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       หมวดวิชา  :  การทวีคูณ
หลักสูตรยอย  :  กลยุทธการสอน

คํ านํ า

วชิาของหลักสูตรนี้คือ “กลยุทธการสอน”
“การสอน” คือใหความรูแกอีกผูหน่ึง การสอนพระคัมภีรรวมถึงการสื่อความรูและการสาธิตวิธี

นํ าความรูน้ันไปประยุกตใชกับชีวิตสวนตัวและการรับใช
“กลยุทธ” คือ วิธีที่ถูกใชเพ่ือที่จะไดรับความสํ าเร็จตามเปา  ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่

ตัง้ไว  ในทางการทหาร วิชา “กลยุทธ” ใชสอนทหารถึงวิธีที่จะใชอาวุธเพ่ือใหประสบความสํ าเร็จที่มี
ชยัชนะเหนือขาศึก

เปนความจริงเชนน้ันในโลกสงครามฝายวิญญาณ ถาเราใชวิธีของพระเจาหรือ “กลยุทธ” เรา
สามารถเอาชนะขาศึกฝายวิญญาณได ซ่ึงก็รวมถึงชนะโลก เน้ือหนังและซาตานกับอํ านาจทุกชนิด
ของมัน

ใน “กลยุทธการสอน” คุณจะเรียนรูวิธีใชอาวุธฝายวิญญาณอันยิ่งใหญ อาวุธน้ันคือ ดาบแหง
พระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 6:17) คุณจะไดเรียนรูกลยุทธในการเทศนาและกล
ยุทธในการสอนพระวจนะของพระเจาเพื่อเปาหมายในการทํ าใหศัตรูตองพายแพ

หลกัสตูรนี้ใชพระวจนะของพระเจา พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะเปนการเปดเผยทุกสิ่งซ่ึงการ
สอนทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนพระคัมภีรทั้งสิ้น  ในการสอนพระคัมภีร ครูก็ดี วิชาก็ดีและวิธีตางๆ
จํ าตองสอดคลองกลมกลืนเปนอยางดีกับพระคัมภีร

การสอนไมเปนเพียงแตการสื่อความรูในหลักคํ าสอนหรือรายละเอียดเทานั้น นักศึกษาตองมี
ประสบการณกับพระเจา ไมใชเรียนรูเพียงแตรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค

การสอนคือ  การสงผาน  (การใหออกไป)  ทั้งชีวิตและแบบอยางในการดํ าเนินชีวิต

ชีวิต ของผูสอนนั้นจะตองถูกมอบใหแกนักศึกษาดวย คือ ชีวิตใหมในพระเยซูคริสตโดยการ
บงัเกิดใหมฝายวิญญาณ  (ยอหน 3)

แบบอยางในการดํ าเนินชีวิต  ของผูสอนนั้นก็จํ าเปนตองถูกสงออกไปดวย น้ันคือราชอาณา
จักรของพระเจา นักศึกษาจะตองถูกสอนวิธีที่จะดํ ารงชีวิตในฐานะ “ประชากรของพระเจา” ในราช
อาณาจักรนี้ตองเรียนรูทั้งสิทธิพิเศษและตองรับผิดชอบตอตํ าแหนงน้ัน

บางครัง้เรามักจะเคยพอใจกับการขอยืมระบบการศึกษาที่มนุษยคิดขึ้นมาใช แทนที่จะเรียนรู
และนํ าเอาพระวจนะของพระเจาที่พระองคทรงสํ าแดงใหมาใชเกี่ยวกับการสอนดวย
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หลักสูตรนี้มุงเนนที่เน้ือหาของพระคัมภีรและวิธีการสอน คุณจะทั้งเรียนรูและสามารถนํ าเอา
วธิขีองพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสตไปประยุกตใชไดจริงๆ  คณุจะเขาใจหนาที่ของพระ
เจาพระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนของคุณ

หัวขอสํ าคัญไดใหไวเพ่ือการจํ าแนกผูฟง  การบอกวัตถุประสงค  การเตรียมบทเรียน  การใช
วธิกีารสอนตางๆ  และการประเมินผลการสอนของคุณ

มีการตรวจสอบสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา และหัวขอสํ าคัญไดใหไวเพ่ือการ
เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร

คณุจะเรียนรูทั้งวิธีที่จะฝกผูอ่ืนใหสอนได และวิธีที่จะปรับปรุงการสอนของคุณ เพ่ือที่จะใหผู
ไมรูหนังสือเรียนไดรูเรื่อง (คนที่ไมสามารถอานออกเขียนได)

ถาคุณเรียนหลักสูตรของสถาบันนี้ตามระเบียบที่มีการแนะนํ าไว  น่ีคือหลักสูตรที่สองของ
หมวดวชิาในหัวขอ “การทวีคูณ”  หลักสูตรทั้งหมดในหมวดวิชานี้อธิบายวิธีที่จะเพ่ิมพูนโดยการแบง
ปนความจริงฝายวิญญาณที่คุณเรียนไปแลวกับผูอ่ืน

หลกัสตูรอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันนี้รวมถึง  “ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก”  “วิธีการเพิ่ม
พูนคริสตจักร” และ “หลักการของฤทธิ์อํ านาจฯ”

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เม่ือจบหลักสูตรนี้คุณสามารถที่จะ
− อธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงของครู ของประทานในการสอนและพระมหา

บญัชาที่ใหผูเชื่อทุกคนสอนได
− สรุปพระราชภาระกิจสํ าคัญและวิธีของพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสต
− อธบิายหนาที่ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
− ใชวิธีการของพระคัมภีรในการสอน
− อธิบายหนาที่อันเปนภาระกิจของครู
− ทํ ารายการคุณสมบัติของครูตามพระคัมภีร
− จํ าแนกผูฟง (รูวาผูฟงเปนคนชนิดใดบาง)
− บอกวัตถุประสงคในการสอน
− สอนบทเรียนจากพระคัมภีร
− อธบิายสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา
− เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร
− พัฒนาและใชเครื่องชวยในการดูและการฟง
− ประเมินผลการสอนและการเทศนาของคุณ
− ฝกผูอ่ืนใหสอนได
− เลอืกและพัฒนาหลักสูตรตามพระคัมภีร
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− ปรับปรุงการสอนแกผูที่ไมรูหนังสือ

บทที่ 1
คํ านํ าเขาสูการสอน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ

 บอกถึงขออางอิงในพระคัมภีรใหม ซ่ึงสั่งใหผูเชื่อมีภาระที่ตองออกไปเพ่ือที่จะสอน
 ใหคํ านิยามคํ าวา “สอน” “ผูสอน”  และ “การสอน”
 อธิบายวาทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน
 อธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงความเปนผูนํ าของผูสอนและของประทานการ
พูดในการสอน

 วจัิยวาใครคือผูที่ตองถูกสอน
 แจกแจงวัตถุประสงคสํ าคัญ 2 ประการในการสอน
 ทํ ารายการคํ าตักเตือนจากพระคัมภีรแลวมอบใหแกผูสอน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเราจะ
อยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
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คํ านํ า

คณุเคยอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจถึงบางสิ่งบางอยางซึ่งเขาไมรูบางไหม บางทีคุณอาจแสดงให
เขารูวิธีที่จะทํ างานบางสิ่งบางอยางใชไหม

ถาใชละก็ คุณเองไดเคยมีประสบการณในการสอนมาแลว
คุณอาจจะถามตัวเองวา “ทํ าไมฉันจะตองศึกษาบทเรียนนี้อีก ทํ าไมฉันจึงเลือกสมัครหลักสูตร

กลยุทธการสอน ละ”
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูวา ทํ าไม ผูเชื่อแตละคนตองรูจักวิธีที่จะสอน คุณจะไดเรียนรูอีกวา ที่

วาใหสอนนั้นหมายความวาอะไร  วัตถุประสงคใหญในการสอนคืออะไร ทํ าไมจึงจํ าเปนตองมีผูสอน
และใครคือผูที่ควรถูกสอน

คุณจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางตํ าแหนงความเปนผูนํ าของผูสอนกับของประทานแหง
การสอน และคํ าบัญชาทั่วไปแกผูเชื่อทุกคนที่จะออกไปสอน

คุณจะไดเรียนรูอีกถึงความรับผิดชอบที่เขมงวดในการสอนในกรณีที่คุณศึกษาคํ าเตือนพิเศษ
จากพระคัมภีร

หนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหสอน

จากจดุเริ่มตนของประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระคัมภีร พระเจาทรงบัญชาประชากรของพระองค
ใหสั่งสอนพระวจนะของพระองค

“และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันน้ีอยูในใจทาน

และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลาน้ันแกบุตรหลานของทาน 
เมื่อทานน่ังอยูในเรือนเดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกข้ึน จงพูดถึงถอยคํ า
น้ัน”  เฉลยธรรมบัญญัติ  6:6-7

การสั่งสอนพระวจนะของพระเจาเปนความรับผิดชอบของผูเชื่อทุกคนในสมัยพระคัมภีรเดิม
หลงัจากสิ้นพระชนมและการฟนขึ้นจากความตายและกอนการเสด็จกลับสูสวรรค  พระเยซู

คริสตประทานคํ าสั่งสอนที่สํ าคัญแกเหลาสาวกของพระองควา
“เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
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สาวกทุกคนของพระเยซูตองออกไปสั่งสอน “ชนทุกชั้น”  พวกเขาจํ าเปนตองนํ าผูคนใหมาสู
การกลบัใจและใหรับบัพติศมาเขาสวนในองคพระคริสต  จากนั้นก็ตองสั่งสอนตอไปใน “สิ่งสารพัด”
ซ่ึงพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว

ทกุคนผูปรนนิบัติองคพระผูเปนเจาจึงตองเปนผู “เหมาะสม” หรือ “สามารถ” ที่จะสั่งสอนผูอ่ืน
ได

“ฝายผูรับใชขององคพระผูเปนเจาตองเหมาะสมที่จะเปนครู”  2 ทโิมธี  2:24

ผูเชือ่ที่เปนผูใหญแลวทุกคนควรมีสวนเกี่ยวของในการสอนผูอ่ืน  เปาโลกลาวทักทวงอีกใน
เรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา  ทานทั้งหลายตองกินน้ํ านมไมใชอาหารแข็ง”  ฮีบรู
5:12

ผูเชือ่เหลานี้ยังไมเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งควรจะสอนผูอ่ืนได  พวกเขายังคง
ตองการการสอนหลักธรรมเบื้องตน (พระวจนะที่เปนเสมือนน้ํ านม)  แกตนเองอีก

ผูเชื่อทุกคนจํ าเปนตองสั่งสอน  น่ีคือเหตุผลวาทํ าไมวิชาวาดวยเรื่องการสอนนี้จึงเกี่ยวของ
กบัคริสเตียนทุกคน

คํ าจํ ากัดความของการสั่งสอน

คํ าวา “สั่งสอน” หมายถึง แนะนํ า  แสดงใหดู  สาธิต  แจงใหทราบ  ใหความรู  ฝกและนํ าทาง
การศึกษาแกผูอ่ืน

“ผูสอน” คือผูที่ทํ าหนาที่สั่งสอน
“การสอน”  คือการแนะนํ าและการฝกอบรมผูอ่ืน

ทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน

การสอนและการเทศนาโดยผูเชื่อที่แทจริงเปนวิธีที่พระเจาไดทรงเลือกใชเพ่ือใหขาวประเสริฐ
ของพระองคออกไปถึงชนชาติตางๆ

จงอานเรื่องของขันทีชาวเอธิโอเปย (ผูนํ า) ในกิจการ  8:26-40 ชายผูน้ีอยูในสถานที่ซ่ึงมี
ความเหมาะสมทางฝายวิญญาณ เขาอยูในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเปนที่ตั้งของมหาวิหารแหงการนมัสการ
(กิจการ 8:27)

เขากํ าลังอานหนังสือเลมที่เหมาะสม เขากํ าลังอานพระคัมภีรตอนหนึ่งซ่ึงเปนพระวจนะของ
พระเจาในหนังสืออิสยาห 53:7 (กิจการ 8:30)

แตเขายังคงตองการใครสักคนที่จะชวยเขาใหเขาใจ เขาจํ าเปนตองมีผูสอน พระเจาจึงสงฟลิป
ใหมาเพ่ือที่จะสอนเขา ขันทีผูน้ันยอมรับในขาวประเสริฐและไดรับบัพติศมาในนํ้ าดวย

ถาปราศจากผูสอน ประชากรที่ยังไมไดรับความรอดก็เปนเชนเดียวกับแกะที่ปราศจากผูเลี้ยง
พวกเขาไมเขาใจวาจะไปทางไหนดี
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“ครัน้พระเยซูเสด็จข้ึนจากเรือแลว  ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง  พระองคจึง
ทรงส่ังสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ”  มาระโก 6:34

แมผูที่เชื่อแลวก็มีปญหาเพราะปราศจากการสั่งสอนที่ถูกตอง พระเจาตรัสไววา
“ประชากรของเราถูกทํ าลายเพราะขาดความรู”  โฮเชยา 4:6

วัตถุประสงคใหญ

มีวัตถุประสงคสํ าคัญอยูสองประการในการเทศนา และการสอนพระคัมภีรคือ การประกาศ
ขาวประเสริฐและการสรางสาวก  พระเจาทรงใชผูเชื่อซ่ึงเปนสวนของคริสตจักรของพระองค เพ่ือที่จะ
กระทํ าใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคทั้งสองนี้

ครสิตจักรคือ กลุมของประชาชนผูไดยินและตอบสนองตอการทรงเรียกของพระเจา และมา
อยูรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีความเชื่อในองคพระเยซูคริสต น่ันก็คือประกอบกันขึ้นดวยผู
เชือ่แททั้งหมดผูที่ไดกลับใจจากบาปและยอมรับพระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด

ครสิตจกัรทองถิ่นแตละแหงคือสวนของสิ่งที่พระคัมภีรใหมเรียกวา “พระกายของพระคริสต”
ค ําวา “พระกายของพระคริสต” น้ันคือ คริสตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อทุกอายุและทุกสมัยในทุกสวน
ของโลก

ครสิตจักรถูกเรียกวา “พระกายของพระคริสต”  เพราะวานั่นคือความหมายซึ่งพระเจาทรงใช
เปนทางผานใหวัตถุประสงคของพระองคไดถูกทํ าใหสํ าเร็จในโลกปจจุบัน  พระเยซูคือศีรษะของคริสต
จักร   ผูเชื่อคือ พระกายของพระองคซ่ึงมีหนาที่ดํ ารงรักษาวัตถุประสงคของพระเจาในโลกนี้

วตัถุประสงคสํ าคัญของพระเจาในโลกนี้ถูกอธิบายไวในหนังสือเอเฟซัส
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตาม

พระเจตนารมณของพระองค ซึ่งพระองคทรงดํ ารงไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองคจะทรงรวบรวม
ทกุสิง่ทัง้ที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  เอเฟซัส 1:9-10

ในพระเยซูน้ัน เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือได
รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค”  เอเฟซัส 1:7

วัตถุประสงคของพระเจาก็คือใหทุกคนถูกนํ าเขาสูการมีสัมพันธภาพเปนสวนตัวกับพระองค 
โดยทางพระเยซูคริสต  วิธีการของพระองคในการกระทํ าใหบรรลุผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคน้ีก็คือ
เพ่ือที่จะใหใชโดยทางคริสตจักร

“ประสงคใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญา
อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดน้ี

ทัง้น้ีก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค  ซึง่พระองคไดทรง
กระทํ าใหสํ าเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส 3:10-11
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ผูเชื่อแตละคนจํ าเปนตองแบงปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และนํ าผูเชื่อมาสูการมี
สมัพันธภาพที่ถูกตองกับพระเจา การทํ าเชนน้ีเรียกวา “การประกาศขาวประเสริฐ”

แตจงอานขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้อีก
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไป สัง่สอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพ ติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึง่เราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
หลงัจากการยอมรับขาวประเสริฐแลว ผูเชื่อใหมตองถูกสอนถึง “สิ่งสารพัด”  ซ่ึงพระเยซูทรง

บญัชาไว เขาตองเรียนรูวิธีดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรใหมของพระเจา ซ่ึงบัดนี้เขาเปนผูมีสวนรวม
อยูในนั้น การสอนชนิดนี้ถูกเรียกวา “การสรางสาวก”

การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก คอืวตัถุประสงคใหญของการสอนและการ
เทศนาพระคัมภีร

ใครบางที่เราควรไปสั่งสอน

เราสั่งสอนคนสองกลุมใหญๆ ดวยกัน

ชนทุกชาติ
เราตองสั่งสอนผูที่ยังไมเชื่อ คนทุกคนในชนทุกชาติตองไดยินเรื่องราวของขาวประเสริฐ เรา

สามารถกระทํ าใหบรรลุความสํ าเร็จไดโดยการสอนและการเทศนาพระวจนะของพระเจา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพ   ตศิมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ”  มัทธิว 28:19

คนที่ซ่ือสัตย
เราตองสอนคนที่ “ซ่ือสัตย” ทั้งหญิงและชายดวย คือผูที่กลายมาเปนผูเชื่อในพระเยซูคริสต

“สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว  น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มัทธิว  28:20
คนเหลานี้จํ าเปนตองเขาสูขบวนการตอไปโดยการออกไปสั่งสอนผูอ่ืนอีก



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1 -8 -

“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”  2 ทิโมธี 2:2
คนที่ไดรับการสั่งสอนแลวแตละคนจํ าเปนตองสอนผูอ่ืน ผูซ่ึงมีความสามารถที่จะสอนอีกตอ

ไป  น่ีคือโครงสรางของการสอนอยางตอเน่ืองกัน ซ่ึงเปนการเพิ่มแบบทวีคูณอยางรวดเร็วในการที่จะ
แผขยายเรื่องราวของขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก

“สวนผูที่รับคํ าสอน  จงแบงสวนที่ดีทุกอยางใหแกผูที่สอนตนเถิด”
กาลาเทีย 6:6

ชนิดตางๆ ของครู

ในทางโลกมีครูอยูหลายแบบและหลายอยาง มีครูในโรงเรียนทั่วไปทุกระดับ  นับจากวัยเด็ก
จนถึงขั้นวิทยาลัย

สํ าหรับทุกอาชีพก็มีผูสอนอยูในสายงานซึ่งสามารถสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติหรือบริการพิเศษได
แตเม่ือเราพูดถึงครูในหลักสูตรนี้ เรามิไดกํ าลังกลาวถึงครูในระบบของโลกแหงการศึกษา แต

เรากํ าลังพูดถึงครูซ่ึงพระเจาเปนผูจัดตั้งขึ้นในคริสตจักร และมีภาระหนาที่ในการสอนผูเชื่อในพระเจา
คณุก็ไดเรียนรูแลววา ผูเชื่อทุกคนจํ าเปนตองสอนผูอ่ืนถึงเรื่องขาวประเสริฐ (การประกาศขาว

ประเสริฐ)  และสั่งสอนผูเชื่อใหม (การสรางสาวก)  นอกเหนือไปจากภาระหนาที่ที่จะตองสอนตามที่
กลาวมานี้โดยทั่วๆ ไปแลว  พระเจายังทรงใหผูเชื่อบางคนมีของประทานพิเศษแหงการสอน

“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึ่งอัครทูต
สองผูเผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย”  1 โครินธ 12:28

“ของประทานของพระองคก็คือใหบางคนเปนอาจารย”  เอเฟซัส 4:11

มีความสามารถพิเศษหลายชนิดที่พระเจาทรงประทานใหซ่ึงถูกเรียกวา “ของประทานฝาย
วิญญาณ”  ความสามารถเหลานี้ทํ าใหผูเชื่อมีความสามารถเพื่อที่จะกระทํ าใหวัตถุประสงคของพระ
เจาประสบผลสํ าเร็จในงานรับใช

มีของประทานฝายวิญญาณสองอยางในการสอน มีครูซ่ึงอยูในตํ าแหนงของผูนํ า และของ
ประทานในการพูดเพื่อการสั่งสอน  คนทีมี่ของประทานเหลานี้จะมีความสามารถพิเศษในการสื่อความ
หมายของพระวจนะของพระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิถีทางเฉพาะเชนนั้นซ่ีงสามารถทํ าใหผูอ่ืน
เกิดการเรียนรูและนํ าเอาสิ่งที่ถูกสอนไปประยุกตใชได  ความสามารถในการสอนของเขามีมากเกิน
กวาผูเชื่อทุกคนควรจะมีสํ าหรับการประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก  เขาเหลานั้นไดรับการ
เจิมและมีความรูสึกถึง “การทรงเรียก”  หรือมีความกระหายอยางเรงรอนที่จะสอนเทศนาพระวจนะ
ของพระเจา
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พระเจาทรงจัดตั้งครูเหลานี้ไวในตํ าแหนงผูนํ า เพ่ือเปนผูนํ าทางกิจการและเรื่องราวตางๆ
ของคริสตจักร  กิจการ 13:1-4 อธิบายถึงการสอนของผูที่มีตํ าแหนงผูนํ า

ผูอ่ืนก็อาจไดรับการเจิมเปนพิเศษจากพระเจาเพื่อที่จะสอน  แตเขามิไดมีตํ าแหนงผูนํ าใน
คริสตจักร  เขาเพียงแตทํ าหนาที่สอนเทานั้น เขามิไดเปนผูนํ าในกิจการตางๆ ของคริสตจักร

ไมใชทุกคนที่มีตํ าแหนงในการเปนครู มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณในการสอน
เปาโลเขียนไววา

“ทกุคนเปนอัครทูตหรือ ทุกคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทุกคนเปนครู
บาอาจารยหรือ”  1 โครินธ 12:29

คํ าตอบของคํ าถามเหลานี้ก็คือ “ไมใช”  มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณเหลานี้
พระกายของคริสตก็คลายคลึงกับรางกายของมนุษย  แตละบุคคลมีตํ าแหนงที่ตางกันเชน

เดียวกับอวัยวะแตละอยางของรางกายมีหนาที่แตกตางกัน

“เพราะวาในรางกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอยางและอวัยวะ
น้ันๆ มิไดมีหนาที่เหมือนกันฉันใด

พวกเราผูเปนหลายคนยังเปนกายอันเดียวในพระคริสตและเปนอวัยะ
แกกันและกันฉันน้ัน

และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกัน ตามพระคุณที่ไดประทานใหแก
เราคือ ...ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ  ...ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน”
โรม 12:4-7

เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ เพราะวาเม่ือพระกายทั้ง
หมดกํ าลังทํ างานอยางเหมาะสมโดยมีแตละคนอยูในที่ที่เหมาะสมของเขาแลว  เปาหมายของพระเจา
ยอมเกิดผลสมบูรณได

“คือเน่ืองจากพระองคน้ัน รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอกันสนิทและประสาน
กันโดยทุกๆ ขอตอที่ทรงประทานไดจํ าเริญเติบโตขึ้นดวยความรัก เมื่ออวัยวะ
ทุกอยางทํ างานตามความเหมาะสมแลว”  เอเฟซัส 4:16

โปรดจํ าไววา แมวาคุณไมมีของประทานพิเศษในการสอน  พระเจาก็ไดทรงเรียกผูเชื่อทุกคน
มาเพ่ือที่จะใหออกไปสอนขาวประเสริฐของพระองคแกชนทุกชาติในการประกาศ และใหฝกผูเชื่อใหม
ในขบวนการสรางสาวก

อะไรบางที่เราควรสอน
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พระวจนะของพระเจาคือ สิทธิอํ านาจซึ่งการสอนพระคัมภีรทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนนั้น
พระวจนะของพระเจาทั้งหมดที่ไดรับการทรงสํ าแดงมาจะตองถูกสอนออกไป

เม่ือคุณสอนพระวจนะของพระเจา คุณตองไมเพียงแตสอนในแงที่เปนแคลัทธิคํ าสอนหรือการ
เสนอรายละเอียดในแงของความจริงเทานั้น  คณุตองบอกถึงชีวิตและแบบอยางของชีวิตแกเขาดวย
คุณตองสงผานชีวิตของพระเยซูไปถึงเขาและเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนํ าพาคนทุกคนใหเขามีสัมพันธ
ภาพกับพระองค  คุณตองสอนแบบอยางของชีวิตซึ่งเปนของราชอาณาจักรของพระเจาในลักษณะที่ผู
เชื่อใหมตองกลายเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรนั้น

หนังสือเลมอ่ืนและอุปกรณตางๆ อาจถูกนํ ามาใชในการสอน   แตทุกสิ่งทุกอยางที่นํ ามานั้น
จะตองสอดคลองกันกับพระวจนะของพระเจา

ตอไปในหลักสูตรนี้คุณจะไดศึกษาในรายละเอียดเนื้อหาของการสอนพระคัมภีรมากขึ้น เชน
คณุจะไดเรียนรูวาพระเยซูสอนอะไรบาง  ซ่ึงคริสตจักรในยุคแรกไดดํ าเนินการสอนตอไปในสิ่งที่พระ
องคทรงมีพระบัญชาไวหลังจากที่พระองคไดเสด็จกลับสูสวรรค

ถอยคํ าแหงคํ าตักเตือน

มีคํ าตักเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งพระเจาประทานใหเกี่ยวกับการสอน

การสอนตองตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะพระเจา  มิใชบนคํ าสอนของมนุษย
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิไดดวยเอาบัญญัติของมนุษยมาตู

วาเปนพระดํ ารัสสอนของพระเจา”  มาระโก 7:7

การสอนกฏระเบียบ คํ าสั่งและลัทธิคือ “ความเปลาประโยชน”  ซ่ึงหมายความวาการทํ าเชนนี้
ไมประสบผลสํ าเร็จและไมทํ าใหเกิดวัตถุประสงคที่ดี

การสอนพระคัมภีรไมใชสิ่งที่วางรากฐานอยูบนสติปญญาของมนุษย
“เรากลาวถึงเรื่องสิ่งเหลาน้ีดวยถอยคํ าซึ่งมิใชของมนุษยสอนไว   แต

ดวยถอยคํ าซึ่งพระวิญญาณไดทรงสั่งสอนคือ  เราไดอธิบายความหมายของ
เรือ่งฝายวิญญาณใหคนที่มีพระวิญญาณฟง”   1 โครินธ 2:13

พระปญญาของพระเจาสามารถทํ าใหประสบผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของพระองคไดในชีวิต
ของบุคคลเหลานั้นที่ไดรับการสั่งสอน

“คือทีพ่ระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี
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พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหมีสติปญญาทุกอยาง เพื่อที่จะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต”  โคโลสี 1:27-28

ผูสอนตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
“ฉะนัน้ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนา

วาไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา

ทานผูทีส่อนวาไมควรลวงประเวณี ตัวทานเองลวงประเวณีหรือเปลา
ทานผูรังเกียจรูปเคารพ  ตัวทานเองปลนวิหารหรือเปลา”  โรม 2:21-22  (ดูมั
ทธิว 5:19 ดวย)

ครูตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว  เพราะวาพวกเขาจะถูกพิพากษาตามพื้นฐานของ
สิง่ที่พวกเขาไดสั่งสอนไปแลว

“ดูกอนพี่นองของขาพเจา อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลย
เพราะทานก็รูวาเราทั้งหลายที่เปนผูสอนนั้น จะไดรับการพิพากษาที่เขมงวด
กวาผูอ่ืน”   ยากอบ 3:1
ครผููสอนตองมีความรูที่เปนประสบการณจากพระวจนะของพระเจา ซ่ึงหมายความวาเขาตอง

เขาใจโดยทางประสบการณของเขาเอง (ไมเพียงแตมีความรูทางสมองเทานั้น)  ในสิ่งที่เขากํ าลังสอน
อยู

เปาโลกลาวถึงคนเหลานั้นวา
“และแมวาเขาไมเขาใจคํ าที่เขากลาว ทั้งสิ่งที่เขายืนยัน  เขาก็ยัง

ปรารถนาเปนครูสอนธรรมบัญญัติ”  1 ทโิมธี 1:7

การเขาใจไดมาจากการผานประสบการณและการนํ าเอาพระวจนะพระเจาไปใชในชีวิตของ
คุณเอง

และจะมีครูเทียม
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดข้ึนในชนชาติน้ัน 

เชนเดยีวกับที่จะมีผูสอนผิดเกิดข้ึนในพวกทานทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉา
ลทัธิอันจะใหถึงความพินาศเขามาเสี้ยมสอน  จนถงึกับปฏิเสธองคพระผูเปน
เจาผูไดทรงไถเขาไว   ซึ่งจะทํ าใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน”   2 เปโตร 2:1

ครูที่สอนผิดบางคนจะดึงดูดฝูงชนจํ านวนมาก เพราะวาเขาพูดแตสิ่งที่ประชาชนตองการฟง
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“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคํ าสอนที่มีหลักไมได  แตเขาจะรวบ
รวมครูไวใหสอนในสิ่งที่เขาขอบฟง  เพื่อบรรเทาความอยาก

เขาจะเลิกฟงความจริง  และจะหันไปฟงเรื่องนิยายตางๆ”  2 ทิโมธี 4:3-
4

ครูที่สอนผิดพลาดหลายคนจะมีแรงจูงใจในการสอนที่ผิด พวกเขาจะพากันสอนเพื่อใหไดผล
ประโยชนทางการเงิน

“จํ าเปนตองใหเขาสงบปากเสีย  ดวยเขาพลิกควํ่ าทั้งครัวเรือนใหเสีย
ไป  โดยสอนสิ่งที่ไมควรจะสอนเลย เพราะมักได”   ทิตัส  1:11

คุณตองไมยอมรับลัทธิคํ าสอนของผูสอนเท็จ
“แมแตเราเอง หรือทตูสวรรค  ถาประกาศขาวประเสริฐอ่ืนแกทาน

ซึง่ขัดกับขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นจะตองถูกแชงสาป

ตามที่เราไดพูดไวกอนแลว บัดน้ีขาพเจาพูดอีกวาถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอ่ืนแกทานที่ขัดกับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว  ผูน้ันจะตองถูก
แชงสาป”  กาลาเทีย  1:8-9

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
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2. จงเขียนขออางอิงจากพระคัมภีรใหมซ่ึงสั่งใหผูเชื่อมีหนาที่ซ่ึงจะตองออกไปสั่งสอน

                                                                                                                         

3. จงใหคํ าจํ ากัดความเหลานี้

สั่งสอน                                                                                                                
                                                                                                                         

ครูผูสอน                                                                                                             
                                                                                                                         

การสอน                                                                                                             
                                                                                                                         

4. ทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน                                                                                         
                                                                                                              

5. จงอธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงของผูนํ าและของประทานในการสอน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. ขอความนี้ ถูก  หรือ  ผิด  “ผูเชื่อทุกคนไมมีของประทานหรือตํ าแหนงผูนํ าในการสอน แตผูเชื่อทุก
คนจํ าเปนที่จะตองสอน”   ขอความนี้                 

7. ใครบางที่เราตองสั่งสอน                                                                                                
                                                                                                                         

8. อะไรคือวัตถุประสงคใหญสองประการของการสอนพระคัมภีร

                                                        และ                                                            

9. จงเขียนคํ าเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการสอนซึ่งไดอภิปรายไวในบทเรียนนี้แลว
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1
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1. “เหตฉุะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระ

นามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวก
เจ

ไว น่ีแหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มัทธิว 28:19-20

2. มัทธิว 28:19-20

3. คํ าวา “ผูสอน” หมายถึง แนะนํ า แสดงใหดู สาธิต แจงใหทราบ ใหความรู ฝก และนํ าทางการ

ศึกษาแกผูอ่ืน

“ผูสอน”  คือ ผูที่ทํ าหนาที่สั่งสอน

“การสอน”  คือ การแนะนํ าและการฝกอบรมผูอ่ืน

4. เราจํ าเปนตองมีผูสอน เพราะวาเขาเปนผูชวยอธิบายพระวจนะพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อ (การ

ประกาศขาวประเสริฐ)  และแกผูที่เชื่อแลว (การสรางสาวก)  ปราศจากผูสอนประชาชนก็เปนเชนฝูง
แกที่

ปราศจากผูเลี้ยง

5. ตํ าแหนงผูนํ าของ “ครูผูสอน”  คือผูที่นํ าและนํ าทางคริสตจักรนอกเหนือไปจากการสอน  ผูที่มี

ของประทานในการสอนมีหนาที่สอนแตไมมีตํ าแหนงผูนํ าในคริสตจักร

6. ขอความนั้น ถูก

7. เราจํ าเปนตองออกไปสั่งสอนชนทุกชาติและคนที่ซ่ือสัตยผูที่สามารถที่จะสอนผูอ่ืนตอไปอีก

8. วตัถปุระสงคใหญสองประการในการสอนคือ การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก

9. คํ าเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งไดอภิปรายในบทนี้ไปแลวก็คือ

-  การสอนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานพระวจนะพระเจา มิใชบนคํ าสอนขของมนุษย

-  ผูสอนตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1 -16 -

-  และจะมีครูเทียม

เพื่อศึกษาตอไป

1. 2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือยูดาหมีรายการบอกบุคลิกลักษณะสวนตัวบางประการซึ่งทํ าให
เรา

สามารถใชเพ่ือรูจักครูสอนเท็จ

2. ถาคณุไมทราบวาพระเจาทรงประทานของประทานฝายวิญญาณอะไรแกคุณละก็ คุณควรได
รับ

หลกัสตูรของสถาบันน้ีเรื่อง “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหสามารถคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณของคุณ

3. หลกัสตูรของสถาบันน้ีเรื่อง “การประกาศขาวประเสริฐที่เปนเหมือนกับเชื้อขนมปง”  ซ่ึง
อธิบาย

วธิทีีจ่ะประกาศในลักษณะซึ่งการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณจะตอเน่ืองไปอยางไมหยุดยั้ง เชนเดียวกับ

เชื้อทํ าใหขนมปงทั้งกอนขึ้นฟู

4. หลกัสตูรของสถาบันเรื่อง  “วิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร”  ซ่ึงใหรายละเอียดถึงวิธีที่จะสรางผูเชื่อ

ใหมใหเปนสาวก

5. จงศึกษาตัวอยางตอไปน้ีของครูผูสอนในพระคัมภีรใหม   ใครที่คิดวานาจะเปนผูนํ าในการ
เปนผู

สอนใครนาจะมีเพียงของประทานในการพูดถอยคํ าแหงการสอน

-  อปอลโล  :  กิจการ 18:24-25

-  อควิลลาและปริสซิลลา  :  กิจการ 18:26
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-  เปาโล  :  กิจการ 20:20-21,  27,  21:28

-  ผูไมทราบชื่อ   :  กิจการ 13:1

-  เปโตร  :  กิจการ 5:28-29

6. ในบทนีค้ณุไดเรียนวาจากเริ่มตนประวัติศาสตรทางพระคัมภีร พระเจาทรงสั่งใหประชากรของ

พระองคสั่งสอนพระวจนะของพระองคศึกษาตอไปในวิชา “การสอน” น้ีจากพระคัมภีรเดิมโดยการอาน

ขออางอิงตอไปน้ีในพระคัมภีรของคุณ

            เฉลยธรรมบัญญัติ 4:9,10,14; 6:9,20; 5:31; 11:19; 17:11; 20:18; 24:8; 31:19;
33:10

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

7. ตอไปน้ีคือบางสิ่งซ่ึงพระเจาตองการที่จะสอนเรา

สดุดี 18:34; 25:4-12; 27:11; 32:8; 34:11; 45:4; 51:13; 71:17; 86:11; 90:12; 94:10,12;
105:22; 119:12,68,99,102,104,124,135,171; 143:10; 144:1
2 ซามูเอล 22:35
อิสยาห 2:3; 28:9,26; 48:17
1 พงศาวดาร 25:7
มีคาห 4:2

8. จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ีเรื่องการสั่งสอน

สดุดี 2:10
สุภาษิต 5:13; 1:2-8; 4:1,13; 6:23; 8:10,33;  9:9; 10:17; 12:1; 13:1; 15:33; 19:20,27;
21:11; 23:12,23; 24:32
อิสยาห 8:11
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ลูกา 1:4
โรม 2:18
ฟลิปป 4:12
2 ทิโมธี 3:16

9. มีผลลัพธที่รายแรงมากสํ าหรับการปฏิเสธการสอนของพระเจา จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ี

สุภาษิต 1:7; 5:12,13,23; 13:18; 15:5,32; 16:22
เยเรมีย 17:23; 32:33
สดุดี 50:17
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บทที่ 2
ครูที่มาจากพระเจา  :  พันธกิจ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
-  อธบิายหนาที่ของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน
-  พสูิจนวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระอาจารยที่ยิ่งใหญที่สุด  พระองคทรงมีชีวิตเปนแบบอยาง
   สํ าหรบัทุกคนที่จะประพฤติตาม
-  อธบิายพนัธกจิของพระเยซูในฐานะที่เปนครูที่มาจากพระเจา
-  สรุปถงึสถานที่ เวลาและบุคคลซึ่งพระเยซูทรงสั่งสอน
-  ใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งยืนยันวาเราทั้งหลายคือผูที่พระเยซูทรงสงออกไปในลักษณะเดียว
    กนักบัทีพ่ระเจาสงพระองคเองมา
-   บอกถงึงานพนัธกิจของคุณในฐานะเปนครูผูมาจากพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ชายผูนีไ้ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารย

เจาขา  พวกขาพเจาทราบอยูวาทานเปน ครทูีม่าจากพระเจา เพราะไมมีผูใด
กระท ําหมายสํ าคัญซ่ึงทานไดกระทํ านั้นได นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยูดวย”
ยอหน 3:2

คํ านํ า

ในบทนีคุ้ณจะไดเรียนรูถึงหนาที่ของพระบิดา  พระบตุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
พระคัมภีร

คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของงานพันธกิจของพระเยซู  “ครูที่มาจากพระเจา”
จากการศึกษาสิ่งเหลานี้คุณจะคนพบเปาหมายอันสูงสงของงานพันธกิจของตัวคุณเองในฐานะ

ทีเ่ปนครูคนหนึ่ง
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ตัวแทนจากสวรรคเพ่ือมาสอนพระคัมภีร

การสอนพระคัมภีรประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจจากตัวแทนที่มาจากสวรรคซึ่งหมายถึงวามีอํ านาจ
ฝายวญิญาณที่อยูเบื้องหลังการสอนเชนนี้  ไมใชเพียงแตเปนการสอนของมนุษยเทานั้น

ตัวแทนทีม่าจากสวรรคในการสอนพระคัมภีรคือ พระเจาพระบิดา  พระบุตรพระเยซูคริสตและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาพระบิดา
ในบททีแ่ลวคุณก็ไดเรียนรูแลววา พระเจาทรงเปนผูต้ังใหผูเชื่อบางคนในคริสตจักรมีของ

ประทานฝายวิญญาณและมีหนาที่ในการสั่งสอน (เอเฟซัส 4:11)
ในการสอนพระคัมภีรนั้น เนื้อหาสาระซึ่งตองถูกนํ าไปสอนไดแกพระวจนะของพระเจา  คุณจะ

ไดเรียนรูเกีย่วกับส่ิงนี้มากยิ่งขึ้นในบทตอไปขณะที่คุณศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับครูที่มาจากพระเจา
พระเจาพระบิดาคือผูที่สงพระเยซูคริสตใหมายังโลกนี้เพื่อที่จะสอนพวกเราเกี่ยวกับพระองคเอง 

และเพือ่ที่จะใหความรอดแกมวลมนุษยชาติ
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของ

พระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร

เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษ
โลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”  ยอหน 3:16-17

พระเยซูคริสต
พระเยซูคริสต  พระบตุรของพระเจาคือ  ครูฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดของทุกยุคทุกสมัย
พระเยซถูกูสงใหมายังโลกนี้โดยพระเจาพระบิดา

“ชายผูนีไ้ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืน ทูลพระองควา “ทานอาจารย
เจาขา พวกขาพเจาทรงอยูวาทานเปนครทูีม่าจากพระเจา  เพราะไมมีผูใด
กระท ําหมายสํ าคัญซ่ึงทานไดกระทํ านั้นได  นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยู
ดวย”  ยอหน 3:2

โดยเหตทุีพ่ระเยซถูกูสงใหมายังโลกนี้ในฐานะครูที่เปนตัวแทนของพระเจา พระองคจึงทรงเปน
แบบอยางสํ าหรับครูสอนพระคัมภีรทั้งหลายที่จะปฏิบัติตาม

พระเยซคืูอผูทีส่งผูเชื่อทั้งหลายใหออกไปในโลก เพื่อทํ าหนาที่ในฐานะครู
“พระบดิาทรงใชเราฉันใด เราก็ใชทานไปฉันนั้น”  ยอหน 20:21

“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว
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เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถอืรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยู
กบัเจาทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:18-20

พระวิญญาณบริสุทธิ์
เมือ่พระเยซทูรงเสด็จกลับสูสวรรคภายหลังจากความตาย และการฟนคืนพระชนมของพระองค

แลว พระเจาจึงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหมาเปนครูแทนแกผูเชื่อ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสถิตอยูภายในวิญญาณจิตของคุณ และทํ าหนาที่สอนส่ิงสารพัดซึ่ง

เปนของพระเจา
“แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนาม

ของเรานั้น จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได
กลาวไวแกทานแลว”  ยอหน 14:26

หนาทีเ่พิม่เติมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนไดเปดเผยไวในขอพระคัมภีรตอไปนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ใหการสัง่สอน  “ทุกสิ่ง”  ซึ่งพระเยซูทรงสอนไว  (ยอหน 14:26)

2. ชวยใหคุณระลึกถึงสิ่งที่คุณไดเรียนรูไปแลว  (ยอหน 14:26)

3.  จะทรงน ําทานทั้งหลายไปสูความจริงทั้งมวล  (ยอหน 16:23)

4.  ทรงแจง (ประกาศ)  ใหรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการของพระเจา (ยอหน 16:13)

5.  ทรงส ําแดงทุกสิ่งแมเปน “ความลํ้ าลึก” ของพระเจา  (1 โครนิธ 2:10)

6.  คือพระปญญาซึง่อยูเบื้องหลังของการสั่งสอนพระคัมภีรตามความหมายของเรื่องฝายวิญญาณ

    (1 โครินธ 2:13)

7. ในสถานการณวกิฤต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนทานในเวลานั้นเองวาควรจะพูดอะไร

     (ลูกา 12:12)

8. พระวญิญาณบริสุทธิ์คือฤทธานุภาพซึ่งเจิมต้ังคุณไวเพื่อที่จะสั่งสอนและรับใช  (ลูกา 4:18,  1ยอหน
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     2:27)

9. ทรงชวยในการอธิษฐานของนักศึกษา   (โรม 8:26)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทํ างานในชีวิตของคนเหลานั้นซึ่งคุณไดส่ังสอนดวย

1. ขณะทีคุ่ณสัง่สอน  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อํ านาจซึ่งจะไปกระตุนคนบาปใหสํ านึกในความผิด

    ของเขา และเปนสาเหตุใหพวกเขาตอบสนองตอขาวประเสริฐได  (ยอหน 16:7-11)

2. พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงสํ าแดงพระเยซูคริสตเจาแกพวกเขา  (ยอหน 16:14)

3. พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพวกเขาใหเขาสูประสบการณแหง “การกลับใจ”  (ยอหน 3:5,  6,  8)

4. พระองคทรงทรงน ําพวกเขาไปสูการดํ าเนินชีวิตในพระวิญญาณแทนการดํ าเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

   (กาลาเทยี  5:16)

5. พระองคจะทรงเปนพยานแกจิตใจของเขาทั้งหลายถึงความจริงแหงพระวจนะของพระเจา

   (กจิการ 5:29-32)

พระอาจารยใหญ

พระเยซคืูอ ตัวอยางของครูคริสเตียนที่จะตองปฏิบัติตาม พระองคคือตนแบบสํ าหรับการสอน
พระคัมภีร  เพราะเหตฉุะนี ้ จงึเปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับพระองคใหมากที่สุด
เทาทีคุ่ณสามารถทํ าไดในฐานที่พระองคทรงเปนครู

ประการแรก  ใหเรามาดูคุณภาพชีวิตของพระเยซูซึ่งควรจะปรากฏชัดอยูในชีวิตของครูคริส
เตยีนทั้งหลาย

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ผล”  ของพระวญิญาณบริสุทธิ์ คือส่ิงที่ปรากฏชัดอยูในชีวิตของพระเยซูคริสต  “ผล” ทางฝาย

วญิญาณบงถึงคุณสมบัติดานบวกซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นในชีวิตของผูเชื่อ
ทุกคน

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ
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ความสภุาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติ
หามไวเลย”   กาลาเทีย 5:22-23

จงอานใหทะลุปรุโปรงในหนังสือมัทธิว  มาระโก ลูกาและยอหน  ใหเขียนโนตยอคุณสมบัติแต
ละอยางที่เห็นไดชัดในชีวิตของพระเยซู

ครูสอนพระวจนะของพระเจาแตละทานที่ “เต็มลนดวยพระวิญญาณ” ควรจะตองมีคุณลักษณะ
เหลานีเ้ชนเดยีวกัน นั้นคือผลทางฝายวิญญาณ มิใชของประทานซึ่งเปนสิ่งที่ทดสอบการรับใชที่แทจริง
ทาทีของพระเยซู

ผลทางฝายวญิญาณที่นอกเหนือไปกวานั้น พระเยซูคือตนแบบของการมีทาทีที่ถูกตอง และเรา
ควรยดึถอืพระองคเปนแบบอยางที่เห็นไดชัดเจนในชีวิของครูผูสอนพระวจนะของพระเจาอีกดวย  ขอ
พระคมัภีรตอไปนี้อธิบายถึงทาทีที่ถูกตอง

พระเยซูทรงเมตตาสงสารประชาชนและหวงใยสิ่งที่เขาตองการในชีวิตของพวกเขา  :  มทัธิว
15:32,  มาระโก 1:32-35,  8:2-3,  ลูกา 10:54-56,  19:41

ความสงสารเชนนี้ไดนํ าพระองคไปสูการอธิษฐานเผื่อประชาชนเหลานั้นซึ่งพระองคไดทรงสั่ง
สอน  :  มทัธิว 11:21-24,  23:37-39

ความสงสารนีเ้ปนผลลัพธใหพระองคตองหวงใยในพระราชกิจของพระบิดา  :  ลูกา 2:49,
4:43,  ยอหน 4:34,  9:4

พระเยซไูมมทีาทีตัดสินพิพากษาประชาชนเหลานั้นที่พระองคทรงสั่งสอนเลย  :  (มาระโก 2:17,
ยอหน 8:1-11)  พระองคทรงยอมรับในสภาพซึ่งพวกเขาประสบอยูและทรงนํ าพวกเขาไปสูระดับของ
ความเชือ่ในทีซ่ึง่เขาควรจะมี และพระองคก็มิไดทรงประนามโธมัสเมื่อเขาสงสัยพระองค  (ยอหน 20:24-
29)  พระองคมไิดทรงประนามขาราชการผูซึ่งรูสึกวาจํ าเปนที่ตองทูลเชิญพระองคใหเสด็จไปยังบานของ
เขาเพือ่ใหพระองคอธิษฐานเพื่อบุตรสาวของเขา  (มัทธิว 9:18-26)  ถึงแมวาไดแสดงใหเห็นแลววาการ
กระท ําเชนนั้นมิใชส่ิงจํ าเปน (มัทธิว 8:5-13)

ถงึแมวาพระเยซูมิไดทรงประนาม  แตพระองคมไิดยอมประนีประนอมกบับาป   ส่ิงนี้หมาย
ความวาพระองคไมทรงยอมรับหรือทรงมองขามความบาปไปไมวาในกรณีใดๆ  (มัทธิว 11:21-24,
15:3-9,  12:12-13,  มาระโก 10:17,  ลูกา 5:31-32,  19:45-46)

พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความไววางใจในพระเจาสํ าหรับส่ิงที่เปนไปไมได  (มาระโก  10:2-17,
11:22-24,  ลูกา 18:27)

พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความกลาหาญและสทิธอํิ านาจในการสอนของพระองค   (มัทธิว
21:23-27,  มาระโก 8:38,  11:24-33,  ลูกา 5:24)

ทีสํ่ าคญัทีสุ่ด พระองคทรงมีทาทีของคนรับใชตอคนเหลานั้นซึ่งพระองคทรงปรนนิบัติพวกเขา
(มทัธิว 20:25-28)  23:2-12,  มาระโก 10:42-45,  ลูกา 22:25-27)

พันธกิจของผูเปนนาย

เมือ่เรากลาวถึง “พันธกิจ” ของพระเยซู  เรากม็กัอางถึงสิ่งตอไปนี้
ทํ าไม พระเยซูจึงสอน
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พระองคสอนเมื่อไร  และ ทีไ่หน
พระองคสอนใคร
พระองคสอนอะไร
พระองคสอนอยางไร
ใหเรามาตรวจดูวา ทํ าไม เมื่อไร ที่ไหน  และใครกนับางที่พระเยซูไดสอน  บทตอไปนี้จะเนนถึง

เร่ืองราวอนัเปนสาระ (อะไร)  และวิธี (อยางไร)  ของงานพันธกิจของพระองค

ทํ าไมพระองคจึงสอน
พระเยซูทรงสอนเพราะวาพระองคไดรับมอบหมายพันธกิจนั้นจากพระเจาใหกระทํ างานพันธกิจ 

(เหตุผลหรือเปาหมาย)  ของพระเยซูสรุปไวในขอพระคัมภีรดังตอไปนี้
อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคํ าของผูเผยพระวจนะ เรามิ

ไดมาเลกิลางแตมาทํ าใหสมบูรณทุกประการ”  มทัธิว 5:17

“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก
คนทีพ่วกทานวานอกรีต”  มทัธิว 9:13

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนํ าสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนํ าสันติภาพมาให
แตเรานํ าดาบมา”  มัทธิว 10:34

อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคํ าของผูเผยพระวจนะ เรามิ
ไดมาเลกิลางแตมาทํ าใหสมบูรณทุกประการ”  มทัธิว 5:17

“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก
คนทีพ่วกทานวานอกรีต”  มทัธิว 9:13

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนํ าสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนํ าสันติภาพมาให
แตเรานํ าดาบมา”  มัทธิว 10:34

พระเยซูทรงหมายถึงวาขาวประเสริฐของพระองคนั้นจะเปนสาเหตุใหเกิดมีการแตกแยกกันขึ้น 
เนือ่งดวยจะมีบางคนที่จะยอมรับและจะมีบางคนซึ่งจะไมยอมรับ)

“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด  เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล”  มัทธิ
ว 15:24

“เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะเที่ยวหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นให
รอด”  มทัธวิ  8:11 (ดูลูกา 19:10 ดวย)

เรามไิดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนที่พวก
ทานวานอกรีต”  มาระโก 2:17
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“...ใหเราทัง้หลายไปในตํ าบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั้น
ดวย ที่เรามาก็เพื่อการนั้นเอง”  มาระโก 1:38

“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อทํ าลายชีวิตมนุษย  แตมาเพื่อชวยคน
ทัง้หลายใหรอด”  ลูกา 9:56

“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคํ าเขียนไวอยางนั้นวา  พระคริสตจะตองทรง
ทนทกุขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

ทานทัง้หลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”   ลกูา 24:46-48

“พระเยซูตรสักบัเขาวา “อาหารของเราคือการกระทํ าตามพระทัยของ
พระองคผูทรงใชเรามาและทํ าใหงานของพระองคสํ าเร็จ”  ยอหน 4:34

“เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเขามาในโลกเพื่อเปนพยานใหแกสัจจะ 
คนทัง้ปวงซ่ึงอยูฝายสัจจะยอมฟงเสียงของเรา”  ยอหน 18:37

“เราเขามาในโลกเปนความสวาง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิไดอยูใน
ความมืด”  ยอหน 12:46

“เขาจงึทลูวา “พระองคเจาขา ขาพระองควางใจ”  ยอหน 9:38

“ขโมยนัน้ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้ง
หลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”  ยอหน 10:10

พระองคทรงสอนเมื่อไรและที่ไหน
พระเยซูไดทรงสั่งสอนในวันสะบาโต

“พระองคกับพวกของพระองคจึงเขาไปในเมืองคาเปอรนาอูมและพอถึง
วนัสะบาโต  พระองคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลาและเทศนาสั่งสอน”  มาระโก
1:21  (ดูที ่ลูกา 4:31, 6:6, 13:10 ดวย)

พระเยซูทรงสั่งสอนเปนประจํ าทุกวัน

“พระองคทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน”   ลกูา 20:47

พระองคทรงสอนทั้งในเมืองใหญและตามหมูบาน
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“...ใหเราทัง้หลายไปในตํ าบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั่น
ดวย  ทีเ่รามาก็เพื่อการนั้นเอง”  มาระโก 1:38

“พระเยซูจึงทรงเสด็จไปตามนครและหมูบานโดยรอบ  ทรงสัง่สอนใน
ธรรมศาลาของเขา”  มัทธิว 9:35,  (ดูที่ มัทธิว 11:1,  มาระโก 1:38,  6:6,  ลูกา
13:22 ดวย)

พระองคทรงสัง่สอนในสถานที่ซ่ึงเปนศูนยกลางแหงการนมัสการทางศาสนา

พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา”  มั
ทธิว 4:23

(ดูที่ มัทธิว 13:54,  มาระโก 1:21,  6:2,  ลูกา 4:15, 6:6,  13:10, ยอหน 6:59, 18:20)

“และเมื่อพระองคเสด็จเขาไปในบริเวณวหิาร  พวกมหาปุโรหิตและพวก
ผูใหญของประชาชนไดมาเพื่อทูลถามพระองคในขณะที่พระองคทรงกํ าลังสั่ง
สอนอยู”  มัทธิว 21:23  (ดูที่ มัทธิว 26:55, มาระโก12:35; l4:49; ลูกา l9:47; 20:2l;
2l:37; ยอหน 7:l4,28; 8:2,20):

พระองคทรงสั่งสอนไดทุกที่และทุกแหง

“ฝายพระองคไดเสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค

และพระองคไดตรัสสั่งสอนเขา” มาระโก 2:13 (ดูที่ มาระโก 4:1,  10:1, ลกูา 5:3)

พระองคทรงสั่งสอนใครบาง
พระองคทรงสั่งสอนประชาชนซึ่งมากันเปนฝูงชน

“ครัง้ทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้น  พระองคก็เสด็จขึ้นไปยังภูเขา
และเมือ่ประทบัแลว เหลาสาวกของพระองคมาเฝาพระองค แลวพระองคจึง
ตรสัสอนเขาวา...”  มัทธิว 5:1-2

ดูทีภ่าค “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนีสํ้ าหรับขออางอิงเพื่อเติมเกี่ยวกับเร่ืองซึ่งพระเยซูทรงทํ า
ราชกิจดานสั่งสอนเปนรายบุคคล
พระเยซูไดทรงสั่งสอนทั้งผูชายและผูหญิงซ่ึงอยูในทุกระดับของสังคม

“พระองคทรงสั่งสอนคนมั่งมี”  มาระโก 10:17-22

“พระองคทรงสั่งสอนคนยากจน”  ลกูา 4:18

พระองคทรงส่ังสอนคนทั้งหลายทุกระดับชั้นของสังคม เชน รายทีเ่ปนหญิงชั้นตํ่ าชาวสะมาเรีย
(ยอหน 4) นโิคเดมัสซึ่งเปนขุนนางของพวกยิวและสมาชิกของพวกคนชั้นสูง (ยอหน 3)
พระองคทรงสั่งสอนคนที่เปนเผาพันธุของพระองคเอง
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“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด  เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล”  มัทธิ
ว 15:24

