ขอเสนอ 10 ประการสําหรับการอบรมผูนําใน
ประเทศไทย
ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
“ของประทานของพระองค ก็คือ ใหบางคนเปนอัตรทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ บางคนเปน
ผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาล และอาจารยเพื่อเตรียมธรรมมิกชนใหเปนคนทีร่ ับใช
เพื่อเสริมสราง พระกายของพระคริสตใหจําเริญขึ้น”
(เอเฟซัส 4:11,12)
“คือเนื่องจากพระองคนั้น รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอสนิทและประสานกันโดยทุก ๆ ขอตอที่ทรง
ประทานไดจําเริญเติบโตขึ้นดวยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว”
(เอเฟซัส 4:16)

เคล็ดลับ
สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการเสริมสรางพระวรกายของพระเยซูคริสต
หรือคริสตจักรให
เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการใหสมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีสวนในการรับใชพระเจาอยาง
เต็มที่ โดยเหตุนี้ พระเจาจึงทรงประทานของประทานฝายพระวิญญาณแหงการเปนผูนําใหแกบางคน
เชน อัตรทูต ผูเผยพระวจนะ ศิษยาภิบาล และอาจารย เพือ่ เขาจะฝกคริสเตียนใหเปนผูรับใช แตการฝก
คริสเตียนใหเปนผูรับใชหรือผูนํา ที่จะรับใชพระเจาอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นจะตองมีหลักทีด่ ีบาง
ประการ
บทความที่ทานไดศึกษามาตลอด 14 บทนี้ ไดใหขอคิด และหลักสําคัญหลายอยางเกี่ยวกับการ
อบรมผูนํา ในบทสุดทายนี้จงึ ขอสรุปขอเสนอ 10 ประการ สําหรับการอบรมผูนําในประเทศไทย

หนึ่ง โปรแกรมการอบรมทุกอยางตองมีสวนชวยในเพิ่มพูนคริสตจักร
ก. พระมหาบัญชาในการสรางสาวก
พระเยซูคริสตเจาไดตรัสสั่งวา “เหตุฉะนั้น เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปน
สาวกของเรา” (มัทธิว 28:19-20) พระเยซูคริสตทรงมีพระประสงคที่จะใหคริสเตียนทุกคนเปนพยาน
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ประกาศขาวประเสริฐนําคนในทุกที่ทกุ แหงใหไดรับความรอด และฝกฝนเขาใหเปนสาวก การสราง
สาวกจึงเปนหนาที่รับผิดชอบสูงสุดอยางหนึ่งของคริสเตียนทุกคน
ข. คริสตจักรเปนสถาบันสําคัญแหงการสรางสาวก
เพื่อแผนการการสรางสาวกของพระเยซูคริสตจะสัมฤทธิ์ผล พระองคจึงไดทรงตั้งคริสตจักรขึ้น
และมอบหมายภาระกิจในการสรางสาวกคริสตจักรยิ่งแผขยายไปกวางขวางเพียงใดก็เกิดสาวกมาก
ยิ่งขึ้นเพียงนั้น
ค. ตองเสริมสรางผูน ําที่จะเพิ่นพูนคริสตจักร
เมื่อคริสตจักรเปนสถาบันสําคัญของพระเจาในการสรางสาวกโปรแกรมการอบรมทุกอยาง จึง
ตองมีสวนนําไปสูการเพิ่มพูนคริสตจักรการอบรมนั้น จะตองชวยใหผูนาํ รักคริสตจักร ใกลชิดกับ
คริสตจักร รับใชคริสตจักร ชวยเสริมสรางและขยายคริสตจักรมากยิ่งขึ้น ๆ

สอง ตองมีโปรแกรมสําหรับผูนําทุกระดับ
ก. พิจาณาผูน าํ ระดับตาง ๆ ของคริสตจักร
คริสตจักรที่เจริญกาวหนาไดอยางเต็มทีจ่ ะตองมีผูนําระดับตาง ๆ เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ทุกดานของคริสตจักรและสังคมภายนอก กลุมคริสตจักรแตละแหงจึงควรพิจารณาวาเขาตองการผูนํา
ระดับอะไร ขาดแคลนผูนําระดับไหน จะฝกผูนําแตละระดับนี้ไดอยางไร
ข. ใชวิธีการฝกทุกวิธีที่เหมาะสม
การฝกผูนําแตละประเภทอาจตองใชวิธีตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน จึงไมควรจํากัดการฝกผูนําโดย
ใชบางวิธีที่เคยทํากันมาจนเคยชิน แตควรพิจารณาและใชวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสมยิ่งขึน้ เชนบางคนควรจะ
รับการฝกที่โรงเรียนพระคริสตธรรม บางคนควรรับการฝกที่คริสตจักรทองถิ่น บางคนควรรับการฝก
โดยการศึกษาพระคริสตธรรมเคลื่อนที่ บางคนอาจตองใชสองสามวิธีผสม เปนตน

