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บทที่ 5
การเปนผูนํ าเหมือนดังคนรับใช

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- แยกแยะวิถีการเปนผูนํ า  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของคริสเตียน
- บอกถึงตัวอยางที่ยิ่งใหญของการเปนผูนํ าแบบคนรับใช
- อธิบายวาการนํ าทางคนเหมือนคนรับใชทํ าใหเกิดฤทธิ์อํ านาจ
- อธิบายขอแตกตาง 4 ประการ ระหวางผูนํ าทางโลกและผูนํ าทางคริสเตียน
- บอกถึงวาเราปรนนิบัติผูใด
- อธิบายวาจะเปนผูนํ าแบบคนรับใชไดอยางไร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงใหจิตใจที่ออนสุภาพของทานประจักษแกคนทั้งปวง  องคพระผูเปน

เจาทรงอยูใกลแลว

อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุก
อยางตอพระเจาดวยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ

แลวสนัตสิขุแหงพระเจา ซึ่งเกินความเขาใจจะคุมครองจิตใจและความ
คิดของทานไวในพระเยซูคริสต”   ฟลิปป 4:5-7

คํ านํ า

การเปนผูนํ าในโลกนี้มักจะวัดกับดวยอํ านาจเงิน การศึกษาและความสามารถ
มีวิธีการตางๆ ในการเปนผูนํ าในโลกนี้ ตัวอยางเชน มีผูเผด็จการที่ควบคุมผูคน  มีผูนํ า

ประชาธิปไตยซึ่งถูกควบคุมโดยการลงคะแนนเสียงของประชาชน
เม่ือพระเยซูเสด็จเขามาในโลก พระองคทรงกลับความคิดของโลกในเรื่องของการเปนผูนํ าที่มี

ประสิทธิภาพเมื่อพระองคกลายเปนคนรับใช  บทนีจ้ะกลาวเกี่ยวกับหลักการของพันธสัญญาใหมในการ
นํ าพาเหมือนดังคนรับใช
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ตัวอยางที่ขัดแยงกัน

พระเยซูทรงทํ าใหเห็นความแตกตางของผูนํ าฝายวิญญาณกับผูนํ าทางโลก ทรงตรัสดังน้ี
“ทานทัง้หลายรูอยูวา ผูที่นับวาเปนผูครองของคนตางชาติยอมเปนเจา

เหนือเขา และผูใหญทั้งหลายก็ใชอํ านาจบังคับ

แตในพวกทานหาเปนอยางน้ันไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวกทาน
ผูน้ันจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย

และถาผูใดใครจะเปนแอกเปนตน ผูน้ันจะตองเปนทาสสมัครของคนทั้ง
ปวง”  มาระโก 10:42-44

การเปนผูนํ าเหมือนดังคนรับใชคือสิ่งที่ทํ าใหผูนํ าคริสเตียนแตกตางจากการเปนผูนํ าทางโลก 
เปนวิธีการเปนผูนํ าเฉพาะของคริตสเตียน

ตัวอยางที่ยิ่งใหญ

พระเยซูคริสตเจาทรงเปนตัวอยางที่ยิ่งใหญในการเปนผูนํ าเหมือนดังคนรับใช คนรับใชคือผูที่
ปรนนบิตัผิูอ่ืนดวยความถอมใจ เสียสละและความรัก พระเยซูทั้งสอนและเปนแบบอยางของการเปนคน
รับใช

พระเยซูทรงปฏิเสธความคิดทั้งหมดในเรื่องของอํ านาจที่ใชกันในโลกนี้และเสนอสิ่งใหม “คนรับ
ใช” เปนคํ าที่แปลกสํ าหรับผูนํ า แตพระเยซูทรงทํ าใหเห็นชัดเจนวาพระองคทรงมาเพื่อปรนนิบัติ

“....แตเราอยูทามกลางทานทั้งหลายเหมือนผูรับใช”  ลูกา 22:27

มาระโกกลาววา พระเยซูไมไดมาเพ่ือรับการปรนนิบัติ แตมาเพ่ือปรนนิบัติ
“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แตทานมาเพื่อจะ

ปรนนบิัติเขา และประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก”   มาระโก
10:45

เปาโลกกลาววาพระเยซู
“แตไดกลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกํ าเนิดเปนมนุษย”