“...คนนี้ยุยงพลเมืองใหวุนวายและสั่งสอนพวกชาวยิวต้ังแตกาลิลีจนถึง
ที่นี่”  ลกูา 23:5

พระองคทรงสั่งสอนคนเหลานั้นซ่ึงเปนเผาพันธุอ่ืนดวย

ดูยอหน 4  ตรงทีพ่ระเยซูทรงสั่งสอนหญิงชาวสะมาเรีย
พระเยซูสอนผูนํ าทางศาสนา

“คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองคทรงสั่งสอนอยู  มพีวกฟาริสีและพวก
บาเรยีนนัง่อยูดวย  เปนผูมาจากทุกหมูบานในแควนกาลิลี  แควนยูเดียและจาก
กรงุเยรซูาเลม็ ฤทธิ์เดชของพระเปนเจาก็อยูในพระองค เพื่อจะรักษาเขาให
หายโรค”  ลูกา 5:17

พระองคทรงสั่งสอนทุกวัย  พระองคทรงสั่งสอนเศรษฐีหนุม  (มาระโก 10:17-22)  และชายผูซึ่ง
ไดรอคอยมานานถึง 38 ป เพื่อการอัศจรรยนั้น (ยอหน 5:16)

งานพนัธกจิดานการสั่งสอนของพระองคมีแกชาวโลกทั้งมวลคือ ประชาชนจากทุกวัฒนธรรม
ประเพณี ทุกเผาพันธุและทุกภาษา

“แตพระองคตรัสแกเขาวา  “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผน
ดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย  เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง””
ลกูา 5:43

พระเยซูทรงประทานการสั่งสอนเปนพิเศษแกเหลาสาวกของพระองคเอง

“พระองคจึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคํ าอุปมาและอธิบายให
พวกเขาเขาใจคํ าสอนของพระองค”   มาระโก 5:2

“แลวพระเยซูเสด็จไปจากคนเหลานั้นเขาไปในเรือน  พวกสาวกมาเฝา
พระองคทลูวา “ขอพระองคทรงโปรดอธิบายใหพวกขาพระองคเขาใจคํ าอุปมา
ทีว่าดวยขาวละมานในนานั้น””  มัทธิว 13:36

พระเยซทูรงสัง่สอนพวกสาวกของพระองคดวยบทเรียนพิเศษ เพราะวาพวกเขาเปนสาวกซึ่งพระ
องคก ําลังอบรมเขาไวใหเหมาะสมสํ าหรับเปนผูนํ าในคริสตจักร
บางครัง้พระเยซูก็ทรงใหพวกเขาอยูรวมกันเปนกลุมและทรงสั่งสอนเขาพรอมๆ กัน

(ดู ลูกา 15:1-17:11)
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“ดังนั้นเราจึงสงทานทั้งหลายออกไป”

พระเยซูทรงกลาวประโยคสํ าคัญที่เกี่ยวของกับสาวกของพระองคซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับผู
เชือ่แททุกคน พระองคตรัสวา

“เพราะวาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”
ยอหน 20:21

นี่หมายความวาผูเชื่อทั้งหลายถูกสงออกไปในโลกดวยพันธกิจชนิดเดี่ยวกันกับพระราชกิจของ
พระเยซู เชนเดียวกับองคพระเยซูคริสต  พวกเราทัง้หลายก็เปนครู “ที่มาจากพระเจา”

เราสามารถสรุปงานพันธกจิของเราในการสอนไดอยางสั้นๆ โดยขอความนี้  :  เพราะ
วาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เรากใ็ชทานทั้งหลายไปฉันนั้น  พระราชกิจของพระองค
ก็คือพันธกจิของเรา

เพราะวาเราทั้งหลายตางมีพันธกิจชนิดเดียวกันกับพระเยซู  เรากค็วรปฏิบัติตามตัวอยางที่พระ
องคทรงกระท ําในลักษณะของ... ใคร... ที่ไหนและเมื่อไรเราควรสั่งสอน   นั้นหมายถึงวาพันธกิจของเรา
ตองเปนการออกไปสั่งสอนแกประชาชนทุกคน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส เราทั้งหลายจํ าเปนตองปฏิบัติตาม
แบบอยางของพระเจา เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติฝายวิญญาณในชีวิตของเราใหมีลักษณะเชน
เดยีวกนักบัพระลักษณะเหลานั้นของพระเยซู

จงทบทวนบทเรยีนนี้อีกในเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู  เพราะวาในขณะที่คุณทํ าเชน
นัน้ คุณจะไดระลกึไดวาคุณคือผูที่พระเจาสงออกไปยังโลกที่หลงหายเพื่อทํ าหนาที่ดวยพันธกิจอยาง
เดยีวกันกับพระราชกิจของพระองค

ชื่อ                                                

บททดสอนตนเอง บทที่ 2

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า
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2. อะไรคอืหนาที่ของพระเจาพระบิดาในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. อะไรคือหนาที่ของพระเยซูคริสตในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. อะไรคอืหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. จงเตมิคํ าในชองวางดวยถอยคํ าที่ถูกตอง

                                       คือครูใหญซึ่งเปนตัวอยางสํ าหรับทุกคนที่จะปฏิบัติตาม

6. จงเขยีนรายการคุณลักษณะดานบวกบางประการของบุคลิกภาพซึ่งควรจะพัฒนาใหมีข้ึนใน
ชีวิตของครู

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

7. จงสรปุพระราชกิจของพระเยซูในฐานะครูที่มาจากพระเจา
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8. จงเขยีนสรปุใจความโดยยอในแตละหัวขอตอไปนี้ ระหวางพระราชกิจของพระเยซูคริสตบนพื้น
โลกพระเยซูทรงสอนที่ใดบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

พระเยซูทรงสอนเวลาใดบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

พระเยซูทรงสอนใครบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

9. มขีอพระคมัภีรอางอิงอะไรบางที่ยืนยันวาพระเยซูสงเราออกไปสั่งสอนเชนเดียวกันกับที่พระเจา
สงพระองคมายังโลกนี้

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2
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1. ชายผูนี้ไดมาหาพระเยซใูนเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารยเจาขา  พวกขาพเจาทราบ

อยูวาทานเปน ครูทีม่าจากพระเจา เพราะไมมผูีใดกระทํ าหมายสํ าคัญซึ่งทานไดกระทํ านั้นได นอกจาก
วาพระเจาทรงสถิตอยูดวย”   ยอหน 3:2

2. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 16

3. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 17

4. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 17

5. พระเยซูคริสต

6. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 18-19

7. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 19-20

8. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธบิายในหนาตอไปนี้

            ทีซ่ึง่พระเยซูทรงสอน  หนา 21

 เวลาซึ่งพระเยซูทรงสอน    หนา 21

พระเยซูทรงสอนผูใด หนา 22

9. “พระเยซตูรัสกบัเขาอีกวา “สันติสุขจงดํ ารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด

เรากใ็ชทานทั้งหลายไปฉันนั้น””   ยอหน 20:21
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เพ่ือการศึกษาตอไป

1. จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอมวลชน

มทัธิว:  5:l-2; 7:28-29; 8:l-2 [สอนเปนรายบุคคลในทามกลางมวลชนมหาศาล]; 8:l6-l7,34;
9:l-8,36-38; ll:7; l3:l-9; l4:l3-23; l5:30-39; l7:l4; l9:2; 20:29-34; 2l:8-ll; 22:23; 26:47

มาระโก:  l:33-35,45; 2:l-5,7-15,20-2l,32-35; 4:l-36; 5:l4-l7,2l-43; 6:2-5,33-46,55-56;
7:24,3l-37; 8:l-9; 9:l4-27; l0:l,46-52; ll:8-l0; l4:43-52; l5:8

ลกูา:  2:45-52; 4:l6-30,40-44; 5:l,l5-l6,l8-26; 6:l7-7:l; 7:ll-l8; 8:l,37,40,56; 9:l2-l8,37; l2:l;
l3:ll-l7; l8:35-43; l9:l-l0,36-40; 22:47; 23:l

ยอหน:  2:l-ll; 4:39-42; 5:l,l3; 6:5-l5,22; 7:40; 8:l-9; l2:9,l2-l3

2. จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอรายบุคคล

มทัธิว:

บทที่ 8  (คนโรคเรื้อน  คนรับใชของนายรอย  แมยายของเปโตร  ธรรมาจารย);

บทที่ 9 (ชายทีป่วยเปนอัมพาต  หญิงที่ปวยดวยโรคตกโลหิต  เด็ก); 12:9-13 (ชายที่มือลีบ);
12:22 (คนที่มีวิญญาณชั่วเขาสิง); 15:21-28 (หญงิที่บุตรสาวถูกผีสิง); 17:17-18 (ชายที่บุตร
ชายถูกผีสิง); 19:16-22 (เศรษฐีหนุม); 22:34-40 (นักกฏหมาย); 26:6-13 (หญงิทีม่ีนํ้ ามันหอม)

มาระโก:  1:23-26 (ชายในธรรมศาลาถูกผีโสโครกเขาสิง); 1:40-45 (คนงอย); 5:1-20 (ชายถูก
ผีชือ่ “กอง” เขาสิง); 8:22-26 (คนตาบอด); 10:46-52 (บารธิเมอสั ชายตาบอด).

ลกูา:  7:11-17 (ชายที่เสียชีวิตแลว);   8:2 (มารีชาวมักดาลา); 9:57-62 (ผูทีจ่ะเปนสาวกของ
พระองคเปนรายบุคคล); 10:25-37 (บาเรียนผูสอนธรรมบัญญัติ); 10:38-42 (มารธา); 12:13-
15 (นองชายผูยุงอยูแตเร่ืองมรดก); 13:10-17 (หญงิหลงัโกงเพราะมีผีเขาสิง); 13:23-30 (ผูต้ัง
คํ าถามที่ไมมีชื่อระบุไว); 14:1-6 (ชายทีเ่ปนโรคมานนํ้ า); 19:1-10 (ซัคเคียส).
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ยอหน:  1:47-51 (นาธานาเอล); บทที่  3 (นิโคเดมัส); 4:4-42 (หญงิชาวสะมาเรีย); 5:1-16
(ชายที่เปนงอยที่สระเบธซาดา); 8:1-11 (หญงิทีถ่กูจับฐานลวงประเวณี); บทที่  9 (ชายที่ตา
บอดมาแตกํ าเนิด); บทที่ 11 (ลาซารัส,  มารธา);  13:1-10; 21:15-25 (เปโตร); 19:25-27
(มารดาของพระองค); 20:11-18 (มารีย); 20:24- 29 (โธมัส).

3. พระเยซูถูกเรียกวา “พระอาจารย”  ถึง 48 คร้ังในพระกิตติคุณ จงหาใหพบและทํ าเครื่องหมาย

ขออางอิงเหลานี้ลงในพระคัมภีรของคุณ

4. ทางสถาบันฯ มีหลักสูตรที่ชื่อวา “งานของพระวญิญาณบริสุทธิ์”   ซึ่งสอนมากยิ่งขึ้นถึงความ

สํ าคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและการรับใช

5. ในบทนีคุ้ณไดเรียนรูวิธีที่พระเยซูทรงสอนทุกเวลาและทุกสถานที่  ส่ิงนี้เปนผลที่พระองคทรง

ปฏิบัติตามหลกัการของพระเจาในพระคัมภีรเดิมซึ่งประทานไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7  จงอานขอ

ความนี้ในพระคัมภีรของคุณ

6. จงศกึษาแผนภมูเิหลานี้ซึ่งจะชวยเพิ่มเติมความเขาใจของคุณเกี่ยวกับตัวแทนจากเบื้องบนซึ่ง

อยูเบื้อหลังการสอนพระคัมภีร 1 โครนิธ 2:1-4:7

สวนที่เปนของเรา      สวนที่เปนของพระเจา

เมื่อขาพเจามาหาทาน ขาพเจามิไดมาเพื่อประกาศ
สักขีพยานของพระเจาแกทานทั้งหลายดวยถอยคํ า
อันไพเราะหรือดวยสติปญญา

ขาพเจาเนนยํ้ าแตเรื่องของพระคริสตและการที่พระ
องคทรงถูกตรึงที่กางเขน

คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ย
กลอมดวยสติปญญา แตเปนคํ าซึ่ง...

แสดงถึงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพของ
พระเจา

ขาพเจากลาวถึงเรื่องปญญาในหมูคนที่เปนผูใหญ ซึ่งก็คือพระปญญาของพระเจาซึ่งพระเจาทรงเปด
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แลวก็จริง... เผย

พระวิญญาณเปนผูเปดเผยถึงส่ิงตางๆ ซึ่งไมเคยเกิด
ขึ้นแกมนุษยธรรมชาติ

พระองคทรงแบงปนความจริงที่ล้ํ าลึกที่สุดของ
พระเจา

พระองคทรงใหเรามีสายตาลึกซึ้งเห็นถึงพระคุณของ
พระเจา

เราสงผานความจริงฝายวิญญาณเหลานี้ออกมาเปน
คํ าพูด..

ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูสอนเรา

เราเขาใจส่ิงเหลานั้นไดอยางซาบซึ้งใจ... โดยพระวิญญาณซึ่งอยูภายในเรา

เรามีความคิดตางๆ ซึ่งเปนของพระคริสต ตัวเราเอง
เปนแตเพียงผูรับใชเทานั้น...

ซึ่งเปนส่ิงที่องคพระผูเปนเจาทรงประทานภาระใจให
แกเรา

บางคนในพวกเราเปนผูปลูก บางคนก็เปนผูรดนํ้ า... แตพระเจาทรงทํ าใหเติบโต

ตัวของเราเองไมมีความหมายอันใดในตัวเองเลยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ...

พระเจาผูทรงทํ าใหเติบโตขึ้น

คนที่ปลูกและคนที่รดนํ้ าก็เปนพวกเดียวกัน กระนั้นแตละคนก็จะไดบํ าเหน็จตามการงานที่ตนได
กระทํ าไว

เราเปนคนงานผูทํ างานรวมกันกับพระเจา คุณคือไร
นาของพระเจาและเปนพระวิหารของพระองค

ซึ่งเปนไปตามพระราชกิจของพระเจา

ผูซึ่งเปนสถาปนิกในการวางรากฐาน (พระคริสต)
ขณะที่คนอื่นๆ ชวยกันกอสรางอยูบนรากฐานนั้น

แตละคนตองมีความรอบคอบและระวังใหดีวาจะกอ
ขึ้นมาอยางไร...

วันแหงการพิพากษาจะมาทดสอบการงานของแตละ
คนดวยไฟ

ถาการงานของผูใดที่กอขึ้นนั้นทนอยูได ผูนั้นก็จะได
บํ าเหน็จ

เราเปนวิหารของพระเจา... เปนที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจาทรงใชเปนที่สถิต
ถาวร
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ปญญาของโลกนี้เปนส่ิงโงเขลาในสายพระเนตรของ
พระเจา เราไมสามารถคุยอวดถึงมนุษยคนใดได

แตทุกส่ิงทุกอยาง (ซึ่งเปนส่ิงฝายวิญญาณ) นั้นเปน
ของคุณในองคพระคริสตและในพระเจา

เราคือผูรับใชของคริสตและเปนผูอารักขาความจริง
ของพระเจาซึ่งเราตองพิสูจนตนเองวามีคาควรแกการ
ไววางใจ...

ผูที่ทรงพิพากษาพวกเรามีพระองคเดียวคือพระเจาผู
จะทรงเปดเผยความลับซ่ึงเปนแรงจูงใจในการรับใช
ของเราและทุกคนจะไดรับคํ าชมเชยจากพระเจาตาม
ความเหมาะสม

ทุกส่ิงทุกอยางที่เรามีก็คือของประทานจากพระเจา
ซึ่งเกินกวาการอวดอางใดๆ ทั้งส้ิน

ธรรมชาติของการทรงสํ าแดง
1 โครนิธ 2:9-13

ส่ิงที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและสิ่งที่มนุษยคิดไมถึงคือ
ส่ิงที่พระเจาไดทรงจัดเตรียมไว สํ าหรับคนที่รักพระ
องค

ขอมูลนี้ไมไดมีรากฐานอยูบนประสบการณของ
มนุษย

พระเจาไดทรงสํ าแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระ
วิญญาณ  เพราะวาพระวิญญาณทรงหยั่งรูทุกส่ิง แม
เปนความลํ้ าลึกของพระเจา อันความคิดของมนุษย
นั้นไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผู
นั้นเอง  และเปนเชนนั้นดวยที่ไมมีผูใดหยั่งรูพระดํ าริ
เวนแตพระวิญญาณของพระเจาเทานั้น

วัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน

พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นที่ทรงหยั่งรูพระดํ าริของ
พระเจา

เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของโลกแตไดรับพระ
วิญญาณซึ่งมาจากพระเจา เพื่อเราจะไดเขาใจ ถึง
ของประทานตางๆ ซึ่งโปรดประทานใหแกเราโดย

เปาหมายของการทรงสํ าแดง
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พระเจา

และเรากลาวถึงเรื่องส่ิงเหลานี้ดวยถอยคํ า ซึ่งมิใช
ปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคํ าซึ่งพระ
วิญญาณไดทรงสั่งสอน คือเราไดแปลความหมาย
ของความจริงทางฝายวิญญาณใหคนเหลานั้นซึ่งเปน
ผูมีพระวิญญาณของพระเจาฟง (พระคัมภีรฉบับ
Revised Standard Version)

การทรงสํ าแดงถูกถายทอดถอยคํ าซึ่งสอนโดยพระ
วิญญาณ
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บทที่ 3
ครูมาจากพระเจา

พระราชดํ ารัสอันเปนขาวสารสํ าคัญ – ตอนที่ 1

วัตถุประสงค
เมือ่ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว  คุณมคีวามสามารถที่จะ
-  สรุปพระราชด ํารัสอันเปนขอความพื้นฐานซึ่งพระเยซูทรงเปนผูส่ังสอน
-  ใหขออางอิงทางพระคัมภีรซึ่งเปนขอสรุปเบื้องตนของพระกิตติคุณ
-  ระลกึถงึวาผูเชือ่ทั้งหลายตองสอนในเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่พระเยซูคริสตไดทรงสั่งสอนไว
-  ระลกึไดวาการสอนและการเทศนาควรทํ าควบคูกันไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพของ

พระเจาเปนสํ าคัญ
-  จ ําแนกขอพระคัมภีรซึ่งใชเปนพื้นฐานสํ าหรับการสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”

จงรกัษาคนเจ็บคนปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน  คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขบัผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:7-8

คํ านํ า

ในบททีแ่ลวคุณไดเรียนรูเร่ืองการออกไปเพื่อส่ังสอนเรื่องพระเยซู ซึ่งบัดนี้ก็คือภาระรับผิดชอบ
ของผูเชื่อทุกคน

คุณกไ็ดศึกษาถงึแบบอยางคุณภาพชีวิตของพระองคแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรเปนสิ่งที่เห็นไดชัดใน
ชวีติของคณุซึง่อยูในฐานะเปนครูคนหนึ่ง คุณไดเรียนรูไปแลววาพระองคทรงสั่งสอน ทํ าไม เมื่อใด ที่ไหน
และกับใครบาง

ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดเรียนรูวา อะไรบางทีพ่ระเยซูทรงสั่งสอนไว  พระเยซูไมมีเวลา
ทัง้ชวีติของพระองค เพื่อที่จะอบรมฝกฝนอัครสาวกของพระองค  แทจริงแลวพระองคมีเวลาเพียงไมกี่ป
ซึง่เลก็นอยเสยีเหลอืเกิน ดังนั้นพระองคจึงทรงตั้งเปาหมายการสั่งสอนของพระองคดวยสาระสํ าคัญ
เฉพาะความคดิเหน็ที่เปนประโยชนเทานั้น ใจความสํ าคัญของพระราชดํ ารัสของพระองคควรเปนศูนย
รวมแหงการออกไปสั่งสอนของคุณเอง
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ขาวสารเบ้ืองตน

ขาวสารเบื้องตนของพระเยซูสามารถนํ ามาสรุปไดเพียงประโยคเดียวดังนี้  :  พระองคทรงสอน
ทกุสิง่ทกุอยางซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเร่ืองแผนดินของพระเจา

มนษุยทกุคนอาศัยอยูในอาณาจักรตามธรรมชาติของโลกนี้  เขาเหลานัน้พากันอาศัยอยูในเมือง
ใหญนอยหรือในหมูบานซึ่งทุกสถานที่ก็อยูในสวนหนึ่งสวนใดของชาติแตละชาติ ซึ่งชาตินั้นๆ ตางก็เปน
อาณาจักรของโลกนี้

ยิง่ไปกวานัน้ อาณาจักรที่ต้ังอยูตามธรรมชาติเหลานี้แมวาจะอยูในแผนดินโลกก็จริง แตทวามี
อาณาจกัรฝายวิญญาณถึงสองฝายใหมนุษยในแผนดินนั้นตองสังกัด  มนษุยทกุคนคือผูอยูอาศัยที่เปน
พลเมอืงของหนึง่ในอาณาจักรฝายวิญญาณทั้งสองฝายนี้ หมายความวามนุษยแตละคนอาศัยอยูใน
แผนดนิโลกแตเปนพลเมืองของฝายซาตาน หรือมิฉะนั้นก็เปนของฝายพระเจา

ผูทีย่งัไมเชือ่ทัง้หลายก็เปนสวนหนึ่งในอาณาจักรของซาตาน ซาตานสามารถเขาปกครองชีวิต
ของเขาเหลานัน้ เขาจึงมีแบบอยางของชีวิตและความเปนอยูในแบบฉบับของผูที่ไมมีพระเจาคือ ดํ าเนิน
ชวีติไปในทางทีไ่รศีลธรรม เต็มไปดวยความบาปเพราะเขาใชชีวิตตามความตองการของเนื้อหนังซึ่งเปน
แบบชีวิตที่ปราศจากจริยธรรม

แตสํ าหรบัเขาเหลานั้นผูซึ่งไดผานการกลับใจโดยสิ้นเชิงแลวจากความบาปทั้งมวล และไดตอน
รับพระเยซคูริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดสวนตัวในชีวิตของเขา ถาเชนนั้นเขาก็จะไดเปนผูมีสิทธิเปน
สวนหนึง่แหงราชอาณาจักรของพระเจา แลวพระเจาก็คือจอมกษัตริยในชีวิตของเขา และพระองคทรง
ปกครองชีวิตของเขา

พระกติตคุิณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาคือ วัตถุประสงคหลักอันเปนศูนยกลางของชีวิต
คริสเตยีน พระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชในโลกมนุษยก็โดยประกาศถึงเรื่องการที่ราชอาณาจักรของ
พระเจามาถึงแลว

ต้ังแตนัน้มา พระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกล
แลว”   มทัธิว 4:17

พระองคทรงเสร็จส้ินพระราชภาระกิจในโลกนี้โดยการพูดถึง “ส่ิงซึ่งเกี่ยวของและเปนของราช
อาณาจักรของพระเจา”

“ครัน้พระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวก
นัน้ดวยหลกัฐานหลายอยาง พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยูและไดทรง
ปรากฏแกเขาทัง้หลายระหวางสี่สิบวัน และไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผน
ดินของพระเจา”  กจิการ 1:3

ระหวางการเริ่มตนและการเสร็จส้ินพระราชภาระกิจของพระเยซูบนโลกนี้นั้น พระกิตติคุณเรื่อง
ราชอาณาจกัรของพระเจาคือ ศูนยกลางของการสั่งสอนของพระองคและพระองคทรงกลาววา

“แตพระองคทรงกลาวแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหง
แผนดินของพระเจาที่เมืองอื่นๆ ดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้
เอง””  ลกูา 4:43
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แมคํ าอปุมาของพระเยซูทั้งหมดก็เล็งถึงแตการขยายความเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา การ
อัศจรรยทั้งสิ้นที่พระองคทรงกระทํ านั้นแทจริงก็คือการแสดงใหเห็นถึงราชอาณาจักรของพระเจาในเชิง
ปฏิบัตินั่นเอง

พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนใหเล็งความสนใจทั้งหมดไปที่แผนดินสวรรคโดยทางประสบการณ
ของการบังเกิดใหม  (ยอหน 3)  นี่คือ การประกาศ

พระเยซูยังทรงสั่งสอนประชาชนถึงวิธีที่จะดํ ารงชีวิตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงแผนดินสวรรค
ของพระเจา โดยการพัฒนาแบบอยางของชีวิตในลักษณะของผูที่ดํ าเนินตามแบบฉบับของผูที่สมควรแก
ราชอาณาจักรสวรรค (ตัวอยางตางๆ อานไดจาก มัทธิว 5-7)  นี่คือ การสรางสาวก

เนื่องจากเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับสาระสํ าคัญของวิชาที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสวรรคของ
พระเจา ทางสถาบนัฯ จึงเสนอหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา” ถาคุณยังไมเคยเรียน
ในหลกัสตูรนี ้ ทางเราใครของแนะนํ าใหทานเรียน เพราะสํ าคัญมากจริงๆ  วชิานีบ้รรจุรายละเอียดการ
สอนทีต้ั่งอยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณของราชอาณาจักรของพระเจา

ยงัมอีีกหลกัสตูรหนึง่ซึ่งขอเสนอใหทานเรียนจากสถาบันฯ ก็คือ “รากฐานของความเชื่อ”  วิชานี้
จดัไวเพือ่การสอนทีต้ั่งอยูบนหลักความจริงเบื้องตน (“การวางรากฐาน” ทางฝายวิญญาณ) ซึ่งหมายถึง
การทีแ่ผนดินของพระเจามาตั้งอยูจริงๆ ในโลก

หากคณุเปนผูทีก่ ําลังศึกษาวิชาทั้งสองตามที่ทางสถาบันฯ ไดแนะนํ าไวไปพรอมกันดวย เมื่อคุณ
เรียนหลักสูตรเหลานี้ครบถวนดีแลว  นัน่แหละคณุจึงเขาใจวาจะเขาแผนดินสวรรคไดดวยวิธีใด  และจะ
ดํ ารงชวีติในฐานะคุณเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร  ส่ิงนี้ตางหากที่ควรยึดไว
เปนสาระสํ าคัญ เพราะคุณตองออกไปเทศนาและสั่งสอนผูอ่ืนใหเขาใจดวย

ใจความเบื้องตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณ

มขีอความในพระคัมภีรใหมซึ่งสรุปใจความสํ าคัญอันเปนเรื่องราวพระกิตติคุณในข้ันพื้นฐาน
“ดูกอนพีน่องทั้งหลาย ขาพเจาขอใหทานคํ านึงถึงขาวประเสริฐที่

ขาพเจาเคยประกาศแกทานทั้งหลาย ซ่ึงทานไดยอมรับไวอันเปนหลักฐานซึ่ง
ทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู

และซึง่จะท ําใหทานรอด ถาทานยังยึดตามหลักคํ าสอนที่ขาพเจาได
ประกาศนั้น เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ

เรือ่งซ่ึงขาพเจาไดรับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปน
เรือ่งส ําคัญทีสุ่ด คือวาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้ง
หลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร

และทรงถกูฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตาม
ทีม่เีขียนไวในพระคัมภีรนั้น”  1 โครินธ 15:1-4

ใจความเบือ้งตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณก็คือ การที่พระเยซูทรงยอมวายพระชนมเพื่อ
ความบาปของเรา ตามที่มีกลาวไวในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงถูกฝงไว และพระองคทรงฟนขึ้นจาก
ความตายตามที่พระคัมภีรมีหลักฐานรับรองไว
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เมือ่คุณเทศนาหรือส่ังสอนพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เร่ืองราวที่คุณกลาวนั้น
ควรมคีวามจริงพื้นฐานเหลานี้รวมอยูดวย  และตองใหพระเยซูเปนศนูยกลางของเรื่องราวของพระกิตติ
คุณนั้น

การสอนพระคัมภีรควรใหเกี่ยวกับอยางใดอยางหนึ่งเสมอ  การประกาศ (จะเขาสูราชอาณาจักร
ของพระเจาไดอยางไร) หรือการสรางสาวก(จะดํ ารงชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร)

พระวจนะของพระเจา

พระเยซทูรงส่ังสอนเรื่องราวแหงความจริงของพระเจา
“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทราบอยูวาทานเปนคนสัตยซ่ือ

ไดสัง่สอนทางของพระเจาจริงๆ...”  มทัธิว 22:16

พระองคทรงสอนดวยหลักขอเชื่อ
“พระองคจงึตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคํ าอุปมา และพระองค

สอนพวกเขาดวยหลักขอเชื่อของพระองค”  มาระโก 4:2

คุณจะเรยีนรูขณะที่คุณศึกษาวิธีการสอนของพระเยซูคริสต ซึ่งแมวาพระองคทรงใชพระคัมภีร
เดมิบอยครั้งก็ตาม แตการสอนพระคัมภีรควรรวมทกุสิง่ทกุอยางที่เปนการเปดเผยจากพระวจนะของ
พระเจาทั้งหมด  เพราะวานัน่คอืพืน้ฐานในการสอนซึ่งสอนเราถึงวิธีที่จะดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

“พระคมัภรีทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน
การสอน การตกัเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม

เพือ่คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทํ าการดีทุกอยาง”   2 ทิโมธี
3:16-17

หนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายไวแกผูเชื่อทุกคน

ผูเชื่อทุกคนถูกมอบหมายโดยพระเยซูใหทํ าหนาที่สอนหรือเทศนาพระกิตติคุณดวยขอความ
เดยีวกนั นั่นคือพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรของพระเจา

พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองคไวดังนี้
“จงไปพลางประกาศพลางวา แผนดินสวรรคมาใกลแลว
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จงรกัษาคนเจ็บปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขบัผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:7-8

“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา  “เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน””  มาระโก 16:15

การสั่งสอนของพระเยซูมักเนนยํ้ าและรวมไปถึงการเพิ่มพูนผลผลิตดานประชากรใหไดรับฟง
พระกิตติคุณของพระองค  ดังนัน้ผูเชือ่เหลานั้นซึ่งไดกลายมาเปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของ
พระเจา จงึมคีวามรับผิดชอบประการหนึ่งคือ จะตองทํ าการเพิ่มพูนผลผลิตและนํ าคนอื่นๆ มาสูราช
อาณาจกัรของพระเจาดวย   นี่คือวิธีที่จะแผขยายราชอาณาจักรของพระเจาออกไปอยางตอเนื่องกันจน
กระทั่งถึงสุดปลายแผนดินโลก

ผูกลบัใจใหมในราชอาณาจักรพระเจาตองกลายมาเปนสาวก  สาวกคอื นักเรียนของครูคนหนึ่ง
ซึง่เปนผูที่ทั้งเรียนรูและนํ าเอาสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปปฏิบัติ

และแลวสาวกตองกลายเปนอัครทูต  อัครทตูคอืผูที่ถูกสงออกไปพรอมดวยหนาที่พิเศษที่มอบ
หมายใหไปทํ าในฐานะเปนตัวแทนของผูที่จัดสงเขาไป

เพราะวาคณุไดรับพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสตอยางไมตองเสียเงิน ดังนั้นคุณก็ตองแบงปน
ทกุสิง่ทีเ่ปนพระกิตติคุณของพระองคแกคนอื่นๆ อยางเปลาๆ ด่ังแบบฉบับที่เปาโลไดสรุปไวดังนี้

“จงมอบคํ าสอนเหลานั้นซ่ึงทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซ่ือสัตย ที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”   2 ทิโมธี 2:2

เปนสิง่ส ําคญัที่คุณจะตองสัตยซื่อตอหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากพระเจา ในการแผขยายพระ
กติติคุณเรื่องราชอาณาจักรสวรรค  เพราะวาเมื่อคุณไดทํ าหนาที่นี้เสร็จส้ินสมบูรณแลว  อาณาจักรของ
โลกนี้จะสิ้นสุดลง

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน
คํ าพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24:14

และแลวพระเยซูคริสตก็จะทรงจัดตั้งพระราชอาณาจักรของพระเจาในวาระสุดทายนั้น ซึ่งจะ
เปนราชอาณาจักรที่มีรูปแบบชนิดที่มองเห็นได

การแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ

พระกิตติคุณที่วาดวยเรื่องราชอาณาจักรของพระเจามิใชเปนแตเพียงพระกิตติคุณที่พูดดวย
ถอยคํ าเทานั้น  ส่ิงนีต้องถกูสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพแหงราชอาณาจักรของ
พระเจาในเชิงปฏิบัติดวย

พระเยซูตรัสวา
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“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองค
ไดทรงเจมิต้ังขาพเจาไวเพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจา
ใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็น
อีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงการโปรดปรานของ
พระเปนเจา”  ลกูา 4:18

(ดูที ่มัทธิว 9:35 ดวย)

“เหตฉุะนัน้ ผูใดไดทํ าใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น
ทัง้สอนคนอืน่ใหทํ าอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผนดิน
สวรรค แตผูใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนใหญ
ในแผนดินสวรรค”  มทัธวิ 5:19

เมือ่พระเยซทูรงมอบหมายภาระกิจใหสาวกของพระองค เพื่อที่จะออกไปแผขยายพระกิตติคุณ
เร่ืองราชอาณาจักรของพระเจานั้น พระองคไดทรงกํ าชับพวกเขาเหลานั้นวา

“จงรกัษาคนเจบ็ปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10:8

พระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาตองถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นถึง
ฤทธานภุาพของพระเจา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได

เนือ่งจากวชิานีเ้ปนหลักสูตรที่มีความสํ าคัญมาก ทางสถาบันฯ ขอเสนอหลักสูตรหนึ่งมีชื่อเร่ือง
วา “หลักการของฤทธิ์อํ านาจ”  เพราะวาวชิา “กลยทุธการสอน” ซึ่งคุณกํ าลังเรียนอยูในหลักสูตรนี้ตองมี
เนือ้หาเชือ่มโยงกับการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ  ดังนัน้จงึเปนสิ่งสํ าคัญหากคุณศึกษาและนํ าหลัก
การซึง่สอนไวในหลักสูตรทั้งสองนี้ไปประยุกตใชรวมกัน
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 3

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. อะไรคอืพระกิตติคุณอันเปนพื้นฐานที่ไดส่ังสอนไวโดยพระเยซูคริสต

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. บอกขออางอิงทางพระคัมภีรซึง่สรุปใจความสํ าคัญเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

                                                                                                                                               

4. ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด  :  ผูเฃือ่ทัง้หลายตองสอนและเทศนาถึงพระกิตติคุณเดียวกันกับที่
พระเยซูทรงสอนไว

ขอความนี้                                    
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5. การสอนและการเทศนาพระกิตติคุณตองกระทํ าใหควบคูกันไปดวยกนัโดยการแสดงใหเห็นถึง 
                                       ของพระเจา

6. อะไรเปนหนงัสอืทีเ่ปนพื้นฐานของการสอนซึ่งสอนเกี่ยวกับการดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 3

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

2. พระกติตคุิณอนัเปนพื้นฐานที่พระเยซูทรงสั่งสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับเร่ืองราช
อาณาจกัรของพระเจา ซึ่งรวมถึงวิธีที่จะเขาสูอาณาจักรนั้น (การประกาศ)  และทํ าอยางไรจึง
สามารถด ํารงชวีติในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของพระเจา (การสรางสาวก)

3. 1 โครินธ 15:1-4

4. ขอความนั้น ถูก

5. ฤทธานุภาพ

6. พระวจนะของพระเจา พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งภาคพนัธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม
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เพ่ือการศึกษาตอไป

 1. ควรสมคัรเพื่อไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชวีติในราชอาณาจักรของ
พระเจา”  เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องราชอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงสอนไว

2. “รากฐานของความเชื่อ”  ก็เปนหลักสูตรหนึ่งของสถาบันฯ  ซึ่งอธิบายถึงความจริงเบื้องตนของ
พระกติตคุิณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เปนสิ่งสํ าคัญซึ่งคุณควรเรียนสิ่งเหลานี้ดวย

3. ควรไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “หลกัการของฤทธิ์อํ านาจ”  เพื่อใชในการ
ศึกษาตอไปวาท ําอยางไรจึงจะสามารถเอาแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพไปใชควบคูกันไปกับการ
สอนและการเทศนา
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บทที่ 4
ครูที่มาจากพระเจา

ขอความที่พระเยซูทรงสอน  ตอนที่ 2

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
-  ศกึษาเรื่องขอความขาวสารซึ่งสอนไวโดยพระเยซูคริสตตอเน่ืองจากภาคที่แลว
-  ใชสาระสํ าคัญซ่ึงจัดหาไวในบทเรียนนี้เพ่ือใชในการแบงปนสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงสอนแกผู

อ่ืน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“น่ีเปนขอความที่เราไดยินจากพระองค  และบอกแกทานทั้งหลายคือ

วา พระเจาทรงเปนความสวาง และความมืดในพระองคไมมีเลย”   1 ยอหน
1.5

คํ านํ า

วธีิทีจ่ะศกึษาและสอนในสิ่งที่พระเยซูทรงสอนไว

1. ควรมีพระคัมภีรฉบับทีพิ่มพแทรกดวยตัวอักษรสีแดงอยูในนั้นดวย  พระคัมภีรชนิดนี้เปน
ฉบับที่พิมพสิ่งที่พระเยซูตรัสไวดวยอักษรสีแดง  คุณสามารถศึกษาถึงคํ าสอนของพระองคใน
รายละเอียด โดยการศึกษาทุกสิ่งที่พิมพไวดวยอักษรสีแดงในหนังสือ มัทธิว มาระโก  ลูกา
ยอหน และกิจการบทที่หน่ึง

(หากคุณไมสามารถมีพระคัมภีรชนิดที่กลาวถึงน้ี  จงใชพระคัมภีรฉบับธรรมดาแตใหขีดเสน
ใตทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสไว)

2. ศึกษาหนังสือกิจการและหนังสือจดหมายฝาก  (โรม จนตลอดไปถึง ยูดา)  จากพระคัมภีร
ใหม  สังเกตทุกสิ่งที่ผูเชื่อเหลานี้ออกไปสั่งสอน เพราะวาพวกเขาเปนผูที่ทํ าใหภาระกิจที่ได
รับมอบหมายในการสอนจากพระเยซูสํ าเร็จลงได
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3. ใชโครงรางตอไปน้ีในการศึกษาและสั่งสอนสิ่งซ่ึงพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว

การสอนในสิ่งที่พระเยซูไดทรงสั่งสอนไว

โครงรางนี้จัดไวเปนรายการขออางอิงตางๆ สํ าหรับวิชาทั้งหมดที่พระเยซูไดทรงสั่งสอนไว
ตลอดระยะเวลาที่พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจการรับใชอยูในโลกนี้  การสอนตางๆ ของพระองคได
รวบรวมไวเปนหมวดหมูและเปนไปตามสาระสํ าคัญของวิชาทั่วไป

ซ่ึงประกอบดวยหนังสือสํ าคัญ 4 เลม   ในพระคัมภีรซ่ึงบันทึกคํ าสอนตางๆ ของพระเยซูได
แกหนังสือมัทธิว มาระโก  ลูกา และยอหน  บอยครั้งที่คํ าสอนบางประการของพระเยซูถูกกลาวซํ้ ากัน
ในหนังสือทั้ง 4 เลม ขออางอิงบทนี้จึงจัดรวบรวมไวใหเชื่อมโยงกันสํ าหรับเรื่องราวที่คลายคลึงกัน
เหลานี้

โครงรางนี้สามารถชวยคุณใหสอนความจริงอันสํ าคัญซ่ึงพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว  ขออางอิง
จะทํ าใหคุณพรอมที่จะแบงปนเรื่องราวสํ าคัญของพระกิตติคุณของพระองคกับทุกชาติในโลก
หมายเหตุ  เน่ืองจากขออางอิงของบทเรียนนี้มีโครงรางที่สมบูรณแบบเพียงพอแลว จึงไมมีภาค

“บททดสอบดวยตนเอง”  หรือ “เพ่ือการศึกษาตอไป” อีก

พระลักษณะของพระเจา

พระเจาพระบิดา

มัทธิว 11:27; 19:17,26; 22:32; 23:9

มาระโก l2:26-27,29; 10:18,27

ลูกา 10:22; 18:19,27; 20:37-38

ยอหน 4:24; 5:17,37; 6:46; 10:29; 14:28,31; 15:8

พระบุตร พระเยซูคริสต

มนุษยผูเปนเชื้อสายของพระเจา (บคุลิกภาพฝายสวรรค)

มัทธิว 9:5-6; 10:32-33; 11:4-6,27; 12:6,41-42; 16:13,15,17,27; 21:42; 22:42-45; 23:10;
26:53,64; 27:11; 28:18

มาระโก 2:9-11,28; 8:27,29; 12:10-11,35-37; 14:62; 15:2
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ลูกา 5:23-24; 6:5; 7:22-23; 9:18,20; 10:22; 11:20,31-32; 19:40; 20:17-18,41-44; 22:69-
70; 23:3

ยอหน 1:51; 3:13; 4:10,26,32; 5:17,19-23,26-27,30-32,34,36-37,39,41;
6:27,29,35,46,51,62; 7:17-18;  8:14,16-19,23,25,29,42, 50,54-56,58; 9:35,37;
10:25,30,34-38;  12:30,44-45;  13:31-32; 14:1,6,7,9-11,20; 15:23; 16:15,27-28; 17:1-
3,5,8,10-11,21-24,28-29; 18:36-37; 19:11

มนุษยธรรมชาติ  (บุคลิกภาพฝายมนุษย)

มัทธิว 3:15; 8:20; 11:19; 26:10-13,38-39,42,45; 27:46

มาระโก 14:7-9,26,34,36,41; 15:34

ลูกา 7:34; 9:58; 22:28,42; 24:39,41

ยอหน 4:7; 12:7-8; 19:26,28; 20:27; 21:5,12

งานที่ไดมอบหมายมาของพระองค

มัทธิว 4:4; 5:17; 9:12-13; 10:34-36; 11:15; 15:26; 18:11-13; 21:33-40

มาระโก 1:38; 2:17; 4:21-22; 7:16,27; 12:1-9

ลูกา 2:49; 4:18-19,21,23-27,43; 5:31-32; 8:16,17; 11:30,33; 12:2-3,14,49,51-53;
13:32-33; 19:10; 20:9-16

ยอหน 3:19-21; 4:13,14,34; 5:25,28-30; 6:38-40,50,55,56,58;  7:7,16; 8:12,26; 9:3-
5,39; 10:1-5,7,9-18,27-29; 11:4,9,10; 12:26,27,47-50; 13:20; 18:15,16,37

งานรับใชของพระองค

มัทธิว 9:15,37,38; 12:25-30; 20:28

มาระโก 2:19; 3:23-27; 10:45

ลูกา 5:34; 11:17-23

ยอหน 2:4; 3:11; 4:35-38; 12:35,36

ฐานะของพระองค
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มัทธิว 10:29-30; 11:28-31

ลูกา 4:18,19; 8:52

ยอหน 6:37; 7:37; 10:9; 11:25,26; 12:32; 14:1,2,6,13,14,16,27; 15:1,2,4-6,9-11,15-
16,18,19; 16:1,4,23,24,33

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

มัทธิว 10:19,20; 12:31,32; 28:19

มาระโก 3:28,29

ลูกา 12:10-12

ยอหน 3:8; 6:63; 16:7-11,13,14; 20:22

กิจการ 1:8

พระราชอาณาจักรของพระเจาและสวรรค

มัทธิว 4:17; 5:20; 6:33; 7:21; 8:11; 10:7; 11:11-13; 13:3-8,11,18-33; 37-50,52; 16:28;
22:2-14; 25:14-30; 26:29

มาระโก 4:3-8,11-20,26-29; 9:1; 14:25

ลูกา 8:5-15; 9:27; 10:11; 11:20; 12:31; 13:18-21,29,30; 17:20,21; 19:12-27; 21:31;
22:18

คริสตจักร

มัทธิว 5:13-15; 12:48-50; 16:18,19; 18:17-20; 21:13; 23:16-21; 24:22,31

มาระโก 3:33-35; 11:17; 12:10; 13:20,27

ลูกา 8:21; 11:23; 12:32; 19:26
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ยอหน 2:16; 4:23,24; 13:35; 17:20,21; 20:23

พระบัญญัติ  พระคัมภีร  ผูพยากรณ

มัทธิว 5:17,18; 7:12; 8:4; 11:13; 21:42; 26:54

มาระโก 1:44; 12:10,11; 14:21,29

ลูกา 5:14; 10:26,28; 16:16,17,29-31; 17:14; 18:31; 21:22; 22:22,37; 24:25,26,44,46

ยอหน 5:39,45-47; 7:12,19; 8:17,18; 10:34-36; 15:25

พระวจนะ

มัทธิว 4:4; 7:24-27; 10:27; 11:15; 13:3-9,19-23; 28:19,20

มาระโก 4:3-9,14-20,23,24; 13:31

ลูกา 4:4,18,19,43; 6:46-49; 8:5-8,10-15,18; 10:24

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

ระบบวิธีทางศาสนาทั้งเกาและใหม

“ระบบวธิทีางศาสนาแบบเดิม” หมายถึงวิธีที่พระเจาติดตอกับมนุษยชาติในชวงระยะเวลาที่
บนัทกึไวในพันธสัญญาเดิม รวมถึงการปกครองดวยพระบัญญัติและการถวายบูชาเพราะบาปของคน
ดังที่อธิบายไวในหนังสือเลวีนิติ

“ระบบวิธีทางศาสนาแบบใหม”  หมายถงึวิธีใหมที่พระเจาทรงติดตอกับมนุษยชาติตั้งแตเวลา
ของการรับใชของพระเยซูในโลกนี้  เปนที่รูจักวาเปนชวงเวลาของพระคุณ  ซ่ึงมีการถวายบูชาเพื่อ
บาปของเราครั้งหน่ึงเปนพอ โดยการสิ้นพระชนมของพระเยซูบนไมกางเขน

ผูพยากรณประกาศระบบวิธีทางศาสนาแบบใหม
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ชายชือ่ยอหนผูใหบัพติศมา เปนผูพยากรณที่พระเจาสงมาเพื่อประกาศระบบวิธีทางศาสนา
แบบใหมแกมนุษย  พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับพระองคในขอความตอไปน้ี

มัทธิว 7:11; 11:7-11,14,18; 21:25

มาระโก 9:13; 11:30

ลูกา 7:24-28,33; 20:4

ยอหน 5:33,35

การสอนระบบวิธีทางศาสนา

การสอนของพระเยซูน้ันเกี่ยวกับระบบวิธีทางศาสนาทั้งเกาและใหม  ซ่ึงอานพบไดในขอพระ
คัมภีรตอไปน้ี

มัทธิว 5:17; 11:27; 26:27,28

มาระโก 14:24

ลูกา 10:22; 16:16; 22:20

ยอหน 4:23; 5:25; 6:32,33,49,58

1 โครินธ 11:25

สาวก

พระเยซูทรงเลือกชาย 12 คน ใหเปนสาวกของพระองคในระหวางที่พระองคทรงปฏิบัติราช
กิจที่ในโลกนี้

การสอนทั่วไป

การสอนตอไปน้ีเปนการสอนที่ประทานแกสาวกของพระองคเปนกลุม
มัทธิว 13:11,16,17,51; 16:8-11; 17:7; 18:18; 21:2,3; 23:10; 24:9; 26:38,40,45

มาระโก 4:11,12,35; 6:31; 8:17-20;  11:2,3;  13:9,11,13;  14:27,32, 34,41;  16:15

ลูกา 8:10,22; 10:23-24; 19:30,31; 21:14-19; 22:28-30,35,36,38;  24:49

ยอหน 6:61,67,70; 12:30; 14:25,31; 15:12,16-20,27; 16:2,3,27,32; 20:21-23
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การสอนแบบเฉพาะเจาะจง

การสอนตอไปน้ีเปนการสอนที่พระองคทรงประทานโดยตรงเฉพาะแกสาวกเพียงบางคน เชน

เปโตร และ อันดรูว

มัทธิว 4:19

มาระโก 1:17

มัทธิว:

มัทธิว 9:9

มาระโก 2:14

เปโตร

มัทธิว 16:17-19,23; 17:25-27; 26:34

มาระโก 8:33; 14:30,37

ลูกา 5:4,10; 22:31,32,34,51

ยอหน 1:42; 13:7,8,10,36,38; 18:11; 21:15-19,22

โธมัส

ยอหน 20:27,29

ฟลิป

ยอหน 14:9

ยูดาส อิสคาริโอท

ยอหน 13:27

การสงบรรดาสาวกออกไปปฏิบัติภาระกิจ
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มีคํ ากํ าชับพิเศษที่พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกเมื่อพระองคทรงสงเขาออกไปเพื่อที่จะแบงปน
ขาวประเสริฐเร่ืองราชอาณาจักรของพระเจา

พระวจนะที่ตรัสแกอัครสาวก 12 คน

มัทธิว 10:5-42

มาระโก 6:10,11

ลูกา 9:3-5

พระวจนะที่ตรัสแกสาวก 70 คน

ลูกา 10:3-12,16,19,20

การอธิษฐานของพระเยซู

ขออางอิงตอไปน้ีเกี่ยวของกับการอธิษฐานของพระเยซูที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรในการเรียน
รูเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่พระองคทรงสอนไวเรื่องการอธิษฐาน ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญมากเพื่อที่คุณจะไดตรวจตราดู
วาพระองคทรงนํ าสิ่งที่พระองคทรงสั่งสอนไวมาถือปฏิบัติในชีวิตแหงการอธิษฐานของพระองคเอง
อยางไร

มัทธิว 6:9-13; 11:25,26; 26:36,39,42

มาระโก 14:36

ลูกา 10:21; 11:2-4; 22:42

ยอหน 11:41,42; 17:1-26

เหตุการณตางๆ ในชีวิตของพระเยซู

พระเยซูทรงสั่งสอนเกี่ยวของกับเหตุการณพิเศษหลายประการ ซ่ึงจํ าเปนจะตองเกิดขึ้นใน
ชวีิตของพระองคเอง  และพระองคทรงหาโอกาสพิเศษ เพ่ือที่จะแบงปนความจริงเหลานี้ของพระเจา
ใหแกสาวกของพระองค  เหตุการณตางๆ เหลานี้คือ
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การทนทุกขทรมานและการถูกทดลอง

มัทธิว 17:12; 13:57; 26:38

มาระโก 6:4; 9:12; 14:34

ลูกา 4:24; 9:22; 17:25; 22:28; 24:46

อาหารคํ่ ามื้อสุดทาย

มัทธิว 26:18,26-29

มาระโก 14:13-15,22,24,25

ลูกา 22:8,10-12,15-20

1 โครินธ 11:24,25

การทรยศ

มัทธิว 17:22; 26:2,21,23-25,46,50,55

มาระโก 14:18,20,21,42,48,49

ลูกา 22:21,22,48,52,53

ยอหน 13:18,19,26; 18:4,5,7,8,23

การถูกนํ าไปตรึงไวบนไมกางเขน

ลูกา 9:44; 22:37

ยอหน 3:14; 8:28; 12:31,32

พระวจนะเมื่อทรงถูกตรีงอยูบนไมกางเขน

มัทธิว 27:46
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มาระโก 15:34

ลูกา 23:34,43,46

ยอหน 19:26,27,28,30

การสิ้นพระชนม การฟนข้ึนจากความตายและการเสด็จข้ึนสูสวรรค

มัทธิว 12:40; 17:19,22,23; 20:18,19; 26:12,31,32

มาระโก 9:31; 10:33,34; 14:8,27,28

ลูกา 5:35; 9:22; 12:50; 18:31-33

ยอหน 2:19; 3:13; 6:62; 7:33,34; 8:21; 10:17,18; 12:7,23,24; 13:33; 14:19,29; 16:5-
7,16,19-22,25,26,32; 20:17

พระวจนะซึ่งตรัสไวหลังจากที่พระองคทรงเปนข้ึนจากความตาย

มัทธิว 28:9,10,18-20

มาระโก 16:15-18

ลูกา 24:17,19,25,26,36,38,39,41,44,46-49

ยอหน 20:15-17,19,21-23,26,27; 21:5,6,10,12,19,22

กิจการ 1:4,5,7,8

การพยากรณ

พระเยซูทรงสอนมากมายเกี่ยวกับการพยากรณ  การพยากรณก็คือการเปดเผยสิ่งซ่ึงยังไม
เกดิขึ้น สิ่งน้ันคือขาวสารจากพระเจาซึ่งเกี่ยวของกับอนาคต

วชิาวาดวยการพยากรณที่พระเยซูทรงสอนไวรวมไปถึงเรื่องเหลานี้ดวย

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต

มัทธิว 24:6-47; 25:1-13; 26:64

มาระโก 2:20; 8:38; 13:7-36; 14:62
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เยรูซาเล็ม

มัทธิว 5:34,35; 23:37-39; 24:2

มาระโก 13:2

ลูกา 13:34,35; 19:42-44; 21:20-24; 23:28-31

ยอหน 4:21

ชาวยิว

มัทธิว 8:11,12; 10:6; 11:16-19; 15:24,26; 21:31,32; 22:2-7

มาระโก 7:27

ลูกา 7:31-35; 21:24; 22:67,68

ยอหน 4:22; 7:19,21; 8:37-47,49; 9:41; 10:26,32; 18:20,36

พวกธรรมาจารย ฟารสิีและพวกสะดูสี

มัทธิว 12:34; 15:7-9,14; 16:6; 23:2-7,13-15,25-27,29-36

มาระโก 7:6; 8:15; 12:38-40

ลูกา 11:39,40-44,46-52; 12:1; 20:46,47

ยอหน 5:42

พวกตางชาติ

มัทธิว 8:11; 21:43; 22:8-10; 24:14; 28:19

มาระโก 13:10; 16:15

ลูกา 13:29; 24:46,47

ยอหน 10:16

ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จและครูเทียมเท็จ

มัทธิว 7:15-18,20; 24:4,5,11,23,24,26



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 4 -50 -

มาระโก 13:5,6,21,22

ลูกา 6:39,43,44; 17:1,2,22,23; 21:8

ยอหน 10:1,8

ความบาป

คํ านิยามงายๆ ของบาปก็คือ การพลาดจากเปาหรือจากการละเมิดกฏหมายของพระเจา พระ
เยซูทรงสอนเกี่ยวกับบาปไวดังน้ี

ซาตานและบาป

มัทธิว 4:10; 12:26,27; 13:19; 16:23; 25:41

มาระโก 3:23,26; 4:15; 8:33

ลูกา 4:8; 10:18; 11:18,19; 22:31

ยอหน 8:34-36; 14:30

การหมิ่นประมาทพระเจา

 มัทธิว 12:31,32; 15:19

มาระโก 3:28,29; 7:21,22

ลูกา 12:10

ความสงสัย

มัทธิว 14:31; 17:17,20

มาระโก 2:8; 9:19; 16:16

ลูกา 9:41

ยอหน 3:11,12,18; 4:48; 5:38,40,43-47; 6:64; 8:24,45-47; 12:47,48; 15:22,24,

ความหนาซื่อแตใจคด
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มัทธิว 6:2,16; 15:7,8; 23:13-15,25,27-29

