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สารบัญ 

ภาคที่หนึ่ง การนําตนเอง           หน้า 
บทที่ 1  การเป็นผู้น ําตามหลักพระคัมภร์ี      4 
บทที่ 2  พระคริสต์เป็นแบบอย่างผู้น ําท ี่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
บทที่ 3  ผู้น ําจะเตบิโตอย่างไร? การมีมุมมองพัฒนาตนเองตลอดชีวติ 
บทที่ 4  การรับการฟื้นฟ ูส่วนตัวและวนิัยชีวติ 
บทที่ 5  การจบลงอย่างดี 
 
ภาคที่สอง การนําคนอื่น 
บทที่ 6  การนําด้วยวัตถุประสงค์และนิมติ 
บทที่ 7  การสร้างสาวกและการเป็นพี่เลีย้ง 
บทที่ 8  การเป็นโค้ชและการหนุนใจ 
บทที่ 9  การตีความพระคัมภร์ีอย่างถูกต้อง 
บทที่ 10 การสอนพระวจนะอย่างเป็นประสิทธ ิภาพ 
บทที่ 11 การสร้างทมีงานที่น ําไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
บทที่ 12 การทาํตามพระมหาบัญชา 
 

 

 

ความตัง้ใจก่อนเข้าการอบรม 
ในระหวา่งหลกัสตูรนี ้ข้าพเจ้าจะพึง่พาพระคณุของพระเจ้าในการเรียนรู้และเตบิโตในฐานะผู้ นําให้มาก
ท่ีสดุ ข้าพเจ้าจะพยายามอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรมทัง้หมดไมห่ายไปมากกวา่สองครัง้และทํา
การบ้านท่ีกําหนดหลงัจากแตล่ะบทเรียน 

เซน็ช่ือ___________________________ 
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คาํนําบทเรียน 

บารนาบสัไมพี่ยงแตเ่ป็นนกัหนนุใจท่ียอดเย่ียม ท่านยงัเป็นนกัสร้างผู้ นําด้วย ท่านได้มีสว่นในการเปิดทาง
ให้อาจารย์เปาโลรับใช้ในอนัธิโอกและเสริมสร้างน้องมาระโกในฐานะน้องเลีย้งท่ีกลายเป็นผู้ เขียนพระธรรม
มาระโก ถงึแม้ช่ือเสียงของบารนาบสัจะไมโ่ดง่ดงัเท่ากบัเปาโลและมารโกในประวตัศิาสสตรของคริสตจกัร 
ท่านมีบทบาทไมน้่อยในการรับใช้อยูเ่บือ้งหลงัและผลกัดนัให้คนอ่ืนก้าวหน้าจนประสบความสําเร็จ คณุมี
ความปรารถนาท่ีจะเป็นนกัสร้างผู้ นําไหม? คณุตัง้ใจจะมีชีวิตท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าโดยการหนนุใจและ
เป็นพ่ีเลีย้งท่ีดีของคนอ่ืนไหม? โครงการบารนาบสัถกูจดัไว้เพ่ือช่วยให้คณุเป็นทัง้ผู้ นําฝ่ายวิญญาณและผู้
เสริมสร้างคนอ่ืนท่ีดี 

คูมื่อโครงการนีมี้พืน้ฐานมาจาก 2 ทิโมธี 2: 2 “จงมอบคําสอนเหลา่นัน้ซึง่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าตอ่หน้า
พยานหลายๆ คนไว้กบับรรดาคนซ่ือสตัย์ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได้ด้วย” ผู้ รับใช้ของพระเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้มอบพระวจนะกบับคุคลท่ีสตัย์ซื่อท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่นตอ่ไป สิง่ท่ีทิโมธีได้รับจากอาจารย์เปาโลรวมถึง
พระกิตตคิณุและวิถีชีวิตท่ีผู้ เช่ือทกุคนควรเลียนแบบ ชดุคา่นิยมหลกัท่ีข้าพเจ้าและมิชชนันารี OMF หวงั
วา่จะปลกูฝังไว้ในหวัใจของผู้ นําคนไทยรวมถึงการพึง่พาพระเจ้าอยา่งลกึซึง้ การอยา่งรากลงในพระคมัภีร์ 
การมีมมุมองของอาณาจกัรพระเจ้าและการเป็นผู้ นําท่ีมีแรงจงูใจจากการถวายพระสริิแดพ่ระเจ้า 

ขอขอบคณุคริสตจกัรสมัพนัธ์ภาคกรุงเทพๆ เป็นพเิศษท่ีให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าในการสร้างผู้ นํา โดยผา่น
ทางการเทศนา การเป็นท่ีปรึกษาและการจดัสมัมนาการอบรมเป็นหลายตอ่หลายครัง้ บางบทเรียนเหลา่นี ้
ได้รับการสอนในระหวา่งการสมันาเร่ืองผู้ นําของคริสตจกัรสมัพนัธ์ภาคกรุงเทพๆ แล้ว อยา่งไรก็ตามน่ีเป็น
ครัง้แรกท่ีมีบทเรียน 12 เร่ืองเก่ียวกบัการเป็นผู้ นําตามหลกัพระคมัภีร์และพนัธกิจโลกในภาษาไทยเพ่ือ
เพิ่มพนูผู้ นําในคริสตจกัรไทย เป็นความหวงัของข้าพเจ้าท่ีคูมื่อนีส้ามารถใช้กนัอยา่งแพร่หลายและช่วย
กระตุ้นการอภิปรายเก่ียวกบัการเป็นผู้ นําท่ีมีสขุภาพดีและมีพระคริสต์เป็นศนูย์กลางมากขึน้ 

บทเรียนในคูมื่อการอบรมแตล่ะบทมีการดําเนินตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ ซึง่จะช่วยให้ผู้ ฝึกสอนในอนาคต
สามารถเลียนแบบกระบวนการและทําซํา้ได้มากขึน้ เป็นประโยชน์สําหรับผู้ ฝึกสอนในอนาคตก่อนท่ีจะให้
การอบรม ให้สงัเกตวธีิการของผู้ ฝึกสอนท่ีมีประสบการณ์ก่อน บทเรียนแตล่ะบทควรมี 7 องค์ประกอบ 

1. ช่วงร้องเพลงอธิษฐานเตรียมใจและช่วงอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนั - น่ีไมใ่ช่พิธีกรรม แตก่าร
ยอมรับการทรงสถิตของพระเจ้าและการขอพรก่อนคือวธีิเดียวท่ีจะอบรมผู้ นําอยา่งเกิดผล ควรมี
การอธิษฐานเพ่ือซึง่กนัและกนัอยา่งน้อยสบิห้านาทีในช่วงสดุท้าย สิง่นีทํ้าให้ผู้ นําสามคัคีผกูพนัธ์ิ
กนัและได้รับพลงัท่ีแท้จริงจากพระเจ้า 

2. ช่วงแนะนําหวัข้อ (ทบทวนบทเรียนก่อน) - เป็นสิง่สําคญัสําหรับผู้ เรียนคนไทยท่ีจะเห็นภาพรวม
และวตัถปุระสงค์ของบทเรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้น และกระตุ้นความสนใจในช่วงแรกผา่นคําถามท่ีสําคญั 



3 
 

3. ช่วงกิจกรรมสนกุ (ละลายนํา้แข็ง) ‐  ผู้ นําคนไทยควรรู้สกึสบายใจและเรียนรู้ในบรรยากาศท่ี

สนกุสนาน กิจกรรมละลายนํา้แข็งอาจใช้ในตอนต้นหรือภายหลงัเพ่ือทําให้ผู้ เข้าร่วมต่ืนตวั 

4. ช่วงอา่นพระคมัภีร์และตัง้คําถามในกลุม่ยอ่ย ‐ เพ่ือให้แน่ใจวา่หลกัการตา่งๆ ของบทเรียนมาจาก

พระวจนะของพระเจ้า คําถามตดิตามในกลุม่ยอ่ยชว่ยกระตุ้นการคดิอยา่งมีวิจารณญาณและช่วย

ให้ผู้อา่นให้ความสําคญักบัพระคําท่ีได้อา่นไป 

5. ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลกึลง ‐ น่ีเป็นช่วงท่ียาวนานท่ีสดุของการอบรม รวมถงึมมุมองท่ี

หลากหลายและการนําเสนอผา่นทาง PowerPoint 

6. ช่วงยอ่ยเนือ้หา ‐ วตัถปุระสงค์ของช่วงนีคื้อการช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการอบรมได้ยอ่ยสิง่ท่ีเรียนรู้ ผู้

ฝึกสอนอาจพยายามชีแ้จงหรือยํา้ให้บทเรียนเข้าถึงใจผา่ทางกรณีศกึษา บทละคร การอภิปราย

หรือการสะท้อนในกลุม่ยอ่ย 

7. ช่วงประยกุต์ใช้และแนะนําการบ้าน ‐ ผู้ เข้าร่วมควรจะทําสิง่นีใ้นตอนท้ายและหลงัการเรียน หาก

ไมมี่การประยกุต์ใช้ท่ีชดัเจนและการตดิตามผล บทเรียนก็จะถกูลืม 

เนือ้หาของแตล่ะบทเรียนควรใช้เวลาประมาณสามชัว่โมงจงึจะเสร็จสมบรูณ์ ผู้อบรมอาจตดัทอนหรือ
เพิ่มเนือ้หาขึน้อยูก่บัเวลาท่ีได้รับ ผู้ เข้าร่วมควรลงนามในสญัญาวา่จะตัง้ใจเรียนและพยายามไมข่าด
เพ่ือเกิดประสทิธิภาพในการอบรม 

ขอให้ชีวิตและการรับใช้ของคณุเป็นเหมือนพระคริสต์มากย่ิงขึน้ 

อ. เดวิด ชาง (ปี 2018) 
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ภาคที่หนึ่ง การนําตนเอง  
บทที่ 1 การเป็นผู้น ําตามหลักพระคัมภร์ี 
 
ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 

(ครัง้แรกให้ทกุคนแนะนําตนและผู้อบรมอธิบายถึงเปา้หมายและบทเรียนทัง้หมดคร่าวๆ ขอถามถึงความ

คาดหวงัและความตัง้ใจของผู้ เข้าร่วม) 

 

ช่วงแนะนําหวัข้อ 
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: ทําความเข้าใจถึงคณุสมบตัขิองความเป็นผู้ นําในพระคมัภีร์และตระหนกัถึงสิง่ท่ี

ขาดและจําเป็นต้องเปล่ียนแปลงในลกัษณะการเป็นผู้ นําของคณุในปัจจบุนั 

คําถามเปิด: 

คณุกําลงัเจอปัญหาอะไรบ้างในคริสตจกัรหรือพนัธกิจของคณุ? เขียนบางเร่ืองลงไปสัน้ ๆ : 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ลองสงัเกตดวูา่ ปัญหาเหลา่นีมี้ก่ีอยา่งมาจากการขาดการสร้างสาวกและก่ีอยา่งเก่ียวกบัภาวะผู้ นํา? 

 

(ให้ผู้อบรมช่วยแบง่ปัญหาตา่งๆ ออกเป็นสองกลุม่บนไวท์บอร์ด และให้ผู้ เข้าการอบรมลองสงัเกตด้วยกนั 

วา่สาเหตขุองปัญหามาจากการท่ีเราขาดการสร้างสาวกหรือขาดภาวะผู้ นํา) 

 

คณุเห็นวา่สว่นใดต้องรับการปรับปรุงแก้ไขในคริสตจกัรหรือพนัธกิจของคณุ? 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อเสนอแนะ: แตล่ะคนเขียนช่ือผู้ นําสองคน (จากบริบทใด ๆ เช่นคนท่ีมีช่ือเสียง ประธานาธิบดี ผู้พยากรณ์ 

ฯลฯ ) ลงบนบตัรสองใบ รวบรวมบตัร แบง่ผู้ เข้าร่วมออกเป็นสองทีมและเลน่เกมทําใบ้ แตล่ะทีมมีเวลา 3‐5 

นาทีและผู้ เลน่ทีมจะทําใบ้ทีละคนคล้ายคลงึกบัผู้ นําในการ์ดท่ีเลือกไว้ ทีมท่ีคาดเดาช่ืออยา่งถกูต้องมาก

ท่ีสดุจะชนะ 
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ช่วงอ่านพระคัมภร์ีและตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
อา่น 1 ทิโมธี 3:1‐13 

มีคณุสมบตัอิะไรบ้างจากพระวจนะตอนนีท่ี้เป็นจดุแข็งในคณะผู้ นําของคริสตจกัรของคณุ? 

 

มีคณุสมบตัอิะไรบ้างจากพระวจนะตอนนีท่ี้เป็นจดุออ่นและควรปรับปรุงในคณะผู้ นําของคริสตจกัรของ

คณุ? 

 

ทกุวนันีมี้ปัญหาใดในคริสตจกัรของคณุเก่ียวข้องกบัการขาดคณุสมบตัใินการเป็นผู้ นําตามพระวจนะ

ตอนนี?้ 

 

ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
การเสนอเร่ือง: ผู้อบรมจะแสดงคณุสมบตัสํิาคญัของผู้ปกครองและมคันายกบนจอ สงัเกตวา่พวกเขา

ตา่งกนัอยา่งไร? 

ลองกําหนดความหมายผู้ปกครอง ศษิยาภิบาลและมคันายก 

น่ีเป็นคําสอนท่ีสําคญัเน่ืองจากมีการยํา้อีกในทิตสั 1: 5-9 ปัญหามากมายในคริสตจกัรของเราในทกุวนันี ้

เกิดขึน้จากการขาดคณุสมบตัใินการเป็นผู้ นํา คณุสามารถนกึถึงตวัอยา่งความล้มเหลวของผู้ นําในปัจจบุนั

หรือไม?่ 

 

การอภิปราย: “ไมมี่ท่ีต”ิ หมายความวา่อะไร? (ข้อ 2) 

 

(ไมไ่ด้หมายความวา่เราจะสมบรูณ์แบบ แตเ่ราสารภาพความผิดบาปและความผิดพลาดของเราตอ่พระเจ้า

และตอ่หน้าผู้ อ่ืนเป็นประจํา) 

 

“ รู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนน่านับถือ มีอัธยาศยัต้อนรับแขก เหมาะท่ีจะเป็นอาจารย์ ไม่

ด่ืมสุรามึนเมา ไม่ชอบความรุนแรง แต่ผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่ชอบการวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน” (ข้อ 2-3)  

“เขาจะต้องไม่ใช่คนท่ีเพ่ิงกลับใจใหม่ เกรงว่าเขาจะยโส และถูกลงโทษเช่นเดียวกับมาร นอกจากน้ันเขา

จะต้องมีช่ือเสียงดีในหมู่คนภายนอก เพ่ือเขาจะไม่ถูกติเตียนและไม่ติดกับดักของมาร” (ข้อ 6-7) 

 

ทําไมคณุสมบตัเิหลา่นีมี้ความสําคญัมากในการเป็นผู้ นําคริสตจกัรหรือองค์กรคริสเตียน? 
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(คณุลกัษณะเหลา่นีส้ร้างความไว้วางใจภายในทีมคริสตจกัร องค์กรและตอ่บคุคลภายนอก คณุสมบตัิ

เหลา่นีย้กยอ่งพระนามและถวายเกียรตพิระเจ้า หลายครัง้พระนามของพระเจ้าได้รับความอปัยศจากเร่ือง

อือ้ฉาวของผู้ นํา) 

 

แปดคาํถามที่ทดสอบความน่าเช ื่อถือของเรา (ปรับเปล่ียนจาก John Maxwell, Becoming a Person 

of Influence บคุคลท่ีมีอิทธิพล): 

ขอใช้เวลา 8 นาทีเพ่ือสะท้อนคําถามเหลา่นีเ้ป็นการสว่นตวั 

1. ฉนัเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย เป็นคนคนเดียวกนัเม่ืออยูน่อกบ้าน เม่ืออยูก่บัครอบครัวและเม่ืออยูค่น

เดียว? 

2. ฉนัพยายามท่ีจะสตัย์ซื่อในสิง่เลก็ ๆ น้อย ๆ หรือไม?่ 

3. ฉนัมีหลกัการท่ีชดัเจนในการตดัสนิใจหรือไม?่ 

4. ฉนัยดึมัน่ในหลกัการท่ีถกูต้องบางอยา่งแม้ในขณะท่ีคนอ่ืนไมเ่ห็นด้วย? 

5. ฉนัเก็บความลบัไว้อยา่งดีและไมนิ่นทา? 

6. ฉนัมีหลกัเกณฑ์สว่นบคุคลท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการวางตวักบัเพศตรงข้ามหรือไม?่ 

7. ฉนัมีคนอ่ืนอยา่งน้อยหนึง่คนท่ีเราสามารถแบง่ปันได้อยา่งเปิดเผยและทําให้เรามีความรับผิดชอบ

หรือไม?่ 

8. เม่ือไหร่ท่ีฉนัผิดตอ่คําสญัญาของฉนั? 

แชร์เป็นคู:่ คณุต้องการพฒันาสว่นใดเพื่อจะได้เป็นคนนา่เช่ือถือมากขึน้? 

 

“สามารถสอนพระวจนะ” (ข้อ 2) อา่นทิตสั 1:9  

ทําไมผู้ปกครองและศษิยาภิบาลควรมีความสามารถในกานสอนพระวจนะ? 

 คําสอนอนัมีหลกัหมายถึงอะไร? 

 

“ไมเ่ป็นคนเห็นแก่เงิน” (ข้อ 3)  

ท่านจะเป็นคนไมมี่ท่ีตใินการบริหารเงินได้อยา่งไร? 

ท่านจะมีวิธีปกปอ้งฝ่ายการเงินให้โปร่งใสได้อยา่งไร? 

 

“เป็นสามีของหญิงคนเดียว” “ปกครองครองครัวของตนได้ดี” (ข้อ 2, 4) 
ชีวิตคูแ่ละครอบครัวนัน้มีความสํากญัอยา่งไรสําหรับผู้ นําคริสเตียน? 
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คําถามสําคญั - ผู้ นําคริสเตียนจะบริหารชีวิตครอบครัวให้ดีขึน้ได้อยา่งไร? 

 

ท่านมีวธีิสัง่สอนลกูๆ ได้อยา่งไร? (เฉลยธรรมบญัญตั ิ6:4-9)  
 

ท่านมีเวลาอธิษฐานและอา่นพระคมัภีร์กบัลกูๆ และกบัสามีหรือภรรยาเมือไหร่? 

 
ท่านจะคยุเร่ืองประเดน็สําคญักบัลกูๆ อยา่งไรเม่ือเห็นพวกเขาเร่ิมทําตามคา่นิยมของโลกนี?้ 

 
ท่านจะช่วยลกูๆ ภรรยาหรือสามีพฒันาความร้อนรนเพ่ือพระเจ้าและของประทานฝ่ายวิญญาณของพวก

เขาได้อยา่งไร? 
 

แชร์เป็นคู:่ สว่นใดท่ีท่านกําลงัทําอยา่งดีในการบริหารครอบครัวและสว่นใดควรปรับเปล่ียน? 

 

มีสิง่ใหมใ่ดๆท่ีท่านอยากลองมือทําในการพฒันาชีวิตครอบครัว? 

 
ถ้าทา่นเป็นสมาชิกคริสตจกัร ทา่นควรวางตวัอยา่งไรตอ่ผู้ปกครองและศษิยาภิบาล? (1 ทิโมธี 5:17-22) 

 
ฉนักําลงัทําตามข้อปฏิบตัเิหลา่นีม้ากน้อยแคไ่หน? ให้คะแนนตนเองจาก 1-10, 10 คือทําตามครบถ้วน __ 

 
ช่วงย่อยเนือ้หา  
คําถาม เราจะช่วยผู้ นําบางคนท่ีมีจดุออ่นในด้านหนึง่ด้านใดได้อยา่งไร?  

แตง่บทละคร ในกลุม่ยอ่ย ให้เตรียมละครสัน้และแสดงตอ่หน้าห้องเรียนเร่ืองการจดัการกบัปัญหาผู้ นําใน

คริสตจกัรหรือการช่วยพฒันาความสามารถของผู้ นําท่ีมีจดุออ่นในด้านหนึง่ เชน่ผู้ นํา A มีปัญหาเร่ืองการ

ควบคมุอารมณ์หรือผู้ นํา B ออ่นในการสอนพระคมัภีร์ 

 
ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
ทําแผนสามขัน้ตอน: คริสตจกัรของคณุจะมีวิธีทดสอบผู้ปกครองและมคันายกก่อนท่ีจะเลือกพวกเขาได้

อยา่งไร? 

1. 

2. 

3. 
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เขียนสามสิง่ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีทา่นจะปรับปรุงในการบริหารครอบครัวหรือการเงิน เขียนเม่ือไหร่ท่ีท่านจะ

เร่ิมปฏิบตัติามแผนงานเหลา่นีแ้ละใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบเช็คดคูวามก้าวหน้าของท่าน? 

1. 

2. 

3. 

ข้าพเจ้าจะเร่ิมต้นเม่ือไหร่? _______________ 

ใครจะเป็นผู้ชว่ยเช็คดใูห้ข้าพเจ้า? ____________ 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันภารกิจและชีวิตสว่นตวัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนั 
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บทที่ 2  พระคริสต์เป็นแบบอย่างผู้น ําท ี่สร้างการเปลี่ยนแปลง 
 
ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

ส่ืงท่ีทบทวน: ผู้ นําตามของพระคมัภีร์มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ในโลกนีมี้ผู้ นําอยูห่ลายประเภท คณุอยากเป็นผู้ นําแบบไหน 

ตวัอยา่งเช่น ผู้ นําทางการเมือง นกัเขียน ศลิปิน ศษิยาภิบาล ครูใหญ่ ซีอีโอ/ผู้ นําทางธุรกิจ ผู้จดัการชมุชน 

นกัปฏิบตักิารเชิงรุก คณุพอ่ คณุครู ผู้ นําคริสเตียนเองก็มีหลายประเภท ถ้าคณุเร่ิมต้นด้วยต้นแบบท่ี

เหมาะสม ก็จะช่วยให้คณุเดนิไปในทิศทางท่ีถกูต้อง คําเตือน: ความบาปหมายถึงการพลาดไปจาก

เปา้หมาย มีผู้ นําคริสเตียนหลายคนท่ีพลาดเปา้หมายเก่ียวกบัความใฝ่ฝันของเขาและผลสําเร็จของพวกเขา

ด้วย 

คณุทราบไหมวา่พระเจ้าทรงเรียกคณุให้เป็นผนํูาแบบไหน 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: ให้มองท่ีพระคริสต์เป็นแบบอยา่งผู้ นําท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง เราจงึควรให้

พระองค์เป็นแบบอยา่งตัง้แตแ่รงจงูใจ การสอน การกระทําและงานพนัธกิจ  

คําถามเปิด: ผู้ นําท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงคืออะไร ให้คําจํากดัความ 

 

 

ผู้ นําท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีคณุรู้จกัคือใครบ้าง 

พระคริสต์จะเป็นแบบอยา่งของการเป็นผู้ นําของคณุได้อยา่งไร 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อเสนอแนะ: เลน่เกมผู้ นํา ให้คนหนึง่คนออกไปจากห้อง คนท่ีเหลือจะเลือกผู้ นําคนหนึง่ให้เป็นผู้ นําในการ

ทําท่าทาง เม่ือผู้ นําเปลีย่นท่า คนในกลุม่ต้องเปล่ียนตาม คนท่ีออกไปจะกลบัเข้ามาคอยสงัเกตและต้องเดา

ให้ได้วา่ใครคือผู้ นํากลุม่   

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ีและตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
แรงจงูใจของการเป็นผู้ นําของพระเยซ ูอา่น มาะโก 1:9‐11 
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พนัธกิจของพระเยซ ูอา่น มาะโก 10:45 ลกูา 4:18‐19 

 

ช่วงสดุท้ายของการเป็นผู้ นําของพระเยซ ูอา่น ยอห์น 13:1‐17 

 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
แรงจงูใจของพระเยซตูัง้แตต่อนท่ีเร่ิมทําพนัธกิจคืออะไร 

ความรักจากพระบดิาและพระวิญญาณ ตัง้แตก่่อนท่ีจะทรงเร่ิมต้นงาน มีการรับรองท่ีไมไ่ด้มากจาก

ผลงานของพระองค์แตม่าจากท่ีวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ใด 

 

แรงจงูใจของพระเยซจูนถงึช่วงสดุท้ายของการทําพนัธกิจคืออะไร 

อะไรท่ีคณุเห็นวา่พระเยซทูรงทําอยา่งสม่ําเสมอตลอดการเป็นผู้ นําของพระองค์ 

การเป็นผู้ นําของพระเยซมีูอิทธิพลตอ่โลกอยา่งไร 
 

ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 

1. แรงจงูใจของพระเยซท่ีูทรงเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปลีย่นแปลง 

แรงจงูใจท่ีผิดของการเป็นผู้ นําคืออะไร 

เพ่ือแสวงหาช่ือเสียง 

เพ่ือท่ีจะอวดได้ 

นําเพ่ือตวัเอง เพ่ือท่ีจะได้รู้สกึวา่ตวัเองมีคา่ 

เพ่ือท่ีจะเอาชนะและเปรียบเทียบ 

 

ถ้าเรารู้วา่พระเจ้าทรงรักเราตัง้แตก่่อนท่ีเราจะเร่ิมรับใช้พระองค์ และเราถกูตดัสนิด้วยความเช่ือไมใ่ช่ด้วย

ผลงาน สิง่นีมี้ผลตอ่แรงจงูใจในการเป็นผู้ นําของเราอยา่งไร 

 (เตมิคําในช่องวา่ง) 

 

‐   ไมก่งัวลวา่คนจะชอบเราหรือไม ่
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‐   ไมก่ลวัความล้มเหลว แตเ่รียนรู้จากความล้มเหลว  

‐   ไมก่ลวัท่ีจะเส่ียง โดยให้พระเจ้าทรงนํา 

‐   ไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องพิสจูน์ตวัเองเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ  

‐   ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องปกปอ้งชือเสียงของตวัเอง 

‐   ยอมรับข้อจํากดัของตวัเอง 

‐   ยอมรับวา่ตวัเองมีธรรมชาตบิาปเชน่เดียวกบัคนอ่ืนๆ 

‐   ฉวยโอกาสในการอวยพรคนอ่ืน  

‐   ยินดีเม่ือคนอ่ืนก้าวหน้า 

 ‐  มีสนัตสิขุในการทํางานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตวัเอง ไมเ่ปรียบเทียบกบัคนอ่ืนแตเ่ช่ือในผลงานท่ี

พระเจ้าทรงเป็นผู้ ทําให้เกิดขึน้ 

 

ยอมรับวา่ตวัเราไมส่มบรูณ์แบบ แรงจงูใจในการเป็นผู้ นําของเราจะเป็นเหมือนของพระเยซไูด้มากขึน้ได้

อยา่งไร 

‐   ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคณุทกุๆวนั 

‐  มองท่ีไม้กางเขนทกุวนัและถ่อมใจ 

 

ใช้เวลา 2‐3 นาทีพิจารณาแรงจงูใจเร่ืองการเป็นผู้ นําของเรา มีอะไรไหมท่ีเราพลาดไป  

 

2. การสอนของพระเยซท่ีูทรงเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง 

คําสอนของพระเยซอูนัไหนท่ีเราต้องการมากท่ีสดุ 

คําสอนของพระเยซอูนัไหนท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงให้ชีวิตเรามากท่ีสดุ 

แบง่ปันในกลุม่ยอ่ย แตล่ะคนแบง่ปันคําสอนของพระเยซท่ีูเปล่ียนแปลงชีวิตเราคนละหนึง่หรือสองข้อ 

‐   ลองดจูากคําสอนบนภเูขา  

ตวัอยา่งเช่น โทโยฮิโกะ คากาวะ หลงัจากท่ีได้อา่นพระคมัภีร์ เขาอธิษฐานวา่ ขอให้ชีวิตเป็นเหมือนอยา่ง

พระคริสต์มากขึน้ หลงัจากนัน้คากาวะก็กลายเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปล่ียนแปลงในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คําสอนของพระเยซอูนัไหนท่ีคณุต้องการนํามาใช้เป็นสว่นหนึง่ของคา่นิยมหลกัในการเป็นผู้ นําของคณุ 
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ให้กําหนดออกมา 3 ข้อ 

 คําสอนของพระคริสต์_______________คา่นิยมหลกั_____________                

 คําสอนของพระคริสต์_______________คา่นิยมหลกั_____________                

 คําสอนของพระคริสต์_______________คา่นิยมหลกั_____________                

 

3. การกระทําของพระเยซท่ีูทรงเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง 

พระเยซทูรงทําอะไรเม่ือไรและอยา่งไรท่ีทําให้สาวกคาดไมถ่ึงและประหลาดใจ 

‐   ตวัอยา่งเช่น การรักษาโรคในวนัสะบาโต อา่นลกูา 6:6‐11 

‐   การอภยัโทษผู้หญิงท่ีคบชู้  อา่นยอห์น 8:1‐11 

‐   ล้างเท้าสาวก อา่นยอห์น 13 

‐   การสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน 

สิง่ท่ีพระเยซทูรงทํานัน้แตกตา่งจากสิง่ท่ีผู้ นําคนอ่ืนๆในปัจจบุนันีทํ้าอยา่งไร 

คณุจะเลียนแบบสิง่ท่ีพระเยซทูรงทําเพ่ือนําการเปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมของคณุและโลกนีอ้ยา่งไร 

‐   ขอให้คณุเขียนการกระทําท่ีเหมือนอยา่งพระคริสต์อยา่งท่ีหนึง่คณุจะทําในการเป็นผู้ นําในอาทิตย์

นี_้___________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. พนัธกิจของพระเยซท่ีูทรงเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง 

‐   อา่นลกูา 4:16‐21 

‐  พนัธกิจอนัยิ่งใหญ่ท่ีทรงมอบหมายให้เราทํา อา่นมทัธิว 28:18‐20 

พนัธกิจอนัยิ่งใหญ่ของพระคริสต์มีอิทธิพลตอ่สงัคมและโลกนีอ้ยา่งไร 

 
ช่วงย่อยเนือ้หา  
ในกลุม่ยอ่ย ให้เตรียกระดาษโปสเตอร์แผน่ใหญ่ เขียนวธีิการของพระเยซ ู7 วิธีท่ีทรงใช้ในการเปล่ียนแปลง

