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หมวดวิชา : การทวีคูณ
หลักสูตรยอย : กลยุทธการสอน
คํานํา
วิชาของหลักสูตรนี้คือ “กลยุทธการสอน”
“การสอน” คือใหความรูแกอีกผูหนึ่ง การสอนพระคัมภีรรวมถึงการสื่อความรูและการสาธิตวิธี
นําความรูนั้นไปประยุกตใชกับชีวิตสวนตัวและการรับใช
“กลยุทธ” คือ วิธีที่ถูกใชเพื่อที่จะไดรับความสําเร็จตามเปา ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่
ตัง้ ไว ในทางการทหาร วิชา “กลยุทธ” ใชสอนทหารถึงวิธีที่จะใชอาวุธเพื่อใหประสบความสําเร็จที่มี
ชัยชนะเหนือขาศึก
เปนความจริงเชนนั้นในโลกสงครามฝายวิญญาณ ถาเราใชวิธีของพระเจาหรือ “กลยุทธ” เรา
สามารถเอาชนะขาศึกฝายวิญญาณได ซึ่งก็รวมถึงชนะโลก เนื้อหนังและซาตานกับอํานาจทุกชนิด
ของมัน
ใน “กลยุทธการสอน” คุณจะเรียนรูวิธีใชอาวุธฝายวิญญาณอันยิ่งใหญ อาวุธนั้นคือ ดาบแหง
พระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 6:17) คุณจะไดเรียนรูกลยุทธในการเทศนาและกล
ยุทธในการสอนพระวจนะของพระเจาเพื่อเปาหมายในการทําใหศัตรูตองพายแพ
หลักสูตรนี้ใชพระวจนะของพระเจา พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะเปนการเปดเผยทุกสิ่งซึ่งการ
สอนทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนพระคัมภีรทั้งสิ้น ในการสอนพระคัมภีร ครูก็ดี วิชาก็ดีและวิธีตางๆ
จําตองสอดคลองกลมกลืนเปนอยางดีกับพระคัมภีร
การสอนไมเปนเพียงแตการสื่อความรูในหลักคําสอนหรือรายละเอียดเทานั้น นักศึกษาตองมี
ประสบการณกับพระเจา ไมใชเรียนรูเพียงแตรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค
การสอนคือ การสงผาน (การใหออกไป) ทั้งชีวิตและแบบอยางในการดําเนินชีวิต
ชีวิต ของผูสอนนั้นจะตองถูกมอบใหแกนักศึกษาดวย คือ ชีวิตใหมในพระเยซูคริสตโดยการ
บังเกิดใหมฝายวิญญาณ (ยอหน 3)
แบบอยางในการดําเนินชีวิต ของผูสอนนั้นก็จําเปนตองถูกสงออกไปดวย นั้นคือราชอาณา
จักรของพระเจา นักศึกษาจะตองถูกสอนวิธีที่จะดํารงชีวิตในฐานะ “ประชากรของพระเจา” ในราช
อาณาจักรนี้ตองเรียนรูทั้งสิทธิพิเศษและตองรับผิดชอบตอตําแหนงนั้น
บางครัง้ เรามักจะเคยพอใจกับการขอยืมระบบการศึกษาที่มนุษยคิดขึ้นมาใช แทนที่จะเรียนรู
และนําเอาพระวจนะของพระเจาที่พระองคทรงสําแดงใหมาใชเกี่ยวกับการสอนดวย
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หลักสูตรนี้มุงเนนที่เนื้อหาของพระคัมภีรและวิธีการสอน คุณจะทั้งเรียนรูและสามารถนําเอา
วิธขี องพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสตไปประยุกตใชไดจริงๆ คุณจะเขาใจหนาที่ของพระ
เจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนของคุณ
หัวขอสําคัญไดใหไวเพื่อการจําแนกผูฟง การบอกวัตถุประสงค การเตรียมบทเรียน การใช
วิธกี ารสอนตางๆ และการประเมินผลการสอนของคุณ
มีการตรวจสอบสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา และหัวขอสําคัญไดใหไวเพื่อการ
เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร
คุณจะเรียนรูทั้งวิธีที่จะฝกผูอื่นใหสอนได และวิธีที่จะปรับปรุงการสอนของคุณ เพื่อที่จะใหผู
ไมรูหนังสือเรียนไดรูเรื่อง (คนที่ไมสามารถอานออกเขียนได)
ถาคุณเรียนหลักสูตรของสถาบันนี้ตามระเบียบที่มีการแนะนําไว
นีค่ ือหลักสูตรที่สองของ
หมวดวิชาในหัวขอ “การทวีคูณ” หลักสูตรทั้งหมดในหมวดวิชานี้อธิบายวิธีที่จะเพิ่มพูนโดยการแบง
ปนความจริงฝายวิญญาณที่คุณเรียนไปแลวกับผูอื่น
หลักสูตรอื่นในหมวดวิชาเดียวกันนี้รวมถึง “ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก” “วิธีการเพิ่ม
พูนคริสตจักร” และ “หลักการของฤทธิ์อํานาจฯ”

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อจบหลักสูตรนี้คุณสามารถที่จะ
− อธิบายความแตกตางระหวางตําแหนงของครู
ของประทานในการสอนและพระมหา
บัญชาที่ใหผูเชื่อทุกคนสอนได
− สรุปพระราชภาระกิจสําคัญและวิธีของพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสต
− อธิบายหนาที่ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
− ใชวิธีการของพระคัมภีรในการสอน
− อธิบายหนาที่อันเปนภาระกิจของครู
− ทํารายการคุณสมบัติของครูตามพระคัมภีร
− จําแนกผูฟง (รูวาผูฟงเปนคนชนิดใดบาง)
− บอกวัตถุประสงคในการสอน
− สอนบทเรียนจากพระคัมภีร
− อธิบายสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา
− เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร
− พัฒนาและใชเครื่องชวยในการดูและการฟง
− ประเมินผลการสอนและการเทศนาของคุณ
− ฝกผูอื่นใหสอนได
− เลือกและพัฒนาหลักสูตรตามพระคัมภีร
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− ปรับปรุงการสอนแกผูที่ไมรูหนังสือ

บทที่ 1
คํานําเขาสูการสอน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
 บอกถึงขออางอิงในพระคัมภีรใหม ซึ่งสั่งใหผูเชื่อมีภาระที่ตองออกไปเพื่อที่จะสอน
 ใหคํานิยามคําวา “สอน” “ผูสอน” และ “การสอน”
 อธิบายวาทําไมเราจึงจําเปนตองมีผูสอน
 อธิบายความแตกตางระหวางตําแหนงความเปนผูนําของผูสอนและของประทานการ
พูดในการสอน
 วิจยั วาใครคือผูที่ตองถูกสอน
 แจกแจงวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการในการสอน
 ทํารายการคําตักเตือนจากพระคัมภีรแลวมอบใหแกผูสอน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ
เรา ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว
อยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:19-20

นี่แหละเราจะ

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1

-4 -

คํานํา
คุณเคยอธิบายใหคนอื่นเขาใจถึงบางสิ่งบางอยางซึ่งเขาไมรูบางไหม บางทีคุณอาจแสดงให
เขารูวิธีที่จะทํางานบางสิ่งบางอยางใชไหม
ถาใชละก็ คุณเองไดเคยมีประสบการณในการสอนมาแลว
คุณอาจจะถามตัวเองวา “ทําไมฉันจะตองศึกษาบทเรียนนี้อีก ทําไมฉันจึงเลือกสมัครหลักสูตร
กลยุทธการสอน ละ”
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูวา ทําไม ผูเ ชื่อแตละคนตองรูจักวิธีที่จะสอน คุณจะไดเรียนรูอีกวา ที่
วาใหสอนนั้นหมายความวาอะไร วัตถุประสงคใหญในการสอนคืออะไร ทําไมจึงจําเปนตองมีผูสอน
และใครคือผูที่ควรถูกสอน
คุณจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางตําแหนงความเปนผูนําของผูสอนกับของประทานแหง
การสอน และคําบัญชาทั่วไปแกผูเชื่อทุกคนที่จะออกไปสอน
คุณจะไดเรียนรูอีกถึงความรับผิดชอบที่เขมงวดในการสอนในกรณีที่คุณศึกษาคําเตือนพิเศษ
จากพระคัมภีร

หนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหสอน
จากจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระคัมภีร พระเจาทรงบัญชาประชากรของพระองค
ใหสั่งสอนพระวจนะของพระองค
“และจงใหถอยคําที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจทาน
และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน
เมื่อทานนั่งอยูในเรือนเดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถอยคํา
นั้น” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7
การสั่งสอนพระวจนะของพระเจาเปนความรับผิดชอบของผูเชื่อทุกคนในสมัยพระคัมภีรเดิม
หลังจากสิ้นพระชนมและการฟนขึ้นจากความตายและกอนการเสด็จกลับสูสวรรค พระเยซู
คริสตประทานคําสั่งสอนที่สําคัญแกเหลาสาวกของพระองควา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ
เรา ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเรา
จะอยูกับเจาเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:19-20
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สาวกทุกคนของพระเยซูตองออกไปสั่งสอน “ชนทุกชั้น” พวกเขาจําเปนตองนําผูคนใหมาสู
การกลับใจและใหรับบัพติศมาเขาสวนในองคพระคริสต จากนั้นก็ตองสั่งสอนตอไปใน “สิ่งสารพัด”
ซึ่งพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว
ได

ทุกคนผูปรนนิบัติองคพระผูเปนเจาจึงตองเปนผู “เหมาะสม” หรือ “สามารถ” ที่จะสั่งสอนผูอื่น
“ฝายผูรับใชขององคพระผูเปนเจาตองเหมาะสมที่จะเปนครู” 2 ทิโมธี 2:24

ผูเ ชือ่ ที่เปนผูใหญแลวทุกคนควรมีสวนเกี่ยวของในการสอนผูอื่น เปาโลกลาวทักทวงอีกใน
เรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา ทานทั้งหลายตองกินนํ้านมไมใชอาหารแข็ง” ฮีบรู
5:12
ผูเ ชือ่ เหลานี้ยังไมเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งควรจะสอนผูอื่นได พวกเขายังคง
ตองการการสอนหลักธรรมเบื้องตน (พระวจนะที่เปนเสมือนนํ้านม) แกตนเองอีก
ผูเชื่อทุกคนจําเปนตองสั่งสอน นี่คือเหตุผลวาทําไมวิชาวาดวยเรื่องการสอนนี้จึงเกี่ยวของ
กับคริสเตียนทุกคน

คําจํากัดความของการสั่งสอน
คําวา “สั่งสอน” หมายถึง แนะนํา แสดงใหดู สาธิต แจงใหทราบ ใหความรู ฝกและนําทาง
การศึกษาแกผูอื่น
“ผูสอน” คือผูที่ทําหนาที่สั่งสอน
“การสอน” คือการแนะนําและการฝกอบรมผูอื่น

ทําไมเราจึงจําเปนตองมีผูสอน
การสอนและการเทศนาโดยผูเชื่อที่แทจริงเปนวิธีที่พระเจาไดทรงเลือกใชเพื่อใหขาวประเสริฐ
ของพระองคออกไปถึงชนชาติตางๆ
จงอานเรื่องของขันทีชาวเอธิโอเปย (ผูนํา) ในกิจการ 8:26-40 ชายผูนี้อยูในสถานที่ซึ่งมี
ความเหมาะสมทางฝายวิญญาณ เขาอยูในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิหารแหงการนมัสการ
(กิจการ 8:27)
เขากําลังอานหนังสือเลมที่เหมาะสม เขากําลังอานพระคัมภีรตอนหนึ่งซึ่งเปนพระวจนะของ
พระเจาในหนังสืออิสยาห 53:7 (กิจการ 8:30)
แตเขายังคงตองการใครสักคนที่จะชวยเขาใหเขาใจ เขาจําเปนตองมีผูสอน พระเจาจึงสงฟลิป
ใหมาเพื่อที่จะสอนเขา ขันทีผูนั้นยอมรับในขาวประเสริฐและไดรับบัพติศมาในนํ้าดวย
ถาปราศจากผูสอน ประชากรที่ยังไมไดรับความรอดก็เปนเชนเดียวกับแกะที่ปราศจากผูเลี้ยง
พวกเขาไมเขาใจวาจะไปทางไหนดี
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“ครัน้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ” มาระโก 6:34
แมผูที่เชื่อแลวก็มีปญหาเพราะปราศจากการสั่งสอนที่ถูกตอง พระเจาตรัสไววา
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู” โฮเชยา 4:6

วัตถุประสงคใหญ
มีวัตถุประสงคสําคัญอยูสองประการในการเทศนา และการสอนพระคัมภีรคือ การประกาศ
ขาวประเสริฐและการสรางสาวก พระเจาทรงใชผูเชื่อซึ่งเปนสวนของคริสตจักรของพระองค เพื่อที่จะ
กระทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงคทั้งสองนี้
คริสตจักรคือ กลุมของประชาชนผูไดยินและตอบสนองตอการทรงเรียกของพระเจา และมา
อยูร วมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีความเชื่อในองคพระเยซูคริสต นั่นก็คือประกอบกันขึ้นดวยผู
เชือ่ แททั้งหมดผูที่ไดกลับใจจากบาปและยอมรับพระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด
คริสตจักรทองถิ่นแตละแหงคือสวนของสิ่งที่พระคัมภีรใหมเรียกวา “พระกายของพระคริสต”
คําวา “พระกายของพระคริสต” นั้นคือ คริสตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อทุกอายุและทุกสมัยในทุกสวน
ของโลก
คริสตจักรถูกเรียกวา “พระกายของพระคริสต” เพราะวานั่นคือความหมายซึ่งพระเจาทรงใช
เปนทางผานใหวัตถุประสงคของพระองคไดถูกทําใหสําเร็จในโลกปจจุบัน พระเยซูคือศีรษะของคริสต
จักร ผูเชื่อคือ พระกายของพระองคซึ่งมีหนาที่ดํารงรักษาวัตถุประสงคของพระเจาในโลกนี้
วัตถุประสงคสําคัญของพระเจาในโลกนี้ถูกอธิบายไวในหนังสือเอเฟซัส
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตาม
พระเจตนารมณของพระองค ซึ่งพระองคทรงดํารงไวในพระคริสต
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวม
ทุกสิง่ ทัง้ ที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต” เอเฟซัส 1:9-10
ในพระเยซูนั้น เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือได
รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค” เอเฟซัส 1:7
วัตถุประสงคของพระเจาก็คือใหทุกคนถูกนําเขาสูการมีสัมพันธภาพเปนสวนตัวกับพระองค
โดยทางพระเยซูคริสต
วิธีการของพระองคในการกระทําใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคนี้ก็คือ
เพื่อที่จะใหใชโดยทางคริสตจักร
“ประสงคใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญา
อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้
ทัง้ นีก้ ็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซึง่ พระองคไดทรง
กระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา” เอเฟซัส 3:10-11
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ผูเชื่อแตละคนจําเปนตองแบงปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
และนําผูเชื่อมาสูการมี
สัมพันธภาพที่ถูกตองกับพระเจา การทําเชนนี้เรียกวา “การประกาศขาวประเสริฐ”
แตจงอานขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้อีก
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไป สัง่ สอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของ
เรา ใหรบั บัพ ติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึง่ เราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:19-20
หลังจากการยอมรับขาวประเสริฐแลว ผูเชื่อใหมตองถูกสอนถึง “สิ่งสารพัด” ซึ่งพระเยซูทรง
บัญชาไว เขาตองเรียนรูวิธีดําเนินชีวิตในราชอาณาจักรใหมของพระเจา ซึ่งบัดนี้เขาเปนผูมีสวนรวม
อยูในนั้น การสอนชนิดนี้ถูกเรียกวา “การสรางสาวก”
การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก
เทศนาพระคัมภีร

คือวัตถุประสงคใหญของการสอนและการ

ใครบางที่เราควรไปสั่งสอน
เราสั่งสอนคนสองกลุมใหญๆ ดวยกัน

ชนทุกชาติ
เราตองสั่งสอนผูที่ยังไมเชื่อ คนทุกคนในชนทุกชาติตองไดยินเรื่องราวของขาวประเสริฐ เรา
สามารถกระทําใหบรรลุความสําเร็จไดโดยการสอนและการเทศนาพระวจนะของพระเจา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ
เรา ใหรับบัพ
ติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” มัทธิว 28:19

คนที่ซื่อสัตย
เราตองสอนคนที่ “ซื่อสัตย” ทั้งหญิงและชายดวย คือผูที่กลายมาเปนผูเชื่อในพระเยซูคริสต
“สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นีแ่ หละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:20
คนเหลานี้จําเปนตองเขาสูขบวนการตอไปโดยการออกไปสั่งสอนผูอื่นอีก
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“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” 2 ทิโมธี 2:2
คนที่ไดรับการสั่งสอนแลวแตละคนจําเปนตองสอนผูอื่น ผูซึ่งมีความสามารถที่จะสอนอีกตอ
ไป นีค่ ือโครงสรางของการสอนอยางตอเนื่องกัน ซึ่งเปนการเพิ่มแบบทวีคูณอยางรวดเร็วในการที่จะ
แผขยายเรื่องราวของขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก
“สวนผูที่รับคําสอน
จงแบงสวนที่ดีทุกอยางใหแกผูที่สอนตนเถิด”
กาลาเทีย 6:6

ชนิดตางๆ ของครู
ในทางโลกมีครูอยูหลายแบบและหลายอยาง มีครูในโรงเรียนทั่วไปทุกระดับ นับจากวัยเด็ก
จนถึงขั้นวิทยาลัย
สําหรับทุกอาชีพก็มีผูสอนอยูในสายงานซึ่งสามารถสอนผูอื่นใหปฏิบัติหรือบริการพิเศษได
แตเมื่อเราพูดถึงครูในหลักสูตรนี้ เรามิไดกําลังกลาวถึงครูในระบบของโลกแหงการศึกษา แต
เรากําลังพูดถึงครูซึ่งพระเจาเปนผูจัดตั้งขึ้นในคริสตจักร และมีภาระหนาที่ในการสอนผูเชื่อในพระเจา
คุณก็ไดเรียนรูแลววา ผูเชื่อทุกคนจําเปนตองสอนผูอื่นถึงเรื่องขาวประเสริฐ (การประกาศขาว
ประเสริฐ) และสั่งสอนผูเชื่อใหม (การสรางสาวก) นอกเหนือไปจากภาระหนาที่ที่จะตองสอนตามที่
กลาวมานี้โดยทั่วๆ ไปแลว พระเจายังทรงใหผูเชื่อบางคนมีของประทานพิเศษแหงการสอน
“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึ่งอัครทูต
สองผูเผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย” 1 โครินธ 12:28
“ของประทานของพระองคก็คือใหบางคนเปนอาจารย” เอเฟซัส 4:11
มีความสามารถพิเศษหลายชนิดที่พระเจาทรงประทานใหซึ่งถูกเรียกวา “ของประทานฝาย
วิญญาณ” ความสามารถเหลานี้ทําใหผูเชื่อมีความสามารถเพื่อที่จะกระทําใหวัตถุประสงคของพระ
เจาประสบผลสําเร็จในงานรับใช
มีของประทานฝายวิญญาณสองอยางในการสอน มีครูซึ่งอยูในตําแหนงของผูนํา และของ
ประทานในการพูดเพื่อการสั่งสอน คนทีม่ ีของประทานเหลานี้จะมีความสามารถพิเศษในการสื่อความ
หมายของพระวจนะของพระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ วิถีทางเฉพาะเชนนั้นซี่งสามารถทําใหผูอื่น
เกิดการเรียนรูและนําเอาสิ่งที่ถูกสอนไปประยุกตใชได ความสามารถในการสอนของเขามีมากเกิน
กวาผูเชื่อทุกคนควรจะมีสําหรับการประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก เขาเหลานั้นไดรับการ
เจิมและมีความรูสึกถึง “การทรงเรียก” หรือมีความกระหายอยางเรงรอนที่จะสอนเทศนาพระวจนะ
ของพระเจา
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พระเจาทรงจัดตั้งครูเหลานี้ไวในตําแหนงผูนํา เพื่อเปนผูนําทางกิจการและเรื่องราวตางๆ
ของคริสตจักร กิจการ 13:1-4 อธิบายถึงการสอนของผูที่มีตําแหนงผูนํา
ผูอื่นก็อาจไดรับการเจิมเปนพิเศษจากพระเจาเพื่อที่จะสอน
แตเขามิไดมีตําแหนงผูนําใน
คริสตจักร เขาเพียงแตทําหนาที่สอนเทานั้น เขามิไดเปนผูนําในกิจการตางๆ ของคริสตจักร
ไมใชทุกคนที่มีตําแหนงในการเปนครู มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณในการสอน
เปาโลเขียนไววา
“ทุกคนเปนอัครทูตหรือ ทุกคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทุกคนเปนครู
บาอาจารยหรือ” 1 โครินธ 12:29
คําตอบของคําถามเหลานี้ก็คือ “ไมใช” มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณเหลานี้
พระกายของคริสตก็คลายคลึงกับรางกายของมนุษย
แตละบุคคลมีตําแหนงที่ตางกันเชน
เดียวกับอวัยวะแตละอยางของรางกายมีหนาที่แตกตางกัน

“เพราะวาในรางกายอันเดียวนั้น
นั้นๆ มิไดมีหนาที่เหมือนกันฉันใด

เรามีอวัยวะหลายอยางและอวัยวะ

พวกเราผูเปนหลายคนยังเปนกายอันเดียวในพระคริสตและเปนอวัยะ
แกกันและกันฉันนั้น
และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกัน ตามพระคุณที่ไดประทานใหแก
เราคือ ...ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ...ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน”
โรม 12:4-7
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ เพราะวาเมื่อพระกายทั้ง
หมดกําลังทํางานอยางเหมาะสมโดยมีแตละคนอยูในที่ที่เหมาะสมของเขาแลว เปาหมายของพระเจา
ยอมเกิดผลสมบูรณได
“คือเนือ่ งจากพระองคนั้น รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอกันสนิทและประสาน
กันโดยทุกๆ ขอตอที่ทรงประทานไดจําเริญเติบโตขึ้นดวยความรัก เมื่ออวัยวะ
ทุกอยางทํางานตามความเหมาะสมแลว” เอเฟซัส 4:16
โปรดจําไววา แมวาคุณไมมีของประทานพิเศษในการสอน พระเจาก็ไดทรงเรียกผูเชื่อทุกคน
มาเพือ่ ที่จะใหออกไปสอนขาวประเสริฐของพระองคแกชนทุกชาติในการประกาศ และใหฝกผูเชื่อใหม
ในขบวนการสรางสาวก

อะไรบางที่เราควรสอน
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พระวจนะของพระเจาคือ สิทธิอํานาจซึ่งการสอนพระคัมภีรทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนนั้น
พระวจนะของพระเจาทั้งหมดที่ไดรับการทรงสําแดงมาจะตองถูกสอนออกไป
เมื่อคุณสอนพระวจนะของพระเจา คุณตองไมเพียงแตสอนในแงที่เปนแคลัทธิคําสอนหรือการ
เสนอรายละเอียดในแงของความจริงเทานั้น คุณตองบอกถึงชีวิตและแบบอยางของชีวิตแกเขาดวย
คุณตองสงผานชีวิตของพระเยซูไปถึงเขาและเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนําพาคนทุกคนใหเขามีสัมพันธ
ภาพกับพระองค คุณตองสอนแบบอยางของชีวิตซึ่งเปนของราชอาณาจักรของพระเจาในลักษณะที่ผู
เชื่อใหมตองกลายเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรนั้น
หนังสือเลมอื่นและอุปกรณตางๆ อาจถูกนํามาใชในการสอน แตทุกสิ่งทุกอยางที่นํามานั้น
จะตองสอดคลองกันกับพระวจนะของพระเจา
ตอไปในหลักสูตรนี้คุณจะไดศึกษาในรายละเอียดเนื้อหาของการสอนพระคัมภีรมากขึ้น เชน
คุณจะไดเรียนรูวาพระเยซูสอนอะไรบาง ซึ่งคริสตจักรในยุคแรกไดดําเนินการสอนตอไปในสิ่งที่พระ
องคทรงมีพระบัญชาไวหลังจากที่พระองคไดเสด็จกลับสูสวรรค

ถอยคําแหงคําตักเตือน
มีคําตักเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งพระเจาประทานใหเกี่ยวกับการสอน

การสอนตองตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะพระเจา มิใชบนคําสอนของมนุษย
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิไดดวยเอาบัญญัติของมนุษยมาตู
วาเปนพระดํารัสสอนของพระเจา” มาระโก 7:7
การสอนกฏระเบียบ คําสั่งและลัทธิคือ “ความเปลาประโยชน” ซึ่งหมายความวาการทําเชนนี้
ไมประสบผลสําเร็จและไมทําใหเกิดวัตถุประสงคที่ดี
การสอนพระคัมภีรไมใชสิ่งที่วางรากฐานอยูบนสติปญญาของมนุษย
“เรากลาวถึงเรื่องสิ่งเหลานี้ดวยถอยคําซึ่งมิใชของมนุษยสอนไว แต
ดวยถอยคําซึ่งพระวิญญาณไดทรงสั่งสอนคือ เราไดอธิบายความหมายของ
เรือ่ งฝายวิญญาณใหคนที่มีพระวิญญาณฟง” 1 โครินธ 2:13
พระปญญาของพระเจาสามารถทําใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของพระองคไดในชีวิต
ของบุคคลเหลานั้นที่ไดรับการสั่งสอน
“คือทีพ่ ระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี
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พระองคนั้นแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหมีสติปญญาทุกอยาง เพื่อที่จะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต” โคโลสี 1:27-28

ผูสอนตองดําเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
“ฉะนัน้ ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนา
วาไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา
ทานผูท สี่ อนวาไมควรลวงประเวณี ตัวทานเองลวงประเวณีหรือเปลา
ทานผูรังเกียจรูปเคารพ ตัวทานเองปลนวิหารหรือเปลา” โรม 2:21-22 (ดูมั
ทธิว 5:19 ดวย)
ครูตองดําเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว เพราะวาพวกเขาจะถูกพิพากษาตามพื้นฐานของ
สิง่ ที่พวกเขาไดสั่งสอนไปแลว
“ดูกอนพี่นองของขาพเจา อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลย
เพราะทานก็รูวาเราทั้งหลายที่เปนผูสอนนั้น จะไดรับการพิพากษาที่เขมงวด
กวาผูอื่น” ยากอบ 3:1
ครูผสู อนตองมีความรูที่เปนประสบการณจากพระวจนะของพระเจา ซึ่งหมายความวาเขาตอง
เขาใจโดยทางประสบการณของเขาเอง (ไมเพียงแตมีความรูทางสมองเทานั้น) ในสิ่งที่เขากําลังสอน
อยู
เปาโลกลาวถึงคนเหลานั้นวา
“และแมวาเขาไมเขาใจคําที่เขากลาว ทั้งสิ่งที่เขายืนยัน
เขาก็ยัง
ปรารถนาเปนครูสอนธรรมบัญญัติ” 1 ทิโมธี 1:7

คุณเอง

การเขาใจไดมาจากการผานประสบการณและการนําเอาพระวจนะพระเจาไปใชในชีวิตของ

และจะมีครูเทียม
“แต ว าไดมี คนที่ ปลอมตั วเปนผูเผยพระวจนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้น
เชนเดียวกับที่จะมีผูสอนผิดเกิดขึ้นในพวกทานทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉา
ลัทธิอันจะใหถึงความพินาศเขามาเสี้ยมสอน จนถึงกับปฏิเสธองคพระผูเปน
เจาผูไดทรงไถเขาไว ซึ่งจะทําใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน” 2 เปโตร 2:1
ครูที่สอนผิดบางคนจะดึงดูดฝูงชนจํานวนมาก เพราะวาเขาพูดแตสิ่งที่ประชาชนตองการฟง
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“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคําสอนที่มีหลักไมได
รวมครูไวใหสอนในสิ่งที่เขาขอบฟง เพื่อบรรเทาความอยาก
4

แตเขาจะรวบ

เขาจะเลิกฟงความจริง และจะหันไปฟงเรื่องนิยายตางๆ” 2 ทิโมธี 4:3-

ครูที่สอนผิดพลาดหลายคนจะมีแรงจูงใจในการสอนที่ผิด พวกเขาจะพากันสอนเพื่อใหไดผล
ประโยชนทางการเงิน
“จําเปนตองใหเขาสงบปากเสีย ดวยเขาพลิกควํ่าทั้งครัวเรือนใหเสีย
ไป โดยสอนสิ่งที่ไมควรจะสอนเลย เพราะมักได” ทิตัส 1:11
คุณตองไมยอมรับลัทธิคําสอนของผูสอนเท็จ
“แมแตเราเอง หรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน
ซึง่ ขัดกับขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นจะตองถูกแชงสาป
ตามที่เราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวาถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอื่นแกทานที่ขัดกับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูก
แชงสาป” กาลาเทีย 1:8-9

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
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2. จงเขียนขออางอิงจากพระคัมภีรใหมซึ่งสั่งใหผูเชื่อมีหนาที่ซึ่งจะตองออกไปสั่งสอน

3. จงใหคําจํากัดความเหลานี้
สั่งสอน
ครูผูสอน
การสอน
4. ทําไมเราจึงจําเปนตองมีผูสอน
5. จงอธิบายความแตกตางระหวางตําแหนงของผูนําและของประทานในการสอน

6. ขอความนี้ ถูก หรือ ผิด “ผูเชื่อทุกคนไมมีของประทานหรือตําแหนงผูนําในการสอน แตผูเชื่อทุก
คนจําเปนที่จะตองสอน” ขอความนี้
7. ใครบางที่เราตองสั่งสอน
8. อะไรคือวัตถุประสงคใหญสองประการของการสอนพระคัมภีร
และ
9. จงเขียนคําเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการสอนซึ่งไดอภิปรายไวในบทเรียนนี้แลว

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
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“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระ

นามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวก
เจ
ไว นี่แหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:19-20
2.

มัทธิว 28:19-20

3.

คําวา “ผูสอน” หมายถึง แนะนํา แสดงใหดู สาธิต แจงใหทราบ ใหความรู ฝก และนําทางการ

ศึกษาแกผูอื่น
“ผูสอน” คือ ผูที่ทําหนาที่สั่งสอน
“การสอน” คือ การแนะนําและการฝกอบรมผูอื่น
4.

เราจําเปนตองมีผูสอน เพราะวาเขาเปนผูชวยอธิบายพระวจนะพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อ (การ

ประกาศขาวประเสริฐ) และแกผูที่เชื่อแลว (การสรางสาวก) ปราศจากผูสอนประชาชนก็เปนเชนฝูง
แกที่
ปราศจากผูเลี้ยง
5.

ตํแา หนงผูนําของ “ครูผูสอน” คือผูที่นําและนําทางคริสตจักรนอกเหนือไปจากการสอน ผูที่มี

ของประทานในการสอนมีหนาที่สอนแตไมมีตําแหนงผูนําในคริสตจักร
6.

ขอความนั้น ถูก

7.

เราจําเปนตองออกไปสั่งสอนชนทุกชาติและคนที่ซื่อสัตยผูที่สามารถที่จะสอนผูอื่นตอไปอีก

8.

วัตถุประสงคใหญสองประการในการสอนคือ การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก

9.

คําเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งไดอภิปรายในบทนี้ไปแลวก็คือ
- การสอนตองตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะพระเจา มิใชบนคําสอนขของมนุษย
- ผูสอนตองดําเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
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- และจะมีครูเทียม

เพื่อศึกษาตอไป
1.

2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือยูดาหมีรายการบอกบุคลิกลักษณะสวนตัวบางประการซึ่งทําให
เรา

สามารถใชเพื่อรูจักครูสอนเท็จ
2.

ถาคุณไมทราบวาพระเจาทรงประทานของประทานฝายวิญญาณอะไรแกคุณละก็ คุณควรได
รับ

หลักสูตรของสถาบันนี้เรื่อง “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหสามารถคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณของคุณ
3.

หลักสูตรของสถาบันนี้เรื่อง “การประกาศขาวประเสริฐที่เปนเหมือนกับเชื้อขนมปง” ซึ่ง
อธิบาย

วิธที จี่ ะประกาศในลักษณะซึ่งการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณจะตอเนื่องไปอยางไมหยุดยั้ง เชนเดียวกับ
เชื้อทําใหขนมปงทั้งกอนขึ้นฟู
4.

หลักสูตรของสถาบันเรื่อง “วิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร” ซึ่งใหรายละเอียดถึงวิธีที่จะสรางผูเชื่อ

ใหมใหเปนสาวก
5.

จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ของครูผูสอนในพระคัมภีรใหม ใครที่คิดวานาจะเปนผูนําในการ
เปนผู

สอนใครนาจะมีเพียงของประทานในการพูดถอยคําแหงการสอน
- อปอลโล : กิจการ 18:24-25
- อควิลลาและปริสซิลลา : กิจการ 18:26
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- เปาโล : กิจการ 20:20-21, 27, 21:28
- ผูไมทราบชื่อ : กิจการ 13:1
- เปโตร : กิจการ 5:28-29
6.

ในบทนีค้ ณ
ุ ไดเรียนวาจากเริ่มตนประวัติศาสตรทางพระคัมภีร พระเจาทรงสั่งใหประชากรของ

พระองคสั่งสอนพระวจนะของพระองคศึกษาตอไปในวิชา “การสอน” นี้จากพระคัมภีรเดิมโดยการอาน
ขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ
33:10

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:9,10,14; 6:9,20; 5:31; 11:19; 17:11; 20:18; 24:8; 31:19;

7.

อพยพ 4:12,15; 18:20; 24:12; 35:34
เลวีนิติ 10:11; 14:57
สดุดี 119:99
สุภาษิต 9:9; 16:23
มีคาห 3:11
2 พงศาวดาร 17:7
เอสรา 7:10
ผูวินิจฉัย 3:2; 13:8
1 ซามูเอล 12:23
2 ซามูเอล 1:18
1 พงศกษัตริย 8:36
2 พงศกษัตริย 17:27
ตอไปนี้คือบางสิ่งซึ่งพระเจาตองการที่จะสอนเรา

8.

สดุดี 18:34; 25:4-12; 27:11; 32:8; 34:11; 45:4; 51:13; 71:17; 86:11; 90:12; 94:10,12;
105:22; 119:12,68,99,102,104,124,135,171; 143:10; 144:1
2 ซามูเอล 22:35
อิสยาห 2:3; 28:9,26; 48:17
1 พงศาวดาร 25:7
มีคาห 4:2
จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้เรื่องการสั่งสอน
สดุดี 2:10
สุภาษิต 5:13; 1:2-8; 4:1,13; 6:23; 8:10,33; 9:9; 10:17; 12:1; 13:1; 15:33; 19:20,27;
21:11; 23:12,23; 24:32
อิสยาห 8:11
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ลูกา 1:4
โรม 2:18
ฟลิปป 4:12
2 ทิโมธี 3:16
มีผลลัพธที่รายแรงมากสําหรับการปฏิเสธการสอนของพระเจา จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้
สุภาษิต 1:7; 5:12,13,23; 13:18; 15:5,32; 16:22
เยเรมีย 17:23; 32:33
สดุดี 50:17
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บทที่ 2
ครูที่มาจากพระเจา : พันธกิจ
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
- อธิบายหนาที่ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน
- พิสจู นวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระอาจารยที่ยิ่งใหญที่สุด พระองคทรงมีชีวิตเปนแบบอยาง
สําหรับทุกคนที่จะประพฤติตาม
- อธิบายพันธกิจของพระเยซูในฐานะที่เปนครูที่มาจากพระเจา
- สรุปถึงสถานที่ เวลาและบุคคลซึ่งพระเยซูทรงสั่งสอน
- ใหขอ พระคัมภีรอางอิงซึ่งยืนยันวาเราทั้งหลายคือผูที่พระเยซูทรงสงออกไปในลักษณะเดียว
กันกับทีพ่ ระเจาสงพระองคเองมา
- บอกถึงงานพันธกิจของคุณในฐานะเปนครูผูมาจากพระเจา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ชายผูน ไี้ ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารย
เจาขา พวกขาพเจาทราบอยูวาทานเปน ครูทมี่ าจากพระเจา เพราะไมมีผูใด
กระทําหมายสําคัญซึ่งทานไดกระทํานั้นได นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยูดวย”
ยอหน 3:2

คํานํา
ในบทนีค้ ุณจะไดเรียนรูถึงหนาที่ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
พระคัมภีร
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของงานพันธกิจของพระเยซู “ครูที่มาจากพระเจา”
จากการศึกษาสิ่งเหลานี้คุณจะคนพบเปาหมายอันสูงสงของงานพันธกิจของตัวคุณเองในฐานะ
ทีเ่ ปนครูคนหนึ่ง
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ตัวแทนจากสวรรคเพื่อมาสอนพระคัมภีร
การสอนพระคัมภีรประกอบดวยฤทธิ์อํานาจจากตัวแทนที่มาจากสวรรคซึ่งหมายถึงวามีอํานาจ
ฝายวิญญาณที่อยูเบื้องหลังการสอนเชนนี้ ไมใชเพียงแตเปนการสอนของมนุษยเทานั้น
ตัวแทนทีม่ าจากสวรรคในการสอนพระคัมภีรคือ พระเจาพระบิดา พระบุตรพระเยซูคริสตและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาพระบิดา
ในบททีแ่ ลวคุณก็ไดเรียนรูแลววา
พระเจาทรงเปนผูตั้งใหผูเชื่อบางคนในคริสตจักรมีของ
ประทานฝายวิญญาณและมีหนาที่ในการสั่งสอน (เอเฟซัส 4:11)
ในการสอนพระคัมภีรนั้น เนื้อหาสาระซึ่งตองถูกนําไปสอนไดแกพระวจนะของพระเจา คุณจะ
ไดเรียนรูเ กีย่ วกับสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นในบทตอไปขณะที่คุณศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับครูที่มาจากพระเจา
พระเจาพระบิดาคือผูที่สงพระเยซูคริสตใหมายังโลกนี้เพื่อที่จะสอนพวกเราเกี่ยวกับพระองคเอง
และเพือ่ ที่จะใหความรอดแกมวลมนุษยชาติ
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของ
พระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร
เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษ
โลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น” ยอหน 3:16-17

พระเยซูคริสต
พระเยซูคริสต พระบุตรของพระเจาคือ ครูฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดของทุกยุคทุกสมัย
พระเยซูถกู สงใหมายังโลกนี้โดยพระเจาพระบิดา
“ชายผูน ไี้ ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืน ทูลพระองควา “ทานอาจารย
เจาขา พวกขาพเจาทรงอยูวาทานเปนครูทมี่ าจากพระเจา
เพราะไมมีผูใด
กระทําหมายสําคัญซึ่งทานไดกระทํานั้นได
นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยู
ดวย” ยอหน 3:2
โดยเหตุทพี่ ระเยซูถกู สงใหมายังโลกนี้ในฐานะครูที่เปนตัวแทนของพระเจา พระองคจึงทรงเปน
แบบอยางสําหรับครูสอนพระคัมภีรทั้งหลายที่จะปฏิบัติตาม
พระเยซูคอื ผูท สี่ งผูเชื่อทั้งหลายใหออกไปในโลก เพื่อทําหนาที่ในฐานะครู
“พระบิดาทรงใชเราฉันใด เราก็ใชทานไปฉันนั้น” ยอหน 20:21
“พระเยซูจงึ เสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา
สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว

“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
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เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา
ใหรบั บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
สอนเขาใหถอื รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยู
กับเจาทัง้ หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:18-20

พระวิญญาณบริสุทธิ์
เมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับสูสวรรคภายหลังจากความตาย และการฟนคืนพระชนมของพระองค
แลว พระเจาจึงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหมาเปนครูแทนแกผูเชื่อ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูภายในวิญญาณจิตของคุณ และทําหนาที่สอนสิ่งสารพัดซึ่ง
เปนของพระเจา
“แตองคผชู วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงใชมาในนาม
ของเรานั้น จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได
กลาวไวแกทานแลว” ยอหน 14:26

หนาทีเ่ พิม่ เติมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนไดเปดเผยไวในขอพระคัมภีรตอไปนี้
พระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ใหการสัง่ สอน “ทุกสิ่ง” ซึ่งพระเยซูทรงสอนไว (ยอหน 14:26)
2. ชวยใหคุณระลึกถึงสิ่งที่คุณไดเรียนรูไปแลว (ยอหน 14:26)
3. จะทรงนําทานทั้งหลายไปสูความจริงทั้งมวล (ยอหน 16:23)
4. ทรงแจง (ประกาศ) ใหรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการของพระเจา (ยอหน 16:13)
5. ทรงสําแดงทุกสิ่งแมเปน “ความลํ้าลึก” ของพระเจา (1 โครินธ 2:10)
6. คือพระปญญาซึง่ อยูเบื้องหลังของการสั่งสอนพระคัมภีรตามความหมายของเรื่องฝายวิญญาณ
(1 โครินธ 2:13)
7. ในสถานการณวกิ ฤต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนทานในเวลานั้นเองวาควรจะพูดอะไร
(ลูกา 12:12)
8. พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธานุภาพซึ่งเจิมตั้งคุณไวเพื่อที่จะสั่งสอนและรับใช (ลูกา 4:18, 1ยอหน
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2:27)
9. ทรงชวยในการอธิษฐานของนักศึกษา (โรม 8:26)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานในชีวิตของคนเหลานั้นซึ่งคุณไดสั่งสอนดวย
1. ขณะทีค่ ณ
ุ สัง่ สอน พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อํานาจซึ่งจะไปกระตุนคนบาปใหสํานึกในความผิด
ของเขา และเปนสาเหตุใหพวกเขาตอบสนองตอขาวประเสริฐได (ยอหน 16:7-11)
2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสําแดงพระเยซูคริสตเจาแกพวกเขา (ยอหน 16:14)
3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําพวกเขาใหเขาสูประสบการณแหง “การกลับใจ” (ยอหน 3:5, 6, 8)
4. พระองคทรงทรงนําพวกเขาไปสูการดําเนินชีวิตในพระวิญญาณแทนการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
(กาลาเทีย 5:16)
5. พระองคจะทรงเปนพยานแกจิตใจของเขาทั้งหลายถึงความจริงแหงพระวจนะของพระเจา
(กิจการ 5:29-32)

พระอาจารยใหญ
พระเยซูคอื ตัวอยางของครูคริสเตียนที่จะตองปฏิบัติตาม พระองคคือตนแบบสําหรับการสอน
พระคัมภีร เพราะเหตุฉะนี้ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับพระองคใหมากที่สุด
เทาทีค่ ณ
ุ สามารถทําไดในฐานที่พระองคทรงเปนครู
ประการแรก
ใหเรามาดูคุณภาพชีวิตของพระเยซูซึ่งควรจะปรากฏชัดอยูในชีวิตของครูคริส
เตียนทั้งหลาย

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ผล” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือสิ่งที่ปรากฏชัดอยูในชีวิตของพระเยซูคริสต “ผล” ทางฝาย
วิญญาณบงถึงคุณสมบัติดานบวกซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นในชีวิตของผูเชื่อ
ทุกคน
“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ
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ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติ
หามไวเลย” กาลาเทีย 5:22-23
จงอานใหทะลุปรุโปรงในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกาและยอหน ใหเขียนโนตยอคุณสมบัติแต
ละอยางที่เห็นไดชัดในชีวิตของพระเยซู
ครูสอนพระวจนะของพระเจาแตละทานที่ “เต็มลนดวยพระวิญญาณ” ควรจะตองมีคุณลักษณะ
เหลานีเ้ ชนเดียวกัน นั้นคือผลทางฝายวิญญาณ มิใชของประทานซึ่งเปนสิ่งที่ทดสอบการรับใชที่แทจริง

ทาทีของพระเยซู
ผลทางฝายวิญญาณที่นอกเหนือไปกวานั้น พระเยซูคือตนแบบของการมีทาทีที่ถูกตอง และเรา
ควรยึดถือพระองคเปนแบบอยางที่เห็นไดชัดเจนในชีวิของครูผูสอนพระวจนะของพระเจาอีกดวย ขอ
พระคัมภีรตอไปนี้อธิบายถึงทาทีที่ถูกตอง
พระเยซูทรงเมตตาสงสารประชาชนและหวงใยสิ่งที่เขาตองการในชีวิตของพวกเขา : มัทธิว
15:32, มาระโก 1:32-35, 8:2-3, ลูกา 10:54-56, 19:41
ความสงสารเชนนี้ไดนํ าพระองคไปสูการอธิษฐานเผื่อประชาชนเหลานั้นซึ่งพระองคไดทรงสั่ง
สอน : มัทธิว 11:21-24, 23:37-39
ความสงสารนีเ้ ปนผลลัพธใหพระองคตองหวงใยในพระราชกิจของพระบิดา : ลูกา 2:49,
4:43, ยอหน 4:34, 9:4
พระเยซูไมมที า ทีตัดสินพิพากษาประชาชนเหลานั้นที่พระองคทรงสั่งสอนเลย : (มาระโก 2:17,
ยอหน 8:1-11) พระองคทรงยอมรับในสภาพซึ่งพวกเขาประสบอยูและทรงนําพวกเขาไปสูระดับของ
ความเชือ่ ในทีซ่ งึ่ เขาควรจะมี และพระองคก็มิไดทรงประนามโธมัสเมื่อเขาสงสัยพระองค (ยอหน 20:2429) พระองคมไิ ดทรงประนามขาราชการผูซึ่งรูสึกวาจําเปนที่ตองทูลเชิญพระองคใหเสด็จไปยังบานของ
เขาเพือ่ ใหพระองคอธิษฐานเพื่อบุตรสาวของเขา (มัทธิว 9:18-26) ถึงแมวาไดแสดงใหเห็นแลววาการ
กระทําเชนนั้นมิใชสิ่งจําเปน (มัทธิว 8:5-13)
ถึงแมวาพระเยซูมิไดทรงประนาม แตพระองคมไิ ดยอมประนีประนอมกับบาป สิ่งนี้หมาย
ความวาพระองคไมทรงยอมรับหรือทรงมองขามความบาปไปไมวาในกรณีใดๆ
(มัทธิว 11:21-24,
15:3-9, 12:12-13, มาระโก 10:17, ลูกา 5:31-32, 19:45-46)
พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความไววางใจในพระเจาสําหรับสิ่งที่เปนไปไมได (มาระโก 10:2-17,
11:22-24, ลูกา 18:27)
(มัทธิว
พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความกลาหาญและสิทธิอํานาจในการสอนของพระองค
21:23-27, มาระโก 8:38, 11:24-33, ลูกา 5:24)
ทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ พระองคทรงมีทาทีของคนรับใชตอคนเหลานั้นซึ่งพระองคทรงปรนนิบัติพวกเขา
(มัทธิว 20:25-28) 23:2-12, มาระโก 10:42-45, ลูกา 22:25-27)

พันธกิจของผูเปนนาย
เมือ่ เรากลาวถึง “พันธกิจ” ของพระเยซู เราก็มกั อางถึงสิ่งตอไปนี้
ทําไม พระเยซูจึงสอน
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พระองคสอนเมื่อไร และ ทีไ่ หน
พระองคสอนใคร
พระองคสอนอะไร
พระองคสอนอยางไร
ใหเรามาตรวจดูวา ทําไม เมื่อไร ที่ไหน และใครกันบางที่พระเยซูไดสอน บทตอไปนี้จะเนนถึง
เรือ่ งราวอันเปนสาระ (อะไร) และวิธี (อยางไร) ของงานพันธกิจของพระองค

ทําไมพระองคจึงสอน
พระเยซูทรงสอนเพราะวาพระองคไดรับมอบหมายพันธกิจนั้นจากพระเจาใหกระทํางานพันธกิจ
(เหตุผลหรือเปาหมาย) ของพระเยซูสรุปไวในขอพระคัมภีรดังตอไปนี้
อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระวจนะ เรามิ
ไดมาเลิกลางแตมาทําใหสมบูรณทุกประการ” มัทธิว 5:17
“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม
คนทีพ
่ วกทานวานอกรีต” มัทธิว 9:13

แตมาเรียก

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนําสันติภาพมาให
แตเรานําดาบมา” มัทธิว 10:34
อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคําของผูเผยพระวจนะ เรามิ
ไดมาเลิกลางแตมาทําใหสมบูรณทุกประการ” มัทธิว 5:17
“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม
คนทีพ
่ วกทานวานอกรีต” มัทธิว 9:13

แตมาเรียก

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนําสันติภาพมาให
แตเรานําดาบมา” มัทธิว 10:34
พระเยซูทรงหมายถึงวาขาวประเสริฐของพระองคนั้นจะเปนสาเหตุใหเกิดมีการแตกแยกกันขึ้น
เนือ่ งดวยจะมีบางคนที่จะยอมรับและจะมีบางคนซึ่งจะไมยอมรับ)
“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล” มัทธิ
ว 15:24
“เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะเที่ยวหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นให
รอด” มัทธิว 8:11 (ดูลูกา 19:10 ดวย)
เรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม
ทานวานอกรีต” มาระโก 2:17

แตมาเรียกคนที่พวก
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“...ใหเราทัง้ หลายไปในตําบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั้น
ดวย ที่เรามาก็เพื่อการนั้นเอง” มาระโก 1:38
“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อทําลายชีวิตมนุษย
ทัง้ หลายใหรอด” ลูกา 9:56

แตมาเพื่อชวยคน

“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคําเขียนไวอยางนั้นวา พระคริสตจะตองทรง
ทนทุกขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค
กลับใจใหมรับการยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

ใหเขา

ทานทัง้ หลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น” ลูกา 24:46-48
“พระเยซูตรัสกับเขาวา “อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของ
พระองคผูทรงใชเรามาและทําใหงานของพระองคสําเร็จ” ยอหน 4:34
“เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเขามาในโลกเพื่อเปนพยานใหแกสัจจะ
คนทัง้ ปวงซึ่งอยูฝายสัจจะยอมฟงเสียงของเรา” ยอหน 18:37
“เราเขามาในโลกเปนความสวาง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิไดอยูใน
ความมืด” ยอหน 12:46
“เขาจึงทูลวา “พระองคเจาขา ขาพระองควางใจ” ยอหน 9:38
“ขโมยนัน้ ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทําลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้ง
หลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ” ยอหน 10:10

พระองคทรงสอนเมื่อไรและที่ไหน
พระเยซูไดทรงสั่งสอนในวันสะบาโต
“พระองคกับพวกของพระองคจึงเขาไปในเมืองคาเปอรนาอูมและพอถึง
วันสะบาโต พระองคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลาและเทศนาสั่งสอน” มาระโก
1:21 (ดูที่ ลูกา 4:31, 6:6, 13:10 ดวย)
พระเยซูทรงสั่งสอนเปนประจําทุกวัน
“พระองคทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน” ลูกา 20:47
พระองคทรงสอนทั้งในเมืองใหญและตามหมูบาน
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“...ใหเราทัง้ หลายไปในตําบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั่น
ดวย ทีเ่ รามาก็เพื่อการนั้นเอง” มาระโก 1:38
“พระเยซูจึงทรงเสด็จไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสัง่ สอนใน
ธรรมศาลาของเขา” มัทธิว 9:35, (ดูที่ มัทธิว 11:1, มาระโก 1:38, 6:6, ลูกา
13:22 ดวย)
พระองคทรงสัง่ สอนในสถานที่ซึ่งเปนศูนยกลางแหงการนมัสการทางศาสนา
พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา” มั
ทธิว 4:23
(ดูที่ มัทธิว 13:54, มาระโก 1:21, 6:2, ลูกา 4:15, 6:6, 13:10, ยอหน 6:59, 18:20)
“และเมื่อพระองคเสด็จเขาไปในบริเวณวิหาร พวกมหาปุโรหิตและพวก
ผูใหญของประชาชนไดมาเพื่อทูลถามพระองคในขณะที่พระองคทรงกําลังสั่ง
สอนอยู” มัทธิว 21:23 (ดูที่ มัทธิว 26:55, มาระโก12:35; l4:49; ลูกา l9:47; 20:2l;
2l:37; ยอหน 7:l4,28; 8:2,20):
พระองคทรงสั่งสอนไดทุกที่และทุกแหง
“ฝายพระองคไดเสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค
และพระองคไดตรัสสั่งสอนเขา” มาระโก 2:13 (ดูที่ มาระโก 4:1, 10:1, ลูกา 5:3)

พระองคทรงสั่งสอนใครบาง
พระองคทรงสั่งสอนประชาชนซึ่งมากันเปนฝูงชน
“ครัง้ ทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้น
พระองคก็เสด็จขึ้นไปยังภูเขา
และเมือ่ ประทับแลว เหลาสาวกของพระองคมาเฝาพระองค แลวพระองคจึง
ตรัสสอนเขาวา...” มัทธิว 5:1-2
ดูทภี่ าค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนีส้ าหรั
ํ บขออางอิงเพื่อเติมเกี่ยวกับเรื่องซึ่งพระเยซูทรงทํา
ราชกิจดานสั่งสอนเปนรายบุคคล
พระเยซูไดทรงสั่งสอนทั้งผูชายและผูหญิงซึ่งอยูในทุกระดับของสังคม
“พระองคทรงสั่งสอนคนมั่งมี” มาระโก 10:17-22
“พระองคทรงสั่งสอนคนยากจน” ลูกา 4:18
พระองคทรงสั่งสอนคนทั้งหลายทุกระดับชั้นของสังคม เชน รายทีเ่ ปนหญิงชั้นตํ่าชาวสะมาเรีย
(ยอหน 4) นิโคเดมัสซึ่งเปนขุนนางของพวกยิวและสมาชิกของพวกคนชั้นสูง (ยอหน 3)
พระองคทรงสั่งสอนคนที่เปนเผาพันธุของพระองคเอง
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“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล” มัทธิ

“...คนนี้ยุยงพลเมืองใหวุนวายและสั่งสอนพวกชาวยิวตั้งแตกาลิลีจนถึง
ที่นี่” ลูกา 23:5
พระองคทรงสั่งสอนคนเหลานั้นซึ่งเปนเผาพันธุอื่นดวย
ดูยอหน 4 ตรงทีพ่ ระเยซูทรงสั่งสอนหญิงชาวสะมาเรีย
พระเยซูสอนผูนําทางศาสนา
“คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองคทรงสั่งสอนอยู
มีพวกฟาริสีและพวก
บาเรียนนัง่ อยูด วย เปนผูมาจากทุกหมูบานในแควนกาลิลี แควนยูเดียและจาก
กรุงเยรูซาเล็ม ฤทธิ์เดชของพระเปนเจาก็อยูในพระองค เพื่อจะรักษาเขาให
หายโรค” ลูกา 5:17
พระองคทรงสั่งสอนทุกวัย พระองคทรงสั่งสอนเศรษฐีหนุม (มาระโก 10:17-22) และชายผูซึ่ง
ไดรอคอยมานานถึง 38 ป เพื่อการอัศจรรยนั้น (ยอหน 5:16)
งานพันธกิจดานการสั่งสอนของพระองคมีแกชาวโลกทั้งมวลคือ ประชาชนจากทุกวัฒนธรรม
ประเพณี ทุกเผาพันธุและทุกภาษา
“แตพระองคตรัสแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผน
ดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง””
ลูกา 5:43

พระเยซูทรงประทานการสั่งสอนเปนพิเศษแกเหลาสาวกของพระองคเอง
“พระองคจึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคําอุปมาและอธิบายให
พวกเขาเขาใจคําสอนของพระองค” มาระโก 5:2
“แลวพระเยซูเสด็จไปจากคนเหลานั้นเขาไปในเรือน พวกสาวกมาเฝา
พระองคทลู วา “ขอพระองคทรงโปรดอธิบายใหพวกขาพระองคเขาใจคําอุปมา
ทีว่ า ดวยขาวละมานในนานั้น”” มัทธิว 13:36
พระเยซูทรงสัง่ สอนพวกสาวกของพระองคดวยบทเรียนพิเศษ เพราะวาพวกเขาเปนสาวกซึ่งพระ
องคกาลั
ํ งอบรมเขาไวใหเหมาะสมสําหรับเปนผูนําในคริสตจักร
บางครัง้ พระเยซูก็ทรงใหพวกเขาอยูรวมกันเปนกลุมและทรงสั่งสอนเขาพรอมๆ กัน
(ดู ลูกา 15:1-17:11)

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2

-25 -

“ดังนั้นเราจึงสงทานทั้งหลายออกไป”
พระเยซูทรงกลาวประโยคสําคัญที่เกี่ยวของกับสาวกของพระองคซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับผู
เชือ่ แททุกคน พระองคตรัสวา
“เพราะวาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”
ยอหน 20:21
นี่หมายความวาผูเชื่อทั้งหลายถูกสงออกไปในโลกดวยพันธกิจชนิดเดี่ยวกันกับพระราชกิจของ
พระเยซู เชนเดียวกับองคพระเยซูคริสต พวกเราทัง้ หลายก็เปนครู “ที่มาจากพระเจา”
เราสามารถสรุปงานพันธกิจของเราในการสอนไดอยางสั้นๆ โดยขอความนี้ : เพราะ
วาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น พระราชกิจของพระองค
ก็คือพันธกิจของเรา
เพราะวาเราทั้งหลายตางมีพันธกิจชนิดเดียวกันกับพระเยซู เราก็ควรปฏิบัติตามตัวอยางที่พระ
องคทรงกระทําในลักษณะของ... ใคร... ที่ไหนและเมื่อไรเราควรสั่งสอน นั้นหมายถึงวาพันธกิจของเรา
ตองเปนการออกไปสั่งสอนแกประชาชนทุกคน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส เราทั้งหลายจําเปนตองปฏิบัติตาม
แบบอยางของพระเจา เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติฝายวิญญาณในชีวิตของเราใหมีลักษณะเชน
เดียวกันกับพระลักษณะเหลานั้นของพระเยซู
จงทบทวนบทเรียนนี้อีกในเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู เพราะวาในขณะที่คุณทําเชน
นัน้
คุณจะไดระลึกไดวาคุณคือผูที่พระเจาสงออกไปยังโลกที่หลงหายเพื่อทําหนาที่ดวยพันธกิจอยาง
เดียวกันกับพระราชกิจของพระองค
ชื่อ

บททดสอนตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2
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2.

