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 ค  ำน ำผูจ้ดัพิมพ ์
“คริสตจกัรเรำไม่มีผูน้  ำ!” 
อีกเสียงหน่ึงก็วำ่ “คริสตจกัรเรำไม่มีผูน้  ำท่ีดีพอ!” 
และอีกหลำยเสียงก็ดงัในท ำนองเดียวกนั เสียงเหล่ำน้ีกอ้งกงัวำนอยูใ่นโสตประสำทของเรำอยู่

ตลอดเวลำ ดงันั้นดว้ยควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ในอนัท่ีจะเห็นคริสตจกัรไทยมีผูน้ ำท่ีเขม้แขง็และมี
สมำชิกท่ีรับผดิชอบอยำ่งแทจ้ริง 

เรำจึงจดัพิมพห์นงัสือ “อบรมผู้น ำคริสตจักร” ข้ึนมำ เพื่อสนองควำมตอ้งกำรของคริสตจกัรทัว่
ประเทศ เพรำะทุกวนัน้ีก็เป็นท่ีประจกัษแ์ลว้วำ่ “คริสตจักรจ ำนวนมำกมีสภำพไม่ผิดกับสถำนท่ีเลีย้งเดก็
ก ำพร้ำ เพรำะสมำชิกเหล่ำนีม้ำโบสถ์เพียงเพ่ือหวงักำรเลีย้งดูฝ่ำยวิญญำณ แต่ไม่สนใจกำรรับผิดชอบ
หน้ำท่ีใด ๆ ในคริสตจักรเรำสำมำรถแก้ปัญหำนีไ้ด้โดยฝึกสมำชิกคริสตจักรให้เป็นผู้น ำ แล้วหนุนใจให้
เขำรับใช้พระเจ้ำต่อไป” 

ท่ำนจะไดพ้บกบัขบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรเสริมสร้ำงคริสตจกัร นบัตั้งแต่เร่ิมแรกจนกระทัง่ถึง
กำรจะรักษำผูน้ ำไวไ้ดอ้ยำ่งไร 

เร่ือง “อบรมผู้น ำคริสตจักร” น้ี เคยตีพิมพใ์นนิตยสำรพระคริสตธรรมประทีปหลำยฉบบั โดย
คดัลงเป็นตอน ๆ แต่ก็ยงัมีอีกหลำยคนท่ีไม่ไดอ่้ำน 

ขอพระพรของพระเจำ้สถิตอยูก่บัท่ำนผูอ่้ำนทุกท่ำน 
กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 
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ค ำน ำผูเ้ขียน 
เม่ือกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ ขอใหข้ำ้พเจำ้เขียนบทควำมเก่ียวกบั “ผู้น ำ” ของคริสตจกัร 

ขำ้พเจำ้นึกถึงผลงำนของกำรคน้ควำ้เร่ือง “กำรอบรมผู้น ำในคริสตจักร” ซ่ึงอำจำรยข์องขำ้พเจำ้ ขอให้
นกัเรียนทุกคนเขียนเป็นรำยงำนส่งใหอ้ำจำรยเ์ม่ือสองปีก่อน ขณะท่ีคน้ควำ้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยู ่ ขำ้พเจำ้มี
ควำมรู้สึกอยำ่งรุนแรงวำ่ ทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนผูน้ ำ และกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของผูน้ ำ คือกำรเนน้ในเร่ือง กำรอบรมผู้น ำในคริสตจักร 

ฉะนั้น ขำ้พเจำ้จึงขอเสนอ “รำยงำน” ของขำ้พเจำ้ท่ีไดด้ดัแปลงแกไ้ขแลว้ ใหพ้ี่นอ้งในพระ
คริสตพ์ิจำรณำไตร่ตรอง เช่ือวำ่จะเป็นประโยชน์แก่คริสตจกัร และคริสเตียนทุกคนท่ีมีควำมปรำรถนำ
จะรับใชพ้ระเจำ้ 

ขำ้พเจำ้จะแบ่งบทควำม “กำรอบรมผู้น ำในคริสตจักร” เป็นส่ีบทหรือส่ีตอน ดงัน้ี 
1. ควำมส ำคญัของกำรอบรมผูน้ ำ 
2. กำรเกณฑผ์ูน้ ำ 
3. หลกัและวธีิฝึกฝนผูน้ ำ 
4. กำรรักษำจุนเจือผูน้ ำ 

ธีระ เจนพริิยประยูร 
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บทที ่1 ควำมส ำคญัของกำรอบรมผู้น ำ 

ศิษยำภิบำลท่ีมีช่ือเสียงมำกคนหน่ึง นึกทบทวนถึงผลกำรรับใชพ้ระเจำ้ ตลอดเวลำหลำยปีท่ี
ผำ่นมำ แลว้พดูกบัตวัเองวำ่ “ถำ้ผมสำมำรถหวนกลบัไปในอดีต เร่ิมตน้รับใชพ้ระเจำ้ใหม่ ผมจะใชเ้วลำ
ใหม้ำกกวำ่ท่ีเคยใชม้ำก่อน เป็นเวลำหลำยเท่ำ เพื่อฝึกฝนอบรมสมำชิกในคริสตจกัรใหเ้ป็นผูน้ ำท่ีดี 
แทนท่ีจะยุง่กบักิจกรรมอ่ืน ๆ มำกมำยหลำยชนิดจนเกินไป” 

ดร.บิลล่ี เกรแฮม กล่ำวในท ำนองเดียวกนั กบัผูส้ัมภำษณ์ท่ำนวำ่ “ถำ้ผมมีโอกำสเป็นศิษยำภิ
บำลในคริสตจกัรผมจะเลือกสมำชิกกลุ่มหน่ึง แลว้ใชเ้วลำมำกอยูก่บัพวกเขำสอนพวกเขำใหเ้ป็นผูน้ ำ
เหมือนผม และใหพ้วกเขำผลิตผูน้ ำต่อ ๆ กนัไป” 

ไม่เพียงแต่ ดร.บิลล่ี เกรแฮม และผูน้ ำคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงจ ำนวนมำกในปัจจุบนั ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของกำรอบรมผูน้ ำในคริสตจกัร องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้เองไดท้รงวำงแบบอยำ่งเก่ียวกบัเร่ือง
น้ีตลอดเวลำประมำณสำมปีท่ีพระองคท์รงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ เม่ือพระองคท์รงทรำบวำ่ 
พระองคมี์เวลำเพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้นท่ีจะประกอบพระรำชกิจของพระองค ์พระองคน่์ำจะใชเ้วลำส่วนท่ีมี
อยูเ่สด็จไปทุกท่ีทุกแห่ง ประกำศข่ำวประเสริฐของพระองคใ์หค้นจ ำนวนหม่ืนแสนไดรู้้ เพื่อพวกเขำจะ
ไดก้ลบัใจใหม่ แลว้ใชเ้วลำท่ีเหลืออยูบ่ำ้งอบรมฝึกฝนสำวกของพระองค ์ แตถ้ำ้เรำศึกษำพระกิตติคุณทั้ง
ส่ีเล่มใหดี้ เรำจะสังเกตไดว้ำ่พระองคท์รงกระท ำตรงกนัขำ้มกบัท่ีเรำคิด พระองคท์รงมีหลกัสอง
ประกำรในกำรประกอบพระรำชกิจของพระองค ์คือ 

หน่ึง พระองคไ์ม่ทรงละเลยฝงูชน เม่ือพระองคท์อดพระเนตรเห็นคนจ ำนวนมำก พระทยัของ
พระองคเ์ตม็ลน้ดว้ยพระกรุณำเสมอ (ดูมทัธิว 9:36, 14:14) พระองคท์รงสอนพวกเขำ รักษำโรคภยัไข้
เจบ็ของพวกเขำ และเล้ียงดูพวกเขำ พระองคส์นพระทยัในกำรประกำศใหฝ้งูชนในทุกท่ีทุกแห่งไดรู้้ถึง
ข่ำวประเสริฐของพระองค ์

สอง พระเยซูทรงเนน้ในกำรอบรมฝึกฝนอคัรสำวกของพระองค ์ โดยใชเ้วลำส่วนใหญ่อยูก่บั
สำวกเหล่ำนั้น ทรงพำพวกเขำไปเกือบทุกท่ีทุกแห่งท่ีพระองคเ์สด็จไป เพื่อจะมีโอกำสไดส้อนพวกเขำ 

ท ำไมองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ และผูน้ ำคริสเตียนจ ำนวนมำกในปัจจุบนั จึงเนน้ถึงเร่ืองกำรอบรม
ผูน้ ำ ทั้งน้ีเหตุผลหลำยอยำ่งท่ีเรำจะอำ้งได ้แต่จะพิจำรณำเหตุผลส ำคญัเพียงบำงประกำรดงัน้ี 

หน่ึง ควำมเจริญก้ำวหน้ำหรือควำมล้มเหลวของคริสตจักร ขึน้อยู่กบัผู้น ำ 

ผูน้ ำในท่ีน่ี ไม่เพียงแต่หมำยถึงศิษยำภิบำล หรือมิชชันนำรีท่ีช่วยในคริสตจกัรเท่ำนั้น แต่
รวมถึง ผู้ปกครอง มคันำยก มคันำยิกำ ผู้น ำเยำวชน ครูสอนรวีวำรศึกษำและทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกำร
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ช่วยเหลือคริสตจกัร ถำ้เรำศึกษำประวติัของชนชำติอิสรำเอล ในพระคมัภีร์เดิม เรำจะเห็นตวัอยำ่งได้
อยำ่งชดัเจน เม่ือชนชำติอิสรำเอลมีผูน้ ำท่ีดีชนชำติอิสรำเอลก็เจริญรุ่งเรือง พระเจำ้ทรงอวยพระพรพวก
เขำ ทรงพิทกัษรั์กษำพวกเขำใหพ้น้จำกภยัของศตัรู แต่เม่ือชนชำติอิสรำเอลไดผู้น้  ำท่ีไม่ดี ชนชำติ
อิสรำเอลก็พลอยหลงกระท ำผดิไปกบัผูน้ ำ แลว้ควำมสำบแช่งของพระเจำ้ก็มำถึงพวกเขำ เรำเห็น
ตวัอยำ่งน้ีไดจ้ำกคริสตจกัรและองคก์ำรคริสเตียนต่ำง ๆ ในปัจจุบนัดว้ย แมแ้ต่องคก์ำรและสถำบนัต่ำงๆ 
ท่ีไม่ใช่คริสเตียน ต่ำงก็ใฝ่ฝันท่ีจะไดผู้น้  ำท่ีดี มีประสิทธิภำพสูง เพื่อน ำควำมเจริญมำสู่องคก์ำร และ
สถำบนัของตน 

 

 

 

 

 

สอง เพือ่แก้ไขปัญหำเกีย่วกบัผู้น ำในคริสตจักร 

คริสตจักรท่ัวไปในปัจจุบันประสบปัญหำเก่ียวกับผู้น ำอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ 
ก. ใช้ผู้น ำผดิ กล่ำวคือ ใชผู้น้  ำท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหรือหนำ้ท่ีรับผดิชอบของ

เขำ คริสตจกัรหลำยแห่งมกับ่นวำ่ สมำชิกในคริสตจักรของพวกเขำไม่สนใจในกำรเรียนรววีำรศึกษำ 
โดยอ้ำงว่ำไม่มีอุปกรณ์กำรสอน สถำนทีไ่ม่ดีบ้ำง คริสเตียนเองขำดควำมร้อนรนบ้ำง เป็นตน้ เหตุผลท่ี
อำ้งมำน้ีมีควำมจริงแฝงอยูม่ำก แต่ถำ้เรำสืบสำวสำเหตุส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำใหค้ริสเตียนไม่สนใจเรียนรววีำร
ศึกษำแลว้ ในกรณีส่วนใหญ่ เรำจะสรุปไดว้ำ่ เน่ืองจำกครูรววีำรศึกษำไม่รู้จักวธีิสอน หรือไม่มี
คุณสมบัติทีจ่ะเป็นครูสอนได้ นักเรียนของเขำจึงเบื่อ 

ในต ำแหน่งและหนำ้ท่ีรับผดิชอบอ่ืน ๆ ของคริสตจกัรก็เช่นเดียวกนั ถำ้คริสตจกัรไม่รู้จกัใช้
ผูน้  ำใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งและหนำ้ท่ีรับผดิชอบ หรือไม่ใหเ้ขำมีโอกำสฝึกฝนอบรม เพื่อจะไดมี้
คุณสมบติัเหมำะสมกบังำนท่ีเขำรับผิดชอบแลว้ ผูน้ ำนั้นยอ่มไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีของเขำใหไ้ดผ้ล
เตม็ท่ี 
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ข. ไม่ได้ใช้คริสเตียนส่วนใหญ่ ซ่ึงสำมำรถเป็นผู้น ำได้ ปัญหำท่ีน่ำปวดหวัอยำ่งหน่ึงของ
คริสตจกัรในปัจจุบนัคือ สมำชิกประมำณ 90 % ไม่ไดรั้บผดิชอบงำนในคริสตจกัรแมแ้ต่นอ้ย ทั้ง ๆ ท่ี
สมำชิกเหล่ำน้ีจ  ำนวนมำก มีควำมสำมำรถท่ีจะรับผดิชอบงำนบำงอยำ่งของคริสตจกัรได ้ ผูน้ ำคริสเตียน
คนหน่ึงกล่ำววำ่ คริสตจกัรจ ำนวนมำกในปัจจุบนัมีสภำพไม่ผดิกบัสถำนเล้ียงเด็กก ำพร้ำ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสมำชิกส่วนใหญ่ท่ีเป็นเหมือนเด็กก ำพร้ำ เพรำะสมำชิกเหล่ำน้ีมำโบสถเ์พียงเพื่อหวงักำร
เล้ียงดูฝ่ำยวญิญำณจิต แต่ไม่สนใจในกำรรับผิดชอบหนำ้ท่ีใด ๆ ในคริสตจกัร เรำสำมำรถแกไ้ขปัญหำน้ี
ไดโ้ดยฝึกสมำชิกคริสตจกัรใหเ้ป็นผูน้ ำ แลว้หนุนใจพวกเขำใหรั้บใชพ้ระเจำ้ 

