมาย (จุดประสงค)......”
๒ ทิโมธี ๓.๑๐
วัตถุประสงคของเปาโลไดรับการสื่อสารมาจากพระเจา
“คนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไวสําหรับจะนํานามของเราไปยังคนตางชาติ
กษัตริยและลูกหลานของอิสราเอล”
กิจการ ๙.๑๕
คุณไดเรียนแลวในบทสุดทายวา วัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาคือนําชายและหญิงใหมีความรู
ถึงพระองคและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตเจา
วัตถุประสงคของเปาโลในการรับใชสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผนการของพระเจาถาเปา
โล จะเขียน “การประกาศถึงวัตถุประสงค” ของเขาออกมาก็อาจเปนดังนี้

“วัตถุประสงคของงานรับใชของขาพเจาก็เพื่อนําพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาไป
ยัง
...............คนตางชาติ (ชาติอื่นๆ นอกจากอิสราเอล)
...............กษัตริยตางๆ (ผูนํา)
...............ชาติอิสราเอล (ยิว)
ความสําคัญของวัตถุประสงค
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะวาวัตถุประสงคนั้น
ใหทิศทาง
นิมิตเปนภาพที่ชัดเจนในใจวาคุณตองทําสิ่งใดใหสําเร็จ พระคัมภีรกลาวไววา
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แตคนที่รักษาธรรม
บัญญัติจะเปนสุข”
สุภาษิต ๒๙.๑๘
พระเจาทรงประทานนิมิตทั่วไปในพระวจนะของพระองคแตคุณตองมีนิมิตโดยเฉพาะของ
คุณดวย คุณตองมีความรูชัดเจนวางานรับใชอะไรที่พระเจาทรงเรียกคุณใหทําใหสําเร็จ คุณตองรับ ใช
ดวยการมีนิมิตที่บงบอกไวชัดเจน
เมื่อพระเจาทรงตั้งนิมิต พระองคไมทรงเปลี่ยนพระทัยเหมือนคนเราเมื่อคนและองคกร ออก
หางจากนิมิตที่พระเจาประทานแกเขา เขาก็พบความสับสน ปญหาและความลมเหลว
สงเสริมใหมีทัศนะมองโลกตามพระคัมภีร
วัตถุประสงคที่คุณมีทําใหเปนการ สงเสริมทัศนะการมองโลกตามพระคัมภีรเพราะวาคุณ
วิเคราะหดูสิ่งแวดลอมซึ่งคุณกําลังรับใชเพื่อกําหนด วัตถุประสงค ของคุณขณะที่คุณทําเชนนี้ คุณ
เริ่มรับรูถึงความตองการฝายวิญญาณของคนในชุมชนในชาติและในโลกที่คุณรับใชอยู
ตัวอยางเชน เปาโลวิเคราะสภาวะฝายวิญญาณเมืองเอเธนสจิตใจของเขาหวั่นไหวและ เพราะ
เขารูและเขาใจวัตถุประสงคของงานรับใชของเขาเขาจึงประกาศขาวประเสริฐกับประชาชน
ที่อาศัยในเมืองตางชาตินี้ (ดูกิจการ ๑๗.๑๖-๓๔)
วัตถุประสงคมักจะสัมพันธกับความตองการการที่คุณรูถึงความตองการทําใหคุณมีทัศนะ ใน
การมองโลกตามแบบพระคัมภีร คุณเริ่มมองเห็นโลกตามที่พระเจาทรงมอง
ทําใหมีการวางแผน
วัตถุประสงคทําใหมีการวางแผน เมื่อคุณรูวัตถุประสงคของคุณคุณสามารถวางแผนเพื่อให
สําเร็จตามนิมิตของคุณ วัตถุประสงคที่ไมแนนอนทําใหเกิดแผนการที่ไมแนนอน
คุณทํางานของพระเจาไดสําเร็จไมใชเพียงเพราะปรารถนาจะทําหรือเพียงแตทํางานยุงไปหมด
งานอาจพลาดเปาหมายไดถาคุณไมมีนิมิตที่เฉพาะเจาะจง

มีงานดีๆ หลายอยางที่คุณทําได คุณอาจยุงวุนวายทํางาน “เพื่อพระเจา” แตอะไรคืองานรับใช
ที่เฉพาะเจาะจงที่พระองคทรงมอบหมายใหคุณทําใหสําเร็จ ? นี่คือสิ่งที่พระองคใหคุณรับผิดชอบเปน
สิ่ง สําคัญที่คุณตองทําสิ่งหนึ่งที่ พระเจาทรงเรียกคุณใหทําและทําใหดีมากกวาที่จะทํา “หลายๆ สิ่ง”
ให สําเร็จ
พระเยซูทรงเนนความสําคัญกอนอื่นใดของวัตถุประสงคแกมารธา เมื่อพระองคตรัสวา
“มารธา มารธาเอย เธอกระวนกระวายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก”
ลูกา ๑๐.๔๑
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานของการวางสิ่งที่มากอนอื่นใดถาสิ่งสําคัญกอนอื่นใดของคุณสอดคลอง
กับสิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดในราชอาณาจักรของ พระเจาทุกสิ่งที่คุณตองการเพื่อทํางานรับใชใหสําเร็จ
พระองคจะจัดหาให
“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”
มัทธิว ๖.๓๓
การเงิน คน อุปกรณตางๆ สิ่งใดก็ตามที่คุณตองการเพื่อใหการรับใชมีประสิทธิภาพพระองค
จะจัดหาใหถาราชอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใดในวัตถุประสงคของคุณ
งานรับใชทุกอยางมีสิ่งหนึ่งสําคัญกวาสิ่งอื่นใดถาคุณไมวางสิ่งสําคัญกอนสิ่งอื่นใดของคุณให
สอดคลองกับพระวจนะของพระเจาแลว สิ่งนั้นอาจกลายเปนสิ่งที่คุณทําไปโดยนิสัยเคยชินหรือเพราะ
แรงกดดันจากคนอื่นๆ ความตองการตางๆ หรือจากวิกฤติการคุณจะยอมใหโลกวางสิ่งสําคัญกอนอื่น
ใดไวแทนที่จะใหพระเจาทรงวางสิ่งนั้นในชีวิตคุณ
วัตถุประสงคทําใหเกิดการวางแผนสําหรับงานรับใชที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานในการที่จะเลือกและดําเนินตามแผนการและจัดงบประมาณการเงิน
วัตถุประสงคทําใหเราม ี“ นิมิตอยางเดียว ” และทําใหคุณไมหลงทางไปทํางานรับใชที่พระเจาไมไดทรง
เรียกใหคุณทําหรือไมไดเตรียมคุณใหทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จ
เพราะวาเวลาก็สั้นแลวกอนที่ พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพราะเหตุวาในโลกนี้มีความขัดสนมาก
มายและเวลานี้เปนเวลาของความชั่วราย คุณจําเปนตองมีชีวิตอยูอยางมีวัตถุประสงคเต็มที่
“จงดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย (วัตถุประสงค) และมีคุณคาและอยางถูกตอง จงฉวย
โอกาส ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย” (เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖) The
Amplified Bible
แผนการของเปาโล การเดินทางและการรับใชทั้งหมดของเขามีความสัมพันธกันอยางเฉพาะ
เจาะจงกับวัตถุประสงค

ที่เขาไดรับการทรงเรียก เขาใชเวลาทํา “งานดีๆ “ เขาอุทิศชีวิตของเขาใหแกงานที่ พระเจาทรงมอบ
หมายแกเขา
กําจัดความยุงเหยิง
ที่ใดที่ไมมีการนิยามวัตถุประสงคไวใหแนนอน ความยุงเหยิงจะเกิดขึ้นจะไมมีความคิดหรือ
การกระทําที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมักจะเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยงขึ้นได
ในสมัยพันธสัญญาเดิม ผูนําของอิสราเอลใชแตรเพื่อรวบรวมคนใหมารวมตอสูขาศึกตองมี
เสียงแตรที่ดังและเปนสัญญาณที่ชัดเจน มิฉะนั้นแลวกองทัพของพระเจาอาจมีความสับสนได (กันดาร
วิถี ๑๐.๙ และ ๑ โครินธ ๑๔.๘)
วัตถุประสงคที่ชัดเจนเปนเหมือนดังเสียงของแตร ในการสูรบเปนการเรียกคนของพระเจาให
เขามาปฏิบัติการแตผูนําซึ่งเรียกผูอื่นใหเขามาสูแนวหนาของการตอสูฝายวิญญาณตองมีวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน
ทําใหมีการประเมินผล
ถาคุณรูวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณคุณจะสามารถประเมินผลเพื่อดูวาคุณทําสําเร็จตาม
แผนการของพระเจาหรือไม
เพราะเหตุวาเปาโลรูและเขาใจจุดประสงคของเขาเขาจึงสามารถประเมินงานรับใชของเขาและ
กลาววา
“ขาพเจาจึงเชื่อฟงนิมิตซึ่งมาจากสวรรคนั้นและมิไดขัดขืน”
กิจการ ๒๖.๙
คุณจะไดศึกษาตอไปเกี่ยวกับการประเมินผลในหลักสูตรนี้
ทําใหการรับใชมีสิทธิอํานาจและการเจิม
เพราะเหตุที่คุณรูวัตถุประสงคอยางเฉพาะเจาะจงและสิ่งนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระ
เจาพระองคจะทรงเจิมงานรับใชของคุณคุณสามารถรับใชไดดวยอํานาจและสิทธิอํานาจเพราะคุณรู
อยางแนแทวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทําอะไร
จัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงค
ทีนี้คุณจะจัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
แผนการของพระเจา
คุณตองทําคําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนการสวนตัวซึ่งจะตอบคําถามนี้ไดวา “งานรับใชสวน
ตัวของขาพเจาเขากันกับวัตถุประสงคและแผนการของพระองคอยางไร ?”

คุณตองเขียน “คําประกาศถึงจุดประสงค”
“และพระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระ
จางเพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒
เหตุผลที่คุณตองเขียนลงไปก็คือ
๑.
เพื่อทําใหชัดเจน ถาคุณมีความคิดที่วางเปลาถึงจุดประสงคของคุณอยูในหัวมันก็ไมชัดเจน
การเขียน “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” ทําใหคุณชัดเจนวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทําอะไร
๒.
เพื่อใหสื่อสารแกผูอื่นได เราอาจกระตุนจูงใจใหคน “วิ่งไปทํางาน” กับนิมิตนี้และทําให
สําเร็จเมื่อเขาสามารถอานและเขาใจนิมิตได
ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทําการประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใช
การอธิษฐาน
คุณตองติดตอสื่อสารกับพระเจา เพื่อที่จะพบจุดประสงคโดยเฉพาะของคุณในงานรับใชขอให
พระองค ทรงนําคุณไปในขณะที่คุณวิเคราะหสิ่งแวดลอมของคุณและศึกษาพระวจนะของพระองค
วิเคราะหสิ่งแวดลอม
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของคุณตองไมเพียงแตสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจา
แตตองสัมพันธกับความตองการของคนที่พระเจาทรงเรียกใหคุณรับใช
สถาบันฮารเวสไทมสอนวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”เพื่อศึกษาถึงคนและพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร
ซึ่งคุณกําลังรับใชอยู
ถาคุณไดศึกษาวิชาดังกลาวจบไปแลวจงทบทวน ขอมูลที่คุณรวบรวมไดในชวงที่คุณทําการ
วิเคราะห และใชขอมูลนั้นในการเขียนการประกาศถึงจุดประสงค
ถาคุณยังไมไดศึกษาวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” ก็ควรศึกษากอนที่จะเขียนการประกาศ
ถึงวัตถุประสงคเพื่องานรับใช
กลาวสรุปงายๆ ก็คือ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” ชวยใหคุณเขาใจคนซึ่งคุณรับใชอยู เขาใจ
สภาวะฝายวิญญาณ ความตองการของเขา และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตร
ในที่ที่เขาอยู เมื่อมีความรูเชนนี้แลวคุณจะสื่อสารขาวประเสริฐแกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิม
คุณไมควรวางวัตถุประสงคและแผนการบนพื้นฐานของความคิดหรือโปรแกรมที่ดี วัตถุประสงค
และแผนการตองสัมพันธกับความตองการฝายวิญญาณเชนเดียวกับที่วัตถุประสงคของพระเจาที่กลาว

ไวมีความสัมพันธกับความตองการของโลกที่เต็มไปดวยความบาป
งานรับใชหลายอยางประสบความลมเหลวแมวาเขาจะประกาศขาวประเสริฐแบบที่ไมเหมือน
ใครแตไมสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซึ่งเขากําลังรับใชอยู
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองวิเคราะหสิ่งแวดลอมเพราะวาคุณอาศัยอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ถาคุณตองพบการทาทายฝายวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงเชนนี้แลว คุณตองเขาใจสิ่งแวดลอมของคุณ
ที่สําคัญที่สุด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมเปดเผยใหรูถึงพลังฝายวิญญาณดานลบซึ่งทํางานตอสู
กับคนในพื้นที่เฉพาะ คุณสามารถอธิษฐาน ผูกมัดและจัดการกับพลังฝายวิญญาณเหลานี้
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมยังรวมถึงการวิเคราะหความเขมแข็งและความออนแอฝายวิญญาณ
ของคุณเองคนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความแข็งแกรงและของประทานฝายวิญญาณซึ่งทํา
ใหสามารถปรับเขากับงานรับใชเฉพาะอยางไดอยางไมมีที่เปรียบ
คนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความออนแอดวยซึ่งโดยธรรมชาติแลวจะมีผลตอความ
สามารถของเขาที่จะทํางานรับใชใหสําเร็จ
การคิดถึงจุดออนแอของคุณไมเปนความคิดในแงลบการประเมินคาตนเองปองกันไมใหเราลม
เหลว ถาอิสราเอลไดอธิษฐานและประเมินสภานการของเขาที่เมืองอัย เขาคงจะไมพายแพพระเจา คง
ตองเปดเผยใหรูถึงปญหาและเขาคงจะจัดการกับปญหานั้นไดกอนที่จะเขาตอสูกับศัตรู (ดูโยชูวา ๗)
แตการที่คงอยูในความออนแอจะไมทําใหคุณประสบความสําเร็จคุณสําเร็จไดโดยเนนที่ความ
แข็งแกรงของคุณและใชมันเพื่อพระเกียรติของพระเจาในขณะเดียวกันคุณตองรับรูวาความออนแอของ
คุณเปดโอกาสใหฤทธิ์อํานาจของพระเจาไดสําแดงออก
เมื่อประเมินผลความออนแอของคุณ จงคํานึงถึงสิ่งนี้
“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา ‘การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลวเพราะความ
ออนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น’ เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงภูมิใจใน
บรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา”
๒ โครินธ ๑๒.๙
เมื่อประเมินผลความเขมแข็งของคุณ จงคํานึงถึงสิ่งนี้
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน”
โรม ๑๒.๓

จงศึกษาคําประกาศถึงจุดประสงคที่อยูในพระคัมภีร
คําประกาศถึงจุดประสงคของคุณตองเปนตามพระคัมภีรหมายถึงวาตองสอดคลองกับจุดประ
สงคทั่วไปของพระเจาซึ่งเรากลาวไวในบทที่ ๒
ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรอื่นๆที่จะทบทวนเพื่อชวยใหคุณเขาใจจุดประสงคตามพระคัมภีรมาก
ขึ้นขณะที่คุณศึกษาขอความเหลานี้ จงเขียนความคิดและคําที่สําคัญซึ่งจะชวยใหคุณเขียน ถึงวัตถุ
ประสงคของคุณเอง
♦ อิสยาห 1:1-20
♦ มัทธิว 7:33; 9:37-38; 10:7-8, 38-39; 16:24-25; 28:18-20
♦ มาระโก 1:17; 8:34-35; 11:25-26; 16:15-18
♦ ลูกา 4:16-19; 5:10; 9:2; 10:2-9; 12:29; 14:26-27; 22:29; 24:46-49
♦ ยอหน 2:21; 4:35; 6:27; 15:16; 20:21-22
♦ กิจการ 1:1-14; 2:42-47; 12:5, 12; 14:27
♦ โรม 10:13-15
♦ โครินธ 13
♦ โครินธ 4:3-4
♦ เอเฟซัส 1:21; 2:1-9, 19-22; 4:14-16; 5:25
♦ โคโลสี 1:2, 18; 1:5-6; 3:12-16
♦ เธสะโลนิกา 2:12
♦ ทิโมธี 6:17-19
♦ ติตัส 2:14; 3:1, 8, 14
♦ ฮีบรู 9:12; 10:25
♦ ยากอบ 1:17-27
♦ เปโตร 2:1-12
เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงค
ถาคุณไดติดตามขั้นตอนเหลานี้ของการอธิษฐานการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและศึกษา
วัตถุประสงค ของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระวจนะของพระองค คุณก็พรอมแลวที่จะเขียน คํา
ประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณเอง
จงเติมประโยคนี้

