การเป็ นผูน้ ําทีดี
ลักษณะการเป็ นผูน้ ําฝ่ ายจิตวิญญาณ
ตัวอย่างในพระคัมภีรเ์ ดิม
- โมเสส อพย 18 คําแนะนําของพ่อตาในการบริหาร
1. หน้าทีโดยตรงของโมเสสมี 3 อย่าง คือ
- นําปั ญหาของประชาชนไปถึงพระเจ้า (อธิษฐาน)
- สอนประชาชนถึงพระวจนะของพระเจ้า (เทศนา)
- เลือกคนอืนทีจะเป็ นผูน้ ําเพือทีจะช่วยเขา (หาผูช้ ่วย)
2. คุณวุฒิของผูช้ ่วยของโมเสสมีอยู่ 3 ประการ อพย 18:21
- เกรงกลัวพระเจ้า
- คนทีพดู ความจริง
- คนทีเกลียดการรับสินบน
* ไม่เน้นการศึกษาและฐานะของผูน้ @ัน แต่เน้นคุณวุฒิฝ่ายวิญญาณ
- โยชูวา คุณวุฒิ 3 อย่างของโยชูวาทีพระเจ้ากําหนดให้เพือเขาจะได้ชยั ชนะ
1. มีกาํ ลังและความกล้าหาญฝ่ ายจิตวิญญาณ ยชว 1:6, 7, 9
2. เขาต้องตรึกตรองในพระวจนะของพระเจ้าตลอดเวลา ยชว 1:8
3. เชือฟั งคําสัง ของพระเจ้าโดยไม่ประนี ประนอม ยชว 1:7, 8
* ไม่อาศัยเนื@ อหนัง แต่อาศัยจิตวิญญาณโดยการพึงพาในพระเจ้า
- ดาวิด พระเจ้าเลือกดาวิดเพราะดาวิดมีความเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณ 1 ซมอ 16:6-7
ตัวอย่างในพระคัมภีรใ์ หม่
- ผูช้ ่วย เขาได้รบั การเลือกในกลุ่มของเขาเอง มีชือเสียงดี
เราควรใช้เวลาดูชือเสียงดี ไม่ดฐู านะหรือความสามารถส่วนตัวของเขา
- อ.เปาโล ฟป 4:9 และ ฮบ 13:7
ชีวิตของท่านเป็ นแบบอย่าง และควรตามคุณวุฒิของผูน้ ําจิตวิญญาณ (1 ทธ 3:1-13)
- มัน ใจในความรอดของเราเองก่อน 1 ทธ 3:9
- อย่าให้สมาชิกใหม่ๆ เป็ นเจ้าอธิการ 1 ทธ 3:6
- จงลองดูคนเหล่านั@นเสียก่อน 1 ทธ 3:10
- มีชือเสียงดีท่ามกลางคนภายนอก 1 ทธ 3:7
* ผูน้ ําวิญญาณจะไม่เกิดขึ@ นในวันเดียว จากการตืนเต้นหรือความปรารถนาส่วนตัว
ชีวิตครอบครัวของผูน้ ําจิตวิญญาณ
- เป็ นสามีของหญิงคนเดียว 1 ทธ 3:2
ภรรยาต้องเห็นและมัน ใจต่อความรักของสามี
ต้องสัตย์ซือต่อภรรยา

ต่อหน้าคริสตจักรๆ ต้องเห็นความมัน คงในความรักของเราต่อภรรยา
- ต่อลูก 1 ทธ 3:4
ต้องครอบครองลูกได้ในทางทีถูกต้อง
ลักษณะของผูน้ ําจิตวิญญาณใน 1 ทธ 3
1. ต้องรูจ้ กั ประมาณตนในทุกอย่าง
2. ถ่อมใจลงในเรืองความสามารถ และของประทานของตนเอง (ดีรอบคอบ)
- ไม่ควรถือว่าคริสเตียนไม่มีค่าอะไรในชีวิต
- ไม่ควรเย่อหยิงในความสามารถของตนเอง
3. มีกริยาเรียบร้อย หรือ เป็ นผูม้ ีระเบียบในชีวิต
