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บทที่ 15
คํ านํ าสูการเทศนา

วัตถุประสงค
เมือ่คุณเรียนบทนี้จบลงแลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”
-  บอกถงึหัวขอที่การเทศนาพระคัมภีรควรเนน
-  อธบิายถงึความส ําคัญของการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเมื่อเทศนาพระวจนะ
-  บอกถงึค ําเตือน 6 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตผูที่ยังไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได  และผูที่ยังไม

ไดยนิถงึพระองคจะเชื่อในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขา
ฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได   และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไป
ประกาศอยางไรได ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคนเหลานั้นที่นํ าขาวดี
มา ชางงามจริงๆ หนอ”   โรม 10:14-15 ก.

คํ านํ า

บทนีแ้นะน ําหวัขอของการเทศนาพระคัมภีร ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวาเทศนา บอกถึงหัวขอของ
การเทศนาพระคมัภีร อธิบายความสํ าคัญของการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาเมื่อคุณเทศนาและบอก
ถงึค ําเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ในบทตอไปคุณจะเรียนวาจะวางแผนคํ าเทศนาจากพระคัมภีรไดอยางไร
การสอนและการเทศนา

คุณไดเรียนรูแลวถึงคํ าจํ ากัดความของ “การสอน” ในบทที่ 1 ของหลักสูตรนี้วา
การสอนคอืกริยาของการสอนแนะนํ าผูอ่ืน รวมถึงการแสดงใหเห็น การสํ าแดง การบอกกลาว

การสงผานความรู การฝกอบรมและนํ าพาการศึกษาของผูอ่ืน
ตอไปนี้คือการจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”
“การเทศนาคอื กิริยาอาการของการสงมอบคํ าพูด (คํ าเทศนาหรือการตรวจสอบอยางเปนระบบ

ของหวัขอนั้น) ซึ่งสอนผูอ่ืนอยางเปนทางการ”
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การเทศนาก็คลายคลึงกับการสอนตรงที่วิธีทั้งสองสื่อสารความจริงของพระวจนะพระเจาแกผูอ่ืน 
คุณจะเรยีนตอไปวาการเตรียมคํ าเทศนาก็คลายคลึงกับการเตรียมบทเรียนที่จะสอน แตการเทศนาและการ
สอนมกัจะแตกตางกันตรงวิธีของการสอน และรูปแบบของการสงผานคํ าพูดออกไป

การรวมการเทศนาและการสอน

การแบงปนขาวประเสริฐใหไดผลจะรวมเอาการเทศนาและการสอนเขาดวยกัน
พระเยซูทรงสอนและทรงเทศนา

“พระเยซูจงึเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน
ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”   มทัธวิ 9:35

(ดูทีม่ัทธิว 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)

พนัธกจิสํ าคัญประการหนึ่งของพระเยซูคือ การเทศนา
“พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคได

ทรงเจมิต้ังขาพเจาไว เพื่อนํ าขาวดีมายังคนยากจน พระองคไดทรงใชขาพเจาให
รองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคนตาบอดวาจะไดเห็นอีก
ใหปลอยผูที่ถูกบีบบังคับเปนอิสระ  และใหประกาศปแหงความโปรดปรานของ
พระเปนเจา”   ลูกา 4:18-19

หัวขอของคํ าเทศนา

เชนเดียวกับการสอน  การเทศนาตองมพีื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา ตัวอยางเชน ในคํ า
เทศนาของเปโตรในกิจการบทที่ 2, 12 ขอใน 23 ขอ เปนคํ าที่อางอิงจากพันธสัญญาเดิม

การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนที่

การส ํานึกผิดและการใหอภัยบาป

“และจะตองประกาศทัว่ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาป ต้ังตนที่กรุงเยรูซาเล็ม”  ลกูา 24:47

“ฝายเหลาสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศใหกลับใจเสียใหม”  มาระโก
6:12

(ดู กิจการ 13:38,  14:15 ดวย)
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ขาวประเสริฐแหงอาณาจักรของพระเจา

“ขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของพระเจาจะไดประกาศไปทั่วโลกใหเปนคํ า
พยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุดปลายจะมาถึง”  มทัธิว 24:14

(ดู มทัธิว  9:35; ll:5; มาระโก l:l4; l6:l5; ลูกา 4:l8; กจิการ 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”   กจิการ 4:2          (ดูกิจการ 17:3, 18 ดวย)