ค. ผู้น ำมีงำนล้นมือ ผูน้ ำเหล่ำน้ีไดแ้ก่คริสเตียนส่วนนอ้ยในคริสตจกัร เช่น ศิษยำภิบำล 
เจำ้หนำ้ท่ีคริสตจกัรบำงคน ประธำนเยำวชน เป็นตน้ ท่ีตอ้งแบกภำระทั้งหมดของคริสตจกัร จนบำงคร้ัง
เกิดควำมทอ้ใจ เน่ืองจำกไม่สำมำรถท ำงำนท่ีตนรับผดิชอบ ใหเ้กิดผลสมดงัท่ีทุกคนปรำรถนำ ผูน้ ำ
เหล่ำน้ี จึงนบัวำ่ น่ำสงสำรมำก 

อำจำรยว์ชิรอค ซ่ึงสอนในกำรสัมมนำเก่ียวกบักำรพฒันำผูน้ ำในประเทศไทยสองคร้ังแลว้ ได้
แสดงสถิติเป็นเส้นโคง้รูประฆงั เปรียบเทียบสภำพของคริสตจกัรทัว่ไปดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ำนกล่ำววำ่ คริสตจกัรทัว่ไปในปัจจุบนั ประกอบดว้ยสมำชิก 10 % ท่ีเป็นเหมือนคริสเตียนท่ี

ตำยแลว้ทำงฝ่ำยวญิญำณจิต อีก 10 % เป็นคริสเตียนท่ีร้อนรนมำก ยุง่ในกำรรับใชพ้ระเจำ้ จนตวัเป็น
เกลียว ส่วนอีก 80 % หรือส่วนใหญ่มีควำมสำมำรถในกำรรับใชพ้ระเจำ้ แต่ไม่ไดท้  ำอะไรเลย คริสตจกัร
จึงเป็นเหมือนรถยนตท่ี์มีก ำลงั 100 แรงมำ้ แต่ใชเ้พียง 10 แรงมำ้เท่ำนั้น เรำจ ำตอ้งรีบปรับปรุงแกไ้ขให้
คริสตจกัรสำมำรถด ำเนินพระรำชกิจของพระเจำ้ไดสุ้ดก ำลงั โดยฝึกใหค้ริสเตียนทุกคนรู้จกัรับใชพ้ระ
เจำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
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สำม เพือ่แก้ใขปัญหำกำรขำดแคลนผู้น ำ 

นกัธุรกิจคนหน่ึงเป็นพยำนในกำรประชุมพิเศษ ซ่ึงผูน้ ำคริสเตียนประมำณ 1,000 คนไดไ้ป
ประชุมกนัท่ีนัน่ เขำกล่ำวอยำ่งน่ำคิดวำ่ “เรำรู้สึกผดิหวงัมำก เม่ือศิษยำภิบำล หรืออำจำรย ์หรือนกัเทศน์ 
บอกใหเ้รำเป็นพยำนและรับใชพ้ระเจำ้ แต่ไม่บอกวธีิใหเ้รำรู้อยำ่งแจ่มแจง้วำ่ เรำจะเป็นพยำนหรือรับใช้
พระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร” คริสตจกัรในปัจจุบนัมิใช่ขำดผูน้ ำเอำทีเดียว หำกแต่ขำดคนท่ีจะหนุนน ้ำใจและ
ฝึกฝนสมำชิกส่วนใหญ่ ซ่ึงมีจ ำนวน 80 % ท่ี “ อุ่น ๆ” ใหรู้้จกัรับใชพ้ระเจำ้ ฉะนั้น กำรท่ีคริสตจกัรขำด
ผูน้ ำจึงไม่ใช่ควำมผดิของสมำชิกคริสตจกัรเสมอ แต่เป็นควำมบกพร่องของผูน้ ำดว้ย ถำ้ผูน้ ำคริสตจกัร
เอำใจใส่ในกำรผลิตคนอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นผูน้ ำ สอนพวกเขำใหรู้้จกัวธีิรับใชพ้ระเจำ้อยำ่งแจ่มแจง้คริสตจกัร
จะไม่ขำดผูน้ ำเลย 

ส่ี เพือ่ปรับปรุงผู้น ำให้มปีระสิทธิภำพยิง่ขึน้ 

พระเจำ้ไดป้ระทำนของประทำนฝ่ำยวญิญำณจิต ใหแ้ก่คริสเตียนทุกคน เพื่อเขำจะสำมำรถรับ
ใชพ้ระเจำ้ไดก้ระนั้นก็ตำมคริสเตียนทุกคนก็ตอ้งกำรฝึกฝนอบรม เพื่อเขำจะสำมำรถใชข้องประทำน
ฝ่ำนวญิญำณจิตของเขำไดดี้ยิง่ข้ึน คริสเตียนบำงคนมีพรสวรรคต์ำมธรรมชำติ สำมำรถเป็นผูน้ ำในงำน
หลำยอยำ่ง ถำ้เขำไดรั้บกำรอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม เขำจะสำมำรถรับผดิชอบงำนท่ีเขำท ำอยู ่ ไดผ้ลดียิง่ข้ึน
หลำยเท่ำ 

เรำขอบคุณพระเจำ้ส ำหรับประเทศไทย ท่ีใหสิ้ทธิเสรีแก่คริสตจกัรในกำรประกำศข่ำว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ และรับใชพ้ระองคใ์นดำ้นต่ำง ๆ แต่ในวนัหน่ึงขำ้งหนำ้ อำจจะถึงวำระท่ี
มิชชนันำรี ชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถช่วยเหลืองำนของพระเจำ้ ในประเทศไทยไดต่้อไป และ
คริสตจกัรอำจไม่สำมำรถมีศิษยำภิบำล หรือผูป้ระกำศเตม็เวลำท ำงำนของคริสตจกัร แต่ถำ้คริสตจกัรใน
ปัจจุบนั รีบเร่งผลิตผูน้ ำในคริสตจกัรของตน ไม่วำ่เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองของประเทศจะผนัแปรไปใน
รูปใด คริสตจกัรของพระเจำ้ก็จะเจริญกำ้วหนำ้ และแผก่ระจำยไปเร่ือย ๆ อยำ่งไม่หยดุย ั้ง  

อำจำรยเ์ปำโลกล่ำววำ่ คริสเตียนและคริสตจกัรของพระเจำ้จะเจริญเติบโตข้ึน “เม่ืออวยัวะทุก
อยำ่ง (คริสเตียนหรือผูน้ ำทุกคน) ท ำงำนตำมควำมเหมำะสมแลว้” (ดูเอเฟซสั 4:16) แต่คริสเตียนทุกคน
จะท ำงำนได ้“ตำมควำมเหมำะสม” อยำ่งแทจ้ริง ก็ต่อเม่ือไดรั้บกำรฝึกฝนอบรมอยำ่งเหมำะสม 



 11 

บทที ่2 กำรเกณฑ์ผู้น ำ 

ทุกปีเม่ือถึงหนำ้ร้อน ทำงรำชกำรจะส่งหมำยเกณฑไ์ปยงัชำยหนุ่มทั้งหลำย ท่ีมีอำยถึุงวยัท่ีจะ
รับกำรคดัเลือกเป็นทหำร ใหไ้ปรับกำรคดัเลือก แมช้ำยหนุ่มบำงคนกลวัต่อกำรเป็นทหำร พยำยำม
หำทำงหลีกเล่ียง แต่รัฐบำลก็ตอ้งด ำเนินกำรเกณฑท์หำรทุกปี เป็นประจ ำ เพรำะทำงเดียวเท่ำนั้นท่ี
รัฐบำลจะสำมำรถสร้ำงสมก ำลงัทหำรอยำ่งเพียงพอไวพ้ิทกัษรั์กษำประเทศชำติ ก็โดยกำรเกณฑ ์ ฝึก 
และส่งทหำรออกประจ ำกำร 

ในท ำนองเดียวกนั ไม่วำ่คริสตจกัรจะสนใจกำรฝึกฝนอบรมผูน้ ำหรือไม่ก็ตำม คริสตจกัร
จะตอ้งฝึกฝนผูน้ ำเพรำะทำงเดียวเท่ำนั้น ท่ีจะช่วยใหค้ริสตจกัรและองคก์ำรคริสเตียนต่ำง ๆ มีผูน้ ำท่ีดี
และเพียงพอ ก็โดยกำรเสำะหำเลือกเกณฑฝึ์กและใชผู้น้  ำ ท่ีไดรั้บกำรฝึกฝนอบรมแลว้ ใหอ้อกปฏิบติั
หนำ้ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนท่ีเรำจะฝึกผู้น ำได้เรำต้องสรรหำและเกณฑ์ผู้น ำก่อน มีปัญหำหลำยประกำรท่ีเรำจะต้อง

พิจำรณำ เก่ียวกับกำรเลือกสรรและเกณฑ์ผู้น ำคือ 

หน่ึง เรำจะหำผู้น ำได้จำกทีไ่หน? 

ปัญหำประกำรแรกท่ีเรำจะตอ้งเผชิญ เม่ือนึกถึงกำรเกณฑผ์ูน้ ำคือ เรำจะหำผูน้ ำท่ีเรำตอ้งกำรได้
จำกท่ีไหน ควำมผดิพลำดอยำ่งร้ำยแรงประกำรหน่ึง ท่ีคริสตจกัรบำงแห่งมกักระท ำคือ ชกัชวนหรือยยุง
ใหผู้น้  ำจำกคริสตจกัรอ่ืนมำช่วยท่ีคริสตจกัรของเขำจนเป็นท่ีเขำ้ใจผดิ ถูกกล่ำวหำวำ่เป็นคริสตจกัรท่ี
ชอบ “ขโมยลูกแกะ” ของคนอ่ืน หรือแยง่ผูน้ ำจำกคริสตจกัรอ่ืน 

เม่ือเรำอยำกจะไดผู้น้  ำ เรำไม่จ  ำเป็นตอ้งมองหำในคริสตจกัรของผูอ่ื้น แต่ควรมองหำใน
คริสตจกัรของเรำเองถำ้เรำเช่ือวำ่พระเจำ้พอพระทยัท่ีจะใหเ้รำตั้งคริสตจกัรข้ึน เรำควรเช่ือไดด้ว้ยวำ่ 
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พระองคจ์ะประทำนผูน้ ำใหแ้ก่คริสตจกัรของเรำดว้ย มีหลำยวธีิท่ีจะช่วยเรำในกำรคน้หำสมำชิกซ่ึงจะ
เป็นผูน้ ำในคริสตจกัรของเรำได ้คือ 

1.จำกกำรสังเกตของศิษยำภิบำล หำกศิษยำภิบำลมีควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสมำชิก เขำยอ่ม
สังเกตไดว้ำ่ สมำชิกคนใดมีควำมสำมำรถประกำรใดบำ้ง แลว้ฝึกสมำชิกนั้นใหรั้บใชพ้ระเจำ้ตำม
ควำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ประทำนให้ 

2.จำกสมุดบนัทึกสมำชิกของคริสตจกัร คริสตจกัรควรจะมีสมุดท่ีบนัทึกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
เก่ียวกบัสมำชิกของตน นอกจำกช่ือและท่ีอยูข่องสมำชิกแลว้ ควรจะมีรำยกำรท่ีกล่ำวถึงควำมสำมำรถ
และควำมสนใจของสมำชิกทุกคน คณะเยำวชนของคริสตจกัร หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ควรจะมีสมุดบนัทึกแบบ
น้ี เช่นเดียวกนั จำกกำรคน้ดูสมุดบนัทึกสมำชิกคริสตจกัรเรำอำจจะพบสมำชิกท่ีเรำตอ้งกำรฝึกหรือใช้
ใหเ้ป็นผูน้ ำได ้

3. โดยกำรส ำรวจควำมสนใจ และควำมสำมำรถของสมำชิกคริสตจกัร อยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 
คริสตจกัรควรแจกแบบฟอร์ม ซ่ึงมีช่องใหส้มำชิกขีด เพื่อแสดงควำมสนใจและควำมสำมำรถหรือ
ประสบกำรณ์ของเขำ ดงัตวัอยำ่งท่ีแสดงไวน้ี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กำรแข่งขนักิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ร้องเพลง แสดงละคร กำรฝีมือ กำรโตว้ำที เป็นตน้ จำกกำร

แข่งขนัน้ีบำงคร้ังเรำอำจแปลกใจท่ีพบคนซ่ึงมีควำมสำมำรถ และพรสวรรคต่์ำง ๆ อยำ่งท่ีเรำคำดไม่ถึง  
5. จำกชั้นอบรมผูน้ ำ ถำ้เรำมีโปรแกรมกำรอบรมผูน้ ำในคริสตจกัรเป็นประจ ำ เรำจะสำมำรถ

พบผูน้ ำไดโ้ดยง่ำย 
ผูน้ ำท่ีเรำจะคน้หำน้ี ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งเป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์มำกเสมอไป 

ถำ้เรำพบวำ่ เขำมีควำมสนใจท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ในทำงใดทำงหน่ึง และมีควำมสำมำรถอยูบ่ำ้ง เรำก็จะ
สำมำรถฝึกเขำใหเ้ป็นผูน้ ำท่ีดียิง่ข้ึน 
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ชีวติคริสเตียนมิใช่เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่โดยใชเ้วลำเพียง 2-3 วนั หรือเหมือนดงัดอกไมท่ี้บำน
สะพร่ังชัว่ขำ้มคืนเท่ำนั้น แต่ตอ้งใชค้วำมเพียรพยำยำม และควำมสม ่ำเสมอในกำรอบรมฝึกฝน ซ่ึง
อำจจะเป็นเวลำแรมเดือน หรือแรมปีจนกวำ่เขำจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ฝ่ำยวิญญำณจิต และเป็นผูน้ ำคริส
เตียนท่ีรับผดิชอบหนำ้ท่ีไดเ้ต็มท่ี 

สอง เรำควรเกณฑ์ผู้ใด และเมือ่ไร? 

