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บทที่ 13
นับคาของการลงทุน

วัตถุประสงค
เม่ือคุณจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- สรุปแงมุม 3 ประการของการลงทุนในการเปนผูนํ า
- บอกถึงการทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขณะน้ันพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตาม

เรามาใหผูน้ันเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”  มัทธิ
ว 16:24

คํ านํ า

ในหลักสูตรนี้ คุณไดเรียนเกี่ยวกับการจัดการแหลงทรัพยากรฝายวิญญาณ โดยการเปนผูนํ าที่
เหมาะสม คุณไดเรียนแลววาจะเปนผูอารักขาที่ดีและเปนผูนํ าเหมือนคนรับใชและผูเลี้ยงแกะไดอยางไร

คุณไดเรียนถึงคุณสมบัติและหนาที่ของผูนํ า ความสํ าคัญของการเจริญเติบโตและการตัดสินใจ
และแกไขปญหา  คุณไดเรียนถึงหลักการของความสํ าเร็จและไดรับคํ าเตือนถึงสิ่งที่ทํ าใหคุณลมเหลว
คุณไดเรียนวาจะฝกอบรมผูนํ าและสาวกไดอยางไรมาแลว

ยังเหลืออีกเพียงคํ าถามเดียวคือ คุณพรอมที่จะจายคาลงทุนที่สูงในการปรนนิบัติในฐานะผูนํ า
ฝายวิญญาณหรือไม
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นับคาของการลงทุน

พระเยซูทรงเนนถึงความสํ าคัญของการนับคาของการลงทุนกอนที่คุณจะตัดสินใจฝายวิญญาณ 
พระองคทรงใชตัวอยางธรรมชาติ 2 ชนิดคือ คนที่สรางหอคอย (ตึก)  และกษัตริยที่จะไปทํ าสงคราม
ดังน้ี

“ดวยวาในพวกทานมีผูใดเม่ือปรารถนาจะสรางตึก จะไมน่ังลงคิดราคา
ดูเสียกอนวาจะมีพอสรางใหสํ าเร็จไดหรือไม

เกรงวาเมื่อลงรากแลวและกระทํ าใหสํ าเร็จไมได  คนทัง้ปวงที่เห็นจะ
เยาะเยยเขา

วา “คนน้ีตั้งตนกอ แตทํ าใหสํ าเร็จไมได”

หรือมีกษัตริยองคใดเม่ือจะยกกองทัพไปทํ าสงครามกับกษัตริยอ่ืน จะมิ
ไดน่ังลงคิดดูกอนหรือวา ที่ตนมีพลทหารหนึ่งหมื่น จะสูกับกองทัพที่ยกมารบ
สองหมื่นน้ันไดหรือไม

ถาสูไมไดเมื่อยังอยูหางกัน ก็จะใชพวกทูตไปขอเปนไมตรีกัน”    ลูกา
14:28-32

โดยตัวอยางเหลานี้ พระเยซูทรงแสดงถึงความสํ าคัญของการนับคาการลงทุนกอนที่คุณจะทํ า
ตนผูกพันในฝายวิญญาณ

แงมุม 3 ประการของการเปนผูนํ า

ใหอาน ลูกา 9:57-62 ในพระคัมภีรของคุณ ในขอความนี้ ชาย 3 คนเขามาหาพระเยซูตองการ
ที่จะเปนสาวก พระเยซูทรงเปดเผยแงมุมตางๆ กันของการนับคาการลงทุนการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ
แกสาวกแตละคนวา
พิจารณาคาการลงทุน (ลกูา 9:57-58)

ชายคนแรกพยายามที่จะเปนสาวกโดยความพยายามของตนเอง เขาไมไดรอคอยที่จะใหพระ
เยซูทรงเรียก

เชนเดียวกับการเปนสาวก การเปนผูนํ าไมใชสิ่งที่คนเสนอแกพระเจา แตเปนการทรงเรียกของ
พระเจามาถึงมนุษย ถาคุณพยายามจะนํ าโดยความพยายามของตนเอง  คณุจะลมเหลว คุณตองไดรับ
การทรงเรียกและไดรับการเจิมจากพระเจา

พระเยซูตรัสกับชายผูน้ีวา “ถาทานตามเรามา น่ีคือสิ่งที่ทานตองเผชิญ”  คาลงทุนของการเปน
ผูนํ ารวมถึงการเสียสละ ถวายชีวิตเชนเดียวกับการปรนนิบัติ
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“ดังน้ีแหละเรารูจักความรัก โดยที่พระองคไดทรงยอมสละพระชนมของ
พระองคเพือ่เราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่นอง”
1 ยอหน 3:16
ราคาของการเปนผูนํ ารวมถึงความวาเหว อัครทูตเปาโลเขียนไววา

