
วิชา    การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํ านํ า

“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”เปนการปฎิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิ
ภาพ

ไมเปนการเพียงพอที่จะรูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณคุณตองทํ า
แผนการใหแนนอนเพื่อใหการทรงเรียกฝายวิญญาณของคุณสํ าเร็จลงไดคุณตองเรียนรูที่จะทํ างานกับ
พระเจาเพื่อให

สํ าเร็จตามแผนการและวัตถุประสงคของพระองค
ปญหาใหญของผูนํ าคริสเตียนคือ  การจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณที่พระ

เจาประทานแกเขา  ถาคนงานของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณมีนอย  ตามที่พระคัมภีรบอกไวแลวเขา
ควรมีการการจัดองคกรและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

การมีวินัยในการวางแผนจัดองคกรสํ าหรับการรับใชไมไดจํ ากัดอิสรภาพของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แตกลับทํ าใหคุณออนไหวตอพระวิญญาณเพราะวาคุณไดทํ าการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
แผนการและจุดประสงคของพระเจา   ความเชื่อของคุณชวยดํ าเนินแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ  ขณะ
ที่พระเจามักจะทรงตอบสนองความเชื่อในทางปฏิบัติ

หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหทํ าพันธกิจที่พระเจาทรงเรียกคุณไดสํ าเร็จใหสอดคลองกับจุดประสงค
และแผนการของพระเจา  คุณจะสรางจุดประสงคสํ าหรับการรับใช  คุณจะเรียนรูวาจะวางวัตถุประสงค
ดํ าเนินแผนการและประเมินผลไดอยางไร

ภาคผนวกของการศึกษานี้มีตัวอยางเพื่อชวยคุณในการจัดองคกรของงานรับใชภายในสามัคคี
ธรรมของคริสตจักรทองถิ่น

หลักสูตรนี้เปนลํ าดับที่สามใน  “หนวยของการจัดองคกร”  ของการฝกอบรมที่เครือขายฮารเวส
ไทมนานาชาติใหไว  มี ๒ วิชาที่มากอนหนาวิชานี้คือ  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  และ  “การ
วิเคราะหส่ิงแวดลอม”

ขอแนะนํ าใหคุณศึกษาหลักสูตรทั้ง ๓ นี้ตามลํ าดับเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของการเปนผูนํ า
การวางแผนและการจัดองคกรที่จํ าเปนสํ าหรับงานรับที่มีประสิทธิภาพ

กอนที่จะวางแผนการ  คุณตองรูหลักการของพระคัมภีรสํ าหรับการบริหาร คุณควรไดวิเคราะห
ส่ิงแวดลอมที่คุณกํ าลังรับใชอยู   หลักสูตรนี้ถือวาคุณมีความรูในวิชา  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”
และ  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”  แลว

วัตถุประสงคของหลักสูตร



เม่ือจบหลักสูตรนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- ใหคํ านิยามคํ าวา  “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”
- สรุปพื้นฐานตามพระคัมภีรเกี่ยวกับการวางแผน
- บอกจุดประสงคของพระเจา
- สรางขอความของวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใช
- วางวัตถุประสงคของการรับใช
- จัดองคกรของแหลงทรัพยากรณฝายวิยญาณเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
- ประเมินกิจกรรมของคุณเพื่อใหงานรับใชสมบูรณ
- นํ าเอา  “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”  มาใชในคริสตจักรทองถิ่น
- นํ าเอา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  มาใชในชีวิตสวนตัวและงานรับใชของ

คุณ
บทที่ ๑

คํ านํ าเขาสูการบริหารงานตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงค

เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ
• ใหคํ านิยามของคํ าวา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• อธิบายความสํ าคัญของ  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• จัดการกับการการตอตานที่มีตอ  “การจัดการตามวัตถุประสงค”

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตจงปฏิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”

๑ โครินธ ๑๔.๔๐
                                                              คํ านํ า
“การบริหาร”  คือ  กระบวนการทํ าแผนการใหสํ าเร็จโดยใชแหลงทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรณ

วัตถุและทรัพยากรณฝายวิญญาณ
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” เปนกระบวนการของการวางแผนและการดํ าเนิน

งานรับใชตามระบบวิธีที่เปนระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ  พระคัมภีรกลาวไววา“แตจงปฏิบัติ
ทุกสิ่งอยางเหมาะและมีระเบียบวินัยเถิด”

๑ โครินธ ๑๔.๔๐
ต้ังแตเร่ิมมีการบันทึกพระคัมภีรพระเจาทรงวางแผนการและสื่อสารใหชายและหญิงรูแผนการ



นั้น  ซึ่งเขาจดบันทึกลงอยางระมัดระวังและเชื่อฟงแผนการ
พระเจาทรงใหโมเสสเตรียมแผนการสํ าหรับสรางพลับพลาพระองคประทานแผนการใหเดวิด

สรางพระวิหาร  พระองคทรงใหเฮเซคียาหเขียนนิมิตของพระองคดวยวิธีที่ชัดเจนและเปนระเบียบ
บทเรียนนี้นํ าเสนอ  “การจัดการตามวัตถุประสงค”  คุณจะไดเรียนวาสิ่งนี้ประกอบดวยอะไร  รู

ถึงความสํ าคัญและจะจัดการกับการตอตานใดใดที่คุณอาจประสบไดอยางไร ?
การบริหารงานตามวัตถุประสงค
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”  มีความหมายตามชื่อของวิชานี้คือ  เปนการบริหารงาน

รับใชตามวัตถุประสงคที่มีอยู
“การบริหารหรือการจัดการ”  เปนอีกคํ าหนึ่งของคํ าวา  “การอารักขา”   “ผูอารักขา”  หรือ  “ผู

จัดการ”  มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งตางๆ  ที่บางคนมอบหมายใหเราดูแล
ในฐานะผูเชื่อ  คุณเปนผูอารักขา    แหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งพรเจาประทานแกเรา  ซึ่ง

ประกอบดวย
ขาวประเสริฐ   ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาขาวประเสริฐ  เราตองแบงปนขาวประเสริฐแกผูอ่ืน
การเงิน   ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาเงินที่พระเจาประทานแกเขาเปนสวนตัว  ผูที่รับผิดชอบการ

เงินในงานรับใชของคริสตจักรหรือองคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาของเงินทุนเหลานี้ดวย
แหลงทรัพยากรณทางวัตถุของงานรับใช เชน ตัวอาคารคริสตจักร  ทรัพยส่ิงของ

และอุปกรณตางๆ
ของประทานฝายวิญญาณ   ผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยคนละหนึ่ง
อยางคุณเปนผูอารักขาของ

ประทานฝายวิญญาณของคุณและตํ าแหนงหนาที่ของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
ผูเชื่อคนอื่นๆ   พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมในการสรางอาณาจักรของพระองคการบริหาร

หรือการอารักขาประกอบดวยคนตางๆ  ถาคุณเปนผูนํ า  คุณตองรับผิดชอบคนเหลานี้ที่ทํ างานรับใช
รวมกับคุณ  คุณตองชวยเขาใหเติบโตฝายวิญญาณและพัฒนาของประทานเพื่องานรับใช

คุณตองเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดีของแหลงทรัพยากรณเหลานี้  คุณสมมติที่สํ าคัญของผู
อารักขาก็คือเขาตองเปนคนสัตยซื่อ

“ยิ่งกวานั้นอีก  ผูอารักขาเหลานี้ตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน”
๑ โครินธ ๔.๒

การเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดี  คุณตองทํ าแผนงาน  คํ าวา  “วัตถุประสงค”  เปนอีกคํ าหนึ่ง
ของคํ าวา  “แผนการ”  หรือ  “เปาหมาย”   ดังนั้น  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  จึงหมายความวา
“ทํ าแผนงานเพื่อใหเปนผูจัดการที่ดีของทรัพยากรณที่พระเจาประทานแกคุณ



พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐  เกี่ยวกับคนใชซึ่งนายไดมอบหมายทรัพยากรณ
แกเขาที่เรียกวา  “ตะลันต”  นายจางบอกใหเขาเปน   ผูอารักขาที่ดีและใชเงินทุนอยางฉลาดทุกคนนอก
จากคนๆ หนึ่งไดวางแผนการและปฏิบัติตามอยางประสบความสํ าเร็จมีอยูคนหนึ่งซึ่งไมไดวางแผน
สํ าหรับทรัพยากรณของเขาและไมไดใชตะลันตถูกตัดสินวาเปนคนใชที่ไมสัตยซื่อ

พระเยซูทรงหนุนใจใหวางแผนการ
“ดวยวาในพวกทานมีผูใด  เมื่อปรารถนาจะสรางตึกจะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวาจะ

มีพอสรางใหสํ าเร็จไดหรือไม”
ลูกา ๑๔.๒๘

เมื่อเราพูดถึงการวางแผนและการบริหารงานในหลักสูตรนี้เราไมไดพูดถึงการวางแผนตามที่ทํ า
กันอยูในโลกธุรกิจที่ไมใชคริสเตียนแตเรากํ าลังพูดถึงการวางแผนภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์โดยมีจุดประสงคใหงานรับใชมีประสิทธิภาพ  และโดยเหตุที่พระเจาทรงลวงรูอนาคตพระองค
จึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผนได

“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”จะทํ าใหคุณเปนผูอารักขาที่ดีของขาวประเสริฐและของ
พันธกิจที่พระเจาประทานแกคุณ  จงชวยใหคุณทํ างานรวมกับพระเจาเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค  พระ
คัมภีรยืนยันวาเมื่อคุณเริ่มกาวออกมาและปฏิบัติตามแผนงานดวยความเชื่อพระเจาจะทรงรวมงานกับ
เขา

♦ การบริหารงานตามวัตถุประสงคประกอบดวย
♦ กอต้ังจุดประสงคของพันธกิจใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
♦ วางแผนงานใหสํ าเร็จจุดประสงค
♦ จัดองคกรใหแกคนและกระบวนการที่จะดํ าเนินตามแผนงาน
♦ ทํ าแผนงานใหสมบูรณโดยการประเมินผล

การเปนผูอารักขาและการวางแผนที่ดีไมใชงานหนัก  แตตองใชเวลาและความพยายาม  งาน
ฝายวิญญาณที่ทํ าดวยไม  ฟางและหญาแหงเปนสิ่งที่ทํ าขึ้นไดงายแตก็ไมเสื่อมสูญไปงาย  เราตองใช
ความพยายามมากกวาในการทํ าทองและเงิน  แตมันอยูไดนานตลอดไป

“บนรากนั้น  ถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํ า  เงิน  เพชรพลอย  ไม  หญาแหงหรือฟาง  การ
งานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจนเพราะวาจะเห็น
ชัดไดดวยไฟ  ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”

๑ โครินธ ๓.๑๒-๑๓



ตัวอยางจากพระคัมภีร
พันธกิจของพระเยซูเปนงานที่บริหารตามวัตถุประสงค

จุดประสงค
พระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระองคในแผนการของพระเจาพระองคตรัสขอความของจุดประ

สงคไวหลายประการในระหวางพันธกิจชวงแรกๆ ของพระองค   ตัวอยางดูใน ลูกา ๔.๑๘-๑๙

แผนการ
พระเยซูทรงมีแผนการของงานรับใช  พระองคทรงวางแผนการเทศนาและการสอนพระกิตติคุณ

รักษาคนเจ็บปวย  ขับไลผีมารและทํ าการอัศจรรยตางๆ  เพื่อยืนยันพระวจนะของพระเจา   พระองค จะ
ทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จโดยการสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมวลมนุษยทรงทํ าลายงานของ

ศัตรูและการทรงเปนขึ้นจากความตายดวยฤทธิ์อํ านาจและสงาราศี

คน
พระเยซูทรงใชคนมาทํ างานรับใชของพระองค พระองคทรงเรียกคน ๑๒ คนอยางเฉพาะเจาะจง                         

เพื่อรับใชรวมกับพระองค  ตอมาภายหลัง  ทรงสงคน ๗๐ คนไปประกาศขาวประเสริฐพระองคยังทรง
มอบหมายผูเชื่อทุกคนใหนํ าขาวประเสริฐไปยังชนทุกชาติ

กระบวนการ
พระเยซูทรงมีกระบวนการในการทํ าใหแผนการของพระเจาสํ าเร็จกระบวนการคือวิธีการหรือหน

ทางในการทํ าสิ่งตางๆ  พระองคทรงวางโครงรางของกระบวนการเพื่อประกาศขาวประเสริฐในมัทธิว ๑๐
และ ลูกา ๑๐

ความสมบูรณ
พระเยซูทรงประเมินงานรับใชของสาวกของพระองคใหทํ าแผนการสํ าเร็จครบถวน  (ลูกา

๑๐.๑๗-๒๔)  เมื่อแผนการไดทํ าจนสมบูรณแลวพระองคทรงบัญชา ผูเชื่อทุกคนใหมีสวนรวม
ในการประกาศนี้  (มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐  และ กิจการ ๑.๘)

ความสํ าคัญของการจัดการที่ดี
การจัดการ  (หรือบริหาร)  งานรับใชซึ่งพระเจาทรงมอบแกคุณใหดีนั้นเปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะวา

การจัดการที่ดีทํ าใหมีส่ิงตอไปนี้



ทํ าใหมีจุดประสงคและทิศทาง
ถาคุณจะประสบความสํ าเร็จในงานรับใชคุณตองใหจุดประสงคและแผนการของคุณสอดคลอง

กับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
เมื่อคุณรูจุดประสงคเฉพาะเจาะจงในงานรับใชของคุณและวางแผนการที่จะทํ าใหจุดประสงคนี้

สํ าเร็จลง  แลวคุณจะสามารถนํ าผูอ่ืนได การนํ าพาและความเปนอันหนึ่งอันเดียวการนํ าพาและความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวในงานรับใชประกอบดวยจุดประสงคและทิศทาง

เมื่อมีทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็จะลดความยุงเหยิงลงได
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย  แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข”

๑ โครินธ ๑๔.๓๓
“เหตุฉะนั้น  ทานจงเลียนแบบของพระเจาใหสมกับเปนบุตรที่รัก”

เอเฟซัส ๕.๑
คุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้วาพระเจาทรงมีจุดประสงคและแผนการตั้งแตเวลาเริ่มตนอยางไร  ถากิจ
การงานของพระเจาไมมีลักษณะของความยุงเหยิงแลว  งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรยุง

เหยิงดวยเชนกัน

ยอมใหตัวคุณทํ าการตัดสินใจที่เหมาะสม
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตัดสินถึงจุดหมายปลายทางของคุณซึ่งเปนความจริงในเรื่องของความรอด

ดวย  คุณตองตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ
ชีวิตและงานรับใชของคุณในปจจุบันไดถูกกํ าหนดไวแลวจากการตัดสินใจที่คุณทํ ากอนหนานี้

คุณทํ าการตัดสินใจโดยการวางแผนอยางที่คิดไวรอบคอบแลวหรือตัดสินใจอยางฉับพลันไมไดไตรตรอง
ไวกอน

การวางแผนและการบริหารดวยการทรงนํ าของพระเจาจะทํ าใหคุณมีการตัดสินใจที่ดี

จัดลํ าดับสิ่งที่สํ าคัญกอนในงานรับใช
การรูจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะชวยใหคุณจัดลํ าดับส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตและงานรับใชของคุณ  ส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นคือ  กิจการรมที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นๆ ที่คุณ
เลือกที่จะทํ า

คุณมีส่ิงที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นในชีวิตของคุณ  ไมวาคุณจะตัดสินใจทํ าโดยรูตัวหรือไมก็ตาม คุณทํ า
ใหเกิดสิ่งที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นไมวาจะกลายเปนนิสัยหรือกลายเปนวิถีของชีวิตโดยการกดดันของสถาน
การณหรือจากผูอ่ืนที่อยูรอบๆ ตัวคุณ หรือโดยการตัดสินใจอยางแนนอนโดยตั้งอยูบนจุดประสงคของ
พระเจา



ลูกา ๑๒ง๑๖-๒๐  เลาเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่คุณจะศึกษาคํ า
อุปมานี้อยางละเอียดไดในภายหลังเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่จะมีการ
ลงโทษตามมา

ทํ าใหคุณปฏิบัติออกไปแทนที่จะคอยแตจะสนองตอบ
คนสวนใหญมัวแตยุงอยูกับการสนองตอบตอเร่ืองราวที่เรงดวนในปจจุบันแทนที่จะวางแผนงาน

สํ าหรับอนาคตซึ่งทํ าใหเขามีปฏิกิริยาสนองตอบมากกวาที่จะปฏิบัติออกไปกอนโดยใชสติปญญาและ
โดยมีเปาหมายที่แนนอน

ถาปราศจากแผนการ  คุณจะไมรูวาคุณกํ าลังทํ าอะไร เหตุใดคุณจึงทํ าเชนนั้นหรือจะทํ าให
สํ าเร็จไดอยาง  โดยเหตุที่คุณไมมีเปาหมายและแผนการ คุณจึงไมมีอะไรที่จะผูกพันตนเองยอมทํ า ส่ิง
นั้นๆไมมีวิธีที่จะประเมินผลความสํ าเร็จของคุณที่ทํ าเพื่อพระเจาและคุณยอมถูกชักจูงไดงายให
สนองตอบโดยการละทิ้งสิ่งเหลานั้นในเวลาที่มีวิกฤติการ

การวางแผนจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่จะทํ าใหกลายเปนการแสดงออกและเปลี่ยนนิมิต
ใหกลายเปนความจริงการวางแผนชวยใหคุณตัดสินวาจะตองทํ าอะไรและทํ าอยางไรเพื่อทํ าใหเปาหมาย
ของพระเจาสํ าเร็จลงได

ทํ าใหตัวคุณเองมีความรับผิดชอบ
เมื่อคุณมีแผนการ  คนที่ทํ างานจะรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเขาซึ่งทํ าใหรับผิดชอบตอ

พระเจา  ตอผูอ่ืนและตอตัวเขาเอง  การที่มี  “ความรับผิดชอบ” ตอบางคนหมายถึงวาคุณมีคํ าตอบ แก
เขาสํ าหรับส่ิงที่เขามอบหมายใหคุณทํ า

ในคํ าอุปมาเรื่องตะลันต  ในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐คนรับใชตองรับผิดชอบตอเงินตะลันต
ที่นายของเขาใหไว นายของเขามีแผนการ  เขาสื่อสารใหกับคนใชัของเขาและเขาตองทํ าใหสํ าเร็จ
โดยการนํ าเอาเงินไปลงทุนตามที่นายบอกเขา

คุณตองรับผิดชอบไมเพียงแครูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณแต
ตองทํ าตามดวย

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

ทํ าใหมีการประเมินผล
การวางแผนทํ าใหมีการประเมินผลเพื่อดูวาคุณไดทํ าใหแผนการและจุดประสงคของพระเจาสํ า

เร็จหรือไม  ถาคุณไมมีแผนการ  คุณจะรูไดอยางไรวาคุณกํ าลังประสบความสํ าเร็จหรือกํ าลังลมเหลว
ถาคุณไมมีจุดประสงคหรือเปาหมาย  คุณจะรูไดอยางไร ? วาคุณทํ าสํ าเร็จแลว



ทํ าใหใชแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณไดเหมาะสม
การวางแผนทํ าใหคุณจัดการกับทรัพยากรณฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสมและใชจายเงินทุน

วัสดุอุปกรณ  คน ของประทานฝายวิญญาณและการทรงเรียกเพื่องานของราชอาณาจักร ของพระเจา
ไดอยางฉลาด

เตรียมตัวคุณใหเขาสูประตูที่เปดให  (โอกาส)
พระเจาทรงเปดโอกาสแกประชากรของพระองค
“เราไดต้ังประตูซ่ึงเปดไวตรงหนาของพวกเจา  ประตูนี้ไมมีใครปดได”

วิวรณ ๓.๘
เมื่อพระเจาทรงเปดประตู  คุณตองพรอมที่จะเดินผานออกไป  ซึ่งยอมเปนไปไมไดถาคุณไมมี

การเตรียมพรอมไวกอน  จงอานคํ าอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีฉลาดกับโง ในมัทธิว ๒๕.๑-๑๓
พระเจาทรงเปดประตู  แตมันไมเปดอยูตลอดไป  มันเปดรอใหคุณเขาไปแลวก็จะปดบางทีก็  จะ

ไมเปดอีกเลย

ทํ าใหคุณมีความประสงคที่สอดคลองกับนํ้ าพระทัยของพระเจา
คํ าถามแรงของอัครสาวกเปาโลหลังจากที่เขากลับใจคือ“พระองคทรงประสงคจะใหขาพเจาทํ า

อะไร”  เขากํ าลังถามพระเจาวา  “พระองคทรงมีแผนการอะไรสํ าหรับชีวิตและการรับใชของขาพเจา”
เมื่อคุณนํ าเอาความประสงคของคุณใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา  คุณก็ประสบความ

สํ าเร็จ  (ดู มาระโก ๑๔.๓๖  และ ลูกา ๕.๑๑)

การตอตานการวางแผน
ขณะที่คุณนํ าเอาหลักการของ  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  ซึ่งคุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้

คุณอาจพบกับการตอตานจากผูอ่ืน
เหตุผลธรรมดาๆ บางประการที่คนตอตานการวางแผนและการบริหารในงานรับใช

ขาดความรู
บางคนไมวางแผนและจัดการอยางฉลาดเพราะเขาไมรูวาจะทํ าอยางไรคุณจะเรียนเกี่ยวกับการ

จัดการในหลักสูตรมันจะไมเพียงแตใหประโยชนแกงานรับใชของคุณแตมันจะเตรียมคุณใหชวยเหลือ
ผูอ่ืนในดานนี้ดวย



ขาดจุดประสงค
เมื่อคนไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะเจาะจงของเขาภายในแผนการ

ของพระเจา  คุณตองรูถึงจุดประสงคของคุณกอนถาคุณตองวางแผนใหจุดประสงคนั้นสํ าเร็จ
ในหลักสูตรนี้คุณจะศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะของ

คุณในแผนการของพระองค  เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้แลวคุณจะสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนใหเขาใจไดและชวย
ให เขารูถึงการที่เขาจะมีสวนในแผนการของพระเจา

เชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร
บางคนเชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีรแตวาพระคัมภีรบันทึกถึงคนทั้งชายและหญิง

ซึ่งวางแผนการภายใตการทรงนํ าของพระเจา  คุณจะศึกษาเพิ่มเติมไดในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  ในบท
เรียนนี้

คุณจะไดศึกษาในบทที่ ๒  วาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงจุดประสงคและการวางแผนพระองค
ทรงใชคนแตละคน  แตละชาติ  ใชอิสราเอล  ใชพระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรในแผนการ
ของพระองคจุดประสงคของพระองคไดต้ังไวแลวตั้งแตเวลาเริ่มตนและพระองคยังทรงทํ าตามที่ทรงวาง
แผนไวในโลกปจจุบันนี้

เชื่อวาการวางแผนเปนการปดกั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์
บางคนเชื่อวาการวางแผนและการจัดองคกรเปนการปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง

ไมเปนความจริงภายหลังจากการเทลงมาครั้งใหญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกไวในกิจการบท
ที่ ๒หลังจากนั้นไมนานที่เร่ิมตนมีการวางแผนและการจัดองคกรภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

วินัยของการวางแผนจัดองคกรในงานรับใชจะไมมีวันปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แตกลับทํ าใหคุณออนไหวตอการทรงนํ าของพระเจาเพราะวาคุณทํ าการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
จุดประสงคและแผนการของพระองค

การวางแผนอาจเปนรูปแบบของการนมัสการ  เปนชวงเวลาซึ่งคุณตรึกตรองถึงจุดประสงค
และแผนการของพระเจาและเปดจอตใจของคุณออกสูการ
ทรงนํ าของพระวิญญาณ  พระวิญญาณสํ ารวจจิตใจและวิญญาณของคุณเพราะวาพระองคทรงมี
พระทัยของพระเจา  พระองคจึงทรงเปดเผยแผนการและจุดประสงคของพระเจาใหแกคุณเมื่อคุณ
อธิษฐาน  ศึกษาพระวจนะของพระเจาและวางแผนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การวาง
แผนก็เปนกิจกรรมฝายวิญญาณ  ซึ่งไมปดกั้นการทํ างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์



ตัวอยางที่ดีประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ  แผนการของโยชูวาที่เมืองอัย  โยชูวาบทที่ ๘ โยชูวา
มีแผนการ  (ขอ ๔)  แตไมปดกั้นการงานที่มหัศจรรยของพระเจา  (ขอ ๑๘) ทั้งการวางแผนทาง ธรรม
ชาติและเหตุการณเหนือธรรมชาติ  ทํ างานรวมกันไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน
ประเพณี

ทุกครั้งที่คุณพยายามจะทํ าสิ่งใดใหแตกตางไปจากเดิม  คุณจะพบกับการตอตานจากผู
ที่ยึดถือประเพณี  เพราะเขาไมตองการเปลี่ยนแปลง  เขาทํ าสิ่งตางๆ เหลานั้นดวยวิธีนั้นๆมาเปน  เวลา
หลายปและไดกลายเปนประเพณีไปพระเยซูทรงประสบปญหาเดียวกันกับพวกธรรมาจารย
และฟาริสี

บางทีคุณอาจนํ าคนเครงประเพณีเหลานี้มาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีได  แตบางครั้งคุณไมอาจที่
จะ  “เอาเหลาองุนใหมใสในถุงหนังเกา” ตามที่พระเยซูอธิบายไวไดจึงจํ าเปนตองใชผูเชื่อใหมผูซึ่งเต็มใจ
ที่จะเขาสูแผนการของพระเจาไมไดหมายความวาคนที่ยึดติดกับประเพณีจะไมไดรับความรอดหรือ
ไมใชสวนของพระกายพระคริสต  เขายังคงเปนพี่นองชายหญิงของเราในองคพระผูเปนเจาและเราควร
รักเขาและชวยเขาใหมากที่สุดแตเขาเลือกที่จะยึดติดกับประเพณีมากกวาที่จะมุงไปขางหนาเพื่อทํ า
ส่ิงใหมๆ  ใหสํ าเร็จภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูตางก็รับใชในพระวิหารและธรรมศาลามากเทาที่จะทํ าได  ซึ่งสถานที่เหลานี้เปนสถานที่
“ตามประเพณี”  สํ าหรับการนมัสการในสมัยนั้น  แตเนื่องจากมีการปฏิเสธไมยอมรับเพราะประเพณี
ขัดขวาง  เหตุการณจึงบังคับใหเขานํ าขาวสารไปยังผูเชื่อใหมวึ่งเปดกวางที่จะรับขาวสารมากกวา

ความกลัวตออนาคต
การวางแผนมีสวนเกี่ยวของกับอนาคต  บางคนกลัวอนาคตและไมชอบที่จะคิดถึงการวาง

แผนอนาคต
แตคุณไมจํ าเปนตองกลัวเพราะวาพระเจาทรงควบคุมอนาคต พระองคทรงรูแผนการที่พระองค

ทรงมีสํ าหรับคุณ  ทั้งหมดที่คุณตองทํ าในการวางแผนก็คือขอใหพระเจาทรงเปดเผยแผนการของ
พระองคแกคุณ

“พระเจาตรัสวา  เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสํ าหรับเจา  เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ  เพื่อจะใหอนาคนและความหวังใจแกเจา”

เยเรมีย ๒๙.๑๑
ความเกียจคราน

บางคนไมไดวางแผนและจัดองคกรเพราะตองใชเวลามากและเปนงานที่หนัก  เขาเกียจคราน
ความเกียจครานคือการไมเอาใจใสและขี้เกียจ

งานของคนเกียจครานมีอธิบายไวในสุภาษิต ๒๔.๓๐-๓๔ มันไมไดนํ ามาซึ่งการเก็บ เกี่ยว
ฝายวิญญาณ



กลัวความลมเหลว
ผูอารักขาที่ไมซื่อสัตยในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐  กลัวความลมเหลว  ดังนั้นเขาจึงไมพยายามที่จะ

ใชส่ิงที่นายของเขาไดใหไว  (ดูขอ ๒๕)
คุณลมเหลวจริงๆ  เพียงครั้งเดียวเทานั้นคือ  เมื่อคุณหยุดที่จะพยายาม  โทมัส  เอดิสัน นัก

ประดิษฐผูยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกาพยายามดวยวิธีนับรอยๆวิธีซึ่งลมเหลวหมดกอนที่เขาจะประดิษฐ
คิดคนไฟฟาได  แตมิสเตอรเอดิสันไดรับความสํ าเร็จอันยิ่งใหญเพราะวาเขาไมหยุดที่จะพยายาม  ในที่
สุด เขาก็ไดคนพบไฟฟา

บันทึกในพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงผูยิ่งใหญซึ่งเปนคนของพระเจาซึ่งเคย
ลมเหลวแตเขายังคงดํ าเนินตอไปจนประสบความสํ าเร็จเพื่อพระเจาเพราะวาเขาไมไดหยุดที่จะพยายาม

แทจริงแลว   เมื่อคุณลมเหลวในการที่จะวางแผนก็คือ  คุณกํ าลังวางแผนที่จะลมเหลว
“When you fail to plan,  you are planning to fail !”



