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คํานํา
หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการแบบเรี ยนเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการรับใช้ ในการเทศนา ผู้เขียนไม่ได้ อ้างว่าเนื ้อหาของหนังสือเป็ นเรื่ องใหม่ทงหมด
ั้
แต่หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นและ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาหัวข้ อนี ้ด้ วยวิธีการใหม่
วัตถุประสงค์ประการแรกของหนังสือเล่มนี ้คือ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับตําแหน่งและหน้ าที่ของผู้เทศนาในการเทศนาข่าวประเสริ ฐอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ประการที่สองซึง่ สําคัญพอๆ กัน คือ
เพื่อเป็ นแนวทางที่มีประโยชน์ในการเทศนาข่าวประเสริ ฐ นอกจากนี ้ ยังมีเนื ้อหาเกี่ยวกับวิธีการเทศนาอีกด้ วย
เนื ้อหาทังหมดมี
้
วตั ถุประสงค์เพื่อสัง่ สอนและให้ ความรู้ โดยปูพื ้นฐานเกี่ยวกับหลักการเทศนา ซึง่ จะทําให้ การเทศนาเป็ นการเทศนาอย่างมีจดุ ประสงค์
มักจะมีบางคนให้ ความสําคัญกับกฎเกณฑ์และหลักการมากกว่าผลลัพธ์ ทังนี
้ ้ เป็ นความปรารถนาของผู้เขียนอย่างแท้ จริ งที่จะให้ ผ้ อู ่านมีความรู้ เกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวข้ องกับการเทศนา
อย่างถ่องแท้ และไม่ปล่อยให้ หลักการนันกลายเป็
้
นตัวควบคุมผู้อา่ น
หนังสือเล่มนี ้ไม่ใช่ข้ออ้ างเพื่อที่จะเทศนาตามบันทึกอย่างเป็ นแบบแผน แต่เพื่อกระตุ้นความสามารถในการสร้ างสรรค์ของผู้เทศนาเพื่อที่จะสามารถเทศนาได้ โดยไม่มีบนั ทึก แบบแผนและ
ความกลัว เสรี ภาพในการเทศนาที่แท้ จริ งเกิดจากการเตรี ยมตัวอย่างถ้ วนถี่ บันทึกควรจะเป็ นเพียงไม้ เท้ าที่ใช้ ในยามจําเป็ นเท่านัน้
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บทนํา
โปรดระลึกว่า การอธิษฐาน การใช้ ชีวิตอย่างถูกต้ อง ความเชื่อถือสําหรับแต่ละบุคคล ความบริ สทุ ธิ์ การฝึ กวิธีเทศนา และที่สําคัญที่สดุ ฤทธิ์เดชการเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ทังหมดนี
้
้
เป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการเทศนาที่กอ่ ให้ เกิดผล
ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี ้เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหลักวิธีการเทศนา เนื่องจากมีความเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการเทศนาในการรับใช้ คําว่า วิธีการเทศนา จึงกลายเป็ นเรื่ อง
หยอกล้ อกันในกลุ่มผู้เทศนาที่ไม่มีการเตรี ยมตัว ข้ าพเจ้ าเคยได้ ยินผู้เย้ ยหยันวิธีการเทศนาโดยกล่าวว่า “โรงเรี ยนพระคัมภีร์ผลิตตัก๊ แตนที่ร้ ูวิธีการเทศนาออกมา ให้ กระโดดไปข้ างหน้ าสองก้ าวและ
ถ้ อยหลังหนึ่งก้ าว” (ทังนี
้ ้ โดยอ้ างถึงท่าทางที่เหมือนเครื่ องจักรในการก้ าวขึ ้นไปที่ธรรมาสน์และก้ าวลงมาในขณะกล่าวคําเทศนา) ความเข้ าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิธีการเทศนานี ้ทําให้ หลายคนเชื่อว่า
การศึกษานี ้ก่อให้ เกิดรูปแบบท่าทางในระหว่างเทศนาซึง่ เป็ นแบบแผนตายตัว นอกจากนี ้ ยังมีความเข้ าใจว่าการเทศนาที่มีวิธีการนันมี
้ รูปแบบตายตัวจนทําให้ ผ้ เู ทศนากล่าวคําเทศนาตามบันทึกและ
เป็ นแบบแผนโดยไม่มีความรู้สกึ ใดๆ
ความจริ งไม่ได้ เป็ นเช่นนันเลย
้
ผู้รับใช้ ที่มีความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการเทศนาอย่างแท้ จริ งและนําหลักการเหล่านี ้มาใช้ จะเป็ นผู้ที่มีเสรี ภาพที่ธรรมาสน์อย่างแท้ จริ ง ทังในท่
้ าทางและการกล่าว
คําเทศนา ผู้ที่เตรี ยมตัวและรู้ ว่าตนเองทําอะไรอยู่เป็ นผู้ที่สามารถเป็ นอิสระได้ ผู้เทศนาที่ประสบความสําเร็ จอย่างมากหลายคนไม่เข้ าใจหลักวิธีการเทศนา แต่จริ งๆ แล้ ว เขาประสบความสําเร็จได้ ก็
เพราะเขาดําเนินตามทางและหลักวิธีการเทศนา
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ส่ วนที่ 1
ผ้ ูเทศนาและการเทศนา
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บทที่หนึ่ง
สิทธิ์ ของผ้ ูเทศนา
การเทศนาเป็ นของประทานที่ยิ่งใหญ่และเป็ นการทรงเรี ยกอันสูงสุดที่ประทานแก่มนุษย์ผ้ ตู ํ่าต้ อย การรับใช้ ด้วยการเทศนามีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
การเทศนาเกิดขึ ้นพร้ อมกับคริสตศานาและเป็ นสิทธิ์เฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้รับใช้ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้ าทรงเรี ยก
ลัทธิ ศาสนาของผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ าหรื อกลุม่ ทางสังคมอื่นๆ ไม่สามารถเลียนแบบการเทศนาที่แท้ จริ งได้ การเทศนาข่าวประเสริ ฐมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่อาจเลียนแบบได้ สิ่งนันคื
้ อ ฤทธิ์เดชการ
เจิมของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ซึง่ ทําให้ การเทศนาเป็ น “ฤทธิ์เดชของพระเจ้ าเพื่อให้ ได้ รับความรอด”
ยุคพระบัญญัติกําลังจะสิ ้นสุดลงเมื่อชายคนหนึ่งผู้ที่พระเจ้ าทรงใช้ มาก้ าวออกจากถิ่นทุรกันดารของยูเดีย การปรากฎตัวอย่างกระทันหันของยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมานี ้เป็ นสัญญาณการ
เริ่ มต้ นการรับใช้ ใหม่ที่จะแพร่ ขยายออกไปทัว่ โลก มีผ้ เู ผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่ามากมายก่อนหน้ ายอห์น แต่ไม่มีผ้ ใู ดที่ได้ รับสิทธิ์ ให้ เทศนาเหมือนเช่นยอห์น พระเยซูคริ สต์เจ้ าทรงเปรี ยบเทียบ
ยอห์นกับผู้เผยพระวจนะอื่นๆ ก่อนหน้ านันไว้
้ วา่ “เราบอกความจริ งแก่ท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิ ดจากผู้หญิ งมานัน้ ไม่มีผใู้ ดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รบั บัติศมา...” (มัทธิว 11:11)
สิทธิ์ของยอห์นไม่ได้ มาจากมนุษย์ แต่ประทานให้ จากบัลลังก์แห่งสวรรค์ พระเจ้ าแห่งสวรรค์ทรงเรี ยกยอห์นให้ เทศนา เขาไม่ได้ โอ้ อวดตนเอง ไม่ได้ ใช้ เวลาสร้ างอาณาจักรของตนเอง หรื อ
สร้ างความสําคัญให้ ตนเอง เมื่อมีผ้ ถู ามว่า “ท่านกล่าวว่าท่านเป็ นใคร” เขาตอบว่า “เราเป็ นเสียงของผ้ ูท่ ีร้องประกาศในถิ่นทุรกันดาร” ยอห์นเป็ นผู้สง่ สารที่อทุ ิศตนอย่างเต็มที่เพื่อการทรงเรี ยก
ั ้ อ เพื่อประกาศข้ อความที่พระเจ้ าแห่งสวรรค์ประทานให้ เพราะการทรงเรี ยกที่เขาได้ รับ ยอห์นจึงมีความปรารถนา
ของพระเจ้ าอย่างแท้ จริ ง เขามีวตั ถุประสงค์เพียงอย่างเดียว และวัตถุประสงค์นนคื
อันแรงกล้ าที่จะเผยพระวจนะแก่ผ้ คู นในเวลานัน้

คุณสมบัตใิ นการเทศนา
ยอห์นมีคณ
ุ สมบัติอะไรบ้ าง จึงสามารถรับใช้ โดยทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
1. เขาประกอบด้ วยฤทธิ์ อาํ นาจแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลกา
ู 1:14, 41)
2. เขาทราบข้ อความที่เปลี่ยนแปลงชีวติ ซึ่งมีอาํ นาจของพระเจ้ าผ้ ูทรงมหิทธิฤทธิ์ (มัทธิว 3:1-4; ยอห์ น 1:6)
3. วิถีชีวติ ของเขาพิสูจน์ ให้ เห็นว่ าพระเจ้ าทรงเรี ยกเขา เขาไม่ ใช่ ของโลกนี ้ แต่ อุทศิ ตนแด่ พระเจ้ าอย่ างแท้ จริง (มัทธิว 3:4)
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4. ข้ อความของเขาอย่ ูใต้ ฤทธิ์ เดชการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนทําให้ คนทัง้ หลายร้ องออกมาว่ า “เราจะต้ องทําประการใด” (ลกา
ู 3:10, 12, 14)
ยอห์นเทศนา “ทําให้ เกิดผลไปสู่การกลับใจใหม่” และบัพติศมาผู้ที่เชื่อฟั งเสียงของเขาด้ วยนํ ้า ข้ อความเทศนาของเขาไม่ได้ ตายไปกับเขา เขาเป็ นผู้เบิกทางให้ กบั ผู้เทศนาอื่นๆ ต่อมา เมื่
ยอห์นตระหนักว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น “พระเมษโปดกของพระเจ้ า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” เขากล่าวว่า “พระองค์จะทรงให้ เจ้ าทังหลายรั
้
บบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์และด้ วย
ไฟ”
้ แต่ทรงเทศนาข้ อความของยอห์นที่ว่า “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดิน
พระเยซูเริ่ มการรับใช้ ในการเทศนาของพระองค์ต่อจากยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา พระองค์ไม่ได้ ก้าวข้ ามขันไป
สวรรค์มาใกล้ แล้ ว”
ข้ อความเกี่ยวกับการกลับใจใหม่เป็ นข้ อความแห่งพระวจนะของพระเจ้ าซึง่ เปลี่ยนแปลงชีวิต เป็ นหลักสําคัญเกี่ยวกับความรอดตามพระคัมภีร์ ผู้เทศนาไม่สามารถเทศนาความรอดตามพระ
คัมภีร์ได้ โดยไม่กล่าวถึงการกลับใจจากความผิดบาป
การเรี ยกให้ กลับใจใหม่จะต้ องเป็ นการวิงวอนมากกว่าแค่ทางปั ญญาแต่เข้ าไปถึงอารมณ์ การเทศนาไม่ใช่การสัง่ สอนทางศีลธรรม หรื อการเทศนาที่มีเหตุผลแต่แห้ งแล้ งและไม่มีความรู้สกึ
ใดๆ การเทศนาเป็ นฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่ทําให้ ผ้ ฟู ั งของยอห์นร้ องว่า “เราจะต้ องทําประการใด” พระเยซูคริ สต์เสด็จมาเพื่อเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งในการเทศนาพระคัมภีร์ใหม่ ภารกิจของ
พระองค์คือ เพื่อบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์และด้ วยไฟ พระเยซูทรงแสดงให้ เห็นถึงฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์นี ้ในการรับใช้ ของพระองค์เอง
มีผ้ ทู ี่กล่าวว่าการเทศนาและการสอนของพระเยซูเป็ นการเทศนาและการสอนของอาจารย์ที่พดู จาอ่อนหวาน อย่างไรก็ตาม พระวจนะของพระเจ้ าแสดงเห็นว่าการรับใช้ ของพระองค์เป็ น
เช่นนี ้ “ดังนัน้ พระเยซจึู งทรงประกาศขณะที ท่ รงสัง่ สอนอยู่ในบริ เวณพระวิ หารว่า...” (ยอห์น 7:28) และในยอห์นบทเดียวกัน ข้ อ 37 กล่าวว่า “ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล ซึ่ งเป็ นวันใหญ่นนั้ พระ
เยซทรงยื
ู นและประกาศว่า ‘ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นนั้ จงมาหาเราและดืม่ ”
้ ้น
ฤทธิ์อํานาจพิเศษของการรับใช้ ด้วยการเทศนามีอยูใ่ นเสียงประกาศของพระวิญญาณซึง่ ทรงเจิมใจของผู้รับใช้ ที่ทรงแต่งตังขึ
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ความยิ่งใหญ่ ของการทรงเรียก
มนุษย์ที่ต้องตายไม่สามารถเข้ าใจความยิ่งใหญ่ในหน้ าที่ของผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐได้ หลังจากที่เหล่าสาวกได้ รับการฝึ กอบรมครัง้ แรกจากพระเยซู พระองค์ทรงส่งเขาออกไปโดยกล่าวว่า
้ ้ ไม่ได้ เป็ นงานของสาวกสิบสองคนเท่านัน้ แต่เป็ นงานของ
“จงไปพลางประกาศพลาง” หน้ าที่ของเขาคือ ไปยังบ้ านของชาวอิสราเอล ซึง่ เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้ นของงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ ้นในไม่ช้า ทังนี
ผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าทุกคนหลังจากนันมา
้ หน้ าที่อนั ยิ่งใหญ่คือ “เจ้าทัง้ หลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ ทกุ คน” การเทศนามีเพื่อทุกคนในโลก ผู้เทศนามีหน้ าที่
ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทกุ คน ไม่วา่ พวกเขาจะมีเชื ้อชาติหรื อฐานะอะไร เจ็บป่ วย พิการ ขากะเผลก ตาบอด รํ่ ารวยหรื อยากจน ทุกคนมีสทิ ธิ์ที่จะได้ ยินข่าวอันประเสริฐเลิศนี ้
้ วย สถาบันอื่นที่มนุษย์สร้ างขึ ้นสูญหายไปตามกาลเวลา
การเทศนาไม่ได้ มีความพิเศษ เพียงเพราะทรงกําหนดให้ เฉพาะแก่คริ สตศาสนาเท่านัน้ แต่ยงั เพราะมีอํานาจในการกําหนดนันด้
สิ่งประดิษฐ์ และปรัชญาของมนุษย์ผพุ งั และล่วงไป แต่การเทศนาข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ดําเนินต่อไป ก้ าวไกลในโลกปั จจุบนั นี ้ การเทศนาเป็ นภารกิจที่จะกระทําต่อไปจนถึงที่สดุ ปลาย
แผ่นดินโลก การเทศนาเป็ นวิธีการเดียวที่พระเจ้ าทรงกําหนดขึ ้นเพื่อนําโลกที่หลงนี ้มาหาพระองค์ “เพราะตามทีท่ รงกําหนดไว้ตามพระสติ ปัญญาของพระเจ้า โลกไม่รู้จกั พระเจ้าได้โดยปั ญญาของตน
พระเจ้าจึ งทรงโปรดช่วยคนทีเ่ ชือ่ ให้รอดโดยคําเทศนาทีเ่ ขาถือว่าโง่” (1โครินธ์ 1:21)
มนุษย์ทกุ คนไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานะใดจะต้ องได้ ยินการเทศนาข่าวประเสริฐ ไม่มีวิญญาณใดที่ไม่กระหายหาการอวยพรที่ยิ่งใหญ่จากข่าวประเสริฐนัน้
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บทที่สอง
ความสําคัญของการเทศนา
การเทศนาข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่เพื่อชีวิตนี ้ ผลของการเทศนาสําหรับพระเจ้ าจะมีอยูต่ ลอดเป็ นนิตย์
ผู้เทศนาที่ได้ รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ไม่ได้ ออกไปเพื่อสร้ างความบันเทิงให้ มนุษย์ด้วยถ้ อยคําที่น่าพอใจ เขาไม่ใส่ใจชื่อเสียงในทางโลก ชื่อเสียงส่วนตัวหรื อชื่อเสียงทางการเมือง
เสียงของเขามีไว้ เพื่อ “สิง่ ที่พระเจ้ าตรัส” ผู้เทศนาไม่ได้ พยายามเพื่อให้ มนุษย์ชื่นชมเขา เขาไม่ใส่ใจประโยชน์ของชีวิตนี ้ แต่สนใจประโยชน์ของชีวิตหน้ า

วัตถุประสงค์ ของการเทศนา
ประการแรกและสําคัญที่สุด ผู้เทศนาเป็ นผู้สง่ สารของจอมกษัตริ ย์ ซึง่ ก้ าวออกไปเพื่อประกาศข้ อความแห่งความรอดด้ วยการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริสต์ให้ แก่โลกที่หลง ผู้เทศนาได้ รับการ
เรี ยกให้ ประกาศพระนามของพระเยซู “ด้ วยว่านามอื่นซึง่ ให้ เราทังหลายรอดได้
้
ไม่ทรงโปรดให้ มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ ฟ้า” (กิจการ 4:12) เสียงของเขาเป็ นเสียงของผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้ าทรง
เจิม เขามีหน้ าที่ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าอย่างไม่ขาด เขาเทศนาให้ คนทังหลายกลั
้
บคืนดีกบั พระเจ้ าด้ วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แม้ ว่าข้ อความเทศนาของเขาจะเกี่ยวกับการคืนดีกบั
พระเจ้ า แต่เขายังต้ องสอนความชอบธรรม ตักเตือนเรื่ องความบาป และเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ ้นอีกด้ วย
ประการที่สอง ผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐมีหน้ าที่ยอมรับและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการรับใช้ ด้วยการเทศนาทังหมด
้
อัครทูตเปาโลกล่าวถึงหน้ าที่นี ้ว่า “ข้าพเจ้ากํ าชับท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้าและพระเยซู
คริ สต์ผู้จะทรงพิ พากษาคนเป็ นและคนตาย โดยอ้างถึงการที ่พระองค์ จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดิ นของพระเจ้าว่า ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที ่จะทําการ ทัง้ ในขณะที ่มีโอกาสและไม่มี
โอกาส ให้ชกั ชวนด้วยเหตุผล เตือนสติ และตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสัง่ สอน เพราะจะถึงเวลาทีค่ นจะทนต่อคําสอนที ม่ ี หลักไม่ได้ แต่เขาจะรวบรวมครไว้
ู ให้สอนในสิ่ งที เ่ ขาชอบฟั ง เพือ่ บรรเทา
ความอยาก เขาจะเลิ กฟั งความจริ ง และจะหันไปฟั งเรื ่องนิ ยายต่างๆ แต่ท่านจงหนักแน่นมัน่ คง จงอดทนต่อความทุกข์ ยากลําบาก จงทําหน้าที ข่ องผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐ และจงกระทําพันธบริ การ
ของท่านให้สําเร็ จ” (2ทิโมธี 4:1-5)
พระเจ้ าไม่ทรงเปลี่ยนพระวจนะของพระองค์ พระองค์ไม่มีที่ในอาณาจักรของพระองค์สําหรับผู้เทศนาที่ไม่กล้ าพูดความจริ ง ไม่เด็ดเดี่ยว ไม่ม่งุ มัน่ ผู้เทศนาจะต้ องเผชิญหน้ ากับปั ญหา ต้ อง
ต่อสู้ จึงจะชนะได้ ในเวลาสงคราม ทหารที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้จะอยู่ในตําแหน่งที่มีทหารที่ผ่านสงครามมาแล้ วฝึ กหัดเขาให้ พร้ อมต่อสู้ ดังนัน้ ผู้เริ่ มหัดที่ยงั ไม่ได้ รับการทดสอบในสงคราม
้
นผู้ที่ปรับเปลี่ยนความจริงของพระเจ้ าเพื่อหาความชอบจากมนุษย์
ฝ่ ายวิญญาณที่มองไม่เห็นในทุกยุคสมัยควรพิสจู น์ตนเอง ก่อนที่จะยอมรับเป็ นผู้ดแู ลฝูงแกะของคนอื่น ไม่ฉะนันเขาจะเป็
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หน้ าที่ของผู้เทศนานันรวมถึ
้
ง การเป็ นผู้ที่ไม่มีราคีเพราะโลหิตของผู้อื่น คําเตือนในพระคัมภีร์เก่าที่ให้ ไว้ กบั ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นคําเตือนแก่ผ้ เู ทศนาในพระคัมภีร์ใหม่ได้ เช่นกัน
“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระทําเจ้าให้เป็ นยามเฝ้ าพงศ์พนั ธุ์อิสราเอล เจ้าได้ยินถ้อยคําจากปากของเราเมื อ่ ไร เจ้าจงกล่าวคําตักเตือนเขาจากเรา ถ้าเราจะบอกแก่คนอธรรมว่า ‘เจ้าจะต้องตายแน่ๆ’
และเจ้าไม่ตกั เตื อนเขาหรื อกล่าวเตื อนคนอธรรมให้ละทิ้ งทางอธรรมของตนเสี ย เพือ่ จะช่วยชี วิตเขาไว้ คนอธรรมนัน้ จะตายเพราะความบาปผิ ดของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา
แต่ถา้ เจ้าได้ตกั เตือนคนอธรรมและเขามิ ได้หนั กลับจากความอธรรมของเขา หรื อจากทางอธรรมของเขา เขาจะตายเพราะความบาปผิ ดของเขา แต่เจ้าจะได้ช่วยชี วิตของเจ้าให้รอด อี กประการหนึ่ง
ถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขา และได้กระทําความบาปผิ ด และเราวางสิ่ งทีส่ ะดุดไว้ตรงหน้าเขา เขาต้องตายเพราะว่าเจ้ามิ ได้ตกั เตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะ
ไม่มีใครจดจํ าการกระทําอันชอบธรรมของเขาไว้เลย แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา แต่ถา้ เจ้าได้ตกั เตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทําบาป และเขามิ ได้กระทําบาป เขาจะมี ชีวิตอยู่ได้แน่
เพราะเขารับคําตักเตือนและเจ้าก็ได้ช่วยชี วิตของเจ้าไว้” (เอเสเคียล 3:17-21)
อัครทูตเปาโลยอมรับหน้ าที่ตามพระคัมภีร์เก่านี ้ว่าเป็ นสิง่ ที่ต้องทําในการรับใช้ ของเขาเมื่อกล่าวว่า “เหตุฉะนัน้ วันนีข้ ้าพเจ้ายื นยันต่อท่านทัง้ หลายว่า ท่ านทุกคนจะเป็ นหรื อตาย ข้ าพเจ้ า
ก็พ้นโทษแล้ ว เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามิได้ ย่อท้ อในการกล่ าวเรื่ องพระดําริของพระเจ้ าทั้งสิน้ ให้ ท่านทั้งหลายฟั ง” (กิจการ 20:26-27)
ผู้เทศนาไม่อาจปรับเปลี่ยนความจริ งตามความพอใจของตนเองได้ ถ้ อยคําของผู้เทศนาไม่ได้ ให้ ไว้ เพื่อที่เขาจะเลือกเอง การเทศนาไม่ใช่การนําภาระหนักออกจากใจของผู้เทศนาเอง ไม่ใช่
การแสดงความรู้สกึ หรื อความเชื่อส่วนตัวของตนเอง รากของคําเทศนาจะต้ องมาจาก “พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า” ผู้เทศนาที่พระเจ้ าทรงเรี ยกไม่สามารถเลือกสิ่งที่ตนเองปรารถนาที่จะเทศนาได้ เขาได้ รับ
การเรี ยกและมีหน้ าที่เทศนา “พระดําริของพระเจ้ าทัง้ สิน้ ”

