
การเป็นผูนํ้าที�ดี

ลกัษณะการเป็นผูนํ้าฝ่ายจิตวิญญาณ
ตวัอยา่งในพระคมัภีรเ์ดิม
- โมเสส อพย 18 คาํแนะนําของพ่อตาในการบริหาร
  1. หนา้ที�โดยตรงของโมเสสมี 3 อยา่ง คือ
    - นําปัญหาของประชาชนไปถึงพระเจา้ (อธิษฐาน)
    - สอนประชาชนถึงพระวจนะของพระเจา้ (เทศนา)
    - เลือกคนอื�นที�จะเป็นผูนํ้าเพื�อที�จะช่วยเขา (หาผูช้่วย)
  2. คุณวุฒิของผูช้่วยของโมเสสมีอยู ่3 ประการ อพย 18:21
    - เกรงกลวัพระเจา้
    - คนที�พดูความจริง
    - คนที�เกลียดการรบัสินบน
    * ไมเ่นน้การศึกษาและฐานะของผูนั้@น แต่เนน้คุณวุฒิฝ่ายวิญญาณ
- โยชวูา คุณวุฒิ 3 อยา่งของโยชวูาที�พระเจา้กาํหนดใหเ้พื�อเขาจะไดช้ยัชนะ
  1. มีกาํลงัและความกลา้หาญฝ่ายจิตวิญญาณ  ยชว 1:6, 7, 9
  2. เขาตอ้งตรึกตรองในพระวจนะของพระเจา้ตลอดเวลา ยชว 1:8
  3. เชื�อฟังคาํสั �งของพระเจา้โดยไมป่ระนีประนอม ยชว 1:7, 8
  * ไมอ่าศยัเนื@ อหนัง แต่อาศยัจิตวิญญาณโดยการพึ�งพาในพระเจา้
- ดาวิด พระเจา้เลือกดาวิดเพราะดาวิดมีความเขม้แข็งฝ่ายจิตวิญญาณ 1 ซมอ 16:6-7
ตวัอยา่งในพระคมัภีรใ์หม่
- ผูช้่วย เขาไดร้บัการเลือกในกลุ่มของเขาเอง มีชื�อเสียงดี
          เราควรใชเ้วลาดชืู�อเสียงดี ไมด่ฐูานะหรือความสามารถส่วนตวัของเขา
- อ.เปาโล ฟป 4:9 และ ฮบ 13:7

ชีวิตของท่านเป็นแบบอยา่ง และควรตามคุณวุฒิของผูนํ้าจิตวิญญาณ (1 ทธ 3:1-13)
- มั �นใจในความรอดของเราเองก่อน 1 ทธ 3:9
- อยา่ใหส้มาชิกใหม่ๆ  เป็นเจา้อธิการ 1 ทธ 3:6
- จงลองดคูนเหล่านั@นเสียก่อน 1 ทธ 3:10
- มีชื�อเสียงดีท่ามกลางคนภายนอก 1 ทธ 3:7
* ผูนํ้าวิญญาณจะไมเ่กิดขึ@ นในวนัเดียว จากการตื�นเตน้หรือความปรารถนาส่วนตวั

ชีวิตครอบครวัของผูนํ้าจิตวิญญาณ
- เป็นสามีของหญิงคนเดียว 1 ทธ 3:2
  ภรรยาตอ้งเห็นและมั �นใจต่อความรกัของสามี
  ตอ้งสตัยซื์�อต่อภรรยา



  ต่อหนา้คริสตจกัรๆ ตอ้งเห็นความมั �นคงในความรกัของเราต่อภรรยา
- ต่อลกู 1 ทธ 3:4
  ตอ้งครอบครองลกูไดใ้นทางที�ถูกตอ้ง

