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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทําไมเราจึงจําเปนตองมีผูสอน
การสอนและการเทศนาโดยผูเชื่อที่แทจริงเปนวิธีที่พระเจาไดทรงเลือกใชเพื่อใหขาวประเสริฐ
ของพระองคออกไปถึงชนชาติตางๆ
จงอานเรื่องของขันทีชาวเอธิโอเปย (ผูนํา) ในกิจการ 8:26-40 ชายผูนี้อยูในสถานที่ซึ่งมี
ความเหมาะสมทางฝายวิญญาณ เขาอยูในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิหารแหงการนมัสการ
(กิจการ 8:27)
เขากําลังอานหนังสือเลมที่เหมาะสม เขากําลังอานพระคัมภีรตอนหนึ่งซึ่งเปนพระวจนะของ
พระเจาในหนังสืออิสยาห 53:7 (กิจการ 8:30)
แตเขายังคงตองการใครสักคนที่จะชวยเขาใหเขาใจ เขาจําเปนตองมีผูสอน พระเจาจึงสงฟลิป
ใหมาเพื่อที่จะสอนเขา ขันทีผูนั้นยอมรับในขาวประเสริฐและไดรับบัพติศมาในนํ้าดวย
ถาปราศจากผูสอน ประชากรที่ยังไมไดรับความรอดก็เปนเชนเดียวกับแกะที่ปราศจากผูเลี้ยง
พวกเขาไมเขาใจวาจะไปทางไหนดี

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1

-6 -

“ครัน้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ” มาระโก 6:34
แมผูที่เชื่อแลวก็มีปญหาเพราะปราศจากการสั่งสอนที่ถูกตอง พระเจาตรัสไววา
“ประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู” โฮเชยา 4:6

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

คือวัตถุประสงคใหญของการสอนและการ

ใครบางที่เราควรไปสั่งสอน
เราสั่งสอนคนสองกลุมใหญๆ ดวยกัน

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

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

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

“เพราะวาในรางกายอันเดียวนั้น
นั้นๆ มิไดมีหนาที่เหมือนกันฉันใด

เรามีอวัยวะหลายอยางและอวัยวะ

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

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

ถอยคําแหงคําตักเตือน
มีคําตักเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งพระเจาประทานใหเกี่ยวกับการสอน

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

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

คุณเอง

การเขาใจไดมาจากการผานประสบการณและการนําเอาพระวจนะพระเจาไปใชในชีวิตของ

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

แตเขาจะรวบ

เขาจะเลิกฟงความจริง และจะหันไปฟงเรื่องนิยายตางๆ” 2 ทิโมธี 4:3-

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

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
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2. จงเขียนขออางอิงจากพระคัมภีรใหมซึ่งสั่งใหผูเชื่อมีหนาที่ซึ่งจะตองออกไปสั่งสอน

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

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

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 1
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
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“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระ

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

มัทธิว 28:19-20

3.

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

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

เราจําเปนตองมีผูสอน เพราะวาเขาเปนผูชวยอธิบายพระวจนะพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อ (การ

ประกาศขาวประเสริฐ) และแกผูที่เชื่อแลว (การสรางสาวก) ปราศจากผูสอนประชาชนก็เปนเชนฝูง
แกที่
ปราศจากผูเลี้ยง
5.

ตํแา หนงผูนําของ “ครูผูสอน” คือผูที่นําและนําทางคริสตจักรนอกเหนือไปจากการสอน ผูที่มี

ของประทานในการสอนมีหนาที่สอนแตไมมีตําแหนงผูนําในคริสตจักร
6.

ขอความนั้น ถูก

7.

เราจําเปนตองออกไปสั่งสอนชนทุกชาติและคนที่ซื่อสัตยผูที่สามารถที่จะสอนผูอื่นตอไปอีก

8.

วัตถุประสงคใหญสองประการในการสอนคือ การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก

9.

คําเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งไดอภิปรายในบทนี้ไปแลวก็คือ
- การสอนตองตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะพระเจา มิใชบนคําสอนขของมนุษย
- ผูสอนตองดําเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
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- และจะมีครูเทียม

เพื่อศึกษาตอไป
1.

2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือยูดาหมีรายการบอกบุคลิกลักษณะสวนตัวบางประการซึ่งทําให
เรา

สามารถใชเพื่อรูจักครูสอนเท็จ
2.

ถาคุณไมทราบวาพระเจาทรงประทานของประทานฝายวิญญาณอะไรแกคุณละก็ คุณควรได
รับ

หลักสูตรของสถาบันนี้เรื่อง “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหสามารถคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณของคุณ
3.

หลักสูตรของสถาบันนี้เรื่อง “การประกาศขาวประเสริฐที่เปนเหมือนกับเชื้อขนมปง” ซึ่ง
อธิบาย

วิธที จี่ ะประกาศในลักษณะซึ่งการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณจะตอเนื่องไปอยางไมหยุดยั้ง เชนเดียวกับ
เชื้อทําใหขนมปงทั้งกอนขึ้นฟู
4.

หลักสูตรของสถาบันเรื่อง “วิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร” ซึ่งใหรายละเอียดถึงวิธีที่จะสรางผูเชื่อ

ใหมใหเปนสาวก
5.

จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ของครูผูสอนในพระคัมภีรใหม ใครที่คิดวานาจะเปนผูนําในการ
เปนผู

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

ในบทนีค้ ณ
ุ ไดเรียนวาจากเริ่มตนประวัติศาสตรทางพระคัมภีร พระเจาทรงสั่งใหประชากรของ

พระองคสั่งสอนพระวจนะของพระองคศึกษาตอไปในวิชา “การสอน” นี้จากพระคัมภีรเดิมโดยการอาน
ขออางอิงตอไปนี้ในพระคัมภีรของคุณ
33:10

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

7.

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

8.

สดุดี 18:34; 25:4-12; 27:11; 32:8; 34:11; 45:4; 51:13; 71:17; 86:11; 90:12; 94:10,12;
105:22; 119:12,68,99,102,104,124,135,171; 143:10; 144:1
2 ซามูเอล 22:35
อิสยาห 2:3; 28:9,26; 48:17
1 พงศาวดาร 25:7
มีคาห 4:2
จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้เรื่องการสั่งสอน
สดุดี 2:10
สุภาษิต 5:13; 1:2-8; 4:1,13; 6:23; 8:10,33; 9:9; 10:17; 12:1; 13:1; 15:33; 19:20,27;
21:11; 23:12,23; 24:32
อิสยาห 8:11
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ลูกา 1:4
โรม 2:18
ฟลิปป 4:12
2 ทิโมธี 3:16
มีผลลัพธที่รายแรงมากสําหรับการปฏิเสธการสอนของพระเจา จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้
สุภาษิต 1:7; 5:12,13,23; 13:18; 15:5,32; 16:22
เยเรมีย 17:23; 32:33
สดุดี 50:17

