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บทที่ 5
ครูที่มาจากพระเจา
วิธีสอน – ตอนที่ 1
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะอธิบายถึงวิธีที่พระเยซูทรงใชในการสอนดังตอไปนี้
− การอัศจรรย
− สิทธิอํานาจ
− ความรักและความเมตตาสงสาร
− การสมาคมเกี่ยวของกันและการเลียนแบบ
− การตอบสนอง
− การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
− สิ่งแวดลอม
− การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
− หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
− การจัดกลุมนักเรียน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
พระเยซูจึงเสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอน
ในธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรง
รักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” มัทธิว 9.35

คํานํา
คุณไดเรียนรูแลววา เมื่อใด ที่ไหน ทําไม และอะไรที่พระเยซูทรงสอนไวในระหวางปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองคในโลกนี้ ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดศึกษาถึงวิธีที่พระเยซูทรงสั่งสอน
ไว
บทเรียนเหลานี้จุดศูนยกลางอยูที่วิธีการตางๆ ที่พระองคทรงใชในการสั่งสอน วิธีคือ แผน
การ ระบบ หรือหนทางในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีการสอนของพระเยซูกลาวถึงวาพระองคทรงสอนไว
อยางไร
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บอยครั้งทีเดียวที่คริสตจักรพึงพอใจที่จะใชวิธีการศึกษาตามอยางของชาวโลกยิ่งกวาวิธีการ
ซึง่ ทรงสําแดงไวแลวในพระวจนะของพระเจา วิธีที่ดีที่สุดในการสอนพระคัมภีรนั้นคือ วิธีการตางๆ
ซึง่ พระเยซูไดทรงใชและไดทรงพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ
บทเรียนนี้เล็งถึงวิธีทั่วไปซึ่งใชควบคูไปกับการสอนของพระเยซู สวนบทเรียนตอไปเกี่ยว
ของกับวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสอนดวยคําพูด

การอัศจรรย
คุณไดเรียนรูแลววาเรื่องราวที่ครูสอนควรจะตองใหควบคูไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์
อํานาจของพระเจาในเรื่องนั้นๆ ดวย
การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจานี้ กระทบจิตใจของประชาชนใหหันมาฟงพระ
วจนะของพระเจาได
“พอถึงวันสะบาโต พระองคทรงสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเปนอัน
มากที่ไดยินพระองคประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนนี้ไดความคิดนี้มาจาก
ไหน สติปญญาที่ไดประทานแกคนนี้เปนปญญาอยางใด การมหัศจรรยอยาง
นี้สําเร็จไดดวยมือของเขาเองหนอ..”” มาระโก 6.2 (ดูมัทธิว 13.14 ดวย)
พระเยซูทรงใชการอัศจรรยเพื่อเตรียมจิตใจของประชาชนใหพรอมที่จะรับฟงเรื่องที่พระองค
ทรงสอน ในยอหน บทที่ 1 จงอานเรื่องราวของการรักษาโรคของพระเยซูที่ทรงรักษาชายตาบอดตั้ง
แตกําเนิด
เพราะวาผลลัพธคือ การหายโรคของชายผูนั้นทําใหการเปนพยานถึงฤทธิ์อํานาจของพระเจา
ไดแพรกระจายไปยังเพื่อนบานของเขา (9.8) และไปยังบรรดาผูนําทางศาสนา (9.13) และครอบครัว
ของเขาเอง (9.18) ในยอหน 9.10-41 พระเยซูทรงใชการหายโรคเพื่อที่จะสอนถึงเรื่องราวของพระ
เจาแกบรรดาผูนําทางศาสนา
การอัศจรรยของพระเยซูที่ทรงปฏิบัติตอมวลชนนั้นสามารถตอบสนองในจุดที่เขาตองการได
เมือ่ คุณศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการอัศจรรยตางๆ ในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ คุณจะเห็นถึง
วิธที กี่ ารอัศจรรยนั้นๆ ตอบสนองความตองการของเขาได ไมวาในดานวัตถุ รางกาย อารมณ
วิญญาณ จิตใจและความจําเปนตามธรรมชาติ
วิญญาณชัว่ ถูกขับออก คนตายถูกเรียกใหเปนขึ้นมาอีก คนปวยไขไดรับการรักษาใหหายโรค
คนหิวโหยไดรับการเลี้ยงดูดวยอาหาร และคนที่ถูกผูกมัดไดรับการปลดปลอยจากสิ่งที่บีบบังคับเขา
อยู
ไมมวี ธิ ใี ดที่ยิ่งใหญไปกวาวิธีที่จะอธิบายเรื่องราวของพระคัมภีร และยืนยันใหเห็นถึงความ
จริงไดมากไปกวาการแสดงใหเห็นซึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจา ฤทธิ์อํานาจนี้มีไวเพื่อตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันก็นําพาเขาใหมาถึงซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย
ดวยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงมอบหมายฤทธิ์อํานาจฝายวิญญาณนี้ไวแกสาวกของพระองคเพื่อ
ใหทําหนาที่แทนพระองค
“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใหเขาใหออกไปเปน
คูๆ ทรงประทานอํานาจใหเขาขับผีรายออกได” มาระโก 6.7
“จงไปพลาง ประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย คนตายแลวใหฟน คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ” มัทธิว
10.7-8
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํากิจ
การซึ่งเราไดกระทํานั้นดวย และเขาจะทํากิจที่ยิ่งใหญกวานั้นอีก เพราะวา
เราจะไปถึงพระบิดาของเรา” ยอหน 14.12