โลกนี ้ให้ยกข้อพระคมัมภีร์ประกอบด้วย (ตวัอยา่งเช่น พระคริสต์ทรงสอนให้สาวกรักศตัรู คนท่ีตดิตามพระ

คริสต์ให้อภยัและคืนดีกบัผู้ อ่ืน) แล้วให้ทกุคนกลบัมารวมตวักนัแล้วเขียนสงิท่ีแตล่ะคนเขียนลงบนกระดาน 
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คณุคดิวา่อะไรคือพนัธกิจของพระคริสต์ท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นท่ีสดุ  4 อยา่งสําหรับคณุ ให้จดัลําดบัพนัธ

กิจ 4 ประการนีบ้นกระดานโดยใช้การนบัคะแนนโหวต 

 

เราจะทําตามพนัธกิจของพระคริสต์ในคริสตจกัร ในสถานการณ์ท่ีเราเผชิญอยูไ่ด้ในทนัทีได้อยา่งไร ให้ทัง้

กลุม่ช่วยกนัคดิ 

 
ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
คณุจะเป็นผู้ นําท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพระคริสต์ได้อยา่งไร  

ให้เขียนสิง่ท่ีจะทําอยา่งเฉพาะเจาะจงสามอยา่งสําหรับอาทิตย์นี ้

 

 

 

‐   เร่ิมจากการตรวจสอบแรงจงูใจของคณุและรู้จกัตวัเอง 

‐   คดิวา่คณุจะช่วยเหลือและให้อํานาจคนอ่ืนๆรอบๆตวัคณุได้อยา่งไร 

‐  คดิภาพใหญ่ เร่ิมจากสิง่เลก็ สร้างฐานให้ลกึ 

‐  ให้คดิถึง แรงจงูใจ คําสอน การกระทํา พนัธกิจ 

ผู้ ดําเนินรายการอาจใช้ตวัอยา่งในการปิดบทเรียนตอ่ไปนีคื้อ Amy Carmichael Hudson Taylor 

Kagawa หรือ John Perkins 

   
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั 

 

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
Ken Blanchard, Lead Like Jesus, Cyril, Davey Kagawa of Japan, Leighton Ford, Transforming 

Leader 
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บทที่ 3  ผู้น ําจะเตบิโตอย่างไร? การมีมุมมองพฒันาตนเองตลอดชีวติ 
 
ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

ช่วงแนะนําหวัข้อ: รากของต้นไม้และฐานของตกึเปรียบเทียบได้กบัชีวติภายในของผู้ นําท่ีมองไมเ่ห็น แต่

สําคญัมากสําหรับเสถียรภาพของผู้ นํา ผู้ นําหลายคนละเลยเร่ืองรากฐานและมุง่เน้นเร่ืองการสร้างสว่นหน้า

ของอาคารหรือด้านท่ีคนมองเห็นได้เทา่นัน้ในงานพนัธกิจของเขา สิง่นีทํ้าให้เกิดปัญหาและความล้มเหลว 

ยิ่งรากของต้นไม้และรากฐานลกึมากเท่าไร งานพนัธกิจก็จะยิง่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากขึน้เท่านัน้ 

 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เพ่ือท่ีจะรู้วา่ชีวติด้านไหนของเราจําเป็นต้องมีการเตบิโต เข้าใจกระบวนการของ

การพฒันาชีวติในระยะยาวและมีแผนการเตบิโตท่ีชดัเจน 

 

คําถามเปิด:  

ทําไมผู้ นําจงึจําเป็นต้องเตบิโต  

หากผู้ นําหยดุเตบิโตจะเป็นอยา่งไร 

 
ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อเสนอแนะ: ให้กลุม่สร้างอะไรขึน้มาด้วยวสัดท่ีุเรียบง่าย เชน่ดนินํา้มนัและไม้จิม้ฟัน หรือหลอดและสก็อต

เทปสร้างตกึท่ีสงูท่ีสดุ แบง่ผู้ เข้าร่วมเป็นกลุม่ โดยดวูา่กลุม่ไหนสร้างตกึได้สงูท่ีสดุ ให้สงัเกตดุคูวามสําคญั

ของรากฐานของตกึท่ีสร้าง 

 
ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
อา่นฟิลปิปี 3:12‐14 
 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
อะไรคือแรงจงูใจของอคัรทตูเปาโลในการเตบิโตในฐานะผู้ นําและผู้ รับใช้ของพระเจ้า 

แรงจงูใจในการเตบิโตของคณุอยูใ่นระดบัไหนจากระดบั 1 ถึง 10  

ทําไมผู้ นําบางคนจงึไมเ่ตบิโต 
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ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 

1. ผู้น ําจะเตบิโตอย่างไร 

ทฤษฎีกาํเนิดผู้น ํา (ยอ่จาก The Making of a Leader (การสร้างผู้ นํา) ท่ีเขียนโดย Robert 

Clinton) 

‐  หลกัการจากงานวิจยัของ Robert Clinton ท่ีศกึษาผู้ นํากวา่ 700 คน 

‐  การพฒันาความเป็นผู้ นําและการเตบิโตเป็นกระบวนการท่ียาวนานตลอดชีวิต 

‐  เป็นกระบวนการท่ีพระเจ้าจะทรงนําและทรงเข้ามาดแูลชีวิตของผู้ นําเพ่ือให้พวกเขาสามารถบรรลุ

เปา้หมายท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาทําได้    

‐  พระเจ้าจะทรงเข้ามาเก่ียวข้องเพ่ือเพิ่มเตมิความสามารถของพวกเขา สร้างบคุลกิภาพและพฒันา 

มมุมองของความเป็นผู้ นํา (โรม 5:3‐4) 

‐  พระเจ้าจะเตรียมผู้ นําเพ่ือพนัธกิจท่ีเฉพาะเจาะจง 

‐  ผู้ นําจะพบกบัเร่ืองบางอยา่งท่ีจะเป็นตวัช่วยในกระบวนการเตบิโตและการทดสอบท่ีเป็นโอกาสให้ผู้ นํา

เลือกท่ีจะตอบสนองด้วยการเช่ือฟังหรือการไมเ่ช่ือฟัง 

‐  ในกระบวนการนี ้เราจะเห็นเหตผุลท่ีวา่ทําไมผู้ นําบางคนมีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง สว่นบางคนไมมี่

การพฒันาเลย 

‐  ในกระบวนการนี ้เราจะเห็นวา่ผู้ นําจะต้องผา่นขัน้ตอนของการทําพนัธกิจหลายๆแบบก่อนท่ีจะทําพนัธ

กิจแบบเฉพาะเจาะจง 

 

เหตกุารณ์อะไรทีเกิดขึน้ในชว่งท่ีผา่นมาท่ีทําให้คณุเตบิโตขึน้ (ใช้เวลาคดิสกัหนึง่นาทีและแบง่ปันกบั 2‐3 

คนข้างๆคณุ) 

เหตกุารณ์เหลา่นีคื้อสิง่ท่ีอยูใ่นกระบวนการท่ีพระเจ้าทรงใช้ท่ีจะปัน้และแตง่ทรงผู้ นํา เราจะสามารถท่ีจะ

เลือกตอบสนองในทางบวกและเตบิโตหรือเลือกท่ีจะตอ่ต้านก็ได้ 
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ผู้ดําเนินกิจกรรมควรจะใช้ข้อมูลจาก The Making of a Leader เพ่ืออธิบายถึงตัวช่วยต่าง ใๆน

กระบวนการเติบโต ขอให้คุณอธิบายจากตัวอย่างในชีวิตของคุณว่าพระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์หรือการ

ทดสอบเพ่ือเตรียมและสร้างคุณในการเป็นผู้นําอย่างไร 

การทดสอบเรื่องความสัตย์ซ ื่อ  ‐ 

การทดสอบเรื่องความเชื่อฟัง‐ 

การทดสอบเรื่องพระวจนะ ‐ 
แบง่ปันกบัเพ่ือนเก่ียวกบัสิง่ท่ีคณุได้เรียนรู้จากตวัช่วยตา่งๆเหลา่นี ้คณุผา่นการทดสอบหรือไม ่

งานและความท้าทายในการทาํพ ันธกิจ ‐ 

ความท้าทายเรื่องความเชื่อ  ‐ 

การทดสอบเรื่องอาํนาจในการทาํงาน ‐ 

การพ ึ่งพาตนเอง  ‐ 

สิ่งท ี่ได้เรียนรู้ จากความสัมพันธ์   ‐ 
แบง่ปันกบัเพ่ือนเก่ียวกบัสิง่ท่ีคณุได้เรียนรู้จากตวัช่วยตา่งๆเหลา่นี ้คณุผา่นการทดสอบหรือไม ่

หวัข้ออ่ืนๆ 

การแปลกแยก ‐ 

การเป็นพี่เลีย้ง ‐ 

การอบรมอย่างเป็นทางการ  ‐ 

ปรัชญาของการทาํพ ันธกิจ ‐ 

 

ช่วงตา่งๆของการทําพนัธกิจ 

1 พืน้ฐาน 2 งานพนัธกิจทัว่ไป 3 งานพนัธกิจแบบ
เฉพาะเจาะจง 

4 หลอมรวม
ประสบการณ์ 

13‐20 ปี 2‐14 ปี  2‐6 ปี  3‐15 ปี 

I  I  I I

 

ตวัอยา่งของผู้ นํา: 

คําอธิบาย: 

ช่วงท่ี 1 – พืน้ฐาน – คือการตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าท่ีจะใช้พระคําและของประทานฝ่าย

วิญญาณ เจอการทดลองและการทดสอบ เรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังและฟังเสียงของพระเจ้า 
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ช่วงท่ี 2 – งานพนัธกิจทัว่ไป – เตบิโตขึน้และมีความมัน่ใจในพนัธกิจ เจอการทดลองในงานพนัธกิจ เจอ

ความท้าทายเร่ืองความเช่ือ ได้รับการอบรม พฒันาของประทานฝ่ายวญิญาณเพิ่มขึน้ การทดสอบเร่ืองการ

ใช้อํานาจในการทํางาน เจอความขดัแย้ง เรียนรู้จากความสมัพนัธ์  ได้รับบทเรียนด้านจิตวิญญาณหลายๆ

อยา่ง 

 

ช่วงท่ี 3 – งานพนัธกิจแบบเฉพาะเจาะจง – การได้รับการทดสอบเร่ืองอปุนิสยัใจคอจะยงัคงมีตอ่ไป จะมี

ประสบการณ์จากตวัช่วยตา่งๆในกระบวนการเตบิโตท่ีจะทําให้ผู้ นําเข้าใจถึงการทรงเรียกของพระเจ้าได้

ชดัเจนขึน้ ได้รับการยืนยนัจากพระสญัญาพระเจ้า มีการพฒันาในเร่ืองความเช่ือและปรัชญาการทําพนัธ

กิจ รับใช้โดยผา่นทางการสําแดงชีวิต มากกวา่การับใช้ด้วยทกัษะท่ีมี มีการทดสอบเร่ืองการพึง่พาตนเอง   

 

ช่วงท่ี 4 – หลอมรวมประสบการณ์ – จะเป็นตวัอยา่งให้คนได้สรรเสริญพระเจ้า มีสว่นสนบัสนนุใหผู้ นํา

คนอ่ืนเกิดผล รับใช้ผา่นชีวิต ใช้ทัง้ประสบการณ์ชีวิตและของประทานฝ่ายวิญญาณเพ่ือให้เกิดผลสงูสดุ  

 

ตอนนีค้ณุอยูใ่นช่วงไหน 

ช่วงพืน้ฐาน _________ ปี 

พนัธกิจและบทบาทของคณุ _________________________________________ 

ช่วงงานพนัธกิจทัว่ไป _________ ปี 

พนัธกิจและบทบาทของคณุ _________________________________________ 

ช่วงงานพนัธกิจแบบเฉพาะเจาะจง _________ ปี 

พนัธกิจและบทบาทของคณุ _________________________________________ 

ช่วงหลอมรวมประสบการณ์ _________ ปี 

พนัธกิจและบทบาทของคณุ _________________________________________ 

คณุตอบสนองตอ่การทดสอบและตวัช่วยตา่งๆในกระบวนการเตบิโตอยา่งไรบ้าง 

 

บทสรุป ผู้ นําจะเตบิโตด้านจิตวิญญาณอยา่งไร 

เม่ือผู้ นําตอบสนองด้วยความเช่ือฟังกบับททดสอบและเร่ืองตา่งๆท่ีต้องเผชิญ พวกเขาเตบิโตและก้าวเข้า

ไปสูง่านพนัธกิจแบบเฉพาะเจาะจงและช่วงหลอมรวมประสบการณ์ หากผู้ นําไมเ่ช่ือฟังหรือละเลยตวัช่วย

ตา่งๆในกระบวนการเตบิโต พวกเขาจะต้องผา่นการทดสอบใหมห่รือยงัต้องเดนิฝ่ายจิตวิญญาณอยูใ่น

ทะเลทรายตอ่ไป 
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ให้คณุลองคดิถึงผู้ นําท่ีไมเ่ตบิโตและไมไ่ด้จบลงแบบสวยงาม 

 

ช่วงย่อยเนือ้หา  
ใช้เวลาครุ่นคดิสว่นตวั: ให้ใช้เวลา 10 นาทีเงียบๆกบัตวัเองเพื่อครุ่นคดิถึงสิง่ท่ีพระเจ้าทรงนําคณุผา่นบท

ทดสอบและตวัช่วยตา่งๆ และคดิวา่พระเจ้าทรงเตรียมคณุผา่นช่วงตา่งๆของงานพนัธกิจอยา่งไร คณุได้

ตอบสนองตอ่พระองค์และเช่ือฟังพระองค์หรือไม ่

เขียนเร่ืองท่ีคณุได้ผา่นการทดสอบหนึง่หรือสองเร่ือง___________________________ 

_______________________________________________________ 

เขียนถงึเร่ืองท่ีคณุต้องตอ่สู้หรือการทดลองท่ีเจอหนึง่หรือสองเร่ือง____________________ 

_______________________________________________________ 

เขียนคําอธิษฐานสว่นตวัถึงพระเจ้าวา่คณุต้องการท่ีจะเตบิโตอยา่งไร___________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
มีด้านไหนอีกบ้างท่ีคณุอยากจะเตบิโต 

 

สร้างแผนการพฒันาตัวเอง 
ให้กลุม่ดแูผนการเตบิโตของผู้ นําด้านลา่ง ให้กลุม่ใช้เวลา 10 นาทีเพ่ือเขียนแผนและแบง่ปันกนัในกลุม่

ยอ่ย 

 

ความรู้: เขียนอยา่งเฉพาะเจาะจง_____________________________________ 

แผนดําเนินงาน_______________________________________________ 

ช่วงเวลา__________________________________________________ 

 

ทกัษะ: เขียนอยา่งเฉพาะเจาะจง_____________________________________ 

แผนดําเนินงาน_______________________________________________ 

ช่วงเวลา__________________________________________________ 
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อปุนิสยัใจคอ: เขียนอยา่งเฉพาะเจาะจง__________________________________ 

แผนดําเนินงาน_______________________________________________ 

ช่วงเวลา__________________________________________________ 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั 

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
Robert Clinton, Making of a Leader, Leadership Perspective, John C. Maxwell, The 15 

Invaluable Laws of Growth 
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บทที่ 4  การรับการฟื้นฟ ูส่วนตวัและวนิัยชีวติ 
 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: ผู้ นําจะต้องเห็นความสําคญัของการฟืน้ฟสูว่นตวัด้วยการสร้างวนิยัในชีวิต 

ช่วงแนะนําหวัข้อ: เวลาท่ีรถยนต์เหลือนํา้มนัอยูน้่อยหรืออยูใ่นสภาพสกึหรอ เราต้องเจอความเสีย่ง

อะไรบ้าง ให้คณุลองเปรียบเทียบกบัคนท่ีหมดพลงัหรือผู้ นําท่ีอยูใ่นช่วงวิกฤตของอารมณ์    

 

คําถามเปิด:  

ทําไมผู้ นําคริสตเตียนจงึจําเป็นต้องรับการฟืน้ฟ ู 

อะไรคืออนัตรายของของการใช้ทนุสํารองด้านอารมณ์จนหมดหรือไมมี่การเก็บทนุสํารองด้านอารมณ์ไว้เลย

เพ่ือท่ีจะใช้ตอ่สู้กบัการทดลอง 

คณุจะได้รับการฟืน้ฟสูว่นตวัได้อยา่งไรบ้าง 

 
ช่วงกจิกรรมสนุก 
ขออาสาสมคัรมาทําทา่ไม้กระดานเป็นเวลา 60 วินาที ทําไมการทําท่าไม้กระดานถึงยาก แม้แตน่กักีฬาเอง

ก็ยงัต้องการการพกัผอ่นเพ่ือฟืน้ฟพูลงัและความแข็งแกร่ง 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
อิสยาห์ 40:28‐31 

2 โครินธ์ 1:8‐10 

 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
ครัง้สดุท้ายท่ีคณุได้รับการฟืน้ฟจูากพระเจ้าคือเม่ือไร 

อะไรคืออปุสรรคสว่นตวัท่ีขดัขวางไมใ่ห้คณุได้รับการฟืน้ฟ ู

ให้มีตวัแทนจากกลุม่แบง่ปันสัน้ๆ 
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ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
การฟื้นฟ ูส่วนตวั 4 ประการ 

1. การฟื้นฟ ูทางจติวิญญาณ 

คริสตจกัรท่ีหลดุจากความรักดัง้เดมิ – วิวรณ์ 2:5 

โมเสส – อพยพ 33:7‐14   ดาวิด – 1 ซามเูอล 30:3‐6  
เราจะฟืน้ฟคูวามรักดัง้เดมิได้อยา่งไร (ให้เตมิคําในช่องวา่ง) 

ผู้น ําจะต้อง มีวินัยในการแสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ  
คณุกําลงัเผชิญกบัอปุสรรคอะไรอยูบ้่าง 

ให้เขียนออกมาและทลูกบัพระเจ้า 

 
อา่นสดดีุ 19:7‐11 สดดีุ 119:1‐16 

ให้ผู้ เข้าร่วมคยุกนัถึงพระคมัภีร์ 2 ตอนนี ้พระวจนะของพระเจ้ามีประโยชน์ตอ่เราอยา่งไร 
ผู้น ําจะต้อง มีวินัยในการศึกษาพระวจนะและนําไปใช้ในชีวิต  

ให้แบง่ปันในกลุม่ใหญ่ – คณุมีวิธีศกึษาพระคมัภีร์เพ่ือรับการฟืน้ฟสูว่นตวัอยา่งไร 

คณุมีวิธีอธิษฐานอยา่งไรเพ่ือรับการฟืน้ฟสูว่นตวั 

คณุมีวิธีอะไรท่ีทําเป็นประจําทกุวนัหรือทกุอาทิตย์ท่ีจะช่วยให้คณุได้รับการฟืน้ฟดู้านจิตวิญญาณ 

ครัง้สดุท้ายท่ีคณุใช้เวลากบัพระเจ้าเพ่ือได้รับการฟืน้ฟคืูอเม่ือไร 

ลงมือทํา: คณุจะทําอะไรหลงัจากการสมันานีเ้พ่ือฟืน้ฟจิูตวิญญาณของคณุ________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. การฟื้นฟ ูด้านหวัใจหรืออารมณ์หวัใจ 

เปาโล – 2 โครินธ์ 7:6  โรม 15:32     ฟิเลโมน 20 
ผู้น ําจะต้อง มีวินัยในการฟื้นฟ ูส่วนตวัผ่านการสร้างความสัมพนัธ์   

แบง่ปันในกลุม่ยอ่ย อะไรคืออปุสรรคในการสร้างความสมัพนัธ์อนัจริงใจกบัพ่ีน้องในบริบทของเรา 

(ตวัอยา่งเช่น งานท่ียุง่ ชีวิตในเมืองใหญ่  

คําถามเพ่ือเจาะลกึ: 

คณุได้กําลงัใจจากใคร____________________________________________ 

คณุใช้เวลาพบปะกบัพ่ีน้องเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจริงใจตอนไหนบ้าง__________________ 

____________________________________ 
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เราจะทําให้หวัใจของเราช่ืนชมยินดีและขอบพระคณุอยูเ่สมอได้อยา่งไร 

 

3. การฟื้นฟ ูด้านร่างกาย  

เอลียาห์ – 1 พงศ์กษัตริย์ 19:3‐9  พระเยซ ู– มาระโก 9:31   
ผู้น ําจะต้อง มีวินัยในการดแูลสุขภาพฝ่ายร่างกาย  

ร่างกายมนษุย์ได้รับการฟืน้ฟจูาก ______________________________________ 

_____________________ (อาหาร การพกัผอ่นนอนหลบั และการออกกําลงักาย)  

ผู้ นําคริสเตียนจะต้องจดัการพลงังานขององค์กรท่ีพวกเขาดแูลด้วยการจดัการพลงังานของพวกเขาเอง 

หลกัการส่ีประการของการจดัการพลงังาน 

1. พลงังานของมนษุย์มาจาก ทางร่างกาย อารมณ์ และความคดิ 

2. พลงังานจะลดลงเม่ือเราใช้มากเกินไปหรือใช้น้อยเกินไป 

3. ถ้าเราต้องการเพิ่มปริมาณพลงังาน เราต้องใช้พลงังานให้มากขึน้แตต้่องพกัหลงัจากนัน้ (ดตูวัอยา่ง

จากนกักีฬา) 

4. การทุ่มเทด้วยการฝึกฝนเป็นประจําเป็นวิธีท่ีดีจะสร้างเสริมพลงังานให้มีมากขึน้ 

วิธีการ: 

เปา้หมายสําหรับการ 

ออกกําลงักาย______________________________________________ 

 

แผนการสําหรับการ 

ออกกําลงักาย______________________________________________ 

(ตวัอยา่งเช่น การจ๊อกก่ิง 20 นาที 5 ครัง้ตอ่สปัดาห์) 

พยานลงช่ือ_______________________________________________ 

 4. การฟื้นฟ ูด้านความคดิ 

เปาโล – โรมนั 12:2   2 ทิโมธี  4:12   
ผู้น ําจะต้อง มีวินัยในการพัฒนาด้านความคดิ  

ให้แบง่ปันวิธีการพฒันาด้านความคดิ – จากการอา่น การฟัง podcast ฟังคําเทศนา การใช้เวลาสว่นตวัใน

การทบทวนความคดิ 
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แบง่กนัในกลุม่ยอ่ย –  

วิธีไหนท่ีเหมาะกบัคณุท่ีสดุ 

ในช่วงสามเดือนท่ีผา่นมา คณุได้มีความคดิหรือแนวคดิอะไรใหม่ๆ บ้าง 

คณุจะพฒันาตวัเองด้านความคดิในอีก 6 เดือนข้างหน้าอยา่งไรบ้าง 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ช่วงย่อยเนือ้หา 
กรณีศกึษา 

ให้อา่นและแบง่ปันในกลุม่ยอ่ย – คณุจะให้คําแนะนําคนเหลา่นีอ้ยา่งไร 

1. คณุหน่อยเป็นผู้ นําในคริสตจกัรสาขาแหง่หนึง่ในกรุงเทพ เธอทํางานประจําวนัจนัทร์ถงึศกุร์ และ

อาสาสมคัรทํางานท่ีคริสตจกัรในวนัเสาร์และอาทิตย์ ในช่วงแรกท่ีคริสตจกัรสาขาเพิง่เร่ิมต้น เธอยงัมีเวลา

กบัครอบครัวในวนัเสาร์เกือบทกุสปัดาห์ แตเ่ม่ือคริสตจกัรสาขาเตบิโตขึน้ วนัเดียวท่ีเธอใช้เวลากบั

ครอบครัวก็ถกูใช้ไปกบังานพนัธกิจ เม่ือศษิยาภิบาลลาออกคณุหน่อยก็มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเพิ่มขึน้อีก 

เธอต้องเทศนา 3 ครัง้ตอ่เดือน ลกูๆของเธอบน่วา่ไมไ่ด้ใช้เวลากบัคณุแมเ่ลย เธอเหินหา่งกบัสามีด้วย วนั

หนึง่คณุหน่อยไมส่ามารถลกุขึน้จากเตียงไปโบสถ์ได้ เธอรู้สกึหมดแรงและไมอ่ยากทําอะไรเลย คณุจะให้

คําแนะนํากบัเธออยา่งไร 

2.  คณุบีเป็นศษิยาภิบาลท่ีคริสตจกัรแห่งหนึง่ท่ีมีสมาชิกหนึง่ร้อยคน เขามีความปรารถนาท่ีจะขยาย 

คริสตจกัรให้มีสมาชิกถึงสามร้อยคน เขามีกลุม่เซลทกุคืนวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์และกลบับ้านดกึทกุวนั เขาจะ

รับประทานอาหารมือ้ใหญ่และเข้านอนหลงัจากนัน้ คณุบีนํา้หนกัขึน้ เขาพยายามท่ีจะออกกําลงักายแตก็่

เลกิในเวลาสัน้ๆเพราะวา่ไมมี่เพ่ือนไปออกกําลงักายด้วย วนัหนึง่หลงัจากท่ีเทศนาจบ เขารู้สกึเวียนศรีษะ

และต้องนัง่พกั คณุหมอตรวจพบวา่เขามีความดนัสงูและเป็นโรคหวัใจ คณุบีมาพบคณุเพราะรู้วา่คณุเป็คน

ท่ีมีวนิยัในการออกกําลงักาย และเขาต้องการให้คณุเป็นผู้แนะนําในเร่ืองการออกกําลงักาย คณุจะช่วยเขา

อยา่งไร  

ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
ทบทวนการฟืน้ฟทูัง้ส่ีด้าน 

ให้เขียนแผนงานท่ีเฉพาะเจาะจงในการพฒันาตวัเองทัง้ส่ีด้าน 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั ให้เน้น

ในเร่ืองท่ีคณุต้องการพระคณุของพระเจ้าเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

 

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
Jim Loehr และ Tony Schwartz, The Power of Full Engagement: Managing 

Energy, Not Time, Is the key to High Performance and Personal Renewal. 