ลกัษณะของผูนํ้าจิตวิญญาณใน 1 ทธ 3
1. ตอ้งรูจ้กัประมาณตนในทุกอยา่ง
2. ถ่อมใจลงในเรื�องความสามารถ และของประทานของตนเอง (ดีรอบคอบ)
   - ไมค่วรถือวา่คริสเตียนไมมี่ค่าอะไรในชีวิต
   - ไมค่วรเยอ่หยิ�งในความสามารถของตนเอง
3. มีกริยาเรียบรอ้ย หรือ เป็นผูมี้ระเบียบในชีวิต
   ตอ้งพรอ้มที�จะแกส้ถานการณท์นัที ไมเ่ก็บสะสมปัญหาไว ้
4. มีอธัยาศยัรบัแขกดี รูจ้กัตอ้นรบัแขก
5. เหมาะที�จะเป็นครู
   เราแสดงอาการอยา่งไร ต่อคนที�สงสยัในคาํสอนของเรา (รกัษาอารมณแ์ละสมัพนัธไ์ว)้
6. เป็นคนสุภาพ ไมท่าํรา้ยหรือต่อสูเ้มื�อเกิดการขดัแยง้กนัหรือไมเ่ห็นดว้ยกนั
7. ไมเ่ป็นคนโลภเงิน

ความสมัพนัธข์องผูนํ้า
ตวัอยา่งระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์เป็นแบบอยา่งที�ดี (สดด 19:1-3, ฮบ 1:1-2)
- ธรรมชาติ  สดด 19:1-3
- ศาสดาพยากรณ ์ ฮบ 1:1-2
- พระเยซคูริสต์

วิธีของพระเยซคูริสตใ์นการติดต่อที�ดี
1. ทรงตรสัแต่ความจริงทุกครั@ง ไมเ่คยมุสา
2. ทรงตรสัดว้ยสิทธิอาํนาจ เพราะเหตุพระองคท์รงเป็นพระเจา้
3. พระองคท์รงใชว้ิธีหลายแบบในการสอนมนุษย์
4. พระองคท์รงอธิบายละเอียด
5. พระองคอ์ธิบายวา่จะไดร้บัผลอะไรบา้ง
6. ทรงตรสัดว้ยความรกัและความเมตตา
7. ทรงอธิบายถึงเหตุที�ทรงตอ้งการใหม้นุษยเ์ชื�อฟังพระองค์
  - จะเกิดผลที�ดีในชีวิตของเขาเอง
  - เป็นการถวายเกียรติต่อพระเจา้



วิธีสาํหรบัผูนํ้า
1. ตอ้งติดต่อกบัพระเจา้ก่อน โดยการอธิษฐาน (เนหะมีย)์
2. ตอ้งติดต่อกบัสมาชิกส่วนตวั และกบักลุ่มใหญ่ดว้ย
  - สิทธิอาํนาจของผูนํ้าเหนือกลุ่มสมาชิก บางครั@งตอ้งฟังความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิก
  - สิทธิอาํนาจของกลุ่มสมาชิกเหนือผูนํ้า  บางครั@งตอ้งตดัสินใจเอง โดยเฉพาะเรื�องที�เกี�ยวกบัความเชื�อ
   * อยา่ใชร้ะบบเผด็จการ

วิธีที�ผูนํ้าจะติดต่อกบักลุ่มสมาชิก หรือกบัคริสตจกัร
1. ตอ้งใหทุ้กคนในกลุ่มสมาชิกรูสึ้กวา่เขามีส่วนที�สาํคญั
2. ไมค่วรจะถือตวัวา่เราดีกวา่คนอื�น
3. ตอ้งมองหนา้สาํรวจอาการของคนในกลุ่มสมาชิก
4. ถามความคิดเห็นของพวกเขา หรือ ขอใหพ้วกเขาช่วยเราในการตดัสินใจ
5. ตอ้งยอมใหเ้ขาออกความคิดเห็นของเขาเอง โดยเราไมแ่สดงอาการโกรธ เมื�อขดัแยง้กบัความคิดของเรา
6. ตอ้งยอมรบัผิดต่อหนา้ทุกคน
7. ถา้มีปัญหา งานของคริสตจกัรลม้เหลว อยา่โทษกลุ่มหนึ�งกลุ่มใด แต่ใหโ้ทษตวัเอง ความผิดอยูที่�ผูนํ้า

