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หมวดวิชา  การจัดการ
หลักสูตร  หลักการบริหารตามพระคัมภีร

คํ านํ า

วชิานีเ้สนอหลักการของการจัดการซึ่งเปดเผยไวในพระวจนะของพระเจาที่เขียนไวคือ พระ
คัมภีรศักดิ์สิทธิ์

“การจัดการ” คืออีกคํ าหนึ่งของคํ าวา “การอารักขา” “ผูอารักขา” หรือ “ผูจัดการ” รับผิดชอบใน
สิง่ทีมี่ผูอ่ืนมอบความไวใจใหเขาดูแลในฐานะผูเชื่อ เราแตละคนเปนผูจัดการแหลงทรัพยากรฝาย
วญิญาณซึ่งพระเจาทรงมอบความไวใจใหเราดูแล

ปญหาที่รายแรงที่เกิดกับผูนํ าคริสเตียนคือ การไมรูจักจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรฝาย
วิญญาณเหลานี้ สํ าหรับพระกายของพระคริสตที่จะเติบโตน้ันโครงสรางก็สํ าคัญดวย  เม่ือชีวิตฝาย
วญิญาณเติบโต เราก็ตองเตรียมพรอมที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตน้ี

หลักสูตรนี้เปนวิชาแรกในจํ านวน 3 วิชาในหมวดวิชา “การจัดการ” ซ่ึงเครือขายฮารเวสไทม
นานาชาตินํ าเสนอเพื่อฝกฝนอบรมสาวก วิชานี้พรอมกับวิชา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” และ “การ
บริหารโดยวัตถุประสงค”  จะชวยคุณใหเปนผูอารักขาที่ดีของทรัพยากรฝายวิญญาณ

เราแนะนํ าใหคุณเรียนวิชาทั้งสามโดยลํ าดับ เพ่ือความเขาใจที่ถูกตองในการเปนผูนํ า การวาง
แผนและการจัดการที่จํ าเปนตอการรับใชที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้แนะนํ าวิชาการจัดการ บอกใหรูสถานภาพของการเปนผูนํ า และเนนที่ความสํ าคัญ
ของการเจิมใหเปนผูนํ า หลักการของพระคัมภีรในการเปนผูนํ าคือ เปนเหมือนดังผูรับใชและอธิบายถึง
การเปนผูเลี้ยงแกะ

งานที่สํ าคัญของผูนํ าถูกนํ ามาทบทวน โดยเนนที่การตัดสินใจและการจัดการกับขอขัดแยง ให
แนวทางสํ าหรับการฝกอบรมผูนํ าและสาวก และตรวจสอบหลักการของความสํ าเร็จและสาเหตุของ
ความลมเหลว

ภาคผนวกของวิชานี้ใหโอกาสที่คุณจะเรียนรูหลักการเพิ่มขึ้นโดยการศึกษาตัวอยางของผูนํ าที่
ยิ่งใหญในพระคัมภีร
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วัตถุประสงคของวิชานี้

เม่ือจบวิชานี้ คุณสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
- ใหคํ าจํ ากัดความของการจัดการ
- บอกถึงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อเปนผูจัดการ
- บอกถึงคุณสมบัติที่สํ าคัญของผูอารักขา
- บอกถึงตัวอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ
- สรุปวาการรับใชดานการจัดการรวมถึงอะไรบาง
- บอกถึงสถานภาพของการเปนผูนํ าตามพระคัมภีร
- อธบิายวาของประทานฝายวิญญาณถูกใชอยางไรในงานรับใช
- อธิบายวาผูนํ าทํ างานรวมกันอยางไรในงานรับใช
- รูถึงความสํ าคัญของการเจิมในการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ
- บอกรายการของคุณสมบัติสํ าหรับผูนํ าฝายวิญญาณ
- อธิบายวาจะนํ าอยางไรใหเหมือนกับเปนผูรับใช
- อธิบายวาจะนํ าอยางไรใหเปนเหมือนผูเลี้ยงแกะ
- สรุปงานของผูนํ า
- ใชแนวทางของพระคัมภีรเพ่ือทํ าการตัดสินใจ
- ใชแนวทางของพระคัมภีรเพ่ือจัดการกับขอขัดแยงและการลงวินัย
- ฝกอบรมผูนํ าและสาวก
- เปลี่ยนความลมเหลวเปนความสํ าเร็จ
- ใชหลักการเพื่อความสํ าเร็จตามพระคัมภีร
- บอกถึงการลงทุนเพ่ือเปนผูนํ า
- อธิบายการทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ
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บทที่ 1
งานรับใชดานการจัดการ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- ใหคํ าจํ ากัดความของการจัดการ
- บอกแหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อเปนผูจัดการ
- บอกถึงคุณสมบัติที่สํ าคัญของผูอารักขา
- บอกถึงตัวอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํ า
- สรปุวางานรับใชของการจัดการประกอบดวยอะไรบาง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“คํ าน้ีเปนคํ าจริง คือวาถาผูใดปรารถนาหนาที่ผูปกครองดูแลคริสตจักร