“ทานก็ทราบแลววา คนทั้งปวงที่อยูในแควนเอเชียน้ันตางก็ผละไปจาก
ขาพเจาหมด...” 2 ทิโมธี 1:15

ผูนํ ามักประสบการตอตานและการวิพากษวิจารณ
“พระองคไดเสด็จมายังบานเมืองของพระองค และชาวบานชาวเมือง

ของพระองคไมไดตอนรับพระองค”  ยอหน 1:11

ผูนํ าอาจพบกับการขมเหง  จงอานสิ่งเลวรายที่เปาโลประสบมาใน 2 โครินธ 11:23-27
ผูนํ ามีหนาทีหลายประการคือ

“และนอกจากนั้นยังมีการอ่ืนที่บีบขาพเจาอยูทุกวันๆ คือความกระวน
กระวายถึงคริสตจักรทั้งปวง”   2 โครินธ 11:28

ผูนํ าตองมีวินัย
“แตชาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อ

ขาพเจาไดประกาศขาวประเสริฐแกคนอ่ืนแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใช
การไมได”   1 โครินธ 9:27

ผูนํ ามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญใหดํ าเนินชีวิตใหสมกับการทรงเรียกฝายวิญญาณ
“เพราะเหตุที่เรามีพันธกิจน้ีโดยไดรับพระกรุณา เราจึงไมยอทอ

เราไดละทิ้งเลหเหลี่ยมตางๆ ที่นาอับอายไปหมดสิ้นแลว  เราไมทํ ากล
อุบายและไมไดพลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจา แตโดยสํ าแดงสัจจะ เรา
เสนอตัวเราใหกับจิตสํ านึกผิดชอบของคนทั้งปวงจํ าเพาะพระพักตรของ
พระเจา”  2 โครินธ 4:1-2

“เหตุฉะนั้นขาพเจาผูถูกจํ าจองเพราะเห็นแกองคพระผูเปนเจา ขอ
วงิวอนทานใหดํ าเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเน่ืองจากการทรงเรียกทานน้ัน”  เอ
เฟซัส 4:1

ใหสิ่งที่สํ าคัญกอนอ่ืนใดอยางเหมาะสม
ชายคนที่สองที่พระเยซูทรงเรียกให “ติดตาม”  ตามที่คุณไดเรียนแลววาการ “ติดตาม”  หมาย

ถงึการเดินตามผูที่เดินอยูขางหนา การเลียนแบบตัวอยางประกอบดวยความเชื่อและการเชื่อฟง
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เม่ือพระเยซูทรงเรียกสาวก 12 คน พระองคตรัสบอกเขาใหตามพระองคไป พระองคไมไดบอก
วาทางที่จะเดินไปเปนอยางไร พระองคไมไดบอกรายละเอียดของโปรแกรมใหรู

สาวกตองจากชีวิตเกาไวเบื้องหลังเพราะไดรับการทรงเรียก เขาตองตัดสินใจอะไรตองจากสิ่ง
ใดและเสียสละอะไรบางก็ยังไมรู

ผูนํ าคือ สาวกที่ตองจากชีวิตที่อบอุนปลอดภัยเพ่ือไปใชชีวิตที่ดูไมม่ันคงปลอดภัยในสายตา
ของโลก  เขาตองผูกพันตนกับบุคคลหนึ่งไมใชกับโปรแกรม บุคคลนั้นคือ องคพระเยซูคริสต

ในขอความจากลูกา ชายผูน้ีตอบสนองตอการทรงเรียกใหติดตามวา “ขอทรงโปรดใหขาพระ
องคไป....กอน”  เขาตองการติดตามพระเยซูแตไมใชสิ่งสํ าคัญอับดับแรกของเขา

พระเยซูไมเคยแนะนํ าใหคนละเลยความตองการบิดามารดา (ดู ยอหน 19:25-27) แตในที่น้ี
เปนเรื่องของการเนนที่สิ่งสํ าคัญอันดับแรก

ชายผูน้ีกลาววา เขาตองการไป “ฝงศพบิดา” กอน  ในสมัยพันธสัญญาเดิม เม่ือคนๆ หน่ึงกลาว
วาเขากํ าลังคอยที่จะ “ฝงศพบิดา”  ไมไดหมายความวา บิดาของเขาตายแลว แตหมายถึงวาเขากํ าลัง
คอยจนกวาพอของเขาตาย เพ่ือจะไดรับมรดกที่เปนของเขาอยางถูกตอง ดังน้ันเม่ือชายผูน้ีมีขอแกตัว
เขาจึงทํ าใหมรดกในอนาคตของเขามากอน (สํ าคัญกวา) การทรงเรียกขององคพระเยซูคริสต

ในชวงวิกฤติซ่ึงพระเยซูทรงเรียกใหคนติดตามพระองคและเปนผูนํ า ตองไมมีสิ่งใดสํ าคัญกวา
การทรงเรียก