Leighton Ford, The Attentive Life: Discerning God’s Presence in All Things. อา่น 

“How do I Learn” จาก Peter F. Drucker, Management Challenges for the 21st 

Century. 
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บทที่ 5  การจบลงอย่างดี 
 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: ผู้ นําจะต้องตระหนกัถึงหลมุพรางของการเป็นผู้ นําและต้องทราบวา่จะจบลง

อยา่งดีได้อยา่งไร   

ช่วงแนะนําหวัข้อ: งานพนัธกิจเปรียบเหมือนการวิ่งมาราธอน ไมใ่ช่การวิ่งเร็ว การวิ่งมาราธอนนัน้วิง่อยา่งไร  

ให้คดิถึงการฝึกฝนและการมีมมุมองระยะยาว 

ให้คณุคดิถึงบคุคลท่ีมีอิทธพลท่ีไมไ่ด้จบลงอยา่งดี เช่น Tiger Woods  หรือ Jim Baker และคนท่ีจบลงแบบ

กลางๆ 

 

คําถามเปิด:  

คณุอยากจบลงอยา่งดีหรือไม ่

คณุมีมมุมองระยะยาวหรือไม ่

มีหลมุพรางอะไรบ้างท่ีอาจทําให้คณุพลาดจากการจบลงอยา่งดี 

 
ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อแนะนํา: ให้เลน่เกมของการมองเห็นสว่นเลก็ๆของภาพใหญ่ อาจจะใช้ power point แสดงภาพเลก็ๆ

ท่ีเป็นสว่นของรูปสตัว์หรือรูปทิวทศัน์ในสไลด์แรก และให้กลุม่ทายวา่รูปใหญ่ในสไลด์ท่ีสองนัน้คืออะไร  

ให้ผู้ดําเนินรายการอธิบายว่าบางคร้ังเราเห็นภาพเพียงส่วนเดียวและไม่เห็นภาพใหญ่ท้ังหมด ซ่ึงอาจทําให้

เราเลือกใช้ทางลัดหรือมุ่งหมายผลเพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน การมีมุมมองระยะยาวน้ันจําเป็นมากสําหรับการ

เป็นผู้นําและจะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินต่อไป 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
กษัตริย์ซาโลมอน – 1 พงศกษัตริย์ 4:29‐34, 11:9‐13 

 
ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
ทําไมกษัตริย์ซาโลมอนจงึไมไ่ด้จบลงอยา่งดี  
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กษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ซาโลมอนแตกตา่งกนัอยา่งไร 

กษัตริย์ซาโลมอนอาจจะประสบความสําเร็จในระดบัไหนหากพระองค์เช่ือฟังพระเจ้าและจบลงอยา่งดี    

 
ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
อุปสรรค 5 ประการของการจบลงอย่างด  ี

1. การล้มเหลวในการบริหารการเงนิ – ขาดความรับผิดชอบและการทําบญัชีท่ีดี ท่ีจริงแล้วเร่ือง

เงินทองเป็นการทดลองเร่ืองใหญ่สําหรับผู้ นําศาสนา 

อา่นลกูา 16: 13‐15 เราต้องเปล่ียนแปลงอยา่งไรในเร่ืองการดแูลเงินทองของคริสตจกัรและของ

ชีวิตสว่นตวั 

2. ความหยิ่งยะโสและการใช้อาํนาจในทางที่ผิด – การไมรั่บฟังผู้ อ่ืน มีลกัษณะเป็นนกัผจญภยั

โดดเด่ียวไมอ่ยากทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ให้คดิถึงตวัอยา่งผู้ นําในพระคมัภีร์ท่ีทํางานคนเดียวและไมมี่

ความรับผิดชอบ  

อา่น 1 ซามเูอล 14:24‐30 ผู้ นําไทยมีมมุมองตอ่อํานาจอยา่งไร คณุเคยเห็นการใชอํานาจในทางท่ี

ผิดหรือไม ่

ข้อแนะนําบทบาทสมมต ิ– จดัคนกลุม่หนึง่ให้ผกูผ้าปิดตาไว้และให้มีผู้ นําท่ีออกคําสัง่เทา่นัน้ให้

พวกเขาทํานัน่ทําน่ี หลงัจากนัน้ให้ถามความรู้สกึของผู้ตามท่ีมีผู้ นําท่ีบอกให้ทําตามโดยท่ีไมมี่สว่น

ร่วมกบัผู้ตามเลย 

 

อภิปราย – อํานาจจะถกูใช้ในทางสร้างสรรค์หรือในทางลบในบริบทของคริสตจกัรของท่าน

อยา่งไร 

3. เพศและปัญหาจากการแต่งงาน – การไมมี่ความรับผิดชอบ คอ่ยๆตกลงในการทดลอง เหมือน 

กบในสภุาษิตท่ีคอ่ยๆตกลงไปในนํา้ร้อน สาเหตท่ีุเราจะตกหลมุของการทดลองทางเพศนัน้มีอยู่

หลายอยา่ง เชน่การไมรู้่จกัตวัตน ปัญหาในชีวิตแตง่งานในอดีตและปัจจบุนัท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไข 
 

อา่น 1 ทิโมธี 3:5 ความกดดนัในชีวิตแตง่งานท่ีศษิยาภิบาลหือผู้ นําชาวไทยมกัจะประสบ

เหมือนๆกนัคืออะไรบ้าง  
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4. การไม่เตบิโต – เหมือนกบัเวลาท่ีกําลงัขบัรถบนถนนท่ีสบายๆ ไมจํ่าเป็นต้องเปลีย่นความเร็ว 

คนขบัก็จะเผลอหลบัได้ง่ายๆ ผู้ นําบางคนหยดุเตบิโต ไมพ่ฒันาตนเอง สิง่นีจ้ะนําไปสูก่ารจบแบบ

กลางๆและไมบ่รรลเุปา้หมายของการทรงเรียกของพระเจ้าได้สําเร็จ 

ชิวิตด้านไหนของคณุท่ีไมเ่ตบิโต 

คณุกําลงัพยายามพฒันาของประทานฝ่ายวิญญาณของคณุและบคุลกิภาพของคณุอยูห่รือไม ่

ผู้ดําเนินรายการอาจจะเป็นพยานได้ – ให้ยกตวัอยา่ง/เร่ืองราววา่ผู้ นําจะเอาชนะอปุสรรคเร่ืองการ

ไมเ่ตบิโตได้อยา่งไร 

5. การเอาพันธกิจมาแทนที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า – 

กรณีศกึษา: ศษิยาภิบาลไทยคนหนึง่เร่ิมต้นได้ดีในงานพนัธกิจและได้รับแรงบนัดาลจากพระเจ้า เม่ือเวลา

ผา่นไป ศษิยาภิบาลคนนัน้มีความมุง่มัน่ท่ีจะประสบความสําเร็จและเป็นท่ียอมรับของผู้คนจนเวลาท่ีเขาใช้

กบัพระเจ้าคอ่ยๆ ลดลงไป และความสําเร็จของงานพนัธกิจก็เข้ามาแทนท่ีการดําเนินกบัพระเจ้า 

ให้ถามคําถามนี:้ ศษิยาภิบาลคนนีไ้ด้ทําอะไรผิดพลาดไปแล้วบ้าง ศษิยาภิบาลคนนีจ้ะแก้ไขเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

 

เวลาไตร่ตรองสว่นตวัและในกลุม่: คณุต้องตอ่สู้กบัเร่ืองไหนมากกวา่กนั คณุจะหลีกเล่ียงหลมุพรางหรือ

จดัการกบัหลมุพรางท่ีเจออยา่งไร 

ให้ใช้เวลาสว่นตวัเขียนคําตอบ และกลบัมาแบง่ปันกบัคนในกลุม่ 3‐4 คน 

 

ผู้น ําจะจบลงอย่างดไีด้อย่างไร 
ให้มุง่มัน่ท่ีจะจบลงท่ีเส้นชยัอยา่งดี 

อา่นฟิลปิปี 3:12‐14 

คณุคดิวา่ทําไมเปาโลจงึจบลงอยา่งดี 

วนันีค้ณุจะเปลี่ยนแปลงตวัเองอยา่งไร 

 

7 ประการท่ีจะเพิ่มโอกาสของการจบลงอยา่งดี 

1. มุมมอง ‐ 

ให้นึกถึงเกมท่ีเล่นในตอนแรก และบทเรียนเร่ืองมุมมองชีวิตระยะยาว 
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2. ความรักต่อพระเจ้าและต่อผู้คน – (วิวรณ์ 2:4) เราจะรักษาความรักของเราได้อยา่งไร 

3. การเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองความรู้ในพระคําของพระเจ้า – เราจะเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ในเร่ืองความรู้ในพระคําของพระเจ้าได้อยา่งไร ให้แบ่งปันวิธีท่ีจะศึกษาพระคัมภีร์หลาย แๆบบ 

4. การฟ้ืนฟู – อะไรท่ีทําให้คณุได้รับการฟืน้ฟ ูการอยูค่นเดียวหรือการมีเพ่ือนฝงู การพดูคยุกบัคน

อ่ืนหรือการอา่น (ให้แบง่ปันกบัคนในกลุม่ 3‐4 คน) 

5. วินัย – วินยัทางจิตวิญญาณหรือนิสยัท่ีทําเป็นประจําอะไรบ้างท่ีเราจะทําได้เพ่ือให้ได้รับการฟืน้ฟ ู

เราจะได้รับการฟืน้ฟดู้วยวิธีการอยา่งไรได้บ้างตามบคุลกิลกัษณะของเรา (ขออาสาสมคัรท่ีจะ

แบง่ปันกบักลุม่ใหญ่ มีวินยัอะไรบ้างท่ีคณุทําแล้วได้ผลในหลายปีท่ีผา่นมา)   

6. ท่าทีการเรียนรู้ – คณุยงัมีความกระตือรือล้นท่ีอยากเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ และเตบิโตฝ่ายจิตวิญญาณ

อยูห่รือไม ่ 

7. การมีพ่ีเล้ียงในพันธกิจ – ใครคือผู้ ท่ีให้คําปรึกษากบัคณุท่ีจะชว่ยให้คณุเตบิโตได้  

 
ช่วงย่อยเนือ้หา 
เวลาไตร่ตรองสว่นตวัและในกลุม่: ข้อไหนใน 7 ประการท่ีคณุอยากจะพฒันามากขึน้ไปอีก ให้ผู้ เข้าร่วมตัง้

คําถามและช่วยกนัตอบเก่ียวกบัตวัช่วยทัง้เจ็ดประการ 

 
ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
ขัน้ตอน: ให้เขียนวธีิท่ีคณุจะเร่ิมต้นใช้ตวัช่วยทัง้เจ็ดประการ 

1. 

2. 

3. 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 
หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
อปุสรรคของการจบลงอยา่งดี และสิง่ท่ีจะเพิ่มโอกาสของการจบลงอยา่งดีดดัแปลงมาจาก Leadership 

Perspectives: How to Study the Bible for Leadership Insights ของ Robert Clinton, 
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The Family Life of a Christ Leader ของ Ajith Fernando, 

Sacred Rhythms: Arranging our Lives for Spiritual Transformation ของ Ruth 
Haley Barton 

และบทท่ี 1: Allowing Ministry to Replace Jesus, Mistakes Leaders Make. ของ Dave 
Kraft 
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บทที่ 6  การนําด้วยวัตถุประสงค์และนิมติ 
 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

 

เร่ืองเลา่เปิดบทเรียน : ชาวอเมริกนัพืน้เมืองคนหนึง่มีลกูชาย 3 คน เขาต้องตดัสนิใจวา่เลือกวา่ใครจะเป็น

หวัหน้าเผา่คนตอ่ไป เขาทดสอบพวกลกูๆโดยการให้พวกเขาออกจากบ้านไปและให้นําของท่ีเป็นประโยชน์

กลบัมา คนแรกนําเหลก็กลบัมาและบอกวา่ “เอาไว้ทําอาวธุเพิ่มเตมิ” คนท่ีสองนําไม้กลบัมาและบอกวา่ 

“เอาไว้ทําเชือ้เพลงิและของใช้งานอ่ืนๆ” คนท่ีสามไปนานมากและกลบัมามือเปลา่ เขาพดูวา่ “ผมได้เห็น

ดนิแดนแห่งหนึง่ท่ีมีทกุสิง่ท่ีเราต้องการ ผมก็เลยอยูท่ี่นัน่สกัพกั ทกุคนไปท่ีนัน่กบัผมเถอะ” ลกูชายคนท่ี

สามได้เป็นหวัหน้าเผา่คนตอ่ไปเพราะวา่เขาเป็นคนท่ีมีนิมิต 

 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เข้าใจวตัถปุระสงค์ในชีวิตคณุ ให้เขียนนิมติสําหรับคริสตจกัร/งานพนัธกิจของ

คณุและมีแผนงานเพ่ือทําให้สําเร็จ 

 

คําถามเปิด:  

ทําไมการมีนิมติจงึมีความสําคญั 

การมีนิมิตและการวางแผนเพ่ืออนาคตมีข้อดีตอ่คณุอยา่งไร 

‐ สร้างความหวงั 

‐ สร้างความกระตือรือล้นให้กลุ่ม/คริสตจักร 

‐ ให้ความชัดเจนและทิศทางในการทํางาน 

‐ ทําให้มีการวางแผนท่ีดี 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อแนะนํา: ให้ผู้ เข้าร่วมนัง่เป็นคู ่ให้คนหนึง่มีกระดาษท่ีมีรูปภาพ/รูปทิวทศัน์ (ให้เตรียมถ่ายเอกสารมา) 

และอีกคนหนึง่มีแตก่ระดาษเปลา่กบัปากกา แล้วให้ทัง้สองคนนัง่หนัหลงัชนกนัโดยท่ีห้ามมองกนั คนท่ีมี
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รูปภาพต้องบอกให้อีกคนหนึง่วาดภาพตามท่ีบอกโดยต้องไมใ่ห้เห็นรูปภาพบนกระดาษ คนท่ีต้องวาดตาม

จะต้องฟังและวาดตามท่ีบอก ให้ใช้เวลาวาด 3 นาที จากนัน้ให้ทกุคนโชว์รูปท่ีวาดให้คนในกลุม่ด ู

 

ช่วงเวลาไตร่ตรอง: คณุได้เรียนรู้อะไรจากเกมนี ้คณุเห็นถึงความสําคญัของการสื่อสารนิมิตอยา่งชดัเจน

หรือไม ่

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
โยชวูา 1:1‐5 

เนหะมีย์ 2:11‐18 

ลกูา 9:51 

 
ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
มีใครอีกบ้างในพระคมัภีร์หรือในประวตัศิาสตร์คริสตจกัรท่ีมีนิมิตท่ีชดัเจน 

คนเหลา่นีมี้วตัถปุระสงค์และนิมิตได้อยา่งไร 

อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งวตัถปุระสงค์ในชีวิตของคณุและนิมิตของคริสตจกัรหรือองค์กร 

 
ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
1. วัตถุประสงค์ในชีวิต 

“ผู้ นําคือคนท่ีมีแมเ่หลก็อยูใ่นหวัใจและมีเข็มทิศอยูใ่นหวั” โรเบร์ิต ทาวน์เซน็ต์ 

ถ้าคณุสามารถทําอะไรก็ได้ คณุจะทําอะไร 

‐ มีคริสเตียนมากเกินไปท่ีไมมี่วตัถปุระสงค์ในชีวิตท่ีชดัเจน 

‐ มีผู้ นํามากเกินไปท่ีมีวตัถปุระสงค์มมุกว้างแตข่าดประเดน็สําคญั 

‐ มีวตัถปุระสงค์ในชีวิตของหลายคนท่ีงา่ยเกินไปและขาดความเช่ือ  

คณุมีวตัถปุระสงค์ในชีวิตท่ีชดัเจนท่ีเฉพาะเจาะจงและ มีความเช่ืออนัแรงกล้าในพระเจ้าหรือไม ่ 

 

น่ีคือวิธีคดิ 7 ขัน้ตอนท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถตัง้วตัถปุระสงค์ในชีวิตได้ 

1. คณุชอบข้อพระคมัภีร์ข้อไหนท่ีสดุหรือบคุคลในพระคมัภีร์คนไหนท่ีคณุคดิวา่คล้ายกบัคณุมากท่ีสดุ 

2. พระเจ้าได้ทรงใช้คณุมากท่ีสดุอยา่งไรในช่วง 3‐5 ปีท่ีผา่นมา 
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3. กิจกรรมอะไรท่ีทําให้คณุมีพลงัและมีความกระตือรือล้น 

4. ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถของคณุคืออะไร 

5. คณุได้รับการรับรองในเร่ืองอะไรจากสมาชิกและผู้ นําในคริสตจกัร 

6. เลือกคําสําคญัจากคําตอบของคําถามด้านบน  

7. ใช้คําสําคญัเหลา่นัน้ในการเขียนประโยคท่ีสมบรูณ์ โดยเร่ิมวา่: วตัถปุระสงค์ในชีวิตของฉนัคือ 

__________________________________________________ 

ตวัอยา่งเช่น: วตัถปุระสงค์ในชีวิตของฉนัคือ การสร้างสาวกท่ีทํางานพนัธกิจผู้ซึง่จะเปล่ียนแปลงสงัคมเพ่ือ

พระสริิของพระเจ้า 

วตัถปุระสงค์ในชีวิตของฉนัคือ การสอนและฟมูฟักหนุม่สาวเพ่ือให้พวกเขาได้ค้นพบการทรงเรียกของพระ

เจ้าในชีวิตและดําเนินอยูใ่นการทางเรียกนัน้  

 

วตัถปุระสงค์ในชีวิตของฉนัคือ การสร้างแรงบนัดาลใจและสอนคนของพระเจ้าด้วยพระคําและสร้างผู้ นําท่ี

มีพระคริสต์เป็นศนูย์กลางจากหลายๆประชาชาตเิพ่ือรับใช้ในพนัธกิจของพระเจ้า   

 

2. นิมิตของคริสตจักรและองค์กรของคุณ 
มีอะไรท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้คณุ 

ให้แบง่ปันกบัคนในกลุม่ 

ตัวอย่าง D.L. Moody, George Muller, J.O. Frazer, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, John Song, 

ผู้นําชาวไทยคนอ่ืน แๆละเร่ืองราวของพวกเขาท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้เราทํางานพันธกิจหรืองานรับใช้ 

 

การแบง่ปันเร่ืองราวนัน้สําคญัอยา่งไร 

 

เร่ืองราวนัน้สามารถอธิบายและเปิดเผยนิมติของเราได้ เร่ืองราวยงัสามารถสร้างอารมณ์ร่วมและความ

กระตือรือล้น – โดยมีท่ีมาจากหวัใจได้ 

 

“ถ้าเร่ืองราวนัน้ไมมี่คา่พอสําหรับชีวิตของคณุและของคนอ่ืน ให้ทิง้สิง่นัน้และตามหาสิง่ท่ีมีคา่พอท่ีคณุจะ

รับใช้” – อลัเบร์ิต โมเลอร์  

 

มีขัน้ตอนท่ีจําเป็นอยู ่3 อยา่ง 1. สร้างนิมิต 2. ส่ือสารนิมิมิต 3. ทําให้นิมิตน้ันเป็นจริง 
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1. สร้างนิมิต 

นิมิตของเรามาจากเร่ืองราวท่ีเป็นแรงบนัดาลใจและควรจะอยูใ่นกรอบของเร่ืองราวของพระคมัภีร์ – การ

ทรงสร้าง การตกลงในความบาป การทรงไถ่ การเสดจ็กลบัมาของพระคริสต์ 

นิมิตท่ีไมดี่เป็นอยา่งไร 

นิมิตท่ีดีเป็นอยา่งไร 

ให้แบง่สองแถวบนกระดานและให้ผู้ เข้าร่วมแสดงความคดิเห็น 

 

ตวัอยา่งของนิมิตท่ีไมดี่ 

‐ กว้างเกินไป 

‐ ปลอดภยัเกินไป/ง่ายเกินไป (ไมต้่องใช้ความเช่ือหรือการเส่ียง ฟังดมีูหลกัศาสนศาสตร์แตน่่าเบ่ือ) 

‐ แคบเกินไป (ไมมี่สว่นของของประทานของผู้ อ่ืน) 

‐ ท้าทายเกินไป (ไมมี่คํานงึถึงความจริงวา่พระเจ้าได้ทรงทํางานอยา่งไรในอดีตและในปัจจบุนัสําหรับงาน

ของคณุ) 

‐ ไมส่อดคล้องกบัพระคมัภีร์ (ไมเ่ป็นไปตามสาระสําคญัตามพระคมัภีร์) 

คณุมีความคดิเห็นอยา่งไรกบัคํากลา่วนี:้ หากนิมิตนัน้ไมไ่ด้ทําให้คณุกลวั นิมิตนัน้ก็เลก็เกินไป – บราเดอร์ 

แอนดริว 

คริสตจกัรหรือองค์กรของคณุมีนิมิตหรือไม ่ถ้ายงัไมมี่คณุจะเร่ิมเขียนเม่ือไร 

นิมิตของคณุมาจากพระเจ้าหรือไม ่

ให้ไตร่ตรองโดยใช้หลกัการตามพระคมัภีร์: นิมิตของคณุสว่นใดท่ีอยูบ่นหลกัการตามพระคมัภีร์ สว่นใดท่ี

ไมไ่ด้อยูบ่นหลกัการตามพระคมัภีร์อยา่งชดัเจนและอาจจะต้องปรับเปลี่ยน 

 

ให้ทบทวนสิง่ท่ีนิมิตท่ีดีต้องมีอีกครัง้: ต้องชดัเจน เฉพาะเจาะจง ท้าทายหรือนา่กลวั ต้องกว้างพอประมาณ 

ต้องสามารถทําจริงได้ ต้องสมเหตสุมผล อยูบ่นหลกัการของพระคมัภีร์และสอดคล้องกบัพระมหาบญัชา 



34 
 

 

ให้เขียนนิมิตท่ีปรับเปล่ียนแล้วตรงนี_้_____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

2. ส่ือสารนิมิต 

พระเยซส่ืูอสารนิมิตของพระองค์กบัสาวกของพระองค์อยา่งไร 

ให้เขียนวิธีท่ีผู้ นําจะใช้ส่ือสารนิมิตของพวกเขาได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ให้ตอบคําถามเหลา่นี:้ วิธีไหนท่ีคณุใช้แล้วได้ผล วิธีไหนท่ีคณุใช้แล้วไมไ่ด้ผล (ตัวอย่างเช่น วิธีการเล่าเร่ือง

ได้ผล การเขียนนิมิตลงบนป้ายขนาดใหญ่ไม่ได้ผล) 

 

ให้อภิปรายในกลุม่ยอ่ยและแบง่ปันสิง่ท่ีได้เรียนรู้กบักลุม่ใหญ่ 

3. ทําให้นิมิตน้ันเป็นจริง 

ให้โชว์รูปภาพท่ีมีรูปซ้อนกัน 3 ช้ัน (ตัวอย่างเช่น รูปบ้าน มีลําธารไหลผ่าน มีภูเขาท่ีเห็นอยู่ไกล )ๆ 

สิง่ท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุคืออะไร 

ภมูิประเทศท่ีอยูช่่วงกลางคืออะไร 

สิง่ท่ีเห็นไกลๆในภาพคืออะไร 

ในทํานองเดียวกนั นิมิตนัน้ต้องมีระยะใกล้ กลางและยาว 

 

ระยะใกล้ (3 เดือนข้างหน้า) 

ระยะกลาง (1‐3 ปีข้างหน้า) 

ระยะยาว (5‐7 ปีข้างหน้า) 

 



35 
 

วางแผนเพื่อทําให้นิมิตนัน้เป็นจริง: 

ผู้ดําเนินรายการอ่านคําถามด้านล่างช้า แๆละให้เวลาผู้เข้าร่วมไต่รตรองและเขียนคําตอบ เม่ือทํา

แบบฝึกหัดน่ีจบ ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กันเพ่ือพูดคุยถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

เพ่ือให้คณุสามารถบรรลถุึงนิมิตท่ีมาจากพระเจ้าได้ อะไรคือนิมิตระยะใกล้ของคริสตจกัรหรือองค์กรของ

คณุ (3 เดือนข้างหน้า) 

 

________________________________________________________ 

‐ คณุจะเร่ิมเม่ือไรและอยา่งไร 

‐ คณุต้องการทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อจะทําให้นิมิตนีสํ้าเร็จ  

‐ ใครท่ีจะช่วยคณุหรือมีสว่นสนบัสนนุคณุ 

 

เพ่ือให้คณุสามารถบรรลถุึงนิมิตท่ีมาจากพระเจ้าได้ อะไรคือนิมิตระยะกลางของคริสตจกัรหรือองค์กรของ

คณุ (1‐3 ปีข้างหน้า) 

 

________________________________________________________ 

‐ คณุต้องการทรัพยากรหรือทีมแบบไหน 

‐ คณุจะหาทรัพยากรหรือทีมแบบท่ีต้องการได้อยา่งไร 

‐ ใครท่ีจะเป็นครูฝึกให้คณุหรือให้คําแนะนําและข้อมลูกบัคณุ  

 

เพ่ือให้คณุสามารถบรรลถุึงนิมิตท่ีมาจากพระเจ้าได้ อะไรคือนิมิตระยะใกล้ของคริสตจกัรหรือองค์กรของ

คณุ (5‐7 ปีข้างหน้า) 

 

________________________________________________________ 
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‐ คณุต้องการทรัพยากรหรือทีมแบบไหน 

‐ คณุจะเตรียมตวัเพ่ือนิมิตระยะยาวได้ด้วยวิธีไหนอีกบ้าง 

 
ช่วงย่อยเนือ้หา 
หากมีเวลามีข้อแนะนําให้ แบง่ผู้ เข้าร่วมเป็นกลุม่ๆ โดยให้คนท่ีมาจากทีมเดียวกนัอยูก่ลุม่เดียวกนั ให้วาด

รูปนิมิตของคริสตจกัรหรือองค์กรลงบนแผน่กระดาษ โดยให้วาดให้ดสูนกุ สร้างสรรค์  

 
ช่วงประยุกต์ใช้และแนะนําการบ้าน 
ใช้เขียนวตัถปุระสงค์ในชีวิตและนิมิตของคณุบนกระดาษสองแผน่ท่ีมีสีตา่งกนั ให้เขียนอยา่งสวยงามและ

ตดิไว้ในท่ีท่ีคณุมองเห็นได้ทกุวนั หรือให้เขียนลงบนกระดาษเลก็ๆก็ได้ ให้อธิษฐานเร่ืองวตัถปุระสงค์ในชีวิต

และนิมิตทกุวนั 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 
หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
God Dreams ของ Will Mancini, Leaders who Lasts ของ Dave Kraft, The Conviction 

to Lead ของ Albert Mohler 
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บทที่ 7  การสร้างสาวกและการเป็นพ ี่เลีย้ง 
ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: ผู้ นําจะต้องตระหนกัถึงความสําคญัของการสร้างสาวกและการเป็นพ่ีเลีย้ง และ

จะต้องทราบวา่จะเร่ิมต้นทําทนัทีได้อยา่งไร  

 

ทําไมในคริสตจกัรทกุวนันีมี้ผู้ ท่ีเป็นสาวกอยูจํ่านวนน้อยเท่านัน้ 

ทําไมในคริสตจกัรทกุวนันีมี้ผู้ ท่ีเป็นผู้ นําอยูจํ่านวนน้อยเท่านัน้ 

(เพราะว่าเรามีคนจํานวนน้อยมากจริง ท่ีๆมีความต้ังใจท่ีจะสร้างสาวกและสร้างผู้นํา) 

 

กิจกรรม ให้คดิถึงคนท่ีเคยมีสว่นในการสร้างคณุให้เป็นสาวกและพฒันาคณุ พวกเขาได้ช่วยเหลือคณุใน

เร่ืองใดบ้าง ให้เขียนช่ือบคุคลเหลา่นัน้และวิธีท่ีพวกเขาได้ช่วยเหลือคณุในกรอบเวลาด้านลา่ง 

 

ผู้ดําเนินรายการ: ให้เล่าถึงช่วงเวลาท่ีมีพ่ีเล้ียงบางคนในชีวิตของคุณให้กลุ่มใหญ่ฟัง และให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้

เวลาเขียนแผนผงัเวลาของพวกเขาและแบ่งปันกับ 1 หรือ 2 คนในกลุ่มเล็ก 

 

_________l_________l_________l_______→ 

อาย ุ1‐18  18‐30             30‐40      40 ‐ ? 

 

คําถามเปิด: 

แบบฝึกหดันีมี้ประโยชน์กบัคณุอยา่งไร 

คณุได้รับแรงบนัดาลใจมากขึน้ในการสร้างสาวกและพฒันาผู้ อ่ืนหรือไม ่

การสร้างสาวกและการเป็นพ่ีเลีย้งแตกตา่งกนัอยา่งไร 

การสร้างสาวกคือการสร้างส่วนประกอบท่ีจําเป็นของชีวิตคริสเตียนให้กับผู้เช่ือทุกคน การเป็นพ่ีเล้ียงคือ

การสร้างผู้นําสําหรับงานพันธกิจเฉพาะด้าน 
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ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อแนะนํา: ให้ทํากิจกรรมบางอยา่งเช่นเต้นหรือร้องเพลง แล้วให้ผู้ เข้าร่วมสองสามคนทําตามและ ให้ทํา

แบบนีต้อ่ๆกนัไป 

ให้กล่าวถึงพลังของการเลียนแบบ และแนะนําว่าการเป็นผู้สาธิตและผู้ทําตามท่ีดีต้องเป็นอย่างไร พ่ีเล้ียงท่ี

ดีต้องเป็นผู้สาธิตท่ีดี และน้องเล้ียงท่ีดีต้องเป็นผู้ทําตามท่ีดี 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
มาระโก 1:17, 1 โครินธ์ 11:1 
 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
ความหมายของสาวกคืออะไร 

พระเยซทูรงสร้างสาวกอยา่งไร 

เปาโลสร้างผู้ นําอยา่งไร 

 
ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
การเป็นสาวก 
การเป็นสาวกเป็นอยา่งไร 

(แนะนําให้โชว์ภาพประกอบ – Tree of Discipleship ในหนงัสือ The Discipleship Difference ของ 

Robert Logan) 

สว่นไหนท่ีเราทําได้ดีแล้ว 

สว่นไหนท่ีเราต้องพฒันาปรับปรุงตอ่ไป 

 

พระเยซทูรงสร้างสาวกอยา่งไรและสว่นไหนท่ีเรายงัทําไมถ่กูต้อง 

ให้เขียนหลกัการการสร้างสาวกบนหลกัการท่ีพระเยซทูรงใช้ ให้ทํากิจกรรมนีใ้นกลุม่ยอ่ยและอภิปรายให้

กลุม่ใหญ่ฟัง ให้เขียนหลกัการของพระองค์บนกระดาน 
1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 



39 
 

7.__________________________________ 

 

เราต้องปรับเปลี่ยนวธีิการหรือแผนงานของเราอยา่งไร 

 
การเป็นพี่เลีย้งหรือการสร้างผู้น ํา 
ตวัอยา่งของการเป็นพ่ีเลีย้งจากพระคมัภีร์เดมิ 2 ตวัอยา่งคือ 
โมเสสและโยชูวา 

___ 1. โมเสสสง่โยชวูาออกไปทําศกึและอธิษฐานเผ่ือเขา 

พ่ีเลีย้งต้องสง่น้องเลีย้งออกไปทํางานและทําศกึและสนบัสนนุเขาด้วยการอธิษฐาน อพยพ 17:8‐16 

___ 2. โมเสสเชิญชวนให้โยชวูาเข้าเฝา้พระเจ้าร่วมกบัเขา  

พ่ีเลีย้งต้องเชิญชวนให้น้องเลีย้งมีประสบการณ์กบัพระเจ้าผา่นทางการนมสัการและการเข้าเฝา้พระเจ้า 

อพยพ 24:12‐18, 33:7‐11 

___ 3. โมเสสสอนให้โยชวูายอมรับผู้ นําคนอ่ืนท่ีเป็นผู้ เผยพระวจนะ    

พ่ีเลีย้งต้องสง่เสริมให้น้องเลีย้งใจกว้างและยอมรับผู้ นําคนอ่ืนๆด้วย กนัดารวิถ๊ 11:26‐30 

___ 4. โมเสสสอนให้โยชวูามีนิมิตสําหรับอนาคต  

พ่ีเลีย้งต้องยํา้ให้น้องเลีย้งเห็นความสําคญัของการมีนิมติ กนัดารวิถ๊ 13:16‐25 

___ 5. โมเสสตอ่วา่ ตกัเตือนและให้กําลงัใจโยชวูา  

พ่ีเลีย้งต้องตอ่วา่ ตกัเตือนให้กําลงัใจน้องเลีย้งโดยใช้การอธิบายในสถานการณ์ตา่งๆ เฉลยธรรมบญัญตั ิ
31:1‐8 

 
เอลียาห์และเอลีชา 

___ 6. เอลีชาตดิตามตามเอลียาห์ก้าวตอ่ก้าวในทกุๆท่ี 

น้องเลีย้งต้องมีความสตัย์ซือ่ตอ่พ่ีเลีย้ง 2 พงศ์กษัตริย์ 2:1‐18 

___ 7. เอลีชามีความกระตือรือล้นท่ีจะได้รับคําอวยพรจากเอลียาห์ 

น้องเลีย้งต้องมีความหิวกระหายท่ีจะได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้าและการอวยพรจากพ่ีเลีย้ง 2 พงศ์

กษัตริย์ 2:1‐18 

___ 8. ตวัอยา่งจากโรงเรียนสอนผู้ เผยพระวจนะ เอลีชาไมไ่ด้ตัง้ความหวงัทัง้หมดไว้กบัคนเพียงหนึง่คน 

พ่ีเลีย้งควรท่ีจะฝึกฝนคนหลายๆคนแทนท่ีจะฝึกฝนบางคนเพียงคนเดียว 2 พงศ์กษัตริย์ 4:38, 6:1 

___ 9. เอลีชาดแูลเหลา่ผู้ เผยพระวจนะในหลายๆทาง คอยแก้ปัญหาตา่งๆให้พวกเขา พ่ีเลีย้งควรจะดแูล

น้องเลีย้งในทกุๆด้าน เพ่ือชว่ยให้พวกเขาแก้ปัญหาตา่งๆให้ได้ด้วยการอธิษฐาน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:38‐44 
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___ 10. เอลีชาอธิษฐานให้ตาของคนใช้ของเขาเปิด พ่ีเลีย้งควรจะอธิษฐานให้น้องเลีย้งมีความเข้าใจฝ่าย

วิญญาณ 2 พงศ์กษัตริย์ 6:17 

 

ไตร่ตรอง – ให้คณุไตร่ตรองดวูา่ข้อไหนในสบิข้อด้านบนในการเป็นพ่ีเลีย้งสําคญัท่ีสดุสําหรับพนัธกิจของ

คณุในเวลานี ้ให้เลือก 3 ข้อ 

 
หกวธิ ีในการเป็นพี่เลีย้ง 

 
ผู้สร้างสาวก ผู้ให้คาํแนะนําด้านจติ

วิญญาณ 
โค้ช 

สร้างพืน้ฐานของการเป็นคริส
เตียน เช่นการเฝา้เด่ียว วธีิ
ศกึษาพระคมัภีร์ และการเป็น
พยาน 

ถามคําถามเก่ียวกบัชีวิต
สว่นตวั สงัเกตข้อบกพร่อง ผล
ของพระวิญญาณ สง่เสริมการ
เตบิโตฝ่ายวิญญาณ 

แนะนําและพฒันาทกัษะในการ
ทําพนัธกิจเชน่การนํานมสัการ 
การนํากลุม่ยอ่ยเป็นต้น 

ใคร? 
 