พระเยซูคริสตเจำ้ตรัสวำ่ “ท่ำนท้ังหลำยเป็นเกลือ....เป็นควำมสว่ำงของโลก...จงส่องสว่ำงแก่
คนท้ังปวง” (มทัธิว 5:13-16) พระเยซูตรัสค ำเหล่ำน้ี โดยเล็งถึงคริสเตียนทุกคน นัน่หมำยควำมวำ่ คริส
เตียนทุกคนเป็น “ผู้น ำ” ของโลก เขำอำจไม่สำมำรถเป็นนกัเทศน์ อำจำรย ์ประธำนหรือเจำ้หนำ้ท่ีส ำคญั
ของคริสตจกัร แต่เขำสำมำรถเป็นผูน้ ำ “ควำมสว่ำง” ของพระเยซูคริสตไ์ปสู่โลก ตำมวธีิและ
ควำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ประทำนให้ 

ฉะนั้น เม่ือนึกถึงกำรเกณฑผ์ูน้ ำของคริสตจกัร เรำจึงไม่ควรค ำนึงถึงเจำ้หนำ้ท่ีบำงต ำแหน่ง 
หรือบำงแผนกของคริสตจกัรเท่ำนั้น แต่ควรค ำนึงถึงคริสเตียนทุกคน เป้ำหมำยของเรำควรจะเป็นกำร
ฝึกฝนอบรมสมำชิกทุกคนใหเ้ป็นผูน้ ำ (เป็นเกลือ เป็นควำมสวำ่ง) ท่ีสำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ได ้

หญิงชรำคนหน่ึง พดูกบัศิษยำภิบำลของเธอดว้ยควำมเศร้ำวำ่ “อำจำรย์คะ ดิฉันช่วยงำนของ
พระเจ้ำไม่ได้แม้สักอย่ำงเดียว นอกจำกอธิษฐำนเท่ำนั้น” ศิษยำภิบำลโอบเธอไว้กล่ำวด้วยควำมนุ่มนวล
ว่ำ “คุณยำยครับ คุณยำยก ำลังเป็นผู้น ำท่ีรับผิดชอบงำนส ำคัญท่ีสุดคือ กำรอธิษฐำน” 

แต่เรำจะเกณฑ์คริสเตียนแต่ละคนให้เป็นผู้น ำเมื่อไร? พระคัมภีร์ห้ำมเรำไม่ให้เกณฑ์คนที่กลบั
ใจใหม่ ๆ เป็นผู้ปกครองดูแลคริสตจักร หรือ ศิษยำภิบำล (ดู 1 ทิโมธี 3:6) แต่มีหนำ้ท่ีรับผดิชอบอ่ืนๆ 
หลำยอยำ่งท่ีคริสเตียนทุกคน และแมแ้ต่คริสเตียนท่ีพึ่งกลบัใจใหม่ ๆ สำมำรถรับผดิชอบได ้ ถำ้เรำหวงั
จะฝึกใหค้ริสเตียนทุกคนเป็นผูน้ ำเรำจงเร่ิมเกณฑ์เขำ ตั้งแต่วนัแรกท่ีเขำไดก้ลบัใจใหม่ ตอ้นรับพระเยซู
คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอด ถำ้เรำคิดเสมอวำ่สมำชิกท่ีเพิ่งบงัเกิดของเรำ ยงัเป็นทำรกในพระคริสต ์ ไม่
สำมำรถท ำอะไร เพื่อพระเจำ้ได ้แลว้เรำจะปล่อยให้เขำนัง่เฉย ๆ ในคริสตจกัรเป็นเวลำหลำยปี ต่อมำเขำ
ก็จะมีนิสัยชอบนัง่เฉย ๆ ในคริสตจกัรเร่ือยไป และยำกท่ีจะช่วยใหเ้ขำลุกข้ึนรับผดิชอบหนำ้ท่ีใน
คริสตจกัร 
 

 
 
 
 

“ชีวติกำรรับใชพ้ระเจำ้ 
เร่ิมตั้งแต่วินำทีท่ีท่ำน 
กลบัใจบงัเกิดใหม่” 
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สำม เรำควรเกณฑ์ผู้น ำอย่ำงไร? 

แมเ้ป้ำหมำยกำรอบรมผูน้ ำของเรำ จะเป็นกำรฝึกฝนคริสเตียนทุกคนใหส้ำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ 
หรือเป็นผูน้ ำในทำงใดทำงหน่ึง แต่เม่ือเรำเร่ิมเกณฑผ์ูน้ ำ เรำจะตอ้งนึกถึงหนำ้ท่ีเฉพำะเจำะจงท่ีเรำ
ตอ้งกำรใหส้มำชิกคริสตจกัรรับผดิชอบ ฉะนั้น ในกำรเกณฑค์ริสเตียนให้รับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีเรำ
จะตอ้งเกณฑ ์คนท่ีเหมำะสมให้รับผิดชอบในงำนท่ีเหมำะสม กบัเขำแลว้อบรมเขำให้รับผดิชอบงำนนั้น 
ถำ้เรำได ้“คน” ท่ีเหมำะสมกบั “งำน” เรำจะหวงัไดว้ำ่คนนั้นจะท ำงำนไดเ้กิดผล คริสตจกัรท่ีถืออุดมคติ
วำ่ “ใครกไ็ด้” ท่ีจะสอนรววีำรศึกษำ หรือ “ใครกไ็ด้” ท่ีจะเป็นเหรัญญิก ของคริสตจกัร ฯลฯ 

ไม่เพียงแต่จะไดค้นงำนท่ีไม่มีประสิทธิภำพแลว้ ยงัเป็นกำรดูหม่ินพระรำชกิจของพระเจำ้ดว้ย 
เพรำะกำรกระท ำเช่นนั้นก็เท่ำกบัถือวำ่งำนของพระเจำ้ไม่ส ำคญั ใหค้นชนิดใดท ำได ้ ถำ้บริษทัหำ้งร้ำน
ต่ำง ๆ พิถีพิถนัในกำรคดัเลือกคนงำนใหเ้หมำะสมกบังำน เรำควรจะพิถีพิถนัในกำรคดัเลือกคนงำนของ
พระเจำ้มำกกวำ่นั้นหลำยเท่ำ 

ในกำรคัดเลอืกหรือเกณฑ์ผู้น ำ เรำควรปฏิบัติตำมหลกัต่อไปนี้ 
ก. พิจำรณำคุณสมบัติท่ัวไป เช่น 
1. ชีวิตทำงด้ำนวิญญำณจิต เขำจะตอ้งเป็นคนท่ีกลบัใจบงัเกิดใหม่ เป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง และ

ยนิดีรับใชพ้ระเจำ้ 
2. ควำมสำมำรถ แมใ้นระยะแรกเขำอำจไม่มีควำมช ำนำญในงำนท่ีเรำหมำยจะใหเ้ขำท ำ แต่เรำ

ควรจะเห็น “วีแ่วว” บำงอยำ่งในตวัเขำท่ีจะเป็นผูน้ ำในอนำคตได ้ เช่น เขำแสดงควำมสนใจในงำนนั้น 
เขำสำมำรถฝึกหดัท ำงำนนั้นโดยไม่ยำกนกั และเขำยนิดีท ำงำนนั้นดว้ยควำมเตม็ใจ เป็นตน้ 

3. ควำมร่วมมือ บำงคนมีควำมสำมำรถมำก แต่ไม่ยอมร่วมมือกบัคนอ่ืน มกัท ำตำมใจของ
ตนเองเสมอ โดยไม่นึกถึงส่วนรวมเลย คนอยำ่งน้ีเป็นผูน้ ำท่ีดีไดย้ำก 

ข. พิจำรณำของประทำนฝ่ำยวิญญำณจิตจำกพระเจ้ำ ในกำรเลือกผูน้ ำคริสเตียนใหรั้บผดิชอบ
หนำ้ท่ีต่ำง ๆ ในคริสตจกัร เรำจะตอ้งค ำนึงถึง “ของประทำน” ท่ีพระเจำ้ประทำนใหเ้ขำ บำงคนมี
ควำมสำมำรถมำกในกำรพดู เขำอำจเป็นนกัโตว้ำที หรือนกัปำฐกถำ เม่ือให้เขำเทศนำเขำสำมำรถพดู
ดว้ยส ำนวนท่ีไพเรำะเพรำะพร้ิงมำก แต่ค ำเทศน์ของเขำมิไดช่้วยใหชี้วติฝ่ำยวิญญำณจิตของสมำชิก
คริสตจกัรเจริญเติบโตเลย คนอยำ่งน้ี นบัวำ่มีควำมสำมำรถในกำรพดู แต่ไม่มี “ของประทำน” ในกำร
เทศนำ ผูท่ี้มี “ของประทำน” หรือ “ควำมสำมำรถ” ท่ีพระเจำ้ประทำนใหไ้ม่วำ่จะเป็นกำรร้องเพลง กำร
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บริหำรงำน กำรสอน ฯลฯ เม่ือรับใชพ้ระเจำ้ตำมควำมสำมำรถท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ลว้ เรำจะเห็นพระ
พรของพระเจำ้ในกำรท่ีเขำรับผดิชอบ 

 
 
 
 
 

ฉะนั้น จงอยำ่เกณฑผ์ูน้ ำใหท้  ำงำนชนิดใดชนิดหน่ึงเพียงเพรำะงำนนั้นไม่มีใครท ำ หรือเพรำะมี
ต ำแหน่งวำ่ง แต่เกณฑใ์ห้เขำท ำเพรำะเขำมี “ของประทำน” จำกพระเจำ้ และคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะ
ท ำงำนนั้น ๆ” 

ค. อธิษฐำนขอพระเจ้ำให้ทรงดลใจผู้ ท่ีเหมำะสม พระเยซูคริสตต์รัสแก่สำวกของพระองคว์ำ่ 
“ข้ำวทีต้่องเกีย่วน้ันมีมำกนักหนำ แต่คนงำนยังน้อยอยู่ เหตุฉะน้ัน พวกท่ำนจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรง
เป็นเจ้ำของนำ ให้ส่งคนงำนมำเกบ็เกีย่วพชืผลของพระองค์ (มทัธิว 9:37,38) เหตุท่ีพระเยซูคริสตท์รง
สั่งใหส้ำวกของพระองค ์ “อ้อนวอนพระองค์” เก่ียวกบัคนงำนหรือผูน้ ำ ก็เพรำะคนท่ีพระเจำ้ทรงดลใจ
เท่ำนั้น ท่ีจะยนิยอมรับใชพ้ระองค ์ เรำอำจพบคริสเตียนหลำยคนท่ีเหมำะสมกบังำนซ่ึงเรำคิดไว ้ แต่ไม่
ยอมใหค้วำมร่วมมือกบัเรำ ในกรณีน้ี นอกจำกเรำจะตอ้งหนุนใจเขำใหรั้บผิดชอบงำนท่ีเหมำะส ำหรับ
เขำ เรำยงัตอ้งอธิษฐำนเผือ่เขำดว้ย เม่ือพระเจำ้ทรงดลใจเขำ เขำก็จะยอมรับใชพ้ระองคด์ว้ยควำมเตม็ใจ 

ส่ี เรำจะตดิต่อกบัสมำชิกเพือ่เกณฑ์ให้เป็นผู้น ำได้อย่ำงไร? 

เม่ือเรำพบคนท่ีเหมำะสม ท่ีจะรับผดิชอบหนำ้ท่ีบำงอยำ่งในคริสตจกัรเรำควรใชเ้วลำมำก
เพียงพอในกำรพดูคุยติดต่อกบัเขำ อธิบำยใหเ้ขำรู้ถึงควำมส ำคญัของงำนท่ีเรำจะใหเ้ขำท ำ และเหตุท่ีเรำ
เลือกเขำ เรำไม่ควรจะพดูกบัเขำอยำ่งเปรย ๆ หรือรบเร้ำใหเ้ขำตอบรับอยำ่งรีบร้อน หรือใชเ้วลำหลงั
ประชุมนมสักำร 2-3 นำทีเท่ำนั้นติดต่อกบัเขำ 

และเรำควรหลีกเล่ียงทุกวถีิทำงท่ีจะติดต่อกบัเขำโดยทำงโทรศพัทห์รือจดหมำย เพรำะคนท่ีเรำ
จะติดต่อนั้นจะปฏิเสธไดง่้ำยยิง่ข้ึนถึงสิบเท่ำ โดยทำงโทรศพัทห์รือจดหมำยนอกจำกนั้น เรำก็ไม่
สำมำรถอธิบำยใหเ้ขำรู้รำยละเอียดแจ่มแจง้โดยวธีิดงักล่ำวดว้ยทำงท่ีดีท่ีสุดก็คือ ควรติดต่อกบัเขำเป็น
ส่วนตวัในเวลำและสถำนท่ีท่ีสะดวกแก่กำรพดูคุยสนทนำ 
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ก่อนไปพบคนงำนท่ีเรำตอ้งกำร ศิษยำภิบำลหรือผูน้ ำท่ีรับผดิชอบในกำรติดต่อ ควรรู้
รำยละเอียดพอสมควรเก่ียวกบัคนงำนท่ีเขำจะติดต่ออธิษฐำนขอใหพ้ระเจำ้เป็นผูเ้ลือกคนท่ีเหมำะสม
ท่ีสุด และขอใหพ้ระองคท์รงเตรียมใจคนท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไวแ้ลว้ เพื่อ “คนงำน” นั้นจะให ้

 
 
 
 
 

 
 
ค ำตอบตำมท่ีพระเจำ้พอพระทยั ส่ิงส ำคญัอีกประกำรหน่ึงคือ ผูท่ี้ไปติดต่อควรรู้รำยละเอียดต่ำง ๆ 
เก่ียวกบังำนท่ีจะใหท้ ำดว้ย และสำมำรถตอบค ำถำมของผูท่ี้เขำจะติดต่อไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ 

เม่ือไดพ้บคนท่ีตอ้งกำรติดต่อ และไดท้กัทำยปรำศรัยกนัตำมธรรมเนียมแลว้ ศิษยำภิบำลหรือผู ้
ท่ีไปติดต่อ ควรอธิบำยใหเ้ขำรู้ถึงเบ้ืองหลงัควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งติดต่อเสำะหำคนงำน พร้อมทั้งอธิบำยถึง
ลกัษณะของงำน และหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่ำง ๆ เก่ียวกบังำนนั้น แลว้จึงกล่ำวถึงสำเหตุท่ีพิจำรณำเลือกเขำ
ใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบ หำกเรำเกณฑผ์ูน้ ำโดยเช่ือพึ่งในกำรน ำของพระเจำ้ และติดต่อกบัผูน้ ำอยำ่งถูกตอ้ง
ตำมกำลเทศะ บ่อยคร้ังเขำจะตอบรับดว้ยควำมยนิดีทนัที แต่ถำ้เขำปฏิเสธ หรือขอเวลำส ำหรับไตร่ตรอง 
เรำควรเขำ้ใจเขำ ใหเ้วลำเพียงพอแก่เขำท่ีจะคิดพิจำรณำ และอธิษฐำนเก่ียวกบัหนำ้ท่ีรับผดิชอบนั้น  

