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บทที ่1 พระลกัษณะของพระบรมครู 

พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้เหมาะสมในการประกาศสั่งสอนมากยิง่กวา่ผูอ่ื้นใดทั้งส้ิน ถา้เรามองพระ
เยซูตามความจริงในแง่ของมนุษยห์รือของพระเจา้แลว้จะเห็นวา่ พระองคท์รงมีคุณลกัษณะของครูท่ี
พิเศษสุดตามความหมายท่ีแทจ้ริงพระองคท์รงเป็น “พระบรมครูซ่ึงมาจากพระเจา้” (ยอห์น 3:2) มี
หลายส่ิงหลายอยา่งท่ีช่วยใหพ้ระเยซูทรงเตรียมตวัเพื่อเป็นพระบรมครู ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นบางส่ิงก็เกิด
จากมนุษย ์ บางส่ิงก็เกิดจากพระเจา้ บางส่ิงก็เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และบางส่ิงก็เกิดข้ึนเพราะไดรั้บการ
อบรม เม่ือไดพ้ิจารณาส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าใหพ้ระเยซูทรงเป็นพระบรมครูแลว้ ก็จะช่วยกระตุน้ส่งเสริมและ
ดลใจเราให้เป็นครูท่ีดีเช่นนั้นบา้ง 

1. พระองค์ทรงประกอบด้วยควำมจริง 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการเป็นครูก็คือ คุณลกัษณะครูของบุคคลผูน้ั้น แบบอยา่งการกระท าดีของ
บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นมีคุณค่ามากยิง่กวา่การสั่งสอนหลายร้อยคร้ัง บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่ดี 
สั่งสอนผูใ้ดก็ไร้ประโยชน์ ส่ิงท่ีห่อหุม้หนงัสือพระกิตติคุณไม่ใช่กระดาษแขง็ท่ีดีท่ีสุด แต่คือเน้ือหนงั
ของมนุษย ์ ตามความจริงขอ้น้ีกวท่ีีมีช่ือเสียงผูห้น่ึงไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเรียนแต่คือ
ผูท่ี้เราเรียนดว้ย มีคนผูห้น่ึงมาขอยืมหนงัสือกฎขอ้บงัคบัโรงเรียนรวีวารศึกษาท่ีครูผูห้น่ึงไดเ้ขียนไว ้ครู
ผูน้ั้นยอมใหย้มืไปได ้ แต่กล่าววา่ “คุณจะไม่เขา้ใจกฎขอ้บงัคบัน้ีดีเท่ากบัตวัผมไดไ้ปช้ีแจงสั่งสอนคุณ
ดว้ยตนเอง” หมายความวา่เราจะเรียนส่ิงใด ๆ ก็ตามควรจะเรียนจากผูท่ี้มีความรู้จริง ๆ ปฏิบติัจริง ๆ 
ดว้ยความเช่ืออยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่เรียนจากผูอ่ื้น ท่ีมีความเช่ือนอ้ย รู้นอ้ย และปฏิบติัตามความเช่ือนั้นได้
แต่เพียงเล็กนอ้ย ความจริงท่ีเกิดจากความประพฤติดีเช่นเดียวกนัดว้ย เหตุฉะนั้นครูทุกคนจะมี
ความรู้สึกวา่ “ค าสอนท่ีดีท่ีสุดของขา้พเจา้คือความประพฤติของขา้พเจา้” (1) ท่ีเป็นดงัน้ีก็เพราะความ
สัตยจ์ริงเป็นส่ิงส าหรับยดึถือไวม้ากกวา่ส าหรับสั่งสอน การสอนคนอ่ืนโดยไม่ใหเ้ขารู้สึกตวัวา่ หรือ
โดยยกตวัอยา่งนั้นมีคุณประโยชน์มากกวา่สอนโดยใหเ้ขารู้สึกตวัวา่ เราตั้งใจแนะน าสั่งสอนเขา ค า
สอนของครูจะเกิดคุณประโยชน์แก่ผูอ่ื้นมากนอ้ยเท่าใดนั้น ยอ่มแลว้แต่ความดีชัว่ของครูผูน้ั้น (2) 
ขวานสามารถผา่ส่ิงใดไดแ้รงมากนอ้ยเพียงไรก็ยอ่มแลว้แต่แรงท่ียกขวานข้ึนนัน่เอง เหตุฉะนั้นครู
โรงเรียนรววีารศึกษาจะตอ้งมีความประพฤติดีเช่นเดียวกบัสอนดี วธีิชีวติของครูจะตอ้งด าเนินไปตาม
แนวชีวติแห่งค าสอนของครู ครูจะเป็นท่ีรักใคร่นบัถือของคนทัว่ไปไดก้็เพราะการกระท าท่ีดีของเขายิง่
กวา่ส่ิงอ่ืนใด 
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พระเยซูทรงเป็นความจริงท่ีมีชีวติ นัน่คือพระองคท์รงประพฤติตามค าสั่งสอนทุกขอ้ท่ี
พระองคไ์ดท้รงสอนไว ้พระองคท์รงสอนวา่ “เราเป็นความจริง” (ยอห์น 14:6) พระองคท์รงสอนกฎใด
พระองคก์็ทรงประพฤติตามกฎขอ้นั้น และทรงชกัชวนประชาชนใหป้ระพฤติตามแบบอยา่งของ
พระองค ์ นกัเทศน์ผูห้น่ึงกล่าววา่ “พระเยซูทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจแลว้ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา 
พระองคท์รงด าเนินชีวติตามกฎทุกขอ้ท่ีพระองคท์รงสอน และพระองคท์รงด าเนินชีวติเช่นนั้นแลว้
ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงสอน และพระองคท์รงด าเนินชีวติดีมากยิง่กวา่ท่ีพระองคท์รงสอนเสียอีก” (3) 
พระคริสตท์รงถวายจิตวิญญาณของพระองคแ์ก่พระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจ ดงันั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิจึง
ทรงสามารถเขา้ไปสถิตอยู ่ และทรงครอบครองจิตวญิญาณบริสุทธ์ิวญิญาณของพระเยซูอยา่งบริบูรณ์
......ฉะนั้นเม่ือเราอยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระองคแ์ละเม่ือเรามองดูพระเนตรของพระองค ์ เราก็จะพบ
แสงสวา่งอนับริบูรณ์ พระองคท์รงประกอบดว้ยความจริง, ความสง่า, พระเมตตา-กรุณาธิคุณ, พระทยั
อนัร้อนรน,ความอดทน,ความตั้งพระทยัมัน่ทรงยอมทนทุกขโ์ดยไม่จ  ากดั.......พระองคท์รงสอนผูท่ี้ไม่
มีความมัน่ใจในตวัเองใหมี้ความเช่ือในตวัเอง, ทรงสอนราษฎรใหเ้ป็นผูรั้บใชป้ระเทศ,ทรงสอน
ผูป้กครองถึงวธีิปกครอง,ทรงสอนเพื่อนบา้นให้รู้วธีิท าตนใหเ้ป็นมิตร. ทรงสอนผูท่ี้ขดัสนใหอ้ธิษฐาน 
ผูท่ี้ไดรั้บทุกขใ์หอ้ดทนและทรงสอนมนุษยทุ์กคนให้เผชิญกบัความตาย........พระองคท์รงเป็นพระบรม
ครูผูพ้ิเศษสุดทุกยคุทุกสมยั (4) 

การท่ีพระเยซูทรงประกอบดว้ยความจริงนั้นเกิดจากเหตุสองประการ ประการแรกพระองค์
ทรงเป็นพระเจา้และทรงประกอบดว้ยคุณลกัษณะของพระเจา้ครบบริบูรณ์ ประการท่ีสองพระองคท์รง
เป็นบุคคลท่ีปราศจากบาปทั้งส้ิน พระองคท์รงแตกต่างจากมนุษย ์ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้และ
พระองคท์รงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และมนุษยบ์รรลุถึงชีวติท่ีบริสุทธ์ิเทียมเท่าพระเจา้ไม่ได ้ประการท่ีสอง การ
ท่ีพระองคท์รงประกอบดว้ยความจริงนั้นเกิดจากขอ้เทจ็จริงท่ีพระองคท์รงศึกษาทรงประสบ และทรง
ยอมใหค้วามจริงนั้นเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของพระองค ์ “พระเยซูก็ไดจ้  าเริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญา” (ลูกา 
2:52) 

การท่ีพระเยซูทรงเป็นบุตรท่ีดี, เช่ือฟังบิดามารดาและการท่ีพระองคท์รงเป็นพี่ชายท่ีดีนั้นช่วย
ใหพ้ระองคท์รงเจริญข้ึนในฝ่ายสติปัญญาประสบการณ์อ่ืน ๆ เช่นไปศึกษาพระคมัภีร์ท่ีธรรมศาลาและ
สัมพนัธ์กบับุคคลส าคญัทางศาสนาก็เป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงเป็นพระบรมครูท่ีดี 

พระองคท์รงถูกมารทดลองสามประการคือ 1. ใหพ้ระองคท์รงใชฤ้ทธ์ิอ านาจป้องกนัพระองค์
เอง 2. ใหพ้ระองคท์รงมีช่ือเสียงโดยเร็ว 3. ใหพ้ระองคมี์ฤทธ์ิอ านาจอยา่งง่าย ๆ โดยไม่ตอ้งสละพระ
ชนมชี์พของพระองคเ์ลย การท่ีพระองคท์รงต่อสู้การทดลองของมารน้ีท าให้พระองคเ์ป็นบุคคลท่ี
สมควรจะเป็นพระบรมครู 
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ผูแ้ต่งหนงัสือฮีบรูกล่าววา่ “ก็สมอยูแ่ลว้ท่ีพระองค.์......จะใหผู้ท่ี้เป็นนายแห่งความรอดของเขา
นั้นไดถึ้งท่ีส าเร็จโดยการทนทุกขท์รมาน” (ฮีบรู 2:10) 

ในการท่ีพระองคท์รงประกอบดว้ยความจริงนั้น บงัเกิดผลสองประการเป็นอยา่งนอ้ย ประการ
แรกก็คือ ท าใหค้  าสอนของพวกอาลกัษณ์และพวกรับบีมีอิทธิพลมากข้ึน ก่อนท่ีพระเยซูเสด็จมา พล
ไพร่ของพระเจา้ไม่ไดเ้อาใจใส่ในค าสอนของพวกอาลกัษณ์และรับบีมากนกั 

พวกอาจารยเ์หล่าน้ีมีความรู้ธรรมดา ๆ เท่าท่ีเขาไดย้นิไดฟั้งมาเท่านั้น และค าสอนส่วนมาก
ของอาจารยเ์หล่านั้นเป็นค าสอนท่ีไม่มีหลกัเลย ส่วนมากเขาอา้งค าพดูของผูอ่ื้นแทนท่ีจะสอนตามความ
นึกคิดของเขาเอง ส่วนค าสอนของพระเยซูนั้นมาจากภายในจิตใจและไม่ตอ้งการการช่วยเหลือ
สนบัสนุนใด ๆ ทั้งส้ิน “พระเยซูทรงเป็นพระอาจารยท่ี์แตกต่างจากอาจารยอ่ื์น ๆ พระองคไ์ม่ไดท้รง
น าเอาค าพูดของผูใ้ดมาอา้ง พระองคท์รงสอนดว้ยค าพดูของพระองคเ์องเท่านั้นก็เพียงพอแลว้” (5) ดว้ย
เหตุน้ีค าสอนของพระองคจึ์งแจ่มแจง้ชดัเจน ประกอบดว้ยความเช่ือมัน่และฤทธ์ิอ านาจ ประชาชนท่ีได้
ยนิค าสอนของพระองคต่์างก็ “ประหลาดใจดว้ยค าสอนของพระองคเ์พราะพระองคไ์ดส้ั่งสอนเหมือน
ผูมี้อ านาจไม่เหมือนพวกอาลกัษณ์” (มาระโก 1:22) พระเยซูไดท้รงด าเนินชีวติตามท่ีพระองคท์รงสั่ง
สอนทุกอยา่ง ดว้ยเหตุน้ีเองค าสอนของพระองคจึ์งก่อให้เกิดความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน ประชาชนไดเ้ห็น
พระองคท์รงประพฤติตามค าสอนท่ีพระองคไ์ดท้รงสอนพวกเขาทุกขอ้ เขาไดส้ังเกตเห็นกิริยาอาการ
และความรู้สึกของพระองคข์ณะเม่ือพระองคท์รงเผชิญกบัความทุกขโ์ศก ค าวพิากษว์จิารณ์ ความ
ผดิหวงั และการถูกกดข่ีข่มเหง ความประพฤติของพระองคเ์นน้ใหเ้ห็นค าสอนของพระองคอ์ยา่ง
เด่นชดั “ส่ิงส าคญัท่ีสุดซ่ึงพวกอคัรสาวกไดรั้บจากค าสอนของพระองคน์ั้นไม่ใช่พระธรรมโอวาทแต่
เป็นอิทธิพล ส่ิงส าคญัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวิตตั้งแต่ตน้จนอวสานของพวกสาวกก็คือ การท่ีเขาไดอ้ยูก่บั
พระเยซู” (6) “พระองคจึ์งทรงตั้งศิษยสิ์บสองคนไวใ้หอ้ยูก่บัพระองค”์ (มาระโก 3:14) 

2. ควำมปรำรถนำทีจ่ะรับใช้ 

คุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของครูก็คือ เขาจะตอ้งสนใจในบุคคลและปรารถนาจะ
ช่วยเหลือเขา แมว้า่ครูจะมีความรู้เร่ืองพระคมัภีร์ รู้วธีิสอนและรู้จกันกัเรียนของเขาดีเพียงไรก็ตาม ถา้
ครูผูน้ั้นปราศจากคุณสมบติัน้ีแลว้ ครูผูน้ั้นก็จะเป็นเพียง “ระฆงัหรือฉาบท่ีมีเสียงดงั” เท่านั้น ค าสอน
ของครูจะไม่บงัเกิดผลเลยถา้เขาไม่มีความสนใจสวสัดิภาพของคนท่ีเขาสอน ครูจะสนใจแต่เพียง
นกัเรียนส่วนรวม บนัทึกของนกัเรียนท่ีดีและวธีิการสอนเท่านั้นยงัไม่พอ หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
ครูท่ีมีความรู้นอ้ยและไม่รู้จกัวธีิสอนแต่รัก และปรารถนาท่ีจะปรนนิบติัรับใชน้กัเรียนแลว้ความรัก
และ ความปรารถนารับใชข้องครูผูน้ั้นจะช่วยส่งเสริมเขาใหเ้ป็นครูท่ีดีได ้ ผูเ้ขียนรู้จกัครูบางคนท่ีมี
บุคลิกลกัษณะไม่ดี แต่เขาเป็นครูท่ีสอนนกัเรียนรุ่นกลาง (ซ่ึงเป็นพวกท่ีชอบกล่าววิพากษว์จิารณ์มาก
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ท่ีสุด) ไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด ท่ีเป็นดงัน้ีก็เพราะครูคนนั้นรักนกัเรียนพวกนั้นอยา่งแทจ้ริง ต่อมาไม่ชา้นกัเรียนก็
สังเกตเห็นความรู้สึกน้ีของครู และเขาก็ไดรั้กครูผูน้ั้นของเขาเช่นเดียวกนั คนทุกคนรักผูท่ี้รักเขา 

 พระนิสัยของพระเยซูท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัก็คือ พระองคท์รงสนพระทยัในสวสัดิภาพของ
ประชาชน เม่ือพระเยซูทรงคบหาสมาคมกบับุคคลต่าง ๆ นั้นพระองคไ์ม่ทรงสนพระทยักบัทางพิธีการ
ศาสนา,ระเบียบองคก์าร,หรือส่ิงของเคร่ืองใชใ้ด ๆ เท่ากบัประชาชน พระองคท์รงมองดูคนเหมือนกบั
วา่พวกเขา “เป็นเหมือนฝงูแกะไม่มีผูเ้ล้ียง” (มาระโก 6:34) ถา้วลิ โรเยอร์ (Will Rogers) กล่าวไดว้า่เขา
ไม่เคยพบคนท่ีเขาไม่ชอบเลยแลว้พระเยซูก็จะทรงกล่าวไดม้ากกวา่เขามากมายนกั เม่ือพวกฟาริสี กล่าว
ต าหนิพวกสาวกของพระองคท่ี์เด็ดรวงขา้วในวนัซะบาโตนั้น พระองคไ์ดท้รงกล่าวแกใ้หพ้วกสาวกวา่ 
“วนัสะบาโตนั้นตั้งไวส้ าหรับมนุษย ์ มิใช่ตั้งมนุษยไ์วส้ าหรับวนัสะบาโต” (มาระโก 2:27) ในขณะท่ี
พระเยซูเสด็จไปตามทาง และมีคนตระหน่ีเห็นแก่ตวัคนหน่ึงมาทูลถามพระเยซูถึงวธีิด าเนินชีวิตนั้น 
พระคมัภีร์ไดก้ล่าววา่ “พระเยซูทรงเพง่ดูคนนั้นทรงรักเขา” (มาระโก 10:21) เม่ือชายท่ีไดรั้บทุกข์
ทรมานเพราะโรคเร้ือนมาทูลวงิวอนใหพ้ระองคท์รงรักษาเขา พระองคก์็ทรงสงสารและเห็นใจเขา 
พระองค ์ “ทรงเหยยีดพระหตัถถู์กตอ้งคนนั้น” (มาระโก 1:41) พระองคท์รงมีจิตใจเมตตาต่อพวก
อาลกัษณ์ซ่ึงชอบวพิากษว์จิารณ์ พวกฟาริสีท่ีข้ีอิจฉา คนเก็บภาษีซ่ึงเป็นท่ีเกลียดชงัของคนทัว่ไป คน
บาปท่ีถูกเหยยีดหยาม คนตาบอด คนหูหนวกและคนเป็นง่อย 

พระองคท์รงรักประชาชนและทรงสนพระทยัในปัญหาชีวิตของพวกเขา “พระองคท์รง
ประกอบดว้ยความรักของพระเจา้และทรงน าความรักนั้นลงมาสู่จิตใจมนุษยทุ์กคน พระองคท์รงมี
พระทยัเมตตาต่อมนุษยผ์ูต้อ้งเผชิญกบัความล าบาก” 

(7) พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่สนพระทยัในปัญหาต่าง ๆ ของมนุษยเ์ท่านั้น แต่พระองคย์งัทรง
ปรารถนาท่ีจะช่วยมนุษยแ์กไ้ขปัญหาเหล่านั้นดว้ย พระองคผ์ูมี้ความรู้สึกของนกัเผยแพร่ศาสนาตรัสวา่
พระองค ์“มิไดม้าเพื่อใหเ้ขาปรนนิบติั, แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบติัเขา” (มทัธิว 20:28) พระองคไ์ม่ทรง
เบ่ือหน่ายเลยท่ีจะสนทนากบัหญิงชัว่ชา้ท่ีบ่อน ้าถึงเร่ืองน ้าแห่งชีวติ พระองคไ์ม่ทรงรังเกียจท่ีจะไป
เยีย่มคนเก็บภาษีซ่ึงไม่มีคนชอบหนา้ของเขา พระองคท์รงกลา้ท่ีจะเผชิญกบัค าวพิากษว์จิารณ์ของคน
ส าคญัทางศาสนายดูาห์ โดยทรงสัมพนัธ์กบัพวกคนบาป ค าอุปมาเร่ือง “เงินหาย” “แกะหลงทาง” 
“บุตรท่ีหลงทาง” แสดงใหเ้ห็นความสนพระทยัของพระองคท่ี์ทรงมีต่อคนบาป พระองคท์รงเห็นอก
เห็นใจผูท่ี้ขดัสนและทรงอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือคนเหล่านั้น ความรู้สึกอยา่งน้ีควรเป็นอุปนิสัยของ
ครูท่ีดีทุกยคุทุกสมยั ถา้เราปรารถนาจะสอนบุคคล เราจ าเป็นตอ้งปรนนิบติัผูน้ั้น ๆ 
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3.เช่ือฟังค ำสอน 

พระเยซูทรงมีโอกาสดีท่ีจะขดัเกลาอุปนิสัยและความประพฤติของบุคคลดว้ยการสอน กิจ
ส าคญัท่ีสุดของพระองคป์ระการแรกก็คือ ทรงเป็นอาจารยไ์ม่ใช่เป็นผูแ้สดงสุนทรพจน์ ผูแ้กไ้ข
สภาพการณ์หรือผูป้กครอง อนัท่ีจริงพระองคมิ์ใช่เป็นพวกอาลกัษณ์ หรือรับบีผูอ้ธิบายความหมายของ
พระบญัญติัอยา่งละเอียด แต่พระองคท์รงเป็นพระบรมครูผูส้อนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่แก่
ประชาชน พระองคไ์ม่ใช่ “ผูย้แุหย”่ พระองคไ์ม่ไดท้รงสอนประชาชน โดยการโฆษณาชกัชวน, การ
ประกอบพิธีต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือเก่ียวกบัการเมืองเท่านั้นแต่พระองคท์รงเลือกบุคคลท่ี
พระองคท์รงเห็นวา่เหมะสมแลว้จึงไดอ้บรมสั่งสอนเขาเป็นเวลานาน (8) นกัเทศน์ผูห้น่ึงกล่าววา่ “การ
สอนเป็นกิจประการแรกของพระเยซูคริสต ์ ถูกแลว้ พระองคท์รงเคยรักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วย ทรงท า
การอศัจรรย ์ ทรงเทศนาหลายคร้ัง แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือพระองคท์รงเป็นพระบรมครูตลอดกาล” ค  า
สอนของพระองคเ์ป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดในการน าการไถ่โทษมาสู่จิตใจมนุษย ์(9) 

การท่ีพระองคท์รงเนน้ค าสอนของพระองคบ์่งใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัวา่ พระองคท์รงเป็นพระ
บรมครู “ตามท่ีเราสังเกตดูพระลกัษณะของพระคริสตใ์นพระคมัภีร์ ซ่ึงปรากฏแก่สาวกและบุคคลใน
สมยัของพระองคน์ั้นแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นพระบรมครู” บุคคลขนานพระนามของพระองค์
วา่พระบรมครู,อาจารยแ์ละรับบี พระนามเหล่าน้ีท าใหเ้ราทราบเหมือนอยา่งท่ีนิโคเดมสัวา่ “อาจารยเ์จา้
ขา้, ขา้พเจา้รู้อยูว่า่ท่านเป็นครูมาจากพระเจา้” (ยอห์น 3:2) ผูเ้ขียนพระกิตติคุณชีวประวติัของพระเยซู
ทั้งส่ีเล่มไดข้นานพระนามของพระองคว์า่พระบรมครูไม่นอ้ยกวา่ส่ีสิบคร้ัง แต่ผูเ้ขียนเหล่าน้ีไม่เคย
ขนานพระนามของพระองคว์า่ “นกัเทศนา” เลยสักคร้ังเดียว ครูส าคญัคนหน่ึงบอกเราวา่เฉพาะใน
หนงัสือพระคมัภีร์ใหม่พระองคท์รงถูกขนานพระนามวา่ “ครู” รวมทั้งหมดดว้ยกนั หกสิบเอด็คร้ัง (10) 
ครูส าคญัอีกคนหน่ึงช้ีให้เห็นวา่ ในหนงัสือพระคมัภีร์ คิงเจมส์ (King James) มีค  าวา่ “อาจารย”์ ปรากฏ
หกสิบหกคร้ัง และใชค้  าน้ีหา้สิบส่ีคร้ังเป็นภาษากรีกหมายความวา่ “อาจารย”์ หรือ “ครูใหญ่” (11) ใน
หนงัสือน้ีมีค ากล่าววา่พระองคท์รงสอนส่ีสิบหา้คร้ังและทรงเทศนาสิบเอด็คร้ัง หลายคร้ังท่ีพระองค์
ทรงเทศนาพระองคไ์ดท้รงสอนดว้ย (มทัธิว 4:23) ไม่ใช่เพียงแต่สาวกสิบสองคนเท่านั้น แต่สาวกคน
อ่ืน ๆ และแมแ้ต่ศตัรูของพระองคก์็ขนานพระนามพระองคว์า่ “พระบรมครูหรืออาจารย”์ (12) 

พระองคท์รงเรียกพระองคเ์องวา่ “อาจารย”์ เช่นเดียวกนั “ท่านทั้งหลายเรียกเราวา่อาจารยแ์ละ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านก็ถูกแลว้ เพราะเราเป็นอยา่งนั้น” (ยอห์น 13:13) พระองคท์รงเรียกพระองคเ์อง
วา่ “ความสวา่ง” ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกบัการสอน เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ยอห์นบพัติศโตไดรั้บสมญาวา่
นกัเทศน์ไม่ใช่อาจารย ์
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ขอ้เทจ็จริงอีกขอ้หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงเป็นพระบรมครูก็คือในหนงัสือพระคมัภีร์
เรียกพวกท่ีติดตามพระองคไ์ปวา่ สาวกหรือศิษย ์ คนเหล่าน้ีไม่ถูกเรียกวา่ พลไพร่หรือลูกจา้งเลย ค าวา่ 
“คริสเตียน” ปรากฏในพระคมัภีร์ใหม่เพียงสามคร้ังเท่านั้น และใชเ้ป็นการแสดงความดูหม่ินคร้ังเดียว 
ค าวา่สาวก ซ่ึงหมายความวา่ “ศิษย”์ หรือ “นกัศึกษา” นั้นใชเ้รียกผูติ้ดตามพระองคส์องร้อยส่ีสิบสาม
คร้ัง และค ากล่าวประกาศของพระองคเ์รียกวา่ “ค าสอน” สามสิบเกา้คร้ัง และเรียกวา่ “พระปัญญา” หก
คร้ัง ไม่ไดเ้รียกวา่ “ค าเทศนา” ค  าวา่ “ค าเทศนาบนภูเขา” ไม่เคยปรากฏในพระคมัภีร์ใหม่เลย แต่ตอนท่ี
พระองคท์รงสอนพวกสาวกบนภูเขานั้นพระคมัภีร์กล่าววา่ “พระองคท์รงออกพระโอษฐส์อนเขา” 
(มทัธิว 5:2) ฉะนั้นเราควรเรียกค าน้ีในหนงัสือมทัธิวบทท่ี 5,6,7 วา่ “ค าสอนบนภูเขา” 

ขอ้เทจ็จริงอีกขอ้หน่ึงท่ีท าให้เราทราบวา่พระองคท์รงเนน้ค าสอน คือพระองคท์รงสอน
ประชาชนดว้ยพระทยัอนัร้อนรน พระองคท์รงสั่งสอนในท่ีทุกแห่งและทุกเวลา ในพระวหิารในธรรม
ศาลา, บนภูเขา,ริมทะเล,ขา้งถนน, ท่ีบ่อน ้า, ท่ีบา้น, ตามท่ีชุมชน และสอนเป็นส่วนตวั “พระองคท์รง
ถือวา่การสอนส าคญักวา่การรักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วย (13) มทัธิวบอกเราวา่ “พระเยซูไดเ้สด็จ
ไปมณฑณกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศเร่ืองประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 
และทรงรักษาโรคต่าง ๆ ของชาวเมืองใหห้าย” (มทัธิว 4:23) กิจการทุกอยา่งของพระองคเ์ป็นการสอน
ไม่ใช่การเทศนาดงันั้นประชาชนจึงกลา้ท่ีจะถามค าถามพระองคแ์ละพระองคก์็ทรงถามเขาเช่นเดียวกนั 

พระองคท์รงอบรมพวกครูเพื่อใหพ้วกเขาด าเนินงานของพระองคต่์อไปในอนาคต ในบั้น
ปลายพระชนมข์องพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงอุทิศเวลาทั้งหมดของพระองคส์ั่งสอนพวกสาวกจ านวน
นอ้ยท่ีแวดลอ้มพระองคอ์ยูน่ั้น (14) “แลว้พระองคท์รงบญัชาใหส้าวกเหล่าน้ีออกไปสั่งสอนชนทุก
ประเทศใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิสอน
เขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่าน น่ีแหละ, เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิจ
จนกวา่จะส้ินโลก” (มทัธิว 28:19-20) พระคริสตท์รงเช่ือในค าสอน น่ีเป็นคุณสมบติัประการแรกของผู ้
ท่ีเป็นครูซ่ึงจะขาดเสียมิได ้ พระองคท์รงอุทิศพระองคเ์องเพื่อการสอนและทรงกระท าใหก้ารสอนเป็น
ส่ิงท่ีมีเกียรติ เกียรติยศอนัสูงท่ีสุดของการเป็นครูก็คือพระคริสตเ์องไดท้รงเลือกอาชีพการเป็นครู (15) 
อาจารยค์นหน่ึงก็มีความรู้สึกอยา่งน้ีเม่ือเขากล่าววา่ “ขา้พเจา้เช่ือฟังการสอนและชอบสอน แมว้า่
ขา้พเจา้จะตอ้งจ่ายเงินเพื่อจะไดส้อนขา้พเจา้ก็ยนิดีท่ีจะจ่ายให”้ 

4. เรียนรู้พระคมัภีร์ 

ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึงส าหรับครูก็คือการเรียนรู้พระคมัภีร์ เพราะเป็นส่ิงส าคญัประการแรกท่ี
เขาจะตอ้งรู้ พระเยซูทรงมีความรู้ในพระคมัภีร์เป็นอยา่งดี เราจะเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัวา่พระองคท์รงมี
ความรู้พระคมัภีร์ ก็คือเม่ือพระองคท์รงถูกมารทดลองนั้นพระองคไ์ดท้รงยกขอ้พระค าในหนงัสือพระ
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คมัภีร์มาอา้งหลายตอน (มทัธิว 4 :1-11) และเห็นไดจ้ากการสนทนาขณะเม่ือพระองคเ์สด็จด าเนินไปยงั
ต าบลเอม็มานู พระองคไ์ดท้รงอธิบายค าสอนในพระคมัภีร์ซ่ึงเก่ียวกบัพระองคเ์อง (ลูกา 24:27) ใน
ระหวา่งท่ีพระองคท์รงประกาศสั่งสอนนั้น พระองคไ์ดท้รงกล่าวอา้งถอ้ยค าในหนงัสือพระคมัภีร์เดิม
อยา่งนอ้ยสิบหกเล่มและพระองคไ์ดท้รงแสดงใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงเขา้ใจขอ้ความท่ีพระองคท์รง
กล่าวอา้งนั้นเป็นอยา่งดี พระองครู้์พระคมัภีร์เป็นอยา่งดีจนพระองค ์ ทรงสามารถเปรียบเทียบขอ้พระ
คมัภีร์เก่าซ่ึงยงัไม่สมบูรณ์กบัค าสอนอนัสูงสุดของพระองค ์ (มทัธิว 5:17-48) พระองคไ์ม่ทรงเพียงแต่รู้
พระคมัภีร์เป็นอยา่งดีเท่านั้น แต่พระองคย์งัทรงใชค้  าสอนของพระคมัภีร์ใหเ้ป็นประโยชน์ในการแกไ้ข
ปัญหาส าคญัต่าง ๆ อีกดว้ย 

พระปรีชาสามารถของพระองคไ์ม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ แต่เกิดข้ึนเพราะ
พระองคท์รงศึกษาเล่าเรียน พระเยซูทรงเร่ิมตน้ศึกษา ตั้งแต่เม่ือพระองคท์รงเป็นเด็กอยูใ่นครอบครัว
ของชาวยดูาห์ซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีเคร่งครัดในศาสนาและศึกษาหาความรู้ นกัเขียนผูห้น่ึงกล่าววา่ “การ
ปฏิบติังานภายในครอบครัวนั้น มารดามีหนา้ท่ีอบรม สั่งสอน บุตรใหป้ฏิบติังานตามธรรมเนียมของ
ชาติยดูาห์” (16) นกัศาสนาอีกคนหน่ึงกล่าววา่ แมใ้นขณะท่ีเด็กชาวยดูาห์ก าลงัอยูใ่นออ้มแขนของ
มารดา เม่ือมารดาอธิบายส่ิงท่ีเก่ียวกบัศาสนาใหเ้ขาฟัง ตาของเด็กก็จะมองสอดส่ายไปยงัส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความหมายส าคญัทางศาสนา (17) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมารดาอธิบายใหเ้ด็กฟังก็คือการจูบน้ิวมือหลงัจากท่ีเม่ือ
ไดถู้กตอ้งขอ้ความในพระคมัภีร์ซ่ึงแขวนไวท่ี้ประตูบา้นหรือผกูไวท่ี้ขอ้มือหรือท่ีหนา้ผาก และท่ี
ชายเส้ือของบิดาซ่ึงมีสีต่าง ๆ นั้น ท าใหเ้ด็กค านึงถึงพระบญัญติัของพระเจา้ การเรียนรู้เร่ืองการ
อธิษฐานประจ าวนัและการขอบพระคุณพระเจา้ก่อนการรับประทานอาหารหรือเม่ือประกอบพิธีต่าง ๆ 
การจุดไฟและการจุดตะเกียงในวนัสะบาโต เทศกาลประจ าปี เช่นการเล้ียงปัสกาและเทศกาลตั้งทบั
อาศยัการถวายลูกแกะตวัผูต้วัแรกต่อพระเจา้ดว้ยความเคารพนบัถือ ท าใหพ้ระคริสตท์รงเจริญข้ึนใน
ฝ่ายสติปัญญาและร่างกาย “ประสบการณ์ต่าง ๆ ของพระเยซูคริสตท่ี์เมืองนาซาเร็ธช่วยใหพ้ระองคท์รง
มีสติปัญญาประกาศค าสอนของพระองคแ์ก่คนทัว่ไป” 

พระองคไ์ดท้รงศึกษาอยูท่ี่ธรรมศาลา ซ่ึงเป็นโรงเรียนส าหรับเด็กชายชาวยดูาห์ในสมยัของ
พระคริสต ์ การไปร่วมประชุมฟังค าสอนเป็นธรรมเนียมของชาวยดูาห์ แต่เป็นกฎบงัคบัหรือไม่ก็ไม่แน่ 
ลูกากล่าววา่ “พระองคเ์สด็จเขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโตตามเคย” (ลูกา 4:16) นกัศาสนาบางคน
คิดวา่พระเยซูเสด็จไปท่ีธรรมศาลาในวนัสะบาโตอยา่งนอ้ยวนัละคร้ังทุกวนัตลอดเวลายีสิ่บปี (18) พระ
เยซูเสด็จไปธรรมศาลาเป็นประจ าในวนัจนัทร์ วนัพฤหสับดีและยงัไปธรรมศาลาเป็นพิเศษอีกในการ
เล้ียงหรือการอดอาหาร การประชุมทุกคร้ังเหล่านั้นเป็นการสอนศาสนา ตอนแรกบุคคลผูห้น่ึงจะอ่าน
พระบญัญติัของพระเจา้ คือหนงัสือหา้เล่มแรกของพระคมัภีร์เดิมแลว้ก็มีผูอ้ธิบายความหมายของพระ
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คมัภีร์ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์ในการด าเนินชีวติของพวกเขา พวกเขาเรียนพระคมัภีร์เป็นเวลาสามปีคร่ึง ซ่ึง
อาจคลา้ยกบัแบบการศึกษาของพวกแบบ๊ติสตใ์นทุกวนัน้ี ตอนต่อไปเขาจะน าค าสอนของศาสดา
พยากรณ์เพียงสามขอ้มาอ่านแลว้อธิบายใหฟั้ง ลูกากล่าวถึงพระเยซูคริสตว์า่พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้ไปใน
ธรรมศาลาและไดอ่้านหนงัสือของศาสดาพยากรณ์ ( ลูกา 4:17-19) บางคร้ังผูฟั้งก็ตั้งค  าถามและพวก
อาจารยก์็ตอบใหท้ราบ บางคร้ังคนท่ีมาประชุมก็ท่องขอ้พระคมัภีร์บางตอนพร้อมกนั ดว้ยวธีิน้ีเองพระ
เยซูไดท้รงเรียนรู้หนงัสือพระบญัญติัและหนงัสือของศาสดาพยากรณ์ จนกระทัง่พระองคท์รงมีพระ
ปรีชา สามารถโตต้อบกบัพวกรับบี และท าใหพ้วกเขาเหล่านั้นแปลกใจ พระเยซูมกัจะตรัสถามพวกรับ
บีวา่ “ท่านทั้งหลายยงัไม่ไดอ่้านในพระคมัภีร์หรือ?” 

มีโรงเรียนชั้นตน้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธรรมศาลาส าหรับสอนเด็กชายสัปดาห์ละหา้วนั ในสมยั
นั้นชาวยดูาห์มีกฎบงัคบัวา่ทุกเมืองท่ีมีนกัเรียนตั้งแต่ 25 คนข้ึนไปตอ้งมีโรงเรียน และเด็กถูกบงัคบัให้
เรียนความจริงชาวยดูาห์ท่ีนบัถือศาสนาอยา่งเคร่งครัดไม่ควรอยูใ่นเมืองท่ีไม่มีโรงเรียน ครอบครัวชาว
ยดูาห์ไม่ควรตั้งบา้นเรือนอยูค่นละฟากแม่น ้ากบัโรงเรียน นอกจากวา่จะมีสะพานท่ีแขง็แรงมัน่คง เด็ก
ท่ีมีอายหุกขวบถึงสิบขวบจะเร่ิมเรียนพระคมัภีร์หนงัสือเลวติีโกก่อนแลว้ จะเรียกพระบญัญติั 
ประวติัศาสตร์ และโคลงกลอน ดว้ยวธีิน้ีเขาจะไดศึ้กษาเร่ืองศาสนา ศีลธรรมและค าสอนเก่ียวกบั
เทศกาลต่าง ๆ เด็กมีอายสิุบขวบถึงสิบหา้ขวบเรียนค าสอนพระบญัญติัท่ีไม่ไดเ้ขียนไว ้เม่ือเด็กมีอายสิุบ
สามปีเขาจะไดเ้ป็น “บุตรของพระบญัญติั” มีหนา้ท่ีจะรักษาความประพฤติของตนใหเ้หมาะสมกบัท่ี
เป็นสมาชิกของธรรมศาลา นกัศาสนาคนหน่ึงกล่าววา่ พระคริสตต์อ้งทรงมีความสามารถท่องจ าพระ
คมัภีร์ เพราะวา่พระองคท์รงสามารถยกขอ้พระคมัภีร์มากล่าวอา้งไดโ้ดยตรง และทรงกล่าวถึงหนงัสือ
พระบญัญติั, อิสยาห์,เยเรมีห์,ดาเนียล,โยเอล,โอเชยา, มีคา,เศคาริยาห์,มาลาคี,และบทเพลงสรรเสริญ 
(19) เม่ือพระเยซูทรงมีอายเุพียง 12 ปี พระองคท์รงสามารถโตข้อ้พระคมัภีร์กบัพวกรับบีท่ีมีความรู้มาก
ในพระวหิาร ต่อไปเม่ือพระองคท์รงเจริญข้ึนพระองคก์็ทรงสามารถโตต้อบพระคมัภีร์กบัพวก
วพิากษว์จิารณ์ 

5.พระคริสต์ทรงเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์ 

การเรียนรู้พระคมัภีร์ยงัไม่พอเราตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยด์ว้ย การเขา้ใจ
ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นคุณสมบติัท่ีส าคญักวา่การเรียนรู้พระคมัภีร์ เพราะวา่เราไม่สามารถใชค้  าสอน
ของพระคมัภีร์เป็นประโยชน์ในชีวติไดจ้นกวา่เราจะเขา้ใจนกัเรียนและความตอ้งการของเขาเสียก่อน ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยจ์ะตอ้งเขา้ใจและมีความรู้เร่ืองธรรมชาตินั้น นายแทพยต์อ้งตรวจดู
คนไขก่้อนท่ีเขาจะรักษาฉนัใด ครูจ าตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยแ์ละปัญหาของมนุษยก่์อนท่ีจะน า
ค าสอนของพระคมัภีร์มาใชเ้พื่อแกไ้ขมนุษยฉ์นันั้น เม่ือเราไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดละออเป็นคร้ัง
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สุดทา้ยแลว้เราก็ตอ้งตระหนกัวา่เราสอนบุคคลไม่ใช่สอนพระคมัภีร์ แมพ้ระเจา้เองก็ไดป้ระทานพระ
คมัภีร์ใหแ้ก่มนุษยเ์พื่อใหใ้ชเ้ป็นคู่มือในการสอน ตกัเตือนและดดัแปลง เพื่อวา่คนของพระเจา้จะได้
เป็นผูร้อบคอบ “คือเป็นผูท่ี้ไดเ้ตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับการดีทุกอยา่ง” (2 ทิโมธี 3:17) การเขา้ใจ
ธรรมชาติของบุคคลท่ีเราสอนเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  

พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่เขา้ใจความนึกคิดของชาวยดูาห์ทุกลทัธิศาสนาเท่านั้น แต่พระองคท์รง
พระปรีชาสามารถเขา้ใจจิตใจและความนึกคิดของบุคคลแต่ละคนดว้ย พระคมัภีร์สอนเราวา่ “พระองค์
ทรงทราบทุกส่ิงท่ีมีอยูใ่นมนุษย”์ (ยอห์น 2:25) นกัแปลคนหน่ึงแปลขอ้พระคมัภีร์ขอ้น้ีวา่ “พระองค์
ทรงเขา้พระทยัอยา่งดีวา่ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยา่งไร” ไม่มีผูใ้ดสามารถเขา้ใจความหมายของ
ขอ้ความในประโยคไดน้ี้ทั้งหมด พระเยซูทรงหยัง่รู้ธรรมชาติของมนุษยทุ์กแง่ทุกมุม พระองคท์รง
สามารถเขา้ใจผูฟั้งเป็นคนดีหรือคนเลว เป็นคนตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟัง เป็นมิตรสหายหรือศตัรูเป็นคน
สนใจในการสอนของพระองคห์รือไม่ เขา้ใจค าสอนของพระองคดี์หรือวา่เขา้ใจสับสน เขาเห็นพอ้งกบั
ค าสอนของพระองคห์รือวา่ขดัแยง้ค าสอนของพระองค ์ ถา้พระองคไ์ม่ทรงเขา้พระทยัในธรรมชาติของ
มนุษย ์ พระองคก์็อาจจะไม่ไดท้รงเป็นพระบรมครูท่ีดี และยิง่กวา่นั้นพระองคอ์าจจะไม่ทรงสามารถ
ตอบศตัรูท่ีพยายามล่อลวงพระองคไ์ด ้ เพราะเหตุท่ีพระองคท์รงเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์ พระองคจึ์ง
ทรงสามารถสอนบุคคลตามความสามารถ ความตอ้งการ,ความประพฤติ และความประสงคข์องคน
ตามหลกัวชิาครู ความหยัง่รู้ของพระองคเ์ป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีทรงท าใหพ้ระองคท์รงเป็นพระบรมครู 
(20) 

มีตวัอยา่งหลายประการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความหยัง่รู้ของพระองคใ์นธรรมชาติของมนุษย ์พระ
คมัภีร์สอนเราวา่ ระหวา่งท่ีพวกอาลกัษณ์ก าลงัคิดวา่พระองคท์รงสอนเทจ็ เม่ือพระองคต์รัสแก่คนง่อย
วา่ “ลูกเอ๋ย, จงช่ืนใจเถิด, ความผดิของเจา้ทรงโปรดยกเสียแลว้” พระเยซูก็ทรงทราบความคิดของเขาจึง
ตรัสวา่ “เหตุไฉนท่านทั้งหลายคิดการชัว่ในใจเล่า?” (มทัธิว 9:4) 

เม่ือสาวกพดูถึงค าสอนของพระองคท่ี์วา่ พวกเขาจะตอ้งรับประทานพระมงัสาของพระองค์
และด่ืมพระโลหิตของพระองคเ์พื่อจะไดมี้ชีวิตนั้น พระเยซูก็ทรงทราบวา่เหล่าสาวกบ่นถึงขอ้ความนั้น
จึงตรัสแก่เขาวา่.......ในพวกท่านมีบางคนท่ีจะไม่เช่ือ “เพราะพระเยซูทรงทราบแต่เดิมแลว้วา่เป็นผูใ้ดท่ี
มิไดเ้ช่ือและเป็นผูใ้ดท่ีจะมอบพระองคไ์ว”้ (ยอห์น 6:61-64) 

เม่ือพวกฟาริสีและพวกเฮโรดพยายามจบัผดิพระองคน์ั้น พระองคก์ท็รงทราบอุบายของ
เขาจึงตรัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายมาทดลองเราท าไม?” (มาระโก 12:15) เม่ือพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นนะธนัเอล พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ดูแน่ะ, คนชาติอิสราเอลแทท่ี้ไม่มีอุบาย” (ยอห์น 
1:47) ในขณะเม่ือพระองคท์รงขอให้หญิงชาวสะมาเรียเรียกสามีของนางมาและนางตอบนางวา่ไม่มี
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สามีเลยนั้นพระองคต์รัสวา่ “เจา้วา่ถูกแลว้วา่ผวัไม่มี เพราะวา่เจา้มีผวัหา้คนแลว้ แต่ท่ีเจา้มีอยูเ่ด๋ียวน้ีก็
ไม่ใช่ผวัของเจา้ ท่ีเจา้วา่นั้นก็จริง” (ยอห์น 4:17-18) พระองคท์รงหย ัง่รู้ธรรมชาติของมนุษยแ์ละทรงสั่ง
สอนมนุษยต์ามความตอ้งการอนัสูงสุดของเขาซ่ึงตวัเขาเองไม่ทราบ 

6. พระคริสต์ทรงเรียนรู้ศิลปในกำรสอนเป็นอย่ำงดี 

ผูเ้ขียนหนงัสือน้ีไม่เช่ือวา่พระเยซูทรงมีเจตนาท่ีจะศึกษาวธีิสอนและพิธีกรรมต่าง ๆ เลย บางที
พระองคอ์าจจะทรงมีเจตนาหรืออาจจะไม่มีก็ได ้ ถึงอยา่งไรก็ดีพระองคท์รงเรียนรู้วธีิการสอนอยา่ง
ละเอียดละออจนพระองคท์รงมีความสามารถมากเป็นพิเศษ พระองคท์รงเป็นพระบรมครูเพราะ
พระองคท์รงมีญาณพิเศษมาตั้งแต่ทรงบงัเกิด และไดท้รงรับการอบรมใหเ้ป็นพระบรมครู พระองค์
ไม่ไดท้รงตั้งพระทยัท่ีจะสอนวชิาจิตวทิยาหรือวชิาครูแต่พระองคท์รงเรียนรู้ส่ิงส าคญัเหล่าน้ี และได้
ทรงน าไปใชใ้หมี้ประโยชน์ พระองคท์รงสอนโดยไม่ตอ้งใชค้วามคิดมากมายเลย ดูเหมือนวา่ความรู้
เกิดข้ึนในตวัของพระองคเ์องตามธรรมชาติ พระองคท์รงใชค้วามหยัง่รู้ของพระองคใ์นการสอนและ
ทรงสอนตามความเหมาะสมของมนุษย ์ พระองคท์รงมีความหยัง่รู้เป็นพระบรมครูท่ีดีท่ีสุดในโลก
จนกระทัง่ครูท่ีดีท่ีสุดในสมยัปัจจุบนัน้ีก็ยงัไม่ดีเท่ากบัพระองค ์

ศิลปะในการสอนของพระเยซูทรงปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยการท่ีพระองคท์รงใชว้ธีิการ
สอนขั้นตน้ทุกวธีิโดยไม่ไดด้ดัแปลงเลย เช่นการถามค าถาม,บรรยาย,เล่าเร่ือง,สนทนา,อภิปราย,เล่น
ละคร,อธิบายดว้ยของ,ท าให้ดูเป็นตวัอยา่งและแสดงใหเ้ห็นจริง เราจะไดศึ้กษาเร่ืองเหล่าน้ีอยา่ง
ละเอียดในภายหลงั ศิลปในการสอนของพระองคป์รากฏในพิธีกรรมของพระองค ์ เม่ือเราสังเกตดู
พฤติกรรมของพระองค ์ เราจะทราบวา่พระองคท์รงเร่ิมตน้สอน ดดัแปลงค าสอนให้ดีข้ึนและทรงท าค า
สอนใหส้ าเร็จตามท่ีครูท่ีดีควรกระท า เราจะกล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีต่อไปในภายหลงั พระองคท์รงสอนตรง 
ๆ ทรงยกตวัอยา่งท่ีเหมาะสม พระองคท์รงใชค้  าสอนของพระองคใ์ห้เป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง พระองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นพระบรมครูผูย้ิง่ใหญ่ 

เราควรจะปฏิบติัตามแบบอยา่งในการสอนของพระคริสต ์ แมว้า่เราไดถ้วายชีวติต่อพระเจา้ มี
ใจร้อนรนและเป็นผูท่ี้ซ่ือสัตยแ์ลว้ก็จริงเราก็จะยงัมีความสามารถไม่พอ ถา้เราขาดความรู้ในวธีิการ
สอน ตามปกตินั้นบุคคลไม่ไดเ้กิดมาและเป็นครูท่ีดีได ้ แต่เขาจะเป็นครูท่ีดีไดก้็เพราะไดรั้บการอบรม
ฝึกฝน เหมือนกบัท่ีมีผูก้ล่าววา่ “คนไม่ไดรู้้ตั้งแต่เกิด” เราจ าเป็นตอ้งศึกษาอยา่งเอาใจใส่ และฝึกหดั
อยา่งมากมายจึงจะไดเ้ป็นครูท่ีดี ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยบุคคลใหเ้ป็นครูท่ีดีได ้
เราควรศึกษาหนงัสือเล่มอ่ืนดว้ยอยา่งขมกัเขมน้เก่ียวกบัการสอนและความตอ้งการของนกัเรียน ทุกส่ิง
ทุกอยา่งเสมอภาคกนัก็จริง แต่พระเจา้ทรงสามารถใชค้รูท่ีไดรั้บการอบรมไดดี้กวา่ครูท่ีไม่ไดรั้บการ
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อบรม เรามีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตวัเราเองและต่อนกัเรียนโดยการเป็นครูท่ีดีอยา่งเตม็ความสามารถของ
เรา 

เพราะเหตุวา่พระเยซูทรงมีพระลกัษณะอนัสมบูรณ์,มีความตั้งพระทยัจะรับใชม้นุษย,์ มีความ
เช่ือมัน่ในการสอน, เรียนรู้พระกิตติคุณและธรรมชาติของมนุษยแ์ละมีความหยัง่รู้เร่ืองวธีิการสอน 
พระองคจึ์งทรงเป็นพระบรมครูท่ีมีลกัษณะอนัสูงท่ีสุดท่ีโลกเคยรู้จกั พระองคท์รงเป็นพระบรมครู
ตามท่ีนกัศาสนาคนหน่ึงช่ืออาจารยฮ์อร์น (Horn) เคยกล่าวไวใ้นหนงัสือท่ีเขาแต่ง หรือตามท่ีอาจารย์
อีกคนหน่ึงกล่าววา่ “พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบรมครูท่ีหาใครเปรียบไม่ได”้ (21) เม่ือพระคริสต์
ประทบันัง่บนหินหรือเกา้อ้ีท่ียมืมาจากกระท่อมเล็ก ๆ เกา้อ้ีนั้นก็จะกลายเป็นบลัลงักท่ี์มีฤทธ์ิอ านาจไป
ทัว่โลกซ่ึงบรรดากษตัริยแ์ละสังฆราชอาจจะอิจฉา (22) พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งท่ีไม่มีผูใ้ดเสมอ
เหมือน เราจะศึกษาวธีิสอนและค าสอนของพระองคเ์ร่ือย ๆ ไป เหมือนกบัท่ีมาธาเคยกล่าววา่ “พระ
อาจารยม์าแลว้” (ยอห์น 11:28) พระเยซูไม่ทรงเหมือนกบันกัสอนศาสนาในสมยัของพระองค ์พระองค์
ทรงสอนดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระองคเ์อง พระองคไ์ม่ไดส้อนเหมือนกบัท่ีพวกอาลกัษณ์สอน คือ อา้ง
ถึงค าพดูของคนอ่ืนพระองคต์รัสดว้ยจิตใตส้ านึกแห่งความจริงในพระองคเ์อง 
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บทที ่1 ค ำถำม 

1. อธิบายประโยคท่ีกล่าววา่ “พระเยซูทรงประกอบดว้ยความจริง” 
2. พระเยซูทรงประกอบดว้ยความจริงในดา้นไหน? 
3. การท่ีพระเยซู “ทรงประกอบดว้ยความจริง” นั้นท าใหค้  าสอนของพระองคบ์งัเกิดผล

อยา่งไรบา้ง? 
4. พระเยซูทรงประกอบดว้ยความจริงไดอ้ยา่งไร? 
5. อะไรท าใหค้  าสอนของพระบรมครูมีฤทธ์ิอ านาจ? 
6. ท าไมการท่ีพระบรมครูทรงปรารถนาท่ีจะรับใชจึ้งเป็นเร่ืองท่ีส าคญั? 
7. อะไรเป็นเหตุใหบุ้คคลปรารถนาท่ีจะรับใชผู้อ่ื้น? 
8. เม่ือผูใ้ดปรารถนาท่ีจะรับใชน้ั้นเขาจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งไร? 
9. ขอ้ความใดท่ีท่านคิดวา่พระเยซูทรงเนน้? 
10. ท าไมเราจึงรู้วา่ส่ิงน้ี (ค าตอบขอ้ 9 ) เป็นขอ้ท่ีพระคริสตท์รงเนน้? 
11. พระเยซูทรงสั่งสอนท่ีไหนและเม่ือไร? 
12. “ในวนัท่ีการท างานของพระองคส้ิ์นสุดลงแลว้” นั้นพระเยซูทรงเนน้ถึงเร่ืองอะไรมาก

ท่ีสุด? 
13. พระเยซูทรงมีความรอบรู้ในพระกิตติคุณไดอ้ยา่งไร? 
14. เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่พระเยซูทรง “มีความรอบรู้ในพระคมัภีร์” 
15. จงอธิบายวา่ชีวติภายในบา้นและชีวติภายในธรรมศาลา ช่วยใหพ้ระเยซูทรงมีความ

รอบรู้ค าสั่งสอนในพระกิตติคุณไดอ้ยา่งไร? 
16. จงเปรียบเทียบแนวการสอนพระคมัภีร์ในธรรมศาลาสมยัพระเยซูกบัวธีิการสอนรวี

วารศึกษา ในคริสตจกัรท่ีเราปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
17. เม่ือพระเยซูทรงสอนนั้นพระองคท์รงเนน้หนงัสืออะไรในพระคมัภีร์เดิม? 
18. พระเยซูและเด็กชาวยดูาห์อ่ืน ๆ ไดรั้บการศึกษาโดยวธีิใด? 
19. ท าไมการเขา้ใจธรรมชาติของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงส าคญัมาก? 
20. ท าไมพระเจา้จึงประทานพระคมัภีร์ใหแ้ก่เรา? (พระคมัภีร์มีความมุ่งหมายอยา่งไร

เก่ียวกบัชีวติของบุคคลแต่ละบุคคลในทุกวนัน้ี)? 
21 การท่ีจะช่วยเราให้เขา้ใจบรรดาผูท่ี้มาฟังค าสอนของเรานั้น เราควรจะมีความรู้อะไร

เก่ียวกบัคนเหล่าน้ี? 
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22 จงอธิบายใหเ้ห็นจริงวา่ พระเยซูทรงเขา้พระทยัในธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นอยา่งดียิง่
สักสามขอ้ 

23 ถา้พระเยซูทรงเป็นพระบรมครูแลว้ เพราะเหตุใดพระองคจึ์งไม่ทรงสอนผูอ่ื้นถึง
วธีิการสอนและระเบียบการสอนของพระองค?์ 

24 ในค าสอนของพระเยซูนั้นมีส่ิงใดบา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระบรมครู? 
25 เราอาจจะเป็นครูผูส้ามารถไดอ้ยา่งไร? 
26 ท าไมความเขา้ใจในนกัเรียนของท่านจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก 
27 มีการสอนอะไรบา้งในคริสตจกัรของเรา ในปัจจุบนัน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

โรงเรียนธรรมศาลาในสมยัก่อนโนน้? 