ในขอความอื่น พระเยซูอธิบายอยางละเอียดถึงความสํ าคัญของสิ่งที่สํ าคัญอันดับแรก
“ถาผูใดใครตามเรามาใหผูน้ันเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตน

แบกและตามเรามา”  มทัธิว 16:24

การปฏเิสธตนเองตองมากอนที่เราจะแบกกางเขน เขาตองปฏิเสธธรรมชาติเกาที่บาปและเห็น
แกตัว (จงอาน โรม 7-8 เกี่ยวกับการตอสูของเปาโลในแงน้ี)

เม่ือตัวตนตายไปแลว ไมกางเขนตองเปนสิ่งสํ าคัญอับดับแรก ไมกางเขนเปนสัญลักษณของ
การถวายตัว ความเจ็บปวด การถูกปฏิเสธ การดูถูกและความยากลํ าบากในการกระทํ าตามนํ้ าพระทัย
ของพระเจา ไมกางเขนอาจหมายถึง การทรงเรียกใหสูความตายโดยสละชีวิตเพ่ือขาวประเสริฐ

“การแบกกางเขน”  ไมไดหมายถึงภาวะของชีวิตซึ่งเปนธรรมดาของมนุษยทุกคน เปนความ
เดือดรอน การถูกทดลอง  ความผิดหวังและความหดหูใจ ซ่ึงมาสูเราเพราะการอาศัยอยูในโลกที่บาป

ผูเชือ่เองก็ไมไดถูกละเวนจากภาระเชนน้ีของชีวิต เขาประสบกับความเจ็บปวย อุบัติเหตุ ไฟ
ไหมและการเสี่ยงภัยธรรมชาติ เพราะเขาอาศัยอยูในโลกที่เต็มไปดวยบาป

แตภาระเหลานี้ไมใช “การแบกกางเขน”  การแบกกางเขนเปนเพราะใจสมัคร ไมใชสิ่งที่เกิด
จากภาระของชีวิต  เปนการเลือกตอเน่ืองทุกวันที่จะปฏิเสธตนเอง เพ่ือทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระเจา

พระเยซูตรัสวา “ใครก็ตามที่ไมแบกกางเขนและตามเรามาจะเปนสาวกของเราไมได”  การแบก
กางเขนไมใชสิ่งที่สะดวกสบายตอธรรมชาติ เพราะเราตองปฏิเสธตนเอง  เราตองทํ าดวยใจสมัครเพื่อ
พระคริสต

การแบกกางเขนนั้น คุณตองใหมือของคุณวางเปลาจากสิ่งของของโลก  ถาจิตใจของคุณตั้งอยู
บนเงินทองและวัตถุ  มือของคุณจะเต็มเกินไปสํ าหรับกางเขน  ถาคุณใชเวลาใหหมดไปกับความสนุก
สนานและสิ่งที่บํ ารุงเนื้อหนัง มือของคุณก็เต็มเกินไปสํ าหรับกางเขน

หลงัจากปฏิเสธตนเองและรับกางเขนแบกไวแลว ขั้นตอไปก็คือติดตามพระองคไป คุณตองทิ้ง
วถิชีวีติเกาและความสัมพันธกับความบาปไวเบื้องหลัง



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 13 -142 -

คุณไมมีวันกลายเปนผูนํ าโดยการนั่งและรอคอยใหมันเกิดขึ้น คุณตองทํ าสิ่งแรกกอนคือ
ปฏเิสธตนเองรับกางเขนและติดตามพระองคไป

มัทธิวอาจยังคงอยูที่โตะเก็บภาษี และเปโตรอยูที่อวนของเขา เขาอาจดํ าเนินการคาขายอยาง
ซ่ือสตัยและชื่นชมกับประสบการณฝายวิญญาณ

แตถาเขาตองการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ เขาตองจากสถานการณเกาและเขาสูสถานการณใหม
มัทธวิละจากโตะเก็บภาษีและเปโตรจากแหอวนมา

ไมไดหมายความวาทุกคนตองจากงานปจจุบันและครอบครัวมาเปนผูนํ า แตหมายถึงวา เรา
ตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ในบางกรณีก็อาจตองจากบาน การงานและผูที่เรารักมาเพื่องานของ
ขาวประเสริฐ  คุณตองเดินตามที่พระเยซูทรงนํ าไป

สิ่งที่สํ าคัญกอนอ่ืนใด หมายถึงวา คุณตองละทิ้งสิ่งอ่ืนทั้งหมดเพื่อรับการทรงเรียก
“ก็เชนน้ันแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู  จะ

เปนสาวกของเราไมได”  ลูกา 14:33

การปรนนิบัติรับใชผูอ่ืนตองเปนสิ่งสํ าคัญอับดับแรก
“แตในพวกทานหาเปนอยางน้ันไม ถาผูใดใครจะเปนใหญในพวกทาน