ลักษณะของการเทศนา
การเทศนาแตกต่างจากวิธีการสื่อสารอื่นๆ ของมนุษย์ การเทศนาเกิดจากข้ อความจากบัลลังก์ของพระเจ้ าซึง่ ทรงประทานแก่มนุษย์ผ่านทางผู้แทนที่เป็ นมนุษย์ซงึ่ พระเจ้ าทรงเรี ยกและเลือก
นักเขียนคนหนึ่งได้ อธิบายไว้ ว่า “[การเทศนา] ไม่ใช่การให้ ทกุ สิ่งที่อยู่ในเรา แต่เป็ นการให้ ทกุ สิ่งที่ไม่ได้ อยู่ในเราเลย [การเทศนา] คือการที่ผ้ เู ทศนาแสดงตัวเองและทุกสิ่งที่เขาเป็ นและมี ในฐานะ
ช่องทางสําหรับสิง่ ที่ไม่ได้ อยูใ่ นเขา”
สิง่ ที่เข้ าใจกันว่าเป็ นการเทศนาส่วนใหญ่เป็ นเพียงสุนทรพจน์ที่ไพเราะ มีวลีที่สละสลวย คําประพันธ์และคํากล่าวอ้ างจากมนุษย์ ซึง่ ไม่ได้ มาจากสวรรค์ แต่มาจากใจและความคิดของมนุษย์
ที่ต้องตาย การเทศนาในลักษณะนี ้อาจมีเนื ้อหาจากพระคัมภีร์ แต่ข้อความนันกล่
้ าวออกมาจากความคิดของมนุษย์ ไม่ได้ มาจากพระทัยของพระเจ้ า ข้ อความนี ้จะเข้ าถึงเพียงแค่อารมณ์และความคิด
ของผู้ฟัง ผลลัพธ์ที่ได้ จากการเทศนาเช่นนี ้อาจเป็ นจํานวนคนมากมาย อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่แท้ จริงจากสิง่ ที่กล่าวและกระทํานัน้ ไม่ ได้ อย่ ูท่ จี าํ นวนคน แต่อยู่ที่ชีวิตและใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ที่
ตอบสนอง เวลาเท่านันเป็
้ นสิง่ พิสจู น์งานอันเกิดจากการเทศนา
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ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคนรู้สกึ ว่างานของตนบรรลุผลสําเร็จเมื่อได้ ทําให้ ผ้ ฟู ั งมีใจร้ อนรนทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ถ้าผู้ฟังเหล่านันกลั
้ บไปบ้ านของตนโดยใจของเขาไม่
มีข้อความที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ความร้ อนรนในการนมัสการในโลกนี ้ก็ไม่ทําให้ ความหิวกระหายของวิญญาณของเขาพอใจ หรื อทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในชีวิตของเขาได้
การเทศนาข่าวประเสริ ฐมีวตั ถุประสงค์หลักสองประการ ได้ แก่ การนํามนุษย์หนั ไปจากความบาป และการชี ้นําผู้ที่ได้ รับความรอดให้ เป็ นผู้ดีรอบคอบในพระกายของพระคริ สต์ วัตถุประสงค์
้
้และโลกหน้ า
เหล่านี ้เป็ นสิง่ ที่สําคัญต่อสวัสดิภาพของมนุษย์ ทังในโลกนี
การเทศนาเป็ นทางเดียวที่จะทําให้ มนุษย์จะได้ รับการอวยพรในการได้ รับความรอด ปรัชญาได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่าไม่สามารถนํามนุษย์ออกจากชีวิตแห่งความบาปที่น่าสังเวชได้ ลัทธิมนุษย
้
ทังนี
้ ้ เป็ นความล้ มเหลวที่น่าเศร้ า แต่การเทศนากางเขนของพระเยซูคริ สต์เป็ น “ฤทธิ์ เดชของ
นิยมพยายามทําให้ มนุษย์เป็ นอิสระโดยนําเอาขีดจํากัดของเหตุผลทางปั ญญาและศีลธรรมทังปวงออกไป
้ ่อทุกวิญญาณที่เกิดมา โดยเริ่ มต้ นขึ ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม
พระเจ้า เพือ่ ให้ทกุ คนที เ่ ชื อ่ ได้รบั ความรอด พวกยิ วก่อน แล้วพวกต่างชาติ ดว้ ย” (1โคริ นธ์ 1:18) ข่าวประเสริ ฐยกชนทุกชาติขึ ้นได้ การเรี ยกนันเพื
และขยายออกไปทัว่ โลก ไม่วา่ ที่ไหน เวลาใด เมื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้ ประกาศออกไปภายใต้ การเจิมจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ในประชาชาติต่างๆ ของโลกนี ้ ข่าวประเสริ ฐปลุกผู้บูชารู ปเคารพให้ ตื่นขึน้ ส่วนในประเทศที่ได้ เห็นแสงสว่างแล้ ว ข่าวประเสริ ฐช่วยมนุษย์ไม่ให้ ทําผิดทางศีลธรรมและช่วยให้ รอดจาก
ความผิดบาปทังปวง
้
เป้าหมายสูงสุดของผู้กล่าวสุนทรพจน์ทงหลายคื
ั้
อ เพื่อสอนให้ มีความรู้ ควบคุมการตัดสินและทําให้ เกิดอารมณ์ความรู้ สกึ เป้าหมายสูงสุดของบทกวีคือ เพื่อยกจินตนาการขึ ้นไปสูโ่ ลกที่ไม่
จริ ง แต่การเทศนาไม่ได้ เข้ าถึงแต่ความคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สกึ แต่เข้ าไปถึงส่วนควบคุมจิตใจ ซึง่ คือ จิตสํานึกผิดชอบ การเทศนาที่ได้ รับการเจิมเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรงกําหนดขึ ้นเพื่อให้
เข้ าไปถึงอุปนิสยั ด้ านศีลธรรมของมนุษย์ อันเป็ นสิ่งตัดสินปั ญหาต่างๆ ในชีวิต มีเพียงการเทศนาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เท่านันที
้ ่สามารถเข้ าสู่จิตสํานึกผิดชอบ ซึ่งเป็ นอุปนิสยั ด้ านศีลธรรมของ
มนุษย์ และส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรตลอดทังชี
้ วิตที่บงั เกิดใหม่ได้
การเทศนามีชีวิต ไม่ได้ หยุดอยู่แค่การให้ ความรู้ แต่กลายเป็ นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีมือและเท้ าที่จบั มนุษย์ ทําให้ โซ่และตรวนแห่งความผิดบาปแตกหัก และบังคับเนือ้ หนังที่ไม่ยอมจํานนให้ อยู่
ภายใต้ จิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมของมนุษย์ การเทศนาช่วยให้ มนุษย์ต่อสู้กับการตัดสินและความต้ องการของตนเองได้ อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะไม่ได้ เข้ าถึงเพียงความคิดเท่านัน้ แต่เข้ าไปสู่
วิญญาณจิต
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บทที่สาม
วัตถุประสงค์ สองประการของการเทศนา
การเทศนามีวตั ถุประสงค์สองประการ เราไม่อาจละเลยประการใดประการหนึง่ ไปได้
ประการแรก คนบาปต้ องได้ รับความรอดจากความผิดบาปของเขาด้ วยการเทศนาที่ทาํ ให้ กลับใจใหม่
ประการที่สอง ธรรมิกชนที่ได้ บังเกิดใหม่ ของพระเจ้ าจะต้ องเชื่อฟั งการเทศนาของศิษยาภิบาลเพื่อเปลี่ยนจากการรั กชีวติ นีเ้ ป็ นการรั กชีวติ หน้ า
การเทศนาที่ทําให้ กลับใจใหม่มีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยมนุษย์ให้ รอดจากความผิดบาปของเขา เมื่อมนุษย์ได้ รอดจากความบาปนันแล้
้ ว เขาจึงเป็ นขึ ้นจากความตายสูช่ ีวิตด้ วยฤทธิ์เดชแห่งพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ ตาทางฝ่ ายวิญญาณของเขาที่เคยมืดบอดเพราะความบาปได้ เปิ ดออก เป็ นครัง้ แรกที่เขาสามารถมองไปไกลกว่าชีวิตนี ้และได้ เห็นชีวิตหน้ า เขาจะต้ องมีชีวิตใหม่โดยเป็ นพลเมืองของ
โลกที่ปราศจากบาปในขณะที่ยงั คงอาศัยอยู่ในโลกที่ชั่วร้ ายนี ้ เมื่อได้ ยินการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าที่ได้ รับการเจิม ธรรมิกชนที่บงั เกิดใหม่จะต้ องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในสองด้ านหลัก
ต่อไปนี ้
้ าพูดและการกระทําอย่างแท้ จริง เพื่อเป็ นพลเมืองของแผ่นดินใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคย ที่ซงึ่ เขาอาจจะรู้จกั เพียงเล็กน้ อย
1. เขาจะต้ องเปลี่ยนแปลงทังในคํ
้ วิตในอดีต
2. เขาจะต้ องเลิกเป็ นพลเมืองปั จจุบนั ของตนอย่างเด็ดขาด โดยกลายเป็ นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวิถีการดําเนินชีวิตของโลกนี ้ซึง่ ได้ กําหนดความคิดของเขาตลอดทังชี
อัครทูตเปาโลกล่าวถึงการเปลี่ยนฐานะพลเมืองนี ้และการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ ้นพร้ อมกับชีวิตของธรรมิกชนที่บงั เกิดใหม่ไว้ ว่า “เพราะเหตุนีน้ บั ตัง้ แต่วนั ที เ่ ราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการ
ทีจ่ ะอธิ ษฐานขอเพือ่ ท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปั ญญาและในความเข้าใจฝ่ ายวิ ญญาณ เพือ่ ท่านจะได้ประพฤติ อย่างที ส่ มควรต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้า และทํา
ตนให้เป็ นทีช่ อบพระทัยพระองค์ ให้เกิ ดผลในการดีทกุ อย่าง และจํ าเริ ญขึ้นในความรู้ ถึงพระเจ้า...พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พน้ จากอํานาจของความมื ด และได้ ทรงย้ ายเรามาตั้งไว้ ในแผ่ นดินแห่ ง
พระบุตรที่รักของพระองค์ ” (โคโลสี 1:9, 10, 13)
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การย้ ายผู้ที่เชื่อจากการเป็ นพลเมืองของอาณาจักรโลกนี ้เป็ นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์เป็ นสิ่งน่าประหลาดใจต่อธรรมชาติเนื ้อหนังอย่างแท้ จริ ง แต่เป็ นความปี ติยินล้ นพ้ นเหลือที่จะกล่าว
แก่มนุษย์ภายในที่เกิดใหม่ ผู้ที่ในเวลานี ้สามารถอาศัยอยูใ่ นสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ได้
เนื ้อหนังที่มีบาปเก่านันได้
้ เข้ ามาอยู่ในแผ่นดินและอยู่ภายใต้ กษัตริ ย์ซงึ่ เนื ้อหนังนันไม่
้ เคยจงรักภักดีมาก่อน ในสภาพใหม่นี ้ ความคิดฝ่ ายเนื ้อหนังไม่เชื่อฟั งกษัตริ ย์และแผ่นดินของพระเจ้ า
ตัณหาของโลกนี ้พยายามอย่างหนักที่จะดึงดูดเนื ้อหนังของธรรมิกชนที่บงั เกิดใหม่ อัครทูตเปาโลกล่าวถึงการต่อสู้ที่ตามมาไว้ ว่า “เพราะว่าความต้องการของเนื ้อหนังต่อสู้พระวิ ญญาณ และพระ
วิ ญญาณก็ต่อสู้เนือ้ หนัง เพราะทัง้ สองฝ่ ายเป็ นศัตรกัู น ดังนัน้ สิ่ งทีท่ ่านทัง้ หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้” (กาลาเทีย 5:17)
ปั ญหาสําคัญที่สดุ ที่ผ้ เู ทศนาข่าวประเสริฐประสบคือ การต่อสู้เพื่อถอนรากตัณหาของเนื ้อหนังที่ฝังลึก ซึง่ ควบคุมความประพฤติของคนบาปมาตลอดทังชี
้ วิตของเขา ปั ญหาเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ น
เพียงปั ญหาทางปั ญญา แต่เป็ นปั ญหาทางฝ่ ายวิญญาณหรื อจิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมของผู้ที่เชื่อ ผู้ที่บงั เกิดใหม่ไม่อาจยอมจํานนต่อกฎของพระเจ้ าได้ โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีการเทศนาที่พระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเจิม สงครามที่ผ้ เู ทศนาต้ องต่อสู้ไม่อาจชนะได้ โดยการให้ ความรู้แก่ปัญญา แต่ต้องใช้ อํานาจทางอารมณ์จากการเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เพื่อเข้ าถึงวิญญาณ พระวจนะของ
พระเจ้ าจะต้ องเจาะทะลุอปุ สรรคทังหมดและเข้
้
าถึงจิตสํานึกผิดชอบซึง่ เป็ นรากของอารมณ์ของมนุษย์ และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาด้ วยใจที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนความคิดให้ หัน
้
างกาย จิตใจและ
ไปหาพระเจ้ าจะไม่ ทําให้ มนุ ษย์ ออกจากเนื อ้ หนังของโลกนี ้ ความคิดของมนุษย์ไม่ใช่รากของปั ญหาของเขา การต่อสู้ในยุคต่างๆ ก็เพื่อควบคุมมนุษย์อย่างเต็มที่ ทังทางร่
วิญญาณ ในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง มีแผ่นดินเพียงแผ่นดินเดียวเท่านันที
้ ่จะมีชยั ชนะได้ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเป็ นพลเมืองของโลกนี ้และโลกที่จะมาถึงได้ ในเวลาเดียวกัน “ไม่มีผูใ้ ดเป็ นข้าสอง
เจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอี กข้างหนึ่ง หรื อจะนับถื อนายฝ่ ายหนึ่ง และจะดหมิ
ู ่ นนายอี กฝ่ ายหนึ่ง ท่านจะปฏิ บตั ิ พระเจ้าและจะปฏิ บตั ิ เงิ นทองพร้อมกันไม่ได้”
(มัทธิว 6:24)

การเผชิญปั ญหาทางใจ
ปั ญหาที่มนุษย์ประสบในสภาพที่เต็มไปด้ วยบาปของเขาคือปั ญหาทางใจ อํานาจของใจที่ผิดบาปสามารถและจะทําให้ มนุษย์ยงั คงกระทําสิ่งตรงข้ ามกับที่สามัญสํานึกที่ดีบอกให้ ทํา หลาย
ครัง้ มนุษย์ที่มีความฉลาดกลับเป็ นคนแรกที่ไม่ปฏิบตั ิตามปั ญญาของตนเอง คนเหล่านี ้หลายคนกลับเป็ นคนติดเหล้ า คนติดยา ฯลฯ
ใจที่เต็มไปด้ วยบาปซึ่งพระคัมภีร์กล่าวถึงไม่ใช่หวั ใจที่สบู ฉีดเลือดไปทุกส่วนของร่างกาย แต่เป็ นรากของชีวิตมนุษย์ เป็ นที่ซงึ่ ออกคําสัง่ ควบคุมการกระทําของร่ างกาย ใจเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ร่างกาย เหมือนเช่นต้ นนํ ้าที่จะเป็ นจุดเริ่มต้ นของแม่นํ ้าสายใหญ่ สิง่ ที่ออกจากมาจากใจของมนุษย์ก็เป็ นเหมือนต้ นนํ ้า คือสะอาด หรื อไม่ก็สกปรกและมีสงิ่ ปนเปื อ้ น พระคัมภีร์แสดงให้ เห็นว่า ใจของ
มนุษย์ ท่ ีบาปเต็มไปด้ วยสิ่งที่ช่ ัวร้ ายเสมอ ดังนัน้ ใจจึงเทความชัว่ ร้ ายที่ทําให้ ธรรมชาติของคนบาปปนเปื อ้ น “จิ ตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่ งใดทัง้ หมด มันเสือ่ มทรามอย่างร้ายที เดียว ผู้ใดจะ
รู้ จกั ใจนัน้ เล่า” (เยเรมีย์ 17:9)
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ใจของมนุษย์ที่บาปไม่เพียงแต่ชวั่ ร้ ายเท่านัน้ แต่เขายังไม่ร้ ู จกั ความชัว่ ร้ ายเหล่านี ้อีกด้ วย ใจของเขาล่อลวงให้ เขาคิดว่าชีวิตของเขาดีอยู่ ดังนัน้ ปั ญหาของผู้เทศนาจึงเพิ่มขึ ้น นัน่ คือ เขา
จะต้ องนําคนบาปให้ ตระหนักถึงธรรมชาติของใจที่บาปก่อนที่จะนําเขาไปสูก่ ารกลับใจใหม่
จิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมส่งผลกระทบต่อและควบคุมใจของมนุษย์ การเทศนาจะต้ องเจาะทะลุเข้ าไปด้ วยแสงสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ แสงสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐนี ้
เป็ นเพียงความหวังเดียวของคนบาปผู้ซงึ่ มองเห็นพิษร้ ายในวิญญาณของตน ในการที่จะได้ รับความรอด เขาจะต้ องเห็นว่าตนเป็ นคนบาปที่น่าสังเวช
เนื่องจากใจที่บาปของมนุษย์ตอ่ สู้กบั ความชอบธรรมเป็ นอย่างหนัก จึงต้ องใช้ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เพื่อช่วยมนุษย์จากความผิดบาป ยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมามีคําตอบ เขาเทศนา
การกลับใจใหม่โดยคาดหวังที่จะเห็นผลของงานที่เกิดขึ ้นในชีวิตของผู้ที่ได้ ยิน
ยอห์นไม่ได้ พยายามเปลี่ยนคนทังหลายโดยการเทศนาเกี
้
่ยวกับผลของความบาป (เราอาจนําผลออกจากต้ นได้ แต่ผลจะกลับมาอีกในการเก็บเกี่ยวครัง้ ต่อไป) การเทศนาของเขามุ่งไปที่ราก
ของปั ญหาความบาป นัน่ คือ ใจที่ชวั่ ร้ าย ยอห์นได้ กล่าวว่า “บัดนีข้ วานวางไว้ทีโ่ คนต้นไม้แล้ว และทุกต้นทีไ่ ม่เกิ ดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้ งในกองไฟ” (มัทธิว 3:10)
ผู้เทศนาหรื อผู้สอนข่าวประเสริ ฐไม่สามารถเข้ าถึงรากแห่งความผิดบาปที่มีสาขายาวได้ หากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ทรงเจิมสิ่งที่เขาพูด ไม่ใช่ว่าทุกคนมีหน้ าที่รับใช้ ในการเทศนา ผู้รับใช้ ที่
ทรงเจิมจะต้ องเสียสละ ผู้ที่อทุ ิศชีวิตของตนและได้ รับหน้ าที่เป็ นการส่วนตัวจากพระเจ้ าเป็ นผู้ที่ได้ รับของประทานจากพระเจ้ า

วิธีเปลี่ยนจากความรักโลก
ผู้เทศนาข่าวประเสริ ฐที่แท้ จริงทุกคนควรจะปรารถนาที่จะหันมนุษย์ไปจากความต้ องการทางโลกและให้ คนเหล่านันเป็
้ นธรรมิกชนที่แท้ จริ งของพระเจ้ า อัครทูตเปาโลแสดงความปรารถนาที่
มีตอ่ ธรรมิกชนที่เมืองโครินธ์วา่ “…เพือ่ ให้ท่านปราศจากทีต่ ิ ในวันของพระเยซคริ
ู สตเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 1:8ข)
เพื่อให้ งานนี ้บรรลุผลได้ ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะต้ องให้ ใจของตนเปลี่ยนจากสภาพทางเนื ้อหนังไปสูส่ ภาพที่สามารถสังเกตเห็นสิง่ ที่สําคัญทางฝ่ ายวิญญาณได้ ปั ญหาของผู้เทศนาคือ คนที่
ดีที่สดุ มีปัญหาที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการมีใจทางโลก ธรรมิกชนอาจจะลืมได้ ง่ายว่าเขาไม่ได้ เป็ นพลเมืองของโลกนี ้อีกต่อไป และว่าเขาเป็ นผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน สิ่งของต่ างๆ
เช่น บ้ าน รถยนต์ เสื ้อผ้ า เงิน ทุกสิง่ จะใช้ หมดไป ทังนี
้ ้ เป็ นการยากสําหรับบางคนและเป็ นไปไม่ได้ สําหรับบางคนที่จะทิ ้งสิง่ เหล่านี ้ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับปั ญหานี ้ว่า “อย่าสํ่าสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตั
ในโลก ที ่อาจเป็ นสนิ มและที ่แมลงกิ นเสี ยได้ และที ่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ แต่จงสํ่ าสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที ไ่ ม่มีแมลงจะกิ นและไม่มีสนิ มจะกัด และที ไ่ ม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้”
(มัทธิว 6:19, 20)
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ปั ญหาที่ร้ายแรงประการที่สองคือการบูชารูปเคารพ ในปั จจุบนั เราจะเข้ าใจเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดีในการบูชาคนเก่ง ทังนี
้ ้ เป็ นการยากมากที่จะหันใจของมนุษย์ไปจากการบูชาคนเก่ง
แพทย์ ผู้วา่ การ นักกีฬาชื่อดัง หรื อคนอื่นๆ ในโลกนี ้ไม่มีความสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้ าแห่งสวรรค์ แต่ธรรมิกชนยังชอบยึดติดกับฐานะที่สงู ในชีวิตนี ้ โดยถือว่าเป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็น
ความเป็ นเลิศและชี ้นําลูกหลานของตนให้ เดินในทางแห่งชื่อเสียงของโลกนี ้ซึง่ มีอยูเ่ พียงช่วงสันๆ
้ แทนที่จะเดินทางอันยอดเยี่ยมแห่งสง่าราศีที่จะอยูต่ ลอดไป งานของพระเจ้ ามีความเสียหายที่ร้ายแรง
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสายตาของพ่อแม่ตรึ งอยู่กบั โลกนี ้และไม่สามารถมองเห็นว่า ความยิ่งใหญ่ที่แท้ จริ งอยู่ที่รางวัลนิรันดร์ พระคัมภีร์อธิบายในเรื่ องนี ้ว่า “เพราะมี คําเขี ยนไว้ในพระคัมภี ร์ว่า
‘เราจะทํ าลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญาและจะทําให้ความฉลาดของคนฉลาดสญสิ
ู ้ นไป’ คนมี ปัญญาแห่งยุคนี ้อยู่ที่ไหน บัณฑิ ตแห่งยุคนี ้อยู่ที่ไหน นักโต้ปัญหาแห่งยุคนี อ้ ยู่ที่ไหน พระเจ้าได้ทรง
กระทําปั ญญาของโลกให้โฉดเขลาไปแล้ว” (1โครินธ์ 1:19, 20)