? ? 

อาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุน 
สง่ตอ่ความรู้ สอนพระคมัภีร์
เชิงลกึ สร้างแรงกระตุ้นให้
เรียนรู้ แนะนํามมุมองใหม่ๆ  

เปิดเผยสาเหตขุองปัญหา 
จดัการกบัปัญหาทางด้าน
อารมณ์หรือด้านจิตวิญญาณ
ระดบัลกึ 

กระตุ้น ปกปอ้ง สนบัสนนุ 
เปิดทางใหม่ๆ ให้งานพนัธกิจ 
ขยายเครือขา่ยความสมัพนัธ์
เพ่ือความก้าวหน้าของงาน 

ใคร? 
 

? ? 

 

ตรวจสอบ – คณุเป็นพ่ีเลีย้งให้กบัใคร และทําหน้าท่ีอยา่งไรจากหกหน้าท่ีด้านบน 

 

ให้ผู้ดําเนินรายการกล่าวถึงวิธี MAWL – ทชดม “ทําให้ดู ช่วยให้ทํา ดูให้ทํา มอบให้ทํา” หรือ 

อีกวิธีหน่ึงคือ “ฉันทํา คุณดู, ฉันทํา คุณช่วย, คุณทํา ฉันช่วย, คุณทํา ฉันดู” 

คณุจะใช้วิธีทวีคณูในความสมัพนัธ์แบบพ่ีเลีย้งของคณุได้อยา่งไร 
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ช่วงย่อยเนือ้หา 
อะไรคืออปุสรรคท่ีคณุยงัเจออยูใ่นการสร้างผู้ นําในคริสตจกัร 

ให้เขียนอปุสรรคเหลา่นัน้ และเลน่บทบาทสมมตขิองอปุสรรคหนึง่อยา่งและจากนัน้เลน่บทบาทสมมตขิอง

ทางแก้ปัญหาของอปุสรรคนัน้  

(คําแนะนํา: การขาดการมีความคิดเร่ืองการให้อํานาจผู้อ่ืน การทํางานท่ีมีหลายลําดับข้ันเกินไป การให้

ความสนใจกับคนท่ีไม่เหมาะสม การขาดความต้ังใจจริงและความต่อเน่ือง.....................)  

 
ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน 
เร่ืองเลา่ปิดบทเรียน: อะไรคือคณุสมบตัท่ีิจําเป็น 3 ประการสําหรับการเป็นพ่ีเลีย้งท่ีดี 

คําแนะนํา: ให้เล่าเร่ืองคําพยานของมิชชันนารีท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีชาวเวียดนามสอบสวน “คุณมาทําอะไรใน

ประเทศของเรา” มิชชันนารี: “ผมรักศิษยาภิบาลเหล่าน้ี ผมอยากให้พวกเขาเป็นศิษยาภิบาลท่ีดีข้ึน ถ้าผม

ไม่สามารถทําได้และต้องน่ังอยู่ท่ีบ้าน ผมขอตายเสียดีกว่า......” เจ้าหน้าท่ีชาวเวียดนามรู้สึกตกตะลึงกับ

คําตอบของมิชชันนารี “เขาว่ากันว่าคุณพูดภาษของเราได้คล่อง และคุณรักคนของเราอย่างพิเศษ ผม

ยอมรับว่าผมก็เห็นเป็นอย่างน้ัน ผมจะอนุญาติให้คุณทําการสอนได้” คุณสมบัติ 3 ประการน้ันก็คือ ความ

รักท่ีมาจากพระเจ้า การส่ือสารท่ีชัดเจนและชีวิตท่ีเป็นแบบอย่าง 

 

ขัน้ตอนตอ่ไป – คณุจะเป็นพ่ีเลีย้งให้ใครใน 3‐6 เดือนข้างหน้า คณุจะสอนเขาในเร่ืองไหนจากวิธีการท่ีเรา

ได้พดูถึงก่อนหน้านี ้ให้เขียนลงในกระดาษ 

 

 

ในเดือนนีค้ณุจะปรับเปล่ียนวิธีสร้างสาวกของคณุอยา่งไร ให้เขียนลงในกระดาษ 

 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 
หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
หน้า 2-23 ในหนงัสือ The Mentoring Handbook ของ Robert Clinton, The Discipleship 

Difference ของ Robert Logan  
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บทที่ 8  การเป็นโค้ชและการหนุนใจ 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เพ่ือท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะเป็นโค้ชท่ีมีความสามารถ ท่ีจะสามารถให้กําลงัใจและให้

อํานาจแก่ผู้ นําหนุ่มสาวได้   

 

ทําไมจงึมีผู้ นําหนุ่มสาวมากมายท่ีรู้สกึท้อถอย 

การท่ีผู้ นํามีโค้ชและมีผู้ให้กําลงัใจจะชว่ยให้พวกเขาเตบิโตได้อยา่งไร  

พ่ีเลีย้งมีหน้าท่ีอะไร โค้ชมีหน้าท่ีอะไร แตกตา่งกนัอยา่งไร 

 

คําถามเปิด 

คณุสมบตัขิองพ่ีเลีย้งหรือโค้ชท่ีดีคืออะไร 

คณุสมบตัขิองน้องเลีย้งหรือผู้ ท่ีรับการฝึกฝนท่ีดีคืออะไร 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อแนะนํา: ให้พันไม้ด้วยผ้าหรือกระดาษหลาย ช้ัๆน ให้เล่นเกมส่งไม้ในขณะท่ีเปิดเพลง เม่ือเพลงหยุดคนท่ี

มีไม้อยู่ในมือต้องแกะผ้าหรือกระดาษท่ีพันออกหน่ึงช้ัน และเต้นประกอบเพลงโปรดให้กลุ่มดู ในตอนท้าย

ให้แกะผ้าหรือกระดาษออกให้หมดและอธิบายถึงใจความสําคัญว่า การเป็นผู้นําน้ันคือการสร้างผู้นําใหม่  ๆ

การสร้างผู้สานงานต่อท่ีดีและการให้อํานาจผู้อ่ืน 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
ศกึษาลกัษณะนิสยัของบารนาบสั กิจการ 4:36‐37, กิจการ 11:22‐26, กิจการ 15:36‐41 
 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
ลกัษณะนิสยัใดของบารนาบสัท่ีคณุอยากจะพํฒนาให้ดีขึน้ 

คณุจะมีวิธีท่ีจะพฒันาอยา่งไร 
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ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
การเป็นโค้ชคืออะไร 
“คือการอยู่เคียงข้างอีกคนหน่ึง พันธกิจหน่ึงหรือคริสตจักรหน่ึง เพ่ือช่วยให้พวกเขาทราบได้ว่าพระเจ้าทรงมี

พระประสงค์ให้พวกเขาทําอะไรและจากน้ันก็ช่วยให้พวกเขาทําตามพระประสงค์ของพระองค์ให้ได้” Bob 
Logan 

 

“โค้ชคือผู้เช่ียวชาญด้านการเปล่ียนแปลงท่ีจะคอยช่วยให้ผู้นํามีความรับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่าง

เต็มท่ี”  จากหนงัสือการเป็นโค้ชให้ผู้ นํา  

 

“การเป็นพ่ีเล้ียงคือการส่งต่อส่ิงท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ผมให้กับคุณท้ังหมด การเป็นโค้ชคือการทําให้คุณ

ได้ใช้ส่ิงท่ีพระเจ้าได้ประทานให้คุณมาแล้ว” Dale Stoll 

 
ทกัษะที่จาํเป็นในการเป็นโค้ช  

1. การฟังเพ่ือการค้นหาความจริง – คณุมีความใสใ่จในอีกคนหนงึอยา่งจริงใจหรือไม ่คณุสามารถเลา่สิง่ท่ี

เขาได้เลา่ให้คณุฟังหรือสรุปใจความสําคญัได้หรือไม ่

2. ถามคําถามท่ีเหมาะสม – คําถามปลายเปิดคืออะไร คําถามเพ่ือการอธิบายความคืออะไร 

ให้ยกตวัอยา่งคําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิด 

ตวัอย่างของคาํถามที่ด :ี 
พระเจ้าได้ทรงสตัย์ซื่อกบัคณุอยา่งไร 

ในเดือนท่ีผา่นมา มีอะไรท่ีคณุอยากฉลอง 

คณุกําลงัมีปัญหาเก่ียวกบัอะไรหรือคณุกําลงัเจอกบัการตอ่ต้านฝ่ายวิญญาณในเร่ืองอะไร 

พนัธกิจของคณุมีผลกระทบกบัครอบครัวของคณุหรือไม ่

คณุได้ช่วยเพ่ือนร่วมทีมของคณุให้มีประสบการณ์กบัพระเจ้าอยา่งไรบ้าง  

ลกัษณะนิสยัของคณุมีผลกระทบกบัพนัธกิจของคณุอยา่งไร 

คณุคดิวา่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คณุเตบิโตไปในทางไหน 

คณุคดิวา่คณุยงัจะต้องพฒันาตนเองในด้านใดบ้าง 

ใครท่ีจะช่วยให้คณุเตบิโตได้หรือมีความรับผิดชอบตอ่งานของคณุได้ 

คณุมีสว่นในการตดิตามคนท่ีหลงหายท่ีคณุรู้จกัอยา่งไร 
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คณุได้สร้างแรงขบัเคลื่อนอยา่งไรเพ่ือให้คนอ่ืนๆพยายามเข้าถึงคนท่ีหลงหายเหลา่นัน้ 

คณุได้เห็นวา่พระเจ้าทรงทําการอยา่งไรในสงัคมท่ีคณุอยู ่

มีวิธีอะไรบ้างท่ีคณุจะเร่ิมต้นตดิตอ่กบัคนท่ีหลงหายไปได้ ให้คดิถึงสกัสองหรือสามวธีิ 

3. หลีกเล่ียงการตอบคําถามแต่ให้ถามคําถาม – การทําแบบนีจ้ะทําให้ผู้ นําอธิษฐานและใช้ความคดิ

สําหรับเร่ืองของพวกเขาและมีความรับผิดชอบ ตวัอยา่งเช่น “มาคยุกนัเก่ียวกบัเร่ืองนีด้.ู.......” หรือ 

“ลองมาศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองนีด้.ู.......” “ผมจะช่วยคณุได้อยา่งไร........” 

4. ให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่มีตัวเลือกอ่ืนแล้ว ก่อนท่ีจะให้คําแนะนํา   

5. ให้ถามคําถามท่ีเป็นการคิดถึงการทํางานในข้ันต่อไป – คณุวางแผนท่ีจะทําอยา่งไรกบัเร่ืองนี”้ “ใครท่ี

จะช่วยคณุได้” “คณุวางแผนวา่จะทําสิง่นีเ้สร็จเม่ือไร” 

6. ให้ตัง้เปา้หมายแบบ SMART – เฉพาะเจาะจง วดัผลได้ สามารถเป็นจริงได้ มีความเก่ียวข้อง มี

กําหนดเวลา 

ผลห้าประการของการเป็นโค้ชท ี่ด :ี 1. สร้างความสมัพนัธ์   2. ทําให้เกิดการไตร่ตรอง  3. เน้นสิง่ท่ี

สําคญัจริงๆ  4. ทรัพยากร  – ตวัอยา่งเช่น คนท่ีคณุมีอยูเ่ป็นแบบไหน ใครท่ีจะช่วยคณุได้  5. ทบทวน 

คณุคดิวา่การเป็นโค้ชมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง 

ให้เริ่มด้วยชุดแบบฝึกหดัง่ายๆ : (คําถามบารนาบสั 7 ข้อโดย Bob Logan) 

1. คณุเป็นอยา่งไรบ้าง 

2. คณุสรรเสริญพระเจ้าด้วยเร่ืองอะไร 

3. คณุกําลงัเผชิญกบัอปุสรรคอะไร 

4. คณุวางแผนอยา่งไรท่ีจะเอาชนะอปุสรรคเหลา่นี ้

5. ใครท่ีจะช่วยคณุได้ 

6. ผมจะช่วยคณุได้อยา่งไร 

7. ผมจะอธิษฐานเผ่ือคณุได้อยา่งไร 

ให้ผู้ เข้าร่วมจบัคู ่ใช้เวลา 15 นาทีถามคําถามเหลา่นี ้ผู้ ดําเนินรายการเป็นผู้จบัเวลา ให้แตล่ะคนใช้เวลาคน

ละ 7 นาทีแล้วสลบักนั กฎเหลก็ก็คือ – คนท่ีเป็นคนถามคําถามจะต้องหลีกเล่ียงการให้คําตอบ แตใ่ห้ใช้

กฎของการเป็นโค้ชท่ีดีเชน่การฟังเพ่ือการค้นหาความจริง 
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จากกนัน้ให้ทกุคนกลบัมารวมกนัในกลุม่ใหญ่และไตร่ตรอง วิธีนีมี้ประโยชน์กบัคณุและคูข่องคณุอยา่งไร 

สิง่นีแ้ตกตา่งจากวธีิท่ีคณุเคยใช้อยา่งไร 

 

ขอบข่ายสี่ประการของการเป็นโค้ชให้กับผู้น ํา :  

1.  การทรงเรียก  ‐ ถามคําถามท่ีจะชว่ยให้ผู้ นําอธิบายการทรงเรียกของเขาได้ 

2.  ชมุชน – ถามคําถามเก่ียวความสมัพนัธ์ของผู้ นํากบัครอบครัว คริสตจกัรและคนในทีมของเขา  

3.  วฒันธรรม – ถามคําถามเก่ียวกบัวิธีท่ีผู้ นําใช้เพ่ือตดิตามคนท่ีหลงหายหรือปรับตวัให้เข้ากบั

วฒันธรรมในการใช้ชีวิตตามพระมหาบญัชา 

4.  ลกัษณะนิสยั – ถามคําถามเก่ียวกบัการเตบิโตของผู้ นําในเร่ืองผลชองพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ขอบข่ายอ ีกแบบหนึ่ง: GROW 

Goal อะไรคือเปา้หมายของงานของคณุ  

Reality ตอนนีส้ถานการณ์เป็นอยา่งไร 

Options มีทางเลือกอะไรบ้าง 

Will คณุจะเลือกทําอะไร 

 

ขอบข่ายของการเป็นพี่เลีย้ง 

ให้พิจารณาคณุสมบตัขิองน้องเลีย้งท่ีมีแตกตา่งกนั – บางคนอาจจะต้องการแรงบนัดาลใจ (ให้ดชูอ่งลา่ง

ขวาในตาราง) บางคนต้องการการเสริมทกัษะและการฝึกฝน (ให้ดชู่องซ้ายบนในตาราง) บางคนอาจ

ต้องการชีนํ้า (ให้ดชู่องด้านซ้ายลา่ง) สว่นคนท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยแรงบนัดาลใจและมีทกัษะ ผู้ นําเหลา่นีค้วร

จะได้รับการวางใจและมอบหมายให้ทํางานเพิม่ขึน้ (ให้ดชู่องด้านขวาบน) 
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แนะนําและฝึกฝน 
ฝีกฝน 
โค้ช 

อธิบาย 
 

มอบหมาย 
ตัง้วตัถปุระสงค์ 

ไมจ่ดัการหยมุหยิม 
กลา่วชม 

 

ให้การชีน้ ํา 
ฟมูฟัก 
ดแูล 

ให้ข้อมลูปอ้นกลบั 
 

ให้กาํลังใจ 
สร้างแรงบนัดาลใจด้วยนิมติ 
บง่บอกเหตผุลของการขาดแรง
กระตุ้นและความกระตือรือล้น 

 

 

 

ช่องไหนในตารางด้านบนท่ีเราควรใช้วิธีแบบพ่ีเลีย้ง 

ช่องไหนในตารางด้านบนท่ีเราควรใช้วิธีแบบการโค้ช 

 
ช่วงย่อยเนือ้หา 
ให้จบัคูแ่ละผลดักนัโค้ชโดยเลือก 1 ข้อจาก การทรงเรียก ชมุชน วฒันธรรม/พนัธกิจ ลกัษณะนิสยั ใช้เวลา

คนละ 7 นาทีแล้วผลดักนั 

 
ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน 
อาทิตย์นีค้ณุจะเป็นบารนาบสัของใคร 

คณุจะให้กําลงัใจหรือให้อํานาจคนนีอ้ยา่งไร 

คณุวางแผนท่ีจะโค้ชใครหรือได้รับการโค้ชจากใคร 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 
หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
Leadership Coaching โดย Tony Stolzfus, TransforMissional Coaching โดย Steve Ogne และ
Tim Roehl. 
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บทที่ 9  การตคีวามพระคัมภร์ีอย่างถูกต้อง 
ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เพ่ือท่ีจะเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของอรรถาธิบายพระคมัภีร์และการพฒันา

ความสามารถในการตีความพระคมัภีร์ตามบริบทและตามประเภทของบทประพนัธ์ 

 

บทนํา การสื่อสารนิมิต การตีความพระคมัภีร์และการสอนพระคมัภีร์เป็นหน้าท่ีหลกัอยา่งหนึง่ของผู้ นําคริส

เตียนตาม 1 ทิโมธี 3:2 และกิจการ 6:4 ให้คณุลองจินตนาการดวูา่คริสตจกัรจะเป็นอยา่งไรถ้าคนของพระ

เจ้าไมไ่ด้รับการเลีย้งดดู้วยพระวจนะอยา่งสม่ําเสมอ 

 

คําถามเปิด 

คณุจะพฒันาความสามารถและความมัน่ใจในการตีความพระคมัภีร์ได้อยา่งไร 

อะไรคือหลกัการพืน้ฐานของอรรถาธิบายพระคมัภีร์ท่ีคณุได้เรียนรู้ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 
ข้อแนะนํา: ให้ผู้ เข้าร่วมแบง่เป็นสองแถว ผู้ ดําเนินรายการเขียนข้อความลงในกระดาษ และพดูกบัคนท่ิอยู่

ด้านหน้าเบาๆ แล้วให้คนนัน้พดูตอ่ให้อีกคนหนึง่ฟังเบาๆโดยไมใ่ห้ใครได้ยินจนถึงคนสดุท้าย แล้วลองดวูา่

สิง่ท่ีพดูนัน้จะเหมือนเดมิหรือไม ่

ให้สรุปให้เห็นภาพว่าใจความสําคัญสามารถหายไปได้หากเราส่ือสารผ่านคนหลาย คๆน 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี 
ลกูา 24:32, 2 ทิโมธี 2:15 
 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
ทําไมจงึเป็นสิง่สําคญัมากท่ีผู้ นําจะต้องใช้พระวจนะอยา่งถกูต้อง 

การใช้พระวจนะอยา่งไมถ่กูต้องมีผลอยา่งไร 

อะไรคือผลของการตีความพระวจนะและการอธิบายความหมายอยา่งชดัเจน 
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ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 
เราควรมีทศันคตอิย่างไรเวลาท ี่เราศกึษาพระวจนะของพระเจ้าและต้องการตีความ 

‐   ตวัอยา่งเช่น ความถ่อมใจ การพึง่พาพระวญิญาณบริสทุธ์ิ 

‐  คณุเคยเห็นการมีทศันคตท่ีิผิดหรือวิธีการท่ีผิดในการตีความพระคมัภีร์หรือไม ่ให้อธิบาย 

อะไรคือหลักการท ี่สาํคัญในการอรรถาธ ิบายและการตีความพระคัมภร์ี  (มีหลักการห้า
ประการ) 

1. เข้าใจบริบททีต่่างกัน – บริบทของผู้ เขียนพระคมัภีร์ ของเราเอง และของผู้ ท่ีเราจะส่ือสารด้วย 

(อายท่ีุเฉพาะเจาะจง พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองหรือนอกเมือง) 

ตวัอยา่งจากพระคมัภีร์เดมิ – อา่นอพยพ 23:14‐17 บริบทของชาวอิสราเอลในตอนนัน้คืออะไร 

บริบทของตวัเราเองคืออะไร – เป็นคนไทยหรือเป็นมิชชนันารี 

บริบทของผู้ ท่ีเราจะส่ือสารด้วย คืออะไร 

ตวัอยา่งจากพระคมัภีร์ใหม ่– อา่นกิจการ 4:22‐37 

บริบทของอคัรทตูและคริสตจกัรในยคุแรกคืออะไร 
บริบทของตวัเราเองคืออะไร 

บริบทของผู้ ท่ีเราจะส่ือสารด้วย คืออะไร 

การเข้าใจบริบทท่ีแตกตา่งกนั 3 บริบทช่วยให้เราตีความได้ดีขึน้ได้อยา่งไร 

 

2. เข้าใจรูปแบบบทประพันธ์ทีแ่ตกต่างกันของพระคัมภร์ีและความท้าทายในการตคีวาม 
คณุคุ้นเคยกบัข้อความหรือหนงัสือเลม่ไหนเป็นพิเศษหรือไม ่เป็นบทประพนัธ์ประเภทไหน 

การเล่าเร่ืองประวติัศาสตร์ – อะไรท่ีเป็นสิง่ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับคนอิสราเอล สิง่ใดท่ีเราสามารถ

ประยกุต์ใช้ได้ 

กฎหมาย – อะไรท่ีอยูภ่ายใต้พระบญัญตัเิดมิและ สิง่ใดทีเราสามารถประยกุต์ใช้ได้ 

สดุดีและบทประพันธ์ – เราอธิษฐานตามอยา่งนีท้ัง้หมดหรือไม ่

สุภาษิต – อะไรคือหลกัการในการดํารงชีวิตและอะไรคือคําสญัญา 

คําทํานาย – อะไรคือสิง่ท่ีพดูอยา่งเฉพาะเจาะจงสําหรับคนอิสราเอล สิง่ใดท่ีเราสามารถ

ประยกุต์ใช้ได้ 

พระกิตติคุณ – ทําไมจงึต้องมีคนเขียน 4 คน และแตล่ะเลม่ตา่งกนัอยา่งไร 

คําอุปมา – อะไรคือจดุใหญ่ใจความ 
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กิจการ – อะไรคือคําอธิบายและอะไรคือรคําแนะนําในการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

จดหมายฝาก – บริบทของเปาโลตา่งจากของเราอยา่งไร 

หนังสือวิวรณ์และดาเนียล – อะไรคือหมายสําคญัและเราจะนําไปใช้อยา่งไร 

การตีความบทประพนัธ์แบบหนึง่แตกตา่งจากอีกแบบหนึง่อยา่งไร 

ตวัอยา่งเช่น – การตีความคําอปุมากบัการตีความเร่ืองเลา่ประวตัศิาสตร์ การตีความกฎหมายใน

พระบญัญตัเิก่ากบัคําสอนในพนัธสญัญาใหมท่ี่เขียนโดยเปาโล 

 

ตวัอยา่งของการตีความพระคมัภีร์ผิด – การใช้ข้อความตอนหนึง่จากสภุาษิตเป็นคําสญัญา – 

สภุาษิต 3:7‐10 

2: พงศาวดาร 7:14 – เราจะสามารถอ้างเอาคําสญัญาท่ีทรงสญัญากบัอิสราเอลเป็นของประเทศ

ของเราในสมยันีไ้ด้หรือไม ่

การตีความหมายจากเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี 

 

3. ไม่ใช้พระคัมภร์ีนอกเหนือบริบท 

“แซมสันหักกระดูกขากรรไกรของลา” 

“ยูดาสแขวนคอตาย” 

 

4. เช่ือมโยงเร่ืองราวในอดตีกับปัจจุบันโดยหาหลักการทีไ่ม่เปล่ียนแปลง 

ตวัอยา่งเช่น: 

ปฐมกาล 12:10-15 – อะไรคือหลกัการท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงท่ีนํามาใช้ได้ในสมยัปัจจบุนั 

ลกูา 10:1-12 – อะไรคือหลกัการท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงท่ีนํามาใช้ได้ในสมยัปัจจบุนั 

กิจการ 4:22-37 – อะไรคือหลกัการท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงท่ีนํามาใช้ได้ในสมยัปัจจบุนั 

กิจการ 6:1-6 – อะไรคือหลกัการท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงท่ีนํามาใช้ได้ในสมยัปัจจบุนั 

 

5. ลองเทยีบการตคีวามของคุณกับหลักศาสนศาตร์และสังคมคริสตจักร 
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การตีความของคณุอยูใ่นกรอบหลกัคําสอนของคริสตจกัรหรือไม ่ตวัอยา่งเช่น 

‐ ตรีเอกานภุาพ 

‐ ความรอดด้วยพระคณุจากความเช่ือ 

‐ อธิปไตยของพระเจ้า 

‐ ความรักและความยตุธิรรมของพระเจ้า 

‐ สภาพการทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนษุย์ของพระคริสต์ 

‐ การชดใช้บาปของพระคริสต์ 

‐ ความไมผิ่ดพลาดและความเพียงพอของพระวจนะ 

‐ หลกัคําสอนเร่ืองการชําระบาป 

‐ หลกัคําสอนเร่ืองคริสตจกัร 

‐ สําเร็จแล้วแตย่งัไมถ่งึความสมบณูร์ของอาณาจกัรพระเจ้า 

 
สิ่งท ี่ท้าทายในการตคีวาม 
เราควรทําอยา่งไรเวลาเจอข้อความตอนยากๆ 

1 ทิโมธี 6:1 - 2 

2 ทิโมธี 2:11 -15 

 

ขอให้เข้าใจวา่การเรียนรู้ท่ีจะตีความพระคมัภีร์อยา่งถกูต้องนัน้เป็นงานและความมุง่มัน่ท่ีต้องทําตลอดชีวิต 

– โดยท่ีเราต้องพึง่พาพระวญิญาณบริสทุธ์ิและต้องมีความรับผิดชอบร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนในพระกายของ

พระคริสต์ด้วย 

 
ช่วงย่อยเนือ้หา 
ให้เลือกคําอปุมาของพระเยซมูา 1 เร่ือง ให้จบัคูส่องคน 1. เขียนคําสอนหลกัของคําอปุมานัน้ด้วยประโยค

เดียวอยา่งชดัเจน 2. เปรียบเทียบคําอปุมานัน้กบัคนในยคุปัจจบุนัโดยใช้คําอธิบายตามบริบท ตวัอยา่งเช่น 

คําอปุมาเร่ืองสมบตัท่ีิซอ่นอยู ่เร่ืองหญิงพรหมจารี 10 คน เร่ืองตะลนัต์ 

ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน 
ให้เขียนรายช่ือหนงัสือเลม่ท่ีคณุชอบจากพระคมัภีร์ 7 เลม่ อา่นอยา่งละเอียดและเขียนวา่บริบท รูปแบบ

บทประพนัธ์และคําสอนหลกัของแตล่ะเลม่นัน้คืออะไร 
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ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน 
ใช้เวลา 10‐15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 
หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 
Biblical Preaching โดย Haddon Robinson, Between Two Worlds โดย John Stott, How to Read 

the Bible for All Its Worth โดย Gordan Fee and Douglas Stuart. 
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บทที่ 10  การสอนพระวจนะอย่างมีประสิทธ ิภาพ  

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ  

ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 

ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เพ่ือท่ีจะเตียมคําเทศน์ท่ีมีพืน้ฐานจากพระคมัภีร์และมีการสรุปภาพใหญ่  

ทบทวน : หลกัการในการตีความพระคมัภีร์ 5 ประการจากบทท่ี 9 

 

บทนํา : การเทศนาและการสอนเป็นหน้าท่ีหลกัอยา่งหนึง่ของผู้ดแูลและศษิยาภิบาล หากปราศจากพระ

วจนะของพระเจ้า คริสตจกัรจะทนทกุข์และหลงเจ่ินไป การอธิบายพระวจนะอยา่งละเอียดด้วยความสตัย์

ซื่อช่วยให้ผู้ เช่ือเตบิโตในความเช่ือและในชีวิตคริสเตียน 

 

คําถามเปิด : 

คณุคดิวา่คําเทศนาท่ีดีควรจะเป็นอยา่งไร 

เราจะมีวิธีเตรียมคําเทศนาบนหลกัการของพระคมัภีร์ท่ีดีได้อยา่งไร 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก  

ข้อแนะนํา: ให้กลุม่ยอ่ยมองหาบทความสัน้ๆในหนงัสือพิมพ์หรือรูปภาพโดยท่ีไมด่ช่ืูอเร่ือง แล้วให้ช่วยกนั

ตัง้ช่ือท่ีตลกๆสําหรับบทความหรือรูปภาพนัน้ๆ กลุม่ท่ีตัง้ช่ือได้ท่ีดีสดุจะได้รับรางวลัเลก็ๆน้อยๆ 

แนวความคดิของเกมนีคื้อเพ่ือช่วยผู้ เข้าร่วมคดิถึงความสําคญัของเร่ืองราวและช่ือเร่ือง - “ภาพใหญ่” 

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี  

1 ทิโมธี 4:13-14 

2 ทิโมธี 4:1-5 
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ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 

ทําไมการสอนพระวจนะจงึเป็นสิง่สําคญัอยา่งมาก 

เราควรสอนพระวจนะอยา่งไร 

อะไรคือวิกฤตของคริสตจกัรท่ีกีดขวางการสอนพระวจนะ 

 

ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 

1. คาํเทศนาท ี่ดต้ีองเป็นอย่างไร   

 

ให้ผู้ เข้าร่วมชว่ยกนัแบง่ปันข้อมลูในหลายๆด้านและเขียนลงบนกระดาน 

 

การสอนหรือการเทศนาท่ีดีเร่ิมต้นจากหลกัการห้าประการของการตีความในบทเรียนท่ีแล้ว ไมต้่องมีการ

แตง่เตมิเพ่ือความบนัเทิงหรือเสริมด้วยหลกัความคดิเชิงปรัชญา แตใ่ห้ยดึจากพระวจนะเท่านัน้ 

 

นําเสนอภาพใหญ่ ประโยคเดียวท่ีสรุปใจความของข้อความทัง้หมด ข้อความสรุปจะต้องตรงกบัความตัง้ใจ

ของผู้ เขียนพระคมัภีร์และไมอ่อกจากทางของความคดิหลกั 

 

ตวัอยา่ง 

โยชวูา 1:6-9 

ใจความสําคญัของผู้ เขียนคือ 

โมเสสสัง่ให้โยชวูาเข้มแข็งและเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จ 

 

ใจความสําคญัของคําเทศนา 
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ในฐานะท่ีเป็นผู้ รับใช้พระเจ้า เราต้องเข้มแข็งในพระเจ้าและระวงัตวัอยูเ่สมอด้วยการยดึพระวจนะของพระ

เจ้าเพ่ือท่ีจะเกิดผล 

 

โยชวูา 2 

ใจความสําคญัของผู้ เขียนคือ 

คนของพระเจ้าให้การปกปอ้งราหบัผู้ซึง่ซอ่นผู้สอดแนม แม้วา่เธอจะเป็นเพียงหญิงโสเภณีและเป็น

ชาวตา่งชาต ิ

 

ใจความสําคญัของคําเทศนา 

พระเจ้าให้ความรอดเป็นของทกุคนท่ีมีความเช่ือท่ีแท้จริงในพระองค์ ไมว่า่จะมีพืน้หลงัเป็นอยา่งไร 

 

แบบฝึกหดั : ให้บอกวา่ความคดิหลกัของพระคมัภีร์ตอนตอ่ไปนีคื้ออะไร 

โรม 1:18-32 

ใจความสําคญัของผู้ เขียนคือ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ใจความสําคญัของคําเทศนา 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

โรม 6:1-14 

ใจความสําคญัของผู้ เขียนคือ 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ใจความสําคญัของคําเทศนา 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

โรม 12:1-8 

ใจความสําคญัของผู้ เขียนคือ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ใจความสําคญัของคําเทศนา 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ให้ตอบคําถามสําคญั 

มทัธิว 7:24-27 

ทําไมเราต้องทําตามพระวจนะของพระเจ้า 

 

มทัธิว 13:1-9 

คณุเป็นดนิแบบไหน 
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มาระโก 9:33-37 

ผู้ใดเป็นใหญ่ท่ีสดุ 

 

ยอห์น 15:1-8 

สาวกจะเกิดผลได้อยา่งไร 

 

ข้อพระคมัภีร์เหลา่นีต้อบคําถามอะไร 

ยอห์น 16:7-15 

___________________________________________ 

 

ยอห์น 17 

___________________________________________ 

 

โรม 3:21-26 

___________________________________________ 

 

 

คําเทศนาท่ีดีนัน้จะต้องมีศนูย์กลางท่ีพระเจ้าหรือพระคริสต์ 

จะต้องชีว้า่พระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและพระคริตต์ทรงทําอะไรเพ่ือเรา 

 

ปฐก. 22:1-19 

เน้นท่ีการท่ีพระเจ้าทรงเตรียมลกูแกะผา่นทางพระเยซคูริสต์ มากกวา่เน้นท่ีอบัราฮามวา่มีความเช่ือท่ี

เข้มแข็งเพียงใด 
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1 ซมอ. 17 

เน้นท่ีพระเกียรตขิองพระเจ้าและการท่ีพระเจ้าทรงตอ่สู้ เพ่ือเราผา่นทางพระคริสต์ มากกวา่การท่ีเราควรจะ

ตอ่สู้ยกัษ์ใหญ่ในชีวิตของเราอยา่งไร 

 

พระคมัภีร์ตอนตอ่ไปนีเ้ลง็ถงึพระคริสต์อยา่งไร 

สดดีุ 2 

สดดีุ 8 

สดดีุ 23 

สภุาษิต 8 

อิสยาห์ 61 

 

การใช้เร่ืองเลา่ประกอบท่ีดี 

เร่ืองเลา่ประกอบท่ีดีสําหรับคําเทศนาของคณุเป็นอยา่งไร 

 

เร่ืองเลา่ท่ีดีมีไว้เพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งไร 

 

เร่ืองเลา่ประกอบท่ีดีสําหรับพระกิตตคิณุท่ีคณุจําได้มีอะไรบ้าง 

 

โครงสร้างท่ีชดัเจนสําหรับคําเทศนาหรือคําสอนคือ 

บทนําท่ีสามารถดงึความสนใจได้ 

 

โครงร่างท่ีไมซ่บัซ้อน 
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มีการประยกุต์ใช้ท่ีชดัเจน การประยกุต์ใช้ท่ีดีเป็นอยา่งไร ต้องชดัเจน ท้าทาย เรียกร้องให้เกิดการกลบัใจ ให้

พดูถึงการประยกุต์ใช้ตลอดคําเทศนา 

 

การจบอยา่งหนกัแนน่ การจบแบบนีเ้ป็นอยา่งไร 

 

2. การเป็นผู้ เทศนาและผู้สอนพระวจนะของพระเจ้าท ี่ด ีเป็นอย่างไร  

 

ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้สอน 

ชีวิตท่ีมีความมัน่คงและโปร่งใส 

ความเช่ือ ความรักและความหวงั 

ความถ่อมใจและการอธิษฐาน 

การศกึษาค้นคว้าพระวจนะด้วยความขะมกัเขม้น 

ความกระตือรือล้นท่ีจะเตบิโตและเรียนรู้ 

คําแนะนําอ่ืนๆ 

 

3. การตรวจสอบคาํเทศนาก่อนที่เราจะเริ่มเทศนาและสอน (รายการตรวจสอบ) 

1. คําเทศนาของเรามีใจความสําคญัท่ีชดัเจนหรือไม ่

2. มีศนูย์กลางท่ีพระเจ้าหรือพระคริสต์หรือไม ่

3. มีการประยกุต์ใช้ท่ีชดัเจนหรือไม ่

4. เราจะประยกุต์ใช้กบัชีวิตเราหรือไม ่

5. เราได้สารภาพบาปทัง้หมดของเรากบัพระเจ้าและกลบัใจจากบาปทัง้หมดนัน้หรือไม ่

6. เรารู้จกัจดุออ่นของเราทัง้หมดและได้ไว้วางใจพระเจ้าในการกลา่วพระวจนะของพระองค์หรือไม ่
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7. เรารักคนท่ีเราจะกลา่วพระวจนะของพระองค์ให้ฟังด้วยความจริงใจและต้องการให้พวกเขาได้รับความ

รอดและการทรงไถ่อยา่งจริงใจหรือไม ่

8. เราต้องการกลา่วพระวจนะตามพระทยัพระเจ้าและไมใ่ด้เทศนาเพ่ือให้คนท่ีจะฟังพอใจใชห่รือไม ่

เราจะเอาชนะวิกฤตหรืออปุสรรคของการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าในคริสตจกัรได้อยา่งไร 

 

ช่วงย่อยเนือ้หา 

คณุจะมีวิธีพฒันาตนเองให้เป็นผู้ เทศนาและผู้สอนพระคมัภีร์ท่ีมีความสตัย์ซื่อและมีประสทิธิภาพได้

อยา่งไร 

 

ให้แบง่กลุม่ กลุม่ละ 3-4 คน ให้เขียนบทเรียนท่ีสําคญัจากประสบการณ์ในการเทศนา แล้วให้มาเลา่ให้กลุม่

ใหญ่ฟัง 

 

ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน  

สําหรับคําเทศนาของคณุในเดือนหน้า ให้ใช้รายการตรวจสอบ 7 ข้อตรวจสอบคําเทศนาของคณุ 

ตวัอยา่งเช่น คําเทศนาของเราตอบคําถามสําคญัข้อใดหรือไม ่เราจะนําไปประยกุต์ใช้กบัตวัเราหรือไม ่

 

เร่ิมใช้สมดุจดสําหรับเร่ืองเลา่ประกอบสําหรับคําเทศนา เลือกเร่ืองสัน้ คําคม มขุตลกและเร่ืองเลา่และแยก

ประเภทเอาไว้ 

 

ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน  

ใช้เวลา 10-15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ  

Biblical Preaching โดย Haddon Robinson, Preaching and Preachersโดย Martyn Lloyd, Between 

Two Words โดย John Stott 
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บทที่ 11  การสร้างทมีงานที่น ําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เร่ิมต้นสร้างทีมท่ีนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลง เรียนรู้ทา่ทีความล้มเหลวของทีม 5 

ประการและการแก้ไข  

 

บทนํา : การทํางานเป็นทีมนบัเป็นความท้าทายท่ียากอยา่งหนึง่ของการทําพนัธกิจไมว่า่จะเป็นพนัธกิจอะไร

ก็ตาม คนสว่นใหญ่ต้องออกจากสนามพนัธกิจหรือออกจากคริสตจกัรเน่ืองจากมีข้อขดัแย้งด้าน

ความสมัพนัธ์ 

 

คําถามเปิด : 

คณุจะสร้างทีมท่ีแข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร คํานิยามของคําวา่ทีมของคณุคืออะไร (ให้คดิถึงตวัอยา่งหลายๆ

แบบของการทํางานเป็นทีม จากหลายๆสาขาอาชีพและกีฬาหลายๆประเภท ให้คดิวา่มีความแตกตา่งกนั

อยา่งไร) 

ทําไมการทํางานเป็นทีมจงึมีความสําคญัสําหรับเรา 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 

ข้อแนะนํา: ให้แบง่คนเป็นกลุม่ กลุม่ละ 6-8 คน แตล่ะกลุม่จะได้รับเชือกท่ีผกูเป็นวงกลมยาวๆ 1 วง ทกุคน

ท่ีอยูใ่นวงกลมจะต้องใช้มือทัง้สองข้างจบัสว่นหนึง่ของเชือกเอาไว้ ให้โชว์ภาพของรูปทรงหลายๆแบบบนจอ 

แตล่ะกลุม่จะต้องจดัเชือกให้เป็นตามรูปร่างท่ีเห็น โดยเร่ิมจากรูปร่างง่ายๆเช่นสามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม

จตรัุสจากนัน้ให้เป็นรูปร่างท่ียากขึน้เช่น ทรงแปดเหล่ียม ให้แตล่ะกลุม่แขง่กนัวา่กลุม่ไหนจะทําเสร็จก่อนกนั  

ผู้ ดําเนินรายการจะเป็นผู้ตดัสนิ  

 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี  

เอเฟซสั 4:1-13 
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ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 
เราควรมีทศันคตอิยา่งไรเวลาท่ีทํางานร่วมกบัคริสเตียนคนอ่ืน 

ทําไมการรักษาความเป็นเอกภาพในพระกายของพระคริสต์จงึเป็นสิง่สําคญั 

เราควรจะใช้ของประทานท่ีแตกตา่งในคริสตจกัรและพนัธกิจของเราอยา่งไร (ข้อ 11-13 ) 

 

ช่วงศกึษาเนือ้หาของหวัข้อลึกลง 

ประเมินทีมพนัธกิจของคณุ ให้คะแนน 1-5 สําหรับคําถามแตล่ะข้อ 1คือคะแนนต่ําสดุ 5 คือคะแนนสงูสดุ 

(ดดัแปลงจาก The Emotionally Healthy Leader โดย Peter Scazzero) 

1. เราให้ความสําคญักบัการพฒันาสมาชิกในทีมของเราในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณ ทกัษะ

และด้านอ่ืนๆ________ 

2. เรากล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหาหลายๆรูปแบบในทีม เชน่การมาสายเป็นประจํา การพดูใน

เชิงลบ การขาดความรับผิดชอบ________ 

3. เราให้ความสําคญักบัการมีชีวิตการงานท่ีสมดลุของสมาชิกในทีม เชน่การมีเวลาให้

ครอบครัวอยา่งเพียงพอ หรือคนโสดท่ีจะมีเวลาให้ตวัเอง________ 

4. เราให้เวลากบัคนท่ีแสดงออกวา่มีความไมพ่อใจเก่ียวกบัทีม ไมห่ลีกเล่ียงปัญหาหรือทํา

เป็นวา่ทกุอยา่งเป็นไปได้ด้วยดี________ 

5. เวลาท่ีเกิดความขดัแย้ง เราพดูคยุกนัด้วยความเคารพตอ่กนั ใช้เวลาในการอธิบายถงึ

ความคดิและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งของเรา________ 

6. การประชมุทีมไมใ่ช่เก่ียวกบังานเทา่นัน้ แตเ่ป็นเวลาท่ีเราจะใคร่ครวญพระวจนะของพระ

เจ้า เรียนรู้สิง่ใหม ่แบง่ปันประสบการณ์และเป็นเวลาท่ีสนกุสนานด้วยกนั________ 

7. เราใช้เวลาท่ีจะฟังความคดิเห็นของคนอ่ืนๆด้วยความจริงใจ________ 

 
ถ้าสว่นใหญ่แล้วคณุให้คะแนน1-2 น่ีแปลวา่คณุไมไ่ด้คํานงึถงึสขุภาพด้านอารมณ์ของทีมและวิธีท่ีจะทําให้

สขุภาพด้านนีดี้อยูเ่สมอ คณุยงัไมไ่ด้สร้างให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

 

ถ้าคะแนนสว่นใหญ่คือ 2-3 น่ีแปลวา่พวกคณุกําลงัเร่ิมเป็นทีม มีสิง่ท่ีดีท่ีจะช่วยให้พวกคณุอยูด้่วยกนัเป็น

ทีมได้ แตย่งัมีสิง่ท่ีต้องปรับปรุงอีก 
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ถ้าคะแนนสว่นใหญ่คือ 4-5 น่ีแปลวา่พวกคณุเป็นทีมท่ีมีสขุภาพอารมณ์ดี  สมาชิกในทีมของคณุกําลงัได้รับ

การเปล่ียนแปลงและตวัของคณุมีอิทธิพลกบัคนอ่ืน  

  

อะไรคือคณุสมบตัห้ิาประการสําหรับทีมท่ีนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลง 

1 วาดภาพนิมิตร่วมกัน ตวัอยา่งจาก กิจการ 13:1-3 กลุม่ผู้ นําอธิษฐานด้วยกนัและสง่มิชชนันารีออกไป 

 

ยกตวัอยา่งจากวงดนตรีจากขยะใน Youtube มี 3 - สิง่ท่ีเราเรียนรู้จากวิดีโอ - การเปลี่ยนขยะให้เป็นเคร่ือง

ดนตรี ชีวิตของนกัดนตรีวยัเยาว์ท่ีได้รับการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงชมุชนและสงัคม ทัง้หมดเร่ิมต้น

จากวาทยกรวงออเคสตราคนหนึง่และคณุพอ่ของเดก็คนหนึง่mujวาดภาพนิมิตร่วมกนั 

 

นิมิตหรือเปา้หมายของทีมของคณุคืออะไร (มีใครได้กลา่วถงึนิมิตหรือเปา้หมายของทีมในปีนีห้รือยงั) 

 

ข้อมลูเชิงลกึจาก Peter Scazzero ศษิยาภิบาลของคริสตจกัร New Life: 

- เราให้คําจํากดัความคําวา่ความสําเร็จวา่คือ การทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าด้วยความทุ่มเท 

ระมดัระวงัในการยดึตดิกบัจํานวน 

- ในฐานะท่ีเป็นทีมผู้ นํา เม่ือจะต้องตดัสนิใจในเร่ืองสําคญั เราให้เวลามากพอในการรอคอยพระเจ้าร่วมกนั 

โดยต้องมีท่าทีไมเ่ข้าข้างความคดิของใครนอกจากรอคอยพระเจ้า 

2 การให้อาํนาจ ตวัอยา่งจาก ลกูา 9:1-2 สง่คน 12 คนออกไป 

ทีมของคณุมีเวลาให้กนัและกนัในการคดิและตดัสนิใจร่วมกนัหรือไม ่เม่ือผู้ตามต้องตามแบบไมเ่ตม็ใจหรือ

แบบคนตาบอดโดยท่ีไมรู้่วา่อะไรจะเกิดขึน้ตอ่ไป สิง่นีจ้ะอยูไ่ด้เพียงระยะสัน้เทา่นัน้ ในระยะยาวทีมจะมี

ความคบัข้องใจและขาดความกระตือรือล้น 

 

กิจกรรม ให้มีกลุม่หนึง่อาสาสมคัรท่ีจะเลน่เกมเดมิ คือเกมเชือกท่ีเลน่ในตอนแรกใ◌ก้ลุม่ใหญ่ด ู แตค่ราวนี ้

ให้สมาชิกในกลุม่ปิดตาแะทําตามคําแนะนําของผู้ นํา ผู้ นําจะบอกให้คนในทีมจดัรูปทรงเชือกให้เป็นรูปร่าง

ตา่งๆโดยบอกให้คนไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ใช้เวลาไตร่ตรองเม่ือเลน่เกมจบ ให้ลองคดิดวูา่ครัง้นีย้ากกวา่

ครัง้ก่อนหรือไม ่รู้สกึอยา่งไรท่ีต้องทําตามคําสัง่โดยท่ีมองไมเ่ห็น 

 

3 การสอนงาน ตวัอยา่งจาก ลกูา 9:10 พระเยซทูรงนําพวกเขาออกไป ถ่ายทอดข้อมลูและสอนพวกเขา

เพิ่มเตมิหลงัจากท่ีพวกเขามีประสบการณ์แล้ว การสอนงานและการสอนควรจะทําเม่ือเรามีสมาชิกท่ีได้รับ



63 
 

อํานาจในการทําพนัธกิจแล้ว ถ้าไมมี่โอกาสในการเรียนรู้ การสอนและการสอนงานก็ไมมี่ประโยชน์ 

 

4 การให้กาํลังใจ ตวัอยา่งจาก โรม 16 เปาโลเขียนถงึทีมของท่าน ให้กําลงัใจทกุคนโดยเขียนถงึแตล่ะคน

โดยออกช่ือทีมของคณุจะให้กําลงัใจกนัและกนัอยา่งไร 

คณุได้ใช้ภาษารัก 5 แบบหรือเปลา่ 

ใครในทีมของคณุท่ีชอบภาษารักแบบการได้รับของขวญั การได้รับการรับใช้ คําพดูท่ีให้ความมัน่ใจ การ

ได้รับเวลา 

 

5 การตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหา 

ทีมของคณุมีวธีิการประเมนิความคืบหน้าและตรวจสอบปัญหาอยา่งไร 

 

ตวัอยา่งของการประเมินความคืบหน้ารายสปัดาห์และรายเดือน ให้ถามคําถามสามคําถาม 

1. เราเห็นพระเจ้าทรงทํางานอยา่งไรในพนัธกิจของเรา 

2. เราควรทําอะไรมากขึน้เพ่ือร่วมงานกบัพระเจ้าได้มากขึน้ 

3. เราควรทําอะไรน้อยลง 

 

เราควรจะเผชิญหน้ากบับาปและปัญหาในทีมของเราอยา่งไร 

ปัญหาท่ีไมมี่ใครอยากจะพดูถึง เรามีช้างหรือปัญหาในทีมของเราแตเ่ราหลีกเล่ียงท่ีจะพดูถงึหรือไม ่

 

อา่นมทัธิว 18:15-18 

กรณีศกึษา 

คณุบีมาซ้อมนมสัการสายตามเคย เม่ือผู้ นํานมสัการถามถึงเหตผุล คณุบีตอบวา่เพราะเขาป่วย แตค่ณุเห็น

วา่คณุบีไปเตะฟตุบอลเม่ือวานนี ้คณุรู้วา่เขาโกหก คณุจะทําอยา่งไร 

 

มคันายกเอนินทาคนอ่ืนและมีความคดิในทางลบมาก คณุเคยบอกเธอเป็นการสว่นตวัแล้ววา่เธอควรจะ

ระวงัท่ีจะไมนิ่นทา ตอนนัน้เธอตอบวา่ “ได้คะ่” แตห่ลายเดือนตอ่มาคณุไมเ่ห็นวา่เธอจะมีการปรับปรุงตวัใน

เร่ืองนี ้คณุจะทําอยา่งไร 
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ตรวจสอบท่าทีความล้มเหลวห้าอยา่งของทีม 

ผู้ ดําเนินรายการอธิบายท่าทีแตล่ะอยา่งของทีมและลกัษณะอาการ จากนัน้จะอภิปรายเร่ืองการแก้ไขใน

กลุม่  

ท่าท  ี  ลักษณะอาการ   การแก้ไข  

ขาดความเช่ือใจ ปกปิดจดุด้อยของตนเองช้าในการ

ช่วยเหลือคนอ่ืน 

มองข้ามจดุแข็งของคนอ่ืน  

โกรธอยูเ่สมอ   

ไมช่อบการประชมุทีมและการใช้เวลา

ด้วยกนั 

เราจะสร้างความเช่ือใจขึน้ใหมไ่ด้

อยา่งไร 

กลวัความขดัแย้ง การประชมุเป็นไปอยา่งนา่เบ่ือ  

จู่โจมกนัและกนัลบัหลงั 

ไมก่ล้าท่ีจะยกเร่ืองสําคญัขึน้มาพดู 

ละเลยความเห็นของบางคน 

ใช้พลงังานไปกบัการวางทา่ 

   

วิธีท่ีจะเผชิญหน้ากนัด้วยความ

ออ่นโยนคืออะไร 

 

เราจะมีวิธีพดูอยา่งไรให้ไม่

เหมือนกบัการกลา่วโทษ 

ขาดความมุง่มัน่ ไมมี่เปา้หมายท่ีชดัเจน  

สมาชิกในทีมขาดความมัน่ใจและกลวั

ความล้มเหลว  

พดูเร่ืองเดมิๆ 

สงสยักนัและกนั 

เราจะปลกุแรงบนัดาลใจและความ

กระตือรือล้นขึน้มาอีกครัง้ได้

อยา่งไร 
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หลีกเล่ียงความ

รับผิดชอบ 

แขง่ขนักนัอยา่งดเุดือด 

สามารถทํางานได้แตไ่มดี่เย่ียม 

ผู้ นําต้องจดัการกบัปัญหาคนเดียว 

งานคืบหน้าอยา่งช้าๆ 

เราจะสร้างทีมให้กลบัมามี

ความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแนน่ได้

อยา่งไร 

ไมส่นใจผลลพัธ์  ไมมี่การเตบิโต 

เสียสมาชิกในทีมท่ีมีความสามารถไป 

สนใจแตเ่ปา้หมายของตนเอง 

ไมมี่โฟกสั 

เราจะประเมนิความก้าวหน้าเป็น

ประจําได้อยา่งไร 

 

ช่วงย่อยเนือ้หา 

ให้แบง่กลุม่เป็นห้ากลุม่ ให้แตล่ะกลุม่เตรียมอภิปรายทา่ทีล้มเหลว 1 ท่าที ให้แตล่ะกลุม่เตรียมบทบาทสมมติ

ของแตล่ะท่าทีและให้กลุม่อ่ืนๆทายวา่คือท่าทีใด ให้แตล่ะกลุม่คดิหาวิธีแก้ไขและเขียนออกมา เม่ือแตล่ะกลุม่

เลน่บทบาทสมมตจิบ ให้เลา่ให้กลุม่อ่ืนฟังถึงวิธีแก้ปัญหาของท่าทีล้มเหลวของกลุม่ด้วยกระดาษแผน่ใหญ่ 

 

ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน  

ให้เขียนจดุออ่นของทีมงานของคณุ เขียนแผนการปรับปรุงแก้ไขจดุออ่นเหลา่นีท่ี้จะทําในเดือนถดัไป ทํางาน

ในกลุม่ 2-3 คนท่ีไมไ่ด้มาจากทีมเดียวกนั ให้เลา่ให้คนในกลุม่ฟังถึงแผนของคณุและให้คนอ่ืนให้ความคดิเห็น

ย้อนกลบั จากนัน้ให้อธิษฐานเผ่ือซงึกนัและกนั 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน  

ใช้เวลา 10-15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 

The 17 Indisputable Laws of Teamwork โดย John Maxwell, The Five Dysfunctions of a Team โดย 

Patrick Lencioni, The Emotionally Healthy Leader โดย Peter Scazzero 



66 
 

บทที่ 12  การทาํตามพระมหาบัญชา 

ช่วงร้องเพลงและอธิษฐานเตรียมใจ 
ช่วงแนะนําหวัข้อ  (ทบทวน) 
ทบทวนการบ้านจากบทเรียนท่ีแล้ว 

วตัถปุระสงค์ของบทเรียน: เพ่ือให้ผู้ นํามีมมุมองในการทําพนัธกิจในระดบัโลก และเร่ิมต้นทําตามพระมหา

บญัชา 

 

บทนํา : ผู้ นําหลายคนเป็นเหมือนกบในกะลา ท่ีสนใจแตง่านพนัธกิจของตวัเองมีมมุมองท่ีแคบ 

 

คําถามเปิด : 

ทําไมการท่ีผู้ นํามีมมุมองในการทําพนัธกิจในระดบัโลกจงึเป็นสิง่สําคญั การเป็นผู้ นําท่ีทําตามพระมหาบญัชา

แปลวา่อะไร 

 

ช่วงกจิกรรมสนุก 

ข้อแนะนํา: ลองเลน่เกมทดสอบเก่ียวกบัวฒันธรรม - อาจจะทําให้กลุม่ยอ่ยหรือกลุม่ใหญ่ก็ได้ คําตอบท่ีถกูคือ

ตวัเอียง (มาจาก www.andymolinsky.com/และ culture-quiz www.andiamo.co.uk)  

 

1. ประเทศใดพดูตรงท่ีสดุ 

 ก. เยอรมัน  ข. ญ่ีปุ่ น   ค. บราซลิ 

 

2. ประเทศใดให้ High-Fives แก่กนัในท่ีทํางานมากท่ีสดุ 

 ก. จีน   ข. อเมริกา   ค. เกาหลี 

 

3. ประเทศใดคาดหวงัให้พนกังานไปด่ืมเหล้ากบัเจ้านายท่ีบาร์หลงัเลกิงาน 

 ก. ฝร่ังเศส  ข. เยอรมนั  ค. ญ่ีปุ่ น 

 

4. ประเทศใดมีจกัรยานมากเป็น 2 เท่าของรถยนต์ 

 ก. เนเธอร์แลนด์             ข. เม็กซโิก  ค. เดนมาร์ก 
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5. ประเทศใดมีภาษามากท่ีสดุ 

  ก. อเมริกาใต้   ข. ปาปัวนิวกีนี   ค. เดนมาร์ก 

 

6. อะไรถือวา่เป็นสิง่หยาบคายในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ก. สดูเส้นก๋วยเต๋ียวเสียงดงั    ข. เติมเคร่ืองด่ืมให้ตนเอง ค. ถอดรองเท้าในตวัอาคาร 

 

7. ประเทศใดมีทะเลสาบมากท่ีสดุ 

 ก. อินเดีย  ข. แคนาดา ค. ไนจีเรีย 

 
8. ในประเทศใดท่ีการเลา่เร่ืองสว่นตวัให้เพ่ือนร่วมงานฟังถือเป็นเร่ืองปกต ิ

 ก. เกาหลี  ข. บราซิล  ค. องักฤษ 
 
9. ในประเทศใดการท่ีพนกังานจะวพิากษ์วิจาวหน้างานแบบตรงไปตรงมาถือเป็นเร่ืองปกต ิ

 ก. เกาหลี  ข. ฝร่ังเศส  ค. อิสราเอล 
 
10. ถือวา่เป็นสิง่หยาบคายในไนจีเรีย 

 ก. ทกัทายกนัด้วยการจบัมือ   ข. รับของขวญัด้วยมือซ้าย   ค. มองต่ําเม่ือพบคนท่ีมีอาวโุสกวา่หรือ

ตําแหนง่สงูกวา่ 

 

คณุรู้จกัวฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆดีเพียงใด 
 

ช่วงอ่านพระคัมภร์ี  

มทัธิว 28: 18-21 

 

ตัง้คาํถามในกลุ่มย่อย 

พระเยซทูรงสัง่ให้เหลา่สาวกของพระองค์ทําอะไรในพระคมัภีร์ตอนนี ้

ทรงสญัญาอะไรกบัเรา  
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คริสตจกัรของคณุเช่ือฟังพระมหาบญัชาในระดบัใด (ให้คะแนนจาก 1 ถึง 10) 1 น้อยท่ีสดุ 10 มากท่ีสดุ 

 

1. มิชชั่นคืออะไร  

ข้อแนะนํา : ให้แตล่ะกลุม่เขียนคําจํากดัความของมิชชัน่บนกระดาษสี เม่ือเขียนเสร็จแล้วให้ตดิลงบนกระดาน

สีขาวแผน่ใหญ่ ให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนมาอา่นคําจํากดัความท่ีตดิบนกระดาน คําจํากดัความจากทกุๆกลุม่เป็นไป

ในทางเดียวกนัหรือไม ่เป็นไปตามพระคมัภีร์หรือไม ่มีอะไรท่ีขาดไปในคําจํากดัความเหลา่นี ้

 

ผู้ดําเนินการอบรมควรจะเน้นว่า 

- คําจํากัดความของมิชช่ันจะต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เร่ิมต้นและเป็นผู้

ส่งคนของพระองค์ออกไป  

- มิชช่ันจะต้องรวมถึงการสร้างสาวกด้วย เพราะน่ีคือกิริยาหลักในมัทธิว 28:18-20 

- มิชช่ันจะต้องรวมถึงชนทุกชาติและกลุ่มชนทุกกลุ่ม 

 

 2. ทาํไมผู้น ําคริสตจักรต้องเกี่ยวข้องกับมิชชั่น 

 