สิทธิอํานาจ
พระเยซูทรงสั่งสอนดวยสิทธิอํานาจ “สิทธิอํานาจ” หมายถึง ใหใชอํานาจตามคําบัญชา
เชนเดียวกับการอัศจรรย การสอนดวยสิทธิอํานาจสามารถกระทบจิตใจของผูฟง
“เขาทัง้ หลายก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระ
องคไดทรงสั่งสอนเขาดวยสิทธิอํานาจ” มาระโก 1.22 (ดูมัทธิว 21.23 ดวย)
นักการศึกษาหัวสมัยใหมบางคนพยายามกระตุนใหครูกลายเปนคนที่ทํ าตัวใหเหมือนกับ
“หนึ่งในกลุมของคนสวนมาก” ยิ่งกวาใหสอนดวยสิทธิอํานาจ แตวาพระเยซูคริสตเองก็ทรงสอนดวย
สิทธิอํานาจ
สิทธิอํานาจของพระเยซูถูกมอบหมายมาโดยพระเจา กอนการเสด็จกลับคืนสูสวรรค พระเยซู
ทรงประทานสิทธิอํานาจฝายวิญญาณนี้แกเรา
“...พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราทั้งหลายก็ใชทานไปฉันนั้น” ยอห
น 20.21
พระเยซูทรงสัญญาจะประทานสิทธิอํานาจ (ฤทธิ์อํานาจ) แกผูเชื่อทั้งหลายเพื่อที่จะทําให
พวกเขาสามารถสั่งสอนและเทศนาในฐานะที่เปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ
“แตทา นทัง้ หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช
เมื่อพระวิญญาณ
บริสทุ ธิจ์ ะเสด็จมาเหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่ แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการ 1.8
การศึกษา ฐานะทางสังคม หรือความสามารถตามธรรมชาติมิใชพื้นฐานของสิทธิอํานาจทาง
พระคัมภีร เพราะสิทธิอํานาจในการสอนของเรานั้นเปนสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต

ความรักและความเมตตา
พระเยซูไมเคยตัดสินคนที่พระองคทรงสอนวาใชไมได แทนการทําเชนนั้นพระองคทรงแสดง
ออกซึ่งความรักและความสงสารเห็นใจพวกเขา
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เมื่อผูหญิงคนนั้นถูกจับไดในขณะที่นางกําลังประพฤติลวงประเวณีนั้น พระองคมิไดประณาม
นางแตอยางใด (ยอหน 8.11)
เมื่อมารียใชนํ้าหอมราคาแพงชโลมพระองคนั้น พระองคก็มิไดทรงตําหนินางในเรื่องการสูญ
เสียสิ่งซึ่งนาจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาชวยเหลือคนจน พระองคทรงเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการ
กระทํานั้น และทรงปฏิบัติตอนางดวยความรัก (มัทธิว 26.10-13)
พระเยซูทรงมีความเมตตาสงสารคนตาบอด (มาระโก 10.46-62) และเด็กเล็กๆ ดวย (มาระ
โก 10.13-16) ขณะที่ในบรรดาสาวกของพระองคไมมีใครสนใจ พระเยซูทรงรักแมกระทั่งเศรษฐีหนุม
ผูซึ่งเลือกความรํ่ารวยแทนการติดตามพระองค (มาระโก 10.17-22) พระเยซูทรงรักษาแมแตหูทหาร
คนที่เขามาเพื่อที่จะจับกุมพระองค (ลูกา 22.50.51)
ความสงสารเห็นใจของพระเยซูทรงนําพระองคใหตองเสด็จไปใหความกรุณาแกประชาชนซึ่ง
พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจแกเขา (มาระโก 6.34) และแกบานเมืองของเขาทั้งหลาย (ลูกา
19.41)
1 โครินธ 13 เปดเผยใหเห็นวางานรับใชใดๆ (รวมไปถึงการสอนดวย) ก็ตามจะไมมีประ
สิทธิภาพเวนไวเสียแตวาจะปฏิบัติดวยความรัก ผูที่เปนครูตองแสดงความรัก ความเกี่ยวของและ
ความเห็นใจแกนักเรียน มิฉะนั้น “งานรับใชนั้นไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย”

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ
เมือ่ พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคนั้น พระองคทรงมีความมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง
“พระองคจึงทรงตั้งศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค เพื่อที่จะทรง
ใชเขาไปประกาศ และใหมีอํานาจรักษาโรคและขับผีออกได” มาระโก 3.1415
แรกทีเดียวพวกสาวกถูกเรียกใหมาอยูกับพระเยซู เพื่อที่จะเรียนรูจากพระองค โดยตัวอยาง
ที่พระองคทรงจัดไว พวกเขาไดรับความรูสะสมทีละเล็กทีละนอยโดยการอยูดวยกันกอน แลวจึงเขา
ใจโดยการอธิบายของพระองค
พวกสาวกจําเปนตองอยูกับพระเยซูในการปฏิบัติพระราชภาระกิจจริงๆ พวกเขามิใชเปนแต
เพียงผูฟงเฉยๆ เทานั้น พวกสาวกจําเปนตองสังเกตและตองมีสวนรวมในงานรับใชของพระองคดวย
พระเยซูทรงใชชีวิตและแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่พระองคทรงสอน ตัวอยางของพระองคในเรื่อง
ขาวประเสริฐที่มีชีวิตชีวาของพระองค
คือหนึ่งในบรรดาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณ
สามารถปฏิบัติตามได
พระเยซูทรงแสดงใหสาวกของพระองคซึ่งเปนนักเรียนรูวิธีที่จะนําเอาการสอนพระคัมภีรไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อจะสอนเขาเรื่องบทเรียนในการอธิษฐาน พระองคก็ทรงอธิษฐาน
จริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงเรื่องความสําคัญของขอพระคัมภีร พระองคก็ทรงหยิบยกออกมาใชงานได
จากขอพระคัมภีรจริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงความสําคัญของการเผยแพรขาวประเสริฐ พระองคก็ทรง
ประกาศขาวประเสริฐจริงๆ เมื่อจะสอนเขาถึงเรื่องฤทธิ์อํานาจของพระเจา พระองคก็ทรงแสดงใหเห็น
จริงๆ ดวย
การทีค่ รูมีแบบอยางชีวิตที่ซื่อตรงจะชวยใหเรื่องราวที่ครูสอนนั้นมีความนาเชื่อถือสูงที่สุด ครู
จําตองมีชีวิตประจําวันที่ใกลชิดกับนักเรียนและตองมีสถานภาพการรับใชที่เปดโอกาสใหมีการเรียนรู
โดยการคบหาสมาคมกับนักเรียนดวย
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การตอบสนอง
เมือ่ ครั้งที่พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองคเปนครั้งแรกวา “จงตามเรามา” นั้น พระเยซู
ทรงเรียกดังนั้นอยูเรื่อยมาก็เพื่อเปนการตอบสนองแกขาวประเสริฐที่พระองคทรงสอน
พระองคสั่งใหชายและหญิงที่ใครจะมาหาพระองคนั้นใหพวกเขาแบกกางเขนของตนเองมา
ดวย (มาระโก 8.34-35) พระองคทรงสงพวกเขาใหไปเปนพยานตอหนาครอบครัวของเขา (มาระโก
5.19) และตอบรรดาผูนําทางศาสนา (ลูกา 5.14) พระองคทรงสั่งคนบางคนใหไปขายทรัพยสมบัติที่
มั่งคั่งของเขาเสีย (มาระโก 10.21) และทรงสั่งบางคนใหไปชําระลางที่บอนํ้า (ยอหน 9.7) และสั่งคน
อื่นๆ ดวยคําสั่งที่คลายๆ กันนี้
การสอนจะไมสมบูรณหากปราศจากการนําไปใชชีวิตจริงในสิ่งที่ไดสอนไว คุณตองสอนนัก
เรียนใหปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไดรับการสั่งสอนมาแลว พวกเขาตองเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ มิใช
เปนเพียงแตผูที่เอาแตรับฟงอยางเดียวเปนอาชีพ
“แตทา นทัง้ หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแต
เพียงผูฟงเทานั้น ซึ่งเปนการลวงตนเอง
เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูนั้นก็เปนเหมือน
คนที่ดูหนามองตัวในกระจกเงา
เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป
ยากอบ 1.22-25

