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บทที่ 15
คํานําสูการเทศนา
วัตถุประสงค
เมือ่ คุณเรียนบทนี้จบลงแลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- ใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวา “เทศนา”
- บอกถึงหัวขอที่การเทศนาพระคัมภีรควรเนน
- อธิบายถึงความสําคัญของการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาเมื่อเทศนาพระวจนะ
- บอกถึงคําเตือน 6 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตผทู ี่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไม
ไดยนิ ถึงพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขา
ฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไป
ประกาศอยางไรได ตามที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคนเหลานั้นที่นําขาวดี
มา ชางงามจริงๆ หนอ” โรม 10:14-15 ก.

คํานํา
บทนีแ้ นะนําหัวขอของการเทศนาพระคัมภีร ใหคําจํากัดความของคําวาเทศนา บอกถึงหัวขอของ
การเทศนาพระคัมภีร อธิบายความสําคัญของการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาเมื่อคุณเทศนาและบอก
ถึงคําเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา
ในบทตอไปคุณจะเรียนวาจะวางแผนคําเทศนาจากพระคัมภีรไดอยางไร

การสอนและการเทศนา
คุณไดเรียนรูแลวถึงคําจํากัดความของ “การสอน” ในบทที่ 1 ของหลักสูตรนี้วา
การสอนคือกริยาของการสอนแนะนําผูอื่น รวมถึงการแสดงใหเห็น การสําแดง การบอกกลาว
การสงผานความรู การฝกอบรมและนําพาการศึกษาของผูอื่น
ตอไปนี้คือการจํากัดความของคําวา “เทศนา”
“การเทศนาคือ กิริยาอาการของการสงมอบคําพูด (คําเทศนาหรือการตรวจสอบอยางเปนระบบ
ของหัวขอนั้น) ซึ่งสอนผูอื่นอยางเปนทางการ”
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การเทศนาก็คลายคลึงกับการสอนตรงที่วิธีทั้งสองสื่อสารความจริงของพระวจนะพระเจาแกผูอื่น
คุณจะเรียนตอไปวาการเตรียมคําเทศนาก็คลายคลึงกับการเตรียมบทเรียนที่จะสอน แตการเทศนาและการ
สอนมักจะแตกตางกันตรงวิธีของการสอน และรูปแบบของการสงผานคําพูดออกไป

การรวมการเทศนาและการสอน
การแบงปนขาวประเสริฐใหไดผลจะรวมเอาการเทศนาและการสอนเขาดวยกัน
พระเยซูทรงสอนและทรงเทศนา
“พระเยซูจงึ เสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” มัทธิว 9:35
(ดูทมี่ ัทธิว 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)
พันธกิจสําคัญประการหนึ่งของพระเยซูคือ การเทศนา
“พระวิญญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได
ทรงเจิมตัง้ ขาพเจาไว เพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูที่ถูกบีบบังคับเปนอิสระ และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของ
พระเปนเจา” ลูกา 4:18-19

หัวขอของคําเทศนา
เชนเดียวกับการสอน การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา ตัวอยางเชน ในคํา
เทศนาของเปโตรในกิจการบทที่ 2, 12 ขอใน 23 ขอ เปนคําที่อางอิงจากพันธสัญญาเดิม
การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนที่
การสํานึกผิดและการใหอภัยบาป
“และจะตองประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค
กลับใจใหมรับการยกบาป ตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม” ลูกา 24:47
6:12

“ฝายเหลาสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศใหกลับใจเสียใหม”
(ดู กิจการ 13:38, 14:15 ดวย)

ใหเขา
มาระโก
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ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา
“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํา
พยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง” มัทธิว 24:14
(ดู มัทธิว 9:35; ll:5; มาระโก l:l4; l6:l5; ลูกา 4:l8; กิจการ 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” กิจการ 4:2
(ดูกิจการ 17:3, 18 ดวย)
พระวจนะของพระเจา
“และคนเปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได
พระองคจึงเทศนาขาวนั้นใหเขาฟง” มาระโก 2:2
“แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย
พระวจนะนั้นคือขาว
ประเสริฐทีไ่ ดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว” 1 เปโตร 1:25
(ดูกิจการ 8:4,25; 13:5; l4:25; l5:35-36; l7:l3; 2 ทิโมธี 4:2; ทิตัส l:3 ดวย)
ถอยคําแหงความเชื่อ
“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํานั้นอยูใกลทาน อยูในปาก
ของทานและอยูในใจของทาน”
(คือคําซึ่งกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น)” โรม 10:8
(ดู กาลาเทีย 1:23 ดวย)

ทุกสิง่ ทุกอยางที่เกี่ยวกับพระเยซู
“ทัง้ ประกาศแผนดินของพระเจา
เจา” กิจการ 28:31

และสั่งสอนสิ่งทั้งหมดเรื่องพระเยซูคริสต
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“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กนอยกวาคนเล็ก
นอยทีส่ ุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด
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).
สันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต
“เรือ่ งทีพ
่ ระองคไดทรงฝากไวกับพวกอิสราเอลคือ
เรือ่ งสันติสุขโดยพระเยซูคริสต” กิจการ 10:36

ทรงประกาศขาวดี

ไมกางเขน
“คนทัง้ หลายทีก่ าลั
ํ งจะพินาศก็เห็นวากางเขนเปนเรื่องโง
กําลังจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา” 1 โครินธ 1:18

แตพวกเราที่

(ดู 1 โครินธ 1:17-22 ดวย)

