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Langham Preaching: purpose, methods, values 
องคก์รส่วนนานาชาติ Langham Partnership International (LPI) ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองต่อ

เสียงเรียกร้องท่ีจะร่วมมือกนัในคริสตจกัรทัว่โลก เพื่อจะสนบัสนุนนกัเทศน์และนกัสอนรุ่นใหม่ 
ตามท่ี Langham หลกัและเหตุผลต่อน้ี 
o พระเจา้ทรงประสงคค์ริสตจกัรของพระองคเ์ติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
o คริสตจกัรของพระเจา้เติบโตผา่นพระวจนะของพระองค ์ 
o พระวจนะพระเจา้มาถึงผูค้นโดยผา่นทางการเทศน์  

องคก์ร Langham ไดต้อบสนองต่อหลกัเหตุและผล ดว้ยการแสดงออกใน 3 
โปรแกรมดงัน้ี  
o ดา้นวรรณกรรม/ภาษา Langham Literature 
o ดา้นนกัวชิาการ Langham Scholars 
o ดา้นการเทศน์ Langham Preaching 
ก. จุดประสงค ์ 
Langham ตั้งใจท่ีจะหนุนใจการเติบโตของนกัเทศน์ นกัสอนรุ่นใหม่  โดยไดร่้วมท างานกบั

ผูน้ าระดบัชาติดว้ยการจดัอบรมสัมมนา ดว้ยการเตรียมแหล่งปัจจยัและการสนบัสนุน ดว้ยการสร้าง
กระแสเคล่ือนไหวท่ีจะเทศน์อรรถาธิบายพระคมัภีร์ในทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีแลงแฮมอยากใหเ้ห็นคือ แลง
แฮมเป็นผูจ้ดังานเล็กนอ้ย แต่มากในดา้นขบวนการท่ีด าเนินไป  ในแต่ละประเทศท่ีแลงแฮมมีการจดั
โปรแกรมเป็นการเคล่ือนไหว ความคาดหวงัของเราคือผูน้ าระดบัชาติจะพฒันาการอบรมท่ี
เหมาะสมต่อความตอ้งการและบริบท และจะพฒันาไปสู่การคงท่ีและการเติบโตในกระแสการ
เทศน์ตามพระคมัภีร์ชีวิตในคริสตจกัรและในดา้นพนัธกิจดว้ย 

ขณะท่ีพวกเราจดจ่อท่ีจะหนุนใจผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายในพนัธกิจแห่งการเป็นประจ าใน
คริสตจกัรต่าง ๆ  พวกเราก็รักท่ีจะท างานร่วมกบันกัเทศน์ฆราวาส นกัประกาศทั้งหลาย และเรา
ยนิดีทั้งชายและหญิง  ทุกวยัและประสบการณ์ต่าง ๆ  ทั้งผูท่ี้เคยผา่นการอบรมจากโรงเรียนพระ
คมัภีร์และผูท่ี้ยงัไม่เคยผา่น และผูเ้ช่ือจากคณะนิกายต่าง ๆ 

พวกเรายงัตั้งใจท่ีจะเห็นการอบรมผูอ่ื้นต่อไป แลงแฮมไม่เพียงแต่ฝึกอบรมนกัเทศน์
ทั้งหลาย แต่อบรมใหเ้ป็นผูอ้บรมนกัเทศน์ทั้งหลาย  ดงันั้นเราเห็นคุณค่าพิเศษของการสอนท่ีมี 
เอกสาร - เน้ือหาท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได ้ไม่วา่จะเป็นระดบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ชมรมนกัเทศน์ หรือ
การอบรมท่ีไม่เป็นทางการ  เราใหผู้อ้บรบทั้งหลายตระหนกัถึงส่ิงน้ีเม่ือพวกเขาสอนวา่ ใหเ้อกสาร
นั้นชดัและง่าย 
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ส่ิงน้ีเราสามารถพดูคุยดว้ยการเม่ือจดัสัมมนาท่ีเชียงใหม่  เพราะพวกเราหวงัวา่ บางท่านเม่ือกลบัไป 
คงปรารถนาท่ีจะมีการจดัสัมมนาอบรมขั้นท่ี 1 ในท่ี ๆ ท่านอาศยั ดว้ยเคร่ืองมือ  ดว้ยการเตรียม
แหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นจากแลงแฮม 

จุดประสงค์  ยุทธวธีิ และค่านิยม ของแลงแฮม 
แลงแฮมนานาชาติ Langham Partnership International ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองต่อเสียง

เรียกร้องท่ีจะร่วมมือกบัในคริสตจกัรทัว่โลก เพื่อจะสนบัสนุนนกัเทศน์และนกัสอนรุ่นใหม่ ตามท่ี
แลงแฮม มีหลกัและเหตุผลดงัน้ี 
o พระเจา้ทรงประสงคค์ริสตจกัรของพระองคเ์ติบโตเป็นผูใ้หญ่ 
o คริสตจกัรของพระเจา้เติบโตผา่นพระวจนะของพระองค ์ 
o พระวจนะพระเจา้มาถึงผูค้นโดยผา่นทางการเทศน์  

องคก์ร แลงแฮมไดต้อบสนองต่อหลกัเหตุและผล ดว้ยการแสดงออกใน 3 โปรแกรม
ดงัน้ี  
o  ดา้นวรรณกรรม/ภาษา Langham Literature 
o  ดา้นนกัวชิาการ Langham Scholars 
o  ดา้นการเทศน ์Langham Preaching 
ข. จุดประสงค ์ของแลงแฮม 

ตั้งใจท่ีจะหนุนใจการเติบโตของนกัเทศน์ นกัสอนรุ่นใหม่  โดยไดร่้วมท างานกบัผูน้ า
ระดบัชาติดว้ยการจดัอบรมสัมมนา ดว้ยการเตรียมแหล่งอปุกรณ์ และการสนบัสนุน ดว้ยการสร้าง
กระแสเคล่ือนไหวท่ีจะมีการเทศน์อรรถาธิบายพระคมัภีร์ในทอ้งถ่ิน  ส่ิงท่ีแลงแฮมอยากเห็นคือ 
แลงแฮมเป็นผูจ้ดังานเล็กนอ้ย แต่มากในดา้นขบวนการท่ีด าเนินไป  ในแต่ละประเทศท่ีแลงแฮมมี
การจดัโปรแกรมเป็นการเคล่ือนไหว ความคาดหวงัของเราคือผูน้ าระดบัชาติจะพฒันาการอบรมท่ี
เหมาะสมต่อความตอ้งการและบริบท และจะพฒันาไปสู่การคงท่ีและการเติบโตในกระแสการ
เทศน์ตามพระคมัภีร์ชีวิตในคริสตจกัรและในดา้นพนัธกิจดว้ย 

ขณะท่ีพวกเราจดจ่อท่ีจะหนุนใจผูท่ี้ไดรั้บการมอบหมายในพนัธกิจแห่งการเป็นนกัเทศน์
ประจ าในคริสตจกัรต่าง ๆ  พวกเราก็รักท่ีจะท างานร่วมกบันกัเทศน์ฆราวาส นกัประกาศทั้งหลาย 
และเรายนิดีทั้งชายและหญิง  ทุกวยัและประสบการณ์ต่าง ๆ  ทั้งผูท่ี้เคยผา่นการอบรมจากโรงเรียน
พระคมัภีร์และผูท่ี้ยงัไม่เคยผา่น และผูเ้ช่ือจากคณะนิกายต่าง ๆ 

