รวมดวยชวยกัน
ธวัช เย็นใจ
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นโบสถแหงหนึ่ง อันมีทีมงานรวมรับใชดวยกันราว 15 คนเทานัน้ ซึง่ สวนใหญ
เปนสมาชิกทีม่ ีอาชีพการงานของตนเองอยูแลว แตมีใจอาสาสมัครมารับใชพระเจา ทุก ๆ สองเดือนศิษ
ยาภิบาลจะพาพวกเขาไปที่รานอาหารหรูหราในโรงแรมเพื่อเลี้ยงเปนการขอบคุณที่ทุกคนยอมเสียสละ
และรวมดวยชวยกันโดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยและอามิสสินจาง เพื่อจะชวยใหบรรดาพี่นองผูเชื่อใน
คริสตจักรเจริญกาวหนาในฝายจิตวิญญาณ โดยมีเปาหมายตามคําสอนของพระคัมภีรคือ “เพื่อเตรียม
ประชากรของพระเจาสําหรับงานรับใช เพื่อวาพระกายของพระคริสตจะไดรับการเสริมสรางขึ้น” (เอเฟ
ซัส 4:12 ฉบับอมตธรรมรวมสมัย)
ครั้งหนึ่ง กอนที่จะไปรับประทานอาหารรวมกันศิษยาภิบาลไดแบงปนพระวจนะของพระเจา
จากพระธรรมมาระโก 2:1-12 ซึ่งเปนเรื่องของคนงอยที่มีสี่คนหามมาหาพระเยซู ขณะทีพ่ ระองค
ประทับและเทศนาสั่งสอนอยูในบานหลังหนึ่งที่เมืองคารเปอรนาอุม พระคัมภีรบันทึกวา มีผูคนมาฟง
จนแนนหอง ไมมีทางที่จะหามคนงอยเขาไปถึงตัวพระองคไดเลย
ทั้งสี่คนจึงหามคนงอยขึ้นไปยังดาดฟาหลังคา
(สมัยโบราณบานของชาวยิวสวนใหญจะมี
ลักษณะหลังคาแบนราบ) เขาจึงชวยกันเจาะชองใหกวางพอที่จะหยอนคนงอยซึ่งนอนอยูบนแครลงไป
ยังที่พระเยซูประทับอยู และเมื่อพระองคทรงเห็นการกระทําดวยความเชื่ออยางแรงกลาของพวกเขา จึง
ทรงรักษาคนงอยใหหายอยางอัศจรรย
ศิษยาภิบาลบอกแกทีมงานวา ทุกวันนี้มคี นเปนจํานวนมากที่มีปญหาในชีวิต พบกับความทุกข
ยากลําบาก เปนงอยฝายจิตวิญญาณ และตองการความชวยเหลือ คนเหลานั้นมีความหิวกระหายที่จะพบ
และรับการสัมผัสรักษาจากพระเยซู พวกเราในฐานะของผูรับใชของพระเจา จะตองสําแดงความรักดวย
การชวยเหลือคนเหลานั้นใหไดรับการแตะตองดวยฤทธิ์อํานาจที่มาจากเบื้องบน
พวกเราทีน่ ี่ทํางานแบบเปน “ทีมเวิรค” ดังที่เปาโลกลาววา “พระองคเองทรงใหบางคนเปนอัคร
ทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐบางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย”
(เอเฟซัส 4:11)
ในคริสตจักรแหงนี้มีบางคนเปนผูนํา บางคนเปนผูปกครอง บางคนเปนหัวหนากลุมเซล ครู
สอนพระคัมภีร ครูสอนรวีวารศึกษา บางคนเปนครูสอนภาษาอังกฤษ บางคนนําประชุมนมัสการ เลน
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ดนตรี รองเพลงประสานเสียง บางคนอยูฝ ายตอนรับ จัดดอกไม เครือ่ งเสียงและฉายโปรเจคเตอร บาง
คนทําอาหาร ทําความสะอาดโบสถแนนอน คือ เราจะขาดคนหนึ่งใดไปไมไดเลย
พวกเรายอมเสียเวลาและเหน็ดเหนื่อย ตองกระวีกระวาดมาโบสถแตเชา (เพราะคริสตจักรมี
ระเบียบปฏิบัตอิ ยูวา ผูนําตองมาโบสถกอนคนอื่น) ในขณะที่สมาชิกสวนใหญมาในตอนสายและไดนั่ง
ประชุมแบบสะดวกสบายในขณะที่พวกเราไมคอยไดรับคําชมจากปากของมนุษยแตเชือ่ เถิดวา พระเจา
ทรงจัดเตรียมบําเหน็จรางวัลในสวรรคไวใหเราทุกคนแลว
“โบสถไมมีของมีคาอะไรที่จะตอบแทนสิ่งที่ทานไดกระทําเพื่อพระเยซูคริสต” ผูรับใชบอกแก
ทีมงานในตอนทายวา “นอกจากจะขอบคุณดวยอาหารอยางดีเทาจะหาไดในจังหวัดนี้ ขอบคุณ....
