
รวมดวยชวยกัน 
ธวัช  เย็นใจ 

เร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนโบสถแหงหนึ่ง อันมีทีมงานรวมรับใชดวยกันราว 15 คนเทานัน้ ซ่ึงสวนใหญ
เปนสมาชิกท่ีมีอาชีพการงานของตนเองอยูแลว แตมีใจอาสาสมัครมารับใชพระเจา ทุก ๆ สองเดือนศิษ
ยาภิบาลจะพาพวกเขาไปท่ีรานอาหารหรูหราในโรงแรมเพื่อเล้ียงเปนการขอบคุณท่ีทุกคนยอมเสียสละ
และรวมดวยชวยกันโดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อยและอามิสสินจาง เพื่อจะชวยใหบรรดาพี่นองผูเช่ือใน
คริสตจักรเจริญกาวหนาในฝายจิตวิญญาณ โดยมีเปาหมายตามคําสอนของพระคัมภีรคือ “เพื่อเตรียม
ประชากรของพระเจาสําหรับงานรับใช เพื่อวาพระกายของพระคริสตจะไดรับการเสริมสรางข้ึน” (เอเฟ
ซัส 4:12 ฉบับอมตธรรมรวมสมัย) 

คร้ังหนึ่ง กอนท่ีจะไปรับประทานอาหารรวมกันศิษยาภิบาลไดแบงปนพระวจนะของพระเจา
จากพระธรรมมาระโก 2:1-12 ซ่ึงเปนเร่ืองของคนงอยท่ีมีส่ีคนหามมาหาพระเยซู ขณะท่ีพระองค
ประทับและเทศนาส่ังสอนอยูในบานหลังหนึ่งท่ีเมืองคารเปอรนาอุม พระคัมภีรบันทึกวา มีผูคนมาฟง
จนแนนหอง ไมมีทางท่ีจะหามคนงอยเขาไปถึงตัวพระองคไดเลย 

ท้ังส่ีคนจึงหามคนงอยข้ึนไปยังดาดฟาหลังคา (สมัยโบราณบานของชาวยวิสวนใหญจะมี
ลักษณะหลังคาแบนราบ) เขาจึงชวยกันเจาะชองใหกวางพอท่ีจะหยอนคนงอยซ่ึงนอนอยูบนแครลงไป
ยังท่ีพระเยซูประทับอยู และเม่ือพระองคทรงเห็นการกระทําดวยความเชื่ออยางแรงกลาของพวกเขา จึง
ทรงรักษาคนงอยใหหายอยางอัศจรรย 

ศิษยาภิบาลบอกแกทีมงานวา ทุกวันนี้มีคนเปนจํานวนมากท่ีมีปญหาในชีวิต พบกับความทุกข
ยากลําบาก เปนงอยฝายจติวญิญาณ และตองการความชวยเหลือ คนเหลานั้นมีความหิวกระหายที่จะพบ
และรับการสัมผัสรักษาจากพระเยซู พวกเราในฐานะของผูรับใชของพระเจา จะตองสําแดงความรักดวย
การชวยเหลือคนเหลานั้นใหไดรับการแตะตองดวยฤทธ์ิอํานาจท่ีมาจากเบ้ืองบน 

พวกเราท่ีนี่ทํางานแบบเปน “ทีมเวิรค” ดังท่ีเปาโลกลาววา “พระองคเองทรงใหบางคนเปนอัคร
ทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปนผูเผยแพรขาวประเสริฐบางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย” 
(เอเฟซัส 4:11) 

ในคริสตจักรแหงนี้มีบางคนเปนผูนํา บางคนเปนผูปกครอง บางคนเปนหัวหนากลุมเซล ครู
สอนพระคัมภรี ครูสอนรวีวารศึกษา บางคนเปนครูสอนภาษาอังกฤษ บางคนนําประชุมนมัสการ เลน
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ดนตรี รองเพลงประสานเสียง บางคนอยูฝายตอนรับ จัดดอกไม เคร่ืองเสียงและฉายโปรเจคเตอร บาง
คนทําอาหาร ทําความสะอาดโบสถแนนอน คือ เราจะขาดคนหน่ึงใดไปไมไดเลย 

