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บทที่ 12

การขยายศูนยฝกอบรม

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกถึงวิธีที่เปาโลใชสอนผูเชื่อในเอเฟซัส
- บรรยายเกี่ยวกับศูนยฝกอบรมที่เอเฟซัส
- อธิบายจุดประสงคของการขยายศูนยฝกอบรม
- สรุปคํ าแนะนํ าเพื่อเร่ิมตนการขยายศูนยฝกอบรม
- เร่ิมตนการขยายศูนยฝกอบรม

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมชน เปาโล

จึงแยกไปจากเขาและพาสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของทานผู
หนึ่งชื่อทีรันนัส

ทานไดกระทํ าอยางนั้นสิ้นสองป จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยิน
พระวจนะขององคพระผูเปนเจา”

กิจการ 19:9-10

คํ านํ า

กอนที่คุณจะศึกษาบทนี้ตอไป จงอานกิจการ บทที่ 19:1-20 ขอความนี้บันทึกถึงงานรับใชของ
อัครทูตเปาโลในเมืองเอเฟซัส

ที่เอเฟซัส เปาโลใชวิธีการพิเศษในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ เขากอต้ังโรงเรียนฝกอบรมซึ่ง
ขยายตัวออกจากเมืองหลวง

ในบทนี้คุณจะเรียนรูวาจะเพิ่มพูนคริสตจักรไดอยางไร โดยการจัดตั้งศูนยกลางการฝกอบรม
ซึ่งขยายสาขาออกจากศูนยกลางใหญ
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วิธีการของเมืองเอเฟซัส

เมื่อเปาโลมาถึงเมืองเอเฟซัสเปนครั้งแรก เขาเสาะหาสาวกที่อาศัยอยูในเมืองนั้น ชายและ
หญิงเหลานี้ไดยอมรับขาวประเสริฐและกลายเปนสาวกของพระเยซูแลว (กิจการ 19:1)

ผูเชื่อใหมเหลานี้ตองการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพในเมืองของ
เขา ความหวงใยประการแรกของเปาโลคือ เขาตองการสอนสาวกเหลานี้ใหมากขึ้นในเรื่องอาณาจักร
ของพระเจา

เปาโลสอนเขาโดยทางประสบการณ ส่ิงแรกที่เขาทํ าก็คือการนํ าเขาเหลานั้นใหมีประสบการณ
ใหมๆ ฝายวิญญาณ คือการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู กิจการ 19:2-8)

เปาโลสอนเขาจากตัวอยาง โดยการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตของเขาเอง เขาเหลา
นั้นไดเปนพยานถึงการอัศจรรยหลายประการที่กระทํ าในพระนามขององคพระผูเปนเจา (กิจการ
19:11-12) คนที่ยังไมไดเปนผูติดตามพระเยซูอยางแทจริงก็เผยตัวเองออกมาและสํ านึกผิดกลับใจ (กิจ
การ 19:13-17) มีผูกลับใจใหมมาหาพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา ( กิจการ 19:17-20)

เมื่อมีการตอตานขาวประเสริฐจากผูนํ าทางศาสนายิว เปาโลจึงไดกอต้ังศูนยฝกอบรมขึ้น เพื่อ
สาวกในเมืองเอเฟซัส

“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุนชน เปา
โลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของ
ทานผูหนึ่งชื่อทีรันนัส”

กิจการ 19:9

ศูนยกลางที่เปาโลตั้งขึ้นนั้นใหหลักสูตรการอบรมแกสาวกเปนเวลา 2 ป จุดประสงคของโรง
เรียนคือ เพื่อเพิ่มพูนสาวกซึ่งจะแพรขาวประเสริฐออกไป

“แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อ และพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุนชน เปา
โลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของ
ทานผูหนึ่งชื่อทีรันนัส

ทานไดกระทํ าอยางนั้นสิ้นสองป จนแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระ
วจนะขององคพระผูเปนเจา”

กิจการ 19:9-10

ศูนยฝกอบรมไมมีเสนเขตแดนทางวัฒนธรรม นักศึกษารับใชทั้งแกยิวและคนตางชาติ (คือชน
ชาติอ่ืนๆ ในโลกนี้ที่ไมใชยิว)
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โรงเรียนนี้ไมมีเขตแดนทางภูมิศาสตร นักศึกษาไมเพียงแตรับใชในเมืองของเขาเองในเอเฟซัส
แตเขายังออกไปหาผูคนทั่วทวีปเอเซียดวย

ศูนยฝกอบรมซึ่งเปาโลกอต้ังขึ้นนั้นสํ าเร็จวัตถุประสงคตามที่วางไวคือ
“...จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระวจนะขององคพระผูเปนเจา”

กิจการ 19:10

“พระวจนะของพระเจาก็บังเกิดผลเจริญและมีชัย”
กิจการ 19:20

โรงเรียนที่เมืองเอเฟซัส ฝกอบรมผูเชื่อใหเปนผูรับใชที่มีประสิทธิภาพในการประกาศขาว
ประเสริฐ สาวกเหลานี้เพิ่มพูนขึ้นในฝายวิญญาณ เพื่อนํ าพระวจนะของพระเจาไปทั่วแควนเอเซีย โดย
การกอต้ังศูนยฝกอบรมเชนนี้ เปาโลก็ไดเร่ิมงานรับใชของเขา