อะไรคือหนาที่ของพระเจาพระบิดาในการสั่งสอน

3.

อะไรคือหนาที่ของพระเยซูคริสตในการสั่งสอน

4.

อะไรคือหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน

5.

จงเติมคําในชองวางดวยถอยคําที่ถูกตอง
คือครูใหญซึ่งเปนตัวอยางสําหรับทุกคนที่จะปฏิบัติตาม

6.

จงเขียนรายการคุณลักษณะดานบวกบางประการของบุคลิกภาพซึ่งควรจะพัฒนาใหมีขึ้นใน
ชีวิตของครู

7.

จงสรุปพระราชกิจของพระเยซูในฐานะครูที่มาจากพระเจา
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จงเขียนสรุปใจความโดยยอในแตละหัวขอตอไปนี้ ระหวางพระราชกิจของพระเยซูคริสตบนพื้น
โลกพระเยซูทรงสอนที่ใดบาง

พระเยซูทรงสอนเวลาใดบาง

พระเยซูทรงสอนใครบาง

9.

มีขอ พระคัมภีรอ างอิงอะไรบางที่ยืนยันวาพระเยซูสงเราออกไปสั่งสอนเชนเดียวกันกับที่พระเจา
สงพระองคมายังโลกนี้

คําตอบบททดสอบ บทที่ 2

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2
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ชายผูนี้ไดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารยเจาขา พวกขาพเจาทราบ

อยูว าทานเปน ครูทมี่ าจากพระเจา เพราะไมมผี ใู ดกระทําหมายสําคัญซึ่งทานไดกระทํานั้นได นอกจาก
วาพระเจาทรงสถิตอยูดวย” ยอหน 3:2
2.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 16

3.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 17

4.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 17

5.

พระเยซูคริสต

6.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 18-19

7.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 19-20

8.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนาตอไปนี้

9.

ทีซ่ งึ่ พระเยซูทรงสอน

หนา 21

เวลาซึ่งพระเยซูทรงสอน

หนา 21

พระเยซูทรงสอนผูใด

หนา 22

“พระเยซูตรัสกับเขาอีกวา “สันติสุขจงดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด

เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”” ยอหน 20:21

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2
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เพื่อการศึกษาตอไป
1.

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอมวลชน
มัทธิว: 5:l-2; 7:28-29; 8:l-2 [สอนเปนรายบุคคลในทามกลางมวลชนมหาศาล]; 8:l6-l7,34;
9:l-8,36-38; ll:7; l3:l-9; l4:l3-23; l5:30-39; l7:l4; l9:2; 20:29-34; 2l:8-ll; 22:23; 26:47
มาระโก: l:33-35,45; 2:l-5,7-15,20-2l,32-35; 4:l-36; 5:l4-l7,2l-43; 6:2-5,33-46,55-56;
7:24,3l-37; 8:l-9; 9:l4-27; l0:l,46-52; ll:8-l0; l4:43-52; l5:8
ลูกา: 2:45-52; 4:l6-30,40-44; 5:l,l5-l6,l8-26; 6:l7-7:l; 7:ll-l8; 8:l,37,40,56; 9:l2-l8,37; l2:l;
l3:ll-l7; l8:35-43; l9:l-l0,36-40; 22:47; 23:l
ยอหน: 2:l-ll; 4:39-42; 5:l,l3; 6:5-l5,22; 7:40; 8:l-9; l2:9,l2-l3

2.

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอรายบุคคล
มัทธิว:
บทที่ 8 (คนโรคเรื้อน คนรับใชของนายรอย แมยายของเปโตร ธรรมาจารย);
บทที่ 9 (ชายทีป่ ว ยเปนอัมพาต หญิงที่ปวยดวยโรคตกโลหิต เด็ก); 12:9-13 (ชายที่มือลีบ);
12:22 (คนที่มีวิญญาณชั่วเขาสิง); 15:21-28 (หญิงที่บุตรสาวถูกผีสิง); 17:17-18 (ชายที่บุตร
ชายถูกผีสิง); 19:16-22 (เศรษฐีหนุม); 22:34-40 (นักกฏหมาย); 26:6-13 (หญิงทีม่ ีนํ้ามันหอม)
มาระโก: 1:23-26 (ชายในธรรมศาลาถูกผีโสโครกเขาสิง); 1:40-45 (คนงอย); 5:1-20 (ชายถูก
ผีชอื่ “กอง” เขาสิง); 8:22-26 (คนตาบอด); 10:46-52 (บารธิเมอัส ชายตาบอด).
ลูกา: 7:11-17 (ชายที่เสียชีวิตแลว); 8:2 (มารีชาวมักดาลา); 9:57-62 (ผูท จี่ ะเปนสาวกของ
พระองคเปนรายบุคคล); 10:25-37 (บาเรียนผูสอนธรรมบัญญัติ); 10:38-42 (มารธา); 12:1315 (นองชายผูยุงอยูแตเรื่องมรดก); 13:10-17 (หญิงหลังโกงเพราะมีผีเขาสิง); 13:23-30 (ผูตั้ง
คําถามที่ไมมีชื่อระบุไว); 14:1-6 (ชายทีเ่ ปนโรคมานนํ้า); 19:1-10 (ซัคเคียส).
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ยอหน: 1:47-51 (นาธานาเอล); บทที่ 3 (นิโคเดมัส); 4:4-42 (หญิงชาวสะมาเรีย); 5:1-16
(ชายที่เปนงอยที่สระเบธซาดา); 8:1-11 (หญิงทีถ่ กู จับฐานลวงประเวณี); บทที่ 9 (ชายที่ตา
บอดมาแตกําเนิด); บทที่ 11 (ลาซารัส, มารธา); 13:1-10; 21:15-25 (เปโตร); 19:25-27
(มารดาของพระองค); 20:11-18 (มารีย); 20:24- 29 (โธมัส).

3.

พระเยซูถูกเรียกวา “พระอาจารย” ถึง 48 ครั้งในพระกิตติคุณ จงหาใหพบและทําเครื่องหมาย

ขออางอิงเหลานี้ลงในพระคัมภีรของคุณ
4.

ทางสถาบันฯ มีหลักสูตรที่ชื่อวา “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่งสอนมากยิ่งขึ้นถึงความ

สําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและการรับใช
5.

ในบทนีค้ ณ
ุ ไดเรียนรูวิธีที่พระเยซูทรงสอนทุกเวลาและทุกสถานที่ สิ่งนี้เปนผลที่พระองคทรง

ปฏิบตั ติ ามหลักการของพระเจาในพระคัมภีรเดิมซึ่งประทานไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7 จงอานขอ
ความนี้ในพระคัมภีรของคุณ
6.

จงศึกษาแผนภูมเิ หลานี้ซึ่งจะชวยเพิ่มเติมความเขาใจของคุณเกี่ยวกับตัวแทนจากเบื้องบนซึ่ง

อยูเบื้อหลังการสอนพระคัมภีร

1 โครินธ 2:1-4:7

สวนที่เปนของเรา

สวนที่เปนของพระเจา

เมื่อขาพเจามาหาทาน ขาพเจามิไดมาเพื่อประกาศ
สักขีพยานของพระเจาแกทานทั้งหลายดวยถอยคํา
อันไพเราะหรือดวยสติปญญา
ขาพเจาเนนยํ้าแตเรื่องของพระคริสตและการที่พระ
องคทรงถูกตรึงที่กางเขน
คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําที่เกลี้ย
กลอมดวยสติปญญา แตเปนคําซึ่ง...

แสดงถึงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพของ
พระเจา

ขาพเจากลาวถึงเรื่องปญญาในหมูคนที่เปนผูใหญ

ซึ่งก็คือพระปญญาของพระเจาซึ่งพระเจาทรงเปด

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2

-31 -

แลวก็จริง...

เผย
พระวิญญาณเปนผูเปดเผยถึงสิ่งตางๆ ซึ่งไมเคยเกิด
ขึ้นแกมนุษยธรรมชาติ
พระองคทรงแบงปนความจริงที่ลํ้าลึกที่สุดของ
พระเจา
พระองคทรงใหเรามีสายตาลึกซึ้งเห็นถึงพระคุณของ
พระเจา

เราสงผานความจริงฝายวิญญาณเหลานี้ออกมาเปน ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูสอนเรา
คําพูด..
เราเขาใจสิ่งเหลานั้นไดอยางซาบซึ้งใจ...

โดยพระวิญญาณซึ่งอยูภายในเรา

เรามีความคิดตางๆ ซึ่งเปนของพระคริสต ตัวเราเอง
เปนแตเพียงผูรับใชเทานั้น...

ซึ่งเปนสิ่งที่องคพระผูเปนเจาทรงประทานภาระใจให
แกเรา

บางคนในพวกเราเปนผูปลูก บางคนก็เปนผูรดนํ้า...

แตพระเจาทรงทําใหเติบโต

ตัวของเราเองไมมีความหมายอันใดในตัวเองเลยเมื่อ พระเจาผูทรงทําใหเติบโตขึ้น
เปรียบเทียบกับ...
คนที่ปลูกและคนที่รดนํ้าก็เปนพวกเดียวกัน

กระนั้นแตละคนก็จะไดบําเหน็จตามการงานที่ตนได
กระทําไว

เราเปนคนงานผูทํางานรวมกันกับพระเจา คุณคือไร
นาของพระเจาและเปนพระวิหารของพระองค

ซึ่งเปนไปตามพระราชกิจของพระเจา

ผูซึ่งเปนสถาปนิกในการวางรากฐาน (พระคริสต)
ขณะที่คนอื่นๆ ชวยกันกอสรางอยูบนรากฐานนั้น
แตละคนตองมีความรอบคอบและระวังใหดีวาจะกอ
ขึ้นมาอยางไร...

วันแหงการพิพากษาจะมาทดสอบการงานของแตละ
คนดวยไฟ
ถาการงานของผูใดที่กอขึ้นนั้นทนอยูได ผูนั้นก็จะได
บําเหน็จ

เราเปนวิหารของพระเจา...

เปนที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจาทรงใชเปนที่สถิต
ถาวร
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ปญญาของโลกนี้เปนสิ่งโงเขลาในสายพระเนตรของ
พระเจา เราไมสามารถคุยอวดถึงมนุษยคนใดได
แตทุกสิ่งทุกอยาง (ซึ่งเปนสิ่งฝายวิญญาณ) นั้นเปน
ของคุณในองคพระคริสตและในพระเจา
เราคือผูรับใชของคริสตและเปนผูอารักขาความจริง
ของพระเจาซึ่งเราตองพิสูจนตนเองวามีคาควรแกการ
ไววางใจ...
ผูที่ทรงพิพากษาพวกเรามีพระองคเดียวคือพระเจาผู
จะทรงเปดเผยความลับซึ่งเปนแรงจูงใจในการรับใช
ของเราและทุกคนจะไดรับคําชมเชยจากพระเจาตาม
ความเหมาะสม
ทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีก็คือของประทานจากพระเจา
ซึ่งเกินกวาการอวดอางใดๆ ทั้งสิ้น

ธรรมชาติของการทรงสําแดง
1 โครินธ 2:9-13
สิ่งที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและสิ่งที่มนุษยคิดไมถึงคือ
สิ่งที่พระเจาไดทรงจัดเตรียมไว สําหรับคนที่รักพระ
องค

ขอมูลนี้ไมไดมีรากฐานอยูบนประสบการณของ
มนุษย

วัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน
พระเจาไดทรงสําแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระ
วิญญาณ เพราะวาพระวิญญาณทรงหยั่งรูทุกสิ่ง แม
เปนความลํ้าลึกของพระเจา อันความคิดของมนุษย
นั้นไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผู
นั้นเอง และเปนเชนนั้นดวยที่ไมมีผูใดหยั่งรูพระดําริ
พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นที่ทรงหยั่งรูพระดําริของ
เวนแตพระวิญญาณของพระเจาเทานั้น
พระเจา
เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของโลกแตไดรับพระ
วิญญาณซึ่งมาจากพระเจา เพื่อเราจะไดเขาใจ ถึง
ของประทานตางๆ ซึ่งโปรดประทานใหแกเราโดย

เปาหมายของการทรงสําแดง
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พระเจา
และเรากลาวถึงเรื่องสิ่งเหลานี้ดวยถอยคํา ซึ่งมิใช
การทรงสําแดงถูกถายทอดถอยคําซึ่งสอนโดยพระ
ปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซึ่งพระ
วิญญาณ
วิญญาณไดทรงสั่งสอน คือเราไดแปลความหมาย
ของความจริงทางฝายวิญญาณใหคนเหลานั้นซึ่งเปน
ผูมีพระวิญญาณของพระเจาฟง (พระคัมภีรฉบับ
Revised Standard Version)
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บทที่ 3
ครูมาจากพระเจา
พระราชดํารัสอันเปนขาวสารสําคัญ – ตอนที่ 1
วัตถุประสงค
เมือ่ ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะ
- สรุปพระราชดํารัสอันเปนขอความพื้นฐานซึ่งพระเยซูทรงเปนผูสั่งสอน
- ใหขอ อางอิงทางพระคัมภีรซึ่งเปนขอสรุปเบื้องตนของพระกิตติคุณ
- ระลึกถึงวาผูเ ชือ่ ทั้งหลายตองสอนในเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่พระเยซูคริสตไดทรงสั่งสอนไว
- ระลึกไดวา การสอนและการเทศนาควรทําควบคูกันไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพของ
พระเจาเปนสําคัญ
- จําแนกขอพระคัมภีรซึ่งใชเปนพื้นฐานสําหรับการสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
จงรักษาคนเจ็บคนปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:7-8

คํานํา
ในบททีแ่ ลวคุณไดเรียนรูเรื่องการออกไปเพื่อสั่งสอนเรื่องพระเยซู ซึ่งบัดนี้ก็คือภาระรับผิดชอบ
ของผูเชื่อทุกคน
คุณก็ไดศกึ ษาถึงแบบอยางคุณภาพชีวิตของพระองคแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรเปนสิ่งที่เห็นไดชัดใน
ชีวติ ของคุณซึง่ อยูในฐานะเปนครูคนหนึ่ง คุณไดเรียนรูไปแลววาพระองคทรงสั่งสอน ทําไม เมื่อใด ที่ไหน
และกับใครบาง
ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดเรียนรูวา อะไรบางทีพ่ ระเยซูทรงสั่งสอนไว พระเยซูไมมีเวลา
ทัง้ ชีวติ ของพระองค เพื่อที่จะอบรมฝกฝนอัครสาวกของพระองค แทจริงแลวพระองคมีเวลาเพียงไมกี่ป
ซึง่ เล็กนอยเสียเหลือเกิน ดังนั้นพระองคจึงทรงตั้งเปาหมายการสั่งสอนของพระองคดวยสาระสําคัญ
เฉพาะความคิดเห็นที่เปนประโยชนเทานั้น ใจความสําคัญของพระราชดํารัสของพระองคควรเปนศูนย
รวมแหงการออกไปสั่งสอนของคุณเอง
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ขาวสารเบื้องตน
ขาวสารเบื้องตนของพระเยซูสามารถนํามาสรุปไดเพียงประโยคเดียวดังนี้ : พระองคทรงสอน
ทุกสิง่ ทุกอยางซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเรื่องแผนดินของพระเจา
มนุษยทกุ คนอาศัยอยูในอาณาจักรตามธรรมชาติของโลกนี้ เขาเหลานัน้ พากันอาศัยอยูในเมือง
ใหญนอ ยหรือในหมูบ านซึ่งทุกสถานที่ก็อยูในสวนหนึ่งสวนใดของชาติแตละชาติ ซึ่งชาตินั้นๆ ตางก็เปน
อาณาจักรของโลกนี้
ยิง่ ไปกวานัน้ อาณาจักรที่ตั้งอยูตามธรรมชาติเหลานี้แมวาจะอยูในแผนดินโลกก็จริง แตทวามี
อาณาจักรฝายวิญญาณถึงสองฝายใหมนุษยในแผนดินนั้นตองสังกัด มนุษยทกุ คนคือผูอยูอาศัยที่เปน
พลเมืองของหนึง่ ในอาณาจักรฝายวิญญาณทั้งสองฝายนี้ หมายความวามนุษยแตละคนอาศัยอยูใน
แผนดินโลกแตเปนพลเมืองของฝายซาตาน หรือมิฉะนั้นก็เปนของฝายพระเจา
ผูท ยี่ งั ไมเชือ่ ทัง้ หลายก็เปนสวนหนึ่งในอาณาจักรของซาตาน ซาตานสามารถเขาปกครองชีวิต
ของเขาเหลานัน้ เขาจึงมีแบบอยางของชีวิตและความเปนอยูในแบบฉบับของผูที่ไมมีพระเจาคือ ดําเนิน
ชีวติ ไปในทางทีไ่ รศีลธรรม เต็มไปดวยความบาปเพราะเขาใชชีวิตตามความตองการของเนื้อหนังซึ่งเปน
แบบชีวิตที่ปราศจากจริยธรรม
แตสาหรั
ํ บเขาเหลานั้นผูซึ่งไดผานการกลับใจโดยสิ้นเชิงแลวจากความบาปทั้งมวล และไดตอน
รับพระเยซูคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดสวนตัวในชีวิตของเขา ถาเชนนั้นเขาก็จะไดเปนผูมีสิทธิเปน
สวนหนึง่ แหงราชอาณาจักรของพระเจา แลวพระเจาก็คือจอมกษัตริยในชีวิตของเขา และพระองคทรง
ปกครองชีวิตของเขา
พระกิตติคณ
ุ เรื่องราชอาณาจักรของพระเจาคือ วัตถุประสงคหลักอันเปนศูนยกลางของชีวิต
คริสเตียน พระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชในโลกมนุษยก็โดยประกาศถึงเรื่องการที่ราชอาณาจักรของ
พระเจามาถึงแลว
ตัง้ แตนนั้ มา พระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกล
แลว” มัทธิว 4:17
พระองคทรงเสร็จสิ้นพระราชภาระกิจในโลกนี้โดยการพูดถึง “สิ่งซึ่งเกี่ยวของและเปนของราช
อาณาจักรของพระเจา”
“ครัน้ พระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวก
นัน้ ดวยหลักฐานหลายอยาง
พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยูและไดทรง
ปรากฏแกเขาทัง้ หลายระหวางสี่สิบวัน และไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผน
ดินของพระเจา” กิจการ 1:3
ระหวางการเริ่มตนและการเสร็จสิ้นพระราชภาระกิจของพระเยซูบนโลกนี้นั้น พระกิตติคุณเรื่อง
ราชอาณาจักรของพระเจาคือ ศูนยกลางของการสั่งสอนของพระองคและพระองคทรงกลาววา
“แตพระองคทรงกลาวแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหง
แผนดินของพระเจาที่เมืองอื่นๆ ดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้
เอง”” ลูกา 4:43
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แมคาอุ
ํ ปมาของพระเยซูทั้งหมดก็เล็งถึงแตการขยายความเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา การ
อัศจรรยทั้งสิ้นที่พระองคทรงกระทํานั้นแทจริงก็คือการแสดงใหเห็นถึงราชอาณาจักรของพระเจาในเชิง
ปฏิบัตินั่นเอง
พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนใหเล็งความสนใจทั้งหมดไปที่แผนดินสวรรคโดยทางประสบการณ
ของการบังเกิดใหม (ยอหน 3) นี่คือ การประกาศ
พระเยซูยังทรงสั่งสอนประชาชนถึงวิธีที่จะดํารงชีวิตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงแผนดินสวรรค
ของพระเจา โดยการพัฒนาแบบอยางของชีวิตในลักษณะของผูที่ดําเนินตามแบบฉบับของผูที่สมควรแก
ราชอาณาจักรสวรรค (ตัวอยางตางๆ อานไดจาก มัทธิว 5-7) นี่คือ การสรางสาวก
เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับสาระสําคัญของวิชาที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสวรรคของ
พระเจา ทางสถาบันฯ จึงเสนอหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา” ถาคุณยังไมเคยเรียน
ในหลักสูตรนี้ ทางเราใครของแนะนําใหทานเรียน เพราะสําคัญมากจริงๆ วิชานีบ้ รรจุรายละเอียดการ
สอนทีต่ งั้ อยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณของราชอาณาจักรของพระเจา
ยังมีอกี หลักสูตรหนึง่ ซึ่งขอเสนอใหทานเรียนจากสถาบันฯ ก็คือ “รากฐานของความเชื่อ” วิชานี้
จัดไวเพือ่ การสอนทีต่ งั้ อยูบนหลักความจริงเบื้องตน (“การวางรากฐาน” ทางฝายวิญญาณ) ซึ่งหมายถึง
การทีแ่ ผนดินของพระเจามาตั้งอยูจริงๆ ในโลก
หากคุณเปนผูท กี่ าลั
ํ งศึกษาวิชาทั้งสองตามที่ทางสถาบันฯ ไดแนะนําไวไปพรอมกันดวย เมื่อคุณ
เรียนหลักสูตรเหลานี้ครบถวนดีแลว นัน่ แหละคุณจึงเขาใจวาจะเขาแผนดินสวรรคไดดวยวิธีใด และจะ
ดํารงชีวติ ในฐานะคุณเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร สิ่งนี้ตางหากที่ควรยึดไว
เปนสาระสําคัญ เพราะคุณตองออกไปเทศนาและสั่งสอนผูอื่นใหเขาใจดวย

ใจความเบื้องตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณ
มีขอ ความในพระคัมภีรใหมซึ่งสรุปใจความสําคัญอันเปนเรื่องราวพระกิตติคุณในขั้นพื้นฐาน
“ดูกอ นพีน่ อ งทั้งหลาย
ขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐที่
ขาพเจาเคยประกาศแกทานทั้งหลาย ซึ่งทานไดยอมรับไวอันเปนหลักฐานซึ่ง
ทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู
และซึง่ จะทําใหทานรอด
ถาทานยังยึดตามหลักคําสอนที่ขาพเจาได
ประกาศนั้น เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ
เรือ่ งซึง่ ขาพเจาไดรับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปน
เรือ่ งสําคัญทีส่ ุด
คือวาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้ง
หลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร
และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตาม
ทีม่ เี ขียนไวในพระคัมภีรนั้น” 1 โครินธ 15:1-4
ใจความเบือ้ งตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณก็คือ การที่พระเยซูทรงยอมวายพระชนมเพื่อ
ความบาปของเรา ตามที่มีกลาวไวในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงถูกฝงไว และพระองคทรงฟนขึ้นจาก
ความตายตามที่พระคัมภีรมีหลักฐานรับรองไว
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เมือ่ คุณเทศนาหรือสั่งสอนพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เรื่องราวที่คุณกลาวนั้น
ควรมีความจริงพื้นฐานเหลานี้รวมอยูดวย และตองใหพระเยซูเปนศูนยกลางของเรื่องราวของพระกิตติ
คุณนั้น
การสอนพระคัมภีรควรใหเกี่ยวกับอยางใดอยางหนึ่งเสมอ การประกาศ (จะเขาสูราชอาณาจักร
ของพระเจาไดอยางไร) หรือการสรางสาวก(จะดํารงชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร)

พระวจนะของพระเจา
พระเยซูทรงสั่งสอนเรื่องราวแหงความจริงของพระเจา
“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทราบอยูวาทานเปนคนสัตยซื่อ
ไดสงั่ สอนทางของพระเจาจริงๆ...” มัทธิว 22:16
พระองคทรงสอนดวยหลักขอเชื่อ
“พระองคจงึ ตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคําอุปมา
สอนพวกเขาดวยหลักขอเชื่อของพระองค” มาระโก 4:2

และพระองค

คุณจะเรียนรูขณะที่คุณศึกษาวิธีการสอนของพระเยซูคริสต ซึ่งแมวาพระองคทรงใชพระคัมภีร
เดิมบอยครั้งก็ตาม แตการสอนพระคัมภีรควรรวมทุกสิง่ ทุกอยางที่เปนการเปดเผยจากพระวจนะของ
พระเจาทั้งหมด เพราะวานัน่ คือพืน้ ฐานในการสอนซึ่งสอนเราถึงวิธีที่จะดําเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา
“พระคัมภีรท กุ ตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน
การสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม
3:16-17

เพือ่ คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง”

2 ทิโมธี

หนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายไวแกผูเชื่อทุกคน
ผูเชื่อทุกคนถูกมอบหมายโดยพระเยซูใหทํ าหนาที่สอนหรือเทศนาพระกิตติคุณดวยขอความ
เดียวกัน นั่นคือพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรของพระเจา
พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองคไวดังนี้
“จงไปพลางประกาศพลางวา แผนดินสวรรคมาใกลแลว
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:7-8
“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน”” มาระโก 16:15
การสั่งสอนของพระเยซูมักเนนยํ้ าและรวมไปถึงการเพิ่มพูนผลผลิตดานประชากรใหไดรับฟง
พระกิตติคุณของพระองค
ดังนัน้ ผูเ ชือ่ เหลานั้นซึ่งไดกลายมาเปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของ
พระเจา จึงมีความรับผิดชอบประการหนึ่งคือ จะตองทําการเพิ่มพูนผลผลิตและนําคนอื่นๆ มาสูราช
อาณาจักรของพระเจาดวย นี่คือวิธีที่จะแผขยายราชอาณาจักรของพระเจาออกไปอยางตอเนื่องกันจน
กระทั่งถึงสุดปลายแผนดินโลก
ผูก ลับใจใหมในราชอาณาจักรพระเจาตองกลายมาเปนสาวก สาวกคือ นักเรียนของครูคนหนึ่ง
ซึง่ เปนผูที่ทั้งเรียนรูและนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปปฏิบัติ
และแลวสาวกตองกลายเปนอัครทูต อัครทูตคือผูที่ถูกสงออกไปพรอมดวยหนาที่พิเศษที่มอบ
หมายใหไปทําในฐานะเปนตัวแทนของผูที่จัดสงเขาไป
เพราะวาคุณไดรับพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสตอยางไมตองเสียเงิน ดังนั้นคุณก็ตองแบงปน
ทุกสิง่ ทีเ่ ปนพระกิตติคุณของพระองคแกคนอื่นๆ อยางเปลาๆ ดัง่ แบบฉบับที่เปาโลไดสรุปไวดังนี้
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตย ที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” 2 ทิโมธี 2:2
เปนสิง่ สําคัญที่คุณจะตองสัตยซื่อตอหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากพระเจา ในการแผขยายพระ
กิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรสวรรค เพราะวาเมื่อคุณไดทําหนาที่นี้เสร็จสิ้นสมบูรณแลว อาณาจักรของ
โลกนี้จะสิ้นสุดลง
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน
คําพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14
และแลวพระเยซูคริสตก็จะทรงจัดตั้งพระราชอาณาจักรของพระเจาในวาระสุดทายนั้น
เปนราชอาณาจักรที่มีรูปแบบชนิดที่มองเห็นได

ซึ่งจะ

การแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ
พระกิตติคุณที่วาดวยเรื่องราชอาณาจักรของพระเจามิใชเปนแตเพียงพระกิตติคุณที่พูดดวย
ถอยคําเทานั้น สิง่ นีต้ อ งถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพแหงราชอาณาจักรของ
พระเจาในเชิงปฏิบัติดวย
พระเยซูตรัสวา
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“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองค
ไดทรงเจิมตัง้ ขาพเจาไวเพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจา
ใหรอ งประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็น
อีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงการโปรดปรานของ
พระเปนเจา” ลูกา 4:18
(ดูที่ มัทธิว 9:35 ดวย)
“เหตุฉะนัน้ ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น
ทัง้ สอนคนอืน่ ใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผนดิน
สวรรค แตผูใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนใหญ
ในแผนดินสวรรค” มัทธิว 5:19
เมือ่ พระเยซูทรงมอบหมายภาระกิจใหสาวกของพระองค เพื่อที่จะออกไปแผขยายพระกิตติคุณ
เรือ่ งราชอาณาจักรของพระเจานั้น พระองคไดทรงกําชับพวกเขาเหลานั้นวา
“จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:8
พระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาตองถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นถึง
ฤทธานุภาพของพระเจา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได
เนือ่ งจากวิชานีเ้ ปนหลักสูตรที่มีความสําคัญมาก ทางสถาบันฯ ขอเสนอหลักสูตรหนึ่งมีชื่อเรื่อง
วา “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” เพราะวาวิชา “กลยุทธการสอน” ซึ่งคุณกําลังเรียนอยูในหลักสูตรนี้ตองมี
เนือ้ หาเชือ่ มโยงกับการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ ดังนัน้ จึงเปนสิ่งสําคัญหากคุณศึกษาและนําหลัก
การซึง่ สอนไวในหลักสูตรทั้งสองนี้ไปประยุกตใชรวมกัน
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 3
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

อะไรคือพระกิตติคุณอันเปนพื้นฐานที่ไดสั่งสอนไวโดยพระเยซูคริสต

3.

บอกขออางอิงทางพระคัมภีรซงึ่ สรุปใจความสําคัญเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

4.

ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด : ผูเ ฃือ่ ทัง้ หลายตองสอนและเทศนาถึงพระกิตติคุณเดียวกันกับที่
พระเยซูทรงสอนไว
ขอความนี้
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5.

การสอนและการเทศนาพระกิตติคุณตองกระทําใหควบคูกันไปดวยกันโดยการแสดงใหเห็นถึง
ของพระเจา

6.

อะไรเปนหนังสือทีเ่ ปนพื้นฐานของการสอนซึ่งสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

คําตอบบททดสอบ บทที่ 3
1.

“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว” จงรักษาคนเจ็บคนปวยใหหาย คน
ตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหายสะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงให
เปลาๆ” มัทธิว 10:7-8

2.

พระกิตติคณ
ุ อันเปนพื้นฐานที่พระเยซูทรงสั่งสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องราช
อาณาจักรของพระเจา ซึ่งรวมถึงวิธีที่จะเขาสูอาณาจักรนั้น (การประกาศ) และทําอยางไรจึง
สามารถดํารงชีวติ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของพระเจา (การสรางสาวก)

3.

1 โครินธ 15:1-4

4.

ขอความนั้น ถูก

5.

ฤทธานุภาพ

6.

พระวจนะของพระเจา พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม
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เพื่อการศึกษาตอไป
1.

ควรสมัครเพื่อไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวติ ในราชอาณาจักรของ
พระเจา” เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องราชอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงสอนไว

2.

“รากฐานของความเชื่อ” ก็เปนหลักสูตรหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งอธิบายถึงความจริงเบื้องตนของ
พระกิตติคณ
ุ เรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เปนสิ่งสําคัญซึ่งคุณควรเรียนสิ่งเหลานี้ดวย

3.

ควรไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” เพื่อใชในการ
ศึกษาตอไปวาทําอยางไรจึงจะสามารถเอาแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพไปใชควบคูกันไปกับการ
สอนและการเทศนา
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บทที่ 4
ครูที่มาจากพระเจา
ขอความที่พระเยซูทรงสอน ตอนที่ 2
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
- ศึกษาเรื่องขอความขาวสารซึ่งสอนไวโดยพระเยซูคริสตตอเนื่องจากภาคที่แลว
- ใชสาระสําคัญซึ่งจัดหาไวในบทเรียนนี้เพื่อใชในการแบงปนสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงสอนแกผู
อื่น

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“นีเ่ ปนขอความที่เราไดยินจากพระองค และบอกแกทานทั้งหลายคือ
วา พระเจาทรงเปนความสวาง และความมืดในพระองคไมมีเลย” 1 ยอหน
1.5

คํานํา
วิธที จี่ ะศึกษาและสอนในสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไว
1.

ควรมีพระคัมภีรฉบับทีพ่ มิ พแทรกดวยตัวอักษรสีแดงอยูในนั้นดวย พระคัมภีรชนิดนี้เปน
ฉบับที่พิมพสิ่งที่พระเยซูตรัสไวดวยอักษรสีแดง คุณสามารถศึกษาถึงคําสอนของพระองคใน
รายละเอียด โดยการศึกษาทุกสิ่งที่พิมพไวดวยอักษรสีแดงในหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา
ยอหน และกิจการบทที่หนึ่ง
(หากคุณไมสามารถมีพระคัมภีรชนิดที่กลาวถึงนี้ จงใชพระคัมภีรฉบับธรรมดาแตใหขีดเสน
ใตทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสไว)

2.

ศึกษาหนังสือกิจการและหนังสือจดหมายฝาก (โรม จนตลอดไปถึง ยูดา) จากพระคัมภีร
ใหม สังเกตทุกสิ่งที่ผูเชื่อเหลานี้ออกไปสั่งสอน เพราะวาพวกเขาเปนผูที่ทําใหภาระกิจที่ได
รับมอบหมายในการสอนจากพระเยซูสําเร็จลงได
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ใชโครงรางตอไปนี้ในการศึกษาและสั่งสอนสิ่งซึ่งพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว

การสอนในสิ่งที่พระเยซูไดทรงสั่งสอนไว
โครงรางนี้จัดไวเปนรายการขออางอิงตางๆ สําหรับวิชาทั้งหมดที่พระเยซูไดทรงสั่งสอนไว
ตลอดระยะเวลาที่พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจการรับใชอยูในโลกนี้ การสอนตางๆ ของพระองคได
รวบรวมไวเปนหมวดหมูและเปนไปตามสาระสําคัญของวิชาทั่วไป
ซึ่งประกอบดวยหนังสือสําคัญ 4 เลม ในพระคัมภีรซึ่งบันทึกคําสอนตางๆ ของพระเยซูได
แกหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน บอยครั้งที่คําสอนบางประการของพระเยซูถูกกลาวซํ้ากัน
ในหนังสือทั้ง 4 เลม ขออางอิงบทนี้จึงจัดรวบรวมไวใหเชื่อมโยงกันสําหรับเรื่องราวที่คลายคลึงกัน
เหลานี้
โครงรางนี้สามารถชวยคุณใหสอนความจริงอันสําคัญซึ่งพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว ขออางอิง
จะทําใหคุณพรอมที่จะแบงปนเรื่องราวสําคัญของพระกิตติคุณของพระองคกับทุกชาติในโลก
หมายเหตุ
เนื่องจากขออางอิงของบทเรียนนี้มีโครงรางที่สมบูรณแบบเพียงพอแลว จึงไมมีภาค
“บททดสอบดวยตนเอง” หรือ “เพื่อการศึกษาตอไป” อีก

พระลักษณะของพระเจา
พระเจาพระบิดา
มัทธิว 11:27; 19:17,26; 22:32; 23:9
มาระโก l2:26-27,29; 10:18,27
ลูกา 10:22; 18:19,27; 20:37-38
ยอหน 4:24; 5:17,37; 6:46; 10:29; 14:28,31; 15:8
พระบุตร พระเยซูคริสต
มนุษยผูเปนเชื้อสายของพระเจา (บุคลิกภาพฝายสวรรค)
มัทธิว 9:5-6; 10:32-33; 11:4-6,27; 12:6,41-42; 16:13,15,17,27; 21:42; 22:42-45; 23:10;
26:53,64; 27:11; 28:18
มาระโก 2:9-11,28; 8:27,29; 12:10-11,35-37; 14:62; 15:2
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ลูกา 5:23-24; 6:5; 7:22-23; 9:18,20; 10:22; 11:20,31-32; 19:40; 20:17-18,41-44; 22:6970; 23:3
ยอหน 1:51; 3:13; 4:10,26,32; 5:17,19-23,26-27,30-32,34,36-37,39,41;
6:27,29,35,46,51,62; 7:17-18; 8:14,16-19,23,25,29,42, 50,54-56,58; 9:35,37;
10:25,30,34-38; 12:30,44-45; 13:31-32; 14:1,6,7,9-11,20; 15:23; 16:15,27-28; 17:13,5,8,10-11,21-24,28-29; 18:36-37; 19:11
มนุษยธรรมชาติ (บุคลิกภาพฝายมนุษย)
มัทธิว 3:15; 8:20; 11:19; 26:10-13,38-39,42,45; 27:46
มาระโก 14:7-9,26,34,36,41; 15:34
ลูกา 7:34; 9:58; 22:28,42; 24:39,41
ยอหน 4:7; 12:7-8; 19:26,28; 20:27; 21:5,12
งานที่ไดมอบหมายมาของพระองค
มัทธิว 4:4; 5:17; 9:12-13; 10:34-36; 11:15; 15:26; 18:11-13; 21:33-40
มาระโก 1:38; 2:17; 4:21-22; 7:16,27; 12:1-9
ลูกา 2:49; 4:18-19,21,23-27,43; 5:31-32; 8:16,17; 11:30,33; 12:2-3,14,49,51-53;
13:32-33; 19:10; 20:9-16
ยอหน 3:19-21; 4:13,14,34; 5:25,28-30; 6:38-40,50,55,56,58; 7:7,16; 8:12,26; 9:35,39; 10:1-5,7,9-18,27-29; 11:4,9,10; 12:26,27,47-50; 13:20; 18:15,16,37
งานรับใชของพระองค
มัทธิว 9:15,37,38; 12:25-30; 20:28
มาระโก 2:19; 3:23-27; 10:45
ลูกา 5:34; 11:17-23
ยอหน 2:4; 3:11; 4:35-38; 12:35,36
ฐานะของพระองค
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มัทธิว 10:29-30; 11:28-31
ลูกา 4:18,19; 8:52
ยอหน 6:37; 7:37; 10:9; 11:25,26; 12:32; 14:1,2,6,13,14,16,27; 15:1,2,4-6,9-11,1516,18,19; 16:1,4,23,24,33
พระวิญญาณบริสุทธิ์
มัทธิว 10:19,20; 12:31,32; 28:19
มาระโก 3:28,29
ลูกา 12:10-12
ยอหน 3:8; 6:63; 16:7-11,13,14; 20:22
กิจการ 1:8

พระราชอาณาจักรของพระเจาและสวรรค
มัทธิว 4:17; 5:20; 6:33; 7:21; 8:11; 10:7; 11:11-13; 13:3-8,11,18-33; 37-50,52; 16:28;
22:2-14; 25:14-30; 26:29
มาระโก 4:3-8,11-20,26-29; 9:1; 14:25
ลูกา 8:5-15; 9:27; 10:11; 11:20; 12:31; 13:18-21,29,30; 17:20,21; 19:12-27; 21:31;
22:18

คริสตจักร
มัทธิว 5:13-15; 12:48-50; 16:18,19; 18:17-20; 21:13; 23:16-21; 24:22,31
มาระโก 3:33-35; 11:17; 12:10; 13:20,27
ลูกา 8:21; 11:23; 12:32; 19:26
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ยอหน 2:16; 4:23,24; 13:35; 17:20,21; 20:23

พระบัญญัติ พระคัมภีร ผูพยากรณ
มัทธิว 5:17,18; 7:12; 8:4; 11:13; 21:42; 26:54
มาระโก 1:44; 12:10,11; 14:21,29
ลูกา 5:14; 10:26,28; 16:16,17,29-31; 17:14; 18:31; 21:22; 22:22,37; 24:25,26,44,46
ยอหน 5:39,45-47; 7:12,19; 8:17,18; 10:34-36; 15:25

พระวจนะ
มัทธิว 4:4; 7:24-27; 10:27; 11:15; 13:3-9,19-23; 28:19,20
มาระโก 4:3-9,14-20,23,24; 13:31
ลูกา 4:4,18,19,43; 6:46-49; 8:5-8,10-15,18; 10:24
ยอหน 3:11; 5:24,25,28,46,47; 6:63; 7:17,18; 8:14,31,32,38,45-57; 10:27; 12:47-50;
14:10,21,23-25; 15:7,10,12,14,15,17,20,22; 16:12,13,25,33; 17:6-8,13,14,19,20,25,
26; 18:20,37

ระบบวิธีทางศาสนาทั้งเกาและใหม
“ระบบวิธที างศาสนาแบบเดิม” หมายถึงวิธีที่พระเจาติดตอกับมนุษยชาติในชวงระยะเวลาที่
บันทึกไวในพันธสัญญาเดิม รวมถึงการปกครองดวยพระบัญญัติและการถวายบูชาเพราะบาปของคน
ดังที่อธิบายไวในหนังสือเลวีนิติ
“ระบบวิธีทางศาสนาแบบใหม” หมายถึงวิธีใหมที่พระเจาทรงติดตอกับมนุษยชาติตั้งแตเวลา
ของการรับใชของพระเยซูในโลกนี้ เปนที่รูจักวาเปนชวงเวลาของพระคุณ ซึ่งมีการถวายบูชาเพื่อ
บาปของเราครั้งหนึ่งเปนพอ โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูบนไมกางเขน
ผูพ ยากรณประกาศระบบวิธีทางศาสนาแบบใหม
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ชายชือ่ ยอหนผูใหบัพติศมา เปนผูพยากรณที่พระเจาสงมาเพื่อประกาศระบบวิธีทางศาสนา
แบบใหมแกมนุษย พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระองคในขอความตอไปนี้
มัทธิว 7:11; 11:7-11,14,18; 21:25
มาระโก 9:13; 11:30
ลูกา 7:24-28,33; 20:4
ยอหน 5:33,35
การสอนระบบวิธีทางศาสนา
การสอนของพระเยซูนั้นเกี่ยวกับระบบวิธีทางศาสนาทั้งเกาและใหม ซึ่งอานพบไดในขอพระ
คัมภีรตอไปนี้
มัทธิว 5:17; 11:27; 26:27,28
มาระโก 14:24
ลูกา 10:22; 16:16; 22:20
ยอหน 4:23; 5:25; 6:32,33,49,58
1 โครินธ 11:25

สาวก
พระเยซูทรงเลือกชาย 12 คน ใหเปนสาวกของพระองคในระหวางที่พระองคทรงปฏิบัติราช
กิจที่ในโลกนี้
การสอนทั่วไป
การสอนตอไปนี้เปนการสอนที่ประทานแกสาวกของพระองคเปนกลุม
มัทธิว 13:11,16,17,51; 16:8-11; 17:7; 18:18; 21:2,3; 23:10; 24:9; 26:38,40,45
มาระโก 4:11,12,35; 6:31; 8:17-20; 11:2,3; 13:9,11,13; 14:27,32, 34,41; 16:15
ลูกา 8:10,22; 10:23-24; 19:30,31; 21:14-19; 22:28-30,35,36,38; 24:49
ยอหน 6:61,67,70; 12:30; 14:25,31; 15:12,16-20,27; 16:2,3,27,32; 20:21-23
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การสอนแบบเฉพาะเจาะจง
การสอนตอไปนี้เปนการสอนที่พระองคทรงประทานโดยตรงเฉพาะแกสาวกเพียงบางคน เชน
เปโตร และ อันดรูว
มัทธิว 4:19
มาระโก 1:17
มัทธิว:
มัทธิว 9:9
มาระโก 2:14
เปโตร
มัทธิว 16:17-19,23; 17:25-27; 26:34
มาระโก 8:33; 14:30,37
ลูกา 5:4,10; 22:31,32,34,51
ยอหน 1:42; 13:7,8,10,36,38; 18:11; 21:15-19,22
โธมัส
ยอหน 20:27,29
ฟลิป
ยอหน 14:9
ยูดาส อิสคาริโอท
ยอหน 13:27

การสงบรรดาสาวกออกไปปฏิบัติภาระกิจ
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มีคํากําชับพิเศษที่พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกเมื่อพระองคทรงสงเขาออกไปเพื่อที่จะแบงปน
ขาวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา
พระวจนะที่ตรัสแกอัครสาวก 12 คน
มัทธิว 10:5-42
มาระโก 6:10,11
ลูกา 9:3-5
พระวจนะที่ตรัสแกสาวก 70 คน
ลูกา 10:3-12,16,19,20

การอธิษฐานของพระเยซู
ขออางอิงตอไปนี้เกี่ยวของกับการอธิษฐานของพระเยซูที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรในการเรียน
รูเพิ่มเติมถึงสิ่งที่พระองคทรงสอนไวเรื่องการอธิษฐาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากเพื่อที่คุณจะไดตรวจตราดู
วาพระองคทรงนํ าสิ่งที่พระองคทรงสั่งสอนไวมาถือปฏิบัติในชีวิตแหงการอธิษฐานของพระองคเอง
อยางไร

มัทธิว 6:9-13; 11:25,26; 26:36,39,42
มาระโก 14:36
ลูกา 10:21; 11:2-4; 22:42
ยอหน 11:41,42; 17:1-26

เหตุการณตางๆ ในชีวิตของพระเยซู
พระเยซูทรงสั่งสอนเกี่ยวของกับเหตุการณพิเศษหลายประการ ซึ่งจําเปนจะตองเกิดขึ้นใน
ชีวิตของพระองคเอง และพระองคทรงหาโอกาสพิเศษ เพื่อที่จะแบงปนความจริงเหลานี้ของพระเจา
ใหแกสาวกของพระองค เหตุการณตางๆ เหลานี้คือ
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การทนทุกขทรมานและการถูกทดลอง
มัทธิว 17:12; 13:57; 26:38
มาระโก 6:4; 9:12; 14:34
ลูกา 4:24; 9:22; 17:25; 22:28; 24:46
อาหารคํ่ามื้อสุดทาย
มัทธิว 26:18,26-29
มาระโก 14:13-15,22,24,25
ลูกา 22:8,10-12,15-20
1 โครินธ 11:24,25
การทรยศ
มัทธิว 17:22; 26:2,21,23-25,46,50,55
มาระโก 14:18,20,21,42,48,49
ลูกา 22:21,22,48,52,53
ยอหน 13:18,19,26; 18:4,5,7,8,23

การถูกนําไปตรึงไวบนไมกางเขน
ลูกา 9:44; 22:37
ยอหน 3:14; 8:28; 12:31,32
พระวจนะเมื่อทรงถูกตรีงอยูบนไมกางเขน
มัทธิว 27:46
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มาระโก 15:34
ลูกา 23:34,43,46
ยอหน 19:26,27,28,30
การสิ้นพระชนม การฟนขึ้นจากความตายและการเสด็จขึ้นสูสวรรค
มัทธิว 12:40; 17:19,22,23; 20:18,19; 26:12,31,32
มาระโก 9:31; 10:33,34; 14:8,27,28
ลูกา 5:35; 9:22; 12:50; 18:31-33
ยอหน 2:19; 3:13; 6:62; 7:33,34; 8:21; 10:17,18; 12:7,23,24; 13:33; 14:19,29; 16:57,16,19-22,25,26,32; 20:17
พระวจนะซึ่งตรัสไวหลังจากที่พระองคทรงเปนขึ้นจากความตาย
มัทธิว 28:9,10,18-20
มาระโก 16:15-18
ลูกา 24:17,19,25,26,36,38,39,41,44,46-49
ยอหน 20:15-17,19,21-23,26,27; 21:5,6,10,12,19,22
กิจการ 1:4,5,7,8

การพยากรณ
พระเยซูทรงสอนมากมายเกี่ยวกับการพยากรณ การพยากรณก็คือการเปดเผยสิ่งซึ่งยังไม
เกิดขึ้น สิ่งนั้นคือขาวสารจากพระเจาซึ่งเกี่ยวของกับอนาคต
วิชาวาดวยการพยากรณที่พระเยซูทรงสอนไวรวมไปถึงเรื่องเหลานี้ดวย
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต
มัทธิว 24:6-47; 25:1-13; 26:64
มาระโก 2:20; 8:38; 13:7-36; 14:62
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เยรูซาเล็ม
มัทธิว 5:34,35; 23:37-39; 24:2
มาระโก 13:2
ลูกา 13:34,35; 19:42-44; 21:20-24; 23:28-31
ยอหน 4:21
ชาวยิว
มัทธิว 8:11,12; 10:6; 11:16-19; 15:24,26; 21:31,32; 22:2-7
มาระโก 7:27
ลูกา 7:31-35; 21:24; 22:67,68
ยอหน 4:22; 7:19,21; 8:37-47,49; 9:41; 10:26,32; 18:20,36
พวกธรรมาจารย ฟาริสีและพวกสะดูสี
มัทธิว 12:34; 15:7-9,14; 16:6; 23:2-7,13-15,25-27,29-36
มาระโก 7:6; 8:15; 12:38-40
ลูกา 11:39,40-44,46-52; 12:1; 20:46,47
ยอหน 5:42
พวกตางชาติ
มัทธิว 8:11; 21:43; 22:8-10; 24:14; 28:19
มาระโก 13:10; 16:15
ลูกา 13:29; 24:46,47
ยอหน 10:16
ผูเ ผยพระวจนะเทียมเท็จและครูเทียมเท็จ
มัทธิว 7:15-18,20; 24:4,5,11,23,24,26
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มาระโก 13:5,6,21,22
ลูกา 6:39,43,44; 17:1,2,22,23; 21:8
ยอหน 10:1,8

ความบาป
คํานิยามงายๆ ของบาปก็คือ การพลาดจากเปาหรือจากการละเมิดกฏหมายของพระเจา พระ
เยซูทรงสอนเกี่ยวกับบาปไวดังนี้
ซาตานและบาป
มัทธิว 4:10; 12:26,27; 13:19; 16:23; 25:41
มาระโก 3:23,26; 4:15; 8:33
ลูกา 4:8; 10:18; 11:18,19; 22:31
ยอหน 8:34-36; 14:30
การหมิ่นประมาทพระเจา
มัทธิว 12:31,32; 15:19
มาระโก 3:28,29; 7:21,22
ลูกา 12:10
ความสงสัย
มัทธิว 14:31; 17:17,20
มาระโก 2:8; 9:19; 16:16
ลูกา 9:41
ยอหน 3:11,12,18; 4:48; 5:38,40,43-47; 6:64; 8:24,45-47; 12:47,48; 15:22,24,
ความหนาซื่อแตใจคด
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มัทธิว 6:2,16; 15:7,8; 23:13-15,25,27-29
มาระโก 7:6; 12:40
ลูกา 11:44; 12:1; 20:47
ความเยอหยิ่ง
มัทธิว 23:5-7,12
มาระโก 7:21,22; 12:38,39
ลูกา 11:43; 14:11; 20:46
ความโกรธ
มัทธิว 5:22
การฆาตกรรม
มัทธิว 5:21; 15:19; 19:17,18
มาระโก 7:21; 10:19
ลูกา 18:20
ยอหน 8:44
การลวงประเวณี การผิดประเวณี การเต็มไปดวยราคะตัณหา
มัทธิว 5:27,28,32; 15:19; 19:9,11,12,17,18
มาระโก 7:21,22; 10:11,12,19
ลูกา 16:18; 18:20
การหยาราง
มัทธิว 5:31,32; 19:8,9
มาระโก 10:3,5,11,12
ลูกา 16:18
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การลักทรัพย
มัทธิว 15:19; 19:17,18
มาระโก 7:21,22; 10:19
ลูกา 18:20

