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บทที่ 1 พระลักษณะของพระบรมครู
พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่เหมาะสมในการประกาศสั่งสอนมากยิง่ กว่าผูอ้ ื่นใดทั้งสิ้ น ถ้าเรามองพระ
เยซูตามความจริ งในแง่ของมนุษย์หรื อของพระเจ้าแล้วจะเห็นว่า พระองค์ทรงมีคุณลักษณะของครู ที่
พิเศษสุ ดตามความหมายที่แท้จริ งพระองค์ทรงเป็ น “พระบรมครู ซ่ ึงมาจากพระเจ้า” (ยอห์น 3:2) มี
หลายสิ่ งหลายอย่างที่ช่วยให้พระเยซูทรงเตรี ยมตัวเพื่อเป็ นพระบรมครู สิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นบางสิ่ งก็เกิด
จากมนุษย์ บางสิ่ งก็เกิดจากพระเจ้า บางสิ่ งก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และบางสิ่ งก็เกิดขึ้นเพราะได้รับการ
อบรม เมื่อได้พิจารณาสิ่ งต่าง ๆ ที่ทาให้พระเยซูทรงเป็ นพระบรมครู แล้ว ก็จะช่วยกระตุน้ ส่ งเสริ มและ
ดลใจเราให้เป็ นครู ที่ดีเช่นนั้นบ้าง

1. พระองค์ ทรงประกอบด้ วยควำมจริง
สิ่ งที่สาคัญที่สุดของการเป็ นครู ก็คือ คุณลักษณะครู ของบุคคลผูน้ ้ นั แบบอย่างการกระทาดีของ
บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นมีคุณค่ามากยิง่ กว่าการสั่งสอนหลายร้อยครั้ง บุคคลที่มีความประพฤติไม่ดี
สัง่ สอนผูใ้ ดก็ไร้ประโยชน์ สิ่ งที่ห่อหุ ม้ หนังสื อพระกิตติคุณไม่ใช่กระดาษแข็งที่ดีที่สุด แต่คือเนื้ อหนัง
ของมนุษย์ ตามความจริ งข้อนี้กวีที่มีชื่อเสี ยงผูห้ นึ่งได้กล่าวว่า สิ่ งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราเรี ยนแต่คือ
ผูท้ ี่เราเรี ยนด้วย มีคนผูห้ นึ่งมาขอยืมหนังสื อกฎข้อบังคับโรงเรี ยนรวีวารศึกษาที่ครู ผหู้ นึ่งได้เขียนไว้ ครู
ผูน้ ้ นั ยอมให้ยมื ไปได้ แต่กล่าวว่า “คุณจะไม่เข้าใจกฎข้อบังคับนี้ดีเท่ากับตัวผมได้ไปชี้แจงสั่งสอนคุณ
ด้วยตนเอง” หมายความว่าเราจะเรี ยนสิ่ งใด ๆ ก็ตามควรจะเรี ยนจากผูท้ ี่มีความรู ้จริ ง ๆ ปฏิบตั ิจริ ง ๆ
ด้วยความเชื่ออย่างแท้จริ ง ไม่ใช่เรี ยนจากผูอ้ ื่น ที่มีความเชื่อน้อย รู ้นอ้ ย และปฏิบตั ิตามความเชื่อนั้นได้
แต่เพียงเล็กน้อย ความจริ งที่เกิดจากความประพฤติดีเช่นเดียวกันด้วย เหตุฉะนั้นครู ทุกคนจะมี
ความรู ้สึกว่า “คาสอนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าคือความประพฤติของข้าพเจ้า” (1) ที่เป็ นดังนี้ก็เพราะความ
สัตย์จริ งเป็ นสิ่ งสาหรับยึดถือไว้มากกว่าสาหรับสั่งสอน การสอนคนอื่นโดยไม่ให้เขารู ้สึกตัวว่า หรื อ
โดยยกตัวอย่างนั้นมีคุณประโยชน์มากกว่าสอนโดยให้เขารู ้สึกตัวว่า เราตั้งใจแนะนาสั่งสอนเขา คา
สอนของครู จะเกิดคุณประโยชน์แก่ผอู ้ ื่นมากน้อยเท่าใดนั้น ย่อมแล้วแต่ความดีชวั่ ของครู ผนู ้ ้ นั (2)
ขวานสามารถผ่าสิ่ งใดได้แรงมากน้อยเพียงไรก็ยอ่ มแล้วแต่แรงที่ยกขวานขึ้นนัน่ เอง
เหตุฉะนั้นครู
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาจะต้องมีความประพฤติดีเช่นเดียวกับสอนดี วิธีชีวติ ของครู จะต้องดาเนินไปตาม
แนวชีวติ แห่งคาสอนของครู ครู จะเป็ นที่รักใคร่ นบั ถือของคนทัว่ ไปได้ก็เพราะการกระทาที่ดีของเขายิง่
กว่าสิ่ งอื่นใด
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พระเยซูทรงเป็ นความจริ งที่มีชีวติ
นัน่ คือพระองค์ทรงประพฤติตามคาสั่งสอนทุกข้อที่
พระองค์ได้ทรงสอนไว้ พระองค์ทรงสอนว่า “เราเป็ นความจริ ง” (ยอห์น 14:6) พระองค์ทรงสอนกฎใด
พระองค์ก็ทรงประพฤติตามกฎข้อนั้น
และทรงชักชวนประชาชนให้ประพฤติตามแบบอย่างของ
พระองค์ นักเทศน์ผหู ้ นึ่งกล่าวว่า “พระเยซูทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจแล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา
พระองค์ทรงดาเนิ นชีวติ ตามกฎทุกข้อที่พระองค์ทรงสอน และพระองค์ทรงดาเนิ นชีวติ เช่นนั้นแล้ว
ก่อนที่พระองค์จะทรงสอน และพระองค์ทรงดาเนินชี วติ ดีมากยิง่ กว่าที่พระองค์ทรงสอนเสี ยอีก” (3)
พระคริ สต์ทรงถวายจิตวิญญาณของพระองค์แก่พระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจ ดังนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึง
ทรงสามารถเข้าไปสถิตอยู่ และทรงครอบครองจิตวิญญาณบริ สุทธิ์ วญ
ิ ญาณของพระเยซูอย่างบริ บูรณ์
......ฉะนั้นเมื่อเราอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระองค์และเมื่อเรามองดูพระเนตรของพระองค์ เราก็จะพบ
แสงสว่างอันบริ บูรณ์ พระองค์ทรงประกอบด้วยความจริ ง, ความสง่า, พระเมตตา-กรุ ณาธิคุณ, พระทัย
อันร้อนรน,ความอดทน,ความตั้งพระทัยมัน่ ทรงยอมทนทุกข์โดยไม่จากัด.......พระองค์ทรงสอนผูท้ ี่ไม่
มีความมัน่ ใจในตัวเองให้มีความเชื่อในตัวเอง,
ทรงสอนราษฎรให้เป็ นผูร้ ับใช้ประเทศ,ทรงสอน
ผูป้ กครองถึงวิธีปกครอง,ทรงสอนเพื่อนบ้านให้รู้วธิ ีทาตนให้เป็ นมิตร. ทรงสอนผูท้ ี่ขดั สนให้อธิษฐาน
ผูท้ ี่ได้รับทุกข์ให้อดทนและทรงสอนมนุษย์ทุกคนให้เผชิ ญกับความตาย........พระองค์ทรงเป็ นพระบรม
ครู ผพู้ ิเศษสุ ดทุกยุคทุกสมัย (4)
การที่พระเยซูทรงประกอบด้วยความจริ งนั้นเกิดจากเหตุสองประการ ประการแรกพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้าและทรงประกอบด้วยคุณลักษณะของพระเจ้าครบบริ บูรณ์ ประการที่สองพระองค์ทรง
เป็ นบุคคลที่ปราศจากบาปทั้งสิ้ น พระองค์ทรงแตกต่างจากมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าและ
พระองค์ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และมนุษย์บรรลุถึงชีวติ ที่บริ สุทธิ์ เทียมเท่าพระเจ้าไม่ได้ ประการที่สอง การ
ที่พระองค์ทรงประกอบด้วยความจริ งนั้นเกิดจากข้อเท็จจริ งที่พระองค์ทรงศึกษาทรงประสบ และทรง
ยอมให้ความจริ งนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของพระองค์ “พระเยซูก็ได้จาเริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญา” (ลูกา
2:52)
การที่พระเยซูทรงเป็ นบุตรที่ดี, เชื่อฟังบิดามารดาและการที่พระองค์ทรงเป็ นพี่ชายที่ดีน้ นั ช่วย
ให้พระองค์ทรงเจริ ญขึ้นในฝ่ ายสติปัญญาประสบการณ์อื่น ๆ เช่นไปศึกษาพระคัมภีร์ที่ธรรมศาลาและ
สัมพันธ์กบั บุคคลสาคัญทางศาสนาก็เป็ นเหตุให้พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ที่ดี
พระองค์ทรงถูกมารทดลองสามประการคือ 1. ให้พระองค์ทรงใช้ฤทธิ์ อานาจป้ องกันพระองค์
เอง 2. ให้พระองค์ทรงมีชื่อเสี ยงโดยเร็ ว 3. ให้พระองค์มีฤทธิ์ อานาจอย่างง่าย ๆ โดยไม่ตอ้ งสละพระ
ชนม์ชีพของพระองค์เลย
การที่พระองค์ทรงต่อสู ้การทดลองของมารนี้ทาให้พระองค์เป็ นบุคคลที่
สมควรจะเป็ นพระบรมครู
5

ผูแ้ ต่งหนังสื อฮีบรู กล่าวว่า “ก็สมอยูแ่ ล้วที่พระองค์.......จะให้ผทู ้ ี่เป็ นนายแห่งความรอดของเขา
นั้นได้ถึงที่สาเร็ จโดยการทนทุกข์ทรมาน” (ฮีบรู 2:10)
ในการที่พระองค์ทรงประกอบด้วยความจริ งนั้น บังเกิดผลสองประการเป็ นอย่างน้อย ประการ
แรกก็คือ ทาให้คาสอนของพวกอาลักษณ์และพวกรับบีมีอิทธิ พลมากขึ้น ก่อนที่พระเยซูเสด็จมา พล
ไพร่ ของพระเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ ในคาสอนของพวกอาลักษณ์และรับบีมากนัก
พวกอาจารย์เหล่านี้มีความรู ้ธรรมดา ๆ เท่าที่เขาได้ยนิ ได้ฟังมาเท่านั้น และคาสอนส่ วนมาก
ของอาจารย์เหล่านั้นเป็ นคาสอนที่ไม่มีหลักเลย ส่ วนมากเขาอ้างคาพูดของผูอ้ ื่นแทนที่จะสอนตามความ
นึกคิดของเขาเอง
ส่ วนคาสอนของพระเยซูน้ นั มาจากภายในจิตใจและไม่ตอ้ งการการช่วยเหลือ
สนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้ น “พระเยซูทรงเป็ นพระอาจารย์ที่แตกต่างจากอาจารย์อื่น ๆ พระองค์ไม่ได้ทรง
นาเอาคาพูดของผูใ้ ดมาอ้าง พระองค์ทรงสอนด้วยคาพูดของพระองค์เองเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว” (5) ด้วย
เหตุน้ ี คาสอนของพระองค์จึงแจ่มแจ้งชัดเจน ประกอบด้วยความเชื่อมัน่ และฤทธิ์ อานาจ ประชาชนที่ได้
ยินคาสอนของพระองค์ต่างก็ “ประหลาดใจด้วยคาสอนของพระองค์เพราะพระองค์ได้สั่งสอนเหมือน
ผูม้ ีอานาจไม่เหมือนพวกอาลักษณ์” (มาระโก 1:22) พระเยซูได้ทรงดาเนิ นชีวติ ตามที่พระองค์ทรงสั่ง
สอนทุกอย่าง ด้วยเหตุน้ ี เองคาสอนของพระองค์จึงก่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ มากยิง่ ขึ้น ประชาชนได้เห็น
พระองค์ทรงประพฤติตามคาสอนที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขาทุกข้อ เขาได้สังเกตเห็นกิริยาอาการ
และความรู ้สึกของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ทรงเผชิญกับความทุกข์โศก คาวิพากษ์วจิ ารณ์ ความ
ผิดหวัง และการถูกกดขี่ข่มเหง ความประพฤติของพระองค์เน้นให้เห็นคาสอนของพระองค์อย่าง
เด่นชัด “สิ่ งสาคัญที่สุดซึ่ งพวกอัครสาวกได้รับจากคาสอนของพระองค์น้ นั ไม่ใช่พระธรรมโอวาทแต่
เป็ นอิทธิ พล สิ่ งสาคัญอันยิง่ ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่ตน้ จนอวสานของพวกสาวกก็คือ การที่เขาได้อยูก่ บั
พระเยซู” (6) “พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยูก่ บั พระองค์” (มาระโก 3:14)

2. ควำมปรำรถนำทีจ่ ะรับใช้
คุณสมบัติที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของครู ก็คือ เขาจะต้องสนใจในบุคคลและปรารถนาจะ
ช่วยเหลือเขา แม้วา่ ครู จะมีความรู ้เรื่ องพระคัมภีร์ รู ้วธิ ี สอนและรู ้จกั นักเรี ยนของเขาดีเพียงไรก็ตาม ถ้า
ครู ผนู ้ ้ นั ปราศจากคุณสมบัติน้ ี แล้ว ครู ผนู ้ ้ นั ก็จะเป็ นเพียง “ระฆังหรื อฉาบที่มีเสี ยงดัง” เท่านั้น คาสอน
ของครู จะไม่บงั เกิดผลเลยถ้าเขาไม่มีความสนใจสวัสดิภาพของคนที่เขาสอน
ครู จะสนใจแต่เพียง
นักเรี ยนส่ วนรวม บันทึกของนักเรี ยนที่ดีและวิธีการสอนเท่านั้นยังไม่พอ หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
ครู ที่มีความรู ้นอ้ ยและไม่รู้จกั วิธีสอนแต่รัก และปรารถนาที่จะปรนนิบตั ิรับใช้นกั เรี ยนแล้วความรัก
และ ความปรารถนารับใช้ของครู ผนู ้ ้ นั จะช่วยส่ งเสริ มเขาให้เป็ นครู ที่ดีได้ ผูเ้ ขียนรู ้จกั ครู บางคนที่มี
บุคลิกลักษณะไม่ดี แต่เขาเป็ นครู ที่สอนนักเรี ยนรุ่ นกลาง (ซึ่ งเป็ นพวกที่ชอบกล่าววิพากษ์วจิ ารณ์มาก
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ที่สุด) ได้ผลที่ดีที่สุด ที่เป็ นดังนี้ก็เพราะครู คนนั้นรักนักเรี ยนพวกนั้นอย่างแท้จริ ง ต่อมาไม่ชา้ นักเรี ยนก็
สังเกตเห็นความรู ้สึกนี้ของครู และเขาก็ได้รักครู ผนู ้ ้ นั ของเขาเช่นเดียวกัน คนทุกคนรักผูท้ ี่รักเขา
พระนิสัยของพระเยซูที่เห็นได้เด่นชัดก็คือ
พระองค์ทรงสนพระทัยในสวัสดิภาพของ
ประชาชน เมื่อพระเยซูทรงคบหาสมาคมกับบุคคลต่าง ๆ นั้นพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยกับทางพิธีการ
ศาสนา,ระเบียบองค์การ,หรื อสิ่ งของเครื่ องใช้ใด ๆ เท่ากับประชาชน พระองค์ทรงมองดูคนเหมือนกับ
ว่าพวกเขา “เป็ นเหมือนฝูงแกะไม่มีผเู ้ ลี้ยง” (มาระโก 6:34) ถ้าวิล โรเยอร์ (Will Rogers) กล่าวได้วา่ เขา
ไม่เคยพบคนที่เขาไม่ชอบเลยแล้วพระเยซูก็จะทรงกล่าวได้มากกว่าเขามากมายนัก เมื่อพวกฟาริ สี กล่าว
ตาหนิพวกสาวกของพระองค์ที่เด็ดรวงข้าวในวันซะบาโตนั้น พระองค์ได้ทรงกล่าวแก้ให้พวกสาวกว่า
“วันสะบาโตนั้นตั้งไว้สาหรับมนุษย์ มิใช่ต้ งั มนุษย์ไว้สาหรับวันสะบาโต” (มาระโก 2:27) ในขณะที่
พระเยซูเสด็จไปตามทาง และมีคนตระหนี่ เห็นแก่ตวั คนหนึ่งมาทูลถามพระเยซูถึงวิธีดาเนินชีวิตนั้น
พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า “พระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นทรงรักเขา” (มาระโก 10:21) เมื่อชายที่ได้รับทุกข์
ทรมานเพราะโรคเรื้ อนมาทูลวิงวอนให้พระองค์ทรงรักษาเขา
พระองค์ก็ทรงสงสารและเห็นใจเขา
พระองค์ “ทรงเหยียดพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น” (มาระโก 1:41) พระองค์ทรงมีจิตใจเมตตาต่อพวก
อาลักษณ์ซ่ ึงชอบวิพากษ์วจิ ารณ์ พวกฟาริ สีที่ข้ ีอิจฉา คนเก็บภาษีซ่ ึ งเป็ นที่เกลียดชังของคนทัว่ ไป คน
บาปที่ถูกเหยียดหยาม คนตาบอด คนหูหนวกและคนเป็ นง่อย
พระองค์ทรงรักประชาชนและทรงสนพระทัยในปัญหาชีวิตของพวกเขา
“พระองค์ทรง
ประกอบด้วยความรักของพระเจ้าและทรงนาความรักนั้นลงมาสู่ จิตใจมนุษย์ทุกคน
พระองค์ทรงมี
พระทัยเมตตาต่อมนุษย์ผตู ้ อ้ งเผชิญกับความลาบาก”
(7) พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่สนพระทัยในปั ญหาต่าง ๆ ของมนุษย์เท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรง
ปรารถนาที่จะช่วยมนุษย์แก้ไขปั ญหาเหล่านั้นด้วย พระองค์ผมู ้ ีความรู ้สึกของนักเผยแพร่ ศาสนาตรัสว่า
พระองค์ “มิได้มาเพื่อให้เขาปรนนิบตั ิ, แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบตั ิเขา” (มัทธิว 20:28) พระองค์ไม่ทรง
เบื่อหน่ายเลยที่จะสนทนากับหญิงชัว่ ช้าที่บ่อน้ าถึงเรื่ องน้ าแห่งชีวติ
พระองค์ไม่ทรงรังเกียจที่จะไป
เยีย่ มคนเก็บภาษีซ่ ึ งไม่มีคนชอบหน้าของเขา พระองค์ทรงกล้าที่จะเผชิญกับคาวิพากษ์วจิ ารณ์ของคน
สาคัญทางศาสนายูดาห์ โดยทรงสัมพันธ์กบั พวกคนบาป คาอุปมาเรื่ อง “เงินหาย” “แกะหลงทาง”
“บุตรที่หลงทาง” แสดงให้เห็นความสนพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อคนบาป พระองค์ทรงเห็นอก
เห็นใจผูท้ ี่ขดั สนและทรงอุตส่ าห์พยายามช่วยเหลือคนเหล่านั้น ความรู ้สึกอย่างนี้ควรเป็ นอุปนิสัยของ
ครู ที่ดีทุกยุคทุกสมัย ถ้าเราปรารถนาจะสอนบุคคล เราจาเป็ นต้องปรนนิบตั ิผนู ้ ้ นั ๆ
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3.เชื่อฟังคำสอน
พระเยซูทรงมีโอกาสดีที่จะขัดเกลาอุปนิสัยและความประพฤติของบุคคลด้วยการสอน กิจ
สาคัญที่สุดของพระองค์ประการแรกก็คือ ทรงเป็ นอาจารย์ไม่ใช่เป็ นผูแ้ สดงสุ นทรพจน์ ผูแ้ ก้ไข
สภาพการณ์หรื อผูป้ กครอง อันที่จริ งพระองค์มิใช่เป็ นพวกอาลักษณ์ หรื อรับบีผอู้ ธิบายความหมายของ
พระบัญญัติอย่างละเอียด
แต่พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ผสู ้ อนสิ่ งที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่
ประชาชน พระองค์ไม่ใช่ “ผูย้ แุ หย่” พระองค์ไม่ได้ทรงสอนประชาชน โดยการโฆษณาชักชวน, การ
ประกอบพิธีต่าง ๆ หรื อเพื่อเป็ นเครื่ องมือเกี่ยวกับการเมืองเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเลือกบุคคลที่
พระองค์ทรงเห็นว่าเหมะสมแล้วจึงได้อบรมสั่งสอนเขาเป็ นเวลานาน (8) นักเทศน์ผหู ้ นึ่งกล่าวว่า “การ
สอนเป็ นกิจประการแรกของพระเยซูคริ สต์ ถูกแล้ว พระองค์ทรงเคยรักษาพยาบาลคนเจ็บป่ วย ทรงทา
การอัศจรรย์ ทรงเทศนาหลายครั้ง แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือพระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ตลอดกาล” คา
สอนของพระองค์เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่สุดในการนาการไถ่โทษมาสู่ จิตใจมนุษย์ (9)
การที่พระองค์ทรงเน้นคาสอนของพระองค์บ่งให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า พระองค์ทรงเป็ นพระ
บรมครู “ตามที่เราสังเกตดูพระลักษณะของพระคริ สต์ในพระคัมภีร์ ซึ่ งปรากฏแก่สาวกและบุคคลใน
สมัยของพระองค์น้ นั แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ” บุคคลขนานพระนามของพระองค์
ว่าพระบรมครู ,อาจารย์และรับบี พระนามเหล่านี้ทาให้เราทราบเหมือนอย่างที่นิโคเดมัสว่า “อาจารย์เจ้า
ข้า, ข้าพเจ้ารู ้อยูว่ า่ ท่านเป็ นครู มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 3:2) ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณชีวประวัติของพระเยซู
ทั้งสี่ เล่มได้ขนานพระนามของพระองค์วา่ พระบรมครู ไม่นอ้ ยกว่าสี่ สิบครั้ง แต่ผเู ้ ขียนเหล่านี้ไม่เคย
ขนานพระนามของพระองค์วา่ “นักเทศนา” เลยสักครั้งเดียว ครู สาคัญคนหนึ่งบอกเราว่าเฉพาะใน
หนังสื อพระคัมภีร์ใหม่พระองค์ทรงถูกขนานพระนามว่า “ครู ” รวมทั้งหมดด้วยกัน หกสิ บเอ็ดครั้ง (10)
ครู สาคัญอีกคนหนึ่งชี้ให้เห็นว่า ในหนังสื อพระคัมภีร์ คิงเจมส์ (King James) มีคาว่า “อาจารย์” ปรากฏ
หกสิ บหกครั้ง และใช้คานี้หา้ สิ บสี่ ครั้งเป็ นภาษากรี กหมายความว่า “อาจารย์” หรื อ “ครู ใหญ่” (11) ใน
หนังสื อนี้มีคากล่าวว่าพระองค์ทรงสอนสี่ สิบห้าครั้งและทรงเทศนาสิ บเอ็ดครั้ง หลายครั้งที่พระองค์
ทรงเทศนาพระองค์ได้ทรงสอนด้วย (มัทธิว 4:23) ไม่ใช่เพียงแต่สาวกสิ บสองคนเท่านั้น แต่สาวกคน
อื่น ๆ และแม้แต่ศตั รู ของพระองค์ก็ขนานพระนามพระองค์วา่ “พระบรมครู หรื ออาจารย์” (12)
พระองค์ทรงเรี ยกพระองค์เองว่า “อาจารย์” เช่นเดียวกัน “ท่านทั้งหลายเรี ยกเราว่าอาจารย์และ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็ นอย่างนั้น” (ยอห์น 13:13) พระองค์ทรงเรี ยกพระองค์เอง
ว่า “ความสว่าง” ซึ่ งมีความหมายเกี่ยวกับการสอน เป็ นที่น่าสังเกตว่ายอห์นบัพติศโตได้รับสมญาว่า
นักเทศน์ไม่ใช่อาจารย์
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ข้อเท็จจริ งอีกข้อหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ก็คือในหนังสื อพระคัมภีร์
เรี ยกพวกที่ติดตามพระองค์ไปว่า สาวกหรื อศิษย์ คนเหล่านี้ไม่ถูกเรี ยกว่า พลไพร่ หรื อลูกจ้างเลย คาว่า
“คริ สเตียน” ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เพียงสามครั้งเท่านั้น และใช้เป็ นการแสดงความดูหมิ่นครั้งเดียว
คาว่าสาวก ซึ่ งหมายความว่า “ศิษย์” หรื อ “นักศึกษา” นั้นใช้เรี ยกผูต้ ิดตามพระองค์สองร้อยสี่ สิบสาม
ครั้ง และคากล่าวประกาศของพระองค์เรี ยกว่า “คาสอน” สามสิ บเก้าครั้ง และเรี ยกว่า “พระปัญญา” หก
ครั้ง ไม่ได้เรี ยกว่า “คาเทศนา” คาว่า “คาเทศนาบนภูเขา” ไม่เคยปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เลย แต่ตอนที่
พระองค์ทรงสอนพวกสาวกบนภูเขานั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า
“พระองค์ทรงออกพระโอษฐ์สอนเขา”
(มัทธิว 5:2) ฉะนั้นเราควรเรี ยกคานี้ในหนังสื อมัทธิ วบทที่ 5,6,7 ว่า “คาสอนบนภูเขา”
ข้อเท็จจริ งอีกข้อหนึ่งที่ทาให้เราทราบว่าพระองค์ทรงเน้นคาสอน
คือพระองค์ทรงสอน
ประชาชนด้วยพระทัยอันร้อนรน พระองค์ทรงสั่งสอนในที่ทุกแห่งและทุกเวลา ในพระวิหารในธรรม
ศาลา, บนภูเขา,ริ มทะเล,ข้างถนน, ที่บ่อน้ า, ที่บา้ น, ตามที่ชุมชน และสอนเป็ นส่ วนตัว “พระองค์ทรง
ถือว่าการสอนสาคัญกว่าการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่ วย (13) มัทธิ วบอกเราว่า “พระเยซูได้เสด็จ
ไปมณฑณกาลิลี ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศเรื่ องประเสริ ฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
และทรงรักษาโรคต่าง ๆ ของชาวเมืองให้หาย” (มัทธิว 4:23) กิจการทุกอย่างของพระองค์เป็ นการสอน
ไม่ใช่การเทศนาดังนั้นประชาชนจึงกล้าที่จะถามคาถามพระองค์และพระองค์ก็ทรงถามเขาเช่นเดียวกัน
พระองค์ทรงอบรมพวกครู เพื่อให้พวกเขาดาเนินงานของพระองค์ต่อไปในอนาคต
ในบั้น
ปลายพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงอุทิศเวลาทั้งหมดของพระองค์สั่งสอนพวกสาวกจานวน
น้อยที่แวดล้อมพระองค์อยูน่ ้ นั (14) “แล้วพระองค์ทรงบัญชาให้สาวกเหล่านี้ ออกไปสัง่ สอนชนทุก
ประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอน
เขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่าน นี่ แหละ, เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิจ
จนกว่าจะสิ้ นโลก” (มัทธิว 28:19-20) พระคริ สต์ทรงเชื่อในคาสอน นี่เป็ นคุณสมบัติประการแรกของผู้
ที่เป็ นครู ซ่ ึงจะขาดเสี ยมิได้ พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อการสอนและทรงกระทาให้การสอนเป็ น
สิ่ งที่มีเกียรติ เกียรติยศอันสู งที่สุดของการเป็ นครู ก็คือพระคริ สต์เองได้ทรงเลือกอาชีพการเป็ นครู (15)
อาจารย์คนหนึ่งก็มีความรู ้สึกอย่างนี้เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อฟังการสอนและชอบสอน แม้วา่
ข้าพเจ้าจะต้องจ่ายเงินเพื่อจะได้สอนข้าพเจ้าก็ยนิ ดีที่จะจ่ายให้”

4. เรียนรู้ พระคัมภีร์
สิ่ งสาคัญอีกอย่างหนึ่งสาหรับครู ก็คือการเรี ยนรู ้พระคัมภีร์ เพราะเป็ นสิ่ งสาคัญประการแรกที่
เขาจะต้องรู ้ พระเยซูทรงมีความรู ้ในพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี เราจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าพระองค์ทรงมี
ความรู ้พระคัมภีร์ ก็คือเมื่อพระองค์ทรงถูกมารทดลองนั้นพระองค์ได้ทรงยกข้อพระคาในหนังสื อพระ
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คัมภีร์มาอ้างหลายตอน (มัทธิว 4 :1-11) และเห็นได้จากการสนทนาขณะเมื่อพระองค์เสด็จดาเนินไปยัง
ตาบลเอ็มมานู พระองค์ได้ทรงอธิบายคาสอนในพระคัมภีร์ซ่ ึ งเกี่ยวกับพระองค์เอง (ลูกา 24:27) ใน
ระหว่างที่พระองค์ทรงประกาศสั่งสอนนั้น พระองค์ได้ทรงกล่าวอ้างถ้อยคาในหนังสื อพระคัมภีร์เดิม
อย่างน้อยสิ บหกเล่มและพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเข้าใจข้อความที่พระองค์ทรง
กล่าวอ้างนั้นเป็ นอย่างดี พระองค์รู้พระคัมภีร์เป็ นอย่างดีจนพระองค์ ทรงสามารถเปรี ยบเทียบข้อพระ
คัมภีร์เก่าซึ่ งยังไม่สมบูรณ์กบั คาสอนอันสู งสุ ดของพระองค์ (มัทธิ ว 5:17-48) พระองค์ไม่ทรงเพียงแต่รู้
พระคัมภีร์เป็ นอย่างดีเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรงใช้คาสอนของพระคัมภีร์ให้เป็ นประโยชน์ในการแก้ไข
ปั ญหาสาคัญต่าง ๆ อีกด้วย
พระปรี ชาสามารถของพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า แต่เกิดขึ้นเพราะ
พระองค์ทรงศึกษาเล่าเรี ยน พระเยซูทรงเริ่ มต้นศึกษา ตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงเป็ นเด็กอยูใ่ นครอบครัว
ของชาวยูดาห์ซ่ ึ งเป็ นครอบครัวที่เคร่ งครัดในศาสนาและศึกษาหาความรู ้ นักเขียนผูห้ นึ่ งกล่าวว่า “การ
ปฏิบตั ิงานภายในครอบครัวนั้น มารดามีหน้าที่อบรม สั่งสอน บุตรให้ปฏิบตั ิงานตามธรรมเนียมของ
ชาติยดู าห์” (16) นักศาสนาอีกคนหนึ่งกล่าวว่า แม้ในขณะที่เด็กชาวยูดาห์กาลังอยูใ่ นอ้อมแขนของ
มารดา เมื่อมารดาอธิ บายสิ่ งที่เกี่ยวกับศาสนาให้เขาฟัง ตาของเด็กก็จะมองสอดส่ ายไปยังสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งมี
ความหมายสาคัญทางศาสนา (17) สิ่ งต่าง ๆ ที่มารดาอธิ บายให้เด็กฟังก็คือการจูบนิ้วมือหลังจากที่เมื่อ
ได้ถูกต้องข้อความในพระคัมภีร์ซ่ ึงแขวนไว้ที่ประตูบา้ นหรื อผูกไว้ที่ขอ้ มือหรื อที่หน้าผาก
และที่
ชายเสื้ อของบิดาซึ่ งมีสีต่าง ๆ นั้น ทาให้เด็กคานึงถึงพระบัญญัติของพระเจ้า การเรี ยนรู้เรื่ องการ
อธิ ษฐานประจาวันและการขอบพระคุณพระเจ้าก่อนการรับประทานอาหารหรื อเมื่อประกอบพิธีต่าง ๆ
การจุดไฟและการจุดตะเกียงในวันสะบาโต เทศกาลประจาปี เช่นการเลี้ยงปั สกาและเทศกาลตั้งทับ
อาศัยการถวายลูกแกะตัวผูต้ วั แรกต่อพระเจ้าด้วยความเคารพนับถือ ทาให้พระคริ สต์ทรงเจริ ญขึ้นใน
ฝ่ ายสติปัญญาและร่ างกาย “ประสบการณ์ต่าง ๆ ของพระเยซูคริ สต์ที่เมืองนาซาเร็ ธช่วยให้พระองค์ทรง
มีสติปัญญาประกาศคาสอนของพระองค์แก่คนทัว่ ไป”
พระองค์ได้ทรงศึกษาอยูท่ ี่ธรรมศาลา ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสาหรับเด็กชายชาวยูดาห์ในสมัยของ
พระคริ สต์ การไปร่ วมประชุ มฟังคาสอนเป็ นธรรมเนียมของชาวยูดาห์ แต่เป็ นกฎบังคับหรื อไม่ก็ไม่แน่
ลูกากล่าวว่า “พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย” (ลูกา 4:16) นักศาสนาบางคน
คิดว่าพระเยซูเสด็จไปที่ธรรมศาลาในวันสะบาโตอย่างน้อยวันละครั้งทุกวันตลอดเวลายีส่ ิ บปี (18) พระ
เยซูเสด็จไปธรรมศาลาเป็ นประจาในวันจันทร์ วันพฤหัสบดีและยังไปธรรมศาลาเป็ นพิเศษอีกในการ
เลี้ยงหรื อการอดอาหาร การประชุมทุกครั้งเหล่านั้นเป็ นการสอนศาสนา ตอนแรกบุคคลผูห้ นึ่งจะอ่าน
พระบัญญัติของพระเจ้า คือหนังสื อห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมแล้วก็มีผอู ้ ธิ บายความหมายของพระ
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คัมภีร์ซ่ ึงจะให้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ของพวกเขา พวกเขาเรี ยนพระคัมภีร์เป็ นเวลาสามปี ครึ่ ง ซึ่ง
อาจคล้ายกับแบบการศึกษาของพวกแบ๊บติสต์ในทุกวันนี้
ตอนต่อไปเขาจะนาคาสอนของศาสดา
พยากรณ์เพียงสามข้อมาอ่านแล้วอธิ บายให้ฟัง ลูกากล่าวถึงพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ได้เสด็จเข้าไปใน
ธรรมศาลาและได้อ่านหนังสื อของศาสดาพยากรณ์ ( ลูกา 4:17-19) บางครั้งผูฟ้ ังก็ต้ งั คาถามและพวก
อาจารย์ก็ตอบให้ทราบ บางครั้งคนที่มาประชุมก็ท่องข้อพระคัมภีร์บางตอนพร้อมกัน ด้วยวิธีน้ ีเองพระ
เยซูได้ทรงเรี ยนรู้หนังสื อพระบัญญัติและหนังสื อของศาสดาพยากรณ์ จนกระทัง่ พระองค์ทรงมีพระ
ปรี ชา สามารถโต้ตอบกับพวกรับบี และทาให้พวกเขาเหล่านั้นแปลกใจ พระเยซูมกั จะตรัสถามพวกรับ
บีวา่ “ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรื อ?”
มีโรงเรี ยนชั้นต้นซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของธรรมศาลาสาหรับสอนเด็กชายสัปดาห์ละห้าวัน ในสมัย
นั้นชาวยูดาห์มีกฎบังคับว่าทุกเมืองที่มีนกั เรี ยนตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปต้องมีโรงเรี ยน และเด็กถูกบังคับให้
เรี ยนความจริ งชาวยูดาห์ที่นบั ถือศาสนาอย่างเคร่ งครัดไม่ควรอยูใ่ นเมืองที่ไม่มีโรงเรี ยน ครอบครัวชาว
ยูดาห์ไม่ควรตั้งบ้านเรื อนอยูค่ นละฟากแม่น้ ากับโรงเรี ยน นอกจากว่าจะมีสะพานที่แข็งแรงมัน่ คง เด็ก
ที่มีอายุหกขวบถึงสิ บขวบจะเริ่ มเรี ยนพระคัมภีร์หนังสื อเลวีติโกก่อนแล้ว
จะเรี ยกพระบัญญัติ
ประวัติศาสตร์ และโคลงกลอน ด้วยวิธีน้ ีเขาจะได้ศึกษาเรื่ องศาสนา ศีลธรรมและคาสอนเกี่ยวกับ
เทศกาลต่าง ๆ เด็กมีอายุสิบขวบถึงสิ บห้าขวบเรี ยนคาสอนพระบัญญัติที่ไม่ได้เขียนไว้ เมื่อเด็กมีอายุสิบ
สามปี เขาจะได้เป็ น “บุตรของพระบัญญัติ” มีหน้าที่จะรักษาความประพฤติของตนให้เหมาะสมกับที่
เป็ นสมาชิกของธรรมศาลา นักศาสนาคนหนึ่งกล่าวว่า พระคริ สต์ตอ้ งทรงมีความสามารถท่องจาพระ
คัมภีร์ เพราะว่าพระองค์ทรงสามารถยกข้อพระคัมภีร์มากล่าวอ้างได้โดยตรง และทรงกล่าวถึงหนังสื อ
พระบัญญัติ, อิสยาห์,เยเรมีห์,ดาเนียล,โยเอล,โอเชยา, มีคา,เศคาริ ยาห์,มาลาคี,และบทเพลงสรรเสริ ญ
(19) เมื่อพระเยซูทรงมีอายุเพียง 12 ปี พระองค์ทรงสามารถโต้ขอ้ พระคัมภีร์กบั พวกรับบีที่มีความรู ้มาก
ในพระวิหาร
ต่อไปเมื่อพระองค์ทรงเจริ ญขึ้นพระองค์ก็ทรงสามารถโต้ตอบพระคัมภีร์กบั พวก
วิพากษ์วจิ ารณ์

5.พระคริสต์ ทรงเข้ ำใจธรรมชำติของมนุษย์
การเรี ยนรู ้พระคัมภีร์ยงั ไม่พอเราต้องเรี ยนรู ้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ดว้ ย
การเข้าใจ
ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญกว่าการเรี ยนรู ้พระคัมภีร์ เพราะว่าเราไม่สามารถใช้คาสอน
ของพระคัมภีร์เป็ นประโยชน์ในชีวติ ได้จนกว่าเราจะเข้าใจนักเรี ยนและความต้องการของเขาเสี ยก่อน ผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์จะต้องเข้าใจและมีความรู ้เรื่ องธรรมชาติน้ นั นายแทพย์ตอ้ งตรวจดู
คนไข้ก่อนที่เขาจะรักษาฉันใด ครู จาต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และปั ญหาของมนุษย์ก่อนที่จะนา
คาสอนของพระคัมภีร์มาใช้เพื่อแก้ไขมนุษย์ฉนั นั้น
เมื่อเราได้พิจารณาอย่างละเอียดละออเป็ นครั้ง
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สุ ดท้ายแล้วเราก็ตอ้ งตระหนักว่าเราสอนบุคคลไม่ใช่สอนพระคัมภีร์ แม้พระเจ้าเองก็ได้ประทานพระ
คัมภีร์ให้แก่มนุษย์เพื่อให้ใช้เป็ นคู่มือในการสอน ตักเตือนและดัดแปลง เพื่อว่าคนของพระเจ้าจะได้
เป็ นผูร้ อบคอบ “คือเป็ นผูท้ ี่ได้เตรี ยมไว้พร้อมแล้วสาหรับการดีทุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:17) การเข้าใจ
ธรรมชาติของบุคคลที่เราสอนเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่
พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่เข้าใจความนึกคิดของชาวยูดาห์ทุกลัทธิ ศาสนาเท่านั้น แต่พระองค์ทรง
พระปรี ชาสามารถเข้าใจจิตใจและความนึกคิดของบุคคลแต่ละคนด้วย พระคัมภีร์สอนเราว่า “พระองค์
ทรงทราบทุกสิ่ งที่มีอยูใ่ นมนุ ษย์” (ยอห์น 2:25) นักแปลคนหนึ่งแปลข้อพระคัมภีร์ขอ้ นี้วา่ “พระองค์
ทรงเข้าพระทัยอย่างดีวา่ ธรรมชาติของมนุษย์เป็ นอย่างไร”
ไม่มีผใู ้ ดสามารถเข้าใจความหมายของ
ข้อความในประโยคได้น้ ีท้ งั หมด พระเยซูทรงหยัง่ รู ้ธรรมชาติของมนุษย์ทุกแง่ทุกมุม พระองค์ทรง
สามารถเข้าใจผูฟ้ ังเป็ นคนดีหรื อคนเลว เป็ นคนตั้งใจฟังหรื อไม่ต้ งั ใจฟัง เป็ นมิตรสหายหรื อศัตรู เป็ นคน
สนใจในการสอนของพระองค์หรื อไม่ เข้าใจคาสอนของพระองค์ดีหรื อว่าเข้าใจสับสน เขาเห็นพ้องกับ
คาสอนของพระองค์หรื อว่าขัดแย้งคาสอนของพระองค์ ถ้าพระองค์ไม่ทรงเข้าพระทัยในธรรมชาติของ
มนุษย์ พระองค์ก็อาจจะไม่ได้ทรงเป็ นพระบรมครู ที่ดี และยิง่ กว่านั้นพระองค์อาจจะไม่ทรงสามารถ
ตอบศัตรู ที่พยายามล่อลวงพระองค์ได้ เพราะเหตุที่พระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์ พระองค์จึง
ทรงสามารถสอนบุคคลตามความสามารถ ความต้องการ,ความประพฤติ และความประสงค์ของคน
ตามหลักวิชาครู ความหยัง่ รู ้ของพระองค์เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ทรงทาให้พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู
(20)
มีตวั อย่างหลายประการที่แสดงให้เห็นถึงความหยัง่ รู ้ของพระองค์ในธรรมชาติของมนุ ษย์ พระ
คัมภีร์สอนเราว่า ระหว่างที่พวกอาลักษณ์กาลังคิดว่าพระองค์ทรงสอนเท็จ เมื่อพระองค์ตรัสแก่คนง่อย
ว่า “ลูกเอ๋ ย, จงชื่นใจเถิด, ความผิดของเจ้าทรงโปรดยกเสี ยแล้ว” พระเยซูก็ทรงทราบความคิดของเขาจึง
ตรัสว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดการชัว่ ในใจเล่า?” (มัทธิว 9:4)
เมื่อสาวกพูดถึงคาสอนของพระองค์ที่วา่ พวกเขาจะต้องรับประทานพระมังสาของพระองค์
และดื่มพระโลหิ ตของพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตนั้น พระเยซูก็ทรงทราบว่าเหล่าสาวกบ่นถึงข้อความนั้น
จึงตรัสแก่เขาว่า.......ในพวกท่านมีบางคนที่จะไม่เชื่ อ “เพราะพระเยซูทรงทราบแต่เดิมแล้วว่าเป็ นผูใ้ ดที่
มิได้เชื่อและเป็ นผูใ้ ดที่จะมอบพระองค์ไว้” (ยอห์น 6:61-64)

เมื่อพวกฟาริ สีและพวกเฮโรดพยายามจับผิดพระองค์น้ นั พระองค์กท็ รงทราบอุบายของ
เขาจึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายมาทดลองเราทาไม?” (มาระโก 12:15) เมื่อพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นนะธันเอล พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ดูแน่ะ, คนชาติอิสราเอลแท้ที่ไม่มีอุบาย” (ยอห์น
1:47) ในขณะเมื่อพระองค์ทรงขอให้หญิงชาวสะมาเรี ยเรี ยกสามีของนางมาและนางตอบนางว่าไม่มี
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สามีเลยนั้นพระองค์ตรัสว่า “เจ้าว่าถูกแล้วว่าผัวไม่มี เพราะว่าเจ้ามีผวั ห้าคนแล้ว แต่ที่เจ้ามีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ก็
ไม่ใช่ผวั ของเจ้า ที่เจ้าว่านั้นก็จริ ง” (ยอห์น 4:17-18) พระองค์ทรงหยัง่ รู ้ธรรมชาติของมนุษย์และทรงสั่ง
สอนมนุษย์ตามความต้องการอันสู งสุ ดของเขาซึ่ งตัวเขาเองไม่ทราบ

6. พระคริสต์ ทรงเรียนรู้ ศิลปในกำรสอนเป็ นอย่ ำงดี
ผูเ้ ขียนหนังสื อนี้ไม่เชื่ อว่าพระเยซูทรงมีเจตนาที่จะศึกษาวิธีสอนและพิธีกรรมต่าง ๆ เลย บางที
พระองค์อาจจะทรงมีเจตนาหรื ออาจจะไม่มีก็ได้ ถึงอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเรี ยนรู ้วธิ ี การสอนอย่าง
ละเอียดละออจนพระองค์ทรงมีความสามารถมากเป็ นพิเศษ
พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู เพราะ
พระองค์ทรงมีญาณพิเศษมาตั้งแต่ทรงบังเกิด และได้ทรงรับการอบรมให้เป็ นพระบรมครู พระองค์
ไม่ได้ทรงตั้งพระทัยที่จะสอนวิชาจิตวิทยาหรื อวิชาครู แต่พระองค์ทรงเรี ยนรู ้สิ่งสาคัญเหล่านี้ และได้
ทรงนาไปใช้ให้มีประโยชน์ พระองค์ทรงสอนโดยไม่ตอ้ งใช้ความคิดมากมายเลย ดูเหมือนว่าความรู ้
เกิดขึ้นในตัวของพระองค์เองตามธรรมชาติ พระองค์ทรงใช้ความหยัง่ รู ้ของพระองค์ในการสอนและ
ทรงสอนตามความเหมาะสมของมนุษย์
พระองค์ทรงมีความหยัง่ รู ้เป็ นพระบรมครู ที่ดีที่สุดในโลก
จนกระทัง่ ครู ที่ดีที่สุดในสมัยปั จจุบนั นี้ก็ยงั ไม่ดีเท่ากับพระองค์
ศิลปะในการสอนของพระเยซูทรงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยการที่พระองค์ทรงใช้วธิ ี การ
สอนขั้นต้นทุกวิธีโดยไม่ได้ดดั แปลงเลย เช่นการถามคาถาม,บรรยาย,เล่าเรื่ อง,สนทนา,อภิปราย,เล่น
ละคร,อธิ บายด้วยของ,ทาให้ดูเป็ นตัวอย่างและแสดงให้เห็นจริ ง
เราจะได้ศึกษาเรื่ องเหล่านี้อย่าง
ละเอียดในภายหลัง ศิลปในการสอนของพระองค์ปรากฏในพิธีกรรมของพระองค์ เมื่อเราสังเกตดู
พฤติกรรมของพระองค์ เราจะทราบว่าพระองค์ทรงเริ่ มต้นสอน ดัดแปลงคาสอนให้ดีข้ ึนและทรงทาคา
สอนให้สาเร็ จตามที่ครู ที่ดีควรกระทา เราจะกล่าวถึงสิ่ งเหล่านี้ต่อไปในภายหลัง พระองค์ทรงสอนตรง
ๆ ทรงยกตัวอย่างที่เหมาะสม พระองค์ทรงใช้คาสอนของพระองค์ให้เป็ นประโยชน์แก่ผฟู ้ ัง พระองค์
ทรงมีพระปรี ชาสามารถเป็ นพระบรมครู ผยู ้ งิ่ ใหญ่
เราควรจะปฏิบตั ิตามแบบอย่างในการสอนของพระคริ สต์ แม้วา่ เราได้ถวายชีวติ ต่อพระเจ้า มี
ใจร้อนรนและเป็ นผูท้ ี่ซื่อสัตย์แล้วก็จริ งเราก็จะยังมีความสามารถไม่พอ ถ้าเราขาดความรู ้ในวิธีการ
สอน ตามปกติน้ นั บุคคลไม่ได้เกิดมาและเป็ นครู ที่ดีได้ แต่เขาจะเป็ นครู ที่ดีได้ก็เพราะได้รับการอบรม
ฝึ กฝน เหมือนกับที่มีผกู ้ ล่าวว่า “คนไม่ได้รู้ต้ งั แต่เกิด” เราจาเป็ นต้องศึกษาอย่างเอาใจใส่ และฝึ กหัด
อย่างมากมายจึงจะได้เป็ นครู ที่ดี ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้หวังว่าหนังสื อเล่มนี้ จะช่วยบุคคลให้เป็ นครู ที่ดีได้
เราควรศึกษาหนังสื อเล่มอื่นด้วยอย่างขมักเขม้นเกี่ยวกับการสอนและความต้องการของนักเรี ยน ทุกสิ่ ง
ทุกอย่างเสมอภาคกันก็จริ ง แต่พระเจ้าทรงสามารถใช้ครู ที่ได้รับการอบรมได้ดีกว่าครู ที่ไม่ได้รับการ

13

อบรม เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อตัวเราเองและต่อนักเรี ยนโดยการเป็ นครู ที่ดีอย่างเต็มความสามารถของ
เรา
เพราะเหตุวา่ พระเยซูทรงมีพระลักษณะอันสมบูรณ์,มีความตั้งพระทัยจะรับใช้มนุษย์, มีความ
เชื่อมัน่ ในการสอน,
เรี ยนรู ้พระกิตติคุณและธรรมชาติของมนุษย์และมีความหยัง่ รู ้เรื่ องวิธีการสอน
พระองค์จึงทรงเป็ นพระบรมครู ที่มีลกั ษณะอันสู งที่สุดที่โลกเคยรู้จกั
พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู
ตามที่นกั ศาสนาคนหนึ่งชื่ออาจารย์ฮอร์ น (Horn) เคยกล่าวไว้ในหนังสื อที่เขาแต่ง หรื อตามที่อาจารย์
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบรมครู ที่หาใครเปรี ยบไม่ได้” (21) เมื่อพระคริ สต์
ประทับนัง่ บนหิ นหรื อเก้าอี้ที่ยมื มาจากกระท่อมเล็ก ๆ เก้าอี้น้ นั ก็จะกลายเป็ นบัลลังก์ที่มีฤทธิ์ อานาจไป
ทัว่ โลกซึ่ งบรรดากษัตริ ยแ์ ละสังฆราชอาจจะอิจฉา (22) พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างที่ไม่มีผใู ้ ดเสมอ
เหมือน เราจะศึกษาวิธีสอนและคาสอนของพระองค์เรื่ อย ๆ ไป เหมือนกับที่มาธาเคยกล่าวว่า “พระ
อาจารย์มาแล้ว” (ยอห์น 11:28) พระเยซูไม่ทรงเหมือนกับนักสอนศาสนาในสมัยของพระองค์ พระองค์
ทรงสอนด้วยฤทธิ์ อานาจของพระองค์เอง พระองค์ไม่ได้สอนเหมือนกับที่พวกอาลักษณ์สอน คือ อ้าง
ถึงคาพูดของคนอื่นพระองค์ตรัสด้วยจิตใต้สานึกแห่งความจริ งในพระองค์เอง
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บทที่ 1 คำถำม
1.
อธิ บายประโยคที่กล่าวว่า “พระเยซูทรงประกอบด้วยความจริ ง”
2.
พระเยซูทรงประกอบด้วยความจริ งในด้านไหน?
3.
การที่พระเยซู “ทรงประกอบด้วยความจริ ง” นั้นทาให้คาสอนของพระองค์บงั เกิดผล
อย่างไรบ้าง?
4.
พระเยซูทรงประกอบด้วยความจริ งได้อย่างไร?
5.
อะไรทาให้คาสอนของพระบรมครู มีฤทธิ์ อานาจ?
6.
ทาไมการที่พระบรมครู ทรงปรารถนาที่จะรับใช้จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญ?
7.
อะไรเป็ นเหตุให้บุคคลปรารถนาที่จะรับใช้ผอู้ ื่น?
8.
เมื่อผูใ้ ดปรารถนาที่จะรับใช้น้ นั เขาจะต้องมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นอย่างไร?
9.
ข้อความใดที่ท่านคิดว่าพระเยซูทรงเน้น?
10. ทาไมเราจึงรู ้วา่ สิ่ งนี้ (คาตอบข้อ 9 ) เป็ นข้อที่พระคริ สต์ทรงเน้น?
11. พระเยซูทรงสั่งสอนที่ไหนและเมื่อไร?
12. “ในวันที่การทางานของพระองค์สิ้นสุ ดลงแล้ว” นั้นพระเยซูทรงเน้นถึงเรื่ องอะไรมาก
ที่สุด?
13. พระเยซูทรงมีความรอบรู ้ในพระกิตติคุณได้อย่างไร?
14. เราทราบได้อย่างไรว่าพระเยซูทรง “มีความรอบรู้ในพระคัมภีร์”
15. จงอธิ บายว่าชีวติ ภายในบ้านและชีวติ ภายในธรรมศาลา ช่วยให้พระเยซูทรงมีความ
รอบรู ้คาสัง่ สอนในพระกิตติคุณได้อย่างไร?
16. จงเปรี ยบเทียบแนวการสอนพระคัมภีร์ในธรรมศาลาสมัยพระเยซูกบั วิธีการสอนรวี
วารศึกษา ในคริ สตจักรที่เราปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั นี้
17. เมื่อพระเยซูทรงสอนนั้นพระองค์ทรงเน้นหนังสื ออะไรในพระคัมภีร์เดิม?
18. พระเยซูและเด็กชาวยูดาห์อื่น ๆ ได้รับการศึกษาโดยวิธีใด?
19. ทาไมการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก?
20. ทาไมพระเจ้าจึงประทานพระคัมภีร์ให้แก่เรา? (พระคัมภีร์มีความมุ่งหมายอย่างไร
เกี่ยวกับชีวติ ของบุคคลแต่ละบุคคลในทุกวันนี้)?
21
การที่จะช่วยเราให้เข้าใจบรรดาผูท้ ี่มาฟังคาสอนของเรานั้น เราควรจะมีความรู ้อะไร
เกี่ยวกับคนเหล่านี้?
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22
จงอธิบายให้เห็นจริ งว่า พระเยซูทรงเข้าพระทัยในธรรมชาติของมนุษย์เป็ นอย่างดียงิ่
สักสามข้อ
23
ถ้าพระเยซูทรงเป็ นพระบรมครู แล้ว
เพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงสอนผูอ้ ื่นถึง
วิธีการสอนและระเบียบการสอนของพระองค์?
24
ในคาสอนของพระเยซูน้ นั มีสิ่งใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบรมครู ?
25
เราอาจจะเป็ นครู ผสู ้ ามารถได้อย่างไร?
26
ทาไมความเข้าใจในนักเรี ยนของท่านจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
27
มีการสอนอะไรบ้างในคริ สตจักรของเรา
ในปั จจุบนั นี้ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
โรงเรี ยนธรรมศาลาในสมัยก่อนโน้น?
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บทที่ 2 อุปนิสัยของสำวกของพระเยซู
ถ้าผูใ้ ดมีความคิดว่าคนที่พระเยซูได้ทรงสั่งสอน และแม้แต่พวกสาวกนั้นเป็ นคนดีในอุดมคติ
แล้วเขาก็ถูกหลอกลวง พวกสาวกเหล่านั้นเป็ นบุคคลในหนังสื อพระคัมภีร์ และเราอยูใ่ นสมัยที่ห่างไกล
จากสมัยของพวกเขามาก เราจึงมักจะนึกว่าพวกเขาเป็ นคนดีเลิศ แต่คนเหล่านั้นก็เป็ นคนธรรมดาสามัญ
นี่เอง พวกเขาเป็ นคนที่มีความบกพร่ องและอ่อนไหวง่ายเหมือนกับคนทัว่ ไป คนส่ วนมากในสมัยนั้นก็
มีนิสัยเหมือนกับคนในสมัยนี้ แม้วา่ สภาพแวดล้อมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ธรรมชาติ
ของมนุษย์ก็ยงั คงเหมือนเดิมอยูน่ นั่ เอง
นี่เป็ นความจริ งในทุกยุคทุกสมัย ทุกประเทศและทุกสถานการณ์วลิ โรเยอส์ (Will Rogers) ได้
ให้ขอ้ คิดในเรื่ องนี้ไว้อย่างน่าฟังเมื่อเขากล่าวถึงเรื่ องการประชุมสันติภาพในยุโรปว่า “มีปัญหาเล็ก ๆ
เพียงปั ญหาเดียวเท่านั้นที่จะต้องขบคิด คือปั ญหาเรื่ องธรรมชาติของมนุษย์” นี่เป็ นความจริ งเสมอไป
เมื่อเราพิจารณาดูบุคคลต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงสอนนั้นแม้วา่ จะไม่ช่วยกระตุน้ ใจเราในฐานะที่เราเป็ นครู
แต่ก็จะช่วยบอกหรื อแนะนาทางให้เราทราบได้บา้ ง บุคคลที่แวดล้อมพระเยซูมีสามประเภท คือ พวกที่
อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ ได้แก่บุคคลที่แวดล้อมพระองค์, พวกที่ฟังคาสอนของพระองค์และปฏิบตั ิตาม
แต่ไม่ได้อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ และพวกที่มีความเห็นแตกต่างและชอบวิพากษ์วจิ ารณ์พระองค์

1. คนทีย่ งั ไม่ ดีพร้ อม
ตอนแรกบรรดาคนที่พระเยซูทรงเกี่ยวข้องเหล่านี้ยงั ไม่เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์แท้ และเมื่อพระ
เยซูทรงกระทาการงานของพระองค์สาเร็ จแล้ว คนเหล่านั้นก็เพียงเริ่ มเป็ นบุคคลในอุดมคติในขั้นต้น
เท่านั้น การงานที่เขากระทาเท่านั้นซึ่ งแสดงว่าพวกเขาเป็ นสิ ทธิ ชนหรื อสาวก ตามข้อกาหนดหน้าที่ของ
ครู ที่ดีซ่ ึง ยอร์ช เอโคส์ (George A.Coe) ได้เขียนไว้น้ นั พวกสาวกทาให้สาเร็ จได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น
คือ ข้อที่วา่ “ผูท้ ี่ยงั ไม่เจริ ญเติบโตเต็มที่” พวกเขาจะต้องเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ เป็ นระยะทางไกลและ
จะต้องประสบกับความยากลาบากต่าง ๆ ด้วยความอดทนเป็ นอย่างยิง่ เสี ยก่อนเขาจึงจะได้เป็ นคริ ส
เตียนที่ดีพร้อม ในระหว่างที่เขาปฏิบตั ิหน้าที่คริ สเตียนนั้นเขาจะบังเกิดความท้อใจและผิดหวังหลาย
ครั้งหลายคราว ผูท้ ี่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในสิ่ งเหล่านี้คือ อนาคต ความรักของพระเจ้า,ความอดทน
อันไม่จากัด,กาลังอันทนทาน และปฏิบตั ิตามที่พระคริ สต์ได้ทรงปฏิบตั ิต่อเขาเท่านั้นจึงจะสามารถช่วย
พวกสาวกเหล่านั้นให้เจริ ญขึ้นเหมือนกับพระเยซู
เราจะต้องสังเกต อย่างถี่ถว้ นว่าทาไมพวกสาวกจึงยังไม่เป็ นผูท้ ี่ดีพร้อม ยอห์น ซึ่งดูเหมือนจะ
เป็ นสาวกที่พระเยซูทรงรักก็ยงั ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได้ เขาไม่ได้แสดงความรัก
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อย่างยิง่ ต่อชาวสะมาเรี ยผูใ้ จบาปตามที่พระเยซูได้ทรงชักชวนให้พวกเขารักซี โมนถูกเรี ยกว่าเปโตร ซึ่ ง
แปลว่า “หิน” เพราะเขาได้แสดงว่าเขาเป็ นคนที่มีใจเข้มแข็ง แต่เมื่อพระเยซูทรงถูกพวกยูดาห์จบั เปโตร
ไม่เพียงแต่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งเท่านั้นเขายังใช้ถอ้ ยคาที่หยาบคายอีกด้วย นี่แหละแสดงว่าเขายัง
ไม่สมกับชื่อของเขาที่เรี ยกว่า “หิน”
โธมาเป็ นคนหัวแข็ง เขาไม่ยอมเชื่อง่าย ๆ ดังนั้นพระคริ สต์จึงต้องแสดงให้เขาเห็นว่าพระองค์
ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตายด้วยความพยายามเป็ นพิเศษ
ส่ วนยูดานั้นแม้วา่ พระเยซูจะได้ทรงมี
ความสัมพันธ์กบั เขาอย่างใกล้ชิด และทรงสั่งสอนเขามากเพียงไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ทรงสามารถจะทา
ให้เขามีจิตใจดีข้ ึนและเลิกความคิดที่จะทรยศต่อพระองค์เพราะเห็นแก่เงินได้เลย
พวกสาวกทุกคน
ได้รับความทุกข์เพราะมีสิ่งยึดเขาไว้ไม่ให้เจริ ญขึ้นและเพราะความหัวรั้นของเขาเอง
การที่จะทาให้คนผูไ้ ม่เจริ ญ และมีลกั ษณะแตกต่างกันเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่มีความเจริ ญ และดีพร้อม
เพื่อให้เป็ นบุคคลผูก้ ระตุน้ ใจคนทัว่ โลกนั้น จะต้องใช้วิธีสอนและการอบรมที่มีศิลปอย่างเยีย่ มทีเดียว
วิธีสอนของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งทาให้พวกสาวกเจริ ญขึ้นเป็ นบุคคลชั้นนาในศาสนาคริ สต์เป็ นเครื่ องดลใจ
และส่ งเสริ มครู ในทุกยุคทุกสมัย ไม่มีครู ผใู ้ ดสามารถสอนได้เท่าเทียมกับพระองค์เลย ไม่มีผใู ้ ดสามารถ
ทราบเลยว่ามีบางสิ่ งซึ่ งเป็ นไปได้ซ่อนอยูใ่ นตัวเด็กชายหญิงที่ดูเหมือนว่าไม่มีความสามารถ และไม่มี
ผูใ้ ดทราบเลยว่าจะมีสิ่งใดบังเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านั้น ครู สูงอายุผหู ้ นึ่งไม่ได้คิดอะไรมากเลยขณะที่เขา
ถอดหมวกออกเมื่ออยูต่ ่อหน้านักเรี ยน และกล่าวว่าเขาอาจจะอยูต่ ่อหน้านักเรี ยนผูซ้ ่ ึ งต่อไปภายหน้าจะ
ได้เป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่าพระจักรพรรดิก็ได้ และมาร์ ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) นักเรี ยนคนหนึ่งของเขาก็
ได้เป็ นตามที่ครู ผนู ้ ้ นั พูดจริ ง ๆ
เรามีอภิสิทธิ์ ในการที่จะสอนบุคคลเพื่อช่วยให้เขาเปลี่ยนจากผูท้ ี่ไม่เจริ ญและดูเหมือนกับว่าไม่
มีคุณค่าเลยนั้นให้กลับเป็ นผูท้ ี่เจริ ญและเด่นขึ้น ช่างเหล็กง่อยคนหนึ่งเก็บเด็กกลางถนนซึ่ งไม่น่าจะเป็ น
คนดีเลย มาเลี้ยงไว้หา้ คน เขาได้พยายามอบรมสัง่ สอนเด็กทั้งห้าคนนั้น และในที่สุดเขาก็ได้เห็นเด็ก
ทั้งหมดที่เขาเลี้ยง
และสั่งสอนมานั้นเจริ ญเติบโตขึ้นเป็ นผูป้ ระกาศศาสนา,เป็ นสมาชิกคนหนึ่งใน
คณะรัฐมนตรี ของประธานาธิ บดี,เป็ นเลขานุการส่ วนตัวของประธานาธิ บดี และเป็ นประธานาธิ บดีของ
สหรัฐอเมริ กา คือประธานาธิบดี วอเรน จี ฮาร์ดิง (Warren G. Harding)

