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บทที่ 16
วางแผนคํ าเทศนา

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- สรุปข้ันตอนพื้นฐานในการวางแผนคํ าเทศนา
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาหัวขอ
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาตามเนื้อหา
- ใหคํ าจํ ากัดความของการเทศนาแบบอรรถาธิบาย
- วางแผนคํ าเทศนา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทํ าการทั้งในขณะที่มีโอกาส

และไมมโีอกาส ใหชักชวนดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอ
ในการสั่งสอน”  2 ทโิมธี 4:2

คํ านํ า

ในบทนี ้คุณจะเรียนวาจะเทศนาจากพระคัมภีรอยางไร
คุณจะไดเรียนหลักการพื้นฐานของการเทศนาโดยศึกษาคํ าเทศนาบางตอนและคํ าเทศนาที่เกิด

ผลมากที่สุดของนักเทศนตลอดประวัติศาสตรของคริสตจักร
คุณจะคนพบวาการเทศนาและการสอนมีส่ิงที่คลายคลึงหลายวิธีแตตางกันในการนํ าเสนอและวิธี

ในการเทศนหรือสอน
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การเทศนาและการสอน  :  มีความแตกตางกันอยางไร?

การเทศนาและการสอนมักจะแตกตางกันตามวิธีดังตอไปนี้
วิธีการ

วธิกีารทีเ่รียกรองใหผูฟงเขามีสวนรวมมักจะไมคอยใชกันในการเทศนา ตัวอยางเชน มักจะไมมี
การสนทนาหรือคํ าถามคํ าตอบในขณะที่คุณเทศนา

เหตผุลกคื็อการเทศนามักจะมีผูคนฟงเปนจํ านวนมาก โดยเหตุนี้เองวิธีการนํ าเสนอจึงเปนรูปแบบ
ทางการ
วิธีการเทศนหรือสอน

ในการสอน คนมกัจะถูกแบงออกเปนกลุมอายุตางๆ ชั้นเรียนอาจเปนผูใหญทั้งหมด วัยรุนหรือ
เด็กๆ

แตการเทศนมกัจะประกอบดวยคนอายุตางๆกัน ผูฟงไมถูกแบงออกเปนกลุมอายุเหมือนที่ปฏิบัติ
กนัในการศึกษาวันอาทิตยหรือกลุมศึกษาของคริสตจักร

ดวยเหตุนี้เอง คุณจงึตองดดัแปลงวิธีการเทศนาใหอยูในระดับของคนทั่วไป อยาใหคํ าเทศนายาก
เกนิไปจนเด็กๆ และวัยรุนไมเขาใจ  ในขณะเดยีวกนัก็อยาทํ าใหมันงายจนผูใหญไมสนใจฟง
หลักสูตร

โรงเรียนวันอาทิตยและโรงเรียนของคริสตจักรมักมีหลักสูตรนํ าทางไวซึ่งจะทํ าใหคุณมีหัวขอและ
คํ าอธิบายบทเรียนที่คุณจะใชสอน

ซึ่งไมเปนเชนนีสํ้ าหรับการเทศนา ดวยการทรงนํ าของพระเจาคุณตองตัดสินใจเองวาจะสื่อขอ
ความชนิดใดและมีเนื้อหาสาระอยางใด

เตรียมคํ าเทศนา

ข้ันตอนพื้นฐานในการเตรียมคํ าเทศนาก็คลายคลึงกับการที่คุณไดเรียนรูมาแลวในการวางแผน
การสอน คุณควรตองทํ าดังนี้

- เตรียมตัวคุณเองในฝายวิญญาณ
- วเิคราะหผูฟง
- วางวัตถุประสงค
โครงสรางพืน้ฐานของคํ าเทศนาเปนไปตามบทเรียนวาดวยการสอน คํ าเทศนาของคุณควร

ประกอบดวย
- หัวขอ
- คํ านํ า
- เนื้อหา
- การนํ าไปใช
- บทสรุป
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(จงทบทวนบทที่ 10 “การวางแผนบทเรียน”)
เชนเดยีวกบัทีคุ่ณทํ าในการสอน คุณตองเรียกความสนใจของผูฟง คุณตองเสนอบทเรียนตาม

ลํ าดบั คุณตองใหคํ าเทศนาของคุณนํ าไปใชกับชีวิตและการรับใชได และคุณตองเรียกใหมีการตอบสนอง
ตอพระวจนะของพระเจาที่เปดเผยออกมา

คํ าเทศนาประเภทตางๆ

จากการศึกษาคํ าเทศนาในพระคัมภีรและคํ าเทศนาของนักเทศนที่ยิ่งใหญตลอดทั้งประวัติ
ศาสตรคริสตจักร เราจะพบวามีคํ าเทศนาอยู 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 คํ าเทศนาแบบหัวขอ
คํ าเทศนาแบบหวัขอ มุงเนนที่หัวขอเฉพาะอยางเชน ผลฝายวิญญาณ การตอสูฝายวิญญาณ

ของประทานฝายวิญญาณ เปนตน
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบหัวขอไดอยางไร?

1.  ตัดสนิดหูวัขอทั่วไปของคํ าเทศนา ตัวอยางเชน “การอธิษฐาน” อาจเปนหัวขอที่คุณเลือก
2.  ตัดสนิดหูวัขอเฉพาะวา การอธิษฐานที่คุณจะเทศนนั้นอยูในเรื่องอะไร ซึ่งอาจเปนดังนี้
-  ความจ ําเปนของการอธิษฐาน -  คํ าตอบตอการอธิษฐาน
-  คุณคาของการอธิษฐาน -  การอธิษฐานเผื่อ
-  เวลาในการอธิษฐาน -  การอธิษฐานในครอบครัว
-  ฤทธิอํ์ านาจของการอธิษฐาน -  อุปสรรคของการอธิษฐาน
-  วธิขีองการอธิษฐาน -  การอธิษฐานที่นํ าไปปฏิบัติได
-  จดุประสงคของการอธิษฐาน -  ทาทใีนการอธิษฐาน
-  ผลของการอธิษฐาน -  สถานทีใ่นการอธิษฐาน
-  เงือ่นไขของการอธิษฐาน -  การนมัสการโดยการอธิษฐาน
-  ปญหาของการอธิษฐาน -  ทาทางในการอธิษฐาน
-  อธษิฐานในพระวิญญาณ -  สิทธพิิเศษของการอธิษฐาน
-  การอธษิฐานอยางพากเพียรพยายาม -  ความเชื่อและการอธิษฐาน
-  ส่ิงทีเ่ดนเปนเลิศของการอธิษฐาน -  ขอบเขตของการอธิษฐาน

คุณตองตดัสินดูวาจะเอาหัวขอเฉพาะหัวขอใดสํ าหรับคํ าเทศนาของคุณ คุณไมอาจที่จะครอบ
คลุมทุกๆ แงมมุของหวัขอ เพราะวาตามที่คุณเห็นในตัวอยางนี้ มีหัวขอมากมายในเรื่องราวของพระคัมภีร

หวัขอทีคุ่ณเลอืกจะเปนชื่อเร่ืองของคํ าเทศนาของคุณ ตัวอยางเชน คุณอาจเลือกที่จะพูดเกี่ยวกับ
“อุปสรรคที่มีตอการอธิษฐาน”
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3. จงวจิยัทกุอยางที่พระคัมภีรกลาวถึงเรื่องราวที่คุณไดเลือก ถาคณุมีอุปกรณชวยในการ
วเิคราะหวจิยัพระคัมภีร เชน หนังสือศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษาคํ า จงใช
อุปกรณเหลานี้ในการศึกษาของคุณ

4.  พฒันาโครงสรางโดยทํ าตามโครงสราง 4 ตอนงายๆ ที่คุณไดเรียนมาในบทที่ 10 เกี่ยวกับการ
วางเผนบทเรียนคือ

-  คํ านํ า -  ตัวเนื้อเร่ือง
-  การนํ าไปใช -  การสรุป

ตัวอยางของคํ าเทศนาแบบหัวขอ

โดยการใชตัวอยางเรื่อง “อุปสรรคของการอธิษฐาน” โครงรางคราวๆ ของคุณอาจเปนดังนี้
ชื่อเร่ือง   อุปสรรคของการอธิษฐาน
คํ านํ า เนนทีป่ญหาทีผู่คนสวนมากประสบคือ การอธิษฐานที่ไมไดรับคํ าตอบและคํ าถามที่วา

เหตุใดคํ าอธิษฐานจึงไมไดรับคํ าตอบ
ส่ิงนีจ้ะท ําใหคนสนใจฟง เพราะวาทุกคนตางก็ประสบปญหาเชนนี้

ตัวเนื้อเร่ือง
อธบิายถงึอปุสรรคของคํ าอธิษฐานที่บอกไวในพระวจนะของพระเจาคือ
- มแีรงจูงใจและคํ ารองขอที่ผิด  :  ยากอบ 4:2-3
- มคีวามบาปบางชนิด  :  อิสยาห 59:1-2
- มรูีปเคารพในใจ  :  เอเสเคียล 14:1-3
- มวีญิญาณแหงการไมใหอภัย  :  มาระโก 11:25
- ความเห็นแกตัว  :  สุภาษิต 21:13
- ปฏิบัติตอคูสมรสอยางไมถูกตอง  :  1 เปโตร 3:7
- มคีวามชอบธรรมของตนเอง   :  ลูกา 18:10-14
- ความไมเชื่อ  :  ยากอบ 1:6-7
- ไมไดดํ ารงอยูในพระคริสตและในพระวจนะของพระองค  :  ยอหน 15:7
การนํ าไปใช

1. อธบิายวาคํ าอธิษฐานที่ไมไดรับคํ าตอบจะปดกั้นสิ่งตอไปนี้
a. ชีวิตครอบครัว
b. การพฒันาฝายวิญญาณสวนตัวของเรา
c. งานรับใชของเรา

2. ขอใหผูฟงนํ าเอาความจริงเหลานี้ไปใชแตละคน
a. มอุีปสรรคอะไรบางที่ปดกั้นการอธิษฐานของขาพเจา

การสรุป
1. สรุปถงึอุปสรรคของการอธิษฐานตามที่อธิบายแลว
2. เรียกใหมีการสารภาพและสํ านึกผิดตอส่ิงที่เปนอุปสรรคในการอธิษฐาน
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ประเภทที่ 2  คํ าเทศนาแบบเนื้อหา
ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความสํ าคัญจากพระคัมภีรทํ าใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ

เนือ้หาของบทนั้น  สวนทีเ่หลอืของขอความถูกสรางขึ้นบนความจริงศูนยกลาง
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบเนื้อหาไดอยางไร?