การเปนพยานเท็จ การหลอกลวง การฉอโกง
มัทธิว 15:19; 19:17,18
มาระโก 7:21,22; 10:19
ลูกา 18:20
ยอหน 8:44
ความคิดชั่ว ตาทีม่ องสิ่งที่ชั่วราย ความชั่วราย ควาโงเขลา
มัทธิว 6:23; 9:4; 15:19; 20:15
มาระโก 7:21,22
ลูกา 11:34
ความโลภ
มาระโก 7:21,22
ลูกา 12:15-21
ลัทธิวตั ถุนิยมและความฝกใฝแตสิ่งที่เปนของโลกนี้
มัทธิว 6:19-21,24; 12:39; 13:3,22; 16:4; 24:38,39
มาระโก 4:3,7,18,19; 8:12
ลูกา 8:14; 9:60; 10:4l,42; 11:29; 14:16-24; 16:1-9,13,15; 17:26-29; 21:34
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ยอหน 4:48; 6:27
การผลัดวันประกันพรุง
ผลัดวันประกันพรุงหมายถึงหนวงเหนี่ยวหรือชลอการทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยทํ าใหลาชาชนิด
ผลัดแลวผลัดอีกตอไปเรื่อยๆ
มัทธิว 24:45-51
ลูกา 12:42-47; 13:25-28; 14:16-20
การพิพากษาโทษ (การตัดสินผูอื่น)
มัทธิว 7:1-5; 12:7
มาระโก 4:24
ลูกา 6:37,41,42
ยอหน 8:7,10,11,15
ความมืดบอดของหัวใจ
มัทธิว 13:13-15; 15:14; 16:2,3
มาระโก 4:12; 8:18,21
ลูกา 8:10; 12:54-56
การหลงหาย
การหลงหาย หมายความวา หันเหออกจากการติดตามพระเยซูคริสต
มัทธิว 12:43-45
ลูกา 11:24-26

การดูหมิ่น
การดูหมิ่น เปนการทําใหของมีคาหมดคาไป มัทธิว 7:6

การประณาม
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มัทธิว 10:14,15; 11:22,23; 12:34,41,42; 13:13-15; 16:4; 18:7; 21:19; 23:1315,25,27,29,33-36
มาระโก 6:11; 8:12; 11:14
ลูกา 6:24-26; 9:5; 10:10-15; 11:29,32,42,44,46,47,49-52

ความชอบธรรม
พระเยซูทรงใชเวลาสวนใหญในชีวิตการรับใชของพระองคบนโลกนี้ไปในการสั่งสอนเกี่ยว
ดวยเรื่องความชอบธรรมคือ ทําอยางไรบุคคลจึงสามารถดําเนินชีวิตอยูในการมีสัมพันธภาพที่ถูกตอง
กับพระเจา กับผูอื่น และกับตนเอง

การทรงเรียกใหมาสูความเปนผูชอบธรรม
มัทธิว 4:19; 8:22; 9:9; 14:29
มาระโก 1:17; 2:14; 4:24; 10:21; 19:21
ลูกา 5:27; 9:59,60; 18:22
ยอหน 1:38,39,43; 12:26; 21:19
ความเชื่อ
มัทธิว 8:10,13,26; 9:22,28,29; 14:27; 15:18; 17:20; 21:22
มาระโก 4:40; 5:34,36; 6:50; 7:29; 9:23; 10:52; 11:22-24; 16:16-18
ลูกา 7:9,50; 8:25,48,50; 17:6,19; 18:8,42
ยอหน 3:18; 6:20,29; 7:38; 9:35; 11:15,25,26,40,42; 14:1,12; 16:31; 20:27,29
ความรอดที่ไดมาโดยความเชื่อ
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มาระโก 16:16
ยอหน 3:14-16,18; 5:24; 6:40,47; 11:25,26
การกลับใจ
มัทธิว 4:17; 21:28-32
มาระโก 1:15
ลูกา 13:2-5; 15:4-32
การรับบัพติศมา
มัทธิว 21:25; 28:19
มาระโก 11:30; 16:16
ลูกา 20:4
ยอหน 3:5
กิจการ 1:5
การมีชีวิตใหม
มัทธิว 9:16,17
มาระโก 2:21,22
ลูกา 5:36-39
ยอหน 3:3,5-8,10
ความประพฤติปฏิบัติ
มัทธิว 5:16; 7:16-27; 12:33; 13:3,4,8,23; 21:19
มาระโก 3:33-35; 4:3,4,8,20; 11:14
ลูกา 6:43,44,46-49; 10:30-37; 13:6-9
ยอหน 7:17; 10:37,38; 15:8,16
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พระบัญญัติขอใหญ
มัทธิว 7:12; 22:37-40
มาระโก 12:29-31
ลูกา 6:31
ความรัก
มัทธิว 5:43-47; 7:12
ลูกา 6:27,28,32-35
ยอหน 13:34,35; 14:23,24; 15:12,13,17
การประกอบการกุศล
มัทธิว 5:42; 6:1-4; 19:21
มาระโก 10:21; 12:43,44
ลูกา 6:30,38; 11:41; 12:33,34; 14:12-14; 16:9; 18:22; 21:3,4
การยกโทษและการคืนดีกัน
มัทธิว 5:23-26; 6:14,15; 9:2,5,6; 16:18,19; 18:18,22-35
มาระโก 2:5,9-11; 11:25,26
ลูกา 5:20,23,24; 6:37; 7:40-48; 12:58,59; 17:3,4; 23:34; 24:46,47
ยอหน 20:23
ความเมตตากรุณา
มัทธิว 5:7; 9:13; 18:15-17,27,33
ลูกา 6:36
การบอกเลิกชีวิตเกาของเรา
มัทธิว 10:37-39; 16:24-26
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มาระโก 8:34-37
ลูกา 9:23-25; 14:26,27-33; 17:33
ยอหน 12:25
ความบริสุทธิ์และการมีหัวใจเดียว
มัทธิว 5:8,27,28; 6:22-24; 9:4; 12:34,35; 15:10,11,16-20
มาระโก 7:18-23; 10:15
ลูกา 4:12; 6:45; 11:34-36,41; 16:13; 18:17
ความบริสุทธิ์และคําพูด
มัทธิว 5:33-37; 12:36,37; 23:20-22
การเอาชนะเนื้อหนัง
มัทธิว 5:29,30; 6:16-18; 17:21; 18:8,9
มาระโก 9:29,43-49
การเชื่อฟงและการยอมจํานน
มัทธิว 26:39,42; 28:19,20
มาระโก 14:36
ลูกา 22:42
ยอหน 7:17,18; 8:29,50; 14:15,21; 15:14; 18:11
การยอมจํานนตอสิทธิอํานาจ
มัทธิว 17:25-27; 22:19-21
มาระโก 12:15-17
ลูกา 20:24,25
การสัตยซื่อและการเฝาระวังอยู
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มัทธิว 24:42-47; 25:13; 26:41
มาระโก 13:33-37; 14:38
ลูกา 12:35-40,42-44,47,48; 16:10-12; 21:36; 22:40,46
ความมั่นคงและความเพียรพยายาม
มัทธิว 5:13; 10:22; 13:3-9,18-23; 24:13
มาระโก 4:3-9,13-20; 9:50; 13:13
ลูกา 9:62; 14:34,35
ยอหน 8:31,32
ความอดทน
ลูกา 21:19
กิจการ 1:7
ความกลาหาญ
มัทธิว 8:26; 14:27; 17:7
มาระโก 4:40; 5:36; 6:50
ลูกา 8:50
ยอหน 6:20
การไมตอตาน
มัทธิว 5:38-41,43-45; 26:52
ลูกา 6:27-30
ความถอมและความเรียบงาย
มัทธิว 5:3,5; 11:25,26; 18:3,4; 20:25-27; 23:8,11,12
มาระโก 9:33,35; 10:15,42-44
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ลูกา 9:48; 14:8-11; 18:14,17; 22:25-27
ยอหน 13:7,8,10,12-17
ความไววางใจในการจัดเตรียมของพระเจา
มัทธิว 6:25-34
ลูกา 12:6,7,22,24-32
ความกตัญู
มัทธิว 8:4
มาระโก 1:44; 5:19
ลูกา 5:14; 7:40-48,50; 8:39; 17:17,18
ความใจกวาง
มาระโก 9:39-41
ลูกา 9:50
หนาที่
ลูกา 17:7-10
ความดีรอบคอบ
มัทธิว 5:48; 7:13,14; 19:21
มาระโก 10:21
ลูกา 6:40; 12:57; 13:24; 18:22
ความดีครบถวน
มัทธิว 5:3-12; 11:6; 13:16
ลูกา 6:20-23; 7:23; 10:23; 11:28
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การสอนพิเศษ
พระเยซูทรงสอนในวิชาสําคัญอื่นๆ ซึ่งทางเราไดรวบรวมเขาดวยกันภายใตหัวขอวา “การ
สอนที่พิเศษ” ซึ่งรวมถึงสิ่งตางๆ ดังนี้

การไถบาป
มัทธิว 17:12; 20:18,19,28; 26:24,31,39,42
มาระโก 9:12; 10:33,34,45; 14:21,24,36
ลูกา 9:22,56; 13:34,35; 18:31-33; 19:10; 21:28; 22:19,22,37,42; 24:26,44,46,47
ยอหน 3:13-16,18; 5:39; 6:38-40,51; 8:24,28,56; 10:7,9-11,15-18,36; 11:25,26;
12:24,27,32,47; 13:7,8; 14:19; 15:13; 16:7,20,22,33; 17:1-4,19-21,23; 18:11; 19:30
1 โครินธ 11:24,25
ความเสมอภาคภายใตการไถบาป
มัทธิว 20:1-15
การอธิษฐาน
มัทธิว 6:5-13; 7:7-11; 18:19,20; 21:22; 26:41
มาระโก 11:24; 14:38
ลูกา 11:2-13; 18:2-8,10-14; 22:40,46
ยอหน 4:24; 14:13,14; 15:7; 16:23,24;
บทบัญญัติและพระวิญญาณ
มัทธิว 15:3-8,10,11,16-20; 23:16-26,28
มาระโก 7:6-8,14,15,18-23
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ลูกา 11:39,40,42,44
ยอหน 6:63; 7:24
การกําหนดไวลวงหนา
มัทธิว 15:13; 20:23; 22:14; 24:22,31
มาระโก 10:40; 13:20,27
ลูกา 18:7
ยอหน 6:37,43-45,64,65; 15:16

คําสารภาพความเชื่อ
มัทธิว 10:32,33
มาระโก 5:19; 8:38
ลูกา 8:39; 9:26; 12:8,9
ความรับผิดชอบสวนบุคคล
มัทธิว 13:12; 22:11-13
มาระโก 4:23-25
ลูกา 8:18; 12:47,48
ยอหน 9:41
แรงงานและการพัฒนาตนเอง
มัทธิว 20:6; 25:14-30
ลูกา 19:12-26
วันสะบาโต
มัทธิว 12:3-5,8,11,12
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มาระโก 2:25-28; 3:4
ลูกา 6:3-5,9; 13:15,16; 14:3,5
การแตงงาน
มัทธิว 19:4-6; 22:30
มาระโก 10:6-9; 12:25
ลูกา 20:34,35
เด็กๆ
มัทธิว 18:3-6,10,14; 19:14; 21:16
มาระโก 9:37,42; 10:14,15
ลูกา 9:48; 18:16,17

คนจน
มัทธิว 11:5; 19:21; 26:11
มาระโก 10:21; 14:7
ลูกา 4:18,21; 6:20; 14:13,14; 18:22
ยอหน 12:8
คนรวย
มัทธิว 19:23,24
มาระโก 10:23-25
ลูกา 14:12; 16:19-31; 18:24,25
ความเศราโศก
มัทธิว 5:4; 10:38; 11:28; 16:24; 23:38,39; 24:7,8; 26:38,39,42
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มาระโก 4:16,17; 8:34; 13:19; 14:34,36
ลูกา 6:21; 9:23; 14:27; 21:22-26; 22:42; 23:28-30; 24:38
ยอหน 12:27; 14:1,27; 16:5,6,20-22; 18:11
ความสงบและการพักผอน
มัทธิว 9:22; 10:13; 11:28-30; 26:45
มาระโก 4:39; 5:34; 6:31; 9:50; 14:41
ลูกา 7:50; 8:48; 10:5,6,41,42; 12:29; 19:42; 24:36
ยอหน 14:1,23,27; 16:33; 20:19,21,26
ความชื่นชมยินดี
มัทธิว 5:11; 6:17; 9:2; 13:44; 14:27; 18:12,13; 25:21,23
มาระโก 6:50
ลูกา 6:21-23; 10:20; 11:36; 15:4-10,32
ยอหน 4:36; 8:56; 13:17; 15:11; 16:20-22,24; 17:13

สติปญญา
มัทธิว 7:24; 10:16; 11:15,25; 13:51; 15:16; 16:2,3; 21:16; 24:45-47
มาระโก 4:12; 7:14,16; 8:17,18,21
ลูกา 6:47,48; 8:10; 10:21; 12:42-44,54-56; 16:1-8
ยอหน 8:12; 9:41; 12:46
ความตายและสวรรค
มัทธิว 8:22; 9:24; 10:8,28; 16:28; 17:9,23; 22:32
มาระโก 5:39; 9:1,31; 10:34; 12:25-27; 14:34
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ลูกา 7:22; 9:27,60; 12:4,5,20; 16:31; 18:33; 20:35-38; 23:43; 24:46
ยอหน 5:21,25,28,29; 6:39,40,49,58; 10:17,18; 11:4,14; 12:24; 15:13

พระดํารัสพิเศษสําหรับรายบุคคล
กลุมสุดทายซึ่งพระเยซูทรงสั่งสอนนี้เปนคําตรัสสอนพิเศษเปนรายบุคคลระหวางการปฏิบัติ
ราชภาระกิจของพระองคในโลกนี้
ซึ่งรวมถึงคนตางๆ ตอไปนี้
นาธานาเอล
ยอหน 1:47,48,50
หญิงสะมาเรีย
ยอหน 4:7,16-18
ศักเคียส นายดานภาษี
ลูกา 19:5,9
ชายตาบอดแหงเมืองเยรีโค
มัทธิว 20:32
ธรรมาจารยที่มาไตถาม
มาระโก 9:16

บุตรชายของเศเบดี
มัทธิว 20:21-23
มาระโก 10:36,38-40
นองๆ ของพระเยซู
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ยอหน 7:6-8
ธรรมาจารยที่มาไลเลียงถามธรรมบัญญัติ
มาระโก 12:34
มารธา
ลูกา 10:41,42
พวกมหาปุโรหิตและพวกผูใหญ
มัทธิว 21:24,25,27
มาระโก 11:29,30,33
ลูกา 20:3,4,8
ศิษยของพวกฟาริสีกับพวกของเฮโรด
มัทธิว 22:18
ลูกา 20:23
มหาปุโรหิต
ยอหน 18:21
ปลาต
ยอหน 18:34
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บทที่ 5
ครูที่มาจากพระเจา
วิธีสอน – ตอนที่ 1
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะอธิบายถึงวิธีที่พระเยซูทรงใชในการสอนดังตอไปนี้
− การอัศจรรย
− สิทธิอํานาจ
− ความรักและความเมตตาสงสาร
− การสมาคมเกี่ยวของกันและการเลียนแบบ
− การตอบสนอง
− การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
− สิ่งแวดลอม
− การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
− หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
− การจัดกลุมนักเรียน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอน
ในธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรง
รักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” มัทธิว 9.35

คํานํา
คุณไดเรียนรูแลววา เมื่อใด ที่ไหน ทําไม และอะไรที่พระเยซูทรงสอนไวในระหวางปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองคในโลกนี้ ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดศึกษาถึงวิธีที่พระเยซูทรงสั่งสอน
ไว
บทเรียนเหลานี้จุดศูนยกลางอยูที่วิธีการตางๆ ที่พระองคทรงใชในการสั่งสอน วิธีคือ แผน
การ ระบบ หรือหนทางในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีการสอนของพระเยซูกลาวถึงวาพระองคทรงสอนไว
อยางไร
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บอยครั้งทีเดียวที่คริสตจักรพึงพอใจที่จะใชวิธีการศึกษาตามอยางของชาวโลกยิ่งกวาวิธีการ
ซึง่ ทรงสําแดงไวแลวในพระวจนะของพระเจา วิธีที่ดีที่สุดในการสอนพระคัมภีรนั้นคือ วิธีการตางๆ
ซึง่ พระเยซูไดทรงใชและไดทรงพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ
บทเรียนนี้เล็งถึงวิธีทั่วไปซึ่งใชควบคูไปกับการสอนของพระเยซู สวนบทเรียนตอไปเกี่ยว
ของกับวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสอนดวยคําพูด

การอัศจรรย
คุณไดเรียนรูแลววาเรื่องราวที่ครูสอนควรจะตองใหควบคูไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์
อํานาจของพระเจาในเรื่องนั้นๆ ดวย
การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจานี้ กระทบจิตใจของประชาชนใหหันมาฟงพระ
วจนะของพระเจาได
“พอถึงวันสะบาโต พระองคทรงสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเปนอัน
มากที่ไดยินพระองคประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนนี้ไดความคิดนี้มาจาก
ไหน สติปญญาที่ไดประทานแกคนนี้เปนปญญาอยางใด การมหัศจรรยอยาง
นี้สําเร็จไดดวยมือของเขาเองหนอ..”” มาระโก 6.2 (ดูมัทธิว 13.14 ดวย)
พระเยซูทรงใชการอัศจรรยเพื่อเตรียมจิตใจของประชาชนใหพรอมที่จะรับฟงเรื่องที่พระองค
ทรงสอน ในยอหน บทที่ 1 จงอานเรื่องราวของการรักษาโรคของพระเยซูที่ทรงรักษาชายตาบอดตั้ง
แตกําเนิด
เพราะวาผลลัพธคือ การหายโรคของชายผูนั้นทําใหการเปนพยานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
ไดแพรกระจายไปยังเพื่อนบานของเขา (9.8) และไปยังบรรดาผูนําทางศาสนา (9.13) และครอบครัว
ของเขาเอง (9.18) ในยอหน 9.10-41 พระเยซูทรงใชการหายโรคเพื่อที่จะสอนถึงเรื่องราวของพระ
เจาแกบรรดาผูนําทางศาสนา
การอัศจรรยของพระเยซูที่ทรงปฏิบัติตอมวลชนนั้นสามารถตอบสนองในจุดที่เขาตองการได
เมือ่ คุณศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการอัศจรรยตางๆ ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ คุณจะเห็นถึง
วิธที กี่ ารอัศจรรยนั้นๆ ตอบสนองความตองการของเขาได ไมวาในดานวัตถุ รางกาย อารมณ
วิญญาณ จิตใจและความจําเปนตามธรรมชาติ
วิญญาณชัว่ ถูกขับออก คนตายถูกเรียกใหเปนขึ้นมาอีก คนปวยไขไดรับการรักษาใหหายโรค
คนหิวโหยไดรับการเลี้ยงดูดวยอาหาร และคนที่ถูกผูกมัดไดรับการปลดปลอยจากสิ่งที่บีบบังคับเขา
อยู
ไมมวี ธิ ใี ดที่ยิ่งใหญไปกวาวิธีที่จะอธิบายเรื่องราวของพระคัมภีร และยืนยันใหเห็นถึงความ
จริงไดมากไปกวาการแสดงใหเห็นซึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจา ฤทธิ์อํานาจนี้มีไวเพื่อตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันก็นําพาเขาใหมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย
ดวยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงมอบหมายฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณนี้ไวแกสาวกของพระองคเพื่อ
ใหทําหนาที่แทนพระองค
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใหเขาใหออกไปเปน
คูๆ ทรงประทานอํานาจใหเขาขับผีรายออกได” มาระโก 6.7
“จงไปพลาง ประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10.7-8
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํากิจ
การซึ่งเราไดกระทํานั้นดวย และเขาจะทํากิจที่ยิ่งใหญกวานั้นอีก เพราะวา
เราจะไปถึงพระบิดาของเรา” ยอหน 14.12

สิทธิอํานาจ
พระเยซูทรงสั่งสอนดวยสิทธิอํานาจ “สิทธิอํานาจ” หมายถึง ใหใชอํานาจตามคําบัญชา
เชนเดียวกับการอัศจรรย การสอนดวยสิทธิอํานาจสามารถกระทบจิตใจของผูฟง
“เขาทัง้ หลายก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระ
องคไดทรงสั่งสอนเขาดวยสิทธิอํานาจ” มาระโก 1.22 (ดูมัทธิว 21.23 ดวย)
นักการศึกษาหัวสมัยใหมบางคนพยายามกระตุนใหครูกลายเปนคนที่ทํ าตัวใหเหมือนกับ
“หนึ่งในกลุมของคนสวนมาก” ยิ่งกวาใหสอนดวยสิทธิอํานาจ แตวาพระเยซูคริสตเองก็ทรงสอนดวย
สิทธิอํานาจ
สิทธิอํานาจของพระเยซูถูกมอบหมายมาโดยพระเจา กอนการเสด็จกลับคืนสูสวรรค พระเยซู
ทรงประทานสิทธิอํานาจฝายวิญญาณนี้แกเรา
“...พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราทั้งหลายก็ใชทานไปฉันนั้น” ยอห
น 20.21
พระเยซูทรงสัญญาจะประทานสิทธิอํานาจ (ฤทธิ์อํานาจ) แกผูเชื่อทั้งหลายเพื่อที่จะทําให
พวกเขาสามารถสั่งสอนและเทศนาในฐานะที่เปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ
“แตทา นทัง้ หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณ
บริสทุ ธิจ์ ะเสด็จมาเหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่ แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการ 1.8
การศึกษา ฐานะทางสังคม หรือความสามารถตามธรรมชาติมิใชพื้นฐานของสิทธิอํานาจทาง
พระคัมภีร เพราะสิทธิอํานาจในการสอนของเรานั้นเปนสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต

ความรักและความเมตตา
พระเยซูไมเคยตัดสินคนที่พระองคทรงสอนวาใชไมได แทนการทําเชนนั้นพระองคทรงแสดง
ออกซึ่งความรักและความสงสารเห็นใจพวกเขา
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เมื่อผูหญิงคนนั้นถูกจับไดในขณะที่นางกําลังประพฤติลวงประเวณีนั้น พระองคมิไดประณาม
นางแตอยางใด (ยอหน 8.11)
เมื่อมารียใชนํ้าหอมราคาแพงชโลมพระองคนั้น พระองคก็มิไดทรงตําหนินางในเรื่องการสูญ
เสียสิ่งซึ่งนาจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาชวยเหลือคนจน พระองคทรงเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการ
กระทํานั้น และทรงปฏิบัติตอนางดวยความรัก (มัทธิว 26.10-13)
พระเยซูทรงมีความเมตตาสงสารคนตาบอด (มาระโก 10.46-62) และเด็กเล็กๆ ดวย (มาระ
โก 10.13-16) ขณะที่ในบรรดาสาวกของพระองคไมมีใครสนใจ พระเยซูทรงรักแมกระทั่งเศรษฐีหนุม
ผูซึ่งเลือกความรํ่ารวยแทนการติดตามพระองค (มาระโก 10.17-22) พระเยซูทรงรักษาแมแตหูทหาร
คนที่เขามาเพื่อที่จะจับกุมพระองค (ลูกา 22.50.51)
ความสงสารเห็นใจของพระเยซูทรงนําพระองคใหตองเสด็จไปใหความกรุณาแกประชาชนซึ่ง
พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจแกเขา (มาระโก 6.34) และแกบานเมืองของเขาทั้งหลาย (ลูกา
19.41)
1 โครินธ 13 เปดเผยใหเห็นวางานรับใชใดๆ (รวมไปถึงการสอนดวย) ก็ตามจะไมมีประ
สิทธิภาพเวนไวเสียแตวาจะปฏิบัติดวยความรัก ผูที่เปนครูตองแสดงความรัก ความเกี่ยวของและ
ความเห็นใจแกนักเรียน มิฉะนั้น “งานรับใชนั้นไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย”

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ
เมือ่ พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคนั้น พระองคทรงมีความมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง
“พระองคจึงทรงตั้งศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค เพื่อที่จะทรง
ใชเขาไปประกาศ และใหมีอํานาจรักษาโรคและขับผีออกได” มาระโก 3.1415
แรกทีเดียวพวกสาวกถูกเรียกใหมาอยูกับพระเยซู เพื่อที่จะเรียนรูจากพระองค โดยตัวอยาง
ที่พระองคทรงจัดไว พวกเขาไดรับความรูสะสมทีละเล็กทีละนอยโดยการอยูดวยกันกอน แลวจึงเขา
ใจโดยการอธิบายของพระองค
พวกสาวกจําเปนตองอยูกับพระเยซูในการปฏิบัติพระราชภาระกิจจริงๆ พวกเขามิใชเปนแต
เพียงผูฟงเฉยๆ เทานั้น พวกสาวกจําเปนตองสังเกตและตองมีสวนรวมในงานรับใชของพระองคดวย
พระเยซูทรงใชชีวิตและแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่พระองคทรงสอน ตัวอยางของพระองคในเรื่อง
ขาวประเสริฐที่มีชีวิตชีวาของพระองค
คือหนึ่งในบรรดาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณ
สามารถปฏิบัติตามได
พระเยซูทรงแสดงใหสาวกของพระองคซึ่งเปนนักเรียนรูวิธีที่จะนําเอาการสอนพระคัมภีรไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อจะสอนเขาเรื่องบทเรียนในการอธิษฐาน พระองคก็ทรงอธิษฐาน
จริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงเรื่องความสําคัญของขอพระคัมภีร พระองคก็ทรงหยิบยกออกมาใชงานได
จากขอพระคัมภีรจริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงความสําคัญของการเผยแพรขาวประเสริฐ พระองคก็ทรง
ประกาศขาวประเสริฐจริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงเรื่องฤทธิ์อํานาจของพระเจา พระองคก็ทรงแสดงใหเห็น
จริงๆ ดวย
การทีค่ รูมีแบบอยางชีวิตที่ซื่อตรงจะชวยใหเรื่องราวที่ครูสอนนั้นมีความนาเชื่อถือสูงที่สุด ครู
จําตองมีชีวิตประจําวันที่ใกลชิดกับนักเรียนและตองมีสถานภาพการรับใชที่เปดโอกาสใหมีการเรียนรู
โดยการคบหาสมาคมกับนักเรียนดวย
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การตอบสนอง
เมือ่ ครั้งที่พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองคเปนครั้งแรกวา “จงตามเรามา” นั้น พระเยซู
ทรงเรียกดังนั้นอยูเรื่อยมาก็เพื่อเปนการตอบสนองแกขาวประเสริฐที่พระองคทรงสอน
พระองคสั่งใหชายและหญิงที่ใครจะมาหาพระองคนั้นใหพวกเขาแบกกางเขนของตนเองมา
ดวย (มาระโก 8.34-35) พระองคทรงสงพวกเขาใหไปเปนพยานตอหนาครอบครัวของเขา (มาระโก
5.19) และตอบรรดาผูนําทางศาสนา (ลูกา 5.14) พระองคทรงสั่งคนบางคนใหไปขายทรัพยสมบัติที่
มั่งคั่งของเขาเสีย (มาระโก 10.21) และทรงสั่งบางคนใหไปชําระลางที่บอนํ้า (ยอหน 9.7) และสั่งคน
อื่นๆ ดวยคําสั่งที่คลายๆ กันนี้
การสอนจะไมสมบูรณหากปราศจากการนําไปใชชีวิตจริงในสิ่งที่ไดสอนไว คุณตองสอนนัก
เรียนใหปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไดรับการสั่งสอนมาแลว พวกเขาตองเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ มิใช
เปนเพียงแตผูที่เอาแตรับฟงอยางเดียวเปนอาชีพ
“แตทา นทัง้ หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแต
เพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลวงตนเอง
เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปนเหมือน
คนที่ดูหนามองตัวในกระจกเงา
เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป
ยากอบ 1.22-25

และก็ลืมในทันใดนั้นวาตัวเองเปนอยางไร”

ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณไมสามารถวัดกันไดดวยสิ่งที่นักเรียนไดฟงมา แตโดยการที่
เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาไดเรียนไดฟงมาตางหาก
ครูตองสอนจนกระทั่งนักเรียนมีประสบการณในพระวจนะนั้นจริงๆ ไมใชเพียงแตสอนใหนัก
เรียนเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดเทานั้น ตองสอนใหพวกเขารูจักพระเจาอยางแทจริง มิใชสอนใหรู
เรื่องเกี่ยวกับพระองคเทานั้น
การเรียนรวมไปถึง “การกระทํา” ดวย เชนเดียวกับ “การสอน” พระเยซูทรงแสดงสิ่งนี้ในการ
รับใชดวยพระองคเอง
“ขาแตทานเธโอฟลัส ในหนังสือเรื่องแรกนั้น ขาพเจาไดกลาวแลวถึง
บรรดาการซึ่งพระเยซู ไดทรงตั้งตนกระทํา และสั่งสอน” กิจการ 1.1
พระเยซูตรัสวา
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบา
ขึ้น ทั้งสอนคนอื่นใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผน
ดินสวรรค” มัทธิว 5.19
พระองคทรงสั่งสอนสาวกให “ปฏิบัติ” เชนเดียวกับ “การสอน”
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“ฝายอัครทูต พากันมาหาพระเยซู และไดทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได
กระทํา และไดสงั่ สอน” มาระโก 6.30
ขณะที่คุณสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการสนองตอบบาง คุณจะไดเรียนรูกับสิ่งนี้มากขึ้น
ในบทเรียนที่ 10 “การวางแผนการสอน”
แตการเรียกรองใหมีการตอบสนองตองไมใชการเราอารมณในแบบคะยั้นคะยอเขา พระเยซู
ทรงปฏิบัติใหดูอยางชัดเจนแลวาการตอบสนองตอการเรียกรองของขาวประเสริฐตองลงทุนสูงทีเดียว
“พระองคทรงเรียกรองประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามา แลวตรัสกับ
เขาวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของ
ตนแบก และตามเรามา
เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิต
เพราะเห็นแกเรา และขาวประเสริฐ ผูนั้นจะไดชีวิตรอด”” มาระโก 8.34-35

การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
นับจากปฐมกาล พระเจาทรงมอบหมายหนาที่ดานความรับผิดชอบแกมนุษยทั้งปวง พระ
องคทรงประทานหนาที่ที่มอบหมายใหพวกเขาเปนผูกระทํากันเอง เปนตนวา การตั้งชื่อสัตวตางๆ
และการสรางนาวา หีบพันธสัญญา วิหาร และกําแพง
พระเยซูทรงมอบหมายโครงการฝายวิญญาณใหแกสาวกของพระองค พระองคสั่งใหพวกเขา
เลีย้ งแกะซึ่งไดแกฝูงชนทั้งหลาย (มัทธิว 14.16) พระองคทรงสงพวกเขาออกไปเทศนาขาวประเสริฐ
และรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด (มัทธิว 10.9-10) พระองคทรงคาดหวังใหพวกเขาเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณดวย (ยอหน 15)
พระเยซูทรงตระเตรียมนักเรียนเพื่อที่จะรับหนาที่ของพระองค เมื่อถึงเวลาที่พระองคทรง
เสด็จคืนสูสวรรค พระองคทรงมอบหมายหนาที่ใหพวกเขาทีละเล็กละนอย ใหเขามีความรับผิดชอบ
แบบคอยเปนคอยไปสําหรับงานรับใช การสั่งสอนและการเทศนา
คุณควรสอนพวกเขาราวกับวาคุณเองก็กําลังตระเตรียมนักเรียนแตละคน เพื่อที่จะรับหนาที่
ของคุณ ในการที่จะตระเตรียมพวกเขาอยางเหมาะสมนั้น คุณตองมอบหมายความรับผิดชอบดาน
พระวจนะซึ่งคุณไดเคยมอบหมายใหแกพวกเขามาแลว
ในฐานะที่เปนครู คุณตองมีเปาหมายฝายวิญญาณสําหรับนักเรียนของคุณ คุณตองวางแผน
บทเรียนและโครงการเพื่อเขา ซึ่งจะชวยพวกเขาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การมอบหมายหนาที่ให
ทําแทนในดานการรับผิดชอบตอการรับใชเปนสวนที่สําคัญของขบวนการนี้

สิ่งแวดลอม
พระเยซูทรงใหสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติซึ่งพระองคทรงพบเห็นพรอมกับประชาชนนั้น เพื่อ
ทีจ่ ะสอนถึงบทเรียนฝายวิญญาณ
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“สิ่งแวดลอม” รวมถึงสภาพทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ทางฝายวิญญาณซึ่งแวดลอมตัวบุคคลอยู นั่นก็คือสังคมซึ่งบุคคลอาศัยอยู ทํางานและรับใช
พระเยซูทรงทําใหสถานการณของการเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงชีวิตจริงของเขา พระองคทรง
สั่งสอนประชาชนตรงที่เขาอาศัยอยู ตรงที่ที่เขาทํางานหรือรับใช พระเจาก็ทรงสอนเราอยางตอเนื่อง
ในชีวติ สถานการณทางชีวิตธรรมชาติของเราโดยทางปญหาตางๆ และทรงทาทายใหเรากลาเผชิญ
ในแตละวัน
(นีค่ ือวิธีของสถาบันฯ ดวย ซึ่งคือเหตุผลวาทําไมหลักสูตนี้จึงมาถึงคุณยังสถานที่คุณใชชีวิต
และทํางานนั่นเอง)
พระเยซูไมเคยคิดยึดหรือขึ้นอยูกับหองโถงสําหรับบรรยายอยางเปนทางการเลย ไมวาจะ
เปนชัน้ เรียนรวีวารศึกษาหรือธรรมมาสน เพราะวาคุณไดเรียนแลวในบทที่ 2 วา พระองคทรงฉวย
โอกาสในทุกๆ กรณีที่ทรงพบเปนปกติ เพื่อที่จะสั่งสอนทั้งสิ้น ไมวาพระองคทรงประทับที่ใด พระองค
สั่งสอนไดเสมอ
พระเยซูทรงใชสถานการณตางๆ ของชีวิตเพื่อที่จะใชเปนบทเรียนในการสอน เมื่อพระองค
ทรงบังเอิญตองผานขบวนการฝงศพนั้น พระองคทรงเรียกชายผูหนึ่งใหฟนจากความตาย (ลูกา
7.11-15) เมื่อพระองคทรงกระหาย พระองคก็ทรงสอนถึงเรื่องนํ้าซึ่งธํารงชีวิต (ยอหน 3) เมื่อพระ
องคเห็นหญิงที่ยากจนกําลังนําเงินของเธอมายังพระวิหาร พระองคก็ทรงเทศนาถึงเรื่องการถวาย
(มาระโก 12.41-44)
ผูค นมักเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อสิ่งที่สอนนั้นเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมของเขา สิ่งที่เขาเรียนรูก็
ควรจะใชปฏิบัติได และสามารถประยุกตใชกับปญหาที่พวกเขาตองเผชิญได เรื่องที่สอนตองเขากัน
ไดกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของเขา
เมื่อคุณนําเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได ซึ่งเรียก
วา “การใชใหเปนประโยชน” นั่นแสดงวาคุณสามารถ “นําเอา” สิ่งซึ่งคุณไดเรียนรูไปใชกับสถาน
การณในชีวิตจริงไดแลว
สถานการณเชนนั้นอาจแตกตางกันจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และอาจแตก
ตางกันเพราะขึ้นอยูกับผูฟงก็ได นี่คือเหตุผลวาทําไมคุณจึงตองรูจักนักเรียนของคุณ เพื่อคุณจะได
นําเอาพระวจนะของพระเจาไปใชไดกับชีวิตของเขา
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในบท
เรียนหลังจากนี้ในหัวขอวา “การวิเคราะหผูฟง” และ “การเตรียมบทเรียน”

การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเพื่ออธิบายการสอนของพระองค
อุปกรณ “ที่มองเห็นได” ก็คือ วัตถุ สัญลักษณ หรือการกระทําซึ่งชวยอธิบายในสิ่งซึ่งพระองค
กําลังสอน
ตัวอยางเชน เมื่อพระเยซูตองการที่จะสอนถึงทาทีเหมือนเด็กๆ ซึ่งจําเปนตอการยอมรับพระ
องค และเขาสูราชอาณาจักรสวรรค
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก
แลวอุมเด็กนั้นไว ตรัสแกเหลาสาวกวา
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ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผูนั้นก็รับเรา และ
ผูใ ดไดรับเรา ผูนั้นก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37
เมือ่ พระเยซูทรงอธิบายถึงความหมายของการตายของพระองค พระองคทรงใชสัญลักษณ
ของขนมปงและเหลาองุน (มาระโก 14.22-25)
เมื่อพระเยซูทรงตองการจะสอนบทเรียนที่คํานึงถึงเรื่องการรับใชที่ถอมใจ พระองคก็ทรง
ลางเทาของสาวกใหดู (ยอหน 13.1-17)
พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเปนตนวา ดอกไม (มัทธิว 5.28) และนก (5.26) เพื่อ
อธิบายในสิ่งที่พระองคตองการที่จะสอน
บทที่ 7 ในคูมือเลมนี้คือ “อุปกรณในการสอน” แนะนําถึงอุปกรณที่มองเห็นไดซึ่งคุณสามารถ
ซื้อหรือทําขึ้น ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม การเงินและความสามารถในการหาวัสดุมาได แตถึงแมวา
คุณไมมีเงินหรือเห็นวาไมมีความสามารถพอที่จะหาเครื่องชวยเชนนั้นมาได คุณก็สามารถจะใชวัตถุ
อะไรก็ไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง เพื่อที่จะอธิบายการสอนของคุณ
พระเยซูมิไดมีเงินสําหรับอุปกรณหรือวัสดุในการสรางสรรคโสตทัศนูปกรณ แตพระองคทรง
ใชวัตถุธรรมดาๆ ที่หาไดจากสิ่งแวดลอม

หลักในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
พระเยซูทรงตระหนักดีวานักเรียนของพระองคสามารถจะเรียนรูไดมากนอยแคไหนในการ
สอนแตละครั้ง
ดวยเหตุนี้เอง พระองคจึงทรงปรับการสอนของพระองคใหอยูในระดับที่พวกเขา
สามารถเขาใจไดอยางเหมาะสม
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้น เปนคําอุปมาอยางนั้นหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4.33
“เรายังมีอกี หลายสิ่งที่จะบอกแกทานทั้งหลาย
ได” ยอหน 16.12

แตเดี๋ยวนี้ทานยังรับไวไม

การจัดกลุมนักเรียน
พระเยซูทรงปรับการสอนของพระองคใหเหมาะแกนักเรียนหลายๆ กลุม ตางๆ กัน
ฝูงชนกลุมใหญ
พระเยซูทรงใชวิธีบรรยายเมื่อพระองคทรงสอนประชาชนเปนกลุมใหญๆ พระเยซูคริสตไม
ทรงอนุญาตใหมีการขัดจังหวะในการสอน หรือเชิญชวนใหมีการตอบสนอง จนกระทั่งถึงการสิ้นสุด
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บทเรียนที่สอน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการสอนเปนกลุมใหญๆ ปกติแลวการเทศนาก็มักใชวิธีนี้และ
ปฏิบตั ิตามรูปแบบนี้เสมอ ดูมัทธิว 5-7 เพื่อเปนตัวอยาง
กลุมเล็กๆ
บอยครั้งทีเดียวที่สวนมากในการสอนเปนกลุมเล็กๆ พระเยซูทรงยินยอมใหผูฟงมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนนั้นดวย เพื่อใหเห็นตัวอยางตางๆ ใหดูที่มัทธิว 8.10-12, 14.21, 27.30
รายบุคคล
พระเยซูทรงใชวิธีการสนทนากับการสอนเปนรายบุคคล พระองคทรงพูดคุยกับพวกเขาและ
ทรงไตถามเขา และทรงตอบคําถามของพวกเขา วิธีการนี้ก็เหมือนกับการสนทนาตามปกติระหวาง
คนสองคน ดูตัวอยางไดจาก ยอหน 3 และ 4

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 5
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

จากแตละหัวขอตอไปนี้ จงเขียนคําสรุปใจความสั้นๆ ของสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวในบทเรียนนี้
พระเยซูทรงใชวิธีการนี้อยางไร
2.

การอัศจรรย
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สิทธิอํานาจ
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การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน

8.

สิ่งแวดลอม
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การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
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คําตอบบทเรียนบทที่ 5
1.

พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา
ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของ
พลเมืองใหหาย” มัทธิว 9.35
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จงเปรียบเทียบคําสรุปใจความสําคัญกับคําอภิปรายในหนาที่มีวิธีการสอนของพระเยซูตาม
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1. ศึกษาตอไปในเรื่องการอัศจรรยตางๆ ของพระเยซูซึ่งกระทําสอดคลองกับความตองการของ
มนุษย

การอัศจรรยในการเรียกคนตายใหฟนขึ้นมา
− บุตรชายคนเดียวของหญิงมาย ขณะที่พวกนั้นกําลังหามเขาเพื่อจะเอาไปฝง: ลูกา 7:1116
− บุตรสาวของไยรัสซึ่งเปนนายธรรมศาลา: มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 9:18-26; ลู
กา 8:41,42,49-56
− ลาซารัส เมื่อเขาตายไปได 4 วันแลว: ยอหน 11:32-44
− พระวรกายของพระองคเอง วันที่สามของการฝง: ลูกา 24:1-7; ยอหน 19:42-20:14;
มาระโก 16:9-11
การอัศจรรยในการขับผีออก
− ชายที่มีผีโสโครก: มาระโก 1:23-26; ลูกา 4:33-37
− ปศาจหูหนวกและตาบอด: มัทธิว 12:22-23; มาระโก 3:19-30; ลูกา 11:14-23
− ชายสองคนที่มีผีชื่อกองอาศัยอยู มีความดุรายไมหยุดหยอน: มัทธิว 8:28-34; เปรียบ
เทียบกับ ลูกา 8:26-39 และ มาระโก 5:1-20
− ชายใบซึ่งมีผีเขาสิง: มัทธิว 9:32-35
− บุตรสาวของหญิงชาวซีเรีย ฟนิเซีย: มาระโก 7:24-30; มัทธิว 15:22-28
− เด็กชายที่เปนโรคลมบาหมูซึ่งพวกสาวกรักษาใหหายไมได: มัทธิว 17:14-21; เปรียบ
เทียบกับ มาระโก 9:14-39; ลูกา 9:37-43
− วิญญาณชั่วที่เปนผีใบ: มาระโก 9:14-26
การอัศจรรยในการหายโรค
−
−
−
−
−
−

บุตรชายของขาราชการที่เปนไขหนัก: ยอหน 4:46-54
แมยายของเปโตรที่ปวยเปนไข: มาระโก 1:29-31; มัทธิว 8:14-17; ลูกา 4:38-39
ชายที่เต็มไปดวยโรคเรื้อน: มาระโก 1:40-45; มัทธิว 8:2-4; ลูกา 5:12-16
ผูชายที่เปนงอยและมีคนหามสี่คน: มาระโก 2:3-12; มัทธิว 9:1-8: ลูกา 5:17-26
ผูชายที่ปวยไมมีแรงเลย ซึ่งไดรับความลําบากมานานถึง 38 ป: ยอหน 5:1-16
ผูชายมือลีบ: มาระโก 3:1-5; ลูกา 6:6-10; เปรียบเทียบกับ มัทธิว 12:9-13
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− บาวของนายรอยที่เปนงอย: มัทธิว 8:5-13; ลูกา 7:1-10
− ผูห ญิงที่ไดรับความทุกขทรมานนานถึง 12 ปดวยโรคโลหิตตก: มาระโก 5:25-34; ลูกา
8:43-48; มัทธิว 9:20-22
− ผูชาย 2 คนไดรับการรักษาตาที่บอดใหสามารถมองเห็นได: มัทธิว 9:27-31
− ผูช ายที่ไดรับการรักษาใหหายจนสามารถไดยินและพูดได: มาระโก 7:32-37
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหตามองเห็นได: มาระโก 8:22-26
− ผูชายที่ตาบอดมาตั้งแตกําเนิดไดรับการรักษาใหสามารถมองเห็นได: ยอหน 9
− ผูหญิงที่ทุกขทรมานนานถึง 18 ป : ลูกา 13:11-17
− ผูชายที่เปนโรคมานนํ้า : ลูกา 14:1-6
− คนโรคเรื้อนสิบคนไดรับการรักษา: ลูกา 17:11-19
− คนขอทานตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได: ลูกา 18:35-43; เปรียบเทียบกับ มัทธิว
20:29-34
− บาทิเมอัสตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได: มาระโก 10:46-52; เปรีบบเทียบกับ
มัทธิว 20:29-34
− หูของมัลคัส (หรือมารคัส) คนใชของมหาปุโรหิต : ลูกา 22:50-51
การอัศจรรยดานการจัดหาให
− นํ้าไดกลายเปนเหลาองุน : ยอหน 2:1-11
− อวนของเปโตรติดปลาตัวใหญมากมายเต็มไปหมด : ลูกา 5:1-11
− ผูช ายหาพันคนยกเวนผูหญิงและเด็ก ไดรับการเลี้ยงดู : มัทธิว 14:15-21; มาระโก 6:3544; ลูกา 9:12-17; ยอหน 6:5-14
− ทรงเลี้ยงคนสี่พันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก : มัทธิว 15:32-39; มาระโก 8:1-10
− ปลาซึ่งมีเงินสําหรับถวายอยูในปาก: มัทธิว 17:27
− การจับปลาไดจํานวนมากมาย: ยอหน 21:6-14
การอัศจรรยในการพิพากษา
− ฝูงสุกรไดวิ่งลงไปยังที่สูงชันและตกลงไปในทะเล สุกรทั้งฝูงจมนํ้าตาย : มัทธิว 8:30-32
− ตนมะเดื่อที่เหี่ยวแหงไป : มัทธิว 21:18-21; มาระโก 11:12-14,20-24
การอัศจรรยในการชวยกูจากภัยอันตราย
− พระองคเสด็จไปพนจากพวกศัตรูของพระองค: ลูกา 4:30
− ลมและทะเลเชื่อฟงคําสั่งของพระองค: มาระโก 4:37-41; มัทธิว 8:23-27; ลูกา 8:22-25
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− เปโตรไดรับการชวยกูเมื่อเขาพยายามเดินบนนํ้าไปหาพระเยซู : มัทธิว 14:28-31; มาระ
โก 6:45-52
− กระแสลมแรงหยุดและเรือก็ถึงฝงพอดี : ยอหน 6:21; มาระโก 6:51-52
− พวกทหารที่เขาไปจับกุมพระเยซู ถอยหลังลมลง : ยอหน 18:4-6
การอัศจรรยซึ่งไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจากพระองค
แตเปนเครื่องพิสูจนถึงพระราชอํานาจของพระองค

2.

− การนําทางใหแกโหราจารยโดยดาวดวงหนึ่งไปยังเมืองเบธเลเฮม : มัทธิว 2:1-9
− หมายสําคัญตางๆ ในการรับบัพติศมาของพระองค : มัทธิว 3:16-17; มาระโก 1:9-12;
ลูกา 3:21-23
− หมายสําคัญในการจําแลงพระกาย: มัทธิว 17:1-14; ลูกา 9:28-37; มาระโก 9:1-14
− การตอบคําอธิษฐานของพระองค: ยอหน 12:28-30
− หมายสําคัญตางๆ ในการสิ้นพระชนมของพระองค: มัทธิว 27:45-53
− หมายสําคัญตางๆ ในการเปนขึ้นจากความตาย : มัทธิว 28:2; มาระโก 16:4
− หมายสําคัญตางๆ ในการเสด็จคืนสูสวรรค: มาระโก 16:19; ลูกา 24:50-51; กิจการ 1:6-12
หากคุณไดคนควางานที่มอบหมายใหศึกษาตอไนขอ 1 ขางตนนี้เสร็จเรียบรอยแลว คุณได
ศึกษาการอัศจรรยทั้งหมดที่พระเยซูทรงใชรวมในการสอนของพระองค
ขณะนี้ขอใหอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เพื่อศึกษาหลักสําคัญทั่วไปและวิธี
การสอนของพระเยซู เขียนบันทึกตัวอยางตางๆ ที่คุณพบลงในแผนภูมิตอไปนี้

สิทธิอํานาจ

ตัวอยางจาก...

มัทธิว

ความรักและความสงสาร
มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ตัวอยางจาก...
มาระโก

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ ตัวอยางจาก...
มัทธิว

มาระโก
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ตัวอยางจาก...

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอหน

มาระโก

ลูกา

ยอหน

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
มัทธิว

สิง่ แวดลอม

ตัวอยางจาก...

ตัวอยางจาก...