ชื่อ                                                             วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑
๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. อธิบายคํ าวา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. บอกเหตุผลวาเหตุการณการบริหารตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสํ าคัญ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. จงสรุปวามีการตอตานกี่ชนิดที่มีตอการวางแผนซึ่งคุณอาจประสบและอธิบายวาคุณจะ
จัดการกับปญหาเหลานั้นอยางไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๑

๑. “แตจงปฎิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐

๒. การบริหารงานตามวัตถุประสงคคือ  แผนการสํ าหรับการเปนผูอารักขาของงานรับใชโดย
การวางแผนและจัดองคกรอยางเหมาะสม  หนา  3

๓. เปรียบเทียบรายการของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  8-11
๔. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับส่ิงที่อธิบายไวในหนา  8-14



เพื่อศึกษาตอไป
๑. ตอไปนี้คือตัวอยางบางประการของการวางแผนในพระคัมภีร

♦ ในปฐมกาลบทที่ ๑-๓,   พระเจาทรงวางแผนทุกสิ่งที่ทรงสราง  ทรงวางแผนการสํ าหรับ
มนุษยและทรงเปดเผยแผนการของพระองคเพื่อใหมนุษยมาสูความรอด

♦ โนอาหวางแผนการที่จะสรางเรือ  :  ปฐมกาลบทที่ ๖
♦ อับราฮัมวางวัตถุประสงคสํ าหรับคนใชของเขาคือ  เอลีชาร   : ปฐมกาล ๒๔
♦ โยเซฟวางแผนสํ าหรับปแหงการอดอาหาร   :   ปฐมกาล ๔๑
♦ โมเสสไดรับแผนการจากพระเจาใหปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาส   :  อพยพ ๓-๖
♦ แผนการสํ าหรับพลับพลามีรายละเอียดมากมาย : อพยพ ๒๔.๑๒-๔๐.๓๘
♦ ในหนังสือกันดารวิถี  เราเห็นแผนการในการนับประชากร  (๑.๑-๔๓)  และ การจัดแจงคาย

(๒.๑-๓๔)
♦ โยชูวาทํ าแผนการอยางละเอียดในการนํ าอิสราเอลใหไดชัยชนะและแบงแยกเอาดินแดน

แหงพระสัญญา  :    หนังสือโยชูวา
♦ ในหนังสือผูวินิจฉัย  เราเห็นแผนการมากมายของการปลดปลอยสิ่งที่พระเจาทรงตัดสิน

พิพากษาแลว
♦ นางรูธทํ าตามแผนการของนางนาโอมีที่เกี่ยวกับโบอาช : หนังสือนางรูธ
♦ ดาวิดเตรียมที่จะฆายักษ : ๑ ซามูเอล ๑๗
♦ กษัตริยเฮเซคียาหเตรียมแผนการที่จะรวมอิสราเอลเขาเปนหนึ่ง  เขายังทํ าแผนการที่จะ

ซอมพระวิหารและสรางระบบชลประทานสํ าหรับเยรูซาเล็ม : ๒ พงศาวดาร
๒๘.๓๑,  ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐

♦ เนหะมีหวางแผนที่จะสรางกํ าแพงขึ้นใหม : หนังสือเนหะมีห
♦ ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับประเทศตางๆ
♦ พระเยซู : พระกิตติคุณเต็มไปดวยขอความซึ่งพระเยซูตรัสเกี่ยวกับจุดประสงค

และแผนการของพระองคที่จะทํ านํ้ าพระทัยของพระเจาที่มีตอชีวิตและงานรับใชของพระ
องคใหสํ าเร็จ  พระเยซูทรงสื่อสารจุดประสงคและแผนการนี้แกสาวกของพระองคและแกผู
เชื่อทุกคนโดยทั่วไป

♦ อัครทูตเปาโลวางแผนการ : ถาเขาไมมีแผนการแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม
เปลี่ยนแผนนั้นตามที่บอกไวในกิจการ ๑๖.๖-๑๐

♦ หนังสือวิวรณเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับอนาคต



๒. จงอานเกี่ยวกับการวางแผนในหนังสือสุภาษิต  ดู ๑๓.๑๖,  ๑๔.๘,  ๑๕.๒๒,  ๑๖.๓,๙,  
๒๔.๓-๔,  ๒๙.๑๘

๓. ตามที่บทเรียนนี้เนนวา  การวางแผนที่เรากํ าลังศึกษาก็คือการวางแผนซึ่งกระทํ าภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไมใชการวางแผนอยางที่โลกทํ า  คุณไมไดมองดูที่
องคการทางโลกเพื่อหาแนวทาง
จงสังเกตคํ าเตือนเกี่ยวกับการวางแผนทางโลกในขอความนี้จากพระคัมภีร
“พระเจาตรัสวา  ‘วิบัติแกลูกหลานที่ด้ือดึง  ผูกระทํ าแผนงาน  แตไมใชของเรา  ผูกระทํ า
สนธิสัญญาแตไมใชตามนํ้ าใจเรา  เขาจะเพิ่มบาปซอนบาป
ผูออกเดินไปยังอียิปตโดยไมขอคํ าปรึกษาของเรา  เพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขาของ
ฟาโรห  เพื่อจะหาที่กํ าบังในรมเงาของอียิปต’ “

อิสยาห ๓๐.๑-๒

๔. จงอานเรื่องราวของเอลีชาและการอัศจรรยของนํ้ ามันที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งบันทึกไวใน ๒ พงศ
กษัตริย ๔.๑๒๗   พระเจาทรงเพิ่มพูนนํ้ ามันใหเต็มภาชนะทุกอันที่หญิงมายเตรียม ไว  ถาเธอไมได
เตรียมภาชนะไวละ  จะเปนอยางไร ? นํ้ ามันที่มีคานั้นก็จะสูญไป หรือบางทีพระเจาอาจไม
เพิ่มพูนใหเลยเพราะวาเธอไมไดเตรียมตัวที่จะรับนํ้ ามันนั้น

เปนไปไดไหมที่พระเจาจะเทพระพรของพระองคลงมามากกวาเดิมบนชีวิตและการรับใช
ของเราถาเราเตรียมตัวและมีแผนการที่จะรับพระพรนั้น  ?



บทที่ ๒
พระเจาผูทรงมีจุดประสงค

วัตถุประสงค
เมื่อคุณศึกษาบทเรียนนี้จบแลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
• อธิบายถึงจุดประสงคของพระเจา
• อธิบายวาเหตุใดจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่จะเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา
• แยกแยะหนทางหรืออุปกรณ  (บุคคล  วิธีการ)  ซึ่งพระเจาทรงใชใหทํ าแผนการและจุด

ประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ
• อธิบายวางานรับใชของพระเยซูมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับจุดประสงคและแผนการของ

พระเจา
• อธิบายงานรับใชของคริสตจักรตามที่เกี่ยวของกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ

ของพระองคซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
คํ านํ า

พระเจาทรงเปนพระเจาผูทรงมีจุดประสงคและการวางแผนพระองคทรงเปนพระเจาแหงการจัด
เตรียม  ต้ังแตปฐมกาลตามที่เรารูมา  พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงกระทํ ากิจเพื่อใหจุดประสงคของ
พระองคสํ าเร็จในโลกนี้

พระเจาทรงใชคนเปนเครื่องมือที่จะทํ าใหจุดประสงคของพระองคสํ าเร็จ พระองคทรงกระทํ ากิจ
ผานคนแตละคน  แตละชาติและผานกายฝายวิญญาณของพระองคคือคริสตจักรของพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจา พระองคทรงเจิมและทรงใชผูที่นํ าเอาจุดประสงคในชีวิตของเขาและแผนการรับใช
มาใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค

เมื่อคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา  คุณก็ไมมีความสอดคลองกับแผนการของพระองค
เหตุนี้เองงานรับใชหลายอยางจึงลมเหลว

ในบทเรียนนี้ คุณจะเรียนรูถึงจุดประสงคยิ่งใหญของพระเจาในขณะที่คุณสํ ารวจรากฐานของ
พระคัมภีรในการวาง
แผนคุณจะสามารถแยกแยะจุดประสงคของคุณเองและวางแผนการใหสอดคลองกับแผนการและจุด
ประสงคของพระเจา



พระเจาแหงการจัดเตรียม
• พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม  จงศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้จากขออางอิงตอไปนี้
• พระเจาทรงจัดเตรียมฟาสวรรคซึ่งเปนที่อยูของพระองค  พระบัลลังกและราอาณาจักรของ

พระองค : สดุดี ๑๐๓.๑๙,   สุภาษิต ๘.๒๗
พระองคทรงจัดเตรียมโลกไวสํ าหรับมนุษยชาติ: ปฐมกาล ๑-๓

• พระเจาสามารถจัดเตรียมและทรงใชส่ิงใดก็ไดเพื่อจุดประสงคของพระองค  ดูในหนังสือโย
นาหเพียงเลมเดียว  พระเจาทรงจัดเตรียมและทรงใชปลา  ตนละหุงและหนอน  :

โยนาห ๑-๔
• พระเจาทรงจัดเตรียมพระเยซูใหเปนเครื่องถวายบูชาสํ าหรับบาปของมนุษยชาติ   :

ฮีบรู ๕.๑๐;  เศฟนยาห ๑.๗
• กอนที่พระเยซูจะออกรับใช  ชายผูหนึ่งชื่อยอหนถูกสงมาเพื่อเตรียมหนทางกอนหนาพระ

องค :  ลูกา ๑.๗๖;  ๓.๔
• พระเจาทรงเตรียมนครที่สวยงามและเปนนิรันดรสํ าหรับเราที่จะมีชีวิตนิรันดรตลอดไป  :

ลูกา ๑๑.๑๖
• พระองคทรงจัดเตรียมราชอาณาจักรซึ่งเราจะไดเปนสวนหนึ่งในที่นั้น : มัทธิว

๒๕.๓๔
• พระเยซูตรัสวาพระองคเสด็จไปเพื่อเตรียมที่ไวสํ าหรับเรา : ยอหน ๑๔.๒-๓
• พระคัมภีรบอกเราวา  ส่ิงที่ตาไมเห็นและหูไมไดยินคือส่ิงที่พระเจาทรงจัดเตรียมไวใหแกผูที่

รูจักและรักพระองค   :  ๑ โครินธ ๒.๙
• พระเจาทรงเตรียมการพิพากษาไวสํ าหรับผูไมเชื่อ :  สุภาษิต ๑๙.๒๙
• นรกถูกจัดเตรียมไวสํ าหรับมารและสมุนของมัน :  มัทธิว ๒๕.๔๑
• พระเจาทรงมองหาคนที่เตรียมตัวดุจเจาสาวเตรียมตัวเพื่อเจาบาวของเธอ  :   วิวรณ ๒๑.๒

จากขอพระคัมภีรตอไปนี้คุณจะพบวาตลอดพระคัมภีรทั้งเลม  พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว
ใหทํ าพระราชกิจของพระองค

♦ โดยความเชื่อ  โนอาหจัดเตรียมสรางเรือไว   : ฮีบรู ๑๑.๗
♦ โยเซฟซึ่งถูกเตรียมใหเผชิญการทดลองและความทุกขยาก  ไดชวยใหชนชาติตางๆ พนจาก

การกันดารอาหาร   :ปฐมกาล ๔๑
♦ พระเจาทรงเตรียมโมเสสตรงดานหลังของทะเลทรายใหนํ าชนชาติทั้งหมดเดินทางผานถิ่น

ทุรกันดาร  : หนังสืออพยพ



♦ เอสเธอรจัดเตรียมกองทัพ   ดาวิดเตรียมการสรางพระวิหาร แมในเวลาแหงความทุกขยาก
และเดือดรอน  สวนโซโลมอนเตรียมพระวิหารและเนหะมียเตรียมสรางกํ าแพง

♦ ยอหนผูใหบัพติศมาเตรียมประชาชนใหพรอมสํ าหรับองคพระผูเปนเจาผูจะเสด็จมา  :  ลูกา
๑.๑๗

♦ ในหนังสือผูวินิจฉัยและพงศาวดาร  มีการบันทึกมากมายเกี่ยวกับผูนํ าหลายคน  ผูที่ลม
เหลวและกระทํ าบาปเพราะเขาไมไดเตรียมจิตใจของเขาใหถูกตองตอพระพักตรพระเจา  (๒
พงศาวดาร ๑๒.๑๔  เปนตัวอยางหนึ่ง)

พระเจาทรงใชคนที่เตรียมตัวแลว  โดยเหตุนี้เอง พระเจาจึงทรงบัญชาใหเราเตรียมตัวไว
◊ เตรียมตัวที่จะพบกับพระเจาของเจา    : อาโมส ๔.๑๒

เตรียมจิตใจของทานตอหนาพระเจา    : ๑ ซามูเอล ๗.๓
มีจิตใจที่เตรียมพรอมแลว   :     ๒ พงศาวดาร ๑๙.๓

◊ เตรียมจิตใจของทานที่จะแสวงหาพระเจา : ๒ พงศาวดาร ๒๗.๖
◊ เตรียมตัวทานเองและเตรียมผูอ่ืน : เอเสเคียล ๓๘.๗

เตรียมตัวสํ าหรับงานที่ดีทุกอยาง  พรอมที่จะใหเจานายใช   :   ๒ ทิโมธี  ๒.๒๑
◊ เปนภาชนะที่เตรียมไวสํ าหรับสงาราศีของพระองค    :   ๙.๒๓

พระเจาทรงเปนพระเจาแหงการจัดเตรียม  พระองคทรงกระทํ ากิจโดยบางคนที่เตรียมตัวแลว
พระองคไมไดมองหาผูเชื่อที่พายแพ  ไมไดจัดองคกรไว  ไมมีแรงจูงใจและที่ไมไดระดมกํ าลังกันมารับใช
พระองคทรงมองหาชายและหญิงผูที่เตรียมตัวพรอมแลว

พระเยซูเลาคํ าอุปมาเกี่ยวกับคนใชซึ่งรูความประสงคขององคพระผูเปนเจาแตไมไดเตรียมตัว
เองใหทํ าไดสํ าเร็จ

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

เหตุใดพระเจาจึงทรงหวงใยเรื่องการเตรียมตัว ?   เหตุใดพระองคทรงใชและทรงเจิมคนที่เตรียม
ตัวไวแลว ?   เราเตรียมตัวของเราเพื่ออะไร ?

พระเจาผูทรงมีจุดประสงค
การจัดเตรียมทุกอยางของพระเจานั้นทรงมุงเนนที่จุดประสงคของพระองค  ที่วางเปลาหรือ



จุดประสงคที่   “คาดหวังไว”   พระองคทรงกระทํ ากิจเพื่อจุดประสงคที่ต้ังไวโดยเฉพาะพระองค ส่ือสาร
จุดประสงคไวอยางชัดเจน

บางทีขอสรุปหนึ่งที่ดีที่สุดของจุดประสงคของพระองคไดใหไวในหนังสือเอเฟซัส  นี่คือ  “ขอ
ความแหงจุดประสงค”  ของพระเจา

“ทั้งนี้ก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองคซ่ึงพระองคไดทรงกระทํ าใหสํ าเร็จ
แลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”

เอเฟซัส ๓.๑๑

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของพระ
องค  ซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองค
จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
พระเจาทรงประสงคที่จะนํ าคนทุกคนเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค
“อยาทํ าการรายตอบแทนการราย   อยาดาตอบการดา  แตตรงกันขามจงอวยพรแกเขา

ดวยวาพระองคไดทรงเรียกใหทานกระทํ าเชนนั้นเพื่อทานจะไดรับพระพร”
๒ เปโตร ๓.๙

จุดประสงคของพระเจาคือ การที่ทุกคนพบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต ถูกนํ า
เขามาสูสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองคและเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจา
  (ยอหน ๓)

พระเจาทรงเตรียมชายและหญิงและใชเขาใหทํ าจุดประสงคของพระองคใหสํ าเร็จพระเจาทรง
เจิมและใชคนที่นํ าจุดประสงคของชีวิตและการรับใชของตนเขามาสอดคลองกับแผนการและจุดประสงค
ของพระเจา  ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผน
การของพระองค

ตัวอยางเชน  เมื่อพระเยซูทรงเปดเผยแกสาวกของพระองควา พระองคจะตองทนทุกขทรมาน
และจะสิ้นพระชนม  เปโตรตํ าหนิพระองค  เปโตรยังไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาดวยเหตุนี้ เองเขา
จึงไมสอดคลองกับแผนการของพระเจา  พระเยซูตํ าหนิเขาและตรัสวา

“พระองคจึงทรงหันพระพักตรดูเหลาสาวกแลวติเปโตรวา  ‘อายซาตานจงไปใหพน
เพราะเจาคิดอยางคน  มิไดคิดอยางพระเจา’ “

มาระโก ๘.๓๓
กษัตริยดาวิดมีความสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ



ไปแลว  และตองฝงไวกับรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”
กิจการ ๑๓.๓๖

พระคัมภีรยืนยันวา  จุดประสงคของพระเจาจะตองสํ าเร็จ
“คํ าของเราซ่ึงออกไปจากปากของเราจะไมกลับมาสูเราเปลาแตจะสัมฤทธิ์ผลซ่ึงเรามุง

หมายไว  และใหสิ่งซ่ึงเราใชไปทํ านั้นจํ าเริญขึ้นฉันนั้น”
อิสยาห ๕๕.๑๑

พระเจาแหงการวางแผน
พระเจาไมเพียงแตมีจุดประสงคที่ต้ังไวแลวแตพระองคยังทรงวางแผนและทรงดํ าเนินการให

สํ าเร็จจุดประสงคนั้น  พระเจาทรงใชคนแตละคน  ใชชาติตางๆ  ใชพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ และค
ริสตจักรใหเปนสวนหนึ่งของแผนการของพระองค
คนแตละคน

จากเวลาเริ่มตนของโลกตามที่เรารู  พระเจาทรงกระทํ าการผานคนแตละคนเพื่อใหจุดประสงค
ของพระองคสํ าเร็จลงพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราววาพระเจาทรงใชชายและหญิงหลายคนอยางไร
ในสมัยพระคัมภีรเดิม   พระเจาทรงใหมีผูนํ ายิ่งใหญเกิดขึ้นเชน โนอาห  อับราฮัม  โยเซฟและโมเสส
พระองคยังทรงเจิมผูพยากรณ  กษัตริยและผูวินิจฉัยใหทํ าจุดประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ

ในสมัยพระคัมภีรใหม  พระเจาทรงใชแตละคนเชนยอหนผูใหบัพติศมาสาวกของพระเยซู  ปอล
ทิโมธี  บารนาบันและคนอื่นๆ อีกหลายคน

พระเจาไดทรงใชแมกระทั่งคนบาปซึ่งไมยอมตอแผนการของพระองคและเปลี่ยนแผนการชั่ว
รายของเขาใหเสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค  พระเจาไมไดทํ าใหเขามีความประพฤติที่บาป  แตพระ
องคทรงกระทํ ากิจผานพวกเขาและแมเขาจะบาปใหเขาทํ าแผนการของพระองคใหสํ าเร็จ

ตัวอยางเชน  พระเจาตรัสถึงฟาโรหผูโหดรายในเมืองอียิปตวา
“แตเหตุที่เราใหเจามีชีวิตอยูก็เพื่อจะใหเจาเห็นฤทธานุภาพของเราและนามของเราจะ

ไดมีผูประกาศไปทั่วโลก”
อพยพ ๙.๑๖

ชีวิตก็เชนเดียวกับงานรับใชซึ่งผูกพันอยูกับจุดประสงคของพระเจาเมื่อจุดประสงคสํ าเร็จสม
บูรณแลว  ชีวิตในโลกนี้ก็ส้ินสุดลง

“ฝายดาวิดเมื่อไดปฏิบัติในคราวอายุของทานตามพระทัยของพระเจาและไดลวงหลับ
ไปแลว  และตองฝงไวกับบรรพบุรุษของทานก็เนาเปอยไป”

กิจการ ๑๓.๓๖
ชาติตางๆ



ในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงใชใหชนชาติอิสราเองทํ าจุดประสงคและแผนการของพระองค
สํ าเร็จในโลกนี้  ในฐานะชนชาติหนึ่งจุดประสงคของอิสราเอลก็เพื่อเปดเผยแผนการของพระเจาแกชาติ
ที่ไมเชื่อถือพระเจาในโลกนี้แตเขาลมเหลวในภาระหนาที่นี้ซํ้ าแลวซํ้ าอีก

โดยเหตุนี้เอง การพิพากษาจึงมาถึงอิสราเอลโดยชนชาติที่ไมเชื่อพระเจาจึงอาศัยอยูรอบๆ เขา
นั่นเอง  พระเจาทรงตัดสินใจแลวที่จะทํ าใหแผนการของพระองคสํ าเร็จพระองคจึงทรงกระทํ า  กิจโดย
ทางการกระทํ าที่ชั่วรายของชาติที่ผิดบาปเหลานี้  พระเจาไมไดทรงเห็นดวยกับการกระทํ า
ของเขาแตพระองคทรงกระทํ ากิจทางพวกเขา
พระเยซูคริสต

เปนเวลาหลายปที่แผนการสวนหนึ่งของพระเจายังคงเปนความลี้ลับต้ังแตสมัยตนประวัติ
ศาสตร  พระเจาทรงสัญญาจะสงพระผูชวยใหรอดซึ่งจะทํ าใหมนุษยชาติทั้งมวลไดรับการยกโทษจาก
ความบาป

พระสัญญาทรงใหไวคร้ังแรกแกอาดามและเอวา  หลังจากที่เขาทํ าบาปในสวนเอเดน  พระเจา
ตรัสวา

“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน  ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย
พงศพันธุของหญิงจะทํ าใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทํ าใหสนเทาของเขาฟกชํ้ า”

ปฐมกาล ๓.๑๕
ตรงนี้เปนจุดเริ่มตนของพระสัญญาหลายๆ  คร้ังที่ทรงกลาวถึงพระผูชวยใหรอดเปนเวลานาน

ที่พระเจา ไมทรงเปดเผยรายละเอียดวาพระองคจะทรงกระทํ าแผนการนี้ใหสํ าร็จไดอยางไร  เปนสิ่งที่
ล้ีลับมาก

ตอมา  ภายหลังในชวงยุคของผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมพระเจาทรงบอกมากขึ้นถึงราย
ละเอียดของแผนการของพระองค  ในสมัยพันธสัญญาใหมรายละเอียดเหลานี้สํ าเร็จลงเมื่อพระเจา
ทรง สงพระบุตรองคเดียวของพระองคคือ  พระเยซูคริสตมาสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมนุษยชาติ
แผนการของพระเจาจึงไมใชส่ิงลี้ลับอีกตอไป
             แผนการและจุดประสงคของพระเจาไดถูกเปดเผยโดยทางพระเยซูคริสต

“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณ
ของพระองคซ่ึงพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสตประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว
พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”

เอเฟซัส ๑.๙-๑๐
ต้ังแตเยาวมาแลวพระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระเจาที่จะประทานความรอดแกมวลมนุษย

และนํ าคนและชาติทั้งหลายกลับคืนมาสูสัมพันธภาพอันดีกับพระองค



พระเยซูทรงดํ าเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จแมแตในวัยเยาวพระเยซู
ไมหวงใยแผนการและจุดประสงคของพระองคเองแตสนใจแผนการและจุดประสงคของพระเจาพระบิดา

“พระเยซูจึงตอบวา ‘ทานเที่ยวหาฉันทํ าไม  ทานไมทราบหรือวาฉันตองอยูในพระนิเวศ
แหงพระบิดาของฉัน’ “

ลูกา ๒.๔๙
          ชีวิตและการรับใชของพระเยซูมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา  แผนการทุกๆ อยางการตัดสิน

ใจทุกอยาง  การรับใชทุกประการของพระองคมุงเนนที่จุดประสงคของพระเจา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจาเพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ัง