ต้องพร้อมทีจะแก้สถานการณ์ทนั ที ไม่เก็บสะสมปั ญหาไว้
4. มีอธั ยาศัยรับแขกดี รูจ้ กั ต้อนรับแขก
5. เหมาะทีจะเป็ นครู
เราแสดงอาการอย่างไร ต่อคนทีสงสัยในคําสอนของเรา (รักษาอารมณ์และสัมพันธ์ไว้)
6. เป็ นคนสุภาพ ไม่ทาํ ร้ายหรือต่อสูเ้ มือเกิดการขัดแย้งกันหรือไม่เห็นด้วยกัน
7. ไม่เป็ นคนโลภเงิน
ความสัมพันธ์ของผูน้ ํา
ตัวอย่างระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ เป็ นแบบอย่างทีดี (สดด 19:1-3, ฮบ 1:1-2)
- ธรรมชาติ สดด 19:1-3
- ศาสดาพยากรณ์ ฮบ 1:1-2
- พระเยซูคริสต์
วิธีของพระเยซูคริสต์ในการติดต่อทีดี
1. ทรงตรัสแต่ความจริงทุกครั@ง ไม่เคยมุสา
2. ทรงตรัสด้วยสิทธิอาํ นาจ เพราะเหตุพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
3. พระองค์ทรงใช้วิธีหลายแบบในการสอนมนุ ษย์
4. พระองค์ทรงอธิบายละเอียด
5. พระองค์อธิบายว่าจะได้รบั ผลอะไรบ้าง
6. ทรงตรัสด้วยความรักและความเมตตา
7. ทรงอธิบายถึงเหตุทีทรงต้องการให้มนุ ษย์เชือฟั งพระองค์
- จะเกิดผลทีดีในชีวิตของเขาเอง
- เป็ นการถวายเกียรติต่อพระเจ้า

วิธีสาํ หรับผูน้ ํา
1. ต้องติดต่อกับพระเจ้าก่อน โดยการอธิษฐาน (เนหะมีย)์
2. ต้องติดต่อกับสมาชิกส่วนตัว และกับกลุ่มใหญ่ดว้ ย
- สิทธิอาํ นาจของผูน้ ําเหนื อกลุ่มสมาชิก บางครั@งต้องฟั งความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิก
- สิทธิอาํ นาจของกลุ่มสมาชิกเหนื อผูน้ ํา บางครั@งต้องตัดสินใจเอง โดยเฉพาะเรืองทีเกียวกับความเชือ
* อย่าใช้ระบบเผด็จการ
วิธีทีผูน้ ําจะติดต่อกับกลุ่มสมาชิก หรือกับคริสตจักร
1. ต้องให้ทุกคนในกลุ่มสมาชิกรูส้ ึกว่าเขามีส่วนทีสาํ คัญ
2. ไม่ควรจะถือตัวว่าเราดีกว่าคนอืน
3. ต้องมองหน้าสํารวจอาการของคนในกลุ่มสมาชิก
4. ถามความคิดเห็นของพวกเขา หรือ ขอให้พวกเขาช่วยเราในการตัดสินใจ
5. ต้องยอมให้เขาออกความคิดเห็นของเขาเอง โดยเราไม่แสดงอาการโกรธ เมือขัดแย้งกับความคิดของเรา
6. ต้องยอมรับผิดต่อหน้าทุกคน
7. ถ้ามีปัญหา งานของคริสตจักรล้มเหลว อย่าโทษกลุ่มหนึ งกลุ่มใด แต่ให้โทษตัวเอง ความผิดอยูท่ ีผูน้ ํา
วิธีทีกลุ่มสมาชิกจะติดต่อกับคน ๆ เดียว
1. ไม่แยกคนทีผิดออกเป็ นพิเศษในการนัง หรือการยืน เพือให้เขาได้รบั ความอับอายอย่างเด่นชัด แต่ควรจัดให้นัง
รวมกัน
2. ควรสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายความตรึงเครียด ด้วยการพูดคุยหรือทักทายกัน แนะนํากัน
3. ไม่ตอ้ งพยายามชนะคนโดยใช้สิทธิอาํ นาจของกลุ่มสมาชิก หรือใช้จาํ นวนคนบีบคนนั@น
4. ต้องยอมฟั งความคิดเห็นของคนนั@น
5. ต้องพยายามสร้างเสริมคนนั@นโดยคําพูดของเรา
6. เราควรพูดกับคนนั@นเอง ไม่ใช่พดู กับคนอืนในกลุ่มสมาชิก
วิธีทาํ ให้คนยอมฟั งเรา
1. ทําไมคนไม่ฟังเรา
- เราพูดมากเกินไป ปญจ 5:2,3,7 คนจําไม่ได้ สมองเขาจะมึนชา
- เราพูดน้อยไป หรือพูดไม่ละเอียด
- เราใช้ศพั ท์สงู เกินไป
- เราพูดดูถูกผูอ้ ืน
- เราพูดเกินความจริง
2. เราช่วยให้คนฟั งเราได้อย่างไร
- เราต้องพูดความจริงเสมอ สภษ 12:19
- เราต้องเก็บเรืองลับทีเขาปรึกษากับเรา ไม่พดู ให้คนอืนฟั ง
- ถ้าเรารูว้ า่ คนทีชอบพูดกับเราเป็ นคนชอบนิ นทา เราไม่ควรฟั งเขา

3. เราต้องยอมฟั งโดยไม่เกิดความโกรธเกียวกับเรืองนั@น
4. เราต้องเป็ นคนทียอมฟั งเขาก่อน
5. เราต้องยอมรับคนอืน มองส่วนดีของเขา ไม่เห็นว่าเขาใช้ไม่ได้แล้ว บางคนเติบโตช้า
6. เราควรให้คาํ แนะนําเมือคนพร้อมทีจะรับ มิใช่ในเวลาทีเขาไม่พร้อมทีจะรับ
7. เราต้องแสดงความรักต่อทุกคนเท่าเทียมกัน 1 คร 13:13
ของประทานสําหรับผูร้ บั ใช้มีอยู่ 2 ประการ ทีผูร้ บั ใช้จาํ เป็ นต้องมี
1. ครอบครองด้วยความเอาใจใส่ เร้าใจคนให้ตามเรา รม 12:8
2. การบริหาร การจัดตั@งต่าง ๆ
1 คร 12:28 (มีในภาษาอังกฤษ)
1. การครอบครอง (Ruling)
ในภาษากรีก การครอบครอง แปลว่า ยืน หรือ ข้างหน้า = ยืนข้างหน้า (ผูท้ ีเร้าใจคนให้ตามเขาไป)
- ชีวิตฝ่ ายครอบครัวของเขา 1 ทธ 3:4
- ต้องทําด้วยความเอาใจใส่ รม 12:8 ไม่เฉยเมยในปั ญหาต่าง ๆ แต่ให้แก้ไขอย่างรวดเร็ว
- มีความปรารถนาทีจะช่วยสมาชิกได้รบั สิงทีเขาต้องการ ทต 3:8,14 (ทําการดีเพือช่วยสมาชิก)
พระเยซูลา้ งเท้า รักษาโรคให้
- เลี@ ยงดูสมาชิกของเขา 1 ทธ 3:5 หรือดูแลทั@งฝ่ ายร่างกายและฝ่ ายจิตวิญญาณ (ชาวสะมาเรียทีดี)
* เน้นการติดต่อกับคนมากกว่าการจัดระเบียบต่างๆ
2. การบริหาร (Administration) ใช้ 3 ครั@งในพระคัมภีรใ์ หม่
- มีความรับผิดชอบในการนําทางคริสตจักร (ผูบ้ งั คับเรือ) เรือเป็ นของพระเจ้า เราเป็ นกัปตัน
- จะต้องทําการตัดสินใจ เป้าหมายคือให้คริสเตียนเจริญเติบโต คส 1:28 (ต้องมีความกล้าหาญในความเชือ)