ผูน้ันจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย

ถาผูใดใครจะเปนเอกเปนตน ผูน้ันจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน

อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อปรนนิบัติ
เขา และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก”  มทัธิว 20:26-28

อาณาจักรของพระเจาตองเปนสิ่งสํ าคัญอันแรกของคุณ
“เหตฉุะนั้น อยากระวนกระวายวาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม

หรือวาจะเอาอะไรนุงหม

แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรม
ของพระองคกอน  แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลาน้ีให”  มัทธิว
6:31,33

เปาหมายสูงสุด  (ลูกา 9:61-62)

ชายคนที่สามในลูกา 9:57-62 ตองการที่จะติดตามพระองค  แตเขาตองการทํ าตามแบบของ
เขา

การละครอบครัวเปนสิ่งธรรมดาที่จะทํ า แตวาพระเยซูไดทรงเรียกเขา เปาหมายที่แทจริงของ
เขาคืออะไร?  เขาตองเปนผูนํ าหรือทํ าตามแผนการของเขาเองสํ าหรับชีวิตของเขา?
ลกัษณะนิสัยดานลบของการเปนผูนํ าในชีวิตซาอูลซึ่งขาพเจาตองหลีกเลี่ยงในชีวิตของขาพเจา

พระเจาตองการผูนํ าที่ทํ าตามนํ้ าพระทัยของพระองค  1 ซามูเอล 13:14 แมวาซาอูลลมเหลวใน
ดานนี้ ขาพเจาก็ปรารถนาที่จะเปนผูนํ าเชนนี้
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ความไมเชื่อฟง  -  ทํ าสิ่งที่งายๆ หรือที่ดูวาจํ าเปนมากกวาที่จะเชื่อฟงพระเจา ตัวเองทํ าบาป
แตโทษผูอ่ืน หวงใยวาคนอื่นจะคิดอยางไรมากกวาพระเจาคิดอยางไรกับตัวเรา  ขาพเจาอยากทบทวน
รายการทั้งหมดของลักษณะนิสัยดานลบของซาอูลและตรวจสอบจิตใจของขาพเจาเปนครั้งคราว

การทรงเรียกของพระเจาคือ ใหซาอูลนํ าหนาประชาชน  -  1 ซามูเอล 10:1  แตประชาชน
กลบัยกใหเขาเปนกษัตริยแทน  (1 ซามูเอล 12:12-15, 10:24) พระเจาเองตองทรงเปนเหมือนกษัตริย
ของอิสราเอล  ขาพเจาตองระมัดระวังที่จะไมใหคํ าสรรเสริญของมนุษยมาหันเหขาพเจาจากแผนการ
ของพระเจาและทํ าใหขาพเจาเปนคนที่ไมควรเปน

แมวาเดิมพระเจาสถิตอยูกับซาอูล  (1 ซามูเอล 10:7, 9,  13:14)  ภายหลังเขาก็สูญเสียอาณา
จักรไป

เปนสิ่งสํ าคัญที่จะสังเกตวา แมวาซาอูลจะทํ าบาปและมีการพยากรณถึงการสูญเสียอาณาจักร
แตการทรงเจิมของพระเจายังคงอยูกับซาอูล   (1 ซามูเอล 14:47)  ของประทานและการทรงเรียกของ
พระเจานั้นไมเกี่ยวของกับการสํ านึกผิด  ซาอูลยังคงไดยินพระสุรเสียงของพระเจา (1 ซามูเอล 15:1)
และนมัสการพระองค  (15:31)  แตเขายังมีบาปที่ไมไดสารภาพและไดสูญเสียอาณาจักรไป

ดาวิดรูดีถึงอันตรายของการแตะตองผูที่พระเจาเจิมในฐานะผูนํ า ขาพเจาควรระวังคํ าเตือนนี้
ความจริงที่ยิ่งใหญที่เรียนรูจากชีวิตของซาอูล  คอื ผลของการไมเชื่อฟงพระเจา ซ่ึงสรุปไวในถอย

คํ าของซามูเอลวา

“ดูเถิด ทีจ่ะเชือ่ฟงก็ดีกวาเครื่องสัตวบูชา”  1 ซามูเอล 15:22
ผลของการไมเชื่อฟงเชนน้ี สรุปไวในถอยคํ าของดาวิดเกี่ยวกับซาอูลวา

“วรีบรุุษก็ลมตายเสียแลวหนอ”  2 ซามูเอล 1:19

คุณมองเห็นไมกางเขนหรือไม

มีหลายคนที่ไดตอบสนองตอพระหัตถของพระคริสตที่ไดขับเคลื่อนเขาใหตามพระองคไปใน
การเสียสละมาเปนผูนํ า แตเขาไมไดเห็นไมกางเขน  คุณเห็นไมกางเขนในภาพนี้หรือไม

