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คำนำผูจ้ ดั พิมพ์
“คริ สตจักรเรำไม่มีผนู ้ ำ!”
อีกเสี ยงหนึ่งก็วำ่ “คริ สตจักรเรำไม่มีผนู ้ ำที่ดีพอ!”
และอีกหลำยเสี ยงก็ดงั ในทำนองเดียวกัน เสี ยงเหล่ำนี้กอ้ งกังวำนอยูใ่ นโสตประสำทของเรำอยู่
ตลอดเวลำ ดังนั้นด้วยควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในอันที่จะเห็นคริ สตจักรไทยมีผนู ้ ำที่เข้มแข็งและมี
สมำชิกที่รับผิดชอบอย่ำงแท้จริ ง
เรำจึงจัดพิมพ์หนังสื อ “อบรมผู้นำคริสตจักร” ขึ้นมำ เพื่อสนองควำมต้องกำรของคริ สตจักรทัว่
ประเทศ เพรำะทุกวันนี้ก็เป็ นที่ประจักษ์แล้วว่ำ “คริ สตจักรจำนวนมำกมีสภำพไม่ ผิดกับสถำนที่เลีย้ งเด็ก
กำพร้ ำ เพรำะสมำชิ กเหล่ ำนีม้ ำโบสถ์ เพียงเพื่อหวังกำรเลีย้ งดูฝ่ำยวิญญำณ แต่ ไม่ สนใจกำรรั บผิดชอบ
หน้ ำที่ใด ๆ ในคริ สตจักรเรำสำมำรถแก้ ปัญหำนีไ้ ด้ โดยฝึ กสมำชิ กคริ สตจักรให้ เป็ นผู้นำ แล้ วหนุนใจให้
เขำรั บใช้ พระเจ้ ำต่ อไป”
ท่ำนจะได้พบกับขบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรเสริ มสร้ำงคริ สตจักร นับตั้งแต่เริ่ มแรกจนกระทัง่ ถึง
กำรจะรักษำผูน้ ำไว้ได้อย่ำงไร
เรื่ อง “อบรมผู้นำคริ สตจักร” นี้ เคยตีพิมพ์ในนิตยสำรพระคริ สตธรรมประทีปหลำยฉบับ โดย
คัดลงเป็ นตอน ๆ แต่ก็ยงั มีอีกหลำยคนที่ไม่ได้อ่ำน
ขอพระพรของพระเจ้ำสถิตอยูก่ บั ท่ำนผูอ้ ่ำนทุกท่ำน
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์
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คำนำผูเ้ ขียน
เมื่อกองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ ขอให้ขำ้ พเจ้ำเขียนบทควำมเกี่ยวกับ “ผู้นำ” ของคริ สตจักร
ข้ำพเจ้ำนึกถึงผลงำนของกำรค้นคว้ำเรื่ อง “กำรอบรมผู้นำในคริ สตจักร” ซึ่งอำจำรย์ของข้ำพเจ้ำ ขอให้
นักเรี ยนทุกคนเขียนเป็ นรำยงำนส่ งให้อำจำรย์เมื่อสองปี ก่อน ขณะที่คน้ คว้ำเกี่ยวกับเรื่ องนี้อยู่ ข้ำพเจ้ำมี
ควำมรู ้สึกอย่ำงรุ นแรงว่ำ ทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะแก้ไขปั ญหำกำรขำดแคลนผูน้ ำ และกำรปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภำพของผูน้ ำ คือกำรเน้นในเรื่ อง กำรอบรมผู้นำในคริสตจักร
ฉะนั้น ข้ำพเจ้ำจึงขอเสนอ “รำยงำน” ของข้ำพเจ้ำที่ได้ดดั แปลงแก้ไขแล้ว ให้พี่นอ้ งในพระ
คริ สต์พิจำรณำไตร่ ตรอง เชื่ อว่ำจะเป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักร และคริ สเตียนทุกคนที่มีควำมปรำรถนำ
จะรับใช้พระเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำจะแบ่งบทควำม “กำรอบรมผู้นำในคริ สตจักร” เป็ นสี่ บทหรื อสี่ ตอน ดังนี้
1. ควำมสำคัญของกำรอบรมผูน้ ำ
2. กำรเกณฑ์ผนู้ ำ
3. หลักและวิธีฝึกฝนผูน้ ำ
4. กำรรักษำจุนเจือผูน้ ำ
ธีระ เจนพิริยประยูร
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บทที่ 1 ควำมสำคัญของกำรอบรมผู้นำ
ศิษยำภิบำลที่มีชื่อเสี ยงมำกคนหนึ่ง นึกทบทวนถึงผลกำรรับใช้พระเจ้ำ ตลอดเวลำหลำยปี ที่
ผ่ำนมำ แล้วพูดกับตัวเองว่ำ “ถ้ำผมสำมำรถหวนกลับไปในอดีต เริ่ มต้นรับใช้พระเจ้ำใหม่ ผมจะใช้เวลำ
ให้มำกกว่ำที่เคยใช้มำก่อน เป็ นเวลำหลำยเท่ำ เพื่อฝึ กฝนอบรมสมำชิกในคริ สตจักรให้เป็ นผูน้ ำที่ดี
แทนที่จะยุง่ กับกิจกรรมอื่น ๆ มำกมำยหลำยชนิดจนเกินไป”
ดร.บิลลี่ เกรแฮม กล่ำวในทำนองเดียวกัน กับผูส้ ัมภำษณ์ท่ำนว่ำ “ถ้ำผมมีโอกำสเป็ นศิษยำภิ
บำลในคริ สตจักรผมจะเลือกสมำชิกกลุ่มหนึ่ง แล้วใช้เวลำมำกอยูก่ บั พวกเขำสอนพวกเขำให้เป็ นผูน้ ำ
เหมือนผม และให้พวกเขำผลิตผูน้ ำต่อ ๆ กันไป”
ไม่เพียงแต่ ดร.บิลลี่ เกรแฮม และผูน้ ำคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงจำนวนมำกในปัจจุบนั ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรอบรมผูน้ ำในคริ สตจักร องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำเองได้ทรงวำงแบบอย่ำงเกี่ยวกับเรื่ อง
นี้ตลอดเวลำประมำณสำมปี ที่พระองค์ทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงทรำบว่ำ
พระองค์มีเวลำเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นที่จะประกอบพระรำชกิจของพระองค์ พระองค์น่ำจะใช้เวลำส่ วนที่มี
อยูเ่ สด็จไปทุกที่ทุกแห่ง ประกำศข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ให้คนจำนวนหมื่นแสนได้รู้ เพื่อพวกเขำจะ
ได้กลับใจใหม่ แล้วใช้เวลำที่เหลืออยูบ่ ำ้ งอบรมฝึ กฝนสำวกของพระองค์ แต้ถำ้ เรำศึกษำพระกิตติคุณทั้ง
สี่ เล่มให้ดี เรำจะสังเกตได้วำ่ พระองค์ทรงกระทำตรงกันข้ำมกับที่เรำคิด พระองค์ทรงมีหลักสอง
ประกำรในกำรประกอบพระรำชกิจของพระองค์ คือ
หนึ่ง พระองค์ไม่ทรงละเลยฝูงชน เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนจำนวนมำก พระทัยของ
พระองค์เต็มล้นด้วยพระกรุ ณำเสมอ (ดูมทั ธิว 9:36, 14:14) พระองค์ทรงสอนพวกเขำ รักษำโรคภัยไข้
เจ็บของพวกเขำ และเลี้ยงดูพวกเขำ พระองค์สนพระทัยในกำรประกำศให้ฝงู ชนในทุกที่ทุกแห่งได้รู้ถึง
ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์
สอง พระเยซูทรงเน้นในกำรอบรมฝึ กฝนอัครสำวกของพระองค์ โดยใช้เวลำส่ วนใหญ่อยูก่ บั
สำวกเหล่ำนั้น ทรงพำพวกเขำไปเกือบทุกที่ทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไป เพื่อจะมีโอกำสได้สอนพวกเขำ
ทำไมองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ และผูน้ ำคริ สเตียนจำนวนมำกในปัจจุบนั จึงเน้นถึงเรื่ องกำรอบรม
ผูน้ ำ ทั้งนี้เหตุผลหลำยอย่ำงที่เรำจะอ้ำงได้ แต่จะพิจำรณำเหตุผลสำคัญเพียงบำงประกำรดังนี้

หนึ่ง ควำมเจริญก้ำวหน้ ำหรือควำมล้มเหลวของคริสตจักร ขึน้ อยู่กบั ผู้นำ
ผูน้ ำในที่นี่ ไม่เพียงแต่หมำยถึงศิษยำภิบำล หรื อมิชชันนำรี ที่ช่วยในคริ สตจักรเท่ำนั้น แต่
รวมถึง ผู้ปกครอง มัคนำยก มัคนำยิกำ ผู้นำเยำวชน ครู สอนรวีวำรศึกษำและทุกคนที่มีส่วนร่ วมในกำร
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ช่วยเหลือคริ สตจักร ถ้ำเรำศึกษำประวัติของชนชำติอิสรำเอล ในพระคัมภีร์เดิม เรำจะเห็นตัวอย่ำงได้
อย่ำงชัดเจน เมื่อชนชำติอิสรำเอลมีผนู ้ ำที่ดีชนชำติอิสรำเอลก็เจริ ญรุ่ งเรื อง พระเจ้ำทรงอวยพระพรพวก
เขำ ทรงพิทกั ษ์รักษำพวกเขำให้พน้ จำกภัยของศัตรู แต่เมื่อชนชำติอิสรำเอลได้ผนู ้ ำที่ไม่ดี ชนชำติ
อิสรำเอลก็พลอยหลงกระทำผิดไปกับผูน้ ำ แล้วควำมสำบแช่งของพระเจ้ำก็มำถึงพวกเขำ เรำเห็น
ตัวอย่ำงนี้ได้จำกคริ สตจักรและองค์กำรคริ สเตียนต่ำง ๆ ในปั จจุบนั ด้วย แม้แต่องค์กำรและสถำบันต่ำงๆ
ที่ไม่ใช่คริ สเตียน ต่ำงก็ใฝ่ ฝันที่จะได้ผนู ้ ำที่ดี มีประสิ ทธิ ภำพสู ง เพื่อนำควำมเจริ ญมำสู่ องค์กำร และ
สถำบันของตน

สอง เพือ่ แก้ไขปัญหำเกีย่ วกับผู้นำในคริสตจักร
คริ สตจักรทั่วไปในปั จจุบันประสบปั ญหำเกี่ยวกับผู้นำอย่ ำงน้ อย 3 ประกำร คือ
ก. ใช้ ผ้ นู ำผิด กล่ำวคือ ใช้ผนู ้ ำที่มีคุณสมบัติไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหรื อหน้ำที่รับผิดชอบของ
เขำ คริ สตจักรหลำยแห่งมักบ่นว่ำ สมำชิกในคริสตจักรของพวกเขำไม่ สนใจในกำรเรียนรวีวำรศึกษำ
โดยอ้ ำงว่ ำไม่ มีอุปกรณ์ กำรสอน สถำนทีไ่ ม่ ดีบ้ำง คริสเตียนเองขำดควำมร้ อนรนบ้ ำง เป็ นต้น เหตุผลที่
อ้ำงมำนี้มีควำมจริ งแฝงอยูม่ ำก แต่ถำ้ เรำสื บสำวสำเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คริ สเตียนไม่สนใจเรี ยนรวีวำร
ศึกษำแล้ว ในกรณี ส่วนใหญ่ เรำจะสรุ ปได้วำ่ เนื่องจำกครู รวีวำรศึกษำไม่ ร้ ู จักวิธีสอน หรือไม่ มี
คุณสมบัติทจี่ ะเป็ นครู สอนได้ นักเรียนของเขำจึงเบื่อ
ในตำแหน่งและหน้ำที่รับผิดชอบอื่น ๆ ของคริ สตจักรก็เช่นเดียวกัน ถ้ำคริ สตจักรไม่รู้จกั ใช้
ผูน้ ำให้เหมำะสมกับตำแหน่งและหน้ำที่รับผิดชอบ หรื อไม่ให้เขำมีโอกำสฝึ กฝนอบรม เพื่อจะได้มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับงำนที่เขำรับผิดชอบแล้ว ผูน้ ำนั้นย่อมไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำให้ได้ผล
เต็มที่
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ข. ไม่ ได้ ใช้ คริสเตียนส่ วนใหญ่ ซึ่งสำมำรถเป็ นผู้นำได้ ปั ญหำที่น่ำปวดหัวอย่ำงหนึ่งของ
คริ สตจักรในปัจจุบนั คือ สมำชิกประมำณ 90 % ไม่ได้รับผิดชอบงำนในคริ สตจักรแม้แต่นอ้ ย ทั้ง ๆ ที่
สมำชิกเหล่ำนี้จำนวนมำก มีควำมสำมำรถที่จะรับผิดชอบงำนบำงอย่ำงของคริ สตจักรได้ ผูน้ ำคริ สเตียน
คนหนึ่งกล่ำวว่ำ
คริ สตจักรจำนวนมำกในปั จจุบนั มีสภำพไม่ผดิ กับสถำนเลี้ยงเด็กกำพร้ำ
ซึ่ง
ประกอบด้วยสมำชิกส่ วนใหญ่ที่เป็ นเหมือนเด็กกำพร้ำ เพรำะสมำชิกเหล่ำนี้มำโบสถ์เพียงเพื่อหวังกำร
เลี้ยงดูฝ่ำยวิญญำณจิต แต่ไม่สนใจในกำรรับผิดชอบหน้ำที่ใด ๆ ในคริ สตจักร เรำสำมำรถแก้ไขปั ญหำนี้
ได้โดยฝึ กสมำชิกคริ สตจักรให้เป็ นผูน้ ำ แล้วหนุนใจพวกเขำให้รับใช้พระเจ้ำ
ค. ผู้นำมีงำนล้ นมือ ผูน้ ำเหล่ำนี้ได้แก่คริ สเตียนส่ วนน้อยในคริ สตจักร เช่น ศิษยำภิบำล
เจ้ำหน้ำที่คริ สตจักรบำงคน ประธำนเยำวชน เป็ นต้น ที่ตอ้ งแบกภำระทั้งหมดของคริ สตจักร จนบำงครั้ง
เกิดควำมท้อใจ เนื่ องจำกไม่สำมำรถทำงำนที่ตนรับผิดชอบ ให้เกิดผลสมดังที่ทุกคนปรำรถนำ ผูน้ ำ
เหล่ำนี้ จึงนับว่ำ น่ำสงสำรมำก
อำจำรย์วชิ รอค ซึ่ งสอนในกำรสัมมนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำผูน้ ำในประเทศไทยสองครั้งแล้ว ได้
แสดงสถิติเป็ นเส้นโค้งรู ประฆัง เปรี ยบเทียบสภำพของคริ สตจักรทัว่ ไปดังนี้