มาระโก 7:6; 12:40

ลูกา 11:44; 12:1; 20:47

ความเยอหยิ่ง

มัทธิว 23:5-7,12

มาระโก 7:21,22; 12:38,39

ลูกา 11:43; 14:11; 20:46

ความโกรธ

มัทธิว 5:22

การฆาตกรรม

มัทธิว 5:21; 15:19; 19:17,18

มาระโก 7:21; 10:19

ลูกา 18:20

ยอหน 8:44

การลวงประเวณี การผิดประเวณ ี การเต็มไปดวยราคะตัณหา

มัทธิว 5:27,28,32; 15:19; 19:9,11,12,17,18

มาระโก 7:21,22; 10:11,12,19

ลูกา 16:18; 18:20

การหยาราง

มัทธิว 5:31,32; 19:8,9

มาระโก 10:3,5,11,12

ลูกา 16:18
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การลักทรัพย

มัทธิว 15:19; 19:17,18

มาระโก 7:21,22; 10:19

ลูกา 18:20

การเปนพยานเท็จ  การหลอกลวง  การฉอโกง

มัทธิว 15:19; 19:17,18

มาระโก 7:21,22; 10:19

ลูกา 18:20

ยอหน 8:44

ความคิดชั่ว ตาทีม่องสิ่งที่ชั่วราย ความชั่วราย ควาโงเขลา

มัทธิว 6:23; 9:4; 15:19; 20:15

มาระโก 7:21,22

ลูกา 11:34

ความโลภ

มาระโก 7:21,22

ลูกา 12:15-21

ลทัธิวตัถุนิยมและความฝกใฝแตสิ่งที่เปนของโลกนี้

มัทธิว 6:19-21,24; 12:39; 13:3,22; 16:4; 24:38,39

มาระโก 4:3,7,18,19; 8:12

ลูกา 8:14;  9:60;  10:4l,42; 11:29; 14:16-24; 16:1-9,13,15; 17:26-29; 21:34
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ยอหน 4:48; 6:27

การผลัดวันประกันพรุง

ผลัดวันประกันพรุงหมายถึงหนวงเหนี่ยวหรือชลอการทํ าสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยทํ าใหลาชาชนิด
ผลัดแลวผลัดอีกตอไปเรื่อยๆ

มัทธิว 24:45-51

ลูกา 12:42-47; 13:25-28; 14:16-20

การพิพากษาโทษ  (การตัดสินผูอ่ืน)

มัทธิว 7:1-5; 12:7

มาระโก 4:24

ลูกา 6:37,41,42

ยอหน 8:7,10,11,15

ความมืดบอดของหัวใจ

มัทธิว 13:13-15; 15:14; 16:2,3

มาระโก 4:12; 8:18,21

ลูกา 8:10; 12:54-56

การหลงหาย

การหลงหาย หมายความวา หันเหออกจากการติดตามพระเยซูคริสต
มัทธิว 12:43-45

ลูกา 11:24-26

การดูหมิ่น

การดูหม่ิน เปนการทํ าใหของมีคาหมดคาไป  มัทธิว 7:6

การประณาม
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มัทธิว 10:14,15; 11:22,23; 12:34,41,42; 13:13-15; 16:4; 18:7; 21:19; 23:13-
15,25,27,29,33-36

มาระโก 6:11; 8:12; 11:14

ลูกา 6:24-26; 9:5; 10:10-15; 11:29,32,42,44,46,47,49-52

ความชอบธรรม

พระเยซูทรงใชเวลาสวนใหญในชีวิตการรับใชของพระองคบนโลกนี้ไปในการสั่งสอนเกี่ยว
ดวยเรื่องความชอบธรรมคือ ทํ าอยางไรบุคคลจึงสามารถดํ าเนินชีวิตอยูในการมีสัมพันธภาพที่ถูกตอง
กบัพระเจา กับผูอ่ืน และกับตนเอง

การทรงเรียกใหมาสูความเปนผูชอบธรรม

มัทธิว 4:19; 8:22; 9:9; 14:29

มาระโก 1:17; 2:14; 4:24; 10:21; 19:21

ลูกา 5:27; 9:59,60; 18:22

ยอหน 1:38,39,43; 12:26; 21:19

ความเชื่อ

มัทธิว 8:10,13,26; 9:22,28,29; 14:27; 15:18; 17:20; 21:22

มาระโก 4:40; 5:34,36; 6:50; 7:29; 9:23; 10:52; 11:22-24; 16:16-18

ลูกา 7:9,50; 8:25,48,50; 17:6,19; 18:8,42

ยอหน 3:18; 6:20,29; 7:38; 9:35; 11:15,25,26,40,42; 14:1,12; 16:31; 20:27,29

ความรอดที่ไดมาโดยความเชื่อ
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มาระโก 16:16

ยอหน 3:14-16,18; 5:24; 6:40,47; 11:25,26

การกลับใจ

มัทธิว 4:17; 21:28-32

มาระโก 1:15

ลูกา 13:2-5; 15:4-32

การรับบัพติศมา

มัทธิว 21:25; 28:19

มาระโก 11:30; 16:16

ลูกา 20:4

ยอหน 3:5

กิจการ 1:5

การมีชีวิตใหม

มัทธิว 9:16,17

มาระโก 2:21,22

ลูกา 5:36-39

ยอหน 3:3,5-8,10

ความประพฤติปฏิบัติ

มัทธิว 5:16; 7:16-27; 12:33; 13:3,4,8,23; 21:19

มาระโก 3:33-35; 4:3,4,8,20; 11:14

ลูกา 6:43,44,46-49; 10:30-37; 13:6-9

ยอหน 7:17; 10:37,38; 15:8,16
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พระบัญญัติขอใหญ

มัทธิว 7:12; 22:37-40

มาระโก 12:29-31

ลูกา 6:31

ความรัก

มัทธิว 5:43-47; 7:12

ลูกา 6:27,28,32-35

ยอหน 13:34,35; 14:23,24; 15:12,13,17

การประกอบการกุศล

มัทธิว 5:42; 6:1-4; 19:21

มาระโก 10:21; 12:43,44

ลูกา 6:30,38; 11:41; 12:33,34; 14:12-14; 16:9; 18:22; 21:3,4

การยกโทษและการคืนดีกัน

มัทธิว 5:23-26; 6:14,15; 9:2,5,6; 16:18,19; 18:18,22-35

มาระโก 2:5,9-11; 11:25,26

ลูกา 5:20,23,24; 6:37; 7:40-48; 12:58,59; 17:3,4; 23:34; 24:46,47

ยอหน 20:23

ความเมตตากรุณา

มัทธิว 5:7; 9:13; 18:15-17,27,33

ลูกา 6:36

การบอกเลิกชีวิตเกาของเรา

มัทธิว 10:37-39; 16:24-26



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 4 -57 -

มาระโก 8:34-37

ลูกา 9:23-25; 14:26,27-33; 17:33

ยอหน 12:25

ความบริสุทธ์ิและการมีหัวใจเดียว

มัทธิว 5:8,27,28; 6:22-24; 9:4; 12:34,35; 15:10,11,16-20

มาระโก 7:18-23; 10:15

ลูกา 4:12; 6:45; 11:34-36,41; 16:13; 18:17

ความบริสุทธ์ิและคํ าพูด

มัทธิว 5:33-37; 12:36,37; 23:20-22

การเอาชนะเนื้อหนัง

มัทธิว 5:29,30; 6:16-18; 17:21; 18:8,9

มาระโก 9:29,43-49

การเชื่อฟงและการยอมจํ านน

มัทธิว 26:39,42; 28:19,20

มาระโก 14:36

ลูกา 22:42

ยอหน 7:17,18; 8:29,50; 14:15,21; 15:14; 18:11

การยอมจํ านนตอสิทธิอํ านาจ

มัทธิว 17:25-27; 22:19-21

มาระโก 12:15-17

ลูกา 20:24,25

การสัตยซื่อและการเฝาระวังอยู
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มัทธิว 24:42-47; 25:13; 26:41

มาระโก 13:33-37; 14:38

ลูกา 12:35-40,42-44,47,48; 16:10-12; 21:36; 22:40,46

ความมั่นคงและความเพียรพยายาม

มัทธิว 5:13; 10:22; 13:3-9,18-23; 24:13

มาระโก 4:3-9,13-20; 9:50; 13:13

ลูกา 9:62; 14:34,35

ยอหน 8:31,32

ความอดทน

ลูกา 21:19

กิจการ 1:7

ความกลาหาญ

มัทธิว 8:26; 14:27; 17:7

มาระโก 4:40; 5:36; 6:50

ลูกา 8:50

ยอหน 6:20

การไมตอตาน

มัทธิว 5:38-41,43-45; 26:52

ลูกา 6:27-30

ความถอมและความเรียบงาย

มัทธิว 5:3,5; 11:25,26; 18:3,4; 20:25-27; 23:8,11,12

มาระโก 9:33,35; 10:15,42-44
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ลูกา 9:48; 14:8-11; 18:14,17; 22:25-27

ยอหน 13:7,8,10,12-17

ความไววางใจในการจัดเตรียมของพระเจา

มัทธิว 6:25-34

ลูกา 12:6,7,22,24-32

ความกตัญู

มัทธิว 8:4

มาระโก 1:44; 5:19

ลูกา 5:14; 7:40-48,50; 8:39; 17:17,18

ความใจกวาง

มาระโก 9:39-41

ลูกา 9:50

หนาที่

ลูกา 17:7-10

ความดีรอบคอบ

มัทธิว 5:48; 7:13,14; 19:21

มาระโก 10:21

ลูกา 6:40; 12:57; 13:24; 18:22

ความดีครบถวน

มัทธิว 5:3-12; 11:6; 13:16

ลูกา 6:20-23; 7:23; 10:23; 11:28
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การสอนพิเศษ

พระเยซูทรงสอนในวิชาสํ าคัญอ่ืนๆ ซ่ึงทางเราไดรวบรวมเขาดวยกันภายใตหัวขอวา “การ
สอนที่พิเศษ” ซ่ึงรวมถึงสิ่งตางๆ ดังน้ี

การไถบาป

มัทธิว 17:12; 20:18,19,28; 26:24,31,39,42

มาระโก 9:12; 10:33,34,45; 14:21,24,36

ลูกา 9:22,56; 13:34,35; 18:31-33; 19:10; 21:28; 22:19,22,37,42;  24:26,44,46,47

ยอหน 3:13-16,18; 5:39; 6:38-40,51; 8:24,28,56; 10:7,9-11,15-18,36; 11:25,26;
12:24,27,32,47; 13:7,8; 14:19; 15:13; 16:7,20,22,33; 17:1-4,19-21,23; 18:11; 19:30

1 โครินธ 11:24,25

ความเสมอภาคภายใตการไถบาป

มัทธิว 20:1-15

การอธิษฐาน

มัทธิว 6:5-13; 7:7-11; 18:19,20; 21:22; 26:41

มาระโก 11:24; 14:38

ลูกา 11:2-13; 18:2-8,10-14; 22:40,46

ยอหน 4:24; 14:13,14; 15:7; 16:23,24;

บทบญัญตัิและพระวิญญาณ

มัทธิว 15:3-8,10,11,16-20; 23:16-26,28

มาระโก 7:6-8,14,15,18-23
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ลูกา 11:39,40,42,44

ยอหน 6:63; 7:24

การกํ าหนดไวลวงหนา

มัทธิว 15:13; 20:23; 22:14; 24:22,31

มาระโก 10:40; 13:20,27

ลูกา 18:7

ยอหน 6:37,43-45,64,65; 15:16

คํ าสารภาพความเชื่อ

มัทธิว 10:32,33

มาระโก 5:19; 8:38

ลูกา 8:39; 9:26; 12:8,9

ความรับผิดชอบสวนบุคคล

มัทธิว 13:12; 22:11-13

มาระโก 4:23-25

ลูกา 8:18; 12:47,48

ยอหน 9:41

แรงงานและการพัฒนาตนเอง

มัทธิว 20:6; 25:14-30

ลูกา 19:12-26

วนัสะบาโต

มัทธิว 12:3-5,8,11,12
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มาระโก 2:25-28; 3:4

ลูกา 6:3-5,9; 13:15,16; 14:3,5

การแตงงาน

มัทธิว 19:4-6; 22:30

มาระโก 10:6-9; 12:25

ลูกา 20:34,35

เด็กๆ

มัทธิว 18:3-6,10,14; 19:14; 21:16

มาระโก 9:37,42; 10:14,15

ลูกา 9:48; 18:16,17

คนจน

มัทธิว 11:5; 19:21; 26:11

มาระโก 10:21; 14:7

ลูกา 4:18,21; 6:20; 14:13,14; 18:22

ยอหน 12:8

คนรวย

มัทธิว 19:23,24

มาระโก 10:23-25

ลูกา 14:12; 16:19-31; 18:24,25

ความเศราโศก

มัทธิว 5:4; 10:38; 11:28; 16:24; 23:38,39; 24:7,8; 26:38,39,42
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มาระโก 4:16,17; 8:34; 13:19; 14:34,36

ลูกา 6:21; 9:23; 14:27; 21:22-26; 22:42; 23:28-30; 24:38

ยอหน 12:27; 14:1,27; 16:5,6,20-22; 18:11

ความสงบและการพักผอน

มัทธิว 9:22; 10:13; 11:28-30; 26:45

มาระโก 4:39; 5:34; 6:31; 9:50; 14:41

ลูกา 7:50; 8:48; 10:5,6,41,42; 12:29; 19:42; 24:36

ยอหน 14:1,23,27; 16:33; 20:19,21,26

ความชื่นชมยินดี

มัทธิว 5:11; 6:17; 9:2; 13:44; 14:27; 18:12,13; 25:21,23

มาระโก 6:50

ลูกา 6:21-23; 10:20; 11:36; 15:4-10,32

ยอหน 4:36; 8:56; 13:17; 15:11; 16:20-22,24; 17:13

สติปญญา

มัทธิว 7:24; 10:16; 11:15,25; 13:51; 15:16; 16:2,3; 21:16; 24:45-47

มาระโก 4:12; 7:14,16; 8:17,18,21

ลูกา 6:47,48; 8:10; 10:21; 12:42-44,54-56; 16:1-8

ยอหน 8:12; 9:41; 12:46

ความตายและสวรรค

มัทธิว 8:22; 9:24; 10:8,28; 16:28; 17:9,23; 22:32

มาระโก 5:39; 9:1,31; 10:34; 12:25-27; 14:34



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 4 -64 -

ลูกา 7:22; 9:27,60; 12:4,5,20; 16:31; 18:33; 20:35-38; 23:43; 24:46

ยอหน 5:21,25,28,29; 6:39,40,49,58; 10:17,18; 11:4,14; 12:24; 15:13

พระดํ ารัสพิเศษสํ าหรับรายบุคคล

กลุมสุดทายซึ่งพระเยซูทรงสั่งสอนนี้เปนคํ าตรัสสอนพิเศษเปนรายบุคคลระหวางการปฏิบัติ
ราชภาระกิจของพระองคในโลกนี้

ซ่ึงรวมถึงคนตางๆ ตอไปน้ี
นาธานาเอล

ยอหน 1:47,48,50

หญิงสะมาเรีย

ยอหน 4:7,16-18

ศักเคียส นายดานภาษี

ลูกา 19:5,9

ชายตาบอดแหงเมืองเยรีโค

มัทธิว 20:32

ธรรมาจารยที่มาไตถาม

มาระโก 9:16

บุตรชายของเศเบดี

มัทธิว 20:21-23

มาระโก 10:36,38-40

นองๆ ของพระเยซู
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ยอหน 7:6-8

ธรรมาจารยที่มาไลเลียงถามธรรมบัญญัติ

มาระโก 12:34

มารธา

ลูกา 10:41,42

พวกมหาปุโรหิตและพวกผูใหญ

มัทธิว 21:24,25,27

มาระโก 11:29,30,33

ลูกา 20:3,4,8

ศิษยของพวกฟาริสีกับพวกของเฮโรด

มัทธิว 22:18

ลูกา 20:23

มหาปุโรหิต

ยอหน 18:21

ปลาต

ยอหน 18:34
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บทที่ 5
ครูที่มาจากพระเจา
วิธีสอน – ตอนที่ 1

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะอธิบายถึงวิธีที่พระเยซูทรงใชในการสอนดังตอไปน้ี
− การอัศจรรย
− สิทธิอํ านาจ
− ความรักและความเมตตาสงสาร
− การสมาคมเกี่ยวของกันและการเลียนแบบ
− การตอบสนอง
− การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน
− สิ่งแวดลอม
− การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
− หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
− การจัดกลุมนักเรียน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
พระเยซูจึงเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอน

ในธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรง
รักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”  มัทธิว 9.35

คํ านํ า

คุณไดเรียนรูแลววา เม่ือใด ที่ไหน ทํ าไม และอะไรที่พระเยซูทรงสอนไวในระหวางปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองคในโลกนี้ ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดศึกษาถึงวิธีที่พระเยซูทรงสั่งสอน
ไว

บทเรยีนเหลานี้จุดศูนยกลางอยูที่วิธีการตางๆ ที่พระองคทรงใชในการสั่งสอน วิธีคือ แผน
การ ระบบ หรือหนทางในการทํ าสิ่งใดสิ่งหน่ึง วิธีการสอนของพระเยซูกลาวถึงวาพระองคทรงสอนไว
อยางไร
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บอยครั้งทีเดียวที่คริสตจักรพึงพอใจที่จะใชวิธีการศึกษาตามอยางของชาวโลกยิ่งกวาวิธีการ
ซ่ึงทรงสํ าแดงไวแลวในพระวจนะของพระเจา วิธีที่ดีที่สุดในการสอนพระคัมภีรน้ันคือ วิธีการตางๆ
ซ่ึงพระเยซูไดทรงใชและไดทรงพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ

บทเรยีนนี้เล็งถึงวิธีทั่วไปซึ่งใชควบคูไปกับการสอนของพระเยซู  สวนบทเรียนตอไปเกี่ยว
ของกับวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสอนดวยคํ าพูด

การอัศจรรย

คุณไดเรียนรูแลววาเรื่องราวที่ครูสอนควรจะตองใหควบคูไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาในเรื่องนั้นๆ ดวย

การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจานี้ กระทบจิตใจของประชาชนใหหันมาฟงพระ
วจนะของพระเจาได

“พอถงึวนัสะบาโต พระองคทรงสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเปนอัน
มากที่ไดยินพระองคประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนน้ีไดความคิดน้ีมาจาก
ไหน สติปญญาที่ไดประทานแกคนน้ีเปนปญญาอยางใด การมหัศจรรยอยาง
น้ีสํ าเร็จไดดวยมือของเขาเองหนอ..””  มาระโก 6.2 (ดูมัทธิว 13.14 ดวย)

พระเยซูทรงใชการอัศจรรยเพ่ือเตรียมจิตใจของประชาชนใหพรอมที่จะรับฟงเรื่องที่พระองค
ทรงสอน ในยอหน บทที่ 1 จงอานเรื่องราวของการรักษาโรคของพระเยซูที่ทรงรักษาชายตาบอดตั้ง
แตกํ าเนิด

เพราะวาผลลัพธคือ การหายโรคของชายผูน้ันทํ าใหการเปนพยานถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
ไดแพรกระจายไปยังเพ่ือนบานของเขา (9.8)  และไปยังบรรดาผูนํ าทางศาสนา (9.13) และครอบครัว
ของเขาเอง  (9.18) ในยอหน 9.10-41 พระเยซูทรงใชการหายโรคเพื่อที่จะสอนถึงเรื่องราวของพระ
เจาแกบรรดาผูนํ าทางศาสนา

การอัศจรรยของพระเยซูที่ทรงปฏิบัติตอมวลชนนั้นสามารถตอบสนองในจุดที่เขาตองการได 
เม่ือคณุศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการอัศจรรยตางๆ ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ คุณจะเห็นถึง
วธิทีีก่ารอัศจรรยน้ันๆ ตอบสนองความตองการของเขาได ไมวาในดานวัตถุ รางกาย อารมณ
วิญญาณ จิตใจและความจํ าเปนตามธรรมชาติ

วญิญาณชัว่ถูกขับออก คนตายถูกเรียกใหเปนขึ้นมาอีก คนปวยไขไดรับการรักษาใหหายโรค
คนหวิโหยไดรับการเลี้ยงดูดวยอาหาร และคนที่ถูกผูกมัดไดรับการปลดปลอยจากสิ่งที่บีบบังคับเขา
อยู

ไมมีวธิใีดที่ยิ่งใหญไปกวาวิธีที่จะอธิบายเรื่องราวของพระคัมภีร และยืนยันใหเห็นถึงความ
จริงไดมากไปกวาการแสดงใหเห็นซึ่งฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ฤทธิ์อํ านาจนี้มีไวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันก็นํ าพาเขาใหมาถึงซ่ึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย

ดวยเหตุน้ีพระเยซูจึงทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณนี้ไวแกสาวกของพระองคเพ่ือ
ใหทํ าหนาที่แทนพระองค

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใหเขาใหออกไปเปน
คูๆ ทรงประทานอํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”  มาระโก 6.7

“จงไปพลาง ประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน  คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10.7-8

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํ ากิจ
การซึ่งเราไดกระทํ าน้ันดวย และเขาจะทํ ากิจที่ยิ่งใหญกวาน้ันอีก  เพราะวา
เราจะไปถึงพระบิดาของเรา”  ยอหน 14.12

สิทธิอํ านาจ

พระเยซูทรงสั่งสอนดวยสิทธิอํ านาจ “สิทธิอํ านาจ”  หมายถึง ใหใชอํ านาจตามคํ าบัญชา
เชนเดียวกับการอัศจรรย การสอนดวยสิทธิอํ านาจสามารถกระทบจิตใจของผูฟง

“เขาทัง้หลายก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระ
องคไดทรงสั่งสอนเขาดวยสิทธิอํ านาจ”  มาระโก 1.22 (ดูมัทธิว 21.23 ดวย)

นักการศึกษาหัวสมัยใหมบางคนพยายามกระตุนใหครูกลายเปนคนที่ทํ าตัวใหเหมือนกับ 
“หน่ึงในกลุมของคนสวนมาก” ยิ่งกวาใหสอนดวยสิทธิอํ านาจ แตวาพระเยซูคริสตเองก็ทรงสอนดวย
สิทธิอํ านาจ

สิทธิอํ านาจของพระเยซูถูกมอบหมายมาโดยพระเจา กอนการเสด็จกลับคืนสูสวรรค พระเยซู
ทรงประทานสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณนี้แกเรา

“...พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราทั้งหลายก็ใชทานไปฉันน้ัน”  ยอห
น 20.21

พระเยซูทรงสัญญาจะประทานสิทธิอํ านาจ (ฤทธิ์อํ านาจ)  แกผูเชื่อทั้งหลายเพื่อที่จะทํ าให
พวกเขาสามารถสั่งสอนและเทศนาในฐานะที่เปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ

“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บรสิทุธ์ิจะเสด็จมาเหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ 1.8

การศึกษา ฐานะทางสังคม หรือความสามารถตามธรรมชาติมิใชพ้ืนฐานของสิทธิอํ านาจทาง
พระคัมภีร เพราะสิทธิอํ านาจในการสอนของเรานั้นเปนสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต

ความรักและความเมตตา

พระเยซูไมเคยตัดสินคนที่พระองคทรงสอนวาใชไมได แทนการทํ าเชนน้ันพระองคทรงแสดง
ออกซึ่งความรักและความสงสารเห็นใจพวกเขา
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เม่ือผูหญิงคนนั้นถูกจับไดในขณะที่นางกํ าลังประพฤติลวงประเวณีน้ัน พระองคมิไดประณาม
นางแตอยางใด (ยอหน 8.11)

เม่ือมารียใชน้ํ าหอมราคาแพงชโลมพระองคน้ัน พระองคก็มิไดทรงตํ าหนินางในเรื่องการสูญ
เสียสิ่งซ่ึงนาจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาชวยเหลือคนจน  พระองคทรงเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการ
กระทํ านั้น และทรงปฏิบัติตอนางดวยความรัก (มัทธิว 26.10-13)

พระเยซูทรงมีความเมตตาสงสารคนตาบอด  (มาระโก 10.46-62) และเด็กเล็กๆ ดวย (มาระ
โก 10.13-16) ขณะที่ในบรรดาสาวกของพระองคไมมีใครสนใจ  พระเยซูทรงรักแมกระทั่งเศรษฐีหนุม
ผูซ่ึงเลือกความรํ่ ารวยแทนการติดตามพระองค (มาระโก 10.17-22)  พระเยซูทรงรักษาแมแตหูทหาร
คนที่เขามาเพื่อที่จะจับกุมพระองค  (ลูกา 22.50.51)

ความสงสารเห็นใจของพระเยซูทรงนํ าพระองคใหตองเสด็จไปใหความกรุณาแกประชาชนซึ่ง
พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจแกเขา  (มาระโก 6.34)  และแกบานเมืองของเขาทั้งหลาย (ลูกา
19.41)

1 โครินธ 13  เปดเผยใหเห็นวางานรับใชใดๆ (รวมไปถึงการสอนดวย) ก็ตามจะไมมีประ
สทิธภิาพเวนไวเสียแตวาจะปฏิบัติดวยความรัก ผูที่เปนครูตองแสดงความรัก ความเกี่ยวของและ
ความเห็นใจแกนักเรียน มิฉะนั้น “งานรับใชน้ันไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย”

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ

เม่ือพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคน้ัน พระองคทรงมีความมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง
“พระองคจึงทรงตั้งศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค เพื่อที่จะทรง

ใชเขาไปประกาศ และใหมีอํ านาจรักษาโรคและขับผีออกได”   มาระโก 3.14-
15
แรกทีเดียวพวกสาวกถูกเรียกใหมาอยูกับพระเยซู เพ่ือที่จะเรียนรูจากพระองค โดยตัวอยาง

ที่พระองคทรงจัดไว  พวกเขาไดรับความรูสะสมทีละเล็กทีละนอยโดยการอยูดวยกันกอน  แลวจึงเขา
ใจโดยการอธิบายของพระองค

พวกสาวกจํ าเปนตองอยูกับพระเยซูในการปฏิบัติพระราชภาระกิจจริงๆ พวกเขามิใชเปนแต
เพียงผูฟงเฉยๆ เทานั้น พวกสาวกจํ าเปนตองสังเกตและตองมีสวนรวมในงานรับใชของพระองคดวย

พระเยซูทรงใชชีวิตและแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่พระองคทรงสอน  ตัวอยางของพระองคในเรื่อง
ขาวประเสริฐที่มีชีวิตชีวาของพระองค คือหน่ึงในบรรดาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณ
สามารถปฏิบัติตามได

พระเยซูทรงแสดงใหสาวกของพระองคซ่ึงเปนนักเรียนรูวิธีที่จะนํ าเอาการสอนพระคัมภีรไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํ าวัน เม่ือจะสอนเขาเรื่องบทเรียนในการอธิษฐาน  พระองคก็ทรงอธิษฐาน
จริงๆ เม่ือจะสอนเขาถึงเรื่องความสํ าคัญของขอพระคัมภีร  พระองคก็ทรงหยิบยกออกมาใชงานได
จากขอพระคัมภีรจริงๆ  เม่ือจะสอนเขาถึงความสํ าคัญของการเผยแพรขาวประเสริฐ พระองคก็ทรง
ประกาศขาวประเสริฐจริงๆ เม่ือจะสอนเขาถึงเรื่องฤทธิ์อํ านาจของพระเจา พระองคก็ทรงแสดงใหเห็น
จริงๆ ดวย

การทีค่รูมีแบบอยางชีวิตที่ซ่ือตรงจะชวยใหเรื่องราวที่ครูสอนนั้นมีความนาเชื่อถือสูงที่สุด ครู
จํ าตองมีชีวิตประจํ าวันที่ใกลชิดกับนักเรียนและตองมีสถานภาพการรับใชที่เปดโอกาสใหมีการเรียนรู
โดยการคบหาสมาคมกับนักเรียนดวย
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การตอบสนอง

เม่ือครั้งที่พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองคเปนครั้งแรกวา “จงตามเรามา” น้ัน  พระเยซู
ทรงเรียกดังน้ันอยูเรื่อยมาก็เพ่ือเปนการตอบสนองแกขาวประเสริฐที่พระองคทรงสอน

พระองคสั่งใหชายและหญิงที่ใครจะมาหาพระองคน้ันใหพวกเขาแบกกางเขนของตนเองมา
ดวย (มาระโก 8.34-35) พระองคทรงสงพวกเขาใหไปเปนพยานตอหนาครอบครัวของเขา (มาระโก
5.19) และตอบรรดาผูนํ าทางศาสนา (ลูกา 5.14)  พระองคทรงสั่งคนบางคนใหไปขายทรัพยสมบัติที่
ม่ังคั่งของเขาเสีย (มาระโก 10.21) และทรงสั่งบางคนใหไปชํ าระลางที่บอน้ํ า (ยอหน 9.7) และสั่งคน
อ่ืนๆ ดวยคํ าสั่งที่คลายๆ กันน้ี

การสอนจะไมสมบูรณหากปราศจากการนํ าไปใชชีวิตจริงในสิ่งที่ไดสอนไว คุณตองสอนนัก
เรียนใหปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไดรับการสั่งสอนมาแลว  พวกเขาตองเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ มิใช
เปนเพียงแตผูที่เอาแตรับฟงอยางเดียวเปนอาชีพ

“แตทานทัง้หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแต
เพยีงผูฟงเทาน้ัน ซึ่งเปนการลวงตนเอง

เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูน้ันก็เปนเหมือน
คนที่ดูหนามองตัวในกระจกเงา

เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป  และกล็ืมในทันใดน้ันวาตัวเองเปนอยางไร”
ยากอบ 1.22-25

ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณไมสามารถวัดกันไดดวยสิ่งที่นักเรียนไดฟงมา แตโดยการที่
เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาไดเรียนไดฟงมาตางหาก

ครตูองสอนจนกระทั่งนักเรียนมีประสบการณในพระวจนะนั้นจริงๆ ไมใชเพียงแตสอนใหนัก
เรียนเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดเทานั้น ตองสอนใหพวกเขารูจักพระเจาอยางแทจริง มิใชสอนใหรู
เร่ืองเก่ียวกับพระองคเทานั้น

การเรียนรวมไปถึง “การกระทํ า” ดวย เชนเดียวกับ “การสอน” พระเยซูทรงแสดงสิ่งน้ีในการ
รับใชดวยพระองคเอง

“ขาแตทานเธโอฟลัส ในหนังสือเรื่องแรกนั้น ขาพเจาไดกลาวแลวถึง
บรรดาการซึ่งพระเยซู ไดทรงตั้งตนกระทํ า และสั่งสอน”  กิจการ 1.1

พระเยซูตรัสวา
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทํ าใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัติน้ีเบา

ข้ึน ทั้งสอนคนอ่ืนใหทํ าอยางน้ันดวย ผูน้ันจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผน
ดินสวรรค”  มทัธิว 5.19

พระองคทรงสั่งสอนสาวกให “ปฏิบัติ” เชนเดียวกับ “การสอน”
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“ฝายอัครทูต พากันมาหาพระเยซู และไดทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได
กระทํ า และไดสัง่สอน”  มาระโก 6.30

ขณะที่คุณสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการสนองตอบบาง คุณจะไดเรียนรูกับสิ่งน้ีมากขึ้น
ในบทเรียนที่ 10 “การวางแผนการสอน”

แตการเรียกรองใหมีการตอบสนองตองไมใชการเราอารมณในแบบคะยั้นคะยอเขา พระเยซู
ทรงปฏบิัติใหดูอยางชัดเจนแลวาการตอบสนองตอการเรียกรองของขาวประเสริฐตองลงทุนสูงทีเดียว

“พระองคทรงเรียกรองประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามา แลวตรัสกับ
เขาวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูน้ันเอาชนะตนเองและรับกางเขนของ
ตนแบก และตามเรามา

เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูน้ันจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิต
เพราะเห็นแกเรา และขาวประเสริฐ ผูน้ันจะไดชีวิตรอด””  มาระโก 8.34-35

การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน

 นับจากปฐมกาล พระเจาทรงมอบหมายหนาที่ดานความรับผิดชอบแกมนุษยทั้งปวง พระ
องคทรงประทานหนาที่ที่มอบหมายใหพวกเขาเปนผูกระทํ ากันเอง เปนตนวา การตั้งชื่อสัตวตางๆ
และการสรางนาวา หีบพันธสัญญา วิหาร และกํ าแพง

พระเยซูทรงมอบหมายโครงการฝายวิญญาณใหแกสาวกของพระองค พระองคสั่งใหพวกเขา
เลีย้งแกะซ่ึงไดแกฝูงชนทั้งหลาย (มัทธิว 14.16) พระองคทรงสงพวกเขาออกไปเทศนาขาวประเสริฐ
และรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด (มัทธิว 10.9-10)  พระองคทรงคาดหวังใหพวกเขาเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณดวย (ยอหน 15)

พระเยซูทรงตระเตรียมนักเรียนเพ่ือที่จะรับหนาที่ของพระองค เม่ือถึงเวลาที่พระองคทรง
เสดจ็คนืสูสวรรค พระองคทรงมอบหมายหนาที่ใหพวกเขาทีละเล็กละนอย ใหเขามีความรับผิดชอบ
แบบคอยเปนคอยไปสํ าหรับงานรับใช การสั่งสอนและการเทศนา

คณุควรสอนพวกเขาราวกับวาคุณเองก็กํ าลังตระเตรียมนักเรียนแตละคน เพ่ือที่จะรับหนาที่
ของคุณ ในการที่จะตระเตรียมพวกเขาอยางเหมาะสมนั้น คุณตองมอบหมายความรับผิดชอบดาน
พระวจนะซึ่งคุณไดเคยมอบหมายใหแกพวกเขามาแลว

ในฐานะที่เปนครู คุณตองมีเปาหมายฝายวิญญาณสํ าหรับนักเรียนของคุณ คุณตองวางแผน
บทเรยีนและโครงการเพื่อเขา ซ่ึงจะชวยพวกเขาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การมอบหมายหนาที่ให
ทํ าแทนในดานการรับผิดชอบตอการรับใชเปนสวนที่สํ าคัญของขบวนการนี้

สิ่งแวดลอม

พระเยซูทรงใหสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติซ่ึงพระองคทรงพบเห็นพรอมกับประชาชนนั้น เพ่ือ
ทีจ่ะสอนถึงบทเรียนฝายวิญญาณ
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“สิ่งแวดลอม” รวมถึงสภาพทางกายภาพ  ทางสังคม และทางวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ทางฝายวิญญาณซึ่งแวดลอมตัวบุคคลอยู  น่ันก็คือสังคมซึ่งบุคคลอาศัยอยู ทํ างานและรับใช

พระเยซูทรงทํ าใหสถานการณของการเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงชีวิตจริงของเขา พระองคทรง
สั่งสอนประชาชนตรงที่เขาอาศัยอยู ตรงที่ที่เขาทํ างานหรือรับใช พระเจาก็ทรงสอนเราอยางตอเน่ือง
ในชวีติ สถานการณทางชีวิตธรรมชาติของเราโดยทางปญหาตางๆ และทรงทาทายใหเรากลาเผชิญ
ในแตละวัน

(น่ีคือวิธีของสถาบันฯ ดวย ซ่ึงคือเหตุผลวาทํ าไมหลักสูตนี้จึงมาถึงคุณยังสถานที่คุณใชชีวิต
และทํ างานนั่นเอง)

พระเยซูไมเคยคิดยึดหรือขึ้นอยูกับหองโถงสํ าหรับบรรยายอยางเปนทางการเลย ไมวาจะ
เปนชัน้เรียนรวีวารศึกษาหรือธรรมมาสน เพราะวาคุณไดเรียนแลวในบทที่ 2  วา พระองคทรงฉวย
โอกาสในทุกๆ กรณีที่ทรงพบเปนปกติ เพ่ือที่จะสั่งสอนทั้งสิ้น ไมวาพระองคทรงประทับที่ใด พระองค
สั่งสอนไดเสมอ

พระเยซูทรงใชสถานการณตางๆ ของชีวิตเพ่ือที่จะใชเปนบทเรียนในการสอน เม่ือพระองค
ทรงบงัเอิญตองผานขบวนการฝงศพนั้น พระองคทรงเรียกชายผูหน่ึงใหฟนจากความตาย (ลูกา
7.11-15) เม่ือพระองคทรงกระหาย  พระองคก็ทรงสอนถึงเรื่องนํ้ าซึ่งธํ ารงชีวิต (ยอหน 3) เม่ือพระ
องคเห็นหญิงที่ยากจนกํ าลังนํ าเงินของเธอมายังพระวิหาร  พระองคก็ทรงเทศนาถึงเรื่องการถวาย
(มาระโก 12.41-44)

ผูคนมักเรียนรูไดดีที่สุด เม่ือสิ่งที่สอนนั้นเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมของเขา สิ่งที่เขาเรียนรูก็
ควรจะใชปฏิบัติได และสามารถประยุกตใชกับปญหาที่พวกเขาตองเผชิญได  เรื่องที่สอนตองเขากัน
ไดกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของเขา

เม่ือคุณนํ าเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันได ซ่ึงเรียก
วา “การใชใหเปนประโยชน” น่ันแสดงวาคุณสามารถ “นํ าเอา” สิ่งซ่ึงคุณไดเรียนรูไปใชกับสถาน
การณในชีวิตจริงไดแลว

สถานการณเชนน้ันอาจแตกตางกันจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และอาจแตก
ตางกันเพราะขึ้นอยูกับผูฟงก็ได  น่ีคือเหตุผลวาทํ าไมคุณจึงตองรูจักนักเรียนของคุณ เพ่ือคุณจะได
นํ าเอาพระวจนะของพระเจาไปใชไดกับชีวิตของเขา คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในบท
เรียนหลังจากนี้ในหัวขอวา “การวิเคราะหผูฟง” และ “การเตรียมบทเรียน”

การสาธิตที่แสดงใหเห็นได

พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเพ่ืออธิบายการสอนของพระองค
อุปกรณ “ที่มองเห็นได” ก็คือ วัตถุ สัญลักษณ หรือการกระทํ าซึ่งชวยอธิบายในสิ่งซ่ึงพระองค

กํ าลังสอน
ตัวอยางเชน เม่ือพระเยซูตองการที่จะสอนถึงทาทีเหมือนเด็กๆ ซ่ึงจํ าเปนตอการยอมรับพระ

องค และเขาสูราชอาณาจักรสวรรค
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก

แลวอุมเด็กน้ันไว ตรัสแกเหลาสาวกวา
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ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเรา ผูน้ันก็รับเรา และ
ผูใดไดรับเรา ผูน้ันก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37

เม่ือพระเยซูทรงอธิบายถึงความหมายของการตายของพระองค พระองคทรงใชสัญลักษณ
ของขนมปงและเหลาองุน  (มาระโก 14.22-25)

เม่ือพระเยซูทรงตองการจะสอนบทเรียนที่คํ านึงถึงเรื่องการรับใชที่ถอมใจ  พระองคก็ทรง
ลางเทาของสาวกใหดู (ยอหน 13.1-17)

พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเปนตนวา ดอกไม (มัทธิว 5.28) และนก  (5.26) เพ่ือ
อธิบายในสิ่งที่พระองคตองการที่จะสอน

บทที่ 7 ในคูมือเลมน้ีคือ “อุปกรณในการสอน” แนะนํ าถึงอุปกรณที่มองเห็นไดซ่ึงคุณสามารถ
ซ้ือหรือทํ าขึ้น  ทัง้น้ีขึ้นอยูกับวัฒนธรรม การเงินและความสามารถในการหาวัสดุมาได  แตถึงแมวา
คณุไมมีเงินหรือเห็นวาไมมีความสามารถพอที่จะหาเครื่องชวยเชนน้ันมาได  คุณก็สามารถจะใชวัตถุ
อะไรก็ไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง เพ่ือที่จะอธิบายการสอนของคุณ

พระเยซูมิไดมีเงินสํ าหรับอุปกรณหรือวัสดุในการสรางสรรคโสตทัศนูปกรณ  แตพระองคทรง
ใชวัตถุธรรมดาๆ ที่หาไดจากสิ่งแวดลอม

หลักในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป

พระเยซูทรงตระหนักดีวานักเรียนของพระองคสามารถจะเรียนรูไดมากนอยแคไหนในการ
สอนแตละครั้ง  ดวยเหตุน้ีเอง พระองคจึงทรงปรับการสอนของพระองคใหอยูในระดับที่พวกเขา
สามารถเขาใจไดอยางเหมาะสม

 “พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้น เปนคํ าอุปมาอยางน้ันหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”  มาระโก 4.33

“เรายงัมอีีกหลายสิ่งที่จะบอกแกทานทั้งหลาย แตเดี๋ยวนี้ทานยังรับไวไม
ได”  ยอหน 16.12

การจัดกลุมนักเรียน

พระเยซูทรงปรับการสอนของพระองคใหเหมาะแกนักเรียนหลายๆ กลุม ตางๆ กัน

ฝูงชนกลุมใหญ

พระเยซทูรงใชวิธีบรรยายเมื่อพระองคทรงสอนประชาชนเปนกลุมใหญๆ พระเยซูคริสตไม
ทรงอนุญาตใหมีการขัดจังหวะในการสอน หรือเชิญชวนใหมีการตอบสนอง  จนกระทั่งถึงการสิ้นสุด
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บทเรยีนที่สอน  น่ีคือวิธีที่ดีที่สุดสํ าหรับการสอนเปนกลุมใหญๆ ปกติแลวการเทศนาก็มักใชวิธีน้ีและ
ปฏบิตัิตามรูปแบบน้ีเสมอ  ดูมัทธิว 5-7  เพ่ือเปนตัวอยาง
กลุมเล็กๆ

บอยครั้งทีเดียวที่สวนมากในการสอนเปนกลุมเล็กๆ พระเยซูทรงยินยอมใหผูฟงมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนนั้นดวย  เพ่ือใหเห็นตัวอยางตางๆ ใหดูที่มัทธิว 8.10-12, 14.21, 27.30
รายบุคคล

พระเยซทูรงใชวิธีการสนทนากับการสอนเปนรายบุคคล พระองคทรงพูดคุยกับพวกเขาและ
ทรงไตถามเขา  และทรงตอบคํ าถามของพวกเขา  วิธีการนี้ก็เหมือนกับการสนทนาตามปกติระหวาง
คนสองคน ดูตัวอยางไดจาก ยอหน 3 และ 4

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 5

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

จากแตละหัวขอตอไปน้ี จงเขียนคํ าสรุปใจความสั้นๆ ของสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวในบทเรียนนี้
พระเยซูทรงใชวิธีการนี้อยางไร

2. การอัศจรรย
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3. สิทธิอํ านาจ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ความรักและความสงสาร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. การตอบสนอง

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. สิ่งแวดลอม

                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. การสาธิตที่แสดงใหเห็นได

                                                                                                                         
                                                                                                                         

10. หลักการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป

                                                                                                                         
                                                                                                                         

11. การจัดกลุมนักเรียน
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คํ าตอบบทเรียนบทที่ 5

1. พระเยซูจึงเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา
ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของ
พลเมืองใหหาย”  มัทธิว 9.35
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จงเปรียบเทียบคํ าสรุปใจความสํ าคัญกับคํ าอภิปรายในหนาที่มีวิธีการสอนของพระเยซูตาม
แตละหัวขอตอไปน้ี

2. การอัศจรรย  หนา 60

3. สิทธิอํ านาจ  หนา 61

4. ความรักและความสงสาร  หนา 62

5. การสมาคมและการเลียนแบบ  หนา 62

6. การสนองตอบ  หนา 63

7. การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน  หนา 64

8. สิ่งแวดลอม  หนา 65

9. การสาธิตที่แสดงใหเห็นได  หนา 65

10. หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป  หนา 66

11. การจัดกลุมนักเรียน หนา 66

เพื่อการศึกษาตอไป
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1. ศึกษาตอไปในเรื่องการอัศจรรยตางๆ ของพระเยซูซ่ึงกระทํ าสอดคลองกับความตองการของ
มนุษย

การอัศจรรยในการเรียกคนตายใหฟนข้ึนมา

− บุตรชายคนเดียวของหญิงมาย ขณะที่พวกนั้นกํ าลังหามเขาเพื่อจะเอาไปฝง: ลูกา 7:11-
16

− บตุรสาวของไยรัสซึ่งเปนนายธรรมศาลา: มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 9:18-26;    ลู
กา 8:41,42,49-56

− ลาซารัส เม่ือเขาตายไปได 4 วันแลว:  ยอหน 11:32-44
− พระวรกายของพระองคเอง วันที่สามของการฝง:  ลูกา 24:1-7; ยอหน 19:42-20:14;

มาระโก 16:9-11

การอัศจรรยในการขับผีออก

− ชายที่มีผีโสโครก:  มาระโก 1:23-26; ลูกา 4:33-37
− ปศาจหูหนวกและตาบอด: มัทธิว 12:22-23; มาระโก 3:19-30; ลูกา 11:14-23
− ชายสองคนที่มีผีชื่อกองอาศัยอยู  มีความดุรายไมหยุดหยอน:  มัทธิว 8:28-34; เปรียบ

เทียบกับ ลูกา 8:26-39   และ มาระโก 5:1-20
− ชายใบซ่ึงมีผีเขาสิง:  มัทธิว 9:32-35
− บตุรสาวของหญิงชาวซีเรีย ฟนิเซีย:  มาระโก 7:24-30; มัทธิว 15:22-28
− เด็กชายที่เปนโรคลมบาหมูซ่ึงพวกสาวกรักษาใหหายไมได:  มัทธิว 17:14-21; เปรียบ

เทียบกับ มาระโก 9:14-39; ลูกา   9:37-43
− วญิญาณชั่วที่เปนผีใบ:  มาระโก 9:14-26

การอัศจรรยในการหายโรค

− บตุรชายของขาราชการที่เปนไขหนัก:  ยอหน 4:46-54
− แมยายของเปโตรที่ปวยเปนไข: มาระโก 1:29-31; มัทธิว 8:14-17; ลูกา 4:38-39
− ชายที่เต็มไปดวยโรคเรื้อน:  มาระโก 1:40-45; มัทธิว 8:2-4; ลูกา 5:12-16
− ผูชายที่เปนงอยและมีคนหามสี่คน: มาระโก 2:3-12; มัทธิว 9:1-8: ลูกา 5:17-26
− ผูชายที่ปวยไมมีแรงเลย ซ่ึงไดรับความลํ าบากมานานถึง 38 ป: ยอหน 5:1-16
− ผูชายมือลีบ:  มาระโก 3:1-5; ลูกา 6:6-10; เปรียบเทียบกับ มัทธิว 12:9-13
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− บาวของนายรอยที่เปนงอย:  มัทธิว 8:5-13; ลูกา 7:1-10
− ผูหญิงที่ไดรับความทุกขทรมานนานถึง 12 ปดวยโรคโลหิตตก:  มาระโก 5:25-34; ลูกา

8:43-48; มัทธิว 9:20-22
− ผูชาย 2 คนไดรับการรักษาตาที่บอดใหสามารถมองเห็นได:  มัทธิว 9:27-31
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหหายจนสามารถไดยินและพูดได:  มาระโก 7:32-37
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหตามองเห็นได:  มาระโก 8:22-26
− ผูชายที่ตาบอดมาตั้งแตกํ าเนิดไดรับการรักษาใหสามารถมองเห็นได:  ยอหน 9
− ผูหญิงที่ทุกขทรมานนานถึง 18 ป :  ลูกา 13:11-17
− ผูชายที่เปนโรคมานนํ้ า :  ลูกา 14:1-6
− คนโรคเรื้อนสิบคนไดรับการรักษา:  ลูกา 17:11-19
− คนขอทานตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได: ลูกา 18:35-43; เปรียบเทียบกับ มัทธิว

20:29-34
− บาทิเมอัสตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได:  มาระโก 10:46-52; เปรีบบเทียบกับ

มัทธิว 20:29-34
− หูของมัลคัส (หรือมารคัส) คนใชของมหาปุโรหิต : ลูกา 22:50-51

การอัศจรรยดานการจัดหาให

− น้ํ าไดกลายเปนเหลาองุน :  ยอหน 2:1-11
− อวนของเปโตรติดปลาตัวใหญมากมายเต็มไปหมด :  ลูกา 5:1-11
− ผูชายหาพันคนยกเวนผูหญิงและเด็ก ไดรับการเลี้ยงดู : มัทธิว 14:15-21; มาระโก 6:35-

44; ลูกา 9:12-17; ยอหน 6:5-14
− ทรงเลี้ยงคนสี่พันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก : มัทธิว 15:32-39; มาระโก 8:1-10
− ปลาซึ่งมีเงินสํ าหรับถวายอยูในปาก:  มัทธิว 17:27
− การจับปลาไดจํ านวนมากมาย:  ยอหน 21:6-14

การอัศจรรยในการพิพากษา

− ฝงูสุกรไดวิ่งลงไปยังที่สูงชันและตกลงไปในทะเล สุกรทั้งฝูงจมนํ้ าตาย : มัทธิว 8:30-32
− ตนมะเด่ือที่เห่ียวแหงไป :  มัทธิว 21:18-21; มาระโก 11:12-14,20-24

การอัศจรรยในการชวยกูจากภัยอันตราย

− พระองคเสด็จไปพนจากพวกศัตรูของพระองค:  ลูกา 4:30
− ลมและทะเลเชื่อฟงคํ าสั่งของพระองค:  มาระโก 4:37-41;  มัทธิว 8:23-27; ลูกา 8:22-25



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 5 -74 -

− เปโตรไดรับการชวยกูเม่ือเขาพยายามเดินบนนํ้ าไปหาพระเยซู : มัทธิว 14:28-31; มาระ
โก 6:45-52

− กระแสลมแรงหยุดและเรือก็ถึงฝงพอดี  : ยอหน 6:21; มาระโก 6:51-52
− พวกทหารที่เขาไปจับกุมพระเยซู ถอยหลังลมลง :  ยอหน 18:4-6

การอัศจรรยซึ่งไมไดเกิดข้ึนโดยตรงจากพระองค

แตเปนเครื่องพิสูจนถึงพระราชอํ านาจของพระองค

− การนํ าทางใหแกโหราจารยโดยดาวดวงหนึ่งไปยังเมืองเบธเลเฮม :  มัทธิว 2:1-9
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการรับบัพติศมาของพระองค :  มัทธิว 3:16-17; มาระโก 1:9-12;

ลูกา 3:21-23
− หมายสํ าคัญในการจํ าแลงพระกาย:  มัทธิว 17:1-14; ลูกา 9:28-37; มาระโก 9:1-14
− การตอบคํ าอธิษฐานของพระองค:  ยอหน 12:28-30
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการสิ้นพระชนมของพระองค:  มัทธิว 27:45-53
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการเปนขึ้นจากความตาย :  มัทธิว 28:2; มาระโก 16:4
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการเสด็จคืนสูสวรรค: มาระโก 16:19; ลูกา 24:50-51; กิจการ 1:6-12

2. หากคุณไดคนควางานที่มอบหมายใหศึกษาตอไนขอ 1 ขางตนนี้เสร็จเรียบรอยแลว คุณได
ศกึษาการอัศจรรยทั้งหมดที่พระเยซูทรงใชรวมในการสอนของพระองค

ขณะน้ีขอใหอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เพ่ือศึกษาหลักสํ าคัญทั่วไปและวิธี
การสอนของพระเยซู  เขียนบันทึกตัวอยางตางๆ ที่คุณพบลงในแผนภูมิตอไปน้ี

สิทธิอํ านาจ ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

ความรักและความสงสาร ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน
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การตอบสนอง  ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน  ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

สิง่แวดลอม ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การแสดงออกที่มองเห็นได ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

หลักการในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การจัดนักเรียนเปนกลุม ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน
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บทที่ 6
ครูที่มาจากพระเจา
กรรมวิธี  -  ตอนที่ 2

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถที่จะ
สรุปกิจกรรมวิธีการสอนของพระเยซูดังตอไปน้ี
− ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู
− สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
− ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน
− ใชวิธีตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ
− ใชคํ าอุปมา
− ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร
− ใชขอพระคัมภีร
− ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน
− ใชปญหา
− ใชโอกาส

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เมื่อเสด็จมาถึงตํ าบลบานของพระองคแลวก็สั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา จนคนทั้งหลายประหลาดใจแลวพูดกันวา “คนน้ีสติปญญาและฤทธิ์
มหัศจรรยอยางน้ีมาจากไหน””     มัทธิว 13:54

คํ านํ า

คํ าสอนสวนมากที่สุดของพระเยซูเปนการสอนแบบปากเปลา มีการบันทึกเพียงครั้งเดียวซึ่ง
บอกวาพระองคทรงกํ าลังเขียนบางสิ่งอยู  (ยอหน 8:6)

บทเรยีนมีศูนยกลางอยูที่วิธีการพิเศษในการสอนแบบปากเปลาซึ่งพระเยซูทรงใช
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ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู

พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวไปสอนคนที่ยังไมรู  พระองคทรงใชคนเกาไปแนะนํ าคนใหม
พระองคทรงเริ่มจากความจริงที่ประชาชนรูและเขาใจแลว เพ่ือวางรากพวกเขาและสอนในสิ่งที่พวก
เขายังไมรูจัก

ตัวอยางเชน  บอยครั้งที่พระเยซูทรงยกความจริงจากธรรมบัญญัติในพระคัมภีรเดิม  แลวจึง
ทรงเปดเผยถึงความจริงใหมๆ (ดู มัทธิว 5:17-48)

การสอนตองสงผลออกมาเปนความเขาใจ การเปดเผยความจริงใหมๆ โดยการสรางขึ้นบน
สิง่ทีผู่ฟงรูจักกันดีอยูแลว ซ่ึงเปนวิธีการที่ดีเลิศเพื่อบรรลุเปาหมายนี้

การที่เราจํ าเปนตองรูวาประชาชนจะเขาใจเรื่องราวอะไรไดก็เพราะวา
“เพราะวาขณะนั้นเขาคิดอยูในหัวใจของเขา ดังน้ันเขาจึงเปนเหมือน

คนที่คอยนับอยูขางใน”   สุภาษิต 23:7

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

พระเจาทรงสํ าแดงความรูในการเปดเผยที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ พระองคทรงสอนโดยทั่วไปกอน
แลวจึงสอนความรูที่เฉพาะเจาะจง ตองมีการเปดเผยโดยทั่วๆ ไป แลวจึงเพ่ิมเติมรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงอีก

ตวัอยางเชน การบอกลวงหนาทั่วไปเปนครั้งแรกถึงองคพระผูชวยใหรอดซึ่งกลาวไวในปฐม
กาล 3:15  ตอจากนั้นก็เปนดังเชนที่ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิมไดเขียนเอาไว  พระเจาทรงเปด
เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จมาขององคพระผูชวยใหรอดมากขึ้นๆ เรื่อยๆ

ในยอหน 6:35 พระเยซูทรงขยายความหมายของความจริงขอน้ีอีก พระองคทรงใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับพระกายของพระองคในฐานะที่เปนอาหารแหงชีวิตซ่ึงบุคคลตองเขาสวนดวยกันกับ
พระองค หากเขาเหลานั้นตองการมีประสบการณในชีวิตนิรันดร

พระเยซูทรงใหกระบวนการเชนนี้ในการสอนซึ่งเปนหลักการเรียนรูที่สํ าคัญซ่ึงคุณสามารถ
ปฏิบัติตามได