ขอบคุณทุกคนที่รวมดวยชวยกัน เพื่อพระคริสตไดรับสงาราศีสูงสุด”
บทเรียนจากสี่เกลอ
จากคําหนุนใจของผูรับใชในวันนัน้ ผมไดขอคิดในฝายจิตวิญญาณ จึงนํามาเขียนเพือ่ ตอยอดใน
เรื่องของ “ทีมเวิรค”
ประการแรก มีเปาหมายอยูท ี่พระเยซู
“คนทั้งหลายไดยินวา พระเยซูประทับที่บาน” (มาระโก 2:1) พระคัมภีรขอตอมาบอกวา “คน
เปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ .... พระองคจึงเทศนาขาวนัน้ ใหเขาฟง” เราไมแนใจวาผูคนที่มา
ชุมนุมกันจนแนนขนัดอยางนี้เปนเพราะตืน่ ขาว (แบบ “ไทยมุง”) หรือมีความตองการรับฟงขาวแหง
ความรอด? หรืออยากจะเห็นการอัศจรรยรักษาโรคดวยฤทธิ์อํานาจจากพระเจา จะอยางไรก็แลวแตก็ถือ
ไดวา ทุกคนมีเปาหมายอยูทพี่ ระเยซูคริสต
พระคัมภีรขอตอมาบันทึกวา “แลวมีคนนําคนงอยคนหนึ่งมาหาพระองค” เราจะเห็นวาไม
เพียงแตบรรดาประชาชนเทานั้นที่มีจุดมุง หมายที่พระเยซู ทั้งคนงอยและคนหามเองก็รวมกันทํางานเปน
ทีมโดยมีเปาหมายอยูที่พระองคเชนกัน
ประการที่สอง รวมดวยชวยกัน
“มีสี่คนหาม” (มาระโก 2:3) หากวามีคนเดียวหรือสองคนหามก็จะเปนภาระที่หนัก ดังนั้น สี่คน
จึงเปนทีมเวิรค ที่เหมาะสมลงตัวที่สุด ลองนึกภาพดูการหามคนงอย พวกเขาจะตองมีความเปนน้าํ หนึ่ง
ใจเดียวกัน พรอมเพรียงในการยกขึ้นแลวเดินไปขางหนา หากคนหนึง่ เดินเร็วแตคนหนึ่งเดินชาก็จะมี
ปญหา หรือคนหนึ่งยกสูงแตอีกคนหนึ่งยกต่ํา คนงอยอาจจะกลิ้งตกลงมาอยางงายดาย
พระคัมภีรกลาวถึงชีวิตคริสเตียนวา “คนทั้งปวงที่เชื่อนัน้ เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” (กิจการ 4:32)
เปาโลบอกวา พระเจา “ทรงโปรดชวยใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” (โรม 15:5) และเตือนใหผเู ชื่อใน
พระเยซูเพียรพยายามคงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไว (เอเฟซัส 4:3)
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ประการที่สาม มีใจสู
“เมื่อเขาเขาถึงพระองคไมไดเพราะคนมาก เขาจึงรื้อดาดฟาหลังคาตรงที่พระองคประทับนั้น
เมื่อรื้อเปนชองแลวเขาก็หยอนแครที่คนงอยนอนอยู” (มาระโก 2:4) ลองจินตนาการดูวา เมื่อคนทั้งสี่
หามคนงอยมาถึงและเห็นคนแนนบานอยางนั้น เขาไมไดพูดกันวา “ใหเราหามคนงอยกลับบานกัน