พวกเรายงัตั้งใจท่ีจะเห็นการอบรมผูอ่ื้นต่อไป แลงแฮมไม่เพียงแต่ฝึกอบรมนกัเทศน์
ทั้งหลาย แต่อบรมใหเ้ป็นผูอ้บรมนกัเทศน์ทั้งหลายดว้ย  ดงันั้นเราเห็นคุณค่าพิเศษของการสอนท่ีมี
อุปกรณ์ (เน้ือหา วธีิการ) ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได ้ ไม่วา่จะเป็นระดบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ชมรม
นกัเทศน์ หรือการอบรมท่ีไม่เป็นทางการ  เราใหผู้อ้บรมทั้งหลายตระหนกัถึงส่ิงน้ีเม่ือพวกเขาสอน
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วา่ ใหเ้น้ือหาชดัและง่าย  ส่ิงน้ีเราสามารถพดูคุยดว้ยกนัเม่ือจดัสัมมนาท่ีเชียงใหม่  เพราะพวกเรา
หวงัวา่ บางท่านเม่ือกลบัไป คงปรารถนาท่ีจะมีการจดัสัมมนาอบรมขั้นท่ี 1 ในท่ี ๆ ท่านอาศยั ดว้ย
อุปกรณ์ (เน้ือหา)  ดว้ยการเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นจากแลงแฮม 

ค. วธีิต่าง ๆ Methods  
ในการจดัสัมมนาเทศนา เราใช ้ 3 วธีิหลกัในการอบรม พร้อมดว้ยการอธิษฐาน

และความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเจา้ 
1. แบบอยา่ง Modelling 
2. การสอน Teaching 

สัมมนาแต่ละคร้ังจะมีหลายคาบตาม ผูส้อนทั้งหลายจะสอนหลากหลายเก่ียวกบั
การเทศนต์ามพระคมัภีร์  ตามระดบัการสัมมนา เช่น การสัมมนาแรก ซ่ึงไดใ้หเ้น้ือหาท่ี
จะสอนแลว้  สามารถปรับและประยกุตต์ามความเหมาะสม บางอยา่งท่ีควรจ าไวเ้ม่ือ
สอนคือ 

พดูใหช้ดั ง่ายและไม่เร็วจนเกินไป  
พดูดงัพอท่ีจะไดย้นิชดั มีมารยาท และมีชีวติชีวา 
ดูเคร่ืองหมายท่ีผูฟั้งแสดงออกถึงการไม่เขา้ใจ 
ใหเ้วลาเพื่อค  าถามต่าง ๆ และดว้ยความเคารพ 
ตอบค าถามอยา่งชดัเจน และถ่อม หากท่านไม่รู้จะตอบอยา่งไร กต็อบตรงวา่ ไม่รู้ 
ใชโ้นต้ท่ีเขียนไว ้แต่อยา่เป็นแค่การอ่าน 

3. การฝึกฝน Practising 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือการปฏิบติั  มีประสบการณ์ในการเตรียมโครงเทศนจ์ากขอ้พระ
ธรรมท่ีไดม้อบหมาย ใชห้ลกัการท่ีไดส้อนแลว้  ในการสัมมนาส่วนน้ีจะเป็นการอิงถึง
การเรียนเชิงปฏิบติัหรือ Workshop ซ่ึงมกัจะประกอบ ดว้ย 3 ขั้นตอน  
 การศึกษาส่วนตวั จากขอ้พระธรรมท่ีมอบให ้  ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมอบรม จะถูกคาดหวงั

ใหเ้ขียนการตีความหมาย ท าโครงหรือสรุปถึงเน้ือพระธรรมตอนนั้น ๆ 
 กลุ่มศึกษาเชิงปฏิบติักลุ่ม Group Workshops, พร้อมกบัผูส้อน เร่ิมดว้ยการให้

แบ่งปันการตีความและอธิบายความเขา้ใจเก่ียวกบัพระธรรมตอนนั้น หลงัจาก
นั้นท าโครงเทศน ์  ดว้ยการมีเป้าหมายท่ีชดัเจน  มีโครง  การน าไปปฏิบติัและ 
การสรุป  
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 รายงานผล Report Back   ข้ึนอยูก่บัขนาดของกลุ่ม (ก่ีคน) เป็นไปไดท่ี้จะน าเสนอ
โครงเทศนข์องแต่ละคน   

การจดัอบรมในทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งรวมหลกัปฏิบติัเหล่าน้ี แต่อาจจ าเป็นท่ี
ตอ้งปรับใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์  เช่นหากท่านจดัเป็นสัปดาห์หรือเป็นล าดบัหลายคืน
ติดต่อกนั 

ง. ค่านิยม Values 
การเทศน์ของแลงแฮม ไม่ไดเ้ป็นเพียงหลกัการต่าง ๆ  แต่เราตอ้งการท่ีจะเปล่ียนวฒันธรรม
แห่งการเทศน์ เราจ าเป็นตอ้งใหแ้บบอยา่งแก่นกัเทศนท์ั้งหลายท่ีจะเป็นแบบในการเทศน์
ของพวกเขา และแบบอยา่งท่ีดีท่ีสุดของเราคือองคพ์ระเยซูคริสต ์ พวกเราเช่ือวา่
คุณสมบติัและคุณภาพของการสัมมนาของเราและการอบรมอ่ืน ๆ ควรมีค่านิยมจากพระ
คมัภีร์อยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึงบุคลิกและท่าที และความช านาญในการปฏิบติั 
ต่อน้ีเป็นค่านิยมหลกับางประการ  ขอใหไ้ตร่ตรองดูวา่แต่ละอยา่งนั้นจะเป็นส่วนในการ
สอนและในพนัธกิจแห่งการอบรมต่าง ๆ ของท่านไดอ้ยา่งไร 
1. ท่าทีแห่งความถ่อมใจและผูน้  าท่ีรับใช ้ 
2. แบบอยา่งส่วนตวัและการเติบโตส่วนตวั 
3. ความสัตยซ่ื์อต่อพระวจนะและต่อคนอ่ืน  
4. ความเรียบง่าย  
5. เขา้กบัวฒันธรรม 
6. ชุมชนเรียนรู้  
7. อดทนและเตม็ลน้ดว้ยการอธิษฐาน 
หลกัพืน้ฐานพระคมัภีร์ในการอบรม 
ค าส่ังของพระคมัภีร์  
มทัธิว 28:19-20 
เอเฟซสั 4:11-13 
2 ทิโมธี 2:2 
ทิตสั 1:5-9 etc 
 “เม่ือผูส้อนเทจ็ทั้งหลายเกิดข้ึน ยทุธวธีิระยะยาวท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการท่ีจะทวีคูณตวัเลขของ
ผูส้อนเท่ียงแท ้ซ่ึงถูกเตรียมเพื่อจะตอบโตแ้ละปฏิเสธความผดินั้น”  ” John Stott (BST Titus) 
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ผู้อบรมพระคมัภีร์ทั้งหลาย  
โมสสและโยชูวา  เอลียาห์และเอลีชา  บารนาบสัและเปาโล  เปาโลและทิโมธี 
เปาโล ผู้อบรม 

1. เปาโลมีของประทานแห่งการสอนและมีประสิทธิภาพในฐานะผูน้ าคริสตจกัร 
2. เปาโลมีคุณลกัษณะท่ีดีและไวว้างใจได ้ 
3.  เปาโลรู้ถึงความอ่อนแอแต่ไวว้างใจในพระคุณและฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ 
4. เปาโลเตรียมการเป็นน าท่ีมีนิมิต 
5. เปาโลกลา้เผชิญหนา้กบัผูท้  ากระผดิ 
6. เปาโลเทศน์อยา่งเหมาะสมกบับริบทของท่าน 
7. เปาโลท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
8. เปาโลไดแ้ต่งตั้งและฝึกอบรมผูอ่ื้น   

พระเยซู แบบอย่างผู้อบรมของเรา  
 

1. พระเยซูทรงเลือกสาวก หลงัจากอธิษฐาน  
2. พระเยซูเนน้การยอมจ านนและค่าท่ีจะตอ้งจ่าย 
3. พระเยซูทรงใชเ้วลามากกบัผูรั้บการอบรม  
4. พระเยซูทรงเป็นแบบอยา่งดว้ยชีวติแห่งการอธิษฐานและสอนพวกเขาให้อธิษฐาน 
5. พระเยซูทรงช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการพกัผอ่น  
6. พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองคใ์ห้เขา้ใจพระประสงคแ์ละพระวจนะพระเจา้  
7. พระเยซูทรงใหเ้หล่าสาวกมีส่วนในราชกิจของพระองคแ์ละทรงส่งพวกเขาออกไปท าการ