(ยอรูปภาพติดลงไป)



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 13 -144 -

ฉันไดยินเสียงเรียก “จงตามเรามา”  เทานั้นเอง
ความสนุกสนานของโลกก็มืดมัวลง
วิญญาณของฉันตามพระองคไป

ฉนัลุกขึ้นและติดตามไป ก็เทานั้นเอง

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 13

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. แงมุม 3 ประการของการลงทุน การเปนผูนํ าทีก่ลาวในบทนี้คืออะไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณคืออะไร?
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13

1. “ขณะน้ันพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตามเรามาใหผูน้ันเอาชนะตัว
เอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”  มัทธิว 16:24

2. แงมุม 3 ประการของการลงทุนการเปนผูนํ าคือ

พิจารณาคาของการลงทุน   สิ่งที่สํ าคัญกอนอ่ืนใดที่เหมาะสม  และเปาหมายสูงสุด

3. การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเม่ือคุณไมไดอยูกับคนที่คุณนํ าเขา เขายัง
คงสัตยซ่ือตอสิ่งที่คุณสอนเขาหรือไม?   เขาสอนผูอ่ืนในสิ่งที่เขาเรียนรูมาหรือไม?  เขายังคง
เตบิโตฝายวิญญาณตอไปโดยที่คุณไมไดอยูดวยหรือไม?
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เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศึกษาขอพระคัมภีรอางอิงตอไปน้ีและพิจารณาดูวา คนเหลานี้ตองลงทุนอะไรบางเพื่อ
ปรนนิบัติในตํ าแหนงผูนํ า

โยเซฟ    ปฐมกาล 37-50
โมเสส หนังสืออพยพ
โฮเชยา หนังสือโฮเชยา
เอเสเคียล เอเสเคียล 3
อัครทูตเปาโล กิจการ 9-28

2. เม่ือคณุไดศึกษาบทเรียนของการจัดการจบลงแลว  เราเสนอแนะใหคุณเรียนวิชาของสถาบันฯ
วชิา “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” และ “การจัดการโดยวัตถุประสงค”

หลักสูตรเหลานี้จะชวยเพ่ิมความเขาใจแกคุณในการเปนผูนํ า การวางแผนและการจัดองคกรซึ่ง
จํ าเปนแกงานรับใชที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวกน้ีใหโอกาสแกคุณที่จะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของการจัดการ โดยศึกษาชีวิต
ของบุคคลสํ าคัญในพระคัมภีร

“ชวีประวัติ” คือ เรื่องราวของชีวิตคนบางคน เม่ือคุณศึกษาชีวิตคนสํ าคัญในพระคัมภีร คุณ
ก ําลงั “ศึกษาชีวประวัติ” คุณจะเรียนรูจากประสบการณของเขาโดยการศึกษาชีวิตของบุคคลในพระ
คมัภีร พระคัมภีรกลาวไววา

“เหตุการณเหลาน้ีไดบังเกิดไวเพื่อเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งกํ าลังประสบ
วาระสุดทายแหงบรรดายุคเกา”   1 โครินธ 10:11

เหตกุารณซ่ึงเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลในพระคัมภีรถูกบันทึกไวเพ่ือประโยชนของคุณ ประสบ
การณของเขาสามารถสอนคุณถึงบทเรียนที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณเกี่ยวกับการเปนผูนํ า

โดยสังเกตดูความลมเหลวของผูนํ า  คณุจะเรียนรูถึงความผิดที่ตองหลีกเลี่ยง
โดยการสังเกตดูความสํ าเร็จของผูนํ า คุณจะเรียนรูถึงคุณสมบัติทางบวกของผูนํ าในชีวิตของ

คุณเอง

ตอไปน้ีเปนขั้นตอน 4 ประการในการปฏิบัติตามเม่ือคุณศึกษาชีวประวัติ

ขั้นตอนที่หนึ่ง  เลือกคนที่คุณจะศึกษา
คณุอาจเลือกคนที่คุณสนใจเปนพิเศษ คุณอาจตองการเลือกคนจากรายการที่ใหไวในฮีบรู บทที่

11  กาลาเทีย 3:7 หรือลูกา 4:27  คุณอาจศึกษาคนในหนังสือบางเลมในพระคัมภีรซ่ึงคุณกํ าลังอานอยู
ในขณะนี้
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จํ าไววาผูนํ าที่ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเยซูคริสต คุณอาจตองการศึกษาชีวิตของพระองคกอน เพ่ือ
เปนตัวอยางที่สมบูรณของผูนํ า