จุดประสงคของการรับใชสวนตัวของขาพเจาคือ

พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษา ซึ่งสนับสนุนคําประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณ ?
จงบอกขออางอิงขางลางนี้

ที่นี้จงเขียนการประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชรวมกันซึ่งคุณมีสวน (เชนคริสตจักร
ของคุณ องคการศาสนา นิกาย มิชชั่น ฯลฯ)
“วัตถุประสงคของงานรับใชนี้คือ
พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษาซึ่งสนับสนุนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับองค
การนี้ ? จงเขียนขออางอิงขางลางนี้

ประเมินผลคําประกาศถึงวัตถุประสงค
จงประเมินผลคําประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งคุณไดเขียนแลว
๑.
ขอความนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระคัมภีร?
เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม?คุณอางขอพระคัมภีรเฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของคุณหรือ
ไม
๒.
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเขียนไวอยางชัดเจนเพื่อใหเขาใจงายหรือไม
๓.
คําประกาศถึงวัตถุประสงคมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่คุณกําลังรับใชอยูหรือไม ?
ตอบสนองตอความตองการฝายวิญญาณหรือไม ?
๔.
คําประกาศนี้กลาววาเหตุใดการรับใชนี้จึงเกิดขึ้นมากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมพิเศษ
การบริการ หรือการประกาศขาวประเสริฐเฉพาะอยางหรือไม
๕.
คําประกาศนี้ทําใหการรับใชในอนาคตเปนไปไดอยางไมจํากัดหรือไม ถาไม ก็เปนการ
จํากัดเกินไป ตอไปนี้เปนคําประกาศที่จํากัดเกินไป

“วัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติคือเพื่อฝกอบรมฆราวาส ๑๐๐ คนใหเปน ผู
นําคริสเตียน”
คํากลาวนี้ไมเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะทําใหประเมินผลไดเพื่อดูวางานรับใชกําลังสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ฝกอบรมพวกเขาในดานใด ? เพื่อวัตถุประสงคอะไร ? เหตุใด ? การฝกอบรมเนนที่อะไร
ทีนี้ใหเปดไปดูภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้และอานการประกาศถึงวัตถุประสงค ของ
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติซึ่งเรานํามาใชการประกาศนี้เฉพาะเจาะจงมากกวาและไมจํากัดขอบเขต
เพราะวามีรายละเอียดมากกวาเราสามารถประเมินผลเพื่อดูวาเรากําลังทําวัตถุประสงคของเราใหสําเร็จ
หรือไม”
ถา “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” ของคุณไมเปนไปตามพระคัมภีร ไมชัดเจนไมเนนที่ความ
ตองการ จํากัดขอบเขตเกินไปหรือมีความกวางขวางเกินไป ใหเขียนเสียใหม
มีใจรวมกันในวัตถุประสงค
โดยการทรงนําของพระเจา ผูนําตองตั้งวัตถุประสงครวมกันเพื่องานรับใช คริสตจักรหรือ
องคการทั้งหมด
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคนี้แกแตละแผนกหรือแกการประกาศแตละครั้งของคริสตจักรหรือ
องคการ คนแตละคนภายในแตละแผนกหรือการประกาศแตละครั้งตองเขาใจวัตถุประสงคนี้
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วพระกายทองถิ่นทั้งหมดของผูเชื่อแตละคนตองรูวัตถุประสงค
เพื่อที่จะมีใจรวมกันในงานรับใชเพื่อทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น
เมื่อทุกคนรูวัตถุประสงค ทุกคนก็สามารถดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหเขาถึงวัตถุประสงค
ทุกคนทํางานรวมกันเพื่อใหงานในสวนของเขาสําเร็จลงในวัตถุประสงคและแผนการของพระเจา
นิมิตซึ่งคุณจะสื่อสารไดชัดเจนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการระดมคนและเงินเพื่อใหงานของ
พระเจาสําเร็จลงได
ตอไปนี้เปนบางวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วใหสมาชิกทั้งหมดไดรู
1.
เขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคและมอบสําเนา ๑ ชุดแกแตละคน
2.
สอนหรือเทศนาเรื่องวัตถุประสงคอยางนอยปละครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปน
ทางการหรือการประชุมที่ไมเปนทางการ
3.
ปรึกษากันถึงวัตถุประสงคใหบอยครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือ
ในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือในการประชุมที่ไมเปนทางการ
4.
จงแนใจวาผูนําทุกคนในงานรับใชทบทวนวัตถุประสงคนี้ดวยกันอยางสมํ่าเสมอ
ซึ่งจะชวยใหนิมิตนี้ใหมสดอยูในจิตใจของเขา

ชื่อ

วิชา การบริหารงานวัตถุประสงค
บททดสอบตนเอง บทที่ ๓

๑.

จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

๒.

“คําประกาศถึงวัตถุประสงค” คืออะไร ?

๓.

เหตุใดคําประกาศถึงวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสําคัญ

๔.

อะไรคือความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย ?

๕. อะไรคือความแตกตางระหวางคําประกาศถึงวัตถุประสงคและการประกาศถึงหลักขอเชื่อ ?

๖.

จงบอกถึง ๔ วิธี ซึ่งคุณสามารถสื่อสารวัตถุประสงคไปใหสมาชิกทุกคนรู

๗.

ในฐานะที่คุณไดศึกษาในบทเรียนนี้ คุณไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงาน
รับใชสวนตัวของคุณเองหรือยัง ? คุณไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับคริสต
จักรหรือองคการคริสเตียนซึ่งคุณเปนสวนหนึ่งของหนวยงานนั้นหรือไม ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คําตอบบททดสอบบทที่ ๓
๑.

๒.

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

“จงดําเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง จงฉวยโอกาสใชเวลา
ทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย” เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖
The Amplified Bible
คําประกาศถึงวัตถุประสงคบอกใหรูถึงเหตุผลเพราะวาเหตุใดงานรับใชของคุณจึงเกิดขึ้น
และมีอยู เปนสิ่งที่สรุปอยางเฉพาะเจาะจงถึงฐานะของงานรับใชที่คุณกําลังกระทําใน
พระกายของพระคริสต หนา ๓๘
คําประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเหตุผลที่ใหไวในหนา ๓๙
วัตถุประสงคคือคําประกาศวาเหตุใดงานรับใชจึงมีขึ้น จุดมุงหมายคือคําประกาศถึงแผน
งานซึ่งงานรับใชจะดําเนินไปเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค หนา ๓๘
คําประกาศของหลักขอเชื่อบอกถึงสิ่งที่คุณเชื่อในหลักการ คําประกาศถึงวัตถุประสงค
อธิบายบทบาทเฉพาะของคุณในแผนการของพระเจา หนา ๓๘
จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา ๔๙
ถาคุณยังไมไดเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคสําหรับงานรับใชสวนตัวของคุณและองค
กรหรือคริสตจักรซึ่งคุณมีสวนรวม กรุณาทําเสียกอนที่จะเรียนบทตอไป

๑.

เพื่อศึกษาตอไป
ถางานรับใชของคุณมีคําประกาศถึงวัตถุประสงคแลว จงทบทวนดูโดยการตอบคําถาม
เหลานี้
∗ มีการเขียนคําประกาศถึงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนหรือไมเพื่อใหเขาใจไดงายๆ ?
∗ คําประกาศนี้เขียนขึ้นเมื่อใด ?
∗ คําประกาศของวัตถุประสงคสะทอนใหเห็นวาขณะนี้คุณกําลังทํางานรับใชอะไรหรือไม ?
∗ คําประกาศนี้เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม ?
∗ งานรับใชสําเร็จผลในการทําใหวัตถุประสงคสําเร็จลงไดหรือไม ?
∗ งานรับใชลมเหลวในการทําใหวัตถุประสงคสําเร็จลงหรือไม ?
∗ เหตุใดจึงลมเหลว ? จะทําอะไรไดบางเพื่อแกไขความลมเหลว ?
∗ ไดมีการสื่อสารวัตถุประสงคออกไปทั่วสามัคคีธรรมในทองถิ่นอยางเพียงพอหรือไม ? การที่
จะตัดสินเรื่องนี้ใหพิจารณาคําถามตอไปนี้
• ผูนําของคุณไดศึกษาถึงคําประกาศภายใน ๒ ปสุดทายหรือไม ?
• มีการเทศนาถึงคําประกาศภายในปที่ผานมาหรือไม ?
• ไดมีการพิมพการประกาศของวัตถุประสงคและแจกจายแกสมาชิกของ
หนวยงานหรือไม ?
• ขอใหสมาชิกบอกคุณถึงวัตถุประสงคของงานรับใช เขาสามารถบอก
ไดหรือไม ?
∗ ถางานรับใชของคุณมีแผนการ โปรแกรม งบประมาณและจุดมุงหมาย สิ่งเหลานี้มีความ
สัมพันธกับคําประกาศวัตถุประสงคของคุณหรือไม ? คําประกาศนี้มีความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมซึ่งคุณกําลังรับใชอยูหรือไม ? คําประกาศนี้ตอบสนองตอความตองการฝาย
วิญญาณที่มีอยูหรือไม
∗ คําประกาศนี้กลาววาเหตุใดจึงมีงานรับใชนี้อยู มากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมเฉพะอยาง
การบริการหรือการออกไปประกาศขาวประเสริฐ
∗ คําประกาศนี้ใหโอกาสที่เปนไปไดอยางไมจํากัดของงานรับใชในอนาคตหรือไม หรือวา
จํากัดขอบเขตเกินไป ?
∗ คําประกาศเฉพาะเจาะจงเกินไปหรือไม ? ถาคําประกาศมีความกวางทั่วไปมาก คุณจะไม
รูวาคุณกําลังทําสําเร็จเพียงพอหรือไม ?

∗ จําเปนตองเขียนวัตถุประสงคขึ้นมาใหมหรือไม ? ถาตองทํา ใหทําตามแนวทางที่ใหไวใน
บทเรียนนี้ที่ชื่อวา “จัดทําคําประกาศถึงวัตถุประสงค”
∗ ๒. กิจการ ๑๓.๓๕ บอกไววา กษัตริยดาวิดปรนนิบัติตามวัตถุประสงคของพระเจาที่ทรงมี
ในชีวิตและงานรับใชของเขา จงศึกษาชีวิตของกษัตริยดาวิดใน ๑ และ ๒ ซามูเอลและตอบ
คําถามตอไปนี้
∗ ดาวิดคนพบวัตถุประสงคของเขาไดอยางไร ?
∗ เขาทําอะไรเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของพระเจา
∗ ถาดาวิดไดเขียน “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” คําประกาศนี้จะเปนอยางไร ?
∗ ถาดาวิดไดเขียนรายการของจุดมุงหมายเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของเขา รายการนี้จะ
เปนอยางไรบาง ?
∗ ตอไปนี้เปนคําประกาศถึงวัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
คําประกาศถึงวัตถุประสงค
พระเยซูทรงเนนความสนใจของสาวกของพระองคไปที่การเก็บเกี่ยวทุงนาฝายวิญญาณของโลก
เสมอๆ
“ทานทั้งหลายวา อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา เงย
หนาขึ้นดูนาเถิดวาทุงนาเหลืองราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”
ยอหน ๔.๓๕
คําทาทายที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงใหไวแกคนงานชายและหญิงผูที่รูวาจะเก็บเกี่ยวทุงนา
ฝายวิญญาณของโลกเพื่อราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติไดอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงคนี้คือ เพื่อจัดหา ฝกอบรม กระตุน
จูงใจและระดมพล เครือขายของผูเก็บเกี่ยวนานาชาติซึ่งสามารถที่จะ
I.

อธิษฐานเผื่อการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนานาชาติ
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา” มัทธิว ๙.๓๗-๓๘

“จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของเจาตลอดทั้ง
แผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา”
สดุดี ๒.๘

๒.

บอกใหรูถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“จงมอบคําสั่งสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่
ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” ๒ ทิโมธี ๒.๒
๓.

แสดงออกถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญาแตเปนคําซึ่งได
แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของ
มนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของ พระเจา”
๑ โครินธ ๒.๔-๕
๔.

สื่อสารคําสั่งที่เรงดวนในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทั่วโลก
“ฤดูเกี่ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็สิ้นลงแลว และเราทั้งหลายก็ไมรอด”
เยเรมีย ๘.๒๐
๕.
ระดมสมาชิกของพระกายของพระคริสตใหเก็บเกี่ยวทุงนาที่เขาไดรับมอบหมายในทั่ว โลก ใน
ชวงสุดทายของการเก็บเกี่ยว
“ทรงรักษาสัปดาหที่กําหนดการเกี่ยวขาวไวใหแกเรา” เยเรมีย ๕.๒๔

บทที่ ๔
การวางแผน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
♦ ใหคํานิยามของคําวา “จุดมุงหมาย”
♦ อธิบายความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
♦ บอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองชนิด
♦ อธิบายความสําคัญของจุดมุงหมาย
♦ อธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายในระยะยาวกับจุดมุงหมายในระยะสั้น
♦ อธิบายวาจะเลือกจุดมุงหมายอยางไร
♦ เขียนจุดมุงหมายของการรับใชสวนตัว
♦ เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํารวมกัน
♦ ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว
ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญ
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗
คํานํา
บทเรียนสองบทสุดทายเกี่ยวของกับความสําคัญของจุดประสงคในงานรับใช แตคุณอาจพูด
เกี่ยว กับวัตถุประสงคและนิมิตเสมอและไมเคยทํานิมิตใหสําเร็จลงไดเลย
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวัตถุประสงคของพระเจาสําหรับงานรับใชของคุณคุณตองเตรียมตัว
คุณเองใหทําวัตถุประสงคสําเร็จ
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗
คุณเตรียมตัวที่จะทําวัตถุประสงคของพระเจาใหสําเร็จไดโดยการวางแผนที่ฉลาดการวางแผน
เปนหัวขอของบทนี้และอีก ๒ บทเรียนตอไป
ในบทนี้ คุณจะเรียนวาจะวางแผนอยางไร บทที่ ๕ อธิบายวาจะดําเนินการตามแผนอยางไร
และบทที่ ๖ อธิบายวาจะประเมินผลแผนการไดอยางไร
จุดมุงหมาย

“จุดมุงหมาย” คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทําเปนเปาหมายหรือความ
ตั้งใจที่จะไปใหถึง เปนแผนการ เมื่อคุณวาง “จุดมุงหมาย” เพื่องานรับใช คุณจะวางแผนการที่ จัด
การไวดีแลวเพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จ
คุณวางแผนไมวาคุณจะรูตัวหรือไมก็ตามแตละวันคุณทํางานบางอยางที่เปนแผนการของคุณ
สําหรับวันนั้น ไมวาคุณจะตริตรองอยางรูสึกตัวหรือไมที่จะทํางานนั้นๆ
การวางแผนโดยการตั้งจุดมุงหมายไวนั้นเปนเพียงวิธีของการทําสิ่งที่คุณไดทําไปแลวมันชวย
ใหคุณมีจุดมุงเนนและทิศทางในแตละวัน มันทําใหกิจกรรมที่คุณทําสอดคลองกับ วัตถุประสงคของ
งานรับใชของคุณการวางแผนเปนวิธีของการเชื่อฟงพระเจาและทําวัตถุประสงคของพระองคใหสําเร็จ
สําหรับชีวิตและการรับใชของคุณ
วัตถุประสงคไมใชคําบัญชาที่ศักดิ์สิทธิ์ แตเปนสิ่งผูกพันที่คุณทําตออนาคตวัตถุประสงค ไมได
ตัดสินอนาคตของคุณแตเปนหนทางที่จะจัดการใหคนของพระเจาปฏิบัติงานของพระเจา
วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
มีความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมายคุณไดเรียนรูวาวัตถุประสงคคือนิมิตฝาย
วิญญาณคือ การรูเหตุผลเฉพาะของคุณในงานรับใช รูสวนของคุณในแผนการของพระเจา
จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทําเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคที่พระเจาประทานแกคุณเปนแผน
การที่ทําใหสําเร็จวัตถุประสงค
วัตถุประสงคและนิมิตจะไมสําเร็จลงไดเพราะวามีเพียงนิมิตและวัตถุประสงคแตคุณตองทําให
สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นวัตถุประสงคเปนสิ่งที่ดลใจคุณแตจุดมุงหมายผลักดันคุณออกไปขางหนาเพื่อใหสําเร็จ
ตามนิมิตวัตถุประสงคเปนเหมือนความเชื่อจุดมุงหมายเปนเหมือนการงานวัตถุประสงคที่ปราศจาก
แผนงานก็ไมเกิดผลเชนเดียวกับความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแลว
วัตถุประสงคของคุณในแผนการของพระเจานั้นยิ่งใหญพอที่จะทําใหคุณใชเวลาทั้งชีวิตที่จะทํา
ใหสําเร็จแผนการเปนเหมือนขั้นตอนเล็กๆตามทางที่จะไปสูการทําใหนิมิตที่พระเจาประทานแกคุณสํา
เร็จ

ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจในเรื่องนี้

จุดมุงหมาย

→

จุดมุงหมาย

→ วัตถุประสงคเฉพาะ
เจาะจงของเรา

จุดมุงหมาย

→

→ วัตถุประสงคอันยิ่ง
ใหญของพระเจา

→ ออกไปสูโลกทั้ง
มวล

ใหมองดูดีๆที่แผนผังซึ่งแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายชวยคุณใหสําเร็จวัตถุประสงคของคุณซึ่งเปน
สวนของวัตถุประสงคของพระเจาไดอยางไรถาแตละสวนของพระกายพระคริสตทําวัตถุประสงคเฉพาะ
ของเขาใหสําเร็จแลววัตถุประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาในการออกไปสูโลกดวยพระกิตติคุณก็จะสําเร็จ
ลงได
จุดมุงหมายของเปาโล
ใหเรามาทบทวน “คําประกาศถึงวัตถุประสงค” ของเปาโลซึ่งคุณไดศึกษาในบทที่ ๓
“จุดมุงหมายของขาพเจาในงานรับใชคือเพื่อนําพระนามของพระเยซูคริสตเจาไป
ยัง
....................คนตางชาติ (ชาติตางๆ ที่นอกเหนือจากอิสราเอล
....................กษัตริย (ผูนํา)
....................ชาติอิสราเอล”
กิจการ ๙.๑๕
ตอไปนี้เปนรายการของจุดมุงหมายของเขาเปนแผนการเพื่อทําใหวัตถุประสงคของเขาสําเร็จ
“ขาพเจาจะรับใชและเปนพยานเพื่อ
................เบิกตาของเขา
................ใหเขากลับจากความมืดมาถึงความสวาง
................ใหเขาหันกลับจากอํานาจของซาตานมายังพระเจา
................นําเขามารับการยกโทษความบาปผิด
................นําเขามารับมรดกฝายวิญญาณของเขา”
ดู กิจการ ๒๖.๑๕-๑๘
จุดมุงหมายชนิดตางๆ

มีจุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ
จุดมุงหมายสวนตัว เปนแผนการที่คุณทําเพื่อใหวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณเองสําเร็จ
จุดมุงหมายกลุม เปนเแผนการที่คุณทํากับผูอื่นเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของหนวยงานรวม
ของคุณ คริสตจักร นิกาย องคการ ฯลฯ
คําประกาศแหงความเชื่อ
โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคําประกาศถึงสิ่งที่คุณตองกระทําในอนาคตจึงเปนคําประกาศของ
ความเชื่อซึ่งทําสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
“ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนความรูสึกมั่นใจวาสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมี
จริง”
ฮีบรู ๑๑.๑
คุณไมไดทําแผนการที่เห็นแกตัวของคุณเอง คุณวางแผนเพื่อใหวัตถุประสงคของพระเจาสําเร็จ
คุณเปดใจออกสูการทรงนําของพระองคเสมอ
“แตวาทานไมรูเรื่องของพรุงนี้ ชีวิตของทานเปนเชนใดเลา ทานก็เปนเชนหมอก
ที่ปรากฎอยูเพียงชั่วครูแลวก็หายไป แทนที่จะพูดเชนนั้นทานทั้งหลายควรจะพูดวา ‘ถาองค
พระผูเปนเจาทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยูและจะกระทําสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น’ “
ยากอบ ๔.๑๔-๑๕
โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคําประกาศแหงความเชื่อจึงเปนการเสี่ยงภัยคุณตองกาวออกไปดวย
ความเชื่อและเริ่มตนปฏิบัติตามนั้น
โดยเหตุที่พระเจาทรงรูอนาคตพระองคจึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผน
ได
ความสําคัญของจุดมุงหมาย
จุดมุงหมายทําใหคุณทําวัตถุประสงคเฉพาะของพระเจาสําหรับงานรับใชของคุณไดสําเร็จเหตุ
ผล สําคัญที่ตองมีจุดมุงหมายก็เพื่อชวยใหทําสิ่งตางๆ ที่ตองทําไดเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของคุณ
การมีแผนการชวยคุณใหทําสิ่งตางๆเกิดขึ้นไดแทนที่จะปลอยใหมันเกิดนั้นเองแผนการชวยคุณ
ใหทําอยางมีวัตถุประสงคแทนที่จะตอบสนองดวยความงงงวยอยางรีบดวน

จุดมุงหมายใหทิศทางแกคุณ โดยเหตุที่จุดมุงหมายบอกวาตองทําสิ่งใดทุกคนจึงตองรูแผนการ
นี้ จะมีการรับรูถึงทิศทางและการผูกพันตนตอเปาหมายเดียวกันจะลดการยุงเหยิงเสียการนําทางจะ
ยากถาคุณไมรูวาคุณกําลังไปที่ใด จุดมุงหมายทําใหรูวาคุณกําลังไปที่ใด
โดยเหตุที่คุณกําลังวางแผนไปขางหนาคุณจึงสามารถคาดการณถึงปญหาลวงหนาไดและหา
ทางออกเสียกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นคุณสามารถเขาไปรวมในการตอสูฝายวิญญาณเชิงบุกไดมากกวาที่
จะ “ตั้งรับ”
การวางแผนชวยใหคนพบตําแหนงสถานที่ของตนในงานรับใชในพระกายของพระคริสตเพราะ
เหตุที่จุดมุงหมายบอกวาใครจะทําอะไรแตละคนในงานรับใชจะรูถึงงานเฉพาะอยางของตนคุณสามารถ
ระดมผูเชื่อทั้งหมดใหมีจุดประสงคและแผนการรวมกัน
จุดมุงหมายทําใหมีการประเมินงานรับใชคุณสามารถตรวจสอบแผนงานของคุณและดูวาแผน
งานนั้นๆ ทําใหพระประสงคของพระเจาสําหรับงานรับใชของคุณสําเร็จหรือไม
จุดมุงหมายปองกันไมใหคุณ “หลงออกไป” ในงานรับใช ถาคุณไมมีจุดมุงหมาย คุณจะใช
เวลาชั่วชีวิต แลวทันใดนั้นก็มารูตัววา “ฉันไมไดทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จ” คุณทําไปเรื่อยๆ
โดยไมมีแผนการหรือการจัดองคกรบริหาร ไมมีการประเมินผลการรับใชและคุณก็ลมเหลว
การวางแผนชวยใหคุณแยกแยะแรงจูงใจของคุณไดแรงจูงใจคือเหตุผลของคุณในการทําสิ่ง
ตางๆ คุณจะพบตัวคุณเอง ตรวจสอบจุดมุงหมายและแรงจูงใจของคุณในทุกๆ ดานของงานรับใช
คุณจะเริ่มตนถามวา “จุดมุงหมายของขาพเจาในการเทศนาคําเทศน นี้คืออะไร” “อะไรเปน
จุดมุงหมายของขาพเจาในการประชุมธุรกิจนี้” “อะไรคือจุดมุงหมายในการสอนคําสอนนี้” “อะไรคือ
จุดมุงหมายของขาพเจาในการใหคําปรึกษาบุคคลนี้หรือเขียนจดหมายนี้ ฯลฯ”
คุณเริ่มที่จะประเมินกิจกรรมทุกอยางในแงที่วากิจกรรมนี้มีสวนสัมพันธกับจุดประสงคของคุณ
ในงานรับใชอยางไร
คัดเลือกจุดมุงหมาย
คุณควรไดจุดมุงหมายมาโดยการอธิษฐานการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์การศึกษา
พระวจนะของพระเจาและจากการเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของพระเจา
การวางแผนไมใชสิ่งที่มาแทนการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีรการวางแผนควรเกิดจาก
การอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร การวางแผนควรสัมพันธกับจุดประสงค
คุณไดศึกษาจากบทสุดทายแลววาการวิเคราะหสิ่งแวดลอมเปดเผยใหเห็นความตองการฝาย
วิญญาณของคนและพื้นที่ซึ่งคุณรับใชอยูไดอยางไรคุณไดเรียนวาจุดประสงคของการรับใชตองสัมพันธ
กับความตองการเหลานี้เชนเดียวกับสัมพันธกับแผนการของพระเจา

การอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีรและความรูถึงจุดประสงคเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับการวาง
แผน ถาปราศจากสิ่งเหลานี้ คุณจะวางแผนดวยการใชเหตุผลของมนุษยวิถีของคุณไมใชวิถีของพระเจา
“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา”
พระเจาตรัสดังนี้เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกวาทางของเจาและ
ความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น”
อิสยาห ๕๕:๘-๙
ความผิดพลาดของการวางแผนของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖-๒๐ ก็คือ เขาคิด “ภายในตัว
ของเขาเอง” เขาวางแผนการโดยปราศจากการทรงนําของพระเจา
พระเจาทรงรูแผนการที่พระองคทรงมีตอคุณแลวความรับผิดชอบของคุณคือเพื่อเขาใจและ
ปฏิบัติตามแผนการของพระองค
“พระเจาตรัสวาเพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา”
เยเรมีย ๒๙.๑๑
โดยเหตุที่คุณเลือกจุดมุงหมายการวางแผนยอมประกอบดวยการตัดสินใจคุณจะตัดสินใจวา
จะทําบางสิ่งและตัดสินที่จะไมทําบางสิ่ง คุณจะวางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งใดไวเพื่อทํากอน
ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” มีการศึกษาถึง ลูกา ๑๒.๑๖-๒๐ ซึ่งชี้ใหเห็นความสําคัญของ การ
วางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใดใหเหมาะสม
คุณอาจตองการทบทวนหลักการของการตัดสินใจตามพระคัมภีรซึ่งใหไวในหลักสูตรที่ชื่อ
“หลักการบริหารตามพระคัมภีร” และ “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา” ซึ่งจะชวยคุณในการตัดสินใจ
ในกระบวนการวางแผน
วางจุดมุงหมาย
ตอไปนี้เปนแนวทางบางประการเพื่อชวยคุณวางจุดมุงหมายเพื่องานรับใช
ตองเขียนจุดมุงหมาย
“พระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระจาง
เพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒

ถาคุณเขียนจุดมุงหมายลงไปจะทําใหจํางายดําเนินการและประเมินแผนการของคุณงายกวา

เดิมซึ่งเปนสิ่งที่ดาวิดทําขณะที่เขาวางแผนการสรางพระวิหารภายใตการดลใจของพระเจาดาวิดกลาว
วา
“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทําใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยวดวย
เรื่องนี้คือ งานทุกอยางซึ่งตองกระทําตามแผนผังนั้น”
๑ พงศาวดาร ๒๘.๑๙
จุดมุงหมายตองใหสัมพันธกับจุดประสงค
นี่เปนสวนสําคัญมากของการวางแผนถาคุณวางแผนการที่ไมสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับ
ใชของคุณ คุณจะทํางานที่ดีแตไมใชงานที่พระเจาทรงมอบใหคุณทํา
ถาจุดมุงหมายทั้งหมดของคุณสัมพันธกับจุดประสงคของคุณแลวจุดมุงหมายนั้นจะสัมพันธซึ่ง
กันและกันและทํางานไปดวยกันในแผนการทั่วไปของงานรับใช
ถาจุดประสงคของคุณกลมกลืนกับจุดประสงคของพระเจาและแผนการที่คุณทํากลมกลืนกับจุด
ประสงคของคุณ แลวจุดมุงหมายของคุณจะเปนไปตามพระคัมภีร
ตองบอกจุดมุงหมายใหชัดเจน
ถาไมมีการเขียนจุดมุงหมายอยางชัดเจน ก็จะไมมีใครเขาใจถึงจุดมุงหมาย
จงเขียนจุดมุงหมายแตละอยางใหชัดเจน ใหมีเปาหมายเดียวสําหรับจุดมุงหมายแตละอยาง
ทําใหงายที่จะเขาใจแผนการ
จําไววาฮาบากุก ๒.๒ บอกไววานิมิตที่ชัดเจนที่คนเขาใจจะเปนแรงจูงใจใหเขาทํางานได
จุดมุงหมายตองใหสมดุลย
การวางแผนตองใหสมดุลยระหวางความเชื่อกับความเปนจริง ถาเกินจริงไปก็จะไมอาจสําเร็จ
ได
แตในขณะเดียวกันอยาถูกจํากัดโดยแหลงทรัพยากรความคิดตามธรรมชาติบุคคลากรหรือการ
เงินของคุณ จงวางแผนการที่ไมจํากัดแหงความเชื่อ จําไววา
“ฝายมนุษยก็เหลือกําลัง ที่จะทําไดแตไมเหลือกําลังของ พระเจาเพราะวาสําหรับ
พระเจาแลว ทุกอยางเปนไปได” (มาระโก ๑๐.๒๗)
จุดมุงหมายตองแนนอน
แผนการตองแนนอน หมายความวาตองตอบคําถามตอไปนี้ได
∗ เรากําลังทําอะไร ? บอกสิ่งที่คุณจะทําใหเฉพาะเจาะจงลงไป
∗ เราจะทําสิ่งนั้นอยางไร ? บอกขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งคุณจะทําใหชัดเจนเพื่อใหสําเร็จตาม
แผนการ

∗ เราจะทําเมื่อไร ? วางกําหนดการวันเริ่มตน วันที่เสร็จสิ้นและเวลาที่จะทบทวนความกาว
หนาของแผนการ
∗ ใครจะเปนผูทํา ? ใครจะทํางานเฉพาะอยางเพื่อใหแผนการดําเนินไป ? ตองการใชคน
งานกี่คน ? ใครมีของประทานฝายวิญญาณที่จะทําแผนการนี้อยางมีประสิทธิภาพ ? คน
ที่เกี่ยวของจะทํางานรวมกันไดอยางไร ?
∗ จะใชเงินสักเทาไร ? ประมาณการวาจะใชจายเทาไรเพื่อใหจุดมุงหมายสําเร็จลงได เมื่อ
คุณทําเชนนี้ คุณกําลังสราง “งบประมาณ” คุณกําลังประมาณการใชจายเพื่อใหสําเร็จ
ตามแผนการ
ถาคุณจัดงบประมาณการรับใชบนพื้นฐานของ จุดมุงหมายแลวจุดมุงหมายของคุณจะสอด
คลองกับจุดประสงคของคุณ และคุณจะใชงบประมาณของการรับใชนี้เพื่อใหสําเร็จจุดประสงคของคุณ
มิฉะนั้น คุณจะไมไดใชเงินอยางมีสติปญญา
หลักสูตรที่ชื่อวา “หลักการบริหารตามพระคัมภีร” บอกถึงหลักการของพระคัมภีรในดาน
การเงินซึ่งจะชวยใหคุณใชจายเงินของการรับใชอยางเหมาะสม (ไดใหตัวอยางของงบประมาณไวใน
ภาคผนวกของคูมือนี้)
จุดมุงหมายตองเปนสิ่งที่วัดได
หมายถึงวาตองเขียนจุดมุงหมายไวเพื่อคุณจะสามารถประเมินวาคุณทําแผนการสําเร็จลงหรือ
ไม คุณจะเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลในบทที่ ๖
จุดมุงหมายตองบอกใหชัดเจนวาคุณตั้งใจใหอะไรเกิดขึ้นซึ่งเปนผลของสิ่งที่คุณกําลังกระทํา
ซึ่งทําใหงายตอการที่จะประเมินผลและตัดสินดูวาคุณไดทําจุดมุงหมายใหสําเร็จหรือไมคุณไมสามารถ
วัดผลของงานรับใชโดยปราศจากมาตรฐานที่ตั้งไวกอนเพื่อที่จะนํามาตัดสินผลงานของคุณ
ตองจัดบริหารจุดมุงหมายโดยกําหนดสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใด (Priority)
คุณจะวางจุดมุงหมายหลายประการเพื่องานรับใชดังนั้นคุณตองจัดการหรือบริหารจุดมุงหมาย
โดยกําหนดสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทําแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ? จุดมุงหมายใดที่จําเปนตองทําใหสมบูรณกอน
ที่คุณกอนสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทําแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ? จุดมุงหมายใดที่จําเปนตองทําใหสมบูรณกอน
ที่คุณจะทําแผนการอื่นๆ ตอไปใหสําเร็จ ?