ของพระองคต่์อไป  
8. พระเยซูทรงสอนผูเ้รียนเก่ียวกบัการน า  
9. พระเยซูทรงอบรมกลุ่มเล็ก  
10. พระเยซูทรงหนุนน ้าใจพวกเขา ผา่นการแนะน าส่วนตวัและผา่นค าสัญญาต่าง ๆ ผา่นการ

ทรงสถิตของพระองค ์และดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
11. พระเยซูทรงต าหนิเพื่อพวกเขาลม้เหลวท่ีจะวางใจในพระองคห์รือเม่ือเขา้ใจพระประสงค์

ของพระองคผ์ดิ 
12. พระเยซูทรงร้ือฟ้ืนพวกเขากลบัคืนมาและบญัชาพวกเขา  
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การทรงเรียกเพือ่รับใช้ The call to service 
อพยพ Exodus 3-4 
พระเจ้าทรงระลกึถึงพระสัญญาของพระองค์ (อพยพ 2:23-25) 
 พระเจา้ทรงครอบครอง 
 พระเจา้ทรงเป่ียมดว้ยความรัก 
 พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองค ์ 
 การประยกุต:์  เราจ าเป็นตอ้งวางใจวา่พระเจา้ทรงสดบัและอยูใ่นการควบคุมของพระองค ์ 

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ The circumstances (อพยพ 3:1) 
 มนุษย ์The man 
 ภูเขา The mountain 
 ช่วงเวลา The moment 
 วธีิ/พาหะThe means 
 การประยกุต:์  เราจ าเป็นตอ้งหาท่ีซ่ึงเราจะฟังพระองค ์

การทรงเรียกของพระเจ้า The call of God (อพยพ 3:2-10) 
 การส าแดงถึงการสถิตของพระองค ์ 
 การทรงยนืยนัของสถานะของพระองค ์ 
 การทรงส าแดงความห่วงใจของพระองค ์ 
 การประกาศถึงพระประสงคข์องพระองค ์ 
 การทรงเจิมผูรั้บใชข้องพระองค ์ 

 การประยกุต:์ เราจ าเป็นตอ้งหย ัง่รู้ถึงการทรงเรียกและความห่วงใยของพระเจา้ 
การตอบสนองของโมเสส  The response of Moses (อพยพ3:11 – 4:17) 
 ไม่ใช่ขา้พเจา้   
 ขา้พเจา้ไม่มีความรู้พอหรือประสบการณ์  
 ผูค้นจะไม่ยอมรับการน าของขา้พเจา้  
 ขา้พเจา้ไม่มีของประทาน 
 ขา้พเจา้ไม่อยากท าอยา่งน้ี  
 ประยกุต:์ จ าเป็นตอ้งระวงัเก่ียวกบัการแกต้วัท่ีเราท า เราจ าเป็นตอ้งวางใจเพื่อพระเจา้จะทรง
ประทานความสามารถและก าลงัท่ีจะกระท าส่ิงท่ีพระองคท์รงบญัชา  
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จากขอ้พระธรรมสู่ค าเทศน์ ‘From Text to Sermon’ 

 

ขอ้พระธรรม Passage:  
         
 
พระธรรม/Text    

ค าเทศน์/Sermon 

 
ทั้งหมดจะเป็นการกระท าใน
เน้ือหาพระธรรม ในบริบท
ของมนั ท่านตอ้งเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้ง สามารถท าไดด้ว้ย
การศึกษาพระคมัภีร์ส่วนตวั
และท าการบนัทึก จากนั้น
อาจใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆช่วย 
เช่นหนงัสืออธิบายพระ
คมัภีร์ท่ีมี  

‘สะพาน/Bridge’ 
 
อะไรเป็นหัวใจหลกั
ของค าเทศน์นี ้ ทีจ่ะ
ช่วยส่ือสารประเด็น
หลกัของพระธรรม
ตอนนีแ้ก่ผู้คน/ผู้ฟัง 

 
 
หลงัจากท่ีไดดู้วา่ผูเ้ขียนกล่าว
อะไรในพระธรรมแลว้ ตอนน้ี 
ท่านจะพดูวา่อะไร และจะ
ประยกุตเ์น้ือหาพระธรรมน้ี
อยา่งไรแก่ผูฟั้งผา่นการเทศน์
ของคุณ 
 

 
รู้ถึงหวัใจ (ในความหลกั) 
ของพระธรรม 

หัวใจ HEART  
ช้ีแจงค าไขหลกัของค าเทศน์น้ี 
 

 
โครงร่าง(กระดูก)ของ 
พระธรรม 

โครง/SKELETON  
ขดักล่าวโครงเทศน์น้ี 
 

 
ศึกษาเน้ือหาของพระธรรม 

เน้ือ/FLESH 

 

 
พฒันาเน้ือหาของค าเทศน์น้ี 

 
   เร่ิมตน้ – ศึกษาพระธรรม        เสร็จส้ิน– เทศน์ค าเทศน์! 
 

Paper 2: การศึกษาพระธรรม studying a Bible Passage 

 
ข้อพระธรรมText: _____________________ 
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1. ท าความเขา้ใจบริบทของพระธรรมตอนนั้น ๆ Understanding the passage in context 

ประเภทของงานเขียน บริบททางประวติัศาสตร์ (ผูเ้ขียน 
สถานการณ์และกลุ่มคนต่าง ๆ) 

บริบทของการเขียน(อะไรมาก่อนหนา้
หลงั)Editorial context  

   
 
 

2. ท าความเขา้ใจรายละเอียดของพระธรรมตอนนั้น (ตีความหมาย) 
ค าไข ค าเนน้ย  ้า เปรียบเทียบ หรือ
เช่ือมโยง  
 เน้ือ  FLESH 

โครงและแนวความคิด  
 
กระดูก SKELETON 

หวัขอ้หลกั ประเด็นหลกัของผูเ้ขียน  
 
หวัใจ HEART 

   

3. ท าความเขา้ใจพระธรรมตอนนั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระคมัภีร์ทั้งหมด: โยงกบัค าสอนและ พระธรรมตอนอ่ืน ๆ 

 

ค.  การท าโครงเทศน์ 
1. หวัใจและโครงของพระธรรม 
ขอ้พระคมัภีร์ ................................................................. 
เขียนโดย ...................................................................... 
ผูรั้บ  ............................................................................ 

โครงเทศน์ The Outline of the Passage 
อะไรคือประเด็นต่าง ๆ ของพระธรรม ผูเ้ขียนพระธรรมก าลงัพดูอะไรต่อผูฟั้งสมยันั้น เขียนเป็น
ประโยคสมบูรณ์ (อาจจะ 3-4 ประเด็นหลกั) 
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1. ………………………… (ขอ้…..) 
  ก. …………………………. (ขอ้…..) 
  ข.………………………….(ขอ้…..) 
2. …………………………. (ขอ้…..) 
  ก. …………………………. (ขอ้…..) 
  ข.………………………….(ขอ้…..) 
3. …………………………. (ขอ้…..) 
  ก. …………………………. (ขอ้…..) 
  ข.………………………….(ขอ้…..) 