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน

พระเยซูทรงใหใชวัตถุสิ่งของธรรมดาและสัญลักษณงายๆ ซ่ึงผูฟงของพระองคคุนเคยอยูแลว
เพ่ือที่จะสอนความจริงทางพระคัมภีร

พระองคทรงใชดอกหญาในทุงนาและใชนกในอากาศเพื่อที่จะสอนถึงความหวงใยของพระเจา 
(มัทธิว 6:26-30)

พระองคทรงใชการประมงและการเก็บเกี่ยวพืชผลเพื่อที่จะอธิบายถึงความจํ าเปนที่ตองมีผู
รวมงาน เพ่ือออกไปหาผูที่ยังไมไดรับความรอด (ยอหน 4:35  และมัทธิว 4:19)
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พระเยซูทรงใชขนมปงที่แตก เพ่ือเปนสัญลักษณแทนพระกายของพระองคที่ตองแตกหักและ
ใชเหลาองุนเปนสัญลักษณแหงพระโลหิตของพระองค  (ลูกา 22:19-20)

พระองคทรงใชการลางเทาใหแกสาวก เพ่ือที่จะอธิบายถึงการรับใชที่ถอมใจในการเปนผูนํ าที่
ดี (ยอหน 13:1-17)

พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็กๆ เพ่ือใชเปนตัวอยางของการถอมใจและการวางใจซึ่งเปนสิ่งจํ าเปน
ในการเขาสูราชอาณาจักรของพระเจา  (มาระโก 10:13-16)

พระองคทรงใชสัญลักษณหลายอยาง เพ่ืออธิบายถึงราชอาณาจักรของพระเจารวมทั้งการใช
คํ าอุปมาเรื่องแหอวน เมล็ดพันธุพืช ชาวละมาน และขาวสาลี เชื้อขนมปง เมล็ดมัสตารด เปนตน

เม่ือใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน สิ่งเหลานั้นตองเปนสิ่งธรรมดาหรือเปนสัญลักษณงายๆ ซ่ึง
นักเรียนรูจักคุนเคยดีแลว

ใชวิธีต้ังคํ าถามและใหมีการตอบ

พระเยซูทรงใชวิธีตั้งคํ าถามและใหมีการตอบบอยครั้งในการสอนของพระองค
หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูทรงถามคํ าถามเพื่อที่จะทํ าใหผูฟงคิด บางครั้งพระองคก็ตองการ

ใหมีการตอบดวย  (มัทธิว 16:13-16)
แตในเวลาอ่ืนก็มี ที่พระเยซูทรงตั้งคํ าถามขึ้นซ่ึงเปนคํ าถามที่ยังไมมีคํ าตอบ  เพราะเปนคํ า

ถามที่ทํ าใหผูฟงคิดเทานั้น และเปนการดึงความสนใจใหผูฟงทั้งหลายสรุปเอาเอง (ลูกา 10:25-37
และ มาระโก 10:17-18)

บางครั้งคํ าถามของพระองคก็อยูในรูปของปญหาที่ทํ าใหตองคิด  (มัทธิว 21:25-27) ในเวลา
อ่ืนพระองคอาจตั้งคํ าถามเพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการคิดขึ้น  (มัทธิว 5:13)

บางครั้งคํ าสนทนาทั้งสิ้นของพระองคก็เปนคํ าถามลวนๆ ทั้งชุด  (มัทธิว 16:9-12)
บอยครั้งอีกเชนกันที่พระเยซูทรงตอบคํ าถามซึ่งประชาชนถามมาโดยการตั้งคํ าถามอีกคํ า

ถามหนึ่ง (มัทธิว 9:14-15,  12:10-11,  15:1-3,  21:23-25)
พระเยซูทรงใชการตั้งคํ าถามในวิธีตางๆ กัน คุณสามารถใชวิธีการเหลานี้ดวย
− เพ่ือที่จะเสนอบทเรียน  :  มัทธิว 21:28
− เพ่ือการติดตามผลของบทเรียน  :  มัทธิว 21:40
− เพ่ือใหสัมผัสจิตสํ านึกของผูฟง  :  มัทธิว 23:17
− เพ่ือสรางความเชื่อ   :  มาระโก 8:29
− เพ่ือทํ าใหสถานการณน้ันชัดเจนขึ้น  :  มาระโก 10:3
− เพ่ือตํ าหนิการวิพากวิจารณ  :  มาระโก  2:25-26
− กระตุนใหคิดตอหรือคนควาตอไป   :  มัทธิว  6:25-31
− พิจารณาการกระทํ าที่ตางกัน  :  มัทธิว 9:5
− ทํ าใหนักเรียนเขาใจ  :  มัทธิว 16:15

ครูสามารถ
− ตั้งคํ าถามแกนักเรียนทั้งชั้น
− ตั้งคํ าถามใหนักเรียนคนเดียวตอบ
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− เขียนคํ าถามสํ าหรับเรื่องที่ศึกษาหรือออกขอสอบ
นักเรียนสามารถ
− ถามคํ าถามคุณครู
− ถามซึ่งกันและกัน
− ตั้งคํ าถามจากการคนควาของตนเองเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา

ตอไปนี้เปนขอแนะนํ าบางประการซึ่งจะชวยใหคุณตั้งคํ าถามที่มีประโยชน
− ตั้งคํ าถามครั้งละหนึ่งคํ าถาม  หากมากกวาหนึ่งจะทํ าใหนักเรียนรูสึกสับสน
− หลังจากการถามคํ าถามออกไปแลวคุณควรเงียบ เพ่ือรอใหนักเรียนคิดเพื่อที่จะตอบ
− ตั้งคํ าถามทั่วไปในเรื่องเดียวกันแตใหเปนคํ าถามที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
− ตอบสนองคํ าตอบที่นักเรียนตอบออกมา นํ าคํ าตอบนั้นมาตั้งเปนหัวขออภิปราย  อยา

เพ่ิงทํ าใหนักเรียนที่ตอบไมถูกนั้นรูสึกเขิน
− พยายามตั้งคํ าถามชนิดที่ “เปด” มากกวา “ปด”  คํ าถามปดก็คือ คํ าถามที่เรียกรองให

ตอบไดงายๆ วา “ใช” หรือ “ไมไช”  ซ่ึงคํ าถามปดแบบนี้ไมชวยกระตุนนักเรียนใหคิดตอ
เพ่ือศึกษากาวหนาไปขางหนา

− ตอไปนี้คือตัวอยางของคํ าถามปด
“พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนหรือ”

คํ าถามนี้เรียกรองใหตอบเพียง “ใช” เทานั้น
− ตอไปนี้เปนตัวอยางของคํ าถามเปด

“ทํ าไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน”
คํ าถามเชนน้ีเรียกรองใหตอบมากกวา “ใช” หรือ “ไมใช”  เพราะคํ าถามชนิดนี้เปนสาเหตุให

นักเรียนคิดตอไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซู นักเรียนสามารถตอบสนองดวยคํ าตอบมาก
มายเชน

“เพราะวานี่เปนวัตถุประสงคที่พระเจาทรงสงพระองคใหมายังโลกนี้”
“เพราะความรักของพระองคที่มีตอมนุษยในโลกทั้งมวล”
“เพ่ือที่จะชวยกูประชาชนใหพนจากความผิดบาป”
“เพ่ือทํ าใหเราไดรับการรักษาใหหายโรค เชนเดียวกับที่ชวยใหเราไดรับความ
รอดจากความผิดบาป”

“เพราะความผิดบาปสวนตัวของฉันน่ันเอง”

แตละคํ าถามเหลานี้สามารถชักจูงใหไปสูการอภิปรายขั้นตอไปในเรื่องราวการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูที่บนไมกางเขนอีก

ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ใหโอกาสสํ าหรับคุณที่จะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับคํ าถาม
ตางๆ ที่พระเยซูทรงใชและวิธีที่จะตั้งคํ าถามในการสอนของคุณเอง
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ใชคํ าอุปมา

คํ าอุปมาก็คือเรื่องราวซ่ึงใชยกเปนตัวอยางโดยนํ ามาจากเรื่องราวในโลกธรรมชาติ เพ่ือที่จะ
อธิบายความจริงฝายวิญญาณ

ความหมายที่แทจริงของคํ าวา “อุปมา” ก็คือ “นํ ามาวางไวขางๆ เพ่ือที่จะเปรียบเทียบ”  ใน
ค ําอุปมาพระเยซูทรงใชตัวอยางจากธรรมชาติ และเปรียบเทียบตัวอยางนั้นกับความจริงทางฝาย
วิญญาณ คํ าอุปมาก็คือเรื่องราวฝายโลกซึ่งมีความหมายถึงเรื่องราวฝายสวรรค

บอยครั้งที่พระเยซูทรงใชคํ าอุปมาเปนวิธีในการสอน
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงถอยคํ าน้ัน เปนคํ าอุปมาอยางน้ัน

หลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”  มาระโก 4:33

คํ าอุปมาตองถูกนํ ามาอธิบายเพื่อที่จะเขาใจได
“และนอกจากคํ าอุปมา พระองคมิไดตรัสแกเขาเลย แตเมื่อฝูงคนไป

แลว พระองคจึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดน้ันแกเหลาสาวก”  มาระโก 4:34

มีโอกาสหนึ่งซ่ึงเหลาสาวกถามพระเยซูวาทํ าไมพระเยซูจึงสอนโดยการใชคํ าอุปมา พระองค
ตรัสตอบวา

“เพราะวาขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลาย
รูได แตคนเหลาน้ันไมโปรดใหรู”  มทัธิว 13:11   (ดูลูกา 8:10 ดวย)

ประชาชนที่มีจิตใจฝายวิญญาณสามารถเขาใจคํ าอุปมาฝายวิญญาณนี้ได แตคนที่มีจิตใจเต็ม
ไปดวยกิเลสตัณหาไมสามารถเขาใจได

“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลาน้ันซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระ
เจาไมได  เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได  เพราะ
วาจะเขาใจสิ่งเหลาน้ันไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”   1 โครินธ 2:14

มนุษยซ่ึงมีจิตใจอยูในฝายวิญญาณก็คือคนซึ่งไดผานการบังเกิดใหมฝายวิญญาณมาแลว  จง
ศึกษาใน ยอหน บทที่ 3 สํ าหรับคํ าอธิบายถึงเรื่องประสบการณของ “การบังเกิดใหม”

คํ าอุปมาซึ่งพระเยซูทรงใชสอนนั้นเกี่ยวของกับเรื่องราวที่คุนหูของผูฟงอยูแลว  ฉะนั้นเม่ือ
คุณสอน คุณสามารถใชคํ าอุปมาของพระเยซูไปสอนได  แตคุณก็สามารถสรางคํ าอุปมาที่ทันสมัยใน
เรื่องที่ผูฟงของคุณรูจักกันดีอยูแลว

เพราะวาเรามีวัฒนธรรมที่ตางกัน ฉะนั้นคํ าอุปมาซึ่งเปนที่เขาใจกันดีของประชาชนใน
อเมริกาเหนือ อาจไมเปนที่เขาใจในประชาชนชาวออสเตรเลีย อัฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกาและ     ยุ
โรปก็ได
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ประชาชนในแตละกลุมก็มีความแตกตางกันออกไป  ดังน้ันจึงควรใชคํ าอุปมาซึ่งเกี่ยวพันกับ
ประสบการณของเขาเหลานั้นเอง

เพ่ือศึกษาในเรื่องคํ าอุปมานี้เพ่ิมเติมใหดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้

ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร

เชนเดียวกับคํ าอุปมา เรื่องราวทางประวัติศาสตรก็คือเรื่องราวซ่ึงมีการอธิบายความจริงทาง
พระคมัภีร ตางกันที่วาเรื่องราวทางประวัติศาสตรน้ันเปนเรื่องจริงซ่ึงเกิดเหตุการณน้ันขึ้นจริงๆ

ตัวอยางเชน  เร่ืองราวของลาซารสักบัเศรษฐีเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ตามประวัติศาสตร ทั้ง
ลาซารสัและเศรษฐีลวนเปนบุคคลที่มีตัวจริงทั้งสิ้น

คุณสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชในการสอนบทเรียนของพระองค
มาอธิบายไว จงดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้เพ่ือหาตัวอยางเพิ่มเติมสํ าหรับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชสอน

คณุสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ทันสมัยไดดวย จงใชตัวอยางจากประสบการณ
ฝายวิญญาณของคุณเอง  จงใชกรณีที่นาศึกษาของบรรดาผูนํ าฝายวิญญาณที่ทันสมัยเพ่ือใชอธิบาย
ความจริงทางพระคัมภีร

ใชขอพระคัมภีร

ในยคุสมัยแหงการรับใชของพระเยซู มีเพียงแตพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเทานั้นที่ได
เขียนไว  พระเยซูทรงรูจักขอพระคัมภีรในภาคพันธสัญญาเดิมดีมาก และพระองคทรงใชออกไปบอย
ครั้งในการสอนของพระองค

จงพลิกไปดูที่ภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้และทบทวนขอพระคัมภีรบางขอที่
พระเยซูทรงหยิบยกเอามาอางจากพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม

เปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งที่คุณควรใชพระวจนะของพระเจาในการสอนของคุณ เพราะวาพระคํ า
ของพระองคเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหประสบความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคทางฝาย
วิญญาณ

“คํ าของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไมกลับมาสูเราเปลา  แตจะ
สัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุงหมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํ าน้ันจํ าเริญข้ึน ฉันน้ัน”
อิสยาห 55:11

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน

พระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันในการสอนของพระองคหลายครั้งทีเดียว การ
เปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันอาจจะกระทํ าไดเม่ือสองสิ่งน้ันอยูตรงขามกันหรือแตกตางกัน

ตัวอยางเชน  พระเยซทูรงเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันคือ ความดีและความชั่ว ความสวางและ
ความมืด คนรวยและคนจน เพ่ือที่จะอธิบายความจริงที่พระองคกํ าลังสอน
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การเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันสามารถนํ าไปใชสอนใหเห็นความแตกตางในความจริงฝาย
วิญญาณได  คณุสามารถคิดตัวอยางเองดวยความคิดริเริ่มของคุณ หรือใชตัวอยางซึ่งพระเยซูไดแบง
ปนกบัสาวกของพระองค จงศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันที่พระเยซูทรงใชในภาค “เพ่ือ
ศกึษาตอไป” ของบทเรียนบทนี้

ใชปญหา

 พระเยซูทรงใชปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจํ าวัน เพ่ือที่จะสอนบทเรียน บอยครั้งทีเดียวที่เรา
ใชปญหาเปนจุดเริ่มตนของการรูจักขบคิดอยางแทจริง และชวยใหเกิดการเรียนรูคูกันไปดวย

ตวัอยางเชน ธรรมาจารยบางคนมีปญหาเพราะกํ าลังสงสัยวาใครเปนผูมีสิทธิในการยกความ
ผิดบาปได (มาระโก 2:7)

พระเยซูทรงใชคํ าถามแตละคํ าถามเหลานี้ เพ่ือที่จะสอนถึงความจริงฝายวิญญาณอันสํ าคัญ
สํ าหรับตัวอยางอ่ืนๆ ของการใชปญหาในการสอนนั้น ใหดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้

ใชโอกาส

พระเยซูทรงใชโอกาสซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาในชีวิตเพ่ือที่จะสอนบทเรียน
พระองคทรงใชโอกาสตอนที่ผูหญิงคนนั้นกํ าลังมาตักนํ้ าที่บอน้ํ า เพ่ือที่จะสอนถึงเรื่องนํ้ าธํ ารง

ชีวิต (ยอหน 4)
เม่ือพระเยซูทรงถูกวิพากษวิจารณขณะที่กํ าลังรับประทานอาหารกับพวกฟาริสี พระองคทรง

ใชการวิพากษวิจารณน้ันเปนโอกาสที่พระองคจะสอนคํ าอุปมาเรื่องลูกหนี้สองคน  (ลูกา 7:36-50)
จงดูภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ในบทนี้เพ่ือดูตัวอยางในเรื่องการใชโอกาสเพื่อเปนวิธีในการ

สอนของคุณ
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เพื่อศึกษาตอไป

กิจกรรมตอไปนี้จัดไวเพ่ือจะชวยใหสามารถศึกษาตอไปในแตละหัวขอซึ่งไดอธิบายไวในบทเรียนนี้แลว

ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งเปนขอพระคัมภีรที่พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวสอนที่ยังไมรู

มัทธิว:  5:l7-48; l2:3-8,38-42; l6:5-l2

มาระโก:  2:23-28; 7:9-l3; 8:l7-21; l0:l7-20

ลูกา:  4:l6-2l; 6:3-5; ll:29-32; l3:l-5,l5-l6; 24:44-48

ยอหน:  3:l4-l5; 5:33-36,46-47; 6:32-33; 7:2l-24; 8:39-59; l0:34-38

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
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หนึ่งในบรรดาดัวอยางที่ดีที่สุดของการสอนโดยเริ่มจากการสอนโดยทั่วไปแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 
ก็คือ ยอหน 6:35  พระเยซูทรงอธิบายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขนกอน  แลว
พระองคจึงทรงกลาวถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไวใน ยอหน 6:35-58

ในมัทธิว พระเยซูก็ทรงใหรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคไวใน   มัทธิว 9:43-45
แตพวกสาวกยังไมเขาใจ พระองคจึงทรงอธิบายรายละเอียดมากขึ้นใน มัทธิว 18:31-34 และในที่สุดพวกเขาก็เขาใจ
เมื่อพระองคทรงจบการสอนในเรื่องนั้นอยางสมบูรณใน มัทธิว 22:15-23

คุณสามารถหาตัวอยางอื่นๆ ซึ่งพระเยซูทรงใชวิธีนี้ในการสอนของพระองคไดอีกไหม

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งพระเยซูทรงใหวัตถุส่ิงของ หรือสัญลักษณเพ่ือจะสอนความจริงฝายวิญญาณ
จงทํ าแผนภูมิเพ่ือจํ าแนกความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูกํ าลังสอนหัวขอสํ าหรับแผนภูมิของคุณควรจะเปนดังตอ
ไปนี้
วัตถุส่ิงของ/สัญลักษณ ขออางอิง       ความจริงที่พระองคกํ าลังสอน

จงใชขออางอิงตอไปนี้เพ่ือเติมลงไปในแผนภูมิของคุณใหสมบูรณ

มัทธิว:
การหาปลา 4:l9; เกลือ 5:l3; แสงสวาง 5:l4-l6;
นกในอากาศ 6:26; ดอกหญา 6:28-33; ผงธุลีและไมทอนยาว 7:l-5;
ประตู 7:l3-l4; สุนัขปาและแกะ 7:l5; ผลไม 7:l6-20;
บานสองหลัง 7:24-27; สุนัขจิ้งจอกและนก 8:20; เส้ือผาและเหลาองุน 9:l6-l7;
การเก็บเกี่ยว 9:37-38; แกะและสุนัขปา l0:l6; นกกระจอก l0:29-3l;
แอก ll:28-30; เมล็ดพันธุพืชและดิน l3:l-43; ทรัพยสมบัติ l3:44,52;
ไขมุก l3:45-46; อวน l3:47-50; พืช l5:l0-l4;
ลมฟาอากาศ l6:l-4; เด็กเล็กๆ l8:l-6; แกะ l8:l2-l4;
อูฐและเข็ม l9:23-26; ตนมะเดื่อ 2l:l8-22; ศิลา 2l:42-44;
เงินเพนนี 22:l5-22; ลูกนํ้ าและอูฐ 23:24; ถวยและชาม 23:25-26;
อุโมงฝงศพ 23:27; แกะและแพะ 25:3l-33; ขนมปงและเหลาองุน 26:26-29

วัตถุส่ิงของ/สัญลักษณ ขออางอิง       ความจริงที่พระองคกํ าลังสอน

มาระโก:
ปลา l:l6-l8; เมล็ดพืชและดิน 4; ขนมปงและสุนัข 8:25-30;
เกลือ 9:50; เด็กๆ l0:l3-l6; อูฐและเข็ม l0:23-27;
เงินเพนนี l2:l3-l7; ขนมปงและเหลาองุน l4:22-25
ลูกา :
ปลา 5:9-l0; เส้ือและถุงหนังใสเหลาองุน 5:36-39; 
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ตนไม 6:43-45; บานสองหลัง 6:48-49; ดินและเมล็ดพืช 8; 
การเก็บเกี่ยว l0:2; ลูกแกะและสุนัขปา l0:3; แสงสวาง ll:33-36; ll:39-40; 
ถวยชาม; หลุมฝงศพ ll:44; นกกระจอก l2:6-7; 
กา l2:22-24; ดอกหญา l2:27-3l; ลมฟาอากาศ l2:54-57; 
ตนมัสตารด l3:l7-l9; เชื้อขนมปง l3:20-2l; สงครามและหอคอย l4:26-33; เกลือ
l4:34-35; แกะ l5:l-7; เหรียญเงิน l5:8-l0; 
เมล็ดมัสตารด l7:6; เด็ก l8:l6-l7; ศิลา 20:l7-l8; 
เงินเพนนี 20:20-26; ขนมปงและเหลาองุน 22:l9-22; ตนมะเดื่อ 2l:29-33
ยอหน:
ลม 3:8; นํ้ า 4:l3-l4, 7:37-38; การเก็บเกี่ยว 4:35;
แสงสวาง 8:l2, 9:5, l2:46; คนเลี้ยงแกะ l0; เมล็ดขาวสาลี l2:23-24;
เถาและกิ่ง l5; ผูหญิงที่กํ าลังคลอดบุตร l6:l9-2l; การเลี้ยงแกะ 2l:l5-l7;
การลางเทา l3:l-l7

การตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ

จงศึกษาขออางอิงตอไปน้ีซ่ึงพระเยซูทรงใชในการตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ ซ่ึงเปนวิธีใน
การสอนของพระองคอีกประการหนึ่ง

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

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

ที่นี้จงสรางคํ าอุปมาที่ทันสมัยขึ้นเอง
1.  เลือกความจริงจากพระคัมภีรหรือบทเรียนที่คุณตองการจะสอน
2.  คิดถึงสถานการณบางอยาง บางสภาพ หรือบางตัวอยาง ซึ่งคิดวาผูฟงจะเขาใจ
3.  โดยใชตัวอยางนี้ จงสรางคํ าอุปมา (เรื่อง) ซึ่งอธิบายความจริงในพระคัมภีรที่คุณตองการจะสอน

โปรดจํ าไววา:  คํ าอุปมาตองอธิบายความจริงที่ตองการใชสอน เรื่องที่ใชเพียงเพ่ือการเลาเรื่องเทานั้นไมถือวามีประ
สิทธิภาพ  เพราะจะตองใหเกี่ยวพันหรืออธิบายพระวจนะของพระเจาเปนสํ าคัญ

ใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร

จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ซึ่งใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรในการสอน  คุณสามารถคนหาตัวอยางอื่นๆ
ที่พระเยซูใชในการสอนไดอีกหรือไม

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

ที่นี้จงสรางกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรดวยตัวคุณเอง
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ลองคิดถึงเหตุการณที่เปนจริงบางประการซึ่งไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งสามารถอธิบายความจริงทางพระคัมภีรได
ตัวอยางเชน  คุณรูจักใครสักคนบางไหมที่เขาไดตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดกอนหนาที่เขาจะ

เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ คุณสามารถที่จะใช “กรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร”  เชนนี้เพ่ืออธิบายถึงขาวประเสริฐในหัว
ขอวา “วันนี้เปนวันแหงความรอด”

คุณมีประสบการณสวนตัวอะไรบางซึ่งอธิบายความจริงทางพระคัมภีร จงเลา “กรณีตัวอยางประวัติ
ศาสตร”  ที่เปนเรื่องราวสวนตัวของคุณเอง (ซึ่งอาจเรียกวา คํ าพยานสวนตัวของคุณดวย)

พยายามใชชีวิตของผูนํ าฝายวิญญาณที่ย่ิงใหญในสมัยปจจุบันเปนกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรได โดย
อธิบายวาชีวิตของเขาเหลานั้นไดสํ าแดงใหเห็นความจริงแหงพระวจนะของพระเจาอยางไรบาง

ใชขอพระคัมภีร

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชขอพระคัมภีรในการสอนของพระองค

เหตุการณในพันธสัญญาใหม      ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
มัทธิว 4:4: เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3
มัทธิว 4:7: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16
มัทธิว 4:10: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13
มัทธิว 5:21: อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17
มัทธิว 5:27: อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18
มัทธิว 5:31: เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1,3
มัทธิว 5:33: เลวีนิติ 19:12; กันดารวิถี 30:2, เฉลยธรรมบัญญัติ 23:21
มัทธิว 5:38: อพยพ 21:24; เลวีนิติ 24:20; เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21
มัทธิว 5:43: เลวีนิติ 19:18
มัทธิว 9:13, 12:7: โฮเชยา 6:6
มัทธิว 11:10: มาลาคี 3:1
มัทธิว 13:14,15: อิสยาห 6:9,10
มัทธิว 15:4: อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16
มัทธิว 15:4: อพยพ 21:17; เลวีนิติ 20:9
มัทธิว 15:8,9: อิสยาห 29:13
มัทธิว 19:4: ปฐมกาล 1:27, 5:2
มัทธิว 19:5: ปฐมกาล 2:24
มัทธิว 19:18,19: อพยพ 20:12-16; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16-20
มัทธิว 21:16: สดุดี 8:2
มัทธิว 21:42: สดุดี 118:22
มัทธิว 21:13: อิสยาห 56:7; เยเรมีย 7:11
มัทธิว 22:32: อพยพ 3:6
มัทธิว 22:37: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5
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มัทธิว 22:39: เลวีนิติ 19:18
มัทธิว 22:44: สดุดี 110:1
มัทธิว 26:31: เศคาริยาห 13:7
มัทธิว 27:46: สดุดี 22:1
ลูกา 22:37: อิสยาห 53:12

เหตุการณในพันธสัญญาใหม      ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
ลูกา 23:46: สดุดี 31:5
ลูกา 4:18: อิสยาห 61:1,2
ยอหน 10:34: สดุดี 82:6
ยอหน 13:18: สดุดี 41:9
ยอหน 15:25: สดุดี 35:19, 69:4

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบส่ิงที่ตางกันในการสอนของพระองค

มัทธิว:

บทที่ 5-7  การเทศนาบนภูเขาซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบส่ิงที่ตางกันหลายๆ แบบ
9:12 คนสบายดี / คนเจ็บ
9:l3 คนชอบธรรม / คนบาป
9:l6 ผาเกา / ผาใหม
9:l7 เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
l0:26 ซึ่งปกปด / ซึ่งเปดเผย
l0:27 ความสวาง / ความมืด
l0:28 รางกาย / จิตวิญญาณ
l0:32-33 ยอมรับ / ปฎิเสธ
l0:34 สันติ / ดาบ
l2:33 ตนไมดี / ตนไมเลว
l2:35 คนดี / คนชั่ว
l2:37 คํ าซึ่งใหพนโทษ / คํ าซึ่งตองถูกปรับโทษ
l3:l2 คนที่มี / คนที่ไมมี
l3:l3 คนที่เห็นและไดยิน / คนที่ไมมีโอกาสเห็นหรือไดยิน
l3:30 ขาวสาลี / ขาวละมาน,  ดินดี / ดินไมดี
l3:47-50 ปลาดี / ปลาไมดี,  คนชั่ว / คนชอบธรรม
l5:25 รอดชีวิต / สูญเสียชีวิต
l8:23-35 คนที่ยอมใหอภัย / คนที่ไมยอมใหอภัย
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l6:l9-l8:l8 ผูกมัด  / ปลดปลอย
l9:30 คนตน / คนทาย
20:l6 ถูกเรียก / ถูกเลือก
20:25-28 ผูเปนใหญ / คนรับใช
2l:28-30 บุตรชายที่ยอมไปทํ างาน / บุตรชายที่ไมไดไปทํ างาน
2l:42 ศิลาที่ถูกทอดทิ้ง / ศิลามุมเอก
23:ll ผูที่เปนใหญที่สุดคือ ผูรับใช
23:l2 ยกตัวเองขึ้น / ถูกลดตํ่ าลง
23:24 ลูกนํ้ า / อูฐ
23:25-28 ภายนอกและภายในของถวยชาม
24:40-4l คนที่ถูกรับขึ้นไป / คนที่ถูกทิ้งไว
25:l-4 หญิงพรหมจารีที่ฉลาด / หญิงพรหมจารีที่โง
25:29 ผูที่มีอยูแลวก็ไดอีก / ผูที่ไมมีแตตองถูกเอาไป

มาระโก

บทที่ 2:l7 คนสบายดี / คนเจ็บ, คนชอบธรรม / คนบาป
2:l9-20 คนที่ถืออด / คนที่ไมถืออด
2:2l เส้ือเกา / เส้ือใหม
2:22 เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
2:27 วันสะบาโตมีไวสํ าหรับมนุษย / มนุษยมีไวสํ าหรับวันสะบาโต
3:4 ควรทํ าความดีหรือทํ าความชั่วในวันสะบาโต
2:4 ดินดี / ดินเลว
4:l2 เห็นและไดยิน / ไมเห็นแตไดยิน
4:22 ส่ิงซึ่งถูกซอนไว / ส่ิงซึ่งถูกเปดเผย
4:25 ผูที่มีอยูแลวจะทรงเพิ่มเติมใหอีก / ผูที่ไมมีแมซึ่งมีอยูก็จะทรงเอาไปเสีย
4:3l-32 เมล็ดที่เล็กที่สุด / ตนที่ใหญที่สุด
4:40 ความกลัว / ความเชื่อ
7:6-l3 คํ าสอน / ธรรมเนียม
7:l4-l5 ภายใน / ภายนอก
8:33 ส่ิงที่มาจากพระเจา / ส่ิงที่มาจากมนุษย
8:35 เอาชีวิตรอด / สูญเสียชีวิต
9:40 เปนปฏิปกษตอเรา / เปนฝายเรา
9:50 เกลือดี / เกลือเลว
l0:43-44 ผูที่เปนใหญที่สุด / ผูนอยที่สุด,  ผูเปนใหญคือผูรับใช
ll:27-33 บัพติศมาของยอหนมาจากสวรรค / หรือมนุษย
l2:l7 ซีซาร / พระเจา
l2:27 พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน
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l2:44 การถวายของผูมีเงินมากลน / การถวายของผูขัดสน
l4:38 วิญญาณจิต / เนื้อหนัง

ลูกา

บทที่ 5:3l คนสบายดี / คนปวย
5:32 คนชอบธรรม / คนบาป
5:36 เส้ือใหม / เส้ือเกา
5:37-38 เหลาองุนใหม / เหลาองุนเกา

บทที่ 6 มีหลายสิ่งที่แตกตางกันในบทนี้
7:20-21 ยอหนผูใหบัพติศมา / พระเยซู
7:47 รักมาก / รักนอย
8:l7-l8 ปดบัง / เปดเผย,  ทรงเพิ่มเติม / ทรงเอาออก
9:24 ไดชีวิต / เสียชีวิต
9:48 ผูเล็กนอยที่สุด / ผูเปนใหญที่สุด
9:56 ทํ าลาย / ชวยชีวิต

บทที่  l0 วิธีปฏิบัติตนในเมืองที่เขายอมรับคุณ / วิธีปฏิบัติเมื่อเขาไมยอมรับ
ll:23 อยูฝายพระองค / เปนปฏิปกษตอพระองค
ll:34 ตาเดียวที่ปกติ / ตาชั่วที่เปนมลทิน
ll:35 ความสวาง / ความมืด
ll:39 ภายนอกสะอาด / ภายในไมสะอาด
l2:2-3 ซึ่งปกปดไว / ซึ่งถูกเปดเผย
l2:8-9 ยอมรับ / ปฏิเสธ
l2:47-48 ถูกเฆี่ยนนอย / ถูกเฆี่ยนมาก
l2:5l สันติ / การแบงแยก
l3:9 ผลดี / ผลเลว
l3:30 คนทาย / คนตน
l4:8-ll ถูกยกขึ้น / ถูกเหยียดใหต่ํ าลง
l4:l2-l4 มั่งมี / ยากจน
l4:30 ต้ังตนแตทํ าใหสํ าเร็จไมได
l4:34-35 เกลือ / เกลือซึ่งหมดรสเค็ม
l5:4-l0 หายไป / ไดพบ
l5:ll-32 บุตรชายที่ดี / บุตรชายที่เลว
l6:l0-l2 สัตยซื่อในส่ิงเล็กนอย / สัตยซื่อในของมาก
l6:l3 นายสองฝาย
l6:l5 เปนที่นิยมนับถือของมนุษย / พระเจาไมนิยมชมชอบ
16:19-20 คนรวย / คนจน
l7:33 แสวงหาชีวิต / เสียชีวิต
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l7:34-36 คนหนึ่งถูกรับไป / คนหนึ่งถูกละไว
l8:l0-l4 ชายสองคนอธิษฐานไมเหมือนกัน
l9:l2-27 ความแตกตางในการใชตะลันตของมนุษย
l9:46 นิเวศแหงการอธิษฐาน / ถ้ํ าของพวกโจร
20:l7-l8 ศิลาที่ถูกทิ้งไว / ศิลามุมเอก
20:38 พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน
2l:l-4 ของถวายของคนมั่งมี / ของถวายของคนยากจน
22:25-30 ผูเปนใหญที่สุด / ผูเล็กนอยที่สุด
23:3l ตนไมเขียวสด / ตนไมแหง

ยอหน

บทที่ 3:6 เกิดจากเนื้อหนัง / เกิดจากวิญญาณ
3:l2 ส่ิงของฝายโลก / ส่ิงของฝายสวรรค
3:l7 มิไดมาเพื่อสาปแชง / แตมาเพื่อชวยใหรอด
3:l9-2l ความสวาง / ความมืด
4:l3-l4 นํ้ าธํ ารงชีวิต / นํ้ าธรรมชาติ
5:24 จากความตายไปสูชีวิต
5:29 การฟนขึ้นสูชีวิต / การฟนขึ้นสูการพิพากษา
6:32-33 อาหารของโมเสส / อาหารของพระเจา
6:63 วิญญาณจิต / เนื้อหนัง
7:18 เกียรติของมนุษย / เกียรติของพระเจา
7:24 การตัดสินสองแบบ
8:12 ความสวาง / ความมืด
8:23 ซึ่งเปนของโลกนี้ / ซึ่งมิใชของโลกนี้
8:35 คนรับใช / บุตร
8:47 การฟง / การไมยอมฟง
9:39 ตาบอด / มองเห็น
l0:l-l8 ผูเล้ียงที่ดี / ขโมย
l0:25-29 แกะของเรา / แกะของผูอ่ืน
l0:37-38 กระทํ าราชกิจ / มิไดกระทํ าราชกิจ
l2:24-35 เอาชีวิตรอด / เสียชีวิต
l2:35-36,46 ความสวาง / ความมืด
l2:47 การพิพากษา / การชวยใหรอด
l3:l6 คนรับใช / องคพระผูเปนเจา
l4:l2 กระทํ ากิจได / กระทํ ากิจที่ใหญกวานั้นอีก
l4:23-24 ประพฤติตาม / ไมประพฤติตาม
14:27 สันติสุขของพระเจา / สันติสุขของโลกนี้
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l5:2 องุนที่ออกผล / องุนที่ไมออกผล
l5:l5 คนรับใช / มิตรสหาย
l5:l9 ของโลกนี้ / ไมใชของโลกนี้
l6:20-22 ความเศราโศกกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี
20:27 ปราศจากความเชื่อ / มีความเชื่อ
20:29 คนที่เห็นและเชื่อ / คนที่ไมเห็นแตเชื่อ
2l:l8 คํ าเปรียบเทียบเปโตรเมื่อตอนหนุมและตอนแก

ใชปญหา

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชปญหาในการสอนของพระองค

บุคคล ปญหาของเขา

พวกธรรมาจารย (มาระโก 2:7) ใครสามารถยกความผิดบาปได

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 2:16) การสมาคมของพระเยซูกับเจาของรานขายเหลาและพวก

คนบาป

“คนทั้งหลาย” (มาระโก 2:l8) ทํ าไมพวกสาวกของพระองคจึงไมถืออด

พวกฟาริสี (มาระโก 2:24) การตั้งขอสังเกตในวันสะบาโต

พวกธรรมาจารย (มาระโก 3:22) พระเยซูขับผีออกไดอยางไร

ชาวเมืองที่คุนเคยกับพระองค (มาระโก 6:2,3) แหลงกํ าเนิดฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 7:5) ทํ าไมพวกสาวกของพระองคจึงไมปฏิบัติตามประเพณีที่
ตก

ทอดกันมา

พวกฟาริสี (มาระโก 8:11) พวกเขาตองการเห็นหมายสํ าคัญ

เปโตร, ยากอบ, ยอหน (มาระโก 9:11) การมาของเอลียาห

พวกสาวก (มาระโก 9:34) “ใครคือผูที่เปนใหญที่สุด”

ยอหนและคนอื่นๆ (มาระโก 9:38) คนอดทนและมีใจกวางยอมรับคนงานอื่น

พวกฟาริสี (มาระโก 10:2) การหยาราง

ขุนนางหนุมที่เปนเศรษฐี (มาระโก 10:17) การรับมรดกแหงชีวิตนิรันดร

ยากอบและยอหน (มาระโก 10:37) การไดที่นั่งทางขวาและทางซายของพระองค

หัวหนาปุโรหิต พวกธรรมาจารย สิทธิอํ านาจของพระเยซู

และพวกผูปกครอง (มาระโก 11:28)
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พวกฟาริสีและพวกเฮโรด (มาระโก 12:14) การสงสวยใหแกซีซาร

พวกสะดูสี  (มาระโก 12:23) การฟนขึ้นจากความตาย

ธรรมาจารยคนหนึ่ง (มาระโก 12:29) ธรรมบัญญัติที่เปนเอกเปนใหญ

เปโตร ยากอบ ยอหนและอันดรูว (มาระโก 13:4) “เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร”

บางคนที่รวมโตะกับพระเยซูที่บานซีโมน การสิ้นเปลืองนํ้ ามันหอมไปเปลาๆ

(มาระโก 14:4)

มหาปุโรหิต (มาระโก 14:61) พระเยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาจริงหรือ

ใชโอกาส

จงศึกษาโอกาสตางๆ ที่พระเยซูทรงใชในชีวิตของพระองคในการสอนบทเรียน

โอกาส ประโยชนของโอกาสนั้น ขออางอิง

เมื่อทรงพบบรรดาผูซื้อขายใน
พระวิหาร

การชํ าระพระวิหาร มัทธิว 21:12-13;
มาระโก 11:15-17

เมื่อนิโคเดมัสมาหาพระองค การสั่งสอนเรื่องการบังเกิดที่มาจาก
เบ้ืองบน

ยอหน 3:1-21

เมื่อผูหญิงชาวสะมาเรีย
มาถึงพระองค

การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ยอหน 4:1-42

คนโรคเรื้อนมาหาพระองค การชํ าระชีวิตฝายรางกาย
ใหบริสุทธิ์

มัทธิว 8:1-4;
มาระโก 1:40-45;
ลูกา 5:12-14

การที่เขาพากันนํ าชายที่เปนงอย
มาหาพระองค

การรักษาทั้งฝายรางกายและ
ฝายวิญญาณ

มัทธิว 8:5-13;
ลูกา 7:1-10

เมื่อพระองคทรงเห็นชายซึ่ง
นอนปวยอยูที่สระเบธซาดา

การรักษาทางฝายรางกาย ยอหน 5:1-9

การบนวาของพวกฟาริสีเมื่อเห็น
พวกสาวกเด็ดรวงขาวในวันสะบาโต

การสอนที่เปดเผยความจริงของ
มนุษยกับวันสะบาโต

มัทธิว 12:1-8;
มาระโก 2:23-28;
ลูกา 6:1-5

“เมื่อเห็นฝูงขนมากมาย” การเทศนาบนภูเขา มัทธิว 5 ถึง 7
เมื่อเสวยพระกระยาหารกับซีโมน
ซึ่งเปนฟาริสี

ลูกหนี้สองคน ลูกา 7:41

เมื่อมารดาและนองชายของพระองค
มาหาพระองค

การสอนสัมพันธภาพฝายวิญญาณ
ขั้นสูงที่สุด

มัทธิว 12:46-50
มาระโก 3:31-35;
ลูกา 8:19-21
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เมื่อพวกสาวกถามพระองควา
“ทํ าไมพระองคจึงตรัสกับเขาเปน
คํ าอุปมา”

การสอนเกี่ยวกับความลํ้ าลึกของ
ราชอาณาจักรพระเจา

มัทธิว 13:10-17

พวกสาวกทูลขอคํ าอธิบายเรื่อง
คํ าอุปมาของขาวละมาน

การสอนเกี่ยวดวยเรื่องลูกแหง
ความชั่วราย

มัทธิว 13:36-43

“ทํ าไมอาจารยของทานจึงรับ
ประทานอาหารดวยกันกับเจา
ของรานขายเหลาเลา”

การสอนเกี่ยวกับคนที่สบายดี
และคนเจ็บปวย

มัทธิว 9:10-13
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บทที่  7
อุปกรณในการสอน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคํ านิยาม “อุปกรณในการสอน”
− อธิบายวาอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร
− อธิบายถึงความสํ าคัญของอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษา
− สรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาขึ้นเอง
− ประเมินผลของอุปกรณประเภทโสตทัศนะศึกษา
− 

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก

แลวทรงอุมเด็กน้ันไว ตรัสแกเหลาสาวกวา

ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเราผูน้ันก็รับเรา และ
ผูใดไดรับเราผูน้ันก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37

คํ านํ า

ในบทเรียนนี้คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณที่แตกตางกันหลายชนิด ซ่ึงอาจนํ ามาใชในการ
สอนของคุณได

คุณอาจจะไมสามารถจัดหาอุปกรณในการสอนไดทั้งหมดตามที่ไดนํ ามาอภิปรายไวในบทนี้ 
อาจจะเนื่องดวยทํ าเลที่ตั้งของคุณไมเหมาะสม หรือเพราะวาสถานภาพทางการเงินไมอํ านวยใหก็
ตาม ทัง้น้ีเน่ืองจากหลักสูตรของสถาบันวาระแหงการเก็บเกี่ยวใชสอนอยูในหลายๆ สถานที่ บทเรียน
น้ีจึงจัดรวมไวสํ าหรับผูที่มีความสามารถในการจัดหาวัสดุอุปกรณเชนที่กลาวนี้ได

เรามีขอเสนอแนะสํ าหรับอุปกรณในการสอนซึ่งคุณสามารถหามาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 
หรือมีอุปกรณพิเศษแตอยางใดไวในบทนี้เชนกัน
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อุปกรณในการสอน
อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซ่ึงสามารถชวยคุณในการสอนบทเรียน เหตุน้ีมันจึงไดชื่อวา

“เครื่องชวยหรืออุปกรณ”
อุปกรณในการสอนอาจจะเปนกิจกรรมหรือโครงการซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจความจริงทาง

พระคัมภีรบางประการ
อุปกรณในการสอนอาจเปนวัตถุสิ่งของที่มองเห็นได ไดยินได หรืออาจจับตองไดดวย วัสดุที่

วานี้มีชื่อวา “โสตทัศนศึกษา”
คํ าวา “โสต” หมายถึงการไดยิน คํ าวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น ฉะนั้น “โสตทัศนศึกษา”

กค็อืสิ่งซ่ึงสามารถใชเปนเครื่องชวยในการเรียนชนิดที่สามารถเห็นได ไดยิน หรือจับตองได
บางครัง้อุปกรณน้ันก็ใชไดเพียงการฟงลวนๆ เปนตนวา เครื่องบันทึกเสียงหรือตลับบันทึก

เสียง
บางครั้งก็ใชดูไดอยางเดียว เชน รูปภาพที่แสดงถึงความจริงบางประการ
ในโอกาสอื่นก็อาจมีอุปกรณในการสอนชนิดที่ทั้งดู ทั้งฟง ไดพรอมกัน ซ่ึงตัวอยางเชนน้ีได

แก ภาพยนตรหรือวีดีโอที่มีเสียง

ความสํ าคัญของอุปกรณในการสอน

อุปกรณในการสอนมีความสํ าคัญก็เพราะวา การเห็น การไดยินและการกระทํ า เปนวิธีที่
สํ าคัญในการเรียนรูของเรา

ไดมีการศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงซึ่งทํ าใหเราจํ าไววา
...10% ไดจากสิ่งที่เราไดยิน
...50% ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น
...70% ไดจากสิ่งที่เรากระทํ า
...และ 90%  ไดจากสิ่งที่เราไดเห็น ไดยิน ไดพูด และไดกระทํ าดวย

เน่ืองจากความจริงขอน้ี จึงถือวาเปนสิ่งสํ าคัญที่ครูควรผนวกอุปกรณในการเรียนซึ่งไดแก สิ่ง
ทีช่วยในการไดยิน ไดเห็น และกิจกรรมตางๆ ไวในการสอนดวย

ชนิดตางๆ ของอุปกรณในการสอน

ตอไปนี้คืออุปกรณบางชนิดที่คุณอาจนํ าไปใชในการสอนได

วตัถุสิ่งของธรรมดา
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คุณสามารถใชวัตถุสิ่งของธรรมดาๆ ซ่ึงมีอยูในสิ่งแวดลอม เพ่ือนํ ามาอธิบายเกี่ยวกับบท
เรียนของคุณ

พระเยซูเองก็ทรงใชเครื่องชวยเชนน้ีมากมายหลายชนิด พระองคทรงใชดอกไม เทียนไข นก
ปลา เมล็ดพืช ขาวสาลี เด็กๆ และหินเพ่ือที่จะอธิบายบทเรียนของพระองค
รูปภาพ

แหลงที่มาไดแก ภาพถาย การนํ ารูปภาพจากหนังสือพิมพมาหนีบไวใหดู หนังสือหรือรูป
ภาพจากนิตยสาร
สไลด

สไลดคือ แผนโปรงแสงซึ่งมีภาพเนคกะทีฟ (หมายถึง กระจกหรือฟลมถายรูปที่กลับสีทึบ
เปนสีจาก – ผูแปล)  ซ่ึงภาพน้ันถูกจัดเปนชุดโดยการประกบติดแลวลอมกรอบดวยกระดาษแข็ง และ
นํ าแผนภาพสไลดน้ีไปเขาเครื่องฉายสไลด เพ่ือสงภาพนั้นผานออกมาปรากฏบนจอหรือฝาผนังที่
สามารถรับภาพได

มีสไลดที่จัดไวใหเปนชุดๆ มากมายใหเลือกซึ่งเปนภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางคริสเตียนใน
หัวขอตางๆ นานา สไลดเหลานี้พรอมที่จะนํ ามาใชฉายแผนเครื่องฉายสไลด สไลดบางชุดก็จัดไวรวม
กบัเทปที่เปดฟงดวย

คุณสามารถทํ าสไลดของคุณเอง ถาคุณมีอุปกรณเพียงพอ คุณจํ าเปนตองมีกลองถายรูป
ฟลมชนิดที่ใชถายรูปเพ่ือทํ าสไลด และเครื่องฉายสไลดเพ่ือแสดงภาพที่เปนผลงานการผลิตของคุณ
รางฟลม  (ฟลมสทริพ)

รางฟลมมีความคลายคลึงกับสไลดตรงที่ตัวของมันบรรจุสไลดทีละแผนๆ เขาก็บรรจุเขาไว
ดวยกันในรางใสฟลมยาวๆ สไลดเหลานั้นสามารถนํ าไปฉายใหเห็นภาพหรือวิวทิวทัศนไดคราวละ
ภาพโดยผานการใชเครื่องฉายสไลดประเภทที่มีรางฟลม

บอยครั้งทีเดียวที่การผลิตในเชิงการคาเขานิยมผนวกเทปบันทึกเสียงไวสํ าหรับบรรยายภาพ
น้ันๆ ดวย
ภาพยนตรและวีดีโอ

ภาพยนตรและตลับวีดีโอเปนภาพที่เคลื่อนไหวไปพรอมกับมีเสียงซึ่งจํ าเปนตองใชเครื่องฉาย
พิเศษในการฉายภาพยนตรหรือวีดีโอนั้นๆ มีภาพยนตรและวีดีโอคริสเตียนมากมายวางขาย หรือคุณ
อาจสรางภาพยนตรหรือวีดีโอของคุณเองไดหากคุณมีอุปกรณเพียงพอ
เครือ่งบันทึกเสียงและตลับสํ าหรับฟงเสียง

เครือ่งบันทึกเสียงและตลับสํ าหรับฟงเสียงคือ รูปแบบของเทปที่ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการ
บนัทกึเสียง มีเทปการสอนและเทปดนตรีวางขายมากมาย คุณอาจสรางเองไดหากคุณมีเครื่องบันทึก
เสียง
วสัดทุี่เก่ียวกับการคนควาทางพระคัมภีร

ควรสนบัสนุนใหนักเรียนของคุณใชพจนานุกรมศัทพสัมพันธเกี่ยวกับพระคัมภีร พจนานุกรม
อ่ืนๆ แผนที่ตางๆ หนังสืออธิบายคํ าศัพทและคํ าบรรยายตางๆ หากสามารถหาได พวกเขาจะได



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 7 -97 -

เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณกํ าลังสอน ขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความชํ านาญในการ
เรียนพระคัมภีรอยางมีคาไปพรอมๆ กันดวย
เครื่องฉายโอเวอรเฮด

เครื่องฉายโอเวอรเฮดคือ เครื่องมือชิ้นหนึ่งซ่ึงสามารถสงผานภาพออกมาปรากฏบนกระดาษ
เรียบๆ ชนิดที่เรียกวา “แผนใส”

แผนที่ตางๆ โครงราง เน้ือเพลงตางๆ และแมแตขอพระคัมภีรสามารถนํ ามาใชกับเครื่องฉาย
โอเวอรเฮดนี้ เพ่ือใหปรากฏภาพผานออกมาไดอยางชัดเจนบนจอรับภาพเพื่อการศึกษา
โครงการตางๆ

มอบหมายโครงการตางๆ แกนักเรียนเพ่ือเสริมความเขาใจในสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูไปแลว
อาจใหพวกเขาวาดแผนที่หรือรูปภาพ หรือสรางแบบจํ าลองของบางสิ่ง (เชน พลับพลาในพระคัมภีร
เดิม) ใหเขียนรายงานหรือใหสรางแผนภูมิ หรือใหเขียนกราฟ

โครงการรับใชภาคปฏิบัติก็ควรมอบหมายใหทํ าดวย เชน การเปนพยานกับคนอื่น การเยี่ยม
เยยีนคนปวย การเลี้ยงดูคนหิวโหย เปนตน

โครงการตางๆ น้ีสามารถกระตุนนักเรียนใหเกิดความเขมแข็งในการที่จะ “ปฏิบัติตามพระ
วจนะ” จริงๆ  แทนการเปนฝายไดยินไดฟงเทานั้น
แผนที่

แผนที่ชวยนักเรียนใหสามารถเขาใจดินแดนซึ่งเกิดเหตุการณในพระคัมภีรได นักเรียน
สามารถศึกษาแผนที่หรือวาดแผนที่ซ่ึงแสดงความเกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนไปแลวได
การเดินทางเพื่อทัศนศึกษา

การเดินทางเพื่อทัศนศึกษาเปนอุปกรณการสอนที่ดีเยี่ยมจริงๆ นักเรียนอาจไปเยี่ยมเยียน
สถานที่ตางๆ เชน พิพิธภัณฑทางพระคัมภีร เรือนจํ า บานพัก เปนตน เพ่ือที่จะไดเรียนรูมากขึ้นหรือ
รูจักนํ าเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวมาประยุกตใชได
แผนภูมิและกราฟ

สรางแผนภูมิและกราฟขึ้น เพ่ือที่จะใชในการอธิบายบทเรียน แผนภูมิควรมีรายชื่อหัวขอ
สํ าคัญๆ ของบทเรียนหรือมีขอพระคัมภีรบันทึกไวเปนความทรงจํ าดวย    กราฟควรสรางขึ้นเพ่ือใช
แสดงการเปรียบเทียบ
 เกม ปริศนา

เปนความคิดที่ดีเยี่ยมในการริเร่ิมการทํ างานกับเด็กๆ ดวยการสรางสรรเกมและปริศนาตางๆ
เพ่ือชวยเสริมสรางความเขาใจในการสอน

ตัวอยางเชน เขียนคํ าแตละคํ าจากเนื้อความในขอพระวจนะลงบนกระดาษแข็ง โดยแยกเปน
บัตรละคํ า จากนั้นใหนํ าบัตรทั้งหมดผสมคละเคลากันแลวใหนักเรียนชวยกันจัดวางใหเรียงตามลํ าดับ
ที่เห็นวาถูกตอง เกมนี้ชวยในดานการทองจํ าขอพระคัมภีร
ละคร
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นักเรียนสามารถนํ าบทเรียนทางพระคัมภีรมาแสดงละครได (นํ ามาแปลงเปนละคร โดยเลือก
จากบทเรียนที่ไดเรียนไปแลว)  การแสดงละครนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนสวมบทบาทตัวละคร
ตางๆ จากบทเรียน และรวมกันแสดงออกมาเปนเรื่องราวจากพระคัมภีร
หุนกระบอก

หุนกระบอกก็เปนอีกหนทางหนึ่งในการนํ าเรื่องราวจากพระคัมภีรมาแสดง หุนกระบอกก็คือ
การประดิษฐตัวคนหรือตัวสัตวที่มีรูปรางเล็กๆ ซ่ึงสามารถนํ ามาใชแสดงเปนเรื่องราวแบบละครได
ตัวหุนอาจทํ ามาจากกระดาษแข็ง เศษผาหรือวัสดุอะไรก็ได
กระดานดํ า

กระดานดํ าก็คือแผนกระดานหรือกระดาษแข็งซ่ึงฉาบหนาพื้นที่ดานนอกไวเปนพิเศษ ทํ าให
พ้ืนผวิหนานั้นสามารถใชเปนที่เขียนไดดวยชอลค ลบออกไดและใชพ้ืนผิวน้ันเขียนใหมไดอีก

ครูสามารถใชกระดานดํ านี้เพ่ือเขียนขอความสํ าคัญ พระวจนะของพระเจาหรือโครงรางของ
บทเรียนใหนักเรียนดู ทั้งยังสามารถใชในการวาดรูปและอธิบายสิ่งตางๆ นักเรียนอาจใชกระดานดํ า
เพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันคือ เพ่ือเปนกิจกรรมประกอบการเรียนรูของนักเรียน
กระดานบุดวยผาสักหลาด

แผนกระดานหรือกระดาษแข็งที่ปกคลุมดวยวัสดุที่เรียกวาผาสักหลาด ซ่ึงกระดานชนิดนี้
เหมาะสํ าหรับการติดรูปภาพ ซ่ึงดานหลังเปนผาสักหลาดเหมือนกันและสามารถเอาออกได

สํ านักพิมพไดผลิตรูปภาพดวยผาสักหลาด ถอยคํ า ขอพระคัมภีรและรูปภาพตางๆ ซ่ึงเขากัน
ไดกับบทเรียนทางพระคัมภีรไวมากมายหลายชนิด คุณสามารถสรางภาพเหลานี้ดวยตนเองใหดาน
หลงัของภาพปดไวดวยแปงเปยกและผาสักหลาด เพ่ือใชติดลงบนกระดานที่บุดวยผาสักหลาดนี้
กระดาษแข็งที่แวววาว

กระดาษแข็งที่แวววาวคือ ชิ้นสวนของกระดาษซึ่งเม่ือคุณถืออยูในมือแลวจะ “สงแสงสะทอน”
ตอหนานักเรียนซึ่งจัดเปนเครื่องชวยในการเรียนรูวิธีหน่ึง
บทเพลง

คณุสามารถใชบทเพลงเปนเครื่องชวยในการสอนได จงใชบทเพลงซึ่ง
-  เกีย่วพันกันกับบทเรียนซึ่งคุณไดแบงปนไปแลว
-  เรียกรองใหมีการตอบสนองในรูปแบบตางๆ ตามแตคุณตองการจากบทเรียนของคุณ ตัว

อยางเชน การเรียกใหมีตอบสนองตอขาวประเสริฐ ถานั่นคือวิชาที่สอนในบทเรียนนั้น เปนตน
ตองดูวาเพลงนั้นเขากันไดกับจิตวิญญาณของบทเรียนนั้นไหม คือมีความสุข มีความชื่นชม

ยนิดี หรือมีการนมัสการแบบชาและเต็มลนดวยจิตวิญญาณไหม
การเปนพยาน

การใหนักเรียนหรือผูมาเยี่ยมมีโอกาสไดเปนพยาน อาจนํ ามาใชเปนวิธีที่จะอธิบายบทเรียน
ได ตัวอยางเชน ถามีการสอนบทเรียนเร่ืองการปลดปลอยและการชวยกู  กค็วรใหมีบุคคลที่เตรียมไว
ใหกลาวคํ าพยานของเขาซึ่งเกี่ยวกับการที่พระเจาทรงชวยกูเขาจริงๆ
การทองจํ า
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การทองจํ าขอพระคัมภีรตางๆ เรื่องบางเรื่องและความจริงบางประการก็เปนเครื่องชวยที่ดี
เยี่ยมในการชวยเหลือนักเรียนใหสามารถจดจํ าบทเรียนทางพระคัมภีรไดดีขึ้น
การทดสอบ

คณุสามารถทดสอบนักเรียนเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพได การทดสอบอยูใน
รูปขอเขียนหรือแบบปากเปลาก็ได  หลงัจากทดสอบเสร็จแลวควรทบทวนเรื่องหรือเน้ือหาที่นักเรียน
ตอบไมได

การเลาเรื่องและการทบทวน

หากคุณกํ าลังสอนพวกเด็กเล็กๆ หัดใหเด็กๆ เลาเรื่องใหมเปนภาษาของเขาเองหลังจากที่
จบบทเรยีนแลว สวนนักเรียนที่โตแลวก็ใหเขาสรุปใจความสํ าคัญของบทเรียนดวยภาษาของเขาเชน
กัน

ทบทวนบทเรียนโดยการอภิปราย การตั้งคํ าถามและการตอบ

แหลงที่มาของอุปกรณในการสอน

คุณสามารถสรางอุปกรณในการสอนของคุณเองบางชนิดได สวนชนิดอ่ืนๆ ก็สามารถหาซื้อ
ไดจากรานคา

ถาคุณไมมีเงินเพียงพอหรือไมสามารถหาอุปกรณเชนน้ันได คุณอาจใชวัตถุสิ่งของธรรมดาที่
หาไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง หรือจัดกิจกรรมซึ่งไมตองการวัสดุหรือไมตองเสียคาใชจายใดๆ เลย

พระเยซูเองก็ไมมีเงินเปนคาอุปกรณการสอน และไมมีวัสดุในการสรางอุปกรณในการสอน
เลย แมกระนั้นบอยครั้งทีเดียวที่พระองคทรงเลือกอุปกรณในการสอนจากสิ่งของธรรมชาติในสิ่งแวด
ลอมน้ันๆ เอง เพ่ืออธิบายบทเรียนของพระองค

คณุสามารถใชวิธีขอยืมอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและอุปกรณที่จํ าเปนอ่ืนๆ จากสมา-
ชิกของคริสตจักรของคุณเอง คริสตจักรอ่ืนๆ หองสมุด โรงเรียนประจํ าทองถิ่นทั่วไป หรือจากสํ านัก
งานใหญฝายนิกายของคุณเอง

การประเมินผลอุปกรณในการสอน

จงใชรายการสํ าหรับตรวจสอบตอไปน้ีในการประเมินผลอุปกรณในการสอนของคุณ

1.  อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทํ าใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม

2.  เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3.  คุมคากับราคาไหม หากคุณกํ าลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ

สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม
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4.  สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสํ าหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม

5.  เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม

ขอควรจํ า อุปกรณในการสอนก็เปนแตเพียงเครื่องชวยเทานั้น ในตัวของมันเองไมมีคุณคาหาก
จะพ่ึงพาเพียงอุปกรณแตอยางเดียว ความมั่นใจของครูตองอยูที่พระวจนะของพระเจาซึ่งใชการได
จริงๆ ในชีวิตประจํ าวันของนักเรียนทั้งหลายโดยการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา ที่
ประกอบกิจอยูในตัวของนักเรียนของคุณอยางแทจริง

ชาวนาชาวไรที่ดียอมรูจักใชเครื่องมือที่ดีที่สุดเทาทีเขามีอยู เพ่ือใชในการเพาะปลูกพันธุพืช
ลงในไรนาของเขา แตเขาก็ทราบวาเมล็ดพืชตางหากมิใชเครื่องมือที่นํ าการเก็บเกี่ยวมาให
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 7

1. จงเขียนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. อุปกรณในการสอนคืออะไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาคืออะไร?
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4. ทํ าไมอุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศึกษาจึงมีความสํ าคัญ

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. อุปกรณในการสอนประเภทโสตทัศนศกึษาที่พระเยซูทรงใชเปนชนิดอะไร?