การอย่ ูในทางโลก
คริสเตียนที่บงั เกิดใหม่เป็ นทารกในพระเยซูคริสต์ ความผิดบาปของเขาได้ รับการให้ อภัย และมนุษย์ที่อยูฝ่ ่ ายวิญญาณคนใหม่ได้ บงั เกิดขึ ้นภายในด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ธรรมชาติเนื ้อ
หนังของเขายังคงอยูก่ บั เขา เขาจะต้ องเอาชนะอํานาจของโลกปั จจุบนั นี ้ด้ วยการเปลี่ยนความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ เขาจะต้ องเปลี่ยนแปลงทิศทางในวิถีชีวิต
ก่อนที่จะยืนหยัดต่อสู้กบั “การอยูใ่ นทางโลก” ได้ ท่านจะต้ องเข้ าใจความหมายของคํานี ้อย่างแท้ จริงตามพระวจนะของพระเจ้ า
พระคัมภีร์ห้ามไม่ให้ ธรรมิกชนของพระเจ้ ามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับระบบโลกปั จจุบนั นี ้ “คนทุจริ ตเอ๋ย ไม่รู้หรื อว่า การเป็ นมิ ตรกับโลกนัน้ คือการเป็ นศัตรกัู บพระเจ้า เหตุฉะนัน้ ผ้ ูใดใคร่ เป็ นมิตร
กับโลก ผ้ ูน้ันก็ต้ังตัวเป็ นศัตรกัู บพระเจ้ า” (ยากอบ 4:4) “อย่ารักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้ าผ้ ูใดรั กโลก ความรั กต่ อพระบิดาไม่ ได้ อย่ ูในผ้ ูน้ัน” (1ยอห์น 2:15)
วิญญาณแห่งแผ่นดินโลกนี ้ตรงกันข้ ามกับวิญญาณแห่งแผ่นดินของพระเจ้ าอย่างสิ ้นเชิง ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับชีวิตนี ้จะลืมความสําคัญของชีวิตหน้ า และเมื่อเป็ นเช่นนัน้ เขาจะพลาดประตูสู่
แผ่นดินนิรันดร์ ของพระเจ้ า
เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสูญเสียวิญญาณของตนเพราะความเพลิดเพลินที่ผ่านพ้ นไปอย่างรวดเร็ วของโลกปั จจุบนั นี ้ อัครทูตเปาโลต้ องเศร้ าใจเพียงใดเมื่อเขียนถ้ อยคําเหล่านี ้
“เพราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปั จจุบนั นีเ้ สียแล้ว และได้ทิ้งข้าพเจ้าไป” (2ทิโมธี 4:10)
มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับโลกนี ้ไม่ใช่พื ้นดินโลก แต่เป็ น “ระบบ” ของโลกนี ้ เจ้ าของโลกนี ้คือซาตาน ทุกสิ่งที่ซมึ ซาบอยู่ในการปกครองของมันเป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกับนํ ้าพระทัยและแผนกา
ของพระเจ้ าอย่างสิ ้นเชิง พื ้นดินโลกนี ้ไม่ได้ ชวั่ ร้ าย แต่ระบบที่ถกู ควบคุมของโลกนี ้เป็ นสิ่งตรงข้ ามกับทุกสิ่งที่เป็ นของพระเจ้ า “ครั้งเมื ่อก่อนท่านเคยประพฤติ ในการบาปนัน้ ตามวิ ถีของโลก ตามเจ้ า
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แห่ งย่ านอากาศ คือวิ ญญาณที ่ครอบครองอยู่ในคนทัง้ หลายที ไ่ ม่เชื อ่ ฟั ง” (เอเฟซัส 2:2) “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กบั เนือ้ หนังและเลื อด แต่ต่อสู้กบั เทพผู้ครอง ศักดิ เทพ เทพผ้ ูครองพิภพในโมหะ
ความมืดแห่ งโลกนี้ ต่อส้กู บั เหล่าวิ ญญาณทีช่ วั่ ในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:12)
ซาตานได้ ออกแบบโลกของมันเพื่อปิ ดบังแผนการแห่งความรอด “แต่ถ้ามี ม่านบังข่าวประเสริ ฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านัน้ ที ่กําลังจะพิ นาศ ส่วนคนที ่ไม่เชื ่อนัน้ พระของยุคนี ้ได้
กระทําใจของเขาให้มืดไป เพือ่ ไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริ ฐ เรื ่องพระสิ ริของพระคริ สต์ผเู้ ป็ นพระฉายของพระเจ้า” (2โครินธ์ 4:3-4)
โลกและทุกสิง่ ในโลกนี ้จะผ่านพ้ นไป โลกนี ้มีอยูเ่ พียงชัว่ คราวและทุกคนที่ไว้ วางใจในทรัพย์สมบัติของโลกนี ้จะพินาศไปกับโลก
้ เป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ าผู้ได้ ทรงเรี ยกเขาให้
การอยูใ่ นทางโลกและความชัว่ ร้ ายไม่ใช่คําที่มีความหมายเหมือนกัน บุคคลอาจมีใจอยู่ทางโลกแต่ไม่ชวั่ ร้ ายได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลนันไม่
ออกมาจากความมืด เข้ าไปสูค่ วามสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
ชีวิตทางโลกเป็ นชีวิตที่สนใจในผลประโยชน์ทางวัตถุและความเพลิดเพลินทางโลก อาเธอร์ เพียร์ สนั อธิบายไว้ ว่า “ชีวิตทางฝ่ ายโลกไม่ถกู ต้ อง ไม่ใช่เพียงเพราะเป็ นการละเมิดหรื อดูหมิ่น
เท่านัน้ แต่เพราะเต็มไปด้ วยวัตถุในทางโลกและสิ่งของชั่วคราว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ เกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่วตั ถุเลย แต่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ ไม่ใช่ของที่ถกู ทําลายได้ และมีอยู่ชวั่ คราว แต่คือนิรันดร์ และ
สิง่ ที่จะมีอยูต่ ลอดไป และชีวิตทางโลกแม้ ดีที่สดุ ก็ไม่สมควรต่อพระองค์”
งานที่สําคัญที่สดุ ของผู้เทศนาคือ การชักชวนมนุษย์ให้ แยกตนเองออกจากโลกที่ชวั่ ร้ ายในปั จจุบนั นี ้ งานที่สําคัญที่สดุ ของการรับใช้ คือ เพื่อนําคริ สตจักรบริ สทุ ธิ์ที่ไม่มีตําหนิริว้ รอย หรื อ
มลทินใดๆ ให้ แก่พระเยซูคริสต์
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บทที่ส่ ี
ตัวผ้ ูเทศนา
“...ผู้ปกครองดูแลนัน้ ในฐานะที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้ าต้ องเป็ นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ…” (ทิตสั 1:7)
ชีวิตของผู้เทศนาประกาศได้ ดีกว่าคําเทศนาที่ธรรมาสน์ เราคอยหาวิธีการที่ดีขึ ้น แต่พระเจ้ าทรงคอยหามนุษย์ที่ดีขึ ้น เวลาที่ผ้ เู ทศนาใช้ ในการศึกษาและเตรี ยมคําเทศนามีแนวโน้ มที่จะผลิต
คนที่ดีขึ ้น แต่เมื่อศึกษาและเตรี ยมตัวเสร็จเรี ยบร้ อย ข้ อความเทศนาที่แท้ จริ งซึง่ ได้ มานันก็
้ มาจากพระเจ้ าพระองค์เอง ผู้เทศนาจะต้ องระลึกไว้ เสมอว่า เขาเป็ นเพียงผู้สง่ ข่าวสารของพระเยซูและไม่ใช่
ผู้สร้ างข้ อความนัน้
แล้ วลักษณะของผู้รับใช้ พระเจ้ าคืออะไรบ้ าง เราจะกล่าวถึงลักษณะที่สําคัญที่สดุ หกประการ ได้ แก่
1. เขาต้ องเป็ นผ้ ูท่ ตี ัดสินได้ เอง
พระเจ้ าไม่ทรงมองหาผู้ที่ขี ้ขลาด ไม่กล้ าพูดความจริ ง ไม่มีความหนักแน่น หลายคนหวังและฝั นที่จะรับใช้ อย่างเกิดผลสําเร็จ แต่จะไม่ใช้ เวลาหรื อความพยายามในการเตรี ยมตัวเพื่อทํางาน
ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถยืนขึ ้น โดยที่สมองว่างเปล่าหรื อใจว่างเปล่า และหวังว่าจะบรรลุงานที่ก่อให้ เกิดผลเพื่อพระคริ สต์ได้ การเตรี ยมตัวเทศนาจะต้ องใช้ เวลาการศึกษาหลายชัว่ โมง มีผ้ กู ล่าวว่า
“หยาดเหงื่อในการเตรี ยมตัวก่อให้ เกิดการบันดาลใจในการนําเสนอ” (Perspiration in preparation provides inspiration in presentation) [ในภาษาอังกฤษ ประโยคนี ้มีคําคล้ องจองกัน]
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยเรื่ องราวของบุคคลผู้ยืนหยัดต่อสู้กบั ความชัว่ ร้ ายเพื่อความถูกต้ อง มีคายาห์ยืนหยัดต่อสู้กบั อาหับ เอลียาห์กบั ผู้เผยพระวจนะของพระบาอัล เยเรมีย์กบั ชาติที่หนั ไป
จากพระเจ้ า สเทเฟนกับฝูงชนที่นึกว่าตนเองเป็ นฝ่ ายถูก ตอนนี ้เป็ นเวลาแห่งความบาปที่มืดมน โลกนี ้ต้ องมีบุคคลผู้ที่มีความกล้ าหาญที่จะยืนหยัดและกําจัดอํานาจของซาตานแห่งยุคสมัยที่คน
บเปลี่ยนความจริงเพื่อหาความชอบจากผู้อื่น
ทังหลายปรั
้
2. เขาต้ องเป็ นผ้ ูนํา
ผู้รับใช้ ที่แท้ จริ งจะยืนอยูใ่ นตําแหน่งพิเศษ ผู้อื่นไม่ได้ รับการทรงเรี ยกให้ ดํารงตําแหน่งนี ้
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เมื่ออาดัมทําความบาป การตายทางวิญญาณแยกเขาและมนุษย์ทกุ คนที่เกิดมาหลังจากนันออกจากพระเจ้
้
า ทุกวันนี ้ พระเจ้ าทอดพระเนตรดูมนุษย์ที่ไม่ได้ บงั เกิดใหม่ และทรงถือว่าเขา
ตายแล้ วเพราะการละเมิดและการบาป ผู้รับใช้ ของพระเจ้ ายืนอยู่ที่ช่องว่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่กบั มนุษย์ที่เต็มไปด้ วยบาป เขายืนอยู่แทนพระเยซูในฐานะผู้กลางระหว่างผู้ที่
ตายแล้ วกับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ทังนี
้ ้ เป็ นตําแหน่งที่น่าเกรงขามซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบที่มีอํานาจ ในประวัติศาสตร์ อิสราเอล มีช่วงเวลาที่ไม่มีผ้ ใู ดดํารงตําแหน่งนี ้ “และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่ ง
จะสร้างกําแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพือ่ แผ่นดิ นนัน้ เพือ่ เราจะมิ ได้ทําลายมันเสีย แต่ก็หาไม่ได้สกั คนเดียว” (เอเสเคียล 22:30)
้ ้ สถานการณ์ที่น่าเศร้ าและสลดใจไม่ได้ เป็ นเช่นนันเสมอมา
้
เพราะมีบนั ทึกในพระคัมภีร์เก่าเกี่ยวกับเรื่ องราวที่ยิ่งใหญ่ของผู้นําที่
เวลานันเป็
้ นเวลาที่มืดมนและน่าเศร้ าสําหรับอิสราเอล ทังนี
ไม่มีความกลัวซึง่ โลกนี ้ได้ ร้ ูจกั เช่นเรื่ องของอาโรนผู้เป็ นพี่ชายของโมเสสและปุโรหิตใหญ่ของอิสราเอลในช่วงเวลาที่เดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร การอธิษฐานของเขาต่อพระเจ้ าเพื่อลูกหลานอิสราเอล
เมื่อภัยพิบตั ิเกิดขึ ้นแสดงให้ เห็นใจของผู้รับใช้ พระเจ้ าที่ไม่มีความขลาดกลัวอย่างแท้ จริ ง “อาโรนจึ งนํากระถางไฟดังที ่โมเสสบอก วิ่ งเข้าไปท่ามกลางที ่ประชุม และภัยพิ บตั ิ ได้บงั เกิ ดขึ้ นแก่ประชาชน
แล้ว...ท่านได้ยืนอยู่ระหว่างคนตายกับคนเป็ นและภัยพิบตั ิ นนั้ ก็ถูกระงับแล้ว” (กันดารวิถี 16:47, 48)
ในการรับใช้ พระเจ้ า จะต้ องไม่มีผ้ ขู ี ้ขลาด ผู้ที่กวัดแกว่งดาบของพระเจ้ าอาจต้ องยืนอยูเ่ พียงลําพัง แต่เขาจะต้ องยืนอยู่ ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระเจ้ าทรงมองหาทหารแห่งไม้ กางเขนที่ได้ รับการ
ฝึ ก มีระเบียบและอุทิศตนเพื่อการต่อสู้ที่จะเดือดดาลขึ ้นในเวลานี ้
3. เขาต้ องเป็ นแบบอย่ าง
อัครทูตเปาโลตักเตือนให้ ทิโมธีมีชีวิตที่บริสทุ ธิ์ “...จงเป็ นแบบอย่างแก่คนทีเ่ ชือ่ ทัง้ ปวง ทัง้ ในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชือ่ และในความบริ สทุ ธิ์ ” (1ทิโมธี 4:12)
ยอห์นกล่าวว่า “ผ้ใู ดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผ้นู นั้ ก็ควรดําเนิ นตามทางทีพ่ ระองค์ทรงดําเนิ นนัน้ ” (1ยอห์น 2:6)
ตัวอย่างในพระคัมภีร์เก่าคือ ซามูเอล ผู้ซงึ่ เป็ นทังผู
้ ้ เผยพระวจนะและปุโรหิต พระวจนะของพระเจ้ ากล่าวถึงชีวิตของเขาอย่างชัดเจน แต่เราไม่เห็นสิ่งใดผิดในวัยเด็กจนถึงเมื่อถึงเขาเสียชีวิต
ลง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ใกล้ ถงึ เวลาแห่งความตายของชายชราที่ยิ่งใหญ่ผ้ นู ี ้ เขาสามารถเปิ ดเผยชีวิตของตนได้ เมื่อเขากล่าวถ้ อยคําเหล่านี ้ “ส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้ว และดเถิ
ู ด บุตรของข้าพเจ้า
ก็อยู่กบั ท่านทัง้ หลายและข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่ต่อหน้าท่านทัง้ หลายและข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่ต่อหน้าท่านตัง้ แต่หนุ่มๆ มาจนทุกวันนี ้ ข้าพเจ้าอยู่ทีน่ ี ่ ขอท่านเป็ นพยานปรักปรํ าข้าพเจ้าต่อพระเจ้า และต่อ
ท่านทีพ่ ระองค์ทรงเจิ มไว้ ข้าพเจ้าได้ริบโคของผู้ใดบ้างหรื อ หรื อข้าพเจ้าเอาลาของผู้ใดไปบ้าง หรื อข้าพเจ้าได้ฉอ้ ผู้ใด ข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รับสิ นบนจากมื อของผู้ใดซึ่ งจะกระทําให้
ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให้แก่ท่าน” (1ซามูเอล 12:2, 3) ตอนนี ้ ลองสังเกตสิ่งที่คนทังหลายกล่
้
าวเกี่ยวกับซามูเอลบ้ าง “ ‘ท่านมิ ได้ฉอ้ เราหรื อบี บบังคับเราหรื อรับสิ่ งใดไป
จากมื อของผู้ใด’ ท่านก็กล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเจ้าทรงเป็ นพยานต่อท่านและท่านทีพ่ ระองค์ทรงเจิ มไว้ก็เป็ นพยานในวันนี ้ ว่าท่านไม่พบสิ่ งใดในมื อของข้าพเจ้า’ ” (1ซามูเอล 12: 4, 5)
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ผู้นําจะต้ องมีชีวิตที่ปราศจากมลทินเพื่อให้ เกิดสมาชิกที่สตั ย์ซื่อ ตัวอย่างชีวิตที่อทุ ิศตนของผู้รับใช้ เป็ นเหมือนเครื่ องป้องกันและโล่ต่อสู้ลกู ธนูแห่งความอิจฉาและการวิพากษ์ วิจารณ์ที่จะเกิด
ขึ ้นกับการรับใช้ ของเขา
4. เขาต้ องเป็ นผ้ ูท่ สี ง่ าผ่ าเผยและเอาจริงเอาจัง
“การคิดประดิษฐ์ ความโง่เป็ นบาป...” (สุภาษิต 24:9)
พระคัมภีร์ตกั เตือนไว้ หลายแห่งเกี่ยวกับความโง่ การตลกคะนองและการล้ อเล่น ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะต้ องมีสติสมั ปชัญญะ จดหมายเกี่ยวกับการเป็ นศิษยาภิบาลถึงทิตสั และทิโมธีเตือน
เราด้ วยถ้ อยคํานี ้ “ผู้ปกครองดแลนั
ู น้ ต้องเป็ นคนมี สติ สมั ปชัญญะ” (ทิตสั 1:8) “ผู้ปกครองดูแลนัน้ ต้องเป็ นคนรู้ จกั ประมาณตน มี สติ สมั ปชัญญะ” (1ทิโมธี 3:2) “ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมื อนกัน จงเตือน
เขาให้ใช้สติ สมั ปชัญญะ” (ทิตสั 2:6)
ผู้รับใช้ พระเจ้ าจะต้ องไม่มีความโง่อยูใ่ นชีวิต ถ้ าคนหนึง่ เห็นว่าตนเองมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องไร้ สาระ ให้ เขาเปลี่ยนชีวิตของตนเพื่อให้ เป็ นเหมือนถ้ อยคําของเปาโลว่า “...จงระมัดระวังในการ
ดําเนิ นชี วิตให้ดี อย่าให้เหมื อนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมื อนคนมี ปัญญา” (เอเฟซัส 5:15)
ความโง่มีอยูใ่ นใจของเด็ก แต่เราได้ ทราบว่า “...จงมัน่ คงในความเชือ่ ของท่าน จงเป็ นลกผ้
ู ูชายแท้ จงเข้มแข็ง” (1โคริ นธ์ 16:13) ผู้รับใช้ ไม่ได้ เป็ นทารกอีกต่อไป แต่เป็ นผู้รับใช้ พระเจ้ า ให้ เขา
มีชีวิตและประพฤติตามการทรงเรี ยกจากเบื ้องบน
5. เขาต้ องเป็ นผ้ ูท่ แี ยกตัวออกและมีความบริสุทธิ์
สิ่งสําคัญที่จะตัดสินว่าแต่ละยุคดีขึ ้นหรื อแย่ลงนันคื
้ อ การแยกตัวออกอย่างแท้ จริ งต่อพระเจ้ าที่บริ สทุ ธิ์ หรื อไม่ได้ แยกตัวออก มนุษย์จะคืนดีกบั พระเจ้ าและร่ วมมิตรกับพระองค์ได้ ตาม
ถ้ อยคําเหล่านี ้ “เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงชําระตัวไว้ให้บริ สทุ ธิ์ เพราะเราบริ สทุ ธิ์ ...เพราะเราคือพระเจ้าผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดิ นอี ยิปต์ เพือ่ เป็ นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนัน้ เจ้าจึ ง
ต้องบริ สทุ ธิ์ เพราะเราบริ สทุ ธิ์ ” (เลวีนิติ 11:44, 45)
มีผ้ ใู ดหรื อที่จะเข้ าใจนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าในชีวิตของตนผิดไปเพราะมีพระวจนะของพระเจ้ าแล้ ว พระองค์ตรัสแก่ผ้ รู ับใช้ อิสยาห์วา่ “เจ้าทัง้ หลายผู้ถือเครื ่องภาชนะของพระเจ้า ..จงชําระตัว
ของเจ้าให้บริ สทุ ธิ์ ” (อิสยาห์ 52:11) พระวจนะกล่าวแก่ผ้ รู ับใช้ และสมาชิกว่า “…เหตุฉะนัน้ เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านัน้ และจงแยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย” (2โครินธ์ 6:17)
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อัครทูตเปาโลเขียนว่า “เปาโล ผู้รับใช้ ของพระเยซูคริ สต์...ได้ ทรงตังไว้
้ ให้ ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ า” (โรม 1:1) ผู้รับใช้ ไม่สามารถเป็ นบ่าวสองนายได้ จะต้ องมีการแยกออกที่ชดั เจน
ต่อข่าวประเสริ ฐ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสเกี่ยวกับบาร์ นาบัสและเซาโลว่า “จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับการซึ่ งเราเรี ยกให้เขาทํานัน้ ” (กิจการ 13:2) ไม่มีสิ่งใดนอกจากการแยกตัวออกอย่าง
แท้ จริ งจะทําให้ พระเจ้ าที่บริ สทุ ธิ์พอพระทัยและเกิดการรับใช้ ที่บริสทุ ธิ์ได้
6. เขาต้ องประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในชีวิตของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้ ทรงส่งเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปเพื่อเทศนาและสอนโดยมีเพียงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ซึ่งดีเพียงพอแล้ วสําหรับเวลานัน้ แต่
พระเยซูทรงวายพระชนม์ที่ไม้ กางเขนแล้ ว เวลานี ้จึงไม่มีข้อแก้ ตวั หรื อสิง่ ทดแทนฤทธิ์เดชและไฟแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ได้
พระเยซูตรัสแก่สาวกเหล่านี ้เป็ นพิเศษว่า “และดเถิ
ู ด เราจะส่งซึ่งพระบิ ดาของเราทรงสัญญานัน้ มาเหนือท่านทัง้ หลาย แต่ท่านทัง้ หลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์
เดชที ม่ าจากเบื อ้ งบน” (ลูกา 24:49)“แต่ท่านทัง้ หลายจะได้รบั พระราชทานฤทธิ์ เดช เมื อ่ พระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทัง้ หลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุงเยรซาเล็
ู ม ทัว่ แคว้นยู
เดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงทีส่ ดุ ปลายแผ่นดิ นโลก” (กิจการ 1:8)
ฤทธิ์อํานาจในการเป็ นพยานของยุคนี ้คือการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์อย่างแท้ จริ ง โดยมีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้ พดู ซึง่ เป็ นสิ่งสําคัญ
สําหรับมนุษย์ทกุ คนและเป็ นประสบการณ์การบังเกิดใหม่ที่พระเยซูตรัสถึงในยอห์น 3:3-6
พระเจ้ าประสงค์ให้ ข้อความของยุคคริ สตจักรนี ้เป็ นการบันดาลใจ ชี ้นํา และออกมาจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ผู้เทศนาของยุคนี ้จะเป็ นก้ อนไฟเมื่อเขาเต็มไปด้ วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิ์อยูเ่ สมอเท่านัน้
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บทที่ห้า
งานของผ้ ูเทศนา
ผู้เทศนาคือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ า ผู้ที่พดู เพื่อพระเจ้ า เขาเป็ นผ้ ูพยากรณ์ ผู้แทนของพระเจ้ า งานของเขาคือการพูดเพื่อผู้อื่น หน้ าที่ที่สําคัญที่สดุ ของเขาคือ การพดู อย่างไรก็ตาม งาน
ของเขาเป็ นสิ่งที่สมาชิกมองไม่เห็น ได้ แก่ การอธิษฐานและการศึกษา ในฐานะผู้กล่าวความจริ ง เขาจะต้ องเป็ นผู้แสวงหาความจริ ง ผู้เทศนาเป็ นเหมือนเช่นโมเสส เขาจะขึ ้นไปสู่ภูเขาของพระเจ้ า
จากนัน้ ลงมาพร้ อมกับข้ อความของพระองค์ ข้ อความอันน่าเกรงขามที่เขียนไว้ บนแผ่นศิลาที่ช่างก่อได้ ทอดทิ ้ง พระสิริของพระเจ้ าส่องออกจากใบหน้ าของเขา เขาเป็ นทูตที่ทรงไว้ วางใจให้ ประกาศ
ข้ อความแห่งแผ่นดินของพระเจ้ าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและดึงดูดทุกคนในโลก พระสิริจากภูเขา พระวิญญาณของพระเจ้ าปกคลุมอยู่บนเขาเมื่อไปสู่ธรรมาสน์ เขาจะต้ องกล่าวข้ อความเทศนาอย่าง
ชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยไม่บิดเบือนเนื ้อหา ในฐานะทูตจากบัลลังก์แห่งสวรรค์สโู่ ลก เขาจะกล่าวข้ อความออกไปด้ วยฤทธิ์เดชของภูเขาซีนายแห่งพระคัมภีร์ใหม่ที่จะดึงดูดทุกคนในโลกเพื่อให้
มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้ า
การเทศนาข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ไม่ใช่แค่หน้ าที่อีกอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาลสมัยนี ้ แต่มีความสําคัญต่อฤทธิ์เดชของพระเจ้ าในคริ สตจักรเป็ นอย่างมากจนสมควรที่จะกล่าวว่า
การเทศนาเป็ นงานที่มีคา่ ที่สดุ ในโลกปั จจุบนั นี ้
การมองข้ ามความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้เทศนาไม่ได้ ทําให้ ความรับผิดชอบเหล่านันสํ
้ าคัญน้ อยลง ศิษยาภิบาลไม่อาจละเลยหรื อทําหน้ าที่เหล่านันโดยไม่
้
ใส่ใจได้ ถึงกระนัน้ แม้ ว่าพระเจ้ าจะ
ไม่ทรงเรี ยกเขาให้ เทศนาเพียงอย่างเดียว แต่ที่สําคัญที่สดุ เหนือสิง่ อื่นใด ศิษยาภิบาลจะต้ องเป็ นผู้เทศนา
อันตรายที่ร้ายแรงที่สดุ ที่คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ประสบอยู่ในโลกทุกวันนี ้คือ การเทศนาที่อ่อนแอ หากคําเทศนาอ่อนแอ เหตุที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมาก็ไร้ ประโยชน์ ไม่มีสิ่งใดจะแทนที่
การเทศนาพระคัมภีร์ได้ ไม่มีอํานาจใดภายใต้ พระเจ้ า ในสวรรค์หรื อแผ่นดินโลกที่จะเท่าเทียมฤทธิ์ อํานาจของการเทศนาที่พระเจ้ าทรงเจิม เพลงสดุดี เสียงดนตรี วงดนตรี คณะร้ องเพลง การเป็ น
พยานอาจใช้ เป็ นวิธีในการนมัสการได้ เมื่อใช้ อย่ างถกต้
ู อง แต่ทัง้ หมดนัน้ รวมกันก็ไม่สามารถแทนที่การเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าจากริ มฝี ปากที่ได้ ถ่านเพลิงจากแท่นบูชาที่บริ สทุ ธิ์ของพระ
เจ้ ามาถูกต้ องได้
การเทศนาโดยขาดความเข้ าใจเป็ นหายนะที่เลวร้ ายที่สดุ การเทศนาโดยผู้เทศนาที่ขี ้เกียจเกินกว่าจะใช้ เวลาศึกษาพระวจนะของพระเจ้ าอย่างละเอียด การศึกษาของโลกนี ้ไม่ใช่สิ่งสําคัญ ผู้
ที่จะไม่หรื อไม่ “อุตส่าห์สําแดงตนว่าได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว เป็ นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้ อง” กําลังละเมิดหลักการที่สําคัญที่สดุ ในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า
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การเทศนาที่ไม่ก่อให้ เกิดผลเป็ นสิ่งที่ทําให้ คริ สตจักรของพระเจ้ าสะดุด การรับใช้ พระวจนะโดยไม่เกิดผลปี แล้ วปี เล่าโดยไม่ใส่ใจว่าตนขาดอํานาจในการเทศนาเป็ นความเสื่อมเสียที่น่าเศร้ า
เหตุที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมาก็ไร้ ประโยชน์ไปโดยไม่มีความหวังเหลืออยู่ และงานของพระเจ้ าถูกขัดขวางและมีอปุ สรรคเมื่อผู้รับใช้ ไม่เรี ยนรู้ที่จะเทศนาหรื อลืมวิธีการเทศนา ปั ญหาจึงเกิดขึ ้นว่า จะเข้ า
ประชุมหรื อไม่เข้ าประชุมดี เพราะในกรณีดงั กล่าว แม้ วา่ คนบาปจะร่วมประชุมเป็ นเวลาหลายปี ในคริสตจักรเช่นนัน้ การเทศนาที่ไม่ก่อให้ เกิดผลจะไม่ทําให้ เขามีความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ที่ช่วยให้
รอดได้
ผู้เทศนามีแนวโน้ มที่จะเสื่อมลงไปเป็ นปุโรหิตปรนนิบตั ิได้ ผู้ที่กล่าวแทนพระเจ้ าอาจจะกลายเป็ นเพียงผู้ที่ประกอบพิธีต่างๆ เพื่อพระเจ้ า ผู้เทศนาไม่อาจหันไปจากภูเขาซีนาย (หมายถึง
บัญญัติของพระเจ้ า) และเทศนาได้ อย่างมีประสิทธิผล เพราะความสูงตระหง่านของซีนายเป็ นสิ่งที่ทําให้ เขาเป็ นผู้เทศนาที่มีอํานาจ ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ าจะต้ องขึ ้นไปที่สงู และใช้ ชีวิตอยู่ใน
ระดับความสูงของพระวิญญาณของพระเจ้ า ในสถานที่อนั สูงตระหง่านเช่นนี ้ เนื ้อหนังที่เต็มไปด้ วยตัณหาและมักมากในกามไม่อาจหายใจได้ ในอากาศที่เบาบางและแสวงหาโอกาสที่จะลงมา แต่เมื่อ
ลงมาใช้ ชีวิตที่ง่ายขึ ้น ผู้เทศนาเสื่อมลงไปเป็ นปุโรหิตและความมืดใหม่เกิดขึ ้นในโลก
อิสราเอลซึง่ เป็ นชนชาติที่พระเจ้ าเลือกและอวยพรได้ รักษาตําแหน่งของเขากับพระเจ้ าได้ ตราบเท่าที่ผ้ เู ผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นาธัน กาด เอลี
ยาห์และอิสยาห์ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าแก่กษัตริย์ ปุโรหิตและคนยากจนอย่างไม่มีความเกรงกลัว อิสราเอลยืนหยัดมัน่ คง แต่อํานาจและแสงสว่างของผู้พยากรณ์ตายจากไปทีละเล็กทีละน้ อย
จนกระทัง่ ฮักกัยเกิดมาและจากไป และความมืดก็ปกคลุมอิสราเอล เกิดความเงียบขึ ้น ไม่มีถ้อยคํามาจากพระเจ้ าแห่งสวรรค์ มนุษย์ยงั คงพูดเพื่อพระเจ้ า แต่คนเหล่านี ้เป็ นผู้มีความสนใจในรู ปแบบ
การนมัสการและรูปแบบการประชุมมากกว่าในพระวจนะของพระเจ้ า มีปโุ รหิตที่ถวายเครื่ องหอมและเครื่ องบูชาอยูเ่ สมอ แต่ผ้ เู ผยพระวจนะได้ จากไปแล้ ว
มีเสียงร้ องดังขึ ้นว่า เมื่อไรผู้เทศนาจะเป็ นผู้เผยพระวจนะ ผู้เทศนาเป็ นผู้เผยพระวจนะโดยตําแหน่งหรื อ เป็ นเพราะเขายืนอยู่ที่โต๊ ะศักดิ์สิทธิ์หรื อ ข้ าพเจ้ าเกรงว่าไม่ใช่ เป็ นเพราะเขาได้ อด
อาหารและอธิษฐานเพื่อจะเตรี ยมตัวเทศนาหรื อ ข้ าพเจ้ าเกรงว่าไม่ใช่ เพราะผู้เผยพระวจนะไม่ใช่ผ้ สู ร้ างข้ อความ แต่เป็ นผ้ ูถือข้ อความจากพระเจ้ า อํานาจที่ทําให้ ฟ้าร้ องและพื ้นดินสัน่ สะเทือนจะ
เกิดขึ ้นเมื่อเสียงของมนุษย์ กล่าวพระวจนะของพระเจ้ าของเขาเท่านัน้ เมื่อประกอบด้ วยพระสิริของพระเจ้ า ผู้เผยพระวจนะกล่าวพระวจนะของพระองค์โดยยืนอยูเ่ พียงลําพังและแยกออกจากการ
รับใช้ อื่นๆ ที่พระเจ้ าทรงเรี ยก เป็ นวันที่น่าเศร้ าสําหรับคริ สตจักรเมื่อผู้รับใช้ ของพระเจ้ าเริ่ มลงจากการเทศนาที่มีอํานาจไปสู่ปโุ รหิตปรนนิบตั ิ อํานาจไม่ได้ อยู่ในเสียงของเขาอีกต่อไป ไม่มีฟ้าร้ องดัง
กระหึม่ จากม้ านัง่ แตรแห่งเสียงประกาศ “พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า” เสื่อมไปเป็ นข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าและข้ าพเจ้ าคิดว่า ถ้ อยคําของผู้เทศนาเป็ นถ้ อยคําของเขาเอง คุณสมบัติในการดึงดูดใจคน
ู เสียอํานาจไปและวิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่ไม่เป็ นผู้เผยพระวจนะและกลายเป็ นปุโรหิต ไม่สําคัญว่าจะได้ รับ
จํานวนมากเกิดขึ ้นและคริสตจักรอาจจะเติบโต แต่ระเบียบในการเป็ นสาวกอยูท่ ี่ไหน การเทศนาได้ สญ
อะไรหรื อจํานวนมากน้ อยเพียงไหน

