Langham Preaching: purpose, methods, values
องค์กรส่ วนนานาชาติ Langham Partnership International (LPI) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
เสี ยงเรี ยกร้องที่จะร่ วมมือกันในคริ สตจักรทัว่ โลก เพื่อจะสนับสนุนนักเทศน์และนักสอนรุ่ นใหม่
ตามที่ Langham หลักและเหตุผลต่อนี้
o พระเจ้าทรงประสงค์คริ สตจักรของพระองค์เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
o คริ สตจักรของพระเจ้าเติบโตผ่านพระวจนะของพระองค์
o พระวจนะพระเจ้ามาถึงผูค้ นโดยผ่านทางการเทศน์

องค์กร Langham ได้ตอบสนองต่อหลักเหตุและผล ด้วยการแสดงออกใน 3
โปรแกรมดังนี้
o ด้านวรรณกรรม/ภาษา Langham Literature
o ด้านนักวิชาการ Langham Scholars
o ด้านการเทศน์ Langham Preaching
ก. จุดประสงค์
Langham ตั้งใจที่จะหนุ นใจการเติบโตของนักเทศน์ นักสอนรุ่ นใหม่ โดยได้ร่วมทางานกับ
ผูน้ าระดับชาติดว้ ยการจัดอบรมสัมมนา ด้วยการเตรี ยมแหล่งปั จจัยและการสนับสนุน ด้วยการสร้าง
กระแสเคลื่อนไหวที่จะเทศน์อรรถาธิ บายพระคัมภีร์ในท้องถิ่น สิ่ งที่แลงแฮมอยากให้เห็นคือ แลง
แฮมเป็ นผูจ้ ดั งานเล็กน้อย แต่มากในด้านขบวนการที่ดาเนิ นไป ในแต่ละประเทศที่แลงแฮมมีการจัด
โปรแกรมเป็ นการเคลื่อนไหว
ความคาดหวังของเราคือผูน้ าระดับชาติจะพัฒนาการอบรมที่
เหมาะสมต่อความต้องการและบริ บท
และจะพัฒนาไปสู่ การคงที่และการเติบโตในกระแสการ
เทศน์ตามพระคัมภีร์ชีวิตในคริ สตจักรและในด้านพันธกิจด้วย
ขณะที่พวกเราจดจ่อที่จะหนุ นใจผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายในพันธกิจแห่งการเป็ นประจาใน
คริ สตจักรต่าง ๆ พวกเราก็รักที่จะทางานร่ วมกับนักเทศน์ฆราวาส นักประกาศทั้งหลาย และเรา
ยินดีท้ งั ชายและหญิง ทุกวัยและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมจากโรงเรี ยนพระ
คัมภีร์และผูท้ ี่ยงั ไม่เคยผ่าน และผูเ้ ชื่อจากคณะนิกายต่าง ๆ
พวกเรายังตั้งใจที่จะเห็นการอบรมผูอ้ ื่นต่อไป
แลงแฮมไม่เพียงแต่ฝึกอบรมนักเทศน์
ทั้งหลาย แต่อบรมให้เป็ นผูอ้ บรมนักเทศน์ท้ งั หลาย ดังนั้นเราเห็นคุณค่าพิเศษของการสอนที่มี
เอกสาร - เนื้อหาที่สามารถสอนคนอื่นได้ ไม่วา่ จะเป็ นระดับคริ สตจักรท้องถิ่น ชมรมนักเทศน์ หรื อ
การอบรมที่ไม่เป็ นทางการ เราให้ผอู ้ บรบทั้งหลายตระหนักถึงสิ่ งนี้เมื่อพวกเขาสอนว่า ให้เอกสาร
นั้นชัดและง่าย
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สิ่ งนี้เราสามารถพูดคุยด้วยการเมื่อจัดสัมมนาที่เชียงใหม่ เพราะพวกเราหวังว่า บางท่านเมื่อกลับไป
คงปรารถนาที่จะมีการจัดสัมมนาอบรมขั้นที่ 1 ในที่ ๆ ท่านอาศัย ด้วยเครื่ องมือ ด้วยการเตรี ยม
แหล่งข้อมูลที่จาเป็ นจากแลงแฮม

จุดประสงค์ ยุทธวิธี และค่ านิยม ของแลงแฮม
แลงแฮมนานาชาติ Langham Partnership International ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเสี ยง
เรี ยกร้องที่จะร่ วมมือกับในคริ สตจักรทัว่ โลก เพื่อจะสนับสนุนนักเทศน์และนักสอนรุ่ นใหม่ ตามที่
แลงแฮม มีหลักและเหตุผลดังนี้
o พระเจ้าทรงประสงค์คริ สตจักรของพระองค์เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
o คริ สตจักรของพระเจ้าเติบโตผ่านพระวจนะของพระองค์
o พระวจนะพระเจ้ามาถึงผูค้ นโดยผ่านทางการเทศน์

องค์กร แลงแฮมได้ตอบสนองต่อหลักเหตุและผล ด้วยการแสดงออกใน 3 โปรแกรม
ดังนี้
ด้านวรรณกรรม/ภาษา Langham Literature
ด้านนักวิชาการ Langham Scholars
ด้านการเทศน์ Langham Preaching
จุดประสงค์ ของแลงแฮม
ตั้งใจที่จะหนุ นใจการเติบโตของนักเทศน์ นักสอนรุ่ นใหม่ โดยได้ร่วมทางานกับผูน้ า
ระดับชาติดว้ ยการจัดอบรมสัมมนา ด้วยการเตรี ยมแหล่งอปุกรณ์ และการสนับสนุน ด้วยการสร้าง
กระแสเคลื่อนไหวที่จะมีการเทศน์อรรถาธิบายพระคัมภีร์ในท้องถิ่น สิ่ งที่แลงแฮมอยากเห็นคือ
แลงแฮมเป็ นผูจ้ ดั งานเล็กน้อย แต่มากในด้านขบวนการที่ดาเนินไป ในแต่ละประเทศที่แลงแฮมมี
การจัดโปรแกรมเป็ นการเคลื่อนไหว ความคาดหวังของเราคือผูน้ าระดับชาติจะพัฒนาการอบรมที่
เหมาะสมต่อความต้องการและบริ บท
และจะพัฒนาไปสู่ การคงที่และการเติบโตในกระแสการ
เทศน์ตามพระคัมภีร์ชีวิตในคริ สตจักรและในด้านพันธกิจด้วย
ขณะที่พวกเราจดจ่อที่จะหนุ นใจผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายในพันธกิจแห่งการเป็ นนักเทศน์
ประจาในคริ สตจักรต่าง ๆ พวกเราก็รักที่จะทางานร่ วมกับนักเทศน์ฆราวาส นักประกาศทั้งหลาย
และเรายินดีท้ งั ชายและหญิง ทุกวัยและประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมจากโรงเรี ยน
พระคัมภีร์และผูท้ ี่ยงั ไม่เคยผ่าน และผูเ้ ชื่อจากคณะนิกายต่าง ๆ
พวกเรายังตั้งใจที่จะเห็นการอบรมผูอ้ ื่นต่อไป
แลงแฮมไม่เพียงแต่ฝึกอบรมนักเทศน์
ทั้งหลาย แต่อบรมให้เป็ นผูอ้ บรมนักเทศน์ท้ งั หลายด้วย ดังนั้นเราเห็นคุณค่าพิเศษของการสอนที่มี
อุปกรณ์ (เนื้ อหา วิธีการ) ที่สามารถสอนคนอื่นได้ ไม่วา่ จะเป็ นระดับคริ สตจักรท้องถิ่น ชมรม
นักเทศน์ หรื อการอบรมที่ไม่เป็ นทางการ เราให้ผอู ้ บรมทั้งหลายตระหนักถึงสิ่ งนี้เมื่อพวกเขาสอน
o
o
o
ข.
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ว่า ให้เนื้อหาชัดและง่าย สิ่ งนี้เราสามารถพูดคุยด้วยกันเมื่อจัดสัมมนาที่เชียงใหม่ เพราะพวกเรา
หวังว่า บางท่านเมื่อกลับไป คงปรารถนาที่จะมีการจัดสัมมนาอบรมขั้นที่ 1 ในที่ ๆ ท่านอาศัย ด้วย
อุปกรณ์ (เนื้ อหา) ด้วยการเตรี ยมแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นจากแลงแฮม