ขบวนการที่ตอเนื่อง

จงอานกิจการ 19:23-41 และ 20:1 เราพบวาการผลิตและการขายวัตถุหรือหนังสือของพวก
ลัทธิไสยศาสตรเปนธุรกิจใหญในเมืองเอเฟซัส

เมื่อคนสํ านึกผิดจากบาปและติดตามวิถีทางของขาวประเสริฐ เขาก็ไมไดซื้อวัตถุพวกนี้ซึ่งใชใน
การนมัสการพระเท็จอีกตอไป เขาเอาวัตถุเหลานี้ที่เขาซื้อไวแลวมาเผาไฟเสีย

พอคาที่เลี้ยงชีพดวยการขายวัตถุเหลานี้จึงโกรธมาก มีการจารจลวุนวายเกิดขึ้นและในที่สุด
เปาโลตองจากเมืองนี้ไป

แตเมื่อเปาโลจากไป เขาไดทิ้งสิ่งที่สํ าคัญมากไวเบื้องหลังที่เมืองเอเฟซัส นั่นคือเขาไดทิ้งกลุม
สาวกที่รับการฝกอบรมแลว เพื่อทํ างานขาวประเสริฐตอไป เขาทิ้งศูนยฝกอบรมที่ต้ังไวแลวนั้น ซึ่งจะ
ทํ างานตอไปเพื่อนํ าคนกลับใจใหมาเปนสาวก ศูนยฝกอบรมที่เปาโลตั้งไวยังคงทํ ากระบวนการเพิ่มพูน
ตอไป เมื่อเขาไมไดอยูที่เมืองนี้แลว

ความตองการในปจจุบัน

ในปจจุบันก็ยังคงมีความตองการศูนยฝกอบรมที่คลายคลึงกันเชนนี้ เมื่อผูกลับใจเพิ่มพูนก็
เปนสิ่งสํ าคัญที่เขาตองรับการฝกฝนใหเปนสาวกซึ่งถูกทาทายใหมีความรับผิดชอบตอการนํ าขาว
ประเสริฐไปสูชาวโลก
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เมื่อชาติตางๆ ประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มิชชันนารีหลายคนถูกบังคับใหออก
จากประเทศตางๆ ที่เขารับใชอยู ถาแมวาเขาจากไปแลวแตยังตองมีกระบวนการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ
ตอเนื่องไปอีก เขาก็ตองทิ้งศูนยอบรมที่คลายคลึงกับที่เมืองเอเฟซัสใหดํ าเนินการตอไป

สวนที่เหลือของบทนี้จะใหคํ าแนะนํ าสํ าหรับการกอต้ังศูนยฝกอบรมดังกลาวซึ่งอาจเริ่มตนจาก
กลุมของคริสตจักรหรืออาจเริ่มจากคนๆ เดียว ผูซึ่งเปนเหมือนดังเปาโลคือยึดนิมิตของวิธีการเพิ่มพูนนี้
ไว

จะกอตั้งศูนยฝกอบรมที่ขยายตัวออกไป (สาขา) ไดอยางไร?

เพื่อที่จะเริ่มตนศูนยสาขา เราตองทํ าสิ่งตอไปนี้
1.  แสวงหาแผนการของพระเจา

แมวาเปาโลจะไดฝกอบรมสาวกไวทุกแหงที่เขารับใช เขาก็ไมไดกอต้ังศูนยฝกอบรมไวในทุกๆ
แหงที่เขาไป

คุณไดเรียนรูหลายๆ อยางของการเพิ่มพูนในหลักสูตรนี้มาแลว วัตถุประสงคของพระเจาใน
การเพิ่มพูนสาวก เพื่อแพรขยายขาวประเสริฐยังคงเปนเหมือนเดิม แตวิธีที่จะทํ าใหวัตถุประสงคนั้น
สํ าเร็จอาจแตกตางกันได

ข้ันตอนแรกในการกอต้ังศูนยฝกอบรมที่ขยายสาขาออกไปก็คือ การแสวงหานํ้ าพระทัยของ
พระเจา สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติเสนอหลักสูตรชื่อ “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา” ซึ่งจะชวยให
คุณเขาใจวา พระเจาทรงเปดเผยพระประสงค (หรือนํ้ าพระทัย) ของพระองคแกมนุษยอยางไร

เพราะวาแผนการของพระเจาแตกตางกันไปในที่ตางๆ และเพราะวาวัฒนธรรมของคนก็ตาง
กัน ความตองการและวิธีการในการบริหารศูนยฝกอบรมสาขาก็จะแตกตางกันไปดวย
2.  เขาใจวัตถุประสงค

คุณตองมีความเขาใจแจมชัดถึงวัตถุประสงคของศูนยฝกอบรมที่มีรูปแบบตามแบบอยางของ
ศูนยที่เมืองเอเฟซัส

วัตถุประสงคของโรงเรียนดังกลาวไมใชเพื่อฝกอบรมชายและหญิงเพื่อใหมีอาชีพทางธุรกิจ อุต
สาหกรรม การเกษตร ฯลฯ เพราะวาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวะตางๆ ก็ทํ าหนาที่นี้อยูแลว