เม่ือคุณเลือกคนที่จะศึกษา จงระวังที่จะไมใหรายชื่อสับสนกัน ตัวอยางเชน มีคนชื่อเศคาริยาห
70 คนในพระคัมภีร  นาธาน 20 คน  โจนาธาน 15 คน  ยูดาส 8 คน  มารี 7 คน   ยากอบ 5 คน และ
ยอหน 5 คน  จงแนใจวาขอพระคัมภีรที่คุณศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับคนที่คุณไดเลือกและไมใชคนอ่ืนที่มี
ชื่อเดียวกัน

คนบางคนมีชื่อมากกวาหนึ่งชื่อ เชนในพันธสัญญาเดิม  ชือ่ของยาโคบถูกเปลี่ยนเปนชื่อ อิสรา
เอล  และชือ่ของอับรามถูกเปลี่ยนเปนอับราฮัม ในพันธสัญญาใหมชื่อของเซาโลถูกเปลี่ยนเปน เปาโล
ขั้นตอนที่สอง  รวบรวมขอมูล

จงอานทุกอยางในพระคัมภีรที่บันทึกเกี่ยวกับคนที่คุณกํ าลังศึกษา
ถาคุณมีหนังสืออางอิงพระคัมภีรที่มีอยู จงใชเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม  ตวัอยางเชน ถาคุณมีศัพท

สมัพันธ คุณจะดูชื่อของคนที่คุณศึกษาและหารายชื่อขออางอิงของคนนั้นๆ ในพระคัมภีร
ถาคุณไมมีศัพทสัมพันธ จงรวบรวมขออางอิงโดยตรงจากพระคัมภีร ขออางอิงสวนใหญเกี่ยว

กบับคุคลนั้นๆ จะพบในหนังสือเลมเดียวหรือเลมอันดับตอมา
จงลงรายการขออางอิงทั้งหมดเกี่ยวกับบุคคลนั้น แลวอานและศึกษาขออางอิงแตละขอ

ขั้นตอนที่สาม  วิเคราะหขอมูล
รายการตอไปน้ีบอกถึงขอมูลบางประการที่คุณควรรวบรวมขณะศึกษา พระคัมภีรอาจไมได

บรรจุขอมูลของรายการนี้ทั้งหมดในทุกๆ กรณี แตจงพยายามรวบรวมทุกอยางที่เปดเผยเกี่ยวกับบุคคล
ที่คุณกํ าลังศึกษา

ชือ่และความหมายของชื่อ
ญาติพี่นอง บดิามารดา พ่ีชายและนองสาว บรรพบุรุษ  ลูกๆ
การเกิด    สถานที่  ความสํ าคัญของการเกิด   เหตุการณพิเศษในเวลาเกิด
ปฐมวัยและการศึกษาเบื้องตน
สภาพภูมิศาสตร     เร่ืองราวของชีวิตบุคคลเกิดขึ้นเม่ือใด
เพื่อนฝูงและการสมาคม  ความสัมพันธสวนตัว
อาชีพ  เขาอยูตํ าแหนงอะไร?  เขาหาเลี้ยงชีพอยางไร?
รูปรางหนาตา
ลักษณะนิสัยและการเปนผูนํ าดานบวก
ลักษณะนิสัยและการเปนผูนํ าดานลบ
เหตุการณสํ าคัญ
พบกับพระเจาครั้งแรก
การกลับใจ
ทรงเรียกใหรับใช
วกิฤตกิารณที่ยิ่งใหญหรือจุดหันกลับในชีวิตของบุคคลน้ี
วิธีที่เขาประสบความสํ าเร็จในฐานะผูนํ า  อะไรทํ าใหเขาประสบความสํ าเร็จ
วิธีที่เขาลมเหลวในฐานะผูนํ า   อะไรทํ าใหเขาลมเหลว  ผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร? เขาทํ า

อะไรกับความลมเหลว
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มรณกรรม   ที่ไหน  เม่ือใด  เหตุการณพิเศษ
ชั้นตอนที่สี่  นํ าสิ่งที่คุณเรียนรูมาใช

นํ าเอาสิ่งที่คุณเรียนรูเกี่ยวกับบุคคลนี้มาใชในชีวิตของคุณเอง
1. อะไรเปนลักษณะนิสัยดานบวกในฐานะผูนํ า?  ขอใหพระเจาชวยคุณพัฒนาลักษณะ

เหลานี้ในชีวิตของคุณเอง
2. อะไรเปนลักษณะนิสัยดานลบในฐานะผูนํ า?  คุณเห็นลักษณะเหลานี้ในชีวิตของคุณเอง

หรือไม?  ขอพระเจาใหชวยคุณเอาชนะนิสัยเหลานี้
3. บุคคลนี้ประสบความสํ าเร็จในฐานะผูนํ าดวยวิธีใด?   คุณนํ าเอาหลักการของความ

สํ าเร็จเหลานี้มาใชหรือไม?
4. บคุคลนี้ลมเหลวในฐานะผูนํ าดวยวิธีใด?  คุณเองมีปญหาเหลานี้เชนกันหรือไม คุณจะ