   
4. …………………………. (ขอ้…..) 
  ก. …………………………. (ขอ้…..) 
  ข.………………………….(ขอ้…..) 
หัวใจและโครงเทศนา 
ขอ้พระธรรม 
ผูฟั้ง 
 หวัใจของค าเทศนาจะบอกอะไรแก่ผูฟั้ง เขียนใหส้ั้น กระชบั ชดัเจน และสมบูรณ์  ใช้
สรรพนาม ขา้พเจา้หรือพวกเราเป็นหลกั 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

หัวใจของค าเทศน์ The Heartbeat of your Sermon  
ท่านจะกล่าวอะไรแก่ผูฟั้ง เขียนประโยคใหช้ดั กระชบัและสมบูรณ์ ควรใชส้รรพนามบุคคลท่ี
คือ ขา้พเจา้ ผม ฉนัและพวกเรา 
ขอ้พระธรรม ___________________________________ 
ผูฟั้ง _______________________________________ 
โครงเทศน์ 
 อะไรคือประการหรือประเด็นหลกั ๆ แต่ละประการจะบอกอะไรแก่ผูฟั้ง แต่ละประเด็น
จะตอ้งสัมพนัธ์ต่อหวัใจของพระธรรมตอนน้ี  ควรวางแต่ละประการง่ายแก่การจดจ า แต่มี
น ้าหนกั ควรใชส้รรพนามบุคคลท่ีคือ ขา้พเจา้ ผม ฉนัและพวกเรา 
ขอ้พระธรรม ___________________________________ 
ผูฟั้ง      _______________________________________ 
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 1………………………… (ขอ้…..)  
 2………………………….(ขอ้…..) 
 3………………………….(ขอ้…..)   
 4………………………….(ขอ้…..) 
  Section 4 

การจัดโปรแกรมท้องถิ่นOrganizing a Local Programme 

ส่ิงท่ีท่านควรพิจารณาในการงานแผนรายการทอ้งถ่ิน  
1. ขนาด Size 
ควรเร่ิมจากเล็ก แทนการการเร่ิมจากเกินก าลงัท่ีจะบริหาร  พระเยซูเร่ิมจาก 12 คน 
ในระดบัน้ีการมีความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีดีและการใหค้  าแนะน านั้นเป็นส่ิงท่ีดีกวา่การมีกลุ่มใหญ่
และประชุมใหญ่ 
สถานการณ์ในทอ้งถ่ินของท่าน ท่านสามารถเร่ิมไดก่ี้คน  

2. สถานท่ี Venue 
ใชส้ถานท่ีในทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัพื้นฐาน (มีหอ้งใหญ่ เล็ก โตะ๊ เกา้อ้ี เป็นตน้) หากอยูใ่กลก้นัก็หาท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งคา้งคืน   
เขียนสถานท่ีต่าง ๆเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และตอ้งติดต่อใครบา้ง 

3. ระยะเวลา Length 
ท่านสามารถสอนเน้ือหาระดบัท่ี 1 ตลอดเสาร์อาทิตย ์ หรือผา่นช่วงกลางคืนหลาย ๆ คืน คิดดูวา่
สถานการณ์ของท่านเหมาะสมกบัแบบไหน 

ควรปรับ เตรียมอะไรท่ีจะช่วยส าหรับสถานการณ์ในทอ้งถ่ินของท่าน 

4. วตัถุประสงค ์Objectives 
ท่านจ าเป็นตอ้งเร่ิมรายการต่าง ๆจากวตัถุประสงคท่ี์ชดั ขอให้คนอ่ืนเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวกบั
เป้าหมายของแลงแฮม  สัตยซ่ื์อ และสอดคลอ้งกบัค าสอนของพระคมัภีร์  คนท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งเอา
จริงเอาจงัตลอดรายการ และมีความปรารถนาท่ีจะเติบโต(พฒันา) เป็นนกัเทศน์ 
เขียนผลหรือส่ิงท่ีท่านอยากส าเร็จเม่ือเสร็จการอบรม  อยากใหเ้กิดความแตกต่างอะไรและท่านจะรู้
ไดอ้ยา่งไรวา่วตัถุประสงคต่์างๆ นั้นก าลงัส าเร็จ  

5. เน้ือหา Content 
คาดหมายกนัวา่รายการอบรมทอ้งถ่ินจะเร่ิมดว้ยขั้นท่ี 1 โดยเน้ือหา คู่มือ (เน้ือหา) จากการสัมมนา
ของแลงแฮม ผูท่ี้ไดผ้า่นการสัมมนาเทศนาตั้งแต่ขั้น 1-3 จะเป็นผูมี้น าหรือสอนในทอ้งถ่ิน ท่าน
อาจจะไม่สามารถรวบรวมเน้ือหาขั้น 1 ไดท้ั้งหมดในคร้ังเดียว ดงันั้นจะตอ้งวางแผน ล าดบั
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้น้ือหาครบ ท่านอาจจะตอ้งปรับใหเ้ขา้ความจ าเป็นต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน
นั้น ๆดว้ย 
6. กระบวนการวางแผน Planning Process 
รวบรวมกลุ่มวางแผน และวางแผนล่วงหนา้ หากท่านท างานกบัคริสตจกัร ท่านตอ้งแน่ใจวา่ ศิษยาภิ
บาลและผูน้ าคริสตจกัรต่างเขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุนท่าน  คิดถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น พยายาม
ท างานร่วมกบัผูค้นในทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด แม่แต่ปัจจยัท่ีจ  าเป็น  อยา่พยายามท่ีจะเลียนแบบหรือ
พยายามจดัใหใ้หญ่ระดบัชาติ 
บนัทึกรายช่ือของผูท่ี้อาจจะช่วยดว้ย ๆ และบนัทึกส่ิงท่ีท่านอาจจ าเป็นท่ีจะตอ้งวางแผนเพื่อเฉพาะ  

7. การเลือกผูเ้ขา้อบรม Selection of participants 
จ าไวเ้สมอถึงเป้าหมายของเรา คือ ชายและหญิงท่ีสามารถใชพ้ระวจนะพระเจา้อยา่งช านาญและ
ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้ง (ผูรั้บใชโ้ดยต าแหน่ง) หรือเป็น
นกัเทศน์ฆราวาสหรือคนอ่ืน ใครคือคนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของท่านท่ีคิดวา่สามารถรับการเตรียมใหเ้ป็น
นกัเทศน์ได ้ 
คุณภาพอะไร ท่านมีในใจในการเชิญให้เขา้รับการอบรม 
เขียนรายช่ือท่ีเป็นไปได ้รวมทั้งผูน้  าท่ีสามารถใหอิ้ทธิพลแต่ผูอ่ื้นในแวดวงของพวกเขา  
8. ผูช่้วยการอบรม 
เราหวงัวา่ท่าจะสามารถเตรียมการสอนเน้ือหาระดบัท่ี 1 แก่ผูอ่ื้น น่ีอาจจะเรียกร้องใหมี้การอบรม
และความช่วยเหลือในการศึกษาวนัน้ี หากท่านไม่แน่ใจวา่จะสามารถสอนเน้ือหาได ้ บางทีคนอ่ืน
หรือกลุ่มผูส้อนอ่ืน อาจช่วยท่านได ้ ใหเ้ลือกกลุ่มเชิงปฏิบติัการท่ีเขา้ใจเป้าหมายของกลุ่ม ถา้มี
จ  านวนคนเขา้อบรมนอ้ย ท่านก็ตอ้งการผูอ้บรมท่ีจะช่วยท่านแค่ 2-3 คนเท่านั้น   

ใครบา้งท่ีอาจจะช่วยท่านในการจดัอบรม  
ใครบา้งท่ีอาจสามารถช่วยท่านในบทบาทท่ีจะช่วยกลุ่มเชิงปฏิบติัการ  

9. ทุน Budget 
หากเป็นไดก้ารอบรมในทอ้งถ่ินควรมีเป้าหมายท่ีจะจะสนบัสนุนตวัเองได ้ โดยการใชแ้หล่งปัจจยั
จากทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ยการใชจ่้ายแบบประหยดั อยา่งไรก็ตามท่านตอ้งระมดัระวงัในการหาทุนอยา่ง
ถูกตอ้งล่วงหนา้ ดว้ยจ านวนท่ีชดัเจน ดว้ยความโปร่งใสและสัตยซ่ื์อในทุกระดบัการอบรมใน 
โปรแกรมของแลง.   
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อะไรบา้งท่ีจ  าเป็นตอ้งอยูใ่นทุน 
Section 5 