เหตุผลทีผู้่น ำซ่ึงเรำติดต่อ ชอบปฏเิสธไม่ยอมรับหน้ำทีจ่ะมอบหมำยให้กระท ำ มกัจะมี
ดังต่อไปนี ้

1. ไม่มีควำมสำมำรถ ในกรณีน้ีศิษยำภิบำลควรหนุนใจเขำวำ่เขำมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะ
เร่ิมตน้ท ำงำนนั้นได ้ เขำจะไดรั้บกำรฝึกฝนเพิ่มเติมระหวำ่งท่ีท ำงำนนั้นอยู ่ และมีคนคอยช่วยเหลือเขำ 
จนกวำ่เขำจะมีควำมสำมำรถรับผดิชอบงำนนั้นไดด้ว้ยตนเอง 

2. ไม่มีเวลำ เหตุผลน้ีอำจไม่เป็นควำมจริงเสมอไปถำ้เขำเตม็ใจรับใชพ้ระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง เขำจะ
จดัเวลำไดแ้ต่หำกเขำมีธุระยุง่หลำยอยำ่งอยูแ่ลว้ ศิษยำภิบำลอำจขอให้เขำพิจำรณำ จดัเวลำท ำงำนของ
เขำใหม่ เพื่อเขำจะมีเวลำรับใชพ้ระเจำ้ในคริสตจกัร 

3. กำรเดินทำงไม่สะดวก เม่ือเรำพิจำรณำเลือกคนงำน เรำควรค ำนึงถึงกำรเดินทำงไปกลบัของ
เขำ ระหวำ่งบำ้นของเขำ และสถำนท่ีท่ีเขำจะมำท ำงำน เรำควรช่วยเขำทุกวถีิทำง ท่ีจะขจดัปัญหำ
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เก่ียวกบักำรเดินทำงน้ี บำงทีคริสตจกัรอำจช่วยเหลือค่ำรถของเขำ หรือจดับำงคนท่ีมีรถยนตซ่ึ์งอำศยัอยู่
ในละแวกนั้น ช่วยรับเขำไปยงัท่ีท ำงำน 

4. มีภำระมำกในครอบครัว เรำอำจใหเ้ขำรับผิดชอบงำนบำงอยำ่ง ซ่ึงไม่ตอ้งใชเ้วลำมำก
จนเกินไป เช่น เป็นผูช่้วยครูสอนรวีฯ เป็นท่ีปรึกษำเยำวชน เป็นตน้ 

หลกัส ำคัญทีสุ่ด ในกำรเกณฑ์ผู้น ำ จึงเป็น กำรเลอืกผู้น ำให้เหมำะสมกบังำน เม่ือเรำไดผู้น้  ำท่ีเรำ
ปรำรถนำแลว้ ขั้นส ำคญัต่อไปคือกำรอบรมฝึกฝนเขำ และมอบหมำยใหเ้ขำรับผดิชอบหนำ้ท่ีตำม “ของ
ประทำน” ท่ีพระเจำ้ประทำนให้ 
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บทที ่3 หลกัและวธีิฝึกฝนผู้น ำ 

ศิษยภิบำล และผูน้ ำคริสเตียนส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบักำรอบรมผูน้ ำในคริสตจกัร แต่ปัญหำท่ี 
คริสจกัรทัว่ไปมกัเผชิญคือ ไม่รู้จะด ำเนินกำรฝึกฝนอบรมผูน้ ำอยำ่งไร เม่ือนึกถึงกำรอบรมผูน้ ำ 
คริสตจกัรหลำยแห่งนึกถึงกำรประชุมท่ีใหญ่โต นกัเทศน์หรือผูส้อนท่ีมีช่ือเสียงจำกท่ีอ่ืน และเงินทุน
กอ้นใหญ่ เม่ือเป็นเช่นนั้น คริสตจกัรไม่สำมำรถจดักำรอบรมผูน้ ำได ้โครงกำรอบรมผูน้ ำของคริสตจกัร
จึงเป็นแต่เพียงควำมใฝ่ฝันและค ำพดูเท่ำนั้น 

คริสตจักรทุกแห่งสำมำรถจัดโปรแกรมกำรอบรมผู้น ำเป็นประจ ำถ้ำเข้ำใจหลักและวิธีกำร
ฝึกฝนผู้น ำ ดงัต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

หน่ึง หลกัของกำรอบรมผู้น ำ 

1. มีเป้ำหมำยทีชั่ดเจน และเฉพำะเจำะจง ขอ้ผดิพลำดอยำ่งหน่ึงท่ีท ำใหก้ำรอบรมผูน้ ำไม่เกิด
คือ ขำดเป้ำหมำยท่ีเฉพำะเจำะจง ในโปรแกรมผูน้ ำ ในกำรอบรมประชุมผูน้ ำหลำยแห่ง หลกัจำกเลิกกำร
ประชุมแลว้ ผูน้ ำท่ีเขำ้ร่วมอบรมมีจิตใจกระตือรือร้นข้ึนท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ ซ่ึงนบัวำ่เป็นพระพรท่ี
ยิง่ใหญ่ของผูเ้ขำ้อบรม แต่ขอ้เสียประกำรหน่ึงคือผูน้ ำเหล่ำนั้นไม่รู้วธีิท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้ให้ดียิง่ข้ึน 
หลงัจำกควำมรู้สึกท่ีเร่ำร้อนสูญหำยไป เขำก็เป็นคริสเตียนท่ีไม่รู้จกัรับใชพ้ระเจำ้ตำมเดิม กำรประชุม
อบรมผูน้ ำเช่นนั้น จึงมีควำมหมำยไม่มำกไปกวำ่กระประชุมพิเศษทัว่ ๆ ไปกล่ำวคือมีกำรร้องเพลง มี
กำรเทศนำ กำรอภิปรำย ถำม-ตอบปัญหำ ฯลฯ ซ่ึงมิใช่เป็นกำรฝึกฝนคริสเตียนใหเ้ป็นผูน้ ำอยำ่งแทจ้ริง 

กำรอบรมฝึกฝนผูน้ ำจะมีควำมหมำยยิง่ข้ึน หำกมีเป้ำหมำยท่ีเฉพำะเจำะจงบำงประกำร และจดั
เวลำอยำ่งเพียงพอฝึกคริสเตียนใหรู้้จกัหนำ้ท่ีรับผดิชอบตำมเป้ำหมำยท่ีเรำวำงไว ้ เช่น เป้ำหมำยของเรำ
อำจจะเป็นกำรฝึกคริสเตียนในรู้จกักำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ในระหวำ่งกำรอบรมผูน้ ำ ผูเ้ขำ้อบรม
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จะตอ้งมีโอกำสไดศึ้กษำถึงเร่ืองน้ีอยำ่งละเอียดถ่ีถว้น เท่ำท่ีจะท ำได ้ เม่ือเลิกจำกกำรประชุม เขำควรจะรู้
วธีิท่ีเฉพำะเจำะจงบำงประกำรในกำรเป็นพยำน และรู้จกัอุปกรณ์ท่ีเขำจะน ำไปใชใ้นกำรเป็นพยำนนั้น
ดว้ย 

เม่ือเรำจดัโปรแกรมกำรอบรมผูน้ ำ ค  ำถำมอยำ่งนอ้ยสองขอ้ท่ีเรำจะตอ้งถำมก็คือ หน่ึง เรำ
ตอ้งกำรฝึกใหผู้น้ ำท ำอะไรหรือเรำมีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงประกำรใดบำ้ง และ สอง เรำควรจดั
โปรแกรมหรือรำยกำรอยำ่งไร จึงจะช่วยใหเ้รำบรรลุถึงเป้ำหมำยนั้น 

2. ควรเชิญผู้อบรมทีอ่ยู่ใกล้เคียง หำกไม่สำมำรถเชิญผู้อบรมมำจำกทีไ่กลได้ เรำไม่จ  ำเป็นตอ้ง
เชิญผูอ้บรมท่ีมีคุณวฒิุสูง และมีช่ือเสียงมำกมำท ำกำรอบรมเสมอไป เรำอำจใชผู้น้  ำในคริสจกัรของเรำ 
หรือผูน้ ำจำกคริสตจกัรใกลเ้คียง เช่นศิษยภิบำล ผูป้ระกำศ นกัธุรกิจ ครู ผูน้  ำเยำวชน เป็นตน้ ถำ้เรำให้
เวลำอยำ่งเพียงพอแก่ผูน้ ำเหล่ำน้ี ในกำรเตรียมตวั และสนบัสนุนพวกเขำโดยอธิษฐำนเผือ่และทำงอ่ืน ๆ
พวกเขำจะสำมำรถท ำกำรอบรมได ้ไม่แพอ้ำจำรยท่ี์เชิญจำกท่ีไกล ๆ 

มีองคก์ำรคริสเตียนบำงองคก์ำร ท่ีมีควำมเช่ียวชำญเป็นพเิศษในงำนบำงดำ้น และยนิดี
ช่วยเหลือคริสจกัรทุกแห่งในกำรอบรมผูน้ ำ คริสตจกัรควรฉวยโอกำสรับควำมช่วยเหลือจำกองคก์ำร
หรือสถำบนัเหล่ำนั้น โดยขอค ำปรึกษำจำกพวกเขำ หรือเชิญผูน้ ำจำกองคก์ำรและสถำบนันั้น มำช่วยใน
กำรฝึกฝนผูน้ ำ 

3.จัดเวลำอบรมทีส่ะดวกแก่คนส่วนใหญ่ กำรจดัอบรมผูน้ ำในเวลำท่ีสะดวกแก่ทุกคนนั้น เป็น
ส่ิงท่ีท ำไดย้ำก แต่ถำ้เรำพิจำรณำเลือกเวลำท่ีสะดวกส ำหรับคนส่วนใหญ่จะช่วยใหผู้น้  ำสำมำรถรับกำร
อบรมเป็นจ ำนวนมำก บำงคร้ังเรำอำจจดัชั้นอบรมพิเศษในวนัอำทิตยต์อนเชำ้ ระหวำ่งชัว่โมงรววีำร
ศึกษำ หรือวนัอำทิตยต์อนบ่ำย หรือวนัเสำร์ตลอดวนั บำงทีเรำอำจจดัอบรมอำทิตยล์ะคร้ังต่อกนัหลำย
สัปดำห์ จนกวำ่จะจบหลกัสูตรกำรอบรม แทนท่ีจะจดัอบรมติดต่อกนัหลำยวนั ท ำใหห้ลำยคนไม่
สำมำรถรับกำรอบรมไดต้ลอดเวลำ 

หลกัส ำคญัอีกประกำรหน่ึง เก่ียวกบัเวลำ คือ เรำควรจดัเวลำไวใ้หเ้พียงพอส ำหรับกำรอบรม 
กำรอบรมฝึกฝนผูน้ ำชนิดท่ีท ำอยำ่งรีบร้อนและใชเ้วลำเพียงเล็กนอ้ย มกัจะเกิดผลไม่ไดเ้ตม็ท่ี เพรำะ
ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมไม่มีโอกำสเพียงพอท่ีจะท ำควำมเขำ้ใจกบับทเรียนต่ำง ๆ ท่ีเขำไดรั้บระหวำ่งกำรอบรม 
เม่ือเขำไม่สำมำรถเขำ้ใจไดแ้จ่มแจม้ ก็ยำกท่ีจะน ำไปปฏิบติัไดดุ้จดงัอุทำหรณ์ท่ีอำจำรยเ์ปำโลกล่ำวไวว้ำ่ 
“ถ้ำแตรเด่ียวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่ำจะเตรียมตัวเข้ำประจัญบำน” (ดู 1 โครินธ์ 14:8) โดยเหตุน้ีพระ
เยซูคริสตจึ์งทรงใชเ้วลำถึงสำมปีคร่ึง ในกำรฝึกฝนสำวกของพระองค ์ นอกจำกนั้น เม่ือพระองคเ์สด็จ
กลบัสู่สวรรค ์ พระองคย์งัทรงส่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิมำสอนสำวกและคริสเตียนทุกคนตลอดเวลำผูท่ี้
อยำกจะเป็นผูน้ ำท่ีดีจึงตอ้งยอมใชเ้วลำรับกำรอบรม 
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4. ประกำศและโฆษณำกำรอบรมผู้น ำอย่ำงเต็มที่ 
แมแ้ต่กำรอบรมฝึกฝนผูน้ ำ ภำยในคริสตจกัรของเรำเอง
เรำก็ควรประกำศและโฆษณำอยำ่งเตม็ท่ี หนุนใจให้
สมำชิกคริสตจกัรเขำ้รับกำรอบรม เรำอำจจะท ำโปสเตอร์
ท่ีสวยและน่ำดึงดูดใจ ติดไวใ้นท่ีท่ีสมำชิกทุกคนจะ
มองเห็นได ้ ศิษยภิบำลควรจะประกำศในระหวำ่งกำร
ประชุมนมสักำร และอธิบำยใหส้มำชิกคริสตจกัรเขำ้ใจถึง
ผลประโยชน์ท่ีพวกเขำจะไดรั้บจำกกำรอบรม นอกจำกนั้น ผูน้ ำของคริสตจกัรควรติดต่อกบัสมำชิกเป็น
ส่วนตวั หำกสมำชิกไดรั้บกำรหนุนใจ เขำ้ใจถึงคุณค่ำและควำมส ำคญัของกำรฝึกฝนอบรมผูน้ ำ พวกเขำ
ก็จะยนิดีเขำ้รับกำรอบรม 

