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บทที่ 10
การฝกอบรมผูนํ าและสาวก

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายจุดประสงคของการฝกอบรมผูนํ าและสาวก
- อธิบายวาเหตุใดการฝกอบรมผูอ่ืนจึงเปนความรับผิดชอบที่สํ าคัญ
- บอกถึงหลักการ 6 ประการของการเลือกสรรซึ่งพระเยซูทรงใช
- บอกถึงหลักการ 8 ประการของการฝกอบรมซึ่งพระเยซูทรงใช
- ใหตัวอยางจากพระคัมภีรของแบบจํ าลองการฝกอบรมผูนํ า

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ศษิยไมใหญกวาครู แตศิษยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลวก็จะเปน

เหมือนครูของตน”   ลูกา 6:40

คํ านํ า

ผูนํ าตองมีสาวกและสาวกตองมีผูนํ า
ในคริสตจักรทั่วๆ ไป ไมมีผูใดไดรับมอบหมายใหพัฒนาผูนํ าและสาวก อยางไรก็ตามอนาคต

ของคริสตจักรก็ขึ้นอยูกับเขา
การฝกอบรมผูนํ าและสาวก ควรเริ่มตนตั้งแตวัยเด็ก โดยการเตรียมคนวัยรุนใหมีสวนในพระ

กายของพระคริสต  การฝกอบรมควรทํ าทันทีภายหลังการเปนผูนํ า  ไมวาคนนั้นจะมีอายุเทาใด
คุณไดเรียนรูวาพระเจาทรงประทานของประทานพิเศษของการเปนผูนํ าใหแกผูเชื่อบางคน 

บางคนก็เกิดมาพรอมดวยความสามารถตามธรรมชาติในการเปนผูนํ า  บางคนดูเหมือนกับวาเปนผู
ตาม ทุกคนถูกเรียกใหเปนทั้งผูนํ าและผูตาม

ไมวาจะมีความสามารถตามธรรมชาติหรือไดรับของประทานจากพระเจา ผูนํ าและสาวกก็ตอง
ไดรับการฝกอบรม “แตละคนสอนคนหนึ่งใหออกไปสอนอีกคนหนึ่ง”  เปนคํ าตอบของพระเจาที่มีตอการ
ขาดแคลนผูนํ า

“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”  2 ทิโมธี 2:2
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ในบทน้ีคุณจะไดเรียนรูวาจะฝกอบรมผูนํ าและสาวกอยางไร

สาวก (ผูติดตาม)

ทกุคนเปนสาวก เปาโลพูดถึงตัวเขาเองวา เปนสาวกของพระเยซูและเขาเรียกรองใหชาวโค
รินธทํ าตามอยางเขา

“ทานทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอยางขาพเจา เหมือนอยางที่ขาพเจา
ปฏบิตัิตามอยางพระคริสต” 1 โครินธ 11:1

เขามอบคํ าสั่งสอนที่คลายคลึงกันใหแกชาวเอเฟซัส ( เอเฟซัส 5:1) ชาวฟลิปป (ฟลิปป 3:17)
และชาวเธสะโลนิกา (1เธสะโลนิกา 1:6)

ผูเชือ่แตละคนควรไดรับการฝกอบรมใหเปนสาวกที่ดี พวกเราหลายคนไมตองการเปนสาวก
เราอยากเปนผูนํ ากัน แตวาผูนํ าที่ดีตองเปนผูตาม (สาวก) ที่ดีกอน  ผูนํ าตองรับผิดชอบตอผูอ่ืน ดังน้ัน
เขาจึงเปนสาวกดวย เราเปนผูนํ าที่ประสบความสํ าเร็จโดยการตามอยางมีประสิทธิภาพ

การเปนผูตามที่ดี คุณตองเชื่อฟงผูนํ าของคุณและยอมตนตอสิทธิอํ านาจของเขาเพื่อที่งานของ
เขาจะเปนความชื่นชมยินดี

“ทานทั้งหลายจงเชื่อฟงและอยูในโอวาทของหัวหนาของทาน จงใหเขา
ท ํางานน้ีดวยความชื่นใจ ไมใชดวยความเศราใจ ซึ่งจะไมเปนประโยชนอะไรแก
ทานทั้งหลายเลย  เพราะวาทานเหลาน้ันดูแลรักษาจิตวิญญาณของทานอยู
เสมอืนหนึ่งผูที่จะตองเสนอรายงาน”  ฮีบรู 13:17

สาวกควรตามผูนํ าของเขาตราบใดที่เขายังติดตามพระคริสต  เม่ือใดที่ผูนํ าเดินทางหลงออกไป
จากความจริงแหงพระวจนะของพระเจา จงอยาติดตามเขาไป

ไมใชทุกคนจะไดรับการทรงเรียกใหอยูในตํ าแหนงผูนํ าในคริสตจักร แตวาบางครั้งแตละคนก็
เปนผูนํ าในบางวิธี ตัวอยางเชน คนๆ หน่ึงอาจไมถูกเรียกใหเปนผูนํ าในคริสตจักร  แตวาเขาเปนผูนํ า
ในบานของเขา

ผูเชื่ออาจไมมีของประทานฝายวิญญาณของการเปนผูนํ า แตเพราะวามีความตองการในคริสต
จักรก็จํ าเปนที่เขาจะตองรับหนาที่เปนผูนํ าเปนบางโอกาส