พวกเรายอมเสียเวลาและเหนด็เหนื่อย ตองกระวกีระวาดมาโบสถแตเชา (เพราะคริสตจักรมี
ระเบียบปฏิบัตอิยูวา ผูนําตองมาโบสถกอนคนอ่ืน) ในขณะท่ีสมาชิกสวนใหญมาในตอนสายและไดนั่ง
ประชุมแบบสะดวกสบายในขณะท่ีพวกเราไมคอยไดรับคําชมจากปากของมนุษยแตเช่ือเถิดวา พระเจา
ทรงจัดเตรียมบําเหน็จรางวลัในสวรรคไวใหเราทุกคนแลว 

“โบสถไมมีของมีคาอะไรท่ีจะตอบแทนส่ิงท่ีทานไดกระทําเพื่อพระเยซูคริสต” ผูรับใชบอกแก
ทีมงานในตอนทายวา “นอกจากจะขอบคุณดวยอาหารอยางดีเทาจะหาไดในจังหวัดนี้ ขอบคุณ.... 
ขอบคุณทุกคนท่ีรวมดวยชวยกัน เพื่อพระคริสตไดรับสงาราศีสูงสุด” 

บทเรียนจากส่ีเกลอ 
จากคําหนนุใจของผูรับใชในวันนัน้ ผมไดขอคิดในฝายจติวิญญาณ จึงนํามาเขียนเพ่ือตอยอดใน

เร่ืองของ “ทีมเวิรค” 
ประการแรก มีเปาหมายอยูท่ีพระเยซู 
“คนท้ังหลายไดยินวา พระเยซูประทับท่ีบาน” (มาระโก 2:1) พระคัมภรีขอตอมาบอกวา “คน

เปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีท่ีจะรับ .... พระองคจึงเทศนาขาวนัน้ใหเขาฟง” เราไมแนใจวาผูคนท่ีมา
ชุมนุมกันจนแนนขนัดอยางนี้เปนเพราะต่ืนขาว (แบบ “ไทยมุง”) หรือมีความตองการรับฟงขาวแหง
ความรอด? หรืออยากจะเหน็การอัศจรรยรักษาโรคดวยฤทธ์ิอํานาจจากพระเจา จะอยางไรกแ็ลวแตก็ถือ
ไดวา ทุกคนมีเปาหมายอยูท่ีพระเยซูคริสต 

พระคัมภีรขอตอมาบันทึกวา “แลวมีคนนําคนงอยคนหน่ึงมาหาพระองค” เราจะเห็นวาไม
เพียงแตบรรดาประชาชนเทานั้นท่ีมีจุดมุงหมายที่พระเยซู ท้ังคนงอยและคนหามเองก็รวมกนัทํางานเปน
ทีมโดยมีเปาหมายอยูท่ีพระองคเชนกัน 

ประการท่ีสอง รวมดวยชวยกัน 
“มีส่ีคนหาม” (มาระโก 2:3) หากวามีคนเดยีวหรือสองคนหามกจ็ะเปนภาระท่ีหนัก ดงันั้น ส่ีคน

จึงเปนทีมเวิรคท่ีเหมาะสมลงตัวท่ีสุด ลองนึกภาพดูการหามคนงอย พวกเขาจะตองมีความเปนน้าํหนึ่ง
ใจเดยีวกัน พรอมเพรียงในการยกข้ึนแลวเดินไปขางหนา หากคนหนึง่เดินเร็วแตคนหนึ่งเดินชากจ็ะมี
ปญหา หรือคนหนึ่งยกสูงแตอีกคนหนึ่งยกต่ํา คนงอยอาจจะกล้ิงตกลงมาอยางงายดาย 