5. อย่ำท้อใจเมื่อมีผู้เข้ำร่วมอบรมน้อย ควำมส ำเร็จของกำรอบรมฝึกฝนมิใช่อยูท่ี่จ  ำนวนคนท่ี
เขำ้ร่วมกำรอบรมเสมอ แต่อยูท่ี่คุณภำพของกำรอบรม บำงคร้ัง กำรอบรมในกลุ่มเล็ก ๆ เกิดผลมำกกวำ่
กำรอบรมท่ีมีคนเขำ้ร่วมเป็นจ ำนวนมำก เพรำะกำรอบรมในกลุ่มเล็ก ๆ นั้น เรำจะสำมำรถสอนหวัขอ้ท่ี
ตรงตำมควำมตอ้งกำรของเขำ แต่ในกำรอบรมกลุ่มใหญ่ เรำตอ้งใชห้วัขอ้ท่ีกวำ้งออกไป 

ฉะนั้น แมจ้ะมีผูน้ ำเพียงคนเดียวหรือสองคน ท่ีสมคัรเขำ้รับกำรฝึกฝนอบรม เรำก็ควรยนิดี
ทุ่มเทเวลำและก ำลงัอยำ่งเตม็ท่ีในกำรฝึกฝนเขำ ดร.เอนดรู จี ผูน้ ำคริสเตียนชำวจีนท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง 
กล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำยนิดีฝึกผู้น ำเพยีงห้ำคนทีต่ั้งใจรับใช้พระเจ้ำอย่ำงแท้จริง มำกกว่ำฝึกฝนผู้น ำ 500 คนที่
รับกำรฝึกด้วยควำมจ ำใจ” และถำ้องคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงอดทนในกำรฝึกผูน้ ำสิบสองคนเป็นเวลำ
มำกกวำ่สำมปี เรำจึงไม่ควรทอ้ใจท่ีจะฝึกผูค้นจ ำนวนเล็กนอ้ยท่ีเขำ้ร่วมกำรฝึกฝนเป็นผูน้ ำดว้ยควำม
ยนิดี 

สอง วธีิฝึกฝนผู้น ำ 

อำจำรยส์มร เป็นศิษยำภิบำลในคริสตจกัรเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ท่ำนรู้สึกวำ่คริสตจกัรของท่ำนขำด
แคลนผูน้ ำมำกมีเยำวชนบำงคนมีใจร้อนรนอยำกรับใชพ้ระเจำ้ แต่ขำดกำรฝึกฝนอบรม จึงไม่สำมำรถ
รับผดิชอบหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี อำจำรยส์มรหวงัอยูเ่สมอวำ่ เยำวชนท่ีมีใจร้อนรนเหล่ำนั้นจะมีโอกำส
ไดรั้บกำรฝึกฝนเพิ่มเติม แต่ถำ้สนบัสนุนใหพ้วกเขำไปเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรม เยำวชน
เหล่ำนั้นก็ยงัไม่พร้อมท่ีจะไป เพรำะยงัไม่แน่ใจวำ่พระเจำ้ทรงเรียกเขำใหเ้ขำ้ไปศึกษำในโรงเรียนพระ
คริสตธรรม และผูป้กครองของพวกเขำก็อำจไม่เห็นดว้ยกบัควำมคิดนั้น ถำ้จดัค่ำยอบรมของคริสตจกัร
เอง ก็ส้ินเปลืองเงินทองมำก หรือส่งเยำวชนไปร่วมฝึกฝนกบักำรประชุมอบรมผูน้ ำของคริสตจกัรอ่ืน 
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อำจำรยส์มรก็ไม่แน่ใจวำ่ เยำวชนของท่ำนจะไดรั้บกำรฝึกฝนในส่ิงท่ีพวกเขำตอ้งกำรอยำ่งเฉพำะเจำะจง
หรือไม่ กำรฝึกฝนผูน้ ำในคริสตจกัรจึงเป็นปัญหำของอำจำรยส์มรตลอดมำ 

เรำอำจประสบปัญหำเช่นเดียวกบัอำจำรยส์มร กล่ำวคือ เรำอยำกจะใหส้มำชิกคริสตจกัรของเรำ
ไดรั้บกำรอบรมให้เป็นผูน้ ำ แต่ไม่รู้วำ่จะอบรมพวกเขำโดยวธีิใด ปัญหำน้ีอำจจะแกไ้ขได ้ หำกเรำรู้วำ่มี
วธีิหลำยวธีิท่ีเรำสำมำรถใชใ้นกำรอบรมผูน้ ำของเรำได ้ อุปสรรคประกำรหน่ึงของกำรอบรมผูน้ ำคือ 
คริสตจกัรมวัแต่ตำมวธีิกำรอบรมผูน้ ำแบบเก่ำ ๆ ท่ีเคยท ำมำ และไม่กลำ้ทดลองใชว้ธีิใหม่ ๆ ซ่ึงอำจ
สะดวกและเป็นประโยชน์มำกกวำ่วธีิอ่ืน ๆ ท่ีคริสตจกัรเขำ้ใจ ฉะนั้นเม่ือค ำนึงถึงวธีิฝึกฝนผูน้ ำใน
คริสตจกัร เรำจึงควรคุน้เคยกบัหลำย ๆ วธีิ ซ่ึงจะเสนอใหพ้ิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

1. กำรฝึกโดยวธีิ “โค้ช” ในทีมบำสเก็ต
บอล หรือฟุตบอล มกัจะมีครูท่ีสอนประจ ำหรือผู ้
อบรม และใหค้  ำแนะน ำปรึกษำเป็นประจ ำของ
ทีม ครูหรือผูอ้บรมนั้น เรำเรียกวำ่ “โคช้” แต่กำร
ฝึกฝนผูน้ ำในคริสตจกัรโดยกำรใชโ้คช้น้ี แทนท่ีผู ้
ฝึกผูน้ ำทั้งทีมหรือทั้งกลุ่ม ผูฝึ้กจะฝึกผูน้ ำเพียงคน
เดียว เป็นส่วนตวั วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีไดผ้ลมำก 

หำกศิษยภิบำลหรือผูน้ ำคริสตจกัรเห็นสมำชิกท่ีมีควำมสำมำรถเป็นผูน้ ำ เขำอำจใชว้ธีิน้ีฝึกผูน้ ำนั้นเป็น
ส่วนตวัโดยใหค้  ำแนะน ำปรึกษำแก่เขำ เสนอขอ้คิด วิธีตลอดจนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีจะช่วยคนนั้นให้
สำมำรถรับใชพ้ระเจำ้ไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

2. ฝึกโดยกำรเป็นผู้ช่วย คือใหผู้น้  ำใหม่เป็นผูช่้วยของผูน้ ำท่ีมีประสบกำรณ์แลว้ จำกกำรสังเกต
และช่วยเหลือผูท่ี้มีประสบกำรณ์เป็นระยะเวลำหน่ึง ผูน้ ำใหม่จะไดรั้บประสบกำรณ์เพิ่มเติม จนสำมำรถ
รับผดิชอบหนำ้ท่ีดว้ยตวัเองได ้ น่ีเป็นวธีิซ่ึงพอ่คำ้แม่คำ้ฝึกลูกหลำนของพวกเขำใหรู้้จกัท ำกำรคำ้ และ
หลำยคนเป็นพอ่คำ้ท่ีมีควำมสำมำรถมำก จำกกำรฝึกโดยวธีิน้ี 

3. ฝึกโดยกำรให้เป็นผู้น ำเป็นคร้ังเป็นครำว เช่นน ำร้องเพลง น ำกำรประชุมนมสักำร สอนแทน
ครูท่ีป่วย เป็นตน้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เม่ือเรำสังเกตเห็นคริสเตียนท่ีมี “ของประทำน” หรือควำมสำมำรถ
เป็นพิเศษบำงอยำ่ง เรำควรหนุนใจและใหโ้อกำสแก่เขำใชข้องประทำนนั้นในกำรรับใชพ้ระเจำ้ จำก
ประสบกำรณ์ผูน้ ำไดรั้บเป็นคร้ังเป็นครำวน้ีจะช่วยใหเ้ขำมีควำมมัน่ใจในตวัเองมำกยิง่ข้ึน 

4. ฝึกโดยกำรศึกษำในโรงเรียนพระคริสตธรรมภำคค ่ำ ในสถำนท่ีบำงแห่ง อำจมีโรงเรียนพระ
คริสตธรรมซ่ึงเปิดโอกำสให้คริสเตียนทัว่ไปเขำ้ศึกษำบำงวชิำในภำคค ่ำคริสตจกัรควรฉวยโอกำสนั้น
หนุนใจใหผู้น้  ำหรือสมำชิกคริสตจกัรไปรับกำรฝึกฝน คริสตจกัรบำงแห่ง อำจมีศิษยำภิบำลหรือ 
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อำจำรยท่ี์สำมำรถฝึกฝนผูน้ ำในเวลำกลำงคืนได ้หำกไม่มีโรงเรียนพระคริสตธรรมท่ีสอนภำคค ่ำ ศิษยำภิ
บำล หรืออำจำรย ์ อำจจดัเวลำพิเศษในเวลำตอนเยน็บำงวนัสอนวชิำท่ีจ ำเป็นบำงวชิำส ำหรับผูน้ ำใน
คริสตจกัรของตนเอง เช่นวิชำกำรเป็นพยำนส่วนตวั วชิำกำรเทศนำ หรือสอนวชิำกำรศึกษำพระคมัภีร์ 
เป็นตน้ 

5. ฝึกโดยกำรศึกษำในโรงเรียนพระคริสตธรรมนอกสถำนที่ ผูน้  ำส่วนใหญ่ในคริสตจกัรทุก
แห่งไม่สำมำรถส่งผูน้ ำไปโรงเรียนพระคริสตธรรม หรือไปร่วมกำรอบรมในท่ีอ่ืน โครงกำรศึกษำพระ
คริสตธรรมนอกสถำนท่ี จะเป็นประโยชน์แก่คริสตจกัรทุกแห่งมำก ผูน้ ำคริสเตียนทุกคนควรค ำนึง
โครงกำรกำรฝึกผูน้ ำโดยวธีิน้ีใหม้ำกยิง่ข้ึน เพรำะโครงกำรน้ีจะช่วยใหผู้น้  ำส่วนใหญ่ของคริสตจกัร
ไดรั้บกำรฝึกฝนอบรม ตำมมำตรฐำนท่ีถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งละงำนและอำชีพเป็นเวลำหลำยปีไปศึกษำใน
โรงเรียนพระคริสตธรรม 

6. ฝึกโดยช้ันอบรมพเิศษของคริสตจักร คริสตจกัรอำจจดัชั้นอบรมพิเศษเป็นประจ ำตลอดปี 
โดยก ำหนดวชิำท่ีจ  ำเป็นและเวลำท่ีสะดวกสอนวชิำเหล่ำนั้น บำงทีเรำอำจใชเ้วลำตอนเยน็วนัพุธ ก่อน
ประชุมอธิษฐำน จดัชั้นอบรมครูสอนรววีำรศึกษำ หรือวิชำอ่ืน เรำอำจใชเ้วลำ 3-4 เดือนสอนวชิำนั้น 
ทุกวนัพุธจนกวำ่จะจบหลกัสูตร หลงัจำกนั้น เรำอำจเร่ิมวชิำใหม่ เช่น วชิำกำรเป็นพยำนโดยใชห้ลกั
เดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ฝึกโดยกำรประชุมผู้น ำประจ ำเดือน คริสตจกัรบำงแห่งมีกำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน ๆ ละ

คร้ัง เพื่อวจิยัผลงำนของเดือนท่ีผำ่นมำ และวำงโครงกำรส ำหรับเดือนต่อไป พร้อมทั้งพิจำรณำแกไ้ข
ปัญหำต่ำงๆ กำรประชุมประจ ำเดือนน้ีมีประโยชน์ต่อผูน้ ำมำก ซ่ึงคริสตจกัรทุกแห่งควรจดัใหมี้ข้ึน แต่
ในกำรประชุมผูน้ ำน้ี แทนท่ีจะเนน้ในกำรปรึกษำหำรือเก่ียวกบัธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ท่ีประชุมควรเนน้
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กำรอบรมผูน้ ำดว้ย เน่ืองจำกกำรประชุมประจ ำเดือนของผูน้ ำเป็นประโยชน์ต่อผูน้ ำมำก เรำจะพิจำรณำ
เร่ืองน้ีอีกคร้ังหน่ึงภำยหลงั 

8. ฝึกโดยร่วมประชุมสัมมนำ และ “เวร์ิคช้อพ” กำรสัมมนำเป็นกำรอบรมผูน้ ำในวชิำท่ี
เฉพำะเจำะจง แต่เนน้ไปในดำ้นปำฐกถำ และอภิปรำยส่วนเวิร์คชอ้พ (Workshop) เป็นกำรสัมมนำท่ีเนน้
ในดำ้นปฏิบติั ผูท่ี้สอนในกำรอบรมน้ีมกัจะมีควำมรู้ และควำมช ำนำญในวชิำท่ีจะอบรมโดยเฉพำะผูน้ ำ
คริสตจกัรควรสนใจเก่ียวกบักำรสัมมนำและเวร์ิคชอ้พน้ีถำ้เป็นไปได ้ คริสตจกัรควรร่วมมือกนัจดั
สัมมนำท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของผูน้ ำคริสตจกัรใหบ้่อยคร้ังยิง่ข้ึน  

9. ฝึกโดยกำรประชุมอบรมร่วมกนั หำกคริสตจกัรไม่สำมำรถจดัประชุมอบรมผูน้ ำตำมล ำพงั 
คริสตจกัรหลำยคริสตจกัรอำจร่วมมือกนัจดักำรฝึกฝนผูน้ ำข้ึน ผูน้ ำในประเทศไทยเคยกล่ำวถึงกำร
ร่วมมือร่วมใจกนั และกำรเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวำ่งคริสตจกัรต่ำง ๆ กำรจดัอบรมผูน้ ำร่วมกนัไม่
เพียงแต่ช่วยใหค้ริสตจกัรท่ีอ่อนก ำลงั สำมำรถมีส่วนเต็มท่ีในกำรฝึกผูน้ ำ ยงัเป็นสะพำนท่ีเช่ือมควำม
สำมคัคีระหวำ่งพี่นอ้งคริสเตียนในคริสตจกัรต่ำง ๆ ดว้ย 

10. ฝึกโดยกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี ซ่ึงคริสตจกัรทัว่ไปเรียกวำ่ “ค่ำยอบรมประจ ำปี” หรือ 
“กำรประชุมฟ้ืนฟู” กำรประชุมน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูน้ ำมำกยิง่ข้ึนหำกมีกำรฝึกฝนน ำในทำงหน่ึงทำง
ใดโดยเฉพำะ 

