กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 3

-31 -

บทที่ 3
ครูมาจากพระเจา
พระราชดํารัสอันเปนขาวสารสําคัญ – ตอนที่ 1
วัตถุประสงค
เมือ่ ศึกษาจบบทเรียนนี้แลว คุณมีความสามารถที่จะ
- สรุปพระราชดํารัสอันเปนขอความพื้นฐานซึ่งพระเยซูทรงเปนผูสั่งสอน
- ใหขอ อางอิงทางพระคัมภีรซึ่งเปนขอสรุปเบื้องตนของพระกิตติคุณ
- ระลึกถึงวาผูเ ชือ่ ทั้งหลายตองสอนในเนื้อหาสาระเดียวกันกับที่พระเยซูคริสตไดทรงสั่งสอนไว
- ระลึกไดวา การสอนและการเทศนาควรทําควบคูกันไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพของ
พระเจาเปนสําคัญ
- จําแนกขอพระคัมภีรซึ่งใชเปนพื้นฐานสําหรับการสอนเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“จงไปพลางประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
จงรักษาคนเจ็บคนปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:7-8

คํานํา
ในบททีแ่ ลวคุณไดเรียนรูเรื่องการออกไปเพื่อสั่งสอนเรื่องพระเยซู ซึ่งบัดนี้ก็คือภาระรับผิดชอบ
ของผูเชื่อทุกคน
คุณก็ไดศกึ ษาถึงแบบอยางคุณภาพชีวิตของพระองคแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรเปนสิ่งที่เห็นไดชัดใน
ชีวติ ของคุณซึง่ อยูในฐานะเปนครูคนหนึ่ง คุณไดเรียนรูไปแลววาพระองคทรงสั่งสอน ทําไม เมื่อใด ที่ไหน
และกับใครบาง
ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดเรียนรูวา อะไรบางทีพ่ ระเยซูทรงสั่งสอนไว พระเยซูไมมีเวลา
ทัง้ ชีวติ ของพระองค เพื่อที่จะอบรมฝกฝนอัครสาวกของพระองค แทจริงแลวพระองคมีเวลาเพียงไมกี่ป
ซึง่ เล็กนอยเสียเหลือเกิน ดังนั้นพระองคจึงทรงตั้งเปาหมายการสั่งสอนของพระองคดวยสาระสําคัญ
เฉพาะความคิดเห็นที่เปนประโยชนเทานั้น ใจความสําคัญของพระราชดํารัสของพระองคควรเปนศูนย
รวมแหงการออกไปสั่งสอนของคุณเอง
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ขาวสารเบื้องตน
ขาวสารเบื้องตนของพระเยซูสามารถนํามาสรุปไดเพียงประโยคเดียวดังนี้ : พระองคทรงสอน
ทุกสิง่ ทุกอยางซึ่งลวนแลวแตเกี่ยวของกับเรื่องแผนดินของพระเจา
มนุษยทกุ คนอาศัยอยูในอาณาจักรตามธรรมชาติของโลกนี้ เขาเหลานัน้ พากันอาศัยอยูในเมือง
ใหญนอ ยหรือในหมูบ านซึ่งทุกสถานที่ก็อยูในสวนหนึ่งสวนใดของชาติแตละชาติ ซึ่งชาตินั้นๆ ตางก็เปน
อาณาจักรของโลกนี้
ยิง่ ไปกวานัน้ อาณาจักรที่ตั้งอยูตามธรรมชาติเหลานี้แมวาจะอยูในแผนดินโลกก็จริง แตทวามี
อาณาจักรฝายวิญญาณถึงสองฝายใหมนุษยในแผนดินนั้นตองสังกัด มนุษยทกุ คนคือผูอยูอาศัยที่เปน
พลเมืองของหนึง่ ในอาณาจักรฝายวิญญาณทั้งสองฝายนี้ หมายความวามนุษยแตละคนอาศัยอยูใน
แผนดินโลกแตเปนพลเมืองของฝายซาตาน หรือมิฉะนั้นก็เปนของฝายพระเจา
ผูท ยี่ งั ไมเชือ่ ทัง้ หลายก็เปนสวนหนึ่งในอาณาจักรของซาตาน ซาตานสามารถเขาปกครองชีวิต
ของเขาเหลานัน้ เขาจึงมีแบบอยางของชีวิตและความเปนอยูในแบบฉบับของผูที่ไมมีพระเจาคือ ดําเนิน
ชีวติ ไปในทางทีไ่ รศีลธรรม เต็มไปดวยความบาปเพราะเขาใชชีวิตตามความตองการของเนื้อหนังซึ่งเปน
แบบชีวิตที่ปราศจากจริยธรรม
แตสาหรั
ํ บเขาเหลานั้นผูซึ่งไดผานการกลับใจโดยสิ้นเชิงแลวจากความบาปทั้งมวล และไดตอน
รับพระเยซูคริสตในฐานะพระผูชวยใหรอดสวนตัวในชีวิตของเขา ถาเชนนั้นเขาก็จะไดเปนผูมีสิทธิเปน