ทํ าสิ่งใดเพื่อเปลี่ยนแปลง
5. จงสรางประโยคหนึ่งซ่ึงสรุปถึงหลักการที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํ า ที่คุณไดศึกษา

จากชวีติของบุคคลนี้ ตัวอยางเชน  ขอความเกี่ยวกับชีวิตของแซมสันอาจเปน “การ
ประนีประนอมในฝายวิญญาณ ทํ าใหลมเหลว”

ตอไปนี้เปนตัวอยางของการศึกษาชีวประวัติ

ตัวอยางการศึกษาชีวประวัติบุคคล

ข้ันตอนที่หนึ่ง   เลอืกบุคคลที่จะศึกษา

กษัตริย  ซาอูล
ข้ันตอนที่สอง  รวบรวมขอมูล

เรื่องราวของขอมูลพบไดใน 1 ซามูเอล 9-31  ขอมูลเกี่ยวกับซาอูลรวบรวมไดจากบทเหลานี้
ข้ันตอนที่สาม  วิเคราะหขอมูล

ชือ่และความหมายของชื่อ

ซาอูล 1 ซามูเอล 9:2
ญาติพี่นอง  บดิามารดา พ่ีชายนองสาว บรรพบุรุษ ลูกๆ

ซาอูลเปนลูกของคีชซ่ึงเปนบุตรของอามีเอล  บตุรของเศโรร บตุรของเบโครัท บตุรของอาหิ
ยาห คีชเปนคนเผาเบนยามินและเปนคนมีกํ าลังมาก   1 ซามูเอล 9:1

ซาอูลมีบุตรชาย 3 คน คือ โจนาธาน อิชวี มัลคชีูวาและมีบุตรสาว 2 คน ชื่อ เมราบและมีคาล
ภรรยาชื่อ อาหิโนอัม   1 ซามูเอล 14:49-50
การเกิด สถานที่ ความสํ าคัญของการเกิด เหตุการณพิเศษในเวลาเกิด

พระคัมภีรไมไดบอก
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ปฐมวัยและการศึกษา

เลี้ยงดูลาของพอ  1 ซามูเอล 9:3
สถานที่ทางภูมิศาสตร

ยูดาห
เพือ่นและการสมาคม ความสัมพันธสวนตัว

ลูกๆ ของเชลีอาลดูถูกเขา   1 ซามูเอล 10:27
เขาใกลชิดกับอัมเนอรแมทัพของเขา  ซ่ึงเปนลูกของลุง  1 ซามูเอล 14:50
ดาวิดสนิทสนมกับซาอูล ครั้งแรกของซาอูลชอบพอเขา ตอมาซาอูลอิจฉาและความสัมพันธก็

แตกหักลง  1 ซามูเอล 18:6-9
อาชีพ     กษัตริยองคแรกของอิสราเอล

รูปรางหนาตา

จากไหลขึ้นไป เขาสูงกวาคนอื่นๆ  1 ซามูเอล 9:2, 10:23  เขาเปนคน “หนาตาดี หลอ”  1 ซา
มูเอล 9:2

ลักษณะนิสัยดานบวกของการเปนผูนํ า

แสดงความหวงใยครอบครัว 1 ซามูเอล 9:5
“คนที่พระเจาเลือก” 1 ซามูเอล 9:23,  10:24
ใหพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงจิตใจเขา 1 ซามูเอล 10:6,  11:6
เจียมตัว (ซอนหลังกองสัมภาระ) 1 ซามูเอล 10:22
ปฏิเสธที่จะแกแคน 1 ซามูเอล 11
มีความเปนผูนํ า (รวบรวมผูคน) 1 ซามูเอล 11
เปนคนมีน้ํ าใจ 1 ซามูเอล 11
เดิมเปนคนเชื่อฟง 1 ซามูเอล 9:27
สมาคมกับคนที่รักพระเจา 1 ซามูเอล 10:26
กลาหาญเพื่อพระเจา 1 ซามูเอล 10:6
เดิมเปนคนถอมใจ 1 ซามูเอล 9:21

ลักษณะนิสัยดานลบของการเปนผูนํ า

ทํ าสิ่งที่รูสึกวาจํ าเปนมากกวาการเชื่อฟงพระเจา 1 ซามูเอล 13:8-13
ไมเชื่อฟงและพูดเท็จ ตอมาก็ปฏิเสธที่จะรับคํ าตํ าหนิ 1 ซามูเอล 15
ทํ าใหประชากรของพระเจาเสียใจ 1 ซามูเอล 15:35
หวงใยกับสิ่งที่คนคิดมากกวาที่พระเจาคิด 1 ซามูเอล 15:30
เลอืกคนที่แข็งแรง ฉลาดใหอยูใกลเขามากกวาที่จะใช
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กลุมคนที่พระเจาดลใจ 1 ซามูเอล 10:26, 14:52
กลัวคน 1 ซามูเอล 17:11
ตัดสินจากลักษณะภายนอก 1 ซามูเอล 17:33
วางใจในอาวุธของคน 1 ซามูเอล 17:38
ริษยา 1 ซามูเอล 18:6-9
มีวิญญาณชั่วราย 1 ซามูเอล 18:10
มีวิญญาณแหงการแกแคน 1 ซามูเอล 18:11
วางแผนตอสูคนที่พระเจาเจิม 1 ซามูเอล 18:20-30