มัทธิว

การแสดงออกที่มองเห็นได ตัวอยางจาก...
มัทธิว

มาระโก

หลักการในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป ตัวอยางจาก...
มัทธิว

การจัดนักเรียนเปนกลุม
มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ตัวอยางจาก...
มาระโก
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บทที่ 6
ครูที่มาจากพระเจา
กรรมวิธี - ตอนที่ 2
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถที่จะ
สรุปกิจกรรมวิธีการสอนของพระเยซูดังตอไปนี้
− ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู
− สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
− ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน
− ใชวิธีตั้งคําถามและใหมีการตอบ
− ใชคําอุปมา
− ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร
− ใชขอพระคัมภีร
− ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน
− ใชปญหา
− ใชโอกาส

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เมื่อเสด็จมาถึงตํ าบลบานของพระองคแลวก็สั่งสอนในธรรมศาลา
ของเขา จนคนทั้งหลายประหลาดใจแลวพูดกันวา “คนนี้สติปญญาและฤทธิ์
มหัศจรรยอยางนี้มาจากไหน”” มัทธิว 13:54

คํานํา
คําสอนสวนมากที่สุดของพระเยซูเปนการสอนแบบปากเปลา มีการบันทึกเพียงครั้งเดียวซึ่ง
บอกวาพระองคทรงกําลังเขียนบางสิ่งอยู (ยอหน 8:6)
บทเรียนมีศูนยกลางอยูที่วิธีการพิเศษในการสอนแบบปากเปลาซึ่งพระเยซูทรงใช
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ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู
พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวไปสอนคนที่ยังไมรู
พระองคทรงใชคนเกาไปแนะนําคนใหม
พระองคทรงเริ่มจากความจริงที่ประชาชนรูและเขาใจแลว เพื่อวางรากพวกเขาและสอนในสิ่งที่พวก
เขายังไมรูจัก
ตัวอยางเชน บอยครั้งที่พระเยซูทรงยกความจริงจากธรรมบัญญัติในพระคัมภีรเดิม แลวจึง
ทรงเปดเผยถึงความจริงใหมๆ (ดู มัทธิว 5:17-48)
การสอนตองสงผลออกมาเปนความเขาใจ การเปดเผยความจริงใหมๆ โดยการสรางขึ้นบน
สิง่ ทีผ่ ูฟงรูจักกันดีอยูแลว ซึ่งเปนวิธีการที่ดีเลิศเพื่อบรรลุเปาหมายนี้
การที่เราจําเปนตองรูวาประชาชนจะเขาใจเรื่องราวอะไรไดก็เพราะวา
“เพราะวาขณะนั้นเขาคิดอยูในหัวใจของเขา ดังนั้นเขาจึงเปนเหมือน
คนที่คอยนับอยูขางใน” สุภาษิต 23:7

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
พระเจาทรงสําแดงความรูในการเปดเผยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พระองคทรงสอนโดยทั่วไปกอน
แลวจึงสอนความรูที่เฉพาะเจาะจง ตองมีการเปดเผยโดยทั่วๆ ไป แลวจึงเพิ่มเติมรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงอีก
ตัวอยางเชน การบอกลวงหนาทั่วไปเปนครั้งแรกถึงองคพระผูชวยใหรอดซึ่งกลาวไวในปฐม
กาล 3:15 ตอจากนั้นก็เปนดังเชนที่ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิมไดเขียนเอาไว พระเจาทรงเปด
เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จมาขององคพระผูชวยใหรอดมากขึ้นๆ เรื่อยๆ
ในยอหน 6:35 พระเยซูทรงขยายความหมายของความจริงขอนี้อีก พระองคทรงใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับพระกายของพระองคในฐานะที่เปนอาหารแหงชีวิตซึ่งบุคคลตองเขาสวนดวยกันกับ
พระองค หากเขาเหลานั้นตองการมีประสบการณในชีวิตนิรันดร
พระเยซูทรงใหกระบวนการเชนนี้ในการสอนซึ่งเปนหลักการเรียนรูที่สําคัญซึ่งคุณสามารถ
ปฏิบัติตามได

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน
พระเยซูทรงใหใชวัตถุสิ่งของธรรมดาและสัญลักษณงายๆ ซึ่งผูฟงของพระองคคุนเคยอยูแลว
เพื่อที่จะสอนความจริงทางพระคัมภีร
พระองคทรงใชดอกหญาในทุงนาและใชนกในอากาศเพื่อที่จะสอนถึงความหวงใยของพระเจา
(มัทธิว 6:26-30)
พระองคทรงใชการประมงและการเก็บเกี่ยวพืชผลเพื่อที่จะอธิบายถึงความจําเปนที่ตองมีผู
รวมงาน เพื่อออกไปหาผูที่ยังไมไดรับความรอด (ยอหน 4:35 และมัทธิว 4:19)
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พระเยซูทรงใชขนมปงที่แตก เพื่อเปนสัญลักษณแทนพระกายของพระองคที่ตองแตกหักและ
ใชเหลาองุนเปนสัญลักษณแหงพระโลหิตของพระองค (ลูกา 22:19-20)
พระองคทรงใชการลางเทาใหแกสาวก เพื่อที่จะอธิบายถึงการรับใชที่ถอมใจในการเปนผูนําที่
ดี (ยอหน 13:1-17)
พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็กๆ เพื่อใชเปนตัวอยางของการถอมใจและการวางใจซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ในการเขาสูราชอาณาจักรของพระเจา (มาระโก 10:13-16)
พระองคทรงใชสัญลักษณหลายอยาง เพื่ออธิบายถึงราชอาณาจักรของพระเจารวมทั้งการใช
คําอุปมาเรื่องแหอวน เมล็ดพันธุพืช ชาวละมาน และขาวสาลี เชื้อขนมปง เมล็ดมัสตารด เปนตน
เมือ่ ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน สิ่งเหลานั้นตองเปนสิ่งธรรมดาหรือเปนสัญลักษณงายๆ ซึ่ง
นักเรียนรูจักคุนเคยดีแลว

ใชวิธีตั้งคําถามและใหมีการตอบ
พระเยซูทรงใชวิธีตั้งคําถามและใหมีการตอบบอยครั้งในการสอนของพระองค
หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูทรงถามคําถามเพื่อที่จะทําใหผูฟงคิด บางครั้งพระองคก็ตองการ
ใหมีการตอบดวย (มัทธิว 16:13-16)
แตในเวลาอื่นก็มี ที่พระเยซูทรงตั้งคําถามขึ้นซึ่งเปนคําถามที่ยังไมมีคําตอบ เพราะเปนคํา
ถามที่ทําใหผูฟงคิดเทานั้น และเปนการดึงความสนใจใหผูฟงทั้งหลายสรุปเอาเอง (ลูกา 10:25-37
และ มาระโก 10:17-18)
บางครั้งคําถามของพระองคก็อยูในรูปของปญหาที่ทําใหตองคิด (มัทธิว 21:25-27) ในเวลา
อื่นพระองคอาจตั้งคําถามเพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการคิดขึ้น (มัทธิว 5:13)
บางครั้งคําสนทนาทั้งสิ้นของพระองคก็เปนคําถามลวนๆ ทั้งชุด (มัทธิว 16:9-12)
บอยครั้งอีกเชนกันที่พระเยซูทรงตอบคําถามซึ่งประชาชนถามมาโดยการตั้งคําถามอีกคํา
ถามหนึ่ง (มัทธิว 9:14-15, 12:10-11, 15:1-3, 21:23-25)
พระเยซูทรงใชการตั้งคําถามในวิธีตางๆ กัน คุณสามารถใชวิธีการเหลานี้ดวย
− เพื่อที่จะเสนอบทเรียน : มัทธิว 21:28
− เพื่อการติดตามผลของบทเรียน : มัทธิว 21:40
− เพื่อใหสัมผัสจิตสํานึกของผูฟง : มัทธิว 23:17
− เพื่อสรางความเชื่อ : มาระโก 8:29
− เพื่อทําใหสถานการณนั้นชัดเจนขึ้น : มาระโก 10:3
− เพื่อตําหนิการวิพากวิจารณ : มาระโก 2:25-26
− กระตุนใหคิดตอหรือคนควาตอไป : มัทธิว 6:25-31
− พิจารณาการกระทําที่ตางกัน : มัทธิว 9:5
− ทําใหนักเรียนเขาใจ : มัทธิว 16:15
ครูสามารถ
− ตั้งคําถามแกนักเรียนทั้งชั้น
− ตั้งคําถามใหนักเรียนคนเดียวตอบ
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− เขียนคําถามสําหรับเรื่องที่ศึกษาหรือออกขอสอบ
นักเรียนสามารถ
− ถามคําถามคุณครู
− ถามซึ่งกันและกัน
− ตั้งคําถามจากการคนควาของตนเองเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา
ตอไปนี้เปนขอแนะนําบางประการซึ่งจะชวยใหคุณตั้งคําถามที่มีประโยชน
− ตั้งคําถามครั้งละหนึ่งคําถาม หากมากกวาหนึ่งจะทําใหนักเรียนรูสึกสับสน
− หลังจากการถามคําถามออกไปแลวคุณควรเงียบ เพื่อรอใหนักเรียนคิดเพื่อที่จะตอบ
− ตั้งคําถามทั่วไปในเรื่องเดียวกันแตใหเปนคําถามที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
− ตอบสนองคําตอบที่นักเรียนตอบออกมา นําคําตอบนั้นมาตั้งเปนหัวขออภิปราย อยา
เพิ่งทําใหนักเรียนที่ตอบไมถูกนั้นรูสึกเขิน
− พยายามตั้งคําถามชนิดที่ “เปด” มากกวา “ปด” คําถามปดก็คือ คําถามที่เรียกรองให
ตอบไดงายๆ วา “ใช” หรือ “ไมไช” ซึ่งคําถามปดแบบนี้ไมชวยกระตุนนักเรียนใหคิดตอ
เพื่อศึกษากาวหนาไปขางหนา
− ตอไปนี้คือตัวอยางของคําถามปด
“พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนหรือ”
คําถามนี้เรียกรองใหตอบเพียง “ใช” เทานั้น
− ตอไปนี้เปนตัวอยางของคําถามเปด
“ทําไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน”
คําถามเชนนี้เรียกรองใหตอบมากกวา “ใช” หรือ “ไมใช” เพราะคําถามชนิดนี้เปนสาเหตุให
นักเรียนคิดตอไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซู นักเรียนสามารถตอบสนองดวยคําตอบมาก
มายเชน
“เพราะวานี่เปนวัตถุประสงคที่พระเจาทรงสงพระองคใหมายังโลกนี้”
“เพราะความรักของพระองคที่มีตอมนุษยในโลกทั้งมวล”
“เพือ่ ที่จะชวยกูประชาชนใหพนจากความผิดบาป”
“เพื่อทําใหเราไดรับการรักษาใหหายโรค เชนเดียวกับที่ชวยใหเราไดรับความ
รอดจากความผิดบาป”
“เพราะความผิดบาปสวนตัวของฉันนั่นเอง”
แตละคําถามเหลานี้สามารถชักจูงใหไปสูการอภิปรายขั้นตอไปในเรื่องราวการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูที่บนไมกางเขนอีก
ภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ใหโอกาสสําหรับคุณที่จะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับคําถาม
ตางๆ ที่พระเยซูทรงใชและวิธีที่จะตั้งคําถามในการสอนของคุณเอง
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ใชคําอุปมา
คําอุปมาก็คือเรื่องราวซึ่งใชยกเปนตัวอยางโดยนํามาจากเรื่องราวในโลกธรรมชาติ เพื่อที่จะ
อธิบายความจริงฝายวิญญาณ
ความหมายที่แทจริงของคําวา “อุปมา” ก็คือ “นํามาวางไวขางๆ เพื่อที่จะเปรียบเทียบ” ใน
คําอุปมาพระเยซูทรงใชตัวอยางจากธรรมชาติ
และเปรียบเทียบตัวอยางนั้นกับความจริงทางฝาย
วิญญาณ คําอุปมาก็คือเรื่องราวฝายโลกซึ่งมีความหมายถึงเรื่องราวฝายสวรรค
บอยครั้งที่พระเยซูทรงใชคําอุปมาเปนวิธีในการสอน
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงถอยคํานั้น
เปนคําอุปมาอยางนั้น
หลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4:33
คําอุปมาตองถูกนํามาอธิบายเพื่อที่จะเขาใจได
“และนอกจากคําอุปมา พระองคมิไดตรัสแกเขาเลย แตเมื่อฝูงคนไป
แลว พระองคจึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดนั้นแกเหลาสาวก” มาระโก 4:34
มีโอกาสหนึ่งซึ่งเหลาสาวกถามพระเยซูวาทําไมพระเยซูจึงสอนโดยการใชคําอุปมา พระองค
ตรัสตอบวา
“เพราะวาขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลาย
รูได แตคนเหลานั้นไมโปรดใหรู” มัทธิว 13:11 (ดูลูกา 8:10 ดวย)
ประชาชนที่มีจิตใจฝายวิญญาณสามารถเขาใจคําอุปมาฝายวิญญาณนี้ได แตคนที่มีจิตใจเต็ม
ไปดวยกิเลสตัณหาไมสามารถเขาใจได
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระ
เจาไมได เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะ
วาจะเขาใจสิ่งเหลานั้นไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ” 1 โครินธ 2:14
มนุษยซึ่งมีจิตใจอยูในฝายวิญญาณก็คือคนซึ่งไดผานการบังเกิดใหมฝายวิญญาณมาแลว จง
ศึกษาใน ยอหน บทที่ 3 สําหรับคําอธิบายถึงเรื่องประสบการณของ “การบังเกิดใหม”
คําอุปมาซึ่งพระเยซูทรงใชสอนนั้นเกี่ยวของกับเรื่องราวที่คุนหูของผูฟงอยูแลว ฉะนั้นเมื่อ
คุณสอน คุณสามารถใชคําอุปมาของพระเยซูไปสอนได แตคุณก็สามารถสรางคําอุปมาที่ทันสมัยใน
เรื่องที่ผูฟงของคุณรูจักกันดีอยูแลว
เพราะวาเรามีวัฒนธรรมที่ตางกัน
ฉะนั้นคําอุปมาซึ่งเปนที่เขาใจกันดีของประชาชนใน
อเมริกาเหนือ อาจไมเปนที่เขาใจในประชาชนชาวออสเตรเลีย อัฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกาและ ยุ
โรปก็ได
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ประชาชนในแตละกลุมก็มีความแตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงควรใชคําอุปมาซึ่งเกี่ยวพันกับ
ประสบการณของเขาเหลานั้นเอง
เพื่อศึกษาในเรื่องคําอุปมานี้เพิ่มเติมใหดูที่ภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้

ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร
เชนเดียวกับคําอุปมา เรื่องราวทางประวัติศาสตรก็คือเรื่องราวซึ่งมีการอธิบายความจริงทาง
พระคัมภีร ตางกันที่วาเรื่องราวทางประวัติศาสตรนั้นเปนเรื่องจริงซึ่งเกิดเหตุการณนั้นขึ้นจริงๆ
ตัวอยางเชน เรื่องราวของลาซารัสกับเศรษฐีเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ตามประวัติศาสตร ทั้ง
ลาซารัสและเศรษฐีลวนเปนบุคคลที่มีตัวจริงทั้งสิ้น
คุณสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชในการสอนบทเรียนของพระองค
มาอธิบายไว จงดูที่ภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้เพื่อหาตัวอยางเพิ่มเติมสําหรับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชสอน
คุณสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ทันสมัยไดดวย จงใชตัวอยางจากประสบการณ
ฝายวิญญาณของคุณเอง จงใชกรณีที่นาศึกษาของบรรดาผูนําฝายวิญญาณที่ทันสมัยเพื่อใชอธิบาย
ความจริงทางพระคัมภีร

ใชขอพระคัมภีร
ในยุคสมัยแหงการรับใชของพระเยซู มีเพียงแตพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเทานั้นที่ได
เขียนไว พระเยซูทรงรูจักขอพระคัมภีรในภาคพันธสัญญาเดิมดีมาก และพระองคทรงใชออกไปบอย
ครั้งในการสอนของพระองค
จงพลิกไปดูที่ภาค “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทเรียนนี้และทบทวนขอพระคัมภีรบางขอที่
พระเยซูทรงหยิบยกเอามาอางจากพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่คุณควรใชพระวจนะของพระเจาในการสอนของคุณ เพราะวาพระคํา
ของพระองคเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทางฝาย
วิญญาณ
“คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไมกลับมาสูเราเปลา แตจะ
สัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุงหมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํานั้นจําเริญขึ้น ฉันนั้น”
อิสยาห 55:11

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน
พระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันในการสอนของพระองคหลายครั้งทีเดียว การ
เปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันอาจจะกระทําไดเมื่อสองสิ่งนั้นอยูตรงขามกันหรือแตกตางกัน
ตัวอยางเชน พระเยซูทรงเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันคือ ความดีและความชั่ว ความสวางและ
ความมืด คนรวยและคนจน เพื่อที่จะอธิบายความจริงที่พระองคกําลังสอน
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การเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันสามารถนํ าไปใชสอนใหเห็นความแตกตางในความจริงฝาย
วิญญาณได คุณสามารถคิดตัวอยางเองดวยความคิดริเริ่มของคุณ หรือใชตัวอยางซึ่งพระเยซูไดแบง
ปนกับสาวกของพระองค จงศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันที่พระเยซูทรงใชในภาค “เพื่อ
ศึกษาตอไป” ของบทเรียนบทนี้

ใชปญหา
พระเยซูทรงใชปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เพื่อที่จะสอนบทเรียน บอยครั้งทีเดียวที่เรา
ใชปญหาเปนจุดเริ่มตนของการรูจักขบคิดอยางแทจริง และชวยใหเกิดการเรียนรูคูกันไปดวย
ตัวอยางเชน ธรรมาจารยบางคนมีปญหาเพราะกําลังสงสัยวาใครเปนผูมีสิทธิในการยกความ
ผิดบาปได (มาระโก 2:7)
พระเยซูทรงใชคําถามแตละคําถามเหลานี้ เพื่อที่จะสอนถึงความจริงฝายวิญญาณอันสําคัญ
สําหรับตัวอยางอื่นๆ ของการใชปญหาในการสอนนั้น ใหดูที่ภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้

ใชโอกาส
พระเยซูทรงใชโอกาสซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาในชีวิตเพื่อที่จะสอนบทเรียน
พระองคทรงใชโอกาสตอนที่ผูหญิงคนนั้นกําลังมาตักนํ้าที่บอนํ้า เพื่อที่จะสอนถึงเรื่องนํ้าธํารง
ชีวิต (ยอหน 4)
เมื่อพระเยซูทรงถูกวิพากษวิจารณขณะที่กําลังรับประทานอาหารกับพวกฟาริสี พระองคทรง
ใชการวิพากษวิจารณนั้นเปนโอกาสที่พระองคจะสอนคําอุปมาเรื่องลูกหนี้สองคน (ลูกา 7:36-50)
จงดูภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้เพื่อดูตัวอยางในเรื่องการใชโอกาสเพื่อเปนวิธีในการ
สอนของคุณ
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เพื่อศึกษาตอไป
กิจกรรมตอไปนี้จัดไวเพื่อจะชวยใหสามารถศึกษาตอไปในแตละหัวขอซึ่งไดอธิบายไวในบทเรียนนี้แลว

ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งเปนขอพระคัมภีรที่พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวสอนที่ยังไมรู

มัทธิว: 5:l7-48; l2:3-8,38-42; l6:5-l2
มาระโก: 2:23-28; 7:9-l3; 8:l7-21; l0:l7-20
ลูกา: 4:l6-2l; 6:3-5; ll:29-32; l3:l-5,l5-l6; 24:44-48
ยอหน: 3:l4-l5; 5:33-36,46-47; 6:32-33; 7:2l-24; 8:39-59; l0:34-38

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
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หนึ่งในบรรดาดัวอยางที่ดีที่สุดของการสอนโดยเริ่มจากการสอนโดยทั่วไปแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
ก็คือ ยอหน 6:35 พระเยซูทรงอธิบายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขนกอน แลว
พระองคจึงทรงกลาวถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไวใน ยอหน 6:35-58
ในมัทธิว พระเยซูก็ทรงใหรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคไวใน มัทธิว 9:43-45
แตพวกสาวกยังไมเขาใจ พระองคจึงทรงอธิบายรายละเอียดมากขึ้นใน มัทธิว 18:31-34 และในที่สุดพวกเขาก็เขาใจ
เมื่อพระองคทรงจบการสอนในเรื่องนั้นอยางสมบูรณใน มัทธิว 22:15-23
คุณสามารถหาตัวอยางอื่นๆ ซึ่งพระเยซูทรงใชวิธีนี้ในการสอนของพระองคไดอีกไหม

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งพระเยซูทรงใหวัตถุสิ่งของ หรือสัญลักษณเพื่อจะสอนความจริงฝายวิญญาณ
จงทําแผนภูมิเพื่อจําแนกความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูกําลังสอนหัวขอสําหรับแผนภูมิของคุณควรจะเปนดังตอ
ไปนี้
วัตถุสิ่งของ/สัญลักษณ

ขออางอิง

ความจริงที่พระองคกําลังสอน

จงใชขออางอิงตอไปนี้เพื่อเติมลงไปในแผนภูมิของคุณใหสมบูรณ
มัทธิว:
การหาปลา 4:l9;
นกในอากาศ 6:26;
ประตู 7:l3-l4;
บานสองหลัง 7:24-27;
การเก็บเกี่ยว 9:37-38;
แอก ll:28-30;
ไขมุก l3:45-46;
ลมฟาอากาศ l6:l-4;
อูฐและเข็ม l9:23-26;
เงินเพนนี 22:l5-22;
อุโมงฝงศพ 23:27;

วัตถุสิ่งของ/สัญลักษณ
มาระโก:
ปลา l:l6-l8;
เกลือ 9:50;
เงินเพนนี l2:l3-l7;
ลูกา :
ปลา 5:9-l0;

เกลือ 5:l3;
ดอกหญา 6:28-33;
สุนัขปาและแกะ 7:l5;
สุนัขจิ้งจอกและนก 8:20;
แกะและสุนัขปา l0:l6;
เมล็ดพันธุพืชและดิน l3:l-43;
อวน l3:47-50;
เด็กเล็กๆ l8:l-6;
ตนมะเดื่อ 2l:l8-22;
ลูกนํ้าและอูฐ 23:24;
แกะและแพะ 25:3l-33;

ขออางอิง
เมล็ดพืชและดิน 4;
เด็กๆ l0:l3-l6;
ขนมปงและเหลาองุน l4:22-25
เสื้อและถุงหนังใสเหลาองุน 5:36-39;

แสงสวาง 5:l4-l6;
ผงธุลีและไมทอนยาว 7:l-5;
ผลไม 7:l6-20;
เสื้อผาและเหลาองุน 9:l6-l7;
นกกระจอก l0:29-3l;
ทรัพยสมบัติ l3:44,52;
พืช l5:l0-l4;
แกะ l8:l2-l4;
ศิลา 2l:42-44;
ถวยและชาม 23:25-26;
ขนมปงและเหลาองุน 26:26-29

ความจริงที่พระองคกําลังสอน
ขนมปงและสุนัข 8:25-30;
อูฐและเข็ม l0:23-27;
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ตนไม 6:43-45;
การเก็บเกี่ยว l0:2;
ถวยชาม;
กา l2:22-24;
ตนมัสตารด l3:l7-l9;
l4:34-35;
เมล็ดมัสตารด l7:6;
เงินเพนนี 20:20-26;
ยอหน:
ลม 3:8;
แสงสวาง 8:l2, 9:5, l2:46;
เถาและกิ่ง l5;
การลางเทา l3:l-l7
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บานสองหลัง 6:48-49;
ลูกแกะและสุนัขปา l0:3;
หลุมฝงศพ ll:44;
ดอกหญา l2:27-3l;
เชื้อขนมปง l3:20-2l;
แกะ l5:l-7;
เด็ก l8:l6-l7;
ขนมปงและเหลาองุน 22:l9-22;

ดินและเมล็ดพืช 8;
แสงสวาง ll:33-36; ll:39-40;
นกกระจอก l2:6-7;
ลมฟาอากาศ l2:54-57;
สงครามและหอคอย l4:26-33; เกลือ
เหรียญเงิน l5:8-l0;
ศิลา 20:l7-l8;
ตนมะเดื่อ 2l:29-33

นํ้า 4:l3-l4, 7:37-38;
การเก็บเกี่ยว 4:35;
คนเลี้ยงแกะ l0;
เมล็ดขาวสาลี l2:23-24;
ผูหญิงที่กําลังคลอดบุตร l6:l9-2l; การเลี้ยงแกะ 2l:l5-l7;

การตั้งคําถามและใหมีการตอบ
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชในการตั้งคําถามและใหมีการตอบ ซึ่งเปนวิธีใน
การสอนของพระองคอีกประการหนึ่ง
มัทธิว: 5:l3,46,47; 6:25-31; 7:3,4,9-ll,16,22; 8:26; 9:4,5,15,28; 10:25,29; 11:7-9,16; 12:4,5,11,12,26,27,
29,34,48; 13:27,28,51; 14:31; 15:13,16,17,34; 16:3,8-11,13,15,26; 17:17,25; 18:12,33; 19:5,17;
20:6,13,15,21,22,32; 21:16,25,28,31,40,42; 22:12,18,22,31,32,42-45; 23:17,19,33; 24:2,45; 25:37-39,44;
26:10,40,50,53-55; 27:46
มาระโก: 2:8,9,19,25,26; 3:4,23,33; 4:13,21,30,40; 5:30,39; 6:38; 7:18,19; 8:5,12,17-21,27,29,36,37;
9:16,19,21,33,50; 10:3,18,36,38,51; 11:3,17,30; 12:9-11,15,16,24,26,35,37; 13:2; 14:6,14,37,48; 15:34
ลูกา: 2:49; 5:22,23; 6:4,9,32-34,39,41,42,46; 7:24-26,31,42,44; 8:25,30,44; 9:18,20,25,41; 10:26,36;
11:5,6,11-13,18,19,40; 12:6,14,17,20,24-26,28,42,49,51,56,57; 13:2,4,7,15,16,18,20; 14:3,5,28,31,34;
15:4,8; 16:2,3,5,7,11,12; 17:7-9,17; 18:7,8,19,41; 19:31; 20:3,4,13,15,17,23,24,41,44; 22:11,27,35,46,
48,52; 23:31; 24:17,19,26,38,41
ยอหน: 1:38,50; 2:4; 3:10,12; 5:6,44,47; 6:5,61,62,67,70; 7:19,23; 8:10,43,46; 9:35; 10:32,34,36; 11:9,26,
34,40; 12:27; 13:12,38; 14:9,10; 16:5,19,31; 18:4,7,11,23,34; 20:15; 21:5,15-17,22,23

ใชคําอุปมา
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วิชาที่สอน
ผงธุลีและไมทอนยาว
ตึกสองหลัง
เด็กๆ ที่นั่งกลางแดด
ลูกหนี้สองคน
ผีโสโครก
การรําพึงของเศรษฐี
ตนมะเดื่อที่ไรผล
ผูหวาน
ขาวละมาน
เมล็ดพืช
เมล็ดของตนมัสตารด
เชื้อขนมปง
เทียนไข
อวน
ทรัพยที่ซอนไว
ไขมุกที่มีราคามหาศาล
เจาของบาน
การแตงงาน
เสื้อที่มีรอยปะ
ขวดใสเหลาองุน
การเก็บเกี่ยว
ศัตรู
ลูกหนี้สองคนที่ลมละลาย
ชาวสะมาเรียใจดี
ขนมปงสามแถว
ผูเลี้ยงแกะที่แทจริง
ประตูที่คับแคบ
ผูที่ไปเปนแขก
งานเลี้ยงสมรส
เสื้อสําหรับสวมไปงานแตงงาน
หอคอย (ตึก)
กษัตริยที่ไปสงคราม
แกะที่หลงหาย
เงินเหรียญที่หายไป
วิชาที่สอน
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ขออางอิง
ลูกา 6:37-43
มัทธิว 7:24-27; ลูกา 6:47-49
มัทธิว 11:16; ลูกา 7:32
ลูกา 7:41
มัทธิว 12:43-45; ลูกา 11:24-26
ลูกา 12:16
ลูกา 13:6-9
มัทธิว 13:3-8; มาระโก 4:3-8; ลูกา 8:5-8
มัทธิว 13:24-30
มาระโก 4:26
มัทธิว 13:31,32; มาระโก: 4:3l,32; ลูกา 13:19
มัทธิว 13:33; ลูกา 13:21
มัทธิว 5:l5; มาระโก 4:2l; ลูกา 8:l6; ll:33
มัทธิว 13:47,48
มัทธิว 13:44
มัทธิว 13:45,46
มัทธิว 13:52
มัทธิว 9:l5; มาระโก 2:l9,20; ลูกา 5:34,35
มัทธิว 9:16; มาระโก 2:21; ลูกา 5:36
มัทธิว 9:17; มาระโก 2:22; ลูกา 5:37
มัทธิว 9:37; ลูกา 10:2
มัทธิว 5:25; ลูกา 12:58
มัทธิว 18:23-35
ลูกา 10:30-37
ลูกา 11:5-8
ยอหน 10:1-16
มัทธิว 7:14; ลูกา 13:24
ลูกา 14:7-11
มัทธิว 22:2-9; ลูกา 14:16-23
มัทธิว 22:10-14
ลูกา 14:28-30
ลูกา 14:31
มัทธิว 18:12,13; ลูกา 15:4-7
ลูกา 15:8,9
ขออางอิง
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บุตรที่ที่สุรุยสุราย
ผูอารักขาที่ไมสัตยซื่อ
หญิงมายที่รบเราไมหยุด
ฟาริสีและเจาของรานขายเหลา
หนาที่ของคนรับใช
คนงานในสวนองุน
ตะลันต
บุตรชายสองคน
ชาวสวนที่เปนฆาตกร
ตนมะเดื่อ
เจาของบานที่เฝาระวังอยู
ผูชายที่เดินทางไกล
อุปนิสัยของคนใชสองคน
หญิงพรหมจารีสิบคน
คนใชที่เฝาระวังอยู
เถาองุนและกิ่ง
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ลูกา 15:11-32
ลูกา 16:1-9
ลูกา 18:2-5
ลูกา 18:10-14
ลูกา 17:7-10
มัทธิว 20:1-16
มัทธิว 25:14-30; ลูกา 19:11-27
มัทธิว 21:28
มัทธิว 2l:33-43; มาระโก l2:l-9; ลูกา 20:9-l6
มัทธิว 24:32; มาระโก l3:28; ลูกา 2l:29-30
มัทธิว 24:43; ลูกา 12:39
มาระโก 13:34
มัทธิว 24:45-51; ลูกา 12:42-46
มัทธิว 25:1-12
ลูกา 12:36-38
ยอหน 15:1-6

ที่นี้จงสรางคําอุปมาที่ทันสมัยขึ้นเอง
1. เลือกความจริงจากพระคัมภีรหรือบทเรียนที่คุณตองการจะสอน
2. คิดถึงสถานการณบางอยาง บางสภาพ หรือบางตัวอยาง ซึ่งคิดวาผูฟงจะเขาใจ
3. โดยใชตัวอยางนี้ จงสรางคําอุปมา (เรื่อง) ซึ่งอธิบายความจริงในพระคัมภีรที่คุณตองการจะสอน
โปรดจําไววา: คําอุปมาตองอธิบายความจริงที่ตองการใชสอน เรื่องที่ใชเพียงเพื่อการเลาเรื่องเทานั้นไมถือวามีประ
สิทธิภาพ เพราะจะตองใหเกี่ยวพันหรืออธิบายพระวจนะของพระเจาเปนสําคัญ

ใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร
จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ซึ่งใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรในการสอน คุณสามารถคนหาตัวอยางอื่นๆ
ที่พระเยซูใชในการสอนไดอีกหรือไม
เรื่องราวจากประวัติศาสตร
ยอหนผูใหบัพติศมา
ลาซารัสและเศรษฐี

ขออางอิง
มัทธิว ll:7-l9; ลูกา 7:24-25
ลูกา l6:l9-3l

ที่นี้จงสรางกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรดวยตัวคุณเอง
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ลองคิดถึงเหตุการณที่เปนจริงบางประการซึ่งไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งสามารถอธิบายความจริงทางพระคัมภีรได
ตัวอยางเชน คุณรูจักใครสักคนบางไหมที่เขาไดตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดกอนหนาที่เขาจะ
เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ คุณสามารถที่จะใช “กรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร” เชนนี้เพื่ออธิบายถึงขาวประเสริฐในหัว
ขอวา “วันนี้เปนวันแหงความรอด”
คุณมีประสบการณสวนตัวอะไรบางซึ่งอธิบายความจริงทางพระคัมภีร จงเลา “กรณีตัวอยางประวัติ
ศาสตร” ที่เปนเรื่องราวสวนตัวของคุณเอง (ซึ่งอาจเรียกวา คําพยานสวนตัวของคุณดวย)
พยายามใชชีวิตของผูนําฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญในสมัยปจจุบันเปนกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรได โดย
อธิบายวาชีวิตของเขาเหลานั้นไดสําแดงใหเห็นความจริงแหงพระวจนะของพระเจาอยางไรบาง

ใชขอพระคัมภีร
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชขอพระคัมภีรในการสอนของพระองค
เหตุการณในพันธสัญญาใหม
มัทธิว 4:4:
มัทธิว 4:7:
มัทธิว 4:10:
มัทธิว 5:21:
มัทธิว 5:27:
มัทธิว 5:31:
มัทธิว 5:33:
มัทธิว 5:38:
มัทธิว 5:43:
มัทธิว 9:13, 12:7:
มัทธิว 11:10:
มัทธิว 13:14,15:
มัทธิว 15:4:
มัทธิว 15:4:
มัทธิว 15:8,9:
มัทธิว 19:4:
มัทธิว 19:5:
มัทธิว 19:18,19:
มัทธิว 21:16:
มัทธิว 21:42:
มัทธิว 21:13:
มัทธิว 22:32:
มัทธิว 22:37:

ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13
อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17
อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18
เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1,3
เลวีนิติ 19:12; กันดารวิถี 30:2, เฉลยธรรมบัญญัติ 23:21
อพยพ 21:24; เลวีนิติ 24:20; เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21
เลวีนิติ 19:18
โฮเชยา 6:6
มาลาคี 3:1
อิสยาห 6:9,10
อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16
อพยพ 21:17; เลวีนิติ 20:9
อิสยาห 29:13
ปฐมกาล 1:27, 5:2
ปฐมกาล 2:24
อพยพ 20:12-16; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16-20
สดุดี 8:2
สดุดี 118:22
อิสยาห 56:7; เยเรมีย 7:11
อพยพ 3:6
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5
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มัทธิว 22:39:
มัทธิว 22:44:
มัทธิว 26:31:
มัทธิว 27:46:
ลูกา 22:37:
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เลวีนิติ 19:18
สดุดี 110:1
เศคาริยาห 13:7
สดุดี 22:1
อิสยาห 53:12

เหตุการณในพันธสัญญาใหม
ลูกา 23:46:
ลูกา 4:18:
ยอหน 10:34:
ยอหน 13:18:
ยอหน 15:25:

ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
สดุดี 31:5
อิสยาห 61:1,2
สดุดี 82:6
สดุดี 41:9
สดุดี 35:19, 69:4

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันในการสอนของพระองค

มัทธิว:
บทที่ 5-7
9:12
9:l3
9:l6
9:l7
l0:26
l0:27
l0:28
l0:32-33
l0:34
l2:33
l2:35
l2:37
l3:l2
l3:l3
l3:30
l3:47-50
l5:25
l8:23-35

การเทศนาบนภูเขาซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันหลายๆ แบบ
คนสบายดี / คนเจ็บ
คนชอบธรรม / คนบาป
ผาเกา / ผาใหม
เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
ซึ่งปกปด / ซึ่งเปดเผย
ความสวาง / ความมืด
รางกาย / จิตวิญญาณ
ยอมรับ / ปฎิเสธ
สันติ / ดาบ
ตนไมดี / ตนไมเลว
คนดี / คนชั่ว
คําซึ่งใหพนโทษ / คําซึ่งตองถูกปรับโทษ
คนที่มี / คนที่ไมมี
คนที่เห็นและไดยิน / คนที่ไมมีโอกาสเห็นหรือไดยิน
ขาวสาลี / ขาวละมาน, ดินดี / ดินไมดี
ปลาดี / ปลาไมดี, คนชั่ว / คนชอบธรรม
รอดชีวิต / สูญเสียชีวิต
คนที่ยอมใหอภัย / คนที่ไมยอมใหอภัย
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l6:l9-l8:l8
l9:30
20:l6
20:25-28
2l:28-30
2l:42
23:ll
23:l2
23:24
23:25-28
24:40-4l
25:l-4
25:29
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ผูกมัด / ปลดปลอย
คนตน / คนทาย
ถูกเรียก / ถูกเลือก
ผูเปนใหญ / คนรับใช
บุตรชายที่ยอมไปทํางาน / บุตรชายที่ไมไดไปทํางาน
ศิลาที่ถูกทอดทิ้ง / ศิลามุมเอก
ผูที่เปนใหญที่สุดคือ ผูรับใช
ยกตัวเองขึ้น / ถูกลดตํ่าลง
ลูกนํ้า / อูฐ
ภายนอกและภายในของถวยชาม
คนที่ถูกรับขึ้นไป / คนที่ถูกทิ้งไว
หญิงพรหมจารีที่ฉลาด / หญิงพรหมจารีที่โง
ผูที่มีอยูแลวก็ไดอีก / ผูที่ไมมีแตตองถูกเอาไป

มาระโก
บทที่ 2:l7
2:l9-20
2:2l
2:22
2:27
3:4
2:4
4:l2
4:22
4:25
4:3l-32
4:40
7:6-l3
7:l4-l5
8:33
8:35
9:40
9:50
l0:43-44
ll:27-33
l2:l7
l2:27

คนสบายดี / คนเจ็บ, คนชอบธรรม / คนบาป
คนที่ถืออด / คนที่ไมถืออด
เสื้อเกา / เสื้อใหม
เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
วันสะบาโตมีไวสําหรับมนุษย / มนุษยมีไวสําหรับวันสะบาโต
ควรทําความดีหรือทําความชั่วในวันสะบาโต
ดินดี / ดินเลว
เห็นและไดยิน / ไมเห็นแตไดยิน
สิ่งซึ่งถูกซอนไว / สิ่งซึ่งถูกเปดเผย
ผูที่มีอยูแลวจะทรงเพิ่มเติมใหอีก / ผูที่ไมมีแมซึ่งมีอยูก็จะทรงเอาไปเสีย
เมล็ดที่เล็กที่สุด / ตนที่ใหญที่สุด
ความกลัว / ความเชื่อ
คําสอน / ธรรมเนียม
ภายใน / ภายนอก
สิ่งที่มาจากพระเจา / สิ่งที่มาจากมนุษย
เอาชีวิตรอด / สูญเสียชีวิต
เปนปฏิปกษตอเรา / เปนฝายเรา
เกลือดี / เกลือเลว
ผูที่เปนใหญที่สุด / ผูนอยที่สุด, ผูเปนใหญคือผูรับใช
บัพติศมาของยอหนมาจากสวรรค / หรือมนุษย
ซีซาร / พระเจา
พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 6

l2:44
l4:38
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การถวายของผูมีเงินมากลน / การถวายของผูขัดสน
วิญญาณจิต / เนื้อหนัง

ลูกา
บทที่ 5:3l
5:32
5:36
5:37-38
บทที่ 6
7:20-21
7:47
8:l7-l8
9:24
9:48
9:56
บทที่ l0
ll:23
ll:34
ll:35
ll:39
l2:2-3
l2:8-9
l2:47-48
l2:5l
l3:9
l3:30
l4:8-ll
l4:l2-l4
l4:30
l4:34-35
l5:4-l0
l5:ll-32
l6:l0-l2
l6:l3
l6:l5
16:19-20
l7:33

คนสบายดี / คนปวย
คนชอบธรรม / คนบาป
เสื้อใหม / เสื้อเกา
เหลาองุนใหม / เหลาองุนเกา
มีหลายสิ่งที่แตกตางกันในบทนี้
ยอหนผูใหบัพติศมา / พระเยซู
รักมาก / รักนอย
ปดบัง / เปดเผย, ทรงเพิ่มเติม / ทรงเอาออก
ไดชีวิต / เสียชีวิต
ผูเล็กนอยที่สุด / ผูเปนใหญที่สุด
ทําลาย / ชวยชีวิต
วิธีปฏิบัติตนในเมืองที่เขายอมรับคุณ / วิธีปฏิบัติเมื่อเขาไมยอมรับ
อยูฝายพระองค / เปนปฏิปกษตอพระองค
ตาเดียวที่ปกติ / ตาชั่วที่เปนมลทิน
ความสวาง / ความมืด
ภายนอกสะอาด / ภายในไมสะอาด
ซึ่งปกปดไว / ซึ่งถูกเปดเผย
ยอมรับ / ปฏิเสธ
ถูกเฆี่ยนนอย / ถูกเฆี่ยนมาก
สันติ / การแบงแยก
ผลดี / ผลเลว
คนทาย / คนตน
ถูกยกขึ้น / ถูกเหยียดใหตํ่าลง
มั่งมี / ยากจน
ตั้งตนแตทําใหสําเร็จไมได
เกลือ / เกลือซึ่งหมดรสเค็ม
หายไป / ไดพบ
บุตรชายที่ดี / บุตรชายที่เลว
สัตยซื่อในสิ่งเล็กนอย / สัตยซื่อในของมาก
นายสองฝาย
เปนที่นิยมนับถือของมนุษย / พระเจาไมนิยมชมชอบ
คนรวย / คนจน
แสวงหาชีวิต / เสียชีวิต

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 6

l7:34-36
l8:l0-l4
l9:l2-27
l9:46
20:l7-l8
20:38
2l:l-4
22:25-30
23:3l
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คนหนึ่งถูกรับไป / คนหนึ่งถูกละไว
ชายสองคนอธิษฐานไมเหมือนกัน
ความแตกตางในการใชตะลันตของมนุษย
นิเวศแหงการอธิษฐาน / ถํ้าของพวกโจร
ศิลาที่ถูกทิ้งไว / ศิลามุมเอก
พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน
ของถวายของคนมั่งมี / ของถวายของคนยากจน
ผูเปนใหญที่สุด / ผูเล็กนอยที่สุด
ตนไมเขียวสด / ตนไมแหง

ยอหน
บทที่ 3:6
3:l2
3:l7
3:l9-2l
4:l3-l4
5:24
5:29
6:32-33
6:63
7:18
7:24
8:12
8:23
8:35
8:47
9:39
l0:l-l8
l0:25-29
l0:37-38
l2:24-35
l2:35-36,46
l2:47
l3:l6
l4:l2
l4:23-24
14:27

เกิดจากเนื้อหนัง / เกิดจากวิญญาณ
สิ่งของฝายโลก / สิ่งของฝายสวรรค
มิไดมาเพื่อสาปแชง / แตมาเพื่อชวยใหรอด
ความสวาง / ความมืด
นํ้าธํารงชีวิต / นํ้าธรรมชาติ
จากความตายไปสูชีวิต
การฟนขึ้นสูชีวิต / การฟนขึ้นสูการพิพากษา
อาหารของโมเสส / อาหารของพระเจา
วิญญาณจิต / เนื้อหนัง
เกียรติของมนุษย / เกียรติของพระเจา
การตัดสินสองแบบ
ความสวาง / ความมืด
ซึ่งเปนของโลกนี้ / ซึ่งมิใชของโลกนี้
คนรับใช / บุตร
การฟง / การไมยอมฟง
ตาบอด / มองเห็น
ผูเลี้ยงที่ดี / ขโมย
แกะของเรา / แกะของผูอื่น
กระทําราชกิจ / มิไดกระทําราชกิจ
เอาชีวิตรอด / เสียชีวิต
ความสวาง / ความมืด
การพิพากษา / การชวยใหรอด
คนรับใช / องคพระผูเปนเจา
กระทํากิจได / กระทํากิจที่ใหญกวานั้นอีก
ประพฤติตาม / ไมประพฤติตาม
สันติสุขของพระเจา / สันติสุขของโลกนี้

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 6

l5:2
l5:l5
l5:l9
l6:20-22
20:27
20:29
2l:l8
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องุนที่ออกผล / องุนที่ไมออกผล
คนรับใช / มิตรสหาย
ของโลกนี้ / ไมใชของโลกนี้
ความเศราโศกกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี
ปราศจากความเชื่อ / มีความเชื่อ
คนที่เห็นและเชื่อ / คนที่ไมเห็นแตเชื่อ
คําเปรียบเทียบเปโตรเมื่อตอนหนุมและตอนแก

ใชปญหา
จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชปญหาในการสอนของพระองค
บุคคล

ปญหาของเขา

พวกธรรมาจารย (มาระโก 2:7)

ใครสามารถยกความผิดบาปได

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 2:16)

การสมาคมของพระเยซูกับเจาของรานขายเหลาและพวก
คนบาป

“คนทั้งหลาย” (มาระโก 2:l8)

ทําไมพวกสาวกของพระองคจึงไมถืออด

พวกฟาริสี (มาระโก 2:24)

การตั้งขอสังเกตในวันสะบาโต

พวกธรรมาจารย (มาระโก 3:22)

พระเยซูขับผีออกไดอยางไร

ชาวเมืองที่คุนเคยกับพระองค (มาระโก 6:2,3)

แหลงกําเนิดฤทธิ์อํานาจของพระเยซู

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 7:5)
ตก

ทําไมพวกสาวกของพระองคจึงไมปฏิบัติตามประเพณีที่
ทอดกันมา

พวกฟาริสี (มาระโก 8:11)

พวกเขาตองการเห็นหมายสําคัญ

เปโตร, ยากอบ, ยอหน (มาระโก 9:11)

การมาของเอลียาห

พวกสาวก (มาระโก 9:34)

“ใครคือผูที่เปนใหญที่สุด”

ยอหนและคนอื่นๆ (มาระโก 9:38)

คนอดทนและมีใจกวางยอมรับคนงานอื่น

พวกฟาริสี (มาระโก 10:2)

การหยาราง

ขุนนางหนุมที่เปนเศรษฐี (มาระโก 10:17)

การรับมรดกแหงชีวิตนิรันดร

ยากอบและยอหน (มาระโก 10:37)

การไดที่นั่งทางขวาและทางซายของพระองค

หัวหนาปุโรหิต พวกธรรมาจารย

สิทธิอํานาจของพระเยซู

และพวกผูปกครอง (มาระโก 11:28)

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 6
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พวกฟาริสีและพวกเฮโรด (มาระโก 12:14)

การสงสวยใหแกซีซาร

พวกสะดูสี (มาระโก 12:23)

การฟนขึ้นจากความตาย

ธรรมาจารยคนหนึ่ง (มาระโก 12:29)

ธรรมบัญญัติที่เปนเอกเปนใหญ

เปโตร ยากอบ ยอหนและอันดรูว (มาระโก 13:4)

“เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร”

บางคนที่รวมโตะกับพระเยซูที่บานซีโมน

การสิ้นเปลืองนํ้ามันหอมไปเปลาๆ

(มาระโก 14:4)
มหาปุโรหิต (มาระโก 14:61)

พระเยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาจริงหรือ

ใชโอกาส
จงศึกษาโอกาสตางๆ ที่พระเยซูทรงใชในชีวิตของพระองคในการสอนบทเรียน
โอกาส
เมื่อทรงพบบรรดาผูซื้อขายใน
พระวิหาร
เมื่อนิโคเดมัสมาหาพระองค
เมื่อผูหญิงชาวสะมาเรีย
มาถึงพระองค
คนโรคเรื้อนมาหาพระองค

ประโยชนของโอกาสนั้น

ขออางอิง

การชําระพระวิหาร

มัทธิว 21:12-13;
มาระโก 11:15-17
การสั่งสอนเรื่องการบังเกิดที่มาจาก ยอหน 3:1-21
เบื้องบน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม
ยอหน 4:1-42
การชําระชีวิตฝายรางกาย
ใหบริสุทธิ์

การที่เขาพากันนําชายที่เปนงอย
มาหาพระองค
เมื่อพระองคทรงเห็นชายซึ่ง
นอนปวยอยูที่สระเบธซาดา
การบนวาของพวกฟาริสีเมื่อเห็น
พวกสาวกเด็ดรวงขาวในวันสะบาโต

การรักษาทั้งฝายรางกายและ
ฝายวิญญาณ
การรักษาทางฝายรางกาย

“เมื่อเห็นฝูงขนมากมาย”
เมื่อเสวยพระกระยาหารกับซีโมน
ซึ่งเปนฟาริสี
เมื่อมารดาและนองชายของพระองค
มาหาพระองค

การเทศนาบนภูเขา
ลูกหนี้สองคน

การสอนที่เปดเผยความจริงของ
มนุษยกับวันสะบาโต

การสอนสัมพันธภาพฝายวิญญาณ
ขั้นสูงที่สุด

มัทธิว 8:1-4;
มาระโก 1:40-45;
ลูกา 5:12-14
มัทธิว 8:5-13;
ลูกา 7:1-10
ยอหน 5:1-9
มัทธิว 12:1-8;
มาระโก 2:23-28;
ลูกา 6:1-5
มัทธิว 5 ถึง 7
ลูกา 7:41
มัทธิว 12:46-50
มาระโก 3:31-35;
ลูกา 8:19-21

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 6

เมื่อพวกสาวกถามพระองควา
“ทําไมพระองคจึงตรัสกับเขาเปน
คําอุปมา”
พวกสาวกทูลขอคําอธิบายเรื่อง
คําอุปมาของขาวละมาน
“ทําไมอาจารยของทานจึงรับ
ประทานอาหารดวยกันกับเจา
ของรานขายเหลาเลา”
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การสอนเกี่ยวกับความลํ้าลึกของ
ราชอาณาจักรพระเจา

มัทธิว 13:10-17

การสอนเกี่ยวดวยเรื่องลูกแหง
ความชั่วราย
การสอนเกี่ยวกับคนที่สบายดี
และคนเจ็บปวย

มัทธิว 13:36-43
มัทธิว 9:10-13

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 7
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บทที่ 7
อุปกรณในการสอน
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคํานิยาม “อุปกรณในการสอน”
− อธิบายวาอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร
− อธิบายถึงความสําคัญของอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษา
− สรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาขึ้นเอง
− ประเมินผลของอุปกรณประเภทโสตทัศนะศึกษา
−

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก
แลวทรงอุมเด็กนั้นไว ตรัสแกเหลาสาวกวา
ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนนี้คนหนึ่งในนามของเราผูนั้นก็รับเรา และ
ผูใ ดไดรับเราผูนั้นก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรบั พระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37

คํานํา
ในบทเรียนนี้คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณที่แตกตางกันหลายชนิด ซึ่งอาจนํามาใชในการ
สอนของคุณได
คุณอาจจะไมสามารถจัดหาอุปกรณในการสอนไดทั้งหมดตามที่ไดนํามาอภิปรายไวในบทนี้
อาจจะเนื่องดวยทําเลที่ตั้งของคุณไมเหมาะสม หรือเพราะวาสถานภาพทางการเงินไมอํานวยใหก็
ตาม ทัง้ นี้เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยวใชสอนอยูในหลายๆ สถานที่ บทเรียน
นี้จึงจัดรวมไวสําหรับผูที่มีความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณเชนที่กลาวนี้ได
เรามีขอเสนอแนะสําหรับอุปกรณในการสอนซึ่งคุณสามารถหามาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
หรือมีอุปกรณพิเศษแตอยางใดไวในบทนี้เชนกัน
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อุปกรณในการสอน
อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซึ่งสามารถชวยคุณในการสอนบทเรียน
เหตุนี้มันจึงไดชื่อวา
“เครื่องชวยหรืออุปกรณ”
อุปกรณในการสอนอาจจะเปนกิจกรรมหรือโครงการซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงทาง
พระคัมภีรบางประการ
อุปกรณในการสอนอาจเปนวัตถุสิ่งของที่มองเห็นได ไดยินได หรืออาจจับตองไดดวย วัสดุที่
วานี้มีชื่อวา “โสตทัศนศึกษา”
คําวา “โสต” หมายถึงการไดยิน คําวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น ฉะนั้น “โสตทัศนศึกษา”
ก็คอื สิ่งซึ่งสามารถใชเปนเครื่องชวยในการเรียนชนิดที่สามารถเห็นได ไดยิน หรือจับตองได
บางครัง้ อุปกรณนั้นก็ใชไดเพียงการฟงลวนๆ เปนตนวา เครื่องบันทึกเสียงหรือตลับบันทึก
เสียง
บางครั้งก็ใชดูไดอยางเดียว เชน รูปภาพที่แสดงถึงความจริงบางประการ
ในโอกาสอื่นก็อาจมีอุปกรณในการสอนชนิดที่ทั้งดู ทั้งฟง ไดพรอมกัน ซึ่งตัวอยางเชนนี้ได
แก ภาพยนตรหรือวีดีโอที่มีเสียง

ความสําคัญของอุปกรณในการสอน
อุปกรณในการสอนมีความสําคัญก็เพราะวา การเห็น การไดยินและการกระทํา เปนวิธีที่
สําคัญในการเรียนรูของเรา
ไดมีการศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งทําใหเราจําไววา
...10% ไดจากสิ่งที่เราไดยิน
...50% ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น
...70% ไดจากสิ่งที่เรากระทํา
...และ 90% ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น ไดยิน ไดพูด และไดกระทําดวย
เนื่องจากความจริงขอนี้ จึงถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ครูควรผนวกอุปกรณในการเรียนซึ่งไดแก สิ่ง
ทีช่ วยในการไดยิน ไดเห็น และกิจกรรมตางๆ ไวในการสอนดวย

ชนิดตางๆ ของอุปกรณในการสอน
ตอไปนี้คืออุปกรณบางชนิดที่คุณอาจนําไปใชในการสอนได
วัตถุสิ่งของธรรมดา
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คุณสามารถใชวัตถุสิ่งของธรรมดาๆ ซึ่งมีอยูในสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาอธิบายเกี่ยวกับบท
เรียนของคุณ
พระเยซูเองก็ทรงใชเครื่องชวยเชนนี้มากมายหลายชนิด พระองคทรงใชดอกไม เทียนไข นก
ปลา เมล็ดพืช ขาวสาลี เด็กๆ และหินเพื่อที่จะอธิบายบทเรียนของพระองค
รูปภาพ
แหลงที่มาไดแก ภาพถาย การนํารูปภาพจากหนังสือพิมพมาหนีบไวใหดู หนังสือหรือรูป
ภาพจากนิตยสาร
สไลด
สไลดคือ แผนโปรงแสงซึ่งมีภาพเนคกะทีฟ (หมายถึง กระจกหรือฟลมถายรูปที่กลับสีทึบ
เปนสีจาก – ผูแปล) ซึง่ ภาพนั้นถูกจัดเปนชุดโดยการประกบติดแลวลอมกรอบดวยกระดาษแข็ง และ
นําแผนภาพสไลดนี้ไปเขาเครื่องฉายสไลด เพื่อสงภาพนั้นผานออกมาปรากฏบนจอหรือฝาผนังที่
สามารถรับภาพได
มีสไลดที่จัดไวใหเปนชุดๆ มากมายใหเลือกซึ่งเปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางคริสเตียนใน
หัวขอตางๆ นานา สไลดเหลานี้พรอมที่จะนํามาใชฉายแผนเครื่องฉายสไลด สไลดบางชุดก็จัดไวรวม
กับเทปที่เปดฟงดวย
คุณสามารถทําสไลดของคุณเอง ถาคุณมีอุปกรณเพียงพอ คุณจําเปนตองมีกลองถายรูป
ฟลมชนิดที่ใชถายรูปเพื่อทําสไลด และเครื่องฉายสไลดเพื่อแสดงภาพที่เปนผลงานการผลิตของคุณ
รางฟลม (ฟลมสทริพ)
รางฟลมมีความคลายคลึงกับสไลดตรงที่ตัวของมันบรรจุสไลดทีละแผนๆ เขาก็บรรจุเขาไว
ดวยกันในรางใสฟลมยาวๆ สไลดเหลานั้นสามารถนําไปฉายใหเห็นภาพหรือวิวทิวทัศนไดคราวละ
ภาพโดยผานการใชเครื่องฉายสไลดประเภทที่มีรางฟลม
บอยครั้งทีเดียวที่การผลิตในเชิงการคาเขานิยมผนวกเทปบันทึกเสียงไวสําหรับบรรยายภาพ
นั้นๆ ดวย
ภาพยนตรและวีดีโอ
ภาพยนตรและตลับวีดีโอเปนภาพที่เคลื่อนไหวไปพรอมกับมีเสียงซึ่งจําเปนตองใชเครื่องฉาย
พิเศษในการฉายภาพยนตรหรือวีดีโอนั้นๆ มีภาพยนตรและวีดีโอคริสเตียนมากมายวางขาย หรือคุณ
อาจสรางภาพยนตรหรือวีดีโอของคุณเองไดหากคุณมีอุปกรณเพียงพอ
เครือ่ งบันทึกเสียงและตลับสําหรับฟงเสียง
เครือ่ งบันทึกเสียงและตลับสําหรับฟงเสียงคือ รูปแบบของเทปที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการ
บันทึกเสียง มีเทปการสอนและเทปดนตรีวางขายมากมาย คุณอาจสรางเองไดหากคุณมีเครื่องบันทึก
เสียง
วัสดุที่เกี่ยวกับการคนควาทางพระคัมภีร
ควรสนับสนุนใหนักเรียนของคุณใชพจนานุกรมศัทพสัมพันธเกี่ยวกับพระคัมภีร พจนานุกรม
อื่นๆ แผนที่ตางๆ หนังสืออธิบายคําศัพทและคําบรรยายตางๆ หากสามารถหาได พวกเขาจะได
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ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความชํานาญในการ

เครื่องฉายโอเวอรเฮดคือ เครื่องมือชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถสงผานภาพออกมาปรากฏบนกระดาษ
เรียบๆ ชนิดที่เรียกวา “แผนใส”
แผนที่ตางๆ โครงราง เนื้อเพลงตางๆ และแมแตขอพระคัมภีรสามารถนํามาใชกับเครื่องฉาย
โอเวอรเฮดนี้ เพื่อใหปรากฏภาพผานออกมาไดอยางชัดเจนบนจอรับภาพเพื่อการศึกษา
โครงการตางๆ
มอบหมายโครงการตางๆ แกนักเรียนเพื่อเสริมความเขาใจในสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูไปแลว
อาจใหพวกเขาวาดแผนที่หรือรูปภาพ หรือสรางแบบจําลองของบางสิ่ง (เชน พลับพลาในพระคัมภีร
เดิม) ใหเขียนรายงานหรือใหสรางแผนภูมิ หรือใหเขียนกราฟ
โครงการรับใชภาคปฏิบัติก็ควรมอบหมายใหทําดวย เชน การเปนพยานกับคนอื่น การเยี่ยม
เยียนคนปวย การเลี้ยงดูคนหิวโหย เปนตน
โครงการตางๆ นี้สามารถกระตุนนักเรียนใหเกิดความเขมแข็งในการที่จะ “ปฏิบัติตามพระ
วจนะ” จริงๆ แทนการเปนฝายไดยินไดฟงเทานั้น
แผนที่
แผนที่ชวยนักเรียนใหสามารถเขาใจดินแดนซึ่งเกิดเหตุการณในพระคัมภีรได
สามารถศึกษาแผนที่หรือวาดแผนที่ซึ่งแสดงความเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนไปแลวได
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา

นักเรียน

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาเปนอุปกรณการสอนที่ดีเยี่ยมจริงๆ นักเรียนอาจไปเยี่ยมเยียน
สถานที่ตางๆ เชน พิพิธภัณฑทางพระคัมภีร เรือนจํา บานพัก เปนตน เพื่อที่จะไดเรียนรูมากขึ้นหรือ
รูจักนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวมาประยุกตใชได
แผนภูมิและกราฟ
สรางแผนภูมิและกราฟขึ้น เพื่อที่จะใชในการอธิบายบทเรียน แผนภูมิควรมีรายชื่อหัวขอ
สําคัญๆ ของบทเรียนหรือมีขอพระคัมภีรบันทึกไวเปนความทรงจําดวย กราฟควรสรางขึ้นเพื่อใช
แสดงการเปรียบเทียบ
เกม ปริศนา
เปนความคิดที่ดีเยี่ยมในการริเริ่มการทํางานกับเด็กๆ ดวยการสรางสรรเกมและปริศนาตางๆ
เพือ่ ชวยเสริมสรางความเขาใจในการสอน
ตัวอยางเชน เขียนคําแตละคําจากเนื้อความในขอพระวจนะลงบนกระดาษแข็ง โดยแยกเปน
บัตรละคํา จากนั้นใหนําบัตรทั้งหมดผสมคละเคลากันแลวใหนักเรียนชวยกันจัดวางใหเรียงตามลําดับ
ที่เห็นวาถูกตอง เกมนี้ชวยในดานการทองจําขอพระคัมภีร
ละคร
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นักเรียนสามารถนําบทเรียนทางพระคัมภีรมาแสดงละครได (นํามาแปลงเปนละคร โดยเลือก
จากบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว) การแสดงละครนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสวมบทบาทตัวละคร
ตางๆ จากบทเรียน และรวมกันแสดงออกมาเปนเรื่องราวจากพระคัมภีร
หุนกระบอก
หุนกระบอกก็เปนอีกหนทางหนึ่งในการนําเรื่องราวจากพระคัมภีรมาแสดง หุนกระบอกก็คือ
การประดิษฐตัวคนหรือตัวสัตวที่มีรูปรางเล็กๆ ซึ่งสามารถนํามาใชแสดงเปนเรื่องราวแบบละครได
ตัวหุนอาจทํามาจากกระดาษแข็ง เศษผาหรือวัสดุอะไรก็ได
กระดานดํา
กระดานดําก็คือแผนกระดานหรือกระดาษแข็งซึ่งฉาบหนาพื้นที่ดานนอกไวเปนพิเศษ ทําให
พืน้ ผิวหนานั้นสามารถใชเปนที่เขียนไดดวยชอลค ลบออกไดและใชพื้นผิวนั้นเขียนใหมไดอีก
ครูสามารถใชกระดานดํานี้เพื่อเขียนขอความสําคัญ พระวจนะของพระเจาหรือโครงรางของ
บทเรียนใหนักเรียนดู ทั้งยังสามารถใชในการวาดรูปและอธิบายสิ่งตางๆ นักเรียนอาจใชกระดานดํา
เพือ่ วัตถุประสงคเดียวกันคือ เพื่อเปนกิจกรรมประกอบการเรียนรูของนักเรียน
กระดานบุดวยผาสักหลาด
แผนกระดานหรือกระดาษแข็งที่ปกคลุมดวยวัสดุที่เรียกวาผาสักหลาด ซึ่งกระดานชนิดนี้
เหมาะสําหรับการติดรูปภาพ ซึง่ ดานหลังเปนผาสักหลาดเหมือนกันและสามารถเอาออกได
สํานักพิมพไดผลิตรูปภาพดวยผาสักหลาด ถอยคํา ขอพระคัมภีรและรูปภาพตางๆ ซึ่งเขากัน
ไดกับบทเรียนทางพระคัมภีรไวมากมายหลายชนิด คุณสามารถสรางภาพเหลานี้ดวยตนเองใหดาน
หลังของภาพปดไวดวยแปงเปยกและผาสักหลาด เพื่อใชติดลงบนกระดานที่บุดวยผาสักหลาดนี้
กระดาษแข็งที่แวววาว
กระดาษแข็งที่แวววาวคือ ชิ้นสวนของกระดาษซึ่งเมื่อคุณถืออยูในมือแลวจะ “สงแสงสะทอน”
ตอหนานักเรียนซึ่งจัดเปนเครื่องชวยในการเรียนรูวิธีหนึ่ง
บทเพลง
คุณสามารถใชบทเพลงเปนเครื่องชวยในการสอนได จงใชบทเพลงซึ่ง
- เกีย่ วพันกันกับบทเรียนซึ่งคุณไดแบงปนไปแลว
- เรียกรองใหมีการตอบสนองในรูปแบบตางๆ ตามแตคุณตองการจากบทเรียนของคุณ ตัว
อยางเชน การเรียกใหมีตอบสนองตอขาวประเสริฐ ถานั่นคือวิชาที่สอนในบทเรียนนั้น เปนตน
ตองดูวาเพลงนั้นเขากันไดกับจิตวิญญาณของบทเรียนนั้นไหม คือมีความสุข มีความชื่นชม
ยินดี หรือมีการนมัสการแบบชาและเต็มลนดวยจิตวิญญาณไหม
การเปนพยาน
การใหนักเรียนหรือผูมาเยี่ยมมีโอกาสไดเปนพยาน อาจนํามาใชเปนวิธีที่จะอธิบายบทเรียน
ได ตัวอยางเชน ถามีการสอนบทเรียนเรื่องการปลดปลอยและการชวยกู ก็ควรใหมีบุคคลที่เตรียมไว
ใหกลาวคําพยานของเขาซึ่งเกี่ยวกับการที่พระเจาทรงชวยกูเขาจริงๆ
การทองจํา

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 7

-99 -

การทองจําขอพระคัมภีรตางๆ เรื่องบางเรื่องและความจริงบางประการก็เปนเครื่องชวยที่ดี
เยี่ยมในการชวยเหลือนักเรียนใหสามารถจดจําบทเรียนทางพระคัมภีรไดดีขึ้น
การทดสอบ
คุณสามารถทดสอบนักเรียนเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพได การทดสอบอยูใน
รูปขอเขียนหรือแบบปากเปลาก็ได หลังจากทดสอบเสร็จแลวควรทบทวนเรื่องหรือเนื้อหาที่นักเรียน
ตอบไมได
การเลาเรื่องและการทบทวน
หากคุณกําลังสอนพวกเด็กเล็กๆ หัดใหเด็กๆ เลาเรื่องใหมเปนภาษาของเขาเองหลังจากที่
จบบทเรียนแลว สวนนักเรียนที่โตแลวก็ใหเขาสรุปใจความสําคัญของบทเรียนดวยภาษาของเขาเชน
กัน
ทบทวนบทเรียนโดยการอภิปราย การตั้งคําถามและการตอบ

แหลงที่มาของอุปกรณในการสอน
คุณสามารถสรางอุปกรณในการสอนของคุณเองบางชนิดได สวนชนิดอื่นๆ ก็สามารถหาซื้อ
ไดจากรานคา
ถาคุณไมมีเงินเพียงพอหรือไมสามารถหาอุปกรณเชนนั้นได คุณอาจใชวัตถุสิ่งของธรรมดาที่
หาไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง หรือจัดกิจกรรมซึ่งไมตองการวัสดุหรือไมตองเสียคาใชจายใดๆ เลย
พระเยซูเองก็ไมมีเงินเปนคาอุปกรณการสอน และไมมีวัสดุในการสรางอุปกรณในการสอน
เลย แมกระนั้นบอยครั้งทีเดียวที่พระองคทรงเลือกอุปกรณในการสอนจากสิ่งของธรรมชาติในสิ่งแวด
ลอมนั้นๆ เอง เพื่ออธิบายบทเรียนของพระองค
คุณสามารถใชวิธีขอยืมอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและอุปกรณที่จําเปนอื่นๆ จากสมาชิกของคริสตจักรของคุณเอง คริสตจักรอื่นๆ หองสมุด โรงเรียนประจําทองถิ่นทั่วไป หรือจากสํานัก
งานใหญฝายนิกายของคุณเอง

การประเมินผลอุปกรณในการสอน
จงใชรายการสําหรับตรวจสอบตอไปนี้ในการประเมินผลอุปกรณในการสอนของคุณ
1. อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทําใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม
2. เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3. คุมคากับราคาไหม หากคุณกําลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ
สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม
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4. สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสําหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม
5. เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม
อุปกรณในการสอนก็เปนแตเพียงเครื่องชวยเทานั้น ในตัวของมันเองไมมีคุณคาหาก
ขอควรจํา
จะพึ่งพาเพียงอุปกรณแตอยางเดียว ความมั่นใจของครูตองอยูที่พระวจนะของพระเจาซึ่งใชการได
จริงๆ ในชีวิตประจําวันของนักเรียนทั้งหลายโดยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ที่
ประกอบกิจอยูในตัวของนักเรียนของคุณอยางแทจริง
ชาวนาชาวไรที่ดียอมรูจักใชเครื่องมือที่ดีที่สุดเทาทีเขามีอยู เพื่อใชในการเพาะปลูกพันธุพืช
ลงในไรนาของเขา แตเขาก็ทราบวาเมล็ดพืชตางหากมิใชเครื่องมือที่นําการเก็บเกี่ยวมาให
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 7
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํา

2.

อุปกรณในการสอนคืออะไร?

3.

อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร?
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4.

ทําไมอุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาจึงมีความสําคัญ

5.

อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาที่พระเยซูทรงใชเปนชนิดอะไร?

คําตอบบททดสอบ บทที่ 7
1.

“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก แลวทรงอุมเด็กนั้นไว
ตรัสแกเหลาสาวกวา
ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผูนั้นก็รับเราและผูใดไดรับเรา ผูนั้นก็รับ
มิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย” มาระโก 9.36-37

2.

อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซึ่งชวยคุณในการสอนบทเรียน สิ่งนั้นอาจจะเปนกิจกรรมซึ่งชวย
นักเรียนใหเขาใจความจริงทางพระคัมภีรบางประการ สิ่งนั้นอาจจะเปนวัตถุสิ่งของซึ่งมอง
เห็นได ไดยิน หรือจับตองได (เครื่องโสตทัศนศึกษา)

3.

คําวา “โสต” หมายถึง การไดยิน คําวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น “โสตทัศนศึกษา” ก็คือ
สิ่งที่สามารถเห็นได ไดยิน ซึ่งชวยในการเรียนรู

4.

อุปกรณในการสอนเปนสิ่งสําคัญเพราะวา การเห็น การไดยิน และการกระทําเปนวิธีสําคัญ
ในการเรียนรูของเรา

5.

พระองคทรงใชวัตถุสิ่งของธรรมดาจากสิ่งแวดลอม
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เพื่อการศึกษาตอไป
1. จงสรางอุปกรณในการฟง หรือชวยในการเห็น สําหรับบทเรียนที่คุณวางแผนที่จะสอน
2. ประเมินผลอุปกรณที่คุณสรางโดยใชรายการตรวจสอบที่มีอยูในบทเรียน
1. อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทําใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม
2. เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3. คุมคากับราคาไหม หากคุณกําลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ
สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็ จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม
4.
สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสําหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม
5. เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม
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บทที่ 8
วิเคราะหผูฟง
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคําจํากัดความ “การวิเคราะหผูฟง”
− อธิบายความสําคัญของการวิเคราะหผูฟง
− สรุปขั้นตอนของการวิเคราะหผูฟง
− สรุปวาคนวัยตางๆ กันแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันอยางไร
− จัดการกับปญหาทางวินัยที่คลายคลึงกัน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น
เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสําหรับพระองคไมมีความจํา
เปนทีจ่ ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25

คํานํา
กอนที่คุณจะเริ่มตนสอนคุณจําเปนตองทําสิ่งสําคัญซึ่งไดแก วิเคราะหผูฟง ตั้งเปาหมายและ
วางแผนการสอน
บทนีอ้ ธิบายถึงวิธีที่จะวิเคราะหผูฟง สวนบทตอไปอีกสองบทจะเกี่ยวของกับเรื่องการตั้งเปา
หมายและการวางแผนการสอน
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วิเคราะหผูฟง
“ผูฟง” หมายถึงกลุมคนซึ่งคุณจะตองเปนผูสอน
“วิเคราะห” หมายถึงการศึกษาบางสิ่งบางอยางจนถึงรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อจะตรวจตราอยาง
ถีถ่ ว นถึงลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งนั้นๆ อยางระมัดระวัง เปนการศึกษาทีละสวนของทั้งหมดโดยรอบ
คอบ
การวิเคราะหผูฟงหมายถึงการศึกษาอยางรอบคอบถึงคุณลักษณะเฉพาะของกลุมคนที่คุณ
วางแผนการที่จะสอนพวกเขา

ความสําคัญของการวิเคราะห
การวิเคราะหผูฟงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะวามีหลายสาเหตุที่มีผลตอการเรียนรู ซึ่งรวมไปถึง
ดานภาษา การศึกษา วัฒนธรรม ความสามารถทางกายภาพ ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ
สถานภาพทางการแตงงาน สถานภาพทางสังคม ระดับของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ความจําเปน
สวนบุคคลและอายุ เปนตน
หากคุณมิไดวิเคราะหผูฟงของคุณ เปนไปไดที่คุณอาจสอนเขาสูงกวาหรือวาตํ่าไปกวาระดับ
การศึกษาของเขา หรือไมเหมาะสมกับระดับความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของเขา คุณอาจใชภาษา
ทีพ่ วกเขาฟงแลวไมเขาใจ คุณอาจไมไดเสนอบทเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมที่เขาอยูและเหมาะสมกับ
ระดับเศรษฐกิจของพวกเขา หรือเขากันไดกับความจําเปนสวนตัวของพวกเขา
คุณไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับแตละบุคคลในกลุมผูฟงของคุณ แตคุณก็สามารถ
คิดถึงความตองการสวนใหญในกลุมผูฟงของคุณได พรอมกับทูลขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเหลือ
คุณใหสอนในจุดที่เปนสิ่งจําเปนแกเขาจริงๆ
พระเยซูทรงเขาใจผูฟงของพระองคเสมอ พระองคทรงรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของผูฟง
ของพระองค และรูจักแบบอยางการดําเนินชีวิตของพวกเขา เพราะวาพระองคเองก็ทรงเปนสวนหนึ่ง
ของพวกเขานั่นเอง
พระเยซูทรงมีความรูที่มาจากเบื้องบน ซึ่งทําใหพระองคทรงรูถึงความจําเปนนานาประการ
ของพวกเขาดวย
“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น
เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสําหรับพระองคไมมีความจํา
เปนทีจ่ ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25
พระเจาทรงสามารถสําแดงสิ่งตางๆ แกคุณเกี่ยวกับผูฟงของคุณ แตคุณสามารถพัฒนาความ
ชํานาญในทางปฏิบัติเพื่อชวยคุณใหเขาใจในจุดนี้
อัครสาวกเปาโลเองก็เคยปฏิบัติเชนนี้
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“ครั้นเปาโลเห็นวาผูที่อยูในที่ประชุมสภานั้นเปนพวกสะดูสีสวนหนึ่ง
และพวกฟาริสีสวนหนึ่ง ทานจึงรองขึ้นตอหนาที่ประชุมวา “ดูกอนทานพี่นอง
ทั้งหลาย ขาพเจาเปนพวกฟาริสี และเปนบุตรของพวกฟาริสี ที่ขาพเจาถูก
พิจารณาพิพากษานี้
ก็เพราะเรื่องความหวังวามีการเปนขึ้นมาจากความ
ตาย”” กิจการ 23:6
เมือ่ เปาโลรับใชในหมูพวกยิว ทานเนนความเปนยิวขององคพระผูเปนเจาซึ่งมีภูมิหลังเชนนั้น
ครัน้ ทานพูดกับคนโรมันและคนสัญชาติอื่น ทานก็เปลี่ยนวิธีการเขาถึงพวกเขาเปนอีกแบบหนึ่ง
เปาโลรูดีถึงความสําคัญของการวิเคราะหผูฟง การพูดกับเขาดวยภาษาของพวกเขาเองและ
การใชวิธีการเขาถึงซึ่งพวกเขาสามารถรับได
“แตเปาโลตอบเขาวา “ขาพเจาเปนคนยิว” ซึง่ เกิดในเมืองทารซัส
แควนซิลิเซีย ไมใชพลเรือนของเมืองยอมๆ ขาพเจาขอทานอนุญาตใหพูดกับ
คนทั้งปวงสักหนอย”
ครัน้ เขาทั้งหลายไดยินทานพูดภาษาฮีบรู เขาก็ยิ่งเงียบลงกวาแตกอน
เปาโลจึงกลาววา...” กิจการ 21:39 และ 22:2

วิธีวิเคราะหผูฟง
ตอไปนี้เปนขั้นตอนบางประการที่ชวยใหคุณสามารถวิเคราะหผูฟงซึ่งคุณเตรียมการที่จะสอน

พวกเขา
1
อธิษฐานทูลขอพระเจาเพื่อทรงเปดเผยสภาพความจริงฝายวิญญาณของพวกเขา ทั้งในดาน
อารมณ จิตใจ รางกาย และความตองการทางดานวัตถุของพวกเขา
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5
2.

เราไดรับการสั่งสอนใหเสาะแสวงหาของประทานฝายวิญญาณ (1 โครินธ 12:31) จงทูลขอ
จากพระเจาสําหรับของประทานฝายวิญญาณที่เรียกวาถอยคําแหงสติปญญาและถอยคําแหง
ความรูของประทานเหลานี้เปนความรูที่มาจากเบื้องบนซึ่งเตรียมไวใหแกธรรมิกชน เพื่อแก
ปญหาของพวกเขาดวยถอยคําแหงสติปญญาซึ่งจะชวยเขาไดมากทีเดียว ของประทานใน
การสังเกตวิญญาณก็เปนของประทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเปนประโยชนแกพวกเขาอยางมาก
ดวย

(เพือ่ การศึกษาตอในเรื่องของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ จงศึกษาหลักสูตรของสถาบันฯ ที่
ชือ่ วา “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”)
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3.

ใหใชการสังเกตและคลุกคลีกับนักเรียนของคุณบาง เพื่อคุณจะไดมีโอกาสเรียนรูมากยิ่งขึ้น
โดยการอยูรวมกับเขาและเฝาจับตาดูเขาไปดวย อานพระกิตติคุณและบันทึกยอๆ ถึงวิธีที่
พระเยซูทรงสังเกตพฤติกรรมของสาวกของพระองคเอง และการสังเกตของพระองคเชนนี้มี
ผลตอการสอนของพระองคอยางไรบาง

4.

ถาคุณกําลังรับใชอยูในชนชาติที่แตกตางไปจากตัวคุณเอง จงเรียนรูทุกสิ่งที่คุณสามารถจะ
เรียนรูไดเกี่ยวกับประชาชนที่นั่นโดยการถามคําถาม การสังเกตและการอานหนังสือเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเขา

5.

ถาเปนไปได ใหไปเยี่ยมเยียนนักเรียนของคุณที่บานของเขา คุณจะไดเรียนรูมากยิ่งขึ้นโดย
การสังเกตสิ่งแวดลอมสวนตัวของเขาดวย

6.

ถาคุณกําลังรับใชกับเด็กๆ พยายามทําความรูจักกับคุณพอคุณแมของพวกเขาใหได ถาม
คุณพอคุณแมของเด็กเกี่ยวกับความตองการพิเศษของเด็ก และรวมกันทํางานกับเขาในจุด
เหลานี้

7.

ใชขอแนะนําเพื่อการวิเคราะหผูฟง ซึง่ จัดเตรียมไวใหแลวในสวนที่เหลือของบทเรียนนี้

ขอแนะนําเพื่อการวิเคราะหผูฟง
จงใชขอแนะนําเพื่อวิเคราะหผูฟงของคุณ สิ่งตางๆ ตอไปนี้มีผลตอการเรียนรูของคุณ

ภาษา
นักเรียนตองเขาใจภาษาซึ่งใชในบทเรียนที่นํามาสอน
ความเสียกอน
วิเคราะหผูฟงของคุณ

มิฉะนั้นก็ควรตองใหผูแปลถายทอด

- พวกเขาพูดภาษาเดียวกับคุณหรือ
- มีบางไหมทีผ่ ูฟงไมไดพูดภาษาเดียวกับคุณ ถามีก็จําเปนตองใหมีการแปลเสียกอน

การศึกษา
ใหญ

ความยากงายของบทเรียนจะตองปรับใหอยูในมาตรฐานของระดับการศึกษาของผูฟงสวน

นักเรียนบางคนมีการศึกษาจากโรงเรียน สวนคนอื่นอาจไมมี
สวนคนอื่นอาจเรียนรูไดเร็ว

ผูเรียนบางคนก็เรียนรูไดชา
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วิเคราะหผูฟงของคุณ
- ระดับการศึกษาทั่วไปของนักเรียนของคุณเปนอยางไร มีคนที่อานไมออกเขียนไมไดบาง
ไหม มีระดับประถม มัธยมหรือระดับวิทยาลัยเทาไร
- คุณมีนักเรียนที่มีปญหาทางการศึกษาไหม ถามี คุณสามารถจะชวยเขาจัดการกับปญหา
เหลานั้นไดอยางไร

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีผลกระทบตอกระบวนการเรียนรู ฉะนั้นครูควรยกตัวอยางที่นักเรียนสามารถจะ
เขาใจไดดวยวัฒนธรรมของเขาเอง
วัฒนธรรมมีผลกระทบตอวิธีการคิดของเรา และวิธีที่เรารับรูโลกที่อยูรอบตัวเรา นักเรียน
สามารถเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อบทเรียนนั้นเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของพวกเขา
วัฒนธรรมเปนเครื่องชี้คําตอบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน บางวัฒนธรรมก็ไมมีแนวโนมในทาง
อารมณมากเทาใด แตบางวัฒนธรรมอาจจะมีวิธีตอบสนองของนักเรียนที่มีตอขาวประเสริฐนั้น พบ
วาวัฒนธรรมมีสวนสงผลกระทบไดบอยครั้งทีเดียว
ในบางวัฒนธรรมก็ไมยอมรับที่จะใหผูหญิงสอนผูชาย หรือไมใหผูชายสอนผูหญิง วัฒนธรรม
บางแหงก็ตองการใหครูเปนที่ยอมรับของผูอาวุโสหรือผูนําของเผาเสียกอนจึงจะทําการสอนได คุณ
จําเปนตองปรับแนวการแตงตัวใหเหมาะสมหรือปรับทาทางตางๆ ใหเปนที่ยอมรับและเขากันไดกับ
วัฒนธรรมของเขา
เปนสิ่งจําเปนที่จะตองเขาใจและทํางานภายในวัฒนธรรมของเขาใหมากที่สุดตราบเทาที่ไม
เปนการขัดกับกฏฝายวิญญาณของคริสเตียน หรือเปนการประนีประนอมแบบยอมความกับสิ่งมลทิน
ซึง่ อาจขัดกับการเสนอเรื่องราวของขาวประเสริฐ
วิเคราะหผูฟงของคุณ
-

เขาเปนตัวแทนของวัฒนธรรมอะไร
วัฒนธรรมของเขาจะมีผลตอวิธีการสอนของคุณในดานใดบาง
วัฒนธรรมของเขาจะมีผลตอการนําบทเรียนของคุณไปใชในชีวิตจริงๆ อยางไรบาง
วัฒนธรรมของเขาจะมีผลตอการตอบสนองของนักเรียนในดานใดบาง
คุณจําเปนที่จะตองปรับแผนการสอนหรือทาทางของคุณ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของวัฒน
ธรรมของเขาบางไหม

ความสามารถทางกายภาพ
ความสามารถที่เกี่ยวกับรางกายมีผลกระทบถึงการเรียนรูได ตัวอยางเชน ครูหรือนักเรียนซึ่ง
ไมสามารถไดยิน หรือเห็นชัด จะตองปรับวิธีการสอนเสียใหมดวย
วิเคราะหผูฟงของคุณ
- ยายคนที่มีปญหาทางสายตาและการฟงมาไวขางหนา
- ตองมั่นใจวาเครื่องชวยสอนประเภทเห็นภาพนั้นใหญพอใหเห็นชัด
- ถาเปนไปไดหาลามมือสําหรับคนที่เปนใบ (ภาษาสัญญาณ) มาใหดวย
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- คุณอาจจําเปนตองจัดหาความชวยเหลือพิเศษสําหรับผูเรียนที่มีความพิการทางรางกาย
ดานอื่นๆ
- ใชฤทธิ์อํานาจของพระเจาในการวางมือรักษาใหเขา

ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ
ผูฟ งของคุณอาจประกอบดวยคนที่ยังไมรูจักพระเจา ผูเชื่อใหม ผูเชื่อที่เจริญเติบโตแลวหรือ
อาจจะปะปนคละกันอยูในชั้นเรียนที่คุณสอน
เปาโลตักเตือนบางคนที่ยังไมพรอมสําหรับ “อาหารแข็งซึ่งเปนพระวจนะของพระเจา” (ความ
ลํ้าลึกแหงความจริงฝายวิญญาณ) คนเหลานั้นตองไดรับการเลี้ยงดูดวย “นํ้านม” แหงพระวจนะของ
พระเจาชนิดที่งายๆ (ความจริงเบื้องบน) กอนที่จะเคลื่อนยายไปเรียนรูเรื่องราวทางพระคัมภีรที่ลึกซึ้ง
กวานั้น ( 1 โครินธ 3:1-2)
วิเคราะหผูฟงของคุณ
- ผูฟงสวนใหญเปนผูที่ยังไมรูจักพระเจาหรือเปลา นี่อาจเปนไปไดจริงๆ สําหรับการประชุม
กลางแจงหรือการประกาศแบบที่มีการโฆษณาลวงหนาใหรูกันทั่วทั้งเมือง ถาเชนนั้น
เรือ่ งที่คุณจะพูดใหเขาฟงตองมุงใหกระทบจิตใจของคนที่ยังไมรูจักพระเจา
- ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อใหมใชไหม ถาใช พวกเขาก็ตองการการสอนที่เปนหลักความจริง
ขั้นพื้นฐาน
- ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อแลวใชไหม ซึ่งขอนี้อาจเปนจริงสําหรับการฟนฟูหรือการประชุม
กลางแจงนัดสําคัญๆ เปนพิเศษซึ่งจัดขึ้นสําหรับสมาชิกของคริสตจักร อยางไรก็ตาม
โปรดอยาไดเหมาเอาวาทุกคนที่มาฟงเปนผูเชื่อแลว ควรใหโอกาสเสมอสําหรับคนที่
ตองการตอนรับองคพระเยซูคริสตไวเปนพระผูชวยใหรอด และผูที่ตองกลับใจใหมดวย
- คุณทราบอะไรบางเกี่ยวกับระดับการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของพวกเขา

เพศ
ผูฟ ง ที่เปนชายลวนหรือหญิงลวน หรือมีปะปนกันอยูทั้งชายและหญิงจะมีผลกระทบตอการ
สอนหรือไม
ตัวอยางเชน บทเรียนทางพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของสามีที่พึงรักภรรยานั้น
ก็นาจะเหมาะสมสําหรับใชสอนผูฟงที่เปนชายมากกวาผูฟงที่เปนหญิง
วิเคราะหผูฟงของคุณ
- ผูฟงเปนผูชายลวนหรือไม
- ผูฟ งเปนผูหญิงลวนหรือไม
- ผูฟ งมีปนกันทั้งชายและหญิงหรือไม
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สถานภาพทางการแตงงาน
คูที่แตงงานแลวมักมีปญหาที่แตกตางกันและมีความจําเปนมากกวาคนโสด คนที่แตงงาน
แลวและคนที่เปนมาย
คูท แี่ ตงงานแลวและมีลูกก็เผชิญกับสิ่งที่ทาทายไดมากกวาคูที่แตงงานแลวแตไมมีลูก
วิเคราะหผูฟงของคุณ
วิเคราะหผูฟงของคุณเพื่อจะรูวามีมากเทาไรที่บงชี้วาเปน
- คนโสด
- คนที่แตงงานแลวและมีลูก
- คนที่แตงงานแลวแตไมมีลูก
- คนที่เปนมายและมีลูก
- คนที่เปนมายแตไมมีลูก
- คนทีห่ ยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก เปนฝายเลี้ยงดูลูกแตผูเดียว
- คนที่หยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว มีลูก

ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ปรับการสอนของคุณใหเขากับผูฟงสวนใหญซึ่งถือเปนตัวแทนขางมากของระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม พระเยซูทรงสั่งสอนผูหญิงที่ขางบอนํ้าอยางแตกตางไปจากคนอื่น (ยอหน 4) ไม
เหมือนกับที่พระองคทรงสั่งสอนนิโคเดมัส (ยอหน 3) หญิงผูนั้นอยูในระดับฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ากวา
สวนนิโคเดมัสอยูในระดับฐานะที่สูงกวา
เปาโลกลาววาเราจําเปนตองพรอมเสมอที่จะปรับการเสนอขาวประเสริฐใหสามารถสื่อความ
หมายของขาวประเสริฐนั้นไดสําเร็จ
“ขาพเจายอมเปนคนทุกชนิดตอคนทั้งปวง เพื่อจะชวยเขาใหรอดได
บางโดยทุกวิถีทาง” 1 โครินธ 9:22 (ดูขอ 19-21 ดวย)

วิเคราะหผูฟงของคุณ
- ฐานะทางเศรษฐกิจทั่วไปของเขาอยูในระดับอะไร
พวกเขาอยูในระดับชนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นตํ่า
พวกเขามีความจําเปนทางการเงินมากไหม
- อาชีพของพวกเขามีอะไรบาง นักเรียน ผูรับใช นักธุรกิจ คนงานที่มีรายไดประจํา คนที่
ปลดเกษียณจากการทํางานแลว แมบาน กรรมกร คนวางงาน
- พวกเขาอาศัยอยูที่ไหน ในเมือง ในหมูบาน พื้นที่ที่หางไกลจากการติดตอ พื้นที่ซึ่งคน
ยากจนอาศัยอยู พื้นที่ของคนที่ระดับสูงอยู หรือระดับกลางอยู พวกเขาเปนคนที่มาจากที่
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อืน่ (ตองเคลื่อนยายบอยๆ) หรือเปลา พวกเขาเปนคนพเนจรไรญาติขาดที่อยูอาศัยหรือ
เปลา

ความจําเปนสวนตัว
เปนความจําเปนที่จะตองทราบความจําเปนของผูฟง ไมวาจะเปนดานวัตถุ อารมณ สภาพ
ฝายวิญญาณ จิตใจและรางกาย ที่สําคัญก็เพราะการทราบเชนนี้จะเปนผลดีตอการกอใหเกิดความตั้ง
ใจในการเรียน การนําบทเรียนไปประยุกตใช และในการเรียกใหมีการตอบสนอง
วิเคราะหผูฟงของคุณ
ตอไปนี้เปนปญหาและความตองการของมนุษย
• ความตองการฝายวิญญาณ
- ความรอด
- ความมั่นใจในความรอด
- การไดรับการชําระ/ความบริสุทธิ์
- การรับบัพติศมาในนํ้า
- การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การไดรับการรักษาใหหายโรค/การไดรับการปลดปลอย
- ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ : ตัวอยางเชน ของประทานฝายวิญญาณตางๆ ผล
ของพระวิญญาณ การเรียนรูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาผานทางวิกฤติการณของชีวิต
การรูจักจัดการกับการทดลอง สงครามฝายวิญญาณ การอธิษฐาน การเกิดผลฝาย
วิญญาณ เปนตน
• ความตองการฝายอารมณ
- ความกลัว
- ความโดดเดี่ยว
- ความกดดันและความทอแท
- ความขมขื่น
- การไมใหอภัย
- การคิดถึงแตตนเอง
- ความโกรธ อารมณและปญหาอื่นๆ ที่เปนความไมพอใจอยูขางใน
- ความเกลียด
- ความรูสึกผิด
- ความอิจฉา
- การกบฏตอพระเจา
• ความตองการดานการเงิน
- มีรายไดไมเพียงพอกับความจําเปนพื้นฐานในการครองชีพ
- ตองการมีงานทํา
• ปญหาทางรางกาย

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 8

-111 -

- ความปวยไข
- ปญหาเรื่องนํ้าหนัก
- ปญหาเรื่องทาทาง
• ปญหาพิเศษ
- การหยา
- มีแนวโนมจะฆาตัวตาย
- ความไมถูกตองทางจริยธรรม
- การทําแทง
- การใชยาเสพติด
- บุหรี่
- แอลกอฮอล
- การเกี่ยวพันกับผีหรือใชเวทมนตร
- การมีอคติหรืออุปทานในทางราย
- ถูกผีรบกวน/มีผีเขาสิง
- ความโศกเศรา/การเกี่ยวของกับความตาย
- การนินทา การบนวา การแชงสาป ถอยคําหยาบคายหรือดูหมิ่นสถานที่เคารพ
- ลัทธิเทียมเท็จ
- มีนสิ ัยและความประพฤติไมดี
- การฝกอบรมเด็กๆ

อายุ
เนือ้ หาและความยากงายของบทเรียนตองปรับใหเหมาะสมกับอายุของนักเรียน ความตั้งใจ
และความสามารถในการเรียนรูของวัยหนึ่งและอีกวัยหนึ่งทําใหเกิดชองวางระหวางวัยขึ้นได
คนทีเ่ คยเรียนถึงวิธีที่คนเราจะเติบโตและมีพัฒนาการทางดานจิตใจ ทางดานรางกาย ทาง
ดานสังคม ตลอดจนทางดานฝายวิญญาณมาแลวจะสามารถพิสูจนวาลักษณะเฉพาะของแตละกลุม
แตละวัยนี้แตกตางกันอยางไร
ลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเหลานี้เปนแนวทางทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ
นักเรียนในกลุมวัยบางวัยได อยางไรก็ตามคุณสมบัติบางประการก็อาจแตกตางไปบางจากวัฒนธรรม
ที่ไมเหมือนกัน
อายุ 2-3 ขวบ
ก. ทางรางกาย
1. มักชอบเลียนแบบ ชอบที่จะชวยเหลือเสมอ
2. ชอบเคลื่อนไหวเสมอชนิดอยูไมสุข ตองการกิจกรรมทั้งทางรางกายและทางจิตใจคือตอง
มีเวลาพักใหเขาเลนบาง
3. มีความอดทนนอย ระบบประสาทยังออนไหวงายอยู
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4. ชอบจับตองถือสิ่งตางๆ กระตือรือลนมากในการไดหยิบฉวยสิ่งของ
5. ชอบเสียงที่มีจังหวะ
6. กลามเนื้อเล็กๆ ยังทํางานประสานกันไดไมดี กลามเนื้อใหญๆ ก็กําลังพัฒนาการใชงาน
อยู
7. ขณะทีพ่ วกเขาเลนอยูนั้นก็มีการเรียนรูและเจริญเติบโตพรอมๆ กันไปดวย
ข. ทางจิตใจ
1.
2.
3.
4.
5.

ชอบคิดชอบฝน
ตัง้ ใจฟงจริงๆ คราวละ 3-4 นาทีเทานั้น
ชอบสิ่งที่คุนเคยและกลาวถึงบอยๆ
รูคําศัพทไมมาก ชอบเรื่องงายๆ
เรียนรูผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน การเห็น การไดยิน การสัมผัส การไดกลิ่น การได
ลิ้มรส
6. พักการเลาเรื่องนิทานดวยการรองเพลงงายๆ เปนการผอนคลาย
7. จดจํารายละเอียดปลีกยอยไดอยางซึมซับไดหมด
8. บอกอะไรใหฟงก็เชื่อทุกสิ่ง
9. จะเรียนไมไดดีถามีการเคี่ยวเข็ญซึ่งๆ หนา
10. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเปนสวนตัวอยูเสมอ
11. มีความรูสึกออนไหวงาย คลอยตามอารมณของผูอื่นไปดวย
ค. ทางสังคม
1. มักจะขี้อายและมีอาการเขินบาง เวลาอยูตอหนาคนมากๆ จะไมกลาแสดงอะไรที่เคยทํา
ได
2. มักวาดภาพความกลัวตามความคิดคํานึงของตนเอง
3. ตองการใหครูสนใจตนเองเปนรายบุคคล
4. ชอบเลนอยูคนเดียว ตองไดรับการเรียนรูใหสามารถเลนกับคนอื่นไดบาง
5. มักเห็นแกตัว ตองไดรับการเรียนรูใหรูจักที่จะแบงปนและชวยเหลือผูอื่นดวย
6. ชอบเลนละคร ชอบมีสวนไดแสดงออกเปนตัวหนึ่งตัวใดของละครตามทองเรื่องบาง
7. เปนนักลอกเลียนแบบตัวฉกาจ
8. ตองการวินัยชนิดที่อยูกับรองกับรอย ไมชอบวินัยที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ
9. มักเบื่อหนายไดงายๆ อารมณเสียถามีการรบกวน
10. อยากประจบประแจงเอาใจพอแมหรือคุณครู
11. ตองการความรัก ความเขาใจ และความมั่นคงปลอดภัยมาก
ง. ทางฝายวิญญาณ
1. รูจักที่จะขอบคุณและทําใหพระเจาพอพระทัย รูดีวาพระคัมภีรคือหนังสือของพระเจา รู
ดวยวาโบสถก็เปนบานของพระเจา
2. คิดถึงพระเจาในฐานะที่พระองคเปนบุคคลจริงๆ ที่นารักและรักตัวเขาเองมาก
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3. สามารถเรียนรูจักพระเจาโดยทางธรรมชาติที่พระองคสราง และจากประสบการณงายๆ
ซึง่ กลาวถึงพระเจา
4. ตองการรับรูและมีความรูสึกวาคุณครูของเขารักเขา และพระเจาก็ทรงรักเขา
5. หากไดรับการสั่งสอนที่ถูกตอง เขาจะมีแตความไววางใจในองคพระผูเปนเจาอยางเต็ม
ขนาดทีเดียว
6. อธิษฐานทันทีที่มีการเราใจใหเขาอธิษฐาน
7. เรียนรูที่จะเปนผูใหเพราะวาเขารักพระเยซู
อายุ 4-5 ขวบ
ก. ทางฝายรางกาย
1. ดูแลตนเองไดมากขึ้น
2. สวมเสื้อผาเองได
3. ชอบกิจกรรมที่มีการปฏิบัติดวยทาทางของรางกาย
4. พูดคุยเกงขึ้น
5. อาจมีการแสดงอารมณแบบโมโหโทโสบาง
6. กลามเนื้อตางๆ ก็ยังคงกําลังพัฒนาอยู
7. มีความอดทนทางรายกายดีขึ้นแตยังไมมาก
ข. ทางฝายจิตใจ
1. สามารถรับฟงรายการซึ่งไมสลับซับซอนจนเกินไปได
2. มีชวงของการตั้งใจฟงเพิ่มขึ้นเปนเวลาประมาณ 10 นาที
3. มีจินตนาการดีขึ้น
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับเวลาและระยะทางไดบางเล็กนอย
5. ไดรับการเราใจใหมีความรักและความเห็นใจผูอื่นไดงาย
6. มีความสามารถทางจิตใจเพิ่มขึ้น
7. เขาใจความเปนจริง
8. สามารถทองจําขอพระคัมภีรสั้นๆ ได
9. พรอมเสมอที่จะพบกับประสบการณที่ตองใชความคิดและความรูสึกใหมๆ
ค. ทางดานสังคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พรอมที่จะพบกับประสบการณใหมๆ ทางสังคม
เกงในการละเลนที่ตองใชทักษะบางประการ
มีความสามารถในการอยูรวมกันกับผูอื่นไดดีขึ้น
ชอบเกมสที่มีการละเลนรวมกับผูอื่น
รักษาวินัยไดดีขึ้น
ยังมีตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง จําเปนตองฝกอบรมใหเขารูจักที่จะแบงปนใหแกผู
อื่นบาง
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7. เจริญเติบโตขึ้นในมิตรภาพระหวางเพื่อนฝูง
8. สามารถพัฒนาคุณสมบัติของการเปนผูนําได
9. ถารักก็จะรักอยางแรงกลาและปรารถนาที่จะเอาอกเอาใจแตผูนั้น
10. ชอบแสดงออกดวยทาทางหรือชอบแสดงเปนตัวละครตามทองเรื่อง
ง. ทางฝายวิญญาณ
1. สามารถนมัสการองคพระผูเปนเจาอยางสุดจิตสุดใจและจริงจัง สามารถไดรับการจูงใจให
ซาบซึ้งในพระเจาผานทางธรรมชาติอันมหัศจรรยที่พระองคทรงสราง
2. รูจ กั อธิษฐานกราบทูลตอพระเจาดวยวิธีการสวนตัว
3. เขาใจวาพระเจารักและหวงใยในตัวเขา
4. รูวาการจงใจไมเชื่อฟงเปนบาป
5. สามารถเรียนถึงความเปนจริงแหงการทรงสถิตอยูของพระเจา การเกี่ยวของของพระ
องค การทรงนํา การจัดเตรียมของพระองคและสติปญญาที่มาจากเบื้องบน
6. มีความไววางใจตามธรรมชาติก็จริง แตเด็กๆ ตองไดรับการสั่งสอนใหไววางใจและเชื่อ
ฟงองคพระผูเปนเจา
อายุ 6-8 ป
ก. ทางฝายรางกาย
1.
2.
3.
4.
5.

อัตราการเจริญเติบโตเริ่มชาลง
มีพลังงานซึ่งสามารถนําออกใชไดฉับพลัน
เบื่อหนายไดงายๆ
ตองการกิจกรรมที่ไมซํ้ารูปแบบกัน
จําเปนตองสอนใหเด็กๆ เรียนรูวาเมื่อเริ่มตนทําสิ่งใดไปแลว เขาควรจะกระทําใหสําเร็จ
เปนอยางๆ ดวย
6. ชอบขันอาสาหยิบถือหรือแบกหามสิ่งของ
ข. ทางดานจิตใจ
1. ตืน่ เตนงายและมีความเห็นใจผูอื่นงาย
2. ชอบไดรบั ความรักเปนพิเศษและชอบใหมีการแนะแนวแกเขาเปนพิเศษดวย
3. มีจนิ ตนาการกวางไกลและมีเหตุผลมากขึ้น
4. เรียนรูผานทางระบบประสาทสัมผัสตางๆ ทางประสบการณและถอยคํา
5. ชอบเรื่องราวในพระคัมภีรที่แสดงใหเห็นฤทธานุภาพของพระเจา
6. ชอบใหมีการแกปญหาทางจิตใจดวยการปลอบประโลมใจดวยคําพูดที่เขาใจเขา
7. เรียนรูที่จะเปนผูเลือกดวยตนเอง
8. ทองจําถอยคําไดงายกวาใหใชความคิด
9. เริม่ ตนที่จะซาบซึ้งในภูมิหลังของวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
ค. ทางดานสังคม
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1. เติบโตขึ้นภายใตคําชมเชยเมื่อเขาทําสิ่งที่ถูกตอง
2. ตองการการฝกอบรมที่พรั่งพรอมไปดวยความชวยเหลือ ความใจดีมีเมตตา การทํางาน
รวมกัน การไมเห็นแกตัว การพิจารณาอยางรอบคอบ
3. มีการลอกเลียนแบบจากผูใหญและตองการใหผูใหญยอมรับในตัวเขา
4. สนุกสนานไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กๆ อายุในวัยเดียวกันกับเขา
5. บางครั้งก็เกิดมีการพยศขึ้นมา มีการกุเรื่องไมจริงชนิดเปนตุเปนตะ
6. ชอบกิจกรรมที่ทําเปนกลุมแบบไมตองมีการประกวดประขันกันมากนัก
7. รูจ ักเลือกคบเพื่อน แตมักเปลี่ยนเพื่อนที่สนิทที่สุดอยูบอยๆ
ง. ทางฝายวิญญาณ
1. ไดประโยชนจากการสังเกตตัวอยางจากผูที่มีการเติบโตทางฝายวิญญาณ
2. สามารถที่จะรูซึ้งและตระหนักถึงความรักของพระเจาและการยกโทษบาปของพระองค
3. เรียนรูที่จะเคารพนับถือโดยดูจากคําสั่งสอนของครูและตัวอยางที่ครูทําซึ่งสอดคลองกัน
กับคําสอน
4. บอยมากที่เด็กในวัยนี้พรอมที่จะตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเขา
5. เรียนรูที่จะอธิษฐานและมีชีวิตอยูเพื่อพระเยซูคริสตได
6. แกปญหาดวยการเปดพระคัมภีรเพื่อเขาเฝาและหาคําตอบจากพระวจนะพระเจาได
7. จําเปนตองไดรับการสั่งสอนใหรีบสารภาพบาปอยางฉับพลัน
8. อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับความตาย
9. ชอบแสดงและมักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับมิชชั่นนารี
อายุ 9-11 ป
ก. ทางฝายรางกาย
1. เปนระยะที่ชวงชีวิตมีสภาวะทางสุขภาพดีที่สุด
2. กระฉับกระเฉงคลองแคลววองไวและราเริงเต็มที่
3. เติบโตขึ้นอยางอิสระเสรี
4. ไมคอยจะเปนระเบียบเรียบรอยนัก
5. ชอบกิจกรรมกลางแจง
6. เติบโตขึ้นอยางพอเหมาะพอควร (คอยเปนคอยไป)
ข.ทางดานจิตใจ
1. สามารถใชพระคัมภีรเพื่อหาขออางอิงและใชเปนทางคลี่คลายปญหาได รูจักใชแผนที่
และใชพจนานุกรมเปนแลว
2. มีความสามารถในการจําดีมาก มีไหวพริบวองไว รูจักที่จะวิจารณงานของตนเอง
3. พัฒนาความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาและยุคสมัยไดดีขึ้น
4. สนใจในปญหาตางๆ
5. กระหายใครรูขอมูลและรายละเอียด และกระตือรือลนเสมอ
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6. มีความสนใจในหลายสิ่งหลายอยาง สามารถแตงบทกวีและแตเรื่องได
7. มีความคิดสรางสรรคถาคุณยอมเสียเวลาใหเขา ใหความสนใจแกเขาและเขาใจเขา
8. ชอบตรวจสอบความเจริญกาวหนาของตัวเอง
9. มีความสนใจในธรรมชาติและรูจักหนุนใจผูอื่น
10. มีพลังในการเอาใจจดจอตอสิ่งตางๆ ไดนานขึ้น
ค. ทางดานสังคม
1. สามารถรับการกระตุนและมีกําลังใจที่จะปรับตัวใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได
2. สนใจในความยุติธรรม
3. ชอบที่จะมีสวนรวมในชั้นเรียน
4. ชอบมีเพื่อนเปนเพศเดียวกับตนเองมากกวา ไมชอบเพศตรงขาม
5. มีความจงรักภักดีตอกลุมที่ตนเองสังกัดอยู
6. ชื่นชมยินดีในตัวผูนํา
7. ควรไดรับการสั่งสอนใหรูจักเคารพในเรื่องสิทธิอํานาจ
8. มีความเหนียมอายนอยกวาเมื่อตอนอายุนอยกวานี้
ง. ทางฝายวิญญาณ
1. พรอมที่จะรับความรอด
2. ตอบสนองตอการสอนเรื่องการเจริญเติบโตในพระคริสต
3. สามารถเขาใจในความจริงเกี่ยวกับคําสอน
4. ตองการคําหนุนใจเกี่ยวกับการเสียสละในชีวิตประจําวัน
5. มีความสนใจในตัวบุคคลอยางมีชีวิตชีวา
6. สนใจในการชนะจิตใจบุคคลในครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน
อายุ 12-14 ป
ก. ทางฝายรางกาย
1. เจริญเติบโตอยางรวดเร็วและไมเทากันแลวแตบุคคลเปนรายๆ ไป
2. เด็กผูหญิงมีแนวโนมที่จะเปนผูใหญเร็วกวาผูชาย
3. รู  สึ ก อึ ด อั ด เขิ นอายกับความงุ มงามเนื่องดว ยความเจริ ญ เติ บโตทางร ายกายที่ ยั งไม
สมบูรณ
4. มักโหมกําลังเต็มที่ไมวาจะเลนอะไรและออนเพลียงาย
5. เปนชวงอายุที่มักประสบกับความกดดันและความยุงยากมากที่สุดในชีวิต
ข. ทางดานจิตใจ
1. มีความคิดที่แหลมคม มีความสามารถจดจําไดดีเยี่ยมหากไดรับการเราใหสนใจในสิ่งนั้น
2. มีอารมณขบขันชัดเจนมาก
3. ชอบเพอฝน มักวาดภาพตนเองเปนวีรบุรุษหรือวีรสตรี
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4. มีการตอบรับทางอารมณมากยิ่งกวาวัยใดๆ
5. ตองการเปนผูตัดสินใจในชีวิตของตนเอง
6. มีอารมณออ นไหวงาย เปดเผย มีอารมณรุนแรงสูงสุดตอทุกๆ เรื่อง มักวิพากษวิจารณ
อยูเสมอ มักดื้อรั้นเปนกบฏไดงาย
ค. ทางดานสังคม
1. อาจจะมอบหมายความจงรักภักดีใหผูอื่นที่เขาชื่นชมอยางจริงจังไดงายๆ หันเหจากที่
เคยจงรักภักดีบุคคลในบานไปยังโรงเรียน อาจเปนคุณครูหรือใครก็ได
2. ชอบสนใจที่จะติดตามคนหมูมากไป
3. หิวกระหายหา “ประสบการณ” ที่เห็นไดชัดคือชอบทําตัวเดนไมเหมือนใคร
4. กลัววาใครจะมองวาเขายังเด็กอยู พยายามทําทุกสิ่งที่ผูใหญเขาทํากัน
5. เริ่มสนใจในเพื่อนตางเพศ
6. กระหายใครจะเปนคนสําคัญ อยากจะเอาชนะเพื่อน อยากเปนหนึ่งของแกงใดแกงหนึ่ง
(แกง = กลุม หมู พวก ของคนที่บางสิ่งคลายๆ กัน – ผูแปล)
ง. ทางฝายวิญญาณ
1. จับตาดูวัยรุนที่โตกวาเพื่อลอกเลียนความเปนผูนํา
2. อยูในวัยที่สงสัยและอยากรูจนมีแตคําถามมากมายในใจ
3. ตองรับรูถึงความจําเปนเรื่องความรอดและตองมีความมั่นใจในความรอดนั้น
4. ตองการการแนะแนว
อายุ 15-18 ป
ก. ทางฝายรางกาย
1. พนจากความเงอะงะของวัยรุนในดานรางกาย
2. กําลังสรางนิสัยและรูปแบบทางกายภาพใหมั่นคงขึ้น
3. เอาใจใสตอบุคลิกภาพสวนตัวในการปรากฏกาย
4. เปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขาม
ข. ทางดานจิตใจ
1. รูจักพัฒนาอํานาจการใชเหตุผลไดดีขึ้น
2. จดจําสิ่งที่เปนความคิดเห็นไดมากกวาคําพูด
3. มีความคิดฝนที่ดีเลิศแบบอุดมคติและเปนไปในแนวสรางสรรค
4. สามารถควบคุมจินตนาการดวยเหตุผลและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ
ค. ทางดานสังคม
1. ชอบการบริหารและอยากเปนผูมีความรับผิดชอบแบบผูนํา
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2. ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม
3. ตองการเปนที่ยอมรับของคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกัน
4. สงสัยเหลือเกินวาอนาคตจะเปนอยางไร
5. มีความปรารถนาอันแรงกลาเพิ่มขึ้นที่จะชวยเหลือผูอื่น
6. พยายามดิ้นรนที่จะควบคุมอารมณของตนเอง
7. เสาะหาสิ่งตื่นเตนระทึกใจ
8. มีแนวโนมที่จะอารมณเสียไดงายๆ
9. ตอตานสิทธิอํานาจ
10. ใฝหาความปลอดภัยมั่นคง
ง. ดานจิตวิญญาณ
1. มักจะมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในเรื่องฝายวิญญาณ
2. ตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งยั่วยุทางอารมณ
3. ตองการความเปนคริสเตียนสวนตัวซึ่ง “ใชการได” จริงๆ

ผูใหญ
ก. ทางฝายรางกาย
รางกายของผูใหญนั้นเติบโตเต็มที่ทั้งขนาดและสวนสูง มีความสามารถทางรางกายที่จะ
นัง่ นิ่งๆ ไดยาวนานกวาเด็กที่ยังเล็ก
ผูใหญมีอายุสูงขึ้นอาจตองตอสูกับปญหาสุขภาพมากกวาผูใหญที่อายุนอยกวา ผูใหญ
อาจกังวลเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฎทางกายภาพและความสามารถ หากเขาไมไดปรับตัวใหเขากับ
สภาพปกติของวัฒนธรรมที่เขาอยู
ข. ทางดานจิตใจ
ความสามารถทางจิตใจ ทาที และคุณคาไดรับการปลูกฝงอยางดีแลว เพราะผูใหญเปน
วัยทีต่ งั้ มัน่ คงในวิถีชีวิตของเขามากกวา และเปนการยากมากที่จะใหผูใหญเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือทาที โดยทั่วไปแลวในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นนั้นผูใหญดูเหมือนวาการที่จะเรียนรูสิ่งใหมนั้นยาก
กวาวัยอื่น
ขอบเขตของการตั้งใจของผูใหญมีมากกวาของเด็ก ผูใหญสามารถเรียนบทเรียนที่ยาก
ขึน้ และเขาถึงประเด็นที่แตกตางกันไดมากขึ้นดวย
ผูใ หญสวนมากที่สุดมักมีความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมเปนอยางดี
สวนมากแลวผูใหญชอบการเรียนรูความคิดไดดีกวาการทองจําขอเท็จจริง
ค. ทางดานสังคม
ปกติผูใหญสวนมากไดตั้งรกรากอยูในสังคมและเศรษฐกิจในระดับใดระดับหนึ่งแลว
เพือ่ นสวนใหญของพวกเขาตามปกติก็จะมีระดับเดียวกันกับเขา ก็มีบางที่บางคนกําลังตะเกียก
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ตะกายทีจ่ ะปรับปรุงตนเองใหกาวไปสูสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นไปอีก แตสวนมาก
ก็ไดเลือกแลวหรือตั้งใจจะเลือกคบหาสมาคมกับเพื่อนในระดับที่เขาพอใจในไมชานี้
ง. ทางฝายวิญญาณ
ผูใหญตองการการแนะแนวฝายวิญญาณในการตัดสินใจครั้งใหญและสําคัญ ตัวอยางเชน
การแตงงาน การรับใช การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการเลือกอาชีพ เปนตน พวกเขา
ตองการการแนะแนวในการเลือกคูครองและดานความสัมพันธในครอบครัว
ผูเชื่อทั้งหลายก็ตองการคําแนะนําขั้นตอไปในการเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
เพือ่ ที่จะมีสวนรวมในงานรับใชของคริสตจักรอยางกระตือรือลน ฉะนั้นพวกเขาจําเปนที่จะตอง
คนใหพบของประทานฝายวิญญาณและรูจักที่จะใชดวย
ฝายผูที่ไมเชื่อก็จําเปนที่จะตองไดยินพระกิตติคุณและไดรับการนําพาใหมาถึงความรอด

ปญหาทางวินัย
เมื่อทํางานกับเด็กๆ บางครั้งคุณอาจประสบกับปญหาทางวินัย เด็กที่มีปญหาทางวินัยเขา
อาจปฏิเสธที่จะยอมฟง ไมเชื่อฟง กอใหเกิดการแตกแยกยุงเหยิงและชอบรบกวนผูอื่น
ตอไปนี้เปนแผนภูมิที่จะชวยคุณใหจัดการกับปญหาทางวินัยธรรมดาๆ ได
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พยายามวางอํ านาจเพื่อกด
ขี่ผูอื่น
หงอยเหงาและเฉื่อยชาเสมอ
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บททดสอบตนเอง บทที่ 8
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

“วิเคราะหผูฟง” หมายความวาอยางไร?