วิธีที�กลุ่มสมาชิกจะติดต่อกบัคน ๆ เดียว
1. ไมแ่ยกคนที�ผิดออกเป็นพิเศษในการนั�งหรือการยืน เพื�อใหเ้ขาไดร้บัความอบัอายอยา่งเด่นชดั แต่ควรจดัใหนั้�ง
   รวมกนั
2. ควรสรา้งบรรยากาศใหผ่้อนคลายความตรึงเครียด ดว้ยการพดูคุยหรือทกัทายกนั แนะนํากนั
3. ไมต่อ้งพยายามชนะคนโดยใชสิ้ทธิอาํนาจของกลุ่มสมาชิก หรือใชจ้าํนวนคนบีบคนนั@น
4. ตอ้งยอมฟังความคิดเห็นของคนนั@น
5. ตอ้งพยายามสรา้งเสริมคนนั@นโดยคาํพดูของเรา
6. เราควรพดูกบัคนนั@นเอง ไมใ่ช่พดูกบัคนอื�นในกลุ่มสมาชิก

วิธีทาํใหค้นยอมฟังเรา
1. ทาํไมคนไมฟั่งเรา
- เราพดูมากเกินไป ปญจ 5:2,3,7  คนจาํไมไ่ด ้สมองเขาจะมึนชา
- เราพดูนอ้ยไป หรือพดูไมล่ะเอียด
- เราใชศ้พัทส์งูเกินไป
- เราพดูดถููกผูอื้�น
- เราพดูเกินความจริง
2. เราช่วยใหค้นฟังเราไดอ้ยา่งไร
- เราตอ้งพดูความจริงเสมอ สภษ 12:19
- เราตอ้งเก็บเรื�องลบัที�เขาปรึกษากบัเรา ไมพ่ดูใหค้นอื�นฟัง
- ถา้เรารูว้า่คนที�ชอบพดูกบัเราเป็นคนชอบนินทา เราไมค่วรฟังเขา



3. เราตอ้งยอมฟังโดยไมเ่กิดความโกรธเกี�ยวกบัเรื�องนั@น
4. เราตอ้งเป็นคนที�ยอมฟังเขาก่อน
5. เราตอ้งยอมรบัคนอื�น มองส่วนดีของเขา ไมเ่ห็นวา่เขาใชไ้มไ่ดแ้ลว้ บางคนเติบโตชา้
6. เราควรใหค้าํแนะนําเมื�อคนพรอ้มที�จะรบั มิใช่ในเวลาที�เขาไมพ่รอ้มที�จะรบั
7. เราตอ้งแสดงความรกัต่อทุกคนเท่าเทียมกนั 1 คร 13:13

ของประทานสาํหรบัผูร้บัใชมี้อยู ่2 ประการ ที�ผูร้บัใชจ้าํเป็นตอ้งมี
1. ครอบครองดว้ยความเอาใจใส่ เรา้ใจคนใหต้ามเรา รม 12:8
2. การบริหาร การจดัตั@งต่าง ๆ

1 คร 12:28 (มีในภาษาองักฤษ)
1. การครอบครอง (Ruling)
ในภาษากรีก การครอบครอง แปลวา่ ยืน หรือ ขา้งหนา้ = ยืนขา้งหนา้ (ผูที้�เรา้ใจคนใหต้ามเขาไป)
- ชีวิตฝ่ายครอบครวัของเขา 1 ทธ 3:4
- ตอ้งทาํดว้ยความเอาใจใส่ รม 12:8  ไมเ่ฉยเมยในปัญหาต่าง ๆ แต่ใหแ้กไ้ขอยา่งรวดเร็ว
- มีความปรารถนาที�จะช่วยสมาชิกไดร้บัสิ�งที�เขาตอ้งการ ทต 3:8,14 (ทาํการดีเพื�อช่วยสมาชิก)
   พระเยซลูา้งเทา้ รกัษาโรคให้
- เลี@ ยงดสูมาชิกของเขา 1 ทธ 3:5 หรือดแูลทั@งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ (ชาวสะมาเรียที�ดี)
* เนน้การติดต่อกบัคนมากกวา่การจดัระเบียบต่างๆ
2. การบริหาร (Administration) ใช ้3 ครั@งในพระคมัภีรใ์หม่
- มีความรบัผิดชอบในการนําทางคริสตจกัร (ผูบ้งัคบัเรือ) เรือเป็นของพระเจา้ เราเป็นกปัตนั
- จะตอ้งทาํการตดัสินใจ เป้าหมายคือใหค้ริสเตียนเจริญเติบโต คส 1:28 (ตอ้งมีความกลา้หาญในความเชื�อ)
- จะตอ้งมีการประพฤติที�ดี ฮบ 13:7
- จะตอ้งรูจ้กัความรบัผิดชอบต่อผูอื้�น ฮบ 13:17