ขาพเจาไว  เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจนพระองคไดทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพ
แก  บรรดาเชลยใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก  ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ
และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา”

ลูกา ๔.๑๘-๑๙
นี่เปนขอความหนึ่งของ  “ขอความแหงจุดประสงค”  ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้บอก

ใหรูถึง  “ขอความแหงจุดประสงค”  ซึ่งพรองคกลาวถึงการรับใชของพระองคพระเยซูทรงบัญชาสาวก
ของพระองค  ซึ่งรวมถึงผูเชื่อที่แทจริงทุกคนใหทํ าจุดประสงคของพระเจาใหสํ าเร็จ

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเราใหรับบัพติศ
มาในพระนามแหงพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัด
ซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว  นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”

 มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐

เปดไปที่  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้และศึกษา  “ขอความแหงจุดประสงค”  อ่ืนๆ  ที่
พระเยซูทรงกระทํ าแกสาวกของพระองค  ส่ิงนี้เปนสิ่งสํ าคัญเพราะวาถาคุณเปนผูเชื่อคุณก็เปนสาวก
ของพระเยซู
 พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนสวนหนึ่งของแผนการของพระเจาภายหลังจากที่พระเยซูเสด็จสูสวรรค
พระบิดาทรงประทานฤทธิ์อนาจพิเศษโดยการเทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่อธิบายไวในกิจการ
บทที่ ๔  ประสบการณนี้เรียกวาบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไวเพื่อทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงในโลกนี้
“แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช    เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จ

มาเหนือทานและทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั่วแควนยูเดีย  แควนสะ
มาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ ๑.๘



งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สํ าคัญมากในการทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จลงสถา
บันฮารเวสไทมนานาชาติจึงสอนหลักสูตรเต็มๆหลักสูตรหนึ่งชื่อ“งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์”
นอกจากฤทธิ์อํ านาจแลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังใหการนํ าพาและใหทิศทางแกผูเชื่อเพื่อใหเขาสามารถ
ทํ าจุดประสงคและแผนการของพระเจาไดสํ าเร็จ

เพราะวาพระวิญญาณบริสุทธิ์รูถึงเจตนาของพระเจาและโดยเหตุที่พระองคทรงคนดูและเขาใจ
วิญญาณมนุษยพระองคจึงปรนนิบัติในฐานะผูเชื่อมระหวางคุณและพระเจาเพื่อชวยใหคุณทํ าจุดประ
สงคและแผนการของพระเจาสํ าเร็จ

 “และพระองคผูทรงชันสูตรใจมนุษยก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ  เพราะ
วาพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจา”

โรม ๘.๒๗

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ างานเปนหุนสวนกับคุณเพื่อใหบรรลุจุดประสงคและแผนงานของ
พระเจา  ขณะที่คุณกลาวพระวจนะของพระเจา  พระองคทรงเจิมคุณและทํ าใหผูไมเชื่อสํ านึกความผิด
บาป  ทรงนํ าเขาใหยอมรับพระกิตติคุณ  (ดูยอหน ๑๖.๗-๑๑)
คริสตจักร

ฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหแกผูเชื่อที่บังเกิดใหมทุกคน  ผูเชื่อแททุกคนเปน
สวนหนึ่งของคริสตจักร  เปนเครื่องมือที่พระเจาทรงกระทํ ากิจในปจจุบันเพื่อใหสํ าเร็จตามแผนการและ
จุดประสงคของพระองค

“และทํ าใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้ าลึกซ่ึงต้ังแตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง
ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน  รูจักปญญาอันซับซอนของพระเจา
ทรงคริสตจักร ณ บัดนี้”

เอเฟซัส ๓.๙-๑๐
พระเจาทรงกระทํ ากิจในชีวิตของผูเชื่อเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค

“เพราะวาพระเจาเปนผูทรงกระทํ ากิจอยูภายในทานใหทานมีใจปรารถนาทั้งใหประพฤติตาม
ชอบพระทัยของพระองค”    ฟลิปป ๒.๑๓

“ใหประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค”หมายถึงวาพระองคกระทํ ากิจในตัวคุณใหสํ าเร็จ
จุดประสงค   และแผนการของพระองคในชีวิตของคุณ  ซึ่งรวมถึงความรอดการเติมใหเต็มดวย  พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ใชคุณใหรับใชผูอ่ืนและเปลี่ยนแปลงคุณอยางตอเนื่องใหเปนเหมือนฉายาของ
พระบุตรคือ  พระเยซูคริสต



พระองคทรงทํ ากิจผานชีวิตของคุณเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค
“อยายกอวัยวะของทานใหแกบาป  ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของ

ทานแดพระเจาเหมือนหนึ่งคนที่เปนขึ้นมาจากความตายแลวและจงใหอวัยวะเปนเครื่องใชใน
การชอบธรรมถวายแดพระเจา”

โรม ๖.๑๓
เมื่อคุณยอมตนเองใหกลายเปน  “เครื่องมือของความชอบธรรมตอพระเจา” หมายถึงวาคุณ นํ า

ชีวิตและการรับใชของคุณใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผนการของพระองค  โดยการทํ าเชนนี้  คุณ
กลายเปนเครื่องมือซึ่งพระองคจะทํ ากิจผานตัวคุณได

“ฉะนั้น เราจึงเปนทูตของพระคริสต..........”
๒ โครินธ ๕.๒๐

“ในเมื่อเราทํ างานรวมกับพระคริสตแลว.............”
๒ โครินธ ๖.๑

ถาพระเจาไมทรงทํ างานในตัวคุณและผานตัวคุณ  งานทั้งหมดของคุณจะเปลาประโยชน
“ถาพระเจามิไดทรงสรางบานบรรดาผูที่สรางก็เหนื่อยเปลาถาพระเจามิไดทรง

เฝาอยูเหนือนคร  คนยามตื่นอยูก็เหนื่อยเปลา”
สดุดี ๑๒๗.๑

งานรับใชของคุณจะไมประสงคความสํ าเร็จนอกจากจะตั้งขึ้นบนจุดประสงคนิรันดรของพระเจา
มากกวามนุษย

“เพราะวาถาความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษยก็จะลมละลายไปเองเตถามาจากพระ
เจา ทานทั้งหลายจะทํ าลายเสียก็ไมได  เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบกับพระเจา”
  (กิจการ ๕.๓๘-๓๙)

จุดประสงคและแผนการ
ต้ังแตปฐมกาล  จุดประสงคของพระเจาไมเคยเปลี่ยนแปลงพระองคทรงมีแผนการหลายอยาง

ตางๆ  กันไปซึ่งเกี่ยวของกับจุดประสงคนี้  แตจุดประสงคของพระองคยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณไดเรียน
ในบทเรียนนี้  พระเจาทรงเปดเผยจุดประสงคเฉพาะของพระองคในพระวจนะที่เขียนไวพระองคยังทรง
เปดเผยอีกถึงแผนการทั่วไปของพระองคใหคริสตจักรเปนเครื่องมือซึ่งกิจการของพระองคจะสํ าเร็จได
โดยทางคริสตจักรนี้เอง

แตในฐานะผูเชื่อคุณตองวางแผนการเฉพาะเจาะจงอยางละเอียดถาคุณตองทํ าเจตนาของพระ
องคใหสํ าเร็จ  นี่คือการวางแผนและการจัดการตาม   วัตถุประสงคจะนํ ามาใชได   คุณตองคนพบ 

จุดประสงคเฉพาะของคุณภายในจุดประสงคใหญของพระเจาแลวคุณตองวางแผนการรับใชให
สอดคลองกับจุดประสงคนี้



ชื่อ                                                                          วิชา  การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๒

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. จุดประสงคของพระเจาคืออะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. เหตุใดจึงสํ าคัญที่จะตองเขาใจจุดประสงคและแผนการของพระเจา ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. พระเจาทรงกระทํ ากิจผานเครื่องมือใดเพื่อใหสํ าเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๕. จงสรุปการรับใชของพระเยซูซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกันจุดประสงคและแผนการของพระ
เจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร ๒/๒

๖. จงสรุปงานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวของและสัมพันธกับจุดประสงคและแผน
การของพระเจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๗. จงอธิบายงานรับใชของคริสตจักรซึ่งเกี่ยวของสัมพันธกับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา   การมองโลกตามทัศนะของพระคัมภีร

คํ าตอบบทดสอบ  บทที่ ๒

๑. เอเฟซัส ๑.๙-๑๐

๒. จุดประสงคของพระเจาคือ  คนทุกคนประสบกับการอภัยโทษบาปโดยทางพระเยซูคริสต  
ถูกนํ าเขามาใหมีสัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระองค  และเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักร
ของพระเจา   ดูเอเฟซัส ๓.๑๑  และ ๑.๙-๑๐;   และยอหน ๓
หนา  23

๓. ถาคุณไมเขาใจจุดประสงคของพระเจา  ชีวิตและการรับใชของคุณจะไมสอดคลองกับแผนการ
ของพระองค   หนา  24

๔. พระเจาทรงใชคนแตละคน  ชาติตางๆ  พระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรเปน
เครื่องมือเพื่อใหสํ าเร็จตามจุดประสงคและแผนการของพระองค   หนา  25-29

๕. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย   หนา  26-27

๖. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย  หนา 28

๗. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบาย   หนา  29-30



เพื่อศึกษาตอไป
1. พระเยซูทรงมีความเขาใจชัดเจนถึงบทบาทของพระองคในจุดประสงคและแผนการ
ของพระเจา จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับเรื่องนี้จากขอพระคัมภีรตอไปนี้

มัทธิว
5:17;  8:3,7;  9:13;  10:34-35;  13:41-42;  15:24;  18:11, 20;  19:28-29;  20:18-19, 28;  21:13;
24:35; 25:31;  26:24, 29, 32, 39, 64
มาระโก
1:38;  2:17;  10:33-34, 45;  14.21
ลูกา
2:49;  4:18-19, 43;  5:32;  9:22, 50;  11:49;  12:51;  13:32-33;  19:5, 10;  22:3f7, 69;  24:44, 46-
47
ยอหน
3:16-17;  4:34;  5:30, 43;  6:37-40, 51;  7:16, 33;  8:26, 29, 49-50;  9;4,  38-39;  10:10, 16-18;
12:24-27, 32, 46, 49-50;  13:5;  14:2, 16-18  ศึกษา

บทที่ 17 ทั้งบทเพราะกลาวไวมากเกี่ยวกับจุดประสงคของพระองค

2. จงศึกษาตอไปถึงจุดประสงคเพื่อสาวกของพระเยซู
มัทธิว
7:33;  9:37-38;  10:7-8, 38-39;  16:24-25;  28:18-20
มาระโก
1:17;  16:15-18;  8:34-35
ลูกา
5:10;  9:2;  10:2-9;  12:29;  14:26-27, 33;  22:29;  24:46-49
ยอหน
4:35;  6:27;  15:16;  20:21
กิจการ
1:4-58
3. จงศึกษาตอไปเกี่ยวกับ  “จุดประสงค”  โดยทั่วไปจากขออางอิงตอไปนี้

∗ เอสรา  ๔.๕



∗ สดุดี ๑๗.๓
∗ สดุดี ๑๕.๒๒
∗ ปญญาจารย ๓.๑,  ๑๗,  ๘.๖
∗ อิสยาห ๑๔.๒๔-๒๗,  ๒๓.๙, ๔๖.๑๑
∗ เยเรมีย ๔.๒๘

ดาเนียล ๑.๘
∗ กิจการ ๑๑.๒๓,  ๑๙.๒๑,  ๒๐.๓,  ๒๖.๑๓
∗ โรม ๘.๒๘,  ๙.๑๑, ๑๗
∗ โครินธ ๙.๗
∗ เอเฟซัส ๑.๔ข๑๑,  ๓.๑๑
∗ โคโลสี ๔.๘
∗ ทิโมธี ๑.๙,  ๓.๑๐
∗ ยอหน ๓.๘

4. ดาวิดปรนนิบัติตามจุดประสงคของพระเจาในสมัยยุคของพระองค  (กิจการ ๑๓
.๓๖)  จุดประสงคของพระเจาสํ าหรับคุณในคนรุนของคุณคืออะไร ?

Σ อธิบายวิธีที่โลกถูกแบงแยกออกเปนกลุมภาษามากหลาย
Σ อธิบายวิธีที่การแบงแยกนํ าไปสูการกอต้ังเปนกลุมคนมากมาย
Σ อธิบายวิธีที่กลุมคนกอต้ังขึ้นเปนชาติ



บทที่ ๓
วัตถุประสงค

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
• ใหคํ านิยามคํ าวา  “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”
• อธิบายความสํ าคัญของวัตถุประสงค
• อธิบายความแตกตางของความประสงคและจุดมุงหมาย
• อธิบายความแตกตางระหวางคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคและคํ าประกาศถึงหลักขอเชื่อ
• เขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคได
• บอกวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคแกผูอ่ืน

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“จงดํ าเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง..........จงฉวยโอกาส

ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย”
เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖  The Amplified Bible

คํ านํ า
ในบทสุดทาย  คุณไดเรียนวาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงวัตถุประสงคผูทรงวางแผนและดํ าเนิน

การตามแผนการตอเนื่องไปเพื่อใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของพระองค
พระเจาทรงเจิมและทรงใชผูที่เขาใจจุดประสงคของพระองคและเต็มใจที่จะเปนสวนของแผน

การของพระองค   การเปนสวนของแผนการของพระเจาชีวิตและการรับใชของคุณตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของพระองคคุณตองมีชีวิตและรับใชดวยการมีวัตถุประสงคเดียวกันกับจุดประสงคที่นํ า
ทางชีวิตและการรับใชของพระเยซู

บทเรียนนี้จะชวยใหคุณสรางคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผน
การของพระเจา

คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค
คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคเปนขอความที่บอกเหตุผลของการที่มีกลุมหรือองคกรขึ้นมาเปนการ

แสดงถึงความเขาใจของคุณในงานเฉพาะที่พระเจามอบใหคุณทํ าเปนขอความซึ่งแสดงถึงนิมิตและ
ความเชื่อ



สํ าหรับงานรับใช  องคกรหรือคริสตจักร  คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคจะบอกวาเหตุใดองคกร
ของคุณจึงตั้งขึ้น  จะอธิบายเหตุผลเฉพาะสํ าหรับกลุมของคุณในการทํ างานรับใช

สํ าหรับแตละคนนั้น  “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”จะบอกบทบาทของคุณเปนสวนตัวในแผน
การของพระเจา

คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคไมใชคํ าประกาศถึงหลักขอเชื่อขอความของหลักขอเชื่อบอกวางาน
รับใชของคุณเชื่ออยางไรเปนความสํ าคัญที่ตองมี  คํ าประกาศถึงหลักขอเชื่อแตไมใชอยางเดียวกับคํ า
ประกาศถึงวัตถุประสงค  (ดูตัวอยางของคํ าประกาศถึงหลักขอเชื่อในภาคผนวกของคูมือนี้)

วัตถุประสงคนั้นแตกตางจากจุดมุงหมาย   วัตถุประสงคคือขอความอธิบายวาเหตุใดจึงเกิด
ต้ังงานรับใชนี้ข้ึนจุดมุงหมายคือ   ขอความของแผนการซึ่งงานรับใชจะดํ าเนินการเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ
ประสงค

จุดมุงหมายคือส่ิงที่คุณทํ า  วัตถุประสงคคือเหตุใดคุณจึงเปนองคกร คุณจะไดเรียนมากขึ้น
เกี่ยวกับจุดมุงหมายในบทเรียนตอไปเกี่ยวกับการวางแผน

วัตถุประสงคไมใชอยางเดียวกับโปรแกรมของคริสตจักรโปรแกรมคือส่ิงที่จัดองคกรไวเพื่อ
ดํ าเนินตามแผนการซึ่งสัมพันธกับวัตถุประสงค คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสรุปโดยเฉพาะถึงสภาวะ
ของงานรับใชที่คุณรับทํ าในพระกายของพระคริสต

เปาโลมีวัตถุประสงคที่มีความหมายชัดเจนซึ่งเขารูดีและเขาสื่อสารแกผูอ่ืนใหรูดวย  เขาเขียนถึง
ทิโมธีวา

 “บัดนี้ ทานก็ประจักษชัดแลวซ่ึงคํ าสอน (หลักขอเชื่อ)  พฤติการ (การดํ าเนินชีวิต)
ความมุงหมาย (จุดประสงค)......”

๒ ทิโมธี ๓.๑๐
วัตถุประสงคของเปาโลไดรับการสื่อสารมาจากพระเจา
“คนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไวสํ าหรับจะนํ านามของเราไปยังคนตางชาติ

กษัตริยและลูกหลานของอิสราเอล”
กิจการ ๙.๑๕

คุณไดเรียนแลวในบทสุดทายวา  วัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาคือนํ าชายและหญิงใหมีความรู
ถึงพระองคและความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตเจา

วัตถุประสงคของเปาโลในการรับใชสอดคลองกับวัตถุประสงคและแผนการของพระเจาถาเปา
โล  จะเขียน  “การประกาศถึงวัตถุประสงค”  ของเขาออกมาก็อาจเปนดังนี้



“วัตถุประสงคของงานรับใชของขาพเจาก็เพื่อนํ าพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาไป
ยัง

...............คนตางชาติ  (ชาติอ่ืนๆ  นอกจากอิสราเอล)

...............กษัตริยตางๆ  (ผูนํ า)

...............ชาติอิสราเอล  (ยิว)
ความสํ าคัญของวัตถุประสงค

คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สํ าคัญมากเพราะวาวัตถุประสงคนั้น
ใหทิศทาง

นิมิตเปนภาพที่ชัดเจนในใจวาคุณตองทํ าสิ่งใดใหสํ าเร็จ  พระคัมภีรกลาวไววา
“ที่ใดๆ ที่ไมมีการเผยธรรม  ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย  แตคนที่รักษาธรรม

บัญญัติจะเปนสุข”
สุภาษิต ๒๙.๑๘

พระเจาทรงประทานนิมิตทั่วไปในพระวจนะของพระองคแตคุณตองมีนิมิตโดยเฉพาะของ
คุณดวย  คุณตองมีความรูชัดเจนวางานรับใชอะไรที่พระเจาทรงเรียกคุณใหทํ าใหสํ าเร็จ คุณตองรับ ใช
ดวยการมีนิมิตที่บงบอกไวชัดเจน

เมื่อพระเจาทรงตั้งนิมิต  พระองคไมทรงเปลี่ยนพระทัยเหมือนคนเราเมื่อคนและองคกร  ออก
หางจากนิมิตที่พระเจาประทานแกเขา  เขาก็พบความสับสน  ปญหาและความลมเหลว
สงเสริมใหมีทัศนะมองโลกตามพระคัมภีร

วัตถุประสงคที่คุณมีทํ าใหเปนการ  สงเสริมทัศนะการมองโลกตามพระคัมภีรเพราะวาคุณ
วิเคราะหดูส่ิงแวดลอมซึ่งคุณกํ าลังรับใชเพื่อกํ าหนด   วัตถุประสงค   ของคุณขณะที่คุณทํ าเชนนี้  คุณ
เร่ิมรับรูถึงความตองการฝายวิญญาณของคนในชุมชนในชาติและในโลกที่คุณรับใชอยู

ตัวอยางเชน  เปาโลวิเคราะสภาวะฝายวิญญาณเมืองเอเธนสจิตใจของเขาหวั่นไหวและ  เพราะ
เขารูและเขาใจวัตถุประสงคของงานรับใชของเขาเขาจึงประกาศขาวประเสริฐกับประชาชน
ที่อาศัยในเมืองตางชาตินี้  (ดูกิจการ ๑๗.๑๖-๓๔)

วัตถุประสงคมักจะสัมพันธกับความตองการการที่คุณรูถึงความตองการทํ าใหคุณมีทัศนะ  ใน
การมองโลกตามแบบพระคัมภีร  คุณเริ่มมองเห็นโลกตามที่พระเจาทรงมอง
ทํ าใหมีการวางแผน

วัตถุประสงคทํ าใหมีการวางแผน  เมื่อคุณรูวัตถุประสงคของคุณคุณสามารถวางแผนเพื่อให
สํ าเร็จตามนิมิตของคุณ  วัตถุประสงคที่ไมแนนอนทํ าใหเกิดแผนการที่ไมแนนอน

คุณทํ างานของพระเจาไดสํ าเร็จไมใชเพียงเพราะปรารถนาจะทํ าหรือเพียงแตทํ างานยุงไปหมด
งานอาจพลาดเปาหมายไดถาคุณไมมีนิมิตที่เฉพาะเจาะจง



มีงานดีๆ หลายอยางที่คุณทํ าได  คุณอาจยุงวุนวายทํ างาน  “เพื่อพระเจา” แตอะไรคืองานรับใช
ที่เฉพาะเจาะจงที่พระองคทรงมอบหมายใหคุณทํ าใหสํ าเร็จ ?  นี่คือส่ิงที่พระองคใหคุณรับผิดชอบเปน
ส่ิง  สํ าคัญที่คุณตองทํ าสิ่งหนึ่งที่  พระเจาทรงเรียกคุณใหทํ าและทํ าใหดีมากกวาที่จะทํ า  “หลายๆ ส่ิง”
ให สํ าเร็จ

พระเยซูทรงเนนความสํ าคัญกอนอื่นใดของวัตถุประสงคแกมารธา  เมื่อพระองคตรัสวา
“มารธา  มารธาเอย  เธอกระวนกระวายและรอนใจดวยหลายสิ่งนัก”

ลูกา ๑๐.๔๑
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานของการวางสิ่งที่มากอนอื่นใดถาสิ่งสํ าคัญกอนอื่นใดของคุณสอดคลอง

กับส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดในราชอาณาจักรของ   พระเจาทุกสิ่งที่คุณตองการเพื่อทํ างานรับใชใหสํ าเร็จ
พระองคจะจัดหาให

“แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจาและความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลานี้ให”

มัทธิว ๖.๓๓

การเงิน  คน  อุปกรณตางๆ  ส่ิงใดก็ตามที่คุณตองการเพื่อใหการรับใชมีประสิทธิภาพพระองค
จะจัดหาใหถาราชอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดในวัตถุประสงคของคุณ

งานรับใชทุกอยางมีส่ิงหนึ่งสํ าคัญกวาสิ่งอื่นใดถาคุณไมวางสิ่งสํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดของคุณให
สอดคลองกับพระวจนะของพระเจาแลว ส่ิงนั้นอาจกลายเปนสิ่งที่คุณทํ าไปโดยนิสัยเคยชินหรือเพราะ
แรงกดดันจากคนอื่นๆ  ความตองการตางๆ  หรือจากวิกฤติการคุณจะยอมใหโลกวางสิ่งสํ าคัญกอนอื่น
ใดไวแทนที่จะใหพระเจาทรงวางสิ่งนั้นในชีวิตคุณ

วัตถุประสงคทํ าใหเกิดการวางแผนสํ าหรับงานรับใชที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคเปนพื้นฐานในการที่จะเลือกและดํ าเนินตามแผนการและจัดงบประมาณการเงิน

วัตถุประสงคทํ าใหเราม ี“ นิมิตอยางเดียว ” และทํ าใหคุณไมหลงทางไปทํ างานรับใชที่พระเจาไมไดทรง
เรียกใหคุณทํ าหรือไมไดเตรียมคุณใหทํ าสิ่งนั้นๆ  ใหสํ าเร็จ

เพราะวาเวลาก็ส้ันแลวกอนที่  พระเยซูจะเสด็จกลับมาเพราะเหตุวาในโลกนี้มีความขัดสนมาก
มายและเวลานี้เปนเวลาของความชั่วราย   คุณจํ าเปนตองมีชีวิตอยูอยางมีวัตถุประสงคเต็มที่

“จงดํ าเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย  (วัตถุประสงค)  และมีคุณคาและอยางถูกตอง   จงฉวย
โอกาส  ใชเวลาทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย”   (เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖)  The
Amplified Bible

แผนการของเปาโล  การเดินทางและการรับใชทั้งหมดของเขามีความสัมพันธกันอยางเฉพาะ
เจาะจงกับวัตถุประสงค



ที่เขาไดรับการทรงเรียก  เขาใชเวลาทํ า  “งานดีๆ “   เขาอุทิศชีวิตของเขาใหแกงานที่  พระเจาทรงมอบ
หมายแกเขา

กํ าจัดความยุงเหยิง
ที่ใดที่ไมมีการนิยามวัตถุประสงคไวใหแนนอน  ความยุงเหยิงจะเกิดขึ้นจะไมมีความคิดหรือ

การกระทํ าที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมักจะเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยงขึ้นได
ในสมัยพันธสัญญาเดิม  ผูนํ าของอิสราเอลใชแตรเพื่อรวบรวมคนใหมารวมตอสูขาศึกตองมี

เสียงแตรที่ดังและเปนสัญญาณที่ชัดเจน  มิฉะนั้นแลวกองทัพของพระเจาอาจมีความสับสนได  (กันดาร
วิถี ๑๐.๙  และ ๑ โครินธ ๑๔.๘)

วัตถุประสงคที่ชัดเจนเปนเหมือนดังเสียงของแตร  ในการสูรบเปนการเรียกคนของพระเจาให
เขามาปฏิบัติการแตผูนํ าซึ่งเรียกผูอ่ืนใหเขามาสูแนวหนาของการตอสูฝายวิญญาณตองมีวัตถุประสงค
ที่ชัดเจน

ทํ าใหมีการประเมินผล
ถาคุณรูวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณคุณจะสามารถประเมินผลเพื่อดูวาคุณทํ าสํ าเร็จตาม

แผนการของพระเจาหรือไม
เพราะเหตุวาเปาโลรูและเขาใจจุดประสงคของเขาเขาจึงสามารถประเมินงานรับใชของเขาและ

กลาววา
  “ขาพเจาจึงเชื่อฟงนิมิตซ่ึงมาจากสวรรคนั้นและมิไดขัดขืน”

กิจการ ๒๖.๙
คุณจะไดศึกษาตอไปเกี่ยวกับการประเมินผลในหลักสูตรนี้

ทํ าใหการรับใชมีสิทธิอํ านาจและการเจิม
เพราะเหตุที่คุณรูวัตถุประสงคอยางเฉพาะเจาะจงและสิ่งนี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของพระ

เจาพระองคจะทรงเจิมงานรับใชของคุณคุณสามารถรับใชไดดวยอํ านาจและสิทธิอํ านาจเพราะคุณรู
อยางแนแทวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทํ าอะไร

จัดทํ าคํ าประกาศถึงวัตถุประสงค
ทีนี้คุณจะจัดทํ าคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใชซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

แผนการของพระเจา
คุณตองทํ าคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคเปนการสวนตัวซึ่งจะตอบคํ าถามนี้ไดวา  “งานรับใชสวน

ตัวของขาพเจาเขากันกับวัตถุประสงคและแผนการของพระองคอยางไร ?”