พระคัมภีรกลาวถึงชีวิตคริสเตียนวา “คนท้ังปวงท่ีเช่ือนัน้เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” (กิจการ 4:32) 
เปาโลบอกวา พระเจา “ทรงโปรดชวยใหทานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั” (โรม 15:5) และเตือนใหผูเช่ือใน
พระเยซูเพยีรพยายามคงความเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกันไว (เอเฟซัส 4:3) 
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ประการท่ีสาม มีใจสู 
“เม่ือเขาเขาถึงพระองคไมไดเพราะคนมาก เขาจึงร้ือดาดฟาหลังคาตรงท่ีพระองคประทับนั้น 

เม่ือร้ือเปนชองแลวเขากห็ยอนแครท่ีคนงอยนอนอยู” (มาระโก 2:4) ลองจินตนาการดูวา เม่ือคนทั้งส่ี
หามคนงอยมาถึงและเห็นคนแนนบานอยางนั้น เขาไมไดพูดกนัวา “ใหเราหามคนงอยกลับบานกัน
เถอะ” หรือ “วันนีห้มดหวังแลว พรุงนี้มาใหมดกีวา” หรือ “เอาคนงอยวางไวตรงนีแ้หละ ถาโชคดีพระ
เยซูออกมาพบเขาเขาก็จะไดรับการรักษา” 

แตพระคัมภีรบอกวา พวกเขายอมเหนื่อยยากหามคนงอยมาถึงจุดหมายแลว เขาคงจะปรึกษากัน
ในทีมวา “ใหเรายอมเหนื่อยอีกนิด” แลวจงึชวยกันหามอยางทุลักทุเลไปถึงบนดาดฟา และรีบเจาะร้ือไม
และอิฐออกกอนท่ีการประชุมจะเลิกราเสียกอน โดยไมกลัววาจะเปนการรบกวนหรือถูกผูคนตะโกนตอ
วาทําใหบรรยากาศของการฟงคําเทศนาเสียไป 

ในการทํางานรับใชพระเจานั้นยากพออยูแลว แตการทํางานรับใชพระองคเปนทีมยิ่งยากกวา 
ริค วอรเรน (Rick Warren) ศิษยาภิบาลคริสตจักรแซดเดิ้ลแบค (Saddleback Church) คาลิฟอรเนีย 
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายในเวลา 15 ป มีสมาชิกเพิ่มข้ึนกวา 1 หม่ืนคน ริคเร่ิมตนคริสตจักรดวยทีมงาน
เพียง 15 คนเทานั้น 

เขาไดกลาวไวในหนังสือประวัติของคริสตจักรวา “ในชวงสิบหาปแรกของคริสตจักรแซดเดิ้ล
แบค จากการท่ีพวกเราประกาศพระกติติคุณมีคนมากกวา 7 พันคนท่ีไดถวายตัวแดพระคริสต หากทาน
ตองพบกับปญหาคริสเตียนทารก ทานจะทําอยางไร ดงันั้น การท่ีเราจะกาวไปขางหนาจึงข้ึนอยูกับวา 
ตองเปล่ียนคนท่ีแสวงหาพระเจาใหเปนธรรมิกชน เปล่ียนผูบริโภคใหเปนผูบริจาคเปล่ียนสมาชิกให
เปนผูอภิบาล เปล่ียนผูฟงใหเปนกองทัพอันเกรียงไกรของพระคริสต 

เช่ือผมเถอะ มันเปนเร่ืองท่ียากมากทีเดยีว ในการนําคนท่ีถือเอาตัวเองเปนศูนยกลางและเปน
พวกบริโภคนยิมใหมาเปนคริสเตียนท่ีมีหวัใจท่ีจะปรนนิบัติรับใช นี่มิใชงานของศิษยาภิบาลที่มีหัวใจ
ออนแอ และมิใชงานของศาสนาจารยท่ีมีเส้ือคลุมมันระยับ แตเปนเพราะพระมหาบัญชาของพระเยซู
คริสตท่ีเปนแรงขับเคล่ือนอยูเบ้ืองหลัง” 