สาเหตุที�จาํเป็นในการเป็นผูนํ้า
- การปรารถนาตาํแหน่งที�นําไปถึงการเยอ่หยิ�ง เหตุที�เป็นผูนํ้ามิใช่เพื�อจะไดต้าํแหน่ง แต่เป็นการสนใจในการรบัใชผู้อื้�น
มีเหตุ 3 ประการที�ผูนํ้าอยากไดต้าํแหน่ง
 1. เขาอยากเป็นผูนํ้าสงูสุด อยากครอบครองเหนือทุกสิ�งทุกอยา่ง
 2. เขาอยากจะชนะคนอื�น โดยใชต้าํแหน่งของเขา (เกิดจากความเยอ่หยิ�ง)
 3. เขาอยากใหค้นอื�นนับถือเขา
* วิธีในการแกไ้ขปัญหานี@  คือ ถ่อมใจลง ยอมเป็นผูร้บัใชข้องคนทั@งปวง
- อยา่ใหเ้งินเป็นเจา้นายเหนือเรา 1 ทธ 6:10 (การมีเงินไมเ่ป็นความบาป แต่การรกัเงินเป็นความบาป)
   ใหถ้ามตวัเองวา่ "ถา้ไมมี่รายได ้ขา้พเจา้จะรบัใชพ้ระองคไ์หม"
* วิธีในการแกไ้ขปัญหานี@  ตอ้งมีความพอใจในสภาพทุกอยา่งของเรา ฟป 4:11-13,19; 1 ทธ 6:7
- อยากจะไดชื้�อเสียง อ.ยอหน์ "ขา้พเจา้เป็นเสียงรอ้งในป่า" "ขา้พเจา้ไมส่มควรจะแกส้ายฉลองพระบาทของพระองค"์



   "พระองคจ์ะตอ้งใหญ่ขึ@ น แต่ขา้พเจา้จะตอ้งดอ้ยลง"
* วิธีในการแกปั้ญหานี@  โดยการเอาชนะตวัเอง
- นึกถึงตนเองและความตอ้งการของตนเองมากเกินไป
  1.เราไมค่วรรูสึ้กเสียใจในสภาพของเรา
  2.เมื�อเราตอ้งการการหนุนใจ การหนุนใจของเราควรมาจากพระเจา้ทุกครั@ง
* วิธีในการแกไ้ขปัญหานี@  คือพึ�งพาในพระเจา้ สดด 23:1
- ระวงัในความรูสึ้กเกรงใจ การรบัใชค้วรเป็นเพราะเรามีความยินดีและรูสึ้กตื�นเตน้ในการรบัใชพ้ระเจา้
   มิใช่เพราะเกรงใจคน
* วิธีแกไ้ขปัญหา ตอ้งรูจ้กัมีความยินดี และพึ�งในพระวิญญาณสาํหรบักิจการของเรา
- ตอ้งระวงัที�จะไมคิ่ดมากเกินไปในเรื�องความสาํเร็จ หรือเป้าหมายของเรา
* วิธีแกไ้ขปัญหา พึ�งในพระเจา้ ใหพ้ระเจา้เป็นผูค้รอบครองในคริสตจกัร

สาเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้ราเปลี�ยนเป้าหมายของเราในการรบัใชพ้ระองค์
1. เวลาเกิดผลนอ้ยในการรบัใช ้(จาํนวนคน สภาพของคน)
- ผูนํ้าขาดความเชื�อในพระเจา้และในตวัเอง (โทษสมาชิก)
- ผูนํ้าขี@ เกียจ
- เราตั@งเป้าหมายผิด เป็นเป้าหมายของเราเอง
2. การไมย่อมรบัการติเตียนจากคนอื�น
- บางครั@งเราสมควรจะไดร้บัการติเตียนจริงๆ
- เราสรา้งสถานการและบรรยากาศของการติเตียน โดยเริ�มติสมาชิกเสมอในเรื�องเล็กนอ้ย จึงทาํใหส้มาชิกชอบ
   หาที�ติดว้ย
- เวลาคนเตือนเรา เราควรขอบคุณเขาที�เตือนเรา ถา้การเตือนนั@นไมส่มควร เราควรพดูวา่ "ขอบคุณ
   เราจะพิจารณาถึงเรื�องนี@ "
- ถา้เขาจริงใจในการติเตียน เขาปรารถนาใหเ้ราดีขึ@ นในการเป็นผูนํ้า เราควรขอบคุณเขา
3. การที�สมาชิกไมร่่วมมือในกิจการของพระเจา้
- สมาชิกไดเ้ขา้ใจในเป้าหมายของคริสตจกัรอยา่งชดัเจนหรือไม่
- ขา้พเจา้กาํลงันําในสิ�งนี@ หรือเปล่า เราทาํดว้ยหรือเปล่า
4. ความรูสึ้กเหงา (เอลียาห ์เยเรมีย ์เอเสเคียล)
- พึ�งพระเจา้
- ภรรยา
5. เรามีงานมากเกินไป
- ตอ้งแบ่งหนา้ที�
- หาสิ�งที�สาํคญัที�สุด และทิ@ งสิ�งที�เรามีเวลาไมพ่อที�จะทาํ คือสิ�งที�ดอ้ยที�สุด
6. ในคริสตจกัรไมเ่ป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั
- ความซื�อสตัย ์ของผูนํ้าและของคริสตจกัร
- ความรกั ของผูนํ้าและของคริสตจกัร



     ก. ตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาเวลาเห็นการแตกแยกกนั หาแหล่งแห่งปัญหานั@นวา่ เกิดจากใครหรือจากอะไร
     ข. เราตอ้งแสดงความรกัต่อทุกคนที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหานี@
     ค. เราตอ้งยอมฟังทุกฝ่ายในปัญหานี@
     ง. เราตอ้งเนน้ถึงการอธิษฐาน และการพึ�งพระเจา้ในปัญหานี@
     จ. เราตอ้งถ่อมใจลงและยอมใหอ้ภยัเสมอ
     ฉ. เราตอ้งขอบคุณพระเจา้ สาํหรบัปัญหาที�เราจะไดเ้รียนรูนี้@
7.  ผูนํ้ามีปัญหาส่วนตวั - สุขภาพไมดี่ เกี�ยวกบัทรพัย ์การสมรส บุตร หรือบุคคลในคริสตจกัร
- เราไมค่วรพดูถึงปัญหาเหล่านี@ ต่อหนา้สมาชิก
- เราควรพึ�งในพระเจา้ 2 คร 12:7-10

ผูร้บัใชข้องพระเจา้ควรมีเป้าหมายอะไร
1. เราควรทาํทุกสิ�งเพื�อถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ 1 คร 10:31
2. เราตอ้งพยายามนําคนมาถึงพระเจา้ตลอด 1 คร 9:19-22
3. เราควรพยายามใหค้ริสเตียนเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ คส 1:28-29
4. เราควรรบัใชเ้พราะเรารกัพระเยซ ู1 ยน 4:7
5. เราควรระลึกถึงบาํเหน็จที�เราจะไดร้บับนสวรรค ์1 คร 9:24-27