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 7

1. “พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก แลวทรงอุมเด็กนั้นไว
ตรสัแกเหลาสาวกวา

ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเรา ผูน้ันก็รับเราและผูใดไดรับเรา ผูน้ันก็รับ
มิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”  มาระโก 9.36-37

2. อุปกรณในการสอนก็คือสิ่งซ่ึงชวยคุณในการสอนบทเรียน สิ่งน้ันอาจจะเปนกิจกรรมซึ่งชวย
นักเรียนใหเขาใจความจริงทางพระคัมภีรบางประการ  สิ่งน้ันอาจจะเปนวัตถุสิ่งของซึ่งมอง
เห็นได  ไดยิน หรือจับตองได  (เครื่องโสตทัศนศึกษา)

3. คํ าวา “โสต”  หมายถึง การไดยิน คํ าวา “ทัศน” หมายถึงการมองเห็น “โสตทัศนศึกษา” ก็คือ
สิ่งที่สามารถเห็นได  ไดยิน ซ่ึงชวยในการเรียนรู

4. อุปกรณในการสอนเปนสิ่งสํ าคัญเพราะวา การเห็น การไดยิน และการกระทํ าเปนวิธีสํ าคัญ
ในการเรียนรูของเรา

5. พระองคทรงใชวัตถุสิ่งของธรรมดาจากสิ่งแวดลอม
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เพื่อการศึกษาตอไป

1.  จงสรางอุปกรณในการฟง หรือชวยในการเห็น สํ าหรับบทเรียนที่คุณวางแผนที่จะสอน

2.  ประเมินผลอุปกรณที่คุณสรางโดยใชรายการตรวจสอบที่มีอยูในบทเรียน

1.  อุปกรณหรือกิจกรรมนั้นๆ เกี่ยวของกับบทเรียนของคุณหรือไม มันสามารถชวยอธิบาย
หรือทํ าใหการเสนอบทเรียนนั้นๆ เปนที่เขาใจไดชัดเจนขึ้นหรือไม

2.  เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนที่จงใจใหเกิดประโยชนในการใชสอนหรือไม
3.  คุมคากับราคาไหม หากคุณกํ าลังคิดจะซื้ออยูพอดี หรือคุมกับเวลาที่ตองเสียไปในการ

สรางไหม ถาเปนการสรางอุปกรณประเภทโสตทัศนศึกษาและก็ จะคุมคากับการสิ้น
เปลืองเงินไหม

4.  สามารถสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคในการสอนตามที่คุณจัดวางแผนไวสํ าหรับบท
เรียนนั้นๆ หรือไม

5.  เปนสิ่งที่ใชแลวอธิบายไดชัดและเขาใจงายไหม
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บทที่ 8
วิเคราะหผูฟง

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคํ าจํ ากัดความ “การวิเคราะหผูฟง”
− อธิบายความสํ าคัญของการวิเคราะหผูฟง
− สรุปขั้นตอนของการวิเคราะหผูฟง
− สรปุวาคนวัยตางๆ กันแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันอยางไร
− จัดการกับปญหาทางวินัยที่คลายคลึงกัน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลาน้ัน

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ า
เปนทีจ่ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25

คํ านํ า

กอนที่คุณจะเริ่มตนสอนคุณจํ าเปนตองทํ าสิ่งสํ าคัญซ่ึงไดแก วิเคราะหผูฟง ตั้งเปาหมายและ
วางแผนการสอน

บทนีอ้ธบิายถึงวิธีที่จะวิเคราะหผูฟง สวนบทตอไปอีกสองบทจะเกี่ยวของกับเรื่องการตั้งเปา
หมายและการวางแผนการสอน
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วิเคราะหผูฟง

“ผูฟง” หมายถึงกลุมคนซึ่งคุณจะตองเปนผูสอน
“วเิคราะห” หมายถึงการศึกษาบางสิ่งบางอยางจนถึงรายละเอียด ทั้งน้ีเพ่ือจะตรวจตราอยาง

ถีถ่วนถงึลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งน้ันๆ อยางระมัดระวัง เปนการศึกษาทีละสวนของทั้งหมดโดยรอบ
คอบ

การวิเคราะหผูฟงหมายถึงการศึกษาอยางรอบคอบถึงคุณลักษณะเฉพาะของกลุมคนที่คุณ
วางแผนการที่จะสอนพวกเขา

ความสํ าคัญของการวิเคราะห

การวิเคราะหผูฟงเปนสิ่งสํ าคัญมาก เพราะวามีหลายสาเหตุที่มีผลตอการเรียนรู ซ่ึงรวมไปถึง
ดานภาษา การศึกษา วัฒนธรรม ความสามารถทางกายภาพ ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ
สถานภาพทางการแตงงาน สถานภาพทางสังคม ระดับของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปน
สวนบุคคลและอายุ เปนตน

หากคุณมิไดวิเคราะหผูฟงของคุณ เปนไปไดที่คุณอาจสอนเขาสูงกวาหรือวาตํ่ าไปกวาระดับ
การศกึษาของเขา หรือไมเหมาะสมกับระดับความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของเขา คุณอาจใชภาษา
ทีพ่วกเขาฟงแลวไมเขาใจ  คณุอาจไมไดเสนอบทเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมที่เขาอยูและเหมาะสมกับ
ระดับเศรษฐกิจของพวกเขา หรือเขากันไดกับความจํ าเปนสวนตัวของพวกเขา

คณุไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับแตละบุคคลในกลุมผูฟงของคุณ แตคุณก็สามารถ
คดิถงึความตองการสวนใหญในกลุมผูฟงของคุณได พรอมกับทูลขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเหลือ
คุณใหสอนในจุดที่เปนสิ่งจํ าเปนแกเขาจริงๆ

พระเยซูทรงเขาใจผูฟงของพระองคเสมอ พระองคทรงรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของผูฟง
ของพระองค และรูจักแบบอยางการดํ าเนินชีวิตของพวกเขา เพราะวาพระองคเองก็ทรงเปนสวนหนึ่ง
ของพวกเขานั่นเอง

พระเยซูทรงมีความรูที่มาจากเบื้องบน ซ่ึงทํ าใหพระองคทรงรูถึงความจํ าเปนนานาประการ
ของพวกเขาดวย

“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลาน้ัน

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ า
เปนทีจ่ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25

พระเจาทรงสามารถสํ าแดงสิ่งตางๆ แกคุณเกี่ยวกับผูฟงของคุณ แตคุณสามารถพัฒนาความ
ชํ านาญในทางปฏิบัติเพ่ือชวยคุณใหเขาใจในจุดนี้

อัครสาวกเปาโลเองก็เคยปฏิบัติเชนนี้
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“ครั้นเปาโลเห็นวาผูที่อยูในที่ประชุมสภานั้นเปนพวกสะดูสีสวนหนึ่ง 
และพวกฟาริสีสวนหนึ่ง ทานจึงรองข้ึนตอหนาที่ประชุมวา “ดูกอนทานพี่นอง
ทั้งหลาย  ขาพเจาเปนพวกฟาริสี และเปนบุตรของพวกฟาริสี ที่ขาพเจาถูก
พจิารณาพิพากษานี้ ก็เพราะเรื่องความหวังวามีการเปนข้ึนมาจากความ
ตาย””  กิจการ 23:6

เม่ือเปาโลรับใชในหมูพวกยิว ทานเนนความเปนยิวขององคพระผูเปนเจาซึ่งมีภูมิหลังเชนนั้น
ครัน้ทานพูดกับคนโรมันและคนสัญชาติอ่ืน ทานก็เปลี่ยนวิธีการเขาถึงพวกเขาเปนอีกแบบหนึ่ง

เปาโลรูดีถึงความสํ าคัญของการวิเคราะหผูฟง การพูดกับเขาดวยภาษาของพวกเขาเองและ
การใชวิธีการเขาถึงซ่ึงพวกเขาสามารถรับได

“แตเปาโลตอบเขาวา “ขาพเจาเปนคนยิว” ซึง่เกิดในเมืองทารซัส
แควนซิลิเซีย ไมใชพลเรือนของเมืองยอมๆ ขาพเจาขอทานอนุญาตใหพูดกับ
คนทั้งปวงสักหนอย”

ครัน้เขาทั้งหลายไดยินทานพูดภาษาฮีบรู เขาก็ยิ่งเงียบลงกวาแตกอน
เปาโลจึงกลาววา...”   กิจการ 21:39 และ 22:2

วิธีวิเคราะหผูฟง

ตอไปน้ีเปนขั้นตอนบางประการที่ชวยใหคุณสามารถวิเคราะหผูฟงซ่ึงคุณเตรียมการที่จะสอน
พวกเขา
1 อธษิฐานทูลขอพระเจาเพื่อทรงเปดเผยสภาพความจริงฝายวิญญาณของพวกเขา ทั้งในดาน

อารมณ จิตใจ รางกาย และความตองการทางดานวัตถุของพวกเขา

“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูน้ันทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ แลวผูน้ันก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

2. เราไดรับการสั่งสอนใหเสาะแสวงหาของประทานฝายวิญญาณ (1 โครนิธ 12:31) จงทูลขอ
จากพระเจาสํ าหรับของประทานฝายวิญญาณที่เรียกวาถอยคํ าแหงสติปญญาและถอยคํ าแหง
ความรูของประทานเหลานี้เปนความรูที่มาจากเบื้องบนซึ่งเตรียมไวใหแกธรรมิกชน เพ่ือแก
ปญหาของพวกเขาดวยถอยคํ าแหงสติปญญาซึ่งจะชวยเขาไดมากทีเดียว ของประทานใน
การสังเกตวิญญาณก็เปนของประทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเปนประโยชนแกพวกเขาอยางมาก
ดวย

(เพ่ือการศึกษาตอในเรื่องของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ จงศึกษาหลักสูตรของสถาบันฯ ที่
ชือ่วา “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”)
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3. ใหใชการสังเกตและคลุกคลีกับนักเรียนของคุณบาง เพ่ือคุณจะไดมีโอกาสเรียนรูมากยิ่งขึ้น
โดยการอยูรวมกับเขาและเฝาจับตาดูเขาไปดวย อานพระกิตติคุณและบันทึกยอๆ ถึงวิธีที่
พระเยซูทรงสังเกตพฤติกรรมของสาวกของพระองคเอง และการสังเกตของพระองคเชนนี้มี
ผลตอการสอนของพระองคอยางไรบาง

4. ถาคุณกํ าลังรับใชอยูในชนชาติที่แตกตางไปจากตัวคุณเอง จงเรียนรูทุกสิ่งที่คุณสามารถจะ
เรียนรูไดเกี่ยวกับประชาชนที่น่ันโดยการถามคํ าถาม การสังเกตและการอานหนังสือเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเขา

5. ถาเปนไปได ใหไปเยี่ยมเยียนนักเรียนของคุณที่บานของเขา คุณจะไดเรียนรูมากยิ่งขึ้นโดย
การสังเกตสิ่งแวดลอมสวนตัวของเขาดวย

6. ถาคุณกํ าลังรับใชกับเด็กๆ พยายามทํ าความรูจักกับคุณพอคุณแมของพวกเขาใหได ถาม
คุณพอคุณแมของเด็กเกี่ยวกับความตองการพิเศษของเด็ก และรวมกันทํ างานกับเขาในจุด
เหลานี้

7. ใชขอแนะนํ าเพื่อการวิเคราะหผูฟงซ่ึงจัดเตรียมไวใหแลวในสวนที่เหลือของบทเรียนนี้

ขอแนะนํ าเพื่อการวิเคราะหผูฟง

จงใชขอแนะนํ าเพื่อวิเคราะหผูฟงของคุณ สิ่งตางๆ ตอไปน้ีมีผลตอการเรียนรูของคุณ

ภาษา
นักเรียนตองเขาใจภาษาซึ่งใชในบทเรียนที่นํ ามาสอน มิฉะนั้นก็ควรตองใหผูแปลถายทอด

ความเสียกอน
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  พวกเขาพูดภาษาเดียวกับคุณหรือ
-  มีบางไหมที่ผูฟงไมไดพูดภาษาเดียวกับคุณ ถามีก็จํ าเปนตองใหมีการแปลเสียกอน

การศึกษา
ความยากงายของบทเรียนจะตองปรับใหอยูในมาตรฐานของระดับการศึกษาของผูฟงสวน

ใหญ
นักเรียนบางคนมีการศึกษาจากโรงเรียน สวนคนอื่นอาจไมมี   ผูเรียนบางคนก็เรียนรูไดชา

สวนคนอ่ืนอาจเรียนรูไดเร็ว
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วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ระดับการศึกษาทั่วไปของนักเรียนของคุณเปนอยางไร มีคนที่อานไมออกเขียนไมไดบาง
ไหม มีระดับประถม มัธยมหรือระดับวิทยาลัยเทาไร

-  คณุมีนักเรียนที่มีปญหาทางการศึกษาไหม ถามี คุณสามารถจะชวยเขาจัดการกับปญหา
เหลานั้นไดอยางไร

วัฒนธรรม
วฒันธรรมมีผลกระทบตอกระบวนการเรียนรู ฉะนั้นครูควรยกตัวอยางที่นักเรียนสามารถจะ

เขาใจไดดวยวัฒนธรรมของเขาเอง
วฒันธรรมมีผลกระทบตอวิธีการคิดของเรา และวิธีที่เรารับรูโลกที่อยูรอบตัวเรา นักเรียน

สามารถเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือบทเรียนนั้นเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของพวกเขา
วัฒนธรรมเปนเครื่องชี้คํ าตอบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน บางวัฒนธรรมก็ไมมีแนวโนมในทาง

อารมณมากเทาใด  แตบางวัฒนธรรมอาจจะมีวิธีตอบสนองของนักเรียนที่มีตอขาวประเสริฐน้ัน พบ
วาวฒันธรรมมีสวนสงผลกระทบไดบอยครั้งทีเดียว

ในบางวัฒนธรรมก็ไมยอมรับที่จะใหผูหญิงสอนผูชาย หรือไมใหผูชายสอนผูหญิง วัฒนธรรม
บางแหงก็ตองการใหครูเปนที่ยอมรับของผูอาวุโสหรือผูนํ าของเผาเสียกอนจึงจะทํ าการสอนได คุณ
จํ าเปนตองปรับแนวการแตงตัวใหเหมาะสมหรือปรับทาทางตางๆ ใหเปนที่ยอมรับและเขากันไดกับ
วัฒนธรรมของเขา

เปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองเขาใจและทํ างานภายในวัฒนธรรมของเขาใหมากที่สุดตราบเทาที่ไม
เปนการขัดกับกฏฝายวิญญาณของคริสเตียน หรือเปนการประนีประนอมแบบยอมความกับสิ่งมลทิน
ซ่ึงอาจขัดกับการเสนอเรื่องราวของขาวประเสริฐ
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  เขาเปนตัวแทนของวัฒนธรรมอะไร
-  วฒันธรรมของเขาจะมีผลตอวิธีการสอนของคุณในดานใดบาง
-  วัฒนธรรมของเขาจะมีผลตอการนํ าบทเรียนของคุณไปใชในชีวิตจริงๆ อยางไรบาง
-  วฒันธรรมของเขาจะมีผลตอการตอบสนองของนักเรียนในดานใดบาง
-  คุณจํ าเปนที่จะตองปรับแผนการสอนหรือทาทางของคุณ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของวัฒน

ธรรมของเขาบางไหม

ความสามารถทางกายภาพ
ความสามารถที่เกี่ยวกับรางกายมีผลกระทบถึงการเรียนรูได ตัวอยางเชน ครูหรือนักเรียนซึ่ง

ไมสามารถไดยิน หรือเห็นชัด จะตองปรับวิธีการสอนเสียใหมดวย
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ยายคนที่มีปญหาทางสายตาและการฟงมาไวขางหนา
-  ตองม่ันใจวาเครื่องชวยสอนประเภทเห็นภาพนั้นใหญพอใหเห็นชัด
-  ถาเปนไปไดหาลามมือสํ าหรับคนที่เปนใบ (ภาษาสัญญาณ) มาใหดวย
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-  คุณอาจจํ าเปนตองจัดหาความชวยเหลือพิเศษสํ าหรับผูเรียนที่มีความพิการทางรางกาย
ดานอ่ืนๆ

-  ใชฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในการวางมือรักษาใหเขา

ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ
ผูฟงของคุณอาจประกอบดวยคนที่ยังไมรูจักพระเจา ผูเชื่อใหม ผูเชื่อที่เจริญเติบโตแลวหรือ

อาจจะปะปนคละกันอยูในชั้นเรียนที่คุณสอน
เปาโลตักเตือนบางคนที่ยังไมพรอมสํ าหรับ “อาหารแข็งซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจา” (ความ

ลํ้ าลึกแหงความจริงฝายวิญญาณ) คนเหลานั้นตองไดรับการเลี้ยงดูดวย “น้ํ านม” แหงพระวจนะของ
พระเจาชนิดที่งายๆ (ความจริงเบื้องบน) กอนที่จะเคลื่อนยายไปเรียนรูเรื่องราวทางพระคัมภีรที่ลึกซึ้ง
กวานั้น ( 1 โครินธ 3:1-2)
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูที่ยังไมรูจักพระเจาหรือเปลา น่ีอาจเปนไปไดจริงๆ สํ าหรับการประชุม
กลางแจงหรือการประกาศแบบที่มีการโฆษณาลวงหนาใหรูกันทั่วทั้งเมือง ถาเชนน้ัน
เร่ืองที่คุณจะพูดใหเขาฟงตองมุงใหกระทบจิตใจของคนที่ยังไมรูจักพระเจา

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อใหมใชไหม  ถาใช  พวกเขาก็ตองการการสอนที่เปนหลักความจริง
ขั้นพ้ืนฐาน

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อแลวใชไหม ซ่ึงขอน้ีอาจเปนจริงสํ าหรับการฟนฟูหรือการประชุม
กลางแจงนัดสํ าคัญๆ เปนพิเศษซึ่งจัดขึ้นสํ าหรับสมาชิกของคริสตจักร อยางไรก็ตาม
โปรดอยาไดเหมาเอาวาทุกคนที่มาฟงเปนผูเชื่อแลว ควรใหโอกาสเสมอสํ าหรับคนที่
ตองการตอนรับองคพระเยซูคริสตไวเปนพระผูชวยใหรอด และผูที่ตองกลับใจใหมดวย

- คณุทราบอะไรบางเกี่ยวกับระดับการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของพวกเขา

เพศ
ผูฟงที่เปนชายลวนหรือหญิงลวน หรือมีปะปนกันอยูทั้งชายและหญิงจะมีผลกระทบตอการ

สอนหรือไม
ตวัอยางเชน บทเรียนทางพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของสามีที่พึงรักภรรยานั้น

ก็นาจะเหมาะสมสํ าหรับใชสอนผูฟงที่เปนชายมากกวาผูฟงที่เปนหญิง
วเิคราะหผูฟงของคุณ

- ผูฟงเปนผูชายลวนหรือไม
- ผูฟงเปนผูหญิงลวนหรือไม
- ผูฟงมีปนกันทั้งชายและหญิงหรือไม



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 8 -109 -

สถานภาพทางการแตงงาน
คูที่แตงงานแลวมักมีปญหาที่แตกตางกันและมีความจํ าเปนมากกวาคนโสด คนที่แตงงาน

แลวและคนที่เปนมาย
คูทีแ่ตงงานแลวและมีลูกก็เผชิญกับสิ่งที่ทาทายไดมากกวาคูที่แตงงานแลวแตไมมีลูก

วเิคราะหผูฟงของคุณ

วเิคราะหผูฟงของคุณเพ่ือจะรูวามีมากเทาไรที่บงชี้วาเปน
- คนโสด
- คนที่แตงงานแลวและมีลูก
- คนที่แตงงานแลวแตไมมีลูก
- คนที่เปนมายและมีลูก
- คนที่เปนมายแตไมมีลูก
- คนทีห่ยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก เปนฝายเลี้ยงดูลูกแตผูเดียว
- คนที่หยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว มีลูก

ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ปรับการสอนของคุณใหเขากับผูฟงสวนใหญซ่ึงถือเปนตัวแทนขางมากของระดับฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม พระเยซูทรงสั่งสอนผูหญิงที่ขางบอน้ํ าอยางแตกตางไปจากคนอื่น (ยอหน 4) ไม
เหมือนกับที่พระองคทรงสั่งสอนนิโคเดมัส (ยอหน 3) หญิงผูน้ันอยูในระดับฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ ากวา
สวนนิโคเดมัสอยูในระดับฐานะที่สูงกวา

เปาโลกลาววาเราจํ าเปนตองพรอมเสมอที่จะปรับการเสนอขาวประเสริฐใหสามารถสื่อความ
หมายของขาวประเสริฐน้ันไดสํ าเร็จ

“ขาพเจายอมเปนคนทุกชนิดตอคนทั้งปวง เพื่อจะชวยเขาใหรอดได
บางโดยทุกวิถีทาง”  1 โครินธ 9:22 (ดูขอ 19-21 ดวย)

วเิคราะหผูฟงของคุณ

- ฐานะทางเศรษฐกิจทั่วไปของเขาอยูในระดับอะไร
พวกเขาอยูในระดับชนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นตํ่ า
พวกเขามีความจํ าเปนทางการเงินมากไหม

- อาชีพของพวกเขามีอะไรบาง นักเรียน ผูรับใช นักธุรกิจ คนงานที่มีรายไดประจํ า คนที่
ปลดเกษียณจากการทํ างานแลว แมบาน  กรรมกร คนวางงาน

- พวกเขาอาศัยอยูที่ไหน ในเมือง ในหมูบาน พ้ืนที่ที่หางไกลจากการติดตอ พ้ืนที่ซ่ึงคน
ยากจนอาศัยอยู พ้ืนที่ของคนที่ระดับสูงอยู หรือระดับกลางอยู พวกเขาเปนคนที่มาจากที่
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อ่ืน (ตองเคลื่อนยายบอยๆ) หรือเปลา พวกเขาเปนคนพเนจรไรญาติขาดที่อยูอาศัยหรือ
เปลา

ความจํ าเปนสวนตัว
เปนความจํ าเปนที่จะตองทราบความจํ าเปนของผูฟง ไมวาจะเปนดานวัตถุ  อารมณ สภาพ

ฝายวิญญาณ จิตใจและรางกาย ที่สํ าคัญก็เพราะการทราบเชนนี้จะเปนผลดีตอการกอใหเกิดความตั้ง
ใจในการเรียน การนํ าบทเรียนไปประยุกตใช และในการเรียกใหมีการตอบสนอง
วเิคราะหผูฟงของคุณ

ตอไปน้ีเปนปญหาและความตองการของมนุษย
• ความตองการฝายวิญญาณ

- ความรอด
- ความมั่นใจในความรอด
- การไดรับการชํ าระ/ความบริสุทธิ์
- การรับบัพติศมาในนํ้ า
- การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การไดรับการรักษาใหหายโรค/การไดรับการปลดปลอย
- ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ  :  ตัวอยางเชน ของประทานฝายวิญญาณตางๆ  ผล

ของพระวิญญาณ  การเรียนรูถึงน้ํ าพระทัยของพระเจาผานทางวิกฤติการณของชีวิต
การรูจักจัดการกับการทดลอง  สงครามฝายวิญญาณ  การอธิษฐาน  การเกิดผลฝาย
วิญญาณ เปนตน

• ความตองการฝายอารมณ
- ความกลัว
- ความโดดเดี่ยว
- ความกดดันและความทอแท
- ความขมขื่น
- การไมใหอภัย
- การคิดถึงแตตนเอง
- ความโกรธ อารมณและปญหาอ่ืนๆ ที่เปนความไมพอใจอยูขางใน
- ความเกลียด
- ความรูสึกผิด
- ความอิจฉา
- การกบฏตอพระเจา

• ความตองการดานการเงิน
- มีรายไดไมเพียงพอกับความจํ าเปนพ้ืนฐานในการครองชีพ
- ตองการมีงานทํ า

• ปญหาทางรางกาย
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- ความปวยไข
- ปญหาเรื่องนํ้ าหนัก
- ปญหาเรื่องทาทาง

• ปญหาพิเศษ
- การหยา
- มีแนวโนมจะฆาตัวตาย
- ความไมถูกตองทางจริยธรรม
- การทํ าแทง
- การใชยาเสพติด
- บุหร่ี
- แอลกอฮอล
- การเกี่ยวพันกับผีหรือใชเวทมนตร
- การมีอคติหรืออุปทานในทางราย
- ถกูผีรบกวน/มีผีเขาสิง
- ความโศกเศรา/การเกี่ยวของกับความตาย
- การนินทา  การบนวา การแชงสาป ถอยคํ าหยาบคายหรือดูหม่ินสถานที่เคารพ
- ลทัธิเทียมเท็จ
- มีนิสัยและความประพฤติไมดี
- การฝกอบรมเด็กๆ

อายุ
เน้ือหาและความยากงายของบทเรียนตองปรับใหเหมาะสมกับอายุของนักเรียน ความตั้งใจ

และความสามารถในการเรียนรูของวัยหนึ่งและอีกวัยหนึ่งทํ าใหเกิดชองวางระหวางวัยขึ้นได
คนทีเ่คยเรียนถึงวิธีที่คนเราจะเติบโตและมีพัฒนาการทางดานจิตใจ ทางดานรางกาย ทาง

ดานสงัคม ตลอดจนทางดานฝายวิญญาณมาแลวจะสามารถพิสูจนวาลักษณะเฉพาะของแตละกลุม
แตละวัยน้ีแตกตางกันอยางไร

ลกัษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเหลานี้เปนแนวทางทั่วๆ ไป ซ่ึงสามารถนํ ามาประยุกตใชไดกับ
นักเรยีนในกลุมวัยบางวัยได อยางไรก็ตามคุณสมบัติบางประการก็อาจแตกตางไปบางจากวัฒนธรรม
ที่ไมเหมือนกัน
อายุ 2-3 ขวบ

ก.  ทางรางกาย

1. มักชอบเลียนแบบ ชอบที่จะชวยเหลือเสมอ
2. ชอบเคลื่อนไหวเสมอชนิดอยูไมสุข ตองการกิจกรรมทั้งทางรางกายและทางจิตใจคือตอง

มีเวลาพักใหเขาเลนบาง
3. มีความอดทนนอย ระบบประสาทยังออนไหวงายอยู
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4. ชอบจับตองถือสิ่งตางๆ กระตือรือลนมากในการไดหยิบฉวยสิ่งของ
5. ชอบเสียงที่มีจังหวะ
6. กลามเนื้อเล็กๆ ยังทํ างานประสานกันไดไมดี กลามเนื้อใหญๆ ก็กํ าลังพัฒนาการใชงาน

อยู
7. ขณะทีพ่วกเขาเลนอยูน้ันก็มีการเรียนรูและเจริญเติบโตพรอมๆ กันไปดวย

ข.  ทางจิตใจ

1. ชอบคิดชอบฝน
2. ตัง้ใจฟงจริงๆ คราวละ 3-4 นาทีเทานั้น
3. ชอบสิ่งที่คุนเคยและกลาวถึงบอยๆ
4. รูคํ าศัพทไมมาก ชอบเรื่องงายๆ
5. เรียนรูผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน การเห็น การไดยิน การสัมผัส การไดกลิ่น การได

ลิ้มรส
6. พักการเลาเรื่องนิทานดวยการรองเพลงงายๆ เปนการผอนคลาย
7. จดจํ ารายละเอียดปลีกยอยไดอยางซึมซับไดหมด
8. บอกอะไรใหฟงก็เชื่อทุกสิ่ง
9. จะเรียนไมไดดีถามีการเคี่ยวเข็ญซ่ึงๆ หนา
10. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเปนสวนตัวอยูเสมอ
11. มีความรูสึกออนไหวงาย คลอยตามอารมณของผูอ่ืนไปดวย

ค. ทางสังคม

1. มักจะขี้อายและมีอาการเขินบาง เวลาอยูตอหนาคนมากๆ จะไมกลาแสดงอะไรที่เคยทํ า
ได

2. มักวาดภาพความกลัวตามความคิดคํ านึงของตนเอง
3. ตองการใหครูสนใจตนเองเปนรายบุคคล
4. ชอบเลนอยูคนเดียว ตองไดรับการเรียนรูใหสามารถเลนกับคนอื่นไดบาง
5. มักเหน็แกตัว ตองไดรับการเรียนรูใหรูจักที่จะแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนดวย
6. ชอบเลนละคร ชอบมีสวนไดแสดงออกเปนตัวหน่ึงตัวใดของละครตามทองเร่ืองบาง
7. เปนนักลอกเลียนแบบตัวฉกาจ
8. ตองการวินัยชนิดที่อยูกับรองกับรอย ไมชอบวินัยที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ
9. มักเบื่อหนายไดงายๆ อารมณเสียถามีการรบกวน
10. อยากประจบประแจงเอาใจพอแมหรือคุณครู
11. ตองการความรัก ความเขาใจ และความมั่นคงปลอดภัยมาก

ง. ทางฝายวิญญาณ

1. รูจักที่จะขอบคุณและทํ าใหพระเจาพอพระทัย รูดีวาพระคัมภีรคือหนังสือของพระเจา รู
ดวยวาโบสถก็เปนบานของพระเจา

2. คดิถงึพระเจาในฐานะที่พระองคเปนบุคคลจริงๆ ที่นารักและรักตัวเขาเองมาก
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3. สามารถเรียนรูจักพระเจาโดยทางธรรมชาติที่พระองคสราง และจากประสบการณงายๆ
ซ่ึงกลาวถึงพระเจา

4. ตองการรับรูและมีความรูสึกวาคุณครูของเขารักเขา และพระเจาก็ทรงรักเขา
5. หากไดรับการสั่งสอนที่ถูกตอง เขาจะมีแตความไววางใจในองคพระผูเปนเจาอยางเต็ม

ขนาดทีเดียว
6. อธษิฐานทันทีที่มีการเราใจใหเขาอธิษฐาน
7. เรียนรูที่จะเปนผูใหเพราะวาเขารักพระเยซู

อายุ 4-5 ขวบ

ก.  ทางฝายรางกาย

1. ดูแลตนเองไดมากขึ้น
2. สวมเสื้อผาเองได
3. ชอบกิจกรรมที่มีการปฏิบัติดวยทาทางของรางกาย
4. พูดคุยเกงขึ้น
5. อาจมีการแสดงอารมณแบบโมโหโทโสบาง
6. กลามเนื้อตางๆ ก็ยังคงกํ าลังพัฒนาอยู
7. มีความอดทนทางรายกายดีขึ้นแตยังไมมาก

ข.  ทางฝายจิตใจ

1. สามารถรับฟงรายการซึ่งไมสลับซับซอนจนเกินไปได
2. มีชวงของการตั้งใจฟงเพ่ิมขึ้นเปนเวลาประมาณ 10 นาที
3. มีจินตนาการดีขึ้น
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับเวลาและระยะทางไดบางเล็กนอย
5. ไดรับการเราใจใหมีความรักและความเห็นใจผูอ่ืนไดงาย
6. มีความสามารถทางจิตใจเพิ่มขึ้น
7. เขาใจความเปนจริง
8. สามารถทองจํ าขอพระคัมภีรสั้นๆ ได
9. พรอมเสมอที่จะพบกับประสบการณที่ตองใชความคิดและความรูสึกใหมๆ

ค.  ทางดานสังคม

1. พรอมที่จะพบกับประสบการณใหมๆ ทางสังคม
2. เกงในการละเลนที่ตองใชทักษะบางประการ
3. มีความสามารถในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดดีขึ้น
4. ชอบเกมสที่มีการละเลนรวมกับผูอ่ืน
5. รักษาวินัยไดดีขึ้น
6. ยังมีตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง จํ าเปนตองฝกอบรมใหเขารูจักที่จะแบงปนใหแกผู

อ่ืนบาง
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7. เจรญิเติบโตขึ้นในมิตรภาพระหวางเพื่อนฝูง
8. สามารถพัฒนาคุณสมบัติของการเปนผูนํ าได
9. ถารักก็จะรักอยางแรงกลาและปรารถนาที่จะเอาอกเอาใจแตผูน้ัน
10. ชอบแสดงออกดวยทาทางหรือชอบแสดงเปนตัวละครตามทองเร่ือง

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. สามารถนมัสการองคพระผูเปนเจาอยางสุดจิตสุดใจและจริงจัง สามารถไดรับการจูงใจให
ซาบซึ้งในพระเจาผานทางธรรมชาติอันมหัศจรรยที่พระองคทรงสราง

2. รูจักอธิษฐานกราบทูลตอพระเจาดวยวิธีการสวนตัว
3. เขาใจวาพระเจารักและหวงใยในตัวเขา
4. รูวาการจงใจไมเชื่อฟงเปนบาป
5. สามารถเรียนถึงความเปนจริงแหงการทรงสถิตอยูของพระเจา การเกี่ยวของของพระ

องค การทรงนํ า การจัดเตรียมของพระองคและสติปญญาที่มาจากเบื้องบน
6. มีความไววางใจตามธรรมชาติก็จริง แตเด็กๆ ตองไดรับการสั่งสอนใหไววางใจและเชื่อ

ฟงองคพระผูเปนเจา
อายุ 6-8 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. อัตราการเจริญเติบโตเริ่มชาลง
2. มีพลังงานซึ่งสามารถนํ าออกใชไดฉับพลัน
3. เบื่อหนายไดงายๆ
4. ตองการกิจกรรมที่ไมซ้ํ ารูปแบบกัน
5. จํ าเปนตองสอนใหเด็กๆ เรียนรูวาเม่ือเริ่มตนทํ าสิ่งใดไปแลว เขาควรจะกระทํ าใหสํ าเร็จ

เปนอยางๆ ดวย
6. ชอบขันอาสาหยิบถือหรือแบกหามสิ่งของ

ข.  ทางดานจิตใจ

1. ตืน่เตนงายและมีความเห็นใจผูอ่ืนงาย
2. ชอบไดรับความรักเปนพิเศษและชอบใหมีการแนะแนวแกเขาเปนพิเศษดวย
3. มีจินตนาการกวางไกลและมีเหตุผลมากขึ้น
4. เรียนรูผานทางระบบประสาทสัมผัสตางๆ ทางประสบการณและถอยคํ า
5. ชอบเรื่องราวในพระคัมภีรที่แสดงใหเห็นฤทธานุภาพของพระเจา
6. ชอบใหมีการแกปญหาทางจิตใจดวยการปลอบประโลมใจดวยคํ าพูดที่เขาใจเขา
7. เรียนรูที่จะเปนผูเลือกดวยตนเอง
8. ทองจํ าถอยคํ าไดงายกวาใหใชความคิด
9. เร่ิมตนที่จะซาบซึ้งในภูมิหลังของวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร

ค.  ทางดานสังคม
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1. เติบโตขึ้นภายใตคํ าชมเชยเมื่อเขาทํ าสิ่งที่ถูกตอง
2. ตองการการฝกอบรมที่พร่ังพรอมไปดวยความชวยเหลือ ความใจดีมีเมตตา การทํ างาน

รวมกัน การไมเห็นแกตัว การพิจารณาอยางรอบคอบ
3. มีการลอกเลียนแบบจากผูใหญและตองการใหผูใหญยอมรับในตัวเขา
4. สนกุสนานไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กๆ อายุในวัยเดียวกันกับเขา
5. บางครั้งก็เกิดมีการพยศขึ้นมา มีการกุเรื่องไมจริงชนิดเปนตุเปนตะ
6. ชอบกิจกรรมที่ทํ าเปนกลุมแบบไมตองมีการประกวดประขันกันมากนัก
7. รูจักเลือกคบเพื่อน แตมักเปลี่ยนเพ่ือนที่สนิทที่สุดอยูบอยๆ

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. ไดประโยชนจากการสังเกตตัวอยางจากผูที่มีการเติบโตทางฝายวิญญาณ
2. สามารถที่จะรูซ้ึงและตระหนักถึงความรักของพระเจาและการยกโทษบาปของพระองค
3. เรียนรูที่จะเคารพนับถือโดยดูจากคํ าสั่งสอนของครูและตัวอยางที่ครูทํ าซึ่งสอดคลองกัน

กับคํ าสอน
4. บอยมากที่เด็กในวัยน้ีพรอมที่จะตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเขา
5. เรียนรูที่จะอธิษฐานและมีชีวิตอยูเพ่ือพระเยซูคริสตได
6. แกปญหาดวยการเปดพระคัมภีรเพ่ือเขาเฝาและหาคํ าตอบจากพระวจนะพระเจาได
7. จํ าเปนตองไดรับการสั่งสอนใหรีบสารภาพบาปอยางฉับพลัน
8. อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับความตาย
9. ชอบแสดงและมักจะเปนเรื่องเก่ียวกับมิชชั่นนารี

อายุ 9-11 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. เปนระยะที่ชวงชีวิตมีสภาวะทางสุขภาพดีที่สุด
2. กระฉบักระเฉงคลองแคลววองไวและราเริงเต็มที่
3. เติบโตขึ้นอยางอิสระเสรี
4. ไมคอยจะเปนระเบียบเรียบรอยนัก
5. ชอบกิจกรรมกลางแจง
6. เตบิโตขึ้นอยางพอเหมาะพอควร (คอยเปนคอยไป)

ข.ทางดานจิตใจ

1. สามารถใชพระคัมภีรเพ่ือหาขออางอิงและใชเปนทางคลี่คลายปญหาได รูจักใชแผนที่
และใชพจนานุกรมเปนแลว

2. มีความสามารถในการจํ าดีมาก มีไหวพริบวองไว รูจักที่จะวิจารณงานของตนเอง
3. พัฒนาความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาและยุคสมัยไดดีขึ้น
4. สนใจในปญหาตางๆ
5. กระหายใครรูขอมูลและรายละเอียด และกระตือรือลนเสมอ
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6. มีความสนใจในหลายสิ่งหลายอยาง สามารถแตงบทกวีและแตเรื่องได
7. มีความคดิสรางสรรคถาคุณยอมเสียเวลาใหเขา ใหความสนใจแกเขาและเขาใจเขา
8. ชอบตรวจสอบความเจริญกาวหนาของตัวเอง
9. มีความสนใจในธรรมชาติและรูจักหนุนใจผูอ่ืน
10. มีพลังในการเอาใจจดจอตอสิ่งตางๆ ไดนานขึ้น

ค.  ทางดานสังคม

1. สามารถรับการกระตุนและมีกํ าลังใจที่จะปรับตัวใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได
2. สนใจในความยุติธรรม
3. ชอบท่ีจะมีสวนรวมในชั้นเรียน
4. ชอบมีเพ่ือนเปนเพศเดียวกับตนเองมากกวา ไมชอบเพศตรงขาม
5. มีความจงรักภักดีตอกลุมที่ตนเองสังกัดอยู
6. ชื่นชมยินดีในตัวผูนํ า
7. ควรไดรับการสั่งสอนใหรูจักเคารพในเรื่องสิทธิอํ านาจ
8. มีความเหนียมอายนอยกวาเม่ือตอนอายุนอยกวานี้

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. พรอมที่จะรับความรอด
2. ตอบสนองตอการสอนเรื่องการเจริญเติบโตในพระคริสต
3. สามารถเขาใจในความจริงเกี่ยวกับคํ าสอน
4. ตองการคํ าหนุนใจเกี่ยวกับการเสียสละในชีวิตประจํ าวัน
5. มีความสนใจในตัวบุคคลอยางมีชีวิตชีวา
6. สนใจในการชนะจิตใจบุคคลในครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน

อายุ 12-14 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. เจรญิเตบิโตอยางรวดเร็วและไมเทากันแลวแตบุคคลเปนรายๆ ไป
2. เด็กผูหญิงมีแนวโนมที่จะเปนผูใหญเร็วกวาผูชาย
3. รู สึกอึดอัดเขินอายกับความงุ มงามเน่ืองดวยความเจริญเติบโตทางรายกายที่ยังไม

สมบูรณ
4. มักโหมกํ าลังเต็มที่ไมวาจะเลนอะไรและออนเพลียงาย
5. เปนชวงอายุที่มักประสบกับความกดดันและความยุงยากมากที่สุดในชีวิต

ข.  ทางดานจิตใจ

1. มีความคิดที่แหลมคม มีความสามารถจดจํ าไดดีเยี่ยมหากไดรับการเราใหสนใจในสิ่งน้ัน
2. มีอารมณขบขันชัดเจนมาก
3. ชอบเพอฝน มักวาดภาพตนเองเปนวีรบุรุษหรือวีรสตรี
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4. มีการตอบรับทางอารมณมากยิ่งกวาวัยใดๆ
5. ตองการเปนผูตัดสินใจในชีวิตของตนเอง
6. มีอารมณออนไหวงาย เปดเผย มีอารมณรุนแรงสูงสุดตอทุกๆ เรื่อง มักวิพากษวิจารณ

อยูเสมอ มักดื้อร้ันเปนกบฏไดงาย
ค.  ทางดานสังคม

1. อาจจะมอบหมายความจงรักภักดีใหผูอ่ืนที่เขาชื่นชมอยางจริงจังไดงายๆ หันเหจากที่
เคยจงรักภักดีบุคคลในบานไปยังโรงเรียน อาจเปนคุณครูหรือใครก็ได

2. ชอบสนใจที่จะติดตามคนหมูมากไป
3. หิวกระหายหา “ประสบการณ” ที่เห็นไดชัดคือชอบทํ าตัวเดนไมเหมือนใคร
4. กลัววาใครจะมองวาเขายังเด็กอยู พยายามทํ าทุกสิ่งที่ผูใหญเขาทํ ากัน
5. เร่ิมสนใจในเพื่อนตางเพศ
6. กระหายใครจะเปนคนสํ าคัญ อยากจะเอาชนะเพื่อน อยากเปนหนึ่งของแกงใดแกงหน่ึง

(แกง = กลุม หมู พวก ของคนที่บางสิ่งคลายๆ กัน – ผูแปล)

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. จับตาดูวัยรุนที่โตกวาเพื่อลอกเลียนความเปนผูนํ า
2. อยูในวัยที่สงสัยและอยากรูจนมีแตคํ าถามมากมายในใจ
3. ตองรับรูถึงความจํ าเปนเรื่องความรอดและตองมีความมั่นใจในความรอดนั้น
4. ตองการการแนะแนว

อายุ 15-18 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. พนจากความเงอะงะของวัยรุนในดานรางกาย
2. กํ าลังสรางนิสัยและรูปแบบทางกายภาพใหม่ันคงขึ้น
3. เอาใจใสตอบุคลิกภาพสวนตัวในการปรากฏกาย
4. เปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขาม

ข.  ทางดานจิตใจ

1. รูจักพัฒนาอํ านาจการใชเหตุผลไดดีขึ้น
2. จดจํ าสิ่งที่เปนความคิดเห็นไดมากกวาคํ าพูด
3. มีความคิดฝนที่ดีเลิศแบบอุดมคติและเปนไปในแนวสรางสรรค
4. สามารถควบคุมจินตนาการดวยเหตุผลและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ

ค.  ทางดานสังคม

1. ชอบการบริหารและอยากเปนผูมีความรับผิดชอบแบบผูนํ า
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2. ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม
3. ตองการเปนที่ยอมรับของคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกัน
4. สงสัยเหลือเกินวาอนาคตจะเปนอยางไร
5. มีความปรารถนาอันแรงกลาเพิ่มขึ้นที่จะชวยเหลือผูอ่ืน
6. พยายามดิ้นรนที่จะควบคุมอารมณของตนเอง
7. เสาะหาสิ่งตื่นเตนระทึกใจ
8. มีแนวโนมที่จะอารมณเสียไดงายๆ
9. ตอตานสิทธิอํ านาจ
10. ใฝหาความปลอดภัยม่ันคง

ง.  ดานจิตวิญญาณ

1. มักจะมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในเรื่องฝายวิญญาณ
2. ตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งยั่วยุทางอารมณ
3. ตองการความเปนคริสเตียนสวนตัวซ่ึง “ใชการได” จริงๆ

ผูใหญ
ก.  ทางฝายรางกาย

รางกายของผูใหญน้ันเติบโตเต็มที่ทั้งขนาดและสวนสูง มีความสามารถทางรางกายที่จะ
น่ังน่ิงๆ ไดยาวนานกวาเด็กที่ยังเล็ก

ผูใหญมีอายุสูงขึ้นอาจตองตอสูกับปญหาสุขภาพมากกวาผูใหญที่อายุนอยกวา  ผูใหญ
อาจกงัวลเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฎทางกายภาพและความสามารถ หากเขาไมไดปรับตัวใหเขากับ
สภาพปกติของวัฒนธรรมที่เขาอยู

ข.  ทางดานจิตใจ

ความสามารถทางจิตใจ ทาที และคุณคาไดรับการปลูกฝงอยางดีแลว  เพราะผูใหญเปน
วยัทีต่ัง้ม่ันคงในวิถีชีวิตของเขามากกวา และเปนการยากมากที่จะใหผูใหญเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือทาที โดยทั่วไปแลวในขณะที่อายุเพ่ิมขึ้นน้ันผูใหญดูเหมือนวาการที่จะเรียนรูสิ่งใหมน้ันยาก
กวาวัยอ่ืน

ขอบเขตของการตั้งใจของผูใหญมีมากกวาของเด็ก ผูใหญสามารถเรียนบทเรียนที่ยาก
ขึน้และเขาถึงประเด็นที่แตกตางกันไดมากขึ้นดวย

ผูใหญสวนมากที่สุดมักมีความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมเปนอยางดี
สวนมากแลวผูใหญชอบการเรียนรูความคิดไดดีกวาการทองจํ าขอเท็จจริง

ค.  ทางดานสังคม

ปกติผู ใหญสวนมากไดตั้งรกรากอยูในสังคมและเศรษฐกิจในระดับใดระดับหน่ึงแลว 
เพ่ือนสวนใหญของพวกเขาตามปกติก็จะมีระดับเดียวกันกับเขา ก็มีบางที่บางคนกํ าลังตะเกียก
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ตะกายทีจ่ะปรับปรุงตนเองใหกาวไปสูสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นไปอีก  แตสวนมาก
กไ็ดเลือกแลวหรือตั้งใจจะเลือกคบหาสมาคมกับเพ่ือนในระดับที่เขาพอใจในไมชานี้

ง.  ทางฝายวิญญาณ

ผูใหญตองการการแนะแนวฝายวิญญาณในการตัดสินใจครั้งใหญและสํ าคัญ ตัวอยางเชน
การแตงงาน การรับใช การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และการเลือกอาชีพ เปนตน  พวกเขา
ตองการการแนะแนวในการเลือกคูครองและดานความสัมพันธในครอบครัว

ผูเชื่อทั้งหลายก็ตองการคํ าแนะนํ าขั้นตอไปในการเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ 
เพ่ือที่จะมีสวนรวมในงานรับใชของคริสตจักรอยางกระตือรือลน  ฉะน้ันพวกเขาจํ าเปนที่จะตอง
คนใหพบของประทานฝายวิญญาณและรูจักที่จะใชดวย

ฝายผูที่ไมเชื่อก็จํ าเปนที่จะตองไดยินพระกิตติคุณและไดรับการนํ าพาใหมาถึงความรอด

ปญหาทางวินัย
เม่ือทํ างานกับเด็กๆ บางครั้งคุณอาจประสบกับปญหาทางวินัย เด็กที่มีปญหาทางวินัยเขา

อาจปฏิเสธที่จะยอมฟง ไมเชื่อฟง กอใหเกิดการแตกแยกยุงเหยิงและชอบรบกวนผูอ่ืน

ตอไปน้ีเปนแผนภูมิที่จะชวยคุณใหจัดการกับปญหาทางวินัยธรรมดาๆ ได

เม่ือนักเรียนกระทํ าตัวเชนนี้ น่ีคือสิ่งที่คุณสามารถจะแกไข

เป
นแ

บบ
อย

าง
ที่ดี

ยก
ตัว

อย
าง
ที่ดี

ให
ดู

ให
รา
งว
ัลสํ

 าห
รับ

กา
รป

ระ
พฤ

ติ
ตน

ดี

พดู
คุย

กับ
นัก

เรีย
นเ
ปน

สว
นต

ัว

ให
คว

าม
สน

ใจ
นัก

เรีย
นค

นน
ั้น

เป
นพ

ิเศ
ษ

ให
นัก

เรี
ยน

รูว
าค

รูค
าด

หว
ัง

อะ
ไร
ใน
ตัว

เข
าไ
วบ

าง

ปรั
บป

รุง
บท

เรีย
นใ

หเ
ปน

ที่น
า

สน
ใจ
ยิ่ง
ขึ้น

ขอ
รอ

งใ
หน

ักเ
รีย

นท
ี่ดีย

อม
มา

เป
นเ
พื่อ

นแ
กเ
ขา

สืบ
หา

ขอ
มูล

จา
กภู

มิห
ลัง

ขอ
ง

เข
า

มอ
บค

วา
มรั

บผิ
ดช

อบ
ให

นัก
เรีย

นม
าก
ขึ้น

แน
ะน

ํ าโค
รง
กา
รข
อง
ชั้น

เรีย
น

อธิ
ษฐ

าน
เผ
ื่อเข

า

เขาเรียนไมสมํ่ าเสมอ X X X X X

ไมตั้งใจเรียน X X X X X

เรียนไดชา X X X X X

ขีอ้ายมากเกินไป X X X X X
ชอบที่จะ “แสดงออกมาก
เกินไป” X X X
แสดงกริยาวาไมถูกกันกับ
เพือ่น มักเปนปฏิปกษตอ
คนอื่น

X X X
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พยายามวางอํ านาจเพื่อกด
ขี่ผูอื่น X X X X
หงอยเหงาและเฉ่ือยชาเสมอ

X X X X X X

ขาดความเคารพ X X X X X
ไมมารวมนมัสการที่คริสต
จักร X X X X X X X
ดูเหมือนจะมีความกาวราว
มากเกินไป X X X X

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 8

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. “วเิคราะหผูฟง” หมายความวาอยางไร?
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3. ทํ าไมการวิเคราะหผูฟงจึงสํ าคัญ