โรงเรียนที่เอเฟซัสฝกอบรมและเตรียมเขาใหพรอมเพื่องานรับใช วัตถุประสงคคือเพื่อแพร
ขยายขาวประเสริฐไปตามภูมิภาคตางๆ (ทั่วแควนเอเซีย) และตามวัฒนธรรมตางๆ (ทั้งยิวและคนตาง
ชาติ)  ผูกลับใจใหมตองไดรับการฝกอบรมใหเปนสาวกในกระบวนการที่ตอเนื่องของการเพิ่มพูน
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สาวกเหลานี้บางคนอาจเปนเปนนักธุรกิจหรือเกษตรกร แตโรงเรียนในเอเฟซัสไมไดฝกอบรม
เขาในแขนงอาชีพเหลานี้ แตฝกอบรมผูเชื่อใหเปนสาวกที่เกิดผลไมวาเขาจะทํ างานอยูในตลาดธุรกิจ
หรือวาเปนผูรับใชเต็มเวลาแหงขาวประเสริฐ

ศูนยฝกอบรมไมไดมาแทนที่คริสตจักร โรงเรียนเชนนี้ไมไดมาแทนที่งานรับใชของคริสตจักร
แตวาเปนการขยายงานรับใชออกไป วัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรมนี้ไมไดมาแทนที่สถาบันที่
มีอยูแลว ซึ่งกํ าลังแพรกระจายขาวประเสริฐอยูขณะนี้

เปนการดีที่คุณจะเขียนวัตถุประสงคของโรงเรียนลงไว ซึ่งเรียกวา “ขอความแหงวัตถุประสงค”
ซึ่งจะชวยใหคุณยังคงยึดมั่นอยูกับวัตถุประสงคของศูนยฝกอบรมที่ขยายสาขาออกมา (สถาบันฮารเวส
ไทมนานาชาติ มีหลักสูตร “การจัดการโดยวัตถุประสงค” ซึ่งอธิบายวาจะเขียนขอความนี้ไดอยางไร)
3.  กํ าหนดงบประมาณ

งบประมาณคือ ประมาณการวาสิ่งนั้นๆ จะใชเงินสักเทาไร ความสะดวกของสถานที่ที่ใชเปน
โรงเรียน คุณประชาสัมพันธอยางไร และหลักสูตรที่คุณเลือกอาจมีผลกระทบจากจํ านวนเงินที่คุณตอง
จายออกไป

ถาคุณมีงบประมาณพอที่จะเริ่มต้ังโรงเรียน คุณจํ าเปนตอง “จัดงบประมาณ” เหลานี้ หมายถึง
วาคุณตองเขียนลงไปในถึงจํ านวนเงินเฉพาะที่คุณวางแผนที่จะใชจายในดานตางๆ เชน ราคาของ
สถานที่ การประชาสัมพันธหลักสูตร ฯลฯ

ถาคุณไมมีเงินพอที่จะเริ่มตนศูนยฝกอบรม จงอธิษฐานขอใหพระเจาประทานเงินใหตามที่คุณ
ตองใช ถากลุมของคริสตจักรรวมมือกันจัดตั้งศูนยฝกอบรม บางทีแตละคริสตจักรอาจชวยในดานนี้ได
การขาดเงินทุนไมจํ าเปนตองปดกั้นคุณไมใหเร่ิมต้ังศูนยสาขา สถาบันฮารเวสไทมจะจัดหาหลักสูตรให
และคุณจะเริ่มตนโรงเรียนไดในบานหรือในสถานที่คลายคลึงกัน ซึ่งคุณจะไมตองเสียคาเชา ครูและเจา
หนาที่เปนอาสาสมัครที่จะฝกอบรมนักศึกษา
4.  เลือกสถานที่

เมืองเอเฟซัส ซึ่งเปาโลเลือกเปนสถานที่สํ าหรับเปนโรงเรียนของสาวกนั้นเปนทาเรือที่มีธุรกิจ
คาขายวุนวายทั้งวัน และยังเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวและเปนสํ านักงานใหญของลัทธิบูชาเทพ
เจาไดอานาซึ่งเปนพระเท็จอีกดวย

ปจจัยที่กลาวมานี้มีผลในคนหลายคนที่อาศัยอยูและที่มาเยี่ยมเยียนเมืองเอเฟซัส การนํ าขาว
ประเสริฐไปสูประชากรจํ านวนมากแหงเอเฟซัส ทํ าใหมีโอกาสที่ยิ่งใหญในการฝกอบรมนักศึกษ ไม
เพียงแตจะไดเทศนาขาวประเสริฐใหแกคนจํ านวนมากที่อาศัยอยูในเมืองนี้เทานั้น แตยังมีโอกาสที่จะ
นํ าขาวประเสริฐไปสูคนเปนพันๆ ที่มาเยี่ยมเยียนเมืองนี้ในฐานะนักทองเที่ยวหรือนักธุรกิจ เมื่อคนที่มา
เยี่ยมเมืองนี้กลับไปบาน เขาก็นํ าขาวประเสริฐไปกับเขาดวย เขากลับไปยังคนจํ านวนพันๆ ในเมืองอี่นๆ
และหมูบานอื่นๆ เพื่อนํ าขาวประเสริฐไปสูคนเหลานั้น
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โดยเหตุที่เอเฟซัสเปนศูนยกลางของลัทธิเทพเจาเทียมเท็จไดอานา จึงเปนโอกาสที่ดีในการที่
จะฝกอบรมสาวกใหรูจักการจัดการกับการที่คนถูกมารครอบครอง และการปฏิบัติตามเวทยมนตคาถา
ถานักศึกษาสามารถรูจักจัดการกับอํ านาจของผีมารที่ทํ างานอยูในเมืองที่ชั่วรายนี้ เขาก็จะสามารถรับ
ใชไดในสถานที่อ่ืนๆ ซึ่งมีอิทธิพลของซาตานนอยกวาที่นี่