พระวจนะของพระเจา

“และคนเปนอันมากมาชุมนุมกันจนไมมีที่จะรับ จะเขาใกลประตูก็ไมได
พระองคจึงเทศนาขาวนั้นใหเขาฟง”  มาระโก 2:2

“แตพระวจนะของพระเจายั่งยืนอยูเปนนิตย   พระวจนะนั้นคือขาว
ประเสริฐทีไ่ดประกาศใหทานทั้งหลายทราบแลว”  1 เปโตร 1:25

(ดูกิจการ 8:4,25; 13:5; l4:25; l5:35-36; l7:l3; 2 ทโิมธี 4:2; ทิตัส l:3 ดวย)

ถอยคํ าแหงความเชื่อ

“แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร ก็วา “ถอยคํ านั้นอยูใกลทาน อยูในปาก
ของทานและอยูในใจของทาน”  (คือคํ าซ่ึงกอใหเกิดความเชื่อที่เราทั้งหลาย
ประกาศอยูนั้น)”  โรม 10:8

(ดู กาลาเทีย 1:23 ดวย)

ทกุสิง่ทกุอยางที่เกี่ยวกับพระเยซู

“ทัง้ประกาศแผนดินของพระเจา และสั่งสอนสิ่งทั้งหมดเรื่องพระเยซูคริสต
เจา” กิจการ 28:31
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“ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แกขาพเจาผูเปนคนเล็กนอยกวาคนเล็ก
นอยทีสุ่ดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด  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).

สนัติสุขโดยทางพระเยซูคริสต

“เรือ่งทีพ่ระองคไดทรงฝากไวกับพวกอิสราเอลคือ ทรงประกาศขาวดี
เรือ่งสันติสุขโดยพระเยซูคริสต”  กจิการ 10:36

ไมกางเขน
“คนทัง้หลายทีก่ ําลังจะพินาศก็เห็นวากางเขนเปนเรื่องโง แตพวกเราที่

ก ําลงัจะรอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของพระเจา”  1 โครินธ 1:18

(ดู 1 โครินธ 1:17-22 ดวย)

การสํ าแดงของฤทธิ์อํ านาจ

การส ําแดงของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาตองตามมาพรอมกับการเทศนาเชนเดียวกับการสอน
“พระเยซูจงึเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนใน

ธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรค
และความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”  กจิการ 9:35

เปาโลกลาววา
“คํ าพดูและค ําเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าเกลี้ยกลอมดวยสติปญญา แต

เปนค ําซ่ึงไดแสดงวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพื่อความเชื่อของทานจะไมได
อาศยัสตปิญญาของมนุษย แตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” 1 โครินธ 2:4-5

(ดู มาระโก 1:39, ลูกา 9:6,  โรม 15:19,  1 โครินธ 1:17-18)

การส ําแดงฤทธิอํ์ านาจเปนสิ่งสํ าคัญเพราะเปนเครื่องยืนยันคํ าเทศนาพระวจนะใหหนักแนน
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“พวกสาวกเหลานั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแหงทุกตํ าบลและพระ
เปนเจาทรงรวมงานกับเขา และทรงสนับสนุนคํ าสอนของเขาโดยหมายสํ าคัญที่
ประกอบนั้น”  มาระโก 16:20

ผูเทศนา

ในตอนตนของหลักสูตรนี้ เราไดอธิบายถึงคุณสมบัติสวนตัวที่ควรเห็นชัดในชีวิตของผูเปนครู
 คุณสมบติัเดียวกันนี้ก็ควรอยูในชีวิตของผูที่เทศนาขาวประเสริฐดวย

โคโลสี บทที ่1 บอกถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม 3 ประการของผูเทศนาขาวประเสริฐดังนี้
เขาเปนผูรับใชของพระคริสต

“ผูรับใชที่สัตยซ่ือของพระคริสต” (ขอ 7 ภาษาไทยไมมี) พระคริสตตองไดรับการยกยองในคํ า
เทศนาทุกแหงของเขา
เขาเปนผูรับใชแหงขาวประเสริฐ

“ซ่ึงขาพเจาเปาโลเปนผูรับใชในการประกาศขาวประเสริฐนั้น”   (ขอ 23)

เขาเปนผูรับใชของครสิตจักร

“ขาพเจาไดมาเปนผูรับใชของคริสตจักร”  (ขอ 24-25)