คุณตองเขียน  “คํ าประกาศถึงจุดประสงค”
“และพระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระ

จางเพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒

เหตุผลที่คุณตองเขียนลงไปก็คือ
๑.        เพื่อทํ าใหชัดเจน   ถาคุณมีความคิดที่วางเปลาถึงจุดประสงคของคุณอยูในหัวมันก็ไมชัดเจน
การเขียน  “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  ทํ าใหคุณชัดเจนวาพระเจาทรงเรียกใหคุณทํ าอะไร
๒.        เพื่อใหสื่อสารแกผูอ่ืนได   เราอาจกระตุนจูงใจใหคน  “วิ่งไปทํ างาน” กับนิมิตนี้และทํ าให
สํ าเร็จเมื่อเขาสามารถอานและเขาใจนิมิตได

ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทํ าการประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใช
การอธิษฐาน

คุณตองติดตอส่ือสารกับพระเจา  เพื่อที่จะพบจุดประสงคโดยเฉพาะของคุณในงานรับใชขอให
พระองค ทรงนํ าคุณไปในขณะที่คุณวิเคราะหส่ิงแวดลอมของคุณและศึกษาพระวจนะของพระองค

วิเคราะหสิ่งแวดลอม
เพื่อใหมีประสิทธิภาพ  วัตถุประสงคของคุณตองไมเพียงแตสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจา

แตตองสัมพันธกับความตองการของคนที่พระเจาทรงเรียกใหคุณรับใช
สถาบันฮารเวสไทมสอนวิชา “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”เพื่อศึกษาถึงคนและพื้นที่ทาง

ภูมิศาสตร
ซึ่งคุณกํ าลังรับใชอยู

ถาคุณไดศึกษาวิชาดังกลาวจบไปแลวจงทบทวน  ขอมูลที่คุณรวบรวมไดในชวงที่คุณทํ าการ
วิเคราะห  และใชขอมูลนั้นในการเขียนการประกาศถึงจุดประสงค

ถาคุณยังไมไดศึกษาวิชา  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม” ก็ควรศึกษากอนที่จะเขียนการประกาศ
ถึงวัตถุประสงคเพื่องานรับใช

กลาวสรุปงายๆ ก็คือ  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม” ชวยใหคุณเขาใจคนซึ่งคุณรับใชอยู เขาใจ
สภาวะฝายวิญญาณ  ความตองการของเขา   และสิ่งแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตร
ในที่ที่เขาอยู  เมื่อมีความรูเชนนี้แลวคุณจะสื่อสารขาวประเสริฐแกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิม

คุณไมควรวางวัตถุประสงคและแผนการบนพื้นฐานของความคิดหรือโปรแกรมที่ดี วัตถุประสงค
และแผนการตองสัมพันธกับความตองการฝายวิญญาณเชนเดียวกับที่วัตถุประสงคของพระเจาที่กลาว



ไวมีความสัมพันธกับความตองการของโลกที่เต็มไปดวยความบาป
งานรับใชหลายอยางประสบความลมเหลวแมวาเขาจะประกาศขาวประเสริฐแบบที่ไมเหมือน

ใครแตไมสัมพันธกับส่ิงแวดลอมซึ่งเขากํ าลังรับใชอยู
เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมเพราะวาคุณอาศัยอยูในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ถาคุณตองพบการทาทายฝายวิญญาณในการเปลี่ยนแปลงเชนนี้แลว คุณตองเขาใจสิ่งแวดลอมของคุณ
ที่สํ าคัญที่สุด  การวิเคราะหส่ิงแวดลอมเปดเผยใหรูถึงพลังฝายวิญญาณดานลบซึ่งทํ างานตอสู

กับคนในพื้นที่เฉพาะ  คุณสามารถอธิษฐาน  ผูกมัดและจัดการกับพลังฝายวิญญาณเหลานี้
การวิเคราะหส่ิงแวดลอมยังรวมถึงการวิเคราะหความเขมแข็งและความออนแอฝายวิญญาณ

ของคุณเองคนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความแข็งแกรงและของประทานฝายวิญญาณซึ่งทํ า
ใหสามารถปรับเขากับงานรับใชเฉพาะอยางไดอยางไมมีที่เปรียบ

คนแตละคนและงานรับใชแตละอยางมีความออนแอดวยซึ่งโดยธรรมชาติแลวจะมีผลตอความ
สามารถของเขาที่จะทํ างานรับใชใหสํ าเร็จ

การคิดถึงจุดออนแอของคุณไมเปนความคิดในแงลบการประเมินคาตนเองปองกันไมใหเราลม
เหลว  ถาอิสราเอลไดอธิษฐานและประเมินสภานการของเขาที่เมืองอัย  เขาคงจะไมพายแพพระเจา  คง
ตองเปดเผยใหรูถึงปญหาและเขาคงจะจัดการกับปญหานั้นไดกอนที่จะเขาตอสูกับศัตรู  (ดูโยชูวา ๗)

แตการที่คงอยูในความออนแอจะไมทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จคุณสํ าเร็จไดโดยเนนที่ความ
แข็งแกรงของคุณและใชมันเพื่อพระเกียรติของพระเจาในขณะเดียวกันคุณตองรับรูวาความออนแอของ
คุณเปดโอกาสใหฤทธิ์อํ านาจของพระเจาไดสํ าแดงออก

เมื่อประเมินผลความออนแอของคุณ  จงคํ านึงถึงสิ่งนี้
“แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา   ‘การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลวเพราะความ

ออนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น’  เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงภูมิใจใน
บรรดาความออนแอของขาพเจาเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา”

๒ โครินธ  ๑๒.๙

เมื่อประเมินผลความเขมแข็งของคุณ  จงคํ านึงถึงสิ่งนี้
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแกขาพเจาแลววา

อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน”

โรม ๑๒.๓



จงศึกษาคํ าประกาศถึงจุดประสงคที่อยูในพระคัมภีร
คํ าประกาศถึงจุดประสงคของคุณตองเปนตามพระคัมภีรหมายถึงวาตองสอดคลองกับจุดประ

สงคทั่วไปของพระเจาซึ่งเรากลาวไวในบทที่ ๒
ตอไปนี้เปนขอพระคัมภีรอ่ืนๆที่จะทบทวนเพื่อชวยใหคุณเขาใจจุดประสงคตามพระคัมภีรมาก

ข้ึนขณะที่คุณศึกษาขอความเหลานี้  จงเขียนความคิดและคํ าที่สํ าคัญซึ่งจะชวยใหคุณเขียน  ถึงวัตถุ
ประสงคของคุณเอง

♦ อิสยาห 1:1-20
♦ มัทธิว  7:33;  9:37-38;  10:7-8,  38-39;  16:24-25;  28:18-20
♦ มาระโก  1:17;  8:34-35;  11:25-26;  16:15-18
♦ ลูกา  4:16-19;  5:10;  9:2;  10:2-9;  12:29;  14:26-27;  22:29;  24:46-49
♦ ยอหน 2:21;  4:35;  6:27;  15:16;  20:21-22
♦ กิจการ  1:1-14;  2:42-47;  12:5, 12;  14:27
♦ โรม 10:13-15
♦ โครินธ  13
♦ โครินธ 4:3-4
♦ เอเฟซัส 1:21;  2:1-9,  19-22;  4:14-16;  5:25
♦ โคโลสี 1:2, 18;  1:5-6;  3:12-16
♦ เธสะโลนิกา 2:12
♦ ทิโมธี 6:17-19
♦ ติตัส 2:14;  3:1, 8, 14
♦ ฮีบรู 9:12;  10:25
♦ ยากอบ 1:17-27
♦ เปโตร 2:1-12

เขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงค
ถาคุณไดติดตามขั้นตอนเหลานี้ของการอธิษฐานการวิเคราะหส่ิงแวดลอมและศึกษา

วัตถุประสงค  ของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระวจนะของพระองค คุณก็พรอมแลวที่จะเขียน คํ า
ประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณเอง

จงเติมประโยคนี้



จุดประสงคของการรับใชสวนตัวของขาพเจาคือ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษา  ซึ่งสนับสนุนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคของคุณ ?

จงบอกขออางอิงขางลางนี้
                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
ที่นี้จงเขียนการประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใชรวมกันซึ่งคุณมีสวน  (เชนคริสตจักร

ของคุณ  องคการศาสนา  นิกาย  มิชชั่น ฯลฯ)
“วัตถุประสงคของงานรับใชนี้คือ
พระคัมภีรตอนใดที่พิเศษเฉพาะที่คุณศึกษาซึ่งสนับสนุนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับองค

การนี้ ?  จงเขียนขออางอิงขางลางนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

ประเมินผลคํ าประกาศถึงวัตถุประสงค
จงประเมินผลคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคซึ่งคุณไดเขียนแลว
๑. ขอความนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคทั่วไปของพระเจาตามที่เปดเผยไวในพระคัมภีร?

เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม?คุณอางขอพระคัมภีรเฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของคุณหรือ
ไม

๒. คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคเขียนไวอยางชัดเจนเพื่อใหเขาใจงายหรือไม
๓. คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่คุณกํ าลังรับใชอยูหรือไม ?

ตอบสนองตอความตองการฝายวิญญาณหรือไม ?
๔. คํ าประกาศนี้กลาววาเหตุใดการรับใชนี้จึงเกิดขึ้นมากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมพิเศษ

การบริการ  หรือการประกาศขาวประเสริฐเฉพาะอยางหรือไม
๕. คํ าประกาศนี้ทํ าใหการรับใชในอนาคตเปนไปไดอยางไมจํ ากัดหรือไม  ถาไม ก็เปนการ

จํ ากัดเกินไป  ตอไปนี้เปนคํ าประกาศที่จํ ากัดเกินไป



“วัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติคือเพื่อฝกอบรมฆราวาส ๑๐๐ คนใหเปน ผู
นํ าคริสเตียน”

คํ ากลาวนี้ไมเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะทํ าใหประเมินผลไดเพื่อดูวางานรับใชกํ าลังสํ าเร็จตาม
วัตถุประสงค  ฝกอบรมพวกเขาในดานใด ?  เพื่อวัตถุประสงคอะไร ?  เหตุใด ?  การฝกอบรมเนนที่อะไร

ทีนี้ใหเปดไปดูภาค  “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้และอานการประกาศถึงวัตถุประสงค ของ
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติซึ่งเรานํ ามาใชการประกาศนี้เฉพาะเจาะจงมากกวาและไมจํ ากัดขอบเขต
เพราะวามีรายละเอียดมากกวาเราสามารถประเมินผลเพื่อดูวาเรากํ าลังทํ าวัตถุประสงคของเราใหสํ าเร็จ
หรือไม”

ถา  “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  ของคุณไมเปนไปตามพระคัมภีร  ไมชัดเจนไมเนนที่ความ
ตองการ  จํ ากัดขอบเขตเกินไปหรือมีความกวางขวางเกินไป  ใหเขียนเสียใหม

มีใจรวมกันในวัตถุประสงค
โดยการทรงนํ าของพระเจา  ผูนํ าตองตั้งวัตถุประสงครวมกันเพื่องานรับใช   คริสตจักรหรือ

องคการทั้งหมด
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคนี้แกแตละแผนกหรือแกการประกาศแตละครั้งของคริสตจักรหรือ

องคการ  คนแตละคนภายในแตละแผนกหรือการประกาศแตละครั้งตองเขาใจวัตถุประสงคนี้
คุณตองสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วพระกายทองถิ่นทั้งหมดของผูเชื่อแตละคนตองรูวัตถุประสงค

เพื่อที่จะมีใจรวมกันในงานรับใชเพื่อทํ าใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคนั้น
เมื่อทุกคนรูวัตถุประสงค  ทุกคนก็สามารถดํ าเนินการตามแผนงานเพื่อใหเขาถึงวัตถุประสงค

ทุกคนทํ างานรวมกันเพื่อใหงานในสวนของเขาสํ าเร็จลงในวัตถุประสงคและแผนการของพระเจา
นิมิตซึ่งคุณจะสื่อสารไดชัดเจนนั้นเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดในการระดมคนและเงินเพื่อใหงานของ

พระเจาสํ าเร็จลงได
ตอไปนี้เปนบางวิธีที่จะสื่อสารวัตถุประสงคไปทั่วใหสมาชิกทั้งหมดไดรู
1. เขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคและมอบสํ าเนา ๑ ชุดแกแตละคน
2. สอนหรือเทศนาเรื่องวัตถุประสงคอยางนอยปละครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปน
ทางการหรือการประชุมที่ไมเปนทางการ
3. ปรึกษากันถึงวัตถุประสงคใหบอยครั้งทั้งในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือ

ในการประชุมวางแผนเปนทางการหรือในการประชุมที่ไมเปนทางการ
4. จงแนใจวาผูนํ าทุกคนในงานรับใชทบทวนวัตถุประสงคนี้ดวยกันอยางสมํ่ าเสมอ  

ซึ่งจะชวยใหนิมิตนี้ใหมสดอยูในจิตใจของเขา



ชื่อ                                                             วิชา การบริหารงานวัตถุประสงค

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๓

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  คืออะไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. เหตุใดคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสํ าคัญ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. อะไรคือความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๕.    อะไรคือความแตกตางระหวางคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคและการประกาศถึงหลักขอเชื่อ ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



๖. จงบอกถึง ๔ วิธี  ซึ่งคุณสามารถสื่อสารวัตถุประสงคไปใหสมาชิกทุกคนรู
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๗. ในฐานะที่คุณไดศึกษาในบทเรียนนี้  คุณไดเขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับงาน
รับใชสวนตัวของคุณเองหรือยัง ?  คุณไดเขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับคริสต
จักรหรือองคการคริสเตียนซึ่งคุณเปนสวนหนึ่งของหนวยงานนั้นหรือไม ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

คํ าตอบบททดสอบบทที่ ๓

๑. “จงดํ าเนินชีวิตอยางมีวัตถุประสงคและมีคุณคาและอยางถูกตอง  จงฉวยโอกาสใชเวลา
ทั้งหมดใหคุมคาเพราะวาทุกวันนี้มีแตความชั่วราย”  เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖
 The Amplified Bible

๒. คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคบอกใหรูถึงเหตุผลเพราะวาเหตุใดงานรับใชของคุณจึงเกิดขึ้น
และมีอยู  เปนสิ่งที่สรุปอยางเฉพาะเจาะจงถึงฐานะของงานรับใชที่คุณกํ าลังกระทํ าใน
พระกายของพระคริสต   หนา  ๓๘

๓. คํ าประกาศถึงวัตถุประสงคเปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะเหตุผลที่ใหไวในหนา  ๓๙
๔. วัตถุประสงคคือคํ าประกาศวาเหตุใดงานรับใชจึงมีข้ึน  จุดมุงหมายคือคํ าประกาศถึงแผน

งานซึ่งงานรับใชจะดํ าเนินไปเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค   หนา  ๓๘
๕. คํ าประกาศของหลักขอเชื่อบอกถึงสิ่งที่คุณเชื่อในหลักการ  คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค

อธิบายบทบาทเฉพาะของคุณในแผนการของพระเจา  หนา  ๓๘
๖. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  ๔๙
๗. ถาคุณยังไมไดเขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใชสวนตัวของคุณและองค

กรหรือคริสตจักรซึ่งคุณมีสวนรวม  กรุณาทํ าเสียกอนที่จะเรียนบทตอไป



เพื่อศึกษาตอไป
๑. ถางานรับใชของคุณมีคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคแลว  จงทบทวนดูโดยการตอบคํ าถาม

เหลานี้
∗ มีการเขียนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนหรือไมเพื่อใหเขาใจไดงายๆ ?
∗ คํ าประกาศนี้เขียนขึ้นเมื่อใด ?
∗ คํ าประกาศของวัตถุประสงคสะทอนใหเห็นวาขณะนี้คุณกํ าลังทํ างานรับใชอะไรหรือไม ?
∗ คํ าประกาศนี้เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม ?
∗ งานรับใชสํ าเร็จผลในการทํ าใหวัตถุประสงคสํ าเร็จลงไดหรือไม ?
∗ งานรับใชลมเหลวในการทํ าใหวัตถุประสงคสํ าเร็จลงหรือไม ?
∗ เหตุใดจึงลมเหลว ?  จะทํ าอะไรไดบางเพื่อแกไขความลมเหลว ?
∗ ไดมีการสื่อสารวัตถุประสงคออกไปทั่วสามัคคีธรรมในทองถิ่นอยางเพียงพอหรือไม ?  การที่

จะตัดสินเรื่องนี้ใหพิจารณาคํ าถามตอไปนี้
• ผูนํ าของคุณไดศึกษาถึงคํ าประกาศภายใน ๒ ปสุดทายหรือไม ?
• มีการเทศนาถึงคํ าประกาศภายในปที่ผานมาหรือไม ?
• ไดมีการพิมพการประกาศของวัตถุประสงคและแจกจายแกสมาชิกของ

     หนวยงานหรือไม ?
• ขอใหสมาชิกบอกคุณถึงวัตถุประสงคของงานรับใช  เขาสามารถบอก   
    ไดหรือไม ?

∗ ถางานรับใชของคุณมีแผนการ  โปรแกรม  งบประมาณและจุดมุงหมาย  ส่ิงเหลานี้มีความ
สัมพันธกับคํ าประกาศวัตถุประสงคของคุณหรือไม ?  คํ าประกาศนี้มีความสัมพันธกับส่ิง
แวดลอมซึ่งคุณกํ าลังรับใชอยูหรือไม ?  คํ าประกาศนี้ตอบสนองตอความตองการฝาย
วิญญาณที่มีอยูหรือไม

∗ คํ าประกาศนี้กลาววาเหตุใดจึงมีงานรับใชนี้อยู  มากกวาที่จะกลาวถึงโปรแกรมเฉพะอยาง
การบริการหรือการออกไปประกาศขาวประเสริฐ

∗ คํ าประกาศนี้ใหโอกาสที่เปนไปไดอยางไมจํ ากัดของงานรับใชในอนาคตหรือไม  หรือวา
จํ ากัดขอบเขตเกินไป ?

∗ คํ าประกาศเฉพาะเจาะจงเกินไปหรือไม ?  ถาคํ าประกาศมีความกวางทั่วไปมาก  คุณจะไม
รูวาคุณกํ าลังทํ าสํ าเร็จเพียงพอหรือไม ?



∗ จํ าเปนตองเขียนวัตถุประสงคข้ึนมาใหมหรือไม ?  ถาตองทํ า  ใหทํ าตามแนวทางที่ใหไวใน
บทเรียนนี้ที่ชื่อวา  “จัดทํ าคํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”

∗ ๒. กิจการ ๑๓.๓๕  บอกไววา กษัตริยดาวิดปรนนิบัติตามวัตถุประสงคของพระเจาที่ทรงมี
ในชีวิตและงานรับใชของเขา  จงศึกษาชีวิตของกษัตริยดาวิดใน ๑ และ ๒ ซามูเอลและตอบ
คํ าถามตอไปนี้

∗ ดาวิดคนพบวัตถุประสงคของเขาไดอยางไร ?
∗ เขาทํ าอะไรเพื่อใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของพระเจา
∗ ถาดาวิดไดเขียน  “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  คํ าประกาศนี้จะเปนอยางไร ?
∗ ถาดาวิดไดเขียนรายการของจุดมุงหมายเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของเขา  รายการนี้จะ

เปนอยางไรบาง ?
∗ ตอไปนี้เปนคํ าประกาศถึงวัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ

เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ
คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค

พระเยซูทรงเนนความสนใจของสาวกของพระองคไปที่การเก็บเกี่ยวทุงนาฝายวิญญาณของโลก
เสมอๆ

“ทานทั้งหลายวา  อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ  เราบอกทานทั้งหลายวา เงย
หนาขึ้นดูนาเถิดวาทุงนาเหลืองราม  ถึงเวลาเกี่ยวแลว”

ยอหน ๔.๓๕

คํ าทาทายที่องคพระผูเปนเจาของเราทรงใหไวแกคนงานชายและหญิงผูที่รูวาจะเก็บเกี่ยวทุงนา
ฝายวิญญาณของโลกเพื่อราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร

เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติไดอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงคนี้คือ  เพื่อจัดหา  ฝกอบรม กระตุน
จูงใจและระดมพล  เครือขายของผูเก็บเกี่ยวนานาชาติซึ่งสามารถที่จะ

I. อธิษฐานเผื่อการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณนานาชาติ
“ขาวที่ตองเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา”    มัทธิว ๙.๓๗-๓๘

“จงขอจากเราเถิด  และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของเจาตลอดทั้ง
แผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา” สดุดี ๒.๘



๒. บอกใหรูถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“จงมอบคํ าสั่งสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่

ซ่ือสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   ๒ ทิโมธี ๒.๒

๓. แสดงออกถึงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญาแตเปนคํ าซ่ึงได

แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพเพื่อความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของ
มนุษย  แตอาศัยฤทธิ์เดชของ พระเจา”

๑ โครินธ ๒.๔-๕

๔. ส่ือสารคํ าสั่งที่เรงดวนในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณทั่วโลก
“ฤดูเกี่ยวก็ผานไป  ฤดูแลงก็สิ้นลงแลว  และเราทั้งหลายก็ไมรอด”

เยเรมีย ๘.๒๐
๕. ระดมสมาชิกของพระกายของพระคริสตใหเก็บเกี่ยวทุงนาที่เขาไดรับมอบหมายในทั่ว โลก  ใน
ชวงสุดทายของการเก็บเกี่ยว

“ทรงรักษาสัปดาหที่กํ าหนดการเกี่ยวขาวไวใหแกเรา”   เยเรมีย ๕.๒๔



บทที่ ๔
การวางแผน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
♦ ใหคํ านิยามของคํ าวา  “จุดมุงหมาย”
♦ อธิบายความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
♦ บอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองชนิด
♦ อธิบายความสํ าคัญของจุดมุงหมาย
♦ อธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายในระยะยาวกับจุดมุงหมายในระยะสั้น
♦ อธิบายวาจะเลือกจุดมุงหมายอยางไร
♦ เขียนจุดมุงหมายของการรับใชสวนตัว
♦ เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํ ารวมกัน
♦ ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”

ลูกา ๑๒.๔๗

คํ านํ า
บทเรียนสองบทสุดทายเกี่ยวของกับความสํ าคัญของจุดประสงคในงานรับใช แตคุณอาจพูด

เกี่ยว กับวัตถุประสงคและนิมิตเสมอและไมเคยทํ านิมิตใหสํ าเร็จลงไดเลย
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวัตถุประสงคของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณคุณตองเตรียมตัว

คุณเองใหทํ าวัตถุประสงคสํ าเร็จ
 “บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”

ลูกา ๑๒.๔๗
คุณเตรียมตัวที่จะทํ าวัตถุประสงคของพระเจาใหสํ าเร็จไดโดยการวางแผนที่ฉลาดการวางแผน

เปนหัวขอของบทนี้และอีก ๒ บทเรียนตอไป
ในบทนี้  คุณจะเรียนวาจะวางแผนอยางไร  บทที่ ๕  อธิบายวาจะดํ าเนินการตามแผนอยางไร

และบทที่ ๖  อธิบายวาจะประเมินผลแผนการไดอยางไร
จุดมุงหมาย



“จุดมุงหมาย”  คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทํ าเปนเปาหมายหรือความ
ต้ังใจที่จะไปใหถึง  เปนแผนการ  เมื่อคุณวาง  “จุดมุงหมาย”  เพื่องานรับใช คุณจะวางแผนการที่ จัด
การไวดีแลวเพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ

คุณวางแผนไมวาคุณจะรูตัวหรือไมก็ตามแตละวันคุณทํ างานบางอยางที่เปนแผนการของคุณ
สํ าหรับวันนั้น  ไมวาคุณจะตริตรองอยางรูสึกตัวหรือไมที่จะทํ างานนั้นๆ

การวางแผนโดยการตั้งจุดมุงหมายไวนั้นเปนเพียงวิธีของการทํ าสิ่งที่คุณไดทํ าไปแลวมันชวย
ใหคุณมีจุดมุงเนนและทิศทางในแตละวัน มันทํ าใหกิจกรรมที่คุณทํ าสอดคลองกับ วัตถุประสงคของ
งานรับใชของคุณการวางแผนเปนวิธีของการเชื่อฟงพระเจาและทํ าวัตถุประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ
สํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณ

วัตถุประสงคไมใชคํ าบัญชาที่ศักดิ์สิทธิ์  แตเปนสิ่งผูกพันที่คุณทํ าตออนาคตวัตถุประสงค  ไมได
ตัดสินอนาคตของคุณแตเปนหนทางที่จะจัดการใหคนของพระเจาปฏิบัติงานของพระเจา

วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
มีความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมายคุณไดเรียนรูวาวัตถุประสงคคือนิมิตฝาย

วิญญาณคือ การรูเหตุผลเฉพาะของคุณในงานรับใช  รูสวนของคุณในแผนการของพระเจา
จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทํ าเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคที่พระเจาประทานแกคุณเปนแผน

การที่ทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
วัตถุประสงคและนิมิตจะไมสํ าเร็จลงไดเพราะวามีเพียงนิมิตและวัตถุประสงคแตคุณตองทํ าให

ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นวัตถุประสงคเปนสิ่งที่ดลใจคุณแตจุดมุงหมายผลักดันคุณออกไปขางหนาเพื่อใหสํ าเร็จ
ตามนิมิตวัตถุประสงคเปนเหมือนความเชื่อจุดมุงหมายเปนเหมือนการงานวัตถุประสงคที่ปราศจาก
แผนงานก็ไมเกิดผลเชนเดียวกับความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าก็ตายแลว

วัตถุประสงคของคุณในแผนการของพระเจานั้นยิ่งใหญพอที่จะทํ าใหคุณใชเวลาทั้งชีวิตที่จะทํ า
ใหสํ าเร็จแผนการเปนเหมือนขั้นตอนเล็กๆตามทางที่จะไปสูการทํ าใหนิมิตที่พระเจาประทานแกคุณสํ า
เร็จ

ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจในเรื่องนี้



จุดมุงหมาย → 

จุดมุงหมาย → วัตถุประสงคเฉพาะ
เจาะจงของเรา

→ วัตถุประสงคอันยิ่ง
ใหญของพระเจา

→ ออกไปสูโลกทั้ง
มวล

จุดมุงหมาย → 

ใหมองดูดีๆที่แผนผังซึ่งแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายชวยคุณใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของคุณซึ่งเปน
สวนของวัตถุประสงคของพระเจาไดอยางไรถาแตละสวนของพระกายพระคริสตทํ าวัตถุประสงคเฉพาะ
ของเขาใหสํ าเร็จแลววัตถุประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาในการออกไปสูโลกดวยพระกิตติคุณก็จะสํ าเร็จ
ลงได

จุดมุงหมายของเปาโล
ใหเรามาทบทวน “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  ของเปาโลซึ่งคุณไดศึกษาในบทที่ ๓
“จุดมุงหมายของขาพเจาในงานรับใชคือเพื่อนํ าพระนามของพระเยซูคริสตเจาไป
ยัง
....................คนตางชาติ  (ชาติตางๆ  ที่นอกเหนือจากอิสราเอล
....................กษัตริย  (ผูนํ า)
....................ชาติอิสราเอล”

กิจการ ๙.๑๕

ตอไปนี้เปนรายการของจุดมุงหมายของเขาเปนแผนการเพื่อทํ าใหวัตถุประสงคของเขาสํ าเร็จ
“ขาพเจาจะรับใชและเปนพยานเพื่อ
................เบิกตาของเขา
................ใหเขากลับจากความมืดมาถึงความสวาง
................ใหเขาหันกลับจากอํ านาจของซาตานมายังพระเจา
................นํ าเขามารับการยกโทษความบาปผิด
................นํ าเขามารับมรดกฝายวิญญาณของเขา”

ดู กิจการ ๒๖.๑๕-๑๘
จุดมุงหมายชนิดตางๆ



มีจุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ
จุดมุงหมายสวนตัว  เปนแผนการที่คุณทํ าเพื่อใหวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณเองสํ าเร็จ
จุดมุงหมายกลุม  เปนเแผนการที่คุณทํ ากับผูอ่ืนเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของหนวยงานรวม

ของคุณ  คริสตจักร  นิกาย  องคการ ฯลฯ

คํ าประกาศแหงความเชื่อ
โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคํ าประกาศถึงสิ่งที่คุณตองกระทํ าในอนาคตจึงเปนคํ าประกาศของ

ความเชื่อซึ่งทํ าสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
“ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนความรูสึกมั่นใจวาสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมี

จริง”
ฮีบรู ๑๑.๑

คุณไมไดทํ าแผนการที่เห็นแกตัวของคุณเอง  คุณวางแผนเพื่อใหวัตถุประสงคของพระเจาสํ าเร็จ
คุณเปดใจออกสูการทรงนํ าของพระองคเสมอ

“แตวาทานไมรูเรื่องของพรุงนี้   ชีวิตของทานเปนเชนใดเลา    ทานก็เปนเชนหมอก
ที่ปรากฎอยูเพียงชั่วครูแลวก็หายไป   แทนที่จะพูดเชนนั้นทานทั้งหลายควรจะพูดวา ‘ถาองค
พระผูเปนเจาทรงโปรด  เราจะมีชีวิตอยูและจะกระทํ าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น’ “

ยากอบ ๔.๑๔-๑๕

โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคํ าประกาศแหงความเชื่อจึงเปนการเสี่ยงภัยคุณตองกาวออกไปดวย
ความเชื่อและเริ่มตนปฏิบัติตามนั้น

โดยเหตุที่พระเจาทรงรูอนาคตพระองคจึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผน
ได

ความสํ าคัญของจุดมุงหมาย
จุดมุงหมายทํ าใหคุณทํ าวัตถุประสงคเฉพาะของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณไดสํ าเร็จเหตุ

ผล  สํ าคัญที่ตองมีจุดมุงหมายก็เพื่อชวยใหทํ าสิ่งตางๆ  ที่ตองทํ าไดเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของคุณ
การมีแผนการชวยคุณใหทํ าสิ่งตางๆเกิดขึ้นไดแทนที่จะปลอยใหมันเกิดนั้นเองแผนการชวยคุณ

ใหทํ าอยางมีวัตถุประสงคแทนที่จะตอบสนองดวยความงงงวยอยางรีบดวน



จุดมุงหมายใหทิศทางแกคุณ โดยเหตุที่จุดมุงหมายบอกวาตองทํ าสิ่งใดทุกคนจึงตองรูแผนการ
นี้  จะมีการรับรูถึงทิศทางและการผูกพันตนตอเปาหมายเดียวกันจะลดการยุงเหยิงเสียการนํ าทางจะ
ยากถาคุณไมรูวาคุณกํ าลังไปที่ใด  จุดมุงหมายทํ าใหรูวาคุณกํ าลังไปที่ใด

โดยเหตุที่คุณกํ าลังวางแผนไปขางหนาคุณจึงสามารถคาดการณถึงปญหาลวงหนาไดและหา
ทางออกเสียกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นคุณสามารถเขาไปรวมในการตอสูฝายวิญญาณเชิงบุกไดมากกวาที่
จะ “ต้ังรับ”

การวางแผนชวยใหคนพบตํ าแหนงสถานที่ของตนในงานรับใชในพระกายของพระคริสตเพราะ
เหตุที่จุดมุงหมายบอกวาใครจะทํ าอะไรแตละคนในงานรับใชจะรูถึงงานเฉพาะอยางของตนคุณสามารถ
ระดมผูเชื่อทั้งหมดใหมีจุดประสงคและแผนการรวมกัน

จุดมุงหมายทํ าใหมีการประเมินงานรับใชคุณสามารถตรวจสอบแผนงานของคุณและดูวาแผน
งานนั้นๆ  ทํ าใหพระประสงคของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณสํ าเร็จหรือไม

จุดมุงหมายปองกันไมใหคุณ  “หลงออกไป”  ในงานรับใช  ถาคุณไมมีจุดมุงหมาย คุณจะใช
เวลาชั่วชีวิต  แลวทันใดนั้นก็มารูตัววา “ฉันไมไดทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ”  คุณทํ าไปเรื่อยๆ
โดยไมมีแผนการหรือการจัดองคกรบริหาร  ไมมีการประเมินผลการรับใชและคุณก็ลมเหลว

การวางแผนชวยใหคุณแยกแยะแรงจูงใจของคุณไดแรงจูงใจคือเหตุผลของคุณในการทํ าสิ่ง
ตางๆ  คุณจะพบตัวคุณเอง  ตรวจสอบจุดมุงหมายและแรงจูงใจของคุณในทุกๆ ดานของงานรับใช

คุณจะเริ่มตนถามวา  “จุดมุงหมายของขาพเจาในการเทศนาคํ าเทศน  นี้คืออะไร”  “อะไรเปน
จุดมุงหมายของขาพเจาในการประชุมธุรกิจนี้”   “อะไรคือจุดมุงหมายในการสอนคํ าสอนนี้”   “อะไรคือ
จุดมุงหมายของขาพเจาในการใหคํ าปรึกษาบุคคลนี้หรือเขียนจดหมายนี้  ฯลฯ”

คุณเริ่มที่จะประเมินกิจกรรมทุกอยางในแงที่วากิจกรรมนี้มีสวนสัมพันธกับจุดประสงคของคุณ
ในงานรับใชอยางไร

คัดเลือกจุดมุงหมาย
คุณควรไดจุดมุงหมายมาโดยการอธิษฐานการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์การศึกษา

พระวจนะของพระเจาและจากการเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของพระเจา
การวางแผนไมใชส่ิงที่มาแทนการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีรการวางแผนควรเกิดจาก

การอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร  การวางแผนควรสัมพันธกับจุดประสงค
คุณไดศึกษาจากบทสุดทายแลววาการวิเคราะหส่ิงแวดลอมเปดเผยใหเห็นความตองการฝาย

วิญญาณของคนและพื้นที่ซึ่งคุณรับใชอยูไดอยางไรคุณไดเรียนวาจุดประสงคของการรับใชตองสัมพันธ
กับความตองการเหลานี้เชนเดียวกับสัมพันธกับแผนการของพระเจา



การอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีรและความรูถึงจุดประสงคเปนสิ่งสํ าคัญมากสํ าหรับการวาง
แผน  ถาปราศจากสิ่งเหลานี้ คุณจะวางแผนดวยการใชเหตุผลของมนุษยวิถีของคุณไมใชวิถีของพระเจา

“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา  ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา”
พระเจาตรัสดังนี้เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกวาทางของเจาและ
ความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น”

อิสยาห ๕๕:๘-๙

ความผิดพลาดของการวางแผนของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖-๒๐  ก็คือ  เขาคิด  “ภายในตัว
ของเขาเอง”  เขาวางแผนการโดยปราศจากการทรงนํ าของพระเจา

พระเจาทรงรูแผนการที่พระองคทรงมีตอคุณแลวความรับผิดชอบของคุณคือเพื่อเขาใจและ
ปฏิบัติตามแผนการของพระองค

 “พระเจาตรัสวาเพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสํ าหรับเจา  เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ  เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา”

เยเรมีย ๒๙.๑๑

โดยเหตุที่คุณเลือกจุดมุงหมายการวางแผนยอมประกอบดวยการตัดสินใจคุณจะตัดสินใจวา
จะทํ าบางสิ่งและตัดสินที่จะไมทํ าบางสิ่ง  คุณจะวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งใดไวเพื่อทํ ากอน

ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  มีการศึกษาถึง  ลูกา ๑๒.๑๖-๒๐ ซึ่งชี้ใหเห็นความสํ าคัญของ การ
วางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดใหเหมาะสม

คุณอาจตองการทบทวนหลักการของการตัดสินใจตามพระคัมภีรซึ่งใหไวในหลักสูตรที่ชื่อ
“หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  และ  “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา”  ซึ่งจะชวยคุณในการตัดสินใจ
ในกระบวนการวางแผน

วางจุดมุงหมาย
ตอไปนี้เปนแนวทางบางประการเพื่อชวยคุณวางจุดมุงหมายเพื่องานรับใช

ตองเขียนจุดมุงหมาย
“พระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระจาง

เพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒

ถาคุณเขียนจุดมุงหมายลงไปจะทํ าใหจํ างายดํ าเนินการและประเมินแผนการของคุณงายกวา



เดิมซึ่งเปนสิ่งที่ดาวิดทํ าขณะที่เขาวางแผนการสรางพระวิหารภายใตการดลใจของพระเจาดาวิดกลาว
วา

“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทํ าใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยวดวย
เรื่องนี้คือ  งานทุกอยางซ่ึงตองกระทํ าตามแผนผังนั้น”

๑ พงศาวดาร ๒๘.๑๙
จุดมุงหมายตองใหสัมพันธกับจุดประสงค

นี่เปนสวนสํ าคัญมากของการวางแผนถาคุณวางแผนการที่ไมสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับ
ใชของคุณ  คุณจะทํ างานที่ดีแตไมใชงานที่พระเจาทรงมอบใหคุณทํ า

ถาจุดมุงหมายทั้งหมดของคุณสัมพันธกับจุดประสงคของคุณแลวจุดมุงหมายนั้นจะสัมพันธซึ่ง
กันและกันและทํ างานไปดวยกันในแผนการทั่วไปของงานรับใช

ถาจุดประสงคของคุณกลมกลืนกับจุดประสงคของพระเจาและแผนการที่คุณทํ ากลมกลืนกับจุด
ประสงคของคุณ  แลวจุดมุงหมายของคุณจะเปนไปตามพระคัมภีร
ตองบอกจุดมุงหมายใหชัดเจน

ถาไมมีการเขียนจุดมุงหมายอยางชัดเจน  ก็จะไมมีใครเขาใจถึงจุดมุงหมาย
จงเขียนจุดมุงหมายแตละอยางใหชัดเจน  ใหมีเปาหมายเดียวสํ าหรับจุดมุงหมายแตละอยาง

ทํ าใหงายที่จะเขาใจแผนการ
จํ าไววาฮาบากุก ๒.๒  บอกไววานิมิตที่ชัดเจนที่คนเขาใจจะเปนแรงจูงใจใหเขาทํ างานได

จุดมุงหมายตองใหสมดุลย
การวางแผนตองใหสมดุลยระหวางความเชื่อกับความเปนจริง ถาเกินจริงไปก็จะไมอาจสํ าเร็จ

ได
แตในขณะเดียวกันอยาถูกจํ ากัดโดยแหลงทรัพยากรความคิดตามธรรมชาติบุคคลากรหรือการ

เงินของคุณ  จงวางแผนการที่ไมจํ ากัดแหงความเชื่อ  จํ าไววา
“ฝายมนุษยก็เหลือกํ าลัง   ที่จะทํ าไดแตไมเหลือกํ าลังของ  พระเจาเพราะวาสํ าหรับ

พระเจาแลว  ทุกอยางเปนไปได”  (มาระโก ๑๐.๒๗)

จุดมุงหมายตองแนนอน
แผนการตองแนนอน  หมายความวาตองตอบคํ าถามตอไปนี้ได
∗ เรากํ าลังทํ าอะไร ?   บอกส่ิงที่คุณจะทํ าใหเฉพาะเจาะจงลงไป
∗ เราจะทํ าสิ่งนั้นอยางไร ?  บอกข้ันตอนและวิธีการ ซึ่งคุณจะทํ าใหชัดเจนเพื่อใหสํ าเร็จตาม

แผนการ



∗ เราจะทํ าเมื่อไร ?   วางกํ าหนดการวันเริ่มตน  วันที่เสร็จส้ินและเวลาที่จะทบทวนความกาว
หนาของแผนการ

∗ ใครจะเปนผูทํ า ?   ใครจะทํ างานเฉพาะอยางเพื่อใหแผนการดํ าเนินไป ?  ตองการใชคน
งานกี่คน ?   ใครมีของประทานฝายวิญญาณที่จะทํ าแผนการนี้อยางมีประสิทธิภาพ ?   คน
ที่เกี่ยวของจะทํ างานรวมกันไดอยางไร ?

∗ จะใชเงินสักเทาไร ?  ประมาณการวาจะใชจายเทาไรเพื่อใหจุดมุงหมายสํ าเร็จลงได  เมื่อ
คุณทํ าเชนนี้ คุณกํ าลังสราง  “งบประมาณ”  คุณกํ าลังประมาณการใชจายเพื่อใหสํ าเร็จ
ตามแผนการ

ถาคุณจัดงบประมาณการรับใชบนพื้นฐานของ  จุดมุงหมายแลวจุดมุงหมายของคุณจะสอด
คลองกับจุดประสงคของคุณ และคุณจะใชงบประมาณของการรับใชนี้เพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของคุณ
มิฉะนั้น คุณจะไมไดใชเงินอยางมีสติปญญา

หลักสูตรที่ชื่อวา  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  บอกถึงหลักการของพระคัมภีรในดาน
การเงินซึ่งจะชวยใหคุณใชจายเงินของการรับใชอยางเหมาะสม  (ไดใหตัวอยางของงบประมาณไวใน
ภาคผนวกของคูมือนี้)

จุดมุงหมายตองเปนสิ่งที่วัดได
หมายถึงวาตองเขียนจุดมุงหมายไวเพื่อคุณจะสามารถประเมินวาคุณทํ าแผนการสํ าเร็จลงหรือ

ไม  คุณจะเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลในบทที่ ๖
จุดมุงหมายตองบอกใหชัดเจนวาคุณตั้งใจใหอะไรเกิดขึ้นซึ่งเปนผลของสิ่งที่คุณกํ าลังกระทํ า

ซึ่งทํ าใหงายตอการที่จะประเมินผลและตัดสินดูวาคุณไดทํ าจุดมุงหมายใหสํ าเร็จหรือไมคุณไมสามารถ
วัดผลของงานรับใชโดยปราศจากมาตรฐานที่ต้ังไวกอนเพื่อที่จะนํ ามาตัดสินผลงานของคุณ

ตองจัดบริหารจุดมุงหมายโดยกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใด  (Priority)
คุณจะวางจุดมุงหมายหลายประการเพื่องานรับใชดังนั้นคุณตองจัดการหรือบริหารจุดมุงหมาย

โดยกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทํ าแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ?  จุดมุงหมายใดที่จํ าเปนตองทํ าใหสมบูรณกอน

ที่คุณกอนสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทํ าแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ?  จุดมุงหมายใดที่จํ าเปนตองทํ าใหสมบูรณกอน

ที่คุณจะทํ าแผนการอื่นๆ  ตอไปใหสํ าเร็จ ?



ตัวอยางเชน   คุณตองทํ าแผนการของการประกาศในหมูบานใดหมูบานหนึ่งกอนที่คุณจะตั้งคริ
สตจักรไว

สํ าหรับผูที่กลับใจ

รวมเอาจุดมุงหมายทั้งในระยะยาวและในระยะสั้นเขาดวยกัน
การวางแผนเปนแผนการซึ่งตองใชเวลาโดยเหตุนี้เองคุณควรวางแผนใหยาวลวงหนาเทาที่จะ

ทํ าได
การวางแผนมีความสัมพันธกับอนาคต  มีอนาคตอยู ๒ แบบดวยกันคือ

อนาคตอันใกลทันที  ๒-๓ วัน,  ๒-๓ สัปดาห  และ ๒-๓ เดือน  ตอไปเปนอนาคตอันใกลทันที
คุณควรทํ าการวางแผน  “ระยะสั้น”  สํ าหรับชวงเวลานี้ซึ่งเปนแผนการซึ่งคุณจะทํ าทันทีเดี๋ยวนี้

อนาคตที่อยูไกล  อนาคตที่อยูไกลคือ  ปตอไป  และปตอๆ ไป  คุณควรวางแผนการ  “ระยะ
ยาว”สํ าหรับอนาคตที่อยูไกลเปนแผนการอนาคตซึ่งคุณสามารถเริ่มตนเตรียมตัวและอธิษฐาน
ไดเดี๋ยวนี้  คุณจะทํ าตามแผนการไดจริงๆ ในภายหลัง

เพื่องานรับใชที่มีประสิทธิภาพ  คุณควรวางแผนการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเมื่อคุณทํ าเชนนี้
คุณจะรูวาคุณตองทํ าอะไรในขณะนี้และคุณจะทํ าอะไรอยางแนนอนในอนาคต

พระคัมภีรสอนวาเราตอง “ทํ างานยุงจนกวาพระองคเสด็จมา”  หมายถึงวาเราตองวางแผน
และดํ าเนินการตามแผนเพื่ออาณาจักรของพระเจาทั้งในปจจุบันและในอนาคตจนกวาพระเยซูจะ
เสด็จกลับมาและนํ าเราไปสูสวรรค

การวางแผนเปนกระบวนการ
แผนการควรใหยืดหยุนและใหมีการเปลี่ยนแปลงไดการวางแผนเปนกระบวนการที่ไดรับการ

ทรงนํ าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  จงเปดชองตอการทรงนํ าใหมๆ  ในการวางแผนเสมอ
อัครทูตเปาโลวางแผนการที่จะไปเอเชียในเวลาหนึ่งแตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยวา

ไมใชเวลาที่เหมาะสม  เปาโลปรับเปลี่ยนแผนการของเขาและไปเอเชียในเวลาอื่น  (กิจการ ๑๖.๖)
หลังจากที่คุณวางแผนการแลวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอมหรือในงานรับ

ใชของคุณควรมีการเปดเผยใหรูแผนการที่ดีกวาปญหาที่เกิดขึ้นอาจทํ าใหจํ าเปนตองทบทวนแผนการ
ด้ังเดิมนี่จึงเปนเหตุที่  เหตุใดการวางแผนจึงตองยืดหยุนคุณตองเปดสูการเปลี่ยนแปลงแผนการเทาที่
จํ าเปนและเทาที่พระเจาทรงนํ าคุณใหทํ า



คุณจํ าเปนตองทบทวนจุดมุงหมายและสรางจุดมุงหมายใหมๆ เพราะวา
♦ ส่ิงแวดลอมที่คุณรับใชจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณตองปรับเปลี่ยนแผนการของคุณ  ตัว

อยางเชน  ถามีผูล้ีภัยกลุมใหญยายเขามาอยูในบริเวณของคุณ  คุณจํ าตองปรับเปลี่ยน
แผนงานรับใชของคุณเพื่อรวมงานรับใชที่มีตอพวกเขาดวย

♦ คุณจะทํ าแผนการสํ าเร็จและตองการแผนการใหมๆ  ตัวอยางเชน  คุณอาจสํ าเร็จเปาหมาย
ในการตั้งคริสตจักรใหมในหมูบานนั้นๆ  ทีนี้คุณจะทํ าอะไรตอไป ?

♦ พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจนํ าพาคุณใหเปลี่ยนแผนการได
♦ คุณพบวาแผนการที่คุณทํ าไมทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จในชีวิตและการรับใชของ

คุณ  คุณจํ าเปนตองทบทวนแผนการนั้น
ตัวอยางของจุดมุงหมาย

ในภาค  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้มีจุดมุงหมายตัวอยางเพื่อใหคุณศึกษา  มีทั้งตัว
อยางที่ถูกตองและไมถูกตอง

เปดไปดูตัวอยางเหลานี้และศึกษาเสียกอนที่จะกาวตอไปกับบทเรียนที่เหลือตัวอยางจะ
ชวยใหคุณเขาใจวาคุณไดศึกษาอะไรจนถึงตรงนี้
เขียนจุดมุงหมายสวนตัวของคุณ

1. พลิกกลับไปที่บทที่ ๓  และทบทวนการประกาศถึงจุดประสงคซึ่งคุณเขียนสํ าหรับ  คริสต
จักรของคุณ  สามัคคีธรรมหรือองคการของคุณ

2. เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชในระยะสั้นอยางนอย ๓ อยางสํ าหรับงานรับใชที่ทํ ารวมกัน
ซึ่งคุณมีสวนรวม  คุณอาจตองการพบกับผูนํ าคนอื่นๆ ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกัน
กํ าหนดจุดมุงหมายของกลุม

3. เขียนจุดมุงหมายในระยะยาวอยางนอย ๓ อยาง สํ าหรับงานรับใชที่ทํ ารวมกันซึ่งคุณมีสวน
รวม  คุณอาจตองการพบกับผูนํ าคนอื่นๆ  ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกันกํ าหนดจุดมุง
หมายของกลุม จงใชในรายงานเพื่อวางจุดมุงหมายที่ใหไวใน  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของ
บทเรียนนี้เพื่อเขียนแผนการของคุณ

ประเมินจุดมุงหมาย
ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว  โดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้
1. จุดมุงหมายของคุณชัดเจน  ส้ันและเขาใจงายหรือไม ?
2. จุดมุงหมายแตละอยางบอกถึงเปาหมายเดียวหรือไม ?
3. จุดมุงหมายแตละอยางมีกํ าหนดแผนการไวอยางแนชัดหรือไมวา



-  จะตองทํ าอะไร ?
-  ทํ าอยางไร ?  (ปฏิบัติการตามขั้นตอนและวิธีการ)
-  เมื่อไร ?  (เร่ิมตน  จบสมบูรณและวันเวลาที่ตรวจดูความกาวหนา)
-  โดยใคร ?
-  คาใชจาย ?

4. เราจะวัดจุดมุงหมายแตละอยางไดหรือไม  คุณจะประเมินภายหลังเพื่อดูวาคุณ
           ไดทํ าสํ าเร็จตามแผนการหรือไม ?
5. คุณวางแผนการระยะสั้นเชนเดียวกับระยะยาวหรือไม ?
6. จุดมุงหมายของคุณมีความสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับใชของคุณหรือไม ?
7. จุดมุงหมายสวนตัวของคุณ  มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํ า
           รวมกันซึ่งคุณเกี่ยวของดวยหรือไม ?  (เชน สามัคคีธรรมในคริสตจักร  นิกาย องคกร)
8. คุณเต็มใจที่จะลงทุนในแงของการเงิน  เวลาและการเสียสละเพื่อทํ าใหแผนการได
            ผลหรือไม ?
9. คุณขอความชวยเหลือจากพระเจาในการเขาหาจุดมุงหมายนี้หรือไม ?  คุณ สามารถ

ทํ าใหจุดประสงคทั่วไปของพระองคและจุดประสงคเฉพาะของ คุณใน แผนการ
ของพระองคสอดคลองกันไดนานเทานาน

           วิชาการบริหารงานตามวัตถุประสงค



ชื่อ                                                                          

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๔

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. จงใหคํ านิยามของคํ าวา  “จุดมุงหมาย”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. อะไรคือความแตกตางระหวางจุดประสงคกับจุดมุงหมาย ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. จงบอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๕. เหตุใดจุดมุงหมายจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค



ชื่อ                                                             
บททดสอบตนเอง บทที่ ๔/๒

๖. จงอธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายระยะยาวกับจุดมุงหมายระยะสั้น
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

๗. คุณเลือกจุดมุงหมายอยางไร ?
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค



คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๔

๑. “บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

๒. “จุดมุงหมาย”  คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทํ า  เปนเปาหมายหรือ
ความตั้งใจที่จะไปใหถึง  เปนแผนการ  เมื่อคุณวาง  “จุดมุงหมาย”  เพื่องานรับใชคุณจะ
วางแผนการที่จัดการไวดีแลว  เพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ  หนา  58

๓. จุดประสงคคือ  นิมิตฝายวิญญาณ  คือการรูเหตุผลเฉพาะของคุณในตอนรับใช  รูสวน
ของคุณในแผนการของพระเจา  จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทํ าเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ ประสงคที่

พระเจาประทานแกคุณ  เปนแผนการที่ทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
หนา  59

๔. จุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ  จุดมุงหมายสวนตัวและจุดมุงหมายกลุม
หนา  61

๕. เปรียบเทียบคํ าอธิบายของคุณกับที่ใหไวในหนา  62
๖. จุดมุงหมายในระยะยาวคือ แผนการสํ าหรับอนาคตอันไกล  สวนจุดมุงหมายในระยะสั้น

คือ แผนการสํ าหรับอนาคตที่กํ าลังจะมาทันที
ดูหนา  67

๗. คุณเลือกจุดมุงหมายไดโดยการอธิษฐาน  การทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ศึกษา
พระวจนะของพระเจาและจากความเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของ
พระเจา
หนา  63

เพื่อศึกษาตอไป



1. จุดมุงหมายตัวอยางใหศึกษา
ตัวอยาง  เราจะพิจารณาแผนการของคริสตจักรในเมืองใหญคือลอสแอนเจลิส  คาลิฟฟอเนีย

ในสหรัฐอเมริกา
คริสตจักรนี้เชื่อวาจุดประสงค คือเพื่อประกาศขาวประเสริฐแกเมืองลอสแอนเจลิส
ตอไปนี้คือ  ตัวอยางของจุดมุงหมายที่เขาเขียน ซ่ึงไมถูกตอง
“เราจะประกาศพระกิตติคุณแกเมืองลอสแอนเจลิส”
นี่ไมใชจุดมุงหมายที่วัดได  เขาจะรูไดอยางไรวาเขาทํ าแผนการไดสํ าเร็จ ?   ใครจะเปนคนทํ า ?