11. ฝึกโดยกำรสังเกตงำนของคริสตจักรอืน่ ๆ บำงคร้ังเรำอำจไม่เขำ้ใจทฤษฎีต่ำง ๆ ท่ีเรำเรียน
จำกกำรอบรมผูน้ ำ จนกวำ่เรำจะเห็นผูอ่ื้นไปปฏิบติั ศิษยบำลหรือผูน้ ำคริสตจกัรอำจหนุนใจใหส้มำชิก
ของตนไปสังเกตกำรปฏิบติังำนของคริสตจกัรอ่ืน เพื่อจะเรียนจำกตวัอยำ่งของผูน้ ำเหล่ำนั้น 

12. ฝึกโดยกำรศึกษำบทเรียนทำงไปรษณย์ี ในประเทศไทย มีสถำบนัศึกษำพระคริสตธรรมทำง
ไปรษณียห์ลำยแห่ง แต่ดูเหมือนวำ่ ยงัไม่มีสถำบนัใดท่ีเสนอวชิำอบรมผูน้ ำทำงไปรษณีย ์สถำบนัต่ำง ๆ 
น่ำจะพิจำรณำเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

13. ฝึกโดยอำศัยห้องสมุดของคริสตจักร ผูน้  ำคริสเตียนทุกคนควรเพำะนิสัยในกำรอ่ำนหนงัสือ
ใหม ่ ๆ เพรำะจะช่วยเพิ่มพนูควำมรู้ และควำมคิดใหม่ ๆ มำกยิง่ข้ึน ผูรั้บใชพ้ระเจำ้ท่ีมีช่ือเสียงบำงคน 
มิไดศึ้กษำพระคริสตธรรมในสถำบนักำรศึกษำมำกนกั แต่อำศยักำรอ่ำน กำรศึกษำคน้ควำ้ส่วนตวั ท ำให้
ท่ำนเหล่ำนั้นมีควำมรู้กวำ้งขวำงมำกยิง่กวำ่ผูท่ี้ส ำเร็จจำกสถำบนัพระคริสตธรรมเสียอีก ศิษยำภิบำลอำจ
จดัหอ้งสมุดของคริสตจกัร ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูน้ ำในดำ้นต่ำง ๆ และ
แนะน ำใหส้มำชิกรู้จกัใชห้นงัสือเหล่ำนั้น 

14. ฝึกโดยกำรเข้ำค่ำยอบรมผู้น ำ ค่ำยอบรมน้ีมิใช่ค่ำยฟ้ืนฟู หรือค่ำยประจ ำปีทัว่ไป แต่เป็นค่ำย
ท่ีอบรมใหค้ริสเตียนรู้จกักำรเป็นผูน้ ำโดยเฉพำะ ระยะเวลำแห่งกำรอบรมอำจเป็น 1-2 อำทิตย ์ หรือ
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อำจจะเป็นเวลำหน่ึงเดือนแลว้แต่ควำมจ ำเป็นในค่ำยน้ี ผูน้  ำจะฝึกฝนกำรใชชี้วิตกบัคนอ่ืน กำรเขำ้เฝ้ำ
พระเจำ้ประจ ำวนั กำรศึกษำพระธรรมคมัภีร์ ส่วนตวั และวชิำอ่ืนตำมท่ีค่ำยก ำหนดไว ้

15. ฝึกโดยกำรศึกษำในสถำบันศึกษำ หำกมีควำมจ ำเป็น คริสตจกัรหรือองคก์ำรคริสตจกัร อำจ
ส่งผูน้ ำของตนไปรับกำรศึกษำในสถำบนัต่ำง ๆ ท่ีจะสำมำรถช่วยใหผู้น้  ำปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนให้ดีข้ึน 
สถำบนับำงแห่งจดัหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อช่วยเหลือผูน้ ำเป็นพิเศษ เช่นหลกัสูตรเก่ียวกบักำร
บริหำรธุรกิจ พิมพดี์ด กำรบญัชี เป็นตน้ โดยคริสตจกัรออกทุนใหผู้น้ ำของตนไปรับกำรศึกษำ ผูน้ ำท่ี
พระเจำ้ทรงเรียกใหเ้ป็นอำจำรย ์ ศิษยำภิบำล หรือผูป้ระกำศเตม็เวลำควรไดรั้บกำรฝึกฝนอยำ่งเตม็ท่ีจำก
โรงเรียนหรือวทิยำลยัพระคริสตธรรม 
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บทที ่4 กำรรักษำจุนเจือผู้น ำ 

มีคนหน่ึงกล่ำววำ่ “กำรว่ำจ้ำงคนให้ท ำงำนกับเรำเป็นส่ิงท่ีไม่ยำกนัก แต่กำรให้เขำท ำงำนกับเรำ 
ด้วยควำมสัตย์ซ่ือ เป็นเวลำนำนเป็นส่ิงท่ียำก” บริษทั หำ้งร้ำน หลำยแห่งเผชิญกบัปัญหำน้ีเสมอ 
กล่ำวคือ คนงำนท่ีสมคัรเขำ้ท ำงำนจ ำนวนมำกท ำงำนไดไ้ม่นำนนกัก็ลำออกไป ปัญหำน้ีเกิดข้ึนแก่
คริสตจกัรไดง่้ำยดว้ย เรำอำจไดย้นิคนพดูบ่อย ๆ ในท ำนองน้ีวำ่ “เจียมลำออกจำกงำนของเขำแล้ว” 
“กญัญำไม่เอำใจใส่งำนของเธอเหมือนเมื่อก่อน” “อำจำรย์วรเดช เปลีย่นงำนใหม่แล้ว” เป็นตน้ ในกำร
ฝึกฝนอบรมผูน้ ำของคริสตจกัร เรำจึงไม่ควรมองขำ้มเร่ืองกำรช่วยเหลือจุนเจือผูน้ ำ เม่ือเรำหำผูน้ ำได้
แลว้ ฝึกเขำใหรู้้จกัหนำ้ท่ีรับผดิชอบ และมอบหมำยหนำ้ท่ีใหแ้ก่เขำ คริสตจกัรควรท ำอยำ่งไร จึงจะช่วย
ใหผู้น้ ำรับใชพ้ระเจำ้ดว้ยควำมสัตยซ่ื์อและกระตือรือร้นตลอดไป? 

หำกเรำปรำรถนำจะช่วยเหลือจุนเจือผู้น ำ เรำควรพิจำรณำส่ิงท่ีส ำคัญต่อไปนี้ 

หน่ึง กำรแสดงควำมยนิดแีละให้ควำมสนใจต่อผู้น ำ 

อำจเป็นควำมจริงท่ีวำ่ ในกำรรับใชพ้ระเจำ้นั้น เรำไม่ควรหวงักำรสรรเสริญเยนิยอจำกมนุษย์
มำกนกั แต่ควรหวงักำรตอบสนองจำกพระเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม กำรแสดงควำมยินดีและควำมสนใจต่อ
ผูน้ ำเป็นแรงกระตุน้ท่ีส ำคญัแรงหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้น้  ำมีก ำลงัใจท ำงำนต่อไปดว้ยควำมขะมกัเขมน้ เม่ือ
อำจำรยเ์ปำโลเขียนจดหมำยถึงคริสตจกัรต่ำง ๆ บำงคร้ังท่ำนใหก้ ำลงัใจแก่คริสเตียนในคริสตจกัร
เหล่ำนั้น โดยยกยอ่งส่วนดีของคริสตจกัรเหล่ำนั้น (ดูพระธรรมเอเฟซสั 1:15, 16, ฟิลิปปี 1:3, โคโลสี 
1:3, 4 ฯลฯ) 

มีหลำยวิธีท่ีเรำจะสำมำรถแสดงควำมยินดี และควำมสนใจต่อผู้น ำในคริสตจักร เช่น 
1. โดยพิธีแต่งตั้งผูน้  ำระหวำ่งประชุมนมสักำร ในพิธีน้ีศิษยภิบำล หรือผูน้ ำของคริสตจกัรจะ

แสดงควำมยนิดีต่อผูน้ ำท่ีเขำ้ผดิชอบหนำ้ท่ีใหม่ และแนะน ำใหค้ริสตจกัรรู้จกัผูน้ ำทุกคน กำรกระท ำ 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

เช่นน้ีไม่เพียงแต่ท ำใหผู้น้  ำรู้สึกถึงควำมส ำคญัในหนำ้ท่ีรับผดิชอบของเขำ ยงัช่วยใหส้มำชิกคริสตจกัร
รู้จกัผูน้ ำต่ำง ๆ ของตน ท ำให้สำมำรถอธิษฐำนเผื่อพวกเขำไดดี้ยิง่ข้ึน  

2. ถำ้เป็นไปได ้ จดักำรเล้ียงอำหำรพิเศษปีละคร้ัง เพื่อแสดงควำมขอบคุณต่อผูน้ ำทุกคนในปีท่ี
ผำ่นมำ และตอ้นรับผูน้ ำใหม่ท่ีรับหนำ้ท่ีแทน 

3. ศิษยภิบำล หรือผูป้กครองของคริสตจกัรเขียนจดหมำยส่วนตวั ซ่ึงมีขอ้ควำมสั้น ๆ แสดง
ควำมยนิดีและควำมเป็นห่วงต่อผูน้ ำแต่ละคน 

4. ใหค้วำมเอำใจใส่เก่ียวกบักำรเดินทำง และควำมปลอดภยัของผูน้ ำ 
5. ถ้ำเป็นไปได้ ควรสนับสนุนให้ผู้น ำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ หรือกำรประชุมอบรมผู้น ำ โดยเสีย

ค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงให้เขำ 
6. ใหข้องขวญั เช่น หนงัสือ ปำกกำ เป็นตน้ แก่ผูน้ ำในวนัคริสตมำส 
7. ส่งบตัรแสดงควำมยนิดีแก่ผูน้ ำ ในวนัเกิดของเขำ 
8. ศิษยภิบำล และเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ควรกล่ำวขอบคุณผูน้ ำต่ำง ๆ เป็นส่วนตวัดว้ยควำมจริงใจ

สม ่ำเสมอ 

สอง กำรมอบหมำยหน้ำทีใ่ห้แก่ผู้น ำ 

เม่ือเรำไดฝึ้กผูน้ ำแลว้ เรำควรมอบหมำยหนำ้ท่ีใหเ้ขำรับผิดชอบ ผูน้ ำจะไดรั้บกำรฝึกฝนอยำ่ง
แทจ้ริง เม่ือเขำเร่ิมปฏิบติัหนำ้ท่ีของเขำ เช่น เม่ือฝึกใหส้มำชิกเป็นพยำน เรำควรจดัโอกำสใหแ้ก่เขำท่ีจะ
เป็นพยำนได ้เม่ือฝึกใหส้อนพระคมัภีร์ เรำควรใหเ้ขำมีโอกำสสอน 

แต่กำรมอบหมำยหนำ้ท่ีน้ี ศิษยำภิบำลหรือผูน้ ำคริสตจกัรควรกระท ำอยำ่งรอบคอบ บำงคร้ัง
ควำมเขำ้ใจผดิต่ำง ๆ เกิดข้ึน ท ำใหค้วำมสัมพนัธ์ในระหวำ่งผูน้ ำดว้ยกนั เส่ือมเสีย และท ำใหพ้วกเขำทอ้
ถอ้ย เน่ืองจำกพวกเขำไม่เขำ้ใจหนำ้ท่ีรับผดิชอบท่ีเขำไดรั้บมอบหมำยอยำ่งชดัเจน เช่น ถำ้ผูน้ ำต่ำง ๆ ไม่
รู้แน่ชดัวำ่ใครควรรับผดิชอบหนำ้ท่ีอะไร เวลำใด ท่ีใดและอยำ่งใด เม่ือถึงเวลำปฏิบติัหนำ้ท่ี ก็จะเกิดกำร
สับสนวุน่วำย กำ้วก่ำยหรือเบ่ียงบ่ำยหนำ้ท่ีกนั ฉะนั้น เม่ือศิษยำภิบำลหรือผูน้ ำอ่ืน ๆ มอบหมำยหนำ้ท่ี
ใหผู้น้  ำคนหน่ึงคนใด เขำตอ้งอธิบำยใหช้ดัเจนทุกประกำร อยำ่อธิบำยอยำ่งคร่ำว ๆ โดยคิดวำ่ ผูน้  ำคน
นั้นเขำ้ใจทุกอยำ่งแลว้  

วธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้น้ ำเขำ้ใจและจ ำหนำ้ท่ีของเขำได ้ คือหลงัจำกท่ีไดม้อบหมำยและอธิบำย
หนำ้ท่ีต่ำง ๆ ใหแ้ก่ผูน้ ำแลว้ ใหผู้น้  ำบนัทึกในกระดำษเก่ียวกบัหนำ้ท่ีแต่ละอยำ่งของเขำ แลว้ใหเ้ขำเก็บ
บนัทึกนั้นไว ้เพื่อเตือนตวัของเขำเองต่อไป 
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สำม กำรเอำใจใส่ดูแลผู้น ำ 

ผูท่ี้เขำ้รับกำรอบรมผูน้ ำ มิใช่วำ่จะเป็นผูท่ี้มีควำมสำมำรถมำกทนัที หลงัจำกจบหลกัสูตรกำร
อบรมแลว้ หำกแต่ตอ้งใชเ้วลำฝึกฝนเป็นเวลำนำน ฉะนั้น กำรเอำใจใส่ดูแลผูน้ ำใหม่จึงจะมีควำมส ำคญั
มำกต่อกำรฝึกฝนพวกเขำ ทั้งน้ีมิใช่เพื่อคอยจบัผดิ แต่เพื่อหนุนใจผูน้ ำขอ้ดีเด่นของเขำและช่วยเหลือ
ผูน้ ำเก่ียวกบัจุดอ่อน และขอ้ผดิพลำดต่ำง ๆ ของเขำ ท ำใหผู้น้  ำสำมำรถเจริญกำ้วหนำ้ในงำนของเขำได้
อยำ่งแทจ้ริง หำกผูน้ ำรู้สึกวำ่ ศิษยำภิบำลสนใจเขำ เอำใจใส่ช่วยเหลือเขำ ผูน้ ำใหม่ก็จะมีก ำลงัใจในกำร
ปรับปรุงแกไ้ขตวัเอง และพยำยำมปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนไดดี้ยิง่ข้ึน 