ท่ำนกล่ำวว่ำ คริ สตจักรทัว่ ไปในปั จจุบนั ประกอบด้วยสมำชิก 10 % ที่เป็ นเหมือนคริ สเตียนที่
ตำยแล้วทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต อีก 10 % เป็ นคริ สเตียนที่ร้อนรนมำก ยุง่ ในกำรรับใช้พระเจ้ำ จนตัวเป็ น
เกลียว ส่ วนอีก 80 % หรื อส่ วนใหญ่มีควำมสำมำรถในกำรรับใช้พระเจ้ำ แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย คริ สตจักร
จึงเป็ นเหมือนรถยนต์ที่มีกำลัง 100 แรงม้ำ แต่ใช้เพียง 10 แรงม้ำเท่ำนั้น เรำจำต้องรี บปรับปรุ งแก้ไขให้
คริ สตจักรสำมำรถดำเนินพระรำชกิจของพระเจ้ำได้สุดกำลัง โดยฝึ กให้คริ สเตียนทุกคนรู้จกั รับใช้พระ
เจ้ำได้อย่ำงถูกต้อง
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สำม เพือ่ แก้ใขปัญหำกำรขำดแคลนผู้นำ
นักธุ รกิจคนหนึ่งเป็ นพยำนในกำรประชุมพิเศษ ซึ่งผูน้ ำคริ สเตียนประมำณ 1,000 คนได้ไป
ประชุมกันที่นนั่ เขำกล่ำวอย่ำงน่ำคิดว่ำ “เรำรู้สึกผิดหวังมำก เมื่อศิษยำภิบำล หรื ออำจำรย์ หรื อนักเทศน์
บอกให้เรำเป็ นพยำนและรับใช้พระเจ้ำ แต่ไม่บอกวิธีให้เรำรู ้อย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ เรำจะเป็ นพยำนหรื อรับใช้
พระเจ้ำได้อย่ำงไร” คริ สตจักรในปั จจุบนั มิใช่ขำดผูน้ ำเอำทีเดียว หำกแต่ขำดคนที่จะหนุนน้ ำใจและ
ฝึ กฝนสมำชิกส่ วนใหญ่ ซึ่ งมีจำนวน 80 % ที่ “ อุ่น ๆ” ให้รู้จกั รับใช้พระเจ้ำ ฉะนั้น กำรที่คริ สตจักรขำด
ผูน้ ำจึงไม่ใช่ควำมผิดของสมำชิกคริ สตจักรเสมอ แต่เป็ นควำมบกพร่ องของผูน้ ำด้วย ถ้ำผูน้ ำคริ สตจักร
เอำใจใส่ ในกำรผลิตคนอื่น ๆ ให้เป็ นผูน้ ำ สอนพวกเขำให้รู้จกั วิธีรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแจ่มแจ้งคริ สตจักร
จะไม่ขำดผูน้ ำเลย

สี่ เพือ่ ปรับปรุงผู้นำให้ มปี ระสิ ทธิภำพยิง่ ขึน้
พระเจ้ำได้ประทำนของประทำนฝ่ ำยวิญญำณจิต ให้แก่คริ สเตียนทุกคน เพื่อเขำจะสำมำรถรับ
ใช้พระเจ้ำได้กระนั้นก็ตำมคริ สเตียนทุกคนก็ตอ้ งกำรฝึ กฝนอบรม เพื่อเขำจะสำมำรถใช้ของประทำน
ฝ่ ำนวิญญำณจิตของเขำได้ดียงิ่ ขึ้น คริ สเตียนบำงคนมีพรสวรรค์ตำมธรรมชำติ สำมำรถเป็ นผูน้ ำในงำน
หลำยอย่ำง ถ้ำเขำได้รับกำรอบรมฝึ กฝนเพิ่มเติม เขำจะสำมำรถรับผิดชอบงำนที่เขำทำอยู่ ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
หลำยเท่ำ
เรำขอบคุณพระเจ้ำสำหรับประเทศไทย
ที่ให้สิทธิ เสรี แก่คริ สตจักรในกำรประกำศข่ำว
ประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ และรับใช้พระองค์ในด้ำนต่ำง ๆ แต่ในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ อำจจะถึงวำระที่
มิชชันนำรี ชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถช่วยเหลืองำนของพระเจ้ำ ในประเทศไทยได้ต่อไป และ
คริ สตจักรอำจไม่สำมำรถมีศิษยำภิบำล หรื อผูป้ ระกำศเต็มเวลำทำงำนของคริ สตจักร แต่ถำ้ คริ สตจักรใน
ปั จจุบนั รี บเร่ งผลิตผูน้ ำในคริ สตจักรของตน ไม่วำ่ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศจะผันแปรไปใน
รู ปใด คริ สตจักรของพระเจ้ำก็จะเจริ ญก้ำวหน้ำ และแผ่กระจำยไปเรื่ อย ๆ อย่ำงไม่หยุดยั้ง
อำจำรย์เปำโลกล่ำวว่ำ คริ สเตียนและคริ สตจักรของพระเจ้ำจะเจริ ญเติบโตขึ้น “เมื่ออวัยวะทุก
อย่ำง (คริ สเตียนหรื อผูน้ ำทุกคน) ทำงำนตำมควำมเหมำะสมแล้ว” (ดูเอเฟซัส 4:16) แต่คริ สเตียนทุกคน
จะทำงำนได้ “ตำมควำมเหมำะสม” อย่ำงแท้จริ ง ก็ต่อเมื่อได้รับกำรฝึ กฝนอบรมอย่ำงเหมำะสม
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บทที่ 2 กำรเกณฑ์ ผ้นู ำ
ทุกปี เมื่อถึงหน้ำร้อน ทำงรำชกำรจะส่ งหมำยเกณฑ์ไปยังชำยหนุ่มทั้งหลำย ที่มีอำยุถึงวัยที่จะ
รับกำรคัดเลือกเป็ นทหำร ให้ไปรับกำรคัดเลือก แม้ชำยหนุ่มบำงคนกลัวต่อกำรเป็ นทหำร พยำยำม
หำทำงหลีกเลี่ยง แต่รัฐบำลก็ตอ้ งดำเนินกำรเกณฑ์ทหำรทุกปี เป็ นประจำ เพรำะทำงเดียวเท่ำนั้นที่
รัฐบำลจะสำมำรถสร้ำงสมกำลังทหำรอย่ำงเพียงพอไว้พิทกั ษ์รักษำประเทศชำติ ก็โดยกำรเกณฑ์ ฝึ ก
และส่ งทหำรออกประจำกำร
ในทำนองเดียวกัน ไม่วำ่ คริ สตจักรจะสนใจกำรฝึ กฝนอบรมผูน้ ำหรื อไม่ก็ตำม คริ สตจักร
จะต้องฝึ กฝนผูน้ ำเพรำะทำงเดียวเท่ำนั้น ที่จะช่วยให้คริ สตจักรและองค์กำรคริ สเตียนต่ำง ๆ มีผนู้ ำที่ดี
และเพียงพอ ก็โดยกำรเสำะหำเลือกเกณฑ์ฝึกและใช้ผนู ้ ำ ที่ได้รับกำรฝึ กฝนอบรมแล้ว ให้ออกปฏิบตั ิ
หน้ำที่

ก่ อนที่เรำจะฝึ กผู้นำได้ เรำต้ องสรรหำและเกณฑ์ ผ้ ูนำก่ อน
พิจำรณำ เกี่ยวกับกำรเลือกสรรและเกณฑ์ ผ้ นู ำคือ

มีปัญหำหลำยประกำรที่เรำจะต้ อง

หนึ่ง เรำจะหำผู้นำได้ จำกทีไ่ หน?
ปัญหำประกำรแรกที่เรำจะต้องเผชิญ เมื่อนึกถึงกำรเกณฑ์ผนู้ ำคือ เรำจะหำผูน้ ำที่เรำต้องกำรได้
จำกที่ไหน ควำมผิดพลำดอย่ำงร้ำยแรงประกำรหนึ่ง ที่คริ สตจักรบำงแห่งมักกระทำคือ ชักชวนหรื อยุยง
ให้ผนู ้ ำจำกคริ สตจักรอื่นมำช่วยที่คริ สตจักรของเขำจนเป็ นที่เข้ำใจผิด ถูกกล่ำวหำว่ำเป็ นคริ สตจักรที่
ชอบ “ขโมยลูกแกะ” ของคนอื่น หรื อแย่งผูน้ ำจำกคริ สตจักรอื่น
เมื่อเรำอยำกจะได้ผนู ้ ำ เรำไม่จำเป็ นต้องมองหำในคริ สตจักรของผูอ้ ื่น แต่ควรมองหำใน
คริ สตจักรของเรำเองถ้ำเรำเชื่ อว่ำพระเจ้ำพอพระทัยที่จะให้เรำตั้งคริ สตจักรขึ้น เรำควรเชื่ อได้ดว้ ยว่ำ
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พระองค์จะประทำนผูน้ ำให้แก่คริ สตจักรของเรำด้วย มีหลำยวิธีที่จะช่วยเรำในกำรค้นหำสมำชิกซึ่ งจะ
เป็ นผูน้ ำในคริ สตจักรของเรำได้ คือ
1.จำกกำรสังเกตของศิษยำภิบำล หำกศิษยำภิบำลมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมำชิก เขำย่อม
สังเกตได้วำ่ สมำชิกคนใดมีควำมสำมำรถประกำรใดบ้ำง แล้วฝึ กสมำชิกนั้นให้รับใช้พระเจ้ำตำม
ควำมสำมำรถที่พระเจ้ำประทำนให้
2.จำกสมุดบันทึกสมำชิกของคริ สตจักร คริ สตจักรควรจะมีสมุดที่ บนั ทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ
เกี่ยวกับสมำชิกของตน นอกจำกชื่อและที่อยูข่ องสมำชิกแล้ว ควรจะมีรำยกำรที่กล่ำวถึงควำมสำมำรถ
และควำมสนใจของสมำชิกทุกคน คณะเยำวชนของคริ สตจักร หรื อกลุ่มอื่น ๆ ควรจะมีสมุดบันทึกแบบ
นี้ เช่นเดียวกัน จำกกำรค้นดูสมุดบันทึกสมำชิกคริ สตจักรเรำอำจจะพบสมำชิกที่เรำต้องกำรฝึ กหรื อใช้
ให้เป็ นผูน้ ำได้
3. โดยกำรสำรวจควำมสนใจ และควำมสำมำรถของสมำชิกคริ สตจักร อย่ำงน้อยปี ละครั้ง
คริ สตจักรควรแจกแบบฟอร์ ม ซึ่ งมีช่องให้สมำชิกขีด เพื่อแสดงควำมสนใจและควำมสำมำรถหรื อ
ประสบกำรณ์ของเขำ ดังตัวอย่ำงที่แสดงไว้น้ ี

4. กำรแข่งขันกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ร้องเพลง แสดงละคร กำรฝี มือ กำรโต้วำที เป็ นต้น จำกกำร
แข่งขันนี้บำงครั้งเรำอำจแปลกใจที่พบคนซึ่ งมีควำมสำมำรถ และพรสวรรค์ต่ำง ๆ อย่ำงที่เรำคำดไม่ถึง
5. จำกชั้นอบรมผูน้ ำ ถ้ำเรำมีโปรแกรมกำรอบรมผูน้ ำในคริ สตจักรเป็ นประจำ เรำจะสำมำรถ
พบผูน้ ำได้โดยง่ำย
ผูน้ ำที่เรำจะค้นหำนี้ ไม่จำเป็ นจะต้องเป็ นคนที่มีควำมสำมำรถหรื อประสบกำรณ์มำกเสมอไป
ถ้ำเรำพบว่ำ เขำมีควำมสนใจที่จะรับใช้พระเจ้ำในทำงใดทำงหนึ่ง และมีควำมสำมำรถอยูบ่ ำ้ ง เรำก็จะ
สำมำรถฝึ กเขำให้เป็ นผูน้ ำที่ดียงิ่ ขึ้น
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ชีวติ คริ สเตียนมิใช่เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่โดยใช้เวลำเพียง 2-3 วัน หรื อเหมือนดังดอกไม้ที่บำน
สะพรั่งชัว่ ข้ำมคืนเท่ำนั้น แต่ตอ้ งใช้ควำมเพียรพยำยำม และควำมสม่ำเสมอในกำรอบรมฝึ กฝน ซึ่ง
อำจจะเป็ นเวลำแรมเดือน หรื อแรมปี จนกว่ำเขำจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ำยวิญญำณจิต และเป็ นผูน้ ำคริ ส
เตียนที่รับผิดชอบหน้ำที่ได้เต็มที่