ค. วิธีต่าง ๆ Methods
ในการจัดสัมมนาเทศนา เราใช้ 3 วิธีหลักในการอบรม พร้อมด้วยการอธิษฐาน
และความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า
1. แบบอย่าง Modelling
2. การสอน Teaching
สัมมนาแต่ละครั้งจะมีหลายคาบตาม ผูส้ อนทั้งหลายจะสอนหลากหลายเกี่ยวกับ
การเทศน์ตามพระคัมภีร์ ตามระดับการสัมมนา เช่น การสัมมนาแรก ซึ่งได้ให้เนื้อหาที่
จะสอนแล้ว สามารถปรับและประยุกต์ตามความเหมาะสม บางอย่างที่ควรจาไว้เมื่อ
สอนคือ
พูดให้ชดั ง่ายและไม่เร็วจนเกินไป
พูดดังพอที่จะได้ยนิ ชัด มีมารยาท และมีชีวติ ชีวา
ดูเครื่ องหมายที่ผฟู ้ ังแสดงออกถึงการไม่เข้าใจ
ให้เวลาเพื่อคาถามต่าง ๆ และด้วยความเคารพ
ตอบคาถามอย่างชัดเจน และถ่อม หากท่านไม่รู้จะตอบอย่างไร ก็ตอบตรงว่า ไม่รู้
ใช้โน้ตที่เขียนไว้ แต่อย่าเป็ นแค่การอ่าน
3. การฝึ กฝน Practising
องค์ประกอบที่สาคัญคือการปฏิบตั ิ มีประสบการณ์ในการเตรี ยมโครงเทศน์จากข้อพระ
ธรรมที่ได้มอบหมาย ใช้หลักการที่ได้สอนแล้ว ในการสัมมนาส่ วนนี้จะเป็ นการอิงถึง
การเรี ยนเชิงปฏิบตั ิหรื อ Workshop ซึ่งมักจะประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน
 การศึกษาส่ วนตัว จากข้อพระธรรมที่มอบให้ ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จะถูกคาดหวัง
ให้เขียนการตีความหมาย ทาโครงหรื อสรุ ปถึงเนื้อพระธรรมตอนนั้น ๆ
 กลุ่มศึกษาเชิงปฏิบตั ิกลุ่ม Group Workshops, พร้อมกับผูส้ อน เริ่ มด้วยการให้
แบ่งปันการตีความและอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมตอนนั้น หลังจาก
นั้นทาโครงเทศน์ ด้วยการมีเป้ าหมายที่ชดั เจน มีโครง การนาไปปฏิบตั ิและ
การสรุ ป

3

 รายงานผล Report Back ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของกลุ่ม (กี่คน) เป็ นไปได้ที่จะนาเสนอ
โครงเทศน์ของแต่ละคน
การจัดอบรมในท้องถิ่น เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องรวมหลักปฏิบตั ิเหล่านี้ แต่อาจจาเป็ นที่
ต้องปรับใช้อย่างสร้างสรรค์
เช่นหากท่านจัดเป็ นสัปดาห์หรื อเป็ นลาดับหลายคืน
ติดต่อกัน
ง. ค่านิยม Values
การเทศน์ของแลงแฮม ไม่ได้เป็ นเพียงหลักการต่าง ๆ แต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรม
แห่งการเทศน์ เราจาเป็ นต้องให้แบบอย่างแก่นกั เทศน์ท้ งั หลายที่จะเป็ นแบบในการเทศน์
ของพวกเขา และแบบอย่างที่ดีที่สุดของเราคือองค์พระเยซูคริ สต์ พวกเราเชื่อว่า
คุณสมบัติและคุณภาพของการสัมมนาของเราและการอบรมอื่น ๆ ควรมีค่านิยมจากพระ
คัมภีร์อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงบุคลิกและท่าที และความชานาญในการปฏิบตั ิ
ต่อนี้เป็ นค่านิยมหลักบางประการ ขอให้ไตร่ ตรองดูวา่ แต่ละอย่างนั้นจะเป็ นส่ วนในการ
สอนและในพันธกิจแห่งการอบรมต่าง ๆ ของท่านได้อย่างไร
1. ท่าทีแห่งความถ่อมใจและผูน้ าที่รับใช้
2. แบบอย่างส่ วนตัวและการเติบโตส่ วนตัว
3. ความสัตย์ซื่อต่อพระวจนะและต่อคนอื่น
4. ความเรี ยบง่าย
5. เข้ากับวัฒนธรรม
6. ชุมชนเรี ยนรู ้
7. อดทนและเต็มล้นด้วยการอธิษฐาน
หลักพืน้ ฐานพระคัมภีร์ในการอบรม
คาสั่ งของพระคัมภีร์
มัทธิว 28:19-20
เอเฟซัส 4:11-13
2 ทิโมธี 2:2
ทิตสั 1:5-9 etc
“เมื่อผูส้ อนเท็จทั้งหลายเกิดขึ้น
ยุทธวิธีระยะยาวที่เหมาะสมที่สุดคือการที่จะทวีคูณตัวเลขของ
ผูส้ อนเที่ยงแท้ ซึ่งถูกเตรี ยมเพื่อจะตอบโต้และปฏิเสธความผิดนั้น” ” John Stott (BST Titus)
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ผู้อบรมพระคัมภีร์ท้งั หลาย
โมสสและโยชูวา เอลียาห์และเอลีชา บารนาบัสและเปาโล เปาโลและทิโมธี
เปาโล ผู้อบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เปาโลมีของประทานแห่งการสอนและมีประสิ ทธิภาพในฐานะผูน้ าคริ สตจักร
เปาโลมีคุณลักษณะที่ดีและไว้วางใจได้
เปาโลรู ้ถึงความอ่อนแอแต่ไว้วางใจในพระคุณและฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า
เปาโลเตรี ยมการเป็ นนาที่มีนิมิต
เปาโลกล้าเผชิญหน้ากับผูท้ ากระผิด
เปาโลเทศน์อย่างเหมาะสมกับบริ บทของท่าน
เปาโลทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
เปาโลได้แต่งตั้งและฝึ กอบรมผูอ้ ื่น