ฟลิปป 2:7
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เดิมตามรูปแบบ

ผูนํ าในคริสตจักรยุคแรกทํ าตามรูปแบบที่พระเยซูทรงตั้งไว  เขาเรียกตนเองวาเปนผูรับใช
เปาโล ผูรับใชของพระเยซูคริสต   :  โรม 1:1
ยากอบ ผูรับใชของพระเจาและของพระเยซูคริสตเจา  :  ยากอบ 1:11
เปโตร ผูรับใชและอัครทูตของพระเยซูคริสต  :  2 เปโตร 1:1
ยูดา ผูรับใชของพระเยซูคริสต   :   ยูดา 1:1
และโปรดประทานใหผูรับใชของพระองคกลาวดวยถอยคํ าของพระองคดวยใจกลา  :  กิจการ

4:29
เราตองทํ าตามรูปแบบดังกลาว  เราตองเปนผูรับใชของผูที่เรานํ าทาง

อํ านาจของผูรับใช

คุณอาจกลาววา “ผมจะเปนผูนํ าไดอยางไร ถาผมเปนผูรับใชของคนที่ผมกํ าลังนํ า เหตุใดเรื่อง
ทั้งหมดนี้จึงเนนที่การปรนนิบัติ?”

คํ าตอบตอคํ าถามเหลานี้ก็คือวา  มีอํ านาจในการเปนผูรับใช  การนํ าเหมือนดังผูรับใชไมได
หมายความวาตองเปนผูนํ าที่ออนแอ  ไมไดหมายความวาการเปนผูนํ าตองไมกระตือรือลน  รุกออกไป
และแข็งแกรงตอศัตรูฝายวิญญาณ

อํ านาจของการเปนผูรับใชคือ  ทํ าใหคนถอมใจลงถึงจุดที่พระเจาทรงใชเขาได  สิ่งน้ีแสดงให
เห็นชัดในชีวิตของพระเยซูคริสต

จงอาน ฟลิปป 2:5-11  ในพระคัมภีรของคุณ (คุณจะศึกษาขอความโดยละเอียดตอไปในบท
เรียนนี้)   ขอเหลานี้อธิบายวาโดยการถอมพระองคลงเปนผูรับใช ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน (ขอ
5-8) พระเยซูทรงไดรับการยกยองเชิดชูดวยฤทธิ์อํ านาจอันยิ่งใหญ  (ขอ 9-11)

ไมกางเขน เปนสถานที่สุดทายบนโลกนี้ที่ใครๆ จะหันมามองดูผูนํ า แตไมกางเขนกลับเปน
“ฤทธิ์อํ านาจของพระเจามาสูความรอด”  (1 โครินธ 1:18)

ในราชอาณาจักรของพระเจา ระบบของสิ่งตางๆ กลับกันกับระบบของโลก เราเขมแข็งเม่ือเรา
ออนแอ เราไดรับเม่ือเราให และเรามีชีวิตเม่ือเราตาย  ในฐานะผูนํ าคุณมีอํ านาจเมื่อคุณปรนนิบัติผูอ่ืน

ความแตกตาง 4 ประการ

จงอาน มัทธิว 20:25-28  และมาระโก 10:42-44 ขอความเหลานี้แสดงคุณสมบัติ 4 ประการ
ของผูนํ าฝายโลก ซ่ึงแตกตางจากคุณสมบัติของผูนํ าคริสเตียน
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1. ผูนํ าฝายโลกครอบครองเหนือผูที่อยูใตเขา   “ครอบครอง”ในที่น้ีหมายถึง “กดขี่ ใชอํ านาจ
ควบคุม”   ผูนํ าที่เปนผูรับใชไมกดขี่หรือควบคุมสาวกของเขา

2. ผูนํ าฝายโลกใชสิทธิอํ านาจเหนือผูติดตามเขา  คํ าวา “สิทธิอํ านาจ”  ในที่น้ีหมายถึง “ความ
เปนใหญกวา”   ผูนํ าฝายโลกเห็นวาตนเองเหนือกวาผูติดตามเขา  ผูนํ าคริสเตียนถูกเรียกใหปรนนิบัติมิ
ใชใหอยูเหนือคนอ่ืน

3. ผูนํ าฝายโลกเปนหัวหนาเหนือผูติดตาม คํ าวา “หัวหนา” ในที่น้ีหมายถึงประธานคนแรก ใน
ราชอาณาจักรของพระเจา  คนแรก (ผูนํ า) คือคนสุดทาย

4. ผูนํ าฝายโลกเปนเจาเหนือคนที่เขานํ า  คํ าวา  “เจา”  หมายถึงคนที่ตองรับการปรนนิบัติ  ผู
นํ าคริสเตียนปรนนิบัติผูที่ติดตามเขา

เราปรนนิบัติผูใด?