สอง เรำควรเกณฑ์ ผู้ใด และเมือ่ ไร?
พระเยซูคริ สตเจ้ำตรัสว่ำ “ท่ ำนทั้งหลำยเป็ นเกลือ....เป็ นควำมสว่ ำงของโลก...จงส่ องสว่ ำงแก่
คนทั้งปวง” (มัทธิว 5:13-16) พระเยซูตรัสคำเหล่ำนี้ โดยเล็งถึงคริ สเตียนทุกคน นัน่ หมำยควำมว่ำ คริ ส
เตียนทุกคนเป็ น “ผู้นำ” ของโลก เขำอำจไม่สำมำรถเป็ นนักเทศน์ อำจำรย์ ประธำนหรื อเจ้ำหน้ำที่สำคัญ
ของคริ สตจักร แต่เขำสำมำรถเป็ นผูน้ ำ “ควำมสว่ำง” ของพระเยซูคริ สต์ไปสู่ โลก ตำมวิธีและ
ควำมสำมำรถที่พระเจ้ำประทำนให้
ฉะนั้น เมื่อนึกถึงกำรเกณฑ์ผนู ้ ำของคริ สตจักร เรำจึงไม่ควรคำนึงถึงเจ้ำหน้ำที่บำงตำแหน่ง
หรื อบำงแผนกของคริ สตจักรเท่ำนั้น แต่ควรคำนึงถึงคริ สเตียนทุกคน เป้ ำหมำยของเรำควรจะเป็ นกำร
ฝึ กฝนอบรมสมำชิกทุกคนให้เป็ นผูน้ ำ (เป็ นเกลือ เป็ นควำมสว่ำง) ที่สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้
หญิงชรำคนหนึ่ ง พูดกับศิษยำภิบำลของเธอด้วยควำมเศร้ำว่ำ “อำจำรย์ คะ ดิฉันช่ วยงำนของ
พระเจ้ ำไม่ ได้ แม้ สักอย่ ำงเดียว นอกจำกอธิ ษฐำนเท่ ำนั้น” ศิษยำภิบำลโอบเธอไว้ กล่ ำวด้ วยควำมนุ่มนวล
ว่ ำ “คุณยำยครั บ คุณยำยกำลังเป็ นผู้นำที่ รับผิดชอบงำนสำคัญที่สุดคือ กำรอธิ ษฐำน”
แต่ เรำจะเกณฑ์ คริสเตียนแต่ ละคนให้ เป็ นผู้นำเมื่อไร? พระคัมภีร์ห้ำมเรำไม่ ให้ เกณฑ์ คนที่กลับ
ใจใหม่ ๆ เป็ นผู้ปกครองดูแลคริสตจักร หรื อ ศิษยำภิบำล (ดู 1 ทิโมธี 3:6) แต่มีหน้ำที่รับผิดชอบอื่นๆ
หลำยอย่ำงที่คริ สเตียนทุกคน และแม้แต่คริ สเตียนที่พ่ งึ กลับใจใหม่ ๆ สำมำรถรับผิดชอบได้ ถ้ำเรำหวัง
จะฝึ กให้คริ สเตียนทุกคนเป็ นผูน้ ำเรำจงเริ่ มเกณฑ์เขำ ตั้งแต่วนั แรกที่เขำได้กลับใจใหม่ ต้อนรับพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ถ้ำเรำคิดเสมอว่ำสมำชิกที่เพิ่งบังเกิดของเรำ ยังเป็ นทำรกในพระคริ สต์ ไม่
สำมำรถทำอะไร เพื่อพระเจ้ำได้ แล้วเรำจะปล่อยให้เขำนัง่ เฉย ๆ ในคริ สตจักรเป็ นเวลำหลำยปี ต่อมำเขำ
ก็จะมีนิสัยชอบนัง่ เฉย ๆ ในคริ สตจักรเรื่ อยไป และยำกที่จะช่วยให้เขำลุกขึ้นรับผิดชอบหน้ำที่ใน
คริ สตจักร
“ชีวติ กำรรับใช้พระเจ้ำ
เริ่ มตั้งแต่วินำทีที่ท่ำน
กลับใจบังเกิดใหม่”
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สำม เรำควรเกณฑ์ ผู้นำอย่ ำงไร?
แม้เป้ ำหมำยกำรอบรมผูน้ ำของเรำ จะเป็ นกำรฝึ กฝนคริ สเตียนทุกคนให้สำมำรถรับใช้พระเจ้ำ
หรื อเป็ นผูน้ ำในทำงใดทำงหนึ่ง แต่เมื่อเรำเริ่ มเกณฑ์ผนู ้ ำ เรำจะต้องนึกถึงหน้ำที่เฉพำะเจำะจงที่เรำ
ต้องกำรให้สมำชิกคริ สตจักรรับผิดชอบ ฉะนั้น ในกำรเกณฑ์คริ สเตียนให้รับผิดชอบต่อหน้ำที่เรำ
จะต้องเกณฑ์ คนที่ เหมำะสมให้ รับผิดชอบในงำนที่ เหมำะสม กับเขำแล้วอบรมเขำให้รับผิดชอบงำนนั้น
ถ้ำเรำได้ “คน” ที่เหมำะสมกับ “งำน” เรำจะหวังได้วำ่ คนนั้นจะทำงำนได้เกิดผล คริ สตจักรที่ถืออุดมคติ
ว่ำ “ใครก็ได้ ” ที่จะสอนรวีวำรศึกษำ หรื อ “ใครก็ได้ ” ที่จะเป็ นเหรัญญิก ของคริ สตจักร ฯลฯ
ไม่เพียงแต่จะได้คนงำนที่ไม่มีประสิ ทธิ ภำพแล้ว ยังเป็ นกำรดูหมิ่นพระรำชกิจของพระเจ้ำด้วย
เพรำะกำรกระทำเช่นนั้นก็เท่ำกับถือว่ำงำนของพระเจ้ำไม่สำคัญ ให้คนชนิ ดใดทำได้ ถ้ำบริ ษทั ห้ำงร้ำน
ต่ำง ๆ พิถีพิถนั ในกำรคัดเลือกคนงำนให้เหมำะสมกับงำน เรำควรจะพิถีพิถนั ในกำรคัดเลือกคนงำนของ
พระเจ้ำมำกกว่ำนั้นหลำยเท่ำ
ในกำรคัดเลือกหรือเกณฑ์ ผ้ นู ำ เรำควรปฏิบัติตำมหลักต่ อไปนี้
ก. พิจำรณำคุณสมบัติทั่วไป เช่น
1. ชี วิตทำงด้ ำนวิญญำณจิ ต เขำจะต้องเป็ นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่ เป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง และ
ยินดีรับใช้พระเจ้ำ
2. ควำมสำมำรถ แม้ในระยะแรกเขำอำจไม่มีควำมชำนำญในงำนที่เรำหมำยจะให้เขำทำ แต่เรำ
ควรจะเห็น “วีแ่ วว” บำงอย่ำงในตัวเขำที่จะเป็ นผูน้ ำในอนำคตได้ เช่น เขำแสดงควำมสนใจในงำนนั้น
เขำสำมำรถฝึ กหัดทำงำนนั้นโดยไม่ยำกนัก และเขำยินดีทำงำนนั้นด้วยควำมเต็มใจ เป็ นต้น
3. ควำมร่ วมมือ บำงคนมีควำมสำมำรถมำก แต่ไม่ยอมร่ วมมือกับคนอื่น มักทำตำมใจของ
ตนเองเสมอ โดยไม่นึกถึงส่ วนรวมเลย คนอย่ำงนี้เป็ นผูน้ ำที่ดีได้ยำก
ข. พิจำรณำของประทำนฝ่ ำยวิญญำณจิตจำกพระเจ้ ำ ในกำรเลือกผูน้ ำคริ สเตียนให้รับผิดชอบ
หน้ำที่ต่ำง ๆ ในคริ สตจักร เรำจะต้องคำนึงถึง “ของประทำน” ที่พระเจ้ำประทำนให้เขำ บำงคนมี
ควำมสำมำรถมำกในกำรพูด เขำอำจเป็ นนักโต้วำที หรื อนักปำฐกถำ เมื่อให้เขำเทศนำเขำสำมำรถพูด
ด้วยสำนวนที่ไพเรำะเพรำะพริ้ งมำก
แต่คำเทศน์ของเขำมิได้ช่วยให้ชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตของสมำชิก
คริ สตจักรเจริ ญเติบโตเลย คนอย่ำงนี้ นับว่ำมีควำมสำมำรถในกำรพูด แต่ไม่มี “ของประทำน” ในกำร
เทศนำ ผูท้ ี่มี “ของประทำน” หรื อ “ควำมสำมำรถ” ที่พระเจ้ำประทำนให้ไม่วำ่ จะเป็ นกำรร้องเพลง กำร
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บริ หำรงำน กำรสอน ฯลฯ เมื่อรับใช้พระเจ้ำตำมควำมสำมำรถที่พระเจ้ำประทำนให้แล้ว เรำจะเห็นพระ
พรของพระเจ้ำในกำรที่เขำรับผิดชอบ

ฉะนั้น จงอย่ำเกณฑ์ผนู ้ ำให้ทำงำนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงเพรำะงำนนั้นไม่มีใครทำ หรื อเพรำะมี
ตำแหน่งว่ำง แต่เกณฑ์ให้เขำทำเพรำะเขำมี “ของประทำน” จำกพระเจ้ำ และคุณสมบัติเหมำะสมที่จะ
ทำงำนนั้น ๆ”
ค. อธิ ษฐำนขอพระเจ้ ำให้ ทรงดลใจผู้ที่เหมำะสม พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่สำวกของพระองค์วำ่
“ข้ ำวทีต่ ้ องเกีย่ วนั้นมีมำกนักหนำ แต่ คนงำนยังน้ อยอยู่ เหตุฉะนั้น พวกท่ ำนจงอ้ อนวอนพระองค์ ผ้ ทู รง
เป็ นเจ้ ำของนำ ให้ ส่งคนงำนมำเก็บเกีย่ วพืชผลของพระองค์ (มัทธิว 9:37,38) เหตุที่พระเยซูคริ สต์ทรง
สัง่ ให้สำวกของพระองค์ “อ้อนวอนพระองค์ ” เกี่ยวกับคนงำนหรื อผูน้ ำ ก็เพรำะคนที่พระเจ้ำทรงดลใจ
เท่ำนั้น ที่จะยินยอมรับใช้พระองค์ เรำอำจพบคริ สเตียนหลำยคนที่เหมำะสมกับงำนซึ่ งเรำคิดไว้ แต่ไม่
ยอมให้ควำมร่ วมมือกับเรำ ในกรณี น้ ี นอกจำกเรำจะต้องหนุนใจเขำให้รับผิดชอบงำนที่เหมำะสำหรับ
เขำ เรำยังต้องอธิ ษฐำนเผือ่ เขำด้วย เมื่อพระเจ้ำทรงดลใจเขำ เขำก็จะยอมรับใช้พระองค์ดว้ ยควำมเต็มใจ

สี่ เรำจะติดต่ อกับสมำชิกเพือ่ เกณฑ์ ให้ เป็ นผู้นำได้ อย่ ำงไร?
เมื่อเรำพบคนที่เหมำะสม
ที่จะรับผิดชอบหน้ำที่บำงอย่ำงในคริ สตจักรเรำควรใช้เวลำมำก
เพียงพอในกำรพูดคุยติดต่อกับเขำ อธิ บำยให้เขำรู ้ถึงควำมสำคัญของงำนที่เรำจะให้เขำทำ และเหตุที่เรำ
เลือกเขำ เรำไม่ควรจะพูดกับเขำอย่ำงเปรย ๆ หรื อรบเร้ำให้เขำตอบรับอย่ำงรี บร้อน หรื อใช้เวลำหลัง
ประชุมนมัสกำร 2-3 นำทีเท่ำนั้นติดต่อกับเขำ
และเรำควรหลีกเลี่ยงทุกวิถีทำงที่จะติดต่อกับเขำโดยทำงโทรศัพท์หรื อจดหมำย เพรำะคนที่เรำ
จะติดต่อนั้นจะปฏิเสธได้ง่ำยยิง่ ขึ้นถึงสิ บเท่ำ โดยทำงโทรศัพท์หรื อจดหมำยนอกจำกนั้น เรำก็ไม่
สำมำรถอธิบำยให้เขำรู้รำยละเอียดแจ่มแจ้งโดยวิธีดงั กล่ำวด้วยทำงที่ดีที่สุดก็คือ ควรติดต่อกับเขำเป็ น
ส่ วนตัวในเวลำและสถำนที่ที่สะดวกแก่กำรพูดคุยสนทนำ
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ก่อนไปพบคนงำนที่เรำต้องกำร
ศิษยำภิบำลหรื อผูน้ ำที่รับผิดชอบในกำรติดต่อ
ควรรู ้
รำยละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับคนงำนที่เขำจะติดต่ออธิ ษฐำนขอให้พระเจ้ำเป็ นผูเ้ ลือกคนที่เหมำะสม
ที่สุด และขอให้พระองค์ทรงเตรี ยมใจคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว เพื่อ “คนงำน” นั้นจะให้

คำตอบตำมที่พระเจ้ำพอพระทัย สิ่ งสำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ ผูท้ ี่ไปติดต่อควรรู ้รำยละเอียดต่ำง ๆ
เกี่ยวกับงำนที่จะให้ทำด้วย และสำมำรถตอบคำถำมของผูท้ ี่เขำจะติดต่อได้อย่ำงแจ่มแจ้ง
เมื่อได้พบคนที่ตอ้ งกำรติดต่อ และได้ทกั ทำยปรำศรัยกันตำมธรรมเนียมแล้ว ศิษยำภิบำลหรื อผู้
ที่ไปติดต่อ ควรอธิ บำยให้เขำรู ้ถึงเบื้องหลังควำมจำเป็ นที่ตอ้ งติดต่อเสำะหำคนงำน พร้อมทั้งอธิ บำยถึง
ลักษณะของงำน และหน้ำที่รับผิดชอบต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนนั้น แล้วจึงกล่ำวถึงสำเหตุที่พิจำรณำเลือกเขำ
ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบ หำกเรำเกณฑ์ผนู้ ำโดยเชื่อพึ่งในกำรนำของพระเจ้ำ และติดต่อกับผูน้ ำอย่ำงถูกต้อง
ตำมกำลเทศะ บ่อยครั้งเขำจะตอบรับด้วยควำมยินดีทนั ที แต่ถำ้ เขำปฏิเสธ หรื อขอเวลำสำหรับไตร่ ตรอง
เรำควรเข้ำใจเขำ ให้เวลำเพียงพอแก่เขำที่จะคิดพิจำรณำ และอธิ ษฐำนเกี่ยวกับหน้ำที่รับผิดชอบนั้น