พระเยซู แบบอย่ างผู้อบรมของเรา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พระเยซูทรงเลือกสาวก หลังจากอธิษฐาน
พระเยซูเน้นการยอมจานนและค่าที่จะต้องจ่าย
พระเยซูทรงใช้เวลามากกับผูร้ ับการอบรม
พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างด้วยชีวติ แห่งการอธิษฐานและสอนพวกเขาให้อธิษฐาน
พระเยซูทรงชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการพักผ่อน
พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้าใจพระประสงค์และพระวจนะพระเจ้า
พระเยซูทรงให้เหล่าสาวกมีส่วนในราชกิจของพระองค์และทรงส่ งพวกเขาออกไปทาการ
ของพระองค์ต่อไป
พระเยซูทรงสอนผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการนา
พระเยซูทรงอบรมกลุ่มเล็ก
พระเยซูทรงหนุ นน้ าใจพวกเขา ผ่านการแนะนาส่ วนตัวและผ่านคาสัญญาต่าง ๆ ผ่านการ
ทรงสถิตของพระองค์ และด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระเยซูทรงตาหนิเพื่อพวกเขาล้มเหลวที่จะวางใจในพระองค์หรื อเมื่อเข้าใจพระประสงค์
ของพระองค์ผดิ
พระเยซูทรงรื้ อฟื้ นพวกเขากลับคืนมาและบัญชาพวกเขา
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การทรงเรียกเพือ่ รับใช้ The call to service
อพยพ Exodus 3-4
พระเจ้ าทรงระลึกถึงพระสั ญญาของพระองค์ (อพยพ 2:23-25)
พระเจ้าทรงครอบครอง
พระเจ้าทรงเปี่ ยมด้วยความรัก
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์
การประยุกต์: เราจาเป็ นต้องวางใจว่าพระเจ้าทรงสดับและอยูใ่ นการควบคุมของพระองค์

สภาพแวดล้อมต่ าง ๆ The circumstances (อพยพ 3:1)
มนุษย์ The man
ภูเขา The mountain
ช่วงเวลา The moment
วิธี/พาหะThe means
การประยุกต์: เราจาเป็ นต้องหาที่ซ่ ึงเราจะฟังพระองค์

การทรงเรียกของพระเจ้ า The call of God (อพยพ 3:2-10)
การสาแดงถึงการสถิตของพระองค์
การทรงยืนยันของสถานะของพระองค์
การทรงสาแดงความห่วงใจของพระองค์
การประกาศถึงพระประสงค์ของพระองค์
การทรงเจิมผูร้ ับใช้ของพระองค์
การประยุกต์: เราจาเป็ นต้องหยัง่ รู ้ถึงการทรงเรี ยกและความห่วงใยของพระเจ้า

การตอบสนองของโมเสส The response of Moses (อพยพ3:11 – 4:17)
ไม่ใช่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าไม่มีความรู ้พอหรื อประสบการณ์
ผูค้ นจะไม่ยอมรับการนาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่มีของประทาน
ข้าพเจ้าไม่อยากทาอย่างนี้
ประยุกต์: จาเป็ นต้องระวังเกี่ยวกับการแก้ตวั ที่เราทา เราจาเป็ นต้องวางใจเพื่อพระเจ้าจะทรง
ประทานความสามารถและกาลังที่จะกระทาสิ่ งที่พระองค์ทรงบัญชา
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จากข้อพระธรรมสู่คาเทศน์ ‘From Text to Sermon’
ข้อพระธรรม Passage:

พระธรรม/Text

คาเทศน์ /Sermon
‘สะพาน/Bridge’

ทั้งหมดจะเป็ นการกระทาใน
เนื้อหาพระธรรม ในบริ บท
ของมัน ท่านต้องเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง สามารถทาได้ดว้ ย
การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว
และทาการบันทึก จากนั้น
อาจใช้เครื่ องมือต่าง ๆช่วย
เช่นหนังสื ออธิ บายพระ
คัมภีร์ที่มี

อะไรเป็ นหัวใจหลัก
ของคาเทศน์ นี้ ทีจ่ ะ
ช่ วยสื่ อสารประเด็น
หลักของพระธรรม
ตอนนีแ้ ก่ ผ้ คู น/ผู้ฟัง

หลังจากที่ได้ดูวา่ ผูเ้ ขียนกล่าว
อะไรในพระธรรมแล้ว ตอนนี้
ท่านจะพูดว่าอะไร
และจะ
ประยุกต์เนื้ อหาพระธรรมนี้
อย่างไรแก่ผฟู ้ ังผ่านการเทศน์
ของคุณ

หัวใจ HEART
ชี้แจงคาไขหลักของคาเทศน์น้ ี

รู้ถึงหัวใจ (ในความหลัก)
ของพระธรรม
โครง/SKELETON
โครงร่ าง(กระดูก)ของ
พระธรรม

ขัดกล่าวโครงเทศน์น้ ี
เนื้อ/FLESH

ศึกษาเนื้อหาของพระธรรม
เริ่ มต้น – ศึกษาพระธรรม

พัฒนาเนื้ อหาของคาเทศน์น้ ี
เสร็ จสิ้ น– เทศน์คาเทศน์!

Paper 2: การศึกษาพระธรรม studying a Bible Passage
ข้ อพระธรรมText: _____________________
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1. ทาความเข้าใจบริ บทของพระธรรมตอนนั้น ๆ Understanding the passage in context
ประเภทของงานเขียน
บริ บททางประวัติศาสตร์ (ผูเ้ ขียน บริ บทของการเขียน(อะไรมาก่อนหน้า
สถานการณ์และกลุ่มคนต่าง ๆ)
หลัง)Editorial context

2. ทาความเข้าใจรายละเอียดของพระธรรมตอนนั้น (ตีความหมาย)
คาไข คาเน้นย้า เปรี ยบเทียบ หรื อ โครงและแนวความคิด
เชื่อมโยง
เนื้อ FLESH
กระดูก SKELETON

หัวข้อหลัก ประเด็นหลักของผูเ้ ขียน
หัวใจ HEART

3. ทาความเข้าใจพระธรรมตอนนั้นที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ท้ งั หมด: โยงกับคาสอนและ พระธรรมตอนอื่น ๆ

ค. การทาโครงเทศน์
1. หัวใจและโครงของพระธรรม
ข้อพระคัมภีร์ .................................................................
เขียนโดย ......................................................................
ผูร้ ับ ............................................................................
โครงเทศน์ The Outline of the Passage
อะไรคือประเด็นต่าง ๆ ของพระธรรม ผูเ้ ขียนพระธรรมกาลังพูดอะไรต่อผูฟ้ ังสมัยนั้น เขียนเป็ น
ประโยคสมบูรณ์ (อาจจะ 3-4 ประเด็นหลัก)
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1. ………………………… (ข้อ…..)
ก. …………………………. (ข้อ…..)
ข.………………………….(ข้อ…..)
2. …………………………. (ข้อ…..)
ก. …………………………. (ข้อ…..)
ข.………………………….(ข้อ…..)
3. …………………………. (ข้อ…..)
ก. …………………………. (ข้อ…..)
ข.………………………….(ข้อ…..)
4. …………………………. (ข้อ…..)
ก. …………………………. (ข้อ…..)
ข.………………………….(ข้อ…..)
หัวใจและโครงเทศนา
ข้อพระธรรม
ผูฟ้ ัง
หัวใจของคาเทศนาจะบอกอะไรแก่ผฟู ้ ัง เขียนให้ส้ นั กระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์ ใช้
สรรพนาม ข้าพเจ้าหรื อพวกเราเป็ นหลัก
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

หัวใจของคาเทศน์ The Heartbeat of your Sermon
ท่านจะกล่าวอะไรแก่ผฟู ้ ัง เขียนประโยคให้ชดั กระชับและสมบูรณ์ ควรใช้สรรพนามบุคคลที่
คือ ข้าพเจ้า ผม ฉันและพวกเรา
ข้อพระธรรม ___________________________________
ผูฟ้ ัง
_______________________________________
โครงเทศน์
อะไรคือประการหรื อประเด็นหลัก ๆ แต่ละประการจะบอกอะไรแก่ผฟู ้ ัง แต่ละประเด็น
จะต้องสัมพันธ์ต่อหัวใจของพระธรรมตอนนี้ ควรวางแต่ละประการง่ายแก่การจดจา แต่มี
น้ าหนัก ควรใช้สรรพนามบุคคลที่คือ ข้าพเจ้า ผม ฉันและพวกเรา
ข้อพระธรรม ___________________________________
ผูฟ้ ัง _______________________________________
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1………………………… (ข้อ…..)
2………………………….(ข้อ…..)
3………………………….(ข้อ…..)
4………………………….(ข้อ…..)
Section 4