2. คนใจเร็วหุนหัน
สาวกของพระเยซูน้ นั ไม่เพียงแต่เป็ นผูท้ ี่ยงั ไม่ดีพร้อมเท่านั้น เขาเป็ นมากยิง่ กว่านั้นอีกคือเขา
ได้รับการอบรมในทางที่ผดิ สาวกบางคนเป็ นคนใจเร็ วหุ นหันมาก เปโตรเป็ นผูท้ ี่มีนิสัยเช่นนี้มากเป็ น
พิเศษ เขาเป็ นตัวอย่างแสดงให้เราเห็นได้เป็ นอย่างดีทีเดียว “เขาเป็ นคนที่ใจเร็ ว,รี บร้อน,หุนหัน,เขาเป็ น
เหมือนกับลาธารที่ไหลอย่างแรงจากภูเขาไปตามก้อนหิ นสู่ หุบเขาเบื้องล่าง ปฏิกิริยาของเขาพุง่ ขึ้นอย่าง
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รุ นแรงเขาพูดและกระทาก่อนแล้วจึงคิดในภายหลัง” (1) เหตุการณ์ที่แสดงนิสัยของเขาอย่างชัดเจนก็
คือเขากระโดดลงไปในน้ าทะเลตอนเข้าในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่ งอากาศกาลังหนาวเย็นแล้วว่ายไปหาพระเยซู
ซึ่ งประทับยืนอยูบ่ นฝั่งทั้ง ๆ ที่เขาสามารถขึ้นเรื อไปหาพระองค์ก็ได้ (ยอห์น 21:7) เหตุการณ์ตอนอื่น
อีกก็คือเมื่อพระเยซูจะทรงล้างเท้าให้เขา ๆ ก็ไม่ยอมและขอให้พระองค์ทรงล้างศีรษะและมือของเขา
ด้วย จนเมื่อพระเยซูได้ตรัสบอกเขาว่าถ้าเขาไม่ยอมให้พระองค์ทรงล้างเท้าให้เขา เขาจะไม่มีส่วนใน
พระองค์ดว้ ยเลย เขาจึงได้ยอมให้พระองค์ลา้ งเท้าให้เขา (ยอห์น 13:9) เหตุการณ์ที่น่าสนใจมาก
ยิง่ กว่านั้นอีกก็คือในขณะที่มีคนจานวนหนึ่งมาจับพระเยซู เปโตรได้ชกั ดาบออกฟันทาสคนหนึ่งของ
ปุโรหิ ตถูกหูขาดไป (ยอห์น 18:10)
ยอห์นก็เป็ นคนหุ นหันเช่นเดียวกัน พระเยซูทรงเป็ นผูเ้ รี ยกเขาว่า “บุตรแห่งสายฟ้ า” ชาลร์ อาร์
เบราน์ (Charles R. Brown) กล่าวว่า “เขาเป็ นบุตรของพายุ” หลายครั้งทีเดียวที่เขาได้แสดงอารมณ์ร้อน
และน่ากลัวของเขาให้ปรากฏ
บางโอกาสเขาแสดงความใจร้อนเหมือนลมบ้าหมูหรื อความโกรธ
เหมือนลมสลาตัน เขาไม่ได้เป็ นคนที่มีใจสงบเยือกเย็น เขาเป็ นคนที่มีอารมณ์รุนแรง (2) เขาได้แสดง
อารมณ์รุนแรงให้เห็นอย่างกระจ่างชัดเมื่อเขาและพวกสาวกคนอื่น ๆ ได้เดินทางเข้าไปยังหมู่บา้ นสะมา
เรี ย เพื่อเตรี ยมการรับรองพระเยซูน้ นั ชาวบ้านไม่ยอมรับรองพวกเขาเพราะดูเหมือนว่าพระเยซูจะทรง
มุ่งหน้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกสะมาเรี ยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับพวกยูดาห์เลยถ้าเขาสามารถจะหลบ
เลี่ยงได้เขาก็ทา ยอห์นโกรธมากเขาทูลพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า, พระองค์พอพระทัยจะให้ขา้ พเจ้า
เรี ยกไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสี ยหรื อ?” (ลูกา 9:45) ชายแก่ผมู ้ ีอารมณ์เยือกเย็นซึ่ งไม่มีความ
ฉุ นเฉี ยวเลยได้กล่าวว่า “ผูท้ ี่ไม่รักก็ไม่รู้จกั พระเจ้า” (1 ยอห์น 4:8)
คนอื่น ๆ อีกหลายคนที่อยูใ่ กล้ชิดกับพระเยซูและผูท้ ี่อยูไ่ ม่ใกล้ชิดนักก็มีนิสัยใจเร็ วหุ นหัน
เหมือนกัน ซี โมนผูม้ ีสมญาว่า “คนใจร้อน” ก็เป็ นสมาชิกของพรรคการเมืองที่เคร่ งครัด อาจารย์ เบราน์
(Brown) กล่าวถึงซี โมนว่า “เขาอาจจะเป็ นทั้งคนที่มีประโยชน์หรื อคนที่ไร้ประโยชน์ก็ได้ เขาเปรี ยบ
เหมือนไอน้ าในหม้อ แต่ไอน้ านั้นอาจจะพาเรื อที่ไม่มีคนนาร่ องไปชนหิ นโสโครกหรื อถ้าบังเอิญไอน้ า
พาเรื อพ้นอันตรายไปได้ ไอน้ าอาจจะลวกผูโ้ ดยสารจนถึงแก่ความตายก็ได้” แม้วา่ ซีโมนจะมีนิสัยใจ
ร้อนมาแต่เดิม เขาก็ได้เป็ นสมาชิกคนหนึ่งในพวกศิษย์ของพระคริ สต์ซ่ ึ งไม่ได้สอนคาสอนตามธรรม
เนียมของพวกยูดาห์
ยอห์น บัพติศโตก็เป็ นคนหุ นหันเหมือนกัน เราไม่คิดว่ายอห์นเป็ นผูท้ ี่รักษาระเบียบแบบแผน
ตามเดิมไว้ทุกข้อ เพราะว่าเขาแต่งตัวธรรมดาและเลิกอดอาหารตามธรรมเนียมของชาวยูดาห์ และได้
เดินทางไปทัว่ ทุกแห่งเพื่อประกาศพระกิตติคุณแก่คนที่หวั รั้นและคนชัว่ เพื่อให้เขากลับใจเสี ยใหม่ “เขา
ได้เดินทางออกจากป่ าเพื่อกล่าวคาประกาศอันแน่วแน่ ชักจูงบุคคลให้ปฏิบตั ิพระเจ้าโดยเขาใช้ถอ้ ยคาที่
19

รุ นแรงซึ่ งปราศจากข้อแม้ สามารถผ่านทะลุเข้าไปในจิตใจแห่งความรู ้สึกผิดชอบของผูท้ ี่มีความชัว่
ห่อหุ ม้ อยูอ่ ย่างแน่นหนา” (4) เขามีอารมณ์ของนักปฏิรูปศาสนา แม้มทั ธิ วก็ไม่เป็ นผูท้ ี่รักษาระเบียบ
แบบแผนเดิมเหมือนกัน ที. อาร์ . โกลเวอร์ (T.R. Glover) กล่าวว่า “สาวกที่เป็ นคนเก็บภาษีก็มีนิสัย
เหมือนกับยอห์น คือเมื่อพระเยซูตรัสเรี ยกเขา เขาก็พร้อมที่จะละทิง้ ธุ ระและโรงภาษีของเขา” นี่แสดง
ถึงนิสัยใจร้อนและใจดีของสาวกของพระคริ สต์ (5) พวกสาวกส่ วนมากใจเร็ วหุ นหัน พระเยซูได้ทรง
ตักเตือนสั่งสอนให้เขาใคร่ ครวญให้ดีเสี ยก่อนที่จะกระทาการสิ่ งใดลงไปในทุกวันนี้ ถ้าเรากล่าวรับรอง
ให้ผทู้ ี่มีนิสัยใจเร็ วเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรใด เราจะต้องบอกให้คริ สตจักรนั้นรู ้นิสัยของผูท้ ี่จะ
เป็ นศิษยาภิบาลผูน้ ้ นั เสี ยก่อน แต่เราจงจาไว้วา่ ทั้งในสมัยก่อนและในสมัยนี้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิในอาณาจักรของ
พระเจ้าได้ผลสาเร็ จเป็ นอย่างดีน้ นั คือผูท้ ี่ทางานเข้มแข็งกล้าเสี่ ยงอันตรายและกล้าหาญ ไม่ใช่ผทู ้ ี่เงียบ
ขรึ ม, ฉลาดและรักษาระเบียบแบบแผนเดิม นักเรี ยนที่ท่านรู ้สึกว่ายากที่จะเหนี่ยวรั้งหรื อให้ต้ งั ใจเรี ยน
นั้นอาจจะเป็ นนักเรี ยนที่ทาให้ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจที่ท่านได้มีโอกาสสอนเขาก็ได้
เราอาจจะ
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับคนที่มีใจเร็ วหุ นหันก็ได้ถา้ เขาได้รับการชักนาไปในทางที่ถูก

3. คนบำป
พระเยซูไม่ได้ทรงเพียงแต่เผชิญหน้ากับบุคคลที่มีอุปนิสัยยังไม่เจริ ญ และผูท้ ี่มีใจเร็ วหุนหัน
เท่านั้น พระองค์ยงั ทรงเผชิ ญกับผูท้ ี่มีใจเอนเอียงไปในทางชัว่ ด้วย ก่อนที่คนเหล่านั้นจะได้กลายเป็ น
คริ สเตียนที่เด่นนั้นเขาไม่ได้เป็ นทูตสวรรค์ตามความนึกคิดของเรา หรื อไม่ได้เป็ นเหมือนกับรู ปภาพที่
จิตรกรได้บรรจงวาดอย่างสวยงาม มีหลายสิ่ งได้กระตุน้ และผลักดันเขาให้กระทาชัว่ ถ้าหากว่าพวก
สาวกไม่มีอุดมคติของคริ สเตียนที่ดีควบคุมชีวติ จิตใจของเขา ก็จะมีสิ่งกระตุน้ และผลักดันเขาให้กระทา
บาปอย่างแน่นอน ความจริ งนั้นเหตุการณ์เช่นนั้นได้บงั เกิดขึ้นแก่เขาแล้วและเขาก็ได้กระทาสิ่ งที่ไม่ดี
เหล่านั้นซึ่ งต่อมาในภายหลังบางทีเขาก็ปรารถนาที่จะลบ ประวัติการณ์เหล่านั้นออกให้หมดก็ได้
ความจริ งนั้นบางคนที่พระเยซูได้ทรงเปลี่ยนชีวติ ใหม่ก็เป็ นคนบาปหนา สาวกผูห้ นึ่งซึ่ งได้อยู่
ใกล้ชิดกับพระเยซูมาเป็ นเวลาหลายปี และมีหน้าที่เป็ นเหรัญญิกนั้นในตอนสุ ดท้ายได้บงั เกิดความโลภ
และได้ขายพระอาจารย์ของเขาไปด้วยเงินเพียงสามสิ บแผ่นเท่านั้น
แต่ยดู าไม่ได้เป็ นสาวกใกล้ชิดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ความผิดบาปมีอานาจเหนือเขา ยังมีสาวก
คนอื่น ๆ อีกที่เป็ นเช่นเดียวกับเขาในบางครั้งบางคราว เปโตรสามารถกล่าวคาหยาบช้าถ้าการกระทา
เช่นนั้นช่วยเขาให้พน้ อันตรายโดยไม่มีผใู ้ ดทราบว่าเขาเป็ นสาวกของพระคริ สต์
ยอห์นไม่เพียงแต่
ระบายอารมณ์และแสดงให้เห็นความรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผูอ้ ื่นเท่านั้นเขายังแสดงให้เห็นถึงความ
ทะนงใจของเขาด้วย
เขาได้ขอสิ ทธิ พิเศษจากพระเยซูคือขอนัง่ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ใน
อาณาจักรของพระเจ้า และยากอบก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกับเขาเพื่อจะได้มีชื่อเสี ยงในสังคมและมี
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อานาจในทางการเมือง “มีการโต้เถียงกันในระหว่างพวกเขา นี่เป็ นสิ่ งธรรมดาซึ่ งมักจะเกิดขึ้นเสมอใน
ระหว่างบุคคลที่มีความมักใหญ่ใฝ่ สู ง แม้แต่ในการเลี้ยงอาหารครั้งสุ ดท้ายจิตใจของพวกเขาก็นึกถึงแต่
เรื่ องตาแหน่งของพวกเขา (6) (มาระโก 9:33,10:37 ลูกา 22:24) ความจริ งนั้นพวกสาวกทั้งหมดโต้เถียง
กันถึงเรื่ องที่วา่ ใครจะได้เป็ นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้านอกจากพวกสาวกสิ บสองคนแล้วก็ยงั
มีบุคคลอื่น ๆ อีกคือซักคายคนเก็บภาษีซ่ ึ งเป็ นคนโลภเงินทอง ฉวยโอกาสและบีบบังคับคนขัดสนทุก
วิถีทางเพื่อเอาเงินมาจากเขา มาเรี ยมัฆดาลาผูม้ ีปีศาจเจ็ดตนสิ งอยู่ นางเป็ นหญิงชัว่ ช้า นางได้ใช้น้ าตา
ของนางล้างพระบาทพระเยซูและเอาผมของนางเช็ดพระบาท หญิงหลายใจผูม้ ีสามีหา้ คนซึ่งพระเยซูได้
ทรงสอนนางที่บ่อน้ า พวกที่กล่าวหาว่าหญิงคนหนึ่งได้กระทาการล่วงประเวณี ซ่ ึ งพากันเดินหนีไปเมื่อ
พระเยซูทรงกล่าวว่าให้ผทู ้ ี่ไม่มีความผิดบาปเลยหยิบก้อนหิ นขว้างนางได้เป็ นคนแรก เปล่าเลย, พวกที่
พระเยซูทรงสอนไม่ได้เป็ นผูท้ ี่ดีเลิศ แต่พวกเขาเป็ นคนธรรมดาซึ่งมีความโลภ ความโกรธ ความหลง
เช่นเดียวกับเราทุกคนนี่เอง บุคคลประเภทนี้เป็ นบุคคลที่มีความหยิง่ , ความโลภและตัณหาครอบงาชี วติ
ของเขาอยูซ่ ่ ึ งจะต้องให้พระเยซูทรงอบรมสั่งสอนและชักจูงเขา
นัน่ เป็ นความจริ งในสมัยนั้นอย่างไร ก็เป็ นความจริ งในสมัยนี้ดว้ ยเหมือนกัน ไม่มีครู ผใู ้ ดทราบ
เลยว่าในอนาคตจะมีสิ่งใดบังเกิดขึ้นกับนักเรี ยนของเขาบ้าง สัญชาติญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้น้ นั น่าจะ
นาเราไปสู่ ความหายนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ถ้าดูเด็กแต่เพียงภายนอกเท่านั้น เขาอาจจะดูเป็ นคนดี
แต่เขาก็อาจจะมีใจเอนเอียงไปในทางชัว่ ร้าย ซึ่ งถ้าไม่ได้รับการตรวจตราอย่างละเอียดและไม่ได้รับการ
สั่งสอนที่ดีแล้วเขาก็จะต้องถูกติดคุกอย่างแน่นอนทีเดียว เรื่ องเช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก เด็กหญิงที่
เป็ นผูม้ ีวฒั นธรรมและบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งดูภายนอกเป็ นคนซื่ อและบริ สุทธิ์ น้ นั อาจจะมีความคิดและอารมณ์อนั
รุ นแรง ซึ่ งนาไปสู่ ความน่าอับอายก็ได้ เรื่ องเช่นนี้ก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ เหมือนกัน ไม่มีครู ผใู ้ ดสามารถทราบ
ถึงความคิดและความมุ่งหมายอันชัว่ ร้ายซึ่ งฝังอยูใ่ นจิตใจของนักเรี ยนของเขาได้เลย พวกเราส่ วนมาก
อาจจะกล่าวถึงตัวเราเองเช่นเดียวกับที่ จอห์น แบรดฟอร์ ด (John Bradford) กล่าวถึงตัวเขาขณะที่เขา
เห็นคนกระทาผิดเดินผ่านไปว่า “จอร์ น แบรดฟอร์ ด ดาเนินชีวติ เพื่อพระคุณแห่งพระเจ้าเท่านั้น” เรา
จะต้องสอนนักเรี ยนของเราเสมอ ๆ ให้เขารั้งใจของเขาซึ่ งเอนเอียงไปในทางบาปชัว่ และดัดแปลง
อุปนิสัยให้เป็ นเหมือนกับพระเยซูคริ สต์

4. คนผู้ฉงนสนเท่ ห์
บรรดาผูท้ ี่พระเยซูทรงสั่งสอนนั้นได้เผชิญกับปั ญหาที่น่าฉงนสนเท่ห์หลายอย่างหลายประการ
และคนเหล่านั้นก็ได้นาปั ญหาเหล่านั้นมาให้พระองค์ทรงแก้ไขให้ บางครั้งพวกเขาก็ไม่ได้นาปั ญหาอัน
น่าฉงนนั้นมาให้พระเยซูทรงแก้ไขให้อย่างจริ งใจ
แต่เขากลับนาปั ญหามาเพื่อจะจับผิดพระองค์
พระองค์ทรงทราบความจริ งข้อนี้เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงสนพระทัยในเขาและทรง
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ตอบคาถามของพวกเขาเสมอ ปั ญหานี้เป็ นเรื่ องทุกชนิดและเกี่ยวกับชีวติ หลายตอน เมื่อพระองค์ทรง
ตอบคาถามพระองค์ไม่ได้ทรงสอนเฉพาะผูท้ ี่ถามเป็ นส่ วนตัวเท่านั้น แต่พระองค์ทรงสอนคนทุกคนใน
ทุกยุคทุกสมัยด้วยเพราะยอห์นได้บอกว่า โลกไม่สามารถจะบรรจุหนังสื อซึ่ งบันทึกคาสอนของพระ
คริ สต์ไว้ได้ครบบริ บูรณ์ ซึ่ งมีปัญหาอีกหลายข้อซึ่ งเราไม่รู้เลย เพราะปั ญหาเหล่านั้นไม่ได้เขียนไว้
ปั ญหาที่พระคริ สต์ทรงตอบมีท้ งั ปั ญหาส่ วนตัวและปั ญหาที่เราคุน้ กันดีแล้ว
ปั ญหาเหล่านี้
เกี่ยวกับทางดาเนินชี วติ อันสาคัญยิง่ เช่นน้องชายร้องขอมรดกซึ่ งเป็ นส่ วนของเขา นี่แสดงให้เห็นถึงคน
ผูม้ ีความปรารถนาที่จะป้ องกันรักษาตนเอง นอกจากนี้ก็มีเรื่ องเกี่ยวกับความมักใหญ่ใฝ่ สู งและอยากมี
ชื่อเสี ยงในสังคม คือขณะที่กาลังเดินทางอยูน่ ้ นั พวกสาวกได้โต้เถียงกันถึงเรื่ องที่ใครจะเป็ นใหญ่ที่สุด
นี่เป็ นแรงกระตุน้ และความปรารถนาดั้งเดิมของมนุษย์
นักปราชญ์ผรู ้ ่ ารวยเช่น นิโคเดโมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องที่วา่ ทาอย่างไรเขาจึงจะได้มีชีวติ นิ
รันดร์ ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่ องความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ ความอดกลั้นในการปฏิบตั ิงาน ควร
นมัสการเมื่อไรและอย่างไร การฟื้ นคืนมาจากตาย พระบัญญัติที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดปั ญหาเรื่ องการอดอาหาร
วิธีขบั ไล่ปีศาจร้าย และปั ญหาเกี่ยวกับความยุง่ ยากอื่น ๆ อีกมากมาย ปั ญหาส่ วนตัวอื่น ๆ ที่นามา
ถกเถียงกันก็มีความหยิง่ จองหอง ความโกรธ ความอยาก ความทุกข์กงั วลและความโลภ ความจริ ง
ปั ญหาส่ วนตัวที่เผชิ ญหน้ากับคนในทุกวันนี้ก็เป็ นปั ญหาเดียวกันกับที่เผชิญหน้ากับคนในสมัยโบราณ
ที่พระเยซูได้ทรงสัง่ สอนนัน่ เอง
มีปัญหาหลายข้อเกี่ยวกับสังคมหรื อการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ซี โมนเปโตรอยากจะทราบว่าควรจะ
ยกโทษให้แก่พี่นอ้ ง ซึ่ งทาความผิดต่อเขากี่ครั้ง เขาควรจะเลิกยกโทษให้ในครั้งที่เจ็ดหรื อว่าควรจะยก
โทษให้ต่อไปอีก (มัทธิ ว 18:21-35) พวกฟาริ สีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่า “ผูช้ ายจะหย่าภรรยาของ
ตนเพราะเหตุต่าง ๆ เป็ นการถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่? (มัทธิ ว 19:3) พวกซาดูกายก็เช่นเดียวกันเขา
ไม่เชื่อในเรื่ องการฟื้ นขึ้นมาจากตาย เขาได้ทูลถามพระองค์วา่ สามีท้ งั เจ็ดของหญิงคนเดียวนั้น เมื่อตาย
แล้วและเกิดขึ้นมาใหม่ผใู ้ ดจะได้เป็ นสามีของหญิงคนนั้น (มัทธิ ว 22:23-33) คาถามที่กว้างกว่านี้ก็คือ
นักกฎหมายผูห้ นึ่งได้ถามพระเยซูถึงปั ญหาเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อแสดงว่าความเห็นแก่ตวั ของเขานั้น
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว เขาทูลถามพระเยซูวา่ “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” (ลูกา 10:29)
ปั ญหาอีกปั ญหาหนึ่งซึ่ งเป็ นที่สนใจอย่างมากในสมัยนั้น
ก็คือปั ญหาเกี่ยวกับภาษีซ่ ึ งพวก
อาลักษณ์และปุโรหิ ตใหญ่ทูลถามพระองค์วา่ ควรจะส่ งส่ วยให้แก่กายะซาหรื อไม่ (ลูกา 20:22) และเมื่อ
สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตขณะเดินผ่านทุ่งนานั้นก็มีผถู ้ ามคาถามเกี่ยวกับวันสะบาโต (มาระโก
2:23-28) พระเยซูทรงคิดว่าผูท้ ี่ใจหุ นหันเปรี ยบเหมือนแกะที่ตกลงไปในคู และกษัตริ ยเ์ สด็จไปทา

22

สงครามเป็ นต้น ปั ญหาบางเรื่ องเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน การปรนนิบตั ิรับใช้ การวิพากษ์ วิจารณ์และการ
กระทาตอบแทน
การที่พระคริ สต์ทรงตอบคาถามส่ วนตัวมากมายเช่นนี้ จึงดูเหมือนกับว่าพระองค์ทรงใช้เวลา
เพื่อแก้ปัญหามากกว่าที่จะทรงสัง่ สอน เพราะว่าปั ญหาชีวติ ของคนมักจะคล้ายคลึงกันเป็ นส่ วนมาก
ดังนั้นเมื่อพระองค์ ทรงแก้ปัญหาให้ความกระจ่างแก่ผใู ้ ดความกระจ่างนั้นก็จะตกมาถึงเราในปั จจุบนั นี้
ด้วย
นี่เป็ นความจริ งเพราะเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงสอนถึงหลักสาคัญมากกว่าวิธีแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
ฉะนั้นพระคริ สต์ทรงเป็ นที่ปรึ กษา และเป็ นพระบรมครู อย่างไรเราทุกวันนี้ทุกคนที่อยากเป็ นครู ที่ดีก็
ต้องเป็ นเช่นเดียวกับพระเยซูเพื่อช่วยนักเรี ยนผูเ้ ผชิ ญกับปั ญหาที่ร้ายแรง ไม่มีใครเคยประสบกับปั ญหา
อย่างพระองค์หรื อเคยให้หลักที่ช่วยแก้ไขปั ญหาทัว่ โลกอย่างพระองค์ พระองค์ไม่เพียงแต่เป็ นพระ
บรมครู เท่านั้น พระองค์ยงั ทรงเป็ นที่ปรึ กษาที่ทรงพระปรี ชาสามารถอีกด้วย

5.คนทีม่ คี วำมรู้ น้อย
ถ้าจะกล่าวว่าสาวกของพระเยซูมีท้ งั ผูท้ ี่โง่เขลา,
ปั ญญาทึบและผูท้ ี่มีความฉงนสนเท่ห์กด็ ู
เหมือนว่าเรากาลังกล่าวร้ายเขาซ้ าเติมอีก แต่เราก็ตอ้ งทาเช่นนี้ถา้ เราอยากจะดูภาพความเป็ นอยูท่ ี่พระ
คริ สต์ทรงประสบเมื่อพระองค์ทรงสอนอย่างครบบริ บูรณ์
สาวกของพระเยซูคริ สต์เป็ นคนสามัญ
แทนที่จะเป็ นคนชั้นสู ง ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีพ้นื ความรู ้สูงเท่ากับบุคคลอื่น ๆ เช่นนักปราชญ์ ทนาย ครู
นี่เป็ นอุปสรรคสาคัญ
เพราะว่ามีหลายสิ่ งหลายอย่างที่สาวกไม่สามารถจะเข้าใจเพราะว่าเขาไม่มี
สติปัญญาสู งพอที่จะรับความจริ งทุกข้อไว้ได้
แต่นนั่ ไม่ใช่อุปสรรคข้อเดียวเท่านั้น เหล่าสาวกมีความนึกคิดเรื่ องชีวิตในด้านวัตถุ และมีความ
นึกคิดเกี่ยวกับพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาซึ่ งเป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ยอมให้เขาเข้าใจความจริ งทางวิญญาณ
แต่ความไม่รู้และความรู ้ที่ผดิ เป็ นอุปสรรคสาหรับครู การไม่เข้าใจและความคิดที่ผดิ เป็ นเหมือนม่านกั้น
ความรู ้ของเรา ครู ทุกคนจาต้องเผชิ ญกับอุปสรรคสองอย่างเหมือนกับพระเยซู แม้วา่ พระคริ สต์ทรงพระ
ปรี ชาสามารถสอนถึงความจริ งอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็ปรากฏว่าบุคคลสาคัญทางศาสนายูดาห์ สาวก
สนิทของพระองค์และบุคคลสามัญไม่เข้าใจคาสอนของพระองค์บ่อย ๆ “พระองค์ทรงเลือกบุคคลใน
อนาคตแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้และไม่สามารถอธิ บายให้คนอื่นทราบถึงหลักแห่งความเชื่อของ
เขา ตลอดเวลาที่พระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขาเป็ นเวลาสามปี พวกเขาทาให้พระองค์ทรงผิดหวังเสมอ (7)
ตัวอย่างที่ดีที่สุดเรื่ องพวกสาวกไม่เข้าใจคาสอนของพระองค์ เรื่ องธรรมชาติของพระราชอาณาจักรของ
พระเจ้า แม้วา่ พระคริ สต์ทรงกล่าวถึงพระราชอาณาจักรของพระองค์วา่ เป็ นสถานที่ส่วนบุคคล สิ่ งที่อยู่
ในจิตใจของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจาวันของมนุ ษย์ คนส่ วนมากหวังใจว่าพระองค์จะทรงตั้ง
พระราชอาณาจักรด้วยฤทธิ์ อานาจเหมือนพระมหากษัตริ ยใ์ นสมัยนั้น แม้แต่สาวกที่สนิทที่สุดของพระ
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คริ สต์ เช่นยากอบและยอห์นก็มีความเห็นเช่นเดียวกันนี้ เพราะเขาขอนัง่ เบื้องพระหัตถ์ขวาและเบื้อง
พระหัตถ์ซา้ ยในอาณาจักรของพระคริ สต์ นัน่ ก็คือเขาขอเป็ นนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี
ปรากฏว่าบุคคลส่ วนมากไม่เข้าใจคาสอนของพระคริ สต์ เรื่ องการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
คริ สต์และการฟื้ นจากความตายของคริ สเตียนทุกคน
แม้วา่ พระองค์จะได้ทรงสอนพวกสาวกว่า
พระองค์เองจะทรงฟื้ นขึ้นจากความตายในวันที่สามก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครเชื่อเช่นนั้นเลย อันที่จริ งพวก
สาวกก็แปลกใจเมื่อพระคริ สต์ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ดังที่เราเห็นแล้วว่า สาวกคนหนึ่งชื่ อโธมา
ต้องอ้างหลักฐานพิเศษเพื่อทาให้เขาเชื่ อว่าพระคริ สต์ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
บุคคลบางคนไม่
เข้าใจพระประสงค์ของการสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์ เพราะว่าอาจารย์เปาโลเคยกล่าวว่าไม้กางเขน
เป็ นอุปสรรคขัดขวางพวกยูดาห์ คาสอนอีกข้อหนึ่งที่สาคัญเท่ากับการสิ้ นพระชนม์ของพระคริ สต์คือ
เงื่อนไขของการเป็ นสาวกไม่มีผทู้ ี่เข้าใจดี แม้แต่นิโคเดมัส ผูม้ ีความรู ้ดีก็ยงั ไม่เข้าใจ
แม้วา่ พระคริ สต์ทรงสอนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน และทรงแสดงความรู ้สึกให้เห็นอย่างเด่นชัด
เพียงไร ก็ตามบางครั้งคนที่ฉลาดปราชญ์เปรื่ องที่สุดและสนใจในคาสอนของพระคริ สต์มากที่สุดก็ยงั
ไม่สามาถเข้าใจความหมายของคาสอนนั้น ไม่ผิดความจริ งเลยถ้าจะกล่าวว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรง
สัง่ สอนพระองค์ทรงผิดหวังในการที่พวกสาวกไม่สามารถเข้าใจถึงคาสอนที่พระองค์ได้ทรงสอน ถ้า
เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับพระองค์เราก็ไม่ควรจะแปลกใจเลย ถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นกับเราด้วย
เหมือนกัน เพราะพระองค์ไม่ทรงยอมให้สิ่งเหล่านี้ทาให้พระองค์ทรงท้อถอย เราก็ไม่ควรรู ้สึกท้อถอย
เมื่อเกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นกับเราด้วย เราควรมีความอดทนเช่นเดียวกับพระองค์ เราควรจะพูดกับนักเรี ยน
ของเราเหมือนกับที่พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า “ท่านคือเปโตร, ท่านจะเป็ นเปโตรซึ่ งเปรี ยบเหมือนหิ น

6. คนทีม่ คี วำมรังเกียจ
ดูเหมือนว่าการที่พระคริ สต์ตอ้ งสอนสาวกที่ยงั ไม่ดีพร้อม เป็ นคนบาปและเป็ นคนใจร้อน,
สมองทึบ ก็เพียงพอแล้วโดยไม่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหายุง่ ยากอื่น ๆ อีก เราต้องนึกวาดภาพของสาวกให้
สาเร็ จความรู ้สึกภายในจิตใจของสาวกไม่เหมาะสมกับความจริ งที่พระคริ สต์ทรงสอนเขา ความรู้สึก
รังเกียจเกิดขึ้นแก่สาวกทุกคนบางคนน้อยบางคนมาก
ยอห์นมีความรู ้สึกรังเกียจมาก จนกระทัง่ เขาไม่เต็มใจที่จะให้คนอื่นที่ไม่อยูใ่ นพวกเขาขับไล่
ปี ศาจร้ายและทาความดี (มาระโก 9:38) ความจริ งความรู ้สึกรังเกียจเป็ นรากของปั ญหาบางข้อที่เราได้
กล่าวมาแล้วในคาอุปมาของผูห้ ว่าน พื้นดินชนิ ดแรกซึ่ งเป็ นที่ดินแข็ง เมล็ดพืชไม่สามารถเกิดขึ้นได้
(มัทธิว 13:3-23)
นี่เป็ นตัวอย่างอันเด่นชัดที่แสดงให้เห็นถึงความรังเกียจ หรื อจิตใจที่ไม่ยอมเปิ ดรับฟังคาสอน
พระเยซูได้ทรงเผชิ ญกับบุคคลชนิดนี้ พระองค์จึงได้ทรงยกอุปมาเกี่ยวกับคนเหล่านี้ เพราะว่าพระองค์
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เองได้ทรงเผชิ ญกับปั ญหาความต้องการแห่งชีวิต พระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนเรื่ องนี้ แก่ประชาชน สิ่ งนี้
เป็ นสิ่ งที่ครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกคนจะต้องเผชิ ญในทุกครั้งที่เขาสอน ไม่วา่ เรื่ องที่ครู สอนนั้นจะ
เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ การถวายทรัพย์ต่อพระเจ้า ความพอเหมาะพอควรในความประพฤติหรื อ
เกี่ยวกับเรื่ องอื่นใดก็ตามจะมีพ้นื ฐานวิธีปฏิบตั ิ และความรังเกียจคอยกีดกันไม่ให้นกั เรี ยนเปิ ดจิตใจ
ออกรับความรู ้ คนที่ไม่มีความรังเกียจเลยนั้นหาได้ยากมาก การไม่ยอมให้ผอู ้ ื่นทาตามใจชอบนั้น
เลวร้ายยิง่ กว่าความไม่รู้เสี ยอีก เมื่อพระเยซูตรัสถึงเรื่ องการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย พวกซาดูกายชั้นสู ง
ซึ่งยึดเหตุผลเป็ นหลักปฏิบตั ิได้แสดงอาการเยาะเย้ยพระองค์โดยตั้งคาถามพระองค์วา่ หญิงซึ่ งมีสามีเจ็ด
คนนั้นเมื่อพวกเขาตายไปหมดแล้วและเกิดมาใหม่ใครจะได้เป็ นสามีของหญิงผูน้ ้ นั ในสมัยนั้นพวก ซา
ดูกายเป็ นคนมีความรู้ หัวสู งและเป็ นนักวิจารณ์ เมื่อพระเยซูทรงเล่าให้พวกเขาฟังถึงความรักของพระ
เจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนทั้งคนดี และคนบาปพระองค์ก็ตอ้ งเผชิ ญกับพวกฟาริ สีซ่ ึงมีความฉลาดและ
คิดว่าตนมีศีลธรรมดีกว่าคนอื่น และไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนสามัญเพราะคิดว่าตนเองดีกว่าพวก
นั้นมาก ดังนั้นพระองค์จึงทรงเล่าเรื่ องบุตรชายผูส้ ุ รุ่ยสุ ร่าย และเรื่ องความแตกต่างในการอธิ ษฐานของ
พวกฟาริ สีและพวกเก็บภาษี เมื่อนักปกครองหนุ่มคุกเข่าลงตรงพระพักตร์ พระเยซูและทูลถามพระองค์
อย่างสุ ภาพถ่อมตัวถึงเรื่ องจะทาอย่างไร จึงจะได้ชีวติ นิ รันดร์ นั้นดูเหมือนกับว่าเขาเป็ นผูเ้ ปิ ดจิตใจ
รับคาสอนของพระองค์ แต่เมื่อพระเยซูตรัสตอบว่าให้เขาขายสิ่ งของทั้งหมดที่เขามีแจกจ่ายให้แก่คน
ยากจนแล้วติดตามพระองค์ไป ชายหนุ่มผูน้ ้ นั ก็เปลี่ยนความตั้งใจและมีสีหน้าโศกเศร้าทันทีและเขาก็
“ออกไปเป็ นทุกข์เพราะว่าเขามีทรัพย์สิ่งของเป็ นมาก” (มาระโก 10:22)
พระเยซูทรงเผชิ ญกับสาวกที่มีความรังเกียจผูอ้ ื่นด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วนั้น คนเหล่านั้นอยากจะ
ให้เขาเองได้รับประทานอิ่มและให้หายจากโรค แต่เขาไม่อยากสู ญเสี ยทรัพย์สมบัติของเขาและไม่อยาก
ให้ทางดาเนินชี วติ ของเขาเปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้มนุ ษย์ทวั่ โลกมีความรู ้สึกเช่นเดียวกับคนเหล่านั้น
ด้วย มนุษย์ส่วนมากอยากจะให้พระเยซูทรงรักษาโรคของเขาและอยากจะเป็ นคนพ้นจากการรับโทษ
ชัว่ นิรันดร์ แต่เมื่อเขาได้ยนิ คาสอนถึงเรื่ องการกลับใจเสี ยใหม่ การปรนนิบตั ิพระคริ สต์การเสี ยสละเขา
ก็ไม่สนใจและกลับหันหลังให้พระคริ สต์ การชักชวนคนให้กลับใจเสี ยใหม่น้ นั ยากมาก เมื่อเขาไม่เต็ม
ใจที่จะกลับใจ
นักเรี ยนที่มีความรังเกียจและไม่เต็มใจที่จะใคร่ ครวญคาสอนของพระเจ้านั้นเป็ น
อุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดของครู

7. คนจับจด
ถ้าสาวกของพระคริ สต์สามารถปรนนิบตั ิพระคริ สต์ตามที่เขาเข้าใจ และได้รับไว้อย่างซื่ อสัตย์
ด้วยความเต็มใจจะดีมากทีเดียว แต่พวกเขาไม่ได้ทาดังนี้เลย เพราะว่ามนุษย์เป็ นคนบาปเขาจึงมีความ
ตั้งใจ,ความรู ้ฉลาดและความรักใคร่ ไม่สมบูรณ์ นี่เป็ นความจริ งสาหรับพวกสาวกและผูอ้ ื่นในสมัยนั้น
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ด้วย คนเป็ นจานวนมากในสมัยนั้นที่อยากจะปรนนิบตั ิพระคริ สต์ ไม่เต็มใจสละทุกสิ่ งทุกอย่างและ
เผชิญกับความทุกข์ลาบากซึ่ งคนที่อยากเป็ นสาวกของพระคริ สต์ควรทาได้เลย ความสนใจในพระกิตติ
คุณของบุคคลบางคนลดลง และแม้แต่มิตรสหายที่ดีที่สุดบางคนของพระคริ สต์ก็ยงั ลังเลที่จะติดตาม
พระองค์ ภาพที่พระองค์ได้ทรงวาดไว้เรื่ องพืช เมล็ดที่ตกบนทางและงอกขึ้นเร็ ว แต่ถูกแสงแดดเผาให้
เหี่ ยวไปนั้นก็หมายถึงสิ่ งที่พระองค์ตอ้ งประสบ
สมัยนี้ก็เหมือนกับสมัยโน้น การทดลอง ความทุกข์ลาบาก การถูกข่มเหงทาให้บุคคลที่ติดตาม
พระองค์ลดน้อยลงนักศาสนาชื่อมาร์ควิส (Marquis) กล่าวว่า “บุคคลหลายคนเริ่ มต้นปรนนิบตั ิพระเยซู
คริ สต์เจ้า แต่ภายหลังใจอันร้อนรนของเขาก็หมดสิ้ นไป แล้วเขาก็เลิกติดตามพระองค์แม้พระเยซูเองก็
ไม่ทรงสามารถชักชวนพวกเขาให้ปรนนิบตั ิต่อไปได้ พระคริ สต์ทรงสอนคนเป็ นจานวนหลาย ๆ พัน
คนอย่างดีที่สุดเป็ นเวลาสามปี แต่ในที่สุดมีสาวกที่พระองค์เชื่อถือได้เพียงหนึ่งร้อยยีส่ ิ บคนเท่านั้น แต่
บุคคลหนึ่งร้อยยีส่ ิ บคนนี้พระองค์ก็ตอ้ งทรงหนุ นใจ พวกเขาโดยการสั่งสอนเป็ นเวลาสี่ สิบวันภายหลัง
จากที่พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความวตายแล้ว (8) นี่ เป็ นภาพอันน่าสลดใจของผลแห่งการสอนของ
พระบรมครู ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าผูท้ ี่มีความรู ้นอ้ ย และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนายังสามารถสอน
ได้ผลดีกว่าพระบรมครู อีก
ตัวอย่างที่เด่นชัดที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของผูท้ ี่อยากจะปรนนิบตั ิพระคริ สต์ คือเรื่ อง
นักปกครองหนุ่มผูร้ ่ ารวยคนหนึ่งซึ่ งเราได้กล่าวถึงแล้ว เขามีความรู ้และความสนใจมาก แต่เขาไม่เต็ม
ใจสละทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อปรนนิบตั ิพระคริ สต์ ไม่เคยมีชายหนุ่มคนใดเลยที่ละทิ้งโอกาสที่ดีเพื่อ
มิตรภาพ การรับใช้ และการมีชื่อเสี ยง ตัวอย่างอีกเรื่ องหนึ่งซึ่ งเรากล่าวถึงแล้วคือเปโตรแม้วา่ เขา
ปฏิญาณว่าเขาจะเป็ นคนซื่ อสัตย์จนตายเขาก็ละทิ้งพระคริ สต์
หันหลังให้พระองค์และได้ปฏิเสธ
พระองค์อย่างหยาบคายเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพวกศัตรู
ครั้งหนึ่งขณะที่พระคริ สต์ทรงเทศนาเมื่อคนเป็ นจานวนมากได้หนั หลังให้พระองค์ พระองค์
ตรัสถามสาวกอย่างสิ้ นหวังว่า “ท่านทั้งหลายจะกลับถอยไปด้วยรึ ?” (ยอห์น 6 :67) ภายหลังที่พระองค์
ทรงถูกตรึ งบนไม้กางเขน สาวกที่สนิทที่สุดของพระองค์กลับไปทางานของเขาตามเดิม เพราะเขารู้สึก
ว่าพระคริ สต์และพวกเขาได้พา่ ยแพ้แล้ว “สาวกสิ บเอ็ดคนวิง่ ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนแกะ ที่
แตกตื่นเข้าไปหลบซ่อนตามเงามืดเพื่อให้พน้ อันตราย” (9)
ถ้าเหตุร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นกับพระเยซู ผูท้ รงเป็ นพระบรมครู ผทู ้ รงพระปรี ชาสามารถกว่ามนุษย์
คนหนึ่งคนใดแล้วและทาให้พระคริ สต์ทรงรู ้สึกผิดหวังแล้ว เราก็ไม่ควรแปลกใจเมื่อมีเหตุร้ายเช่นนั้น
เกิดขึ้นกับเรา และทาให้งานของเราเกิดผลน้อย เมื่อเราคิดถึงความจริ งว่าการชวนเด็กมาเรี ยนพระคัมภีร์
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นั้นง่ายแต่การชักชวนให้เขามาเรี ยนอย่างสม่าเสมอนั้นยาก เมื่อเด็กที่อยูใ่ นวัยรุ่ นซึ่ งเคยมาเรี ยนรวีวาร
ศึกษาหยุดเรี ยนเราควรจาสิ่ งที่เกิดขึ้นแก่พระบรมครู และให้สิ่งนั้นเป็ นเครื่ องหนุนใจเรา
ถ้าผูอ้ ่านอ่านบทนี้แล้วจะรู ้สึกบังเกิดความท้อถอยก็ควรจะจาไว้วา่
แม้พระคริ สต์เองก็ตอ้ ง
เผชิญกับความลาบาก และความทุกข์ยากพระองค์ทรงปฏิบตั ิงานด้วยความอดทนและทรงปั้ นให้พวก
สาวกเป็ นนักเทศน์และครู ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ผลดียงิ่ ที. อาร์ . โกลเวอร์ (T. R. Glover) กล่าวว่า
“การอัศจรรย์อนั ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ ก็คือการเปลี่ยนแปลงในพวกสาวกซึ่ งเกิดจากการ
สอนและความสัมพันธ์กบั พระคริ สต์” (10) การสอนและการฟื้ นขึ้นมาจากความตายของพระคริ สต์
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หนุ นใจพวกสาวกให้ออกไปสั่งสอนมนุษย์ทวั่ โลก สาวกสิ บสองคนได้สละ
ชีวติ ของเขาในการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐเรื่ องความรอด เขาเริ่ มสอนคริ สต์ศาสนาซึ่ งในที่สุดได้เผยแพร่
ให้คนทราบไปทัว่ โลก “ถ้าเราตรวจดูผลการสอนของพระคริ สต์เราจะตระหนักว่าพวกสาวกที่พระเยซู
ทรงสอนเป็ นครู ที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมา สาวกสิ บสองคนนี้ได้สอนถึงวิธีเปลี่ยนแปลงชีวติ ของมนุษย์
โดยสิ้ นเชิง” (11) เพราะเหตุน้ ีบางคนจึงพูดว่า “คนเหล่านั้นที่เป็ นพวกคว่าแผ่นดิน” (กิจการ 17:6)
ต่อไปเราจะพิจารณาว่าพระคริ สต์ทรงปั้ นให้พวกสาวกมีอุปนิสัยดีได้อย่างไรในบทเรี ยนบทที่สองนี้ให้
เราพยายามทาสิ่ งสามประการ ประการแรกให้เราตรวจดูนกั เรี ยนของเราซึ่ งมีนิสัยคล้าย ๆ กับสาวกของ
พระคริ สต์ ประการที่สองให้เราเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการงานของเราคืออะไร ประการที่สามเราได้รับ
การหนุนใจให้ปฏิบตั ิงานของเราอย่างซื่ อสัตย์.
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บทที่ 2 คำถำม
1. จงแบ่งแยกพวกสาวกตามอุปนิสัยของเขา อธิ บายว่าเขามีอุปนิสัยเป็ นอย่างไร?
2. เราจะช่วยนักเรี ยนแต่ละคนที่เราสอนให้มีอุปนิสัยเจริ ญขึ้นได้อย่างไร?
3. จงเลือกนักเรี ยนที่ท่านสอนห้าคนแล้วบรรยายอุปนิ สัยของเขา (นักเรี ยนที่ท่านสอนใน
โรงเรี ยนรวีวารศึกษา)
4. จงเลือกคนในพระคัมภีร์อย่างน้อยสองคน เช่น ซักคายและมาเรี ย มัฆดาลา แล้วก็บรรยายถึง
อุปนิสัยของเขา
5. การเป็ นคนบาปหมายความว่าอย่าไร? การเป็ นคนบาปนั้นบังเกิดผลร้ายแก่อุปนิ สัยและ
บุคคลิกลักษณะของผูน้ ้ นั อย่างไรบ้าง?
6. การเป็ นคนที่มีความรู ้นอ้ ยเป็ นความผิดบาปไหม? จงให้เหตุผลในคาตอบของท่าน
7. ทาไมคนจึงมีความรังเกียจผูอ้ ื่น?
8. เราจะช่วยคนที่มีความรังเกียจคนต่างชาติได้อย่างไร?
9. ในปั จจุบนั นี้ คนมีความรังเกียจอะไรบ้าง?
10. ท่านรู ้หรื อไม่วา่ ทาไมในสมัยพระเยซูพวกยูดาห์จึงรังเกียจพวกสะมาเรี ย?
11. ทาไมคนเป็ นจานวนมากจึงรู ้สึกลาบากใจในกิจการงานที่เขาได้รับมอบหมายให้ทา? ทาไม
คนจึงมีใจโลเลไม่มนั่ คง?
12. จงพิจารณาถึงจิตใจอันโลเลไม่มนั่ คงของนักปกครองหนุ่ม (มาระโก 10:22)
13. ท่านรู ้หรื อไม่วา่ ทาไมคนเป็ นจานวนมากจึงพากันละจากพระเยซูและปฏิเสธไม่ติดตาม
พระองค์อีกต่อไป?
14. ทาไมสาวกของพระเยซูจึงไม่สามารถเข้าใจคาสอนของพระองค์?
15. จงบรรยายให้เห็นจริ งว่าพวกสาวกทั้งสิ บสองคนมีใจโน้มเอียงไปในทางผิดบาป.
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บทที่ 3 ควำมมุ่งหมำยในกำรสอนของพระคริสต์
สิ่ งสาคัญสิ่ งหนึ่งที่ช่วยในการสอนก็คือ ความมุ่งหมายในการสอนที่ละเอียดและชัดเจน ครู
หลายคนสอนโดยไม่มีความมุ่งหมายที่แน่นอน เขาสอนเฉพาะสิ่ งที่เขาต้องสอนเท่านั้น การกระทา
เช่นนี้ทาให้ครู และนักเรี ยนขาดความสนใจ ถ้าครู และนักเรี ยนขาดความมุ่งหมายก็จะไม่มีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอน ไม่เห็นเหตุการณ์ในระยะไกลและไม่มีจุดประสงค์ ยิง่ กว่านั้นเขายังขาดความรู ้ในการหยัง่ ผล
แห่งคาสอนของเขา เขาไม่มีจุดมุ่งไปยังที่แห่งใดเลยและเขาเองก็ไม่รู้วา่ เขาถึงจุดที่เขาต้องการแล้วหรื อ
ยัง
พระเยซูไม่ทรงเป็ นเช่นนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงสอนเพราะพระองค์ทรงถูกขอร้องเท่านั้น
พระองค์ทรงสอนเพราะพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมาย และพระองค์ทรงมีจุดสุ ดท้ายอันแน่นอน ที่จะต้อง
ทรงทาให้สาเร็ จ พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีวา่ พระองค์ทรงต้องการสิ่ งใด และพระองค์ก็ได้ทรงมุ่งหน้า
กระทาจนสาเร็ จ พระองค์ทรงรู ้วา่ พระองค์จะทรงดาเนินไปทางไหน และพระองค์ก็ได้ทรงดาเนินไป
ตามทางนั้นด้วยความมัน่ คงแน่นอนโดยไม่ยอมให้ความผิดหวังหรื ออุปสรรคขัดขวางเลย “เราได้มา
เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ ” (ยอห์น 10:10) พระองค์ทรงแสวงหาทางที่จะ “เปลี่ยนชีวติ ของพวกสาวก
ของพระองค์และให้พวกสาวกเป็ นผูเ้ ปลี่ยนชีวติ คนอื่น ๆ และก่อตั้งสังคมมนุษย์ข้ ึนใหม่” (1) มีหลาย
สิ่ งหลายอย่างรวมอยูใ่ นความมุ่งหมายอันสาคัญข้อนี้ดว้ ย

1. ก่อรู ปอุดมคติอนั ถูกต้ อง
อุดมคติเป็ นกาลังที่มีอานาจและไม่มีตวั ตนสาหรับเสริ มสร้างอุปนิสัย
อุดมคติจดั สรรค์
แผนการณ์นาทางดาเนินชีวิตและควบคุมความประพฤติของเราทั้งหมด แรงกระตุน้ แห่งสัญชาติญาณ
ส่ วนใหญ่ก็ถูกครอบครองโดยอุดมคติดว้ ย หนุ่มสาวปฏิเสธไม่ดื่มเหล้า,ไม่สูบบุหรี่ หรื อไม่เต้นรา
เพราะอุดมคติที่เขามีอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ เด็กหนุ่มสาวที่ต่อต้านการชักชวนของเพื่อนได้ก็เพราะเขารู ้สึก
ถึงความจริ งที่วา่ บรรพบุรุษของเขาไม่เคยมีผใู ้ ดได้กระทาผิดเช่นนั้นเลย ดับบลิว. เอส. เอทเธอร์ น (W.
S. Athearn) กล่าวถูกต้องทีเดียวว่า “อุดมคติคือลูกรอกที่ชกั ธรรมชาติด้ งั เดิมของเราให้ข้ ึนสู่ ระดับที่
สู งขึ้น” อุดมคติทาให้อารมณ์ปรารถนาและความตั้งใจอันแน่วแน่ของเราบังเกิดผล
คาปฏิญาณของคริ สเตียนสามคนซึ่ งอุทิศทรัพย์สินและอุทิศตนเองเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้านั้น
อาจจะบังเกิดผลไม่เหมือนกันเลย ถึงแม้วา่ เขาจะมีความจริ งใจเท่ากัน คนหนึ่งอาจจะมีความคิดว่าเขาจะ
ถวายของก็ต่อเมื่อเขารู ้สึกอยากจะถวาย และไม่รู้สึกว่ามีสิ่งใดเป็ นข้อผูกมัดนอกจากว่านักเทศน์จะได้
เสนอต่อเขา คนที่สองอาจจะเชื่อเรื่ องถวายเงินหนึ่งส่ วนในสิ บส่ วนไม่มากหรื อไม่นอ้ ยกว่านั้น และไม่
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ว่าเขาจะมีรายได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม คนที่สามอาจจะคิดว่าทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นของพระเจ้า และถ้าเขา
มีรายได้มากเขาก็ถวายพระเจ้าเก้าส่ วนในสิ บส่ วน อุดมคติทาให้ความตั้งใจแน่วแน่ของเขามีผลลัพธ์
ต่างกัน ความรู ้ที่ถูกต้องจาเป็ นสาหรับการดาเนิ นชีวติ ที่ถูกต้อง ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะดารงชี วติ อยูด่ ีกว่าความรู ้
ของเขาไม่ได้ ความประพฤติที่ถูกต้องเกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้อง ผูท้ ี่ช่วยคนอื่นให้มีอุดมคติน้ นั เป็ นผู ้
ที่ตดั สิ นว่าผูท้ ี่เขาช่วยนั้นจะทาอะไรต่อไปในอนาคต
พระเยซูทรงมีพระประสงค์ที่จะก่อให้เกิดอุดมคติข้ ึน
“เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็ นผูด้ ี
รอบคอบ, เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผูอ้ ยูใ่ นสวรรค์น้ นั เป็ นผูด้ ีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พระคริ สต์ทรงพยายามให้มนุษย์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงธรรมชาติของพระเจ้าและความรู ้สึกที่
พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์
พระคริ สต์ทรงแสดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาที่รักซึ่งทรงเป็ นทุกข์ในความผิด
บาปของมนุษย์มากที่สุด เรื่ องอุปมาเกี่ยวกับเหรี ยญเงินหาย,แกะหาย เด็กหลงทาง เหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงความรู ้สึกในจิตใจของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ พระเยซูทรงแสดงให้มนุษย์เห็นว่าเขาจะเข้าไปใน
อาณาจักรสวรรค์ดว้ ยตัวของเขาเองเท่านั้นไม่พอ เขาจะต้องมีอิทธิ พลแห่งจิตวิญญาณของพระเจ้าซึ่ งได้
บังเกิดใหม่ในตัวเขาด้วย เรื่ องนี้เห็นได้ชดั ในการสนทนาระหว่างพระเยซูกบั นิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-14)
พระคริ สต์ได้ทรงกล่าวเรื่ องนี้ไว้โดยย่อในคาสอนบนภูเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องหลักสาคัญแห่ง
ความสุ ข, คุณสมบัติและวิธีปฏิบตั ิซ่ ึงบรรยายอุปนิสัยของประชาชนในราชอาณาจักรทั้งในด้านส่ วนตัว
และความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น พระองค์ทรงเตือนประชาชนไม่ให้มีความเย่อหยิง่ , ความโลภ, ไม่ให้โกรธ
เคืองกับพวกพี่นอ้ ง และไม่ให้มองดูผหู ้ ญิงด้วยความใคร่ พระองค์ทรงสอนปรัชญาเพื่อนาความ
ประพฤติของเรา เพราะว่าความประพฤติเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของเรา ดังที่ ดับบลิว. เจ. แมค
กลอทลิน (W. J. Glothlin) คิดตัดสิ นใจขณะเมื่อเขาได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าชายผูห้ นึ่งเดินตามเขามาใน
สวนสาธารณะตอนกลางคืน
เขาคิดถึงปรัชญาแห่งชีวติ ของชายผูน้ ้ นั มากกว่าที่จะคิดว่าชายผูน้ ้ นั มี
รู ปร่ างใหญ่โต, เป็ นชาวนิ โกร หรื อว่าถือปื นหรื อเปล่าเสี ยอีก
ฝูงคนล้อมรอบพระเยซูเพราะว่าพระองค์ได้ทรงให้ความจริ งเพื่อเลี้ยงจิตใจที่หิวกระหายของ
เขา ครู รวีวารศึกษาอาจจะได้รับบทเรี ยนที่ดีจากความจริ งข้อนี้ นักเรี ยนของเราจะมาเรี ยนกับเราถ้าเรา
เลี้ยงอาหารแห่งจิตใจของเขาอย่างสม่าเสมอ เหมือนกับนกพวกหนึ่งที่อยูต่ อนกลางทวีปยุโรปซึ่ งบิน
กลับมายังสถานที่เดิมของมันตรงตามเวลา เพราะว่าชายคนหนึ่งได้เขียนไว้ในพินยั กรรมของเขาก่อน
ตายว่าให้คนจัดหาอาหารไว้ให้นกเหล่านั้นกิน ณ ที่น้ นั ตามเวลาอย่างสม่าเสมอ นักเรี ยนของเราก็
เหมือนกัน เขาจะกลับมาเรี ยนกับเราอีกถ้าเราให้บางสิ่ งที่มีคุณค่าสาหรับเขา ความรับผิดชอบในการ
จัดตั้งโรงเรี ยนรวีวารศึกษาไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั จานวนคนที่มาเยีย่ ม แต่ข้ ึนอยูก่ บั การสอนและการไปเยีย่ ม
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เยียนเป็ นข้อใหญ่ การที่จะทาให้คนมาเรี ยนนั้น ควรจะให้มีการแนะนาสั่งสอนเป็ นแรงดึงจากภายใน
และให้มีการชักชวนเป็ นแรงดันจากภายนอกด้วย “ความกระตือรื อร้น การเล่าเรื่ องที่น่าสนใจ การพูดที่
คล่องแคล่วเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความรู ้ข้ ึนได้เลย แต่ตอ้ งมีความประสงค์ที่จะสอนสิ่ งที่จะ
เป็ นประโยชน์ต่อชีวติ ของบุคคลด้วย” (2)
ในทุกวันนี้ถา้ การสอนของเรามีขอ้ เน้นเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาและการดาเนินชี วติ แล้วเราก็
อย่าลืมที่จะปลูกฝังความจริ งเรื่ องพระเจ้าไว้ในจิตใจของนักเรี ยนของเราแล้วเสริ มสร้างอุดมคติแห่ง
ชีวติ ให้แก่พวกเขาด้วย อุดมคติที่ยงิ่ ใหญ่หรื อความรู ้สึกทางจิตใจเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการรวมชีวิตเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน นักจิตวิทยากล่าวว่า “ผูใ้ ดมีความคิดในจิตใจอย่างไร เขาก็เป็ นอย่างนั้น” (สุ ภาษิต
23:7)

2. ก่อให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ อย่ ำงรุนแรง
พระเยซูไม่ได้ทรงสั่งสอนเพียงแต่ให้เรามีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องจิตวิญญาณและศีลธรรมจรรยา
เท่านั้น พระองค์ทรงรู ้ดีวา่ คาบอกเล่าเท่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะสามารถมีชยั ชนะเหนื อแรงกระตุน้ แห่ง
สัญชาติญาณและสิ่ งแวดล้อมอันชัว่ ร้าย ใครคนหนึ่งอาจจะมีความรู ้มากเกี่ยวกับเรื่ องความชัว่ ร้ายของ
ความวิปริ ตทางกามารมณ์, อันตรายของการดื่มสุ รา อันตรายของการเล่นการพนัน แต่กระนั้นเขาก็ยงั
มัว่ สุ มอยูก่ บั สิ่ งเหล่านั้นบางอย่างหรื อทุกอย่างเลย เราจะพบคนหลายคนอยูใ่ นแหล่งอบายมุขทั้ง ๆ ที่
คนเหล่านั้นมีความรู ้เรื่ องคุณความดี และความบริ สุทธิ์ เป็ นอย่างดี ชายจรจัดคนหนึ่งเดินเข้าไปใน
บริ เวณวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วเขาก็อ่านหนังสื อภาษากรี กอย่างคล่องแคล่วเท่า ๆ กับภาษาอังกฤษ เมื่อ
นักเรี ยนพากันมามุงดูเขา ๆ ก็ถอดหมวกออกส่ งไปรอบ ๆ ขอสตางค์จากนักเรี ยนเพื่อเอาเงินนั้นไปซื้ อ
เหล้าดื่มอีก
มีผกู ้ ล่าวว่า นักศึกษาในวิทยาลัยบางคนก็ได้มวั่ สุ มกับความชัว่ ร้ายอย่างเปิ ดเผย ผูท้ ี่ได้รับ
ปริ ญญาจากวิทยาลัยมากกว่าห้าร้อยคนได้รับการช่วยเหลือให้พน้ จากถิ่นสกปรกในนิ วยอร์ ค นักศึกษา
บางคนเหล่านั้นได้ไปในถิ่นสกปรกก็เพื่อช่วยคนที่อยูท่ ี่นนั่ ให้มีชีวติ ดีข้ ึน แต่ในที่สุดเขาเองได้ตกลงไป
ในแหล่งชัว่ ร้ายนั้น เปล่าเลย, พระบรมครู ไม่ได้ทรงเชื่อว่าความรู ้อย่างเดียวสามารถแก้ไขปั ญหาทุกสิ่ ง
ทุกอย่างได้ เมื่อพระคริ สต์ตรัสว่า “ความจริ งนั้นจะกระทาให้ท่านทั้งหลายเป็ นไทย” (ยอห์น 8:32)
พระองค์ตรัสแก่พวกยูดาห์ซ่ ึ งเชื่อในพระองค์ และพระองค์ทรงสอนพวกเขาว่าการเป็ นไทยนั้นขึ้นอยู่
กับความเชื่อฟังของเขาต่อพระดารัสของพระองค์