เหตุผลทีผ่ ู้นำซึ่งเรำติดต่ อ ชอบปฏิเสธไม่ ยอมรับหน้ ำทีจ่ ะมอบหมำยให้ กระทำ มักจะมี
ดังต่ อไปนี้
1. ไม่ มีควำมสำมำรถ ในกรณี น้ ีศิษยำภิบำลควรหนุนใจเขำว่ำเขำมีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะ
เริ่ มต้นทำงำนนั้นได้ เขำจะได้รับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติมระหว่ำงที่ทำงำนนั้นอยู่ และมีคนคอยช่วยเหลือเขำ
จนกว่ำเขำจะมีควำมสำมำรถรับผิดชอบงำนนั้นได้ดว้ ยตนเอง
2. ไม่ มีเวลำ เหตุผลนี้ อำจไม่เป็ นควำมจริ งเสมอไปถ้ำเขำเต็มใจรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง เขำจะ
จัดเวลำได้แต่หำกเขำมีธุระยุง่ หลำยอย่ำงอยูแ่ ล้ว ศิษยำภิบำลอำจขอให้เขำพิจำรณำ จัดเวลำทำงำนของ
เขำใหม่ เพื่อเขำจะมีเวลำรับใช้พระเจ้ำในคริ สตจักร
3. กำรเดินทำงไม่ สะดวก เมื่อเรำพิจำรณำเลือกคนงำน เรำควรคำนึงถึงกำรเดินทำงไปกลับของ
เขำ ระหว่ำงบ้ำนของเขำ และสถำนที่ที่เขำจะมำทำงำน เรำควรช่วยเขำทุกวิถีทำง ที่จะขจัดปั ญหำ
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เกี่ยวกับกำรเดินทำงนี้ บำงทีคริ สตจักรอำจช่วยเหลือค่ำรถของเขำ หรื อจัดบำงคนที่มีรถยนต์ซ่ ึ งอำศัยอยู่
ในละแวกนั้น ช่วยรับเขำไปยังที่ทำงำน
4. มีภำระมำกในครอบครั ว เรำอำจให้เขำรับผิดชอบงำนบำงอย่ำง ซึ่ งไม่ตอ้ งใช้เวลำมำก
จนเกินไป เช่น เป็ นผูช้ ่วยครู สอนรวีฯ เป็ นที่ปรึ กษำเยำวชน เป็ นต้น
หลักสำคัญทีส่ ุ ด ในกำรเกณฑ์ ผ้ นู ำ จึงเป็ น กำรเลือกผู้นำให้ เหมำะสมกับงำน เมื่อเรำได้ผนู้ ำที่เรำ
ปรำรถนำแล้ว ขั้นสำคัญต่อไปคือกำรอบรมฝึ กฝนเขำ และมอบหมำยให้เขำรับผิดชอบหน้ำที่ตำม “ของ
ประทำน” ที่พระเจ้ำประทำนให้
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บทที่ 3 หลักและวิธีฝึกฝนผู้นำ
ศิษยภิบำล และผูน้ ำคริ สเตียนส่ วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรอบรมผูน้ ำในคริ สตจักร แต่ปัญหำที่
คริ สจักรทัว่ ไปมักเผชิญคือ ไม่รู้จะดำเนินกำรฝึ กฝนอบรมผูน้ ำอย่ำงไร เมื่อนึ กถึงกำรอบรมผูน้ ำ
คริ สตจักรหลำยแห่งนึกถึงกำรประชุมที่ใหญ่โต นักเทศน์หรื อผูส้ อนที่มีชื่อเสี ยงจำกที่อื่น และเงินทุน
ก้อนใหญ่ เมื่อเป็ นเช่นนั้น คริ สตจักรไม่สำมำรถจัดกำรอบรมผูน้ ำได้ โครงกำรอบรมผูน้ ำของคริ สตจักร
จึงเป็ นแต่เพียงควำมใฝ่ ฝันและคำพูดเท่ำนั้น
คริ สตจักรทุกแห่ งสำมำรถจัดโปรแกรมกำรอบรมผู้นำเป็ นประจำถ้ ำเข้ ำใจหลักและวิธีกำร
ฝึ กฝนผู้นำ ดังต่อไปนี้

หนึ่ง หลักของกำรอบรมผู้นำ
1. มีเป้ำหมำยทีช่ ัดเจน และเฉพำะเจำะจง ข้อผิดพลำดอย่ำงหนึ่งที่ทำให้กำรอบรมผูน้ ำไม่เกิด
คือ ขำดเป้ ำหมำยที่เฉพำะเจำะจง ในโปรแกรมผูน้ ำ ในกำรอบรมประชุมผูน้ ำหลำยแห่ ง หลักจำกเลิกกำร
ประชุมแล้ว ผูน้ ำที่เข้ำร่ วมอบรมมีจิตใจกระตือรื อร้นขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้ำ ซึ่ งนับว่ำเป็ นพระพรที่
ยิง่ ใหญ่ของผูเ้ ข้ำอบรม
แต่ขอ้ เสี ยประกำรหนึ่ งคือผูน้ ำเหล่ำนั้นไม่รู้วธิ ี ที่จะรับใช้พระเจ้ำให้ดียงิ่ ขึ้น
หลังจำกควำมรู ้สึกที่เร่ ำร้อนสู ญหำยไป เขำก็เป็ นคริ สเตียนที่ไม่รู้จกั รับใช้พระเจ้ำตำมเดิม กำรประชุม
อบรมผูน้ ำเช่นนั้น จึงมีควำมหมำยไม่มำกไปกว่ำกระประชุมพิเศษทัว่ ๆ ไปกล่ำวคือมีกำรร้องเพลง มี
กำรเทศนำ กำรอภิปรำย ถำม-ตอบปั ญหำ ฯลฯ ซึ่ งมิใช่เป็ นกำรฝึ กฝนคริ สเตียนให้เป็ นผูน้ ำอย่ำงแท้จริ ง
กำรอบรมฝึ กฝนผูน้ ำจะมีควำมหมำยยิง่ ขึ้น หำกมีเป้ ำหมำยที่เฉพำะเจำะจงบำงประกำร และจัด
เวลำอย่ำงเพียงพอฝึ กคริ สเตียนให้รู้จกั หน้ำที่รับผิดชอบตำมเป้ ำหมำยที่เรำวำงไว้ เช่น เป้ ำหมำยของเรำ
อำจจะเป็ นกำรฝึ กคริ สเตียนในรู ้จกั กำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ ในระหว่ำงกำรอบรมผูน้ ำ ผูเ้ ข้ำอบรม
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จะต้องมีโอกำสได้ศึกษำถึงเรื่ องนี้อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น เท่ำที่จะทำได้ เมื่อเลิกจำกกำรประชุม เขำควรจะรู้
วิธีที่เฉพำะเจำะจงบำงประกำรในกำรเป็ นพยำน และรู ้จกั อุปกรณ์ที่เขำจะนำไปใช้ในกำรเป็ นพยำนนั้น
ด้วย
เมื่อเรำจัดโปรแกรมกำรอบรมผูน้ ำ คำถำมอย่ำงน้อยสองข้อที่เรำจะต้องถำมก็คือ หนึ่ง เรำ
ต้องกำรฝึ กให้ผนู้ ำทำอะไรหรื อเรำมีเป้ ำหมำยเฉพำะเจำะจงประกำรใดบ้ำง และ สอง เรำควรจัด
โปรแกรมหรื อรำยกำรอย่ำงไร จึงจะช่วยให้เรำบรรลุถึงเป้ ำหมำยนั้น
2. ควรเชิ ญผู้อบรมทีอ่ ยู่ใกล้ เคียง หำกไม่ สำมำรถเชิ ญผู้อบรมมำจำกทีไ่ กลได้ เรำไม่จำเป็ นต้อง
เชิญผูอ้ บรมที่มีคุณวุฒิสูง และมีชื่อเสี ยงมำกมำทำกำรอบรมเสมอไป เรำอำจใช้ผนู้ ำในคริ สจักรของเรำ
หรื อผูน้ ำจำกคริ สตจักรใกล้เคียง เช่นศิษยภิบำล ผูป้ ระกำศ นักธุ รกิจ ครู ผูน้ ำเยำวชน เป็ นต้น ถ้ำเรำให้
เวลำอย่ำงเพียงพอแก่ผนู ้ ำเหล่ำนี้ ในกำรเตรี ยมตัว และสนับสนุนพวกเขำโดยอธิ ษฐำนเผือ่ และทำงอื่น ๆ
พวกเขำจะสำมำรถทำกำรอบรมได้ ไม่แพ้อำจำรย์ที่เชิ ญจำกที่ไกล ๆ
มีองค์กำรคริ สเตียนบำงองค์กำร ที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็ นพิเศษในงำนบำงด้ำน และยินดี
ช่วยเหลือคริ สจักรทุกแห่งในกำรอบรมผูน้ ำ คริ สตจักรควรฉวยโอกำสรับควำมช่วยเหลือจำกองค์กำร
หรื อสถำบันเหล่ำนั้น โดยขอคำปรึ กษำจำกพวกเขำ หรื อเชิญผูน้ ำจำกองค์กำรและสถำบันนั้น มำช่วยใน
กำรฝึ กฝนผูน้ ำ
3.จัดเวลำอบรมทีส่ ะดวกแก่คนส่ วนใหญ่ กำรจัดอบรมผูน้ ำในเวลำที่สะดวกแก่ทุกคนนั้น เป็ น
สิ่ งที่ทำได้ยำก แต่ถำ้ เรำพิจำรณำเลือกเวลำที่สะดวกสำหรับคนส่ วนใหญ่จะช่วยให้ผนู ้ ำสำมำรถรับกำร
อบรมเป็ นจำนวนมำก บำงครั้งเรำอำจจัดชั้นอบรมพิเศษในวันอำทิตย์ตอนเช้ำ ระหว่ำงชัว่ โมงรวีวำร
ศึกษำ หรื อวันอำทิตย์ตอนบ่ำย หรื อวันเสำร์ ตลอดวัน บำงทีเรำอำจจัดอบรมอำทิตย์ละครั้งต่อกันหลำย
สัปดำห์ จนกว่ำจะจบหลักสู ตรกำรอบรม แทนที่จะจัดอบรมติดต่อกันหลำยวัน ทำให้หลำยคนไม่
สำมำรถรับกำรอบรมได้ตลอดเวลำ
หลักสำคัญอีกประกำรหนึ่ง เกี่ยวกับเวลำ คือ เรำควรจัดเวลำไว้ให้เพียงพอสำหรับกำรอบรม
กำรอบรมฝึ กฝนผูน้ ำชนิดที่ทำอย่ำงรี บร้อนและใช้เวลำเพียงเล็กน้อย มักจะเกิดผลไม่ได้เต็มที่ เพรำะ
ผูเ้ ข้ำร่ วมอบรมไม่มีโอกำสเพียงพอที่จะทำควำมเข้ำใจกับบทเรี ยนต่ำง ๆ ที่เขำได้รับระหว่ำงกำรอบรม
เมื่อเขำไม่สำมำรถเข้ำใจได้แจ่มแจ้ม ก็ยำกที่จะนำไปปฏิบตั ิได้ดุจดังอุทำหรณ์ที่อำจำรย์เปำโลกล่ำวไว้วำ่
“ถ้ ำแตรเดี่ยวเปล่ งเสี ยงไม่ ชัดเจนใครเล่ ำจะเตรี ยมตัวเข้ ำประจัญบำน” (ดู 1 โคริ นธ์ 14:8) โดยเหตุน้ ีพระ
เยซูคริ สต์จึงทรงใช้เวลำถึงสำมปี ครึ่ ง ในกำรฝึ กฝนสำวกของพระองค์ นอกจำกนั้น เมื่อพระองค์เสด็จ
กลับสู่ สวรรค์ พระองค์ยงั ทรงส่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มำสอนสำวกและคริ สเตียนทุกคนตลอดเวลำผูท้ ี่
อยำกจะเป็ นผูน้ ำที่ดีจึงต้องยอมใช้เวลำรับกำรอบรม
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4. ประกำศและโฆษณำกำรอบรมผู้นำอย่ ำงเต็มที่
แม้แต่กำรอบรมฝึ กฝนผูน้ ำ ภำยในคริ สตจักรของเรำเอง
เรำก็ควรประกำศและโฆษณำอย่ำงเต็มที่
หนุ นใจให้
สมำชิกคริ สตจักรเข้ำรับกำรอบรม เรำอำจจะทำโปสเตอร์
ที่สวยและน่ำดึงดูดใจ
ติดไว้ในที่ที่สมำชิกทุกคนจะ
มองเห็นได้ ศิษยภิบำลควรจะประกำศในระหว่ำงกำร
ประชุมนมัสกำร และอธิบำยให้สมำชิกคริ สตจักรเข้ำใจถึง
ผลประโยชน์ที่พวกเขำจะได้รับจำกกำรอบรม นอกจำกนั้น ผูน้ ำของคริ สตจักรควรติดต่อกับสมำชิกเป็ น
ส่ วนตัว หำกสมำชิกได้รับกำรหนุ นใจ เข้ำใจถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของกำรฝึ กฝนอบรมผูน้ ำ พวกเขำ
ก็จะยินดีเข้ำรับกำรอบรม
5. อย่ ำท้ อใจเมื่อมีผ้ เู ข้ ำร่ วมอบรมน้ อย ควำมสำเร็ จของกำรอบรมฝึ กฝนมิใช่อยูท่ ี่จำนวนคนที่
เข้ำร่ วมกำรอบรมเสมอ แต่อยูท่ ี่คุณภำพของกำรอบรม บำงครั้ง กำรอบรมในกลุ่มเล็ก ๆ เกิดผลมำกกว่ำ
กำรอบรมที่มีคนเข้ำร่ วมเป็ นจำนวนมำก เพรำะกำรอบรมในกลุ่มเล็ก ๆ นั้น เรำจะสำมำรถสอนหัวข้อที่
ตรงตำมควำมต้องกำรของเขำ แต่ในกำรอบรมกลุ่มใหญ่ เรำต้องใช้หวั ข้อที่กว้ำงออกไป
ฉะนั้น แม้จะมีผนู ้ ำเพียงคนเดียวหรื อสองคน ที่สมัครเข้ำรับกำรฝึ กฝนอบรม เรำก็ควรยินดี
ทุ่มเทเวลำและกำลังอย่ำงเต็มที่ในกำรฝึ กฝนเขำ ดร.เอนดรู จี ผูน้ ำคริ สเตียนชำวจีนที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่ง
กล่ำวว่ำ “ข้ ำพเจ้ ำยินดีฝึกผู้นำเพียงห้ ำคนทีต่ ้ งั ใจรับใช้ พระเจ้ ำอย่ ำงแท้ จริง มำกกว่ ำฝึ กฝนผู้นำ 500 คนที่
รับกำรฝึ กด้ วยควำมจำใจ” และถ้ำองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงอดทนในกำรฝึ กผูน้ ำสิ บสองคนเป็ นเวลำ
มำกกว่ำสำมปี เรำจึงไม่ควรท้อใจที่จะฝึ กผูค้ นจำนวนเล็กน้อยที่เข้ำร่ วมกำรฝึ กฝนเป็ นผูน้ ำด้วยควำม
ยินดี