เปาโลไมไดยายสาวกออกจากสิ่งแวดลอมพื้นบานเพื่อมารับการฝกอบรม เขาฝกอบรมสาวก
ในสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติแกเขา เขายังคงอยูในสังคมของเขาเอง และเรียนรูในภาษาของเขาเอง

เปาโลเลือกสถานที่ยุทธศาสตรเพื่อทํ าเปนโรงเรียนฝกอบรมสาวก จงอธิษฐานเพื่อใหพระเจา
ทรงนํ าคุณไปยังสถานที่ที่จะเปนศูนยกลางของการฝกอบรมของคุณ เมื่อคุณพิจารณาถึงสถานที่แลว
จงถามคํ าถามตอไปนี้

ประการแรก สถานที่ดังกลาวเหมาะสมที่คนจะไปมาเพื่อรับการฝกอบรมหรือไม
คนตองสามารถไปยังโรงเรียนเพื่อรับการฝกอบรม ถาคุณอาศัยอยูในหมูบาน สถาบัน

ควรอยูในระยะที่คนเดินไปถึงไดเพื่อมาเรียน ถาเปนในเมืองก็ควรจะใหคนไปมางายโดยทางการ
คมนาคมสาธารณะ

จงมองหาสถานที่ที่เปนศูนยกลางที่คนสวนใหญที่คุณวางแผนจะฝกอบรมจะไปถึงไดโดยงาย
ประการที่สอง เปนที่ต้ังยุทธศาสตรหรือไม

เอเฟซัส เปนที่ต้ังยุทธศาสตรเพราะวาเปนเมืองทาชายทะเล ซึ่งเปนเสนทางการคา
ขายตามธรรมชาติ ถาเปนไปไดใหคุณตั้งสถาบันในที่เชนนี้ จงเลือกที่ต้ังที่คนจะมารวมกัน มาเยี่ยม
เยียนไดอยางสะดวกหรือเปนที่มีคนจํ านวนมากที่อาศัยอยู

อยากลัวที่จะตั้งศูนยฝกอบรมในที่ที่เปนปอมของซาตาน เพราะวาจะทํ าใหนักเรียนมีโอกาส
มากที่จะมีประสบการณกับส่ิงที่เขาเรียนมา เอเฟซัสเปนสถานที่ที่ดีเพราะวามีอิทธิพลของลัทธิไดอานา
อยางรุนแรง

ประการที่สาม ควรใชความสะดวกดานสถานที่อยางไรบาง
คุณไมจํ าเปนจะตองสรางอาคารพิเศษขึ้นมาเพื่อเปนศูนยอบรม เปาโลใชสถานที่ที่มี

อยูแลว ซึ่งเปนของชายที่ชื่อ ทิเรนัส คุณสามารถเริ่มตนศูนยสาชาไดในคริสตจักรที่มีอยูแลว ในอาคาร
ของโรงเรียนในบานหรือหองประชุมสาธารณะ

ถาเปนไปได จะดีที่สุดที่จะใชโรงเรียนเปน “สถานที่ที่เปนกลาง” หมายถึงวาอาคารนี้ไมเปน
ของนิกายคริสตจักรใดๆ ซึ่งจะทํ าใหคนจากหลายๆ คริสตจักรไดเขามารวมโดยไมขาดกลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งเกี่ยวในเรื่องสถานที่ของนิกายนั้นๆ

ศิษยาภิบาลบางคนกลัววาเขาจะสูญเสียสมาชิกหากเขาไปรวมประชุมกับคริสตจักรอื่นๆ บาง
นิกายไมอนุญาตใหสมาชิกของเขาไปที่คริสตจักรของกลุมอ่ืนๆ ทาทีเชนนี้ไมถูกตองแตก็มีอยู การเลือก
“สถานที่ที่เปนกลาง” ชวยกํ าจัดปญหาหลายประการ
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คุณอาจสามารถใชสถานที่ของรัฐบาลหรือของเมืองนั้น บางทีคุณอาจใชบาน หองประชุม
สาธารณะ สถานที่ต้ังแคมปหรือตัวอาคารโรงเรียนของชาวโลกที่มีอยู

พยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมสํ าหรับจํ านวนของนักเรียนที่คุณจะสอน จงเลือกสถานที่ที่เปน
ที่สนใจแกคนในชนชั้นของสังคมที่คุณจะสอน เชน ถาคุณตองการฝกอบรมคนจากบริเวณที่ยากจนของ
เมือง เขาอาจรูสึกไมสบายใจที่จะมายังที่ประชุมในโรงแรมชั้นหนึ่งเพื่อรับการฝกอบรม
5.  เลือกหลักสูตรที่เหมาะสม

หลักสูตรคือ หมวดวิชาที่จัดระบบไวเพื่อการศึกษา จงแนใจที่จะเลือกหลักสูตรซึ่งจะทํ าใหจุด
ประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาซึ่งจะฝกอบรมและเตรียมสาวกสํ าเร็จลงได

ตัวอยางเชน หลักสูตรที่วาจะรูพระสุรเสียงของพระเจาไดอยางไรก็สํ าคัญกวาหลักสูตรเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของนิกายของคุณในการทํ าใหจุดประสงคของโรงเรียนสํ าเร็จลง

หลักสูตรของศูนยฝกอบรมสาขาควรเนนที่ส่ิงที่พระเยซูทรงสอน ซึ่งจะทํ าใหฆราวาสธรรมดาได
รับการเปลี่ยนแปลงเปนสาวกซึ่งจะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลก ตองเปนหลักสูตรที่มีพื้นฐานบนพระคัมภีร

ในการเลือกหลักสูตร คุณตองพิจารณาถึงระดับการศึกษาของคนที่คุณตองการฝกอบรม เขา
อานออกเขียนไดหรือไม? เขาพูด เขียน หรืออานภาษาอะไร?