สิทธิอาํนาจของผูนํ้า
มีอยู ่5 สิ�งที�ทาํใหเ้ราขาดสิทธิอาํนาจ
1. ขาดความชดัเจนในการมอบหมายงานใหค้นอื�นทาํ ควรตกลงก่อนใหท้าํงาน เพื�อไมใ่หเ้ขาหงุดหงิดวา่ควรจะทาํอะไรดี
2. เวลาผูนํ้าไมต่อบความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของคนอื�น ไมย่อมพิจารณาความคิดเห็นหรือขอ้เสนอของคนอื�น
3. เราไมอ่ธิบายถึงกิจการของเรา หรือของคริสตจกัรใหช้ดัเจน ตอ้งอธิบายไมใ่ช่ตดัสินใจ จงอธิบายก่อนทาํสิ�งใด ๆ
4. เราลาํเอียงต่อผูห้นึ�งผูใ้ดในการมีความสมัพนัธก์บัเขา
5. เราควรจะขอรอ้งใหช้่วย ไมใ่ช่ใชค้าํสั �ง

พื@ นฐานแห่งสิทธิอาํนาจของเรามาจากไหน
1. เราตอ้งยอมมอบตวัต่อพระเจา้ เชื�อฟังพระเจา้ก่อน ยก 4:7,10
2. มีการประพฤติที�ดี หรือประพฤติตามแบบอยา่งของพระเจา้ ฮบ 13:7
3. ตอ้งแสดงความรกัต่อคนที�เรานําดว้ยจริงใจ  1 ธส 2:3-12
4. มีใจของผูร้บัใช ้คือยอมรบัใชค้นอื�น
* การรบัใชข้องสมาชิกเป็นโดยอาสาสมคัร ไมใ่ช่การจา้ง ไมเ่หมือนบริษัท ความสาํเร็จของเราคือการที�สมาชิกยอมเป็น
อาสาสมคัร

ทาํไมเรา หรือ คริสตจกัรจึงจาํเป็นตอ้งมีเป้าหมาย - ถา้เราไมมี่เป้าหมายจะเป็นอยา่งไร
1. เราจะไมรู่ถึ้งเหตุผลของสิ�งต่างๆ ที�เราทาํอยู่
2. อีกไมน่านเราจะไมส่นใจในงานของเราต่อไป



3. สมาชิกของเราจะไมรู่ว้า่เขาควรทาํอะไร
4. เราไมรู่ว้า่เราจะทาํใหก้ารของเราสาํเร็จไดอ้ยา่งไร ถา้ไมมี่แผนการใด ๆ
5. เราไมส่ามารถรูไ้ดว้า่เรากาํลงัเจริญขึ@ นหรือไม่
6. เราไมค่่อยตั@งใจในการเป็นผูนํ้า
7. เวลามีปัญหาเราจะพ่ายแพ ้เพราะเรามองทุกสิ�งในทางระยะสั@น (ควรมองในทางระยะยาว)

เป้าหมาย 3 ประการของชีวิตผูร้บัใช้
1. นําคนมาถึงพระเจา้
2. ช่วยคริสเตียนใหเ้ติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
3. ใหค้ริสตจกัรเจริญขึ@ นฝ่ายจาํนวนคน
*  ทั@งสามขอ้นี@ เป็นพื@ นฐานของเป้าหมายอื�น ๆ ที�จะตามมา

วิธีที�จะตั@งเป้าหมายในชีวิตและในการรบัใชข้องเราเอง
   เราควรจะเขียนไวเ้พื�อจะจาํได ้และเพื�อเป็นรายงานหรือขอ้บนัทึกที�เราจะยอ้นดไูด้
1. เราควรจะมีเป้าหมายส่วนตวั ครอบครวั และคริสตจกัร ที�เราบนัทึกไว ้
- ส่วนตวั ออกกาํลงักาย พกัผ่อน อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ
- ครอบครวั พกัผ่อน กีฬา บา้น ทรพัย์
2. เราควรมีเป้าหมายระยะสั@น และระยะยาว
- ระยะสั@น แต่ละวนั แต่ละอาทิตย ์แต่ละเดือน แต่ละปี
- ระยะยาว ทาํใหเ้รามีความเพียรและความอดทน แมจ้ะมีการทดลอง เช่น 5-10 ปี
- เกี�ยวกบัคริสตจกัร ควรตั@งเป้าเป็นปี หรือต่อปี จะเห็นจุดอ่อนของคริสตจกัร
3. ควรมีระยะเวลากาํหนดถึงความสาํเร็จ
4. ควรเป็นเป้าหมายที�เป็นไปได ้หรือทาํได้
5. เป้าหมายทุกอยา่งของเราตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัพื@ นฐานของเรา เพื�อใหพื้@ นฐานสาํเร็จ
6. เราควรแจง้ใหส้มาชิกรูล่้วงหนา้ เพื�อเขาจะสามารถร่วมมือกบัเรา