ตัวอยางเชน
สตจักรไว
สําหรับผูที่กลับใจ

คุณตองทําแผนการของการประกาศในหมูบานใดหมูบานหนึ่งกอนที่คุณจะตั้งคริ

รวมเอาจุดมุงหมายทั้งในระยะยาวและในระยะสั้นเขาดวยกัน
การวางแผนเปนแผนการซึ่งตองใชเวลาโดยเหตุนี้เองคุณควรวางแผนใหยาวลวงหนาเทาที่จะ
ทําได
การวางแผนมีความสัมพันธกับอนาคต มีอนาคตอยู ๒ แบบดวยกันคือ
อนาคตอันใกลทันที ๒-๓ วัน, ๒-๓ สัปดาห และ ๒-๓ เดือน ตอไปเปนอนาคตอันใกลทันที
คุณควรทําการวางแผน “ระยะสั้น” สําหรับชวงเวลานี้ซึ่งเปนแผนการซึ่งคุณจะทําทันทีเดี๋ยวนี้
อนาคตที่อยูไกล อนาคตที่อยูไกลคือ ปตอไป และปตอๆ ไป คุณควรวางแผนการ “ระยะ
ยาว”สําหรับอนาคตที่อยูไกลเปนแผนการอนาคตซึ่งคุณสามารถเริ่มตนเตรียมตัวและอธิษฐาน
ไดเดี๋ยวนี้ คุณจะทําตามแผนการไดจริงๆ ในภายหลัง
เพื่องานรับใชที่มีประสิทธิภาพ คุณควรวางแผนการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเมื่อคุณทําเชนนี้
คุณจะรูวาคุณตองทําอะไรในขณะนี้และคุณจะทําอะไรอยางแนนอนในอนาคต
พระคัมภีรสอนวาเราตอง “ทํางานยุงจนกวาพระองคเสด็จมา” หมายถึงวาเราตองวางแผน
และดําเนินการตามแผนเพื่ออาณาจักรของพระเจาทั้งในปจจุบันและในอนาคตจนกวาพระเยซูจะ
เสด็จกลับมาและนําเราไปสูสวรรค
การวางแผนเปนกระบวนการ
แผนการควรใหยืดหยุนและใหมีการเปลี่ยนแปลงไดการวางแผนเปนกระบวนการที่ไดรับการ
ทรงนําจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงเปดชองตอการทรงนําใหมๆ ในการวางแผนเสมอ
อัครทูตเปาโลวางแผนการที่จะไปเอเชียในเวลาหนึ่งแตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยวา
ไมใชเวลาที่เหมาะสม เปาโลปรับเปลี่ยนแผนการของเขาและไปเอเชียในเวลาอื่น (กิจการ ๑๖.๖)
หลังจากที่คุณวางแผนการแลวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอมหรือในงานรับ
ใชของคุณควรมีการเปดเผยใหรูแผนการที่ดีกวาปญหาที่เกิดขึ้นอาจทําใหจําเปนตองทบทวนแผนการ
ดั้งเดิมนี่จึงเปนเหตุที่ เหตุใดการวางแผนจึงตองยืดหยุนคุณตองเปดสูการเปลี่ยนแปลงแผนการเทาที่
จําเปนและเทาที่พระเจาทรงนําคุณใหทํา

คุณจําเปนตองทบทวนจุดมุงหมายและสรางจุดมุงหมายใหมๆ เพราะวา
♦ สิ่งแวดลอมที่คุณรับใชจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณตองปรับเปลี่ยนแผนการของคุณ ตัว
อยางเชน ถามีผูลี้ภัยกลุมใหญยายเขามาอยูในบริเวณของคุณ คุณจําตองปรับเปลี่ยน
แผนงานรับใชของคุณเพื่อรวมงานรับใชที่มีตอพวกเขาดวย
♦ คุณจะทําแผนการสําเร็จและตองการแผนการใหมๆ ตัวอยางเชน คุณอาจสําเร็จเปาหมาย
ในการตั้งคริสตจักรใหมในหมูบานนั้นๆ ทีนี้คุณจะทําอะไรตอไป ?
♦ พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจนําพาคุณใหเปลี่ยนแผนการได
♦ คุณพบวาแผนการที่คุณทําไมทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จในชีวิตและการรับใชของ
คุณ คุณจําเปนตองทบทวนแผนการนั้น
ตัวอยางของจุดมุงหมาย
ในภาค “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้มีจุดมุงหมายตัวอยางเพื่อใหคุณศึกษา มีทั้งตัว
อยางที่ถูกตองและไมถูกตอง
เปดไปดูตัวอยางเหลานี้และศึกษาเสียกอนที่จะกาวตอไปกับบทเรียนที่เหลือตัวอยางจะ
ชวยใหคุณเขาใจวาคุณไดศึกษาอะไรจนถึงตรงนี้
เขียนจุดมุงหมายสวนตัวของคุณ
1. พลิกกลับไปที่บทที่ ๓ และทบทวนการประกาศถึงจุดประสงคซึ่งคุณเขียนสําหรับ คริสต
จักรของคุณ สามัคคีธรรมหรือองคการของคุณ
2. เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชในระยะสั้นอยางนอย ๓ อยางสําหรับงานรับใชที่ทํารวมกัน
ซึ่งคุณมีสวนรวม คุณอาจตองการพบกับผูนําคนอื่นๆ ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกัน
กําหนดจุดมุงหมายของกลุม
3. เขียนจุดมุงหมายในระยะยาวอยางนอย ๓ อยาง สําหรับงานรับใชที่ทํารวมกันซึ่งคุณมีสวน
รวม คุณอาจตองการพบกับผูนําคนอื่นๆ ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกันกําหนดจุดมุง
หมายของกลุม จงใชในรายงานเพื่อวางจุดมุงหมายที่ใหไวใน “เพื่อการศึกษาตอไป” ของ
บทเรียนนี้เพื่อเขียนแผนการของคุณ
ประเมินจุดมุงหมาย
ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว โดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้
1. จุดมุงหมายของคุณชัดเจน สั้นและเขาใจงายหรือไม ?
2. จุดมุงหมายแตละอยางบอกถึงเปาหมายเดียวหรือไม ?
3. จุดมุงหมายแตละอยางมีกําหนดแผนการไวอยางแนชัดหรือไมวา

- จะตองทําอะไร ?
- ทําอยางไร ? (ปฏิบัติการตามขั้นตอนและวิธีการ)
- เมื่อไร ? (เริ่มตน จบสมบูรณและวันเวลาที่ตรวจดูความกาวหนา)
- โดยใคร ?
- คาใชจาย ?
4.
เราจะวัดจุดมุงหมายแตละอยางไดหรือไม คุณจะประเมินภายหลังเพื่อดูวาคุณ
ไดทําสําเร็จตามแผนการหรือไม ?
5.
คุณวางแผนการระยะสั้นเชนเดียวกับระยะยาวหรือไม ?
6.
จุดมุงหมายของคุณมีความสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับใชของคุณหรือไม ?
7.
จุดมุงหมายสวนตัวของคุณ มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํา
รวมกันซึ่งคุณเกี่ยวของดวยหรือไม ? (เชน สามัคคีธรรมในคริสตจักร นิกาย องคกร)
8.
คุณเต็มใจที่จะลงทุนในแงของการเงิน เวลาและการเสียสละเพื่อทําใหแผนการได
ผลหรือไม ?
9.
คุณขอความชวยเหลือจากพระเจาในการเขาหาจุดมุงหมายนี้หรือไม ? คุณ สามารถ
ทําใหจุดประสงคทั่วไปของพระองคและจุดประสงคเฉพาะของ คุณใน
แผนการ
ของพระองคสอดคลองกันไดนานเทานาน

วิชาการบริหารงานตามวัตถุประสงค

ชื่อ
บททดสอบตนเอง บทที่ ๔
๑.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

๒.

จงใหคํานิยามของคําวา “จุดมุงหมาย”

๓.

อะไรคือความแตกตางระหวางจุดประสงคกับจุดมุงหมาย ?

๔.

จงบอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ

๕.

เหตุใดจุดมุงหมายจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

ชื่อ
บททดสอบตนเอง บทที่ ๔/๒
๖.

จงอธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายระยะยาวกับจุดมุงหมายระยะสั้น

๗.

คุณเลือกจุดมุงหมายอยางไร ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

คําตอบบททดสอบ บทที่ ๔
๑.

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

๒.

“จุดมุงหมาย” คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทํา เปนเปาหมายหรือ
ความตั้งใจที่จะไปใหถึง เปนแผนการ เมื่อคุณวาง “จุดมุงหมาย” เพื่องานรับใชคุณจะ
วางแผนการที่จัดการไวดีแลว เพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จ หนา 58
๓.
จุดประสงคคือ นิมิตฝายวิญญาณ คือการรูเหตุผลเฉพาะของคุณในตอนรับใช รูสวน
ของคุณในแผนการของพระเจา จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทําเพื่อใหสําเร็จวัตถุ ประสงคที่
พระเจาประทานแกคุณ เปนแผนการที่ทําใหสําเร็จวัตถุประสงค
หนา 59
๔.
จุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ จุดมุงหมายสวนตัวและจุดมุงหมายกลุม
หนา 61
๕.
เปรียบเทียบคําอธิบายของคุณกับที่ใหไวในหนา 62
๖.
จุดมุงหมายในระยะยาวคือ แผนการสําหรับอนาคตอันไกล สวนจุดมุงหมายในระยะสั้น
คือ แผนการสําหรับอนาคตที่กําลังจะมาทันที
ดูหนา 67
๗.
คุณเลือกจุดมุงหมายไดโดยการอธิษฐาน การทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศึกษา
พระวจนะของพระเจาและจากความเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของ
พระเจา
หนา 63

เพื่อศึกษาตอไป

1.

จุดมุงหมายตัวอยางใหศึกษา
ตัวอยาง เราจะพิจารณาแผนการของคริสตจักรในเมืองใหญคือลอสแอนเจลิส คาลิฟฟอเนีย
ในสหรัฐอเมริกา
คริสตจักรนี้เชื่อวาจุดประสงค คือเพื่อประกาศขาวประเสริฐแกเมืองลอสแอนเจลิส
ตอไปนี้คือ ตัวอยางของจุดมุงหมายที่เขาเขียน ซึ่งไมถูกตอง
“เราจะประกาศพระกิตติคุณแกเมืองลอสแอนเจลิส”
นี่ไมใชจุดมุงหมายที่วัดได เขาจะรูไดอยางไรวาเขาทําแผนการไดสําเร็จ ? ใครจะเปนคนทํา ?
ทําอยางไร ? ทําเมื่อไร ? คาใชจายเทาไร ? เขาจะเริ่มตนเมื่อไร ? จุดมุงหมายนี้กวางขวางทั่วไปมากไป
ไมไดเขียนอยางชัดเจนและไมบอกอยางแนชัดวาจะตองทําอะไรบาง
ตอไปนี้เปนตัวอยางของจุดมุงหมายที่ถูกตอง
“เราจะประกาศแกชุมชนที่พูดภาษาสเปนซึ่งอาศัยอยูภายในรัศมี ๕ ไมลจากคริสตจักรของเรา
เราจะเริ่มตนทํางานจุดมุงหมายนี้ในวันที่ ๑ มกราคม ๑๙๙๐ เราจะทําโครงการนี้สําเร็จในวัน
ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๙๐ เราจะจัดประชุมในวันพุธแรกของแตละเดือน เพื่อประเมินความกาวหนาของ
เรา
เราจะรูวาเราไดทําจุดมุงหมายนี้สําเร็จ เมื่อเราไดทําสิ่งตอไปนี้
1. เขาไปหาทุกๆ บานที่พูดภาษาสเปน ภายในรัศมี ๕ ไมลดวยขาวประเสริฐและคําพยาน
2. กอตั้งคริสตจักรสําหรับคนที่พูดภาษาสเปน ประกอบดวยอยางนอยผูกลับใจใหม ๑๐๐ คน
จากการเปนพยานถึงขาวประเสริฐ
3. ฝกอบรมผูเชื่อใหมเหลานี้เพื่อใหทําตอเนื่องไปในกระบวนการประกาศขาวประเสริฐใน
บริเวณนี้
ผูที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้คือคนเหลานี้
โจ สมิธ จะอํานวยการและรวมมือในโครงการนี้ภายใตการนําของศิษยาภิบาลของเรา เราจะ
แบงบริเวณ ๕ ไมลออกเปนชวงๆ และแตงตั้งประธานของเขตนี้ซึ่งรับผิดชอบสําหรับแตละเรื่องจะแบง
ชวงพื้นที่ออกโดยดูจากภูมิศาสตรที่ตั้งของบริเวณนั้นๆ
ประธานของพื้นที่แตละเขตจะเยี่ยมเยียนแตละบานในเขตพื้นที่ของตนและเสนอขาวประเสริฐ
เขาจะบันทึกชื่อและที่อยูของผูกลับใจใหม เขาจะซื้อใบปลิวไวใหแตละบานที่เขาไปเยี่ยม พระกิตติคุณ
ยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน
เขาจะติดตามผลผูกลับใจใหมแตละคนและทําใหเขาเปนสวนของคริสตจักรใหม โจ สมิธจะฝก
อบรมผูกลับใจใหมเหลานี้และเลือกผูนําสําหรับคริสตจักรใหมเมื่อผูนําถูกฝกอบรมและกอตั้งขึ้นเราจะ

วางจุดมุงหมายคลายคลึงกันสําหรับพื้นที่อื่นของลอสแอนเจลิส ในที่สุดเราก็จะประกาศทั่วเมือง
นี่คือสิ่งที่ตองใชจายเพื่อดําเนินการตามแผนนี้
งบประมาณ
B
ใบปลิวพระกิตติคุณ
B
หนังสือเลมเล็กยอหน
B
แผนที่เพื่อทําเครื่องหมายบริเวณชองตางๆ
B
การดชื่อและที่อยูเพื่อบันทึกชื่อผูเชื่อใหม
B
ประชาสัมพันธการเปดคริสตจักรใหมในหนังสือพิมพทองถิ่น
B
สงคําเชิญสวนตัวโดยทางไปรษณียไปยังผูกลับใจใหมเพื่อใหมารวมประชุม นมัสการ
ครั้งแรก (การนมัสการจะกระทําในบานเพื่อลดคาใชจายสําหรับสถานที่ประชุม)
B
อุปกรณฝกอบรมเพื่อสรางผูกลับใจใหเปนสาวก
งบประมาณเหลานี้จะชวยใหเราทําจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาไดสําเร็จ
ในการออกไปประกาศพระกิตติคุณแกคนในเมืองลอสแอนเจลิสโดยการเขาไปถึงผูคนที่พูดภาษาสเปน
ภายในรัศมี ๕ ไมลของคริสตจักรของเราเรากําลังทําใหสวนหนึ่งของจุดประสงคของพระองคสําเร็จ
สําหรับคริสตจักรของเรา
นี่เปนแผนการที่เราสามารถทําซํ้าแลวซํ้าอีกในบริเวณอื่นของเมืองลอสแอนเจลิสจนกวาเราได
ประกาศทั่วทั้งเมือง”
2.
อานสุภาษิต ๑.๒-๖ บงชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของหนังสือสุภาษิตซึ่งอธิบายวาเหตุใด
หนังสือนี้จึงถูกเขียนขึ้น สวนที่เหลือของหนังสือเต็มไปดวยจุดมุงหมายเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
3.
ตอไปนี้เปนจุดมุงหมายบางประการที่พระเจาทรงใหไวสําหรับอิสราเอลเมื่อเขาเปนทาส
อยูอียิปต ในอพยพ ๖.๒-๘ พระองคตรัสวา
◊ เราจะนําเจาออกมาจากใตแอกของอียิปต
◊ เราจะปลดปลอยเจาจากการเปนทาสของการเปนอียิปต
◊ เราจะไถเจาดวยแขนที่อากวางออกและดวยการพิพากษาอันยิ่งใหญ
◊ เราจะรับเจาเปนประชากรของเรา
◊ เราจะเปนพระเจาของเจา
◊ เราจะนําเจาเขาไปในแผนดินซึ่งเราปฏิญาณดวยมือที่ยกขึ้น (เครื่องหมายของคําสาบาน)
◊ เราจะใหแผนดินเปนกรรมสิทธิ์ของเจา

ชางเปนแผนการที่นาอัศจรรยอะไรเชนนี้!โมเสสสื่อสารแผนการของพระจาแกประชากรอยางชัด
เจน แตผูคนปฏิเสธไมยอมรับแผนการนี้ (อพยพ ๖.๙)
บางครั้งคุณอาจมีแผนการที่วิเศษที่พระเจาประทานใหและคุณจะยังคงเผชิญกับการตอตาน
จากผูคนอยู
จงจําไววาจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะไมลมเหลวพระเจาทรงสําเร็จจุดมุงหมายของ
พระองค แมวาพระองคจะตองรอคนรุนใหมที่จะทําใหงานพระองค
4.
จงเลือกองคการคริสเตียนที่คุณคุนเคย จากการปฏิบัติงานขององคการนี้ คุณคิดวาจุดประสงค
ของเขาคืออะไร ? คุณคิดวาอะไรคือจุดมุงหมายบางประการของเขา ?
5.
ถาคุณรูวาคุณจะลมเหลวไมได คุณจะวางจุดมุงหมายใดของงานรับใช ๓ ประการ ? เมื่อไดจด
รายการแลวจงอธิษฐานเกี่ยวกับจุดมุงหมายเหลานี้ อยากลัวความลมเหลว พระเจาอาจตองการใหคุณ
พยายามเพื่อใหจุดมุงหมายเหลานี้สําเร็จลง ?
๖.
ความสําคัญของสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใดไดใหไวในคําอุปมาของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖๒๐ เศรษฐีหนุมผูนี้
∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อตนเองและไมใชเพื่อผูอื่น สิ่งสําคัญกอนอื่นใดของเขาคือ ชีวิตที่มีตน
เองเปนศูนยกลางแทนที่จะเปนชีวิตที่มีอาณาจักรของพระเจาเปนศูนยกลาง
∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อรางกายของเขา มิใชเพื่อวิญญาณของเขา สิ่งสําคัญกอนอื่นใดของเขา
คือเนื้อหนังมากกวาที่จะเปนวิญญาณ
∗ จัดหาสิ่งตางๆ สําหรับชีวิตนี้มากกวาชีวิตนิรันดร สิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดของคุณมีความ
สัมพันธกับชีวิตนิรันดรอยางไร ?
อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในสิ่งที่สําคัญกอนอื่นใด ? เขาใหเหตุผล “ภายใน
ตนเอง” (ลูกา ๑๒.๑๗) เขาไมไดวางแผนโดยมีจุดประสงคและสิ่งที่สําคัญกอนอื่น
ใดของพระเจาในความคิดของเขา
สิ่งที่สําคัญกอนอื่นใดที่วางผิดที่มักจะตามมาดวยการถูกลงโทษ (ดูขอ ๒๐)
๗.
จงใชกระดาษรายงานในหนาตอไปเพื่อชวยใหคุณวางจุดมุงหมายสําหรับงานรับใชของคุณ

แผนรายงานสําหรับกําหนดจุดมุงหมาย
บอกวาคุณจะทําอะไร
ขาพเจา (เรา) จะ.................