ผูน้ันก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ”  1 ทิโมธี 3:1

คํ านํ า

บทนี้แนะนํ างานรับใชดานการจัดการ เม่ือเราพูดถึงการจัดการ เราไมไดพูดถึงการจัดการฝาย
โลกเหมือนที่ทํ ากันในโลกธุรกิจ  เรากํ าลังพูดถึงการจัดการทรัพยากรฝายวิญญาณเพื่องานการรับใช

ถาคุณเรียนรูจักการรับใชดานการจัดการ คุณจะเปนผูอารักขาที่ดีแหงขาวประเสริฐและแหง
งานรับใชที่พระเจาทรงประทานแกคุณ คุณจะสามารถทํ างานกับพระเจาเพื่อทํ าใหเปาหมายของพระ
องคสํ าเร็จลงได
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คํ าจํ ากัดความของการจัดการ

“การจัดการ” เปนอีกคํ าหนึ่งของคํ าวา “การเปนผูอารักขา”  “ผูอารักขา” หรือ “ผูจัดการ” รับผิด
ชอบในสิ่งที่ผูอ่ืนมอบความไววางใจใหเขาดูแล

การจัดการคือ กระบวนการของการทํ าใหเปาหมายและแผนการของพระเจาสํ าเร็จลงได โดย
การใชทรัพยากรของมนุษย  วตัถแุละฝายวิญญาณอยางเหมาะสม เราประเมินคาการจัดการโดยดูวา
แผนการและเปาหมายเหลานี้สํ าเร็จลงหรือไม

พระคัมภีรกลาววา
“เราทุกคนไดเจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนตางไดหันไปตามทางของตน

เอง”  อิสยาห 53:6

เชนเดียวกับที่แกะตองถูกนํ าใหเดินไปตามทางสายหนึ่ง คนเราก็ตองการการนํ าทางเพื่อที่
ความพยายามและพลังงานที่ใชไปจะทํ าใหแผนการและเปาหมายของพระเจาสํ าเร็จลงไดโดยไมสูญ
เปลา

ทรัพยากรฝายวิญญาณ

ผูเชือ่ทุกคนเปนผูอารักขาทรัพยากรบางอยางที่พระเจาประทานให ซ่ึงมีรายการใหไวในสวน
“เพ่ือการศึกษาตอไป” ของบทนี้

นอกจากทรัพยากรเหลานี้แลว ผูนํ าก็เปนผูอารักขาพิเศษเฉพาะอยางซึ่งประกอบดวย
ขาวประเสริฐ  เราตองแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืน

การเงิน   ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาการเงินสวนตัวของเขา แตผูนํ าซึ่งดูแลเงินทองของคริสตจักรหรือ
ขององคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาเงินทุนเหลานี้ดวย

ทรัพยากรดานวัตถุในงานรับใช  ประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน อาคารของคริสตจักร ทรัพยสมบัติและ
อุปกรณตางๆ

ของประทานฝายวิญญาณ   ผูเชื่อทุกคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยอยางหนึ่งซ่ึงเขารับผิด
ชอบเปนผูอารักขา ผูนํ าก็รับผิดชอบที่จะชวยใหผูอ่ืนนํ าเอาของประทานฝายวิญญาณของเขา
มาพัฒนา
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ผูเชื่ออ่ืนๆ  ถาคุณเปนผูนํ า คุณตองรับผิดชอบตอคนอ่ืนๆ คุณตองชวยใหเขาเปนผูใหญฝายวิญญาณ
และเขามีสวนรวมในงานรับใช พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมเพื่อสรางราชอาณาจักรของ
พระองค  การจัดการรวมถึงการทํ าใหคนทํ าสิ่งตางๆ เพ่ือพระเจา

ขอความแรกเกี่ยวกับการจัดการ

ขอความแรกที่พระเจาประทานแกมนุษยคือ หัวขอเกี่ยวกับการจัดการ พระเจาตรัสแกอาดาม
และเอวาวา

“จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผนดิน จงมีอํ านาจเหนือแผนดิน จง
ครอบครองบรรดาสัตวที่เคลื่อนไหวบนแผนดิน”  ปฐมกาล 1:28
งานที่สํ าคัญ 3 ประการของผูจัดการ บรรจุอยูในขอความเหลานี้
1. ทํ าใหทรัพยากรมีมากขึ้นโดยการ “เพ่ิมพูน” เพ่ือทํ าใหเปาหมายและแผนการของพระเจา