การจัดโปรแกรมท้องถิ่นOrganizing a Local Programme
สิ่ งที่ท่านควรพิจารณาในการงานแผนรายการท้องถิ่น
1.
ขนาด Size
ควรเริ่ มจากเล็ก แทนการการเริ่ มจากเกินกาลังที่จะบริ หาร พระเยซูเริ่ มจาก 12 คน
ในระดับนี้การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีและการให้คาแนะนานั้นเป็ นสิ่ งที่ดีกว่าการมีกลุ่มใหญ่
และประชุมใหญ่
สถานการณ์ในท้องถิ่นของท่าน ท่านสามารถเริ่ มได้กี่คน
2.
สถานที่ Venue
ใช้สถานที่ในท้องถิ่นที่มีปัจจัยพื้นฐาน (มีหอ้ งใหญ่ เล็ก โต๊ะ เก้าอี้ เป็ นต้น) หากอยูใ่ กล้กนั ก็หาที่ไม่
จาเป็ นต้องค้างคืน
เขียนสถานที่ต่าง ๆเพื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และต้องติดต่อใครบ้าง
3.
ระยะเวลา Length
ท่านสามารถสอนเนื้อหาระดับที่ 1 ตลอดเสาร์ อาทิตย์ หรื อผ่านช่วงกลางคืนหลาย ๆ คืน คิดดูวา่
สถานการณ์ของท่านเหมาะสมกับแบบไหน
ควรปรับ เตรี ยมอะไรที่จะช่วยสาหรับสถานการณ์ในท้องถิ่นของท่าน
4.
วัตถุประสงค์ Objectives
ท่านจาเป็ นต้องเริ่ มรายการต่าง ๆจากวัตถุประสงค์ที่ชดั ขอให้คนอื่นเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
เป้ าหมายของแลงแฮม สัตย์ซื่อ และสอดคล้องกับคาสอนของพระคัมภีร์ คนที่เข้าร่ วมจะต้องเอา
จริ งเอาจังตลอดรายการ และมีความปรารถนาที่จะเติบโต(พัฒนา) เป็ นนักเทศน์
เขียนผลหรื อสิ่ งที่ท่านอยากสาเร็ จเมื่อเสร็ จการอบรม อยากให้เกิดความแตกต่างอะไรและท่านจะรู ้
ได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์ต่างๆ นั้นกาลังสาเร็ จ
5.
เนื้อหา Content
คาดหมายกันว่ารายการอบรมท้องถิ่นจะเริ่ มด้วยขั้นที่ 1 โดยเนื้ อหา คู่มือ (เนื้ อหา) จากการสัมมนา
ของแลงแฮม ผูท้ ี่ได้ผา่ นการสัมมนาเทศนาตั้งแต่ข้ นั 1-3 จะเป็ นผูม้ ีนาหรื อสอนในท้องถิ่น ท่าน
อาจจะไม่สามารถรวบรวมเนื้ อหาขั้น 1 ได้ท้ งั หมดในครั้งเดียว ดังนั้นจะต้องวางแผน ลาดับ
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะทาให้เนื้อหาครบ ท่านอาจจะต้องปรับให้เข้าความจาเป็ นต่าง ๆ ของท้องถิ่น
นั้น ๆด้วย
6.
กระบวนการวางแผน Planning Process
รวบรวมกลุ่มวางแผน และวางแผนล่วงหน้า หากท่านทางานกับคริ สตจักร ท่านต้องแน่ใจว่า ศิษยาภิ
บาลและผูน้ าคริ สตจักรต่างเข้าใจและให้การสนับสนุนท่าน คิดถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่จาเป็ น พยายาม
ทางานร่ วมกับผูค้ นในท้องถิ่นให้มากที่สุด แม่แต่ปัจจัยที่จาเป็ น อย่าพยายามที่จะเลียนแบบหรื อ
พยายามจัดให้ใหญ่ระดับชาติ
บันทึกรายชื่อของผูท้ ี่อาจจะช่วยด้วย ๆ และบันทึกสิ่ งที่ท่านอาจจาเป็ นที่จะต้องวางแผนเพื่อเฉพาะ
7.
การเลือกผูเ้ ข้าอบรม Selection of participants
จาไว้เสมอถึงเป้ าหมายของเรา คือ ชายและหญิงที่สามารถใช้พระวจนะพระเจ้าอย่างชานาญและ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้ง (ผูร้ ับใช้โดยตาแหน่ง) หรื อเป็ น
นักเทศน์ฆราวาสหรื อคนอื่น ใครคือคนที่อยูใ่ นท้องถิ่นของท่านที่คิดว่าสามารถรับการเตรี ยมให้เป็ น
นักเทศน์ได้
คุณภาพอะไร ท่านมีในใจในการเชิญให้เข้ารับการอบรม
เขียนรายชื่อที่เป็ นไปได้ รวมทั้งผูน้ าที่สามารถให้อิทธิ พลแต่ผอู ้ ื่นในแวดวงของพวกเขา
8.
ผูช้ ่วยการอบรม
เราหวังว่าท่าจะสามารถเตรี ยมการสอนเนื้อหาระดับที่ 1 แก่ผอู ้ ื่น นี่อาจจะเรี ยกร้องให้มีการอบรม
และความช่วยเหลือในการศึกษาวันนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่าจะสามารถสอนเนื้ อหาได้ บางทีคนอื่น
หรื อกลุ่มผูส้ อนอื่น อาจช่วยท่านได้ ให้เลือกกลุ่มเชิงปฏิบตั ิการที่เข้าใจเป้ าหมายของกลุ่ม ถ้ามี
จานวนคนเข้าอบรมน้อย ท่านก็ตอ้ งการผูอ้ บรมที่จะช่วยท่านแค่ 2-3 คนเท่านั้น
ใครบ้างที่อาจจะช่วยท่านในการจัดอบรม
ใครบ้างที่อาจสามารถช่วยท่านในบทบาทที่จะช่วยกลุ่มเชิงปฏิบตั ิการ
9.
ทุน Budget
หากเป็ นได้การอบรมในท้องถิ่นควรมีเป้ าหมายที่จะจะสนับสนุนตัวเองได้ โดยการใช้แหล่งปั จจัย
จากท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการใช้จ่ายแบบประหยัด อย่างไรก็ตามท่านต้องระมัดระวังในการหาทุนอย่าง
ถูกต้องล่วงหน้า ด้วยจานวนที่ชดั เจน ด้วยความโปร่ งใสและสัตย์ซื่อในทุกระดับการอบรมใน
โปรแกรมของแลง.