คํ าเตือนจากพระคัมภีร
ตอไปนีคื้อ คํ าเตือน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนา

ผูเทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศนา

“ฉะนัน้ทานซ่ึงเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนาวา
ไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา”  โรม 2:21

“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว  ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”   1
โครินธ 9:27

ถาคุณไดรับการทรงเรียกใหเทศนา คุณไมอาจเลือกที่จะไมทํ า

การเทศนาไมใชการยกเวนจะทํ าก็ไดหรือไมทํ าก็ไดสํ าหรับผูที่พระเจาทรงเรียกเปนพิเศษใหกระทํ า

“เพราะการทีข่าพเจาประกาศขาวประเสริฐนั้น ขาพเจาไมมีเหตุที่จะอวด
ได เพราะจํ าเปนที่ขาพเจาจะตองประกาศขาวประเสริฐ  ถาขาพเจาไมประกาศ
วบัิติจะเกิดแกขาพเจา” 1 โครินธ 9:16
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การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา

แมแตเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซ่ึงขัด
กบัขาวประเสรฐิทีเ่ราไดประกาศแกทานไปแลวนั้น ก็จะตองถูกแชงสาป

ตามทีเ่ราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวา ถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอื่นแกทาน ทีข่ดักับขาวประเสรฐิซ่ึงทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูก
แชงสาป” กาลาเทีย 1:8-9

ตองมีแรงจูงใจที่ถูกตอง

เปาโลอธบิายแรงจูงใจในการเทศนาขาวประเสริฐไวใน ฟลิปป 1:15-18  จงอานขอความนี้ในพระ
คัมภีร เปาโลกลาวไววา

“ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสตดวยจิตใจริษยาและทุมเถียงกัน 
แตก็มีคนอื่นที่ประกาศดวยใจหวังดี”  ฟลิปป 1:15

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 15

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เทศนา”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. การเทศนาพระคัมภีรควรมุงเนนหัวขออะไรบาง
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4. จงบอกค ําเตอืน 4 ประการจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการเทศนาซึ่งอธิบายไวในบทนี้

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. เหตใุดการส ําแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจาจึงสํ าคัญเมื่อคุณเทศนาพระวจนะ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 15

1. “แตผูทีย่งัไมเชื่อในพระองคจะทูลขอตอพระองคอยางไรได  และผูที่ยังไมไดยินถึงพระองคจะเชื่อ
ในพระองคอยางไรได  และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขาฟง เขาจะไดยินถึงพระองคอยางไรได
และถาไมมีใครใชเขาไป เขาจะไปประกาศอยางไรได  ตามที่มีคํ าเขียนไวในพระคัมภีรวา เทาคน
เหลานัน้ทีน่ ําขาวดีมา ชางงามจริงๆ หนอ”   โรม 10:14-15 ก.

2. การเทศนาคอื กริยาอาการของการสงมอบคํ าพูด  (คํ าเทศนาหรือการตรวจสอบหัวขอนั้นๆ อยาง
ละเอยีด) ซึ่งสอนผูอ่ืนอยางมีรูปแบบเปนทางการ

3. จงเปรียบเทียบค ําสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 177

4. หนา 179

- ผูเทศนาตองมีชีวิตตามที่เขาเทศน
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- ถาคณุถกูเรียกเปนพิเศษใหเทศนา คุณจะหลีกเลี่ยงไมได

- การเทศนาตองมีพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจา

- แรงจงูใจในการเทศนาตองถูกตอง

5. เพราะวาการสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระเจายืนยันการเทศนาพระวจนะของพระองค

เพ่ือศึกษาตอไป

จงศกึษาขออางอิงพระคัมภีรเหลานี้  ซึง่เกีย่วกับการเทศนา

ขออางอิงในพันธสญัญาเดิมเกี่ยวกับการเทศนา

สดุดี 40:9; ปญญาจารย l:l,2,12; 7:27; 11:8-l0; อิสยาห 6l:l; เนหะมีย 6:7.
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ขออางอิงในพันธสญัญาใหมถึงผูเทศนาในพันธสญัญาเดิม

มทัธิว 12:41;  ลูกา ll:32;  2 เปโตร 2:5

ขออางอิงในพันธสัญญาใหมเกี่ยวกับการเทศนา

มทัธิว 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; ทตัิส l:3; ฮบีรู 4:2,6;  1 เปโตร l:l2,25; 3:l9; 4:6; 2 เปโตร 2:5