สอง วิธีฝึกฝนผู้นำ
อำจำรย์สมร เป็ นศิษยำภิบำลในคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งหนึ่ ง ท่ำนรู ้สึกว่ำคริ สตจักรของท่ำนขำด
แคลนผูน้ ำมำกมีเยำวชนบำงคนมีใจร้อนรนอยำกรับใช้พระเจ้ำ แต่ขำดกำรฝึ กฝนอบรม จึงไม่สำมำรถ
รับผิดชอบหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่ อำจำรย์สมรหวังอยูเ่ สมอว่ำ เยำวชนที่มีใจร้อนรนเหล่ำนั้นจะมีโอกำส
ได้รับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติม แต่ถำ้ สนับสนุนให้พวกเขำไปเรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม เยำวชน
เหล่ำนั้นก็ยงั ไม่พร้อมที่จะไป เพรำะยังไม่แน่ใจว่ำพระเจ้ำทรงเรี ยกเขำให้เข้ำไปศึกษำในโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรม และผูป้ กครองของพวกเขำก็อำจไม่เห็นด้วยกับควำมคิดนั้น ถ้ำจัดค่ำยอบรมของคริ สตจักร
เอง ก็สิ้นเปลืองเงินทองมำก หรื อส่ งเยำวชนไปร่ วมฝึ กฝนกับกำรประชุมอบรมผูน้ ำของคริ สตจักรอื่น
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อำจำรย์สมรก็ไม่แน่ใจว่ำ เยำวชนของท่ำนจะได้รับกำรฝึ กฝนในสิ่ งที่พวกเขำต้องกำรอย่ำงเฉพำะเจำะจง
หรื อไม่ กำรฝึ กฝนผูน้ ำในคริ สตจักรจึงเป็ นปั ญหำของอำจำรย์สมรตลอดมำ
เรำอำจประสบปั ญหำเช่นเดียวกับอำจำรย์สมร กล่ำวคือ เรำอยำกจะให้สมำชิกคริ สตจักรของเรำ
ได้รับกำรอบรมให้เป็ นผูน้ ำ แต่ไม่รู้วำ่ จะอบรมพวกเขำโดยวิธีใด ปั ญหำนี้ อำจจะแก้ไขได้ หำกเรำรู ้วำ่ มี
วิธีหลำยวิธีที่เรำสำมำรถใช้ในกำรอบรมผูน้ ำของเรำได้ อุปสรรคประกำรหนึ่งของกำรอบรมผูน้ ำคือ
คริ สตจักรมัวแต่ตำมวิธีกำรอบรมผูน้ ำแบบเก่ำ ๆ ที่เคยทำมำ และไม่กล้ำทดลองใช้วธิ ี ใหม่ ๆ ซึ่งอำจ
สะดวกและเป็ นประโยชน์มำกกว่ำวิธีอื่น ๆ ที่คริ สตจักรเข้ำใจ ฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงวิธีฝึกฝนผูน้ ำใน
คริ สตจักร เรำจึงควรคุน้ เคยกับหลำย ๆ วิธี ซึ่งจะเสนอให้พิจำรณำดังต่อไปนี้
1. กำรฝึ กโดยวิธี “โค้ ช” ในทีมบำสเก็ต
บอล หรื อฟุตบอล มักจะมีครู ที่สอนประจำหรื อผู้
อบรม และให้คำแนะนำปรึ กษำเป็ นประจำของ
ทีม ครู หรื อผูอ้ บรมนั้น เรำเรี ยกว่ำ “โค้ช” แต่กำร
ฝึ กฝนผูน้ ำในคริ สตจักรโดยกำรใช้โค้ชนี้ แทนที่ผู ้
ฝึ กผูน้ ำทั้งทีมหรื อทั้งกลุ่ม ผูฝ้ ึ กจะฝึ กผูน้ ำเพียงคน
เดียว เป็ นส่ วนตัว วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ได้ผลมำก
หำกศิษยภิบำลหรื อผูน้ ำคริ สตจักรเห็นสมำชิกที่มีควำมสำมำรถเป็ นผูน้ ำ เขำอำจใช้วธิ ี น้ ีฝึกผูน้ ำนั้นเป็ น
ส่ วนตัวโดยให้คำแนะนำปรึ กษำแก่เขำ เสนอข้อคิด วิธีตลอดจนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะช่วยคนนั้นให้
สำมำรถรับใช้พระเจ้ำได้ผลดียงิ่ ขึ้น
2. ฝึ กโดยกำรเป็ นผู้ช่วย คือให้ผนู ้ ำใหม่เป็ นผูช้ ่วยของผูน้ ำที่มีประสบกำรณ์แล้ว จำกกำรสังเกต
และช่วยเหลือผูท้ ี่มีประสบกำรณ์เป็ นระยะเวลำหนึ่ง ผูน้ ำใหม่จะได้รับประสบกำรณ์เพิ่มเติม จนสำมำรถ
รับผิดชอบหน้ำที่ดว้ ยตัวเองได้ นี่ เป็ นวิธีซ่ ึ งพ่อค้ำแม่คำ้ ฝึ กลูกหลำนของพวกเขำให้รู้จกั ทำกำรค้ำ และ
หลำยคนเป็ นพ่อค้ำที่มีควำมสำมำรถมำก จำกกำรฝึ กโดยวิธีน้ ี
3. ฝึ กโดยกำรให้ เป็ นผู้นำเป็ นครั้งเป็ นครำว เช่นนำร้องเพลง นำกำรประชุมนมัสกำร สอนแทน
ครู ที่ป่วย เป็ นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อเรำสังเกตเห็นคริ สเตียนที่มี “ของประทำน” หรื อควำมสำมำรถ
เป็ นพิเศษบำงอย่ำง เรำควรหนุนใจและให้โอกำสแก่เขำใช้ของประทำนนั้นในกำรรับใช้พระเจ้ำ จำก
ประสบกำรณ์ผนู ้ ำได้รับเป็ นครั้งเป็ นครำวนี้จะช่วยให้เขำมีควำมมัน่ ใจในตัวเองมำกยิง่ ขึ้น
4. ฝึ กโดยกำรศึกษำในโรงเรียนพระคริสตธรรมภำคค่ำ ในสถำนที่บำงแห่ง อำจมีโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรมซึ่ งเปิ ดโอกำสให้คริ สเตียนทัว่ ไปเข้ำศึกษำบำงวิชำในภำคค่ำคริ สตจักรควรฉวยโอกำสนั้น
หนุนใจให้ผนู ้ ำหรื อสมำชิกคริ สตจักรไปรับกำรฝึ กฝน คริ สตจักรบำงแห่ง อำจมีศิษยำภิบำลหรื อ
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อำจำรย์ที่สำมำรถฝึ กฝนผูน้ ำในเวลำกลำงคืนได้ หำกไม่มีโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมที่สอนภำคค่ำ ศิษยำภิ
บำล หรื ออำจำรย์ อำจจัดเวลำพิเศษในเวลำตอนเย็นบำงวันสอนวิชำที่จำเป็ นบำงวิชำสำหรับผูน้ ำใน
คริ สตจักรของตนเอง เช่นวิชำกำรเป็ นพยำนส่ วนตัว วิชำกำรเทศนำ หรื อสอนวิชำกำรศึกษำพระคัมภีร์
เป็ นต้น
5. ฝึ กโดยกำรศึกษำในโรงเรี ยนพระคริสตธรรมนอกสถำนที่ ผูน้ ำส่ วนใหญ่ในคริ สตจักรทุก
แห่งไม่สำมำรถส่ งผูน้ ำไปโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม หรื อไปร่ วมกำรอบรมในที่อื่น โครงกำรศึกษำพระ
คริ สตธรรมนอกสถำนที่ จะเป็ นประโยชน์แก่คริ สตจักรทุกแห่งมำก ผูน้ ำคริ สเตียนทุกคนควรคำนึ ง
โครงกำรกำรฝึ กผูน้ ำโดยวิธีน้ ี ให้มำกยิง่ ขึ้น เพรำะโครงกำรนี้จะช่วยให้ผนู ้ ำส่ วนใหญ่ของคริ สตจักร
ได้รับกำรฝึ กฝนอบรม ตำมมำตรฐำนที่ถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งละงำนและอำชีพเป็ นเวลำหลำยปี ไปศึกษำใน
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
6. ฝึ กโดยชั้นอบรมพิเศษของคริสตจักร คริ สตจักรอำจจัดชั้นอบรมพิเศษเป็ นประจำตลอดปี
โดยกำหนดวิชำที่จำเป็ นและเวลำที่สะดวกสอนวิชำเหล่ำนั้น บำงทีเรำอำจใช้เวลำตอนเย็นวันพุธ ก่อน
ประชุมอธิ ษฐำน จัดชั้นอบรมครู สอนรวีวำรศึกษำ หรื อวิชำอื่น เรำอำจใช้เวลำ 3-4 เดือนสอนวิชำนั้น
ทุกวันพุธจนกว่ำจะจบหลักสู ตร หลังจำกนั้น เรำอำจเริ่ มวิชำใหม่ เช่น วิชำกำรเป็ นพยำนโดยใช้หลัก
เดียวกัน