การท าความเข้าใจและการใช้คู่มือ ระดบัที ่1  
อุปกรณ์หรือคู่มือท่ีมกัจะใชใ้นโปรแกรมระดบัท่ี 1 มีดงัต่อไปน้ีคือ  
Paper 1 จากขอ้พระธรรมสู่ค าเทศน์ From Text to Sermon 
น่ีเป็นแผนผงัสะพานท่ีดูง่าย ท่ีบอกทางในการเตรียมของเรา อาจจะเป็นท่ีจะตอ้งหนนุใจแต่ละคนท่ี
จะใชเ้วลาในการศึกษาพระธรรมตอนนั้น สังเกตดูท่ีเน้ือ กระดูกและหวัใจ  
ในการสอนเน้ือหาน้ี จ  าเป็นจะตอ้ง.. 
1) ใชต้วัอยา่งขอ้พระคมัภีร์ เพื่อทุกคนจะไดดู้ดว้ยกนัจากขอ้พระธรรมตอนเดียวกนั 
2) ไปยงั 3 ขั้นตอนแห่งการใคร่ครวญพระธรรมตอนน้ัน ตอ้งแน่ใจวา่แต่ละคนในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วม 

อนัดบัแรก, มองดูรายละเอียดของ ค า ความคิด ของพระธรรมตอนนั้น (เน้ือ) 
อบัดบัสอง, พิจารณากระดูกหรือโครงสร้างของพระธรรมตอนนั้น ๆ   
อนัดบัสาม, ระบุหวัขอ้หลกัหรือหวัใจของพระธรรมตอนนั้น  

Paper 2 การศึกษาขอ้พระธรรม Studying a Bible passage 
ส่ิงน้ีจะตาราง (ช่อง) สามารถใชเ้ม่ือพวกเขาเร่ิมใคร่ครวญขอ้พระธรรม จะเป็นประโยชน์ยิง่ท่ีจะดู
ขอ้พระธรรมท่ีแตกต่างกบักลุ่ม และเพื่อจะช่วยใหพ้วกเขาด าเนินผา่นขั้นทั้งหมด 
Paper 3 หวัใจและโครงของพระธรรมตอนนั้น  
ท าไดใ้นการใชข้อ้พระธรรมตวัอยา่ง เม่ือคนไดเ้ขา้ใจเน้ือหา โครงสร้าง และหวัใจของพระธรรม 
ท่านอาจจะเสนอใหศึ้กษาส่วนตวัก่อนแลว้ตามดว้ยการอภิปรายในกลุ่มจากขอ้พระธรรมตอน
เดียวกนั  ตอนน้ีตอ้งแน่ใจวา่แต่ละคนอยูข่า้งซา้ยของแผนผงัสะพาน   
Paper 3B หัวใจและโครงของค าเทศน์ของท่าน the heartbeat and outline of your sermon 
ตอนน้ีเราขา้มสะพาน (แผนผงั) และใชเ้วลาในการสอนกลุ่มวา่จะพฒันาโครงเทศน์ของพวกเขาได้
อยา่งไร  มี 3 ขั้นตอนท่ีจะช่วงพฒันาโครงเทศน์คือ  

a) ระบุหวัใจ / หวัขอ้หลกัหรือใหญ่ ของเน้ือหาแก่ผูฟั้ง 
b) ท าโครงให้เรียบง่ายส าหรับเน้ือหา  
c) เติมค าเทศน์ดว้ยตวัอยา่งท่ีดี และการประยกุต ์ 

หลงัจากท่ีท่านไดด้ าเนินผา่น 3 ขั้นตอนแลว้ ก็ใหน้กัเรียนท าส่วนตวั ตามดว้ยการอภิปรายในกลุ่ม
โดยใชข้อ้พระธรรมตอนเดียวกนั บอกพวกเขาให้ดูดา้นขวา และหลงัจากนั้นอาจจะรวมกนัทุกกลุ่ม
แลว้ใหมี้การรายงาน  

การสอนอย่างอืน่ OTHER TEACHING 
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หากมีเวลา จะเป็นประโยชน์มาก ถา้รวมแนวปฏิบติับางอยา่งแก่ผูเ้ขา้อบรม เช่น  
 จะเขา้ใจความตอ้งการของท่ีประชุมไดอ้ยา่งไร (การสร้างจุดเช่ือมต่อ โดยท า

สะพานระหวา่งขอ้พระธรรมกบัผูฟั้งของเรา) 
 จะเติบโตในวินยัการศึกษาพระคมัภีร์และเตรียมค าเทศน์ไดอ้ยา่งไร 
 ความส าคญัของชีวิตท่ีสัตยซ่ื์อและมีลกัษณะนิสัยของการเป็นผูรั้บใช้ 

โดยปกติเราจะไปท่ีรูปแบบของพระคมัภีร์ (การเทศน์จากจดหมายฝาก  เทศน์เร่ืองเล่าจากพระคมัภีร์
เดิม เป็นตน้) ใน ระดบั 2 และ 3  

ล าดับการท าเชิงปฏบิัติการหรือ WORKSHOP SEQUENCE 

การวางแผนกลุ่มเชิงปฏิบติัการ เหมือนดงัท่ีไดอ้ธิบายก่อนหนา้น้ีแลว้  กลุ่มเชิงปฏิบติัการต่าง ๆ นั้น 
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในวธีิการของแลงแฮม เราท าทุก ๆ วนัเพราะมนัช่วยแต่ละคนท าการศึกษา
ส่วนตวั ไดมี้ส่วนในกลุ่ม และยงัไดร่้วมในการรายงานดว้ย ในการจดัอบรมระดบั 1 แก่ทอ้งถ่ิน 
องคป์ระกอบน้ีจ าเป็นตอ้งปรับใหเ้ขา้อยา่งสร้างสรรค ์ 
เราตอ้งให้โอกาสใหม้ากเท่าท่ีจะมากไดส้ าหรับผูท่ี้เราก าลงัอบรม เพื่อใชพ้ระวจนะ เตรียมโครง
เทศน์ และไดรั้บการประเมินจากผูอ่ื้น คนเรียนรู้โดยการปฏิบติั หากเราสามารถเพิ่มการเทศน์กบั
การประเมินผล ก็จะดียิง่  
 การเลือกกลุ่มผูช่้วยอบรม CHOOSING GROUP FACILITATORS 
ผูท่ี้เชิญให้น ากลุ่มเชิงปฏิบติัการหรือ Workshop จ าเป็นจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

 ควรเป็นผูท่ี้เทศนาไดดี้ในท่ามกลางพวกเขา  
 ควรเป็นผูส้ามารถหนุนใจกลุ่มในการอภิปรายและเรียนรู้ดว้ยกนัไม่ใช่สอนใน

กลุ่ม  
 ควรเป็นผูมี้ความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทในการศึกษาพระวจนะ และเป็นตวัอยา่งแก่คนใน

กลุ่ม  
 ควรเป็นผูมี้ความถ่อมตน และตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนักบักลุ่ม  
 ควรเป็นผูท่ี้สามารถหนุนใจผูอ่ื้นและยนิดีในการช่วยใหผู้อ่ื้นเติบโต 
 ควรเป็นผูท่ี้ตั้งใจท่ีจะใชเ้วลาเพื่อจะพบกบัผูอ้บรมคนอ่ืน ๆ และเขา้ใจอยา่งชดัถึง

อะไรคือส่ิงท่ีไดเ้รียกร้อง และท าใหเ้ขา้กบัวตัถุประสงค ์และวธีิการของการอบรม  

การเลอืกข้อพระธรรม(ตอน) 
ท่านจ าเป็นตอ้งเลือก หน่ึงหรือสองตอนส าหรับแต่ละคร้ัง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่มีกลุ่มมากนอ้ยแค่ไหน 
เน้ือหาพระธรรมตอนท่ีเลือกควรจะตรงไปตรงมาส าหรับผูท่ี้ศึกษา ไม่ควรยาวเกินไป และควรมี
ความชดัในโครงสร้างและเน้ือหา  พยายามเลือกจากทั้งพระคมัภีร์เดิมและพระคมัภีร์ใหม่ 
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ถา้ท่านเลือกมากกวา่ 1 ตอน (อาจจะดว้ยมีหลายกลุ่ม) พยายามใหมี้พระคมัภีร์เดิมและใหม่ท่ีมี
เน้ือหาสัมพนัธ์กนั  
จบัคู่และใชเ้วลาอภิปรายและหาขอ้พระธรรม 2-3 ตอนท่ีคิดวา่ดีท่ีจะมอบแก่กลุ่มเชิงปฏิบติัการหรือ 
Group workshops  อธิบายถึง ท าไม่ไดเ้ลือกขอ้พระธรรมเหล่านั้น    