- จะต้องมีการประพฤติทีดี ฮบ 13:7
- จะต้องรูจ้ กั ความรับผิดชอบต่อผูอ้ ืน ฮบ 13:17
สาเหตุทีจาํ เป็ นในการเป็ นผูน้ ํา
- การปรารถนาตําแหน่ งทีนําไปถึงการเย่อหยิง เหตุทีเป็ นผูน้ ํามิใช่เพือจะได้ตาํ แหน่ ง แต่เป็ นการสนใจในการรับใช้ผูอ้ ืน
มีเหตุ 3 ประการทีผูน้ ําอยากได้ตาํ แหน่ ง
1. เขาอยากเป็ นผูน้ ําสูงสุด อยากครอบครองเหนื อทุกสิงทุกอย่าง
2. เขาอยากจะชนะคนอืน โดยใช้ตาํ แหน่ งของเขา (เกิดจากความเย่อหยิง)
3. เขาอยากให้คนอืนนับถือเขา
* วิธีในการแก้ไขปั ญหานี@ คือ ถ่อมใจลง ยอมเป็ นผูร้ บั ใช้ของคนทั@งปวง
- อย่าให้เงินเป็ นเจ้านายเหนื อเรา 1 ทธ 6:10 (การมีเงินไม่เป็ นความบาป แต่การรักเงินเป็ นความบาป)
ให้ถามตัวเองว่า "ถ้าไม่มีรายได้ ข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์ไหม"
* วิธีในการแก้ไขปั ญหานี@ ต้องมีความพอใจในสภาพทุกอย่างของเรา ฟป 4:11-13,19; 1 ทธ 6:7
- อยากจะได้ชือเสียง อ.ยอห์น "ข้าพเจ้าเป็ นเสียงร้องในป่ า" "ข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์"

"พระองค์จะต้องใหญ่ขึ@น แต่ขา้ พเจ้าจะต้องด้อยลง"
* วิธีในการแก้ปัญหานี@ โดยการเอาชนะตัวเอง
- นึ กถึงตนเองและความต้องการของตนเองมากเกินไป
1.เราไม่ควรรูส้ ึกเสียใจในสภาพของเรา
2.เมือเราต้องการการหนุ นใจ การหนุ นใจของเราควรมาจากพระเจ้าทุกครั@ง
* วิธีในการแก้ไขปั ญหานี@ คือพึงพาในพระเจ้า สดด 23:1
- ระวังในความรูส้ ึกเกรงใจ การรับใช้ควรเป็ นเพราะเรามีความยินดีและรูส้ ึกตืนเต้นในการรับใช้พระเจ้า
มิใช่เพราะเกรงใจคน
* วิธีแก้ไขปั ญหา ต้องรูจ้ กั มีความยินดี และพึงในพระวิญญาณสําหรับกิจการของเรา
- ต้องระวังทีจะไม่คิดมากเกินไปในเรืองความสําเร็จ หรือเป้าหมายของเรา
* วิธีแก้ไขปั ญหา พึงในพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็ นผูค้ รอบครองในคริสตจักร
สาเหตุสาํ คัญทีทาํ ให้เราเปลียนเป้าหมายของเราในการรับใช้พระองค์
1. เวลาเกิดผลน้อยในการรับใช้ (จํานวนคน สภาพของคน)
- ผูน้ ําขาดความเชือในพระเจ้าและในตัวเอง (โทษสมาชิก)
- ผูน้ ําขี@ เกียจ
- เราตั@งเป้าหมายผิด เป็ นเป้าหมายของเราเอง
2. การไม่ยอมรับการติเตียนจากคนอืน
- บางครั@งเราสมควรจะได้รบั การติเตียนจริงๆ
- เราสร้างสถานการและบรรยากาศของการติเตียน โดยเริมติสมาชิกเสมอในเรืองเล็กน้อย จึงทําให้สมาชิกชอบ