และก็ลืมในทันใดนั้นวาตัวเองเปนอยางไร”

ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณไมสามารถวัดกันไดดวยสิ่งที่นักเรียนไดฟงมา แตโดยการที่
เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาไดเรียนไดฟงมาตางหาก
ครูตองสอนจนกระทั่งนักเรียนมีประสบการณในพระวจนะนั้นจริงๆ ไมใชเพียงแตสอนใหนัก
เรียนเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดเทานั้น ตองสอนใหพวกเขารูจักพระเจาอยางแทจริง มิใชสอนใหรู
เรื่องเกี่ยวกับพระองคเทานั้น
การเรียนรวมไปถึง “การกระทํา” ดวย เชนเดียวกับ “การสอน” พระเยซูทรงแสดงสิ่งนี้ในการ
รับใชดวยพระองคเอง
“ขาแตทานเธโอฟลัส ในหนังสือเรื่องแรกนั้น ขาพเจาไดกลาวแลวถึง
บรรดาการซึ่งพระเยซู ไดทรงตั้งตนกระทํา และสั่งสอน” กิจการ 1.1
พระเยซูตรัสวา
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทําใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบา
ขึ้น ทั้งสอนคนอื่นใหทําอยางนั้นดวย ผูนั้นจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผน
ดินสวรรค” มัทธิว 5.19
พระองคทรงสั่งสอนสาวกให “ปฏิบัติ” เชนเดียวกับ “การสอน”
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“ฝายอัครทูต พากันมาหาพระเยซู และไดทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได
กระทํา และไดสงั่ สอน” มาระโก 6.30
ขณะที่คุณสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการสนองตอบบาง คุณจะไดเรียนรูกับสิ่งนี้มากขึ้น
ในบทเรียนที่ 10 “การวางแผนการสอน”
แตการเรียกรองใหมีการตอบสนองตองไมใชการเราอารมณในแบบคะยั้นคะยอเขา พระเยซู
ทรงปฏิบัติใหดูอยางชัดเจนแลวาการตอบสนองตอการเรียกรองของขาวประเสริฐตองลงทุนสูงทีเดียว
“พระองคทรงเรียกรองประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามา แลวตรัสกับ
เขาวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูนั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของ
ตนแบก และตามเรามา
เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูนั้นจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิต
เพราะเห็นแกเรา และขาวประเสริฐ ผูนั้นจะไดชีวิตรอด”” มาระโก 8.34-35

การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
นับจากปฐมกาล พระเจาทรงมอบหมายหนาที่ดานความรับผิดชอบแกมนุษยทั้งปวง พระ
องคทรงประทานหนาที่ที่มอบหมายใหพวกเขาเปนผูกระทํากันเอง เปนตนวา การตั้งชื่อสัตวตางๆ
และการสรางนาวา หีบพันธสัญญา วิหาร และกําแพง
พระเยซูทรงมอบหมายโครงการฝายวิญญาณใหแกสาวกของพระองค พระองคสั่งใหพวกเขา
เลีย้ งแกะซึ่งไดแกฝูงชนทั้งหลาย (มัทธิว 14.16) พระองคทรงสงพวกเขาออกไปเทศนาขาวประเสริฐ
และรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด (มัทธิว 10.9-10) พระองคทรงคาดหวังใหพวกเขาเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณดวย (ยอหน 15)
พระเยซูทรงตระเตรียมนักเรียนเพื่อที่จะรับหนาที่ของพระองค เมื่อถึงเวลาที่พระองคทรง
เสด็จคืนสูสวรรค พระองคทรงมอบหมายหนาที่ใหพวกเขาทีละเล็กละนอย ใหเขามีความรับผิดชอบ
แบบคอยเปนคอยไปสําหรับงานรับใช การสั่งสอนและการเทศนา
คุณควรสอนพวกเขาราวกับวาคุณเองก็กําลังตระเตรียมนักเรียนแตละคน เพื่อที่จะรับหนาที่
ของคุณ ในการที่จะตระเตรียมพวกเขาอยางเหมาะสมนั้น คุณตองมอบหมายความรับผิดชอบดาน
พระวจนะซึ่งคุณไดเคยมอบหมายใหแกพวกเขามาแลว
ในฐานะที่เปนครู คุณตองมีเปาหมายฝายวิญญาณสําหรับนักเรียนของคุณ คุณตองวางแผน
บทเรียนและโครงการเพื่อเขา ซึ่งจะชวยพวกเขาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การมอบหมายหนาที่ให
ทําแทนในดานการรับผิดชอบตอการรับใชเปนสวนที่สําคัญของขบวนการนี้

สิ่งแวดลอม
พระเยซูทรงใหสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติซึ่งพระองคทรงพบเห็นพรอมกับประชาชนนั้น เพื่อ
ทีจ่ ะสอนถึงบทเรียนฝายวิญญาณ
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“สิ่งแวดลอม” รวมถึงสภาพทางกายภาพ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ทางฝายวิญญาณซึ่งแวดลอมตัวบุคคลอยู นั่นก็คือสังคมซึ่งบุคคลอาศัยอยู ทํางานและรับใช
พระเยซูทรงทําใหสถานการณของการเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงชีวิตจริงของเขา พระองคทรง
สั่งสอนประชาชนตรงที่เขาอาศัยอยู ตรงที่ที่เขาทํางานหรือรับใช พระเจาก็ทรงสอนเราอยางตอเนื่อง
ในชีวติ สถานการณทางชีวิตธรรมชาติของเราโดยทางปญหาตางๆ และทรงทาทายใหเรากลาเผชิญ
ในแตละวัน
(นีค่ ือวิธีของสถาบันฯ ดวย ซึ่งคือเหตุผลวาทําไมหลักสูตนี้จึงมาถึงคุณยังสถานที่คุณใชชีวิต
และทํางานนั่นเอง)
พระเยซูไมเคยคิดยึดหรือขึ้นอยูกับหองโถงสําหรับบรรยายอยางเปนทางการเลย ไมวาจะ
เปนชัน้ เรียนรวีวารศึกษาหรือธรรมมาสน เพราะวาคุณไดเรียนแลวในบทที่ 2 วา พระองคทรงฉวย
โอกาสในทุกๆ กรณีที่ทรงพบเปนปกติ เพื่อที่จะสั่งสอนทั้งสิ้น ไมวาพระองคทรงประทับที่ใด พระองค
สั่งสอนไดเสมอ
พระเยซูทรงใชสถานการณตางๆ ของชีวิตเพื่อที่จะใชเปนบทเรียนในการสอน เมื่อพระองค
ทรงบังเอิญตองผานขบวนการฝงศพนั้น พระองคทรงเรียกชายผูหนึ่งใหฟนจากความตาย (ลูกา
7.11-15) เมื่อพระองคทรงกระหาย พระองคก็ทรงสอนถึงเรื่องนํ้าซึ่งธํารงชีวิต (ยอหน 3) เมื่อพระ
องคเห็นหญิงที่ยากจนกําลังนําเงินของเธอมายังพระวิหาร พระองคก็ทรงเทศนาถึงเรื่องการถวาย
(มาระโก 12.41-44)
ผูค นมักเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อสิ่งที่สอนนั้นเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมของเขา สิ่งที่เขาเรียนรูก็
ควรจะใชปฏิบัติได และสามารถประยุกตใชกับปญหาที่พวกเขาตองเผชิญได เรื่องที่สอนตองเขากัน
ไดกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของเขา
เมื่อคุณนําเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันได ซึ่งเรียก
วา “การใชใหเปนประโยชน” นั่นแสดงวาคุณสามารถ “นําเอา” สิ่งซึ่งคุณไดเรียนรูไปใชกับสถาน
การณในชีวิตจริงไดแลว
สถานการณเชนนั้นอาจแตกตางกันจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และอาจแตก
ตางกันเพราะขึ้นอยูกับผูฟงก็ได นี่คือเหตุผลวาทําไมคุณจึงตองรูจักนักเรียนของคุณ เพื่อคุณจะได
นําเอาพระวจนะของพระเจาไปใชไดกับชีวิตของเขา
คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในบท
เรียนหลังจากนี้ในหัวขอวา “การวิเคราะหผูฟง” และ “การเตรียมบทเรียน”

การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเพื่ออธิบายการสอนของพระองค
อุปกรณ “ที่มองเห็นได” ก็คือ วัตถุ สัญลักษณ หรือการกระทําซึ่งชวยอธิบายในสิ่งซึ่งพระองค
กําลังสอน
ตัวอยางเชน เมื่อพระเยซูตองการที่จะสอนถึงทาทีเหมือนเด็กๆ ซึ่งจําเปนตอการยอมรับพระ
องค และเขาสูราชอาณาจักรสวรรค
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก
แลวอุมเด็กนั้นไว ตรัสแกเหลาสาวกวา
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ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนนี้คนหนึ่งในนามของเรา ผูนั้นก็รับเรา และ
ผูใ ดไดรับเรา ผูนั้นก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37
เมือ่ พระเยซูทรงอธิบายถึงความหมายของการตายของพระองค พระองคทรงใชสัญลักษณ
ของขนมปงและเหลาองุน (มาระโก 14.22-25)
เมื่อพระเยซูทรงตองการจะสอนบทเรียนที่คํานึงถึงเรื่องการรับใชที่ถอมใจ พระองคก็ทรง
ลางเทาของสาวกใหดู (ยอหน 13.1-17)
พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเปนตนวา ดอกไม (มัทธิว 5.28) และนก (5.26) เพื่อ
อธิบายในสิ่งที่พระองคตองการที่จะสอน
บทที่ 7 ในคูมือเลมนี้คือ “อุปกรณในการสอน” แนะนําถึงอุปกรณที่มองเห็นไดซึ่งคุณสามารถ
ซื้อหรือทําขึ้น ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรม การเงินและความสามารถในการหาวัสดุมาได แตถึงแมวา
คุณไมมีเงินหรือเห็นวาไมมีความสามารถพอที่จะหาเครื่องชวยเชนนั้นมาได คุณก็สามารถจะใชวัตถุ
อะไรก็ไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง เพื่อที่จะอธิบายการสอนของคุณ
พระเยซูมิไดมีเงินสําหรับอุปกรณหรือวัสดุในการสรางสรรคโสตทัศนูปกรณ แตพระองคทรง
ใชวัตถุธรรมดาๆ ที่หาไดจากสิ่งแวดลอม

หลักในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
พระเยซูทรงตระหนักดีวานักเรียนของพระองคสามารถจะเรียนรูไดมากนอยแคไหนในการ
สอนแตละครั้ง
ดวยเหตุนี้เอง พระองคจึงทรงปรับการสอนของพระองคใหอยูในระดับที่พวกเขา
สามารถเขาใจไดอยางเหมาะสม
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้น เปนคําอุปมาอยางนั้นหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4.33
“เรายังมีอกี หลายสิ่งที่จะบอกแกทานทั้งหลาย
ได” ยอหน 16.12