การจัดการกบัผลการรายงาน   
การประชุม Plenary: แบ่งเวลาโดยคิดถึงจ านวนกลุ่มท่ีจะรายงาน และจดัเวลาวา่แต่ละกลุ่มมีเวลา
รายงานนานเท่าไร และควรมีเวลาให้อภิปรายกนัดว้ย อาจจะช่วยหากมีการเขียนขอ้พระธรรม
เหล่านั้นไวท่ี้บนกระดานเพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มไดส้ังเกตและออกความเห็น 

การเทศนาจากพระคมัภีร์ใหม่ Preaching from the New Testament 
จงจ าไว้ว่าอะไรได้ผ่านมาแล้ว – บริบทของขอ้พระธรรมเก่ียวกบัการทรงสร้าง การลม้ลงในความ
บาป ผา่นยคุสมยัอคัรปิตา การอพยพจากอียปิต ์ สู่แผน่ดินแห่งพระสัญญา ยคุผูว้นิิจฉยั พงษก์ษตัริย ์
ผูเ้ผยพระวจนะ สดุดี สุภาษิต และ งานเขียนอ่ืน ๆ  
จงมั่นใจ ในประวติัและความจริงของพระคมัภีร์ใหม่ 
จงรู้เบือ้งหลังพระธรรม  
ดา้นประวติัศาสตร์    Historical 
ดา้นการเมือง  Political 
ดา้นศาสนา Religious 
ดา้นภูมิศาสตร์ Geographical 
ดา้นสังคม  Social 
จงเล่าเร่ือง -น าเร่ืองให้มีชีวติ 

พระกติติคุณ Gospels 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัค า  Know general introduction 
ไม่ใช่ประวติับุคคลแต่จดจ่อท่ีพระเยซู  
1/3 ของกิตติคุณเป็นเน้ือหาช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของพระเยซู  
มีเพียง 2 เร่ืองเก่ียวกบัการบงัเกิด - ยอห์นเนน้ความส าคญัของการรับสภาพเป็นมนุษยข์องพระเยซู 
มทัธิว มาระโก และลูกา ไดมี้แบบท่ีคลา้ยกนัและย  ้า ถึงพระราชกิจ แถว ซีซาริยา ฟิลลิป  ถนนสู่
เยรูซาเล็ม  การทนทุกข ์ การส้ินพระชนมแ์ละการเป็นข้ึนมาของพระเยซู  นอกจากนั้นเนน้ถึง
แผน่ดินของพระเจา้/สวรรค ์พระเยซูพระมาซีฮาห์  
เอกลกัษณ์เฉพาะ Distinctives:  
มทัธิว มีค าสอนของเบญจบรรณ และย  ้าถึงการส าเร็จของพระคมัภีร์เดิม 
ลูกา  สนใจเก่ียวกบัต่างชาติ สะมาเรีย ผูห้ญิง คนจน การอธิษฐานและการช่ืนชมยนิดี 
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ยอห์น ใชเ้น้ือหาหลากหลาย พดูถึงการกลบัใจรับเช่ือ  ใชป้ระโยค “เราเป็น เราบอกความ ในการ
โยงถึงถอ้ยค าและราชกิจของพระเยซู 
ยอห์นไดมี้การเขียนจุดประสงคข์องท่านอยา่งชดัเจน 20:31 

สังเกตบริบททางวรรณกรรม/ประเภทงานเขียน  

เทศน์แต่ละตอนตามเร่ืองราว และเร่ืองราวทั้งหมด  
ประเภทของวรรณกรรม/งานเขียน  
การเล่าเร่ือง Narrative 
การสอน – ค  าเทศน์ อุปมา การพดูต่าง ๆ  

กจิการ Acts 
ความต่ืนเตน้ เร่ืองราวการทา้ทายของการเร่ิมตน้และเติบโตของคริสตจกัร 
กิจการของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ   
เนน้ท่ีเปโตรและเปาโล   การเทศน์ของอคัรทูตทั้งหลาย การขยายออกของพระวจนะ ขา้มภูมิภาค 
วฒันธรรม และขอบเขตของศาสนาต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นการเล่าเร่ือง ไม่ใช่หลกัค าสอนแห่งขอ้เช่ือ ไม่ใช่พิมพเ์ขียวส าหรับองคก์รคริสตจกัร  

จดหมายฝากต่าง ๆ Epistles/Letters 

บางฉบบัเป็นจดหมายฝากทัว่ไป บางฉบบัเขียนถึงกลุ่มคนเฉพาะ บางฉบบัเขียนถึงส่วนตวั 
มีเน้ือหาค าสอนหลกัขอ้เช่ือและหลกัปฏิบติั  
มีค  าตอบต่าง ๆ แก่เรา แต่เราไม่ค่อยรู้จกัค าถามต่าง ๆ (ท่ีตอบไว)้  
มีค าแกไ้ขปัญหา แต่เราไม่รู้ชดัวา่พวกเขามีปัญหาอะไรบา้ง 
      Cf. เช่น การสนทนาทางโทรศพัท ์  
สอนหลกัศาสนศาสตร์ หลกัศิษยาภิบาล  เป็นหลกัศาสนศาสตร์ตามบริบทมากกวา่ศาสนศาสตร์
ระบบความเป็นจริง แต่ไม่ง่ายแก่น าไปปฏิบติัเสมอไป 

อ่านจดหมายทั้งฉบบั  

คน้พบผูเ้ขียน ผูรั้บ จุดประสงค ์วนัเวลา และหวัขอ้ต่าง ๆ ของจดหมายนั้น ๆ,  
เลือกพระธรรมท่ีมีความยาวเหมาะสมกบัผูฟั้งของท่าน  
พึงระวงับริบทงานเขียน ค าเช่ือมต่าง ๆ หรือรูปค ากริยาต่าง ๆ 
แยกแยะประเด็นหลกั  อธิบาย และเทศน์  
ประยกุตค์  าสอนอยา่งตรงไปตรงมา ถา้มีสถานการณ์ท่ีเหมือนตรงกบัวนัน้ี  
คน้หาหลกัการท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัค าสอน ถา้มีบริบทท่ีต่าง ๆ กบัวนัน้ี  
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การเทศนาจากพระคมัภีร์เดิม   
1. จงมัน่ใจวา่ท าไมการเทศนาจากพระคมัภีร์เดิมมีความส าคญั  

2. จงรู้เหตุการณ์ต่าง ๆในเร่ืองราวท่ีถูกวางไวใ้นพระคมัภีร์เดิมและแต่ละเล่มเขา้กบัเร่ืองราว

ประเภทใด  

3. จงช่ืนชมในความแตกต่าง หลากหลายของภาษา ส านวน ในพระคมัภีร์เดิม (การเล่าเร่ือง กฎ

บญัญติั บทกว ีค าพยากรณ์ ค าสุภาษิต) และเทศนใ์นทางท่ีรูปแบบเหล่านั้นจะเกิดผล  

4.  ฉวยโอกาสท่ีจะเทศน์พระคริสตจ์ากพระคมัภีร์เดิม  

5. ระวงัถึงหวัขอ้ศาสนศาสตร์ท่ีมีอยูไ่ปทัว่ไปทั้งในพระคมัภีร์เดิมและใหม่  

จากพระธรรมสู่ค าเทศน์   From Text to Sermon 

พระเจา้ไดต้รัสแก่ผูค้นในสมยัโลกของพระคมัภีร์ ผา่นถอ้ยค าภาษาของพวกเขา และพระ
คมัภีร์ไดถู้กเขียนข้ึน โดยผูค้นต่าง ๆ เป็นเวลานานมาแลว้  แต่เราอยูใ่นโลกวนัน้ี และพระเจา้ยงั
ประสงคท่ี์จะตรัสแก่เรา พระองคท์รงตรัสต่างพระคมัภีร์  นกัเทศน์มีหนา้ท่ีท่ีจะสร้างสะพาน
ระหวา่ง 2 โลก (คือโลกพระคมัภีร์กบัโลกวนัน้ี) ผา่นการอธิบายและประยกุตพ์ระคมัภีร์.  
สะพานจะตอ้งถูกสร้างอยา่งเขม้แขง็ทั้ง 2 ดา้น   ดงันั้นการเทศนาจะตอ้ง.... 