ความลงัเลและข้อสงสยั 

คริสเตียนทกุคนควรจะทํางานมิชชัน่หรือไม ่

ศษิยาภิบาลควรจะขบัเคลื่อนคริสตจกัรสําหรับงานมิชชัน่หรือไม ่

ทําไมเราต้องทํามิชชัน่ทัง้ๆท่ีคริสตจกัรของเรายงัเป็นเพียงคริสตจกัรเลก็ๆ 

แรงกระตุ้นในการทํามิชชัน่ของเราคืออะไร 

 

คําตอบ เพราะวา่มิชชัน่คือหวัใจของพระเจ้า ซึง่เราเห็นได้ตลอดทัง้พระคมัภีร์ 

ให้ศกึษาข้อพระคมัภีร์เหลา่นีแ้ละเตมิคําในช่องวา่ง (คําตอบจะเป็นตวัเอียงในคูมื่อผู้สอน) 
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1. สดดีุ 96:1-6 - ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จะทําให้เราต้องประกาศ 
2. สดดีุ 98:1-2 - แผนการของพระเจ้าคือให้คนจากทกุประชาชาตไิด้รับความรอด 
3. 1 ซามเูอล 17:46 - เดวิดได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าให้ประกาศพระเกียรตแิละพระสงา่

ราศีของพระองค์ให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ชนทกุชาต ิ
4. กิจการ 17:16-17 - เปาโลมีความเดือดร้อนวุน่วายใจเน่ืองด้วยคนท่ีบชูารูปเคารพ 
5. 2 โครินธ์ 5:14-15 - ความรักของพระคริสต์จะทําให้เราออกไป 
6. โรม 10:14-15 - พระคริสต์สง่เราออกไปเพื่อสัง่สอน 
7. มทัธิว 24:14 - มิชชัน่คือการเตรียมการกลบัมาของพระคริสต์ 
8. ยอห์น 3:16 ยดูา 23 - คนจะพินาศหากปราศจากพระคริสต์ 
9. กิจการ 1:8 - พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงประทานให้เราเพ่ือเป็นพยานให้เรา 

    10. วิวรณ์ 7:9-10 - เราต้องการเห็นทกุชนชาตนิมสัการพระเจ้า 

 

จงจําไว้วา่คริสตจกัรไมไ่ด้มีอยูเ่พ่ือตวัเรา แตค่ริสตจกัรมีอยูเ่พ่ือสรรเสริญพระเจ้าและเป็นแสงสวา่ง

ให้กบัโลก  

 

ผู้ นําท่ีไมไ่ด้ใสใ่จกบัการทําตามพระมหาบญัชาของพระเจ้าถือวา่เป็นคนท่ีไมส่ตัย์ซื่อและไมเ่ช่ือฟัง 

 

3. เราจะเกี่ยวข้องกับมิชชั่นได้อย่างไร  

เร่ิมจากท่ีท่ีเราอยูก่่อน - เราจะทําอะไรได้บ้างท่ีจะสร้างสาวกจากชมุชนท่ีเราอยูแ่ละคนท่ีหลงหายไปท่ี

เรารู้จกั 

 

มีขัน้ตอนอยู ่8 ขัน้ตอนท่ีจะทําเรากลายเป็นคริสเตียนท่ีทําตามพระมหาบญัชาได้ (คําตอบจะเป็นตวั

เอียงในคูมื่อผู้สอน) 

 

1. อธิษฐาน - เร่ิมต้นอธิษฐานทกุวนัให้พระเจ้าใช้คณุ คาดหวงัและคอยมองหาโอกาสท่ีพระเจ้าจะ

ประทานให้ อธิษฐานเผ่ือคนท่ีมาเลา่ปัญหาให้คณุฟังและตดิตามความคืบหน้า ให้จดช่ือเอาไว้ 
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2. ฝึกฝนการต้อนรับขับสู้ - เปิดบ้านของคณุในโอกาสพิเศษและเชิญผู้ ท่ียงัไมเ่ช่ือและคนท่ียงัไมเ่คยได้

ฟังเร่ืองพระกิตตคิณุมาเพ่ือท่ีคณุจะเป็นพยานกบัพวกเขาได้ เชิญคนท่ียงัไมเ่ป็นคริสเตียนให้ไป

รับประทานอาหารข้างนอกร่วมกนั 

3. ให้คนอ่ืนในชุมชนรู้จักคุณ - เป็นลกูค้าประจําท่ีร้านอาหาร ปัม้ ร้านค้า ไปสวนสาธารณะ เป็นประจํา 

4. ใช้วรรณกรรมหรือส่ือคริสเตียน - หาวิธีการในการมอบหนงัสือคริสเตียน ประวตัชีิวิตของคริสเตียน ดี

วีดี แบง่ปันโพสใน Facebook หรือ Youtube link  

5. เข้าใจวฒันธรรม  - การมีแนวคดิเร่ืองการทํามิชชัน่คือการคดิแบบมิชชนันารี ให้เรียนรู้จกั

กลุม่เปา้หมายของคณุวา่พวกเขาชอบทําอะไร ไปเท่ียวท่ีไหน ใหคณุคา่กบัอะไร  อะไรคือสิง่ท่ีพวกเขา

ต้องตอ่สู้ ฟันฝ่าและบาปท่ีพวกเขาต้องเอาชนะ อะไรคือความหวงัสําหรับพวกเขา อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสดุใน

การเลา่เร่ืองพระกิตตคิณุให้พวกเขาฟัง  

 6. จัดเวลาเพ่ือไปเย่ียมคนท่ีมีความต้องการอย่างสม่ําเสมอ  - อาทิตย์ละครัง้ ไปเย่ียมคนยากจนหรือ

คนป่วยกบัพ่ีน้องคริสเตียน และเลา่เร่ืองความรักของพระเจ้าให้พวกเขาฟัง 

 7. รับใช้คนอ่ืน  - หาวธีิในการรับใช้คนท่ียงัไมเ่คยได้ยินเร่ืองพระกิตตคิณุ เช่นการตวิหนงัสือ การทํา

ความสะอาด การกวาดพืน้ท่ีในชมุชน 

 8. เร่ืองราว  - ให้พร้อมเสมอในการแบง่ปันเร่ืองราวคําพยานสว่นตวั เร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีคณุเคยได้ยินมา

ท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถเร่ิมต้นพดูคยุเร่ืองของพระเจ้า หรือเร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบั

สถานการณ์ 

 

คณุจะเร่ิมต้นทําข้อใดก่อนในอาทิตย์นี ้

คําพยานหรือเร่ืองราวอะไรท่ีคณุพร้อมท่ีจะเลา่ให้คนอ่ืนฟัง 

 

มิชชั่นระยะสัน้ - มี 4 เร่ืองท่ีต้องพจิารณา 

เราจะไปท่ีไหน 

ใครจะไป 
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เราจะสร้างทีมท่ีมีความสามารถสงู/มีคณุภาพสงูได้อยา่งไร 

- มีหลายทีมมีแตน่กัท่องเท่ียวมิชชัน้และนัน่เป็นการเสียทรัพยากร 
เราจะตดิตามผลอยา่งไร 

 

การอภิปราย:ให้แบง่ผู้ เข้าร่วมเป็นสองฝ่าย สมมตวิา่เราเป็นคริสตจกัรท่ีกําลงัตดัสนิใจเร่ืองอนาคตของ

ทีมระยะสัน้ ฝ่ายหนึง่ต้องการมีทีมหนุ่มสาวท่ีจะสง่ไปภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อไปประกาศ อีกฝ่าย

หนึง่ต้องการทีมท่ีเป็นผู้ใหญ่ไปยงัเมียนมา่ร์เพ่ือทําการสํารวจ ให้แตล่ะฝ่ังสลบักนัอภิปรายและกลา่วถึง

ข้อโต้แย้งให้อีกฝ่ายฟัง ผู้ ดําเนินรายการเป็นผู้ตดัสนิ 

 

ผู้ดําเนินรายการ: วตัถุประสงค์ของแบบฝึกหัดน้ีคือเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้หัดใช้ความคิดและให้พวกเขาได้

แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยไม่ถือเอาเป็นเร่ืองขัดแย้งส่วนตัว ผู้ดําเนินรายการจะต้องสรุปใจความ

สําคัญ ใๆนตอนท้าย และช้ีให้เห็นความสําคัญของกระบวนการวางแผนสําหรับมิชช่ันทริปท่ีดี 

 

4. เราจะเป็นผู้น ําท ี่ทาํงานมิชชั่นในระดบัโลกได้อย่างไร  

เรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆ และสิง่ท่ีขึน้ใหม ่- ผู้นําจะต้องติดตามข่าว วิเคราะห์เทรนด์ใหญ่ ท่ีๆเกิดข้ึนและ

ผลกระทบท่ีมีต่อคริสตจักร และคอยปรับกลยุทธ์เพ่ือสร้างสาวกใหม่ ไๆด้อย่างมีประสิทธิภาพ เราควร

จะมองโลกตามแบบมุมมองของพระเจ้า 

 

ตวัอยา่งสําหรับการอภิปราย: 

โลกออนไลน์มีผลกระทบตอ่การสร้างสาวกของเราอยา่งไร 

เปา้หมายของอาเซียนมีอิทธิพลอยา่งไรตอ่วิธีการทํางานมิชชัน่ของเรา 

คริสตจกัรแบบใดท่ีจะเหมาะกบัคนท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาในกรุงเทพ 
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บทบาทและความร่วมมือ - งานหลักของผู้นําคือการช่วยให้คริสเตียนรู้ว่าบทบาทของตนเองในการทํา

พระมหาบัญชาคืออะไร ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะเป็นศิษยาภิบาลหรือมิชชันนารี ต้องช่วยให้คนรู้ว่าตนเป็น

อวยัวะส่วนไหนในพระกายของพระคริสต์และจะต้องยินดีท่ีจะทํางานร่วมกับคนอ่ืน 

 

ตวัอยา่ง: 

ศษิยาภิบาลและผู้ นําคริสตจกัร 

ผู้จดัการกลุม่อธิษฐาน 

ผู้สนบัสนนุด้านการเงิน 

ผู้หนนุนํา้ใจผู้ซงึจะออกไปเย่ียมมิชชนันารี 

ผู้ขบัเคลื่อน 

ผู้ ฝึกฝน 

ผู้ นําองค์กร 

 

กิจกรรม: 

สร้างหว่งโซสํ่าหรับงานมิชชัน่ ให้มีอาสาสมคัรคนหนึง่ออกมาข้างหน้าและเลน่บทบามสมมตเิป็น

มิชชนันารีระยะยาว ให้คนท่ีเหลือยืนเป็นแถว แตล่ะคนจะมีบทบาทท่ีไมเ่หมือนกนัสําหรับการสง่

มิชชนันารีออกไป บางคนถือปา้ยวา่ตวัเองเป็นผู้ ร่วมอธิษฐาน บางคนเป็นผู้สนบัสนนุ และบางคนเป็น

ตวัแทนจากองค์กร ให้พวกเราดวูา่แตล่ะคนมีสว่นในงานมิชชัน่อยา่งไร 

ผู้ดําเนินรายการจะเตรียมป้ายให้ผู้เข้าร่วมในแถวถือ โดยจะเตรียมป้ายของศิษยาภิบาลคริสตจักร 

ผู้นํากลุ่มย่อย ผู้สร้างสาวก/พ่ีเล้ียง ผู้สนับสนุน ผู้นําองค์กร อาจารย์โรงเรียนศาสนศาสตร์ ครอบครัวท่ี

รับดูแล อ่ืน  ๆ

 

คณุมีบทบาทอะไรในงานพระมหาบญัชา 
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คณุจะทํางานร่วมกบัใครเพ่ือทําตามพระมหาบญัชา 

 

 ช่วงย่อยเนือ้หา 

ให้ทบทวน 8 ขัน้ตอนของการเป็นคริสเตียนท่ีทําตามพระมหาบญัชาในกลุม่ยอ่ย ให้แบง่ปันความคดิให้

คนในกลุม่ฟัง และช่วยให้แตล่ะคนได้ทําตามท่ีเขียน 

 

คริสเตียนท่ีทําตามพระมหาบญัชา  ฉนัจะทําอะไรในอาทิตย์นี ้

อธิษฐาน  

ฝึกฝนการต้อนรับขบัสู้  

ให้คนอ่ืนในชมุชนรู้จกัคณุ  

ใช้วรรณกรรมหรือส่ือคริสเตียน  

เข้าใจวฒันธรรม  

จดัเวลาเย่ียมเยียน  

รับใช้คนอ่ืน  

เร่ืองราว  

 

 

ช่วงประยุกต์ใช้และการบ้าน  

ให้ใคร่ครวญคําถามตอ่ไปนีด้้วยใจอธิษฐานในอาทิตย์นี ้ให้เขียนคําตอบสําหรับทกุคําถาม 

เปา้หมายสําหรับมิชชัน่ระยะยาวของคณุคืออะไร 
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ในปีหน้า คณุจะมีสว่นช่วยคริสตจกัรของคณุให้ทํามิชชัน่ระยะสัน้ได้อยา่งไร 

 

ในปีหน้าคณุจะฝึกใครหรือเตรียมใครสําหรับมิชชัน่ระยะยาว 

 

คริสตจกัรของคณุจะทําอะไรเพ่ือตอบสนองตอ่พระมหาบญัชาในอีก 3-5 ปีข้างหน้า 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
ช่วงอธ ิษฐานเผื่อซ ึ่งกันและกัน  

ใช้เวลา 10-15 นาทีในการแบง่ปันคําอธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและกนัในกลุม่ยอ่ยและอธิษฐานเผ่ือซึง่กนั  

 

หนังสือท ี่แนะนําให้อ่านเพ ิ่มเตมิ 

From Jerusalem to Irian Jaya โดย Ruth Tucker, Understanding Christian Mission โดย Scott 

Sunquist 
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แบบประเมนิผลสาํหรับคู่มือการฝึกอบรม  

(สาํหรับผู้ท ี่จบหลักสูตร) 

 

1. คณุได้รับประโยชน์อยา่งไรจากหลกัสตูรการฝึกอบรมนี ้(คณุได้เตบิโตขึน้ในฐานะผู้ นําผา่น
หลกัสตูรนีห้รือไม)่ 

 

2. คูมื่อนีมี้จดุแข็ง จดุด้อยอยา่งไร 

 

3. เราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปในคูมื่อผู้ นํานี ้

 

4. ควรจะตดัอะไรออกจากคูมื่อผู้ นํานี ้

 

5. เราจะพฒันาคูมื่อผู้ นํานีไ้ด้อยา่งไรในอนาคต 

 

6. คณุจะแนะนําให้ใครมาเข้าอบรมหลกัสตูรนี ้
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Training Manual Table of Content 

Introduction to the Training Manual 

PART I. LEADING OURSELVES 

Lesson 1 – What is a Biblical Leader? 

Lesson 2 –Christ as the Model of Transformational Leadership  

Lesson 3 – How Do Leaders Grow? A Perspective of Lifelong Development 

Lesson 4 – Personal Renewal and Discipline 

Lesson 5 – Finishing Well 

PART II. LEADING OTHERS 

Lesson 6 – Leading with Purpose and Vision 

Lesson 7 – Discipleship and Mentoring 

Lesson 8 – Coaching and Encouraging 

Lesson 9 – Building Transformational Teams 

Lesson 10 – Interpreting Scripture Rightly 

Lesson 11 – Teaching God’s Word Effectively 

Lesson 12 – Fulfilling God’s Mission 

 

Contract of Commitment 

During the course of this training program, I will depend on God’s grace to learn and 
grow as a leader as much as possible. I will do my best to attend all the training 
seminars, not missing more than two sessions and do the required assignments after 
each lesson. 
 
Signed __________________________________________ 
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Introduction to the Training Manual 

           Barnabas was not only a great encourager, he was a builder of other leaders. Barnabas 
opened the way for Paul to serve in Antioch and raised up Mark who later on wrote the 
Gospel of Mark. Even though Barnabas was not as well-known as Paul and Mark in church 
history, he played a key role behind the scenes and pushed others forward towards success. 
Do you have a desire to be a developer of leaders? Do you hope to glorify God by 
encouraging and being a mentor for others? Project Barnabas will prepare you to be a 
spiritual leader and empower other leaders. 

 
The training manual of this project is grounded in 2 Timothy 2:2, “And what you have 

heard from me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to 
teach others also.” God’s stewards have been charged to entrust his Word to faithful 
individuals who will pass it onto the next generation. What Timothy received from Paul 
includes the message of the gospel as well as the kind of life that all believers should imitate. 
The set of core values that I and other missionaries of OMF hope to instill in the hearts of 
Thai leaders include a deep dependency upon God, being grounded in the Scripture, having a 
Kingdom perspective and leadership that is motivated by God’s glory. 

 
A special thanks to churches in the ACTB คริสตจกัรสมัพนัธ์ภาคกรุงเทพๆ for giving me a 

platform to train leaders through preaching, ministry coaching and conducting leadership 
seminars. Some of these lessons have already been taught during ACTB leadership seminars. 
However, this is the first time 12 lessons on biblical and missional leadership have been put 
together into a manual in Thai in order to multiply leaders among Thai churches. It is my 
hope that the manual can be used widely and help stimulate discussion on healthier and more 
Christ-centred leadership. 

 
Each lesson in the training manual follows a certain format. This allows future 

trainers to imitate the process and make it more reproducible. It is beneficial for future 
trainers to first observe how sessions are conducted by experienced trainers before they teach 
others. The format of the training manual contains seven basic components:  

 
1. Opening worship and prayer, and closing prayer for one another – this is not done as a 
religious ritual, but acknowledging God’s presence and asking for his blessing beforehand is 
the only way to fruitful training. At least fifteen minutes should always be given to prayer for 
one another in the end. This allows leaders to bond and receive real spiritual strength from 
God.  
2. Introduce the topic (review previous lesson) – it is important for Thai leaners to gain an 
overview and objective of the lesson from the beginning. Interest should be raised through 
key opening questions.  
3. Fun activity (ice-breaker) – Thai leaders should feel at ease and learn in a fun atmosphere. 
Sometimes the ice-breaker may be used in the beginning or later to awaken participants.  
4. Scripture reading – This ensures that the lesson comes primarily from God’s Word. 
Follow-up questions in small groups stimulates critical thinking and helps readers to pay 
closer attention to what was read.  
5. Study main substance of lesson – this is the longest part of the session, including various 
perspectives and PowerPoint presentation.  
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6. Break it down – the purpose of this time is to help participants digest what they have 
learned. Trainers may seek to clarify or deepen the emotional impact of the lesson through 
case-study, drama, debate or reflection in small groups.  
7. Action or homework – participants should do this at the end of seminar and afterwards. 
Without some take-home applications and follow-up, the lesson will be forgotten. 
 

The content of each individual lesson requires approximately three hours to complete. 
Facilitators may shorten or add more content depending on the time they are given. 
Participants should also sign their contract of commitment to produce consistency. 
 
May your life and ministry be more and more like our Lord Jesus Christ, 
 
David D. Chang, 2018 
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Part 1. Leading Ourselves 

Lesson 1 Biblical Leadership 

Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts. 

Introduce 
the topic  

Facilitators give an overview: Introduce briefly the 12 lessons in 
the Table of Content Discuss timeframe, expectations, commitments 
and goals of the training program. 
 
Objective of Lesson: Understand the qualifications of biblical 
leadership, and recognize what falls short and needs to change in 
your current leadership characteristics. 
 
Opening Questions: 
What kind of problems are you facing in your churches or ministry 
contexts? Make a brief list: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
How many of these problems are connected to the lack of 
discipleship and how many are leadership issues?  
 
Facilitator can write down some of their problems on the white 
board, then divide the list in two categories or columns – 
discipleship issues and leadership issues. Observe together: are 
most of these issues related to the lack of discipleship or the lack of 
leadership training? 
 
Do you see what areas are in need of work in your church/ministry? 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Each person write down two names of leaders (from 
any context – famous people, presidents, prophets etc.) on two 
separate cards. Gather the cards, divide participants into two teams 
and play charades. Each team has three to five minutes, and team 
players take turns to perform the actions that resembles the leader 
on their card. The team that guesses the most names correctly wins. 

Scripture 
Reading 
and  
Follow-up 
Questions 
in Small 
Groups 

1 Timothy 3:1-13 
 
Which qualities are present strongly among your church leaders? 
Which qualities are weak and in need of improvement among your 
church leader? 
Which problems in your churches today are related to lack of 
qualifications of leaderships? 

Study: 
Main 
Lesson 

Presentation: Facilitator lists the key qualifications of elders and 
deacons. Observe how do they differ.  
Define elders, pastors and deacons. 
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This is a significant passage, since it is repeated in Titus 1:5-9. 
Many problems in our churches today arise from the lack of 
leadership qualifications. Can you think of some contemporary 
examples of leadership failure? 
 
Discuss: What does it mean to be above reproach? 1 Tim 3:2  
 

- It does not mean that we become perfect, but rather we 
confess our sins and mistakes to God and to others regularly 
and keep a short account. 

 
Temperate, self-controlled, respectable, hospitable, not given to 
drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a love of 
money v.2-3, not a recent convert, good reputation with outsiders v. 
6-7 
Why are these characteristics so important in Christian and church 
leadership?  
 

- These qualities build trust within the church/ministry team 
and towards outsiders, they uphold God’s Name and honor. 
God’s Name has been discredited by the scandals of leaders.

 
Eight questions that tests our trustworthiness (Adapted from John 
Maxwell, Becoming a Person of Influence):  
Take 5 minutes to reflect upon these questions personally - 

1. Am I consistent/the same person towards outsiders, with my 
family and when I am alone? 

2. Do I try to be faithful in little things? 
3. Do I have clear principles in making decisions? 
4. Do I stand firm on certain principles even when others 

disagree? 
5. Do I keep secrets well and not gossip? 
6. Do I have clear personal guidelines in relating to members 

of the opposite sex? 
7. Do I have at least one other person that I can share openly 

with and keep me accountable? 
8. When have I broken my promises? 

 
Share in twos: which areas do you need to work on in order to be a 
more trustworthy and respectable person? 
 
Able to teach v. 2, see also Titus 1:9  
Why is it important for elders and pastors to know how to teach? 
What is the definition of sound teaching? 
 
Not a lover of money v.3  
How can you be above approach in handling money?  
What safety or protective measures do you need to put in place?  
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Husband of one wife, manage his own family well - Why is the 
marriage and family life of leaders so important? 1 Tim 3:2, 4 
Key question: How can Christian leaders better manage their family 
life?  
How do you disciple your children? Deuteronomy 6:4-9.  
When do you have prayer and Scripture time for spouses and 
children?  
How do you discuss issues with our children when they start to 
imitate worldly values?  
How do you help your spouse and children develop their passion for 
God and spiritual gifts?  
 
Share in twos: What have I been doing well in managing my family, 
and what do I need to change? What new practices do I need to 
implement? 
How should church members treat the elders and pastors? 1 Tim 
5:17-22.  
How am I obeying these instructions? Rate myself from 1-10, 10 
being completely obedient. 

Break it 
Down 

How do we approach and help an existing leader who has obvious 
weaknesses in one of the areas above? 
 
Create a skit: In small groups, create a skit and take turns playing it 
out in front. Show how you may handle a leadership problem in 
church, or how you may help a leader with a certain weakness. For 
example, leader A has a bad temper, or leader B is weak in 
teaching. 
 

Application 
and 
Homework 

Make a three step plan: How will your church test elders and 
deacons before selecting them. 
1. 
2. 
3. 
 
Write down three specific ways you seek to improve in managing 
your family or finances. Write down when you will implement 
these changes, and to whom will you be kept accountable to. 
1. 
2. 
3. 
When I will start ________________ 
Who will keep me accountable __________________________ 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Mark Dever, Nine Marks of a Healthy Church, Gene A. Getz, 
Elders and Leaders, John Maxwell, Becoming a Person of 
Influence. 
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Lesson 2 Christ as the Model of Transformational Leadership 

Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Review: What does a biblical leader look like? 
 
There are many types of leaders in this world, what kind do you 
aspire to be?  
Ex. political leader, writer, artist, pastor, principle, CEO/business 
leader, community organizer/activist, father, teacher…There are 
also many kinds of Christian leaders. If you start with the right role 
model, it will help you move in the right direction. Warning: sin 
means missing the mark. Many Christian leaders missed the mark in 
their aspirations and final outcomes. 
Do you know what kind of leader God is calling you to be? 
 
Objective of lesson: Look to Christ as the transformational leader 
worthy of your imitation, in his motivation, teachings, actions and 
mission. 
 
Opening Questions:  
What is a transformational leader? Give definition: 
 
Who are the transformational leaders you know of? 
How is Christ be the ultimate model of leadership for you? 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Follow the leader game: have one person leave the 
room, the rest will pick a leader who will lead the group to do a 
certain motion. When the leader changes motion, the group must 
follow. The person from the outside coming in to observe must 
guess who the group leader is. 

Scripture 
Reading 

Motivation of Jesus’s leadership - Mark 1:9-11 
Mission of Jesus -  Mark 10:45, Luke 4:18-19 
Towards the end of Jesus’s leadership - John 13:1-17 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
What was Jesus’s motivation at the start of his ministry?  
 

- Love from the Father and Spirit, even before he started work. 
There was affirmation not based upon his performance but 
his identity. 
 

What was Jesus’s motivation towards the end of his ministry? 
What do you see was consistent throughout Jesus’s leadership? 
How did Jesus’s leadership impact the whole world? 
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Study: 
Main 
Lesson 

1. Jesus’s motivation as a transformational leader 
What does wrong motives in leadership look like? 
 

- Lead for fame 
- Lead to boast 
- Lead for ego, in order to feel valued 
- Lead to compete and compare 

 
If we know that God loved us even before we begin ministry, and 
that we are justified by faith and not by works, how should that 
affect our motivation in leadership? 
 
(Fill in the blanks) 

- Not worried whether people will like us 
- Not fearing failure, but allow failures to teach us 
- Not afraid to take risks if God leads us 
- No need to prove oneself to gain acceptance 
- No need to protect one’s own honor 
- Accept one’s limitations 
- Recognize one’s sinful nature and others’ 
- Rejoice in every opportunity to bless others 
- Rejoice when others advance 
- Have peace in doing one’s own responsibility, not comparing 

with others but leaving results to God 
 
Recognizing that we are imperfect, how can our motivation in 
leadership be more like Christ? 

- Allow God’s word to transform us daily 
- Look to the Cross daily and humble ourselves 

 
Examine for 2-3 minutes our motives in leadership, where have we 
gone wrong? 
 

2. Jesus’s teachings as a transformational leader 
Which teachings of Jesus are most needed in our days? 

 
Which teachings of Jesus are most transformational in your life? 
Share in small groups: each person share one or two key teachings of 
Jesus that changed our lives. 

 
- Look at portions from Sermon on the Mount 

 
Example: Toyohiko Kagawa, after reading the Gospels, he 
prayed, “Make my life more like Christ.” Kawaga became a 
transformational leader in Japan. 
 

Which teachings of Jesus do you really want to incorporate as part of 
your leadership core value? 

List three: 
Christ’s teaching________ core value__________ 
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Christ’s teaching________ core value__________ 
Christ’s teaching________ core value__________ 
 

3. Jesus’s actions as a transformational leader 
When and how did Jesus’s actions shock or surprise his disciples? 
 

- Ex. Healing on the Sabbath – Luke 6:6-11 
- Forgiving a woman caught in adultery – John 8:1-11 
- Washing his disciples’ feet – John 13 
- Death on the Cross 

 
How did Jesus’s actions differ from other leaders in his days? 
 
How can you imitate Christ’s actions in order to change your culture 
and your world? 

- Make it personal by writing down one specific Christ-like 
action in your leadership this week___________________ 
_______________________________________________ 
 

4. Jesus’s mission as a transformational leader 
- Luke 4:16-21 
- Great Commission – Matthew 28:18-20 

 
 
How did Christ’s mission impact the society and the world? 
 

Break it 
Down 

Work in small groups: Use a big poster paper, write down 7 ways 
that Jesus transformed the world – cite verses. (For example, Christ 
taught his disciples to love their enemies. Followers of Christ 
forgive and reconcile with others.) Come back together in a large 
group and write them on the board: 
 
Which four of Christ’s mission do you think are the most urgent in 
your context? Prioritize the top four aspects mission on the board by 
voting. 
 
How can we further implement Christ’s mission in our 
churches/situations immediately? Make some suggestions as a 
group: 
 
 

Application 
and 
Homework 

How can you start becoming a Christ-like transformational leader? 
 
List three specific key actions this week: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

- Start by examining your motives and knowing yourself. 
- Think of how you can help and empower others around you. 
- Think big, start small, build deep 



85 
 

- Four areas: motive, teaching, actions, mission 
 

Some closing examples for facilitators: Amy Carmichael, Hudson 
Taylor, Kagawa or John Perkins 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Ken Blanchard, Lead Like Jesus, Cyril, Davey, Kagawa of Japan, 
Leighton Ford, Transforming Leader 

 
 
 
 

Lesson 3 Leaders and Spiritual Growth 

Worship 
and Prayer 

Sing a few songs and prepare our hearts in prayer. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Introduction: Tree roots and building foundations illustrate that the 
inner life of leaders are unseen but crucial for stability. Many 
leaders neglect the roots and focus on building a façade or the 
visible aspects of their ministry, resulting in problems and 
collapses. The deeper the roots or foundations, the stronger and 
more enduring our ministry will be.  
Objective of Lesson: To know which area of your lives are in need 
of growth, understand the process of life long development and 
have a clear growth plan. 
 
Opening Questions: 
Why do leaders need to grow? 
What happens when leaders stop growing? 
 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion for Activity: Build some structure using simple 
materials. Ex. Use play dough and toothpicks, or use straws and 
scotch tape to build the tallest tower. Work in groups, see which 
group can build the tallest. Examine the importance of foundations 
in your building project. 
 

Scripture 
Reading 

Philippians 3:12-14 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
What motivated the Apostle Paul to grow as a leader and servant of 
God? 
How motivated are you to grow from the scale of 1 to 10? 
Why are some leaders not growing? 

Study: 
Main 
Lesson 

1. How do leaders grow? 
 

Leadership Emergence Theory  (Summary from Robert Clinton, 
the Making of a Leader) 
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- Principles taken from Clinton’s research of more than 700 
leaders. 

- Leadership development and growth is a life-long process. 
- It is a process when God leads and intervenes in a leader’s 

life to bring him or her towards fulfilment of the purpose 
that God intends. 