 17 

บทที ่2 อุปนิสัยของสำวกของพระเยซู 

ถา้ผูใ้ดมีความคิดวา่คนท่ีพระเยซูไดท้รงสั่งสอน และแมแ้ต่พวกสาวกนั้นเป็นคนดีในอุดมคติ
แลว้เขาก็ถูกหลอกลวง พวกสาวกเหล่านั้นเป็นบุคคลในหนงัสือพระคมัภีร์ และเราอยูใ่นสมยัท่ีห่างไกล
จากสมยัของพวกเขามาก เราจึงมกัจะนึกวา่พวกเขาเป็นคนดีเลิศ แต่คนเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาสามญั
น่ีเอง พวกเขาเป็นคนท่ีมีความบกพร่องและอ่อนไหวง่ายเหมือนกบัคนทัว่ไป คนส่วนมากในสมยันั้นก็
มีนิสัยเหมือนกบัคนในสมยัน้ี แมว้า่สภาพแวดลอ้มของมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม แต่ธรรมชาติ
ของมนุษยก์็ยงัคงเหมือนเดิมอยูน่ัน่เอง 

น่ีเป็นความจริงในทุกยคุทุกสมยั ทุกประเทศและทุกสถานการณ์วลิโรเยอส์ (Will Rogers) ได้
ใหข้อ้คิดในเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งน่าฟังเม่ือเขากล่าวถึงเร่ืองการประชุมสันติภาพในยโุรปวา่ “มีปัญหาเล็ก ๆ 
เพียงปัญหาเดียวเท่านั้นท่ีจะตอ้งขบคิด คือปัญหาเร่ืองธรรมชาติของมนุษย”์ น่ีเป็นความจริงเสมอไป 
เม่ือเราพิจารณาดูบุคคลต่าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงสอนนั้นแมว้า่จะไม่ช่วยกระตุน้ใจเราในฐานะท่ีเราเป็นครู 
แต่ก็จะช่วยบอกหรือแนะน าทางใหเ้ราทราบไดบ้า้ง บุคคลท่ีแวดลอ้มพระเยซูมีสามประเภท คือ พวกท่ี
อยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์ ไดแ้ก่บุคคลท่ีแวดลอ้มพระองค,์ พวกท่ีฟังค าสอนของพระองคแ์ละปฏิบติัตาม 
แต่ไม่ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระองค ์และพวกท่ีมีความเห็นแตกต่างและชอบวพิากษว์จิารณ์พระองค ์

1. คนทีย่งัไม่ดีพร้อม 

ตอนแรกบรรดาคนท่ีพระเยซูทรงเก่ียวขอ้งเหล่าน้ียงัไม่เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์แท ้ และเม่ือพระ
เยซูทรงกระท าการงานของพระองคส์ าเร็จแลว้ คนเหล่านั้นก็เพียงเร่ิมเป็นบุคคลในอุดมคติในขั้นตน้
เท่านั้น การงานท่ีเขากระท าเท่านั้นซ่ึงแสดงวา่พวกเขาเป็นสิทธิชนหรือสาวก ตามขอ้ก าหนดหนา้ท่ีของ
ครูท่ีดีซ่ึง ยอร์ช เอโคส์ (George A.Coe) ไดเ้ขียนไวน้ั้นพวกสาวกท าใหส้ าเร็จไดเ้พียงขอ้เดียวเท่านั้น 
คือ ขอ้ท่ีวา่ “ผูท่ี้ยงัไม่เจริญเติบโตเตม็ท่ี” พวกเขาจะตอ้งเดินทางไปตามท่ีต่าง ๆ เป็นระยะทางไกลและ
จะตอ้งประสบกบัความยากล าบากต่าง ๆ ดว้ยความอดทนเป็นอยา่งยิง่เสียก่อนเขาจึงจะไดเ้ป็นคริส
เตียนท่ีดีพร้อม ในระหวา่งท่ีเขาปฏิบติัหนา้ท่ีคริสเตียนนั้นเขาจะบงัเกิดความทอ้ใจและผดิหวงัหลาย
คร้ังหลายคราว ผูท่ี้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในส่ิงเหล่าน้ีคือ อนาคต ความรักของพระเจา้,ความอดทน
อนัไม่จ  ากดั,ก าลงัอนัทนทาน และปฏิบติัตามท่ีพระคริสตไ์ดท้รงปฏิบติัต่อเขาเท่านั้นจึงจะสามารถช่วย
พวกสาวกเหล่านั้นใหเ้จริญข้ึนเหมือนกบัพระเยซู 

เราจะตอ้งสังเกต อยา่งถ่ีถว้นวา่ท าไมพวกสาวกจึงยงัไม่เป็นผูท่ี้ดีพร้อม ยอห์น ซ่ึงดูเหมือนจะ
เป็นสาวกท่ีพระเยซูทรงรักก็ยงัไม่สามารถท่ีจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไวไ้ด ้ เขาไม่ไดแ้สดงความรัก
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อยา่งยิง่ต่อชาวสะมาเรียผูใ้จบาปตามท่ีพระเยซูไดท้รงชกัชวนใหพ้วกเขารักซีโมนถูกเรียกวา่เปโตร ซ่ึง
แปลวา่ “หิน” เพราะเขาไดแ้สดงวา่เขาเป็นคนท่ีมีใจเขม้แขง็ แต่เม่ือพระเยซูทรงถูกพวกยดูาห์จบัเปโตร
ไม่เพียงแต่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามคร้ังเท่านั้นเขายงัใชถ้อ้ยค าท่ีหยาบคายอีกดว้ย น่ีแหละแสดงวา่เขายงั
ไม่สมกบัช่ือของเขาท่ีเรียกวา่ “หิน” 

โธมาเป็นคนหวัแขง็ เขาไม่ยอมเช่ือง่าย ๆ ดงันั้นพระคริสตจึ์งตอ้งแสดงใหเ้ขาเห็นวา่พระองค์
ทรงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายดว้ยความพยายามเป็นพิเศษ ส่วนยดูานั้นแมว้า่พระเยซูจะไดท้รงมี
ความสัมพนัธ์กบัเขาอยา่งใกลชิ้ด และทรงสั่งสอนเขามากเพียงไรก็ตามพระองคก์็ไม่ทรงสามารถจะท า
ใหเ้ขามีจิตใจดีข้ึนและเลิกความคิดท่ีจะทรยศต่อพระองคเ์พราะเห็นแก่เงินไดเ้ลย พวกสาวกทุกคน
ไดรั้บความทุกขเ์พราะมีส่ิงยดึเขาไวไ้ม่ใหเ้จริญข้ึนและเพราะความหวัร้ันของเขาเอง 

การท่ีจะท าใหค้นผูไ้ม่เจริญ และมีลกัษณะแตกต่างกนัเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้มีความเจริญ และดีพร้อม
เพื่อใหเ้ป็นบุคคลผูก้ระตุน้ใจคนทัว่โลกนั้น จะตอ้งใชว้ิธีสอนและการอบรมท่ีมีศิลปอยา่งเยีย่มทีเดียว 
วธีิสอนของพระเยซูคริสตซ่ึ์งท าใหพ้วกสาวกเจริญข้ึนเป็นบุคคลชั้นน าในศาสนาคริสตเ์ป็นเคร่ืองดลใจ
และส่งเสริมครูในทุกยคุทุกสมยั ไม่มีครูผูใ้ดสามารถสอนไดเ้ท่าเทียมกบัพระองคเ์ลย ไม่มีผูใ้ดสามารถ
ทราบเลยวา่มีบางส่ิงซ่ึงเป็นไปไดซ่้อนอยูใ่นตวัเด็กชายหญิงท่ีดูเหมือนวา่ไม่มีความสามารถ และไม่มี
ผูใ้ดทราบเลยวา่จะมีส่ิงใดบงัเกิดข้ึนกบัเด็กเหล่านั้น ครูสูงอายผุูห้น่ึงไม่ไดคิ้ดอะไรมากเลยขณะท่ีเขา
ถอดหมวกออกเม่ืออยูต่่อหนา้นกัเรียน และกล่าววา่เขาอาจจะอยูต่่อหนา้นกัเรียนผูซ่ึ้งต่อไปภายหนา้จะ
ไดเ้ป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวา่พระจกัรพรรดิก็ได ้และมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) นกัเรียนคนหน่ึงของเขาก็
ไดเ้ป็นตามท่ีครูผูน้ั้นพดูจริง ๆ 

เรามีอภิสิทธ์ิในการท่ีจะสอนบุคคลเพื่อช่วยใหเ้ขาเปล่ียนจากผูท่ี้ไม่เจริญและดูเหมือนกบัวา่ไม่
มีคุณค่าเลยนั้นใหก้ลบัเป็นผูท่ี้เจริญและเด่นข้ึน ช่างเหล็กง่อยคนหน่ึงเก็บเด็กกลางถนนซ่ึงไม่น่าจะเป็น
คนดีเลย มาเล้ียงไวห้า้คน เขาไดพ้ยายามอบรมสั่งสอนเด็กทั้งหา้คนนั้น และในท่ีสุดเขาก็ไดเ้ห็นเด็ก
ทั้งหมดท่ีเขาเล้ียง และสั่งสอนมานั้นเจริญเติบโตข้ึนเป็นผูป้ระกาศศาสนา,เป็นสมาชิกคนหน่ึงใน
คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี,เป็นเลขานุการส่วนตวัของประธานาธิบดี และเป็นประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา คือประธานาธิบดี วอเรน จี ฮาร์ดิง (Warren G. Harding) 

2. คนใจเร็วหุนหัน 

สาวกของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่เป็นผูท่ี้ยงัไม่ดีพร้อมเท่านั้น เขาเป็นมากยิง่กวา่นั้นอีกคือเขา
ไดรั้บการอบรมในทางท่ีผดิ สาวกบางคนเป็นคนใจเร็วหุนหนัมาก เปโตรเป็นผูท่ี้มีนิสัยเช่นน้ีมากเป็น
พิเศษ เขาเป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ราเห็นไดเ้ป็นอยา่งดีทีเดียว “เขาเป็นคนท่ีใจเร็ว,รีบร้อน,หุนหนั,เขาเป็น
เหมือนกบัล าธารท่ีไหลอยา่งแรงจากภูเขาไปตามกอ้นหินสู่หุบเขาเบ้ืองล่าง ปฏิกิริยาของเขาพุง่ข้ึนอยา่ง
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รุนแรงเขาพดูและกระท าก่อนแลว้จึงคิดในภายหลงั” (1) เหตุการณ์ท่ีแสดงนิสัยของเขาอยา่งชดัเจนก็
คือเขากระโดดลงไปในน ้าทะเลตอนเขา้ในฤดูใบไมผ้ลิ ซ่ึงอากาศก าลงัหนาวเยน็แลว้วา่ยไปหาพระเยซู
ซ่ึงประทบัยนือยูบ่นฝ่ังทั้ง ๆ ท่ีเขาสามารถข้ึนเรือไปหาพระองคก์็ได ้ (ยอห์น 21:7) เหตุการณ์ตอนอ่ืน
อีกก็คือเม่ือพระเยซูจะทรงลา้งเทา้ใหเ้ขา ๆ ก็ไม่ยอมและขอใหพ้ระองคท์รงลา้งศีรษะและมือของเขา
ดว้ย จนเม่ือพระเยซูไดต้รัสบอกเขาวา่ถา้เขาไม่ยอมใหพ้ระองคท์รงลา้งเทา้ใหเ้ขา เขาจะไม่มีส่วนใน
พระองคด์ว้ยเลย เขาจึงไดย้อมใหพ้ระองคล์า้งเทา้ใหเ้ขา (ยอห์น 13:9) เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจมาก
ยิง่กวา่นั้นอีกก็คือในขณะท่ีมีคนจ านวนหน่ึงมาจบัพระเยซู เปโตรไดช้กัดาบออกฟันทาสคนหน่ึงของ
ปุโรหิตถูกหูขาดไป (ยอห์น 18:10) 

ยอห์นก็เป็นคนหุนหนัเช่นเดียวกนั พระเยซูทรงเป็นผูเ้รียกเขาวา่ “บุตรแห่งสายฟ้า” ชาลร์ อาร์
เบราน ์(Charles R. Brown) กล่าววา่ “เขาเป็นบุตรของพาย”ุ หลายคร้ังทีเดียวท่ีเขาไดแ้สดงอารมณ์ร้อน
และน่ากลวัของเขาใหป้รากฏ บางโอกาสเขาแสดงความใจร้อนเหมือนลมบา้หมูหรือความโกรธ
เหมือนลมสลาตนั เขาไม่ไดเ้ป็นคนท่ีมีใจสงบเยอืกเยน็ เขาเป็นคนท่ีมีอารมณ์รุนแรง (2) เขาไดแ้สดง
อารมณ์รุนแรงให้เห็นอยา่งกระจ่างชดัเม่ือเขาและพวกสาวกคนอ่ืน ๆ ไดเ้ดินทางเขา้ไปยงัหมู่บา้นสะมา
เรีย เพื่อเตรียมการรับรองพระเยซูนั้นชาวบา้นไม่ยอมรับรองพวกเขาเพราะดูเหมือนวา่พระเยซูจะทรง
มุ่งหนา้ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม พวกสะมาเรียไม่อยากจะเก่ียวขอ้งกบัพวกยดูาห์เลยถา้เขาสามารถจะหลบ
เล่ียงไดเ้ขาก็ท า ยอห์นโกรธมากเขาทูลพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้, พระองคพ์อพระทยัจะใหข้า้พเจา้
เรียกไฟลงมาจากสวรรคเ์ผาผลาญเขาเสียหรือ?” (ลูกา 9:45) ชายแก่ผูมี้อารมณ์เยือกเยน็ซ่ึงไม่มีความ
ฉุนเฉียวเลยไดก้ล่าววา่ “ผูท่ี้ไม่รักก็ไม่รู้จกัพระเจา้” (1 ยอห์น 4:8) 

คนอ่ืน ๆ อีกหลายคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัพระเยซูและผูท่ี้อยูไ่ม่ใกลชิ้ดนกัก็มีนิสัยใจเร็วหุนหนั
เหมือนกนั ซีโมนผูมี้สมญาวา่ “คนใจร้อน” ก็เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ีเคร่งครัด อาจารย ์เบราน์ 
(Brown) กล่าวถึงซีโมนวา่ “เขาอาจจะเป็นทั้งคนท่ีมีประโยชน์หรือคนท่ีไร้ประโยชน์ก็ได ้ เขาเปรียบ
เหมือนไอน ้าในหมอ้ แต่ไอน ้านั้นอาจจะพาเรือท่ีไม่มีคนน าร่องไปชนหินโสโครกหรือถา้บงัเอิญไอน ้า
พาเรือพน้อนัตรายไปได ้ ไอน ้าอาจจะลวกผูโ้ดยสารจนถึงแก่ความตายก็ได”้ แมว้า่ซีโมนจะมีนิสัยใจ
ร้อนมาแต่เดิม เขาก็ไดเ้ป็นสมาชิกคนหน่ึงในพวกศิษยข์องพระคริสตซ่ึ์งไม่ไดส้อนค าสอนตามธรรม
เนียมของพวกยดูาห์ 

ยอห์น บพัติศโตก็เป็นคนหุนหนัเหมือนกนั เราไม่คิดวา่ยอห์นเป็นผูท่ี้รักษาระเบียบแบบแผน
ตามเดิมไวทุ้กขอ้ เพราะวา่เขาแต่งตวัธรรมดาและเลิกอดอาหารตามธรรมเนียมของชาวยดูาห์ และได้
เดินทางไปทัว่ทุกแห่งเพื่อประกาศพระกิตติคุณแก่คนท่ีหวัร้ันและคนชัว่เพื่อให้เขากลบัใจเสียใหม่ “เขา
ไดเ้ดินทางออกจากป่าเพื่อกล่าวค าประกาศอนัแน่วแน่ ชกัจูงบุคคลใหป้ฏิบติัพระเจา้โดยเขาใชถ้อ้ยค าท่ี



 20 

รุนแรงซ่ึงปราศจากขอ้แม ้ สามารถผา่นทะลุเขา้ไปในจิตใจแห่งความรู้สึกผดิชอบของผูท่ี้มีความชัว่
ห่อหุม้อยูอ่ยา่งแน่นหนา” (4) เขามีอารมณ์ของนกัปฏิรูปศาสนา แมม้ทัธิวก็ไม่เป็นผูท่ี้รักษาระเบียบ
แบบแผนเดิมเหมือนกนั ที. อาร์. โกลเวอร์ (T.R. Glover) กล่าววา่ “สาวกท่ีเป็นคนเก็บภาษีก็มีนิสัย
เหมือนกบัยอห์น คือเม่ือพระเยซูตรัสเรียกเขา เขาก็พร้อมท่ีจะละทิ้งธุระและโรงภาษีของเขา” น่ีแสดง
ถึงนิสัยใจร้อนและใจดีของสาวกของพระคริสต ์ (5) พวกสาวกส่วนมากใจเร็วหุนหนั พระเยซูไดท้รง
ตกัเตือนสั่งสอนให้เขาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนท่ีจะกระท าการส่ิงใดลงไปในทุกวนัน้ี ถา้เรากล่าวรับรอง
ใหผู้ท่ี้มีนิสัยใจเร็วเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรใด เราจะตอ้งบอกใหค้ริสตจกัรนั้นรู้นิสัยของผูท่ี้จะ
เป็นศิษยาภิบาลผูน้ั้นเสียก่อน แต่เราจงจ าไวว้า่ทั้งในสมยัก่อนและในสมยัน้ีผูท่ี้ปฏิบติัในอาณาจกัรของ
พระเจา้ไดผ้ลส าเร็จเป็นอยา่งดีนั้นคือผูท่ี้ท  างานเขม้แขง็กลา้เส่ียงอนัตรายและกลา้หาญ ไม่ใช่ผูท่ี้เงียบ
ขรึม, ฉลาดและรักษาระเบียบแบบแผนเดิม นกัเรียนท่ีท่านรู้สึกวา่ยากท่ีจะเหน่ียวร้ังหรือให้ตั้งใจเรียน
นั้นอาจจะเป็นนกัเรียนท่ีท าใหท้่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีท่านไดมี้โอกาสสอนเขาก็ได ้ เราอาจจะ
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับคนท่ีมีใจเร็วหุนหนัก็ไดถ้า้เขาไดรั้บการชกัน าไปในทางท่ีถูก 

3. คนบำป 

พระเยซูไม่ไดท้รงเพียงแต่เผชิญหนา้กบับุคคลท่ีมีอุปนิสัยยงัไม่เจริญ และผูท่ี้มีใจเร็วหุนหนั
เท่านั้น พระองคย์งัทรงเผชิญกบัผูท่ี้มีใจเอนเอียงไปในทางชัว่ดว้ย ก่อนท่ีคนเหล่านั้นจะไดก้ลายเป็น 
คริสเตียนท่ีเด่นนั้นเขาไม่ไดเ้ป็นทูตสวรรคต์ามความนึกคิดของเรา หรือไม่ไดเ้ป็นเหมือนกบัรูปภาพท่ี
จิตรกรไดบ้รรจงวาดอยา่งสวยงาม มีหลายส่ิงไดก้ระตุน้และผลกัดนัเขาใหก้ระท าชัว่ ถา้หากวา่พวก
สาวกไม่มีอุดมคติของคริสเตียนท่ีดีควบคุมชีวติจิตใจของเขา ก็จะมีส่ิงกระตุน้และผลกัดนัเขาใหก้ระท า
บาปอยา่งแน่นอน ความจริงนั้นเหตุการณ์เช่นนั้นไดบ้งัเกิดข้ึนแก่เขาแลว้และเขาก็ไดก้ระท าส่ิงท่ีไม่ดี
เหล่านั้นซ่ึงต่อมาในภายหลงับางทีเขาก็ปรารถนาท่ีจะลบ ประวติัการณ์เหล่านั้นออกให้หมดก็ได ้

ความจริงนั้นบางคนท่ีพระเยซูไดท้รงเปล่ียนชีวติใหม่ก็เป็นคนบาปหนา สาวกผูห้น่ึงซ่ึงไดอ้ยู่
ใกลชิ้ดกบัพระเยซูมาเป็นเวลาหลายปี และมีหนา้ท่ีเป็นเหรัญญิกนั้นในตอนสุดทา้ยไดบ้งัเกิดความโลภ
และไดข้ายพระอาจารยข์องเขาไปดว้ยเงินเพียงสามสิบแผน่เท่านั้น 

แต่ยดูาไม่ไดเ้ป็นสาวกใกลชิ้ดเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีความผดิบาปมีอ านาจเหนือเขา ยงัมีสาวก
คนอ่ืน ๆ อีกท่ีเป็นเช่นเดียวกบัเขาในบางคร้ังบางคราว เปโตรสามารถกล่าวค าหยาบชา้ถา้การกระท า
เช่นนั้นช่วยเขาใหพ้น้อนัตรายโดยไม่มีผูใ้ดทราบวา่เขาเป็นสาวกของพระคริสต ์ ยอห์นไม่เพียงแต่
ระบายอารมณ์และแสดงใหเ้ห็นความรังเกียจเดียดฉนัทต่์อผูอ่ื้นเท่านั้นเขายงัแสดงให้เห็นถึงความ
ทะนงใจของเขาดว้ย เขาไดข้อสิทธิพิเศษจากพระเยซูคือขอนัง่เบ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระองคใ์น
อาณาจกัรของพระเจา้ และยากอบก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกบัเขาเพื่อจะไดมี้ช่ือเสียงในสังคมและมี
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อ านาจในทางการเมือง “มีการโตเ้ถียงกนัในระหวา่งพวกเขา น่ีเป็นส่ิงธรรมดาซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเสมอใน
ระหวา่งบุคคลท่ีมีความมกัใหญ่ใฝ่สูง แมแ้ต่ในการเล้ียงอาหารคร้ังสุดทา้ยจิตใจของพวกเขาก็นึกถึงแต่
เร่ืองต าแหน่งของพวกเขา (6) (มาระโก 9:33,10:37 ลูกา 22:24) ความจริงนั้นพวกสาวกทั้งหมดโตเ้ถียง
กนัถึงเร่ืองท่ีวา่ใครจะไดเ้ป็นใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัรของพระเจา้นอกจากพวกสาวกสิบสองคนแลว้ก็ยงั
มีบุคคลอ่ืน ๆ อีกคือซกัคายคนเก็บภาษีซ่ึงเป็นคนโลภเงินทอง ฉวยโอกาสและบีบบงัคบัคนขดัสนทุก
วถีิทางเพื่อเอาเงินมาจากเขา มาเรียมฆัดาลาผูมี้ปีศาจเจ็ดตนสิงอยู ่ นางเป็นหญิงชัว่ชา้ นางไดใ้ชน้ ้าตา
ของนางลา้งพระบาทพระเยซูและเอาผมของนางเช็ดพระบาท หญิงหลายใจผูมี้สามีหา้คนซ่ึงพระเยซูได้
ทรงสอนนางท่ีบ่อน ้า พวกท่ีกล่าวหาวา่หญิงคนหน่ึงไดก้ระท าการล่วงประเวณีซ่ึงพากนัเดินหนีไปเม่ือ
พระเยซูทรงกล่าววา่ใหผู้ท่ี้ไม่มีความผดิบาปเลยหยบิกอ้นหินขวา้งนางไดเ้ป็นคนแรก เปล่าเลย, พวกท่ี
พระเยซูทรงสอนไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ดีเลิศ แต่พวกเขาเป็นคนธรรมดาซ่ึงมีความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เช่นเดียวกบัเราทุกคนน่ีเอง บุคคลประเภทน้ีเป็นบุคคลท่ีมีความหยิง่, ความโลภและตณัหาครอบง าชีวติ
ของเขาอยูซ่ึ่งจะตอ้งใหพ้ระเยซูทรงอบรมสั่งสอนและชกัจูงเขา 

นัน่เป็นความจริงในสมยันั้นอยา่งไร ก็เป็นความจริงในสมยัน้ีดว้ยเหมือนกนั ไม่มีครูผูใ้ดทราบ
เลยวา่ในอนาคตจะมีส่ิงใดบงัเกิดข้ึนกบันกัเรียนของเขาบา้ง สัญชาติญาณท่ีควบคุมไวไ้ม่ไดน้ั้นน่าจะ
น าเราไปสู่ความหายนะอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลย ถา้ดูเด็กแต่เพียงภายนอกเท่านั้น เขาอาจจะดูเป็นคนดี
แต่เขาก็อาจจะมีใจเอนเอียงไปในทางชัว่ร้าย ซ่ึงถา้ไม่ไดรั้บการตรวจตราอยา่งละเอียดและไม่ไดรั้บการ
สั่งสอนท่ีดีแลว้เขาก็จะตอ้งถูกติดคุกอยา่งแน่นอนทีเดียว เร่ืองเช่นนั้นเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เด็กหญิงท่ี
เป็นผูมี้วฒันธรรมและบริสุทธ์ิซ่ึงดูภายนอกเป็นคนซ่ือและบริสุทธ์ินั้นอาจจะมีความคิดและอารมณ์อนั
รุนแรง ซ่ึงน าไปสู่ความน่าอบัอายก็ได ้เร่ืองเช่นน้ีก็เกิดข้ึนบ่อย ๆ เหมือนกนั ไม่มีครูผูใ้ดสามารถทราบ
ถึงความคิดและความมุ่งหมายอนัชัว่ร้ายซ่ึงฝังอยูใ่นจิตใจของนกัเรียนของเขาไดเ้ลย พวกเราส่วนมาก
อาจจะกล่าวถึงตวัเราเองเช่นเดียวกบัท่ี จอห์น แบรดฟอร์ด (John Bradford) กล่าวถึงตวัเขาขณะท่ีเขา
เห็นคนกระท าผดิเดินผา่นไปวา่ “จอร์น แบรดฟอร์ด ด าเนินชีวติเพื่อพระคุณแห่งพระเจา้เท่านั้น” เรา
จะตอ้งสอนนกัเรียนของเราเสมอ ๆ ใหเ้ขาร้ังใจของเขาซ่ึงเอนเอียงไปในทางบาปชัว่และดดัแปลง
อุปนิสัยใหเ้ป็นเหมือนกบัพระเยซูคริสต ์

4. คนผู้ฉงนสนเท่ห์ 

บรรดาผูท่ี้พระเยซูทรงสั่งสอนนั้นไดเ้ผชิญกบัปัญหาท่ีน่าฉงนสนเท่ห์หลายอยา่งหลายประการ 
และคนเหล่านั้นก็ไดน้ าปัญหาเหล่านั้นมาใหพ้ระองคท์รงแกไ้ขให ้บางคร้ังพวกเขาก็ไม่ไดน้ าปัญหาอนั
น่าฉงนนั้นมาใหพ้ระเยซูทรงแกไ้ขใหอ้ยา่งจริงใจ แต่เขากลบัน าปัญหามาเพื่อจะจบัผดิพระองค ์
พระองคท์รงทราบความจริงขอ้น้ีเป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามพระองคท์รงสนพระทยัในเขาและทรง
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ตอบค าถามของพวกเขาเสมอ ปัญหาน้ีเป็นเร่ืองทุกชนิดและเก่ียวกบัชีวติหลายตอน เม่ือพระองคท์รง
ตอบค าถามพระองคไ์ม่ไดท้รงสอนเฉพาะผูท่ี้ถามเป็นส่วนตวัเท่านั้น แต่พระองคท์รงสอนคนทุกคนใน
ทุกยคุทุกสมยัดว้ยเพราะยอห์นไดบ้อกวา่ โลกไม่สามารถจะบรรจุหนงัสือซ่ึงบนัทึกค าสอนของพระ
คริสตไ์วไ้ดค้รบบริบูรณ์ ซ่ึงมีปัญหาอีกหลายขอ้ซ่ึงเราไม่รู้เลย เพราะปัญหาเหล่านั้นไม่ไดเ้ขียนไว ้

ปัญหาท่ีพระคริสตท์รงตอบมีทั้งปัญหาส่วนตวัและปัญหาท่ีเราคุน้กนัดีแลว้ ปัญหาเหล่าน้ี
เก่ียวกบัทางด าเนินชีวติอนัส าคญัยิง่เช่นนอ้งชายร้องขอมรดกซ่ึงเป็นส่วนของเขา น่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคน
ผูมี้ความปรารถนาท่ีจะป้องกนัรักษาตนเอง นอกจากน้ีก็มีเร่ืองเก่ียวกบัความมกัใหญ่ใฝ่สูงและอยากมี
ช่ือเสียงในสังคม คือขณะท่ีก าลงัเดินทางอยูน่ั้นพวกสาวกไดโ้ตเ้ถียงกนัถึงเร่ืองท่ีใครจะเป็นใหญ่ท่ีสุด 
น่ีเป็นแรงกระตุน้และความปรารถนาดั้งเดิมของมนุษย ์

นกัปราชญผ์ูร้ ่ ารวยเช่น นิโคเดโมก็มีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีวา่ท าอยา่งไรเขาจึงจะไดมี้ชีวตินิ
รันดร์ ปัญหาอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเร่ืองความเป็นพระเจา้ของพระคริสต ์ ความอดกลั้นในการปฏิบติังาน ควร
นมสัการเม่ือไรและอยา่งไร การฟ้ืนคืนมาจากตาย พระบญัญติัท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดปัญหาเร่ืองการอดอาหาร 
วธีิขบัไล่ปีศาจร้าย และปัญหาเก่ียวกบัความยุง่ยากอ่ืน ๆ อีกมากมาย ปัญหาส่วนตวัอ่ืน ๆ ท่ีน ามา
ถกเถียงกนัก็มีความหยิง่จองหอง ความโกรธ ความอยาก ความทุกขก์งัวลและความโลภ ความจริง
ปัญหาส่วนตวัท่ีเผชิญหนา้กบัคนในทุกวนัน้ีก็เป็นปัญหาเดียวกนักบัท่ีเผชิญหนา้กบัคนในสมยัโบราณ
ท่ีพระเยซูไดท้รงสั่งสอนนัน่เอง 

มีปัญหาหลายขอ้เก่ียวกบัสังคมหรือการสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ซีโมนเปโตรอยากจะทราบวา่ควรจะ
ยกโทษใหแ้ก่พี่นอ้ง ซ่ึงท าความผดิต่อเขาก่ีคร้ัง เขาควรจะเลิกยกโทษใหใ้นคร้ังท่ีเจ็ดหรือวา่ควรจะยก
โทษใหต่้อไปอีก (มทัธิว 18:21-35) พวกฟาริสีมาทดลองพระองคท์ูลถามวา่ “ผูช้ายจะหยา่ภรรยาของ
ตนเพราะเหตุต่าง ๆ เป็นการถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่? (มทัธิว 19:3) พวกซาดูกายก็เช่นเดียวกนัเขา
ไม่เช่ือในเร่ืองการฟ้ืนข้ึนมาจากตาย เขาไดทู้ลถามพระองคว์า่สามีทั้งเจด็ของหญิงคนเดียวนั้น เม่ือตาย
แลว้และเกิดข้ึนมาใหม่ผูใ้ดจะไดเ้ป็นสามีของหญิงคนนั้น (มทัธิว 22:23-33) ค าถามท่ีกวา้งกวา่น้ีก็คือ
นกักฎหมายผูห้น่ึงไดถ้ามพระเยซูถึงปัญหาเก่ียวกบัเพื่อนเพื่อแสดงวา่ความเห็นแก่ตวัของเขานั้น
ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ เขาทูลถามพระเยซูวา่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้?” (ลูกา 10:29) 

ปัญหาอีกปัญหาหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีสนใจอยา่งมากในสมยันั้น ก็คือปัญหาเก่ียวกบัภาษีซ่ึงพวก
อาลกัษณ์และปุโรหิตใหญ่ทูลถามพระองคว์า่ควรจะส่งส่วยใหแ้ก่กายะซาหรือไม่ (ลูกา 20:22) และเม่ือ
สาวกเด็ดรวงขา้วในวนัสะบาโตขณะเดินผา่นทุ่งนานั้นก็มีผูถ้ามค าถามเก่ียวกบัวนัสะบาโต (มาระโก 
2:23-28) พระเยซูทรงคิดวา่ผูท่ี้ใจหุนหนัเปรียบเหมือนแกะท่ีตกลงไปในคู และกษตัริยเ์สด็จไปท า



 23 

สงครามเป็นตน้ ปัญหาบางเร่ืองเก่ียวกบัการอธิษฐาน การปรนนิบติัรับใช ้ การวพิากษ ์ วจิารณ์และการ
กระท าตอบแทน 

การท่ีพระคริสตท์รงตอบค าถามส่วนตวัมากมายเช่นน้ี จึงดูเหมือนกบัวา่พระองคท์รงใชเ้วลา
เพื่อแกปั้ญหามากกวา่ท่ีจะทรงสั่งสอน เพราะวา่ปัญหาชีวติของคนมกัจะคลา้ยคลึงกนัเป็นส่วนมาก 
ดงันั้นเม่ือพระองค ์ ทรงแกปั้ญหาใหค้วามกระจ่างแก่ผูใ้ดความกระจ่างนั้นก็จะตกมาถึงเราในปัจจุบนัน้ี
ดว้ย น่ีเป็นความจริงเพราะเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงสอนถึงหลกัส าคญัมากกวา่วธีิแกไ้ขปัญหาเฉพาะ 
ฉะนั้นพระคริสตท์รงเป็นท่ีปรึกษา และเป็นพระบรมครูอยา่งไรเราทุกวนัน้ีทุกคนท่ีอยากเป็นครูท่ีดีก็
ตอ้งเป็นเช่นเดียวกบัพระเยซูเพื่อช่วยนกัเรียนผูเ้ผชิญกบัปัญหาท่ีร้ายแรง ไม่มีใครเคยประสบกบัปัญหา
อยา่งพระองคห์รือเคยใหห้ลกัท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาทัว่โลกอยา่งพระองค ์ พระองคไ์ม่เพียงแต่เป็นพระ
บรมครูเท่านั้น พระองคย์งัทรงเป็นท่ีปรึกษาท่ีทรงพระปรีชาสามารถอีกดว้ย 

5.คนทีม่คีวำมรู้น้อย 

ถา้จะกล่าววา่สาวกของพระเยซูมีทั้งผูท่ี้โง่เขลา, ปัญญาทึบและผูท่ี้มีความฉงนสนเท่ห์ก็ดู
เหมือนวา่เราก าลงักล่าวร้ายเขาซ ้ าเติมอีก แต่เราก็ตอ้งท าเช่นน้ีถา้เราอยากจะดูภาพความเป็นอยูท่ี่พระ
คริสตท์รงประสบเม่ือพระองคท์รงสอนอยา่งครบบริบูรณ์ สาวกของพระเยซูคริสตเ์ป็นคนสามญั
แทนท่ีจะเป็นคนชั้นสูง ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีพื้นความรู้สูงเท่ากบับุคคลอ่ืน ๆ เช่นนกัปราชญ ์ทนาย ครู 
น่ีเป็นอุปสรรคส าคญั เพราะวา่มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีสาวกไม่สามารถจะเขา้ใจเพราะวา่เขาไม่มี
สติปัญญาสูงพอท่ีจะรับความจริงทุกขอ้ไวไ้ด ้

แต่นัน่ไม่ใช่อุปสรรคขอ้เดียวเท่านั้น เหล่าสาวกมีความนึกคิดเร่ืองชีวิตในดา้นวตัถุ และมีความ
นึกคิดเก่ียวกบัพิธีต่าง ๆ ทางศาสนาซ่ึงเป็นอุปสรรคขดัขวางไม่ยอมใหเ้ขาเขา้ใจความจริงทางวิญญาณ
แต่ความไม่รู้และความรู้ท่ีผดิเป็นอุปสรรคส าหรับครู การไม่เขา้ใจและความคิดท่ีผดิเป็นเหมือนม่านกั้น
ความรู้ของเรา ครูทุกคนจ าตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคสองอยา่งเหมือนกบัพระเยซู แมว้า่พระคริสตท์รงพระ
ปรีชาสามารถสอนถึงความจริงอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจนก็ปรากฏวา่บุคคลส าคญัทางศาสนายดูาห์ สาวก
สนิทของพระองคแ์ละบุคคลสามญัไม่เขา้ใจค าสอนของพระองคบ์่อย ๆ “พระองคท์รงเลือกบุคคลใน
อนาคตแต่พวกเขาไม่สามารถเขา้ใจไดแ้ละไม่สามารถอธิบายใหค้นอ่ืนทราบถึงหลกัแห่งความเช่ือของ
เขา ตลอดเวลาท่ีพระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขาเป็นเวลาสามปีพวกเขาท าใหพ้ระองคท์รงผดิหวงัเสมอ (7) 
ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดเร่ืองพวกสาวกไม่เขา้ใจค าสอนของพระองค ์ เร่ืองธรรมชาติของพระราชอาณาจกัรของ
พระเจา้ แมว้า่พระคริสตท์รงกล่าวถึงพระราชอาณาจกัรของพระองคว์า่เป็นสถานท่ีส่วนบุคคล ส่ิงท่ีอยู่
ในจิตใจของมนุษย ์ เก่ียวขอ้งกบักิจวตัรประจ าวนัของมนุษย ์ คนส่วนมากหวงัใจวา่พระองคจ์ะทรงตั้ง
พระราชอาณาจกัรดว้ยฤทธ์ิอ านาจเหมือนพระมหากษตัริยใ์นสมยันั้น แมแ้ต่สาวกท่ีสนิทท่ีสุดของพระ



 24 

คริสต ์ เช่นยากอบและยอห์นก็มีความเห็นเช่นเดียวกนัน้ี เพราะเขาขอนัง่เบ้ืองพระหตัถข์วาและเบ้ือง
พระหตัถซ์า้ยในอาณาจกัรของพระคริสต ์นัน่ก็คือเขาขอเป็นนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี 

ปรากฏวา่บุคคลส่วนมากไม่เขา้ใจค าสอนของพระคริสต ์ เร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
คริสตแ์ละการฟ้ืนจากความตายของคริสเตียนทุกคน แมว้า่พระองคจ์ะไดท้รงสอนพวกสาวกวา่
พระองคเ์องจะทรงฟ้ืนข้ึนจากความตายในวนัท่ีสามก็ดูเหมือนวา่ไม่มีใครเช่ือเช่นนั้นเลย อนัท่ีจริงพวก
สาวกก็แปลกใจเม่ือพระคริสตท์รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย ดงัท่ีเราเห็นแลว้วา่ สาวกคนหน่ึงช่ือโธมา
ตอ้งอา้งหลกัฐานพิเศษเพื่อท าใหเ้ขาเช่ือวา่พระคริสตท์รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย บุคคลบางคนไม่
เขา้ใจพระประสงคข์องการส้ินพระชนมข์องพระคริสต ์ เพราะวา่อาจารยเ์ปาโลเคยกล่าววา่ไมก้างเขน
เป็นอุปสรรคขดัขวางพวกยดูาห์ ค าสอนอีกขอ้หน่ึงท่ีส าคญัเท่ากบัการส้ินพระชนมข์องพระคริสตคื์อ
เง่ือนไขของการเป็นสาวกไม่มีผูท่ี้เขา้ใจดี แมแ้ต่นิโคเดมสั ผูมี้ความรู้ดีก็ยงัไม่เขา้ใจ 

แมว้า่พระคริสตท์รงสอนอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจน และทรงแสดงความรู้สึกใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั
เพียงไร ก็ตามบางคร้ังคนท่ีฉลาดปราชญเ์ปร่ืองท่ีสุดและสนใจในค าสอนของพระคริสตม์ากท่ีสุดก็ยงั
ไม่สามาถเขา้ใจความหมายของค าสอนนั้น ไม่ผิดความจริงเลยถา้จะกล่าววา่ตลอดเวลาท่ีพระองคท์รง
สั่งสอนพระองคท์รงผดิหวงัในการท่ีพวกสาวกไม่สามารถเขา้ใจถึงค าสอนท่ีพระองคไ์ดท้รงสอน ถา้
เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดข้ึนกบัพระองคเ์ราก็ไม่ควรจะแปลกใจเลย ถา้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดข้ึนกบัเราดว้ย
เหมือนกนั เพราะพระองคไ์ม่ทรงยอมใหส่ิ้งเหล่าน้ีท าให้พระองคท์รงทอ้ถอย เราก็ไม่ควรรู้สึกทอ้ถอย
เม่ือเกิดเหตุเช่นนั้นข้ึนกบัเราดว้ย เราควรมีความอดทนเช่นเดียวกบัพระองค ์ เราควรจะพดูกบันกัเรียน
ของเราเหมือนกบัท่ีพระเยซูตรัสกบัเปโตรวา่ “ท่านคือเปโตร, ท่านจะเป็นเปโตรซ่ึงเปรียบเหมือนหิน 

6. คนทีม่คีวำมรังเกยีจ 

ดูเหมือนวา่การท่ีพระคริสตต์อ้งสอนสาวกท่ียงัไม่ดีพร้อม เป็นคนบาปและเป็นคนใจร้อน, 
สมองทึบ ก็เพียงพอแลว้โดยไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหายุง่ยากอ่ืน ๆ อีก เราตอ้งนึกวาดภาพของสาวกให้
ส าเร็จความรู้สึกภายในจิตใจของสาวกไม่เหมาะสมกบัความจริงท่ีพระคริสตท์รงสอนเขา ความรู้สึก
รังเกียจเกิดข้ึนแก่สาวกทุกคนบางคนนอ้ยบางคนมาก 

ยอห์นมีความรู้สึกรังเกียจมาก จนกระทัง่เขาไม่เตม็ใจท่ีจะใหค้นอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นพวกเขาขบัไล่
ปีศาจร้ายและท าความดี (มาระโก 9:38) ความจริงความรู้สึกรังเกียจเป็นรากของปัญหาบางขอ้ท่ีเราได้
กล่าวมาแลว้ในค าอุปมาของผูห้วา่น พื้นดินชนิดแรกซ่ึงเป็นท่ีดินแขง็ เมล็ดพืชไม่สามารถเกิดข้ึนได ้
(มทัธิว 13:3-23) 

น่ีเป็นตวัอยา่งอนัเด่นชดัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรังเกียจ หรือจิตใจท่ีไม่ยอมเปิดรับฟังค าสอน 
พระเยซูไดท้รงเผชิญกบับุคคลชนิดน้ี พระองคจึ์งไดท้รงยกอุปมาเก่ียวกบัคนเหล่าน้ี เพราะวา่พระองค์
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เองไดท้รงเผชิญกบัปัญหาความตอ้งการแห่งชีวิต พระองคจึ์งไดท้รงสั่งสอนเร่ืองน้ีแก่ประชาชน ส่ิงน้ี
เป็นส่ิงท่ีครูโรงเรียนรววีารศึกษาทุกคนจะตอ้งเผชิญในทุกคร้ังท่ีเขาสอน ไม่วา่เร่ืองท่ีครูสอนนั้นจะ
เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ การถวายทรัพยต่์อพระเจา้ ความพอเหมาะพอควรในความประพฤติหรือ
เก่ียวกบัเร่ืองอ่ืนใดก็ตามจะมีพื้นฐานวธีิปฏิบติั และความรังเกียจคอยกีดกนัไม่ให้นกัเรียนเปิดจิตใจ 
ออกรับความรู้ คนท่ีไม่มีความรังเกียจเลยนั้นหาไดย้ากมาก การไม่ยอมใหผู้อ่ื้นท าตามใจชอบนั้น
เลวร้ายยิง่กวา่ความไม่รู้เสียอีก เม่ือพระเยซูตรัสถึงเร่ืองการฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย พวกซาดูกายชั้นสูง
ซ่ึงยดึเหตุผลเป็นหลกัปฏิบติัไดแ้สดงอาการเยาะเยย้พระองคโ์ดยตั้งค  าถามพระองคว์า่หญิงซ่ึงมีสามีเจด็
คนนั้นเม่ือพวกเขาตายไปหมดแลว้และเกิดมาใหม่ใครจะไดเ้ป็นสามีของหญิงผูน้ั้น ในสมยันั้นพวก ซา
ดูกายเป็นคนมีความรู้ หวัสูงและเป็นนกัวจิารณ์ เม่ือพระเยซูทรงเล่าใหพ้วกเขาฟังถึงความรักของพระ
เจา้ท่ีทรงมีต่อมนุษยทุ์กคนทั้งคนดี และคนบาปพระองคก์็ตอ้งเผชิญกบัพวกฟาริสีซ่ึงมีความฉลาดและ
คิดวา่ตนมีศีลธรรมดีกวา่คนอ่ืน และไม่อยากจะคบคา้สมาคมกบัคนสามญัเพราะคิดวา่ตนเองดีกวา่พวก
นั้นมาก ดงันั้นพระองคจึ์งทรงเล่าเร่ืองบุตรชายผูสุ้รุ่ยสุร่าย และเร่ืองความแตกต่างในการอธิษฐานของ
พวกฟาริสีและพวกเก็บภาษี เม่ือนกัปกครองหนุ่มคุกเข่าลงตรงพระพกัตร์พระเยซูและทูลถามพระองค์
อยา่งสุภาพถ่อมตวัถึงเร่ืองจะท าอยา่งไร จึงจะไดชี้วตินิรันดร์ นั้นดูเหมือนกบัวา่เขาเป็นผูเ้ปิดจิตใจ
รับค าสอนของพระองค ์ แต่เม่ือพระเยซูตรัสตอบวา่ให้เขาขายส่ิงของทั้งหมดท่ีเขามีแจกจ่ายใหแ้ก่คน
ยากจนแลว้ติดตามพระองคไ์ป ชายหนุ่มผูน้ั้นก็เปล่ียนความตั้งใจและมีสีหนา้โศกเศร้าทนัทีและเขาก็ 
“ออกไปเป็นทุกขเ์พราะวา่เขามีทรัพยส่ิ์งของเป็นมาก” (มาระโก 10:22) 

พระเยซูทรงเผชิญกบัสาวกท่ีมีความรังเกียจผูอ่ื้นดว้ยวธีิท่ีกล่าวมาแลว้นั้น คนเหล่านั้นอยากจะ
ใหเ้ขาเองไดรั้บประทานอ่ิมและใหห้ายจากโรค แต่เขาไม่อยากสูญเสียทรัพยส์มบติัของเขาและไม่อยาก
ใหท้างด าเนินชีวติของเขาเปล่ียนแปลงไป ทุกวนัน้ีมนุษยท์ัว่โลกมีความรู้สึกเช่นเดียวกบัคนเหล่านั้น
ดว้ย มนุษยส่์วนมากอยากจะใหพ้ระเยซูทรงรักษาโรคของเขาและอยากจะเป็นคนพน้จากการรับโทษ
ชัว่นิรันดร์ แต่เม่ือเขาไดย้นิค าสอนถึงเร่ืองการกลบัใจเสียใหม่ การปรนนิบติัพระคริสตก์ารเสียสละเขา
ก็ไม่สนใจและกลบัหนัหลงัใหพ้ระคริสต ์ การชกัชวนคนใหก้ลบัใจเสียใหม่นั้นยากมาก เม่ือเขาไม่เตม็
ใจท่ีจะกลบัใจ นกัเรียนท่ีมีความรังเกียจและไม่เตม็ใจท่ีจะใคร่ครวญค าสอนของพระเจา้นั้นเป็น
อุปสรรคใหญ่หลวงท่ีสุดของครู 

7. คนจับจด 

ถา้สาวกของพระคริสตส์ามารถปรนนิบติัพระคริสตต์ามท่ีเขาเขา้ใจ และไดรั้บไวอ้ยา่งซ่ือสัตย์
ดว้ยความเตม็ใจจะดีมากทีเดียว แต่พวกเขาไม่ไดท้  าดงัน้ีเลย เพราะวา่มนุษยเ์ป็นคนบาปเขาจึงมีความ
ตั้งใจ,ความรู้ฉลาดและความรักใคร่ไม่สมบูรณ์ น่ีเป็นความจริงส าหรับพวกสาวกและผูอ่ื้นในสมยันั้น
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ดว้ย คนเป็นจ านวนมากในสมยันั้นท่ีอยากจะปรนนิบติัพระคริสต ์ ไม่เตม็ใจสละทุกส่ิงทุกอยา่งและ
เผชิญกบัความทุกขล์ าบากซ่ึงคนท่ีอยากเป็นสาวกของพระคริสตค์วรท าไดเ้ลย ความสนใจในพระกิตติ
คุณของบุคคลบางคนลดลง และแมแ้ต่มิตรสหายท่ีดีท่ีสุดบางคนของพระคริสตก์็ยงัลงัเลท่ีจะติดตาม
พระองค ์ ภาพท่ีพระองคไ์ดท้รงวาดไวเ้ร่ืองพืช เมล็ดท่ีตกบนทางและงอกข้ึนเร็ว แต่ถูกแสงแดดเผาให้
เห่ียวไปนั้นก็หมายถึงส่ิงท่ีพระองคต์อ้งประสบ 

สมยัน้ีก็เหมือนกบัสมยัโนน้ การทดลอง ความทุกขล์ าบาก การถูกข่มเหงท าใหบุ้คคลท่ีติดตาม
พระองคล์ดนอ้ยลงนกัศาสนาช่ือมาร์ควสิ (Marquis) กล่าววา่ “บุคคลหลายคนเร่ิมตน้ปรนนิบติัพระเยซู
คริสตเ์จา้ แต่ภายหลงัใจอนัร้อนรนของเขาก็หมดส้ินไป แลว้เขาก็เลิกติดตามพระองคแ์มพ้ระเยซูเองก็
ไม่ทรงสามารถชกัชวนพวกเขาใหป้รนนิบติัต่อไปได ้ พระคริสตท์รงสอนคนเป็นจ านวนหลาย ๆ พนั
คนอยา่งดีท่ีสุดเป็นเวลาสามปี แต่ในท่ีสุดมีสาวกท่ีพระองคเ์ช่ือถือไดเ้พียงหน่ึงร้อยยีสิ่บคนเท่านั้น แต่
บุคคลหน่ึงร้อยยีสิ่บคนน้ีพระองคก์็ตอ้งทรงหนุนใจ พวกเขาโดยการสั่งสอนเป็นเวลาส่ีสิบวนัภายหลงั
จากท่ีพระองคท์รงฟ้ืนข้ึนมาจากความวตายแลว้ (8) น่ีเป็นภาพอนัน่าสลดใจของผลแห่งการสอนของ
พระบรมครู ทุกวนัน้ีดูเหมือนวา่ผูท่ี้มีความรู้นอ้ย และมีความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัศาสนายงัสามารถสอน
ไดผ้ลดีกวา่พระบรมครูอีก 

ตวัอยา่งท่ีเด่นชดัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอของผูท่ี้อยากจะปรนนิบติัพระคริสต ์ คือเร่ือง
นกัปกครองหนุ่มผูร้ ่ ารวยคนหน่ึงซ่ึงเราไดก้ล่าวถึงแลว้ เขามีความรู้และความสนใจมาก แต่เขาไม่เตม็
ใจสละทรัพยส์มบติัของเขาเพื่อปรนนิบติัพระคริสต ์ ไม่เคยมีชายหนุ่มคนใดเลยท่ีละทิ้งโอกาสท่ีดีเพื่อ
มิตรภาพ การรับใช ้ และการมีช่ือเสียง ตวัอยา่งอีกเร่ืองหน่ึงซ่ึงเรากล่าวถึงแลว้คือเปโตรแมว้า่เขา
ปฏิญาณวา่เขาจะเป็นคนซ่ือสัตยจ์นตายเขาก็ละทิ้งพระคริสต ์ หนัหลงัใหพ้ระองคแ์ละไดป้ฏิเสธ
พระองคอ์ยา่งหยาบคายเม่ือเขาเผชิญหนา้กบัพวกศตัรู 

คร้ังหน่ึงขณะท่ีพระคริสตท์รงเทศนาเม่ือคนเป็นจ านวนมากไดห้นัหลงัใหพ้ระองค ์ พระองค์
ตรัสถามสาวกอยา่งส้ินหวงัวา่ “ท่านทั้งหลายจะกลบัถอยไปดว้ยรึ?” (ยอห์น 6 :67) ภายหลงัท่ีพระองค์
ทรงถูกตรึงบนไมก้างเขน สาวกท่ีสนิทท่ีสุดของพระองคก์ลบัไปท างานของเขาตามเดิม เพราะเขารู้สึก
วา่พระคริสตแ์ละพวกเขาไดพ้า่ยแพแ้ลว้ “สาวกสิบเอด็คนวิง่ออกจากกรุงเยรูซาเล็มเหมือนแกะ ท่ี
แตกต่ืนเขา้ไปหลบซ่อนตามเงามืดเพื่อใหพ้น้อนัตราย” (9) 

ถา้เหตุร้ายเหล่าน้ีเกิดข้ึนกบัพระเยซู ผูท้รงเป็นพระบรมครูผูท้รงพระปรีชาสามารถกวา่มนุษย์
คนหน่ึงคนใดแลว้และท าใหพ้ระคริสตท์รงรู้สึกผดิหวงัแลว้ เราก็ไม่ควรแปลกใจเม่ือมีเหตุร้ายเช่นนั้น
เกิดข้ึนกบัเรา และท าใหง้านของเราเกิดผลนอ้ย เม่ือเราคิดถึงความจริงวา่การชวนเด็กมาเรียนพระคมัภีร์
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นั้นง่ายแต่การชกัชวนใหเ้ขามาเรียนอยา่งสม ่าเสมอนั้นยาก เม่ือเด็กท่ีอยูใ่นวยัรุ่นซ่ึงเคยมาเรียนรววีาร
ศึกษาหยดุเรียนเราควรจ าส่ิงท่ีเกิดข้ึนแก่พระบรมครูและใหส่ิ้งนั้นเป็นเคร่ืองหนุนใจเรา 

ถา้ผูอ่้านอ่านบทน้ีแลว้จะรู้สึกบงัเกิดความทอ้ถอยก็ควรจะจ าไวว้า่ แมพ้ระคริสตเ์องก็ตอ้ง
เผชิญกบัความล าบาก และความทุกขย์ากพระองคท์รงปฏิบติังานดว้ยความอดทนและทรงป้ันใหพ้วก
สาวกเป็นนกัเทศน์และครูท่ีสามารถปฏิบติังานไดผ้ลดียิง่ ที. อาร์. โกลเวอร์ (T. R. Glover) กล่าววา่ 
“การอศัจรรยอ์นัใหญ่หลวงท่ีสุดในประวติัศาสตร์ก็คือการเปล่ียนแปลงในพวกสาวกซ่ึงเกิดจากการ
สอนและความสัมพนัธ์กบัพระคริสต”์ (10) การสอนและการฟ้ืนข้ึนมาจากความตายของพระคริสต ์
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิหนุนใจพวกสาวกใหอ้อกไปสั่งสอนมนุษยท์ัว่โลก สาวกสิบสองคนไดส้ละ
ชีวติของเขาในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเร่ืองความรอด เขาเร่ิมสอนคริสตศ์าสนาซ่ึงในท่ีสุดไดเ้ผยแพร่
ใหค้นทราบไปทัว่โลก “ถา้เราตรวจดูผลการสอนของพระคริสตเ์ราจะตระหนกัวา่พวกสาวกท่ีพระเยซู
ทรงสอนเป็นครูท่ีดีท่ีสุดท่ีโลกเคยมีมา สาวกสิบสองคนน้ีไดส้อนถึงวธีิเปล่ียนแปลงชีวติของมนุษย์
โดยส้ินเชิง” (11) เพราะเหตุน้ีบางคนจึงพดูวา่ “คนเหล่านั้นท่ีเป็นพวกคว  ่าแผน่ดิน” (กิจการ 17:6) 
ต่อไปเราจะพิจารณาวา่พระคริสตท์รงป้ันใหพ้วกสาวกมีอุปนิสัยดีไดอ้ยา่งไรในบทเรียนบทท่ีสองน้ีให้
เราพยายามท าส่ิงสามประการ ประการแรกใหเ้ราตรวจดูนกัเรียนของเราซ่ึงมีนิสัยคลา้ย ๆ กบัสาวกของ
พระคริสต ์ ประการท่ีสองใหเ้ราเขา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่การงานของเราคืออะไร ประการท่ีสามเราไดรั้บ
การหนุนใจใหป้ฏิบติังานของเราอยา่งซ่ือสัตย.์ 
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บทที ่2 ค ำถำม 

1. จงแบ่งแยกพวกสาวกตามอุปนิสัยของเขา อธิบายวา่เขามีอุปนิสัยเป็นอยา่งไร? 
2. เราจะช่วยนกัเรียนแต่ละคนท่ีเราสอนใหมี้อุปนิสัยเจริญข้ึนไดอ้ยา่งไร? 
3. จงเลือกนกัเรียนท่ีท่านสอนหา้คนแลว้บรรยายอุปนิสัยของเขา (นกัเรียนท่ีท่านสอนใน

โรงเรียนรววีารศึกษา) 
4. จงเลือกคนในพระคมัภีร์อยา่งนอ้ยสองคน เช่น ซกัคายและมาเรีย มฆัดาลา แลว้ก็บรรยายถึง

อุปนิสัยของเขา 
5. การเป็นคนบาปหมายความวา่อยา่ไร? การเป็นคนบาปนั้นบงัเกิดผลร้ายแก่อุปนิสัยและ

บุคคลิกลกัษณะของผูน้ั้นอยา่งไรบา้ง? 
6. การเป็นคนท่ีมีความรู้นอ้ยเป็นความผดิบาปไหม? จงใหเ้หตุผลในค าตอบของท่าน 
7. ท าไมคนจึงมีความรังเกียจผูอ่ื้น? 
8. เราจะช่วยคนท่ีมีความรังเกียจคนต่างชาติไดอ้ยา่งไร? 
9. ในปัจจุบนัน้ีคนมีความรังเกียจอะไรบา้ง? 
10. ท่านรู้หรือไม่วา่ท าไมในสมยัพระเยซูพวกยดูาห์จึงรังเกียจพวกสะมาเรีย? 
11. ท าไมคนเป็นจ านวนมากจึงรู้สึกล าบากใจในกิจการงานท่ีเขาไดรั้บมอบหมายใหท้ า? ท าไม

คนจึงมีใจโลเลไม่มัน่คง? 
12. จงพิจารณาถึงจิตใจอนัโลเลไม่มัน่คงของนกัปกครองหนุ่ม (มาระโก 10:22) 
13. ท่านรู้หรือไม่วา่ท าไมคนเป็นจ านวนมากจึงพากนัละจากพระเยซูและปฏิเสธไมติ่ดตาม

พระองคอี์กต่อไป? 
14. ท าไมสาวกของพระเยซูจึงไม่สามารถเขา้ใจค าสอนของพระองค?์ 
15. จงบรรยายใหเ้ห็นจริงวา่พวกสาวกทั้งสิบสองคนมีใจโนม้เอียงไปในทางผดิบาป. 
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บทที ่3 ควำมมุ่งหมำยในกำรสอนของพระคริสต์ 

ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีช่วยในการสอนก็คือ ความมุ่งหมายในการสอนท่ีละเอียดและชดัเจน ครู
หลายคนสอนโดยไม่มีความมุ่งหมายท่ีแน่นอน เขาสอนเฉพาะส่ิงท่ีเขาตอ้งสอนเท่านั้น การกระท า
เช่นน้ีท าใหค้รูและนกัเรียนขาดความสนใจ ถา้ครูและนกัเรียนขาดความมุ่งหมายก็จะไม่มีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอน ไม่เห็นเหตุการณ์ในระยะไกลและไม่มีจุดประสงค ์ ยิง่กวา่นั้นเขายงัขาดความรู้ในการหยัง่ผล
แห่งค าสอนของเขา เขาไม่มีจุดมุ่งไปยงัท่ีแห่งใดเลยและเขาเองก็ไม่รู้วา่เขาถึงจุดท่ีเขาตอ้งการแลว้หรือ
ยงั 

พระเยซูไม่ทรงเป็นเช่นนั้น พระองคไ์ม่ไดท้รงสอนเพราะพระองคท์รงถูกขอร้องเท่านั้น 
พระองคท์รงสอนเพราะพระองคท์รงมีจุดมุ่งหมาย และพระองคท์รงมีจุดสุดทา้ยอนัแน่นอน ท่ีจะตอ้ง
ทรงท าใหส้ าเร็จ พระองคท์รงเขา้พระทยัดีวา่พระองคท์รงตอ้งการส่ิงใด และพระองคก์็ไดท้รงมุ่งหนา้
กระท าจนส าเร็จ พระองคท์รงรู้วา่พระองคจ์ะทรงด าเนินไปทางไหน และพระองคก์็ไดท้รงด าเนินไป
ตามทางนั้นดว้ยความมัน่คงแน่นอนโดยไม่ยอมใหค้วามผิดหวงัหรืออุปสรรคขดัขวางเลย “เราไดม้า
เพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ” (ยอห์น 10:10) พระองคท์รงแสวงหาทางท่ีจะ “เปล่ียนชีวติของพวกสาวก
ของพระองคแ์ละใหพ้วกสาวกเป็นผูเ้ปล่ียนชีวติคนอ่ืน ๆ และก่อตั้งสังคมมนุษยข้ึ์นใหม่” (1) มีหลาย
ส่ิงหลายอยา่งรวมอยูใ่นความมุ่งหมายอนัส าคญัขอ้น้ีดว้ย 

1. ก่อรูปอดุมคติอนัถูกต้อง 

อุดมคติเป็นก าลงัท่ีมีอ านาจและไม่มีตวัตนส าหรับเสริมสร้างอุปนิสัย อุดมคติจดัสรรค์
แผนการณ์น าทางด าเนินชีวิตและควบคุมความประพฤติของเราทั้งหมด แรงกระตุน้แห่งสัญชาติญาณ
ส่วนใหญ่ก็ถูกครอบครองโดยอุดมคติดว้ย หนุ่มสาวปฏิเสธไม่ด่ืมเหลา้,ไม่สูบบุหร่ี หรือไม่เตน้ร า
เพราะอุดมคติท่ีเขามีอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ เด็กหนุ่มสาวท่ีต่อตา้นการชกัชวนของเพื่อนไดก้็เพราะเขารู้สึก
ถึงความจริงท่ีวา่บรรพบุรุษของเขาไม่เคยมีผูใ้ดไดก้ระท าผดิเช่นนั้นเลย ดบับลิว. เอส. เอทเธอร์น (W. 
S. Athearn) กล่าวถูกตอ้งทีเดียววา่ “อุดมคติคือลูกรอกท่ีชกัธรรมชาติดั้งเดิมของเราใหข้ึ้นสู่ระดบัท่ี
สูงข้ึน” อุดมคติท าใหอ้ารมณ์ปรารถนาและความตั้งใจอนัแน่วแน่ของเราบงัเกิดผล 

ค าปฏิญาณของคริสเตียนสามคนซ่ึงอุทิศทรัพยสิ์นและอุทิศตนเองเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้นั้น
อาจจะบงัเกิดผลไม่เหมือนกนัเลย ถึงแมว้า่เขาจะมีความจริงใจเท่ากนั คนหน่ึงอาจจะมีความคิดวา่เขาจะ
ถวายของก็ต่อเม่ือเขารู้สึกอยากจะถวาย และไม่รู้สึกวา่มีส่ิงใดเป็นขอ้ผกูมดันอกจากวา่นกัเทศน์จะได้
เสนอต่อเขา คนท่ีสองอาจจะเช่ือเร่ืองถวายเงินหน่ึงส่วนในสิบส่วนไม่มากหรือไม่นอ้ยกวา่นั้น และไม่
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วา่เขาจะมีรายไดม้ากนอ้ยเพียงไรก็ตาม คนท่ีสามอาจจะคิดวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นของพระเจา้ และถา้เขา
มีรายไดม้ากเขาก็ถวายพระเจา้เกา้ส่วนในสิบส่วน อุดมคติท าใหค้วามตั้งใจแน่วแน่ของเขามีผลลพัธ์
ต่างกนั ความรู้ท่ีถูกตอ้งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง ผูห้น่ึงผูใ้ดจะด ารงชีวติอยูดี่กวา่ความรู้
ของเขาไม่ได ้ ความประพฤติท่ีถูกตอ้งเกิดจากความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้ช่วยคนอ่ืนใหมี้อุดมคตินั้นเป็นผู ้
ท่ีตดัสินวา่ผูท่ี้เขาช่วยนั้นจะท าอะไรต่อไปในอนาคต 

พระเยซูทรงมีพระประสงคท่ี์จะก่อใหเ้กิดอุดมคติข้ึน “เหตุฉะน้ีท่านทั้งหลายจงเป็นผูดี้
รอบคอบ, เหมือนอยา่งพระบิดาของท่านผูอ้ยูใ่นสวรรคน์ั้นเป็นผูดี้รอบคอบ” (มทัธิว 5:48) โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พระคริสตท์รงพยายามใหม้นุษยเ์ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ถึงธรรมชาติของพระเจา้และความรู้สึกท่ี
พระเจา้ทรงมีต่อมนุษย ์

พระคริสตท์รงแสดงใหม้นุษยเ์ห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาท่ีรักซ่ึงทรงเป็นทุกขใ์นความผดิ
บาปของมนุษยม์ากท่ีสุด เร่ืองอุปมาเก่ียวกบัเหรียญเงินหาย,แกะหาย เด็กหลงทาง เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความรู้สึกในจิตใจของพระเจา้ท่ีทรงมีต่อมนุษย ์ พระเยซูทรงแสดงใหม้นุษยเ์ห็นวา่เขาจะเขา้ไปใน
อาณาจกัรสวรรคด์ว้ยตวัของเขาเองเท่านั้นไม่พอ เขาจะตอ้งมีอิทธิพลแห่งจิตวิญญาณของพระเจา้ซ่ึงได้
บงัเกิดใหม่ในตวัเขาดว้ย เร่ืองน้ีเห็นไดช้ดัในการสนทนาระหวา่งพระเยซูกบันิโคเดมสั (ยอห์น 3:1-14) 
พระคริสตไ์ดท้รงกล่าวเร่ืองน้ีไวโ้ดยยอ่ในค าสอนบนภูเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองหลกัส าคญัแห่ง
ความสุข, คุณสมบติัและวธีิปฏิบติัซ่ึงบรรยายอุปนิสัยของประชาชนในราชอาณาจกัรทั้งในดา้นส่วนตวั
และความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น พระองคท์รงเตือนประชาชนไม่ใหมี้ความเยอ่หยิง่, ความโลภ, ไม่ใหโ้กรธ
เคืองกบัพวกพี่นอ้ง และไม่ใหม้องดูผูห้ญิงดว้ยความใคร่ พระองคท์รงสอนปรัชญาเพื่อน าความ
ประพฤติของเรา เพราะวา่ความประพฤติเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของเรา ดงัท่ี ดบับลิว. เจ. แมค
กลอทลิน (W. J. Glothlin) คิดตดัสินใจขณะเม่ือเขาไดย้นิเสียงฝีเทา้ชายผูห้น่ึงเดินตามเขามาใน
สวนสาธารณะตอนกลางคืน เขาคิดถึงปรัชญาแห่งชีวติของชายผูน้ั้นมากกวา่ท่ีจะคิดวา่ชายผูน้ั้นมี
รูปร่างใหญ่โต, เป็นชาวนิโกร หรือวา่ถือปืนหรือเปล่าเสียอีก 

ฝงูคนลอ้มรอบพระเยซูเพราะวา่พระองคไ์ดท้รงใหค้วามจริงเพื่อเล้ียงจิตใจท่ีหิวกระหายของ
เขา ครูรววีารศึกษาอาจจะไดรั้บบทเรียนท่ีดีจากความจริงขอ้น้ี นกัเรียนของเราจะมาเรียนกบัเราถา้เรา
เล้ียงอาหารแห่งจิตใจของเขาอยา่งสม ่าเสมอ เหมือนกบันกพวกหน่ึงท่ีอยูต่อนกลางทวปียโุรปซ่ึงบิน
กลบัมายงัสถานท่ีเดิมของมนัตรงตามเวลา เพราะวา่ชายคนหน่ึงไดเ้ขียนไวใ้นพินยักรรมของเขาก่อน
ตายวา่ใหค้นจดัหาอาหารไวใ้หน้กเหล่านั้นกิน ณ ท่ีนั้นตามเวลาอยา่งสม ่าเสมอ นกัเรียนของเราก็
เหมือนกนั เขาจะกลบัมาเรียนกบัเราอีกถา้เราใหบ้างส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับเขา ความรับผดิชอบในการ
จดัตั้งโรงเรียนรววีารศึกษาไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจ  านวนคนท่ีมาเยีย่ม แต่ข้ึนอยูก่บัการสอนและการไปเยีย่ม
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เยยีนเป็นขอ้ใหญ่ การท่ีจะท าใหค้นมาเรียนนั้น ควรจะใหมี้การแนะน าสั่งสอนเป็นแรงดึงจากภายใน
และใหมี้การชกัชวนเป็นแรงดนัจากภายนอกดว้ย “ความกระตือรือร้น การเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจ การพดูท่ี
คล่องแคล่วเท่านั้นไม่เพียงพอท่ีจะก่อใหเ้กิดความรู้ข้ึนไดเ้ลย แต่ตอ้งมีความประสงคท่ี์จะสอนส่ิงท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อชีวติของบุคคลดว้ย” (2) 

ในทุกวนัน้ีถา้การสอนของเรามีขอ้เนน้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาและการด าเนินชีวติแลว้เราก็
อยา่ลืมท่ีจะปลูกฝังความจริงเร่ืองพระเจา้ไวใ้นจิตใจของนกัเรียนของเราแลว้เสริมสร้างอุดมคติแห่ง
ชีวติใหแ้ก่พวกเขาดว้ย อุดมคติท่ียิง่ใหญ่หรือความรู้สึกทางจิตใจเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการรวมชีวิตเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั นกัจิตวิทยากล่าววา่ “ผูใ้ดมีความคิดในจิตใจอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งนั้น” (สุภาษิต 
23:7) 

2. ก่อให้เกดิควำมเช่ือมัน่อย่ำงรุนแรง 

พระเยซูไม่ไดท้รงสั่งสอนเพียงแต่ใหเ้รามีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองจิตวิญญาณและศีลธรรมจรรยา
เท่านั้น พระองคท์รงรู้ดีวา่ค าบอกเล่าเท่านั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะสามารถมีชยัชนะเหนือแรงกระตุน้แห่ง
สัญชาติญาณและส่ิงแวดลอ้มอนัชัว่ร้าย ใครคนหน่ึงอาจจะมีความรู้มากเก่ียวกบัเร่ืองความชัว่ร้ายของ
ความวปิริตทางกามารมณ์, อนัตรายของการด่ืมสุรา อนัตรายของการเล่นการพนนั แต่กระนั้นเขาก็ยงั
มัว่สุมอยูก่บัส่ิงเหล่านั้นบางอยา่งหรือทุกอยา่งเลย เราจะพบคนหลายคนอยูใ่นแหล่งอบายมุขทั้ง ๆ ท่ี
คนเหล่านั้นมีความรู้เร่ืองคุณความดี และความบริสุทธ์ิเป็นอยา่งดี ชายจรจดัคนหน่ึงเดินเขา้ไปใน
บริเวณวทิยาลยัแห่งหน่ึงแลว้เขาก็อ่านหนงัสือภาษากรีกอยา่งคล่องแคล่วเท่า ๆ กบัภาษาองักฤษ เม่ือ
นกัเรียนพากนัมามุงดูเขา ๆ ก็ถอดหมวกออกส่งไปรอบ ๆ ขอสตางคจ์ากนกัเรียนเพื่อเอาเงินนั้นไปซ้ือ
เหลา้ด่ืมอีก 

มีผูก้ล่าววา่ นกัศึกษาในวทิยาลยับางคนก็ไดม้ัว่สุมกบัความชัว่ร้ายอยา่งเปิดเผย ผูท่ี้ไดรั้บ
ปริญญาจากวทิยาลยัมากกวา่หา้ร้อยคนไดรั้บการช่วยเหลือใหพ้น้จากถ่ินสกปรกในนิวยอร์ค นกัศึกษา
บางคนเหล่านั้นไดไ้ปในถ่ินสกปรกก็เพื่อช่วยคนท่ีอยูท่ี่นัน่ใหมี้ชีวติดีข้ึน แต่ในท่ีสุดเขาเองไดต้กลงไป
ในแหล่งชัว่ร้ายนั้น เปล่าเลย, พระบรมครูไม่ไดท้รงเช่ือวา่ความรู้อยา่งเดียวสามารถแกไ้ขปัญหาทุกส่ิง
ทุกอยา่งได ้ เม่ือพระคริสตต์รัสวา่ “ความจริงนั้นจะกระท าใหท้่านทั้งหลายเป็นไทย” (ยอห์น 8:32) 
พระองคต์รัสแก่พวกยดูาห์ซ่ึงเช่ือในพระองค ์ และพระองคท์รงสอนพวกเขาวา่การเป็นไทยนั้นข้ึนอยู่
กบัความเช่ือฟังของเขาต่อพระด ารัสของพระองค ์

                                                        
 


 ขอ้ความน้ีไม่มีในพระคมัภีร์ภาษาไทย เพราะฉะนั้นจึงแปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ 
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ดงันั้นพระคริสตจึ์งทรงสั่งสอนพวกสาวกใหบ้งัเกิดความมัน่ใจและรู้เร่ืองความจริงดว้ย หรือ
อีกนยัหน่ึงพระองคท์รงรู้วา่การกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึก และการท าใหค้วามรู้สึกเจริญข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ี
จ  าเป็นมากจุดมุ่งหมายอนัสุดทา้ยของพระองคก์็คือความตั้งพระทยั พระองคท์รงเขา้พระทยัเช่นเดียวกบั
เราวา่การท่ีจะท าใหค้วามจริงบงัเกิดผลดีท่ีสุดนั้นจะตอ้งใหค้นมีความสนิทสนมกนั และมีความเขา้ใจ
เร่ืองความจริงดว้ยความรู้สึกในส่ิงท่ีเหมาะท่ีควรนั้นจะตอ้งเจริญข้ึนดงัท่ี ดบับลิว. เอ. สไควร์ส (W. A. 
Squires) กล่าววา่ “พระองคท์รงสนพระทยักบัทุกส่ิงในชีวติของสาวก ไม่ใช่ทรงสนพระทยัเฉพาะแต่
การด าเนินความคิดของพวกเขาเท่านั้น” พระองคท์รงอบรมชีวติของสาวกในดา้นอารมณ์เท่า ๆ กบัใน
ดา้นความรู้เหมือนกนั (3) ดว้ยพระประสงคด์งัน้ีพระองคจึ์งทรงพยายามท าใหค้นสนใจในเร่ืองท่ี
พระองคท์รงเล่าและทรงปรารถนาท่ีจะบอกเล่าถึงเร่ืองนั้นใหเ้ขาฟังดว้ย ค าถามท่ีพระองคท์รงถามติด
ปากก็คือ “ท่านทั้งหลายคิดเห็นอยา่งไร?” (มทัธิว 18:12) และ “พวกท่านคิดเห็นอยา่งไรดว้ยเร่ืองพระ
คริสต?์” (มทัธิว 22:42) ขณะเม่ือพระองคท์รงจูงใจเขาใหต้รึกตรองถึงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ความสนใจ
ของเขาก็จะถูกกระตุน้ข้ึน และความเช่ือมัน่ก็จะฝังลึกลงไปในจิตใจของเขา นอกจากน้ี พระองคย์งัทรง
ขอร้องใหพ้วกเขามีความรักและความรู้สึกอนัอ่อนโยนดว้ย ตวัอยา่งท่ีดีซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความจริงขอ้น้ีก็
คือเม่ือพระองคท์รงพยายามท่ีจะฝังความจงรักภกัดีในจิตใจของเปโตรโดยตรัสถามเขาถึงสามคร้ังวา่ 
“ท่านรักเรามากกวา่คนเหล่าน้ีหรือ?” (ยอห์น 21:15)  