 รู้จกัพระคมัภีร์และโลกของพระคมัภีร์อยา่งดี เพื่อเราสามารถสัตยซ่ื์อต่อเน้ือหาดัง่เดิมและ
ส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสแก่ผูเ้ขียนไว ้

 รู้จกัโลกวนัน้ีและผูค้นอยา่งดี สอดคลอ้งและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ และให้
พระคมัภีร์ไดพู้ดแก่พวกเขา  

จากพระธรรมสู่ค าเทศน์ 
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พระธรรม/Text    
ค าเทศน์/Sermon 

 
ทัง้หมดจะเป็นการกระท าใน
เนือ้หาพระธรรม ในบริบท
ของมนั ทา่นต้องเข้าใจอย่าง
ถกูต้อง ซึง่ทา่นสามารถท า
ได้ด้วยการศกึษาพระคมัภีร์
สว่นตวัและท าการบนัทึก 
จากนัน้อาจใช้เคร่ืองมือตา่ง 
ๆ ชว่ย เชน่หนงัสืออธิบาย
พระคมัภีร์ท่ีมี  

‘สะพาน/Bridge’ 

 
อะไรเป็นหัวใจของ
ค ำเทศน์นี ้ที่จะช่วย
ส่ือสำรประเดน็ๆ 
ของพระธรรม
ตอนนีแ้ก่ผู้คน/ผู้ฟัง 

 
 
หลงัจากท่ีได้ดวูา่ผู้ เขียนกลา่ว
อะไรในพระธรรมแล้ว ตอนนี ้
คณุจะพดูอะไร และจะ
ประยกุต์เนือ้หาพระธรรมนี ้
อยา่งไรแก่ผู้ ฟังผา่นการเทศน์
ของคณุ 
 

รู้ถึงหวัใจ (ในความหลกั) 
ของพระธรรม 

 

หัวใจ HEART ชีแ้จงค าไขหลกัของค าเทศน์นี ้

 

โครงร่าง(กระดกู)ของ 
พระธรรม 

 

โครง/SKELETON ขดักลา่วโครงเทศน์นี ้

 

ศกึษาเนือ้หาของพระธรรม 

 
เนือ้/FLESH 

 

พฒันาเนือ้หาของค าเทศน์นี ้

        
 
 
 
   

A. การศึกษาขอ้พระธรรม  STUDYING THE TEXT  (ข้ึนจากดา้นซา้ย) 
 เน้ือของตอนนั้น  ใคร่ครวญรายละเอียดของพระธรรม (บริบท และเน้ือหา) 
 กระดูกของพระธรรม สังเกตโครงสร้างและขดัเกลา (โครงเทศน์) 
 หวัใจของพระธรรม  คา้พบหวัขอ้ของพระธรรม 
B. การสร้างสะพาน  จากขอ้พระธรรมสู่ค าเทศน์  

เร่ิมตน้  

ศึกษา 
 
 

ธรรม 

จบ 

การเทศน์
พระธรรม 
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ขา้พเจา้จะขา้มจากขอ้พระธรรมโลกสมยัพระคมัภีร์ท่ีไดศึ้กษา และท าใหเ้ป็นหวัใจหลกัมาสู่
ชีวติอยา่งสอดคลอ้งและมีผลต่อโลกของผูฟั้ง สมยัใหม่ท่ีขา้พเจา้จะเทศน์ไดอ้ยา่งไร  ขา้พเจา้จะ
ยา้ยจากขอ้พระธรรมสู่ค าเทศน์ไดอ้ยา่งไร  
C. การเตรียมค า เทศน์  (ลงมาขา้งขวา) 
 หวัใจ  หวัขอ้หลกัหรือขอ้ความแห่งจุดประสงคข์องค าเทศน์ 
 กระดูก โครงร่างหรือโครงเทศน์ท่ีขดัเกลาแลว้ 
 เน้ือ  อธิบาย ตวัอยา่ง การประยกุต ์ท่ีจะใส่เขา้ในค าเทศน์ 

1. หวัใจ จุดประสงคห์ลกั ขอ้หวั และเจตนาของค าเทศน์ 
 อะไรคือหวัขอ้ค าเทศน์ของท่าน ประเด็นหลกั ๆ คืออะไร ท่านตอ้งการจะส่ืออะไร จาก

หวัใจของขอ้พระธรรมท่ีท่านศึกษา ท่านอยากใหผู้ฟั้งจ าจดอะไรในท่ีสุด  
 เม่ือท่านไดต้ดัสินใจถึง หวัขอ้ของค าเทศน์ ใตร่ตรองประเด็นหลกัของพระธรรม เขียนลง

ไป ท าใหง่้าย และกระชบัเท่าท่ีจะท าได ้ ใหป้ระเด็นหลกัน้ีอยูใ่นใจท่านเม่ือท่านเตรียมค า
เทศน์  พระธรรมบางตอนมีมุมมอง หลายอยา่งท่ีน่าสนใจ และการทดลองส าหรับผูเ้ทศน์คือ 
การตอ้งการท่ีจะเทศน์เน้ือหาทั้งหมด  ท่านจะตอ้งมีวนิยั ตอ้งตดัสินใจถึงประเด็นหลกัของ
เน้ือหาหรือค าเทศน์ และจดจ่อกบัมนัในการเตรียมค าเทศน์   

2. กระดูก  โครงเทศน์ 
i) การช่วยผูฟั้ง  
o โครงช่วยผูฟั้งเห็นความส าคญัของขอ้พระธรราม ไดใ้จความ 
o โครงช่วยผูฟั้งจดจ่อ และตามท่านได ้
o โครงช่วยผูฟั้งจดจ าประเด็นหลกัต่าง ๆ ของค าเทศน์ของท่าน และขอ้พระธรรม 
o โครงช่วยผูฟั้งท่ีจะจริงจงั เพราะพวกเขาสามารถเห็นวา่ท่านไดป้ฏิบติัอยา่ง

ระมดัระวงัในการเตรียม  
ii) การช่วยผูเ้ทศน์  
o ท าใหมี้การเตรียมอยา่งระมดัระวงั ท่านตอ้งคิดอยา่งชดัเจนก่อนเพื่อจะพดูอยา่ง

ชดัเจน 
o ช่วยเป็นแนวทางส าหรับการเทศน์  โครงท่ีดีช่วยท่านจบัใจความถึงทั้งหมดท่ีท่าน

ตอ้งการจะพดู  รู้วา่ไปทางไหนและจะเสร็จเม่ือไรดว้ย  
มีรูปแบบโครงเทศน์หลายอยา่ง ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งมี 3 ประการเสมอไป แต่ท่านจะตอ้งท า
ตามขอบเขตท่ีค าเทศน์มี  ความสัมพนัธ์และมีเน้ือหาท่ีชดัเจน 

3. การวางเน้ือบนกระดูก  - รายละเอียดเน้ือหาท่ีท่านจะพดู 
 ตอนน้ีท่านมีหวัขอ้และโครงแลว้ ท่านจ าเป็นตอ้งเติบเน้ือหาหลกัในแต่ละส่วน ใหค้  าเทศน์
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ไดไ้หลล่ืนจากค าน าท่ีดี ผา่นการสรุปท่ีดี และดว้ยทุกอยา่งท่ีอยูร่ะหวา่ง (ค าน าและค าสรุป) ขอใส่ใจ
กบัความต่อเน่ืองหรือเช่ือมต่อและการไหลล่ืนของเน้ือหา  

o ควรจะมีจุดประสงคช์ดั ไม่ไร้เป้าหมายท่ีผจญภยัไปมา  
o ควรจะมีเป้าหมายท่ีจะท าบางอยา่งในความคิด ในใจและในความตั้งใจ (การ