ข้อความนี้ไม่มีในพระคัมภีร์ภาษาไทย เพราะฉะนั้นจึงแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ
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ดังนั้นพระคริ สต์จึงทรงสั่งสอนพวกสาวกให้บงั เกิดความมัน่ ใจและรู ้เรื่ องความจริ งด้วย หรื อ
อีกนัยหนึ่งพระองค์ทรงรู ้วา่ การกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึก และการทาให้ความรู ้สึกเจริ ญขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นมากจุดมุ่งหมายอันสุ ดท้ายของพระองค์ก็คือความตั้งพระทัย พระองค์ทรงเข้าพระทัยเช่นเดียวกับ
เราว่าการที่จะทาให้ความจริ งบังเกิดผลดีที่สุดนั้นจะต้องให้คนมีความสนิทสนมกัน และมีความเข้าใจ
เรื่ องความจริ งด้วยความรู ้สึกในสิ่ งที่เหมาะที่ควรนั้นจะต้องเจริ ญขึ้นดังที่ ดับบลิว. เอ. สไควร์ ส (W. A.
Squires) กล่าวว่า “พระองค์ทรงสนพระทัยกับทุกสิ่ งในชีวติ ของสาวก ไม่ใช่ทรงสนพระทัยเฉพาะแต่
การดาเนินความคิดของพวกเขาเท่านั้น” พระองค์ทรงอบรมชีวติ ของสาวกในด้านอารมณ์เท่า ๆ กับใน
ด้านความรู ้เหมือนกัน (3) ด้วยพระประสงค์ดงั นี้พระองค์จึงทรงพยายามทาให้คนสนใจในเรื่ องที่
พระองค์ทรงเล่าและทรงปรารถนาที่จะบอกเล่าถึงเรื่ องนั้นให้เขาฟังด้วย คาถามที่พระองค์ทรงถามติด
ปากก็คือ “ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร?” (มัทธิว 18:12) และ “พวกท่านคิดเห็นอย่างไรด้วยเรื่ องพระ
คริ สต์?” (มัทธิว 22:42) ขณะเมื่อพระองค์ทรงจูงใจเขาให้ตรึ กตรองถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ความสนใจ
ของเขาก็จะถูกกระตุน้ ขึ้น และความเชื่อมัน่ ก็จะฝังลึกลงไปในจิตใจของเขา นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรง
ขอร้องให้พวกเขามีความรักและความรู ้สึกอันอ่อนโยนด้วย ตัวอย่างที่ดีซ่ ึ งแสดงให้เห็นความจริ งข้อนี้ก็
คือเมื่อพระองค์ทรงพยายามที่จะฝังความจงรักภักดีในจิตใจของเปโตรโดยตรัสถามเขาถึงสามครั้งว่า
“ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้หรื อ?” (ยอห์น 21:15)
นอกจากนั้นพระคริ สต์ยงั ทรงกล่าวถึงความเกลียดชังด้วย เพื่อให้ความเชื่ อมัน่ ฝังลึกลงไปใน
จิตใจของประชาชน พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงความกลัวนรก และความกลัวความผิดบาปและพระองค์
ได้ทรงเน้นถึงรางวัลและโทษซึ่งพวกเขาจะได้รับ
เมื่อพระองค์ตรัสถึงคาพิพากษาที่จะมาถึงในวัน
ข้างหน้า พระองค์ตรัสถึงคนที่ถูกจับออกไปทิ้งในที่มืดภายนอกว่า “มีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”
(มัทธิว 25:30)
การเน้นเช่นนี้ทาให้คนมีความรู ้สึกว่าพวกสาวกที่ได้ฟังคาสอนของพระคริ สต์ นั้นเกิดมีใจร้อน
รนที่จะประพฤติตามคาสอนของพระคริ สต์ เพราะพวกเขาตระหนักว่าคาสอนของพระคริ สต์เป็ นสิ่ ง
สาคัญและเป็ นความจริ ง พระคริ สต์ทรงทาให้ความรู ้เจริ ญขึ้นเพื่อต่อสู ้กบั สิ่ งต่าง ๆ เราผูเ้ ป็ นครู ดาเนิน
ตามตัวอย่างของพระคริ สต์ในข้อนี้ได้ ถ้าคาสอนของเราบังเกิดผลนักเรี ยนก็จะเดินออกจากห้องเรี ยน
ด้วยความรู ้สึกถึงคุณค่าของสิ่ งที่เขาได้เรี ยนอย่างชัดแจ้ง และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบตั ิสิ่งนั้น
โดยการสอนเช่นนี้เท่านั้นที่ทาให้ครู มีจุดมุ่งหมายซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีในสมัยที่คนไม่ได้ฝักใฝ่ ในศาสนา
คาสอนควรจะเป็ นเครื่ องหนุ นความเชื่ อมัน่ มากกว่าทาให้ความเชื่อลดถอยลง หนุ่มสาวควรจะมีจิตใจ
เข้มแข็ง เพื่อจะได้สามารถดาเนินชีวติ ในทางที่ดีท่ามกลางสิ่ งแวดล้อมอันชัว่ ร้ายได้ เมื่อบิดาของลุด
ยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) พาลูกชายของเขาไปเที่ยวทางเรื อ มีผมู ้ าบอกเขาว่าลูกชายของเขาปี น
32

ขึ้นไปบนเสากระโดงเหนือน้ าและลูกของเขาจะต้องตายแน่ ๆ ถ้าเขาปล่อยไม้ที่เกาะไว้น้ นั บิดาของเขา
ตอบว่า “แต่ลูกชายของฉันจะไม่ปล่อยไม้ที่เกาะไว้น้ นั ” เราควรจะช่วยนักเรี ยนของเราให้มีความเชื่อมัน่
มากยิง่ ขึ้น เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ปล่อยให้ความเชื่อมัน่ ของเขาเสื่ อมถอยลง

3. กลับใจมำหำพระเจ้ ำ (4)
งานสาคัญสิ่ งแรกของครู ก็คือการผูกพันนักเรี ยนไว้กบั พระเจ้าอย่างเหมาะสม นี่เป็ นการปฏิบตั ิ
ชั้นต้นทางศาสนาของแต่ละบุคคลและเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ สิ่ งหนึ่ง การเรี ยนจะสมบูรณ์เต็มที่ไม่ได้ถา้ ไม่
มีการตอบ การสอนถึงเรื่ องศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกันถ้าไม่มีผตู ้ อบรับพระเจ้า คนไม่
อาจจะมีความสัมพันธ์กบั ตนเอง หรื อกับผูอ้ ื่นอย่างถูกต้องได้เลย เว้นเสี ยแต่วา่ เขาจะได้มีความสัมพันธ์
อย่างถูกต้องกับพระเจ้าเสี ยก่อน นี่เป็ นรากฐานสิ่ งเดียวเท่านั้นที่จะร่ วมชีวติ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
อย่างแท้จริ ง ชีวติ คนเราเปรี ยบเหมือนกับเข็มซึ่ งเป็ นเหมือนกับแม่เหล็กซึ่ งหันเหไปมาจนกระทัง่ ชี้ไป
ทางทิศเหนื อจึงหยุดนิ่ง ชีวิตของเราจะตั้งรากฐานมัน่ คงก็ต่อเมื่อได้มีความสัมพันธ์กบั พระคริ สต์แล้ว
เท่านั้น จอช บิลลิงส์ (Josh Billings) กล่าวถูกต้องทีเดียวว่า “เราไม่สามารถที่จะมีการแข่งม้าอย่าง
ซื่ อสัตย์ได้เลย นอกจากว่าเราจะมีมนุษย์ผซู ้ ื่ อสัตย์เสี ยก่อน” ความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์
ได้กลับใจเสี ยใหม่และหันมาหาพระเจ้าเท่านั้น นี่ เป็ นรากฐานแห่งความเจริ ญของศีลธรรมจรรยาทุก
ชนิด
กิจการทั้งหมดของชีวติ จะต้องดาเนินไปจากจุดศูนย์กลาง ข้อนี้นนั่ คือการกลับมาหาพระเจ้า
ศูนย์กลางนี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในการดัดแปลงแก้ไขชีวติ ให้เหมาะสม
“จิตวิญญาณของวัฒนธรรม
ทั้งหมดก็คือวัฒนธรรมแห่งจิตวิญญาณ” หมายความว่าจิตใจที่ดีจะทาให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี ถ้าจิตใจเลว
ก็จะเกิดวัฒนธรรมที่ดีไม่ได้ พวกคาธอลิคพูดถูกทีเดียวว่า ปั ญหาต่าง ๆ เช่นเรื่ องเพศนั้นสามารถจะ
แก้ปัญหาได้ก็โดยทางความรู ้กระจ่างชัดถึงเรื่ องความกลัวและความรักของพระเจ้าเท่านั้น
ความ
พอเหมาะพอควรและสันติสุขของโลกก็แก้ไขด้วยวิธีเดียวกันกับเรื่ องเพศเหมือนกัน ดังนั้นพระคริ สต์
จึงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33) และพระองค์ยงั ตรัสอีกว่า “ถ้าท่านทั้งหลาย
มิได้กลับใจเสี ยใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน” (ลูกา 13:3) แล้วพระองค์ได้ตรัสแก่นิโคเดมัสผูม้ ี
วัฒนธรรมดีวา่ “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้วจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) ด้วยเหตุน้ ี
เองสิ่ งแรกที่พระคริ สต์ทรงกระทาก็คือทรงพยายามที่จะให้มนุษย์กลับใจเสี ยใหม่และหันมาหาพระเจ้า
ในฐานะที่เราเป็ นครู การงานอันยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องทาก็คือการทาให้คนกลับใจเสี ยใหม่และหันมา
หาพระเจ้า
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ประสบการณ์แห่งการกลับมาหาพระเจ้า เรี ยกว่าการบังเกิดใหม่, การฟื้ นขึ้นมาจากความตาย,
การรู้กระจ่าง, จิตใจใหม่และการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเสี ยใหม่ การกลับมาหาพระเจ้าอาจจะแตกต่าง
กันทางรู ป, ทางอารมณ์,อายุ, วัฒนธรรมและขั้นแห่งความผิดบาป แต่ในทุกกรณี จะต้องให้มนุษย์มี
ความสัมพันธ์อนั กลมกลืนกับพระเจ้าประสบการณ์ที่คนหันกลับมาหาพระเจ้าอาจจะเป็ นประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผใู ้ ดรู ้หรื อประสบการณ์ที่แปลกซึ่ งทุกคนรู ้เห็นและอาจจะเกิดขึ้นในทันทีทนั ใด หรื อ
ค่อย ๆ เกิดขึ้นก็ได้ อาจจะเป็ นประสบการณ์ในด้านความรู ้,อารมณ์ หรื อความตั้งใจหรื ออาจเป็ น
ประสบการณ์ในด้านการพ้นจากบาปหรื อการดาเนินชีวติ เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ได้ ในทุกกรณี
การถวายชีวติ ต่อพระเจ้าและการออกจากเขตแห่งความบาปเข้าสู่ เขตแห่งชีวติ คริ สเตียน
สิ่ งที่เกิดจากประสบการณ์ในการกลับใจเสี ยใหม่คือ ความตั้งใจใหม่, ความสนใจใหม่และ
กิจการใหม่อีกอย่างหนึ่งคือ “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า, ด้วยสุ ดความคิดและ
ด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของเจ้า” (มาระโก 12:30) ประสบการณ์การกลับมาหาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวติ ของ
มนุษย์ทวั่ โลก “ชาวอาฟริ กนั พวกหนึ่งในทวีปอาฟริ กาซึ่ งเป็ นพวกที่กลับใจเสี ยใหม่มีวฒั นธรรมและ
ศีลธรรมดีกว่า พวกนอกศาสนาที่มีวฒั นธรรมสู งในประเทศอเมริ กาเสี ยอีก”
มารดาของผูว้ า่ ราชการ โยเซฟ ดับบลิว โฟล์ค (Joseph W. Folk) พูดถูกทีเดียวว่า “ในวันที่ โจ
(Joe) ได้รับการต้อนรับเป็ นผูว้ า่ ราชการนั้น ฉันไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากกว่าวันที่เขาสมัครเข้าร่ วมใน
คริ สตจักรแบ๊พติสท์แม้แต่นอ้ ยเลย” ครู รวีวารศึกษาทุกคนควรสอน, อธิษฐาน และทางานจนถึงที่สุด
เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนมอบชี วติ ของเขาให้แก่พระเจ้าตั้งแต่ระยะต้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้ ทุกคนเป็ น
เหมือนกับคนสุ รุ่ยสุ ร่ายในเรื่ องที่พระเยซูทรงเล่าซึ่ งเราควรจะนาให้เขากล่าวว่า “เราจะลุกขึ้นไปหาบิดา
เรา” (ลูกา 15:18)

4. สั มพันธ์ กบั ผู้อนื่
ชีวติ ของคริ สเตียนมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์คนอื่น ๆ เท่า ๆ กับมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
แท้จริ งแล้วทั้งสองอย่างนี้ก็รวมอยูใ่ นประสบการณ์เดียวกัน เมื่อพระเยซูทรงย่อพระบัญญัติขอ้ แรกนั้น
พระองค์ได้ทรงสรุ ปความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเข้าไว้ดว้ ย “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
(มาระโก 12:33) เมื่อพระองค์ทรงย้าธรรมโอวาทเกี่ยวกับรางวัลอันไม่มีที่สิ้นสุ ด พระองค์ได้ทรงบ่งว่า
รากฐานของคาสอนก็คือให้อาหารแก่ผหู ้ ิ ว ให้น้ าแก่ผทู ้ ี่กระหาย ให้เสื้ อผ้าแก่คนเปลือยกาย แสดงความ
เมตตากรุ ณาต่อคนแปลกหน้า, คนเจ็บ และคนถูกคุมขัง (มัทธิว 25:35-36) ยอห์นกล่าวมากยิง่ กว่านั้น
อีกว่า “ถ้าผูใ้ ดว่า, ข้าพเจ้ารักพระเจ้า, และใจยังเกลียดชังพี่นอ้ งของตัว ผูน้ ้ นั เป็ นคนพูดมุสา” (1 ยอห์น
4:20)
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นัน่ หมายความว่าเรากลับใจเสี ยใหม่เป็ นคนของสังคมมากกว่าเป็ นอิสระแก่ตวั เอง เราจะต้อง
เข้ากับมนุษย์ได้เป็ นอย่างดีเท่า ๆ กับเข้ากับพระเจ้า ครั้งหนึ่ง เฮนรี่ ซี คิง (Henry C. King) กล่าวว่า
“ศาสนาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์,ความโน้มเอียง,ความพยายาม ซึ่ งไม่สามารถจะแยก
ออกจากกันได้ และเราจะเห็นรัศมีของศาสนาเมื่อเรามองเห็นว่าศาสนาสามารถทาให้สังคมบริ สุทธิ์
สะอาดและคุม้ ครองชีวิตทุกชีวติ พระเยซูทรงพยายามนามนุษย์ให้เข้ากันได้อย่างกลมเกลียวเท่า ๆ กับ
ให้เขากลับใจใหม่หนั มาหาพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงหวังที่จะให้เราทาเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน
การนาคนให้มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ในทางที่ถูกต้องนี้มีสิ่งที่จะต้องปฏิบตั ิหลายอย่างหลาย
ประการ สิ่ งหนึ่งที่พระเยซูทรงเน้นก็คือพระกิตติคุณซึ่ งกล่าวถึงเรื่ องความรัก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่ อง
พระบัญญัติ พระคริ สต์ทรงกล่าวต่อไปอีกว่า “เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วฉันใด, เจ้าจงรักซึ่ งกันและกัน
ด้วยฉันนั้น” (ยอห์น 14:36) พระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าความรักที่แท้จริ งนั้นสามารถขจัดอุปสรรคทุก
สิ่ งทุกอย่างได้ พระคริ สต์ทรงเตือนให้ระวังความเกลียดชังโดยตรัสว่า “จงขอพรให้แก่ผทู ้ ี่ประทุษร้าย
เคี่ยวเข็ญท่าน” (มัทธิว 5:44) ที่แห่งใดมีความเกลียดชังที่นนั่ ก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ความจริ ง
ความเกลียดชังนั้นเป็ นจุดเริ่ มต้นของการฆาตกรรม ข้อย้ าที่หนักแน่นที่สุดข้อหนึ่งของพระคริ สต์ก็คือ
เรื่ องความรักสงบซึ่ งพระองค์ได้ตรัสว่า “บุคคลผูใ้ ดระงับการแตกแยกก็เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้ชื่อว่า
เป็ นบุตรของพระเจ้า” (มัทธิว 5:9) พระคริ สต์ได้ตรัสเกี่ยวกับความบริ สุทธิ์ ในทางเพศว่า “ผูใ้ ดแลดู
ผูห้ ญิงด้วยใจกาหนัดในหญิงนั้น ผูน้ ้ นั ได้ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงนั้นแล้ว” (มัทธิว 5:28)
ความรู ้สึกและข้อเน้นของพระคริ สต์จะช่วยคนให้เลิกจากการดื่มสุ รา เลิกรังเกียจผิว ตกลง
ปั ญหาระหว่างนายทุนและลูกจ้างและขจัดสงคราม การแต่งกายหรู หรา การดื่มสุ ราในการประชุมของ
นักการทูตระหว่างประเทศนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุ ขแก่โลกได้เลย แต่ความสงบสุ ขจะเกิดขึ้นได้
เมื่อครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาและครู อื่น ๆ ของโลกอบรมเด็กให้มีความรู ้สึกดีและถูกต้องต่อทุกชาติ ทุก
ชั้น และทุกศาสนา (5)

5. เผชิญปัญหำชีวติ
เมื่อพระคริ สต์ทรงสอนทุกครั้งนั้น พระองค์ทรงสนพระทัยในปั ญหาภายในจิตใจของผูฟ้ ัง
และพระองค์ทรงพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้และทรงทาให้พวกเขามีความสุ ข และรวมกันเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน “พระเยซูคริ สต์ทรงสอนตามความต้องการของผูฟ้ ังทุกวันเวลา” (6) แทนที่พระคริ สต์จะทรง
เน้นคาสอนตามบทเรี ยน พระองค์ทรงเน้นคาสอนเพื่อช่วยผูฟ้ ังให้เจริ ญก้าวหน้าขึ้น นอกจากคาสอน
บนภูเขาแล้ว คาสอนส่ วนมากของพระองค์เกี่ยวกับการช่วยคนให้เผชิ ญกับปั ญหาเฉพาะหน้าของเขา
พระองค์ไม่ได้ทรงสอนโดยคากว้าง ๆ เกี่ยวกับศาสนา, วิญญาณจิต ชาติพนั ธุ์และสติ แต่พระองค์ทรง
เน้นถึงคุณความดีโดยเฉพาะ ความจริ งนั้นดูเหมือนกับว่าขณะที่พระคริ สต์ทรงสอนกฎแห่งความสุ ข
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นั้นได้มีการต่อสู ้ในใจของคนเบื้องพระพักตร์ ของพระองค์เกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ เช่นความหยิง่ จองหอง
ความไม่บริ สุทธิ์ ,ความทุกข์โศกและสิ่ งอื่น ๆ คล้าย ๆ กันนี้
พระบรมครู ก็ทรงเหมือนกับครู แก่ที่สอนภาษาลาตินคนหนึ่ง ซึ่ งกล่าวว่าเขาไม่ได้สอนภาษา
ลาตินแต่สอนเด็ก พระคริ สต์ก็ไม่ได้ทรงสอนเรื่ องความจริ งแต่พระองค์ทรงสอนบุคคล พระคัมภีร์และ
สิ่ งอื่น ๆ นั้นเป็ นเพียงเครื่ องประกอบการสอนบุคคลเท่านั้น แม้แต่พระดารัสในพระกิตติคุณซึ่ งย้าถึง
การทรงดลก็กล่าวว่า
“พระคัมภีร์ยอ่ มเป็ นประโยชน์สาหรับสั่งสอนเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็ นผู ้
รอบคอบคือเป็ นผูท้ ี่ได้ถูกเตรี ยมไว้พร้อมแล้วสาหรับการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17) “จุดประสงค์
ของพระคริ สต์ข้ ึนอยูก่ บั ชีวติ มากกว่าความฉลาดรอบรู ้” (7)
ข้อเน้นนี้เราเห็นได้ในกิจการงานของพระองค์ท้ งั หมด ในคาสอนของพระองค์ ๆ ได้ทรงอ้าง
ถึงข้อความในพระคัมภีร์เก่ายี่สิบเล่มในจานวนทั้งหมดสามสิ บเก้าเล่ม และพระองค์ได้ทรงอ้างถึงพระ
คัมภีร์เก่าด้วยเมื่อตรัสแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้แก่พวกสาวก เมื่อพระองค์ทรงสนทนากับผูห้ ญิงที่บ่อ
น้ า นั้นพระองค์ได้ทรงตรวจตราดูชีวติ ของนางเพื่อจะได้แสดงให้นางเห็นถึงความต้องการของนาง เมื่อ
พระองค์ทรงเผชิ ญหน้ากับนิโคเดมัสพระองค์ได้ทรงจี้จุดอ่อนการดาเนินชีวิตตามแบบอย่างพวกฟาริ สี
อย่างเคร่ งครัดของเขา และพระองค์ได้ทรงสอนเขาเรื่ องบทเรี ยนเกี่ยวกับความจาเป็ นและธรรมชาติของ
การบังเกิดใหม่ เมื่อนักปกครองหนุ่มมาหาพระองค์และทูลถามว่าเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ได้อย่างไร
นั้นพระองค์ได้ทรงถามเขา จนกระทัง่ พระองค์ทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติของเขาเป็ นปั ญหาอันสาคัญยิง่
สาหรับเขา แล้วพระองค์จึงได้ทรงบอกให้เขาทราบถึงวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นของเขา
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเกี่ยวกับข้อนี้ อาจจะเป็ นเรื่ องที่มีชายผูห้ นึ่งมาขอให้พระองค์ทรงช่วยทา
ให้พี่ชายของเขาแบ่งมรดกให้แก่เขาบ้าง พระองค์ทรงสอนเขาว่าไม่ควรเป็ นห่วงเกี่ยวกับปั ญหานี้เพราะ
เขาจะได้รับความคุม้ ครองจากพระเจ้า ปั ญหาที่พระองค์ทรงสอนประชาชนขณะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่ องที่
ชายคนนั้นถาม แต่แทนที่พระองค์จะทรงดุเขา หรื อเพิกเฉยต่อปัญหาของเขา พระองค์กลับทรงอธิบาย
ปั ญหานั้นให้เขาฟังด้วยความเต็มพระทัย นี่แสดงให้เห็นว่าพระคริ สต์ทรงสนพระทัยในปั ญหาส่ วน
บุคคลมาก พระองค์ทรงเห็นว่าชายผูน้ ้ นั มีความโลภ พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนจากเรื่ องที่พระองค์ทรง
สอนประชาชนในขณะนั้น และทรงหันมาสอนบทเรี ยนเกี่ยวกับชีวติ ซึ่ งเป็ นประโยชน์แก่มนุษย์ทวั่ โลก
ให้แก่เขา พระองค์ได้ทรงเล่าให้เขาเห็นภาพชาวนาผูร้ ่ ารวยคนหนึ่งซึ่ งได้สร้างฉางข้าวอันใหญ่โต และ
ดาเนินชี วติ ด้วย ความสนุกสนานฟุ่ มเฟื อย ชายผูน้ ้ ีได้ถูกบังคับให้มองดูความโลภของตนเอง (ลูกา
12:13-21)
ข้อเน้นที่จาเป็ นยิง่ เหนื อสิ่ งอื่นใดสาหรับการสอนรวีวารศึกษาในวันนี้ก็คือ เราควรจะสอนคน
ไม่ใช่สอนบทเรี ยน คติพจน์ของครู ทุกคนก็คือ “คาสอนอันมีจุดประสงค์เพื่อการดาเนินชีวติ อยูโ่ ดยการ
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มีจุดประสงค์”
ครู ที่สอนเด็กรุ่ นจะพลาดจุดสาคัญในการสอนถ้าเขาปฏิเสธไม่ยอมให้นกั เรี ยนถาม
คาถามเพราะมีเวลาน้อยและกล่าวว่า “เราจะต้องเรี ยนให้จบบท” ถ้ามีความจาเป็ นเราก็ควรจะวาง
หนังสื อไว้ก่อนแล้วหันมาสนใจกับความต้องการของนักเรี ยน ในการเทศนามีนกั เทศน์หลายคนได้
กระทาเช่นนี้ ยอร์ ช. ดับบลิว. ทรู เอท. (George W. Truett) กล่าวครั้งหนึ่งว่า เขาได้เทศนาข้อความซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ต่อชายคนเดียวในท่ามกลางผูฟ้ ังเป็ นจานวนมาก แต่การเทศน์เช่นนั้นย่อมทาให้เขาได้
แก้ปัญหาให้แก่คนหลายคนด้วย พระเยซูก็เช่นเดียวกัน พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ตลอดทุกยุคทุกสมัย
โดยพักการสอนของพระองค์ไว้ชวั่ คราวแล้วหันมาสอนถึงสิ่ งที่ชายผูม้ ีความโลภต้องการ ถ้าในการ
เรี ยนเรื่ องพระเยซูเป็ นพระบรมครู น้ ี เราไม่ได้รับความรู ้ขอ้ อื่นใดเลยเราก็ไม่ควรลืมข้อเท็จจริ งที่วา่ พระ
คริ สต์ได้ทรงสอนเราเพื่อช่วยเราให้เผชิญกับปั ญหาความต้องการแห่งชี วติ ของเรา

6. ทำให้ อปุ นิสัยเจริญขึน้ เต็มที่
พระประสงค์ของพระเยซูไม่ได้ยตุ ิลง เพียงทาให้คนตอบรับคาสอนของพระองค์ดว้ ยความ
มัน่ ใจหรื อเพียงแต่เผชิ ญกับปั ญหาเฉพาะเท่านั้น พระองค์ยงั ได้ทรงกระทามากยิง่ กว่านั้นอีก พระองค์
ได้ทรงทาให้พระคุณเจริ ญขึ้นในพวกสาวก ซึ่ งจะช่วยทาให้พวกเขามีชยั ชนะเหนื อความอ่อนแอและ
ความชัว่ และทาให้เขาเจริ ญขึ้นมีอุปนิสัยคริ สเตียนที่เข้มแข็งและรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชาลส์.
เอฟ. เคนท์. (Charles F. Kent) กล่าวถึงพระประสงค์ของพระคริ สต์วา่ พระองค์ทรง “ช่วยมนุษย์ให้รอด
พ้นจากการตกเป็ นทาสของการล่อลวงอันมากหลายซึ่ งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วแก่มนุษย์ท้ งั หญิง และชาย
และเพื่อช่วยมนุษย์ให้มีชยั ชนะเหนื อความรู ้สึกอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นแก่เขาอย่างรวดเร็ ว, เพื่อช่วยคนเก็บ
ภาษีผหู ้ ยิง่ ยะโสให้พน้ จากความโลภ, ช่วยผูห้ ญิงตามถนนให้พน้ จากอิทธิ พลทั้งหลายอันไม่อาจจะ
ต้านทานได้ซ่ ึงยึดเขาไว้” (8) พระองค์ทรงพยายามจะทาให้คนเจริ ญขึ้นในคุณความดีอนั แน่นอน เช่น
ความซื่ อสัตย์, ความถ่อมใจ, ความบริ สุทธิ์ , ความไม่เป็ นแก่ตวั ,ความเมตตากรุ ณา ความเสี ยสละเพื่อ
ก่อให้เกิดอุปนิสัยดีงาม ความมัน่ คงในความประพฤติ ความรื่ นเริ งในการดาเนินชีวิต พระคริ สต์ทรงมี
อุดมคติสาหรับพวกสาวกคือ ให้พวกเขามีชีวติ อิสระพ้นจากความบาปมากเท่าที่เขาสามารถจะทาได้ใน
ฐานะที่เป็ นมนุษย์
มีตวั อย่างมากหลายที่แสดงให้เห็นถึงคากล่าวนี้ พระองค์ทรงประณามพวกฟาริ สีผทู้ ี่แสดง
อาการภายนอกให้เห็นว่าเขาเคร่ งในศาสนาแต่ส่วนภายในเป็ นคนหลอกลวง เรื่ องที่พระองค์ทรงเล่าให้
เห็นเหมือนกับภาพที่มีชีวติ จริ ง ๆ ก็คือพวกฟาริ สีได้คุยอวดประชาชนด้วยเสี ยงอันดังถึงคุ ณความดีของ
เขา และในขณะเดียวกันนั้นคนเก็บภาษีผเู ้ ศร้าใจกาลังอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงเมตตาแก่เขาผูเ้ ป็ นคน
บาป พระคริ สต์ทรงเห็นว่าการอธิ ษฐาน,การอดอาหารและการให้น้ นั ไม่เป็ นสิ่ งสาคัญมากนัก แต่
พระองค์ทรงย้าว่าสิ่ งสาคัญก็คือ การรู ้สึกอันถูกต้องภายในจิตใจ พระองค์ทรงหนุนใจพวกสาวกให้
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พิจารณาถึงสาเหตุสาคัญ และจุดประสงค์อนั แท้จริ งไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบตั ิตามระเบียบอันถูกต้องของ
กฎหมายเท่านั้น
ความโกรธก็เป็ นสิ่ งที่ควรตาหนิเช่นเดียวกับการฆาตกรรม การมองดูผหู ้ ญิงด้วยใจกาหนัดก็
เป็ นความผิดบาปเท่า ๆ กับการล่วงประเวณี สาวกของพระองค์ควรมีความสัตย์ซื่อโดยไม่ตอ้ งกล่าวคา
สาบาน และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความพยาบาทแก้แค้น เมื่อมีคนตบเขา ก็ให้เขาหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบ
และให้เขารักศัตรู เหมือนกับเพื่อนของเขา
พระองค์ทรงชี้แจงว่าพวกคริ สเตียนเจริ ญเติบโตขึ้น
เหมือนกับพืช “งอกเจริ ญขึ้นเป็ นลาต้นก่อน, ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มในรวงนั้น” (มาระ
โก 4:28) พระองค์ทรงหนุนใจเปโตรให้เลี้ยงดูลูกแกะ แกะตัวเล็กและแกะตัวใหญ่ (ยอห์น 21:15-17)
พระองค์ทรงเข้าพระทัยดีวา่ “เราไม่สามารถจะขึ้นไปสู่ สวรรค์ได้โดยทางเดียว แต่เราจะต้องสร้าง
บันไดเพื่อเดินขึ้นไปจากพื้นดินเบื้องล่างสู่ ทอ้ งฟ้ าอันสู งโค้ง และเราจะขึ้นสู่ ยอดสู งทีละรอบ ๆ”
พระคริ สต์ทรงประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีประสบการณ์อนั แท้จริ ง ละเอียดรอบคอบและ
มัน่ คงถาวร พระองค์จึงทรงหนุนใจให้พวกเขาพิจารณาดูส่วนได้ส่วนเสี ยให้รอบคอบเสี ยก่อนที่เขาจะ
ติดตามพระองค์เพื่อให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าเขามีความรักพระองค์ เหนื อความรักทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก
ทั้งหมดของเขา แล้วก็สละทุกสิ่ งที่เขามีแบกกางเขนขึ้นตามพระองค์ไป พระองค์ทรงสนพระทัยใน
คุณสมบัติมากกว่าปริ มาณเมื่อพระคริ สต์ทรงให้คนไปเผยแพร่ ศาสนาของพระองค์ ๆ ทรงสารวจดู
ผลงานอันเป็ นประโยชน์ที่พวกเขาได้กระทามากกว่าที่จะพิจารณาจานวนบุคคลที่มาฟั งเขาเทศนา และ
พระองค์ทรงต้องการผลอันมัน่ คงถาวรมากกว่าผลชัว่ คราว
และถ้าเราจะประพฤติตามแบบอย่างพระคริ สต์เราก็ตอ้ งเข้าใจว่า การเชื่อมัน่ ในพระคริ สต์อย่าง
แท้จริ งนั้นสาคัญยิง่ กว่าการตอบรับพระคริ สต์ในทันทีทนั ใด เมื่อนักเรี ยนกลับใจใหม่น้ นั การงานของ
เราเพิ่งเริ่ มต้นขึ้นเท่านั้น เรามีหน้าที่ ๆ จะช่วยนักเรี ยนของเราให้เจริ ญขึ้นในชีวิตคริ สเตียน “จนถึงโต
ขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความบริ บูรณ์ของพระคริ สต์” (เอเฟซัส 4:13) ดับบลิว.อี. แฮทเชอร์.
(W. E. Hatcher) พูดถูกว่า “อย่างน้อยที่สุดการรักษาสิ่ งของที่เรามีอยูก่ ็สาคัญเท่า ๆ กับการรักษาของที่
หายไปแล้ว” และ เจ. บี. แกมแบรล. (J. B. Gambrell) กล่าวว่า “พวกแบ๊พติสต์ได้เผยแพร่ ศาสนาและ
ได้รับศีลบัพติศมา แต่เพราะเขาไม่ได้สั่งสอนและอบรมคริ สเตียนใหม่จึงได้มีความยุง่ ยากเกิดขึ้น

7. อบรมเพือ่ กำรรับใช้
งานชิ้นสุ ดท้ายของพระบรมครู ก็คือ อบรมพวกสาวกของพระองค์ให้นาคาสอนของพระองค์
ไปประกาศแก่ประชาชนทัว่ โลก การงานส่ วนมากตอนสุ ดท้ายของพระองค์เกี่ยวกับการอบรมพวก
สาวกเท่านั้น พวกสาวกได้รับการอบรม ให้เตรี ยมตัวเป็ นอย่างดีแล้ว จนกระทัง่ พวกเขาและผูท้ ี่รับงาน
อันนี้ ต่อจากเขามีผตู ้ ิดตามเป็ นจานวนมากยิง่ กว่าครู สอนศาสนาอื่นใดทัว่ โลก พวกสาวกสอนได้ผลดี
38

มากแม้วา่ เขาไม่ได้มีอาชีพเป็ นครู เหมือนกับพวกอาลักษณ์หรื อพวกรับบี พวกสาวกไม่ได้รับการอบรม
ให้มีอาชีพเป็ นครู แต่หลังจากที่พระคริ สต์ได้ทรงอบรมสั่งสอนเขาในระยะเวลาสั้น ๆ พวกเขาก็ได้เป็ น
ครู ผยู ้ งิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก สาวกสิ บเอ็ดคน, เจ็ดสิ บคนและสาวกพวกอื่น ๆ อีกได้เดินทางออกไป
ประกาศพระกิตติคุณในโลกอันกว้างใหญ่ และแม้ในทุกวันนี้คาประกาศนี้ก็ยงั ไม่ยตุ ิคาสอนของเขา
แพร่ หลายไปทัว่ โลกทุกประเทศ ทุกภาษา และคาสอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงเรื่ องราวของประวัติศาสตร์
ด้วย
การอบรมสั่งสอนนี้มีสิ่งสาคัญหลายอย่าง พระคริ สต์ตรัสแก่เหล่าสาวกว่า “จงตามเรามาเถิด
เราจะตั้งท่านให้เป็ นผูจ้ บั คน” (มัทธิว 4:19) และ “พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยูก่ บั
พระองค์, เพื่อจะใช้เขาไปประกาศสัง่ สอน” (มาระโก 3:14)
สิ่ งแรก และบางทีเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการอบรมสาวกของพระคริ สต์ก็คือการสัมพันธ์กบั
พระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวอย่างใกล้ชิด และการศึกษาด้วยการดูแบบอย่างพระคริ สต์และการปฏิบตั ิตาม
แบบอย่างนั้นพวกสาวกเห็นพระองค์ทรงแสดงความเห็นพระทัย, ทรงปลอบโยน ทรงให้อาหารและ
ทรงรักษาประชาชน พวกสาวกจึงบังเกิดใจร้อนรนเช่นเดียวกับพระองค์ สิ่ งสาคัญรองลงมาก็คือพวก
สาวกได้รับการอบรมโดยการฟังคาสอนอันใหญ่ยงิ่ ซึ่ งไม่มีคาสอนใดจะเปรี ยบได้ในสถานะการณ์ต่าง
ๆ กัน และในหัวข้อเรื่ องอันกว้างขวางต่าง ๆ กัน พวกเขาศึกษาโดยการ “ฟังด้วยหู ” และท้ายที่สุดพระ
คริ สต์ได้ทรงให้พวกสาวกฝึ กหัดทางานโดยให้พวกเขาประกอบพิธีบพั ติศมา และได้ทรงใช้ให้พวก
สาวกสิ บสองคนเดินทางออกไปประกาศศาสนา
และต่อมาทรงให้พวกสาวกอีกเจ็ดสิ บคนออกไป
ทางานเช่นเดียวกัน เมื่อพวกสาวกกลับมาพระองค์ก็ได้ทรงเรี ยกเขามาเฝ้ าพระองค์พร้อมกันและให้เขา
เล่าให้พระองค์ฟังถึงผลงานที่เขาได้กระทาไปแล้ว
และพระองค์ได้ทรงให้คาแนะนาและทรง
ควบคุมดูแลพวกเขาด้วย
ดังนี้เองพวกสาวกได้ศึกษาโดยการดูแบบอย่าง การสอน, และการฝึ กหัด ไม่มีครู พวกใดได้รับ
การอบรมที่ดียงิ่ กว่านี้เลย
ในที่สุดเมื่อพวกสาวกเตรี ยมพร้อมแล้วพระคริ สต์ก็ทรงใช้พวกเขาไป
พระองค์ตรัสว่า “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก, ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา
และพระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกท่านไว้” (มัทธิว
29:19-20) ไม่เคยมีเรื่ องที่สาคัญที่สุดซึ่ งอาศัยคนทางานจานวนน้อยอย่างนี้เลยและไม่เคยมีคนจานวน
น้อยทางานได้ผลดีมากอย่างนี้เลย
ในฐานะที่เราเป็ นครู เราควรจะเข้าใจว่าการอบรมผูอ้ ื่นนั้นเป็ นงานสิ่ งหนึ่งของเรา นอกจากชั้น
ที่เราสอนวันนี้ แล้วอาจจะมีโรงเรี ยนรวีวารศึกษา, ชมรมฝึ กฝน สมาคมสุ ภาพสตรี เผยแพร่ คริ สตศาสนา
และมีผนู้ าอื่น ๆ ที่สมัครใจทางานเพื่อคริ สตจักรของเราในอนาคต และจากห้องเรี ยนเหล่านี้ก็
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เหมือนกันอาจจะมีผทู ้ ี่ต่อไปจะเป็ นศิษยาภิบาล, ผูอ้ านวยการศึกษา, คนงานการศึกษา, ศาสนทูต และ
ผูน้ าอื่น ๆ ในทางศาสนา อาจจะไม่เป็ นความจริ งทั้งหมดถ้าจะกล่าวว่าเราได้รับความรอดเพื่อให้
ปรนนิบตั ิ แต่การปรนนิบตั ิพระเจ้าและผูอ้ ื่นก็เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนทุกคน คนงานทุกคนควรจะ
ได้รับการอบรมและครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่องานส่ วนนี้
เมื่อเราสังเกตดูขอ้ เท็จจริ งทุกข้อแล้วจะเห็นว่าพระประสงค์
และการงานของพระคริ สต์
แพร่ หลายออกไปกว้างขวางอย่างน่าอัศจรรย์ พระประสงค์ของพระคริ สต์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกระยะทุกตอน เช่น ความคิด, ความรู ้สึกและความตั้งใจทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุ ษย์ พระประสงค์
ของพระคริ สต์รวมความรับผิดชอบทั้งหมดของบุคคลคือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง, ต่อผูอ้ ื่นและต่อ
พระเจ้า พระประสงค์ของพระคริ สต์เกี่ยวข้องกับการกระทาทุกอย่างของพระองค์โดยส่ วนตัว, การรับ
ใช้, ศาสนาและอาชีพ กล่าวอย่างสั้น ๆ คือ พระคริ สต์ทรงแสวงหา “คนผูท้ ี่ดีพร้อมในสังคมที่ดีพร้อม”
และการที่จะทาให้จุดประสงค์น้ ีสาเร็ จนั้นหมายถึงการนาอาณาจักรของพระเจ้ามาสู่ โลกมนุษย์.
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บทที่ 3 คำถำม
1. วิธีช่วยการสอนที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคืออะไร?
2. ทาไมจุดประสงค์จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการสอน?
3. ท่านรู ้หรื อไม่วา่ พระประสงค์ในการสอนของพระเยซูคืออะไร และพระเยซูทรงมีพระ
ประสงค์โดยเฉพาะหรื อเปล่า?
4. ทาไมการมีอุดมคติอนั ถูกต้องจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ?
5. จงพิจารณาข้อความในมัทธิว 5:48 ซึ่งเป็ นพระประสงค์ของพระเยซู
6. ลักษณะพิเศษของพลเมืองบนสวรรค์ ที่พระเยซูตรัสบอกนั้น คืออะไรบ้าง?
7. ทาไมในปั จจุบนั นี้คนจึงมาโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและมาฟังคาเทศนาที่คริ สตจักร?
8. ทาไมคนเป็ นจานวนมากจึงพากันมารุ มล้อมฟังคาสอนของพระเยซู?
9. “การมีความเชื่ ออันมัน่ คงเข้มแข็ง” หมายความว่าอะไร?
10. พระเยซูทรงพยายามที่จะปลูกฝังความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความจริ ง ฝ่ ายจิตวิญญาณไว้ในชีวติ
จิตใจของผูฟ้ ังอย่างไรบ้าง?
11. ท่านรู ้หรื อไม่วา่ อะไรคือพระประสงค์ที่สาคัญในการสอนและการเทศนาของพระคริ สต์?
12.. อะไรคือความมุ่งหมายที่แท้จริ งในการสนทนากันระหว่างพระเยซูและนิโคเดมัส (ยอห์น
3)
13. ทาไมการบังเกิดใหม่จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวติ ของมนุษย์ทุกคน?
14. พระเยซูทรงมีพระประสงค์อะไรในการสอนเรื่ องบุตรที่สุรุ่ยสุ ร่ายในลูกา 15?
15. คาสอนข้อใดเป็ นรากแห่ งชีวติ คริ สเตียน?
16. ทาไมเมื่อเราสอนนักเรี ยนนั้น เราจึงต้องพยายามช่วยนักเรี ยนของเราแก้ไขปัญหา
ประจาวันของเขาให้มากที่สุด?
17. จงอธิ บายให้ฟังว่าพระเยซูทรงช่วยแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อมีชายคนหนึ่งมาขอให้พระองค์
ทรงทาให้พี่ชายแบ่งมรดกให้แก่เขา (ลูกา 12:13-21)
18. เมื่อคนผูห้ นึ่งได้กลับใจเสี ยใหม่แล้ว ในฐานะที่เราเป็ นครู น้ นั สิ่ งสาคัญที่สุดที่เราจะทาเพื่อ
เขาคืออะไร?
19. ทาไมคริ สเตียนจึงจาเป็ นต้องเจริ ญเติบโตขึ้น?
20. อธิบายข้อความในมัทธิว 4:19 เกี่ยวกับพระประสงค์ในการสอนของพระเยซู
21. พระเยซูทรงอบรมพวกสาวกให้เป็ นคนรับใช้อย่างไร?
22. ในปั จจุบนั นี้ เรามีองค์การอะไรที่โบสถ์และโรงสวดของเราเพื่ออบรมพวกคริ สเตียนใหม่
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23. จงอ่านมัทธิ ว 28:18-20 แล้วพิจารณ์วา่ ข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ นจุดประสงค์ที่ดีใน
การสอน
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บทที่ 4 หลักสำคัญในกำรสอนของพระคริสต์
เมื่อสังเกตดูอย่างผ่าน ๆ ครั้งแรก จะรู ้สึกว่าคาสอนของพระคริ สต์ไม่มีรากฐานอะไรเป็ นหลัก
โดยเฉพาะเลย แต่ดูเหมือนว่าคาสอนของพระองค์เป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นโดยทันทีโดยไม่มีหลักจาก
ปรัชญาที่แน่นอนเป็ นพื้นฐานเลย อย่างไรก็ตามข้อนั้นไม่สาคัญเลย คาสอนของพระคริ สต์ไม่ใช่สิ่งที่
ดาเนินไปโดยบังเอิญ เราศึกษากิจการงานของพระคริ สต์มากขึ้นเพียงใดเราก็ยงิ่ จะเห็นได้ชดั เจนว่าคา
สอนของพระองค์มีหลักที่แน่นอนเป็ นรากฐาน จริ งอยู่ พระองค์มิได้ทรงกล่าวถึงหลักสาคัญนี้เป็ น
พิเศษ แต่ถึงอย่างไรก็ดีหลักสาคัญนั้นปรากฏอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อเราตรวจดูคาสอนของพระคริ สต์
ต่อไปนี้ เราจะสังเกตหลักสาคัญบางข้อของพระองค์

1.พิเครำะห์ ดูนำน ๆ
เราเห็นได้ชดั เจนว่าเมื่อพระคริ สต์ทรงเลือกผูช้ ่วยของพระองค์น้ นั
พระองค์ทรงพยายาม
พิเคราะห์ดูเขาเป็ นเวลานานเพื่อจะดูวา่ เขาเป็ นคนอย่างไรในอนาคต พระองค์ทรงมองดูผทู ้ ี่ฟังพระองค์
เหมือนกับพระเจ้าทรงมองดูเขา
และได้ทรงมองเห็นเขาในสิ่ งซึ่ งตัวเขาเองและเพื่อนฝูงของเขาไม่
สามารถมองเห็นได้ พระคริ สต์ไม่ได้ทรงมองแต่เพียงคุณวุฒิในปั จจุบนั ของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ทรง
มองในสิ่ งซึ่ งเขาอาจจะเป็ นไปได้ในอนาคต เช่นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นจิตใจอันเข้มแข็ง กล้า
หาญและบึกบึนของซี โมนซ่ อนอยูภ่ ายใน นิสัยใจเร็ วหุ นหัน มีความคิดเห็นที่รุนแรงและใจโลเลของ
เขา ด้วยเหตุน้ ี เองพระองค์จึงทรงเรี ยกเขาว่าเปโตร (หิ น) ในทานองเดียวกันนี้พระคริ สต์ทรงเห็น
อุปนิสัยอันน่ารักและความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ซ่อนอยูภ่ ายในใจของยอห์นชายหนุ่มผูไ้ ม่มีความเมตตา
ซึ่ งมีสมญาว่า “บุตรแห่งสายฟ้ า” พระคริ สต์ทรงสามารถมองเห็นอุปนิสัยอันดีงามซึ่ งซ่อนอยูภ่ ายใน
จิตใจของชาวฟาริ สีผเู ้ ย่อหยิง่ และของหญิงที่ถูกขับไล่ไปซึ่ งไม่มีผอู ้ ื่นใดสามารถมองเห็นได้เหมือนกับ
พระองค์เลย บรู ซ บาร์ ตนั (Bruce Barton) กล่าวว่า “ประชาชนเห็นซักคายเป็ นเพียงชาวยูดาห์ร่างแคระ
ที่ไม่มีความสัตย์ซื่อเท่านั้น แต่พระคริ สต์ทรงมองเห็นความโอบอ้อมอารี ที่ผดิ ธรรมดาซ่อนอยูภ่ ายใน
จิตใจของซักคาย มัทธิ วก็เช่นเดียวกัน คนทัว่ ไปเห็นว่าเขาเป็ นเพียงคนเก็บภาษีที่น่าดูถูกเหยียดหยาม
เท่านั้น แต่พระคริ สต์ทรงเห็นความสามารถของเขาว่าเขาอาจจะเป็ นนักเขียนผูส้ ามารถที่เขียนหนังสื อ
ซึ่ งจะดารงอยูช่ วั่ นิ รันดร์ ” (1)
พวกจิตรกรมองเห็นภาพที่เขาคาดคิดไว้บนผืนผ้าใบ และพวกช่างแกะสลักก็มองเห็นภาพสลัก
ที่เขาจะแกะบนศิลาที่ยงั ไม่ได้แกะสลักพระบรมครู ก็ทรงเป็ นเช่นนั้น เหมือนกันพระองค์ทรงมองเห็น
บุคลิกลักษณะซึ่ งซ่อนอยูใ่ นจิตใจของพวกสาวก และพระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิการโดยคิดแต่ในแง่ดีและ
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ด้วยความอดทนเพื่อทาให้อุปนิสัยที่ซ่อนอยูภ่ ายในของเขานั้นแสดงออกมาให้ปรากฏ “พระบรมครู ไม่
ทรงรู ้สึกสิ้ นหวังในคนผูใ้ ดเลย พระองค์ทรงมีความหวังเสมอ สาหรับผูท้ ี่ชวั่ ร้ายที่สุดและผูท้ ี่อ่อนแอ
ที่สุด” (2)
พระคริ สต์ทรงพิเคราะห์ดูกิจการที่ก่ออุปนิสัยให้เจริ ญขึ้นเป็ นเวลานาน เพราะพระองค์ทรงรู ้วา่
การที่จะรวมอุดมคติ, ก่อความรู ้สึกและดัดแปลงนิสัยนั้นต้องใช้เวลานานมากทีเดียว ดังที่ มัลท์บ้ ี.ดี.แบ๊
บค๊อก ( Maltbie D. Babcock) กล่าวว่า “อุปนิสัยคริ สเตียนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจที่จะทาดีในวัน
เกิดหรื อวันปี ใหม่ ในวันพิเศษนั้นเราอาจจะมีความหนุ นใจหรื อความตั้งใจใหม่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
แต่สิ่งที่ทาให้เรามีอุปนิสัยคริ สเตียนคือการตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามคาสอนของพระคริ สต์ทุกวัน” เหตุ
เกิดขึ้นได้ภายในคืนเดียว แต่ตน้ โอ๊คนั้นจะเจริ ญขึ้นได้ก็ตอ้ งใช้เวลานับเป็ นสิ บปี ทีเดียว ความคิดเห็น
ข้อนี้มีอยูใ่ นเรื่ องอุปมาเรื่ องพืช ที่หว่านลงบนดินได้เติบโตขึ้นจากใบหญ้าเป็ นต้นข้าวที่มีเมล็ดเต็มรวง
(มาระโก 4:28) และเรื่ องที่พระคริ สต์ทรงตักเตือนเปโตรให้เลี้ยงดูลูกแกะให้เติบโตเป็ นแกะใหญ่
(ยอห์น 21:15-17)
พระคริ สต์ทรงทราบว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยการหาเสี ยง
หรื อโดยการ
ประกอบพิธีอนั น่าเลื่อมใส แต่อาณาจักรพระเจ้าจะเจริ ญขึ้นโดยการดาเนินการสอนและอบรม “กฎที
ละกฎและคาสอนทีละวรรคทีละตอนอย่างละเอียด” ด้วยวิธีน้ ีเท่านั้นที่จะทาให้คริ สเตียนที่ยงั ไม่เจริ ญ
ได้เติบโตขึ้นเป็ นคริ สเตียนที่ดีพร้อม การพิเคราะห์ดูนาน ๆ เช่นนี้ ทาให้พระคริ สต์ทรงมีความรู ้สึก
มัน่ คงแน่วแน่ “เมื่อพระองค์ทรงพบอุปสรรคในการสอนด้านหนึ่ง พระองค์ก็ทรงหันไปสอนในอีก
ด้านหนึ่งด้วยความอดทนและความสงบ เมื่อพระองค์ทรงพบอุปสรรค์ทุกด้านไม่มีทางใดเหลือไว้เลย
นอกจากความตาย พระองค์ก็ทรงสิ้ นพระชนม์ดว้ ยความอ่อนโยนและด้วยความแน่พระทัยเช่นเดียวกับ
ครั้งที่พระองค์ได้ทรงเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่ชายฝั่งทะเล” (3) พระองค์ทรงรู ้แน่ในผลที่จะบังเกิด
ขึ้น
การพิเคราะห์ดูสิ่งที่อาจจะเป็ นไปได้ในตัวนักเรี ยนของเรา
และพิเคราะห์ดูกิจการงาน
เสริ มสร้างอุปนิสัย จะช่วยเราให้พน้ จากการเป็ นคนมองเห็นแต่ในแง่ร้ายได้ เราจะไม่เป็ นเหมือนกับ
บิดาของ วูด้ โรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) ซึ่ งกล่าวว่า “ฉันเกรงว่า วูด้ โรว์ (Woodrow) บุตรชายของ
ฉันจะไม่ได้เป็ นคนสาคัญในอนาคต” และไม่เป็ นเหมือนกับนักเผยแพร่ ศาสนาผูห้ นึ่ ง ซึ่ งรู ้สึกว่าการ
ฟื้ นฟูครั้งนั้นของเขาไม่บงั เกิดผลสาเร็ จ เพราะว่ามีผสู ้ ู งอายุได้กลับใจเสี ยใหม่นอ้ ยแต่มีหนุ่มสาวหลาย
คนเช่น ยอร์ ช ทรู เอ็ท (George Truett) ได้บงั เกิดใหม่ และเราก็จะไม่เป็ นเหมือนกับผูน้ าคริ สตจักรที่
รี รอในการที่จะรับรองให้ ดี. แอล. มูด้ ี (D. L. Moody) เป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
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เราควรจะเห็นว่านักเรี ยนทุกคนของเรามีสิ่งที่อาจจะเป็ นไปได้อนั ไม่จากัดอยูใ่ นตัวเขา
ใน
ทานองเดียวกันเราก็ควรจะเห็นว่าการสอนของเราไม่ใช่งานที่หนักมาก แต่เป็ นโอกาสอันดีและเป็ นทาง
ที่ดีซ่ ึ งจะช่วยคนอื่นให้เติบโตมีอุปนิสัยคริ สเตียน เราเห็นด้วยกับ วอน ฮัมโบลด์ท (Von Humboldt) ที่
กล่าวว่า สิ่ งที่เราควรจะมีสาหรับอารยธรรมในวันพรุ่ งนี้ เราจะต้องสอนในชั้นของเราวันนี้ และเห็นด้วย
กับคาพูดของรอเบิร์ต แวลส์ วีช (Robert Wells Beach) ที่กล่าวว่าความเจริ ญก้าวหน้าของสังคมคือการ
ต่อสู ้ระหว่างครู กบั นักเรี ยน เรารู ้สึกว่า “ครู คือผูร้ ักษาประตูแห่งวันพรุ่ งนี้ ” หมายความว่าครู ในทุกวันนี้
เป็ นผูท้ ี่ช่วยตัดสิ นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะว่าเขากาลังอบรมสั่งสอนบุคคลผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ า
ในอนาคต

2.เน้ นควำมสั มพันธ์ ส่วนบุคคล
ในทุกวันนี้คนมีความรู ้สึกโน้มเอียงว่าการทางานให้บงั เกิดผลก็คือ การทางานเกี่ยวกับคนเป็ น
จานวนมาก เราคิดถึงแต่ปริ มาณของคนเท่านั้น ผลสาเร็ จในการทางานของนักเผยแพร่ ศาสนา ศิษยาภิ
บาลหรื อรัฐมนตรี ศึกษา วัดโดยจานวนผูท้ ี่กลับใจใหม่ สมาชิกของคริ สตจักรและขนาดเล็กใหญ่ของ
โรงเรี ยน การจัดงานพิเศษเพื่อเผยแพร่ คริ สตศาสนาให้คริ สตจักรก้าวหน้าขึ้นนั้นเป็ นสิ่ งธรรมดาใน
ปั จจุบนั นี้ ทุกวันนี้ศิษยาภิบาล และศาสนทูตหลายคน ปรารถนาจะชักชวนให้คนเป็ นอันมากมารับใช้
พระเจ้าโดยเร็ ว ดังนั้นในปั จจุบนั เราจึงเห็นว่าคนเป็ นจานวนมาก คิดว่าการสัง่ สอนคนกลุ่มใหญ่สาคัญ
กว่าการสอนเป็ นรายบุคคล
การกระทาดังนี้ไม่สอดคล้องกับวิธีดาเนินการศึกษาที่ดีที่สุด และย่อมทาให้เกิดผลดีแต่เพียงผิว
เผินและชัว่ คราวเท่านั้น การกระทาอย่างนี้เป็ นเหตุให้เกิดประสบการณ์เทียมเท็จขึ้นมากมาย และเป็ น
เหตุให้มีคนหลายคนหลงทางไป ผูท้ ี่กลับใจเสี ยใหม่ในการประชุมปกติน้ นั มีจานวนมากกว่าผูท้ ี่กลับใจ
ในการฟื้ นฟูชีวติ ใหม่ ข้อนี้ เน้นให้เห็นความแตกต่างระหว่างจานวนสมาชิกในบัญชี รายชื่อของโบสถ์
และจานวนผูท้ ี่เชื่ อและวางใจในพระเจ้า การสอนคนเป็ นจานวนมากโดยไม่คิดถึงความต้องการส่ วนตัว
ของบุคคลแต่ละคนทาให้คนบังเกิดความสงสัยและหลงไปได้ ครั้งหนึ่ง เจ. อาร์ . เกรฟส์ (J. R. Graves)
กล่าวว่าคนทุกคนที่ไม่มีศาสนาที่เขาเคยรู ้จกั นั้นบางครั้งก็ได้ยอมรับความเชื่อในพระเจ้า
ข้อเน้นของพระคริ สต์ไม่เป็ นเช่นนั้นเลย พระองค์ทรงย้าเรื่ องความสัมพันธ์ส่วนบุคคล “เพราะ
ตลอดเวลาส่ วนมากของพระองค์น้ นั พระองค์ทรงอยูก่ บั บุคคลเป็ นส่ วนตัวหรื อเป็ นหมู่คณะเล็ก ๆ ซึ่ง
เรี ยกว่าพวกสาวกหรื อพวกศิษย์”
(4)
จริ งอยูพ่ ระคริ สต์ทรงเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเหมือนกัน
ประชาชนเป็ นจานวนมากได้ติดตามพระองค์จากเมืองกัปเรนาอูม กรุ งเยรู ซาเล็ม เดกาโปลีและที่อื่น ๆ
พระองค์ทรงสั่งสอนคนเป็ นจานวนสี่ หา้ พันคนหลายครั้งหลายคราว พระองค์ทรงเห็นอกเห็นใจพวก
เขา ทรงสนทนากับเขา ทรงเลี้ยงอาหารเขาและทรงรักษาเขาให้หายจากโรค เมื่อพระองค์ได้ทรง
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ปฏิบตั ิการเหล่านั้นแล้ว ประชาชนก็เกิดมีการเคลื่อนไหวแสดงความนิยมในพระองค์เป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงรักษาคน
และระหว่างที่พระองค์เสด็จเข้าไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็มด้วยความมีชยั
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงหนุ นใจคนเป็ นจานวนมาก ให้ติดตามพระองค์ความจริ งนั้นพระองค์ไม่
ทรงสบายพระทัยเลยที่มีคนติดตามพระองค์เป็ นจานวนมากเช่นนั้น พระองค์ทรงพยายามเลี่ยงไปจาก
หมู่คนเหล่านั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยที่จะให้คนหมู่มากตอบรับคาเชิญชวนของพระองค์ เมื่อฝูง
ชนเป็ นจานวนมากติดตามพระองค์ไปนั้น พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเขาจะต้องรักพระองค์มากกว่าสิ่ งอื่น
ใดเขาจึงจะเป็ นสาวกที่แท้จริ งของพระองค์ได้ (ลูกา 14:25-27) พระองค์ทรงรู ้ดีวา่ ฝูงคนเหล่านั้นเป็ น
คนกลับกลอกและไม่จริ งใจ พระองค์จึงได้ตรัสว่า “คนที่สรรเสริ ญท่านวันนี้จะแช่งด่าท่านพรุ่ งนี้ ”
ดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงปรนนิบตั ิรับใช้คนหมู่มาก “เราเห็นได้ชดั ว่าพระคริ สต์ทรงเข้าพระทัยว่าคน
หมู่นอ้ ยสามารถเข้าใจในพระองค์ และรับเอาพระวิญญาณของพระองค์ไว้ได้เต็มบริ บูณ์มากยิง่ กว่าคน
หมู่มากที่ติดตามพระองค์ไปโดยไม่มีความจริ งใจ” (5)
ชีวติ ของพระคริ สต์ในระยะสามปี หลังพระองค์ทรงอยูใ่ กล้ชิด กับคนหมู่นอ้ ยเท่านั้น ตัวอย่าง
กิจการงานอันเด่นชัดของพระองค์ก็คือการที่พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ชิดกับคนหมู่นอ้ ยนี้ เอง “วิธีที่พระเยซู
ทรงปฏิบตั ิเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ทวั่ โลก ไม่ใช่การทรงคอยจะปฏิบตั ิเมื่อมีเหตุการณ์อนั สาคัญหรื อ
ยิง่ ใหญ่เลย แต่พระคริ สต์ทรงกระทาการในทุกโอกาส ในเวลาปกติ ในสถานที่ธรรมดาและในเรื่ องราว
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
และพระองค์ได้ทรงประทานคาสอนที่มีค่าที่สุดแก่จิตวิญญาณที่มีความ
ต้องการ” (6)
บรรดาประชาชนที่เกี่ยวข้องกับพระคริ สต์คือ นิโคเดมัส, ซักคาย, หญิงสะมาเรี ย, หญิงที่ทา
การล่วงประเวณี , ชายที่ได้รับมรดก,นักปกครองหนุ่ม, นักฎหมายผูช้ อบวิพากษ์วจิ ารณ์และขุนนางชาว
กัปเรนาอูมเป็ นต้น อาจารย์ ฮอร์ น (Horne) ได้จดรายชื่อคนทั้งหมดเหล่านี้ไว้ประมาณหกสิ บคน เมื่อ
พระคริ สต์ทรงเผชิ ญหน้ากับคนเหล่านี้พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเข้าพระทัยถึงความต้องการของเขาและ
ได้ทรงแนะนาเขา อาจารย์ ดีน อิงจ์ (Dean Inge) ได้เปรี ยบเทียบผูท้ ี่สั่งสอนคน เป็ นจานวนมากว่าเป็ น
เหมือนกับคนเทน้ าจากถังน้ าใส่ ในขวดปากแคบ โดยหวังว่าจะมีน้ าไหลเข้าไปในขวดบ้าง การให้
คาแนะนาปรึ กษาแก่บุคคล เป็ นส่ วนตัวนั้นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะของบุคคล พระคริ สต์ทรง
เห็นว่าการแนะนาสัง่ สอนคนหมู่นอ้ ยนั้นสาคัญกว่าการแนะนาสัง่ สอนคนหมู่มาก อาจารย์ เอช. เอช.
ฮอร์น (H.H. Horne) ได้กล่าวว่า “พระองค์ทรงชอบทางานกับคนหมู่เล็ก ๆ มากกว่ากับคนจานวนมาก
การทางานกับคนหมู่นอ้ ยได้รับผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี เพราะว่าการทางานกับประชาชนจานวนมากนั้น
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ทาให้เกิดความยุง่ ยากขึ้นได้หลายประการ พระองค์ไม่ได้ทรงไว้ใจประชาชนหมู่มากเท่ากับที่พระองค์
ทรงไว้ใจบุคคลแต่ละคน” (7)
ครู ในทุกวันนี้ ควรจะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนเป็ นส่ วนตัว ในการสอน
นั้นครู ควรจะสอนนักเรี ยนเป็ นจานวนน้อยเพื่อจะได้เข้าใจถึงความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคน แล้ว
ครู ก็สอนให้เหมาะกับความต้องการของเขา ครู คนหนึ่งควรจะเก็บรายงานความประพฤติและการงาน
ของนักเรี ยนอย่างละเอียดจากบิดามารดาของเด็ก จากการสมาคมของเด็กและจากครู ที่สอนนักเรี ยน
ขณะที่อยูช่ ้ นั ประถม แล้วก็เตรี ยมการสอนทุกครั้งให้เหมาะสมกับปั ญหาชีวติ ของนักเรี ยน ครู มีชื่อเสี ยง
คนหนึ่งกล่าวว่า “ยอร์ช ทรู เอ็ท (George Truett) เป็ นคนสาคัญเมื่อเขาได้เทศนาบนยกพื้น เขามี
ความสาคัญมากขึ้นเมื่อเขาอยูใ่ นกรุ งวอชิงตัน และได้กล่าวคาปราศัยมายังที่ประชุมคณะเซาเทินแบ๊บ
ติสต์
และเขาเป็ นคนสาคัญยิง่ ขึ้นเมื่อเขากล่าวสุ นทรพจน์แก่ที่ประชุมคณะแบ๊บติสต์ทวั่ โลกใน
แอตแลนตา แต่เขาเป็ นคนสาคัญที่สุดเมื่อเขายืนอยูใ่ นป่ าช้านอกเมืองและปลอบเด็กหญิงเล็ก ๆ ที่หลง
ทางจากมารดาของเขา”