แตเดี๋ยวนี้ทานยังรับไวไม

การจัดกลุมนักเรียน
พระเยซูทรงปรับการสอนของพระองคใหเหมาะแกนักเรียนหลายๆ กลุม ตางๆ กัน
ฝูงชนกลุมใหญ
พระเยซูทรงใชวิธีบรรยายเมื่อพระองคทรงสอนประชาชนเปนกลุมใหญๆ พระเยซูคริสตไม
ทรงอนุญาตใหมีการขัดจังหวะในการสอน หรือเชิญชวนใหมีการตอบสนอง จนกระทั่งถึงการสิ้นสุด
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บทเรียนที่สอน นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการสอนเปนกลุมใหญๆ ปกติแลวการเทศนาก็มักใชวิธีนี้และ
ปฏิบตั ิตามรูปแบบนี้เสมอ ดูมัทธิว 5-7 เพื่อเปนตัวอยาง
กลุมเล็กๆ
บอยครั้งทีเดียวที่สวนมากในการสอนเปนกลุมเล็กๆ พระเยซูทรงยินยอมใหผูฟงมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนนั้นดวย เพื่อใหเห็นตัวอยางตางๆ ใหดูที่มัทธิว 8.10-12, 14.21, 27.30
รายบุคคล
พระเยซูทรงใชวิธีการสนทนากับการสอนเปนรายบุคคล พระองคทรงพูดคุยกับพวกเขาและ
ทรงไตถามเขา และทรงตอบคําถามของพวกเขา วิธีการนี้ก็เหมือนกับการสนทนาตามปกติระหวาง
คนสองคน ดูตัวอยางไดจาก ยอหน 3 และ 4
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บททดสอบตนเอง บทที่ 5
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จากแตละหัวขอตอไปนี้ จงเขียนคําสรุปใจความสั้นๆ ของสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวในบทเรียนนี้
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1. ศึกษาตอไปในเรื่องการอัศจรรยตางๆ ของพระเยซูซึ่งกระทําสอดคลองกับความตองการของ
มนุษย

การอัศจรรยในการเรียกคนตายใหฟนขึ้นมา
− บุตรชายคนเดียวของหญิงมาย ขณะที่พวกนั้นกําลังหามเขาเพื่อจะเอาไปฝง: ลูกา 7:1116
− บุตรสาวของไยรัสซึ่งเปนนายธรรมศาลา: มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 9:18-26; ลู
กา 8:41,42,49-56
− ลาซารัส เมื่อเขาตายไปได 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
− ชายใบซึ่งมีผีเขาสิง: มัทธิว 9:32-35
− บุตรสาวของหญิงชาวซีเรีย ฟนิเซีย: มาระโก 7:24-30; มัทธิว 15:22-28
− เด็กชายที่เปนโรคลมบาหมูซึ่งพวกสาวกรักษาใหหายไมได: มัทธิว 17:14-21; เปรียบ
เทียบกับ มาระโก 9:14-39; ลูกา 9:37-43
− วิญญาณชั่วที่เปนผีใบ: มาระโก 9:14-26
การอัศจรรยในการหายโรค
−
−
−
−
−
−