นอกจากนั้นพระคริสตย์งัทรงกล่าวถึงความเกลียดชงัดว้ย เพื่อใหค้วามเช่ือมัน่ฝังลึกลงไปใน
จิตใจของประชาชน พระองคไ์ดท้รงกล่าวถึงความกลวันรก และความกลวัความผดิบาปและพระองค์
ไดท้รงเนน้ถึงรางวลัและโทษซ่ึงพวกเขาจะไดรั้บ เม่ือพระองคต์รัสถึงค าพิพากษาท่ีจะมาถึงในวนั
ขา้งหนา้ พระองคต์รัสถึงคนท่ีถูกจบัออกไปทิ้งในท่ีมืดภายนอกวา่ “มีแต่การร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” 
(มทัธิว 25:30) 

การเนน้เช่นน้ีท าใหค้นมีความรู้สึกวา่พวกสาวกท่ีไดฟั้งค าสอนของพระคริสต ์นั้นเกิดมีใจร้อน
รนท่ีจะประพฤติตามค าสอนของพระคริสต ์ เพราะพวกเขาตระหนกัวา่ค าสอนของพระคริสตเ์ป็นส่ิง
ส าคญัและเป็นความจริง พระคริสตท์รงท าใหค้วามรู้เจริญข้ึนเพื่อต่อสู้กบัส่ิงต่าง ๆ เราผูเ้ป็นครูด าเนิน
ตามตวัอยา่งของพระคริสตใ์นขอ้น้ีได ้ ถา้ค าสอนของเราบงัเกิดผลนกัเรียนก็จะเดินออกจากหอ้งเรียน
ดว้ยความรู้สึกถึงคุณค่าของส่ิงท่ีเขาไดเ้รียนอยา่งชดัแจง้ และมีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะปฏิบติัส่ิงนั้น 
โดยการสอนเช่นน้ีเท่านั้นท่ีท าใหค้รูมีจุดมุ่งหมายซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีในสมยัท่ีคนไม่ไดฝั้กใฝ่ในศาสนา 
ค าสอนควรจะเป็นเคร่ืองหนุนความเช่ือมัน่มากกวา่ท าให้ความเช่ือลดถอยลง หนุ่มสาวควรจะมีจิตใจ
เขม้แขง็ เพื่อจะไดส้ามารถด าเนินชีวติในทางท่ีดีท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มอนัชัว่ร้ายได ้ เม่ือบิดาของลุด
ยาร์ด คิปลิง (Rudyard Kipling) พาลูกชายของเขาไปเท่ียวทางเรือ มีผูม้าบอกเขาวา่ลูกชายของเขาปีน
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ข้ึนไปบนเสากระโดงเหนือน ้ าและลูกของเขาจะตอ้งตายแน่ ๆ ถา้เขาปล่อยไมท่ี้เกาะไวน้ั้น บิดาของเขา
ตอบวา่ “แต่ลูกชายของฉนัจะไม่ปล่อยไมท่ี้เกาะไวน้ั้น” เราควรจะช่วยนกัเรียนของเราใหมี้ความเช่ือมัน่
มากยิง่ข้ึน เพื่อวา่เขาจะไดไ้ม่ปล่อยใหค้วามเช่ือมัน่ของเขาเส่ือมถอยลง 

3. กลบัใจมำหำพระเจ้ำ (4) 

งานส าคญัส่ิงแรกของครูก็คือการผกูพนันกัเรียนไวก้บัพระเจา้อยา่งเหมาะสม น่ีเป็นการปฏิบติั
ชั้นตน้ทางศาสนาของแต่ละบุคคลและเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ส่ิงหน่ึง การเรียนจะสมบูรณ์เตม็ท่ีไม่ไดถ้า้ไม่
มีการตอบ การสอนถึงเร่ืองศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์เตม็ท่ีเช่นเดียวกนัถา้ไม่มีผูต้อบรับพระเจา้ คนไม่
อาจจะมีความสัมพนัธ์กบัตนเอง หรือกบัผูอ่ื้นอยา่งถูกตอ้งไดเ้ลย เวน้เสียแต่วา่เขาจะไดมี้ความสัมพนัธ์
อยา่งถูกตอ้งกบัพระเจา้เสียก่อน น่ีเป็นรากฐานส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีจะร่วมชีวติเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัได้
อยา่งแทจ้ริง ชีวติคนเราเปรียบเหมือนกบัเขม็ซ่ึงเป็นเหมือนกบัแม่เหล็กซ่ึงหนัเหไปมาจนกระทัง่ช้ีไป
ทางทิศเหนือจึงหยดุน่ิง ชีวิตของเราจะตั้งรากฐานมัน่คงก็ต่อเม่ือไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพระคริสตแ์ลว้
เท่านั้น จอช บิลลิงส์ (Josh Billings) กล่าวถูกตอ้งทีเดียววา่ “เราไม่สามารถท่ีจะมีการแข่งมา้อยา่ง
ซ่ือสัตยไ์ดเ้ลย นอกจากวา่เราจะมีมนุษยผ์ูซ่ื้อสัตยเ์สียก่อน” ความชอบธรรมจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมนุษย์
ไดก้ลบัใจเสียใหม่และหนัมาหาพระเจา้เท่านั้น น่ีเป็นรากฐานแห่งความเจริญของศีลธรรมจรรยาทุก
ชนิด 

กิจการทั้งหมดของชีวติจะตอ้งด าเนินไปจากจุดศูนยก์ลาง ขอ้น้ีนัน่คือการกลบัมาหาพระเจา้ 
ศูนยก์ลางน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการดดัแปลงแกไ้ขชีวติใหเ้หมาะสม “จิตวิญญาณของวฒันธรรม
ทั้งหมดก็คือวฒันธรรมแห่งจิตวญิญาณ” หมายความวา่จิตใจท่ีดีจะท าใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี ถา้จิตใจเลว
ก็จะเกิดวฒันธรรมท่ีดีไม่ได ้ พวกคาธอลิคพดูถูกทีเดียววา่ ปัญหาต่าง ๆ เช่นเร่ืองเพศนั้นสามารถจะ
แกปั้ญหาไดก้็โดยทางความรู้กระจ่างชดัถึงเร่ืองความกลวัและความรักของพระเจา้เท่านั้น ความ
พอเหมาะพอควรและสันติสุขของโลกก็แกไ้ขดว้ยวธีิเดียวกนักบัเร่ืองเพศเหมือนกนั ดงันั้นพระคริสต์
จึงตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผน่ดินของพระเจา้และความชอบธรรมของพระองคก่์อนแลว้
พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้” (มทัธิว 6:33) และพระองคย์งัตรัสอีกวา่ “ถา้ท่านทั้งหลาย
มิไดก้ลบัใจเสียใหม่จะตอ้งพินาศเหมือนกนั” (ลูกา 13:3) แลว้พระองคไ์ดต้รัสแก่นิโคเดมสัผูมี้
วฒันธรรมดีวา่ “ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ (ยอห์น 3:3) ดว้ยเหตุน้ี
เองส่ิงแรกท่ีพระคริสตท์รงกระท าก็คือทรงพยายามท่ีจะใหม้นุษยก์ลบัใจเสียใหม่และหนัมาหาพระเจา้ 
ในฐานะท่ีเราเป็นครูการงานอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีเราจะตอ้งท าก็คือการท าใหค้นกลบัใจเสียใหม่และหนัมา
หาพระเจา้ 



 34 

ประสบการณ์แห่งการกลบัมาหาพระเจา้ เรียกวา่การบงัเกิดใหม่, การฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย, 
การรู้กระจ่าง, จิตใจใหม่และการเปล่ียนแปลงจิตวิญญาณเสียใหม่ การกลบัมาหาพระเจา้อาจจะแตกต่าง
กนัทางรูป, ทางอารมณ์,อาย,ุ วฒันธรรมและขั้นแห่งความผดิบาป แต่ในทุกกรณีจะตอ้งใหม้นุษยมี์
ความสัมพนัธ์อนักลมกลืนกบัพระเจา้ประสบการณ์ท่ีคนหนักลบัมาหาพระเจา้อาจจะเป็นประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีผูใ้ดรู้หรือประสบการณ์ท่ีแปลกซ่ึงทุกคนรู้เห็นและอาจจะเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด หรือ
ค่อย ๆ เกิดข้ึนก็ได ้ อาจจะเป็นประสบการณ์ในดา้นความรู้,อารมณ์ หรือความตั้งใจหรืออาจเป็น
ประสบการณ์ในดา้นการพน้จากบาปหรือการด าเนินชีวติเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ก็ได ้ ในทุกกรณี
การถวายชีวติต่อพระเจา้และการออกจากเขตแห่งความบาปเขา้สู่เขตแห่งชีวติคริสเตียน 

ส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการกลบัใจเสียใหม่คือ ความตั้งใจใหม่, ความสนใจใหม่และ
กิจการใหม่อีกอยา่งหน่ึงคือ “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้, ดว้ยสุดความคิดและ
ดว้ยส้ินสุดก าลงัของเจา้” (มาระโก 12:30) ประสบการณ์การกลบัมาหาพระเจา้เปล่ียนแปลงชีวติของ
มนุษยท์ัว่โลก “ชาวอาฟริกนัพวกหน่ึงในทวปีอาฟริกาซ่ึงเป็นพวกท่ีกลบัใจเสียใหม่มีวฒันธรรมและ
ศีลธรรมดีกวา่ พวกนอกศาสนาท่ีมีวฒันธรรมสูงในประเทศอเมริกาเสียอีก” 

มารดาของผูว้า่ราชการ โยเซฟ ดบับลิว โฟลค์ (Joseph W. Folk) พดูถูกทีเดียววา่ “ในวนัท่ี โจ 
(Joe) ไดรั้บการตอ้นรับเป็นผูว้า่ราชการนั้น ฉนัไม่รู้สึกภูมิใจในตวัเขามากกวา่วนัท่ีเขาสมคัรเขา้ร่วมใน
คริสตจกัรแบพ๊ติสทแ์มแ้ต่นอ้ยเลย” ครูรวีวารศึกษาทุกคนควรสอน, อธิษฐาน และท างานจนถึงท่ีสุด
เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนมอบชีวติของเขาใหแ้ก่พระเจา้ตั้งแต่ระยะตน้ ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นไปได ้ ทุกคนเป็น
เหมือนกบัคนสุรุ่ยสุร่ายในเร่ืองท่ีพระเยซูทรงเล่าซ่ึงเราควรจะน าใหเ้ขากล่าววา่ “เราจะลุกข้ึนไปหาบิดา
เรา” (ลูกา 15:18) 

4. สัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

ชีวติของคริสเตียนมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยค์นอ่ืน ๆ เท่า ๆ กบัมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ 
แทจ้ริงแลว้ทั้งสองอยา่งน้ีก็รวมอยูใ่นประสบการณ์เดียวกนั เม่ือพระเยซูทรงยอ่พระบญัญติัขอ้แรกนั้น
พระองคไ์ดท้รงสรุปความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้เขา้ไวด้ว้ย “จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” 
(มาระโก 12:33) เม่ือพระองคท์รงย  ้าธรรมโอวาทเก่ียวกบัรางวลัอนัไม่มีท่ีส้ินสุด พระองคไ์ดท้รงบ่งวา่
รากฐานของค าสอนก็คือใหอ้าหารแก่ผูหิ้ว ใหน้ ้าแก่ผูท่ี้กระหาย ใหเ้ส้ือผา้แก่คนเปลือยกาย แสดงความ
เมตตากรุณาต่อคนแปลกหนา้, คนเจบ็ และคนถูกคุมขงั (มทัธิว 25:35-36) ยอห์นกล่าวมากยิง่กวา่นั้น
อีกวา่ “ถา้ผูใ้ดวา่, ขา้พเจา้รักพระเจา้, และใจยงัเกลียดชงัพี่นอ้งของตวั ผูน้ั้นเป็นคนพูดมุสา” (1 ยอห์น 
4:20) 
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นัน่หมายความวา่เรากลบัใจเสียใหม่เป็นคนของสังคมมากกวา่เป็นอิสระแก่ตวัเอง เราจะตอ้ง
เขา้กบัมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดีเท่า ๆ กบัเขา้กบัพระเจา้ คร้ังหน่ึง เฮนร่ี ซี คิง (Henry C. King) กล่าววา่ 
“ศาสนาเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย,์ความโนม้เอียง,ความพยายาม ซ่ึงไม่สามารถจะแยก
ออกจากกนัได ้ และเราจะเห็นรัศมีของศาสนาเม่ือเรามองเห็นวา่ศาสนาสามารถท าใหส้ังคมบริสุทธ์ิ
สะอาดและคุม้ครองชีวิตทุกชีวติ พระเยซูทรงพยายามน ามนุษยใ์หเ้ขา้กนัไดอ้ยา่งกลมเกลียวเท่า ๆ กบั
ใหเ้ขากลบัใจใหมห่นัมาหาพระเจา้และพระองคก์็ทรงหวงัท่ีจะใหเ้ราท าเช่นนั้นดว้ยเหมือนกนั 

การน าคนใหม้าเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางท่ีถูกตอ้งน้ีมีส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัหลายอยา่งหลาย
ประการ ส่ิงหน่ึงท่ีพระเยซูทรงเนน้ก็คือพระกิตติคุณซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองความรัก ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เร่ือง
พระบญัญติั พระคริสตท์รงกล่าวต่อไปอีกวา่ “เรารักเจา้ทั้งหลายมาแลว้ฉนัใด, เจา้จงรักซ่ึงกนัและกนั
ดว้ยฉนันั้น” (ยอห์น 14:36) พระองคท์รงเขา้พระทยัวา่ความรักท่ีแทจ้ริงนั้นสามารถขจดัอุปสรรคทุก
ส่ิงทุกอยา่งได ้ พระคริสตท์รงเตือนให้ระวงัความเกลียดชงัโดยตรัสวา่ “จงขอพรให้แก่ผูท่ี้ประทุษร้าย
เค่ียวเขญ็ท่าน” (มทัธิว 5:44) ท่ีแห่งใดมีความเกลียดชงัท่ีนัน่ก็ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้ง ความจริง
ความเกลียดชงันั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการฆาตกรรม ขอ้ย  ้าท่ีหนกัแน่นท่ีสุดขอ้หน่ึงของพระคริสตก์็คือ
เร่ืองความรักสงบซ่ึงพระองคไ์ดต้รัสวา่ “บุคคลผูใ้ดระงบัการแตกแยกก็เป็นสุข เพราะวา่เขาจะไดช่ื้อวา่
เป็นบุตรของพระเจา้” (มทัธิว 5:9) พระคริสตไ์ดต้รัสเก่ียวกบัความบริสุทธ์ิในทางเพศวา่ “ผูใ้ดแลดู
ผูห้ญิงดว้ยใจก าหนดัในหญิงนั้น ผูน้ั้นไดล่้วงประเวณีในใจกบัหญิงนั้นแลว้” (มทัธิว 5:28) 

ความรู้สึกและขอ้เนน้ของพระคริสตจ์ะช่วยคนใหเ้ลิกจากการด่ืมสุรา เลิกรังเกียจผวิ ตกลง
ปัญหาระหวา่งนายทุนและลูกจา้งและขจดัสงคราม การแต่งกายหรูหรา การด่ืมสุราในการประชุมของ
นกัการทูตระหวา่งประเทศนั้นจะไม่ก่อใหเ้กิดความสงบสุขแก่โลกไดเ้ลย แต่ความสงบสุขจะเกิดข้ึนได้
เม่ือครูโรงเรียนรววีารศึกษาและครูอ่ืน ๆ ของโลกอบรมเด็กใหมี้ความรู้สึกดีและถูกตอ้งต่อทุกชาติ ทุก
ชั้น และทุกศาสนา (5) 

5. เผชิญปัญหำชีวติ 

เม่ือพระคริสตท์รงสอนทุกคร้ังนั้น พระองคท์รงสนพระทยัในปัญหาภายในจิตใจของผูฟั้ง 
และพระองคท์รงพยายามแกปั้ญหาเหล่าน้ีและทรงท าให้พวกเขามีความสุข และรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั “พระเยซูคริสตท์รงสอนตามความตอ้งการของผูฟั้งทุกวนัเวลา” (6) แทนท่ีพระคริสตจ์ะทรง
เนน้ค าสอนตามบทเรียน พระองคท์รงเนน้ค าสอนเพื่อช่วยผูฟั้งใหเ้จริญกา้วหนา้ข้ึน นอกจากค าสอน
บนภูเขาแลว้ ค าสอนส่วนมากของพระองคเ์ก่ียวกบัการช่วยคนใหเ้ผชิญกบัปัญหาเฉพาะหนา้ของเขา 
พระองคไ์ม่ไดท้รงสอนโดยค ากวา้ง ๆ เก่ียวกบัศาสนา, วิญญาณจิต ชาติพนัธ์ุและสติ แต่พระองคท์รง
เนน้ถึงคุณความดีโดยเฉพาะ ความจริงนั้นดูเหมือนกบัวา่ขณะท่ีพระคริสตท์รงสอนกฎแห่งความสุข
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นั้นไดมี้การต่อสู้ในใจของคนเบ้ืองพระพกัตร์ของพระองคเ์ก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ เช่นความหยิง่จองหอง
ความไม่บริสุทธ์ิ,ความทุกขโ์ศกและส่ิงอ่ืน ๆ คลา้ย ๆ กนัน้ี 

พระบรมครูก็ทรงเหมือนกบัครูแก่ท่ีสอนภาษาลาตินคนหน่ึง ซ่ึงกล่าววา่เขาไม่ไดส้อนภาษา
ลาตินแต่สอนเด็ก พระคริสตก์็ไม่ไดท้รงสอนเร่ืองความจริงแต่พระองคท์รงสอนบุคคล พระคมัภีร์และ
ส่ิงอ่ืน ๆ นั้นเป็นเพียงเคร่ืองประกอบการสอนบุคคลเท่านั้น แมแ้ต่พระด ารัสในพระกิตติคุณซ่ึงย  ้าถึง
การทรงดลก็กล่าววา่ “พระคมัภีร์ยอ่มเป็นประโยชน์ส าหรับสั่งสอนเพื่อคนของพระเจา้จะไดเ้ป็นผู ้
รอบคอบคือเป็นผูท่ี้ไดถู้กเตรียมไวพ้ร้อมแลว้ส าหรับการดีทุกอยา่ง (2 ทิโมธี 3:16-17) “จุดประสงค์
ของพระคริสตข้ึ์นอยูก่บัชีวติมากกวา่ความฉลาดรอบรู้” (7) 

ขอ้เนน้น้ีเราเห็นไดใ้นกิจการงานของพระองคท์ั้งหมด ในค าสอนของพระองค ์ ๆ ไดท้รงอา้ง
ถึงขอ้ความในพระคมัภีร์เก่ายี่สิบเล่มในจ านวนทั้งหมดสามสิบเกา้เล่ม และพระองคไ์ดท้รงอา้งถึงพระ
คมัภีร์เก่าดว้ยเม่ือตรัสแกปั้ญหาความทุกขย์ากใหแ้ก่พวกสาวก เม่ือพระองคท์รงสนทนากบัผูห้ญิงท่ีบ่อ
น ้า นั้นพระองคไ์ดท้รงตรวจตราดูชีวติของนางเพื่อจะไดแ้สดงใหน้างเห็นถึงความตอ้งการของนาง เม่ือ
พระองคท์รงเผชิญหนา้กบันิโคเดมสัพระองคไ์ดท้รงจ้ีจุดอ่อนการด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งพวกฟาริสี
อยา่งเคร่งครัดของเขา และพระองคไ์ดท้รงสอนเขาเร่ืองบทเรียนเก่ียวกบัความจ าเป็นและธรรมชาติของ
การบงัเกิดใหม่ เม่ือนกัปกครองหนุ่มมาหาพระองคแ์ละทูลถามวา่เขาจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ไดอ้ยา่งไร
นั้นพระองคไ์ดท้รงถามเขา จนกระทัง่พระองคท์รงเห็นวา่ทรัพยส์มบติัของเขาเป็นปัญหาอนัส าคญัยิง่
ส าหรับเขา แลว้พระองคจึ์งไดท้รงบอกให้เขาทราบถึงวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยส์มบติัเหล่านั้นของเขา 

ตวัอยา่งท่ีเห็นชดัเจนเก่ียวกบัขอ้น้ี อาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีชายผูห้น่ึงมาขอใหพ้ระองคท์รงช่วยท า
ใหพ้ี่ชายของเขาแบ่งมรดกใหแ้ก่เขาบา้ง พระองคท์รงสอนเขาวา่ไม่ควรเป็นห่วงเก่ียวกบัปัญหาน้ีเพราะ
เขาจะไดรั้บความคุม้ครองจากพระเจา้ ปัญหาท่ีพระองคท์รงสอนประชาชนขณะนั้นไม่เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
ชายคนนั้นถาม แต่แทนท่ีพระองคจ์ะทรงดุเขา หรือเพิกเฉยต่อปัญหาของเขา พระองคก์ลบัทรงอธิบาย
ปัญหานั้นใหเ้ขาฟังดว้ยความเตม็พระทยั น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระคริสตท์รงสนพระทยัในปัญหาส่วน
บุคคลมาก พระองคท์รงเห็นวา่ชายผูน้ั้นมีความโลภ พระองคไ์ดท้รงเปล่ียนจากเร่ืองท่ีพระองคท์รง
สอนประชาชนในขณะนั้น และทรงหนัมาสอนบทเรียนเก่ียวกบัชีวติซ่ึงเป็นประโยชน์แก่มนุษยท์ัว่โลก
ใหแ้ก่เขา พระองคไ์ดท้รงเล่าใหเ้ขาเห็นภาพชาวนาผูร้ ่ ารวยคนหน่ึงซ่ึงไดส้ร้างฉางขา้วอนัใหญ่โต และ
ด าเนินชีวติดว้ย ความสนุกสนานฟุ่มเฟือย ชายผูน้ี้ไดถู้กบงัคบัใหม้องดูความโลภของตนเอง (ลูกา 
12:13-21) 

ขอ้เนน้ท่ีจ  าเป็นยิง่เหนือส่ิงอ่ืนใดส าหรับการสอนรววีารศึกษาในวนัน้ีก็คือ เราควรจะสอนคน
ไม่ใช่สอนบทเรียน คติพจน์ของครูทุกคนก็คือ “ค าสอนอนัมีจุดประสงคเ์พื่อการด าเนินชีวติอยูโ่ดยการ
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มีจุดประสงค”์ ครูท่ีสอนเด็กรุ่นจะพลาดจุดส าคญัในการสอนถา้เขาปฏิเสธไม่ยอมใหน้กัเรียนถาม
ค าถามเพราะมีเวลานอ้ยและกล่าววา่ “เราจะตอ้งเรียนใหจ้บบท” ถา้มีความจ าเป็นเราก็ควรจะวาง
หนงัสือไวก่้อนแลว้หนัมาสนใจกบัความตอ้งการของนกัเรียน ในการเทศนามีนกัเทศน์หลายคนได้
กระท าเช่นน้ี ยอร์ช. ดบับลิว. ทรูเอท. (George W. Truett) กล่าวคร้ังหน่ึงวา่ เขาไดเ้ทศนาขอ้ความซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อชายคนเดียวในท่ามกลางผูฟั้งเป็นจ านวนมาก แต่การเทศน์เช่นนั้นยอ่มท าใหเ้ขาได้
แกปั้ญหาใหแ้ก่คนหลายคนดว้ย พระเยซูก็เช่นเดียวกนั พระองคไ์ดท้รงช่วยมนุษยต์ลอดทุกยคุทุกสมยั
โดยพกัการสอนของพระองคไ์วช้ัว่คราวแลว้หนัมาสอนถึงส่ิงท่ีชายผูมี้ความโลภตอ้งการ ถา้ในการ
เรียนเร่ืองพระเยซูเป็นพระบรมครูน้ี เราไม่ไดรั้บความรู้ขอ้อ่ืนใดเลยเราก็ไม่ควรลืมขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระ
คริสตไ์ดท้รงสอนเราเพื่อช่วยเราใหเ้ผชิญกบัปัญหาความตอ้งการแห่งชีวติของเรา 

6. ท ำให้อปุนิสัยเจริญขึน้เต็มที ่

พระประสงคข์องพระเยซูไม่ไดย้ติุลง เพียงท าใหค้นตอบรับค าสอนของพระองคด์ว้ยความ
มัน่ใจหรือเพียงแต่เผชิญกบัปัญหาเฉพาะเท่านั้น พระองคย์งัไดท้รงกระท ามากยิง่กวา่นั้นอีก พระองค์
ไดท้รงท าใหพ้ระคุณเจริญข้ึนในพวกสาวก ซ่ึงจะช่วยท าใหพ้วกเขามีชยัชนะเหนือความอ่อนแอและ
ความชัว่ และท าใหเ้ขาเจริญข้ึนมีอุปนิสัยคริสเตียนท่ีเขม้แขง็และรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ชาลส์. 
เอฟ. เคนท.์ (Charles F. Kent) กล่าวถึงพระประสงคข์องพระคริสตว์า่ พระองคท์รง “ช่วยมนุษยใ์หร้อด
พน้จากการตกเป็นทาสของการล่อลวงอนัมากหลายซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วแก่มนุษยท์ั้งหญิง และชาย 
และเพื่อช่วยมนุษยใ์หมี้ชยัชนะเหนือความรู้สึกอนัแรงกลา้ท่ีเกิดข้ึนแก่เขาอยา่งรวดเร็ว, เพื่อช่วยคนเก็บ
ภาษีผูห้ยิง่ยะโสใหพ้น้จากความโลภ, ช่วยผูห้ญิงตามถนนใหพ้น้จากอิทธิพลทั้งหลายอนัไม่อาจจะ
ตา้นทานไดซ่ึ้งยดึเขาไว”้ (8) พระองคท์รงพยายามจะท าใหค้นเจริญข้ึนในคุณความดีอนัแน่นอน เช่น 
ความซ่ือสัตย,์ ความถ่อมใจ, ความบริสุทธ์ิ, ความไม่เป็นแก่ตวั,ความเมตตากรุณา ความเสียสละเพื่อ
ก่อใหเ้กิดอุปนิสัยดีงาม ความมัน่คงในความประพฤติ ความร่ืนเริงในการด าเนินชีวิต พระคริสตท์รงมี
อุดมคติส าหรับพวกสาวกคือ ใหพ้วกเขามีชีวติอิสระพน้จากความบาปมากเท่าท่ีเขาสามารถจะท าไดใ้น
ฐานะท่ีเป็นมนุษย ์

มีตวัอยา่งมากหลายท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงค ากล่าวน้ี พระองคท์รงประณามพวกฟาริสีผูท่ี้แสดง
อาการภายนอกใหเ้ห็นวา่เขาเคร่งในศาสนาแต่ส่วนภายในเป็นคนหลอกลวง เร่ืองท่ีพระองคท์รงเล่าให้
เห็นเหมือนกบัภาพท่ีมีชีวติจริง ๆ ก็คือพวกฟาริสีไดคุ้ยอวดประชาชนดว้ยเสียงอนัดงัถึงคุณความดีของ
เขา และในขณะเดียวกนันั้นคนเก็บภาษีผูเ้ศร้าใจก าลงัออ้นวอนขอใหพ้ระเจา้ทรงเมตตาแก่เขาผูเ้ป็นคน
บาป พระคริสตท์รงเห็นวา่การอธิษฐาน,การอดอาหารและการใหน้ั้นไม่เป็นส่ิงส าคญัมากนกั แต่
พระองคท์รงย  ้าวา่ส่ิงส าคญัก็คือ การรู้สึกอนัถูกตอ้งภายในจิตใจ พระองคท์รงหนุนใจพวกสาวกให้
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พิจารณาถึงสาเหตุส าคญั และจุดประสงคอ์นัแทจ้ริงไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบติัตามระเบียบอนัถูกตอ้งของ
กฎหมายเท่านั้น 

ความโกรธก็เป็นส่ิงท่ีควรต าหนิเช่นเดียวกบัการฆาตกรรม การมองดูผูห้ญิงดว้ยใจก าหนดัก็
เป็นความผดิบาปเท่า ๆ กบัการล่วงประเวณีสาวกของพระองคค์วรมีความสัตยซ่ื์อโดยไม่ตอ้งกล่าวค า
สาบาน และเป็นผูท่ี้ไม่มีความพยาบาทแกแ้คน้ เม่ือมีคนตบเขา ก็ใหเ้ขาหนัแกม้อีกขา้งหน่ึงใหเ้ขาตบ 
และใหเ้ขารักศตัรูเหมือนกบัเพื่อนของเขา พระองคท์รงช้ีแจงวา่พวกคริสเตียนเจริญเติบโตข้ึน
เหมือนกบัพืช “งอกเจริญข้ึนเป็นล าตน้ก่อน, ภายหลงัก็ออกรวง แลว้ก็มีเมล็ดขา้วเตม็ในรวงนั้น” (มาระ
โก 4:28) พระองคท์รงหนุนใจเปโตรให้เล้ียงดูลูกแกะ แกะตวัเล็กและแกะตวัใหญ่ (ยอห์น 21:15-17) 
พระองคท์รงเขา้พระทยัดีวา่ “เราไม่สามารถจะข้ึนไปสู่สวรรคไ์ดโ้ดยทางเดียว แต่เราจะตอ้งสร้าง
บนัไดเพื่อเดินข้ึนไปจากพื้นดินเบ้ืองล่างสู่ทอ้งฟ้าอนัสูงโคง้ และเราจะข้ึนสู่ยอดสูงทีละรอบ ๆ” 

พระคริสตท์รงประสงคท่ี์จะใหป้ระชาชนมีประสบการณ์อนัแทจ้ริง ละเอียดรอบคอบและ
มัน่คงถาวร พระองคจึ์งทรงหนุนใจใหพ้วกเขาพิจารณาดูส่วนไดส่้วนเสียใหร้อบคอบเสียก่อนท่ีเขาจะ
ติดตามพระองคเ์พื่อใหพ้วกเขาไม่แน่ใจวา่เขามีความรักพระองค ์ เหนือความรักทรัพยส์มบติัฝ่ายโลก
ทั้งหมดของเขา แลว้ก็สละทุกส่ิงท่ีเขามีแบกกางเขนข้ึนตามพระองคไ์ป พระองคท์รงสนพระทยัใน
คุณสมบติัมากกวา่ปริมาณเม่ือพระคริสตท์รงใหค้นไปเผยแพร่ศาสนาของพระองค ์ ๆ ทรงส ารวจดู
ผลงานอนัเป็นประโยชน์ท่ีพวกเขาไดก้ระท ามากกวา่ท่ีจะพิจารณาจ านวนบุคคลท่ีมาฟังเขาเทศนา และ
พระองคท์รงตอ้งการผลอนัมัน่คงถาวรมากกวา่ผลชัว่คราว 

และถา้เราจะประพฤติตามแบบอยา่งพระคริสตเ์ราก็ตอ้งเขา้ใจวา่ การเช่ือมัน่ในพระคริสตอ์ยา่ง
แทจ้ริงนั้นส าคญัยิง่กวา่การตอบรับพระคริสตใ์นทนัทีทนัใด เม่ือนกัเรียนกลบัใจใหม่นั้นการงานของ
เราเพิ่งเร่ิมตน้ข้ึนเท่านั้น เรามีหนา้ท่ี ๆ จะช่วยนกัเรียนของเราใหเ้จริญข้ึนในชีวิตคริสเตียน “จนถึงโต
ข้ึนเป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ีคือเตม็ถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต”์ (เอเฟซสั 4:13) ดบับลิว.อี. แฮทเชอร์. 
(W. E. Hatcher) พดูถูกวา่ “อยา่งนอ้ยท่ีสุดการรักษาส่ิงของท่ีเรามีอยูก่็ส าคญัเท่า ๆ กบัการรักษาของท่ี
หายไปแลว้” และ เจ. บี. แกมแบรล. (J. B. Gambrell) กล่าววา่ “พวกแบพ๊ติสตไ์ดเ้ผยแพร่ศาสนาและ
ไดรั้บศีลบพัติศมา แต่เพราะเขาไม่ไดส้ั่งสอนและอบรมคริสเตียนใหม่จึงไดมี้ความยุง่ยากเกิดข้ึน 

7. อบรมเพือ่กำรรับใช้ 

งานช้ินสุดทา้ยของพระบรมครูก็คือ อบรมพวกสาวกของพระองคใ์ห้น าค าสอนของพระองค์
ไปประกาศแก่ประชาชนทัว่โลก การงานส่วนมากตอนสุดทา้ยของพระองคเ์ก่ียวกบัการอบรมพวก
สาวกเท่านั้น พวกสาวกไดรั้บการอบรม ใหเ้ตรียมตวัเป็นอยา่งดีแลว้ จนกระทัง่ พวกเขาและผูท่ี้รับงาน
อนัน้ีต่อจากเขามีผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากยิง่กวา่ครูสอนศาสนาอ่ืนใดทัว่โลก พวกสาวกสอนไดผ้ลดี
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มากแมว้า่เขาไม่ไดมี้อาชีพเป็นครูเหมือนกบัพวกอาลกัษณ์หรือพวกรับบี พวกสาวกไม่ไดรั้บการอบรม
ใหมี้อาชีพเป็นครู แต่หลงัจากท่ีพระคริสตไ์ดท้รงอบรมสั่งสอนเขาในระยะเวลาสั้น ๆ พวกเขาก็ไดเ้ป็น
ครูผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก สาวกสิบเอด็คน, เจด็สิบคนและสาวกพวกอ่ืน ๆ อีกไดเ้ดินทางออกไป
ประกาศพระกิตติคุณในโลกอนักวา้งใหญ่ และแมใ้นทุกวนัน้ีค าประกาศน้ีก็ยงัไม่ยติุค  าสอนของเขา
แพร่หลายไปทัว่โลกทุกประเทศ ทุกภาษา และค าสอนน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงเร่ืองราวของประวติัศาสตร์
ดว้ย 

การอบรมสั่งสอนน้ีมีส่ิงส าคญัหลายอยา่ง พระคริสตต์รัสแก่เหล่าสาวกวา่ “จงตามเรามาเถิด 
เราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผูจ้บัคน” (มทัธิว 4:19) และ “พระองคจึ์งทรงตั้งศิษยสิ์บสองคนไวใ้หอ้ยูก่บั
พระองค,์ เพื่อจะใชเ้ขาไปประกาศสั่งสอน” (มาระโก 3:14) 

ส่ิงแรก และบางทีเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการอบรมสาวกของพระคริสตก์็คือการสัมพนัธ์กบั
พระคริสตเ์ป็นส่วนตวัอยา่งใกลชิ้ด และการศึกษาดว้ยการดูแบบอยา่งพระคริสตแ์ละการปฏิบติัตาม
แบบอยา่งนั้นพวกสาวกเห็นพระองคท์รงแสดงความเห็นพระทยั, ทรงปลอบโยน ทรงใหอ้าหารและ
ทรงรักษาประชาชน พวกสาวกจึงบงัเกิดใจร้อนรนเช่นเดียวกบัพระองค ์ ส่ิงส าคญัรองลงมาก็คือพวก
สาวกไดรั้บการอบรมโดยการฟังค าสอนอนัใหญ่ยิง่ ซ่ึงไม่มีค  าสอนใดจะเปรียบไดใ้นสถานะการณ์ต่าง 
ๆ กนั และในหวัขอ้เร่ืองอนักวา้งขวางต่าง ๆ กนั พวกเขาศึกษาโดยการ “ฟังดว้ยหู” และทา้ยท่ีสุดพระ
คริสตไ์ดท้รงใหพ้วกสาวกฝึกหดัท างานโดยใหพ้วกเขาประกอบพิธีบพัติศมา และไดท้รงใชใ้หพ้วก
สาวกสิบสองคนเดินทางออกไปประกาศศาสนา และต่อมาทรงใหพ้วกสาวกอีกเจ็ดสิบคนออกไป
ท างานเช่นเดียวกนั เม่ือพวกสาวกกลบัมาพระองคก์็ไดท้รงเรียกเขามาเฝ้าพระองคพ์ร้อมกนัและใหเ้ขา
เล่าใหพ้ระองคฟั์งถึงผลงานท่ีเขาไดก้ระท าไปแลว้ และพระองคไ์ดท้รงใหค้  าแนะน าและทรง
ควบคุมดูแลพวกเขาดว้ย 

ดงัน้ีเองพวกสาวกไดศึ้กษาโดยการดูแบบอยา่ง การสอน, และการฝึกหดั ไม่มีครูพวกใดไดรั้บ
การอบรมท่ีดียิง่กวา่น้ีเลย ในท่ีสุดเม่ือพวกสาวกเตรียมพร้อมแลว้พระคริสตก์็ทรงใชพ้วกเขาไป 
พระองคต์รัสวา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็นสาวก, ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดา 
และพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิสอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ (มทัธิว 
29:19-20) ไม่เคยมีเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงอาศยัคนท างานจ านวนนอ้ยอยา่งน้ีเลยและไม่เคยมีคนจ านวน
นอ้ยท างานไดผ้ลดีมากอยา่งน้ีเลย 

ในฐานะท่ีเราเป็นครูเราควรจะเขา้ใจวา่การอบรมผูอ่ื้นนั้นเป็นงานส่ิงหน่ึงของเรา นอกจากชั้น
ท่ีเราสอนวนัน้ีแลว้อาจจะมีโรงเรียนรวีวารศึกษา, ชมรมฝึกฝน สมาคมสุภาพสตรีเผยแพร่คริสตศาสนา 
และมีผูน้ าอ่ืน ๆ ท่ีสมคัรใจท างานเพื่อคริสตจกัรของเราในอนาคต และจากหอ้งเรียนเหล่าน้ีก็
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เหมือนกนัอาจจะมีผูท่ี้ต่อไปจะเป็นศิษยาภิบาล, ผูอ้  านวยการศึกษา, คนงานการศึกษา, ศาสนทูต และ
ผูน้ าอ่ืน ๆ ในทางศาสนา อาจจะไม่เป็นความจริงทั้งหมดถา้จะกล่าววา่เราไดรั้บความรอดเพื่อให้
ปรนนิบติั แต่การปรนนิบติัพระเจา้และผูอ่ื้นก็เป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนทุกคน คนงานทุกคนควรจะ
ไดรั้บการอบรมและครูโรงเรียนรววีารศึกษาก็ตอ้งมีความรับผดิชอบต่องานส่วนน้ี 

เม่ือเราสังเกตดูขอ้เทจ็จริงทุกขอ้แลว้จะเห็นวา่พระประสงค ์ และการงานของพระคริสต์
แพร่หลายออกไปกวา้งขวางอยา่งน่าอศัจรรย ์ พระประสงคข์องพระคริสตเ์ก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของ
มนุษยทุ์กระยะทุกตอน เช่น ความคิด, ความรู้สึกและความตั้งใจทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษย ์พระประสงค์
ของพระคริสตร์วมความรับผิดชอบทั้งหมดของบุคคลคือ ความรับผดิชอบต่อตนเอง, ต่อผูอ่ื้นและต่อ
พระเจา้ พระประสงคข์องพระคริสตเ์ก่ียวขอ้งกบัการกระท าทุกอยา่งของพระองคโ์ดยส่วนตวั, การรับ
ใช,้ ศาสนาและอาชีพ กล่าวอยา่งสั้น ๆ คือ พระคริสตท์รงแสวงหา “คนผูท่ี้ดีพร้อมในสังคมท่ีดีพร้อม” 
และการท่ีจะท าใหจุ้ดประสงคน้ี์ส าเร็จนั้นหมายถึงการน าอาณาจกัรของพระเจา้มาสู่โลกมนุษย.์ 
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บทที ่3 ค ำถำม 

1. วธีิช่วยการสอนท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงคืออะไร? 
2. ท าไมจุดประสงคจึ์งเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการสอน? 
3. ท่านรู้หรือไม่วา่พระประสงคใ์นการสอนของพระเยซูคืออะไร และพระเยซูทรงมีพระ

ประสงคโ์ดยเฉพาะหรือเปล่า? 
4. ท าไมการมีอุดมคติอนัถูกตอ้งจึงเป็นส่ิงส าคญั? 
5. จงพิจารณาขอ้ความในมทัธิว 5:48 ซ่ึงเป็นพระประสงคข์องพระเยซู 
6. ลกัษณะพิเศษของพลเมืองบนสวรรค ์ท่ีพระเยซูตรัสบอกนั้น คืออะไรบา้ง? 
7. ท าไมในปัจจุบนัน้ีคนจึงมาโรงเรียนรววีารศึกษาและมาฟังค าเทศนาท่ีคริสตจกัร? 
8. ท าไมคนเป็นจ านวนมากจึงพากนัมารุมลอ้มฟังค าสอนของพระเยซู? 
9. “การมีความเช่ืออนัมัน่คงเขม้แขง็” หมายความวา่อะไร? 
10. พระเยซูทรงพยายามท่ีจะปลูกฝังความเช่ือมัน่เก่ียวกบัความจริง ฝ่ายจิตวญิญาณไวใ้นชีวติ

จิตใจของผูฟั้งอยา่งไรบา้ง? 
11. ท่านรู้หรือไม่วา่อะไรคือพระประสงคท่ี์ส าคญัในการสอนและการเทศนาของพระคริสต?์ 
12.. อะไรคือความมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงในการสนทนากนัระหวา่งพระเยซูและนิโคเดมสั (ยอห์น 

3) 
13. ท าไมการบงัเกิดใหม่จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติของมนุษยทุ์กคน? 
14. พระเยซูทรงมีพระประสงคอ์ะไรในการสอนเร่ืองบุตรท่ีสุรุ่ยสุร่ายในลูกา 15? 
15. ค าสอนขอ้ใดเป็นรากแห่งชีวติคริสเตียน? 
16. ท าไมเม่ือเราสอนนกัเรียนนั้น เราจึงตอ้งพยายามช่วยนกัเรียนของเราแกไ้ขปัญหา

ประจ าวนัของเขาใหม้ากท่ีสุด? 
17. จงอธิบายใหฟั้งวา่พระเยซูทรงช่วยแกปั้ญหาอยา่งไรเม่ือมีชายคนหน่ึงมาขอให้พระองค์

ทรงท าใหพ้ี่ชายแบ่งมรดกให้แก่เขา (ลูกา 12:13-21) 
18. เม่ือคนผูห้น่ึงไดก้ลบัใจเสียใหม่แลว้ ในฐานะท่ีเราเป็นครูนั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเราจะท าเพื่อ

เขาคืออะไร? 
19. ท าไมคริสเตียนจึงจ าเป็นตอ้งเจริญเติบโตข้ึน? 
20. อธิบายขอ้ความในมทัธิว 4:19 เก่ียวกบัพระประสงคใ์นการสอนของพระเยซู 
21. พระเยซูทรงอบรมพวกสาวกใหเ้ป็นคนรับใชอ้ยา่งไร? 
22. ในปัจจุบนัน้ีเรามีองคก์ารอะไรท่ีโบสถแ์ละโรงสวดของเราเพื่ออบรมพวกคริสเตียนใหม่ 
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23. จงอ่านมทัธิว 28:18-20 แลว้พิจารณ์วา่ขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นจุดประสงคท่ี์ดีใน
การสอน 
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บทที ่4 หลกัส ำคญัในกำรสอนของพระคริสต์ 

เม่ือสังเกตดูอยา่งผา่น ๆ คร้ังแรก จะรู้สึกวา่ค าสอนของพระคริสตไ์ม่มีรากฐานอะไรเป็นหลกั
โดยเฉพาะเลย แต่ดูเหมือนวา่ค าสอนของพระองคเ์ป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีโดยไม่มีหลกัจาก
ปรัชญาท่ีแน่นอนเป็นพื้นฐานเลย อยา่งไรก็ตามขอ้นั้นไม่ส าคญัเลย ค าสอนของพระคริสตไ์ม่ใช่ส่ิงท่ี
ด าเนินไปโดยบงัเอิญ เราศึกษากิจการงานของพระคริสตม์ากข้ึนเพียงใดเราก็ยิง่จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ค า
สอนของพระองคมี์หลกัท่ีแน่นอนเป็นรากฐาน จริงอยู ่ พระองคมิ์ไดท้รงกล่าวถึงหลกัส าคญัน้ีเป็น
พิเศษ แต่ถึงอยา่งไรก็ดีหลกัส าคญันั้นปรากฏอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจนเม่ือเราตรวจดูค าสอนของพระคริสต ์
ต่อไปน้ีเราจะสังเกตหลกัส าคญับางขอ้ของพระองค ์

1.พเิครำะห์ดูนำน ๆ 

เราเห็นไดช้ดัเจนวา่เม่ือพระคริสตท์รงเลือกผูช่้วยของพระองคน์ั้น พระองคท์รงพยายาม
พิเคราะห์ดูเขาเป็นเวลานานเพื่อจะดูวา่เขาเป็นคนอยา่งไรในอนาคต พระองคท์รงมองดูผูท่ี้ฟังพระองค์
เหมือนกบัพระเจา้ทรงมองดูเขา และไดท้รงมองเห็นเขาในส่ิงซ่ึงตวัเขาเองและเพื่อนฝงูของเขาไม่
สามารถมองเห็นได ้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงมองแต่เพียงคุณวฒิุในปัจจุบนัของเขาเท่านั้น แต่พระองคท์รง
มองในส่ิงซ่ึงเขาอาจจะเป็นไปไดใ้นอนาคต เช่นพระองคท์รงทอดพระเนตรเห็นจิตใจอนัเขม้แขง็ กลา้
หาญและบึกบึนของซีโมนซ่อนอยูภ่ายใน นิสัยใจเร็วหุนหนั มีความคิดเห็นท่ีรุนแรงและใจโลเลของ
เขา ดว้ยเหตุน้ีเองพระองคจึ์งทรงเรียกเขาวา่เปโตร (หิน) ในท านองเดียวกนัน้ีพระคริสตท์รงเห็น
อุปนิสัยอนัน่ารักและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ซ่อนอยูภ่ายในใจของยอห์นชายหนุ่มผูไ้ม่มีความเมตตา
ซ่ึงมีสมญาวา่ “บุตรแห่งสายฟ้า” พระคริสตท์รงสามารถมองเห็นอุปนิสัยอนัดีงามซ่ึงซ่อนอยูภ่ายใน
จิตใจของชาวฟาริสีผูเ้ยอ่หยิง่ และของหญิงท่ีถูกขบัไล่ไปซ่ึงไม่มีผูอ่ื้นใดสามารถมองเห็นไดเ้หมือนกบั
พระองคเ์ลย บรูซ บาร์ตนั (Bruce Barton) กล่าววา่ “ประชาชนเห็นซกัคายเป็นเพียงชาวยดูาห์ร่างแคระ
ท่ีไม่มีความสัตยซ่ื์อเท่านั้น แต่พระคริสตท์รงมองเห็นความโอบออ้มอารีท่ีผดิธรรมดาซ่อนอยูภ่ายใน
จิตใจของซกัคาย มทัธิวก็เช่นเดียวกนั คนทัว่ไปเห็นวา่เขาเป็นเพียงคนเก็บภาษีท่ีน่าดูถูกเหยยีดหยาม
เท่านั้น แต่พระคริสตท์รงเห็นความสามารถของเขาวา่เขาอาจจะเป็นนกัเขียนผูส้ามารถท่ีเขียนหนงัสือ
ซ่ึงจะด ารงอยูช่ัว่นิรันดร์” (1) 

พวกจิตรกรมองเห็นภาพท่ีเขาคาดคิดไวบ้นผืนผา้ใบ และพวกช่างแกะสลกัก็มองเห็นภาพสลกั
ท่ีเขาจะแกะบนศิลาท่ียงัไม่ไดแ้กะสลกัพระบรมครูก็ทรงเป็นเช่นนั้น เหมือนกนัพระองคท์รงมองเห็น
บุคลิกลกัษณะซ่ึงซ่อนอยูใ่นจิตใจของพวกสาวก และพระองคไ์ดท้รงปฏิบติัการโดยคิดแต่ในแง่ดีและ
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ดว้ยความอดทนเพื่อท าใหอุ้ปนิสัยท่ีซ่อนอยูภ่ายในของเขานั้นแสดงออกมาใหป้รากฏ “พระบรมครูไม่
ทรงรู้สึกส้ินหวงัในคนผูใ้ดเลย พระองคท์รงมีความหวงัเสมอ ส าหรับผูท่ี้ชัว่ร้ายท่ีสุดและผูท่ี้อ่อนแอ
ท่ีสุด” (2) 

พระคริสตท์รงพิเคราะห์ดูกิจการท่ีก่ออุปนิสัยใหเ้จริญข้ึนเป็นเวลานาน เพราะพระองคท์รงรู้วา่
การท่ีจะรวมอุดมคติ, ก่อความรู้สึกและดดัแปลงนิสัยนั้นตอ้งใชเ้วลานานมากทีเดียว ดงัท่ี มลัทบ้ี์.ดี.แบ๊
บคอ๊ก ( Maltbie D. Babcock) กล่าววา่ “อุปนิสัยคริสเตียนไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะความตั้งใจท่ีจะท าดีในวนั
เกิดหรือวนัปีใหม่ ในวนัพิเศษนั้นเราอาจจะมีความหนุนใจหรือความตั้งใจใหม่เกิดข้ึนในจิตใจของเรา 
แต่ส่ิงท่ีท าใหเ้รามีอุปนิสัยคริสเตียนคือการตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามค าสอนของพระคริสตทุ์กวนั” เหตุ
เกิดข้ึนไดภ้ายในคืนเดียว แต่ตน้โอค๊นั้นจะเจริญข้ึนไดก้็ตอ้งใชเ้วลานบัเป็นสิบปีทีเดียว ความคิดเห็น
ขอ้น้ีมีอยูใ่นเร่ืองอุปมาเร่ืองพืช ท่ีหวา่นลงบนดินไดเ้ติบโตข้ึนจากใบหญา้เป็นตน้ขา้วท่ีมีเมล็ดเตม็รวง 
(มาระโก 4:28) และเร่ืองท่ีพระคริสตท์รงตกัเตือนเปโตรใหเ้ล้ียงดูลูกแกะใหเ้ติบโตเป็นแกะใหญ่ 
(ยอห์น 21:15-17) 

พระคริสตท์รงทราบวา่อาณาจกัรของพระเจา้ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยการหาเสียง หรือโดยการ
ประกอบพิธีอนัน่าเล่ือมใส แต่อาณาจกัรพระเจา้จะเจริญข้ึนโดยการด าเนินการสอนและอบรม “กฎที
ละกฎและค าสอนทีละวรรคทีละตอนอยา่งละเอียด” ดว้ยวธีิน้ีเท่านั้นท่ีจะท าใหค้ริสเตียนท่ียงัไม่เจริญ
ไดเ้ติบโตข้ึนเป็นคริสเตียนท่ีดีพร้อม การพิเคราะห์ดูนาน ๆ เช่นน้ี ท าใหพ้ระคริสตท์รงมีความรู้สึก
มัน่คงแน่วแน่ “เม่ือพระองคท์รงพบอุปสรรคในการสอนดา้นหน่ึง พระองคก์็ทรงหนัไปสอนในอีก
ดา้นหน่ึงดว้ยความอดทนและความสงบ เม่ือพระองคท์รงพบอุปสรรคทุ์กดา้นไม่มีทางใดเหลือไวเ้ลย
นอกจากความตาย พระองคก์็ทรงส้ินพระชนมด์ว้ยความอ่อนโยนและดว้ยความแน่พระทยัเช่นเดียวกบั
คร้ังท่ีพระองคไ์ดท้รงเล้ียงอาหารแก่ประชาชนท่ีชายฝ่ังทะเล” (3) พระองคท์รงรู้แน่ในผลท่ีจะบงัเกิด
ข้ึน  

การพิเคราะห์ดูส่ิงท่ีอาจจะเป็นไปไดใ้นตวันกัเรียนของเรา และพิเคราะห์ดูกิจการงาน
เสริมสร้างอุปนิสัย จะช่วยเราใหพ้น้จากการเป็นคนมองเห็นแต่ในแง่ร้ายได ้ เราจะไม่เป็นเหมือนกบั
บิดาของ วูด้โรว ์วลิสัน (Woodrow Wilson) ซ่ึงกล่าววา่ “ฉนัเกรงวา่ วูด้โรว ์ (Woodrow) บุตรชายของ
ฉนัจะไม่ไดเ้ป็นคนส าคญัในอนาคต” และไม่เป็นเหมือนกบันกัเผยแพร่ศาสนาผูห้น่ึง ซ่ึงรู้สึกวา่การ
ฟ้ืนฟูคร้ังนั้นของเขาไม่บงัเกิดผลส าเร็จ เพราะวา่มีผูสู้งอายไุดก้ลบัใจเสียใหม่นอ้ยแต่มีหนุ่มสาวหลาย
คนเช่น ยอร์ช ทรูเอท็ (George Truett) ไดบ้งัเกิดใหม่ และเราก็จะไม่เป็นเหมือนกบัผูน้ าคริสตจกัรท่ี
รีรอในการท่ีจะรับรองให ้ดี. แอล. มูด้ี (D. L. Moody) เป็นสมาชิกของคริสตจกัร 
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เราควรจะเห็นวา่นกัเรียนทุกคนของเรามีส่ิงท่ีอาจจะเป็นไปไดอ้นัไม่จ  ากดัอยูใ่นตวัเขา ใน
ท านองเดียวกนัเราก็ควรจะเห็นวา่การสอนของเราไม่ใช่งานท่ีหนกัมาก แต่เป็นโอกาสอนัดีและเป็นทาง
ท่ีดีซ่ึงจะช่วยคนอ่ืนให้เติบโตมีอุปนิสัยคริสเตียน เราเห็นดว้ยกบั วอน ฮมัโบลดท์ (Von Humboldt) ท่ี
กล่าววา่ ส่ิงท่ีเราควรจะมีส าหรับอารยธรรมในวนัพรุ่งน้ีเราจะตอ้งสอนในชั้นของเราวนัน้ี และเห็นดว้ย
กบัค าพดูของรอเบิร์ต แวลส์ วชี (Robert Wells Beach) ท่ีกล่าววา่ความเจริญกา้วหนา้ของสังคมคือการ
ต่อสู้ระหวา่งครูกบันกัเรียน เรารู้สึกวา่ “ครูคือผูรั้กษาประตูแห่งวนัพรุ่งน้ี” หมายความวา่ครูในทุกวนัน้ี
เป็นผูท่ี้ช่วยตดัสินใจวา่อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต เพราะวา่เขาก าลงัอบรมสั่งสอนบุคคลผูท่ี้จะเป็นผูน้ า
ในอนาคต 

2.เน้นควำมสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

ในทุกวนัน้ีคนมีความรู้สึกโนม้เอียงวา่การท างานใหบ้งัเกิดผลก็คือ การท างานเก่ียวกบัคนเป็น
จ านวนมาก เราคิดถึงแต่ปริมาณของคนเท่านั้น ผลส าเร็จในการท างานของนกัเผยแพร่ศาสนา ศิษยาภิ
บาลหรือรัฐมนตรีศึกษา วดัโดยจ านวนผูท่ี้กลบัใจใหม่ สมาชิกของคริสตจกัรและขนาดเล็กใหญ่ของ
โรงเรียน การจดังานพิเศษเพื่อเผยแพร่คริสตศาสนาใหค้ริสตจกัรกา้วหนา้ข้ึนนั้นเป็นส่ิงธรรมดาใน
ปัจจุบนัน้ี ทุกวนัน้ีศิษยาภิบาล และศาสนทูตหลายคน ปรารถนาจะชกัชวนใหค้นเป็นอนัมากมารับใช้
พระเจา้โดยเร็ว ดงันั้นในปัจจุบนัเราจึงเห็นวา่คนเป็นจ านวนมาก คิดวา่การสั่งสอนคนกลุ่มใหญ่ส าคญั
กวา่การสอนเป็นรายบุคคล 

การกระท าดงัน้ีไม่สอดคลอ้งกบัวธีิด าเนินการศึกษาท่ีดีท่ีสุด และยอ่มท าใหเ้กิดผลดีแต่เพียงผวิ
เผนิและชัว่คราวเท่านั้น การกระท าอยา่งน้ีเป็นเหตุใหเ้กิดประสบการณ์เทียมเทจ็ข้ึนมากมาย และเป็น
เหตุใหมี้คนหลายคนหลงทางไป ผูท่ี้กลบัใจเสียใหม่ในการประชุมปกตินั้นมีจ านวนมากกวา่ผูท่ี้กลบัใจ
ในการฟ้ืนฟูชีวติใหม่ ขอ้น้ีเนน้ให้เห็นความแตกต่างระหวา่งจ านวนสมาชิกในบญัชีรายช่ือของโบสถ์
และจ านวนผูท่ี้เช่ือและวางใจในพระเจา้ การสอนคนเป็นจ านวนมากโดยไม่คิดถึงความตอ้งการส่วนตวั
ของบุคคลแต่ละคนท าใหค้นบงัเกิดความสงสัยและหลงไปได ้คร้ังหน่ึง เจ. อาร์. เกรฟส์ (J. R. Graves) 
กล่าววา่คนทุกคนท่ีไม่มีศาสนาท่ีเขาเคยรู้จกันั้นบางคร้ังก็ไดย้อมรับความเช่ือในพระเจา้ 

ขอ้เนน้ของพระคริสตไ์ม่เป็นเช่นนั้นเลย พระองคท์รงย  ้าเร่ืองความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล “เพราะ
ตลอดเวลาส่วนมากของพระองคน์ั้นพระองคท์รงอยูก่บับุคคลเป็นส่วนตวัหรือเป็นหมู่คณะเล็ก ๆ ซ่ึง
เรียกวา่พวกสาวกหรือพวกศิษย”์ (4) จริงอยูพ่ระคริสตท์รงเก่ียวขอ้งกบัคนหมู่มากเหมือนกนั 
ประชาชนเป็นจ านวนมากไดติ้ดตามพระองคจ์ากเมืองกปัเรนาอูม กรุงเยรูซาเล็ม เดกาโปลีและท่ีอ่ืน ๆ 
พระองคท์รงสั่งสอนคนเป็นจ านวนส่ีหา้พนัคนหลายคร้ังหลายคราว พระองคท์รงเห็นอกเห็นใจพวก
เขา ทรงสนทนากบัเขา ทรงเล้ียงอาหารเขาและทรงรักษาเขาใหห้ายจากโรค เม่ือพระองคไ์ดท้รง
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ปฏิบติัการเหล่านั้นแลว้ ประชาชนก็เกิดมีการเคล่ือนไหวแสดงความนิยมในพระองคเ์ป็นอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงรักษาคน และระหวา่งท่ีพระองคเ์สด็จเขา้ไปยงักรุง
เยรูซาเล็มดว้ยความมีชยั 

พระคริสตไ์ม่ไดท้รงหนุนใจคนเป็นจ านวนมาก ใหติ้ดตามพระองคค์วามจริงนั้นพระองคไ์ม่
ทรงสบายพระทยัเลยท่ีมีคนติดตามพระองคเ์ป็นจ านวนมากเช่นนั้น พระองคท์รงพยายามเล่ียงไปจาก
หมู่คนเหล่านั้นพระองคไ์ม่ทรงพอพระทยัท่ีจะใหค้นหมู่มากตอบรับค าเชิญชวนของพระองค ์ เม่ือฝงู
ชนเป็นจ านวนมากติดตามพระองคไ์ปนั้น พระองคต์รัสแก่เขาวา่เขาจะตอ้งรักพระองคม์ากกวา่ส่ิงอ่ืน
ใดเขาจึงจะเป็นสาวกท่ีแทจ้ริงของพระองคไ์ด ้ (ลูกา 14:25-27) พระองคท์รงรู้ดีวา่ฝงูคนเหล่านั้นเป็น
คนกลบักลอกและไม่จริงใจ พระองคจึ์งไดต้รัสวา่ “คนท่ีสรรเสริญท่านวนัน้ีจะแช่งด่าท่านพรุ่งน้ี” 
ดงันั้นพระองคจึ์งไม่ทรงปรนนิบติัรับใชค้นหมู่มาก “เราเห็นไดช้ดัวา่พระคริสตท์รงเขา้พระทยัวา่คน
หมู่นอ้ยสามารถเขา้ใจในพระองค ์ และรับเอาพระวิญญาณของพระองคไ์วไ้ดเ้ตม็บริบูณ์มากยิง่กวา่คน
หมู่มากท่ีติดตามพระองคไ์ปโดยไม่มีความจริงใจ” (5) 

ชีวติของพระคริสตใ์นระยะสามปีหลงัพระองคท์รงอยูใ่กลชิ้ด กบัคนหมู่นอ้ยเท่านั้น ตวัอยา่ง
กิจการงานอนัเด่นชดัของพระองคก์็คือการท่ีพระองคท์รงอยูใ่กลชิ้ดกบัคนหมู่นอ้ยน้ีเอง “วธีิท่ีพระเยซู
ทรงปฏิบติัเพื่อไถ่บาปของมนุษยท์ัว่โลก ไม่ใช่การทรงคอยจะปฏิบติัเม่ือมีเหตุการณ์อนัส าคญัหรือ
ยิง่ใหญ่เลย แต่พระคริสตท์รงกระท าการในทุกโอกาส ในเวลาปกติ ในสถานท่ีธรรมดาและในเร่ืองราว
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั และพระองคไ์ดท้รงประทานค าสอนท่ีมีค่าท่ีสุดแก่จิตวญิญาณท่ีมีความ
ตอ้งการ” (6) 

บรรดาประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระคริสตคื์อ นิโคเดมสั, ซกัคาย, หญิงสะมาเรีย, หญิงท่ีท า
การล่วงประเวณี, ชายท่ีไดรั้บมรดก,นกัปกครองหนุ่ม, นกัฎหมายผูช้อบวพิากษว์จิารณ์และขนุนางชาว
กปัเรนาอูมเป็นตน้ อาจารย ์ ฮอร์น (Horne) ไดจ้ดรายช่ือคนทั้งหมดเหล่าน้ีไวป้ระมาณหกสิบคน เม่ือ
พระคริสตท์รงเผชิญหนา้กบัคนเหล่าน้ีพระองคไ์ดท้รงมีโอกาสเขา้พระทยัถึงความตอ้งการของเขาและ
ไดท้รงแนะน าเขา อาจารย ์ ดีน อิงจ ์ (Dean Inge) ไดเ้ปรียบเทียบผูท่ี้สั่งสอนคน เป็นจ านวนมากวา่เป็น
เหมือนกบัคนเทน ้าจากถงัน ้าใส่ในขวดปากแคบ โดยหวงัวา่จะมีน ้าไหลเขา้ไปในขวดบา้ง การให้
ค  าแนะน าปรึกษาแก่บุคคล เป็นส่วนตวันั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาเฉพาะของบุคคล พระคริสตท์รง
เห็นวา่การแนะน าสั่งสอนคนหมู่นอ้ยนั้นส าคญักวา่การแนะน าสั่งสอนคนหมู่มาก อาจารย ์ เอช. เอช. 
ฮอร์น (H.H. Horne) ไดก้ล่าววา่ “พระองคท์รงชอบท างานกบัคนหมู่เล็ก ๆ มากกวา่กบัคนจ านวนมาก 
การท างานกบัคนหมู่นอ้ยไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งดี เพราะวา่การท างานกบัประชาชนจ านวนมากนั้น 
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ท าใหเ้กิดความยุง่ยากข้ึนไดห้ลายประการ พระองคไ์ม่ไดท้รงไวใ้จประชาชนหมู่มากเท่ากบัท่ีพระองค์
ทรงไวใ้จบุคคลแต่ละคน” (7) 

ครูในทุกวนัน้ีควรจะเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนเป็นส่วนตวั ในการสอน
นั้นครูควรจะสอนนกัเรียนเป็นจ านวนนอ้ยเพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน แลว้
ครูก็สอนใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของเขา ครูคนหน่ึงควรจะเก็บรายงานความประพฤติและการงาน
ของนกัเรียนอยา่งละเอียดจากบิดามารดาของเด็ก จากการสมาคมของเด็กและจากครูท่ีสอนนกัเรียน
ขณะท่ีอยูช่ั้นประถม แลว้ก็เตรียมการสอนทุกคร้ังใหเ้หมาะสมกบัปัญหาชีวติของนกัเรียน ครูมีช่ือเสียง
คนหน่ึงกล่าววา่ “ยอร์ช ทรูเอท็ (George Truett) เป็นคนส าคญัเม่ือเขาไดเ้ทศนาบนยกพื้น เขามี
ความส าคญัมากข้ึนเม่ือเขาอยูใ่นกรุงวอชิงตนั และไดก้ล่าวค าปราศยัมายงัท่ีประชุมคณะเซาเทินแบบ๊
ติสต ์ และเขาเป็นคนส าคญัยิง่ข้ึนเม่ือเขากล่าวสุนทรพจน์แก่ท่ีประชุมคณะแบบ๊ติสตท์ัว่โลกใน
แอตแลนตา แต่เขาเป็นคนส าคญัท่ีสุดเม่ือเขายนือยูใ่นป่าชา้นอกเมืองและปลอบเด็กหญิงเล็ก ๆ ท่ีหลง
ทางจากมารดาของเขา” 