7. ฝึ กโดยกำรประชุ มผู้นำประจำเดือน คริ สตจักรบำงแห่งมีกำรประชุมผูน้ ำประจำเดือน ๆ ละ
ครั้ง เพื่อวิจยั ผลงำนของเดือนที่ผำ่ นมำ และวำงโครงกำรสำหรับเดือนต่อไป พร้อมทั้งพิจำรณำแก้ไข
ปั ญหำต่ำงๆ กำรประชุมประจำเดือนนี้มีประโยชน์ต่อผูน้ ำมำก ซึ่ งคริ สตจักรทุกแห่งควรจัดให้มีข้ ึน แต่
ในกำรประชุมผูน้ ำนี้ แทนที่จะเน้นในกำรปรึ กษำหำรื อเกี่ยวกับธุ รกิจเป็ นส่ วนใหญ่ ที่ประชุมควรเน้น
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กำรอบรมผูน้ ำด้วย เนื่องจำกกำรประชุมประจำเดือนของผูน้ ำเป็ นประโยชน์ต่อผูน้ ำมำก เรำจะพิจำรณำ
เรื่ องนี้อีกครั้งหนึ่งภำยหลัง
8. ฝึ กโดยร่ วมประชุ มสั มมนำ และ “เวิร์คช้ อพ” กำรสัมมนำเป็ นกำรอบรมผูน้ ำในวิชำที่
เฉพำะเจำะจง แต่เน้นไปในด้ำนปำฐกถำ และอภิปรำยส่ วนเวิร์คช้อพ (Workshop) เป็ นกำรสัมมนำที่เน้น
ในด้ำนปฏิบตั ิ ผูท้ ี่สอนในกำรอบรมนี้มกั จะมีควำมรู ้ และควำมชำนำญในวิชำที่จะอบรมโดยเฉพำะผูน้ ำ
คริ สตจักรควรสนใจเกี่ยวกับกำรสัมมนำและเวิร์คช้อพนี้ถำ้ เป็ นไปได้
คริ สตจักรควรร่ วมมือกันจัด
สัมมนำที่จะสนองควำมต้องกำรของผูน้ ำคริ สตจักรให้บ่อยครั้งยิง่ ขึ้น
9. ฝึ กโดยกำรประชุ มอบรมร่ วมกัน หำกคริ สตจักรไม่สำมำรถจัดประชุมอบรมผูน้ ำตำมลำพัง
คริ สตจักรหลำยคริ สตจักรอำจร่ วมมือกันจัดกำรฝึ กฝนผูน้ ำขึ้น
ผูน้ ำในประเทศไทยเคยกล่ำวถึงกำร
ร่ วมมือร่ วมใจกัน และกำรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่ำงคริ สตจักรต่ำง ๆ กำรจัดอบรมผูน้ ำร่ วมกันไม่
เพียงแต่ช่วยให้คริ สตจักรที่อ่อนกำลัง สำมำรถมีส่วนเต็มที่ในกำรฝึ กผูน้ ำ ยังเป็ นสะพำนที่เชื่อมควำม
สำมัคคีระหว่ำงพี่นอ้ งคริ สเตียนในคริ สตจักรต่ำง ๆ ด้วย
10. ฝึ กโดยกำรประชุ มใหญ่ ประจำปี ซึ่ งคริ สตจักรทัว่ ไปเรี ยกว่ำ “ค่ ำยอบรมประจำปี ” หรื อ
“กำรประชุ มฟื้ นฟู” กำรประชุมนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูน้ ำมำกยิง่ ขึ้นหำกมีกำรฝึ กฝนนำในทำงหนึ่งทำง
ใดโดยเฉพำะ
11. ฝึ กโดยกำรสั งเกตงำนของคริสตจักรอืน่ ๆ บำงครั้งเรำอำจไม่เข้ำใจทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เรำเรี ยน
จำกกำรอบรมผูน้ ำ จนกว่ำเรำจะเห็นผูอ้ ื่นไปปฏิบตั ิ ศิษยบำลหรื อผูน้ ำคริ สตจักรอำจหนุนใจให้สมำชิก
ของตนไปสังเกตกำรปฏิบตั ิงำนของคริ สตจักรอื่น เพื่อจะเรี ยนจำกตัวอย่ำงของผูน้ ำเหล่ำนั้น
12. ฝึ กโดยกำรศึกษำบทเรียนทำงไปรษณีย์ ในประเทศไทย มีสถำบันศึกษำพระคริ สตธรรมทำง
ไปรษณี ยห์ ลำยแห่ง แต่ดูเหมือนว่ำ ยังไม่มีสถำบันใดที่เสนอวิชำอบรมผูน้ ำทำงไปรษณี ย ์ สถำบันต่ำง ๆ
น่ำจะพิจำรณำเกี่ยวกับเรื่ องนี้
13. ฝึ กโดยอำศัยห้ องสมุดของคริสตจักร ผูน้ ำคริ สเตียนทุกคนควรเพำะนิสัยในกำรอ่ำนหนังสื อ
ใหม่ ๆ เพรำะจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู ้ และควำมคิดใหม่ ๆ มำกยิง่ ขึ้น ผูร้ ับใช้พระเจ้ำที่มีชื่อเสี ยงบำงคน
มิได้ศึกษำพระคริ สตธรรมในสถำบันกำรศึกษำมำกนัก แต่อำศัยกำรอ่ำน กำรศึกษำค้นคว้ำส่ วนตัว ทำให้
ท่ำนเหล่ำนั้นมีควำมรู ้กว้ำงขวำงมำกยิง่ กว่ำผูท้ ี่สำเร็ จจำกสถำบันพระคริ สตธรรมเสี ยอีก ศิษยำภิบำลอำจ
จัดห้องสมุดของคริ สตจักร ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อที่จะเป็ นประโยชน์แก่ผนู ้ ำในด้ำนต่ำง ๆ และ
แนะนำให้สมำชิกรู ้จกั ใช้หนังสื อเหล่ำนั้น
14. ฝึ กโดยกำรเข้ ำค่ ำยอบรมผู้นำ ค่ำยอบรมนี้มิใช่ค่ำยฟื้ นฟู หรื อค่ำยประจำปี ทัว่ ไป แต่เป็ นค่ำย
ที่อบรมให้คริ สเตียนรู ้จกั กำรเป็ นผูน้ ำโดยเฉพำะ ระยะเวลำแห่งกำรอบรมอำจเป็ น 1-2 อำทิตย์ หรื อ
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อำจจะเป็ นเวลำหนึ่งเดือนแล้วแต่ควำมจำเป็ นในค่ำยนี้ ผูน้ ำจะฝึ กฝนกำรใช้ชีวิตกับคนอื่น กำรเข้ำเฝ้ ำ
พระเจ้ำประจำวัน กำรศึกษำพระธรรมคัมภีร์ ส่ วนตัว และวิชำอื่นตำมที่ค่ำยกำหนดไว้
15. ฝึ กโดยกำรศึกษำในสถำบันศึกษำ หำกมีควำมจำเป็ น คริ สตจักรหรื อองค์กำรคริ สตจักร อำจ
ส่ งผูน้ ำของตนไปรับกำรศึกษำในสถำบันต่ำง ๆ ที่จะสำมำรถช่วยให้ผนู ้ ำปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนให้ดีข้ ึน
สถำบันบำงแห่งจัดหลักสู ตรระยะสั้น
เพื่อช่วยเหลือผูน้ ำเป็ นพิเศษ
เช่นหลักสู ตรเกี่ยวกับกำร
บริ หำรธุ รกิจ พิมพ์ดีด กำรบัญชี เป็ นต้น โดยคริ สตจักรออกทุนให้ผนู้ ำของตนไปรับกำรศึกษำ ผูน้ ำที่
พระเจ้ำทรงเรี ยกให้เป็ นอำจำรย์ ศิษยำภิบำล หรื อผูป้ ระกำศเต็มเวลำควรได้รับกำรฝึ กฝนอย่ำงเต็มที่จำก
โรงเรี ยนหรื อวิทยำลัยพระคริ สตธรรม
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บทที่ 4 กำรรักษำจุนเจือผู้นำ
มีคนหนึ่งกล่ำวว่ำ “กำรว่ ำจ้ ำงคนให้ ทำงำนกับเรำเป็ นสิ่ งที่ ไม่ ยำกนัก แต่ กำรให้ เขำทำงำนกับเรำ
ด้ วยควำมสัตย์ ซื่อ เป็ นเวลำนำนเป็ นสิ่ งที่ยำก” บริ ษทั ห้ำงร้ำน หลำยแห่งเผชิ ญกับปั ญหำนี้เสมอ
กล่ำวคือ คนงำนที่สมัครเข้ำทำงำนจำนวนมำกทำงำนได้ไม่นำนนักก็ลำออกไป ปั ญหำนี้ เกิดขึ้นแก่
คริ สตจักรได้ง่ำยด้วย เรำอำจได้ยนิ คนพูดบ่อย ๆ ในทำนองนี้วำ่ “เจียมลำออกจำกงำนของเขำแล้ว”
“กัญญำไม่ เอำใจใส่ งำนของเธอเหมือนเมื่อก่อน” “อำจำรย์วรเดช เปลีย่ นงำนใหม่ แล้ว” เป็ นต้น ในกำร
ฝึ กฝนอบรมผูน้ ำของคริ สตจักร เรำจึงไม่ควรมองข้ำมเรื่ องกำรช่วยเหลือจุนเจือผูน้ ำ เมื่อเรำหำผูน้ ำได้
แล้ว ฝึ กเขำให้รู้จกั หน้ำที่รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่เขำ คริ สตจักรควรทำอย่ำงไร จึงจะช่วย
ให้ผนู้ ำรับใช้พระเจ้ำด้วยควำมสัตย์ซื่อและกระตือรื อร้นตลอดไป?
หำกเรำปรำรถนำจะช่ วยเหลือจุนเจือผู้นำ เรำควรพิจำรณำสิ่ งที่สำคัญต่ อไปนี ้

หนึ่ง กำรแสดงควำมยินดีและให้ ควำมสนใจต่ อผู้นำ
อำจเป็ นควำมจริ งที่วำ่ ในกำรรับใช้พระเจ้ำนั้น เรำไม่ควรหวังกำรสรรเสริ ญเยินยอจำกมนุษย์
มำกนัก แต่ควรหวังกำรตอบสนองจำกพระเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรแสดงควำมยินดีและควำมสนใจต่อ
ผูน้ ำเป็ นแรงกระตุน้ ที่สำคัญแรงหนึ่งที่จะช่วยให้ผนู ้ ำมีกำลังใจทำงำนต่อไปด้วยควำมขะมักเขม้น เมื่อ
อำจำรย์เปำโลเขียนจดหมำยถึงคริ สตจักรต่ำง ๆ บำงครั้งท่ำนให้กำลังใจแก่คริ สเตียนในคริ สตจักร
เหล่ำนั้น โดยยกย่องส่ วนดีของคริ สตจักรเหล่ำนั้น (ดูพระธรรมเอเฟซัส 1:15, 16, ฟิ ลิปปี 1:3, โคโลสี
1:3, 4 ฯลฯ)
มีหลำยวิธีที่เรำจะสำมำรถแสดงควำมยินดี และควำมสนใจต่ อผู้นำในคริ สตจักร เช่ น
1. โดยพิธีแต่งตั้งผูน้ ำระหว่ำงประชุมนมัสกำร ในพิธีน้ ีศิษยภิบำล หรื อผูน้ ำของคริ สตจักรจะ
แสดงควำมยินดีต่อผูน้ ำที่เข้ำผิดชอบหน้ำที่ใหม่ และแนะนำให้คริ สตจักรรู้จกั ผูน้ ำทุกคน กำรกระทำ
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เช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผนู ้ ำรู ้สึกถึงควำมสำคัญในหน้ำที่รับผิดชอบของเขำ ยังช่วยให้สมำชิกคริ สตจักร
รู ้จกั ผูน้ ำต่ำง ๆ ของตน ทำให้สำมำรถอธิ ษฐำนเผื่อพวกเขำได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ถ้ำเป็ นไปได้ จัดกำรเลี้ยงอำหำรพิเศษปี ละครั้ง เพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อผูน้ ำทุกคนในปี ที่
ผ่ำนมำ และต้อนรับผูน้ ำใหม่ที่รับหน้ำที่แทน
3. ศิษยภิบำล หรื อผูป้ กครองของคริ สตจักรเขียนจดหมำยส่ วนตัว ซึ่ งมีขอ้ ควำมสั้น ๆ แสดง
ควำมยินดีและควำมเป็ นห่วงต่อผูน้ ำแต่ละคน
4. ให้ควำมเอำใจใส่ เกี่ยวกับกำรเดินทำง และควำมปลอดภัยของผูน้ ำ
5. ถ้ ำเป็ นไปได้ ควรสนับสนุนให้ ผ้ นู ำเข้ ำร่ วมกำรสัมมนำ หรื อกำรประชุมอบรมผู้นำ โดยเสี ย
ค่ ำใช้ จ่ำยทุกอย่ ำงให้ เขำ
6. ให้ของขวัญ เช่น หนังสื อ ปำกกำ เป็ นต้น แก่ผนู ้ ำในวันคริ สตมำส
7. ส่ งบัตรแสดงควำมยินดีแก่ผนู ้ ำ ในวันเกิดของเขำ
8. ศิษยภิบำล และเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ควรกล่ำวขอบคุณผูน้ ำต่ำง ๆ เป็ นส่ วนตัวด้วยควำมจริ งใจ
สม่ำเสมอ

สอง กำรมอบหมำยหน้ ำทีใ่ ห้ แก่ผู้นำ
เมื่อเรำได้ฝึกผูน้ ำแล้ว เรำควรมอบหมำยหน้ำที่ให้เขำรับผิดชอบ ผูน้ ำจะได้รับกำรฝึ กฝนอย่ำง
แท้จริ ง เมื่อเขำเริ่ มปฏิบตั ิหน้ำที่ของเขำ เช่น เมื่อฝึ กให้สมำชิกเป็ นพยำน เรำควรจัดโอกำสให้แก่เขำที่จะ
เป็ นพยำนได้ เมื่อฝึ กให้สอนพระคัมภีร์ เรำควรให้เขำมีโอกำสสอน
แต่กำรมอบหมำยหน้ำที่น้ ี ศิษยำภิบำลหรื อผูน้ ำคริ สตจักรควรกระทำอย่ำงรอบคอบ บำงครั้ง
ควำมเข้ำใจผิดต่ำง ๆ เกิดขึ้น ทำให้ควำมสัมพันธ์ในระหว่ำงผูน้ ำด้วยกัน เสื่ อมเสี ย และทำให้พวกเขำท้อ
ถ้อย เนื่ องจำกพวกเขำไม่เข้ำใจหน้ำที่รับผิดชอบที่เขำได้รับมอบหมำยอย่ำงชัดเจน เช่น ถ้ำผูน้ ำต่ำง ๆ ไม่
รู ้แน่ชดั ว่ำใครควรรับผิดชอบหน้ำที่อะไร เวลำใด ที่ใดและอย่ำงใด เมื่อถึงเวลำปฏิบตั ิหน้ำที่ ก็จะเกิดกำร
สับสนวุน่ วำย ก้ำวก่ำยหรื อเบี่ยงบ่ำยหน้ำที่กนั ฉะนั้น เมื่อศิษยำภิบำลหรื อผูน้ ำอื่น ๆ มอบหมำยหน้ำที่
ให้ผนู้ ำคนหนึ่งคนใด เขำต้องอธิ บำยให้ชดั เจนทุกประกำร อย่ำอธิ บำยอย่ำงคร่ ำว ๆ โดยคิดว่ำ ผูน้ ำคน
นั้นเข้ำใจทุกอย่ำงแล้ว
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผนู ้ ำเข้ำใจและจำหน้ำที่ของเขำได้ คือหลังจำกที่ได้มอบหมำยและอธิบำย
หน้ำที่ต่ำง ๆ ให้แก่ผนู ้ ำแล้ว ให้ผนู ้ ำบันทึกในกระดำษเกี่ยวกับหน้ำที่แต่ละอย่ำงของเขำ แล้วให้เขำเก็บ
บันทึกนั้นไว้ เพื่อเตือนตัวของเขำเองต่อไป
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สำม กำรเอำใจใส่ ดูแลผู้นำ
ผูท้ ี่เข้ำรับกำรอบรมผูน้ ำ มิใช่วำ่ จะเป็ นผูท้ ี่มีควำมสำมำรถมำกทันที หลังจำกจบหลักสู ตรกำร
อบรมแล้ว หำกแต่ตอ้ งใช้เวลำฝึ กฝนเป็ นเวลำนำน ฉะนั้น กำรเอำใจใส่ ดูแลผูน้ ำใหม่จึงจะมีควำมสำคัญ
มำกต่อกำรฝึ กฝนพวกเขำ ทั้งนี้มิใช่เพื่อคอยจับผิด แต่เพื่อหนุ นใจผูน้ ำข้อดีเด่นของเขำและช่วยเหลือ
ผูน้ ำเกี่ยวกับจุดอ่อน และข้อผิดพลำดต่ำง ๆ ของเขำ ทำให้ผนู ้ ำสำมำรถเจริ ญก้ำวหน้ำในงำนของเขำได้
อย่ำงแท้จริ ง หำกผูน้ ำรู ้สึกว่ำ ศิษยำภิบำลสนใจเขำ เอำใจใส่ ช่วยเหลือเขำ ผูน้ ำใหม่ก็จะมีกำลังใจในกำร
ปรับปรุ งแก้ไขตัวเอง และพยำยำมปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนได้ดียงิ่ ขึ้น
ในกำรเอำใจใส่ ดูแลผูน้ ำนั้น ศิษยำภิบำลหรื อผูน้ ำที่มีประสบกำรณ์แล้ว ควรอธิ บำยให้ผนู ้ ำใหม่
เข้ำใจตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่ำ กำรที่ผนู ้ ำสอดส่ องดูแลกิจกำรแผนกต่ำง ๆ ของคริ สตจักรนั้น มิใช่มีควำม
ประสงค์จะหำโอกำสช่วยเหลือผูน้ ำใหม่ในทำงที่เป็ นไปได้ หำกผูน้ ำทุกคนเข้ำใจเจตนำนี้ดี ควำม
คลำงแคลงใจก็ไม่เกิดขึ้น