11

อะไรบ้างที่จาเป็ นต้องอยูใ่ นทุน
Section 5

การทาความเข้ าใจและการใช้ คู่มือ ระดับที่ 1
อุปกรณ์หรื อคู่มือที่มกั จะใช้ในโปรแกรมระดับที่ 1 มีดงั ต่อไปนี้คือ
Paper 1 จากข้อพระธรรมสู่ คาเทศน์ From Text to Sermon
นี่เป็ นแผนผังสะพานที่ดูง่าย ที่บอกทางในการเตรี ยมของเรา อาจจะเป็ นที่จะต้องหนนุ ใจแต่ละคนที่
จะใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมตอนนั้น สังเกตดูที่เนื้อ กระดูกและหัวใจ
ในการสอนเนื้อหานี้ จาเป็ นจะต้อง..
1) ใช้ตวั อย่างข้อพระคัมภีร์ เพื่อทุกคนจะได้ดูดว้ ยกันจากข้อพระธรรมตอนเดียวกัน
2) ไปยัง 3 ขั้นตอนแห่ งการใคร่ ครวญพระธรรมตอนนั้น ต้องแน่ใจว่าแต่ละคนในกลุ่มได้มีส่วนร่ วม
อันดับแรก, มองดูรายละเอียดของ คา ความคิด ของพระธรรมตอนนั้น (เนื้ อ)
อับดับสอง, พิจารณากระดูกหรื อโครงสร้างของพระธรรมตอนนั้น ๆ
อันดับสาม, ระบุหวั ข้อหลักหรื อหัวใจของพระธรรมตอนนั้น
Paper 2 การศึกษาข้อพระธรรม Studying a Bible passage
สิ่ งนี้จะตาราง (ช่อง) สามารถใช้เมื่อพวกเขาเริ่ มใคร่ ครวญข้อพระธรรม จะเป็ นประโยชน์ยงิ่ ที่จะดู
ข้อพระธรรมที่แตกต่างกับกลุ่ม และเพื่อจะช่วยให้พวกเขาดาเนินผ่านขั้นทั้งหมด
Paper 3 หัวใจและโครงของพระธรรมตอนนั้น
ทาได้ในการใช้ขอ้ พระธรรมตัวอย่าง เมื่อคนได้เข้าใจเนื้ อหา โครงสร้าง และหัวใจของพระธรรม
ท่านอาจจะเสนอให้ศึกษาส่ วนตัวก่อนแล้วตามด้วยการอภิปรายในกลุ่มจากข้อพระธรรมตอน
เดียวกัน ตอนนี้ ตอ้ งแน่ใจว่าแต่ละคนอยูข่ า้ งซ้ายของแผนผังสะพาน
Paper 3B หัวใจและโครงของคาเทศน์ ของท่าน the heartbeat and outline of your sermon
ตอนนี้เราข้ามสะพาน (แผนผัง) และใช้เวลาในการสอนกลุ่มว่าจะพัฒนาโครงเทศน์ของพวกเขาได้
อย่างไร มี 3 ขั้นตอนที่จะช่วงพัฒนาโครงเทศน์คือ
a) ระบุหวั ใจ / หัวข้อหลักหรื อใหญ่ ของเนื้ อหาแก่ผฟู ้ ัง
b) ทาโครงให้เรี ยบง่ายสาหรับเนื้อหา
c) เติมคาเทศน์ดว้ ยตัวอย่างที่ดี และการประยุกต์
หลังจากที่ท่านได้ดาเนินผ่าน 3 ขั้นตอนแล้ว ก็ให้นกั เรี ยนทาส่ วนตัว ตามด้วยการอภิปรายในกลุ่ม
โดยใช้ขอ้ พระธรรมตอนเดียวกัน บอกพวกเขาให้ดูดา้ นขวา และหลังจากนั้นอาจจะรวมกันทุกกลุ่ม
แล้วให้มีการรายงาน

การสอนอย่ างอืน่ OTHER TEACHING
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หากมีเวลา จะเป็ นประโยชน์มาก ถ้ารวมแนวปฏิบตั ิบางอย่างแก่ผเู ้ ข้าอบรม เช่น
 จะเข้าใจความต้องการของที่ประชุมได้อย่างไร (การสร้างจุดเชื่อมต่อ โดยทา
สะพานระหว่างข้อพระธรรมกับผูฟ้ ังของเรา)
 จะเติบโตในวินยั การศึกษาพระคัมภีร์และเตรี ยมคาเทศน์ได้อย่างไร
 ความสาคัญของชีวิตที่สัตย์ซื่อและมีลกั ษณะนิสัยของการเป็ นผูร้ ับใช้
โดยปกติเราจะไปที่รูปแบบของพระคัมภีร์ (การเทศน์จากจดหมายฝาก เทศน์เรื่ องเล่าจากพระคัมภีร์
เดิม เป็ นต้น) ใน ระดับ 2 และ 3

ลาดับการทาเชิงปฏิบัติการหรือ WORKSHOP SEQUENCE
การวางแผนกลุ่มเชิงปฏิบตั ิการ เหมือนดังที่ได้อธิ บายก่อนหน้านี้ แล้ว กลุ่มเชิงปฏิบตั ิการต่าง ๆ นั้น
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในวิธีการของแลงแฮม เราทาทุก ๆ วันเพราะมันช่วยแต่ละคนทาการศึกษา
ส่ วนตัว ได้มีส่วนในกลุ่ม และยังได้ร่วมในการรายงานด้วย ในการจัดอบรมระดับ 1 แก่ทอ้ งถิ่น
องค์ประกอบนี้จาเป็ นต้องปรับให้เข้าอย่างสร้างสรรค์
เราต้องให้โอกาสให้มากเท่าที่จะมากได้สาหรับผูท้ ี่เรากาลังอบรม เพื่อใช้พระวจนะ เตรี ยมโครง
เทศน์ และได้รับการประเมินจากผูอ้ ื่น คนเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ หากเราสามารถเพิ่มการเทศน์กบั
การประเมินผล ก็จะดียงิ่
การเลือกกลุ่มผูช้ ่วยอบรม CHOOSING GROUP FACILITATORS
ผูท้ ี่เชิญให้นากลุ่มเชิงปฏิบตั ิการหรื อ Workshop จาเป็ นจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
 ควรเป็ นผูท้ ี่เทศนาได้ดีในท่ามกลางพวกเขา
 ควรเป็ นผูส้ ามารถหนุนใจกลุ่มในการอภิปรายและเรี ยนรู ้ดว้ ยกันไม่ใช่สอนใน
กลุ่ม
 ควรเป็ นผูม้ ีความตั้งใจที่จะทุ่มเทในการศึกษาพระวจนะ และเป็ นตัวอย่างแก่คนใน
กลุ่ม
 ควรเป็ นผูม้ ีความถ่อมตน และตั้งใจที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยกันกับกลุ่ม
 ควรเป็ นผูท้ ี่สามารถหนุ นใจผูอ้ ื่นและยินดีในการช่วยให้ผอู ้ ื่นเติบโต
 ควรเป็ นผูท้ ี่ต้ งั ใจที่จะใช้เวลาเพื่อจะพบกับผูอ้ บรมคนอื่น ๆ และเข้าใจอย่างชัดถึง
อะไรคือสิ่ งที่ได้เรี ยกร้อง และทาให้เข้ากับวัตถุประสงค์ และวิธีการของการอบรม

การเลือกข้ อพระธรรม(ตอน)
ท่านจาเป็ นต้องเลือก หนึ่งหรื อสองตอนสาหรับแต่ละครั้ง ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่ามีกลุ่มมากน้อยแค่ไหน
เนื้อหาพระธรรมตอนที่เลือกควรจะตรงไปตรงมาสาหรับผูท้ ี่ศึกษา ไม่ควรยาวเกินไป และควรมี
ความชัดในโครงสร้างและเนื้ อหา พยายามเลือกจากทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่
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ถ้าท่านเลือกมากกว่า 1 ตอน (อาจจะด้วยมีหลายกลุ่ม) พยายามให้มีพระคัมภีร์เดิมและใหม่ที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กนั
จับคู่และใช้เวลาอภิปรายและหาข้อพระธรรม 2-3 ตอนที่คิดว่าดีที่จะมอบแก่กลุ่มเชิงปฏิบตั ิการหรื อ
Group workshops อธิ บายถึง ทาไม่ได้เลือกข้อพระธรรมเหล่านั้น