ในการตั@งเป้าหมายนี@  จาํเป็นตอ้งมีอนัดบัสงูตํ �าเพื�อ
1. เป้าหมายมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดปัญหา ควรมีลาํดบัเพื�อจะตดัสิ�งที�ทาํไมไ่ดอ้อก
2. การจดัอนัดบัควรอยูที่�ความตั@งใจ หรือความเชื�อของเรา การอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์
3. เราตอ้งรูจ้กัป้องกนัสุขภาพของเรา อาหาร การพกัผ่อน ออกกาํลงักาย (อยา่คิดวา่การพกัผ่อนเป็นความผิด)

ถา้เราจะตั@งเป้าหมายอยา่งถูกตอ้ง เราตอ้งมีแผนการที�ดี สภษ 15:22 "มีการปรึกษา"
1. บุคคล คือ การติดต่อกบัคนอื�นใหเ้ขารูถึ้งแผนการของเรา
2. สิ�งของ คือ ของที�จะใชใ้นงานของเรา ตอ้งมีการจดัเตรียม รวมทั@งค่าใช่จ่ายต่างๆ
3. อุปสรรค คือ สิ�งที�อาจเกิดขึ@ นได ้หรือการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ@ น จะแกไ้ขอยา่งไร
4. เราตอ้งสรุปส่วนที�ดี และความบกพร่องของแต่ละครั@ง



เพื�อปรบัปรุงในอนาคต กฎระเบียบของเราตั@งขึ@ นเพื�ออะไร
1. เราไมค่วรตดัสินใจทาํสิ�งใด ๆ ที�ผิดกบักฎระเบียบของเราที�เราไดม้าจากพระวจนะของพระเจา้ในการตั@งเป้าหมาย
   ของเรา
2. เราควรเนน้ถึงการช่วยคนมากกวา่การช่วยคริสตจกัรใหเ้จริญเติบโต  "คริสตจกัรมีไวเ้พื�อสรา้งสมาชิก" (ฝ่าย
   วิญญาณ)
3. เป้าหมายทุกอยา่งของเรา เราตอ้งพิจารณาในแง่ของพื@ นฐานของเรา
4. ทุกคนที�มีตาํแหน่งในคริสตจกัร ควรมีการประพฤติตามแบบอยา่งของพระเจา้

การแสดงความรกัต่อผูต้าม (อุปสรรค)
1. บางทีเรามีภาระกิจมากเกินไป สนใจงานมากกวา่คน
2. บางทีเรามีหนา้ที�มากไป ใหแ้บ่งหนา้ที�
3. บางทีผูนํ้าไมมี่ความอดทนต่อผูอื้�น
4. บางทีเราไมม่ั �นคงในการเป็นผูนํ้า ความมั �นใจตอ้งมาจากพระเจา้
5. บางทีเราคิดมากไปเกี�ยวกบัความคิดของคนอื�น
6. บางทีเรากลวัวา่เราจะสนิทกบัคนอื�นมากเกินไป สภษ 17:17

วิธีในการแสดงความรกั
1. เราตอ้งเสมอกบัทุกคน และทุกเวลา
2. เราตอ้งช่วยในความตอ้งการของคน 1 ยน 3:17
3. เราตอ้งเป็นผูที้�คนอื�นไวใ้จได ้ในการเก็บความลบั  สภษ 11:13
4. เราตอ้งรูจ้กับงัคบัตนเอง ไมโ่กรธง่าย กท 5:22
5. เราตอ้งมีความจริงใจ ซึ�งตรงกนัขา้มกบัความหนา้ซื�อใจคด
6. เราตอ้งรูจ้กัการใหอ้ภยั  อฟ 4:32  1 ปต 4:8