3. เริ่มต้ นกำรสอนด้ วยสิ่ งทีบ่ ุคคลต้ องกำรเข้ ำใจและสนใจ
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเตรี ยมการสอนในโอกาศพิเศษ เป็ นทางการหรื อเป็ นพิธี พระองค์ทรง
สอนตามธรรมดาอย่างไม่มีพิธีรีตองทั้งในบ้าน, ในธรรมศาลา บนภูเขาหรื อริ มทะเล พระคริ สต์ทรง
สอนสิ่ งที่ผฟู ้ ังต้องการและสนใจ “พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเริ่ มสั่งสอนเรื่ องความเชื่ อเกี่ยวกับพระบัญญัติ
เรื่ องสาคัญ ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อพระคัมภีร์เลย แต่พระองค์ทรงสอนตามประสบการณ์ที่บงั
เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล” (8) พระคริ สต์ไม่ได้ทรงนาเอาพระบัญญัติหรื อคาเขียนของศาสดาพยากรณ์
มาอธิ บายให้ประชาชนฟังเรื่ องหลักสาคัญพระองค์ทรงแยกแยะหลักสาคัญของกฎแล้วก็ทรงสารวจดูวา่
มีเหตุการณ์สิ่งใดบ้างที่อาจจะต้องใช้หลักเหล่านั้นในทันที
พระองค์ทรงสอนประชาชนตามความ
เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ของเขา” (9) พระองค์ทรงสอนบุคคลตามความเป็ นอยูข่ องเขา และทรงพยายามที่จะ
นาพวกเขาให้ดาเนินไปตามทางที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาดาเนิน นี่เป็ นแนวทางเดียวกันกับกฎของ
ธอร์นได๊ค (Thorndike) เรื่ อง “กฎแห่งการเตรี ยมพร้อม” ซึ่ งกล่าวว่าเมื่อผูใ้ ดเตรี ยมพร้อมที่จะกระทาสิ่ ง
ใด ถ้าเขาได้กระทาสิ่ งนั้นเขาก็จะพอใจ แต่ถา้ มีผขู ้ ดั ขวางเขา ๆ ก็ไม่พอใจ
เมื่อนักปกครองหนุ่มทูลถามพระเยซูวา่ ทาอย่างไรจึงจะได้ชีวติ นิ รันดร์ น้ นั พระเยซูทรงกล่าว
ให้เขาฟังถึงกฎของพระองค์ (ลูกา 10:25-26) ขณะเมื่อพระองค์ทรงสนทนากับหญิงชัว่ ที่บ่อน้ าของ
ยาโคบนั้นพระคริ สต์ทรงเริ่ มสอนถึงเรื่ อง “น้ า” เป็ นประการแรก เพราะน้ าเป็ นสิ่ งที่นางสนใจ แล้ว
พระองค์ก็ทรงอธิ บายให้นางฟังต่อไปถึงเรื่ อง “น้ าแห่งชีวิต” (ยอห์น 4:10) ขณะเมื่อพระองค์ทรงยืนขึ้น
อ่านและประกาศคาสอนของพระองค์น้ นั พระองค์ทรงเริ่ มต้นด้วยข้อความในหนังสื ออิสยาห์ซ่ ึ งเน้นถึง
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เรื่ องการเสด็จมาของพระเมสิ ยาห์ซ่ ึงทุกคนทราบดีแล้ว (ลูกา 4:16-30) พระคริ สต์ทรงมีความตั้งพระทัย
และทรงสนพระทัยในสิ่ งที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ “พระคริ สต์ไม่ได้ทรงสอนพวกสาวกของพระองค์โดย
แผนการณ์ตามระเบียบ หรื อหลักสู ตรที่ได้กาหนดไว้เลย” (10)
การเริ่ มสอนด้วยสิ่ งที่มนุษย์ดารงอยูน่ ้ นั ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าเริ่ มสอนสิ่ งที่เขาสนใจ และ
ต้องการเท่านั้น แต่สอนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจดีดว้ ย ข้อนี้ อาศัยรากของกฏหมายเก่าเกี่ยวกับ “ความเข้าใจ
อันลึกซึ้ ง” ซึ่ งครู เคยเน้นในสมัยก่อนและครู ควรจะเน้นในสมัยนี้ดว้ ย คานี้ตามตัวอักษรแปลว่า
“เพิ่มเติมความเข้าใจ” หรื อ “เพิ่มเติมความเข้าใจของบุคคล” ความหมายก็คือนักเรี ยนเรี ยนรู้ความจริ ง
ใหม่โดยอาศัยความจริ งเก่า หรื อเรี ยนสิ่ งที่ไม่รู้จากสิ่ งที่รู้ “การสอนเรื่ องความสัตย์จริ งนั้นจะต้องเรี ยน
จากสิ่ งที่เรารู ้ดีอยูแ่ ล้ว” นี่เป็ นวิธีธรรมดาในการเพิม่ เติมการศึกษา
เด็กชายเล็ก ๆ ผูห้ นึ่งเห็นรู ปจระเข้ใหญ่เขาก็เรี ยกว่าตุก๊ แก เพราะเขารู ้จกั แต่ชื่อตุก๊ แกเท่านั้น
หญิงซักฟอกชาวนิโกรผูห้ นึ่งยืนดูนางพยาบาลสภากาชาดเดินขบวน เขาพูดขึ้นว่า เขาไม่เคยเห็นเสื้ อที่
ซักขาวมากมายอย่างนี้เลย เด็กอเมริ กนั ซึ่ งอยูท่ างใต้เพิ่งเคยเห็นหิ มะตกเป็ นครั้งแรกนั้น เขาคิดว่าหิ มะ
คือขนนกสี ขาว เพราะว่าเราศึกษาความจริ งใหม่ ๆ จากสิ่ งเก่า ๆ เราจึงจาเป็ นต้องเลือกภาษาและ
ความคิดนึกที่นกั เรี ยนคุน้ เคยเป็ นอย่างดีแล้ว มิฉะนั้นแล้วความคิดของนักเรี ยนจะไม่บงั เกิดขึ้นได้ พระ
เยซูทรงใช้คาธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจได้ดีเช่นคาว่า “แสงสว่าง” “เกลือ” “ขนมปัง” และ “เนื้ อ” พระองค์
ทรงอ้างถึงสิ่ งสาคัญที่ทุกคนรู ้จกั ดี เช่น “ดิน” “ไร่ องุ่น” “แกะ” และ “แป้ งเชื้อ” เป็ นต้น
ข้อที่น่าสังเกตก็คือขณะเมื่อพระคริ สต์ทรงสอนนั้นมีผเู ้ ข้าใจผิดเมื่อพระคริ สต์ทรงใช้ศพั ท์
เฉพาะซึ่ งมีความหมายสาหรับผูฟ้ ังมากกว่าที่เขาเข้าใจ เมื่อพระคริ สต์ทรงใช้คาว่า “การบังเกิดใหม่” นิ
โคเดมัสซึ่งเป็ นคนมีการศึกษา และวัฒนธรรมสู งก็คิดทันทีถึงการบังเกิดฝ่ ายร่ ายกาย เมื่อพระคริ สต์ตรัส
ถึง “ราชอาณาจักร” ผูฟ้ ังก็วาดภาพราชบัลลังก์ฝ่ายโลกว่าเป็ นเหมือนกับราชบัลลังก์ของดาวิดซึ่ ง
ปกครองด้วยอานาจมากกว่าที่จะคิดถึงการปกครองฝ่ ายวิญญาณภายในจิตใจของมนุษย์ เมื่อพระคริ สต์
ตรัสว่าถ้าพระวิหารของพระองค์ถูกทาลายพระองค์จะทรงสร้างขึ้นใหม่ ภายในสามวันนั้นดูเหมือนว่า
พวกสาวกไม่เข้าใจเลยว่าพระองค์ทรงหมายความถึงร่ างกายของพระองค์ไม่ใช่พระวิหาร ดังนั้นการเริ่ ม
สอนด้วยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่นกั เรี ยนและปั ญหาที่นกั เรี ยนคุน้ ดีแล้วเท่านั้นยังไม่พอ ครู จะต้อง
สังเกตดูดว้ ยว่านักเรี ยนของเขาเข้าใจภาษา และสิ่ งที่เขาวาดภาพขึ้นนั้นได้ชดั เจนมากน้อยเพียงไรด้วย
ครั้งหนึ่ง ดร. แกมเบรลล์ (Dr. Gambrell) กล่าวถึงนักเทศน์ผหู ้ นึ่งซึ่ งใช้เวลาพูดให้ผฟู ้ ังเห็นภาพเพียง
สามนาทีเท่านั้น แต่ใช้เวลาถึงสิ บแปดนาทีเพื่ออธิบายให้คนฟังเข้าใจความหมายของเขา
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4. ทรงยำ้ เรื่องรำวแห่ งชีวติ ทีส่ ำคัญยิง่
เมื่อพระเยซูทรงสอนนั้นไม่มีตอนใดเลย ที่ช้ ีให้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่ องที่ให้
ประโยชน์แก่ประชาชนเพียงเล็กน้อย
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงสอนเรื่ องราวชั้นต้นของการศึกษา
ประวัติศาสตร์,ภูมิศาสตร์ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวปาเลสไตน์ พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเน้น
เรื่ ององค์การ บริ ภณั ฑ์ หรื อเครื่ องใช้ใด ๆ ทั้งสิ้ น และพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตั้งธรรมโอวาทอันเป็ นระบบ
อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ลูกหลานยึดถือปฏิบตั ิต่อไปในอนาคต คาสอนที่คล้ายกันนี้ก็คือคาสอน
บนภูเขาซึ่ งใช้เวลาอ่านประมาณครึ่ งชัว่ โมง พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเน้นให้คนท่องจาข้อพระคัมภีร์หรื อ
คาอธิบายข้อพระคัมภีร์ หรื อเรื่ องราวการถกเถียงเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกับที่พวกอาลักษณ์ได้สอนใน
ธรรมศาลา แทนที่พระคริ สต์จะทรงสอนเรื่ องเหล่านั้นพระองค์กลับทรงสอนปั ญหาอันสาคัญเกี่ยวกับ
ชีวติ เรื่ องราวเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาและการดาเนิ นชีวติ ทางศาสนาโดยไม่จากัด
พระบรมครู ทรงทราบดีวา่ ปั ญหาแห่งชี วติ เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณอันเป็ นสมมติฐานสาคัญ
เช่น คนปรารถนาที่จะป้ องกันตนเองให้พน้ จากอันตราย ปรารถนาที่จะมีลูกหลานมากมาย ปรารถนาที่
จะเป็ นคนสาคัญและเข้าสมาคม พระองค์เองทรงถูกทดลองเรื่ องเหล่านี้เป็ นส่ วนมาก และพระองค์ทรง
รู ้วา่ ความพยายามอันดื้อรั้นที่จะกระทาสิ่ งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความผิดบาปขึ้นในสังคม
เรื่ องราว
เกี่ยวกับธรรมชาติวสิ ัยของมนุษย์ คือปั ญหาใหญ่ที่สุดที่เราต้องเผชิญ ดังนั้นพระคริ สต์จึงทรงพยายามที่
จะแก้ไขปั ญหาของมนุษย์โดยการแก้ไขสิ่ งที่ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้น และเพราะฉะนั้นพระคริ สต์จึงทรง
เตือนพวกสาวกของพระองค์ไม่ให้มีจิตวิญญาณโลภมาก เพราะความปรารถนาชนิดนี้จะทาให้เราอยาก
ได้สิ่งของ ๆ คนอื่น พระองค์ทรงเตือนพวกสาวกไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตนเอง พระองค์
ทรงแนะนาไม่ให้มองดูผหู ้ ญิงด้วยใจกาหนัด ให้เขาพ้นจากสัญชาตญาณความต้องการมีบุตรหลาน
มากมาย พระองค์ทรงหนุนใจพวกสาวกให้มีจิตใจบริ สุทธิ์ พระคริ สต์ไม่ทรงหนุนใจให้คนมีความ
ปรารถนาที่จะเป็ นคนสาคัญ ซึ่งจะทาให้เขาต้องการเป็ นนายของผูอ้ ื่นและพระองค์ได้ทรงประณามการ
แสดงความหยิง่ จองหองซึ่ งเป็ นสัญชาตญาณที่ผดิ ในสังคม พระองค์เองได้ทรงย้าเรื่ องราวแห่งชีวิตที่
สาคัญยิง่ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกล่าวครู รวีวารศึกษาอย่างสุ ภาพถึงเรื่ องที่เขาได้ใช้เวลาส่ วนมากสอน
นักเรี ยนถึงสิ่ งที่ไม่สาคัญ
ในการถกเถียงเกี่ยวกับปั ญหาสาคัญแห่งชีวิตนี้
พระคริ สต์ไม่ได้ทรงประณามเพียงแต่สิ่งที่
ประชาชนได้กระทาทุก ๆ วันเท่านั้น คาสอนของพระองค์ไม่เป็ นเพียงแต่การกล่าวถึงสิ่ งที่มนุษย์ไม่
ควรทา หรื อไม่เป็ นแต่เพียงการสัง่ สอนว่าควรเลิกทาบาปเท่านั้น เพราะการสอนเพียงเท่านั้นยังไม่พอ
ยังไม่เป็ นประโยชน์เรื่ อย ๆ ไป เช่นพระคริ สต์ได้ทรงเล่าเรื่ องผีร้ายที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วได้กลับไปยัง
บ้านเดิมของมันและได้ครอบครองความชัว่ ร้ายไว้ดงั เดิมอีก (มัทธิ ว 12:43-45) ดูเหมือนว่าพระคริ สต์จะ
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ทรงเห็นความจาเป็ นของการดาเนินชีวติ ในทางที่ดี พระองค์ทรงเห็นอย่างแน่นอนว่าการสอนเรื่ องการ
ดาเนินชี วติ ในทางที่ดีน้ นั สาคัญมาก หรื ออีกนัยหนึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ “ความรักใหม่
ซึ่งทาให้เราแสดงความรักต่อทุกสิ่ ง” เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพยามสอนผูร้ ับมรดกที่มีความโลภ
ให้รู้วา่ ชีวิตสาคัญกว่าทรัพย์สมบัติ และพระองค์ทรงสอนหญิงชาวสะมาเรี ยผูต้ ่าช้าว่าความพอใจในทาง
จิตวิญญาณสาคัญกว่าความพอใจทางร่ างกาย พระคริ สต์ทรงทาให้ศาสนาเป็ นสิ่ งที่มีอานาจและเป็ นสิ่ ง
สาคัญยิง่ ในการดาเนินชีวิตที่ดี “พระองค์ทรงเห็นว่าการดาเนินชี วติ ที่ดีไม่ได้หมายความถึงการมีความ
พอใจในความเป็ นอยูข่ องเรา พระคริ สต์ทรงเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่มีบุคคลิกลักษณะอันเข้มแข็งและ
บุคลิกลักษณะที่ไม่แยกจากกันสามารถจะดาเนิ นชีวติ ด้วยความสาเร็ จได้”(11) พระเยซูทรงคิดว่าศาสนา
ทาให้การดาเนินชีวิตมีคุณประโยชน์มาก คุณประโยชน์น้ นั จะปรากฏอย่างชัดเจน ในความสนใจและ
ในกิจการของบุคคลแต่ละคน ตามความคิดของพระเยซูน้ นั ศาสนาไม่ใช่สิ่งที่เราฝักใฝ่ และไม่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนิ นชีวติ ของเรา พระคริ สต์ทรงสั่งสอนว่าศาสนาเป็ นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างพระเจ้า
กับมนุษย์ซ่ ึ งจะเกิดผลดีในชีวติ ทุกด้านของมนุษย์” (12)

5. พระองค์ ทรงสอนให้ คนรู้ สึกผิดชอบ
พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี ซึ่ งมีอาชีพเป็ นครู สอนศาสนาในสมัยนั้นพยายามที่จะให้คนมี
นิสัยเจริ ญขึ้นในทางระเบียบวินยั เป็ นส่ วนใหญ่ “พระคริ สต์เสด็จมาปรากฏแก่ประชาชนผูท้ ี่เชื่อว่าการที่
จะนับถือศาสนาหมายความว่าเขาจะยอมประพฤติตามกฏข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด และนมัสการตาม
เวลาและพิธีที่กาหนด” (13) กฎเหล่านี้ควบคุมประชาชนทุกระยะของชีวติ และเป็ นเครื่ องกดดัน
ประชาชนอย่างยิง่ เรื่ องการผูกเชือกซึ่ งไม่ใช่สิ่งสาคัญเลย นั้นก็มีกฎถึงสี่ สิบข้อว่าด้วยวิธีผกู เชือกที่ให้
กระทาในวันซะบาโต ภายใต้กฎเช่นนั้นการดาเนินชีวิตทางศีลธรรมจรรยาและศาสนาอาจจะปฏิบตั ิ
ไม่ได้เลย พระเยซูทรงทราบว่ากฎเหล่านั้นเป็ นการแสดงการกระทาภายนอกที่ไร้ประโยชน์ พระองค์จึง
ทรงพยายามหาทางที่จะช่วยประชาชนให้พน้ จากกฎเหล่านั้น ดังนั้นพระคริ สต์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า
“พวกเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์” (ลูกา 11:46) ในการสอนจาเป็ นต้องมีขอ้ ย้าที่ดีและ
การร้องขอเพียงพอที่จะให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ ในชีวิต
เรื่ องนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่ องที่ได้ช้ ีให้เห็นในตอนต้นแล้วว่า พระบรมครู ทรงทราบว่าผูท้ ี่ติดตาม
พระองค์ไปด้วยอารมณ์ซ่ ึ งปราศจากความเชื่ อมัน่ นั้นจะไม่บงั เกิดผลในชีวติ คริ สเตียนเลย พระองค์ทรง
รู้เป็ นอย่างดีวา่ ในการสอนนั้นการเล่าเรื่ องที่น่าสงสัย หรื อการร้องขอให้บุคคลกระทาตามคาสอนของ
พระองค์เท่านั้นยังไม่เป็ นการเพียงพอในการที่จะติดตามพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงใช้สิ่งเหล่านี้
ไม่มีเลยสักครั้งเดียวที่พระองค์จะทรงขอร้องให้ประชาชนยกมือ ลงนามสัญญา หรื อให้ยนื ขึ้นเพื่อ
แสดงการยอมรับ
และพระองค์ไม่ได้ทรงขอให้เขาจับมือพระองค์เลยถึงแม้วา่ พระองค์จะได้ทรง
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กระตุน้ ใจเขาให้ติดตามพระองค์ไปก็ตาม “พระคริ สต์ไม่ได้ทรงบังคับหรื อทรงบงการ ไม่ได้ทรงบังคับ
ให้คนเห็นด้วย, ไม่ได้ทรงบังคับให้คนเห็นว่าคาสอนของพระองค์ถูกต้อง” (14) การตัดสิ นปัญหาชีวิต
เป็ นสิ่ งสาคัญเกินกว่าที่จะทาเล่น ๆ ได้ พระคริ สต์ทรงต้องการการตอบรับที่มนั่ คงถาวร การตัดสิ นใจที่
เป็ นเหตุอนั เพียงพอ ตามวิธีการสอนของพระองค์น้ นั ไม่มีวธิ ี ลดั หรื อวิธีง่าย ๆ เลย ไม่มีผตู ้ อบรับเสี ยเลย
ยังดีกว่ามีผตู ้ อบรับเทียมเท็จ
ดังนั้นพระคริ สต์จึงทรงเตือนสติของมนุษย์ สติคือสิ่ งที่ทาให้มนุษย์รู้ผดิ รู ้ชอบ พระคริ สต์ตรัส
แก่พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีที่หน้าซื่ อใจคดว่า “พวกท่านควรจะได้กระทาแล้ว และพระองค์ได้ทรง
ติเตียนผูท้ ี่ปิดบังความสามารถ (ตาลันต์) ของเขาว่า “ท่านควรจะ” (มัทธิว 25:27) พระคริ สต์ทรงสอน
เกี่ยวกับสติมากว่าความรู ้พระคริ สต์ไม่ได้ทรงสอนตามวิธีการสอนเท่านั้น แต่พระองค์ทรงอาศัยสติ
ของมนุษญ์ซ่ ึงมีความเข้าใจในความจริ งด้วย ผลที่ได้รับจากการสอนตามหลักนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหลัก
นี้ดี พระคริ สต์ทรงสอนเรื่ องความจริ งอย่างแจ่มชัดและอย่างจูงใจ เมื่อประชาชนฟังคาสอนของ
พระองค์แล้วก็พากันรู ้สึกว่าเขาจาต้องปฏิบตั ิตามสิ่ งที่พระองค์ทรงสอน อาจารย์ฮอร์ น (Horne) กล่าวว่า
“พระเยซูไม่ทรงมีเจตนาที่จะเปลี่ยนระเบียบของสังคมใหม่
แต่พระองค์ทรงมีอิทธิ พลในการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบสังคมมากกว่าคนที่มีหน้าที่สอนระเบียบ สังคม เสี ยอีกเพราะว่าพระคริ สต์ทรง
อบรมให้มีความรู ้สึกผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ซ่ ึ งสามารถจะทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปได้” (15) อาจารย์
ฮินสเดล (Hinsdale) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความเชื่อมัน่ ซึ่ งพระคริ สต์ได้ทรงตั้งไว้เพื่อเป็ นรากฐานแห่ง
ศีลธรรม จรรยานั้นเป็ นของขวัญอันยิง่ ใหญ่ที่สุดซึ่ งพระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์” (16) คาสอนของ
พระคริ สต์ก็เป็ นของขวัญอันยิง่ ใหญ่ที่สุดเหมือนกัน
การอบรมสติมนุษย์เป็ นหลักที่เราจาเป็ นต้องย้ามากยิง่ ขึ้น ถ้าเราต้องการทาให้คาสอนของเรา
บังเกิดผลและดารงอยูอ่ ย่างถาวร นี่เป็ นความจริ งไม่วา่ เราจะแสวงหาผูท้ ี่กลับใจใหม่ หรื อหลักประกัน
ทางการเงิน หรื อผูอ้ าสาสมัครทางานเพื่อศาสนา การเน้นหลักอบรมสติมนุษย์น้ นั ป้ องกันรักษา
อิสระภาพและป้ องกันให้พน้ จากความรู ้แต่เพียงผิวเผิน หลักการนี้ดีกว่าระเบียบอันเคร่ งครัดต่าง ๆ
อย่างแน่นอน ครั้งหนึ่ง ดร.แกมเบรลล์ (Dr. Gambrell) กล่าวแก่สหายร่ วมงานผูเ้ ยาว์ในการประชุมครู
ว่า “อีกไม่ชา้ คุณก็จะได้เรี ยนรู ้วา่ คุณไม่สามารถจะทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้ตามกฎและระเบียบข้อบังคับ”
เขาพูดถูกทีเดียวอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถสอนด้วยการร้องขอต่ออารมณ์ของผูท้ ี่เรี ยนได้ การที่คน
เป็ นจานวนมากหลงทางและปฏิเสธไม่ยอมทาตามคาสัญญาก็เป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงความจริ งเรื่ องนี้ เรา
จะกระตุน้ และให้ความกระจ่างแก่สติของเขา เราจะต้องไม่บงั คับให้คนทาสิ่ งที่เขาไม่อยากจะทา แต่ให้
เขาทาสิ่ งที่ “เขาต้องการจะทา” คาตอบรับการทรงเรี ยกของพระเจ้าควรจะเกิดขึ้นจากความรู ้สึกทาง
ศีลธรรมจรรยา
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6. นำส่ วนทีด่ ีทสี่ ุ ดออกมำเปิ ดเผย
บางคนชอบนาส่ วนที่ชวั่ ร้ายของผูอ้ ื่นออกมาเปิ ดเผยแก่คนทัว่ ไปความรู ้สึกและวิธีสอนที่เขาใช้
ดูเหมือนว่าทาให้เขาได้รับผลที่ไม่ดีเลย ความประพฤติของเขาทาให้คนไม่สนใจในคาสอนของเขา
และมีจิตวิญญาณอันเป็ นปรปั กษ์กบั เขาได้บ่อย ๆ ผูท้ ี่นาส่ วนเสี ยของบุคคลมาเปิ ดเผยนี้อาจจะเป็ นคนดี
และพยายามที่จะกระทาสิ่ งที่ถูกต้อง แต่เขาขาดความไตร่ ตรองอย่างสุ ขมุ และขาดดุลยพินิจ เพื่อนร่ วม
ชั้นคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยซึ่ งผูเ้ ขียนได้นาเขาให้มาหาพระคริ สต์ ได้กล่าวหลังจากที่เขาได้กลับใจแล้ว
ว่า “ข้าพเจ้าควรจะได้กลับใจเสี ยใหม่มานานแล้ว ถ้าผูท้ ี่ชกั จูงข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีนิสัยดี” การนาสิ่ งชัว่ ร้าย
ของผูอ้ ื่นออกมาเปิ ดเผยนี้เราอาจจะกระทาเมื่อนานักเรี ยนเข้ามาในชั้น เมื่อสอนนักเรี ยนในชั้น เมื่อ
พยายามนาเขาให้ปรนนิบตั ิพระเจ้าและนาให้เขาหันมาพระองค์ การนาส่ วนเสี ยของผูอ้ ื่นมาเปิ ดเผยนี้
อาจจะเป็ นเพราะเราไม่สามารถจะเข้าใจนักเรี ยนของเราได้สาเร็ จ มีความรู ้สึกอันห่างเหิ นขาดความเห็น
อกเห็นใจ ขาดดุลยพินิจ ขาดความฉลาดไหวพริ บ หรื อเป็ นผลเกิดจากอารมณ์วิพากษ์วจิ ารณ์ก็ได้
อย่างไรก็ตามความรู ้สึกเช่นนี้ จะทาให้นกั เรี ยนไม่ชอบเรา และไม่สนใจในคาสอนของเรา ซึ่ งก่อให้เกิด
อันตรายมากกว่าที่จะก่อให้เกิดความดี
แต่พระเยซูไม่ทรงเป็ นเช่นนั้น พระองค์ทรงสามารถนาสิ่ งที่ดีที่สุดของคนมาเปิ ดเผย ไม่วา่ คน
ผูน้ ้ นั จะเป็ นพวกฟาริ สีที่เห็นว่าตนเองเป็ นผูม้ ีความชอบธรรม คนเก็บภาษีที่ไร้ศีลธรรมหรื อหญิงที่ชวั่
ข้าก็ตาม พระองค์ได้ทรงตรวจดูส่วนที่ดีภายในของเขาแล้วก็นาส่ วนที่ดีน้ นั มาเปิ ดเผย พระเยซูไม่ได้
ทรงนาความดีของคนบาปมาเปิ ดเผยเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรงนาความดีของคนที่ยงั ไม่เจริ ญเต็มที่ มา
เปิ ดเผยด้วยดูเหมือนว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษในการทาให้ผทู ้ ี่ไม่น่าจะมีความสามารถ
เลยได้เป็ นผูท้ ี่มีคุณความดี ดังที่พระองค์ได้ทรงกระทาแก่พวกสาวกสิ บเอ็ดคนของพระองค์
พระองค์ได้ทรงกระทาให้พวกสาวกเป็ นคนดี โดยการทรงย้าให้เห็นถึงความสามารถในภาย
หน้าของเขา ทรงแสดงความสนใจในตัวเขาและทรงดลใจเขาให้กระทาความดี “พระคริ สต์ทรงทราบ
ว่าการที่จะทาให้คนมีความเชื่ อก็โดยการแสดงให้คนเห็นว่าเรามีความเชื่อในเขา และจากหลักอันสาคัญ
ในการทางานนี้พระองค์ก็ได้ทรงถือปฏิบตั ิมาโดยไม่ทรงหยุดยั้งเลย” (17)
สิ่ งสาคัญที่สุดสิ่ งหนึ่งที่เราจะต้องทาในฐานะที่เป็ นครู รวีวารศึกษาก็คือ การพยายามที่จะนา
ส่ วนดีที่สุดของนักเรี ยนของเราออกมาเปิ ดเผยให้ปรากฏ ดูเหมือนว่าไม่มีผใู ้ ดเลยที่จะหวังว่าตัวเขาเอง
ไม่มีความสามารถซ่อนอยูภ่ ายใน และไม่มีผใู ้ ดเลยที่จะหยาบช้าเกินไป เขายังมีความดีบางอย่างใน
จิตใจของเขาซึ่งเราอาจจะใช้เป็ นเครื่ องขอร้องให้เขาทาความดีได้
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เมื่อมีคนถามหญิงที่เมืองบอสตันว่า ใครจะป้ องกันให้เธอพ้นจากการข่มขู่ของฝูงชน เธอชี้มือ
ไปที่หวั หน้าพวกก่อกวนความสงบแล้วกล่าวว่า
“สุ ภาพบุรุษผูน้ ้ ีจะป้ องกันดิฉนั และช่วยให้ดิฉนั มี
โอกาสได้กล่าวคาปราศัย” และคนที่ถูกเรี ยกว่า “สุ ภาพบุรุษ” ก็ได้กระทาดังนั้นจริ ง ๆ
เมื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปฏิรูปใน โร้ด ไอแลนด์ (Rhode Island) ได้ข่าวว่ามีเด็กชายคนหนึ่ง
คิดที่จะหนีโรงเรี ยนกลับไปบ้าน เขาก็ได้จดั หาเงินสาหรับค่าโดยสารมอบให้เด็กเพื่อเดินทางกลับไป
บ้านในวันสุ ดสัปดาห์ และเชื่อว่าเด็กจะกลับมาอีกทั้ง ๆ ที่เด็กชายผูน้ ้ นั และมารดาของเขาได้บอกแล้ว
ว่าเขาจะไม่กลับมาอีก แต่ในที่สุดเด็กชายนั้นก็ได้กลับมาอีก นางเจสซี เบอราล ยูแบงค์ส (Jessie Burral
Eubanks) สร้างห้องสาหรับเด็กหญิงที่ไม่มีที่อาศัย 1600 คน ในกรุ งวอชิงตันสมัยสงคราม โดยการ
หนุนใจให้เขารู ้สึกว่าเขามีส่วนที่ดีที่สุดอยูภ่ ายในตัวเขาด้วยคติพจน์วา่ “เรามีความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ
ใน
สิ่ งที่ไม่อาจจะเป็ นไปได้ท้ งั หมด” เราจะต้องมีความเชื่อมัน่ มีใจคิดแต่ในส่ วนดี และมีความดล
ใจเพื่อต้านทานความสงสัย ความท้อใจและการพ่ายแพ้ เราไม่อาจจะนาส่ วนดีของนักเรี ยนของเรา
ออกมาเปิ ดเผยได้นอกจากว่าเราจะได้เห็นสิ่ งที่เป็ นไปได้ซ่ ึ งแอบแฝงอยูใ่ นตัวเขาเสี ยก่อน

7. สำมำรถนำนักเรียนให้ กระทำควำมดี
กฎที่มีชื่อเสี ยงข้อหนึ่งใน “กฎเจ็ดข้อของคาสอน” ซึ่งเขียนโดยยอห์น เอม. เกรกอรี่ (John M.
Gregory) คือ “กระตุน้ และนาการกระทาดีดว้ ยตนเองของนักเรี ยนของเรา และไม่ยอมสอนสิ่ งที่เขา
สามารถเรี ยนด้วยตัวเองได้” (18) นี่เป็ นรากฐานแห่งความจริ งที่วา่ การเรี ยนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า
ปราศจากการกระทาฝ่ ายจิต โธมัส คาร์ลิลล (Thomas Carlyle) กล่าวว่า “นักบุญจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ในขณะที่กาลังหลับอยู”่ นักศึกษาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกัน อาจารย์ แอล. เอ. เวเกิล (L.A Weigle)
กล่าวว่า “ผลแห่งคาสอนของท่านก็คือสิ่ งที่นกั เรี ยนของท่านคิด ไม่ใช่สิ่งที่ท่านบอกแก่เขา ไม่ใช่สิ่งที่
ท่านได้กระทาเพื่อเขา แต่คือสิ่ งที่เขาทาเพื่อตัวของเขาเอง ไม่ใช่ความสานึกแต่เป็ นปฏิกริ ยาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการสอนนั้น สิ่ งเหล่านี้เองทาให้นกั เรี ยนเจริ ญเติบโตขึ้น ท่านไม่สามารถจะใส่ ความคิดเห็นไว้
ในสมองของนักเรี ยนได้ คาพูดของท่านเป็ นเครื่ องหมายความคิดเห็นไว้ในสมองของท่านเอง นักเรี ยน
จะต้องแปลความหมายความคิดของท่านและสร้างความคิดของเขาขึ้นเองโดยคาสอนของท่าน การ
สอนได้รับผลสาเร็ จมากถ้าเราสามารถชักชวนนักเรี ยนเข้าร่ วมในการกระทาดีได้” (19)
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นักเรี ยนไม่ควรเพียงแต่นงั่ เฉย ๆ ขณะที่ครู กาลังสอนทีละน้อยนั้นจิตใจของนักเรี ยนจะต้องคิด
วงจรสามวงที่เป็ นสิ่ งสาคัญมากคือความรู ้ การเร้าอารมณ์ และการตอบรับด้วยความตั้งใจ นักเรี ยน
เข้าใจความหมายของการเสี ยสละโดยการฝึ กหัดเท่านั้น
และเรี ยนรู ้การให้ดว้ ยความยินดีโดยการ
พยายามปฏิบตั ิ ดังนั้นการที่จะสอนเด็กด้วยการเล่าเรื่ อง การบรรยาย และการเรี ยนด้วยภาพเท่านั้นจึงยัง
ไม่เพียงพอ จะต้องมีการเล่นละครและการแสดงภาพให้เห็นจริ งด้วย เราเรี ยนวิธีปฏิบตั ิดว้ ยการปฏิบตั ิ
พระเยซูทรงรู้หลักข้อนี้เป็ นอย่างดีและได้ทรงปฏิบตั ิตามหลักข้อนี้ “พระคริ สต์ทรงสอนโดย
การชี้แจงให้คนเห็นสาเหตุของเขาเองมากยิง่ กว่าที่จะสอนปั ญหาที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วแก่เขา”
(20)
พระองค์ทรงเน้นหลักของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดตั้งใจประพฤติตามพระทัยของพระองค์
, ผูน้ ้ นั คงรู ้” (ยอห์น 7:17) พระองค์ทรงย้าเรื่ องนี้ยงิ่ ขึ้นอีกเมื่อพระองค์ทรงกล่าวว่าการฟังเป็ นแต่เพียง
การสร้างบ้านบนทรายเท่านั้น ส่ วนการฟังพร้อมทั้งการรับนั้นเป็ นเหมือนการสร้างบ้านบนหิน ความ
มุ่งหมายที่สาคัญในเรื่ องเปรี บเทียบความสามารถ (ตะลันต์) ก็คือคนที่ใช้ความสามารถของเขาจะมี
ความสามารถที่เจริ ญขึ้น ส่ วนคนที่ไม่ใช้ความสามารถของเขา เขาก็จะต้องสู ญเสี ยความสามารถไป ใน
การเปรี ยบเทียบเรื่ องพื้นดินนั้น พระองค์ทรงสอนว่า สิ่ งสาคัญที่สุดก็คือการตอบแทนของพื้นดินแก่
พืช?
พระคริ สต์ทรงให้พวกสาวกทาพิธีบพั ติศมาเพื่อพระองค์ และพระองค์ได้ส่งพวกเขาและคน
อื่น ๆ อีกออกไปเผยแพร่ คริ สตศาสนาและรักษาคนเจ็บป่ วย เมื่อพระคริ สต์ทรงให้อาหารแก่คนหกพัน
คนพระองค์ก็ทรงให้พวกสาวกช่วยแจกอาหารให้แก่คนเหล่านั้น และให้พวกสาวกกลิ้งก้อนหิ นออก
จากอุโมงค์ฝังศพของลาซะโรซึ่ งตายแล้วและได้ฟ้ื นขึ้นมาใหม่ พระองค์ทรงให้คนตาบอดไปล้างตา
ของเขาที่สระซี โลอามก่อนที่เขาจะมองเห็นได้ และให้คนร่ ารวยขายทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของเขาแล้ว
แจกให้แก่คนจนเพื่อจะได้มีชีวติ นิ รันดร์ ถ้อยคาเหล่านั้นที่พระองค์ได้ทรงกล่าวก็คือ “ลุกขึ้น” “มา”
“ติดตาม” “ไป” “ล้าง” “ทา” “เฝ้ า” “ให้” “เทศนา” “สัง่ สอน” “สาวก” “เลี้ยงอาหาร” คาสอนของ
พระองค์เป็ นพระกิตติคุณที่ให้คนคิดและประพฤติเท่า ๆ กับให้ฟังและให้รู้สึก.
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บทที่ 4 คำถำม
1. หลักของการสอนหมายความว่าอะไร?
2. เรารู ้ได้อย่างไรว่าพระคริ สต์ทรงใช้หลักที่ดีในการสอน?
3. จงอธิ บายความหมายของหลักที่วา่ “พิเคราะห์ดูนาน ๆ”
4. จงอธิ บายว่าพระคริ สต์ใช้หลัก “การพิเคราะห์ดูนาย ๆ” นี้ในการเลือกสาวกของพระองค์
5. พระเยซูทรง “พิเคราะห์ดูนาย ๆ” ในด้านไหน?
6. “การพิเคราะห์ดูนาน ๆ” นั้นช่วยเราได้อย่างไร?
7. ใครช่วยประชาชนได้มากที่สุด :-คนที่ประกาศเทศนาแก่ประชาชนเป็ นจานวนมากหรื อคน
ที่สงั่ สอนบุคคลทีละคน? จงอธิ บายคาตอบของท่าน
8. พระเยซูทรงเน้นคาสอนของพระองค์กบั ใคร กับบุคคลแต่ละคนหรื อกับหมู่คนเป็ นจานวน
มาก? พระเยซูทรงมีความรู ้สึกอย่างไรต่อฝูงคนที่ติดตามพระองค์ไป (หน้า 49) (ลูกา 24:25-27)
9. วิธีที่พระเยซูทรงใช้เพื่อไถ่บาปโลกนั้นคืออะไร?
10. จงเปรี ยบเทียบคนที่เทศนาฝูงชนกับคนที่เทศนาบุคคลเป็ นส่ วนตัว
11. จงอธิ บายข้อความนี้ “ครู ในปั จจุบนั นี้ ควรจะเป็ นที่ปรึ กษาส่ วนตัว”
12. พระเยซูทรงเริ่ มต้นการสอนด้วยสิ่ งที่บุคคลต้องการเข้าใจและสนใจโดยวิธีใด?
13. อธิ บายว่าพระเยซูทรงใช้หลักข้อนี้ (เริ่ มต้นการสอนด้วยสิ่ งที่บุคคลต้องการเข้าใจและ
สนใจ) อย่างไรกับนักกฎหมายหนุ่ม (ลูกา 10:25-26) ผูห้ ญิงที่บ่อน้ า (ยอห์น 4:10) ในธรรมศาลาขณะ
เมื่อพระองค์ทรงอ่านข้อความจากหนังสื ออิสยาห์ที่กล่าวถึงเรื่ องพระเมสิ ยาห์ (ลูกา4:16-30)
14.
การเริ่ มต้นสอนด้วยสิ่ งที่บุคคลต้องการเข้าใจและสนใจนั้นจะทาให้สาเร็ จได้อย่างไร?
(หน้า 52)
15. จงอธิ บายหลักข้อนี้ “เริ่ มต้นการสอนด้วยสิ่ งที่บุคคลต้องการเข้าใจและสนใจ”
16.
ท่านรู ้หรื อไม่วา่ ทาไมพระเยซูจึงทรงย้าเรื่ องราวแห่งชีวติ ที่สาคัญยิง่ แทนที่จะทรงย้า
เรื่ องราวที่ไม่สาคัญอันไม่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน
17. ปั ญหาชีวิตนั้นเกิดจากอะไร? (หน้า 53)
18. จงอธิ บายข้อความที่วา่ “พระเยซูทรงพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาของมนุษย์โดยการแก้ไขสิ่ ง
ที่ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้น” (หน้า 54)
19. ทาไมพระเยซูจึงทรงสอนโดยการแนะนาให้ทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ แทนที่จะห้ามประชาชนไม่ให้
ทาสิ่ งนั้นสิ่ งนี้ (หน้า 54)
20. พระเยซูทรงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาอย่างไร?
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21. ครู สอนศาสนาในสมัยพระเยซูพยายามจะทาอุปนิ สัยให้เจริ ญขึ้นด้วยวิธีใด?
22. จงบรรยายถึงความรู้สึกของพระเยซูที่ทรงมีต่อวิธีการสอนของพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ
สี
23. จงอธิ บายว่าพระเยซูทรงเตือนสติผฟู ้ ังพระองค์อย่างไรบ้าง (มัทธิว 23:23)
24. เราสามารถจะดาเนินชีวิตอยูโ่ ดยการปฏิบตั ิตามกฎอย่างเคร่ งครัดได้ไหม? ทาไมท่านจึง
ตอบดังนั้น?
25. สติของมนุษย์คืออะไร?
26. ผลร้ายที่เกิดจากการสอนวิธีที่ผดิ และความรู ้สึกที่ผดิ นั้นคืออะไรบ้าง?
27. พระเยซูทรง “นาส่ วนที่ดีที่สุด” ของผูฟ้ ังมาเปิ ดเผยให้เห็นอย่างไร?
28. อธิ บายหลักข้อนี้ “นาส่ วนที่ดีที่สุดของคนมาเปิ ดเผย” ซึ่ งเป็ นหลักอันสาคัญยิง่ ในการสอน
ศาสนาของพวกคริ สเตียน
29. หลักที่วา่ “การกระทาความดีดว้ ยตนเอง” นี้หมายความว่าอะไร?
30. ทาไมการช่วยทาให้นกั เรี ยนกระทาดีดว้ ยตัวเขาเองจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก? การที่จะทาให้
นักเรี ยนของเรากระทาความดีดว้ ยตัวเขาเองนั้นเราจะต้องทาอะไรบ้าง?
31. อธิบายการใช้หลัก “ช่วยทาให้นกั เรี ยนกระทาดีดว้ ยตนเอง” ที่พระเยซูได้ทรงใช้.
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บทที่ 5 สิ่ งต่ ำง ๆ ทีพ่ ระคริสต์ ทรงใช้ ในกำรสอน
การที่พระคริ สต์ทรงใช้สิ่งต่าง ๆ ในการสอนนั้นเป็ นสิ่ งที่เราน่าจะสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิง่ และ
จะเป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็นว่าการสอนด้วยของนั้นช่วยในการสอนได้มาก ถ้าเราจะพิจารณาดูสิ่งต่าง ๆ
ที่พระองค์ทรงใช้และนามาใช้ในการสอนของเราบ้าง สิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นแตกต่างกันโดยต้นเหตุ ชนิ ด
และวิธีใช้ พระองค์ไม่จาเป็ นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ เป็ นประจา แต่ตรงกันข้ามพระองค์ทรงสังเกตดูสิ่งต่าง ๆ
อย่างละเอียด พระองค์ทรงใช้ความสามารถของพระองค์เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ นั้นให้ดีข้ ึน

1.ต้ นเหตุ (มูลรำก)
มีตน้ เหตุหลายประการที่พระคริ สต์ได้ทรงนามาสอน
ต้นเหตุเหล่านี้ ตอ่ ไปอาจจะแบ่งแยก
ออกเป็ นต้นเหตุยอ่ ย
ๆ
อีกหลายประการต้นเหตุเหล่านี้ เกิดขึ้นจากการอบรมฝึ กฝนและจาก
ประสบการณ์ของพระคริ สต์และได้ทรงนามาสอนเมื่อต้องการ เราสามารถพูดถึงต้นเหตุหลายประการ
เหล่านี้ได้เพียงย่อ ๆ เพราะว่ามีที่สาหรับเขียนจากัดถ้าจะกล่าวถึงเรื่ องนี้ อย่างละเอียดแล้วเราก็จะต้องใช้
หนังสื อทั้งเล่มทีเดียว

ก.พระคัมภีร์
เรารู ้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงใช้พระคัมภีร์เดิมทุกโอกาส อาจารย์ ดี.อาร์.ไปเปอร์ (D.R.
Riper) กล่าวว่าพระคริ สต์ทรงอ้างคาจากในพระคัมภีร์เดิมโดยตรงสามสิ บแปดครั้ง และตรัสถึง
เหตุการณ์บางอย่างในพระคัมภีร์เดิมสี่ ครั้ง และทรงใช้ถอ้ ยคาเทียบเคียงกับคาในพระคัมภีร์เดิมห้าสิ บ
ครั้ง พระองค์ทรงอ้างถึงข้อความในหนังสื อพระคัมภีร์เดิมยีส่ ิ บเอ็ดเล่ม (1) ดูเหมือนว่าพระองค์จะทรง
อ้างถึงหนังสื อบทเพลงสรรเสริ ญและพระบัญญัติมากที่สุด
ความคิดเห็นของพระคริ สต์น้ นั
ประกอบด้วยความนึกคิดและภาษาในพระคัมภีร์เดิม
บางครั้งพระคริ สต์ก็ทรงยกคาในพระคัมภีร์เดิมมาอ้างตรง ๆ เช่น “มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วย
อาหารสิ่ งเดียวหามิได้, แต่ดว้ ยบรรดาโอวาทซึ่ งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4, เฉลย
ธรรมบัญญัติ 8:9) มีขอ้ ความยกมาอ้างตรง ๆ เช่นนี้ หลายตอน อาจารย์ฮอร์ น (Horne) นับข้อความพระ
คัมภีร์เดิมที่พระคริ สต์ทรงยกมาอ้างโดยตรงได้ประมาณสามสิ บสามครั้ง (2) ข้อความเหล่านี้อา้ งถึง
พระเยซูและกิจการงานของพระองค์โดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงบังเกิดผลเป็ นทวีคูณ ข้อความนั้นกล่าวถึงพระ
คริ สต์และพระคัมภีร์เดิมพร้อมกันไปด้วย
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บางครั้งพระคริ สต์ทรงกล่าวคาพูดที่เหมือนกับข้อความในพระคัมภีร์เดิมโดยไม่ได้ตรัสบอกว่า
ถ้อยคานั้นเป็ นถ้อยคาในพระคัมภีร์เดิมเลย ในมัทธิ ว 5:5 เราพบข้อความว่า “บุคคลผูใ้ ดมีใจอ่อนสุ ภาพ
ก็เป็ นสุ ข, เพราะว่าเขาจะได้รับความยืนยงในแผ่นดินโลกเป็ นมรดก” และในเพลงสดุดี 37:11 มี
ข้อความว่า “คนทั้งหลายที่มีใจถ่อมลงจะได้แผ่นดินเป็ นมรดก,” มีขอ้ ความที่คล้ายคลึงกันในพระคัมภีร์
เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ประมาณสี่ สิบตอน เราเห็นได้ชดั เจนว่าพระองค์ทรงเรี ยนรู ้ขอ้ ความในพระ
คัมภีร์เดิมจนกระทัง่ พระองค์ทรงสามารถกล่าวถึงข้อความเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง อีกอย่างหนึ่งพระ
คริ สต์ได้ทรงพูดถึงพระคัมภีร์เดิมโดยไม่ได้อา้ งข้อความใดโดยเฉพาะเจาะจง มีขอ้ ความดังนี้มากมาย
เช่น พระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากว่าโทษเมืองนั้น
(มัทธิว 10:15) อีกตอนหนึ่งทรงกล่าวยกตัวอย่างย่อ ๆ เรื่ องภรรยาของโลหัตหันกลับไปดูเบื้องหลัง (ลู
กา 17:32) และพระองค์ทรงเตือนพวกสาวกให้ระวังอย่าทาเช่นนั้น การอ้างถึงเรื่ องราวต่าง ๆ เช่นนั้น
ได้ผลเช่นเดียวกับการยกถ้อยคาโดยเฉพาะมาอ้างเหมือนกัน
พระองค์ได้ทรงอ้างถึงข้อความบางข้อซึ่งยากที่จะพบเห็น เช่น “เวลานั้นเป็ นเวลาลงพระราช
อาญา, เพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้น้ นั สาเร็ จ” (ลูกา 21:22) ดูเหมือนว่าพระคริ สต์ทรงมองเห็นสิ่ งที่
อยูใ่ นพระคัมภีร์ซ่ ึ งเรามองไม่เห็น และดูเหมือนว่าพระองค์ทรงคุน้ เคยกับข้อเขียนของผูน้ าชาวยูดาห์ซ่ ึง
ไม่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ เพราะว่าเราเห็นข้อความคล้าย ๆ กันดังนี้ “จงอภัยโทษเพื่อนบ้านเมื่อเขาทาให้
ท่านรู ้สึกเจ็บใจ เพื่อท่านจะสามารถได้รับการอภัยโทษของท่านเอง เมื่อท่านอธิ ษฐานต่อพระเจ้า” ท่าน
ผูป้ ระกาศ 28:2 (Apocrypha) คือคาสอนของชาวยูดาห์ที่ไม่อยูใ่ นพระคัมภีร์ของคริ สตศาสนา (ดูมทั ธิว
6:12,14)
ครู ในปั จจุบนั นี้ควรจะได้รับประโยชน์มากจากตัวอย่างที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงยกมาอ้างเหล่านี้
และจากการมีความรู ้คุน้ กับประวัติพระคัมภีร์, การสอน, ถ้อยคาในพระคัมภีร์และการใช้สิ่งต่าง ๆ
เสมอ ๆ พระคัมภีร์คือพระดารัสของพระเจ้า ประชาชนเชื่ อในพระคัมภีร์และชอบฟังพระคัมภีร์ ไม่มีสิ่ง
ต่าง ๆ อื่นใดมีอิทธิ พลมากเช่นนี้เลยเกี่ยวกับเรื่ องนี้ เราจาเป็ นต้องศึกษาและรู ้เรื่ องในพระคัมภีร์ท้ งั หมด
อย่างละเอียดดีเท่า ๆ กับรู ้ตอนใดตอนหนึ่งที่เราใช้สอนบทเรี ยนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา จุดอ่อนอัน
สาคัญยิง่ ที่สุดอย่างหนึ่งของครู ในการสอนพระคัมภีร์ (คือการสอนพระคัมภีร์) เป็ นตอน ๆ เพราะการ
สอนเป็ นตอน ๆ นั้นไม่ให้ประโยชน์มากเท่ากับการสอนทั้งเล่ม

ข. โลกธรรมชำติ
ในการสอนของพระคริ สต์เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็ นผูส้ ังเกตอานาจบังคับของ
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และทรงใช้อานาจนั้นให้เป็ นประโยชน์หลายอย่างในการสอน “เราจะเห็นต้น
องุ่นในไร่ กาลังออกดอกบานสะพรั่ง, หุ บเขาดารดาษไปด้วยดอกกุหลาบและดอกพลับพลึง, สวน
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ทับทิม, ฝูงสัตว์เล็มหญ้าอยูใ่ นทุ่งนา, นกเขากาลังทารังตรงรอยแตกของก้อนหิ น, สุ นขั จิ้งจอกทาไร่ องุ่น
ให้เสี ยหายหมดสิ้ น...เราได้กลิ่นหอมของกายานและต้นสนแห่งรัฐเลบานอน,เราได้ยนิ เสี ยงหึ่ง ๆ ของ
ผึ้ง และเสี ยงร้องของแกะและแพะ,เราได้ยนิ เสี ยงร้องกู๊ ๆ ของนกพิราบ” (3) ดูเหมือนว่าพระคริ สต์ทรง
คุน้ เคยกับธรรมชาติทุกสิ่ งทุกอย่าง เมื่อพระองค์ทรงสอนพระองค์จึงทรงมีความรู ้ในเรื่ องธรรมชาติเป็ น
อย่างดี อาจารย์วลิ สัน (Wilson) กล่าวว่า “พระดารัสอันเป็ นนิจสิ นของพระองค์แสดงให้เห็นถึงความ
ซาบซึ้ งในความงดงามของธรรมชาติที่อยูล่ อ้ มรอบพระองค์” พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติและ
พระองค์รู้สึกดูดดื่มในธรรมชาติ และต่อมาภายหลังเมื่อพระองค์ทรงสอนพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็น
ถึงธรรมชาติต่าง ๆ เหล่านี้
เบื้องบนสวรรค์น้ นั พระองค์ทรงสังเกตต้นทางที่ลมพัดมา พระอาทิตย์ส่องแสงมายังคนดีและ
คนชัว่ ฝนตกลงมายังคนที่มีความยุติธรรมและคนที่ไม่มีความยุติธรรม พายุโหมพัดบ้านเรื อนใน
อาณาจักรแห่งพืชพันธุ์ พระคริ สต์ทรงเห็นความสัมพันธ์อนั สาคัญยิง่ ระหว่างต้นองุ่นและกิ่งของมัน
ทรงรู ้ถึงความโศกสลดของต้นมะเดื่อที่แห้งแล้งไม่มีผล ความเจริ ญเติบโตของเมล็ดข้าวซึ่ งเกิดจากใบ
ก่อนแล้วก็เป็ นรวงข้าว พืชที่แย่งขึ้นในที่ดินของข้าวสาลี ส่ วนชีวติ ของนกพระคริ สต์ก็ทรงเห็นนกเขา
ซึ่ งไม่ทาอันตรายผูใ้ ด เห็นนกดุเหว่ากาลังหาอาหารนกกระจอกลงมาเกาะตามพื้นดิน นกอินทรี กาลัง
บินโฉบจิกเหยือ่ ส่ วนชีวติ ของสัตว์พระองค์ก็ทรงเห็นงูพิษที่น่ากลัว วัวตกอยูใ่ นคู สุ นขั จิ้งจอกซุ่มตาม
จับเหยือ่ และสุ นขั กาลังเลียบาดแผลของมัน เหตุการณ์ทุกสิ่ งทุนอย่างเหล่านี้ประทับแน่นอยูใ่ นจิตใจ
ของพระคริ สต์และได้เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์
ในการสอนด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระคริ สต์ได้ทรงยกเรื่ องธรรมชาติเหล่านี้ มากล่าวถึงในเรื่ องอุปมาของ
พระองค์ สัตว์ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงมีสี่พวก คือ แกะ, แพะ, สุ นขั , และนกอินทรี พืชที่พระองค์ทรง
กล่าวถึง มี 7 อย่าง เช่น: พืชที่เป็ นไม่มีประโยชน์, ต้นมะเดื่อ,เมล็ดผักกาดเขียว และพระองค์ได้ทรง
กล่าวถึงสิ่ งต่าง ๆ สิ บหกอย่าง เช่น: แสงสว่าง,พื้นดินแห้ง, และสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ คาอ้างอื่น ๆ และ
ภาพที่พระองค์ตรัสให้คนเห็นมากมายหลายอย่างนั้น เกิดจากต้นเหตุธรรมชาติเหล่านี้และได้ทาให้คา
สอนของพระคริ สต์ชดั เจนแจ่มแจ้งขึ้นมากทีเดียว คาสอนทุกอย่างจะได้รับผลอันน่าพึงใจ ถ้าครู สอน
โดยการให้ผฟู ้ ังเห็นภาพของธรรมชาติที่ผฟู ้ ังคุน้ เคยเป็ นอย่างดีแล้ว
และจงเลือกด้วยความฉลาด
รอบคอบ
สิ่ งที่ยากที่จะคิดก็คือพระคริ สต์จะทรงสอนอย่างไรถ้าพระองค์ไม่ทรงยกเรื่ องธรรมชาติ
เหล่านี้ข้ ึนมากล่าวถึงในคาสอนของพระองค์
หรื อเราจะสอนอย่างไรโดยไม่กล่าวถึงธรรมชาติเลย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อสอนเด็ก ๆ และคนอื่น ๆ ที่ดาเนินชีวติ อยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติ เหตุผลข้อหนึ่งที่
อาจารย์ เจ.บี. แกมเบรลล (J.B. Gambrell) จาได้เป็ นอย่างดีก็คือพระคริ สต์ได้ทรงสอนให้คนเห็นภาพ
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โดยการกล่าวถึงอาณาจักรของธรรมชาติและชีวติ ประจาวันของผูฟ้ ัง สิ่ งที่พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติน้ นั ก่อให้ประชาชนเป็ นจานวนมากมีความสนใจ และจดจาเรื่ องเหล่านั้นไว้ได้ดว้ ยความเต็ม
ใจ และคาสอนนั้นก็มีอิทธิ พลเหนือความนึกคิดของเขาตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาด้วย

ค. เหตุกำรณ์ ปัจจุบัน
ดูเหมือนว่าพระคริ สต์ทรงมีความรอบรู ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวติ ของประชาชนที่อยู่
ล้อมรอบพระองค์เป็ นอย่างดี พระองค์ทรงคุน้ กับการชัง่ น้ าหนัก, หม้อน้ า, ถุงหนังใส่ เหล้าองุ่น, การจุด
ตะเกียง,การปะเสื้ อผ้า, การโม่ขา้ วที่โรงสี ,สตางค์แดงของหญิงหม้าย, การทะเลาะวิวาทระหว่างพี่นอ้ ง,
เด็ก ๆ กาลังเล่น, พระคริ สต์ไม่ได้ทรงสอนโดยกล่าวประวัติศาสตร์ ของโลกปรัชญาหรื อโคลงกลอน
แต่พระองค์ได้ทรงใช้เรื่ องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั หลายอย่างสอนประชาชน หรื ออีกนัยหนึ่ง
พระองค์ไม่ทรงยอมพลาดโอกาสเลยสักขณะเดียวที่จะกล่าวถึงธรรมชาติในคาสอนของพระองค์ “พระ
คริ สต์ได้ทรงค้นพบว่าเหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจาวันนั้น เป็ นเครื่ องดลใจผูฟ้ ังได้อย่างลึกซึ้ งและ
เป็ นเรื่ องดลใจที่ฝังอยูใ่ นจิตใจของประชาชนยิง่ กว่าเรื่ องอื่นใดทั้งสิ้ น” (4)
พระคริ สต์ทรงสอนบทเรี ยนโดยยกเรื่ องแม่ไก่ดูแลปกป้ องไข่ของมัน ผูห้ ญิงนวดแป้ งขนมปั ง
ชาวนาหว่านข้าว คนดูแลไร่ องุ่นกาลังลิดกิ่งก้านต้นองุ่น ชาวประมงจับปลา คนก่อสร้างสร้างบ้าน คน
เย็บเสื้ อปะเสื้ อผ้าเก่า ๆ กษัตริ ยเ์ ตรี ยมพระองค์เพื่อไปทาสงคราม เป็ นความจริ งอย่างเด่นชัดว่าไม่มีสิ่ง
ใดรอดพ้นไปจากสายพระเนตรอันเฝ้ ามองดูอยูข่ องพระคริ สต์ได้ และเมื่อพระองค์ทรงสอนพระองค์ได้
ทรงทาให้ประสบการณ์เหล่านี้เป็ นเรื่ องเล่าที่ดีและน่าฟัง “พระองค์ตรัสด้วยฤทธิ์ อานาจซึ่ งเป็ นฤทธิ์
อานาจแห่งประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ไม่เหมือนกับพวกอาลักษณ์ซ่ ึ งสอนด้วยการยึดถือห้องสมุดเป็ น
หลัก” (5)
เราอาจยกตัวอย่างได้อีกหลายอย่าง ซึ่ งแสดงว่าในการสอนนั้นพระองค์ทรงใช้สิ่งธรรมดาสอน
เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนกาลังทาการค้าขาย ซึ่ งทาให้
พระวิหารเสื่ อมความศักดิ์สิทธิ์ ไป พระองค์ไม่เพียงประทานคาสอนให้แก่ประชาชนโดยการขับไล่คน
ค้าขายเหล่านั้นออกจากพระวิหารเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเน้นความจริ งว่า พระวิหารของพระเจ้าเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ดว้ ย
เมื่อพวกฟาริ สีบ่นว่าพวกสาวกกาลังทาผิดกฎวันซะบาโตโดยเด็ดข้าวโพด
รับประทาน ขณะเมื่อพวกเขาเดินไปในนาข้าวโพดนั้นพระองค์ทรงฉวยโอกาสนี้เน้นความประสงค์
ของวันสะบาโต เมื่อพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีวพิ ากษ์วจิ ารณ์พระองค์ เพราะเหตุที่พระองค์เสวย
อาหารร่ วมกับพวกเก็บภาษีและคนบาป
พระองค์ได้ทรงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่ องคนแสวงหาเงินที่
หายไปด้วยความร้อนใจและแกะที่หลงทางไปเพื่อช่วยพวกฟาริ สี และพวกอาลักษณ์ให้เข้าใจว่าเขาควร
มีความรู ้สึกอย่างไรต่อคนที่ขดั สน
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พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นในยูดาห์เท่านั้น แต่ทรงกล่าวถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นในประเทศ
ต่าง ๆ ด้วย ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงเน้นความจาเป็ นของการกลับใจเสี ยใหม่ พระองค์ทรงกล่าวถึงปี
ลาตผูผ้ สมเลือดของพวกกาลิลีกบั เลือดของเครื่ องบูชาของพวกเขา, และเรื่ องป้ อมซีโลอามได้พงั ลงและ
ทาให้คนตายสิ บแปดคน ตัวอย่างทุกอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงกล่าวเพิม่ เติมว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนผิด
บาปที่ชวั่ ร้ายยิง่ กว่าพลเมืองของกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเขากลับใจเสี ยใหม่เขาก็จะไม่พินาศ (ลูกา 13:1-5) ดู
เหมือนว่าพระองค์ได้ทรงสังเกตดูกิจการงานของกษัตริ ยเ์ ฮโรดอย่างละเอียด เพราะว่าพระองค์ทรง
ขนานนามของกษัตริ ยเ์ ฮโรดว่า “สุ นขั จิ้งจอกแก่” การใช้ประสบการณ์ธรรมดาของมนุษย์ในการสอน
เช่นนี้ทาให้การสอนของพระคริ สต์เกี่ยวข้องกับชีวติ ของผูฟ้ ัง
และทาให้ผฟู ้ ังสนใจและทาให้เกิด
ประโยชน์มาก
สิ่ งเหล่านี้สอนเราว่าระเบียบการสอนไม่ได้ประกอบด้วยตาราหรื อการบ้านพิเศษเท่านั้น แต่
ประกอบด้วยสิ่ งอื่น ๆ ด้วย ครู ที่ฉลาดจะต้องนาสิ่ งอื่น ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนมาสอนเพื่อทา
ให้การสอนของเขาเกิดผลประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
เขามีความรู ้เรื่ องราวในปั จจุบนั มากเพียงไรเขาก็
สามารถสอนได้ดีมากเพียงนั้น สิ่ งที่มีคุณค่าพิเศษคือ ตาราที่มีชีวประวัติของคนสาคัญอย่างย่อ ๆ นิยาย
ที่ดีและประวัติศาสตร์ ถ้าครู สามารถยกตัวอย่างจากสิ่ งเหล่านี้เขาก็น่าจะสอนความจริ งได้อย่างชัดเจน
แจ่มแจ้งและจับใจ