ถามีภาษาทองถิ่นหลายภาษ ก็ใหพิจารณาดูวาภาษาทั่วไปที่ใชในการคา ซึ่งสามารถใชในโรง
เรียนได คุณตองสอนทั้งสองภาษาโดยใชลามแปลหรือไม?
6.  เลือกครูและผูรวมงาน

ขอใหพระเจาทรงนํ าคุณในการเลือกครู เพื่อสอนในศูนยอบรมสาขา จงแนใจวาครูเหลานี้เห็นดี
ดวยกับวัตถุประสงคของโรงเรียน และหลักสูตรที่ใชสอน

ระดับการศึกษาของครูควรนํ ามาพิจารณาดวย เขาควรตองสามารถติดตอส่ือสารในระดับที่
เหมาะสมกับนักเรียนที่มารับการฝกอบรม แตส่ิงที่สํ าคัญกวาการศึกษาของเขาก็คือประสบการณฝาย
วิญญาณและของประทานฝายวิญญาณ

จงเลือกครูที่สามารถนํ านักเรียนใหมีประสบการณกับส่ิงที่เขาไดเรียนรู จงเลือกครูผูวางแบบ
อยางที่ถูกตอง โดยการแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในชีวิตและการรับใชของเขาเอง จํ าไววาที่เมืองเอ
เฟซัสนักเรียนไมเพียงแตเรียนรูจากในชั้นเรียนเทานั้น เขายังไดเรียนรูจากประสบการณและโดยทาง
แบบอยางที่เปาโลครูของเขาไดวางไวให

จงเลือกผูเชื่อที่มีของประทานฝายวิญญาณในการสอน จงใหการฝกฝนอบรมแกเขามากขึ้น
เพื่อชวยใหเขาพัฒนาของประทาน สถาบันฮารเวสไทมมีหลักสูตรชื่อ “กลยุทธการสอน” ซึ่งจะชวยให
คุณฝกฝนอบรมครูเพื่อสอนในศูนยอบรมสาขาได
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นอกจากครูแลวคุณอาจตองการเจาหนาที่รวมงานบางเปนบางคน คุณอาจตองการคนทํ า
ความสะอาดและจัดเตรียมหองเรียนหรือจัดทํ าหลักสูตร บางคนอาจตองการที่จะรับหนาที่ประชา
สัมพันธโรงเรียนก็ได

จงคิดถึงรายละเอียดของโรงเรียน มีงานอะไรบางที่จํ าเปนตองทํ าเพื่อใหโรงเรียนดํ าเนินงานได
จงเลือกเจาหนาที่รวมงานผูมีความสามารถที่จะทํ างานที่จํ าเปนนั้น
7.  ประชาสัมพันธ ศูนยฝกอบรมสาขา

คน ยอมไมอาจมารับการฝกอบรมที่โรงเรียนได ถาเขาไมรูวามีโรงเรียนตั้งอยู คุณตองแพร
ประกาศขาวของศูนยสาขาไปทั่วหมูบานหรือเมืองที่คุณวางแผนจะรับใช

คุณจะประชาสัมพันธโรงเรียนอยางไรนั้นแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสถานที่ของโรงเรียนของคุณ
และจํ านวนเงินที่คุณมีเพื่อใชประชาสัมพันธ ถาศูนยฝกอบรมของคุณอยูในหมูบานเล็กๆ คุณจะประชา
สัมพันธไดโดยการไปตามบานและเยี่ยมคริสตจักรแตละแหงในหมูบานนั้น ขาวจะประกาศไปโดยใชคํ า
พูดจากปาก คุณสามารถพูดกับศิษยาภิบาลแตละคนเกี่ยวกับโปรแกรมมาการฝกอบรม คุณจะพูดกับผู
เชื่อที่ปรารถนาจะรับการฝกอบรมไดเปนการสวนตัว คนทั้งหมูบานก็จะรูขาวไดโดยไมตองเสียคาใช
จายเลย

สวนในเมือง เราจะประกาศขาวออกไปไมงายนัก เพราะวามีประชาการหนาแนน คุณอาจตอง
ใชวิธีตางๆ ตอไปนี้ เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรงเรียนฝกอบรม

การเยี่ยมคริสตจักร จงหารายชื่อของคริสตจักรทุกแหงในเมือง คุณอาจหารายชื่อไดจาก
สมุดโทรศัพทหรือจากหนวยราชการที่คริสตจักรตางๆ ข้ึนทะเบียนไว

จงติดตอกับศิษยาภิบาลของแตละคริสตจักรและแบงปนนิมิตของศูนยฝกอบรมสาขากับเขา 
ขอใหเขาอนุญาตใหคุณแบงปนเรื่องนี้กับสมาชิกของคริสตจักรของเขาในชวงเวลานมัสการปกติ