ในฐานะผูนํ าที่เปนคนรับใช   เราปรนนิบัติพระกายของพระคริสต  เปาโลบอกชาวโครินธวา
“เราไมไดประกาศตัวเราเอง แตไดประกาศพระเยซูคริสตวาทรงเปน

องคพระผูเปนเจา และประกาศตัวเราเองเปนทาสของทานทั้งหลายเพราะเห็น
แกพระเยซู”  2 โครินธ 4:5

เราปรนนิบัติคนที่หลงหายและกํ าลังจะตายดวย  จงอานคํ าอุปมาของชาวสะมาเรียใจดีในลูกา
10:25-37

การเปนผูรับใชน้ันนํ าเอาสงาราศีและอํ านาจมาให เพราะวาเม่ือเราปรนนิบัติผูอ่ืน เราก็กํ าลัง
ปรนนิบัติพระเจาอยู

“แลวพระมหากษัตริยจะตรัสกับเขาวา “เราบอกความจริงแกทานทั้ง
หลายวา ซึ่งไดกระทํ าแกคนใดคนหนึ่งในพวกพี่นองของเรานี้ ถึงแมวาจะตํ่ า
ตอยเพียงไร  ก็เหมือนไดกระทํ าแกเราดวย””  มัทธิว 25:40

จงอานคํ าอุปมาเรื่องคนรับใชใน มัทธิว 25:14-30  เพราะวาเรากํ าลังปรนนิบัติพระองค เราจึง
รับผิดชอบตอพระองค

“เราบอกความจริงแกทานวา  บาวจะเปนใหญกวานายก็ไมได   และทูต
จะเปนใหญกวาผูที่ใชเขาไปมิได”  ยอหน 13:16

จะเปนผูนํ าที่เปนผูรับใชไดอยางไร?

จงอานฟลิปป 2:5-8  ขอความนี้อธิบายวาจะเปนผูนํ าแบบผูรับใชไดอยางไรโดยทํ าตามแบบ
อยางของพระคริสต
พัฒนาทาทีที่ถูกตอง
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การนํ าพาผูอ่ืนเหมือนดังคนรับใชน้ัน ตองเร่ิมจากทาทีของคุณ  คณุตองพัฒนาทาทีแบบพระ
เยซู

“ทานจงมีน้ํ าใจตอกันเหมือนอยางที่มีในพระเยซูคริสต

ผูทรงสภาพของพระเจา แตมิไดทรงถือวาทรงเทาเทียมกับพระเจาน้ัน
เปนสิง่ที่จะตองยึดถือ แตไดกลับทรงสละ และทรงรับสภาพ ทรงถือกํ าเนิดเปน
มนุษย”  ฟลิปป 2:5-7
พระเจาทรงใชชายและหญิงซ่ึงมีทาทีที่ถูกตอง  ดาวดิไดรับการทรงเจิมเปนกษัตริย เพราะวา

พระเจาทรงมองดูที่จิตใจของเขา  (1 ซามูเอล 16:7)
เจตนาดูไดที่จิตใจ  เจตนาธรรมชาติของเราเปนเจตนาที่เห็นแกตัว ถาคุณตองเปนผูนํ าแบบคน

รับใช คุณตองเปลี่ยนแปลงทาทีของคุณและเจตนาของคุณ
ถอมใจของคุณ

“และเมื่อทรงปรากฎพระองคในสภาพมนุษยแลว  พระองคก็ทรงถอม
พระองคลงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา  กระทั่งความมรณาที่กางเขน”  ฟลิป
ป 2:8

อยาสนใจหวงใยในเรื่องความทะเยอทะยาน แผนการ ตํ าแหนงหรือชื่อเสียงของคุณ จงยอม
มอบสิ่งเหลานี้แกพระเจาและถอมใจของคุณลง  การถอมใจเปนสิ่งที่คุณทํ า  ไมใชสิ่งที่พระเจาทํ า
ทํ าตัวใหเหมือนเพ่ือนมนุษยชาติ

พระเยซูทรงสามารถที่จะปรนนิบัติ เพราะวา พระองคทํ าพระองคเองใหเหมือนกับมนุษยชาติ
“แตกลบัไดทรงสละและทรงรับสภาพทาส  ทรงถือกํ าเนิดเปนมนุษย”