สาม หลักสูตรการอบรมตองมีความสัมพันธกับการรับใช
ก. พิจารณาภารกิจตาง ๆ ที่จะปฏิบัติ
ในการจัดหลักสูตรการอบรม เราตองถามวา เราจะฝกผูนําเพื่อรับใชพระเจาในภารกิจอะไร
ภารกิจนั้นตองการผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณอะไรบาง แลวจึงจะจัดหลักสูตรที่มีวชิ า
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ตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจที่เขาจะทํา มิใชจัดหลักสูตรขึ้นมากอน แลวใหผูนําเขารับการอบรม โดย
คิดวาเมื่อเขาผานการอบรมครบหลักสูตรแลว เขาจะสามารถเปนผูรับใชที่ดีไดอยางอัตโนมัติ

ข.เนนในภาคปฏิบัติมากขึ้น
ผูเขารับการอบรมควรจะมีโอกาสฝกภาคปฏิบัติมากที่สุด
โดยนําสิ่งที่เรียนรูม าปฏิบัติใน
คริสตจักรในการรับใชพระเจา และในชีวิตประจําวัน การฝกงานของนักศึกษาพระคริสตธรรมเปนสิ่งที่
จําเปน และควรไดรับการเอาใจใสดแู ลอยางใกลชิดจากอาจารยมากยิ่งขึ้น การใหนกั ศึกษาสําเร็จ
การศึกษา ควรพิจารณาผลการปฏิบัติภารกิจของเขามากกวาที่เปนอยู เพราะจุดประสงคของการอบรมก็
เพื่อการรับใช หากเขาใชไมไดก็แสดงวาเขายังไมสามารถผานการอบรม

สี่ เนนในการพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณจิต
ก. ชีวิตฝายวิญญาณจิตมีความสําคัญยิ่งกวาความสามารถ
คุณสมบัติของผูนําซึ่งไดกลาวไวในพระคัมภีรสวนใหญเนนในชีวิตทางดานการประพฤติ ผูซึ่ง
พระเจาทรงใช ไมเพียงแตจะตองมีความรู ความสามารถ แตจะตองเปนแบบอยางทีด่ ี ชีวิตของเขาตองมี
ความใกลชิดพระเจาพอที่พระเยซูคริสตจะตรัสผานเขาได หรือเปนผูท ี่มีอํานาจฝายวิญญาณจิตซึ่งผูอื่น
นับถือและเสื่อมใส
ข. ตองมีโปรแกรมเพียงพอที่จะตองพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณจิต
ผูนําจะตองรับการฝกใหรูจกั การเขาเฝาพระเจา การศึกษาพระคัมภีรเปนสวนตัว รับในการ
อธิษฐาน มีประสบการณในการถือศีลอดอาหาร มีชีวิตที่เต็มลนดวยพระวิญญาณบิรสุทธิ์เปนตน ผูนําที่
รับผิดชอบในการฝกในตองใกลชิดกับผูรบั การฝกเพียงพอที่จะชวยพัฒนาชีวิตสวนตัวของเขาได

หา เนนในการเสริมสรางคุณภาพมากกวาในการแสวงหาปริมาณ
ก. ควรมีความเขมงวดมากยิง่ ขึ้นในการเลือกนักศึกษา
ผูที่จะศึกษาพระคริสตธรรมควรเปนผูใหญอยางเพียงพอ มีประสบการณในการรับใชพระเจาที่
คริสตจักรทองถิ่น การทรงเรียกของเขาจะตองไดรับการยืนยันจากผูนําในคริสตจักรทองถิ่น โดยสังเกต
จากความสัตยซื่อ ภาระในใจ และความรอนรนในการรับใชพระเจา
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ข. ผูฝกควรใชเวลาสวนตัวอยางเพียงพอกับเขา
เพื่อจะสามารถชวยเขาในสิ่งที่เขาตองการอยางเฉพาะเจาะจง
ผูนําจะรูความตองการอยาง
เฉพาะเจาะจงและสามารถชวยเขาไดอยางเต็มที่เมืองมีความสัมพันธสวนตัวที่ใกลชิดกับผูรับการฝก
เหมือนพระเยซูคริสตที่มีความสัมพันธใกลชิดกับศิษยของพระองค ในสถาบันหลายแหงอาจารยมักจะ
ยุงกับการสอน และหนาที่รับผิดชอบอยางอื่นมากเกินไป จนมีเวลานอยมากสําหรับนักศึกษา การฝกฝน
ในสภาพเชนนั้นเปนการยากมากที่จะสรางนักศึกษาใหเปนสาวกที่ดี