3. เร่ิมต้นกำรสอนด้วยส่ิงทีบุ่คคลต้องกำรเข้ำใจและสนใจ 

พระคริสตไ์ม่ไดท้รงเตรียมการสอนในโอกาศพิเศษ เป็นทางการหรือเป็นพิธี พระองคท์รง
สอนตามธรรมดาอยา่งไม่มีพิธีรีตองทั้งในบา้น, ในธรรมศาลา บนภูเขาหรือริมทะเล พระคริสตท์รง
สอนส่ิงท่ีผูฟั้งตอ้งการและสนใจ “พระคริสตไ์ม่ไดท้รงเร่ิมสั่งสอนเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัพระบญัญติั 
เร่ืองส าคญั ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพระคมัภีร์เลย แต่พระองคท์รงสอนตามประสบการณ์ท่ีบงั
เกิดข้ึนในชีวิตของบุคคล” (8) พระคริสตไ์ม่ไดท้รงน าเอาพระบญัญติัหรือค าเขียนของศาสดาพยากรณ์
มาอธิบายใหป้ระชาชนฟังเร่ืองหลกัส าคญัพระองคท์รงแยกแยะหลกัส าคญัของกฎแลว้ก็ทรงส ารวจดูวา่
มีเหตุการณ์ส่ิงใดบา้งท่ีอาจจะตอ้งใชห้ลกัเหล่านั้นในทนัที พระองคท์รงสอนประชาชนตามความ
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัของเขา” (9) พระองคท์รงสอนบุคคลตามความเป็นอยูข่องเขา และทรงพยายามท่ีจะ
น าพวกเขาใหด้ าเนินไปตามทางท่ีพระองคท์รงประสงคใ์หเ้ขาด าเนิน น่ีเป็นแนวทางเดียวกนักบักฎของ 
ธอร์นได๊ค (Thorndike) เร่ือง “กฎแห่งการเตรียมพร้อม” ซ่ึงกล่าววา่เม่ือผูใ้ดเตรียมพร้อมท่ีจะกระท าส่ิง
ใด ถา้เขาไดก้ระท าส่ิงนั้นเขาก็จะพอใจ แต่ถา้มีผูข้ดัขวางเขา ๆ ก็ไม่พอใจ 

เม่ือนกัปกครองหนุ่มทูลถามพระเยซูวา่ท าอยา่งไรจึงจะไดชี้วตินิรันดร์นั้น พระเยซูทรงกล่าว
ใหเ้ขาฟังถึงกฎของพระองค ์ (ลูกา 10:25-26) ขณะเม่ือพระองคท์รงสนทนากบัหญิงชัว่ท่ีบ่อน ้าของ
ยาโคบนั้นพระคริสตท์รงเร่ิมสอนถึงเร่ือง “น ้า” เป็นประการแรก เพราะน ้าเป็นส่ิงท่ีนางสนใจ แลว้
พระองคก์็ทรงอธิบายใหน้างฟังต่อไปถึงเร่ือง “น ้าแห่งชีวิต” (ยอห์น 4:10) ขณะเม่ือพระองคท์รงยนืข้ึน
อ่านและประกาศค าสอนของพระองคน์ั้น พระองคท์รงเร่ิมตน้ดว้ยขอ้ความในหนงัสืออิสยาห์ซ่ึงเนน้ถึง
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เร่ืองการเสด็จมาของพระเมสิยาห์ซ่ึงทุกคนทราบดีแลว้ (ลูกา 4:16-30) พระคริสตท์รงมีความตั้งพระทยั
และทรงสนพระทยัในส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้น้ี “พระคริสตไ์ม่ไดท้รงสอนพวกสาวกของพระองคโ์ดย
แผนการณ์ตามระเบียบ หรือหลกัสูตรท่ีไดก้ าหนดไวเ้ลย” (10) 

การเร่ิมสอนดว้ยส่ิงท่ีมนุษยด์ ารงอยูน่ั้นไม่ไดห้มายความแต่เพียงวา่เร่ิมสอนส่ิงท่ีเขาสนใจ และ
ตอ้งการเท่านั้น แต่สอนดว้ยภาษาท่ีเขาเขา้ใจดีดว้ย ขอ้น้ีอาศยัรากของกฏหมายเก่าเก่ียวกบั “ความเขา้ใจ
อนัลึกซ้ึง” ซ่ึงครูเคยเนน้ในสมยัก่อนและครูควรจะเนน้ในสมยัน้ีดว้ย ค าน้ีตามตวัอกัษรแปลวา่ 
“เพิ่มเติมความเขา้ใจ” หรือ “เพิ่มเติมความเขา้ใจของบุคคล” ความหมายก็คือนกัเรียนเรียนรู้ความจริง
ใหม่โดยอาศยัความจริงเก่า หรือเรียนส่ิงท่ีไม่รู้จากส่ิงท่ีรู้ “การสอนเร่ืองความสัตยจ์ริงนั้นจะตอ้งเรียน
จากส่ิงท่ีเรารู้ดีอยูแ่ลว้” น่ีเป็นวธีิธรรมดาในการเพิ่มเติมการศึกษา 

เด็กชายเล็ก ๆ ผูห้น่ึงเห็นรูปจระเขใ้หญ่เขาก็เรียกวา่ตุก๊แก เพราะเขารู้จกัแต่ช่ือตุก๊แกเท่านั้น 
หญิงซกัฟอกชาวนิโกรผูห้น่ึงยนืดูนางพยาบาลสภากาชาดเดินขบวน เขาพดูข้ึนวา่ เขาไม่เคยเห็นเส้ือท่ี
ซกัขาวมากมายอยา่งน้ีเลย เด็กอเมริกนัซ่ึงอยูท่างใตเ้พิ่งเคยเห็นหิมะตกเป็นคร้ังแรกนั้น เขาคิดวา่หิมะ
คือขนนกสีขาว เพราะวา่เราศึกษาความจริงใหม่ ๆ จากส่ิงเก่า ๆ เราจึงจ าเป็นตอ้งเลือกภาษาและ
ความคิดนึกท่ีนกัเรียนคุน้เคยเป็นอยา่งดีแลว้ มิฉะนั้นแลว้ความคิดของนกัเรียนจะไม่บงัเกิดข้ึนได ้ พระ
เยซูทรงใชค้  าธรรมดาท่ีทุกคนเขา้ใจไดดี้เช่นค าวา่ “แสงสวา่ง” “เกลือ” “ขนมปัง” และ “เน้ือ” พระองค์
ทรงอา้งถึงส่ิงส าคญัท่ีทุกคนรู้จกัดี เช่น “ดิน” “ไร่องุ่น” “แกะ” และ “แป้งเช้ือ” เป็นตน้ 

ขอ้ท่ีน่าสังเกตก็คือขณะเม่ือพระคริสตท์รงสอนนั้นมีผูเ้ขา้ใจผดิเม่ือพระคริสตท์รงใชศ้พัท์
เฉพาะซ่ึงมีความหมายส าหรับผูฟั้งมากกวา่ท่ีเขาเขา้ใจ เม่ือพระคริสตท์รงใชค้  าวา่ “การบงัเกิดใหม่” นิ
โคเดมสัซ่ึงเป็นคนมีการศึกษา และวฒันธรรมสูงก็คิดทนัทีถึงการบงัเกิดฝ่ายร่ายกาย เม่ือพระคริสตต์รัส
ถึง “ราชอาณาจกัร” ผูฟั้งก็วาดภาพราชบลัลงักฝ่์ายโลกวา่เป็นเหมือนกบัราชบลัลงักข์องดาวดิซ่ึง
ปกครองดว้ยอ านาจมากกวา่ท่ีจะคิดถึงการปกครองฝ่ายวิญญาณภายในจิตใจของมนุษย ์ เม่ือพระคริสต์
ตรัสวา่ถา้พระวหิารของพระองคถู์กท าลายพระองคจ์ะทรงสร้างข้ึนใหม่ ภายในสามวนันั้นดูเหมือนวา่
พวกสาวกไม่เขา้ใจเลยวา่พระองคท์รงหมายความถึงร่างกายของพระองคไ์ม่ใช่พระวิหาร ดงันั้นการเร่ิม
สอนดว้ยประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่นกัเรียนและปัญหาท่ีนกัเรียนคุน้ดีแลว้เท่านั้นยงัไม่พอ ครูจะตอ้ง
สังเกตดูดว้ยวา่นกัเรียนของเขาเขา้ใจภาษา และส่ิงท่ีเขาวาดภาพข้ึนนั้นไดช้ดัเจนมากนอ้ยเพียงไรดว้ย 
คร้ังหน่ึง ดร. แกมเบรลล ์ (Dr. Gambrell) กล่าวถึงนกัเทศน์ผูห้น่ึงซ่ึงใชเ้วลาพดูใหผู้ฟั้งเห็นภาพเพียง
สามนาทีเท่านั้น แต่ใชเ้วลาถึงสิบแปดนาทีเพื่ออธิบายใหค้นฟังเขา้ใจความหมายของเขา 
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4. ทรงย ำ้เร่ืองรำวแห่งชีวติทีส่ ำคญัยิง่ 

เม่ือพระเยซูทรงสอนนั้นไม่มีตอนใดเลย ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่พระองคไ์ดท้รงสอนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีให้
ประโยชน์แก่ประชาชนเพียงเล็กนอ้ย พระคริสตไ์ม่ไดท้รงสอนเร่ืองราวชั้นตน้ของการศึกษา 
ประวติัศาสตร์,ภูมิศาสตร์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปาเลสไตน์ พระคริสตไ์ม่ไดท้รงเนน้
เร่ืององคก์าร บริภณัฑ ์หรือเคร่ืองใชใ้ด ๆ ทั้งส้ิน และพระองคก์็ไม่ไดท้รงตั้งธรรมโอวาทอนัเป็นระบบ
อยา่งละเอียดรอบคอบเพื่อให้ลูกหลานยดึถือปฏิบติัต่อไปในอนาคต ค าสอนท่ีคลา้ยกนัน้ีก็คือค าสอน
บนภูเขาซ่ึงใชเ้วลาอ่านประมาณคร่ึงชัว่โมง พระคริสตไ์ม่ไดท้รงเนน้ใหค้นท่องจ าขอ้พระคมัภีร์หรือ
ค าอธิบายขอ้พระคมัภีร์ หรือเร่ืองราวการถกเถียงเก่ียวกบัศาสนาเหมือนกบัท่ีพวกอาลกัษณ์ไดส้อนใน
ธรรมศาลา แทนท่ีพระคริสตจ์ะทรงสอนเร่ืองเหล่านั้นพระองคก์ลบัทรงสอนปัญหาอนัส าคญัเก่ียวกบั
ชีวติ เร่ืองราวเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยาและการด าเนินชีวติทางศาสนาโดยไม่จ  ากดั 

พระบรมครูทรงทราบดีวา่ปัญหาแห่งชีวติ เกิดข้ึนจากสัญชาตญาณอนัเป็นสมมติฐานส าคญั 
เช่น คนปรารถนาท่ีจะป้องกนัตนเองใหพ้น้จากอนัตราย ปรารถนาท่ีจะมีลูกหลานมากมาย ปรารถนาท่ี
จะเป็นคนส าคญัและเขา้สมาคม พระองคเ์องทรงถูกทดลองเร่ืองเหล่าน้ีเป็นส่วนมาก และพระองคท์รง
รู้วา่ความพยายามอนัด้ือร้ันท่ีจะกระท าส่ิงเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดความผดิบาปข้ึนในสังคม เร่ืองราว
เก่ียวกบัธรรมชาติวสิัยของมนุษย ์ คือปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีเราตอ้งเผชิญ ดงันั้นพระคริสตจึ์งทรงพยายามท่ี
จะแกไ้ขปัญหาของมนุษยโ์ดยการแกไ้ขส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึน และเพราะฉะนั้นพระคริสตจึ์งทรง
เตือนพวกสาวกของพระองคไ์ม่ใหมี้จิตวิญญาณโลภมาก เพราะความปรารถนาชนิดน้ีจะท าใหเ้ราอยาก
ไดส่ิ้งของ ๆ คนอ่ืน พระองคท์รงเตือนพวกสาวกไม่ใหส้ะสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตนเอง พระองค์
ทรงแนะน าไม่ใหม้องดูผูห้ญิงดว้ยใจก าหนดั ใหเ้ขาพน้จากสัญชาตญาณความตอ้งการมีบุตรหลาน
มากมาย พระองคท์รงหนุนใจพวกสาวกใหมี้จิตใจบริสุทธ์ิ พระคริสตไ์ม่ทรงหนุนใจใหค้นมีความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นคนส าคญั ซ่ึงจะท าใหเ้ขาตอ้งการเป็นนายของผูอ่ื้นและพระองคไ์ดท้รงประณามการ
แสดงความหยิง่จองหองซ่ึงเป็นสัญชาตญาณท่ีผดิ ในสังคม พระองคเ์องไดท้รงย  ้าเร่ืองราวแห่งชีวิตท่ี
ส าคญัยิง่ ดงันั้นพระองคจึ์งไดท้รงกล่าวครูรววีารศึกษาอยา่งสุภาพถึงเร่ืองท่ีเขาไดใ้ชเ้วลาส่วนมากสอน
นกัเรียนถึงส่ิงท่ีไม่ส าคญั 

ในการถกเถียงเก่ียวกบัปัญหาส าคญัแห่งชีวิตน้ี พระคริสตไ์ม่ไดท้รงประณามเพียงแต่ส่ิงท่ี
ประชาชนไดก้ระท าทุก ๆ วนัเท่านั้น ค าสอนของพระองคไ์ม่เป็นเพียงแต่การกล่าวถึงส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่
ควรท า หรือไม่เป็นแต่เพียงการสั่งสอนวา่ควรเลิกท าบาปเท่านั้น เพราะการสอนเพียงเท่านั้นยงัไม่พอ 
ยงัไม่เป็นประโยชน์เร่ือย ๆ ไป เช่นพระคริสตไ์ดท้รงเล่าเร่ืองผีร้ายท่ีถูกขบัไล่ออกไปแลว้ไดก้ลบัไปยงั
บา้นเดิมของมนัและไดค้รอบครองความชัว่ร้ายไวด้งัเดิมอีก (มทัธิว 12:43-45) ดูเหมือนวา่พระคริสตจ์ะ
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ทรงเห็นความจ าเป็นของการด าเนินชีวติในทางท่ีดี พระองคท์รงเห็นอยา่งแน่นอนวา่การสอนเร่ืองการ
ด าเนินชีวติในทางท่ีดีนั้นส าคญัมาก หรืออีกนยัหน่ึงจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอยา่งใหม่ “ความรักใหม่
ซ่ึงท าใหเ้ราแสดงความรักต่อทุกส่ิง” เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งทรงพยามสอนผูรั้บมรดกท่ีมีความโลภ
ใหรู้้วา่ชีวิตส าคญักวา่ทรัพยส์มบติั และพระองคท์รงสอนหญิงชาวสะมาเรียผูต้  ่าชา้วา่ความพอใจในทาง
จิตวิญญาณส าคญักวา่ความพอใจทางร่างกาย พระคริสตท์รงท าใหศ้าสนาเป็นส่ิงท่ีมีอ านาจและเป็นส่ิง
ส าคญัยิง่ในการด าเนินชีวิตท่ีดี “พระองคท์รงเห็นวา่การด าเนินชีวติท่ีดีไม่ไดห้มายความถึงการมีความ
พอใจในความเป็นอยูข่องเรา พระคริสตท์รงเห็นอยา่งชดัเจนวา่คนท่ีมีบุคคลิกลกัษณะอนัเขม้แขง็และ
บุคลิกลกัษณะท่ีไม่แยกจากกนัสามารถจะด าเนินชีวติดว้ยความส าเร็จได”้(11) พระเยซูทรงคิดวา่ศาสนา
ท าใหก้ารด าเนินชีวิตมีคุณประโยชน์มาก คุณประโยชน์นั้นจะปรากฏอยา่งชดัเจน ในความสนใจและ
ในกิจการของบุคคลแต่ละคน ตามความคิดของพระเยซูนั้นศาสนาไม่ใช่ส่ิงท่ีเราฝักใฝ่ และไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินชีวติของเรา พระคริสตท์รงสั่งสอนวา่ศาสนาเป็นความสัมพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งพระเจา้
กบัมนุษยซ่ึ์งจะเกิดผลดีในชีวติทุกดา้นของมนุษย”์ (12) 

5. พระองค์ทรงสอนให้คนรู้สึกผดิชอบ 

พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ซ่ึงมีอาชีพเป็นครูสอนศาสนาในสมยันั้นพยายามท่ีจะใหค้นมี
นิสัยเจริญข้ึนในทางระเบียบวนิยัเป็นส่วนใหญ่ “พระคริสตเ์สด็จมาปรากฏแก่ประชาชนผูท่ี้เช่ือวา่การท่ี
จะนบัถือศาสนาหมายความวา่เขาจะยอมประพฤติตามกฏขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด และนมสัการตาม
เวลาและพิธีท่ีก าหนด” (13) กฎเหล่าน้ีควบคุมประชาชนทุกระยะของชีวติและเป็นเคร่ืองกดดนั
ประชาชนอยา่งยิง่เร่ืองการผกูเชือกซ่ึงไม่ใช่ส่ิงส าคญัเลย นั้นก็มีกฎถึงส่ีสิบขอ้วา่ดว้ยวธีิผกูเชือกท่ีให้
กระท าในวนัซะบาโต ภายใตก้ฎเช่นนั้นการด าเนินชีวิตทางศีลธรรมจรรยาและศาสนาอาจจะปฏิบติั
ไม่ไดเ้ลย พระเยซูทรงทราบวา่กฎเหล่านั้นเป็นการแสดงการกระท าภายนอกท่ีไร้ประโยชน์ พระองคจึ์ง
ทรงพยายามหาทางท่ีจะช่วยประชาชนใหพ้น้จากกฎเหล่านั้น ดงันั้นพระคริสตจึ์งตรัสแก่พวกเขาวา่ 
“พวกเจา้เอาของหนกัท่ีแบกยากนกัวางบนมนุษย”์ (ลูกา 11:46) ในการสอนจ าเป็นตอ้งมีขอ้ย  ้าท่ีดีและ
การร้องขอเพียงพอท่ีจะใหบุ้คคลมีความตั้งใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต 

เร่ืองน้ีก็เช่นเดียวกบัเร่ืองท่ีไดช้ี้ใหเ้ห็นในตอนตน้แลว้วา่ พระบรมครูทรงทราบวา่ผูท่ี้ติดตาม
พระองคไ์ปดว้ยอารมณ์ซ่ึงปราศจากความเช่ือมัน่นั้นจะไม่บงัเกิดผลในชีวติคริสเตียนเลย พระองคท์รง
รู้เป็นอยา่งดีวา่ในการสอนนั้นการเล่าเร่ืองท่ีน่าสงสัย หรือการร้องขอใหบุ้คคลกระท าตามค าสอนของ
พระองคเ์ท่านั้นยงัไม่เป็นการเพียงพอในการท่ีจะติดตามพระองค ์ดงันั้นพระองคจึ์งไม่ทรงใชส่ิ้งเหล่าน้ี 
ไม่มีเลยสักคร้ังเดียวท่ีพระองคจ์ะทรงขอร้องใหป้ระชาชนยกมือ ลงนามสัญญา หรือใหย้นืข้ึนเพื่อ
แสดงการยอมรับ และพระองคไ์ม่ไดท้รงขอใหเ้ขาจบัมือพระองคเ์ลยถึงแมว้า่พระองคจ์ะไดท้รง
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กระตุน้ใจเขาใหติ้ดตามพระองคไ์ปก็ตาม “พระคริสตไ์ม่ไดท้รงบงัคบัหรือทรงบงการ ไม่ไดท้รงบงัคบั
ใหค้นเห็นดว้ย, ไม่ไดท้รงบงัคบัใหค้นเห็นวา่ค าสอนของพระองคถู์กตอ้ง” (14) การตดัสินปัญหาชีวิต
เป็นส่ิงส าคญัเกินกวา่ท่ีจะท าเล่น ๆ ได ้พระคริสตท์รงตอ้งการการตอบรับท่ีมัน่คงถาวร การตดัสินใจท่ี
เป็นเหตุอนัเพียงพอ ตามวธีิการสอนของพระองคน์ั้นไม่มีวธีิลดัหรือวธีิง่าย ๆ เลย ไม่มีผูต้อบรับเสียเลย
ยงัดีกวา่มีผูต้อบรับเทียมเท็จ 

ดงันั้นพระคริสตจึ์งทรงเตือนสติของมนุษย ์ สติคือส่ิงท่ีท าใหม้นุษยรู้์ผดิรู้ชอบ พระคริสตต์รัส
แก่พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีท่ีหนา้ซ่ือใจคดวา่ “พวกท่านควรจะไดก้ระท าแลว้ และพระองคไ์ดท้รง
ติเตียนผูท่ี้ปิดบงัความสามารถ (ตาลนัต)์ ของเขาวา่ “ท่านควรจะ” (มทัธิว 25:27) พระคริสตท์รงสอน
เก่ียวกบัสติมากวา่ความรู้พระคริสตไ์ม่ไดท้รงสอนตามวธีิการสอนเท่านั้น แต่พระองคท์รงอาศยัสติ
ของมนุษญซ่ึ์งมีความเขา้ใจในความจริงดว้ย ผลท่ีไดรั้บจากการสอนตามหลกัน้ีไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่หลกั
น้ีดี พระคริสตท์รงสอนเร่ืองความจริงอยา่งแจ่มชดัและอยา่งจูงใจ เม่ือประชาชนฟังค าสอนของ
พระองคแ์ลว้ก็พากนัรู้สึกวา่เขาจ าตอ้งปฏิบติัตามส่ิงท่ีพระองคท์รงสอน อาจารยฮ์อร์น (Horne) กล่าววา่ 
“พระเยซูไม่ทรงมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนระเบียบของสังคมใหม่ แต่พระองคท์รงมีอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลงระเบียบสังคมมากกวา่คนท่ีมีหนา้ท่ีสอนระเบียบ สังคม เสียอีกเพราะวา่พระคริสตท์รง
อบรมใหมี้ความรู้สึกผดิชอบต่อเพื่อนมนุษยซ่ึ์งสามารถจะท าใหส้ังคมเปล่ียนแปลงไปได”้ (15) อาจารย์
ฮินสเดล (Hinsdale) กล่าวเพิ่มเติมวา่ “ความเช่ือมัน่ซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รงตั้งไวเ้พื่อเป็นรากฐานแห่ง
ศีลธรรม จรรยานั้นเป็นของขวญัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพระเจา้ไดป้ระทานให้แก่มนุษย”์ (16) ค าสอนของ
พระคริสตก์็เป็นของขวญัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดเหมือนกนั 

การอบรมสติมนุษยเ์ป็นหลกัท่ีเราจ าเป็นตอ้งย  ้ามากยิง่ข้ึน ถา้เราตอ้งการท าใหค้  าสอนของเรา
บงัเกิดผลและด ารงอยูอ่ยา่งถาวร น่ีเป็นความจริงไม่วา่เราจะแสวงหาผูท่ี้กลบัใจใหม่ หรือหลกัประกนั
ทางการเงิน หรือผูอ้าสาสมคัรท างานเพื่อศาสนา การเนน้หลกัอบรมสติมนุษยน์ั้นป้องกนัรักษา
อิสระภาพและป้องกนัใหพ้น้จากความรู้แต่เพียงผวิเผนิ หลกัการน้ีดีกวา่ระเบียบอนัเคร่งครัดต่าง ๆ 
อยา่งแน่นอน คร้ังหน่ึง ดร.แกมเบรลล ์ (Dr. Gambrell) กล่าวแก่สหายร่วมงานผูเ้ยาวใ์นการประชุมครู
วา่ “อีกไม่ชา้คุณก็จะไดเ้รียนรู้วา่คุณไม่สามารถจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดต้ามกฎและระเบียบขอ้บงัคบั” 
เขาพดูถูกทีเดียวอีกอยา่งหน่ึงเราไม่สามารถสอนดว้ยการร้องขอต่ออารมณ์ของผูท่ี้เรียนได ้ การท่ีคน
เป็นจ านวนมากหลงทางและปฏิเสธไม่ยอมท าตามค าสัญญาก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความจริงเร่ืองน้ี เรา
จะกระตุน้และใหค้วามกระจ่างแก่สติของเขา เราจะตอ้งไม่บงัคบัใหค้นท าส่ิงท่ีเขาไม่อยากจะท า แต่ให้
เขาท าส่ิงท่ี “เขาตอ้งการจะท า” ค  าตอบรับการทรงเรียกของพระเจา้ควรจะเกิดข้ึนจากความรู้สึกทาง
ศีลธรรมจรรยา 
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6. น ำส่วนทีด่ีทีสุ่ดออกมำเปิดเผย 

บางคนชอบน าส่วนท่ีชัว่ร้ายของผูอ่ื้นออกมาเปิดเผยแก่คนทัว่ไปความรู้สึกและวธีิสอนท่ีเขาใช้
ดูเหมือนวา่ท าให้เขาไดรั้บผลท่ีไม่ดีเลย ความประพฤติของเขาท าใหค้นไม่สนใจในค าสอนของเขา 
และมีจิตวญิญาณอนัเป็นปรปักษก์บัเขาไดบ้่อย ๆ ผูท่ี้น าส่วนเสียของบุคคลมาเปิดเผยน้ีอาจจะเป็นคนดี
และพยายามท่ีจะกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่เขาขาดความไตร่ตรองอยา่งสุขมุและขาดดุลยพินิจ เพื่อนร่วม
ชั้นคนหน่ึงในมหาวทิยาลยัซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ าเขาใหม้าหาพระคริสต ์ ไดก้ล่าวหลงัจากท่ีเขาไดก้ลบัใจแลว้
วา่ “ขา้พเจา้ควรจะไดก้ลบัใจเสียใหม่มานานแลว้ ถา้ผูท่ี้ชกัจูงขา้พเจา้เป็นผูมี้นิสัยดี” การน าส่ิงชัว่ร้าย
ของผูอ่ื้นออกมาเปิดเผยน้ีเราอาจจะกระท าเม่ือน านกัเรียนเขา้มาในชั้น เม่ือสอนนกัเรียนในชั้น เม่ือ
พยายามน าเขาใหป้รนนิบติัพระเจา้และน าให้เขาหนัมาพระองค ์ การน าส่วนเสียของผูอ่ื้นมาเปิดเผยน้ี
อาจจะเป็นเพราะเราไม่สามารถจะเขา้ใจนกัเรียนของเราไดส้ าเร็จ มีความรู้สึกอนัห่างเหินขาดความเห็น
อกเห็นใจ ขาดดุลยพินิจ ขาดความฉลาดไหวพริบ หรือเป็นผลเกิดจากอารมณ์วิพากษว์จิารณ์ก็ได ้
อยา่งไรก็ตามความรู้สึกเช่นน้ีจะท าใหน้กัเรียนไม่ชอบเรา และไม่สนใจในค าสอนของเรา ซ่ึงก่อใหเ้กิด
อนัตรายมากกวา่ท่ีจะก่อใหเ้กิดความดี 

แต่พระเยซูไม่ทรงเป็นเช่นนั้น พระองคท์รงสามารถน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดของคนมาเปิดเผย ไม่วา่คน
ผูน้ั้นจะเป็นพวกฟาริสีท่ีเห็นวา่ตนเองเป็นผูมี้ความชอบธรรม คนเก็บภาษีท่ีไร้ศีลธรรมหรือหญิงท่ีชัว่
ขา้ก็ตาม พระองคไ์ดท้รงตรวจดูส่วนท่ีดีภายในของเขาแลว้ก็น าส่วนท่ีดีนั้นมาเปิดเผย พระเยซูไม่ได้
ทรงน าความดีของคนบาปมาเปิดเผยเท่านั้น แต่พระองคย์งัทรงน าความดีของคนท่ียงัไม่เจริญเตม็ท่ี มา
เปิดเผยดว้ยดูเหมือนวา่พระองคท์รงมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในการท าใหผู้ท่ี้ไม่น่าจะมีความสามารถ
เลยไดเ้ป็นผูท่ี้มีคุณความดี ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าแก่พวกสาวกสิบเอด็คนของพระองค ์

พระองคไ์ดท้รงกระท าใหพ้วกสาวกเป็นคนดี โดยการทรงย  ้าใหเ้ห็นถึงความสามารถในภาย
หนา้ของเขา ทรงแสดงความสนใจในตวัเขาและทรงดลใจเขาใหก้ระท าความดี “พระคริสตท์รงทราบ
วา่การท่ีจะท าใหค้นมีความเช่ือก็โดยการแสดงใหค้นเห็นวา่เรามีความเช่ือในเขา และจากหลกัอนัส าคญั
ในการท างานน้ีพระองคก์็ไดท้รงถือปฏิบติัมาโดยไม่ทรงหยดุย ั้งเลย” (17) 

ส่ิงส าคญัท่ีสุดส่ิงหน่ึงท่ีเราจะตอ้งท าในฐานะท่ีเป็นครูรววีารศึกษาก็คือ การพยายามท่ีจะน า
ส่วนดีท่ีสุดของนกัเรียนของเราออกมาเปิดเผยใหป้รากฏ ดูเหมือนวา่ไม่มีผูใ้ดเลยท่ีจะหวงัวา่ตวัเขาเอง
ไม่มีความสามารถซ่อนอยูภ่ายใน และไม่มีผูใ้ดเลยท่ีจะหยาบชา้เกินไป เขายงัมีความดีบางอยา่งใน
จิตใจของเขาซ่ึงเราอาจจะใชเ้ป็นเคร่ืองขอร้องใหเ้ขาท าความดีได ้



 53 

เม่ือมีคนถามหญิงท่ีเมืองบอสตนัวา่ ใครจะป้องกนัให้เธอพน้จากการข่มขู่ของฝงูชน เธอช้ีมือ
ไปท่ีหวัหนา้พวกก่อกวนความสงบแลว้กล่าววา่ “สุภาพบุรุษผูน้ี้จะป้องกนัดิฉนัและช่วยใหดิ้ฉนัมี
โอกาสไดก้ล่าวค าปราศยั” และคนท่ีถูกเรียกวา่ “สุภาพบุรุษ” ก็ไดก้ระท าดงันั้นจริง ๆ 

เม่ือผูอ้  านวยการโรงเรียนปฏิรูปใน โร้ด ไอแลนด ์ (Rhode Island) ไดข้่าววา่มีเด็กชายคนหน่ึง
คิดท่ีจะหนีโรงเรียนกลบัไปบา้น เขาก็ไดจ้ดัหาเงินส าหรับค่าโดยสารมอบให้เด็กเพื่อเดินทางกลบัไป
บา้นในวนัสุดสัปดาห์ และเช่ือวา่เด็กจะกลบัมาอีกทั้ง ๆ ท่ีเด็กชายผูน้ั้นและมารดาของเขาไดบ้อกแลว้
วา่เขาจะไม่กลบัมาอีก แต่ในท่ีสุดเด็กชายนั้นก็ไดก้ลบัมาอีก นางเจสซี เบอราล ยแูบงคส์ (Jessie Burral 
Eubanks) สร้างหอ้งส าหรับเด็กหญิงท่ีไม่มีท่ีอาศยั 1600 คน ในกรุงวอชิงตนัสมยัสงคราม โดยการ
หนุนใจให้เขารู้สึกวา่เขามีส่วนท่ีดีท่ีสุดอยูภ่ายในตวัเขาดว้ยคติพจน์วา่ “เรามีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ
ใน 

ส่ิงท่ีไม่อาจจะเป็นไปไดท้ั้งหมด” เราจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ มีใจคิดแต่ในส่วนดี และมีความดล
ใจเพื่อตา้นทานความสงสัย ความทอ้ใจและการพา่ยแพ ้ เราไม่อาจจะน าส่วนดีของนกัเรียนของเรา
ออกมาเปิดเผยไดน้อกจากวา่เราจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งแอบแฝงอยูใ่นตวัเขาเสียก่อน 

7. สำมำรถน ำนักเรียนให้กระท ำควำมดี 

กฎท่ีมีช่ือเสียงขอ้หน่ึงใน “กฎเจด็ขอ้ของค าสอน” ซ่ึงเขียนโดยยอห์น เอม. เกรกอร่ี (John M. 
Gregory) คือ “กระตุน้และน าการกระท าดีดว้ยตนเองของนกัเรียนของเรา และไม่ยอมสอนส่ิงท่ีเขา
สามารถเรียนดว้ยตวัเองได”้ (18) น่ีเป็นรากฐานแห่งความจริงท่ีวา่การเรียนจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้
ปราศจากการกระท าฝ่ายจิต โธมสั คาร์ลิลล (Thomas Carlyle) กล่าววา่ “นกับุญจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย 
ในขณะท่ีก าลงัหลบัอยู”่ นกัศึกษาก็จะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั อาจารย ์แอล. เอ. เวเกิล (L.A Weigle) 
กล่าววา่ “ผลแห่งค าสอนของท่านก็คือส่ิงท่ีนกัเรียนของท่านคิด ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่านบอกแก่เขา ไม่ใช่ส่ิงท่ี
ท่านไดก้ระท าเพื่อเขา แต่คือส่ิงท่ีเขาท าเพื่อตวัของเขาเอง ไม่ใช่ความส านึกแต่เป็นปฏิกริยาท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการสอนนั้น ส่ิงเหล่าน้ีเองท าให้นกัเรียนเจริญเติบโตข้ึน ท่านไม่สามารถจะใส่ความคิดเห็นไว้
ในสมองของนกัเรียนได ้ ค าพดูของท่านเป็นเคร่ืองหมายความคิดเห็นไวใ้นสมองของท่านเอง นกัเรียน
จะตอ้งแปลความหมายความคิดของท่านและสร้างความคิดของเขาข้ึนเองโดยค าสอนของท่าน การ
สอนไดรั้บผลส าเร็จมากถา้เราสามารถชกัชวนนกัเรียนเขา้ร่วมในการกระท าดีได”้ (19) 

                                                        
 


 ผูห้น่ึงซ่ึงยนืข้ึนในท่ีประชุมประกาศชกัชวนประชาชนใหอ้อกเสียงวา่สุภาพสตรีควรมีสิทธิเท่ากบัสุภาพบุรุษ 
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นกัเรียนไม่ควรเพียงแต่นัง่เฉย ๆ ขณะท่ีครูก าลงัสอนทีละนอ้ยนั้นจิตใจของนกัเรียนจะตอ้งคิด 
วงจรสามวงท่ีเป็นส่ิงส าคญัมากคือความรู้ การเร้าอารมณ์ และการตอบรับดว้ยความตั้งใจ นกัเรียน
เขา้ใจความหมายของการเสียสละโดยการฝึกหดัเท่านั้น และเรียนรู้การใหด้ว้ยความยนิดีโดยการ
พยายามปฏิบติั ดงันั้นการท่ีจะสอนเด็กดว้ยการเล่าเร่ือง การบรรยาย และการเรียนดว้ยภาพเท่านั้นจึงยงั
ไม่เพียงพอ จะตอ้งมีการเล่นละครและการแสดงภาพใหเ้ห็นจริงดว้ย เราเรียนวธีิปฏิบติัดว้ยการปฏิบติั 

พระเยซูทรงรู้หลกัขอ้น้ีเป็นอยา่งดีและไดท้รงปฏิบติัตามหลกัขอ้น้ี “พระคริสตท์รงสอนโดย
การช้ีแจงใหค้นเห็นสาเหตุของเขาเองมากยิง่กวา่ท่ีจะสอนปัญหาท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้แก่เขา” (20) 
พระองคท์รงเนน้หลกัของพระองคเ์ม่ือพระองคต์รัสวา่ “ถา้ผูใ้ดตั้งใจประพฤติตามพระทยัของพระองค์
, ผูน้ั้นคงรู้” (ยอห์น 7:17) พระองคท์รงย  ้าเร่ืองน้ียิง่ข้ึนอีกเม่ือพระองคท์รงกล่าววา่การฟังเป็นแต่เพยีง
การสร้างบา้นบนทรายเท่านั้น ส่วนการฟังพร้อมทั้งการรับนั้นเป็นเหมือนการสร้างบา้นบนหิน ความ
มุ่งหมายท่ีส าคญัในเร่ืองเปรีบเทียบความสามารถ (ตะลนัต)์ ก็คือคนท่ีใชค้วามสามารถของเขาจะมี
ความสามารถท่ีเจริญข้ึน ส่วนคนท่ีไม่ใชค้วามสามารถของเขา เขาก็จะตอ้งสูญเสียความสามารถไป ใน
การเปรียบเทียบเร่ืองพื้นดินนั้น พระองคท์รงสอนวา่ ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือการตอบแทนของพื้นดินแก่
พืช? 

พระคริสตท์รงใหพ้วกสาวกท าพิธีบพัติศมาเพื่อพระองค ์ และพระองคไ์ดส่้งพวกเขาและคน
อ่ืน ๆ อีกออกไปเผยแพร่คริสตศาสนาและรักษาคนเจบ็ป่วย เม่ือพระคริสตท์รงให้อาหารแก่คนหกพนั
คนพระองคก์็ทรงใหพ้วกสาวกช่วยแจกอาหารใหแ้ก่คนเหล่านั้น และใหพ้วกสาวกกล้ิงกอ้นหินออก
จากอุโมงคฝั์งศพของลาซะโรซ่ึงตายแลว้และไดฟ้ื้นข้ึนมาใหม่ พระองคท์รงใหค้นตาบอดไปลา้งตา
ของเขาท่ีสระซีโลอามก่อนท่ีเขาจะมองเห็นได ้ และใหค้นร ่ ารวยขายทรัพยส์มบติัทั้งหมดของเขาแลว้
แจกใหแ้ก่คนจนเพื่อจะไดมี้ชีวตินิรันดร์ ถอ้ยค าเหล่านั้นท่ีพระองคไ์ดท้รงกล่าวก็คือ “ลุกข้ึน” “มา” 
“ติดตาม” “ไป” “ลา้ง” “ท า” “เฝ้า” “ให”้ “เทศนา” “สั่งสอน” “สาวก” “เล้ียงอาหาร” ค  าสอนของ
พระองคเ์ป็นพระกิตติคุณท่ีใหค้นคิดและประพฤติเท่า ๆ กบัใหฟั้งและใหรู้้สึก. 
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บทที ่4 ค ำถำม 

1. หลกัของการสอนหมายความวา่อะไร? 
2. เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระคริสตท์รงใชห้ลกัท่ีดีในการสอน? 
3. จงอธิบายความหมายของหลกัท่ีวา่ “พิเคราะห์ดูนาน ๆ” 
4. จงอธิบายวา่พระคริสตใ์ชห้ลกั “การพิเคราะห์ดูนาย ๆ” น้ีในการเลือกสาวกของพระองค ์
5. พระเยซูทรง “พิเคราะห์ดูนาย ๆ” ในดา้นไหน? 
6. “การพิเคราะห์ดูนาน ๆ” นั้นช่วยเราไดอ้ยา่งไร? 
7. ใครช่วยประชาชนไดม้ากท่ีสุด :-คนท่ีประกาศเทศนาแก่ประชาชนเป็นจ านวนมากหรือคน

ท่ีสั่งสอนบุคคลทีละคน? จงอธิบายค าตอบของท่าน 
8. พระเยซูทรงเนน้ค าสอนของพระองคก์บัใคร กบับุคคลแต่ละคนหรือกบัหมู่คนเป็นจ านวน

มาก? พระเยซูทรงมีความรู้สึกอยา่งไรต่อฝงูคนท่ีติดตามพระองคไ์ป (หนา้ 49) (ลูกา 24:25-27) 
9. วธีิท่ีพระเยซูทรงใชเ้พื่อไถ่บาปโลกนั้นคืออะไร? 
10. จงเปรียบเทียบคนท่ีเทศนาฝงูชนกบัคนท่ีเทศนาบุคคลเป็นส่วนตวั 
11. จงอธิบายขอ้ความน้ี “ครูในปัจจุบนัน้ีควรจะเป็นท่ีปรึกษาส่วนตวั” 
12. พระเยซูทรงเร่ิมตน้การสอนดว้ยส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเขา้ใจและสนใจโดยวธีิใด? 
13. อธิบายวา่พระเยซูทรงใชห้ลกัขอ้น้ี (เร่ิมตน้การสอนดว้ยส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเขา้ใจและ

สนใจ) อยา่งไรกบันกักฎหมายหนุ่ม (ลูกา 10:25-26) ผูห้ญิงท่ีบ่อน ้า (ยอห์น 4:10) ในธรรมศาลาขณะ
เม่ือพระองคท์รงอ่านขอ้ความจากหนงัสืออิสยาห์ท่ีกล่าวถึงเร่ืองพระเมสิยาห์ (ลูกา4:16-30) 

14. การเร่ิมตน้สอนดว้ยส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเขา้ใจและสนใจนั้นจะท าใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร? 
(หนา้ 52) 

15. จงอธิบายหลกัขอ้น้ี “เร่ิมตน้การสอนดว้ยส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการเขา้ใจและสนใจ” 
16. ท่านรู้หรือไม่วา่ท าไมพระเยซูจึงทรงย  ้าเร่ืองราวแห่งชีวติท่ีส าคญัยิง่แทนท่ีจะทรงย  ้า

เร่ืองราวท่ีไม่ส าคญัอนัไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
17. ปัญหาชีวิตนั้นเกิดจากอะไร? (หนา้ 53) 
18. จงอธิบายขอ้ความท่ีวา่ “พระเยซูทรงพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาของมนุษยโ์ดยการแกไ้ขส่ิง

ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึน” (หนา้ 54) 
19. ท าไมพระเยซูจึงทรงสอนโดยการแนะน าใหท้  าส่ิงนั้นส่ิงน้ี แทนท่ีจะหา้มประชาชนไม่ให้

ท าส่ิงนั้นส่ิงน้ี (หนา้ 54) 
20. พระเยซูทรงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัศาสนาอยา่งไร? 
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21. ครูสอนศาสนาในสมยัพระเยซูพยายามจะท าอุปนิสัยใหเ้จริญข้ึนดว้ยวธีิใด? 
22. จงบรรยายถึงความรู้สึกของพระเยซูท่ีทรงมีต่อวธีิการสอนของพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริ

สี 
23. จงอธิบายวา่พระเยซูทรงเตือนสติผูฟั้งพระองคอ์ยา่งไรบา้ง (มทัธิว 23:23) 
24. เราสามารถจะด าเนินชีวิตอยูโ่ดยการปฏิบติัตามกฎอยา่งเคร่งครัดไดไ้หม? ท าไมท่านจึง

ตอบดงันั้น? 
25. สติของมนุษยคื์ออะไร? 
26. ผลร้ายท่ีเกิดจากการสอนวธีิท่ีผดิ และความรู้สึกท่ีผดินั้นคืออะไรบา้ง? 
27. พระเยซูทรง “น าส่วนท่ีดีท่ีสุด” ของผูฟั้งมาเปิดเผยใหเ้ห็นอยา่งไร? 
28. อธิบายหลกัขอ้น้ี “น าส่วนท่ีดีท่ีสุดของคนมาเปิดเผย” ซ่ึงเป็นหลกัอนัส าคญัยิง่ในการสอน

ศาสนาของพวกคริสเตียน 
29. หลกัท่ีวา่ “การกระท าความดีดว้ยตนเอง” น้ีหมายความวา่อะไร? 
30. ท าไมการช่วยท าใหน้กัเรียนกระท าดีดว้ยตวัเขาเองจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก? การท่ีจะท าให้

นกัเรียนของเรากระท าความดีดว้ยตวัเขาเองนั้นเราจะตอ้งท าอะไรบา้ง? 
31. อธิบายการใชห้ลกั “ช่วยท าใหน้กัเรียนกระท าดีดว้ยตนเอง” ท่ีพระเยซูไดท้รงใช.้ 
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บทที ่5 ส่ิงต่ำง ๆ ทีพ่ระคริสต์ทรงใช้ในกำรสอน 

การท่ีพระคริสตท์รงใชส่ิ้งต่าง ๆ ในการสอนนั้นเป็นส่ิงท่ีเราน่าจะสนใจศึกษาเป็นอยา่งยิง่ และ
จะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่การสอนดว้ยของนั้นช่วยในการสอนไดม้าก ถา้เราจะพิจารณาดูส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีพระองคท์รงใชแ้ละน ามาใชใ้นการสอนของเราบา้ง ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นแตกต่างกนัโดยตน้เหตุ ชนิด
และวธีิใช ้พระองคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นประจ า แต่ตรงกนัขา้มพระองคท์รงสังเกตดูส่ิงต่าง ๆ 
อยา่งละเอียด พระองคท์รงใชค้วามสามารถของพระองคเ์ปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ นั้นใหดี้ข้ึน 

1.ต้นเหตุ (มูลรำก) 

มีตน้เหตุหลายประการท่ีพระคริสตไ์ดท้รงน ามาสอน ตน้เหตุเหล่าน้ีต่อไปอาจจะแบ่งแยก
ออกเป็นตน้เหตุยอ่ย ๆ อีกหลายประการตน้เหตุเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากการอบรมฝึกฝนและจาก
ประสบการณ์ของพระคริสตแ์ละไดท้รงน ามาสอนเม่ือตอ้งการ เราสามารถพดูถึงตน้เหตุหลายประการ
เหล่าน้ีไดเ้พยีงยอ่ ๆ เพราะวา่มีท่ีส าหรับเขียนจ ากดัถา้จะกล่าวถึงเร่ืองน้ีอยา่งละเอียดแลว้เราก็จะตอ้งใช้
หนงัสือทั้งเล่มทีเดียว 

ก.พระคมัภีร์ 

เรารู้อยา่งชดัเจนวา่พระเยซูทรงใชพ้ระคมัภีร์เดิมทุกโอกาส อาจารย ์ ดี.อาร์.ไปเปอร์ (D.R. 
Riper) กล่าววา่พระคริสตท์รงอา้งค าจากในพระคมัภีร์เดิมโดยตรงสามสิบแปดคร้ัง และตรัสถึง
เหตุการณ์บางอยา่งในพระคมัภีร์เดิมส่ีคร้ัง และทรงใชถ้อ้ยค าเทียบเคียงกบัค าในพระคมัภีร์เดิมหา้สิบ
คร้ัง พระองคท์รงอา้งถึงขอ้ความในหนงัสือพระคมัภีร์เดิมยีสิ่บเอด็เล่ม (1) ดูเหมือนวา่พระองคจ์ะทรง
อา้งถึงหนงัสือบทเพลงสรรเสริญและพระบญัญติัมากท่ีสุด ความคิดเห็นของพระคริสตน์ั้น
ประกอบดว้ยความนึกคิดและภาษาในพระคมัภีร์เดิม 

บางคร้ังพระคริสตก์็ทรงยกค าในพระคมัภีร์เดิมมาอา้งตรง ๆ เช่น “มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ย
อาหารส่ิงเดียวหามิได,้ แต่ดว้ยบรรดาโอวาทซ่ึงออกมาจากพระโอษฐของพระเจา้” (มทัธิว 4:4, เฉลย
ธรรมบญัญติั 8:9) มีขอ้ความยกมาอา้งตรง ๆ เช่นน้ีหลายตอน อาจารยฮ์อร์น (Horne) นบัขอ้ความพระ
คมัภีร์เดิมท่ีพระคริสตท์รงยกมาอา้งโดยตรงไดป้ระมาณสามสิบสามคร้ัง (2) ขอ้ความเหล่าน้ีอา้งถึง
พระเยซูและกิจการงานของพระองคโ์ดยเฉพาะ ฉะนั้นจึงบงัเกิดผลเป็นทวคูีณ ขอ้ความนั้นกล่าวถึงพระ
คริสตแ์ละพระคมัภีร์เดิมพร้อมกนัไปดว้ย 
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บางคร้ังพระคริสตท์รงกล่าวค าพดูท่ีเหมือนกบัขอ้ความในพระคมัภีร์เดิมโดยไม่ไดต้รัสบอกวา่
ถอ้ยค านั้นเป็นถอ้ยค าในพระคมัภีร์เดิมเลย ในมทัธิว 5:5 เราพบขอ้ความวา่ “บุคคลผูใ้ดมีใจอ่อนสุภาพ
ก็เป็นสุข, เพราะวา่เขาจะไดรั้บความยนืยงในแผน่ดินโลกเป็นมรดก” และในเพลงสดุดี 37:11 มี
ขอ้ความวา่ “คนทั้งหลายท่ีมีใจถ่อมลงจะไดแ้ผน่ดินเป็นมรดก,” มีขอ้ความท่ีคลา้ยคลึงกนัในพระคมัภีร์
เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ประมาณส่ีสิบตอน เราเห็นไดช้ดัเจนวา่พระองคท์รงเรียนรู้ขอ้ความในพระ
คมัภีร์เดิมจนกระทัง่พระองคท์รงสามารถกล่าวถึงขอ้ความเหล่านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกอยา่งหน่ึงพระ
คริสตไ์ดท้รงพดูถึงพระคมัภีร์เดิมโดยไม่ไดอ้า้งขอ้ความใดโดยเฉพาะเจาะจง มีขอ้ความดงัน้ีมากมาย 
เช่น พระองคต์รัสวา่ในวนัพิพากษาโทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์จะเบากวา่โทษเมืองนั้น 
(มทัธิว 10:15) อีกตอนหน่ึงทรงกล่าวยกตวัอยา่งยอ่ ๆ เร่ืองภรรยาของโลหตัหนักลบัไปดูเบ้ืองหลงั (ลู
กา 17:32) และพระองคท์รงเตือนพวกสาวกใหร้ะวงัอยา่ท าเช่นนั้น การอา้งถึงเร่ืองราวต่าง ๆ เช่นนั้น
ไดผ้ลเช่นเดียวกบัการยกถอ้ยค าโดยเฉพาะมาอา้งเหมือนกนั 

พระองคไ์ดท้รงอา้งถึงขอ้ความบางขอ้ซ่ึงยากท่ีจะพบเห็น เช่น “เวลานั้นเป็นเวลาลงพระราช
อาญา, เพื่อจะใหส่ิ้งสารพดัท่ีเขียนไวน้ั้นส าเร็จ” (ลูกา 21:22) ดูเหมือนวา่พระคริสตท์รงมองเห็นส่ิงท่ี
อยูใ่นพระคมัภีร์ซ่ึงเรามองไม่เห็น และดูเหมือนวา่พระองคท์รงคุน้เคยกบัขอ้เขียนของผูน้ าชาวยดูาห์ซ่ึง
ไม่มีอยูใ่นพระคมัภีร์ เพราะวา่เราเห็นขอ้ความคลา้ย ๆ กนัดงัน้ี “จงอภยัโทษเพื่อนบา้นเม่ือเขาท าให้
ท่านรู้สึกเจบ็ใจ เพื่อท่านจะสามารถไดรั้บการอภยัโทษของท่านเอง เม่ือท่านอธิษฐานต่อพระเจา้” ท่าน
ผูป้ระกาศ 28:2 (Apocrypha) คือค าสอนของชาวยดูาห์ท่ีไม่อยูใ่นพระคมัภีร์ของคริสตศาสนา (ดูมทัธิว 
6:12,14) 

ครูในปัจจุบนัน้ีควรจะไดรั้บประโยชน์มากจากตวัอยา่งท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงยกมาอา้งเหล่าน้ี 
และจากการมีความรู้คุน้กบัประวติัพระคมัภีร์, การสอน, ถอ้ยค าในพระคมัภีร์และการใชส่ิ้งต่าง ๆ 
เสมอ ๆ พระคมัภีร์คือพระด ารัสของพระเจา้ ประชาชนเช่ือในพระคมัภีร์และชอบฟังพระคมัภีร์ ไม่มีส่ิง
ต่าง ๆ อ่ืนใดมีอิทธิพลมากเช่นน้ีเลยเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเราจ าเป็นตอ้งศึกษาและรู้เร่ืองในพระคมัภีร์ทั้งหมด
อยา่งละเอียดดีเท่า ๆ กบัรู้ตอนใดตอนหน่ึงท่ีเราใชส้อนบทเรียนในโรงเรียนรวีวารศึกษา จุดอ่อนอนั
ส าคญัยิง่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงของครูในการสอนพระคมัภีร์ (คือการสอนพระคมัภีร์) เป็นตอน ๆ เพราะการ
สอนเป็นตอน ๆ นั้นไม่ใหป้ระโยชน์มากเท่ากบัการสอนทั้งเล่ม 

ข. โลกธรรมชำติ 

ในการสอนของพระคริสตเ์ราเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่พระองคท์รงเป็นผูส้ังเกตอ านาจบงัคบัของ
ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด และทรงใชอ้ านาจนั้นให้เป็นประโยชน์หลายอยา่งในการสอน “เราจะเห็นตน้
องุ่นในไร่ก าลงัออกดอกบานสะพร่ัง, หุบเขาดารดาษไปดว้ยดอกกุหลาบและดอกพลบัพลึง, สวน
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ทบัทิม, ฝงูสัตวเ์ล็มหญา้อยูใ่นทุ่งนา, นกเขาก าลงัท ารังตรงรอยแตกของกอ้นหิน, สุนขัจ้ิงจอกท าไร่องุ่น
ใหเ้สียหายหมดส้ิน...เราไดก้ล่ินหอมของก ายานและตน้สนแห่งรัฐเลบานอน,เราไดย้นิเสียงห่ึง ๆ ของ
ผึ้ง และเสียงร้องของแกะและแพะ,เราไดย้นิเสียงร้องกู๊ ๆ ของนกพิราบ” (3) ดูเหมือนวา่พระคริสตท์รง
คุน้เคยกบัธรรมชาติทุกส่ิงทุกอยา่ง เม่ือพระองคท์รงสอนพระองคจึ์งทรงมีความรู้ในเร่ืองธรรมชาติเป็น
อยา่งดี อาจารยว์ลิสัน (Wilson) กล่าววา่ “พระด ารัสอนัเป็นนิจสินของพระองคแ์สดงใหเ้ห็นถึงความ
ซาบซ้ึงในความงดงามของธรรมชาติท่ีอยูล่อ้มรอบพระองค”์ พระองคท์รงอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติและ
พระองครู้์สึกดูดด่ืมในธรรมชาติ และต่อมาภายหลงัเม่ือพระองคท์รงสอนพระองคไ์ดท้รงแสดงให้เห็น
ถึงธรรมชาติต่าง ๆ เหล่าน้ี 

เบ้ืองบนสวรรคน์ั้นพระองคท์รงสังเกตตน้ทางท่ีลมพดัมา พระอาทิตยส่์องแสงมายงัคนดีและ
คนชัว่ ฝนตกลงมายงัคนท่ีมีความยติุธรรมและคนท่ีไม่มีความยติุธรรม พายุโหมพดับา้นเรือนใน
อาณาจกัรแห่งพืชพนัธ์ุ พระคริสตท์รงเห็นความสัมพนัธ์อนัส าคญัยิง่ระหวา่งตน้องุ่นและก่ิงของมนั 
ทรงรู้ถึงความโศกสลดของตน้มะเด่ือท่ีแหง้แลง้ไม่มีผล ความเจริญเติบโตของเมล็ดขา้วซ่ึงเกิดจากใบ
ก่อนแลว้ก็เป็นรวงขา้ว พืชท่ีแยง่ข้ึนในท่ีดินของขา้วสาลี ส่วนชีวติของนกพระคริสตก์็ทรงเห็นนกเขา
ซ่ึงไม่ท าอนัตรายผูใ้ด เห็นนกดุเหวา่ก าลงัหาอาหารนกกระจอกลงมาเกาะตามพื้นดิน นกอินทรีก าลงั
บินโฉบจิกเหยือ่ ส่วนชีวติของสัตวพ์ระองคก์็ทรงเห็นงูพิษท่ีน่ากลวั ววัตกอยูใ่นคู สุนขัจ้ิงจอกซุ่มตาม
จบัเหยือ่และสุนขัก าลงัเลียบาดแผลของมนั เหตุการณ์ทุกส่ิงทุนอยา่งเหล่าน้ีประทบัแน่นอยูใ่นจิตใจ
ของพระคริสตแ์ละไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของพระองค ์และพระองคไ์ดท้รงน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ในการสอนดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระคริสตไ์ดท้รงยกเร่ืองธรรมชาติเหล่าน้ี มากล่าวถึงในเร่ืองอุปมาของ
พระองค ์ สัตวท่ี์พระองคท์รงกล่าวถึงมีส่ีพวก คือ แกะ, แพะ, สุนขั, และนกอินทรี พืชท่ีพระองคท์รง
กล่าวถึง มี 7 อยา่ง เช่น: พืชท่ีเป็นไม่มีประโยชน์, ตน้มะเด่ือ,เมล็ดผกักาดเขียว และพระองคไ์ดท้รง
กล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ สิบหกอยา่ง เช่น: แสงสวา่ง,พื้นดินแห้ง, และสมบติัท่ีถูกซ่อนไว ้ ค าอา้งอ่ืน ๆ และ
ภาพท่ีพระองคต์รัสใหค้นเห็นมากมายหลายอยา่งนั้น เกิดจากตน้เหตุธรรมชาติเหล่าน้ีและไดท้  าใหค้  า
สอนของพระคริสตช์ดัเจนแจ่มแจง้ข้ึนมากทีเดียว ค าสอนทุกอยา่งจะไดรั้บผลอนัน่าพึงใจ ถา้ครูสอน
โดยการใหผู้ฟั้งเห็นภาพของธรรมชาติท่ีผูฟั้งคุน้เคยเป็นอยา่งดีแลว้ และจงเลือกดว้ยความฉลาด
รอบคอบ ส่ิงท่ียากท่ีจะคิดก็คือพระคริสตจ์ะทรงสอนอยา่งไรถา้พระองคไ์ม่ทรงยกเร่ืองธรรมชาติ
เหล่าน้ีข้ึนมากล่าวถึงในค าสอนของพระองค ์ หรือเราจะสอนอยา่งไรโดยไม่กล่าวถึงธรรมชาติเลย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือสอนเด็ก ๆ และคนอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินชีวติอยูใ่กลชิ้ดกบัธรรมชาติ เหตุผลขอ้หน่ึงท่ี
อาจารย ์ เจ.บี. แกมเบรลล (J.B. Gambrell) จ าไดเ้ป็นอยา่งดีก็คือพระคริสตไ์ดท้รงสอนใหค้นเห็นภาพ 
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โดยการกล่าวถึงอาณาจกัรของธรรมชาติและชีวติประจ าวนัของผูฟั้ง ส่ิงท่ีพระองคท์รงสอนเก่ียวกบั
ธรรมชาตินั้นก่อใหป้ระชาชนเป็นจ านวนมากมีความสนใจ และจดจ าเร่ืองเหล่านั้นไวไ้ดด้ว้ยความเตม็
ใจ และค าสอนนั้นก็มีอิทธิพลเหนือความนึกคิดของเขาตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาดว้ย 

ค. เหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

ดูเหมือนวา่พระคริสตท์รงมีความรอบรู้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในชีวติของประชาชนท่ีอยู่
ลอ้มรอบพระองคเ์ป็นอยา่งดี พระองคท์รงคุน้กบัการชัง่น ้ าหนกั, หมอ้น ้า, ถุงหนงัใส่เหลา้องุ่น, การจุด
ตะเกียง,การปะเส้ือผา้, การโม่ขา้วท่ีโรงสี,สตางคแ์ดงของหญิงหมา้ย, การทะเลาะววิาทระหวา่งพี่นอ้ง, 
เด็ก ๆ ก าลงัเล่น, พระคริสตไ์ม่ไดท้รงสอนโดยกล่าวประวติัศาสตร์ของโลกปรัชญาหรือโคลงกลอน 
แต่พระองคไ์ดท้รงใชเ้ร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัหลายอยา่งสอนประชาชน หรืออีกนยัหน่ึง
พระองคไ์ม่ทรงยอมพลาดโอกาสเลยสักขณะเดียวท่ีจะกล่าวถึงธรรมชาติในค าสอนของพระองค ์ “พระ
คริสตไ์ดท้รงคน้พบวา่เหตุการณ์ธรรมดาในชีวิตประจ าวนันั้น เป็นเคร่ืองดลใจผูฟั้งไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและ
เป็นเร่ืองดลใจท่ีฝังอยูใ่นจิตใจของประชาชนยิง่กวา่เร่ืองอ่ืนใดทั้งส้ิน” (4) 

พระคริสตท์รงสอนบทเรียนโดยยกเร่ืองแม่ไก่ดูแลปกป้องไข่ของมนั ผูห้ญิงนวดแป้งขนมปัง 
ชาวนาหวา่นขา้ว คนดูแลไร่องุ่นก าลงัลิดก่ิงกา้นตน้องุ่น ชาวประมงจบัปลา คนก่อสร้างสร้างบา้น คน
เยบ็เส้ือปะเส้ือผา้เก่า ๆ กษตัริยเ์ตรียมพระองคเ์พื่อไปท าสงคราม เป็นความจริงอยา่งเด่นชดัวา่ไม่มีส่ิง
ใดรอดพน้ไปจากสายพระเนตรอนัเฝ้ามองดูอยูข่องพระคริสตไ์ด ้และเม่ือพระองคท์รงสอนพระองคไ์ด้
ทรงท าใหป้ระสบการณ์เหล่าน้ีเป็นเร่ืองเล่าท่ีดีและน่าฟัง “พระองคต์รัสดว้ยฤทธ์ิอ านาจซ่ึงเป็นฤทธ์ิ
อ านาจแห่งประสบการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน ไม่เหมือนกบัพวกอาลกัษณ์ซ่ึงสอนดว้ยการยดึถือหอ้งสมุดเป็น
หลกั” (5) 

เราอาจยกตวัอยา่งไดอี้กหลายอยา่ง ซ่ึงแสดงวา่ในการสอนนั้นพระองคท์รงใชส่ิ้งธรรมดาสอน 
เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ไปในพระวหิารพระองคท์รงทอดพระเนตรเห็นคนก าลงัท าการคา้ขาย ซ่ึงท าให้
พระวหิารเส่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิไป พระองคไ์ม่เพียงประทานค าสอนใหแ้ก่ประชาชนโดยการขบัไล่คน
คา้ขายเหล่านั้นออกจากพระวหิารเท่านั้น แต่พระองคท์รงเนน้ความจริงวา่ พระวหิารของพระเจา้เป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย เม่ือพวกฟาริสีบ่นวา่พวกสาวกก าลงัท าผดิกฎวนัซะบาโตโดยเด็ดขา้วโพด
รับประทาน ขณะเม่ือพวกเขาเดินไปในนาขา้วโพดนั้นพระองคท์รงฉวยโอกาสน้ีเนน้ความประสงค์
ของวนัสะบาโต เม่ือพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีวพิากษว์จิารณ์พระองค ์ เพราะเหตุท่ีพระองคเ์สวย
อาหารร่วมกบัพวกเก็บภาษีและคนบาป พระองคไ์ดท้รงเล่าใหพ้วกเขาฟังถึงเร่ืองคนแสวงหาเงินท่ี
หายไปดว้ยความร้อนใจและแกะท่ีหลงทางไปเพื่อช่วยพวกฟาริสี และพวกอาลกัษณ์ใหเ้ขา้ใจวา่เขาควร
มีความรู้สึกอยา่งไรต่อคนท่ีขดัสน 
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พระองคไ์ม่ไดท้รงกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในยดูาห์เท่านั้น แต่ทรงกล่าวถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ต่าง ๆ ดว้ย คร้ังหน่ึงเม่ือพระองคท์รงเนน้ความจ าเป็นของการกลบัใจเสียใหม่ พระองคท์รงกล่าวถึงปี
ลาตผูผ้สมเลือดของพวกกาลิลีกบัเลือดของเคร่ืองบูชาของพวกเขา, และเร่ืองป้อมซีโลอามไดพ้งัลงและ
ท าใหค้นตายสิบแปดคน ตวัอยา่งทุกอยา่งนั้นพระองคไ์ดท้รงกล่าวเพิ่มเติมวา่คนเหล่าน้ีไม่ใช่คนผดิ
บาปท่ีชัว่ร้ายยิง่กวา่พลเมืองของกรุงเยรูซาเล็ม ถา้เขากลบัใจเสียใหม่เขาก็จะไม่พินาศ (ลูกา 13:1-5) ดู
เหมือนวา่พระองคไ์ดท้รงสังเกตดูกิจการงานของกษตัริยเ์ฮโรดอยา่งละเอียด เพราะวา่พระองคท์รง
ขนานนามของกษตัริยเ์ฮโรดวา่ “สุนขัจ้ิงจอกแก่” การใชป้ระสบการณ์ธรรมดาของมนุษยใ์นการสอน
เช่นน้ีท าใหก้ารสอนของพระคริสตเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวติของผูฟั้ง และท าใหผู้ฟั้งสนใจและท าใหเ้กิด
ประโยชน์มาก 

ส่ิงเหล่าน้ีสอนเราวา่ระเบียบการสอนไม่ไดป้ระกอบดว้ยต าราหรือการบา้นพิเศษเท่านั้น แต่
ประกอบดว้ยส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย ครูท่ีฉลาดจะตอ้งน าส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมาสอนเพื่อท า
ใหก้ารสอนของเขาเกิดผลประโยชน์มากยิง่ข้ึน เขามีความรู้เร่ืองราวในปัจจุบนัมากเพียงไรเขาก็
สามารถสอนไดดี้มากเพียงนั้น ส่ิงท่ีมีคุณค่าพิเศษคือ ต าราท่ีมีชีวประวติัของคนส าคญัอยา่งยอ่ ๆ นิยาย
ท่ีดีและประวติัศาสตร์ ถา้ครูสามารถยกตวัอยา่งจากส่ิงเหล่าน้ีเขาก็น่าจะสอนความจริงไดอ้ยา่งชดัเจน
แจ่มแจง้และจบัใจ 