สี่ เงินเดือนของผู้นำ
ผูน้ ำที่ทำงำนเต็มเวลำในคริ สตจักร หรื อในองค์กำรคริ สเตียนต่ำง ๆ ควรได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงดี
ที่สุด จำกคริ สตจักรและองค์กำรเหล่ำนั้น เพรำะ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำได้ ทรงบัญชำไว้ ว่ำ คนทีป่ ระกำศ
ข่ ำวประเสริฐควรได้ รับกำรเลีย้ งชีพด้ วยข่ ำวประเสริฐนั้น” (1 โคริ นธ์ 9:14) สำเหตุสำคัญอย่ำงหนึ่งที่
วงกำรคริ สเตียนขำดแคลนผูน้ ำที่รับใช้พระเจ้ำเต็มเวลำ และผูน้ ำที่ดีก็คือ เมื่อคนงำนของพระเจ้ำขำด
ปั จจัยสำคัญในำกำรดำรงชีพ พวกเขำย่อมจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนได้เต็มที่ และบำงคนก็ตอ้ ง
ออกด้วยควำมจำใจ
ในกำรพิจำรณำเงินเดือนของผูน้ ำ นอกจำกจะคำนึงถึงเงินเดือนประจำตำมคุณสมบัติของผูน้ ำ
แล้ว คริ สตจักรควรจะพิจำรณำถึงควำมต้องกำรทัว่ ๆ ไปของผูน้ ำด้วย เช่น ค่ำใช้จ่ำยสำหรับเดินทำง
เยีย่ มเยียนสมำชิก ค่ำใช้จ่ำยสำหรับรับรองแขกซึ่ งมำช่วยงำนของพระเจ้ำ หรื อมำติดต่อธุ ระกิจเกี่ยวกับ
งำนของคริ สตจักร และสวัสดิกำรอื่น ๆ เช่น ยำรักษำโรค หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำโรคในโรงพยำบำล
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กำรศึกษำของบุตร และเงินทุนอุดหนุนผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำเมื่อถึงวัยปลดเกษียณ เป็ นต้น ถ้ำวงกำร
รำชกำรและวงกำรธุ รกิจให้สวัสดิกำรที่ดีเช่นนี้แก่คนงำนของพวกเขำ วงกำรคริ สเตียนควรคำนึงถึงเรื่ อง
นี้มำกยิง่ ขึ้น เพรำะคนเหล่ำนั้นมีโอกำสหำรำยได้เพิ่มเติมโดยวิธีอื่น ๆ แต่ผรู ้ ับใช้พระเจ้ำเต็มเวลำจำนวน
มำก นอกจำกจะรับเงินน้อย ยังไม่สำมำรถหำรำยได้เพิม่ เติมโดยวิธีอื่น

ห้ ำ กำรจุนเจือผู้นำด้ วยกำรอธิษฐำน
ผูน้ ำของคริ สตจักรจะสำมำรถทำงำนได้อย่ำงเข้มแข็งหรื อเกิดผลมำกเพียงใด เกี่ยวข้องกับกำร
สนับสนุนโดยแรงอธิษฐำนของสมำชิกคริ สตจักรมำก ด้วยเหตุน้ ี เมื่ออำจำรย์เปำโลเดินทำงไปประกำศ
พระกิตติคุณตำมเมืองต่ำงๆ ท่ำนมักขอให้พี่นอ้ งคริ สเตียนอธิ ษฐำนเผือ่ ท่ำนเสมอ ท่ำนกล่ำวแก่คริ ส
เตียนในคริ สตจักรเอเฟซัสว่ำ “อธิษฐำนเผื่อข้ำพเจ้ำด้วย เพื่อพระเจ้ำจะประทำนให้ขำ้ พเจ้ำมีคำพูดและ
เกิดใจกล้ำในกำรประกำศและสำแดงข้อลึกลับแห่งข่ำวประเสริ ฐได้” (ดู เอเฟซัส 6:21)
ศิษยำภิบำลควรจะหนุนใจให้สมำชิกคริ สตจักรอธิษฐำน เพื่อผูป้ กครองมัคนำยก ครู สอนรวีวำร
ศึกษำ ผูน้ ำเยำวชน และเจ้ำหน้ำที่อื่น ๆ ของคริ สตจักรเสมอ เมื่อสมำชิกเริ่ มอธิ ษฐำนเผือ่ ผูน้ ำ เขำจะเริ่ ม
เป็ นห่วงให้ควำมสนใจและให้ควำมร่ วมมือแก่ผนู ้ ำมำกยิง่ ขึ้น ผูท้ ี่สมำชิกคริ สตจักรควรอธิษฐำนเผื่อมำก
ที่สุด คือ ศิษยำภิบำลของตนเอง บำงครั้งสมำชิกอธิ ษฐำนเผือ่ เรื่ องหลำยอย่ำง และเผื่อคนอื่น ๆ จำนวน
มำก แต่ลืมอธิ ษฐำนเผือ่ ศิษยำภิบำลของตนเอง
ในทำนองเดียวกัน ศิษยำภิบำลจะต้องเอำใจใส่ ในกำรอธิษฐำนเผื่อผูน้ ำในคริ สตจักรของตนเป็ น
ประจำ โดยเอ่ยชื่อและควำมต้องกำรที่เฉพำะเจำะจงของผูน้ ำเหล่ำนั้น ถ้ำผูน้ ำและสมำชิกคริ สตจักร
อธิ ษฐำนเผื่อซึ่ งกันและกันเสมอพระเจ้ำก็จะทรงช่วยให้พวกเขำมีควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกันและกัน
คริ สตจักรซึ่ งมีสมำชิกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรักซึ่ งกันและกัน ย่อมจะรับใช้พระเจ้ำด้วยกันเป็ น
เวลำนำนเหมือนดังคำอุทำหรณ์คำหนึ่ง กล่ำวว่ำ “ครอบครัวทีอ่ ธิษฐำนด้ วยกัน ย่ อมจะอยู่ด้วยกัน” หรื อ
อำจพูดได้วำ่ “คริสตจักรทีอ่ ธิษฐำนด้ วยกันย่ อมจะอยู่ด้วยกัน”

หก กำรฝึ กฝนอบรมเพิม่ เติม
นักศึกษำศำสตร์ คริ สเตียนคนหนึ่งกล่ำวว่ำชีวติ ของเรำ
เปรี ยบเหมือนลูกกลิ้ง ที่ตอ้ งอยูบ่ นที่ชนั ตรำบใดที่มนั หยุดกลิ้ง
ขึ้นไป มันก็จะกลิ้งลงมำ ผูน้ ำที่ไม่พยำยำมไต่เต้ำขึ้นสู่ “ทีส่ ู ง”
โดยกำรปรับปรุ งแก้ไขตัวเอง และรับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
ก็จะเป็ นดุจลูกกลิ้ง ที่กลิ้งลงสู่ ควำมเหนื่อยหน่ำยเฉื่ อยชำ แล้วล้ม
ฟุบในที่สุด
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ถ้ ำเรำอยำกจะเป็ นผู้นำที่กระตืกรื อร้ น และทำงำนอย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพเสมอ เรำจะต้ องรั บกำร
ฝึ กฝนอบรมเพิ่มเติมเป็ นประจำ หรื อถ้ ำเรำจะรั กษำจุนเจือผู้นำในคริ สตจักรของเรำ เรำต้ องให้ โอกำสแก่
ผู้นำเหล่ ำนั้น ได้ รับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติม โดยคริ สตจักรพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะช่ วยเหลือ ค่ ำใช้ จ่ำยต่ ำง ๆ
ในกำรฝึ กฝนอบรมนั้น
เรำได้พิจำรณำถึงวิธีอบรมผูน้ ำแล้วในตอนต้น ผูน้ ำสำมำรถรับกำรฝึ กฝนอบรมเพิ่มเติมได้ โดย
วิธีต่ำง ๆ ที่ได้แนะนำไว้แล้ว เช่น โดยร่ วมกำรประชุมอบรมผูน้ ำ สัมมนำโดยอำศัยห้องสมุด รับกำร
ฝึ กฝนจำกสถำบันกำรอบรม ฯลฯ แต่มีวธิ ี ที่ดีมำกวิธีหนึ่งที่คริ สตจักรสำมำรถช่วยผูน้ ำให้ได้รับกำร
ฝึ กฝนเพิ่มเติมเป็ นประจำ คือ โดยกำรจัดประชุมผูน้ ำประจำเดือน ซึ่งจะอธิบำยรำยละเอียดในหัวข้อ
ต่อไปนี้

เจ็ด กำรประชุมผู้นำประจำเดือน
กำรประชุมประจำเดือน คือกำรประชุมที่ผนู ้ ำจำกแผนกต่ำง ๆ ของคริ สตจักร เช่น ศิษยำภิบำล
ครู สอนรวีวำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ของเยำวชน เป็ นต้น มำร่ วมกันเดือนละครั้ง เพื่อร่ วมสำมัคคี สังสรรค์
ปรึ กษำหำรื อ และรับกำรอบรมพิเศษ ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็ นควำมต้องกำรของผูน้ ำ
กำรประชุมผูน้ ำประจำเดือน แตกต่ำงกับกำรอบรมผูน้ ำทัว่ ไป กล่ำวคือ ในกำรอบรมผูน้ ำทัว่ ไป
นั้น เรำมักอบรมตำมหลักสู ตรของแต่ละวิชำ จนกว่ำจะจบหลักสู ตร แต่ในกำรประชุ มผูน้ ำประจำเดือน
เรำมุ่งหวังจะช่วยสนองควำมต้องกำร และแก้ไขปั ญหำที่เฉพำะเจำะจงของผูน้ ำซึ่ งเกิดขึ้นในแต่ละเดือน
ศิษยำภิบำลหรื อผูท้ ี่รับผิดชอบในกำรประชุมผูน้ ำประจำเดือน จึงต้องรู้เหตุกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวทัว่ ๆ
ไปของคริ สตจักร และควำมต้องกำรทัว่ ไปของผูน้ ำทั้งหลำยหัวข้อเรื่ องที่ใช้อบรมในระหว่ำงประชุม
ผูน้ ำประจำเดือน จึงอำจแตกต่ำงกันทุกเดือน แต่หวั ข้อเหล่ำนั้น จะต้องเป็ นที่สนใจของผูน้ ำเป็ นส่ วน
ใหญ่
ในระหว่ ำงกำรประชุมผู้นำประจำเดือน
ที่ประชุมไม่ ควรใช้ เวลำมำกเกินไป
ในกำร
ปรึ กษำหำรื อเกี่ยวกับธุรกิจหรื อจำกปั ญหำเล็ก ๆ น้ อย ๆ ซึ่ งผู้นำส่ วนใหญ่ ไม่ สนใจ แต่ ควรใช้ เวลำให้
มำกที่สุด พิจำรณำถึงข้ อหนักใจต่ ำง ๆ ที่ผ้ นู ำเผชิ ญในกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ของเขำ
เนื่องจำกเรำมุ่งหวังจะให้กำรประชุมผูน้ ำประจำเดือนเป็ นประโยชน์ต่อผูน้ ำของคริ สตจักรอย่ำง
แท้จริ ง เรำจึงควรจัดโปรแกรมกำรประชุมอย่ำงระมัดระวังที่สุด และให้ผทู ้ ี่มีส่วนในกำรนำประชุมทุก
คนเตรี ยมตัวล่วงหน้ำอย่ำงพร้อมเพรี ยง เมื่อได้นดั หมำยวันและเวลำของกำรประชุมแล้ว ผูร้ ับผิดชอบ
กำรประชุมจะต้องพยำยำมทุกวิถีทำง ที่จะหนุนใจให้ผนู ้ ำทุกคนเข้ำร่ วมประชุม กำรแจ้งให้ผนู ้ ำต่ำง ๆ รู้
ล่วงหน้ำถึงหัวข้อที่เขำจะปรึ กษำหำรื อ หรื อเรื่ องที่เขำจะรับกำรอบรม จะช่วยกระตุน้ ให้ผนู ้ ำมีควำม
ปรำรถนำอยำกเข้ำร่ วมกำรประชุมมำกยิง่ ขึ้น กำรเริ่ มประชุมและเลิกประชุมตรงเวลำเป็ นสิ่ งสำคัญด้วย
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หำกผูน้ ำส่ วนใหญ่ไม่สำมำรถตรงเวลำได้ เรำอำจพิจำรณำเปลี่ยนเวลำใหม่ เพื่อให้ผนู ้ ำทุกคนสำมำรถ
มำร่ วมประชุมตรงเวลำได้
ก่อนกำรประชุม ผูน้ ำทุกคนอำจรับประทำนอำหำรร่ วมกัน โดยผูน้ ำแต่ละคนนำอำหำรมำ
แบ่งปั นซึ่ งกันและกันในระหว่ำงรับประทำนอำหำร ผูน้ ำจะมีโอกำสพูดคุยสังสรรค์กนั ได้ หลังจำกนั้น
ก็เริ่ มกำรประชุม เรำอำจจัดรำยกำรประชุมผูน้ ำประจำเดือน ดังต่อไปนี้
ภำคทีห่ นึ่ง 18.00 น. – 18.45 น. (ตอนเย็น) – รับประทำนอำหำรเย็นด้วนกัน สังสรรค์ (ถ้ำ
เป็ นไปได้)
ภำคทีส่ อง 19.00 น. – 20.00 น. – ผูน้ ำทุกแผนกประชุมร่ วมกัน
1. กำรนมัสกำร ประกอบด้วยกำรร้องเพลง อ่ำนพระคัมภีร์อธิ ษฐำน
2. รำยงำน อ่ำนรำยงำนกำรประชุมของเดือนก่อนและรำยงำนจำกแผนกต่ำง ๆ
3. ธุ รกิจ ปรึ กษำหำรื อธุ รกิจที่เกี่ยวกับส่ วนรวมและพิจำรณำข้อเสนอของแผนกต่ำง ๆ (พยำยำม
มำกเกินไป)
4. กำรบรรยำย ถ้ำที่ประชุมเชิญแขกภำยนอกมำให้คำบรรยำยเรำจะต้องบอก “หัวข้ อ” ให้เขำรู้
อย่ำงชัดเจน ให้ตรงเป้ ำที่เรำหมำยไว้และบอกเวลำทั้งหมดที่ตอ้ งกำรให้เขำพูดเช่น 20 นำที หรื อ 30 นำที
เพื่อผูอ้ บรมจะสำมำรถเตรี ยมตัวอย่ำงถูกต้อง และสำมำรถยุติกำรพูดได้ในเวลำที่เรำต้องกำร
ภำคทีส่ ำม 8.00 น. - 9.00 น. แบ่งกลุ่มปรึ กษำหำรื อ ตำมแผนก
ภำคที่สำมนี้ จะเป็ นประโยชน์มำกที่สุดแก่ผนู ้ ำ แต่เนื่ องจำกผูน้ ำบำงคนอำจรับผิดชอบงำน
หลำยแผนก เรำต้องจัดเวลำประชุมของแผนกต่ำง ๆ ในเวลำต่ำงกัน บำงแผนกอำจประชุมก่อนกำร
ประชุมร่ วมกันหรื อประชุมในวันอื่น ในระหว่ำงกำรประชุมของแผนกนี้ แต่ละแผนกจะปรึ กษำหำรื อ
เกี่ยวกับงำนในแผนกของตนโดยเฉพำะ ผูน้ ำแผนกรวีวำรศึกษำ อำจจะแนะนำบทเรี ยนที่ครู สอนใน
เดือนต่อไปและพิจำรณำถึงปั ญหำต่ำง ๆ ที่ควรจะแก้ไขปรับปรุ ง ผูน้ ำเยำวชน อำจเสนอโปรแกรมกำร
ประชุมเยำวชน และขอให้ผนู ้ ำอื่นแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม หรื อผูน้ ำในแผนกของสตรี อำจขอ
พิจำรณำเกี่ยวกับเป้ ำหมำยที่ได้วำงไว้ และวิเครำะห์ดูวำ่ แผนกของตนได้ดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ ำหมำย
มำกน้อยเพียงใด ฯลฯ
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ำงหัวข้อ ที่เรำสำมำรถศึกษำด้วยกันระหว่ำงกำรประชุมร่ วมกัน หรื อ
ปรึ กษำหำรื อกันระหว่ำงกำรประชุมของแต่ละแผนก
1.เรำจะหนุนใจให้คริ สเตียนมำร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นได้อย่ำงไร?
2. เรำจะสำมำรถเกณฑ์ผนู ้ ำเพิ่มขึ้น และฝึ กพวกเขำอย่ำงไร?
3. ทำอย่ำงไร จึงจะช่วยให้กำรประชุมนมัสกำรของเรำมีควำมหมำยมำกยิง่ ขึ้น?
30