ขาพเจา (เรา) จะเริ่มทํางานตามจุดมุงหมายนี้ วันที่
ขาพเจา (เรา) จะทําจุดมุงหมายนี้ใหสําเร็จใน วันที่
ขาพเจา (เรา) จะตรวจสอบความกาวหนาในวันที่ตอไปนี้
วันที่
วันที่
วันที่
ขาพเจา (เรา) จะรูวาไดทําจุดมุงหมายนี้สําเร็จเพราะวา

คนที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้มีดังนี้

คนแตละคนจะทํางานตอไปนี้

จุดมุงหมายนี้จะชวยเราใหทําจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาสําเร็จเพราะวา

นี่คือสิ่งที่ตองใชจายเพื่อใหแผนการสําเร็จ :
(เตรียมงบประมาณของคุณบนกระดาษอีก ๑ แผน ใหตัวอยางงบประมาณไวแลวในภาคผนวกของคู
มือนี้)

บทที่ ๕
คนและกรรมการ
ดําเนินการตามแผนงาน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
∗ นิยามคําวา “กระบวนการ”
∗ อธิบายขั้นตอนตอไปนี้ของการดําเนินการตามแผนงาน
− คัดเลือก
− สื่อสาร
− แจกจายงาน
− ฝกอบรม
− จัดองคกร
− จัดตารางกําหนดการ
− จัดงบประมาณ
− ทําการตัดสินใจ
− ทบทวน
− ประเมิน
∗ อธิบายคําอุปมาของถุงนํ้าองุนและเสื้อผา
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว ทานก็จะไดทําใหสําเร็จตามความสามารถของทาน”
๒ โครินธ ๘.๑๑

คํานํา
ในบทเรียนที่แลวมาคุณไดแยกแยะจุดประสงคสําหรับงานรับใชของคุณและเรียนวาทําแผนการ
อยางไร
แตการวางแผนเทานั้นยังไมเพียงพอ เพียงแคความเชื่อหากปราศจากการกระทําก็ตายแลว
การวางแผนถาปราศจากการกระทําก็จะไมสําเร็จผลใดใด
ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนวาจะดําเนินการตามแผนงานของคุณอยางไรการดําเนินการตามแผน
งานหมายถึงนําไปปฏิบัติ คุณทําเชนนี้ไดโดยกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ
คนและกระบวนการ
กระบวนการเปนขั้นตอนที่คุณใชดําเนินการตามแผนงานกระบวนการคือวิธีโครงการหรืองานที่
ผูนําทําเพื่อใหสําเร็จตามแผนงาน
คนเปนเครื่องมือที่พระเจาใชในงานการรับใชทั่วโลกกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ
เปนสิ่งที่จําเปนถาตองทําแผนงานใหสําเร็จ
ดําเนินการตามแผนงาน
ถาคุณตองดําเนินการตามแผนงานใหสําเร็จ ประการแรก คุณตองมีความเขาใจที่ชัดเจนถึง
แผนงานนี้ เหตุนี้เองคุณจึงตองเขียนแผนงานของคุณออกมาตามที่บอกไวในบทที่ ๔
จําไววา แผนงานควรประกอบดวย
♦ คําประกาศวาจะตองทําอะไรใหแนนอน
♦ คําอธิบายวาคุณจะทําอยางไร
♦ ใครจะเปนคนทํา (คนที่เกี่ยวของ)
♦ คุณจะทําเมื่อไร (วันเริ่มตนและวันเสร็จสิ้น วันที่จะทบทวนความกาวหนาของแผนงาน)
♦ งบประมาณ (จะตองใชจายอะไรบาง)
เพื่อที่จะดําเนินการตามแผนงาน ผูนํามีความรับผิดชอบพื้นฐานบางประการดังตอไปนี้
การคัดเลือก
ในระหวางที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้ พระเยซูทรงคัดเลือกสาวกใหชวยพระองคในงานรับใช
1.
คน ชายและหญิงที่ “สัตยซื่อ”
คัดเลือกชายและหญิงที่ “สัตยซื่อ” คนที่ “สัตยซื่อ”คือคนที่ไดยอมรับพระกิตติคุณและชีวิต
ของเขาแสดงใหเห็นการสํานึกผิดและการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง

จงเลือกผูที่ไดรับการทรงเรียกใหทําจุดประสงคพิเศษของงานรับใชของคุณ ถาคนไมมีภาระ
สําหรับงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งคุณกําลังทําอยูในไมชาเขาจะหมดความกระตือรือลนและความผูกพัน
ที่จะชวย
พระเจาทรงมีแผนการเฉพาะสําหรับแตละคนและถาเขาไมรับใชในที่ซึ่งพระเจาตองการใหเขา
ทําเขาจะไมมีประสิทธิภาพจุดประสงคของการรับใชตองกลายเปนจุดประสงคของการรับใชตองกลาย
เปนจุดประสงคของเขาแตละคน
จงคัดเลือกคนที่ “เต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์” และมีชื่อเสียงดี (กิจการ ๖.๘) ผูที่
ปรนนิบัติในตําแหนงผูนําควรมีคุณสมบัติตามพระคัมภีรสําหรับผูนําฝายวิญญาณที่ใหไวในติตัส ๑.๕-๙
และ ๑ ทิโมธี ๓.๑-๑๓
2.

ของประทานฝายวิญญาณ
จงคัดเลือกคนซึ่งมีของประทานฝายวิญญาณที่จะชวยเขาใหทํางานเฉพาะอยางที่คุณขอใหเขา
ทําไดสําเร็จ ซึ่งคนในสมัยพระคัมภีรใหมถูกเลือกใหทํางานดวยวิธีนี้
ตัวอยางเชน ผูที่มีของประทานของการสอนอาจไมเปนผูประกาศที่มีประสิทธิภาพผูที่มีของ
ประทานของการเปนผูประกาศอาจลมเหลวในการเปนศิษยาภิบาล

3.

ความชํานาญและความสามารถ
นอกเหนือจากของประทานฝายวิญญาณแลว คนมีความชํานาญและความสามารถพิเศษซึ่ง
พระเจาประทานแกเขาหรือซึ่งเขา พัฒนาโดยการศึกษาและการฝกอบรมใหคิดถึงงานที่จําเปนตองทํา
และคัดเลือกคนที่มีความชํานาญและความสามารถที่เหมาะสมสําหรับงานนั้นๆ ในการรับใช
ตัวอยางเชน เมื่อโมเสสไดรับแผนงานจากพระเจาใหสรางพลับพลาเขาคัดเลือกคนซึ่งมีความ
ชํานาญใหทํางานดังกลาว
อยางไรก็ตามจงจําไวเสมอวาเปนการงานที่เราจะนําเอาคนฝายวิญญาณและฝกอบรมเขาใหมี
ความชํานาญที่เขาตองการมากกวาที่เราจะนําเอาคนฝายโลกมาพัฒนาใหเขามีความสัตยซื่อ
4.

ประสบการณในงานรับใช
ประเมินประสบการณของงานรับใชที่ผานมาถาคนไดรับใชอยางประสบความสําเร็จในตําแหนง
ที่คลายคลึงกัน งานรับใชและการเจิมของเขาในตําแหนงนั้นก็ไดรับการพิสูจนแลว

5.

ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอ
ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอฝายวิญญาณของคนนั้น ความแข็งแกรงอะไรที่ทําให
เขาเปนผูเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนี้ ? ความออนแออันใดที่อาจกอใหเกิดปญหาและคุณจะจัดการ
กับสิ่งเหลานี้ไดอยางไร ?
สื่อสาร
ตองสื่อสารแผนการใหชัดเจน ยิ่งคนรูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการมากเทาไรก็ยิ่งงายสําหรับ
เขาที่จะทําความรับผิดชอบใหสําเร็จ
ความสําคัญของการสื่อสารไดใหไวชัดเจนในบันทึกของพระคัมภีรเรื่องหอบาเบล จงอานเรื่อง
ราวนี้ในปฐมกาล ๑๑.๑-๙
คนตองรู
♦ แผนการทั่วไป
เขาตองเขาใจแผนการทั่วไปและเขาใจวาแผนการนี้เขากับจุดประสงคของพระเจาและจุด
ประสงคเฉพาะขององคการอยางไร ?
รายละเอียดของแผนการ
เปนรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่มีสวนรวมในงานงบประมาณกําหนดเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ
และแผนการจะถูกประเมินอยางไรเพื่อดูวาแผนการนั้นสําเร็จหรือไม
ความรับผิดชอบเฉพาะของเขาในแผนการ
คนตองรูอยางแนชัดวาเขาตองรับผิดชอบเปนสวนตัวที่จะทําอะไร เมื่อไรและใชเงินทุน
อุปกรณและบุคคลากรอะไรที่จะชวยใหเขาทําได
การสื่อสารควรเปนแรงจูงใจใหัคนทํางานรับใชเมื่อคุณจูงใจผูคนคุณไดสื่อสารการทาทายและ
การดลใจใหเขาทํางานไดสําเร็จ คุณพัฒนาแรงจูงใจที่เหมาะสมหรือเหตุผลในการทํางานรับใช
จงจําไววา
“............การสื่อสารที่ไวใจไดทําใหเกิดความกาวหนา” สุภาษิต ๑๓.๑๗ (อมตธรรม
ชีวิต)
การมอบหมายงาน
หลังจากที่สื่อสารแผนงานแลว คุณตองแจกจายความรับผิดชอบสําหรับงานที่ตองทํา

“การแจกจายงาน” คือการมอบหมายความรับผิดชอบและสิทธิอํานาจแกผูอื่นในงานรับใช
เมื่อคุณแจกจายงานคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอื่นใหทํางานนั้นๆ สิทธิอํานาจที่ทําใหสําเร็จ
และขอผูกมัดที่จะทํางานใหสําเร็จอยางถูกตอง
เราพบตัวอยางในพระคัมภีรเรื่องการมอบหมายงานไดในแผนการที่เจโธรกระทําและโมเสสเปน
ผูดําเนินการ จงอานเรื่องนี้ในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗
โมเสสเหน็ดเหนื่อยมากจากการทํางานทุกอยางดวยตนเองเจโธรสอนเขาวาจะแจกจายความรับ
ผิดชอบและสิทธิอํานาจแกผูอื่นอยางไรเพื่อทํางานรับใชใหสําเร็จคนที่โมเสสมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหก็ตองผูกมัดตนเองตอโมเสสเพื่อทํางานนั้น
ผูนําควรใสใจเฉพาะการตัดสินใจที่สําคัญๆ สวนสําคัญที่สุดของแผนการและบังคับบัญชา
ผูที่ทํางานนั้นๆ เทานั้น จงมอบหมายรายละเอียดและงานประจําวันที่ตองทําใหแผนการสําเร็จแกผูอื่น
เมื่อคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูใด คุณตองใหเขามีสิทธิอํานาจที่จะทํางานนั้น หมาย
ความวาคุณปลอยการควบคุมหรืออํานาจที่เขาตองการและใหเขามีแหลงทรัพยากรณที่จําเปน
เพื่อกอตั้งสิทธิอํานาจและความรับผิดชอบจะเปนประโยชนที่จะเขียนงานที่เฉพาะอยางซึ่ง
คุณมอบหมายแกผูนั้น บางทีเรียกวา “การบรรยายลักษณะงาน” หรือ “การบรรยายลักษณะการรับ
ใช” (ดูตัวอยางในภาคผนวก)
เมื่อคุณอธิบายความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ แลว ก็ทําใหเขามีภาระหนาที่ หมายถึงวาเขารู
สึกวาเขาตองทําอะไร เขารูวาคุณจะตรวจสอบดูวาเขาไดทํางานของเขาหรือไมและทําอยางถูกตองหรือ
ไม
= เพื่อสรุปการมอบหมายงานรวมถึงการมอบสิ่งเหลานี้แกผูอื่น
= ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานรับใช
= สิทธิอํานาจ
เพื่อทํางานใหสําเร็จ
= ภาระหนาที่
ขอผูกมัดใหทํางานสําเร็จอยางเหมาะสม
การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สําคัญเพราะ
◊ ทําใหผูนํามีอิสระที่จะทํางานที่สําคัญกวา (ดูอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗ และกิจการ ๖.๓-๔)
◊ ทําใหคนอื่นมีประสบการณและการฝกฝนในงานรับใช
◊ เปนการทําตามแบบแผนของพระเจาสําหรับ “การรับใชในพระกาย” ในคริสตจักร โดยที่
แตละคนใชของประทานฝายวิญญาณเพื่องานรับใช
◊ ทําใหมีผูนําใหมๆ เกิดขึ้น

การฝกอบรม
บางคนที่คุณไดมอบหมายงานในนั้นจะมีความชํานาญที่จําเปนตองใชในการทํางานใหสําเร็จ
อยูแลว แตบางคนจะตองรับการฝกอบรม
ชนิดของการฝกอบรมที่ตองการจะขึ้นอยูกับงานที่ตองทําและความชํานาญของคนที่เกี่ยวของ
บางคนจะตองการการฝกอบรมมากกวาคนอื่นเพราะวาเขามีการศึกษาและประสบการณที่จํากัด งาน
บางอยางยากกวางานอื่นๆ และตองการคําแนะนํามากกวา
การฝกอบรมสําหรับงานรับใชควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่องคุณควรพัฒนาคนที่ทํางานกับ
คุณในงานรับใชอยูเสมอในดานความรู ความชํานาญและการเติบโตฝายวิญญาณ
การจัดองคกร
คนที่คุณไดฝกอบรมตองถูกจัดองคกรเพื่อใหทํางานดวยกันในงานรับใช
การจัดองคเปนหลักฐานที่แสดงถึงการมีจุดประสงครวมกันทุกครั้งที่คน๒คนตกลงที่จะทํางาน
รวมกันดวยจุดประสงคเดียวกันก็เกิดองคกรขึ้นมาการจัดองคกรเปนกระบวนการของการสรางทีมของ
คนทํางานใหงานรับใชสําเร็จลงได
การจัดองคทําใหเกิดโครงสรางที่จะทําแผนงานใหสําเร็จ การจัดองคกรตอบคําถามวา “ใครรับ
ผิดชอบที่จะทําอะไร ?”
หากปราศจากการจัดองคกรจะมีความสับสนเกิดขึ้นซึ่งทําใหไมมีความสุขมีการบนพึมพัมและ
ละเลยงานที่สําคัญๆ ดูตัวอยางไดจากปญหาในคริสตจักรเยรูซาเล็มในกิจการ๖.๑๗และสาวกจัด
องคกรอยางไรเพื่อแกไขปญหานั้น
อยาวางรูปแบบองคกรของคุณตามอยางผูอื่นจงปลอยใหองคกรพัฒนาออกมาจากความตอง
การและแผนการและจุดประสงคของแตละคน
องคกรในคริสตจักรยุคแรกพัฒนาขึ้นมาดวยวิธีนี้องคกรไมใชสิ่งที่ทําใหเกิดงานรับใชแตงานรับ
ใชตางหากที่ทําใหเกิดองคกรตามความจําเปน เรื่องราวในกิจการ ๖.๑-๗ แสดงใหเห็นสิ่งนี้
พระเจาพระบิดา พระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการจัดองคกร พระเจาแตละภาค
ตางมีความรับผิดชอบและงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งไดอธิบายไวในพระคัมภีร
ตัวอยางในธรรมชาติที่ยิ่งใหญที่สุดของการจัดองคกรคือรางกายของมนุษยพระเจาทรงใช
ตัวอยางธรรมชาตินี้เพื่อแสดงถึงองคกรฝายวิญญาณของคริสตจักร
คริสตจักรถูกเรียกวาเปน “พระกายของพระคริสต” ซึ่งพระเยซูทรงเปนศีรษะ การเปน “ศีรษะ
ของคริสตจักร” เปนความรับผิดชอบหนึ่งในงานรับใชของพระเยซู