2.วธิีกำรสอนของพระคริสต์ 

วธีิการสอนของพระคริสตน่์าสนใจเท่า ๆ กบัค าสอนของพระองค ์ อิทธิพลแห่งค าสอนของ
พระคริสตข้ึ์นอยูก่บัวธีิการสอนท่ีพระองคท์รงใช ้ มโนภาพท่ีพระองคท์รงใชส้อนท าใหค้  าสอนของ
พระองคน่์าสนใจ วธีิสอนของพระองคมี์หลายอยา่งและค าสอนของพระองคไ์พเราะน่าฟังการท่ี
พระองคท์รงสั่งสอนประชาชนอยา่งตรง ๆ น้ีท าใหค้นฟังเขา้ใจความจริงอยา่งชดัเจน และท าใหค้  าสอน
มีอ านาจเหนือผูฟั้ง 

ก. ค ำกล่ำวทีห่นักแน่น ไม่วา่พระคริสตจ์ะทรงสั่งสอนอุดมคติหรือหลกัแก่ประชาชน ค า
สอนของพระองคก์็เป็นค าสอนท่ีหนกัแน่น พระองคไ์ม่ไดส้อนตามหลกัปรัชญา ไม่ไดท้รงกล่าวถึง
ทฤษฏีและนามธรรม (ส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น) เลย วธีิการสอนของพระคริสตไ์ม่เรียงตามล าดบัและ
พระองคไ์ม่ไดท้รงใคร่ครวญค าสอนอยา่งละเอียด แต่วธีิการสอนของพระองคเ์ป็นวธีิการสอนตามเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนและเป็นการบรรยายเร่ืองอนัน่าสนใจ ในการสอนความจริงขอ้ใหม่พระองคท์รงเร่ิมตน้สอน
จากส่ิงท่ีอยูใ่กลแ้ละส่ิงท่ีประชาชนเขา้ใจแลว้ก็อธิบายความหมายของความจริงขอ้นั้น จริงอยูพ่ระองค์
ไดป้ระทานหลกัและความคิดเห็นดว้ย แต่ตามปกติพระองคท์รงเร่ิมตน้สั่งสอนดว้ยค าสอนส าคญัขอ้
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หน่ึงก่อนแลว้ ทรงยกตวัอยา่งพิเศษเก่ียวกบัค าสอนขอ้นั้น วธีิสอนเช่นน้ีพระองคไ์ดท้รงใชห้ลกัของ
การสอนตามความเขา้ใจของผูฟั้ง หรืออีกนยัหน่ึงพระองคท์รงเร่ิมตน้สอนจากส่ิงท่ีผูฟั้งรู้แลว้ แลว้จึง
สอนถึงส่ิงท่ีเขาไม่รู้ เร่ิมสอนจากรูปธรรม (ส่ิงท่ีมองเห็นได)้ แลว้จึงสอนส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (ส่ิงท่ีมอง
ไม่เห็น) เร่ิมสอนจากส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกแลว้จึงสอนส่ิงบริสุทธ์ิท่ีอยูภ่ายในจิตวิญญาณ ค าอุปมา
ของพระคริสตเ์ป็นตวัอยา่งในการใชห้ลกัน้ี หมายความวา่ค าสอนของพระคริสตน์ั้นอา้งเหตุผลเพื่อ
พิสูจน์ความจริงไม่ใช่บอกความจริงแลว้จึงพิสูจน์ใหเ้ห็นเหตุผล พระองคท์รงเร่ิมตน้สอนตามความ
เขา้ใจและความสนใจของผูฟั้งและทรงท าใหเ้ขาเขา้ใจส่ิงท่ีพระองคท์รงตอ้งการใหเ้ขาเขา้ใจ วธีิน้ีเป็น
วธีิสอนอนัดีเลิศถา้ครูใคร่ท่ีจะใหน้กัเรียนสนใจในการสอนของเขาตลอดเวลา 

ในการสอนบนภูเขา พระองคท์รงอา้งถึงความสวา่ง เกลือ ผงและท่อนไม ้(มทัธิว 7:3) ตาและ
แขน,ประตูและทาง ผลองุ่นและผลมะเด่ือ กอ้นหินและทราย และส่ิงอ่ืน ๆ อีกท่ีมองเห็นได ้ พระองค์
ทรงใชน้กเพื่อสอนถึงความไวว้างใจ, เด็กเล็ก ๆ เพื่อสอนถึงความถ่อมใจ,สตางคแ์ดงเพื่อสอนถึงหนา้ท่ี
ในทางการเมือง, ววัในคูเพื่อเนน้ถึงความตอ้งการ, ตน้มะเด่ือท่ีแหง้แลง้เพื่อเนน้ความสัตยซ่ื์อและถว้ย
น ้าเยน็เพื่อสอนให้เห็นถึงการรับใช ้ ไม่มีส่ิงใดเกิดผลมากยิง่กวา่การกล่าวถึงการเป็นพยานวา่ “การจบั
คน” ศาสดาพยากรณ์เทียมเทจ็วา่เป็น “สัตวป่์าท่ีหุม้ขนแกะ” และคริสตศาสนิกชนวา่เป็น “เกลือของ
โลก” หรือ “ความสวา่งของโลก” แมแ้ต่การอศัจรรยข์องพระองคก์็เป็น “ส่ิงท่ีหนกัแน่น” ครูท่ีดีซ่ึง
ไดรั้บผลประโยชน์จากการสอนก็ไดป้ระพฤติตนตามแบบอยา่งของพระคริสต ์ ในการใชข้อ้ความอนั
หนกัแน่นน้ี และใชต้วัอยา่งซ่ึงท าใหค้วามจริงปรากฎอยา่งชดัเจน, จบัใจ และท าให้คนอ่ืนเขา้ใจได้
โดยง่าย ตวัอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีจะท าใหเ้กิดมโนภาพนั้นท าใหค้นมีความสนใจเร่ือย ๆ และ
เป็นส่ิงท่ีจ  าไดง่้าย การสอนของเราจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมากเม่ือเราสอนโดยการบรรยายใหเ้ขา
เห็นภาพ 

ข. พระด ำรัสอนัมแีก่นสำร การสนทนาของพระคริสตต์ามปกติธรรมดาและการสนทนา
เก่ียวกบัศาสนา เช่นการสอนบนภูเขานั้นน่าสนใจมาก เพราะพระคริสตท์รงใชถ้อ้ยค าสั้น ๆ มีแก่นสาร
และเป็นสุภาษิตซ่ึงดึงดูดความสนใจของคน ค าสอนนั้นเป็นเร่ืองของความสัตยจ์ริงซ่ึงตรึงแน่นอยูใ่น
ความทรงจ าของผูฟั้ง ค าสนทนาของพระองคเ์ป็น “ขอ้สังเขป ประสบการณ์ความทรงจ าเก่าแก่ และ
ความเฉลียดฉลาด อยา่งกวา้งขวาง” ค  าสอนนั้นเป็นเหมือนกบัคติพจน์ของพวกรับบีซ่ึงเป็นค าสอนสั้น 
ๆ เช่นค าสอนท่ีวา่ “ชีวติท่ีดีนั้นดีกวา่การมีก าเนิดสูง” “มารดาเป็นอยา่งไรบุตรสาวก็เป็นอยา่งนั้น” และ 
“ผูท่ี้ด าเนินชีวติอยา่งสนุกสบายในโลกน้ีจะสูญเสียความสนุกสบายของชีวติในโลกหนา้” เราน่าจะจ า
คติพจน์ เหล่าน้ีใหแ้ม่นย  าคติพจน์เหล่าน้ีคงจะท าใหเ้รา “สนใจและนึกถึงค าพดูของผูท่ี้กล่าวนั้น” (6) 
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“ถอ้ยค าของนกัปราชญเ์ป็นประดุจประตกั, และถอ้ยค าของนกัรวบรวมวชิาเป็นประดุจตะปูตรึงไว้
แน่นซ่ึงผูเ้ล้ียงผูเ้ดียวไดใ้หไ้ว”้ (ท่านผูป้ระกาศ 12:11) 

ในการท่ีพระคริสตท์รงใชค้ติพจน์เช่นน้ีท าใหค้  าสอนของพระองค ์ เปรียบเหมือนค าสอนของ
นกัปราชญม์ากกวา่ค าสอนของศาสดาพยากรณ์หรือกวี อาจารยผ์ูห้น่ึงของโรงเรียนพระคริสตธรรม
กล่าววา่ “ถา้เราพยายามคน้หาวธีิสอนของพระคริสตใ์นพระคมัภีร์เก่า เราจะสังเกตเห็นวา่ค าบรรยาย
ส่วนมากของพระองคม์าจากค าเขียนของซาโลมอน ไม่ใช่มาจากหนงัสือสดุดีหรือหนงัสือของศาสดา
พยากรณ์หรือหนงัสือของนกัประวติัศาสตร์” (7) คติพจน์เหล่าน้ีเก่ียวกบัธรรมเนียมประเพณีตะวนัออก
ซ่ึงคนส่วนมากในสมยัของพระคริสตย์ดึถือปฏิบติักนัมาก 

ตวัอยา่งคติพจน์ซ่ึงปรากฏในค าสอนของพระคริสตก์็คือ “ท่านจะตวงให้เขาดว้ยทะนานอนัใด, 
เขาจะตวงใหท้่านดว้ยทะนานอนันั้น” (มาระโก 4:24) “คนหน่ึงหวา่นและคนอ่ืนเก่ียว” (ยอห์น 4:37) 
“ทรัพยส์มบติัของท่านอยูท่ี่ไหนใจของท่านอยูท่ี่นัน่ดว้ย” (มทัธิว 6:21) ในท านองเดียวกนัเรามีค าอุปมา
อยา่งยอ่ ๆ เช่น “ซากศพอยูท่ี่ไหนฝงูนกแร้งก็จะตอมกนัอยูท่ี่นัน่” (มทัธิว 24:28) (8) “ผูใ้ดไม่อยูฝ่่ายเรา
ก็ต่อสู้เรา” (มทัธิว 12:30) 

เราไม่ทราบวา่คติพจน์เหล่าน้ีมีผูศึ้กษากนัหรือวา่เป็นไปตามปกติวสิัย แต่คติพจน์เหล่าน้ีบงัเกิด
ผลเป็นอยา่งดี ในอเมริกาเม่ือไม่ชา้มาน้ีเรามีค าพดูอนัเป็นแก่นสารของคนส าคญัหลายคนดงั เช่น เบน็
ยามิน แฟรงกลิน (Benjamin Franklin) ศาสนทูตของอเมริกาประจ าอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส วลิ โรเยอร์ส 
(Will Rogers) เจ.บี. แกมแบรลล ์ (J.B. Gambrell) พวกเซาเทินแบบ๊ติสต ์ อา้งค าพดูของอาจารย ์ เจ.บี. 
แกมแบรลล มากยิง่กวา่คนอ่ืน ๆ ในคณะแบบ๊ติสต ์ เราเองอาจจะไม่สามารถคิดหาค าพดูของตนเองได้
เช่นนั้น แต่เราอาจจะคน้หาค าพดูของผูอ่ื้นมาอา้งได ้

ค. กำรใช้ถ้อยค ำเปรียบเทยีบ ในการสอนนั้นพระเยซูไม่ไดท้รงเพียงแต่ใชรู้ปธรรม (ส่ิงท่ี
มองเห็นได)้ และพระด ารัสท่ีน่าสนใจเท่านั้น พระองคย์งัทรงใชอ้ยา่งอ่ืนอีกดว้ย เม่ือพระองคท์รง
ตอ้งการให้ความสัตยจ์ริงของพระองคป์ระทบัแน่นอยูใ่นจิตใจของคน พระองคไ์ดท้รงใชถ้อ้ยค า
เปรียบเทียบอนัน่าฟัง อาจารยฮ์อร์น (Horne) กล่าวใหเ้ห็นความจริงในเร่ืองน้ีมากยิง่ข้ึน วา่การรู้สึกถึง
ความไพเราะน่าฟังของเร่ืองอุปมานั้นส าคญัมากยิง่กวา่ความเขา้ใจเร่ืองอุปมาเองเสียอีก ค ากล่าวเช่นนั้น
ดูเหมือนวา่จะเกินความจริงไป แต่ก็เป็นขอ้เนน้อิทธิพลของค าอุปมาในชีวติของมนุษยเ์ก่ียวกบัการใช้
ถอ้ยค า พระคริสตท์รงทราบวา่ค าอุปมาของพระองคน์ั้นอาจจะท าใหค้นหลายคนเขา้ใจผดิแต่การสอน
โดยการใชค้  าอุปมาของพระองคน์ั้นไดรั้บผลคุม้ค่าทีเดียว ในทุกกรณีนั้นครูจะไม่สามารถใชถ้อ้ยค า
เปรียบเทียบไดม้ากนกั แต่ถา้ครูสามารถใชไ้ดจ้ะก็ท าใหค้  าสอนของครูบงัเกิดผลอยา่งดียิง่ทีเดียว เพราะ
การใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบนั้น “เปรียบเหมือนผลแอปเป้ิลท าดว้ยทองค าใส่ไวใ้นกระเชา้เงิน” (สุภาษิต 
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25:11) นัน่คือวธีิใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบซ่ึงก่อใหเ้กิดความประทบัใจเพิ่มมากข้ึน แน่นอน เร่ืองอุปมาท า
ใหค้  าพดูเปรียบเทียบท่ีพระเยซูคริสตท์รงใชน้ั้นเด่นชดัข้ึน อยา่งไรก็ตามพระองคท์รงใชค้  าเปรียบเทียบ
อีกหลายชนิด ค าเปรียบเทียบอยา่งสั้น ๆ นั้นเป็นส่ิงธรรมดา เป็นการเปรียบเทียบการกระท าท่ีคลา้ยคลึง
กนัเช่นพระคริสตเ์คยตรัสวา่ “เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจา้ไวเ้นือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ตปี้กของ
มนั แต่เจา้ไม่ยอม” (มทัธิว 23:37) เร่ืองชาดก (เร่ืองท่ีเขียนข้ึนเพื่อสอน) หรือเร่ืองเปรียบเทียบนั้นพระ
คริสตก์็ทรงใชใ้นค าสอนบา้งเหมือนกนัเช่น “เราเป็นตน้องุ่น, ท่านทั้งหลายเป็นก่ิง” (ยอห์น 15:1-10) 
กฏแห่งความสุขซ่ึงเป็นค าสอนชนิดหน่ึงก็ท าใหค้นเขา้ใจแจ่มแจง้มากคือ “บุคคลผูใ้ดมีใจบริสุทธ์ิก็เป็น
สุข, เพราะวา่เขาจะไดเ้ห็นพระเจา้” (มทัธิว 5:8 ฉบบัแปลของเคนท ์(Kent)) การขยายความเป็นค ากล่าว
ท่ีเกินความจริง เช่นค ากล่าวท่ีวา่ อูฐรอดรูเขม็ (มทัธิว 19:24) 

ค าเปรียบเทียบความแตกต่างก็เขา้ใจไดช้ดัเจน เช่น “อยา่ส ่าสมทรัพยส์มบติัไวส้ าหรับตวัใน
โลก,......แต่จงส ่าสมทรัพยส์มบติัไวใ้นสวรรค”์ (มทัธิว 6:19-20) ค าพดูท่ีแยง้กนัหรือขดักนัน้ีก็ใชส้อน
ไดผ้ลดีเหมือนกนั เช่น “ผูใ้ดจะใคร่เอาชีวติของตนรอด, ผูน้ั้นจะเสียชีวติ” (มทัธิว 16:25) อาจารยเ์ชอร์
ริลล ์ (Sherrill) ไดก้ล่าวถึงการใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบท่ีพดูแบบค าร้อยกรองวา่ “เราจะพบบทโคลงของ
พวกฮีบรูในพระด ารัสของพระเยซูซ่ึงมีค าท่ีคลา้ยคลึงกนัมีจงัหวะและมีค าสัมผสักนัอยา่งน่าฟัง” (9) 
ความเช่ียวชาญในการสอนและการใชถ้อ้ยค าเปรียบเทียบต่าง ๆ กนันั้นจะช่วยครูให้ไดรั้บผลดีในการ
สอนมากทีเดียว 

3. พระประสงค์ของพระคริสต์ในกำรใช้ส่ิงต่ำง ๆ เพือ่สอน 

พระเยซูทรงใชส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีเราไดก้ล่าวถึงแลว้นั้นอยา่งไร? เคร่ืองใชเ้หล่านั้นเป็นส่ิงท่ีพระองค์
ทรงปรารถนาจะสอนหรือเป็นเคร่ืองช่วยสอนเท่านั้น? ในการสอนปัจจุบนัน้ีค าถามขอ้น้ียงัมีผูถ้ามอยู ่
ตวัอยา่งของพระคริตจ์ะช่วยใหเ้ราพบความสวา่งเก่ียวกบัค าถามน้ี อาจารยเ์วเกิล (Weigle) พดูถูกทีเดียว
วา่ “พระคริสตไ์ดเ้สด็จไปประกาศสั่งสอน ไม่ใช่เพราะวา่พระองคท์รงมีค าสอนเป็นล าดบัซ่ึงพระองค์
ทรงคิดข้ึนเองโดยไม่ทรงนึกถึงความตอ้งการของพวกสาวกเท่านั้น แต่ยิง่กวา่นั้นค าสอนของพระองค์
ยงัเป็นค าสอนท่ีพระองคท์รงคิดข้ึนเพื่อช่วยประชาชนในการเผชิญกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ
ดว้ย” (10) 

ก. เร่ิมต้นสอน 

บางคร้ังพระองคท์รงเร่ิมสอนดว้ยขอ้ความในพระคมัภีร์ แลว้พระองคก์็ทรงขดัเกลาขอ้ความ
นั้นใหดี้ยิง่ข้ึน ดงัเช่นค าสอนบนภูเขาเป็นตน้เม่ือพระองคท์รงกล่าวถึงค าพดูของโมเสส ซ่ึงกล่าวถึง
เร่ืองการฆาตกรรม, การล่วงประเวณี,การกล่าวค าสาบาน,การแกแ้คน้,ความเกลียดชงัและเร่ืองอ่ืน ๆ อีก
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นั้นพระองคไ์ดท้รงขยายค าสอนเหล่านั้นและท าให ้ “ส าเร็จ” (มทัธิว 5:21-48) พระคริสตท์รงแสดงให้
เห็นวา่การฆาตกรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการกระท าการฆ่าเท่านั้น แต่รวมทั้งความรู้สึกภายในจิตใจดว้ย 
ในท านองเดียวกนัพระคริสตก์็ไดท้รงสอนวา่การล่วงประเวณีนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการกระท าการล่วง
ประเวณีเท่านั้นแต่รวมทั้งการมองเพศตรงขา้มดว้ยความก าหนดัดว้ย พระคริสตไ์ดท้รงตรวจดูค าสอน
ต่าง ๆ ของพระบญัญติัและของศาสดาพยากรณ์แลว้พระองคก์็ทรงสอนประชาชนให้เขา้ใจความหมาย
เหล่านั้นใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

เพราะเหตุวา่นกัเรียนของเรามีความเคารพพระคมัภีร์มาก เราอาจจะเร่ิมตน้การสอนของเรา
ดว้ยการแสดงความเคารพต่อหนงัสือพระคมัภีร์ในฐานะท่ีเป็นค าสอนอนัดึงดูดความสนใจ และ
ก่อใหเ้กิดความตั้งใจ แลว้เราก็สอนต่อไปถึงเร่ืองปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต วธีิการสอนท่ีอาจจะเป็นผลดีก็
คือเร่ิมตน้การสอนดว้ยปัญหาต่าง ๆ แลว้ลงทา้ยค าสอนดว้ยขอ้พระคมัภีร์ 

พระเยซูไม่ทรงเพียงแต่ใชพ้ระคมัภีร์ในตอนเร่ิมตน้ค าสอนของพระองคเ์ท่านั้น แต่พระองคย์งั
ทรงใชป้ระสบการณ์ปัจจุบนัของประชาชนเป็นจุดเร่ิมตน้การสอนดว้ย เราไดส้ังเกตเห็นความจริงขอ้น้ี
แลว้คือ เม่ือมีชายหนุ่มผูห้น่ึงขอร้องใหพ้ระองคท์รงช่วยท าใหพ้ี่ชายแบ่งมรดกใหแ้ก่เขา พระองคก์็ทรง
ใชเ้ร่ืองน้ีเป็นตอนเร่ิมตน้การสอนบทเรียนเร่ืองความโลภ และพระองคท์รงใชเ้ร่ืองท่ีคนกล่าวค าต าหนิ
พระองคใ์นการคบหาสมาคมกบัพวกเก็บภาษีและคนบาปเป็นตอนเร่ิมตน้การสอนถึงเร่ืองความรักของ
พระเจา้ท่ีทรงมีต่อผูท่ี้หลงผดิไป และเร่ืองท่ีมีคนต าหนิพวกสาวกเม่ือพวกเขาเก็บรวงขา้วในวนัสะบา
โตนั้นพระองคก์ท็รงใชเ้ป็นตอนเร่ิมตน้เพื่อเนน้ถึงความหมายของวนัสะบาโต 

ในท านองเดียวกนัพระองคไ์ดท้รงรักษาชายง่อย ท่ีถูกหยอ่นลงมาจากหลงัคาเพื่อเป็นตวัอยา่ง
เนน้ถึงเร่ืองฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นการยกโทษความผิดบาป และพระองคท์รงตอบค าถามของผูท่ี้
ถามวา่เหตุใดพระองคจึ์งเสวยร่วมกบัคนเก็บภาษี ก็เพื่อแสดงใหเ้ขารู้วา่ผูท่ี้ตอ้งการรักษาคือผูท่ี้เจบ็ป่วย
ไม่ใช่ผูท่ี้ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ตวัอยา่งเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นท่ีพระคริสต์
ทรงสอน แต่ก็เพียงพอแลว้ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ พระบรมครูทรงพยายามท่ีจะสอนถึงเร่ืองความจริงทุก
โอกาส ในบางกรณีบทเรียนท่ีน่าสนใจท่ีสุดท่ีพระองคท์รงสอนก็คือบทเรียนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ี
พระองคท์รงเผชิญในขณะท่ีพระองคก์ าลงัทรงสอนอยู ่ เหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดข้ึนกบัเราผูเ้ป็นครูใน
ปัจจุบนัน้ีดว้ยก็ได ้ 

ตวัอยา่งเหล่าน้ีช่วยเราใหเ้ห็นวา่พระบรมครูท่ีแทจ้ริงไดท้รงใชส่ิ้งต่าง ๆ ใหเ้กิดความหมาย
ไม่ใช่ใชเ้ป็นตอนลงทา้ยค าสอน และตวัอยา่งเหล่าน้ีแสดงใหเ้ราเห็นวา่การสนใจในนกัเรียนนั้นส าคญั
กวา่การสนใจในหนงัสือเรียน เพราะในการพินิจพิจารณาคร้ังสุดทา้ยของเรานั้น เรารู้แลว้วา่ เราสอน
นกัเรียนไม่ใช่สอนบทเรียน กฎการเร่ิมตน้สอนนกัเรียนน้ีเปล่ียนแปลงได ้ ไม่วา่งานอะไรก็ตามถา้ท า
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อยา่งดีท่ีสุดแลว้ก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดเสมอ ครูผูห้น่ึงอาจจะเร่ิมตน้สอนดว้ยเร่ืองธรรมชาติ ดงัท่ีพระคริสต์
ไดท้รงสอนเร่ืองอุปมาเก่ียวกบัพื้นดิน, พืชท่ีไม่เป็นประโยชน์, เมล็ดผกักาดเขียว, แป้งเช้ือ, ทรัพย์
สมบติัและไข่มุก ส่ิงธรรมชาติเหล่าน้ีจะช่วยใหพ้ระองคท์รงตั้งตน้อธิบายเร่ืองอาณาจกัรสวรรค ์(มทัธิว 
13) ในปัจจุบนัน้ีครูชั้นประถมหลายคนใชว้ธีิน้ีสอนนกัเรียนของเขา 

ข. ท ำให้กระจ่ำงชัด 

พระคริสตม์กัจะทรงใชพ้ระคมัภีร์และส่ิงต่าง ๆ เพื่อใหค้  าสอนท่ีมีอยูแ่ลว้นั้นชดัเจนยิง่ข้ึนเพื่อ
ท าใหค้นเขา้ใจค าสอนนั้นแจ่มแจง้ข้ึน น่ีคือความหมายของค าวา่แสดงใหเ้ห็นภาพซ่ึงตามตวัอกัษร
แปลวา่ “ส่องสวา่ง” หรือ “ส่องแสง” พระคริสตไ์ดท้รงแสดงใหเ้ห็นความสวา่ง (ความเขา้ใจ) เร่ือง
ความจริงโดยใชก้ารส าแดง และประสบการณ์ธรรมดาในชีวติเพื่อใหพ้วกสาวกท่ีไม่เขา้ใจนั้นไดเ้ขา้
ใจความจริงอยา่งแจ่มแจง้ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นความจริงท่ีวา่ค าสอนของพระคริสตน์ั้นไดป้รากฏ
ออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัตลอดทุกยคุทุกสมยั การใชค้  าอุปมาซ่ึงเป็นเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือ
เหตุการณ์ในมโนภาพอนัมาจากโลกธรรมชาติ หรือประสบการณ์ประจ าวนันั้นไดช่้วยใหค้นเขา้ใจและ
ช่วยส่องแสงสวา่งไปยงัศีลธรรมจรรยาหรือความจริงฝ่ายจิตวิญญาณดว้ย 

ในการโตแ้ยง้ระหวา่งพระคริสต ์ และพวกยดูาห์เร่ืองวนัสะบาโตนั้นพระคริสตไ์ดท้รงอา้งถึง
การกระท าของดาวดิเพื่อแสดงใหเ้ห็นจริงตามค าท่ีพระองคต์รัสวา่มนุษยเ์ป็นใหญ่กวา่สถาบนั (ส่ิงท่ี
จดัตั้งข้ึน) พระคริสตไ์ดต้รัสวา่ “ท่าน (ดาวดิ) ไดเ้ขา้ไปในโบสถข์องพระเจา้กินขนมซ่ึงตั้งถวาย, ท่ีไม่
ควรท่านหรือพรรคพวกจะกิน, ควรแต่ปุโรหิตพวกเดียว (มทัธิว 12:4) อีกคร้ังหน่ึงพระองคไ์ดท้รง
กล่าวเพื่อใหเ้ขาเห็นความจริงในพระด ารัสของพระองคม์ากยิง่ข้ึนวา่ “ท่านทั้งหลายไม่ไดอ่้านในพระ
บญัญติัท่ีวา่พวกปุโรหิตในโบสถย์อ่มผดิวนัสะบาโตแต่ไม่มีโทษ?” (มทัธิว 12:5) ตวัอยา่งเหตุการณ์
ปัจจุบนัน้ีก็คือเม่ือพระคริสตท์รงอา้งถึงคนสิบแปดคนท่ีตอ้งตายเพราะป้อมซีโลอามไดพ้งัลง เร่ืองน้ี
พระคริสตไ์ดท้รงใชเ้พื่อเนน้ใหเ้ห็นความจ าเป็นของการสารภาพความผดิบาป พระคริสตไ์ดท้รงอา้งถึง
ธรรมชาติเพื่อจุดประสงคเ์ดียวกนัน้ี ความสวา่ง (เขา้ใจ) เพียงเล็กนอ้ยท่ีพระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นก็คือ
เม่ือพระองคท์รงอา้งค าของอิสยาห์ ขณะท่ีพระองคท์รงยนืข้ึนอ่านขอ้ความนั้นในธรรมศาลา 

“การยกตวัอยา่งอนัเหมาะสมเป็นศิลปในการสอน” วธีิน้ีช่วยในการสอนไดม้ากทีเดียว คน
ส่วนมากจะจดจ าเร่ืองราวสนุก ๆ ไดดี้กวา่เร่ืองความจริงทัว่ ๆ ไป เช่นเร่ืองระเบียบหรือสถิติหรือ
เร่ืองราวท่ีโตเ้ถียงกนั การยกตวัอยา่งของอาจารยช์าลส์ เอช.สเปอเจิส์น (Charles H. Spurgeon) บิลล่ี 
ซนัเดย ์ (Billy Sunday) ยอร์ช ดบัลิว.ทรูเอทท ์ (George W. Truett) คงจะเกิดผลประโยชน์เท่ากบัค า
เทศนาของเขา ค าสอนของเขาเปรียบเหมือนธนูปลายหยกัซ่ึงปักลึกเขา้ไปในจิตใจของผูฟั้งขณะเม่ือ
กลบัไปบา้นดว้ย ถา้ค าสอนนั้นเอาไปจากขอ้ความในพระคมัภีร์ก็จะไดผ้ลดียิง่ข้ึนเพราะคนส่วนมาก
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คุน้เคยกบัพระคมัภีร์และเคารพพระคมัภีร์มาก ไม่มีเคร่ืองใชส่ิ้งใดดีเท่ากบัพระคมัภีร์เดิมและพระ
คมัภีร์ใหม่ ครูทุกคนจะไดรั้บผลส าเร็จในการสอนเป็นอยา่งดี ถา้เขาจะน าค าสอนในพระคมัภีร์มาแสดง
ใหน้กัเรียนเห็นภาพเช่นเดียวกบัการสอนประวติัศาสตร์, ชีวประวติั, นิยาย, ธรรมชาติและเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ค. เพือ่เน้นค ำสอนของพระองค์ 

นอกจากพระบรมครูจะทรงใชพ้ระคมัภีร์ในการเร่ิมตน้สอนและท าใหป้ระชาชนเขา้ใจค าสอน
ของพระองคอ์ยา่งชดัเจนแลว้ พระองคย์งัทรงใชพ้ระคมัภีร์เพื่อเนน้ค าสอนของพระองคอี์กดว้ย ในการ
สอนพระองคท์รงใชพ้ระคมัภีร์เป็นขอ้อา้งมากกวา่เป็นต ารา เม่ือพระเยซูทรงสอนพระองคท์รงอา้ง
ขอ้ความในพระคมัภีร์ เช่นเดียวกบันกัพดูหรือนกัเรียนอา้งขอ้ความจากหนงัสือ ๆ ในค าพดูหรือ
ขอ้เขียนของเขาตามธรรมดาการอา้งค าพยานของผูอ่ื้นนั้น เพิ่มน ้าหนกัค าพดูของผูพ้ดูไดม้ากถา้หาก
นกัเรียนเขา้ใจวา่ค าพยานเล่านั้นเป็นค าพูดของใคร เราอาจจะกล่าวไดว้า่เพราะวา่หนงัสือพระคมัภีร์เป็น
หนงัสือท่ีคนทัว่ไปเคารพ การอา้งขอ้ความในพระคมัภีร์จึงไดรั้บผลดีมากในการสอน แมแ้ต่นกั
กฎหมาย และนกัการเมืองก็รู้ถึงความจริงขอ้น้ีและไดอ้า้งถึงขอ้ความพระคมัภีร์ในห้องพิพากษาและใน
การเผยแพร่โฆษณา (ต่อสู้) ของเขา “ใหเ้ป็นพยานสองสามปาก, เพื่อทุกค าจะเป็นหลกัฐานได”้ (มทัธิว 
18:16) น่ีแสดงให้เห็นคุณประโยชน์ของการยกค าอุปมา 

ตวัอยา่งอีกอนัหน่ึงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ พระคริสตท์รงอา้งขอ้ความจากในหนงัสืออิสยาห์ก็คือ
เม่ือพระองคไ์ดท้รงขบัไล่พวกพอ่คา้ออกไปจากโบสถน์ั้นพระองคไ์ดต้รัสวา่ “มีค  าเขียนไวว้า่, โบสถ์
ของเราเรียกวา่เป็นท่ีอธิษฐานออ้นวอน, แต่เจา้ทั้งหลายมากระท าใหเ้ป็นถ ้าของพวกโจร” (มทัธิว 
21:13) ในตอนจบค าอุปมาเร่ืองตน้องุ่นและกสิกรพระองคไ์ดท้รงยกค ามาอา้งวา่ “ท่านทั้งหลายยงั
ไม่ไดอ่้านในพระคมัภีร์หรือซ่ึงวา่, ศิลาท่ีช่างก่อไดเ้สือกไสไปเสียยงัประกอบเขา้เป็นหวัมุมได”้ (มาระ
โก 12:10) เม่ือพระองคท์รงย  ้าถึงเร่ืองท่ีวา่การเสด็จมาของพระองคจ์ะท าใหเ้กิดการแบ่งแยก
เช่นเดียวกบัท าให้เกิดสันติสุขนั้นพระองคต์รัสวา่ “ผูท่ี้วางใจในเรา แม่น ้าประกอบดว้ยชีวติจะไหลออก
จากภายในผูน้ั้นเหมือนไดมี้ค าเขียนไวแ้ลว้” (ยอห์น 7:38) พระด ารัสท่ีพระคริสตท์รงอธิบายใหช้าย
สองคนฟังขณะท่ีเดินทางไปยงัต าบลเอม็มาอูนั้นมีรากฐานมาจากขอ้ความในพระคมัภีร์ตอนน้ี ความ
จริงนั้นมีตวัอยา่งมากหลายทีเดียวท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระคริสตไ์ดท้รงใชพ้ระคมัภีร์เพื่อเนน้ใหค้นเขา้ใจ
พระองคแ์ละค าสอนของพระองคอ์ยา่งชดัเจน  

บางคร้ังเม่ือพระคริสตจ์ะทรงย  ้าค  าสอนขอ้ใด พระองคก์็ไดท้รงอา้งถึงพระคมัภีร์เป็นค าขาด
สุดทา้ยซ่ึงมีฤทธ์ิอ านาจ พระองคท์รงใชข้อ้ความในพระคมัภีร์เหมือนกบันกักฎหมายใชค้  าตดัสินของ
ศาลหรือกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญแน่นอน ขอ้ความท่ีพระคริสตท์รงอา้งนั้นไม่ใช่ขอ้ความท่ีพระองค์
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ทรงใชต้ามอ าเภอใจ แต่พระองคท์รงใชต้ามมูลฐานแห่งความจริงอนัไม่เปล่ียนแปลง ตวัอยา่งท่ีดีซ่ึงท า
ใหพ้วกวพิากษว์จิารณ์สงบปากค าของเขาก็คือ ขอ้ความในพระคมัภีร์ซ่ึงพระคริสตท์รงอา้ง (มทัธิว 
22:41-45) ในวนันั้นพระองคต์รัสถามพวกฟาริสีวา่ “พวกท่านเห็นวา่เราเป็นใคร?” พวกเขาตอบวา่
พระองคท์รงเป็นบุตรของดาวดิ พระองคไ์ดท้รงพิสูจน์ใหเ้ขาเห็นวา่พระองคท์รงเป็นยิง่กวา่นั้นอีกคือ 
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ เพราะวา่ดาวดิเรียกพระเมสิยาห์ (พระคริสต)์ วา่พระเจา้ 

เม่ือพระคริสตท์รงถูกมารล่อลวงใหก้ระโดดจากหลงัคาโบสถแ์ละใหร้้องขอพระเจา้ใหท้รงรับ
ประคองพระองคไ์วน้ั้น พระองคไ์ดต้รัสวา่ “ยงัมีค าเขียนไวอี้กวา่, อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของตน” (มทัธิว 4:7,เฉลยธรรมบญัญญั 6:16) และเม่ือพระองคท์รงถูกทดลองให้กราบไหวซ้าตาน
พระองคก์็ตรัสวา่ “จงกราบไหวพ้ระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของตน และปฏิบติัพระองคผ์ูเ้ดียว” (มทัธิว 4:10) 
ในท านองเดียวกนัพระองคไ์ดท้รงอา้งถึงกฎของโมเสสเป็นค าท่ีมีอ านาจสุดทา้ย เม่ือพวกฟาริสีทูลถาม
พระองคว์า่ “ถา้ชายจะหยา่ภรรยาของตนเพราะเหตุต่าง ๆ เป็นการถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่” 
พระองคท์รงตอบปัญหาน้ีโดยอา้งถึงกฎของโมเสสซ่ึงส าคญักวา่ความเห็นของพวกฟาริสีซ่ึงหา้มไม่ให้
ทิ้งสามีภรรยาของตน (มทัธิว 19:3-6, ปฐมกาล 1:27,2:23-24) ไม่มีอะไรส่งเสริมค าสอนของเรามาก
เท่ากบัการอา้งถึง “ค าสอนและค าพยาน” เลย (อิสยาห์ 8:20). 
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บทที ่5 ค ำถำม 

1. “ตน้เหตุ” (มูลราก) ท่ีพระเยซูทรงใชห้มายความวา่อยา่งไร? 
2. พระเยซูทรงใชต้น้เหตุ (มูลราก) อะไรในการสอนของพระองค?์ 
3. พระเยซูทรงใชพ้ระคมัภีร์เป็น “ตน้เหตุ” (มูลราก) ของส่ิงต่าง ๆ ในการสอนของพระองค์

อยา่งไร? 
4. จงยกตวัอยา่งการสอนของพระเยซูท่ีอา้งถึงธรรมชาติ 
5. ท่านรู้ไหมวา่ท าไมพระเยซูจึงทรงกล่าวถึงธรรมชาติหลายคร้ังหลายหนในค าสอนของ

พระองค?์ 
6. นอกจากพระคมัภีร์แลว้มีอะไรอีกท่ีเป็นตน้เหตุ (มูลราก) ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีใหป้ระโยชน์ใน

การสอนมาก? (จงอธิบายเหตุผลสนบัสนุนค าตอบของท่าน) 
7. จงอธิบายขอ้พระคมัภีร์ใน ลูกา 13:1-5 ในความหมายท่ีเป็นตน้เหตุ (มูลราก) ส่ิงต่าง ๆ ท่ี

พระเยซูไดท้รงใช ้ (พระคมัภีร์ตอนน้ีเป็นตน้เหตุชนิดไหนบา้ง? ท าไมพระเยซูจึงทรงกล่าวใหเ้ห็นภาพ
เช่นนั้น?) 

8. หลกัสูตรของโรงเรียนรววีารศึกษามีแต่ต าราเรียนหรือมีเพียงแต่หนงัสือท่ีระบุไวใ้หเ้รียน
เท่านั้นใช่หรือไม่? จงอธิบาย 

9. ท าไมครูจึงควรใชต้น้เหตุ (มูลราก) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีน่าจะเกิดประโยชน์แก่นกัเรียน? 
10. มีอะไรบา้งท่ีช่วยพระเยซูใหท้  าการสอนไดเ้ป็นอยา่งดียิง่? 
11. ในค าอุปมาของพระเยซูนั้นพระองคท์รงใชห้ลกัอะไรในการสอน? 
12. ท าไมเราจึงควรพยายามสอนดว้ยค ากล่าวท่ีหนกัแน่น 
13. จงอธิบายพระด ารัสอนัมีแก่นสารของพระคริสตม์าหลาย ๆ ขอ้ 
14. “ถอ้ยค าเปรียบเทียบ” หมายความวา่อะไร? 
15. ถอ้ยค าเปรียบเทียบอนัส าคญัท่ีสุดของพระเยซูคืออะไร? 
16. จงอธิบายถึงวธีิใชส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีพระเยซูไดท้รงใชซ่ึ้งเราไดถ้กเถียงกนั 
17. จงเตรียมและเขียนบทเรียนของโรงเรียนรววีารศึกษาซ่ึงรวมทั้งการสอนส่ิงต่าง ๆ สามชนิด

ท่ีเราไดเ้รียนมาแลว้ในบทน้ีดว้ย 
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บทที ่6 รำยกำรสอนบทเรียน 

ในการสอนนั้นพระเยซูไม่ทรงมีวธีิท่ีแน่นอนตายตวั พระองคไ์ม่ไดท้รงก าหนดการสอนเป็น
ประจ าวนั และไม่ทรงยดึถือระบบการใด ๆ ทั้งส้ิน พระองคท์รงเป็นผูเ้ช่ียวชาญน าวิธีการสอนมาใช ้
พระองคท์รงเป็นพระบรมครูผูท้รงใชว้ธีิการสอนต่าง ๆ ตามสถานการณ์ท่ีพระองคท์รงเผชิญ ตาม
ความคิดท่ีอยูใ่นจิตใจของพระองคแ์ละตามแต่ความเหมาะสมในวธีิท่ีพระองคจ์ะทรงใช ้ พระองคท์รง
ใชว้ธีิการสอนท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสถานกาณ์ในขณะนั้น ๆ ตวัอยา่งการสอนของพระคริสตท่ี์คลา้ย
กบัวธีิสอนท่ีครูอาจารยเ์นน้ในมหาวทิยาลยัในทุกวนัน้ีก็คือ การสอนหญิงชาติสะมาเรียท่ีบ่อน ้าของยา
โคบ เร่ืองน้ีมีผูอ้า้งถึงบ่อย ๆ และเป็นเร่ืองท่ีคุน้หูผูฟั้งมาก ต่อไปน้ีเราจะใชเ้ร่ืองน้ีเป็นตวัอยา่งเพื่อ
กล่าวถึงวธีิการสอนทีละคัน่ ๆ แต่เราจงเขา้ใจวา่เร่ืองน้ีมีหลกัซ่ึงจ าเป็นหลายขอ้ จึงนบัวา่เป็นการช้ี
แนวทางมากกวา่ท่ีจะเป็นวธีิการสอนท่ีเด็ดขาดตายตวั 

1. อำรัมภบท 

เป็นท่ีประจกัษแ์จง้แลว้วา่การสอนทุกชนิดจะตอ้งมีการตั้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เราจะตอ้งตั้ง
ตน้ตอนหน่ึง ในบางกรณีการตั้งตน้น้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดทีเดียวในวธีิการสอน ความส าเร็จผลหรือ
ความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัประโยคแรกท่ีตั้งตน้สอนเป็นส่วนใหญ่ หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็สองสามประโยค
แรกท่ีเร่ิมสอน ถา้ครูไม่สามารถสอนนกัเรียนใหมี้ความตั้งใจและสนใจฟังในตอนแรกได ้นกัเรียนก็จะ
ไม่สนใจและตั้งใจฟังค าสอนของครูเลยตลอดไป ฉะนั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือครูควรจะพิจารณาดู
อารัมภบทของตนอยา่งละเอียดรอบคอบ ท่ีจริงครูบางคนก็ไดใ้ชเ้วลาเตรียมอารัมภบทมากกวา่
เตรียมการสอนบทเรียนเหมือนกนั 

ก. อำรัมภบทหมำยควำมว่ำอะไร 

อารัมภบทหรือการตั้งตน้บทเรียนนั้นเป็นการท าใหผู้ฟั้งตั้งใจฟังและเป็นการน าหวัขอ้เร่ืองแก่
ผูฟั้งในวนันั้น การเรียนจะเร่ิมตน้ไม่ได ้จนกวา่จะไดเ้รียกความสนใจจากนกัเรียนมาไดก่้อน ครูจะสอน
โดยท่ีนกัเรียนไม่มีความตั้งใจเรียนไม่ไดห้รือจะสอนขืนความตั้งใจของนกัเรียนก็ไม่ได ้ การสอนเช่นน้ี
เปรียบเหมือนกบัการลากรถท่ีไม่มีเคร่ืองขบัเล่ือนหรือลากรถทั้ง ๆ ท่ีเขา้เกียร์อยู ่ หรือถา้จะเปรียบกบั
ส่ิงอ่ืน ๆ ก็คือเหมือนกบัหวัรถจกัรท่ีวิง่ไปโดยไม่มีรถพว่งติดไปดว้ย ถา้ครูยงัดึงความสนใจของ
นกัเรียนมาไม่ไดก้็ไม่เป็นประโยชน์ท่ีจะสอนต่อไปครูควรจะเร่ิมตน้สอนใหม่อีกทีหน่ึง ส่ิงส าคญัท่ีสุด
ของอารัมภบทก็คือการดึงความสนใจของนกัเรียนและเพื่อใหเ้ขาคิดถึงเร่ืองบทเรียนท่ีครูจะสอน 



 71 

วธีิท่ีครูจะท าใหน้กัเรียนสนใจนั้นก็คือ ครูจะตอ้งกล่าวถึงส่ิงท่ีนกัเรียนมกัจะคิดถึงหรืออีกนยั
หน่ึง ครูจะตอ้งสอนตามจิตใจของนกัเรียน อาจารยเ์อ็ดเวิร์ด ล่ี แพล (Edward Leigh Pell) ไดก้ล่าวไว้
อยา่งน่าฟังวา่ “ความแตกต่างระหวา่งครูผูช้  านาญและครูใหม่นั้นอะไรก็ไม่เห็นชดัเท่ากบัตอนเร่ิมตน้
สอนหา้นาทีแรก คือครูใหม่จะดูท่ีบทเรียนก่อนส่วนครูผูช้  านาญนั้นจะดูท่ีนกัเรียนก่อน” (1) หรือกล่าว
อีกอยา่งหน่ึงก็คือครูผูช้  านาญนั้นคน้หาส่ิงท่ีนกัเรียนคิดถึงเสียก่อน แลว้จึงเร่ิมตน้สอนดว้ยส่ิงท่ีนกัเรียน
คิดถึงนั้น ดงัท่ีท่านแปตเตอร์สัน ดูบวัส์ (Patterson DuBois) ไดก้ล่าววา่ “ความคิดเป็นป้อมปราการท่ีจะ
ยดึไวโ้ดยการแอบยดึหรือโดยการจู่โจมไม่ได ้ แต่มีทางธรรมชาติท่ีจะเขา้ยดึได ้ และมีประตูท่ีจะเขา้ได้
โดยง่าย ส่ิงนั้นก็คือประสบการณ์หรือส่ิงท่ีส าคญัในชีวติของนกัเรียน” (2) ดว้ยวธีิน้ีครูและนกัเรียนจะ
เร่ิมตน้คิดถึงส่ิงท่ีทั้งสองฝ่ายมีความเขา้ใจ 

เร่ืองน้ีอาจพดูไดอ้ยา่งดีวา่การใชถ้อ้ยค าส านวนตลกคะนองนั้น ดึงความสนใจจากนกัเรียนได้
เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น การสั่งนกัเรียนใหฟั้ง การทุบโตะ๊ และท าบางส่ิงท่ีผดิปกติเหล่าน้ีอาจจะท าให้
นกัเรียนสนใจในส่ิงอ่ืนไม่สนใจในบทเรียน วธีิน้ีอาจจะปลุกความตั้งใจข้ึนมาไดป้ระเด๋ียวเดียวแลว้อาจ
เตลิดออกไปใหญ่ต่อไปอีกก็ได ้ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้กบัความคิดอาจท าให้นกัเรียนคิดถึงส่ิงท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบับทเรียนเลย ในท านองเดียวกนัครูควรระวงัในการท่ีจะเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจแต่ไม่เก่ียวขอ้ง
กบับทเรียน เช่น การเล่าเร่ืองเคร่ืองบิน ฟุตบอล สมยันิยมและการเมืองเพื่อดึงความสนใจของนกัเรียน 
เพราะการเล่าเร่ืองเหล่านั้นจะท าใหน้กัเรียนใจเขวคิดไปถึงส่ิงเหล่านั้น และจะเรียกใหก้ลบัมาสนใจกบั
บทเรียนไดย้ากมาก เปรียบเหมือนกบัลากรถท่ีไถลออกไปนอกทางใหห้นักลบัมายงัถนนใหญ่อีก
ฉะนั้น 

วธีิท่ีจะท าใหน้กัเรียนสนใจก็คือกล่าวถึงส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจตามปกติหรือส่ิงท่ีอยูใ่นบทเรียนท่ี
น่าสนใจ หรือส่ิงท่ีน่าสนใจบางอยา่งในบทเรียนนั้นเองอาจน าความคิดของนกัเรียนใหม้าสู่บทเรียนได ้
ความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้ของนกัเรียนเป็นส่ิงส าคญั เพราะวา่ถา้เราท าให้นกัเรียนเกิดความ
อยากรู้และความกระตือรือร้นก็น่าจะท าใหเ้ขามีความสนใจในบทเรียน จริงอยู ่ ความสนใจของครูใน
เร่ืองท่ีครูจะสอนก็มีอิทธิพลในการดึงความสนใจของนกัเรียนเหมือนกนั ท่านไวเกิล (Weigel) กล่าววา่ 
“ถา้เราไม่อาจน านกัเรียนให้สนใจ ในบทเรียนไดเ้ราก็ลม้เหลว ปัญหาของเราไม่ใช่การท าใหบ้ทเรียน
เป็นท่ีสนใจแก่นกัเรียนดว้ยกลวธีิหรือโดยการเพิ่มเร่ืองราวเขา้ในบทเรียนหรือเร่ืองสนุกอ่ืน ๆ ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นส่ิงนอกเร่ืองนอกราว เราควรจะน าส่ิงท่ีน่าสนใจของบทเรียนแต่ละบทออกมาแสดงแก่
นกัเรียน” (3) ครูอาจจะเร่ิมตน้สอนโดยใชส่ิ้งท่ีนกัเรียนสนใจหรือเร่ิมตน้สอนดว้ยปัญหาอนัเก่ียวขอ้ง
กบัความสนใจของนกัเรียนก็ได ้แลว้ก็สอนถึงส่ิงอ่ืน ๆ ในบทเรียนซ่ึงอาจจะช่วยแกไ้ขปัญหานั้น ๆ 
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ส่ิงเหล่าน้ีหมายความวา่เราจ าเป็นตอ้งเร่ิมสอนตามความตอ้งการ หรือความปรารถนาท่ีอยู่
ภายในลึก ๆ ของนกัเรียน เพราะวา่ “ครูจะยนือยูแ่ต่ไกล ๆ และจะโยนความรู้ใหน้กัเรียนไม่ได”้ ความ
ตอ้งการของนกัเรียนเกิดจากสัญชาติญาณแต่ก าเนิด สัญชาติญาณอยา่งหน่ึงของมนุษยก์็คือความ
ปรารถนาท่ีจะป้องกนัตวัเอง ด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยความปลอดภยัและมีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบายในโลก
น้ีและโลกหนา้สัญชาติญาณอีกอยา่งหน่ึงก็คือมีความปราถรนาท่ีจะสัมพนัธ์กบัคนต่างเพศ ความ
ปรารถนาหรือความตอ้งการเหล่าน้ีคือ ความรู้สึกตอ้งการรักษาตวัเองใหป้ลอดภยัทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต ความปรารถนาอีกอยา่งหน่ึง ก็คือมีความรู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะด าเนินการไปจนถึงท่ีสุดแลว้
เผยแพร่ใหค้นทั้งชาติรู้ ความปรารถนาท่ีจะไดอ้ านาจและการบงัคบับญัชาผูอ่ื้นก็เป็นการกระตุน้ท่ีแรง
มากเช่นเดียวกนั ความปรารถนาท่ีส าคญัยิง่ก็คือความปรารถนาท่ีจะมีไมตรีจิตในสังคมและเพื่อใหต้น
เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในสังคม ปัญหาของชีวติเกิดจากสัญชาติญาณของมนุษย ์ และเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่
ในการด าเนินชีวิต ถา้ครูสอนตามความปรารถนาหรือความตอ้งการของนกัเรียนเม่ือใด เม่ือนั้นความ
สนใจและความตั้งใจของนกัเรียนก็จะถูกปลุกข้ึนมาได.้ 

ถา้เราอยากสอนตามสัญชาตญาณของนกัเรียนของเรา ๆ จะตอ้งมีความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ในชีวติ
ของนกัเรียน เช่นประสบการณ์ งานอดิเรกและปัญหาต่าง ๆ ในชีวติของเขา ครูอาจจะรู้ชีวติของ
นกัเรียนภายในบา้น การศึกษาท่ีโรงเรียนสามญัและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของเขาขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียนนั้น 
ๆ กิจการงานอาชีพและปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหาทางธรรมและทางศาสนาของเขา ครูควรจะศึกษาชีวติ
ของมนุษยแ์ต่ละคนจากหนงัสือต่าง ๆ จากการสังเกตและจากค าใหก้ารหรือค าพยานส่วนตวั นัน่แหละ
ครูจึงจะเร่ิมลงมือสอนและท าใหน้กัเรียนเกิดความสนใจไดแ้ลว้ก็น าเขามาสู่บทเรียนรวีวารศึกษา ครู
ควรจะเร่ิมตน้สอนบทเรียนตามความเป็นอยูข่องนกัเรียน แลว้สอนถึงหลกัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ของนกัเรียน การท าอยา่งน้ีจะท าใหน้กัเรียนสนใจในบทเรียน และครูก็จะรู้ถึงจุดท่ีนกัเรียนตอ้งการ 

ข.ตัวอย่ำงจำกพระเยซู 

พระบรมครูทรงสามารถดึงความสนใจของพวกสาวก แมว้า่พระคริสตจ์ะทรง สอนมิตร สหาย
หรือศตัรูพระองคก์็ทรงสามารถดึงความสนใจของเขาได ้ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดก็คือเม่ือพระองคท์รงสนทนา
กบัหญิงชาติสะมาเรียคนหน่ึงท่ีบ่อน ้ายาโคบ (ยอห์น 4:1-7) การสอนหญิงชาติสะมาเรียน้ียากมาก 
เพราะวา่พระองคท์รงเผชิญกบัอุปสรรคเกือบทุกอยา่งซ่ึงขดัขวางไม่ยอมใหพ้ระองคท์รงสอนได ้ คือใน
วนันั้นเป็นเวลาเท่ียง อากาศร้อนมาก พระคริสตไ์ดเ้สด็จด าเนินมาไกลมากแลว้ พระองคท์รงรู้สึก
เหน่ือย,ร้อน,กระหายน ้าและทรงอยากเสวยอาหาร สุขภาพของพระองคอ่์อนแอ ในเวลานั้นหญิงชาว
สะมาเรียคนหน่ึงวิง่มาท่ีบ่อน ้ าเพื่อใชถ้งัน ้าตกัน ้าและนางก็รู้สึกร้อนเหมือนกนั นางคงไม่เตม็ใจจะฟัง
ค าสอนของพระคริสต ์ ทั้งสองฝ่ายเป็นคนแปลกหนา้กนั คนทั้งสองผดิกนัมากในดา้นความชอบธรรม 
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พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้ปราศจากความผดิบาป แต่หญิงคนนั้นเป็นคนชัว่ร้าย พระคริสตท์รงเป็นผูช้าย และ 
หญิงนั้นเป็นผูห้ญิงซ่ึงเป็นอุปสรรคในการสมาคมกนัของประเทศตะวนัออก พระองคท์รงเป็นชาวยู
ดาห์และหญิงนั้นเป็นชาวสะมาเรีย สองชาติน้ีมีความรังเกียจซ่ึงกนัและกนั ในการอภิปรายเหตุการณ์น้ี
อาจารย ์บี.ดบัลิว.สปิลแมน (B.W. Spilman) กล่าววา่ “สุนขัและแมวเกลียดกนัฉนัใด ชาวยดูาห์และชาว
สะมาเรียก็เกลียดกนัฉนันั้น” (4) 

ฉะนั้นดูเหมือนกบับุคคลทั้งสองไม่น่าจะเก่ียวขอ้งกนัได ้ ถึงอยา่งไรก็ดี พระองคท์รงขจดัอุป
สรรคเ์หล่าน้ีดว้ยค าน าอนัง่าย ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยคื์อพระองคท์รงขอน ้าจากหญิง
นั้น ผูห้ญิงซ่ึงมีความรังเกียจเป็นคนบาป เป็นคนแปลกหนา้และเป็นเพศตรงขา้มไม่สามารถปฏิเสธ
พระองคไ์ด ้ ตวัอยา่งท่ีเห็นชดัท่ีสุดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็คือ ภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงของการสงครามท่ีเมือง
แอตแลนตาในภาพน้ีเขียนเป็นรูปทหารคนหน่ึงก าลงัใหอ้าหารแก่ศตัรูท่ีบาดเจบ็คนหน่ึงเม่ือค าขอของ
พระคริสตซ่ึ์งไม่เก่ียวกบัความรังเกียจระหวา่งชาติ ดึงความสนใจของหญิงนั้นไดแ้ลว้ก็เป็นการง่ายท่ี
พระองคจ์ะทรงสอนนางถึงเร่ืองน ้าท่ีประกอบดว้ยชีวติ หลงัจากนั้นพระองคไ์ดท้รงสั่งสอนหญิงคนนั้น
ถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงปรารถนาท่ีจะสอนนาง 

ตลอดชีวิตการงานของพระคริสตเ์ราพบตวัอยา่งการเร่ิมตน้สอนคลา้ย ๆ อยา่งน้ีหลายเร่ือง เม่ือ
พระคริสตท์รงสอนพระองคท์รงเร่ิมตน้สอนโดยทรงกล่าวถึงส่ิงท่ีผูฟั้งมีความสนใจ เช่น อาชีพ ปัญหา 
และความตอ้งการต่าง ๆ ของมนุษย ์ ในค าสอนบนภูเขา พระองคท์รงแสดงความยนิดีแก่ผูหิ้วกระหาย 
คนทุกขโ์ศกและคนขดัสน พระองคท์รงรับรองพวกเหล่านั้นวา่ พวกเขาจะไดรั้บพระพรเป็นพิเศษใน
อาณาจกัรของพระเจา้ (มทัธิว 5:3-9) ในวนัสุดทา้ยของการเล้ียงปัสกาพระองคต์รัสแก่คนเป็นอนัมากวา่ 
“ถา้ผูใ้ดกระหายใหผู้น้ั้นมาหาเราและด่ืม” (น ้าท่ีประกอบดว้ยชีวติ) (ยอห์น 7:37) พระองคท์รงอา้งถึง
ค าสอนของโมเสสบ่อย ๆ ซ่ึงชาวยดูาห์เคารพนบัถืออยา่งมากน่ีเป็นวธีิเร่ิมตน้สอนถึงขอ้เทจ็จริงซ่ึง
พระองคท์รงปรารถนาสอน เม่ือพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีวพิากษว์จิารณ์พระองค ์ พระองคไ์ดท้รง
เร่ิมตน้สอนเขาโดยกล่าวถึงความรู้สึกในการวพิากษว์จิารณ์ของเขา พระองคไ์ดท้รงเขา้สมาคม ไดเ้สวย
อาหารกบัคนเก็บภาษีและคนบาปเพื่อใหมี้ความสนิทสนมกบัพวกน้ีมากข้ึน แมแ้ต่การมหศัจรรยข์อง
พระองคก์็เป็นเคร่ืองช่วยในการเร่ิมตน้สอนขอ้เทจ็จริงอนัส าคญัของพระองคเ์ช่นเดียวกนั ดูเหมือนวา่
คนเป็นจ านวนมากไดติ้ดตามพระองคไ์ปเพราะเหตุวา่พวกเขาเคยสัมพนัธ์กบัพระองคม์าก่อนแลว้ 

ไม่วา่พระองคจ์ะทรงใชว้ธีิใด ๆ ในการสอน ส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือพระองคท์รงสามารถดึงความ
สนใจของผูฟั้งได ้พระองคท์รงดึงความสนใจของผูฟั้งโดยการตอบค าถามของผูฟั้งหรือกล่าวถึงส่ิงของ
หรือขอ้ความต่าง ๆ หรือเล่าเร่ืองใหเ้ขาฟัง เพราะเหตุท่ีพระองคท์รงรู้วา่มีอะไรอยูใ่นความนึกคิดของ
คน พระองคจึ์งทรงสามารถดึงความสนใจของคนไดเ้ร็วกวา่และง่ายกวา่ครูอ่ืน ๆ ในสมยัน้ี การดึง
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ความสนใจของนกัเรียนก็เป็นงานประการแรกของเราเช่นเดียวกบัของพระคริสตถ์า้เราอยากเป็นครูท่ีดี
เหมือนกบัพระองค ์

2. กำรบรรยำยค ำสอน 

ถึงแมว้า่ครูจะหนัความนึกคิดจิตใจของนกัเรียนมาอยูท่ี่บทเรียนไดแ้ลว้ ครูก็ยงัมีงานใหญ่รออยู่
เบ้ืองหนา้ การดึงความสนใจและความตั้งใจของนกัเรียน และการสอนใหน้กัเรียนเห็นความจริงนั้น
เป็นการงานท่ียิง่ใหญ่จริง ๆ ครูจะตอ้งเล่า, ช้ีแจงและอธิบายบทเรียนใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ ครู
จะตอ้งน าบทเรียนนั้นมาเป็นประโยชน์ในชีวิต ครูจะตอ้งน าความจริงมาช้ีแจงแก่นกัเรียนใหเ้ขาคิดได้
อยา่งตลอดปลอดโปร่งและรู้ถึงความจริงอยา่งถ่องแท ้ และครูจะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงหลกั
ส าคญัและความหมายดว้ย ครูจ าเป็นตอ้งท าใหค้วามนึกคิดของนกัเรียนยดึอยูแ่ต่ในปัญหาบทเรียน
จนกระทัง่ครูไดก้ระท าการสอนเสร็จส้ินลง 

ก. สำระส ำคญัในกำรบรรยำยค ำสอน 

หลกัของการสอนบทเรียนให้ไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ีก็คือ การเขา้ใจกฎเกณฑ์อนัเป็นหลกัของ
การศึกษา กฎเกณฑอ์นัเป็นหลกัของการศึกษากล่าวไดว้า่เป็นกฎเกณฑข์องการพร้อมท่ีจะเรียน การ
ฝึกฝนและผลท่ีเกิดข้ึน กฎเกณฑพ์ร้อมท่ีจะเรียนนั้นไดก้ล่าวมาแลว้ ถา้นกัเรียนพร้อมท่ีจะเรียนก็จะน า
ความพอใจมาสู่จิตใจของนกัเรียน ถา้ครูเองไม่เตม็ใจสอนนกัเรียนก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย ดงันั้นเราจึง
จ าเป็นตอ้งใชว้ธีิสอนให้เหมาะกบันกัเรียน กฎเกณฑข์องการฝึกฝนถือวา่ถา้ครูใหน้กัเรียนฝึกหดัท าส่ิง
หน่ึงส่ิงใดหลาย ๆ คร้ังก็จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมาก เรายิง่ท  าส่ิงใดบ่อยก็ดูเหมือนวา่จะท าใหส่ิ้ง
นั้นเกิดเป็นนิสัยของเรามากข้ึน เวน้เสียแต่วา่จะมีอุปสรรคขดัขวางเรา ขอ้เนน้สมยัโบราณกล่าววา่การ
ท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ นั้นจะก่อใหเ้กิดเป็นนิสัย กฎเกณฑผ์ลท่ีเกิดข้ึนก็คือเม่ือผลท่ีเกิดจากการฝึกฝนนั้นเป็น
ท่ีพอใจของเรา เราก็ท าซ ้ า ๆ อีก และเม่ือเราบงัเกิดความเบ่ือหน่ายร าคาญก็หยดุเสียฉะนั้นการสอนของ
เราจึงควรจะเป็นไปตามความตอ้งการของชีวิตนกัเรียน 

หลกัเหล่าน้ีควรจะน ามาใชใ้นการเตรียมรายการ และสอนบทเรียนเราจะตอ้งระลึกไวเ้สมอถึง
ความแตกต่างระหวา่ง การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรียนแก่นกัเรียนและการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนคิด 
การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรียนก็คือ เราสอนความคิดเห็นของเราใหแ้ก่นกัเรียนและนกัเรียนก็รับ
ความคิดเห็นนั้นของเราไวโ้ดยเขาไม่มีส่วนใชค้วามคิดของเขาเองเลย ส่วนการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนคิด
นั้นช่วยใหน้กัเรียนคิดคน้หาความจริงดว้ยตวัของเขาเอง วธีิแรกคือการถ่ายทอดบทเรียนแก่นกัเรียนนั้น 
เป็นวธีิท่ีก่อใหเ้กิดผูต้าม วธีิท่ีสองเป็นวธีิท่ีก่อให้เกิดผูน้ า 
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ก่อนท่ีจะเร่ิมสอนบทเรียนครูควรเตรียมรายการสอนอยา่งละเอียดรอบคอบเสียก่อน ส่ิงส าคญั
ก็คือจะตอ้งคน้หาดูความหมายในพระคมัภีร์ตอนท่ีตอ้งการใชส้อนเสียก่อน และในการเตรียมการสอน
นั้นส่ิงแรกท่ีครูจะตอ้งท าก็คือเลือกความจริง อนัเป็นหลกัส าคญัท่ีเราจะใชส้อนเสียก่อน หมายความวา่
ก่อนจะเร่ิมการสอนตอ้งเลือกขอ้เทจ็จริงท่ีเราอยากสอนนกัเรียนเสียก่อน ถา้ครูสามารถสอนบทเรียน
โดยเนน้ขอ้เทจ็จริงเพียงขอ้เดียวก็จะดีมาก เช่นเร่ืองนกักฎหมายหนุ่มผูร้ ่ ารวยเป็นตน้ ถึงอยา่งไรก็ดีมี
บางกรณีท่ีเราตอ้งเนน้ขอ้เทจ็จริงหลายขอ้ เช่นในหลกัส าคญัเก่ียวกบัความสุขเป็นตน้ 