สวนหนึง่ แหงราชอาณาจักรของพระเจา แลวพระเจาก็คือจอมกษัตริยในชีวิตของเขา และพระองคทรง
ปกครองชีวิตของเขา
พระกิตติคณ
ุ เรื่องราชอาณาจักรของพระเจาคือ วัตถุประสงคหลักอันเปนศูนยกลางของชีวิต
คริสเตียน พระเยซูคริสตทรงเริ่มตนงานรับใชในโลกมนุษยก็โดยประกาศถึงเรื่องการที่ราชอาณาจักรของ
พระเจามาถึงแลว
ตัง้ แตนนั้ มา พระเยซูไดทรงตั้งตนประกาศวา “จงกลับใจเสียใหม เพราะวาแผนดินสวรรคมาใกล
แลว” มัทธิว 4:17
พระองคทรงเสร็จสิ้นพระราชภาระกิจในโลกนี้โดยการพูดถึง “สิ่งซึ่งเกี่ยวของและเปนของราช
อาณาจักรของพระเจา”
“ครัน้ พระองคทรงทนทุกขทรมานแลว ไดทรงแสดงพระองคแกคนพวก
นัน้ ดวยหลักฐานหลายอยาง
พิสูจนวาพระองคทรงพระชนมอยูและไดทรง
ปรากฏแกเขาทัง้ หลายระหวางสี่สิบวัน และไดทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผน
ดินของพระเจา” กิจการ 1:3
ระหวางการเริ่มตนและการเสร็จสิ้นพระราชภาระกิจของพระเยซูบนโลกนี้นั้น พระกิตติคุณเรื่อง
ราชอาณาจักรของพระเจาคือ ศูนยกลางของการสั่งสอนของพระองคและพระองคทรงกลาววา
“แตพระองคทรงกลาวแกเขาวา “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหง
แผนดินของพระเจาที่เมืองอื่นๆ ดวย เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้
เอง”” ลูกา 4:43
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แมคาอุ
ํ ปมาของพระเยซูทั้งหมดก็เล็งถึงแตการขยายความเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา การ
อัศจรรยทั้งสิ้นที่พระองคทรงกระทํานั้นแทจริงก็คือการแสดงใหเห็นถึงราชอาณาจักรของพระเจาในเชิง
ปฏิบัตินั่นเอง
พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนใหเล็งความสนใจทั้งหมดไปที่แผนดินสวรรคโดยทางประสบการณ
ของการบังเกิดใหม (ยอหน 3) นี่คือ การประกาศ
พระเยซูยังทรงสั่งสอนประชาชนถึงวิธีที่จะดํารงชีวิตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงแผนดินสวรรค
ของพระเจา โดยการพัฒนาแบบอยางของชีวิตในลักษณะของผูที่ดําเนินตามแบบฉบับของผูที่สมควรแก
ราชอาณาจักรสวรรค (ตัวอยางตางๆ อานไดจาก มัทธิว 5-7) นี่คือ การสรางสาวก
เนื่องจากเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับสาระสําคัญของวิชาที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรสวรรคของ
พระเจา ทางสถาบันฯ จึงเสนอหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวิตในอาณาจักรของพระเจา” ถาคุณยังไมเคยเรียน
ในหลักสูตรนี้ ทางเราใครของแนะนําใหทานเรียน เพราะสําคัญมากจริงๆ วิชานีบ้ รรจุรายละเอียดการ
สอนทีต่ งั้ อยูบนพื้นฐานของพระกิตติคุณของราชอาณาจักรของพระเจา
ยังมีอกี หลักสูตรหนึง่ ซึ่งขอเสนอใหทานเรียนจากสถาบันฯ ก็คือ “รากฐานของความเชื่อ” วิชานี้
จัดไวเพือ่ การสอนทีต่ งั้ อยูบนหลักความจริงเบื้องตน (“การวางรากฐาน” ทางฝายวิญญาณ) ซึ่งหมายถึง
การทีแ่ ผนดินของพระเจามาตั้งอยูจริงๆ ในโลก
หากคุณเปนผูท กี่ าลั
ํ งศึกษาวิชาทั้งสองตามที่ทางสถาบันฯ ไดแนะนําไวไปพรอมกันดวย เมื่อคุณ
เรียนหลักสูตรเหลานี้ครบถวนดีแลว นัน่ แหละคุณจึงเขาใจวาจะเขาแผนดินสวรรคไดดวยวิธีใด และจะ
ดํารงชีวติ ในฐานะคุณเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร สิ่งนี้ตางหากที่ควรยึดไว
เปนสาระสําคัญ เพราะคุณตองออกไปเทศนาและสั่งสอนผูอื่นใหเขาใจดวย