การจัดการกับผลการรายงาน
การประชุม Plenary: แบ่งเวลาโดยคิดถึงจานวนกลุ่มที่จะรายงาน และจัดเวลาว่าแต่ละกลุ่มมีเวลา
รายงานนานเท่าไร และควรมีเวลาให้อภิปรายกันด้วย อาจจะช่วยหากมีการเขียนข้อพระธรรม
เหล่านั้นไว้ที่บนกระดานเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้สังเกตและออกความเห็น

การเทศนาจากพระคัมภีร์ใหม่ Preaching from the New Testament
จงจาไว้ว่าอะไรได้ ผ่านมาแล้ว – บริ บทของข้อพระธรรมเกี่ยวกับการทรงสร้าง การล้มลงในความ
บาป ผ่านยุคสมัยอัครปิ ตา การอพยพจากอียปิ ต์ สู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา ยุคผูว้ นิ ิ จฉัย พงษ์กษัตริ ย ์
ผูเ้ ผยพระวจนะ สดุดี สุ ภาษิต และ งานเขียนอื่น ๆ
จงมั่นใจ ในประวัติและความจริ งของพระคัมภีร์ใหม่
จงรู้ เบือ้ งหลังพระธรรม
ด้านประวัติศาสตร์ Historical
ด้านการเมือง Political
ด้านศาสนา Religious
ด้านภูมิศาสตร์ Geographical
ด้านสังคม Social
จงเล่าเรื่อง -นาเรื่องให้ มีชีวติ

พระกิตติคุณ Gospels
ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับคา Know general introduction
ไม่ใช่ประวัติบุคคลแต่จดจ่อที่พระเยซู
1/3 ของกิตติคุณเป็ นเนื้อหาช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซู
มีเพียง 2 เรื่ องเกี่ยวกับการบังเกิด - ยอห์นเน้นความสาคัญของการรับสภาพเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
มัทธิ ว มาระโก และลูกา ได้มีแบบที่คล้ายกันและย้า ถึงพระราชกิจ แถว ซี ซาริ ยา ฟิ ลลิป ถนนสู่
เยรู ซาเล็ม การทนทุกข์ การสิ้ นพระชนม์และการเป็ นขึ้นมาของพระเยซู นอกจากนั้นเน้นถึง
แผ่นดินของพระเจ้า/สวรรค์ พระเยซูพระมาซี ฮาห์
เอกลักษณ์เฉพาะ Distinctives:
มัทธิว มีคาสอนของเบญจบรรณ และย้าถึงการสาเร็ จของพระคัมภีร์เดิม
ลูกา สนใจเกี่ยวกับต่างชาติ สะมาเรี ย ผูห้ ญิง คนจน การอธิ ษฐานและการชื่นชมยินดี
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ยอห์น ใช้เนื้อหาหลากหลาย พูดถึงการกลับใจรับเชื่ อ ใช้ประโยค “เราเป็ น เราบอกความ ในการ
โยงถึงถ้อยคาและราชกิจของพระเยซู
ยอห์นได้มีการเขียนจุดประสงค์ของท่านอย่างชัดเจน 20:31
สังเกตบริ บททางวรรณกรรม/ประเภทงานเขียน
เทศน์แต่ละตอนตามเรื่ องราว และเรื่ องราวทั้งหมด
ประเภทของวรรณกรรม/งานเขียน
การเล่าเรื่ อง Narrative
การสอน – คาเทศน์ อุปมา การพูดต่าง ๆ
กิจการ Acts
ความตื่นเต้น เรื่ องราวการท้าทายของการเริ่ มต้นและเติบโตของคริ สตจักร
กิจการของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เน้นที่เปโตรและเปาโล การเทศน์ของอัครทูตทั้งหลาย การขยายออกของพระวจนะ ข้ามภูมิภาค
วัฒนธรรม และขอบเขตของศาสนาต่าง ๆ
ส่ วนใหญ่เป็ นการเล่าเรื่ อง ไม่ใช่หลักคาสอนแห่งข้อเชื่อ ไม่ใช่พิมพ์เขียวสาหรับองค์กรคริ สตจักร
จดหมายฝากต่ าง ๆ Epistles/Letters
บางฉบับเป็ นจดหมายฝากทัว่ ไป บางฉบับเขียนถึงกลุ่มคนเฉพาะ บางฉบับเขียนถึงส่ วนตัว
มีเนื้อหาคาสอนหลักข้อเชื่อและหลักปฏิบตั ิ
มีคาตอบต่าง ๆ แก่เรา แต่เราไม่ค่อยรู ้จกั คาถามต่าง ๆ (ที่ตอบไว้)
มีคาแก้ไขปั ญหา แต่เราไม่รู้ชดั ว่าพวกเขามีปัญหาอะไรบ้าง
Cf. เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์
สอนหลักศาสนศาสตร์ หลักศิษยาภิบาล เป็ นหลักศาสนศาสตร์ ตามบริ บทมากกว่าศาสนศาสตร์
ระบบความเป็ นจริ ง แต่ไม่ง่ายแก่นาไปปฏิบตั ิเสมอไป
อ่านจดหมายทั้งฉบับ
ค้นพบผูเ้ ขียน ผูร้ ับ จุดประสงค์ วันเวลา และหัวข้อต่าง ๆ ของจดหมายนั้น ๆ,
เลือกพระธรรมที่มีความยาวเหมาะสมกับผูฟ้ ังของท่าน
พึงระวังบริ บทงานเขียน คาเชื่อมต่าง ๆ หรื อรู ปคากริ ยาต่าง ๆ
แยกแยะประเด็นหลัก อธิบาย และเทศน์
ประยุกต์คาสอนอย่างตรงไปตรงมา ถ้ามีสถานการณ์ที่เหมือนตรงกับวันนี้
ค้นหาหลักการที่อยูเ่ บื้องหลังคาสอน ถ้ามีบริ บทที่ต่าง ๆ กับวันนี้
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การเทศนาจากพระคัมภีร์เดิม
1. จงมัน่ ใจว่าทาไมการเทศนาจากพระคัมภีร์เดิมมีความสาคัญ
2. จงรู ้เหตุการณ์ต่าง