23

บทที่หก
การทรงเรี ยกผ้ ูเทศนาที่จะเทศนาพระคัมภีร์
เนื่องจากอันตรายที่ร้ายแรงที่สดุ ในคริสตจักรทุกวันนี ้คือ คําเทศนาที่ออ่ นแอ ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่างมากที่จะต้ องมีการรับใช้ ด้วยการเทศนาโดยไม่ขลาดกลัว อิสราเอลกําลังแย่ลงในเวลาที่เอ
้
ผู้เผยพระ
เสคียลเห็นพระสิริของพระเจ้ าเคลื่อนไปยังธรณีประตูของพระวิหาร จากนันขึ
้ ้นไปยังภูเขารอบเยรูซาเล็ม แต่เหตุการณ์นี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นอย่างทันทีและไม่ได้ เป็ นเพราะพลไพล่อิสราเอลทังหมด
วจนะอิสยาห์ได้ พยากรณ์เกี่ยวกับยาม ซึง่ คือผู้เผยพระวจนะที่ไม่ส่งเสียงเตือนสมาชิกของตนในเรื่ องความผิดบาป “ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู้ เขาทัง้ ปวงเป็ นสุนขั ใบ้ เขาเห่าไม่ได้ ได้
แต่ฝัน ได้แต่นอน รักแต่หลับ เออ สุนขั เหล่านัน้ หิ วจัด กิ นไม่รู้จกั อิ่ ม ผู้เลีย้ งแกะก็ไม่มีความเข้าใจเสียด้วย เขาทุกคนกลับไปตามทางเขาเอง ต่ างก็หากําไรใส่ ตนเอง ไม่ เว้ นสักคน” (อิสยาห์ 56:10,
11)
มีเสียงเรี ยกในโลกปั จจุบนั นี ้ว่า “ส่งคนมาให้ เรา ยามที่จะร้ องเสียงดังและไม่ออมสิง่ ใดไว้ ” โลกนี ้สุกแล้ วและพร้ อมสําหรับการเก็บเกี่ยว แต่ผ้ เู ทศนาอยูท่ ี่ไหนกัน
แม้ ในตอนนี ้ คริสตจักรหลายแห่งไม่สามารถหาผู้ที่มีความสามารถและอํานาจในการเทศนาที่จะมาเทศนาได้ เป็ นเวลาหลายเดือน อุตสาหกรรมยักษ์ ใหญ่ บริ ษัทขนาดใหญ่ ร้ านค้ าที่มีสาขา
ทัว่ ประเทศและยักษ์ ใหญ่ในวงการธุรกิจทังหลายสามารถหาผู
้
้ ที่มีความสามารถมาทํางานได้ ง่ายกว่าที่คริ สตจักรของเราสามารถหาผู้ที่จะเทศนาได้ เพียงพอกับความจําเป็ น ยุคนี ้ต้ องมีผ้ ทู ี่มีฤทธิ์เดช
ของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ หากเราไม่สามารถหาผู้เทศนาที่มีความสามารถเหมือนผู้นําของธุรกิจและอุตสาหกรรมทังหลาย
้
คริสตจักรจะไม่สามารถนําคนบาปและคนอธรรมทังหลายมาหาพระเจ้
้
าได้
มีตําแหน่งว่างมากมายสําหรับผู้ที่ได้ รับการเรี ยกอย่างแท้ จริ งและมีความสามารถในการรับใช้ เพื่อนําโลกสมัยนี ้มาหาพระเจ้ า แต่งานนี ้เป็ นงานสําหรับผู้ที่แข็งแรงเหมาะสมกับงาน ใน
ปั จจุบนั งานของผู้เทศนามีความยากมากกว่าในสมัยก่อน และมีความยากมากขึ ้นทุกวัน โลกนี ้มีความหรูหราเพิ่มขึ ้นปี แล้ วปี เล่า ความมัง่ คัง่ เวลาว่างและการลุม่ หลงในความบาปได้ ทําให้ จิตสํานึก
ผิดชอบของมนุษย์ที่ต้องตายเงียบไป โลกนี ้ไม่เคยอิ่มใจและสบายใจเหมือนเช่นตอนนี ้ มนุษย์ไม่เคยหลงใหลและมีความสําราญเหมือนเช่นตอนนี ้ โทรทัศน์ได้ นําความบันเทิงของโลกมาสูห่ ้ องนัง่ เล่น
ด้ วยความหรูหราและความบันเทิงที่เพิ่มขึ ้นนี ้ จึงยากมากขึ ้นที่จะทําให้ ตาของมนุษย์มองไปที่สง่าราศีของสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ และเป็ นสิ่งนิรันดร์ ชีวิตมีสิ่งต่างๆ เพิ่มขึ ้น หลายสิ่งหลายอย่างแออัด
อยูใ่ นเวลาเพียงเล็กน้ อย ไม่เคยมีหนังสือ บันทึก เหตุการณ์กีฬา ภาพยนตร์ สโมสรและเหตุการณ์ทางสังคมมากมายเหมือนเช่นในเวลานี ้ ไม่เคยมีความกดดันที่จะต้ องหาเงินหรื อสถานที่ใช้ เงินเหมือน
เช่นในเวลานี ้ ผู้เทศนาอยูใ่ นกลุม่ ชนที่ดําเนินชีวิตอย่างเร่งรี บ และเขาจะต้ องหาทางเพื่อที่เสียงของเขาจะเป็ นที่ได้ ยิน เขาจะต้ องก้ าวให้ ช้าลงและตังใจฟั
้ งข้ อความที่เขาจะต้ องนําออกไป
ความชัว่ ร้ ายในเวลานี ้เป็ นสัตว์ร้ายตัวสําคัญ และผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่มีใจเป็ นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เท่านันจึ
้ งจะสามารถเผชิญกับความชัว่ ร้ ายเหล่านี ้และเอาชนะมันได้
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ระดับการศึกษาเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี เมื่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลับของเราเทผู้จบการศึกษาออกมาปี แล้ วปี เล่า ผู้ที่จะเทศนาข้ อความแห่งพระเยซูคริ สต์ไม่สามารถดึงความสนใจของยุคที่มี
วัฒนธรรมได้ หากเขาไม่มีความรู้และไม่สามารถพูดได้ ดี ผู้เทศนาที่จะนําคนมาและรักษาเขาไว้ จะต้ องเป็ นผู้ที่จะไม่เพียงแต่อธิษฐานเท่านัน้ แต่จะต้ องฝึ กฝน ศึกษา ปรับปรุงเพื่อเป็ นสิ่งที่พระเจ้ าทรง
ประสงค์ให้ เขาเป็ น
ปั จจุบนั นี ้ วิทยาลัยพระคัมภีร์มีโอกาสฝึ กอบรมผู้เทศนา ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นโรงเรี ยนสําหรับผู้เทศนาเหนือสิ่งอื่นใด แม้ ว่าอาจก่อให้ เกิดประโยชน์ในทางอื่นๆ ด้ วย แต่จะต้ องฝึ กอบรมผู้เทศนา
เป็ นอย่างแรก มิฉะนัน้ จะถือว่าล้ มเหลวในการทําหนึ่งสิ่งที่สาํ คัญ ตังแต่
้ เริ่ มแรก วิทยาลัยพระคัมภีร์เป็ นเป้าของการวิพากษ์ วิจารณ์ของผู้รับใช้ บางครัง้ มีการติเตียนหลักสูตรของวิทยาลัย บางครัง้
อาจารย์ถกู ตําหนิอย่างรุ นแรง และบางครัง้ ไม่ได้ รับความเคารพเพราะนักศึกษามีสถานะตํ่ากว่าคนทัว่ ไป แต่ไม่วา่ การวิพากษ์ วิจารณ์จะเป็ นอย่างไร ปั ญหาคือไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริม
หรื อหานักศึกษาที่มีความรู้ มากขึ ้นเพื่อฝึ กอบรมเป็ นผู้รับใช้ วิทยาลัยพระคัมภีร์มีโอกาสในการฝึ กอบรมผู้เทศนาเป็ นอย่างมาก แต่ถ้าผู้ที่จบการศึกษาออกมาเป็ นผู้อํานายการทางการศึกษาที่ดี ครู ที่
ยอดเยี่ยม ผู้นําเพลงและคณะร้ องเพลงที่ดีเด่น แต่ไม่ประสบผลในการเป็ นผู้เทศนาพระวจนะของพระเจ้ า คริสตจักรทุกวันนี ้จะมีเพียงแค่ปโุ รหิตปรนนิบตั ิเท่านัน้
ก่ อ นอื่ น และที่ สํา คัญ ที่ สุด คริ สตจัก รของพระเจ้ า จะต้ อ งมี ผู้ เ ทศนา ที่ ร้ ู วิธี ก ารเทศนา ผู้ที่ เ ทศนาเป็ นครั ง้ แรกอาจบกพร่ อ งได้ ทุก เรื่ อ ง ยกเว้ น การไม่ส ามารถเทศนาได้ มี ผ้ ูที่ ไ ม่มีใ บ
ประกาศนียบัตรที่สามารถเทศนาได้ ดีกว่ามีผ้ ทู ี่มีใบประกาศนียบัตรสองหรื อสามใบแต่ไม่สามารถเทศนาได้ ประสบการณ์เป็ นสิ่งสําคัญและมีคณ
ุ ค่า แต่มีผ้ ทู ี่ไม่มีประสบการณ์ที่สามารถเทศนาความ
ไพบูลย์ของพระเยซูคริ สต์อนั หาที่สดุ ไม่ได้ ดีกว่าผู้ที่มีประสบกาณ์หลายปี ที่เสียความรักในการเป็ นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ าไป ผู้รับใช้ ทกุ คนจะต้ องผูกพันกันกว่าแต่ก่อนเพื่อให้ เกิดผู้เทศนาจาก
ครรภ์ของคริสตจักรและวิทยาลัยพระคัมภีร์ ผู้ซงึ่ สามารถและจะเทศนาด้ วยการเทศนาที่ร้อนรนและมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ตอนนี ้ เรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรับใช้ มนุษย์ทุกคนที่ได้ รับการทรงเรี ยกควรจะใช้ โอกาสนัน้ เสีย แต่ไม่ว่าจะเป็ นการทํางานในด้ านใด ไม่ว่าจะเป็ นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ หรื อ
้ าตนจะเป็ นผ้ ูเทศนาก่ อนสิ่งอื่นใด
มิชชันนารี ผู้รับใช้ จะต้ องตังใจว่
บางคนเข้ าใจว่าควรจะไปต่างประเทศเมื่อไม่สามารถเทศนาในประเทศของตนได้ อย่าให้ เป็ นเช่นนันเลย
้
ธรรมาสน์ในหรื อต่างประเทศก็เป็ นธรรมาสน์ของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเป็ น
ที่ซงึ่ ต้ องการการเทศนาที่พระเจ้ าทรงเจิมและส่งมาจากสวรรค์ การเป็ นผู้เทศนาที่อ่อนแอและไม่ก่อให้ เกิดผลเป็ นเรื่ องน่าเศร้ า ในการไปที่ธรรมาสน์ในวันอาทิตย์ตอนเย็น ใช้ เวลา 30 ถึง 40 นาทีของ
เวลาที่ประชุม โดยที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ทรงสถิตอยู่ด้วย เทศนาโดยไม่สมั ผัสใจของผู้ฟัง ไม่นําวิญญาณมาสูแ่ ผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่มนุษย์จะต้ องละอาย และเขาจะต้ องกลับใจใหม่ด้วยผ้ า
กระสอบและขีเ้ ถ้ า ไม่มีผ้ ใู ดมีสิทธิ์ ที่จะทําให้ ตนเองและธรรมาสน์เสื่อมเสียด้ วยการเทศนาที่ไม่ไปไหนและไม่เกิดประโยชน์ ไม่สําคัญว่าจะมีผ้ หู วังดีกล่าวคําวิจารณ์ ที่ดีอย่างไร การเทศนาโดยไม่
ก่อให้ เกิดผลและเสียเวลาที่มีคา่ ซึง่ มีไว้ เพื่อข้ อความที่จะสัมผัสวิญญาณที่มาจากสวรรค์นนเป็
ั ้ นการเสื่อมเสีย
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น่าสงสัยว่า ผู้รับใช้ ที่ไม่สามารถเริ่ มเทศนาตามจุดประสงค์และก่อให้ เกิดผลได้ รับการทรงเรี ยกจริ งหรื อไม่ ผู้ที่ไม่มีระเบียบทางความคิดอย่างเพียงพอที่จะกล่าวคําเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลที่
ธรรมาสน์ได้ ไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดผลเสียต่อตนเองเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้ การรับใช้ ของพี่น้องมีปัญหาอีกด้ วย ความล้ มเหลวของชายคนนี ้ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับตัวเขาเพียงคนเดียว แต่ยงั เป็ นผลเสียกับผู้
เทศนาในทุกที่อีกด้ วย ผู้เทศนาจะต้ องตังเป
้ ้ าที่จะเทศนาอย่างดีที่สดุ ทุกครัง้ ที่ก้าวไปที่ธรรมาสน์ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ฟังเขา เขาจะต้ องเต็มใจที่จะทําอย่างดีที่สดุ
ส่วนใหญ่ มนุษย์ตดั สินคริสตจักรจากการเทศนาที่เขาได้ ยิน ถ้ าผู้เทศนากล่าวคําเทศนาที่ไม่มีชีวิต ไม่น่าสนใจ คนทังหลายจะถื
้
อว่าคริ สตจักรไม่มีชีวิต ถ้ าคําเทศนากระจัดกระจายไปทัว่ พระ
คัมภีร์โดยมีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อเป็ นเหตุเป็ นผลกันเพียงเล็กน้ อย ไม่สําคัญว่าคําเทศนาเหล่านันจะมี
้
ชีวิตชีวาเพียงใด ก็จะถือว่าคริ สตจักรไม่มนั่ คง ผู้เทศนาไม่เคยทราบว่าตนก่อให้ เกิดความเสียหาย
เพียงใดเมื่อกล่าวคําเทศนาที่อ่อนแอและไร้ ค่า มีคํากล่าวว่า ไม่ใช่ว่าจะมีเศรษฐี แพทย์หรื อนักอักษรศาสตร์ อยู่ในทุกคริ สตจักร แต่ภายในที่ประชุมของคริ สตจักร จะมีเด็กชายคนหนึ่งอยู่ และเพื่อ
ประโยชน์ของเด็กนัน้ (ถ้ าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้เทศนาเองแล้ ว) ผู้เทศนาจะต้ องเทศนาให้ ดี มีผ้ ทู ี่หลงไปจากคริ สตจักรนับพันๆ คน เพราะในวัยเด็ก เขาต้ องนัง่ ฟั งคําเทศนาที่ไม่จริ งจังและไร้ ค่า
้ ว ผู้เทศนาคนอื่นๆ จะมาเปลี่ยนแปลงได้ ยาก ผู้เทศนาไม่มีทางรู้ว่า ธรรมิกชนในอนาคตของพระเจ้ าคนใดที่นงั่
สัปดาห์แล้ วสัปดาห์เล่า ความทรงจําของเด็กนันฝั
้ งลึก และเมื่อมีความทรงจําเช่นนันแล้
อยูค่ ราบของเด็กผู้ชายในที่ประชุม ในหมู่ผ้ ทู ี่ฟัง อาจมีเด็กที่จะเปลี่ยนวิถีทางของโลกนี ้ด้ วยความเชื่อของเขาก็ได้ เหตุผลเพียงเท่านี ้ควรจะทําให้ ผ้ เู ทศนาทุกคนพยายามอย่างหนักเพื่อเทศนาอย่างสุด
ความสามารถ
ท่านจะเทศนาโดยก่อให้ เกิดผลได้ อย่างไร ประการแรก ท่านจะต้ องมีความเชื่อในวิธีการที่พระเจ้ าทรงเลือกก่อน ไม่มีผ้ ใู ดสามารถเทศนาได้ ดีโดยไม่เชื่อว่าการเทศนาสามารถก่อให้ เกิดผลได้
เขาจะต้ องเชื่อว่า นํ ้าพระทัยของพระเจ้ าคือการประกาศข่าวประเสริฐ และที่สําคัญต้ องเชื่อว่า การเทศนามีฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ มีหลายคนนําให้ งานในการรับใช้ สบั สนวุน่ วาย พวกเขาไม่สามารถได้ ยิ
เสียงของเจ้ านายที่บอกว่า “เจ้ าทังหลายจงออกไปทั
้
ว่ โลก ประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทกุ คน” ไปและประกาศ ทุกคนที่ได้ ยินคําสัง่ นี ้จะก้ าวออกไปอย่างมัน่ คงเพื่อประกาศพระวจนะของพระ
เจ้ าด้ วยความกล้ าหาญ แต่โลกนี ้เต็มไปด้ วยเสียงต่างๆ มากมายที่พยายามอย่างมากในการทําให้ ผ้ เู ทศนาหันไปจากงานหลักของเขาในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า ผีมารอยากให้ ผ้ รู ับใช้ ทํา
อย่างอื่นมากกว่าเทศนา และถ้ ามันไม่อาจหยุดผู้เทศนาไม่ให้ เทศนาได้ มันก็จะพยายามทําให้ เขาเทศนาอย่างไม่เต็มใจ ซาตานไม่กลัวอะไรมากไปกว่าฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้ าที่พระองค์
ทรงเจิม
อย่าฟั งโลกนี ้ อย่าให้ ความสนใจกับใจของท่านเองเมื่อใจครํ่ าครวญว่าคําเทศนาไม่ก่อให้ เกิดผลตามที่ทา่ นต้ องการ หลายครัง้ มีผ้ พู ดู ถึงคําเทศนากับผู้เทศนาเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น ธรรมิกช
เพียงไม่กี่คนจะใช้ เวลาขอบคุณผู้เทศนาสําหรับคําเทศนา แต่จงเทศนาต่ อไป ผลอาจไม่เห็นได้ ในทันที ไม่มีมนุษย์คนใดรู้ ว่าเขาประสบผลอะไรบ้ างเมื่อเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าและพยายาม
ช่วยเหลือใจและวิญญาณของมนุษย์ เป็ นสิง่ ที่เพียงพอแล้ วที่จะรู้วา่ ผู้ซงึ่ ทํางานด้ วยความจริ งจะไม่มีวนั ทํางานโดยไม่มีผลเกิดขึ ้น เพราะพระเจ้ าทรงเป็ นผู้มอบหมายหน้ าที่การเทศนาให้ พระองค์ตรัส
ว่า “คําของเราซึ่ งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาส่เู ราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานัน้ จํ าเริ ญขึ้นฉันนัน้ ” (อิ สยาห์ 55:11)
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บทที่เจ็ด
ฤทธิ์ อาํ นาจของการเทศนา
ในอดีต ไม่มีจงั หวะดนตรี เสียงร้ องของคณะร้ องเพลง มีแต่ฤทธิ์อํานาจของคําเทศนาที่จะสัมผัสใจของผู้ฟังและทําให้ มนุษย์คืนดีกบั พระเจ้ า
จงฟั งผ้ ูเทศนาในอดีต
ในปี 1741 จอร์ จ ไวท์ฟิลด์ ใช้ เวลาเกือบจะทังหมดในขณะเดิ
้
นทางจากลอนดอนไปสก๊ อตแลนด์เพื่ออธิษฐาน คําบรรยายของไวท์ฟิลด์เกี่ยวกับฤทธิ์เดชที่เปี่ ยมล้ นของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่
ตกลงบนเขาในเวลานันเป็
้ นเรื่ องที่ร้ ูจกั กันดีในหมู่ผ้ ทู ี่ได้ อ่านเรื่ องราวชีวิตของเขา ในเวลาเที่ยงวันเมื่อไวท์ฟิลด์ไปถึงเมืองแคมบัสลังก์ เขาเริ่ มต้ นเทศนาต่อฝูงชนขนาดใหญ่ที่ท่าเรื อในทันที ในเวลาหก
โมงเย็น เขาเทศนาอีกครัง้ และเทศนาครัง้ ที่สามในเวลาสามทุม่ จากนัน้ แมคโคลเลอ ผู้เทศนาอีกคนหนึง่ เทศนาเกี่ยวกับอุปมาเรื่ องหนึง่ จนถึงเวลาตีหนึ่ง ฝูงชนยังไม่ต้องการที่จะจากไป หลายคนรู้สกึ
้ ปดาห์เดียวกัน ไวท์ฟิลด์เทศนาแก่คนสองหมื่นคน เขากล่าวเกี่ยวกับครัง้ นี ้ว่า “ผู้คนนับพัน
ผิดและร้ องขอความเมตตาจากพระเจ้ า ดังที่ไวท์ฟิลด์บรรยายว่าเป็ น “สนามรบที่แท้ จริ ง” หลังจากนันในสั
ร้ องไห้ กนั ระงม บางคนประสานมือของตนอยูด่ ้ วย บางคนเกือบจะเป็ นลมไป และบางคนร้ องเรี ยกและครํ่ าครวญหาพระผู้ช่วยให้ รอดที่ถกู แทง”
ในปี 1801 ในรัฐเคนทักกีตอนบน ที่การประชุมที่เคน ริดจ์ วิลเลียม เบิร์กยืนอยู่บนขอนไม้ และเริ่ มอ่านจากหนังสือเพลง ถึงเวลาที่ร้องเพลงและอธิษฐานจบ คนหนึ่งหมื่นคนยืนอยู่ รอที่จะได้
ยินการเทศนาพระวจนะ วิลเลียม เบิร์กรายงานว่า
“ข้ าพเจ้ ากล่าวออกไปดังนี ้ ‘เพราะเราทุกคนต้ องยืนอยู่ต่อหน้ าบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์’ และก่อนที่ข้าพเจ้ าจะเทศนาจบ เสียงครํ่ าครวญของผู้ที่ทกุ ข์ยากและเสียงตะโกนแห่งชัยชนะก็กลบเสีย
ของข้ าพเจ้ า...”
ในการประชุมเดียวกัน เจมส์ ฟิ นลี่ย์บรรยายภาพเหตุการณ์ในวันหลังจากนันว่
้ า
“เสียงดังก้ องเหมือนนํ ้าตกไนแองการ่า คลื่นทะเลมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนว่าจะปั่ นป่ วนเพราะพายุ ข้ าพเจ้ านับผู้รับใช้ ได้ เจ็ดคน ทุกคนเทศนาอยูพ่ ร้ อมกัน บางคนเทศนาบนตอไม้ บางคนเทศนาบนร
ม้ า และคนหนึ่งยืนอยู่บนต้ นไม้ ซึ่งหล่นลงมาทับอีกต้ นหนึ่ง ในขณะที่มองดูภาพเหตุการณ์ เหล่านี ้ ข้ าพเจ้ ามีความรู้ สกึ ที่แปลกประหลาดเป็ นพิเศษอย่างไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน หัวใจของข้ าพเจ้ าเต้ น
้
าพเจ้ าก้ าวขึ ้น
อย่างไม่เป็ นจังหวะ เข่าของข้ าพเจ้ าสัน่ ริมฝี ปากของข้ าพเจ้ าสัน่ และข้ าพเจ้ ารู้สกึ เหมือนกับว่าจะล้ มลงบนพื ้นดิน อํานาจอัศจรรย์ที่แปลกดูเหมือนจะครอบคลุมใจของฝูงชนทังหมด...ข้
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ไปบนขอนไม้ จึงมองเห็นได้ ดีขึ ้น สิง่ ที่ปรากฏในใจของข้ าพเจ้ านันเป็
้ นสิง่ ที่ไม่อาจบรรยายได้ ข้ าพเจ้ าเห็นคนอย่ างน้ อยห้ าร้ อยคนล้ มลงไปพร้ อมกันในทันทีราวกับว่ามีชดุ ลูกกระสุนปื นยิงไปที่พวก
้
เขา และจากนัน้ มีเสียงกรี ดร้ องและเสียงตะโกนราวกับว่าสวรรค์ลงมาอยูใ่ นการประชุมนัน”
ในเดือนมิถุนายน 1800 พี่น้องแมคกีกําหนดการประชุมสี่วนั ในเมืองเรด ริ เวอร์ รัฐเคนทักกี แม้ ว่าจะไม่ใช่การประชุมที่แท้ จริ ง แต่ผ้ เู ทศนาหลายคนเข้ าร่ วมอยู่เป็ นเวลาสี่วนั ต่อไปนี ้เป็ น
รายงานเกี่ยวกับการประชุมที่ยาวนาน
“ในระหว่างการประชุมสองวันแรก ผู้ฟังร้ องไห้ หลายครัง้ แต่มีอารมณ์เกิดขึ ้นมากยิ่งกว่านันในการประชุ
้
มวันอาทิตย์ คําเทศนาของวิลเลียม ฮอดจ์ส ทําให้ ผ้ หู ญิงคนหนึ่งกรี ดร้ องออกมาในขณะที่อีก
้
่งกว่านัน้ ผู้รับใช้ สามคนออกจากโบสถ์ไป แต่พี่น้อง
หลายคนล้ มลงที่พื ้นร้ องว่า “เราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะได้ รอด” ในวันสุดท้ าย หลังจากการประชุมจบลง พระเจ้ าทรงสัมผัสใจของคนทังหลายมากยิ
แมคกียงั อยู่พร้ อมกับที่ประชุมซึ่งกําลังอยู่ในการภาวนา วิลเลียม แมคกี ‘รู้ สึกฤทธิ์ เดชที่มาบนเขาจนเขาลุกจากเก้ าอี ้และนั่งลงบนพื ้นของธรรมาสน์ ข้ าพเจ้ าคิดว่า เขาไม่ร้ ู ตวั ว่ากําลังทําอะไรอยู่’
จอห์นซึง่ ตัวสัน่ ในขณะที่เขาฟั ง ‘เสียงร้ องไห้ ทวั่ ไปในโบสถ์’ สามารถสํารวมตนเพื่อขอให้ คนทังหลายให้
้
กลับใจใหม่ ข้ าพเจ้ า...เตือนให้ พวกเขาอนุญาตให้ พระเจ้ าผู้มีทรงสามารถในทุกสิ่งสถิตอยู่ในใจ
ของเขาและยอมจํานนต่อพระองค์ และวิญญาณของเขาจะอยู่รอดได้ หลายคนเริ่ มร้ องเรี ยกพระเจ้ าออกมา ผู้หญิงที่อยู่ทางตะวันออกของโบสถ์ตะโกนออกมาเสียงดัง ข้ าพเจ้ าออกจากธรรมาสน์ไป
หาเธอ...หลายคนบอกข้ าพเจ้ าว่า “คุณรู้ จกั คนพวกนี ้ดี คณะเพรสไบทีเรี ยนมีระเบียบ เขาจะไม่ปล่อยให้ มีความสับสนนี ้ กลับไป แล้ วก็อยู่เงียบๆ ” ข้ าพเจ้ าหันจะกลับไปและเกือบจะล้ มลง ฤทธิ์เดช
้
และคน
ของพระเจ้ าทรงมีกําลังมากบนข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าหันไปอีกครัง้ และไม่เกรงกลัวมนุษย์อีกต่อไป ข้ าพเจ้ าเดินผ่านเข้ าโบสถ์ไป ตะโกนและกล่าวเตือนด้ วยความปี ติยินดีและพลังงานทังหมด
จํานวนมากล้ มลงที่พื ้นเพราะพระสิริของพระเจ้ า”
ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนัน้ สัปดาห์สดุ ท้ ายของเดือนกรกฎาคม มีการประชุมฟื น้ ฟูอีกครัง้ หนึ่ง คราวนี ้ที่การประชุมที่เมืองกาสเป้ จอห์น แมคกี ผู้เทศนาวันอาทิตย์เวลาเย็นเทศนาและ
้
ดความรู้สกึ ผิด ผู้รับใช้ ที่ดแู ลคริสตจักรหลายแห่งของคณะเมโธดิสต์อีกคนหนึง่ เจมส์ แมคกรี ดี ้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี ้ไว้ วา่
ทําให้ คนทังหลายเกิ
“เมื่อใกล้ จะจบการเทศนา ‘เสียงร้ องของผู้ทกุ ข์ยาก’ ดังขึ ้นจนเกือบทําให้ ไม่ได้ ยินเสียงของเขา ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากกลับบ้ านของตน ความหิวและความง่วงดูเหมือนจะไม่สง่ ผลกระทบต่อใครเลย
เขาใส่ใจในเรื่ องสิ่งนิรันดร์ เป็ นอย่างมาก ฝูงชนทุกส่วนได้ รับการกระตุ้นและรู้สกึ ผิด...คริ สเตียนที่มกั ไม่แสดงความรู้สกึ หลายคนซึง่ เป็ นสมาชิกมาเป็ นเวลาหลายปี นอนหมดแรงบนพื ้นดิน ร้ องออกมา
เช่นนี ้ ‘ข้ าพเจ้ าได้ เป็ นคริสเตียนที่ไม่แสดงความรู้ สกึ เป็ นสมาชิกมาเป็ นเวลาหลายปี ...โอ ข้ าพเจ้ าเห็นว่าศาสนาเป็ นสิ่งฉลาด...ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ความเจ็บปวดแห่งดินแดนคนตายในวิญญาณและร่างกาย
ของข้ าพเจ้ า โอ เมื่อสองสามวันก่อน ข้ าพเจ้ าเกลียดชังผู้อื่น ผู้ที่จะกระทําเหมือนกับที่ข้าพเจ้ าทําอยูใ่ นเวลานี ้ แต่ข้าพเจ้ าไม่สามารถทนได้ ‘…เด็กเล็กๆ ชายหนุ่มและหญิงสาว และคนชรา ทุกคนไม่ว่า
จะผิวขาวหรื อผิวดําอยูใ่ นฝูงชน...ร้ องขอความเมตตาด้ วยความทุกข์โศกเป็ นที่สดุ ”
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เจมส์ กวินผู้รับใช้ ที่ดแู ลคริสตจักรหลายแห่งของคณะเมโธดิสต์ รายงานเป็ นการส่วนตัวเกี่ยวกับการประชุมครัง้ ที่สามในรัฐอิลลินอยที่จดั ขึ ้นในเมืองโกเชน ในปี 1804 ว่า
“ในวันศุกร์ และวันเสาร์ พระวจนะที่เทศนาดูเหมือนจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้ อย เมฆที่น่ากลัวดูเหมือนจะอยู่กบั เรา เมื่อผ่านเต็นท์ของผู้เทศนา ข้ าพเจ้ าเห็นอาจารย์แมคเคนดรี อยู่เพียงลําพัง กําลัง
ร้ องไห้ อยู่ ข้ าพเจ้ าก้ าวเข้ าไปข้ างในและเขาพูดกับข้ าพเจ้ าว่า ‘อาจารย์ครับ เราได้ เทศนาเพื่อตัวเราเอง และไม่ใช่เพื่อพระเจ้ า ไปครับอาจารย์และเทศนาการที่พระคริ สต์ถกู ตรึงไว้ ที่ไม้ กางเขนให้ คน
ทังหลายฟั
้
ง’ ใจของข้ าพเจ้ าได้ รับการสัมผัส เราคุกเข่าลง และแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้ า เวลานันประมาณดวงอาทิ
้
ตย์ตก ข้ าพเจ้ าเทศนาในแสงเทียน ข้ อความของข้ าพเจ้ าคือ “ดูเถิด มนุษย์”
ฝนเริ่ มตกไม่นานหลังจากข้ าพเจ้ าเริ่ มเทศนา และผู้ฟังอยู่ใต้ ที่กําบัง ข้ าพเจ้ าไม่ได้ หยุดแม้ ว่าจะโดนฝนก็ตาม ใจของข้ าพเจ้ ามีไฟร้ อนรนและลิ ้นของข้ าพเจ้ าเริ่ มกล่าวสิ่งที่ต่างจากปกติ เป็ นเวลาสอง
สามนาที ไม่มีอะไรเกิดขึ ้นนอกจากเสียงสะอื ้นและเสียงโหยหา...สักพักหนึ่ง ดูเหมือนว่าที่ประชุมจะถูกปะทะด้ วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ า หลายคนล้ มลงเหมือนอยู่ในการต่อสู้ และในตอนนี ้ ได้ ลกุ ขึ ้นมา
เพื่อเป็ นพยานเกี่ยวกับเมตตาที่ทรงให้ อภัย และให้ กําลังใจผู้อื่นในการแสวงหาพระเจ้ า เราทํางานต่อไปทังคื
้ น”
ในระหว่างปี เดียวกันนี ้ เจมส์ กวินผู้รับใช้ ที่ดูแลคริ สตจักรหลายแห่งของคณะเมโธดิสต์นําการประชุมที่เมืองทรี สปริ งส์ รัฐอิลินอย คนเมาหลายคนสร้ างความรํ าคาญอยู่จนกระทั่งมี
เหตุการณ์ ที่น่าสังเกตเกิดขึ ้น ตอนนันเป็
้ นการประชุมในเวลาบ่ายสามโมง ในขณะที่เจมส์ กวินเทศนาเสร็ จเรี ยบร้ อย และเริ่ มร้ องเพลงสุดดี คนเมาคนหนึ่งเกิดความรู้ สึกผิด จึงวิ่งไปที่กวิน โดยบท
สนทนามีดงั ต่อไปนี ้
“ ‘คุณเป็ นคนที่เก็บสมุดรายชื่อหรื อเปล่า’ ผมถามเขาว่า ‘สมุดรายชื่ออะไรครับ’ เขาตอบมาว่า ‘สมุดรายชื่อนันไงที
้ ่คนเขาเขียนชื่อของตัวเองไว้ เวลาที่จะไปสวรรค์‘ ข้ าพเจ้ าคิดว่าเขาหมายถึงรายชื่อ
สมาชิก และให้ เขาไปหาอาจารย์วอล์กเกอร์ เมื่อหันไปหาอาจารย์วอล์กเกอร์ เขากล่าวว่า ‘เขียนชื่อผมลงไปหน่อยสิครับ‘ และจากนันล้
้ มลงบนพื ้น คนอื่นๆ เริ่ มวิ่งและล้ มลง บางคนหนีไป เราช่วยพา
คนที่ล้มลงไปอยูใ่ นที่หนึง่ กว่าจะเสร็จก็เมื่อดวงอาทิตย์ตก...เมื่อมองดูรอบๆ และฟั งเสียงสะอึกสะอื ้น ครํ่ าครวญและร้ องไห้ ของผู้สํานึกผิด ทําให้ ข้าพเจ้ าระลึกถึงสนามรบหลังจากการต่อสู้ครัง้ ใหญ่ ม
การต่อสู้เกิดขึ ้นทังคื
้ น ชัยชนะอยูข่ ้ างของพระเจ้ า หลายคนได้ หนั มาเชื่อ และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ ้น เช้ าวันถัดมา เสียงโห่ร้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยูใ่ นที่ประชุม”
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 1839 วิลเลียม เบิร์นสยืนอยูท่ ี่ธรรมาสน์ในสก๊ อตแลนด์และเทศนาเกี่ยวกับเรื่ อง “ท่านมีที่กําบังจากพายุแห่งความกริ ว้ โกรธของพระเจ้ าหรื อไม่” เขากล่าวถึงเหตุการณ์
้ วา่
ที่เกิดขึ ้นหลังจากการเทศนานันไว้
“พระเจ้ าทรงสัมผัสใจของข้ าพเจ้ าอย่างประหลาด จึงได้ วิงวอนชาวโลกให้ เขาแสวงหาพระเมตตาของพระเจ้ า ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้ ามีความแข็งแกร่ งจนนําคนทังหลายเคลื
้
่อนไหวไป
กับพระวิญญาณ เหมือนเช่น ‘พายุกล้ า’ แห่งเพ็นเทคอสต์ บางคนตะโกนออกมาอย่างครํ่ าครวญ คนอื่นๆ ซึง่ บางคนเป็ นชายที่แข็งแรง ล้ มลงที่พื ้น ราวกับว่าตายแล้ ว ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวถึงสดุดี เสีย
ของเราผสมกันกับเสียงครวญครางของนักโทษจํานวนมากมายที่เรี ยกร้ องหาการปลดปล่อย”
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นัน่ เป็ นฤทธิ์เดชของการเทศนาพระวจนะอันบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ า ไม่มีสงิ่ ใดมาแทนฤทธิ์เดชของคําเทศนาที่ได้ รับการเจิมได้ กระนัน้ ก็มีการเทศนาที่ไร้ คา่ อยูท่ วั่ ไปในทุกวันอาทิตย์
การฟื น้ ฟูไม่ใช่ของประทานเปล่าๆ จากพระเจ้ า ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพราะการตีกลองอย่างแรง หรื อจังหวะทุ้มที่ทรงอํานาจของออร์ แกนหรื อกีตาร์ การฟื น้ ฟูเป็ นผลจากการตอบสนองต่อพระวจนะที่
ได้ รับการเจิมซึง่ ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ าได้ เทศนา
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บทที่แปด
ไม่ มีวธิ ีลับในการเตรียมตัวเทศนา
ไม่มีวิธีการลึกลับที่จะทําให้ คําเทศนามีอํานาจ ผู้ที่สามารถเตรี ยมคําเทศนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ จะต้ องทํางาน ผู้เทศนาที่จะกล่าวคําเทศนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ จะต้ องเต็มใจที่จะศึกษา
อย่ ูเสมอ
การคิดและการทํางานเป็ นพักๆ โดยมีผ้ มู าเยี่ยมและโทรศัพท์ขดั จังหวะไม่ใช่การคิดประเภทที่ก่อขึ ้นในใจของผู้เทศนา คําเทศนาไม่อาจจัดเตรี ยมขึ ้นโดยมีการขัดจังหวะเป็ นพักๆ ได้ ทุกวัน ผู้
เทศนาจะต้ องอยู่เพียงลําพังกับความคิดของเขา ซึ่งเป็ นสิ่งที่สามารถทําได้ และจะต้ องทําเมื่อบุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะเป็ นผู้เทศนาแทนที่จะเป็ นผู้บริ หาร นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยมีเสมียน
และเลขานุการเป็ นเครื่ องกําบังเพื่อเขาจะได้ ทํางานของตน ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าจะต้ องไม่ยอมต่อความคิดแปลกๆ ของผู้ที่กวนเวลาของตนมาก แม้ ว่าผู้เทศนาที่ก่อให้ เกิดผลจะต้ องทํางาน และทํางาน
อย่างสมํ่าเสมอ แต่ก่อนอื่นเขาจะต้ องอธิษฐานก่อนที่จะทํางาน วิญญาณของมนุษย์ จะต้ องเป็ นหนึ่งกับพระวิญญาณของพระเจ้ า ผู้ที่จะเทศนาจะต้ องอธิษฐาน การอธิษฐานเป็ นสิ่งที่ต้องใช้ กําลัง
ไม่เป็ นการง่ายเสมอไปที่จะตังใจคิ
้ ดถึงพระองค์ผ้ ทู ี่เรามองไม่เห็น แต่วิธีเดียวที่จะทําให้ มีอํานาจในการเทศนาและเตรี ยมคําเทศนาได้ ก็คือ ด้ วยอํานาจการอธิษฐาน
อัครสาวกไม่ได้ เข้ าใจผิดเมื่อเขาให้ การอธิษฐานก่ อนการเทศนา พวกเขาถูกส่งออกไปเพื่อเทศนาข่าวประเสริ ฐ แต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเทศนาได้ จนกว่าจะอธิษฐาน พวกเขาตัดสินที่จะ
“ขะมักเขม้ นอธิษฐาน และรับใช้ พระเจ้ าในพันธกิจแห่ งพระวจนะเสมอไป” (กิจการ 6:4) การตัดสินใจที่แน่วแน่ของพวกเขาควรที่จะเป็ นสิ่งสําคัญในการศึกษาของผู้รับใช้ ทกุ คน การดลใจอาจอยู่
ในสถานที่อธิษฐาน แต่รากของคําเทศนาจะต้ องอยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้ า การดลใจอาจจะอยู่ในนิมิตหรื อความฝั น แต่จะต้ องนําไปกลับไปที่พระคัมภีร์ จงศึกษาพระคัมภีร์อย่างระมัดระวัง ผู้รับใช้
ที่เพียบพร้ อมจะต้ องรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะพูดดีกว่านันพั
้ นเท่า ผู้เทศนาส่งผลกระทบต่อที่ประชุมของตนไม่เพียงแต่ด้วยสิ่งที่เขาพูดเท่านัน้ แต่ด้วยสิ่งที่เขารู้ และไม่ได้ พดู คําเทศนาเป็ นเพียงการจิบที่
นํ ้าพุ และมีรสชาติดีขึ ้นเมื่อทุกคนที่ได้ ยินรู้วา่ นํ ้านันมาจากบ่
้
อนํ ้าลึกที่จะไม่แห้ งเหือดไป
ในการที่จะเทศนาได้ ดี ผู้เทศนาจะต้ องมีอํานาจสํารอง และอํานาจนี ้มาจากการที่เขาใส่ใจในทรัพย์สมบัติที่เขาไม่จําเป็ นต้ องใช้ ถ้ าคนหนึ่งแทบจะไม่สามารถขูดเอาความคิดในเรื่ องหนึ่ง
ออกมาเพื่อเตรี ยมคําเทศนาได้ คําเทศนาทุกคําก็เผาผลาญคลังของเขาไปและทําให้ เขายากจนลง แต่ถ้าเขาขุดลึกลงไปในหัวข้ อเทศนาของเขาอยู่เสมอ และศึกษาอย่างละเอียด คําเทศนาทุกคําจะ
ทําให้ เขารํ่ ารวยขึ ้น การเตรี ยมคําเทศนาเป็ นการผลิตที่ก่อให้ เกิดผล ข้ อพระคัมภีร์กล่าวไว้ อย่างถูกต้ องว่า “บางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมัง่ คัง่ …” (สุภาษิต 11:24)
คําเทศนาอาจจะง่ายและเกิดผลโดยตรงต่อผู้ควรจะได้ ยินคําเทศนานัน้ น่าประหลาดใจที่จะพบว่าจะต้ องใช้ แรงงานอย่างมากในการทําให้ ความคิดในคําเทศนาง่ายเพื่อที่ผ้ ฟู ั งทุกคนจะ
เข้ าใจได้
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ผู้เทศนาทุกคนควรจะเขียนความคิดในคําเทศนาออกมาให้ บ่อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ การเขียนจะทําให้ มนุษย์นนแม่
ั ้ นยํา เมื่อเขียนซํ ้าไปซํ ้ามาเพื่อให้ คาเทศนามี
ํ
ความเหมาะสม จะทาให้ํ ผ้ พู
แม่นยําและมีกําลัง หลายคนเห็นว่าการเขียนเป็ นงานหนักที่น่าเบื่อ แม้ ว่าจะเป็ นการหนัก แต่ผ้ เู ทศนาทุกคนไม่ควรจะหลีกเลี่ยง ในการเขียนคําเทศนาครัง้ หนึ่ง สําหรับบางคนเป็ นความทรมานที่
เกือบจะทนไม่ได้ และในการเขียนถึงสามครัง้ หรื อแม้ แต่สี่ครัง้ เหมือนเช่นผู้เทศนาที่ยิ่งใหญ่หลายคนได้ ทํา สําหรับผู้เทศนาทัว่ ไปแล้ ว เป็ นสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ เลย แต่บ่อยครัง้ เหตุผลนี ้เอง ที่ผ้ เู ทศนาซึ่ง
อธิษฐานเป็ นอย่างดีก้าวไปสูธ่ รรมาสน์ด้วยการเจิมที่สญ
ั ญามากกว่าที่เขาจะสามารถทําได้ บางครัง้ ผู้เทศนากล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าได้ ยินจากพระเจ้ า” แต่คําเทศนาของเขากลับไม่มีอํานาจ การได้ ยินจาก
พระเจ้ าไม่เหมือนกับการนําคําเทศนาที่มีชีวิตชีวาตามสิง่ ที่ได้ ทรงสําแดงออก
พี่น้องเอ๋ย จงเขียนคําเทศนาออกมา ผู้เทศนาทุกคนจะเทศนาได้ ดีเมื่อทําให้ ถงั ขยะของตนเต็มครัง้ แล้ วครัง้ เล่าก่อนที่จะพยายามทําให้ สมาชิกเต็ม การทําให้ คําเทศนาสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่
ทําให้ มีพระวิญญาณของพระเจ้ าในที่ประชุม ท่านอาจใช้ เวลานานในการสร้ างระเบียบวินยั ให้ ตนเอง แต่ทา่ นไม่อาจใช้ เวลามากเกินไปเพื่อทําให้ คําเทศนาสมบูรณ์แบบเพราะจะทําให้ คําเทศนาเสียไป
้ างดีเลิศจริ ง” เมื่อจริ งๆ แล้ ว เป็ นเพียงสุนทรพจน์ที่สวยหรูหรื อ
ได้ ผู้เทศนาทุกคนไม่ควรคิดที่จะ “เทศนาเพื่อที่จะเทศนาได้ เก่ง” ซึง่ มีผลเพียงแต่จะประสบธรรมิกชนเพื่อที่เขาจะพูดว่า “คําเทศนานันช่
อย่างดีก็เป็ นแค่ร้อยแก้ วที่ดี
หลักการในการเทศนาเหมือนกับหลักการในการทํานา คือจะต้ องทํางานกับดิน ผู้เทศนาเป็ นชาวนาทางฝ่ ายวิญญาณ ใจของเขาเป็ นไร่นาของเขา แต่ไม่เหมือนชาวนาตรงที่เขาจะต้ องเก็บ
เกี่ยวหลายครัง้ ต่อสัปดาห์ หากดินในใจของเขาไม่ได้ รับปุ๋ยอย่างมากและรับการดูแลรักษาอย่างไม่หยุดหย่อน ดินจะตื ้นขึ ้นและผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจะยืนอยู่ที่ธรรมาสน์ ผู้รับใช้ หลายคนเมื่ออายุห้าสิบปี
้ ่สร้ างคําเทศนา และสิ่งที่มนุษย์ต้องทําคือดูแลรักษาดินอย่างไม่เหน็ด
ไม่ได้ เป็ นผู้เทศนาที่ดีเหมือนเช่นอายุสามสิบเพราะไม่สามารถดูแลรักษาดินได้ ในความหมายที่สําคัญที่สดุ คือพระเจ้ าเท่านันที
เหนื่อย ผู้ที่จะรักษาใจและวิญญาณของตนให้ มีผลและอุดมสมบูรณ์อยูต่ ลอดจะมีคําเทศนาอยูเ่ สมอ
คําเทศนาที่ดีที่สดุ ไม่ใช่สนุ ทรพจน์ที่ดีหรื อการโต้ เถียงที่พากเพียร แต่เป็ นเพียงคําพยานที่เรี ยบง่ายของสิ่งทางฝ่ ายวิญญาณและนิรันดร์ โดยพยานซึ่งมีชีวิตอยู่หลังไม้ กางเขนของพระเยซู
คริ สต์ สิง่ จําเป็ นอย่างหนึง่ คือต้ องทําให้ ต้นไม้ ดี ชีวติ ของมนุษย์ เป็ นสิ่งที่สาํ คัญที่สุดในคําเทศนา และทุกสิง่ ขึ ้นอยูก่ บั มนุษย์คนนี ้ อํานาจของธรรมาสน์ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การเรี ยนรู้ของมนุษย์ หรื อการ
เป็ นผ้ ูชาํ นาญในเทคนิคการแสดงออก แต่ขึ ้นอยู่กบั ชีวิตส่วนตัวของเขาในพระเยซูคริ สต์ ผู้เทศนาควรจะใช้ ชีวิตอยู่ใกล้ กบั พระเจ้ าจนเมื่อเขาเทศนา สถานที่ที่เขายืนอยู่จะเต็มไปด้ วยสง่าราศีและ
อํานาจของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่
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บทที่เก้ า
ผ้ ูเทศนาและการฟื ้ นฟู
ประโยชน์ของการเทศนาฟื น้ ฟูไม่ใช่ความรํ่ ารวย ความตื่นเต้ นหรื อความมีชื่อเสียง แต่เป็ นความสําเร็จของสิง่ ที่เป็ นการเรี ยกโดยพระสุรเสียงของพระเจ้ า
มนุษย์สามารถเรี ยนรู้เกี่ยวกับการฟื น้ ฟูได้ จากที่ใด แน่นอนว่าไม่ใช่จากผู้ที่ทําให้ ฝงู ชนพอใจ ผู้นบั จํานวนคน หรื อผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่มีคารมดีในสิ่งที่เรี ยกว่าการฟื น้ ฟูสมัยใหม่ เป็ นสิ่งไร้ ค่าที่
จะฟั งผู้ที่มีวิธีการแต่ไม่มีผลลัพธ์ ที่ได้ รับการพิสจู น์ คงทนอยู่ หรื อผู้ที่มีสญ
ั ญาสําหรับวันพรุ่ งนี ้แต่ไม่สามารถทําให้ เกิดผลลัพธ์ ได้ ในวันนี ้ แต่เราสามารถเรี ยนรู้ ได้ จากพระวจนะของพระเจ้ าที่ซึ่งได้
้
นสถานที่อนั น่าอัศจรรย์ก็ตาม การฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ไม่ใช่ที่
บันทึกเกี่ยวกับการฟื ้ นฟที
้ ้ การฟื น้ ฟูดงั กล่าวไม่ใช่โดยเอลียาห์บนยอดภูเขาคารเมล แม้ ว่าภูเขานันจะเป็
ู ่ ย่ ิงใหญ่ ท่ ีสุดเอาไว้ ทังนี
เยรูซาเล็มในวันแห่งการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ในวันเพ็นเทคอสต์ แม้ ว่าจะเป็ นการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่วนั หนึ่งก็ตาม แต่การฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ อยู่ในสถานที่ที่มนุษย์ไม่น่าจะมองหามากที่สดุ และอยู่ในท่ามกลาง
ประชาชาติที่โหดร้ ายที่สดุ ที่มีอยู่บนโลกนี ้ นัน่ คือเมืองนีนะเวห์ อันเป็ นเมืองแห่ งความชั่ว เมืองที่มีคนนับล้ าน ชัว่ ร้ ายเกินที่จะเปรี ยบได้ ท่านอาจอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ และอ่านเกี่ยวกับบันทึก
การปฏิรูปและฟื น้ ฟูทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ที่เคยบันทึกมา และท่านจะพบว่าไม่มีสงิ่ ใดเปรี ยบเทียบได้ กบั สิง่ ที่เกิดขึ ้นในนีนะเวห์ภายใต้ การรับใช้ ของโยนาห์ ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ า
้ ยงั ไม่ร้ ู ว่าจะมีการประชุม ดังนัน้ จึงมีเศษเสี ้ยว
การประชุมฟื น้ ฟูที่ประกาศออกไปในปั จจุบนั นี ้ใช้ เทคนิคการโฆษณาที่ทนั สมัยมากที่สดุ แต่เก้ าสิบเปอร์ เซ็นต์ของเมืองที่จะจัดการประชุมนันก็
เพียงเล็กน้ อยซึ่งเล็กเกินกว่าที่จะจัดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ได้ เป็ นผู้ที่ได้ เข้ ามาเชื่อและไม่หนั หลังกลับ นอกจากนี ้ ยังมีนกั ดนตรี ที่เก่งที่สดุ การเยี่ยมเยียนตามบ้ าน การประชุมบนถนน และการแจกแผ่นพับ
โฆษณา ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่เชื่อนับร้ อยๆ คนที่จะมาในการประชุมและให้ ความช่วยเหลือทางฝ่ ายวิญญาณ
ตอนนี ้ มาดูการประชุมที่โยนาห์จดั ขึ ้น เขาไม่ร้ ูจกั สักใครคนหนึง่ ในเมืองนัน้ เขาไม่มีนกั ร้ องหรื อผู้ช่วยใดๆ เขาไม่มีห้องประชุมหรื อห้ องโถงในโบสถ์ แต่เทศนาตามถนนอย่างแท้ จริง
้ ่อ
เมืองมีขนาดใหญ่มากจนต้ องใช้ เวลาเดินข้ ามเมืองหรื อเดินรอบเมืองเป็ นเวลาสามวัน และเมืองมีความผิดบาปมากและชั่วร้ ายพอๆ กับขนาดของมัน แต่โยนาห์เดินทางไปเมืองนันเพื
เทศนา และก่อนที่เขาจะเดินทางไปบนถนนเส้ นต่างๆ ได้ ครบหนึ่งวัน การฟื น้ ฟูที่น่าอัศจรรย์ที่สดุ ของสมัยโบราณและสมัยใหม่ก็เกิดขึ ้น การรับใช้ ของโยนาห์ก่อให้ เกิดผลมากกว่ าคนอื่น ในการ
เทศนาเพียงหนึ่งวัน เขาทําให้ เมืองใหญ่ได้ มาเชื่อพระเจ้ า เขามีเนื ้อความเพียงเนื ้อความเดียวและเป็ นคําเทศนาเดียว แต่คนเกือบหนึ่งล้ านคนมาที่แท่นบูชา พระคัมภีร์กล่าวว่า “ฝ่ ายประชาชนนครนี
้ ยงั ถึง “ชนชัน้
นะเวห์ได้ เชื่อฟั งพระเจ้ า” และว่า “พระเจ้ าทอดพระเนตรการกระทําของเขาแล้ วว่า เขากลับไม่ ประพฤติช่ ัวต่อไป” การเทศนาของโยนาห์ไม่เพียงแต่เข้ าถึง “คนจํานวนมาก” เท่านันแต่
ทังหลาย”
้
อีกด้ วย การฟื น้ ฟูเกิดขึ ้นเหมือนกระแสนํ ้าไหลอย่างแรงลงถนน ไม่เพียงแต่เข้ าเป็ นถึงเรื อนเล็กของคนธรรมดาทัว่ ไปเท่านั ้น แต่ยงั ไปถึงราชวังของกษัตริย์ ทุกคนถ่อมตนเองลง สวมผ้
กระสอบและอดอาหารต่อพระพักตร์ พระเจ้ า ความลับของฤทธิ์อํานาจของพระเจ้ าในการฟื น้ ฟูที่ยิ่งใหญ่นี ้คืออะไร แน่นอนว่าพระเจ้ าทรงอยู่เบื ้องหลังทังหมด
้
พระองค์เท่านันสามารถถ่
้
อมเมืองที่ยโส
้ แต่เครื่ องใช้ ละ่ เครื่ องใช้ ที่เป็ นมนุษย์เป็ นอย่างไรจึงทําให้ พระเจ้ าสามารถใช้ เขาเพื่อสัมผัสใจของผู้คนที่ชวั่ ร้ ายได้ ความลับของอํานาจของโยนาห์คืออะไร
และเต็มไปด้ วยความบาปนันได้
โยนาห์เป็ นผู้เผยพระวจนะ แต่เป็ นผู้เผยพระวจนะที่ถ่อมใจลงอย่ างแท้ จริง เขาได้ เข้ าใจเกี่ยวกับความไร้ ประโยชน์และไร้ ค่าของตนเมื่อพยายามหนีจากพระเจ้ าและในเวลาที่เขาอยู่ในท้ อง
ของปลา พระคัมภีร์และประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ยนั ว่า พระเจ้ าทรงใช้ มนุษย์ ท่ รี ้ ู สกึ ว่ าตนเองไม่ มีค่าอะไรอย่ างมีฤทธิ์ อาํ นาจมากที่สุด
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สาเหตุของความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวของมนุษย์คือสิ่งนี ้เอง เพราะพระเจ้ าตรัสไว้ อย่างชัดเจนว่า “พระสิริของเรา เรามิได้ ให้ แก่ผ้ อู ื่น” ผู้ที่จะประสบความสําเร็จนันไม่
้ ใช่ผ้ ทู ี่ร้องเสียงดัง
ออกมาว่า “เราไม่มีประโยชน์อะไรเลย” แต่เป็ นผู้ที่ใช้ ชีวิตไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อพระเจ้ า “ขอให้ พระสิริจงมีแด่พระเจ้ า”
ด้ วยประสบการณ์ของเขาเอง โยนาห์ได้ รับความเชื่อ เขาได้ เรี ยนรู้วา่ ไม่วา่ มนุษย์จะอยูใ่ นสถานการณ์เช่นไร พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะช่วยได้ ทะเลอยูใ่ นอํานาจของพระ
หัตถ์ของพระองค์ พระเนตรของพระองค์ไม่เคยมัว หรื อจะมีสิ่งใดหนีรอดไปจากสายพระเนตรของพระองค์ได้ โยนาห์พบว่าแม้ แต่ท้องเรื อก็ไม่อาจเป็ นสถานที่หลบซ่อนได้ เพราะพระเจ้ าทรงอยู่ที่นนั่
สิง่ มีชีวิตในทะเลลึกมาตามพระองค์ตรัสสัง่ ทังความลึ
้
กของทะเลและท้ องของปลาวาฬอยูภ่ ายในสายพระเนตรและฤทธิ์อํานาจของพระหัตถ์ของพระองค์ มนุษย์จะต้ องมีความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระ
เจ้ ามากขึ ้น เพราะไม่มีเมืองหรื อประเทศใดจะอยูใ่ นความบาปมากเกินกว่าที่จะมีการฟื น้ ฟูได้
โยนาห์ได้ รอดอย่างน่าอัศจรรย์จากความเลวร้ ายแห่งแดนคนตายในท้ องของปลาวาฬ และแม้ วา่ จะทําการละเมิด เขาจะต้ องรักผู้ที่ช่วยเขาให้ รอด
โยนาห์อธิษฐานเป็ นอย่างมาก การอธิษฐานวิงวอนเป็ นเวลาสามวันในท้ องของปลาทําให้ ผ้ ชู ายคนนี ้เปลี่ยนไป เขาไม่ได้ อธิษฐานนานและดังเท่านัน้ แต่ยงั อธิษฐานจนสัมผัสพระเจ้ าและพระ
เจ้ าทรงปล่อยเขาให้ เป็ นอิสระ ใครจะไม่กระตือรื อร้ นสนใจเมื่อผู้เทศนามาที่ธรรมาสน์หลังจากที่เขาอธิษฐาน นีนะเวห์สนั่ ไหวภายใต้ อํานาจของคนเช่นนัน้
วิธีก่อให้ เกิดการฟื น้ ฟูคืออะไร คือการเทศนา เทศนาอย่างมีฤทธิ์เดช เทศนาโดยก่อให้ เกิดผล เทศนาพระวจนะ แต่จงเทศนาในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ า ผู้ซึ่งถ่อมใจลง ไม่คิดถึง
ตนเอง มีความเชื่อและอธิษฐาน
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ผ้ ูเทศนาและคําสั่งสอน
เมื่อศึกษาเกี่ยวกับผู้เทศนาและการเทศนา จะต้ องกล่าวถึงคําสัง่ สอนด้ วย การเทศนาที่ไม่มีคําสัง่ สอนเป็ นเหมือนแมงกะพรุนที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เพราะคําสัง่ สอนเป็ นกระดกสั
ู นหลังของ
ความเชื่อและอํานาจของคําเทศนา แม้ จะเป็ นเรื่ องเศร้ าแต่ก็เป็ นความจริ งว่า มีการเทศนาคําสัง่ สอนอย่างร้ อนรนและบ่อยครัง้ น้ อยลงในช่วงยี่สิบปี ที่ผ่านมา เหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งคือ ที่ประชุม
หลายแห่งคิดว่าการรับใช้ เป็ นการทรงเรี ยกให้ เทศนาเพื่อการอวยพรเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็ นจริง บุตรของพระเจ้ าทุกคนไม่ได้ ทรงเรี ยกมาเพื่อให้ มีผ้ มู ารับใช้ อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ แต่จะต้ องเติบ
ในความเชื่อและความจริ งเพื่อที่จะรับใช้ คนอื่นด้ วย อัครทูตเปาโลตักเตือนผู้ที่เชื่อทุกคนด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้ “เหตุฉะนันขอให้
้
เราผ่านหลักธรรมเบื ้องต้ นแห่งคริ สตศาสนา ไปส่ ูความเป็ นผ้ ูใหญ่ …”
(ฮีบรู 6:1)
เราจะเป็ นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้ อย่างไรถ้ าไม่ได้ รับอาหารแข็งในคําสัง่ สอน มีชีวิตที่บริสทุ ธิ์และอุทิศตนเพื่อการรับใช้ ความต้ องการให้ มีการสัมผัสอารมณ์เพียงอย่างเดียวและความต้ องการ
ให้ มีความชื่นชมยินดีแทนที่จะร้ องไห้ ได้ กลายเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลต่อการเทศนาในสมัยใหม่เป็ นอย่างมาก ที่ประชุมหลงทางไปเพราะต้ องการทําให้ ตนเองจําเริ ญขึ ้นเหนือสิ่งอื่นใด เขาจะไม่ ได้ ยนิ สิ่งที่
ผ้ ูเทศนากล่ าวอย่ างแท้ จริง คนเหล่านันสนใจเพี
้
ยงอย่างเดียวว่าผู้เทศนาจะสามารถทําให้ การอวยพรเพิ่มขึ ้นได้ หรื อไม่ ดังนันเนื
้ อ้ หาของข้ อความเทศนาจึงไม่ สาํ คัญ “ผู้เทศนาจะพูดอะไรก็ได้ ไม่
สําคัญตราบเท่าที่เป็ นการอวยพรให้ แก่เรา” นี่เป็ นความคิดที่ผ้ แู สวงหาการอวยพรเพื่อให้ ตนรู้สกึ ดีไม่ได้ พดู ออกมา ผู้เทศนาที่ได้ รับผลกระทบจากความต้ องการเช่นนี ้ไม่นานจะเทศนาสิ่งที่จะกระตุ้น
ความตื่นเต้ นของผู้ฟังเท่านัน้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์อื่นใดนอกจากให้ มีความตื่นเต้ น คําเทศนาดังกล่าวทําให้ ที่ประชุมร้ องตะโกนเพราะรู้สกึ ว่าผู้เทศนาทําได้ ดีแล้ ว แต่ คาํ เทศนานัน้ ไม่ ได้ แตะต้ อง
้ ้ พระคัมภีร์กล่าวว่า ใจเป็ นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถรู้ ได้ มีแต่พระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้ า
ความผิดบาปที่มีรากลึกซึ่งนอนอย่ ูใต้ อารมณ์ นัน้ ความผิดบาปอย่ ูลึกในใจ ทังนี
เท่านันที
้ ่จะทราบสิง่ ที่อยูใ่ นใจได้
การรับใช้ ที่เกิดจากอารมณ์ทําให้ ที่ประชุมไม่สามารถนมัสการพระเจ้ าได้ เอง ผู้เทศนา “ฝนชุกปลายฤดู” พยายามสร้ างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น กล่าวว่าเขานํ ้ามันอยูบ่ นมือ เห็
ก้ อนไฟ นํ ้าในการบัพติศมากลายเป็ นสีแดงเหมือนเลือด นักพิราบอยูเ่ หนือศีรษะ ควัน ไฟ ไม้ กางเขนที่ลกุ เป็ นไฟและอื่นๆ และแม้ วา่ จะมีการนมัสการที่มีแต่ความตื่นเต้ นเมื่อได้ ยินคําพยานของผู้ที่อ้า
ว่าได้ เห็นปรากฏการณ์ดงั กล่าว แต่ที่ประชุมไม่สามารถนมัสการพระเจ้ าได้ เอง ไม่นานในเวลาเริ่มประชุมแต่ละครัง้ ผู้เทศนาจะเห็นฝูงชนที่ไม่อธิษฐานและแสวงหาแต่การอวยพร พวกเขารอให้ มีวิธีใด
วิธีหนึง่ ที่จะนําไปสูก่ ารนมัสการที่มีแต่ความตื่นเต้ น