ใจความเบื้องตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณ
มีขอ ความในพระคัมภีรใหมซึ่งสรุปใจความสําคัญอันเปนเรื่องราวพระกิตติคุณในขั้นพื้นฐาน
“ดูกอ นพีน่ อ งทั้งหลาย
ขาพเจาขอใหทานคํานึงถึงขาวประเสริฐที่
ขาพเจาเคยประกาศแกทานทั้งหลาย ซึ่งทานไดยอมรับไวอันเปนหลักฐานซึ่ง
ทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู
และซึง่ จะทําใหทานรอด
ถาทานยังยึดตามหลักคําสอนที่ขาพเจาได
ประกาศนั้น เวนเสียแตทานไดเชื่อเฉยๆ
เรือ่ งซึง่ ขาพเจาไดรับไวนั้น ขาพเจาไดประกาศแกทานทั้งหลาย เปน
เรือ่ งสําคัญทีส่ ุด
คือวาพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพราะบาปของเราทั้ง
หลายตามที่เขียนไวในพระคัมภีร
และทรงถูกฝงไว แลววันที่สามพระองคทรงถูกชุบใหเปนขึ้นมาใหมตาม
ทีม่ เี ขียนไวในพระคัมภีรนั้น” 1 โครินธ 15:1-4
ใจความเบือ้ งตนอันเปนรากฐานของพระกิตติคุณก็คือ การที่พระเยซูทรงยอมวายพระชนมเพื่อ
ความบาปของเรา ตามที่มีกลาวไวในพระคัมภีรนั้น พระองคทรงถูกฝงไว และพระองคทรงฟนขึ้นจาก
ความตายตามที่พระคัมภีรมีหลักฐานรับรองไว
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เมือ่ คุณเทศนาหรือสั่งสอนพระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เรื่องราวที่คุณกลาวนั้น
ควรมีความจริงพื้นฐานเหลานี้รวมอยูดวย และตองใหพระเยซูเปนศูนยกลางของเรื่องราวของพระกิตติ
คุณนั้น
การสอนพระคัมภีรควรใหเกี่ยวกับอยางใดอยางหนึ่งเสมอ การประกาศ (จะเขาสูราชอาณาจักร
ของพระเจาไดอยางไร) หรือการสรางสาวก(จะดํารงชีวิตในราชอาณาจักรของพระเจาไดอยางไร)

พระวจนะของพระเจา
พระเยซูทรงสั่งสอนเรื่องราวแหงความจริงของพระเจา
“พระอาจารยเจาขา ขาพระองคทั้งหลายทราบอยูวาทานเปนคนสัตยซื่อ
ไดสงั่ สอนทางของพระเจาจริงๆ...” มัทธิว 22:16
พระองคทรงสอนดวยหลักขอเชื่อ
“พระองคจงึ ตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคําอุปมา
สอนพวกเขาดวยหลักขอเชื่อของพระองค” มาระโก 4:2