X

X

X
X

X

X

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 8

-121 -

3.

ทําไมการวิเคราะหผูฟงจึงสําคัญ

4.

สรุปขั้นตอนในการวิเคราะหผูฟง

5.

เลือกกลุมวัยที่คุณไดสอนไปแลว หรือวางโครงการที่จะสอนทบทวนบุคลิกลักษณะเฉพาะของ
กลุม วัยทีค่ ณ
ุ เลือกตามที่กลาวไวในบทเรียนนี้ เขียนสรุปเกี่ยวกับนักเรียนในกลุมวัยนี้

6.

เลือกปญหาทางดานวินัยจากที่มีอยูในรายการของแผนภูมิในหนา 118 เขียนสรุปถึงวิธีที่
คุณจะจัดการกับปญหานี้
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 8
1.

“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลานั้น
เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสําหรับพระองคไมมีความจําเปนที่จะมีพยานในเรื่อง
มนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย” ยอหน 2:24-25

2.

“ผูฟง” คือ กลุมของคนที่คุณจะสอน
“วิเคราะห” บางสิ่งบางอยางก็คือเพื่อที่จะศึกษาถึงรายละเอียดเพื่อที่จะตรวจสอบอยางรอบ
คอบถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น เพื่อที่จะศึกษาสวนตางๆ ของสิ่งนั้นทั้งหมด
“วิเคราะหผูฟง” หมายถึง ศึกษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของคนในกลุมที่คุณจะสอนเขา

3.

การวิเคราะหผูฟงมีความสําคัญเพราะวามีหลายสิ่งที่มีผลตอการเรียนรู เชนภาษา การศึกษา
วัฒนธรรม ความสามารถทางรางกาย ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ สถานภาพทางการ
แตงงาน สังคมและระดับเศรษฐกิจ ความตองการสวนบุคคลและอายุ เปนตน
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4.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา 104-105

5.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับที่ใหไวในกลุมอายุที่คุณเลือกที่จะเขียนถึง

6.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําแนะนําที่ใหไวสําหรับการจัดการกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งคุณไดเลือกไว

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง
1.

พระเยซูทรงมีอัครสาวกถึง 12 คน จงใชความชํานาญที่คุณไดเรียนรูในบทนี้ เพื่อวิเคราะหผู
ฟงกลุมนี้ คุณจะพบรายละเอียดของอัครสาวกทั้ง 12 ใน มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน และ
หนังสือกิจการของอัครทูต

2.

วิเคราะหผูฟงที่คุณวางแผนที่จะสอน

3.

ศึกษาบทเรียนซึ่งพระเยซูทรงสอนไวแกนิโคเดมัส ใน ยอหน 3 และแกหญิงที่บอนํ้าในยอห
น 4 ฝายหนึ่งเปนคนชั้นสูงและมีเชาวปญญา อีกฝายหนึ่งเปนคนชั้นตํ่า วิธีการสอนที่พระ
องคทรงใชตางกันอยางไร เนื้อหาสาระของบทเรียนตางกันอยางไร มีอะไรบางที่คลายคลึง
กัน
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บทที่ 9
การกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคําจํากัดความของคําวา “วัตถุประสงค”
- อธิบายความสําคัญของวัตถุประสงคในการสอน
- เขียนวัตถุประสงค
- ใชรายการตรวจสอบเพื่อประเมินผลวัตถุประสงคนั้น
- อธิบายความสําคัญระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
- บอกเปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พระองคนั้นแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหมีสติปญญาทุกอยาง
เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต” โคโลสี 1:28

คํานํา
คุณไดเรียนรูแลววาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณที่แทจริงนั้นมิไดวัดกันจากสิ่งที่นักเรียน
ไดยินมา แตวัดจากสิ่งที่ไดยินแลวมาปฏิบัติจริงๆ
ในบทนี้คุณจะไดเรียนรูวิธีที่จะกํ าหนดวัตถุประสงคซึ่งจะชวยคุณใหบงชี้ไดวานักเรียนของ
คุณเขาใจอยางแทจริงหรือไมก็ตรงที่พวกเขากําลังประพฤติตามสิ่งที่เขาไดเรียนรูไปแลวหรือเปลา
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วัตถุประสงค
วัตถุประสงคคือความมุงหมายหรือบั้นปลายของการกระทํา นั่นก็คือจุดประสงค เปาหมาย
หรือความปรารถนาที่ตองแสดงออกมาเพื่อใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไว
เมื่อครูกําหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนของครูทราบ
สิ่งเหลานี้จะบอกไวเปนวลีซึ่งบรรยายถึงสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบแลว
บทเรียนที่คุณกําลังศึกษาอยูในปจจุบันตองมีวัตถุประสงค จงยอนกลับไปดูที่ตอนขึ้นตนของ
บทเรียน และทบทวนวัตถุประสงคเหลานี้

ความสําคัญของวัตถุประสงค
1.

วัตถุประสงคมีความสําคัญมากเพราะวา
เปนสิ่งที่นําทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดําเนินการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ คุณรูแนนอนวาคุณตองการอะไรเพื่อใหสําเร็จวัตถุ
ประสงคในแตละบทเรียน เพื่อคุณจะสามารถอธิษฐาน วางแผน สอนและเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรูไดตามนั้น

2.

เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน คุณสามารถที่จะบอกไดหากนัก
เรียนไดเรียนรูอยางแทจริงในสิ่งที่คุณตองการที่จะสอนพวกเขา

3.

เปนสิง่ ที่จะชวยปรับปรุงการสอนของคุณ เพราะวาคุณสามารถวัดความมีประสิทธิภาพในการ
สอนของคุณดวย คุณสามารถบอกไดวาเมื่อใดคุณพลาดและเมื่อใดคุณประสบความสําเร็จ
คุณสามารถเรียนรูไดจากทั้งความผิดพลาด และจากความสําเร็จเพื่อจะปรับปรุงการสอนของ
คุณตอไป

4.

เปนสิง่ ทีจ่ ะชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัติได แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระวจนะ
ของพระเจาเทานั้น หากคุณตองการวัตถุประสงคและสื่อความหมายใหนักเรียนทราบอยาง
ชัดเจนแลว กอนที่คุณจะเริ่มตนสอนพวกเขายอมจะทราบถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจากเขา
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วิธีที่จะเขียนวัตถุประสงค
กําหนดวัตถุประสงคในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได
บอกอยางเฉพาะเจาะจงลงไปวาคุณตองการที่จะใหพวกเขาสามารถที่จะทําอะไรไดบาง
ตอไปนี้คือวัตถุประสงคที่กําหนดในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวนักเรียนสามารถที่จะอธิบาย ยอหน 3:16 ได”
นี่คือวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางไมถูกตอง
“ฉันจะสอน ยอหน 3:16 แกนักเรียน”
วัตถุประสงคตวั อยางแรกนัน้ กําหนดไดอยางถูกตองแลว เพราะวาเปนวัตถุประสงคที่บอกถึง
สิ่งซึ่งคุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดไดเมื่อจบบทเรียนแลว คุณสามารถบงชี้
วานักเรียนไดเรียนบทเรียนไปแลวอยางถูกตองสมบูรณแคไหนก็โดยการถามเพื่อใหเขาอธิบาย ยอห
น 3:16 ใหคุณฟง
ตัวอยางที่สอง เปนวัตถุประสงคที่ไมถูกตอง เพราะเปนการกําหนดสิ่งซึ่งคุณเองเปนผูกระทํา
มากกวาสิ่งซึ่งคุณตองการใหนักเรียนสามารถที่จะกระทํา วัตถุประสงคที่สองนี้ไมมีทางบงชี้ไดเลยวา
คุณสามารถที่จะรูไดอยางไรวาคุณไดสอนพวกเขาอยางถูกตองสมบูรณแลว

จงขึ้นตนวัตถุประสงคแตละขอดวยคํากริยา
กริยา คือ คําที่แสดงการกระทําซึ่งบอกวาสิ่งที่ปรากฏออกมาควรเปนอยางไร
จงใชประโยคแรกเพื่อเปดฉากการกําหนดวัตถุประสงคเชนนี้
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”
จากนั้นก็เขียนรายการของวัตถุประสงคลงไป เริ่มตนทีละหัวขอดวยคํากริยา ในภาค “เพื่อ
ศึกษาตอไป” ของบทนี้จะมีรายการของคํากริยาซึ่งจะชวยคุณในการบอกวัตถุประสงค
ตอไปนี้คือตัวอยางของวัตถุประสงคที่ขึ้นตนดวยคํากริยา
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลว
นักเรียนสามารถที่จะอธิบายแผนการของ
ความรอด”
“อธิบาย” คือ คําที่แสดงการกระทํา คํานี้บอกถึงสิ่งที่คุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ที่จะทําซึ่งเปนผลที่ไดจากบทเรียน
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บอกวัตถุประสงคแตละอันทีละอยาง
บอกแตเพียงสิ่งที่ไดจากการเรียนเพียงอยางเดียวตอวัตถุประสงคหนึ่งๆ
ตอไปนี้คือตัวอยางบางชนิด
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”
ถูก : ยกขอพระคัมภีร ยอหน 3:16 มาอาง
ผิด : ยกและอธิบาย ยอหน 3:16
ถาคุณตองการใหเขาอธิบายดวย คุณควรบอกวัตถุประสงค 2 อยางแยกกันดังนี้
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวนักเรียนจะสามารถที่จะ....”
ยก ยอหน 3:16 มาอาง
อธิบาย ยอหน 3:16

บอกวัตถุประสงคเปนลําดับขั้นตอน
แตละวัตถุประสงคควรจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่นําหนาไปกอน และ/หรือสิ่งที่ตามมาขางหลัง ตัว
อยางเชน “ยก ยอหน 3:16 มาอาง” เปนวัตถุประสงคที่ดีที่ควรเขียนรายการไวกอน “อธิบาย
ยอหน 3:16” เพราะนักเรียนจะตองรูจักกอนจึงจะสามารถอธิบายได

บอกวัตถุประสงคแตละขอในแงของพฤติกรรมซึ่งคุณสามารถสังเกตเห็นได
ตอไปนี้เปนตัวอยางบางชนิด
“เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวนักเรียนจะ...”
ถูก : อธิบาย ยอหน 3:16
ผิด : เขาใจ ยอหน 3:16
ถานักเรียนสามารถอธิบาย ยอหน 3:16 คุณจะรูวาเขาเขาใจความหมายดวย
ถาวัตถุประสงคของคุณบอกให “เขาใจ ยอหน 3:16” ขอนี้ถือวาไมสามารถวัดผลได เพราะไม
ไดบอกวานักเรียนจะทําอะไรได เพื่อที่คุณจะสามารถรูวาคุณไดสําเร็จวัตถุประสงคแลว

ทําใหวัตถุประสงคแตละขอบรรลุผลสําเร็จ
ถาคุณตั้งวัตถุประสงคซึ่งยากเกินไป นักเรียนจะเกิดความทอใจ

รายการสําหรับตรวจสอบ
จงใชใบรายการสําหรับตรวจสอบนี้ซึ่งเปนคําถามเพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุประสงคที่คุณเขียน
ไวใหนักเรียนของคุณ
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1.
เขียนไวในแงของสิ่งที่นักเรียนจะประพฤติตามหรือไม บอกถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจาก
นักเรียนมากกวาบอกสิ่งที่คุณจะทํา
2.
สามารถสังเกตเห็นไดไหม ไดเขียนวัตถุประสงคไวในแงของความประพฤติซึ่งคุณ
สามารถสังเกตเพื่อที่จะเห็นวาคุณไดบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
3.
ชีเ้ ฉพาะเจาะจงไหม อธิบายไดชัดเจนและชี้เฉพาะเจาะจงในสิ่งซึ่งคุณคาดหวังวานัก
เรียนจะทําไดไหม
4.
บอกวัตถุประสงคทีละอยางหรือไม มีผลจากการเรียนรูเพียงประการเดียวตอวัตถุ
ประสงคหนึ่งหรือไม
5.
เปนไปตามลําดับกอนหนาหลังแลวหรือยัง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคที่
เขียนไวกอนหรือไม
5. สอดคลองกับพระคัมภีรหรือเปลา ตองแนใจวาไมยากเกินไปที่จะใหนักเรียนทําไดสําเร็จ

วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงและทั่วๆ ไป
คุณควรตั้งทั้งวัตถุประสงคทั่วไปและที่ชี้เฉพาะสําหรับนักเรียนของคุณ

วัตถุประสงคทั่วไป
วัตถุประสงคทั่วไปคือ เปาหมายซึ่งมักนํามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วไป เปนวัตถุ
ประสงคที่นักเรียนทั้งหลายควรกระทําไดสําเร็จในระยะเวลาที่กําหนดให
ตอไปนี้เปนวัตถุประสงคทั่วไปบางประการที่ควรใชเปนเปาหมายเบื้องตนสําหรับครูแตละคน
วัตถุประสงคเหลานี้ตั้งไวในแงของความประพฤติที่คุณสามารถสังเกตเห็นได
ตามที่ผลของบทเรียนที่ 1 สอนไววา นักเรียนจะ

ตอบสนองตอพระกิตติคุณ
วัตถุประสงคนี้สามารถสังเกตเห็นไดงายคือดูวานักเรียนกลับใจและหันหลังจากบาปหรือไม

รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ครูควรชวยเหลือนักเรียนแตละคนในการนําเขาเขาสูประสบการณนี้ เครื่องหมายในการพูด
ภาษาแปลกๆ และพลังอํานาจที่เห็นไดชัดที่จะเปนพยานสามารถสังเกตเห็นได ถาเปาหมายนี้บรรลุ
ผลสําเร็จ

รับบัพติศมาในนํ้า
นักเรียนคนที่ไดบังเกิดใหมอีกครั้งควรไดรับการหนุนใจใหติดตามพระเยซูในการประกาศ
ความเชื่อของเขาตอหนาสาธารณชน

สําแดงผลของพระวิญญาณ
วัตถุประสงคสําคัญของการสอนก็เพื่อการพัฒนานักเรียนใหเปนเหมือนกับพระลักษณะของ
พระคริสต ซึ่งสิ่งนี้หมายความรวมไปถึงผลของพระวิญญาณซึ่งมีรายการบันทึกไวในกาลาเทีย 5:2223
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และยังหมายความรวมไปถึงการพัฒนาแบบอยางของชีวิตของผูที่อยูในอาณาจักรสวรรคซึ่งมี
รากฐานอยูบนหลักคําสอนที่พระเยซูคริสตทรงสอนไว
และยังมีความหมายกวางไปจนถึงหลักคํา
สอนในจดหมายฝากตางๆ ในพระคัมภีรใหมดวย

คนพบของประทานฝายวิญญาณ
พระคัมภีรเปดเผยวาผูเชื่อแตละคนนั้นอยางนอยที่สุดจะมีของประทานฝายวิญญาณคนละ
หนึง่ อยาง นั่นคือความรับผิดชอบของครูคริสเตียนที่จะตองใหความชวยเหลือนักเรียน ที่จะคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณนั้นใหจงได

ใชของประทานฝายวิญญาณ
เพียงแตคนพบของประทานฝายวิญญาณเทานั้น ยังไมเปนการเพียงพอ นักเรียนจะตองได
รับการหนุนใจเพื่อที่จะใชของประทานเหลานั้นในงานการรับใชดวย

เพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ
วัฏจักรของการสอนจะยังไมสมบูรณจนกวานักเรียนจะไดรับการสอนใหรูจักวิธีการเพิ่มผล
ผลิต ดู ทิโมธี 2:2

ตองผูกพันกับการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว
การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัวถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก วิธี
ทีค่ ณ
ุ สอนพระคัมภีรควรเปนแบบที่ชวยกระตุน และหนุนใจนักเรียนใหเขารูจักที่จะศึกษาพระคัมภีร
ดวยตนเอง
สถาบันฮารเวสไทม มีหลักสูตรชื่อ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ซึ่งสามารถชวย
เหลือคุณในการสอนนักเรียนดวยวิธีการสอนที่แตกตางกันในการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว

ใชอุปกรณชวยในการคนควาทางพระคัมภีร
ถาคุณมีอุปกรณคนควาทางพระคัมภีรที่จะนําไปสูความรูที่ลึกซึ้งทางเหตุผลและขอเท็จจริง
เชน พจนานุกรม พจนานุกรมวาดวยศัพทสัมพันธ เปนตน นักเรียนควรไดรับการสอนใหรูจักวิธีที่จะ
ใชอุปกรณเหลานี้ดวย
หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมฯ เรื่อง “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” จะชวย
คุณในการสอนนักเรียนถึงวิธีที่จะใชอุปกรณเชนนั้น

อธิษฐานเปนประจําและอยางสมํ่าเสมอจริงๆ
นักเรียนควรไดรับการสั่งสอนถึงวิธีที่จะอธิษฐานเปนประจําและอยางสมํ่าเสมอจริงๆ ทั้งเปน
การสวนตัวและตอหนาสาธารณชน

มีสวนรวมสามัคคีธรรมกับสมาชิกในคริสตจักร
นักเรียนควรกลายเปนสมาชิกที่เขมแข็งของการสามัคคีธรรมภายในคริสตจักรทองถิ่นดวย

วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
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วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงก็คือสิ่งที่คุณตั้งไวสําหรับบทเรียนแตละบทที่คุณวางโครงการที่
จะสอน วัตถุประสงคเหลานี้จะมีสาระสําคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบท ซึ่งจะชี้เฉพาะเปนบทๆ ไป
และยอมมีขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ
จงทบทวนดูวัตถุประสงคตางๆ ที่บอกไวตั้งแตตอนตนของบทเรียน
ในคูม อื นี้ โปรดสังเกตวาวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงนั้นแตกตางกันในแตละบทอยางไร
และมีสาระสําคัญขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทนั้นๆ อยางไรบาง

เปาหมายสุดทาย
พระคัมภีรเปดเผยถึงเปาหมายสุดทายซึ่งเปนวัตถุประสงคทายสุดของการสอนพระคัมภีรทั้ง
สิ้นไวดังนี้
“พระองคนั้นแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28
เปาหมายสุดทายของการสอนและการเทศนาก็คือเพื่อที่จะตระเตรียมนักเรียนทั้งหลายใหยืน
อยูตอจําเพาะพระพักตรของพระเจาไดในฐานะที่เปนผูใหญแลวในองคพระเยซูคริสตเจา
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 9
1.

เขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “วัตถุประสงค”

3.

ทําไมวัตถุประสงคจึงมีความจําเปนในการสอน

4.

อะไรคือความแตกตางระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจง
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ขอใดในวัตถุประสงคเหลานี้ที่บอกไวอยางถูกตอง
ในการสรุปบทเรียนนี้ตอนจบนักเรียนจะ
ตัวอยาง ก

:

รูจัก ยอหน 3:16

ตัวอยาง ข

:

ทอง ยอหน 3:16 ปากเปลาได

ตัวอยาง

6.

ถูก

อะไรคือเปาหมายสุดทายในการสอนพระคัมภีร
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 9
1.

“พระองคนั้นแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมีสติปญญาทุก
อยาง เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28

2.

วัตถุประสงคคือ ความมุงหมายหรือการสิ้นสุดลงดวยการกระทํา นั่นก็คือ จุดประสงค เปา
หมาย หรือความปรารถนาที่ตองการใหแสดงออกมาเพื่อใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่
วางไว เมื่อครูกําหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนทราบ
สิง่ เหลานี้จะบอกไวในแงของสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังจากที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบลงแลว

3.

- เปนสิ่งที่นําทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดําเนินการสอน และกิจ
กรรมการเรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ
- เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน
- เปนสิ่งที่ชวยปรับปรุงการสอนของคุณ
- เปนสิ่งที่สามารถชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัตไิ ด แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระ
วจนะของพระเจาเทานั้น

4.

วัตถุประสงคทั่วไป คือ เปาหมายซึ่งมักนํามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วๆ ไป เปนวัตถุ
ประสงคที่นักเรียนควรกระทําไดเปนผลสําเร็จในระยะเวลาซึ่งกําหนดให
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วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงจะมีสาระสําคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบทซึ่งจะชี้เฉพาะ
เปนบทๆ ไป และยอมขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ
5.

วัตถุประสงค ขอ ข. นัน้ ถูกตอง เพราะบอกไวในแงของสิ่งที่ครูสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียนได

6.

เปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีรคือ สิ่งที่บอกไวใน โคโลสี 1:28

เพื่อศึกษาตอไป
1.

ใชแผนภูมิตอไปนี้ เมื่อเลือกคํากริยาเพื่อจะเขียนวัตถุประสงค

ตัวอยางคํากริยาตางๆ
ถาเปาหมายเปน
จงใชคํากริยาเหลานี้

ความรู

ความเขาใจ

ความชํานาญ
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บอกชื่อ
ทบทวน
ทํารายการ
บอก
นับจํานวน
ยกมาวาปากเปลา
ระลึกถึง
เขียน

วิเคราะห
พิเคราะหความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
บอกความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
จําแนก
ทําใหเปนเรื่องภายใน
เลือก
คัดเลือก
แบงแยก
ตรวจสอบ
สังเกต
คนใหพบ
จับคู
เพิ่มผลผลิต
บริหาร
ตีความ
ประเมินคา

จําแนก
ทองจํา
หารองรอย
ใหทราบวา
ใหคุนเคยกับ
ใหคําจํากัดความ
อธิบาย
จําใหไดวา
ติดปาย
ทําโครงราง
ยกออกมา
สรุป

ชวย
สอน
สอน
วางแผน
ถาม
แปล
นําไปประยุกตใช
ผลิต
ใช
ปฏิบัติ
แกปญหา
หาประสบการณ
อธิบาย
ติดตอ
ชวยในการอธิษฐานถึง
แสดงใหดู
บริหาร
บอกที่ตั้ง
อภิปราย
สาธิต
ออกแบบ
คนควา
พัฒนา
ศึกษา

2.

เขียนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงบางประการสําหรับบทเรียนที่คุณวางโครงการที่จะสอน ใชราย
การเพื่อตรวจสอบที่หนา... ดวย เพื่อที่จะประเมินผลวัตถุประสงคที่คุณไดเขียนไว

3.

จงใชแผนภูมิในหนาตอไปนี้เพื่อศึกษาวัตถุประสงคที่พระเจาทรงตั้งไวสําหรับของประทานในการ
รับใชดังที่ปรากฏใน เอเฟซัส 4:11-16
เอเฟซัส 4:11-16
“ของประทานของพระองคคือใหบางคนเปน....”

1.

การรับใชที่แตกตางกัน

- อัครทูต
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- ผูเผยพระวจนะ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาลและอาจารย
ก. ภาระ
เพื่อเตรียมธรรมิกชน
เพื่องานรับใช
เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสต
1. สิ่งที่ปรารถนาใหแสดงออกมาเปนการกระทํา
จนกวาเราทั้งหมดจะไดรับ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในความเชื่อและ
ความรูเรื่องพระบุตรของพระเจา
เพื่อจะไดเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
เพื่อใหเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต
2. ทาทีดานบวก : เพื่อวาเราจะไดไมเปนเด็กอีกตอไป
ก. สิ่งที่ไมนาปรารถนา : หันไปเหมา
และถูกชักจูงไปเรื่อยๆ
ดวยลมแหงลัทธิคําสอนทุกชนิด
โดยไหวพริบอันชาญฉลาดของมนุษย
ข. สิ่งที่นาปรารถนา : มีแนวโนมที่จะพูดความจริงแกกันดวยความรัก
เราตองเติบโตขึ้นทุกๆ วัน
โดยมีพระองคผูทรงเปนศีรษะ
เพื่อเปนพระกายของพระคริสต
ซึ่งรางกายทั้งหมดติดตอกันสนิทและ
ประสานเขาดวยกันโดยทุกๆ ขอตอ
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บทที่ 10
การวางแผนบทเรียน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- บอกถึงปจจัยที่มีรวมกันของทุกสถานการณการสอน
- บอกถึงสวนตางๆ ของแผนการสอนพื้นฐาน
- สรุปขั้นตอนในการวางแผนบทเรียน
- วางแผนบทเรียน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ครูที่ฉลาดทําใหการเรียนสนุกสนาน” สุภาษิต 15:2
(แปลจาก The Living Bible)

คํานํา
คุณไดศึกษาขอความที่พระเยซูทรงสอน ไดศึกษาวิธีการสอนรูวาจะใชอุปกรณการสอนอยาง
ไร วิเคราะหผูฟงและรูวาจะชี้แจงวัตถุประสงคอยางไร
คุณจะนําความชํานาญเหลานี้มาใชในบทนี้ขณะที่คุณวางแผนบทเรียน
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อุปกรณการสอน
เมื่อคุณวางแผนบทเรียน จงจําไววาในทุกสถานการณการสอนจะประกอบดวยปจจัยที่มีรวม
กันดังตอไปนี้

ตัวแทนจากสวรรค
พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวแทนฝายวิญญาณจากสวรรคซึ่งอยูเบื้อง
หลังการสอนพระคัมภีร พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนฤทธิ์อํานาจซึ่งชวยใหครูสามารถสอนและทําใหนัก
เรียนเกิดความเขาใจ (ทบทวนบทที่ 2)

ครู
ครู คือ ผูที่รูความจริงที่จะนําไปสอน
“ครัง้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ” มาระโก 6:34
(ทบทวน บทที่ 1 และ 2 “ครูที่มาจากพระเจา”)

นักเรียน
นักเรียนคือ ชายหรือหญิงที่สัตยซื่อ ผูซึ่งเขาเรียนดวยความสนใจ
นักเรียนไดเรียนรูในขณะที่เขามีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เขาเห็น ไดยินและเขาใจ
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4:33
ครูตองทํามากกวาสอนขอเท็จจริงจากพระคัมภีร ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมมีความหมาย
นักเรียนตองเขาใจและนําขอเท็จจริงไปใช
ในมัทธิว บทที่ 13 เรื่องคําอุปมาของคนหวานพืช เมล็ดพืชที่ตกขางทางถูกฉวยเอาไป
เพราะวาผูฟงไมเขาใจความหมายของพระวจนะ (มัทธิว 13:19)
นักเรียนตองเขาใจความหมายของสิ่งที่ครูสอนในแงของประสบการณสวนตัวของเขา (ทบ
ทวน บทที่ 8)

ภาษา
ภาษาที่ใชสอนตองทําใหนักเรียนเขาใจหรือไมก็ตองใชลาม (ทบทวนบทที่ 8)

สิ่งแวดลอม
คนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อบทเรียนนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่เขาอยู สิ่งที่เขาเรียน
ตองนําไปใชไดกับปญหาที่เขาเผชิญในชีวิตของเขา ขอความที่สอนตองรับใชตอความตองการของ
เขาซึ่งเกิดจากครอบครัว การงานหรือสิ่งแวดลอมในงานรับใช (ดู บทที่ 8)
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บทเรียน
บทเรียนที่นําไปสื่อสารแกนักเรียนคือพระวจนะของพระเจาหรือพระคัมภีรนั่นเอง พระคัมภีร
เปนหนังสือพื้นฐานของการสอน เราอาจใชหนังสือและอุปกรณอื่นๆ ได แตวาพระวจนะของพระเจา
เปนลิทธิอํานาจสุดทายที่ใชตัดสินสิ่งตางๆ ในชีวิตของผูเรียน (ทบทวน บทที่ 3 และ 4)

วัตถุประสงค
บทเรียนแตละบทตองสัมพันธกับวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคโดยเฉพาะในฝาย
วิญญาณ (ทบทวน บทที่ 9)

วิธีการ
เราสอนบทเรียนแตละบทโดยใชวิธีการตางๆ (ทบทวน บทที่ 5 และ 6)

ตัวอยาง
ดังนี้

ตอไปนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอน โดยใช ยอหน บทที่ 4

ตัวแทนจากสวรรค พระเยซูตรัสสอนขอความของพระเจาพระบิดา ซึ่งไดรับฤทธิ์อํานาจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ครู พระเยซู
นักเรียน ผูหญิงที่บอนํ้า
ภาษา พระเยซูตรัสแกเธอดวยภาษาที่เธอเขาใจ
สิง่ แวดลอม สิ่งแวดลอมที่นี่คือบอนํ้าของยาโคบ พระเยซูทรงใชสิ่งแวดลอมเพื่อสอนบทเรียน
บทเรียน พระเจาทรงเปนพระวิญญาณและผูที่จะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง พระเยซูทรงเปนแหลงของนํ้าธํารงชีวิต
วัตถุประสงค เพื่อนําใหหญิงผูนี้สํานึกวาความตองการที่แทจริงของเธอไมใชนํ้าที่บอ แตเปนนํ้า
ธํารงชีวิต
วิธีการ พระเยซูทรงใชอุปกรณธรรมดาๆ (นํ้า) เปนเครื่องชวยสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ พระองค
ทรงใชโอกาสธรรมดาๆ (มาตักนํ้า) เปนโอกาสที่จะสอน
พระเยซูทรงใชความตรงขามระหวางนํ้าธรรมดาและนํ้าธํารงชีวิต
พระองคทรงใชการ
สนทนา การซักถามและอางถึงประเพณี พระองคทรงอางพันธสัญญาเดิมและทรงใชสถานการณ
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ปจจุบัน เพื่อนํามาใหสัมพันธกับความตองการของหญิงผูนี้ พระองคทรงนําเอาบทเรียนมาใชกับชีวิต
ของเธอและทรงเรียกใหเธอตอบสนองเปนการสวนตัว

การวางแผนบทเรียน
ในตอนนี้ คุณก็พรอมที่จะวางแผนบทเรียน จงทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนแรก คือการเตรียมตัวในฝายวิญญาณ
เตรียมใจของคุณ
“แผนงานของดวงความคิดเปนของมนุษย แตคําตอบของลิ้นมาจาก
พระเจา” สุภาษิต 16:1
เตรียมความคิดของคุณ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5
จงอธิษฐานที่พระเจาจะทรงเตรียมใจของนักเรียนเพื่อรับพระวจนะ อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่
พระเจาจะทรงเจิมและทําใหคุณสามารถแบงปนพระวจนะได

ขั้นตอนที่สอง ศึกษาบทเรียน
จงอานพระคัมภีรตอนที่จะใชสอน อานขอความแวดลอมซึ่งใหภูมิหลังของบทเรียน ภาวนา
ขอความนั้นโดยการอานซํ้าๆ อยางใครครวญ
จงศึกษาทุกสิ่งที่พระคัมภีรกลาวไวในเรื่องนั้นๆ ที่คุณจะสอน ถาคุณมีอุปกรณคนควาพระ
คัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือศึกษาคํา และหนังสือวิจารณพระคัมภีร ใชหนังสือเหลานี้เพื่อวิจัย
เพิ่มขึ้นตอไป
“จงอุตสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย
ใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตอง” 2 ทิโมธี 2:15
ขณะที่คุณศึกษา จงจดจุดสําคัญๆ และความคิดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําใหคุณไดคิด
คุณจะใชขอสังเกตเหลานี้เพื่อทําโครงสรางของบทเรียน

ขั้นตอนที่สาม วิเคราะหผูเรียน
จงใชความชํานาญที่คุณไดเรียนรูใน บทที่ 8 ในหลักสูตรนี้เพื่อวิเคราะหผูเรียนที่คุณจะสอน

ขั้นตอนที่สี่ วางวัตถุประสงค
ใชขอสังเกตที่คุณไดศึกษาและคิดถึงการวิเคราะหผูฟง
(ทบทวนบทที่ 9 เรื่อง “การกําหนดวัตถุประสงค”)

แลววางวัตถุประสงคเพื่อบทเรียน
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ขั้นตอนที่หา ทําโครงสรางสวนพื้นฐานของบทเรียน
มีสวนตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการวางแผนการสอนบทเรียนพระคัมภีรคือ คํานํา เนื้อหาของ
บทเรียน การนําไปใชและการสรุป
โครงสรางประกอบดวยขอความสั้นๆ ที่สรุปความจริงสําคัญๆ ซึ่งคุณตองการที่จะเสนอตอผู
เรียนในแตละสวนของบทเรียน
โครงสรางเปนเครื่องชวยการสอนที่มีคุณคา เพราะวาจะชวยใหคุณยึดอยูกับหัวขอที่คุณสอน
(ไมสอนออกนอกลูนอกทาง) และยังชวยใหคุณจําไดถึงความจริงที่สําคัญที่คุณจําเปนตองสอนนัก
เรียน
จงใชขอสังเกตที่คุณจดไวในขณะที่ศึกษาเพื่อทําโครงสรางการสอน
ตอไปนี้ คือวิธีที่จะเขียนโครงสราง
หัวขอเรื่อง
หัวขอเรื่องชวยใหคนจําวิชานั้นๆ ได และยังชวยครูใหสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเปาหมาย
ของบทเรียน
เลือกหัวขอเรื่องของบทเรียนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจริงซึ่งเปนศูนยกลาง ถามตัวเองวา
“ฉันกําลังพูดเรื่องอะไรในบทเรียนนี้”
จงเขียนหัวขอในขณะที่คุณเริ่มตนทําโครงสราง
คํานํา
ไป

คํานําคือการเริ่มตนบทเรียน จําเปนที่คํานําตองทําใหผูเรียนสนใจ มิฉะนั้นเขาอาจไมฟงตอ

พระเยซูไมมีคํานําที่เปนมาตรฐาน พระองคทําใหผูฟงสนใจดวยวิธีหลายวิธีดวยกัน
บางทีพระองคทรงเรียกใหคนสนใจเปนพิเศษ โดยกลาววา “เราบอกความจริงแกทานวา”
เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ก็เทากับตรัสวา “ฟงใหดีๆ นะ นี่เปนเรื่องสําคัญ”
พระเยซูทรงเรียกรองความสนใจโดยเริ่มตนดวยขอความที่คนที่พระองคทรงพูดดวยมีความ
สนใจ ตัวอยางเชนพระองคเปดฉากการสนทนากับผูหญิงที่บอนํ้าในยอหน4 โดยทรงขอนํ้าดื่มจากเธอ
“มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักนํ้า
พระเยซูทรงตรัสกับนางวา
“ขอนํ้าใหเราดื่มบาง”” ยอหน 4:7
เธอมาที่บอนํ้าเพื่อตักนํ้า ดังนั้นพระองคจึงทรงเริ่มตนที่จุดสนใจของเธอ คํานํายอมนําไปสู
การสนทนาบทเรียนฝายวิญญาณเรื่องนํ้าธํารงชีวิต
ถาผูฟงสนใจในบัญญัติของโมเสส พระเยซูก็ทรงใชเรื่องนี้เพื่อเปนคํานํา ถาเขาสนใจเรื่องราช
อาณาจักรทีทรงสัญญาจะมอบแกอิสราเอล พระองคยอมเปดฉากสนทนาดวยขอความในเรื่องนี้
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เมื่อคุณเริ่มตนบทเรียนดวยขอความซึ่งทําใหผูเรียนสนใจก็ยอมดึงดูดความสนใจเขา เพื่อที่
คุณจะบอกเขาถึงพระกิตติคุณได
พระเยซูทรงใชวัสดุอุปกรณธรรมดาๆ คําถามและคําตอบธรรมดา คําอุปมา กรณีตัวอยาง
พระคัมภีร ความขัดแยงและปญหาตางๆ เขามาเปนคํานําการสนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจ
พระองคทรงใชโอกาสตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาๆ ของชีวิต พระองค
ทรงเริ่มตนดวยสิ่งที่ประชาชนรูจัก เพื่อสอนเขาถึงสิ่งที่เขาไมรูจัก และนําเขาจากการสอนเรื่อง
ธรรมดาๆ ไปยังเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
คํานําควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- สัน้ : ถายาวเกินไปคนเรียนจะหมดความสนใจ
- เรียกรองความสนใจ : ดึงดูดความสนใจของผูฟง โดยการเนนที่ความตองการหรือ
ความหวงใยบางประการ
- จดจําไดงาย ผูฟงจําเรื่องนั้นๆ ไดงาย
- เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน : เปนการเตรียมสําหรับความจริงที่คุณจะสอน นําผูฟงเขาสูแง
ความคิดสําคัญของบทเรียน
จงเตรียมคํานําที่จะทําใหนักเรียนของคุณสนใจ เขียนคําสรุปที่โครงสรางวาคุณจะใหคํานํา
บทเรียนอยางไร
เนื้อหา
“เนื้อหา” ของบทเรียนคือสวนสําคัญของการสอน ในบทเรียนพระเยซูทรงสอนผูหญิงที่บอ
นํ้า เนื้อหาของขอความของพระองคเนนที่นํ้าธํารงชีวิต ทรงเปดเผยใหเห็นแหลงที่มาของนํ้าธํารง
ชีวิต ซึ่งเปนการตรงขามระหวางนํ้าธํารงชีวิตกับนํ้าตามธรรมชาติ การตอบสนองที่จําเปนเพื่อตอนรับ
นํ้าธํารงชีวิตและผลของการดื่มนํ้าธํารงชีวิตนั้น
* แหลงที่มา
“พระเยซูตรัสตอบนางวา “ถาเจาไดรูจักของที่พระเจาประทาน และรู
จักผูที่พูดกับเจาวา “ขอนํ้าใหเราดื่มบาง” เจาก็คงจะไดขอจากทานผูนั้น
และทานผูนั้นก็คงจะใหนํ้าธํารงชีวิตแกเจา” ยอหน 4:10

* ความตรงขามระหวางนํ้าธํารงชีวิตและนํ้าธรรมดา
“พระเยซูตรัสตอบวา “ทุกคนที่ดื่มนํ้านี้จะกระหายอีก แตผูที่ดื่มนํ้า
ซึง่ เราจะใหแกเขานั้น จะไมกระหายอีกเลย นําซึ
้ ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิด
เปนบอนํ้าพุในตัวเขาพลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร”” ยอหน 4:13-14

* การตอบสนองที่จําเปนตองมี
(เธอตองดื่มนํ้าจากแหลงที่มาฝายวิญญาณ)
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“เจาก็คงจะไดขอจากทานผูนั้น และทานผูนั้นก็คงจะใหนํ้าธํารงชีวิต
แกเจา... ผูดื่มนํ้าซึ่งเราจะใหแกเขานั้นจะไมกระหายอีกเลย” ยอหน 4:10,
14

* ผล
“...จะไมกระหายอีกเลย นํ้าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิดเปนบอนํ้าพุ
ในตัวเขา พลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร” ยอหน 4:14

ตอไปนี้เปนวิธีงายๆ ที่จะจัดเนื้อหาของบทเรียนเขาเปนโครงราง
I. ใจความสําคัญประการแรก
A. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสําคัญประการแรก
1. จุดรองลงมา
2. จุดรองลงมา
B. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสําคัญประการแรก
1. จุดรองลงมา
C. ขอความเพิ่มเติมจากใจความที่สําคัญประการแรก
II. ใจความสําคัญประการที่สอง
(ลงรายการขอความเกี่ยวกับใจความสําคัญประการที่สองตามที่คุณทํากับจุดที่สําคัญประการ
แรก)
จงแนใจวาใจความสําคัญที่วางเปนโครงรางนั้น ไดจัดไวอยางเปนระเบียบสมเหตุผลตามขอที่
ใชเปนบทเรียน ใจความสําคัญควรใหมีความสัมพันธกับแงความคิดที่สําคัญและจุดรองลงมา
ควรสัมพันธกับใจความสําคัญ จงทําการตอเนื่องระหวางใจความตางๆ โดยการโยงใหแตละใจ
ความมีความสัมพันธกับใจความที่มากอน
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ทําโครงสรางตอไปจนกวาคุณจะไดครอบคลุมใจความสําคัญทั้งหมดของบทเรียน ใจความจะมี
กีจ่ ดุ ก็แลวแตบทเรียนแตละบทซึ่งแตกตางกันไป
การนํามาใช
เมื่อคุณเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาทําใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันก็เรียกวา
“การนํามาใช” คุณ “นําเอา” สิ่งที่คุณสอนมาใชกับสถานการณในชีวิตจริง
เมื่อไดสอนความจริงจากพระคัมภีรแลว ก็ตองนํามาใชกับชีวิตและการรับใชของผูฟง ผูเรียน
ตองตอบคําถามนี้ไดคือ “ความจริงนี้มีผลตอตัวฉันอยางไร”
ตัวอยางของพระเยซูและผูหญิงที่บอนํ้า พระองคสอนเธอเกี่ยวกับนํ้าธํารงชีวิตและนําเอาบท
เรียนมาใช พระองคบอกเธอวา นํ้าธํารงชีวิตนี้จะอยูภายในเธอและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได พระ
องคแสดงใหเธอเห็นวา เธอจะนมัสการพระเจาเที่ยงแทดวยจิตวิญญาณและความจริงไดอยางไร
การนํามาใชอาจทําไดโดยการนําเอาวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในบทที่ 5 และ 6 การถามและ
ตอบคําถามเปนวิธีที่ดีที่สุดในการนําเอาความจริงที่คุณสอนมาใช ใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนไปใชดวย
ตัวเองดวย
การนํามาใชอาจนํามาจากประสบการณในชีวิตจริงซึ่งแสดงไวในบทเรียน คุณจะพบตัวอยาง
เชนนี้ในพระคัมภีร ประวัติศาสตร อัตตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียง ในคําอุปมา ในบทเพลง โดย
การอานหนังสือและโดยการสังเกตและประสบการณสวนตัว
“เมือ่ ทานรูดังนี้แลวและทานประพถติตาม ทานก็เปนสุข” ยอหน
13:17
(ทบทวนยากอบ บทที่ 5 ดวย)
“การกระทํา” คือการนําไปใช การนําไปใชอาจรวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะชวยใหนัก
เรียนนําความจริงที่เรียนออกไปใช
ในโครงรางของการสอน จงเขียนวาคุณจะนําความจริงที่คุณสอนไปใชไดอยางไร รวมเอาวิธี
การและกิจกรรมที่คุณใชเขาไปดวย
การสรุป
การสรุปเปนการจบบทเรียน
การสรุปบทเรียนควรรวมเอาการสรุปใจความสําคัญที่สอนในเนื้อหาของบทเรียน
การสรุปไมจําเปนตองเปนการพูดขอเท็จจริงซํ้าอีกอยางนาเบื่อ คุณอาจใชวิธีใดก็ไดที่คุณ
เรียนรูในบทที่ 5 และ 6 เพื่อทบทวนบทเรียน คุณอาจรวมตัวอยางหรือการอางขอความ ถามคําถาม
หรือใหการแนะนําที่เฉพาะเจาะจง
การทบทวนเปนสิ่งสําคัญ พระเยซูมักจะตรัสความจริงฝายวิญญาณซํ้าๆ จงใชการพูดซํ้าไป
มาใหมากเทาที่จําเปนเพื่อใหแนใจวานักเรียนเขาใจบทเรียน
การสรุปควรรวมถึงโอกาสที่นักเรียนจะตอบสนองตอบทเรียน
เมื่อพระเยซูทรงสรุปบทเรียน พระองคจะทรงเรียกใหมีการตอบสนอง ที่สระนํ้าพระเยซูทรง
บอกผูหญิงสะมาเรียวา “ไปเรียกสามีของเจามา” การเรียกใหมีการตอบสนองทําใหเธอสารภาพบาป
ออกมา
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ไมเปนการเพียงพอที่จะฟงพระวจนะเทานั้น ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวาจะนําไปใชกับชีวิต
ของเราอยางไร เราตองตอบสนองตอสิ่งที่เราเรียนรู
เราตอบสนองไดก็ตอเมื่อความจริงที่เรียนรูนั้นเกี่ยวของสัมพันธกับเรา ซึ่งเปนเหตุผลที่วา
เหตุใดการนํามาใชซึ่งเปนสวนของบทเรียนจึงสําคัญ เราตองเขาใจวาขอความนั้นจะนํามาใชกับเรา
ไดอยางไร เพื่อที่เราจะตอบสนองได
การที่พระเจาเปดเผยสิ่งตางๆ แกเราก็เพื่อใหเราตอบสนอง แมกระทั่งความจริงที่วาพระเจา
ทรงเปดเผยพระองคเองในความงดงามของธรรมชาติก็เพื่อตองการใหมนุษยตอบสนอง
“เหตุวา เทาที่จะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย เพราะวา
พระเจาไดทรงโปรดสําแดงแกเขาแลว
ตัง้ แตเริ่มสรางโลกมาแลว สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้น คือฤทธา
นุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระ
องคไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย” โรม 1:19-20
ตัวอยางของการตอบสนองตอบทเรียนคือ การตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด การมา
หาพระองคเพื่อขอรับการรักษาโรคหรือการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสารภาพบาปและ
การถวายตัวเพื่องานรับใชพระเจา
การเรียกใหมีการตอบสนองตองไมใชการเรียกรองทางอารมณ พระเยซูตรัสชัดเจนวา การ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณตองเสียราคาแพง (ดู มาระโก 8:34-35)
ตัดสินดูวาคุณจะตรวจสอบอยางไร เพื่อดูวาวัตถุประสงคที่คุณตั้งไวนั้นสําเร็จหรือไม คุณจะ
ทดสอบนักเรียนหรือไม คุณจะใหเขาทําโครงการหรือกิจกรรมอะไรโดยนําสิ่งที่เรียนรูไปใชหรือไม
(เชน สมมติวา เรียนเรื่องการมีความรักเมตตาตอหญิงมายและเด็กกําพรา ในยากอบบทที่ 1 ก็ใหจัด
โครงการไปเยี่ยมเด็กกําพราและคนชราที่เปนมายเปนตน- ผูแปล)
จงเขียนคําสรุปวาคุณจะจบบทเรียนอยางไร อยาลืมใหมีการเรียกรองใหตอบสนอง คุณ
ตองการใหนักเรียนตอบสนองอยางไรตอบทเรียนที่คุณสอน

ขั้นตอนที่หก เลือกวิธีการและอุปกรณการสอน
ใชได

เลือกวิธที ี่คุณจะใชสอนบทเรียน ตอไปนี้เปนรายการวิธีการที่คุณไดศึกษามาซึ่งคุณจะเลือก
- สอนเรื่องที่เขารูเพื่อนําไปสูสิ่งที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคําถาม/คําตอบ
- คําอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกําลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
- ใชในโอกาสตางๆ
จงแนใจวาวิธีที่คุณเลือกใชนั้น เหมาะสมสําหรับผูฟงและสําหรับบทเรียน
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วางแผนใชอุปกรณการสอนกับบทเรียนและกิจกรรมซึ่งทําใหนักเรียนมีสวนรวมกับบทเรียน

ขั้นตอนที่เจ็ด จัดรวบรวมวัสดุอุปกรณ
จัดวัสดุอุปกรณที่คุณตองใชในการสอนใหเปนระเบียบ อุปกรณเหลานี้คือโครงสรางการสอน
ของคุณ พระคัมภีร บทบรรยายที่จะแจกนักเรียน อุปกรณชวยสอนและสิ่งอื่นๆ ที่คุณตองใชในกิจ
กรรมที่วางแผนได

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

ปจจัยอะไรที่มีรวมกันในทุกๆ สถานการณการสอน

3.

สวนตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการวางแผนบทเรียนที่อธิบายไวในบทนี้คืออะไร
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4.

จงบอกถึงขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนบทเรียนซึ่งอธิบายไวในบทนี้

5.

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
จงใชโครงรางในชวง “เพือ่ ศึกษาตอไป” เพื่อวางแผนบทเรียน

คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.

“ครูที่ฉลาดทําใหการเรียนสนุกสนาน” สุภาษิต 15:2

2.

จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับคําอธิบายในหนา

3.

หนา
- คํานํา
- เนื้อหา
- การนําไปใช
- การสรุป

4.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา

5.

ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด วัตถุประสงคคือวาคุณสามารถวางแผนบทเรียนไดโดยการใชัความ
ชํานาญที่ไดเรียนรูในบทนี้
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการสอนคือ เพื่อนํานักเรียนใหตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดสวนตัว
วัตถุประสงคนี้เปนไปไดแมกระทั่งกับเด็กๆ ขอเพียงแตใหเด็กนั้นโตพอที่จะเขาใจและตัดสินเองไดเทานั้น
ตัวอยางในพระคัมภีรถึงเรื่องของเด็กๆ ที่มาหาพระเจาคือ โยเซฟ ซามูเอล เยเรมีย ดาเนียล ยอหนผูให
บัพติศมาและทิโมธี
การกลับใจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนเด็ก (คือกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ) มัทธิว 18:3
ความถอมใจเปนคุณสมบัติของเด็กๆ ซึ่งทําใหงายขึ้นสําหรับเด็กที่จะยอมรับพระกิตติคุณ มัทธิว 18:4
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เด็กเล็กๆ ก็สามารถเชื่อได มัทธิว 18:6
การทําใหเด็กสะดุดในฝายวิญญาณเปนเรื่องที่รุนแรง มัทธิว 18:6, 8
เด็กๆ เปนสิ่งที่มีคามากสําหรับพระเจา มัทธิว 18:10
ไมใชนํ้าพระทัยของพระบิดาที่เด็กคนหนึ่งจะหลงหายไป มัทธิว 18:14
2.

จงวิเคราะหปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอนของพระเยซูกับนิโคเดมัสในยอหน 3
ตัวแทนจากสวรรค

ครู

นักเรียน

ภาษา

สิ่งแวดลอม

บทเรียน

วิธีการ
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จงวิเคราะหโครงสรางของขอความบางตอนของพระเยซูที่บันทึกไวในพระคัมภีร แตละขอความจงคํานึง
ถึงคําถามเหลานี้คือ
คํานํา
วิธีใดที่พระองคทรงใชเพื่อทําใหเกิดความสนใจ พระองคทรงนําเขาสูการสอนอยางไร?
เนื้อหาขอความ
ความจริงพื้นฐานที่พระองคทรงสอนคืออะไร? พระองคทรงใชวิธีอะไรเพื่อเสนอความจริงเหลานั้น
การนํามาใช
พระองคทรงนําความจริงจากพระคัมภีรมาใชกับชีวิตของผูฟงอยางไร?
การสรุป
พระเยซูทรงสรุปขอความอยางไร? พระองคทรงเรียกใหคนฟงตอบสนองอะไร?

4.

ใชโครงรางตอไปนี้ เพื่อเตรียมบทเรียนที่จะสอน

โครงรางเพื่อวางแผนบทเรียน
หัวขอเรื่องของบทเรียน
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ขอความจากพระคัมภีร

ผูฟง
จงสรุปวาคุณรูอะไรบางเกี่ยวกับผูฟงซึ่งคุณวางแผนที่จะสอนเขา

วัตถุประสงค
เมื่อถึงตอนสรุปของบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้

โครงรางบทเรียน
คํานํา
ฉันจะเริ่มตนบทเรียนอยางไร?

เนื้อหา (ทําโครงรางใจความสําคัญๆ)
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การนํามาใช
ฉันจะนําบทเรียนนี้มาใชกับชีวิตของนักเรียนของฉันไดอยางไร?