หาทีติดว้ ย
- เวลาคนเตือนเรา เราควรขอบคุณเขาทีเตือนเรา ถ้าการเตือนนั@นไม่สมควร เราควรพูดว่า "ขอบคุณ
เราจะพิจารณาถึงเรืองนี@ "
- ถ้าเขาจริงใจในการติเตียน เขาปรารถนาให้เราดีขึ@นในการเป็ นผูน้ ํา เราควรขอบคุณเขา
3. การทีสมาชิกไม่ร่วมมือในกิจการของพระเจ้า
- สมาชิกได้เข้าใจในเป้าหมายของคริสตจักรอย่างชัดเจนหรือไม่
- ข้าพเจ้ากําลังนําในสิงนี@ หรือเปล่า เราทําด้วยหรือเปล่า
4. ความรูส้ ึกเหงา (เอลียาห์ เยเรมีย ์ เอเสเคียล)
- พึงพระเจ้า
- ภรรยา
5. เรามีงานมากเกินไป
- ต้องแบ่งหน้าที
- หาสิงทีสาํ คัญทีสุด และทิ@ งสิงทีเรามีเวลาไม่พอทีจะทํา คือสิงทีดอ้ ยทีสุด
6. ในคริสตจักรไม่เป็ นอันหนึ งอันเดียวกัน
- ความซือสัตย์ ของผูน้ ําและของคริสตจักร
- ความรัก ของผูน้ ําและของคริสตจักร

ก. ต้องรีบแก้ไขปั ญหาเวลาเห็นการแตกแยกกัน หาแหล่งแห่งปั ญหานั@นว่า เกิดจากใครหรือจากอะไร
ข. เราต้องแสดงความรักต่อทุกคนทีเกียวข้องกับปั ญหานี@
ค. เราต้องยอมฟั งทุกฝ่ ายในปั ญหานี@
ง. เราต้องเน้นถึงการอธิษฐาน และการพึงพระเจ้าในปั ญหานี@
จ. เราต้องถ่อมใจลงและยอมให้อภัยเสมอ
ฉ. เราต้องขอบคุณพระเจ้า สําหรับปั ญหาทีเราจะได้เรียนรูน้ ี@
7. ผูน้ ํามีปัญหาส่วนตัว - สุขภาพไม่ดี เกียวกับทรัพย์ การสมรส บุตร หรือบุคคลในคริสตจักร
- เราไม่ควรพูดถึงปั ญหาเหล่านี@ ต่อหน้าสมาชิก
- เราควรพึงในพระเจ้า 2 คร 12:7-10
ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าควรมีเป้าหมายอะไร
1. เราควรทําทุกสิงเพือถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 1 คร 10:31
2. เราต้องพยายามนําคนมาถึงพระเจ้าตลอด 1 คร 9:19-22
3. เราควรพยายามให้คริสเตียนเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ คส 1:28-29
4. เราควรรับใช้เพราะเรารักพระเยซู 1 ยน 4:7
5. เราควรระลึกถึงบําเหน็ จทีเราจะได้รบั บนสวรรค์ 1 คร 9:24-27
สิทธิอาํ นาจของผูน้ ํา
มีอยู่ 5 สิงทีทาํ ให้เราขาดสิทธิอาํ นาจ
1. ขาดความชัดเจนในการมอบหมายงานให้คนอืนทํา ควรตกลงก่อนให้ทาํ งาน เพือไม่ให้เขาหงุดหงิดว่าควรจะทําอะไรดี
2. เวลาผูน้ ําไม่ตอบความคิดเห็นหรือข้อเสนอของคนอืน ไม่ยอมพิจารณาความคิดเห็นหรือข้อเสนอของคนอืน