เมื่อคุณจัดองคกรโดยมีพระเยซูเปนศีรษะของคุณ คุณก็ทํางานรวมกันในฐานะพระกายของผู
เชื่อเพื่อใหสําเร็จจุดประสงคและแผนการฝายวิญญาณ
บางครั้งก็จําเปนตองรางรูปภาพซึ่งอธิบายโครงสรางการจัดองคกรที่คุณตั้ง รูปภาพเชนนี้เรียก
วา “แผนผังการจัดองคกร” ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ มีตัวอยางแผนผังดังกลาว
การจัดองคกรรวมถึงการพัฒนาวิญญาณแหงความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของในแผนการนี้
รวมเอาการระดมคนเหลานี้เพื่อใหทํางานรับใชไดสําเร็จและจัดใหมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางเขาเหลานั้น
จงจําไววาในองคกรที่เห็นในพระคัมภีร ไมมีใครที่ “ยิ่งใหญกวา” ผูอื่น เราตางก็เปนอวัยวะ
ของพระกายของพระคริสตซึ่งทํางานรวมกันเพื่อใหสําเร็จจุดประสงคของพระเจา (ดูเอเฟซัส 1.22-23;
4.15-16; โคโลสี 1:18; 1 โครินธ 12)
จัดกําหนดการ
เมื่อคุณเริ่มตนทําแผนการ คุณวางวันที่ซึ่งคุณจะเริ่มตนทบทวนและทําใหเสร็จสมบูรณ ทีนี้คุณ
ตองกําหนดรายละเอียดอื่นๆซึ่งเปนสวนของแผนการนั้นตัวอยางเชนในบทสุดทายไดใหตัวอยาง
ไวเกี่ยวกับการเขาไปถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนภายในรัศมี ๕ ไมลรอบๆ คริสตจักรภายในวันที่นั้นๆ มี
การวันเวลา เริ่มตน ทบทวนและทําโครงการใหสําเร็จ
ถาคุณกําลังทํางานในแผนการนี้จริงๆแลวคุณตองกําหนดวันที่และเวลาเฉพาะเจาะจงที่จะไป
ประกาศขาวประเสริฐตามบานทุกหลังกําหนดวันที่ที่จะประชาสัมพันธและจัดใหมีการนมัสการครั้งแรก
ของคริสตจักร
การวางกําหนดการเชนนี้ชวยใหคุณใชเวลาอยางฉลาด คุณตองใชเวลาอยางฉลาดเพราะวา
คุณมีเวลาจํากัดที่จะทํางานของราชอาณาจักรใหสําเร็จ
“เราตองกระทําพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยูเมื่อถึงกลางคืนไมมี
ผูใดทํางานได” ยอหน ๙.๔
“เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิตใหดี อยาใหเหมือนคนไรปญญา แตให
เหมือนคนมีปญญาจงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว” เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖
เมื่อคุณใชเวลาของคุณอยางฉลาด คุณกําหนดสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นใด หมายถึงวาคุณเลือก
ที่จะทําบางอยางและกําจัดงานบางอยางออกไป ผูนําที่ประสบความสําเร็จรูจักที่จะพูดปฏิเสธตอสิ่งที่
ไมสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายของเขา
จงประเมินทุกอยางที่คุณทําตามพื้นฐานของจุดประสงคพิเศษที่พระเจาทรงเรียกคุณ จงทําสิ่งที่
ทรงเรียกใหสําคัญเปนอันดับแรก อยาหันเหไปสูสิ่งอื่นๆ ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือดูเหมือนจะตองการใหคุณ
ทําก็ตาม

ดูในคําอุปมาของคนใชกับเงินตะลันต พระเจาจะทรงใหคุณรับผิดชอบงานรับใช (เฉพาะ
อยาง) ซึ่งพระองคมอบหมายใหคุณทํา คุณอาจยุงวุนวายกับการทําสิ่งที่ดีๆ และเปนที่ตองการหลาย
สิ่ง “เพื่อพระเจา” และพลาดจุดประสงคเฉพาะซึ่งพระองคทรงเรียกใหคุณรับใช
คุณตองมีปฏิทินเพื่อกําหนดการใหเหมาะสม การวางกําหนดการควรประกอบดวยการวางแผน
ประจําวันและประจําสัปดาห
1.
การวางแผนประจําสัปดาห
ในชวงตนของแตละอาทิตย จงทําแผนการประจําสัปดาห จงอธิษฐานเกี่ยวกับสัปดาหที่จะมา
ถึงและขอใหพระเจาทรงนําคุณในการกําหนดโครงการเฉพาะสําหรับแตละวัน จงตอบคําถามเหลานี้
• ตองทําอะไรในสัปดาหนั้น ลงรายชื่อของสิ่งดวนที่สุดที่จําเปนตองทํา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
จะมีผลใหเกิดปญหาใหญๆ หรือการลาชาในงานรับใชถาไมไดทําใหสําเร็จในสัปดาหนี้
• ควรจะทําอะไร ลงรายชื่อสิ่งตางๆ ที่สําคัญรองลงมา คุณจะทํางานเหลานี้ไดเมื่อคุณทํา
หนาที่ที่ดวนในรายการแรกสําเร็จลุลวงไปแลว
• อาจตองทําอะไรถาคุณมีเวลา ? สิ่งเหลานี้เปนรายการที่ทําในสัปดาหตอไปโดยไมกอให
เกิดปญหา
• ทบทวนรายการเหลานี้เพื่อดูวารายการใดที่คุณสามารถมอบหมายแกผูอื่นได จงมอบ
หมายงานเหลานี้ ซึ่งจะชวยใหคุณเปนอิสระที่จะทํางานที่คุณเทานั้นสามารถทําไดใหเสร็จ
สมบูรณ
2.

การวางแผนประจําวัน
ในชวงแรกของแตละวัน ขอใหพระเจาทรงเปดเผยแกคุณวาพระองคปรารถนาใหคุณทําอะไรใน
วันนี้ ทบทวนรายการของงานตางๆ ที่คุณทําสําหรับสัปดาห ขอใหพระเจาทรงสําแดงแกคุณวางาน
ตองทําในวันนั้น เขียนงานเหลานี้ลงไปและจัดลําดับตามความสําคัญ
ถามคําถามเดียวกันกับที่ถามในการวางแผนประจําสัปดาห ตองทําอะไรในวันนั้น ? ควรทํา
อะไรถาคุณเสร็จงานดวนแลว อาจทําอะไรถาคุณมีเวลา
คุณมอบหมายงานใดใหผูอื่นไดบาง ?
จงแนใจวาคุณไดจัดเวลาสวนตัวกับพระเจาในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรในแตละวัน
สิ่งนี้สําคัญเพราะวา
“ความยําเกรงพระเจานั้นยืดชีวิตใหยาวไป” สุภาษิต ๑๐.๒๗

“จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระองคจะทรงกระทําใหวิถีของเจาราบรื่น”
สุภาษิต ๓.๖
ในการวางแผน จงเปนเหมือนอัครทูตเปาโลซึ่งเปดโอกาสเสมอที่จะใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปลี่ยนแปลงแผนการ และจงจําไวดวยวาคนคือ เหตุผลที่ทําใหเกิดมีงานรับใช อยาละเลยคนเพื่อไปทํา
แผนงานหรือทํารายการของงานตางๆ ที่คุณจําเปนตองทําใหสําเร็จ
ในขณะเดียวกัน จงระวังไมใชผูอื่นมาหันเหความสนใจจากงานของคุณดวยหลายสิ่งซึ่งจะทํา
ใหคุณตองใชเวลา
และพลังงานไปทํางานนั้นการหันเหออกไปแมวาจะเปนงานที่ดีก็เปนเครื่องมือของศัตรูที่จะทําใหคุณไม
ไดทําแผนการของพระเจาใหสําเร็จ
จงอานเนหะมีห 6.1012 “ ผูพยากรณของพระเจา ” พยายามหันความสนใจของเนหะมีหจาก
งานของเขาโดยการเรียกประชุมที่พระวิหารของพระเจาซึ่งก็ฟงดูเปนฝายวิญญาณดีใช
ไหม? ผูพยากรณพยายามที่จะบอกเนหะมีหวาเปนการปลอดภัยกวาที่เขาจะอยูในพระวิหาร
ของพระเจาและเขาอาจถูกฆาถาเขาไมมา
แตวาเนหะมีหรูไดวาพระเจาไมไดสงผูพยากรณผูนี้มาเขาไมไดไปรวมประชุมพระเจาทรงบอกให
เขาทํางานเรื่องการสรางกําแพงและสิ่งนี้เทานั้นที่เขาตองทํา !
3.

การวางแผนแบบอื่นๆ ของเวลา
คุณอาจพบวาจําเปนตองทํากําหนดการโดยใชชวงเวลาแบบอื่นๆ เชน ครูในโรงเรียนอาจ
ตองการวางแผนโดยใชเวลาเปนเทอมของโรงเรียนหรือไตรมาสของป
การวางแผนการรับใชประจําปเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง ขอพระเจาชวยใหคุณวางเปาหมาย
สําหรับป ใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระองค การแยกแยะเปาหมายประจําปจะทําใหคุณวาง
แผนการเฉพาะสําหรับแตละสัปดาหในปนั้นได
เมื่อคนหลายคนทํางานดวยกันตามแผนการ แตละคนจําเปนตองมีปฏิทินซึ่งแสดงถึงกําหนด
การของรายละเอียดของแผนการ ซึ่งจะชวยใหแตละคนจําไดวาตองทําอะไร เมื่อไร
งบประมาณ
ในระหวางขั้นตอนการวางแผน คุณทํางบประมาณซึ่งแสดงถึงจํานวนเงินที่คุณวางแผนที่จะใช

ขณะที่คุณดําเนินตามแผนการ ใหใชงบประมาณนี้เพื่อนําทางคุณในการใชจายเงิน วิธีงายๆ
ที่จะใชเงินใหเปนไปตามงบประมาณก็คือทําบันทึกการเงินอยางงายๆซึ่งมีรายการของสิ่งของจํานวนเงิน
ที่วางงบไวในตอนตน จํานวนเงินที่ใชจายจริงๆ และเงินที่ยังคงเหลือ ตอไปนี้เปนตัวอยางใหทําตาม
แผนการ
เพื่อหาพระคัมภีรใหผูเชื่อใหมแตละคนในการสามัคคีธรรมของคริสตจักร
บันทึกการเงิน
สิ่งของ
พระคัมภีร

จํานวนเงินที่ตั้งงบ
ประมาณไว
$ 300.00

จํานวนเงินที่ใชจายไปใน
เวลานี้
$ 200.00

จํานวนเงินที่คงเหลืออยู
สําหรับสิ่งของ
$ 100.00

คุณอาจพบวาคุณตองปรับปรุงงบประมาณดั้งเดิม สิ่งของบางอยางอาจมีราคาสูงกวาที่คุณวาง
แผนและสิ่งอื่นๆ อาจมีราคานอยกวา
การตัดสินใจ
ในขณะที่แผนการใดใดถูกนํามาปฏิบัติการ ผูนําตองทําการตัดสินใจหลายอยางเกี่ยวกับแผน
การดังกลาว กระบวนการของพระคัมภีรในการตัดสินใจไดอธิบายไวแลวในหลักสูตรของฮารเวสไทม
นานาชาติ ชื่อ “หลักการบริหารตามพระคัมภีร” ใหกลับไปดูเพื่อชวยในการตัดสินใจที่ดี
การทบทวน
หลังจากที่คุณดําเนินการตามแผนแลว คุณตองทบทวนเพื่อดูวางานกาวหนาไปอยางไร ให
ประชุมกับผูที่ทํางานตามแผนการนี้เพื่อ...........
• ใหแนใจวาคนทํางานหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลง
• ใหแนใจวาคนทํางานมีเงินทุน อุปกรณและสิ่งตางๆ ที่จําเปนที่จะทําใหงานสําเร็จลงได
• เพื่อดูวาแผนการกาวหนาไปตามกําหนดการหรือไม
• เพื่อใหงานเปนไปตามงบประมาณ
• เพื่อแกไขแผนการถาจําเปน
• เพื่อใหสวนของแผนการและงานระหวางคนที่มีสวนรวมนั้นมีความสัมพันธกัน
• เพื่อแกไขปญหาในแผนงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคนที่เกี่ยวของกับแผนงาน
การประเมินผล

การประเมินผลเปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการอยางระมัดระวังเพื่อดูคุณคาของแผนงานใน
การทําใหจุดประสงคของงานรับใชสําเร็จลง ในบทเรียนตอไปคุณจะไดศึกษาวาจะประเมินผลแผนงาน
อยางไร
เหลาองุนใหมกับถุงหนังเกา
เมื่อพระเยซูทรงเริ่มตนปฏิบัติพระราชกิจ พระองคทรงพบการตอตานมากมาย บางคนไมยอม
รับคําสอนใหม แมวาคําสอนเหลานั้นมีพื้นฐานมาจากความจริงในพระคัมภีรเดิม หลายคนไมยอมรับ
การอัศจรรยที่พระองคทรงแสดง เมื่อทรงเรียกบางคนใหเปนสาวกเขาปฏิเสธที่จะตามไป ผูนําทาง
ศาสนาหลายคนถูกผูกมัดกับประเพณีและไมยอมที่จะเปลี่ยนแปลง
ซาตานมักจะตอตานจุดประสงคและแผนการของพระเจา เมื่อใดมีคุณปฏิบัติแผนการใหมของ
งานรับใชซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา คุณจะพบกับการตอตาน
พระเยซูประทานตัวอยาง ๒ ประการในเรื่องนี้ พระองคตรัสวา
“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกาเพราะวาผาที่ปะเขานั้นเมื่อหดจะทําใหเสื้อ
เกาขาดกวางออกไปอีก และเขาไมเอานํ้าองุนหมักใหมมาใสในถุงหนังเกาถาทําอยางนั้นถุง
หนังจะขาดนํ้าองุนจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวยแตเขายอมเอานํ้าองุนหมักใหมใสในถุง
หนังใหม แลวทั้งสองอยางก็อยูดีดวยกันได” มัทธิว ๙.๑๖-๑๗
จากตัวอยางนี้พระเยซูทรงชี้ใหเห็นวาบางครั้งเปนสิ่งที่เปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนาที่เปน
ไปตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการ และการสําแดงใหมๆ
พระเยซูทรงพบวาสิ่งนี้เปนความจริงในงานรับใชของพระองคเอง เชนเดียวกับอัครทูตเปาโล
คุณเองก็พบวาเปนความจริง คุณจะพบการตอตานจากทั้งภายนอกและภายในองคการศาสนาที่มีอยู
เมื่อคุณเผชิญกับการตอตานเชนนี้ จงทําตามแบบอยางที่พระเยซูและเปาโลกระทําไว เขาทั้ง
สองทํางานภายในโครงสรางศาสนาที่มีอยูมากเทาที่จะทําได พระเยซูและเปาโลไปรวมนมัสการในธรรม
ศาลาเปนประจําและรับใชเทาที่ไดรับอนุญาติจากผูนําศาสนา
พระองคและเปาโลไมไดทําลายโครงสรางศาสนาเดิม พระองคปลอยใหโครงสรางเปนไปเชนที่
มีอยู แตพระองคและเปาโลไมยอมใหประเพณีหรือการตอตานแมวาจะมาจากผูนําทางศาสนามากีดกั้น
สิ่งใหมๆ ที่พระเจาทรงกระทํา
เมื่อถูกตอตานจากโครงสรางทางประเพณี ทั้งพระเยซูและเปาโลทํางานรับใชภายนอกธรรม
ศาลา พระองคทรงตั้ง “ถุงหนังใหม” ขึ้น ผูเชื่อใหมๆ เหลานี้ตางกระตือรือลนที่จะรับการเปดเผยใหมๆ
และโครงสรางการจัดองคกรใหม (คือคริสตจักรแรก) พวกเขาสามารถที่จะบรรจุ “เหลาองุนใหม”

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกลาวอยางฝายวิญญาณคือ เปนไปไดที่ “ทําใหคนตายฟนขึ้นมา” และ
พระเจาทรงทําเชนนี้ในบางโอกาส แตเปนการงายกวาที่จะนําเอาทารกใหมเกิดขึ้นในโลก ! (หมาย
ความวาคนที่อยูในประเพณีของศาสนาจะทําใหฟนฟูใหมก็ได แตจะงายกวาที่จะนําเอาผูเชื่อใหมเขามา
รับสิ่งสําแดงใหมๆ จากพระเจา)

ชื่อ

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
บททดสอนตนเอง บทที่ ๕

๑.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

๒.

กระบวนการคืออะไร ?

๓.

คําอุปมาเรื่องถุงหนังใหมและเสื้อผาใหม เปดเผยอะไรเกี่ยวกับการจัดการกับการตอตาน
แผนการและจุดประสงคของพระเจา ?