ผู้รับใช้ คนนี ้จึงต้ องทิ ้งการทรงเรี ยกให้ เป็ นผู้เผยพระวจนะไปหางานรับใช้ ด้วยของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเพื่อที่จะรักษาสมาชิกไว้ ในคริ สตจักร เพราะผู้ที่อยู่ในคริ สตจักรนี ้ไม่ได้ อยู่ด้วย
พระวจนะของพระเจ้ า แต่ด้วยการเห็นและได้ ยินสิ่งอัศจรรย์ น่าเศร้ าที่ชายและหญิงผู้ที่ครัง้ หนึ่งสามารถรู้สกึ พระวิญญาณที่แท้ จริ งของพระเจ้ าและตอบสนองด้ วยการนมัสการอย่างความร้ อนรนต่อ
้ ที่ไม่จําเป็ น กลับมีเสียงจากธรรมาสน์ร้องว่า “ยกมือขึ ้นและนมัสการพระเจ้ า ท่ านกําลังร้ ู สึกพระวิญญาณที่
พระพักตร์ ของพระองค์กลายเป็ นผู้ที่ต้องได้ รับการเตือนว่าเมื่อไรควรจะนมัสการ ทังๆ
ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า พระวิญญาณของพระเจ้ าทรงเคลื่อนไหวอยูใ่ นสถานที่นี ้ ให้ นมัสการพระเจ้ า” หรื อเขาจะพูดว่า “ข้ าพเจ้ าสามารถรู้สกึ พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทรงเคลื่อนไหวอย่างมาก ยกมือของ
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ท่านขึ ้นและนมัสการพระเจ้ า” และอื่นๆ แต่ไม่แปลกหรื อที่คริ สตจักรของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ บุตรของพระเจ้ าซึ่งประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ต้องมีผ้ มู าบอกว่าจะนมัสการเมื่อไรและ
อย่างไร จะต้ องไม่เป็ นเช่นนัน้ เพราะเมื่อผู้เทศนาก้ าวกลับขึ ้นไปอยูใ่ นตําแหน่งของผู้เผยพระวจนะ โดยเทศนาคําสัง่ สอนแห่งพระวจนะของพระเจ้ า ชายและหญิงจะนมัสการ ที่ประชุมอันเกิดจากการ
รับใช้ ที่สนใจแต่จะกระตุ้นอารมรณ์นนอาจจะต้
ั้
องได้ รับการเตือนใจว่าเมื่อไรจะต้ องนมัสการ แต่ที่ประชุมซึง่ มีการเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าที่ได้ รับการเจิมจะนมัสการด้ วยตนเอง ที่ประชุมประเภท
นี ้จะแบ่งปั นสิง่ ที่เขาได้ ยนิ กับโลกนี ้และโลกจะได้ ทราบสิง่ ที่เขาได้ รู้ สกึ
สิง่ ที่ทําลายคําสัง่ สอนของพระคัมภีร์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากที่สดุ คือการละเว้ น เมื่อมีการเทศนาโดยไม่กล่าวถึงคําสัง่ สอนสําคัญเกี่ยวกับการมีชีวิตคริ สเตียนและไม่มีฤทธิ์อํานาจของพระวจนะ
คริ สตจักรก็ตกอยู่ในอันตรายเพราะความหวังและคําสัง่ สอนที่ผิดๆ ของผีมาร ผู้ที่จะเป็ นผู้เทศนาที่ดีได้ คือ ศิษยาภิบาลที่เทศนาคําสัง่ สอนที่สําคัญในเรื่ องความเชื่อ การเทศนาคําสัง่ สอนเป็ นบ่อเกิด
ของฤทธิ์อํานาจ ไม่มีผ้ ใู ดทําให้ เกิดผลแท้ นอกจากทางความจริ งตามพระวจนะของพระเจ้ า คําสัง่ สอนเป็ นเสียงแห่งแตรของพระเจ้ าอันจะนํามนุษย์มาสู่ความเชื่อ โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สดุ อีก
ประการหนึ่งในการเทศนาคือ เสียงที่ลงั เลซึ่งดังออกมาจากผู้ไม่ร้ ู ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวเพื่อการต่อสู้หรื อไม่ การรับใช้ ด้วยการเทศนาจะต้ องไม่มีเสียงที่ลงั เลและไม่กล้ าพูดความจริ ง ตอนนี ้เป็ นเวลา
สําหรั บผ้ ูรับใช้ ที่กล้ าหาญ พระเจ้ าทรงชังการเปลี่ยนแปลงความจริ งเพื่อให้ มนุษย์พอใจ ผู้ที่ละเลยการเทศนาคําสัง่ สอนที่แข็งแกร่ งของคริ สตจักรโดยเฉพาะเรื่ องความบริ สทุ ธิ์ เพื่อให้ ได้ รับการ
สรรเสริ ญปรบมือของมนุษย์หรื อเพื่อเอาใจฝูงชนเป็ นผู้ทรยศเหตุที่พระคริสต์เสด็จมา
ธรรมาสน์จะต้ องมีผ้ เู ทศนาที่เหมือนนาธัน เยเรมีย์และเอลียาห์ที่จะยืนอย่างมัน่ คงในเวลาแห่งความชัว่ ร้ ายนี ้ ผู้ที่ไม่เชื่อซึง่ ต่อต้ านหลักความเชื่อที่สําคัญถือเป็ นศัตรูของความเชื่ออย่างเห็น
ได้ ชดั แต่ผ้ ทู ี่จะไม่ยืนหยัดเพื่อความจริ งแห่งข่าวประเสริ ฐเป็ นศัตรูตวั ฉกาจที่คริ สตจักรจะต้ องเผชิญ เป็ นวันน่าเศร้ าสําหรับคริ สตจักรเมื่อการเทศนาจากธรรมาสน์ไม่สมั ผัสใจของผู้ฟัง และเมื่อพระ
วิญญาณของพระเจ้ าจะสถิตอยู่เมื่อคณะร้ องเพลงกําลังร้ องเพลงเท่านัน้ ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ าที่สามารถเรี ยกไฟของพระเจ้ าลงมาเมื่อเขาประกาศคําสัง่ สอนสําคัญแห่งพระวจนะที่บริ สทุ ธิ์ของ
พระเจ้ าอยูท่ ี่ไหนกัน ปุโรหิตปรนนิบตั ิจําเป็ นต้ องนําคริสตจักรไปสูว่ นั แห่งความมืดที่สดุ ในโลกหรื อ หรื อจะมีผ้ เู ทศนาแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้ าทรงเจิมยืนหยัดอยูท่ ี่ธรรมาสน์
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งานที่ไม่ สาํ เร็จ
ในขณะที่คริ สตจักรก้ าวไปสู่ความมืดมนแห่งยุคนี ้ งานของผู้รับใช้ ที่พระเจ้ าทรงเรี ยกมีความซับซ้ อนมากกว่าแต่ก่อน งานจะต้ องเสร็ จสมบูรณ์ แต่จะต้ องมีการกําหนดลําดับความสําคัญ
ทังนี
้ ้ เพราะการตัดสินของผู้รับใช้ จะเป็ นสิง่ กําหนดปลายทางทางฝ่ ายวิญญาณของคริสตจักรในท้ ายที่สดุ
กิจธุระของคริ สตจักร การให้ คําปรึกษา การหาเงินทุน การสนับสนุนโรงเรี ยนสอนพระคัมภีร์วนั อาทิตย์ กิจธุระขององค์การและการประชุมคณะกรรมการ ทังหมดนี
้
้มีความสําคัญต่อผู้รับใช้
ของพระเจ้ า หน้ าที่ในการรับใช้ อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การประกอบพิธีศพ พิธีแต่งงาน การประชุมพิเศษอื่นๆ มีอยูเ่ ต็มปฏิทินของเขา ความสัมพันธ์ของเขากับผู้รับใช้ คนอื่นๆ และเพื่อนบ้ านก็สิ่งสําคัญ
้ จึงเกิดการสรรเสริ ญและประจบประแจงขึ ้นเพียงเพราะเขาเป็ นผู้เทศนา ผู้เทศนาจะต้ องระลึกว่าไม่ว่ากิจธุระ
ที่ต้องรวมอยู่ในหน้ าที่ความรับผิดชอบอันมากมายของเขา แต่ด้วยหน้ าที่ทงหลายนี
ั้
เหล่านี ้จะสําคัญเพียงใด สิง่ เหล่านี ้จะนําเขาไปสูโ่ ลกธุรกิจและขันตอนวิ
้
ธีคิดของโลกนี ้
หน้ าที่ความรับผิดชอบในการรับใช้ ที่ซบั ซ้ อนนี ้อาจทําให้ วิธีคิดของมนุษย์เสื่อมทรามลงไปสู่ “การมีใจอยู่ทางฝ่ ายโลก” บางคนเข้ าใจและแปลความหมายของคํานี ้ผิดไปหมายถึง “การตกลง
สูค่ วามผิดบาป” หรื อการเป็ นผู้ “หันหลังกลับจากพระเจ้ า” แต่ความหมายที่แท้ จริงไม่ใช่อย่างนัน้ นิยามที่สําคัญของ “การมีใจอยูท่ างฝ่ ายโลก” คือ การใช้ หลักเกณฑ์วิธีคิดของโลกเป็ นวิธีในการตัดสิน
ความสําเร็จในการรับใช้ การคิดเช่นนี ้เป็ นสิ่งที่ตรงข้ ามกับวิธีคิดของพระเจ้ าเกี่ยวกับความสําเร็ จ “การมีใจอยู่ทางฝ่ ายโลก” เป็ นความปรารถนาที่จะให้ มนุษย์ รู้ จัก เพื่อนัง่ กับวุฒิสภา ทานอาหาร
ร่ วมกับผู้ว่าการเมือง เทศนาแก่แพทย์และได้ รับเชิญไปในงานสําคัญๆ ของโลกนี ้ “การมีใจอยู่ทางฝ่ ายโลก” เป็ นความปรารถนาเพื่อการมีความเคารพในตัวเอง เพื่อขับรถคันใหญ่ที่สดุ เป็ น
เจ้ าของบ้ านที่สวยที่สดุ สวมใส่เสื ้อผ้ าที่ดีที่สดุ เพื่อที่จะมีคนกล่าวว่า “นัน่ ผู้รับใช้ พระเจ้ าที่ประสบความสําเร็จ” “การมีใจอยู่ทางฝ่ ายโลก” เป็ นความปรารถนาที่จะได้ สิ่งของของโลกนี ้ เพื่อให้ มีเงินใน
กระเป๋ าทุกวัน เพื่อที่จะรํ่ ารวยในวันพรุ่งนี ้ และเพื่อเกษี ยณอายุได้ อย่างสบายๆ เมื่อมีอายุมากขึ ้น สิง่ เหล่านี ้คือความสําเร็จของโลกนี ้ ความสําเร็จที่สมควรได้ รับการสรรเสริญและความชื่นชมจา
มนุษย์ทงปวง
ั้
แต่พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนัน้ เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชี วิตของตนว่า จะเอาอะไรกิ น หรื อจะเอาอะไรดื ม่ และอย่ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตนว่า จะเอา
อะไรนุ่งห่ม ชี วิตสําคัญยิ่ งกว่าอาหารมิ ใช่หรื อ และร่ างกายสําคัญยิ่ งกว่าเครื ่องนุ่งห่มมิ ใช่หรื อ...เหตุฉะนัน้ อย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิ น หรื อจะเอาอะไรดืม่ หรื อจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่า
พวกต่างชาติ แสวงหาสิ่ งของทัง้ ปวงนี ้ แต่ว่าพระบิ ดาของท่านผู้ทรงสถิ ตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่ งทัง้ ปวงเหล่านี ้ แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่นดิ นของพระเจ้า และความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติ มสิ่ งทัง้ ปวงเหล่านีใ้ ห้ เหตุฉะนัน้ อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี ้ เพราะว่าพรุ่งนีค้ งมี การกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนี เ้ อง แต่ละวันก็มีทกุ ข์ พออยู่แล้ว” (มัทธิว
6:25, 31-34)
เวลานี ้เป็ นเวลาที่จะต้ องอุทิศตนอีกครัง้ เพื่อการรับใช้ ที่สําคัญในคริ สตจักร เวลาในการแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงให้ รอดไม่ว่าเราจะต้ องเสียอะไรไป เวลาที่จะลืมว่าตนอยู่ที่ใดบนบันไดแห่ง
ความสําเร็จของมนุษย์ เวลาที่จะลืมเกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศ ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ทางการเมือง ถึงเวลาที่จะต้ องค้ นหาว่าพระเจ้ าแห่งสวรรค์ทรงประสงค์ให้ สิ่งใดสําเร็จในแผ่นดินของ
พระองค์
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ทางแก้ เดียวเพื่อไม่ให้ มีความคิดทางฝ่ ายโลกตามเนื ้อหนังคือ การมองดูพระผู้ช่วยให้ รอดซึ่งถูกตรึ งไว้ ที่ไม้ กางเขน การแสวงหาตนเอง การสร้ างตนเอง วิธีคิดทางฝ่ ายเนื ้อหนัง การสร้ าง
้ ้จะ ต้ องมีการอธิษฐานเป็ นประจําทุก
จักรวรรดิของตนเองสามารถหายไปได้ ในแสงแห่งพระวิญญาณของพระองค์ผ้ ทู รงกลายเป็ นผู้ไม่มีชื่อเสียงเพื่อที่พระองค์จะนําโลกที่หลงมาต่อพระองค์เองได้ ทังนี
วัน เพื่อที่สงิ่ ต่างๆ ของโลกนี ้จะอ่อนแอไปและมืดมัวในสง่าราศีแห่งพระวิญญาณของพระผู้ช่วยให้ รอดที่ได้ รับการยกขึ ้น
เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงอยูใ่ นความคิด หัวใจและวิญญาณของผู้เทศนาเป็ นที่หนึง่ เหนือสิง่ อื่นใด การเทศนาจะติดไฟจากเบื ้องบน คริ สตจักรจะไม่ต้องอยู่ได้ ด้วยอารมณ์ที่เกิดจากจังหวะดนตรี
หรื อเสียงกลอง แต่นํ ้าจากแม่นํ ้าธารงชี
ํ วิตจะไหลออกจากส่วนลึกของมนุษย์ภายใน และจะแสดงออกมาในการร้ องไห้ การตะโกน การครํ่าครวญ การเต้ นราและการแสดงออกซึ
ํ
ง่ ความปี ติยินดี นี่ไม่
อารมณ์ตื่นเต้ นทางเนื ้อหนังที่โลกนี ้เรี ยกว่า “ความสนุก” แต่เป็ นความปี ติยินดีเป็ นล้ นพ้ นเหลือที่จะกล่าวได้ และเต็มไปด้ วยสง่าราศี เป็ นความลึกของอารมณ์ที่สมั ผัสคนบาปเพื่อที่เขาจะพูดออกมาว่า
“เราต้ องการสิง่ ที่คนพวกนันมี
้ ”
้ นจะไม่ทําให้ งานสําเร็ จ การเทศนา
การกลับไปสูท่ างเก่าเพื่องานในการประกาศแก่โลกจะเสร็ จสมบูรณ์สามารถเกิดขึ ้นได้ และจะต้ องเกิดขึ ้น ค่ายการประชุมที่ไม่มีการประชุมอธิษฐานทังคื
โดยมีเหตุผลเพียงเพื่อยกตัวเองขึ ้นจะไม่มีวนั ทําให้ งานสําเร็จ สิ่งทดแทนคําเทศนาที่มีฤทธิ์อํานาจที่ได้ รับการเจิมจากแท่นบูชาของพระเจ้ าจะไม่ทําให้ งานสําเร็จ พระเจ้ าทรงค้ นหา แสวงหาและถาม
หาผู้ที่จะหันกลับไปสู่ทางเก่าที่มีความชอบธรรม น่าอับอายที่เรามีผ้ เู ชี่ยวชาญในการประกาศ น่าเศร้ าที่ศิษยาภิบาลสามารถเรี ยกผู้รับใช้ ที่เทศนาอย่ ูเพียงเรื่ องเดียวมาเทศนาแก่ท่ีประชุมของเขา
น่าเศร้ ายิ่งกว่านันที
้ ่ศิษยาภิบาลของที่ประชุมขนาดใหญ่ชอบกระทําเช่นนัน้
งานในการประกาศจะไม่สําเร็จจนกว่ามนุษย์ที่มีความกล้ าหาญจะก้ าวขึ ้นไปสูก่ ารทรงเรี ยกที่สดุ สุดอีกครัง้ ในฐานะผ้ ูเผยพระวจนะที่เทศนาตามการนําของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้
เทศนาที่จะประกาศออกมาอย่างไม่ขลาดกลัวเมื่อพระเจ้ าทรงสัมผัส ผู้ที่ไม่ใส่ใจชื่อเสียงของตนเอง ผู้ที่ไม่อาจโน้ มเอียงไปเพราะประโยชน์ ทางการเงิน ผู้ที่ไม่เปลี่ยนความเชื่อของตนเพื่อให้ ได้
้ ่จะทํางานในการประกาศที่พระเจ้ าทรงกําหนดให้ แก่คริ สตจักรของพระองค์ได้
ความชอบจากผู้อื่น ผู้ที่มีอํานาจ ผู้ที่มีความสัตย์ซื่อ ผ้ ูเผยพระวจนะของพระเจ้ า คนเหล่านี ้เองและคนเหล่านี ้เท่านันที
อย่างสมบูรณ์
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ส่ วนที่ 2
หลักการในการเตรียม
และการกล่ าวคําเทศนา
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บทที่สิบสอง
ขัน้ ตอนการเทศนา
[หลักวิธีการเทศนา]
ความหมายทางวิชาการของคําว่า หลักวิธีการเทศนา คือ สาขาของศาสนศาสตร์ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเทศนาและการเขียนคําเทศนา ความหมายทางปฏิบตั ิคือ ศาสตร์ และศิ ลป์ ของปาฐกถา
ทางศาสนา ทังนี
้ ้ จําเป็ นจะต้ องเข้ าใจความหมายของคําทังสองอย่
้
างแท้ จริ ง
1. ศาสตร์ หมายถึง ความร้ ู ทางทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีท่ คี วรจะทําบางอย่ าง
2. ศิลป์ หมายถึง ความสามารถในการนําความร้ ู มาปฏิบัติ
ขัน้ แรกของหลักวิธีการเทศนา เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ขนตอนที
ั้
่จําเป็ นต่อการสัมผัสใจของผู้ฟังเพื่อที่เขาจะตอบสนองต่อข้ อความที่เทศนาไป นี่คือศาสตร์ ของการเทศนาอย่ างมีหลัก
วิธีการ
ขัน้ ที่สอง เป็ นการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อเตรี ยมตัวและกล่าวข้ อความเทศนาได้ อย่างเหมาะสม นี่คือศิลป์ของการเตรี ยมและการกล่ าวคําเทศนาอย่ างมีหลักวิธีการ
้
างๆ อย่างถ่องแท้ แล้ ว เขาก็ยงั ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสูค่ วามงามทางศิลปะ
มนุษย์ใช้ เวลาหลายปี ในการศึกษาหลักและวิธีการเพื่อเป็ นจิตรกร แต่หลังจากเขาทราบหลักและขันตอนต่
ได้ ในการเตรี ยมและการกล่าวคําเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลก็เป็ นเช่นเดียวกัน เป็ นไปได้ ที่จะรู้ศาสตร์ และทฤษฎีของการเทศนาอย่างมีหลักวิธีซงึ่ ก่อให้ เกิดผล แต่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถของตนใน
การนําความรู้ นี ้มาใช้ เพื่อให้ ได้ คําเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลได้ หลักวิธีการเทศนาจะไม่ทําให้ คนๆ หนึ่งกลายเป็ นผู้เทศนา แต่จะทําให้ เขารู้ วิธีการในการเทศนา หลักวิธีการเทศนาในบทเรี ยนนี ้จะช่วยให้
สามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้ อย่างลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้นเพื่อเตรี ยมตัวเทศนา
เคล็ดลับที่สําคัญในการเตรี ยมการเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลคืออะไร คําตอบคือ การเข้ าใจกฎที่ควบคุมกระบวนการทางความคิด ท่านจะต้ องจําไว้ ว่า การเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลจะไม่
เพียงแต่สมั ผัสความรู้สกึ ของมนุษย์เท่านัน้ แต่จะทําให้ ความคิดและใจของเขาเปลี่ยนไปอีกด้ วย การเตรี ยมและการกล่าวคําเทศนาเป็ นกระบวนการทางความคิดเป็ นส่วนใหญ่
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ในการเตรี ยมตัว ผู้เทศนาจะใช้ ความคิดและความรู้สกึ ของตนเอง ในการกล่าวคําเทศนา ผู้เทศนาพยายามทําให้ เกิดผลดีในความคิดและความรู้สกึ ของผู้ฟัง ทังนี
้ ้ จะต้ องศึกษาและใช้ ความ
พยายามในการให้ อาหารแก่ใจและความคิดของมนุษย์ พระเยซูตรัสว่า “จงเลี ้ยงฝูงแกะของเรา” พระองค์ไม่ได้ ตรัสว่าสร้ างความบันเทิงให้ พวกเขาหรื อเล่าเรื่ องเศร้ าให้ เขาฟั ง
คําถามต่ อไปคือ กระบวนการทางความคิดของมนุษย์ คืออะไร กระบวนการทางความคิดของมนุษย์อาจแบ่งออกได้ เป็ นสามส่วน คือ
1. ความคิด – ความสามารถในการคิด
2. ความร้ ู สกึ – ความสามารถในการร้ ู สกึ
3. การตัดสินใจ – ความสามารถในการกระทํา
ทังนี
้ ้ กระบวนการเหล่านี ้จะถูกกระตุ้นและทํางานตามลําดับที่เหมาะสม เมื่อเข้ าใจกระบวนการทางความคิดนี ้แล้ ว การพัฒนาและเตรี ยมเนื ้อหาการเทศนาของท่านจะเปลี่ยนไป
เป้าหมายในการเทศนาไม่ใช่เพียงทําให้ มนุษย์เชื่อความจริ งเท่านัน้ แต่จะต้ องชักชวนให้ เขาปฏิบตั ิด้วย ผู้เทศนาจะต้ องตักเตือน วิงวอนและท้ ายที่สดุ ชักชวนมนุษย์ให้ เชื่อฟั งพระวจนะของ
พระเจ้ า ซึง่ จะทําได้ โดยดําเนินตามเส้ นทางความคิดของมนุษย์
ขัน้ แรก ความคิดเข้ าสูจ่ ิตใจ
ขัน้ ที่สอง ความรู้สกึ เกิดขึ ้นหลังจากที่ได้ ยิน
ขัน้ ที่สาม การตัดสินใจกระทําหลังจากที่ได้ รับความคิดใหม่
ในการเทศนาข่าวประเสริ ฐ เมื่อมนุษย์ได้ รับการสัมผัสทางความคิดและจิตใจอย่างแท้ จริ ง และเชื่อความจริ งมากพอที่จะกระทําตาม อาจกล่าวได้ ว่าผู้เทศนาได้ กล่าวคําเทศนาอย่างมีหลัก
วิธีการ
ตอนนี ้ ให้ เราศึกษากระบวนการนีแ้ ละยกตัวอย่ างประกอบ
1. ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ ามาในห้ องทํางานของข้ าพเจ้ า เขาต้ องการขายพระคัมภีร์เล่มหนึ่งให้ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ยินและเห็นผู้ชายคนนี ้ด้ วยหูและตาของข้ าพเจ้ าซึง่ ช่องทางที่ความคิดใช้ เพื่อรวบรวม
ข้ อมูลจากโลกภายนอก ตอนนี ้ ผู้ชายคนนี ้ได้ รับความสนใจจากข้ าพเจ้ าแล้ ว
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2. จากนัน้ เขาเริ่ มทํางานของเขา โดยนําพระคัมภีร์ขึ ้นมาให้ ข้าพเจ้ าดูและเริ่ มบรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะที่โดดเด่นและประโยชน์ของพระคัมภีร์นี ้ให้ ข้าพเจ้ าฟั ง นี่เป็ นกระบวนการทางความคิด
ตอนนี ้ เขาทําให้ ข้าพเจ้ าคิดแล้ ว
3. จากนัน้ เขาบอกข้ าพเจ้ าว่าพระคัมภีร์นี ้น่าใช้ เพียงใดและบอกถึงประโยชน์ที่ข้าพเจ้ าจะได้ รับ เขาบอกข้ าพเจ้ าว่าตัวเขาเองก็ใช้ พระคัมภีร์นี ้ และยังอ้ างถึงชื่อคนอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ ารู้จกั ที่เพิ่งจะซื ้อพระ
คัมภีร์นี ้ไปไม่นาน ตอนนี ้ เขาพยายามทําให้ ข้าพเจ้ ามีความต้ องการที่จะเป็ นเจ้ าของพระคัมภีร์นี ้ เขาผ่านความคิดของข้ าพเจ้ าไปสูค่ วามรู้สกึ ของข้ าพเจ้ า
4. ในที่สดุ เขาก็ชกั ชวนให้ ข้าพเจ้ าซื ้อพระคัมภีร์ ตอนนี ้ เขาพยายามควบคุมการตัดสินใจของข้ าพเจ้ า ซึง่ จะเป็ นสิง่ ตัดสินว่าผู้ชายคนนี ้ประสบความสําเร็จหรื อล้ มเหลวในการชักชวนข้ าพเจ้ า
ลองดูในทางกลับกัน ถ้ าตัวแทนขายคนนี ้พรวดพราดเข้ ามาในห้ องทํางานของข้ าพเจ้ า และพูดออกมาตรงๆ ว่า “คุณต้ องซื ้อพระคัมภีร์เล่มนี ้ ราคาห้ าสิบดอลลาร์ จ่ายเงินผมมาและเอาพระ
คัมภีร์ไป” หากเป็ นเช่นนี ้ มีแนวโน้ มว่าเขาจะขายไม่ได้ ไม่สําคัญว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะดีเพียงใดและเขาจะใช้ วิธีการใด เขาได้ ปิดโอกาสตัวเองในการขายพระคัมภีร์ให้ แก่ข้าพเจ้ า ตอนนี ้ โอกาสเดียว
ที่เขาอาจจะมีคือ ข้ าพเจ้ าอาจได้ ยินเกี่ยวกับพระคัมภีร์นี ้มาแล้ วและต้ องการที่จะซื ้อสักเล่ม
ท่านอาจพูดกับตัวเองว่า “ใครจะไปเข้ าหาคนอื่นอย่างนัน”
้ แต่การเทศนามากมายเป็ นเช่นนัน้ ลองดูข้อความในกิจการ 2:38 “...จงกลับใจใหม่และรับบัพติ ศมาในพระนามแห่งพระเยซคริ
ู สต์
สิ้ นทุกคน เพือ่ พระเจ้าจะทรงยกความผิ ดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ” ข้ อพระคัมภีร์นี ้เป็ นจุดสําคัญที่สดุ ของการเทศนาที่มีหลักวิธีที่ดีที่สดุ อย่างหนึ่งในพระ
คัมภีร์ เปโตรกล่าวชักชวนให้ ผ้ ฟู ั งตัดสินใจ ข้ อความที่เปโตรกล่าวในวันนันเริ
้ ่ มในข้ อ 14 และเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์และการที่พระองค์ถกู ตรึ งที่ไม้ กางเขน การเทศนาของเปโตรทําให้ เกิด
ความรู้สกึ ผิดในจิตใจของผู้ฟัง และทําให้ เขาร้ องออกมาว่า “พีน่ อ้ งเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” การเทศนาของเปโตรสัมผัสใจของฝูงชนสามพันคนและทําให้ พวกเขาให้ ชีวิตของตนแก่พระเยซูคริ สต์ โปรด
จําว่า ข้ อ 38 เป็ นเพียงคําตอบต่อการเรี ยกร้ องของความรู้ สึกของพวกเขา โดยความรู้ สกึ นี ้เกิดขึ ้นเมื่อเขาได้ ฟังและได้ คิดเกี่ยวกับการตาย การฝั งและการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์ เรา
จะต้ องทํากระทําสิง่ ต่างๆ ตามลําดับที่ถกู ต้ อง จําเป็ นที่จะต้ องเทศนาพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถกู ตรึงที่ไม้ กางเขน และทําให้ คนบาปรู้สกึ ผิดเพื่อที่เขาจะได้ รับความรอด
้ ้ ไม่ได้
โปรดจําไว้ ว่า เส้ นทางไปสู่การตัดสินใจของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผู้เทศนาจะให้ ข้อมูลกับความคิดก่อนเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการของมนุษย์ก่อนที่เขาจะลงมือทํา ทังนี
หมายความว่า ข้ อความที่ใช้ เป็ นบทนําของการเทศนาไม่อาจเป็ นทางออกของปั ญหาชีวิตได้ แต่หมายความว่าการนําเสนอข้ อความนันอย่
้ างเหมาะสมจะเข้ าไปถึงการตัดสินใจของมนุษย์ได้ โดยผ่าน
ทางความคิดและความรู้สกึ ของเขา
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บทที่สิบสาม
วัตถุประสงค์ ของการเทศนา
การเทศนาไม่ใช่การบรรยายเรื่ องศีลธรรมโดยใช้ ข้อความจากพระคัมภีร์ แต่เป็ นการเรี ยกจากพระเจ้ าให้ เปลี่ยนใจและปฏิบตั ิตาม มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับนักศึกษาวิทยาลัยพระคัมภีร์คนหนึ่งที่
ได้ รับการทรงเรี ยกให้ เทศนาในคริ สตจักรที่แปลกแห่งหนึ่ง เขาพบกระดาษขนาดเล็กติดอยู่กบั ธรรมาสน์โดยมีคําถามเขียนว่า “คุณกําลังพยายามทําอะไรกับคนเหล่านี ้” เขารู้สกึ อับอายเป็ นอย่างมาก
เพราะเมื่อเขาได้ พิจารณาคําเทศนาของเขาอยูใ่ นใจ เขาเห็นว่าตนเองไม่ได้ พยายามทําอะไรเป็ นพิเศษ เขาเพียงแต่เทศนาเท่านัน้
เป้าหมายในการเทศนาคือ การชักชวนผู้ฟังให้ ตดั สินใจทําสิง่ ที่ผ้ เู ทศนาตักเตือนให้ ทํา ปั ญหาคือว่า ผู้เทศนาไม่สามารถเริ่ มต้ นได้ จากการตัดสินใจ แต่จะต้ องก่อให้ เกิดการตัดสินใจ โดยผ่าน
ทางความคิดและความรู้สกึ ของผู้ฟัง โดยพื ้นฐานแล้ ว คือการทําตามถ้ อยคําของอิสยาห์ที่วา่ “มาเถิด ให้ เราสู้ความกัน”
การซักเหตุผลเป็ นกระบวนการทางความคิด พระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ กล่าวว่า มนุษย์จะต้ องดําเนินตามแผนการของพระองค์โดยไม่ต้องเข้ าใจแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อ
ชีวิตของเขาก่อน แผนการแห่งความรอดของพระเจ้ าในทุกวันนี ้มีเหตุผลอย่างแท้ จริง และจะวิงวอนต่อจิตใจที่มีความเข้ าใจถูกต้ องเกี่ยวกับพระเจ้ าและพระคัมภีร์
เราไม่อาจก่อให้ เกิดการตัดสินใจได้ จนกว่าจะทําให้ ความคิดเชื่อก่อน แต่การชักชวนความคิดเป็ นเพียงก้ าวแรกในกระบวนการใช้ เหตุผลเท่านัน้ เราจะต้ องกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ
ความรู้สกึ และทําให้ บคุ คลต้ องการเป็ นคริสเตียน
ถนนไปสูแ่ ดนคนตายและแดนคนตายเต็มไปด้ วยผู้ที่เชื่อว่าจะต้ องเป็ นคริสเตียน แต่ไม่เคยเป็ น เราจะต้ องพยายามทําให้ ผ้ ฟู ั งตัดสินใจที่จะกลับใจจากความผิดบาปของตนและหันไปหาพระ
เยซูคริ สต์เพื่อรับความรอดทังหมด
้
ความรอดเพียงบางส่วนไม่ใช่ความรอด พระเยซูตรัสว่า “ท่านทังหลายจะต้
้
องบังเกิดใหม่จากนํ ้าและพระวิญญาณ” นี่เป็ นคําสัง่ สอนที่ถกู ต้ องและไม่มีอะไรมาลบ
ล้ างได้
ขัน้ ตอน
แล้ วขันตอนในการเทศนาที
้
่ก่อให้ เกิดผลเป็ นอย่างไร เป็ นเพียงการนําเสนอความจริ งในวิธีที่จะก่อให้ เกิดผลสําเร็ จในความคิด ความรู้ สกึ และจากนันในการตั
้
ดสินใจ การเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลจะ
ประกอบไปด้ วยสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
1. พูดกับความคิดเกี่ยวกับการถกเถียง หรื อการนําเสนอข้ อเท็จจริงและความจริงอย่างมีเหตุมีผล
2. กล่าวโดยใช้ พยานและประสบการณ์ ซึง่ กระตุ้นให้ เกิดความรู้สกึ ต่างๆ
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3. กล่าวตักเตือนหรื อวิงวอนอย่างจริงใจโดยตรงต่อการตัดสินใจ
ผู้เทศนาจะต้ องนําเสนอส่วนต่างๆ เหล่านี ้แบบแอบแฟงหรื อแสดงออกมาทังหมด
้
และเมื่อแสดงออกมาแล้ ว การเทศนาจะวิงวอนต่อมนุษย์ทงสามส่
ั้
วน
ต่ อไปนีเ้ ป็ นการทบทวนขัน้ ตอนต่ างๆ
1. กล่ าวถึงการถกเถียงกับเหตุผลและความคิดของมนุษย์
2. คําพยานเป็ นพยานถึงความร้ ู สกึ หรื อประสาทสัมผัสต่ างๆ
3. การตักเตือนวิงวอนต่ อการตัดสินใจและการเลือก
เพื่อไม่ให้ เข้ าใจขันตอนการเทศนานี
้
้ผิดไป จะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนและวั
้
ตถุประสงค์ในทางปฏิบตั ิมากขึ ้น งานของผู้เทศนาไม่ใช่การแสดงออกซึ่งแรงกระตุ้นอย่างเงียบๆ
เพื่อที่มนุษย์จะปฏิบตั ิอย่างใจเย็นและสงบ ผู้เทศนาจะต้ องใช้ ความจริ งที่สําคัญเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐเพื่อกระตุ้นความรู้ สึก ผู้ที่กล่าวความจริ งนี ้จะต้ องมีอารมณ์และความรู้ สึกเพื่อที่จะทําให้ งาน
สําเร็จได้
เหตุผลสําคัญสามประการที่ทําให้ ต้องเทศนาข่าวประเสริฐด้ วยฤทธิ์อํานาจและความรู้สกึ คือ
1. ธรรมชาติความบาปของมนุษย์มีกําลังที่แข็งแกร่งในการต่อต้ านข่าวประเสริ ฐ
2. ใจทางธรรมชาติไม่ยอมเชื่อฟั งทางความเชื่อ
3. สิง่ ล่อลวงในชีวิตเป็ นกําลังอํานาจที่ตอ่ ต้ านข่าวประเสริฐ
ดังนัน้ ผู้เทศนาจะต้ องกระตุ้นมนุษย์ให้ มีความกระตือรื อร้ นอย่างจริ งจังและมีความรู้ สึกเพื่อที่เขาจะนําผู้คนให้ เอาชนะอุปสรรคทังปวง
้
และเอาชนะโลก เนือ้ หนังและผีมารได้ ใครจะมี
คุณสมบัติสําหรับงานนี ้มากไปกว่าผู้เทศนาที่ประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
พระคัมภีร์ทําให้ เราทราบว่าผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่าพูดด้ วยความรู้ สกึ และอารมณ์ที่ร้อนรน พระเยซูและอัครทูตมุ่งมัน่ ไม่เพียงเพื่อทําให้ ผ้ ฟู ั งได้ เชื่อเท่านัน้ แต่กระตุ้นให้ เขาได้ ลงมือ
้ ่เป็ นพวกควํ่าโลกมนุษย์”
ปฏิบตั ิด้วย และภาษาที่ใช้ มกั จะเต็มไปด้ วยอารมณ์ความรู้สกึ มีผ้ กู ล่าวเกี่ยวกับอัครทูตว่า “คนเหล่านันที
ทังนี
้ ้ ขอเตือนว่า ผู้เทศนาไม่ควรจะทําให้ เกิดความรู้ สกึ ตื่นเต้ นเพียงอย่างเดียว เพราะความตื่นเต้ นเป็ นเพียงวิธีการในการชักชวนให้ กระทําตามความจริ ง ผู้เทศนาบางคนเทศนาเพียงเพื่อ
กระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึ ของคนทังหลายเพี
้
ยงอย่างเดียว หากเป็ นเช่นนัน้ ผู้ฟังและผู้เทศนาจะกลับบ้ านไปและรู้สกึ พอใจ แต่ได้ รับผลดีเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ สถานการณ์จึงเกิดขึ ้นคือ เมื่อความรู้สกึ
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ของมนุษย์ได้ รับการยกขึ ้นจนเป็ นนิสยั และปล่อยให้ ลดลงโดยที่การกระทําของเขาไม่เปลี่ยนแปลง ความรู้สกึ ของเขาจะลดลงอยู่เรื่ อยๆ การวิงวอนต่อความรู้สกึ ที่ครัง้ หนึ่งเคยมีอํานาจจะไม่สมั ผัสผู้ที่
ครัง้ หนึง่ ได้ รับการสัมผัสจากข่าวประเสริฐอย่างมีฤทธิ์เดช
เราสามารถเข้ าใจได้ ว่าทําไม “ผู้เทศนาในการฟื น้ ฟูแบบฝนชุกปลายฤดู” พยายามสร้ างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ ้นเพื่อสัมผัสฝูงชน แต่เพื่ออะไร ส่วนใหญ่เพียงเพื่อสร้ างความตื่นเต้ นเท่านัน้
ผู้เทศนาทังหลาย
้
จงเทศนาพระวจนะโดยมีการเตรี ยมตัว มีอํานาจ ความรู้สกึ และมุมมองที่จะสัมผัสมนุษย์ให้ ปฏิบตั ิตามถ้ อยคําของเขา
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บทที่สิบสี่
การเตรียมคําเทศนา
ตอนนี ้ เราจะกล่าวถึงการศึกษาเพื่อเตรี ยมคําเทศนา มนุษย์จะเป็ นแบบอย่างที่ดีเลิศได้ ด้วยชีวิตของเขา และเป็ นผู้ที่มีอํานาจได้ ด้วยการอธิษฐาน แต่หากไม่มีจดั คําเทศนาและเทศนาด้ วย
ความเข้ าใจแล้ ว ก็จะเกิดผลสําเร็จเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้
ชีวิตของผู้เทศนาจะต้ องมีความสมดุลกันอย่างแท้ จริง ซึง่ หมายถึง ผู้เทศนาจะต้ องมีชีวิตที่มีวินยั ในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ และ
้
มีความหมายในทางฝ่ าย
ผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้ องนมัสการด้ วยจิ ตวิ ญญาณและความจริ ง” ผู้เทศนาบางคนมักจะมองหาความหมายทางฝ่ ายวิญญาณในข้ อพระคัมภีร์ทกุ ข้ อแม้ ว่าข้ อนันจะไม่
วิญญาณ และเขาเปลี่ยนความหมายที่แท้ จริ งของพระวจนะไป อันตรายอย่างที่สองซึง่ มีความร้ ายแรงพอๆ กันคือ การเทศนาพระวจนะโดยปราศจากพระวิญญาณ ผู้เทศนาจะต้ องใช้ ความจริ งเพื่อ
ชักชวนมนุษย์ และอธิษฐานเพื่อสัมผัสพระเจ้ า
ผู้เทศนาจะต้ องเสนอให้ มีการอธิษฐานอยู่เสมอ แต่การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวจะไม่ทําให้ เกิดผล เพราะคนบาปไม่ได้ หนั มาเชื่อด้ วยการติดต่อกับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์โดยตรง แต่ด้วย
ความจริง
การเทศนาความจริ งเป็ นหน้ าที่อย่างแรกของผู้เทศนา ดังนัน้ ผู้เทศนาจะต้ องมีการเตรี ยมตัวเทศนาอย่างเพียงพอ และต้ องทํางานและศึกษาอย่างหนัก ความคิดหรื อแรงบันดาลใจแรก
สําหรับคําเทศนามักจะเป็ นสิง่ กระตุ้นให้ เกิดข้ อความเทศนาจากสวรรค์ เมื่อข้ อความนี ้เสร็จสมบูรณ์ อาจจะไม่มีความคิดเดิมที่กระตุ้นให้ เกิดข้ อความนี ้ก็ได้
ทุกสิ่งในความคิดของมนุษย์เกิดจากการบันทึกไว้ ด้วยการอ่าน ได้ ยิน หรื อประสบการณ์สว่ นตัวอื่นๆ จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่เขาจะมีความรู้ในพระคัมภีร์เป็ นอย่างดี ผู้เทศนาควรจะใช้ ระบบการ
อ่านพระคัมภีร์สามแบบเพื่อเป็ นวิธีในการเตรี ยมตัว
1. การอ่านและภาวนาในพระวจนะเพื่อผลทางฝ่ ายวิญญาณของตัวเอง “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพือ่ ข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)
2. การค้ นคว้ าความจริงเกี่ยวกับคําสัง่ สอนและการพยากรณ์ รวมทังประเด็
้
นต่างๆ เกี่ยวกับข้ อควรเอาใจใส่และความจําเป็ นในการรับใช้
3. การศึกษาหนังสือเล่มหนึง่ ในหกสิบหกเล่มของพระคัมภีร์อย่างแข็งขันอยูเ่ สมอ
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หากใช้ วิธีการศึกษาเหล่านี ้ ประมาณการว่าผู้รับใช้ จะใช้ เวลายี่สิบห้ าถึงสามสิบปี จึงจะสามารถมีความเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์ได้ จะต้ องระลึกไว้ ให้ ดีว่า การมีความชํานาญในพระคัมภีร์
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้ องให้ ความจริงตามพระคัมภีร์เป็ นสิง่ ควบคุมท่าน
เวลาปกติที่ใช้ ในการเตรี ยมตัวจะทําให้ เวลาที่ต้องใช้ ในการเตรี ยมตัวเทศนาน้ อยลง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ จะต้ องมีการใช้ เนื ้อหาใหม่ๆ สําหรับการเทศนาทุกครัง้ อยู่เสมอ พระเยซูตรัสว่า
“เพราะฉะนัน้ พวกธรรมาจารย์ทกุ คน ทีไ่ ด้เรี ยนรู้ ถึงแผ่นดิ นพระเจ้าแล้ว ก็เป็ นเหมื อนเจ้าของบ้านทีเ่ อาทัง้ ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน” (มัทธิว 13:52)
ผู้เทศนาจะต้ องวางแผนที่จะเก็บความรู้ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไว้ ในความคิดและใจของเขาอยู่เสมอ และนําเอาทังของใหม่
้
และของเก่าออกมา สิ่งที่ก่อให้ เกิดความคิดเพื่อการเทศนามีอยู่
มากมาย แต่สงิ่ สําคัญคือ การจัดความคิดเหล่านี ้ให้ เป็ นคําเทศนาที่แท้ จริง
ท่านอาจจะคํานึงถึงสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี ้
1. ระลึกถึงความจําเป็ นของที่ประชุมของท่ าน
2. ทําให้ การเทศนาสําคัญสําหรั บบุคคล
3. เตรี ยมตัวสําหรั บผ้ ูฟัง และจากนัน้ เทศนาให้ กับคนเหล่ านัน้ ไม่ ใช่ เทศนาแก่ ผู้ท่ ไี ม่ ได้ มา
4. เตรี ยมข้ อความเทศนาที่ทาํ ให้ ผู้ฟังเกิดความหวัง มองดสิู ่ งที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตมากกว่ าอดีต
5. เปลี่ยนวลีท่ ใี ช้ บ่อยเกินไปและอย่ าใช้ สรรพนาม “ท่ าน” มากเกินไป
6. กําหนดจุดประสงค์ การเทศนาที่ชัดเจน และเลือกข้ อความต่ างๆ ที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์ นัน้
7. จําไว้ ว่า ทําอย่ างดีท่ สี ุดเพื่อที่ประชุมของท่ าน ให้ เวลาในการศึกษาอย่ างเพียงพอ
8. ระวังถ้ อยคําของท่ าน ไม่ ควรพดอย่
ู างแข็งขัน จากนัน้ พดว่
ู า “ข้ าพเจ้ าร้ ู ว่าพวกท่ านจะไม่ ทาํ กัน” ควรจะปล่ อยให้ ข้อความเทศนาอย่ ูในใจของคนทัง้ หลาย
9. อย่ าเตรี ยมข้ อความเทศนาที่จะข่ ูตะคอกสมาชิก ผ้ ูเทศนามีวธิ ีกล่ าวพระวจนะได้ ดีกว่ าการข่ ูตะคอก
10. เตรี ยมการสรุ ปที่นําไปส่ ูจุดสําคัญที่แน่ นอน
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บทที่สิบห้ า
ข้ อความเทศนา
“พระเจ้ าตรั สดังนี้ว่า”
การเทศนาจะต้ องเป็ นไปตามพระคัมภีร์ พระเจ้ าทรงสัง่ ว่า “เจ้าทัง้ หลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ ทกุ คน…” (มัทธิว 16:15) ผู้เทศนาอาจใช้ เวลามากในการพูด
เกี่ยวกับพระคัมภีร์และใช้ เวลาเล็กน้ อยในการเทศนาพระวจนะจริ งๆ การเทศนาพระเยซูคริ สต์และการที่พระองค์ถกู ตรึงที่ไม้ กางเขนเป็ นความลับในการนํามนุษย์จากสิ่งที่เขาเคยนมัสการก่อนหน้ านี ้
มาหาพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้เทศนาจะต้ องแสดงให้ มนุษย์เห็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเขามีอยู่ในเวลานี ้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา พระวจนะของพระเจ้ าอันปราศจากมลทินมีคําตอบสําหรับโลกที่
ถูกแช่งสาปด้ วยบาปนี ้ จงเทศนาพระวจนะ การศึกษาพระคัมภีร์ไม่อาจสมบูรณ์ได้ ถ้าไม่พยายามจดจําข้ อพระคัมภีร์ ไม่มีผ้ เู ทศนาคนใดที่สามารถกล่าวว่าเขามีความพร้ อมที่จะทํางานที่ดีทกุ ประการ
้ วิตเพื่อเป็ นผู้ที่มีความรู้ในพระคัมภีร์เป็ น
อย่างแท้ จริงหากเขาไม่จดจําข้ อพระคัมภีร์ที่สําคัญๆ เกี่ยวกับคําสัง่ สอนและความรอดไว้ บ้าง ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าทุกคนจะต้ องพยายามอย่างแข็งขันตลอดทังชี
อย่างดี คริ สตจักรที่แข็งแกร่ งไม่ได้ เกิดจากอารมณ์ความรู้สกึ แต่เกิดจากการได้ ยินพระวจนะของพระเจ้ า ซึ่งเป็ นพื ้นฐานของความเชื่อ การรักษา การเกิดผลดีในชีวิตและฤทธิ์เดชอํานาจ คริ สตจักรที่
สร้ างขึ ้นบนพระวจนะจะสัน่ สะเทือนเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยูท่ รงสัมผัส
ข้ อความเกี่ยวกับความรอดมีเพียงข้ อความเดียว ซึง่ เป็ นข้ อความเกี่ยวกับการตาย การฝั งและการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริสต์ ความรอดของมนุษย์ทงปวงอยู
ั้
ท่ ี่การเทศนาข้ อความนี ้
้ วยคําตอบแก่เสียงร้ องของทุกวันนี ้ว่า “...จงกลับใจ
เปโตรเทศนาข้ อความนี ้ในวันเพ็นเทคอสต์ ผู้ฟังร้ องออกมากว่า “พีน่ อ้ งเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) เปโตรตอบเสียงร้ องนันด้
ใหม่และรับบัพติ ศมาในพระนามแห่งพระเยซคริ
ู สต์สิ้นทุกคน เพือ่ พระเจ้าจะทรงยกความผิ ดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ” (กิจการ 2:38) ซึง่ เป็ นคําตอบแก่นิ
โคเดมัสที่ถามคําถามว่า “...คนชราแล้วจะบังเกิ ดใหม่อย่างไรได้...” (ยอห์น 3:4) เป็ นคําตอบเกี่ยวกับงานของพระคริ สต์ “...ให้รับบัพติ ศมาในพระนามแห่งพระบิ ดา พระบุตรและพระวิ ญญาณ
บริ สทุ ธิ์ ” (มัทธิว 28:19) เป็ นคําตอบเกี่ยวกับพระคําของพระเยซู “แต่ท่านทัง้ หลายจะได้รบั พระราชทานฤทธิ์ เดช เมื ่อพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน” (กิจการ 1:8) เป็ นคําตอบแก่คนในยุค
นี ้ “ในผู้อืน่ ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอืน่ ซึ่งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12)
ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของผู้เทศนาคือ การเทศนาข้ อความแห่งพระวจนะ การเล่าเรื่ องราวของอับราฮัมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ข้ อความเทศนาที่แท้ จริ งจะเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ าทรง
กระทําผ่านทางเขา มาร์ ติน ลูเธอร์ ผู้ปฏิรูปทําให้ โลกนี ้สัน่ สะเทือน โดยกล่าวข้ อความที่แสดงชีวิตของอับราฮัม “คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูด่ ้ วยความเชื่อ”
้
เรื่ องราวชีวิตของโนอาห์แสดงภาพข้ อความในฟี ลิปปี 2:12 “...ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพือ่ ให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ ” จุดสําคัญของเรื่ องราวความรอดทังหมด
คือ แผนการและวิธีการจะต้ องเป็ นแผนการและวิธีการของพระเจ้ า “พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์ทําอย่างไร โนอาห์ก็ทําอย่างนัน้ ทุกประการ” (ปฐมกาล 6:22) ความรอดจะต้ องเป็ นไปตามพระวจนะ
ของพระเจ้ า
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ข้ อความเทศนาเกี่ยวกับการทดสอบความเชื่อของลูกหลานชาวฮีบรูสามคนแสดงให้ เห็นว่าชีวิตที่มีการอุทิศตนส่งผลกระทบต่อโลกนี ้อย่างไร ชายหนุ่มสามคนนี ้ทําให้ เนบูคดั เนสซาร์ ซึง่ เป็ น
กษัตริ ย์ของโลกในเวลานัน้ ประกาศว่า “เพราะฉะนัน้ เราจึ งออกกฤษฎี กาว่า ชนชาติ ประชาชาติ หรื อภาษาใดๆ ที ก่ ล่าวมิ ดีมิร้ายต่อพระเจ้าของชัครัค เมชาค และเอเบดเนโก แขนขาต้องถกทึ
ู ้งออก
เสี ย และบ้านเรื อนของเขาจะต้องถกทํ
ู าลาย เพราะว่าไม่มีพระองค์อืน่ ที จ่ ะสามารถช่วยกู้ในทางนีไ้ ด้” (ดาเนียล 3:29) เรื่ องราวนี ้ไม่เพียงแต่เป็ นการประกาศข้ อความพระเจ้ าองค์เดียวแก่ประชาชาติ
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นความจริงแก่เราทุกวันนี ้อีกด้ วย
ความรับผิดชอบของผู้เทศนาไม่ใช่การพูดเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เพื่อเล่าเรื่ องเท่านัน้ แต่เพื่อเทศนาข้ อความที่อยู่ในตัวอย่างชีวิตของคนเหล่านัน้ จงศึกษา เจาะลึก ทํางาน อธิษฐาน และ
จากนันเทศนาใจความที
้
่สําคัญของพระคัมภีร์ การเทศนาประเภทนี ้จะช่วยตัวท่านและผู้ที่ได้ ยินให้ รอด
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บทที่สิบหก
การกล่ าวคําเทศนา
หลายคนสับสนเกี่ยวกับฐานะผู้เทศนาต่อมนุษย์และพระเจ้ าในเวลาที่เขากล่าวคําเทศนา ในการศึกษานี ้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้เทศนายืนอยูใ่ นตําแหน่งพิเศษระหว่างพระเจ้ าและมนุษย์
การเทศนาที่มาจากสวรรค์และมีการจัดการอย่างดีจํานวนมากเป็ นความล้ มเหลวอย่างสิ ้นเชิงเพราะกล่าวออกมาไม่ดี ผู้เทศนาจะต้ องจําไว้ ให้ ดีว่า เขาได้ รับการเรี ยกให้ เป็ นเครื่ องมือในพระ
หัตถ์ของพระเจ้ า เมื่อเขาเทศนา เขายืนอยูร่ ะหว่างพระเจ้ าและที่ประชุม ในฐานะผู้กลางระหว่างพระเจ้ าและมนุษย์ ไม่มีสงิ่ ใดน่าสังเวชไปกว่าการเทศนาในฐานะเดียวกับผู้ที่นงั่ ฟั งอยูใ่ นที่ประชุม
้ องอธิษฐานและกลับใจใหม่เองด้ วย ผู้เทศนาคนนี ้นัง่ อยู่กบั ที่ประชุมของเขาในขณะที่เทศนา การเทศนาของเขาจะเป็ นเช่นนี ้ “พี่น้อง
การเทศนาที่ไม่มีฤทธิ์เดชนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้เทศนานันต้
ครับ เราต้ องอธิษฐานจนสัมผัสพระเจ้ า เราต้ องมีฤทธิ์เดชในชีวิตของเรา พระเจ้ าประสงค์ให้ เรานําผู้อื่นมาหาพระองค์ เราจะต้ องเอาจริ งเอาจัง” การพูดในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ า ผู้สง่ สาร
ระหว่างพระเจ้ าและที่ประชุมจะดีกว่านี ้เพียงใด ในการที่จะร้ องออกมาว่า “พระเจ้ าตรัสดังนี ้ว่า” และตามด้ วยสิ่งที่มาจากพระคําของพระเจ้ าโดยตรง อย่างไรเสีย ความลับของฤทธิ์เดชในคริ สตจักร
ไม่ใช่ถ้อยคําของมนุษย์ แต่เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าที่มีอยูน่ ิรันดร์ และไม่เปลี่ยนแปลง การเทศนาประเภทที่มีฤทธิ์เดชการเจิมของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะทําให้ ใจลุกเป็ นไฟด้ วยฤทธิ์เดชใหม่
จุดด้ อยของการกล่าวคําเทศนาอีกอย่างหนึ่งคือ การไม่สามารถกล่าวอ้ างข้ อความออกมาโดยตรง การเทศนาโดยพูดสิ่งที่เป็ นอดีตจะทําให้ คําเทศนาอ่อนลง ตัวอย่างเช่น เราเห็นในพระ
คัมภีร์เขียนว่า ทุกคนทําความบาป เราเห็นว่าเปาโลพูดว่าเขาพร้ อมที่จะตายเพื่อข่าวประเสริ ฐ เรารู้ว่าพระเยซูตรัสว่าเราต้ องบังเกิดใหม่ เราควรที่จะกล่าวว่า พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทํา
บาปและเสือ่ มจากพระสิ ริของพระเจ้า” อัครทูตเปากล่าวไว้ อย่างกล้ าหาญในฟี ลิปปี 1:21 ว่า “เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านัน้ การมี ชีวิตอยู่ก็เพือ่ พระคริ สต์ และการตายก็ได้กําไร” พระเยซูตรัสว่า “ท่าน
ทัง้ หลายต้องบังเกิ ดใหม่จากนํ้าและพระวิ ญญาณ”
จุดด้ อยที่สามและจุดสุดท้ ายคือ การเล่าเรื่ องราวพระคัมภีร์ในรูปอดีตเมื่อมีความหมายในปั จจุบนั
จงเปรี ยบเทียบตัวอย่างต่อไปนี ้
ง้ หลายจากทั่วทัง้ ยเดี
1. “เราจําได้ ว่า ยอห์ นผ้ ูให้ รับบัพติศมาออกจากถิ่นทุรกันดารอย่ างไรและเมื่อไร เขาพดด้
ู วยอํานาจที่ย่ งิ ใหญ่ และดึงดดคนทั
ู
ู ย เราต้ องมีผู้ท่ ีเชื่อเหมือนยอห์ น
ผ้ ูให้ รับบัพติศมาในทุกวันนี”้
2. “ยอห์ นผ้ ูให้ รับบัพติศมาออกจากถิ่นทุรกันดาร ประกาศว่ า ‘จงกลับใจใหม่ เพราะแผ่ นดินสวรรค์ มาใกล้ แล้ ว’ เสียงร้ องของเขาดังไปทั่วยูเดียเมื่อฝงชนชุ
มนุมกันเพื่อฟั งเขาเทศนา
ู
ขอให้ พระเจ้ าทรงส่ งผ้ ูรับใช้ แบบยอห์ นผ้ ูให้ รับบัพติศมาซึ่งได้ รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อการประกาศอย่ างกล้ าหาญในเวลานี”้
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ตัวอย่างที่สองแสดงใจความสําคัญของข้ อความได้ ดีกว่าตัวอย่างแรกมาก
ทางแก้ ที่สําคัญอย่างหนึง่ สําหรับการเทศนาที่ไม่เด็ดเดี่ยวคือการมองดูที่ไม้ กางเขนอีกครัง้
ห้ องสําหรับอธิษฐานจะต้ องแทนที่ห้องสําหรับเล่น การรับใช้ จึงจะมีฤทธิ์เดชของการเจิม พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการไล่ผีมารไว้ ว่า “แต่ผีชนิ ดนีไ้ ม่เคยถกขั
ู บออก เว้นไว้โดยการอธิ ษฐานและกา
รอดอาหาร” พี่น้องเอ๋ย การเทศนาที่มีฤทธิ์เดชและช่วยวิญญาณให้ รอดที่จะทําให้ ซาตานหลุดออกจากวิญญาณของมนุษย์ได้ จะต้ องมีการอธิษฐานและการอดอาหาร
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่ควรปฏิบตั ิเพื่อกล่าวคําเทศนาที่ตรงประเด็นยิ่งขึ ้น
1. อดอาหารและอธิษฐาน
2. เขียนคําเทศนาออกมาเมื่อเป็ นไปได้
3. อ่ านคําเทศนาซํา้ แล้ วซํา้ อีก เอาถ้ อยคาที่ไํ ม่ ก่อให้ เกิดความหวังและวลีท่ ใี ช้ บ่อยออก
4. อ้ างพระคัมภีร์โดยตรงเมื่อเป็ นไปได้
5. อย่ าใช้ คาํ ที่ไม่ มีความแน่ นอน เช่ น เราเห็น เรามอง เราพบว่ า
6. แนะนําพระคัมภีร์ด้วยคํากล่ าวเช่ น พระคัมภีร์กล่ าวว่ า อัครทตเปาโลเขี
ยนว่ า กาลาเทียบทที่ส่ ี ข้ อสองกล่ าวว่ า พระเยซตรั
ู
ู สว่ า
7. ตรวจสอบข้ อความของท่ านว่ าท่ านพดจากตํ
าแหน่ งของผ้ ูรับใช้ ท่ พ
ี ระเจ้ าทรงส่ งมาและเต็มไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ู
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ส่ วนที่ 3
ประเภทและโครงร่ างการเทศนา
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บทที่สิบเจ็ด
ประเภทของการเทศนา
การเทศนาตามโครงสร้ างหลักวิธีการเทศนาแบ่งออกเป็ นสามประเภทสําคัญดังต่อไปนี ้
1. การเทศนาตามข้ อความ– หัวข้ อและการแบ่งหัวข้ อเทศนานํามาจากข้ อความที่จะกล่าวถึงโดยตรง