3. เราไม่อธิบายถึงกิจการของเรา หรือของคริสตจักรให้ชดั เจน ต้องอธิบายไม่ใช่ตดั สินใจ จงอธิบายก่อนทําสิงใด ๆ
4. เราลําเอียงต่อผูห้ นึ งผูใ้ ดในการมีความสัมพันธ์กบั เขา
5. เราควรจะขอร้องให้ช่วย ไม่ใช่ใช้คาํ สัง
พื@ นฐานแห่งสิทธิอาํ นาจของเรามาจากไหน
1. เราต้องยอมมอบตัวต่อพระเจ้า เชือฟั งพระเจ้าก่อน ยก 4:7,10
2. มีการประพฤติทีดี หรือประพฤติตามแบบอย่างของพระเจ้า ฮบ 13:7
3. ต้องแสดงความรักต่อคนทีเรานําด้วยจริงใจ 1 ธส 2:3-12
4. มีใจของผูร้ บั ใช้ คือยอมรับใช้คนอืน
* การรับใช้ของสมาชิกเป็ นโดยอาสาสมัคร ไม่ใช่การจ้าง ไม่เหมือนบริษัท ความสําเร็จของเราคือการทีสมาชิกยอมเป็ น
อาสาสมัคร
ทําไมเรา หรือ คริสตจักรจึงจําเป็ นต้องมีเป้าหมาย - ถ้าเราไม่มีเป้าหมายจะเป็ นอย่างไร
1. เราจะไม่รถู ้ ึงเหตุผลของสิงต่างๆ ทีเราทําอยู่
2. อีกไม่นานเราจะไม่สนใจในงานของเราต่อไป

3. สมาชิกของเราจะไม่รวู ้ า่ เขาควรทําอะไร
4. เราไม่รวู ้ า่ เราจะทําให้การของเราสําเร็จได้อย่างไร ถ้าไม่มีแผนการใด ๆ
5. เราไม่สามารถรูไ้ ด้วา่ เรากําลังเจริญขึ@ นหรือไม่
6. เราไม่ค่อยตั@งใจในการเป็ นผูน้ ํา
7. เวลามีปัญหาเราจะพ่ายแพ้ เพราะเรามองทุกสิงในทางระยะสั@น (ควรมองในทางระยะยาว)
เป้าหมาย 3 ประการของชีวิตผูร้ บั ใช้
1. นําคนมาถึงพระเจ้า
2. ช่วยคริสเตียนให้เติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ
3. ให้คริสตจักรเจริญขึ@ นฝ่ ายจํานวนคน
* ทั@งสามข้อนี@ เป็ นพื@ นฐานของเป้าหมายอืน ๆ ทีจะตามมา
วิธีทีจะตั@งเป้าหมายในชีวิตและในการรับใช้ของเราเอง
เราควรจะเขียนไว้เพือจะจําได้ และเพือเป็ นรายงานหรือข้อบันทึกทีเราจะย้อนดูได้
1. เราควรจะมีเป้าหมายส่วนตัว ครอบครัว และคริสตจักร ทีเราบันทึกไว้
- ส่วนตัว ออกกําลังกาย พักผ่อน อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ
- ครอบครัว พักผ่อน กีฬา บ้าน ทรัพย์
2. เราควรมีเป้าหมายระยะสั@น และระยะยาว
- ระยะสั@น แต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ แต่ละเดือน แต่ละปี
- ระยะยาว ทําให้เรามีความเพียรและความอดทน แม้จะมีการทดลอง เช่น 5-10 ปี
- เกียวกับคริสตจักร ควรตั@งเป้าเป็ นปี หรือต่อปี จะเห็นจุดอ่อนของคริสตจักร
3. ควรมีระยะเวลากําหนดถึงความสําเร็จ
4. ควรเป็ นเป้าหมายทีเป็ นไปได้ หรือทําได้