1. เลือกเนื้อเร่ือง
2. สรางชื่อเร่ืองคํ าเทศนาจากเนื้อเร่ือง
3. ศึกษาเนือ้หาโดยละเอียด แลวศึกษาขอความอื่นๆ จากพระคัมภีรที่เกี่ยวพันกับเนื้อเร่ืองที่

คุณเลือกมา
ถาคณุมอุีปกรณการวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือ
ศึกษาคํ า จงใชอุปกรณเหลานี้เพื่อวิจัยเนื้อเร่ืองตอไป

4. สรางโครงรางใหเปนไปตามโครงสรางงายๆ 4 สวนที่คุณเรียนมาในบทที่ 10 เร่ืองการวาง
แผนบทเรียน

ตัวอยางของคํ าเทศนาประเภทเนื้อหา

คํ าเทศนาของเปโตรในกิจการ 2:14-36 เปนตัวอยางที่ดีของประเภทนี้ ถาเปโตรมีหัวขอ (ชื่อเร่ือง)
สํ าหรับคํ าเทศนา ก็นาจะเปน

“นี่คือวันนั้น”

“แตเหตกุารณนี้เกิดขึ้นตามคํ าซ่ึงโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาวไววา

พระเจาตรสัวา ในวาระสุดทาย เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของ
เราโปรดประทานแกมนุษยทั้งปวง บุตราบุตรีของทานทั้งหลายจะกลาวคํ า
พยากรณ คนหนุมของทานจะเห็นนิมิต  และคนแกจะฝนเห็น  ในคราวนั้นเราจะ
เทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเราบนทาสาทาสีของเราและคนเหลานั้นจะ
กลาวคํ าพยากรณ”  กิจการ 2:16-18

คํ าน ํานีท้ ําใหคนสนใจฟง เพราะวาเขากํ าลังเฝาดูวาขอความนี้จะสํ าเร็จลงไดตอหนาตอตาของ
เขา

ตัวเรื่อง
ตัวเรือ่งของคํ าเทศนาของเปโตร มุงเนนที่เร่ืองราว

1. เขาเสนอภูมิหลังประวัติศาสตรของขอความซึ่งสํ าเร็จลงในวันนั้น
2. เขาแสดงใหเห็นวาขอความนี้มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตรของอิสราเอลและตอพระ

เยซูอยางไร
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การนํ าไปใช
เขานํ าไปใชเปนการสวนตัว

“ดวยวาพระสญัญานั้นตกแกทานทั้งหลายกับลูกหลานของทานดวย และ
แกคนทัง้หลายที่อยูไกล คือทุกคนที่องคพระผูเปนเจาพระเจาของเราทรงเรียก
มาเฝาพระองค”  กจิการ 2:39

การสรุป
เขาเรียกใหมีการตอบสนอง

“ฝายเปโตรจงึกลาวแกเขาวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมาในพระนาม
แหงพระเยซคูริสตสิ้นทุกคน เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานเสีย
แลวทานจะไดรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”  กจิการ 2:38

และที่ประชุมตอบสนอง
“คนทัง้หลายทีร่บัคํ าของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเขาเปนสาวก

ประมาณสามพันคน”  กจิการ 2:41

ประเภทที่ 3 คํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย (expository)
“อรรถาธิบาย”  คือ ชือ่ทีก่ลาวถึงวิธีการเทศนาซึ่งเนนที่ขอความของพระคัมภีรและอธิบายขอ

ความนั้นโดยละเอียด ทลีะขอ
คํ าวา expository หมายถงึ  นํ าออกมาและตรวจสอบสวนตางๆ ทัง้หมด อธิบายใหชัดเจน
อรรถาธบิาย เปนการเทศนาที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกมากกวาการเทศนาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อ

หา มุงเนนทีห่วัขอเฉพาะหรือขอความนั้นๆ ของพระคัมภีร โดยอธิบายอยางละเอียดทีละขอและแมแต
อธบิายลงลึกไปถึงความหมายของคํ าที่สํ าคัญๆ

การเทศนาแบบอรรถาธิบายอาจเนนที่ชีวประวัติ  ศึกษาขอพระคัมภีรทีละขอ  ทั้งหมดที่บันทึก
เกีย่วกับบุคคลในพระคัมภีรที่เลือกมา

โดยเหตทุีก่ารเทศนาแบบอรรถาธิบายนั้นใหรายละเอียดมาก จึงมักทํ าใหเกิดขอความตอเนื่อง
เปนอันดับ  เปนไปไมไดที่จะอธิบายทุกอยางในขอความหนังสือหรือตัวบุคคลในพระคัมภีรในคํ าเทศนา
คร้ังเดียว

คํ าเทศนาแตละครั้งในลํ าดับเชนนี้ควรมีสัมพันธตอกัน เมื่อคุณเริ่มคํ าเทศนาแตละครั้งคุณควรรูวา
มนัมคีวามสมัพันธกับคํ าเทศนาที่เทศนไปแลวอยางไร  คุณท ําไดโดยสรุปส้ันๆ ถึงขอความที่แลวและ
อธบิายวามนัเกี่ยวของกันอยางไรกับคํ าเทศนาตอนนี้
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แมวาค ําเทศนาแตละครั้งควรมีความสัมพันธตอกัน แตวาคํ าเทศนาแตละครั้งควรมีความสมบูรณ
ในตัวของมันเอง  เพราะวาทกุคนในที่ประชุมอาจไมไดมาฟงคํ าเทศนาทุกครั้งตามลํ าดับ เขาควรตองเขา
ใจค ําเทศนาแตละครั้งโดยที่ไมตองฟงครั้งอื่นๆ
จะวางแผนคํ าเทศนาแบบอรรถาธิบายอยางไร