สูจิบัตรของคริสตจักร ถาคริสตจักรในเมืองของคุณแจกสูจิบัตรขาวประจํ าสัปดาหแก
สมาชิก จงเตรียมใบปลิวเล็กๆ เพื่อสอดไวในสูจิบัตร (ดูตัวอยางในชวง “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบท
นี้)

ขาวแจก จงเตรียมเอกสารขาวแจกเกี่ยวกับโรงเรียนใหแกหนังสือพิมพทองถิ่น สอบ
ถามราคาที่จะโฆษณาในหนังสือพิมพดวย (ดูชวง “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้เพื่อดูตัวอยางของ
ขาวแจก)

โปสเตอร ออกแบบโปสเตอรเพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน ติดโปสเตอรไวในบริเวณหอง
โถงของคริสตจักร ซึ่งคนที่เขามาและออกไปจะเห็นไดชัด ถาคริสตจักรมีประตูหรือหนาตางกระจกที่หัน
หนาไปสูถนนที่มีธุรกิจวุนวาย ก็จะติดโปสเตอรไวเพื่อที่คนที่เดินผานคริสตจักรจะมองเห็นไดจากทาง
เดินขางถนน
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ใหคุณขออนุญาตจากรานหนังสือคริสเตียน บริษัทธุรกิจของคริสเตียน วิทยาลัยหรือโรงเรียน
เพื่อติดโปสเตอรบนบอรดประกาศแจงความหรือบนหนาตาง คุณลองติดโปสเตอรที่ศูนยการคา
ธนาคาร ที่ใดๆ ก็ไดที่มีฝูงชนรวมตัวกันอยู

ใหคุณแนใจเสียกอนวาคุณไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่กอนที่จะติดโปสเตอร จงแนใจวา
ไมมีกฎหมายหามติดโปสเตอรดังกลาว

เหตุการณสํ าคัญๆ ของคริสเตียน ถามีงานประกาศใหญ มีคอนเสิรตหรืองานประชุม
สัมมนาที่วางแผนวาจะมีในบริเวณที่คุณอยู ซึ่งจะดึงดูดผูเชื่อมาที่นี่ใหคุณขอผูนํ าใหประกาศเกี่ยวกับ
ศูนยอบรมสาชาในชวงระหวางเหตุการณนั้นๆ

สมาชิกของคริสตจักร ขอใหสมาชิกคริสตจักรแจกโปสเตอรและใบปลิว ใบปลิวอาจทํ าให
เปนรูปแบบเดียวกับแผนปลิวที่ใชสอดในสูจิบัตรของคริสตจักร

สามัคคีธรรมของผูรับใช ถามีการประชุมหรือสามัคคีธรรมของผูรับใชใหคุณติดตอผู
นํ าและขอเวลาที่จะแบงปนที่การประชุมแหงใดแหงหนึ่งเพื่อบอกเขาถึงศูนยการฝกอบรม

คริสตจักรในนิกายของคุณ สงจดหมายไปยังศิษยาภิบาลและคริสตจักรแตละแหงใน
นิกายของคุณเอง ขอรายชื่อศิษยาภิบาลจากนิกายอื่นๆ เพื่อสงขาวของศูนยอบรม

องคการคริสเตียนทองถิ่น ติดตอผูนํ าของคริสเตียนทองถิ่นในบริเวณที่คุณอยู ตัวอยาง
เชน องคการเยาวชนเพื่อพระคริสต แคมปสครูเสด ยังไลฟ กลุมนักธุรกิจกิตติคุณสมบูรณ วูแมนสอะ
โกลว (กลุมสตรี) กลุมวัยรุน (ทีนแชลเลจ) และองคการที่คลายคลึงกัน

จงพบปะกับผูนํ าเหลานี้ และขออนุญาตที่จะแบงปนขาวเรื่องศูนยสาขาในการประชุมปกติของ
องคการนั้นๆ
8.  ดํ าเนินการประชุมครั้งแรก

การประชุมคร้ังแรกในชั้นเรียนของศูนยฝกอบรม      เปนสิ่งที่สํ าคัญมาก คุณควรเปดโอกาสให
ศิษยาภิบาลและผูเชื่อทุกคนในชุมชนไดเขามารวม การประชุมควรรวมถึงขั้นตอนตอไปนี้

1.  แนะนํ าครูและเจาหนาที่ทีมงาน
2.  อธิบายจุดประสงคของศูนยฝกอบรม
3.  แนะนํ าหลักสูตรซึ่งจะใชในโรงเรียน
4.  เวลาของการอธิษฐาน สรรเสริญและรองเพลง
5.  ชวงเวลาของการสอนเพื่อเปนแรงกระตุน ซึ่งเปนตัวอยางของสิ่งที่โรงเรียนเสนอ ใหแกผู

เรียน
6.  คํ าอธิษฐานปดการประชุม เพื่อการอุทิศถวายสถานที่และครูแดพระเจา
7.  ลงทะเบียนผูที่ตองการมีสวนรวมในโปรแกรมฝกอบรม
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การลงทะเบียนควรกระทํ าในตอนสรุปการประชุมคร้ังแรกกอนที่จะเลิกประชุม นักเรียนจะได
พบกับครู ไดรับการแนะนํ าหลักสูตรและไดเห็นตัวอยางของการสอน