เถอะ” หรือ “วันนีห้ มดหวังแลว พรุงนี้มาใหมดกี วา” หรือ “เอาคนงอยวางไวตรงนีแ้ หละ ถาโชคดีพระ
เยซูออกมาพบเขาเขาก็จะไดรับการรักษา”
แตพระคัมภีรบอกวา พวกเขายอมเหนื่อยยากหามคนงอยมาถึงจุดหมายแลว เขาคงจะปรึกษากัน
ในทีมวา “ใหเรายอมเหนื่อยอีกนิด” แลวจึงชวยกันหามอยางทุลักทุเลไปถึงบนดาดฟา และรีบเจาะรื้อไม
และอิฐออกกอนที่การประชุมจะเลิกราเสียกอน โดยไมกลัววาจะเปนการรบกวนหรือถูกผูคนตะโกนตอ
วาทําใหบรรยากาศของการฟงคําเทศนาเสียไป
ในการทํางานรับใชพระเจานั้นยากพออยูแ ลว แตการทํางานรับใชพระองคเปนทีมยิ่งยากกวา
ริค วอรเรน (Rick Warren) ศิษยาภิบาลคริสตจักรแซดเดิ้ลแบค (Saddleback Church) คาลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในเวลา 15 ป มีสมาชิกเพิ่มขึ้นกวา 1 หมื่นคน ริคเริ่มตนคริสตจักรดวยทีมงาน
เพียง 15 คนเทานั้น
เขาไดกลาวไวในหนังสือประวัติของคริสตจักรวา “ในชวงสิบหาปแรกของคริสตจักรแซดเดิ้ล
แบค จากการที่พวกเราประกาศพระกิตติคณ
ุ มีคนมากกวา 7 พันคนที่ไดถวายตัวแดพระคริสต หากทาน
ตองพบกับปญหาคริสเตียนทารก ทานจะทําอยางไร ดังนั้น การที่เราจะกาวไปขางหนาจึงขึ้นอยูก ับวา
ตองเปลี่ยนคนที่แสวงหาพระเจาใหเปนธรรมิกชน เปลี่ยนผูบริโภคใหเปนผูบริจาคเปลี่ยนสมาชิกให
เปนผูอภิบาล เปลี่ยนผูฟงใหเปนกองทัพอันเกรียงไกรของพระคริสต
เชื่อผมเถอะ มันเปนเรื่องทีย่ ากมากทีเดียว ในการนําคนที่ถือเอาตัวเองเปนศูนยกลางและเปน
พวกบริโภคนิยมใหมาเปนคริสเตียนที่มีหวั ใจทีจ่ ะปรนนิบัติรับใช นี่มิใชงานของศิษยาภิบาลที่มีหัวใจ
ออนแอ และมิใชงานของศาสนาจารยที่มีเสื้อคลุมมันระยับ แตเปนเพราะพระมหาบัญชาของพระเยซู
คริสตที่เปนแรงขับเคลื่อนอยูเบื้องหลัง”
ประการที่สี่ ประสบความสําเร็จ
“เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย พระองคจึงตรัสกับคนงอยวา ลูกเอย บาปของ
เจาไดรับการอภัยแลว” (มาระโก 2:5) ขอใหสังเกตดูในพระคัมภีรตอนนี้ ซึ่งพระเยซูไมไดเห็นเฉพาะ
ความเชื่อของคนงอยเทานัน้ แตทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย คือความเชื่อของทุกคนในทีม
งานนี้จะไมประสบความสําเร็จและไดรับการอวยพระพรจากพระเจา ถาหากคนหนึ่งคนใดถอน
ตัวออกจากทีมเวิรค ทุกคน (เนน “ทุกคน”) มีความสําคัญในสายพระเนตร ของพระองค!