ๆในเรื่ องราวที่ถูกวางไว้ในพระคัมภีร์เดิมและแต่ละเล่มเข้ากับเรื่ องราว

ประเภทใด
3. จงชื่นชมในความแตกต่าง หลากหลายของภาษา สานวน ในพระคัมภีร์เดิม (การเล่าเรื่ อง กฎ
บัญญัติ บทกวี คาพยากรณ์ คาสุ ภาษิต) และเทศน์ในทางที่รูปแบบเหล่านั้นจะเกิดผล
4. ฉวยโอกาสที่จะเทศน์พระคริ สต์จากพระคัมภีร์เดิม
5. ระวังถึงหัวข้อศาสนศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ปทัว่ ไปทั้งในพระคัมภีร์เดิมและใหม่
จากพระธรรมสู่ คาเทศน์ From Text to Sermon
พระเจ้าได้ตรัสแก่ผคู ้ นในสมัยโลกของพระคัมภีร์ ผ่านถ้อยคาภาษาของพวกเขา และพระ
คัมภีร์ได้ถูกเขียนขึ้น โดยผูค้ นต่าง ๆ เป็ นเวลานานมาแล้ว แต่เราอยูใ่ นโลกวันนี้ และพระเจ้ายัง
ประสงค์ที่จะตรัสแก่เรา พระองค์ทรงตรัสต่างพระคัมภีร์
นักเทศน์มีหน้าที่ที่จะสร้างสะพาน
ระหว่าง 2 โลก (คือโลกพระคัมภีร์กบั โลกวันนี้) ผ่านการอธิ บายและประยุกต์พระคัมภีร์.
สะพานจะต้องถูกสร้างอย่างเข้มแข็งทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นการเทศนาจะต้อง....
 รู ้จกั พระคัมภีร์และโลกของพระคัมภีร์อย่างดี เพื่อเราสามารถสัตย์ซื่อต่อเนื้ อหาดัง่ เดิมและ
สิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสแก่ผเู ้ ขียนไว้
 รู ้จกั โลกวันนี้และผูค้ นอย่างดี สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และให้
พระคัมภีร์ได้พูดแก่พวกเขา
จากพระธรรมสู่ คาเทศน์
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พระธรรม/Text

คาเทศน์ /Sermon
‘สะพาน/Bridge’

ทังหมดจะเป็
้
นการกระทาใน
เนื ้อหาพระธรรม ในบริบท
ของมัน ท่านต้ องเข้ าใจอย่าง
ถูกต้ อง ซึง่ ท่านสามารถทา
ได้ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์
ส่วนตัวและทาการบันทึก
จากนันอาจใช้
้
เครื่ องมือต่าง
ๆ ช่วย เช่นหนังสืออธิบาย
พระคัมภีร์ที่มี
รู้ถึงหัวใจ (ในความหลัก)
ของพระธรรม

อะไรเป็ นหัวใจของ
คำเทศน์ นี ้ ที่จะช่ วย
สื่อสำรประเด็นๆ
ของพระธรรม
ตอนนีแ้ ก่ ผ้ ูคน/ผู้ฟัง

หลังจากที่ได้ ดวู า่ ผู้เขียนกล่าว
อะไรในพระธรรมแล้ ว ตอนนี ้
คุณจะพูดอะไร
และจะ
ประยุกต์เนื ้อหาพระธรรมนี ้
อย่างไรแก่ผ้ ฟู ั งผ่านการเทศน์
ของคุณ

หัวใจ HEART

ชี ้แจงคาไขหลักของคาเทศน์นี ้

โครงร่าง(กระดูก)ของ
พระธรรม

โครง/SKELETON

ขัดกล่าวโครงเทศน์นี ้

ศึกษาเนื ้อหาของพระธรรม

เนื ้อ/FLESH

พัฒนาเนื ้อหาของคาเทศน์นี ้

เริ่ มต้น
ศึกษา
A.



B.

จบ
การเทศน์
พระธรรม

การศึกธรรม
ษาข้อพระธรรม STUDYING THE TEXT (ขึ้นจากด้านซ้าย)
เนื้อของตอนนั้น ใคร่ ครวญรายละเอียดของพระธรรม (บริ บท และเนื้อหา)
กระดูกของพระธรรม สังเกตโครงสร้างและขัดเกลา (โครงเทศน์)
หัวใจของพระธรรม ค้าพบหัวข้อของพระธรรม
การสร้างสะพาน จากข้อพระธรรมสู่ คาเทศน์
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ข้าพเจ้าจะข้ามจากข้อพระธรรมโลกสมัยพระคัมภีร์ที่ได้ศึกษา และทาให้เป็ นหัวใจหลักมาสู่
ชีวติ อย่างสอดคล้องและมีผลต่อโลกของผูฟ้ ัง สมัยใหม่ที่ขา้ พเจ้าจะเทศน์ได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะ
ย้ายจากข้อพระธรรมสู่ คาเทศน์ได้อย่างไร
C. การเตรี ยมคา เทศน์ (ลงมาข้างขวา)
 หัวใจ หัวข้อหลักหรื อข้อความแห่งจุดประสงค์ของคาเทศน์
 กระดูก โครงร่ างหรื อโครงเทศน์ที่ขดั เกลาแล้ว
 เนื้อ อธิ บาย ตัวอย่าง การประยุกต์ ที่จะใส่ เข้าในคาเทศน์
1.
หัวใจ จุดประสงค์หลัก ข้อหัว และเจตนาของคาเทศน์
อะไรคือหัวข้อคาเทศน์ของท่าน ประเด็นหลัก ๆ คืออะไร ท่านต้องการจะสื่ ออะไร จาก
หัวใจของข้อพระธรรมที่ท่านศึกษา ท่านอยากให้ผฟู ้ ังจาจดอะไรในที่สุด
เมื่อท่านได้ตดั สิ นใจถึง หัวข้อของคาเทศน์ ใตร่ ตรองประเด็นหลักของพระธรรม เขียนลง
ไป ทาให้ง่าย และกระชับเท่าที่จะทาได้ ให้ประเด็นหลักนี้อยูใ่ นใจท่านเมื่อท่านเตรี ยมคา
เทศน์ พระธรรมบางตอนมีมุมมอง หลายอย่างที่น่าสนใจ และการทดลองสาหรับผูเ้ ทศน์คือ
การต้องการที่จะเทศน์เนื้ อหาทั้งหมด ท่านจะต้องมีวนิ ยั ต้องตัดสิ นใจถึงประเด็นหลักของ
เนื้อหาหรื อคาเทศน์ และจดจ่อกับมันในการเตรี ยมคาเทศน์
2.
กระดูก โครงเทศน์
i)
การช่วยผูฟ้ ัง
o โครงช่วยผูฟ้ ังเห็นความสาคัญของข้อพระธรราม ได้ใจความ
o โครงช่วยผูฟ้ ังจดจ่อ และตามท่านได้
o โครงช่วยผูฟ้ ังจดจาประเด็นหลักต่าง ๆ ของคาเทศน์ของท่าน และข้อพระธรรม
o โครงช่วยผูฟ้ ังที่จะจริ งจัง
เพราะพวกเขาสามารถเห็นว่าท่านได้ปฏิบตั ิอย่าง
ระมัดระวังในการเตรี ยม
ii)
การช่วยผูเ้ ทศน์
o ทาให้มีการเตรี ยมอย่างระมัดระวัง ท่านต้องคิดอย่างชัดเจนก่อนเพื่อจะพูดอย่าง
ชัดเจน
o ช่วยเป็ นแนวทางสาหรับการเทศน์ โครงที่ดีช่วยท่านจับใจความถึงทั้งหมดที่ท่าน
ต้องการจะพูด รู ้วา่ ไปทางไหนและจะเสร็ จเมื่อไรด้วย
มีรูปแบบโครงเทศน์หลายอย่าง ท่านไม่จาเป็ นต้องมี 3 ประการเสมอไป แต่ท่านจะต้องทา
ตามขอบเขตที่คาเทศน์มี ความสัมพันธ์และมีเนื้อหาที่ชดั เจน
3.
การวางเนื้ อบนกระดูก
รายละเอียดเนื้อหาที่ท่านจะพูด
ตอนนี้ท่านมีหวั ข้อและโครงแล้ว ท่านจาเป็ นต้องเติบเนื้อหาหลักในแต่ละส่ วน ให้คาเทศน์
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ได้ไหลลื่นจากคานาที่ดี ผ่านการสรุ ปที่ดี และด้วยทุกอย่างที่อยูร่ ะหว่าง (คานาและคาสรุ ป) ขอใส่ ใจ
กับความต่อเนื่องหรื อเชื่อมต่อและการไหลลื่นของเนื้อหา
o ควรจะมีจุดประสงค์ชดั ไม่ไร้เป้ าหมายที่ผจญภัยไปมา
o ควรจะมีเป้ าหมายที่จะทาบางอย่างในความคิด ในใจและในความตั้งใจ (การ
กระทา) ของผูฟ้ ัง
o ควรละการเพียงแต่ให้ความรู ้ สึกแก่ผฟ
ู ้ ัง แต่ให้สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะให้พวก
เขาได้ยนิ จากพระวจนะพระองค์
ทาความเข้ าใจพระธรรมตอนนั้น Understanding the Passage
คาแนะนา 5 มุมมอง
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A. การเชื่อ : ศึกษาเพื่อมีความมัน่ ใจ
A.1