2.วิธีกำรสอนของพระคริสต์
วิธีการสอนของพระคริ สต์น่าสนใจเท่า ๆ กับคาสอนของพระองค์ อิทธิ พลแห่งคาสอนของ
พระคริ สต์ข้ ึนอยูก่ บั วิธีการสอนที่พระองค์ทรงใช้ มโนภาพที่พระองค์ทรงใช้สอนทาให้คาสอนของ
พระองค์น่าสนใจ
วิธีสอนของพระองค์มีหลายอย่างและคาสอนของพระองค์ไพเราะน่าฟังการที่
พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนอย่างตรง ๆ นี้ทาให้คนฟังเข้าใจความจริ งอย่างชัดเจน และทาให้คาสอน
มีอานาจเหนือผูฟ้ ัง
ก. คำกล่ำวทีห่ นักแน่ น ไม่วา่ พระคริ สต์จะทรงสั่งสอนอุดมคติหรื อหลักแก่ประชาชน คา
สอนของพระองค์ก็เป็ นคาสอนที่หนักแน่น พระองค์ไม่ได้สอนตามหลักปรัชญา ไม่ได้ทรงกล่าวถึง
ทฤษฏีและนามธรรม (สิ่ งที่เรามองไม่เห็น) เลย วิธีการสอนของพระคริ สต์ไม่เรี ยงตามลาดับและ
พระองค์ไม่ได้ทรงใคร่ ครวญคาสอนอย่างละเอียด แต่วธิ ี การสอนของพระองค์เป็ นวิธีการสอนตามเรื่ อง
ที่เกิดขึ้นและเป็ นการบรรยายเรื่ องอันน่าสนใจ ในการสอนความจริ งข้อใหม่พระองค์ทรงเริ่ มต้นสอน
จากสิ่ งที่อยูใ่ กล้และสิ่ งที่ประชาชนเข้าใจแล้วก็อธิ บายความหมายของความจริ งข้อนั้น จริ งอยูพ่ ระองค์
ได้ประทานหลักและความคิดเห็นด้วย แต่ตามปกติพระองค์ทรงเริ่ มต้นสั่งสอนด้วยคาสอนสาคัญข้อ
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หนึ่งก่อนแล้ว ทรงยกตัวอย่างพิเศษเกี่ยวกับคาสอนข้อนั้น วิธีสอนเช่นนี้พระองค์ได้ทรงใช้หลักของ
การสอนตามความเข้าใจของผูฟ้ ัง หรื ออีกนัยหนึ่งพระองค์ทรงเริ่ มต้นสอนจากสิ่ งที่ผฟู้ ังรู้แล้ว แล้วจึง
สอนถึงสิ่ งที่เขาไม่รู้ เริ่ มสอนจากรู ปธรรม (สิ่ งที่มองเห็นได้) แล้วจึงสอนสิ่ งที่เป็ นนามธรรม (สิ่ งที่มอง
ไม่เห็น) เริ่ มสอนจากสิ่ งที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกแล้วจึงสอนสิ่ งบริ สุทธิ์ ที่อยูภ่ ายในจิตวิญญาณ คาอุปมา
ของพระคริ สต์เป็ นตัวอย่างในการใช้หลักนี้ หมายความว่าคาสอนของพระคริ สต์น้ นั อ้างเหตุผลเพื่อ
พิสูจน์ความจริ งไม่ใช่บอกความจริ งแล้วจึงพิสูจน์ให้เห็นเหตุผล พระองค์ทรงเริ่ มต้นสอนตามความ
เข้าใจและความสนใจของผูฟ้ ั งและทรงทาให้เขาเข้าใจสิ่ งที่พระองค์ทรงต้องการให้เขาเข้าใจ วิธีน้ ีเป็ น
วิธีสอนอันดีเลิศถ้าครู ใคร่ ที่จะให้นกั เรี ยนสนใจในการสอนของเขาตลอดเวลา
ในการสอนบนภูเขา พระองค์ทรงอ้างถึงความสว่าง เกลือ ผงและท่อนไม้ (มัทธิ ว 7:3) ตาและ
แขน,ประตูและทาง ผลองุ่นและผลมะเดื่อ ก้อนหิ นและทราย และสิ่ งอื่น ๆ อีกที่มองเห็นได้ พระองค์
ทรงใช้นกเพื่อสอนถึงความไว้วางใจ, เด็กเล็ก ๆ เพื่อสอนถึงความถ่อมใจ,สตางค์แดงเพื่อสอนถึงหน้าที่
ในทางการเมือง, วัวในคูเพื่อเน้นถึงความต้องการ, ต้นมะเดื่อที่แห้งแล้งเพื่อเน้นความสัตย์ซื่อและถ้วย
น้ าเย็นเพื่อสอนให้เห็นถึงการรับใช้ ไม่มีสิ่งใดเกิดผลมากยิง่ กว่าการกล่าวถึงการเป็ นพยานว่า “การจับ
คน” ศาสดาพยากรณ์เทียมเท็จว่าเป็ น “สัตว์ป่าที่หุม้ ขนแกะ” และคริ สตศาสนิกชนว่าเป็ น “เกลือของ
โลก” หรื อ “ความสว่างของโลก” แม้แต่การอัศจรรย์ของพระองค์ก็เป็ น “สิ่ งที่หนักแน่น” ครู ที่ดีซ่ ึง
ได้รับผลประโยชน์จากการสอนก็ได้ประพฤติตนตามแบบอย่างของพระคริ สต์ ในการใช้ขอ้ ความอัน
หนักแน่นนี้ และใช้ตวั อย่างซึ่ งทาให้ความจริ งปรากฎอย่างชัดเจน, จับใจ และทาให้คนอื่นเข้าใจได้
โดยง่าย ตัวอย่างที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกที่จะทาให้เกิดมโนภาพนั้นทาให้คนมีความสนใจเรื่ อย ๆ และ
เป็ นสิ่ งที่จาได้ง่าย การสอนของเราจะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนมากเมื่อเราสอนโดยการบรรยายให้เขา
เห็นภาพ
ข. พระดำรัสอันมีแก่นสำร การสนทนาของพระคริ สต์ตามปกติธรรมดาและการสนทนา
เกี่ยวกับศาสนา เช่นการสอนบนภูเขานั้นน่าสนใจมาก เพราะพระคริ สต์ทรงใช้ถอ้ ยคาสั้น ๆ มีแก่นสาร
และเป็ นสุ ภาษิตซึ่งดึงดูดความสนใจของคน คาสอนนั้นเป็ นเรื่ องของความสัตย์จริ งซึ่ งตรึ งแน่นอยูใ่ น
ความทรงจาของผูฟ้ ัง คาสนทนาของพระองค์เป็ น “ข้อสังเขป ประสบการณ์ความทรงจาเก่าแก่ และ
ความเฉลียดฉลาด อย่างกว้างขวาง” คาสอนนั้นเป็ นเหมือนกับคติพจน์ของพวกรับบีซ่ ึ งเป็ นคาสอนสั้น
ๆ เช่นคาสอนที่วา่ “ชีวติ ที่ดีน้ นั ดีกว่าการมีกาเนิดสู ง” “มารดาเป็ นอย่างไรบุตรสาวก็เป็ นอย่างนั้น” และ
“ผูท้ ี่ดาเนิ นชีวติ อย่างสนุกสบายในโลกนี้จะสู ญเสี ยความสนุกสบายของชีวติ ในโลกหน้า” เราน่าจะจา
คติพจน์ เหล่านี้ให้แม่นยาคติพจน์เหล่านี้คงจะทาให้เรา “สนใจและนึกถึงคาพูดของผูท้ ี่กล่าวนั้น” (6)
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“ถ้อยคาของนักปราชญ์เป็ นประดุจประตัก, และถ้อยคาของนักรวบรวมวิชาเป็ นประดุจตะปูตรึ งไว้
แน่นซึ่ งผูเ้ ลี้ยงผูเ้ ดียวได้ให้ไว้” (ท่านผูป้ ระกาศ 12:11)
ในการที่พระคริ สต์ทรงใช้คติพจน์เช่นนี้ทาให้คาสอนของพระองค์ เปรี ยบเหมือนคาสอนของ
นักปราชญ์มากกว่าคาสอนของศาสดาพยากรณ์หรื อกวี อาจารย์ผหู้ นึ่งของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
กล่าวว่า “ถ้าเราพยายามค้นหาวิธีสอนของพระคริ สต์ในพระคัมภีร์เก่า เราจะสังเกตเห็นว่าคาบรรยาย
ส่ วนมากของพระองค์มาจากคาเขียนของซาโลมอน ไม่ใช่มาจากหนังสื อสดุดีหรื อหนังสื อของศาสดา
พยากรณ์หรื อหนังสื อของนักประวัติศาสตร์ ” (7) คติพจน์เหล่านี้เกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณี ตะวันออก
ซึ่ งคนส่ วนมากในสมัยของพระคริ สต์ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มาก
ตัวอย่างคติพจน์ซ่ ึ งปรากฏในคาสอนของพระคริ สต์ก็คือ “ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด,
เขาจะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น” (มาระโก 4:24) “คนหนึ่งหว่านและคนอื่นเกี่ยว” (ยอห์น 4:37)
“ทรัพย์สมบัติของท่านอยูท่ ี่ไหนใจของท่านอยูท่ ี่นนั่ ด้วย” (มัทธิว 6:21) ในทานองเดียวกันเรามีคาอุปมา
อย่างย่อ ๆ เช่น “ซากศพอยูท่ ี่ไหนฝูงนกแร้งก็จะตอมกันอยูท่ ี่นนั่ ” (มัทธิว 24:28) (8) “ผูใ้ ดไม่อยูฝ่ ่ ายเรา
ก็ต่อสู ้เรา” (มัทธิว 12:30)
เราไม่ทราบว่าคติพจน์เหล่านี้ มีผศู ้ ึกษากันหรื อว่าเป็ นไปตามปกติวสิ ัย แต่คติพจน์เหล่านี้ บงั เกิด
ผลเป็ นอย่างดี ในอเมริ กาเมื่อไม่ชา้ มานี้เรามีคาพูดอันเป็ นแก่นสารของคนสาคัญหลายคนดัง เช่น เบ็น
ยามิน แฟรงกลิน (Benjamin Franklin) ศาสนทูตของอเมริ กาประจาอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศส วิล โรเยอร์ ส
(Will Rogers) เจ.บี. แกมแบรลล์ (J.B. Gambrell) พวกเซาเทินแบ๊บติสต์ อ้างคาพูดของอาจารย์ เจ.บี.
แกมแบรลล มากยิง่ กว่าคนอื่น ๆ ในคณะแบ๊บติสต์ เราเองอาจจะไม่สามารถคิดหาคาพูดของตนเองได้
เช่นนั้น แต่เราอาจจะค้นหาคาพูดของผูอ้ ื่นมาอ้างได้
ค. กำรใช้ ถ้อยคำเปรียบเทียบ ในการสอนนั้นพระเยซูไม่ได้ทรงเพียงแต่ใช้รูปธรรม (สิ่ งที่
มองเห็นได้) และพระดารัสที่น่าสนใจเท่านั้น พระองค์ยงั ทรงใช้อย่างอื่นอีกด้วย เมื่อพระองค์ทรง
ต้องการให้ความสัตย์จริ งของพระองค์ประทับแน่นอยูใ่ นจิตใจของคน
พระองค์ได้ทรงใช้ถอ้ ยคา
เปรี ยบเทียบอันน่าฟัง อาจารย์ฮอร์ น (Horne) กล่าวให้เห็นความจริ งในเรื่ องนี้มากยิง่ ขึ้น ว่าการรู ้สึกถึง
ความไพเราะน่าฟังของเรื่ องอุปมานั้นสาคัญมากยิง่ กว่าความเข้าใจเรื่ องอุปมาเองเสี ยอีก คากล่าวเช่นนั้น
ดูเหมือนว่าจะเกินความจริ งไป แต่ก็เป็ นข้อเน้นอิทธิ พลของคาอุปมาในชี วติ ของมนุ ษย์เกี่ยวกับการใช้
ถ้อยคา พระคริ สต์ทรงทราบว่าคาอุปมาของพระองค์น้ นั อาจจะทาให้คนหลายคนเข้าใจผิดแต่การสอน
โดยการใช้คาอุปมาของพระองค์น้ นั ได้รับผลคุม้ ค่าทีเดียว ในทุกกรณี น้ นั ครู จะไม่สามารถใช้ถอ้ ยคา
เปรี ยบเทียบได้มากนัก แต่ถา้ ครู สามารถใช้ได้จะก็ทาให้คาสอนของครู บงั เกิดผลอย่างดียงิ่ ทีเดียว เพราะ
การใช้ถอ้ ยคาเปรี ยบเทียบนั้น “เปรี ยบเหมือนผลแอปเปิ้ ลทาด้วยทองคาใส่ ไว้ในกระเช้าเงิน” (สุ ภาษิต
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25:11) นัน่ คือวิธีใช้ถอ้ ยคาเปรี ยบเทียบซึ่ งก่อให้เกิดความประทับใจเพิ่มมากขึ้น แน่นอน เรื่ องอุปมาทา
ให้คาพูดเปรี ยบเทียบที่พระเยซู คริ สต์ทรงใช้น้ นั เด่นชัดขึ้น อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงใช้คาเปรี ยบเทียบ
อีกหลายชนิด คาเปรี ยบเทียบอย่างสั้น ๆ นั้นเป็ นสิ่ งธรรมดา เป็ นการเปรี ยบเทียบการกระทาที่คล้ายคลึง
กันเช่นพระคริ สต์เคยตรัสว่า “เราใคร่ จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ ต้ปีกของ
มัน แต่เจ้าไม่ยอม” (มัทธิว 23:37) เรื่ องชาดก (เรื่ องที่เขียนขึ้นเพื่อสอน) หรื อเรื่ องเปรี ยบเทียบนั้นพระ
คริ สต์ก็ทรงใช้ในคาสอนบ้างเหมือนกันเช่น “เราเป็ นต้นองุ่น, ท่านทั้งหลายเป็ นกิ่ง” (ยอห์น 15:1-10)
กฏแห่งความสุ ขซึ่ งเป็ นคาสอนชนิดหนึ่งก็ทาให้คนเข้าใจแจ่มแจ้งมากคือ “บุคคลผูใ้ ดมีใจบริ สุทธิ์ ก็เป็ น
สุ ข, เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8 ฉบับแปลของเคนท์ (Kent)) การขยายความเป็ นคากล่าว
ที่เกินความจริ ง เช่นคากล่าวที่วา่ อูฐรอดรู เข็ม (มัทธิว 19:24)
คาเปรี ยบเทียบความแตกต่างก็เข้าใจได้ชดั เจน เช่น “อย่าส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตัวใน
โลก,......แต่จงส่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์” (มัทธิว 6:19-20) คาพูดที่แย้งกันหรื อขัดกันนี้ก็ใช้สอน
ได้ผลดีเหมือนกัน เช่น “ผูใ้ ดจะใคร่ เอาชี วติ ของตนรอด, ผูน้ ้ นั จะเสี ยชีวติ ” (มัทธิว 16:25) อาจารย์เชอร์
ริ ลล์ (Sherrill) ได้กล่าวถึงการใช้ถอ้ ยคาเปรี ยบเทียบที่พดู แบบคาร้อยกรองว่า “เราจะพบบทโคลงของ
พวกฮีบรู ในพระดารัสของพระเยซูซ่ ึ งมีคาที่คล้ายคลึงกันมีจงั หวะและมีคาสัมผัสกันอย่างน่าฟัง” (9)
ความเชี่ยวชาญในการสอนและการใช้ถอ้ ยคาเปรี ยบเทียบต่าง ๆ กันนั้นจะช่วยครู ให้ได้รับผลดีในการ
สอนมากทีเดียว

3. พระประสงค์ ของพระคริสต์ ในกำรใช้ สิ่งต่ ำง ๆ เพือ่ สอน
พระเยซูทรงใช้สิ่งต่าง ๆ ที่เราได้กล่าวถึงแล้วนั้นอย่างไร? เครื่ องใช้เหล่านั้นเป็ นสิ่ งที่พระองค์
ทรงปรารถนาจะสอนหรื อเป็ นเครื่ องช่วยสอนเท่านั้น? ในการสอนปั จจุบนั นี้คาถามข้อนี้ยงั มีผถู ้ ามอยู่
ตัวอย่างของพระคริ ตจ์ ะช่วยให้เราพบความสว่างเกี่ยวกับคาถามนี้ อาจารย์เวเกิล (Weigle) พูดถูกทีเดียว
ว่า “พระคริ สต์ได้เสด็จไปประกาศสั่งสอน ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงมีคาสอนเป็ นลาดับซึ่ งพระองค์
ทรงคิดขึ้นเองโดยไม่ทรงนึกถึงความต้องการของพวกสาวกเท่านั้น แต่ยงิ่ กว่านั้นคาสอนของพระองค์
ยังเป็ นคาสอนที่พระองค์ทรงคิดขึ้นเพื่อช่วยประชาชนในการเผชิ ญกับประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ
ด้วย” (10)

ก. เริ่มต้ นสอน
บางครั้งพระองค์ทรงเริ่ มสอนด้วยข้อความในพระคัมภีร์ แล้วพระองค์ก็ทรงขัดเกลาข้อความ
นั้นให้ดียงิ่ ขึ้น ดังเช่นคาสอนบนภูเขาเป็ นต้นเมื่อพระองค์ทรงกล่าวถึงคาพูดของโมเสส ซึ่ งกล่าวถึง
เรื่ องการฆาตกรรม, การล่วงประเวณี ,การกล่าวคาสาบาน,การแก้แค้น,ความเกลียดชังและเรื่ องอื่น ๆ อีก
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นั้นพระองค์ได้ทรงขยายคาสอนเหล่านั้นและทาให้ “สาเร็ จ” (มัทธิว 5:21-48) พระคริ สต์ทรงแสดงให้
เห็นว่าการฆาตกรรมนั้นไม่ใช่เป็ นเพียงการกระทาการฆ่าเท่านั้น แต่รวมทั้งความรู ้สึกภายในจิตใจด้วย
ในทานองเดียวกันพระคริ สต์ก็ได้ทรงสอนว่าการล่วงประเวณี น้ นั
ไม่ใช่เป็ นเพียงการกระทาการล่วง
ประเวณี เท่านั้นแต่รวมทั้งการมองเพศตรงข้ามด้วยความกาหนัดด้วย พระคริ สต์ได้ทรงตรวจดูคาสอน
ต่าง ๆ ของพระบัญญัติและของศาสดาพยากรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงสอนประชาชนให้เข้าใจความหมาย
เหล่านั้นให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น
เพราะเหตุวา่ นักเรี ยนของเรามีความเคารพพระคัมภีร์มาก เราอาจจะเริ่ มต้นการสอนของเรา
ด้วยการแสดงความเคารพต่อหนังสื อพระคัมภีร์ในฐานะที่เป็ นคาสอนอันดึงดูดความสนใจ
และ
ก่อให้เกิดความตั้งใจ แล้วเราก็สอนต่อไปถึงเรื่ องปั ญหาต่าง ๆ ของชีวิต วิธีการสอนที่อาจจะเป็ นผลดีก็
คือเริ่ มต้นการสอนด้วยปั ญหาต่าง ๆ แล้วลงท้ายคาสอนด้วยข้อพระคัมภีร์
พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่ใช้พระคัมภีร์ในตอนเริ่ มต้นคาสอนของพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยงั
ทรงใช้ประสบการณ์ปัจจุบนั ของประชาชนเป็ นจุดเริ่ มต้นการสอนด้วย เราได้สังเกตเห็นความจริ งข้อนี้
แล้วคือ เมื่อมีชายหนุ่มผูห้ นึ่งขอร้องให้พระองค์ทรงช่วยทาให้พี่ชายแบ่งมรดกให้แก่เขา พระองค์ก็ทรง
ใช้เรื่ องนี้เป็ นตอนเริ่ มต้นการสอนบทเรี ยนเรื่ องความโลภ และพระองค์ทรงใช้เรื่ องที่คนกล่าวคาตาหนิ
พระองค์ในการคบหาสมาคมกับพวกเก็บภาษีและคนบาปเป็ นตอนเริ่ มต้นการสอนถึงเรื่ องความรักของ
พระเจ้าที่ทรงมีต่อผูท้ ี่หลงผิดไป และเรื่ องที่มีคนตาหนิ พวกสาวกเมื่อพวกเขาเก็บรวงข้าวในวันสะบา
โตนั้นพระองค์กท็ รงใช้เป็ นตอนเริ่ มต้นเพื่อเน้นถึงความหมายของวันสะบาโต
ในทานองเดียวกันพระองค์ได้ทรงรักษาชายง่อย ที่ถูกหย่อนลงมาจากหลังคาเพื่อเป็ นตัวอย่าง
เน้นถึงเรื่ องฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในการยกโทษความผิดบาป และพระองค์ทรงตอบคาถามของผูท้ ี่
ถามว่าเหตุใดพระองค์จึงเสวยร่ วมกับคนเก็บภาษี ก็เพื่อแสดงให้เขารู ้วา่ ผูท้ ี่ตอ้ งการรักษาคือผูท้ ี่เจ็บป่ วย
ไม่ใช่ผทู ้ ี่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เรื่ องเหล่านี้ เป็ นเหตุการณ์ตวั อย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พระคริ สต์
ทรงสอน แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่า พระบรมครู ทรงพยายามที่จะสอนถึงเรื่ องความจริ งทุก
โอกาส ในบางกรณี บทเรี ยนที่น่าสนใจที่สุดที่พระองค์ทรงสอนก็คือบทเรี ยนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่
พระองค์ทรงเผชิญในขณะที่พระองค์กาลังทรงสอนอยู่ เหตุการณ์น้ นั อาจจะเกิดขึ้นกับเราผูเ้ ป็ นครู ใน
ปั จจุบนั นี้ ดว้ ยก็ได้
ตัวอย่างเหล่านี้ช่วยเราให้เห็นว่าพระบรมครู ที่แท้จริ งได้ทรงใช้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความหมาย
ไม่ใช่ใช้เป็ นตอนลงท้ายคาสอน และตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าการสนใจในนักเรี ยนนั้นสาคัญ
กว่าการสนใจในหนังสื อเรี ยน เพราะในการพินิจพิจารณาครั้งสุ ดท้ายของเรานั้น เรารู ้แล้วว่า เราสอน
นักเรี ยนไม่ใช่สอนบทเรี ยน กฎการเริ่ มต้นสอนนักเรี ยนนี้เปลี่ยนแปลงได้ ไม่วา่ งานอะไรก็ตามถ้าทา
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อย่างดีที่สุดแล้วก็เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดเสมอ ครู ผหู ้ นึ่งอาจจะเริ่ มต้นสอนด้วยเรื่ องธรรมชาติ ดังที่พระคริ สต์
ได้ทรงสอนเรื่ องอุปมาเกี่ยวกับพื้นดิน, พืชที่ไม่เป็ นประโยชน์, เมล็ดผักกาดเขียว, แป้ งเชื้อ, ทรัพย์
สมบัติและไข่มุก สิ่ งธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยให้พระองค์ทรงตั้งต้นอธิ บายเรื่ องอาณาจักรสวรรค์ (มัทธิ ว
13) ในปั จจุบนั นี้ครู ช้ นั ประถมหลายคนใช้วธิ ี น้ ีสอนนักเรี ยนของเขา

ข. ทำให้ กระจ่ ำงชัด
พระคริ สต์มกั จะทรงใช้พระคัมภีร์และสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้คาสอนที่มีอยูแ่ ล้วนั้นชัดเจนยิง่ ขึ้นเพื่อ
ทาให้คนเข้าใจคาสอนนั้นแจ่มแจ้งขึ้น
นี่คือความหมายของคาว่าแสดงให้เห็นภาพซึ่ งตามตัวอักษร
แปลว่า “ส่ องสว่าง” หรื อ “ส่ องแสง” พระคริ สต์ได้ทรงแสดงให้เห็นความสว่าง (ความเข้าใจ) เรื่ อง
ความจริ งโดยใช้การสาแดง และประสบการณ์ธรรมดาในชีวติ เพื่อให้พวกสาวกที่ไม่เข้าใจนั้นได้เข้า
ใจความจริ งอย่างแจ่มแจ้ง
ด้วยเหตุน้ ีเองจึงเป็ นความจริ งที่วา่ คาสอนของพระคริ สต์น้ นั ได้ปรากฏ
ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดตลอดทุกยุคทุกสมัย การใช้คาอุปมาซึ่ งเป็ นเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง หรื อ
เหตุการณ์ในมโนภาพอันมาจากโลกธรรมชาติ หรื อประสบการณ์ประจาวันนั้นได้ช่วยให้คนเข้าใจและ
ช่วยส่ องแสงสว่างไปยังศีลธรรมจรรยาหรื อความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย
ในการโต้แย้งระหว่างพระคริ สต์ และพวกยูดาห์เรื่ องวันสะบาโตนั้นพระคริ สต์ได้ทรงอ้างถึง
การกระทาของดาวิดเพื่อแสดงให้เห็นจริ งตามคาที่พระองค์ตรัสว่ามนุษย์เป็ นใหญ่กว่าสถาบัน (สิ่ งที่
จัดตั้งขึ้น) พระคริ สต์ได้ตรัสว่า “ท่าน (ดาวิด) ได้เข้าไปในโบสถ์ของพระเจ้ากินขนมซึ่ งตั้งถวาย, ที่ไม่
ควรท่านหรื อพรรคพวกจะกิน, ควรแต่ปุโรหิ ตพวกเดียว (มัทธิ ว 12:4) อีกครั้งหนึ่ งพระองค์ได้ทรง
กล่าวเพื่อให้เขาเห็นความจริ งในพระดารัสของพระองค์มากยิง่ ขึ้นว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในพระ
บัญญัติที่วา่ พวกปุโรหิ ตในโบสถ์ยอ่ มผิดวันสะบาโตแต่ไม่มีโทษ?” (มัทธิว 12:5) ตัวอย่างเหตุการณ์
ปั จจุบนั นี้ก็คือเมื่อพระคริ สต์ทรงอ้างถึงคนสิ บแปดคนที่ตอ้ งตายเพราะป้ อมซี โลอามได้พงั ลง เรื่ องนี้
พระคริ สต์ได้ทรงใช้เพื่อเน้นให้เห็นความจาเป็ นของการสารภาพความผิดบาป พระคริ สต์ได้ทรงอ้างถึง
ธรรมชาติเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนี้ ความสว่าง (เข้าใจ) เพียงเล็กน้อยที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นก็คือ
เมื่อพระองค์ทรงอ้างคาของอิสยาห์ ขณะที่พระองค์ทรงยืนขึ้นอ่านข้อความนั้นในธรรมศาลา
“การยกตัวอย่างอันเหมาะสมเป็ นศิลปในการสอน” วิธีน้ ีช่วยในการสอนได้มากทีเดียว คน
ส่ วนมากจะจดจาเรื่ องราวสนุ ก ๆ ได้ดีกว่าเรื่ องความจริ งทัว่ ๆ ไป เช่นเรื่ องระเบียบหรื อสถิติหรื อ
เรื่ องราวที่โต้เถียงกัน การยกตัวอย่างของอาจารย์ชาลส์ เอช.สเปอเจิส์น (Charles H. Spurgeon) บิลลี่
ซันเดย์ (Billy Sunday) ยอร์ ช ดับลิว.ทรู เอทท์ (George W. Truett) คงจะเกิดผลประโยชน์เท่ากับคา
เทศนาของเขา คาสอนของเขาเปรี ยบเหมือนธนูปลายหยักซึ่งปักลึกเข้าไปในจิตใจของผูฟ้ ังขณะเมื่อ
กลับไปบ้านด้วย ถ้าคาสอนนั้นเอาไปจากข้อความในพระคัมภีร์ก็จะได้ผลดียงิ่ ขึ้นเพราะคนส่ วนมาก
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คุน้ เคยกับพระคัมภีร์และเคารพพระคัมภีร์มาก
ไม่มีเครื่ องใช้สิ่งใดดีเท่ากับพระคัมภีร์เดิมและพระ
คัมภีร์ใหม่ ครู ทุกคนจะได้รับผลสาเร็ จในการสอนเป็ นอย่างดี ถ้าเขาจะนาคาสอนในพระคัมภีร์มาแสดง
ให้นกั เรี ยนเห็นภาพเช่นเดียวกับการสอนประวัติศาสตร์ , ชีวประวัติ, นิยาย, ธรรมชาติและเหตุการณ์
ปัจจุบนั

ค. เพือ่ เน้ นคำสอนของพระองค์
นอกจากพระบรมครู จะทรงใช้พระคัมภีร์ในการเริ่ มต้นสอนและทาให้ประชาชนเข้าใจคาสอน
ของพระองค์อย่างชัดเจนแล้ว พระองค์ยงั ทรงใช้พระคัมภีร์เพื่อเน้นคาสอนของพระองค์อีกด้วย ในการ
สอนพระองค์ทรงใช้พระคัมภีร์เป็ นข้ออ้างมากกว่าเป็ นตารา เมื่อพระเยซูทรงสอนพระองค์ทรงอ้าง
ข้อความในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับนักพูดหรื อนักเรี ยนอ้างข้อความจากหนังสื อ ๆ ในคาพูดหรื อ
ข้อเขียนของเขาตามธรรมดาการอ้างคาพยานของผูอ้ ื่นนั้น เพิม่ น้ าหนักคาพูดของผูพ้ ดู ได้มากถ้าหาก
นักเรี ยนเข้าใจว่าคาพยานเล่านั้นเป็ นคาพูดของใคร เราอาจจะกล่าวได้วา่ เพราะว่าหนังสื อพระคัมภีร์เป็ น
หนังสื อที่คนทัว่ ไปเคารพ การอ้างข้อความในพระคัมภีร์จึงได้รับผลดีมากในการสอน แม้แต่นกั
กฎหมาย และนักการเมืองก็รู้ถึงความจริ งข้อนี้และได้อา้ งถึงข้อความพระคัมภีร์ในห้องพิพากษาและใน
การเผยแพร่ โฆษณา (ต่อสู ้) ของเขา “ให้เป็ นพยานสองสามปาก, เพื่อทุกคาจะเป็ นหลักฐานได้” (มัทธิว
18:16) นี่แสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของการยกคาอุปมา
ตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่ งแสดงให้เห็นว่า พระคริ สต์ทรงอ้างข้อความจากในหนังสื ออิสยาห์ก็คือ
เมื่อพระองค์ได้ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกไปจากโบสถ์น้ นั พระองค์ได้ตรัสว่า “มีคาเขียนไว้วา่ , โบสถ์
ของเราเรี ยกว่าเป็ นที่อธิ ษฐานอ้อนวอน, แต่เจ้าทั้งหลายมากระทาให้เป็ นถ้ าของพวกโจร” (มัทธิว
21:13) ในตอนจบคาอุปมาเรื่ องต้นองุ่นและกสิ กรพระองค์ได้ทรงยกคามาอ้างว่า “ท่านทั้งหลายยัง
ไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรื อซึ่ งว่า, ศิลาที่ช่างก่อได้เสื อกไสไปเสี ยยังประกอบเข้าเป็ นหัวมุมได้” (มาระ
โก
12:10)
เมื่อพระองค์ทรงย้าถึงเรื่ องที่วา่ การเสด็จมาของพระองค์จะทาให้เกิดการแบ่งแยก
เช่นเดียวกับทาให้เกิดสันติสุขนั้นพระองค์ตรัสว่า “ผูท้ ี่วางใจในเรา แม่น้ าประกอบด้วยชีวติ จะไหลออก
จากภายในผูน้ ้ นั เหมือนได้มีคาเขียนไว้แล้ว” (ยอห์น 7:38) พระดารัสที่พระคริ สต์ทรงอธิบายให้ชาย
สองคนฟังขณะที่เดินทางไปยังตาบลเอ็มมาอูน้ นั มีรากฐานมาจากข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ ความ
จริ งนั้นมีตวั อย่างมากหลายทีเดียวที่แสดงให้เห็นว่า พระคริ สต์ได้ทรงใช้พระคัมภีร์เพื่อเน้นให้คนเข้าใจ
พระองค์และคาสอนของพระองค์อย่างชัดเจน
บางครั้งเมื่อพระคริ สต์จะทรงย้าคาสอนข้อใด พระองค์ก็ได้ทรงอ้างถึงพระคัมภีร์เป็ นคาขาด
สุ ดท้ายซึ่ งมีฤทธิ์ อานาจ พระองค์ทรงใช้ขอ้ ความในพระคัมภีร์เหมือนกับนักกฎหมายใช้คาตัดสิ นของ
ศาลหรื อกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญแน่นอน ข้อความที่พระคริ สต์ทรงอ้างนั้นไม่ใช่ขอ้ ความที่พระองค์
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ทรงใช้ตามอาเภอใจ แต่พระองค์ทรงใช้ตามมูลฐานแห่งความจริ งอันไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างที่ดีซ่ ึงทา
ให้พวกวิพากษ์วจิ ารณ์สงบปากคาของเขาก็คือ ข้อความในพระคัมภีร์ซ่ ึ งพระคริ สต์ทรงอ้าง (มัทธิ ว
22:41-45) ในวันนั้นพระองค์ตรัสถามพวกฟาริ สีวา่ “พวกท่านเห็นว่าเราเป็ นใคร?” พวกเขาตอบว่า
พระองค์ทรงเป็ นบุตรของดาวิด พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นยิง่ กว่านั้นอีกคือ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เพราะว่าดาวิดเรี ยกพระเมสิ ยาห์ (พระคริ สต์) ว่าพระเจ้า
เมื่อพระคริ สต์ทรงถูกมารล่อลวงให้กระโดดจากหลังคาโบสถ์และให้ร้องขอพระเจ้าให้ทรงรับ
ประคองพระองค์ไว้น้ นั พระองค์ได้ตรัสว่า “ยังมีคาเขียนไว้อีกว่า, อย่าทดลองพระองค์ผเู ้ ป็ นพระ
เจ้าของตน” (มัทธิว 4:7,เฉลยธรรมบัญญัญ 6:16) และเมื่อพระองค์ทรงถูกทดลองให้กราบไหว้ซาตาน
พระองค์ก็ตรัสว่า “จงกราบไหว้พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าของตน และปฏิบตั ิพระองค์ผเู้ ดียว” (มัทธิว 4:10)
ในทานองเดียวกันพระองค์ได้ทรงอ้างถึงกฎของโมเสสเป็ นคาที่มีอานาจสุ ดท้าย เมื่อพวกฟาริ สีทูลถาม
พระองค์วา่ “ถ้าชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่าง ๆ เป็ นการถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่”
พระองค์ทรงตอบปั ญหานี้โดยอ้างถึงกฎของโมเสสซึ่ งสาคัญกว่าความเห็นของพวกฟาริ สีซ่ ึ งห้ามไม่ให้
ทิง้ สามีภรรยาของตน (มัทธิ ว 19:3-6, ปฐมกาล 1:27,2:23-24) ไม่มีอะไรส่ งเสริ มคาสอนของเรามาก
เท่ากับการอ้างถึง “คาสอนและคาพยาน” เลย (อิสยาห์ 8:20).
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บทที่ 5 คำถำม
1. “ต้นเหตุ” (มูลราก) ที่พระเยซูทรงใช้หมายความว่าอย่างไร?
2. พระเยซูทรงใช้ตน้ เหตุ (มูลราก) อะไรในการสอนของพระองค์?
3. พระเยซูทรงใช้พระคัมภีร์เป็ น “ต้นเหตุ” (มูลราก) ของสิ่ งต่าง ๆ ในการสอนของพระองค์
อย่างไร?
4. จงยกตัวอย่างการสอนของพระเยซูที่อา้ งถึงธรรมชาติ
5.
ท่านรู ้ไหมว่าทาไมพระเยซูจึงทรงกล่าวถึงธรรมชาติหลายครั้งหลายหนในคาสอนของ
พระองค์?
6. นอกจากพระคัมภีร์แล้วมีอะไรอีกที่เป็ นต้นเหตุ (มูลราก) ของสิ่ งต่าง ๆ ที่ให้ประโยชน์ใน
การสอนมาก? (จงอธิ บายเหตุผลสนับสนุนคาตอบของท่าน)
7. จงอธิบายข้อพระคัมภีร์ใน ลูกา 13:1-5 ในความหมายที่เป็ นต้นเหตุ (มูลราก) สิ่ งต่าง ๆ ที่
พระเยซูได้ทรงใช้ (พระคัมภีร์ตอนนี้ เป็ นต้นเหตุชนิ ดไหนบ้าง? ทาไมพระเยซูจึงทรงกล่าวให้เห็นภาพ
เช่นนั้น?)
8. หลักสู ตรของโรงเรี ยนรวีวารศึกษามีแต่ตาราเรี ยนหรื อมีเพียงแต่หนังสื อที่ระบุไว้ให้เรี ยน
เท่านั้นใช่หรื อไม่? จงอธิ บาย
9. ทาไมครู จึงควรใช้ตน้ เหตุ (มูลราก) สิ่ งต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยน?
10. มีอะไรบ้างที่ช่วยพระเยซู ให้ทาการสอนได้เป็ นอย่างดียงิ่ ?
11. ในคาอุปมาของพระเยซูน้ นั พระองค์ทรงใช้หลักอะไรในการสอน?
12. ทาไมเราจึงควรพยายามสอนด้วยคากล่าวที่หนักแน่น
13. จงอธิ บายพระดารัสอันมีแก่นสารของพระคริ สต์มาหลาย ๆ ข้อ
14. “ถ้อยคาเปรี ยบเทียบ” หมายความว่าอะไร?
15. ถ้อยคาเปรี ยบเทียบอันสาคัญที่สุดของพระเยซูคืออะไร?
16. จงอธิ บายถึงวิธีใช้สิ่งต่าง ๆ ที่พระเยซูได้ทรงใช้ซ่ ึ งเราได้ถกเถียงกัน
17. จงเตรี ยมและเขียนบทเรี ยนของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาซึ่ งรวมทั้งการสอนสิ่ งต่าง ๆ สามชนิด
ที่เราได้เรี ยนมาแล้วในบทนี้ดว้ ย
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บทที่ 6 รำยกำรสอนบทเรียน
ในการสอนนั้นพระเยซูไม่ทรงมีวธิ ี ที่แน่นอนตายตัว พระองค์ไม่ได้ทรงกาหนดการสอนเป็ น
ประจาวัน และไม่ทรงยึดถือระบบการใด ๆ ทั้งสิ้ น พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญนาวิธีการสอนมาใช้
พระองค์ทรงเป็ นพระบรมครู ผทู้ รงใช้วธิ ีการสอนต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่พระองค์ทรงเผชิญ ตาม
ความคิดที่อยูใ่ นจิตใจของพระองค์และตามแต่ความเหมาะสมในวิธีที่พระองค์จะทรงใช้ พระองค์ทรง
ใช้วธิ ี การสอนที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสถานกาณ์ในขณะนั้น ๆ ตัวอย่างการสอนของพระคริ สต์ที่คล้าย
กับวิธีสอนที่ครู อาจารย์เน้นในมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้ก็คือ การสอนหญิงชาติสะมาเรี ยที่บ่อน้ าของยา
โคบ เรื่ องนี้มีผอู ้ า้ งถึงบ่อย ๆ และเป็ นเรื่ องที่คุน้ หูผฟู ้ ังมาก ต่อไปนี้เราจะใช้เรื่ องนี้ เป็ นตัวอย่างเพื่อ
กล่าวถึงวิธีการสอนทีละคัน่ ๆ แต่เราจงเข้าใจว่าเรื่ องนี้มีหลักซึ่ งจาเป็ นหลายข้อ จึงนับว่าเป็ นการชี้
แนวทางมากกว่าที่จะเป็ นวิธีการสอนที่เด็ดขาดตายตัว

1. อำรัมภบท
เป็ นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าการสอนทุกชนิ ดจะต้องมีการตั้งต้นแบบใดแบบหนึ่ง เราจะต้องตั้ง
ต้นตอนหนึ่ง ในบางกรณี การตั้งต้นนี้ เป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดทีเดียวในวิธีการสอน ความสาเร็ จผลหรื อ
ความล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั ประโยคแรกที่ต้ งั ต้นสอนเป็ นส่ วนใหญ่ หรื ออย่างน้อยที่สุดก็สองสามประโยค
แรกที่เริ่ มสอน ถ้าครู ไม่สามารถสอนนักเรี ยนให้มีความตั้งใจและสนใจฟังในตอนแรกได้ นักเรี ยนก็จะ
ไม่สนใจและตั้งใจฟังคาสอนของครู เลยตลอดไป
ฉะนั้นสิ่ งสาคัญที่สุดก็คือครู ควรจะพิจารณาดู
อารัมภบทของตนอย่างละเอียดรอบคอบ
ที่จริ งครู บางคนก็ได้ใช้เวลาเตรี ยมอารัมภบทมากกว่า
เตรี ยมการสอนบทเรี ยนเหมือนกัน

ก. อำรัมภบทหมำยควำมว่ ำอะไร
อารัมภบทหรื อการตั้งต้นบทเรี ยนนั้นเป็ นการทาให้ผฟู ้ ังตั้งใจฟังและเป็ นการนาหัวข้อเรื่ องแก่
ผูฟ้ ังในวันนั้น การเรี ยนจะเริ่ มต้นไม่ได้ จนกว่าจะได้เรี ยกความสนใจจากนักเรี ยนมาได้ก่อน ครู จะสอน
โดยที่นกั เรี ยนไม่มีความตั้งใจเรี ยนไม่ได้หรื อจะสอนขืนความตั้งใจของนักเรี ยนก็ไม่ได้ การสอนเช่นนี้
เปรี ยบเหมือนกับการลากรถที่ไม่มีเครื่ องขับเลื่อนหรื อลากรถทั้ง ๆ ที่เข้าเกียร์ อยู่ หรื อถ้าจะเปรี ยบกับ
สิ่ งอื่น ๆ ก็คือเหมือนกับหัวรถจักรที่วงิ่ ไปโดยไม่มีรถพ่วงติดไปด้วย ถ้าครู ยงั ดึงความสนใจของ
นักเรี ยนมาไม่ได้ก็ไม่เป็ นประโยชน์ที่จะสอนต่อไปครู ควรจะเริ่ มต้นสอนใหม่อีกทีหนึ่ ง สิ่ งสาคัญที่สุด
ของอารัมภบทก็คือการดึงความสนใจของนักเรี ยนและเพื่อให้เขาคิดถึงเรื่ องบทเรี ยนที่ครู จะสอน
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วิธีที่ครู จะทาให้นกั เรี ยนสนใจนั้นก็คือ ครู จะต้องกล่าวถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนมักจะคิดถึงหรื ออีกนัย
หนึ่ง ครู จะต้องสอนตามจิตใจของนักเรี ยน อาจารย์เอ็ดเวิร์ด ลี่ แพล (Edward Leigh Pell) ได้กล่าวไว้
อย่างน่าฟังว่า “ความแตกต่างระหว่างครู ผชู ้ านาญและครู ใหม่น้ นั อะไรก็ไม่เห็นชัดเท่ากับตอนเริ่ มต้น
สอนห้านาทีแรก คือครู ใหม่จะดูที่บทเรี ยนก่อนส่ วนครู ผชู ้ านาญนั้นจะดูที่นกั เรี ยนก่อน” (1) หรื อกล่าว
อีกอย่างหนึ่งก็คือครู ผชู ้ านาญนั้นค้นหาสิ่ งที่นกั เรี ยนคิดถึงเสี ยก่อน แล้วจึงเริ่ มต้นสอนด้วยสิ่ งที่นกั เรี ยน
คิดถึงนั้น ดังที่ท่านแปตเตอร์ สัน ดูบวั ส์ (Patterson DuBois) ได้กล่าวว่า “ความคิดเป็ นป้ อมปราการที่จะ
ยึดไว้โดยการแอบยึดหรื อโดยการจู่โจมไม่ได้ แต่มีทางธรรมชาติที่จะเข้ายึดได้ และมีประตูที่จะเข้าได้
โดยง่าย สิ่ งนั้นก็คือประสบการณ์หรื อสิ่ งที่สาคัญในชี วติ ของนักเรี ยน” (2) ด้วยวิธีน้ ีครู และนักเรี ยนจะ
เริ่ มต้นคิดถึงสิ่ งที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความเข้าใจ
เรื่ องนี้อาจพูดได้อย่างดีวา่ การใช้ถอ้ ยคาสานวนตลกคะนองนั้น ดึงความสนใจจากนักเรี ยนได้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การสั่งนักเรี ยนให้ฟัง การทุบโต๊ะ และทาบางสิ่ งที่ผดิ ปกติเหล่านี้อาจจะทาให้
นักเรี ยนสนใจในสิ่ งอื่นไม่สนใจในบทเรี ยน วิธีน้ ีอาจจะปลุกความตั้งใจขึ้นมาได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วอาจ
เตลิดออกไปใหญ่ต่อไปอีกก็ได้ เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ไม่เข้ากับความคิดอาจทาให้นกั เรี ยนคิดถึงสิ่ งที่ไม่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนเลย ในทานองเดียวกันครู ควรระวังในการที่จะเล่าเรื่ องที่น่าสนใจแต่ไม่เกี่ยวข้อง
กับบทเรี ยน เช่น การเล่าเรื่ องเครื่ องบิน ฟุตบอล สมัยนิยมและการเมืองเพื่อดึงความสนใจของนักเรี ยน
เพราะการเล่าเรื่ องเหล่านั้นจะทาให้นกั เรี ยนใจเขวคิดไปถึงสิ่ งเหล่านั้น และจะเรี ยกให้กลับมาสนใจกับ
บทเรี ยนได้ยากมาก
เปรี ยบเหมือนกับลากรถที่ไถลออกไปนอกทางให้หนั กลับมายังถนนใหญ่อีก
ฉะนั้น
วิธีที่จะทาให้นกั เรี ยนสนใจก็คือกล่าวถึงสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจตามปกติหรื อสิ่ งที่อยูใ่ นบทเรี ยนที่
น่าสนใจ หรื อสิ่ งที่น่าสนใจบางอย่างในบทเรี ยนนั้นเองอาจนาความคิดของนักเรี ยนให้มาสู่ บทเรี ยนได้
ความกระตือรื อร้นหรื อความอยากรู้ของนักเรี ยนเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะว่าถ้าเราทาให้นกั เรี ยนเกิดความ
อยากรู ้และความกระตือรื อร้นก็น่าจะทาให้เขามีความสนใจในบทเรี ยน จริ งอยู่ ความสนใจของครู ใน
เรื่ องที่ครู จะสอนก็มีอิทธิ พลในการดึงความสนใจของนักเรี ยนเหมือนกัน ท่านไวเกิล (Weigel) กล่าวว่า
“ถ้าเราไม่อาจนานักเรี ยนให้สนใจ ในบทเรี ยนได้เราก็ลม้ เหลว ปั ญหาของเราไม่ใช่การทาให้บทเรี ยน
เป็ นที่สนใจแก่นกั เรี ยนด้วยกลวิธีหรื อโดยการเพิ่มเรื่ องราวเข้าในบทเรี ยนหรื อเรื่ องสนุ กอื่น ๆ สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นสิ่ งนอกเรื่ องนอกราว
เราควรจะนาสิ่ งที่น่าสนใจของบทเรี ยนแต่ละบทออกมาแสดงแก่
นักเรี ยน” (3) ครู อาจจะเริ่ มต้นสอนโดยใช้สิ่งที่นกั เรี ยนสนใจหรื อเริ่ มต้นสอนด้วยปั ญหาอันเกี่ยวข้อง
กับความสนใจของนักเรี ยนก็ได้ แล้วก็สอนถึงสิ่ งอื่น ๆ ในบทเรี ยนซึ่ งอาจจะช่วยแก้ไขปั ญหานั้น ๆ
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สิ่ งเหล่านี้หมายความว่าเราจาเป็ นต้องเริ่ มสอนตามความต้องการ หรื อความปรารถนาที่อยู่
ภายในลึก ๆ ของนักเรี ยน เพราะว่า “ครู จะยืนอยูแ่ ต่ไกล ๆ และจะโยนความรู ้ให้นกั เรี ยนไม่ได้” ความ
ต้องการของนักเรี ยนเกิดจากสัญชาติญาณแต่กาเนิด
สัญชาติญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือความ
ปรารถนาที่จะป้ องกันตัวเอง ดาเนินชีวิตอยูด่ ว้ ยความปลอดภัยและมีความเป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสบายในโลก
นี้และโลกหน้าสัญชาติญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความปราถรนาที่จะสัมพันธ์กบั คนต่างเพศ
ความ
ปรารถนาหรื อความต้องการเหล่านี้คือ
ความรู ้สึกต้องการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยทั้งปั จจุบนั และ
อนาคต ความปรารถนาอีกอย่างหนึ่ง ก็คือมีความรู ้สึกกระตือรื อร้นที่จะดาเนิ นการไปจนถึงที่สุดแล้ว
เผยแพร่ ให้คนทั้งชาติรู้ ความปรารถนาที่จะได้อานาจและการบังคับบัญชาผูอ้ ื่นก็เป็ นการกระตุน้ ที่แรง
มากเช่นเดียวกัน ความปรารถนาที่สาคัญยิง่ ก็คือความปรารถนาที่จะมีไมตรี จิตในสังคมและเพื่อให้ตน
เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปในสังคม ปั ญหาของชี วติ เกิดจากสัญชาติญาณของมนุษย์ และเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่
ในการดาเนินชีวิต ถ้าครู สอนตามความปรารถนาหรื อความต้องการของนักเรี ยนเมื่อใด เมื่อนั้นความ
สนใจและความตั้งใจของนักเรี ยนก็จะถูกปลุกขึ้นมาได้.
ถ้าเราอยากสอนตามสัญชาตญาณของนักเรี ยนของเรา ๆ จะต้องมีความเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ ในชีวติ
ของนักเรี ยน เช่นประสบการณ์ งานอดิเรกและปั ญหาต่าง ๆ ในชีวติ ของเขา ครู อาจจะรู้ชีวติ ของ
นักเรี ยนภายในบ้าน การศึกษาที่โรงเรี ยนสามัญและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของเขาขณะที่อยูใ่ นโรงเรี ยนนั้น
ๆ กิจการงานอาชีพและปั ญหาต่าง ๆ เช่นปั ญหาทางธรรมและทางศาสนาของเขา ครู ควรจะศึกษาชีวติ
ของมนุษย์แต่ละคนจากหนังสื อต่าง ๆ จากการสังเกตและจากคาให้การหรื อคาพยานส่ วนตัว นัน่ แหละ
ครู จึงจะเริ่ มลงมือสอนและทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจได้แล้วก็นาเขามาสู่ บทเรี ยนรวีวารศึกษา ครู
ควรจะเริ่ มต้นสอนบทเรี ยนตามความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยน แล้วสอนถึงหลักสาคัญที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
ของนักเรี ยน การทาอย่างนี้จะทาให้นกั เรี ยนสนใจในบทเรี ยน และครู ก็จะรู ้ถึงจุดที่นกั เรี ยนต้องการ

ข.ตัวอย่ ำงจำกพระเยซู
พระบรมครู ทรงสามารถดึงความสนใจของพวกสาวก แม้วา่ พระคริ สต์จะทรง สอนมิตร สหาย
หรื อศัตรู พระองค์ก็ทรงสามารถดึงความสนใจของเขาได้ ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือเมื่อพระองค์ทรงสนทนา
กับหญิงชาติสะมาเรี ยคนหนึ่ งที่บ่อน้ ายาโคบ (ยอห์น 4:1-7) การสอนหญิงชาติสะมาเรี ยนี้ยากมาก
เพราะว่าพระองค์ทรงเผชิญกับอุปสรรคเกือบทุกอย่างซึ่ งขัดขวางไม่ยอมให้พระองค์ทรงสอนได้ คือใน
วันนั้นเป็ นเวลาเที่ยง อากาศร้อนมาก พระคริ สต์ได้เสด็จดาเนินมาไกลมากแล้ว พระองค์ทรงรู้สึก
เหนื่ อย,ร้อน,กระหายน้ าและทรงอยากเสวยอาหาร สุ ขภาพของพระองค์อ่อนแอ ในเวลานั้นหญิงชาว
สะมาเรี ยคนหนึ่งวิง่ มาที่บ่อน้ าเพื่อใช้ถงั น้ าตักน้ าและนางก็รู้สึกร้อนเหมือนกัน นางคงไม่เต็มใจจะฟัง
คาสอนของพระคริ สต์ ทั้งสองฝ่ ายเป็ นคนแปลกหน้ากัน คนทั้งสองผิดกันมากในด้านความชอบธรรม
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พระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่ปราศจากความผิดบาป แต่หญิงคนนั้นเป็ นคนชัว่ ร้าย พระคริ สต์ทรงเป็ นผูช้ าย และ
หญิงนั้นเป็ นผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการสมาคมกันของประเทศตะวันออก พระองค์ทรงเป็ นชาวยู
ดาห์และหญิงนั้นเป็ นชาวสะมาเรี ย สองชาติน้ ีมีความรังเกียจซึ่ งกันและกัน ในการอภิปรายเหตุการณ์น้ ี
อาจารย์ บี.ดับลิว.สปิ ลแมน (B.W. Spilman) กล่าวว่า “สุ นขั และแมวเกลียดกันฉันใด ชาวยูดาห์และชาว
สะมาเรี ยก็เกลียดกันฉันนั้น” (4)
ฉะนั้นดูเหมือนกับบุคคลทั้งสองไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้ ถึงอย่างไรก็ดี พระองค์ทรงขจัดอุป
สรรค์เหล่านี้ดว้ ยคานาอันง่าย ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์คือพระองค์ทรงขอน้ าจากหญิง
นั้น ผูห้ ญิงซึ่ งมีความรังเกียจเป็ นคนบาป เป็ นคนแปลกหน้าและเป็ นเพศตรงข้ามไม่สามารถปฏิเสธ
พระองค์ได้ ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็คือ ภาพเขียนที่มีชื่อเสี ยงของการสงครามที่เมือง
แอตแลนตาในภาพนี้เขียนเป็ นรู ปทหารคนหนึ่งกาลังให้อาหารแก่ศตั รู ที่บาดเจ็บคนหนึ่ งเมื่อคาขอของ
พระคริ สต์ซ่ ึ งไม่เกี่ยวกับความรังเกียจระหว่างชาติ ดึงความสนใจของหญิงนั้นได้แล้วก็เป็ นการง่ายที่
พระองค์จะทรงสอนนางถึงเรื่ องน้ าที่ประกอบด้วยชีวติ หลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสอนหญิงคนนั้น
ถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสอนนาง
ตลอดชีวิตการงานของพระคริ สต์เราพบตัวอย่างการเริ่ มต้นสอนคล้าย ๆ อย่างนี้หลายเรื่ อง เมื่อ
พระคริ สต์ทรงสอนพระองค์ทรงเริ่ มต้นสอนโดยทรงกล่าวถึงสิ่ งที่ผฟู ้ ังมีความสนใจ เช่น อาชีพ ปัญหา
และความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ ในคาสอนบนภูเขา พระองค์ทรงแสดงความยินดีแก่ผหู ้ ิ วกระหาย
คนทุกข์โศกและคนขัดสน พระองค์ทรงรับรองพวกเหล่านั้นว่า พวกเขาจะได้รับพระพรเป็ นพิเศษใน
อาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 5:3-9) ในวันสุ ดท้ายของการเลี้ยงปั สกาพระองค์ตรัสแก่คนเป็ นอันมากว่า
“ถ้าผูใ้ ดกระหายให้ผนู ้ ้ นั มาหาเราและดื่ม” (น้ าที่ประกอบด้วยชีวติ ) (ยอห์น 7:37) พระองค์ทรงอ้างถึง
คาสอนของโมเสสบ่อย ๆ ซึ่งชาวยูดาห์เคารพนับถืออย่างมากนี่เป็ นวิธีเริ่ มต้นสอนถึงข้อเท็จจริ งซึ่ ง
พระองค์ทรงปรารถนาสอน เมื่อพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีวพิ ากษ์วจิ ารณ์พระองค์ พระองค์ได้ทรง
เริ่ มต้นสอนเขาโดยกล่าวถึงความรู้สึกในการวิพากษ์วจิ ารณ์ของเขา พระองค์ได้ทรงเข้าสมาคม ได้เสวย
อาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาปเพื่อให้มีความสนิทสนมกับพวกนี้มากขึ้น แม้แต่การมหัศจรรย์ของ
พระองค์ก็เป็ นเครื่ องช่วยในการเริ่ มต้นสอนข้อเท็จจริ งอันสาคัญของพระองค์เช่นเดียวกัน ดูเหมือนว่า
คนเป็ นจานวนมากได้ติดตามพระองค์ไปเพราะเหตุวา่ พวกเขาเคยสัมพันธ์กบั พระองค์มาก่อนแล้ว
ไม่วา่ พระองค์จะทรงใช้วธิ ี ใด ๆ ในการสอน สิ่ งสาคัญที่สุดก็คือพระองค์ทรงสามารถดึงความ
สนใจของผูฟ้ ังได้ พระองค์ทรงดึงความสนใจของผูฟ้ ังโดยการตอบคาถามของผูฟ้ ังหรื อกล่าวถึงสิ่ งของ
หรื อข้อความต่าง ๆ หรื อเล่าเรื่ องให้เขาฟัง เพราะเหตุที่พระองค์ทรงรู ้วา่ มีอะไรอยูใ่ นความนึกคิดของ
คน พระองค์จึงทรงสามารถดึงความสนใจของคนได้เร็ วกว่าและง่ายกว่าครู อื่น ๆ ในสมัยนี้ การดึง
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ความสนใจของนักเรี ยนก็เป็ นงานประการแรกของเราเช่นเดียวกับของพระคริ สต์ถา้ เราอยากเป็ นครู ที่ดี
เหมือนกับพระองค์

2. กำรบรรยำยคำสอน
ถึงแม้วา่ ครู จะหันความนึกคิดจิตใจของนักเรี ยนมาอยูท่ ี่บทเรี ยนได้แล้ว ครู ก็ยงั มีงานใหญ่รออยู่
เบื้องหน้า การดึงความสนใจและความตั้งใจของนักเรี ยน และการสอนให้นกั เรี ยนเห็นความจริ งนั้น
เป็ นการงานที่ยงิ่ ใหญ่จริ ง ๆ ครู จะต้องเล่า, ชี้แจงและอธิ บายบทเรี ยนให้นกั เรี ยนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ครู
จะต้องนาบทเรี ยนนั้นมาเป็ นประโยชน์ในชีวิต ครู จะต้องนาความจริ งมาชี้แจงแก่นกั เรี ยนให้เขาคิดได้
อย่างตลอดปลอดโปร่ งและรู ้ถึงความจริ งอย่างถ่องแท้
และครู จะต้องช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงหลัก
สาคัญและความหมายด้วย
ครู จาเป็ นต้องทาให้ความนึกคิดของนักเรี ยนยึดอยูแ่ ต่ในปั ญหาบทเรี ยน
จนกระทัง่ ครู ได้กระทาการสอนเสร็ จสิ้ นลง

ก. สำระสำคัญในกำรบรรยำยคำสอน
หลักของการสอนบทเรี ยนให้ได้ผลอย่างเต็มที่ก็คือ
การเข้าใจกฎเกณฑ์อนั เป็ นหลักของ
การศึกษา กฎเกณฑ์อนั เป็ นหลักของการศึกษากล่าวได้วา่ เป็ นกฎเกณฑ์ของการพร้อมที่จะเรี ยน การ
ฝึ กฝนและผลที่เกิดขึ้น กฎเกณฑ์พร้อมที่จะเรี ยนนั้นได้กล่าวมาแล้ว ถ้านักเรี ยนพร้อมที่จะเรี ยนก็จะนา
ความพอใจมาสู่ จิตใจของนักเรี ยน ถ้าครู เองไม่เต็มใจสอนนักเรี ยนก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้นเราจึง
จาเป็ นต้องใช้วธิ ี สอนให้เหมาะกับนักเรี ยน กฎเกณฑ์ของการฝึ กฝนถือว่าถ้าครู ให้นกั เรี ยนฝึ กหัดทาสิ่ ง
หนึ่งสิ่ งใดหลาย ๆ ครั้งก็จะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนมาก เรายิง่ ทาสิ่ งใดบ่อยก็ดูเหมือนว่าจะทาให้สิ่ง
นั้นเกิดเป็ นนิสัยของเรามากขึ้น เว้นเสี ยแต่วา่ จะมีอุปสรรคขัดขวางเรา ข้อเน้นสมัยโบราณกล่าวว่าการ
ทาซ้ า ๆ บ่อย ๆ นั้นจะก่อให้เกิดเป็ นนิสัย กฎเกณฑ์ผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผลที่เกิดจากการฝึ กฝนนั้นเป็ น
ที่พอใจของเรา เราก็ทาซ้ า ๆ อีก และเมื่อเราบังเกิดความเบื่อหน่ายราคาญก็หยุดเสี ยฉะนั้นการสอนของ
เราจึงควรจะเป็ นไปตามความต้องการของชีวิตนักเรี ยน
หลักเหล่านี้ควรจะนามาใช้ในการเตรี ยมรายการ และสอนบทเรี ยนเราจะต้องระลึกไว้เสมอถึง
ความแตกต่างระหว่าง การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนและการสอนที่ทาให้นกั เรี ยนคิด
การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรี ยนก็คือ เราสอนความคิดเห็นของเราให้แก่นกั เรี ยนและนักเรี ยนก็รับ
ความคิดเห็นนั้นของเราไว้โดยเขาไม่มีส่วนใช้ความคิดของเขาเองเลย ส่ วนการสอนที่ทาให้นกั เรี ยนคิด
นั้นช่วยให้นกั เรี ยนคิดค้นหาความจริ งด้วยตัวของเขาเอง วิธีแรกคือการถ่ายทอดบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนนั้น
เป็ นวิธีที่ก่อให้เกิดผูต้ าม วิธีที่สองเป็ นวิธีที่ก่อให้เกิดผูน้ า
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ก่อนที่จะเริ่ มสอนบทเรี ยนครู ควรเตรี ยมรายการสอนอย่างละเอียดรอบคอบเสี ยก่อน สิ่ งสาคัญ
ก็คือจะต้องค้นหาดูความหมายในพระคัมภีร์ตอนที่ตอ้ งการใช้สอนเสี ยก่อน และในการเตรี ยมการสอน
นั้นสิ่ งแรกที่ครู จะต้องทาก็คือเลือกความจริ ง อันเป็ นหลักสาคัญที่เราจะใช้สอนเสี ยก่อน หมายความว่า
ก่อนจะเริ่ มการสอนต้องเลือกข้อเท็จจริ งที่เราอยากสอนนักเรี ยนเสี ยก่อน ถ้าครู สามารถสอนบทเรี ยน
โดยเน้นข้อเท็จจริ งเพียงข้อเดียวก็จะดีมาก เช่นเรื่ องนักกฎหมายหนุ่มผูร้ ่ ารวยเป็ นต้น ถึงอย่างไรก็ดีมี
บางกรณี ที่เราต้องเน้นข้อเท็จจริ งหลายข้อ เช่นในหลักสาคัญเกี่ยวกับความสุ ขเป็ นต้น
การเตรี ยมการสอนอย่างละเอียดจะทาให้คาสอนของเราเน้นสิ่ งสาคัญตรงตามจุดที่เราต้องการ
และทาให้เรามีจุดมุ่งหมายอันแจ่มแจ้งชัดเจน บทเรี ยนที่เราสอนอยูน่ ้ ีควรเป็ นส่ วนหนึ่งหรื อเกี่ยวข้อง
กับบทเรี ยนอื่น ๆ ที่เราได้สอนแล้วและที่เราจะสอนต่อไปในอนาคต ถ้าเรามีหนังสื อคู่มือในการสอน
บทเรี ยนของเราก็จะช่วยเราและนักเรี ยนให้บรรลุถึงจุดประสงค์อนั สาคัญที่สุดในหนังสื อเล่มนั้น หรื อ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราจะเลือกข้อเท็จจริ งที่เราควรเน้นทุกอาทิตย์เราจาเป็ นต้องเข้าใจความเป็ นอยู่
ของมนุษย์ในปัจจุบนั และความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคนที่เราจะสอนเสี ยก่อน นี่แหละ เป็ นสิ่ งที่
เราจาเป็ นต้องทาถ้าเราปรารถนาจะสอนนักเรี ยนแทนที่ปรารถนาจะสอนบทเรี ยน
ปั ญหาอันสาคัญอีกข้อหนึ่งคือ การกล่าวถึงบทเรี ยนในทางที่ทาให้นกั เรี ยนสนใจและเกิดความ
เข้าใจระหว่างนักเรี ยนและครู และโดยการสอนถึงความจริ งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและประทับใจ พูด
เช่นนี้ง่ายแต่ทาได้ยากมาก แต่ก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องทา ถ้าครู อยากให้คาสอนของเขาเกิดผลประโยชน์
ครู จาต้องเข้าใจบทเรี ยนเป็ นอย่างดี และมีความสนใจอันแท้จริ งในนักเรี ยนและปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรี ยนและความต้องการของนักเรี ยน ถ้าครู ไม่สนใจในการสอนนักเรี ยนโดยที่ครู รู้สึกว่าการสอน
นักเรี ยนไม่สาคัญ การสอนของครู ก็ไร้ประโยชน์
การสอนรวีวารศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยนักเรี ยนให้มีความรู ้มากขึ้นเท่านั้น
เราต้องพยายาม
กล่าวถึงบทเรี ยนในทางที่จะก่อให้เกิดความรู ้สึกอันถูกต้องขึ้น
และสอนเพื่อให้นกั เรี ยนมีความ
ประพฤติเรี ยบร้อยถ้าครู อยากให้การสอนของเขาเกิดผลประโยชน์ครู ก็จะต้องเข้าใจนักเรี ยน และสอน
ตามความคิดและความรู ้สึกของนักเรี ยน หมายความว่าเมื่อสอนเราต้องให้นกั เรี ยนเห็นภาพ,ถามคาถาม
และมีการถกเถียงกันบ่อย ๆ ,การอภิปราย,ทัศนศึกษา,การเล่นละครและการแสดงภาพให้เห็นจริ ง วิธี
สอนของครู ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั อายุของนักเรี ยน บทเรี ยนที่ครู ตอ้ งสอนและความสามารถของครู วิธีสอนที่
เกิดผลประโยชน์มากที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุด
การสอนตามบทเรี ยน หรื อข้อความอันสาคัญของบทเรี ยนนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ เราไม่ควร
จะกล่าวถึงสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนและจุดประสงค์ของครู การสอนเช่นนี้ไม่ง่ายแต่เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
มาก การสอนตามบทเรี ยนหรื อข้อเท็จจริ งอันสาคัญนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่เต็มใจตอบคาถามที่
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ไม่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยน เพราะว่าบางครั้งคาถามเหล่านั้นอาจสาคัญมากกว่าบทเรี ยนที่เราใคร่ จะสอน
เสี ยอีกไม่ได้หมายความว่าครู ควรยอมให้นกั เรี ยนทาให้ครู กล่าวถึงสิ่ งที่ไม่สาคัญ และไม่เกี่ยวข้องกับ
บทเรี ยนเสมอไป ครู จะต้องสอนตามจุดประสงค์ของนักเรี ยนแม้วา่ ครู จะต้องกล่าวถึงสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้อง
บทเรี ยนเลยครู ควรรักษาเวลาสอนของตนให้ดี เพื่อจะได้มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงข้อความอันสาคัญใน
บทเรี ยนโดยไม่ตอ้ งรี บร้อน ครู จะต้องสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจข้อความอันสาคัญในบทเรี ยนเท่า ๆ กับ
ช่วยนักเรี ยนให้เรี ยนดี