- God intervenes in order to increase capacity, build character 
and develop the leader’s perspective (Romans 5:3-4) 

- God prepares the leader for a focused ministry. 
- Process items or tests will come and give opportunity for the 

leader to respond by obedience or disobedience. 
- The process reveals the reason why some leaders continue to 

grow and some plateau. 
- The process reveals that leaders generally go through 

different phases of ministry before reaching their focus 
ministry. 

 
What are some events or encounters that caused you to grow in the 
past months? (Reflect for a minute and share with 2-3 people next 
to you) 
 
These events are process items that God uses to mould and shape 
leaders. We can either respond positively and grow or harden our 
hearts. 
 
Facilitators should refer to The Make of a Leader to explain the 
various process items. Be sure to give illustrations from your own 
life in how God used these process items or tests to prepare and 
shape us in leadership. 
 
 Integrity check -  
 
Obedience check - 
 
Word check - 
 
Share with each other your experiences in these process items. Did 
you pass the tests? 
 
Ministry task and challenge - 
 
Faith challenge –  
 
Authority check -  
 
Flesh act –  
 
Relational insight - 
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Share with each other your experiences in these process items. Did 
you pass the tests? 
 
Some more process items –  
 
Isolation -  
 
Mentoring – 
 
Formal training –  
 
Ministry philosophy -  
 
Phases of Ministry  
1 Foundations    2 General Ministry      3 Focused Ministry   4 Convergence 
13-20 years      2-14 years                 2-6 years                3-15 years 
I_________I______________I____________I_________ 
 
   
Examples of leaders: 
 
Explanations: 
Phase 1 – Foundations – Call to use God’s word and spiritual gifts, 
experience initial testing and checks, learn obedience and listening 
to God’s voice. 
 
Phase 2 – General ministry – Growth in ministry confidence, testing 
in ministry, faith challenge, training, further develop spiritual gifts, 
authority checks, conflicts, relational insights, receive various 
spiritual lessons. 
 
Phase 3 – Focused ministry – testing in character precedes, 
experience various process items that clarifies God’s calling, 
confirmation from God’s promises, develop faith and ministry 
philosophy, serve through the leader’s life more than skills, tests in 
flesh act. 
 
Phase 4 – Convergence – Example of leadership that glorifies God, 
supports other leaders to be fruitful, service through life, combines 
life-experiences and spiritual gifts to achieve maximum impact. 
 
Which phase are you in right now? 
 
______years in foundations    
Ministry and roles ________   _____________     ________     
 
____years in general ministry   
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Ministry and roles ________  ______________  __________ 
 
___ year in focused ministry  
Ministry and roles ________  _____________  ___________ 
 
___years in convergence 
Ministry and roles _______  ______________  ___________ 
 
How have you responded to the tests and process items in the past? 
 
Summary: How do leaders grow spiritually? 
When leaders respond obediently to the test and process items from 
God, they grow and progress onward towards focused ministry and 
convergence. When leaders disobey or ignore the process items, 
they may need to repeat the lessons or continue to wander 
spiritually in the desert.  
 
Can you think of some leaders who plateau and do not finish well? 
 
 

Break it 
Down 

Personal reflection: Take 10 minutes of personal quite time to 
reflect on how God has led you through various tests and process 
items, and how God is preparing you through the stages of ministry. 
Are you responsive and obedient to God’s interventions? 
Write down one or two recent victories ____________________ 
____________________________________________________ 
Write down one or two struggles or temptations _____________ 
____________________________________________________ 
 
Write down a personal prayer to God in how you would like to 
grow ______________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Application 
and 
Homework 

What other areas are you eager to grow in? 
 
Develop a personal growth plan:  
Share example of a leader’s growth plan according to the chart 
below. Have participants take 10 minutes to fill this out, and share 
with each other in small groups. 
 
Knowledge: Specific areas ______________  _______________ 
Action plan _____________________  ____________________ 
Time frame _____________________  ____________________ 
 
Skill: Specific areas ________________  _____________________ 
Action plan ____________________  _____________________ 
Time frame ____________________  _____________________ 
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Character: Specific areas ________________ ________________  
Action plan __________________________  ________________ 
Time frame __________________________ _________________ 
 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Robert Clinton, Making of a Leader, Leadership Perspectives, John 
C. Maxwell, The 15 Invaluable Laws of Growth. 

 
 

 
 

Lesson 4 The Leader’s Personal Renewal and Disciplines 
 

Worship 
and Prayer 

Sing a few songs and prepare our hearts. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson – Leaders must see the importance of personal 
renewal through the application of spiritual disciplines. 
Introduction – When cars are running low on fuel or in desperate 
need of repair, what are the dangers? Can you see the comparison to 
burnout or a leader in bad emotional shape? 
 
Opening Questions: 
Why do Christian leaders need renewal?  
What are the dangers of running on empty or having no emotional 
reserve to resist temptation? 
What are some ways you can receive personal renewal? 
 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion for Fun Activity – Have volunteers come up and do 
planks for 60 seconds. Why are planks so hard to do? Athletes also 
need breaks to renew their energy and strength. 
 

Scripture 
Reading 

Isaiah 40:28-31  
2 Corinthians 1:8-10  
 
Follow-up Questions in Small Groups 
When is the last time you were really renewed by the Lord?  
What are some personal hindrances to gaining spiritual renewal?  
Ask for representatives from groups to share briefly. 
 

Study: 
Main 
Lesson 

Four Areas of Renewal
1. Spiritual renewal –  

a church that drifted from first love - Revelation 2:5,  
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Moses - Exodus 33:7-14, David - 1 Samuel 30:3-6 

How can we renew our first love for the Lord? (Fill in blanks) 
→Leaders must be disciplined to seek God in prayer when faced 
with difficulties. 
What difficulties are you facing right now? 
Write it down and bring it before the Lord: 
 
 
 
Read Psalm 19:7-11, Psalm 119:1-16 
Discuss these two passages – what does God’s Word do for us? 
→Christian leaders must be disciplined to read and take in God’s 
word for themselves 
Share with large group – what are some ways you study the 
Scriptures to gain renewal? 
What are some ways you pray to gain renewal? 
What kind of daily or weekly rhythm will help you gain spiritual 
renewal? 
 
When is the last time you really spent time before the Lord to gain 
renewal? 
Action step: What will you do after this seminar for personal 
spiritual renewal? 
 ______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

2. Heart or emotional Renewal –  
Paul -  2 Corinthians 7:6 Romans 15:32 Philemon 20 

→Christian leaders must be disciplined to seek renewal through 
fellowship 
Share in small groups - What are some hindrances to genuine 
fellowship in our context (for example busyness, life in the big 
city…) 
Further Probing: 
Who give you encouragement? ___________________   
When do you meet with others for genuine fellowship? 
___________________________ 
How can we keep our hearts joyful and thankful?  
 

3. Physical renewal– Elijah –  
1 Kings 19:3-9, Jesus - Mark 9:31 

→Christian leaders must be disciplined in caring for their 
bodies. 
Human bodies are renewed by __________     __________    
__________  (food, sleep and exercises) 
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Christian leaders must manage the energy of their organizations by 
managing their own energy.  
Four principles of energy management:  
1. Human energy comes from physical, emotional and mental 
resources  
2. Energy decreases when we overuse or underutilize  
3. If we want to increase capacity, we need to push/use it more, 
followed by a period of rest (example of athletes)  
4. Exertion through certain routines is a great way to develop more 
energy 
 
Action steps: 
Goals for 
exercise________________________________________________ 
 
Plan for 
exercise________________________________________________
(for example 20 minutes of jogging, five times a week) 
Signature of witness __________________________________ 
 

4. Renewal of mind – Paul –  
Romans 12:2 2 Timothy 4:12 

→Christian leaders should be disciplined in developing their 
minds 
Share ways to develop mentally – from reading, listening to 
podcasts, sermons, meditation.  
 
Share in small groups -  
Which way fits you the best? 
Throughout the last three months, what new ideas or concepts have 
you been thinking about? 
How will you develop your mind in the next 6 months? 
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 

Break it 
Down 

Case Studies: 
Read and share in small groups – what advice will you give to these 
individuals?  
1. Mrs. Noi is a leader in a church plant in Bangkok. She works 
fulltime in a secular job from Monday to Friday, and volunteers at 
church on Saturdays and Sundays. In the early stage of the church 
plant, she still had time with her family on most of Saturdays. But 
as the church plant grew, her only day with the family is used up in 
ministry. When the pastor of the church plant resigns, Mrs. Noi is 
even loaded with more responsibilities, including preaching three 
times a month. Her children complain that they never get to spend 
time with mom, her husband is distant. One day, Mrs. Noi could no 
longer get up to go to church, she feels exhausted and wants to stop 
everything. What advice would you give her? 
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2. Mr. B is a pastor of a church of one hundred Thai members, he 
has great ambition to grow the church to three hundred. Monday to 
Friday night he is leading cell groups and usually goes home late, 
followed by a big meal and goes to sleep. Mr. B is increasing in 
weight, he tried exercising but gives up easily because he has no 
one to accompany him. One day after the sermon, he feels dizzy and 
needs to sit down. The doctor exam showed that he has high blood 
pressure and heart disease. Mr. B comes to you because he knows 
that you are a disciplined person when it comes to exercising, and 
he wants you to be his coach. How will you help him? 
 

Application 
and 
Homework 

Review the four areas of renewal 
Write down your specific plans for personal development in the 
four areas: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another, focusing on which area you are in need of 
God’s grace and transformation. 

Further 
reading or 
references 

Jim Loehr and Tony Schwartz, The Power of Full Engagement: 
Managing Energy, Not Time, Is the Key to High Performance and 
Personal Renewal. Leighton Ford, The Attentive Life: Discerning 
God’s Presence in All Things. See “How Do I Learn?” From Peter 
F. Drucker, Management Challenges for the 21st Century. 

 
 

Lesson 5 Finishing Well 
 

Worship 
and Prayer 

Sing a few songs and prepare hearts in prayer. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson : Be aware of the leadership pitfalls and know 
how to finish well as a leader. 
 
Introduction: Ministry is a marathon, not a sprint. How do we run a 
marathon? Think of the training and long range perspective 
involved. 
Can you think of examples of influential people who did not finish 
well? Tiger Woods, Jim Baker, and some who finished mediocre. 
 
Opening Questions: 
Do you want to finish well?  
Do you have a long range perspective? 
What are some potential pitfalls that may keep you from finishing 
well? 

Fun 
Activity 

Suggestion: Play the game of seeing a small part of a bigger picture. 
This can be done through PowerPoint. Participants are shown a 
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(Ice-
breaker) 

small part on an animal or scenery on the first slide and must guess 
what the bigger picture is on the second slide.  
Facilitators explain that sometimes we only see in part and lose 
sight of the larger picture, this can cause us to take shortcuts or 
focus only on temporal results. Gaining a long range view is 
essential for leadership and motivates us to keep going.  

Scripture 
Reading 

King Solomon - 1 Kings 4:29-34, 11:9-13 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
Why did Solomon not finish well? 
What was different between King David and King Solomon?  
What could King Solomon have achieved if he was obedient to God 
and finished well? 

Study: 
Main 
Lesson 

Five obstacles to finishing well: 
 

1. Mismanagement of finances – lacking accountability and 
proper account keeping. Money is actually major temptation 
for religious leaders. 
Read Luke 16:13-15. What needs to change in the way we 
are stewarding money in church and in our personal lives? 
 

2. Pride and mishandling of power – not receiving input from 
others. Lone rangers unwilling to work with people. Can you 
think of examples from Scripture of leaders who act alone 
without accountability?  
Read 1 Sam 14:24-30. How do Thai leaders perceive power? 
Have you seen examples of abusive power? 
 

Suggestion for Role play – have a group of people blindfolded and 
led by a leader who only gives commands. Afterwards, ask how it 
feels to be followers who are only told what do to without having a 
chance to participate. 
 
Discuss – how can power be used constructively or destructively in 
your church context? 

 
3. Sex and marital problems – lacking accountability, slowing 

falling into temptation like the proverbial frog in the hot 
water. There are various reasons for succumbing to sexual 
temptations such as identity crisis, unhealed past and current 
marital problems. 

 
Read 1 Timothy 3:5. What are some marital pressures commonly 
faced by Thai pastors or leaders?  
 

4. Plateauing – like a car cruising, it is easy for the driver to 
fall asleep. Some leaders cease to grow and develop him or 
herself. This leads to a mediocre finish and not fulfilling 
God’s calling.  
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Which areas of your lives are plateauing?  
Are you still working on improving your spiritual gifts and 
character? 

 
Facilitator can share a testimony – Give example/story of how a 
leader is breaking through the plateau barrier. 

 
5. Replacing ministry with relationship with God –  

 
Case Study: Once a Thai pastor who started out well in the ministry 
and was motivated by love for God. As time passed, the pastor was 
driven to succeed and gain approval from people. Time for the Lord 
diminished, and ministry success replaced a vital walk with God. 
Ask questions: “What wrong decisions may this pastor have made?” 
“How can his or her course be corrected?” 

 
Personal and group reflection time: Which of these areas do you 
struggle with more? How can you avoid the pitfalls or deal with 
them now?  
Take time to write things down personally, then come back and 
share with 3-4 people in your table groups. 

 
 
 

How can leaders finish well? 
 
Be determined to finish the race well: 
Read Philippians 3:12-14 
Why do you think Paul finished well?  
What do you need to change today? 
 
Seven things to enhance good finishes: 

1. Perspective –  
 
Refer to the game in the beginning, and also to the lesson on 
Life Long Perspective. 
 

2. Love for God and people – (Revelation 2:4), how can we 
maintain our love? 
 

3. Steady growth in God’s Word – How can we keep growing 
in God’s word? Share suggestions of different ways to study 
the Bible. 
 

4. Renewal –What renews you as a person? Solitude or 
friendships? Conversing or reading? (Share with 3-4 in your 
table group)  
 

5. Disciplines – What are some spiritual disciplines or daily 
habits we can put in place to facilitate renewal? What are 
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different ways for people to be renewed based upon their 
personalities? (Ask volunteers to share with the big group, 
what are some disciplines that worked for you over the 
years?) 
 

6. Learning Posture – Are you still eager to learn new things 
and grow spiritually? 
 

7. Mentoring – Who are the mentors in your life that will help 
you grow? 

 
 

Break it 
Down 

Personal and group reflection time: Which of these seven things do 
you want to develop more in?  Invite questions and answers about 
the seven enhancers. 
 

Application 
and 
Homework 

Action steps: Write down three specific ways that you will start 
implementing the seven enhancers. 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

The Barriers to Finishing Well and Things to Enhance Good 
Finishes are adapted from Robert Clinton, Leadership Perspectives: 
How to Study the Bible for Leadership Insights. 
Ajith Fernando, The Family Life of a Christ Leader. 
Ruth Haley Barton, Sacred Rhythms: Arranging our Lives for 
Spiritual Transformation.  
Also see Chapter One: Allowing Ministry to Replace Jesus by Dave 
Kraft, Mistakes Leaders Make. 

 

 

Lesson 6 Leading with Purpose and Vision 
Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts in prayer 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
 
Opening Story: A Native American had three sons, he needed to 
decide who will be the next chief. He tested them by sending them 
away in order to bring back something useful. The first brought back 
iron and said, “We can make more weapons.” The second brought 
back wood and said, “We have more fuel and resources.” The third 
took a long time and brought back nothing. He said “I saw a land 
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with all the resources we need, I couldn’t help but stay there for a 
while. All of you, please go with me!” The third son became the 
next chief because he had vision. 
 
Objective of Lesson: Understand your life-purpose, write down a 
good vision statement for your church/ministry and have a plan of 
execution. 
 
Opening Questions: 
Why is it so important to have vision? 
 
What does having vision and looking into the future do for you? 
 

‐ Gives hope 
‐ Create enthusiasm for the group/church 
‐ Provide clarity and direction 
‐ Enable good planning 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Have participants sit in twos, one person has a complete 
drawing of a picture/scenery (make copies available), the other has a 
blank paper and pen. The two people sit back-to-back without 
looking at each other. The one with the drawing has to tell the other 
what to draw verbally without showing the picture. The one drawing 
must listen to directions and draw. Have participants show their 
pictures after 3 minutes.  
Reflect: What did you learn from this game? Do you see the 
importance of communicating a vision clearly? 

Scripture 
Reading 

Joshua 1:1-5 
Nehemiah 2:11-18 
Luke 9:51 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
Who else in the Scripture or in church history had a clear vision? 
 
How did these individuals obtain their purpose or vision? 
 
What’s the difference between your personal life-purpose and 
church/organization vision? 
 

Study: 
Main 
Lesson 

1. Life-purpose 
“A leader is a person with a magnet in his heart and a compass in his 
head.” Robert Townsend 
 
If you could do anything, what would you like to do?  
 

‐ Too many Christians do not have a clear life-purpose. 
‐ Too many leaders have a very general purpose but lack 

focus. 
‐ Many life-purposes are too easy and lack faith. 
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Do you have a clear life-purpose that is specific and requires bold 
faith in God? 
 
Here are 7 steps to identifying your life-purpose: 

1. Which key Bible verses or characters do you identify with the 
most? 

2. How has God used you the most in the last 3-5 years? 
3. What activities give you energy and fill you with passion? 
4. What are your spiritual gifts and abilities? 
5. Where do you see affirmation from members and leaders in 

the Church? 
6. Write down a list of key words based on answers to the 

questions above: 
 
 

7. Put the key words into a complete sentence, starting with: 
“My life-purpose is: 
_______________________________________________” 

 
Examples: “My life-purpose is to raise up a generation of missional 
disciples who will transform communities for the glory of God.” 
 
“My life-purpose is to teach and nurture young adults to discover 
God’s calling for their lives and to walk in it.” 
 
“My life-purpose is to inspire and instruct God’s people with his 
word and develop Christ-centered leaders from different nations to 
serve God’s mission. 
 
Keep praying about your life-purpose every day and see how God 
leads you to fulfill this purpose. 
 

2. Vision of your church/organization 
 
What stories inspired you in the past? 
Go around the group and share:  
Examples -  D.L. Moody, George Mueller, J.O. Frazer, Hudson 
Taylor, Charles Spurgeon, John Song, other Thai leaders and their 
stories that inspired us to ministry or service? 
 
What is the significance of telling stories? 
 
Stories explain and unpack our vision, they also stir up emotions and 
enthusiasm – leading from the heart. 
 
“If the story is not worthy of your own life and the lives of others, 
leave and find a cause worthy of your service.” – Albert Mohler 
 
Three steps are necessary: 1. Develop a vision 2. Communicate the 
vision 3. Executing the vision 
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Developing a vision: 
 
Our vision statements spring from the inspiring stories and should be 
framed within the grand narrative of Scripture – Creation, Fall, 
Redemption, Consummation 
 
What makes a bad vision statement?  
What makes a good vision statement? 
 
Write down two columns on the board and have participants give 
feedback: 
 
Example of bad vision:  

‐ Too general  
‐ Too safe/easy (not requiring faith or risk-taking. 

Theologically sound but boring) 
‐ Too narrow (not including the gifts of others) 
‐ Too ambitious (not based on the reality of how God has 

worked in the past and present in our context) 
‐ Unbiblical (not according to the emphases of Scripture) 

 
What do you think of this statement: “If your vision does not scare 
you, your vision is too small” – Brother Andrew 
 
Does your church/organization have a vision statement?  
If not, when will you write one? 
 
Is your vision a God-given vision? 
Reflect biblically: Which aspects of your vision is based firmly on 
Scripture? 
Which aspects is not so clearly biblical and may need adjustment? 
 
Consider again the essential qualities of a good vision statement: 
clear and specific, challenging or even scary, broad enough, 
achievable and realistic, biblical and missional. 
 
Write down a revised vision statement ___________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Communicating the vision: 
 
How did Jesus communicate vision to his disciples? 
 
Write down a list of ways we as leaders can communicate vision 
more effectively.  
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Answer the questions: What has worked for you? What has not 
worked? (For example, telling stories worked, having a big banner 
didn’t work…) 
 
Discuss in small groups, and present our findings to the larger group. 
 
Executing the vision: 
 
Show a picture that has three layers (For example a house, streams 
and distant mountain) –  
What is the closest object?  
The mid-range scenery?  
The distant background?  
In the same way, a vision should have short, mid and long range 
views. 
 
Short range (Next 3 months) 
Mid-range (Next 1-3 years) 
Long-range (Next 5-7 years) 
 
Planning for execution of vision: 
The facilitator will read the questions below slowly, and have 
participants take time to reflect and write them down. When the 
exercise is completed, have the participants share with each other in 
twos. 
In order to fulfill your God-given vision, what are your 
church/organization plans for the short range (Next 3 months)? 
 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

‐ When and how will you start? 
 

‐ What resources do you need to achieve this? 
 

‐ Who will help you or keep you accountable? 
 
 
In order to fulfill your God-given vision, what are your 
church/organization plans for the mid-range (Next 1-3 years)? 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

‐ What resources and people will you need in place? 
 

‐ How will you prepare to obtain these resources and people? 
 

‐ Who will coach you or give you further advice and input? 
 
In order to fulfill your God-given vision, what are your 
church/organization plans for the long-range (Next 5-7 years)? 
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______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

‐ What resources and people will you need in place? 
 

‐ How else can you prepare for the long-range vision? 
 

Break it 
Down 

Suggestion if time permits, have participants get in groups with their 
own team members and draw their vision of a church or organization 
on a poster board for fun. Make it creative. 
 

Action/ 
Homework  

Write down your life-purpose and vision statement on two separate 
pieces of color paper. Write them down beautifully and tape them 
somewhere you can see every day. Or if you prefer, write them 
down on smaller colored index cards. Pray over them daily. 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading and 
references 

God Dreams by Will Mancini, Leaders who Lasts by Dave Kraft, 
The Conviction to Lead by Albert Mohler. 

 

 

Lesson 7 Discipleship and Mentoring 

Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts in prayer. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of the lesson– Leaders must recognize the importance of 
discipleship and mentoring, and know how to get started 
immediately. 
 
Why are there so few disciples in our churches today? 
Why are there so few leaders in our churches today? 
(Because we have so few who are intentionally making disciples 
and developing leaders)  
 
Activity Who had a part in discipling and developing you? In which 
areas did they help you with? Write down their names and how they 
helped you in the timeline below. 
 
Facilitator: Share your own mentoring timeline with the large 
group, and have participants take some time to draw theirs and 
share with 1 or 2 others in small groups.  
 

 
_________l_________l_________l_______→ 
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Age 1‐18  18‐30             30‐40      40 ‐ ? 
 
 
Opening Questions: 
How does this exercise help you?  
Are you more motivated now to disciple and develop others? 
What’s the difference between discipleship and mentoring?  
Define discipleship as building essential components of Christian 
life in every believer, and mentoring as developing leaders in 
specific areas of ministry. 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion of Fun activity – perform certain actions such as a dance 
move or song actions, and have a few participants do the same, then 
have them pass it on.  
Summarize the power of imitation, and what it takes to be a good 
demonstrator and imitator. Good mentors are good demonstrators 
and teachers, good mentorees are good imitators. 
 

Scripture 
Reading 

Mark 1:17, 1 Corinthians 11:1 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
What is a disciple? 
How did Jesus make disciples?  
How did Paul develop leaders? 

Study: 
Main 
Lesson 

Discipleship 
What is a disciple?  
(Suggestion to Show illustration - Tree of Discipleship in The 
Discipleship Difference by Robert Logan) 
Which areas are we doing well? 
Which areas do we need to work on? 
 
How did Jesus make disciples and what are we doing wrong? 
Make a list of principles of discipleship based upon how Jesus made 
disciples. Study in small groups and present to large group, write 
principles on the board.  
1.____________________________ 
2.____________________________ 
3.____________________________ 
4.____________________________ 
5.____________________________ 
6.____________________________ 
7.____________________________ 
 
What do we need to change in our methods or programs of 
discipleship? 
 

 
Mentoring or Developing Leaders 
Two Scriptural examples of mentoring from the Old Testament: 
Moses and Joshua 
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__ 1. Moses sent Joshua out to fight battles and prayed for him. 
Mentors need to send mentorees out for tasks and battles, and 
support them through prayer. Exodus 17:8-16. 

 
__ 2. Moses invited Joshua to be in God’s presence with him. 
Mentors need to invite mentorees to experience God through 
worship and being in God’s presence. Exodus 24:12-18, 33:7-11. 

 
__ 3. Moses instructed Joshua to accept other leaders who were 
prophesying. Mentors need to encourage mentorees to be generous 
and accepting of other leaders. Numbers 11:26-30. 

 
__ 4. Moses taught Joshua about having a vision for the future. 
Mentors need to emphasize the importance of vision for mentorees. 
Numbers 13:16-25. 

 
__ 5. Moses charged, warned and encouraged Joshua. Mentors must 
charge, warn and encourage mentorees with many words on various 
occasions. Deuteronomy 31:1-8. 
 
Elijah and Elisha 
__ 6. Elisha followed Elijah step by step through different places. 
Mentorees should have a sense of loyalty to their mentors. 2 Kings 
2:1-18. 

 
__ 7. Elisha´s eagerness to receive a blessing from Elijah. 
Mentorees should have a sense of hunger to receive God´s anointing 
and blessing from their mentors. 2 Kings 2:1-18. 

 
__ 8. Example from the school of prophets. Elisha did not place all 
his hope in one person. Mentors should try to train a group of 
people rather than just one. 2 Kings 4:38, 6:1.  

 
__ 9. Elisha cared for his prophets in many ways, solving some of 
their problems. Mentors should care holistically for mentorees, 
helping them to problem-solve through prayer. 2 Kings 4:38-44. 

 
__ 10. Elisha prayed for his servant’s eyes to be opened. Mentors 
should pray for mentorees to have spiritual understanding. 2 Kings 
6:17. 
 
Activity of reflection - Which one of these ten points (above) of 
mentoring are crucial to your ministry at this time. Check the top 
three. 
 

Six ways to be a mentor 
 

Discipler  Spiritual guide Coach 
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Build Christian 
foundations such 
as quiet times, 
how to read the 
Bible and be a 
witness. 
 

Ask about personal 
life, notice 
weaknesses, fruit of 
the Spirit, help 
spiritual progress. 
 
 

Introduce and 
develop skills in 
ministry such as 
worship leading, 
small groups etc.  

Who? 
 

?  ? 

Teacher Counselor Sponsor 
Pass on 
knowledge, teach 
Scripture in 
depth, motivate 
learning, 
introduce new 
perspectives. 

Expose root of 
problems, help deal 
with emotional or 
deeper spiritual issues. 

Encourage, 
protect, support, 
open new doors 
for ministry, 
connect to new 
relationships to 
further progress. 
 

Who? ? ? 
 

 
Examine - Who are you a mentor to? In what ways out of these six 
categories?  
 
 
Facilitator introduce the concept of MAWL – model, assist, watch, 
leave, or “I do you watch, I do you help, you do I help, you do I 
watch.”  
Where can you apply concepts of multiplication in your mentoring 
relationships? 
 
 

Break it 
Down 

What are some obstacles you still face in developing leaders in your 
church? 
Make a list, and role play one of the obstacles, then role play the 
solution to the obstacle: 
(Suggestions: Lack of empowering mentality, too much hierarchy 
structure, focusing on the wrong people, lack of intentionality and 
consistency…) 
 

Application 
and 
Homework 

Concluding Story: What are the three essential qualities of a good 
mentor?  
 
Suggestion: Share the testimony of a missionary interrogated by 
Vietnamese authority: “What are you doing in our country?” 
Missionary: “I love these pastors, I just want them to be better 
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pastors, if I can’t do this and I have to sit at home, I’d rather die…” 
Vietnamese authority was stunned: “Everyone says you can speak 
our language well, and you have a special love for our people. I can 
see this is true. I will give you permission to teach.” The three 
qualities are love from God, clear communication and a life worth 
imitating. 
 
Action Steps - Who will you be mentor to in the next 3-6 months, in 
what ways do you want to mentor them in light of the models given 
above? Write it down. 
 

 
What changes do you want to implement this month in your 
discipleship approach? Write it down. 
 
 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Pages 2-23 in The Mentoring Handbook by Robert Clinton, 
The Discipleship Difference by Robert Logan. 

 

 

Lesson 8 Developing Leaders through Coaching 
 

Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts in prayer 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson: to know how to become competent coaches, 
and actively encourage and empower younger leaders. 
 
Why are so many younger leaders discouraged? 
How will having coaches and encouragers help leaders to grow? 
What is a mentor and what is a coach? What are the differences? 
 
Opening Questions: 
What are the qualities of a good mentor or coach in your opinion? 
What are the qualities of a good mentoree or coachee in your 
opinion? 
 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Wrap a stick or baton with many layers. Play the game 
of passing on the object with music. When the music stops, the 
leader holding the object has to unwrap one layer and share their 
favorite dance move with their favorite song. At the end, reveal the 
stick or baton and explain its significance: Leadership is about 
raising up new leaders, good succession and empowering others. 
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Scripture 
Reading 

Study the characteristics of Barnabas Acts 4:36-37, Acts 11:22-26, 
Acts 15:36-41. 
 
Follow-up Questions in Small Groups: Which area of Barnabas’s 
characteristic would you like to develop more of? 
How can you develop in these areas? 
 

Study: 
Main 
Lesson 

What is coaching? 
 
“Come alongside of another person, ministry or church, to help 
them find out what God wants them to do and then help them do it.”- 
Bob Logan  

‐  
“Coaches are change experts who help leaders take responsibility 
and act to maximize their full potential” – from Leadership 
Coaching 
 
Mentoring is imparting to you what God has given me; coaching is 
drawing out of you what God has put in you.” Dale Stoll 
 
Key skills in coaching  

1. Discovery listening – are you genuinely interested in the 
other person? Are you able to repeat back or summarize their 
key points? 
 

2. Ask good questions  -  
 
What is an open-ended question? What is a clarifying 
question? 
Give examples of open-ended questions and closed 
questions.  
 

Examples of good questions:  
How has God been faithful to you? 
What are some things to celebrate about this past month? 
Which areas are you facing difficulties or spiritual opposition? 
How is ministry impacting your family? 
How are you helping your team mates to experience God? 
How is your character impacting your ministry? 
Where do you think God is wanting you to grow? 
What are some areas you need to develop in? 
Who can help you grow or keep you accountable? 
How are you engaging the lost around you? 
How are you mobilizing others to reach the lost? 
Where do you see God at work in your neighborhood? 
What are two or three ways that you can start connecting with the 
lost? 
 