ประการท่ีส่ี ประสบความสําเร็จ 
“เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือของเขาท้ังหลาย พระองคจึงตรัสกับคนงอยวา ลูกเอย บาปของ

เจาไดรับการอภัยแลว” (มาระโก 2:5) ขอใหสังเกตดูในพระคัมภีรตอนน้ี ซ่ึงพระเยซูไมไดเหน็เฉพาะ
ความเช่ือของคนงอยเทานัน้ แตทรงเห็นความเช่ือของเขาท้ังหลาย คือความเช่ือของทุกคนในทีม 

งานนี้จะไมประสบความสําเร็จและไดรับการอวยพระพรจากพระเจา ถาหากคนหน่ึงคนใดถอน
ตัวออกจากทีมเวิรค ทุกคน (เนน “ทุกคน”) มีความสําคัญในสายพระเนตร ของพระองค! 
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ประการท่ีหา คนท่ียอมหลบมุม 
“คนงอยไดลุกข้ึน แลวยกแครของตนออกเดินไปตอหนาคนท้ังปวง คนท้ังปวงกป็ระหลาดใจ 

จึงสรรเสริญพระเจาวา เราไมเคยเหน็เชนนี้เลย” (มาระโก 2:12) เม่ืออานพระคัมภีรตอไปเราจะไมพบ
เร่ืองราวของคนหามท้ังส่ีอีกเลย พวกเขาอาจจะยังคงนัง่พักอยูในบริเวณนั้น หรือวากําลังซอมแซม
ดาดฟาของบาน หรือเดินลงมาปะปนกับผูคนเบ้ืองลาง อาจจะไมมีใครวิ่งเขามาทักทายและขอจบัมือ
แสดงความยินด ีเปนไปไดวา อาจจะไมมีใครรูจักพวกเขาเลย 

ทีมหามคนงอยคงจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจารวมกับคนอ่ืน ๆ ท่ีเหน็การอัศจรรย
เกิดข้ึน นัน่แสดงวาเปาหมายของพวกเขาประสบความสําเร็จแลว คนไทยเรียกคนท่ีทําดีโดยไมมีใคร
เห็นวา “ผูปดทองหลังพระ” มีนักเทศนบางคนนํามาประยุกตใชกับผูรับใชของพระเจาท่ีทํางานโดยไม
เห็นแกหนาตาและช่ือเสียงวา “ผูปดทองหลังไมกางเขน” 

สรางทีมเวิรคเอง 
ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา เราไดสดบัรับฟงปญหาท่ีวาคริสตจักรไมเจริญกาวหนา ผูนํามี

ความขัดแยงและไมลงรอยกัน การซุบซิบนินทาสอเสียด การใสรายปายสี การโกหกมดเท็จ การแบง
พรรคแบงพวกมันลุกลามไปถึงสมาชิก จนถึงกับตองแยกออกไปต้ังโบสถใหม 

เพื่อนผูอาวุโสของเราคนหน่ึงไดกลาวถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกลุมผูนําของคริสตจักร จน
ไมสามารถทํางานเปนทีมไดเขาเรียกมันวา “กิจการของเน้ือหนัง” ท่ีมีมารซาตานชักใยอยูเบ้ืองหลัง ดงันี้ 