ฟลิปป 2:7-8

พระเยซูทรงถูกทดลองเหมือนมนุษย ทุกขทรมานเหมือนมนุษยและมีรางกายที่เจ็บปวยไดและ
มีความตองการของมนุษยที่ตองตาย

ถาคุณตองปรนนิบัติคนเหลานั้นที่คุณนํ าพา  คุณตองทํ าตัวคุณเองใหเหมือนกับเขาในความ
เจ็บปวยออนแอ  ทนทุกขและความตองการตางๆ
เชื่อฟง

เพ่ือที่จะปรนนิบัติ  พระเยซูตองเชื่อฟง
“พระองคก็ทรงถอมพระองคลงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา”  ฟลิปป

2:8

ทุกคนที่มีสิทธิอํ านาจของผูนํ าก็อยูภายใตสิทธิอํ านาจของผูนํ าดวย ในฐานะผูนํ าคริสเตียนคุณ
ตองอยูภายใตสิทธิอํ านาจของพระเจา  คุณตองอยูภายใตผูนํ าของนิกายหรือการสามัคคีธรรมของ
คริสตจักร การปรนนิบัติอยางเหมาะสมในฐานะผูนํ า คุณตองเช่ือฟงตอผูนํ าของคุณเอง
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ตายตอบาปและตอตัวคุณ

พระเยซูทรงเชื่อฟงจนถึงความมรณา
“ยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา  กระทั่งความมรณาที่กางเขน”  ฟลิปป

2:8

เปาโลกลาววา “ขาพเจาตายทุกวัน”  (1 โครินธ 15:31)  การตายซึ่งเขาพูดถึงน้ันคือ การตาย
ตอบาปและตอตนเองอยางตอเน่ืองกันไป  ซ่ึงเปนสิ่งที่ผูนํ าโดยการปรนนิบัติจะตองมี

คณุตองเอาความบาปและตัวตนในชีวิตของคุณมาตรึงไวกับกางเขน  ไมกางเขนเปนประสบ
การณที่ทุกขทรมาน  แตวาเชนเดียวกับพระเยซู  คุณจะเรียนรูหลักการของการเปนผูนํ าแบบผูรับใช
โดยทางการทนทุกข
การปรนนิบัติดวยความรัก

เพราะความรักอันยิ่งใหญของพระองค พระเยซูจึงทรงถอมพระองคเอง รับสภาพของทาสเปน
เหมือนกับมนุษยและเชื่อฟงจนถึงความมรณา

“ความรักที่ขาพเจาพูดถึงน้ีมิใชที่เรารักพระเจา  แตที่พระองคทรงรักเรา
และทรงใชพระบุตรของพระองคมาทรงเปนผูลบลางพระอาชญาที่ตกกับเราทั้ง
หลาย เพราะบาปของเรา

ทานทีรั่กทั้งหลาย ถาพระเจาทรงรักเราทั้งหลายเชนน้ัน  เราก็ควรจะรัก
ซึง่กันและกันดวย”   1 ยอหน 4:10-11

ความรักเปนศูนยกลางของการเปนผูนํ าแบบผูรับใช  ความรักเริ่มตนจากอารมณในจิตใจ แต
แสดงออกมาโดยการปฏิบัติใหเห็นได  เม่ือคุณรักใครคนหนึ่งอยางแทจริงแลว คุณจะยินดีเต็มใจที่จะ
ปรนนิบัติเขา

ผูนํ าที่เปนผูรับใชเสริมสรางผูที่เขาปรนนิบัติขึ้น  เขาไมเคยใชคนแตเขาทํ างานกับคนและผาน
ตวัเขาดวยวิธีที่ชวยเขาใหเติบโตขึ้นในฝายวิญญาณ เขาใหแทนที่จะรับ การทํ าลายนั้นรวดเร็วและงาย
แตการสรางใชเวลาและยากกวา

จงอาน 1 โครินธ 13   ในแตละที่ที่มีคํ าวา “ความรัก”  จงเอาคํ าวา “ผูนํ าแบบผูรับใช”  ใสลงไป
แทน  (ตัวอยางเชน “ผูนํ าแบบผูรับใชยอมอดทนนาน”  ซ่ึงจะชวยใหคุณรับเอาความหมายของความรัก
ซ่ึงผูนํ าแบบผูรับใชแสดงออกมา)
ใหพระเจารับผิดชอบ