การสรุป
สรุปบทเรียน

ฉันประเมินนักเรียนอยางไรเพื่อดูวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวสําเร็จลงได

เรียกใหมีการตอบสนอง

วิธีการสอน
วิธีการสอนที่ฉันจะใชเพื่อสอนบทเรียนนี้
ตอไปนี้เปนรายการของวิธีการตางๆ ที่คุณไดศึกษาซึ่งคุณจะเลือกใชได
-

สอนเรื่องที่เขารูเพื่อนําไปสูสิ่งที่เขาไมรู
สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
ใชการสนทนาดวยคําถาม/คําตอบ
คําอุปมา
ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกําลังสอนอะไร)
ใชขอพระคัมภีร
ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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- ใชในโอกาสตางๆ
อื่นๆ

อุปกรณชวยในการสอน
อุปกรณการสอนที่ฉันจะใชเพื่อสอนบทเรียนนี้

สิ่งตางๆ ที่ตองการ
สิ่งตางๆ ที่ฉันตองการนําไปชั้นเรียน
- พระคัมภีร
- โครงรางการสอน
อื่นๆ
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บทที่ 11
การประเมินผล
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “ประเมินผล”
- อธิบายวาเหตุใดจึงสําคัญที่จะตองประเมินผลการสอน
- บอกรายการวิธีของการประเมินผลการสอนพระคัมภีร
- บอกเหตุผลของปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณของครูและผูเรียน
- เขาใจวาปญหาคือโอกาสที่ดีมากกวาที่จะเปนอุปสรรค

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“เพือ่ ทานทัง้ หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะ
ไดเปนคนบริสุทธิ์และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต” ฟลิปป 1:10

คํานํา
คุณไดเรียนแลววาจะกําหนดวัตถุประสงค แผนการและสอนบทเรียนพระคัมภีรอยางไรโดยใช
วิธีการตางๆ
แตคณ
ุ จะรูไดอยางไรวาการสอนของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม คุณรูไดอยางไรวาวัตถุประสงค
ฝายวิญญาณไดสําเร็จลง
และชีวิตของผูที่คุณสอนมีประสบการณกับการชวยเหลือและการเปลี่ยน
แปลงหรือยัง
คําตอบจะพบในการประเมินผล
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การประเมินผล
การประเมินผลคือ กระบวนการของการตรวจสอบบางสิ่งบางอยางอยางระมัดระวัง เมื่อคุณ
ประเมินผลการสอน คุณก็ตรวจสอบผลการสอนอยางละเอียด เพื่อดูวางานรับใชของคุณเกิดผลหรือไม
เป น สิ่ ง สํ าคั ญ ที่ คุ ณตอ งประเมิน ผลการสอนถา คุณตอ งการพัฒ นาของประทานที่ พ ระเจ า
ประทานแกคุณ เปาโลบอกวาคุณตองพัฒนาการวินิจฉัยของคุณ
“เพือ่ ทานทัง้ หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะ
ไดเปนคนบริสุทธิ์และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต” ฟลิปป 1:10

พื้นฐานของการประเมินผล
การประเมินผลการสอนพระคัมภีรนั้นมีพื้นฐานบนสิ่งตอไปนี้

วัตถุประสงค
หรือไม

คุณสามารถประเมินผลการสอนโดยดูที่วัตถุประสงค

นักเรียนทําสําเร็จวัตถุประสงคที่วางไว

พระเยซูทรงกําหนดวัตถุประสงคสําหรับสาวกของพระองคและประเมินผลการเรียนรูของเขา
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแลวทรงใชเขาใหออกไปเปน
คูๆ...”
“ฝ า ยอั ค รทู ต พากั น มาหาพระเยซู แ ละได ทู ล ถึ ง บรรดาการซึ่ ง เขาได
กระทําและไดสั่งสอน” มาระโก 6:7, 30

การทดสอบ
การทดสอบคือ การตรวจสอบดูวานักเรียนไดเรียนรูสิ่งที่เราสอนไปหรือไม
พระเจาทรงสอนและทดสอบเราโดยทางประสบการณของชีวิต พระเยซูทรงประเมินผลสาวก
ของพระองคโดยการทดสอบ
“พระเยซูทรงเงยพระพักตรทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากพากันมา
หาพระองค พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา “ทําอยางไรเราจึงจะซื้ออาหารใหคน
เหลานี้กินได”
พระองคตรัสอยางนั้นเพื่อจะลองใจฟลิป เพราะพระองคทรงทราบแลว
วาพระองคจะทรงกระทําประการใด” ยอหน 6:5-6
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การทดสอบแบบเปนทางการอาจเขียนลงไปเชน “บททดสอบตนเอง” ในคูมือนี้ เขาอาจ
ทดสอบปากเปลาซึ่งถามคําถามและใหนักเรียนตอบ
การทดสอบแบบไมเปนทางการเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเผชิญกับปญหาในชีวิตจริงและในการรับใช
การที่ นัก เรี ยนจะตอบสนองอยางไรในสถานการณเหลานี้เปนสิ่งสํ าคัญกวาการตอบสนองตอการ
ทดสอบแบบเปนทางการ (ตอบในกระดาษคําตอบ)

การตอบสนอง
เราจะประเมินคาการสอนไดโดยดูจากการตอบสนองของนักเรียนดังนี้
1. นักเรียนสนใจตอบทเรียนหรือไม
2. เขาตอบสนองตอคําเรียกรองของครูหรือไม ตัวอยางเชน ถามีการเรียกใหรับความรอด ผูที่
ยังไมรอดไดตอบสนองหรือไม
ถามีการเรียกใหรับการรักษาโรคหรือรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นักเรียนตอบสนอง
หรือไม มีการเจริญเติบโตทางวิญญาณที่เห็นไดชัดเจนจากการตอบสนองตอการสอนหรือไม
จําไววา การเติบโตฝายวิญญาณไมไดวัดกันดวยสิ่งที่นักเรียนฟง แตวัดที่สิ่งที่เขาทําตามคํา
สอนที่เขาไดยิน

การปฏิบัติตนของครู
การปฏิบตั ติ นของครูก็เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลดวย จงใชรายการตรวจสอบใน “เพื่อ
ศึกษาตอไป” ในบทเรียนนี้เพื่อประเมินการสอนของคุณ

วิเคราะหปญหา
อยาทอใจถาการประเมินผลแสดงใหเห็นวามีปญหาในการสอนของคุณ การที่คุณรูถึงปญหา
ทําใหคุณมีโอกาสที่จะแกไขได
แมกระทั่งพระเยซูเองก็ยังทรงประสบปญหากับนักเรียนของพระองคในความสัมพันธระหวางผู
สอนกับผูเรียน จงพิจารณาสิ่งตอไปนี้
- อานลูกา 9:54-56 เมื่อยากอบและยอหนเห็นวาประชาชนปฏิเสธพระเยซู เขาตองการเรียก
ไฟจากสวรรคลงมาทําลายคนเหลานั้น เขาไดพลาดไปจากคําสอนของพระเยซูโดยสิ้นเชิง คําสอนนี้คือ
“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อทําลายชีวิตมนุษย แตมาเพื่อชวยเขา
ทัง้ หลายใหรอด” ลูกา 9:56 ฉบับเพิ่มเติม
- เมือ่ พระเยซูทรงเริ่มสอนวาพระองคตองตายเพื่อบาปของมวลมนุษย เปโตรตําหนิพระองค
พระเยซูตองแกไขความเขาใจของเขา (มาระโก 8:31-33)
- แมวา พระเยซูทรงมอบสิทธิอํานาจใหขับผีได แตสาวกก็ไมสามารถขับผีออกจากเด็กได
(มาระโก 9:13-28)
- จงอาน มาระโก 10:35-45 ยากอบและยอหนถามพระเยซูวา เขาจะนั่งขางพระองคเมื่อราช
อาณาจักรของพระองคมาถึงไดหรือไม สาวกคนอื่นๆ ตางไมพอใจยากอบกับยอหนเมื่อเขาไดยินเชนนี้
เขาทุกคนตางพลาดจากความจริงที่พระเยซูทรงสอน
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“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวก
ทาน ผูนั้นจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย
ปวง

และถาผูใดใครเปนเอกเปนตน

ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของคนทั้ง

เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ และประทานชีวิตของ
ทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” มาระโก 10:43-45
- สาวกนอนหลับในชัว่ โมงที่พระเยซูทรงมีความตองการมากที่สุด และเมื่อพระองคทรงขอให
เขาอธิษฐาน (มาระโก 14:32-42)
- สาวกผูห นึง่ ทรยศพระเยซู อีกคนปฏิเสธพระองคและคนอื่นๆ หนีไปเมื่อพระองคถูกจับ
(มาระโก 14:43-72)
- ชายหนุม เศรษฐีปฏิเสธไมยอมตอการที่พระเยซูทรงเรียกใหเปนสาวก
โดยเหตุทพี่ ระเยซูทรงปราศจากบาป ดังนั้นปญหาในความสัมพันธระหวางครูกับศิษยจึงไมได
อยูท พี่ ระองค ปญหานั้นอยูที่ผูเรียน
พระเจาไมทรงผิดพลาด พระวจนะของพระองคไมลมเหลว พระเยซูไมทรงผิดพลาดเมื่อมี
ปญหาเกิดขึน้ ในสถานการณของครูและผูเรียน จะมีเพียง 2 ดานที่ตองตรวจสอบ ปญหาอยูที่ครูหรือ
ไมก็นักเรียน
ตอไปนีค้ อื สาเหตุที่เหมือนๆ กันสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณครูและนักเรียน

ดานครู
ไมไดกําหนดวัตถุประสงค
ไมไดวางวัตถุประสงคใดใดเลย ดังนั้นวัตถุประสงคจึงไมสําเร็จ
วิเคราะหผูเรียนอยางไมเหมาะสม
ถูกตอง

ครูไมมคี วามสัมพันธกับนักเรียนบนพื้นฐานของวัฒนธรรม การศึกษาหรือทางวิญญาณอยาง

ขาดการเตรียมตัวอยางถูกตอง
มีเวลาไมเพียงพอตอการพัฒนาบทเรียน
ขาดการอธิษฐาน
มีเวลาไมเพียงพอที่จะอธิษฐานเผื่อนักเรียนและบทเรียน
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วิธกี ารไมเหมาะสม
วิธกี ารทีใ่ ชไมเหมาะสมกับบทเรียนที่จะสอน อายุของกลุมที่เรียนหรือสําหรับวัฒนธรรมของผู
เรียน วิธกี ารไมทําใหผูฟงเกิดความสนใจที่จะเรียน
วินัย
ไมมกี ารใชวินัยอยางเหมาะสมและนักเรียนไมสามารถมีสมาธิตอบทเรียน
การนําเสนอไมเหมาะสม
ครูพดู เร็วเกินไป ชาเกินไป ไมดังพอที่จะไดยินหรือมีอุปสรรคในการสื่อสาร

ดานนักเรียน
ความไมเชื่อ
พระเยซูไมสามารถรับใชไดอยางเกิดผลในเมืองของพระองคเอง เพราะวาผูฟงไมมีความเชื่อ (มั
ทธิว 13:58)
เมล็ดแหงพระวจนะของพระเจาไมตกที่ดินดี
จงอานคําอุปมาของผูหวานพืชใน มัทธิว 13:1-9, 18:23 ซาตานฉวยเอาพระวจนะไปเสีย มันก็
เปอ ยไปเมื่อมีการทดลองหรือความหวงใยของโลกทําใหเมล็ดตายไป
ความไมตั้งใจ
นักเรียนไมใหความสนใจเพราะวามีสิ่งที่ทําใหเสียสมาธิหรือมีปญหาดานวินัย
ซาตานฉวยพระวจนะจากดินดีแหงหัวใจของเขา (มัทธิว 13:19)
ปฏิเสธที่จะตอบสนอง

เขายอมให

นักเรียนไมเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ เขาไดยินพระวจนะและไมตอตานพระวจนะแตปฏิเสธที่
จะนําไปปฏิบตั ใิ นชีวิตของเขา (ทบทวน ยากอบ 1:22-25) สิ่งนี้เปนปญหาของเศรษฐีหนุมผูปฏิเสธการ
ทรงเรียกของพระเจาใหมาเปนสาวก (มาระโก 10:17-22)
ไมยอมรับขอความที่สอน
นักเรียนทีไ่ มยอมรับขอความที่สอน นี่เปนปญหาเมื่อผูติดตามพระเยซูบางคนหันหลังกลับจาก
การติดตามพระองค (ยอหน 6:53-66)

ใชปญหา
อยาทอใจทีม่ ปี ญ
 หาในสถานการณการสอน จงใชปญหานั้นเปนโอกาสที่จะเรียนรูและปรับปรุง
ยุทธวิธีการสอนของคุณ
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ปญหาจะไดรับการแกไขไดโดยการอธิษฐานและการเปลี่ยนแปลง ครูอาจปรับปรุงตนเองเพื่อ
แกไขปญหาบางอยาง นักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อแกไขผูอื่น
พระเยซูไมไดเลิกลมความตั้งใจที่จะสอนสาวกของพระองค พระองคไมทรงทอใจเมื่อเห็นความ
ผิดพลาดและความลมเหลวของเขา พระองคทรงมองดูเขาวาเขาสามารถเปนอยางไรในภายหนา เมื่อ
เขายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในชีวิตของเขา
ในทีส่ ดุ เขาก็แสดงใหพระองคเห็นวาเปนการคุมคาที่ทรงมีความไวใจเชนนั้น ในหนังสือกิจการ
ของอัครทูต เราเห็นคนที่เคยสงสัย หวาดกลัวและเคยปฏิเสธพระองคกลับกลายมาเปนผูนําที่ยิ่งใหญ
ของคริสตจักรยุคแรก
คุณอาจมองดูปญหาวาเปนทั้งโอกาสหรือเปนอุปสรรค ถาคุณเห็นวาปญหาเปนอุปสรรคคุณก็
จะทอใจและเลิกไปเสีย
ถาคุณเห็นวาเปนโอกาส คุณก็จะเติบโตฝายวิญญาณและปรับปรุงความ
ชํานาญในการสอนพระคัมภีรขึ้นได
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 11
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความคําวา “การประเมินผล”

3.

เหตุใดจึงเปนการสําคัญที่จะตองประเมินผลการสอนของคุณ
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4.

จงบอกวิธี 4 ประการในการประเมินผลการสอนพระคัมภีร

5.

จงสรุปสาเหตุที่มีเหมือนๆ กันสําหรับปญหาในสถานการณของครูและผูเรียน

6.

คุณจะใชปญหาในทางบวกไดอยางไร?

คําตอบบททดสอบ บทที่ 11
1.

“เพือ่ ทานทัง้ หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะไดเปนคนบริสุทธิ์และไม
เปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต” ฟลิปป 1:10

2.

การประเมินผลคือ กระบวนการของการตรวจสอบบางอยางอยางละเอียดถี่ถวน

3.

เปนสิ่งสําคัญที่เราตองประเมินผลการสอนของเราอยางละเอียดถี่ถวน ถาเราตองการที่จะปรับ
ปรุงของประทานที่พระเจาประทานแกเรา

4.

หนา
- วัตถุประสงค
- การตอบสนอง
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- การทดสอบ
- การปฏิบัติตนของครู
5.

จงเปรียบเทียบการสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา

6.

คุณสามารถใชปญหาเปนโอกาสที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงในฝายวิญญาณ คุณสามารถ
พัฒนาความชํานาญในการเปนครู

เพื่อการศึกษาตอไป
ประเมินผลการสอนของคุณ
ประเมินผลตัวคุณเองในฐานะเปนครู จงอานคําถามแตละขอและวงกลมขอที่คุณรูสึกวาถูกตอง
ทีส่ ดุ รวมจํานวนทัง้ หมดของขอที่วงกลมไว คะแนน 85 ขึ้นไปเปนคะแนนที่ดีที่สุด และ 40 ตํ่าลงมาเปน
คะแนนทีไ่ มดี สวนคะแนนที่อยูตรงกลางจะอยูระหวาง พอใช (41-60) ไปถึงดี (61-84)
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การเตรียมการ
ขอสังเกต 1=ไมเคย 2=นานๆ ครั้ง 3=บางที 4=บอยครั้ง 5=ทําเสมอๆ
ขาพเจาเริม่ เตรียมบทเรียนลวงหนานานกวาหนึ่งสัปดาห

5 4 3 2 1

ขาพเจาใชพระคัมภีรเปนศูนยกลางของการเตรียมบทเรียน

5 4 3 2 1

ขาพเจามีแผนการอยางเปนระบบในการศึกษาบทเรียน

5 4 3 2 1

ขาพเจาจําไวในใจเสมอถึงความตองการเฉพาะเจาะจงของนักเรียนขณะที่
ขาพเจาเตรียมบทเรียน (วิเคราะหผูฟง)

5 4 3 2 1

ขาพเจาเขียนวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงของบทเรียนแตละบท

5 4 3 2 1

ขาพเจาเขียนแผนการของบทเรียนลงได

5 4 3 2 1

ขาพเจาแสวงหาที่จะปรับปรุงการสอนของขาพเจาเสมอ โดยการอานหนังสือเพิ่ม 5 4 3 2 1
เติม เขาประชุมเจาหนาที่หรือรับการฝกอบรมตางๆ
ขาพเจาอธิษฐานเปนประจําถึงงานในหนาที่ของขาพเจา

5 4 3 2 1

การนําเสนอ
ขาพเจาไดรับความสนใจจากนักเรียนตั้งแตตน

5 4 3 2 1

ขาพเจาใหนักเรียนอานพระคัมภีรอยางมีความหมาย

5 4 3 2 1

ขาพเจาสรุปบทเรียนดวยการเรียกใหตอบสนองตอบทเรียน

5 4 3 2 1

ขาพเจาใชวิธีการสอนหลายๆ วิธีดวยกัน

5 4 3 2 1

ขาพเจาพยายามที่จะสอนตามหัวขอใหญไปจนจบตรงสรุปทายโดยไมเบี่ยงเบน
ไปเรื่องอื่นๆ

5 4 3 2 1
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ขาพเจาเนนที่ความจริงที่เปนศูนยกลางของบทเรียนไดอยางเหมาะสม

5 4 3 2 1

ขาพเจานําเอาสิ่งที่สอนมาใชกับชีวิตและงานรับใช

5 4 3 2 1

การตอบสนอง
นักเรียนของขาพเจาไดรับการกระตุนเราใหศึกษาพระคัมภีรมากขึ้น

5 4 3 2 1

การสอนของขาพเจาชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต

5 4 3 2 1

การสอนของขาพเจานําคนที่หลงหายใหมาหาพระคริสต (การประกาศพระกิตติ
คุณ)

5 4 3 2 1

การสอนของขาพเจาชวยใหนักเรียนมีความสัตยซื่อในความสัมพันธของเขาตอค 5 4 3 2 1
ริสตจักร
การสอนของขาพเจาสงเสริมการเติบโตฝายวิญญาณ (การสรางสาวก)

5 4 3 2 1
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บทที่ 12
การเลือกและการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “หลักสูตรของพระคัมภีร”
- อธิบายคุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร
- เลือกหลักสูตรที่เหมาะสม
- พัฒนาหลักสูตรพระคัมภีรของคุณเอง

ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน
การสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม
3:16-17

เพือ่ คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี

คํานํา
พระคัมภีรคือพื้นฐานสําหรับคําสอนทุกอยางในคริสตจักร
แตนกั เขียนคริสเตียนไดพัฒนาใหมีเอกสารที่ดีเลิศ ซึ่งจะชวยในการจัดการฝกอบรมนักเรียน
กลุมๆ หนึ่ง หรือหลายกลุม
บทเรียนนี้เกี่ยวของกับการเลือกหลักสูตรของพระคัมภีร
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หลักสูตรของพระคัมภีร
คําวา “หลักสูตร” หมายถึงการจัดวิชาทีศ่ ึกษาอยางเปนระบบ อาจหมายถึงหนึ่งวิชาหรือทุกๆ
วิชาที่ใชสอนในโรงเรียน
“หลักสูตรของพระคัมภีร” คือหลักสูตรที่จัดไวเปนระบบเพื่อศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร

คุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร
ประการ

หลักสูตรของพระคัมภีรเปนเครื่องมือที่มีคาในการสอนของคริสเตียน

ตอไปนี้คือเหตุผลบาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรใหภูมิหลังและทําใหวิจัยไดมากกวาที่คุณทําไดหรือมีเวลาที่จะเตรียม
ทําใหคณ
ุ มีบทเรียนที่เขียนไวแลวและมีกิจกรรมสําหรับนักเรียน
ทําใหคุณมีโครงรางเพื่อใชสอนบทเรียน
ทําใหมขี อแนะนําวาจะสอนบทเรียนอยางไร
บางหลักสูตรเขียนวัตถุประสงคไวสําหรับแตละบทดวย
หลักสูตรสวนใหญเตรียมไวสําหรับระดับอายุนั้นๆ โดยเฉพาะ เขียนโดยคนที่รับการ อบ
รมมาทํางานกับกลุมอายุนั้นๆ
7. โปรแกรมของหลักสูตรที่จัดเปนระบบทํ าใหครอบคลุมความจริงจากพระคัมภีรไดกวาง
ขวางขึน้ ครูสว นใหญมักจะเนนที่บางตอนของพระคัมภีรซึ่งเขาชอบหรือรูสึกวาสะดวกที่จะ
สอน โปรแกรมของหลักสูตรที่จัดเปนระบบจะครอบคลุมพระคัมภีรทั้งหมดภายในระยะ
เวลาหนึ่ง
8. ทําใหมวี ธิ ที จี่ ะจัดการสอนสําหรับกลุมอายุหลายกลุมในคริสตจักรทองถิ่น

การเลือกหลักสูตร
สิง่ ทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ทีจ่ ะตองจําไวในการเลือกหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรที่มนุษยเขียนขึ้นนั้น ไมใช
สิทธิอํานาจสุดทายของเรา
พระคัมภีรคือสิทธิอํานาจอยางเดียวเทานั้นสําหรับครูคริสเตียน
เราตองตรวจสอบหลักสูตร
อยางระมัดระวัง เพื่อใหแนใจวาหลักขอเชื่อถูกตอง
จะเลือกและหาหลักสูตรไดอยางไร
ใน “เพือ่ ศึกษาตอไป” ของบทนี้มีรายชื่อผูพิมพหลักสูตรในสหรัฐอเมริกา จงเขียนไปถึงผูพิมพ
หลายแหงและขอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของหลักสูตร ใหขอตัวอยางมาดู
ถาคริสตจักรทองถิ่นของคุณเปนสวนหนึ่งของนิกายที่จัดองคการไวแลว เขาก็อาจพิมพหลัก
สูตรของเขาเอง จงเขียนไปที่สํานักงานใหญเพื่อขอตัวอยาง
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อยาลืมพิจารณาดูเอกสารของสถาบันฯ สําหรับโปรแกรมการฝกอบรมผูใหญ จงเขียนมาหาเรา
เพื่อขอขอมูล

พัฒนาหลักสูตรของพระคัมภีร
ถาคุณไมมีเงินทุนพอที่จะซื้อหลักสูตรมาใช คุณอาจทําหลักสูตรเองได
ในบทที่ 10 ของวิชานี้คุณไดเรียนแลววาจะวางแผนบทเรียนพระคัมภีรไดอยางไร จงใชความ
ชํานาญทีเ่ รียนมาเพื่อทําบทเรียนของคุณ จงเขียนบทเรียนออกมาเปนรายละเอียด แลวเอามาประเมิน
ผลดู โดยใชแผนผังการประเมินในบทนี้ ซึ่งจะชวยใหคุณรูวาจะปรับปรุงเอกสารที่คุณเตรียมไดอยางไร
แมวา การทําหลักสูตรพระคัมภีรดวยตัวคุณเองจะชากวาที่จะซื้อหาเอามาใช แตก็มีประโยชน
อยูบางคือ
- คุณอาจวางรูปแบบเฉพาะสําหรับผูเรียนหรือวัฒนธรรมที่คุณตั้งใจที่จะใชบทเรียนนี้
- คุณแนใจไดถึงเนื้อหาของหลักขอเชื่อ
- คุณสามารถเตรี ย มบทเรี ย นเพื่อสนองตอบตอวัตถุประสงคฝายวิญญาณอยางเฉพาะ
เจาะจง
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 12
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “หลักสูตรของพระคัมภีร”

3.

อะไรคือคุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร

4.

คุณจะทําหลักสูตรของคุณเองไดอยางไร?
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 12
1.

“พระคัมภีรท กุ ตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวา
กลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่
จะกระทําการดีทุกอยาง” 2 ทิโมธี 3:16-17

2.

คําวา “หลักสูตร” หมายถึง การจัดวิชาที่ศึกษาอยางเปนระบบ อาจหมายถึงหนึ่งวิชาหรือทุกๆ
วิชาที่ใชสอนในโรงเรียน
หลักสูตรพระคัมภีรคือ หลักสูตรที่จัดไวเปนระบบเพือ่ ศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร

3.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 155

4.

โดยการใชความชํานาญที่เรียนในบทที่ 10 ของวิชานี้เพื่อทําบทเรียนพระคัมภีร เขียนบทเรียน
ออกมาเปนรายละเอียด ซึ่งในที่สุดคุณจะทําหลักสูตรของคุณเองได
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บทที่ 13
สอนนักเรียนผูไมรูหนังสือ
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลคุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- รูจ กั นักเรียนที่ไมรูหนังสือ
- สรุปแนวทางการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จงใหคาสั
ํ ่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น
ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น” สุภาษิต 9:10

จงสอนคนชอบ

คํานํา
ครูบางคนพบกับการทาทายใหสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
นักเรียนทีไ่ มรูหนังสือคือผูที่ไมสามารถอานหรือเขียนในภาษาของเขาได
ถาคุณมีแผนการที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณจําเปนตองศึกษาบทเรียนนี้
ถาคุณไมไดวางแผนที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณอาจขามบทเรียนนี้ไป และไป
เรียนบทที่ 14 เลย
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เราจะสอนนักเรียนเหลานี้ไดหรือไม
คนเราไมจาเป
ํ นที่จะตองรูจักการเขียนและการอานเพื่อที่จะเรียนรูได ตัวอยางเชน การเรียน
ภาษาเปนสิ่งที่ยาก แตเด็กๆ ก็รูจักพูดภาษาของเขาโดยไมตองรูจักเขียนหรืออานเลย
เปนไปไดทจี่ ะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือใหรูความจริงแหงพระวจนะของพระเจา แมวาเขาไม
สามารถอานหนังสือออก
พระบัญชาประการแรกของพระเจาที่ทรงใหเราถายทอดพระวจนะก็ทรงใหทําโดยทางคําพูด
“และจงใหถอยคําที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน
และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน
เมือ่ ทานนัง่ อยูในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถอยคํา
นั้น” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7
พระเยซูทรงสอนโดยไมไดใชหนังสือที่เขียนไวเลย พระองคไมเคยแจกบทเรียนที่เขียนไวแลว
และไมเคยใหนักเรียนของพระองคอานขอความจากพระคัมภีรเลย
เราสามารถสรุปไดวาพระเยซูทรงสอนคนที่ไมรูหนังสือ เพราะวาผูฟงของพระองคประกอบดวย
คนยากจนผูไ รการศึกษา คนเหลานี้ไมไดอานหรือเขียนบทเรียนที่พระเยซูทรงสอน เขาพึ่งพาการสื่อสาร
ทางคําพูดเพื่อเรียนรู
ถาคุณตองการสอนพระกิตติคุณแกทุกคนแลว คุณก็ตองมีแผนการที่จะสอนคนที่ไมรูหนังสือ
คุณไมสามารถทีจ่ ะแตะตองคนทุกคนดวยขอความที่เขียนไวเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา และคุณไม
อาจทึกทักเอาวาเขาตองเรียนที่จะอานเสียกอนที่จะนําขาวประเสริฐไปถึงเขา
การเรียนรูเ กี่ยวกับพระเจาไมไดขึ้นอยูกับการศึกษามากเทากับทาทีของจิตใจ
“จงใหคาสั
ํ ่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น
จงสอนคนชอบ
ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น” สุภาษิต 9:10

สอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
ตอไปนีเ้ ปนแนวทางบางประการสําหรับการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ทํางานผานผูนําทางวัฒนธรรม
คนทีไ่ มรหู นังสือฟงและเชื่อผูนําของเขา ถาคุณสามารถทําใหผูนํายอมรับขาวประเสริฐ ก็จะงาย
มากขึน้ ที่จะสื่อสารตอคนในเมืองนั้นๆ
เมือ่ ใดทีผ่ นู ายอมรั
ํ
บขาวประเสริฐ เขาก็สามารถสื่อสารแกผูอื่นไดโดยงายเพราะวาเขาเคยชิน
ตอการสื่อสารโดยไมตองใชการเขียนหนังสือ
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ทําใหขอความพระกิตติคุณสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่นๆ
คุณไดเรียนรูแลววา ขอความพระกิตติคุณตองเกี่ยวของกับผูฟงเพื่อทําใหเขาสนใจ นําไปใชได
และไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
จงศึกษาวัฒนธรรมของคนที่ไมรูหนังสือ เขาสนใจหวงใยอะไรในชีวิตประจําวัน? อะไรคือปญหา
และการทาทายที่เขาพบในวัฒนธรรมของเขา
ขอความของคุณเกี่ยวของกับความหวงใยเหลานี้เพื่อทําใหเขาสนใจฟง ทําใหคุณนําไปใชถูก
ตอง และไดรับการตอบสนองจากคนเหลานั้น

ใหวิธีการสอนเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรมสวนใหญมีวิธีการที่เปนธรรมเนียมของการถายทอดขอมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึง่ บางวัฒนธรรมถายทอดโดยการเลาเรื่อง บางแหงใชเพลงและดนตรีเพื่อสื่อสารขอความของเขา
จงศึกษาวัฒนธรรมของคนฟงดูวาจะสื่อสารขอความของคุณไดดีที่สุดอยางไร จงจําแนกวิธีการ
ทีใ่ ชกนั ทัว่ ไปในวัฒนธรรมของเขาและใชวิธีนั้นๆ เพื่อสอนความจริงแหงพระวจนะ

ใชสิ่งแวดลอม
ใชสิ่งแวดลอมของผูที่ไมรูหนังสือ เลือกวัสดุงายๆ จากวัฒนธรรมของเขาเอง เพื่อใชเปนอุปกรณ
การสอน จําไววาพระเยซูทรงใชกอนหิน ดอกไม เมล็ดพืช นก ปลา เทียนและตึกรามอยางไร
คุณอาจตองการสรางคําอุปมาใหมๆ เพือ่ แสดงใหเห็นความจริง พระเยซูทรงใชคําอุปมาซึ่งเนน
ทีก่ ารตกปลา การปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวเปนตน เพราะวาผูฟงของพระองคเขาใจสิ่งเหลานี้ ผูฟงของ
คุณอาจไมเขาใจตัวอยางเหลานี้ก็ได
จงศึกษาสิง่ แวดลอมของคนไมรูหนังสือที่คุณกําลังสอน จงใชสภาพแวดลอมของเขาเพื่อสราง
คําอุปมาสมัยใหม ซึ่งแสดงใหเห็นความจริงจากพระคัมภีร

สรุป
จงเสนอขอความสั้นๆ ในตอนสรุปบทเรียนซึ่งสรุปความจริงสําคัญซึ่งคุณไดสอนไปแลว ตัว
อยางเชน ในการสอนประสบการณแหงการบังเกิดใหมใน ยอหน บทที่ 3 คุณอาจสรุปวา
“คุณตองบังเกิดใหม มันเปนความจริงฝายวิญญาณไมใชทางฝายราง
กาย คุณบังเกิดใหมทางวิญญาณโดยการสํานึกผิดและยอมรับพระเยซูเปนพระ
ผูชวยใหรอดของคุณ”

ถามคําถาม
เรียน

เมือ่ คุณสอนบทเรียนจบแลว จงถามคําถามเพื่อใหแนใจวาผูฟงเขาใจหลักการพื้นฐานของบท

เรียกใหตอบสนอง
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วิธหี นึง่ ทีจ่ ะแนใจวานักเรียนเขาใจขอความที่สอนคือการเรียกใหตอบสนอง ตัวอยางเชน ใน
ตอนสรุปบทเรียน ยอหน 3 จงถามวา “พวกคุณกี่คนที่ตองการมีประสบการณกับการบังเกิดใหมนี้?”
พระคัมภีรค อื ขอความที่พระเจาทรงนํามาใหคนเขียน เปนหนังสือที่บรรจุพระวจนะของพระเจา
ความปรารถนาของพระองคคือใหทุกคนสามารถอานพระวจนะได
ดวยเหตุนี้ ผูนําคริสเตียนหลายคนไดเขามีสวนรวมในการฝกอบรมการเขียนหนังสือ มีโปรแกรม
ซึง่ สอนคนไมรหู นังสือใหอานและเขียน เพื่อเขาจะไดสามารถอานขอความของพระเจาดวยตนเอง
ถาคุณสนใจทําเชนนี้ใหดูที่ “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้
แตจําไววา ไมจาเป
ํ นที่คนจะตองอานออกเขียนได เพื่อที่จะตอบสนองตอขาวประเสริฐ
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 13
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความคําวา “ไมรูหนังสือ”

3.

จงสรุปแนวทางที่ใหไวในบทนี้ในการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 13
1.

“จงใหคาสั
ํ ง่ สอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียน
รูมากขึ้น” สุภาษิต 9:10

2.

นักเรียนทีไ่ มรูหนังสือคือคนที่อานหรือเขียนภาษาของเขาเองไมได

3.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 160
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

จงหาคนทีไ่ มรหู นังสือและแบงปนขาวประเสริฐกับเขาโดยใชแนวทางที่ใหไวในบทนี้

2.

ถาคุณสนใจทีจ่ ะเริ่มตนโปรแกรมอานออกเขียนไดเพื่อชวยคนใหอานและเขียนภาษาของเขา
เอง จงเขียนไปที่ที่อยูตอไปนี้เพื่อขอขอมูล
Laubauch Literacy
Box 13
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Syracuse, N.Y. 13210
U.S.A.
3.

ถาคุณสนใจงานการแปลพระคัมภีร จงเขียนไปที่ตอไปนี้
Wycliff Bible Translators
Huntington Beach, CA. 92647
U.S.A.
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บทที่ 14
การฝกอบรมครู
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- บอกถึงความจําเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครู
- สรุปขัน้ ตอนในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรมครู
- อธิบายวาจะเกณฑนักเรียนใหเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร
- สรุปแนวทางในการดําเนินงานฝกอบรมครู
- สรุปแนวทางในการจัดใหครูที่อบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
- บอกวิธีที่จะประเมินผลครู

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“เพราะวาพระดํารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขา
พระองคไดใหเขาแลวและเขาไดรับไว และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระ
องค และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขาพระองคมา” ยอหน 17:8

คํานํา
พระเยซูทรงฝกอบรมสาวกและในตอนสรุปของการฝกอบรม ทรงตรัสวา
“เพราะวาพระดํารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น
พระองคไดใหเขาแลว” ยอหน 17:8

ขา

แผนการของพระคัมภีรในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ คือ “การสอนคนที่สัตยซื่อซึ่งสามารถสอน
ผูอื่นไดดวย” 2 ทิโมธี 2:2
ถาคุณตองการที่จะทําแผนการนี้ใหสําเร็จ คุณตองฝกอบรมครูอยางสมํ่าเสมอ บทเรียนนี้เกี่ยว
กับหัวขอของการฝกอบรมครู
ในบทนี้ มีการพูดถึงความจําเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครูและไดใหขั้นตอนที่นําไป
ปฏิบัติไดในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรม
ไดใหแนวทางไวดวยวา จะเกณฑนักเรียนใหมารับการฝกอบรมไดอยางไร จะดําเนินการฝกอบ
รมอยางไร และการใหครูที่ฝกอบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
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สิ่งที่จําเปนตองทําพื้นฐาน 2 ประการ
สิง่ ทีจ่ าเป
ํ นตองทําพื้นฐาน 2 ประการสําหรับการฝกอบรมครูในคริสตจักรคือ
1. การฝกอบรมกอนการรับใช
การฝกอบรมกอนการรับใชคือ การฝกอบรมที่ใหแกผูเชื่อกอนที่เขาจะเริ่มปรนนิบัติในคริสตจักร
ในฐานะครู เปนโปรแกรมการศึกษาซึ่งจะชวยใหรูวาจะสอนอยางไร
2. การฝกอบรมในระหวางการรับใช
การฝกอบรมในระหวางการรับใชคือ การอบรมที่ใหแกผูที่ปรนนิบัติอยูแลวในฐานะครูในคริสต
จักร การฝกอบรมจะชวยใหเขาพัฒนาของประทานในการสอน
พระเยซูทรงใหการฝกอบรมทั้ง 2 ประเภทแกสาวกของพระองค

การวางแผนโครงการการฝกอบรมครู
สิง่ ตอไปนี้คือขั้นตอนในการวางแผนโครงการการฝกอบรมครูในคริสตจักรของคุณ
1. ขอความรวมมือจากศิษยาภิบาลหรือผูนําฝายวิญญาณของคริสตจักร
2. ขอรองใหผทู ี่เปนครูที่มีประสิทธิภาพอยูแลวใหชวยเปนผูนําซึ่งจะสอนผูอื่น
3. ประชุมผูนําเหลานี้ เพื่อกําหนดสิ่งตอไปนี้
- วัตถุประสงคสําหรับโครงการฝกอบรม : กําหนดความตองการของครูที่มีอยูใน
ปจจุบนั และผูที่สามารถเปนครูได บอกวัตถุประสงคที่คุณตองการทําใหสําเร็จใน
โครงการฝกอบรมนี้
- กําหนดวัน เวลาและสถานที่สําหรับการฝกอบรม
- ผูน าซึ
ํ ่งจะสอนในโครงการฝกอบรม : ใครจะสอนอะไร เมื่อไร
- คุณสมบัติในการสมัครเขารับการฝกอบรม : คุณจะอนุญาตใหใครเขารับการฝก
อบรม เขาตองเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมแนนอน แตวาคุณอาจตองการกําหนดคุณ
สมบัตอิ นื่ ๆ อีก (ดูคําแนะนําใน “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้)
- มาตรฐานที่ตองการเพื่อใหจบโปรแกรม เขาตองมีคุณสมบัติอะไรบางเพื่อใหการ
ฝกอบรมสําเร็จสมบูรณ (ดูคําแนะนําใน “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึง
ชนิดตางๆ ของเหตุการณการฝกอบรม)
- ชนิดของกรณีการฝกอบรม ดู “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึงชนิด
ตางๆ ของกรณีการฝกอบรม
- งบประมาณ (คาใชจาย) สําหรับการฝกอบรมครู จะตองเสียคาใชจายเทาไร? เงิน
ทุนมาจากที่ไหน
- อุปกรณที่ตองใชในการฝกอบรม : คุณสามารถใชหลักสูตรนี้ไดในการฝกอบรมครู
คุณอาจเพิ่มเขาไปพิเศษกับการฝกอบรมเฉพาะของนิกายและหลักสูตรที่คุณวาง
แผนที่จะใช
4. เตรียมปฏิทนิ ของทัง้ ปและจดรายการการฝกอบรมทั้งหมดลงไวรวมทั้งวันที่ เวลาและสถานที่
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5. เตรียมคําอธิบายถึงงานรับใชใหแกครูซึ่งจะบอกถึงความรับผิดชอบของครูสําหรับผูที่กําลัง
พิจารณาที่จะเขารวมการฝกอบรม (ดู “เพื่อศึกษาตอไป”) ของบทนี้สําหรับตัวอยางคํา
อธิบายงานรับใชของครู
6. เตรียมคําปฏิญาณของครูสําหรับผูที่มีความสามารถเปนครูที่จะลงนามซึ่งเปนเอกสารที่
แสดงถึงการยอมตนผูกพันของผูท เี่ ปนครู (ดู “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อดูตัวอยาง
ของคําปฏิญาณตน)

การคัดเลือกผูที่จะเขาโครงการฝกอบรม
ขัน้ ตอนสําหรับการคัดเลือกคนที่จะเขาโครงการฝกอบรมครูมีดังนี้
1. เชิญครูทมี่ อี ยูในปจจุบันเขามารวมรับการอบรมในระหวางการรับใช
2. ประกาศในการนมัสการในคริสตจักรเกี่ยวกับการฝกอบรม ขอใหผูที่สามารถเปนครูได ซึ่งมี
ความสนใจมาติดตอกับคุณ
3. ติดตอเปนสวนตัวกับผูที่คุณรูจักหรือคนที่คุณไดสังเกตดูชีวิตของคนที่คุณเชื่อวามีของ
ประทานฝายวิญญาณในการสอน
4. ทบทวนดูผสู มัครซึ่งยังไมไดทําการสอนใหแนใจวา เขามีคุณสมบัติครบถวนตามที่คุณ
กําหนดไวสําหรับโครงการฝกอบรมครู
5. แจงแกผูที่มีคุณสมบัติใหรูถึงวันที่ เวลาและสถานที่ของการประชุมครั้งแรก

ดําเนินการฝกอบรม
ตอไปนี้คือแนวทางในการดําเนินการฝกอบรมครู
1. เริม่ การอบรมแตละครั้งใหตรงเวลา
2. เริม่ ดวยการอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปดจิตใจและความคิดของนักศึกษาใหเรียน
รูและทรงเจิมครูผูสอน
3. จดชือ่ นักเรียนทีเ่ ขา นักเรียนตองเขาชั้นเรียนในจํานวนภาคเรียนที่กําหนดให เพื่อจะไดเรียน
จบหลักสูตรได
4. จงแนใจวานักเรียนมีเอกสารประกอบการสอน
5. จัดหาสิง่ ชวยสอนที่จําเปน เชน อุปกรณโสตทัศนะศึกษา คูมือครูและอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
จงใชวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในหลักสูตรนี้
6. ใหมเี วลาสําหรับคําถามและคําตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณสอนไป
7. ใหการบานนักเรียนที่จะทําใหเสร็จกอนมาประชุมครั้งตอไป ซึ่งอาจรวมถึงการอาน การ
เขียน หรือการบานที่ใหไปสอน
8. จงรักษาเวลาทีต่ งั้ ไวสําหรับชั้นเรียนและปลอยนักเรียนตรงเวลา นอกจากวาพระวิญญาณ
บริสทุ ธิจ์ ะทรงนําใหทําสิ่งที่ตางออกไป
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วางตัวผูเปนครู
เปนครู

การฝกอบรมครูจะไมมีประสิทธิภาพนอกจากวาผูที่คุณอบรมจะไดถูกใชในตําแหนงของการ

ปรึกษาศิษยาภิบาล
เขาตองการครูใหสอนที่ตรงไหน?
ที่ใดที่เขาเชื่อวาคนแตละคนจะทํางานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพที่สุด
ศิษยาภิบาลคือ ผูนําที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร เขาตองรับผิดชอบตอโปรแกรมการสอน
ในคริสตจักร เขารับผิดชอบในการนําเอาของประทานและตะลันตของผูที่อยูในคริสตจักรมาใชดวย

วางคนไวตามการทรงเรียกและความสามารถ
พิจารณาดูความสามารถของคนที่วางไว เขาจะมีประสิทธิภาพในกลุมที่เขาตองสอนหรือไม?
พระเจาไดทรงเรียกเขาเปนพิเศษในกลุมเฉพาะนี้หรือไม?
ตัวอยางเชน อัครสาวกเปาโลมีความสามารถกับคนตางชาติ เพราะวาพระเจาทรงเรียกเขา
เพราะความสามารถและภูมิหลังสวนตัวดวย

วางคนไวตามความสนใจของอายุ
บางคนไมมคี วามสนใจในการสอนเด็กๆ คนอื่นอาจไมสะดวกใจที่จะสอนผูใหญ เราตองสอน
คนทุกอายุแตครูตองมีความสนใจหรือไมก็ไดรับการทรงเรียกใหทํางานกับกลุมอายุเฉพาะกลุม

ใหมีโอกาสที่นักเรียนจะไดฝกสอน
จงยอมใหครูใหมไดปรนนิบัติรับใชเปนครูแทนผูที่เปนครูปกติเมื่อเขาไมไดมาสอน ตอมาก็ให
เขาสอนหลายๆ บทเรียนในขณะที่ครูผูมีประสบการณสังเกตการณอยู หลังจากการสอนแลวผูสังเกต
การณจะแบงปนคําแนะนําที่มีประโยชนเปนการสวนตัวกับครูใหม

การประเมินผลครู
ภายหลังจากที่ครูไดรับใชในคริสตจักรแลว
งานรับใชของเขาควรไดรับการประเมินผลเปน
ระยะๆ พระเยซูกท็ รงทําเชนนี้กับสาวกของพระองคหลังจากที่พระองคไดสงเขาออกไปรับใช เขารายงาน
ทุกอยางที่เขาพูดและกระทําใหพระองคทราบ (มาระโก 6:7 และ 30)
การประเมินผลชวยใหรูปญหาและแกไขปญหาในการสอนได
และยังใหโอกาสแกผูนําฝาย
วิญญาณของคริสตจักรที่จะชวยครูเหลานี้ใหพัฒนาของประทานฝายวิญญาณในการสอน
วิธบี างประการในการประเมินผลครูมีดังนี้
วิธบี างประการในการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
1.
เราอาจประเมินผลครูโดยใชความชํานาญในบทที่ 11 “การประเมินผล” ของหลักสูตรนี้
ใหครูแตละคนทําการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
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2.
ประเมินผลบนพื้นฐานของคําอธิบายการรับใชนั่นคือเขาไดทําใหความตองการที่อยูใน
คําอธิบายงานรับใชสําหรับตําแหนงครูสําเร็จลงไดหรือไม
3.
เขายังคงรักษาคําสัญญาผูกพันตนของครู ซึ่งเขาลงนามไวหรือไม
4.
จงสังเกตขณะทีค่ ุณกําลังสอนบทเรียน ดูวาเขาสื่อสารพระวจนะของพระเจาแกนัก
เรียนอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เขาตองทําอะไรเพื่อพัฒนาวิธีนําเสนอบทเรียน? จงแบงปนขอเสนอ
แนะในทางบวกแกเขา
5.
ประเมินผล “ผล” ของเขา พระคัมภีรกลาววา “ผล” (ผลของการรับใช) สามารถพิสูจน
ได (ลูกา 6:43-44)

ขอควรจํา
การประเมินผลและการแกไขปญหาควรกระทําดวยวิธีแหงความรักและในทางบวก
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 14
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

คําจําเปนพื้นฐาน 2 ประการสําหรับการฝกอบรมครูคืออะไร?

3.

จงสรุปขั้นตอนในการวางแผนโปรแกรมฝกอบรมครู

4.

คุณสามารถคัดเลือกนักเรียนใหเขาในโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร?
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5.

จงสรุปแนวทางในการดําเนินการฝกอบรมครู

6.

จงสรุปแนวทางในการวางตัวครูที่รับการฝกอบรมแลวใหทํางานในคริสตจักร

7.

จงบอกวิธีการประเมินผลครู 5 ประการ
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 14
1.

“เพราะวาพระดํารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขาพระองคไดใหเขาแลวและ
เขาไดรบั ไว และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระองค และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขา
พระองคมา” ยอหน 17:8

2.

การฝกอบรมกอนที่จะรับใชกับการฝกอบรมในขณะที่กําลังรับใชอยู

3.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 166

4.

การคัดเลือกดูคําแนะนําในหนา 167

5.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 167

6.

เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 167

7.

คุณสามารถประเมินผลครูไดโดยการ
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- ใชความชํานาญที่ไดเรียนรูในบทที่ 11 ของหลักสูตรนี้
- ดูจากคําอธิบายที่กลาวถึงการรับใชของครู
- ดูวาเขารักษาคําปฏิญาณของครูอยูหรือไม
- โดยการสังเกตการณดูขณะที่เขาสอน
- โดยการสังเกตดู “ผล” ของการสอนของเขา
หนา 166

เพื่อศึกษาตอไป
แนวทางตอไปนี้สรุปถึงสิ่งที่คุณไดเรียนมาในบทเรียนนี้
1.

ลงรายการของวัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรมของคุณ

2.

กําหนดวันที่ เวลาและสถานที่ลงปฏิทินของป (ใชปฏิทินในการทํา)

3.

วางคุณสมบัติของผูที่ขอเขารวมโปรแกรม ตอไปนี้คือคําแนะนําบางประการ
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คุณสมบัติของผูสมัครเขาโปรแกรม
ผูสมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้
- เปนผูเชื่อที่บังเกิดใหม
- ทําตามแบบอยางของพระคริสตโดยการบัพติศมาในนํ้า
- เต็มลนดวยพระวิญญาณ
- มาคริสตจักรสมํ่าเสมอ (และ/หรือเปนสมาชิกของคริสตจักร)
- มีชื่อเสียงดีในคริสตจักรและในชุมชน
- มีคุณสมบัติตามพระคัมภีรในการเปนผูนํา
- แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความประพฤติแบบพระคริสตในชีวิตประจําวัน
4.

วางมาตรฐานสําหรับการสิ้นสุดโปรแกรม ตอไปนี้คือคําแนะนําบางประการ
มาตรฐานสําหรับการสิ้นสุดโปรแกรม
ผูสมัครควรตอง
- เขาชั้นเรียนการฝกอบรมทุกครั้งนอกจากจะมีขออางในดานความเจ็บปวยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งผูนํ าชั้น
เรียนอนุญาตแลว
- ทําการบานเสร็จทุกครั้ง
- ฝกสอนอยางนอยหนึ่งบทโดยมีผูนําคอยสังเกตการณอยู

5.

กําหนดชนิดของเหตุการณการฝกอบรมครู ตอไปนี้เปนคําแนะนําบางประการ
ฝกอบรมสั้นๆ ซึ่งเปนสวนของการประชุมครูในเวลาปกติ ถาครูของคริสตจักรพบปะกันประจําจงใชสวนหนึ่ง
ของการประชุมสําหรับการฝกอบรมครูในขณะที่รับใชอยู
ระหวางชั่วโมงรวีวารศึกษา ถาคริสตจักรของคุณมีชั่วโมงรวีวารศึกษา จงฝกอบรมครูใหมในชั้นเรียนพิเศษ
ซึ่งจัดขึ้นในชั่วโมงดังกลาว
การสอนดวยตนเอง
ศึกษาสวนตัว

ใหคนที่มีความสามารถเปนครูไดมีคูมือนี้และใหเขาทําบทเรียนใหเสร็จโดยการ

ฝกอบรมหนึ่งคืน พบปะกันหนึ่งคืนในหนึ่งสัปดาหเพื่อฝกอบรม
อบรมเปนลําดับ
สัปดาหใดสัปดาหหนึ่ง

พบปะกันในการประชุมที่จัดเปนลําดับเพื่อฝกอบรมเชน วันจันทรถึงวันศุกรของ

การเขาคาย นําครูไปคายเพื่อฝกอบรม
ตัวตอตัว มอบหมายใหครูที่มีประสบการณฝกอบรมครูใหมเปนการตัวตอตัว
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ฝกอบรมรวมกัน บางทีหลายๆ คริสตจักรในชุมชนอาจตองการวางแผนการฝกอบรมรวมกัน ซึ่งครูทุกคนใน
นิกายของเขามารวมกันเพื่อสามัคคีธรรมและเพื่อรับการฝกอบรม
ฝกอบรมโดยใชโสตทัศนูปกรณ
ถาคุณมีอุปกรณเชน เทป หรือวีดีโอ จงบันทึกการฝกอบรมไวแลวให
นักเรียนศึกษาดวยตนเองอยางอิสระ
6.

เลือกผูนําซึ่งจะสอน สอนเรื่องใดบางและจะสอนเมื่อใด จงใชแผนผังนี้
ชื่อครู

7.

วันที่

วิชาที่จะสอน

คุณจะใชเนื้อหาการฝกอบรมอะไรบาง?
ชื่อของวิชา
ชื่อของผูพิมพ/ที่อยู

คาใชจายตอคน
8.

9.

บาท

เตรียมงบประมาณ
จะเสียคาใชจายเทาไรในการประชาสัมพันธโครงการ

บาท

อุการณการสอนจะเสียคาใชจายเทาไร

บาท

รายจายอื่น

บาท

จงเตรียมการบรรยายงานรับใชซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของครูที่มีความสามารถสอน
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ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม
ตัวอยางคําบรรยายถึงงานรับใช
ครูสอนชั้นผูใหญ
ตําแหนงงานรับใช
ครูสอนชั้นผูใหญ
การบรรยายงานรับใช
ครูสอนพระคัมภีรชั้นผูใหญจะมีความรับผิดชอบดังนี้
- เตรียมและสอนชั้นเรียนประจําสัปดาห
สถานที่
วันที่
เวลา
- คัดเลือกสมาชิกใหมมาเขาชั้นเรียน
- ติดตอนักเรียนที่ขาดเรียนและสมาชิกที่ไมกระตือรือลนเพื่อดูวามีปญหาอะไร รับใชแกเขาและนําเขา
กลับมาเปนสมาชิกที่สนใจตอไป
- นําสมาชิกที่ยังไมไดรับความรอดมาหาพระเยซูคริสต
- รับใชตอความตองการฝายวิญญาณของสมาชิกในชั้นเรียนซึ่งเปนผูเชื่ออยูแลว นําเขาใหเติบโตฝาย
วิญญาณและพัฒนาขึ้น เตรียมเขาใหพรอมสําหรับการรับใช
- หนุนใจสมาชิกในชั้นเรียนใหเปนสวนที่กระตือรือลนในสามัคคีธรรมทั้งหมดของคริสตจักร
- จัดทําบันทึกของคริสตจักรที่เกี่ยวกับชั้นเรียนนี้เชน บันทึกการเขาเรียน ฯลฯ
คุณสมบัติเฉพาะตัว
- ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหทํางานรับใชในดานนี้
- มีคุณสมบัติของการเปนผูนําตามพระคัมภีร
- เรียนจบหลักสูตรฝกอบรมครูที่คริสตจักรจัดให
- มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เปนสมาชิกที่กระตือรือลนในคริสตจักร
- ดําเนินชีวิตสอดคลองกับหลักขอเชื่อของคริสตจักร
- ใหการสนับสนุนและสอดคลองกับผูนําของคริสตจักร
ยอมผูกพันตนในดานเวลา
-

มีเวลาเตรียมตัวเพื่อเขาสอนชั้นเรียนเปนปกติ
มีเวลาสําหรับชั้นเรียนเปนปกติคือ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
เขาประชุมทีมงานประจําเดือน
เขาชั้นฝกอบรมครูที่กําลังรับใชอยูเปนประจําป
มีเวลาสําหรับการสมาคมสวนตัว การสามัคคีธรรม ติดตามผลและรับใชแกนักเรียน
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เตรียมคําปฏิญาณเพื่อการผูกพันตนของครู ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม
คําปฏิญาณของครู

โดยที่ขาพเจาไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวและขณะนี้ดําเนินชีวิตในความสัมพันธกับ
พระองค ขาพเจาสํานึกดีวาการรับใชพระคริสตและพระวจนะของพระองคตอผูอื่นเปนการทรงเรียกอันยิ่งใหญ ใน
ฐานะที่ขาพเจาผูกพันตนเองเปนครูและพึ่งพาความชวยเหลือและการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขาพเจาขอปฏิญาณวา
- ขาพเจาเห็นดวยกับหลักขอเชื่อของคริสตจักรและจะไมสอนสิ่งใดที่ขัดแยงกับหลักขอเชื่อนี้
- ขาพเจาจะจัดเวลาสวนตัวเพื่อการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร
- ขา พเจา จะอธิษ ฐานอยา งจริง ใจเพื่อ ใหนักเรียนกลับ ใจและเพื่อ ใหผูที่ เปนคริ สเตียนไดเติบโตฝาย
วิญญาณ
- ขาพเจาจะใชเวลาอยางสัตยซื่อในการเตรียมบทเรียนแตละบท และจะเตรียมตัวเองฝายวิญญาณโดย
การมีชีวิตตามความจริงในพระคัมภีรที่ขาพเจาสอน
- ขาพเจาจะสัตยซื่อตอตําแหนงการสอนของขาพเจาในคริสตจักร
- ขาพเจาจะสอนในชั้นโดยใชพระวจนะของพระเจา สงเสริมการศึกษาพระคัมภีรของนักศึกษาและหนุน
ใจใหเขามีสวนรวมอยางกระตือรือลนในชั้นเรียน
- ขาพเจาจะเขารวมและสงเสริมการปรนนิบัติรับใชของคริสตจักรและจะสนับสนุนดานการเงินของคริสต
จักรและดวยคําอธิษฐาน
- ขาพเจาจะเขารวมการประชุมของแผนกในคริสตจักร นอกเสียจากวามีเหตุจําเปนบางประการที่ขาพเจา
จะใหเหตุผลตอพระเจาได
- ถาขาพเจาไมสามารถทําความรับผิดชอบใหสําเร็จดวยเหตุผลบางประการ ขาพเจาจะปรึกษากับผูนํา
และยอมมอบชั้นเรียนคืนถาเขาแนะนําใหทําเชนนั้น
ชื่อ

วันที่
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บทที่ 15
คํานําสูการเทศนา
วัตถุประสงค
เมือ่ คุณเรียนบทนี้จบลงแลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “เทศนา”
- บอกถึงหัวขอที่การเทศนาพระคัมภีรควรเนน
- อธิบายถึงความสําคัญของการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาเมื่อเทศนาพระวจนะ
- บอกถึงคําเตือน 6 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตผทู ี่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไม
ไดยนิ ถึงพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขา
ฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไป
ประกาศอยางไรได ตามที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคนเหลานั้นที่นําขาวดี
มา ชางงามจริงๆ หนอ” โรม 10:14-15 ก.