การสําแดงของฤทธิ์อํานาจ
การสําแดงของฤทธิ์อํานาจของพระเจาตองตามมาพรอมกับการเทศนาเชนเดียวกับการสอน
“พระเยซูจงึ เสด็จดําเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย” กิจการ 9:35
เปาโลกลาววา
“คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชคําเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต
เปนคําซึง่ ไดแสดงวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของทานจะไมได
อาศัยสติปญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4-5
(ดู มาระโก 1:39, ลูกา 9:6, โรม 15:19, 1 โครินธ 1:17-18)

การสําแดงฤทธิอ์ านาจเป
ํ
นสิ่งสําคัญเพราะเปนเครื่องยืนยันคําเทศนาพระวจนะใหหนักแนน
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“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่
ประกอบนั้น” มาระโก 16:20

ผูเทศนา
ในตอนตนของหลักสูตรนี้ เราไดอธิบายถึงคุณสมบัติสวนตัวที่ควรเห็นชัดในชีวิตของผูเปนครู
คุณสมบัตเิ ดียวกันนี้ก็ควรอยูในชีวิตของผูที่เทศนาขาวประเสริฐดวย
โคโลสี บทที่ 1 บอกถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 ประการของผูเทศนาขาวประเสริฐดังนี้
เขาเปนผูรับใชของพระคริสต
“ผูร ับใชที่สัตยซื่อของพระคริสต” (ขอ 7 ภาษาไทยไมมี) พระคริสตตองไดรับการยกยองในคํา
เทศนาทุกแหงของเขา
เขาเปนผูรับใชแหงขาวประเสริฐ
“ซึง่ ขาพเจาเปาโลเปนผูรับใชในการประกาศขาวประเสริฐนั้น” (ขอ 23)
เขาเปนผูรับใชของคริสตจักร
“ขาพเจาไดมาเปนผูรับใชของคริสตจักร” (ขอ 24-25)

คําเตือนจากพระคัมภีร
ตอไปนีค้ อื คําเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา
ผูเ ทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศนา
“ฉะนัน้ ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนาวา
ไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา” โรม 2:21
“แตขา พเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได” 1
โครินธ 9:27
ถาคุณไดรับการทรงเรียกใหเทศนา คุณไมอาจเลือกที่จะไมทํา
การเทศนาไมใชการยกเวนจะทําก็ไดหรือไมทําก็ไดสําหรับผูที่พระเจาทรงเรียกเปนพิเศษใหกระทํา
“เพราะการทีข่ า พเจาประกาศขาวประเสริฐนั้น ขาพเจาไมมีเหตุที่จะอวด
ได เพราะจําเปนที่ขาพเจาจะตองประกาศขาวประเสริฐ ถาขาพเจาไมประกาศ
วิบตั จิ ะเกิดแกขาพเจา”
1 โครินธ 9:16
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การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา
แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซึ่งขัด
กับขาวประเสริฐทีเ่ ราไดประกาศแกทานไปแลวนั้น ก็จะตองถูกแชงสาป
ตามทีเ่ ราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวา ถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอื่นแกทาน ทีข่ ดั กับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูก
แชงสาป” กาลาเทีย 1:8-9
ตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง
เปาโลอธิบายแรงจูงใจในการเทศนาขาวประเสริฐไวใน ฟลิปป 1:15-18 จงอานขอความนี้ในพระ
คัมภีร เปาโลกลาวไววา
“ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสตดวยจิตใจริษยาและทุมเถียงกัน
แตก็มีคนอื่นที่ประกาศดวยใจหวังดี” ฟลิปป 1:15

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 15
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

2.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “เทศนา”

3.

การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนหัวขออะไรบาง
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4.

จงบอกคําเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนาซึ่งอธิบายไวในบทนี้

5.

เหตุใดการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจาจึงสําคัญเมื่อคุณเทศนาพระวจนะ

คําตอบบททดสอบ บทที่ 15
1.

“แตผทู ยี่ งั ไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได และผูที่ยังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อ
ในพระองคอยางไรได และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได ตามที่มีคําเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคน
เหลานัน้ ทีน่ าข
ํ าวดีมา ชางงามจริงๆ หนอ” โรม 10:14-15 ก.

2.

การเทศนาคือ กริยาอาการของการสงมอบคําพูด (คําเทศนาหรือการตรวจสอบหัวขอนั้นๆ อยาง
ละเอียด) ซึ่งสอนผูอื่นอยางมีรูปแบบเปนทางการ

3.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับคําอธิบายในหนา 177

4.

หนา 179
- ผูเ ทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศน
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- ถาคุณถูกเรียกเปนพิเศษใหเทศนา คุณจะหลีกเลี่ยงไมได
- การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา
- แรงจูงใจในการเทศนาตองถูกตอง
5.

เพราะวาการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจายืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค

เพื่อศึกษาตอไป
จงศึกษาขออางอิงพระคัมภีรเหลานี้ ซึง่ เกีย่ วกับการเทศนา
ขออางอิงในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเทศนา
สดุดี 40:9; ปญญาจารย l:l,2,12; 7:27; 11:8-l0; อิสยาห 6l:l; เนหะมีย 6:7.

กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 15

-184 -

ขออางอิงในพันธสัญญาใหมถึงผูเทศนาในพันธสัญญาเดิม
มัทธิว 12:41; ลูกา ll:32; 2 เปโตร 2:5
ขออางอิงในพันธสัญญาใหมเกี่ยวกับการเทศนา
มัทธิว 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; ทิตัส l:3; ฮีบรู 4:2,6; 1 เปโตร l:l2,25; 3:l9; 4:6; 2 เปโตร 2:5