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ประการที่หา คนที่ยอมหลบมุม
“คนงอยไดลุกขึ้น แลวยกแครของตนออกเดินไปตอหนาคนทั้งปวง คนทั้งปวงก็ประหลาดใจ
จึงสรรเสริญพระเจาวา เราไมเคยเห็นเชนนี้เลย” (มาระโก 2:12) เมือ่ อานพระคัมภีรตอไปเราจะไมพบ
เรื่องราวของคนหามทั้งสี่อีกเลย พวกเขาอาจจะยังคงนัง่ พักอยูใ นบริเวณนั้น หรือวากําลังซอมแซม
ดาดฟาของบาน หรือเดินลงมาปะปนกับผูคนเบื้องลาง อาจจะไมมใี ครวิ่งเขามาทักทายและขอจับมือ
แสดงความยินดี เปนไปไดวา อาจจะไมมีใครรูจักพวกเขาเลย
ทีมหามคนงอยคงจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจารวมกับคนอืน่ ๆ ที่เห็นการอัศจรรย
เกิดขึ้น นัน่ แสดงวาเปาหมายของพวกเขาประสบความสําเร็จแลว คนไทยเรียกคนที่ทําดีโดยไมมีใคร
เห็นวา “ผูปดทองหลังพระ” มีนักเทศนบางคนนํามาประยุกตใชกับผูรบั ใชของพระเจาที่ทํางานโดยไม
เห็นแกหนาตาและชื่อเสียงวา “ผูปดทองหลังไมกางเขน”
สรางทีมเวิรคเอง
ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา เราไดสดับรับฟงปญหาที่วาคริสตจักรไมเจริญกาวหนา ผูนํามี
ความขัดแยงและไมลงรอยกัน การซุบซิบนินทาสอเสียด การใสรายปายสี การโกหกมดเท็จ การแบง
พรรคแบงพวกมันลุกลามไปถึงสมาชิก จนถึงกับตองแยกออกไปตั้งโบสถใหม
เพื่อนผูอาวุโสของเราคนหนึง่ ไดกลาวถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุม ผูนําของคริสตจักร จน
ไมสามารถทํางานเปนทีมไดเขาเรียกมันวา “กิจการของเนือ้ หนัง” ที่มีมารซาตานชักใยอยูเบื้องหลัง ดังนี้
“ชอบทะเลาะวิวาท ขาดความสามัคคี ชิงดีชิงเดน เชนฆาพี่นอง คอยจองจับผิด คิดแตอิจฉา ผิด
กามาไมเวน เลนวิธีไมสะอาด จาบจวงเยีย่ งนักเลง ไมเกรงกลัวบาป ปราศจากใจรัก ไมยอมทักทาย ถวาย
ทรัพยเพียงเล็กนอย คอย ๆ หายไปจากโบสถ โยกโยไมอธิษฐาน การงานไมกาวหนา เงินตราโบสถ
รั่วไหลไมมใี จนมัสการพระเจา ไมเขาศึกษาพระคัมภีร มีวิญญาณที่เฉาตาย และเปนกายที่ไรวิญญาณ”
ในการสรางทีมเวิรคนั้น อยาเรงรัดจนเกินไป หรือมักงายแคใชเงินจางคนมาทํางาน (ภาษา
ธุรกิจวา “ซื้อตัวมา”) โดยไมคํานึ่งถึงความผูกพันทางดานจิตและจิตวิญญาณเชื่อเถิดวาในระยะยาวจะมี
ปญหาใหญติดตามมาอยางแนนอน
แทจริงแลว ในการสรางทีมเวิรคใหมีประสิทธิภาพนั้น อาจกลาวไดวา เงินมีความสําคัญเปน
อันดับสุดทาย กฎสําคัญขอหนึ่งที่เราควรจําไวคือ อยารับคนที่ทํางานเพราะเห็นแกเงิน คนประเภทนีเ้ มื่อ
เงินของโบสถหมดเมื่อไหร เขาก็จะติดปกโบยบินจากไป
คริสตจักรของเรามีระเบียบปฏิบัติที่เครงครัด คือไมมีนโยบายที่จะชักชวนหรือแสดงทาทีโนม
นาวสมาชิกของโบสถอื่นมาเปนสมาชิกของเรา อีกทั้งยังไมยอมใหใครขึ้นมาเปนผูนําหรือรวมอยูในทีม
เวิรคจนกวาจะใชชีวิตอยูดว ยกันเปนเวลาไมนอยกวาสองป ระหวางนั้นจะตองเขาสูระบบพี่เลี้ยงนอง