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. สรปุขั้นตอนในการวิเคราะหผูฟง

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. เลอืกกลุมวัยที่คุณไดสอนไปแลว หรือวางโครงการที่จะสอนทบทวนบุคลิกลกัษณะเฉพาะของ
กลุมวยัทีค่ณุเลือกตามที่กลาวไวในบทเรียนนี้ เขียนสรุปเกี่ยวกับนักเรียนในกลุมวัยน้ี

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

6. เลือกปญหาทางดานวินัยจากที่มีอยูในรายการของแผนภูมิในหนา 118   เขียนสรุปถึงวิธีที่
คุณจะจัดการกับปญหานี้
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. “แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทยัในคนเหลานั้น

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ าเปนที่จะมีพยานในเรื่อง
มนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”  ยอหน 2:24-25

2. “ผูฟง” คือ กลุมของคนที่คุณจะสอน

“วเิคราะห” บางสิ่งบางอยางก็คือเพ่ือที่จะศึกษาถึงรายละเอียดเพื่อที่จะตรวจสอบอยางรอบ
คอบถงึลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ัน เพ่ือที่จะศึกษาสวนตางๆ ของสิ่งน้ันทั้งหมด

“วเิคราะหผูฟง” หมายถึง ศึกษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของคนในกลุมที่คุณจะสอนเขา

3. การวิเคราะหผูฟงมีความสํ าคัญเพราะวามีหลายสิ่งที่มีผลตอการเรียนรู เชนภาษา การศึกษา
วฒันธรรม ความสามารถทางรางกาย ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ สถานภาพทางการ
แตงงาน สังคมและระดับเศรษฐกิจ ความตองการสวนบุคคลและอายุ เปนตน
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4. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา 104-105

5. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับที่ใหไวในกลุมอายุที่คุณเลือกที่จะเขียนถึง

6. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าแนะนํ าที่ใหไวสํ าหรับการจัดการกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ซ่ึงคุณไดเลือกไว

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง

1. พระเยซูทรงมีอัครสาวกถึง 12 คน จงใชความชํ านาญที่คุณไดเรียนรูในบทนี้ เพ่ือวิเคราะหผู
ฟงกลุมน้ี คุณจะพบรายละเอียดของอัครสาวกทั้ง 12 ใน มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน และ
หนังสือกิจการของอัครทูต

2. วเิคราะหผูฟงที่คุณวางแผนที่จะสอน

3. ศกึษาบทเรียนซึ่งพระเยซูทรงสอนไวแกนิโคเดมัส ใน ยอหน 3  และแกหญิงที่บอน้ํ าในยอห
น 4 ฝายหนึ่งเปนคนชั้นสูงและมีเชาวปญญา อีกฝายหนึ่งเปนคนชั้นตํ่ า วิธีการสอนที่พระ
องคทรงใชตางกันอยางไร เน้ือหาสาระของบทเรียนตางกันอยางไร  มีอะไรบางที่คลายคลึง
กัน
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บทที่ 9
การกํ าหนดวัตถุประสงค

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปน้ี
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วัตถุประสงค”
- อธิบายความสํ าคัญของวัตถุประสงคในการสอน
- เขยีนวัตถุประสงค
- ใชรายการตรวจสอบเพื่อประเมินผลวัตถุประสงคน้ัน
- อธบิายความสํ าคัญระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
- บอกเปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก

คนใหมีสติปญญาทุกอยาง เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต” โคโลสี 1:28

คํ านํ า

คุณไดเรียนรูแลววาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณที่แทจริงน้ันมิไดวัดกันจากสิ่งที่นักเรียน
ไดยินมา แตวัดจากสิ่งที่ไดยินแลวมาปฏิบัติจริงๆ

ในบทนี้คุณจะไดเรียนรูวิธีที่จะกํ าหนดวัตถุประสงคซ่ึงจะชวยคุณใหบงชี้ไดวานักเรียนของ
คณุเขาใจอยางแทจริงหรือไมก็ตรงที่พวกเขากํ าลังประพฤติตามสิ่งที่เขาไดเรียนรูไปแลวหรือเปลา
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วัตถุประสงค

วัตถุประสงคคือความมุงหมายหรือบั้นปลายของการกระทํ า น่ันก็คือจุดประสงค เปาหมาย
หรือความปรารถนาที่ตองแสดงออกมาเพื่อใหสํ าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไว

เม่ือครูกํ าหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนของครูทราบ
สิ่งเหลานี้จะบอกไวเปนวลีซ่ึงบรรยายถึงสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบแลว

บทเรียนที่คุณกํ าลังศึกษาอยูในปจจุบันตองมีวัตถุประสงค จงยอนกลับไปดูที่ตอนขึ้นตนของ
บทเรยีน และทบทวนวัตถุประสงคเหลานี้

ความสํ าคัญของวัตถุประสงค

วัตถุประสงคมีความสํ าคัญมากเพราะวา
1. เปนสิ่งที่นํ าทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดํ าเนินการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ คุณรูแนนอนวาคุณตองการอะไรเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ
ประสงคในแตละบทเรียน เพ่ือคุณจะสามารถอธิษฐาน วางแผน สอนและเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรูไดตามนั้น

2. เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน คุณสามารถที่จะบอกไดหากนัก
เรียนไดเรียนรูอยางแทจริงในสิ่งที่คุณตองการที่จะสอนพวกเขา

3. เปนสิง่ที่จะชวยปรับปรุงการสอนของคุณ เพราะวาคุณสามารถวัดความมีประสิทธิภาพในการ
สอนของคุณดวย คุณสามารถบอกไดวาเม่ือใดคุณพลาดและเมื่อใดคุณประสบความสํ าเร็จ
คุณสามารถเรียนรูไดจากทั้งความผิดพลาด และจากความสํ าเร็จเพ่ือจะปรับปรุงการสอนของ
คุณตอไป

4. เปนสิง่ทีจ่ะชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัติได แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระวจนะ
ของพระเจาเทานั้น หากคุณตองการวัตถุประสงคและสื่อความหมายใหนักเรียนทราบอยาง
ชดัเจนแลว กอนที่คุณจะเร่ิมตนสอนพวกเขายอมจะทราบถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจากเขา
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วิธีที่จะเขียนวัตถุประสงค
กํ าหนดวัตถุประสงคในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได

บอกอยางเฉพาะเจาะจงลงไปวาคุณตองการที่จะใหพวกเขาสามารถที่จะทํ าอะไรไดบาง
ตอไปน้ีคือวัตถุประสงคที่กํ าหนดในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนสามารถที่จะอธิบาย ยอหน 3:16 ได”

น่ีคือวัตถุประสงคที่กํ าหนดไวอยางไมถูกตอง
“ฉนัจะสอน ยอหน 3:16 แกนักเรียน”

วตัถุประสงคตวัอยางแรกนัน้กํ าหนดไดอยางถูกตองแลว เพราะวาเปนวัตถุประสงคที่บอกถึง
สิ่งซ่ึงคุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกระทํ าสิ่งใดไดเม่ือจบบทเรียนแลว คุณสามารถบงชี้
วานกัเรียนไดเรียนบทเรียนไปแลวอยางถูกตองสมบูรณแคไหนก็โดยการถามเพื่อใหเขาอธิบาย ยอห
น 3:16 ใหคุณฟง

ตัวอยางที่สอง เปนวัตถุประสงคที่ไมถูกตอง เพราะเปนการกํ าหนดสิ่งซ่ึงคุณเองเปนผูกระทํ า
มากกวาสิ่งซ่ึงคุณตองการใหนักเรียนสามารถที่จะกระทํ า วัตถุประสงคที่สองนี้ไมมีทางบงชี้ไดเลยวา
คณุสามารถที่จะรูไดอยางไรวาคุณไดสอนพวกเขาอยางถูกตองสมบูรณแลว

จงขึ้นตนวัตถุประสงคแตละขอดวยคํ ากริยา
กริยา คือ คํ าที่แสดงการกระทํ าซึ่งบอกวาสิ่งที่ปรากฏออกมาควรเปนอยางไร
จงใชประโยคแรกเพื่อเปดฉากการกํ าหนดวัตถุประสงคเชนนี้

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”

จากนั้นก็เขียนรายการของวัตถุประสงคลงไป เริ่มตนทีละหัวขอดวยคํ ากริยา ในภาค “เพ่ือ
ศกึษาตอไป” ของบทนี้จะมีรายการของคํ ากริยาซึ่งจะชวยคุณในการบอกวัตถุประสงค

ตอไปน้ีคือตัวอยางของวัตถุประสงคที่ขึ้นตนดวยคํ ากริยา
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลว นักเรียนสามารถที่จะอธิบายแผนการของ

ความรอด”

“อธิบาย”  คือ  คํ าที่แสดงการกระทํ า คํ านี้บอกถึงสิ่งที่คุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ที่จะทํ าซึ่งเปนผลที่ไดจากบทเรียน
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บอกวัตถุประสงคแตละอันทีละอยาง
บอกแตเพียงสิ่งที่ไดจากการเรียนเพียงอยางเดียวตอวัตถุประสงคหน่ึงๆ
ตอไปน้ีคือตัวอยางบางชนิด

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”
ถูก  :  ยกขอพระคัมภีร  ยอหน 3:16  มาอาง
ผิด  :  ยกและอธิบาย   ยอหน 3:16

ถาคุณตองการใหเขาอธิบายดวย  คณุควรบอกวัตถุประสงค 2 อยางแยกกันดังน้ี
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนจะสามารถที่จะ....”
ยก ยอหน 3:16 มาอาง

อธิบาย  ยอหน 3:16
บอกวัตถุประสงคเปนลํ าดับขั้นตอน

แตละวัตถุประสงคควรจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่นํ าหนาไปกอน และ/หรือสิ่งที่ตามมาขางหลัง ตัว
อยางเชน  “ยก  ยอหน 3:16  มาอาง”  เปนวัตถุประสงคที่ดีที่ควรเขียนรายการไวกอน  “อธิบาย
ยอหน 3:16”  เพราะนักเรียนจะตองรูจักกอนจึงจะสามารถอธิบายได
บอกวัตถุประสงคแตละขอในแงของพฤติกรรมซึ่งคุณสามารถสังเกตเห็นได

ตอไปน้ีเปนตัวอยางบางชนิด
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนจะ...”

ถูก  :  อธิบาย ยอหน 3:16
ผิด  :  เขาใจ ยอหน 3:16
ถานักเรียนสามารถอธิบาย ยอหน 3:16  คณุจะรูวาเขาเขาใจความหมายดวย
ถาวัตถุประสงคของคุณบอกให “เขาใจ ยอหน 3:16” ขอน้ีถือวาไมสามารถวัดผลได เพราะไม

ไดบอกวานักเรียนจะทํ าอะไรได  เพ่ือที่คุณจะสามารถรูวาคุณไดสํ าเร็จวัตถุประสงคแลว
ทํ าใหวัตถุประสงคแตละขอบรรลุผลสํ าเร็จ

ถาคณุตั้งวัตถุประสงคซ่ึงยากเกินไป นักเรียนจะเกิดความทอใจ

รายการสํ าหรับตรวจสอบ

จงใชใบรายการสํ าหรับตรวจสอบนี้ซ่ึงเปนคํ าถามเพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุประสงคที่คุณเขียน
ไวใหนักเรียนของคุณ
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1. เขยีนไวในแงของสิ่งที่นักเรียนจะประพฤติตามหรือไม  บอกถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจาก
นักเรียนมากกวาบอกสิ่งที่คุณจะทํ า

2. สามารถสังเกตเห็นไดไหม ไดเขียนวัตถุประสงคไวในแงของความประพฤติซ่ึงคุณ
สามารถสังเกตเพื่อที่จะเห็นวาคุณไดบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว

3. ชีเ้ฉพาะเจาะจงไหม อธิบายไดชัดเจนและชี้เฉพาะเจาะจงในสิ่งซ่ึงคุณคาดหวังวานัก
เรียนจะทํ าไดไหม

4. บอกวัตถุประสงคทีละอยางหรือไม  มีผลจากการเรียนรูเพียงประการเดียวตอวัตถุ
ประสงคหน่ึงหรือไม

5. เปนไปตามลํ าดับกอนหนาหลังแลวหรือยัง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคที่
เขียนไวกอนหรือไม

5. สอดคลองกับพระคัมภีรหรือเปลา  ตองแนใจวาไมยากเกินไปที่จะใหนักเรียนทํ าไดสํ าเร็จ

วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงและทั่วๆ ไป

คณุควรตั้งทั้งวัตถุประสงคทั่วไปและที่ชี้เฉพาะสํ าหรับนักเรียนของคุณ

วัตถุประสงคทั่วไป
วตัถุประสงคทั่วไปคือ เปาหมายซึ่งมักนํ ามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วไป เปนวัตถุ

ประสงคที่นักเรียนทั้งหลายควรกระทํ าไดสํ าเร็จในระยะเวลาที่กํ าหนดให
ตอไปน้ีเปนวัตถุประสงคทั่วไปบางประการที่ควรใชเปนเปาหมายเบื้องตนสํ าหรับครูแตละคน 

วตัถปุระสงคเหลานี้ตั้งไวในแงของความประพฤติที่คุณสามารถสังเกตเห็นได
ตามที่ผลของบทเรียนที่ 1 สอนไววา นักเรียนจะ

ตอบสนองตอพระกิตติคุณ
วตัถปุระสงคน้ีสามารถสังเกตเห็นไดงายคือดูวานักเรียนกลับใจและหันหลังจากบาปหรือไม

รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ครคูวรชวยเหลือนักเรียนแตละคนในการนํ าเขาเขาสูประสบการณน้ี เครื่องหมายในการพูด

ภาษาแปลกๆ และพลังอํ านาจที่เห็นไดชัดที่จะเปนพยานสามารถสังเกตเห็นได ถาเปาหมายนี้บรรลุ
ผลสํ าเร็จ
รับบัพติศมาในนํ้ า

นักเรียนคนที่ไดบังเกิดใหมอีกครั้งควรไดรับการหนุนใจใหติดตามพระเยซูในการประกาศ
ความเชื่อของเขาตอหนาสาธารณชน
สํ าแดงผลของพระวิญญาณ

วัตถุประสงคสํ าคัญของการสอนก็เพ่ือการพัฒนานักเรียนใหเปนเหมือนกับพระลักษณะของ
พระครสิต ซ่ึงสิ่งน้ีหมายความรวมไปถึงผลของพระวิญญาณซึ่งมีรายการบันทึกไวในกาลาเทีย 5:22-
23
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และยังหมายความรวมไปถึงการพัฒนาแบบอยางของชีวิตของผูที่อยูในอาณาจักรสวรรคซ่ึงมี
รากฐานอยูบนหลักคํ าสอนที่พระเยซูคริสตทรงสอนไว  และยังมีความหมายกวางไปจนถึงหลักคํ า
สอนในจดหมายฝากตางๆ ในพระคัมภีรใหมดวย

คนพบของประทานฝายวิญญาณ
พระคัมภีรเปดเผยวาผูเชื่อแตละคนนั้นอยางนอยที่สุดจะมีของประทานฝายวิญญาณคนละ

หน่ึงอยาง น่ันคือความรับผิดชอบของครูคริสเตียนที่จะตองใหความชวยเหลือนักเรียน ที่จะคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณนั้นใหจงได
ใชของประทานฝายวิญญาณ

เพียงแตคนพบของประทานฝายวิญญาณเทานั้น ยังไมเปนการเพียงพอ นักเรียนจะตองได
รับการหนุนใจเพื่อที่จะใชของประทานเหลานั้นในงานการรับใชดวย
เพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ

วัฏจักรของการสอนจะยังไมสมบูรณจนกวานักเรียนจะไดรับการสอนใหรูจักวิธีการเพิ่มผล
ผลิต ดู ทิโมธี 2:2
ตองผูกพันกับการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว

การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัวถือวาเปนสิ่งสํ าคัญมาก วิธี
ทีค่ณุสอนพระคัมภีรควรเปนแบบที่ชวยกระตุน และหนุนใจนักเรียนใหเขารูจักที่จะศึกษาพระคัมภีร
ดวยตนเอง

สถาบนัฮารเวสไทม มีหลักสูตรชื่อ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ซ่ึงสามารถชวย
เหลอืคณุในการสอนนักเรียนดวยวิธีการสอนที่แตกตางกันในการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว
ใชอุปกรณชวยในการคนควาทางพระคัมภีร

ถาคุณมีอุปกรณคนควาทางพระคัมภีรที่จะนํ าไปสูความรูที่ลึกซึ้งทางเหตุผลและขอเท็จจริง 
เชน พจนานุกรม พจนานุกรมวาดวยศัพทสัมพันธ เปนตน  นักเรียนควรไดรับการสอนใหรูจักวิธีที่จะ
ใชอุปกรณเหลานี้ดวย

หลกัสตูรของสถาบันฮารเวสไทมฯ เรื่อง “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”  จะชวย
คณุในการสอนนักเรียนถึงวิธีที่จะใชอุปกรณเชนนั้น
อธิษฐานเปนประจํ าและอยางสมํ่ าเสมอจริงๆ

นักเรียนควรไดรับการสั่งสอนถึงวิธีที่จะอธิษฐานเปนประจํ าและอยางสมํ่ าเสมอจริงๆ ทั้งเปน
การสวนตัวและตอหนาสาธารณชน
มสีวนรวมสามัคคีธรรมกับสมาชิกในคริสตจักร

นักเรยีนควรกลายเปนสมาชิกที่เขมแข็งของการสามัคคีธรรมภายในคริสตจักรทองถิ่นดวย
วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
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วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงก็คือสิ่งที่คุณตั้งไวสํ าหรับบทเรียนแตละบทที่คุณวางโครงการที่
จะสอน วัตถุประสงคเหลานี้จะมีสาระสํ าคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบท ซ่ึงจะชี้เฉพาะเปนบทๆ ไป
และยอมมีขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ

จงทบทวนดูวัตถุประสงคตางๆ ที่บอกไวตั้งแตตอนตนของบทเรียน
ในคูมือน้ี โปรดสังเกตวาวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงนั้นแตกตางกันในแตละบทอยางไร

และมีสาระสํ าคัญขึ้นอยูกับเน้ือหาของบทนั้นๆ อยางไรบาง

เปาหมายสุดทาย

พระคัมภีรเปดเผยถึงเปาหมายสุดทายซึ่งเปนวัตถุประสงคทายสุดของการสอนพระคัมภีรทั้ง
สิ้นไวดังน้ี

“พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต”  โคโลสี 1:28

เปาหมายสุดทายของการสอนและการเทศนาก็คือเพ่ือที่จะตระเตรียมนักเรียนทั้งหลายใหยืน
อยูตอจํ าเพาะพระพักตรของพระเจาไดในฐานะที่เปนผูใหญแลวในองคพระเยซูคริสตเจา
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วตัถุประสงค”

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. ทํ าไมวัตถุประสงคจึงมีความจํ าเปนในการสอน

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. อะไรคอืความแตกตางระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจง
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5. ขอใดในวัตถุประสงคเหลานี้ที่บอกไวอยางถูกตอง

ในการสรุปบทเรียนนี้ตอนจบนักเรียนจะ

ตัวอยาง ก : รูจัก ยอหน 3:16

ตัวอยาง ข : ทอง ยอหน 3:16 ปากเปลาได

ตัวอยาง                                 ถูก

6. อะไรคือเปาหมายสุดทายในการสอนพระคัมภีร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9
1. “พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมีสติปญญาทุก

อยาง เพ่ือจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28

2. วัตถุประสงคคือ  ความมุงหมายหรือการสิ้นสุดลงดวยการกระทํ า น่ันก็คือ จุดประสงค เปา
หมาย หรือความปรารถนาที่ตองการใหแสดงออกมาเพื่อใหสํ าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่
วางไว เม่ือครูกํ าหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนทราบ
สิง่เหลานี้จะบอกไวในแงของสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังจากที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบลงแลว

3. -  เปนสิ่งที่นํ าทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดํ าเนินการสอน และกิจ
กรรมการเรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ

-  เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน

-  เปนสิ่งที่ชวยปรับปรุงการสอนของคุณ

-  เปนสิ่งที่สามารถชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัตไิด แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระ
วจนะของพระเจาเทานั้น

4. วัตถุประสงคทั่วไป  คือ เปาหมายซึ่งมักนํ ามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วๆ ไป  เปนวัตถุ
ประสงคที่นักเรียนควรกระทํ าไดเปนผลสํ าเร็จในระยะเวลาซึ่งกํ าหนดให
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วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงจะมีสาระสํ าคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบทซึ่งจะชี้เฉพาะ
เปนบทๆ ไป และยอมขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ

5. วตัถุประสงค ขอ ข. น้ันถกูตอง เพราะบอกไวในแงของสิ่งที่ครูสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียนได

6. เปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีรคือ สิ่งที่บอกไวใน โคโลสี 1:28

เพื่อศึกษาตอไป
1. ใชแผนภูมิตอไปน้ี เม่ือเลือกคํ ากริยาเพื่อจะเขียนวัตถุประสงค

ตัวอยางคํ ากริยาตางๆ
ถาเปาหมายเปน

จงใชคํ ากริยาเหลานี้

ความรู ความเขาใจ ความชํ านาญ
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บอกชื่อ
ทบทวน
ทํ ารายการ
บอก
นับจํ านวน
ยกมาวาปากเปลา
ระลึกถึง
เขียน

จํ าแนก
ทองจํ า
หารองรอย
ใหทราบวา
ใหคุนเคยกับ
ใหคํ าจํ ากัดความ

อธิบาย
จํ าใหไดวา
ติดปาย
ทํ าโครงราง
ยกออกมา
สรุป

วิเคราะห
พิเคราะหความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
บอกความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
จํ าแนก
ทํ าใหเปนเรื่องภายใน
เลือก
คัดเลือก
แบงแยก
ตรวจสอบ
สังเกต
คนใหพบ
จับคู
เพ่ิมผลผลิต
บริหาร
ตีความ
ประเมินคา

ชวย
สอน
สอน
วางแผน
ถาม
แปล
นํ าไปประยุกตใช

ผลิต
ใช
ปฏิบัติ
แกปญหา
หาประสบการณ
อธิบาย
ติดตอ
ชวยในการอธิษฐานถึง
แสดงใหดู
บริหาร
บอกที่ตั้ง
อภิปราย
สาธิต
ออกแบบ
คนควา
พัฒนา
ศึกษา

2. เขียนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงบางประการสํ าหรับบทเรียนที่คุณวางโครงการที่จะสอน ใชราย
การเพื่อตรวจสอบที่หนา...  ดวย   เพื่อที่จะประเมินผลวัตถุประสงคที่คุณไดเขียนไว

3. จงใชแผนภูมิในหนาตอไปนี้เพื่อศึกษาวัตถุประสงคที่พระเจาทรงตั้งไวสํ าหรับของประทานในการ
รับใชดังที่ปรากฏใน เอเฟซัส 4:11-16

เอเฟซัส 4:11-16

“ของประทานของพระองคคือใหบางคนเปน....”

1. การรับใชที่แตกตางกัน - อัครทูต
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- ผูเผยพระวจนะ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาลและอาจารย

ก.  ภาระ เพื่อเตรียมธรรมิกชน
เพื่องานรับใช
เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสต

1.  สิ่งที่ปรารถนาใหแสดงออกมาเปนการกระทํ า
จนกวาเราทั้งหมดจะไดรับ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในความเชื่อและ

ความรูเรื่องพระบุตรของพระเจา
เพื่อจะไดเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
เพื่อใหเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต

2.  ทาทีดานบวก  :  เพื่อวาเราจะไดไมเปนเด็กอีกตอไป
ก.  สิ่งที่ไมนาปรารถนา  :  หนัไปเหมา

และถูกชักจูงไปเรื่อยๆ
ดวยลมแหงลัทธิคํ าสอนทุกชนิด
โดยไหวพริบอันชาญฉลาดของมนุษย

ข.  สิ่งที่นาปรารถนา  :  มแีนวโนมที่จะพูดความจริงแกกันดวยความรัก
เราตองเติบโตขึ้นทุกๆ วัน
    โดยมีพระองคผูทรงเปนศีรษะ

เพื่อเปนพระกายของพระคริสต
ซึ่งรางกายทั้งหมดติดตอกันสนิทและ
ประสานเขาดวยกันโดยทุกๆ ขอตอ
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บทที่ 10
การวางแผนบทเรียน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
- บอกถึงปจจัยที่มีรวมกันของทุกสถานการณการสอน
- บอกถึงสวนตางๆ ของแผนการสอนพื้นฐาน
- สรปุขั้นตอนในการวางแผนบทเรียน
- วางแผนบทเรียน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ครูที่ฉลาดทํ าใหการเรียนสนุกสนาน”  สุภาษิต 15:2
(แปลจาก The Living Bible)

คํ านํ า

คณุไดศึกษาขอความที่พระเยซูทรงสอน ไดศึกษาวิธีการสอนรูวาจะใชอุปกรณการสอนอยาง
ไร วเิคราะหผูฟงและรูวาจะชี้แจงวัตถุประสงคอยางไร

คุณจะนํ าความชํ านาญเหลานี้มาใชในบทนี้ขณะที่คุณวางแผนบทเรียน
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อุปกรณการสอน

เม่ือคุณวางแผนบทเรียน จงจํ าไววาในทุกสถานการณการสอนจะประกอบดวยปจจัยที่มีรวม
กันดังตอไปน้ี

ตัวแทนจากสวรรค
พระบิดา  พระบตุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวแทนฝายวิญญาณจากสวรรคซ่ึงอยูเบื้อง

หลังการสอนพระคัมภีร  พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนฤทธิ์อํ านาจซึ่งชวยใหครูสามารถสอนและทํ าใหนัก
เรียนเกิดความเขาใจ  (ทบทวนบทที่ 2)
ครู

ครู คือ ผูที่รูความจริงที่จะนํ าไปสอน
“ครัง้พระเยซูเสด็จข้ึนจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ

พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ”  มาระโก 6:34

(ทบทวน บทที่ 1 และ 2 “ครูที่มาจากพระเจา”)
นักเรียน

นักเรียนคือ ชายหรือหญิงที่สัตยซ่ือ ผูซ่ึงเขาเรียนดวยความสนใจ
นักเรยีนไดเรียนรูในขณะที่เขามีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เขาเห็น ไดยินและเขาใจ

“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางน้ันหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”   มาระโก 4:33

ครูตองทํ ามากกวาสอนขอเท็จจริงจากพระคัมภีร ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมมีความหมาย
นักเรียนตองเขาใจและนํ าขอเท็จจริงไปใช

ในมัทธิว บทที่ 13  เรื่องคํ าอุปมาของคนหวานพืช  เมล็ดพืชที่ตกขางทางถูกฉวยเอาไป
เพราะวาผูฟงไมเขาใจความหมายของพระวจนะ (มัทธิว 13:19)

นักเรยีนตองเขาใจความหมายของสิ่งที่ครูสอนในแงของประสบการณสวนตัวของเขา (ทบ
ทวน บทที่ 8)
ภาษา

ภาษาที่ใชสอนตองทํ าใหนักเรียนเขาใจหรือไมก็ตองใชลาม (ทบทวนบทที่ 8)
สิ่งแวดลอม

คนจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือบทเรียนนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่เขาอยู สิ่งที่เขาเรียน
ตองนํ าไปใชไดกับปญหาที่เขาเผชิญในชีวิตของเขา  ขอความที่สอนตองรับใชตอความตองการของ
เขาซึ่งเกิดจากครอบครัว การงานหรือสิ่งแวดลอมในงานรับใช  (ดู บทที่ 8)
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บทเรียน
บทเรียนที่นํ าไปสื่อสารแกนักเรียนคือพระวจนะของพระเจาหรือพระคัมภีรน่ันเอง พระคัมภีร

เปนหนังสือพ้ืนฐานของการสอน เราอาจใชหนังสือและอุปกรณอ่ืนๆ ได  แตวาพระวจนะของพระเจา
เปนลิทธิอํ านาจสุดทายที่ใชตัดสินสิ่งตางๆ ในชีวิตของผูเรียน  (ทบทวน บทที่ 3 และ 4)
วัตถุประสงค

บทเรียนแตละบทตองสัมพันธกับวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคโดยเฉพาะในฝาย
วญิญาณ (ทบทวน บทที่ 9)
วิธีการ

เราสอนบทเรียนแตละบทโดยใชวิธีการตางๆ  (ทบทวน บทที่ 5 และ 6)

ตัวอยาง

ตอไปน้ีเปนตัวอยางที่แสดงถึงปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอน โดยใช ยอหน บทที่ 4
ดังน้ี

ตวัแทนจากสวรรค พระเยซูตรัสสอนขอความของพระเจาพระบิดา ซ่ึงไดรับฤทธิ์อํ านาจจากพระ
วญิญาณบริสุทธิ์

ครู  พระเยซู

นักเรียน   ผูหญิงที่บอน้ํ า

ภาษา  พระเยซูตรัสแกเธอดวยภาษาที่เธอเขาใจ

สิง่แวดลอม   สิ่งแวดลอมที่น่ีคือบอน้ํ าของยาโคบ พระเยซูทรงใชสิ่งแวดลอมเพ่ือสอนบทเรียน

บทเรียน   พระเจาทรงเปนพระวิญญาณและผูที่จะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง พระเยซูทรงเปนแหลงของนํ้ าธํ ารงชีวิต

วตัถุประสงค    เพ่ือนํ าใหหญิงผูน้ีสํ านึกวาความตองการที่แทจริงของเธอไมใชน้ํ าที่บอ แตเปนนํ้ า
ธํ ารงชีวิต

วิธีการ   พระเยซูทรงใชอุปกรณธรรมดาๆ (น้ํ า)  เปนเครื่องชวยสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ  พระองค
ทรงใชโอกาสธรรมดาๆ  (มาตักนํ้ า)  เปนโอกาสที่จะสอน

พระเยซูทรงใชความตรงขามระหวางนํ้ าธรรมดาและนํ้ าธํ ารงชีวิต  พระองคทรงใชการ
สนทนา การซักถามและอางถึงประเพณี   พระองคทรงอางพันธสัญญาเดิมและทรงใชสถานการณ
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ปจจุบัน เพ่ือนํ ามาใหสัมพันธกับความตองการของหญิงผูน้ี  พระองคทรงนํ าเอาบทเรียนมาใชกับชีวิต
ของเธอและทรงเรียกใหเธอตอบสนองเปนการสวนตัว

การวางแผนบทเรียน

ในตอนนี้ คุณก็พรอมที่จะวางแผนบทเรียน จงทํ าตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

ขั้นตอนแรก คอืการเตรียมตัวในฝายวิญญาณ
เตรียมใจของคุณ

“แผนงานของดวงความคิดเปนของมนุษย   แตคํ าตอบของลิ้นมาจาก
พระเจา”  สุภาษิต 16:1

เตรียมความคิดของคุณ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูน้ันทูลขอจากพระเจา ผูทรง

โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ  แลวผูน้ันก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

จงอธิษฐานที่พระเจาจะทรงเตรียมใจของนักเรียนเพ่ือรับพระวจนะ  อธษิฐานเผื่อตัวคุณเองที่
พระเจาจะทรงเจิมและทํ าใหคุณสามารถแบงปนพระวจนะได
ขั้นตอนที่สอง  ศึกษาบทเรียน

จงอานพระคัมภีรตอนที่จะใชสอน  อานขอความแวดลอมซ่ึงใหภูมิหลังของบทเรียน ภาวนา
ขอความนั้นโดยการอานซํ้ าๆ อยางใครครวญ

จงศกึษาทุกสิ่งที่พระคัมภีรกลาวไวในเรื่องนั้นๆ ที่คุณจะสอน  ถาคุณมีอุปกรณคนควาพระ
คัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือศึกษาคํ า  และหนังสือวิจารณพระคัมภีร ใชหนังสือเหลานี้เพ่ือวิจัย
เพ่ิมขึ้นตอไป

“จงอุตสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย  
ใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตอง”  2 ทโิมธี 2:15

ขณะที่คุณศึกษา จงจดจุดสํ าคัญๆ และความคิดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าใหคุณไดคิด
คุณจะใชขอสังเกตเหลานี้เพ่ือทํ าโครงสรางของบทเรียน
ขั้นตอนที่สาม   วเิคราะหผูเรียน

จงใชความชํ านาญที่คุณไดเรียนรูใน บทที่ 8  ในหลักสูตรนี้เพ่ือวิเคราะหผูเรียนที่คุณจะสอน
ขั้นตอนที่สี่   วางวัตถุประสงค

ใชขอสังเกตที่คุณไดศึกษาและคิดถึงการวิเคราะหผูฟง  แลววางวัตถุประสงคเพ่ือบทเรียน
(ทบทวนบทที่ 9 เรื่อง “การกํ าหนดวัตถุประสงค”)
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ขั้นตอนที่หา   ทํ าโครงสรางสวนพื้นฐานของบทเรียน
มีสวนตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานของการวางแผนการสอนบทเรียนพระคัมภีรคือ คํ านํ า เน้ือหาของ

บทเรียน การนํ าไปใชและการสรุป
โครงสรางประกอบดวยขอความสั้นๆ ที่สรุปความจริงสํ าคัญๆ ซ่ึงคุณตองการที่จะเสนอตอผู

เรียนในแตละสวนของบทเรียน
โครงสรางเปนเครื่องชวยการสอนที่มีคุณคา  เพราะวาจะชวยใหคุณยึดอยูกับหัวขอที่คุณสอน

(ไมสอนออกนอกลูนอกทาง)  และยังชวยใหคุณจํ าไดถึงความจริงที่สํ าคัญที่คุณจํ าเปนตองสอนนัก
เรียน

จงใชขอสังเกตที่คุณจดไวในขณะที่ศึกษาเพื่อทํ าโครงสรางการสอน

ตอไปน้ี คือวิธีที่จะเขียนโครงสราง

หัวขอเรื่อง

หัวขอเรื่องชวยใหคนจํ าวิชานั้นๆ ได  และยังชวยครูใหสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเปาหมาย
ของบทเรียน

เลอืกหัวขอเรื่องของบทเรียนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจริงซ่ึงเปนศูนยกลาง ถามตัวเองวา
“ฉันกํ าลังพูดเรื่องอะไรในบทเรียนนี้”

จงเขียนหัวขอในขณะที่คุณเริ่มตนทํ าโครงสราง
คํ านํ า

คํ านํ าคือการเริ่มตนบทเรียน จํ าเปนที่คํ านํ าตองทํ าใหผูเรียนสนใจ  มิฉะนั้นเขาอาจไมฟงตอ
ไป

พระเยซูไมมีคํ านํ าที่เปนมาตรฐาน  พระองคทํ าใหผูฟงสนใจดวยวิธีหลายวิธีดวยกัน
บางทพีระองคทรงเรียกใหคนสนใจเปนพิเศษ โดยกลาววา “เราบอกความจริงแกทานวา”

เม่ือพระเยซูตรัสดังน้ีก็เทากับตรัสวา “ฟงใหดีๆ นะ น่ีเปนเรื่องสํ าคัญ”
พระเยซูทรงเรียกรองความสนใจโดยเริ่มตนดวยขอความที่คนที่พระองคทรงพูดดวยมีความ

สนใจ ตัวอยางเชนพระองคเปดฉากการสนทนากับผูหญิงที่บอน้ํ าในยอหน4 โดยทรงขอนํ้ าดื่มจากเธอ
“มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ํ า  พระเยซูทรงตรัสกับนางวา

“ขอน้ํ าใหเราดื่มบาง””  ยอหน 4:7

เธอมาที่บอน้ํ าเพื่อตักนํ้ า  ดังน้ันพระองคจึงทรงเริ่มตนที่จุดสนใจของเธอ คํ านํ ายอมนํ าไปสู
การสนทนาบทเรียนฝายวิญญาณเรื่องนํ้ าธํ ารงชีวิต

ถาผูฟงสนใจในบัญญัติของโมเสส พระเยซูก็ทรงใชเรื่องนี้เพ่ือเปนคํ านํ า ถาเขาสนใจเรื่องราช
อาณาจักรทีทรงสัญญาจะมอบแกอิสราเอล พระองคยอมเปดฉากสนทนาดวยขอความในเรื่องนี้
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เม่ือคุณเริ่มตนบทเรียนดวยขอความซึ่งทํ าใหผูเรียนสนใจก็ยอมดึงดูดความสนใจเขา เพ่ือที่
คณุจะบอกเขาถึงพระกิตติคุณได

พระเยซูทรงใชวัสดุอุปกรณธรรมดาๆ คํ าถามและคํ าตอบธรรมดา คํ าอุปมา กรณีตัวอยาง
พระคัมภีร  ความขัดแยงและปญหาตางๆ เขามาเปนคํ านํ าการสนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจ

พระองคทรงใชโอกาสตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาๆ ของชีวิต พระองค
ทรงเริ่มตนดวยสิ่งที่ประชาชนรูจัก เพ่ือสอนเขาถึงสิ่งที่เขาไมรูจัก และนํ าเขาจากการสอนเรื่อง
ธรรมดาๆ ไปยังเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

คํ านํ าควรมีลักษณะดังตอไปน้ี
-  สัน้  :  ถายาวเกินไปคนเรียนจะหมดความสนใจ
-  เรียกรองความสนใจ  :  ดึงดูดความสนใจของผูฟง  โดยการเนนที่ความตองการหรือ

ความหวงใยบางประการ
-  จดจํ าไดงาย  ผูฟงจํ าเรื่องนั้นๆ ไดงาย
- เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน  :  เปนการเตรียมสํ าหรับความจริงที่คุณจะสอน นํ าผูฟงเขาสูแง

ความคิดสํ าคัญของบทเรียน
จงเตรียมคํ านํ าที่จะทํ าใหนักเรียนของคุณสนใจ เขียนคํ าสรุปที่โครงสรางวาคุณจะใหคํ านํ า

บทเรียนอยางไร
เน้ือหา

“เน้ือหา”  ของบทเรียนคือสวนสํ าคัญของการสอน ในบทเรียนพระเยซูทรงสอนผูหญิงที่บอ
น้ํ า เน้ือหาของขอความของพระองคเนนที่น้ํ าธํ ารงชีวิต  ทรงเปดเผยใหเห็นแหลงที่มาของนํ้ าธํ ารง
ชีวิต ซ่ึงเปนการตรงขามระหวางนํ้ าธํ ารงชีวิตกับน้ํ าตามธรรมชาติ การตอบสนองที่จํ าเปนเพ่ือตอนรับ
น้ํ าธํ ารงชีวิตและผลของการดื่มน้ํ าธํ ารงชีวิตนั้น
*  แหลงที่มา

“พระเยซตูรัสตอบนางวา “ถาเจาไดรูจักของที่พระเจาประทาน และรู
จักผูที่พูดกับเจาวา “ขอน้ํ าใหเราดื่มบาง”  เจาก็คงจะไดขอจากทานผูน้ัน
และทานผูน้ันก็คงจะใหน้ํ าธํ ารงชีวิตแกเจา”  ยอหน 4:10

*  ความตรงขามระหวางนํ้ าธํ ารงชีวิตและนํ้ าธรรมดา

“พระเยซูตรัสตอบวา   “ทุกคนที่ด่ืมนํ้ าน้ีจะกระหายอีก แตผูที่ด่ืมนํ้ า
ซึง่เราจะใหแกเขานั้น จะไมกระหายอีกเลย  น้ํ าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิด
เปนบอน้ํ าพุในตัวเขาพลุงข้ึนถึงชีวิตนิรันดร””  ยอหน 4:13-14

*  การตอบสนองที่จํ าเปนตองมี

(เธอตองด่ืมน้ํ าจากแหลงที่มาฝายวิญญาณ)
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“เจาก็คงจะไดขอจากทานผูน้ัน และทานผูน้ันก็คงจะใหน้ํ าธํ ารงชีวิต
แกเจา... ผูด่ืมนํ้ าซึ่งเราจะใหแกเขานั้นจะไมกระหายอีกเลย”   ยอหน 4:10,
14

*  ผล

“...จะไมกระหายอีกเลย  น้ํ าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิดเปนบอน้ํ าพุ
ในตวัเขา พลุงข้ึนถึงชีวิตนิรันดร”  ยอหน 4:14

ตอไปน้ีเปนวิธีงายๆ ที่จะจัดเนื้อหาของบทเรียนเขาเปนโครงราง

 I. ใจความสํ าคัญประการแรก

A. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสํ าคัญประการแรก

 1. จุดรองลงมา

 2. จุดรองลงมา

B. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสํ าคัญประการแรก

 1. จุดรองลงมา

C. ขอความเพิ่มเติมจากใจความที่สํ าคัญประการแรก

 II. ใจความสํ าคัญประการที่สอง

(ลงรายการขอความเกี่ยวกับใจความสํ าคัญประการที่สองตามที่คุณทํ ากับจุดที่สํ าคัญประการ
แรก)

จงแนใจวาใจความสํ าคัญที่วางเปนโครงรางนั้น ไดจัดไวอยางเปนระเบียบสมเหตุผลตามขอที่
ใชเปนบทเรียน  ใจความสํ าคัญควรใหมีความสัมพันธกับแงความคิดที่สํ าคัญและจุดรองลงมา
ควรสัมพันธกับใจความสํ าคัญ  จงทํ าการตอเน่ืองระหวางใจความตางๆ โดยการโยงใหแตละใจ
ความมีความสัมพันธกับใจความที่มากอน
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ทํ าโครงสรางตอไปจนกวาคุณจะไดครอบคลุมใจความสํ าคัญทั้งหมดของบทเรียน ใจความจะมี
กีจุ่ดกแ็ลวแตบทเรียนแตละบทซึ่งแตกตางกันไป

การนํ ามาใช

เม่ือคุณเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาทํ าใหสัมพันธกับชีวิตประจํ าวันก็เรียกวา 
“การนํ ามาใช” คุณ “นํ าเอา” สิ่งที่คุณสอนมาใชกับสถานการณในชีวิตจริง

เม่ือไดสอนความจริงจากพระคัมภีรแลว ก็ตองนํ ามาใชกับชีวิตและการรับใชของผูฟง ผูเรียน
ตองตอบคํ าถามนี้ไดคือ “ความจริงน้ีมีผลตอตัวฉันอยางไร”

ตัวอยางของพระเยซูและผูหญิงที่บอน้ํ า พระองคสอนเธอเกี่ยวกับน้ํ าธํ ารงชีวิตและนํ าเอาบท
เรียนมาใช พระองคบอกเธอวา น้ํ าธํ ารงชีวิตนี้จะอยูภายในเธอและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได  พระ
องคแสดงใหเธอเห็นวา เธอจะนมัสการพระเจาเที่ยงแทดวยจิตวิญญาณและความจริงไดอยางไร

การนํ ามาใชอาจทํ าไดโดยการนํ าเอาวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในบทที่ 5 และ 6 การถามและ
ตอบคํ าถามเปนวิธีที่ดีที่สุดในการนํ าเอาความจริงที่คุณสอนมาใช ใหนักเรียนนํ าสิ่งที่เรียนไปใชดวย
ตัวเองดวย

การนํ ามาใชอาจนํ ามาจากประสบการณในชีวิตจริงซ่ึงแสดงไวในบทเรียน คุณจะพบตัวอยาง
เชนนี้ในพระคัมภีร ประวัติศาสตร  อัตตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียง  ในคํ าอุปมา ในบทเพลง โดย
การอานหนังสือและโดยการสังเกตและประสบการณสวนตัว

“เมือ่ทานรูดังน้ีแลวและทานประพถติตาม ทานก็เปนสุข”  ยอหน
13:17

(ทบทวนยากอบ บทที่ 5 ดวย)
“การกระทํ า” คือการนํ าไปใช  การนํ าไปใชอาจรวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะชวยใหนัก

เรียนนํ าความจริงที่เรียนออกไปใช
ในโครงรางของการสอน จงเขียนวาคุณจะนํ าความจริงที่คุณสอนไปใชไดอยางไร รวมเอาวิธี

การและกิจกรรมที่คุณใชเขาไปดวย
การสรุป

การสรุปเปนการจบบทเรียน
การสรุปบทเรียนควรรวมเอาการสรุปใจความสํ าคัญที่สอนในเนื้อหาของบทเรียน
การสรุปไมจํ าเปนตองเปนการพูดขอเท็จจริงซ้ํ าอีกอยางนาเบื่อ  คุณอาจใชวิธีใดก็ไดที่คุณ

เรียนรูในบทที่ 5 และ 6  เพ่ือทบทวนบทเรียน คุณอาจรวมตัวอยางหรือการอางขอความ ถามคํ าถาม
หรือใหการแนะนํ าที่เฉพาะเจาะจง

การทบทวนเปนสิ่งสํ าคัญ พระเยซูมักจะตรัสความจริงฝายวิญญาณซํ้ าๆ จงใชการพูดซํ้ าไป
มาใหมากเทาที่จํ าเปนเพ่ือใหแนใจวานักเรียนเขาใจบทเรียน

การสรุปควรรวมถึงโอกาสที่นักเรียนจะตอบสนองตอบทเรียน
เม่ือพระเยซูทรงสรุปบทเรียน พระองคจะทรงเรียกใหมีการตอบสนอง ที่สระนํ้ าพระเยซูทรง

บอกผูหญิงสะมาเรียวา “ไปเรียกสามีของเจามา”   การเรียกใหมีการตอบสนองทํ าใหเธอสารภาพบาป
ออกมา



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 10 -140 -

ไมเปนการเพียงพอที่จะฟงพระวจนะเทานั้น ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวาจะนํ าไปใชกับชีวิต
ของเราอยางไร เราตองตอบสนองตอสิ่งที่เราเรียนรู

เราตอบสนองไดก็ตอเม่ือความจริงที่เรียนรูน้ันเกี่ยวของสัมพันธกับเรา ซ่ึงเปนเหตุผลที่วา
เหตุใดการนํ ามาใชซ่ึงเปนสวนของบทเรียนจึงสํ าคัญ  เราตองเขาใจวาขอความนั้นจะนํ ามาใชกับเรา
ไดอยางไร เพ่ือที่เราจะตอบสนองได

การที่พระเจาเปดเผยสิ่งตางๆ แกเราก็เพ่ือใหเราตอบสนอง แมกระทั่งความจริงที่วาพระเจา
ทรงเปดเผยพระองคเองในความงดงามของธรรมชาติก็เพ่ือตองการใหมนุษยตอบสนอง

“เหตวุาเทาที่จะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย  เพราะวา
พระเจาไดทรงโปรดสํ าแดงแกเขาแลว

ตัง้แตเร่ิมสรางโลกมาแลว สภาพที่ไมปรากฏของพระเจาน้ัน คือฤทธา
นุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระ
องคไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”   โรม 1:19-20
ตวัอยางของการตอบสนองตอบทเรียนคือ การตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  การมา

หาพระองคเพ่ือขอรับการรักษาโรคหรือการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสารภาพบาปและ
การถวายตัวเพ่ืองานรับใชพระเจา

การเรียกใหมีการตอบสนองตองไมใชการเรียกรองทางอารมณ  พระเยซูตรัสชัดเจนวา การ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณตองเสียราคาแพง  (ดู มาระโก 8:34-35)

ตดัสินดูวาคุณจะตรวจสอบอยางไร เพ่ือดูวาวัตถุประสงคที่คุณตั้งไวน้ันสํ าเร็จหรือไม  คุณจะ
ทดสอบนักเรียนหรือไม  คุณจะใหเขาทํ าโครงการหรือกิจกรรมอะไรโดยนํ าสิ่งที่เรียนรูไปใชหรือไม
(เชน สมมติวา เรียนเร่ืองการมีความรักเมตตาตอหญิงมายและเด็กกํ าพรา  ในยากอบบทที่ 1 ก็ใหจัด
โครงการไปเยี่ยมเด็กกํ าพราและคนชราที่เปนมายเปนตน- ผูแปล)

จงเขียนคํ าสรุปวาคุณจะจบบทเรียนอยางไร  อยาลืมใหมีการเรียกรองใหตอบสนอง  คุณ
ตองการใหนักเรียนตอบสนองอยางไรตอบทเรียนที่คุณสอน
ขั้นตอนที่หก   เลือกวิธีการและอุปกรณการสอน

เลอืกวธิทีี่คุณจะใชสอนบทเรียน ตอไปน้ีเปนรายการวิธีการที่คุณไดศึกษามาซึ่งคุณจะเลือก
ใชได

- สอนเรื่องที่เขารูเพ่ือนํ าไปสูสิ่งที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรยีนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคํ าถาม/คํ าตอบ
- คํ าอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกํ าลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
- ใชในโอกาสตางๆ
จงแนใจวาวิธีที่คุณเลือกใชน้ัน เหมาะสมสํ าหรับผูฟงและสํ าหรับบทเรียน
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วางแผนใชอุปกรณการสอนกับบทเรียนและกิจกรรมซึ่งทํ าใหนักเรียนมีสวนรวมกับบทเรียน
น้ันๆ
ขั้นตอนที่เจ็ด   จดัรวบรวมวัสดุอุปกรณ

จัดวัสดุอุปกรณที่คุณตองใชในการสอนใหเปนระเบียบ อุปกรณเหลานี้คือโครงสรางการสอน
ของคุณ พระคัมภีร  บทบรรยายที่จะแจกนักเรียน อุปกรณชวยสอนและสิ่งอ่ืนๆ ที่คุณตองใชในกิจ
กรรมที่วางแผนได

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. ปจจัยอะไรที่มีรวมกันในทุกๆ สถานการณการสอน

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. สวนตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานของการวางแผนบทเรียนที่อธิบายไวในบทนี้คืออะไร
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4. จงบอกถึงขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนบทเรียนซึ่งอธิบายไวในบทนี้

ขั้นตอนที่ 1                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 2                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 3                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 4                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 5                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 6                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 7                                                                                                          

5. จงใชโครงรางในชวง “เพ่ือศึกษาตอไป” เพ่ือวางแผนบทเรียน

                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “ครูที่ฉลาดทํ าใหการเรียนสนุกสนาน”  สุภาษิต 15:2

2. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับคํ าอธิบายในหนา

3. หนา   

- คํ านํ า

- เน้ือหา

- การนํ าไปใช

- การสรุป

4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา

5. ไมมีคํ าตอบที่ถูกหรือผิด วัตถุประสงคคือวาคุณสามารถวางแผนบทเรียนไดโดยการใชัความ
ชํ านาญที่ไดเรียนรูในบทนี้
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เพื่อศึกษาตอไป

1. วัตถุประสงคสํ าคัญประการหนึ่งในการสอนคือ เพ่ือนํ านักเรียนใหตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดสวนตัว

วัตถุประสงคนี้เปนไปไดแมกระทั่งกับเด็กๆ ขอเพียงแตใหเด็กนั้นโตพอที่จะเขาใจและตัดสินเองไดเทานั้น

ตัวอยางในพระคัมภีรถึงเรื่องของเด็กๆ ที่มาหาพระเจาคือ โยเซฟ  ซามูเอล เยเรมีย ดาเนียล ยอหนผูให
บัพติศมาและทิโมธี

การกลับใจเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเปนเด็ก (คือกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ) มัทธิว 18:3

ความถอมใจเปนคุณสมบัติของเด็กๆ ซึ่งทํ าใหงายขึ้นสํ าหรับเด็กที่จะยอมรับพระกิตติคุณ   มัทธิว 18:4



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 10 -144 -

เด็กเล็กๆ ก็สามารถเชื่อได   มัทธิว 18:6

การทํ าใหเด็กสะดุดในฝายวิญญาณเปนเรื่องที่รุนแรง  มัทธิว 18:6, 8

เด็กๆ เปนส่ิงที่มีคามากสํ าหรับพระเจา  มัทธิว 18:10

ไมใชนํ้ าพระทัยของพระบิดาที่เด็กคนหนึ่งจะหลงหายไป  มัทธิว 18:14

2. จงวิเคราะหปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอนของพระเยซูกับนิโคเดมัสในยอหน 3

ตัวแทนจากสวรรค

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ครู

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

นักเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ภาษา

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ส่ิงแวดลอม

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

บทเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วิธีการ
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3. จงวิเคราะหโครงสรางของขอความบางตอนของพระเยซูที่บันทึกไวในพระคัมภีร  แตละขอความจงคํ านึง
ถึงคํ าถามเหลานี้คือ

คํ านํ า

วิธีใดที่พระองคทรงใชเพ่ือทํ าใหเกิดความสนใจ  พระองคทรงนํ าเขาสูการสอนอยางไร?

เนื้อหาขอความ

ความจริงพ้ืนฐานที่พระองคทรงสอนคืออะไร?  พระองคทรงใชวิธีอะไรเพื่อเสนอความจริงเหลานั้น

การนํ ามาใช

พระองคทรงนํ าความจริงจากพระคัมภีรมาใชกับชีวิตของผูฟงอยางไร?

การสรุป

พระเยซูทรงสรุปขอความอยางไร?  พระองคทรงเรียกใหคนฟงตอบสนองอะไร?

4. ใชโครงรางตอไปนี้ เพ่ือเตรียมบทเรียนที่จะสอน

โครงรางเพื่อวางแผนบทเรียน
หัวขอเรื่องของบทเรียน
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ขอความจากพระคัมภีร

ผูฟง

จงสรุปวาคุณรูอะไรบางเกี่ยวกับผูฟงซึ่งคุณวางแผนที่จะสอนเขา

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วัตถุประสงค

เมื่อถึงตอนสรุปของบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสามารถที่จะทํ าส่ิงตอไปนี้

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

โครงรางบทเรียน
คํ านํ า

ฉันจะเริ่มตนบทเรียนอยางไร?

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

เนื้อหา   (ทํ าโครงรางใจความสํ าคัญๆ)
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การนํ ามาใช

ฉันจะนํ าบทเรียนนี้มาใชกับชีวิตของนักเรียนของฉันไดอยางไร?