1. เลอืกเนื้อหา หวัขอ บุคคลในพระคัมภีร หรือหนังสือที่คุณวางแผนที่จะเนนขอความของ
คุณ หรือลํ าดับขอความในการเทศนาหลายครั้ง

2. ศึกษาทกุอยางที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับเนื้อหา หวัขอ หนังสือตางๆ และบุคคลในพระ
คัมภีรอยางละเอียด
ถาคณุมอุีปกรณวิจัยพระคัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือตีความหมายและหนังสือศึกษา
คํ า ก็ใหใชอุปกรณเหลานี้เพื่อศึกษา

3. ตัดสินดูวาหัวขอของคุณจะเทศนไดในการเทศนาอรรถาธิบายเพียงครั้งเดียวหรือวาจะ
ตองเทศนหลายครั้งเปนลํ าดับไป

4. สรางชือ่เร่ืองและเนื้อหาสํ าหรับแตละขอความในลํ าดับของคํ าเทศนา
5. สรางโครงรางสํ าหรับคํ าเทศนาแตละครั้งตามลํ าดับ ท ําตามโครงสราง 4 สวนงายๆ

สํ าหรับขอความแตละครั้ง
- คํ านํ า
- เนื้อหา
- การนํ าไปใช
- การสรุป

ตัวอยางของคํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย

ตอไปนีเ้ปนตัวอยางของโครงรางสํ าหรับเทศนาแบบอรรถาธิบาย
ชื่อเร่ือง   ลักษณะนิสัยของครูสอนเท็จ
เนื้อเร่ือง   ยูดา บทที่ 1
คํ านํ า   ยดูา 1:3-4
ตัวเรื่อง

1. ภูมิหลัง
a. พระคมัภีรไดบงไวนานแลววาเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอยางนี้ (ขอ 4)

2. การดํ าเนินชีวิตของเขา
a. แอบแฝงเขามาโดยไมรูตัว  (ขอ 4)
b. ประพฤติตามตัณหาของตน  (ขอ 4)
c. ประพฤติตามตัณหาอันชั่วของตน (ขอ 18)

3. การพูดจาของเขา
a. พดูกาวราวศักดิ์สิริเทพ  (ขอ 8-10)
b. พดูกาวราวสิ่งที่เขาเองไมเขาใจ  (ขอ 8-10)
c. เปนคนบน  (ขอ 16)
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d. เปนคนชอบรองทุกข  (ขอ 16)
e. คุยอวดเสียงขรม  (ขอ 16)
f. เปนคนชอบเยาะเยย  (ขอ 18)

4. หลักขอเชื่อของเขา
a. ถอืเอาพระคณุของพระเจาของเราเปนเหตุใหทํ าการชั่วชาลามก (ขอ 4)
b. ปฏิเสธพระเยซูคริสตผูทรงเปนเจานายและองคพระผูเปนเจาของเราแตองค

เดียว  (ขอ 4)
c. ปราศจากพระวิญญาณ

5. ความประพฤติของเขา
a. เปนคนอธรรม (ขอ 4)
b. เพอฝน  (ขอ 8)
c. ท ําตัวเปนมลทิน  (ขอ 8)
d. ดูถูกเทพผูครอบครอง (ขอ 8-10)
e. ถงึหายนะในสิ่งที่เขารูแลว  (ขอ 8-10)
f. ยกยอผูอ่ืนเพื่อหวังประโยชนของตน  (ขอ 16)
g. แยกตวัเปนกกเปนเหลา  (ขอ 19)
h. ประพฤติตามโลกียวิสัย  (ขอ 19)

การนํ าไปใช
คุณควรทํ าอะไรตอบสนองตอคนชนิดนี้   :  ยดูา 1:20-23

การสรุป
สรุป เรียกใหที่ประชุมตอบสนอง

แนวทางทั่วไป

ตอไปนีเ้ปนแนวทางทั่วๆ ไป เพื่อชวยใหคุณวางแผนคํ าเทศนาชนิดใดๆ ก็ได

เลือกเนื้อหา

คํ าวา “text เนือ้หา”  มาจากคํ าภาษากรีกซึ่งแปลวา “ถัก ทอ หรือปน” เนื้อเร่ืองควรเปนสิ่งที่ขอ
ความนัน้ถกูถกั ทอ หรือซึ่งมันได “ปนออกมา” เนื้อเร่ืองควรเปนพื้นฐานของคํ าเทศนา

การใชเนื้อเร่ืองจากพระวจนะของพระเจาเปนพื้นฐานที่จะทํ าใหผูเทศนามีสิทธิอํ านาจในขอความ
ของเขา เขาก ําลงักลาววา “พระเจาตรัสดังนี้” เพราะวาเขากํ าลังพูดพระวจนะของพระเจา เขาทํ าดังนี้ได
ดวยความกลาหาญและสิทธิอํ านาจ

เนื้อหาทํ าใหขอความเปนไปตามพระคัมภีรและทํ าใหผูฟงมีความมั่นใจโดยที่เขาแนใจวาผูเทศนา
ก ําลงัประกาศพระวจนะของพระเจาไมใชความเห็นของเขาเอง

ตอไปนีเ้ปนแนวทางบางประการในการเลือกเนื้อเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา
1. อธษิฐานขอการทรงนํ าจากพระเจา
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2. ศึกษาพระวจนะของพระเจาเปนประจํ า ซึ่งจะทํ าใหคุณไดรับเนื้อเร่ืองและหัวขอ เพื่อการรับใช
มสีมดุจดความคดิจากเนื้อหาและหัวขอ ในขณะที่คุณคนพบสิ่งเหลานี้ในการศึกษาสวนตัว
และน ํามาใชในการวางแผนคํ าเทศนา