ในกำรเอำใจใส่ดูแลผูน้ ำนั้น ศิษยำภิบำลหรือผูน้ ำท่ีมีประสบกำรณ์แลว้ ควรอธิบำยใหผู้น้  ำใหม่
เขำ้ใจตั้งแต่เน่ิน ๆ วำ่ กำรท่ีผูน้ ำสอดส่องดูแลกิจกำรแผนกต่ำง ๆ ของคริสตจกัรนั้น มิใช่มีควำม
ประสงคจ์ะหำโอกำสช่วยเหลือผูน้ ำใหม่ในทำงท่ีเป็นไปได ้ หำกผูน้ ำทุกคนเขำ้ใจเจตนำน้ีดี ควำม
คลำงแคลงใจก็ไม่เกิดข้ึน 

ส่ี เงินเดือนของผู้น ำ 

ผูน้ ำท่ีท ำงำนเตม็เวลำในคริสตจกัร หรือในองคก์ำรคริสเตียนต่ำง ๆ ควรไดรั้บกำรเล้ียงดูอยำ่งดี
ท่ีสุด จำกคริสตจกัรและองคก์ำรเหล่ำนั้น เพรำะ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำได้ทรงบัญชำไว้ว่ำ คนทีป่ระกำศ
ข่ำวประเสริฐควรได้รับกำรเลีย้งชีพด้วยข่ำวประเสริฐน้ัน” (1 โครินธ์ 9:14) สำเหตุส ำคญัอยำ่งหน่ึงท่ี
วงกำรคริสเตียนขำดแคลนผูน้ ำท่ีรับใชพ้ระเจำ้เตม็เวลำ และผูน้ ำท่ีดีก็คือ เม่ือคนงำนของพระเจำ้ขำด
ปัจจยัส ำคญัในำกำรด ำรงชีพ พวกเขำยอ่มจะไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนไดเ้ตม็ท่ี และบำงคนก็ตอ้ง
ออกดว้ยควำมจ ำใจ 

ในกำรพิจำรณำเงินเดือนของผูน้ ำ นอกจำกจะค ำนึงถึงเงินเดือนประจ ำตำมคุณสมบติัของผูน้ ำ
แลว้ คริสตจกัรควรจะพิจำรณำถึงควำมตอ้งกำรทัว่ ๆ ไปของผูน้ ำดว้ย เช่น ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับเดินทำง
เยีย่มเยยีนสมำชิก ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับรับรองแขกซ่ึงมำช่วยงำนของพระเจำ้ หรือมำติดต่อธุระกิจเก่ียวกบั
งำนของคริสตจกัร และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ เช่น ยำรักษำโรค หรือค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำโรคในโรงพยำบำล 
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กำรศึกษำของบุตร และเงินทุนอุดหนุนผูรั้บใชข้องพระเจำ้เม่ือถึงวยัปลดเกษียณ เป็นตน้ ถำ้วงกำร
รำชกำรและวงกำรธุรกิจใหส้วสัดิกำรท่ีดีเช่นน้ีแก่คนงำนของพวกเขำ วงกำรคริสเตียนควรค ำนึงถึงเร่ือง
น้ีมำกยิง่ข้ึน เพรำะคนเหล่ำนั้นมีโอกำสหำรำยไดเ้พิ่มเติมโดยวธีิอ่ืน ๆ แต่ผูรั้บใชพ้ระเจำ้เตม็เวลำจ ำนวน
มำก นอกจำกจะรับเงินนอ้ย ยงัไม่สำมำรถหำรำยไดเ้พิ่มเติมโดยวธีิอ่ืน 

ห้ำ กำรจุนเจือผู้น ำด้วยกำรอธิษฐำน 

ผูน้ ำของคริสตจกัรจะสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเขม้แขง็หรือเกิดผลมำกเพียงใด เก่ียวขอ้งกบักำร
สนบัสนุนโดยแรงอธิษฐำนของสมำชิกคริสตจกัรมำก ดว้ยเหตุน้ี เม่ืออำจำรยเ์ปำโลเดินทำงไปประกำศ
พระกิตติคุณตำมเมืองต่ำงๆ ท่ำนมกัขอใหพ้ี่นอ้งคริสเตียนอธิษฐำนเผือ่ท่ำนเสมอ ท่ำนกล่ำวแก่คริส
เตียนในคริสตจกัรเอเฟซสัวำ่ “อธิษฐำนเผื่อขำ้พเจำ้ดว้ย เพื่อพระเจำ้จะประทำนใหข้ำ้พเจำ้มีค ำพดูและ
เกิดใจกลำ้ในกำรประกำศและส ำแดงขอ้ลึกลบัแห่งข่ำวประเสริฐได”้ (ดู เอเฟซสั 6:21)  

ศิษยำภิบำลควรจะหนุนใจให้สมำชิกคริสตจกัรอธิษฐำน เพื่อผูป้กครองมคันำยก ครูสอนรววีำร
ศึกษำ ผูน้ ำเยำวชน และเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ของคริสตจกัรเสมอ เม่ือสมำชิกเร่ิมอธิษฐำนเผือ่ผูน้  ำ เขำจะเร่ิม
เป็นห่วงใหค้วำมสนใจและใหค้วำมร่วมมือแก่ผูน้ ำมำกยิง่ข้ึน ผูท่ี้สมำชิกคริสตจกัรควรอธิษฐำนเผื่อมำก
ท่ีสุด คือ ศิษยำภิบำลของตนเอง บำงคร้ังสมำชิกอธิษฐำนเผือ่เร่ืองหลำยอยำ่ง และเผื่อคนอ่ืน ๆ จ ำนวน
มำก แต่ลืมอธิษฐำนเผือ่ศิษยำภิบำลของตนเอง 

ในท ำนองเดียวกนั ศิษยำภิบำลจะตอ้งเอำใจใส่ในกำรอธิษฐำนเผื่อผูน้ ำในคริสตจกัรของตนเป็น
ประจ ำ โดยเอ่ยช่ือและควำมตอ้งกำรท่ีเฉพำะเจำะจงของผูน้ ำเหล่ำนั้น ถำ้ผูน้ ำและสมำชิกคริสตจกัร 
อธิษฐำนเผื่อซ่ึงกนัและกนัเสมอพระเจำ้ก็จะทรงช่วยใหพ้วกเขำมีควำมสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดต่อกนัและกนั 
คริสตจกัรซ่ึงมีสมำชิกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และรักซ่ึงกนัและกนั ยอ่มจะรับใชพ้ระเจำ้ดว้ยกนัเป็น
เวลำนำนเหมือนดงัค ำอุทำหรณ์ค ำหน่ึง กล่ำววำ่ “ครอบครัวทีอ่ธิษฐำนด้วยกนั ย่อมจะอยู่ด้วยกนั” หรือ
อำจพดูไดว้ำ่ “คริสตจักรทีอ่ธิษฐำนด้วยกนัย่อมจะอยู่ด้วยกนั” 

หก กำรฝึกฝนอบรมเพิม่เติม 

นกัศึกษำศำสตร์คริสเตียนคนหน่ึงกล่ำววำ่ชีวติของเรำ
เปรียบเหมือนลูกกล้ิง ท่ีตอ้งอยูบ่นท่ีชนั ตรำบใดท่ีมนัหยดุกล้ิง
ข้ึนไป มนัก็จะกล้ิงลงมำ ผูน้ ำท่ีไม่พยำยำมไต่เตำ้ข้ึนสู่ “ทีสู่ง” 
โดยกำรปรับปรุงแกไ้ขตวัเอง และรับกำรฝึกฝนเพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
ก็จะเป็นดุจลูกกล้ิง ท่ีกล้ิงลงสู่ควำมเหน่ือยหน่ำยเฉ่ือยชำ แลว้ลม้

ฟุบในท่ีสุด 
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ถ้ำเรำอยำกจะเป็นผู้น ำท่ีกระตืกรือร้น และท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเสมอ เรำจะต้องรับกำร
ฝึกฝนอบรมเพ่ิมเติมเป็นประจ ำ หรือถ้ำเรำจะรักษำจุนเจือผู้น ำในคริสตจักรของเรำ เรำต้องให้โอกำสแก่
ผู้น ำเหล่ำนั้น ได้รับกำรฝึกฝนเพ่ิมเติม โดยคริสตจักรพยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะช่วยเหลือ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ในกำรฝึกฝนอบรมนั้น 

เรำไดพ้ิจำรณำถึงวธีิอบรมผูน้ ำแลว้ในตอนตน้ ผูน้ ำสำมำรถรับกำรฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมได ้ โดย
วธีิต่ำง ๆ ท่ีไดแ้นะน ำไวแ้ลว้ เช่น โดยร่วมกำรประชุมอบรมผูน้ ำ สัมมนำโดยอำศยัหอ้งสมุด รับกำร
ฝึกฝนจำกสถำบนักำรอบรม ฯลฯ แต่มีวธีิท่ีดีมำกวธีิหน่ึงท่ีคริสตจกัรสำมำรถช่วยผูน้ ำใหไ้ดรั้บกำร
ฝึกฝนเพิ่มเติมเป็นประจ ำ คือ โดยกำรจดัประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน ซ่ึงจะอธิบำยรำยละเอียดในหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

เจ็ด กำรประชุมผู้น ำประจ ำเดือน 

กำรประชุมประจ ำเดือน คือกำรประชุมท่ีผูน้ ำจำกแผนกต่ำง ๆ ของคริสตจกัร เช่น ศิษยำภิบำล 
ครูสอนรววีำรศึกษำ เจำ้หนำ้ท่ีของเยำวชน เป็นตน้ มำร่วมกนัเดือนละคร้ัง เพื่อร่วมสำมคัคี สังสรรค์
ปรึกษำหำรือ และรับกำรอบรมพิเศษ ในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของผูน้ ำ 

กำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน แตกต่ำงกบักำรอบรมผูน้ ำทัว่ไป กล่ำวคือ ในกำรอบรมผูน้ ำทัว่ไป
นั้น เรำมกัอบรมตำมหลกัสูตรของแต่ละวชิำ จนกวำ่จะจบหลกัสูตร แต่ในกำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน 
เรำมุ่งหวงัจะช่วยสนองควำมตอ้งกำร และแกไ้ขปัญหำท่ีเฉพำะเจำะจงของผูน้ ำซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
ศิษยำภิบำลหรือผูท่ี้รับผดิชอบในกำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน จึงตอ้งรู้เหตุกำรณ์ควำมเคล่ือนไหวทัว่ ๆ 
ไปของคริสตจกัร และควำมตอ้งกำรทัว่ไปของผูน้ ำทั้งหลำยหวัขอ้เร่ืองท่ีใชอ้บรมในระหวำ่งประชุม
ผูน้ ำประจ ำเดือน จึงอำจแตกต่ำงกนัทุกเดือน แต่หวัขอ้เหล่ำนั้น จะตอ้งเป็นท่ีสนใจของผูน้ ำเป็นส่วน
ใหญ่ 

ในระหว่ำงกำรประชุมผู้น ำประจ ำเดือน ท่ีประชุมไม่ควรใช้เวลำมำกเกินไป ในกำร
ปรึกษำหำรือเก่ียวกับธุรกิจหรือจำกปัญหำเลก็ ๆ น้อย ๆ ซ่ึงผู้น ำส่วนใหญ่ไม่สนใจ แต่ควรใช้เวลำให้
มำกท่ีสุด พิจำรณำถึงข้อหนักใจต่ำง ๆ ท่ีผู้น ำเผชิญในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเขำ 

เน่ืองจำกเรำมุ่งหวงัจะใหก้ำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือนเป็นประโยชน์ต่อผูน้ ำของคริสตจกัรอยำ่ง
แทจ้ริง เรำจึงควรจดัโปรแกรมกำรประชุมอยำ่งระมดัระวงัท่ีสุด และใหผู้ท่ี้มีส่วนในกำรน ำประชุมทุก
คนเตรียมตวัล่วงหนำ้อยำ่งพร้อมเพรียง เม่ือไดน้ดัหมำยวนัและเวลำของกำรประชุมแลว้ ผูรั้บผดิชอบ
กำรประชุมจะตอ้งพยำยำมทุกวถีิทำง ท่ีจะหนุนใจใหผู้น้  ำทุกคนเขำ้ร่วมประชุม กำรแจง้ใหผู้น้  ำต่ำง ๆ รู้
ล่วงหนำ้ถึงหวัขอ้ท่ีเขำจะปรึกษำหำรือ หรือเร่ืองท่ีเขำจะรับกำรอบรม จะช่วยกระตุน้ใหผู้น้  ำมีควำม
ปรำรถนำอยำกเขำ้ร่วมกำรประชุมมำกยิง่ข้ึน กำรเร่ิมประชุมและเลิกประชุมตรงเวลำเป็นส่ิงส ำคญัดว้ย 
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หำกผูน้ ำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถตรงเวลำได ้ เรำอำจพิจำรณำเปล่ียนเวลำใหม่ เพื่อให้ผูน้  ำทุกคนสำมำรถ
มำร่วมประชุมตรงเวลำได ้

ก่อนกำรประชุม ผูน้ ำทุกคนอำจรับประทำนอำหำรร่วมกนั โดยผูน้ ำแต่ละคนน ำอำหำรมำ
แบ่งปันซ่ึงกนัและกนัในระหวำ่งรับประทำนอำหำร ผูน้ ำจะมีโอกำสพดูคุยสังสรรคก์นัได ้ หลงัจำกนั้น 
ก็เร่ิมกำรประชุม เรำอำจจดัรำยกำรประชุมผูน้ ำประจ ำเดือน ดงัต่อไปน้ี 

ภำคทีห่น่ึง 18.00 น. – 18.45 น. (ตอนเยน็) – รับประทำนอำหำรเยน็ดว้นกนั สังสรรค ์ (ถำ้
เป็นไปได)้ 