ข.ตัวอย่ ำงจำกพระเยซู
พระคริ สต์ได้ทรงบรรยายคาสอนแก่หญิงชาติสะมาเรี ยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว (ยอห์น 4:7-26)
เมื่อพระเยซูได้ยกเรื่ องธรรมชาติ คือ “น้ า” ขึ้นมากล่าวนาเรื่ องนั้นพระองค์ตอ้ งประสบกับคาพูดของ
หญิงชาติสะมาเรี ยว่าพวกยูดาห์ไม่ควรขอสิ่ งใด จากพวกสะมาเรี ย พระเยซูตรัสบอกหญิงนั้นว่าถ้านาง
เข้าใจพระองค์นางก็คงจะได้ขอ “น้ าแห่งชีวติ ” จากพระองค์ แต่หญิงนั้นก็ยงั ไม่เข้าใจนางค้านว่า บ่อน้ า
นั้นลึกและพระองค์ก็ไม่มีอะไรจะตักน้ า และนางได้กล่าวต่อไปว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็ นผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่
กว่ายาโคบผูใ้ ห้บ่อน้ านี้ แต่พระคริ สต์ก็ยงั ทรงยึดหัวข้อสนทนาถึงเรื่ องน้ าต่อไป พระองค์ตรัสว่าน้ าที่
พระองค์จะให้น้ นั จะดับความกระหายได้ชวั่ นิรันดร์ และจะเป็ น “บ่อน้ าในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวติ เป็ น
นิตย์ (ข้อ 14) ขณะนี้พระองค์กาลังอยูต่ รงจุดสาคัญที่สุดของเรื่ องแล้ว พระองค์ได้ทรงทาให้หญิงนั้น
บังเกิดความกระตือรื อร้นและสนใจแม้วา่ นางจะยังไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์ได้ตรัสนั้น เพราะ
นางได้ขอน้ าชนิดนี้ซ่ ึ งจะทาให้นางไม่กระหายอีกและไม่ตอ้ งกลับมาตักน้ าที่บ่อนี้ อีก
เพื่อที่จะให้นางรู ้ความคิดของพระองค์อย่างกระจ่างแจ้ง
และเพื่อที่จะเน้นถึงเรื่ องฝ่ ายจิต
วิญญาณและเพื่อให้หญิงนั้นมีความเชื่อมัน่ อย่างลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น พระองค์ได้ตรัสบอกให้นางไปเรี ยกสามี
ของนางมา นางทูลตอบว่านางไม่มีสามี พระคริ สต์ตรัสว่านางพูดถูกแล้วที่วา่ ไม่มีสามี เพราะนางมีสามี
ห้าคน และคนที่นางอยูด่ ว้ ยในขณะนี้ไม่ใช่สามีของนาง นางเห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นศาสดาพยากรณ์
และทรงรู ้เหตุการณ์ในชีวติ ของนางอย่างถูกต้อง นางจึงพยายามเลี่ยงไปพูดถึงเรื่ องอื่นคือข้อถกเถียง
ระหว่างคนสะมาเรี ยกับคนยูดาห์ที่วา่ การนมัสการพระเจ้านั้นควรทาที่ไหน ที่ภูเขาในแคว้นของนาง
หรื อในกรุ งเยรู ซาเล็มของพระองค์ พระเยซูไม่ทรงยอมเฉออกไปนอกเรื่ อง พระองค์ทรงหันกลับมา
ตรัสเรื่ องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอีก พระองค์ตรัสว่าการนมัสการที่แท้น้ นั ไม่เกี่ยวกับสถานที่แต่เกี่ยวกับ
ความรู้สึก “ในวิญญาณและในความจริ ง” เพราะพระเจ้าเป็ นพระวิญญาณ เมื่อหญิงนั้นกล่าวว่าพระเมสิ
ยาห์ที่จะเสด็จมานั้นจะทาให้ทุกสิ่ งทุกอย่างกระจ่างชัด พระองค์ก็ตรัสว่า “เราที่พดู กับเจ้าคือท่านผูน้ ้ นั ”
(ข้อ 26) ดังนี้แหละพระคริ สต์ได้ทรงดึงความสนใจของหญิงนั้นและทาให้นางสนใจในเรื่ องที่พระองค์
ตรัสตลอดเวลา พระองค์ไม่ทรงยอมเหเรื่ องที่กาลังสนทนานั้นไปตรัสถึงเรื่ องอื่น พระองค์ทรงทาให้
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ผูฟ้ ังเข้าใจเรื่ อง อย่างแจ่มแจ้ง และทรงยึดมัน่ อยูใ่ นเรื่ องความสัตย์จริ ง นี่ เป็ นการแสดงวิธีบรรยายคา
สอนบทเรี ยนที่ดีเลิศและเราควรจะได้ศึกษาเรื่ องนี้เป็ นอย่างดีเสมอ ๆ เพราะว่าเป็ นเรื่ องตัวอย่างที่ดีที่สุด
ซึ่ งไมีมีตวั อย่างอื่นใดเทียบเท่าได้เลย
ตัวอย่างอื่น ๆ ของการบรรยายคาสอนยังมีอีกหลายเรื่ อง ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแสดงถึงวิธี
บรรยายคาสอน โดยการสนทนาโต้ตอบ ตัวอย่างบางเรื่ องเป็ นการสอนโดยวิธีบรรยายเรื่ องเช่น คาสอน
บนภูเขาเป็ นต้น ตัวอย่างอื่น ๆ เป็ นเรื่ องที่พระเยซูทรงเล่า ดังที่มีอยูใ่ นหนังสื อลูกาบทที่ 15 ตัวอย่างอื่น
ๆ นั้น พระองค์ทรงใช้ของจริ งแสดงให้เห็นเช่นให้เด็กมายืนกลางวงล้อมของประชาชน เมื่อพระองค์
ตรัสตอบความสงสัยของยอห์นเรื่ องที่วา่ พระองค์เป็ นพระเมสิ ยาห์ หรื อเปล่านั้น พระองค์ทรงแสดง
ภาพให้เห็นเช่นเดียวกัน พระองค์ได้แสดงให้เขาเห็นว่าพระองค์ทรงกาลังทาอะไรอยู่ บางครั้งพระองค์
ก็ทรงใช้วธิ ี ต้ งั คาถาม คือเมื่อพระองค์ทรงถามคนบางคนว่าบัพติศมาของยอห์นนั้นมาแต่ไหน และ
บางครั้งพระองค์ก็ทรงใช้วธิ ี แสดงคล้ายกับการเล่นละคร ดังเช่นในพิธีบพั ติศมาและพิธีศีลระลึก พระ
คริ สต์ไม่ทรงหยุดยั้งครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เลย พระองค์จะทรงบรรยายคาสอนติดต่อกันไปจนกระทัง่ พระองค์
ทรงทาให้คาสอนของพระองค์เป็ นที่แน่ใจและกระจ่างชัดแก่ประชาชนแล้วจึงทรงยุติการบรรยาย

3. สรุปควำม
ตอนสุ ดท้ายของการสอนก็คือตอนสรุ ปหรื อการนาบทเรี ยนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในชีวติ ของ
นักเรี ยน บางคนคิดว่าตอนนี้ เป็ นตอนที่ยากที่สุด ข้อนี้เป็ นความจริ งทั้งสาหรับครู และสาหรับนักเทศน์
คนส่ วนมากมักจะสนใจในตอนสรุ ปแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะคิดว่าทุกสิ่ งทุกอย่างของคาสอนจะ
ให้ผลเป็ นอย่างดีแล้ว แต่ขอ้ สรุ ปนี้เป็ นสิ่ งสาคัญเกินกว่าที่จะละเลยไปเสี ยได้ เพราะดูเหมือนว่าสิ่ งที่พดู
ทีหลังที่สุดนั้นเป็ นสิ่ งที่ประทับใจผูฟ้ ังและทาให้ผฟู ้ ังจดจาไว้ได้นานที่สุดว้ ย

ก.สิ่ งสำคัญในกำรสรุป
เราเห็นได้ชดั เจนว่าการสอนนั้นยังไม่จบถ้าเพียงแต่เราเสนอความจริ งในบทเรี ยนพระคัมภีร์แก่
นักเรี ยนเท่านั้น การสอนแต่เพียงเท่านั้นอาจจะทาให้จิตใจของนักเรี ยนล่องลอยวนเวียนอยูใ่ นแผ่นดิน
ไกลในสมัยสองพันปี มาแล้วก็ได้ ดังที่ได้ปรากฏขึ้นแก่เยาวชนกลุ่มหนึ่งเมื่อฟังการสอนบทเรี ยนเรื่ อง
การรักษาคนเจ็บป่ วยของพระคริ สต์ในวันสะบาโต เราต้องนาความจริ งในบทเรี ยนมาสู่ สมัยปัจจุบนั
และเทียบกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั แล้วก็เทียบกับปั ญหาของนักเรี ยนในชั้นด้วยถ้าสามารถเทียบ
ได้ เราจาเป็ นต้องเน้นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน บางคราวถ้าสอนเกี่ยวกับเรื่ องประวัติศาสตร์ หรื อ
เรื่ องราวความจริ งหลายเรื่ อง เราก็ควรจะสรุ ปคาสอนในบทเรี ยนซึ่ งอาจจะเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนใน
ตอนจบซึ่งจะทาให้ได้ผลประโยชน์จากการสอนมากทีเดียว เราจะได้ประโยชน์สองประการคือ เป็ น
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การนาการสอนทั้งหมดมาสรุ ปให้นกั เรี ยนฟังและเป็ นการเน้นคาสอนโดยการกล่าวซ้ าคาสอนนั้น ๆ สิ่ ง
ที่เราจะกล่าวในข้อสรุ ปนั้นขึ้นอยูก่ บั บทเรี ยนที่เราสอน ความต้องการของนักเรี ยนและวิธีสอนของเรา
สิ่ งสาคัญก็คือเราจะต้องย่อเรื่ อง แล้วเน้นความจริ งในพระคัมภีร์เฉพาะตอนที่นกั เรี ยนได้ศึกษา
และเน้นถึงหลักอันสาคัญในบทเรี ยนนั้น
ถ้ามิฉะนั้นแล้วเราก็จะสอนถึงความจริ งหลายข้ออันไม่
เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนและนักเรี ยนอาจไม่เห็นหลักอันสาคัญในบทเรี ยนนั้น
ด้วยเหตุน้ ีเราจึงจะไม่
สามารถนาคาสอนนั้นมาใช้กบั เหตุการณ์ปัจจุบนั ได้สิ่งที่สาคัญที่สุดของทุก ๆ บทเรี ยนก็คือ หลัก
สาคัญเกี่ยวกับความจริ ง เช่นตัวอย่างการศึกษาเรื่ องการรักษาโรคในวันสะบาโตซึ่ งได้กล่าวมาแล้วนั้น
เราไม่ควรจะย้าแต่เฉพาะกิจการที่พระคริ สต์ได้ทรงกระทาเท่านั้น แต่เราควรจะย้าถึงหลักสาคัญที่พระ
คริ สต์ทรงสนพระทัยด้วยคือพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ชีวติ ทุกชีวติ สมบูรณ์ไม่บกพร่ อง
และ
พระองค์ทรงมีจุดประสงค์อนั เป็ นหลักคือ
พระองค์ทรงต้องการปรนนิบตั ิผทู ้ ี่ตอ้ งการหมอมากกว่า
ปรนนิบตั ิผทู ้ ี่ปกติแข็งแรงอยูแ่ ล้ว เรื่ องนักกฎหมายหนุ่มก็เช่นเดียวกัน ข้อที่ควรเน้นก็คือเราควรจะเชิด
ชูบูชาพระคริ สต์เหนื อทรัพย์สมบัติทุกสิ่ งในโลกของเรา
เราควรจะย้าเรื่ องการนาหลักการสอนมาใช้กบั ชีวติ ปั จจุบนั ด้วย ในเรื่ องนี้ เราจะต้องคิดใช้หลัก
ให้เหมาะสมกับสังคมที่เราอยูห่ รื อให้เหมาะกับสิ่ งทัว่ ๆ ไปที่อยูใ่ นโลก เราอาจจะคิดถึงเรื่ องนี้ในแง่
ของคริ สตจักรหรื อของระบบสังคม เมื่อเราสอนบทเรี ยนเรื่ องพระคริ สต์ทรงรักษาโรค และจะสรุ ป
ข้อความเรื่ องนี้เราก็ควรจะเน้นถึงเรื่ องสภากาชาด, โรงพยาบาล,นางพยาบาล และนายแพทย์ซ่ ึ งเป็ น
พวกที่ช่วยเหลือรักษาพยาบาลคนเจ็บไข้ในสังคมปั จจุบนั นี้ ยิง่ กว่านั้นเราควรจะยกเรื่ องขึ้นมาเทียบกับ
ชีวติ คนในปั จจุบนั นี้ดว้ ย เพราะมิฉะนั้นแล้วการสอนเรื่ องนี้ก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ปั จจุบนั ได้
เลย ในบทเรี ยนเรื่ องการรักษาโรคนี้ เราควรจะแสดงให้นกั เรี ยนรู ้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาและ
ของคนทัว่ ไปที่ควรจะบริ จาคเงินเพื่อช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลและให้เงินเพื่อช่วยเหลือนายแพทย์และนาง
พยาบาล และคนที่จะเป็ นนายแพทย์และนางพยาบาลเพื่อรักษาคนเจ็บ หรื ออุทิศตัวของเขาเองเพื่อ
ช่วยเหลือคนเจ็บป่ วยเหล่านั้น ด้วยวิธีน้ ีบทเรี ยนของเราก็จะเกี่ยวข้องกับโลกในปั จจุบนั นี้ได้
ถ้าครู สรุ ปคาสอนได้อย่างดีก็จะทาให้นกั เรี ยนเห็นภาพอย่างชัดเจน
และจะเป็ นผลดียงิ่ แก่
นักเรี ยนทีเดียว คือทาให้นกั เรี ยนเข้าใจความจริ งของคาสอนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและทาให้บทเรี ยนนั้น
ประทับอยูใ่ นจิตใจของนักเรี ยนอย่างแน่นแฟ้ น ไม่มีสิ่งใดดลใจนักเรี ยนได้มากเท่ากับเขาได้เห็นความ
จริ งบังเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ในการหาเงินทุนสาหรับเด็กกาพร้ายกเรื่ องใดขึ้นมากล่าวก็ไม่ให้ผลดีเท่ากับ
เรื่ องเด็กหลงทางและได้เสี ยเงินค่าไถ่ไปจึงได้ตวั เด็กกลับคืนมา ในการหาเงินบารุ งโรงพยาบาลนั้นยก
เรื่ องใดขึ้นมากล่าวก็ไม่ดีเท่ากับเรื่ อง พระเยซูทรงรักษาโรคเลย การแสดงสถิติหรื อการใช้โวหารเพื่อหา
เงินทุนสาหรับองค์การเผยแพร่ ศาสนาต่างประเทศนั้นไม่ได้ผล เท่ากับการยกตัวอย่างเรื่ องการงานของ
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ท่านจัดสัน (Judson) หรื อท่านลีฟวิงสโตน (Livingstone) มากล่าวเลย การหาเงินมาบรรเทาทุกข์ความ
ยากลาบากขาดแคลนของมนุษย์อนั เนื่ องมาจากสงครามก็ควรจะยกเรื่ องต่าง ๆ ขึ้นมาเป็ นตัวอย่าง
เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีเองการสรุ ปจุดยอดของบทเรี ยนโดยการยกตัวอย่างดี ๆ มากล่าวจึงเป็ น
ประโยชน์มากทั้งในการทาให้นกั เรี ยนเห็นความจริ งในบทเรี ยนอย่างแจ่มแจ้ง
และกระตุน้ ใจให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิการดีเช่นนั้นบ้าง นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูได้ทรงใช้เรื่ องอุปมาหลายเรื่ องในการสอน
ของพระองค์

ข.กำรปฏิบัติงำนของพระเยซู
ด้วยเหตุที่พวกสาวกได้กลับมา
ในขณะที่พระคริ สต์กาลังทรงสอนหญิงชาติสะมาเรี ยว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ที่ประชาชนเฝ้ าคอยอยูน่ ้ นั
จึงไม่มีการสรุ ปความอันเป็ นประโยชน์แก่
หญิงนั้นเลย แต่ถึงกระนั้นพระคริ สต์ก็ทรงสอนถึงจุดสุ ดยอดของคาสอนของพระองค์แล้วและผลที่
เกิดขึ้นนั้นแสดงว่าพระคริ สต์ได้ทรงลงท้ายคาสอนของพระองค์เป็ นอย่างดียงิ่
เพราะเราได้ทราบว่า
หญิงชาติสะมาเรี ยนั้นได้ละหม้อน้ าไว้ลืมสิ่ งที่นางต้องการจะได้ และเข้าไปในเมืองกล่าวคาเป็ นพยาน
ถึงพระเยซูคริ สต์ ฉะนั้นจึงเป็ นที่ประจักษ์วา่ พระคริ สต์ได้ทรงสอนนางด้วยข้อสรุ ปอันเหมาะสมไม่
เพียงแต่ในด้านสติปัญญาและด้านความรู ้สึกเท่านั้น แต่ในการตอบรับด้วย สิ่ งเหล่านี้เป็ นข้อพิสูจน์
สุ ดท้ายถึงผลสาเร็ จของข้อสรุ ป ข้อสรุ ปตามแบบแผนนั้นอาจไม่เป็ นสิ่ งจาเป็ นก็ได้
ในกรณี นกั กฎหมาย พระคริ สต์ไม่ได้ทรงตั้งพระทัยสรุ ปข้อความอย่างละเอียด พระองค์ได้
ทรงเน้นถึงความจาเป็ นของการที่เราจะต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง และพระองค์ได้ทรงเล่าให้
เขาฟังถึงเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วพระองค์ก็ตรัสถามนัก
กฎหมายหนุ่มว่าในสามคนที่เดินทางผ่านมาทางนั้นใครเป็ นเพื่อนบ้านของคนเจ็บ และเมื่อนักกฎหมาย
ตอบว่าคือชายผูน้ ้ นั ที่แสดงความเมตตาต่อคนเจ็บ พระเยซูก็ตรัสว่า “ท่านจงไปทาเหมือนอย่างนั้นเถิด”
(ลูกา 10:37) พระคริ สต์ไม่ได้ทรงสอนถึงจุดสาคัญของบทเรี ยนเท่านั้น แต่ระหว่างที่พระองค์ทรงสอน
พระองค์ได้ทรงนาบทเรี ยนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่นกั กฎหมายหนุ่มด้วย ฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตอ้ ง
ทรงสรุ ปอย่างละเอียด
เมื่อพระคริ สต์ทรงสอนพระคริ สต์ไม่ได้ทรงปล่อยให้ผฟู ้ ังคิดถึงแต่เรื่ องที่
พระองค์ทรงสอนเท่านั้น พระองค์ได้ทรงทาให้ผฟู ้ ังนึกถึงผลประโยชน์ของบทเรี ยนสาหรับชีวติ ของ
เขาด้วย
ตัวอย่างอื่น ๆ เรื่ องการให้เอาคาสอนไปปฏิบตั ิซ่ ึงคล้าย ๆ กันนี้ก็คือพระองค์ได้ทรงสนทนา
กับนักปกครองหนุ่มผูร้ ่ ารวย เมื่อพระองค์ตรัสถึงพระบัญญัติบางข้อของพระบัญญัติสิบประการแล้ว
พระองค์ก็ทรงพบจุดอ่อนของชายหนุ่มผูน้ ้ นั และทรงพิเคราะห์ดูความต้องการของเขา พระองค์ตรัสว่า
“ท่านยังขาดอยูส่ ิ่ งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่ งของซึ่ งท่านมีอยูน่ ้ นั แจกจ่ายให้คนอนาถา...แล้วตามเรามา”
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(มาระโก 10:21) นี่เป็ นการเรี ยกร้องที่เจาะจงและชัดแจ้งตรงกับความต้องการของชายหนุ่ม แล้วพระ
คริ สต์ได้ทรงหันมาตรัสกับฝูงชนให้ขอ้ เน้นเพิ่มเติมแก่เขาว่า “คนมัง่ มีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็
ยากนักหนา” (มาระโก 10:23) พระบรมครู ทรงสอนถึงจุดสาคัญเสมอ
ในการสรุ ปบทเรี ยนบทนี้ที่วา่ ด้วยการสอนสมควร ที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับการตรวจดูผลของการ
สอนสักเล็กน้อย เพราะการตรวจดูผลนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการสอน การตรวจดูผลของการสอนที่ใช้กนั
นั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งเป็ นการตั้งคาถามซึ่ งเป็ นวิธีเก่า อีกวิธีหนึ่งให้นกั เรี ยนเลือกตอบคาถามข้อหนึ่งที่
เขาต้องการจากคาถาม สองข้อหรื อมากกว่านั้น อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจดูวา่ ข้อนั้นจริ งหรื อไม่จริ ง
คาถามเหล่านั้นเกี่ยวกับบทเรี ยนที่เรี ยนทั้งนั้น อีกวิธีหนึ่ งให้เติมข้อความในพระคัมภีร์ที่เว้นไว้น้ นั ให้
จบบริ บูรณ์ บางครั้งคาถามเหล่านี้ก็เป็ นการตรวจสอบความรู ้สึกในจิตใจของนักเรี ยนเท่า ๆ กับการ
ตรวจสอบความรู้เหมือนกัน การสังเกตดูชีวิตของนักเรี ยนแต่ละคนและตรวจสอบความประพฤติของ
เขาจากบิดามารดาและครู โรงเรี ยนสามัญของนักเรี ยนนั้น ๆ จะช่วยให้ครู ได้รู้ผลที่แน่นอนมาก
ส่ วนพระเยซูน้ นั ดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ได้ทรงตรวจสอบมากนักพระองค์ทรงหาทางอื่นเพื่อ
ตรวจสอบผลแห่งคาสอนของพระองค์ ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า “ฝ่ ายพวกท่านนี้วา่ เรา
เป็ นผูใ้ ดเล่า?” (มัทธิว 16:15) พระองค์ทรงค้นหาดูวา่ ความเข้าใจของพวกสาวกเกี่ยวกับคาสอนของ
พระองค์น้ นั ก้าวหน้ามากขึ้นเพียงไร อีกครั้งหนึ่งพระคริ สต์ตรัสว่า “ท่านจะรู ้จกั เขาเพราะผลของเขา”
(มัทธิว 7:16) ปรากฏว่าพระองค์ทรงสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตรวจดูผลแห่งกิจการงานของพระองค์
และเราได้ทราบว่าพระองค์ทรงรับรายงานกิจการที่พวกสาวกเจ็ดสิ บคนได้กระทาหลังจากที่พวกเขาได้
เดินทางกลับจากการไปทางานเผยแพร่ คริ สตศาสนาแล้ว (ลูกา 10:17) นอกจากนี้พระองค์ยงั ได้ทรง
กล่าวถึงผลงานเพื่อเป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงความสุ จริ ตใจของผูเ้ ชื่อทั้งหลายด้วย เราก็ควรจะตรวจผลงาน
ของเราเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะทราบว่าการสอนของเราได้ซึมซาบเข้าสู่ ชีวติ จิตใจของนักเรี ยน หรื อ
เปล่า.
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บทที่ 6 คำถำม
1. ในการสอนบทเรี ยนหรื อการเทศนาควรจะแบ่งบทเรี ยนหรื อคาเทศนาออกเป็ นตอน ๆ
อย่างไรบ้าง?
2. อารัมภบทมีความสาคัญอย่างไรบ้าง? (ทาไมเราจึงต้องมีอารัมภบท?)
3. อารัมภบทหมายความว่าอะไร? ครู ที่มีความชานาญจะทาอะไรเกี่ยวกับอารัมภบท?
4. จงกล่าวถึงวิธีเริ่ มต้นสอนที่ผดิ มาสักสามวิธี (จงอธิ บายว่าทาไมวิธีเหล่านั้นจึงไร้ประโยชน์
5. วิธีสอนเริ่ มต้นซึ่ งดึงความสนใจของนักเรี ยนคืออะไรบ้าง?
6. เมื่อเราเตรี ยมตัวที่จะสอนนักเรี ยนเราควรนึกถึงอะไรบ้าง?
7. จงตรวจดูคานาของพระคริ สต์เมื่อพระองค์ทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ย
8. ในการสอนของพระคริ สต์พระองค์ทรงใช้อะไรบ้างเป็ นอารัมภบท?
9. ทาไมพระคริ สต์จึงทรงสามารถดึงความสนใจของผูฟ้ ังของพระองค์อยูเ่ สมอ?
10. เมื่อครู ดึงความสนใจของนักเรี ยนแล้ว เขายังมีงานใหญ่ที่จะต้องทาอีกไหม?
11. จงกล่าวถึงหลักการสอนบทเรี ยนซึ่ งจะให้ผลอย่างเต็มที่
12. การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรี ยนนั้นทาให้นกั เรี ยนใช้ความคิดของเขาหรื อเปล่า?
13. ก่อนที่จะเริ่ มต้นสอนครู ควรทาอะไรบ้าง?
14. การเตรี ยมการสอนตามที่บอกไว้ในบทที่ 6 นี้ เป็ นประโยชน์อย่างไรบ้าง?
15. เรามีจุดประสงค์อะไรในการสอนที่โรงเรี ยนรวีวารศึกษา?
16. เมื่อสอนนักเรี ยนเราควรกล่าวถึงสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทเรี ยนในกรณี ใดบ้าง?
17. จงสรุ ปคาสอนของพระคริ สต์ที่กล่าวแก่หญิงชาวสะมาเรี ย
18. จงจาแนกตัวอย่างการบรรยายคาสอนของพระคริ สต์มาสามอย่าง
19. ในข้อสรุ ปการสอนเราควรทาอะไรบ้าง?
20. ทาไมข้อสรุ ปจึงมีความสาคัญมาก?
21 .ทาไมพระคริ สต์จึงมิได้ทรงสรุ ปความในการสอนนักกฎหมายหนุ่ม?
22. การสรุ ปความนั้นสมควรที่เราจะตรวจดูผลของการสอนหรื อเปล่า?
23. จงเขียนบทเรี ยนสาหรับสอนหรื อคาเทศนาเรื่ องการสนทนาระหว่างพระคริ สต์กบั หญิง
ชาวสะมาเรี ยในยอห์น บทที่ 4
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บทที่ 7 วิธีบำงอย่ ำงทีพ่ ระบรมครู ทรงใช้
สิ่ งที่เราไม่ทราบแน่ก็คือพระบรมครู ทรงศึกษา
และทรงใช้วธิ ีการสอนโดยเตรี ยมตัวมา
ล่วงหน้าหรื อเปล่า ตามความเห็นของผูเ้ ขียนคิดว่าพระองค์ทรงสอนโดยไม่ได้เตรี ยมตัว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พระองค์ไม่ได้เตรี ยมตัวเหมือนกับที่เราเตรี ยมตัวเลย พระคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการใช้วธิ ี
สอน ข้อนี้เราเห็นได้ชดั จากวิธีที่พระองค์ทรงใช้ในกิจการงานของพระองค์ พระองค์ทรงใช้วธิ ี สอน
ตามธรรมชาติ
พระองค์ไม่ได้ทรงสอนโดยได้ทรงศึกษาและทรงเตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่างดีเลย
พระองค์ทรงสอนตามแต่โอกาส และความต้องการของประชาชนถึงอย่างไรก็ตามผลที่พระองค์ได้รับ
จากการสอนก็เท่ากับผลซึ่ งครู ที่ดีในปั จจุบนั ได้รับ พระคริ สต์ทรงใช้วธิ ี สอนและทรงสอนอย่างดีเลิศซึ่ ง
ไม่มีมนุษย์ผใู ้ ดสามารถสอนได้ทดั เทียมกับพระองค์เลย พระองค์เคยทรงใช้วธิ ีทุกวิธีที่สอนในสมัย
ปั จจุบนั นี้มากน้อยตามจุดประสงค์ของพระองค์ เราจะสังเกตวิธีสอนเหล่านั้นอย่างย่อ ๆ ต่อไปนี้

1.วัตถุประกอบกำรสอน
พระองค์ทรงทาการสอนโดยใช้บทเรี ยนด้วยของ พระองค์ทรงพยายามทาให้ความจริ งเป็ น
รู ปธรรม (สิ่ งที่มีรูป) และให้เห็นอย่างกระจ่างแจ้ง วิธีน้ ียอ่ มจะเหมาะในการสอนโดยธรรมชาติ แทนที่
พระองค์จะทรงเน้นถึงการกระทาดีชนิดใดหนิ ดหนึ่งพระองค์กลับทรงเน้นหลักอันสาคัญซ้ าแล้วซ้ าอีก
ในบางกรณี พระคริ สต์ทรงใช้ของเพื่อเป็ นบทเรี ยนสอนประชาชน

ก.ธรรมชำติและคุณค่ ำของวัตถุประกอบ
โดยปกติเมื่อเราคิดถึงการสอนบทเรี ยนด้วยของนั้นเรามักจะคิดว่าเป็ นการใช้สิ่งต่าง ๆ แสดง
แบบอย่างหรื อชี้ให้เห็นความจริ งที่จะสอน เช่น:- แบบ, รู ปภาพ, รู ปวาด, แผนที่และวัตถุอื่น ๆ ที่คล้าย
ๆ กันนี้แบบนาวาของโนฮา, ทับอาศัยหรื อแบบองค์การศาสนาในต่างประเทศเหล่านี้จะช่วยให้ผฟู ้ ัง
เห็นภาพที่บรรยายได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนกับได้เห็นของจริ งมากทีเดียว การใช้รูปภาพดี ๆ หรื อ
วาดรู ปบนกระดานดาจะช่วยมากในการสอนทิวทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องพระคัมภีร์หรื อเกี่ยวกับงานของผู ้
ประกาศศาสนาและเกี่ยวกับความจริ งอื่น ๆ หอดูดาวในโรงเรี ยนสามัญแสดงให้เห็นคาบรรยาภาพ
เกี่ยวกับที่ต้ งั ของดวงอาทิตย์และโลก ทาให้นกั เรี ยนรู ้เหตุผลการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลชัดเจนมากยิง่ กว่า
การที่ครู ใช้เพียงแต่คาพูดเท่านั้นว่า “ความเอนเอียงของแกนโลกซึ่งหันไปยังดวงอาทิตย์ขณะหมุนรอบ
โลก บางครั้งใกล้และบางครั้งไกลนั้น ทาให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ” อย่างไรก็ตามวัตถุที่ใช้เป็ นเครื่ องหมาย
เช่น ก้อนขนมปั ง ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นอาหารแห่งชี วติ หรื อการแสดงน้ าในก้อนเมฆ
82

โดยใช้วธิ ี เคมี (การทาให้น้ าขุน่ กลายเป็ นน้ าใสโดยวิธีเคมี) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบังเกิดใหม่จะชาระ
จิตใจให้สะอาดหมดจดเหล่านี้จะทาให้เด็กเล็กเกิดความสงสัย เพราะเด็กเข้าใจผิดคิดว่ารู ปภาพคือสิ่ ง
นั้นจริ ง ๆ
คุณค่าของวัตถุน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความชวนตาให้ดูและความเหมาะสมกับสิ่ งที่มนั แสดงเป็ นตัวแทน
นั้น ๆ การเห็นด้วยตาทาให้นกั เรี ยนเข้าใจและจดจาไว้ได้ดียงิ่ กว่าการฟังด้วยหู บางคนกล่าวว่าเราได้รับ
ความรู ้จากทางตามากกว่า 80 เปอร์ เซนต์ เกือบไม่ผดิ เลยถ้าจะกล่าวว่าเราจาสิ่ งที่เราเห็นได้ดีกว่าสิ่ งที่เรา
ได้ยนิ ครู ที่มีสมรรถภาพในการสอนน้อยที่สุดคนหนึ่งซึ่งผูเ้ ขียนรู้จกั ได้สอนบทเรี ยนที่ได้ผลดีที่สุดบท
หนึ่งที่เขาได้รู้มาโดยการวาดรู ปบันไดบนกระดานดา บันไดนั้นตอนบนกว้างกว่าตอนล่าง เขาวาดรู ปนี้
เพื่อแสดงภาพให้นกั เรี ยนเห็นความจริ งว่าคนยิง่ มีความรู ้สูงมากเพียงใดเขาก็ยงิ่ มีโอกาสดีในชีวติ ของ
เขามากขึ้นเพียงนั้น การวาดรู ปภาพบนกระดานดานั้นจะช่วยครู ในการสอนได้มากทีเดียว
ท่านเอ็ดเวิร์ด เลห์ แพลล์ (Edward Leigh Pell) กล่าวว่า “เราพูดถึงหลักต่าง ๆ ทัว่ ไปแทนที่เรา
จะแสดงให้เด็กเห็นภาพวัตถุต่าง ๆ ครู เป็ นจานวนมากใช้เวลาครึ่ งชัว่ โมงเพื่อพยายามอธิ บายให้เด็ก
เข้าใจโดยการพูดทั้ง ๆ ที่ดินสอ, กระดาษและเส้นหยุก ๆ หยิก ๆ เพียงสองหรื อสามเส้นเท่านั้นก็
สามารถจะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื่ องนั้นได้อย่างกระจ่างแจ้งภายในเวลาสองนาทีเท่านั้น” ท่านเอ็ดเวิร์ด
ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ถ้าพวกคาธอลิคอุทิศชีวติ จิตใจเพื่อคริ สตจักรของเขามากกว่าพวกโปรเตสแต้นท์
ก็เป็ นเพราะส่ วนใหญ่สิ่งที่พวกคาธอลิคทาขึ้นนั้นเขาเห็นได้และจับต้องได้ส่วนพวกโปรเตสแต้นท์น้ นั
ถูกปล่อยให้กระทาการไปตามความนึกคิดของเขาเอง”

ข.วิธีกำรทีพ่ ระเยซูทรงใช้
ตัวอย่างที่เด่นที่สุดตัวอย่างหนึ่งซึ่ งพระเยซูทรงใช้สอนบทเรี ยนด้วยของก็คือ พระองค์ทรงนา
เด็กคนหนึ่งมายืนท่ามกลางฝูงชนเพื่อสอนว่าพวกเขาควรมีความรู ้สึกอย่างไรต่ออาณาจักรของพระเจ้า
(มัทธิว 18:1-4) พวกสาวกของพระองค์ต่างคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นประกอบไปด้วยบรรดาศักดิ์,
ตาแหน่งยศและมีการเลื่อนชั้น พวกสาวกต่างมีจิตใจทะเยอทะยานอยากจะมีตาแหน่งใหญ่บนสวรรค์
ดังนั้น พวกเขาจึงโต้เถียงกันว่าใครจะได้เป็ นใหญ่ แล้วพวกเขาจึงทูลถามพระคริ สต์วา่ “ใครจะเป็ น
ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์?” (ข้อ 1) พระคริ สต์ไม่ได้ทรงอธิ บายให้พวกเขาฟังและไม่ได้ทรงถกเถียงกับ
พวกเขา
พระองค์ได้ทรงเรี ยกเด็กคนหนึ่งมาหาแล้วให้ยนื อยูต่ ่อหน้าพวกสาวกขณะที่พวกสาวก
มองเห็นความสุ ภาพ, ความไม่เห็นแก่ตวั และความถ่อมตัวของเด็กนั้น พระองค์ได้ตรัสแก่พวกสาวกว่า
การที่จะเข้าสู่ แผ่นดินสวรรค์น้ นั จะต้องมีลกั ษณะท่าทีเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ แล้วพระองค์ก็ทรงกล่าว
ต่อไปอีกว่า “คนใด ๆ ที่ถ่อมตัวลงเป็ นเหมือนเด็กเล็กนี้เขาจะเป็ นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์” (ข้อ 4)
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บทเรี ยนบทนี้ เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญยิง่ ของมนุษย์เกี่ยวกับความชัว่ ร้ายของความหยิง่ ยะโสและคุณค่าของ
การไม่เห็นแก่ตวั เอง
ตัวอย่างที่คล้ายกันนี้ก็คือพระคริ สต์ได้ทรงล้างเท้าพวกสาวก (ยอห์น 13:1-15) ธรรมเนียมของ
พวกตะวันออกใช้รองเท้าแตะผูกเชือก
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งธรรมดาเมื่อคนเดินทางไปตามถนนที่มีฝนุ่
ละอองเท้าของเขาก็จะเต็มไปด้วยฝุ่ น เพราะฉะนั้นเมื่อคนจะเข้าไปเยีย่ มบ้านใดหรื อไปในการเลี้ยงบ้าน
ใดก็จะมีคนใช้เอาชามอ่างใส่ น้ า และผ้าเช็ดเท้ามาชาระล้างเท้าของพวกแขกแล้วเช็ดให้แห้ง ในการเลี้ยง
ครั้งนี้ไม่มีคนใช้หรื อคนผูใ้ ดปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีเลย ดังนั้นพระบรมครู จึงทรงทาตนเป็ นคนใช้ลา้ งเท้าและ
เช็ดเท้าให้พวกสาวก พระองค์ทรงกระทาการนี้อย่างปกติธรรมดาและตามความต้องการของพวกสาวก
ในการปฏิบตั ิดงั นี้ พระเยซูได้ทรงแสดงให้สาวกเห็นถึงความสง่าผ่าเผยและความสาคัญอันยิง่ ใหญ่ของ
การเป็ นผูร้ ับใช้ เป็ นการกระทาที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าคนที่อยูใ่ นสถานการณ์เช่นพระองค์ควร
จะกระทาดังนี้บา้ ง นี่ เป็ นบทเรี ยนด้วยของอีกบทหนึ่งซึ่ งสอนถึงความถ่อมใจ บทเรี ยนนี้เป็ นบทเรี ยนที่
ประทับใจมากที่สุดเท่าที่พระองค์ได้ทรงสอนมา ในตอนสุ ดท้ายพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นถ้าเราผู ้
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและอาจารย์ได้ลา้ งเท้าของท่านทั้งหลาย ๆ ควรจะล้างเท้าซึ่ งกันและกัน. ด้วยว่า
เราได้วางแบบอย่างให้แก่ท่านทั้งหลายแล้ว, เพื่อให้ท่านทาเหมือนที่เราได้กระทาแก่ท่าน” (ข้อ 14-15)
อีกคราวหนึ่ง เมื่อพวกผูแ้ ทนของพวกฟาริ สีและพวกของเฮโรดมาทดลองพระองค์โดยถาม
ปั ญหาว่าการส่ งส่ วยให้แก่กายะซานั้นถูกต้องตามพระบัญญัติหรื อไม่ พระคริ สต์ไม่ทรงโต้เถียงกับพวก
เขาเลย พระองค์ทรงขอเหรี ยญที่จะใช้ส่งส่ วยมาอันหนึ่ง เขาก็ยนื่ ส่ งให้แก่พระองค์ พระองค์ทรงชูเงิน
นั้นให้เขาดูแล้วตรัสว่า “รู ปและคาจารึ กนี้เป็ นของใคร?” เขาทูลตอบว่า “ของกายะซา” พระองค์จึงตรัส
แก่เขาว่า “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก่กายะซา และของ ๆ พระเจ้าจงถวายแก่พระเจ้า” (มัทธิว 22:15-22)
ในการสอนบทเรี ยนด้วยของนี้ พระองค์ได้ทรงกระทาสองประการ ประการที่หนึ่งพระองค์ทรงดึง
ความตั้งใจของผูฟ้ ังได้ เพราะว่าด้วยวิธีน้ ีผฟู ้ ังจะไม่พลาดโอกาสในการรับความรู ้ไว้ ประการที่สอง
พระองค์ทรงใช้เหรี ยญเพื่อแสดงความหมายสอนพวกเขาให้มีความรับผิดชอบในการเสี ยภาษีเพราะ
เหรี ยญนั้นเป็ นของกายะซา เรามีหน้าที่ถวายของแก่พระเจ้า เพราะสิ่ งที่เรามีท้ งั หมดนั้นเป็ นของพระเจ้า
ถ้อยคาอื่น ๆ ที่พระองค์ทรงกล่าวอาจจะไม่ถูกคัดลอกเอามาใช้อย่างกว้างขวางเหมือนกับถ้อยคา
ในตอนนี้เลย
ตัวอย่างอื่น ๆ ก็มีอีก เช่นพระองค์ทรงสัง่ ให้พวกสาวกสิ บสองคนสบัดผงคลีดินออกจากเท้า
เพื่อเป็ นเครื่ องหมายให้คิด เมื่อพวกสาวกออกไปทาการเผยแพร่ ศาสนานั้น ถ้าบ้านเมืองใดไม่ตอ้ นรับ
พวกเขาด้วยไมตรี จิต พระองค์ก็ทรงสั่งให้พวกเขาสบัดผงคลีดินออกจากเท้าเมื่อเขาออกจากบ้านเมือง
นั้น ๆ (มัทธิว 10:14) เพื่อเป็ นการแสดงว่าเขาได้กระทาหน้าที่ของเขาต่อบ้านเมืองนั้น ๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว
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เขาจึงไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอีกต่อไป ตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือ เมื่อพระเยซูได้ทรงรักษาคนง่อยซึ่ งเพื่อน
สี่ คนของเขาหามมานั้นได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในการอภัยโทษความผิดบาปของ
มนุษย์ พวกอาลักษณ์ได้กล่าวโทษพระคริ สต์วา่ พระองค์ทรงพูดดูหมิ่นพวกเขากล่าวว่าพระเจ้าเท่านั้นที่
ทรงอภัยโทษความผิดบาปได้ (มาระโก 2:6-12) ถ้าพระคริ สต์ทรงรักษาคนง่อยให้หายได้พระองค์ก็ทรง
สามารถยกโทษความผิดบาปได้ นอกจากนี้ยงั มีตวั อย่างอื่น ๆ อีกที่แสดงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระ
คริ สต์ คือ เมื่อยอห์นบัพติศโตมีความสงสัยและได้ใช้ศิษย์ของเขาให้ไปทูลถามพระคริ สต์วา่ พระองค์
ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่แท้จริ งหรื อเปล่านั้นพระองค์ได้ทรงรักษาคนตาบอด, คนหูหนวก, คนง่อยและคน
อื่น ๆ อีกให้พวกเขาดู (มัทธิว 11:2-6)
ดังนั้นเราจึงมีพยานหลักฐานหลายประการที่แสดงให้เห็นชัดว่าพระคริ สต์ได้ทรงใช้บทเรี ยน
ด้วยของเพื่อทาให้การสอนของพระองค์ดึงดูดใจผูฟ้ ัง
ทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและ
ประทับใจผูฟ้ ังด้วย การสอนที่ดีที่สุดบางเรื่ องของพระคริ สต์ก็ได้กล่าวมาให้ทราบแล้ว เราจะใช้วธิ ี
สอนเช่นเดียวกับพระองค์ก็ได้ถา้ เราต้องการ ท่าน ซี .เอช.วูลสตัน (C.H. Woolston) ได้ทาหน้าที่เป็ นศิษ
ยาภิบาลของคริ สตจักรแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กามากว่าสี่ สิบปี งานการส่ วนใหญ่ของท่านก็คือท่านได้
สัง่ สอนพวกเด็ก ๆ และได้ใช้บทเรี ยนด้วยของสอนนักเรี ยนอย่างละเอียดรอบคอบ ถ้าเราจะใช้กระดาน
ดา, กระดานผ้าสักหลาดและรู ปภาพของนักวาดสวย ๆ ช่วยในการสอนก็จะได้รับประโยชน์มาก

2. กำรแสดงคล้ำยละคร
พระคริ สต์ได้ทรงใช้วธิ ี แสดงคล้ายละครในการสอนของพระองค์มากเหมือนกัน ทั้งในโอกาส
พิเศษและในโอกาสธรรมดา และเมื่อไม่กี่ปีมานี้พวกสอนศาสนาก็ได้นาวิธีมาใช้มากขึ้น มีหนังสื อ
หลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับการสอนที่ใช้ในการแสดงคล้ายละคร และคริ สตจักรบางแห่งก็ได้หาเครื่ องใช้
เฉพาะสาหรับการแสดงนี้และได้เป็ นผูน้ าในการสอนวิธีน้ ี ดว้ ย นี่เป็ นวิธีดาเนิ นการสอนที่ได้ผลอย่าง
แน่นอนวิธีหนึ่ง

ก.วิธีใช้ และขอบเขตของกำรใช้
การแสดงคล้ายละคร คือการนาความคิดเห็นมาแสดงให้เห็นเป็ นภาพ เราคิดถึงวิธีน้ ี เหมือนกับ
ว่าเป็ นวิธีนาเหตุการณ์ในสมัยก่อนหรื อเหตุการณ์ในสมัยปั จจุบนั มาแสดงให้เห็นเป็ นภาพ หรื ออีกนัย
หนึ่งคือเราพยายามที่จะแสดงภาพให้เห็นเหมือนจริ งมากที่สุด ทั้งในเรื่ องราวประวัติศาสตร์ และใน
เรื่ องราวชีวติ ปั จจุบนั
ฉะนั้นการแสดงนี้ จึงเป็ นการเลียนแบบและเป็ นการถอดแบบขั้นต้นนัน่ เอง
อย่างไรก็ตามคาว่าการแสดงคล้ายละครนี้ใช้เกี่ยวกับการเสนอความจริ งหรื อการถอดแบบความจริ งให้
เห็น ดังนั้นเราอาจจะคิดว่าการแสดงคล้ายละครนั้นคือการแสดงให้เห็นความจริ งหรื อให้เห็นบทเรี ยน
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การแสดงคล้ายละครนี้ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง ๆ หรื อว่าเป็ นเรื่ องที่คิดขึ้นเองก็ให้ประโยชน์แก่
นักเรี ยนเท่ากัน ถ้าละครนี้เน้นความจริ งหรื อหลักอันสาคัญ การแสดงภาพคล้ายละครนี้ อาจจะรวมทั้ง
การแสดงภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์, การงานของพวกเผยแพร่ ศาสนา, การสอนให้รู้จกั บังคับ
ตนเองและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เราต้องการแสดงให้นกั เรี ยนดูหรื อบทเรี ยนต่าง ๆ ที่เราต้องการจะสอน
นักเรี ยนด้วย การสอนทุก ๆ อย่างควรจะมีการแสดงภาพให้เห็นด้วยเสมอ
วิธีแสดงคล้ายละครนี้ให้คุณประโยชน์มาก ทั้งแก่ผแู ้ สดงและแก่สมาชิกอื่น ๆ ในชั้น ผูแ้ สดง
จะต้องศึกษาตอนที่เขาจะแสดงอย่างละเอียด และพยายามแสดงให้เหมือนกับตัวที่เขาแสดงให้มากที่สุด
ในการแสดงละครนั้นผูแ้ สดงจะต้องใช้ความคิด, มโนภาพ, ความรู ้สึกและความตั้งใจด้วย ความเห็นอก
เห็นใจและความเอาใจใส่ ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการแสดงเหมือนกัน
การแสดงคล้ายละครเป็ นหลัก
การศึกษาที่มีประโยชน์มากและให้ประโยชน์มากกว่าการเรี ยนที่อาศัยแต่เพียงการท่องบทเรี ยนและการ
ฟังคาบรรยายเท่านั้น “การแสดงคล้ายละคร” นี้เป็ นวิธีเรี ยนที่ให้ประโยชน์มาก และง่ายกว่าการเรี ยน
โดยการ อ่าน, การท่องหรื อการฟังคาบรรยาย การแสดงคล้ายละครเช่นเครื่ องแต่งตัวสี ต่าง ๆ และ
ท่าทางของผูแ้ สดงก็เป็ นวิธีสอนถึงความจริ งด้วยเหมือนกัน การแสดงโน้มน้าวจิตใจผูด้ ูทุกรุ่ นทุกวัย
“ทาให้นกั เรี ยนทางานมากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนสนุกสนานในขณะที่ศึกษาในวิทยาลัย และยังทาให้
คนชราลืมไปว่าตัวเขาแก่และอ่อนกาลังแล้ว” (2)
การสอนโดยการแสดงคล้ายละครนี้ทาได้หลายวิธี อาจจะแสดงอย่างมีพิธีรีตองตามแผนการณ์
ที่ได้เตรี ยมไว้ล่วงหน้าก็ได้ เช่นนักเรี ยนแสดงเรื่ องซายสะมาเรี ยใจดีเป็ นต้น หรื ออาจจะแสดงโดยไม่มี
พิธีก็ได้คือ เมื่อครู เข้ามาสอนแล้วก็แนะนาให้นกั เรี ยนแสดงภาพในเรื่ องที่กาลังสอนในตอนนั้น ดังที่
ครั้งหนึ่งผูเ้ ขียนหนังสื อนี้ได้สังเกตนักเรี ยนในโรงเรี ยนของพวกคริ สตัง ซึ่ งกาลังอ่านหนังสื ออยูน่ ้ นั ได้
ใช้วธิ ี แสดงคล้ายละครนี้ การแสดงนั้นอาจจะเป็ นการแสดงที่ได้ตระเตรี ยมมาเป็ นอย่างดีแล้ว, การ
แสดงโดยใช้ภาพเงา (คล้าย ๆ กับหนังตลุง), คนแสดงเป็ นภาพ,หรื อการแสดงละครใบ้, หรื อหุ่น,ก็ได้
เรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดีน้ นั ใช้หุ่นแสดงจะได้รับประโยชน์มากทีเดีย การแสดงนี้จะแสดงในห้องเรี ยน
หรื อต่อหน้าที่ประชุมก็ได้ ผูเ้ ขียนหนังสื อนี้จะไม่มีวนั ลืมการแสดงละครในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาของ
นักเรี ยนรุ่ นกลางต่อหน้าที่ประชุมเลย ครู เองอาจจะสอนบทเรี ยนโดยแสดงละครเหมือนกับที่ อาจารย์
บิลลี่ ซันเดย์ (Billy Sunday) เคยทาในการเทศนาของเขาก็ได้ เราอาจเล่นละครเรื่ องกิจการใน
ประวัติศาสตร์ , ชีวประวัติและการกระทาของศาสนทูตก็ได้ สถานะการณ์ดา้ นศีลธรรมและในด้าน
สังคมจะใช้เล่นเป็ นละครก็จะเป็ นประโยชน์มากเช่นเดียวกัน
โดยการแสดงละครเราอาจก่อให้เกิด
ความสนใจแก่นกั เรี ยน ทาให้นกั เรี ยนตั้งใจฟัง ให้เขารู ้ในสิ่ งที่เขาไม่รู้และช่วยให้เขาเจริ ญขึ้นในชีวิต
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ข.ข้ อเน้ นของพระคริสต์
พระบรมครู ทรงเป็ นที่นิยมชมชื่นของพวกยูดาห์เมื่อพระองค์ทรงแสดงคล้ายละครเพราะว่า
เป็ นธรรมเนียมของชาวยูดาห์ที่จะแสดงละครเมื่อประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น ในการเลี้ยงปั สกา หรื อการ
เล่นละครที่ทาให้เขานึกถึง เมื่อครั้งที่พระเจ้าไม่ทรงให้บุตรหัวปี ของครอบครัวชาวยูดาห์ทุกครอบครัว
ตายขณะที่พวกขเาอยูใ่ นประเทศอียปิ ต์ นอกจากนี้เขายังแสดงละครประกอบในพิธีเทศกาลตั้งทับอาศัย
เทศกาลนี้เตือนให้ชาวยูดาห์นึกถึงที่อยูข่ องเขาขณะที่เขาเดินทางออกจากประเทศอียปิ ต์ พิธีต่าง ๆ ใน
ทับอาศัยและพระวิหารก็เป็ นการแสดงละครเหมือนกัน โดยเฉพาะพิธีอนั เกี่ยวกับการทาให้ผนู ้ มัสการ
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ และในการเลือกสัตว์ที่จะฆ่าและการถวายสัตว์ต่อพระเจ้าที่แท่นบูชายัญ แม้แต่ม่านและ
เครื่ องตบแต่งที่ทบั อาศัยและพระวิหารก็มีความหมายพิเศษ ศาสดาพยากรณ์ของชาวยูดาห์ก็เป็ นคน
ชอบแสดงคล้ายละครเมื่อเขากล่าวคาทานาย เช่นอิสยาห์ได้เดินไปตามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มโดยไม่ได้
ใส่ รองเท้าเพื่อสอนชาวยูดาห์วา่ พวกเขาจะต้องเผชิ ญกับการกันดารอาหารในอนาคต ท่านเยเรมีห์ใส่
แอกทาด้วยไม้ไว้ที่คอเพื่อตักเตือนชาวยูดาห์วา่ ในอนาคตพวกเขาจะต้องเป็ นเชลยและท่านเอเสเคียลได้
สร้างรู ปจาลองกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อแสดงว่าพวกข้าศึกจะมาล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม
พระเยซูไม่เคยทรงเล่นละครเพื่อเป็ นตัวอย่างในการสอน แต่พระองค์ทรงใช้วธิ ี เล่นละครนี้เพื่อ
ช่วยผูฟ้ ังให้เข้าใจคาสอน ตัวอย่างสาคัญซึ่ งพระองค์ทรงใช้วธิ ี เล่นละครเพื่อสอนก็คือการที่พระองค์
ทรงตั้งพิธีบพั ติศมาและศีลระลึกขึ้น พิธีท้ งั สองอย่างนี้เป็ นพิธีที่คริ สเตียนได้ยดึ ถือปฏิบตั ิมาจนกระทัง่
ปั จจุบนั นี้ ส่ วนพิธีอื่น ๆ ที่พวกยูดาห์ในสมัยโบราณได้ปฏิบตั ิกนั นั้นเขาได้เลิกหมดทั้งสิ้ น พิธีท้ งั สอง
นั้นไม่ใช่เป็ นเพียงแต่คาสั่งหรื อพิธีรีตองอันสาคัญ หรื อเป็ นการมาพบปะสมาคมกันซึ่ งทาให้เกิดไมตรี
จิตอันดีต่อกันเท่านั้น แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเป็ นวิธีการสอนของพระคริ สต์ดว้ ย การแสดงละครพิธีท้ งั
สองนี้เป็ นการแสดงซึ่ งทาให้เราระลึกถึงประสบการณ์และคาสอนที่สาคัญยิง่ ในชีวติ ของพระคริ สต์ พิธี
ศีลระลึกแสดงให้เห็นภาพพระอัฐของพระองค์ตอ้ งถูกหัก, พระโลหิ ตหลัง่ ไหลเพราะการไถ่บาปของ
มนุษย์ และประโยชน์ที่เราได้รับจากการเสี ยสละของพระคริ สต์ถา้ เรายอมรับพระองค์ พิธีบพั ติศมา
แสดงความหมายสามประการ ประการที่หนึ่ง แสดงภาพการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ ประการที่
สอง แสดงว่าคนที่เชื่ อในพระคริ สต์จะละทิ้งชีวติ เก่าคือตายจากความบาปและบังเกิดใหม่เริ่ มต้นชีวิต
ใหม่ในพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์อนั สาคัญที่สุดในชีวติ ของมนุษย์ ประการที่สามแสดงถึงวันสิ้ น
โลกซึ่ งมนุษย์ทวั่ โลกจะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย (ความหวังในชีวติ อมตะ) เหล่านี้เป็ นหลักสาคัญของ
คริ สตศาสนา อาจารย์ เจ.เอฟ.ลัฟ (J.F. Love) กล่าวว่า “นักเทศน์ประกาศพระกิตติคุณทางเสี ยงสู่ หูของ
ผูฟ้ ัง และประกาศพระกิตติคุณโดยการประกอบพิธีศีลระลึกและพิธีบพั ติศมาสู่ สายตาของผูฟ้ ัง” (3)
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ความนึกคิดเหล่านี้ทาให้พิธีท้ งั สองที่พระคริ สต์ได้ทรงปฏิบตั ิมีความสาคัญยิง่ ขึ้น และเป็ น
วิธีการสอนที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์มาก เพราะการสอนโดยการแสดงคล้ายละครนี้ทาให้นกั เรี ยนเห็น
ความจริ งมากกว่าการสอนโดยเพียงแต่ให้อ่านและให้ฟังเท่านั้น การปฏิบตั ิพิธีเก่าทั้งสองนี้ทาให้เกิดสิ่ ง
มีค่าใหม่ คริ สตศาสนาของพวกแบ๊บติสต์สืบต่อกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็เพราะการปฏิบตั ิและระลึก
ถึงพิธีท้ งั สองนี้ ครู สอนศาสนาไม่ได้เป็ น “คนหัวเก่า” แต่เป็ นพวกสมัยใหม่วธิ ี การสอนแบบสมัยใหม่ก็
นิยมการสอนโดยวิธีแสดงคล้ายละครนี้เหมือนกัน ดังนั้นพวกที่มีส่วนร่ วมในการแสดงจึงถือว่าได้รับ
เกียรติมากที่ได้แสดงให้โลกรู ้ถึงความสาคัญของพระกิตติคุณโดยวิธีที่ประทับใจที่สุด เมื่อเราทราบ
ดังนี้แล้วก็จะทาให้เราเข้าใจว่าพิธีระลึกและพิธีบพั ติศมาไม่ใช่เป็ นแต่เพียงการแสดงไมตรี จิตเท่านั้นแต่
เป็ นวิธีการสอนอันสาคัญยิง่ ด้วย และนี่เป็ นการตอบคาถามที่ถกเถียงกันมานานแล้วเกี่ยวกับจุดประสงค์
และวิธีประกอบบัพติศมา เรื่ องบัศติศมานี้ ดูเหมือนจะเป็ นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากที่สุด บางพวกเข้าใจ
ว่าการรับบัพติศมาจะช่วยเขาให้รอด แต่นี่เป็ นความคิดที่ผดิ ฉะนั้นเมื่อคนรับบัพติศมาด้วยความคิด
เช่นนี้การรับบัพติศมาของเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย
การแสดงคล้ายละครของพระคริ สต์ตอนอื่นซึ่ งแสดงให้เห็นลักษณ์การกระทากิจการงานของ
พระองค์ก็คือพระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าแลกเปลี่ยนเงินออกไปจากโบสถ์ (มัทธิ ว21:12-16) พระองค์
ได้ทรงเห็นพวกยูดาห์เอากาไรจากการขายสัตว์ให้แก่ประชาชน ที่ตอ้ งการซื้ อสัตว์ไปถวายเป็ นเครื่ อง
บูชาแก่พระเจ้า และพวกคนเหล่านั้นได้ทาให้โบสถ์เป็ นที่สาหรับหาเงินทองมากกว่าจะเป็ นที่สาหรับ
นมัสการดังนั้นพระคริ สต์จึงทรงคว่าโต๊ะแลกเงิน, คว่าร้านขายนกและสัตว์แล้วก็ทรงขับไล่คนที่ทาการ
ค้าขายเหล่านั้นออกไปจากโบสถ์ แล้วพระองค์ก็ตรัสแก่คนเหล่านั้นว่า “โบสถ์ของเราเรี ยกว่าเป็ นที่
อธิ ษฐานอ้อนวอน, แต่เจ้าทั้งหลายมากระทาให้เป็ นถ้ าของพวกโจร” (ข้อ 13) ดังนี้แหละพระคริ สต์ได้
ทรงแสดงคล้ายละครเพื่อให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ ของโบสถ์อนั เป็ นสถานที่สาหรับนมัสการ “การทา
โบสถ์ให้สะอาดนั้นไม่ใช่กระทาเพื่อเห็นแก่โบสถ์ แต่เพื่อสอนบทเรี ยนที่สาคัญบทหนึ่งแก่ประชาชน
คือบทเรี ยนที่ให้คนแสดงความเคารพนับถือ”(4)
อีกตอนหนึ่งที่พระคริ สต์ทรงแสดงคล้ายละครคือ เมื่อพระองค์ประทับบนหลังลูกลาเสด็จเข้า
ไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างมีชยั ชนะท่ามกลางประชาชนที่โบกใบไม้และตบมือให้เกียรติแก่พระองค์ การ
ต้อนรับของประชาชนดังนี้ เหมือนกับที่พวกเขาต้อนรับผูก้ ล้าหาญที่รบได้ชยั ชนะและเดินทางกลับคืน
สู่ บา้ นเมือง แต่พระคริ สต์ทรงแตกต่างจากผูก้ ล้าหาญเหล่านั้น เพราะพระองค์ทรงประทับบนหลังลา
แทนที่จะประทับบนรถศึก ผูท้ ี่ตามไปส่ งพระองค์ก็คือพวกที่เชื่อถือพระองค์ไม่ใช่พวกทหาร และ
พระองค์ได้ทรงแสดงถึงความเป็ นพระเจ้าฝ่ ายจิตวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายปกครองแบบการเมือง
(มัทธิ ว
21:7-11) ตอนนี้ก็เป็ นตอนที่พระคริ สต์ได้ทรงแสดงคล้ายละครที่สะดุดตาและประทับใจประชาชนมาก
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ที่สุดตอนหนึ่งในกิจการทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทา นี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงแสดงคล้าย
ละครหลายวิธีเพื่อสอนประชาชน