บุตรชายของขาราชการที่เปนไขหนัก: 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 ซึ่งไดรับความลําบากมานานถึง 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
− ผูห ญิงที่ไดรับความทุกขทรมานนานถึง 12 ปดวยโรคโลหิตตก: มาระโก 5:25-34; ลูกา
8:43-48; มัทธิว 9:20-22
− ผูชาย 2 คนไดรับการรักษาตาที่บอดใหสามารถมองเห็นได: มัทธิว 9:27-31
− ผูช ายที่ไดรับการรักษาใหหายจนสามารถไดยินและพูดได: มาระโก 7:32-37
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหตามองเห็นได: มาระโก 8:22-26
− ผูชายที่ตาบอดมาตั้งแตกําเนิดไดรับการรักษาใหสามารถมองเห็นได: ยอหน 9
− ผูหญิงที่ทุกขทรมานนานถึง 18 ป : ลูกา 13:11-17
− ผูชายที่เปนโรคมานนํ้า : 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
− นํ้าไดกลายเปนเหลาองุน : ยอหน 2:1-11
− อวนของเปโตรติดปลาตัวใหญมากมายเต็มไปหมด : ลูกา 5:1-11
− ผูช ายหาพันคนยกเวนผูหญิงและเด็ก ไดรับการเลี้ยงดู : มัทธิว 14:15-21; มาระโก 6:3544; ลูกา 9:12-17; ยอหน 6:5-14
− ทรงเลี้ยงคนสี่พันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก : มัทธิว 15:32-39; มาระโก 8:1-10
− ปลาซึ่งมีเงินสําหรับถวายอยูในปาก: มัทธิว 17:27
− การจับปลาไดจํานวนมากมาย: ยอหน 21:6-14
การอัศจรรยในการพิพากษา
− ฝูงสุกรไดวิ่งลงไปยังที่สูงชันและตกลงไปในทะเล สุกรทั้งฝูงจมนํ้าตาย : มัทธิว 8:30-32
− ตนมะเดื่อที่เหี่ยวแหงไป : มัทธิว 21:18-21; มาระโก 11:12-14,20-24
การอัศจรรยในการชวยกูจากภัยอันตราย
− พระองคเสด็จไปพนจากพวกศัตรูของพระองค: ลูกา 4:30
− ลมและทะเลเชื่อฟงคําสั่งของพระองค: มาระโก 4:37-41; มัทธิว 8:23-27; ลูกา 8:22-25
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− เปโตรไดรับการชวยกูเมื่อเขาพยายามเดินบนนํ้าไปหาพระเยซู : มัทธิว 14:28-31; มาระ
โก 6:45-52
− กระแสลมแรงหยุดและเรือก็ถึงฝงพอดี : ยอหน 6:21; มาระโก 6:51-52
− พวกทหารที่เขาไปจับกุมพระเยซู ถอยหลังลมลง : ยอหน 18:4-6
การอัศจรรยซึ่งไมไดเกิดขึ้นโดยตรงจากพระองค
แตเปนเครื่องพิสูจนถึงพระราชอํานาจของพระองค

2.

− การนําทางใหแกโหราจารยโดยดาวดวงหนึ่งไปยังเมืองเบธเลเฮม : มัทธิว 2:1-9
− หมายสําคัญตางๆ ในการรับบัพติศมาของพระองค : มัทธิว 3:16-17; มาระโก 1:9-12;
ลูกา 3:21-23
− หมายสําคัญในการจําแลงพระกาย: มัทธิว 17:1-14; ลูกา 9:28-37; มาระโก 9:1-14
− การตอบคําอธิษฐานของพระองค: ยอหน 12:28-30
− หมายสําคัญตางๆ ในการสิ้นพระชนมของพระองค: มัทธิว 27:45-53
− หมายสําคัญตางๆ ในการเปนขึ้นจากความตาย : มัทธิว 28:2; มาระโก 16:4
− หมายสําคัญตางๆ ในการเสด็จคืนสูสวรรค: มาระโก 16:19; ลูกา 24:50-51; กิจการ 1:6-12
หากคุณไดคนควางานที่มอบหมายใหศึกษาตอไนขอ 1 ขางตนนี้เสร็จเรียบรอยแลว คุณได
ศึกษาการอัศจรรยทั้งหมดที่พระเยซูทรงใชรวมในการสอนของพระองค
ขณะนี้ขอใหอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เพื่อศึกษาหลักสําคัญทั่วไปและวิธี
การสอนของพระเยซู เขียนบันทึกตัวอยางตางๆ ที่คุณพบลงในแผนภูมิตอไปนี้

สิทธิอํานาจ

ตัวอยางจาก...

มัทธิว

ความรักและความสงสาร
มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ตัวอยางจาก...
มาระโก

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ ตัวอยางจาก...
มัทธิว

มาระโก
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มาระโก

ลูกา

ยอหน

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา
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การมอบหมายหนาที่ใหทําแทน
มัทธิว

สิง่ แวดลอม

ตัวอยางจาก...

ตัวอยางจาก...

มัทธิว

การแสดงออกที่มองเห็นได ตัวอยางจาก...
มัทธิว

มาระโก

หลักการในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป ตัวอยางจาก...
มัทธิว

การจัดนักเรียนเปนกลุม
มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอหน

ลูกา

ยอหน

ตัวอยางจาก...
มาระโก