ภำคทีส่อง 19.00 น. – 20.00 น. – ผูน้  ำทุกแผนกประชุมร่วมกนั 
1. กำรนมสักำร ประกอบดว้ยกำรร้องเพลง อ่ำนพระคมัภีร์อธิษฐำน 
2. รำยงำน อ่ำนรำยงำนกำรประชุมของเดือนก่อนและรำยงำนจำกแผนกต่ำง ๆ 
3. ธุรกิจ ปรึกษำหำรือธุรกิจท่ีเก่ียวกบัส่วนรวมและพิจำรณำขอ้เสนอของแผนกต่ำง ๆ (พยำยำม

มำกเกินไป) 
4. กำรบรรยำย ถำ้ท่ีประชุมเชิญแขกภำยนอกมำใหค้  ำบรรยำยเรำจะตอ้งบอก “หัวข้อ” ใหเ้ขำรู้

อยำ่งชดัเจน ใหต้รงเป้ำท่ีเรำหมำยไวแ้ละบอกเวลำทั้งหมดท่ีตอ้งกำรใหเ้ขำพูดเช่น 20 นำที หรือ 30 นำที 
เพื่อผูอ้บรมจะสำมำรถเตรียมตวัอยำ่งถูกตอ้ง และสำมำรถยติุกำรพดูไดใ้นเวลำท่ีเรำตอ้งกำร 

ภำคทีส่ำม 8.00 น. - 9.00 น. แบ่งกลุ่มปรึกษำหำรือ ตำมแผนก  
ภำคท่ีสำมน้ี จะเป็นประโยชน์มำกท่ีสุดแก่ผูน้ ำ แต่เน่ืองจำกผูน้ ำบำงคนอำจรับผิดชอบงำน

หลำยแผนก เรำตอ้งจดัเวลำประชุมของแผนกต่ำง ๆ ในเวลำต่ำงกนั บำงแผนกอำจประชุมก่อนกำร
ประชุมร่วมกนัหรือประชุมในวนัอ่ืน ในระหวำ่งกำรประชุมของแผนกน้ี แต่ละแผนกจะปรึกษำหำรือ
เก่ียวกบังำนในแผนกของตนโดยเฉพำะ ผูน้ ำแผนกรวีวำรศึกษำ อำจจะแนะน ำบทเรียนท่ีครูสอนใน
เดือนต่อไปและพิจำรณำถึงปัญหำต่ำง ๆ ท่ีควรจะแกไ้ขปรับปรุง ผูน้ ำเยำวชน อำจเสนอโปรแกรมกำร
ประชุมเยำวชน และขอให้ผูน้  ำอ่ืนแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม หรือผูน้ ำในแผนกของสตรี อำจขอ
พิจำรณำเก่ียวกบัเป้ำหมำยท่ีไดว้ำงไว ้ และวเิครำะห์ดูวำ่ แผนกของตนไดด้ ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
มำกนอ้ยเพียงใด ฯลฯ 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยำ่งหวัขอ้ ท่ีเรำสำมำรถศึกษำดว้ยกนัระหวำ่งกำรประชุมร่วมกนั หรือ
ปรึกษำหำรือกนัระหวำ่งกำรประชุมของแต่ละแผนก 

1.เรำจะหนุนใจใหค้ริสเตียนมำร่วมประชุมเพิ่มข้ึนไดอ้ยำ่งไร? 
2. เรำจะสำมำรถเกณฑผ์ูน้ ำเพิ่มข้ึน และฝึกพวกเขำอยำ่งไร? 
3. ท ำอยำ่งไร จึงจะช่วยใหก้ำรประชุมนมสักำรของเรำมีควำมหมำยมำกยิง่ข้ึน? 
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4. ท ำอยำ่งไร จึงจะช่วยใหก้ำรเยีย่มเยยีนของเรำเกิดผลมำกยิง่ข้ึน? 
5. เรำจะแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัคนท่ีขำดกำรประชุมและคนท่ีมำประชุมสำยไดอ้ยำ่งไร? 
6. เรำควรเตรียมบทเรียนของเรำอยำ่งไร? 
7. เยำวชนควรรู้จกัใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ในกำรประชุมเยำวชนอยำ่งไร? ฯลฯ 
คริสตจกัรบำงแห่ง อำจไม่สำมำรถจดักำรประชุมผูน้ ำเป็นประจ ำทุกเดือนได ้ถำ้เป็นเช่นนั้นอำจ

พิจำรณำทุกสองเดือน หรืออยำ่งนอ้ยทุกสำมเดือน แต่จะจดับ่อยคร้ังเพียงใดก็ตำม กำรประชุมผูน้ ำนั้น
จะตอ้งเป็นประโยชน์อยำ่งแทจ้ริงแก่ผูน้ ำ เม่ือผูน้ ำเห็นวำ่พวกเขำไดรั้บประโยชน์จำกกำรประชุมผูน้ ำ 
พวกเขำก็ยมิดีมำร่วมประชุม 
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สรุป 
เม่ือไดพ้ิจำรณำถึงกำรอบรมผูน้ ำตั้งแต่ตน้ตลอดมำบำงคนอำจอุทำนวำ่ “โอ้โฮ ถ้ำกำรอบรมผู้น ำ

ต้องใช้ควำมพถิีพถิันเช่นนี ้ใครจะท ำได้?” แต่ค ำอุทำนน้ี ก็เป็นสัญลกัษณ์ท่ีดีอยำ่งหน่ึง แสดงใหเ้ห็นวำ่ผู ้
อุทำนเร่ิมเขำ้ใจถึงควำมหมำยของกำรอบรมฝึนฝนผูน้ ำ ใช่แลว้ กำรฝึกฝนอบรมผูน้ ำมิใช่เป็นส่ิงท่ีง่ำย
นกั เพรำะจะตอ้งใชเ้วลำ ควำมเพียรพยำยำม ควำมอดทน สติปัญญำ และทุนทรัพยด์ว้ย จึงจะสำมำรถฝึก
และผลิตผูน้ ำตำมท่ีเรำปรำรถนำ แต่ถำ้คริสตจกัรในปัจจุบนั ยอมลงทุนลงแรง ฝึกผูน้ ำของตน และให้
ควำมสนบัสนุนแก่ผูน้ ำ ทั้งในทำงดำ้นทุนทรัพย ์ ควำมร่วมมือ และกำรอธิษฐำน เรำจะไม่ตอ้งเป็นห่วง
เก่ียวกบัอนำคตของคริสตจกัร ทั้งจะเห็นควำมเจริญเติบโตกำ้วหนำ้อยำ่งไม่หยดุย ั้งของคริสตจกัรดว้ย 
นกักวกีล่ำววำ่ “ผู้ท่ีร้องไห้ออกไปหอบห้ิวเมลด็พืชเพ่ือจะหว่ำน จะกลับบ้ำนด้วยเสียงโห่ร้องอย่ำงช่ืน
บำน น ำฟ่อนข้ำวของตนมำด้วย” (สดุดี 126:6) หรืออกีนัยหน่ึง ผู้ทีอ่ดทนฝึกฝนผู้น ำด้วยน ำ้ตำ ย่อมจะ
เกบ็เกีย่วผลแห่งควำมยินดีเป็นกำรตอบแทน 
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ค ำถำมส ำหรับกำรอภิปรำย 
บทที ่ 1 (ก) พระเยซูคริสตท์รงมีหลกั 2 ประกำร ในกำรประกอบพระรำชกิจของพระองค์

อยำ่งไร? 
(ข) ท ำไมเรำตอ้งเนน้ในเร่ืองกำรอบรมผูน้ ำ? 
(ค) ผูน้ ำหมำยถึงใครบำ้ง? 
(ง) ท่ำนคิดวำ่ผูน้ ำมีอิทธิพลต่อชีวิตของคริสเตียนทัว่ ๆ ไป ทั้งภำยในและภำยนอกคริสจกัร

อยำ่งไร? 
(จ) คริสตจกัรปัจจุบนัมีปัญหำเก่ียวกบัผูน้ ำอยำ่งไรบำ้ง? 
(ฉ) ท่ำนเห็นดว้ยกบัค ำพดูท่ีวำ่ “คริสตจักรในปัจจุบันจ ำนวนมำกไม่ผิดกับสถำนเลีย้งเดก็

ก ำพร้ำ....” หรือไม่? อยำ่งไร? 
(ช) ท่ำนคิดวำ่สถิติเส้นโคง้รูประฆงัของ อ.วชิรอค มีส่วนใกลเ้คียงกบัสภำพของคริสตจกัร

ปัจจุบนัมำกนอ้ยเพียงไร? 
(ซ) ท่ำนไดใ้ชข้องประทำนหรือพรสวรรคจ์ำกพระเจำ้ เพื่อพระเจำ้อยำ่งไร? 

บทที ่2 (ก) เรำจะคน้หำผูน้ ำในคริสตจกัรหรือกลุ่มของเรำไดโ้ดยวธีิใดบำ้ง? 
(ข) ถำ้ท่ำนไม่พบผูน้ ำท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทุกประกำรทนัที ท่ำนจะท ำอยำ่งไร? 
(ค) คริสตจกัรควรจะมีเป้ำหมำยเก่ียวกบักำรอบรมผูน้ ำอยำ่งไร? 
(ง) คริสเตียนท่ีเพิ่งกลบัใจใหม่จะเป็นผูน้ ำไดห้รือไม่” อธิบำย 
(จ) เรำควรพิจำรณำเลือกผูน้ ำอยำ่งไรบำ้ง ๆ 
(ฉ) จงอธิบำยขอ้ควำมท่ีวำ่ “จงอย่ำเกณฑ์ผู้น ำให้ท ำงำนชนิดใดชนิดหน่ึง เพียงเพรำะงำนช้ิน

นั้นไม่มีใครท ำ หรือเพรำะต ำแหน่งว่ำง แต่เกณฑ์ให้เขำท ำเพรำะเขำมี “ของประทำน” จำกพระเจ้ำ และ
คุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะท ำงำนนั้น ๆ” 

(ช) เรำควรมีหลกัอะไรบำ้งในกำรติดต่อกบัสมำชิกเพื่อเกณฑใ์หเ้ป็นผูน้ ำ? 
(ซ) ใชเ้วลำอธิษฐำนร่วมกนั เพื่อผูน้ ำและปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกบัผูน้ ำ 

บทที ่ 3 (ก) จงกล่ำวยอ่ ๆ ถึงหลกักำรอบรมผูน้ ำท ำอยำ่งไรจึงจะช่วยใหก้ำรอบรมผูน้ ำมีควำมหมำย
ยิง่ข้ึน 

(ข) ในกำรจดัโปรแกรมกำรอบรมนั้น ท่ำนตอ้งค ำนึงถึงค ำถำมสองขอ้ ไดแ้ก่อะไรบำ้ง 
(ค) ท่ำนจะหำคนมำช่วยเป็นผูอ้บรมไดจ้ำกท่ีท่ีไหน? 
(ง) ท่ำนมีวธีิท่ีจะประกำศโฆษณำใหค้ริสเตียนเขำ้ร่วมอบรมผูน้ ำไดอ้ยำ่งไรบำ้ง? 
(จ) มีวธีิใดบำ้งท่ีเรำจะสำมำรถใชใ้นกำรอบรมผูน้ ำ? 
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(ฉ) ท่ำนคิดวำ่ ท่ำนสำมำรถใชว้ธีิอะไรไดบ้ำ้งในกำรอบรมผูน้ ำในคริสตจกัรหรือในกลุ่มของ
ท่ำนเอง? 

(ช) ผูน้ ำน่ำจะคิดและคุยกนัดว้ยวำ่ จะสำมำรถจดัอบรมผูน้ ำอะไรบำ้ง ในกลุ่มของตน 
บทที ่4 (ก) ท่ำนแสดงควำมยนิดีและควำมสนใจต่อผูน้ ำท่ีไดรั้บเลือกเขำ้ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งไรบำ้ง? 

(ข) ท่ำนควรจะปฏิบติัอยำ่งไรในกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีให้แก่ผูน้ ำ? 
(ค) ท่ำนจะป้องกนัไม่ใหผู้น้  ำเขำ้ใจวำ่ ท่ำนคอยจบัผดิเขำไดอ้ยำ่งไร? 
(ง) ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไรเก่ียวกบัเร่ืองเงินเดือนของผูน้ ำ ตำมท่ีไดเ้สนอไว?้ 
(จ) คริสตจกัรจะช่วยผูน้ ำให้มีสวสัดิกำรดียิง่ข้ึนไดอ้ยำ่งไร? 
(ฉ) ผูน้ ำในคริสตจกัรสำมำรถรับกำรฝึกฝนเพิ่มเติมไดโ้ดยวธีิใดบำ้ง? 
(ช) กำรประชุมประจ ำเดือนของผูน้ ำคืออะไรท่ำนคิดวำ่มีประโยชน์ต่อกลุ่มของท่ำนหรือไม่? 
(ซ) ท ำอยำ่งไรจึงจะช่วยใหก้ำรประชุมประจ ำเดือนของผูน้ ำน่ำสนใจและมีประโยชน์มำกข้ึน 
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อำจำรยธี์ระ เจนพิริยประยรู เป็นชำวอ ำเภอจนัดี จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช หลงัจำกจบโรงเรียนพระคริสตธรรมเบธ็เอล 
กรุงทพฯ แลว้ไดเ้ดินทำงไปศึกษำต่อยงัมหำวทิยำลยัฟีเบียส 
(FEBIAS) ประเทศฟิลิปปินส์ จบปริญญำดำ้นศำสนศำสตร์ แลว้
กลบัมำประเทศไทยพร้อมกบัภรรยำ 

ท่ำนไดเ้ขำ้ท ำงำนท่ีกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ พร้อมกบั
สอนโรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพไปดว้ย หลำยปีต่อมำ ท่ำนก็ได้
เดินทำงไปศึกษำต่อระดบัปริญญำโทอีก 3 ปีท่ี ATS (ASIAN 
THEOLOGICAL SEMINARY) ประเทศฟิลิปปิสน์และเดินทำง

กลบัมำถึงประเทศไทยเม่ือเดือนเมษำยน 1977 ปัจจุบนัจะรับต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนพระคริสต
ธรรมกรุงเทพ 

หนงัสือท่ีเป็นผลงำนของท่ำน - ก่อนววิำห์ - แนะแนวกำรเลือกอำชีพ ฯล 
- อบรมผู้น ำคริสตจักร (เล่มล่ำสุด) 

หนงัสือแปล   - เงำวปิโยค – อำชญำกรรมคริสเตียน 
- บ่วงสมรส และ ฯลฯ 