3.เรื่องต่ ำง ๆ
สิ่ งที่แน่นอนซึ่ งไม่ควรจะสงสัยเลยก็ คือวิธีสอนที่เด่นและให้ประโยชน์มากนั้นคือวิธีสอนด้วย
การยกเรื่ องอุปมาหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ วิธีน้ ีเป็ นวิธีการสอนของพระคริ สต์ที่เห็นได้เด่นชัดยิง่ กว่าวิธีอื่น
ๆ สิ่ งที่น่าสังเกตก็คือเราคิดว่าวิธีเล่าเรื่ องนี้เป็ นคุณลักษณะของพระคริ สต์ในการสอนประชาชน และ
เราจดจาเรื่ องที่พระองค์ทรงเล่าได้ดียงิ่ กว่าสิ่ งอื่น ๆ พระบรมครู ทรงเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก
อย่างไม่มีปัญหาเลย

ก.ควำมสำคัญของกำรเล่ำเรื่องและวิธีเล่ำเรื่อง
คาว่า “อุปมา” แปลตามตัวอักษรว่า “การเปรี ยบเทียบ” เป็ นการเล่าเรื่ อง หรื อการแสดงภาพซึ่ง
นามาจากเรื่ องราวในชีวิตที่ประชาชนส่ วนมากรู ้แล้วเพื่อให้เขารู ้ถึงความจริ งที่พวกเขายังไม่รู้
เรื่ อง
อุปมาเป็ นเรื่ องเล่าถึงความจริ งให้เห็นจริ งเห็นจัง อาจารย์วิลเลียม ซันเดย์ (William Sunday) กล่าวว่า
“เรื่ องอุปมาเป็ นเหมือนฉาก หรื อเรื่ องสั้น ๆ ซึ่งนามาจากธรรมชาติหรื อชีวติ ธรรมดา ๆ ซึ่งสอนข้อคิด
และหลักสาคัญบางข้อเพื่อนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์แก่ชีวิตฝ่ ายวิญญาณจิตที่สูงขึ้นของมนุษย์” (5)
อาจารย์ เอช.เอช. ฮอร์น (H.H. Horne) กล่าวเสริ มว่า “เรื่ องอุปมาคือการเปรี ยบเทียบความจริ งที่คุน้ เคยดี
อยูแ่ ล้วกับความจริ งฝ่ ายจิตวิญญาณ” (6) วิธีการสอนชนิ ดนี้สอนโดยการเล่าเรื่ อง มีเรื่ องบางเรื่ องที่ส้ นั
มากจนคล้ายกับว่าเป็ นเพียงการเปรี ยบเทียบมากกว่าเป็ นเรื่ อง เรื่ องชนิ ดนี้เรี ยกว่าต้นกาเนิดของเรื่ อง
อุปมา
วิธีสอนโดยเล่าเรื่ องเป็ นวิธีสอนที่ให้ประโยชน์มาก เป็ นการสอนที่หนักแน่น ชวนให้เกิดมโน
ภาพ เป็ นวิธีที่อิสระและง่าย น่าสนใจและให้ผลดีมาก เป็ นวิธีสอน “อันไพเราะน่าฟัง ไม่มีวธิ ี สอนอื่น
ใดสู ้วธิ ี น้ ีได้” ประชาชนที่ไม่ยอมฟังความจริ งและการโต้เถียงกันนั้นจะฟังเรื่ องที่เล่านั้นด้วยความตั้งใจ
และไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายังจดจาเรื่ องราวที่เขาได้ฟังนั้นได้อีกด้วย และเรื่ องเล่าเหล่านั้นมีอิทธิ พล
เหนือจิตใจของพวกเขา นักศึกษาทางศาสนาที่ไม่ได้มาฟังคาบรรยายของผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงในห้องบรรยาย
นั้นได้ไปรวมอยูใ่ นหมู่ฝงู ชนฟังชายผูม้ ีชื่อเสี ยง คนเดียวกันนั้นเล่าเรื่ องนอกชัว่ โมงบรรยาย การเล่า
เรื่ องนี้ใช้สอนเด็กหรื อผูใ้ หญ่ก็ให้ประโยชน์เหมือนกัน แม้วา่ อาจารย์แกมแบรลล์ (Gambrell) ได้ตายมา
หลายปี แล้วคนก็ยงั เล่าเรื่ องซึ่ งท่านได้กล่าวไว้ในที่ประชุมของพวกแบ๊บติสต์หลายครั้งหลายหน เรื่ อง
“กระท่อมของลุงทอม” (Uncle Tom’s Cabin) เป็ นเรื่ องที่ช่วยให้มีการเลิกทาส นวนิยาย “มีอิทธิพล
เหนื อความประพฤติมากกว่าหนังสื อเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาเสี ยอีก” อาจารย์ จี.สแตนลีย ์ ฮอลล์ (G.
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Stanley Hall) กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่ องหนึ่งให้ท่านฟัง ข้าพเจ้าไม่สนใจเลยว่าใครเป็ นคนเขียนเรื่ อง
นั้น” (7)
การสอนโดยวิธีเล่าเรื่ องนั้นมีสามวิธี วิธีที่หนึ่ง คือทาให้ผฟู ้ ังมีความตั้งใจแน่วแน่ วิธีน้ ี เป็ นวิธี
ที่นกั สื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์ปฏิบตั ิ เขาเริ่ มต้นด้วยข้อความที่ทาให้ผอู ้ ่านสะดุดตาและเกิดความสนใจก่อน
แล้วจึงเล่ารายละเอียดของเรื่ องนั้น ๆ ในภายหลัง พวกนักพูดและพวกครู กใ็ ช้วธิ ี น้ ีเหมือนกัน มาร์ กาเร็ ต
สเลตเตอรรี่ (Margaret Slatterry) ก็เริ่ มพูดหรื อเริ่ มเขียนหนังสื อด้วยเรื่ องราวที่น่าสนใจเหมือนกัน วิธีที่
สองคือการเล่าเรื่ องเพื่อให้ผฟู ้ ังเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหลักบางข้อหรื อความจริ งบางประการที่มองไม่เห็น
ซึ่ งผูพ้ ดู ได้กล่าวมาแล้ว นักเทศน์หรื อนักพูดอื่น ๆ ใช้วิธีเล่าเรื่ องหรื อแสดงภาพเพื่อให้ผฟู ้ ังเข้าใจถึง
“จุดใหญ่สามประการ” ของคาเทศน์หรื อคาพูดของเขา วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ให้ประโยชน์มากในการเล่าถึง
เรื่ องความจริ ง วิธีที่สาม คือการเล่าเรื่ องเพื่อเสนอบทเรี ยนทั้งหมด การเล่าเรื่ องวิธีน้ ี คล้ายกับเล่าเรื่ อง
นิยาย และเป็ นวิธีที่มีผใู ้ ช้บ่อย ๆ ในปั จจุบนั นี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อครู สอนเด็ก ๆ การสอนโดยการเล่า
เรื่ องนี้จะมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ถ้าครู ปล่อยให้นกั เรี ยนสรุ ปตอนท้ายของเรื่ องด้วยตัวเขาเอง

ข. แบบอย่ ำงจำกพระเยซูคริสต์
ข้อที่น่างสังเกตก็คือ
พระบรมครู ทรงใช้สอนโดยการเล่าเรื่ องหรื อเรื่ องเปรี ยบเทียบเป็ น
ส่ วนมาก ความจริ งวิธีน้ ีเรี ยกว่า “การทาให้ศิลปการสอนของพระคริ สต์บริ บูรณ์ พระดารัสของพระ
คริ สต์ที่มาระโกบันทึกไว้ประมาณหนึ่งในสี่ และที่ลูกาบันทึกไว้ประมาณหนึ่งในสองนั้นล้วนเป็ นเรื่ อง
อุปมาทั้งสิ้ น คาว่า “อุปมา” มีใช้ประมาณห้าสิ บครั้ง ในพระคัมภีร์ใหม่ ถ้ารวมทั้งคติพจน์หรื อต้น
กาเนิดคาอุปมา เรื่ องชาดก (เรื่ องที่เขียนขึ้นเพื่อสอน) และการแสดงภาพอื่น ๆ ด้วยก็มีท้ งั หมดประมาณ
หนึ่งร้อยเรื่ อง เรื่ องเหล่านี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับบุคคล,สัตว์,พืช และสิ่ งที่ไม่มีชีวติ อาจารย์ฮอร์ น (Horne)
รวมเรื่ องทั้งหมดเหล่านี้ได้หกสิ บเอ็ดเรื่ อง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสัตว์สี่เรื่ อง เช่นเรื่ องชายสะมาเรี ยใจดี เป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับสัตว์สี่เรื่ อง เช่นเรื่ องแกะหลงทาง เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพืชเจ็ดเรื่ อง เช่นเรื่ องเมล็ดผักกาดเขียว
และเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งของสิ บหกเรื่ อง เช่นเรื่ องพื้นดินสี่ ชนิด ถ้าเราเอาเรื่ องอุปมาของพระคริ สต์ออก
ทั้งหมด คาสอนของพระคริ สต์ก็จะมีเหลืออยูเ่ พียงเล็กน้อยเท่านั้น และถ้าพระคริ สต์ไม่สอนโดยวิธีเล่า
เรื่ องแล้วคาสอนของพระองค์ก็จะไม่มีประโยชน์มากเช่นนี้เลย
ตัวอย่างการสอนที่เริ่ มด้วยการเล่าเรื่ องก็คือ เรื่ องอุปมาเกี่ยวกับพื้นดินสี่ ชนิดและพื้นดินได้ให้
ประโยชน์ตอบแทนแก่พืชอย่างไรบ้าง (มัทธิ ว 13:1-9) พระคริ สต์ทรงเล่าให้คนเห็นภาพชายคนหนึ่ง
กาลังหว่านพืช พืชบางเมล็ดตกลงที่ริมทางที่พ้นื ดินแข็ง เมล็ดพืชไม่สามารถจะลงไปสู่ ใต้ดินได้ นกจึง
มาจิกเมล็ดพืชนั้นกินเสี ย พืชบางเมล็ดก็ตกลงที่กอ้ นหิ นซึ่ งมีดินเพียงเล็กน้อย พืชนั้นงอกขึ้นได้เร็ ว แต่
รากไม่ยาวพอที่จะต้านทานลาต้นได้ พืชนั้นจึงตายไป พืชบางเมล็ดตกลงกลางหนาม ๆ ก็งอกขึ้นคลุม
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เสี ย พืชบางเมล็ดตกลงในที่ดินดี พืชนั้นก็มีรากยาวและเจริ ญเติบโตเร็ วให้ผลมากมาย ทั้งหมดนี้เป็ น
เรื่ องที่พระคริ สต์ทรงเล่าให้ฟัง แล้วพระองค์ก็ไม่ทรงกล่าวอะไรอีกนอกจากเตือนประชาชนที่หอ้ มล้อม
พระองค์ให้ฟังคาอุปมาที่พระองค์ทรงเล่าเท่านั้น
ต่อมาเมื่อพวกสาวกทูลถามพระองค์ ๆ ก็ทรงสอนเขาโดยอาศัยเรื่ องอุปมานั้นเป็ นพื้นฐาน
พื้นดินริ มทางเดินเปรี ยบเหมือนผูฟ้ ังที่ไม่ต้ งั ใจฟังความจริ งแห่งคาสอน
คาสอนจึงผ่านหู เขาไป
เหมือนกับลูกเห็บตกจากหลังคา พื้นดินที่อยูต่ ามก้อนหิ นเปรี ยบเหมือนกับคนฟังที่มีอารมณ์อ่อนไหว
ง่าย เขารี บรับเอาคาสอนและเชื่อในคาสอนทันที แต่เขาไม่มีความเชื่อมัน่ ที่ลึกซึ้ ง ดังนั้นเมื่อเกิดความ
ยากลาบากขึ้นเขาก็เลิกล้มความเชื่อของเขาทันที พืชที่ตกในหนามแสดงถึงผูฟ้ ังที่คิดถึงแต่เรื่ องการงาน
และความสนุกสนาน ความเชื่อของเขาจึงไม่เจริ ญขึ้น พื้นดินดีหมายถึงผูท้ ี่ต้ งั ใจฟังคาสอน รับเอาความ
จริ งไว้ดว้ ยความเต็มใจและได้ปฏิบตั ิตามคาสอนเรื่ องความจริ งนั้น ไม่มีใครลืมเรื่ องและความหมาย
ของอุปมาเรื่ องนี้เลย
ตัวอย่างที่ดีซ่ ึ งแสดงถึงการสอนโดยวิธีเล่าเรื่ องให้ผฟู ้ ังเข้าใจความจริ งก็คือ “เรื่ องอุปมาชาย
สะมาเรี ยใจดี” (ลูกา 10:25-37) นักกฎหมายหนุ่มผูห้ นึ่ง ซึ่ งอยากจะโต้เถียงกับพระคริ สต์ได้มาทูลถาม
พระองค์วา่ ทาอย่างไรเขาจึงจะมีชีวติ นิรันดร์ และเขาได้ตอบคาถามของเขาเองโดยการยกพระบัญญัติ
สิ บประการมากล่าวถึงเรื่ องการรักพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิต, ด้วยสุ ดกาลังและสิ้ นสุ ดความคิด และการ
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง นักกฎหมายนั้นอยากจะได้หน้าและอยากจะป้ องกันตัวเองให้พน้ ผิด เขา
จึงทูลถามพระองค์วา่ “ใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” (ข้อ 29) พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทรงโต้เถียงหรื อ
สอนทฤษฏีอะไรแก่เขา แต่พระองค์ทรงทาให้นกั กฎหมายผูน้ ้ นั รู ้ถึงความจริ งอย่างแจ่มชัดโดยเล่าเรื่ อง
ให้เขาฟัง คือชายผูห้ นึ่งเดินทางจากเมืองเยรี โคไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาถูกพวกโจรปล้นทรัพย์และถูก
ตบตีจนถึงเกือบตาย แล้วพวกโจรก็ทิ้งเขาไว้ขา้ งทาง ต่อมามีปุโรหิ ตคนหนึ่งและเลวีคนหนึ่ง (เขาทั้ง
สองควรจะมีความเห็นอกเห็นใจชายที่ถูกปล้น) ได้ผา่ นมาทางนั้น แต่เมื่อเขาเห็นชายคนนั้นเขาก็ผา่ น
เลยไปต่อมาชายชาวสะมาเรี ยผูห้ นึ่ง (เชื้ อชาติของเขาเป็ นที่รังเกียจของชาวยูดาห์ ข้อนี้ควรจะเป็ นข้อแก้
ตัวให้เขาไม่ยอมช่วยเหลือคนที่ถูกปล้น) ผ่านมา เขาได้หยุดช่วยคนเจ็บ เขาเอาผ้าพันแผลให้แล้วก็พา
ชายคนเจ็บไปยังโรงแรม เขามอบเงินให้เจ้าของโรงแรมเพื่อเป็ นค่าที่พกั ,ค่าอาหารและค่าดูแลชายคน
เจ็บด้วย พระบรมครู ผูช้ ่วยให้รอดได้ตรัสถามนักกฎหมายว่า “ในสามคนนั้น ท่านคิดเห็นว่าคนไหน
เป็ นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น?” (ข้อ 36) นักกฎหมายหนุ่มตอบได้เพียงว่าคือชายผูท้ ี่ช่วยเหลือคนเจ็บ
นั้น นี่เป็ นคาตอบที่นกั กฎหมายหนุ่มผูไ้ ม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลย
ตัวอย่างการสอนบทเรี ยนด้วยเรื่ องอุปมามีอยูใ่ นหนังสื อลูกาบทที่สิบห้า เมื่อพวกฟาริ สีและ
พวกอาลักษณ์บ่นกันว่าพระคริ สต์ทรงมีใจเผื่อแผ่แก่พวกเก็บภาษีและพวกคนบาป พระคริ สต์ไม่ได้ทรง
91

โต้เถียงกับพวกเขา แต่พระองค์ตรัสตอบคาบ่นของพวกเขาโดยเล่าเรื่ องสามเรื่ องให้เขาฟัง คือเรื่ อง
“สตางค์แดงที่หายไป” “แกะหลงทางไป” และ “บุตรชายที่หลงทางไป” เรื่ องเหล่านี้เป็ นเรื่ องสิ่ งของ
สัตว์และคนที่มีมูลค่ามากและเป็ นเหตุให้เจ้าของมีความทุกข์โศกมาก (ในทานองเดียวกันคนเก็บภาษี
,คนบาปและคนที่หลงหายไปก็เป็ นคนที่มีคุณค่ามาก
หน้าที่ของพวกอาลักษณ์กบั พวกฟาริ สีก็คือ
จะต้องช่วยเหลือคนเหล่านั้น) เมื่อสิ่ งของ,สัตว์และคนทั้งหมดเหล่านี้ หายไปผูเ้ ป็ นเจ้าของได้พยายาม
ค้นหาอย่างเต็มที่ เมื่อได้พบแล้วก็มีความชื่นชมยินดีเป็ นอย่างยิง่ (ดังนั้นเราควรจะแสวงหาคนบาป
เหล่านี้,ต้อนรับเขา,ช่วยเหลือเขาและชื่นชมยินดีในเขา
ไม่ควรจะดุวา่ และเกลียดชังเขาเหมือนกับที่
พวกฟาริ สีและพวกรับบีได้กระทา) เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่แสดงถึงความชื่นชมยินดีของพระเจ้าที่มีต่อคน
บาปที่ได้สารภาพและกลับใจเสี ยใหม่ ซึ่ งตรงกันข้ามกับพวกผูน้ าศาสนายูดาห์ที่ได้แสดงกิริยาดูหมิ่น
พวกคนบาปเหล่านั้น พระบรมครู ได้ทรงใช้ศิลปในการสอนเป็ นกระจกส่ อง ให้พวกวิพากษ์วจิ ารณ์ที่
ใจร้ายเห็นถึงความจริ งของพระเจ้าและความผิดบาปของพวกเขา
พระคริ สต์ทรงเป็ นพระบรมครู ผสู้ อนผูฟ้ ังโดยทรงใช้บทเรี ยนด้วย ของการแสดงคล้ายละคร
เล่าเรื่ องหรื อเรื่ องอุปมา การใช้วธิ ี สอนเหล่านี้ประกอบกับบุคลิกลักษณะอันน่าอัศจรรย์ของพระคริ สต์
ทาให้ประชาชนบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส และทาให้ประชาชนจดจาความจริ งที่พระองค์ทรงสอน
และได้สอนกันต่อ ๆ มาซ้ าแล้วซ้ าอีกเป็ นเวลาหลายศตวรรษ เมื่อเราได้ศึกษาวิธีสอนและการใช้วธิ ี
สอนของพระคริ สต์และเราได้ปฏิบตั ิตามอย่างพระองค์แล้ว
การสอนของเราก็จะเป็ นประโยชน์แก่
นักเรี ยนมาก
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บทที่ 7 คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

บทเรี ยนด้วยของหมายความว่าอะไร?
จงยกตัวอย่างการที่พระบรมครู ทรงใช้บทเรี ยนด้วยของมาห้าอย่าง
การสอนด้วยของเป็ นประโยชน์อย่างไรบ้าง?
การสอนโดยวิธีแสดงคล้ายละครนั้นหมายความว่าอย่างไร?
การสอนโดยการแสดงคล้ายละครผิดกับการสอนโดยใช้ของอย่างไรบ้าง?
โดยวิธีแสดงคล้ายละครนี้เราอาจจะสอนเรื่ องอะไรได้บา้ ง?
วิธีสอนโดยการแสดงคล้ายละครนี้มีประโยชน์แก่ผแู ้ สดงและผูฟ้ ังอย่างไรบ้าง?
การแสดงคล้ายละครทาได้กี่วธิ ี ?
ทาไมพระคริ สต์จึงทรงเป็ นที่นิยมของชาวยูดาห์เมื่อพระองค์ทรงใช้วธิ ีสอนโดยการ
แสดงคล้ายละคร?
ตัวอย่างวิธีสอนโดยการแสดงคล้ายละครที่สาคัญซึ่งพระคริ สต์ทรงสอนคืออะไร?
พิธีศีลระลึกกับพิธีบพั ติศมาแสดงความหมายอะไรและต่างกันอย่างไร?
ทาไมพระคริ สต์จึงทรงประกอบพิธีท้ งั สองนี้?
จงอธิ บายว่าพระคริ สต์ทรงพยายามสอนอะไร เมื่อพระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออก
จากโบสถ์ (มัทธิว 21:12-16)
วิธีสอนที่พระคริ สต์ทรงใช้มากที่สุดคืออะไร?
จงอธิ บายคาว่า “อุปมา”
การสอนโดยวิธีเล่าเรื่ องมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
วิธีสามวิธีที่ใช้ในการเล่าเรื่ องคืออะไร? จงอธิ บาย
พระองค์ทรงสอนโดยวิธีเล่าเรื่ องอุปมามากหรื อไม่? จงอธิ บาย
ทาไมพระคริ สต์จึงทรงสอนโดยวิธีเล่าเรื่ องอุปมา?
จงเขียนเรื่ องที่เป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนมาเรื่ องหนึ่ง สั้น ๆ ประมาณ 2 หน้ากระดาษ
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บทที่ 8 วิธีอนื่ ทีพ่ ระบรมครู ทรงใช้
พระบรมครู ไม่ได้ทรงสอนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ และพระองค์ไม่ได้ทรงถือว่าการสอน
วิธีหนึ่งดีกว่าอีกวิธีหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าพระองค์จะทรงใช้เรื่ องอุปมาหรื อเล่าเรื่ องบ่อยมากกว่าวิธีอื่น ๆ
เท่านั้น ถ้าพระองค์ทรงคิดถึงวิธีสอนพระองค์คงจะทรงรู ้สึกว่าวิธีสอนทุกวิธีดี และทรงคิดว่าวิธีสอนที่
เกิดผลประโยชน์มากที่สุดในกรณี ใดก็เป็ นวิธีสอนที่ควรใช้ในกรณี น้ นั
สิ่ งที่จะต้องพิจารณาดูในการเลือกวิธีสอนก็คือ อายุของนักเรี ยนที่จะสอน บทเรี ยนที่จะใช้
ความตั้งใจและความสามารถของครู ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการเลือกวิธีสอนมากเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
เราควรพยายามใช้วธิ ี หลายวิธีที่สุดในการสอนของเรา หรื ออย่างน้อยที่สุดก็จงเปลี่ยนการสอนวิธีหนึ่ง
ไปใช้การสอนอีกวิธีหนึ่ง

1.กำรบรรยำย
การสอนโดยวิธีบรรยายคือการที่ครู สอนบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนโดยการปราศรัย ครู เป็ นผูพ้ ดู แต่ผู ้
เดียว วิธีน้ ีดูเหมือนกับว่าเป็ นวิธีการสอนบทเรี ยนตามระเบียบและเป็ นการสอนอย่างกว้าง ๆ แต่ความ
จริ งแล้วอาจจะไม่เป็ นดังนั้นก็ได้ การสอนนั้นอาจจะรวมทั้งการใช้กระดานดาและสิ่ งอื่น ๆ อีกก็ได้
ครั้งหนึ่งประธานาธิ บดีวดู ้ โรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) กล่าวถึงการสอนโดยวิธีบรรยายว่า “การ
สอนใช้โดยวิธีบรรยายคือการสอนตามแบบแผน” ซึ่ งอาจจะหมายความได้วา่
“การสอนโดยวิธี
ปราศรัย”

ก.จุดเด่ นและจุดอ่อนของวิธีบรรยำย
ดูเหมือนว่าไม่มีวธิ ี การสอนอะไรที่สอนอย่างกว้างขวางและได้รับคาวิพากษ์วจิ ารณ์มากเท่ากับ
การสอนวิธีน้ ี ในทุกวันนี้ ครู คนสาคัญก็ได้ใช้วธิ ี บรรยายในการวิพากษ์วจิ ารณ์ครู ผอู ้ ื่นที่สอนโดยการ
บรรยายเหมือนกัน การสอนโดยวิธีบรรยายนี้มีท้ งั จุดเด่นและจุดอ่อน เราจะได้พิจารณาดูคุณประโยชน์
ของการสอนโดยวิธีบรรยายนี้ต่อไป วิธีสอนชนิ ดนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างเหมือนกัน การสอนโดยวิธี
บรรยายนี้ให้ประโยชน์มากถ้าครู ตอ้ งสอนนักเรี ยนจานวนมาก ซึ่ งทาให้ครู มีเวลาถกเถียงปั ญหาต่าง ๆ
กับนักเรี ยนได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะสอนนักเรี ยนเป็ นจานวนมากเกินไปเลย แต่ถา้
เรามีนกั เรี ยนมากเราก็จาต้องสอนโดยวิธีบรรยาย การบรรยายนี้ให้ประโยชน์มากถ้านักเรี ยนส่ วนมาก
ไม่มีความสามารถและไม่มีพ้นื ความรู ้ในบทเรี ยนเลย
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วิธีน้ ีให้ประโยชน์มากเมื่อสอนเกี่ยวกับธรรมโอวาทบางข้อและข้อความยาก ๆ บางตอนที่
นามาจากพระคัมภีร์เดิม และเป็ นวิธีที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้จากครู ผมู ้ ีชื่อเสี ยงมาก เช่น อาจารย์
มูลลินส์ (Mullins), แซมเปย์ (Sampey), โรเบิร์ตสัน (Robertson) หรื อ ทิดเวลล์ (Tidwell) วิธีน้ ีทาให้ครู
สอนบทเรี ยนได้อย่างกว้างขวางมากกว่าวิธีถามคาถามและถกเถียงกัน และยังช่วยกันไม่ให้การสอนเขว
ออกไปนอกเรื่ องด้วย การสอนโดยใช้วธิ ี น้ ีช่วยให้ครู หนุ นใจนักเรี ยนได้มากที่สุด
แต่การบรรยายนี้ก็มีจุดอ่อนหลายอย่างเหมือนกัน ข้อสาคัญที่สุดก็คือดูเหมือนว่านักเรี ยนไม่
ค่อยจะได้ต้ งั ใจฟังเลย ถ้านักเรี ยนรู ้วา่ เขาจะไม่ถูกเรี ยกตัวให้ตอบคาถามเขาก็จะไม่ฟังคาสอนเลย และ
แม้แต่บทเรี ยนเขาก็ไม่อ่านและไม่พยายามเรี ยนรู ้บทเรี ยนเลย ข้อนี้เป็ นความจริ ง แม้นกั เรี ยนทางศาสนา
ก็เป็ นเช่นนี้เหมือนกัน ครั้งหนึ่งผูเ้ ขียนได้สอนพระคัมภีร์แก่นกั เรี ยนรวีวารศึกษาที่โรงภาพยนต์ และได้
ทราบว่ามีนกั เรี ยนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้อ่านบทเรี ยนเรื่ องนี้ในจานวนนักเรี ยนทั้งหมดหกสิ บสาม
คน แน่นอนทีเดียวจิตใจของนักเรี ยนไม่ได้เตรี ยมพร้อมที่จะรับบทเรี ยนเลย
ครู เองก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะรู ้วา่ นักเรี ยนเข้าใจคาสอนของเขาหรื อไม่และเขาควร
จะแก้ไขความบกพร่ องอะไรบ้าง ในการสอนคราวหนึ่งครู ได้รับคาตอบของคาถาม ข้อเดียวแตกต่างกัน
ถึงสามอย่าง คาตอบเดียวเท่านั้นที่ถูก อีกสองคาตอบผิด นี่แสดงว่านักเรี ยนเข้าใจคาสอนของเขาผิด แต่
เขาไม่ทราบเลยในขณะที่เขาบรรยายคาสอนอยูน่ ้ นั นักเรี ยนจะเรี ยนไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีจิตใจที่จะเรี ยน
การสอนโดยการบรรยายนี้ทาให้จิตใจที่จะเรี ยนของนักเรี ยนลดน้อยลงไปมาก นักเรี ยนมักจะ “นัง่ นิ่ง
ขณะที่ครู กาลังสอน” ดังนี้เองการสอนโดยวิธีบรรยายจึงมีท้ งั ผลดีและผลร้าย

ข.คำปรำศรัยของพระเยซูคริสต์
วิธีบรรยายหรื อการสอนโดยวิธีสนทนาปราศรัยนี้พระบรมครู ทรงใช้เมื่อพระองค์ทรงเริ่ มทา
งานตอนแรก ๆ ขณะที่พระองค์ทรงติดต่อเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็ นจานวนมาก บางครั้งประชาชนก็มี
จานวนน้อยบางครั้งก็มีจานวนมาก บางครั้งพระองค์ทรงอยูก่ บั พวกสาวกเท่านัน และบางครั้งพระองค์
ทรงอยูก่ บั พวกสาวกลและกับพวกประชาชนในคราวเดียวกัน “ธรรมมาสน์ของพระบรมครู ก็คือ ภูเขา
หรื อเรื อที่จอดอยูร่ ิ มทะเลสาป ห้องประชุมของพระองค์ก็คือท้องฟ้ า ผูม้ าประชุมก็คือประชาชนที่
ล้อมรอบพระองค์ดว้ ยใจร้อนรนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการสอนของพระคริ สต์
พวกเขาเรี ยก
พระองค์วา่ “อาจารย์ที่มาจากพระเจ้า” (1)
อาจารย์ฮอร์น (Horne) นับคาปราศรัยของพระคริ สต์ที่กล่าวต่อฝูงชน ต่อฝูงชนกับพวกสาวก
และต่อพวกสาวกได้หกสิ บครั้ง (2) พระคริ สต์ทรงกล่าวคาปราศรัยในโบสถ์, ในธรรมศาลา, ในเมือง
ใหญ่และเมืองเล็ก, บนภูเขาและริ มทะเลสาป หัวข้อที่ปราศรัยก็เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ เช่นเรื่ องทรัพย์
สมบัติ, การหย่าร้าง, วันซะบาโตและการเผยแพร่ ศาสนา ดังที่ยอห์นได้กล่าวว่าโลกนี้ไม่สามารถจะ
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บรรจุคาสอนทั้งหมดของพระเยซูไว้ได้ นัน่ ก็คือเราไม่ได้บนั ทึกคาปราศัยหรื อแม้แต่พระดารัสของพระ
คริ สต์ไว้ท้ งั หมด
ในจานวนคาปราศรัยของพระคริ สต์ท้ งั หมดนั้นมีคาปราศรัยสามเรื่ องซึ่ งบันทึกไว้มากกว่า
หนึ่งบทและเป็ นคาปราศรัยที่มีชื่อเสี ยงมากเรื่ องที่หนึ่ง ก็คือ เรื่ องการพิพากษาครั้งสุ ดท้ายบรรจุ
ข้อความสองบท (มัทธิว 24-25) พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงสถานการณ์ในโลกในวันที่พระองค์จะได้
เสด็จกลับมาอีก สถานการณ์น้ นั จะเกิดขึ้นอย่างปั จจุบนั ทันด่วนและคาพิพากษาโทษจะได้กระทาใน
เวลาต่อมา เรื่ องอื่น ๆ ที่รวมอยูด่ ว้ ยก็คือเรื่ องต้นมะเดื่อที่ไม่เกิดผล, เงินตะลันต์และหญิงพรหมจารี ที่
ฉลาดและโง่ อีกเรื่ องหนึ่งคือคาสอนบนภูเขาซึ่ งบรรจุขอ้ ความสามบท เรื่ องนี้อาจจะเป็ นคาปราศรัยที่มี
ชื่อเสี ยงมากที่สุดของพระคริ สต์ (มัทธิว 5-7) เรื่ องนี้พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าคาสอนของพระองค์
อยูเ่ หนื อกฎและคาทานายของพวกศาสดาพยากรณ์ และในคาเทศนาของพระองค์ ๆ ทรงกล่าวถึง
คุณสมบัติของผูท้ ี่จะได้เป็ นพลเมืองแห่งราชอาณาจักรและการปฏิบตั ิงานของพวกคริ สเตียน
คา
ปราศรัยของพระคริ สต์ที่ยาวที่สุด คือคากล่าวลาซึ่ งบรรจุขอ้ ความถึงสี่ บทในหนังสื อกิตติคุณของท่าน
ยอห์น (ยอห์น 14-17) เป็ นคาปราศรัยปลอบใจพวกสาวก บอกถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นองุ่นและกิ่งก้านของมัน ปั ญหาต่าง ๆ ที่พวกสาวกจะต้องเผชิญและชัยชนะ
ครั้งสุ ดท้าย ในตอนจบคาปราศรัยพระคริ สต์ได้ทรงอธิ ษฐานเพื่อพวกเขา
คาบรรยายเหล่านี้ และคาบรรยายอื่น ๆ ของพระองค์ทาให้เราคิดถึงความจริ ง คิดถึงคาสอนของ
พระองค์และตระหนักถึงความจริ งของคาสอน เห็นคาสอนจริ งจังและเห็นประโยชน์ของคาสอนด้วย
เมื่อเราตรวจดูการปราศรัยเหล่านี้ของพระคริ สต์
เราก็ทราบว่าพระองค์ได้ทรงเตรี ยมอย่างละเอียด
รอบคอบ คาปราศรัยเหล่านี้มีแบบและวิธีต่างกันและเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความตั้งใจและเร้าใจให้เกิด
ความสนใจมากจน “ประชาชนทั้งปวงก็อศั จรรย์ใจด้วยคาสั่งสอนของพระองค์” (มัทธิว 7:28) แม้แต่
คนที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจพระองค์ก็พากันกล่าวว่า “ไม่เคยมีผใู ้ ดพูดเหมือนคนนั้น” (ยอห์น 7:46)
คนเหล่านั้นพากันสั่นสะเทือนเพราะคาสอนของพระองค์ เมื่อพระคริ สต์ทรงบรรยายนั้นประชาชนพา
กันตั้งใจฟังและได้รับความรู ้ ความกระตุน้ ใจและทาให้ชีวติ ของเขาเจริ ญขึ้น คาบรรยายของพระคริ สต์
ประกอบด้วยวงล้อสาคัญสามวง คือ ความรู ้,อารมณ์และความตั้งใจ การที่พระองค์ทรงใช้วธิ ี สอนโดย
การบรรยายนั้นมีความสาคัญเท่ากับการสอนโดยการเล่าเรื่ อง อันที่จริ งการเล่าเรื่ องก็เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การบรรยายเหมือนกัน

2.คำถำม
การสอนโดยวิธีปุจฉาวิสัชนา หรื อการถามการตอบนี้เป็ นวิธีสอนที่เก่าที่สุดวิธีหนึ่งและเป็ นวิธี
สอนที่คนใช้กนั มาก โซเครติส (Socrates) มีชื่อเสี ยงในการสอนวิธีน้ ีมาก วิธีน้ ีใช้มากในสมัยพระคัมภีร์
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เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ในทุกวันนี้และในทุกยุคทุกสมัยด้วย วิธีสอนนี้ เป็ นวิธีที่ครู ใช้มากกว่าวิธีอื่น เรา
จะได้เห็นว่าพระคริ สต์ทรงใช้คาถามในการสอนของพระองค์บ่อย ๆ

ก.จุดประสงค์ และลักษณะของคำถำม
ความหมายของคาว่า “ปุจฉาวิสัชนา” หรื อแคตตี้ไคส์ (Catechize) ในภาษาอังกฤษหมายความ
ว่า “หยัง่ ดู” เช่นกลาสี เรื อหย่อนสายหยัง่ ลงไปในน้ ากลาสี เรื อทาดังนั้นเพื่อจะได้รู้ความตื้นลึกของน้ า
ฉันใดครู ก็ต้ งั คาถามเพื่อจะได้รู้วา่ นักเรี ยนมีความเข้าใจเพียงไรฉันนั้น
ครู อาจสอนโดยใช้วธิ ี ปุจฉา
วิสัชนานี้เพื่อช่วยนักเรี ยนให้รู้ถึงความจริ งโดยไม่ตอ้ งเตรี ยมตัวมากหรื ออาจสอนโดยเตรี ยมตัวมาอย่าง
ละเอียดก็ได้ อาจารย์โซเครติส (Socrates) ผูเ้ ป็ นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยงก็ได้ใช้วธิ ี น้ ีเพื่อให้นกั เรี ยน
แสดงออกซึ่ งความรู ้ที่พวกเขามีมาตั้งแต่เกิด วิธีสอนโดยการตั้งคาถามนี้เป็ นวิธีเก่าที่สุดนับแต่เริ่ มมี
มนุษยชาติ และเป็ นวิธีสอนที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก ครู ได้ดดั แปลงวิธีสอนนี้ เพื่อสอนนักเรี ยนทุกรุ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ รุ่ นกลางและรุ่ นเล็ก เราสอนนักเรี ยนโดยไม่ต้ งั คาถามไม่ได้
การตั้งคาถามนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์หลายประการ ประการที่หนึ่งก็คือ เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิด
ความตั้งใจ นักเรี ยนที่ง่วงนอนหรื อใจลอยในขณะที่นงั่ ฟังการบรรยายจะรู ้สึกกระปรี้ กระเปร่ าขึ้นเมื่อ
ครู ต้ งั คาถาม เพราะเขาไม่รู้วา่ ตัวเขาเองจะต้องถูกถามเมื่อไร ถ้าเราถามคาถามเขาโดยกระทันหันเขาก็
จะสนใจในบทเรี ยน อีกประการหนึ่งการตั้งคาถามช่วยกระตุน้ ให้เกิดความนึกคิดขึ้น ถ้าคาถามเหล่านั้น
เป็ นคาถามที่ถูกต้องและถามให้เหมาะกับโอกาสแล้วก็จะทาให้นกั เรี ยนใช้ความคิดของเขา
นี่เป็ น
สิ่ งจาเป็ นมากในการสอน เพราะว่าการเรี ยนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความรู ้สึกที่จะพยายาม
เรี ยน ถ้านักเรี ยนเพียงแต่รับเอาความจริ งโดยไม่คิดถึงเรื่ องความจริ งนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดแก่
นักเรี ยนเลย
ในทานองเดียวกัน การตั้งคาถามช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจคาสอนและคาสอนนั้นจะประทับอยูใ่ น
จิตใจของนักเรี ยนอย่างแน่นแฟ้ น เมื่อนักเรี ยนผูห้ นึ่งตอบคาถามข้อหนึ่งนั้นไม่เพียงแต่ทาให้เขาได้ใช้
ความคิดเท่านั้นยังช่วยให้เขาได้แสดงความนึกคิดของเขาเองอีกด้วย ด้วยวิธีน้ ีเองความจริ งได้เจริ ญขึ้น
ในตัวนักเรี ยน ความนึกคิดและความรู ้สึกประทับใจของนักเรี ยนจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจความจริ งที่ครู
สอนอย่างลึกซึ้ ง คาถามอันเป็ นศิลปชวนใจให้ฟังนั้นจะประทับอยูใ่ นจิตใจของผูฟ้ ังอย่างแน่นแฟ้ น การ
ตั้งคาถามก็เป็ นเครื่ องช่วยให้ครู ได้ทราบว่านักเรี ยนของตนเข้าใจและจดจาสิ่ งที่ตนสอนไว้ได้มากน้อย
เพียงใดด้วย ด้วยวิธีน้ ีเองครู สามารถจะตรวจดูผลแห่งคาสอนของตน และถ้าจาเป็ นครู ก็จะทาให้คา
สอนของตนกระจ่างชัด ซึ่ งจะทาให้การสอนของตนได้ผลดียงิ่ ขึ้น
ผลเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นได้ก็เพราะการตั้งคาถาม ครู ควรจะถามในสิ่ งที่นกั เรี ยนควรจะรู ้อย่างชัด
แจ้ง หมายความว่า ตั้งคาถามสั้น ๆ ง่าย ๆ ตรงตามจุดหมายและให้นกั เรี ยนรู้ความหมายของคาถาม
97

เหล่านั้นด้วย อย่าให้เป็ นเหมือนกับคาถามของศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ต้ งั คาถามยาวถึงสองร้อยยีส่ ิ บสอง
คา หรื ออย่าเป็ นเหมือนครู รวีวารศึกษาคนหนึ่งที่ถามนักเรี ยนว่า “ใครไล่ใครรอบ ๆ กาแพงอะไร?”
คาถามชนิดนี้เป็ นคาถามที่ใช้ไม่ได้เลย
คาถามนั้นควรจะเป็ นคาถามที่ทาให้นกั เรี ยนเกิดความนึกคิดการตั้งคาถามเรื่ องข้อเท็จจริ งเพียง
ข้อเดียว เช่น “กรุ งเทพฯ มีพลเมืองกี่คน?” ยังไม่พอ เพราะว่าคาถามเช่นนี้ นกั เรี ยนไม่ตอ้ งใช้ความนึก
คิดครู ควรตั้งคาถามเรื่ องที่เป็ นปั ญหา หรื อสิ่ งที่ทาให้นกั เรี ยนใช้ความนึกคิดของเขาเพื่อทาให้นกั เรี ยน
ทุกคนในชั้นตั้งใจฟัง หมายความว่าให้ถามคาถามก่อนที่จะเรี ยกนักเรี ยนคนใดคนหนึ่งให้ตอบ อย่า
ทวนคาถามซ้ าถ้ามีนกั เรี ยนเพียงคนเดียวไม่ได้ยนิ คาถาม
ในชัว่ โมงเรี ยนจงเรี ยกนักเรี ยนให้ตอบ
มากกว่าคนละหนึ่งครั้ง และจงถามคาถามที่นกั เรี ยนทั้งชั้นสนใจ

ข. ตัวอย่ ำงจำกพระเยซูคริสต์
ภาพแรกภาพหนึ่งของพระบรมครู ที่เราเห็นหลังจากที่พระองค์ได้ทรงมาบังเกิดก็คือพระองค์
ทรงถามคาถาม เมื่อพระคริ สต์ทรงมีพระชนมายุได้สิบสองพรรษาบิดามารดาของพระองค์ได้ออกจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มกลับไปนาซาเร็ ธโดยไม่ทราบว่าพระองค์ยงั คงอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม บิดามารดาได้กลับ
เที่ยวตามหาพระองค์ที่กรุ งเยรู ซาเล็มและพบพระองค์อยูท่ ี่โบสถ์ “นัง่ อยูใ่ นโบสถ์ท่ามกลางพวกอาจารย์
กาลังฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้น” (ลูกา 2:46) ฉบับแปลของมอฟแฟตต์ (Moffatt) การตั้ง
คาถามนี้ดูเหมือนจะติดเป็ นนิ สัยตลอดพระชนม์ชีพของพระคริ สต์ หนังสื อโรงเรี ยนรวีวารศึกษา (The
Sunday School Times) กล่าวว่าพระคริ สต์ทรงถามคาถาม 154 ข้อ คนอื่น ๆ กล่าวว่าในพระกิตติคุณทั้ง
สี่ เล่มมีคาถามต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งร้อยข้อ
ข้อความส่ วนมากในพระคัมภีร์เป็ นคาถามและคาตอบ จานวนถ้อยคาในหนังสื อพระคัมภีร์จะ
เปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวถ้าเอาคาถามและคาตอบออกทั้งหมด
พระคริ สต์ทรงใช้สอนโดยวิธีต้ งั
คาถามมาก อาจารย์ ดับลิว.พี. เมอร์ ริลล์ (W.P. Merrill) กล่าวว่า “พระคริ สต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อตอบ
คาถามแต่มาเพื่อถามคาถามประชาชน พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้จิตวิญญาณของประชาชนสงบนิ่ง
แต่มาเพื่อกระตุน้ จิตวิญญาณของพวกเขา พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทาให้ประชาชนดาเนิ นชีวติ อย่าง
สะดวกสบายแต่มาเพื่อให้พวกเขาศึกษาชีวติ ” (3) อาจารย์มาร์ควิส (Marquis) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “พระ
เยซูคริ สต์เจ้าของเราทรงมีนิสัยตั้งคาถามเสมอ พระองค์ทรงทาลายความสงบนิ่งของประชาชนและทรง
ทาให้พวกเขาลุกขึ้นนัง่ คิด” (4)
เมื่อพระคริ สต์ทรงเริ่ มสอนนั้น พระองค์ทรงตั้งคาถามเพื่อให้ประชาชนบังเกิดความสนใจ
เพื่อให้เรื่ องราวสัมพันธ์กนั
และเพื่อเตรี ยมจิตใจของประชาชนให้รับฟังสิ่ งที่พระองค์จะทรงสอน
ตัวอย่างการตั้งคาถามเช่นนี้เราจะพบในคาถามที่พระคริ สต์ได้ตรัสถามพวกสาวกว่า “ฝ่ ายพวกท่านนี้วา่
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เราเป็ นผูใ้ ดเล่า?” (มัทธิว 16:13-15) คาถามนี้กระตุน้ ให้พวกสาวกคิดถึงเรื่ องพระคริ สต์อย่างรอบคอบ
และทาให้พวกเขาเริ่ มต้นคิด ดังนี้แหละ พระองค์ได้ทรงเตรี ยมทางไว้เพื่อจะได้สาแดงพระองค์ให้เขารู ้
ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
เรื่ องทานองเดียวกันนี้ก็คือเมื่อยากอบและยอห์นขออภิสิทธิ นงั่ เบื้องพระหัตถ์ขวาและซ้ายของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรงสอนพวกเขาโดยตรัสว่า “จอกนั้นซึ่ งเราจะดื่มท่านจะดื่มได้หรื อและบัพติศมา
นั้นซึ่งเราจะรับท่านจะรับได้หรื อ?” (มาระโก 10: 35-40) พระคริ สต์ทรงถามเขาเพื่อเตรี ยมพวกเขาให้
ฟังคาตอบของพระองค์ และทรงทาให้พวกเขาเป็ นฝ่ ายตอบคาถามของเขาเอง เช่น เมื่อนักกฎหมาย
หนุ่มถามพระองค์วา่ ทาอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิ รันดร์ น้ นั พระองค์ได้ตรัสถามเขาว่า
“ท่านเรี ยกเราว่า
ประเสริ ฐทาไม?” (มาระโก 10:18) นี่คือพระคริ สต์ได้ทรงเตรี ยมจิตใจของชายหนุ่มให้แสวงหาคาตอบ
ที่พระองค์จะทรงตอบแก่เขาเกี่ยวกับชีวติ ที่ดีประเสริ ฐ
พระบรมครู ได้ทรงสอนโดยถามคาถามหลายข้อเพื่อให้คาสอนของพระองค์เป็ นประโยชน์แก่
ผูฟ้ ังมากขึ้น ความจริ งการตั้งคาถามนี้เป็ นหลักสาคัญของวิธีการสอนของพระคริ สต์ คาถามของพระ
บรมครู มีหลายอย่างต่าง ๆ กัน บางครั้งเป็ นคาถามเพื่อเน้นคาตรัสของพระองค์ เช่นเมื่อยากอบ และ
ยอห์นขอมีตาแหน่งสาคัญในราชอาณาจักรของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ตรัสถามเขาว่า “ท่านทั้งสอง
ปรารถนาจะให้เราทาสิ่ งใด?” (มาระโก 10:36) บางครั้งเป็ นคาถามที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเพื่อให้ผถู ้ ามขบ
คิดปั ญหาเหล่านั้นด้วยตัวเขาเอง คือเมื่อพวกผูน้ าชาวยูดาห์วพิ ากษ์วจิ ารณ์พระองค์ที่ได้ทรงรักษาคนมือ
ลีบให้หายในวันซะบาโตนั้น พระคริ สต์ได้ตรัสถามพวกเขาว่า “ในวันสะบาโตควรจะทาการดีหรื อควร
จะทาการชัว่ จะช่วยชีวติ ดีหรื อจะผลาญชีวิตเสี ยดี” (มาระโก 3:1-5) พระคริ สต์ทรงใช้คาถามเพื่อทาให้
คนเข้าใจและเห็นภาพคาสอนของพระองค์อย่างชัดแจ้ง เมื่อพวกฟาริ สีบ่นว่าพวกสาวกของพระองค์เด็ด
รวงข้าวรับประทานในวันซะบาโตนั้น พระบรมครู ได้ทรงยกตัวอย่างกษัตริ ยด์ าวิดและพวกติดตาม
พระองค์ซ่ ึงได้เข้าไปในพระวิหารและได้รับประทาน “ขนมซึ่ งตั้งถวาย” ที่กฎหมายห้ามนั้น (มาระโก
2:23-28)
บางทีคาถามก็ใช้สาหรับเป็ นข้อโต้เถียงเหมือนกัน ตัวอย่างการตั้งคาถามแบบนี้ที่ดีที่สุดก็คือ
“ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงตบแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่ งเป็ นอยูว่ นั นี้และรุ่ งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ ผูท้ ี่มี
ความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตบแต่งท่านมากยิง่ กว่านั้นหรื อ?” (มัทธิว 6:30) นี่เป็ นคาโต้เถียงที่
เริ่ มต้นด้วยสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สาคัญเพื่อจะได้กล่าวถึงปั ญหาใหญ่ที่สาคัญ พระคริ สต์ทรงตั้งคาถาม
ซึ่งทาให้ผตู้ อบต้องเลือกตอบเพียงอย่างเดียว เช่นเมื่อพวกปุโรหิ ตและพวกผูป้ กครองถามพระองค์ถึง
ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ในการสอนนั้นพระองค์ได้ตรัสถามพวกเขาว่า “บัพติศมาของยอห์นนั้นมาจาก
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ไหน? มาจากสวรรค์หรื อมาจากมนุษย์” (มัทธิว 21:25) พวกเขาต่างนิ่งเงียบเพราะพวกเขาตอบไม่ได้ ถ้า
เขาตอบอย่างนี้เป็ นปั ญหาหรื อจะตอบอย่างนั้นก็จะเป็ นปั ญหา
เป็ นการยากที่จะแยกคาถามออกจากข้อเท็จจริ งและคากล่าวที่เราอยากจะให้ผฟู ้ ังเข้าใจ แต่ดู
เหมือนว่าพระคริ สต์ได้ทรงใช้คาถามหรื อคาโต้เถียงเพื่อเน้นคาสอนอันสาคัญของพระองค์ เมื่อพระ
คริ สต์ทรงเล่าเรื่ องชายชาวสะมาเรี ยจบแล้วพระองค์ได้ตรัสถามนักกฎหมายหนุ่มว่า “ในสามคนนั้น
ท่านเห็นว่าคนไหนเป็ นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น?” (ลูกา 10:36) นี่เป็ นทั้งคาถามและคากล่าวที่ทาให้
ผูฟ้ ังคิดถึงขอ้เท็จจริ ง
คาถามที่คล้าย ๆ กันนี้ก็คือคาถามที่ไม่ตอ้ งการคาตอบซึ่ งพระคริ สต์ได้ทรงถามพวกสาวกว่า
“ถ้าผูใ้ ดจะได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยตัวของตนเอง ผูน้ ้ นั จะได้ประโยชน์อะไร?” (ลูกา 9:25) ไม่
มีพระดารัสตอนใดที่เน้นหนักแน่นเหมือนกับคาถามข้อนี้เลย
คาถามเช่นเดียวกันนี้ก็คือคาถามที่
พระองค์ตรัสถามเปโตรสามครั้งว่า “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ยท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้หรื อ” (ยอห์น
21:15-17) ในการตั้งคาถามเช่นนี้พระองค์ทรงเน้นข้อเท็จจริ งของคาสอนข้อหนึ่งว่า “จงเลี้ยงลูกแกะ
ของเราเถิด” การสอนโดยวิธีต้ งั คาถามเป็ นวิธีที่พระองค์ทรงใช้มากที่สุดดังที่อาจารย์ แมคคอย
(McCoy) ได้กล่าวว่าคาถาม เหล่านี้เกี่ยวกับสิ่ งที่อาจเกิดผลประโยชน์แก่ผฟู ้ ังไม่ใช่เกี่ยวกับทฤษฎี
เท่านั้น (5)

3.กำรถกเถียง
วิธีการสอนที่ใช้กนั มากในทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนผูใ้ หญ่ก็คือการถกเถียงกัน การ
สอนนี้ได้ดดั แปลงโดยเฉพาะเพื่อสอนนักเรี ยนวิทยาลัย
พระคริ สต์ทรงใช้การถกเถียงในการสอน
ประชาชนเมื่อเราสังเกตดูพระองค์ทรงใช้การสอนวิธีน้ ีเราอาจไม่เป็ นลักษณะทุกข้อของการถกเถียง แต่
เราจะพบหลักอันสาคัญทุกข้อที่เราควรใช้ในการถกเถียง

ก.ธรรมชำติและคุณค่ ำ
วิธีการถกเถียงกันนี้เกิดขึ้นจากวิธีการสอนโดยการเล่าเรื่ องหรื อโดยการบรรยายตามปกติซ่ ึ งครู
เป็ นผูพ้ ดู ฝ่ ายเดียว
และจากการท่องบทเรี ยนซึ่ งนักเรี ยนเพียงแต่กล่าวบทเรี ยนจากความจาของเขา
เท่านั้น สิ่ งเหล่านี้ไม่สามารถทาให้นกั เรี ยนเข้าใจข้อเท็จจริ งที่ครู สอนได้การถกเถียงกันนี้กล่าวคาจากัด
ความได้วา่ เป็ นวิธีที่ครู สอนให้นกั เรี ยนเข้าใจข้อเท็จจริ งที่อยูใ่ นการสอนนั้น
การสอนโดยวิธีน้ ีผดิ กับการสนทนาธรรมดา เพราะว่าครู สอนโดยมีแผนการณ์และจุดประสงค์
อันชัดเจน การสอนแบบนี้ทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในบทเรี ยนมากขึ้น เป็ นการสอนที่แตกต่างจาก
การประกาศโฆษณา เพราะว่าครู กาลังช่วยนักเรี ยนเสาะหาความจริ งไม่ใช่เผยแพร่ ความจริ ง เพราะเหตุ
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ว่านักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่ชอบเสาะหาความจริ ง และเพราะว่าวิธีสอนเช่นนี้ครู ได้พยายามใช้ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนให้เป็ นประโยชน์ ไม่เหมือนกับการโต้วาทีซ่ ึ งต่างฝ่ ายต่างพยายามพิสูจน์วา่ ความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่นผิด ถ้านักเรี ยนและครู รู้วา่ ความคิดเห็นของนักเรี ยนคนหนึ่งคนใดเป็ นความจริ ง เขาก็จะใช้
ความคิดเห็นของนักเรี ยนคนนั้น การสอนโดยการถกเถียงเป็ นการร่ วมมือกันเสาะแสวงหาความจริ งทั้ง
ครู และนักเรี ยน
การที่จะใช้วธิ ี สอนโดยการถกเถียงกันนี้จะต้องประกอบไปด้วยสิ่ งจาเป็ นหลายอย่าง ประการ
หนึ่งก็คือ นักเรี ยนควรจะได้รับการอบรมฝึ กฝนมาเท่า ๆ กันและมีความสนใจเท่า ๆ กัน วิธีการสอน
แบบถกเถียงกันนี้เหมาะสาหรับใช้กบั นักศึกษาชั้นสู งที่เป็ นผูใ้ หญ่หรื อนักเรี ยนวิทยาลัย นักเรี ยนทุกคน
ควรจะมีหลายสิ่ งหลายอย่างเท่า ๆ กัน ไม่ใช่เพียงแต่มีการอบรมเท่ากันเท่านั้น แต่ควรจะต้องมีความ
สนใจเท่ากันด้วย ตามปกติหวั ข้อการถกเถียงมักจะเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนบุคคล เรื่ องสังคมหรื อเรื่ องศาสนา
ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของนักเรี ยนทัว่ ๆ ไป สิ่ งที่จาเป็ นอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรี ยนควรจะมีจิตใจที่
เปิ ดรับความจริ งทุกอย่าง ไม่วา่ ความจริ งนั้นจะมาจากมูลรากแห่งการสอนอย่างไรก็ตาม เพื่อจะได้
พิจารณาความจริ งเหล่านั้นด้วยความยุติธรรมและยอมรับความจริ งที่มีคุณประโยชน์ไว้ จริ งอยู่ สิ่ ง
สาคัญที่สุดก็คือจะต้องมีหนังสื อหรื อเครื่ องมือช่วยนักเรี ยนเสาะหาความจริ งหรื อพยายามเข้าใจในเรื่ อง
บางอย่างที่ครู จะใช้ในการถกเถียง เราอาจใช้วธิ ี สอนแบบการถกเถียงโดยไม่มีเครื่ องมือก็ได้ แต่ไม่เกิด
ผลประโยชน์เท่ากับมีเครื่ องมือช่วยด้วย
การสอนโดยวิธีถกเถียงกันนั้นครู ควรจะเป็ นผูน้ าความนึกคิดนักเรี ยนและหนุนใจนักเรี ยนให้มี
ส่ วนร่ วมในการถกเถียง การสอนวิธีน้ ีครู ไม่ใช่คนสาคัญแต่เป็ นผูอ้ ยูห่ ลังฉาก ครู ไม่ได้ออกความคิดเห็น
ของตนเองหรื อกล่าวถึงความเห็นของนักเรี ยนผูห้ นึ่งผูใ้ ด แต่ครู จะชักชวนให้นกั เรี ยนสรุ ปข้อเท็จจริ ง
ด้วยตัวเขาเอง เป็ นหน้าที่ของครู ที่จะช่วยนักเรี ยนได้เลือกปั ญหาอันสาคัญในบทเรี ยนและนานักเรี ยน
ให้กล่าวถึงสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้น ครู จะต้องช่วยนักเรี ยนตัดสิ นใจว่าอะไรเป็ นสิ่ งสาคัญเพื่อจะได้ทาให้การ
ถกเถียงเป็ นที่น่าสนใจและเพื่อสรุ ปข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปั ญหานั้นได้ถูกต้อง ครู ควรจะต้องได้รับการ
อบรมอย่างดีและมีความสามารถเป็ นพิเศษเพื่อจะได้ปฏิบตั ิงานของเขาได้เป็ นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วการ
สอนโดยวิธีถกเถียงกันอาจไม่ได้ผลดีเลย
สิ่ งที่เรากล่าวถึงแล้วแสดงว่าการสอนโดยวิธีน้ ีมีคุณค่ามาก ในการสอนวิธีน้ ีนกั เรี ยนทุกคน
จาต้องมีส่วนร่ วมในการถกเถียงมากกว่าวิธีอื่น การที่นกั เรี ยนร่ วมมือกันเลือกปั ญหาที่จะพิจารณาและ
การเสาะหาสิ่ งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้เพิ่มมากขึ้น ความ
ตั้งใจและใจอันร้อนรนของนักเรี ยนที่จะแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ นี้มีคุณค่าในการช่วยนักเรี ยนให้มีความรู ้
และก่อให้เกิดมีอุปนิสัยดีข้ ึน การสอนโดยวิธีถกเถียงทาให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ดว้ ยตนเอง การสอนโดย
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วิธีบรรยายเป็ นเพียงการมอบความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนเท่านั้น การสอนวิธีน้ ี เราใช้สอนตามจุดประสงค์ของ
สังคมเพื่อให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่าเขามีส่วนร่ วมในรายการสอน และมีความสามารถที่จะแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ด้วย การสอนวิธีน้ ีทาให้นกั เรี ยนสนใจและเอาใจใส่ ในการเรี ยนมาก การค้นหาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ การ
แก้ไขปั ญหาและการตรวจดูงานของเราที่ได้ทาเสร็ จแล้วนั้นทาให้เราสามารถใช้ความคิดของเรามากขึ้น
และมีความเข้าใจในสิ่ งที่เราได้ทาแล้วนั้น การสอนวิธีน้ ีมีอุปสรรคอย่างหนึ่งคือไม่อาจจะใช้ได้กบั เด็ก
เล็ก ๆ และไม่อาจใช้ได้กบั บทเรี ยนทุกชนิ ดหรื อครู ทุกประเภท แต่ผเู ้ ขียนรู ้สึกว่าวิธีสอนนี้เป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดที่จะใช้กบั นักเรี ยนที่มีความรู ้และมีความสามารถมาก