“ชอบทะเลาะวิวาท ขาดความสามัคคี ชิงดีชิงเดน เชนฆาพี่นอง คอยจองจับผิด คิดแตอิจฉา ผิด
กามาไมเวน เลนวิธีไมสะอาด จาบจวงเยีย่งนักเลง ไมเกรงกลัวบาป ปราศจากใจรัก ไมยอมทักทาย ถวาย
ทรัพยเพยีงเล็กนอย คอย ๆ หายไปจากโบสถ โยกโยไมอธิษฐาน การงานไมกาวหนา เงินตราโบสถ
ร่ัวไหลไมมีใจนมัสการพระเจา ไมเขาศึกษาพระคัมภีร มีวิญญาณท่ีเฉาตาย และเปนกายท่ีไรวิญญาณ” 

ในการสรางทีมเวิรคน้ัน อยาเรงรัดจนเกนิไป หรือมักงายแคใชเงินจางคนมาทํางาน (ภาษา
ธุรกิจวา “ซ้ือตัวมา”) โดยไมคํานึ่งถึงความผูกพันทางดานจิตและจิตวญิญาณเช่ือเถิดวาในระยะยาวจะมี
ปญหาใหญติดตามมาอยางแนนอน 

แทจริงแลว ในการสรางทีมเวิรคใหมีประสิทธิภาพนั้น อาจกลาวไดวา เงินมีความสําคัญเปน
อันดับสุดทาย กฎสําคัญขอหนึ่งท่ีเราควรจําไวคือ อยารับคนท่ีทํางานเพราะเห็นแกเงิน คนประเภทนีเ้ม่ือ
เงินของโบสถหมดเม่ือไหร เขาก็จะติดปกโบยบินจากไป 

คริสตจักรของเรามีระเบียบปฏิบัติท่ีเครงครัด คือไมมีนโยบายท่ีจะชักชวนหรือแสดงทาทีโนม
นาวสมาชิกของโบสถอ่ืนมาเปนสมาชิกของเรา อีกท้ังยังไมยอมใหใครข้ึนมาเปนผูนําหรือรวมอยูในทีม
เวิรคจนกวาจะใชชีวิตอยูดวยกันเปนเวลาไมนอยกวาสองป ระหวางนั้นจะตองเขาสูระบบพี่เล้ียงนอง
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เล้ียง มีการพบปะกันอยางสมํ่าเสมอมีการเรียนพระคัมภีรดวยกนั (เหมือนกับหลักสูตรในโรงเรียนพระ
คริสตธรรม) มีการถายทอดอุดมการณในการรับใชพระเจา จนกระทั่งแนใจแลวจึงจะใหเขามารวมอยูใน
ทีมเวิรค 

ปญหาของบรรดาศิษยาภิบาลและผูนําองคกรหลายคน อยูตรงท่ีวา พอเห็นมีคริสเตียนระดับ
ผูนํายายมาจากโบสถอ่ืน เขาก็ตรงร่ีเขาตะครุบตัวไวทันที แลวตั้งไวในตาํแหนงผูนํา โดยลืมคิดไปวา 
ผูนําดี ๆ นั้นไมมีใครเขายอมปลอยตัวมางาย ๆ หรอก ท่ีหลุดมานั้นอาจจะเปนตัวกอปญหาหรือพวก
กบฏก็เปนได 

บางโบสถพอเห็นคนมีฐานะทางการเงินดี หรือมีความรูสูง หรือมีช่ือเสียงในวงการเมือง ดารา 
นักรองก็ตรงเขาประกบพูดจาโนมนาวชักจูง โดยมอบหนาท่ีสําคัญในคริสตจักรให โดยไมคํานึงถึง
ความรูในพระคัมภีรและการเจริญเติบโตฝายวิญญาณ เวลาผานไปไมชาไมนานคนเหลานี้ก็แผอิทธิพล
ดานเนื้อหนังเขาครอบงําคริสตจักรและนํามวลสมาชิกหลงทางไป 