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

การสรุป

สรุปบทเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ฉันประเมินนักเรียนอยางไรเพื่อดูวาวัตถุประสงคที่ต้ังไวสํ าเร็จลงได

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

เรียกใหมีการตอบสนอง

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วิธีการสอน

วิธีการสอนท่ีฉันจะใชเพ่ือสอนบทเรียนนี้

ตอไปนี้เปนรายการของวิธีการตางๆ ที่คุณไดศึกษาซึ่งคุณจะเลือกใชได

- สอนเรื่องที่เขารูเพ่ือนํ าไปสูส่ิงที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคํ าถาม/คํ าตอบ
- คํ าอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกํ าลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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- ใชในโอกาสตางๆ
อ่ืนๆ
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

อุปกรณชวยในการสอน

อุปกรณการสอนที่ฉันจะใชเพ่ือสอนบทเรียนนี้

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

สิ่งตางๆ ท่ีตองการ

ส่ิงตางๆ ที่ฉันตองการนํ าไปชั้นเรียน

-  พระคัมภีร

-  โครงรางการสอน

อ่ืนๆ
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บทที่ 11
การประเมินผล

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลวคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “ประเมินผล”
- อธบิายวาเหตุใดจึงสํ าคัญที่จะตองประเมินผลการสอน
- บอกรายการวิธีของการประเมินผลการสอนพระคัมภีร
- บอกเหตุผลของปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณของครูและผูเรียน
- เขาใจวาปญหาคือโอกาสที่ดีมากกวาที่จะเปนอุปสรรค

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“เพือ่ทานทัง้หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะ

ไดเปนคนบริสุทธิ์และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต”  ฟลิปป 1:10

คํ านํ า

คุณไดเรียนแลววาจะกํ าหนดวัตถุประสงค แผนการและสอนบทเรียนพระคัมภีรอยางไรโดยใช
วธิีการตางๆ

แตคุณจะรูไดอยางไรวาการสอนของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม  คุณรูไดอยางไรวาวัตถุประสงค
ฝายวญิญาณไดสํ าเร็จลง  และชีวิตของผูที่คุณสอนมีประสบการณกับการชวยเหลือและการเปลี่ยน
แปลงหรือยัง

คํ าตอบจะพบในการประเมินผล
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การประเมินผล

การประเมนิผลคือ กระบวนการของการตรวจสอบบางสิ่งบางอยางอยางระมัดระวัง เมื่อคุณ
ประเมนิผลการสอน คุณก็ตรวจสอบผลการสอนอยางละเอียด เพื่อดูวางานรับใชของคุณเกิดผลหรือไม

เปนสิ่งสํ าคัญที่คุณตองประเมินผลการสอนถาคุณตองการพัฒนาของประทานที่พระเจา
ประทานแกคุณ  เปาโลบอกวาคุณตองพัฒนาการวินิจฉัยของคุณ

“เพือ่ทานทัง้หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะ
ไดเปนคนบริสุทธิ์และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต”  ฟลิปป 1:10

พ้ืนฐานของการประเมินผล

การประเมินผลการสอนพระคัมภีรนั้นมีพื้นฐานบนสิ่งตอไปนี้

วัตถุประสงค
คุณสามารถประเมินผลการสอนโดยดูที่วัตถุประสงค  นักเรียนทํ าสํ าเร็จวัตถุประสงคที่วางไว

หรือไม
พระเยซทูรงก ําหนดวัตถุประสงคสํ าหรับสาวกของพระองคและประเมินผลการเรียนรูของเขา

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาแลวทรงใชเขาใหออกไปเปน
คูๆ...”

“ฝายอัครทูตพากันมาหาพระเยซูและไดทูลถึงบรรดาการซ่ึงเขาได
กระทํ าและไดสั่งสอน”  มาระโก 6:7,  30

การทดสอบ
การทดสอบคือ การตรวจสอบดูวานักเรียนไดเรียนรูส่ิงที่เราสอนไปหรือไม
พระเจาทรงสอนและทดสอบเราโดยทางประสบการณของชีวิต  พระเยซูทรงประเมินผลสาวก

ของพระองคโดยการทดสอบ
“พระเยซูทรงเงยพระพักตรทอดพระเนตรเห็นคนเปนอันมากพากันมา

หาพระองค  พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา “ทํ าอยางไรเราจึงจะซ้ืออาหารใหคน
เหลานี้กินได”

พระองคตรสัอยางนั้นเพื่อจะลองใจฟลิป  เพราะพระองคทรงทราบแลว
วาพระองคจะทรงกระทํ าประการใด”  ยอหน 6:5-6
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การทดสอบแบบเปนทางการอาจเขียนลงไปเชน “บททดสอบตนเอง”  ในคูมือนี้  เขาอาจ
ทดสอบปากเปลาซึ่งถามคํ าถามและใหนักเรียนตอบ

การทดสอบแบบไมเปนทางการเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนเผชิญกับปญหาในชีวิตจริงและในการรับใช 
การที่นักเรียนจะตอบสนองอยางไรในสถานการณเหลานี้เปนสิ่งสํ าคัญกวาการตอบสนองตอการ
ทดสอบแบบเปนทางการ (ตอบในกระดาษคํ าตอบ)
การตอบสนอง

เราจะประเมินคาการสอนไดโดยดูจากการตอบสนองของนักเรียนดังนี้
1.  นกัเรียนสนใจตอบทเรียนหรือไม
2.  เขาตอบสนองตอคํ าเรียกรองของครูหรือไม ตัวอยางเชน ถามีการเรียกใหรับความรอด ผูที่

ยังไมรอดไดตอบสนองหรือไม
ถามกีารเรียกใหรับการรักษาโรคหรือรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์  นักเรียนตอบสนอง

หรือไม มกีารเจริญเติบโตทางวิญญาณที่เห็นไดชัดเจนจากการตอบสนองตอการสอนหรือไม
จ ําไววา การเติบโตฝายวิญญาณไมไดวัดกันดวยสิ่งที่นักเรียนฟง แตวัดที่ส่ิงที่เขาทํ าตามคํ า

สอนที่เขาไดยิน
การปฏิบัติตนของครู

การปฏบัิติตนของครูก็เปนสวนหนึ่งของการประเมินผลดวย จงใชรายการตรวจสอบใน “เพื่อ
ศึกษาตอไป”   ในบทเรียนนี้เพื่อประเมินการสอนของคุณ

วิเคราะหปญหา

อยาทอใจถาการประเมินผลแสดงใหเห็นวามีปญหาในการสอนของคุณ  การที่คุณรูถึงปญหา
ท ําใหคุณมีโอกาสที่จะแกไขได

แมกระทั่งพระเยซูเองก็ยังทรงประสบปญหากับนักเรียนของพระองคในความสัมพันธระหวางผู
สอนกบัผูเรียน จงพิจารณาสิ่งตอไปนี้

-  อานลกูา 9:54-56  เมื่อยากอบและยอหนเห็นวาประชาชนปฏิเสธพระเยซู เขาตองการเรียก
ไฟจากสวรรคลงมาทํ าลายคนเหลานั้น เขาไดพลาดไปจากคํ าสอนของพระเยซูโดยสิ้นเชิง  คํ าสอนนี้คือ

“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อทํ าลายชีวิตมนุษย แตมาเพื่อชวยเขา
ทัง้หลายใหรอด”  ลูกา 9:56  ฉบับเพิ่มเติม

-  เมือ่พระเยซทูรงเริ่มสอนวาพระองคตองตายเพื่อบาปของมวลมนุษย  เปโตรตํ าหนิพระองค
พระเยซูตองแกไขความเขาใจของเขา  (มาระโก 8:31-33)

-  แมวาพระเยซูทรงมอบสิทธิอํ านาจใหขับผีได  แตสาวกก็ไมสามารถขับผีออกจากเด็กได
(มาระโก 9:13-28)

-  จงอาน มาระโก 10:35-45  ยากอบและยอหนถามพระเยซูวา เขาจะนั่งขางพระองคเมื่อราช
อาณาจกัรของพระองคมาถึงไดหรือไม สาวกคนอื่นๆ ตางไมพอใจยากอบกับยอหนเมื่อเขาไดยินเชนนี้
เขาทกุคนตางพลาดจากความจริงที่พระเยซูทรงสอน
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“แตในพวกทานหาเปนอยางนั้นไม ถาผูใดใครจะไดเปนใหญในพวก
ทาน ผูนั้นจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย

และถาผูใดใครเปนเอกเปนตน ผูนั้นจะตองเปนทาสสมัครของคนทั้ง
ปวง

เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ  และประทานชีวิตของ
ทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก”  มาระโก 10:43-45

-  สาวกนอนหลบัในช่ัวโมงที่พระเยซูทรงมีความตองการมากที่สุด และเมื่อพระองคทรงขอให
เขาอธิษฐาน  (มาระโก 14:32-42)

-  สาวกผูหนึง่ทรยศพระเยซู   อีกคนปฏิเสธพระองคและคนอื่นๆ หนีไปเมื่อพระองคถูกจับ
(มาระโก 14:43-72)

-  ชายหนุมเศรษฐีปฏิเสธไมยอมตอการที่พระเยซูทรงเรียกใหเปนสาวก

โดยเหตทุีพ่ระเยซทูรงปราศจากบาป ดังนั้นปญหาในความสัมพันธระหวางครูกับศิษยจึงไมได
อยูทีพ่ระองค  ปญหานั้นอยูที่ผูเรียน

พระเจาไมทรงผิดพลาด  พระวจนะของพระองคไมลมเหลว  พระเยซูไมทรงผิดพลาดเมื่อมี
ปญหาเกดิขึน้ในสถานการณของครูและผูเรียน  จะมีเพียง 2 ดานที่ตองตรวจสอบ  ปญหาอยูที่ครูหรือ
ไมก็นักเรียน

ตอไปนีคื้อสาเหตุที่เหมือนๆ กันสํ าหรับปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณครูและนักเรียน

ดานครู
ไมไดกํ าหนดวัตถุประสงค

ไมไดวางวัตถุประสงคใดใดเลย ดังนั้นวัตถุประสงคจึงไมสํ าเร็จ
วเิคราะหผูเรียนอยางไมเหมาะสม

ครูไมมคีวามสมัพนัธกับนักเรียนบนพื้นฐานของวัฒนธรรม การศึกษาหรือทางวิญญาณอยาง
ถูกตอง

ขาดการเตรียมตัวอยางถูกตอง

มเีวลาไมเพียงพอตอการพัฒนาบทเรียน
ขาดการอธิษฐาน

มเีวลาไมเพียงพอที่จะอธิษฐานเผื่อนักเรียนและบทเรียน
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วธิกีารไมเหมาะสม

วธิกีารทีใ่ชไมเหมาะสมกับบทเรียนที่จะสอน  อายุของกลุมที่เรียนหรือสํ าหรับวัฒนธรรมของผู
เรียน  วธิกีารไมทํ าใหผูฟงเกิดความสนใจที่จะเรียน
วินัย

ไมมกีารใชวินัยอยางเหมาะสมและนักเรียนไมสามารถมีสมาธิตอบทเรียน
การนํ าเสนอไมเหมาะสม

ครูพดูเร็วเกินไป ชาเกินไป  ไมดังพอที่จะไดยินหรือมีอุปสรรคในการสื่อสาร

ดานนักเรียน
ความไมเชื่อ

พระเยซไูมสามารถรับใชไดอยางเกิดผลในเมืองของพระองคเอง เพราะวาผูฟงไมมีความเชื่อ (มั
ทธิว 13:58)
เมลด็แหงพระวจนะของพระเจาไมตกที่ดินดี

จงอานค ําอปุมาของผูหวานพืชใน มัทธิว 13:1-9, 18:23 ซาตานฉวยเอาพระวจนะไปเสีย มันก็
เปอยไปเม่ือมีการทดลองหรือความหวงใยของโลกทํ าใหเมล็ดตายไป
ความไมต้ังใจ

นกัเรยีนไมใหความสนใจเพราะวามีส่ิงที่ทํ าใหเสียสมาธิหรือมีปญหาดานวินัย  เขายอมให
ซาตานฉวยพระวจนะจากดินดีแหงหัวใจของเขา  (มัทธิว 13:19)
ปฏิเสธที่จะตอบสนอง

นกัเรยีนไมเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ เขาไดยินพระวจนะและไมตอตานพระวจนะแตปฏิเสธที่
จะน ําไปปฏบัิติในชีวิตของเขา (ทบทวน ยากอบ 1:22-25)  ส่ิงนี้เปนปญหาของเศรษฐีหนุมผูปฏิเสธการ
ทรงเรยีกของพระเจาใหมาเปนสาวก (มาระโก 10:17-22)
ไมยอมรับขอความที่สอน

นกัเรยีนทีไ่มยอมรับขอความที่สอน นี่เปนปญหาเมื่อผูติดตามพระเยซูบางคนหันหลังกลับจาก
การติดตามพระองค  (ยอหน 6:53-66)

ใชปญหา

อยาทอใจทีม่ปีญหาในสถานการณการสอน จงใชปญหานั้นเปนโอกาสที่จะเรียนรูและปรับปรุง
ยทุธวิธีการสอนของคุณ
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ปญหาจะไดรับการแกไขไดโดยการอธิษฐานและการเปลี่ยนแปลง  ครูอาจปรับปรุงตนเองเพื่อ
แกไขปญหาบางอยาง   นักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อแกไขผูอ่ืน

พระเยซไูมไดเลิกลมความตั้งใจที่จะสอนสาวกของพระองค  พระองคไมทรงทอใจเมื่อเห็นความ
ผิดพลาดและความลมเหลวของเขา พระองคทรงมองดูเขาวาเขาสามารถเปนอยางไรในภายหนา เมื่อ
เขายอมใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํ างานในชีวิตของเขา

ในทีสุ่ด เขากแ็สดงใหพระองคเห็นวาเปนการคุมคาที่ทรงมีความไวใจเชนนั้น ในหนังสือกิจการ
ของอัครทตู  เราเห็นคนที่เคยสงสัย  หวาดกลัวและเคยปฏิเสธพระองคกลับกลายมาเปนผูนํ าที่ยิ่งใหญ
ของคริสตจักรยุคแรก

คุณอาจมองดปูญหาวาเปนทั้งโอกาสหรือเปนอุปสรรค ถาคุณเห็นวาปญหาเปนอุปสรรคคุณก็
จะทอใจและเลิกไปเสีย  ถาคุณเห็นวาเปนโอกาส คุณก็จะเติบโตฝายวิญญาณและปรับปรุงความ
ช ํานาญในการสอนพระคัมภีรข้ึนได
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “การประเมินผล”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. เหตใุดจึงเปนการสํ าคัญที่จะตองประเมินผลการสอนของคุณ
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4. จงบอกวิธี 4 ประการในการประเมินผลการสอนพระคัมภีร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงสรปุสาเหตุที่มีเหมือนๆ กันสํ าหรับปญหาในสถานการณของครูและผูเรียน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. คุณจะใชปญหาในทางบวกไดอยางไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11

1. “เพือ่ทานทัง้หลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อทานจะไดเปนคนบริสุทธิ์และไม
เปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต”  ฟลิปป 1:10

2. การประเมนิผลคือ  กระบวนการของการตรวจสอบบางอยางอยางละเอียดถี่ถวน

3. เปนสิ่งสํ าคัญที่เราตองประเมินผลการสอนของเราอยางละเอียดถี่ถวน  ถาเราตองการที่จะปรับ
ปรุงของประทานที่พระเจาประทานแกเรา

4. หนา

-  วตัถุประสงค

-  การตอบสนอง
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-  การทดสอบ

-  การปฏิบัติตนของครู

5. จงเปรยีบเทียบการสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา

6. คุณสามารถใชปญหาเปนโอกาสที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงในฝายวิญญาณ คุณสามารถ
พฒันาความชํ านาญในการเปนครู

เพ่ือการศึกษาตอไป
ประเมินผลการสอนของคุณ

ประเมนิผลตวัคุณเองในฐานะเปนครู จงอานคํ าถามแตละขอและวงกลมขอที่คุณรูสึกวาถูกตอง
ทีสุ่ด รวมจ ํานวนทัง้หมดของขอที่วงกลมไว คะแนน 85 ข้ึนไปเปนคะแนนที่ดีที่สุด และ 40 ต่ํ าลงมาเปน
คะแนนทีไ่มดี สวนคะแนนที่อยูตรงกลางจะอยูระหวาง พอใช (41-60) ไปถึงดี (61-84)
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การเตรียมการ

ขอสังเกต    1=ไมเคย   2=นานๆ คร้ัง    3=บางที    4=บอยครั้ง     5=ท ําเสมอๆ

ขาพเจาเริม่เตรียมบทเรียนลวงหนานานกวาหนึ่งสัปดาห

ขาพเจาใชพระคัมภีรเปนศูนยกลางของการเตรียมบทเรียน

ขาพเจามีแผนการอยางเปนระบบในการศึกษาบทเรียน

ขาพเจาจ ําไวในใจเสมอถึงความตองการเฉพาะเจาะจงของนักเรียนขณะที่
ขาพเจาเตรียมบทเรียน (วิเคราะหผูฟง)

ขาพเจาเขียนวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจงของบทเรียนแตละบท

ขาพเจาเขียนแผนการของบทเรียนลงได

ขาพเจาแสวงหาที่จะปรับปรุงการสอนของขาพเจาเสมอ โดยการอานหนังสือเพิ่ม
เตมิ เขาประชุมเจาหนาที่หรือรับการฝกอบรมตางๆ

ขาพเจาอธษิฐานเปนประจํ าถึงงานในหนาที่ของขาพเจา

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

การนํ าเสนอ

ขาพเจาไดรับความสนใจจากนักเรียนตั้งแตตน

ขาพเจาใหนักเรียนอานพระคัมภีรอยางมีความหมาย

ขาพเจาสรุปบทเรียนดวยการเรียกใหตอบสนองตอบทเรียน

ขาพเจาใชวิธีการสอนหลายๆ วิธีดวยกัน

ขาพเจาพยายามที่จะสอนตามหัวขอใหญไปจนจบตรงสรุปทายโดยไมเบี่ยงเบน
ไปเร่ืองอื่นๆ

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3
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2

2
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1
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1
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ขาพเจาเนนที่ความจริงที่เปนศูนยกลางของบทเรียนไดอยางเหมาะสม

ขาพเจานํ าเอาสิ่งที่สอนมาใชกับชีวิตและงานรับใช

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

การตอบสนอง

นกัเรยีนของขาพเจาไดรับการกระตุนเราใหศึกษาพระคัมภีรมากขึ้น

การสอนของขาพเจาชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต

การสอนของขาพเจานํ าคนที่หลงหายใหมาหาพระคริสต (การประกาศพระกิตติ
คุณ)

การสอนของขาพเจาชวยใหนักเรียนมีความสัตยซื่อในความสัมพันธของเขาตอค
ริสตจักร

การสอนของขาพเจาสงเสริมการเติบโตฝายวิญญาณ (การสรางสาวก)

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3
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2
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1
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1

1
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บทที่ 12
การเลือกและการพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “หลักสูตรของพระคัมภีร”
-  อธบิายคุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร
-  เลอืกหลักสูตรที่เหมาะสม
- พฒันาหลักสูตรพระคัมภีรของคุณเอง

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“พระคมัภรีทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน

การสอน การตกัเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม

เพือ่คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทํ าการดีทุกอยาง”  2 ทิโมธี
3:16-17

คํ านํ า

พระคมัภีรคือพื้นฐานสํ าหรับคํ าสอนทุกอยางในคริสตจักร
แตนกัเขยีนครสิเตียนไดพัฒนาใหมีเอกสารที่ดีเลิศ ซึ่งจะชวยในการจัดการฝกอบรมนักเรียน

กลุมๆ หนึ่ง หรือหลายกลุม
บทเรยีนนี้เกี่ยวของกับการเลือกหลักสูตรของพระคัมภีร
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หลักสูตรของพระคัมภีร

คํ าวา “หลักสูตร”  หมายถงึการจดัวชิาทีศึ่กษาอยางเปนระบบ อาจหมายถึงหนึ่งวิชาหรือทุกๆ
วชิาที่ใชสอนในโรงเรียน

“หลักสูตรของพระคัมภีร”  คือหลกัสูตรที่จัดไวเปนระบบเพื่อศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร

คุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร

หลกัสตูรของพระคัมภีรเปนเครื่องมือที่มีคาในการสอนของคริสเตียน ตอไปนี้คือเหตุผลบาง
ประการ

1. หลกัสตูรใหภูมิหลังและทํ าใหวิจัยไดมากกวาที่คุณทํ าไดหรือมีเวลาที่จะเตรียม
2. ท ําใหคุณมีบทเรียนที่เขียนไวแลวและมีกิจกรรมสํ าหรับนักเรียน
3. ท ําใหคุณมีโครงรางเพื่อใชสอนบทเรียน
4. ท ําใหมขีอแนะนํ าวาจะสอนบทเรียนอยางไร
5. บางหลกัสูตรเขียนวัตถุประสงคไวสํ าหรับแตละบทดวย
6. หลกัสตูรสวนใหญเตรียมไวสํ าหรับระดับอายุนั้นๆ โดยเฉพาะ เขียนโดยคนที่รับการ    อบ

รมมาท ํางานกับกลุมอายุนั้นๆ
7. โปรแกรมของหลักสูตรที่จัดเปนระบบทํ าใหครอบคลุมความจริงจากพระคัมภีรไดกวาง

ขวางขึน้ ครูสวนใหญมักจะเนนที่บางตอนของพระคัมภีรซึ่งเขาชอบหรือรูสึกวาสะดวกที่จะ
สอน โปรแกรมของหลักสูตรที่จัดเปนระบบจะครอบคลุมพระคัมภีรทั้งหมดภายในระยะ
เวลาหนึ่ง

8. ท ําใหมวีธิทีีจ่ะจัดการสอนสํ าหรับกลุมอายุหลายกลุมในคริสตจักรทองถิ่น

การเลือกหลักสูตร

ส่ิงทีสํ่ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะตองจํ าไวในการเลือกหลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรที่มนุษยเขียนขึ้นนั้น ไมใช
สิทธอํิ านาจสุดทายของเรา

พระคมัภีรคือสิทธิอํ านาจอยางเดียวเทานั้นสํ าหรับครูคริสเตียน เราตองตรวจสอบหลักสูตร
อยางระมัดระวัง เพื่อใหแนใจวาหลักขอเชื่อถูกตอง

จะเลอืกและหาหลักสูตรไดอยางไร

ใน “เพือ่ศึกษาตอไป” ของบทนี้มีรายชื่อผูพิมพหลักสูตรในสหรัฐอเมริกา จงเขียนไปถึงผูพิมพ
หลายแหงและขอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของหลักสูตร ใหขอตัวอยางมาดู

ถาครสิตจกัรทองถิ่นของคุณเปนสวนหนึ่งของนิกายที่จัดองคการไวแลว  เขากอ็าจพิมพหลัก
สูตรของเขาเอง จงเขียนไปที่สํ านักงานใหญเพื่อขอตัวอยาง
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อยาลืมพิจารณาดูเอกสารของสถาบันฯ สํ าหรบัโปรแกรมการฝกอบรมผูใหญ จงเขียนมาหาเรา
เพื่อขอขอมูล

พัฒนาหลักสูตรของพระคัมภีร

ถาคณุไมมีเงินทุนพอที่จะซื้อหลักสูตรมาใช คุณอาจทํ าหลักสูตรเองได
ในบทที ่ 10 ของวิชานี้คุณไดเรียนแลววาจะวางแผนบทเรียนพระคัมภีรไดอยางไร จงใชความ

ช ํานาญทีเ่รียนมาเพื่อทํ าบทเรียนของคุณ จงเขียนบทเรียนออกมาเปนรายละเอียด แลวเอามาประเมิน
ผลดู โดยใชแผนผังการประเมินในบทนี้ ซึ่งจะชวยใหคุณรูวาจะปรับปรุงเอกสารที่คุณเตรียมไดอยางไร

แมวาการทํ าหลักสูตรพระคัมภีรดวยตัวคุณเองจะชากวาที่จะซื้อหาเอามาใช แตก็มีประโยชน
อยูบางคือ

- คุณอาจวางรปูแบบเฉพาะสํ าหรับผูเรียนหรือวัฒนธรรมที่คุณตั้งใจที่จะใชบทเรียนนี้
- คุณแนใจไดถึงเนื้อหาของหลักขอเชื่อ
- คุณสามารถเตรียมบทเรียนเพื่อสนองตอบตอวัตถุประสงคฝายวิญญาณอยางเฉพาะ

เจาะจง
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “หลกัสูตรของพระคัมภีร”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. อะไรคือคุณคาของหลักสูตรพระคัมภีร

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. คุณจะทํ าหลักสูตรของคุณเองไดอยางไร?
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12

1. “พระคมัภีรทกุตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนในการสอน การตักเตือนวา
กลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทางธรรม  เพื่อคนของพระเจาจะพรักพรอมที่
จะกระทํ าการดีทุกอยาง”  2 ทโิมธี 3:16-17

2. คํ าวา “หลกัสตูร” หมายถงึ การจัดวิชาที่ศึกษาอยางเปนระบบ อาจหมายถึงหนึ่งวิชาหรือทุกๆ
วชิาที่ใชสอนในโรงเรียน

หลกัสูตรพระคัมภีรคือ หลักสูตรที่จัดไวเปนระบบเพือ่ศึกษาเรื่องราวของพระคัมภีร

3. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 155

4. โดยการใชความช ํานาญที่เรียนในบทที่ 10  ของวิชานี้เพื่อทํ าบทเรียนพระคัมภีร เขียนบทเรียน
ออกมาเปนรายละเอียด ซึ่งในที่สุดคุณจะทํ าหลักสูตรของคุณเองได
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บทที่ 13
สอนนักเรียนผูไมรูหนังสือ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  รูจกันักเรียนที่ไมรูหนังสือ
-  สรุปแนวทางการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงใหคํ าสั่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบ

ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น”   สภุาษิต 9:10

คํ านํ า

ครูบางคนพบกับการทาทายใหสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
นกัเรยีนทีไ่มรูหนังสือคือผูที่ไมสามารถอานหรือเขียนในภาษาของเขาได
ถาคณุมแีผนการที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณจ ําเปนตองศึกษาบทเรียนนี้
ถาคณุไมไดวางแผนที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณอาจขามบทเรียนนี้ไป และไป

เรียนบทที่ 14 เลย
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เราจะสอนนักเรียนเหลานี้ไดหรือไม

คนเราไมจ ําเปนที่จะตองรูจักการเขียนและการอานเพื่อที่จะเรียนรูได ตัวอยางเชน การเรียน
ภาษาเปนสิ่งที่ยาก แตเดก็ๆ ก็รูจักพูดภาษาของเขาโดยไมตองรูจักเขียนหรืออานเลย

เปนไปไดทีจ่ะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือใหรูความจริงแหงพระวจนะของพระเจา แมวาเขาไม
สามารถอานหนังสือออก

พระบญัชาประการแรกของพระเจาที่ทรงใหเราถายทอดพระวจนะก็ทรงใหทํ าโดยทางคํ าพูด
“และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน

และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน 
เมือ่ทานนัง่อยูในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถอยคํ า
นั้น”  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7

พระเยซูทรงสอนโดยไมไดใชหนังสือที่เขียนไวเลย  พระองคไมเคยแจกบทเรียนที่เขียนไวแลว
และไมเคยใหนักเรียนของพระองคอานขอความจากพระคัมภีรเลย

เราสามารถสรปุไดวาพระเยซูทรงสอนคนที่ไมรูหนังสือ เพราะวาผูฟงของพระองคประกอบดวย
คนยากจนผูไรการศกึษา คนเหลานี้ไมไดอานหรือเขียนบทเรียนที่พระเยซูทรงสอน เขาพึ่งพาการสื่อสาร
ทางคํ าพูดเพื่อเรียนรู

ถาคณุตองการสอนพระกิตติคุณแกทุกคนแลว คุณก็ตองมีแผนการที่จะสอนคนที่ไมรูหนังสือ
คุณไมสามารถทีจ่ะแตะตองคนทุกคนดวยขอความที่เขียนไวเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา และคุณไม
อาจทกึทกัเอาวาเขาตองเรียนที่จะอานเสียกอนที่จะนํ าขาวประเสริฐไปถึงเขา

การเรยีนรูเกี่ยวกับพระเจาไมไดข้ึนอยูกับการศึกษามากเทากับทาทีของจิตใจ
“จงใหคํ าสั่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบ

ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น”   สภุาษิต 9:10

สอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ตอไปนีเ้ปนแนวทางบางประการสํ าหรับการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ทํ างานผานผูนํ าทางวัฒนธรรม
คนทีไ่มรูหนงัสอืฟงและเชื่อผูนํ าของเขา ถาคุณสามารถทํ าใหผูนํ ายอมรับขาวประเสริฐ ก็จะงาย

มากขึน้ที่จะสื่อสารตอคนในเมืองนั้นๆ
เมือ่ใดทีผู่น ํายอมรับขาวประเสริฐ เขาก็สามารถสื่อสารแกผูอ่ืนไดโดยงายเพราะวาเขาเคยชิน

ตอการสื่อสารโดยไมตองใชการเขียนหนังสือ
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ทํ าใหขอความพระกิตติคุณสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่นๆ
คุณไดเรียนรูแลววา ขอความพระกิตติคุณตองเกี่ยวของกับผูฟงเพื่อทํ าใหเขาสนใจ นํ าไปใชได

และไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
จงศกึษาวฒันธรรมของคนที่ไมรูหนังสือ เขาสนใจหวงใยอะไรในชีวิตประจํ าวัน? อะไรคือปญหา

และการทาทายที่เขาพบในวัฒนธรรมของเขา
ขอความของคณุเกี่ยวของกับความหวงใยเหลานี้เพื่อทํ าใหเขาสนใจฟง  ท ําใหคุณนํ าไปใชถูก

ตอง และไดรับการตอบสนองจากคนเหลานั้น
ใหวิธีการสอนเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรม

วัฒนธรรมสวนใหญมีวิธีการที่เปนธรรมเนียมของการถายทอดขอมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึง่ บางวฒันธรรมถายทอดโดยการเลาเรื่อง บางแหงใชเพลงและดนตรีเพื่อส่ือสารขอความของเขา

จงศกึษาวัฒนธรรมของคนฟงดูวาจะสื่อสารขอความของคุณไดดีที่สุดอยางไร  จงจ ําแนกวิธีการ
ทีใ่ชกนัทัว่ไปในวัฒนธรรมของเขาและใชวิธีนั้นๆ เพื่อสอนความจริงแหงพระวจนะ
ใชส่ิงแวดลอม

ใชส่ิงแวดลอมของผูที่ไมรูหนังสือ เลอืกวสัดุงายๆ จากวัฒนธรรมของเขาเอง เพื่อใชเปนอุปกรณ
การสอน จํ าไววาพระเยซูทรงใชกอนหิน ดอกไม เมล็ดพืช นก ปลา เทียนและตึกรามอยางไร

คุณอาจตองการสรางคํ าอุปมาใหมๆ  เพือ่แสดงใหเห็นความจริง พระเยซูทรงใชคํ าอุปมาซึ่งเนน
ทีก่ารตกปลา การปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวเปนตน  เพราะวาผูฟงของพระองคเขาใจสิ่งเหลานี้ ผูฟงของ
คุณอาจไมเขาใจตัวอยางเหลานี้ก็ได

จงศกึษาสิง่แวดลอมของคนไมรูหนังสือที่คุณกํ าลังสอน จงใชสภาพแวดลอมของเขาเพื่อสราง
คํ าอปุมาสมัยใหม ซึ่งแสดงใหเห็นความจริงจากพระคัมภีร

สรุป

จงเสนอขอความสั้นๆ ในตอนสรุปบทเรียนซึ่งสรุปความจริงสํ าคัญซึ่งคุณไดสอนไปแลว ตัว
อยางเชน ในการสอนประสบการณแหงการบังเกิดใหมใน ยอหน บทที่ 3 คุณอาจสรุปวา

“คุณตองบงัเกิดใหม มันเปนความจริงฝายวิญญาณไมใชทางฝายราง
กาย คุณบังเกดิใหมทางวิญญาณโดยการสํ านึกผิดและยอมรับพระเยซูเปนพระ
ผูชวยใหรอดของคุณ”

ถามคํ าถาม
เมือ่คุณสอนบทเรียนจบแลว  จงถามค ําถามเพื่อใหแนใจวาผูฟงเขาใจหลักการพื้นฐานของบท

เรียน
เรียกใหตอบสนอง
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วธิหีนึง่ทีจ่ะแนใจวานักเรียนเขาใจขอความที่สอนคือการเรียกใหตอบสนอง ตัวอยางเชน ใน
ตอนสรุปบทเรียน ยอหน 3  จงถามวา  “พวกคุณกี่คนที่ตองการมีประสบการณกับการบังเกิดใหมนี้?”

พระคมัภีรคือขอความที่พระเจาทรงนํ ามาใหคนเขียน เปนหนังสือที่บรรจุพระวจนะของพระเจา
ความปรารถนาของพระองคคือใหทุกคนสามารถอานพระวจนะได

ดวยเหตนุี ้ผูนํ าคริสเตียนหลายคนไดเขามีสวนรวมในการฝกอบรมการเขียนหนังสือ มีโปรแกรม
ซึง่สอนคนไมรูหนังสือใหอานและเขียน เพื่อเขาจะไดสามารถอานขอความของพระเจาดวยตนเอง

ถาคณุสนใจทํ าเชนนี้ใหดูที่ “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้
แตจํ าไววา ไมจ ําเปนที่คนจะตองอานออกเขียนได เพื่อที่จะตอบสนองตอขาวประเสริฐ
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 13

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา   “ไมรูหนังสือ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในบทนี้ในการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13

1. “จงใหคํ าสัง่สอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียน
รูมากขึ้น”   สุภาษิต 9:10

2. นกัเรยีนทีไ่มรูหนังสือคือคนที่อานหรือเขียนภาษาของเขาเองไมได

3. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 160
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. จงหาคนทีไ่มรูหนงัสอืและแบงปนขาวประเสริฐกับเขาโดยใชแนวทางที่ใหไวในบทนี้

2. ถาคณุสนใจทีจ่ะเริ่มตนโปรแกรมอานออกเขียนไดเพื่อชวยคนใหอานและเขียนภาษาของเขา
เอง จงเขียนไปที่ที่อยูตอไปนี้เพื่อขอขอมูล

Laubauch Literacy

Box 13
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Syracuse, N.Y. 13210

U.S.A.

3. ถาคณุสนใจงานการแปลพระคัมภีร จงเขียนไปที่ตอไปนี้

Wycliff Bible Translators

Huntington Beach, CA. 92647

U.S.A.
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บทที่ 14
การฝกอบรมครู

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถงึความจํ าเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครู
-  สรุปข้ันตอนในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรมครู
-  อธบิายวาจะเกณฑนักเรียนใหเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร
-  สรุปแนวทางในการดํ าเนินงานฝกอบรมครู
-  สรุปแนวทางในการจัดใหครูที่อบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
-  บอกวิธีที่จะประเมินผลครู

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขา

พระองคไดใหเขาแลวและเขาไดรับไว  และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระ
องค  และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขาพระองคมา”  ยอหน 17:8

คํ านํ า

พระเยซูทรงฝกอบรมสาวกและในตอนสรุปของการฝกอบรม ทรงตรัสวา
“เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขา

พระองคไดใหเขาแลว”  ยอหน 17:8

แผนการของพระคัมภีรในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ คือ  “การสอนคนที่สัตยซื่อซึ่งสามารถสอน
ผูอ่ืนไดดวย”   2 ทโิมธี 2:2

ถาคณุตองการที่จะทํ าแผนการนี้ใหสํ าเร็จ คุณตองฝกอบรมครูอยางสมํ่ าเสมอ  บทเรยีนนี้เกี่ยว
กบัหัวขอของการฝกอบรมครู

ในบทนี ้มกีารพดูถงึความจํ าเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครูและไดใหข้ันตอนที่นํ าไป
ปฏิบัติไดในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรม

ไดใหแนวทางไวดวยวา จะเกณฑนักเรียนใหมารับการฝกอบรมไดอยางไร จะดํ าเนินการฝกอบ
รมอยางไร และการใหครูที่ฝกอบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
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สิ่งที่จํ าเปนตองทํ าพ้ืนฐาน 2 ประการ

ส่ิงทีจ่ ําเปนตองทํ าพื้นฐาน 2 ประการสํ าหรับการฝกอบรมครูในคริสตจักรคือ
1. การฝกอบรมกอนการรับใช
การฝกอบรมกอนการรับใชคือ  การฝกอบรมที่ใหแกผูเชื่อกอนที่เขาจะเริ่มปรนนิบัติในคริสตจักร

ในฐานะคร ูเปนโปรแกรมการศึกษาซึ่งจะชวยใหรูวาจะสอนอยางไร
2. การฝกอบรมในระหวางการรับใช
การฝกอบรมในระหวางการรับใชคือ การอบรมที่ใหแกผูที่ปรนนิบัติอยูแลวในฐานะครูในคริสต

จักร  การฝกอบรมจะชวยใหเขาพัฒนาของประทานในการสอน

พระเยซทูรงใหการฝกอบรมทั้ง 2 ประเภทแกสาวกของพระองค

การวางแผนโครงการการฝกอบรมครู

ส่ิงตอไปนี้คือข้ันตอนในการวางแผนโครงการการฝกอบรมครูในคริสตจักรของคุณ
1.  ขอความรวมมือจากศิษยาภิบาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณของคริสตจักร
2.  ขอรองใหผูที่เปนครูที่มีประสิทธิภาพอยูแลวใหชวยเปนผูนํ าซึ่งจะสอนผูอ่ืน
3.  ประชมุผูนํ าเหลานี้ เพื่อกํ าหนดสิ่งตอไปนี้

- วตัถปุระสงคสํ าหรับโครงการฝกอบรม : กํ าหนดความตองการของครูที่มีอยูใน
ปจจบัุน และผูที่สามารถเปนครูได บอกวัตถุประสงคที่คุณตองการทํ าใหสํ าเร็จใน
โครงการฝกอบรมนี้

- ก ําหนดวนั เวลาและสถานที่สํ าหรับการฝกอบรม
- ผูน ําซึ่งจะสอนในโครงการฝกอบรม  :  ใครจะสอนอะไร เมื่อไร
- คุณสมบัติในการสมัครเขารับการฝกอบรม  :  คุณจะอนุญาตใหใครเขารับการฝก

อบรม เขาตองเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมแนนอน แตวาคุณอาจตองการกํ าหนดคุณ
สมบัติอ่ืนๆ อีก (ดูคํ าแนะนํ าใน “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนี้)

- มาตรฐานที่ตองการเพื่อใหจบโปรแกรม เขาตองมีคุณสมบัติอะไรบางเพื่อใหการ
ฝกอบรมส ําเร็จสมบูรณ (ดูคํ าแนะนํ าใน “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึง
ชนดิตางๆ ของเหตุการณการฝกอบรม)

- ชนดิของกรณีการฝกอบรม ดู “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึงชนิด
ตางๆ ของกรณีการฝกอบรม

- งบประมาณ (คาใชจาย) สํ าหรับการฝกอบรมครู  จะตองเสียคาใชจายเทาไร? เงิน
ทนุมาจากที่ไหน

- อุปกรณที่ตองใชในการฝกอบรม  :  คุณสามารถใชหลักสูตรนี้ไดในการฝกอบรมครู
คุณอาจเพิ่มเขาไปพิเศษกับการฝกอบรมเฉพาะของนิกายและหลักสูตรที่คุณวาง
แผนที่จะใช

4.  เตรยีมปฏทินิของทัง้ปและจดรายการการฝกอบรมทั้งหมดลงไวรวมทั้งวันที่ เวลาและสถานที่
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5.  เตรยีมค ําอธิบายถึงงานรับใชใหแกครูซึ่งจะบอกถึงความรับผิดชอบของครูสํ าหรับผูที่กํ าลัง
พจิารณาที่จะเขารวมการฝกอบรม (ดู “เพื่อศึกษาตอไป”)  ของบทนี้สํ าหรับตัวอยางคํ า
อธบิายงานรับใชของครู

6. เตรยีมค ําปฏญิาณของครูสํ าหรับผูที่มีความสามารถเปนครูที่จะลงนามซึ่งเปนเอกสารที่
แสดงถึงการยอมตนผูกพันของผูทีเ่ปนครู  (ดู “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อดูตัวอยาง
ของคํ าปฏิญาณตน)

การคัดเลือกผูที่จะเขาโครงการฝกอบรม

ข้ันตอนสํ าหรับการคัดเลือกคนที่จะเขาโครงการฝกอบรมครูมีดังนี้
1.  เชญิครทูีม่อียูในปจจุบันเขามารวมรับการอบรมในระหวางการรับใช
2.  ประกาศในการนมัสการในคริสตจักรเกี่ยวกับการฝกอบรม ขอใหผูที่สามารถเปนครูได ซึ่งมี

ความสนใจมาติดตอกับคุณ
3.  ติดตอเปนสวนตัวกับผูที่คุณรูจักหรือคนที่คุณไดสังเกตดูชีวิตของคนที่คุณเชื่อวามีของ

ประทานฝายวิญญาณในการสอน
4.  ทบทวนดผููสมัครซึ่งยังไมไดทํ าการสอนใหแนใจวา เขามีคุณสมบัติครบถวนตามที่คุณ

ก ําหนดไวสํ าหรับโครงการฝกอบรมครู
5. แจงแกผูที่มีคุณสมบัติใหรูถึงวันที่ เวลาและสถานที่ของการประชุมคร้ังแรก

ดํ าเนินการฝกอบรม

ตอไปนี้คือแนวทางในการดํ าเนินการฝกอบรมครู
1.  เร่ิมการอบรมแตละครั้งใหตรงเวลา
2.  เร่ิมดวยการอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปดจิตใจและความคิดของนักศึกษาใหเรียน

รูและทรงเจิมครูผูสอน
3.  จดชือ่นกัเรยีนทีเ่ขา นักเรียนตองเขาชั้นเรียนในจํ านวนภาคเรียนที่กํ าหนดให เพื่อจะไดเรียน

จบหลักสูตรได
4.  จงแนใจวานักเรียนมีเอกสารประกอบการสอน
5.  จดัหาสิง่ชวยสอนที่จํ าเปน เชน อุปกรณโสตทัศนะศึกษา คูมือครูและอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

จงใชวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในหลักสูตรนี้
6.  ใหมเีวลาส ําหรับคํ าถามและคํ าตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณสอนไป
7.  ใหการบานนกัเรยีนที่จะทํ าใหเสร็จกอนมาประชุมคร้ังตอไป ซึ่งอาจรวมถึงการอาน การ

เขยีน หรือการบานที่ใหไปสอน
8.  จงรักษาเวลาทีต้ั่งไวสํ าหรับชั้นเรียนและปลอยนักเรียนตรงเวลา นอกจากวาพระวิญญาณ

บริสุทธิจ์ะทรงนํ าใหทํ าสิ่งที่ตางออกไป
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วางตัวผูเปนครู

การฝกอบรมครูจะไมมีประสิทธิภาพนอกจากวาผูที่คุณอบรมจะไดถูกใชในตํ าแหนงของการ
เปนครู

ปรึกษาศิษยาภิบาล
เขาตองการครูใหสอนที่ตรงไหน?  ที่ใดที่เขาเชื่อวาคนแตละคนจะทํ างานไดอยางมีประสิทธิ

ภาพที่สุด
ศิษยาภบิาลคือ ผูนํ าที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร เขาตองรับผิดชอบตอโปรแกรมการสอน

ในครสิตจกัร เขารับผิดชอบในการนํ าเอาของประทานและตะลันตของผูที่อยูในคริสตจักรมาใชดวย
วางคนไวตามการทรงเรียกและความสามารถ

พจิารณาดูความสามารถของคนที่วางไว เขาจะมปีระสิทธิภาพในกลุมที่เขาตองสอนหรือไม?
พระเจาไดทรงเรียกเขาเปนพิเศษในกลุมเฉพาะนี้หรือไม?

ตัวอยางเชน  อัครสาวกเปาโลมคีวามสามารถกับคนตางชาติ เพราะวาพระเจาทรงเรียกเขา
เพราะความสามารถและภูมิหลังสวนตัวดวย
วางคนไวตามความสนใจของอายุ

บางคนไมมคีวามสนใจในการสอนเด็กๆ คนอื่นอาจไมสะดวกใจที่จะสอนผูใหญ เราตองสอน
คนทกุอายแุตครูตองมีความสนใจหรือไมก็ไดรับการทรงเรียกใหทํ างานกับกลุมอายุเฉพาะกลุม
ใหมีโอกาสที่นักเรียนจะไดฝกสอน

จงยอมใหครูใหมไดปรนนิบัติรับใชเปนครูแทนผูที่เปนครูปกติเมื่อเขาไมไดมาสอน ตอมาก็ให
เขาสอนหลายๆ บทเรียนในขณะที่ครูผูมีประสบการณสังเกตการณอยู หลังจากการสอนแลวผูสังเกต
การณจะแบงปนคํ าแนะนํ าที่มีประโยชนเปนการสวนตัวกับครูใหม

การประเมินผลครู

ภายหลงัจากที่ครูไดรับใชในคริสตจักรแลว งานรับใชของเขาควรไดรับการประเมินผลเปน
ระยะๆ พระเยซกูท็รงทํ าเชนนี้กับสาวกของพระองคหลังจากที่พระองคไดสงเขาออกไปรับใช เขารายงาน
ทกุอยางที่เขาพูดและกระทํ าใหพระองคทราบ (มาระโก 6:7 และ 30)

การประเมนิผลชวยใหรูปญหาและแกไขปญหาในการสอนได และยังใหโอกาสแกผูนํ าฝาย
วญิญาณของครสิตจักรที่จะชวยครูเหลานี้ใหพัฒนาของประทานฝายวิญญาณในการสอน

วธิบีางประการในการประเมินผลครูมีดังนี้

วธิบีางประการในการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
1.  เราอาจประเมินผลครูโดยใชความชํ านาญในบทที่ 11 “การประเมินผล” ของหลักสูตรนี้

ใหครูแตละคนทํ าการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
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2. ประเมินผลบนพื้นฐานของคํ าอธิบายการรับใชนั่นคือเขาไดทํ าใหความตองการที่อยูใน
คํ าอธบิายงานรับใชสํ าหรับตํ าแหนงครูสํ าเร็จลงไดหรือไม

3. เขายงัคงรกัษาคํ าสัญญาผูกพันตนของครู ซึ่งเขาลงนามไวหรือไม
4. จงสงัเกตขณะทีคุ่ณกํ าลังสอนบทเรียน ดูวาเขาสื่อสารพระวจนะของพระเจาแกนัก

เรียนอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  เขาตองท ําอะไรเพื่อพัฒนาวิธีนํ าเสนอบทเรียน? จงแบงปนขอเสนอ
แนะในทางบวกแกเขา

5. ประเมินผล “ผล” ของเขา  พระคมัภีรกลาววา “ผล” (ผลของการรับใช) สามารถพิสูจน
ได  (ลูกา 6:43-44)
ขอควรจํ า

การประเมนิผลและการแกไขปญหาควรกระทํ าดวยวิธีแหงความรักและในทางบวก
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 14

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. คํ าจ ําเปนพื้นฐาน 2 ประการสํ าหรับการฝกอบรมครูคืออะไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุข้ันตอนในการวางแผนโปรแกรมฝกอบรมครู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. คุณสามารถคัดเลือกนักเรียนใหเขาในโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร?
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5. จงสรปุแนวทางในการดํ าเนินการฝกอบรมครู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงสรปุแนวทางในการวางตัวครูที่รับการฝกอบรมแลวใหทํ างานในคริสตจักร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงบอกวิธีการประเมินผลครู 5 ประการ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. “เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขาพระองคไดใหเขาแลวและ
เขาไดรับไว  และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระองค  และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขา
พระองคมา”  ยอหน 17:8

2. การฝกอบรมกอนที่จะรับใชกับการฝกอบรมในขณะที่กํ าลังรับใชอยู

3. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 166

4. การคดัเลือกดูคํ าแนะนํ าในหนา 167

5. เปรียบเทยีบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 167

6. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 167

7. คุณสามารถประเมินผลครูไดโดยการ
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- ใชความชํ านาญที่ไดเรียนรูในบทที่ 11 ของหลักสูตรนี้

- ดูจากค ําอธิบายที่กลาวถึงการรับใชของครู

- ดูวาเขารักษาคํ าปฏิญาณของครูอยูหรือไม

- โดยการสังเกตการณดูขณะที่เขาสอน

- โดยการสังเกตดู “ผล” ของการสอนของเขา

หนา 166

เพ่ือศึกษาตอไป

แนวทางตอไปนี้สรุปถึงส่ิงที่คุณไดเรียนมาในบทเรียนนี้

1. ลงรายการของวัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรมของคุณ

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

2. กํ าหนดวันที่ เวลาและสถานที่ลงปฏิทินของป  (ใชปฏิทินในการทํ า)

3. วางคุณสมบัติของผูที่ขอเขารวมโปรแกรม ตอไปนี้คือคํ าแนะนํ าบางประการ
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คุณสมบัติของผูสมัครเขาโปรแกรม

ผูสมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้
- เปนผูเชื่อที่บังเกิดใหม
- ทํ าตามแบบอยางของพระคริสตโดยการบัพติศมาในนํ้ า
- เต็มลนดวยพระวิญญาณ
- มาคริสตจักรสมํ่ าเสมอ (และ/หรือเปนสมาชิกของคริสตจักร)
- มีชื่อเสียงดีในคริสตจักรและในชุมชน
- มีคุณสมบัติตามพระคัมภีรในการเปนผูนํ า
- แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความประพฤติแบบพระคริสตในชีวิตประจํ าวัน

4. วางมาตรฐานสํ าหรับการสิ้นสุดโปรแกรม ตอไปนี้คือคํ าแนะนํ าบางประการ

มาตรฐานสํ าหรับการส้ินสุดโปรแกรม

ผูสมัครควรตอง
- เขาชั้นเรียนการฝกอบรมทุกครั้งนอกจากจะมีขออางในดานความเจ็บปวยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งผูนํ าชั้น

เรียนอนุญาตแลว
- ทํ าการบานเสร็จทุกครั้ง
- ฝกสอนอยางนอยหนึ่งบทโดยมีผูนํ าคอยสังเกตการณอยู

5. กํ าหนดชนิดของเหตุการณการฝกอบรมครู ตอไปนี้เปนคํ าแนะนํ าบางประการ

ฝกอบรมส้ันๆ ซึ่งเปนสวนของการประชุมครูในเวลาปกติ  ถาครูของคริสตจักรพบปะกันประจํ าจงใชสวนหนึ่ง
ของการประชุมสํ าหรับการฝกอบรมครูในขณะที่รับใชอยู

ระหวางชั่วโมงรวีวารศึกษา ถาคริสตจักรของคุณมีชั่วโมงรวีวารศึกษา จงฝกอบรมครูใหมในชั้นเรียนพิเศษ
ซึ่งจัดขึ้นในชั่วโมงดังกลาว

การสอนดวยตนเอง ใหคนที่มีความสามารถเปนครูไดมีคูมือนี้และใหเขาทํ าบทเรียนใหเสร็จโดยการ
ศึกษาสวนตัว

ฝกอบรมหนึ่งคืน พบปะกันหนึ่งคืนในหนึ่งสัปดาหเพื่อฝกอบรม

อบรมเปนลํ าดับ พบปะกันในการประชุมที่จัดเปนลํ าดับเพื่อฝกอบรมเชน วันจันทรถึงวันศุกรของ
สัปดาหใดสัปดาหหนึ่ง

การเขาคาย  นํ าครูไปคายเพื่อฝกอบรม

ตัวตอตัว  มอบหมายใหครูที่มีประสบการณฝกอบรมครูใหมเปนการตัวตอตัว
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ฝกอบรมรวมกัน  บางทีหลายๆ คริสตจักรในชุมชนอาจตองการวางแผนการฝกอบรมรวมกัน ซึ่งครูทุกคนใน
นิกายของเขามารวมกันเพื่อสามัคคีธรรมและเพื่อรับการฝกอบรม

ฝกอบรมโดยใชโสตทัศนูปกรณ  ถาคุณมีอุปกรณเชน เทป หรือวีดีโอ จงบันทึกการฝกอบรมไวแลวให
นักเรียนศึกษาดวยตนเองอยางอิสระ

6. เลือกผูนํ าซึ่งจะสอน สอนเรื่องใดบางและจะสอนเมื่อใด  จงใชแผนผังนี้

ชื่อครู วันที่ วิชาที่จะสอน

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

7. คุณจะใชเนื้อหาการฝกอบรมอะไรบาง?

ชื่อของวิชา                                                                                                                                                    

ชื่อของผูพิมพ/ที่อยู                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     

คาใชจายตอคน                                    บาท

8. เตรียมงบประมาณ

จะเสียคาใชจายเทาไรในการประชาสัมพันธโครงการ                                              บาท

อุการณการสอนจะเสียคาใชจายเทาไร                                              บาท

รายจายอื่น                                              บาท

9. จงเตรียมการบรรยายงานรับใชซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของครูที่มีความสามารถสอน
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ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม

ตัวอยางคํ าบรรยายถึงงานรับใช

ครูสอนช้ันผูใหญ

ต ําแหนงงานรับใช

ครูสอนชั้นผูใหญ
การบรรยายงานรับใช

ครูสอนพระคัมภีรชั้นผูใหญจะมีความรับผิดชอบดังนี้
- เตรียมและสอนชั้นเรียนประจํ าสัปดาห

วันที่                เวลา                                                     สถานที่                                                 
- คัดเลือกสมาชิกใหมมาเขาชั้นเรียน
- ติดตอนักเรียนที่ขาดเรียนและสมาชิกที่ไมกระตือรือลนเพื่อดูวามีปญหาอะไร รับใชแกเขาและนํ าเขา

กลับมาเปนสมาชิกที่สนใจตอไป
- นํ าสมาชิกที่ยังไมไดรับความรอดมาหาพระเยซูคริสต
- รับใชตอความตองการฝายวิญญาณของสมาชิกในชั้นเรียนซึ่งเปนผูเชื่ออยูแลว นํ าเขาใหเติบโตฝาย

วิญญาณและพัฒนาขึ้น เตรียมเขาใหพรอมสํ าหรับการรับใช
- หนุนใจสมาชิกในชั้นเรียนใหเปนสวนที่กระตือรือลนในสามัคคีธรรมทั้งหมดของคริสตจักร
- จัดทํ าบันทึกของคริสตจักรที่เกี่ยวกับช้ันเรียนนี้เชน บันทึกการเขาเรียน ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตัว

- ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหทํ างานรับใชในดานนี้
- มีคุณสมบัติของการเปนผูนํ าตามพระคัมภีร
- เรียนจบหลักสูตรฝกอบรมครูที่คริสตจักรจัดให
- มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เปนสมาชิกที่กระตือรือลนในคริสตจักร
- ดํ าเนินชีวิตสอดคลองกับหลักขอเชื่อของคริสตจักร
- ใหการสนับสนุนและสอดคลองกับผูนํ าของคริสตจักร

ยอมผูกพันตนในดานเวลา

- มีเวลาเตรียมตัวเพื่อเขาสอนชั้นเรียนเปนปกติ
- มีเวลาสํ าหรับชั้นเรียนเปนปกติคือ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
- เขาประชุมทีมงานประจํ าเดือน
- เขาชั้นฝกอบรมครูที่กํ าลังรับใชอยูเปนประจํ าป
- มีเวลาสํ าหรับการสมาคมสวนตัว การสามัคคีธรรม ติดตามผลและรับใชแกนักเรียน
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10. เตรียมคํ าปฏิญาณเพื่อการผูกพันตนของครู  ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม

คํ าปฏิญาณของครู

โดยที่ขาพเจาไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวและขณะนี้ดํ าเนินชีวิตในความสัมพันธกับ
พระองค ขาพเจาสํ านึกดีวาการรับใชพระคริสตและพระวจนะของพระองคตอผูอื่นเปนการทรงเรียกอันยิ่งใหญ ใน
ฐานะที่ขาพเจาผูกพันตนเองเปนครูและพึ่งพาความชวยเหลือและการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขาพเจาขอปฏิญาณวา
- ขาพเจาเห็นดวยกับหลักขอเชื่อของคริสตจักรและจะไมสอนส่ิงใดที่ขัดแยงกับหลักขอเชื่อนี้
- ขาพเจาจะจัดเวลาสวนตัวเพื่อการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร
- ขาพเจาจะอธิษฐานอยางจริงใจเพื่อใหนักเรียนกลับใจและเพื่อใหผู ที่เปนคริสเตียนไดเติบโตฝาย

วิญญาณ
- ขาพเจาจะใชเวลาอยางสัตยซื่อในการเตรียมบทเรียนแตละบท  และจะเตรียมตัวเองฝายวิญญาณโดย

การมีชีวิตตามความจริงในพระคัมภีรที่ขาพเจาสอน
- ขาพเจาจะสัตยซื่อตอตํ าแหนงการสอนของขาพเจาในคริสตจักร
- ขาพเจาจะสอนในชั้นโดยใชพระวจนะของพระเจา สงเสริมการศึกษาพระคัมภีรของนักศึกษาและหนุน

ใจใหเขามีสวนรวมอยางกระตือรือลนในชั้นเรียน
- ขาพเจาจะเขารวมและสงเสริมการปรนนิบัติรับใชของคริสตจักรและจะสนับสนุนดานการเงินของคริสต

จักรและดวยคํ าอธิษฐาน
- ขาพเจาจะเขารวมการประชุมของแผนกในคริสตจักร นอกเสียจากวามีเหตุจํ าเปนบางประการที่ขาพเจา

จะใหเหตุผลตอพระเจาได
- ถาขาพเจาไมสามารถทํ าความรับผิดชอบใหสํ าเร็จดวยเหตุผลบางประการ ขาพเจาจะปรึกษากับผูนํ า

และยอมมอบชั้นเรียนคืนถาเขาแนะนํ าใหทํ าเชนนั้น

ชื่อ                                                วันที่                                                                                                  



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 14 -178 -



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 15 -176 -

บทที่ 15
คํ านํ าสูการเทศนา

วัตถุประสงค
เมือ่คุณเรียนบทนี้จบลงแลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”
-  บอกถงึหัวขอที่การเทศนาพระคัมภีรควรเนน
-  อธบิายถงึความส ําคัญของการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเมื่อเทศนาพระวจนะ
-  บอกถงึค ําเตือน 6 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได  และผูที่ยังไม

ไดยนิถงึพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขา
ฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได   และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไป
ประกาศอยางไรได ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคนเหลานั้นที่นํ าขาวดี
มา ชางงามจริงๆ หนอ”   โรม 10:14-15 ก.