3. พจิารณาดคูวามตองการฝายวิญญาณของผูฟงซึ่งคุณจะเทศนาให ตัวอยางเชน ที่ประชุมผู
ฟงทีเ่ปนผูรับใชก็ไมตองการเนื้อหาและคํ าเทศนาเรื่องความรอด  (จํ าไวถึงสิ่งที่คุณเรียนรู
เกีย่วกบัการวิเคราะหผูฟงใน บทที่ 8)

4. กอนทีคุ่ณจะเทศนาเนื้อเร่ืองใด จงแนใจวาคุณเขาใจเรื่องนี้ เพื่อที่คุณจะไมสรางความสับสน
ในใจของผูฟงของคุณ

5. พจิารณาดกูารเปดเผยทั้งหมดแหงความจริงของพระเจา อยาเทศนาเฉพาะเรื่องราวที่คุณ
ชอบหรือหวัขอที่คนชอบฟง  พระคัมภีร “ทั้งหมดทุกตอน” ไดใหไวแกเราโดยการดลใจจาก
พระเจาและมีประโยชนทั้งสิ้น

การตีความหมายเนื้อหา

หลงัจากที่คุณเลือกเนื้อหาแลว  จงศกึษาทกุสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนี้ ถาคุณมีพระคัมภีรแปล
อยูหลายชนดิ จงศกึษาเพื่อใหมีความเขาใจยิ่งขึ้น ถาคุณมีหนังสือตีความหมายพระคัมภีร จงอานดูวาผู
อ่ืนกลาวเรือ่งนีไ้วอยางไร  วิธีการศึกษาเชนนี้จะชวยใหคุณเขาใจหรือ “ตีความ” เนื้อหาไดอยางถูกตอง

ตอไปนีเ้ปนกฏพื้นฐานบางประการในการตีความ (แปลความหมาย)  พระวจนะของพระเจา ซึ่ง
ควรน ํามาใชขณะที่คุณศึกษาเนื้อหาเหลานี้
กฏแหงสิทธิอํ านาจจากสวรรค

พระคมัภีรเปนสิทธิอํ านาจสุดทาย  ทกุๆ สวนของพระคัมภีรไดรับการดลใจจากพระเจา
กฏแหงการตีความตามตัวอักษร

พระคมัภีรหมายความตรงๆ อยางที่เขียนไว และควรตคีวามตามตัวอักษร นอกเสียจากวาบริบท
นัน้ชีใ้หเห็นเปนอยางอื่น บางครัง้มกีารใชสัญลักษณและคํ าอุปมาในพระคัมภีร เพื่อแสดงใหเห็นความจริง
แตส่ิงเหลานี้จะชี้ใหเห็นชัดเจนในบริบทของพระคัมภีร
กฏแหงการพิจารณาตามบริบท

คุณควรศึกษาขอพระคัมภีรทุกขอใหมีความสัมพันธกับบริบท  จงศกึษาวามีขอความใดมากอน
และตามหลงับริบทนั้นๆ หลักขอเชื่อที่ผิดพลาดหลายประการถูกสรางขึ้นโดยการนํ าเอาขอพระคัมภีรตางๆ
ออกจากบริบทมาใชตางหาก ซึ่งไมถกูตอง ตองคํ านึงถึงความเกี่ยวพันกันทั้งหมดดวย

การศกึษาขอความในบริบทนี้ จงถามตัวคุณเองดังนี้
- ใครกํ าลังพูดหรือเขียนในตอนนี้?
- เขากลาววาอะไร?
- เขาพูดกับใคร?
- เหตใุดเขาจึงกลาวเชนนั้น?
- ขอความนี้ถูกกลาวเมื่อใด?

กฏแหงการกลาวถึงเปนครั้งแรก
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คร้ังแรกทีคํ่ า วลี ส่ิงของหรือเหตุการณถูกระบุถึงในพระคัมภีร มักจะใหกุญแจแกเราที่จะรูความ
หมายของสิ่งนั้นในที่อ่ืนๆ ในพระคัมภีร

ตัวอยางเชน ในปฐมกาล บทที่ 3 มกีารกลาวถึง “ใบมะเดื่อ”  เปนครั้งแรก ตรงนี้อาดัมใชใบ
มะเดือ่เพือ่พยายามปกปดความบาปและการเปลือยกายของเขา โดยความพยายามของเขาเอง ใบมะเดื่อ
พดูถงึความชอบธรรมของตนเอง การปฏิเสธพระเจาและความพยายามที่จะทํ าตนใหชอบธรรมตอหนา
พระเจา

เหตนุีเ้องพระเยซูจึงทรงสาปตนมะเดื่อที่มีใบแตไมมีผล  ในมัทธิว 21  และมาระโก 11 และ 13
การทีจ่ะเขาใจการกระทํ านี้ เราตองนึกถึงกฏแหงการกลาวเปนครั้งแรกและยอนกลับไปดูปฐมกาล บทที่ 3
ใบมะเดือ่เปนตัวแทนของชาติอิสราเอลที่ชอบธรรมดวยตนเอง ผูซึ่งปฏิเสธพระเยซูและไมมีผลของการ
สํ านึกผิดออกมาใหเห็นได