ทํ าอยางไร ?  ทํ าเมื่อไร ?  คาใชจายเทาไร ?  เขาจะเริ่มตนเมื่อไร ? จุดมุงหมายนี้กวางขวางทั่วไปมากไป
ไมไดเขียนอยางชัดเจนและไมบอกอยางแนชัดวาจะตองทํ าอะไรบาง

ตอไปนี้เปนตัวอยางของจุดมุงหมายที่ถูกตอง
“เราจะประกาศแกชุมชนที่พูดภาษาสเปนซึ่งอาศัยอยูภายในรัศมี  ๕ ไมลจากคริสตจักรของเรา
เราจะเริ่มตนทํ างานจุดมุงหมายนี้ในวันที่ ๑ มกราคม  ๑๙๙๐  เราจะทํ าโครงการนี้สํ าเร็จในวัน

ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๙๐   เราจะจัดประชุมในวันพุธแรกของแตละเดือน  เพื่อประเมินความกาวหนาของ
เรา
เราจะรูวาเราไดทํ าจุดมุงหมายนี้สํ าเร็จ  เมื่อเราไดทํ าสิ่งตอไปนี้

1. เขาไปหาทุกๆ บานที่พูดภาษาสเปน  ภายในรัศมี ๕ ไมลดวยขาวประเสริฐและคํ าพยาน
2. กอต้ังคริสตจักรสํ าหรับคนที่พูดภาษาสเปน  ประกอบดวยอยางนอยผูกลับใจใหม ๑๐๐ คน

จากการเปนพยานถึงขาวประเสริฐ
3. ฝกอบรมผูเชื่อใหมเหลานี้เพื่อใหทํ าตอเนื่องไปในกระบวนการประกาศขาวประเสริฐใน

บริเวณนี้

ผูที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้คือคนเหลานี้
โจ  สมิธ จะอํ านวยการและรวมมือในโครงการนี้ภายใตการนํ าของศิษยาภิบาลของเรา  เราจะ

แบงบริเวณ ๕ ไมลออกเปนชวงๆ  และแตงตั้งประธานของเขตนี้ซึ่งรับผิดชอบสํ าหรับแตละเรื่องจะแบง
ชวงพื้นที่ออกโดยดูจากภูมิศาสตรที่ต้ังของบริเวณนั้นๆ

ประธานของพื้นที่แตละเขตจะเยี่ยมเยียนแตละบานในเขตพื้นที่ของตนและเสนอขาวประเสริฐ
เขาจะบันทึกชื่อและที่อยูของผูกลับใจใหม  เขาจะซื้อใบปลิวไวใหแตละบานที่เขาไปเยี่ยม  พระกิตติคุณ
ยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน

เขาจะติดตามผลผูกลับใจใหมแตละคนและทํ าใหเขาเปนสวนของคริสตจักรใหม โจ  สมิธจะฝก
อบรมผูกลับใจใหมเหลานี้และเลือกผูนํ าสํ าหรับคริสตจักรใหมเมื่อผูนํ าถูกฝกอบรมและกอต้ังขึ้นเราจะ



วางจุดมุงหมายคลายคลึงกันสํ าหรับพื้นที่อ่ืนของลอสแอนเจลิส  ในที่สุดเราก็จะประกาศทั่วเมือง
นี่คือส่ิงที่ตองใชจายเพื่อดํ าเนินการตามแผนนี้

งบประมาณ
B                        ใบปลิวพระกิตติคุณ
B                       หนังสือเลมเล็กยอหน
B                       แผนที่เพื่อทํ าเครื่องหมายบริเวณชองตางๆ
B                       การดชื่อและที่อยูเพื่อบันทึกชื่อผูเชื่อใหม
B                       ประชาสัมพันธการเปดคริสตจักรใหมในหนังสือพิมพทองถิ่น
B                       สงคํ าเชิญสวนตัวโดยทางไปรษณียไปยังผูกลับใจใหมเพื่อใหมารวมประชุม นมัสการ
                        คร้ังแรก  (การนมัสการจะกระทํ าในบานเพื่อลดคาใชจายสํ าหรับสถานที่ประชุม)
B                       อุปกรณฝกอบรมเพื่อสรางผูกลับใจใหเปนสาวก

งบประมาณเหลานี้จะชวยใหเราทํ าจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาไดสํ าเร็จ
ในการออกไปประกาศพระกิตติคุณแกคนในเมืองลอสแอนเจลิสโดยการเขาไปถึงผูคนที่พูดภาษาสเปน
ภายในรัศมี ๕ ไมลของคริสตจักรของเราเรากํ าลังทํ าใหสวนหนึ่งของจุดประสงคของพระองคสํ าเร็จ
สํ าหรับคริสตจักรของเรา

นี่เปนแผนการที่เราสามารถทํ าซํ้ าแลวซํ้ าอีกในบริเวณอื่นของเมืองลอสแอนเจลิสจนกวาเราได
ประกาศทั่วทั้งเมือง”

2. อานสุภาษิต ๑.๒-๖  บงชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของหนังสือสุภาษิตซึ่งอธิบายวาเหตุใด
หนังสือนี้จึงถูกเขียนขึ้น  สวนที่เหลือของหนังสือเต็มไปดวยจุดมุงหมายเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค

      3.         ตอไปนี้เปนจุดมุงหมายบางประการที่พระเจาทรงใหไวสํ าหรับอิสราเอลเมื่อเขาเปนทาส
อยูอียิปต  ในอพยพ ๖.๒-๘  พระองคตรัสวา

◊ เราจะนํ าเจาออกมาจากใตแอกของอียิปต
◊ เราจะปลดปลอยเจาจากการเปนทาสของการเปนอียิปต
◊ เราจะไถเจาดวยแขนที่อากวางออกและดวยการพิพากษาอันยิ่งใหญ
◊ เราจะรับเจาเปนประชากรของเรา
◊ เราจะเปนพระเจาของเจา
◊ เราจะนํ าเจาเขาไปในแผนดินซึ่งเราปฏิญาณดวยมือที่ยกขึ้น  (เครื่องหมายของคํ าสาบาน)
◊ เราจะใหแผนดินเปนกรรมสิทธิ์ของเจา



ชางเปนแผนการที่นาอัศจรรยอะไรเชนนี้!โมเสสสื่อสารแผนการของพระจาแกประชากรอยางชัด
เจน  แตผูคนปฏิเสธไมยอมรับแผนการนี้  (อพยพ ๖.๙)

บางครั้งคุณอาจมีแผนการที่วิเศษที่พระเจาประทานใหและคุณจะยังคงเผชิญกับการตอตาน
จากผูคนอยู

จงจํ าไววาจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะไมลมเหลวพระเจาทรงสํ าเร็จจุดมุงหมายของ
พระองค  แมวาพระองคจะตองรอคนรุนใหมที่จะทํ าใหงานพระองค
4. จงเลือกองคการคริสเตียนที่คุณคุนเคย  จากการปฏิบัติงานขององคการนี้  คุณคิดวาจุดประสงค
ของเขาคืออะไร ?  คุณคิดวาอะไรคือจุดมุงหมายบางประการของเขา ?
5. ถาคุณรูวาคุณจะลมเหลวไมได  คุณจะวางจุดมุงหมายใดของงานรับใช ๓ ประการ ?  เมื่อไดจด
รายการแลวจงอธิษฐานเกี่ยวกับจุดมุงหมายเหลานี้  อยากลัวความลมเหลว  พระเจาอาจตองการใหคุณ
พยายามเพื่อใหจุดมุงหมายเหลานี้สํ าเร็จลง ?
๖. ความสํ าคัญของสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดไดใหไวในคํ าอุปมาของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖-
๒๐  เศรษฐีหนุมผูนี้

∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อตนเองและไมใชเพื่อผูอ่ืน  ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของเขาคือ  ชีวิตที่มีตน
เองเปนศูนยกลางแทนที่จะเปนชีวิตที่มีอาณาจักรของพระเจาเปนศูนยกลาง

∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อรางกายของเขา  มิใชเพื่อวิญญาณของเขา  ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของเขา
คือเนื้อหนังมากกวาที่จะเปนวิญญาณ

∗ จัดหาสิ่งตางๆ  สํ าหรับชีวิตนี้มากกวาชีวิตนิรันดร  ส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดของคุณมีความ
สัมพันธกับชีวิตนิรันดรอยางไร ?

อะไรเปนสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความผิดพลาดในสิ่งที่สํ าคัญกอนอื่นใด ?  เขาใหเหตุผล  “ภายใน
ตนเอง”  (ลูกา ๑๒.๑๗)  เขาไมไดวางแผนโดยมีจุดประสงคและสิ่งที่สํ าคัญกอนอื่น
ใดของพระเจาในความคิดของเขา

ส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดที่วางผิดที่มักจะตามมาดวยการถูกลงโทษ  (ดูขอ ๒๐)
๗. จงใชกระดาษรายงานในหนาตอไปเพื่อชวยใหคุณวางจุดมุงหมายสํ าหรับงานรับใชของคุณ



แผนรายงานสํ าหรับกํ าหนดจุดมุงหมาย
บอกวาคุณจะทํ าอะไร
ขาพเจา  (เรา)  จะ.................

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

ขาพเจา  (เรา)  จะเริ่มทํ างานตามจุดมุงหมายนี้  วันที่                                             
ขาพเจา  (เรา)  จะทํ าจุดมุงหมายนี้ใหสํ าเร็จใน วันที่                                             
ขาพเจา  (เรา)  จะตรวจสอบความกาวหนาในวันที่ตอไปนี้
วันที่                                         
วันที่                                        
วันที่                                         
ขาพเจา (เรา)  จะรูวาไดทํ าจุดมุงหมายนี้สํ าเร็จเพราะวา

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คนที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้มีดังนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คนแตละคนจะทํ างานตอไปนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

จุดมุงหมายนี้จะชวยเราใหทํ าจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาสํ าเร็จเพราะวา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

นี่คือส่ิงที่ตองใชจายเพื่อใหแผนการสํ าเร็จ  :
(เตรียมงบประมาณของคุณบนกระดาษอีก ๑ แผน  ใหตัวอยางงบประมาณไวแลวในภาคผนวกของคู
มือนี้)



บทที่ ๕
คนและกรรมการ

ดํ าเนินการตามแผนงาน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
∗ นิยามคํ าวา  “กระบวนการ”
∗ อธิบายขั้นตอนตอไปนี้ของการดํ าเนินการตามแผนงาน

− คัดเลือก
− ส่ือสาร
− แจกจายงาน
− ฝกอบรม
− จัดองคกร
− จัดตารางกํ าหนดการ
− จัดงบประมาณ
− ทํ าการตัดสินใจ
− ทบทวน
− ประเมิน

∗ อธิบายคํ าอุปมาของถุงนํ้ าองุนและเสื้อผา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว  ทานก็จะไดทํ าใหสํ าเร็จตามความสามารถของทาน”

๒ โครินธ ๘.๑๑



คํ านํ า
ในบทเรียนที่แลวมาคุณไดแยกแยะจุดประสงคสํ าหรับงานรับใชของคุณและเรียนวาทํ าแผนการ

อยางไร
แตการวางแผนเทานั้นยังไมเพียงพอ  เพียงแคความเชื่อหากปราศจากการกระทํ าก็ตายแลว

การวางแผนถาปราศจากการกระทํ าก็จะไมสํ าเร็จผลใดใด
ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนวาจะดํ าเนินการตามแผนงานของคุณอยางไรการดํ าเนินการตามแผน

งานหมายถึงนํ าไปปฏิบัติ  คุณทํ าเชนนี้ไดโดยกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ

คนและกระบวนการ
กระบวนการเปนขั้นตอนที่คุณใชดํ าเนินการตามแผนงานกระบวนการคือวิธีโครงการหรืองานที่

ผูนํ าทํ าเพื่อใหสํ าเร็จตามแผนงาน
คนเปนเครื่องมือที่พระเจาใชในงานการรับใชทั่วโลกกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ

เปนสิ่งที่จํ าเปนถาตองทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ

ดํ าเนินการตามแผนงาน
ถาคุณตองดํ าเนินการตามแผนงานใหสํ าเร็จ  ประการแรก คุณตองมีความเขาใจที่ชัดเจนถึง

แผนงานนี้  เหตุนี้เองคุณจึงตองเขียนแผนงานของคุณออกมาตามที่บอกไวในบทที่ ๔
จํ าไววา  แผนงานควรประกอบดวย
♦ คํ าประกาศวาจะตองทํ าอะไรใหแนนอน
♦ คํ าอธิบายวาคุณจะทํ าอยางไร
♦ ใครจะเปนคนทํ า  (คนที่เกี่ยวของ)
♦ คุณจะทํ าเมื่อไร  (วันเริ่มตนและวันเสร็จส้ิน  วันที่จะทบทวนความกาวหนาของแผนงาน)
♦ งบประมาณ  (จะตองใชจายอะไรบาง)
เพื่อที่จะดํ าเนินการตามแผนงาน  ผูนํ ามีความรับผิดชอบพื้นฐานบางประการดังตอไปนี้

การคัดเลือก
ในระหวางที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้  พระเยซูทรงคัดเลือกสาวกใหชวยพระองคในงานรับใช

1. คน  ชายและหญิงที่  “สัตยซื่อ”
คัดเลือกชายและหญิงที่  “สัตยซื่อ”  คนที่  “สัตยซื่อ”คือคนที่ไดยอมรับพระกิตติคุณและชีวิต

ของเขาแสดงใหเห็นการสํ านึกผิดและการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง



จงเลือกผูที่ไดรับการทรงเรียกใหทํ าจุดประสงคพิเศษของงานรับใชของคุณ ถาคนไมมีภาระ
สํ าหรับงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งคุณกํ าลังทํ าอยูในไมชาเขาจะหมดความกระตือรือลนและความผูกพัน
ที่จะชวย

พระเจาทรงมีแผนการเฉพาะสํ าหรับแตละคนและถาเขาไมรับใชในที่ซึ่งพระเจาตองการใหเขา
ทํ าเขาจะไมมีประสิทธิภาพจุดประสงคของการรับใชตองกลายเปนจุดประสงคของการรับใชตองกลาย
เปนจุดประสงคของเขาแตละคน

จงคัดเลือกคนที่  “เต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”  และมีชื่อเสียงดี  (กิจการ ๖.๘)  ผูที่
ปรนนิบัติในตํ าแหนงผูนํ าควรมีคุณสมบัติตามพระคัมภีรสํ าหรับผูนํ าฝายวิญญาณที่ใหไวในติตัส ๑.๕-๙
และ ๑ ทิโมธี ๓.๑-๑๓

2. ของประทานฝายวิญญาณ
จงคัดเลือกคนซึ่งมีของประทานฝายวิญญาณที่จะชวยเขาใหทํ างานเฉพาะอยางที่คุณขอใหเขา

ทํ าไดสํ าเร็จ  ซึ่งคนในสมัยพระคัมภีรใหมถูกเลือกใหทํ างานดวยวิธีนี้
ตัวอยางเชน  ผูที่มีของประทานของการสอนอาจไมเปนผูประกาศที่มีประสิทธิภาพผูที่มีของ

ประทานของการเปนผูประกาศอาจลมเหลวในการเปนศิษยาภิบาล

3. ความชํ านาญและความสามารถ
นอกเหนือจากของประทานฝายวิญญาณแลว  คนมีความชํ านาญและความสามารถพิเศษซึ่ง

พระเจาประทานแกเขาหรือซึ่งเขา  พัฒนาโดยการศึกษาและการฝกอบรมใหคิดถึงงานที่จํ าเปนตองทํ า
และคัดเลือกคนที่มีความชํ านาญและความสามารถที่เหมาะสมสํ าหรับงานนั้นๆ  ในการรับใช

ตัวอยางเชน  เมื่อโมเสสไดรับแผนงานจากพระเจาใหสรางพลับพลาเขาคัดเลือกคนซึ่งมีความ
ชํ านาญใหทํ างานดังกลาว

อยางไรก็ตามจงจํ าไวเสมอวาเปนการงานที่เราจะนํ าเอาคนฝายวิญญาณและฝกอบรมเขาใหมี
ความชํ านาญที่เขาตองการมากกวาที่เราจะนํ าเอาคนฝายโลกมาพัฒนาใหเขามีความสัตยซื่อ

4. ประสบการณในงานรับใช
ประเมินประสบการณของงานรับใชที่ผานมาถาคนไดรับใชอยางประสบความสํ าเร็จในตํ าแหนง

ที่คลายคลึงกัน  งานรับใชและการเจิมของเขาในตํ าแหนงนั้นก็ไดรับการพิสูจนแลว



5. ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอ
ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอฝายวิญญาณของคนนั้น  ความแข็งแกรงอะไรที่ทํ าให

เขาเปนผูเขารับการคัดเลือกในตํ าแหนงนี้ ?  ความออนแออันใดที่อาจกอใหเกิดปญหาและคุณจะจัดการ
กับส่ิงเหลานี้ไดอยางไร ?

สื่อสาร
ตองสื่อสารแผนการใหชัดเจน  ยิ่งคนรูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการมากเทาไรก็ยิ่งงายสํ าหรับ

เขาที่จะทํ าความรับผิดชอบใหสํ าเร็จ
ความสํ าคัญของการสื่อสารไดใหไวชัดเจนในบันทึกของพระคัมภีรเร่ืองหอบาเบล  จงอานเรื่อง

ราวนี้ในปฐมกาล ๑๑.๑-๙
คนตองรู

♦ แผนการทั่วไป
เขาตองเขาใจแผนการทั่วไปและเขาใจวาแผนการนี้เขากับจุดประสงคของพระเจาและจุด

ประสงคเฉพาะขององคการอยางไร ?
รายละเอียดของแผนการ

เปนรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่มีสวนรวมในงานงบประมาณกํ าหนดเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ
และแผนการจะถูกประเมินอยางไรเพื่อดูวาแผนการนั้นสํ าเร็จหรือไม

ความรับผิดชอบเฉพาะของเขาในแผนการ
คนตองรูอยางแนชัดวาเขาตองรับผิดชอบเปนสวนตัวที่จะทํ าอะไร  เมื่อไรและใชเงินทุน

อุปกรณและบุคคลากรอะไรที่จะชวยใหเขาทํ าได
การสื่อสารควรเปนแรงจูงใจใหัคนทํ างานรับใชเมื่อคุณจูงใจผูคนคุณไดส่ือสารการทาทายและ

การดลใจใหเขาทํ างานไดสํ าเร็จ  คุณพัฒนาแรงจูงใจที่เหมาะสมหรือเหตุผลในการทํ างานรับใช
จงจํ าไววา
“............การสื่อสารที่ไวใจไดทํ าใหเกิดความกาวหนา”   สุภาษิต  ๑๓.๑๗  (อมตธรรม

ชีวิต)

การมอบหมายงาน
หลังจากที่ส่ือสารแผนงานแลว  คุณตองแจกจายความรับผิดชอบสํ าหรับงานที่ตองทํ า



“การแจกจายงาน”  คือการมอบหมายความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจแกผูอ่ืนในงานรับใช
เมื่อคุณแจกจายงานคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอ่ืนใหทํ างานนั้นๆ  สิทธิอํ านาจที่ทํ าใหสํ าเร็จ
และขอผูกมัดที่จะทํ างานใหสํ าเร็จอยางถูกตอง

เราพบตัวอยางในพระคัมภีรเร่ืองการมอบหมายงานไดในแผนการที่เจโธรกระทํ าและโมเสสเปน
ผูดํ าเนินการ  จงอานเรื่องนี้ในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗

โมเสสเหน็ดเหนื่อยมากจากการทํ างานทุกอยางดวยตนเองเจโธรสอนเขาวาจะแจกจายความรับ
ผิดชอบและสิทธิอํ านาจแกผูอ่ืนอยางไรเพื่อทํ างานรับใชใหสํ าเร็จคนที่โมเสสมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหก็ตองผูกมัดตนเองตอโมเสสเพื่อทํ างานนั้น

ผูนํ าควรใสใจเฉพาะการตัดสินใจที่สํ าคัญๆ  สวนสํ าคัญที่สุดของแผนการและบังคับบัญชา
ผูที่ทํ างานนั้นๆ เทานั้น  จงมอบหมายรายละเอียดและงานประจํ าวันที่ตองทํ าใหแผนการสํ าเร็จแกผูอ่ืน

เมื่อคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูใด  คุณตองใหเขามีสิทธิอํ านาจที่จะทํ างานนั้น  หมาย
ความวาคุณปลอยการควบคุมหรืออํ านาจที่เขาตองการและใหเขามีแหลงทรัพยากรณที่จํ าเปน

เพื่อกอต้ังสิทธิอํ านาจและความรับผิดชอบจะเปนประโยชนที่จะเขียนงานที่เฉพาะอยางซึ่ง
คุณมอบหมายแกผูนั้น  บางทีเรียกวา  “การบรรยายลักษณะงาน”  หรือ “การบรรยายลักษณะการรับ
ใช”    (ดูตัวอยางในภาคผนวก)

เมื่อคุณอธิบายความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ แลว ก็ทํ าใหเขามีภาระหนาที่  หมายถึงวาเขารู
สึกวาเขาตองทํ าอะไร  เขารูวาคุณจะตรวจสอบดูวาเขาไดทํ างานของเขาหรือไมและทํ าอยางถูกตองหรือ
ไม

= เพื่อสรุปการมอบหมายงานรวมถึงการมอบสิ่งเหลานี้แกผูอ่ืน
= ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานรับใช
= สิทธิอํ านาจ เพื่อทํ างานใหสํ าเร็จ
= ภาระหนาที่ ขอผูกมัดใหทํ างานสํ าเร็จอยางเหมาะสม

การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะ
◊ ทํ าใหผูนํ ามีอิสระที่จะทํ างานที่สํ าคัญกวา  (ดูอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗  และกิจการ ๖.๓-๔)
◊ ทํ าใหคนอื่นมีประสบการณและการฝกฝนในงานรับใช
◊ เปนการทํ าตามแบบแผนของพระเจาสํ าหรับ  “การรับใชในพระกาย”  ในคริสตจักร  โดยที่

แตละคนใชของประทานฝายวิญญาณเพื่องานรับใช
◊ ทํ าใหมีผูนํ าใหมๆ  เกิดขึ้น



การฝกอบรม
บางคนที่คุณไดมอบหมายงานในนั้นจะมีความชํ านาญที่จํ าเปนตองใชในการทํ างานใหสํ าเร็จ

อยูแลว  แตบางคนจะตองรับการฝกอบรม
ชนิดของการฝกอบรมที่ตองการจะขึ้นอยูกับงานที่ตองทํ าและความชํ านาญของคนที่เกี่ยวของ

บางคนจะตองการการฝกอบรมมากกวาคนอื่นเพราะวาเขามีการศึกษาและประสบการณที่จํ ากัด  งาน
บางอยางยากกวางานอื่นๆ  และตองการคํ าแนะนํ ามากกวา

การฝกอบรมสํ าหรับงานรับใชควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่องคุณควรพัฒนาคนที่ทํ างานกับ
คุณในงานรับใชอยูเสมอในดานความรู  ความชํ านาญและการเติบโตฝายวิญญาณ

การจัดองคกร
คนที่คุณไดฝกอบรมตองถูกจัดองคกรเพื่อใหทํ างานดวยกันในงานรับใช
การจัดองคเปนหลักฐานที่แสดงถึงการมีจุดประสงครวมกันทุกครั้งที่คน๒คนตกลงที่จะทํ างาน

รวมกันดวยจุดประสงคเดียวกันก็เกิดองคกรขึ้นมาการจัดองคกรเปนกระบวนการของการสรางทีมของ
คนทํ างานใหงานรับใชสํ าเร็จลงได

การจัดองคทํ าใหเกิดโครงสรางที่จะทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ  การจัดองคกรตอบคํ าถามวา  “ใครรับ
ผิดชอบที่จะทํ าอะไร ?”