การเตรียมการสอนอยา่งละเอียดจะท าใหค้  าสอนของเราเนน้ส่ิงส าคญัตรงตามจุดท่ีเราตอ้งการ 
และท าใหเ้รามีจุดมุ่งหมายอนัแจ่มแจง้ชดัเจน บทเรียนท่ีเราสอนอยูน้ี่ควรเป็นส่วนหน่ึงหรือเก่ียวขอ้ง
กบับทเรียนอ่ืน ๆ ท่ีเราไดส้อนแลว้และท่ีเราจะสอนต่อไปในอนาคต ถา้เรามีหนงัสือคู่มือในการสอน
บทเรียนของเราก็จะช่วยเราและนกัเรียนใหบ้รรลุถึงจุดประสงคอ์นัส าคญัท่ีสุดในหนงัสือเล่มนั้น หรือ
กล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่เม่ือเราจะเลือกขอ้เทจ็จริงท่ีเราควรเนน้ทุกอาทิตยเ์ราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความเป็นอยู่
ของมนุษยใ์นปัจจุบนัและความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคนท่ีเราจะสอนเสียก่อน น่ีแหละ เป็นส่ิงท่ี
เราจ าเป็นตอ้งท าถา้เราปรารถนาจะสอนนกัเรียนแทนท่ีปรารถนาจะสอนบทเรียน 

ปัญหาอนัส าคญัอีกขอ้หน่ึงคือ การกล่าวถึงบทเรียนในทางท่ีท าใหน้กัเรียนสนใจและเกิดความ
เขา้ใจระหวา่งนกัเรียนและครู และโดยการสอนถึงความจริงอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้และประทบัใจ พดู
เช่นน้ีง่ายแต่ท าไดย้ากมาก แต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท า ถา้ครูอยากใหค้  าสอนของเขาเกิดผลประโยชน์
ครูจ าตอ้งเขา้ใจบทเรียนเป็นอยา่งดี และมีความสนใจอนัแทจ้ริงในนกัเรียนและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทเรียนและความตอ้งการของนกัเรียน ถา้ครูไม่สนใจในการสอนนกัเรียนโดยท่ีครูรู้สึกวา่การสอน
นกัเรียนไม่ส าคญั การสอนของครูก็ไร้ประโยชน์ 

การสอนรววีารศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยนกัเรียนใหมี้ความรู้มากข้ึนเท่านั้น เราตอ้งพยายาม
กล่าวถึงบทเรียนในทางท่ีจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกอนัถูกตอ้งข้ึน และสอนเพื่อใหน้กัเรียนมีความ
ประพฤติเรียบร้อยถา้ครูอยากใหก้ารสอนของเขาเกิดผลประโยชน์ครูก็จะตอ้งเขา้ใจนกัเรียน และสอน
ตามความคิดและความรู้สึกของนกัเรียน หมายความวา่เม่ือสอนเราตอ้งใหน้กัเรียนเห็นภาพ,ถามค าถาม
และมีการถกเถียงกนับ่อย ๆ ,การอภิปราย,ทศันศึกษา,การเล่นละครและการแสดงภาพใหเ้ห็นจริง วธีิ
สอนของครูตอ้งข้ึนอยูก่บัอายขุองนกัเรียน บทเรียนท่ีครูตอ้งสอนและความสามารถของครู วธีิสอนท่ี
เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุดคือวธีิท่ีดีท่ีสุด 

การสอนตามบทเรียน หรือขอ้ความอนัส าคญัของบทเรียนนั้นเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ เราไม่ควร
จะกล่าวถึงส่ิงท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับทเรียนและจุดประสงคข์องครู การสอนเช่นน้ีไม่ง่ายแต่เป็นส่ิงท่ีส าคญั
มาก การสอนตามบทเรียนหรือขอ้เท็จจริงอนัส าคญันั้นไม่ไดห้มายความวา่เราไม่เตม็ใจตอบค าถามท่ี
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ไม่เก่ียวขอ้งกบับทเรียน เพราะวา่บางคร้ังค าถามเหล่านั้นอาจส าคญัมากกวา่บทเรียนท่ีเราใคร่จะสอน
เสียอีกไม่ไดห้มายความวา่ครูควรยอมให้นกัเรียนท าให้ครูกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่ส าคญั และไม่เก่ียวขอ้งกบั
บทเรียนเสมอไป ครูจะตอ้งสอนตามจุดประสงคข์องนกัเรียนแมว้า่ครูจะตอ้งกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
บทเรียนเลยครูควรรักษาเวลาสอนของตนใหดี้ เพื่อจะไดมี้เวลาพอท่ีจะกล่าวถึงขอ้ความอนัส าคญัใน
บทเรียนโดยไม่ตอ้งรีบร้อน ครูจะตอ้งสอนให้นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความอนัส าคญัในบทเรียนเท่า ๆ กบั
ช่วยนกัเรียนให้เรียนดี 

ข.ตัวอย่ำงจำกพระเยซู 

พระคริสตไ์ดท้รงบรรยายค าสอนแก่หญิงชาติสะมาเรียตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ (ยอห์น 4:7-26) 
เม่ือพระเยซูไดย้กเร่ืองธรรมชาติ คือ “น ้า” ข้ึนมากล่าวน าเร่ืองนั้นพระองคต์อ้งประสบกบัค าพดูของ
หญิงชาติสะมาเรียวา่พวกยดูาห์ไม่ควรขอส่ิงใด จากพวกสะมาเรีย พระเยซูตรัสบอกหญิงนั้นวา่ถา้นาง
เขา้ใจพระองคน์างก็คงจะไดข้อ “น ้าแห่งชีวติ” จากพระองค ์แต่หญิงนั้นก็ยงัไม่เขา้ใจนางคา้นวา่ บ่อน ้า
นั้นลึกและพระองคก์็ไม่มีอะไรจะตกัน ้า และนางไดก้ล่าวต่อไปวา่พระองคไ์ม่ไดท้รงเป็นผูท่ี้ยิง่ใหญ่
กวา่ยาโคบผูใ้หบ้่อน ้าน้ี แต่พระคริสตก์็ยงัทรงยดึหวัขอ้สนทนาถึงเร่ืองน ้าต่อไป พระองคต์รัสวา่น ้าท่ี
พระองคจ์ะใหน้ั้นจะดบัความกระหายไดช้ัว่นิรันดร์และจะเป็น “บ่อน ้าในตวัเขาพลุ่งข้ึนถึงชีวติเป็น
นิตย ์ (ขอ้ 14) ขณะน้ีพระองคก์ าลงัอยูต่รงจุดส าคญัท่ีสุดของเร่ืองแลว้ พระองคไ์ดท้รงท าใหห้ญิงนั้น
บงัเกิดความกระตือรือร้นและสนใจแมว้า่นางจะยงัไม่เขา้ใจความหมายท่ีพระองคไ์ดต้รัสนั้น เพราะ
นางไดข้อน ้าชนิดน้ีซ่ึงจะท าใหน้างไม่กระหายอีกและไม่ตอ้งกลบัมาตกัน ้าท่ีบ่อน้ีอีก 

เพื่อท่ีจะใหน้างรู้ความคิดของพระองคอ์ยา่งกระจ่างแจง้ และเพื่อท่ีจะเนน้ถึงเร่ืองฝ่ายจิต
วญิญาณและเพื่อใหห้ญิงนั้นมีความเช่ือมัน่อยา่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน พระองคไ์ดต้รัสบอกให้นางไปเรียกสามี
ของนางมา นางทูลตอบวา่นางไม่มีสามี พระคริสตต์รัสวา่นางพดูถูกแลว้ท่ีวา่ไม่มีสามี เพราะนางมีสามี
หา้คน และคนท่ีนางอยูด่ว้ยในขณะน้ีไม่ใช่สามีของนาง นางเห็นวา่พระองคท์รงเป็นศาสดาพยากรณ์
และทรงรู้เหตุการณ์ในชีวติของนางอยา่งถูกตอ้ง นางจึงพยายามเล่ียงไปพดูถึงเร่ืองอ่ืนคือขอ้ถกเถียง
ระหวา่งคนสะมาเรียกบัคนยดูาห์ท่ีวา่การนมสัการพระเจา้นั้นควรท าท่ีไหน ท่ีภูเขาในแควน้ของนาง
หรือในกรุงเยรูซาเล็มของพระองค ์ พระเยซูไม่ทรงยอมเฉออกไปนอกเร่ือง พระองคท์รงหนักลบัมา
ตรัสเร่ืองเก่ียวกบัจิตวิญญาณอีก พระองคต์รัสวา่การนมสัการท่ีแทน้ั้นไม่เก่ียวกบัสถานท่ีแต่เก่ียวกบั
ความรู้สึก “ในวญิญาณและในความจริง” เพราะพระเจา้เป็นพระวญิญาณ เม่ือหญิงนั้นกล่าววา่พระเมสิ
ยาห์ท่ีจะเสด็จมานั้นจะท าให้ทุกส่ิงทุกอยา่งกระจ่างชดั พระองคก์็ตรัสวา่ “เราท่ีพดูกบัเจา้คือท่านผูน้ั้น” 
(ขอ้ 26) ดงัน้ีแหละพระคริสตไ์ดท้รงดึงความสนใจของหญิงนั้นและท าใหน้างสนใจในเร่ืองท่ีพระองค์
ตรัสตลอดเวลา พระองคไ์ม่ทรงยอมเหเร่ืองท่ีก าลงัสนทนานั้นไปตรัสถึงเร่ืองอ่ืน พระองคท์รงท าให้
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ผูฟั้งเขา้ใจเร่ือง อยา่งแจ่มแจง้ และทรงยดึมัน่อยูใ่นเร่ืองความสัตยจ์ริง น่ีเป็นการแสดงวธีิบรรยายค า
สอนบทเรียนท่ีดีเลิศและเราควรจะไดศึ้กษาเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดีเสมอ ๆ เพราะวา่เป็นเร่ืองตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงไมีมีตวัอยา่งอ่ืนใดเทียบเท่าไดเ้ลย 

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ ของการบรรยายค าสอนยงัมีอีกหลายเร่ือง ตวัอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้แสดงถึงวธีิ
บรรยายค าสอน โดยการสนทนาโตต้อบ ตวัอยา่งบางเร่ืองเป็นการสอนโดยวธีิบรรยายเร่ืองเช่น ค าสอน
บนภเูขาเป็นตน้ ตวัอยา่งอ่ืน ๆ เป็นเร่ืองท่ีพระเยซูทรงเล่า ดงัท่ีมีอยูใ่นหนงัสือลูกาบทท่ี 15 ตวัอยา่งอ่ืน 
ๆ นั้น พระองคท์รงใชข้องจริงแสดงให้เห็นเช่นใหเ้ด็กมายนืกลางวงลอ้มของประชาชน เม่ือพระองค์
ตรัสตอบความสงสัยของยอห์นเร่ืองท่ีวา่พระองคเ์ป็นพระเมสิยาห์ หรือเปล่านั้น พระองคท์รงแสดง
ภาพใหเ้ห็นเช่นเดียวกนั พระองคไ์ดแ้สดงให้เขาเห็นวา่พระองคท์รงก าลงัท าอะไรอยู ่ บางคร้ังพระองค์
ก็ทรงใชว้ธีิตั้งค  าถาม คือเม่ือพระองคท์รงถามคนบางคนวา่บพัติศมาของยอห์นนั้นมาแต่ไหน และ
บางคร้ังพระองคก์็ทรงใชว้ธีิแสดงคลา้ยกบัการเล่นละคร ดงัเช่นในพิธีบพัติศมาและพิธีศีลระลึก พระ
คริสตไ์ม่ทรงหยดุย ั้งคร่ึง ๆ กลาง ๆ เลย พระองคจ์ะทรงบรรยายค าสอนติดต่อกนัไปจนกระทัง่พระองค์
ทรงท าใหค้  าสอนของพระองคเ์ป็นท่ีแน่ใจและกระจ่างชดัแก่ประชาชนแลว้จึงทรงยติุการบรรยาย 

3. สรุปควำม 

ตอนสุดทา้ยของการสอนก็คือตอนสรุปหรือการน าบทเรียนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชีวติของ
นกัเรียน บางคนคิดวา่ตอนน้ีเป็นตอนท่ียากท่ีสุด ขอ้น้ีเป็นความจริงทั้งส าหรับครูและส าหรับนกัเทศน์ 
คนส่วนมากมกัจะสนใจในตอนสรุปแต่เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น เพราะคิดวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งของค าสอนจะ
ใหผ้ลเป็นอยา่งดีแลว้ แต่ขอ้สรุปน้ีเป็นส่ิงส าคญัเกินกวา่ท่ีจะละเลยไปเสียได ้ เพราะดูเหมือนวา่ส่ิงท่ีพดู
ทีหลงัท่ีสุดนั้นเป็นส่ิงท่ีประทบัใจผูฟั้งและท าใหผู้ฟั้งจดจ าไวไ้ดน้านท่ีสุดว้ย 

ก.ส่ิงส ำคญัในกำรสรุป 

เราเห็นไดช้ดัเจนวา่การสอนนั้นยงัไม่จบถา้เพียงแต่เราเสนอความจริงในบทเรียนพระคมัภีร์แก่
นกัเรียนเทา่นั้น การสอนแต่เพียงเท่านั้นอาจจะท าใหจิ้ตใจของนกัเรียนล่องลอยวนเวียนอยูใ่นแผน่ดิน
ไกลในสมยัสองพนัปีมาแลว้ก็ได ้ ดงัท่ีไดป้รากฏข้ึนแก่เยาวชนกลุ่มหน่ึงเม่ือฟังการสอนบทเรียนเร่ือง
การรักษาคนเจบ็ป่วยของพระคริสตใ์นวนัสะบาโต เราตอ้งน าความจริงในบทเรียนมาสู่สมยัปัจจุบนั
และเทียบกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั แลว้ก็เทียบกบัปัญหาของนกัเรียนในชั้นดว้ยถา้สามารถเทียบ
ได ้ เราจ าเป็นตอ้งเนน้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน บางคราวถา้สอนเก่ียวกบัเร่ืองประวติัศาสตร์หรือ
เร่ืองราวความจริงหลายเร่ือง เราก็ควรจะสรุปค าสอนในบทเรียนซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนใน
ตอนจบซ่ึงจะท าใหไ้ดผ้ลประโยชน์จากการสอนมากทีเดียว เราจะไดป้ระโยชน์สองประการคือ เป็น



 78 

การน าการสอนทั้งหมดมาสรุปใหน้กัเรียนฟังและเป็นการเนน้ค าสอนโดยการกล่าวซ ้ าค  าสอนนั้น ๆ ส่ิง
ท่ีเราจะกล่าวในขอ้สรุปนั้นข้ึนอยูก่บับทเรียนท่ีเราสอน ความตอ้งการของนกัเรียนและวธีิสอนของเรา 

ส่ิงส าคญัก็คือเราจะตอ้งยอ่เร่ือง แลว้เนน้ความจริงในพระคมัภีร์เฉพาะตอนท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา 
และเนน้ถึงหลกัอนัส าคญัในบทเรียนนั้น ถา้มิฉะนั้นแลว้เราก็จะสอนถึงความจริงหลายขอ้อนัไม่
เก่ียวขอ้งกบับทเรียนและนกัเรียนอาจไม่เห็นหลกัอนัส าคญัในบทเรียนนั้น ดว้ยเหตุน้ีเราจึงจะไม่
สามารถน าค าสอนนั้นมาใชก้บัเหตุการณ์ปัจจุบนัไดส่ิ้งท่ีส าคญัท่ีสุดของทุก ๆ บทเรียนก็คือ หลกั
ส าคญัเก่ียวกบัความจริง เช่นตวัอยา่งการศึกษาเร่ืองการรักษาโรคในวนัสะบาโตซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้นั้น 
เราไม่ควรจะย  ้าแต่เฉพาะกิจการท่ีพระคริสตไ์ดท้รงกระท าเท่านั้น แต่เราควรจะย  ้าถึงหลกัส าคญัท่ีพระ
คริสตท์รงสนพระทยัดว้ยคือพระองคท์รงปรารถนาท่ีจะใหชี้วติทุกชีวติสมบูรณ์ไม่บกพร่อง และ
พระองคท์รงมีจุดประสงคอ์นัเป็นหลกัคือ พระองคท์รงตอ้งการปรนนิบติัผูท่ี้ตอ้งการหมอมากกวา่
ปรนนิบติัผูท่ี้ปกติแขง็แรงอยูแ่ลว้ เร่ืองนกักฎหมายหนุ่มก็เช่นเดียวกนั ขอ้ท่ีควรเนน้ก็คือเราควรจะเชิด
ชูบูชาพระคริสตเ์หนือทรัพยส์มบติัทุกส่ิงในโลกของเรา 

เราควรจะย  ้าเร่ืองการน าหลกัการสอนมาใชก้บัชีวติปัจจุบนัดว้ย ในเร่ืองน้ีเราจะตอ้งคิดใชห้ลกั
ใหเ้หมาะสมกบัสังคมท่ีเราอยูห่รือให้เหมาะกบัส่ิงทัว่ ๆ ไปท่ีอยูใ่นโลก เราอาจจะคิดถึงเร่ืองน้ีในแง่
ของคริสตจกัรหรือของระบบสังคม เม่ือเราสอนบทเรียนเร่ืองพระคริสตท์รงรักษาโรค และจะสรุป
ขอ้ความเร่ืองน้ีเราก็ควรจะเนน้ถึงเร่ืองสภากาชาด, โรงพยาบาล,นางพยาบาล และนายแพทยซ่ึ์งเป็น
พวกท่ีช่วยเหลือรักษาพยาบาลคนเจบ็ไขใ้นสังคมปัจจุบนัน้ี ยิง่กวา่นั้นเราควรจะยกเร่ืองข้ึนมาเทียบกบั
ชีวติคนในปัจจุบนัน้ีดว้ย เพราะมิฉะนั้นแลว้การสอนเร่ืองน้ีก็จะไม่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวติปัจจุบนัได้
เลย ในบทเรียนเร่ืองการรักษาโรคน้ีเราควรจะแสดงใหน้กัเรียนรู้ถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเขาและ
ของคนทัว่ไปท่ีควรจะบริจาคเงินเพื่อช่วยจดัตั้งโรงพยาบาลและใหเ้งินเพื่อช่วยเหลือนายแพทยแ์ละนาง
พยาบาล และคนท่ีจะเป็นนายแพทยแ์ละนางพยาบาลเพื่อรักษาคนเจบ็ หรืออุทิศตวัของเขาเองเพื่อ
ช่วยเหลือคนเจบ็ป่วยเหล่านั้น ดว้ยวธีิน้ีบทเรียนของเราก็จะเก่ียวขอ้งกบัโลกในปัจจุบนัน้ีได ้

ถา้ครูสรุปค าสอนไดอ้ยา่งดีก็จะท าใหน้กัเรียนเห็นภาพอยา่งชดัเจน และจะเป็นผลดียิง่แก่
นกัเรียนทีเดียว คือท าให้นกัเรียนเขา้ใจความจริงของค าสอนอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจนและท าใหบ้ทเรียนนั้น
ประทบัอยูใ่นจิตใจของนกัเรียนอยา่งแน่นแฟ้น ไม่มีส่ิงใดดลใจนกัเรียนไดม้ากเท่ากบัเขาไดเ้ห็นความ
จริงบงัเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน ในการหาเงินทุนส าหรับเด็กก าพร้ายกเร่ืองใดข้ึนมากล่าวก็ไม่ใหผ้ลดีเท่ากบั
เร่ืองเด็กหลงทางและไดเ้สียเงินค่าไถ่ไปจึงไดต้วัเด็กกลบัคืนมา ในการหาเงินบ ารุงโรงพยาบาลนั้นยก
เร่ืองใดข้ึนมากล่าวก็ไม่ดีเท่ากบัเร่ือง พระเยซูทรงรักษาโรคเลย การแสดงสถิติหรือการใชโ้วหารเพื่อหา
เงินทุนส าหรับองคก์ารเผยแพร่ศาสนาต่างประเทศนั้นไม่ไดผ้ล เท่ากบัการยกตวัอยา่งเร่ืองการงานของ
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ท่านจดัสัน (Judson) หรือท่านลีฟวงิสโตน (Livingstone) มากล่าวเลย การหาเงินมาบรรเทาทุกขค์วาม
ยากล าบากขาดแคลนของมนุษยอ์นัเน่ืองมาจากสงครามก็ควรจะยกเร่ืองต่าง ๆ ข้ึนมาเป็นตวัอยา่ง
เช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีเองการสรุปจุดยอดของบทเรียนโดยการยกตวัอยา่งดี ๆ มากล่าวจึงเป็น
ประโยชน์มากทั้งในการท าใหน้กัเรียนเห็นความจริงในบทเรียนอยา่งแจ่มแจง้ และกระตุน้ใจให้
นกัเรียนปฏิบติัการดีเช่นนั้นบา้ง น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูไดท้รงใชเ้ร่ืองอุปมาหลายเร่ืองในการสอน
ของพระองค ์

ข.กำรปฏบัิติงำนของพระเยซู 

ดว้ยเหตุท่ีพวกสาวกไดก้ลบัมา ในขณะท่ีพระคริสตก์ าลงัทรงสอนหญิงชาติสะมาเรียวา่
พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ท่ีประชาชนเฝ้าคอยอยูน่ั้น จึงไม่มีการสรุปความอนัเป็นประโยชน์แก่
หญิงนั้นเลย แต่ถึงกระนั้นพระคริสตก์็ทรงสอนถึงจุดสุดยอดของค าสอนของพระองคแ์ลว้และผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นแสดงวา่พระคริสตไ์ดท้รงลงทา้ยค าสอนของพระองคเ์ป็นอยา่งดียิง่ เพราะเราไดท้ราบวา่
หญิงชาติสะมาเรียนั้นไดล้ะหมอ้น ้าไวลื้มส่ิงท่ีนางตอ้งการจะได ้ และเขา้ไปในเมืองกล่าวค าเป็นพยาน
ถึงพระเยซูคริสต ์ ฉะนั้นจึงเป็นท่ีประจกัษว์า่พระคริสตไ์ดท้รงสอนนางดว้ยขอ้สรุปอนัเหมาะสมไม่
เพียงแต่ในดา้นสติปัญญาและดา้นความรู้สึกเท่านั้น แต่ในการตอบรับดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้พิสูจน์
สุดทา้ยถึงผลส าเร็จของขอ้สรุป ขอ้สรุปตามแบบแผนนั้นอาจไม่เป็นส่ิงจ าเป็นก็ได ้

ในกรณีนกักฎหมาย พระคริสตไ์ม่ไดท้รงตั้งพระทยัสรุปขอ้ความอยา่งละเอียด พระองคไ์ด้
ทรงเนน้ถึงความจ าเป็นของการท่ีเราจะตอ้งรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง และพระองค์ไดท้รงเล่าให้
เขาฟังถึงเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีแลว้พระองคก์็ตรัสถามนกั
กฎหมายหนุ่มวา่ในสามคนท่ีเดินทางผา่นมาทางนั้นใครเป็นเพื่อนบา้นของคนเจบ็ และเม่ือนกักฎหมาย
ตอบวา่คือชายผูน้ั้นท่ีแสดงความเมตตาต่อคนเจบ็ พระเยซูก็ตรัสวา่ “ท่านจงไปท าเหมือนอยา่งนั้นเถิด” 
(ลูกา 10:37) พระคริสตไ์ม่ไดท้รงสอนถึงจุดส าคญัของบทเรียนเท่านั้น แต่ระหวา่งท่ีพระองคท์รงสอน
พระองคไ์ดท้รงน าบทเรียนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่นกักฎหมายหนุ่มดว้ย ฉะนั้นพระองคจึ์งไม่ตอ้ง
ทรงสรุปอยา่งละเอียด เม่ือพระคริสตท์รงสอนพระคริสตไ์ม่ไดท้รงปล่อยใหผู้ฟั้งคิดถึงแต่เร่ืองท่ี
พระองคท์รงสอนเท่านั้น พระองคไ์ดท้รงท าใหผู้ฟั้งนึกถึงผลประโยชน์ของบทเรียนส าหรับชีวติของ
เขาดว้ย 

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ เร่ืองการใหเ้อาค าสอนไปปฏิบติัซ่ึงคลา้ย ๆ กนัน้ีก็คือพระองคไ์ดท้รงสนทนา
กบันกัปกครองหนุ่มผูร้ ่ ารวย เม่ือพระองคต์รัสถึงพระบญัญติับางขอ้ของพระบญัญติัสิบประการแลว้
พระองคก์็ทรงพบจุดอ่อนของชายหนุ่มผูน้ั้นและทรงพิเคราะห์ดูความตอ้งการของเขา พระองคต์รัสวา่ 
“ท่านยงัขาดอยูส่ิ่งหน่ึง จงไปขายบรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมีอยูน่ั้นแจกจ่ายใหค้นอนาถา...แลว้ตามเรามา” 
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(มาระโก 10:21) น่ีเป็นการเรียกร้องท่ีเจาะจงและชดัแจง้ตรงกบัความตอ้งการของชายหนุ่ม แลว้พระ
คริสตไ์ดท้รงหนัมาตรัสกบัฝงูชนใหข้อ้เนน้เพิ่มเติมแก่เขาวา่ “คนมัง่มีจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ก็
ยากนกัหนา” (มาระโก 10:23) พระบรมครูทรงสอนถึงจุดส าคญัเสมอ 

ในการสรุปบทเรียนบทน้ีท่ีวา่ดว้ยการสอนสมควร ท่ีเราจะกล่าวเก่ียวกบัการตรวจดูผลของการ
สอนสักเล็กนอ้ย เพราะการตรวจดูผลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการสอน การตรวจดูผลของการสอนท่ีใชก้นั
นั้นมีหลายวธีิ วธีิหน่ึงเป็นการตั้งค  าถามซ่ึงเป็นวธีิเก่า อีกวธีิหน่ึงใหน้กัเรียนเลือกตอบค าถามขอ้หน่ึงท่ี
เขาตอ้งการจากค าถาม สองขอ้หรือมากกวา่นั้น อีกวิธีหน่ึงคือการตรวจดูวา่ขอ้นั้นจริงหรือไม่จริง 
ค าถามเหล่านั้นเก่ียวกบับทเรียนท่ีเรียนทั้งนั้น อีกวธีิหน่ึงใหเ้ติมขอ้ความในพระคมัภีร์ท่ีเวน้ไวน้ั้นให้
จบบริบูรณ์ บางคร้ังค าถามเหล่าน้ีก็เป็นการตรวจสอบความรู้สึกในจิตใจของนกัเรียนเท่า ๆ กบัการ
ตรวจสอบความรู้เหมือนกนั การสังเกตดูชีวิตของนกัเรียนแต่ละคนและตรวจสอบความประพฤติของ
เขาจากบิดามารดาและครูโรงเรียนสามญัของนกัเรียนนั้น ๆ จะช่วยใหค้รูไดรู้้ผลท่ีแน่นอนมาก 

ส่วนพระเยซูนั้น ดูเหมือนวา่พระองคไ์ม่ไดท้รงตรวจสอบมากนกัพระองคท์รงหาทางอ่ืนเพื่อ
ตรวจสอบผลแห่งค าสอนของพระองค ์ คร้ังหน่ึงพระองคต์รัสถามพวกสาวกวา่ “ฝ่ายพวกท่านน้ีวา่เรา
เป็นผูใ้ดเล่า?” (มทัธิว 16:15) พระองคท์รงคน้หาดูวา่ความเขา้ใจของพวกสาวกเก่ียวกบัค าสอนของ
พระองคน์ั้นกา้วหนา้มากข้ึนเพียงไร อีกคร้ังหน่ึงพระคริสตต์รัสวา่ “ท่านจะรู้จกัเขาเพราะผลของเขา” 
(มทัธิว 7:16) ปรากฏวา่พระองคท์รงสังเกตดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อตรวจดูผลแห่งกิจการงานของพระองค ์
และเราไดท้ราบวา่พระองคท์รงรับรายงานกิจการท่ีพวกสาวกเจด็สิบคนไดก้ระท าหลงัจากท่ีพวกเขาได้
เดินทางกลบัจากการไปท างานเผยแพร่คริสตศาสนาแลว้ (ลูกา 10:17) นอกจากน้ีพระองคย์งัไดท้รง
กล่าวถึงผลงานเพื่อเป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสุจริตใจของผูเ้ช่ือทั้งหลายดว้ย เราก็ควรจะตรวจผลงาน
ของเราเช่นเดียวกนัถา้เราอยากจะทราบวา่การสอนของเราไดซึ้มซาบเขา้สู่ชีวติจิตใจของนกัเรียน หรือ
เปล่า. 
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บทที ่6 ค ำถำม 

1. ในการสอนบทเรียนหรือการเทศนาควรจะแบ่งบทเรียนหรือค าเทศนาออกเป็นตอน ๆ 
อยา่งไรบา้ง? 

2. อารัมภบทมีความส าคญัอยา่งไรบา้ง? (ท าไมเราจึงตอ้งมีอารัมภบท?) 
3. อารัมภบทหมายความวา่อะไร? ครูท่ีมีความช านาญจะท าอะไรเก่ียวกบัอารัมภบท? 
4. จงกล่าวถึงวธีิเร่ิมตน้สอนท่ีผดิมาสักสามวธีิ (จงอธิบายวา่ท าไมวธีิเหล่านั้นจึงไร้ประโยชน์ 
5. วธีิสอนเร่ิมตน้ซ่ึงดึงความสนใจของนกัเรียนคืออะไรบา้ง? 
6. เม่ือเราเตรียมตวัท่ีจะสอนนกัเรียนเราควรนึกถึงอะไรบา้ง? 
7. จงตรวจดูค าน าของพระคริสตเ์ม่ือพระองคท์รงสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรีย 
8. ในการสอนของพระคริสตพ์ระองคท์รงใชอ้ะไรบา้งเป็นอารัมภบท? 
9. ท าไมพระคริสตจึ์งทรงสามารถดึงความสนใจของผูฟั้งของพระองคอ์ยูเ่สมอ? 
10. เม่ือครูดึงความสนใจของนกัเรียนแลว้ เขายงัมีงานใหญ่ท่ีจะตอ้งท าอีกไหม? 
11. จงกล่าวถึงหลกัการสอนบทเรียนซ่ึงจะใหผ้ลอยา่งเตม็ท่ี 
12. การสอนโดยการถ่ายทอดบทเรียนนั้นท าใหน้กัเรียนใชค้วามคิดของเขาหรือเปล่า? 
13. ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้สอนครูควรท าอะไรบา้ง? 
14. การเตรียมการสอนตามท่ีบอกไวใ้นบทท่ี 6 น้ี เป็นประโยชน์อยา่งไรบา้ง? 
15. เรามีจุดประสงคอ์ะไรในการสอนท่ีโรงเรียนรววีารศึกษา? 
16. เม่ือสอนนกัเรียนเราควรกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนในกรณีใดบา้ง? 
17. จงสรุปค าสอนของพระคริสตท่ี์กล่าวแก่หญิงชาวสะมาเรีย 
18. จงจ าแนกตวัอยา่งการบรรยายค าสอนของพระคริสตม์าสามอยา่ง 
19. ในขอ้สรุปการสอนเราควรท าอะไรบา้ง? 
20. ท าไมขอ้สรุปจึงมีความส าคญัมาก? 
21 .ท าไมพระคริสตจึ์งมิไดท้รงสรุปความในการสอนนกักฎหมายหนุ่ม? 
22. การสรุปความนั้นสมควรท่ีเราจะตรวจดูผลของการสอนหรือเปล่า? 
23. จงเขียนบทเรียนส าหรับสอนหรือค าเทศนาเร่ืองการสนทนาระหวา่งพระคริสตก์บัหญิง

ชาวสะมาเรียในยอห์น บทท่ี 4 
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บทที ่7 วธีิบำงอย่ำงทีพ่ระบรมครูทรงใช้ 

ส่ิงท่ีเราไม่ทราบแน่ก็คือพระบรมครูทรงศึกษา และทรงใชว้ธีิการสอนโดยเตรียมตวัมา
ล่วงหนา้หรือเปล่า ตามความเห็นของผูเ้ขียนคิดวา่พระองคท์รงสอนโดยไม่ไดเ้ตรียมตวั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พระองคไ์ม่ไดเ้ตรียมตวัเหมือนกบัท่ีเราเตรียมตวัเลย พระคริสตท์รงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการใชว้ธีิ
สอน ขอ้น้ีเราเห็นไดช้ดัจากวธีิท่ีพระองคท์รงใชใ้นกิจการงานของพระองค ์ พระองคท์รงใชว้ธีิสอน
ตามธรรมชาติ พระองคไ์ม่ไดท้รงสอนโดยไดท้รงศึกษาและทรงเตรียมการสอนมาเป็นอยา่งดีเลย 
พระองคท์รงสอนตามแต่โอกาส และความตอ้งการของประชาชนถึงอยา่งไรก็ตามผลท่ีพระองคไ์ดรั้บ
จากการสอนก็เท่ากบัผลซ่ึงครูท่ีดีในปัจจุบนัไดรั้บ พระคริสตท์รงใชว้ธีิสอนและทรงสอนอยา่งดีเลิศซ่ึง
ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดสามารถสอนไดท้ดัเทียมกบัพระองคเ์ลย พระองคเ์คยทรงใชว้ธีิทุกวธีิท่ีสอนในสมยั
ปัจจุบนัน้ีมากนอ้ยตามจุดประสงคข์องพระองค ์เราจะสังเกตวธีิสอนเหล่านั้นอยา่งยอ่ ๆ ต่อไปน้ี 

1.วตัถุประกอบกำรสอน 

พระองคท์รงท าการสอนโดยใชบ้ทเรียนดว้ยของ พระองคท์รงพยายามท าใหค้วามจริงเป็น
รูปธรรม (ส่ิงท่ีมีรูป) และให้เห็นอยา่งกระจ่างแจง้ วธีิน้ียอ่มจะเหมาะในการสอนโดยธรรมชาติ แทนท่ี
พระองคจ์ะทรงเนน้ถึงการกระท าดีชนิดใดหนิดหน่ึงพระองคก์ลบัทรงเนน้หลกัอนัส าคญัซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
ในบางกรณีพระคริสตท์รงใชข้องเพื่อเป็นบทเรียนสอนประชาชน 

ก.ธรรมชำติและคุณค่ำของวตัถุประกอบ 

โดยปกติเม่ือเราคิดถึงการสอนบทเรียนดว้ยของนั้นเรามกัจะคิดวา่เป็นการใชส่ิ้งต่าง ๆ แสดง
แบบอยา่งหรือช้ีใหเ้ห็นความจริงท่ีจะสอน เช่น:- แบบ, รูปภาพ, รูปวาด, แผนท่ีและวตัถุอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ย 
ๆ กนัน้ีแบบนาวาของโนฮา, ทบัอาศยัหรือแบบองคก์ารศาสนาในต่างประเทศเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้ฟั้ง
เห็นภาพท่ีบรรยายไดอ้ยา่งชดัเจนแจ่มแจง้เหมือนกบัไดเ้ห็นของจริงมากทีเดียว การใชรู้ปภาพดี ๆ หรือ
วาดรูปบนกระดานด าจะช่วยมากในการสอนทิวทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองพระคมัภีร์หรือเก่ียวกบังานของผู ้
ประกาศศาสนาและเก่ียวกบัความจริงอ่ืน ๆ หอดูดาวในโรงเรียนสามญัแสดงให้เห็นค าบรรยาภาพ
เก่ียวกบัท่ีตั้งของดวงอาทิตยแ์ละโลก ท าใหน้กัเรียนรู้เหตุผลการเปล่ียนแปลงฤดูกาลชดัเจนมากยิง่กวา่
การท่ีครูใชเ้พียงแต่ค าพดูเท่านั้นวา่ “ความเอนเอียงของแกนโลกซ่ึงหนัไปยงัดวงอาทิตยข์ณะหมุนรอบ
โลก บางคร้ังใกลแ้ละบางคร้ังไกลนั้น ท าใหเ้กิดฤดูกาลต่าง ๆ” อยา่งไรก็ตามวตัถุท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองหมาย
เช่น กอ้นขนมปัง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พระคริสตท์รงเป็นอาหารแห่งชีวติ หรือการแสดงน ้าในกอ้นเมฆ
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โดยใชว้ธีิเคมี (การท าใหน้ ้าขุ่นกลายเป็นน ้าใสโดยวธีิเคมี) เพื่อแสดงให้เห็นวา่การบงัเกิดใหม่จะช าระ
จิตใจใหส้ะอาดหมดจดเหล่าน้ีจะท าใหเ้ด็กเล็กเกิดความสงสัย เพราะเด็กเขา้ใจผดิคิดวา่รูปภาพคือส่ิง
นั้นจริง ๆ 

คุณค่าของวตัถุนั้นข้ึนอยูก่บัความชวนตาให้ดูและความเหมาะสมกบัส่ิงท่ีมนัแสดงเป็นตวัแทน
นั้น ๆ การเห็นดว้ยตาท าใหน้กัเรียนเขา้ใจและจดจ าไวไ้ดดี้ยิง่กวา่การฟังดว้ยหู บางคนกล่าววา่เราไดรั้บ
ความรู้จากทางตามากกวา่ 80 เปอร์เซนต ์เกือบไม่ผดิเลยถา้จะกล่าววา่เราจ าส่ิงท่ีเราเห็นไดดี้กวา่ส่ิงท่ีเรา
ไดย้นิ ครูท่ีมีสมรรถภาพในการสอนนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึงซ่ึงผูเ้ขียนรู้จกัไดส้อนบทเรียนท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดบท
หน่ึงท่ีเขาไดรู้้มาโดยการวาดรูปบนัไดบนกระดานด า บนัไดนั้นตอนบนกวา้งกวา่ตอนล่าง เขาวาดรูปน้ี
เพื่อแสดงภาพให้นกัเรียนเห็นความจริงวา่คนยิง่มีความรู้สูงมากเพียงใดเขาก็ยิง่มีโอกาสดีในชีวติของ
เขามากข้ึนเพียงนั้น การวาดรูปภาพบนกระดานด านั้นจะช่วยครูในการสอนไดม้ากทีเดียว 

ท่านเอ็ดเวิร์ด เลห์ แพลล ์(Edward Leigh Pell) กล่าววา่ “เราพดูถึงหลกัต่าง ๆ ทัว่ไปแทนท่ีเรา
จะแสดงใหเ้ด็กเห็นภาพวตัถุต่าง ๆ ครูเป็นจ านวนมากใชเ้วลาคร่ึงชัว่โมงเพื่อพยายามอธิบายใหเ้ด็ก
เขา้ใจโดยการพดูทั้ง ๆ ท่ีดินสอ, กระดาษและเส้นหยกุ ๆ หยกิ ๆ เพียงสองหรือสามเส้นเท่านั้นก็
สามารถจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งกระจ่างแจง้ภายในเวลาสองนาทีเท่านั้น” ท่านเอด็เวร์ิด
ไดก้ล่าวต่อไปอีกวา่ “ถา้พวกคาธอลิคอุทิศชีวติจิตใจเพื่อคริสตจกัรของเขามากกวา่พวกโปรเตสแตน้ท์
ก็เป็นเพราะส่วนใหญ่ส่ิงท่ีพวกคาธอลิคท าข้ึนนั้นเขาเห็นไดแ้ละจบัตอ้งไดส่้วนพวกโปรเตสแตน้ทน์ั้น
ถูกปล่อยใหก้ระท าการไปตามความนึกคิดของเขาเอง” 

ข.วธีิกำรทีพ่ระเยซูทรงใช้ 

ตวัอยา่งท่ีเด่นท่ีสุดตวัอยา่งหน่ึงซ่ึงพระเยซูทรงใชส้อนบทเรียนดว้ยของก็คือ พระองคท์รงน า
เด็กคนหน่ึงมายนืท่ามกลางฝงูชนเพื่อสอนวา่พวกเขาควรมีความรู้สึกอยา่งไรต่ออาณาจกัรของพระเจา้ 
(มทัธิว 18:1-4) พวกสาวกของพระองคต่์างคิดวา่อาณาจกัรของพระเจา้นั้นประกอบไปดว้ยบรรดาศกัด์ิ,
ต าแหน่งยศและมีการเล่ือนชั้น พวกสาวกต่างมีจิตใจทะเยอทะยานอยากจะมีต าแหน่งใหญ่บนสวรรค ์
ดงันั้น พวกเขาจึงโตเ้ถียงกนัวา่ใครจะไดเ้ป็นใหญ่ แลว้พวกเขาจึงทูลถามพระคริสตว์า่ “ใครจะเป็น
ใหญ่ในแผน่ดินสวรรค?์” (ขอ้ 1) พระคริสตไ์ม่ไดท้รงอธิบายใหพ้วกเขาฟังและไม่ไดท้รงถกเถียงกบั
พวกเขา พระองคไ์ดท้รงเรียกเด็กคนหน่ึงมาหาแลว้ใหย้นือยูต่่อหนา้พวกสาวกขณะท่ีพวกสาวก
มองเห็นความสุภาพ, ความไม่เห็นแก่ตวัและความถ่อมตวัของเด็กนั้น พระองคไ์ดต้รัสแก่พวกสาวกวา่
การท่ีจะเขา้สู่แผน่ดินสวรรคน์ั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่าทีเหมือนกบัเด็กเล็ก ๆ แลว้พระองคก์็ทรงกล่าว
ต่อไปอีกวา่ “คนใด ๆ ท่ีถ่อมตวัลงเป็นเหมือนเด็กเล็กน้ีเขาจะเป็นใหญ่ท่ีสุดในแผน่ดินสวรรค”์ (ขอ้ 4) 
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บทเรียนบทน้ีเป็นบทเรียนท่ีส าคญัยิง่ของมนุษยเ์ก่ียวกบัความชัว่ร้ายของความหยิง่ยะโสและคุณค่าของ
การไม่เห็นแก่ตวัเอง 

ตวัอยา่งท่ีคลา้ยกนัน้ีก็คือพระคริสตไ์ดท้รงลา้งเทา้พวกสาวก (ยอห์น 13:1-15) ธรรมเนียมของ
พวกตะวนัออกใชร้องเทา้แตะผกูเชือก ดงันั้นจึงเป็นส่ิงธรรมดาเม่ือคนเดินทางไปตามถนนท่ีมีฝุ่ น
ละอองเทา้ของเขาก็จะเตม็ไปดว้ยฝุ่ น เพราะฉะนั้นเม่ือคนจะเขา้ไปเยีย่มบา้นใดหรือไปในการเล้ียงบา้น
ใดก็จะมีคนใชเ้อาชามอ่างใส่น ้า และผา้เช็ดเทา้มาช าระลา้งเทา้ของพวกแขกแลว้เช็ดให้แหง้ ในการเล้ียง
คร้ังน้ีไม่มีคนใชห้รือคนผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีเลย ดงันั้นพระบรมครูจึงทรงท าตนเป็นคนใชล้า้งเทา้และ
เช็ดเทา้ใหพ้วกสาวก พระองคท์รงกระท าการน้ีอยา่งปกติธรรมดาและตามความตอ้งการของพวกสาวก 
ในการปฏิบติัดงัน้ี พระเยซูไดท้รงแสดงใหส้าวกเห็นถึงความสง่าผา่เผยและความส าคญัอนัยิง่ใหญ่ของ
การเป็นผูรั้บใช ้ เป็นการกระท าท่ีพระองคท์รงแสดงให้เห็นวา่คนท่ีอยูใ่นสถานการณ์เช่นพระองคค์วร
จะกระท าดงัน้ีบา้ง น่ีเป็นบทเรียนดว้ยของอีกบทหน่ึงซ่ึงสอนถึงความถ่อมใจ บทเรียนน้ีเป็นบทเรียนท่ี
ประทบัใจมากท่ีสุดเท่าท่ีพระองคไ์ดท้รงสอนมา ในตอนสุดทา้ยพระองคต์รัสวา่ “เหตุฉะนั้นถา้เราผู ้
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และอาจารยไ์ดล้า้งเทา้ของท่านทั้งหลาย ๆ ควรจะลา้งเทา้ซ่ึงกนัและกนั. ดว้ยวา่
เราไดว้างแบบอยา่งใหแ้ก่ท่านทั้งหลายแลว้, เพื่อใหท้่านท าเหมือนท่ีเราไดก้ระท าแก่ท่าน” (ขอ้ 14-15) 

อีกคราวหน่ึง เม่ือพวกผูแ้ทนของพวกฟาริสีและพวกของเฮโรดมาทดลองพระองคโ์ดยถาม
ปัญหาวา่การส่งส่วยใหแ้ก่กายะซานั้นถูกตอ้งตามพระบญัญติัหรือไม่ พระคริสตไ์ม่ทรงโตเ้ถียงกบัพวก
เขาเลย พระองคท์รงขอเหรียญท่ีจะใชส่้งส่วยมาอนัหน่ึง เขาก็ยืน่ส่งใหแ้ก่พระองค ์ พระองคท์รงชูเงิน
นั้นใหเ้ขาดูแลว้ตรัสวา่ “รูปและค าจารึกน้ีเป็นของใคร?” เขาทูลตอบวา่ “ของกายะซา” พระองคจึ์งตรัส
แก่เขาวา่ “ของ ๆ กายะซาจงถวายแก่กายะซา และของ ๆ พระเจา้จงถวายแก่พระเจา้” (มทัธิว 22:15-22) 
ในการสอนบทเรียนดว้ยของน้ี พระองคไ์ดท้รงกระท าสองประการ ประการท่ีหน่ึงพระองคท์รงดึง
ความตั้งใจของผูฟั้งได ้ เพราะวา่ดว้ยวธีิน้ีผูฟั้งจะไม่พลาดโอกาสในการรับความรู้ไว ้ ประการท่ีสอง
พระองคท์รงใชเ้หรียญเพื่อแสดงความหมายสอนพวกเขาใหมี้ความรับผดิชอบในการเสียภาษีเพราะ
เหรียญนั้นเป็นของกายะซา เรามีหนา้ท่ีถวายของแก่พระเจา้ เพราะส่ิงท่ีเรามีทั้งหมดนั้นเป็นของพระเจา้ 
ถอ้ยค าอ่ืน ๆ ท่ีพระองคท์รงกล่าวอาจจะไม่ถูกคดัลอกเอามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางเหมือนกบัถอ้ยค า
ในตอนน้ีเลย 

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ ก็มีอีก เช่นพระองคท์รงสั่งใหพ้วกสาวกสิบสองคนสบดัผงคลีดินออกจากเทา้
เพื่อเป็นเคร่ืองหมายใหคิ้ด เม่ือพวกสาวกออกไปท าการเผยแพร่ศาสนานั้น ถา้บา้นเมืองใดไม่ตอ้นรับ
พวกเขาดว้ยไมตรีจิต พระองคก์็ทรงสั่งใหพ้วกเขาสบดัผงคลีดินออกจากเทา้เม่ือเขาออกจากบา้นเมือง
นั้น ๆ (มทัธิว 10:14) เพื่อเป็นการแสดงวา่เขาไดก้ระท าหนา้ท่ีของเขาต่อบา้นเมืองนั้น ๆ เสร็จส้ินแลว้ 
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เขาจึงไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบอีกต่อไป ตวัอยา่งอีกอนัหน่ึงก็คือ เม่ือพระเยซูไดท้รงรักษาคนง่อยซ่ึงเพื่อน
ส่ีคนของเขาหามมานั้นไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นการอภยัโทษความผดิบาปของ
มนุษย ์ พวกอาลกัษณ์ไดก้ล่าวโทษพระคริสตว์า่พระองคท์รงพดูดูหม่ินพวกเขากล่าววา่พระเจา้เท่านั้นท่ี
ทรงอภยัโทษความผดิบาปได ้(มาระโก 2:6-12) ถา้พระคริสตท์รงรักษาคนง่อยใหห้ายไดพ้ระองคก์็ทรง
สามารถยกโทษความผดิบาปได ้ นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งอ่ืน ๆ อีกท่ีแสดงถึงความเป็นพระเจา้ของพระ
คริสต ์ คือ เม่ือยอห์นบพัติศโตมีความสงสัยและไดใ้ชศิ้ษยข์องเขาใหไ้ปทูลถามพระคริสตว์า่พระองค์
ทรงเป็นพระคริสตท่ี์แทจ้ริงหรือเปล่านั้นพระองคไ์ดท้รงรักษาคนตาบอด, คนหูหนวก, คนง่อยและคน
อ่ืน ๆ อีกใหพ้วกเขาดู (มทัธิว 11:2-6) 

ดงันั้นเราจึงมีพยานหลกัฐานหลายประการท่ีแสดงใหเ้ห็นชดัวา่พระคริสตไ์ดท้รงใชบ้ทเรียน
ดว้ยของเพื่อท าใหก้ารสอนของพระองคดึ์งดูดใจผูฟั้ง ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ชดัเจนและ
ประทบัใจผูฟั้งดว้ย การสอนท่ีดีท่ีสุดบางเร่ืองของพระคริสตก์็ไดก้ล่าวมาใหท้ราบแลว้ เราจะใชว้ธีิ
สอนเช่นเดียวกบัพระองคก์็ไดถ้า้เราตอ้งการ ท่าน ซี.เอช.วลูสตนั (C.H. Woolston) ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นศิษ
ยาภิบาลของคริสตจกัรแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกามากวา่ส่ีสิบปี งานการส่วนใหญ่ของท่านก็คือท่านได้
สั่งสอนพวกเด็ก ๆ และไดใ้ชบ้ทเรียนดว้ยของสอนนกัเรียนอยา่งละเอียดรอบคอบ ถา้เราจะใชก้ระดาน
ด า, กระดานผา้สักหลาดและรูปภาพของนกัวาดสวย ๆ ช่วยในการสอนก็จะไดรั้บประโยชน์มาก 

2. กำรแสดงคล้ำยละคร 

พระคริสตไ์ดท้รงใชว้ธีิแสดงคลา้ยละครในการสอนของพระองคม์ากเหมือนกนั ทั้งในโอกาส
พิเศษและในโอกาสธรรมดา และเม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีพวกสอนศาสนาก็ไดน้ าวธีิมาใชม้ากข้ึน มีหนงัสือ
หลายเล่มท่ีเขียนเก่ียวกบัการสอนท่ีใชใ้นการแสดงคลา้ยละคร และคริสตจกัรบางแห่งก็ไดห้าเคร่ืองใช้
เฉพาะส าหรับการแสดงน้ีและไดเ้ป็นผูน้ าในการสอนวธีิน้ีดว้ย น่ีเป็นวธีิด าเนินการสอนท่ีไดผ้ลอยา่ง
แน่นอนวธีิหน่ึง  

ก.วธิีใช้และขอบเขตของกำรใช้ 

การแสดงคลา้ยละคร คือการน าความคิดเห็นมาแสดงให้เห็นเป็นภาพ เราคิดถึงวธีิน้ีเหมือนกบั
วา่เป็นวธีิน าเหตุการณ์ในสมยัก่อนหรือเหตุการณ์ในสมยัปัจจุบนัมาแสดงให้เห็นเป็นภาพ หรืออีกนยั
หน่ึงคือเราพยายามท่ีจะแสดงภาพใหเ้ห็นเหมือนจริงมากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองราวประวติัศาสตร์และใน
เร่ืองราวชีวติปัจจุบนั ฉะนั้นการแสดงน้ีจึงเป็นการเลียนแบบและเป็นการถอดแบบขั้นตน้นัน่เอง 
อยา่งไรก็ตามค าวา่การแสดงคลา้ยละครน้ีใชเ้ก่ียวกบัการเสนอความจริงหรือการถอดแบบความจริงให้
เห็น ดงันั้นเราอาจจะคิดวา่การแสดงคลา้ยละครนั้นคือการแสดงใหเ้ห็นความจริงหรือใหเ้ห็นบทเรียน 
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การแสดงคลา้ยละครน้ีไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ หรือวา่เป็นเร่ืองท่ีคิดข้ึนเองก็ใหป้ระโยชน์แก่
นกัเรียนเท่ากนั ถา้ละครน้ีเนน้ความจริงหรือหลกัอนัส าคญั การแสดงภาพคลา้ยละครน้ีอาจจะรวมทั้ง
การแสดงภาพเก่ียวกบัเหตุการณ์ในพระคมัภีร์, การงานของพวกเผยแพร่ศาสนา, การสอนให้รู้จกับงัคบั
ตนเองและเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเราตอ้งการแสดงใหน้กัเรียนดูหรือบทเรียนต่าง ๆ ท่ีเราตอ้งการจะสอน
นกัเรียนดว้ย การสอนทุก ๆ อยา่งควรจะมีการแสดงภาพใหเ้ห็นดว้ยเสมอ 

วธีิแสดงคลา้ยละครน้ีใหคุ้ณประโยชน์มาก ทั้งแก่ผูแ้สดงและแก่สมาชิกอ่ืน ๆ ในชั้น ผูแ้สดง
จะตอ้งศึกษาตอนท่ีเขาจะแสดงอยา่งละเอียด และพยายามแสดงใหเ้หมือนกบัตวัท่ีเขาแสดงใหม้ากท่ีสุด 
ในการแสดงละครนั้นผูแ้สดงจะตอ้งใชค้วามคิด, มโนภาพ, ความรู้สึกและความตั้งใจดว้ย ความเห็นอก
เห็นใจและความเอาใจใส่ก็เป็นส่ิงจ าเป็นในการแสดงเหมือนกนั การแสดงคลา้ยละครเป็นหลกั
การศึกษาท่ีมีประโยชน์มากและใหป้ระโยชน์มากกวา่การเรียนท่ีอาศยัแต่เพียงการท่องบทเรียนและการ
ฟังค าบรรยายเท่านั้น “การแสดงคลา้ยละคร” น้ีเป็นวธีิเรียนท่ีใหป้ระโยชน์มาก และง่ายกวา่การเรียน
โดยการ อ่าน, การท่องหรือการฟังค าบรรยาย การแสดงคลา้ยละครเช่นเคร่ืองแต่งตวัสีต่าง ๆ และ
ท่าทางของผูแ้สดงก็เป็นวธีิสอนถึงความจริงดว้ยเหมือนกนั การแสดงโนม้นา้วจิตใจผูดู้ทุกรุ่นทุกวยั 
“ท าใหน้กัเรียนท างานมากข้ึน ท าใหน้กัเรียนสนุกสนานในขณะท่ีศึกษาในวทิยาลยั และยงัท าให้
คนชราลืมไปวา่ตวัเขาแก่และอ่อนก าลงัแลว้” (2) 

การสอนโดยการแสดงคลา้ยละครน้ีท าไดห้ลายวธีิ อาจจะแสดงอยา่งมีพิธีรีตองตามแผนการณ์
ท่ีไดเ้ตรียมไวล่้วงหนา้ก็ได ้ เช่นนกัเรียนแสดงเร่ืองซายสะมาเรียใจดีเป็นตน้ หรืออาจจะแสดงโดยไม่มี
พิธีก็ไดคื้อ เม่ือครู เขา้มาสอนแลว้ก็แนะน าใหน้กัเรียนแสดงภาพในเร่ืองท่ีก าลงัสอนในตอนนั้น ดงัท่ี
คร้ังหน่ึงผูเ้ขียนหนงัสือน้ีไดส้ังเกตนกัเรียนในโรงเรียนของพวกคริสตงั ซ่ึงก าลงัอ่านหนงัสืออยูน่ั้นได้
ใชว้ธีิแสดงคลา้ยละครน้ี การแสดงนั้นอาจจะเป็นการแสดงท่ีไดต้ระเตรียมมาเป็นอยา่งดีแลว้, การ
แสดงโดยใชภ้าพเงา (คลา้ย ๆ กบัหนงัตลุง), คนแสดงเป็นภาพ,หรือการแสดงละครใบ,้ หรือหุ่น,ก็ได ้
เร่ืองชาวสะมาเรียใจดีนั้นใชหุ่้นแสดงจะไดรั้บประโยชน์มากทีเดีย การแสดงน้ีจะแสดงในหอ้งเรียน
หรือต่อหนา้ท่ีประชุมก็ได ้ ผูเ้ขียนหนงัสือน้ีจะไม่มีวนัลืมการแสดงละครในโรงเรียนรววีารศึกษาของ
นกัเรียนรุ่นกลางต่อหนา้ท่ีประชุมเลย ครูเองอาจจะสอนบทเรียนโดยแสดงละครเหมือนกบัท่ี อาจารย์
บิลล่ี ซนัเดย ์ (Billy Sunday) เคยท าในการเทศนาของเขาก็ได ้ เราอาจเล่นละครเร่ืองกิจการใน
ประวติัศาสตร์, ชีวประวติัและการกระท าของศาสนทูตก็ได ้ สถานะการณ์ดา้นศีลธรรมและในดา้น
สังคมจะใชเ้ล่นเป็นละครก็จะเป็นประโยชน์มากเช่นเดียวกนั โดยการแสดงละครเราอาจก่อให้เกิด
ความสนใจแก่นกัเรียน ท าให้นกัเรียนตั้งใจฟัง ใหเ้ขารู้ในส่ิงท่ีเขาไม่รู้และช่วยใหเ้ขาเจริญข้ึนในชีวิต 



 87 

ข.ข้อเน้นของพระคริสต์ 

พระบรมครูทรงเป็นท่ีนิยมชมช่ืนของพวกยดูาห์เม่ือพระองคท์รงแสดงคลา้ยละครเพราะวา่
เป็นธรรมเนียมของชาวยดูาห์ท่ีจะแสดงละครเม่ือประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น ในการเล้ียงปัสกา หรือการ
เล่นละครท่ีท าใหเ้ขานึกถึง เม่ือคร้ังท่ีพระเจา้ไม่ทรงใหบุ้ตรหวัปีของครอบครัวชาวยดูาห์ทุกครอบครัว
ตายขณะท่ีพวกขเาอยูใ่นประเทศอียปิต ์ นอกจากน้ีเขายงัแสดงละครประกอบในพิธีเทศกาลตั้งทบัอาศยั 
เทศกาลน้ีเตือนใหช้าวยดูาห์นึกถึงท่ีอยูข่องเขาขณะท่ีเขาเดินทางออกจากประเทศอียปิต ์ พิธีต่าง ๆ ใน
ทบัอาศยัและพระวหิารก็เป็นการแสดงละครเหมือนกนั โดยเฉพาะพิธีอนัเก่ียวกบัการท าใหผู้น้มสัการ
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และในการเลือกสัตวท่ี์จะฆ่าและการถวายสัตวต่์อพระเจา้ท่ีแท่นบูชายญั แมแ้ต่ม่านและ
เคร่ืองตบแต่งท่ีทบัอาศยัและพระวหิารก็มีความหมายพิเศษ ศาสดาพยากรณ์ของชาวยดูาห์ก็เป็นคน
ชอบแสดงคลา้ยละครเม่ือเขากล่าวค าท านาย เช่นอิสยาห์ไดเ้ดินไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มโดยไม่ได้
ใส่รองเทา้เพื่อสอนชาวยดูาห์วา่พวกเขาจะตอ้งเผชิญกบัการกนัดารอาหารในอนาคต ท่านเยเรมีห์ใส่
แอกท าดว้ยไมไ้วท่ี้คอเพื่อตกัเตือนชาวยดูาห์วา่ในอนาคตพวกเขาจะตอ้งเป็นเชลยและท่านเอเสเคียลได้
สร้างรูปจ าลองกรุงเยรูซาเล็มเพื่อแสดงวา่พวกขา้ศึกจะมาลอ้มกรุงเยรูซาเล็ม 

พระเยซูไม่เคยทรงเล่นละครเพื่อเป็นตวัอยา่งในการสอน แต่พระองคท์รงใชว้ธีิเล่นละครน้ีเพื่อ
ช่วยผูฟั้งใหเ้ขา้ใจค าสอน ตวัอยา่งส าคญัซ่ึงพระองคท์รงใชว้ธีิเล่นละครเพื่อสอนก็คือการท่ีพระองค์
ทรงตั้งพิธีบพัติศมาและศีลระลึกข้ึน พิธีทั้งสองอยา่งน้ีเป็นพิธีท่ีคริสเตียนไดย้ดึถือปฏิบติัมาจนกระทัง่
ปัจจุบนัน้ี ส่วนพิธีอ่ืน ๆ ท่ีพวกยดูาห์ในสมยัโบราณไดป้ฏิบติักนันั้นเขาไดเ้ลิกหมดทั้งส้ิน พิธีทั้งสอง
นั้นไมใ่ช่เป็นเพียงแต่ค าสั่งหรือพิธีรีตองอนัส าคญั หรือเป็นการมาพบปะสมาคมกนัซ่ึงท าใหเ้กิดไมตรี
จิตอนัดีต่อกนัเท่านั้น แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นวธีิการสอนของพระคริสตด์ว้ย การแสดงละครพิธีทั้ง
สองน้ีเป็นการแสดงซ่ึงท าใหเ้ราระลึกถึงประสบการณ์และค าสอนท่ีส าคญัยิง่ในชีวติของพระคริสต ์พิธี
ศีลระลึกแสดงใหเ้ห็นภาพพระอฐัของพระองคต์อ้งถูกหกั, พระโลหิตหลัง่ไหลเพราะการไถ่บาปของ
มนุษย ์ และประโยชน์ท่ีเราไดรั้บจากการเสียสละของพระคริสตถ์า้เรายอมรับพระองค ์ พิธีบพัติศมา
แสดงความหมายสามประการ ประการท่ีหน่ึง แสดงภาพการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ประการท่ี
สอง แสดงวา่คนท่ีเช่ือในพระคริสตจ์ะละทิ้งชีวติเก่าคือตายจากความบาปและบงัเกิดใหม่เร่ิมตน้ชีวิต
ใหม่ในพระคริสต ์ ซ่ึงเป็นประสบการณ์อนัส าคญัท่ีสุดในชีวติของมนุษย ์ประการท่ีสามแสดงถึงวนัส้ิน
โลกซ่ึงมนุษยท์ัว่โลกจะฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย (ความหวงัในชีวติอมตะ) เหล่าน้ีเป็นหลกัส าคญัของ
คริสตศาสนา อาจารย ์เจ.เอฟ.ลฟั (J.F. Love) กล่าววา่ “นกัเทศน์ประกาศพระกิตติคุณทางเสียงสู่หูของ
ผูฟั้ง และประกาศพระกิตติคุณโดยการประกอบพิธีศีลระลึกและพิธีบพัติศมาสู่สายตาของผูฟั้ง” (3) 
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ความนึกคิดเหล่าน้ีท าใหพ้ิธีทั้งสองท่ีพระคริสตไ์ดท้รงปฏิบติัมีความส าคญัยิง่ข้ึน และเป็น
วธีิการสอนท่ีใหป้ระโยชน์แก่มนุษยม์าก เพราะการสอนโดยการแสดงคลา้ยละครน้ีท าใหน้กัเรียนเห็น
ความจริงมากกวา่การสอนโดยเพียงแต่ใหอ่้านและใหฟั้งเท่านั้น การปฏิบติัพิธีเก่าทั้งสองน้ีท าใหเ้กิดส่ิง
มีค่าใหม่ คริสตศาสนาของพวกแบบ๊ติสตสื์บต่อกนัมาตลอดทุกยคุทุกสมยัก็เพราะการปฏิบติัและระลึก
ถึงพิธีทั้งสองน้ี ครูสอนศาสนาไม่ไดเ้ป็น “คนหวัเก่า” แต่เป็นพวกสมยัใหม่วธีิการสอนแบบสมยัใหม่ก็
นิยมการสอนโดยวธีิแสดงคลา้ยละครน้ีเหมือนกนั ดงันั้นพวกท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงจึงถือวา่ไดรั้บ
เกียรติมากท่ีไดแ้สดงให้โลกรู้ถึงความส าคญัของพระกิตติคุณโดยวธีิท่ีประทบัใจท่ีสุด เม่ือเราทราบ
ดงัน้ีแลว้ก็จะท าใหเ้ราเขา้ใจวา่พิธีระลึกและพิธีบพัติศมาไม่ใช่เป็นแต่เพียงการแสดงไมตรีจิตเท่านั้นแต่
เป็นวธีิการสอนอนัส าคญัยิง่ดว้ย และน่ีเป็นการตอบค าถามท่ีถกเถียงกนัมานานแลว้เก่ียวกบัจุดประสงค์
และวธีิประกอบบพัติศมา เร่ืองบศัติศมาน้ีดูเหมือนจะเป็นหวัขอ้ท่ีถกเถียงกนัมากท่ีสุด บางพวกเขา้ใจ
วา่การรับบพัติศมาจะช่วยเขาใหร้อด แต่น่ีเป็นความคิดท่ีผดิ ฉะนั้นเม่ือคนรับบพัติศมาดว้ยความคิด
เช่นน้ีการรับบพัติศมาของเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 

การแสดงคลา้ยละครของพระคริสตต์อนอ่ืนซ่ึงแสดงใหเ้ห็นลกัษณ์การกระท ากิจการงานของ
พระองคก์็คือพระองคท์รงขบัไล่พวกพอ่คา้แลกเปล่ียนเงินออกไปจากโบสถ ์(มทัธิว21:12-16) พระองค์
ไดท้รงเห็นพวกยดูาห์เอาก าไรจากการขายสัตวใ์ห้แก่ประชาชน ท่ีตอ้งการซ้ือสัตวไ์ปถวายเป็นเคร่ือง
บูชาแก่พระเจา้ และพวกคนเหล่านั้นไดท้  าใหโ้บสถเ์ป็นท่ีส าหรับหาเงินทองมากกวา่จะเป็นท่ีส าหรับ
นมสัการดงันั้นพระคริสตจึ์งทรงคว  ่าโตะ๊แลกเงิน, คว  ่าร้านขายนกและสัตวแ์ลว้ก็ทรงขบัไล่คนท่ีท าการ
คา้ขายเหล่านั้นออกไปจากโบสถ ์ แลว้พระองคก์็ตรัสแก่คนเหล่านั้นวา่ “โบสถข์องเราเรียกวา่เป็นท่ี
อธิษฐานออ้นวอน, แต่เจา้ทั้งหลายมากระท าใหเ้ป็นถ ้าของพวกโจร” (ขอ้ 13) ดงัน้ีแหละพระคริสตไ์ด้
ทรงแสดงคลา้ยละครเพื่อให้เห็นความศกัด์ิสิทธ์ิของโบสถอ์นัเป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการ “การท า
โบสถใ์หส้ะอาดนั้นไม่ใช่กระท าเพื่อเห็นแก่โบสถ ์ แต่เพื่อสอนบทเรียนท่ีส าคญับทหน่ึงแก่ประชาชน 
คือบทเรียนท่ีใหค้นแสดงความเคารพนบัถือ”(4) 