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เลี้ยง มีการพบปะกันอยางสม่ําเสมอมีการเรียนพระคัมภีรดวยกัน (เหมือนกับหลักสูตรในโรงเรียนพระ
คริสตธรรม) มีการถายทอดอุดมการณในการรับใชพระเจา จนกระทั่งแนใจแลวจึงจะใหเขามารวมอยูใน
ทีมเวิรค
ปญหาของบรรดาศิษยาภิบาลและผูนําองคกรหลายคน อยูตรงที่วา พอเห็นมีคริสเตียนระดับ
ผูนํายายมาจากโบสถอื่น เขาก็ตรงรี่เขาตะครุบตัวไวทนั ที แลวตั้งไวในตําแหนงผูน ํา โดยลืมคิดไปวา
ผูนําดี ๆ นั้นไมมีใครเขายอมปลอยตัวมางาย ๆ หรอก ที่หลุดมานั้นอาจจะเปนตัวกอปญหาหรือพวก
กบฏก็เปนได
บางโบสถพอเห็นคนมีฐานะทางการเงินดี หรือมีความรูส ูง หรือมีชื่อเสียงในวงการเมือง ดารา
นักรองก็ตรงเขาประกบพูดจาโนมนาวชักจูง โดยมอบหนาที่สําคัญในคริสตจักรให โดยไมคํานึงถึง
ความรูในพระคัมภีรและการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ เวลาผานไปไมชาไมนานคนเหลานี้ก็แผอิทธิพล
ดานเนื้อหนังเขาครอบงําคริสตจักรและนํามวลสมาชิกหลงทางไป
ในชั้นเรียนพระคัมภีรกลางสัปดาห
(คริสตจักรของเรามีการสอนพระคัมภีรแบบเขมขน
สัปดาหละ 10-12 ชั่วโมง) เมื่อเราเรียนไปถึงปฐมกาลบทที่ 4 นักศึกษาคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นถามวา
“อาจารยครับ ผมอยากทราบวาภรรยาของคาอินมาจากไหน?” ผมจึงตอบแบบทีเลนทีจริงวา “ชีวติ ของ
เราจะมีปญหา ถามัวไปสนใจในภรรยาของคนอื่น”
ทํานองเดียวกัน อยากจะบอกถึงเคล็ดลับอยางหนึ่งในการสรางทีมเวิรควา “คริสตจักรของเราจะ
มีปญหาถามัวไปสนใจในสมาชิกหรือผูนาํ ของคริสตจักรอื่น”
หลายปมาแลวผมซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่อําเภอแมแตงเชียงใหม
ซึ่งอยูในเขตจัดสรรของทาง
ราชการ วันหนึ่งผมกับภรรยาไปติดตอกับผูใหญบานเพื่อดําเนินการตามกฏหมาย เมื่อจอดรถที่หนาบาน
เราก็ลงไปเรียกหา “พอหลวง พอหลวงอยูก อ?” (พอหลวงคือตําแหนงผูใ หญบานในภาษาเหนือ)
ในทันใดนัน้ ปรากฏวามีสุนัขพันธุร็อตไวเลอรตัวใหญเบอเริ่มเทิ่มเดินออกมาตอนรับ พรอม
กับคํารามและแยกเขี้ยวอันแหลมคม เราหยุดกึกทันทีตวั แข็งทื่อดวยความกลัว นึกเสียวสยองเมื่อเห็น
ใบหนาทีไ่ มเปนมิตรของมัน และขาวที่หมาพันธุนี้กัดคนตายในตางประเทศจนกลายเปนหมาตองหาม
เขาบอกวาปากของมันสามารถอาไดกวางมาก เมื่อกัดงับลงไปแลวขากรรไกรจะล็อคทันที ทําใหปลด
ไมออกและเหยื่อจะตายภายในไมกี่นาที
สักครูหนึ่ง เราก็ใจชื้นขึน้ เมื่อเห็นพอหลวงเดินออกมา พรอมกับถือไมแสเทากานมะยม เขา
เรียกชื่อสุนัขและใชไมแตะทีส่ ะโพกมันเบา ๆ ร็อตไวเลอรยังนิ่งเฉยและออยอิ่งอยูนานกวาจะยอมเดิน
กลับเขาไปในบาน เพื่อใหเจาของลามโซ
หลังจากคุยธุระเสร็จเราก็ถามวา “หมาตัวนี้ดุไหมครับ?”
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ผูใหญบานตอบวา “เอาไมคอยอยู”
“ทําไมพอหลวงจึงใชไมแสเล็ก ๆ แตะที่สะโพกของมัน?”
“ออ ถาใชไมใหญ หรือตีแรง ๆ มันก็จะกัดเอา”
“มันกัดแมกระทั่งเจาของหรือครับ?”