การดํ าเนินการเชนนี้จะเปนแรงจูงใจใหเขาเขาเรียนเต็มตามหลักสูตรของการฝกอบรม
9.  การสอนในชั้นเรียนปกติ

ตอไปนี้เปนแนวทางเพื่อดํ าเนินการสอนในชั้นเรียนปกติ
1.  จงเตรียมตัว ครูแตละคนควรคุนเคยกับวิชาที่เขาจะสอนอยางถองแท เขาควรมี

เอกสารเตรียมพรอมสํ าหรับการสอนแตละครั้ง เขาควรมีวัตถุประสงคเฉพาะสํ าหรับแตละบทเรียน ถา
คุณกํ าลังใชบทเรียนของสถาบันฮารเวสไทมอยู วัตถุประสงคจะบอกไวตรงเริ่มตนของทุกบท

จงแนใจวาไดเตรียมหองเรียนไวพรอมสํ าหรับนักเรียน
2. จงตรงตอเวลา เร่ิมตนและสรุปบทเรียนใหตรงเวลา นอกเสียวาพระวิญญาณบริสุทธิ์

จงทรงนํ าในทางอื่น
3. อธิษฐาน เร่ิมและสรุปชั้นเรียนโดยการอธิษฐาน
4. ทบทวนและสรุป เร่ิมตนชั้นเรียนแตละครั้งดวยการทบทวนสั้นๆ ถึงสิ่งที่สอนไปในชั้น

เรียนครั้งที่แลว จบการสอนดวยการสรุปบทเรียนที่สอนในชั้นเรียนนั้น
5. ใชวิธีการสอนตางๆ กันไป เพื่อฝกอบรมวิธีการสอนตางๆ จงศึกษาหลักสูตร “กลยุทธ

การสอน” ของสถาบันฮารเวสไทม
6. เปดโอกาสใหพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหว ส่ิงนี้สํ าคัญกวาการทํ าใหบทเรียน

จบสมบูรณหรือดํ าเนินการตามรูปแบบที่วางไว
7. นํ าพาใหนักเรียนมีประสบการณกับสิ่งที่คุณสอน ตัวอยางเชน ถาคุณกํ าลังสอน

เร่ืองการรักษาโรคก็จงอธิษฐานเผื่อผูเจ็บปวยที่อยูในหองเรียนนั้น ถากํ าลังสอนเรื่องการบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จงนํ าคนที่ยังไมไดรับใหมีประสบการณ

8. วางแผนใหนักเรียนมีประสบการณนอกชั้นเรียน จงใหการบานแกนักเรียนใหทํ า
เสร็จในชวงกอนชั้นเรียน ใหโอกาสที่เขาจะนํ าสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติโดยการรับใชในคริสตจักรและชุมชน
ของเขา

ขอควรจํ า จุดประสงคของโรงเรียนคือ เพื่อเตรียมสาวกใหขามเสนแดนทางภูมิศาสตร
และวัฒนธรรมเพื่อประกาศขอความแหงขาวประเสริฐ

ชื่อ...................................................
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บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. เปาโลใชวิธีอะไรเพื่อสอนผูเชื่อในเมืองเอเฟซัส
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. จงอธิบายถึงศูนยฝกอบรมที่เอเฟซัส
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. เปาหมายหรือจุดประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาที่ขยายออกไปคืออะไร?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. จงสรุปคํ าสอนที่ไหไวในบทนี้ในการเริ่มตนศูนยฝกอบรมสาขา
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เพ่ือการศึกษาตอไป

สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ ใหหลักสูตรฝกอบรมซึ่งจะใชไดในศูนยฝกอบรมสาขา ซึ่งวิชาที่
คุณกํ าลังเรียนอยูก็เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรดังกลาว

สถาบันฯ เปนโปรแกรมฝกอบรมเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบใหคริสเตียนที่เปนฆราวางผูปรารถนาที่
จะใหพระเจาใชอยางเกิดผลในงานรับใช วิชาเหลานี้เนนที่ส่ิงที่พระเยซูทรงสอน เพื่อเปลี่ยนแปล
ฆราวาสใหเปนผูเชื่อที่เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะนํ าขาวประเสริฐไปสูโลกของเขาดวยการแสดงของฤทธิ์อํ านาจ

หมายเหตุ - คือหลักสูตรที่คุณกํ าลังเรียนอยูนั่นเอง
คํ าแนะนํ าสํ าหรับศิษยาภิบาล

คุณอาจสงจดหมายตอไปนี้ไปยังศิษยาภิบาลของคริสตจักรทั้งหมดในทองถิ่นนั้นๆ พรอมกับ
รายละเอียดของสถาบันฮารเวสไทม

ศิษยาภิบาลที่เคารพในพระคริสต
เรากํ าลังมอบโอกาสที่นาตื่นเตนเทาที่คุณเคยพบไวในมือของคุณเพื่อการฝกอบรมผูนํ าคริส

เตียนและฆราวาสในคริสตจักรของคุณ
คุณจะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมพิเศษซึ่งมาสูเมือง................. โดยสถาบันฮารเวสไทม

ฯ ไดโดยวิธีตอไปนี้
1. ทบทวนเอกสารที่ใหมานี้อยางรอบคอบถี่ถวน เราไดแนบคํ าเชิญเฉพาะและแผนปลิวเกี่ยว