กฏแหงการกลาวซ้ํ า

เมือ่บางอยางไดรับการกลาวซํ้ าในพระคัมภีร ก็เพื่อจุดประสงคของการยํ้ าเนน  หมายถึงวา ความ
จริงนีม้คีวามสํ าคัญพิเศษจํ าตองมีการกลาวซํ้ า
กฏแหงการเปดเผยสะสม

ความจรงิทัง้มวลของพระวจนะพระเจาในเรื่องใดใดตองไมนํ ามาจากขอความโดดๆ การเปดเผยที่
สะสมทัง้หมดทีพ่ระคัมภีรกลาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ตองนํ ามาพิจารณา

หมายความวาคณุตองรวบรวมทุกสิ่งที่พระคัมภีรสอนในเรื่องนั้นๆ นี่จึงเปนเหตุที่กฏขอนี้เรียกวา
“กฏของการเปดเผยสะสม”  คุณจะสรางหลักขอเชื่อข้ึนมาบนขอพระคัมภีรโดดๆ  เพียงไมกี่ขอเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆ ไมได
การรวมรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคํ าเทศนา

เมื่อคุณคัดเลือกเพื่อหาแลว  คุณตองรวบรวมวัตถุดิบเกี่ยวกับคํ าเทศนา จงถามตนเองดวยคํ า
ถามตอไปนี้

1. พระคัมภีรสอนในหัวขอเร่ืองนี้อยางไร?
จุดประสงคที่สํ าคัญที่สุดก็เพื่อส่ือสารสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยไวในพระวจนะเกี่ยวกับ
เร่ืองนั้นๆ ทีค่วรประกอบเปนสวนสํ าคัญของขอความของคุณ

2. ขาพเจาไดสังเกตอะไรในชีวิตและการรับใช ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนี้?
มตัีวอยางอะไรในชีวิตและการรับใชที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้? คุณไดเห็นความจริงแหงพระ
วจนะทีแ่สดงออกมาในชีวิตจริงอยางไร คุณใชตัวอยางเหลานี้เพื่อแสดงและนํ าขอความ
นี้มาใช

3. ขาพเจาไดอานพบอะไรที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้
ถาคณุมอุีปกรณอางอิงพระคัมภีร จงอานและวิจัยงานของนักวิชาการพระคัมภีรซึ่งจะ
ชวยคุณในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อคํ าเทศนา

4. ขาพเจารูจักใครบางที่มีความรูในเรื่องนี้?
มีใครบางที่มีประสบการณซึ่งสัมพันธเกี่ยวของกับเนื้อหานี้?  มใีครบางที่คุณรูจักซึ่งได
ศึกษาอยางกวางขวางในเรื่องนี้ จงปรึกษาเขาเพื่อเตรียมตัวคุณในการเทศนาเรื่องนี้
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วัตถุประสงคสุดทาย

บทนีเ้ปนการสรุปวิชานี้เร่ือง “กลยุทธการสอน”  แตในความเปนจริงแลวคุณเพิ่งจะเริ่มตนเพราะ
วาคณุตองเทศนาและสั่งสอนตอไปจนกวาจะบรรลุวัตถุประสงคสุดทายคือ

“พระองคนั้นแหละที่เราประกาศอยู โดยเตือนสติปญญาทุกอยางเพื่อจะ
ไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28

“และเขาจะไมสอนเพื่อนบานและพี่นองของตนแตละคนวา “จงรูจักองค
พระผูเปนเจา” เพราะเขาทุกคนจะรูจักเรา ต้ังแตคนตํ่ าตอยที่สุดจนถึงคนใหญโต
ที่สุด”  ฮีบรู 8:11

ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 16

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงอธบิายถงึความสัมพันธระหวางการเทศนาและการสอน? ทั้งสองอยางเหมือนกนัอยางไรและ
แตกตางกันอยางไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุข้ันตอนพื้นฐานในการวางแผนคํ าเทศนา
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4. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเทศนาแบบหัวขอ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “การเทศนาแบบเนื้อเร่ือง”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “คํ าเทศนาแบบอรรถาธิบาย”

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในการคัดเลือกเนื้อหา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. จงสรปุแนวทางเพื่อการตีความเนื้อหา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงสรปุคํ าแนะนํ าที่ใหในบทนี้ เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุดิบของคํ าเทศนา
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 16
1. “ใหประกาศพระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทํ าการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไมมีโอกาส ใหชักชวน

ดวยเหตุผล เตือนสติและตักเตือนใหอดทนอยูเสมอในการสั่งสอน”  2 ทิโมธี 4:2

2. ความแตกตางพื้นฐานระหวางการเทศนาและการสอนมีดังนี้

- วธิทีีใ่ชในการเทศนามักจะแตกตางจากวิธีที่ใชในการสอน วิธีที่เรียกใหผูฟงเขามีสวนรวมมัก
จะไมน ํามาใชกัน เพราะวาการเทศนามักจะมีผูฟงจํ านวนมาก

- สไตลการเทศนาแตกตางเพราะวาผูฟงมักจะประกอบดวยคนทุกวัย สไตลของการเทศนาตอง
ดัดแปลงใหอยูในระดับพื้นฐานซึ่ง เด็กๆ คนวัยรุน และผูใหญเขาใจได
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- ในการเทศนาของคณุมักจะไมเขียนหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางเหมือนที่ทํ าในรวีวารศึกษา หรือ
โรงเรียนของครสิตจกัร ดวยการทรงนํ าขององคพระผูเปนเจา คุณตองเลือกใชชนิดและเนื้อหา
สาระของขอความของคุณ จะทบทวนการอธิบายในหนา 183