106 
 

3. Avoid giving answers but ask them – this prompts leaders to 
pray and think for themselves and take ownership.  
Ex. “Let’s talk about it…” or “Let’s explore this together… 
and “How can I be of help to you?”  
 

4. Make sure they have exhausted all their options before 
giving an advice. 
 

5. Action-step question – “What do you plan to do about this?” 
“Who can help you?” “When do you plan to accomplish 
this?”   
 

6. Establish SMART goals – Specific, Measurable, Attainable, 
Relevant, Time-Specific. 
 

 
Five outcomes from good coaching: 1. Relate  2. Reflect  3. Refocus  
4. Resource – Ex. “What people do you already have? Who can help 
you?” 5. Review 
 
What other possible benefits do you see from coaching? 
 
 
Start with a simple set of practices: (7 Barnabas questions by Bob 
Logan) 

1. How are you? 
2. What are you praising God for? 
3. What challenges are you facing? 
4. What are you planning to do to overcome these challenges? 
5. Who can help you? 
6. How can I help you? 
7. How can I pray for you? 

 
Break into groups of two, and take 15 minutes to go through these 
questions. Facilitator keep time so each person takes 7 minutes, then 
switch. Key rules – the person asking questions must avoid giving 
answers, but apply the rules of being a good coach such as discovery 
listening. 
 
Come back into the large group and reflect. How has this approach 
helped you or the other person? How is it different from your normal 
approach? 
 
Four frameworks for coaching leaders: 

1. Calling – ask questions that will help leaders clarify calling 
2. Community – questions related to how the leader is 

connecting to his family, church or team members. 
3. Culture – questions about how the leader is connecting with 

the lost or engaging culture in missional living 
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4. Character – questions about how the leader is growing in the 
fruit of the Spirit. 

 
Another Framework: G.R.O.W. 
What is the goal of your appointment? 
What is the reality of the situation? 
What are your options? 
What will you do? 
 
Some further framework for mentoring 
Consider the different qualities of your coachee – Some need more 
motivation (towards bottom right quadrant), others need more skills 
and training (towards top left quadrant), some need a lot of directing 
(bottom left quadrant), some are motivated and skilled, these leaders 
should be released and delegated to do more (top right quadrant). 
 

 

 
 
Which one of these quadrants should we take a mentoring approach? 
Which one of these quadrants should we take a coaching approach? 
 

Break it 
Down 

Break into groups of two and coach one another by picking one of 
the four Cs – calling, community, culture/missions, character. Take 
7 minutes, then switch roles. 

Application 
and 
Homework 

Who will you be a Barnabas to this week? 
How can you encourage or empower this person? 
Who do you plan to coach or receive coaching from? 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Leadership Coaching by Tony Stolzfus, TransforMissional 
Coaching by Steve Ogne and Tim Roehl. 

 

 

 

Delegate 

Set objective 

Don’t micromanage 

Give praise 

Guide and Train 

Train 

Coach 

Explain 

Encourage 

Motivate with vision 

Identify reason for lack 

of drive and passion 

Direct 

Nurture 

Supervise 

Feedback 
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Lesson 9 Interpreting Scripture Rightly 
Worship 
and Prayer 

Take time to sing and prepare hearts. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson: to gain understanding of some basic principles 
of exegesis and develop competency in interpreting various biblical 
passages according to their context and genre. 
 
Intro: Communicating vision, interpreting Scripture and Bible 
teaching are some of the main tasks of biblical leaders according to 1 
Tim 3:2 and Acts 6:4. Can you imagine what would happen to a 
church when God’s people are not fed God’s word consistently? 
 
Opening Questions: 
How can you develop competency and confidence in interpreting the 
Bible? 
What are some principles of exegesis that you have learned over the 
years? 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Participants get into two lines. The facilitator writes 
down a message on a paper, then speaks quietly to the person in 
front of the line. The person passes the message to the next quietly 
without others hearing until it reaches the end of the line. See if the 
message is still the same. 
Demonstrate the idea of how the message can be lost when it is 
communicated through many people. 

Scripture 
Reading 

Luke 24:32, 2 Timothy 2:15  
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
Why is it so important for leaders to rightly handle God’s word? 
What are the consequences when Scripture is misused? 
What are the results when God’s Word is opened and expounded 
clearly? 
 

Study: 
Main 
Lesson 

What should be our attitude as we approach God’s word and 
seek to interpret it? 
 

‐ Ex. Humility, dependency on the Holy Spirit,  
‐ Have you observed some wrong attitudes or approaches to 

interpreting Scripture? What was it like? 
 
What are some important principles of exegesis and 
interpretation?  (Here are five principles) 
 

1. Understanding the different contexts – contexts of the 
biblical writers, our own context, and the context of our 
audience (specific age group, economic background, urban 
or rural?) 

 
Example from OT – Read Exodus 23:14-17.  
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What is the context of the Israelites? 
 
What is our context – Thais or missionaries? 
 
What is our audiences’ context? 
 
Example from NT – Read Acts 4:22-37. 
 
What is the context of the Apostles and the early church? 
 
What is our context? 
 
What is our audiences’ context?  
 
How does understanding the three different contexts help us 
interpret better? 
 

2. Understanding the different genre of Scripture and their 
challenges  

 
What are some passages or books familiar to you, and what are their 
genres? 
 
Historical narratives – what is unique to Israel and what is 
applicable to us? 
 
Laws – what comes under the Old Covenant and what is applicable 
to us? 
 
Psalms and poetry – Are all the prayers to be imitated by us? 
 
Proverbs – What are life principles and what are promises? 
 
Prophetic Writings – What was spoken specifically to Israel and 
what is applicable to us? 
 
Gospels – Why do we have four authors and how do they differ? 
 
Parables – What is the main point? 
 
Acts – What are descriptions and what are prescriptions? 
 
Letters – How may Paul’s context differ from ours? 
 
Revelation and Daniel – What are the symbols and how can we 
apply them? 
 
How may interpreting one genre be differ from the other? 
 
Examples – Interpreting a parable versus historical narrative. 
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Interpreting an OT law versus a NT exhortation from Paul. 
 
Examples of some misinterpretations of Scripture –  
Taking a verse from Proverbs as an absolute promise – Proverbs 3:7-
10.  
2 Chronicles 7:14 – can we claim a  promise meant for Israel for our 
country today? 
Allegorizing the Parable of the Good Samaritan. 
 

3. Not taking a verse in Scripture out of context 
 
“Samson takes a donkey’s jawbone.” 
“Judas hangs himself.”  
 

4. Bridge the past to the present by finding unchanging 
principles 

 
Examples:  
Genesis 12:10-15 - What is the unchanging principle we can apply 
for today? 
 
Luke 10:1-12 - What is the unchanging principle we can apply for 
today? 
 
Acts 4:22-37 – What is the unchanging principle we can apply for 
today? 
 
Acts 6:1-6 – What are some unchanging principles we can apply for 
today? 
 

5. Compare your interpretation with good theology and the 
church community.  

 
Does your interpretation fit with these sound doctrines of the 
Church? 
 

‐ The Trinity 
‐ Salvation by grace through faith 
‐ God’s sovereignty 
‐ God’s love and justice 
‐ The divinity and humanity of Christ 
‐ The atoning work of Christ 
‐ The inerrancy and sufficiency of Scripture 
‐ Doctrine of sanctification 
‐ The doctrine of the Church 
‐ Already but not yet eschatology 

 
Some further challenges to interpreting: 
 
What should we do with some difficult passages? 
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Some possible examples: Psalm 137:7-9 
1 Tim 6:1-2 
2 Tim 2:11-15 
 
 
Understand that learning to interpret Scripture rightly is a life-long 
task and commitment - with the help of the Holy Spirit and in 
accountability with other members of the Body of Christ. 
 

Break it 
Down 

Select a parable of Jesus, work together in twos: 1. Write out the 
main point of the parable in one clear sentence 2. Compare the 
parable to the audience today by using local illustrations. 
Ex. Parable of the Hidden Treasure, Parable of the Ten Virgins, 
Parable of the Talents etc. 

Application 
and 
Homework 

List 7 of your favorite books from Scripture, study and write down 
their specific contexts, genres and main teachings.  
 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Biblical Preaching by Haddon Robinson, Between Two Worlds by 
John Stott, How to Read the Bible for All Its Worth by Gordan Fee 
and Douglas Stuart. 

 

 
Lesson 10 Teaching God’s Word Effectively 
Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson: Prepare a sermon that is clearly based on the 
Bible passage, and summarize the big idea. 
Review the five principles of interpreting Scripture from lesson 9. 
 
Intro: Preaching and teaching is one of the primary tasks of 
overseers and pastors. Without God’s Word, the church will suffer 
and stray. The faithful expounding of Scripture helps believers to 
grow in truth and life. 
 
Opening Questions: 
What constitutes a good sermon in your opinion? 
How can we go about preparing a good biblical sermon? 
 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Look at short newspaper articles or pictures without 
titles in small groups, come up with a good, fun title for these 
articles or pictures as a group. The group that gets the best title is 
awarded with some small prizes. 
The idea of the game is to help participants think of the importance 
of themes and titles – “the big idea” 
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Scripture 
Reading 

1 Tim 4:13-14 
2 Tim 4:1-5 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
Why is preaching the Word so important? 
How should the Word of God be preached? 
What crisis do you see today’s churches that hinders preaching? 

Study: 
Main 
Lesson 

1. What constitutes a good sermon? 
 
Have participants share various insights and write them all on the 
white board: 
 
Good teaching or preaching is firstly based on the five principles of 
interpretation in the previous lesson.  Not entertainment or good 
philosophical arguments, but true to the text. 
 
Presents a big idea – one sentence that summarizes the passage. The 
summary should be true to the biblical writer’s intention and not 
stray from the main idea. 
 
Examples:  
 
Joshua 1:6-9 
The biblical author’s main point:  
Moses charges Joshua to be strong and be careful to obey God’s 
word in order to gain success. 
 
Our sermon’s big idea:  
As God’s servants, we should be strong in the Lord and be careful to 
abide in God’s word in order to be fruitful. 
 
Joshua 2 
The biblical author’s main point:  
God’s people gave refuge for Rahab who hid the spies, even though 
she was a prostitute and a foreigner. 
 
Our sermon’s big idea: 
God gives salvation to all who demonstrate real faith in him, no 
matter what kind of background the person may have. 
 
Exercises: Go through these passages and give the big idea. 
Romans 1:18-32 
The author’s main point: 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
Our sermon’s big idea: 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
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Romans 6:1-14 
The author’s main point:________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Our sermon’s big idea:__________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Romans 12:1-8 
The author’s main point:________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Our sermon’s big idea:__________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
Answers a key question 
Matthew 7:24-27 
Why should we put God’s Word to practice? 
 
Matthew 13:1-9 
What kind of soil are you? 
 
Mark 9:33-37 
Who is the greatest? 
 
John 15:1-8 
How can a disciple bear fruit? 
 
 
What key questions do these passages answer? 
John 16:7-15 
__________________________________________________ 
 
John 17 
__________________________________________________ 
 
Romans 3:21-26 
__________________________________________________ 
 
A good sermon is ultimately God-centered or Christ-centered - 
Points to who God is and what Christ has done for us. 
 
Gen 22:1-19 
Points more to God’s provision of the lamb through Jesus Christ, 
more than how strong Abraham’s faith was. 
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1 Sam 17 
Points to God’s honor and God being the one who fights for us 
through Christ, more than how we should fight our own giants. 
 
How do these passages point to Christ? 
Psalm 2 -  
Psalm 8 –  
Psalm 23 –  
Proverbs 8 –  
Isaiah 61 -  
 
 
Use of good illustrations 
What makes a good illustration for your sermon? 
 
What should be the purpose of illustrations? 
 
What are some good illustrations of the Gospel that you can 
remember? 
 
A clear structure to sermons or teachings includes:   
 

‐ Introduction that raises need, a hook 
 

‐ A simple outline 
 

‐ Clear applications – what are some good applications?  
Specific, challenging, call for repentance. Be sure to give 
applications throughout the sermon.  

 
‐ Strong conclusion – what does this look like? 

 
 
 

2. What constitutes a good preacher and teacher of God’s 
Word? 

 
Called to preach –  
 
A life of consistency and integrity – 
 
Faith, love and hope –  
 
Humility and prayer –  
 
Diligently study the Scripture –  
 
Willingness to keep growing and learning –  
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Other suggestions… 
 

3. Further examinations before we preach and teach (a 
check list): 

1. Does my sermon have a clear big idea? 
 

2. Is it God-centered and Christ-centered? 
 

3. Does it have clear applications? 
 

4. Am I applying them to myself? 
 

5. Have I confessed all my sins before the Lord and repented of 
them? 

 
6. Have I acknowledged my weaknesses and placed my trust 

fully in the Lord for the delivery of his Word? 
 

7. Do I genuinely love the people that I am preaching to and 
sincerely seeking their salvation and sanctification? 

 
8. Am I seeking only God’s approval for this message and 

preaching not to please people? 
 
 
How can we further overcome the crises or barriers to preaching 
God’s word in our congregations? 
 

Break it 
Down 

How else can you further develop to be faithful and effective 
preachers and teachers of the Bible? 
 
Work in groups of 3-4, take time to write down key lessons from 
your own experiences in preaching: 
 
Come back and share with the large group. 

Application 
and 
Homework 

In your upcoming sermons next month, go through the check list of 
seven points. For example, “Does my sermon answer a key 
question?” “Am I applying the truth to myself?” 
 
Start using a notebook for sermon illustrations. Collect short stories, 
quotes, jokes or good illustrations and categorize them regularly. 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

Biblical Preaching by Haddon Robinson, Preaching and Preachers 
by Martyn Lloyd Jones, Between Two Worlds by John Stott 

 

Lesson 11 Building Transformational Teams 
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Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts. 

Introduce 
the Topic 
(Review) 
 

Review assignments from previous lesson 
Objective of Lesson: Start building transformational teams, and 
learn to recognize the five dysfunctions of teams and how to 
overcome them. 
 
Intro: Teamwork is one of the greatest challenges in any ministry 
setting. Most people leave the mission field or churches due to 
relational conflicts.  
Opening Questions: How can you build stronger teams? 
What is your definition of team? (Think of different examples of 
teamwork in nature and sports, how do they differ?) 
Why is it important for us to work in teams? 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion of Activity: Get into groups of 6-8 people, give each 
group a long circled rope. Every person in the circle has both hands 
holding a part of the rope. Show pictures on screen of various 
shapes on screen, and each group has to make the shape, from 
simple shapes such as triangles and squares to harder shapes such as 
figure eights. Compete to see which group gets it done first. 
Facilitator be the judge. 
 

Scripture 
Reading 

Read Ephesians 4:1-13 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
What kind of attitude should we maintain when working with other 
Christians? 
Why is it important to keep the unity of the Body of Christ? 
How should the different gifts be applied to our churches and 
ministries today? (vv.11-13) 
 

Study: 
Main 
Lesson 

Evaluate your ministry teams: give 1-5 points to each of these 
questions, 1 being the lowest, 5 being the highest (Adapted from 
The Emotionally Healthy Leader by Peter Scazzero) 

1. We give priority to developing our team members in their 
spiritual lives, skills and other areas __________ 

2. We are bold in confronting various problems in our team, 
such as consistently arriving late, speaking negatively, 
lacking responsibility _________ 

3. We pay attention to a balanced life-style of our team 
members, such as having enough time for family, or singles 
having time for themselves ____________ 

4. We give time to address those who express their 
dissatisfactions about the team, not avoiding problems or 
pretending that everything is fine __________ 

5. When there is conflict, we communicate respectfully to each 
other, taking time to explain the differences in our thinking 
and expectations _____________ 
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6. Our team meetings are not only about work, but there is time 
to meditate on God’s word, learn new things, share our 
experiences and even have fun together ___________ 

7. We take time to listen sincerely to the opinions of each 
person on the team ___________ 

 
If you scored 1-2 on most questions, this means you have not 
considered the emotional health of your team and how to make it 
last. You are not transformed yet. 
If you scored 2-3 on most questions, this means you are starting to 
be a team, there are some good qualities that will help you stay 
together, but you still need to improve. 
If you scored 4-5 on most questions, this means you are a 
emotionally healthy team, members are being transformed and you 
are impacting others. 
 
What are the five qualities of a transformational team? 

1. Envision together – Ex. Acts 13:1-3, a team of leaders 
prayed together and sent out missionaries. 
 
Ex. Video of Landfill Orchestra from Youtube – three things 
observed from the video – change garbage into music 
instruments, changed lives of young musicians, change of 
community and society. All started from an orchestra 
conductor and father of a child envisioning together. 

 
What is your team vision or goal: (Have someone share their team 
vision or goal this year) 
 
 
Further insights from Peter Scazzero, pastor of New Life Church: 
 

‐ We define success as radically doing the will of God. Be 
careful of getting caught up in the numbers game. 

 
‐ When it comes to making important decisions as a 

leadership team, we give sufficient time to wait upon God 
together, adopting the posture of “indifference” before God. 
 

How does your team define success? 
How do you make important decisions as a team? 

 
2. Empower – Ex. Luke 9:1-2 sending out the twelve. 

Does your team give sufficient room for team members to think and 
make decisions together? When people follow unwillingly or 
blindly without knowing what is next, it can work short term, but in 
the long run it will create frustration and lack of enthusiasm. 
 
Activity – have one group volunteer to play the same game of 
holding ropes in the beginning in front of everyone, but this time 
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group members have to close their eyes and follow the instruction 
of the leader. The leader tells followers to form different shapes by 
moving to the left of right. Reflect afterwards – how is it harder 
than before? How does it feel to follow directions blindly? 
 

3. Equip – Ex. Luke 9:10, Jesus took them aside, debriefed 
them and taught them more things after their experience.  

 
Equipping and teaching should be done when there is empowering 
of members to do ministry. Without opportunities to learn, the 
teaching and equipping is futile. 
 
Does your team have both empowering for ministry and equipping? 
 

4. Encourage – Ex. Romans 16, Paul wrote to his teammates, 
encouraging each of them by name. 

 
How does your team encourage one another?  
Do you practice the five love languages? 
Who in your team prefers the love language of giving gifts, serving, 
words of affirmation, giving time etc. 
 

5. Examine progress and problems –  
 
How does your team evaluate progress and examine problems? 
 
Example of weekly or monthly evaluations. Ask three questions: 

1. Where do we see God at work in our ministry? 
2. What should we do more to partner with God? 
3. What should we do less of? 

 
How do we confront sin and problems in our team? 
English expression: “elephant in the room.” Do we have elephants 
or problems in our teams that we are avoiding? 
 
Read Matthew 18:15-18 
Case Studies:  
Mr. B is late to worship practice again. When the worship leader 
asked him why, Mr. B said he was sick. But you saw Mr. B playing 
soccer yesterday. You know that he is lying. What would you do? 
 
Deacon A gossips about others and is very negative, you told her 
privately before that she should be careful not to gossip. She said, 
“fine,” but after many months, you do not see any improvement in 
her attitude. What should you do? 
 
 
Examine the five dysfunctions of team: 
Facilitator explain each dysfunction of team and the signs. The 
solutions will be discussed in groups afterwards. 
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Dysfunction Signs Solutions  
Absence of trust Cover up one’s own 

weaknesses, slow to 
help each other, not 
noticing the strength 
of others, keeping 
one’s anger, dislike 
team meetings and 
spending time 
together. 

Qu: How can we 
rebuild trust? 

Fear of conflict Boring meetings, 
attacking each other 
behind the back, 
afraid to raise 
important issues, 
not including 
everyone’s views, 
waste energy in 
posturing. 

Qu: What are some 
methods of 
confronting each 
other gently?   
Qu: How do we say 
things without 
sounding 
accusatory? 

Lack of 
commitment 

Lack of clear goals, 
team members lack 
confidence and fear 
failure, repeat the 
same matters, 
suspect each other 

Qu: How can we 
stir up motivation 
and renew passion? 

Avoidance of 
accountability 

Compete 
negatively, results 
are passing but not 
excellent, leader 
deals with problems 
alone, work 
progress slowly. 

Qu: How can we 
rebuild strong 
relational team? 

Inattention to results Lack of growth, 
lose members who 
are highly capable, 
people only look at 
personal goals, lack 
of focus 

Qu: How do we 
evaluate progress on 
a regular basis? 

 

Break it 
Down 

Work in five groups - assign a dysfunction to each group, have each 
group prepare a skit on the dysfunction and the rest guess which 
one. Have each group also work on the solution together and write 
them down. At the end of each skit, have the group share their 
solutions to the dysfunction on a large paper with the rest. 
 

Application 
and 
Homework 

Write down three areas of weaknesses in your current team. 
Write down your plan to improve in these areas within the next 
month. Get into groups of 2-3 with participants outside of your 
current team. Share your plans with each other and get feedback, 
followed by time of prayer for one another. 
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______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading and 
references 

The 17 Indisputable Laws of Teamwork by John Maxwell. The Five 
Dysfunctions of a Team by Patrick Lencioni, The Emotionally 
Healthy Leader by Peter Scazzero 

 

 
Lesson 12 Fulfilling God’s Mission 
Worship 
and Prayer 

Sing and prepare hearts 

Introduce 
the Topic 
(Review) 

Review assignments from previous lesson 
 
Objective of lesson: to develop a missional and global perspective, 
and begin fulfilling the Great Commission. 
 
Intro: Too many leaders are like “frogs under the coconut shell” 
(Thai idiom), focused only on their own local ministry, having a 
narrow view. 
 
Opening Questions: Why is it important for a leader to have a global 
and missional perspective? 
What does it mean to be a missional leader? 

Fun 
Activity 
(Ice-
breaker) 

Suggestion: Take a culture quiz – can be done in small groups or a 
large group. The correct answer is italicized. (Taken from 
www.andymolinsky.com/culture-quiz and www.andiamo.co.uk)  

1. Which country gives the most direct feedback to people? 
A. Germany   B. Japan   C. Brazil 

2. Which country gives each other the most high-fives in the 
workplace? 
A. China  B. USA  C. Korea 

3. Which country expects employees to go drinking with their 
bosses at a bar after work? 
A. France  B. Germany  C. Japan 

4. Which country has twice as many bicycles as cars? 
A. Netherlands  B. Mexico  C. Denmark  

5. Which country has the most languages?                                     
A.  South Africa  B. Papua New Guinea  C. China 

6. What is considered rude in Japan? 
A. Slurping noodles loudly  B. Refilling one’s own glass  C. 

Taking off shoes indoors 
7. Which country has the most lakes? 

A. India  B. Canada  C. Nigeria 
8. Which country is common to share personal information with 

colleagues at work? 
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A. Korea  B. Brazil  C. The United Kingdom 
9. Which country is it normal for employees to critique the boss 

directly? 
A. Korea  B. France  C. Israel 

10. What is considered rude in Nigeria? 
A. Greeting each other with a handshake B. Receiving a gift 

with your left hand  C. Lowering your eyes when meeting 
someone who is older or more senior. 

 
How well do you know about other cultures of the world? 

 Matthew 28:18-21 
 
Follow-up Questions in Small Groups: 
What are Jesus’s commands to his people according to this passage? 
What promise doe Jesus give us? 
To what degree is your church obeying the Great Commission (rate 
from 1 to 10, 1 being very little, 10 being fully obedient)_________? 
 

Study: 
Main 
Lesson 

1. What is missions? 
 

Instruction: Have each group write their definition of missions on a 
colored paper. When finished, stick it all on a big white board. Have 
all participants come up and examine the definitions. Do the 
definitions agree? Are the definitions biblical? What is lacking in the 
definitions?  
 
Facilitator should highlight: 

‐ A definition of missions should have God as the main agent, 
because God is the initiator and sender of his people. 

‐ Missions should include making disciples, since this is the 
main verb in Matthew 28:18-20. 

‐ Missions should include reaching all nations and people 
groups. 

 
2. Why should church leaders be involved in missions? 

 
Some common hesitations and questions: 
Should all Christians be engaged in missions? 
Should pastors be mobilizing churches for missions? 
Why should we do missions when our churches are still so small? 
What should be our motivation for doing missions? 
 
Answer: Because missions is in the center of God’s heart throughout 
the Bible –  
Examine these verses and fill in the blanks (the answers are 
italicized in teacher’s manual): 

1. Psalm 96:1-6 – the greatness of the Lord should compel us to 
proclaim. 

2. Psalm 98:1-2 – God’s plan is for people from all nations to 
be saved. 
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3. 1 Samuel 17:46 - David had a zeal for God’s honor and 
glory to be known to all nations. 

4. Acts 17:16-17 – Paul was distressed and burdened by those 
who worshipped idols. 

5. 2 Corinthians 5:14-15 – The love of Christ should compel us 
to reach out. 

6. Romans 10:14-15 – Christ has sent us to preach. 
7. Matthew 24:14 – Missions prepares the return of Christ. 
8. John 3:16, Jude 23 – People are perishing without Christ. 
9. Acts 1:8 – the Holy Spirit is given to us for witnessing. 
10. Revelation 7:9-10 – We want to see all nations worship God. 

 
Remember that the church does not exist for ourselves, but the 
church exists to glorify God and to be a light in the world. 
 
A leader that is not concerned about fulfilling God’s mission is 
being unfaithful and disobedient. 
 

3. How can we be involved in missions? 
 
Starting locally – what can we do to make disciples of our 
communities and the lost around us?  
 
These are 8 steps on how to become missional Christians: (Answers 
italicized in teacher’s manual) 
 

1. Prayer – Begin praying every day for God to use you. Expect 
and look for opportunities that God may bring your way. 
Pray for people when they share their problems, and follow-
up on their progress later on. Have a list of names. 

2. Practice hospitality - Open your home on special occasions, 
intentionally invite non-believers and unreached people in 
order to share your testimonies. Invite non-Christians to eat 
out together. 

3. Presence in the community - Be a regular customer at a 
restaurant, gas station, provisional shop, local park. 

4. Promote Gospel literature or media - Find creative ways of 
giving out Christian literature, Christian biographies, DVDs, 
share a good Facebook post or Christian Youtube link. 

5. Study the culture – having a missional mindset means to 
think like a missionary. Learn what your target people like to 
do, where they hangout, what they value, what are their 
struggles and sins, what gives them hope, and what is the 
best way to share the Gospel with them. 

6. Set aside regular time to visit people in need – once a week 
go with another Christian to visit the poor, the sick and share 
God’s love. 

7. Serve people - find ways to serve unreached people - 
tutoring, cleaning and sweeping the neighborhood. 
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8. Stories – be ready to share your personal testimony, an 
interesting story that you’ve heard that may open up 
conversation about God, a Bible story that is relevant to the 
situation. 

 
Which points can you start implementing this week? 
What testimony or story are you ready to share with someone? 
 
Short-term missions – four main questions to consider: 
 
Where should we go? 
 
Who should go? 
 
How can we prepare a high-impact/high quality team?  

‐ Too many teams are mission-tourists and wasting resources. 
 
How do we follow-up? 
 
Debate: Divide the participants into two sides. Pretend we are a 
church deciding about the future of short-term teams. One side argue 
for having a team of youths sent to South Thailand to do outreach. 
The other side argue for having a team of older adults go to 
Myanmar to do a survey. Each side should take turns to present their 
points and arguments respectfully to the other side. The facilitator 
can be the judge in the middle.  
Facilitator: The purpose of this exercise is to stimulate thinking and 
allow people to express diverse opinions without taking things 
personally. The facilitator should summarize the key points in the 
end, pointing out the importance of the process of planning for a 
good missions trip. 
 

4. How can we become missional and global leaders? 
 
Recognize the trends and times – leaders should be reading the 
news, analysing megatrends and how they affect your churches, how 
you may need to adapt new strategies in order to disciple people 
effectively. We should see the world from God’s perspective. 
 
Examples for discussion:  
How does the cyber/online world affect the way we disciple people? 
How may the ASEAN goals impact the way we do missions? 
What kind of churches are needed for migrants to Bangkok? 
 
Roles and Partnerships – The leader’s main task is to help Christians 
identify their various roles in the Great Commission. Not all are to 
be fulltime pastors or missionaries. Help people to know their part 
in the Body of Christ, and be willing to partner with one another. 
 
Examples: 
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Pastors and church leaders 
Prayer group organizers 
Financial supporters 
Encouragers who visit missionaries 
Mobilizers 
Trainers  
Organization leaders 
 
Activity: Form a human chain for missions. Have a volunteer come 
to the front and role play as a long term missionary, then form a 
human chain, each one representing a different role that is needed 
for the missionary to be sent out. Some hold up signs as prayer 
partners, some are supporters, and some are organization 
representatives. See how each one can be involved in missions. 
Facilitator should prepare signs that are to be held up in the human 
chain, including church pastor, small group leaders, 
discipler/mentor, prayer partners, supporters, organizational 
leaders, seminary teacher, language teacher, host family etc. 
 
What is your role in the Great Commission? 
Who can you partner with in order to fulfil God’s missions? 
 

Break it 
Down 

Go through the 8 steps of becoming a missional Christian in small 
groups, suggest ideas to each other, and keep each other 
accountable. 
 
Missional Christian What can I do this week? 
Prayer  

 
Practice hospitality  

 
Presence in community  

 
Promote Gospel books/media  

 
Study the culture  

 
Set aside time to visit  

 
Service  

 
Stories  

 
 

Application 
and 
Homework 

Think through these questions prayerfully this week an fill them out: 
What are your goals for long-term missions? 
 
In the next year, how will you help your church to do short-term 
missions?  
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In the next year, who can you train or prepare for long-term 
missions? 
 
What can your church do to fulfill God’s mission in the next 3-5 
years? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 

Pray for 
One 
Another 

Take at least 10-15 minutes to share prayer requests in small groups 
and pray for one another. 

Further 
reading or 
references 

From Jerusalem to Irian Jaya by Ruth Tucker. Understanding 
Christian Mission by Scott Sunquist. 

 

Evaluation for Training Manual (For Participants Who Completed the Training 
Course) 

 
1. What did you personally gain from this training program (Or how have you grown as 

a leader throughout this program)? 
 

2. What are the strengths and weaknesses of this manual?  
 

3. What should we add more to this leadership manual? 
 

4. What should we take out from this leadership manual? 
 

5.  How can we improve this leadership training program in the future? 
 

6. Who would you recommend to participate in this training program? 
 

 