เม่ือพระเยซูเสด็จมาสูโลกในฐานะผูรับใช  พระองคทรงมอบสิทธิที่จะ “รับผิดชอบ” ชีวิตของ
พระองคเอง  พระองคตรัสวา  “ไมใชความประสงคของขาพระองค  แตใหน้ํ าพระทัยของพระองค
สํ าเร็จ”

เม่ือคุณเลือกที่จะเปนผูรับใช  คณุยกเลิกสิทธิที่จะรับผิดชอบ  คุณไมไดสรางอาณาจักรของคุณ
เอง คุณกํ าลังสรางอาณาจักรของพระเจา  คุณไมไดสื่อสารความคิดหรือความเชื่อของคุณแตคุณสื่อสาร
ขอความของเจานายของคุณ ไมใชความประสงคของคุณอีกตอไป   แตเปนพระประสงคของพระเจาที่
จะทํ าสิ่งใดใดในโลกนี้
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พระเยซูทรงเลือกที่จะเขามาปรนนิบัติ ขณะน้ีเปนการเลือกของคุณ คุณเลือกที่จะปรนนิบัติหรือ
ไม?
จํ าไว วา คุณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนํ าพาผูอ่ืนถึงจุดที่คุณเต็มใจที่จะปรนนิบัติเทานั้น

บททดสอบตนเอง บทที่ 5

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. วิธีการเปนผูนํ าแบบใดที่เปนของคริสเตียนโดยเฉพาะ

                                                                                                   

3. ใครเปนตัวอยางที่ยิ่งใหญที่สุดของการเปนผูนํ าแบบผูรับใช

                                                                                                   

4. จงอธิบายวา การนํ าเหมือนคนรับใช ทํ าใหเกิดอํ านาจไดอยางไร

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. จงบอกถึงขอแตกตางระหวางการเปนผูนํ าแบบโลกกับแบบคริสเตียน
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6. ในฐานะผูนํ า  เราปรนนิบัติใคร

                                                                                                   

7. จงใชฟลิปป 2:5-8  อธิบายวาจะเปนผูนํ าแบบผูรับใชอยางไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 5

1. “จงใหจิตใจที่ออนสุภาพของทานประจักษแกคนทั้งปวง  องคพระผูเปนเจาทรงอยูใกลแลว
อยาทุกขรอนในสิ่งใดๆ เลย แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจาดวยการ
อธษิฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ   แลวสันติสุขแหงพระเจา ซ่ึงเกินความเขาใจจะคุม
ครองจิตใจและความคิดของทานไวในพระเยซูคริสต”   ฟลิปป 4:5-7

2. ผูนํ าแบบผูรับใช

3. พระเยซูคริสต

4. อํ านาจในการเปนผูรับใชคือ ทํ าใหคนถอมใจลงถึงจุดที่พระเจาทรงใชเขาได  ซ่ึงแสดงใหเห็นใน
ชวีิตของพระเยซู

5. ผูนํ าฝายโลกครอบครองเหนือผูที่ติดตามเขา เขาใชสิทธิอํ านาจเหนือคนเหลานั้น เปนหัวหนา
และเปนเจานาย

6. เราปรนนิบัติพระกายของพระคริสตและมนุษยชาติที่หลงหายและที่กํ าลังตาย  ในความจริงแลว
เราปรนนิบัติพระเจา

7. มีน้ํ าใจตอคนอ่ืน มีใจถอม ยอมเสียสละ มีความเชื่อฟงพระเจา
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เพื่อศึกษาตอไป

จงอานขอความนี้
“ผูที่ปรนนิบัติพระคริสตในการเหลาน้ัน ก็เปนที่พอพระทัยพระเจา และ

เปนที่พอใจของมนุษยดวย”   โรม 14:8

ขอน้ีบอกถึงผลของการเปนผูนํ าที่ประสบความสํ าเร็จ คือ
1. ปรนนิบัติพระคริสต ซ่ึงมีผลให....
2. เปนที่พอพระทัยพระเจา  และ
3. เปนที่พอใจของมนุษย

ทีน้ีใหมาศึกษา  โรม บทที่ 12-14  ทํ ารายการของสิ่งที่คุณตองการทํ าเพื่อที่จะเปนผูนํ ารับใช
ของพระคริสต  เปนที่พอพระทัยพระเจา และเปนที่พอใจของมนุษย

ตอไปนี้คือตัวอยางที่ตองทํ าตาม

ขออางอิง ขาพเจาตองทํ าอะไร

โรม 12:1 ถวายตัวของขาพเจาเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์ และเปน
ที่

พอพระทัยพระเจา
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