สํ าเร็จ
2.  ทํ าใหความวุนวายนอยลงโดยการ “มีอํ านาจเหนือ”
3. รักษาระเบียบไวโดยการ “ปกครอง” (ครอบครอง)

แบบอยางที่ยิ่งใหญ

แบบอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูนํ าคือ พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา พระองคทรงเปนแบบ
อยางสํ าหรับผูนํ าคริสเตียนทุกคน คุณจะเรียนรูตอไปในวิชานี้เกี่ยวกับแบบอยางที่พระองคใหไวในการ
เปนผูนํ าเหมือนผูรับใชและผูเลี้ยงแกะ

หลักการทั้งหมดที่สอนในวิชานี้แสดงใหเห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทํ าและทรงสอน เราจะเห็นคุณ
สมบัติที่จํ าเปนทุกประการของผูนํ าไดเดนชัดในชีวิตของพระองค  พระองคแสดงใหเห็นถึงงานทุกอยาง
ที่ผูนํ าตองกระทํ า พระองคทรงวางแบบอยางในการฝกอบรมผูนํ าและสาวกไวใหเราปฏิบัติตาม

คุณสมบัติที่สํ าคัญ

พระเจาไมทรงพิจารณาวาผูอารักขาคนนี้ประสบความสํ าเร็จเพราะการศึกษาของเขา ความ
สามารถตามธรรมชาติหรือเพราะบุคลิกภาพ แตเขาประสบความสํ าเร็จเพราะความสัตยซ่ือของเขา คุณ
สมบัติ (สิ่งที่เขาจํ าเปนตองมี) ที่สํ าคัญของผูอารักขาคือวาเขาเปนคนสัตยซ่ือ

“ฝายผูอารักขาเหลาน้ันตองเปนคนที่วางใจไดทุกคน”  1 โครินธ 4:2

(พระคัมภีรภาษาไทยใชคํ าวาไววางใจได แตภาษาอังกฤษใชคํ าวา faithful  ซ่ึงควรจะแปลวา
สัตยซ่ือมากกวา)
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พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาใน มัทธิว 25:14-30 เกี่ยวกับคนใชซ่ึงนายมอบทรัพยากรที่เรียกวา
“ตะลนัต” ให ซ่ึงกรณีน้ีคือ เงิน พระองคเลาวา เขาเปนผูอารักขาที่ดีและใชเงินนั้นอยางฉลาด  คนที่ทํ า
เชนนี้เรียกวาเปนคนที่ “สัตยซ่ือ”  และไดรับรางวัล คนที่ไมไดทํ าก็ถูกตัดสินและตองใหคํ าอธิบายวา
ทํ าไมจึงไมทํ า

งานรับใชดานการจัดการ

งานรับใชดานการจัดการประกอบดวยการนํ าผูอ่ืนใหทํ าสิ่งใหญเพ่ือพระเจา การจัดการรวมถึง
ดานตางๆ ตอไปน้ี ซ่ึงคุณจะไดเรียนในวิชานี้
รับรูความสํ าคัญของการทรงเจิมเพื่อเปนผูนํ า

การทรงเจิมจากพระเจาเพื่อเปนผูนํ านั้นสํ าคัญยิ่งกวาการศึกษา ความสามารถ (ตะลันต) และ
ประสบการณ
มีคุณสมบัติตามพระคัมภีรในการเปนผูนํ า

งานรับใชดานการจัดการเริ่มตนจากการจัดการกับตนเองกอน
เรียนรูที่จะนํ าผูอ่ืนโดยการเปนเหมือนผูรับใช

การเปนผูนํ าตามพระคัมภีรไมใชการประชาสัมพันธวูบวาบและบุคลิกภาพที่แสดงบนเวทีที่นา
ประทับใจ แตเปนการปรนนิบัติอยางถอมใจตอผูที่คุณนํ าเขา การปรนนิบัติน้ีเองที่แยกการเปนผูนํ า
คริสเตียนออกจากการเปนผูนํ าทางโลก (ทํ าใหเห็นวาตางกัน)
เรียนรูที่จะนํ าผูอ่ืนอยางผูเลี้ยงแกะ

คุณสมบัติของผูเลี้ยงแกะในโลกธรรมชาติคือสิ่งที่พระเยซูทรงใชเพ่ืออธิบายถึงการเปนผูนํ าฝาย
วิญญาณ
เขาใจงานที่เปนพื้นฐานของผูนํ า