คํานํา
บทนีแ้ นะนําหัวขอของการเทศนาพระคัมภีร ใหคําจํากัดความของคําวาเทศนา บอกถึงหัวขอของ
การเทศนาพระคัมภีร อธิบายความสําคัญของการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาเมื่อคุณเทศนาและบอก
ถึงคําเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา
ในบทตอไปคุณจะเรียนวาจะวางแผนคําเทศนาจากพระคัมภีรไดอยางไร

การสอนและการเทศนา
คุณไดเรียนรูแลวถึงคําจํากัดความของ “การสอน” ในบทที่ 1 ของหลักสูตรนี้วา
การสอนคือกริยาของการสอนแนะนําผูอื่น รวมถึงการแสดงใหเห็น การสําแดง การบอกกลาว
การสงผานความรู การฝกอบรมและนําพาการศึกษาของผูอื่น
ตอไปนี้คือการจํากัดความของคําวา “เทศนา”
“การเทศนาคือ กิริยาอาการของการสงมอบคําพูด (คําเทศนาหรือการตรวจสอบอยางเปนระบบ
ของหัวขอนั้น) ซึ่งสอนผูอื่นอยางเปนทางการ”
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การเทศนาก็คลายคลึงกับการสอนตรงที่วิธีทั้งสองสื่อสารความจริงของพระวจนะพระเจาแกผูอื่น
คุณจะเรียนตอไปวาการเตรียมคําเทศนาก็คลายคลึงกับการเตรียมบทเรียนที่จะสอน แตการเทศนาและการ
สอนมักจะแตกตางกันตรงวิธีของการสอน และรูปแบบของการสงผานคําพูดออกไป

การรวมการเทศนาและการสอน
การแบงปนขาวประเสริฐใหไดผลจะรวมเอาการเทศนาและการสอนเขาดวยกัน
พระเยซูทรงสอนและทรงเทศนา
“พระเยซูจงึ เสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” มัทธิว 9:35
(ดูทมี่ ัทธิว 4:17, 23, 9:35, 11:1,5, มาระโก 1:14, 38-39, 2:2, ลูกา 4:43-44, 9:6, 20:1, 1
เปโตร 3:19, 4:6)
พันธกิจสําคัญประการหนึ่งของพระเยซูคือ การเทศนา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได
ทรงเจิมตัง้ ขาพเจาไว เพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูที่ถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของ
พระเปนเจา” ลูกา 4:18-19

หัวขอของคําเทศนา
เชนเดียวกับการสอน การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา ตัวอยางเชน ในคํา
เทศนาของเปโตรในกิจการบทที่ 2, 12 ขอใน 23 ขอ เปนคําที่อางอิงจากพันธสัญญาเดิม
การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนที่
การสํานึกผิดและการใหอภัยบาป
“และจะตองประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค
กลับใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:47
6:12

“ฝายเหลาสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศใหกลับใจเสียใหม”
(ดู กิจการ 13:38, 14:15 ดวย)

ใหเขา
มาระโก
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ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํา
พยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14
(ดู มัทธิว 9:35; ll:5; มาระโก l:l4; l6:l5; ลูกา 4:l8; กิจการ 8:l2; 14:7,2l; l6:l0; 20:25;
โรม l:l5; l5:l9-20; 1 โครินธ l5:l; 2 โครินธ 2:l2; l0:l4; ll:7; โคโลสี l:23; 1 เธสะโลนิกา 2:9 ดวย)
การฟนจากความตาย
“...ทานทั้งสองไดสั่งสอนและประกาศแกคนทั้งหลายถึงเรื่องการเปนขึ้น
มาจากความตาย” กิจการ 4:2
(ดูกิจการ 17:3, 18 ดวย)
พระวจนะของพระเจา
“และคนเปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได
พระองคจึงเทศนาขาวนั้นใหเขาฟง” มาระโก 2:2
“แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย
พระวจนะนั้นคือขาว
ประเสริฐทีไ่ ดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว” 1 เปโตร 1:25
(ดูกิจการ 8:4,25; 13:5; l4:25; l5:35-36; l7:l3; 2 ทิโมธี 4:2; ทิตัส l:3 ดวย)
ถอยคําแหงความเชื่อ
“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํานั้นอยูใกลทาน อยูในปาก
ของทานและอยูในใจของทาน”
(คือคําซึ่งกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น)” โรม 10:8
(ดู กาลาเทีย 1:23 ดวย)

ทุกสิง่ ทุกอยางที่เกี่ยวกับพระเยซู
“ทัง้ ประกาศแผนดินของพระเจา
เจา” กิจการ 28:31

และสั่งสอนสิ่งทั้งหมดเรื่องพระเยซูคริสต
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“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กนอยกวาคนเล็ก
นอยทีส่ ุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด
ทรงใหขาพเจาประกาศแกคนตางชาติถึง
ความไพบูลยของพระคริสตอันหาที่สุดมิได” เอเฟซัส 3:8
(ดู กิจการ 5:42; 8:5,35; 9:20; l7:3,l8; โรม l6:25; 2 โครินธ l:l9; 4:5, โคโลสี l:28 ดวย).
สันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต
“เรือ่ งทีพ
่ ระองคไดทรงฝากไวกับพวกอิสราเอลคือ
เรือ่ งสันติสุขโดยพระเยซูคริสต” กิจการ 10:36

ทรงประกาศขาวดี

ไมกางเขน
“คนทัง้ หลายทีก่ าลั
ํ งจะพินาศก็เห็นวากางเขนเปนเรื่องโง
กําลังจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา” 1 โครินธ 1:18

แตพวกเราที่

(ดู 1 โครินธ 1:17-22 ดวย)

การสําแดงของฤทธิ์อํานาจ
การสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระเจาตองตามมาพรอมกับการเทศนาเชนเดียวกับการสอน
“พระเยซูจงึ เสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” กิจการ 9:35
เปาโลกลาววา
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต
เปนคําซึง่ ไดแสดงวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของทานจะไมได
อาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4-5
(ดู มาระโก 1:39, ลูกา 9:6, โรม 15:19, 1 โครินธ 1:17-18)

การสําแดงฤทธิอ์ านาจเป
ํ
นสิ่งสําคัญเพราะเปนเครื่องยืนยันคําเทศนาพระวจนะใหหนักแนน
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“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่
ประกอบนั้น” มาระโก 16:20

ผูเทศนา
ในตอนตนของหลักสูตรนี้ เราไดอธิบายถึงคุณสมบัติสวนตัวที่ควรเห็นชัดในชีวิตของผูเปนครู
คุณสมบัตเิ ดียวกันนี้ก็ควรอยูในชีวิตของผูที่เทศนาขาวประเสริฐดวย
โคโลสี บทที่ 1 บอกถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 ประการของผูเทศนาขาวประเสริฐดังนี้
เขาเปนผูรับใชของพระคริสต
“ผูร ับใชที่สัตยซื่อของพระคริสต” (ขอ 7 ภาษาไทยไมมี) พระคริสตตองไดรับการยกยองในคํา
เทศนาทุกแหงของเขา
เขาเปนผูรับใชแหงขาวประเสริฐ
“ซึง่ ขาพเจาเปาโลเปนผูรับใชในการประกาศขาวประเสริฐนั้น” (ขอ 23)
เขาเปนผูรับใชของคริสตจักร
“ขาพเจาไดมาเปนผูรับใชของคริสตจักร” (ขอ 24-25)

คําเตือนจากพระคัมภีร
ตอไปนีค้ อื คําเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา
ผูเ ทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศนา
“ฉะนัน้ ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนาวา
ไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา” โรม 2:21
“แตขา พเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได” 1
โครินธ 9:27
ถาคุณไดรับการทรงเรียกใหเทศนา คุณไมอาจเลือกที่จะไมทํา
การเทศนาไมใชการยกเวนจะทําก็ไดหรือไมทําก็ไดสําหรับผูที่พระเจาทรงเรียกเปนพิเศษใหกระทํา
“เพราะการทีข่ า พเจาประกาศขาวประเสริฐนั้น ขาพเจาไมมีเหตุที่จะอวด
ได เพราะจําเปนที่ขาพเจาจะตองประกาศขาวประเสริฐ ถาขาพเจาไมประกาศ
วิบตั จิ ะเกิดแกขาพเจา”
1 โครินธ 9:16
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การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา
แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซึ่งขัด
กับขาวประเสริฐทีเ่ ราไดประกาศแกทานไปแลวนั้น ก็จะตองถูกแชงสาป
ตามทีเ่ ราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวา ถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอื่นแกทาน ทีข่ ดั กับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูก
แชงสาป” กาลาเทีย 1:8-9
ตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง
เปาโลอธิบายแรงจูงใจในการเทศนาขาวประเสริฐไวใน ฟลิปป 1:15-18 จงอานขอความนี้ในพระ
คัมภีร เปาโลกลาวไววา
“ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสตดวยจิตใจริษยาและทุมเถียงกัน
แตก็มีคนอื่นที่ประกาศดวยใจหวังดี” ฟลิปป 1:15

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “เทศนา”

3.

การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนหัวขออะไรบาง
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4.

จงบอกคําเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนาซึ่งอธิบายไวในบทนี้

5.

เหตุใดการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาจึงสําคัญเมื่อคุณเทศนาพระวจนะ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 15
1.

“แตผทู ยี่ งั ไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อ
ในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได ตามที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคน
เหลานัน้ ทีน่ าข
ํ าวดีมา ชางงามจริงๆ หนอ” โรม 10:14-15 ก.

2.

การเทศนาคือ กริยาอาการของการสงมอบคําพูด (คําเทศนาหรือการตรวจสอบหัวขอนั้นๆ อยาง
ละเอียด) ซึ่งสอนผูอื่นอยางมีรูปแบบเปนทางการ

3.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 177

4.

หนา 179
- ผูเ ทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศน
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- ถาคุณถูกเรียกเปนพิเศษใหเทศนา คุณจะหลีกเลี่ยงไมได
- การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา
- แรงจูงใจในการเทศนาตองถูกตอง
5.

เพราะวาการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจายืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค

เพื่อศึกษาตอไป
จงศึกษาขออางอิงพระคัมภีรเหลานี้ ซึง่ เกีย่ วกับการเทศนา
ขออางอิงในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเทศนา
สดุดี 40:9; ปญญาจารย l:l,2,12; 7:27; 11:8-l0; อิสยาห 6l:l; เนหะมีย 6:7.
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ขออางอิงในพันธสัญญาใหมถึงผูเทศนาในพันธสัญญาเดิม
มัทธิว 12:41; ลูกา ll:32; 2 เปโตร 2:5
ขออางอิงในพันธสัญญาใหมเกี่ยวกับการเทศนา
มัทธิว 3:l, 4:l7,23; 9:35; l0:7,27; ll:l,5; l2:4l; 24:14,4l; 26:l3
มาระโก l:4,7,14,38-39; 2:2; 3:l4; 6:l2; l4:9; l6:l5,20;
ลูกา 3:3,l8; 4:l8-19,43-44
กิจการ 3:20; 4:2; 5:42; 8:4,5,12,25,35,40; 9:20,27; l0:36-37,42; ll:l9-20; l3:5,24,38,42;
l4:7,l5,2l,25; l5:2l,35-36; l6:6,l0; l7:3,l3,l8; l9:l3; 20:7,9,25
โรม l:l5; 2:2l; l0:8-l5; l5:l9-20; l6:25
1 โครินธ l:l7-l8; 2:4; 9:l4-l6,l8,27; l5:l-2,11,12,14
2 โครินธ l:l9; 2:l2; 4:5; l0:l4; l0:l6; ll:4,7
กาลาเทีย l:8,9,ll,l6,23; 2:2; 3:8; 4:l3; 5:ll
เอเฟซัส 2:l7; 3:8; ฟลิปป l:l5-l8; โคโลสี l:23,28; 1 เธสะโลนิกา 2:9; 1 ทิโมธี 2:7; 3:l6; 2 ทิ
โมธี l:ll; 4:l7; ทิตัส l:3; ฮีบรู 4:2,6; 1 เปโตร l:l2,25; 3:l9; 4:6; 2 เปโตร 2:5
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บทที่ 16
วางแผนคําเทศนา
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- สรุปขัน้ ตอนพื้นฐานในการวางแผนคําเทศนา
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของการเทศนาหัวขอ
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของการเทศนาตามเนื้อหา
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของการเทศนาแบบอรรถาธิบาย
- วางแผนคําเทศนา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาส
และไมมโี อกาส ใหชักชวนดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอ
ในการสั่งสอน” 2 ทิโมธี 4:2

คํานํา
ในบทนี้ คุณจะเรียนวาจะเทศนาจากพระคัมภีรอยางไร
คุณจะไดเรียนหลักการพื้นฐานของการเทศนาโดยศึกษาคําเทศนาบางตอนและคําเทศนาที่เกิด
ผลมากที่สุดของนักเทศนตลอดประวัติศาสตรของคริสตจักร
คุณจะคนพบวาการเทศนาและการสอนมีสิ่งที่คลายคลึงหลายวิธีแตตางกันในการนําเสนอและวิธี
ในการเทศนหรือสอน
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การเทศนาและการสอน : มีความแตกตางกันอยางไร?
การเทศนาและการสอนมักจะแตกตางกันตามวิธีดังตอไปนี้

วิธีการ
วิธกี ารทีเ่ รียกรองใหผูฟงเขามีสวนรวมมักจะไมคอยใชกันในการเทศนา ตัวอยางเชน มักจะไมมี
การสนทนาหรือคําถามคําตอบในขณะที่คุณเทศนา
เหตุผลก็คอื การเทศนามักจะมีผูคนฟงเปนจํานวนมาก โดยเหตุนี้เองวิธีการนําเสนอจึงเปนรูปแบบ
ทางการ

วิธีการเทศนหรือสอน
เด็กๆ

ในการสอน คนมักจะถูกแบงออกเปนกลุมอายุตางๆ ชั้นเรียนอาจเปนผูใหญทั้งหมด วัยรุนหรือ

แตการเทศนมกั จะประกอบดวยคนอายุตางๆกัน ผูฟงไมถูกแบงออกเปนกลุมอายุเหมือนที่ปฏิบัติ
กันในการศึกษาวันอาทิตยหรือกลุมศึกษาของคริสตจักร
ดวยเหตุนี้เอง คุณจึงตองดัดแปลงวิธีการเทศนาใหอยูในระดับของคนทั่วไป อยาใหคําเทศนายาก
เกินไปจนเด็กๆ และวัยรุนไมเขาใจ ในขณะเดียวกันก็อยาทําใหมันงายจนผูใหญไมสนใจฟง

หลักสูตร
โรงเรียนวันอาทิตยและโรงเรียนของคริสตจักรมักมีหลักสูตรนําทางไวซึ่งจะทําใหคุณมีหัวขอและ
คําอธิบายบทเรียนที่คุณจะใชสอน
ซึ่งไมเปนเชนนีส้ ําหรับการเทศนา ดวยการทรงนําของพระเจาคุณตองตัดสินใจเองวาจะสื่อขอ
ความชนิดใดและมีเนื้อหาสาระอยางใด

เตรียมคําเทศนา
ขั้นตอนพื้นฐานในการเตรียมคําเทศนาก็คลายคลึงกับการที่คุณไดเรียนรูมาแลวในการวางแผน
การสอน คุณควรตองทําดังนี้
- เตรียมตัวคุณเองในฝายวิญญาณ
- วิเคราะหผูฟง
- วางวัตถุประสงค
โครงสรางพืน้ ฐานของคําเทศนาเปนไปตามบทเรียนวาดวยการสอน
คําเทศนาของคุณควร
ประกอบดวย
- หัวขอ
- คํานํา
- เนื้อหา
- การนําไปใช
- บทสรุป
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(จงทบทวนบทที่ 10 “การวางแผนบทเรียน”)
เชนเดียวกับทีค่ ุณทําในการสอน คุณตองเรียกความสนใจของผูฟง คุณตองเสนอบทเรียนตาม
ลําดับ คุณตองใหคําเทศนาของคุณนําไปใชกับชีวิตและการรับใชได และคุณตองเรียกใหมีการตอบสนอง
ตอพระวจนะของพระเจาที่เปดเผยออกมา

คําเทศนาประเภทตางๆ
จากการศึ ก ษาคํ าเทศนาในพระคัม ภี ร และคํ าเทศนาของนั ก เทศน ที่ยิ่ ง ใหญตลอดทั้งประวัติ
ศาสตรคริสตจักร เราจะพบวามีคําเทศนาอยู 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คําเทศนาแบบหัวขอ
คําเทศนาแบบหัวขอ มุงเนนที่หัวขอเฉพาะอยางเชน ผลฝายวิญญาณ การตอสูฝายวิญญาณ
ของประทานฝายวิญญาณ เปนตน
จะวางแผนคําเทศนาแบบหัวขอไดอยางไร?
1. ตัดสินดูหวั ขอทั่วไปของคําเทศนา ตัวอยางเชน “การอธิษฐาน” อาจเปนหัวขอที่คุณเลือก
2. ตัดสินดูหวั ขอเฉพาะวา การอธิษฐานที่คุณจะเทศนนั้นอยูในเรื่องอะไร ซึ่งอาจเปนดังนี้
- ความจําเปนของการอธิษฐาน
- คําตอบตอการอธิษฐาน
- คุณคาของการอธิษฐาน
- การอธิษฐานเผื่อ
- เวลาในการอธิษฐาน
- การอธิษฐานในครอบครัว
- ฤทธิอ์ านาจของการอธิ
ํ
ษฐาน
- อุปสรรคของการอธิษฐาน
- วิธขี องการอธิษฐาน
- การอธิษฐานที่นําไปปฏิบัติได
- จุดประสงคของการอธิษฐาน
- ทาทีในการอธิษฐาน
- ผลของการอธิษฐาน
- สถานทีใ่ นการอธิษฐาน
- เงือ่ นไขของการอธิษฐาน
- การนมัสการโดยการอธิษฐาน
- ปญหาของการอธิษฐาน
- ทาทางในการอธิษฐาน
- อธิษฐานในพระวิญญาณ
- สิทธิพิเศษของการอธิษฐาน
- การอธิษฐานอยางพากเพียรพยายาม
- ความเชื่อและการอธิษฐาน
- สิง่ ทีเ่ ดนเปนเลิศของการอธิษฐาน
- ขอบเขตของการอธิษฐาน
คุณตองตัดสินดูวาจะเอาหัวขอเฉพาะหัวขอใดสําหรับคําเทศนาของคุณ คุณไมอาจที่จะครอบ
คลุมทุกๆ แงมมุ ของหัวขอ เพราะวาตามที่คุณเห็นในตัวอยางนี้ มีหัวขอมากมายในเรื่องราวของพระคัมภีร
หัวขอทีค่ ณ
ุ เลือกจะเปนชื่อเรื่องของคําเทศนาของคุณ ตัวอยางเชน คุณอาจเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับ
“อุปสรรคที่มีตอการอธิษฐาน”
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3. จงวิจยั ทุกอยางที่พระคัมภีรกลาวถึงเรื่องราวที่คุณไดเลือก ถาคุณมีอุปกรณชวยในการ
วิเคราะหวจิ ยั พระคัมภีร เชน หนังสือศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษาคํา จงใช
อุปกรณเหลานี้ในการศึกษาของคุณ
4. พัฒนาโครงสรางโดยทําตามโครงสราง 4 ตอนงายๆ ที่คุณไดเรียนมาในบทที่ 10 เกี่ยวกับการ
วางเผนบทเรียนคือ
- คํานํา
- ตัวเนื้อเรื่อง
- การนําไปใช
- การสรุป
ตัวอยางของคําเทศนาแบบหัวขอ
โดยการใชตัวอยางเรื่อง “อุปสรรคของการอธิษฐาน” โครงรางคราวๆ ของคุณอาจเปนดังนี้
ชื่อเรื่อง อุปสรรคของการอธิษฐาน
คํานํา เนนทีป่ ญ
 หาทีผ่ ูคนสวนมากประสบคือ การอธิษฐานที่ไมไดรับคําตอบและคําถามที่วา
เหตุใดคําอธิษฐานจึงไมไดรับคําตอบ
สิง่ นีจ้ ะทําใหคนสนใจฟง เพราะวาทุกคนตางก็ประสบปญหาเชนนี้
ตัวเนื้อเรื่อง
อธิบายถึงอุปสรรคของคําอธิษฐานที่บอกไวในพระวจนะของพระเจาคือ
- มีแรงจูงใจและคํารองขอที่ผิด : ยากอบ 4:2-3
- มีความบาปบางชนิด : อิสยาห 59:1-2
- มีรูปเคารพในใจ : เอเสเคียล 14:1-3
- มีวญ
ิ ญาณแหงการไมใหอภัย : มาระโก 11:25
- ความเห็นแกตัว : สุภาษิต 21:13
- ปฏิบัติตอคูสมรสอยางไมถูกตอง : 1 เปโตร 3:7
- มีความชอบธรรมของตนเอง : ลูกา 18:10-14
- ความไมเชื่อ : ยากอบ 1:6-7
- ไมไดดํารงอยูในพระคริสตและในพระวจนะของพระองค : ยอหน 15:7
การนําไปใช
1. อธิบายวาคําอธิษฐานที่ไมไดรับคําตอบจะปดกั้นสิ่งตอไปนี้
a. ชีวิตครอบครัว
b. การพัฒนาฝายวิญญาณสวนตัวของเรา
c. งานรับใชของเรา
2. ขอใหผูฟงนําเอาความจริงเหลานี้ไปใชแตละคน
a. มีอปุ สรรคอะไรบางที่ปดกั้นการอธิษฐานของขาพเจา
การสรุป
1. สรุปถึงอุปสรรคของการอธิษฐานตามที่อธิบายแลว
2. เรียกใหมีการสารภาพและสํานึกผิดตอสิ่งที่เปนอุปสรรคในการอธิษฐาน
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ประเภทที่ 2 คําเทศนาแบบเนื้อหา
ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความสําคัญจากพระคัมภีรทําใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ
เนือ้ หาของบทนั้น สวนทีเ่ หลือของขอความถูกสรางขึ้นบนความจริงศูนยกลาง
จะวางแผนคําเทศนาแบบเนื้อหาไดอยางไร?
1. เลือกเนื้อเรื่อง
2. สรางชื่อเรื่องคําเทศนาจากเนื้อเรื่อง
3. ศึกษาเนือ้ หาโดยละเอียด แลวศึกษาขอความอื่นๆ จากพระคัมภีรที่เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องที่
คุณเลือกมา
ถาคุณมีอปุ กรณการวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือ
ศึกษาคํา จงใชอุปกรณเหลานี้เพื่อวิจัยเนื้อเรื่องตอไป
4. สรางโครงรางใหเปนไปตามโครงสรางงายๆ 4 สวนที่คุณเรียนมาในบทที่ 10 เรื่องการวาง
แผนบทเรียน
ตัวอยางของคําเทศนาประเภทเนื้อหา
คําเทศนาของเปโตรในกิจการ 2:14-36 เปนตัวอยางที่ดีของประเภทนี้ ถาเปโตรมีหัวขอ (ชื่อเรื่อง)
สําหรับคําเทศนา ก็นาจะเปน
“นี่คือวันนั้น”
“แตเหตุการณนี้เกิดขึ้นตามคําซึ่งโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาวไววา
พระเจาตรัสวา ในวาระสุดทาย เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของ
เราโปรดประทานแกมนุษยทั้งปวง
บุตราบุตรีของทานทั้งหลายจะกลาวคํา
พยากรณ คนหนุมของทานจะเห็นนิมิต และคนแกจะฝนเห็น ในคราวนั้นเราจะ
เทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเราบนทาสาทาสีของเราและคนเหลานั้นจะ
กลาวคําพยากรณ” กิจการ 2:16-18

เขา

คํานํานีท้ าให
ํ คนสนใจฟง

เพราะวาเขากําลังเฝาดูวาขอความนี้จะสําเร็จลงไดตอหนาตอตาของ

ตัวเรื่อง
ตัวเรือ่ งของคําเทศนาของเปโตร มุงเนนที่เรื่องราว
1. เขาเสนอภูมิหลังประวัติศาสตรของขอความซึ่งสําเร็จลงในวันนั้น
2. เขาแสดงใหเห็นวาขอความนี้มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรของอิสราเอลและตอพระ
เยซูอยางไร
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การนําไปใช
เขานําไปใชเปนการสวนตัว
“ดวยวาพระสัญญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และ
แกคนทัง้ หลายที่อยูไกล คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราทรงเรียก
มาเฝาพระองค” กิจการ 2:39
การสรุป
เขาเรียกใหมีการตอบสนอง
“ฝายเปโตรจึงกลาวแกเขาวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซูคริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย
แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” กิจการ 2:38
และที่ประชุมตอบสนอง
“คนทัง้ หลายทีร่ บั คําของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก
ประมาณสามพันคน” กิจการ 2:41

ประเภทที่ 3 คําเทศนาแบบอรรถาธิบาย (expository)
“อรรถาธิบาย” คือ ชือ่ ทีก่ ลาวถึงวิธีการเทศนาซึ่งเนนที่ขอความของพระคัมภีรและอธิบายขอ
ความนั้นโดยละเอียด ทีละขอ
คําวา expository หมายถึง นําออกมาและตรวจสอบสวนตางๆ ทัง้ หมด อธิบายใหชัดเจน
อรรถาธิบาย เปนการเทศนาที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกมากกวาการเทศนาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อ
หา มุง เนนทีห่ วั ขอเฉพาะหรือขอความนั้นๆ ของพระคัมภีร โดยอธิบายอยางละเอียดทีละขอและแมแต
อธิบายลงลึกไปถึงความหมายของคําที่สําคัญๆ
การเทศนาแบบอรรถาธิบายอาจเนนที่ชีวประวัติ ศึกษาขอพระคัมภีรทีละขอ ทั้งหมดที่บันทึก
เกีย่ วกับบุคคลในพระคัมภีรที่เลือกมา
โดยเหตุทกี่ ารเทศนาแบบอรรถาธิบายนั้นใหรายละเอียดมาก จึงมักทําใหเกิดขอความตอเนื่อง
เปนอันดับ เปนไปไมไดที่จะอธิบายทุกอยางในขอความหนังสือหรือตัวบุคคลในพระคัมภีรในคําเทศนา
ครั้งเดียว
คําเทศนาแตละครั้งในลําดับเชนนี้ควรมีสัมพันธตอกัน เมื่อคุณเริ่มคําเทศนาแตละครั้งคุณควรรูวา
มันมีความสัมพันธกับคําเทศนาที่เทศนไปแลวอยางไร คุณทําไดโดยสรุปสั้นๆ ถึงขอความที่แลวและ
อธิบายวามันเกี่ยวของกันอยางไรกับคําเทศนาตอนนี้
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แมวา คําเทศนาแตละครั้งควรมีความสัมพันธตอกัน แตวาคําเทศนาแตละครั้งควรมีความสมบูรณ
ในตัวของมันเอง เพราะวาทุกคนในที่ประชุมอาจไมไดมาฟงคําเทศนาทุกครั้งตามลําดับ เขาควรตองเขา
ใจคําเทศนาแตละครั้งโดยที่ไมตองฟงครั้งอื่นๆ
จะวางแผนคําเทศนาแบบอรรถาธิบายอยางไร
1. เลือกเนื้อหา หัวขอ บุคคลในพระคัมภีร หรือหนังสือที่คุณวางแผนที่จะเนนขอความของ
คุณ หรือลําดับขอความในการเทศนาหลายครั้ง
2. ศึกษาทุกอยางที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับเนื้อหา หัวขอ หนังสือตางๆ และบุคคลในพระ
คัมภีรอยางละเอียด
ถาคุณมีอปุ กรณวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษา
คํา ก็ใหใชอุปกรณเหลานี้เพื่อศึกษา
3. ตัดสินดูวาหัวขอของคุณจะเทศนไดในการเทศนาอรรถาธิบายเพียงครั้งเดียวหรือวาจะ
ตองเทศนหลายครั้งเปนลําดับไป
4. สรางชือ่ เรื่องและเนื้อหาสําหรับแตละขอความในลําดับของคําเทศนา
5. สรางโครงรางสําหรับคําเทศนาแตละครั้งตามลําดับ ทําตามโครงสราง 4 สวนงายๆ
สําหรับขอความแตละครั้ง
- คํานํา
- เนื้อหา
- การนําไปใช
- การสรุป
ตัวอยางของคําเทศนาแบบอรรถาธิบาย
ตอไปนีเ้ ปนตัวอยางของโครงรางสําหรับเทศนาแบบอรรถาธิบาย
ชื่อเรื่อง ลักษณะนิสัยของครูสอนเท็จ
เนื้อเรื่อง ยูดา บทที่ 1
คํานํา ยูดา 1:3-4
ตัวเรื่อง
1. ภูมิหลัง
a. พระคัมภีรไ ดบงไวนานแลววาเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอยางนี้ (ขอ 4)
2. การดําเนินชีวิตของเขา
a. แอบแฝงเขามาโดยไมรูตัว (ขอ 4)
b. ประพฤติตามตัณหาของตน (ขอ 4)
c. ประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตน (ขอ 18)
3. การพูดจาของเขา
a. พูดกาวราวศักดิ์สิริเทพ (ขอ 8-10)
b. พูดกาวราวสิ่งที่เขาเองไมเขาใจ (ขอ 8-10)
c. เปนคนบน (ขอ 16)
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d. เปนคนชอบรองทุกข (ขอ 16)
e. คุยอวดเสียงขรม (ขอ 16)
f. เปนคนชอบเยาะเยย (ขอ 18)
4. หลักขอเชื่อของเขา
a. ถือเอาพระคุณของพระเจาของเราเปนเหตุใหทําการชั่วชาลามก (ขอ 4)
b. ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผูเปนเจาของเราแตองค
เดียว (ขอ 4)
c. ปราศจากพระวิญญาณ
5. ความประพฤติของเขา
a. เปนคนอธรรม (ขอ 4)
b. เพอฝน (ขอ 8)
c. ทําตัวเปนมลทิน (ขอ 8)
d. ดูถูกเทพผูครอบครอง (ขอ 8-10)
e. ถึงหายนะในสิ่งที่เขารูแลว (ขอ 8-10)
f. ยกยอผูอื่นเพื่อหวังประโยชนของตน (ขอ 16)
g. แยกตัวเปนกกเปนเหลา (ขอ 19)
h. ประพฤติตามโลกียวิสัย (ขอ 19)
การนําไปใช
คุณควรทําอะไรตอบสนองตอคนชนิดนี้ : ยูดา 1:20-23
การสรุป
สรุป เรียกใหที่ประชุมตอบสนอง

แนวทางทั่วไป
ตอไปนีเ้ ปนแนวทางทั่วๆ ไป เพื่อชวยใหคุณวางแผนคําเทศนาชนิดใดๆ ก็ได
เลือกเนื้อหา
คําวา “text เนือ้ หา” มาจากคําภาษากรีกซึ่งแปลวา “ถัก ทอ หรือปน” เนื้อเรื่องควรเปนสิ่งที่ขอ
ความนัน้ ถูกถัก ทอ หรือซึ่งมันได “ปนออกมา” เนื้อเรื่องควรเปนพื้นฐานของคําเทศนา
การใชเนื้อเรื่องจากพระวจนะของพระเจาเปนพื้นฐานที่จะทําใหผูเทศนามีสิทธิอํานาจในขอความ
ของเขา เขากําลังกลาววา “พระเจาตรัสดังนี้” เพราะวาเขากําลังพูดพระวจนะของพระเจา เขาทําดังนี้ได
ดวยความกลาหาญและสิทธิอํานาจ
เนื้อหาทําใหขอความเปนไปตามพระคัมภีรและทําใหผูฟงมีความมั่นใจโดยที่เขาแนใจวาผูเทศนา
กําลังประกาศพระวจนะของพระเจาไมใชความเห็นของเขาเอง
ตอไปนีเ้ ปนแนวทางบางประการในการเลือกเนื้อเรื่องจากพระวจนะของพระเจา
1. อธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจา
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2. ศึกษาพระวจนะของพระเจาเปนประจํา ซึ่งจะทําใหคุณไดรับเนื้อเรื่องและหัวขอ เพื่อการรับใช
มีสมุดจดความคิดจากเนื้อหาและหัวขอ ในขณะที่คุณคนพบสิ่งเหลานี้ในการศึกษาสวนตัว
และนํามาใชในการวางแผนคําเทศนา
3. พิจารณาดูความตองการฝายวิญญาณของผูฟงซึ่งคุณจะเทศนาให ตัวอยางเชน ที่ประชุมผู
ฟงทีเ่ ปนผูร บั ใชก็ไมตองการเนื้อหาและคําเทศนาเรื่องความรอด
(จําไวถึงสิ่งที่คุณเรียนรู
เกีย่ วกับการวิเคราะหผูฟงใน บทที่ 8)
4. กอนทีค่ ณ
ุ จะเทศนาเนื้อเรื่องใด จงแนใจวาคุณเขาใจเรื่องนี้ เพื่อที่คุณจะไมสรางความสับสน
ในใจของผูฟงของคุณ
5. พิจารณาดูการเปดเผยทั้งหมดแหงความจริงของพระเจา อยาเทศนาเฉพาะเรื่องราวที่คุณ
ชอบหรือหัวขอที่คนชอบฟง พระคัมภีร “ทั้งหมดทุกตอน” ไดใหไวแกเราโดยการดลใจจาก
พระเจาและมีประโยชนทั้งสิ้น
การตีความหมายเนื้อหา
หลังจากที่คุณเลือกเนื้อหาแลว จงศึกษาทุกสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนี้ ถาคุณมีพระคัมภีรแปล
อยูห ลายชนิด จงศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ถาคุณมีหนังสือตีความหมายพระคัมภีร จงอานดูวาผู
อืน่ กลาวเรือ่ งนีไ้ วอยางไร วิธีการศึกษาเชนนี้จะชวยใหคุณเขาใจหรือ “ตีความ” เนื้อหาไดอยางถูกตอง
ตอไปนีเ้ ปนกฏพื้นฐานบางประการในการตีความ (แปลความหมาย) พระวจนะของพระเจา ซึ่ง
ควรนํามาใชขณะที่คุณศึกษาเนื้อหาเหลานี้
กฏแหงสิทธิอํานาจจากสวรรค
พระคัมภีรเปนสิทธิอํานาจสุดทาย ทุกๆ สวนของพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระเจา
กฏแหงการตีความตามตัวอักษร
พระคัมภีรหมายความตรงๆ อยางที่เขียนไว และควรตีความตามตัวอักษร นอกเสียจากวาบริบท
นัน้ ชีใ้ หเห็นเปนอยางอื่น บางครัง้ มีการใชสัญลักษณและคําอุปมาในพระคัมภีร เพื่อแสดงใหเห็นความจริง
แตสงิ่ เหลานี้จะชี้ใหเห็นชัดเจนในบริบทของพระคัมภีร
กฏแหงการพิจารณาตามบริบท
คุณควรศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอใหมีความสัมพันธกับบริบท จงศึกษาวามีขอความใดมากอน
และตามหลังบริบทนั้นๆ หลักขอเชื่อที่ผิดพลาดหลายประการถูกสรางขึ้นโดยการนําเอาขอพระคัมภีรตางๆ
ออกจากบริบทมาใชตางหาก ซึ่งไมถกู ตอง ตองคํานึงถึงความเกี่ยวพันกันทั้งหมดดวย
การศึกษาขอความในบริบทนี้ จงถามตัวคุณเองดังนี้
- ใครกําลังพูดหรือเขียนในตอนนี้?
- เขากลาววาอะไร?
- เขาพูดกับใคร?
- เหตุใดเขาจึงกลาวเชนนั้น?
- ขอความนี้ถูกกลาวเมื่อใด?
กฏแหงการกลาวถึงเปนครั้งแรก

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 16

-192 -

ครัง้ แรกทีค่ าํ วลี สิ่งของหรือเหตุการณถูกระบุถึงในพระคัมภีร มักจะใหกุญแจแกเราที่จะรูความ
หมายของสิ่งนั้นในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร
ตัวอยางเชน ในปฐมกาล บทที่ 3 มีการกลาวถึง “ใบมะเดื่อ” เปนครั้งแรก ตรงนี้อาดัมใชใบ
มะเดือ่ เพือ่ พยายามปกปดความบาปและการเปลือยกายของเขา โดยความพยายามของเขาเอง ใบมะเดื่อ
พูดถึงความชอบธรรมของตนเอง การปฏิเสธพระเจาและความพยายามที่จะทําตนใหชอบธรรมตอหนา
พระเจา
เหตุนเี้ องพระเยซูจึงทรงสาปตนมะเดื่อที่มีใบแตไมมีผล ในมัทธิว 21 และมาระโก 11 และ 13
การทีจ่ ะเขาใจการกระทํานี้ เราตองนึกถึงกฏแหงการกลาวเปนครั้งแรกและยอนกลับไปดูปฐมกาล บทที่ 3
ใบมะเดือ่ เปนตัวแทนของชาติอิสราเอลที่ชอบธรรมดวยตนเอง ผูซึ่งปฏิเสธพระเยซูและไมมีผลของการ
สํานึกผิดออกมาใหเห็นได
กฏแหงการกลาวซํ้า
เมือ่ บางอยางไดรับการกลาวซํ้าในพระคัมภีร ก็เพื่อจุดประสงคของการยํ้าเนน หมายถึงวา ความ
จริงนีม้ คี วามสําคัญพิเศษจําตองมีการกลาวซํ้า
กฏแหงการเปดเผยสะสม
ความจริงทัง้ มวลของพระวจนะพระเจาในเรื่องใดใดตองไมนํามาจากขอความโดดๆ การเปดเผยที่
สะสมทัง้ หมดทีพ่ ระคัมภีรกลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตองนํามาพิจารณา
หมายความวาคุณตองรวบรวมทุกสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนั้นๆ นี่จึงเปนเหตุที่กฏขอนี้เรียกวา
“กฏของการเปดเผยสะสม” คุณจะสรางหลักขอเชื่อขึ้นมาบนขอพระคัมภีรโดดๆ เพียงไมกี่ขอเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ ไมได
การรวมรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคําเทศนา
เมื่อคุณคัดเลือกเพื่อหาแลว คุณตองรวบรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคําเทศนา จงถามตนเองดวยคํา
ถามตอไปนี้
1.
พระคัมภีรสอนในหัวขอเรื่องนี้อยางไร?
จุดประสงคที่สํ าคัญที่สุดก็เพื่อสื่อสารสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยไวในพระวจนะเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ ทีค่ วรประกอบเปนสวนสําคัญของขอความของคุณ
2.
ขาพเจาไดสังเกตอะไรในชีวิตและการรับใช ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้?
มีตวั อยางอะไรในชีวิตและการรับใชที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้? คุณไดเห็นความจริงแหงพระ
วจนะทีแ่ สดงออกมาในชีวิตจริงอยางไร คุณใชตัวอยางเหลานี้เพื่อแสดงและนําขอความ
นี้มาใช
3.
ขาพเจาไดอานพบอะไรที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
ถาคุณมีอปุ กรณอางอิงพระคัมภีร จงอานและวิจัยงานของนักวิชาการพระคัมภีรซึ่งจะ
ชวยคุณในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อคําเทศนา
4.
ขาพเจารูจักใครบางที่มีความรูในเรื่องนี้?
มีใครบางที่มีประสบการณซึ่งสัมพันธเกี่ยวของกับเนื้อหานี้? มีใครบางที่คุณรูจักซึ่งได
ศึกษาอยางกวางขวางในเรื่องนี้ จงปรึกษาเขาเพื่อเตรียมตัวคุณในการเทศนาเรื่องนี้
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วัตถุประสงคสุดทาย
บทนีเ้ ปนการสรุปวิชานี้เรื่อง “กลยุทธการสอน” แตในความเปนจริงแลวคุณเพิ่งจะเริ่มตนเพราะ
วาคุณตองเทศนาและสั่งสอนตอไปจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคสุดทายคือ
“พระองคนั้นแหละที่เราประกาศอยู โดยเตือนสติปญญาทุกอยางเพื่อจะ
ไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28
“และเขาจะไมสอนเพื่อนบานและพี่นองของตนแตละคนวา “จงรูจักองค
พระผูเ ปนเจา” เพราะเขาทุกคนจะรูจักเรา ตั้งแตคนตํ่าตอยที่สุดจนถึงคนใหญโต
ที่สุด” ฮีบรู 8:11

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 16
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

จงอธิบายถึงความสัมพันธระหวางการเทศนาและการสอน? ทั้งสองอยางเหมือนกันอยางไรและ
แตกตางกันอยางไร?

3.

จงสรุปขัน้ ตอนพื้นฐานในการวางแผนคําเทศนา
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4.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “การเทศนาแบบหัวขอ”

5.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “การเทศนาแบบเนื้อเรื่อง”

6.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “คําเทศนาแบบอรรถาธิบาย”

7.

จงสรุปแนวทางที่ใหไวในการคัดเลือกเนื้อหา

8.

จงสรุปแนวทางเพื่อการตีความเนื้อหา

9.

จงสรุปคําแนะนําที่ใหในบทนี้ เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุดิบของคําเทศนา
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 16
1.

“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไมมีโอกาส ใหชักชวน
ดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอในการสั่งสอน” 2 ทิโมธี 4:2

2.

ความแตกตางพื้นฐานระหวางการเทศนาและการสอนมีดังนี้
- วิธที ใี่ ชในการเทศนามักจะแตกตางจากวิธีที่ใชในการสอน วิธีที่เรียกใหผูฟงเขามีสวนรวมมัก
จะไมนามาใช
ํ
กัน เพราะวาการเทศนามักจะมีผูฟงจํานวนมาก
- สไตลการเทศนาแตกตางเพราะวาผูฟงมักจะประกอบดวยคนทุกวัย สไตลของการเทศนาตอง
ดัดแปลงใหอยูในระดับพื้นฐานซึ่ง เด็กๆ คนวัยรุน และผูใหญเขาใจได
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- ในการเทศนาของคุณมักจะไมเขียนหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางเหมือนที่ทําในรวีวารศึกษา หรือ
โรงเรียนของคริสตจักร ดวยการทรงนําขององคพระผูเปนเจา คุณตองเลือกใชชนิดและเนื้อหา
สาระของขอความของคุณ จะทบทวนการอธิบายในหนา 183
3.

ขัน้ ตอนพืน้ ฐานในการวางแผนคําเทศนาเหมือนขั้นตอนของการสอนคือ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
- เตรียมตัวคุณในฝายวิญญาณ
- วิเคราะหผูฟง
- วางวัตถุประสงค
- วางโครงสรางคําเทศนาโดยใชโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยคํานํา ขอความเนื้อหา การ
นําไปใชและการสรุป

4.

คําเทศนาแบบหัวขอมุงเนนที่หัวขอเฉพาะ เชนผลฝายวิญญาณ สงครามฝายวิญญาณ ของ
ประทานฝายวิญญาณ คุณเลือกหัวขอเฉพาะตามหัวขอเหลานี้และพัฒนาเปนคําเทศนา

5.

ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความสําคัญจากพระคัมภีรทําใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ
เนือ้ หาของบทนัน้ ขอความสวนที่เหลือถูกสรางขึ้นบนความจริงที่เปนศูนยกลางนี้

6.

การเทศนาแบบอรรถาธิบาย เปนวิธีการเทศนาที่ละเอียดมากขึ้นกวาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อหา
อาจเนนทีห่ วั ขอเฉพาะหรือขอความของพระคัมภีร
หนังสือในพระคัมภีรหรือตัวบุคคลในพระ
คัมภีร อธิบายโดยละเอียดทุกสิ่งที่นํามาสอน ทีละขอ และแมกระทั่งทีละคํา

7.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 189

8.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 190

9.

จงเปรียบเทียบคําตอบของคุณกับคําอธิบายในหนา 191

เพื่อศึกษาตอไป
1.

จงศึกษาคําเทศนาที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรตอไปนี้
คําเทศนาสุดทายของโมเสส : เฉลยธรรมบัญญัติ 29-33
คําเทศนาสุดทายของโยชูวา : โยชูวา 24:2-15
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ซามูเอลกลาวตอชาวอิสราเอล : 1 ซามูเอล 12
ขอความอุทิศถวายตัวของโซโลมอน : 1 พงศกษัตริย 8:15-61
เยเรมียกลาวตอประชาชนที่งานเลี้ยง : เยเรมีย 7
ตัวอยางของคําเทศนาของพระเยซู : มัทธิว 5-7, ll:7-l9; 12:25-37; l3; l5:l0-20; 2l:28-44; 2425; ยอหน 3:3-2l; 6:26-58; l4-l6.
คําเทศนาของเปโตร กิจการ 2:l4-36; 3:l2-26
คําเทศนาของเปาโล กิจการ l3:l6-4l; l7:22-3l; 20:l7-35; 22:l-21; 26:2-23
คําเทศนาสุดทายของสตีเฟน กิจการ 7:2-53
จงใชแบบฟอรมในหนาตอไปนี้ เพื่อวิเคราะหคําเทศนาซึ่งคุณฟงแลว จงใชแบบฟอรมนี้เพื่อ
ประเมินคําเทศนาของคุณ

แบบฟอรมประเมินคําเทศนา
การจัดรูปแบบ
คํานํา
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ทําใหคนสนใจหรือไม?
แตะตองความตองการบางประการโดยตรงหรือทางออมหรือไม?
มีความยาวพอดีหรือไม
มีจดุ ประสงคเฉพาะหรือไม
เนื้อหา
การพัฒนาคลี่คลายเนื้อหาชัดเจนหรือไม
โครงสรางทั้งหมดชัดเจนหรือไม
คําเทศนามีแงความคิดที่เปนศูนยกลางหรือไม
คุณสามารถบอกไดไหม
จุดเปลี่ยนขอความชัดเจนหรือไม
จุดเหลานี้ทบทวนไดหรือไม
จุดตางๆ เชื่อสัมพันธกันอยางมีเหตุผลหรือไม
จุดสําคัญเชื่อมโยงกลับไปสูความคิดสําคัญหรือไม
การนําไปใช
หัวขอนี้มีความสําคัญหรือไม
มีความเหมาะสมหรือไม
คําเทศนาสรางขึ้นจากการตีความที่เหมาะสมตามพระคัมภีรหรือไม
จุดรองลงมามีความสัมพันธอยางชัดเจนกับจุดสําคัญหรือไม
การสรุป
คําเทศนานําขึ้นไปสูจุดสูงสุดหรือไม
มีการสรุปยอดความคิดอยางพอเพียงหรือไม
มีคาร
ํ องขอตอนจบอยางมีประสิทธิภาพหรือมีคําเสนอแนะใหตอบสนองหรือไม

ทาทางและวิธีที่ใช
ผูเ ทศนใชไวยากรณถูกตองหรือไม
ศัพทที่เขาใชมีมากแตกตางกันไปหรือไม
คําที่เขาใชนั้นถูกตองหรือไม
เขาเลือกคําที่ทําใหคําเทศนามีประสิทธิภาพหรือไม
เขาออกเสียงคําอยางถูกตองหรือไม

การสงผานถอยคําสูผูฟง
การนําเสนอดวยคําพูด
ผูพ ูดตองการใหคนไดยินหรือไม
คุณรูสึกหรือไมวาเขากําลังพูดถึงคุณ
เขาดูทาทางเปนกับเองหรือไม
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การสงผานถอยคําฟงดูเหมือนการสนทนาที่มีชีวิตชีวาหรือไม
เสียงของเขาฟงงายหรือไม
ระดับของเสียงสูงตํ่าเปลี่ยนไปหรือไม
ผูพ ดู ใชวิธีของการหยุดเปนระยะๆ ไดผลหรือไม
การนําเสนอทางรางกาย
รางกายทัง้ หมดของเขามีสวนในการสงผานถอยคําหรือไม
เขาทําทาทางหรือไม
มีทา ทางทีท่ าเป
ํ นประจําซึ่งดึงความสนใจไปจากคนฟงหรือไม
เขาวางทาไดดีไหม
คณพูดดูทาทางระวังระไวหรือไม
มีการแสดงออกทางใบหนาที่ดีไหม

เทศนาเพื่อใหไดผลที่ตองการ
โดย ชารลส จี ฟนนี
เมื่อคุณเทศนา คุณมีแรงจูงใจอะไร? ถาคุณตัง้ เปาที่จะเพิ่มพูนความมีหนาตา มีคนนิยมชมชอบ
คุณ แนนอน การเทศนาของคุณก็จะเหมาะสําหรับจุดประสงคนั้น และไมใชเพื่อทําใหวิญญาณของคนได
กลับใจมาหาพระคริสต
คุณหลีกเลีย่ งการเทศนาหลักขอเชื่อที่ทําใหเนื้อหนังไมพอใจหรือไม? คุณหวงใยวาผูฟงของคุณ
อาจพูดกับคุณเหมือนดังที่พูดกับพระคริสตวา “เรื่องนี้ยากเกินไป ใครจะฟงได?” หรือไม
เทคนิคการสอนละเปนอยางไร? คุณใชตัวอยางแสดงใหเห็นชัดดีหรือไม? คุณหาวิธีการที่นาสน
ใจเพือ่ พูดยําข
้ อความที่สําคัญหรือไม? คุณเนนที่จุดสําคัญๆ โดยเลือกใชถอยคําและโดยนํ้าเสียงของคุณ
หรือไม วิธีการเหลานี้จะชวยใหคนฟงจําไดวาคุณพูดอะไร
คุณพยายามที่จะใหคําเทศนากระทบอารมณของผูฟงหรือไม คุณตองพยายามเขาไปใหถึงจิต
สํานึกของเขา
คุณเปนพยานจากประสบการณสวนตัวของคุณเอง ถึงฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐหรือไม? สิ่งนี้
จะทําใหผฟู งเกิดการสํานึกวาคุณมีบางอยางที่เขาตองการ
คุณกลัววาจะไปปลุกเราใหคนฟงเกิดความทรงจําที่ไมโสภานักโดยการเตือนเขาถึงบาปที่เขายัง
ไมไดสํานึกหรือไม? มารอาจทําใหคุณประกาศถึงความบาปโดยทั่วไป แตไมใหคุณกลาวถึงบาปโดย
เฉพาะของที่ประชุมในวันนี้ อยายอมแพแกมาร
ผูเ ทศนาทีอ่ อ นแอจะยับยั้ง ไมเชิญชวนผูฟงใหเชื่อฟงความจริงจากพระวจนะในทันทีเดี๋ยวนี้ แตวา
การเชื่อฟงที่ลาชาออกไปก็คอื การไมเชื่อฟง จงเขมแข็งที่จะเสนอพระบัญชาของพระเจาและเรงรีบใหมีการ
ตอบสนองทันที จงมุง หวังใหเขาผูกพันตนเองกับพระเจา มุงหวังใหเขามอบใจแดพระเจา เดี๋ยวนี้ ทันที
แทนที่จะทําเชนนี้ คุณกลับทําใหรูสึกวาเขาตองกลับออกไปพรอมกับความบาปของเขา และให
พิจารณาดูเรือ่ งราวของเขาเมื่อใดก็ไดที่สะดวก? นี่เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเทศนาเพื่อใหไดผลหรือ?
คุณบอกผูฟ ง ของคุณวาเขาไมสามารถเชื่อฟงหรือไม? วาเขาตองรอคอยใหพระเจาเปลี่ยนแปลง
เขาหรือไม? การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงภายหลังจากที่เขายอมตนมอบจิตใจและชีวิตของเขาตอพระเยซู
จงนําเขาใหตอนรับพระองค เดีย๋ วนี้
เปนการดีทจี่ ะเทศนาวาความรอดนั้นเปนของประทานจากพระเจา แตจงแนใจที่จะชี้ใหเห็นวาคน
บาปทีก่ าลั
ํ งฟงคุณตองถูกพิพากษา เขาเปนผูห ลงหาย ดวยวิธีนี้เขาจะเขาใจวาพระคุณและความรอด
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หมายถึงอะไรและจะเห็นวาเขาตองการสองสิ่งนี้มากเพียงไร จงเทศนาขาวประเสริฐวาเปนการเยียวยา
รักษาแตอยาซอนเรนหรือละเลยเชื้อโรคของคนบาปซึ่งจะกระทําใหตองสูความตายชั่วนิรันดร – ในนรก