ดวยเหตุผลนี้เองที่ผูเชื่อทุกคนควรไดรับการฝกอบรมใหเปนผูนํ า

ความรับผิดชอบที่สํ าคัญ

การฝกอบรมผูอ่ืนเปนความรับผิดชอบที่สํ าคัญเพราะ
“ศษิยไมใหญกวาครู แตศิษยทุกคนไดรับการฝกสอนครบแลวก็จะเปน

เหมือนครูของตน”  ลูกา 6:40
คนที่ฝกอบรมจะเปนเหมือนคุณ  คุณมีความรับผิดชอบที่สํ าคัญที่จะวางแบบอยางที่เหมาะสม

โดยความประพฤติและวิถีของคุณ
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จุดประสงคของการฝกอบรม

เหตุผลที่เราฝกอบรมผูนํ าและสาวกก็เพ่ือทํ าใหพระบัญชาที่พระเยซูทรงสั่งใหสํ าเร็จ
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 

ใหรับบพัตศิมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเราจะอยู
กับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20

เราฝกอบรมผูนํ าและสาวกโดยมีจุดประสงคที่จะใหเขาออกไปสูชาติตางๆ สอนขาวประเสริฐ ให
บพัติศมาและนํ าใหคนที่กลับใจไดเติบโตฝายวิญญาณโดยการสอนตอไป

คนตองไดยินขาวประเสริฐเพ่ือที่จะตอบสนอง สํ านึกจากความบาปและบังเกิดใหม การสอน
เชนนี้เรียกวา “การประกาศพระกิตติคุณ”

“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรับบพัตศิมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”  มั
ทธิว 28:19

บางครั้งเราเรียกผูเชื่อใหมวา “ผูกลับใจ”  ผูกลับใจคือผูเชื่อในพระเยซูซ่ึงไดบังเกิดใหม โดย
ความเชื่อและกลายเปนสวนของอาณาจักรของพระเจา

แตวาผูกลับใจใหมตองไดรับการฝกอบรมใหเปนสาวก ผูกลับใจใหมตองสอนในทุกสิ่งที่พระเยซู
ทรงสอน

“สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเราจะอยู
กับเจาทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:20

แผนการของพระเยซูคือ เรานํ าผูกลับใจเขามาเปนสาวก คํ าวา “สาวก” หมายถึง “ผูเรียนรู นัก
เรียน คนที่เรียนโดยการทํ าตาม”

สาวกคือ ผูติดตามซึ่งถูกวางรากฐานลงบนความเชื่อของคริสเตียนและสามารถที่จะทํ าใหมีผู
กลบัใจใหมและสรางเขาใหเปนสาวก  ขณะที่เขาทํ าเชนนี้เขาก็กลายเปนผูนํ า

ในขณะที่เราทํ าขบวนการนี้ซ้ํ าแลวซ้ํ าอีก  เราก็ไดสรางสาวกและผูนํ าตอเน่ืองกันไปเพื่อแพร
ขยายขาวประเสริฐแหงอาณาจักร

ผูกลับใจ มาสูการเปนสาวก มาสูการเปนผูนํ า
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คุณนํ าคนจากการเปนผูกลับใจมาสูการเปนสาวก และมาสูการเปนผูนํ าไดอยางไร คุณตองฝก
อบรมเขา

การนํ าคนใหกลับใจเปนสิ่งสํ าคัญ แตโดยการฝกอบรมเขาใหเปนสาวกและผูนํ าเทานั้นที่จะทํ า
ใหเขาสามารถเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณได

พระเยซูทรงแสดงสิ่งน้ีใหเห็นโดยการเลือกสาวกและฝกอบรมเขาใหกลายเปนผูนํ า พระองค
ทรงมีเวลา 3 ป ในงานรับใชเทานั้นที่จะทํ างานที่พระเจาทรงมอบหมายแกเขา พระองคทรงสามารถที่
จะไปเยี่ยมเยียนที่ไมกี่แหงในระยะเวลาอันสั้นและไปหาคนที่จํ านวนจํ ากัด

เพ่ือใหแนใจวางานของพระองคสํ าเร็จสมบูรณ  พระเยซูทรงฝกอบรมสาวกและผูนํ ากอนสิ่งอ่ืน
ใด  พระองครูวาคนที่พระองคทรงฝกอบรมจะไปถึงคนจํ านวนมากมายในหมูบานและเมืองตางๆ ซ่ึง
พระองคจะไมทรงมีโอกาสที่จะไปเยี่ยม

หลักการของการเลือกสาวก

คณุเปนเพียงคนๆ เดียวซึ่งมีเวลาไมมากนักที่จะฝกอบรมทุกๆ คนได  ซ่ึงหมายถึงวาคุณตอง
เลือกคนที่คุณจะฝกอบรม

คณุจะเลือกคนที่คุณฝกอบรมอยางไร?  คุณอาจเลือกโดยดูที่การศึกษา ประสบการณ ทดสอบ
หรือดูจากการที่เขาถูกทดลองหรือความผิดของเขา

แตวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเลือกคนก็คือ ทํ าตามหลักการที่พระเยซูทรงใชในการเลือกสาวกของพระ
องค ซ่ึงไดบันทึกไวใน มัทธิว 5:1, 10:2-4,  มาระโก 3:13-19,  ลูกา 6:12-16 และ ลูกา 10:1-16

ตอไปน้ีเปนหลักการที่สํ าคัญบางประการที่พระเยซูทรงกระทํ า ซ่ึงคุณจะนํ าไปใชในการเลือก
คนที่คุณจะฝกอบรม
พึ่งพาพระเจา