รวมถึงงานที่ยากเชน การตัดสินใจและการแกไขขอขัดแยงและปญหาดานวินัย
ฝกอบรมผูนํ าและสาวก

เราทุกคนเปนผูนํ าในบางสถานการณ แตทุกคนตางก็เปนสาวก (ผูตาม) ในสถานการณอ่ืนๆ ผู
นํ าตองมีสาวก (ผูตาม)  ดังน้ัน ทั้งผูนํ าและผูตามตองไดรับการฝกอบรม
นํ าเอาหลักการของความสํ าเร็จที่สอนไวในพระวจนะของพระเจามาใช

หลักการเหลานี้จะทํ าใหแนใจในความสํ าเร็จของการจัดการทรัพยากรฝายวิญญาณ
หลกีเลี่ยงการละเมิดซึ่งเปนสาเหตุใหลมเหลวในการเปนผูนํ า

ความลมเหลวในการนํ าและการติดตามมีผลมาจากการละเมิดหลักการของพระคัมภีร
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เขาใจหลักการของการจัดองคกรตามพระคัมภีร

รวมถึงตํ าแหนงของการเปนผูนํ าซึ่งพระเจาทรงแตงตั้งและตํ าแหนงอ่ืนๆ ที่ตั้งขึ้นเนื่องจาก
ความจํ าเปนของคริสตจักร

หลักสํ าคัญของการจัดองคกรตามพระคัมภีร

การจดัองคกรในงานรับใชน้ันไมตายตัว เปลี่ยนแปลงไมไดหรืออยูบนพ้ืนฐานของรูปแบบทาง
โลก การจัดองคกรยอมเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือใหเปนไปตามการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การจัด
การในงานรับใชมีอยูเพ่ือใหเปาหมายและแผนการที่พระเจาทรงใหไวสํ าเร็จลง ไมใชเพ่ือที่จะสรางโครง
สรางที่ตายตัวของหนวยงาน

การจดัองคกรภายในคริสตจักรเปนเหมือนกับอวัยวะที่มีชีวิตมากกวา พระคัมภีรเปรียบเทียบ
คริสตจักรกับรางกายมนุษยโดยมีแตละสวนทํ างานประสานกัน

คุณถูกเลือกเปนผูนํ าในองคกรของพระเจาไมได คนอาจเลือกคุณหรือแตงตั้งคุณใหมีตํ าแหนง
แตวาผูนํ าไมไดมาจากการแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง คุณตองไดรับการทรงเรียกและทรงเตรียมจาก
พระเจา เพ่ือทํ างานของราชอาณาจักร

การเปนผูนํ าประกอบดวยตํ าแหนง เชน ตํ าแหนงอยางอัครทูต ผูเผยพระวจนะ ผูประกาศ
ศิษยาภิบาลและครู การเปนผูนํ าประกอบดวยหนาที่เชนกัน  หนาที่สํ าคัญของการเปนผูนํ าคือ การ
เตรียมผูอ่ืนใหพรอมที่จะทํ างานรับใชพระเจา การเปนผูนํ าเกี่ยวของกับความสัมพันธของผูนํ ากับสาวก
ของเขาดวย
พระเจาทรงเปนผูเลือกและสนับสนุนผูนํ า

“การยกขึ้นน้ันมิไดมาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใชมา
จากถ่ินทุรกันดาร แตเปนพระเจาผูทรงกระทํ าการพิพากษา  ทรงใหคนหนึ่งลง
และทรงยกอีกคนหนึ่งข้ึน”  สดุดี 75:6-7

ดานอ่ืนๆ ของการจัดการ

การจัดการประกอบดวยการวิเคราะหงานรับใชของคุณ เพ่ือกอตั้งเปาหมายและแผนงาน คุณ
จะเรียนรูวาจะทํ าการศึกษาเรื่องนี้ไดอยางไร ในหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม”

การจดัการยังประกอบดวยดานตางๆ ตอไปน้ี ซ่ึงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะไดเรียนในหลักสูตรของ
ฮารเวสไทมชื่อ “การจัดการโดยวัตถุประสงค”
เตรียมเปาหมายสํ าหรับงานรับใชใหสอดคลองกับแผนงานของพระเจา
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ถาคุณไมรูเปาหมายของคุณและไมมีนิมิต คุณจะไมสามารถนํ าผูอ่ืนได
วางแผนงานเพื่อใหสํ าเร็จตามเปาหมาย

คุณจะไมมีวันสํ าเร็จตามเปาหมาย  ถาคุณไมไดวางแผนที่จะทํ าใหสํ าเร็จ
จดัองคกรของคนและกระบวนการเพื่อดํ าเนินตามแผนการ