และพระองค

คุณจะเรียนรูขณะที่คุณศึกษาวิธีการสอนของพระเยซูคริสต ซึ่งแมวาพระองคทรงใชพระคัมภีร
เดิมบอยครั้งก็ตาม แตการสอนพระคัมภีรควรรวมทุกสิง่ ทุกอยางที่เปนการเปดเผยจากพระวจนะของ
พระเจาทั้งหมด เพราะวานัน่ คือพืน้ ฐานในการสอนซึ่งสอนเราถึงวิธีที่จะดําเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา
“พระคัมภีรท กุ ตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และเปนประโยชนใน
การสอน การตักเตือนวากลาว การปรับปรุงแกไขคนใหดี และการอบรมในทาง
ธรรม
3:16-17

เพือ่ คนของพระเจาจะพรักพรอมที่จะกระทําการดีทุกอยาง”

2 ทิโมธี

หนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายไวแกผูเชื่อทุกคน
ผูเชื่อทุกคนถูกมอบหมายโดยพระเยซูใหทํ าหนาที่สอนหรือเทศนาพระกิตติคุณดวยขอความ
เดียวกัน นั่นคือพระกิตติคุณแหงราชอาณาจักรของพระเจา
พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองคไวดังนี้
“จงไปพลางประกาศพลางวา แผนดินสวรรคมาใกลแลว
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:7-8
“ฝายพระองคจึงตรัสสั่งพวกสาวกวา
“เจาทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน”” มาระโก 16:15
การสั่งสอนของพระเยซูมักเนนยํ้ าและรวมไปถึงการเพิ่มพูนผลผลิตดานประชากรใหไดรับฟง
พระกิตติคุณของพระองค
ดังนัน้ ผูเ ชือ่ เหลานั้นซึ่งไดกลายมาเปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของ
พระเจา จึงมีความรับผิดชอบประการหนึ่งคือ จะตองทําการเพิ่มพูนผลผลิตและนําคนอื่นๆ มาสูราช
อาณาจักรของพระเจาดวย นี่คือวิธีที่จะแผขยายราชอาณาจักรของพระเจาออกไปอยางตอเนื่องกันจน
กระทั่งถึงสุดปลายแผนดินโลก
ผูก ลับใจใหมในราชอาณาจักรพระเจาตองกลายมาเปนสาวก สาวกคือ นักเรียนของครูคนหนึ่ง
ซึง่ เปนผูที่ทั้งเรียนรูและนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปปฏิบัติ
และแลวสาวกตองกลายเปนอัครทูต อัครทูตคือผูที่ถูกสงออกไปพรอมดวยหนาที่พิเศษที่มอบ
หมายใหไปทําในฐานะเปนตัวแทนของผูที่จัดสงเขาไป
เพราะวาคุณไดรับพระกิตติคุณจากพระเยซูคริสตอยางไมตองเสียเงิน ดังนั้นคุณก็ตองแบงปน
ทุกสิง่ ทีเ่ ปนพระกิตติคุณของพระองคแกคนอื่นๆ อยางเปลาๆ ดัง่ แบบฉบับที่เปาโลไดสรุปไวดังนี้
“จงมอบคําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตย ที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย” 2 ทิโมธี 2:2
เปนสิง่ สําคัญที่คุณจะตองสัตยซื่อตอหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากพระเจา ในการแผขยายพระ
กิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรสวรรค เพราะวาเมื่อคุณไดทําหนาที่นี้เสร็จสิ้นสมบูรณแลว อาณาจักรของ
โลกนี้จะสิ้นสุดลง
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปน
คําพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14
และแลวพระเยซูคริสตก็จะทรงจัดตั้งพระราชอาณาจักรของพระเจาในวาระสุดทายนั้น
เปนราชอาณาจักรที่มีรูปแบบชนิดที่มองเห็นได