คํ านํ า

บทนีแ้นะน ําหวัขอของการเทศนาพระคัมภีร ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวาเทศนา บอกถึงหัวขอของ
การเทศนาพระคมัภีร อธิบายความสํ าคัญของการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเมื่อคุณเทศนาและบอก
ถงึค ําเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ในบทตอไปคุณจะเรียนวาจะวางแผนคํ าเทศนาจากพระคัมภีรไดอยางไร
การสอนและการเทศนา

คุณไดเรียนรูแลวถึงคํ าจํ ากัดความของ “การสอน” ในบทที่ 1 ของหลักสูตรนี้วา
การสอนคอืกริยาของการสอนแนะนํ าผูอ่ืน รวมถึงการแสดงใหเห็น การสํ าแดง การบอกกลาว

การสงผานความรู การฝกอบรมและนํ าพาการศึกษาของผูอ่ืน
ตอไปนี้คือการจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”
“การเทศนาคอื กิริยาอาการของการสงมอบคํ าพูด (คํ าเทศนาหรือการตรวจสอบอยางเปนระบบ

ของหวัขอนั้น) ซึ่งสอนผูอ่ืนอยางเปนทางการ”
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การเทศนาก็คลายคลึงกับการสอนตรงที่วิธีทั้งสองสื่อสารความจริงของพระวจนะพระเจาแกผูอ่ืน 
คุณจะเรยีนตอไปวาการเตรียมคํ าเทศนาก็คลายคลึงกับการเตรียมบทเรียนที่จะสอน แตการเทศนาและการ
สอนมกัจะแตกตางกันตรงวิธีของการสอน และรูปแบบของการสงผานคํ าพูดออกไป

การรวมการเทศนาและการสอน

การแบงปนขาวประเสริฐใหไดผลจะรวมเอาการเทศนาและการสอนเขาดวยกัน
พระเยซูทรงสอนและทรงเทศนา

“พระเยซูจงึเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”   มทัธวิ 9:35

(ดูทีม่ัทธิว 4:17, 23,  9:35,  11:1,5,  มาระโก 1:14, 38-39,  2:2,   ลูกา 4:43-44,  9:6,  20:1,  1
เปโตร 3:19,  4:6)

พนัธกจิสํ าคัญประการหนึ่งของพระเยซูคือ การเทศนา
“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได

ทรงเจมิต้ังขาพเจาไว เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูที่ถูกบีบบังคับเปนอิสระ  และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของ
พระเปนเจา”   ลูกา 4:18-19

หัวขอของคํ าเทศนา

เชนเดียวกับการสอน  การเทศนาตองมพีื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา ตัวอยางเชน ในคํ า
เทศนาของเปโตรในกิจการบทที่ 2, 12 ขอใน 23 ขอ เปนคํ าที่อางอิงจากพันธสัญญาเดิม

การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนที่

การส ํานึกผิดและการใหอภัยบาป

“และจะตองประกาศทัว่ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาป ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”  ลกูา 24:47

“ฝายเหลาสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศใหกลับใจเสียใหม”  มาระโก
6:12

(ดู กิจการ 13:38,  14:15 ดวย)
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ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ า
พยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24:14

(ดู มทัธิว  9:35; ll:5; มาระโก l:l4; l6:l5; ลูกา 4:l8; กจิการ 8:l2; 14:7,2l; l6:l0; 20:25;
โรม l:l5; l5:l9-20; 1 โครินธ l5:l; 2 โครินธ 2:l2; l0:l4; ll:7; โคโลสี l:23; 1 เธสะโลนิกา 2:9  ดวย)

การฟนจากความตาย

“...ทานทั้งสองไดสั่งสอนและประกาศแกคนทั้งหลายถึงเรื่องการเปนขึ้น
มาจากความตาย”   กจิการ 4:2          (ดูกิจการ 17:3, 18 ดวย)

พระวจนะของพระเจา

“และคนเปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได
พระองคจึงเทศนาขาวนั้นใหเขาฟง”  มาระโก 2:2

“แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย   พระวจนะนั้นคือขาว
ประเสริฐทีไ่ดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว”  1 เปโตร 1:25

(ดูกิจการ 8:4,25; 13:5; l4:25; l5:35-36; l7:l3; 2 ทโิมธี 4:2; ทิตัส l:3 ดวย)

ถอยคํ าแหงความเชื่อ

“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํ านั้นอยูใกลทาน อยูในปาก
ของทานและอยูในใจของทาน”  (คือคํ าซ่ึงกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น)”  โรม 10:8

(ดู กาลาเทีย 1:23 ดวย)

ทกุสิง่ทกุอยางที่เกี่ยวกับพระเยซู

“ทัง้ประกาศแผนดินของพระเจา และสั่งสอนสิ่งทั้งหมดเรื่องพระเยซูคริสต
เจา” กิจการ 28:31
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“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กนอยกวาคนเล็ก
นอยทีสุ่ดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด  ทรงใหขาพเจาประกาศแกคนตางชาติถึง
ความไพบูลยของพระคริสตอันหาที่สุดมิได”  เอเฟซัส 3:8

(ดู กิจการ 5:42;  8:5,35;  9:20;  l7:3,l8;  โรม l6:25; 2 โครินธ l:l9; 4:5, โคโลสี l:28 ดวย).

สนัติสุขโดยทางพระเยซูคริสต

“เรือ่งทีพ่ระองคไดทรงฝากไวกับพวกอิสราเอลคือ ทรงประกาศขาวดี
เรือ่งสันติสุขโดยพระเยซูคริสต”  กจิการ 10:36

ไมกางเขน
“คนทัง้หลายทีก่ ําลังจะพินาศก็เห็นวากางเขนเปนเรื่องโง แตพวกเราที่

ก ําลงัจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา”  1 โครินธ 1:18

(ดู 1 โครินธ 1:17-22 ดวย)

การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตองตามมาพรอมกับการเทศนาเชนเดียวกับการสอน
“พระเยซูจงึเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน

ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”  กจิการ 9:35

เปาโลกลาววา
“คํ าพดูและค ําเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต

เปนค ําซ่ึงไดแสดงวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของทานจะไมได
อาศยัสตปิญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4-5

(ดู มาระโก 1:39, ลูกา 9:6,  โรม 15:19,  1 โครินธ 1:17-18)

การส ําแดงฤทธิอํ์ านาจเปนสิ่งสํ าคัญเพราะเปนเครื่องยืนยันคํ าเทศนาพระวจนะใหหนักแนน
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“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20

ผูเทศนา

ในตอนตนของหลักสูตรนี้ เราไดอธิบายถึงคุณสมบัติสวนตัวที่ควรเห็นชัดในชีวิตของผูเปนครู
 คุณสมบติัเดียวกันนี้ก็ควรอยูในชีวิตของผูที่เทศนาขาวประเสริฐดวย

โคโลสี บทที ่1 บอกถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 ประการของผูเทศนาขาวประเสริฐดังนี้
เขาเปนผูรับใชของพระคริสต

“ผูรับใชที่สัตยซ่ือของพระคริสต” (ขอ 7 ภาษาไทยไมมี) พระคริสตตองไดรับการยกยองในคํ า
เทศนาทุกแหงของเขา
เขาเปนผูรับใชแหงขาวประเสริฐ

“ซ่ึงขาพเจาเปาโลเปนผูรับใชในการประกาศขาวประเสริฐนั้น”   (ขอ 23)

เขาเปนผูรับใชของครสิตจักร

“ขาพเจาไดมาเปนผูรับใชของคริสตจักร”  (ขอ 24-25)

คํ าเตือนจากพระคัมภีร
ตอไปนีคื้อ คํ าเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ผูเทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศนา

“ฉะนัน้ทานซ่ึงเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนาวา
ไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา”  โรม 2:21

“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว  ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”   1
โครินธ 9:27

ถาคุณไดรับการทรงเรียกใหเทศนา คุณไมอาจเลือกที่จะไมทํ า

การเทศนาไมใชการยกเวนจะทํ าก็ไดหรือไมทํ าก็ไดสํ าหรับผูที่พระเจาทรงเรียกเปนพิเศษใหกระทํ า

“เพราะการทีข่าพเจาประกาศขาวประเสริฐนั้น ขาพเจาไมมีเหตุที่จะอวด
ได เพราะจํ าเปนที่ขาพเจาจะตองประกาศขาวประเสริฐ  ถาขาพเจาไมประกาศ
วบัิติจะเกิดแกขาพเจา” 1 โครินธ 9:16
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การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา

แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซ่ึงขัด
กบัขาวประเสรฐิทีเ่ราไดประกาศแกทานไปแลวนั้น ก็จะตองถูกแชงสาป

ตามทีเ่ราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวา ถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอื่นแกทาน ทีข่ดักับขาวประเสรฐิซ่ึงทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูก
แชงสาป” กาลาเทีย 1:8-9

ตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง

เปาโลอธบิายแรงจูงใจในการเทศนาขาวประเสริฐไวใน ฟลิปป 1:15-18  จงอานขอความนี้ในพระ
คัมภีร เปาโลกลาวไววา

“ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสตดวยจิตใจริษยาและทุมเถียงกัน 
แตก็มีคนอื่นที่ประกาศดวยใจหวังดี”  ฟลิปป 1:15

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 15

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนหัวขออะไรบาง
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4. จงบอกค ําเตอืน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนาซึ่งอธิบายไวในบทนี้

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. เหตใุดการส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจึงสํ าคัญเมื่อคุณเทศนาพระวจนะ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

1. “แตผูทีย่งัไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได  และผูที่ยังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อ
ในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได  ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคน
เหลานัน้ทีน่ ําขาวดีมา ชางงามจริงๆ หนอ”   โรม 10:14-15 ก.

2. การเทศนาคอื กริยาอาการของการสงมอบคํ าพูด  (คํ าเทศนาหรือการตรวจสอบหัวขอนั้นๆ อยาง
ละเอยีด) ซึ่งสอนผูอ่ืนอยางมีรูปแบบเปนทางการ

3. จงเปรียบเทียบค ําสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 177

4. หนา 179

- ผูเทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศน
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- ถาคณุถกูเรียกเปนพิเศษใหเทศนา คุณจะหลีกเลี่ยงไมได

- การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา

- แรงจงูใจในการเทศนาตองถูกตอง

5. เพราะวาการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจายืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค

เพ่ือศึกษาตอไป

จงศกึษาขออางอิงพระคัมภีรเหลานี้  ซึง่เกีย่วกับการเทศนา

ขออางอิงในพันธสญัญาเดิมเกี่ยวกับการเทศนา

สดุดี 40:9; ปญญาจารย l:l,2,12; 7:27; 11:8-l0; อิสยาห 6l:l; เนหะมีย 6:7.
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ขออางอิงในพันธสญัญาใหมถึงผูเทศนาในพันธสญัญาเดิม

มทัธิว 12:41;  ลูกา ll:32;  2 เปโตร 2:5

ขออางอิงในพันธสัญญาใหมเกี่ยวกับการเทศนา

มทัธิว 3:l, 4:l7,23; 9:35; l0:7,27; ll:l,5; l2:4l; 24:14,4l; 26:l3

มาระโก l:4,7,14,38-39;  2:2;  3:l4;  6:l2;  l4:9;  l6:l5,20;

ลูกา 3:3,l8;  4:l8-19,43-44

กิจการ 3:20; 4:2; 5:42; 8:4,5,12,25,35,40; 9:20,27; l0:36-37,42; ll:l9-20; l3:5,24,38,42;
l4:7,l5,2l,25; l5:2l,35-36; l6:6,l0; l7:3,l3,l8; l9:l3; 20:7,9,25

โรม l:l5; 2:2l; l0:8-l5; l5:l9-20; l6:25

1 โครินธ l:l7-l8; 2:4; 9:l4-l6,l8,27; l5:l-2,11,12,14

2 โครินธ l:l9; 2:l2; 4:5; l0:l4; l0:l6; ll:4,7

กาลาเทีย l:8,9,ll,l6,23; 2:2; 3:8; 4:l3; 5:ll

เอเฟซัส 2:l7; 3:8;   ฟลิปป l:l5-l8;    โคโลสี l:23,28;  1 เธสะโลนิกา 2:9;  1 ทิโมธี 2:7; 3:l6; 2 ทิ
โมธี l:ll; 4:l7; ทตัิส l:3; ฮบีรู 4:2,6;  1 เปโตร l:l2,25; 3:l9; 4:6; 2 เปโตร 2:5
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บทที่ 16
วางแผนคํ าเทศนา

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- สรุปข้ันตอนพื้นฐานในการวางแผนคํ าเทศนา
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาหัวขอ
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาตามเนื้อหา
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาแบบอรรถาธิบาย
- วางแผนคํ าเทศนา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทํ าการทั้งในขณะที่มีโอกาส

และไมมโีอกาส ใหชักชวนดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอ
ในการสั่งสอน”  2 ทโิมธี 4:2

คํ านํ า

ในบทนี ้คุณจะเรียนวาจะเทศนาจากพระคัมภีรอยางไร
คุณจะไดเรียนหลักการพื้นฐานของการเทศนาโดยศึกษาคํ าเทศนาบางตอนและคํ าเทศนาที่เกิด

ผลมากที่สุดของนักเทศนตลอดประวัติศาสตรของคริสตจักร
คุณจะคนพบวาการเทศนาและการสอนมีส่ิงที่คลายคลึงหลายวิธีแตตางกันในการนํ าเสนอและวิธี

ในการเทศนหรือสอน



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 16 -184 -

การเทศนาและการสอน  :  มีความแตกตางกันอยางไร?

การเทศนาและการสอนมักจะแตกตางกันตามวิธีดังตอไปนี้
วิธีการ

วธิกีารทีเ่รียกรองใหผูฟงเขามีสวนรวมมักจะไมคอยใชกันในการเทศนา ตัวอยางเชน มักจะไมมี
การสนทนาหรือคํ าถามคํ าตอบในขณะที่คุณเทศนา

เหตผุลกคื็อการเทศนามักจะมีผูคนฟงเปนจํ านวนมาก โดยเหตุนี้เองวิธีการนํ าเสนอจึงเปนรูปแบบ
ทางการ
วิธีการเทศนหรือสอน

ในการสอน คนมกัจะถูกแบงออกเปนกลุมอายุตางๆ ชั้นเรียนอาจเปนผูใหญทั้งหมด วัยรุนหรือ
เด็กๆ

แตการเทศนมกัจะประกอบดวยคนอายุตางๆกัน ผูฟงไมถูกแบงออกเปนกลุมอายุเหมือนที่ปฏิบัติ
กนัในการศึกษาวันอาทิตยหรือกลุมศึกษาของคริสตจักร

ดวยเหตุนี้เอง คุณจงึตองดดัแปลงวิธีการเทศนาใหอยูในระดับของคนทั่วไป อยาใหคํ าเทศนายาก
เกนิไปจนเด็กๆ และวัยรุนไมเขาใจ  ในขณะเดยีวกนัก็อยาทํ าใหมันงายจนผูใหญไมสนใจฟง
หลักสูตร

โรงเรียนวันอาทิตยและโรงเรียนของคริสตจักรมักมีหลักสูตรนํ าทางไวซึ่งจะทํ าใหคุณมีหัวขอและ
คํ าอธิบายบทเรียนที่คุณจะใชสอน

ซึ่งไมเปนเชนนีสํ้ าหรับการเทศนา ดวยการทรงนํ าของพระเจาคุณตองตัดสินใจเองวาจะสื่อขอ
ความชนิดใดและมีเนื้อหาสาระอยางใด

เตรียมคํ าเทศนา

ข้ันตอนพื้นฐานในการเตรียมคํ าเทศนาก็คลายคลึงกับการที่คุณไดเรียนรูมาแลวในการวางแผน
การสอน คุณควรตองทํ าดังนี้

- เตรียมตัวคุณเองในฝายวิญญาณ
- วเิคราะหผูฟง
- วางวัตถุประสงค
โครงสรางพืน้ฐานของคํ าเทศนาเปนไปตามบทเรียนวาดวยการสอน คํ าเทศนาของคุณควร

ประกอบดวย
- หัวขอ
- คํ านํ า
- เนื้อหา
- การนํ าไปใช
- บทสรุป
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(จงทบทวนบทที่ 10 “การวางแผนบทเรียน”)
เชนเดยีวกบัทีคุ่ณทํ าในการสอน คุณตองเรียกความสนใจของผูฟง คุณตองเสนอบทเรียนตาม

ลํ าดบั คุณตองใหคํ าเทศนาของคุณนํ าไปใชกับชีวิตและการรับใชได และคุณตองเรียกใหมีการตอบสนอง
ตอพระวจนะของพระเจาที่เปดเผยออกมา

คํ าเทศนาประเภทตางๆ

จากการศึกษาคํ าเทศนาในพระคัมภีรและคํ าเทศนาของนักเทศนที่ยิ่งใหญตลอดทั้งประวัติ
ศาสตรคริสตจักร เราจะพบวามีคํ าเทศนาอยู 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คํ าเทศนาแบบหัวขอ
คํ าเทศนาแบบหวัขอ มุงเนนที่หัวขอเฉพาะอยางเชน ผลฝายวิญญาณ การตอสูฝายวิญญาณ

ของประทานฝายวิญญาณ เปนตน
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบหัวขอไดอยางไร?

1.  ตัดสนิดหูวัขอทั่วไปของคํ าเทศนา ตัวอยางเชน “การอธิษฐาน” อาจเปนหัวขอที่คุณเลือก
2.  ตัดสนิดหูวัขอเฉพาะวา การอธิษฐานที่คุณจะเทศนนั้นอยูในเรื่องอะไร ซึ่งอาจเปนดังนี้
-  ความจ ําเปนของการอธิษฐาน -  คํ าตอบตอการอธิษฐาน
-  คุณคาของการอธิษฐาน -  การอธิษฐานเผื่อ
-  เวลาในการอธิษฐาน -  การอธิษฐานในครอบครัว
-  ฤทธิอํ์ านาจของการอธิษฐาน -  อุปสรรคของการอธิษฐาน
-  วธิขีองการอธิษฐาน -  การอธิษฐานที่นํ าไปปฏิบัติได
-  จดุประสงคของการอธิษฐาน -  ทาทใีนการอธิษฐาน
-  ผลของการอธิษฐาน -  สถานทีใ่นการอธิษฐาน
-  เงือ่นไขของการอธิษฐาน -  การนมัสการโดยการอธิษฐาน
-  ปญหาของการอธิษฐาน -  ทาทางในการอธิษฐาน
-  อธษิฐานในพระวิญญาณ -  สิทธพิิเศษของการอธิษฐาน
-  การอธษิฐานอยางพากเพียรพยายาม -  ความเชื่อและการอธิษฐาน
-  ส่ิงทีเ่ดนเปนเลิศของการอธิษฐาน -  ขอบเขตของการอธิษฐาน

คุณตองตดัสินดูวาจะเอาหัวขอเฉพาะหัวขอใดสํ าหรับคํ าเทศนาของคุณ คุณไมอาจที่จะครอบ
คลุมทุกๆ แงมมุของหวัขอ เพราะวาตามที่คุณเห็นในตัวอยางนี้ มีหัวขอมากมายในเรื่องราวของพระคัมภีร

หวัขอทีคุ่ณเลอืกจะเปนชื่อเร่ืองของคํ าเทศนาของคุณ ตัวอยางเชน คุณอาจเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับ
“อุปสรรคที่มีตอการอธิษฐาน”
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3. จงวจิยัทกุอยางที่พระคัมภีรกลาวถึงเรื่องราวที่คุณไดเลือก ถาคณุมีอุปกรณชวยในการ
วเิคราะหวจิยัพระคัมภีร เชน หนังสือศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษาคํ า จงใช
อุปกรณเหลานี้ในการศึกษาของคุณ

4.  พฒันาโครงสรางโดยทํ าตามโครงสราง 4 ตอนงายๆ ที่คุณไดเรียนมาในบทที่ 10 เกี่ยวกับการ
วางเผนบทเรียนคือ

-  คํ านํ า -  ตัวเนื้อเร่ือง
-  การนํ าไปใช -  การสรุป

ตัวอยางของคํ าเทศนาแบบหัวขอ

โดยการใชตัวอยางเรื่อง “อุปสรรคของการอธิษฐาน” โครงรางคราวๆ ของคุณอาจเปนดังนี้
ชื่อเร่ือง   อุปสรรคของการอธิษฐาน
คํ านํ า เนนทีป่ญหาทีผู่คนสวนมากประสบคือ การอธิษฐานที่ไมไดรับคํ าตอบและคํ าถามที่วา

เหตุใดคํ าอธิษฐานจึงไมไดรับคํ าตอบ
ส่ิงนีจ้ะท ําใหคนสนใจฟง เพราะวาทุกคนตางก็ประสบปญหาเชนนี้

ตัวเนื้อเร่ือง
อธบิายถงึอปุสรรคของคํ าอธิษฐานที่บอกไวในพระวจนะของพระเจาคือ
- มแีรงจูงใจและคํ ารองขอที่ผิด  :  ยากอบ 4:2-3
- มคีวามบาปบางชนิด  :  อิสยาห 59:1-2
- มรูีปเคารพในใจ  :  เอเสเคียล 14:1-3
- มวีญิญาณแหงการไมใหอภัย  :  มาระโก 11:25
- ความเห็นแกตัว  :  สุภาษิต 21:13
- ปฏิบัติตอคูสมรสอยางไมถูกตอง  :  1 เปโตร 3:7
- มคีวามชอบธรรมของตนเอง   :  ลูกา 18:10-14
- ความไมเชื่อ  :  ยากอบ 1:6-7
- ไมไดดํ ารงอยูในพระคริสตและในพระวจนะของพระองค  :  ยอหน 15:7
การนํ าไปใช

1. อธบิายวาคํ าอธิษฐานที่ไมไดรับคํ าตอบจะปดกั้นสิ่งตอไปนี้
a. ชีวิตครอบครัว
b. การพฒันาฝายวิญญาณสวนตัวของเรา
c. งานรับใชของเรา

2. ขอใหผูฟงนํ าเอาความจริงเหลานี้ไปใชแตละคน
a. มอุีปสรรคอะไรบางที่ปดกั้นการอธิษฐานของขาพเจา

การสรุป
1. สรุปถงึอุปสรรคของการอธิษฐานตามที่อธิบายแลว
2. เรียกใหมีการสารภาพและสํ านึกผิดตอส่ิงที่เปนอุปสรรคในการอธิษฐาน
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ประเภทที่ 2  คํ าเทศนาแบบเนื้อหา
ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความสํ าคัญจากพระคัมภีรทํ าใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ

เนือ้หาของบทนั้น  สวนทีเ่หลอืของขอความถูกสรางขึ้นบนความจริงศูนยกลาง
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบเนื้อหาไดอยางไร?

1. เลือกเนื้อเร่ือง
2. สรางชื่อเร่ืองคํ าเทศนาจากเนื้อเร่ือง
3. ศึกษาเนือ้หาโดยละเอียด แลวศึกษาขอความอื่นๆ จากพระคัมภีรที่เกี่ยวพันกับเนื้อเร่ืองที่

คุณเลือกมา
ถาคณุมอุีปกรณการวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือ
ศึกษาคํ า จงใชอุปกรณเหลานี้เพื่อวิจัยเนื้อเร่ืองตอไป

4. สรางโครงรางใหเปนไปตามโครงสรางงายๆ 4 สวนที่คุณเรียนมาในบทที่ 10 เร่ืองการวาง
แผนบทเรียน

ตัวอยางของคํ าเทศนาประเภทเนื้อหา

คํ าเทศนาของเปโตรในกิจการ 2:14-36 เปนตัวอยางที่ดีของประเภทนี้ ถาเปโตรมีหัวขอ (ชื่อเร่ือง)
สํ าหรับคํ าเทศนา ก็นาจะเปน

“นี่คือวันนั้น”

“แตเหตกุารณนี้เกิดขึ้นตามคํ าซ่ึงโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาวไววา

พระเจาตรสัวา ในวาระสุดทาย เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของ
เราโปรดประทานแกมนุษยทั้งปวง บุตราบุตรีของทานทั้งหลายจะกลาวคํ า
พยากรณ คนหนุมของทานจะเห็นนิมิต  และคนแกจะฝนเห็น  ในคราวนั้นเราจะ
เทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเราบนทาสาทาสีของเราและคนเหลานั้นจะ
กลาวคํ าพยากรณ”  กิจการ 2:16-18

คํ าน ํานีท้ ําใหคนสนใจฟง เพราะวาเขากํ าลังเฝาดูวาขอความนี้จะสํ าเร็จลงไดตอหนาตอตาของ
เขา

ตัวเรื่อง
ตัวเรือ่งของคํ าเทศนาของเปโตร มุงเนนที่เร่ืองราว

1. เขาเสนอภูมิหลังประวัติศาสตรของขอความซึ่งสํ าเร็จลงในวันนั้น
2. เขาแสดงใหเห็นวาขอความนี้มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรของอิสราเอลและตอพระ

เยซูอยางไร
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การนํ าไปใช
เขานํ าไปใชเปนการสวนตัว

“ดวยวาพระสญัญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และ
แกคนทัง้หลายที่อยูไกล คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราทรงเรียก
มาเฝาพระองค”  กจิการ 2:39

การสรุป
เขาเรียกใหมีการตอบสนอง

“ฝายเปโตรจงึกลาวแกเขาวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซคูริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย
แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”  กจิการ 2:38

และที่ประชุมตอบสนอง
“คนทัง้หลายทีร่บัคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก

ประมาณสามพันคน”  กจิการ 2:41

ประเภทที่ 3 คํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย (expository)
“อรรถาธิบาย”  คือ ชือ่ทีก่ลาวถึงวิธีการเทศนาซึ่งเนนที่ขอความของพระคัมภีรและอธิบายขอ

ความนั้นโดยละเอียด ทลีะขอ
คํ าวา expository หมายถงึ  นํ าออกมาและตรวจสอบสวนตางๆ ทัง้หมด อธิบายใหชัดเจน
อรรถาธบิาย เปนการเทศนาที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกมากกวาการเทศนาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อ

หา มุงเนนทีห่วัขอเฉพาะหรือขอความนั้นๆ ของพระคัมภีร โดยอธิบายอยางละเอียดทีละขอและแมแต
อธบิายลงลึกไปถึงความหมายของคํ าที่สํ าคัญๆ

การเทศนาแบบอรรถาธิบายอาจเนนที่ชีวประวัติ  ศึกษาขอพระคัมภีรทีละขอ  ทั้งหมดที่บันทึก
เกีย่วกับบุคคลในพระคัมภีรที่เลือกมา

โดยเหตทุีก่ารเทศนาแบบอรรถาธิบายนั้นใหรายละเอียดมาก จึงมักทํ าใหเกิดขอความตอเนื่อง
เปนอันดับ  เปนไปไมไดที่จะอธิบายทุกอยางในขอความหนังสือหรือตัวบุคคลในพระคัมภีรในคํ าเทศนา
คร้ังเดียว

คํ าเทศนาแตละครั้งในลํ าดับเชนนี้ควรมีสัมพันธตอกัน เมื่อคุณเริ่มคํ าเทศนาแตละครั้งคุณควรรูวา
มนัมคีวามสมัพันธกับคํ าเทศนาที่เทศนไปแลวอยางไร  คุณท ําไดโดยสรุปส้ันๆ ถึงขอความที่แลวและ
อธบิายวามนัเกี่ยวของกันอยางไรกับคํ าเทศนาตอนนี้
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แมวาค ําเทศนาแตละครั้งควรมีความสัมพันธตอกัน แตวาคํ าเทศนาแตละครั้งควรมีความสมบูรณ
ในตัวของมันเอง  เพราะวาทกุคนในที่ประชุมอาจไมไดมาฟงคํ าเทศนาทุกครั้งตามลํ าดับ เขาควรตองเขา
ใจค ําเทศนาแตละครั้งโดยที่ไมตองฟงครั้งอื่นๆ
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบอรรถาธิบายอยางไร

1. เลอืกเนื้อหา หวัขอ บุคคลในพระคัมภีร หรือหนังสือที่คุณวางแผนที่จะเนนขอความของ
คุณ หรือลํ าดับขอความในการเทศนาหลายครั้ง

2. ศึกษาทกุอยางที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับเนื้อหา หวัขอ หนังสือตางๆ และบุคคลในพระ
คัมภีรอยางละเอียด
ถาคณุมอุีปกรณวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษา
คํ า ก็ใหใชอุปกรณเหลานี้เพื่อศึกษา

3. ตัดสินดูวาหัวขอของคุณจะเทศนไดในการเทศนาอรรถาธิบายเพียงครั้งเดียวหรือวาจะ
ตองเทศนหลายครั้งเปนลํ าดับไป

4. สรางชือ่เร่ืองและเนื้อหาสํ าหรับแตละขอความในลํ าดับของคํ าเทศนา
5. สรางโครงรางสํ าหรับคํ าเทศนาแตละครั้งตามลํ าดับ ท ําตามโครงสราง 4 สวนงายๆ

สํ าหรับขอความแตละครั้ง
- คํ านํ า
- เนื้อหา
- การนํ าไปใช
- การสรุป

ตัวอยางของคํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย

ตอไปนีเ้ปนตัวอยางของโครงรางสํ าหรับเทศนาแบบอรรถาธิบาย
ชื่อเร่ือง   ลักษณะนิสัยของครูสอนเท็จ
เนื้อเร่ือง   ยูดา บทที่ 1
คํ านํ า   ยดูา 1:3-4
ตัวเรื่อง

1. ภูมิหลัง
a. พระคมัภีรไดบงไวนานแลววาเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอยางนี้ (ขอ 4)

2. การดํ าเนินชีวิตของเขา
a. แอบแฝงเขามาโดยไมรูตัว  (ขอ 4)
b. ประพฤติตามตัณหาของตน  (ขอ 4)
c. ประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตน (ขอ 18)

3. การพูดจาของเขา
a. พดูกาวราวศักดิ์สิริเทพ  (ขอ 8-10)
b. พดูกาวราวสิ่งที่เขาเองไมเขาใจ  (ขอ 8-10)
c. เปนคนบน  (ขอ 16)
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d. เปนคนชอบรองทุกข  (ขอ 16)
e. คุยอวดเสียงขรม  (ขอ 16)
f. เปนคนชอบเยาะเยย  (ขอ 18)

4. หลักขอเชื่อของเขา
a. ถอืเอาพระคณุของพระเจาของเราเปนเหตุใหทํ าการชั่วชาลามก (ขอ 4)
b. ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผูเปนเจาของเราแตองค

เดียว  (ขอ 4)
c. ปราศจากพระวิญญาณ

5. ความประพฤติของเขา
a. เปนคนอธรรม (ขอ 4)
b. เพอฝน  (ขอ 8)
c. ท ําตัวเปนมลทิน  (ขอ 8)
d. ดูถูกเทพผูครอบครอง (ขอ 8-10)
e. ถงึหายนะในสิ่งที่เขารูแลว  (ขอ 8-10)
f. ยกยอผูอ่ืนเพื่อหวังประโยชนของตน  (ขอ 16)
g. แยกตวัเปนกกเปนเหลา  (ขอ 19)
h. ประพฤติตามโลกียวิสัย  (ขอ 19)

การนํ าไปใช
คุณควรทํ าอะไรตอบสนองตอคนชนิดนี้   :  ยดูา 1:20-23

การสรุป
สรุป เรียกใหที่ประชุมตอบสนอง

แนวทางทั่วไป

ตอไปนีเ้ปนแนวทางทั่วๆ ไป เพื่อชวยใหคุณวางแผนคํ าเทศนาชนิดใดๆ ก็ได

เลือกเนื้อหา

คํ าวา “text เนือ้หา”  มาจากคํ าภาษากรีกซึ่งแปลวา “ถัก ทอ หรือปน” เนื้อเร่ืองควรเปนสิ่งที่ขอ
ความนัน้ถกูถกั ทอ หรือซึ่งมันได “ปนออกมา” เนื้อเร่ืองควรเปนพื้นฐานของคํ าเทศนา

การใชเนื้อเร่ืองจากพระวจนะของพระเจาเปนพื้นฐานที่จะทํ าใหผูเทศนามีสิทธิอํ านาจในขอความ
ของเขา เขาก ําลงักลาววา “พระเจาตรัสดังนี้” เพราะวาเขากํ าลังพูดพระวจนะของพระเจา เขาทํ าดังนี้ได
ดวยความกลาหาญและสิทธิอํ านาจ

เนื้อหาทํ าใหขอความเปนไปตามพระคัมภีรและทํ าใหผูฟงมีความมั่นใจโดยที่เขาแนใจวาผูเทศนา
ก ําลงัประกาศพระวจนะของพระเจาไมใชความเห็นของเขาเอง

ตอไปนีเ้ปนแนวทางบางประการในการเลือกเนื้อเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา
1. อธษิฐานขอการทรงนํ าจากพระเจา
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2. ศึกษาพระวจนะของพระเจาเปนประจํ า ซึ่งจะทํ าใหคุณไดรับเนื้อเร่ืองและหัวขอ เพื่อการรับใช
มสีมดุจดความคดิจากเนื้อหาและหัวขอ ในขณะที่คุณคนพบสิ่งเหลานี้ในการศึกษาสวนตัว
และน ํามาใชในการวางแผนคํ าเทศนา

3. พจิารณาดคูวามตองการฝายวิญญาณของผูฟงซึ่งคุณจะเทศนาให ตัวอยางเชน ที่ประชุมผู
ฟงทีเ่ปนผูรับใชก็ไมตองการเนื้อหาและคํ าเทศนาเรื่องความรอด  (จํ าไวถึงสิ่งที่คุณเรียนรู
เกีย่วกบัการวิเคราะหผูฟงใน บทที่ 8)

4. กอนทีคุ่ณจะเทศนาเนื้อเร่ืองใด จงแนใจวาคุณเขาใจเรื่องนี้ เพื่อที่คุณจะไมสรางความสับสน
ในใจของผูฟงของคุณ

5. พจิารณาดกูารเปดเผยทั้งหมดแหงความจริงของพระเจา อยาเทศนาเฉพาะเรื่องราวที่คุณ
ชอบหรือหวัขอที่คนชอบฟง  พระคัมภีร “ทั้งหมดทุกตอน” ไดใหไวแกเราโดยการดลใจจาก
พระเจาและมีประโยชนทั้งสิ้น

การตีความหมายเนื้อหา

หลงัจากที่คุณเลือกเนื้อหาแลว  จงศกึษาทกุสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนี้ ถาคุณมีพระคัมภีรแปล
อยูหลายชนดิ จงศกึษาเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ถาคุณมีหนังสือตีความหมายพระคัมภีร จงอานดูวาผู
อ่ืนกลาวเรือ่งนีไ้วอยางไร  วิธีการศึกษาเชนนี้จะชวยใหคุณเขาใจหรือ “ตีความ” เนื้อหาไดอยางถูกตอง

ตอไปนีเ้ปนกฏพื้นฐานบางประการในการตีความ (แปลความหมาย)  พระวจนะของพระเจา ซึ่ง
ควรน ํามาใชขณะที่คุณศึกษาเนื้อหาเหลานี้
กฏแหงสิทธิอํ านาจจากสวรรค

พระคมัภีรเปนสิทธิอํ านาจสุดทาย  ทกุๆ สวนของพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระเจา
กฏแหงการตีความตามตัวอักษร

พระคมัภีรหมายความตรงๆ อยางที่เขียนไว และควรตคีวามตามตัวอักษร นอกเสียจากวาบริบท
นัน้ชีใ้หเห็นเปนอยางอื่น บางครัง้มกีารใชสัญลักษณและคํ าอุปมาในพระคัมภีร เพื่อแสดงใหเห็นความจริง
แตส่ิงเหลานี้จะชี้ใหเห็นชัดเจนในบริบทของพระคัมภีร
กฏแหงการพิจารณาตามบริบท

คุณควรศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอใหมีความสัมพันธกับบริบท  จงศกึษาวามีขอความใดมากอน
และตามหลงับริบทนั้นๆ หลักขอเชื่อที่ผิดพลาดหลายประการถูกสรางขึ้นโดยการนํ าเอาขอพระคัมภีรตางๆ
ออกจากบริบทมาใชตางหาก ซึ่งไมถกูตอง ตองคํ านึงถึงความเกี่ยวพันกันทั้งหมดดวย

การศกึษาขอความในบริบทนี้ จงถามตัวคุณเองดังนี้
- ใครกํ าลังพูดหรือเขียนในตอนนี้?
- เขากลาววาอะไร?
- เขาพูดกับใคร?
- เหตใุดเขาจึงกลาวเชนนั้น?
- ขอความนี้ถูกกลาวเมื่อใด?

กฏแหงการกลาวถึงเปนครั้งแรก
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คร้ังแรกทีคํ่ า วลี ส่ิงของหรือเหตุการณถูกระบุถึงในพระคัมภีร มักจะใหกุญแจแกเราที่จะรูความ
หมายของสิ่งนั้นในที่อ่ืนๆ ในพระคัมภีร

ตัวอยางเชน ในปฐมกาล บทที่ 3 มกีารกลาวถึง “ใบมะเดื่อ”  เปนครั้งแรก ตรงนี้อาดัมใชใบ
มะเดือ่เพือ่พยายามปกปดความบาปและการเปลือยกายของเขา โดยความพยายามของเขาเอง ใบมะเดื่อ
พดูถงึความชอบธรรมของตนเอง การปฏิเสธพระเจาและความพยายามที่จะทํ าตนใหชอบธรรมตอหนา
พระเจา

เหตนุีเ้องพระเยซูจึงทรงสาปตนมะเดื่อที่มีใบแตไมมีผล  ในมัทธิว 21  และมาระโก 11 และ 13
การทีจ่ะเขาใจการกระทํ านี้ เราตองนึกถึงกฏแหงการกลาวเปนครั้งแรกและยอนกลับไปดูปฐมกาล บทที่ 3
ใบมะเดือ่เปนตัวแทนของชาติอิสราเอลที่ชอบธรรมดวยตนเอง ผูซึ่งปฏิเสธพระเยซูและไมมีผลของการ
สํ านึกผิดออกมาใหเห็นได

กฏแหงการกลาวซ้ํ า

เมือ่บางอยางไดรับการกลาวซํ้ าในพระคัมภีร ก็เพื่อจุดประสงคของการยํ้ าเนน  หมายถึงวา ความ
จริงนีม้คีวามสํ าคัญพิเศษจํ าตองมีการกลาวซํ้ า
กฏแหงการเปดเผยสะสม

ความจรงิทัง้มวลของพระวจนะพระเจาในเรื่องใดใดตองไมนํ ามาจากขอความโดดๆ การเปดเผยที่
สะสมทัง้หมดทีพ่ระคัมภีรกลาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ตองนํ ามาพิจารณา

หมายความวาคณุตองรวบรวมทุกสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนั้นๆ นี่จึงเปนเหตุที่กฏขอนี้เรียกวา
“กฏของการเปดเผยสะสม”  คุณจะสรางหลักขอเชื่อข้ึนมาบนขอพระคัมภีรโดดๆ  เพียงไมกี่ขอเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆ ไมได
การรวมรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคํ าเทศนา

เมื่อคุณคัดเลือกเพื่อหาแลว  คุณตองรวบรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคํ าเทศนา จงถามตนเองดวยคํ า
ถามตอไปนี้

1. พระคัมภีรสอนในหัวขอเร่ืองนี้อยางไร?
จุดประสงคที่สํ าคัญที่สุดก็เพื่อส่ือสารสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยไวในพระวจนะเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆ ทีค่วรประกอบเปนสวนสํ าคัญของขอความของคุณ

2. ขาพเจาไดสังเกตอะไรในชีวิตและการรับใช ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนี้?
มตัีวอยางอะไรในชีวิตและการรับใชที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้? คุณไดเห็นความจริงแหงพระ
วจนะทีแ่สดงออกมาในชีวิตจริงอยางไร คุณใชตัวอยางเหลานี้เพื่อแสดงและนํ าขอความ
นี้มาใช

3. ขาพเจาไดอานพบอะไรที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้
ถาคณุมอุีปกรณอางอิงพระคัมภีร จงอานและวิจัยงานของนักวิชาการพระคัมภีรซึ่งจะ
ชวยคุณในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อคํ าเทศนา

4. ขาพเจารูจักใครบางที่มีความรูในเรื่องนี้?
มีใครบางที่มีประสบการณซึ่งสัมพันธเกี่ยวของกับเนื้อหานี้?  มใีครบางที่คุณรูจักซึ่งได
ศึกษาอยางกวางขวางในเรื่องนี้ จงปรึกษาเขาเพื่อเตรียมตัวคุณในการเทศนาเรื่องนี้
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วัตถุประสงคสุดทาย

บทนีเ้ปนการสรุปวิชานี้เร่ือง “กลยุทธการสอน”  แตในความเปนจริงแลวคุณเพิ่งจะเริ่มตนเพราะ
วาคณุตองเทศนาและสั่งสอนตอไปจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคสุดทายคือ

“พระองคนั้นแหละที่เราประกาศอยู โดยเตือนสติปญญาทุกอยางเพื่อจะ
ไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28

“และเขาจะไมสอนเพื่อนบานและพี่นองของตนแตละคนวา “จงรูจักองค
พระผูเปนเจา” เพราะเขาทุกคนจะรูจักเรา ต้ังแตคนตํ่ าตอยที่สุดจนถึงคนใหญโต
ที่สุด”  ฮีบรู 8:11

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 16

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงอธบิายถงึความสัมพันธระหวางการเทศนาและการสอน? ทั้งสองอยางเหมือนกนัอยางไรและ
แตกตางกันอยางไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุข้ันตอนพื้นฐานในการวางแผนคํ าเทศนา
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4. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเทศนาแบบหัวขอ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเทศนาแบบเนื้อเร่ือง”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “คํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในการคัดเลือกเนื้อหา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. จงสรปุแนวทางเพื่อการตีความเนื้อหา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงสรปุคํ าแนะนํ าที่ใหในบทนี้ เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุดิบของคํ าเทศนา
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 16
1. “ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทํ าการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไมมีโอกาส ใหชักชวน

ดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอในการสั่งสอน”  2 ทิโมธี 4:2

2. ความแตกตางพื้นฐานระหวางการเทศนาและการสอนมีดังนี้

- วธิทีีใ่ชในการเทศนามักจะแตกตางจากวิธีที่ใชในการสอน วิธีที่เรียกใหผูฟงเขามีสวนรวมมัก
จะไมน ํามาใชกัน เพราะวาการเทศนามักจะมีผูฟงจํ านวนมาก

- สไตลการเทศนาแตกตางเพราะวาผูฟงมักจะประกอบดวยคนทุกวัย สไตลของการเทศนาตอง
ดัดแปลงใหอยูในระดับพื้นฐานซึ่ง เด็กๆ คนวัยรุน และผูใหญเขาใจได
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- ในการเทศนาของคณุมักจะไมเขียนหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางเหมือนที่ทํ าในรวีวารศึกษา หรือ
โรงเรียนของครสิตจกัร ดวยการทรงนํ าขององคพระผูเปนเจา คุณตองเลือกใชชนิดและเนื้อหา
สาระของขอความของคุณ จะทบทวนการอธิบายในหนา 183

3. ข้ันตอนพืน้ฐานในการวางแผนคํ าเทศนาเหมือนขั้นตอนของการสอนคือ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้

- เตรียมตัวคุณในฝายวิญญาณ

- วเิคราะหผูฟง

- วางวัตถุประสงค

- วางโครงสรางค ําเทศนาโดยใชโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยคํ านํ า ขอความเนื้อหา การ
นํ าไปใชและการสรุป

4. คํ าเทศนาแบบหวัขอมุงเนนที่หัวขอเฉพาะ เชนผลฝายวิญญาณ สงครามฝายวิญญาณ ของ
ประทานฝายวญิญาณ คุณเลือกหัวขอเฉพาะตามหัวขอเหลานี้และพัฒนาเปนคํ าเทศนา

5. ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความส ําคญัจากพระคัมภีรทํ าใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ
เนือ้หาของบทนัน้ ขอความสวนที่เหลือถูกสรางขึ้นบนความจริงที่เปนศูนยกลางนี้

6. การเทศนาแบบอรรถาธิบาย เปนวิธีการเทศนาที่ละเอียดมากขึ้นกวาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อหา
อาจเนนทีห่วัขอเฉพาะหรือขอความของพระคัมภีร หนังสือในพระคัมภีรหรือตัวบุคคลในพระ
คัมภีร อธบิายโดยละเอียดทุกสิ่งที่นํ ามาสอน ทีละขอ และแมกระทั่งทีละคํ า

7. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 189

8. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 190

9. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 191

เพ่ือศึกษาตอไป

1. จงศกึษาคํ าเทศนาที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรตอไปนี้

คํ าเทศนาสุดทายของโมเสส   :  เฉลยธรรมบัญญัติ 29-33
คํ าเทศนาสุดทายของโยชูวา   :  โยชวูา 24:2-15
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ซามเูอลกลาวตอชาวอิสราเอล  :  1 ซามูเอล 12
ขอความอุทิศถวายตัวของโซโลมอน  :  1 พงศกษัตริย 8:15-61
เยเรมยีกลาวตอประชาชนที่งานเลี้ยง  :  เยเรมีย 7
ตัวอยางของคํ าเทศนาของพระเยซู   :  มทัธิว 5-7, ll:7-l9; 12:25-37; l3; l5:l0-20; 2l:28-44; 24-
25;  ยอหน 3:3-2l; 6:26-58; l4-l6.
คํ าเทศนาของเปโตร   กจิการ 2:l4-36; 3:l2-26
คํ าเทศนาของเปาโล  กจิการ l3:l6-4l;   l7:22-3l; 20:l7-35; 22:l-21; 26:2-23
คํ าเทศนาสุดทายของสตีเฟน    กจิการ 7:2-53

2. จงใชแบบฟอรมในหนาตอไปนี้ เพื่อวิเคราะหคํ าเทศนาซึ่งคุณฟงแลว จงใชแบบฟอรมนี้เพื่อ
ประเมินคํ าเทศนาของคุณ

แบบฟอรมประเมินคํ าเทศนา
การจัดรูปแบบ

คํ านํ า
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ท ําใหคนสนใจหรือไม?                                                                                                             
แตะตองความตองการบางประการโดยตรงหรือทางออมหรือไม?                                             
มคีวามยาวพอดีหรือไม                                            มจีดุประสงคเฉพาะหรือไม                       

เนื้อหา

การพฒันาคลี่คลายเนื้อหาชัดเจนหรือไม                 โครงสรางทั้งหมดชัดเจนหรือไม                
คํ าเทศนามีแงความคิดที่เปนศูนยกลางหรือไม                      คุณสามารถบอกไดไหม               
จดุเปลี่ยนขอความชัดเจนหรือไม                              จดุเหลานี้ทบทวนไดหรือไม                      
จดุตางๆ เชื่อสัมพันธกันอยางมีเหตุผลหรือไม                                                                          
จดุสํ าคัญเชื่อมโยงกลับไปสูความคิดสํ าคัญหรือไม                                                                   

การนํ าไปใช

หวัขอนี้มีความสํ าคัญหรือไม                                   มคีวามเหมาะสมหรือไม              
คํ าเทศนาสรางขึ้นจากการตีความที่เหมาะสมตามพระคัมภีรหรือไม                            
จดุรองลงมามีความสัมพันธอยางชัดเจนกับจุดสํ าคัญหรือไม                                                   

การสรุป

คํ าเทศนานํ าขึ้นไปสูจุดสูงสุดหรือไม                                                                                        
มกีารสรุปยอดความคิดอยางพอเพียงหรือไม                                                                           
มคํี ารองขอตอนจบอยางมีประสิทธิภาพหรือมีคํ าเสนอแนะใหตอบสนองหรือไม                       

ทาทางและวิธีที่ใช
ผูเทศนใชไวยากรณถูกตองหรือไม                                                                               
ศัพทที่เขาใชมีมากแตกตางกันไปหรือไม                                                                                  
คํ าที่เขาใชนั้นถูกตองหรือไม                                                                                                    
เขาเลอืกคํ าที่ทํ าใหคํ าเทศนามีประสิทธิภาพหรือไม                                                     
เขาออกเสียงคํ าอยางถูกตองหรือไม                                                                                         

การสงผานถอยคํ าสูผูฟง
การนํ าเสนอดวยคํ าพูด

ผูพูดตองการใหคนไดยินหรือไม                                                                                               
คุณรูสึกหรือไมวาเขากํ าลังพูดถึงคุณ                                                                                       
เขาดทูาทางเปนกับเองหรือไม                                                                                                  
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การสงผานถอยคํ าฟงดูเหมือนการสนทนาที่มีชีวิตชีวาหรือไม                                                   
เสยีงของเขาฟงงายหรือไม                                      ระดบัของเสียงสูงตํ่ าเปลี่ยนไปหรือไม       
ผูพดูใชวิธีของการหยุดเปนระยะๆ ไดผลหรือไม                                                                        

การน ําเสนอทางรางกาย

รางกายทัง้หมดของเขามีสวนในการสงผานถอยคํ าหรือไม                  เขาท ําทาทางหรือไม       
มทีาทางทีท่ ําเปนประจํ าซึ่งดึงความสนใจไปจากคนฟงหรือไม                                                  
เขาวางทาไดดีไหม                        คณพดูดูทาทางระวังระไวหรือไม                            
มกีารแสดงออกทางใบหนาที่ดีไหม                                                                                          

เทศนาเพื่อใหไดผลที่ตองการ

โดย ชารลส จี ฟนนี
เมื่อคุณเทศนา คุณมีแรงจูงใจอะไร? ถาคณุตัง้เปาที่จะเพิ่มพูนความมีหนาตา มีคนนิยมชมชอบ

คุณ แนนอน การเทศนาของคุณก็จะเหมาะสํ าหรับจุดประสงคนั้น และไมใชเพื่อทํ าใหวิญญาณของคนได
กลบัใจมาหาพระคริสต

คุณหลกีเลีย่งการเทศนาหลักขอเชื่อที่ทํ าใหเนื้อหนังไมพอใจหรือไม? คุณหวงใยวาผูฟงของคุณ
อาจพดูกบัคุณเหมือนดังที่พูดกับพระคริสตวา “เร่ืองนี้ยากเกินไป ใครจะฟงได?” หรือไม

เทคนคิการสอนละเปนอยางไร? คุณใชตัวอยางแสดงใหเห็นชัดดีหรือไม?  คุณหาวิธีการที่นาสน
ใจเพือ่พดูยํ ้าขอความที่สํ าคัญหรือไม?  คุณเนนที่จุดสํ าคัญๆ โดยเลือกใชถอยคํ าและโดยนํ้ าเสียงของคุณ
หรือไม วธิีการเหลานี้จะชวยใหคนฟงจํ าไดวาคุณพูดอะไร

คุณพยายามที่จะใหคํ าเทศนากระทบอารมณของผูฟงหรือไม  คุณตองพยายามเขาไปใหถึงจิต
สํ านึกของเขา

คุณเปนพยานจากประสบการณสวนตัวของคุณเอง ถึงฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐหรือไม? ส่ิงนี้
จะท ําใหผูฟงเกิดการสํ านึกวาคุณมีบางอยางที่เขาตองการ

คุณกลัววาจะไปปลุกเราใหคนฟงเกิดความทรงจํ าที่ไมโสภานักโดยการเตือนเขาถึงบาปที่เขายัง
ไมไดสํ านึกหรือไม? มารอาจท ําใหคุณประกาศถึงความบาปโดยทั่วไป แตไมใหคุณกลาวถึงบาปโดย
เฉพาะของที่ประชุมในวันนี้ อยายอมแพแกมาร

ผูเทศนาทีอ่อนแอจะยับยั้ง ไมเชิญชวนผูฟงใหเชื่อฟงความจริงจากพระวจนะในทันทีเดี๋ยวนี้ แตวา
การเชื่อฟงที่ลาชาออกไปก็คือการไมเชื่อฟง จงเขมแข็งที่จะเสนอพระบัญชาของพระเจาและเรงรีบใหมีการ
ตอบสนองทนัท ีจงมุงหวังใหเขาผูกพันตนเองกับพระเจา มุงหวังใหเขามอบใจแดพระเจา เดี๋ยวนี้ ทันที

แทนที่จะทํ าเชนนี้ คุณกลบัท ําใหรูสึกวาเขาตองกลับออกไปพรอมกับความบาปของเขา และให
พจิารณาดเูร่ืองราวของเขาเมื่อใดก็ไดที่สะดวก? นี่เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเทศนาเพื่อใหไดผลหรือ?

คุณบอกผูฟงของคุณวาเขาไมสามารถเชื่อฟงหรือไม?  วาเขาตองรอคอยใหพระเจาเปลี่ยนแปลง
เขาหรอืไม?  การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงภายหลังจากที่เขายอมตนมอบจิตใจและชีวิตของเขาตอพระเยซู
จงน ําเขาใหตอนรับพระองค  เดีย๋วนี้

เปนการดทีีจ่ะเทศนาวาความรอดนั้นเปนของประทานจากพระเจา แตจงแนใจที่จะชี้ใหเห็นวาคน
บาปทีก่ ําลังฟงคุณตองถูกพิพากษา  เขาเปนผูหลงหาย  ดวยวิธีนี้เขาจะเขาใจวาพระคุณและความรอด
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หมายถงึอะไรและจะเหน็วาเขาตองการสองสิ่งนี้มากเพียงไร  จงเทศนาขาวประเสริฐวาเปนการเยียวยา
รักษาแตอยาซอนเรนหรือละเลยเชื้อโรคของคนบาปซึ่งจะกระทํ าใหตองสูความตายชั่วนิรันดร – ในนรก