การจัดการประกอบดวยการกระตุนและบังคับบัญชาคน เพ่ือที่เขาจะทํ างานที่เปนสวนของเปา
หมายและแผนการของพระเจาไดสํ าเร็จ
ทํ าใหแผนการสมบูรณโดยการประเมินผล

เราควรทํ างานของพระเจาอยางดีที่สุด

ความสํ าคัญของการจัดการที่ดี

ตอไปน้ีเปนเหตุผลบางประการที่วาเหตุใดการจัดการที่เหมาะสมในการรับใชจึงเปนสิ่งสํ าคัญ
การจัดการทํ าใหคุณมีเปาหมายและรูทิศทาง

ถาคุณตองการทํ างานรับใชใหสํ าเร็จ คุณตองมีเปาหมายและแผนการใหสอดคลองกับแผนการ
ของพระเจา และสามารถที่จะสื่อสารเปาหมายดังกลาวใหแกผูอ่ืนดวย

เม่ือคุณรูเปาหมายเฉพาะของคุณในการรับใช และคุณไดทํ าแผนการเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมาย
แลว คุณก็สามารถนํ าผูอ่ืนได ผูนํ าตองรูวาเขากํ าลังจะไปทางใดเพื่อที่จะนํ าผูอ่ืน  การนํ าทางและความ
เปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันในงานรับใชประกอบดวยเปาหมายและทิศทางเดียวกัน
กํ าจัดความยุงเหยิงวุนวาย

เม่ือมีทิศทางที่ถูกตอง ความยุงเหยิงก็ถูกกํ าจัดออกไป
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหง

สนัติสุข ตามที่ปฏิบัติกันอยูในคริสตจักรแหงธรรมิกชนนั้น”  1 โครินธ 14:33

“เหตฉุะนัน้ทานจงเลียนแบบพระเจา ใหสมกับเปนบุตรที่รัก”  เอเฟซัส
5:1
ถากจิการงานของพระเจาไมใชสิ่งที่วุนวายแลว งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรที่จะ

ยุงเหยิงดวยเชนกัน
ทํ าใหตัดสินใจไดถูกตอง

การตัดสินใจเปนเครื่องกํ าหนดจุดหมายปลายทางของคุณ ซ่ึงเปนความจริงแมกับเรื่องความ
รอด คุณตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ และจุดหมายปลายทางนิรันดรของคุณก็ถูก
กํ าหนดจากการตัดสินใจของคุณ

ชีวิตและงานรับใชในปจจุบันของคุณถูกกํ าหนดดวยการตัดสินใจของคุณมากอน คุณตัดสินใจ
โดยการวางแผนที่ใครครวญแลว หรือไมก็อยางทันทีทันใด

การจัดการที่ดีทํ าใหคุณตัดสินใจไดถูกตองดวยการทรงนํ าขององคพระผูเปนเจา
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จัดลํ าดับงานที่สํ าคัญกอนหลังในงานรับใช
การจัดลํ าดับกอนหลังคือ รูวาสิ่งใดสํ าคัญกอนสิ่งอ่ืน เปนสิ่งที่มากอนเปนประการแรกของเวลา

และความสนใจของคุณ
คุณจะมีสิ่งสํ าคัญกอนอ่ืนใดในชีวิตไมวาคุณไดกํ าหนดอยางรูตัวหรือไมก็ตาม คุณจะจัดสิ่ง

สํ าคัญกอนอ่ืนใดไดไมวาจะเปนการทํ าเปนนิสัยซ่ึงกลายเปนวิถีของชีวิตเนื่องจากความกดดันของสถาน
การณหรือของคนรอบๆ ขางคุณ หรือจากการตัดสินใจที่แนชัดซึ่งขึ้นอยูกับเปาหมายของพระเจา
ทํ าใหคุณมีการปฏิบัติออกไปมากกวาที่จะคอยตอบสนอง

งานรับใชหลายอยางมักจะยุงอยูกับการตอบสนองตอเรื่องที่เรงดวนในปจจุบัน แทนที่จะเปน
การวางแผนการเพื่ออนาคต  ซ่ึงทํ าใหผูนํ าตอบสนองตองานที่เกิดขึ้นมากกวาที่จะกระทํ าดวยสติ
ปญญาและเปาหมายที่ถูกตอง