ซึ่งจะ

การแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ
พระกิตติคุณที่วาดวยเรื่องราชอาณาจักรของพระเจามิใชเปนแตเพียงพระกิตติคุณที่พูดดวย
ถอยคําเทานั้น สิง่ นีต้ อ งถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพแหงราชอาณาจักรของ
พระเจาในเชิงปฏิบัติดวย
พระเยซูตรัสวา
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“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองค
ไดทรงเจิมตัง้ ขาพเจาไวเพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจา
ใหรอ งประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็น
อีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงการโปรดปรานของ
พระเปนเจา” ลูกา 4:18
(ดูที่ มัทธิว 9:35 ดวย)
“เหตุฉะนัน้ ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น
ทัง้ สอนคนอืน่ ใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผนดิน
สวรรค แตผูใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ ผูนั้นจะไดชื่อวา เปนใหญ
ในแผนดินสวรรค” มัทธิว 5:19
เมือ่ พระเยซูทรงมอบหมายภาระกิจใหสาวกของพระองค เพื่อที่จะออกไปแผขยายพระกิตติคุณ
เรือ่ งราชอาณาจักรของพระเจานั้น พระองคไดทรงกําชับพวกเขาเหลานั้นวา
“จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาด และจงขับผีใหออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10:8
พระกิตติคุณเรื่องราชอาณาจักรของพระเจาตองถูกสอนควบคูกันไปโดยการแสดงใหเห็นถึง
ฤทธานุภาพของพระเจา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได
เนือ่ งจากวิชานีเ้ ปนหลักสูตรที่มีความสําคัญมาก ทางสถาบันฯ ขอเสนอหลักสูตรหนึ่งมีชื่อเรื่อง
วา “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” เพราะวาวิชา “กลยุทธการสอน” ซึ่งคุณกําลังเรียนอยูในหลักสูตรนี้ตองมี
เนือ้ หาเชือ่ มโยงกับการแสดงใหเห็นดวยฤทธานุภาพ ดังนัน้ จึงเปนสิ่งสําคัญหากคุณศึกษาและนําหลัก
การซึง่ สอนไวในหลักสูตรทั้งสองนี้ไปประยุกตใชรวมกัน
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ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 3
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

อะไรคือพระกิตติคุณอันเปนพื้นฐานที่ไดสั่งสอนไวโดยพระเยซูคริสต

3.

บอกขออางอิงทางพระคัมภีรซงึ่ สรุปใจความสําคัญเบื้องตนอันเปนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

4.

ขอความตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด : ผูเ ฃือ่ ทัง้ หลายตองสอนและเทศนาถึงพระกิตติคุณเดียวกันกับที่
พระเยซูทรงสอนไว
ขอความนี้
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5.

การสอนและการเทศนาพระกิตติคุณตองกระทําใหควบคูกันไปดวยกันโดยการแสดงใหเห็นถึง
ของพระเจา

6.

อะไรเปนหนังสือทีเ่ ปนพื้นฐานของการสอนซึ่งสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในราชอาณาจักรของ
พระเจา

คําตอบบททดสอบ บทที่ 3
1.

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

2.

พระกิตติคณ
ุ อันเปนพื้นฐานที่พระเยซูทรงสั่งสอนก็คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับเรื่องราช
อาณาจักรของพระเจา ซึ่งรวมถึงวิธีที่จะเขาสูอาณาจักรนั้น (การประกาศ) และทําอยางไรจึง
สามารถดํารงชีวติ ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งแหงราชอาณาจักรของพระเจา (การสรางสาวก)

3.

1 โครินธ 15:1-4

4.

ขอความนั้น ถูก

5.

ฤทธานุภาพ

6.

พระวจนะของพระเจา พระคริสตธรรมคัมภีรทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม
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เพื่อการศึกษาตอไป
1.

ควรสมัครเพื่อไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “ชีวติ ในราชอาณาจักรของ
พระเจา” เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องราชอาณาจักรฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูทรงสอนไว

2.

“รากฐานของความเชื่อ” ก็เปนหลักสูตรหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งอธิบายถึงความจริงเบื้องตนของ
พระกิตติคณ
ุ เรื่องราชอาณาจักรของพระเจา เปนสิ่งสําคัญซึ่งคุณควรเรียนสิ่งเหลานี้ดวย

3.

ควรไดรับบทเรียนของสถาบันฯ ในหลักสูตรที่มีชื่อวา “หลักการของฤทธิ์อํานาจ” เพื่อใชในการ
ศึกษาตอไปวาทําอยางไรจึงจะสามารถเอาแสดงใหเห็นถึงฤทธานุภาพไปใชควบคูกันไปกับการ
สอนและการเทศนา