กระท า) ของผูฟั้ง 
o ควรละการเพียงแต่ให้ความรู้สึกแก่ผูฟั้ง แต่ใหส่ิ้งท่ีพระเจา้ประสงคท่ี์จะใหพ้วก

เขาไดย้นิจากพระวจนะพระองค ์ 
ท าความเข้าใจพระธรรมตอนน้ัน Understanding the Passage 

ค าแนะน า 5 มุมมอง  
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A. การเช่ือ : ศึกษาเพื่อมีความมัน่ใจ (มองข้ึน) 

A.1 มัน่ใจเก่ียวกบัพระเจา้  

A.2 มัน่ใจเก่ียวกบัพระวจนะพระเจา้ 

+ การดลใจของพระคมัภีร์ (สิทธิอ านาจ) ของพระคมัภีร์  

+การเขียนพระคมัภีร์ของพระเจา้กบัผูเ้ขียน  

A.3 ความมัน่ใจเก่ียวกบัพระวิญญาณของพระเจา้  

A.4 ความมัน่ใจเก่ียวกบัพระบุตรของพระเจา้  
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ล าดับการอธิษฐานและความเช่ือ  

B. การสังเกต: ศึกษาเพื่อจะเห็น  [มองลง] 

ก่อนจะถามวา่ขอ้พระธรรมตอนน้ีหมายความวา่อะไร (ตีความหมาย) หรือจะถามวา่พระธรรม

ตอนน้ีจะมีผลต่อขา้พเจา้อยา่งไร (การประยกุต)์ แต่ควรจะถามวา่พระธรรมตอนน ้ าก าลงัพดู

อะไร (การสังเกต)  

ตวัอยา่ง: เป็นเหมือนเคร่ืองบินท่ีก าลงับินสู่ประเทศ 

B.1 (ถา้เป็นได)้ เร่ิมจากตอนน้ีท่ีไม่มีการแบ่งวรรคตอนหรือตวัเร่ือง  

B.2 อ่านและอ่านอีกในบริบทของพระธรรมตอนนั้น -และอ่านออกเสียง  

B.3 (ถา้เป็นได)้ ใหท้ าพร้อมการแปลดว้ย  

B.4 ถาม-ตอบ 4 ค าถาม ดงัน้ี 

ใครWho: ระบุบุคคลต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงในพระธรรมตอนนั้น และเขียนเน้ือหาท่ีกล่าวถึงพวก

เขาลงไป เช่น ยอห์น 20 

อะไร What: ระบุทุกส่ิงท่ีมีในพระธรรมตอนนั้น และเขียนเน้ือหาท่ีกล่าวถึงส่ิงต่าง ๆ ลงไป

เช่น 1โครินธ์ 3 

ท่ีไหน Where: ระบุทุกท่ี (สถานท่ี) กล่าวถึงในพระธรรมตอนนั้น และเขียนถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนท่ี 

ๆ เหล่านั้น เช่น: ลูกา 15 

เม่ือไร When: ระบุเวลาท่ีอา้งไวแ้ละเขียนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเวลาดงักล่าว เช่น เนหะมีย ์8 

B.5 สังเกตทุกค ากริยาในพระธรรมตอนนั้น–การกระท า เช่น สดุดี 126 

B.6 เขียนทุกค าท่ีซ ้ าในพระธรรมตอนนั้น 1 ยอห์น 5 

B.7      ใคร่ครวญถึงความส าคญัของ ค าเล็ก ๆ นอ้ย ๆท่ีมีความหมาย 

เช่น: โรม       ฟิลิปปี 1:9-11; โคโลสี 1:15-20 

C. ท าความเขา้ใจ: ศึกษาเพื่อจะประยกุต ์   [มองท่ีน่ี ] 

C.1 น าสู่หลกัการต่าง ๆ  

C.2 เร่ืองท่ีเก่ียวกบับริบท  ตวัอยา่ง ‘football’  

+ บริบททางประวติัศาสตร์: พระคมัภีร์เป็นเร่ืองราว เช่นจดหมายต่าง ๆ ท่ีเขียนถึงคริสตจกัรใน

ววิรณ์  

+ บริบททางวรรณกรรมหรืองานเขียน: พระคมัภีร์เป็นงานเขียน เช่น ความเช่ือและการกระท า 

+ บริบททางศาสนศาสตร์ : พระคมัภีร์มาถึงดว้ยการเป็นหน่ึงเดียว 
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[มองกลบั-มองขา้งหนา้] 

 ตวัอยา่ง อาโมส  9 

C.3 ส่ิงท่ีเก่ียวกบัรูปภาษา 

 การเล่าเร่ือง เช่น พระธรรมกิจการ  จดหมายฝาก เช่น 1 เปโตร 

 กิตติคุณ เช่น พระธรรมยอห์น  ผูพ้ยากรณ์ เช่น อาโมส 

 บทบญัญติั เช่น เฉลยธรรมบญัญติั  บทกว ีเช่น สดุดี 

 สติปัญญา เช่น สุภาษิตNarrative   การเปิดเผย เช่น วิวรณ์ 

C.4 แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ Resources 

อรรถาธิบาย 2 ทโิมธี 2:1-7 
ความจดจ่อของเราจะอยูท่ี่ค  าสั่ง 4 ประการจากพระธรรมตอนน้ี  
A. มองดูทีพ่ระเยซูและ… “จงเข้มแข็ง” (2.1)   

1. ท าไมพลงัน้ีจึงจ าเป็น (2.1a) 
2. พลงัน้ีพบท่ีไหน (2.1b) 

B. มองดูทีค่ริสตจักรและ...“การมอบหมาย” (2.2)   
1. เป็นส่ิงท่ีเคล่ือนจากบุคคลสู่บุคคล (2:2) 
2. เป็นส่ิงท่ีเคล่ือนจากการไดย้ินสู่การสอน (2:2) 

C. มองดูทีโ่ลก...  “อดทน” (2.3-6)   
1. ทหาร (2:3-4) 

เรียกสู่การทนทุกข ์   รางวลั 
2. นกักีฬา (2:5) 

 เรียกสู่การทนทุกข ์   รางวลั 
3. กสิกร (2:6) 
  เรียกสู่การทนทุกข ์   รางวลั 

D. จงดูทีค่วามจริงและ... “ใคร่ครวญ” (2.7)   
1. ส่ิงท่ีเปาโลก าลงัพดู:ขบวนการมนุษย ์(2:7a) 
2. ส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัประทาน: ขบวนการพระเจา้ (2:7b) 

ล าดับส าหรับการอบรมผู้อืน่ในการเทศน์ 
The Sequence for Training Others in Preaching 
ระบุ Identify 
ใคร Who? 
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สาธิต Demonstrate 
เราควรสาธิตอะไร What should we demonstrate? 
How can you provide opportunities for others to watch you? 
ท่านสามารถเตรียมโอกาสท่ีผูอ่ื้นจะดูท่านไดอ้ยา่งไร 
สอน Teach 
อะไร What?  
ให้โอกาส Give opportunities 
ท่านสามารถสร้างโอกาสใหน้กัเทศน์รุ่นนอ้งฝึกฝนและพฒันาไดอ้ยา่งไร  
How can you create opportunities for younger preachers to practise & develop? 
ช่วยเตรียม Help prepare 
อยา่งไร How? 
ส่งเสริมให้สะท้อนคิด /วจิารณ์ Promote reflection/critique 
อยา่งไรHow? 
คุณชอบรับฟังความคิดอยา่งไร How do you like to receive feedback? 
หนุนใจ ประเมินตนเอง Encourage self-evaluation 