อีกตอนหน่ึงท่ีพระคริสตท์รงแสดงคลา้ยละครคือ เม่ือพระองคป์ระทบับนหลงัลูกลาเสด็จเขา้
ไปในกรุงเยรูซาเล็มอยา่งมีชยัชนะท่ามกลางประชาชนท่ีโบกใบไมแ้ละตบมือใหเ้กียรติแก่พระองค ์การ
ตอ้นรับของประชาชนดงัน้ี เหมือนกบัท่ีพวกเขาตอ้นรับผูก้ลา้หาญท่ีรบไดช้ยัชนะและเดินทางกลบัคืน
สู่บา้นเมือง แต่พระคริสตท์รงแตกต่างจากผูก้ลา้หาญเหล่านั้น เพราะพระองคท์รงประทบับนหลงัลา
แทนท่ีจะประทบับนรถศึก ผูท่ี้ตามไปส่งพระองคก์็คือพวกท่ีเช่ือถือพระองคไ์ม่ใช่พวกทหาร และ
พระองคไ์ดท้รงแสดงถึงความเป็นพระเจา้ฝ่ายจิตวญิญาณไม่ใช่ฝ่ายปกครองแบบการเมือง (มทัธิว 
21:7-11) ตอนน้ีก็เป็นตอนท่ีพระคริสตไ์ดท้รงแสดงคลา้ยละครท่ีสะดุดตาและประทบัใจประชาชนมาก
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ท่ีสุดตอนหน่ึงในกิจการทั้งหมดท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท า น่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคไ์ดท้รงแสดงคลา้ย
ละครหลายวธีิเพื่อสอนประชาชน 

3.เร่ืองต่ำง ๆ 

ส่ิงท่ีแน่นอนซ่ึงไม่ควรจะสงสัยเลยก็ คือวธีิสอนท่ีเด่นและใหป้ระโยชน์มากนั้นคือวธีิสอนดว้ย
การยกเร่ืองอุปมาหรือเร่ืองราวต่าง ๆ วธีิน้ีเป็นวธีิการสอนของพระคริสตท่ี์เห็นไดเ้ด่นชดัยิง่กวา่วธีิอ่ืน 
ๆ ส่ิงท่ีน่าสังเกตก็คือเราคิดวา่วธีิเล่าเร่ืองน้ีเป็นคุณลกัษณะของพระคริสตใ์นการสอนประชาชน และ
เราจดจ าเร่ืองท่ีพระองคท์รงเล่าไดดี้ยิง่กวา่ส่ิงอ่ืน ๆ พระบรมครูทรงเป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก
อยา่งไม่มีปัญหาเลย 

ก.ควำมส ำคญัของกำรเล่ำเร่ืองและวธิีเล่ำเร่ือง 

ค าวา่ “อุปมา” แปลตามตวัอกัษรวา่ “การเปรียบเทียบ” เป็นการเล่าเร่ือง หรือการแสดงภาพซ่ึง
น ามาจากเร่ืองราวในชีวิตท่ีประชาชนส่วนมากรู้แลว้เพื่อใหเ้ขารู้ถึงความจริงท่ีพวกเขายงัไม่รู้ เร่ือง
อุปมาเป็นเร่ืองเล่าถึงความจริงใหเ้ห็นจริงเห็นจงั อาจารยว์ิลเลียม ซนัเดย ์ (William Sunday) กล่าววา่ 
“เร่ืองอุปมาเป็นเหมือนฉาก หรือเร่ืองสั้น ๆ ซ่ึงน ามาจากธรรมชาติหรือชีวติธรรมดา ๆ ซ่ึงสอนขอ้คิด
และหลกัส าคญับางขอ้เพื่อน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ชีวิตฝ่ายวญิญาณจิตท่ีสูงข้ึนของมนุษย”์ (5) 
อาจารย ์เอช.เอช. ฮอร์น (H.H. Horne) กล่าวเสริมวา่ “เร่ืองอุปมาคือการเปรียบเทียบความจริงท่ีคุน้เคยดี
อยูแ่ลว้กบัความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ” (6) วธีิการสอนชนิดน้ีสอนโดยการเล่าเร่ือง มีเร่ืองบางเร่ืองท่ีสั้น
มากจนคลา้ยกบัวา่เป็นเพียงการเปรียบเทียบมากกวา่เป็นเร่ือง เร่ืองชนิดน้ีเรียกวา่ตน้ก าเนิดของเร่ือง
อุปมา 

วธีิสอนโดยเล่าเร่ืองเป็นวธีิสอนท่ีใหป้ระโยชน์มาก เป็นการสอนท่ีหนกัแน่น ชวนให้เกิดมโน
ภาพ เป็นวธีิท่ีอิสระและง่าย น่าสนใจและใหผ้ลดีมาก เป็นวธีิสอน “อนัไพเราะน่าฟัง ไม่มีวธีิสอนอ่ืน
ใดสู้วธีิน้ีได”้ ประชาชนท่ีไม่ยอมฟังความจริงและการโตเ้ถียงกนันั้นจะฟังเร่ืองท่ีเล่านั้นดว้ยความตั้งใจ 
และไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายงัจดจ าเร่ืองราวท่ีเขาไดฟั้งนั้นไดอี้กดว้ย และเร่ืองเล่าเหล่านั้นมีอิทธิพล
เหนือจิตใจของพวกเขา นกัศึกษาทางศาสนาท่ีไม่ไดม้าฟังค าบรรยายของผูท่ี้มีช่ือเสียงในหอ้งบรรยาย
นั้นไดไ้ปรวมอยูใ่นหมู่ฝงูชนฟังชายผูมี้ช่ือเสียง คนเดียวกนันั้นเล่าเร่ืองนอกชัว่โมงบรรยาย การเล่า
เร่ืองน้ีใชส้อนเด็กหรือผูใ้หญ่ก็ใหป้ระโยชน์เหมือนกนั แมว้า่อาจารยแ์กมแบรลล ์(Gambrell) ไดต้ายมา
หลายปีแลว้คนก็ยงัเล่าเร่ืองซ่ึงท่านไดก้ล่าวไวใ้นท่ีประชุมของพวกแบบ๊ติสตห์ลายคร้ังหลายหน เร่ือง 
“กระท่อมของลุงทอม” (Uncle Tom’s Cabin) เป็นเร่ืองท่ีช่วยใหมี้การเลิกทาส นวนิยาย “มีอิทธิพล
เหนือความประพฤติมากกวา่หนงัสือเก่ียวกบัศีลธรรมจรรยาเสียอีก” อาจารย ์ จี.สแตนลีย ์ ฮอลล ์ (G. 
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Stanley Hall) กล่าววา่ “ขา้พเจา้จะเล่าเร่ืองหน่ึงใหท้่านฟัง ขา้พเจา้ไม่สนใจเลยวา่ใครเป็นคนเขียนเร่ือง
นั้น” (7) 

การสอนโดยวธีิเล่าเร่ืองนั้นมีสามวธีิ วธีิท่ีหน่ึง คือท าใหผู้ฟั้งมีความตั้งใจแน่วแน่ วธีิน้ีเป็นวธีิ
ท่ีนกัส่ือข่าวหนงัสือพิมพป์ฏิบติั เขาเร่ิมตน้ดว้ยขอ้ความท่ีท าใหผู้อ่้านสะดุดตาและเกิดความสนใจก่อน
แลว้จึงเล่ารายละเอียดของเร่ืองนั้น ๆ ในภายหลงั พวกนกัพดูและพวกครูก็ใชว้ธีิน้ีเหมือนกนั มาร์กาเร็ต 
สเลตเตอรร่ี (Margaret Slatterry) ก็เร่ิมพดูหรือเร่ิมเขียนหนงัสือดว้ยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจเหมือนกนั วธีิท่ี
สองคือการเล่าเร่ืองเพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนถึงหลกับางขอ้หรือความจริงบางประการท่ีมองไม่เห็น
ซ่ึงผูพ้ดูไดก้ล่าวมาแลว้ นกัเทศน์หรือนกัพดูอ่ืน ๆ ใชว้ิธีเล่าเร่ืองหรือแสดงภาพเพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึง 
“จุดใหญ่สามประการ” ของค าเทศน์หรือค าพดูของเขา วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีใหป้ระโยชน์มากในการเล่าถึง
เร่ืองความจริง วธีิท่ีสาม คือการเล่าเร่ืองเพื่อเสนอบทเรียนทั้งหมด การเล่าเร่ืองวธีิน้ีคลา้ยกบัเล่าเร่ือง
นิยาย และเป็นวธีิท่ีมีผูใ้ชบ้่อย ๆ ในปัจจุบนัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือครูสอนเด็ก ๆ การสอนโดยการเล่า
เร่ืองน้ีจะมีประโยชน์เพิ่มมากข้ึน ถา้ครูปล่อยใหน้กัเรียนสรุปตอนทา้ยของเร่ืองดว้ยตวัเขาเอง 

ข. แบบอย่ำงจำกพระเยซูคริสต์ 

ขอ้ท่ีน่างสังเกตก็คือ พระบรมครูทรงใชส้อนโดยการเล่าเร่ืองหรือเร่ืองเปรียบเทียบเป็น
ส่วนมาก ความจริงวธีิน้ีเรียกวา่ “การท าใหศิ้ลปการสอนของพระคริสตบ์ริบูรณ์ พระด ารัสของพระ
คริสตท่ี์มาระโกบนัทึกไวป้ระมาณหน่ึงในส่ี และท่ีลูกาบนัทึกไวป้ระมาณหน่ึงในสองนั้นลว้นเป็นเร่ือง
อุปมาทั้งส้ิน ค าวา่ “อุปมา” มีใชป้ระมาณหา้สิบคร้ัง ในพระคมัภีร์ใหม่ ถา้รวมทั้งคติพจน์หรือตน้
ก าเนิดค าอุปมา เร่ืองชาดก (เร่ืองท่ีเขียนข้ึนเพื่อสอน) และการแสดงภาพอ่ืน ๆ ดว้ยก็มีทั้งหมดประมาณ
หน่ึงร้อยเร่ือง เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคล,สัตว,์พืช และส่ิงท่ีไม่มีชีวติ อาจารยฮ์อร์น (Horne) 
รวมเร่ืองทั้งหมดเหล่าน้ีไดห้กสิบเอด็เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสัตวส่ี์เร่ือง เช่นเร่ืองชายสะมาเรียใจดี เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัสัตวส่ี์เร่ือง เช่นเร่ืองแกะหลงทาง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพืชเจด็เร่ือง เช่นเร่ืองเมล็ดผกักาดเขียว
และเป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงของสิบหกเร่ือง เช่นเร่ืองพื้นดินส่ีชนิด ถา้เราเอาเร่ืองอุปมาของพระคริสตอ์อก
ทั้งหมด ค าสอนของพระคริสตก์็จะมีเหลืออยูเ่พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และถา้พระคริสตไ์ม่สอนโดยวธีิเล่า
เร่ืองแลว้ค าสอนของพระองคก์็จะไม่มีประโยชน์มากเช่นน้ีเลย 

ตวัอยา่งการสอนท่ีเร่ิมดว้ยการเล่าเร่ืองก็คือ เร่ืองอุปมาเก่ียวกบัพื้นดินส่ีชนิดและพื้นดินไดใ้ห้
ประโยชน์ตอบแทนแก่พืชอยา่งไรบา้ง (มทัธิว 13:1-9) พระคริสตท์รงเล่าใหค้นเห็นภาพชายคนหน่ึง
ก าลงัหวา่นพืช พืชบางเมล็ดตกลงท่ีริมทางท่ีพื้นดินแขง็ เมล็ดพืชไม่สามารถจะลงไปสู่ใตดิ้นได ้ นกจึง
มาจิกเมล็ดพืชนั้นกินเสีย พืชบางเมล็ดก็ตกลงท่ีกอ้นหินซ่ึงมีดินเพียงเล็กนอ้ย พืชนั้นงอกข้ึนไดเ้ร็ว แต่
รากไม่ยาวพอท่ีจะตา้นทานล าตน้ได ้ พืชนั้นจึงตายไป พืชบางเมล็ดตกลงกลางหนาม ๆ ก็งอกข้ึนคลุม
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เสีย พืชบางเมล็ดตกลงในท่ีดินดี พืชนั้นก็มีรากยาวและเจริญเติบโตเร็วใหผ้ลมากมาย ทั้งหมดน้ีเป็น
เร่ืองท่ีพระคริสตท์รงเล่าใหฟั้ง แลว้พระองคก์็ไม่ทรงกล่าวอะไรอีกนอกจากเตือนประชาชนท่ีหอ้มลอ้ม
พระองคใ์หฟั้งค าอุปมาท่ีพระองคท์รงเล่าเท่านั้น 

ต่อมาเม่ือพวกสาวกทูลถามพระองค ์ ๆ ก็ทรงสอนเขาโดยอาศยัเร่ืองอุปมานั้นเป็นพื้นฐาน 
พื้นดินริมทางเดินเปรียบเหมือนผูฟั้งท่ีไม่ตั้งใจฟังความจริงแห่งค าสอน ค าสอนจึงผา่นหูเขาไป
เหมือนกบัลูกเห็บตกจากหลงัคา พื้นดินท่ีอยูต่ามกอ้นหินเปรียบเหมือนกบัคนฟังท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว
ง่าย เขารีบรับเอาค าสอนและเช่ือในค าสอนทนัที แต่เขาไม่มีความเช่ือมัน่ท่ีลึกซ้ึง ดงันั้นเม่ือเกิดความ
ยากล าบากข้ึนเขาก็เลิกลม้ความเช่ือของเขาทนัที พืชท่ีตกในหนามแสดงถึงผูฟั้งท่ีคิดถึงแต่เร่ืองการงาน
และความสนุกสนาน ความเช่ือของเขาจึงไม่เจริญข้ึน พื้นดินดีหมายถึงผูท่ี้ตั้งใจฟังค าสอน รับเอาความ
จริงไวด้ว้ยความเตม็ใจและไดป้ฏิบติัตามค าสอนเร่ืองความจริงนั้น ไม่มีใครลืมเร่ืองและความหมาย
ของอุปมาเร่ืองน้ีเลย 

ตวัอยา่งท่ีดีซ่ึงแสดงถึงการสอนโดยวธีิเล่าเร่ืองใหผู้ฟั้งเขา้ใจความจริงก็คือ “เร่ืองอุปมาชาย
สะมาเรียใจดี” (ลูกา 10:25-37) นกักฎหมายหนุ่มผูห้น่ึง ซ่ึงอยากจะโตเ้ถียงกบัพระคริสตไ์ดม้าทูลถาม
พระองคว์า่ท าอยา่งไรเขาจึงจะมีชีวตินิรันดร์ และเขาไดต้อบค าถามของเขาเองโดยการยกพระบญัญติั
สิบประการมากล่าวถึงเร่ืองการรักพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิต, ดว้ยสุดก าลงัและส้ินสุดความคิด และการ
รักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง นกักฎหมายนั้นอยากจะไดห้นา้และอยากจะป้องกนัตวัเองใหพ้น้ผดิ เขา
จึงทูลถามพระองคว์า่ “ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้?” (ขอ้ 29) พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงโตเ้ถียงหรือ
สอนทฤษฏีอะไรแก่เขา แต่พระองคท์รงท าให้นกักฎหมายผูน้ั้นรู้ถึงความจริงอยา่งแจ่มชดัโดยเล่าเร่ือง
ใหเ้ขาฟัง คือชายผูห้น่ึงเดินทางจากเมืองเยรีโคไปยงักรุงเยรูซาเล็ม เขาถูกพวกโจรปลน้ทรัพยแ์ละถูก
ตบตีจนถึงเกือบตาย แลว้พวกโจรก็ทิ้งเขาไวข้า้งทาง ต่อมามีปุโรหิตคนหน่ึงและเลวคีนหน่ึง (เขาทั้ง
สองควรจะมีความเห็นอกเห็นใจชายท่ีถูกปลน้) ไดผ้า่นมาทางนั้น แต่เม่ือเขาเห็นชายคนนั้นเขาก็ผา่น
เลยไปต่อมาชายชาวสะมาเรียผูห้น่ึง (เช้ือชาติของเขาเป็นท่ีรังเกียจของชาวยดูาห์ ขอ้น้ีควรจะเป็นขอ้แก้
ตวัใหเ้ขาไม่ยอมช่วยเหลือคนท่ีถูกปลน้) ผา่นมา เขาไดห้ยดุช่วยคนเจบ็ เขาเอาผา้พนัแผลใหแ้ลว้ก็พา
ชายคนเจบ็ไปยงัโรงแรม เขามอบเงินให้เจา้ของโรงแรมเพื่อเป็นค่าท่ีพกั,ค่าอาหารและค่าดูแลชายคน
เจบ็ดว้ย พระบรมครู ผูช่้วยใหร้อดไดต้รัสถามนกักฎหมายวา่ “ในสามคนนั้น ท่านคิดเห็นวา่คนไหน
เป็นเพื่อนบา้นของคนท่ีถูกปลน้?” (ขอ้ 36) นกักฎหมายหนุ่มตอบไดเ้พียงวา่คือชายผูท่ี้ช่วยเหลือคนเจบ็
นั้น น่ีเป็นค าตอบท่ีนกักฎหมายหนุ่มผูไ้ม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นไม่อาจจะหลีกเล่ียงไดเ้ลย 

ตวัอยา่งการสอนบทเรียนดว้ยเร่ืองอุปมามีอยูใ่นหนงัสือลูกาบทท่ีสิบหา้ เม่ือพวกฟาริสีและ
พวกอาลกัษณ์บ่นกนัวา่พระคริสตท์รงมีใจเผื่อแผแ่ก่พวกเก็บภาษีและพวกคนบาป พระคริสตไ์ม่ไดท้รง
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โตเ้ถียงกบัพวกเขา แต่พระองคต์รัสตอบค าบ่นของพวกเขาโดยเล่าเร่ืองสามเร่ืองให้เขาฟัง คือเร่ือง 
“สตางคแ์ดงท่ีหายไป” “แกะหลงทางไป” และ “บุตรชายท่ีหลงทางไป” เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองส่ิงของ 
สัตวแ์ละคนท่ีมีมูลค่ามากและเป็นเหตุใหเ้จา้ของมีความทุกขโ์ศกมาก (ในท านองเดียวกนัคนเก็บภาษี
,คนบาปและคนท่ีหลงหายไปก็เป็นคนท่ีมีคุณค่ามาก หนา้ท่ีของพวกอาลกัษณ์กบัพวกฟาริสีก็คือ
จะตอ้งช่วยเหลือคนเหล่านั้น) เม่ือส่ิงของ,สัตวแ์ละคนทั้งหมดเหล่าน้ีหายไปผูเ้ป็นเจา้ของไดพ้ยายาม
คน้หาอยา่งเตม็ท่ี เม่ือไดพ้บแลว้ก็มีความช่ืนชมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ (ดงันั้นเราควรจะแสวงหาคนบาป
เหล่าน้ี,ตอ้นรับเขา,ช่วยเหลือเขาและช่ืนชมยนิดีในเขา ไม่ควรจะดุวา่และเกลียดชงัเขาเหมือนกบัท่ี
พวกฟาริสีและพวกรับบีไดก้ระท า) เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีแสดงถึงความช่ืนชมยนิดีของพระเจา้ท่ีมีต่อคน
บาปท่ีไดส้ารภาพและกลบัใจเสียใหม่ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัพวกผูน้ าศาสนายดูาห์ท่ีไดแ้สดงกิริยาดูหม่ิน
พวกคนบาปเหล่านั้น พระบรมครูไดท้รงใชศิ้ลปในการสอนเป็นกระจกส่อง ใหพ้วกวพิากษว์จิารณ์ท่ี
ใจร้ายเห็นถึงความจริงของพระเจา้และความผดิบาปของพวกเขา 

พระคริสตท์รงเป็นพระบรมครูผูส้อนผูฟั้งโดยทรงใชบ้ทเรียนดว้ย ของการแสดงคลา้ยละคร 
เล่าเร่ืองหรือเร่ืองอุปมา การใชว้ธีิสอนเหล่าน้ีประกอบกบับุคลิกลกัษณะอนัน่าอศัจรรยข์องพระคริสต์
ท าใหป้ระชาชนบงัเกิดความศรัทธาเล่ือมใส และท าใหป้ระชาชนจดจ าความจริงท่ีพระองคท์รงสอน
และไดส้อนกนัต่อ ๆ มาซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกเป็นเวลาหลายศตวรรษ เม่ือเราไดศึ้กษาวธีิสอนและการใชว้ธีิ
สอนของพระคริสตแ์ละเราไดป้ฏิบติัตามอยา่งพระองคแ์ลว้ การสอนของเราก็จะเป็นประโยชน์แก่
นกัเรียนมาก 
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บทที ่7 ค ำถำม 

1. บทเรียนดว้ยของหมายความวา่อะไร? 
2. จงยกตวัอยา่งการท่ีพระบรมครูทรงใชบ้ทเรียนดว้ยของมาหา้อยา่ง 
3. การสอนดว้ยของเป็นประโยชน์อยา่งไรบา้ง? 
4. การสอนโดยวธีิแสดงคลา้ยละครนั้นหมายความวา่อยา่งไร? 
5. การสอนโดยการแสดงคลา้ยละครผดิกบัการสอนโดยใชข้องอยา่งไรบา้ง? 
6. โดยวธีิแสดงคลา้ยละครน้ีเราอาจจะสอนเร่ืองอะไรไดบ้า้ง? 
7. วธีิสอนโดยการแสดงคลา้ยละครน้ีมีประโยชน์แก่ผูแ้สดงและผูฟั้งอยา่งไรบา้ง? 
8. การแสดงคลา้ยละครท าไดก่ี้วธีิ? 
9. ท าไมพระคริสตจึ์งทรงเป็นท่ีนิยมของชาวยดูาห์เม่ือพระองคท์รงใชว้ธีิสอนโดยการ

แสดงคลา้ยละคร? 
10. ตวัอยา่งวธีิสอนโดยการแสดงคลา้ยละครท่ีส าคญัซ่ึงพระคริสตท์รงสอนคืออะไร? 
11. พิธีศีลระลึกกบัพธีิบพัติศมาแสดงความหมายอะไรและต่างกนัอยา่งไร? 
12. ท าไมพระคริสตจึ์งทรงประกอบพิธีทั้งสองน้ี? 
13. จงอธิบายวา่พระคริสตท์รงพยายามสอนอะไร เม่ือพระองคท์รงขบัไล่พวกพอ่คา้ออก

จากโบสถ ์(มทัธิว 21:12-16) 
14. วธีิสอนท่ีพระคริสตท์รงใชม้ากท่ีสุดคืออะไร? 
15. จงอธิบายค าวา่ “อุปมา” 
16. การสอนโดยวธีิเล่าเร่ืองมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง? 
17. วธีิสามวธีิท่ีใชใ้นการเล่าเร่ืองคืออะไร? จงอธิบาย 
18. พระองคท์รงสอนโดยวธีิเล่าเร่ืองอุปมามากหรือไม่? จงอธิบาย 
19. ท าไมพระคริสตจึ์งทรงสอนโดยวธีิเล่าเร่ืองอุปมา? 
20. จงเขียนเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมาเร่ืองหน่ึง สั้น ๆ ประมาณ 2 หนา้กระดาษ 
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บทที ่8 วธีิอืน่ทีพ่ระบรมครูทรงใช้ 

พระบรมครูไม่ไดท้รงสอนโดยวธีิใดวธีิหน่ึงโดยเฉพาะ และพระองคไ์ม่ไดท้รงถือวา่การสอน
วธีิหน่ึงดีกวา่อีกวธีิหน่ึง แต่ดูเหมือนวา่พระองคจ์ะทรงใชเ้ร่ืองอุปมาหรือเล่าเร่ืองบ่อยมากกวา่วธีิอ่ืน ๆ 
เท่านั้น ถา้พระองคท์รงคิดถึงวธีิสอนพระองคค์งจะทรงรู้สึกวา่วธีิสอนทุกวธีิดี และทรงคิดวา่วธีิสอนท่ี
เกิดผลประโยชน์มากท่ีสุดในกรณีใดก็เป็นวธีิสอนท่ีควรใชใ้นกรณีนั้น 

ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาดูในการเลือกวธีิสอนก็คือ อายขุองนกัเรียนท่ีจะสอน บทเรียนท่ีจะใช ้
ความตั้งใจและความสามารถของครูก็เป็นส่ิงส าคญัในการเลือกวธีิสอนมากเหมือนกนั อยา่งไรก็ตาม
เราควรพยายามใชว้ธีิหลายวธีิท่ีสุดในการสอนของเรา หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จงเปล่ียนการสอนวธีิหน่ึง
ไปใชก้ารสอนอีกวธีิหน่ึง 

1.กำรบรรยำย 

การสอนโดยวธีิบรรยายคือการท่ีครูสอนบทเรียนแก่นกัเรียนโดยการปราศรัย ครูเป็นผูพ้ดูแต่ผู ้
เดียว วธีิน้ีดูเหมือนกบัวา่เป็นวธีิการสอนบทเรียนตามระเบียบและเป็นการสอนอยา่งกวา้ง ๆ แต่ความ
จริงแลว้อาจจะไม่เป็นดงันั้นก็ได ้ การสอนนั้นอาจจะรวมทั้งการใชก้ระดานด าและส่ิงอ่ืน ๆ อีกก็ได ้
คร้ังหน่ึงประธานาธิบดีวูด้โรว ์ วลิสัน (Woodrow Wilson) กล่าวถึงการสอนโดยวธีิบรรยายวา่ “การ
สอนใชโ้ดยวธีิบรรยายคือการสอนตามแบบแผน” ซ่ึงอาจจะหมายความไดว้า่ “การสอนโดยวธีิ
ปราศรัย” 

ก.จุดเด่นและจุดอ่อนของวธีิบรรยำย 

ดูเหมือนวา่ไม่มีวธีิการสอนอะไรท่ีสอนอยา่งกวา้งขวางและไดรั้บค าวพิากษว์จิารณ์มากเท่ากบั
การสอนวธีิน้ี ในทุกวนัน้ีครูคนส าคญัก็ไดใ้ชว้ธีิบรรยายในการวพิากษว์จิารณ์ครูผูอ่ื้นท่ีสอนโดยการ
บรรยายเหมือนกนั การสอนโดยวธีิบรรยายน้ีมีทั้งจุดเด่นและจุดอ่อน เราจะไดพ้ิจารณาดูคุณประโยชน์
ของการสอนโดยวธีิบรรยายน้ีต่อไป วธีิสอนชนิดน้ีก็มีประโยชน์หลายอยา่งเหมือนกนั การสอนโดยวธีิ
บรรยายน้ีใหป้ระโยชน์มากถา้ครูตอ้งสอนนกัเรียนจ านวนมาก ซ่ึงท าใหค้รูมีเวลาถกเถียงปัญหาต่าง ๆ 
กบันกัเรียนไดเ้พียงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตาม เราไม่ควรจะสอนนกัเรียนเป็นจ านวนมากเกินไปเลย แต่ถา้
เรามีนกัเรียนมากเราก็จ  าตอ้งสอนโดยวธีิบรรยาย การบรรยายน้ีใหป้ระโยชน์มากถา้นกัเรียนส่วนมาก
ไม่มีความสามารถและไม่มีพื้นความรู้ในบทเรียนเลย 
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วธีิน้ีใหป้ระโยชน์มากเม่ือสอนเก่ียวกบัธรรมโอวาทบางขอ้และขอ้ความยาก ๆ บางตอนท่ี
น ามาจากพระคมัภีร์เดิม และเป็นวธีิท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้จากครูผูมี้ช่ือเสียงมาก เช่น อาจารย์
มูลลินส์ (Mullins), แซมเปย ์(Sampey), โรเบิร์ตสัน (Robertson) หรือ ทิดเวลล ์(Tidwell) วธีิน้ีท าใหค้รู
สอนบทเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากกวา่วธีิถามค าถามและถกเถียงกนั และยงัช่วยกนัไม่ใหก้ารสอนเขว
ออกไปนอกเร่ืองดว้ย การสอนโดยใชว้ธีิน้ีช่วยใหค้รูหนุนใจนกัเรียนไดม้ากท่ีสุด 

แต่การบรรยายน้ีก็มีจุดอ่อนหลายอยา่งเหมือนกนั ขอ้ส าคญัท่ีสุดก็คือดูเหมือนวา่นกัเรียนไม่
ค่อยจะไดต้ั้งใจฟังเลย ถา้นกัเรียนรู้วา่เขาจะไม่ถูกเรียกตวัใหต้อบค าถามเขาก็จะไม่ฟังค าสอนเลย และ
แมแ้ต่บทเรียนเขาก็ไม่อ่านและไม่พยายามเรียนรู้บทเรียนเลย ขอ้น้ีเป็นความจริง แมน้กัเรียนทางศาสนา
ก็เป็นเช่นน้ีเหมือนกนั คร้ังหน่ึงผูเ้ขียนไดส้อนพระคมัภีร์แก่นกัเรียนรววีารศึกษาท่ีโรงภาพยนต ์และได้
ทราบวา่มีนกัเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีไดอ่้านบทเรียนเร่ืองน้ีในจ านวนนกัเรียนทั้งหมดหกสิบสาม
คน แน่นอนทีเดียวจิตใจของนกัเรียนไม่ไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะรับบทเรียนเลย 

ครูเองก็มีโอกาสเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้นท่ีจะรู้วา่นกัเรียนเขา้ใจค าสอนของเขาหรือไม่และเขาควร
จะแกไ้ขความบกพร่องอะไรบา้ง ในการสอนคราวหน่ึงครูไดรั้บค าตอบของค าถาม ขอ้เดียวแตกต่างกนั
ถึงสามอยา่ง ค าตอบเดียวเท่านั้นท่ีถูก อีกสองค าตอบผดิ น่ีแสดงวา่นกัเรียนเขา้ใจค าสอนของเขาผดิ แต่
เขาไม่ทราบเลยในขณะท่ีเขาบรรยายค าสอนอยูน่ั้น นกัเรียนจะเรียนไม่ไดเ้ลยถา้เขาไม่มีจิตใจท่ีจะเรียน 
การสอนโดยการบรรยายน้ีท าใหจิ้ตใจท่ีจะเรียนของนกัเรียนลดนอ้ยลงไปมาก นกัเรียนมกัจะ “นัง่น่ิง
ขณะท่ีครูก าลงัสอน” ดงัน้ีเองการสอนโดยวธีิบรรยายจึงมีทั้งผลดีและผลร้าย 

ข.ค ำปรำศรัยของพระเยซูคริสต์ 

วธีิบรรยายหรือการสอนโดยวธีิสนทนาปราศรัยน้ีพระบรมครูทรงใชเ้ม่ือพระองคท์รงเร่ิมท า
งานตอนแรก ๆ ขณะท่ีพระองคท์รงติดต่อเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเป็นจ านวนมาก บางคร้ังประชาชนก็มี
จ านวนนอ้ยบางคร้ังก็มีจ  านวนมาก บางคร้ังพระองคท์รงอยูก่บัพวกสาวกเท่านนั และบางคร้ังพระองค์
ทรงอยูก่บัพวกสาวกลและกบัพวกประชาชนในคราวเดียวกนั “ธรรมมาสน์ของพระบรมครูก็คือ ภูเขา 
หรือเรือท่ีจอดอยูริ่มทะเลสาป หอ้งประชุมของพระองคก์็คือทอ้งฟ้า ผูม้าประชุมก็คือประชาชนท่ี
ลอ้มรอบพระองคด์ว้ยใจร้อนรนท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากการสอนของพระคริสต ์ พวกเขาเรียก
พระองคว์า่ “อาจารยท่ี์มาจากพระเจา้” (1) 

อาจารยฮ์อร์น (Horne) นบัค าปราศรัยของพระคริสตท่ี์กล่าวต่อฝงูชน ต่อฝงูชนกบัพวกสาวก
และต่อพวกสาวกไดห้กสิบคร้ัง (2) พระคริสตท์รงกล่าวค าปราศรัยในโบสถ,์ ในธรรมศาลา, ในเมือง
ใหญ่และเมืองเล็ก, บนภูเขาและริมทะเลสาป หวัขอ้ท่ีปราศรัยก็เก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เช่นเร่ืองทรัพย์
สมบติั, การหยา่ร้าง, วนัซะบาโตและการเผยแพร่ศาสนา ดงัท่ียอห์นไดก้ล่าววา่โลกน้ีไม่สามารถจะ
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บรรจุค าสอนทั้งหมดของพระเยซูไวไ้ด ้ นัน่ก็คือเราไม่ไดบ้นัทึกค าปราศยัหรือแมแ้ต่พระด ารัสของพระ
คริสตไ์วท้ั้งหมด 

ในจ านวนค าปราศรัยของพระคริสตท์ั้งหมดนั้นมีค าปราศรัยสามเร่ืองซ่ึงบนัทึกไวม้ากกวา่
หน่ึงบทและเป็นค าปราศรัยท่ีมีช่ือเสียงมากเร่ืองท่ีหน่ึง ก็คือ เร่ืองการพิพากษาคร้ังสุดทา้ยบรรจุ
ขอ้ความสองบท (มทัธิว 24-25) พระองคไ์ดท้รงกล่าวถึงสถานการณ์ในโลกในวนัท่ีพระองคจ์ะได้
เสด็จกลบัมาอีก สถานการณ์นั้นจะเกิดข้ึนอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนและค าพิพากษาโทษจะไดก้ระท าใน
เวลาต่อมา เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูด่ว้ยก็คือเร่ืองตน้มะเด่ือท่ีไม่เกิดผล, เงินตะลนัตแ์ละหญิงพรหมจารีท่ี
ฉลาดและโง่ อีกเร่ืองหน่ึงคือค าสอนบนภูเขาซ่ึงบรรจุขอ้ความสามบท เร่ืองน้ีอาจจะเป็นค าปราศรัยท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดของพระคริสต ์ (มทัธิว 5-7) เร่ืองน้ีพระองคท์รงแสดงให้เห็นวา่ค าสอนของพระองค์
อยูเ่หนือกฎและค าท านายของพวกศาสดาพยากรณ์ และในค าเทศนาของพระองค ์ ๆ ทรงกล่าวถึง
คุณสมบติัของผูท่ี้จะไดเ้ป็นพลเมืองแห่งราชอาณาจกัรและการปฏิบติังานของพวกคริสเตียน ค า
ปราศรัยของพระคริสตท่ี์ยาวท่ีสุด คือค ากล่าวลาซ่ึงบรรจุขอ้ความถึงส่ีบทในหนงัสือกิตติคุณของท่าน
ยอห์น (ยอห์น 14-17) เป็นค าปราศรัยปลอบใจพวกสาวก บอกถึงการเสด็จมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้องุ่นและก่ิงกา้นของมนั ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพวกสาวกจะตอ้งเผชิญและชยัชนะ
คร้ังสุดทา้ย ในตอนจบค าปราศรัยพระคริสตไ์ดท้รงอธิษฐานเพื่อพวกเขา 

ค าบรรยายเหล่าน้ีและค าบรรยายอ่ืน ๆ ของพระองคท์  าใหเ้ราคิดถึงความจริง คิดถึงค าสอนของ
พระองคแ์ละตระหนกัถึงความจริงของค าสอน เห็นค าสอนจริงจงัและเห็นประโยชน์ของค าสอนดว้ย 
เม่ือเราตรวจดูการปราศรัยเหล่าน้ีของพระคริสต ์ เราก็ทราบวา่พระองคไ์ดท้รงเตรียมอยา่งละเอียด
รอบคอบ ค าปราศรัยเหล่าน้ีมีแบบและวธีิต่างกนัและเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความตั้งใจและเร้าใจใหเ้กิด
ความสนใจมากจน “ประชาชนทั้งปวงก็อศัจรรยใ์จดว้ยค าสั่งสอนของพระองค”์ (มทัธิว 7:28) แมแ้ต่
คนท่ีไม่มีความเห็นอกเห็นใจพระองคก์็พากนักล่าววา่ “ไม่เคยมีผูใ้ดพดูเหมือนคนนั้น” (ยอห์น 7:46) 
คนเหล่านั้นพากนัสั่นสะเทือนเพราะค าสอนของพระองค ์ เม่ือพระคริสตท์รงบรรยายนั้นประชาชนพา
กนัตั้งใจฟังและไดรั้บความรู้ ความกระตุน้ใจและท าใหชี้วติของเขาเจริญข้ึน ค าบรรยายของพระคริสต์
ประกอบดว้ยวงลอ้ส าคญัสามวง คือ ความรู้,อารมณ์และความตั้งใจ การท่ีพระองคท์รงใชว้ธีิสอนโดย
การบรรยายนั้นมีความส าคญัเท่ากบัการสอนโดยการเล่าเร่ือง อนัท่ีจริงการเล่าเร่ืองก็เป็นส่วนหน่ึงของ
การบรรยายเหมือนกนั 

2.ค ำถำม 

การสอนโดยวธีิปุจฉาวสิัชนา หรือการถามการตอบน้ีเป็นวธีิสอนท่ีเก่าท่ีสุดวธีิหน่ึงและเป็นวธีิ
สอนท่ีคนใชก้นัมาก โซเครติส (Socrates) มีช่ือเสียงในการสอนวธีิน้ีมาก วธีิน้ีใชม้ากในสมยัพระคมัภีร์
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เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ ในทุกวนัน้ีและในทุกยคุทุกสมยัดว้ย วธีิสอนน้ีเป็นวธีิท่ีครูใชม้ากกวา่วธีิอ่ืน เรา
จะไดเ้ห็นวา่พระคริสตท์รงใชค้  าถามในการสอนของพระองคบ์่อย ๆ 

ก.จุดประสงค์และลกัษณะของค ำถำม 

ความหมายของค าวา่ “ปุจฉาวสิัชนา” หรือแคตต้ีไคส์ (Catechize) ในภาษาองักฤษหมายความ
วา่ “หยัง่ดู” เช่นกลาสีเรือหยอ่นสายหยัง่ลงไปในน ้ากลาสีเรือท าดงันั้นเพื่อจะไดรู้้ความต้ืนลึกของน ้า
ฉนัใดครูก็ตั้งค  าถามเพื่อจะไดรู้้วา่นกัเรียนมีความเขา้ใจเพียงไรฉนันั้น ครูอาจสอนโดยใชว้ธีิปุจฉา
วสิัชนาน้ีเพื่อช่วยนกัเรียนให้รู้ถึงความจริงโดยไม่ตอ้งเตรียมตวัมากหรืออาจสอนโดยเตรียมตวัมาอยา่ง
ละเอียดก็ได ้ อาจารยโ์ซเครติส (Socrates) ผูเ้ป็นนกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียงก็ไดใ้ชว้ธีิน้ีเพื่อให้นกัเรียน
แสดงออกซ่ึงความรู้ท่ีพวกเขามีมาตั้งแต่เกิด วธีิสอนโดยการตั้งค  าถามน้ีเป็นวธีิเก่าท่ีสุดนบัแต่เร่ิมมี
มนุษยชาติ และเป็นวธีิสอนท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก ครูไดด้ดัแปลงวธีิสอนน้ีเพื่อสอนนกัเรียนทุกรุ่น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่รุ่นกลางและรุ่นเล็ก เราสอนนกัเรียนโดยไม่ตั้งค  าถามไม่ได ้

การตั้งค  าถามน้ีใชเ้พื่อจุดประสงคห์ลายประการ ประการท่ีหน่ึงก็คือ เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเกิด
ความตั้งใจ นกัเรียนท่ีง่วงนอนหรือใจลอยในขณะท่ีนัง่ฟังการบรรยายจะรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าข้ึนเม่ือ
ครูตั้งค  าถาม เพราะเขาไม่รู้วา่ตวัเขาเองจะตอ้งถูกถามเม่ือไร ถา้เราถามค าถามเขาโดยกระทนัหนัเขาก็
จะสนใจในบทเรียน อีกประการหน่ึงการตั้งค  าถามช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความนึกคิดข้ึน ถา้ค าถามเหล่านั้น
เป็นค าถามท่ีถูกตอ้งและถามใหเ้หมาะกบัโอกาสแลว้ก็จะท าใหน้กัเรียนใชค้วามคิดของเขา น่ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นมากในการสอน เพราะวา่การเรียนจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้ปราศจากความรู้สึกท่ีจะพยายาม
เรียน ถา้นกัเรียนเพียงแต่รับเอาความจริงโดยไม่คิดถึงเร่ืองความจริงนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ส่ิงใดแก่
นกัเรียนเลย 

ในท านองเดียวกนั การตั้งค  าถามช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจค าสอนและค าสอนนั้นจะประทบัอยูใ่น
จิตใจของนกัเรียนอยา่งแน่นแฟ้น เม่ือนกัเรียนผูห้น่ึงตอบค าถามขอ้หน่ึงนั้นไม่เพียงแต่ท าใหเ้ขาไดใ้ช้
ความคิดเท่านั้นยงัช่วยใหเ้ขาไดแ้สดงความนึกคิดของเขาเองอีกดว้ย ดว้ยวธีิน้ีเองความจริงไดเ้จริญข้ึน
ในตวันกัเรียน ความนึกคิดและความรู้สึกประทบัใจของนกัเรียนจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความจริงท่ีครู
สอนอยา่งลึกซ้ึง ค าถามอนัเป็นศิลปชวนใจใหฟั้งนั้นจะประทบัอยูใ่นจิตใจของผูฟั้งอยา่งแน่นแฟ้น การ
ตั้งค  าถามก็เป็นเคร่ืองช่วยใหค้รูไดท้ราบวา่นกัเรียนของตนเขา้ใจและจดจ าส่ิงท่ีตนสอนไวไ้ดม้ากนอ้ย
เพียงใดดว้ย ดว้ยวธีิน้ีเองครูสามารถจะตรวจดูผลแห่งค าสอนของตน และถา้จ าเป็นครูก็จะท าใหค้  า
สอนของตนกระจ่างชดั ซ่ึงจะท าใหก้ารสอนของตนไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

ผลเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนไดก้็เพราะการตั้งค  าถาม ครูควรจะถามในส่ิงท่ีนกัเรียนควรจะรู้อยา่งชดั
แจง้ หมายความวา่ ตั้งค  าถามสั้น ๆ ง่าย ๆ ตรงตามจุดหมายและใหน้กัเรียนรู้ความหมายของค าถาม
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เหล่านั้นดว้ย อยา่ใหเ้ป็นเหมือนกบัค าถามของศิษยาภิบาลคนหน่ึงท่ีตั้งค  าถามยาวถึงสองร้อยยีสิ่บสอง
ค า หรืออยา่เป็นเหมือนครูรววีารศึกษาคนหน่ึงท่ีถามนกัเรียนวา่ “ใครไล่ใครรอบ ๆ ก าแพงอะไร?” 
ค  าถามชนิดน้ีเป็นค าถามท่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย 

ค าถามนั้นควรจะเป็นค าถามท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดความนึกคิดการตั้งค  าถามเร่ืองขอ้เทจ็จริงเพียง
ขอ้เดียว เช่น “กรุงเทพฯ มีพลเมืองก่ีคน?” ยงัไม่พอ เพราะวา่ค าถามเช่นน้ีนกัเรียนไม่ตอ้งใชค้วามนึก
คิดครูควรตั้งค  าถามเร่ืองท่ีเป็นปัญหา หรือส่ิงท่ีท าใหน้กัเรียนใชค้วามนึกคิดของเขาเพื่อท าใหน้กัเรียน
ทุกคนในชั้นตั้งใจฟัง หมายความวา่ใหถ้ามค าถามก่อนท่ีจะเรียกนกัเรียนคนใดคนหน่ึงใหต้อบ อยา่
ทวนค าถามซ ้ าถา้มีนกัเรียนเพียงคนเดียวไม่ไดย้นิค าถาม ในชัว่โมงเรียนจงเรียกนกัเรียนให้ตอบ
มากกวา่คนละหน่ึงคร้ัง และจงถามค าถามท่ีนกัเรียนทั้งชั้นสนใจ 

ข. ตัวอย่ำงจำกพระเยซูคริสต์ 

ภาพแรกภาพหน่ึงของพระบรมครู ท่ีเราเห็นหลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงมาบงัเกิดก็คือพระองค์
ทรงถามค าถาม เม่ือพระคริสตท์รงมีพระชนมายไุดสิ้บสองพรรษาบิดามารดาของพระองคไ์ดอ้อกจาก
กรุงเยรูซาเล็มกลบัไปนาซาเร็ธโดยไม่ทราบวา่พระองคย์งัคงอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม บิดามารดาไดก้ลบั
เท่ียวตามหาพระองคท่ี์กรุงเยรูซาเล็มและพบพระองคอ์ยูท่ี่โบสถ ์“นัง่อยูใ่นโบสถท์่ามกลางพวกอาจารย ์
ก าลงัฟังและไต่ถามพวกอาจารยเ์หล่านั้น” (ลูกา 2:46) ฉบบัแปลของมอฟแฟตต ์ (Moffatt) การตั้ง
ค  าถามน้ีดูเหมือนจะติดเป็นนิสัยตลอดพระชนมชี์พของพระคริสต ์ หนงัสือโรงเรียนรวีวารศึกษา (The 
Sunday School Times) กล่าววา่พระคริสตท์รงถามค าถาม 154 ขอ้ คนอ่ืน ๆ กล่าววา่ในพระกิตติคุณทั้ง
ส่ีเล่มมีค าถามต่าง ๆ มากกวา่หน่ึงร้อยขอ้ 

ขอ้ความส่วนมากในพระคมัภีร์เป็นค าถามและค าตอบ จ านวนถอ้ยค าในหนงัสือพระคมัภีร์จะ
เปล่ียนแปลงไปมากทีเดียวถา้เอาค าถามและค าตอบออกทั้งหมด พระคริสตท์รงใชส้อนโดยวธีิตั้ง
ค  าถามมาก อาจารย ์ ดบัลิว.พี. เมอร์ริลล ์ (W.P. Merrill) กล่าววา่ “พระคริสตไ์ม่ไดเ้สด็จมาเพื่อตอบ
ค าถามแต่มาเพื่อถามค าถามประชาชน พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จมาเพื่อให้จิตวิญญาณของประชาชนสงบน่ิง
แต่มาเพื่อกระตุน้จิตวิญญาณของพวกเขา พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จมาเพื่อท าใหป้ระชาชนด าเนินชีวติอยา่ง
สะดวกสบายแต่มาเพื่อใหพ้วกเขาศึกษาชีวติ” (3) อาจารยม์าร์ควสิ (Marquis) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ “พระ
เยซูคริสตเ์จา้ของเราทรงมีนิสัยตั้งค  าถามเสมอ พระองคท์รงท าลายความสงบน่ิงของประชาชนและทรง
ท าใหพ้วกเขาลุกข้ึนนัง่คิด” (4) 

เม่ือพระคริสตท์รงเร่ิมสอนนั้น พระองคท์รงตั้งค  าถามเพื่อใหป้ระชาชนบงัเกิดความสนใจ 
เพื่อใหเ้ร่ืองราวสัมพนัธ์กนั และเพื่อเตรียมจิตใจของประชาชนให้รับฟังส่ิงท่ีพระองคจ์ะทรงสอน 
ตวัอยา่งการตั้งค  าถามเช่นน้ีเราจะพบในค าถามท่ีพระคริสตไ์ดต้รัสถามพวกสาวกวา่ “ฝ่ายพวกท่านน้ีวา่
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เราเป็นผูใ้ดเล่า?” (มทัธิว 16:13-15) ค าถามน้ีกระตุน้ให้พวกสาวกคิดถึงเร่ืองพระคริสตอ์ยา่งรอบคอบ 
และท าใหพ้วกเขาเร่ิมตน้คิด ดงัน้ีแหละ พระองคไ์ดท้รงเตรียมทางไวเ้พื่อจะไดส้ าแดงพระองคใ์หเ้ขารู้
วา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

เร่ืองท านองเดียวกนัน้ีก็คือเม่ือยากอบและยอห์นขออภิสิทธินัง่เบ้ืองพระหตัถข์วาและซา้ยของ
พระองค ์พระองคไ์ดท้รงสอนพวกเขาโดยตรัสวา่ “จอกนั้นซ่ึงเราจะด่ืมท่านจะด่ืมไดห้รือและบพัติศมา
นั้นซ่ึงเราจะรับท่านจะรับไดห้รือ?” (มาระโก 10: 35-40) พระคริสตท์รงถามเขาเพื่อเตรียมพวกเขาให้
ฟังค าตอบของพระองค ์ และทรงท าใหพ้วกเขาเป็นฝ่ายตอบค าถามของเขาเอง เช่น เม่ือนกักฎหมาย
หนุ่มถามพระองคว์า่ท าอยา่งไรจึงจะไดชี้วิตนิรันดร์นั้นพระองคไ์ดต้รัสถามเขาวา่ “ท่านเรียกเราวา่
ประเสริฐท าไม?” (มาระโก 10:18) น่ีคือพระคริสตไ์ดท้รงเตรียมจิตใจของชายหนุ่มให้แสวงหาค าตอบ
ท่ีพระองคจ์ะทรงตอบแก่เขาเก่ียวกบัชีวติท่ีดีประเสริฐ 

พระบรมครูไดท้รงสอนโดยถามค าถามหลายขอ้เพื่อใหค้  าสอนของพระองคเ์ป็นประโยชน์แก่
ผูฟั้งมากข้ึน ความจริงการตั้งค  าถามน้ีเป็นหลกัส าคญัของวธีิการสอนของพระคริสต ์ ค าถามของพระ
บรมครูมีหลายอยา่งต่าง ๆ กนั บางคร้ังเป็นค าถามเพื่อเนน้ค าตรัสของพระองค ์ เช่นเม่ือยากอบ และ
ยอห์นขอมีต าแหน่งส าคญัในราชอาณาจกัรของพระองคน์ั้น พระองคไ์ดต้รัสถามเขาวา่ “ท่านทั้งสอง
ปรารถนาจะใหเ้ราท าส่ิงใด?” (มาระโก 10:36) บางคร้ังเป็นค าถามท่ีพระองคท์รงตั้งข้ึนเพื่อใหผู้ถ้ามขบ
คิดปัญหาเหล่านั้นดว้ยตวัเขาเอง คือเม่ือพวกผูน้ าชาวยดูาห์วพิากษว์จิารณ์พระองคท่ี์ไดท้รงรักษาคนมือ
ลีบใหห้ายในวนัซะบาโตนั้น พระคริสตไ์ดต้รัสถามพวกเขาวา่ “ในวนัสะบาโตควรจะท าการดีหรือควร
จะท าการชัว่ จะช่วยชีวติดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดี” (มาระโก 3:1-5) พระคริสตท์รงใชค้  าถามเพื่อท าให้
คนเขา้ใจและเห็นภาพค าสอนของพระองคอ์ยา่งชดัแจง้ เม่ือพวกฟาริสีบ่นวา่พวกสาวกของพระองคเ์ด็ด
รวงขา้วรับประทานในวนัซะบาโตนั้น พระบรมครูไดท้รงยกตวัอยา่งกษตัริยด์าวดิและพวกติดตาม
พระองคซ่ึ์งไดเ้ขา้ไปในพระวหิารและไดรั้บประทาน “ขนมซ่ึงตั้งถวาย” ท่ีกฎหมายหา้มนั้น (มาระโก 
2:23-28) 

บางทีค าถามก็ใชส้ าหรับเป็นขอ้โตเ้ถียงเหมือนกนั ตวัอยา่งการตั้งค  าถามแบบน้ีท่ีดีท่ีสุดก็คือ 
“ถึงแมว้า่พระเจา้ทรงตบแต่งหญา้ท่ีทุ่งนาอยา่งนั้นซ่ึงเป็นอยูว่นัน้ีและรุ่งข้ึนตอ้งทิ้งในเตาไฟ โอ ผูท่ี้มี
ความเช่ือนอ้ยพระองคจ์ะไม่ทรงตบแต่งท่านมากยิง่กวา่นั้นหรือ?” (มทัธิว 6:30) น่ีเป็นค าโตเ้ถียงท่ี
เร่ิมตน้ดว้ยส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีไม่ส าคญัเพื่อจะไดก้ล่าวถึงปัญหาใหญ่ท่ีส าคญั พระคริสตท์รงตั้งค  าถาม
ซ่ึงท าใหผู้ต้อบตอ้งเลือกตอบเพียงอยา่งเดียว เช่นเม่ือพวกปุโรหิตและพวกผูป้กครองถามพระองคถึ์ง
ฤทธ์ิอ านาจของพระองคใ์นการสอนนั้นพระองคไ์ดต้รัสถามพวกเขาวา่ “บพัติศมาของยอห์นนั้นมาจาก
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ไหน? มาจากสวรรคห์รือมาจากมนุษย”์ (มทัธิว 21:25) พวกเขาต่างน่ิงเงียบเพราะพวกเขาตอบไม่ได ้ถา้
เขาตอบอยา่งน้ีเป็นปัญหาหรือจะตอบอยา่งนั้นก็จะเป็นปัญหา 

เป็นการยากท่ีจะแยกค าถามออกจากขอ้เท็จจริงและค ากล่าวท่ีเราอยากจะใหผู้ฟั้งเขา้ใจ แต่ดู
เหมือนวา่พระคริสตไ์ดท้รงใชค้  าถามหรือค าโตเ้ถียงเพื่อเนน้ค าสอนอนัส าคญัของพระองค ์ เม่ือพระ
คริสตท์รงเล่าเร่ืองชายชาวสะมาเรียจบแลว้พระองคไ์ดต้รัสถามนกักฎหมายหนุ่มวา่ “ในสามคนนั้น
ท่านเห็นวา่คนไหนเป็นเพื่อนบา้นของคนท่ีถูกปลน้?” (ลูกา 10:36) น่ีเป็นทั้งค  าถามและค ากล่าวท่ีท าให้
ผูฟั้งคิดถึงขอเ้ทจ็จริง 

ค าถามท่ีคลา้ย ๆ กนัน้ีก็คือค าถามท่ีไม่ตอ้งการค าตอบซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รงถามพวกสาวกวา่ 
“ถา้ผูใ้ดจะไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งเสียตวัของตนเอง ผูน้ั้นจะไดป้ระโยชน์อะไร?” (ลูกา 9:25) ไม่
มีพระด ารัสตอนใดท่ีเนน้หนกัแน่นเหมือนกบัค าถามขอ้น้ีเลย ค าถามเช่นเดียวกนัน้ีก็คือค าถามท่ี
พระองคต์รัสถามเปโตรสามคร้ังวา่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากกวา่คนเหล่าน้ีหรือ” (ยอห์น 
21:15-17) ในการตั้งค  าถามเช่นน้ีพระองคท์รงเนน้ขอ้เท็จจริงของค าสอนขอ้หน่ึงวา่ “จงเล้ียงลูกแกะ
ของเราเถิด” การสอนโดยวธีิตั้งค  าถามเป็นวธีิท่ีพระองคท์รงใชม้ากท่ีสุดดงัท่ีอาจารย ์ แมคคอย 
(McCoy) ไดก้ล่าววา่ค าถาม เหล่าน้ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีอาจเกิดผลประโยชน์แก่ผูฟั้งไม่ใช่เก่ียวกบัทฤษฎี
เท่านั้น (5) 

3.กำรถกเถียง 

วธีิการสอนท่ีใชก้นัมากในทุกวนัน้ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสอนผูใ้หญ่ก็คือการถกเถียงกนั การ
สอนน้ีไดด้ดัแปลงโดยเฉพาะเพื่อสอนนกัเรียนวทิยาลยั พระคริสตท์รงใชก้ารถกเถียงในการสอน
ประชาชนเม่ือเราสังเกตดูพระองคท์รงใชก้ารสอนวธีิน้ีเราอาจไม่เป็นลกัษณะทุกขอ้ของการถกเถียง แต่
เราจะพบหลกัอนัส าคญัทุกขอ้ท่ีเราควรใชใ้นการถกเถียง 

ก.ธรรมชำติและคุณค่ำ 

วธีิการถกเถียงกนัน้ีเกิดข้ึนจากวธีิการสอนโดยการเล่าเร่ืองหรือโดยการบรรยายตามปกติซ่ึงครู
เป็นผูพ้ดูฝ่ายเดียว และจากการท่องบทเรียนซ่ึงนกัเรียนเพียงแต่กล่าวบทเรียนจากความจ าของเขา
เท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถท าใหน้กัเรียนเขา้ใจขอ้เทจ็จริงท่ีครูสอนไดก้ารถกเถียงกนัน้ีกล่าวค าจ ากดั
ความไดว้า่เป็นวธีิท่ีครูสอนใหน้กัเรียนเขา้ใจขอ้เทจ็จริงท่ีอยูใ่นการสอนนั้น 

การสอนโดยวธีิน้ีผดิกบัการสนทนาธรรมดา เพราะวา่ครูสอนโดยมีแผนการณ์และจุดประสงค์
อนัชดัเจน การสอนแบบน้ีท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนมากข้ึน เป็นการสอนท่ีแตกต่างจาก
การประกาศโฆษณา เพราะวา่ครูก าลงัช่วยนกัเรียนเสาะหาความจริงไม่ใช่เผยแพร่ความจริง เพราะเหตุ
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วา่นกัเรียนเป็นผูท่ี้ชอบเสาะหาความจริง และเพราะวา่วิธีสอนเช่นน้ีครูไดพ้ยายามใชค้วามคิดเห็นของ
นกัเรียนให้เป็นประโยชน์ ไม่เหมือนกบัการโตว้าทีซ่ึงต่างฝ่ายต่างพยายามพิสูจน์วา่ความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นผิด ถา้นกัเรียนและครูรู้วา่ความคิดเห็นของนกัเรียนคนหน่ึงคนใดเป็นความจริง เขาก็จะใช้
ความคิดเห็นของนกัเรียนคนนั้น การสอนโดยการถกเถียงเป็นการร่วมมือกนัเสาะแสวงหาความจริงทั้ง
ครูและนกัเรียน 

การท่ีจะใชว้ธีิสอนโดยการถกเถียงกนัน้ีจะตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิงจ าเป็นหลายอยา่ง ประการ
หน่ึงก็คือ นกัเรียนควรจะไดรั้บการอบรมฝึกฝนมาเท่า ๆ กนัและมีความสนใจเท่า ๆ กนั วธีิการสอน
แบบถกเถียงกนัน้ีเหมาะส าหรับใชก้บันกัศึกษาชั้นสูงท่ีเป็นผูใ้หญ่หรือนกัเรียนวทิยาลยั นกัเรียนทุกคน
ควรจะมีหลายส่ิงหลายอยา่งเท่า ๆ กนั ไม่ใช่เพียงแต่มีการอบรมเท่ากนัเท่านั้น แต่ควรจะตอ้งมีความ
สนใจเท่ากนัดว้ย ตามปกติหวัขอ้การถกเถียงมกัจะเก่ียวกบัเร่ืองส่วนบุคคล เร่ืองสังคมหรือเร่ืองศาสนา
ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของนกัเรียนทัว่ ๆ ไป ส่ิงท่ีจ  าเป็นอีกอยา่งหน่ึงก็คือนกัเรียนควรจะมีจิตใจท่ี
เปิดรับความจริงทุกอยา่ง ไม่วา่ความจริงนั้นจะมาจากมูลรากแห่งการสอนอยา่งไรก็ตาม เพื่อจะได้
พิจารณาความจริงเหล่านั้นดว้ยความยติุธรรมและยอมรับความจริงท่ีมีคุณประโยชน์ไว ้ จริงอยู ่ ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดก็คือจะตอ้งมีหนงัสือหรือเคร่ืองมือช่วยนกัเรียนเสาะหาความจริงหรือพยายามเขา้ใจในเร่ือง
บางอยา่งท่ีครูจะใชใ้นการถกเถียง เราอาจใชว้ธีิสอนแบบการถกเถียงโดยไม่มีเคร่ืองมือก็ได ้ แต่ไม่เกิด
ผลประโยชน์เท่ากบัมีเคร่ืองมือช่วยดว้ย 

การสอนโดยวธีิถกเถียงกนันั้นครูควรจะเป็นผูน้ าความนึกคิดนกัเรียนและหนุนใจนกัเรียนใหมี้
ส่วนร่วมในการถกเถียง การสอนวธีิน้ีครูไม่ใช่คนส าคญัแต่เป็นผูอ้ยูห่ลงัฉาก ครูไม่ไดอ้อกความคิดเห็น
ของตนเองหรือกล่าวถึงความเห็นของนกัเรียนผูห้น่ึงผูใ้ด แต่ครูจะชกัชวนใหน้กัเรียนสรุปขอ้เทจ็จริง
ดว้ยตวัเขาเอง เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีจะช่วยนกัเรียนไดเ้ลือกปัญหาอนัส าคญัในบทเรียนและน านกัเรียน
ใหก้ล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้น ครูจะตอ้งช่วยนกัเรียนตดัสินใจวา่อะไรเป็นส่ิงส าคญัเพื่อจะไดท้  าใหก้าร
ถกเถียงเป็นท่ีน่าสนใจและเพื่อสรุปขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัญหานั้นไดถู้กตอ้ง ครูควรจะตอ้งไดรั้บการ
อบรมอยา่งดีและมีความสามารถเป็นพิเศษเพื่อจะไดป้ฏิบติังานของเขาไดเ้ป็นอยา่งดี มิฉะนั้นแลว้การ
สอนโดยวธีิถกเถียงกนัอาจไม่ไดผ้ลดีเลย 

ส่ิงท่ีเรากล่าวถึงแลว้แสดงวา่การสอนโดยวธีิน้ีมีคุณค่ามาก ในการสอนวธีิน้ีนกัเรียนทุกคน
จ าตอ้งมีส่วนร่วมในการถกเถียงมากกวา่วธีิอ่ืน การท่ีนกัเรียนร่วมมือกนัเลือกปัญหาท่ีจะพิจารณาและ
การเสาะหาส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหน้กัเรียนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน ความ
ตั้งใจและใจอนัร้อนรนของนกัเรียนท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ น้ีมีคุณค่าในการช่วยนกัเรียนใหมี้ความรู้
และก่อใหเ้กิดมีอุปนิสัยดีข้ึน การสอนโดยวธีิถกเถียงท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ดว้ยตนเอง การสอนโดย
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วธีิบรรยายเป็นเพียงการมอบความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนเท่านั้น การสอนวธีิน้ีเราใชส้อนตามจุดประสงคข์อง
สังคมเพื่อใหน้กัเรียนรู้สึกวา่เขามีส่วนร่วมในรายการสอน และมีความสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ดว้ย การสอนวธีิน้ีท าให้นกัเรียนสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนมาก การคน้หาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ การ
แกไ้ขปัญหาและการตรวจดูงานของเราท่ีไดท้  าเสร็จแลว้นั้นท าใหเ้ราสามารถใชค้วามคิดของเรามากข้ึน
และมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีเราไดท้  าแลว้นั้น การสอนวธีิน้ีมีอุปสรรคอยา่งหน่ึงคือไม่อาจจะใชไ้ดก้บัเด็ก
เล็ก ๆ และไม่อาจใชไ้ดก้บับทเรียนทุกชนิดหรือครูทุกประเภท แต่ผูเ้ขียนรู้สึกวา่วธีิสอนน้ีเป็นวธีิท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะใชก้บันกัเรียนท่ีมีความรู้และมีความสามารถมาก 

ข.ตัวอย่ำงจำกพระเยซู 

ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่พระเยซูเกือบจะไม่ไดท้รงสอนโดยวธีิถกเถียงเลย 
ความจริงพระคริสตไ์ม่ค่อยจะทรงใชว้ธีิสอนตามแบบแผนเหมือนกบัครูในสมยัน้ี แต่ตามหลกัและตาม
ความส าคญันั้นพระคริสตก์็ไดท้รงสอนโดยการถกเถียงเหมือนกนั ความจริงนั้นค าสอนของพระองคมี์
ขอ้ถกเถียงแทรกอยูเ่กือบตลอดเวลา แต่มกัจะเป็นขอ้ถกเถียงส่วนบุคคลมากกวา่ส่วนรวม เม่ือใชข้อ้
ถกเถียงเก่ียวกบัส่วนรวมแลว้ก็มกัจะเป็นขอ้ถกเถียงแบบง่าย ๆ ตวัอยา่งการสอนโดยการถกเถียงท่ี
เด่นชดัท่ีสุดกคื็อพระคริสตท์รงสนทนากบัหญิงชาติสะมาเรียท่ีบ่อน ้าของยาโคบ เร่ืองน้ีเป็นการสอน
โดยการถกเถียงอยา่งแทจ้ริง ตลอดเวลาท่ีพระคริสตท์รงสอนหญิงนั้นพระองคไ์ดท้รงน าใหน้างใช้
ความคิด ใหน้างออกความเห็น แสดงความเห็นของพระองคแ์ก่นาง ช่วยใหน้างเห็นและเขา้ใจความจริง
ท่ีพระองคไ์ดท้รงกล่าวถึงนั้นและช่วยใหน้างตอบรับความจริงนั้นดว้ย น่ีเป็นตวัอยา่งการสอนโดยวธีิ
ถกเถียงเป็นส่วนตวั 