พระเยซูทรงพึ่งพาพระเจา พระองคตรัสวา
“เราจะทํ าสิ่งใดตามอํ าเภอใจไมได เราไดยินอยางไรเราก็พิพากษาอยาง

น้ัน และการพิพากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะเรามิไดมุงที่จะทํ าตามใจของเรา
เอง แตตามพระประสงคของพระองคผูทรงใชเรามา”  ยอหน 5:30

ใหเปนเร่ืองของการอธิษฐาน
ลูกา 6:12-13 บันทึกวา พระเยซูทรงใชเวลาตลอดทั้งคืนในการอธิษฐานกอนที่จะทรงเลือก

สาวกของพระองค  จงอธษิฐานตอพระเจาเพื่อขอสติปญญาที่จะเลือกคนทั้งชายและหญิงที่สัตยซ่ือเพ่ือ
มารับการฝกอบรม
เปนผูริเร่ิม

พระเยซูทรงริเริ่มที่จะทรงเรียกสาวกของพระองค  คนจะไมกรูกันเขามาหาคุณเพ่ือขอใหเปน
สาวกหรือเปนผูนํ า คุณตองริเริ่มที่จะเรียกเขา
มองดูที่ความสามารถที่จะเปนไปไดไมใชดูที่ปญหา
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เม่ือพระเยซูทรงเลือกสาวก พระองคทรงเรียกคนธรรมดา บางคนไมมีการศึกษาและเขาตางมี
ขอผิดพลาดและความลมเหลว  กลาวกันวาถาคณะกรรมการพันธกิจของคริสตจักนํ าเอาสาวก 12 คน
มาทบทวนดูคุณสมบัติ  เขาอาจไมผานการพิจารณาเพื่อใหรับใชในงานพันธกิจก็ได

แตวาพระเยซูทรงปฏิบัติงานโดยดูที่ความสามารถที่พวกเขาจะเปนไปได ไมใชดูที่ปญหา  พระ
องคไมไดทรงเลือกชายและหญิงโดยดูที่เขาเปนอยูแลว  แตทรงดูวาเขาสามารถที่จะเปนอยางไร พระ
องคทรงมองขามปญหาไปที่ความเปนไปไดในอนาคต
ชี้แจงการลงทุนใหชัดเจน

เม่ือพระเยซูทรงเลือกสาวก พระองคทรงบอกเขาชัดเจนวาเขาตองลงทุนอะไร  สาวกหรือผูนํ า
ทีแ่ทจะตองละทิ้งทุกสิ่งทุกอยาง

“ก็เชนน้ันแหละ ทุกคนในพวกทานที่มิไดสละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยูจะเปน
สาวกของเราไมได”  ลูกา 14:33

เขาตองปฏิเสธตนเองโดยการแบกกางเขน
“ขณะน้ันพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตาม

เรามาใหผูน้ันเอาชนะตัวเอง  และรบักางเขนของตนแบกตามเรามา””  มัทธิว
16:24

“ผูใดมิไดแบกกางเขนของตนตามเรามา ผูน้ันจะเปนสาวกของเราไม
ได”  ลูกา 14:27

เขาตองติดตามพระเยซู
“ขณะน้ันพระเยซูจึงตรัสกับเหลาสาวกของพระองควา “ถาผูใดใครตาม

เรามาใหผูน้ันเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกตามเรามา”  มัทธิว
16:24

เรื่องอาณาจักรของพระเจาตองเปนสิ่งสํ าคัญอับดับแรกของเขา
“เหตฉุะนั้นอยากระวนกระวายวาจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่มหรือ

จะเอาอะไรนุงหม

แตทานทั้งหลายจงแสวงหาแผนดินของพระเจา และความชอบธรรม
ของพระองคกอน  แลวพระองคจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหลาน้ีให”  มัทธิว
6:31, 33

พระเจาทรงสัญญาที่จะประทานทุกสิ่งที่คุณจํ าเปนตองมี ถาคุณใหอาณาจักรของพระเจาเปนสิ่ง
สํ าคัญอันดับแรกในชีวิตของคุณ

สาวกตองเปนคนรับใชของคุณ
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“ซึง่ศษิยจะไดรับการรับรองเสมอครู และทาสเสมอนายของตนก็พออยู
แลว  ถาเขาไดเรียกเจาบานวาเบเอลเซบูล เขาจะเรียกลูกบานของเขามากยิ่ง
กวาน้ันเทาใด”  มัทธิว 10:25

“แตในพวกทานหาเปนอยางน้ันไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวก
ทาน ผูน้ันจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย

ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตน ผูน้ันจะตองเปนทาสสมัครของพวก
ทาน”  มทัธิว 20:26-28

เลือกคนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน
เปาโลบอกทิโมธีใหเลือกคนที่สัตยซ่ือไวใจไดและมอบสิ่งที่เขาสอนใหแกเขา คนที่สัตยซ่ือเหลา

น้ีตองสามารถสอนผูอ่ืนได
คณุสมบัติพ้ืนฐานคือ ความสัตยซ่ือและความสามารถที่จะสอนผูอ่ืนได ถาคนไมสัตยซ่ือ เขาจะ

ไมทํ าความรับผิดชอบในการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณใหสํ าเร็จ  ถาเขาสัตยซ่ือแตไมรูวาจะสอนผูอ่ืน
อยางไร  เขาก็จะลมเหลวดวยเชนกัน