กับสถาบันฯ มาดวย
2.  แนใจวาสมาชิกทุกคนของคุณไดรับแผนปลิงที่กลาวถึงสถาบันฯ
3.  ใชแผนปลิวเปนตัวโปสเตอรแปะไวที่ทางเขาและออกของคริสตจักร
4.  ถาคุณมีคริสตจักรสาขาภายใตการดูแลของคุณหรือคุณมีรายชื่อที่คุณใชสงไปรษณียของค

ริสตจักรก็ขอใหสงแผนปลิวใหสมาชิกของเขาดวย
5.  ถาคุณไปเยี่ยมหรือเทศนาที่คริสตจักรใดๆ ใหนํ าเอาใบประกาศไปดวยและแบงปนโอกาสนี้

กับที่ประชุมนั้นๆ
6.  ถาคุณทํ าการประกาศใหญ การประชุม จัดคาย จัดดนตรี การประชุมสัมมนาหรือพบปะ

สังสรรค ก็ใหนํ าใบประกาศเหลานี้ไปแจกจายแกผูที่มาเขารวมประชุม
7.  ถาคุณเปนสมาชิกของสามัคคีธรรมผูรับใชทองถิ่นในเมืองนั้นๆ หรือในนิกายนั้นๆ จง

ประกาศเรื่องสถาบันฯ แกสมาชิกและแจกจายแผนปลิว



ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

209

ถาคุณตองการแผนปลิวเพิ่มข้ึนกรุณาติดตอ
(ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของบุคคลที่ติดตอได)

ตัวอยางแผนปลิวที่ประกาศเรื่องของสถาบันฯ
ตอไปนี้เปนตัวอยางของแผนปลิวซึ่งประกาศถึงเรื่องของสถาบันฮารเวสไทม เพียงแตคุณใสขอ

มูลของสถาบันของคุณลงไปแทนขอมูลที่ใหไวในตัวอยาง จงแนใจวาคุณไดสงแผนปลิวติดไปกับจด
หมายถึงศิษยาภิบาล
มาถึงเมืองมาเดรา แลว...

สถาบันฮารเวสไทมนานาชาติ

การฝกอบรมระยะสั้นเพื่อคริสเตียนผูประกาศ

วันที่ 13 กันยายน - 5 มกราคม

เวลา วันจันทร - พุธ - ศุกร

18.30 น. - 21.30 น.

สถานที่ ศาลาประชาคม

114 ถนน เอ็น จี

มาเดรา

หลักสูตรประกอบดวย

ยุทธวิธีในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก

รากฐานของความเชื่อ กลยุทธการสอน

ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา ระบบวิธีการเพิ่มพูน

สงครามฝายวิญญาณ หลักการบริหารตามแบบพระคัมภีร

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา การวิเคราะหสิ่งแวดลอม

วิธีการศึกษาพระคัมภีร การบริหารโดยวัตถุประสงค

สํ ารวจพระคัมภีร ระบบวิธีการระดมพล
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การประกาศที่เปนเหมือนเชื้อขนมปง

ครูผูสอน

ศจ. บิล  สมิช ศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่หนึ่งแหงเมืองโมเดสโต ศิษยาภิบาลสมิธ
เปนผูที่จบการศึกษาจากสถาบันพระคัมภีรมูด้ี และไดเดินทางไปทั่วโลกในการประกาศ

ศจ. ทิม  โจนส ผูเคยเปนมิชชันนารีไปเมืองจีน ผูไดรับใชในการปลูกคริสตจักรไปทั่ว
ชาติเอเซีย

โจอัน ทูลลี่ ผูอํ านวยการเยาวชนที่คริสตจักรที่สองในมาเดรา ซ่ึงไดเคยรับใช
ทามกลางชนอินเดียนเผาโยรูบา

เปดโอกาสแกคริสเตียนทุกคนจากทุกนิกาย

คาลงทะเบียนราคา                          

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

ศจ.อะกริส ฮัสซ่ี

ตู ป.ณ. 67

มาเดรา คาลิฟอเนีย  93639

โทร. (209) 661-1126
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12

1. “แตบางคนมีใจแข็งกระดางไมเชื่อและพูดหยาบชาเรื่องทางนั้นตอหนาชุมนุมชน เปาโลจึงแยก
ไปจากเขาและพาพวกสาวกไปดวย แลวทานไปสนทนากันทุกวันในหองประชุมของทานผูหนึ่ง
ชื่อทีรันนัส
ทานไดกระทํ าอยางนั้นสิ้นสองป จนชาวแควนเอเซีย ทั้งพวกยิวและพวกกรีกไดยินพระวจนะ
ขององคพระผูเปนเจา” กิจการ 19:9-10

2. เปาโลสอนโดยใชประสบการณสวนตัว (กิจการ 19:2-8) โดยตัวอยาง (กิจการ 19:11-12) และ
สอนในโรงเรียนฝกอบรม  (กิจการ 19:9)

3. ศูนยฝกอบรมที่ เอเฟซัส เปนหลักสูตร 2 ป ซึ่งฝกอบรมสาวกใหรับใชทั้งดานวัฒนธรรมและ
ทางภูมิศาสตร (หมายถึงขามเขตแดนไปที่อ่ืนๆ) เพื่อประกาศขาวประเสริฐ (กิจการ 19:10-20)

4. จุดประสงคของศูนยฝกอบรมสาขาก็คือ เพื่อฝกอบรมสาวกและเตรียมเขาเพื่องานรับใช
ดูหนา 9

5. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา 3-9