๔.

ในแผนกระดาษอีกแผน จงเขียนคําอธิบายสั้นๆ ถึงความรับผิดชอบแตละอยางในการ
ดําเนินการตามแผนงาน
- การคัดเลือก
- การฝกอบรม
- การตัดสินใจ
- การสื่อสาร
- การกําหนดการ
- การทบทวน
- การมอบหมายงาน
- การทํางบประมาณ
- การประเมินผล
- การจัดองคกร

วิชา

การบริหารตามวัตถุประสงค

คําตอบบททดสอบ บทที่ ๕
๑.

“เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว ทานก็จะไดทําใหสําเร็จตามความสามารถของทาน”
๒ โครินธ ๘.๑๑

๒.

กระบวนการคือขั้นตอนที่คุณใชดําเนินการตามแผนงาน กระบวนการคือวิธีหรืองานที่ผู
นําปฎิบัติเพื่อใหแผนงานสําเร็จ ดูหนา 81-85
จากคําอุปมาเหลานี้ พระเยซูทรงชี้แจงวา บางครั้งเปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนา
ตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการและการสําแดงใหมๆ

๓.

๔.

ดูหนา 91
จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบแตละอยางของการ
จัดการที่ใหไวในบทเรียนนี้
ดูหนา 83-90

เพื่อศึกษาตอไป
๑.
ตอไปนี้เปนตัวอยางของแผนผังการจัดองคกร แผนผังนี้จัดไวสําหรับแผนงานที่อธิบาย
ไวในบทที่ ๔ และบทนี้เพื่อเขาถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนใกลคริสตจักรแหงหนึ่ง
ตัวอยาง
อื่นๆ ของแผนผังการจัดองคกรไดใหไวในภาคผนวกของคูมือนี้
พระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจา
↓
ศิษยาภิบาล
↓

โจ สมิธ
ผูอํานวยการ
↓
ประธานเขต

ประธานเขต

ประธานเขต

ประธานเขต

ประธานเขต

โจ สมิธผูอํานวยการของแผนงานทําหนาที่นี้ภายใตการนําของศิษยาภิบาลของคริสตจักรมีการ
แตงตั้งประธาน ๕ คน แตละคนรับผิดชอบเขตถนนในระยะ ๑ ไมล รอบๆ คริสตจักร
โจ สมิธบังคับบัญชาประธาน๕คนในการทําใหแผนงานของการไปเยี่ยมตามบานเพื่อประกาศ
พระกิตติคุณ ทิ้งใบปลิวไวที่แตละบานและใหพระคัมภีรยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน
๒. จําไววาในองคกรใดก็ตาม ไมมีใคร “ใหญกวา” คนอื่นๆเราตางเปนสมาชิกของพระกาย
ของพระคริสตทํางานรวมกันแลวใหสําเร็จจุดประสงคของ
พระเจา (ดู เอเฟซัส ๑.๒๒-๒๓; ๔:๑๕-๑๖; โคโลสี ๑:๑๘ และ ๑ โครินธ ๑๒)
. คุณรูไหมวาพระคัมภีรใหโครงสรางการจัดองคกรไวเพื่อการบริหารของครอบครัวคริส
เตียน ?
ตอไปนี้เปนแผนผังของการบริหารครอบครัว

พระเจา
↓
สามี
↓
ภรรยา
↓
ลูกๆ
สามีเปนศีรษะของครอบครัวภรรยาเปนเพื่อนผูอุปถัมภ (ผูชวยเหลือลูกๆตองอยูในการเชื่อฟง

ทั้งบิดาและมารดา
๔.
ตอไปนี้คือแผนผังการจัดองคกรสําหรับแผนงานของโมเสสในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗
พระเจา
↓
โมเสส
↓
ผูปกครองของคนพันคน
↓
ผูปกครองคนรอยคน
↓
ผูปกครองคนหาสิบคน
↓
ผูปกครองคนสิบคน

“ผูปกครองคนพันคน” อยูเหนือคน ๑๐๐ คน คน ๑๐๐ คนเหลานี้แตละคนบัญชาการคน
๕๐ คน ซึ่งแตละคนบัญชาการกลุมคน ๑๐ คน
ผูนํา ๕๐ คน ซึ่งเปน “ผูปกครองของคน ๑๐ คน” นําปญหาไปสู “ผูปกครอง ๕๐ คน” ผูปก
ครอง ๕๐ คนรายงานตอ“ผูปกครองคน๑๐๐คน”และ“ผูปกครองคนรอยคน”นําการตัดสินใจที่
สําคัญไปยัง “ผูปกครองคนพันคน”
๕.
เมื่อโมเสสรับตําแหนงผูนําของอิสราเอล พระเจาประทานความรับผิดชอบแกเขา ๔ ประการ
(อพยพ ๑๘.๑๙-๒๑)
ประการแรก เพื่อนําปญหาของประชากรมายังพระเจา
ประการที่สอง เพื่อสอนเขาในวิถีทางที่เขาควรดําเนินไป (ใหการนําพาฝายวิญญาณ)
ประการที่สาม เพื่อฝกอบรมเขาในงานที่เขาตองทํา
ประการที่สี่
เพื่อเลือกผูนําที่มีความสามารถใหชวยเขาแบกภาระของการเปนผูนํา
(เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอื่น)

๖.
เมื่อคุณไดเห็นตัวอยางแผนผังของการจัดองคกร ใหเตรียมแผนผังสําหรับแผนงานที่คุณได
ดําเนินการมาในงานรับใช
๗.
ตอไปนี้เปนอุปสรรคธรรมดาๆ ของการสื่อสาร คุณอาจตองเอาชนะอุปสรรคเหลานี้เพื่อสื่อสาร
แผนงานไดอยางถูกตองแกผูอื่น
∗ ภาษาที่แตกตางกัน
∗ ศัพทที่ยากๆ
∗ ละเลยขอมูลที่จําเปน
∗ ความกลัว
∗ ความอคติ
∗ ความไมตั้งใจ
∗ ขอความที่ไมชัดเจน
∗ ความไมรู
∗ ประเพณี
∗ การศึกษานอย
∗ ความดื้อรั้น
๘. ตอไปนี้เปนการแปลขอความพระคัมภีรฉบับอมตธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของการทํา
แผนงานใหสําเร็จ เปาโลสงขอความนี้ไปใหผูเชื่อที่เมืองโครินธ
“ขาพเจาเสนอแนะใหทานทําสิ่งที่เริ่มตนไวนั้นใหสําเร็จ....เพราะวาทานไมไดเปนเพียงคนแรกที่
เสนอความคิดนี้ แตยังเปนคนแรกที่เริ่มตนทําบางอยางเกี่ยวกับความคิดนี้
เมื่อไดเริ่มตนแลวอยางกระตือรือลน คุณควรปฏิบัติแผนงานนี้ตอไปจนเสร็จสมบูรณอยางเต็ม
ใจ ใหสิ่งใดก็ไดที่ทานใหไดจากสิ่งที่ทานมีใหความคิดที่กระตือรือลนในตอนเริ่มตนนั้นเทาๆกับการ
ปฏิบัติที่
แทจริงที่กําลังทําในขณะนี้ (๒ โครินธ ๘.๑๐-๑๑)
๙.
แผนการที่ใหรายละเอียดมากที่สุดและนํามาปฏิบัติแผนการหนึ่งในพระคัมภีรคือสรางพลับพลา
ขณะที่คุณศึกษาขออางอิงตอไปนี้จงคิดถึงสิ่งที่คุณรํ่าเรียนมาเกี่ยวกับการจัดการตามวัตถุประสงคตาม
พระคัมภีร
◊ กอตั้งจุดประสงค อพยพ ๒๕.๘

◊ สรางแผนการ อพยพ ๓๕
◊ ดําเนินการตามแผนงาน
− คัดเลือกอพยพ ๓๕.๓๐-๓๕, ๓๖.๒
− สื่อสาร
อพยพ ๓๕
− มอบหมายงาน อพยพ ๓๖.๑-๓
− ฝกอบรม
อพยพ ๓๕.๓๔
− จัดองคกร
อพยพ ๓๖-๔๐
− กําหนดการ อพยพ ๓๖-๔๐
− ทํางบประมาณ อพยพ ๓๕; ๓๖.๕-๗
− ทําการตัดสินใจ อพยพ ๓๖.๖-๗
− ทบทวน
อพยพ ๓๙.๔๓
◊ ประเมินผลแผนงาน อพยพ ๓๙.๔๓; ๔๐:๓๓-๓๕

บทที่ ๖
การทําใหสมบูรณ : ประเมินผลแผนงาน
วัตถุประสงค
เมื่อคุณเรียนบทนี้จบแลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
♦ นิยามคําวา “การประเมินผล”
♦ อธิบายวาเหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สําคัญ
♦ กอตั้งกระบวนการประเมินผล
♦ ประเมินผลแผนงานที่คุณไดดําเนินการมา
♦ แยกแยะหาเหตุผลวาเหตุใดแผนการจึงลมเหลว
♦ ใชผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงแผนงานที่มีอยูและทําแผนการใหมขึ้นมา
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน” โรม ๑๒.๓
คํานํา
ในบทที่ ๔ คุณไดเรียนรูที่จะวางวัตถุประสงคและแผนการใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผน
การของพระเจา ในบทที่ ๕ คุณเรียนรูวาจะดําเนินการตามแผนไดอยางไร
บทเรียนนี้อธิบายวาจะประเมินผลแผนงานอยางไรเพื่อดูวาคุณทําจุดมุงหมายไดสําเร็จลงหรือ
ไม
การประเมินผล
เมื่อคุณประเมินผลบางอยางก็หมายถึงวาคุณตรวจสอบสิ่งนั้นอยางละเอียดถี่ถวนและดูคุณคา
ของมันการประเมินผล เปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของมันในการทําให
จุดประสงคของการรับใชของคุณสําเร็จลง
จุดมุงหมายแสดงถึงแผนการใดที่คุณกระทํา การประเมินผลดูวาคุณไดทําจุดมุงหมายสําเร็จ
แลวหรือไม แมแตพระเจาก็ยังทรงประเมินผลงานของพระองค ในปฐมกาลบทที่ ๑ พระองคทรงตรวจ
สอบดูทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางและประกาศวา “ดีนัก”
ความสําคัญของการประเมินผล
การประเมินผลทําใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา ตอผูที่คุณรับใชเขาและตอตัวคุณเอง

ตั้งแตปฐมกาลมา พระเจาทรงใหมนุษยมีความรับผิดชอบในการทําใหแผนการของคุณสําเร็จ
อาดัมและเอวามีความรับผิดชอบตอสวนเอเดนซึ่งพระองคทรงมอบหมายใหเขาดูแล
พระคัมภีรบอกวาคุณตอง “คิดใหสุขุม” เพื่อประเมินผลชีวิตและการรับใชของคุณเอง
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน” โรม ๑๒.๓
อัครทูตเปาโลกลาววา
“เพื่อทานทั้งหลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะไดเปนคนบริสุทธิ์
และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต” ฟลิปป ๑.๑๐
ความจริงที่วาคุณตองรับผิดชอบตอพระเจาในงานรับใชของคุณไดแสดงใหเห็นในคําอุปมาเรื่อง
ตะลันตในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐
พระคัมภีรสอนดวยวาคุณมีความรับผิดชอบตอผูที่คุณรับใช
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน ไมใชดวยความฝนใจแตดวย
ความเต็มใจ ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส
และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํานาจ แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”
๑ เปโตร ๕.๒-๓
พระคัมภีรสอนดวยวา คุณตองรับผิดชอบตอผูที่คุณทํางานดวย คุณทํางานดวยกันเหมือนดัง
รางกายของมนุษย
“และตาจะวาแกมือวา ‘ขาพเจาไมตองการเจา’ ก็ไมไดหรือศีรษะจะวาแกเทาวา
‘ขาพเจาไมตองการเจา’ ก็ไมได”
๑ โครินธ ๑๒.๒๑
เมื่อคุณยืนอยูตอหนาพระพักตรพระเจาในวันพิพากษา งานของคุณจะถูกประเมินผลเพื่อดูวามี
คุณคาอยางไร
“บนรากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง
การงานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน เพราะวา
จะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร” ๑ โครินธ
๓.๑๒-๑๓
พระเจาทรงมีแผนงานที่สมบูรณดีพรอม แตพระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจผานคนที่ไมสมบูรณ
ดีพรอมเพื่อใหแผนงานของพระองคสําเร็จ โดยเหตุที่คุณไมดีพรอมทุกอยาง คุณจึงตองหมั่นประเมิน

ผลงานรับใชของคุณ การประเมินผลเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะชวยใหคุณดูวาคุณไดทําแผนงานและจุด
ประสงคของคุณสําเร็จหรือไม
การประเมินผลทําใหคุณเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลว ทําใหไดทบทวนแผนงานที่มี
อยู และจัดทําแผนงานใหม ถาคุณกําลังทํางานของพระเจาจริงๆ แลว ก็เปนสิ่งที่คุมคาที่จะทําใหดีที่
สุด
กระบวนการประเมินผล
เมื่อคุณเรียนรูวาจะวางจุดมุงหมายไดอยางไร คุณเขียนจุดมุงหมายดวยวิธีที่จะสามารถวัดผล
หรือประเมินผลดูวาคุณทําจุดมุงหมายไดสําเร็จหรือไม คุณเขียนวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของ
แผนการ กระบวนการประเมินผลคือวิธีในการประเมินผลแผนงานของคุณ
ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทํากระบวนการประเมินผล
1. เขียนจุดมุงหมายเพื่อใหวัดผลไดและคุณจะสามารถบอกไดวาคุณทําแผนการสําเร็จหรือไม
2. บอกวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของแผนการ
3. อธิษฐานกอนที่คุณจะประเมินผล ขอพระเจาสําแดงแกคุณใหเห็นความบกพรองที่คุณตอง
แกไขและประทานการนําพาแกคุณใหทําแผนงานเพิ่มเติม
4. ประเมินผลเพื่อดูวาแผนการกําลังดําเนินไปตามกําหนดการและกําลังสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งใจไวหรือไม
∗ ถาแผนการเปนไปตามที่ควรก็ใหดําเนินการตอไปตามที่ไดวางแผนไวแตเดิม ถาไม
เปนไปตามที่ควร คุณอาจตองทําสิ่งตอไปนี้
∗ ทบทวนเปาหมาย เขียนสวนตางๆ ของแผนการเสียใหมหรือทิ้งแผนการนี้เสียและ
เขียนแผนการใหม เพราะเหตุวาคุณไมรูแผนการในอนาคตทั้งหมดของพระเจา
คุณตองเปดโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการทบทวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ที่กาวไกลออกไปดวยความเชื่อของการวางแผน
∗ ทําการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งทํางานเกี่ยวกับเปาหมายนี้ คุณอาจตองการคนมากขึ้น
หรือนอยลงหรือเอาคนอื่นมาแทนคนที่หมดความสนใจในงานนั้นๆ
∗ เปลี่ยนแปลงวันที่ของการเสร็จสมบูรณ คุณอาจตองการเวลาเพื่อทําใหแผนการ
สําเร็จมากกวาที่ไดคิดไวแตแรก คุณอาจตองการกําหนดวันที่ประเมินผลใหมาก
ขึ้นเพื่อตรวจสอบดูความกาวหนา
∗ เปลี่ยนแปลงวิธีการ เปาหมายอาจจะดี แตวิธีการในการทําใหสําเร็จอาจไมไดผล

∗

๕.

ปรับปรุงงบประมาณ ถาคาใชจายแตกตางไปมากกวาที่วางแผนไวแตเดิม คุณจะ
ตองการที่จะปรับปรุงงบประมาณ
เมื่อคุณมีแผนการที่สมบูรณแลว จงประเมินผลเพื่อตอบคําถามตอไปนี้
∗ คุณถึงเปาหมายหรือยัง ? คุณทําสิ่งที่คุณเริ่มตนไวเสร็จหรือยัง ? ศัตรูมาทําใหคุณเบี่ยง
เบนความสนใจไปหรือไม ? อยาประเมินโดยดูวากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู แตใหประเมิน
โดยดูจากผลที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่ทําซึ่งเปนสวนของแผนการไดผลตามที่ตองการหรือไม ?
∗ คุณไดอุทิศตนจริงๆ ตอความสําเร็จของจุดประสงคของคุณตามที่คุณคิดวาควรจะเปนหรือ
ไม ?
∗ คุณลมเหลวตรงไหน เหตุใดและทําไม ? อะไรทําใหคุณประสบความสําเร็จ
∗ คุณอาจทําสิ่งใดแตกตางไปจากที่ทําอยู ? วิธีแตกตางไป ? คนแตกตางไป ? แผนการ
แตกตางไปจากเดิม ?
∗ คนที่เกี่ยวของถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพในงานรับใชของพระกายหรือไม ? งานของเขา
เหมาะแกของประทานฝายวิญญาณของเขาหรือไม ? เขาจับจุดประสงคไดและเขาถูก
กระตุนใหทําแผนการใหสําเร็จหรือไม ?
∗ คุณใชแผนการเดิมนี้อีกไดหรือไม ? ขอพระเจาทรงนําในการตัดสินใจนี้ แผนการบางอยาง
อาจนํามาใชไดอีก แตบางทีพระเจาอาจทรงมีแผนการใหม
∗ คุณไดเรียนรูอะไรจากการทําเชนนี้ซึ่งจะชวยคุณในการทําแผนการใหม ?

เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
แผนการของพระเจาสมบูรณแบบเสมอ แตเพราะวาพระองคทรงทํางานโดยทางอุปกรณที่ไม
สมบูรณ (คือคน) บางครั้งแผนการก็ลมเหลว
ตัวอยางเชน
∗ สวนเอเดนคือแผนการของพระเจาสําหรับมนุษย แตมนุษยลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาเพื่ออิสราเอลคือวาเขาตองเปนพยานของพระองคตอชนชาติที่ไมมี
พระเจา แตเขาลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาสําหรับกษัตริยซาอูล แซมซันและคนอื่นๆ ลมเหลวเพราะวาเขาเปน
อุปกรณมนุษยที่ไมสมบูรณ
แผนการลมเหลวมักจะเปนเพราะวามนุษยไมเต็มใจที่จะทํางานใหสอดคลองสัมพันธกับพระเจา

ตอไปนี้เปนเหตุผลธรรมดาที่เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
1.
ขาดนิมิต คนไมเขาใจจุดประสงคของนิมิต ซึ่งมีแผนการเปนสวนของนิมิตนั้น
2.
ขาดการฝกอบรม คนไมไดรับการฝกอบรมสําหรับงานที่เขาถูกขอใหทําซึ่งเปนสวน
หนึ่งของแผนการ พระเจามักจะเตรียมคนเพื่องานที่เขาตองทํา ผูนําควรทําตามแผนอยางนี้
3.
ใชของประทานฝายวิญญาณไมถูกตอง ใชคนไมถูกตองกับแผนงานเชน คุณให
บางคนที่มีของประทานในการประกาศขาวประเสริฐมาทําหนาที่ของศิษยาภิบาล
4.
ไมเต็มใจที่จะลงทุน คนและ/หรือผูนําไมผูกพันตนกับการอธิษฐาน ไมลงทุนเวลา
ความพยายามและเงินที่จําเปนตองใชเพื่อใหแผนการสําเร็จ
5.
ขาดการอธิษฐาน แผนการถูกทําขึ้นโดยปราศจากการทรงนําขององคพระผูเปนเจา
6.
แผนการไมชัดเจน ไมไดบอกเปาหมายไวอยางเหมาะสม
7.
ขาดการสื่อสาร ไมไดสื่อสารแผนการใหชัดเจนแกผูที่เกี่ยวของ
8.
ขาดการประเมินผล ไมมีใครตรวจสอบดูวาสิ่งตางๆ ดําเนินไปอยางไร ดังนั้นเมื่อ
ความยากลําบากเกิดขึ้น แผนการจึงลมเหลว เวลาสิ้นสุดของแผนการมาถึงและไมมีผูใดพรอมที่จะ
ทํางานเสร็จ โดยเหตุที่ไมมีการประเมินผลจึงจัดการกับปญหาไมได
9.
ความกลัว กลัวการวิพากษวิจารณ กลัวความลมเหลวหรือกลัวคน
10. ความสงสัย ถึงความสามารถของพระเจาที่ทรงทํางานผานทางตัวคุณ
11. การผลัดวันประกันพรุง ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งตางๆ ชากวาเวลา รอเวลาที่ดีกวานี้ถึง
จะทํา รอโอกาสที่ดีกวา เลื่อนการงานไปเรื่อยๆ จนถึงวันอื่น
12. หาขอแกตัว แกตัวหาความชอบธรรมใหแกความลมเหลวแทนที่จะแกไข
13. ความเกียจคราน ขาดความหวงใย ทํางานไปอยางไมสนใจ ไมเรียบรอย
14. ความเห็นแกตัว คุณตองมอบตนเองเพื่อใหสําเร็จเปาหมาย คุณจะโลภหรือเห็นแก
ตัวไมได คุณตองมีจิตใจกวางขวาง อยากใหผูอื่นเสมอ
15. ขาดความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียว คนทํา “ตามใจตนเอง” แทนที่จะทํางานดวยกันเพื่อ
แผนงานและจุดประสงคของพระเจา
16. ความไมเชื่อฟง คนไมเชื่อฟงผูที่มีสิทธิอํานาจ
17. ลมเหลวที่จะทบทวนแผนการ แผนการไมไดรับการปรับปรุงและคนไมเปลี่ยนตามที่
ตองการ เพียงเพราะวาเขาเคยทําสิ่งนั้นๆ ดวยวิธีนั้นมา ในอดีตไมไดหมายความวามีประสิทธิภาพใน
ปจจุบันสําหรับการทําตามแผนการของพระเจา

18. ลมเหลวที่จะเรียนรูจากประสบการณ มีการทําความผิดซํ้าซากเมื่อคุณไมได
ประเมินผลและเรียนรูจากประสบการณ
19. ไมตั้งใจทํารายละเอียด แผนการมักจะประกอบดวยรายละเอียดหลายอยาง ถาไม
มีการประสานงานกันอยางเหมาะสม แผนงานก็จะลมเหลว
20. ปฏิเสธที่จะใหการรับใชปรนนิบัติอยางถอมใจ คุณถูกเรียกใหรับใชผูอื่นเมื่อคุณ
ลืมเรื่องนี้และกลายเปนคนเยอหยิ่ง แผนงานลมเหลว
21. มีทาทีเห็นแตปญหาตอการวางแผน สิ่งนี้เห็นชัดในคําวิจารณตอไปนี้
“เราทําอยางนี้เสมอมา”
“เราไมชอบวางแผน”
“การวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร”
“เราทํางานอยางนี้ดีแลวมาตลอด ๔๐ ป”
“การวางแผนไมเปนฝายวิญญาณ”
“เราเคลื่อนไปขางหนาดวยความเชื่อ เราไมตองการวางแผน”
“เราไมมีเวลาวางแผน”
“เราไมเห็นวาทําไมเราตองเปลี่ยนแปลงทั้งๆ ที่อยูอยางนี้มาตั้งนานแลว”
22. ขาดการเปนผูนําที่เหมาะสม เพื่อดําเนินการตามแผน
23. ขาดเงินทุน
24. ขาดคนงาน เพื่อทําแผนการใหสําเร็จ
25. ลมเหลวที่จะสัตยซื่อในการประเมินผล
26. การโจมตีฝายวิญญาณของศัตรู ซาตานจะพยายามทําใหจุดประสงคของคุณหวั่น
ไหวยุงเหยิง (ดูเอสรา ๔.๑-๕)
27. บนพึมพัม เมื่อใดที่คุณเริ่มตนแผนการหรืองานเพื่อพระเจาจะผานขั้นตอนที่คาดการ
ได
ตัวอยางเชน ในคริสตจักรยุคแรก
− กิจการบทที่ ๑ : พระเจาทรงเลือกคนบางคน
− กิจการบทที่ ๒ : พระองคมอบหมายงานรับใชแกเขา
− กิจการบทที่ ๓ : มีการเพิ่มพูน
− กิจการบทที่ ๔ : มีความเคลื่อนไหวที่เรียกวาคริสตจักรเกิดขึ้น
− กิจการบทที่ ๕ : มีการบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร

รูปแบบอยางเดียวกันพบไดในหนังสือเนหะมีห
− เนหะมีห 1 :
พระเจาทรงเลือกคนๆ หนึ่ง
− เนหะมีห 1-2 : พระองคประทานงานรับใชแกคน
− เนหะมีห 2-3 : คนงานเพิ่มพูน
− เนหะมีห 2-4 : แผนการถูกตั้งขึ้น
− เนหะมีห 5 :
การบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร
เมื่องานรับใชและแผนการถึงขั้นบนพึมพัม ตองมีการจัดการกับปญหามิฉะนั้นแผนการจะถูก
กระทบอยางมาก
เนหะมีหจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีขึ้น (เนหะ
มีหบทที่ ๕)
อัครทูตจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีขึ้น
(กิจการ ๖)
ใชผลของการประเมิน
คุณใชสิ่งที่คุณเรียนโดยการประเมินในหลายๆ วิธี
1. การประเมินผลชี้ใหเห็นความออนแอของเปาหมาย คุณทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มี
อยูเพื่อแกไขความออนแอ
2. คุณจัดทําแผนงานใหมเมื่อแผนงานเกาเสร็จสมบูรณแลว
3. คุณเรียนรูจากความสําเร็จของคุณ คุณอาจไดรับการทรงนําจากพระเจาใหทําแผนงานที่
ประสบผลสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง
4. คุณเรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ คุณพบวาเหตุใดคุณจึงลมเหลวและทําแผนงานเพื่อ
ปรับปรุงใหดีขึ้น คุณจะไมทําความผิดพลาดซํ้าแลวซํ้าอีก
วงจรที่ตอเนื่อง
การวางแผนเปนวงจรที่ตอเนื่องคุณทําแผนการดําเนินงานตามแผนประเมินผลงานและทําแผน
งานเพิ่มขึ้น
ถาคุณจะทํางานรับใชใหมีประสิทธิภาพคุณจะทําวงจรนี้ตอเนื่องไปจนกวาจุดประสงคของคุณ
สําเร็จลงและคุณไดทํางานในชีวิตของคุณสําเร็จ

ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งแสดงถึงวงจรตอเนื่องดังกลาว

วางเปาหมาย

ประเมินผลเปาหมาย

ชื่อ

ดําเนินงานตามเปาหมาย

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

1.

บททดสอบตนเอง บทที่ ๖
จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

ใหคํานิยามคําวา “การประเมินผล”

3.

เหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สําคัญ

4.

อธิบายขั้นตอนในการจัดตั้งกระบวนการประเมินผล

5.

บอกถึงเหตุผลธรรมดา ๕ ประการที่แผนการลมเหลว

6.

บอกถึง ๔ วิธี ซึ่งคุณนําเอาผลของการประเมินมาใช

7.

ประเมินผลแผนการบางประการที่คุณดําเนินการ ใชผลของการประเมินมาปรับปรุงแผน
งานที่มีอยูและทําแผนการใหม

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ ๖
๑.

๒.

“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจา
ไดทรงโปรดประทานแกทาน” โรม ๑๒.๓
เมื่อคุณประเมินผลบางอยางคือ คุณตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อดูคุณคาของสิ่งนั้นๆ
การประเมินผลคือกระบวนการของการสํารวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของแผนการใน
การทําใหจุดประสงคสําเร็จ เปาหมายจะบอกวาคุณวางแผนที่จะทําอะไร

๓.

๔.
๕.
๖.

๗.

การประเมินผลทําใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา ตอผูที่คุณรับใชและตอตัวคุณเอง การ
ประเมินผลทําใหคุณเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลว ทบทวนแผนงานและทํา
แผนงานใหม หนา 101
จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 103-104
จงเปรียบเทียบขอความของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา 104-107
หนา 108
คุณใชสิ่งที่คุณเรียนรูจากการประเมินผลเพื่อ
∗ ทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มีอยู
∗ ทําแผนการใหมเมื่อแผนการเดิมสําเร็จแลว
∗ เรียนรูจากความสําเร็จของคุณ
∗ เรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ
ถาคุณไมไดประเมินผลแผนงานและนําเอาผลของการประเมินมาใช โปรดทําเสีย

111

เพื่อศึกษาตอไป
ศึกษายอหน ๑๗ ในคําอธิษฐานนี้ พระเยซูประเมินผลงานรับใชของพระองคเองซึ่งทรงกระทํา

๑.
ในโลกนี้
๒.
ในพันธสัญญาเดิม ชายชื่อเนหะมีหมีจุดประสงคที่พระเจาประทานใหสรางกําแพงกรุงเยรูซา
เล็มเสียใหม เขาทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอม วางเปาหมายและดําเนินการตามแผนงาน
ขณะที่เขากาวหนาไป เขาประเมินความกาวหนาและจัดการกับปญหา เชนการขาดความเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียว ขาดกําลังและนิมิต และมีการโจมตีของศัตรู
การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนําฝายวิญญาณคือวา เกิดผลทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
หรือไม ในกรณีของเนหะมีห มีบันทึกเขียนไววา “และกําแพงก็สําเร็จลง” (เนหะมีห ๖.๑๕)

๓.
ตอไปนี้เปนการศึกษาถึงกษัตริยเฮเซคิยาหซึ่งแสดงใหเห็นการจัดการตามวัตถุประสงค
ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสิ่งแวดลอม การวางแผน การดําเนินการตามแผนและการประเมินผล
กอนอื่นใหอานเรื่องราวของเฮเซคียาหใน ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐ และ พงศาวดาร ๒๘-๓๒
สิ่งแวดลอม
เฮเซคียาหสืบเชื้อสายจากกษัตริยที่ชั่วรายชื่ออาหับ อาณาจักรยูดาหและอิสราเอลถูกแบงออก
และเปนคูแขงกัน ยูดาหเปนเผาที่เล็กที่สุดของ ๑๒ เผา แตวาเปนผูนําฝายวิญญาณของเผาทั้งสิบสอง
เผาอื่นๆ อีก ๑๑ เผาไดยอมรับศาสนาตางๆ ของคนไมเชื่อพระเจาที่อยูรอบๆ พวกเขา
เฮเซคียาหเปนกษัตริยแหงยูดาห อัสสิเรียซึ่งเปนศัตรูสําคัญของยูดาห เปนชาติที่มีอํานาจมาก
ที่สุดของโลกในขณะนั้นและเปนผูไมเชื่อพระเจาซึ่งเกี่ยวของกับการนมัสการผี
มาร
ความเขมแข็งของเฮเซคียาห
1. กลาหาญและสัตยซื่อตอหนาพระเจาและมนุษย
2. อยูภายใตสิทธิอํานาจและมีสิทธิอํานาจ
3. มีความเมตตา
4. เชื่อและรูวาจะอธิษฐานอยางไร
5. รักษาเวลา
6. ใหคุณคาสูงแกการมีชีวิตที่บริสุทธิ์
ความออนแอของเฮเซคียาห
1. แวดลอมดวยศัตรูและศัตรูมีจํานวนมากกวา
2. ยอมตอความเยอหยิ่ง
3. มีความทะเยอทะยานทางการเมือง
จุดประสงคของเฮเซคียาห รวมอิสราเอลใหเปนชาติเดียวกันอยูภายใตพระเจาเที่ยงแทแตพระองค
เดียว
เปาหมายของเขา
1. ซอมแซมพระวิหาร
2. ฟนฟูการที่พระเจาทรงปกครองประเทศ
3. ฟนฟูการนมัสการในพระวิหารของพระเจา
4. สถานปนาวันปสคาขึ้นใหม
5. สรางระบบชลประทานเพื่อเมืองเยรูซาเล็ม

6. เอาชนะปอมปราการของซาตานเพื่อเรียกดินแดนซึ่งพระเจาประทานแกอิสราเอลแตเดิมกลับคืนมา
แผนการของพระองค
ตอไปนี้เปนแผนการซึ่งเขาดําเนินการเพื่อทําเปาหมายใหสําเร็จ
1.
เขาจัดองคกรของปุโรหิตและเลวีเพื่อใหซอมแซมพระวิหารและชําระพระวิหาร
2.
เขาวางแบบอยางแบบพระเจาสําหรับผูปกครองโดยทําตามทุกสิ่งที่กษัตริยดา
วิดกระทํา
3.
เขาหนุนใจเลวีและคนงานอื่นๆ ขณะที่สรางพระวิหารขึ้นใหม
4.
เขาเรียกประชุมปสคาครั้งแรกใน ๒๖๐ ป
5.
เขาเรียกใหคนที่สัตยซื่อทั่วอิสราเอลใหมารวมพิธีปสคา
6.
เขาจัดหาของใชตางๆ จากโตะอาหารของเขาเอง
7.
เขาขออภัยโทษบาปจากประชากรของพระเจา
8.
เขากําหราบกองทัพของศัตรูโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยการ
เทศนาพระวจนะของพระเจา
9.
เขาใชความมั่งคั่งของคลังพัสดุของหลวงเพื่ออุดหนุนงบประมาณในการสราง
ระบบชลประทานในเยรูซาเล็ม

การประเมินผล
เฮเซคียาหทําเปาหมายสําเร็จลงไดพระองคทรงมีสติปญญาที่จะถอมพระองคลงตอหนาพระเจา
และสารภาพผิดสําหรับความเยอหยิ่งและความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขา เขาสํานึกผิดจาก
การเขารวมพันธมิตรกับศัตรูของพระเจา แมวาการกระทําที่บาปของเขานําการสาปแชงมายังคนรุนหลัง
(๒ พงศกษัตริย ๒๐.๑๖-๑๘)
เหนืออื่นใด เฮเซคียาหทรงไดรับชื่อเสียงวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญองคหนึ่งของอิสราเอล