3. ข้ันตอนพืน้ฐานในการวางแผนคํ าเทศนาเหมือนขั้นตอนของการสอนคือ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้

- เตรียมตัวคุณในฝายวิญญาณ

- วเิคราะหผูฟง

- วางวัตถุประสงค

- วางโครงสรางค ําเทศนาโดยใชโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวยคํ านํ า ขอความเนื้อหา การ
นํ าไปใชและการสรุป

4. คํ าเทศนาแบบหวัขอมุงเนนที่หัวขอเฉพาะ เชนผลฝายวิญญาณ สงครามฝายวิญญาณ ของ
ประทานฝายวญิญาณ คุณเลือกหัวขอเฉพาะตามหัวขอเหลานี้และพัฒนาเปนคํ าเทศนา

5. ในการเทศนาแบบเนื้อหา ขอความส ําคญัจากพระคัมภีรทํ าใหเกิดความจริงที่เปนศูนยกลางหรือ
เนือ้หาของบทนัน้ ขอความสวนที่เหลือถูกสรางขึ้นบนความจริงที่เปนศูนยกลางนี้

6. การเทศนาแบบอรรถาธิบาย เปนวิธีการเทศนาที่ละเอียดมากขึ้นกวาแบบหัวขอหรือแบบเนื้อหา
อาจเนนทีห่วัขอเฉพาะหรือขอความของพระคัมภีร หนังสือในพระคัมภีรหรือตัวบุคคลในพระ
คัมภีร อธบิายโดยละเอียดทุกสิ่งที่นํ ามาสอน ทีละขอ และแมกระทั่งทีละคํ า

7. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 189

8. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 190

9. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 191

เพ่ือศึกษาตอไป

1. จงศกึษาคํ าเทศนาที่ยิ่งใหญในพระคัมภีรตอไปนี้

คํ าเทศนาสุดทายของโมเสส   :  เฉลยธรรมบัญญัติ 29-33
คํ าเทศนาสุดทายของโยชูวา   :  โยชวูา 24:2-15
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ซามเูอลกลาวตอชาวอิสราเอล  :  1 ซามูเอล 12
ขอความอุทิศถวายตัวของโซโลมอน  :  1 พงศกษัตริย 8:15-61
เยเรมยีกลาวตอประชาชนที่งานเลี้ยง  :  เยเรมีย 7
ตัวอยางของคํ าเทศนาของพระเยซู   :  มทัธิว 5-7, ll:7-l9; 12:25-37; l3; l5:l0-20; 2l:28-44; 24-
25;  ยอหน 3:3-2l; 6:26-58; l4-l6.
คํ าเทศนาของเปโตร   กจิการ 2:l4-36; 3:l2-26
คํ าเทศนาของเปาโล  กจิการ l3:l6-4l;   l7:22-3l; 20:l7-35; 22:l-21; 26:2-23
คํ าเทศนาสุดทายของสตีเฟน    กจิการ 7:2-53

2. จงใชแบบฟอรมในหนาตอไปนี้ เพื่อวิเคราะหคํ าเทศนาซึ่งคุณฟงแลว จงใชแบบฟอรมนี้เพื่อ
ประเมินคํ าเทศนาของคุณ

แบบฟอรมประเมินคํ าเทศนา
การจัดรูปแบบ

คํ านํ า
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ท ําใหคนสนใจหรือไม?                                                                                                             
แตะตองความตองการบางประการโดยตรงหรือทางออมหรือไม?                                             
มคีวามยาวพอดีหรือไม                                            มจีดุประสงคเฉพาะหรือไม                       

เนื้อหา

การพฒันาคลี่คลายเนื้อหาชัดเจนหรือไม                 โครงสรางทั้งหมดชัดเจนหรือไม                
คํ าเทศนามีแงความคิดที่เปนศูนยกลางหรือไม                      คุณสามารถบอกไดไหม               
จดุเปลี่ยนขอความชัดเจนหรือไม                              จดุเหลานี้ทบทวนไดหรือไม                      
จดุตางๆ เชื่อสัมพันธกันอยางมีเหตุผลหรือไม                                                                          
จดุสํ าคัญเชื่อมโยงกลับไปสูความคิดสํ าคัญหรือไม                                                                   

การนํ าไปใช

หวัขอนี้มีความสํ าคัญหรือไม                                   มคีวามเหมาะสมหรือไม              
คํ าเทศนาสรางขึ้นจากการตีความที่เหมาะสมตามพระคัมภีรหรือไม                            
จดุรองลงมามีความสัมพันธอยางชัดเจนกับจุดสํ าคัญหรือไม                                                   

การสรุป

คํ าเทศนานํ าขึ้นไปสูจุดสูงสุดหรือไม                                                                                        
มกีารสรุปยอดความคิดอยางพอเพียงหรือไม                                                                           
มคํี ารองขอตอนจบอยางมีประสิทธิภาพหรือมีคํ าเสนอแนะใหตอบสนองหรือไม                       

ทาทางและวิธีที่ใช
ผูเทศนใชไวยากรณถูกตองหรือไม                                                                               
ศัพทที่เขาใชมีมากแตกตางกันไปหรือไม                                                                                  
คํ าที่เขาใชนั้นถูกตองหรือไม                                                                                                    
เขาเลอืกคํ าที่ทํ าใหคํ าเทศนามีประสิทธิภาพหรือไม                                                     
เขาออกเสียงคํ าอยางถูกตองหรือไม                                                                                         