เหตุการณสํ าคัญ

พบกับพระเจาครั้งแรก 1 ซามูเอล 9:15-27
การกลับใจ 1 ซามูเอล 10:9
ทรงเรียกใหรับใช 1 ซามูเอล 10:1

วกิฤตกิารที่ยิ่งใหญหรือจุดหันกลับในชีวิตของบุคคลน้ัน

ไมเชื่อฟงและอาณาจักรถูกนํ าออกไปจากเขา  1 ซามูเอล 13
มรณกรรม     เม่ือใด ที่ไหน  สถานการณพิเศษ

ซาอูลตายดวยมือของเขาเอง  บตุรชาย 3 คนของเขา ผูถืออาวุธของเขาและคนของเขา ทุกคน
ตายในวนัเดียวกันที่ภูเขากิลโม  ระหวาวที่สูรบกับพวกฟลิสเตีย  1 ซามูเอล 31
ขั้นตอนที่สี่   นํ าสิ่งที่คุณเรียนรูมาใช
ลกัษณะนสิัยการเปนผูนํ าดานบวกในชีวิตของซาอูลซึ่งขาพเจาควรแสวงหาที่จะพัฒนาในชีวิต

ของขาพเจาเอง

เม่ือพระวิญญาณของพระเจาเสด็จมาบนผูน้ัน เขาสามารถเปลี่ยนแปลงเปน “อีกคนหนึ่ง” ได  1
ซามูเอล 10:16  ขาพเจาควรแสวงหาการเจิมชนิดนี้จากพระเจา

ชายผูน้ียังไมไดวางเปาหมายไวอยางแนนอน เขายื้อยุดระหวางชีวิตเกาและชีวิตใหมที่พระเยซู
ทรงเรียก  เปาหมายสูงสุดในชีวิตของเขาไมใชการทรงเรียกของพระเจา

คุณตองถวายตัวตอการเปนผูนํ าอยางแทจริง  สิง่น้ีตองเปนเปาหมายสูงสุดในชีวิตของคุณ

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณ

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเม่ือคุณไมอยูกับสาวกของคุณ
พวกเขายังคงสัตยซ่ือตอสิ่งที่คุณไดสอนเขาหรือไม  เขาสอนผูอ่ืนในสิ่งที่เขาไดเรียนรูหรือไม

เม่ือเขาไมไดอยูกับคุณ เขายังคงเติบโตฝายวิญญาณตอไปหรือไม
ถาเปนเชนนั้น คุณก็ไดผานการทดสอบที่แทจริงในฝายวิญญาณแลว
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การทาทายครั้งสุดทาย

จํ าไวเสมอถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญของคุณในฐานะผูนํ า
“ศิษยไมใหญกวาครู  แตศษิยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลว ก็จะ

เปนเหมือนครูของตน”   ลูกา 6:40

อยาทอใจดวยปญหาที่มีกับสาวก พระเยซูทรงพบกับปญหาเชนนี้
ครั้งหน่ึง เปโตร ยากอบและยอหน แสดงทาทีของความเกลียดชังโดยการเรียกรองใหเรียกไฟ

จากสวรรคเพ่ือทํ าลายชาวบานสะมาเรียที่ไมตอนรับพระกิตติคุณ (ลูกา 9:51-55)  เปโตรปฏิเสธองค
พระผูเปนเจา 3 ครั้ง (ลูกา 22:54-62)  ทั้ง 3 คนนอนหลับในสวนเกธสะมานี  เม่ือพระองคบอกใหเขา
อธษิฐาน  (ลูกา 12:45-46)  แตสาวกหยิบมือน้ีมีคุณคาพอแกการที่พระเยซูจะทรงลงทุนเวลา และการ
รับใชกบัเขา  เขาพิสูจนตนเองวาเปนคนสัตยซ่ือ  แมวาเขาจะมีความผิดและความลมเหลว  โดยพวก
เขาเหลานี้เองที่ขาวประเสริฐแผออกไปทั่วทุกชาติในโลก

ถาคุณเต็มใจที่จะจายคาลงทุนสูงเพ่ือปรนนิบัติในฐานะผูนํ าฝายวิญญาณ ก็เปนไปไดที่พระเจา
จะทรงใชคุณใหสรางสาวกที่ถวายตัวเชนพวกเขาเหลานี้