ถาปราศจากยุทธวิธีหรือแผนการ คุณจะไมรูวาคุณกํ าลังทํ าอะไรในงานรับใช เหตุใดคุณจึงทํ า
หรือตองทํ าอยางไร  เพราะเหตุวาคุณไมมีการจัดองคกรและทิศทาง คุณก็ไมมีอะไรเลยที่คุณจะผูกพัน
ตนเอง ไมมีวิธีที่จะประเมินประสิทธิภาพของคุณเพ่ือพระเจาและคุณก็ถูกชักจูงโดยงายใหตอบสนองตอ
งานน้ันๆ และทิ้งไปเสียเม่ือถึงวิกฤติการณเกิดขึ้น

การจดัการที่ดีเปลี่ยนความปรารถนาที่จะแสดงออกและนิมิตใหกลายเปนความจริงขึ้นมา และ
ชวยใหคุณตัดสินใจวาควรจะทํ าอะไรและทํ าอยางไรเพื่อทํ าใหเปาหมายของพระเจาสํ าเร็จลงได
ทํ าใหเกิดความรับผิดชอบ

ในคํ าอุปมาเรื่องเงินตะลันต ในมัทธิว 25:14-30  คนใชรับผิดชอบตอสิ่งที่เขาไดรับมอบหมาย
ใหดูแล นายของเขามีแผนการและสื่อสารใหเขารูและเขาตองทํ าใหสํ าเร็จโดยเอาเงินที่เขาไดรับไปลง
ทุน

คุณรับผิดชอบไมเพียงแตรูน้ํ าพระทัยพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณ แตคุณรับผิด
ชอบที่จะทํ าดวย

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทํ าตามใจนายจะ
ตองถูกเฆี่ยนมาก”  ลกูา 12:47

ถาคุณไมไดจัดการกับงานรับใชซ่ึงคุณไดรับมอบหมายใหอยางฉลาดแลว คุณจะตองรับผิดชอบ
ตอพระองค
ทํ าใหมีการประเมินผล

การจัดการรวมถึงการประเมินผลเพ่ือดูวาคุณทํ าเปาหมายและแผนการของพระเจาสํ าเร็จหรือ
ไม  การที่คุณเขาใจหลักการแหงความสํ าเร็จตามพระคัมภีรและสาเหตุของความลมเหลวทํ าใหคุณ
ประเมินผลการงานของคุณได
ทํ าใหใชทรัพยากรฝายวิญญาณไดอยางชาญฉลาด

การจัดการที่ดีชวยใหคุณจัดการกับทรัพยากรฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสม และทํ าใหคุณ
เปนผูอารักขาที่ดีในการดูแลเงิน ทรัพยสมบัติ คน และของประทานฝายวิญญาณ เพ่ืองานของอาณา
จักรของพระเจา
เตรียมคุณใหเขาสูประตูที่เปดออก
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“เพราะวาที่น่ีมีประตูเปดใหขาพเจาอยางกวางขวาง นาจะเกิดผล ทั้งคน
ขัดขวางก็มีเปนอันมากดวย”   1 โครินธ 16:9
เม่ือพระเจาทรงเปดประตูให คุณตองพรอมที่จะเดินผานประตูเหลานี้ และเผชิญกับสิ่งทาทาย

ใหมๆ ซ่ึงจะเปนไปไมไดเลยหากไมมีการเตรียมตัวอยางเหมาะสมกอน  จงอานคํ าอุปมาของหญิง
พรหมจารีที่ฉลาดและหญิงที่โงใน  มัทธิว 25:1-13

พระเจาทรงเปดประตู (โอกาส)  แตประตูไมไดเปดอยูตลอดไป  แตเปดและรอใหคุณเขาไป
แลวมันก็จะปด  บางทีอาจจะไมเปดใหคุณอีกเลย
ใหงานรับใชมีสวนประสานกลมกลืนกับพระประสงคของพระเจา

คํ าถามขอแรกที่เปาโลถามหลังจากที่เขากลับใจคือ “ขาพเจาจะตองทํ าอะไร” เขากํ าลังถามพระ
เจาวา “แผนการของพระองคสํ าหรับชีวิตและการรับใชของขาพระองคคืออะไร?”

การเปนผูอารักขาที่ฉลาดทํ าใหชีวิตและการรับใชของคุณกลมกลืนไปกับเปาหมายและแผนการ
ของพระเจา

พระเจาทรงเสาะหาผูนํ า

พระเจาตรัสแกกษัตริยซาอูลวา
“แตบดัน้ีราชอาณาจักรของทานจะไมยั่งยืน พระเจาทรงหาชายอีกคน

หนึง่ตามชอบพระทัยพระองคแลว  และพระเจาทรงแตงตั้งชายผูน้ันใหเปนเจา
นายเหนอืชนชาติของพระองค  เพราะทานมิไดรักษาสิ่งซึ่งพระเจาทรงบัญชา
ทานไว”  1 ซามูเอล 13:14