ความสตัยซ่ือรวมถึงการเติบโตฝายวิญญาณ เปาโลกลาวถึงผูเชื่อที่ควรจะสามารถสอนผูอ่ืนได
แตยงัไมเติบโตฝายวิญญาณ คนเหลานี้ยังไมพรอมที่จะเปนสาวกแท เขาตองไดรับการสอนถึงเรื่องพ้ืน
ฐานของความเชื่อ

คนที่สัตยซ่ือไมจํ าเปนจะตองเปนคนที่ไรตํ าหนิ  เขาเปนผูเชื่อที่อยูในขบวนการพัฒนาใหมีคุณ
ภาพชวีิตที่เปนเหมือนพระคริสต  แมแต “คนที่สัตยซ่ือ”  ก็มีปญหาและความออนแอที่ตองเอาชนะ
เชนเดียวกับสาวกเดิมของพระเยซู

โลกนํ าเอาคนที่มีความสามารถและพยายามทํ าใหเขามีบุคลิกที่ดี  เขามุงเนนที่การสรางคนให
เปนมืออาชีพ  พระเจาตรัสให “นํ าคนสัตยซ่ือ”  และพระองคจะประทานอํ านาจแกเขาพรอมดวยตะลันต
และความสามารถฝายวิญญาณ

คนที่สัตยซ่ือมีความสามารถที่จะทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ  เม่ือพระเยซูทรงเรียก
ซีโมนและแอนดรูว  เขาก็ละทิ้งแหอวนของเขาไป “ทันที”   คํ าวา “ทันที” แสดงวาเขาพรอมอยูเสมอ

เม่ือคณุเลือกชายและหญิงใหเปนสาวก เขาตองพรอมใหคุณใช เขาตองเต็มใจที่จะใหการสราง
สาวกเปนอันดับแรกในชีวิตของเขา

คนทีส่ตัยซ่ือมีแรงกระตุนจากนิมิตฝายวิญญาณ เม่ือพระเยซูประทานนิมิตแกเปโตรและแอน
ดรวูในการจับคนทั้งชายและหญิง  สิง่น้ีกระตุนใหเขาละทิ้งแหอวนของเขาไป

คนทีส่ตัยซ่ือมีความหิวกระหายพระวจนะของพระเจา เชนเดียวกับสาวกของพระคริสต “จิตใจ
ของเขาเผาไหมอยูภายใน”  ขณะทีพ่ระองคแบงปนพระวจนะ (ลูกา 24:32, 45)  เขาเต็มใจและกระตือ
รือลนที่จะรับคํ าสอน

คนที่สัตยซ่ือแสดงออกใหเห็นถึงความรักที่มีตอพระเจาและมนุษย  เขาเอาจริงเอาจังกับคํ า
บญัชาประการแรกและประการที่สองคือ

“และพวกทานจงรักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจของทาน ดวยสุดความคิด
และสิ้นสุดกํ าลังของทาน
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และธรรมบัญญัติที่สองน้ันคือ  จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง  ธรรม
บญัญตัอ่ืินที่ใหญกวาธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไมมี”  มาระโก 12:30-31

หลักการของการฝกอบรม

หลังจากเลือกสาวกแลว  พระเยซูทรงแสดงหลักการที่สํ าคัญ 8 ประการในการฝกอบรมเขา
เหลานั้น

1.  คบหาสมาคม

เม่ือพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค พระองคทรงเรียกเขาให “มาอยูกับพระองค”  พระองค
แบงปนชีวิตของพระองคอยางสนิทสนมกับสาวก  พระองคทรงใชเวลากับเขาทั้งในงานรับใชอยางเปน
ทางการและในสิ่งแวดลอมที่ไมเปนทางการ

คุณไมสามารถที่จะฝกสาวกและผูนํ าโดยการประชุมคณะกรรมการหรือการนมัสการในวัน
อาทติยแตอยางเดียว คุณตองมีการคบหาสมาคมใกลชิดกับคนที่คุณฝก  คณุตองแบงปนชีวิตของคุณ
กบัเขา  คุณตองรูจักเขา  รูจักปญหา  รูจักระดับฝายวิญญาณของเขา
2.  การถวายตัว

เม่ือไดคบหาสมาคมกับพระเยซูแลว  การถวายตัวก็พัฒนาขึ้น  พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระ
องคใหถวายตัวตอบคุคล  ไมใชตอนิกายหรือตอองคการ

การถวายตัวตอพระเจาตองการใหเรามีความเชื่อฟงอยางแทจริงตอพระวจนะและจุดประสงค
ของพระองค  (ดู ยอหน 4:34, 5:30, 15:10, 17:4 และลูกา 22:42)
3.  นิมิต

พระเยซูทรงกระตุนสาวกของพระองคโดยมอบนิมิตฝายวิญญาณแกเขา  พระองคทรงเรียกเขา
ใหทํ างานที่ยิ่งใหญกวางานของการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน

พระองคทรงเรียกใหเขาเปนผูจับคน  (มัทธิว 7:19)  พระองคประทานใหเขามีนิมิตของการเก็บ
เกีย่วฝายวิญญาณทั่วโลก  (ยอหน 4:35)  พระองคทรงทาทายเขาดวยการเปดเผยถึงอาณาจักรของ
พระเจา   (มัทธิว 13)