ในช้ันเรียนพระคัมภีรกลางสัปดาห (คริสตจักรของเรามีการสอนพระคัมภีรแบบเขมขน 
สัปดาหละ 10-12 ช่ัวโมง) เม่ือเราเรียนไปถึงปฐมกาลบทท่ี 4 นักศึกษาคนหนึ่งก็ยกมือข้ึนถามวา 
“อาจารยครับ ผมอยากทราบวาภรรยาของคาอินมาจากไหน?” ผมจึงตอบแบบทีเลนทีจริงวา “ชีวติของ
เราจะมีปญหา ถามัวไปสนใจในภรรยาของคนอ่ืน” 

ทํานองเดียวกนั อยากจะบอกถึงเคล็ดลับอยางหนึ่งในการสรางทีมเวิรควา “คริสตจักรของเราจะ
มีปญหาถามัวไปสนใจในสมาชิกหรือผูนาํของคริสตจักรอ่ืน” 

หลายปมาแลวผมซ้ือท่ีดินแปลงหนึ่งท่ีอําเภอแมแตงเชียงใหม ซ่ึงอยูในเขตจัดสรรของทาง
ราชการ วันหนึ่งผมกับภรรยาไปติดตอกบัผูใหญบานเพื่อดําเนินการตามกฏหมาย เม่ือจอดรถท่ีหนาบาน
เราก็ลงไปเรียกหา “พอหลวง พอหลวงอยูกอ?” (พอหลวงคือตําแหนงผูใหญบานในภาษาเหนือ) 

ในทันใดน้ัน ปรากฏวามีสุนัขพันธุร็อตไวเลอรตัวใหญเบอเร่ิมเท่ิมเดินออกมาตอนรับ พรอม
กับคํารามและแยกเข้ียวอันแหลมคม เราหยุดกึกทันทีตวัแข็งท่ือดวยความกลัว นึกเสียวสยองเม่ือเห็น
ใบหนาท่ีไมเปนมิตรของมัน และขาวท่ีหมาพันธุนี้กัดคนตายในตางประเทศจนกลายเปนหมาตองหาม 
เขาบอกวาปากของมันสามารถอาไดกวางมาก เม่ือกัดงับลงไปแลวขากรรไกรจะล็อคทันที ทําใหปลด
ไมออกและเหยื่อจะตายภายในไมกี่นาที 

สักครูหนึ่ง เราก็ใจช้ืนข้ึนเม่ือเห็นพอหลวงเดนิออกมา พรอมกับถือไมแสเทากานมะยม เขา
เรียกช่ือสุนัขและใชไมแตะท่ีสะโพกมันเบา ๆ ร็อตไวเลอรยังนิ่งเฉยและออยอ่ิงอยูนานกวาจะยอมเดิน
กลับเขาไปในบาน เพื่อใหเจาของลามโซ 

หลังจากคุยธุระเสร็จเราก็ถามวา “หมาตัวนี้ดุไหมครับ?” 
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ผูใหญบานตอบวา “เอาไมคอยอยู” 
“ทําไมพอหลวงจึงใชไมแสเล็ก ๆ แตะท่ีสะโพกของมัน?” 
“ออ ถาใชไมใหญ หรือตีแรง ๆ มันก็จะกัดเอา” 
“มันกัดแมกระท่ังเจาของหรือครับ?” 
“ใช” ผูใหญบานตอบ “คืออยางนี้ ผมไมไดเล้ียงร็อตไวเลอรตัวนี้มาต้ังแตมันยงัเล็ก มีเพื่อนคน

หนึ่งเขาใหมา เม่ือไมกี่เดือนมานี้ เพราะเขาตองยายไปอยูตางประเทศ” 
เราจึงมาถึงบางออ พรอมกับพยักหนากนัหงึกหงัก 
จากประสบการณอันนาหวาดเสียวในเร่ืองนี้ ทําใหคิดถึงการ “สรางทีมเวิรค” ไมวาจะเปนใน