มัน่ ใจเกี่ยวกับพระเจ้า

A.2

มัน่ ใจเกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้า

(มองขึ้น)

+ การดลใจของพระคัมภีร์ (สิ ทธิอานาจ) ของพระคัมภีร์
+การเขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้ากับผูเ้ ขียน
A.3

ความมัน่ ใจเกี่ยวกับพระวิญญาณของพระเจ้า

A.4

ความมัน่ ใจเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้า

20

ลาดับการอธิษฐานและความเชื่อ
B. การสังเกต: ศึกษาเพื่อจะเห็น

[มองลง]

ก่อนจะถามว่าข้อพระธรรมตอนนี้หมายความว่าอะไร (ตีความหมาย) หรื อจะถามว่าพระธรรม
ตอนนี้จะมีผลต่อข้าพเจ้าอย่างไร (การประยุกต์) แต่ควรจะถามว่าพระธรรมตอนน้ ากาลังพูด
อะไร (การสังเกต)
ตัวอย่าง: เป็ นเหมือนเครื่ องบินที่กาลังบินสู่ ประเทศ
B.1

(ถ้าเป็ นได้) เริ่ มจากตอนนี้ที่ไม่มีการแบ่งวรรคตอนหรื อตัวเรื่ อง

B.2

อ่านและอ่านอีกในบริ บทของพระธรรมตอนนั้น -และอ่านออกเสี ยง

B.3

(ถ้าเป็ นได้) ให้ทาพร้อมการแปลด้วย

B.4

ถาม-ตอบ 4 คาถาม ดังนี้
ใครWho: ระบุบุคคลต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนั้น และเขียนเนื้อหาที่กล่าวถึงพวก

เขาลงไป เช่น ยอห์น 20
อะไร What: ระบุทุกสิ่ งที่มีในพระธรรมตอนนั้น และเขียนเนื้ อหาที่กล่าวถึงสิ่ งต่าง ๆ ลงไป
เช่น 1โคริ นธ์ 3
ที่ไหน Where: ระบุทุกที่ (สถานที่) กล่าวถึงในพระธรรมตอนนั้น และเขียนถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นที่
ๆ เหล่านั้น เช่น: ลูกา 15
เมื่อไร When: ระบุเวลาที่อา้ งไว้และเขียนสิ่ งที่เกิดขึ้นในเวลาดังกล่าว เช่น เนหะมีย ์ 8
B.5

สังเกตทุกคากริ ยาในพระธรรมตอนนั้น–การกระทา เช่น สดุดี 126

B.6

เขียนทุกคาที่ซ้ าในพระธรรมตอนนั้น 1 ยอห์น 5

B.7 ใคร่ ครวญถึงความสาคัญของ คาเล็ก ๆ น้อย ๆที่มีความหมาย
เช่น: โรม

ฟิ ลิปปี 1:9-11; โคโลสี 1:15-20

C. ทาความเข้าใจ: ศึกษาเพื่อจะประยุกต์
C.1

นาสู่ หลักการต่าง ๆ

C.2

เรื่ องที่เกี่ยวกับบริ บท

[มองที่นี่ ]
ตัวอย่าง ‘football’

+ บริ บททางประวัติศาสตร์ : พระคัมภีร์เป็ นเรื่ องราว เช่นจดหมายต่าง ๆ ที่เขียนถึงคริ สตจักรใน
วิวรณ์
+ บริ บททางวรรณกรรมหรื องานเขียน: พระคัมภีร์เป็ นงานเขียน เช่น ความเชื่อและการกระทา
+ บริ บททางศาสนศาสตร์ : พระคัมภีร์มาถึงด้วยการเป็ นหนึ่งเดียว
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[มองกลับ-มองข้างหน้า]
ตัวอย่าง อาโมส 9
C.3

สิ่ งที่เกี่ยวกับรู ปภาษา
การเล่าเรื่ อง เช่น พระธรรมกิจการ

จดหมายฝาก เช่น 1 เปโตร

กิตติคุณ เช่น พระธรรมยอห์น

ผูพ้ ยากรณ์ เช่น อาโมส

บทบัญญัติ เช่น เฉลยธรรมบัญญัติ

บทกวี เช่น สดุดี

สติปัญญา เช่น สุ ภาษิตNarrative

การเปิ ดเผย เช่น วิวรณ์

C.4 แหล่งข้อมูลต่าง ๆ Resources

อรรถาธิบาย 2 ทิโมธี 2:1-7
ความจดจ่อของเราจะอยูท่ ี่คาสั่ง 4 ประการจากพระธรรมตอนนี้
A. มองดูทพี่ ระเยซู และ… “จงเข้ มแข็ง” (2.1)
1. ทาไมพลังนี้จึงจาเป็ น (2.1a)
2. พลังนี้พบที่ไหน (2.1b)
B. มองดูทคี่ ริสตจักรและ...“การมอบหมาย” (2.2)
1. เป็ นสิ่ งที่เคลื่อนจากบุคคลสู่ บุคคล (2:2)
2. เป็ นสิ่ งที่เคลื่อนจากการได้ยินสู่ การสอน (2:2)
C. มองดูทโี่ ลก... “อดทน” (2.3-6)
1. ทหาร (2:3-4)
เรี ยกสู่ การทนทุกข์
รางวัล
2. นักกีฬา (2:5)
เรี ยกสู่ การทนทุกข์
รางวัล
3. กสิ กร (2:6)
เรี ยกสู่ การทนทุกข์
รางวัล
D. จงดูทคี่ วามจริงและ... “ใคร่ ครวญ” (2.7)
1. สิ่ งที่เปาโลกาลังพูด:ขบวนการมนุษย์ (2:7a)
2. สิ่ งที่พระเจ้ากาลังประทาน: ขบวนการพระเจ้า (2:7b)

ลาดับสาหรับการอบรมผู้อนื่ ในการเทศน์
The Sequence for Training Others in Preaching
ระบุ Identify
ใคร Who?
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สาธิต Demonstrate
เราควรสาธิตอะไร What should we demonstrate?
How can you provide opportunities for others to watch you?
ท่านสามารถเตรี ยมโอกาสที่ผอู ้ ื่นจะดูท่านได้อย่างไร
สอน Teach
อะไร What?
ให้ โอกาส Give opportunities
ท่านสามารถสร้างโอกาสให้นกั เทศ์นรุ่ นน้องฝึ กฝนและพัฒนาได้อย่างไร
How can you create opportunities for younger preachers to practise & develop?
ช่ วยเตรียม Help prepare
อย่างไร How?
ส่ งเสริมให้ สะท้อนคิด /วิจารณ์ Promote reflection/critique
อย่างไรHow?
คุณชอบรับฟังความคิดอย่างไร How do you like to receive feedback?
หนุนใจ ประเมินตนเอง Encourage self-evaluation
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