ถาปราศจากนิมิต ประชาชนจะพินาศ (สุภาษิต 29:18)  เขาไมมีทิศทางและแรงจูงใจเลย  ขณะ
ที่คุณฝกอบรมผูอ่ืน คุณตองสื่อสารนิมิตฝายวิญญาณแกเขาเพื่อจูงใจใหทํ าพันธกิจ

นิมิตคือ  การพิชิตคนทั้งโลกดวยขาวประเสริฐแหงอาณาจักร  อยาใหสิ่งอ่ืนที่มีความสํ าคัญ
นอยกวามาทํ าใหคุณเบี่ยงเบนไป
4.  คํ าสอน
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พระเยซูทรงใชเวลาสวนใหญของพระองคในการสอนสาวก คํ าสอนของพระองคมักจะเกี่ยวของ
กบันิมิตที่ทรงประทานแกเขา

ถาคุณตองฝกอบรมสาวกตามแบบที่พระเยซูทรงกระทํ า  คณุตองสอนสิ่งที่พระเยซูทรงสอน ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:20)

 คุณตองเนนที่คํ าสอนของพระเยซูและสิ่งที่เปดเผยในการนํ าเอาคํ าสอนมาปฏิบัติในคริสตจักร
ยุคแรก  หมายความวาจุดเนนของคํ าสอนตองอยูในพระกิตติคุณและจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม

ขณะที่คุณสอนสิ่งที่พระเยซูทรงสอน คุณไดสอนถึงการเปดเผยทั้งหมดของพระวจนะของ
พระเจา เพราะวามีพ้ืนฐานบนพันธสัญญาเดิม  พระเยซูตรัสวา

“น่ีเปนถอยคํ าของเรา ซึ่งเราไดบอกไวแกทานทั้งหลายเมื่อเรายังอยูกับ
ทานวา บรรดาคํ าที่เขียนไวในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสส  และในหมวดผู
เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกลาวถึงเรานั้นจํ าเปนจะตองสํ าเร็จ”  ลูกา
24:44

“มคํี าเขียนไวอยางน้ันวา พระคริสตจะตองทรงทนทุกขทรมานและทรง
เปนข้ึนมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”  ลูกา 24:46-47

5.  การแสดงใหเห็น
พระเยซูไมไดทรงสอนโดยการใชคํ าพูดเทานั้น  พระองคยังทรงแสดงสิ่งที่ทรงสอนดวย  พระ

เยซทูรงสอนเรื่องการรักษาโรคและทรงแสดงใหเห็นโดยการรักษาคนปวย  พระองคทรงสอนถึงสิทธิ
อํ านาจของผูเชื่อเหนือซาตานและแสดงใหเห็นโดยการขับผีออก พระองคทรงสอนเรื่องการหวงใยคน
ยากจนและแสดงใหเห็นโดยการใหอาหารแกประชาชน

สาวกไมเปนเพียงนักเรียน แตเขาเปนพยานรูเห็นการแสดงถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา  ตอมา
ภายหลังเขากลาววา  เขาสอน “สิ่งที่เขาไดเห็นและไดยิน” เปน “พยานดวยตาของเขาเอง”  (1 ยอหน
1:1)

พระเยซูทรงสอนโดยใชตัวอยาง  พระองคทรงแสดงถึงสิ่งที่ทรงตรัสโดยทํ าใหเห็นวาทรงเปน
อยูและรับใชอยางไร พระองคกลาววา

“เพราะไดวางแบบแกทานแลว  เพื่อใหทานทํ าเหมือนดังที่เราไดกระทํ า
แกทานดวย”  ยอหน 13:15

การแสดงถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาทํ าใหคนฟงขอความที่คุณกลาว
“ประชาชนก็พรอมใจกันฟงถอยคํ าที่ฟลิปไดประกาศ  เพราะเขาไดยิน

ทานพูดและไดเห็นหมายสํ าคัญซึ่งทานไดกระทํ าน้ัน”  กิจการ 8:6

เปาโลไมไดกลาวถึงความจริงแหงพระวจนะเทานั้น  (กาลาเทีย 2:5)  แตยังกลาวถึงฤทธิ์
อํ านาจของขาวประเสริฐ (โรม 1:16) เขาประกาศและแสดงใหเห็นขาวประเสริฐ (1 โครินธ 2:1, 4)
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6.  การมีสวนรวม

ความรูอยางเดียวไมเพียงพอ  การที่จะมีประสิทธิภาพตองเอาความรูมาใช จะตองมีการปฏิบัติ
สาวกไมเพียงแตฟงคํ าสอนของพระเยซูและสังเกตการสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ เขาตองเขามี

สวนรวม การสอนวิชาตางๆ ไมเพียงพอที่จะใหแนใจวาไดเรียนรูแลว การสอนแตอยางเดียวก็เหมือน
การพยายามเรียนเร่ืองการผาตัดโดยการอานหนังสือ

สาวกตองมีประสบการณจริงๆ ในสิ่งที่เขาเรียนรู เขาตองไดประสบการณวาจะแบงปนขาว
ประเสริฐอยางไร  จะอธิษฐานอยางไรเผื่อคนปวย  จะขับผีออกอยางไร

พระเยซูทรงประทานโอกาสเชนนี้แกสาวกของพระองค จงอาน มาระโก 6:7-13  และ ลูกา 9:1-
6  พระเยซูทรงสงสาวกออกไปมีประสบการณในสิ่งที่เขาเรียนมา  คนที่คุณสอนกลายเปนผูกระทํ าตาม
พระวจนะและไมเปนแตเพียงผูฟง
7.  การควบคุมดูแล