คริสตจักร หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ จะตองตระหนกัถึงการสรางทีมงานข้ึนมาดวยตนเอง เราสังเกต
พบวา คริสตจักรใดท่ีมีศิษยาภิบาลและทีมงานท่ีเปน “ลูกหมอ” หรือหนวยงานใดท่ีมีผูอํานวยการเปน 
“คนใน” โอกาสที่จะมีความราบร่ืนและเจริญรุงเรืองมากกวาความขัดแยงและแตกแยก เนื่องจากคน
เหลานี้ไดรับการอบรมส่ังสอนใหอยูในแนวทาง มีนิมิตและอุดมการณเดียวกัน เขาจะมีความกตัญูและ
ความจงรักภักดีสูง มีความเกรงใจเปนทนุ และไมมีความคิดอาจหาญทีจ่ะกบฏ ลมลาง แยกทาง ชนดิหัก
ดามพราดวยเขา 

แตมีผูนําหลายคนท่ีใจรอนและมักงาย ไมยอมลงทุนลงแรงในการสรางทีมเวริคของตนเอง
ข้ึนมา คอยแตจะหยบิฉวยเอาผูนําท่ีคนอ่ืนสรางไวแลวมารวมทีมของตนเอง ซ่ึงเราสามารถคาดเดา
อนาคตไดเลยวา อาจจะเขาขายเอาร็อตไวเลอรมาเล้ียงตอนโตก็เปนได 

พระเยซูคริสตทรงเปนตัวอยางของการสรางทีมงานดวยพระหัตถของพระองค จากพระคัมภีร
มาระโก 3:13-15 ในลักษณะของ “4 ส.” คือ เสาะ สราง เสริม และสง 

เสาะ – แลวพระองคเสด็จข้ึนภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผูใด พระองคก็ทรงเรียกผูนั้น 
สราง - เขาไดมาหาพระองค 
เสริม – พระองคทรงต้ังศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค 
สง – เพื่อจะทรงใชเขาไปประกาศ และใหมีอํานาจขับผีออกไป 
อาจารยปเตอร เบอร (Peter Buhr) ชาวแคนาดา ซ่ึงเคยเปนมิชชันนารีรับใชพระเจาในประเทศ

ไทยเปนเวลาเกือบส่ีสิบป หลังจากเกษียณแลวไดกลับไปเปนศิษยาภิบาลของบานพักผูอาวุโสท่ี
สหรัฐอเมริกา เม่ือกลางปท่ีผานมา ทานเดินทางเยี่ยมเมืองไทยและพักอยูกับครอบครัวของเราเปนเวลา
หลายวนั และไดพูดคุยกันถึงการประกาศขาวประเสริฐ การนําคนมาถึงความรอด และการสรางทีมงาน
เพื่อรับใชพระเจาในคริสตจกัรทองถ่ิน 

ทานไดใหหลักของ 5 L ไวดงันี้ 
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Listen การรับฟง 
Learn การเรียนรูเพื่อสรางความสัมพันธ 
Love แสดงออกถึงความรักของพระเจา 
Lead การนําไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
Live การดําเนนิชีวติอยูดวยกนั 
เราเรียนรูหลักการนี้ไดจากชีวิตของพระเยซูคริสตและพบวาจากจํานวนสาวกสิบสองคน (มี

เพียงคนเดียวเทานั้นท่ีหลุดเบาหลอมไป) พวกเขาไดพากันออกไปกระทําพระราชกิจของพระเจาอยาง
เกิดผลมหาศาลสรางทีมงานสาวกท่ีมีประสิทธิภาพ และทําใหคนเกือบท้ังโลกไดยนิขาวประเสริฐแหง
ความรอด 

เม่ือพระเยซูคริสตทรงสราง “ทีมเวิรค” ได เราท้ังหลายก็สามารถทําไดเชนเดยีวกัน เพราะ
พระองคตรัสวา “เราจะอยูกับเจาท้ังหลายเสมอไปจนกวาจะส้ินยุค” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 58 ฉบับที่ 314 มกราคม – กุมภาพันธ 

2007, หนา 33-37. 