หก ตองใหระบบการฝกฝนเขากับธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทย
ก. เขากับความตองการของคริสตจักรไทย
เชนทางดานศาสนศาสตร ผูนําควรคํานึงถึงปญหาทางหลักขอเชื่อซึ่งคริสเตียนไทย หรือคน
ไทยชอบถามอยูเสมอ ยกตัวอยางเชน การทําดีกับความรอด บาปกรรมที่ตามสนองอํานาจเหนือผีเปน
ตน ผูนําคริสเตียนควรศึกษา และหาคําตอบที่ตอบใหจุใจผูถามได ความตองการอีกอยางหนึง่ ของ
คริสตจักรไทย คือการนําคนสวนใหญที่ยังไมรูจักพระเจามารูจักพระองค การอบรมจึงควรเนนทางดาน
การนําวิญญาณเปนตน
ข. เขากับประเพณีที่ดีของไทย
เชนการเปนพยานและการประกาศ ผูนําควรไดรับการฝกใหเขาใจวิธีถายทอดความคิด ซึ่งเปน
แบบไทย ๆ หรือเปนแบบพื้นเมืองที่เขาถึงคนไทยไดดีที่สุด หรือในการวางตัวควรฝกใหผนู ํารูจัก
มารยาทที่ดีงามของไทย รูจกั แสดงความเคารพนับถือใหเกียรติแกผูอาวุโส และการเขากับสังคมหรือคน
ระดับตาง ๆ

เจ็ด เนนการฝกคริสเตียนซึ่งเปนผูนําอยูแลว
ก.การละเลยผูนําสวนใหญในคริสตจักรทองถิ่น
การศึกษาพระคริสตธรรมในโรงเรียนพระคริสตธรรมสวนใหญเปนการเตรียมชนกลุมนอยที่
ยังมิไดเปนผูนาํ ใหเปนผูนําในอนาคต แตคริสเตียนจํานวนมากที่เปนผูนําอยูแลวในคริสตจักรทองถิ่น
ถูกละเลยไมไดรับการอบรมอยางเพียงพอ คริสตจักรทั่วไปจึงขาดผูนาํ ซึ่งมีประสิทธิภาพการอบรมผูนํา
จึงควรเนนผูนาํ สวนใหญที่เปนฆราวาสในคริสตจักรทองถิ่นมากขึ้น
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ข. การขยายพระคริสตธรรมสูคริสตจักรทองถิ่น
ผูนําฆราวาสควรจะรับการศึกษาพระคริสตธรรมอยางจริงจัง โดยขยายการศึกษาพระคริสต
ธรรมไปสูเขาที่คริสตจักรทองถิ่น การศึกษาพระคริสตธรรมเคลื่อนที่เปนวิธีการศึกษาพระคริสตธรรมที่
ดีมากวิธหี นึ่งคริสตจักรไทยควรดัดแปลงวิธีนี้มาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด

แปด ฝกศิษยาภิบาลใหสามารถฝกคนอื่นตอ ๆ กันไป
ก. จุดออนของศิษยาภิบาล
หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของศิษยาภิบาล คือการฝกสมาชิกของเขาใหเปนผูรับใช ศิษยาภิบาล
จํานวนมากสามารถรับใชพระเจาไดดว ยตนเอง แตไมสามารถฝกคนอื่นใหรับใชไดคนงานในคริสตจักร
จึงมีนอย ความเจริญเติบโตของคริสตจักรก็ถูกจํากัด
ข. จุดออนของโปรแกรมการอบรม
โรงเรียนพระคริสตธรรมหรือสถาบันการอบรมใหญ ฝกใหผูนาํ รูจักเอาตัวรอดในการรับใช
พระเจาเทานั้น
แตขาดการฝกเขาใหรูวธิ ีในการฝกคนอื่นใหเปนผูนาํ ตอไปสถาบันการอบรมจึงควร
ปรับปรุงแกไขจุดนี้ใหเปาหมายขอหนึ่งของการอบรมเปนการฝกผูนาํ เพื่อเขาจะสามารถรับใชและฝก
คนอื่นใหเปนผูนําดวย