เม่ือสาวกของพระเยซูกลับจากการเดินทาง พระเยซูทรงประเมินคาของความพยายามของเขา
(ลูกา 9:10)  ตลอดทัง้ขบวนการฝกอบรม  พระเยซูทรงควบคุมดูแลสาวกของพระองค  เขาไมถูกทอด
ทิ้งใหตอสูคนเดียว  พระองคทรงอยูเพ่ือแกไข  ตํ าหนิดุวาและหนุนใจเขา

คุณไมอาจที่จะทึกทักเอาวางานจะทํ าสํ าเร็จไดเพียงเพราะวาคุณไดแสดงใหคนงานเห็นวาจะ
ทํ างานนี้ไดอยางไร แลวสงเขาออกไปโดยมีความหวังที่เจิดจา  คณุตองควบคุมดูแลในขณะที่คนงาน
เผชญิกบัความสับสนผิดหวังและอุปสรรค  คุณตองสอนเขาวาจะเผชิญการทาทายนี้ไดอยางไร

การควบคุมดูแลน้ีบางครั้งเราเรียกวา “การติดตามผล”  เปาโลควบคุมดูแลหรือ “ติดตามผล”
สาวกของเขา

“ครัน้ยบัยัง้อยูที่น่ันหนอยหนึ่ง ทานจึงไปตลอดแวนแควนกาลาเทียและ
ฟรเีจียเพื่อจะชวยกํ าลังพวกสาวก”  กิจการ 18:13

“กระทํ าใหใจของสาวกทั้งหลายถือมั่นข้ึน เตือนเขาใหดํ ารงอยูในพระ
ศาสนาและสอนใหเขาเขาใจวา เราทั้งหลายจํ าตองทนความยากลํ าบากมากจึง
จะไดเขาในแผนดินของพระเจา”  กิจการ 14:22

8.  การมอบหมาย

ขัน้ตอนสุดทายของขบวนการสรางสาวกคือ  เม่ือพระเยซูทรงมอบหมายงานใหสาวกกลายเปน
ผูสรางสาวกดวยตนเอง พระองคประทานงานแหงการเพิ่มพูนฝายวิญญาณตลอดไปทั่วโลกแกเขา

จงอาน กิจการ 19:1-20  ในพระคัมภีรของคุณ  บทนี้อธิบายถึงงานรับใชของอัครทูตเปาโลที่
เมืองเอเฟซัส

ครั้งแรกที่เปาโลมาถึงเมืองเอเฟซัส เขาเสาะหาผูเชื่อที่อาศัยอยูที่น้ัน  คนชายหญิงเหลานี้ได
ยอมรบัพระกิตติคุณแลว และกลายเปนผูติดตามพระเยซู  (กิจการ 19:1)  แตเขาตองการฝกฝนตอไป
เพ่ือรับใชใหมีประสิทธิภาพในเมืองของเขา

เปาโลสอนเขาผานทางประสบการณ สิ่งแรกที่เขาทํ าคือนํ าเขาเหลานั้นเขาสูประสบการณใหม
น่ันคือการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์  (กิจการ 19:2-8)  เปาโลสอนเขาโดยการแสดงใหเห็น
เขาเปนพยานรูเห็นการอัศจรรยที่ยิ่งใหญหลายประการที่กระทํ าในนามขององคพระผูเปนเจา (กิจการ
19:11-12)  คนที่ไมใชสาวกแทของพระเยซูตางก็แสดงตนออกมาและกลับใจสํ านึกบาป  (กิจการ
19:13-17)  ผูเชื่อใหมถูกนํ ามาหาองคพระเยซูคริสตเจา (กิจการ 19:17-20)
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เม่ือผูนํ าทางประเพณีศาสนาตอตานขาวประเสริฐ  เปาโลไดกอตั้งศูนยฝกอบรมขึ้นที่เมืองเอเฟ
ซัส

“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางน้ันตอหนา
ชมุนมุชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย  แลวทานไป
สนทนากันทุกวันในหองประชุมของทานผูหนึ่งชื่อทีรันนัส”  กิจการ 19:9

เอเฟซัสเปนตัวอยางที่ดีมากในรูปแบบโปรแกรมของการฝกอบรม  เปาโลไมไดนํ าเอานักเรียน
ออกจากสิ่งแวดลอมของเขามาเพื่อรับการฝกอบรม  เขาฝกอบรมคนเหลานั้นในสิ่งแวดลอมที่เขาคุน
เคย  เขายังคงอยูในสังคมของเขาเองและเรียนรูดวยภาษาของเขาเอง

ศนูยฝกอบรมที่เปาโลกอตั้ง เสนอใหหลักสูตรฝกอบรม 2 ปแกสาวก จุดประสงคของโรงเรียนก็
เพ่ือเพ่ิมพูนสาวกซึ่งจะเผยแพรขาวประเสริฐได

“ทานไดกระทํ าอยางน้ันสิ้นสองป จนชาวแควนเอเชีย ทั้งพวกยิวและ
พวกกรีกไดยินพระวจนะของพระองคพระผูเปนเจา”  กิจการ 19:10

ศนูยฝกอบรมนี้ไมมีเสนแบงทางวัฒนธรรม นักเรียนรับใชแกคนทั้งยิวและคนตางชาติ (คือชาติ
อ่ืนๆ ที่ไมใชยิว)