พระเจายังคงเสาะหาคนที่พระองคจะทรงใชใหเปนผูนํ า
“และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสรางกํ าแพงและยืนอยูใน

ชองโหวตอหนาเราเพื่อแผนดิน  เพื่อเราจะมิไดทํ าลายมันเสีย  แตก็หาไมไดสัก
คนเดียว”  เอเสเคียล 22:30

“เพราะวาพระเนตรของพระเจาไปมาอยูเหนือแผนดินโลกทั้งสิ้น เพื่อ
สํ าแดงฤทธานุภาพของพระองค  โดยเห็นแกผูเหลาน้ันที่มีใจจริงตอพระ
องค....”    2 พงศาวดาร 16:9

การที่จะเปนผูจัดการที่ดีน้ันจะตองอาศัยเวลาและความพยายาม
“การงานของแตละคนก็จะไดปรากฏใหเห็น เพราะวาเวลาจะใหเห็นได

ชดัเจน เพราะวาจะเห็นชัดไดดวยไฟ  ไฟน้ันจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละ
คนวาเปนอยางไร”  1 โครินธ 3:13
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ไม ฟางและหญาแหง ลวนแตงอกขึ้นเหนือพ้ืนดิน มันเปนสิ่งที่ผลิตขึ้นไดโดยงายและคนเห็นได
งาย แตมันก็ถูกทํ าลายไดงายเชนกัน

ทองและเงินเปนเหรียญที่ทํ าขึ้นจากใตดิน  คนไมเห็นมันไดงายนักแตวามันคงทนอยูไดนาน
การเปนผูนํ าที่ผิวเผินวูบวาบ มีคนนิยมไปในทางโลกก็เหมือนดังไม หญาแหงและฟาง คนเห็น

และเปนไดงายโดยความสามารถตามธรรมชาติ
การเปนผูนํ าแบบพระเจาก็เหมือนดังทองและเงิน  ซ่ึงเกิดขึ้นจากฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณ

บรสิทุธิ์ที่ซอนอยูภายในตัวคน แตหาคามิไดและคงทนถาวร

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การจัดการ”

                                                                                                   
                                                                                                   

3. จงบอกถึงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งผูเชื่อตองเปนผูจัดการ

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. คณุสมบัติของการเปนผูอารักขาคืออะไร



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 1 -12 -

                                                                                                   

5. ใครคือแบบอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํ า

                                                                                                   

6. ตามคํ าอธิบายที่ใหไวในบทเรียนนี้ จงเขียนคํ าสรุปวา “การจัดการของงานรับใช”  ประกอบดวย
อะไรบาง

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

7. เหตุใดการจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งสํ าคัญ

                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1

1. “คํ านี้เปนคํ าจริง คือวาถาผูใดปรารถนาหนาที่ผูปกครองดูแลคริสตจักร ผูน้ันก็ปรารถนากิจการ
งานที่ประเสริฐ”  1 ทิโมธี 3:1

2. “การจัดการ” เปนอีกคํ าหนึ่งของคํ าวา “การเปนผูอารักขา  ผูอารักขาหรือผูจัดการมีหนาที่รับ
ผิดชอบบางสิ่งบางอยางที่ผูอ่ืนมอบหมายแกเขา การจัดการคือกระบวนการในการทํ าใหเปา
หมายและแผนการของพระเจาสํ าเร็จลงไดโดยการใชทรัพยากรมนุษย วัตถุและฝายวิญญาณ
ใหเหมาะสมถูกตอง เราจะวัดดูวาคนๆ น้ีมีการจัดการที่ดีหรือไมก็ดูวาแผนการและเปาหมาย
ของเขาสํ าเร็จลงหรือไม

3. ทรพัยากรเหลานี้คือ ขาวประเสริฐ  การเงิน  สิ่งของเครื่องใชในงานรับใช ของประทานฝาย
วญิญาณและผูเชื่ออ่ืนๆ

4. ความสัตยซ่ือ

5. พระเยซูคริสต

6. รับรูถึงความสํ าคัญของการทรงเจิมจากพระเจา  เรียนรูในการนํ าอยางผูเลี้ยงแกะ และอยางผู
รับใช เขาใจหลักการของการจัดองคกรตามพระคัมภีร  การสรางผูนํ าและสาวก
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7. เพราะการจัดการที่ดี ทํ าใหเรารูทิศทางและเปาหมาย ที่จะดํ าเนินการจัดการใหสอดคลองกับ
แผนการและเปาหมายของพระเจาใหสํ าเร็จได ชวยในการตัดสินใจไดถูกตอง และทํ าใหเกิด
การปฏิบัติออกไปอยางฉลาด มีความรับผิดชอบ สามารถประเมินผลได