ความรกัที�ผูนํ้าควรจะมีต่อผูต้าม
   ความรกัในภาษากรีก มีอยู ่4 คาํ
EROS เอโรส  =  ความรกัของชายกบัหญิง
STORGE สโตเก  =  ความรกัในครอบครวั พ่อแม ่ต่อ ลกู
PHILEO ฟิเลโอ  =  ความรกัระหวา่งเพื�อนสนิท ยน 15:14-15
AGAPE อกาเป  =  ความรกัของพระเจา้ต่อมนุษย ์ความรกัที�ยอมเสียสละ
บทเรียนจาก 1 คร 13
1. คาํพดูของผูนํ้ามีความรกัหรือเปล่า (ขอ้ 1)
2. ความรูข้องเราไมมี่ค่า ถา้ไมมี่ความรกั (ขอ้ 2)
3. ความเชื�อของเราไมมี่ค่า ถา้ไมมี่ความรกั (ขอ้ 2)
4. การใหท้านของเราไมมี่ค่า ถา้ไมมี่ความรกั (ขอ้ 3)



5. การยอมถวายชีวิตของเราไมมี่ค่า ถา้ไมมี่ความรกั (ขอ้ 3)
6. การอดทนนานเป็นลกัษณะของความรกั (ขอ้ 4)
7. การกระทาํคุณใหเ้ป็นลกัษณะของความรกั (ขอ้ 4)  (ความเมตตา) อฟ 4:32
8. ไมรู่สึ้กอิจฉาเป็นลกัษณะของความรกั (ขอ้ 4)  ความอิจฉาไมค่วรมีในผูนํ้า
9. ไมอ่วดตวัเป็นลกัษณะของความรกั (ขอ้ 4)
10. ไมจ่องหองเป็นลกัษณะของความรกั  (ขอ้ 4)  สภษ 27:2
11. ไมท่าํสิ�งอนัเป็นที�น่าอายกระดาก (ขอ้ 5)  รูจ้กัสิ�งที�ควรทาํและไมค่วรทาํ
12. ไมเ่ห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว (ขอ้ 5) คนที�เห็นแก่ตนเองจะไมถ่่อมใจ ฟป 2:3-4
13. ไมมี่ใจหงุดหงิด (ขอ้ 6) ไมเ่สียดสีกนั
14. ไมจ่ดจาํความผิด (ขอ้ 6)
15. ไมย่ินดีในความผิด แต่ยินดีในความจริง (ขอ้ 6) ไมดี่ใจเมื�อเห็นคนอื�นทาํผิด
16. ไมแ่คะไครคุ้ย้เขี�ยความผิดของเขา (ขอ้ 7) ใหป้กปิดความผิดของคนอื�น
17. เชื�อในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ ไมใ่ช่เชื�องมงาย (ขอ้ 7)
18. มีความหวงัอยูเ่สมอ (ขอ้ 7) เห็นดีมากกวา่ไมดี่ มีความหวงัในพระเจา้อยูเ่สมอ
19. เพียรทนเอาทุกอยา่ง (ขอ้ 7) ทนไดทุ้กอยา่งไมว่า่ยากแค่ไหนในคริสตจกัรและในชีวิตส่วนตวั

เราเหมาะสมที�จะเป็นผูนํ้าไหม
1. พระเจา้เรียกเราใหเ้ป็นผูนํ้าหรือเปล่า (พระเจา้ตอ้งเป็นผูที้�เรียก)
2. เราอยากเป็นผูนํ้าหรือเปล่า (ตอ้งมาจากพระเจา้)
3. เราเป็นผูใ้หญ่ในพระเยซไูหม
4. เรามีประสบการณพ์อไหม ไดเ้รียนรูพ้อไหม (ประสบการณใ์นการรบัใช)้
5. มีคนอื�นที�คิดวา่เรามีความสามารถที�จะเป็นผูนํ้าไหม (มีผูต้ามไหม)
6. ในการเป็นผูนํ้า เราเกิดผลไหม
7. เรามีความรูเ้กี�ยวกบัการเป็นผูนํ้าไหม (วิทยาลยัแห่งประสบการณ)์