โรงเรียนนี้ไมมีเสนเขตแดนทางภูมิศาสตร  นักเรียนไมเพียงแตรับใชในเมืองเอเฟซัสของเขา
เอง เขายังนํ าขาวประเสริฐออกไปทั่วทวีปเอเชีย

ตวัอยางของเอเฟซัสเปนแบบอยางที่ดีของการฝกอบรม เพราะวาคนที่ไดรับการฝกอบรมได
สอนผูอ่ืน

“ทานไดกระทํ าอยางน้ันสิ้นสองป จนชาวแควนเอเชีย ทั้งพวกยิวและ
พวกกรีกไดยินพระวจนะของพระองคพระผูเปนเจา”  กิจการ 19:10

“พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”  กิจการ 19:20

โรงเรียนที่เอเฟซัสฝกอบรมสาวกและเตรียมเขาใหพรอมสํ าหรับงานรับใช  จุดประสงคก็เพ่ือ
เผยแพรขาวประเสริฐออกไปทางดานภูมิศาสตร (ทั่วแควนเอเชีย)  และทางวัฒนธรรม (ทั้งชาวยิวและ
คนตางชาติ)  ผูเชื่อใหมก็ไดรับการฝกฝนใหเปนสาวกในขบวนการเพิ่มพูนที่ตอเน่ือง

ตัวอยางของเมืองเอเฟซัส

ในปจจุบันยังคงมีความจํ าเปนที่จะตองตั้งศูนยฝกอบรมที่คลายคลึงกับรูปแบบจํ าลองในเอเฟซั
สอยู  เม่ือผูเชื่อใหมเพ่ิมพูน  สิ่งสํ าคัญคือเขาตองไดรับการฝกอบรมใหเปนสาวกและผูนํ าซึ่งถูกทาทาย
ดวยความรับผิดชอบที่จะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก

ศนูยฝกอบรมที่เมืองเอเฟซัสไมไดมาแทนที่คริสตจักร ผูเชื่อยังคงพบกันในธรรมศาลา ซ่ึงเปน
สถานที่พบปะกันในคริสตจักรยุคแรก  ผูเชื่อยังคงพบปะกันในคริสตจักรในบานของเขา



หลักการบริหารตามพระคัมภีร บทที่ 10 -109 -

โรงเรียนที่เอเฟซัส  เปนการขยายของคริสตจักรและไมมาแทนที่คริสตจักร จุดประสงคของ
โปรแกรมการฝกอบรมเชนน้ีไมไดมาแทนที่สถาบันที่มีอยูแลว ซ่ึงกํ าลังเผยแพรขาวประเสริฐอยางเขม
แข็ง

ถาคณุสนใจในการเริ่มตนศูนยฝกอบรมที่คลายคลึงกับรูปแบบของเอเฟซัส  เราไดใหคํ าแนะนํ า
ไวแลวในหลักสูตรที่ชื่อวา “ระบบวิธีการเพิ่มพูน”

หลกัสตูรนี้อธิบายวาจะเลือกสถานที่ วางงบประมาณ เลือกรับนักเรียน เลือกครูและหลักสูตร
และประชาสัมพันธและดํ าเนินการสอนอยางไร

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. เหตุใดการฝกอบรมผูอ่ืนจึงเปนความรับผิดชอบที่สํ าคัญ
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3. จุดประสงคของการฝกอบรมผูนํ าและสาวกคืออะไร

                                                                                                   

4. จงบอกถึงหลักการ 6 ประการ ของการคัดเลือกที่อธิบายไวในการศึกษาเรื่องพระเยซูและสาวก
ของพระองค

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. จงบอกหลักการ 8 ประการของการฝกอบรมที่กลาวไวในการศึกษาเรื่องพระเยซูและสาวกของ
พระองค

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

6. ตัวอยางอะไรของพันธสัญญาใหมที่เปนแบบจํ าลองของการฝกอบรมผูนํ า

                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “ศษิยไมใหญกวาครู แตศิษยทุกคนที่ไดรับการฝกสอนครบแลวก็จะเปนเหมือนครูของตน”   ลู
กา 6:40

2. การฝกอบรมผูอ่ืน เปนความรับผิดชอบที่สํ าคัญเพราะวาคนที่คุณฝกอบรมจะเปนเหมือนคุณ

3. เราฝกอบรมผูนํ าและสาวกโดยมีจุดประสงคที่จะใหเขาออกไปทั่วชนทุกชาติ สอนขาวประเสริฐ
แกเขา ใหเขารับบัพติศมาและนํ าเขาเขาสูความเติบโตฝายวิญญาณโดยใหคํ าสอนมากขึ้น
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4. หลักการของการคัดเลือกอธิบายดังน้ี

- พ่ึงพาพระเจา
- ใหเปนเรื่องของการอธิษฐาน
- เปนผูริเริ่ม
- มองดูที่ความสามารถที่จะเปนไปได ไมใชดูที่ปญหา
- ชี้แจงการลงทุนใหชัดเจน
- เลือกคนที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน

5. หลักการ 8 ประการของการฝกอบรมสาวก

- คบหาสมาคม -  มีสวนรวม
- ใหคํ าสอน -  มีนิมิต
- แสดงใหเห็น -  ควบคุมดูแล
- ถวายตัว -  มอบหมายงาน