“ใช” ผูใหญบานตอบ “คืออยางนี้ ผมไมไดเลี้ยงร็อตไวเลอรตัวนี้มาตั้งแตมันยังเล็ก มีเพื่อนคน
หนึ่งเขาใหมา เมื่อไมกี่เดือนมานี้ เพราะเขาตองยายไปอยูต างประเทศ”
เราจึงมาถึงบางออ พรอมกับพยักหนากันหงึกหงัก
จากประสบการณอันนาหวาดเสียวในเรื่องนี้ ทําใหคิดถึงการ “สรางทีมเวิรค” ไมวาจะเปนใน
คริสตจักร หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จะตองตระหนักถึงการสรางทีมงานขึ้นมาดวยตนเอง เราสังเกต
พบวา คริสตจักรใดที่มีศษิ ยาภิบาลและทีมงานที่เปน “ลูกหมอ” หรือหนวยงานใดที่มีผูอํานวยการเปน
“คนใน” โอกาสที่จะมีความราบรื่นและเจริญรุงเรืองมากกวาความขัดแยงและแตกแยก เนื่องจากคน
เหลานี้ไดรับการอบรมสั่งสอนใหอยูในแนวทาง มีนิมิตและอุดมการณเดียวกัน เขาจะมีความกตัญูและ
ความจงรักภักดีสูง มีความเกรงใจเปนทุน และไมมีความคิดอาจหาญทีจ่ ะกบฏ ลมลาง แยกทาง ชนิดหัก
ดามพราดวยเขา
แตมีผูนําหลายคนที่ใจรอนและมักงาย ไมยอมลงทุนลงแรงในการสรางทีมเวิรคของตนเอง
ขึ้นมา คอยแตจะหยิบฉวยเอาผูนําที่คนอื่นสรางไวแลวมารวมทีมของตนเอง ซึ่งเราสามารถคาดเดา
อนาคตไดเลยวา อาจจะเขาขายเอาร็อตไวเลอรมาเลี้ยงตอนโตก็เปนได
พระเยซูคริสตทรงเปนตัวอยางของการสรางทีมงานดวยพระหัตถของพระองค จากพระคัมภีร
มาระโก 3:13-15 ในลักษณะของ “4 ส.” คือ เสาะ สราง เสริม และสง
เสาะ – แลวพระองคเสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผูใด พระองคก็ทรงเรียกผูน ั้น
สราง - เขาไดมาหาพระองค
เสริม – พระองคทรงตั้งศิษยสิบสองคนไวใหอยูก ับพระองค
สง – เพื่อจะทรงใชเขาไปประกาศ และใหมีอํานาจขับผีออกไป
อาจารยปเตอร เบอร (Peter Buhr) ชาวแคนาดา ซึ่งเคยเปนมิชชันนารีรับใชพระเจาในประเทศ
ไทยเปนเวลาเกือบสี่สิบป
หลังจากเกษียณแลวไดกลับไปเปนศิษยาภิบาลของบานพักผูอ าวุโสที่
สหรัฐอเมริกา เมื่อกลางปที่ผานมา ทานเดินทางเยี่ยมเมืองไทยและพักอยูกับครอบครัวของเราเปนเวลา
หลายวัน และไดพูดคุยกันถึงการประกาศขาวประเสริฐ การนําคนมาถึงความรอด และการสรางทีมงาน
เพื่อรับใชพระเจาในคริสตจักรทองถิ่น
ทานไดใหหลักของ 5 L ไวดงั นี้
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Listen การรับฟง
Learn การเรียนรูเพื่อสรางความสัมพันธ
Love แสดงออกถึงความรักของพระเจา
Lead การนําไปในทิศทางที่ถูกตอง
Live การดําเนินชีวติ อยูดว ยกัน
เราเรียนรูหลักการนี้ไดจากชีวิตของพระเยซูคริสตและพบวาจากจํานวนสาวกสิบสองคน (มี
เพียงคนเดียวเทานั้นที่หลุดเบาหลอมไป) พวกเขาไดพากันออกไปกระทําพระราชกิจของพระเจาอยาง
เกิดผลมหาศาลสรางทีมงานสาวกที่มีประสิทธิภาพ และทําใหคนเกือบทั้งโลกไดยนิ ขาวประเสริฐแหง
ความรอด
เมื่อพระเยซูคริสตทรงสราง “ทีมเวิรค” ได เราทั้งหลายก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน เพราะ
พระองคตรัสวา “เราจะอยูก ับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 314 มกราคม – กุมภาพันธ
2007, หนา 33-37.
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