หากปราศจากการจัดองคกรจะมีความสับสนเกิดขึ้นซึ่งทํ าใหไมมีความสุขมีการบนพึมพัมและ
ละเลยงานที่สํ าคัญๆ    ดูตัวอยางไดจากปญหาในคริสตจักรเยรูซาเล็มในกิจการ๖.๑๗และสาวกจัด
องคกรอยางไรเพื่อแกไขปญหานั้น

อยาวางรูปแบบองคกรของคุณตามอยางผูอ่ืนจงปลอยใหองคกรพัฒนาออกมาจากความตอง
การและแผนการและจุดประสงคของแตละคน

องคกรในคริสตจักรยุคแรกพัฒนาขึ้นมาดวยวิธีนี้องคกรไมใชส่ิงที่ทํ าใหเกิดงานรับใชแตงานรับ
ใชตางหากที่ทํ าใหเกิดองคกรตามความจํ าเปน  เร่ืองราวในกิจการ ๖.๑-๗  แสดงใหเห็นสิ่งนี้

พระเจาพระบิดา  พระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการจัดองคกร  พระเจาแตละภาค
ตางมีความรับผิดชอบและงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งไดอธิบายไวในพระคัมภีร

ตัวอยางในธรรมชาติที่ยิ่งใหญที่สุดของการจัดองคกรคือรางกายของมนุษยพระเจาทรงใช
ตัวอยางธรรมชาตินี้เพื่อแสดงถึงองคกรฝายวิญญาณของคริสตจักร

คริสตจักรถูกเรียกวาเปน  “พระกายของพระคริสต”  ซึ่งพระเยซูทรงเปนศีรษะ  การเปน “ศีรษะ
ของคริสตจักร”  เปนความรับผิดชอบหนึ่งในงานรับใชของพระเยซู



เมื่อคุณจัดองคกรโดยมีพระเยซูเปนศีรษะของคุณ  คุณก็ทํ างานรวมกันในฐานะพระกายของผู
เชื่อเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคและแผนการฝายวิญญาณ

บางครั้งก็จํ าเปนตองรางรูปภาพซึ่งอธิบายโครงสรางการจัดองคกรที่คุณตั้ง รูปภาพเชนนี้เรียก
วา  “แผนผังการจัดองคกร”  ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนี้  มีตัวอยางแผนผังดังกลาว

การจัดองคกรรวมถึงการพัฒนาวิญญาณแหงความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของในแผนการนี้
รวมเอาการระดมคนเหลานี้เพื่อใหทํ างานรับใชไดสํ าเร็จและจัดใหมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางเขาเหลานั้น

จงจํ าไววาในองคกรที่เห็นในพระคัมภีร  ไมมีใครที่  “ยิ่งใหญกวา”  ผูอ่ืน  เราตางก็เปนอวัยวะ
ของพระกายของพระคริสตซึ่งทํ างานรวมกันเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระเจา  (ดูเอเฟซัส 1.22-23;
4.15-16;  โคโลสี 1:18;  1 โครินธ 12)

จัดกํ าหนดการ
เมื่อคุณเริ่มตนทํ าแผนการ  คุณวางวันที่ซึ่งคุณจะเริ่มตนทบทวนและทํ าใหเสร็จสมบูรณ  ทีนี้คุณ

ตองกํ าหนดรายละเอียดอื่นๆซึ่งเปนสวนของแผนการนั้นตัวอยางเชนในบทสุดทายไดใหตัวอยาง
ไวเกี่ยวกับการเขาไปถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนภายในรัศมี ๕ ไมลรอบๆ คริสตจักรภายในวันที่นั้นๆ  มี
การวันเวลา  เร่ิมตน  ทบทวนและทํ าโครงการใหสํ าเร็จ

ถาคุณกํ าลังทํ างานในแผนการนี้จริงๆแลวคุณตองกํ าหนดวันที่และเวลาเฉพาะเจาะจงที่จะไป
ประกาศขาวประเสริฐตามบานทุกหลังกํ าหนดวันที่ที่จะประชาสัมพันธและจัดใหมีการนมัสการครั้งแรก
ของคริสตจักร

การวางกํ าหนดการเชนนี้ชวยใหคุณใชเวลาอยางฉลาด  คุณตองใชเวลาอยางฉลาดเพราะวา
คุณมีเวลาจํ ากัดที่จะทํ างานของราชอาณาจักรใหสํ าเร็จ

“เราตองกระทํ าพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยูเมื่อถึงกลางคืนไมมี
ผูใดทํ างานได”  ยอหน ๙.๔

“เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดํ าเนินชีวิตใหดี  อยาใหเหมือนคนไรปญญา  แตให
เหมือนคนมีปญญาจงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว”    เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖

เมื่อคุณใชเวลาของคุณอยางฉลาด  คุณกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด  หมายถึงวาคุณเลือก
ที่จะทํ าบางอยางและกํ าจัดงานบางอยางออกไป  ผูนํ าที่ประสบความสํ าเร็จรูจักที่จะพูดปฏิเสธตอส่ิงที่
ไมสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายของเขา

จงประเมินทุกอยางที่คุณทํ าตามพื้นฐานของจุดประสงคพิเศษที่พระเจาทรงเรียกคุณ  จงทํ าสิ่งที่
ทรงเรียกใหสํ าคัญเปนอันดับแรก  อยาหันเหไปสูส่ิงอื่นๆ  ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือดูเหมือนจะตองการใหคุณ
ทํ าก็ตาม



ดูในคํ าอุปมาของคนใชกับเงินตะลันต  พระเจาจะทรงใหคุณรับผิดชอบงานรับใช (เฉพาะ
อยาง) ซึ่งพระองคมอบหมายใหคุณทํ า  คุณอาจยุงวุนวายกับการทํ าสิ่งที่ดีๆ    และเปนที่ตองการหลาย
ส่ิง  “เพื่อพระเจา”  และพลาดจุดประสงคเฉพาะซึ่งพระองคทรงเรียกใหคุณรับใช

คุณตองมีปฏิทินเพื่อกํ าหนดการใหเหมาะสม  การวางกํ าหนดการควรประกอบดวยการวางแผน
ประจํ าวันและประจํ าสัปดาห
1.        การวางแผนประจํ าสัปดาห

ในชวงตนของแตละอาทิตย  จงทํ าแผนการประจํ าสัปดาห  จงอธิษฐานเกี่ยวกับสัปดาหที่จะมา
ถึงและขอใหพระเจาทรงนํ าคุณในการกํ าหนดโครงการเฉพาะสํ าหรับแตละวัน  จงตอบคํ าถามเหลานี้

• ตองทํ าอะไรในสัปดาหนั้น  ลงรายชื่อของสิ่งดวนที่สุดที่จํ าเปนตองทํ า  ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่
จะมีผลใหเกิดปญหาใหญๆ  หรือการลาชาในงานรับใชถาไมไดทํ าใหสํ าเร็จในสัปดาหนี้

• ควรจะทํ าอะไร  ลงรายชื่อส่ิงตางๆ  ที่สํ าคัญรองลงมา  คุณจะทํ างานเหลานี้ไดเมื่อคุณทํ า
หนาที่ที่ดวนในรายการแรกสํ าเร็จลุลวงไปแลว

• อาจตองทํ าอะไรถาคุณมีเวลา ?  ส่ิงเหลานี้เปนรายการที่ทํ าในสัปดาหตอไปโดยไมกอให
เกิดปญหา

• ทบทวนรายการเหลานี้เพื่อดูวารายการใดที่คุณสามารถมอบหมายแกผูอ่ืนได  จงมอบ
หมายงานเหลานี้  ซึ่งจะชวยใหคุณเปนอิสระที่จะทํ างานที่คุณเทานั้นสามารถทํ าไดใหเสร็จ
สมบูรณ

2.        การวางแผนประจํ าวัน
ในชวงแรกของแตละวัน  ขอใหพระเจาทรงเปดเผยแกคุณวาพระองคปรารถนาใหคุณทํ าอะไรใน

วันนี้  ทบทวนรายการของงานตางๆ  ที่คุณทํ าสํ าหรับสัปดาห  ขอใหพระเจาทรงสํ าแดงแกคุณวางาน
ตองทํ าในวันนั้น  เขียนงานเหลานี้ลงไปและจัดลํ าดับตามความสํ าคัญ

ถามคํ าถามเดียวกันกับที่ถามในการวางแผนประจํ าสัปดาห  ตองทํ าอะไรในวันนั้น ?  ควรทํ า
อะไรถาคุณเสร็จงานดวนแลว  อาจทํ าอะไรถาคุณมีเวลา

คุณมอบหมายงานใดใหผูอ่ืนไดบาง ?
จงแนใจวาคุณไดจัดเวลาสวนตัวกับพระเจาในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรในแตละวัน

ส่ิงนี้สํ าคัญเพราะวา
“ความยํ าเกรงพระเจานั้นยืดชีวิตใหยาวไป”    สุภาษิต ๑๐.๒๗



“จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระองคจะทรงกระทํ าใหวิถีของเจาราบรื่น”
สุภาษิต ๓.๖

ในการวางแผน  จงเปนเหมือนอัครทูตเปาโลซึ่งเปดโอกาสเสมอที่จะใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปลี่ยนแปลงแผนการ  และจงจํ าไวดวยวาคนคือ เหตุผลที่ทํ าใหเกิดมีงานรับใช  อยาละเลยคนเพื่อไปทํ า
แผนงานหรือทํ ารายการของงานตางๆ  ที่คุณจํ าเปนตองทํ าใหสํ าเร็จ

ในขณะเดียวกัน  จงระวังไมใชผูอ่ืนมาหันเหความสนใจจากงานของคุณดวยหลายสิ่งซึ่งจะทํ า
ใหคุณตองใชเวลา

และพลังงานไปทํ างานนั้นการหันเหออกไปแมวาจะเปนงานที่ดีก็เปนเครื่องมือของศัตรูที่จะทํ าใหคุณไม
ไดทํ าแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ

จงอานเนหะมีห  6.1012  “ ผูพยากรณของพระเจา ”  พยายามหันความสนใจของเนหะมีหจาก
งานของเขาโดยการเรียกประชุมที่พระวิหารของพระเจาซึ่งก็ฟงดูเปนฝายวิญญาณดีใช

ไหม?  ผูพยากรณพยายามที่จะบอกเนหะมีหวาเปนการปลอดภัยกวาที่เขาจะอยูในพระวิหาร
ของพระเจาและเขาอาจถูกฆาถาเขาไมมา

แตวาเนหะมีหรูไดวาพระเจาไมไดสงผูพยากรณผูนี้มาเขาไมไดไปรวมประชุมพระเจาทรงบอกให
เขาทํ างานเรื่องการสรางกํ าแพงและสิ่งนี้เทานั้นที่เขาตองทํ า !

3.        การวางแผนแบบอื่นๆ  ของเวลา
คุณอาจพบวาจํ าเปนตองทํ ากํ าหนดการโดยใชชวงเวลาแบบอื่นๆ เชน  ครูในโรงเรียนอาจ

ตองการวางแผนโดยใชเวลาเปนเทอมของโรงเรียนหรือไตรมาสของป
การวางแผนการรับใชประจํ าปเปนสิ่งที่ควรทํ าอยางยิ่ง  ขอพระเจาชวยใหคุณวางเปาหมาย

สํ าหรับป  ใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระองค  การแยกแยะเปาหมายประจํ าปจะทํ าใหคุณวาง
แผนการเฉพาะสํ าหรับแตละสัปดาหในปนั้นได

เมื่อคนหลายคนทํ างานดวยกันตามแผนการ  แตละคนจํ าเปนตองมีปฏิทินซึ่งแสดงถึงกํ าหนด
การของรายละเอียดของแผนการ  ซึ่งจะชวยใหแตละคนจํ าไดวาตองทํ าอะไร  เมื่อไร

งบประมาณ
ในระหวางขั้นตอนการวางแผน  คุณทํ างบประมาณซึ่งแสดงถึงจํ านวนเงินที่คุณวางแผนที่จะใช



ขณะที่คุณดํ าเนินตามแผนการ  ใหใชงบประมาณนี้เพื่อนํ าทางคุณในการใชจายเงิน  วิธีงายๆ
ที่จะใชเงินใหเปนไปตามงบประมาณก็คือทํ าบันทึกการเงินอยางงายๆซึ่งมีรายการของสิ่งของจํ านวนเงิน
ที่วางงบไวในตอนตน  จํ านวนเงินที่ใชจายจริงๆ  และเงินที่ยังคงเหลือ  ตอไปนี้เปนตัวอยางใหทํ าตาม
แผนการ เพื่อหาพระคัมภีรใหผูเชื่อใหมแตละคนในการสามัคคีธรรมของคริสตจักร

บันทึกการเงิน
ส่ิงของ จํ านวนเงินที่ต้ังงบ

ประมาณไว
จํ านวนเงินที่ใชจายไปใน

เวลานี้
จํ านวนเงินที่คงเหลืออยู

สํ าหรับส่ิงของ
พระคัมภีร $ 300.00 $ 200.00 $ 100.00

คุณอาจพบวาคุณตองปรับปรุงงบประมาณดั้งเดิม  ส่ิงของบางอยางอาจมีราคาสูงกวาที่คุณวาง
แผนและสิ่งอื่นๆ  อาจมีราคานอยกวา

การตัดสินใจ
ในขณะที่แผนการใดใดถูกนํ ามาปฏิบัติการ  ผูนํ าตองทํ าการตัดสินใจหลายอยางเกี่ยวกับแผน

การดังกลาว  กระบวนการของพระคัมภีรในการตัดสินใจไดอธิบายไวแลวในหลักสูตรของฮารเวสไทม
นานาชาติ  ชื่อ  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  ใหกลับไปดูเพื่อชวยในการตัดสินใจที่ดี

การทบทวน
หลังจากที่คุณดํ าเนินการตามแผนแลว  คุณตองทบทวนเพื่อดูวางานกาวหนาไปอยางไร  ให

ประชุมกับผูที่ทํ างานตามแผนการนี้เพื่อ...........
• ใหแนใจวาคนทํ างานหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสํ าเร็จลง
• ใหแนใจวาคนทํ างานมีเงินทุน  อุปกรณและสิ่งตางๆ  ที่จํ าเปนที่จะทํ าใหงานสํ าเร็จลงได
• เพื่อดูวาแผนการกาวหนาไปตามกํ าหนดการหรือไม
• เพื่อใหงานเปนไปตามงบประมาณ
• เพื่อแกไขแผนการถาจํ าเปน
• เพื่อใหสวนของแผนการและงานระหวางคนที่มีสวนรวมนั้นมีความสัมพันธกัน
• เพื่อแกไขปญหาในแผนงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคนที่เกี่ยวของกับแผนงาน

การประเมินผล



การประเมินผลเปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการอยางระมัดระวังเพื่อดูคุณคาของแผนงานใน
การทํ าใหจุดประสงคของงานรับใชสํ าเร็จลง  ในบทเรียนตอไปคุณจะไดศึกษาวาจะประเมินผลแผนงาน
อยางไร

เหลาองุนใหมกับถุงหนังเกา
เมื่อพระเยซูทรงเริ่มตนปฏิบัติพระราชกิจ  พระองคทรงพบการตอตานมากมาย  บางคนไมยอม

รับคํ าสอนใหม  แมวาคํ าสอนเหลานั้นมีพื้นฐานมาจากความจริงในพระคัมภีรเดิม  หลายคนไมยอมรับ
การอัศจรรยที่พระองคทรงแสดง  เมื่อทรงเรียกบางคนใหเปนสาวกเขาปฏิเสธที่จะตามไป  ผูนํ าทาง
ศาสนาหลายคนถูกผูกมัดกับประเพณีและไมยอมที่จะเปลี่ยนแปลง

ซาตานมักจะตอตานจุดประสงคและแผนการของพระเจา  เมื่อใดมีคุณปฏิบัติแผนการใหมของ
งานรับใชซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา  คุณจะพบกับการตอตาน

พระเยซูประทานตัวอยาง ๒ ประการในเรื่องนี้  พระองคตรัสวา
“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกาเพราะวาผาที่ปะเขานั้นเมื่อหดจะทํ าใหเสื้อ

เกาขาดกวางออกไปอีก   และเขาไมเอานํ้ าองุนหมักใหมมาใสในถุงหนังเกาถาทํ าอยางนั้นถุง
หนังจะขาดนํ้ าองุนจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวยแตเขายอมเอานํ้ าองุนหมักใหมใสในถุง
หนังใหม  แลวทั้งสองอยางก็อยูดีดวยกันได” มัทธิว ๙.๑๖-๑๗

จากตัวอยางนี้พระเยซูทรงชี้ใหเห็นวาบางครั้งเปนสิ่งที่เปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนาที่เปน
ไปตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการ  และการสํ าแดงใหมๆ

พระเยซูทรงพบวาสิ่งนี้เปนความจริงในงานรับใชของพระองคเอง  เชนเดียวกับอัครทูตเปาโล
คุณเองก็พบวาเปนความจริง  คุณจะพบการตอตานจากทั้งภายนอกและภายในองคการศาสนาที่มีอยู

เมื่อคุณเผชิญกับการตอตานเชนนี้  จงทํ าตามแบบอยางที่พระเยซูและเปาโลกระทํ าไว  เขาทั้ง
สองทํ างานภายในโครงสรางศาสนาที่มีอยูมากเทาที่จะทํ าได  พระเยซูและเปาโลไปรวมนมัสการในธรรม
ศาลาเปนประจํ าและรับใชเทาที่ไดรับอนุญาติจากผูนํ าศาสนา

พระองคและเปาโลไมไดทํ าลายโครงสรางศาสนาเดิม  พระองคปลอยใหโครงสรางเปนไปเชนที่
มีอยู  แตพระองคและเปาโลไมยอมใหประเพณีหรือการตอตานแมวาจะมาจากผูนํ าทางศาสนามากีดกั้น
ส่ิงใหมๆ ที่พระเจาทรงกระทํ า

เมื่อถูกตอตานจากโครงสรางทางประเพณี  ทั้งพระเยซูและเปาโลทํ างานรับใชภายนอกธรรม
ศาลา  พระองคทรงตั้ง  “ถุงหนังใหม”  ข้ึน  ผูเชื่อใหมๆ เหลานี้ตางกระตือรือลนที่จะรับการเปดเผยใหมๆ
และโครงสรางการจัดองคกรใหม  (คือคริสตจักรแรก)  พวกเขาสามารถที่จะบรรจุ  “เหลาองุนใหม”



หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกลาวอยางฝายวิญญาณคือ  เปนไปไดที่  “ทํ าใหคนตายฟนขึ้นมา”  และ
พระเจาทรงทํ าเชนนี้ในบางโอกาส  แตเปนการงายกวาที่จะนํ าเอาทารกใหมเกิดขึ้นในโลก !  (หมาย
ความวาคนที่อยูในประเพณีของศาสนาจะทํ าใหฟนฟูใหมก็ได  แตจะงายกวาที่จะนํ าเอาผูเชื่อใหมเขามา
รับส่ิงสํ าแดงใหมๆ จากพระเจา)

ชื่อ                                                                          วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอนตนเอง  บทที่ ๕

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. กระบวนการคืออะไร ?



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. คํ าอุปมาเรื่องถุงหนังใหมและเสื้อผาใหม  เปดเผยอะไรเกี่ยวกับการจัดการกับการตอตาน
แผนการและจุดประสงคของพระเจา ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. ในแผนกระดาษอีกแผน  จงเขียนคํ าอธิบายสั้นๆ  ถึงความรับผิดชอบแตละอยางในการ
ดํ าเนินการตามแผนงาน
-  การคัดเลือก             -  การฝกอบรม -  การตัดสินใจ
-  การสื่อสาร -  การกํ าหนดการ -  การทบทวน
-  การมอบหมายงาน -  การทํ างบประมาณ -  การประเมินผล
-  การจัดองคกร

วิชา การบริหารตามวัตถุประสงค

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๕

๑. “เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว  ทานก็จะไดทํ าใหสํ าเร็จตามความสามารถของทาน”
๒ โครินธ ๘.๑๑

๒. กระบวนการคือข้ันตอนที่คุณใชดํ าเนินการตามแผนงาน  กระบวนการคือวิธีหรืองานที่ผู
นํ าปฎิบัติเพื่อใหแผนงานสํ าเร็จ   ดูหนา  81-85

๓. จากคํ าอุปมาเหลานี้  พระเยซูทรงชี้แจงวา  บางครั้งเปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนา
ตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการและการสํ าแดงใหมๆ



ดูหนา  91
๔. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบแตละอยางของการ

จัดการที่ใหไวในบทเรียนนี้
ดูหนา  83-90

เพื่อศึกษาตอไป
๑. ตอไปนี้เปนตัวอยางของแผนผังการจัดองคกร  แผนผังนี้จัดไวสํ าหรับแผนงานที่อธิบาย

ไวในบทที่ ๔  และบทนี้เพื่อเขาถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนใกลคริสตจักรแหงหนึ่ง  ตัวอยาง
อ่ืนๆ ของแผนผังการจัดองคกรไดใหไวในภาคผนวกของคูมือนี้

พระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจา

↓ 
ศิษยาภิบาล

↓ 



โจ  สมิธ
ผูอํ านวยการ

↓ 
ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต

โจ  สมิธผูอํ านวยการของแผนงานทํ าหนาที่นี้ภายใตการนํ าของศิษยาภิบาลของคริสตจักรมีการ
แตงตั้งประธาน ๕ คน  แตละคนรับผิดชอบเขตถนนในระยะ ๑ ไมล รอบๆ คริสตจักร

โจ  สมิธบังคับบัญชาประธาน๕คนในการทํ าใหแผนงานของการไปเยี่ยมตามบานเพื่อประกาศ
พระกิตติคุณ  ทิ้งใบปลิวไวที่แตละบานและใหพระคัมภีรยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน

๒.     จํ าไววาในองคกรใดก็ตาม  ไมมีใคร  “ใหญกวา”  คนอื่นๆเราตางเปนสมาชิกของพระกาย
ของพระคริสตทํ างานรวมกันแลวใหสํ าเร็จจุดประสงคของ

พระเจา  (ดู เอเฟซัส ๑.๒๒-๒๓; ๔:๑๕-๑๖;  โคโลสี ๑:๑๘  และ ๑ โครินธ ๑๒)
. คุณรูไหมวาพระคัมภีรใหโครงสรางการจัดองคกรไวเพื่อการบริหารของครอบครัวคริส

เตียน ?
 ตอไปนี้เปนแผนผังของการบริหารครอบครัว

พระเจา
↓ 
สามี
↓ 
ภรรยา
↓ 
ลูกๆ

สามีเปนศีรษะของครอบครัวภรรยาเปนเพื่อนผูอุปถัมภ  (ผูชวยเหลือลูกๆตองอยูในการเชื่อฟง



ทั้งบิดาและมารดา
๔. ตอไปนี้คือแผนผังการจัดองคกรสํ าหรับแผนงานของโมเสสในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗

พระเจา
↓ 
โมเสส
↓ 

ผูปกครองของคนพันคน
↓ 

ผูปกครองคนรอยคน
↓ 

ผูปกครองคนหาสิบคน
↓ 

ผูปกครองคนสิบคน

“ผูปกครองคนพันคน”  อยูเหนือคน ๑๐๐ คน  คน ๑๐๐ คนเหลานี้แตละคนบัญชาการคน
๕๐ คน  ซึ่งแตละคนบัญชาการกลุมคน ๑๐ คน

ผูนํ า ๕๐ คน  ซึ่งเปน “ผูปกครองของคน ๑๐ คน”  นํ าปญหาไปสู “ผูปกครอง ๕๐ คน”  ผูปก
ครอง  ๕๐  คนรายงานตอ“ผูปกครองคน๑๐๐คน”และ“ผูปกครองคนรอยคน”นํ าการตัดสินใจที่
สํ าคัญไปยัง  “ผูปกครองคนพันคน”

๕. เมื่อโมเสสรับตํ าแหนงผูนํ าของอิสราเอล  พระเจาประทานความรับผิดชอบแกเขา ๔ ประการ
(อพยพ ๑๘.๑๙-๒๑)

ประการแรก เพื่อนํ าปญหาของประชากรมายังพระเจา
ประการที่สอง   เพื่อสอนเขาในวิถีทางที่เขาควรดํ าเนินไป  (ใหการนํ าพาฝายวิญญาณ)
ประการที่สาม   เพื่อฝกอบรมเขาในงานที่เขาตองทํ า
ประการที่ส่ี   เพื่อเลือกผูนํ าที่มีความสามารถใหชวยเขาแบกภาระของการเปนผูนํ า  
(เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอ่ืน)



๖. เมื่อคุณไดเห็นตัวอยางแผนผังของการจัดองคกร  ใหเตรียมแผนผังสํ าหรับแผนงานที่คุณได
ดํ าเนินการมาในงานรับใช
๗. ตอไปนี้เปนอุปสรรคธรรมดาๆ ของการสื่อสาร  คุณอาจตองเอาชนะอุปสรรคเหลานี้เพื่อส่ือสาร
แผนงานไดอยางถูกตองแกผูอ่ืน

∗ ภาษาที่แตกตางกัน
∗ ศัพทที่ยากๆ
∗ ละเลยขอมูลที่จํ าเปน
∗ ความกลัว
∗ ความอคติ
∗ ความไมต้ังใจ
∗ ขอความที่ไมชัดเจน
∗ ความไมรู
∗ ประเพณี
∗ การศึกษานอย
∗ ความดื้อร้ัน

๘.       ตอไปนี้เปนการแปลขอความพระคัมภีรฉบับอมตธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสํ าคัญของการทํ า
แผนงานใหสํ าเร็จ  เปาโลสงขอความนี้ไปใหผูเชื่อที่เมืองโครินธ

“ขาพเจาเสนอแนะใหทานทํ าสิ่งที่เร่ิมตนไวนั้นใหสํ าเร็จ....เพราะวาทานไมไดเปนเพียงคนแรกที่
เสนอความคิดนี้  แตยังเปนคนแรกที่เร่ิมตนทํ าบางอยางเกี่ยวกับความคิดนี้

เมื่อไดเร่ิมตนแลวอยางกระตือรือลน คุณควรปฏิบัติแผนงานนี้ตอไปจนเสร็จสมบูรณอยางเต็ม
ใจ  ใหส่ิงใดก็ไดที่ทานใหไดจากสิ่งที่ทานมีใหความคิดที่กระตือรือลนในตอนเริ่มตนนั้นเทาๆกับการ
ปฏิบัติที่
แทจริงที่กํ าลังทํ าในขณะนี้  (๒ โครินธ ๘.๑๐-๑๑)

๙. แผนการที่ใหรายละเอียดมากที่สุดและนํ ามาปฏิบัติแผนการหนึ่งในพระคัมภีรคือสรางพลับพลา
ขณะที่คุณศึกษาขออางอิงตอไปนี้จงคิดถึงสิ่งที่คุณร่ํ าเรียนมาเกี่ยวกับการจัดการตามวัตถุประสงคตาม
พระคัมภีร

◊ กอต้ังจุดประสงค   อพยพ ๒๕.๘



◊ สรางแผนการ   อพยพ ๓๕
◊ ดํ าเนินการตามแผนงาน

− คัดเลือกอพยพ ๓๕.๓๐-๓๕,  ๓๖.๒
− ส่ือสาร อพยพ ๓๕
− มอบหมายงาน   อพยพ ๓๖.๑-๓
− ฝกอบรม อพยพ ๓๕.๓๔
− จัดองคกร อพยพ ๓๖-๔๐
− กํ าหนดการ อพยพ ๓๖-๔๐
− ทํ างบประมาณ   อพยพ ๓๕; ๓๖.๕-๗
− ทํ าการตัดสินใจ   อพยพ ๓๖.๖-๗
− ทบทวน อพยพ ๓๙.๔๓

◊ ประเมินผลแผนงาน อพยพ ๓๙.๔๓;  ๔๐:๓๓-๓๕



บทที่ ๖
การทํ าใหสมบูรณ  :  ประเมินผลแผนงาน

วัตถุประสงค
เมื่อคุณเรียนบทนี้จบแลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
♦ นิยามคํ าวา  “การประเมินผล”
♦ อธิบายวาเหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ
♦ กอต้ังกระบวนการประเมินผล
♦ ประเมินผลแผนงานที่คุณไดดํ าเนินการมา
♦ แยกแยะหาเหตุผลวาเหตุใดแผนการจึงลมเหลว
♦ ใชผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงแผนงานที่มีอยูและทํ าแผนการใหมข้ึนมา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแกขาพเจาแลววา

อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น   แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน” โรม ๑๒.๓

คํ านํ า
ในบทที่ ๔  คุณไดเรียนรูที่จะวางวัตถุประสงคและแผนการใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผน

การของพระเจา  ในบทที่ ๕  คุณเรียนรูวาจะดํ าเนินการตามแผนไดอยางไร
บทเรียนนี้อธิบายวาจะประเมินผลแผนงานอยางไรเพื่อดูวาคุณทํ าจุดมุงหมายไดสํ าเร็จลงหรือ

ไม
การประเมินผล

เมื่อคุณประเมินผลบางอยางก็หมายถึงวาคุณตรวจสอบสิ่งนั้นอยางละเอียดถี่ถวนและดูคุณคา
ของมันการประเมินผล    เปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของมันในการทํ าให
จุดประสงคของการรับใชของคุณสํ าเร็จลง

จุดมุงหมายแสดงถึงแผนการใดที่คุณกระทํ า  การประเมินผลดูวาคุณไดทํ าจุดมุงหมายสํ าเร็จ
แลวหรือไม  แมแตพระเจาก็ยังทรงประเมินผลงานของพระองค  ในปฐมกาลบทที่ ๑  พระองคทรงตรวจ
สอบดูทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางและประกาศวา  “ดีนัก”

ความสํ าคัญของการประเมินผล
การประเมินผลทํ าใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา  ตอผูที่คุณรับใชเขาและตอตัวคุณเอง



ต้ังแตปฐมกาลมา  พระเจาทรงใหมนุษยมีความรับผิดชอบในการทํ าใหแผนการของคุณสํ าเร็จ
อาดัมและเอวามีความรับผิดชอบตอสวนเอเดนซึ่งพระองคทรงมอบหมายใหเขาดูแล

พระคัมภีรบอกวาคุณตอง  “คิดใหสุขุม”  เพื่อประเมินผลชีวิตและการรับใชของคุณเอง
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแกขาพเจาแลววา

อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น  แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน”  โรม ๑๒.๓

อัครทูตเปาโลกลาววา
“เพื่อทานทั้งหลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด  และเพื่อทานจะไดเปนคนบริสุทธิ์

และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต”  ฟลิปป ๑.๑๐

ความจริงที่วาคุณตองรับผิดชอบตอพระเจาในงานรับใชของคุณไดแสดงใหเห็นในคํ าอุปมาเรื่อง
ตะลันตในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐

พระคัมภีรสอนดวยวาคุณมีความรับผิดชอบตอผูที่คุณรับใช
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน  ไมใชดวยความฝนใจแตดวย

ความเต็มใจ  ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส
และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํ านาจ  แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”

๑ เปโตร ๕.๒-๓

พระคัมภีรสอนดวยวา  คุณตองรับผิดชอบตอผูที่คุณทํ างานดวย  คุณทํ างานดวยกันเหมือนดัง
รางกายของมนุษย

“และตาจะวาแกมือวา  ‘ขาพเจาไมตองการเจา’  ก็ไมไดหรือศีรษะจะวาแกเทาวา
‘ขาพเจาไมตองการเจา’  ก็ไมได” ๑ โครินธ ๑๒.๒๑

เมื่อคุณยืนอยูตอหนาพระพักตรพระเจาในวันพิพากษา  งานของคุณจะถูกประเมินผลเพื่อดูวามี
คุณคาอยางไร

“บนรากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํ า  เงิน  เพชรพลอย  ไม  หญาแหงหรือฟาง
การงานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน  เพราะวา

จะเห็นชัดไดดวยไฟ  ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”  ๑ โครินธ
๓.๑๒-๑๓

พระเจาทรงมีแผนงานที่สมบูรณดีพรอม  แตพระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจผานคนที่ไมสมบูรณ
ดีพรอมเพื่อใหแผนงานของพระองคสํ าเร็จ  โดยเหตุที่คุณไมดีพรอมทุกอยาง  คุณจึงตองหมั่นประเมิน



ผลงานรับใชของคุณ  การประเมินผลเปนสิ่งที่สํ าคัญ  เพราะชวยใหคุณดูวาคุณไดทํ าแผนงานและจุด
ประสงคของคุณสํ าเร็จหรือไม

การประเมินผลทํ าใหคุณเรียนรูจากความสํ าเร็จและความลมเหลว  ทํ าใหไดทบทวนแผนงานที่มี
อยู  และจัดทํ าแผนงานใหม  ถาคุณกํ าลังทํ างานของพระเจาจริงๆ แลว  ก็เปนสิ่งที่คุมคาที่จะทํ าใหดีที่
สุด

กระบวนการประเมินผล
เมื่อคุณเรียนรูวาจะวางจุดมุงหมายไดอยางไร  คุณเขียนจุดมุงหมายดวยวิธีที่จะสามารถวัดผล

หรือประเมินผลดูวาคุณทํ าจุดมุงหมายไดสํ าเร็จหรือไม  คุณเขียนวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของ
แผนการ  กระบวนการประเมินผลคือวิธีในการประเมินผลแผนงานของคุณ

ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทํ ากระบวนการประเมินผล
1. เขียนจุดมุงหมายเพื่อใหวัดผลไดและคุณจะสามารถบอกไดวาคุณทํ าแผนการสํ าเร็จหรือไม
2. บอกวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของแผนการ
3. อธิษฐานกอนที่คุณจะประเมินผล  ขอพระเจาสํ าแดงแกคุณใหเห็นความบกพรองที่คุณตอง

แกไขและประทานการนํ าพาแกคุณใหทํ าแผนงานเพิ่มเติม
4. ประเมินผลเพื่อดูวาแผนการกํ าลังดํ าเนินไปตามกํ าหนดการและกํ าลังสํ าเร็จตามเปาหมาย

ที่ต้ังใจไวหรือไม
∗ ถาแผนการเปนไปตามที่ควรก็ใหดํ าเนินการตอไปตามที่ไดวางแผนไวแตเดิม  ถาไม

เปนไปตามที่ควร  คุณอาจตองทํ าสิ่งตอไปนี้
∗ ทบทวนเปาหมาย   เขียนสวนตางๆ ของแผนการเสียใหมหรือทิ้งแผนการนี้เสียและ

เขียนแผนการใหม  เพราะเหตุวาคุณไมรูแผนการในอนาคตทั้งหมดของพระเจา
คุณตองเปดโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการทบทวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ที่กาวไกลออกไปดวยความเชื่อของการวางแผน

∗ ทํ าการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งทํ างานเกี่ยวกับเปาหมายนี้   คุณอาจตองการคนมากขึ้น
หรือนอยลงหรือเอาคนอื่นมาแทนคนที่หมดความสนใจในงานนั้นๆ

∗ เปลี่ยนแปลงวันที่ของการเสร็จสมบูรณ   คุณอาจตองการเวลาเพื่อทํ าใหแผนการ
สํ าเร็จมากกวาที่ไดคิดไวแตแรก   คุณอาจตองการกํ าหนดวันที่ประเมินผลใหมาก
ข้ึนเพื่อตรวจสอบดูความกาวหนา

∗ เปลี่ยนแปลงวิธีการ   เปาหมายอาจจะดี  แตวิธีการในการทํ าใหสํ าเร็จอาจไมไดผล



∗ ปรับปรุงงบประมาณ  ถาคาใชจายแตกตางไปมากกวาที่วางแผนไวแตเดิม  คุณจะ
ตองการที่จะปรับปรุงงบประมาณ

๕. เมื่อคุณมีแผนการที่สมบูรณแลว  จงประเมินผลเพื่อตอบคํ าถามตอไปนี้
∗ คุณถึงเปาหมายหรือยัง ?   คุณทํ าสิ่งที่คุณเริ่มตนไวเสร็จหรือยัง ?  ศัตรูมาทํ าใหคุณเบี่ยง

เบนความสนใจไปหรือไม ?  อยาประเมินโดยดูวากํ าลังทํ ากิจกรรมอะไรอยู  แตใหประเมิน
โดยดูจากผลที่เกิดขึ้น  กิจกรรมที่ทํ าซึ่งเปนสวนของแผนการไดผลตามที่ตองการหรือไม ?

∗ คุณไดอุทิศตนจริงๆ ตอความสํ าเร็จของจุดประสงคของคุณตามที่คุณคิดวาควรจะเปนหรือ
ไม ?

∗ คุณลมเหลวตรงไหน  เหตุใดและทํ าไม ?  อะไรทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ
∗ คุณอาจทํ าสิ่งใดแตกตางไปจากที่ทํ าอยู ?  วิธีแตกตางไป ?   คนแตกตางไป ?  แผนการ

แตกตางไปจากเดิม ?
∗ คนที่เกี่ยวของถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพในงานรับใชของพระกายหรือไม ?  งานของเขา

เหมาะแกของประทานฝายวิญญาณของเขาหรือไม ?  เขาจับจุดประสงคไดและเขาถูก
กระตุนใหทํ าแผนการใหสํ าเร็จหรือไม ?

∗ คุณใชแผนการเดิมนี้อีกไดหรือไม ?  ขอพระเจาทรงนํ าในการตัดสินใจนี้  แผนการบางอยาง
อาจนํ ามาใชไดอีก  แตบางทีพระเจาอาจทรงมีแผนการใหม

∗ คุณไดเรียนรูอะไรจากการทํ าเชนนี้ซึ่งจะชวยคุณในการทํ าแผนการใหม ?

เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
แผนการของพระเจาสมบูรณแบบเสมอ  แตเพราะวาพระองคทรงทํ างานโดยทางอุปกรณที่ไม

สมบูรณ  (คือคน)  บางครั้งแผนการก็ลมเหลว
ตัวอยางเชน
∗ สวนเอเดนคือแผนการของพระเจาสํ าหรับมนุษย  แตมนุษยลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาเพื่ออิสราเอลคือวาเขาตองเปนพยานของพระองคตอชนชาติที่ไมมี

พระเจา  แตเขาลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาสํ าหรับกษัตริยซาอูล  แซมซันและคนอื่นๆ ลมเหลวเพราะวาเขาเปน

อุปกรณมนุษยที่ไมสมบูรณ

แผนการลมเหลวมักจะเปนเพราะวามนุษยไมเต็มใจที่จะทํ างานใหสอดคลองสัมพันธกับพระเจา



ตอไปนี้เปนเหตุผลธรรมดาที่เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
1. ขาดนิมิต   คนไมเขาใจจุดประสงคของนิมิต  ซึ่งมีแผนการเปนสวนของนิมิตนั้น
2. ขาดการฝกอบรม  คนไมไดรับการฝกอบรมสํ าหรับงานที่เขาถูกขอใหทํ าซึ่งเปนสวน

หนึ่งของแผนการ  พระเจามักจะเตรียมคนเพื่องานที่เขาตองทํ า  ผูนํ าควรทํ าตามแผนอยางนี้
3. ใชของประทานฝายวิญญาณไมถูกตอง  ใชคนไมถูกตองกับแผนงานเชน  คุณให

บางคนที่มีของประทานในการประกาศขาวประเสริฐมาทํ าหนาที่ของศิษยาภิบาล
4. ไมเต็มใจที่จะลงทุน    คนและ/หรือผูนํ าไมผูกพันตนกับการอธิษฐาน  ไมลงทุนเวลา

ความพยายามและเงินที่จํ าเปนตองใชเพื่อใหแผนการสํ าเร็จ
5. ขาดการอธิษฐาน  แผนการถูกทํ าขึ้นโดยปราศจากการทรงนํ าขององคพระผูเปนเจา
6. แผนการไมชัดเจน  ไมไดบอกเปาหมายไวอยางเหมาะสม
7. ขาดการสื่อสาร   ไมไดส่ือสารแผนการใหชัดเจนแกผูที่เกี่ยวของ
8. ขาดการประเมินผล   ไมมีใครตรวจสอบดูวาสิ่งตางๆ ดํ าเนินไปอยางไร  ดังนั้นเมื่อ

ความยากลํ าบากเกิดขึ้น  แผนการจึงลมเหลว  เวลาสิ้นสุดของแผนการมาถึงและไมมีผูใดพรอมที่จะ
ทํ างานเสร็จ  โดยเหตุที่ไมมีการประเมินผลจึงจัดการกับปญหาไมได

9. ความกลัว   กลัวการวิพากษวิจารณ  กลัวความลมเหลวหรือกลัวคน
10. ความสงสัย   ถึงความสามารถของพระเจาที่ทรงทํ างานผานทางตัวคุณ
11. การผลัดวันประกันพรุง  ซึ่งหมายถึงการทํ าสิ่งตางๆ ชากวาเวลา  รอเวลาที่ดีกวานี้ถึง

จะทํ า  รอโอกาสที่ดีกวา  เลื่อนการงานไปเรื่อยๆ  จนถึงวันอื่น
12. หาขอแกตัว  แกตัวหาความชอบธรรมใหแกความลมเหลวแทนที่จะแกไข

13. ความเกียจคราน  ขาดความหวงใย  ทํ างานไปอยางไมสนใจ  ไมเรียบรอย
14. ความเห็นแกตัว  คุณตองมอบตนเองเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมาย  คุณจะโลภหรือเห็นแก

ตัวไมได  คุณตองมีจิตใจกวางขวาง  อยากใหผูอ่ืนเสมอ
15. ขาดความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว   คนทํ า  “ตามใจตนเอง”  แทนที่จะทํ างานดวยกันเพื่อ

แผนงานและจุดประสงคของพระเจา
16. ความไมเชื่อฟง  คนไมเชื่อฟงผูที่มีสิทธิอํ านาจ
17. ลมเหลวที่จะทบทวนแผนการ  แผนการไมไดรับการปรับปรุงและคนไมเปลี่ยนตามที่

ตองการ  เพียงเพราะวาเขาเคยทํ าสิ่งนั้นๆ ดวยวิธีนั้นมา  ในอดีตไมไดหมายความวามีประสิทธิภาพใน
ปจจุบันสํ าหรับการทํ าตามแผนการของพระเจา



18. ลมเหลวที่จะเรียนรูจากประสบการณ   มีการทํ าความผิดซํ้ าซากเมื่อคุณไมได
ประเมินผลและเรียนรูจากประสบการณ

19. ไมต้ังใจทํ ารายละเอียด   แผนการมักจะประกอบดวยรายละเอียดหลายอยาง  ถาไม
มีการประสานงานกันอยางเหมาะสม  แผนงานก็จะลมเหลว

20. ปฏิเสธที่จะใหการรับใชปรนนิบัติอยางถอมใจ   คุณถูกเรียกใหรับใชผูอ่ืนเมื่อคุณ
ลืมเร่ืองนี้และกลายเปนคนเยอหยิ่ง  แผนงานลมเหลว

21. มีทาทีเห็นแตปญหาตอการวางแผน   ส่ิงนี้เห็นชัดในคํ าวิจารณตอไปนี้
“เราทํ าอยางนี้เสมอมา”
“เราไมชอบวางแผน”
“การวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร”
“เราทํ างานอยางนี้ดีแลวมาตลอด ๔๐ ป”
“การวางแผนไมเปนฝายวิญญาณ”
“เราเคลื่อนไปขางหนาดวยความเชื่อ  เราไมตองการวางแผน”
“เราไมมีเวลาวางแผน”
“เราไมเห็นวาทํ าไมเราตองเปลี่ยนแปลงทั้งๆ ที่อยูอยางนี้มาตั้งนานแลว”

22. ขาดการเปนผูนํ าที่เหมาะสม  เพื่อดํ าเนินการตามแผน
23. ขาดเงินทุน
24. ขาดคนงาน  เพื่อทํ าแผนการใหสํ าเร็จ
25. ลมเหลวที่จะสัตยซ่ือในการประเมินผล
26. การโจมตีฝายวิญญาณของศัตรู  ซาตานจะพยายามทํ าใหจุดประสงคของคุณหวั่น

ไหวยุงเหยิง  (ดูเอสรา ๔.๑-๕)
27. บนพึมพัม  เมื่อใดที่คุณเริ่มตนแผนการหรืองานเพื่อพระเจาจะผานขั้นตอนที่คาดการ

ได
ตัวอยางเชน  ในคริสตจักรยุคแรก
− กิจการบทที่ ๑  : พระเจาทรงเลือกคนบางคน
− กิจการบทที่ ๒  : พระองคมอบหมายงานรับใชแกเขา
− กิจการบทที่ ๓  : มีการเพิ่มพูน
− กิจการบทที่ ๔  : มีความเคลื่อนไหวที่เรียกวาคริสตจักรเกิดขึ้น
− กิจการบทที่ ๕  : มีการบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร



รูปแบบอยางเดียวกันพบไดในหนังสือเนหะมีห
− เนหะมีห 1 : พระเจาทรงเลือกคนๆ หนึ่ง
− เนหะมีห  1-2  : พระองคประทานงานรับใชแกคน
− เนหะมีห  2-3  : คนงานเพิ่มพูน
− เนหะมีห  2-4  : แผนการถูกตั้งขึ้น
− เนหะมีห 5 : การบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร

เมื่องานรับใชและแผนการถึงขั้นบนพึมพัม  ตองมีการจัดการกับปญหามิฉะนั้นแผนการจะถูก
กระทบอยางมาก

เนหะมีหจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีข้ึน  (เนหะ
มีหบทที่ ๕)

อัครทูตจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีข้ึน
  (กิจการ ๖)

ใชผลของการประเมิน
คุณใชส่ิงที่คุณเรียนโดยการประเมินในหลายๆ วิธี
1. การประเมินผลชี้ใหเห็นความออนแอของเปาหมาย  คุณทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มี

อยูเพื่อแกไขความออนแอ
2. คุณจัดทํ าแผนงานใหมเมื่อแผนงานเกาเสร็จสมบูรณแลว
3. คุณเรียนรูจากความสํ าเร็จของคุณ  คุณอาจไดรับการทรงนํ าจากพระเจาใหทํ าแผนงานที่

ประสบผลสํ าเร็จอีกครั้งหนึ่ง
4. คุณเรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ  คุณพบวาเหตุใดคุณจึงลมเหลวและทํ าแผนงานเพื่อ

ปรับปรุงใหดีข้ึน  คุณจะไมทํ าความผิดพลาดซํ้ าแลวซํ้ าอีก

วงจรที่ตอเนื่อง
การวางแผนเปนวงจรที่ตอเนื่องคุณทํ าแผนการดํ าเนินงานตามแผนประเมินผลงานและทํ าแผน

งานเพิ่มข้ึน
ถาคุณจะทํ างานรับใชใหมีประสิทธิภาพคุณจะทํ าวงจรนี้ตอเนื่องไปจนกวาจุดประสงคของคุณ

สํ าเร็จลงและคุณไดทํ างานในชีวิตของคุณสํ าเร็จ



ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งแสดงถึงวงจรตอเนื่องดังกลาว

วางเปาหมาย

ประเมินผลเปาหมาย ดํ าเนินงานตามเปาหมาย

ชื่อ                                                             วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๖
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

2. ใหคํ านิยามคํ าวา  “การประเมินผล”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



                                                                                                                                               
3. เหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. อธิบายขั้นตอนในการจัดตั้งกระบวนการประเมินผล
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. บอกถึงเหตุผลธรรมดา ๕ ประการที่แผนการลมเหลว
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

6. บอกถึง ๔ วิธี  ซึ่งคุณนํ าเอาผลของการประเมินมาใช
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

7. ประเมินผลแผนการบางประการที่คุณดํ าเนินการ  ใชผลของการประเมินมาปรับปรุงแผน
งานที่มีอยูและทํ าแผนการใหม
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

คํ าตอบบททดสอบตนเอง  บทที่ ๖

๑. “ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา 
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น  แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจา
ไดทรงโปรดประทานแกทาน”  โรม ๑๒.๓

๒. เมื่อคุณประเมินผลบางอยางคือ  คุณตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อดูคุณคาของสิ่งนั้นๆ  
การประเมินผลคือกระบวนการของการสํ ารวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของแผนการใน
การทํ าใหจุดประสงคสํ าเร็จ  เปาหมายจะบอกวาคุณวางแผนที่จะทํ าอะไร



๓. การประเมินผลทํ าใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา  ตอผูที่คุณรับใชและตอตัวคุณเอง  การ
ประเมินผลทํ าใหคุณเรียนรูจากความสํ าเร็จและความลมเหลว  ทบทวนแผนงานและทํ า
แผนงานใหม   หนา  101

๔. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  103-104
๕. จงเปรียบเทียบขอความของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  104-107
๖. หนา  108

คุณใชส่ิงที่คุณเรียนรูจากการประเมินผลเพื่อ
∗ ทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มีอยู
∗ ทํ าแผนการใหมเมื่อแผนการเดิมสํ าเร็จแลว
∗ เรียนรูจากความสํ าเร็จของคุณ
∗ เรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ

๗. ถาคุณไมไดประเมินผลแผนงานและนํ าเอาผลของการประเมินมาใช  โปรดทํ าเสีย

111

เพื่อศึกษาตอไป
๑. ศึกษายอหน ๑๗  ในคํ าอธิษฐานนี้  พระเยซูประเมินผลงานรับใชของพระองคเองซึ่งทรงกระทํ า
ในโลกนี้
๒. ในพันธสัญญาเดิม  ชายชื่อเนหะมีหมีจุดประสงคที่พระเจาประทานใหสรางกํ าแพงกรุงเยรูซา
เล็มเสียใหม  เขาทํ าการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  วางเปาหมายและดํ าเนินการตามแผนงาน
ขณะที่เขากาวหนาไป  เขาประเมินความกาวหนาและจัดการกับปญหา  เชนการขาดความเปนนํ้ าหนึ่ง
ใจเดียว  ขาดกํ าลังและนิมิต  และมีการโจมตีของศัตรู

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณคือวา  เกิดผลทํ าใหสํ าเร็จตามเปาหมาย
หรือไม  ในกรณีของเนหะมีห มีบันทึกเขียนไววา  “และกํ าแพงก็สํ าเร็จลง”  (เนหะมีห ๖.๑๕)



๓. ตอไปนี้เปนการศึกษาถึงกษัตริยเฮเซคิยาหซึ่งแสดงใหเห็นการจัดการตามวัตถุประสงค
ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  การวางแผน  การดํ าเนินการตามแผนและการประเมินผล

กอนอื่นใหอานเรื่องราวของเฮเซคียาหใน ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐  และ พงศาวดาร ๒๘-๓๒

สิ่งแวดลอม
เฮเซคียาหสืบเชื้อสายจากกษัตริยที่ชั่วรายชื่ออาหับ  อาณาจักรยูดาหและอิสราเอลถูกแบงออก

และเปนคูแขงกัน  ยูดาหเปนเผาที่เล็กที่สุดของ ๑๒ เผา  แตวาเปนผูนํ าฝายวิญญาณของเผาทั้งสิบสอง
เผาอื่นๆ อีก ๑๑ เผาไดยอมรับศาสนาตางๆ ของคนไมเชื่อพระเจาที่อยูรอบๆ พวกเขา

เฮเซคียาหเปนกษัตริยแหงยูดาห  อัสสิเรียซึ่งเปนศัตรูสํ าคัญของยูดาห  เปนชาติที่มีอํ านาจมาก
ที่สุดของโลกในขณะนั้นและเปนผูไมเชื่อพระเจาซึ่งเกี่ยวของกับการนมัสการผี
มาร

ความเขมแข็งของเฮเซคียาห
1. กลาหาญและสัตยซื่อตอหนาพระเจาและมนุษย
2. อยูภายใตสิทธิอํ านาจและมีสิทธิอํ านาจ
3. มีความเมตตา
4. เชื่อและรูวาจะอธิษฐานอยางไร
5. รักษาเวลา
6. ใหคุณคาสูงแกการมีชีวิตที่บริสุทธิ์

ความออนแอของเฮเซคียาห
1. แวดลอมดวยศัตรูและศัตรูมีจํ านวนมากกวา
2. ยอมตอความเยอหยิ่ง
3. มีความทะเยอทะยานทางการเมือง
จุดประสงคของเฮเซคียาห    รวมอิสราเอลใหเปนชาติเดียวกันอยูภายใตพระเจาเที่ยงแทแตพระองค
เดียว
เปาหมายของเขา
1. ซอมแซมพระวิหาร
2. ฟนฟูการที่พระเจาทรงปกครองประเทศ
3. ฟนฟูการนมัสการในพระวิหารของพระเจา
4. สถานปนาวันปสคาขึ้นใหม
5. สรางระบบชลประทานเพื่อเมืองเยรูซาเล็ม



6. เอาชนะปอมปราการของซาตานเพื่อเรียกดินแดนซึ่งพระเจาประทานแกอิสราเอลแตเดิมกลับคืนมา

แผนการของพระองค
ตอไปนี้เปนแผนการซึ่งเขาดํ าเนินการเพื่อทํ าเปาหมายใหสํ าเร็จ
1. เขาจัดองคกรของปุโรหิตและเลวีเพื่อใหซอมแซมพระวิหารและชํ าระพระวิหาร
2. เขาวางแบบอยางแบบพระเจาสํ าหรับผูปกครองโดยทํ าตามทุกสิ่งที่กษัตริยดา

วิดกระทํ า
3. เขาหนุนใจเลวีและคนงานอื่นๆ  ขณะที่สรางพระวิหารขึ้นใหม
4. เขาเรียกประชุมปสคาครั้งแรกใน ๒๖๐ ป
5. เขาเรียกใหคนที่สัตยซื่อทั่วอิสราเอลใหมารวมพิธีปสคา
6. เขาจัดหาของใชตางๆ จากโตะอาหารของเขาเอง
7. เขาขออภัยโทษบาปจากประชากรของพระเจา
8. เขากํ าหราบกองทัพของศัตรูโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยการ

เทศนาพระวจนะของพระเจา
9. เขาใชความมั่งคั่งของคลังพัสดุของหลวงเพื่ออุดหนุนงบประมาณในการสราง

ระบบชลประทานในเยรูซาเล็ม

การประเมินผล
เฮเซคียาหทํ าเปาหมายสํ าเร็จลงไดพระองคทรงมีสติปญญาที่จะถอมพระองคลงตอหนาพระเจา

และสารภาพผิดสํ าหรับความเยอหยิ่งและความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขา   เขาสํ านึกผิดจาก
การเขารวมพันธมิตรกับศัตรูของพระเจา  แมวาการกระทํ าที่บาปของเขานํ าการสาปแชงมายังคนรุนหลัง
(๒ พงศกษัตริย ๒๐.๑๖-๑๘)

เหนืออ่ืนใด  เฮเซคียาหทรงไดรับชื่อเสียงวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญองคหนึ่งของอิสราเอล