5. เป้าหมายทุกอย่างของเราต้องเกียวข้องกับพื@ นฐานของเรา เพือให้พื@นฐานสําเร็จ
6. เราควรแจ้งให้สมาชิกรูล้ ่วงหน้า เพือเขาจะสามารถร่วมมือกับเรา
ในการตั@งเป้าหมายนี@ จําเป็ นต้องมีอนั ดับสูงตํา เพือ
1. เป้าหมายมากเกินไปอาจทําให้เกิดปั ญหา ควรมีลาํ ดับเพือจะตัดสิงทีทาํ ไม่ได้ออก
2. การจัดอันดับควรอยูท่ ีความตั@งใจ หรือความเชือของเรา การอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์
3. เราต้องรูจ้ กั ป้องกันสุขภาพของเรา อาหาร การพักผ่อน ออกกําลังกาย (อย่าคิดว่าการพักผ่อนเป็ นความผิด)
ถ้าเราจะตั@งเป้าหมายอย่างถูกต้อง เราต้องมีแผนการทีดี สภษ 15:22 "มีการปรึกษา"
1. บุคคล คือ การติดต่อกับคนอืนให้เขารูถ้ ึงแผนการของเรา
2. สิงของ คือ ของทีจะใช้ในงานของเรา ต้องมีการจัดเตรียม รวมทั@งค่าใช่จ่ายต่างๆ
3. อุปสรรค คือ สิงทีอาจเกิดขึ@ นได้ หรือการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึ@ น จะแก้ไขอย่างไร
4. เราต้องสรุปส่วนทีดี และความบกพร่องของแต่ละครั@ง

เพือปรับปรุงในอนาคต กฎระเบียบของเราตั@งขึ@ นเพืออะไร
1. เราไม่ควรตัดสินใจทําสิงใด ๆ ทีผิดกับกฎระเบียบของเราทีเราได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าในการตั@งเป้าหมาย
ของเรา
2. เราควรเน้นถึงการช่วยคนมากกว่าการช่วยคริสตจักรให้เจริญเติบโต "คริสตจักรมีไว้เพือสร้างสมาชิก" (ฝ่ าย
วิญญาณ)
3. เป้าหมายทุกอย่างของเรา เราต้องพิจารณาในแง่ของพื@ นฐานของเรา
4. ทุกคนทีมีตาํ แหน่ งในคริสตจักร ควรมีการประพฤติตามแบบอย่างของพระเจ้า
การแสดงความรักต่อผูต้ าม (อุปสรรค)
1. บางทีเรามีภาระกิจมากเกินไป สนใจงานมากกว่าคน
2. บางทีเรามีหน้าทีมากไป ให้แบ่งหน้าที
3. บางทีผูน้ ําไม่มีความอดทนต่อผูอ้ ืน
4. บางทีเราไม่มนั  คงในการเป็ นผูน้ ํา ความมัน ใจต้องมาจากพระเจ้า
5. บางทีเราคิดมากไปเกียวกับความคิดของคนอืน
6. บางทีเรากลัวว่าเราจะสนิ ทกับคนอืนมากเกินไป สภษ 17:17
วิธีในการแสดงความรัก
1. เราต้องเสมอกับทุกคน และทุกเวลา
2. เราต้องช่วยในความต้องการของคน 1 ยน 3:17
3. เราต้องเป็ นผูท้ ีคนอืนไว้ใจได้ ในการเก็บความลับ สภษ 11:13
4. เราต้องรูจ้ กั บังคับตนเอง ไม่โกรธง่าย กท 5:22
5. เราต้องมีความจริงใจ ซึงตรงกันข้ามกับความหน้าซือใจคด