เกา พรอมทีจ่ ะแกไขปรับปรุงโปรแกรมการอบรม
ก. วิเคราะหการอบรมที่ผานมา
โปรแกรมการอบรมหลายแหงเปนโปรแกรมที่ใชมาเปนเวลาหลายปอาจจะเหมาะสมและใช
ไดผลเมื่อหลายปกอน แตอาจจะใชไมไดผลในปจจุบันก็ได ผูร ับผิดชอบในการอบรมผูนําจึงควร
ประเมินผล และวิเคราะหการอบรมผูนําที่เปนอยูว า ตอบสนองความตองการทีแ่ ทจริงของคริสตจักร
หรือไมแทนทีจ่ ะจัดอบรมผูนําปแลวปเลาตามความเคยชิน
ข. พัฒนาระบบการอบรม
สถาบันที่รับผิดชอบการอบรมควรจะศึกษาคนควาวาจะพัฒนาการอบรมที่มีอยูใหกาวหนาขึน้
ไดอยางไรเชนการพัฒนาวิทยาการ หลักสูตรอุปกรณ วิธีการสอนและการบริหารงาน หากเปนไปได
ควรสังเกตการอบรมผูนําในที่อื่น ๆ ซึ่งทําไดผลและขอคําแนะนําปรึกษาหารือจากผูเชี่ยวชาญดาน
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การศึกษาหรือการอบรมผูนํา หากมีการสัมมนาที่เกีย่ วของกับวิธีการจัดการอบรมผูนําก็ควรฉวยโอกาส
เขารวมสัมมนานั้น เพื่อจะไดความคิดใหมตาง ๆ เพิ่มเติม

สิบ รื้อฟนศาสนศาสตรสัมพันธในประเทศไทย
เมื่อ 2-3 ปกอน โรงเรียนพระคริสตธรรมในประเทศไทยหลายแหงไดรว มกันจัดตั้งศาสน
ศาสตรสัมพันธขึ้น เพื่อจะใหผูนําจากโรงเรียนพระคริสตธรรมตาง ๆ มีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปรึกษาหารือวิธีการสอนพระคริสตธรรม และการแกไขปญหาตาง ๆ พวกเขาไดพจิ ารณา
ถึงการรวมมือกันในการฝกฝนผูรับใชพระเจา เชน แลกเปลี่ยนบทเรียนที่อาจารยแตละคนเตรียมไว
สําหรับสอนแลกเปลี่ยนอาจารยสอน รวมมือกันจัดทําตํารา ตลอดจนการศึกษาหัวขอสําคัญตาง ๆ
ดวยกันทีจ่ ะชวยพัฒนาโรงเรียนพระคริสตธรรม แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่แผนการซึ่งจัดไวนั้นไม
สามารถดําเนินใหบรรลุผลสําเร็จตามความปรารถนาที่มีอยู
เนื่องจากขาดบุคคลกรที่จะชวย
ประสานงานและดําเนินงาน
ความคิดในการจัดตั้งกลุมศาสนศาสตรสัมพันธและหลักการบางอยางที่ไดวางไวรูสกึ วาเปนสิ่ง
ที่ดี การที่สถาบันพระคริสตธรรมตาง ๆ มาพบกัน ปรึกษาหารือกันและหาทางรวมมือกันจะสามารถ
ชวยเสริมสรางการอบรมผูนําในประเทศไทย และในสถาบันแตละแหงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได
สถาบันที่เกี่ยวของกับการอบรมผูนําทั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมและสถาบันอื่น ๆ นาจะพิจารณารือ้ ฟน
กลุมศาสนศาสตรสัมพันธนี้ขึ้นใหม โดยอาจจะเปลีย่ นเปนชื่อใหมที่เหมาะสมกวานี้ และวางนโยบาย
ใหมเพื่อจะเสริมสรางซึ่งกันและกันในภารกิจอันสําคัญแหงการฝกผูรับใชของพระเจาสําหรับประเทศ
ไทย
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