ข.ตัวอย่ ำงจำกพระเยซู
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้วา่ พระเยซูเกือบจะไม่ได้ทรงสอนโดยวิธีถกเถียงเลย
ความจริ งพระคริ สต์ไม่ค่อยจะทรงใช้วธิ ี สอนตามแบบแผนเหมือนกับครู ในสมัยนี้ แต่ตามหลักและตาม
ความสาคัญนั้นพระคริ สต์ก็ได้ทรงสอนโดยการถกเถียงเหมือนกัน ความจริ งนั้นคาสอนของพระองค์มี
ข้อถกเถียงแทรกอยูเ่ กือบตลอดเวลา แต่มกั จะเป็ นข้อถกเถียงส่ วนบุคคลมากกว่าส่ วนรวม เมื่อใช้ขอ้
ถกเถียงเกี่ยวกับส่ วนรวมแล้วก็มกั จะเป็ นข้อถกเถียงแบบง่าย ๆ ตัวอย่างการสอนโดยการถกเถียงที่
เด่นชัดที่สุดก็คือพระคริ สต์ทรงสนทนากับหญิงชาติสะมาเรี ยที่บ่อน้ าของยาโคบ เรื่ องนี้เป็ นการสอน
โดยการถกเถียงอย่างแท้จริ ง ตลอดเวลาที่พระคริ สต์ทรงสอนหญิงนั้นพระองค์ได้ทรงนาให้นางใช้
ความคิด ให้นางออกความเห็น แสดงความเห็นของพระองค์แก่นาง ช่วยให้นางเห็นและเข้าใจความจริ ง
ที่พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงนั้นและช่วยให้นางตอบรับความจริ งนั้นด้วย นี่ เป็ นตัวอย่างการสอนโดยวิธี
ถกเถียงเป็ นส่ วนตัว
ตัวอย่างที่ดีอีกอันหนึ่งก็คือพระคริ สต์ทรงสอนนิโคเดมัส (ยอห์น 3:1-21) นิโคเดมัสเป็ น
พวกฟาริ สี เป็ นผูป้ กครองและเป็ นครู อาจารย์เรย์มอนด์ คอลกินส์ (Raymond Calkins) กล่าวถึงนิโค
เดมัสว่าเขาเป็ นเหมือนกับ “อาจารย์ในมหาวิทยาลัย,ผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาและบาทหลวงประจาโบสถ์”(6)
เพราะเหตุน้ ีนิโคเดมัสจึงเป็ นผูท้ ี่เคารพกฎหมายอย่างเคร่ งครัด มีวฒั นธรรมสู ง และมีความรู้สึก
เหมือนกับคนสาคัญของศาสนายูดาห์ในสมัยนั้น คืนหนึ่งเพราะเหตุบางอย่างเขาได้มาเฝ้ าพระคริ สต์
ด้วยความเคารพและด้วยใจเป็ นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ในทันใดนั้นพระคริ สต์ได้ทรงยก
ปั ญหาฝ่ ายจิตวิญญาณขึ้นมากล่าว
และทรงบอกนิโคเดมัสซึ่ งเป็ นผูน้ าทางวัฒนธรรมว่าเขาจะต้อง
“บังเกิดใหม่” ถ้าเขาใคร่ จะได้เห็นพระราชอาณาจักรของพระเจ้า พระดารัสเช่นนี้ของพระคริ สต์ผดิ ไป
จากศาสนาของนิโคเดมัสที่นิยมแบบแผนและพิธีการ เขาคิดว่าพระองค์ทรงหมายถึงการบังเกิดใหม่
ตามธรรมดาธรรมชาติ พระคริ สต์ทรงบอกแก่เขาว่าเขาจะต้องบังเกิดใหม่ท้ งั สองอย่าง คือโดย
ธรรมชาติ (“จากน้ า”) และโดยวิญญาณ (“จากพระวิญญาณ”) พระองค์ตรัสว่า “ซึ่ งบังเกิดจากเนื้ อหนังก็
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เป็ นเนื้ อหนัง และซึ่ งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ” (ข้อ6) แต่นิโคเดมัสก็ยงั คงสงสัยอยู่ พระ
คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด จึงได้ทรงว่ากล่าวเขาอย่างอ่อนโยนว่าเขาเป็ นอาจารย์แต่ก็ยงั ไม่สามารถเข้าใจ
เรื่ องนี้ได้ แล้วพระคริ สต์ก็ทรงกล่าวต่อไปถึงความนึกคิด ทรงย้าถึงของประทานที่พระเจ้าทรงมอบ
ให้แก่มนุษย์คือพระบุตร “เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ นิ รันดร์ ” (ข้อ 16)
ในหนังสื อบันทึกอื่น ๆ กล่าวว่านิโคเดมัสได้ตอบรับพระเจ้าและได้ช่วยเหลือป้ องกันพระคริ สต์ให้พน้
จากพวกแซนฮีดริ น (Sanhedrin) และเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์เขาได้นาผ้าป่ านและเครื่ องหอมไปช่วย
ในงานฝังพระศพของพระองค์ดว้ ย
ตัวอย่างการสอนโดยวิธีถกเถียงกันอีก อันหนึ่งก็คือพระองค์ทรงสนทนากับนักกฎหมายหนุ่ม
(มาระโก 10:17-22) ชายหนุ่มผูน้ ้ ีได้ศึกษากฎหมายของพวกยูดาห์ มีทรัพย์สมบัติมากมายและเป็ น
สมาชิกของธรรมศาลา แต่แม้กระนั้นเขาก็ยงั ไม่มีความพอใจ ดังนั้นเขาจึงได้ไปหาพระบรมครู ขณะที่
พระองค์เสด็จออกไปตามถนน
เขาคุกเข่าลงตรงพระพักตร์ ของพระองค์แล้วทูลถามพระองค์วา่ ทา
อย่างไรเขาจึงจะได้ชีวติ นิรันดร์ ดังนี้เองปั ญหาจึงได้เกิดขึ้น พระบรมครู ได้ทรงตอบเขาว่าให้เขาปฏิบตั ิ
ตามพระบัญญัติ ชายหนุ่มทูลตอบพระองค์วา่ เขาได้ปฏิบตั ิตามพระบัญญัติมาตั้งแต่เขายังเป็ นเด็กอยู่
พระคริ สต์ได้ทรงเห็นความผิดของเขาคือความโลภ ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “จงไปขายบรรดา
สิ่ งของซึ่ งท่านมีอยูน่ ้ นั แจกจ่ายให้คนอนาถา...แล้วตามเรามา” แต่ชายหนุ่มผูน้ ้ ีตอ้ งการทรัพย์สมบัติ
มากกว่าต้องการพระคริ สต์ ดังนั้นเขาจึงจากพระองค์ไปด้วยความระทมทุกข์ นี่ เป็ นการปฏิเสธพระ
ดารัสของพระคริ สต์อนั สาคัญยิง่ แต่พระบรมครู ก็ทรงปล่อยให้ชายหนุ่มนั้นเลือกทางเดินตามใจชอบ
ของเขา ดังนี้แหละ เราเห็นได้ชดั ว่าคาสอนของพระคริ สต์ประกอบด้วยการถกเถียง กับบุคคลต่าง ๆ
เช่น หญิงชัว่ ร้าย ชายโลภมากและผูน้ าที่เห็นว่าตนเองมีศีลธรรมดีกว่าคนอื่น ๆ
นอกจากการถกเถียงแล้วพระคริ สต์ทรงสอนโดยวิธีอื่น ๆ อีกซึ่ งเราจะได้กล่าวถึงต่อไป
ถึงแม้วา่ วิธีเหล่านั้นจะไม่สาคัญมากนักในการสอนของพระคริ สต์ เราได้กล่าวมาแล้วว่าพระคริ สต์ได้
ทรงสอนโดยให้คนสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรื อโดยการแสดงให้เห็นจริ ง ด้วยวิธีน้ ี พระองค์ได้ทรง
ช่วยยอห์น บัพติศโตให้คลายความสงสัยว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์หรื อมิใช่ (มัทธิ ว 11:2-19)
ความจริ งนักเขียนคนหนึ่งได้กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้สิ่งต่าง ๆ และการแสดงคล้ายละครนั้นก็เป็ นการ
ถกเถียงเหมือนกัน (7) พระคริ สต์ทรงสอนโดยการจัดงานให้สาวกทาซึ่ งเราเรี ยกว่าการได้เรี ยนรู ้โดย
การกระทา คือเมื่อพระองค์ได้ทรงส่ งพวกสาวกออกไปเป็ นพยานและรักษาคนเจ็บป่ วย (มัทธิ ว 10:142) และต่อมาภายหลังพระองค์ได้ทรงส่ งสาวกออกไปทางานเช่นเดียวกันนี้ อีกเจ็ดสิ บคน และให้สาวก
เหล่านั้นกลับมารายงานให้พระองค์ทรงทราบถึงผลงานที่เขาได้ปฏิบตั ิไปแล้วนั้น (ลูกา 10:1-12,17)
ดังนี้แหละพวกสาวกได้ฝึกหัดงานทั้งโดยการสังเกตและการฝึ กฝนอบรมให้ “เทศนา” “สั่งสอน” และ
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“รักษา” ในการสอนบนภูเขาของพระคริ สต์และในคาปราศรัยอื่น ๆ ของพระองค์น้ นั เราเห็นได้วา่
พระองค์ทรงสั่งสอนโดยสรุ ปข้อเท็จจริ งอันสาคัญอย่างมีระเบียบ เหตุฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีทุกวิธีที่เรา
ใช้ในปัจจุบนั นั้นพระเยซูก็ได้ทรงใช้เหมือนกัน บางวิธีพระองค์ทรงใช้มาก บางวิธีพระองค์ทรงใช้นอ้ ย
พระเยซูทรงเป็ นพระบรมครู ของมนุษย์ท้ งั ปวง และทรงเป็ นผูท้ ี่ทรงพระปรี ชาสามารถเหนือครู อาจารย์
ทุกคนในโลก เบื้องหลังคาสอนอันไพเราะน่าฟังและท่าทางอันน่าดูขณะที่พระเยซูกาลังทรงสอนนั้นก็
คือพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง (8) (พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จลงมาในท่ามกลางมนุษย์).
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บทที่ 8 คำถำม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

จงอธิบายวิธีสอนโดยการบรรยาย
วิธีสอนโดยการบรรยายนั้นให้ประโยชน์อะไรบ้าง?
พระคริ สต์ทรงใช้วธิ ีสอนโดยการบรรยายเมื่อไร?
จุดอ่อนของการใช้วธิ ี บรรยายคืออะไรบ้าง?
ทาไมเราจึงรู ้วา่ ผูฟ้ ังสนใจในคาบรรยายของพระคริ สต์มาก?
จงอธิ บายคาว่า “ปุจฉาวิสัชนา”
เราสอนโดยการตั้งคาถามเพื่อจุดประสงค์อะไรบ้าง?
ลักษณะของคาถามคืออะไรบ้าง?
เราใช้วธิ ี ต้ งั คาถามเพื่อประโยชน์อะไร?
จงตรวจดูคาถามที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์มทั ธิ ว 16:13-15, มาระโก 10:35-40, มาระโก
10:18 แล้วจงอธิ บายว่าทาไมพระคริ สต์จึงทรงตั้งคาถามเหล่านั้น
หน้าที่ของครู ในการถกเถียงคืออะไรบ้าง?
วิธีสอนโดยการถกเถียงหมายความว่าอะไร?
การสอนโดยการถกเถียงนั้นต้องประกอบไปด้วยความจริ งหลายอย่าง คืออะไรบ้าง?
ในการสอนโดยการถกเถียงนั้นครู ควรจะทาอะไรบ้าง?
วิธีการสอนโดยการถกเถียงนี้มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
จุดอ่อนของวิธีการสอนโดยการถกเถียงคืออะไร?
วิธีการสอนโดยการถกเถียงเป็ นประโยชน์มากที่สุดแก่คนประเภทไหน?
ในมาระโก 10:17-22 พระคริ สต์ทรงสอนโดยใช้วธิ ีถกเถียงจงสรุ ปคาสอนของ
พระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้
จงกล่าวถึงวิธีอื่น ๆ ที่พระคริ สต์ทรงเคยใช้ในการสอน
จงเขียนบทเรี ยนหรื อคาเทศนาสอนนักเรี ยนโดยใช้วธิ ีสอนวิธีใด วิธีหนึ่งที่เราได้เรี ยน
มาแล้ว
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บทที่ 9 ผลกำรปฏิบตั ิงำนของพระคริสต์
ผลงานของพระคริ สต์ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถอันยิง่ ใหญ่ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็ นพระบรมครู เท่านั้น แต่ยงั ให้เหตุผลข้อเน้นการสอนของพระองค์อีกด้วย พระคริ สต์ทรงเป็ น
พระบรมครู ที่สามารถที่สุดหาผูเ้ สมอเหมือนไม่ได้ ข้อกล่าวนี้เป็ นความจริ งไม่วา่ เราจะพิจารณาดูในแง่
ไหน ผูต้ ิดตามหรื อสาวกของพระองค์ไม่เฉพาะแต่มีจานวนมากกว่าผูต้ ิดตามหรื อสาวกของศาสนาอื่น
ๆ หรื อของครู ฝ่ายโลก (ฆราวาส) เท่านั้น แต่ผลประโยชน์จากคาสอนของพระคริ สต์ที่ได้บงั เกิดขึ้นแก่
ชีวติ ของพวกเขานั้นยิง่ ใหญ่กว่าคาสอนของครู ท้ งั หลาย อาจารย์บูสแซทท์ (Boussett) ไม่ได้พดู เกิน
ความจริ งเลยที่วา่ กิจการงานที่ทาให้สมาคมเจริ ญขึ้นตลอดระยะเวลา 1900 ปี ที่ผา่ นมาแล้วนั้นเกิดจาก
คาสอนของพระเยซูคริ สต์ (1) เราจะสังเกตผลแห่งความก้าวหน้าเหล่านี้ได้มากมายหลายอย่างแต่จะ
กล่าวไว้ในที่น้ ีเพียงบางอย่างเท่านั้น

1.บุคลิกลักษณะทีไ่ ด้ รับกำรยกย่ องเชิดชู
ก่อนพระคริ สต์เสด็จลงมาในโลก บุคคลบางพวกไม่มีฐานะเป็ น (มนุษย์ปุถุชน) เขาเป็ นเพียง
คนที่รับใช้คนอื่น ไม่มีใครคิดว่าเขาก็มีชีวติ จิตใจ แต่เขาคิดว่าเขาเป็ นเพียงเครื่ องจักร หรื อเป็ นสะพานที่
คนเดินข้ามไปเท่านั้นเอง บุคคลประเภทนี้ไม่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็ นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะ
หรื อสิ ทธิ เหมือนกับคนอื่น ๆ นี่แหละเป็ นปั ญหาอันยิง่ ใหญ่ของความเจริ ญรุ่ งเรื องของมนุษย์ทุกยุคทุก
สมัย
อาจารย์เฮนี่ ซี.คิง (Henry C.King) กล่าวถูกทีเดียวว่า “การที่จะนับถือบุคลิกลักษณะของมนุษย์
เป็ นหลักอันสาคัญในด้านศาสนาและในด้านศีลธรรมด้วย การนับถือบุคคลิกลักษณะของมนุษย์เป็ น
หลักพิสูจน์วา่ บุคคลและชาติน้ นั ๆ เจริ ญขึ้นหรื อเสื่ อมลงในด้านศาสนา การนับถือบุคลิกลักษณะของ
คนเป็ นการทาให้ชีวติ มีความความหมายและคุณค่าขึ้น” (2)
ในสมัยพระเยซูคริ สต์ พวกอาลักษณ์ พวกฟาริ สีและพวกซาดูกายดูถูกพวกเก็บภาษีและพวก
คนบาป พวกเหล่านี้คิดว่าพวกเขาดีมากจนไม่อาจจะคบค้าสมาคมกับพวกคนบาปและคนเก็บภาษีได้
และพวกเขาได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์พระคริ สต์ที่พระองค์ได้ทรงสมาคมกับพวกคนบาปเหล่านั้น พวกยูดาห์
ถือว่าพวกต่างชาติเป็ นคนต่างด้าวและเป็ นพวกนอกศาสนา ไม่มีคุณค่าพอที่จะได้รับคาอวยพระพรจาก
พระเจ้า และไม่มีสิทธิ ที่จะเข้าร่ วมนมัสการพระเจ้ากับพวกเขา โยนาไม่ใช่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ตอ้ งการ
เห็นผูอ้ ื่นได้รับความรอด พวกยูดาห์ไม่ยอมคบค้าสมาคมกับพวกสะมาเรี ยเลย ความจริ งผูห้ ญิงยูดาห์
เป็ นคนปรนนิบตั ิรับใช้ผชู้ าย เมื่อผูห้ ญิงชาวยูดาห์จะออกจากบ้านไปยังที่สาธารณะเขาจะต้องเอาผ้า
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คลุมหน้าและต้องมีกิริยาเรี ยบร้อยสงบเสงี่ยม บิดามารดาของผูห้ ญิงเป็ นผูจ้ ดั การแต่งงานให้โดยไม่ตอ้ ง
ถามความสมัครใจของผูห้ ญิงเลย เด็ก ๆ ไม่มีสิทธิ อะไรเลย ในบางแคว้นเด็ก ๆ ที่อ่อนแอโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เด็กหญิงจะถูกทอดทิ้งไว้ให้สัตว์ป่ากัดกิน บุคคลบางพวกในสังคมได้รับการดูถูกเหยียดหยาม
ว่าเป็ นพวกต่าต้อย เช่นชาวนิโกรทั้งในสมัยโบราณและในสมัยปั จจุบนั นี้ถูกเหยียดหยามว่าเป็ นเพียง
“คนตัดไม้และคนตักน้ า” เท่านั้น
คาสอนของพระบรมครู ได้ทาให้ความรู ้สึกเช่นนี้ เปลี่ยนแปลงไป “พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเน้น
คุณค่าของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยมีครู คนใดได้เคยเน้นมาก่อนเลย” (3) พระคริ สต์ทรงปฏิเสธไม่ยอม
ลงโทษผูห้ ญิงที่ทาการล่วงประเวณี และพระองค์ได้ทรงสอนบทเรี ยนที่สาคัญยิง่ ของพระองค์แก่หญิง
ชัว่ ชาวสะมาเรี ยที่บ่อน้ า พระองค์ได้ทรงทาให้คนเห็นความเป็ นพี่นอ้ งอย่างแท้จริ งเมื่อพระองค์ทรงเล่า
เรื่ องชาวสะมาเรี ยช่วยรักษาพยาบาลคนเจ็บชาวยูดาห์ คาสอนของพระคริ สต์ทาให้ผหู ้ ญิงมีสิทธิ เท่ากับ
ผูช้ าย และมีส่วนร่ วมในการทางานต่าง ๆ และในกิจการงานของคริ สตจักรด้วย พระคริ สต์ทรงเรี ยกเด็ก
ให้มายืนท่ามกลางฝูงชนเพื่อเป็ นตัวอย่างแสดงถึงความสุ ภาพถ่อมตัว
พระองค์ทรงห้ามพวกสาวก
ไม่ให้ไล่พวกเด็ก ๆ ที่ตอ้ งการมาหาพระองค์ และพระองค์ได้ทรงสอนว่าการที่จะสร้างอุปสรรค
ขัดขวางไม่ให้เด็ก ๆ มาเฝ้ าพระองค์น้ นั เป็ นการกระทาบาปที่ร้ายกาจชนิดหนึ่ง อิทธิ พลของคาสอนของ
พระคริ สต์ทาให้เกิดความรู ้สึก ในด้านการศึกษาว่าความต้องการของเด็กสาคัญกว่าบทเรี ยนที่จะสอน
เด็ก คาสอนของพระคริ สต์ทาให้มนุษย์ทวั่ โลกมีความเห็นว่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามนุษย์ทุกคน
เท่ากันหมด ไม่วา่ จะมีผวิ “สี น้ าตาล,สี เหลือง,สี ดาหรื อสี ขาว” ไม่มีใครเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นนายบุคคล
อื่นได้
เรื่ องอุปมาบุตรชายที่ใช้เงินสุ รุ่ยสุ ร่ายแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงคุม้ ครองรักษาและทรงรัก
มนุษย์ทุกคน คาสอนของพระเยซูทาให้มนุษย์เคารพนับถือบุคลิกลักษณะของบุคคลซึ่งเป็ นรากฐานใน
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์อนั ถูกต้องระหว่างมนุษย์ ทาให้มนุษย์รู้สึกว่ามนุษย์สาคัญกว่าทุกสิ่ งทุกอย่าง

2.ทำให้ ชีวติ เปลีย่ นแปลงไป
พระคริ สต์ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงมาปลดปล่อยคนที่ถูกจองจาให้เป็ นอิสระ การบังเกิดใหม่
เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระ
ความบาปที่ผกู มัดเขาไว้จะหลุดออกและจิต
วิญญาณของเขาจะเป็ นอิสระ การงานของพระคริ สต์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ และให้ชีวติ เป็ น
อิสระ เปโตรเปลี่ยนจากคนใจเร็ วหุ นหันและรวนเรมาเป็ นคนที่มีใจคอมัน่ คงและไว้วางใจได้ ยอห์นได้
เปลี่ยนจากชายหนุ่มผูม้ ีใจร้อนเป็ นชายชราที่น่ารักและน่านับถือ ยากอบเปลี่ยนเป็ นคนผูท้ ี่เสี ยสละเพื่อ
ศาสนาคนหนึ่ง นิสัยของมัทธิ วก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด เปาโลผูก้ ดขี่ข่มเหงก็กลายเป็ นเปาโลผู ้
ประกาศศาสนาทัว่ โลก ซักคายคนเก็บภาษีผโู ้ ลภเงินทองก็เปลี่ยนเป็ น “คริ สเตียนคนแรกที่บริ จาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น เขาได้แบ่งทรัพย์สมบัติของเขาครึ่ งหนึ่ งให้แก่คนยากจน และเงินที่เขาได้มาอย่างผิด
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ๆ นั้นเขาได้คืนให้แก่เจ้าของถึงสี่ เท่าของเงินที่เขาได้ไป”(4) หญิงชัว่ ได้เปลี่ยนเป็ นครู ประกาศศาสนา
ในบ้านเมืองของนาง คนทั้งหมดเหล่านี้ และคนอื่น ๆ อีกได้เปลี่ยนแปลงไป และถูกส่ งออกไป
ปฏิบตั ิงาน “คนสิ บเอ็ดคนที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้เดินทางไปด้วยเดชพระวิญญาณของพระคริ สต์ พวก
เขาได้เผชิ ญกับการทดลองและความทุกข์ลาบากเพื่อสอนถึงเรื่ องความจริ งของพระคริ สต์แก่ประชาชน
คนทั้งสิ บเอ็ดคนนี้เป็ นผูท้ ี่มีคุณประโยชน์แก่มนุษย์ชาติอย่างยิง่ ทีเดียว” (5)
คนที่พระคริ สต์ทรงสอนขณะที่พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นโลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคนใน
ปั จจุบนั นี้ที่อยูใ่ ต้อิทธิ พลแห่งคาสอนและจิตวิญญาณของพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเหมือนกัน
ตลอดหลายศตวรรษที่ผา่ นมานี้
ผูท้ ี่ได้เปลี่ยนแปลงกลับใจใหม่เป็ นสาวกของพระคริ สต์ได้เป็ นผู ้
บันดาลเคราะห์กรรมของโลก ออกัสติน (Augustine) ได้เปลี่ยนแปลงไปจากคนบาปผูม้ ีอารมณ์รุนแรง
เป็ นคริ สเตียนผูม้ ีใจร้อนรน คาสอนและข้อเขียนของเขามีอิทธิพลเหนือความนึกคิดของพวกคริ สเตียน
เป็ นเวลาหลายศตวรรษ อะบีลาร์ด (Abelard) เข้าใจคาสอนของพระบรมครู เป็ นอย่างดี และโดยการ
สอนของท่านในมหาวิทยาลัยที่ปารี สท่านได้เตรี ยมทางไว้สาหรับการปฏิรูปศาสนา ลูเธอร์ (Luther) มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งมาก และในฐานะที่เขาเป็ นครู เป็ นนักเขียนและเป็ น
ผูน้ านั้น เขาได้ทาการปฏิรูปศาสนาและได้เปลี่ยนแปลงความเจริ ญรุ่ งเรื องเสี ยใหม่
เราไม่มีที่วา่ งพอจะกล่าวถึงการศึกษาของโคมีเนียส (Comenius) และการศึกษาของโมราเวียน
(Moravian), รอเบิร์ต เรคส์ (Robert Raikes) ผูต้ ้ งั การสอนเด็กดังที่เราสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
เดี๋ยวนี้ ฟรานซิ ส คลาร์ ค (Francis Clark) ผูต้ ้ งั กิจการงานของเยาวชนและบุคคลอื่น ๆ เช่น เวสเล่ย ์
(Wesley),มูด้ ี (Moddy) และ คากาวา (Kagawa) บุคคลเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นคนใหม่ในพระ
คริ สต์ พวกเขาได้ “รับผลสาเร็ จในการประกาศศาสนา” และเป็ นผูท้ ี่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่ องราว
ประวัติศาสตร์ ของโลก ชีวติ ของพวกเขาแสดงให้เราเห็นถึงฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์ผสู ้ ถิตอยูใ่ น
จิตใจของคริ สเตียนทุกคน และได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์
สิ่ งใดที่คนเหล่านั้นได้ปฏิบตั ิภายใต้การทรงนาของพระเจ้าสิ่ งนั้นนักเรี ยนที่เราสอนก็อาจจะ
ปฏิบตั ิได้เหมือนกัน นักเรี ยนในชั้นของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยกลายเป็ นผูท้ าประโยชน์ให้แก่โลก
ได้ ผูป้ กครองของเพรสบิเทเรี ยน (Presbyterian) สู งอายุคนหนึ่งได้สอนนักเรี ยนรุ่ นกลางห้าคนที่
โรงเรี ยนรวีวารศึกษา เด็กเหล่านี้มีนิสัยเสี ยจนแก้ไม่ไหว เขาได้สอนนักเรี ยนทั้งห้าคนนี้ดว้ ยความ
อดทน ครู ผนู ้ ้ ีไม่เคยนึกเลยว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านี้คนหนึ่งจะได้เป็ นนายแพทย์ อีกคนหนึ่งจะได้เป็ น
ประธานแห่งวิทยาลัย อีกคนหนึ่งจะได้เป็ นผูว้ า่ ราชการประจารัฐ อีกคนหนึ่งจะได้เป็ นประธานในการ
ประชุมของคณะเพรสบีเทเรี ยนแห่งอเมริ กา และอีกคนหนึ่งจะได้เป็ นผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศ
คาสอนของเขาเปลี่ยนแปลงชีวติ ของเด็กเหล่านั้นซึ่ งได้กลายเป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลมากในด้านศาสนาทัว่
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โลก โดยพระคุณของพระเจ้าคาสอนของเราก็อาจจะมีอิทธิ พลเช่นนั้นเหมือนกัน คนที่ยอมถวายชีวติ
อย่างสิ้ นเชิงต่อพระเจ้า จะเกิดผลประโยชน์อย่างมากมายแก่ตวั เอง และแก่ผอู ้ ื่นโดยไม่จากัด.

3.ก่อให้ มกี ำรเปลีย่ นแปลงในสั งคม
เราพูดไม่ได้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเปลี่ยนแปลงสังคม แต่เราพูดได้วา่ คาสอนและความรู ้สึกนึก
คิดของพระองค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประวัติศีลธรรมจรรยาอย่างใหญ่หลวง คาสอนของพระ
คริ สต์ซึบซาบเข้าไปในชีวติ จิตใจของประชาชน ทาให้ประชาชนเห็นว่าความชัว่ ร้ายนั้นเป็ นสิ่ งที่ผิด
และควรจะทาลายให้หมดสิ้ นไป
โดยเหตุน้ ี เองพระคริ สต์ได้ทรงทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงดีข้ ึนโดย
ทางอ้อมไม่ใช่ทางตรง นี่ เป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์ของพระองค์ การให้อิสรภาพแก่
ผูห้ ญิง ความเอาใจใส่ ในสิ ทธิ ของเด็ก และการย้าถึงคุณค่าแห่งบุคลิกลักษณะของมนุษย์ทุกคนไม่วา่
บุคคลนั้นจะมีผวิ สี อะไร ทั้งหมดเหล่านี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่ งเกิดจากการดลใจโดยคาสอน
ของพระคริ สต์ เดี๋ยวนี้มนุษย์ส่วนมากได้เลิกการแบ่งชั้นวรรณะและช่วยให้มนุษย์ทุกชั้นทุกผิวรักใคร่
กันประดุจพี่นอ้ ง แม้สงครามโลกก็ได้ทาให้ความสู งต่าของมนุษย์อยูใ่ นระดับเดียวกันและรวมมนุษย์
หลาย ๆ กลุ่มเข้าเป็ นกลุ่มเดียวกัน.
นอกจากนี้คาสอนของพระคริ สต์ยงั ทาให้คนรับเอาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไว้ดว้ ย การ
ปฏิรูป (การเปลี่ยนแปลง) ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลายก็เพราะการนึกถึงสิ ทธิ ของบุคคลแต่ละคน ความ
ปรารถนาที่จะให้เลิกล้มการควบคุมคริ สตจักรทัว่ ทั้งรัฐก็เพื่อให้ทุกคนมีอิสระในการคิด และในการ
กระทาทุกอย่าง การเลิกทาสนั้นมีข้ ึนหลังจากที่วลิ เลียม ลอยด์ การิ สัน (William Lloyd Garrison), แฮ
เรี ยต บีเชอร์ สโตว์ (Harriet Beecher Stowe) และคนอื่นได้ย้าข้อเน้นของคริ สเตียนเกี่ยวกับเสรี ภาพของ
บุคคลและประชาชนทัว่ ไป และพวกเขามีความคิดเห็นว่าความเจริ ญรุ่ งเรื องนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะไม่
มีทาสอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของผูใ้ ด
การห้ามเสพสุ รานี้ เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาทัว่ ประเทศได้สอนบทเรี ยน
เกี่ยวกับเรื่ องการห้ามเสพสุ รา ทาให้มนุษย์ทวั่ ประเทศสานึกว่าสิ่ งที่ทาให้ร่างกายของมนุษย์อ่อนแอนั้น
ก็ทาให้จิตใจเสื่ อมโทรมด้วย และสังคมต้องรับผิดชอบในการที่จะให้พลเมืองถูกทดลองในเรื่ องเสพ
สุ รา องค์การรักษาความสงบทัว่ โลกจะเกิดผลประโยชน์ได้น้ นั ไม่ใช่เนื่องมาจากการกระทาในด้าน
การเมืองหรื อในการปรึ กษาระหว่างนักการเมือง แต่โดยทางครู ของศาสนาคริ สต์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง
ได้สอนนักเรี ยนถึงเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ ของชีวติ ทั้งในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและโรงเรี ยนสามัญ การ
ปฏิรูปอันสาคัญทุกครั้งนั้นได้รับการดลใจจากคาสอนของพระคริ สต์
สิ่ งที่เป็ นความจริ งในอดีตก็จะเป็ นความจริ งในอนาคตด้วย การตั้งกฎหมายห้ามเสพสุ ราจะเกิด
ผลได้ก็ต่อเมื่อครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาแห่งสหรัฐอเมริ กา ได้สอนนักเรี ยนผูซ้ ่ ึงจะเป็ นผูอ้ อกเสี ยงใน
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อนาคตถึงเรื่ องการบังคับใจตนเองในการเสพสุ รา รัฐบาลจะเลิกเอาเปรี ยบในสิ ทธิ ของบุคคลแต่ละคน
ในทางเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อพลเมืองทราบว่าการกระทาเช่นนั้นทาให้เขาหมดอิสรภาพ จะไม่มีการกระทา
ชัว่ ระหว่างเพศถ้าครู เน้นว่าการกระทาเช่นนั้นเป็ นการกระทาชัว่ ทุกคนควรพยายามทาตนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
และเป็ นคนดี ดังที่อาจารย์ดบั ลิว.เจ. ไบรอัน (W. J. Bryan) กล่าวว่า “สัญญาสัมพันธไมตรี ระหว่าง
ประเทศจะไม่มีคุณค่าเลยนอกจากว่าสัญญานั้นจะมีจิตวิญญาณของพระคริ สต์เป็ นรากฐาน”

4.ทำให้ สถำบันและขนบธรรมเนียมประเพณีเจริญขีน้
ก่อนพระคริ สต์เสด็จมาครอบครัวไม่มีความสาคัญเลย ศาสนาอื่น ๆ นอกจากศาสนายูดาห์น้ นั
ถือว่าพ่อแม่เป็ นผูป้ กครอง โดยสิ ทธิ ขาดและไม่เห็นแก่สิทธิ ของเด็กเลย เพราะเหตุวา่ มนุษย์มีใจแข็ง
กระด้างโมเสสจึงตั้งกฎหมายขึ้น กฎหมายนั้นอนุ ญาตให้สามีหย่าภรรยาของเขาได้ในเกือบทุกกรณี แต่
พระบรมครู ไม่ทรงตั้งกฎเช่นนั้น พระคริ สต์ทรงเห็นว่าการแต่งงานนั้นเป็ นพันธะอันมัน่ คงซึ่ งไม่อาจจะ
ทาลายเสี ยได้ พระองค์ทรงยอมให้มีการหย่าร้างด้วยเหตุผลอันสมควรเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือการมีชู้
ดังนี้แหละ สถาบันและขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ถูกยกให้สูงขึ้นอย่างกว้างขวางโดยทางคาสอนของ
พระบรมครู สถาบันและขนบธรรมเนียมประเพณี จะคงอยูใ่ นระดับสู งเช่นนั้นและจะเหนี่ยวรั้งการหย่า
ร้างได้โดยทางเดียวเท่านั้นคือ ทางพวกครู คริ สตศาสนาซึ่ งได้ชกั นาคนให้สานึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของ
คาสาบานในการแต่งงาน
ในสมัยโบราณองค์การของรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับทุกข์สุขของประชาชน แต่เป็ นองค์การที่มี
อานาจสิ ทธิขาดเหนือประชาชน เหตุการณ์เป็ นอยูเ่ ช่นนั้นจนกระทัง่ เมื่อพระเยซูได้เสด็จมา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จักรพรรดิโรมันที่ไร้หวั ใจก็ได้มีความเห็นเช่นนั้น แม้แต่เมื่อไม่นานมานี้พวกนาซี (Nazi) ของ
เยอรมัน พวกฟาสซิสต์ (Fascist) ของอิตาลีและพวกจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นยังใช้การปกครองระบอบ
นี้ในการเปลี่ยนแปลงล้มเลิกวิธีการปกครองชนิดนี้ ทาให้ประชาชนนับจานวนล้าน ๆ คนสละชีวติ ของ
เขา ในทุกวันนี้ รัฐบาลของอีกหลายประเทศยังมีอานาจเหนื อประชาชนมากเกินสมควร
แต่พระบรมครู ไม่ทรงทาเช่นนี้ พระองค์ทรงสอนว่ามนุษย์ไม่ได้ต้ งั ไว้สาหรับวันซะบาโตหรื อ
สาหรับขนบธรรมเนียมประเพณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น พระองค์ทรงตาหนิกฎข้อบังคับที่พวกอาลักษณ์และ
พวกฟาริ สีได้ต้ งั ขึ้น เพราะกฎเหล่านั้นบางข้อปฏิบตั ิตามไม่คอยได้ ระบอบประชาธิ ปไตย (การ
ปกครองโดยประชาชน) เกิดขึ้นทัว่ โลกก็โดยคาสอนของพระเยซูคริ สต์ คาสอนของพระองค์จะยังคง
แพร่ หลายอยูห่ รื อจะดารงอยูต่ ลอดไปนั้น ขึ้นอยูก่ บั กิจการงานของครู ที่สอนถึงคาสอนของพระคริ สต์
จนกว่ามนุษย์ทวั่ โลกถือเอาคาสอนของพระองค์เป็ นหลักสาหรับการครองชีวิตของเขา พระบรมครู ทรง
เป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาสังคมอย่างแท้จริ ง ความเจริ ญรุ่ งเรื องจะก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยอาศัยครู ทุกคนที่สอน
ตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ร่ วมมือกันต่อสู ้กบั คาสอนเท็จ
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ในเรื่ องอุปมาเงินตะลันต์น้ นั พระเยซูได้ทรงชี้ให้เราเห็นว่าทุกคนควรจะทางาน และอีกคราว
หนึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าลูกจ้างสมควรจะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของเขา พระองค์ทรงสอนว่า
การที่จะเป็ นคนสาคัญได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การปรนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่น สิ ทธิ ของลูกจ้างที่จะมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยดาเนินงานอุตสาหกรรม และได้รับส่ วนแบ่งผลกาไรนั้นก็เป็ นผลที่เกิดจากอุดมคติของพระคริ สต์
ซึ่ งเขาได้นามาเป็ นประโยชน์ในด้านธุ รกิจ นักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงเช่น ร้อคกี้เฟลเล่อร์ (Rockefeller) และ
เยมส์ แอล. แครฟท์ (James L. Kraft) ก็คงได้รับการดลใจจากคาสอนและจิตวิญญาณของพระคริ สต์
เช่นเดียวกัน

5.มีอทิ ธิพลเหนือวรรณคดี
วรรณคดีของโลกไม่เหมือนกันเลย ตั้งแต่พระบรมครู เสด็จมา หนังสื อเป็ นจานวนมากมายได้
เล่าถึงพระคริ สต์ทุกระยะชีวิตของพระองค์รวมทั้งชีวติ ในวัยเยาว์, การศึกษาเล่าเรี ยน,การปฏิบตั ิงาน,
การเทศนาสั่งสอน,
วิธีที่พระองค์ทรงทาการสอน,การสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของมนุษย์,
ความก้าวหน้าแห่งการดาเนินงาน,อิทธิ พลในความคิดในด้านต่าง ๆ และลักษณะการอื่น ๆ หนังสื อและ
บทความในนิตยสารต่าง ๆ ซึ่ งกล่าวถึงเรื่ องพระเยซูน้ นั อาจจะตั้งเป็ นห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่ องของพระ
คริ สต์ได้ นักเขียนผูห้ นึ่งได้แต่งชีวประวัติของพระคริ สต์ท้ งั ในด้านชีวิตและกิจการงานของพระองค์
เป็ นหนังสื อและบทความต่าง ๆ มากกว่า 5000 เล่ม
ภาษาต่าง ๆ ที่ไม่มีตวั อักษรเขียนเลยนั้นคนก็ได้สร้างตัวอักษรขึ้นเพื่อเขียนคาสอนของพระ
คริ สต์ ไม่มีคนอื่นใดมีเรื่ องราวอยูใ่ นวรรณคดีของโลกเท่ากับพระเยซูคริ สต์เลย หนังสื อชีวประวัติของ
พระองค์ บางเล่มเป็ นหนังสื อที่ขายดีที่สุด สิ่ งที่เราจดจาไว้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ในด้านที่
ทรงเป็ นนักเขียนนั้นก็คือพระองค์เองทรงแตกต่างจากนักเขียนทั้งหลาย
พระองค์ไม่ได้ทรงเขียน
หนังสื ออะไรเลย นอกจากเขียนหนังสื อบนทรายเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่พระคริ สต์ไม่ได้ทรง
ทิ้งข้อเขียนไว้ให้แก่ประชาชนเลย แต่ก็มีผอู ้ า้ งถึงพระดารัสของพระองค์มากยิง่ กว่านักเขียนคนอื่นใด
ทั้งสิ้ น
สิ่ งที่น่าสนใจที่สุดที่พระคริ สต์ทรงมีอิทธิ พลเหนือวรรณคดีก็คือ พวกกวีได้ยกพระดารัสของ
พระองค์มากล่าวหรื ออ้างถึง พระดารัสของพระองค์ในหนังสื อของเขา นางสาวซิ นเธี ย เพิร์ล เมาส์
(Miss Cynthia Pearl Maua) ได้ยกพระดารัสของพระคริ สต์มาอ้าง 229 ข้อความในหนังสื อของเธอที่ชื่อ
“พระคริ สต์และศิลป” (Christ and the Fine Arts) (6) คากลอนของนักกวีที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลกส่ วนมาก
เต็มไปด้วยข้อคิดเห็นของพระคริ สต์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักกวีเช่น มิลตัน (Milton) เบรานิ่ง (Browning)
และเทนนิสัน (Tennyson) เทนนิสันได้กล่าวว่า “น้ าค้างมีความสาคัญแก่ดอกไม้ฉนั ใด พระเยซูคริ สต์ก็
ทรงมีความสาคัญแก่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าฉันนั้น” บทโคลง 730 บทในหนังสื อ “โครงเกี่ยวกับ
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ศาสนาที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก (The World’s Great Religious Poetr) (7) ซึ่ งแต่งโดยคาโรไลน์ เอส. ฮิลล์
(Caroline S. Hill) นั้นเป็ นข้อความที่กล่าวถึงพระดารัสของพระคริ สต์
นักประพันธ์ในด้านศาสนศาสตร์,
ศีลธรรมจรรยา,ประวัติศาสตร์ ทวั่ ไป,ประวัติการศึกษา,
จิตวิทยา,สังคมวิทยาและในด้านอื่น ๆ ได้แต่งหนังสื อส่ วนมากของเขาเกี่ยวกับคาสัง่ สอนของพระ
คริ สต์ ผูท้ ี่อา้ งถึงพระดารัสของพระคริ สต์น้ นั ไม่ใช่แต่เพียงพวกนักเทศน์หรื อผูแ้ สดงปาฐกถาเท่านั้น
แม้แต่พวกนักการเมืองและนักกฎหมายก็ยงั อ้างถึงพระดารัสของพระคริ สต์เพื่อเน้นจุดประสงค์ของเขา
ไม่เป็ นการพูดที่เกินความจริ งเลย ถ้าจะกล่าวว่าคาสอนของพระคริ สต์ได้ซึบซาบเข้าไปในข้อเขียน และ
ความนึกคิดเกี่ยวกับความเจริ ญรุ่ งเรื องของชี วติ ตลอดเวลาเกือบ 2000 ปี ที่ล่วงมาแล้วนั้น ไม่มีครู คนอื่น
ใดมีอิทธิ พลในวรรณคดีของโลกเท่าเทียมกับพระองค์เลย

6.มีอทิ ธิพลเหนือศิลป (8)
คาสอนของพระคริ สต์มีอิทธิพลเหนือศิลปมากเท่ากับเหนื อวรรณคดี พระคริ สต์ได้ทรงทิ้งคา
สอนอันประทับใจซึ่ งไม่อาจจะลบเลือนได้ไว้ให้แก่พวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านดนตรี พวกนัก
แต่งดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงของโลกเช่น แฟนนี่ ครอสบี้ (Fannie Crosby) ได้แต่งทานองเพลงสรรเสริ ญพระ
นามของพระคริ สต์ตลอดชีวิตของเขา และประชาชนทัว่ โลกก็พากันร้องเพลงสรรเสริ ญพระองค์ พวก
ทหารที่ตกค้างอยูใ่ นหมู่เกาะไกล ๆ นั้นจะติดต่อสมาคมกับพวกชาวพื้นเมืองได้ทางเดียวเท่านั้นคือโดย
ทางคาสอนและดนตรี ของคริ สตศาสนา เนื้อเพลงที่ดีที่สุดของ บัค (Bach),เฮย์ดน์ (Haydn) และ แฮน
เดล (Handel) ก็ได้เขียนขึ้นเพื่อสรรเสริ ญพระคริ สต์ และมีผนู ้ าไปร้องในโบสถ์และทางวิทยุเพื่อกระตุน้
ใจผูฟ้ ังทั้งโลก ไม่มีผใู ้ ดสามารถคานวณอิทธิ พลอันยิง่ ใหญ่ของเพลง “น้ าพุอนั เต็มไปด้วยโลหิต”
(Therels a Fountain Filled with Blood) และ “พระคุณของท่านแสนชื่นใจ” (Amazing Grace) ได้
ถึงแม้วา่ นักวาดที่มีชื่อเสี ยงไม่ได้วาดภาพของพระเยซู เขาก็ได้รับความดลใจจากพระองค์ให้
วาดรู ปอันสาคัญและมีชื่อเสี ยงมากเหมือนกัน นี่ เป็ นความจริ งสาหรับ ทิสโซ (Tissot) ราฟาเอล
(Raphael) และเรมแบรนด์ท (Rembrandt) ตลอดชีวิตของทิสโซเขาได้วาดภาพเรื่ องราวในชีวติ ของพระ
คริ สต์
ภาพที่เขาวาดเหล่านั้นมีคุณค่ามากและทาให้ผทู ้ ี่มองดูภาพนั้นบังเกิดความรู ้โดยทางตาอย่าง
รวดเร็ ว วิธีน้ ีเป็ นวิธีสอนอันดียงิ่ ใครบ้างที่สามารถประมาณได้ถึงอิทธิพลของรู ป “พระคริ สต์และเด็ก
ๆ” ซึ่งวาดโดยพลอคฮอร์สต์ (Plockhorst) รู ป “การถูกตรึ ง” ซึ่งวาดโดย แวน ไดค์ (Van Dyck) และรู ป
“การพิพากษาครั้งสุ ดท้าย” ซึ่งวาดโดย ไมเคิลแอนเจโล (Michelangelo) แม้แต่ภาพยนตร์ ก็ได้สร้างเรื่ อง
เกี่ยวกับชีวประวัติและกิจการงานของพระคริ สต์และได้ใช้เงินในการสร้างเป็ นจานวนมาก ถ้าเอาพระ
คริ สต์ออกจากวงการวาดเขียนและศิลปแล้ว ทั้งศิลปและการวาดเขียนนั้นจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย
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พระคริ สต์ทรงมีอิทธิ พลเหนื อสถาปั ตยกรรม (การออกแบบก่อสร้าง) ไม่นอ้ ยเหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่ ๆ นั้นอิทธิ พลของพระคริ สต์ได้ครอบคลุมอยู่
ตลอดประวัติคริ สตศาสนา แบบการก่อสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปครั้งแล้วครั้งเล่า ตามความเข้าใจ
เกี่ยวกับคริ สตจักรและกิจการงานของคริ สตจักรได้เปลี่ยนแปลงไป แต่แบบการก่อสร้างโบสถ์ก็ยงั คง
เป็ นแบบที่สวยงามสง่าผ่าเผย เหมาะสมกับพิธีนมัสการ สิ่ งก่อสร้างที่สวยงามที่สุดของทุกชาติตลอด
หลายศตวรรษที่ผา่ นมานี้ก็คือโบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อนมัสการพระคริ สต์ โบสถ์ที่สวยงามมีชื่อเสี ยงมากมี
หลายแห่ง เช่น โบสถ์ริมส์ (Rheims) เซน ปี เตอร์ส (St. Peter’s) และเวสมินสเตอร์ (Westminster
Abbey) เป็ นต้น ภาพปั้ นและแกะสลักที่เกี่ยวกับโบสถ์หรื อที่ไม่เกี่ยวกับโบสถ์ก็อยูใ่ ต้อิทธิ พลของพระ
คริ สต์เช่นเดียวกัน ศาสนาคาธอลิคได้สร้างรู ปพระคริ สต์ข้ ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ รู ปพระเยซู
คริ สต์ทรงถูตรึ งบนไม้กางเขน และในโบสถ์อื่น ๆ ก็มีรูปปั้ นและภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระคริ สต์อีก
มาก เช่น รู ป “การพิพากษาครั้งสุ ดท้าย” (The Last Judgement) ในโบสถ์บูร์จส์ (Bourges Cathedral)
ในประเทศฝรั่งเศสเป็ นต้น

7. ดลใจให้ มอี งค์ กำรและบุคคลทีช่ ่ วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
พระคริ สต์ทรงผิดหวัง ในการที่บอกให้นกั ปกครองหนุ่มแบ่งทรัพย์สมบัติของเขาให้แก่คน
ยากจน พระองค์ได้ทรงตาหนิผทู ้ ี่แสวงหาความมัง่ คัง่ ร่ ารวย พระองค์ได้รับความสาเร็ จอย่างมหัศจรรย์
ในการดลใจผูม้ ีเงินทองให้แบ่งทรัพย์สินของเขาให้แก่คนที่ขดั สน
และทรงทาให้ราชอาณาจักรแผ่
กว้างขวางออกไป เซอร์ วดู เอดดี้ (Sherwood Eddy) กล่าวว่า “พระคริ สต์ไม่ทรงมีทรัพย์สมบัติเลยเมื่อ
พระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์พระองค์ ไม่มีสิ่งใดติดตัวเลยนอกจากเสื้ อคลุมที่ไม่มีตะเข็บตัวเดียวเท่านั้น
ไม่มีบนั ทึกตอนใดเลยที่กล่าวว่าพระคริ สต์ทรงขอสิ่ งของเพื่อพระองค์เอง ขณะที่อยูใ่ นโลกนี้นอกจาก
น้ าเพียงหยดเดียวซึ่ งเขาก็ได้ปฏิเสธไม่ให้พระองค์ดื่ม พระองค์ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย พระองค์ไม่
ทรงขอสิ่ งใดเลย แต่พระองค์ได้ประทานทุกสิ่ งให้มนุษย์ พระเยซูทรงกล่าวโทษคนร่ ารวย แต่คนร่ ารวย
บางคนก็ได้ถวายทรัพย์สมบัติของเขาแก่พระองค์” (9) และพระองค์ทรงหนุ นใจให้บุคคลช่วยเหลือคน
อื่นด้วยทรัพย์สมบัติของเขา คาสอนและแบบอย่างของพระองค์ทาให้คนเป็ นจานวนมากบริ จาคทรัพย์
สิ่ งของเป็ นอันมากของเขาให้แก่ผอู ้ ื่น
นี่เป็ นความจริ ง ในศตวรรษแรก ๆ ผูช้ ายและผูห้ ญิงจานวนมากได้ขายทรัพย์สินของเขาหรื อ
มอบทรัพย์สินของเขาให้แก่ผอู ้ ื่นแล้วก็สาบานว่าจะไม่แสวงหาเงินอีกต่อไป จะไม่เกี่ยวข้องกับเพศตรง
ข้ามและจะเชื่อฟังคาสอนของพระคริ สต์อย่างเคร่ งครัด เขาออกจากสังคมไปอยูใ่ นถ้ าหรื อคริ สตจักร
เพื่อพยายามดารงชีวิตในทางชอบธรรม นี่เป็ นความจริ ง แม้ในเร็ ว ๆ นี้ก็มีคนหลายคนเช่น คาเนกี้
(Carnegie) ร้อคกี้เฟลเล่อร์ (Rockefeller) และฮาร์ดิน (Hatdin) ได้บริ จาคทรัพย์สินเงินทองของเขาแก่
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ห้องสมุด โรงเรี ยน และโรงพยาบาลเพราะคาสอนของพระคริ สต์ได้เตือนสติเขาให้รู้วา่ เมื่อเขาตายนั้น
เขาไม่สามารถเอาเงินทองของเขาติดตัวไปได้เลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว พระคริ สต์ได้ทรงสอนคนให้
ใช้เงินของเขาเพื่อสง่าราศีและเกียรติยศของพระเจ้า พระองค์ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่ทรงสอนว่าการให้ดีกว่า
การรับ สังคมมนุษย์เจริ ญมัง่ คัง่ ขึ้นและอุปนิสัยของมนุ ษย์เข้มแข็งขึ้นก็เพราะพระองค์ทรงย้าถึงเรื่ อง
การให้
มีการสร้างโรงพยาบาล สถานที่สาหรับเด็กกาพร้าและที่พกั สาหรับคนชรา วิทยาลัยสาหรับ
พวกคริ สเตียนทั้งในและนอกประเทศขึ้นก็เนื่ องจากคาสอนของพระคริ สต์ เรื่ องการให้ช่วยเหลือกัน
และกันซึ่ งได้ฝังอยูใ่ นจิตใจของประชาชนทั้งหลาย องค์การของรัฐบาลเหล่านี้ เกิดขึ้นก็เพราะคาสอน
ของคริ สตศาสนา
ไม่เป็ นการเกินความจริ งเลยถ้าจะกล่าวว่าองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ดาเนิ นงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเกิดขึ้นได้ก็เพราะ
ได้รับความดลใจจากคาสอนของพระคริ สต์ที่สอนว่าให้เรารักคนอื่น
เหมือนกับรักตนเอง พระคริ สต์ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของผูท้ ี่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผอู ้ ื่นในทุกยุคทุก
สมัย เราทุกคนได้รับคุณประโยชน์จากองค์การและบุคคลที่ช่วยเหลือผูอ้ ื่น องค์การและบุคคลเหล่านี้
เกิดขึ้นจากการดลใจของพระคริ สต์

8. ดลใจให้ คนปรนนิบัติผู้อนื่
เมื่อประชาชนบังเกิดความรู ้สึกอยากจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นแล้ว การตั้งใจที่จะปรนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่นก็
เกิดตามมา การปรนนิบตั ิรับใช้น้ ีจะทาให้บุคคลแต่ละคนลืมความสะดวกสบาย ความเห็นแก่ตวั และ
ยอมสละเวลา ความสามารถและแรงงานของเขาเพื่อช่วยผูท้ ี่ได้รับความทุกข์ลาบาก แบบอย่างที่พระ
คริ สต์ทรงปฏิบตั ิน้ นั ได้ดลใจประชาชนให้ละทิ้งความหรู หราฟุ่ มเฟื อยของความเจริ ญรุ่ งเรื อง และยอม
เสี่ ยงชีวติ และสุ ขภาพอนามัย ของเขาเพื่อนาคาสอนอันประเสริ ฐของพระคริ สต์ไปประกาศสั่งสอนใน
ดินแดนป่ าเถื่อนไร้ศีลธรรมจรรยาทัว่ โลก เช่น ลีฟวิง่ สโตน (Livingstone) จัดสัน (Judson) และ เกรน
เฟล (Grenfell) เป็ นต้น เพราะการเสี ยสละเช่นนี้จึงทาให้ความเป็ นอยูข่ องคนป่ าสู งขึ้น มนุษย์กินคน
เจริ ญขึ้น มนุษย์ล่าหัวคนกลับใจเสี ยใหม่ โรงเรี ยนและวิทยาลัยถูกสร้างขึ้น อุปนิสัยและวัฒนธรรมของ
บุคคลแต่ละคนและของประชาชนทัว่ ไปเปลี่ยนแปลง (10) กิจการงานขององค์การศาสนทูต ทั้งหมดก็
เป็ นสิ่ งที่พิสูจน์วา่ คาสอนของพระคริ สต์มีอิทธิ พลเหนือคนทัว่ โลกเป็ นอย่างมาก ไม่เคยมีบุคคลพวกใด
เลยที่ยอมเสี ยสละมากยิง่ กว่าศาสนทูตที่มีชื่อเสี ยง
คาสอนของพระคริ สต์มีอิทธิพลเหนื อกิจการงานสาขาอื่น ๆ เช่นเดียวกับกิจการงานของศาสน
ทูตเหมือนกัน เช่น เมื่อเกิดโรคระบาดและน้ าท่วม องค์การสภากาชาดได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บ คนขัด
สนและในเวลาสงครามก็ช่วยคนบาดเจ็บ คนที่อาการร่ อแร่ ใกล้จะตาย นอกจากนี้ยงั มีคนที่ได้สละเลือด
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ของเขาเพื่อช่วยคนเจ็บอีกด้วย องค์การศาสนาที่ช่วยคนบาปตามสถานที่อบายมุขต่าง ๆ ในเมือง ใน
สังคม และในถิ่นสกปรกนั้นก็เพราะได้รับความดลใจจากคาสอนของพระคริ สต์เช่นเดียวกัน การ
บริ จาคเงินเพื่อก่อสร้างที่พกั สาหรับคนชรา สถานเด็กกาพร้า และโรงพยาบาลสาหรับคนป่ วยทางกาย
และทางใจนั้นก็ได้รับการดลใจจากจิตวิญญาณของพระคริ สต์เช่นเดียวกัน
คลารา บาร์ ตนั (Clara Batron) ฟรานซิส วิลลาร์ด (Frances Willard) และเจน แอดดัมส์ (Jane
Addams) คนเหล่านี้ เป็ นตัวอย่างของผูท้ ี่ได้รับความดลใจจากพระบรมครู ให้ทาการปรนนิบตั ิรับใช้ผอู ้ ื่น
วันหนึ่งหลังจากที่ชาวนาได้สังเกตดูบุตรชายของเขารักษาพยาบาลคนเจ็บป่ วยอยูน่ ้ นั บุตรชายได้บอก
เขาอย่างเศร้า ๆ ว่าเขาได้ค่าจ้างจากการทางานนี้ นอ้ ยมาก ชาวนาผูน้ ้ นั ได้ตอบบุตรชายของเขาว่า “ลูก
เอ๋ ย พ่อยินดีสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อทางานเช่นนั้นบ้าง ลูกจงทางานนี้ต่อไปเถิด พ่อจะกลับไปทางานที่
ทุ่งนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงเราทั้งสองคน” เมื่อหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักวิทยาศาสตร์ผมู้ ี
ชื่อเสี ยงกาลังจะสิ้ นใจอยูน่ ้ นั เขาได้กาไม้กางเขนไว้แน่นแล้วอธิ ษฐานว่า ขออย่าให้สิ่งที่เขาค้นพบนั้น
ถูกนามาใช้เพื่อให้มนุษย์ได้รับความเจ็บป่ วยเลย และผูท้ ี่ช่วยคิดประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูบางคนก็ได้
แสดงความเศร้าเสี ยใจเพราะว่าการงานที่เขาได้ปฏิบตั ิน้ นั ถูกนามาใช้ในทางที่ผดิ
เซอร์ วดู ้ เอดดี้ (Sherwood Eddy) กล่าวสรุ ปว่า “พระคริ สต์ทรงมีเวลาทากิจการงานไม่ถึงสามปี
ทรงทางานเพื่อสาธารณะเพียงปี กว่าเท่านั้น และทรงสอนเฉพาะสาวกจานวนน้อยเพียงปี เดียว พระองค์
ทรงถูกประหารชีวติ
ในขณะเมื่อพระองค์ยงั ทรงอยูใ่ นวัยหนุ่มฉกรรจ์มีพระชนมายุเพียงสามสิ บกว่า
เท่านั้น ส่ วนโซเครติส (Socrates) ทาการสอนเป็ นเวลาสี่ สิบปี เพลโต (Plato) สอนห้าสิ บปี อลิสโตเติล
(Aristotle) มีอายุยนื มากและได้เขียนความรู ้ของเขาไว้ในหนังสื อหลายเล่ม พระพุทธเจ้าและขงจื๊อหรื อ
คอนฟิ วเซียส์ (Confucius) มีอายุยนื มากราวเจ็ดสิ บหรื อแปดสิ บปี และได้ทางานอย่างเต็มที่และเป็ น
เวลานาน พระคริ สต์ทรงอยูท่ ่ามกลางพวกที่ถูกกดขี่ข่มเหง ต้องเชื่อถือกฎหมายอย่างเคร่ งครัด เป็ นที่
เกลียดชังของพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี
ถูกพวกยูดาห์ทรยศและถูกพวกต่างชาติจบั ตรึ งบนไม้
กางเขน พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเขียนหนังสื อเรื่ องราวหรื อข้อเขียนใด ๆ ไว้เลยแม้แต่หน้าเดียว พระคริ สต์
ไม่ได้ทรงตั้งระบอบใด ๆ ไว้ ไม่ได้ทรงตั้งหลักปรัชญา ศาสนาศาสตร์ หรื อนิติบญั ญัติ (การออก
กฎหมาย) ใด ๆ ไว้ท้ งั สิ้ น พระองค์ไม่ได้ทรงตั้งกองทัพหรื อที่ทางาน ไม่ได้ทรงแสวงหาอิทธิ พลใด ๆ
ทั้งสิ้ น พระองค์ไม่ทรงแสวงหาอานาจในทางการเมืองหรื อในทางเล่ห์กลเพื่อล่อลวงประชาชน แต่
กระนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเปลี่ยนแปลงพวกยูดาห์ที่คลัง่ ศาสนาและไม่อดทน และได้ทรงทาให้ศาสนา
ของพระองค์เผยแพร่ ออกไปทัว่ โลก พระองค์ทรงแสดงให้ปรัชญาเมธีชาวกรี กรู้ถึงความจริ งอันสาคัญ
ที่สุด พระองค์ทรงเอาชัยชนะต่อพวกโรมันผูเ้ ย่อหยิง่ และทรงตั้งไม้กางเขนเป็ นธงของคนทัว่ โลก แทน
ธงนกอินทรี ของชาวโรมัน พระองค์ทรงยืน่ พระหัตถ์ออกไปช่วยเปลี่ยนแปลงประชาชนในทวีปใหญ่ ๆ
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ให้เป็ นคนดีข้ ึน ทรงช่วยประชาชนในทวีปอาเซีย คนป่ าเถื่อนในทวีปยุโรป พวกไร้ศีลธรรมในทวีป
อาฟริ กาและประชาชนในทวีปอเมริ กาด้วย” (11)
นักเขียนอีกคนหนึ่งกล่าวเสริ มว่า “ข้าพเจ้าพูดความจริ งโดยไม่ตอ้ งสงสัยเลยเมื่อข้าพเจ้ากล่าว
ว่ากองทัพบกทั้งหมด กองทัพเรื อทั้งหมด สภาทุกสภา หรื อพระมหากษัตริ ยท์ ุกองค์เหล่านี้รวมกันเข้าก็
ยังไม่สามารถทาให้บงั เกิดผลประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้ ได้มากเท่ากับบุคคลผูม้ ีบุคลิกลักษณะ
อันเลิศเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นคือ พระคริ สต์ไม่วา่ จะวัดกันในแง่ไหนพระคริ สต์ก็ทรงเป็ นพระบรมครู ผู ้
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือนเลย นี่เป็ นความจริ งซึ่ งไม่มีผใู ้ ดโต้เถียงได้เลย เราควรจะ
ประพฤติตามแบบอย่างทุกอย่างของพระองค์อย่างถ่อมใจและ “ออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ น
สาวก. ให้รับศีลบัพติศมา...สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สงั่ พวกท่านไว้” (มัทธิว 28:19-20)
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บทที่ 9 คำถำม
1. ผลการสอนของพระคริ สต์พิสูจน์ให้เห็นถึงอะไร?
2. ก่อนที่พระคริ สต์จะเสด็จลงมาในโลก บุคคลทุกคนมีฐานะเท่ากันหรื อเปล่า? จง
อธิ บายคาตอบของท่าน
3. การที่จะนับถือบุคลิกลักษณะนั้นมีความสาคัญอย่างไรบ้าง? (ดูคากล่าวของ เฮนรี่
ซี.คิง (Hanry C. King)
4. ในสมัยพระคริ สต์บุคคลชั้นนาของศาสนายูดาห์เช่น พวกอาลักษณ์ฟาริ สีและซาดูกาย
นับถือบุคคลทุกประเภทหรื อเปล่า? อธิ บาย
5. คาสอนของพระคริ สต์เรื่ องบุคลิกลักษณะของมนุษย์น้ นั
ช่วยให้สตรี มีฐานะสู งขึ้น
อย่างไร?
6. พระคริ สต์ทรงเปลี่ยนแปลงชี วติ ของท่านเปโตร ยอห์นและยากอบอย่างไรบ้าง?
7. จงอธิ บายว่าพระคริ สต์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ คนสาคัญในสมัยอื่น ๆ อย่างไรบ้าง?
8. คาสอนของพระคริ สต์ก่อให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรบ้าง?
9. จงอธิบายถึงอิทธิพลของพระคริ สต์ในด้านครอบครัว
10. ตามคาสอนของพระคริ สต์น้ นั วิธีการปกครองวิธีใดเป็ นวิธีที่ดีที่สุด?
11. จงกล่าวถึงความหมายของอุปมาในมัทธิ ว 25:14-30 โดยเฉพาะอย่างยิง่ จงกล่าวถึง
หน้าที่ของมนุษย์ในการทางาน
12. จงกล่าวถึงอิทธิ พลของพระคริ สต์ในด้านวรรณคดีอย่างย่อ ๆ
13. พระองค์ทรงมีอิทธิพลเหนือศิลปในด้านไหนบ้าง?
14. ทาไมเราจึงพูดว่าพระคริ สต์ทรงช่วยเหลือมนุษย์มากยิง่ กว่าผูอ้ ื่นใดในโลก?
15. ตัวอย่างของพระคริ สต์ในการช่วยเหลือคนอื่นนั้นดลใจมนุษย์ให้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
อย่างไรบ้าง?
16. เราสามารถปรนนิบตั ิผอู ้ ื่นได้อย่างไร?
17. พระคริ สต์ทรงมีอิทธิ พลเหนื อมนุษย์เป็ นอย่างมากในทุกยุคทุกสมัยได้อย่างไร เมื่อ
พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 33 ปี เท่านั้น?
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