ตวัอยา่งท่ีดีอีกอนัหน่ึงก็คือพระคริสตท์รงสอนนิโคเดมสั (ยอห์น 3:1-21) นิโคเดมสัเป็น
พวกฟาริสี เป็นผูป้กครองและเป็นครู อาจารยเ์รยม์อนด ์ คอลกินส์ (Raymond Calkins) กล่าวถึงนิโค
เดมสัวา่เขาเป็นเหมือนกบั “อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั,ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาและบาทหลวงประจ าโบสถ์”(6) 
เพราะเหตุน้ีนิโคเดมสัจึงเป็นผูท่ี้เคารพกฎหมายอยา่งเคร่งครัด มีวฒันธรรมสูง และมีความรู้สึก
เหมือนกบัคนส าคญัของศาสนายดูาห์ในสมยันั้น คืนหน่ึงเพราะเหตุบางอยา่งเขาไดม้าเฝ้าพระคริสต์
ดว้ยความเคารพและดว้ยใจเป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ในทนัใดนั้นพระคริสตไ์ดท้รงยก
ปัญหาฝ่ายจิตวญิญาณข้ึนมากล่าว และทรงบอกนิโคเดมสัซ่ึงเป็นผูน้ าทางวฒันธรรมวา่เขาจะตอ้ง 
“บงัเกิดใหม่” ถา้เขาใคร่จะไดเ้ห็นพระราชอาณาจกัรของพระเจา้ พระด ารัสเช่นน้ีของพระคริสตผ์ดิไป
จากศาสนาของนิโคเดมสัท่ีนิยมแบบแผนและพิธีการ เขาคิดวา่พระองคท์รงหมายถึงการบงัเกิดใหม่
ตามธรรมดาธรรมชาติ พระคริสตท์รงบอกแก่เขาวา่เขาจะตอ้งบงัเกิดใหม่ทั้งสองอยา่ง คือโดย
ธรรมชาติ (“จากน ้า”) และโดยวญิญาณ (“จากพระวญิญาณ”) พระองคต์รัสวา่ “ซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงัก็
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เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวญิญาณก็เป็นวิญญาณ” (ขอ้6) แต่นิโคเดมสัก็ยงัคงสงสัยอยู ่ พระ
คริสตพ์ระผูช่้วยให้รอด จึงไดท้รงวา่กล่าวเขาอยา่งอ่อนโยนวา่เขาเป็นอาจารยแ์ต่ก็ยงัไม่สามารถเขา้ใจ
เร่ืองน้ีได ้ แลว้พระคริสตก์็ทรงกล่าวต่อไปถึงความนึกคิด ทรงย  ้าถึงของประทานท่ีพระเจา้ทรงมอบ
ใหแ้ก่มนุษยคื์อพระบุตร “เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” (ขอ้ 16) 
ในหนงัสือบนัทึกอ่ืน ๆ กล่าววา่นิโคเดมสัไดต้อบรับพระเจา้และไดช่้วยเหลือป้องกนัพระคริสตใ์หพ้น้
จากพวกแซนฮีดริน (Sanhedrin) และเม่ือพระองคส้ิ์นพระชนมเ์ขาไดน้ าผา้ป่านและเคร่ืองหอมไปช่วย
ในงานฝังพระศพของพระองคด์ว้ย 

ตวัอยา่งการสอนโดยวธีิถกเถียงกนัอีก อนัหน่ึงก็คือพระองคท์รงสนทนากบันกักฎหมายหนุ่ม 
(มาระโก 10:17-22) ชายหนุ่มผูน้ี้ไดศึ้กษากฎหมายของพวกยดูาห์ มีทรัพยส์มบติัมากมายและเป็น
สมาชิกของธรรมศาลา แต่แมก้ระนั้นเขาก็ยงัไม่มีความพอใจ ดงันั้นเขาจึงไดไ้ปหาพระบรมครูขณะท่ี
พระองคเ์สด็จออกไปตามถนน เขาคุกเข่าลงตรงพระพกัตร์ของพระองคแ์ลว้ทูลถามพระองคว์า่ท า
อยา่งไรเขาจึงจะไดชี้วตินิรันดร์ ดงัน้ีเองปัญหาจึงไดเ้กิดข้ึน พระบรมครูไดท้รงตอบเขาวา่ใหเ้ขาปฏิบติั
ตามพระบญัญติั ชายหนุ่มทูลตอบพระองคว์า่เขาไดป้ฏิบติัตามพระบญัญติัมาตั้งแต่เขายงัเป็นเด็กอยู ่
พระคริสตไ์ดท้รงเห็นความผิดของเขาคือความโลภ ฉะนั้นพระองคจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “จงไปขายบรรดา
ส่ิงของซ่ึงท่านมีอยูน่ั้นแจกจ่ายใหค้นอนาถา...แลว้ตามเรามา” แต่ชายหนุ่มผูน้ี้ตอ้งการทรัพยส์มบติั
มากกวา่ตอ้งการพระคริสต ์ ดงันั้นเขาจึงจากพระองคไ์ปดว้ยความระทมทุกข ์ น่ีเป็นการปฏิเสธพระ
ด ารัสของพระคริสตอ์นัส าคญัยิง่ แต่พระบรมครูก็ทรงปล่อยใหช้ายหนุ่มนั้นเลือกทางเดินตามใจชอบ
ของเขา ดงัน้ีแหละ เราเห็นไดช้ดัวา่ค าสอนของพระคริสตป์ระกอบดว้ยการถกเถียง กบับุคคลต่าง ๆ 
เช่น หญิงชัว่ร้าย ชายโลภมากและผูน้ าท่ีเห็นวา่ตนเองมีศีลธรรมดีกวา่คนอ่ืน ๆ 

นอกจากการถกเถียงแลว้พระคริสตท์รงสอนโดยวธีิอ่ืน ๆ อีกซ่ึงเราจะไดก้ล่าวถึงต่อไป
ถึงแมว้า่วธีิเหล่านั้นจะไม่ส าคญัมากนกัในการสอนของพระคริสต ์ เราไดก้ล่าวมาแลว้วา่พระคริสตไ์ด้
ทรงสอนโดยใหค้นสังเกตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือโดยการแสดงใหเ้ห็นจริง ดว้ยวธีิน้ีพระองคไ์ดท้รง
ช่วยยอห์น บพัติศโตใหค้ลายความสงสัยวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์หรือมิใช่ (มทัธิว 11:2-19) 
ความจริงนกัเขียนคนหน่ึงไดก้ล่าววา่วธีิสอนโดยใชส่ิ้งต่าง ๆ และการแสดงคลา้ยละครนั้นก็เป็นการ
ถกเถียงเหมือนกนั (7) พระคริสตท์รงสอนโดยการจดังานใหส้าวกท าซ่ึงเราเรียกวา่การไดเ้รียนรู้โดย
การกระท า คือเม่ือพระองคไ์ดท้รงส่งพวกสาวกออกไปเป็นพยานและรักษาคนเจบ็ป่วย (มทัธิว 10:1-
42) และต่อมาภายหลงัพระองคไ์ดท้รงส่งสาวกออกไปท างานเช่นเดียวกนัน้ีอีกเจ็ดสิบคน และใหส้าวก
เหล่านั้นกลบัมารายงานใหพ้ระองคท์รงทราบถึงผลงานท่ีเขาไดป้ฏิบติัไปแลว้นั้น (ลูกา 10:1-12,17) 
ดงัน้ีแหละพวกสาวกไดฝึ้กหดังานทั้งโดยการสังเกตและการฝึกฝนอบรมให ้ “เทศนา” “สั่งสอน” และ 
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“รักษา” ในการสอนบนภูเขาของพระคริสตแ์ละในค าปราศรัยอ่ืน ๆ ของพระองคน์ั้นเราเห็นไดว้า่
พระองคท์รงสั่งสอนโดยสรุปขอ้เทจ็จริงอนัส าคญัอยา่งมีระเบียบ เหตุฉะนั้นเราจะเห็นวา่วธีิทุกวธีิท่ีเรา
ใชใ้นปัจจุบนันั้นพระเยซูก็ไดท้รงใชเ้หมือนกนั บางวธีิพระองคท์รงใชม้าก บางวธีิพระองคท์รงใชน้อ้ย 
พระเยซูทรงเป็นพระบรมครูของมนุษยท์ั้งปวง และทรงเป็นผูท่ี้ทรงพระปรีชาสามารถเหนือครูอาจารย์
ทุกคนในโลก เบ้ืองหลงัค าสอนอนัไพเราะน่าฟังและท่าทางอนัน่าดูขณะท่ีพระเยซูก าลงัทรงสอนนั้นก็
คือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง (8) (พระองคท์รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้เสด็จลงมาในท่ามกลางมนุษย)์. 
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บทที ่8 ค ำถำม 

1. จงอธิบายวธีิสอนโดยการบรรยาย 
2. วธีิสอนโดยการบรรยายนั้นใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง? 
3. พระคริสตท์รงใชว้ธีิสอนโดยการบรรยายเม่ือไร? 
4. จุดอ่อนของการใชว้ธีิบรรยายคืออะไรบา้ง? 
5. ท าไมเราจึงรู้วา่ผูฟั้งสนใจในค าบรรยายของพระคริสตม์าก? 
6. จงอธิบายค าวา่ “ปุจฉาวสิัชนา” 
7. เราสอนโดยการตั้งค  าถามเพื่อจุดประสงคอ์ะไรบา้ง? 
8. ลกัษณะของค าถามคืออะไรบา้ง? 
9. เราใชว้ธีิตั้งค  าถามเพื่อประโยชน์อะไร? 
10. จงตรวจดูค าถามท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์มทัธิว 16:13-15, มาระโก 10:35-40, มาระโก 

10:18 แลว้จงอธิบายวา่ท าไมพระคริสตจึ์งทรงตั้งค  าถามเหล่านั้น 
11. หนา้ท่ีของครูในการถกเถียงคืออะไรบา้ง? 
12. วธีิสอนโดยการถกเถียงหมายความวา่อะไร? 
13. การสอนโดยการถกเถียงนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยความจริงหลายอยา่ง คืออะไรบา้ง? 
14. ในการสอนโดยการถกเถียงนั้นครูควรจะท าอะไรบา้ง? 
15. วธีิการสอนโดยการถกเถียงน้ีมีคุณประโยชน์อยา่งไรบา้ง? 
16. จุดอ่อนของวธีิการสอนโดยการถกเถียงคืออะไร? 
17. วธีิการสอนโดยการถกเถียงเป็นประโยชน์มากท่ีสุดแก่คนประเภทไหน? 
18. ในมาระโก 10:17-22 พระคริสตท์รงสอนโดยใชว้ธีิถกเถียงจงสรุปค าสอนของ

พระองคใ์นพระคมัภีร์ตอนน้ี 
19. จงกล่าวถึงวธีิอ่ืน ๆ ท่ีพระคริสตท์รงเคยใชใ้นการสอน 
20. จงเขียนบทเรียนหรือค าเทศนาสอนนกัเรียนโดยใชว้ธีิสอนวธีิใด วธีิหน่ึงท่ีเราไดเ้รียน

มาแลว้ 
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บทที ่9 ผลกำรปฏบิตัิงำนของพระคริสต์ 

ผลงานของพระคริสตไ์ม่เพียงแต่แสดงใหเ้ห็นถึง ความสามารถอนัยิง่ใหญ่ในฐานะท่ีพระองค์
ทรงเป็นพระบรมครูเท่านั้น แต่ยงัใหเ้หตุผลขอ้เนน้การสอนของพระองคอี์กดว้ย พระคริสตท์รงเป็น
พระบรมครูท่ีสามารถท่ีสุดหาผูเ้สมอเหมือนไม่ได ้ ขอ้กล่าวน้ีเป็นความจริงไม่วา่เราจะพิจารณาดูในแง่
ไหน ผูติ้ดตามหรือสาวกของพระองคไ์ม่เฉพาะแต่มีจ านวนมากกวา่ผูติ้ดตามหรือสาวกของศาสนาอ่ืน 
ๆ หรือของครูฝ่ายโลก (ฆราวาส) เท่านั้น แต่ผลประโยชน์จากค าสอนของพระคริสตท่ี์ไดบ้งัเกิดข้ึนแก่
ชีวติของพวกเขานั้นยิง่ใหญ่กวา่ค าสอนของครูทั้งหลาย อาจารยบ์ูสแซทท ์ (Boussett) ไม่ไดพ้ดูเกิน
ความจริงเลยท่ีวา่กิจการงานท่ีท าใหส้มาคมเจริญข้ึนตลอดระยะเวลา 1900 ปี ท่ีผา่นมาแลว้นั้นเกิดจาก
ค าสอนของพระเยซูคริสต ์ (1) เราจะสังเกตผลแห่งความกา้วหนา้เหล่าน้ีไดม้ากมายหลายอยา่งแต่จะ
กล่าวไวใ้นท่ีน้ีเพียงบางอยา่งเท่านั้น 

1.บุคลกิลกัษณะทีไ่ด้รับกำรยกย่องเชิดชู 

ก่อนพระคริสตเ์สด็จลงมาในโลก บุคคลบางพวกไม่มีฐานะเป็น (มนุษยปุ์ถุชน) เขาเป็นเพียง
คนท่ีรับใชค้นอ่ืน ไม่มีใครคิดวา่เขาก็มีชีวติจิตใจ แต่เขาคิดวา่เขาเป็นเพียงเคร่ืองจกัร หรือเป็นสะพานท่ี
คนเดินขา้มไปเท่านั้นเอง บุคคลประเภทน้ีไม่ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกลกัษณะ
หรือสิทธิเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ น่ีแหละเป็นปัญหาอนัยิง่ใหญ่ของความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยทุ์กยคุทุก
สมยั 

อาจารยเ์ฮน่ี ซี.คิง (Henry C.King) กล่าวถูกทีเดียววา่ “การท่ีจะนบัถือบุคลิกลกัษณะของมนุษย์
เป็นหลกัอนัส าคญัในดา้นศาสนาและในดา้นศีลธรรมดว้ย การนบัถือบุคคลิกลกัษณะของมนุษยเ์ป็น
หลกัพิสูจน์วา่บุคคลและชาตินั้น ๆ เจริญข้ึนหรือเส่ือมลงในดา้นศาสนา การนบัถือบุคลิกลกัษณะของ
คนเป็นการท าใหชี้วติมีความความหมายและคุณค่าข้ึน” (2) 

ในสมยัพระเยซูคริสต ์ พวกอาลกัษณ์ พวกฟาริสีและพวกซาดูกายดูถูกพวกเก็บภาษีและพวก
คนบาป พวกเหล่าน้ีคิดวา่พวกเขาดีมากจนไม่อาจจะคบคา้สมาคมกบัพวกคนบาปและคนเก็บภาษีได ้
และพวกเขาไดว้พิากษว์จิารณ์พระคริสตท่ี์พระองคไ์ดท้รงสมาคมกบัพวกคนบาปเหล่านั้น พวกยดูาห์
ถือวา่พวกต่างชาติเป็นคนต่างดา้วและเป็นพวกนอกศาสนา ไม่มีคุณค่าพอท่ีจะไดรั้บค าอวยพระพรจาก
พระเจา้ และไม่มีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมนมสัการพระเจา้กบัพวกเขา โยนาไม่ใช่คนเดียวเท่านั้นท่ีไม่ตอ้งการ
เห็นผูอ่ื้นไดรั้บความรอด พวกยดูาห์ไม่ยอมคบคา้สมาคมกบัพวกสะมาเรียเลย ความจริงผูห้ญิงยดูาห์
เป็นคนปรนนิบติัรับใชผู้ช้าย เม่ือผูห้ญิงชาวยดูาห์จะออกจากบา้นไปยงัท่ีสาธารณะเขาจะตอ้งเอาผา้
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คลุมหนา้และตอ้งมีกิริยาเรียบร้อยสงบเสง่ียม บิดามารดาของผูห้ญิงเป็นผูจ้ดัการแต่งงานใหโ้ดยไม่ตอ้ง
ถามความสมคัรใจของผูห้ญิงเลย เด็ก ๆ ไม่มีสิทธิอะไรเลย ในบางแควน้เด็ก ๆ ท่ีอ่อนแอโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เด็กหญิงจะถูกทอดทิ้งไวใ้หส้ัตวป่์ากดักิน บุคคลบางพวกในสังคมไดรั้บการดูถูกเหยยีดหยาม
วา่เป็นพวกต ่าตอ้ย เช่นชาวนิโกรทั้งในสมยัโบราณและในสมยัปัจจุบนัน้ีถูกเหยยีดหยามวา่เป็นเพียง 
“คนตดัไมแ้ละคนตกัน ้า” เท่านั้น 

ค าสอนของพระบรมครูไดท้  าใหค้วามรู้สึกเช่นน้ีเปล่ียนแปลงไป “พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเนน้
คุณค่าของมนุษยอ์ยา่งท่ีไม่เคยมีครูคนใดไดเ้คยเนน้มาก่อนเลย” (3) พระคริสตท์รงปฏิเสธไม่ยอม
ลงโทษผูห้ญิงท่ีท าการล่วงประเวณี และพระองคไ์ดท้รงสอนบทเรียนท่ีส าคญัยิง่ของพระองคแ์ก่หญิง
ชัว่ชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้า พระองคไ์ดท้รงท าใหค้นเห็นความเป็นพี่นอ้งอยา่งแทจ้ริงเม่ือพระองคท์รงเล่า
เร่ืองชาวสะมาเรียช่วยรักษาพยาบาลคนเจบ็ชาวยดูาห์ ค าสอนของพระคริสตท์  าใหผู้ห้ญิงมีสิทธิเท่ากบั
ผูช้าย และมีส่วนร่วมในการท างานต่าง ๆ และในกิจการงานของคริสตจกัรดว้ย พระคริสตท์รงเรียกเด็ก
ใหม้ายนืท่ามกลางฝงูชนเพื่อเป็นตวัอยา่งแสดงถึงความสุภาพถ่อมตวั พระองคท์รงหา้มพวกสาวก
ไม่ใหไ้ล่พวกเด็ก ๆ ท่ีตอ้งการมาหาพระองค ์ และพระองคไ์ดท้รงสอนวา่การท่ีจะสร้างอุปสรรค
ขดัขวางไม่ใหเ้ด็ก ๆ มาเฝ้าพระองคน์ั้นเป็นการกระท าบาปท่ีร้ายกาจชนิดหน่ึง อิทธิพลของค าสอนของ
พระคริสตท์ าใหเ้กิดความรู้สึก ในดา้นการศึกษาวา่ความตอ้งการของเด็กส าคญักวา่บทเรียนท่ีจะสอน
เด็ก ค าสอนของพระคริสตท์  าใหม้นุษยท์ัว่โลกมีความเห็นวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้มนุษยทุ์กคน
เท่ากนัหมด ไม่วา่จะมีผวิ “สีน ้าตาล,สีเหลือง,สีด าหรือสีขาว” ไม่มีใครเป็นเจา้ของหรือเป็นนายบุคคล
อ่ืนได ้ เร่ืองอุปมาบุตรชายท่ีใชเ้งินสุรุ่ยสุร่ายแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงคุม้ครองรักษาและทรงรัก
มนุษยทุ์กคน ค าสอนของพระเยซูท าใหม้นุษยเ์คารพนบัถือบุคลิกลกัษณะของบุคคลซ่ึงเป็นรากฐานใน
การเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อนัถูกตอ้งระหวา่งมนุษย ์ท าใหม้นุษยรู้์สึกวา่มนุษยส์ าคญักวา่ทุกส่ิงทุกอยา่ง 

2.ท ำให้ชีวติเปลีย่นแปลงไป 

พระคริสตท์รงกล่าววา่พระองคท์รงมาปลดปล่อยคนท่ีถูกจองจ าให้เป็นอิสระ การบงัเกิดใหม่
เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการปลดปล่อยมนุษยใ์หเ้ป็นอิสระ ความบาปท่ีผกูมดัเขาไวจ้ะหลุดออกและจิต
วญิญาณของเขาจะเป็นอิสระ การงานของพระคริสตก่์อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงชีวติและใหชี้วติเป็น
อิสระ เปโตรเปล่ียนจากคนใจเร็วหุนหนัและรวนเรมาเป็นคนท่ีมีใจคอมัน่คงและไวว้างใจได ้ ยอห์นได้
เปล่ียนจากชายหนุ่มผูมี้ใจร้อนเป็นชายชราท่ีน่ารักและน่านบัถือ ยากอบเปล่ียนเป็นคนผูท่ี้เสียสละเพื่อ
ศาสนาคนหน่ึง นิสัยของมทัธิวก็เปล่ียนแปลงไปทั้งหมด เปาโลผูก้ดข่ีข่มเหงก็กลายเป็นเปาโลผู ้
ประกาศศาสนาทัว่โลก ซกัคายคนเก็บภาษีผูโ้ลภเงินทองก็เปล่ียนเป็น “คริสเตียนคนแรกท่ีบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น เขาไดแ้บ่งทรัพยส์มบติัของเขาคร่ึงหน่ึงใหแ้ก่คนยากจน และเงินท่ีเขาไดม้าอยา่งผดิ 
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ๆ นั้นเขาไดคื้นให้แก่เจา้ของถึงส่ีเท่าของเงินท่ีเขาไดไ้ป”(4) หญิงชัว่ไดเ้ปล่ียนเป็นครูประกาศศาสนา
ในบา้นเมืองของนาง คนทั้งหมดเหล่าน้ีและคนอ่ืน ๆ อีกไดเ้ปล่ียนแปลงไป และถูกส่งออกไป
ปฏิบติังาน “คนสิบเอด็คนท่ีไดถู้กสร้างข้ึนใหม่ไดเ้ดินทางไปดว้ยเดชพระวิญญาณของพระคริสต ์ พวก
เขาไดเ้ผชิญกบัการทดลองและความทุกขล์ าบากเพื่อสอนถึงเร่ืองความจริงของพระคริสตแ์ก่ประชาชน 
คนทั้งสิบเอด็คนน้ีเป็นผูท่ี้มีคุณประโยชน์แก่มนุษยช์าติอยา่งยิง่ทีเดียว” (5) 

คนท่ีพระคริสตท์รงสอนขณะท่ีพระองคท์รงสถิตอยูใ่นโลกน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไรคนใน
ปัจจุบนัน้ีท่ีอยูใ่ตอิ้ทธิพลแห่งค าสอนและจิตวิญญาณของพระองคก์็เปล่ียนแปลงไปอยา่งนั้นเหมือนกนั 
ตลอดหลายศตวรรษท่ีผา่นมาน้ี ผูท่ี้ไดเ้ปล่ียนแปลงกลบัใจใหม่เป็นสาวกของพระคริสตไ์ดเ้ป็นผู ้
บนัดาลเคราะห์กรรมของโลก ออกสัติน (Augustine) ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากคนบาปผูมี้อารมณ์รุนแรง
เป็นคริสเตียนผูมี้ใจร้อนรน ค าสอนและขอ้เขียนของเขามีอิทธิพลเหนือความนึกคิดของพวกคริสเตียน
เป็นเวลาหลายศตวรรษ อะบีลาร์ด (Abelard) เขา้ใจค าสอนของพระบรมครูเป็นอยา่งดี และโดยการ
สอนของท่านในมหาวทิยาลยัท่ีปารีสท่านไดเ้ตรียมทางไวส้ าหรับการปฏิรูปศาสนา ลูเธอร์ (Luther) มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัศาสนาอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้มาก และในฐานะท่ีเขาเป็นครู เป็นนกัเขียนและเป็น
ผูน้ านั้น เขาไดท้  าการปฏิรูปศาสนาและไดเ้ปล่ียนแปลงความเจริญรุ่งเรืองเสียใหม่ 

เราไม่มีท่ีวา่งพอจะกล่าวถึงการศึกษาของโคมีเนียส (Comenius) และการศึกษาของโมราเวยีน 
(Moravian), รอเบิร์ต เรคส์ (Robert Raikes) ผูต้ ั้งการสอนเด็กดงัท่ีเราสอนในโรงเรียนรวีวารศึกษา
เด๋ียวน้ี ฟรานซิส คลาร์ค (Francis Clark) ผูต้ ั้งกิจการงานของเยาวชนและบุคคลอ่ืน ๆ เช่น เวสเล่ย ์
(Wesley),มูด้ี (Moddy) และ คากาวา (Kagawa) บุคคลเหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นคนใหม่ในพระ
คริสต ์ พวกเขาได ้ “รับผลส าเร็จในการประกาศศาสนา” และเป็นผูท่ี้ไดเ้ปล่ียนแปลงเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์ของโลก ชีวติของพวกเขาแสดงใหเ้ราเห็นถึงฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสตผ์ูส้ถิตอยูใ่น
จิตใจของคริสเตียนทุกคน และไดเ้ปล่ียนแปลงจิตใจของมนุษย ์

ส่ิงใดท่ีคนเหล่านั้นไดป้ฏิบติัภายใตก้ารทรงน าของพระเจา้ส่ิงนั้นนกัเรียนท่ีเราสอนก็อาจจะ
ปฏิบติัไดเ้หมือนกนั นกัเรียนในชั้นของเราอาจจะเปล่ียนแปลงนิสัยกลายเป็นผูท้  าประโยชน์ใหแ้ก่โลก
ได ้ ผูป้กครองของเพรสบิเทเรียน (Presbyterian) สูงอายคุนหน่ึงไดส้อนนกัเรียนรุ่นกลางหา้คนท่ี
โรงเรียนรววีารศึกษา เด็กเหล่าน้ีมีนิสัยเสียจนแกไ้ม่ไหว เขาไดส้อนนกัเรียนทั้งห้าคนน้ีดว้ยความ
อดทน ครูผูน้ี้ไม่เคยนึกเลยวา่วนัหน่ึงเด็กเหล่าน้ีคนหน่ึงจะไดเ้ป็นนายแพทย ์ อีกคนหน่ึงจะไดเ้ป็น
ประธานแห่งวทิยาลยั อีกคนหน่ึงจะไดเ้ป็นผูว้า่ราชการประจ ารัฐ อีกคนหน่ึงจะไดเ้ป็นประธานในการ
ประชุมของคณะเพรสบีเทเรียนแห่งอเมริกา และอีกคนหน่ึงจะไดเ้ป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศ 
ค าสอนของเขาเปล่ียนแปลงชีวติของเด็กเหล่านั้นซ่ึงไดก้ลายเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลมากในดา้นศาสนาทัว่
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โลก โดยพระคุณของพระเจา้ค าสอนของเราก็อาจจะมีอิทธิพลเช่นนั้นเหมือนกนั คนท่ียอมถวายชีวติ
อยา่งส้ินเชิงต่อพระเจา้ จะเกิดผลประโยชน์อยา่งมากมายแก่ตวัเอง และแก่ผูอ่ื้นโดยไม่จ  ากดั. 

3.ก่อให้มกีำรเปลีย่นแปลงในสังคม 

เราพดูไม่ไดว้า่พระเยซูคริสตท์รงเปล่ียนแปลงสังคม แต่เราพดูไดว้า่ค  าสอนและความรู้สึกนึก
คิดของพระองคก่์อให้เกิดการเปล่ียนแปลงประวติัศีลธรรมจรรยาอยา่งใหญ่หลวง ค าสอนของพระ
คริสตซึ์บซาบเขา้ไปในชีวติจิตใจของประชาชน ท าให้ประชาชนเห็นวา่ความชัว่ร้ายนั้นเป็นส่ิงท่ีผิด
และควรจะท าลายใหห้มดส้ินไป โดยเหตุน้ีเองพระคริสตไ์ดท้รงท าใหส้ังคมเปล่ียนแปลงดีข้ึนโดย
ทางออ้มไม่ใช่ทางตรง น่ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะบรรลุถึงจุดประสงคข์องพระองค ์ การใหอิ้สรภาพแก่
ผูห้ญิง ความเอาใจใส่ในสิทธิของเด็ก และการย  ้าถึงคุณค่าแห่งบุคลิกลกัษณะของมนุษยทุ์กคนไม่วา่
บุคคลนั้นจะมีผวิสีอะไร ทั้งหมดเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงเกิดจากการดลใจโดยค าสอน
ของพระคริสต ์ เด๋ียวน้ีมนุษยส่์วนมากไดเ้ลิกการแบ่งชั้นวรรณะและช่วยใหม้นุษยทุ์กชั้นทุกผวิรักใคร่
กนัประดุจพี่นอ้ง แมส้งครามโลกก็ไดท้  าใหค้วามสูงต ่าของมนุษยอ์ยูใ่นระดบัเดียวกนัและรวมมนุษย์
หลาย ๆ กลุ่มเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั. 

นอกจากน้ีค าสอนของพระคริสตย์งัท าใหค้นรับเอาการเปล่ียนแปลงของสังคมไวด้ว้ย การ
ปฏิรูป (การเปล่ียนแปลง) ไดเ้กิดข้ึนอยา่งแพร่หลายก็เพราะการนึกถึงสิทธิของบุคคลแต่ละคน ความ
ปรารถนาท่ีจะใหเ้ลิกลม้การควบคุมคริสตจกัรทัว่ทั้งรัฐก็เพื่อใหทุ้กคนมีอิสระในการคิด และในการ
กระท าทุกอยา่ง การเลิกทาสนั้นมีข้ึนหลงัจากท่ีวลิเลียม ลอยด ์ การิสัน (William Lloyd Garrison), แฮ
เรียต บีเชอร์ สโตว ์(Harriet Beecher Stowe) และคนอ่ืนไดย้  ้าขอ้เนน้ของคริสเตียนเก่ียวกบัเสรีภาพของ
บุคคลและประชาชนทัว่ไป และพวกเขามีความคิดเห็นวา่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็เพราะไม่
มีทาสอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของผูใ้ด 

การหา้มเสพสุราน้ีเกิดข้ึน ภายหลงัจากท่ีครูโรงเรียนรวีวารศึกษาทัว่ประเทศไดส้อนบทเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองการหา้มเสพสุรา ท าใหม้นุษยท์ัว่ประเทศส านึกวา่ส่ิงท่ีท าใหร่้างกายของมนุษยอ่์อนแอนั้น
ก็ท าใหจิ้ตใจเส่ือมโทรมดว้ย และสังคมตอ้งรับผิดชอบในการท่ีจะใหพ้ลเมืองถูกทดลองในเร่ืองเสพ
สุรา องคก์ารรักษาความสงบทัว่โลกจะเกิดผลประโยชน์ไดน้ั้นไม่ใช่เน่ืองมาจากการกระท าในดา้น
การเมืองหรือในการปรึกษาระหวา่งนกัการเมือง แต่โดยทางครูของศาสนาคริสตใ์นประเทศต่าง ๆ ซ่ึง
ไดส้อนนกัเรียนถึงเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของชีวติทั้งในโรงเรียนรวีวารศึกษาและโรงเรียนสามญั การ
ปฏิรูปอนัส าคญัทุกคร้ังนั้นไดรั้บการดลใจจากค าสอนของพระคริสต ์

ส่ิงท่ีเป็นความจริงในอดีตก็จะเป็นความจริงในอนาคตดว้ย การตั้งกฎหมายหา้มเสพสุราจะเกิด
ผลไดก้็ต่อเม่ือครูโรงเรียนรวีวารศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา ไดส้อนนกัเรียนผูซ่ึ้งจะเป็นผูอ้อกเสียงใน
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อนาคตถึงเร่ืองการบงัคบัใจตนเองในการเสพสุรา รัฐบาลจะเลิกเอาเปรียบในสิทธิของบุคคลแต่ละคน
ในทางเศรษฐกิจก็ต่อเม่ือพลเมืองทราบวา่การกระท าเช่นนั้นท าใหเ้ขาหมดอิสรภาพ จะไม่มีการกระท า
ชัว่ระหวา่งเพศถา้ครูเนน้วา่การกระท าเช่นนั้นเป็นการกระท าชัว่ ทุกคนควรพยายามท าตนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
และเป็นคนดี ดงัท่ีอาจารยด์บัลิว.เจ. ไบรอนั (W. J. Bryan) กล่าววา่ “สัญญาสัมพนัธไมตรีระหวา่ง
ประเทศจะไม่มีคุณค่าเลยนอกจากวา่สัญญานั้นจะมีจิตวญิญาณของพระคริสตเ์ป็นรากฐาน” 

4.ท ำให้สถำบันและขนบธรรมเนียมประเพณเีจริญขีน้ 

ก่อนพระคริสตเ์สด็จมาครอบครัวไม่มีความส าคญัเลย ศาสนาอ่ืน ๆ นอกจากศาสนายดูาห์นั้น
ถือวา่พอ่แม่เป็นผูป้กครอง โดยสิทธิขาดและไม่เห็นแก่สิทธิของเด็กเลย เพราะเหตุวา่มนุษยมี์ใจแขง็
กระดา้งโมเสสจึงตั้งกฎหมายข้ึน กฎหมายนั้นอนุญาตใหส้ามีหยา่ภรรยาของเขาไดใ้นเกือบทุกกรณี แต่
พระบรมครูไม่ทรงตั้งกฎเช่นนั้น พระคริสตท์รงเห็นวา่การแต่งงานนั้นเป็นพนัธะอนัมัน่คงซ่ึงไม่อาจจะ
ท าลายเสียได ้ พระองคท์รงยอมใหมี้การหยา่ร้างดว้ยเหตุผลอนัสมควรเพียงขอ้เดียวเท่านั้นคือการมีชู ้
ดงัน้ีแหละ สถาบนัและขนบธรรมเนียมประเพณีไดถู้กยกใหสู้งข้ึนอยา่งกวา้งขวางโดยทางค าสอนของ
พระบรมครู สถาบนัและขนบธรรมเนียมประเพณีจะคงอยูใ่นระดบัสูงเช่นนั้นและจะเหน่ียวร้ังการหยา่
ร้างไดโ้ดยทางเดียวเท่านั้นคือ ทางพวกครูคริสตศาสนาซ่ึงไดช้กัน าคนใหส้ านึกถึงความศกัด์ิสิทธ์ิของ
ค าสาบานในการแต่งงาน 

ในสมยัโบราณองคก์ารของรัฐบาลไม่เก่ียวขอ้งกบัทุกขสุ์ขของประชาชน แต่เป็นองคก์ารท่ีมี
อ านาจสิทธิขาดเหนือประชาชน เหตุการณ์เป็นอยูเ่ช่นนั้นจนกระทัง่เม่ือพระเยซูไดเ้สด็จมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จกัรพรรดิโรมนัท่ีไร้หวัใจก็ไดมี้ความเห็นเช่นนั้น แมแ้ต่เม่ือไม่นานมาน้ีพวกนาซี (Nazi) ของ
เยอรมนั พวกฟาสซิสต ์ (Fascist) ของอิตาลีและพวกจกัรวรรดินิยมของญ่ีปุ่นยงัใชก้ารปกครองระบอบ
น้ีในการเปล่ียนแปลงลม้เลิกวธีิการปกครองชนิดน้ี ท าให้ประชาชนนบัจ านวนลา้น ๆ คนสละชีวติของ
เขา ในทุกวนัน้ีรัฐบาลของอีกหลายประเทศยงัมีอ านาจเหนือประชาชนมากเกินสมควร 

แต่พระบรมครูไม่ทรงท าเช่นน้ี พระองคท์รงสอนวา่มนุษยไ์ม่ไดต้ั้งไวส้ าหรับวนัซะบาโตหรือ
ส าหรับขนบธรรมเนียมประเพณีใด ๆ ทั้งส้ิน พระองคท์รงต าหนิกฎขอ้บงัคบัท่ีพวกอาลกัษณ์และ
พวกฟาริสีไดต้ั้งข้ึน เพราะกฎเหล่านั้นบางขอ้ปฏิบติัตามไม่คอยได ้ ระบอบประชาธิปไตย (การ
ปกครองโดยประชาชน) เกิดข้ึนทัว่โลกก็โดยค าสอนของพระเยซูคริสต ์ ค าสอนของพระองคจ์ะยงัคง
แพร่หลายอยูห่รือจะด ารงอยูต่ลอดไปนั้น ข้ึนอยูก่บักิจการงานของครูท่ีสอนถึงค าสอนของพระคริสต์
จนกวา่มนุษยท์ัว่โลกถือเอาค าสอนของพระองคเ์ป็นหลกัส าหรับการครองชีวิตของเขา พระบรมครูทรง
เป็นผูพ้ิทกัษรั์กษาสังคมอยา่งแทจ้ริง ความเจริญรุ่งเรืองจะกา้วหนา้ต่อไปไดก้็โดยอาศยัครูทุกคนท่ีสอน
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมมือกนัต่อสู้กบัค าสอนเทจ็ 
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ในเร่ืองอุปมาเงินตะลนัตน์ั้นพระเยซูไดท้รงช้ีใหเ้ราเห็นวา่ทุกคนควรจะท างาน และอีกคราว
หน่ึงพระองคไ์ดต้รัสวา่ลูกจา้งสมควรจะไดรั้บค่าจา้งตามความสามารถของเขา พระองคท์รงสอนวา่
การท่ีจะเป็นคนส าคญัไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น สิทธิของลูกจา้งท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ช่วยด าเนินงานอุตสาหกรรม และไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรนั้นก็เป็นผลท่ีเกิดจากอุดมคติของพระคริสต์
ซ่ึงเขาไดน้ ามาเป็นประโยชน์ในดา้นธุรกิจ นกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงเช่น ร้อคก้ีเฟลเล่อร์ (Rockefeller) และ
เยมส์ แอล. แครฟท ์ (James L. Kraft) ก็คงไดรั้บการดลใจจากค าสอนและจิตวญิญาณของพระคริสต์
เช่นเดียวกนั 

5.มอีทิธิพลเหนือวรรณคดี 

วรรณคดีของโลกไม่เหมือนกนัเลย ตั้งแต่พระบรมครูเสด็จมา หนงัสือเป็นจ านวนมากมายได้
เล่าถึงพระคริสตทุ์กระยะชีวิตของพระองคร์วมทั้งชีวติในวยัเยาว,์ การศึกษาเล่าเรียน,การปฏิบติังาน, 
การเทศนาสั่งสอน, วธีิท่ีพระองคท์รงท าการสอน,การส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของมนุษย,์
ความกา้วหนา้แห่งการด าเนินงาน,อิทธิพลในความคิดในดา้นต่าง ๆ และลกัษณะการอ่ืน ๆ หนงัสือและ
บทความในนิตยสารต่าง ๆ ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองพระเยซูนั้นอาจจะตั้งเป็นหอ้งสมุดเก่ียวกบัเร่ืองของพระ
คริสตไ์ด ้ นกัเขียนผูห้น่ึงไดแ้ต่งชีวประวติัของพระคริสตท์ั้งในดา้นชีวิตและกิจการงานของพระองค์
เป็นหนงัสือและบทความต่าง ๆ มากกวา่ 5000 เล่ม 

ภาษาต่าง ๆ ท่ีไมมี่ตวัอกัษรเขียนเลยนั้นคนก็ไดส้ร้างตวัอกัษรข้ึนเพื่อเขียนค าสอนของพระ
คริสต ์ ไม่มีคนอ่ืนใดมีเร่ืองราวอยูใ่นวรรณคดีของโลกเท่ากบัพระเยซูคริสตเ์ลย หนงัสือชีวประวติัของ
พระองค ์ บางเล่มเป็นหนงัสือท่ีขายดีท่ีสุด ส่ิงท่ีเราจดจ าไวไ้ดม้ากท่ีสุดเก่ียวกบัพระเยซูคริสตใ์นดา้นท่ี
ทรงเป็นนกัเขียนนั้นก็คือพระองคเ์องทรงแตกต่างจากนกัเขียนทั้งหลาย พระองคไ์ม่ไดท้รงเขียน
หนงัสืออะไรเลย นอกจากเขียนหนงัสือบนทรายเพียงบรรทดัเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีพระคริสตไ์ม่ไดท้รง
ทิ้งขอ้เขียนไวใ้ห้แก่ประชาชนเลย แต่ก็มีผูอ้า้งถึงพระด ารัสของพระองคม์ากยิง่กวา่นกัเขียนคนอ่ืนใด
ทั้งส้ิน 

ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดท่ีพระคริสตท์รงมีอิทธิพลเหนือวรรณคดีก็คือ พวกกวไีดย้กพระด ารัสของ
พระองคม์ากล่าวหรืออา้งถึง พระด ารัสของพระองคใ์นหนงัสือของเขา นางสาวซินเธีย เพิร์ล เมาส์ 
(Miss Cynthia Pearl Maua) ไดย้กพระด ารัสของพระคริสตม์าอา้ง 229 ขอ้ความในหนงัสือของเธอท่ีช่ือ 
“พระคริสตแ์ละศิลป” (Christ and the Fine Arts) (6) ค  ากลอนของนกักวท่ีียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกส่วนมาก
เตม็ไปดว้ยขอ้คิดเห็นของพระคริสต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกักวเีช่น มิลตนั (Milton) เบราน่ิง (Browning) 
และเทนนิสัน (Tennyson) เทนนิสันไดก้ล่าววา่ “น ้าคา้งมีความส าคญัแก่ดอกไมฉ้นัใด พระเยซูคริสตก์็
ทรงมีความส าคญัแก่จิตวิญญาณของขา้พเจา้ฉนันั้น” บทโคลง 730 บทในหนงัสือ “โครงเก่ียวกบั
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ศาสนาท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก (The World’s Great Religious Poetr) (7) ซ่ึงแต่งโดยคาโรไลน์ เอส. ฮิลล์
(Caroline S. Hill) นั้นเป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงพระด ารัสของพระคริสต ์

นกัประพนัธ์ในดา้นศาสนศาสตร์, ศีลธรรมจรรยา,ประวติัศาสตร์ทัว่ไป,ประวติัการศึกษา,
จิตวทิยา,สังคมวทิยาและในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ต่งหนงัสือส่วนมากของเขาเก่ียวกบัค าสั่งสอนของพระ
คริสต ์ ผูท่ี้อา้งถึงพระด ารัสของพระคริสตน์ั้นไม่ใช่แต่เพียงพวกนกัเทศน์หรือผูแ้สดงปาฐกถาเท่านั้น 
แมแ้ต่พวกนกัการเมืองและนกักฎหมายก็ยงัอา้งถึงพระด ารัสของพระคริสตเ์พื่อเนน้จุดประสงคข์องเขา 
ไม่เป็นการพดูท่ีเกินความจริงเลย ถา้จะกล่าววา่ค าสอนของพระคริสตไ์ดซึ้บซาบเขา้ไปในขอ้เขียน และ
ความนึกคิดเก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรืองของชีวติตลอดเวลาเกือบ 2000 ปี ท่ีล่วงมาแลว้นั้น ไม่มีครูคนอ่ืน
ใดมีอิทธิพลในวรรณคดีของโลกเท่าเทียมกบัพระองคเ์ลย 

6.มอีทิธิพลเหนือศิลป (8) 

ค าสอนของพระคริสตมี์อิทธิพลเหนือศิลปมากเท่ากบัเหนือวรรณคดี พระคริสตไ์ดท้รงทิ้งค า
สอนอนัประทบัใจซ่ึงไม่อาจจะลบเลือนไดไ้วใ้หแ้ก่พวกเรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นดนตรี พวกนกั
แต่งดนตรีท่ีมีช่ือเสียงของโลกเช่น แฟนน่ี ครอสบ้ี (Fannie Crosby) ไดแ้ต่งท านองเพลงสรรเสริญพระ
นามของพระคริสตต์ลอดชีวิตของเขา และประชาชนทัว่โลกก็พากนัร้องเพลงสรรเสริญพระองค ์ พวก
ทหารท่ีตกคา้งอยูใ่นหมู่เกาะไกล ๆ นั้นจะติดต่อสมาคมกบัพวกชาวพื้นเมืองไดท้างเดียวเท่านั้นคือโดย
ทางค าสอนและดนตรีของคริสตศาสนา เน้ือเพลงท่ีดีท่ีสุดของ บคั (Bach),เฮยด์น์ (Haydn) และ แฮน
เดล (Handel) ก็ไดเ้ขียนข้ึนเพื่อสรรเสริญพระคริสต ์และมีผูน้ าไปร้องในโบสถแ์ละทางวทิยเุพื่อกระตุน้
ใจผูฟั้งทั้งโลก ไม่มีผูใ้ดสามารถค านวณอิทธิพลอนัยิง่ใหญ่ของเพลง “น ้าพุอนัเต็มไปดว้ยโลหิต” 
(Therels a Fountain Filled with Blood) และ “พระคุณของท่านแสนช่ืนใจ” (Amazing Grace) ได ้

ถึงแมว้า่นกัวาดท่ีมีช่ือเสียงไม่ไดว้าดภาพของพระเยซู เขาก็ไดรั้บความดลใจจากพระองคใ์ห้
วาดรูปอนัส าคญัและมีช่ือเสียงมากเหมือนกนั น่ีเป็นความจริงส าหรับ ทิสโซ (Tissot) ราฟาเอล 
(Raphael) และเรมแบรนดท์ (Rembrandt) ตลอดชีวิตของทิสโซเขาไดว้าดภาพเร่ืองราวในชีวติของพระ
คริสต ์ ภาพท่ีเขาวาดเหล่านั้นมีคุณค่ามากและท าใหผู้ท่ี้มองดูภาพนั้นบงัเกิดความรู้โดยทางตาอยา่ง
รวดเร็ว วธีิน้ีเป็นวธีิสอนอนัดียิง่ ใครบา้งท่ีสามารถประมาณไดถึ้งอิทธิพลของรูป “พระคริสตแ์ละเด็ก 
ๆ” ซ่ึงวาดโดยพลอคฮอร์สต ์(Plockhorst) รูป “การถูกตรึง” ซ่ึงวาดโดย แวน ไดค ์(Van Dyck) และรูป 
“การพิพากษาคร้ังสุดทา้ย” ซ่ึงวาดโดย ไมเคิลแอนเจโล (Michelangelo) แมแ้ต่ภาพยนตร์ก็ไดส้ร้างเร่ือง
เก่ียวกบัชีวประวติัและกิจการงานของพระคริสตแ์ละไดใ้ชเ้งินในการสร้างเป็นจ านวนมาก ถา้เอาพระ
คริสตอ์อกจากวงการวาดเขียนและศิลปแลว้ ทั้งศิลปและการวาดเขียนนั้นจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย 
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พระคริสตท์รงมีอิทธิพลเหนือสถาปัตยกรรม (การออกแบบก่อสร้าง) ไม่นอ้ยเหมือนกนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกบัโบสถใ์หญ่ ๆ นั้นอิทธิพลของพระคริสตไ์ดค้รอบคลุมอยู่
ตลอดประวติัคริสตศาสนา แบบการก่อสร้างไดเ้ปล่ียนแปลงไปคร้ังแลว้คร้ังเล่า ตามความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคริสตจกัรและกิจการงานของคริสตจกัรไดเ้ปล่ียนแปลงไป แต่แบบการก่อสร้างโบสถก์็ยงัคง
เป็นแบบท่ีสวยงามสง่าผา่เผย เหมาะสมกบัพิธีนมสัการ ส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามท่ีสุดของทุกชาติตลอด
หลายศตวรรษท่ีผา่นมาน้ีก็คือโบสถท่ี์สร้างข้ึนเพื่อนมสัการพระคริสต ์ โบสถท่ี์สวยงามมีช่ือเสียงมากมี
หลายแห่ง เช่น โบสถริ์มส์ (Rheims) เซน ปีเตอร์ส (St. Peter’s) และเวสมินสเตอร์ (Westminster 
Abbey) เป็นตน้ ภาพป้ันและแกะสลกัท่ีเก่ียวกบัโบสถห์รือท่ีไม่เก่ียวกบัโบสถก์็อยูใ่ตอิ้ทธิพลของพระ
คริสตเ์ช่นเดียวกนั ศาสนาคาธอลิคไดส้ร้างรูปพระคริสตข้ึ์นมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปพระเยซู
คริสตท์รงถูตรึงบนไมก้างเขน และในโบสถอ่ื์น ๆ ก็มีรูปป้ันและภาพแกะสลกัเก่ียวกบัพระคริสตอี์ก
มาก เช่น รูป “การพิพากษาคร้ังสุดทา้ย” (The Last Judgement) ในโบสถบ์ูร์จส์ (Bourges Cathedral) 
ในประเทศฝร่ังเศสเป็นตน้ 

7. ดลใจให้มอีงค์กำรและบุคคลทีช่่วยเหลอืเพือ่นมนุษย์ 

พระคริสตท์รงผดิหวงั ในการท่ีบอกใหน้กัปกครองหนุ่มแบ่งทรัพยส์มบติัของเขาใหแ้ก่คน
ยากจน พระองคไ์ดท้รงต าหนิผูท่ี้แสวงหาความมัง่คัง่ร ่ ารวย พระองคไ์ดรั้บความส าเร็จอยา่งมหศัจรรย์
ในการดลใจผูมี้เงินทองใหแ้บ่งทรัพยสิ์นของเขาให้แก่คนท่ีขดัสน และทรงท าใหร้าชอาณาจกัรแผ่
กวา้งขวางออกไป เซอร์วดู เอดด้ี (Sherwood Eddy) กล่าววา่ “พระคริสตไ์ม่ทรงมีทรัพยส์มบติัเลยเม่ือ
พระคริสตท์รงส้ินพระชนมพ์ระองค ์ ไม่มีส่ิงใดติดตวัเลยนอกจากเส้ือคลุมท่ีไม่มีตะเข็บตวัเดียวเท่านั้น 
ไม่มีบนัทึกตอนใดเลยท่ีกล่าววา่พระคริสตท์รงขอส่ิงของเพื่อพระองคเ์อง ขณะท่ีอยูใ่นโลกน้ีนอกจาก
น ้าเพียงหยดเดียวซ่ึงเขาก็ไดป้ฏิเสธไม่ใหพ้ระองคด่ื์ม พระองคไ์ม่มีทรัพยส์มบติัอะไรเลย พระองคไ์ม่
ทรงขอส่ิงใดเลย แต่พระองคไ์ดป้ระทานทุกส่ิงใหม้นุษย ์พระเยซูทรงกล่าวโทษคนร ่ ารวย แต่คนร ่ ารวย
บางคนก็ไดถ้วายทรัพยส์มบติัของเขาแก่พระองค”์ (9) และพระองคท์รงหนุนใจใหบุ้คคลช่วยเหลือคน
อ่ืนดว้ยทรัพยส์มบติัของเขา ค าสอนและแบบอยา่งของพระองคท์  าใหค้นเป็นจ านวนมากบริจาคทรัพย์
ส่ิงของเป็นอนัมากของเขาให้แก่ผูอ่ื้น 

น่ีเป็นความจริง ในศตวรรษแรก ๆ ผูช้ายและผูห้ญิงจ านวนมากไดข้ายทรัพยสิ์นของเขาหรือ
มอบทรัพยสิ์นของเขาใหแ้ก่ผูอ่ื้นแลว้ก็สาบานวา่จะไม่แสวงหาเงินอีกต่อไป จะไม่เก่ียวขอ้งกบัเพศตรง
ขา้มและจะเช่ือฟังค าสอนของพระคริสตอ์ยา่งเคร่งครัด เขาออกจากสังคมไปอยูใ่นถ ้าหรือคริสตจกัร
เพื่อพยายามด ารงชีวิตในทางชอบธรรม น่ีเป็นความจริง แมใ้นเร็ว ๆ น้ีก็มีคนหลายคนเช่น คาเนก้ี 
(Carnegie) ร้อคก้ีเฟลเล่อร์ (Rockefeller) และฮาร์ดิน (Hatdin) ไดบ้ริจาคทรัพยสิ์นเงินทองของเขาแก่
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หอ้งสมุด โรงเรียน และโรงพยาบาลเพราะค าสอนของพระคริสตไ์ดเ้ตือนสติเขาให้รู้วา่เม่ือเขาตายนั้น 
เขาไม่สามารถเอาเงินทองของเขาติดตวัไปไดเ้ลยแมแ้ต่สตางคแ์ดงเดียว พระคริสตไ์ดท้รงสอนคนให้
ใชเ้งินของเขาเพื่อสง่าราศีและเกียรติยศของพระเจา้ พระองคผ์ูเ้ดียวเท่านั้นท่ีทรงสอนวา่การใหดี้กวา่
การรับ สังคมมนุษยเ์จริญมัง่คัง่ข้ึนและอุปนิสัยของมนุษยเ์ขม้แขง็ข้ึนก็เพราะพระองคท์รงย  ้าถึงเร่ือง
การให ้

มีการสร้างโรงพยาบาล สถานท่ีส าหรับเด็กก าพร้าและท่ีพกัส าหรับคนชรา วทิยาลยัส าหรับ
พวกคริสเตียนทั้งในและนอกประเทศข้ึนก็เน่ืองจากค าสอนของพระคริสต ์ เร่ืองการใหช่้วยเหลือกนั
และกนัซ่ึงไดฝั้งอยูใ่นจิตใจของประชาชนทั้งหลาย องคก์ารของรัฐบาลเหล่าน้ีเกิดข้ึนก็เพราะค าสอน
ของคริสตศาสนา 

ไม่เป็นการเกินความจริงเลยถา้จะกล่าววา่องคก์ารต่าง ๆ ของรัฐบาลท่ีด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนเกิดข้ึนไดก้็เพราะ ไดรั้บความดลใจจากค าสอนของพระคริสตท่ี์สอนวา่ใหเ้รารักคนอ่ืน
เหมือนกบัรักตนเอง พระคริสตท์รงเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของผูท่ี้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผูอ่ื้นในทุกยคุทุก
สมยั เราทุกคนไดรั้บคุณประโยชน์จากองคก์ารและบุคคลท่ีช่วยเหลือผูอ่ื้น องคก์ารและบุคคลเหล่าน้ี
เกิดข้ึนจากการดลใจของพระคริสต์ 

8. ดลใจให้คนปรนนิบัติผู้อืน่ 

เม่ือประชาชนบงัเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผูอ่ื้นแลว้ การตั้งใจท่ีจะปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้นก็
เกิดตามมา การปรนนิบติัรับใชน้ี้จะท าใหบุ้คคลแต่ละคนลืมความสะดวกสบาย ความเห็นแก่ตวัและ
ยอมสละเวลา ความสามารถและแรงงานของเขาเพื่อช่วยผูท่ี้ไดรั้บความทุกขล์ าบาก แบบอยา่งท่ีพระ
คริสตท์รงปฏิบติันั้นไดด้ลใจประชาชนใหล้ะทิ้งความหรูหราฟุ่มเฟือยของความเจริญรุ่งเรือง และยอม
เส่ียงชีวติและสุขภาพอนามยั ของเขาเพื่อน าค าสอนอนัประเสริฐของพระคริสตไ์ปประกาศสั่งสอนใน
ดินแดนป่าเถ่ือนไร้ศีลธรรมจรรยาทัว่โลก เช่น ลีฟวิง่สโตน (Livingstone) จดัสัน (Judson) และ เกรน
เฟล (Grenfell) เป็นตน้ เพราะการเสียสละเช่นน้ีจึงท าใหค้วามเป็นอยูข่องคนป่าสูงข้ึน มนุษยกิ์นคน
เจริญข้ึน มนุษยล่์าหวัคนกลบัใจเสียใหม่ โรงเรียนและวิทยาลยัถูกสร้างข้ึน อุปนิสัยและวฒันธรรมของ
บุคคลแต่ละคนและของประชาชนทัว่ไปเปล่ียนแปลง (10) กิจการงานขององคก์ารศาสนทูต ทั้งหมดก็
เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์วา่ค าสอนของพระคริสตมี์อิทธิพลเหนือคนทัว่โลกเป็นอยา่งมาก ไม่เคยมีบุคคลพวกใด
เลยท่ียอมเสียสละมากยิง่กวา่ศาสนทูตท่ีมีช่ือเสียง 

ค าสอนของพระคริสตมี์อิทธิพลเหนือกิจการงานสาขาอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบักิจการงานของศาสน
ทูตเหมือนกนั เช่น เม่ือเกิดโรคระบาดและน ้าท่วม องคก์ารสภากาชาดไดช่้วยเหลือคนบาดเจบ็ คนขดั
สนและในเวลาสงครามก็ช่วยคนบาดเจบ็ คนท่ีอาการร่อแร่ใกลจ้ะตาย นอกจากน้ียงัมีคนท่ีไดส้ละเลือด
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ของเขาเพื่อช่วยคนเจบ็อีกดว้ย องคก์ารศาสนาท่ีช่วยคนบาปตามสถานท่ีอบายมุขต่าง ๆ ในเมือง ใน
สังคม และในถ่ินสกปรกนั้นก็เพราะไดรั้บความดลใจจากค าสอนของพระคริสตเ์ช่นเดียวกนั การ
บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างท่ีพกัส าหรับคนชรา สถานเด็กก าพร้า และโรงพยาบาลส าหรับคนป่วยทางกาย
และทางใจนั้นก็ไดรั้บการดลใจจากจิตวิญญาณของพระคริสตเ์ช่นเดียวกนั 

คลารา บาร์ตนั (Clara Batron) ฟรานซิส วลิลาร์ด (Frances Willard) และเจน แอดดมัส์ (Jane 
Addams) คนเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งของผูท่ี้ไดรั้บความดลใจจากพระบรมครูใหท้  าการปรนนิบติัรับใชผู้อ่ื้น 
วนัหน่ึงหลงัจากท่ีชาวนาไดส้ังเกตดูบุตรชายของเขารักษาพยาบาลคนเจบ็ป่วยอยูน่ั้น บุตรชายไดบ้อก
เขาอยา่งเศร้า ๆ วา่เขาไดค้่าจา้งจากการท างานน้ีนอ้ยมาก ชาวนาผูน้ั้นไดต้อบบุตรชายของเขาวา่ “ลูก
เอ๋ย พอ่ยนิดีสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อท างานเช่นนั้นบา้ง ลูกจงท างานน้ีต่อไปเถิด พ่อจะกลบัไปท างานท่ี
ทุ่งนาเพื่อหาเงินมาเล้ียงเราทั้งสองคน” เม่ือหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นกัวทิยาศาสตร์ผูมี้
ช่ือเสียงก าลงัจะส้ินใจอยูน่ั้นเขาไดก้ าไมก้างเขนไวแ้น่นแลว้อธิษฐานวา่ ขออยา่ใหส่ิ้งท่ีเขาคน้พบนั้น
ถูกน ามาใชเ้พื่อใหม้นุษยไ์ดรั้บความเจบ็ป่วยเลย และผูท่ี้ช่วยคิดประดิษฐ์ระเบิดปรมาณูบางคนก็ได้
แสดงความเศร้าเสียใจเพราะวา่การงานท่ีเขาไดป้ฏิบติันั้นถูกน ามาใชใ้นทางท่ีผดิ 

เซอร์วูด้ เอดด้ี (Sherwood Eddy) กล่าวสรุปวา่ “พระคริสตท์รงมีเวลาท ากิจการงานไม่ถึงสามปี 
ทรงท างานเพื่อสาธารณะเพียงปีกวา่เท่านั้น และทรงสอนเฉพาะสาวกจ านวนนอ้ยเพียงปีเดียว พระองค์
ทรงถูกประหารชีวติ ในขณะเม่ือพระองคย์งัทรงอยูใ่นวยัหนุ่มฉกรรจมี์พระชนมายเุพียงสามสิบกวา่
เท่านั้น ส่วนโซเครติส (Socrates) ท าการสอนเป็นเวลาส่ีสิบปี เพลโต (Plato) สอนหา้สิบปี อลิสโตเติล 
(Aristotle) มีอายยุนืมากและไดเ้ขียนความรู้ของเขาไวใ้นหนงัสือหลายเล่ม พระพุทธเจา้และขงจ๊ือหรือ
คอนฟิวเซียส์ (Confucius) มีอายยุนืมากราวเจ็ดสิบหรือแปดสิบปี และไดท้  างานอยา่งเตม็ท่ีและเป็น
เวลานาน พระคริสตท์รงอยูท่่ามกลางพวกท่ีถูกกดข่ีข่มเหง ตอ้งเช่ือถือกฎหมายอยา่งเคร่งครัด เป็นท่ี
เกลียดชงัของพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี ถูกพวกยดูาห์ทรยศและถูกพวกต่างชาติจบัตรึงบนไม้
กางเขน พระคริสตไ์ม่ไดท้รงเขียนหนงัสือเร่ืองราวหรือขอ้เขียนใด ๆ ไวเ้ลยแมแ้ต่หนา้เดียว พระคริสต์
ไม่ไดท้รงตั้งระบอบใด ๆ ไว ้ ไม่ไดท้รงตั้งหลกัปรัชญา ศาสนาศาสตร์หรือนิติบญัญติั (การออก
กฎหมาย) ใด ๆ ไวท้ั้งส้ิน พระองคไ์ม่ไดท้รงตั้งกองทพัหรือท่ีท างาน ไม่ไดท้รงแสวงหาอิทธิพลใด ๆ 
ทั้งส้ิน พระองคไ์ม่ทรงแสวงหาอ านาจในทางการเมืองหรือในทางเล่ห์กลเพื่อล่อลวงประชาชน แต่
กระนั้นพระองคก์็ไดท้รงเปล่ียนแปลงพวกยดูาห์ท่ีคลัง่ศาสนาและไม่อดทน และไดท้รงท าใหศ้าสนา
ของพระองคเ์ผยแพร่ออกไปทัว่โลก พระองคท์รงแสดงใหป้รัชญาเมธีชาวกรีกรู้ถึงความจริงอนัส าคญั
ท่ีสุด พระองคท์รงเอาชยัชนะต่อพวกโรมนัผูเ้ยอ่หยิง่ และทรงตั้งไมก้างเขนเป็นธงของคนทัว่โลก แทน
ธงนกอินทรีของชาวโรมนั พระองคท์รงยืน่พระหตัถอ์อกไปช่วยเปล่ียนแปลงประชาชนในทวปีใหญ่ ๆ 
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ใหเ้ป็นคนดีข้ึน ทรงช่วยประชาชนในทวปีอาเซีย คนป่าเถ่ือนในทวปียุโรป พวกไร้ศีลธรรมในทวปี
อาฟริกาและประชาชนในทวีปอเมริกาดว้ย” (11) 

นกัเขียนอีกคนหน่ึงกล่าวเสริมวา่ “ขา้พเจา้พดูความจริงโดยไม่ตอ้งสงสัยเลยเม่ือขา้พเจา้กล่าว
วา่กองทพับกทั้งหมด กองทพัเรือทั้งหมด สภาทุกสภา หรือพระมหากษตัริยทุ์กองคเ์หล่าน้ีรวมกนัเขา้ก็
ยงัไม่สามารถท าใหบ้งัเกิดผลประโยชน์แก่ชีวิตมนุษยใ์นโลกน้ี ไดม้ากเท่ากบับุคคลผูมี้บุคลิกลกัษณะ
อนัเลิศเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นคือ พระคริสตไ์ม่วา่จะวดักนัในแง่ไหนพระคริสตก์็ทรงเป็นพระบรมครูผู ้
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือนเลย น่ีเป็นความจริงซ่ึงไม่มีผูใ้ดโตเ้ถียงไดเ้ลย เราควรจะ
ประพฤติตามแบบอยา่งทุกอยา่งของพระองคอ์ยา่งถ่อมใจและ “ออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็น
สาวก. ใหรั้บศีลบพัติศมา...สอนเขาใหถื้อรักษาส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ (มทัธิว 28:19-20) 
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บทที ่9 ค ำถำม 

1. ผลการสอนของพระคริสตพ์ิสูจน์ใหเ้ห็นถึงอะไร? 
2. ก่อนท่ีพระคริสตจ์ะเสด็จลงมาในโลก บุคคลทุกคนมีฐานะเท่ากนัหรือเปล่า? จง

อธิบายค าตอบของท่าน 
3. การท่ีจะนบัถือบุคลิกลกัษณะนั้นมีความส าคญัอยา่งไรบา้ง? (ดูค ากล่าวของ เฮนร่ี 

ซี.คิง (Hanry C. King)  
4. ในสมยัพระคริสตบุ์คคลชั้นน าของศาสนายดูาห์เช่น พวกอาลกัษณ์ฟาริสีและซาดูกาย

นบัถือบุคคลทุกประเภทหรือเปล่า? อธิบาย 
5. ค าสอนของพระคริสตเ์ร่ืองบุคลิกลกัษณะของมนุษยน์ั้น ช่วยใหส้ตรีมีฐานะสูงข้ึน

อยา่งไร? 
6. พระคริสตท์รงเปล่ียนแปลงชีวติของท่านเปโตร ยอห์นและยากอบอยา่งไรบา้ง? 
7. จงอธิบายวา่พระคริสตท์รงเปล่ียนแปลงชีวติคนส าคญัในสมยัอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้ง? 
8. ค าสอนของพระคริสตก่์อใหเ้กิดมีการเปล่ียนแปลงในสังคมอยา่งไรบา้ง? 
9. จงอธิบายถึงอิทธิพลของพระคริสตใ์นดา้นครอบครัว 
10. ตามค าสอนของพระคริสตน์ั้นวธีิการปกครองวธีิใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด? 
11. จงกล่าวถึงความหมายของอุปมาในมทัธิว 25:14-30 โดยเฉพาะอยา่งยิง่จงกล่าวถึง

หนา้ท่ีของมนุษยใ์นการท างาน 
12. จงกล่าวถึงอิทธิพลของพระคริสตใ์นดา้นวรรณคดีอยา่งยอ่ ๆ 
13. พระองคท์รงมีอิทธิพลเหนือศิลปในดา้นไหนบา้ง? 
14. ท าไมเราจึงพดูวา่พระคริสตท์รงช่วยเหลือมนุษยม์ากยิง่กวา่ผูอ่ื้นใดในโลก? 
15. ตวัอยา่งของพระคริสตใ์นการช่วยเหลือคนอ่ืนนั้นดลใจมนุษยใ์หช่้วยเหลือผูอ่ื้น

อยา่งไรบา้ง? 
16. เราสามารถปรนนิบติัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร? 
17. พระคริสตท์รงมีอิทธิพลเหนือมนุษยเ์ป็นอยา่งมากในทุกยคุทุกสมยัไดอ้ยา่งไร เม่ือ

พระองคท์รงมีพระชนมายเุพียง 33 ปีเท่านั้น? 
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