เพื่อศึกษาตอไป

1. พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการเปนผูอารักขาทรัพยสิ่งของมากกวาที่ทรงสอนเรื่องเก่ียวกับ
สวรรค นรก หรือความรอด ในคํ าอุปมา 40 เรื่อง มี 19 เรื่องที่เกี่ยวกับการครอบครองทรัพยสิ่ง
ของ

2. การเปนผูนํ าเปนความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ  เพราะทํ าใหคุณมีอิทธิพลตอผูอ่ืน ตัวอยางเชน
เม่ือเปโตรพดูวา “ฉันจะไปตกปลา”  คนเหลานั้นที่อยูกับเขาก็พูดขึ้นทันทีวา “เราจะไปกับทาน
ดวย”  การเปนผูนํ ามีความสํ าคัญเพราะวาผูนํ าเปนผูสงสารของพระเจา   ดู มาลาคี 2:7

3. จงศึกษาคํ าเปรียบเทยีบเหลานี้เกี่ยวกับการจัดการฝายโลกกับฝายวิญญาณ

ในการจัดการฝายโลก     คนที่มีความชํ านาญมีความสามารถและความรูก็มีอํ านาจ
ในการจัดการฝายวิญญาณ    คนที่มีการเจิมและสิทธิอํ านาจของพระเจาเปนผูมีอํ านาจ
ในการจัดการฝายโลก    เขาเลือกผูนํ าโดยพิจารณาคนที่มีความชํ านาญและการศึกษา
ในการจัดการฝายวิญญาณ    เราเลือกผูนํ าโดยพิจารณาดูการเจิมการทรงเรียก และการที่พระ

เจาทรงเปดเผยใหเห็นถึงพระประสงคของพระองค
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ในการจัดการฝายโลก     เขาใหการฝกอบรมในดานความชํ านาญและความรู
ในการจัดการฝายวิญญาณ    ควรใหการฝกอบรมวิถีชีวิตซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานพระวจนะของ

พระเจาซึ่งความชํ านาญที่คนมีตองสอดคลองตองกันกับพระวจนะ

การจัดการฝายโลกเนนที่ การจัดการฝายวิญญาณเนนที่

เงิน การรับใช
การผลิต การอธิษฐาน
ขอมูล ความเชื่อ
ทํ าแบบอาชีพ การเจิม
กฎเกณฑ ความรัก
ความเชี่ยวชาญ พระวจนะของพระเจา
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย
สติปญญา สภาวะทางฝายวิญญาณ
การควบคุมและมีอิทธิพลเหนือ การทรงนํ า ทิศทางที่ไป
การงาน ความสัมพันธ
ความประสงคของตนเอง ความเชื่อฟง
การแขงขัน การรวมมือ

4. พระเจาทรงรวมมือกับผูที่จัดการงานรับใช เปาโลกลาววา

“อปอลโลคือผูใด เปาโลคือผูใด คือผูรับใช ซึ่งไดสอนพวกทานใหเชื่อ
เราแตละคนไดรับใชตามที่องคพระผูเปนเจาไดทรงกํ าหนดให

ขาพเจาปลูก อปอลโลรดนํ้ า แตพระเจาทรงใหเติบโต”   1 โครินธ 2:5-6

5. จงศกึษารายการตอไปน้ี ซ่ึงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดการที่ผูเชื่อทุกคนตองมี เรารับ
ผิดชอบตอสิ่งเหลานี้

1. การทรงสรางของพระเจา   ปฐมกาล 1:26-28
2. สิ่งลํ้ าลึกของพระเจา    1 โครินธ 4:1
3. ขอความแหงขาวประเสริฐ   1 เธสะโลนิกา 2:4
4. ของประทานฝายวิญญาณ 1 เปโตร 4:10
5. การใหอภัย   มัทธิว 6:12, 18:21-22
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6. ความรัก    1 ยอหน 4:7-8
7. ความคิด  ฟลิปป 4:8
8. ฤทธิ์อํ านาจ  กิจการ  1:8
9. เวลา    เอเฟซัส 5:15-16
10. ทศันคติ  1 ซามูเอล 16:7
11. ทาที  ฟลิปป 2:2
12. ความเชื่อ    ยากอบ 2:14-17
13. การเงิน    2 โครินธ 9:6-11
14. การสรรเสริญ      ฮีบรู 12:15-16
15. การรับใช    กาลาเทีย   6:2
16. รางกาย     โรม 12:1
17. ลกัษณะนิสัย   ทิตัส  1:7-9
18. ครอบครัว     1ทิโมธี 3:4-5, 12,   5:8