6. เราต้องรูจ้ กั การให้อภัย อฟ 4:32 1 ปต 4:8
ความรักทีผูน้ ําควรจะมีต่อผูต้ าม
ความรักในภาษากรีก มีอยู่ 4 คํา
EROS เอโรส = ความรักของชายกับหญิง
STORGE สโตเก = ความรักในครอบครัว พ่อแม่ ต่อ ลูก
PHILEO ฟิ เลโอ = ความรักระหว่างเพือนสนิ ท ยน 15:14-15
AGAPE อกาเป = ความรักของพระเจ้าต่อมนุ ษย์ ความรักทียอมเสียสละ
บทเรียนจาก 1 คร 13
1. คําพูดของผูน้ ํามีความรักหรือเปล่า (ข้อ 1)
2. ความรูข้ องเราไม่มีค่า ถ้าไม่มีความรัก (ข้อ 2)
3. ความเชือของเราไม่มีค่า ถ้าไม่มีความรัก (ข้อ 2)
4. การให้ทานของเราไม่มีค่า ถ้าไม่มีความรัก (ข้อ 3)

5. การยอมถวายชีวิตของเราไม่มีค่า ถ้าไม่มีความรัก (ข้อ 3)
6. การอดทนนานเป็ นลักษณะของความรัก (ข้อ 4)
7. การกระทําคุณให้เป็ นลักษณะของความรัก (ข้อ 4) (ความเมตตา) อฟ 4:32
8. ไม่รสู ้ ึกอิจฉาเป็ นลักษณะของความรัก (ข้อ 4) ความอิจฉาไม่ควรมีในผูน้ ํา
9. ไม่อวดตัวเป็ นลักษณะของความรัก (ข้อ 4)
10. ไม่จองหองเป็ นลักษณะของความรัก (ข้อ 4) สภษ 27:2
11. ไม่ทาํ สิงอันเป็ นทีน่าอายกระดาก (ข้อ 5) รูจ้ กั สิงทีควรทําและไม่ควรทํา
12. ไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว (ข้อ 5) คนทีเห็นแก่ตนเองจะไม่ถ่อมใจ ฟป 2:3-4
13. ไม่มีใจหงุดหงิด (ข้อ 6) ไม่เสียดสีกนั
14. ไม่จดจําความผิด (ข้อ 6)
15. ไม่ยินดีในความผิด แต่ยินดีในความจริง (ข้อ 6) ไม่ดีใจเมือเห็นคนอืนทําผิด
16. ไม่แคะไคร้คุย้ เขียความผิดของเขา (ข้อ 7) ให้ปกปิ ดความผิดของคนอืน
17. เชือในส่วนดีของเขาอยูเ่ สมอ ไม่ใช่เชืองมงาย (ข้อ 7)
18. มีความหวังอยูเ่ สมอ (ข้อ 7) เห็นดีมากกว่าไม่ดี มีความหวังในพระเจ้าอยูเ่ สมอ
19. เพียรทนเอาทุกอย่าง (ข้อ 7) ทนได้ทุกอย่างไม่วา่ ยากแค่ไหนในคริสตจักรและในชีวิตส่วนตัว
เราเหมาะสมทีจะเป็ นผูน้ ําไหม
1. พระเจ้าเรียกเราให้เป็ นผูน้ ําหรือเปล่า (พระเจ้าต้องเป็ นผูท้ ีเรียก)
2. เราอยากเป็ นผูน้ ําหรือเปล่า (ต้องมาจากพระเจ้า)
3. เราเป็ นผูใ้ หญ่ในพระเยซูไหม
4. เรามีประสบการณ์พอไหม ได้เรียนรูพ้ อไหม (ประสบการณ์ในการรับใช้)
5. มีคนอืนทีคิดว่าเรามีความสามารถทีจะเป็ นผูน้ ําไหม (มีผูต้ ามไหม)
6. ในการเป็ นผูน้ ํา เราเกิดผลไหม
7. เรามีความรูเ้ กียวกับการเป็ นผูน้ ําไหม (วิทยาลัยแห่งประสบการณ์)