การสงผานถอยคํ าสูผูฟง
การนํ าเสนอดวยคํ าพูด

ผูพูดตองการใหคนไดยินหรือไม                                                                                               
คุณรูสึกหรือไมวาเขากํ าลังพูดถึงคุณ                                                                                       
เขาดทูาทางเปนกับเองหรือไม                                                                                                  
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การสงผานถอยคํ าฟงดูเหมือนการสนทนาที่มีชีวิตชีวาหรือไม                                                   
เสยีงของเขาฟงงายหรือไม                                      ระดบัของเสียงสูงตํ่ าเปลี่ยนไปหรือไม       
ผูพดูใชวิธีของการหยุดเปนระยะๆ ไดผลหรือไม                                                                        

การน ําเสนอทางรางกาย

รางกายทัง้หมดของเขามีสวนในการสงผานถอยคํ าหรือไม                  เขาท ําทาทางหรือไม       
มทีาทางทีท่ ําเปนประจํ าซึ่งดึงความสนใจไปจากคนฟงหรือไม                                                  
เขาวางทาไดดีไหม                        คณพดูดูทาทางระวังระไวหรือไม                            
มกีารแสดงออกทางใบหนาที่ดีไหม                                                                                          

เทศนาเพื่อใหไดผลที่ตองการ

โดย ชารลส จี ฟนนี
เมื่อคุณเทศนา คุณมีแรงจูงใจอะไร? ถาคณุตัง้เปาที่จะเพิ่มพูนความมีหนาตา มีคนนิยมชมชอบ

คุณ แนนอน การเทศนาของคุณก็จะเหมาะสํ าหรับจุดประสงคนั้น และไมใชเพื่อทํ าใหวิญญาณของคนได
กลบัใจมาหาพระคริสต

คุณหลกีเลีย่งการเทศนาหลักขอเชื่อที่ทํ าใหเนื้อหนังไมพอใจหรือไม? คุณหวงใยวาผูฟงของคุณ
อาจพดูกบัคุณเหมือนดังที่พูดกับพระคริสตวา “เร่ืองนี้ยากเกินไป ใครจะฟงได?” หรือไม

เทคนคิการสอนละเปนอยางไร? คุณใชตัวอยางแสดงใหเห็นชัดดีหรือไม?  คุณหาวิธีการที่นาสน
ใจเพือ่พดูยํ ้าขอความที่สํ าคัญหรือไม?  คุณเนนที่จุดสํ าคัญๆ โดยเลือกใชถอยคํ าและโดยนํ้ าเสียงของคุณ
หรือไม วธิีการเหลานี้จะชวยใหคนฟงจํ าไดวาคุณพูดอะไร

คุณพยายามที่จะใหคํ าเทศนากระทบอารมณของผูฟงหรือไม  คุณตองพยายามเขาไปใหถึงจิต
สํ านึกของเขา

คุณเปนพยานจากประสบการณสวนตัวของคุณเอง ถึงฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐหรือไม? ส่ิงนี้
จะท ําใหผูฟงเกิดการสํ านึกวาคุณมีบางอยางที่เขาตองการ

คุณกลัววาจะไปปลุกเราใหคนฟงเกิดความทรงจํ าที่ไมโสภานักโดยการเตือนเขาถึงบาปที่เขายัง
ไมไดสํ านึกหรือไม? มารอาจท ําใหคุณประกาศถึงความบาปโดยทั่วไป แตไมใหคุณกลาวถึงบาปโดย
เฉพาะของที่ประชุมในวันนี้ อยายอมแพแกมาร

ผูเทศนาทีอ่อนแอจะยับยั้ง ไมเชิญชวนผูฟงใหเชื่อฟงความจริงจากพระวจนะในทันทีเดี๋ยวนี้ แตวา
การเชื่อฟงที่ลาชาออกไปก็คือการไมเชื่อฟง จงเขมแข็งที่จะเสนอพระบัญชาของพระเจาและเรงรีบใหมีการ
ตอบสนองทนัท ีจงมุงหวังใหเขาผูกพันตนเองกับพระเจา มุงหวังใหเขามอบใจแดพระเจา เดี๋ยวนี้ ทันที

แทนที่จะทํ าเชนนี้ คุณกลบัท ําใหรูสึกวาเขาตองกลับออกไปพรอมกับความบาปของเขา และให
พจิารณาดเูร่ืองราวของเขาเมื่อใดก็ไดที่สะดวก? นี่เปนวิธีที่ดีที่สุดในการเทศนาเพื่อใหไดผลหรือ?

คุณบอกผูฟงของคุณวาเขาไมสามารถเชื่อฟงหรือไม?  วาเขาตองรอคอยใหพระเจาเปลี่ยนแปลง
เขาหรอืไม?  การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงภายหลังจากที่เขายอมตนมอบจิตใจและชีวิตของเขาตอพระเยซู
จงน ําเขาใหตอนรับพระองค  เดีย๋วนี้

เปนการดทีีจ่ะเทศนาวาความรอดนั้นเปนของประทานจากพระเจา แตจงแนใจที่จะชี้ใหเห็นวาคน
บาปทีก่ ําลังฟงคุณตองถูกพิพากษา  เขาเปนผูหลงหาย  ดวยวิธีนี้เขาจะเขาใจวาพระคุณและความรอด
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หมายถงึอะไรและจะเหน็วาเขาตองการสองสิ่งนี้มากเพียงไร  จงเทศนาขาวประเสริฐวาเปนการเยียวยา
รักษาแตอยาซอนเรนหรือละเลยเชื้อโรคของคนบาปซึ่งจะกระทํ าใหตองสูความตายชั่วนิรันดร – ในนรก