6. รูปแบบจํ าลองของเมืองเอเฟซัส

เพื่อศึกษาตอไป

1. สาวกกลายเปน ผูนํ า

โยชูวา  ซ่ึงเปนสาวกของโมเสส กลายเปนผูนํ า : กันดารวิถี 7:15, เฉลยธรรมบัญญัติ 3:28
เอลีชา  ซ่ึงเปนสาวกของเอลีชา กลายเปนผูนํ า : 2 พงศกษัตริย 2
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2. พระเยซูทรงฝกอบรมสาวกซึ่งไดกลายเปนผูนํ า การทรงเรียกที่ยํ้ าเสมอของพระเยซูคือ การ
ทรงเรียกใหติดตามพระองค  พระเยซูทรงใชคํ าวา “จงตามเรามา” มากกวา 20 ครั้ง ซ่ึงทรง
ตรัสกับ

- ซีโมนและแอนดรู มัทธิว 4:19, มาระโก 1:17
- ยากอบและยอหน มัทธิว 4:21,  มาระโก 1:20
- มัทธิว มัทธิว 9:9,  มาระโก 2:14, ลูกา 5:27
- ฟลิป ยอหน 1:43
- เปโตร ยอหน 21:19, 22
- ขาราชการหนุม มัทธิว 19:21, มาระโก 10:21, ลูกา 18:22
- สาวกคนอื่นๆ มัทธิว 8:22
- คนใดก็ได มัทธิว 16:24, มาระโก 8:34, ลูกา 9:23,

ยอหน 12:26
3. จงอานเรื่องการฝกอบรมผูนํ าในพันธสัญญาเดิม ใน 1 ซามูเอล 19:18-20 และ 2 พงศกษัตริย

2:1, 4:38, 6:1

4. ตอไปนี้เปนอุปสรรค 5 ประการที่สํ าคัญที่คุณตองเอาชนะในการฝกอบรมสาวกและผูนํ า

1. ความกลัวของมนุษย
2. ความเกียจคราน
3. การตอตานการเปลี่ยนแปลง
4. ใหความขัดแยงเปนสิ่งสํ าคัญอับดับแรก
5. ความไมรู (คนตองถูกอบรมใหรูจักวาจะแบงปนขาวประเสริฐและปฏิบัติงานเฉพาะ

อยางของการรับใชอยางไร)
5. ตอไปนี้เปนแนวทางในการดํ าเนินการฝกอบรม

จงเตรียมตัวใหพรอม

ครแูตละคนควรคุนเคยกับเนื้อหาวิชาที่เขาตองสอน  เขาควรเตรียมตัวโดยการอธิษฐาน เขา
ควรมีสิ่งที่จะสอนสํ าหรับแตละชั้นเรียน ครูแตละคนควรมีวัตถุประสงคเฉพาะสํ าหรับแตละบทเรียน ถา
คณุก ําลังใชบทเรียนของฮารเวสไทม  วัตถุประสงคมีไวใหในตอนตนของแตละบท

จงแนใจวาชั้นเรียนไดถูกจัดเตรียมไวใหพรอมสํ าหรับนักเรียน

ตรงตอเวลา

เร่ิมตนและสรุปบทเรียนใหตรงเวลา  (นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนํ าไปอยางอ่ืน)
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อธิษฐาน

เร่ิมและเลิกชั้นเรียนโดยการอธิษฐาน
ทบทวนและสรุป

เร่ิมตนชั้นเรียนแตละชั้นดวยการทบทวนถึงสิ่งที่สอนไปในครั้งสุดทาย  เลิกชั้นเรียนโดยการ
สรปุบทเรียนที่สอนไปในตอนนี้
ใชวิธีการสอนตางๆ กัน

สถาบันฮารเวสไทมมีวิชาชื่อ “กลยุทธการสอน”  ซ่ึงฝกอบรมคุณใหใชวิธีการสอนของพระเยซู
เปดใจตอพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

จงแสดงสิ่งที่คุณสอนเชน ถาคุณสอนเรื่องการรักษาโรค จงอธิษฐานเผื่อผูที่เจ็บปวยอยูในขณะ
น้ี เม่ือสอนเรื่องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงนํ าคนใหมีประสบการณเชนน้ี
จงวางแผนประสบการณการเรียนรู

จงใหการบานแกนักเรียนที่จะทํ ากอนเขาชั้นเรียน  จงใหโอกาสเขาที่จะนํ าสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติ
ในงานรับใชในคริสตจักรและในชุมชมของเขา
6. ตอไปน้ีเปนคํ าถามบางประการใหคุณพิจารณา

- ตัวอยางในชีวิตของคุณ ที่แสดงกับผูอ่ืนนํ าใหเขามีชีวิตเพ่ือพระเจาหรือไม จงบอกมาสัก 3
อยาง

- คนอ่ืนๆ มีโอกาสที่จะอยูกับคุณเพ่ือสังเกตดูแบบอยางของคุณหรือไม หรือวาคุณอยูหาง
จากพวกเขา จงบอกมาสัก 3 วิธีที่คุณเปดตัวเองแกผูอ่ืน

- คุณเชื่อจริงๆ วาแบบอยางของชีวิตของคุณควรทํ าใหผูอ่ืนทํ าตามหรือไม? เพราะเหตุใด?
คณุจะปรับปรุงแบบอยางของคุณไดอยางไร?

- คุณละเมิดหลักการของพระวจนะของพระเจาในการเปนผูนํ าของคุณหรือไม? ดวยวิธีใด?
คุณจะแกไขไดอยางไร?

- คณุบอกชื่อคนที่คุณฝกอบรมเพื่อใหชวยคุณไดหรือไม?