4. ทำอย่ำงไร จึงจะช่วยให้กำรเยีย่ มเยียนของเรำเกิดผลมำกยิง่ ขึ้น?
5. เรำจะแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับคนที่ขำดกำรประชุมและคนที่มำประชุมสำยได้อย่ำงไร?
6. เรำควรเตรี ยมบทเรี ยนของเรำอย่ำงไร?
7. เยำวชนควรรู ้จกั ใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ในกำรประชุมเยำวชนอย่ำงไร? ฯลฯ
คริ สตจักรบำงแห่ง อำจไม่สำมำรถจัดกำรประชุมผูน้ ำเป็ นประจำทุกเดือนได้ ถ้ำเป็ นเช่นนั้นอำจ
พิจำรณำทุกสองเดือน หรื ออย่ำงน้อยทุกสำมเดือน แต่จะจัดบ่อยครั้งเพียงใดก็ตำม กำรประชุมผูน้ ำนั้น
จะต้องเป็ นประโยชน์อย่ำงแท้จริ งแก่ผนู ้ ำ เมื่อผูน้ ำเห็นว่ำพวกเขำได้รับประโยชน์จำกกำรประชุมผูน้ ำ
พวกเขำก็ยมิ ดีมำร่ วมประชุม
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สรุ ป
เมื่อได้พิจำรณำถึงกำรอบรมผูน้ ำตั้งแต่ตน้ ตลอดมำบำงคนอำจอุทำนว่ำ “โอ้ โฮ ถ้ ำกำรอบรมผู้นำ
ต้ องใช้ ควำมพิถีพถิ ันเช่ นนี้ ใครจะทำได้ ?” แต่คำอุทำนนี้ ก็เป็ นสัญลักษณ์ที่ดีอย่ำงหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ำผู ้
อุทำนเริ่ มเข้ำใจถึงควำมหมำยของกำรอบรมฝึ นฝนผูน้ ำ ใช่แล้ว กำรฝึ กฝนอบรมผูน้ ำมิใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ำย
นัก เพรำะจะต้องใช้เวลำ ควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน สติปัญญำ และทุนทรัพย์ดว้ ย จึงจะสำมำรถฝึ ก
และผลิตผูน้ ำตำมที่เรำปรำรถนำ แต่ถำ้ คริ สตจักรในปัจจุบนั ยอมลงทุนลงแรง ฝึ กผูน้ ำของตน และให้
ควำมสนับสนุนแก่ผนู ้ ำ ทั้งในทำงด้ำนทุนทรัพย์ ควำมร่ วมมือ และกำรอธิ ษฐำน เรำจะไม่ตอ้ งเป็ นห่วง
เกี่ยวกับอนำคตของคริ สตจักร ทั้งจะเห็นควำมเจริ ญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้งของคริ สตจักรด้วย
นักกวีกล่ำวว่ำ “ผู้ที่ร้องไห้ ออกไปหอบหิ ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่ ำน จะกลับบ้ ำนด้ วยเสี ยงโห่ ร้องอย่ ำงชื่ น
บำน นำฟ่ อนข้ ำวของตนมำด้ วย” (สดุดี 126:6) หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ทอี่ ดทนฝึ กฝนผู้นำด้ วยนำ้ ตำ ย่ อมจะ
เก็บเกีย่ วผลแห่ งควำมยินดีเป็ นกำรตอบแทน
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ภำคผนวก
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คำถำมสำหรับกำรอภิปรำย
บทที่ 1 (ก) พระเยซูคริ สต์ทรงมีหลัก 2 ประกำร ในกำรประกอบพระรำชกิจของพระองค์
อย่ำงไร?
(ข) ทำไมเรำต้องเน้นในเรื่ องกำรอบรมผูน้ ำ?
(ค) ผูน้ ำหมำยถึงใครบ้ำง?
(ง) ท่ำนคิดว่ำผูน้ ำมีอิทธิ พลต่อชีวิตของคริ สเตียนทัว่ ๆ ไป ทั้งภำยในและภำยนอกคริ สจักร
อย่ำงไร?
(จ) คริ สตจักรปั จจุบนั มีปัญหำเกี่ยวกับผูน้ ำอย่ำงไรบ้ำง?
(ฉ) ท่ำนเห็นด้วยกับคำพูดที่วำ่ “คริ สตจักรในปั จจุบันจำนวนมำกไม่ ผิดกับสถำนเลีย้ งเด็ก
กำพร้ ำ....” หรื อไม่? อย่ำงไร?
(ช) ท่ำนคิดว่ำสถิติเส้นโค้งรู ประฆังของ อ.วิชรอค มีส่วนใกล้เคียงกับสภำพของคริ สตจักร
ปัจจุบนั มำกน้อยเพียงไร?
(ซ) ท่ำนได้ใช้ของประทำนหรื อพรสวรรค์จำกพระเจ้ำ เพื่อพระเจ้ำอย่ำงไร?
บทที่ 2 (ก) เรำจะค้นหำผูน้ ำในคริ สตจักรหรื อกลุ่มของเรำได้โดยวิธีใดบ้ำง?
(ข) ถ้ำท่ำนไม่พบผูน้ ำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประกำรทันที ท่ำนจะทำอย่ำงไร?
(ค) คริ สตจักรควรจะมีเป้ ำหมำยเกี่ยวกับกำรอบรมผูน้ ำอย่ำงไร?
(ง) คริ สเตียนที่เพิง่ กลับใจใหม่จะเป็ นผูน้ ำได้หรื อไม่” อธิบำย
(จ) เรำควรพิจำรณำเลือกผูน้ ำอย่ำงไรบ้ำง ๆ
(ฉ) จงอธิ บำยข้อควำมที่วำ่ “จงอย่ ำเกณฑ์ ผ้ นู ำให้ ทำงำนชนิดใดชนิดหนึ่ง เพียงเพรำะงำนชิ ้น
นั้นไม่ มีใครทำ หรื อเพรำะตำแหน่ งว่ ำง แต่ เกณฑ์ ให้ เขำทำเพรำะเขำมี “ของประทำน” จำกพระเจ้ ำ และ
คุณสมบัติเหมำะสมที่จะทำงำนนั้น ๆ”
(ช) เรำควรมีหลักอะไรบ้ำงในกำรติดต่อกับสมำชิกเพื่อเกณฑ์ให้เป็ นผูน้ ำ?
(ซ) ใช้เวลำอธิ ษฐำนร่ วมกัน เพื่อผูน้ ำและปั ญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับผูน้ ำ
บทที่ 3 (ก) จงกล่ำวย่อ ๆ ถึงหลักกำรอบรมผูน้ ำทำอย่ำงไรจึงจะช่วยให้กำรอบรมผูน้ ำมีควำมหมำย
ยิง่ ขึ้น
(ข) ในกำรจัดโปรแกรมกำรอบรมนั้น ท่ำนต้องคำนึงถึงคำถำมสองข้อ ได้แก่อะไรบ้ำง
(ค) ท่ำนจะหำคนมำช่วยเป็ นผูอ้ บรมได้จำกที่ที่ไหน?
(ง) ท่ำนมีวธิ ี ที่จะประกำศโฆษณำให้คริ สเตียนเข้ำร่ วมอบรมผูน้ ำได้อย่ำงไรบ้ำง?
(จ) มีวธิ ีใดบ้ำงที่เรำจะสำมำรถใช้ในกำรอบรมผูน้ ำ?
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(ฉ) ท่ำนคิดว่ำ ท่ำนสำมำรถใช้วธิ ี อะไรได้บำ้ งในกำรอบรมผูน้ ำในคริ สตจักรหรื อในกลุ่มของ
ท่ำนเอง?
(ช) ผูน้ ำน่ำจะคิดและคุยกันด้วยว่ำ จะสำมำรถจัดอบรมผูน้ ำอะไรบ้ำง ในกลุ่มของตน
บทที่ 4 (ก) ท่ำนแสดงควำมยินดีและควำมสนใจต่อผูน้ ำที่ได้รับเลือกเข้ำปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงไรบ้ำง?
(ข) ท่ำนควรจะปฏิบตั ิอย่ำงไรในกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่ผนู ้ ำ?
(ค) ท่ำนจะป้ องกันไม่ให้ผนู ้ ำเข้ำใจว่ำ ท่ำนคอยจับผิดเขำได้อย่ำงไร?
(ง) ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับเรื่ องเงินเดือนของผูน้ ำ ตำมที่ได้เสนอไว้?
(จ) คริ สตจักรจะช่วยผูน้ ำให้มีสวัสดิกำรดียงิ่ ขึ้นได้อย่ำงไร?
(ฉ) ผูน้ ำในคริ สตจักรสำมำรถรับกำรฝึ กฝนเพิ่มเติมได้โดยวิธีใดบ้ำง?
(ช) กำรประชุมประจำเดือนของผูน้ ำคืออะไรท่ำนคิดว่ำมีประโยชน์ต่อกลุ่มของท่ำนหรื อไม่?
(ซ) ทำอย่ำงไรจึงจะช่วยให้กำรประชุมประจำเดือนของผูน้ ำน่ำสนใจและมีประโยชน์มำกขึ้น
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อำจำรย์ธีระ เจนพิริยประยูร เป็ นชำวอำเภอจันดี จังหวัด
นครศรี ธรรมรำช
หลังจำกจบโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเบ็ธเอล
กรุ งทพฯ
แล้วได้เดินทำงไปศึกษำต่อยังมหำวิทยำลัยฟี เบียส
(FEBIAS) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จบปริ ญญำด้ำนศำสนศำสตร์ แล้ว
กลับมำประเทศไทยพร้อมกับภรรยำ
ท่ำนได้เข้ำทำงำนที่กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ พร้อมกับ
สอนโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมกรุ งเทพไปด้วย หลำยปี ต่อมำ ท่ำนก็ได้
เดินทำงไปศึกษำต่อระดับปริ ญญำโทอีก 3 ปี ที่ ATS (ASIAN
THEOLOGICAL SEMINARY) ประเทศฟิ ลิปปิ สน์และเดินทำง
กลับมำถึงประเทศไทยเมื่อเดือนเมษำยน 1977 ปั จจุบนั จะรับตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนพระคริ สต
ธรรมกรุ งเทพ
หนังสื อที่เป็ นผลงำนของท่ำน - ก่อนวิวำห์ - แนะแนวกำรเลือกอำชีพ ฯล
- อบรมผู้นำคริสตจักร (เล่มล่ำสุ ด)
หนังสื อแปล
- เงำวิปโยค – อำชญำกรรมคริ สเตียน
- บ่วงสมรส และ ฯลฯ
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