2. การเทศนาตามหัวเรื่ อง – หัวข้ อและการแบ่งหัวข้ อเกิดจากหัวข้ อเอง ไม่ได้ เกิดจากข้ อความ
้ วข้ อเกิดจากข้ อความ และปาฐกถานี ้เป็ นการอธิบายความตามพระคัมภีร์อย่างละเอียด การเทศนาแบบนี ้ขุดลึกลงไปในข้ อความ โดยแยกข้ อความออกทีละ
3. การเทศนาแบบธรรมธิบาย –หัวข้ อทังหั
คําและศึกษาความจริ งในพระคัมภีร์อย่างละเอียด
ผู้เทศนาที่มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดโครงร่ างการเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลจะเทศนาข้ อความที่ไม่อาจจัดให้ อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ก็มีรูปแบบพื ้นฐานอยู่ เป็ นเหมือนรถยนต์
สมัยใหม่ที่มีโครงร่ างพื ้นฐานเหมือนกับเกวียนเทียมม้ า อย่างไรก็ดี รู ปแบบการเทศนาอาจซ่อนอยู่ในการเทศนานัน้ โครงร่ างจะต้ องไม่ปรากฏออกมาเด่นชัดต่อผู้ฟัง ถึงกระนัน้ จะต้ องมีโครงร่ าง
บางอย่างเพื่อให้ ความคิดมีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน รู ปแบบโครงร่ างการเทศนาเหล่านี ้จะต้ องเป็ นที่สองรองจากจุดประสงค์และเป้าหมายของการเทศนา เป้าหมายแรกคือเพื่อนําคนบาปมาหาพระ
คริ สต์ หรื อเพื่อสัง่ สอนผู้ที่เชื่อในเรื่ องความชอบธรรม โครงร่างเป็ นเพียงเครื่ องมือที่จะใช้ ในการกําหนดข้ อความเพื่อทําให้ งานสําเร็จ ผู้เทศนาทุกคนควรจะเข้ าใจรูปแบบโครงร่างพื ้นฐานเป็ นอย่างดีเพื่อ
จัดระเบียบเนื ้อหาคําเทศนาที่พระวิญญาณบริสทุ ธิ์กระตุ้นจิตใจของเขาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นความขัดแย้ งกันอย่างน่าประหลาดในบรรดาศิษยาภิบาล หลายคนซึง่ เป็ นผู้เทศนาที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเป็ นผู้เชี่ยวชาญและใช้ รูปแบบโครงร่างอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรื อมากกว่าในการรับใช้ ของตนโดยที่ไม่ร้ ูตวั แต่คนเหล่านี ้บางคนขัดขวางความพยายามที่จะฝึ กผู้รับใช้ หนุ่มในเรื่ องหลักโครงร่างวิธีการเทศนาเป็ นอย่างมาก ผลลัพธ์คือ ชายหนุ่มหลายคนออกไป
ทํางานและไม่เคยสามารถกล่าวคําเทศนาได้ เหมือนเช่นศิษยาภิบาลของพวกเขา บางคนเหมือนจะเทศนาแต่ไม่มีความเป็ นหนึ่งหรื อรู ปแบบที่เป็ นโครงสร้ าง พวกเขาเทศนาอย่างไร้ ประโยชน์ ไม่มี
อาหารแข็งที่จะให้ แก่ผ้ ฟู ั ง การเทศนาเช่นนี ้อาจนําคนมาหาพระคริสต์ได้ แต่ไม่สามารถให้ อาหารและรักษาเขาไว้ ได้
คําเทศนาจะต้ องเขียนขึ ้นตามความจริ งของพระคัมภีร์ เพื่อที่จะทําให้ มนุษย์เชื่อความจริงและชักชวนให้ เขาปฏิบตั ิตาม
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ข้ อด้ อยอีกประการหนึง่ ที่ต้องหลีกเลี่ยง นัน่ คือ การมีเสียงโทนเดียว จอห์น โบรดัส กล่าวไว้ ในหนังสือเกี่ยวกับการเตรี ยมและกล่าวเทศนาไว้ ว่า “การเทศนาของผู้ชายบางคนกลายเป็ นสิ่งน่า
เบื่อและมีเสียงโทนเดียว เพราะเขาเทศนาเรื่ องเดียวอยูต่ ลอดเวลา อาจมีเทศนาความจริง แต่นําไปสูก่ ารถกเถียงกันเสมอ หรื อเทศนาสิง่ ที่มีประโยชน์ แต่ไม่เคยบอกวิธีที่จะนํามาใช้ ”
เราจะต้ องนําทุกสิง่ มาให้ มนุษย์ทงปวงเพื
ั้
่อที่เราจะช่วยบางคนให้ รอดได้ จงใช้ การเทศนาทุกวิธีเพื่อเข้ าถึงใจของที่ประชุมของท่าน
บทต่อๆ ไป จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการเทศนาสามประเภท และจะให้ ตวั อย่างเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะในการกําหนดโครงสร้ างการเทศนาพื ้นฐาน
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บทที่สิบแปด
การเทศนาตามข้ อความ
การเทศนาตามข้ อความเกิดจากข้ อความโดยตรง โครงร่ างเหล่านี ้บางอย่างมีชื่อจากส่วนหนึ่งหรื อหลายๆ ส่วนของพระคัมภีร์ที่ใช้ เช่น โครงร่ างแบบคํา โครงร่ างแบบวลี และโครงร่ างบท
โครงร่างบางอย่างมีชื่อตามรูปแบบเฉพาะของการนําเสนอข้ อความ เช่น วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และภาพ
เนื่องจากโครงร่ างตามข้ อความไม่ได้ ขึน้ อยู่กับหัวข้ อ โครงร่ างประเภทนี ้จะต้ องมาจากใจความสําคัญหรื อหัวข้ อที่พบอยู่ในข้ อความ หัวข้ อนีค้ วรจะเป็ นแนวทางที่นําไปสู่เป้าหมายเพื่อ
ความสําเร็จในการเทศนา
ตัวอย่างของโครงร่างการเทศนาตามข้ อความและโครงร่างการเทศนาแบบธรรมธิบายมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ แต่ความแตกต่างที่สําคัญคือ การเทศนาตามข้ อความเป็ นการ
เทศนาตามลําดับข้ อและจะต้ องไม่ลงลึกในรายละเอียดตามการเทศนาแบบธรรมธิบาย ประเด็นต่อไปนี ้จะช่วยให้ สามารถเขียนโครงร่างสําหรับการเทศนาตามข้ อความได้ ดี
1. กําหนดหัวข้ อที่แน่ นอนเพื่อเป็ นส่ วนสําคัญในการเขียน
2. ตรวจสอบว่ าการแบ่ งมีความคล้ ายคลึงในรปแบบและวิ
ธีพูด ถ้ าอันหนึ่งเป็ นคําถาม ทัง้ หมดต้ องเป็ นคําถาม ถ้ าอันหนึ่งเป็ นสันธาน ทัง้ หมดต้ องเป็ นสันธาน
ู
ตัวอย่างที่ไม่ดีของประเด็นที่สองนี ้ เช่น “อาดัม เจ้ าอยู่ที่ไหน” ผู้เทศนากล่าวถึงประเด็นสําคัญสามประการไว้ ดงั นี ้ ประการแรก อาดัมอยู่ที่ไหน ประการที่สอง ทําไมอาดัมจึงอยู่ในที่ที่เขาอยู่
และประการที่สาม การกล่าวถึงเรื่ องการบัพติศมาด้ วยนํ ้าสักเล็กน้ อย
โปรดจําไว้ เสมอว่า การเทศนาจะต้ องมีโครงสร้ างที่เป็ นหนึง่ เดียวกันเพื่อนําข้ อความที่แท้ จริงไปสูผ่ ้ ฟู ั ง
โครงร่ างแบบคํา
โครงร่างแบบคําเป็ นรูปแบบโครงร่างการเทศนาที่ง่ายที่สดุ แต่การนําเอาข้ อความตามพระคัมภีร์ที่แท้ จริ งออกมา จะต้ องใช้ การศึกษาที่มีการอธิษฐาน ประโยคหลายๆ ประโยคจากพระคัมภีร์อาจเป็ น
พื ้นฐานสําคัญสําหรับวิธีการเขียนโครงร่างแบบนี ้
ตัวอย่ าง
ข้ อความ: โรม 5:8 พระคริสต์ วายพระชนม์ เพื่อเรา
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ใจความสําคัญ: พระองค์ ได้ ทรงซือ้ ท่ านด้ วยราคาสงู
ก. พระคริสต์
1. มนุษย์ที่ปราศจากบาป
2. พระเจ้ าในเนื ้อหนัง
ข. วายพระชนม์
1. ในฐานะแกะที่ปราศจากตําหนิ
2. ในฐานะเครื่ องบูชา
ค. เพื่อ
1. ความผิดบาปของเรา
2. แทนที่เรา
ง. เรา
ั้
1. มนุษย์ทงปวง
2. ท่าน
โครงร่ างแบบวลี
ในโครงร่างแบบนี ้ จะต้ องจัดกลุม่ วลีตามลําดับ โดยมีกฎสองข้ อคือ
1. วิเคราะห์ ข้อความ และทําความเข้ าใจวลีและความหมายของวลีอย่ างชัดเจน
2. ค้ นหาความคิดหนึ่งเพื่อสร้ างวลีทงั ้ หลายจากความคิดนีแ้ ละเขียนคําเทศนาขึน้ จากความคิดเดียวนัน้
ตัวอย่ าง
ข้ อความ: กิจการ 17:32-34 “ครั น้ คนทัง้ หลายได้ ยนิ ถึงเรื่ อง”
ใจความสําคัญ: ผลกระทบของข่ าวประเสริฐ
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ก. ผ้ ูปฏิเสธ – “บางคนก็เยาะเย้ ย”
1. ขมขื่นและไม่เชื่อฟั ง
2. พินาศเป็ นนิตย์นิรันดร์
ข. ผ้ ูท่ ผี ลัดวันปะกันพรุ่ ง – “ข้ าพเจ้ าจะคอยฟั งท่ านกล่ าวเรื่ องนีอ้ ีกต่ อไป”
1. ไม่เต็มใจ ยังไม่ตดั สินใจ
2. โอกาสและสัญญาหายไป เพราะ“วันนี ้เป็ นวันแห่งความรอด”
ค. ผ้ ูท่ เี ชื่อ – “บางคนติดตามเปาโลไปและได้ เชื่อถือ”
1. ปฏิบตั ิตามพระวจนะ
2. ชีวิตนิรันดร์
โครงร่ างแบบข้ อพระคัมภีร์
โครงร่ างแบบข้ อพระคัมภีร์เหมือนโครงร่ างแบบวลีตรงที่มีการแบ่งไว้ อยู่แล้ ว จึงจําเป็ นต้ องเชื่อมต่อเข้ ากับหัวข้ อที่ดีเท่านัน้ แต่โครงร่างแบ่งตามข้ อคัมภีร์แต่ละข้ อ โดยตัวอย่างโครงร่างแรก
อาจถือเป็ นโครงร่างแบบวลีได้ ส่วนตัวอย่างโครงร่างที่สองเป็ นวิธีเขียนโครงร่างแบบข้ อพระคัมภีร์อย่างแท้ จริง
ตัวอย่ าง
1. ข้ อความ: โรม 1:14-16
ใจความสําคัญ: การเรี ยกของพระเจ้ า
ก. การเรี ยกเพื่อรั บผิดชอบ – “ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี”้
1. ต่อพระเยซูเพราะความรอด
2. ในการเทศนาต่อมนุษย์ทงปวง
ั้
ข. การเรี ยกเพื่อเตรี ยมตัว – “ข้ าพเจ้ าพร้ อม.
1. ที่จะพบพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา
2. ที่จะบอกมนุษย์ทกุ คนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ
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ค. การเรี ยกเพื่อรั บใช้ – “เพราะข้ าพเจ้ าไม่ มีความละอาย”
1. ในการเป็ นผู้ที่กล้ าแสดงให้ เห็นพระคริสต์
2. ในการเทศนาข่าวประเสริฐเพราะมีฤทธิ์เดชอํานาจ
2. ข้ อความ: 1เธสะโลนิกา 5:15-23
ใจความสําคัญ: สตรสํ
ู าหรั บชีวติ คริสเตียนที่มีชัยชนะ
ก. แสดงความรอดของท่ าน
1. จงชื่นบานอยูเ่ สมอ
ก. เมื่อเศร้ า
ข. เมื่อสบาย
2. จงขอบพระคุณในทุกกรณี
ก. เมื่อถูกข่มเหง
ข. เมื่อได้ รับพระพร
ข. หลีกเลี่ยงหลุมพรางทางวิญญาณ
1. อย่าดับพระวิญญาณ
ก. ของผู้อื่น
ข. ของตนเอง
2. อย่าประมาทคําเผยข้ อลับลึก
ก. การกล่าวพระวจนะ
ข. การพยากรณ์ด้วยภาษาแปลกๆ
ค. ประพฤติปฏิบัตเิ พื่อป้องกันชีวติ คริสเตียน
1. จงพิสจู น์ทกุ สิง่
ก. สิง่ ที่ดีนนจงยึ
ั ้ ดถือไว้ ให้ มนั่
ข. ชังสิง่ ชัว่
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2. จงเว้ นเสียจากสิง่ ที่ชวั่ ทุกอย่าง
ก. ในวาจา
ข. ในการกระทํา
โครงร่ างแบบเปรี ยบเทียบ
ข้ อพระคัมภีร์มีถ้อยคําเปรี ยบเทียบกันมากมาย ซึ่งทําให้ หวั ข้ อมีสองด้ านที่ตรงข้ ามกัน ข้ อความเหล่านี ้มีอยู่ทวั่ ไปในหนังสือสุภาษิ ต และยังมีอยู่ในเอเฟซัส ลักษณะสําคัญสองประการที่
เหมาะสมสําหรับโครงร่างแบบเปรี ยบเทียบ
1. มีประโยคที่ตรงกันข้ ามอย่ างเห็นได้ ชัดสองประโยค เช่ น “ค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย แต่ ของประทานของพระเจ้ าคือชีวติ นิรันดร์ ”
2. สันธาน “แต่ ” มักเป็ นตัวแยกความคิดที่เปรี ยบเทียบกัน อย่ างไรก็ตาม บางครั ง้ ไม่ เป็ นเช่ นนัน้ เพราะความคิดที่เปรี ยบเทียบที่ดีจาํ นวนมากไม่ มีลักษณะเช่ นนี ้
ผู้เทศนาจะต้ องระลึกไว้ วา่ การมีข้อความเปรี ยบเทียบกันไม่เพียงพอ เขาจะต้ องหาทางที่จะนําเสนอข้ อความในวิธีที่จะทําให้ การเทศนาเกิดผล โครงร่างแบบเปรี ยบเทียบที่มีการเตรี ยมอย่าง
เหมาะสมเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ฟัง และเป็ นวิธีตงมั
ั ้ น่ ความจริงในเรื่ องคําสัง่ สอนอย่างมีประสิทธิผล
ตัวอย่ าง
1. ข้ อความ: โรม 8:15 “เหตุว่าท่ านไม่ ได้ รับนํา้ ใจทาสซึ่งทําให้ ตกในความกลัวอีก แต่ ท่านได้ รับพระวิญญาณผ้ ูทรงให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า”
ใจความสําคัญ: วิญญาณที่ต่อส้ ูกัน
ก. สองวิญญาณ
1. ทาส
2. บุตร
ข. สองชีวติ
1. ความกลัว
2. สันติสขุ
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ค. ถนนสองสาย
1. ความผิดบาปและความละอาย
2. ความรักและความชอบธรรม
ง. มรดกสองอย่ าง
1. การแช่งสาปนิรันดร์
2. ชีวิตนิรันดร์
หมายเหตุ:

2. ข้ อความ: โรม 6:23 “ค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย แต่ ของประทานของพระเจ้ าคือชีวติ นิรันดร์ ”
ใจความสําคัญ: วันจ่ ายค่ าจ้ าง
ก. เจ้ านายผ้ ูจ่ายสองฝ่ าย
1. ความผิดบาป
2. พระเจ้ า
ข. ซองจ่ ายสองอย่ าง
1. ค่าจ้ าง
2. ของประทาน
ค. ค่ าจ้ างสองแบบ
1. ความตาย
2. ชีวิต
ตัวอย่างต่อไปนี ้มีข้อความที่ไม่มีสนั ธาน “แต่” อย่างไรก็ตาม แสดงให้ เห็นโครงร่างแบบเปรี ยบเทียบที่ดี
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3. ข้ อความ: มัทธิว 7:13, 14 “จงเข้ าไปทางประตแคบ
เพราะว่ าประตใหญ่
และทางกว้ างซึ่งนําไปถึงความพินาศ และคนที่เข้ าไปทางนัน้ มีมาก เพราะว่ าประตซึู ่ งนําไปถึงชีวิตนัน้ ก็คับ
ู
ู
และทางก็แคบผ้ ูท่ หี าพบก็มีน้อย”
ใจความสําคัญ: วิถีทางของชีวติ สองทาง
สิ่งที่จะพิสูจน์ : มนุษย์ ทุกคนเดินทางถนนสายใดสายหนึ่ง
ก. ประตสองบาน
ู
1. กว้ าง
2. แคบ
ข. ทางสองเส้ น
1. กว้ าง
2. แคบ
ค. คนสองกลุ่ม
1. คนมาก
2. คนน้ อย
ง. จุดหมายปลายทางสองแห่ ง
1. ความพินาศ
2. ชีวิต
4. ข้ อความ: มัทธิว 7:24-27
ใจความสําคัญ: การก่ อสร้ างที่จะเกิดผลเป็ นนิตย์ นิรันดร์
ก. ผ้ ูสร้ างสองคน
1. คนโง่
2. คนมีปัญญา
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ข. รากฐานสองชนิด
1. ทราย
2. ศิลา
ค. ผลลัพธ์ สองอย่ าง
1. พังลง
2. ไม่พงั ลง
โครงร่ างแบบภาพ
ข้ อความหลายข้ อความนําภาพเหตุการณ์ชีวิตประจําวันบางอย่างมาสู่ใจของเรา โครงร่ างแบบภาพทําให้ ภาพนี ้เป็ นข้ อความทางฝ่ ายวิญญาณ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่สบั สนวิธีนี ้กับคําเทศนาที่
อธิบายด้ วยอาการของผู้เทศนา การเทศนาแบบภาพสร้ างภาพในใจของผู้ฟัง ในการเทศนาข้ อความแบบภาพอย่างเหมาะสมให้ แก่ที่ประชุม จะต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เลือกข้ อความที่มีภาพชัดเจนมาก
2. ใช้ ตัวอย่ างอธิบายที่ท่านคุ้นเคยมากที่สุด
3. ใช้ รู ปแบบโครงร่ างที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ ข้อความ
ข้ อบกพร่องในการเทศนาแบบภาพที่กล่าวออกมาไม่ดีเป็ นเพราะไม่สามารถปฏิบตั ิตามโครงร่างที่ง่ายได้ ภาพอาจชัดเจนสําหรับท่านที่เป็ นผู้เทศนาแต่ผ้ ทู ี่ฟังอาจจะไม่เข้ าใจ วิธีการเทศนานี ้
้
อความนัน้
อาจเป็ นวิธีที่น่าสนใจและเกิดผลมากที่สดุ ถ้ ามีเวลาที่เหมาะสมและความคิดที่มีจินตนาการเพื่อเขียนข้ อความได้ อย่างสมบูรณ์ โปรดจําไว้ ว่า ท่านจะต้ องอธิบายความหมายทังหมดในข้
ไม่ใช่แค่หวั ข้ อเท่านัน้
ตัวอย่ าง
หมายเหตุ: ภาพนี ้เป็ นภาพชาวนาปลูกพืช เขาปลูกและได้ รับผลเก็บเกี่ยวตามคุณภาพของเมล็ดและปริมาณที่หว่านออกไป
ข้ อความ: กาลาเทีย 6:7
ใจความสําคัญ: การเก็บเกี่ยวในชีวติ นีเ้ พื่อนิตย์ นิรันดร์
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ก. เมล็ด – “เพราะว่ าผ้ ูใดหว่ านอะไรลง”
1. ความผิดบาปของเนื ้อหนัง
2. ความชอบธรรมของวิญญาณ
ข. การเก็บเกี่ยว – “ท่ านจะหลอกลวงพระเจ้ าไม่ ได้ ”
1. ตัณหาของเนื ้อหนัง
2. ผลของพระวิญญาณ
ค. รางวัล – “ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนัน้ ”
1. ความเน่าเปื่ อยเป็ นนิตย์และการลงโทษเป็ นนิตย์
2. ชีวิตนิรันดร์ และมงกุฏรางวัล
ท่ านจะหว่ านอะไร
หมายเหตุ:

ข้ อความ: ฮีบรู 12:1, 2
ใจความสําคัญ: การแข่ งขันของคริสเตียน
ก. ผ้ ูชม – “พยานพรั่ งพร้ อม”
1. ผีมาร – ต่อสู้เรา
2. ทูตสวรรค์ – เพื่อเรา
ข. การแข่ งขัน
1. การวิ่งแข่ง – “วิ่ง” ด้ วยความเชื่อ
2. ทิศทาง – “ตามที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับเรา”
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ค. คุณสมบัติ
1. ชีวิตที่เตรี ยมตัว – “ละทิ ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยูแ่ ละบาป”
2. ความปรารถนาที่ไม่ลดละ – “วิ่งแข่งด้ วยความเพียรพยายาม”
ง. เส้ นชัย
1. ผู้ให้ รางวัล – “หมายเอาพระเยซู”
2. อํานาจ – “ผู้บกุ เบิกความเชื่อ และผู้ทําให้ ความเชื่อ (วิ่งแข่ง) ของเราสมบูรณ์”
หมายเหตุ:

โครงร่ างแบบวิเคราะห์
การเทศนาในวิธีนี ้อาจ
โครงร่ างแบบวิเคราะห์เป็ นวิธีที่ผ้ เู ทศนาใช้ มากที่สดุ ในทุกวันนี ้ โครงร่ างแบบนี ้ที่ง่ายที่สดุ คือ การอ่านข้ อพระคัมภีร์บรรทัดหนึ่งหรื อข้ อหนึ่ง จากนันบอกความหมาย
้
ครอบคลุมข้ อพระคัมภีร์เพียงสองสามข้ อหรื อทังบท
้ ทังนี
้ ้ ไม่สําคัญว่าจะเพียงไม่กี่ข้อหรื อว่าทังบท
้ สิ่งที่สําคัญคือ ความคิดที่เกิดขึ ้นในใจผู้เทศนาเนื่องจากข้ อความนัน้ ผู้เทศนาในอดีตจํานวนมากให้
ผู้อื่นอ่านพระคัมภีร์ให้ พวกเขา จากนัน้ เขาอธิบายส่วนที่อ่านไป โดยจะอ่านสลับกับการตักเตือนจนกว่าจะถึงเวลาที่ผ้ เู ทศนาคิดว่าควรจะหยุด ฤทธิ์เดชการเจิมของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะต้ องเจิม
และสัมผัสใจของผู้เทศนาเพื่อก่อให้ เกิดข้ อความเทศนา มิฉะนัน้ จะเป็ นการอ่านพระคัมภีร์ที่ยาวนานโดยมีการพูดเพียงเล็กน้ อย วิธีนี ้อาจมีการเทศนาแบบหลายแบบ
การเขียนโครงร่างแบบวิเคราะห์มีสงิ่ สําคัญดังต่อไปนี ้
1. อย่ าวิเคราะห์ แต่ ละคําหรื อวลีของข้ อความอย่ างละเอียด [วิธีธรรมธิบาย]
2. อ่ านและค้ นหาความคิดที่ชัดเจนและความลึกซึง้ ของความหมายของข้ อความทัง้ หมด
3. บอกสิ่งที่ท่านร้ ู สกึ ว่ าความคิดแสดงให้ เห็นโดยการใช้ ทงั ้ ประเด็นจริงและสมมติจนกว่ าจะอธิบายความคิดนัน้ ทัง้ หมด จากนัน้ ไปยังความคิดต่ อไปในข้ อความ
4. ร้ ู ว่าควรเลิกเมื่อไร วิธีนีอ้ าจยืดออกไปเพราะผ้ ูเทศนาไม่ เตรี ยมตัวศึกษาข้ อพระคัมภีร์
5. เทศนาเพื่อใช้ ความจริงกับชีวติ ของผ้ ูฟัง เรื่ องกว้ างๆ ที่ไม่ ชัดเจนไม่ เกิดประโยชน์ แก่ ผู้ท่ ฟ
ี ัง
ขันตอนโดยทั
้
ว่ ไปคือ การแบ่งข้ อความออกเป็ นความคิดหลักต่างๆ จากนัน้ กําหนดการแบ่งโครงร่างหลักตามวลีและคําในข้ อความที่แสดงความคิดสําคัญเหล่านี ้ได้ ดีที่สดุ
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ตัวอย่ าง
ยอห์ น 20:31 “แต่ การที่ได้ บันทึกเหตุการณ์ เหล่ านีไ้ ว้ ก็เพื่อท่ านทัง้ หลายจะได้ เชื่อว่ า พระเยซทรงเป็
นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ า และเมื่อมีความเชื่อแล้ ว ท่ านก็จะมี
ู
ชีวติ โดยพระนามของพระองค์ ”
การวิเคราะห์ข้อความนี ้ทําให้ ผ้ เู ทศนารู้จดุ ประสงค์ที่ยอห์นเขียนข้ อความนี ้ วัตถุประสงค์คือว่า “เพื่อท่านจะมีชีวิต” เนื ้อหาของโครงร่างที่เหลือมีความเรี ยบง่าย โดยตอบคําถาม ทําไม อะไร
้
โครงร่างพื ้นฐานอาจจะเป็ น
ที่ไหน และอย่างไร คําถามเหล่านี ้ไม่ได้ รับคําตอบในลําดับในโครงร่างนี ้ แต่คําเทศนาก็ตอบคําถามทังหมดได้
1.
2.
3.
4.

วัตถุประสงค์ ของข้ อความ – เพื่อท่ านจะมีชีวติ
รากฐานและพืน้ ฐานของชีวติ – พระนามของพระองค์
วิธีได้ รับชีวติ – โดยความเชื่อ
สิ่งที่ท่านจะต้ องเชื่อ – พระเยซทรงเป็
นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ า
ู

ตัวอย่ าง
โครงร่างต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นความเรี ยบง่ายของการใช้ ความคิดกับชีวิตจริงและเหตุการณ์สมมติ
ข้ อความ: จงหันมาหาเรา – อิสยาห์ 45:22
ใจความสําคัญ: หันมาและได้ รับความรอด
ก. สิ่งที่ต้องทํา – “หันมา”
1. ความจําเป็ นอย่างแท้ จริง
2. ความเรี ยบง่ายของสิง่ ที่ต้องทํา
3. ต้ องทําอย่างเต็มใจ
ข. วัตถุประสงค์ – “หาเรา”
1. บางคนหันไปหาศาสนา
2. บางคนหันไปหาความชอบธรรมของตนเอง
3. ต้ องหันมาหาพระเยซูคริสต์
ค. สัญญาแห่ งความแน่ นอน – “รั บการช่ วยให้ รอด”
65

1. เปิ ดแก่ทกุ คน [ท่าน]
2. ความแน่นอน “รับการช่วย”
3. การอวยพร “ให้ รอด”
ง. การวิงวอนที่ย่งิ ใหญ่ – “มวลมนุษย์ ท่ วั แผ่ นดินโลกเอ๋ ย”
1. ระดับของปั ญหาความผิดบาป – “มวลมนุษย์”
2. เชื ้อชาติหรื อสีผิว – “ทัว่ แผ่นดินโลก”
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บทที่สิบเก้ า
การเทศนาตามหัวเรื่อง
การเทศนาตามหัวเรื่ องเกิดขึ ้นจากความคิดหรื อหัวข้ อสําคัญมากกว่าที่จะเกิดจากข้ อความ การเทศนาตามหัวเรื่ องอาจมีข้อด้ อยเมื่อไม่สามารถใช้ ข้อความหลักฐานเพื่อสนับสนุนแต่ละ
ประเด็นในการเทศนาได้ จะต้ องใช้ ความใส่ใจในการเทศนาพระวจนะและไม่ใช้ เวลาพูดเกี่ยวกับพระวจนะ การเทศนาตามหัวเรื่ องโดยไม่อ้างอิงจากพระคัมภีร์อย่างแม่นยําจะไม่มีทางก่อให้ เกิด
ผลได้ ไม่สําคัญว่าการเทศนาจะฟั งดูน่าพอใจเพียงใด พระวจนะของพระเจ้ าคือสิง่ ที่ช่วยให้ รอด รักษาไว้ และระงับความหิวกระหาย
ปั ญหาที่สําคัญในการเขียนคําเทศนาตามหัวเรื่ องคือ การทําให้ หวั ข้ อสันและชั
้
ดเจน หลายครัง้ จะต้ องมีโครงร่างพื ้นฐานก่อน และจากนัน้ หัวข้ อจะเกิดขึ ้นในความคิด บางครัง้ หัวข้ อเกิดขึ ้น
ในใจก่อน แล้ วจึงเลือกข้ อความที่เหมาะสมกับหัวข้ อนัน้ ขอเตือนว่า เป็ นหน้ าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ของผู้เทศนาที่จะแปลข้ อความในพระคัมภีร์ทกุ ข้ อความ หัวข้ อที่ได้ จากการบิดและปรับข้ อความเพื่อให้
เหมาะกับหัวข้ อไม่ใช่การเทศนาเลย ผู้เทศนาจะต้ องแปลข้ อพระคัมภีร์ทกุ ข้ อในพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์อย่างแท้ จริง ที่ประชุมได้ ให้ ความไว้ วางใจว่าผู้เทศนาจะใช้ พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้ อง
การละเมิดความไว้ วางใจนี ้โดยเทศนาเกี่ยวกับหัวข้ อหนึ่งอย่างไม่แน่ใจเป็ นการละเมิดหลักจริ ยธรรมที่พระเจ้ าทรงประทานให้ แก่ผ้ รู ับใช้ อย่างแน่นอน จงเทศนาพระวจนะของพระเจ้ าโดยไม่เสริ มแต่ง
อย่าปล่อยให้ หวั ข้ อที่ไม่เป็ นไปตามพระคัมภีร์มาอยูใ่ นการรับใช้ ด้วยการเทศนาของท่านได้
ต่อไปนี ้เป็ นหลักการในการกําหนดโครงร่างตามหัวเรื่ อง
1. มีหัวข้ อที่มีนิยามชัดเจน
2. ใช้ ข้อพระคัมภีร์เพื่อพิสูจน์ ประเด็นหลักของหัวข้ อ
3. อย่ าเลือกใจความสําคัญที่กว้ างเกินไป ยิ่งหัวข้ อแคบเท่ าไร การเทศนาจะชัดเจนและได้ ใจความมากเท่ านัน้
4. ดําเนินตามคุณสมบัตขิ องการเทศนาที่ดี นั่นคือ มีความเป็ นหนึ่งเดียว การก้ าวหน้ า และจุดสําคัญ
5. ระลึกถึงวัตถุประสงค์ ในทางปฏิบัติ จะต้ องใช้ ความจริงเพื่อให้ เกิดผล
ผู้เทศนาเพ็นเทคอสต์ใช้ วิธีการเทศนาตามหัวเรื่ องเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นการดีที่เข้ าใจวิธีโครงร่ างต่างๆ ที่สามารถใช้ ในการเทศนาตามหัวเรื่ องได้ การเทศนาหลายๆ วิธีทําให้ น่าสนใจ และ
เมื่อการเทศนาในวิธีหนึง่ อาจไม่เข้ าถึงความคิดและใจของผู้ฟัง การเทศนาอีกวิธีหนึง่ ที่มีเนื ้อหาเหมือนกันแต่เทศนาออกมาต่างกันอาจทําให้ ผ้ ฟู ั งคนเดียวกันประพฤติตามพระวจนะได้
โครงร่ างแบบทั่วไป
การเทศนาตามหัวเรื่ องจํานวนมากมีวิธีกําหนดโครงร่างที่ไม่ตรงกับวิธีกําหนดโครงร่างแบบใดแบบหนึง่ เพื่อความสะดวก เราจะเรี ยกการเทศนาประเภทนี ้ว่า โครงร่างแบบทัว่ ไป
ตัวอย่ าง
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1. หัวข้ อ – สิ่งที่พระเจ้ าทรงเขียน
ก. ความบริสุทธิ์ ของพระเจ้ า – บนศิลา (อพยพ 32:15, 16)
ข. การตัดสินของพระเจ้ า – บนผนัง (ดาเนียล 5:5)
ค. การพิพากษาของพระเจ้ า – บนพื ้น (ยอห์น 8:6-8)
ง. ความเมตตาของพระเจ้ า – ในใจ (ฮีบรู 8:10)
2. หัวข้ อ – สงครามและความมืด
บทนํา – สงครามสมัยใหม่ทําให้ ต้องหลบเข้ าอยู่ในความมืดเพื่อหลีกหนีการไล่รุกที่น่ากลัวหรื อการโจมตีทางอากาศ ทังนี
้ ้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ ความผิดบาปที่เริ่ มต้ นในสวรรค์ได้ นําสงครามทาง
ฝ่ ายวิญญาณมาสูโ่ ลก ด้ วยสงครามนี ้ ความมืดนี ้ยิ่งใหญ่กว่าเพียงการปิ ดม่านหน้ าต่างและไฟได้ เกิดขึ ้นและจะเกิดขึ ้นอีก
ความมืดที่เกิดจากการหลงของทตสวรรค์
(2เปโตร 2:4; ยูดา 6)
ู
ความมืดที่ทาํ ให้ เกิดนํา้ ท่ วม (ปฐมกาล 7:11, 12, 17-23)
ความมืดที่เกิดขึน้ ในอียปิ ต์ (อพยพ 10:21-23)
ความมืดเข้ าในจิตใจของชาวโลก
1. ปั จจุบนั (2โครินธ์ 4:3, 4; เอเฟซัส 4:18, 19)
2. อนาคต (มัทธิว 22:13; ยูดา 13)
จ. ความมืดที่เกิดขึน้ เมื่อพระเยซถกตรึ
ู ู งที่ไม้ กางเขน (มัทธิว 27:45, 46)
ฉ. ความมืดที่จะเกิดขึน้ ในโลก
1. ตามการพยากรณ์ (โยเอล 2:30, 31; อาโมส 5:18-20)
2. ตามที่สําเร็จสมบูรณ์ (วิวรณ์ 6:12-17)
ก.
ข.
ค.
ง.

หมายเหตุ:
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โครงร่ างแบบชีวประวัติ
เหตุการณ์ ต่างๆ ที่ตีแผ่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเป็ นส่วนสําคัญของการเทศนาแบบชีวประวัติ ในการเทศนานี ้ การแบ่งหัวข้ อและหัวข้ อย่อยของโครงร่ างขึ ้นอยู่กบั เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของ
บุคคลที่จะใช้ ในการเทศนา แม้ วา่ วิธีนี ้ก็ให้ เกิดผลกับคนทุกวัย แต่จะมีผลดีเป็ นพิเศษกับอนุชน
แนวทางเหล่านี ้จะช่วยในการกําหนดโครงร่างที่ก่อให้ เกิดผล
1. อ่านเรื่ องราวชีวิตของบุคคลซํ ้าไปซํ ้ามา ในการเทศนาแบบชีวประวัติที่ก่อให้ เกิดผลได้ สาเร็ํ จ จะต้ องมีการเตรี ยมตัวอย่างมาก
2. อย่าพยายามครอบคลุมเนื ้อหามากเกินไป ชีวิตของบางคนจะต้ องใช้ การเทศนาหลายครัง้ เพื่อกล่าวถึงชีวิตของเขาทังชี
้ วิตได้ อย่างเหมาะสม
3. ตังจุ
้ ดประสงค์อย่างเหมาะสม และเตรี ยมการเทศนาเพื่อชักชวนคนทังหลายให้
้
ประพฤติตาม
หมายเหตุ:

ตัวอย่ าง
หัวข้ อ – พระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมงานเพื่อผ้ ูท่ เี ตรี ยมตัว
ใจความ – ชีวติ ของโมเสส
1. สี่สบิ ปี ในอียปิ ต์ – การฝึ กของมนุษย์
ก. จากเด็กในตะกร้ าส่ ูวัยหนุ่ม – ได้ รับการศึกษาจากแม่ของเขา
1. ได้ รับความเชื่อในพระเจ้ าองค์เดียว
2. ได้ รับพระสัญญาของอิสราเอลฝั งไว้ ในใจของเขา
ข. วัยหนุ่มส่ ูวัยผ้ ูใหญ่ – ราชวังของฟาโรห์
1. เตรี ยมตัวเพื่อการเขียนและงานสถาปั ตยกรรมในอนาคตด้ วยการอบรมของอียิปต์
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2. เตรี ยมตัวเพื่อการรวบรวมและปกครองชาติอิสราเอลในอนาคตในราชวังของฟาโรห์
2. สี่สบิ ปี ในทะเลทราย – การฝึ กของพระเจ้ า
ก. ประสบการณ์ ในดินแดนที่เขาจะเป็ นผ้ ูนําในอนาคต
1. การนําแกะเพื่อเตรี ยมตัวนําพลไพล่ของพระเจ้ า
2. การเป็ นมิตรกับมิเดียน ผู้ที่จะแนะแนวในอนาคต
ข. คําสั่งจากพระเจ้ า
1 การอุทิศส่วนตัว
2 ภารหน้ าที่สว่ นตัว
3. สี่สบิ ปี ในถิ่นทุรกันดาร – สถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้
ก. โมเสส - มนุษย์ที่มีการเตรี ยมตัว
1. ปกครองและตัดสินฝูงชน
2. มีความสามารถในการเขียนธรรมบัญญัติและสร้ างพลับพลา
ข. โมเสส – ผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่มีการเตรี ยมตัว
1. ใช้ ฤทธิ์เดชและอํานาจของพระเจ้ าภายใต้ พระองค์
2. เขียนและสร้ างภายใต้ พระวจนะของพระเจ้ าโดยตรง
โครงร่ างแบบชีวติ ของบุคคล
ั้
อว่า โครงร่ างแบบชีวิตของบุคคลจะเกี่ยวกับ
โครงร่ างแบบนี ้เป็ นเหมือนโครงร่ างแบบชีวประวัติ คือได้ มาจากเรื่ องราวชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างวิธีทงสองคื
ธรรมชาติภายในของมนุษย์ หัวข้ อสําคัญได้ จากการสังเกตปฏิกิริยาของบุคคลต่อปั ญหาในชีวิต การเทศนาแบบชีวิตของบุคคลจะแสดงให้ เห็นทังจุ
้ ดเด่นและจุดด้ อยของตัวบุคคล และควรจะถูกต้ อง
ตามบันทึกในพระคัมภีร์ อับราฮัมเป็ นที่ร้ ูจกั ว่าเป็ นผู้มีความเชื่อ โยบเป็ นผู้มีความอดทน การเทศนาแบบชีวิตของบุคคลแสดงให้ เห็นว่าทําไมมนุษย์คนหนึ่งจึงเป็ นที่ร้ ูจกั กันตามนัน้ ในการเทศนาแบบ
บุคคลให้ ดีนนั ้ จะต้ องตอบคําถามต่อไปนี ้ให้ ได้
1. บุคคลนัน้ เป็ นคนแบบไหน
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2. อะไรทําให้ เขาเป็ นอย่ างที่เขาเป็ น
3. ผลลัพธ์ ของการเป็ นคนแบบนัน้ คืออะไร
ตัวอย่ าง
คนหนุ่มสาวจํานวนมากที่เติบโตขึ ้นในครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียนไม่ได้ ตระหนักถึงฐานะของตนกับพระเจ้ า ความชอบ ฤทธิ์อํานาจและสิทธิพิเศษที่เขาสามารถมีได้ ในพระคริ สต์แสดงให้ เห็น
ในชีวิตของซามูเอล ชีวิตของซามูเอลไม่มีที่ติ การอวยของเขามีความโดดเด่น เขาเป็ นผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิตและผู้วินิจฉัย ผู้เจิมกษัตริ ย์สององค์แรกของอิสราเอล และถือว่าเป็ นตัวแทนจากพระเจ้ า
โดยตรง โครงร่างต่อไปนี ้เป็ นโครงร่างหนึง่ ในหลายๆ แบบที่จะแสดงลักษณะของเขา
1. หัวข้ อ –ซามูเอลมีสทิ ธิเป็ นพยานถึงชีวิตที่ปราศจากมลทิน
ตัวอย่าง – ซามูเอล
ก. ชีวติ ช่ วงแรก – ขณะที่เขาไม่ร้ ูจกั พระเจ้ า (1ซามูเอล 3:7)
1. ถวายแด่พระเจ้ า (1ซามูเอล 1:28)
2. อยูใ่ นที่ประทับของพระเจ้ า (1ซามูเอล 3:1)
3. ฟั งการทรงเรี ยกของพระเจ้ า (1ซามูเอล 3:2-12)
ข. ชีวติ ตอนกลาง – เมื่อเขารู้จกั พระเจ้ า (1ซามูเอล 3:19-20)
1. สัตย์ซื่อต่อหน้ าที่ของตน (1ซามูเอล 7:16-17)
2. เชื่อฟั งทุกสิง่ ที่พระเจ้ าทรงบัญชาให้ เขาทํา (1ซามูเอล 8:10)
3. ไม่มีความอิจฉาผู้ที่มาดํารงตําแหน่งของเขา แต่มีเมตตา (1ซามูเอล 15:11; 16:1)
ค. วัยชรา – ชีวิตที่ปราศจากตําหนิ
1. เขาเป็ นผู้แทนของพระเจ้ า (1ซามูเอล 8:7)
2. ซามูเอลสามารถขอทุกสิง่ ได้ จากพระเจ้ า (1ซามูเอล 12:16-19)
3. ชีวิตและการเป็ นพยานที่ปราศจากตําหนิ (1ซามูเอล 12:1-5)
71

2. อับราฮัม – เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ โครงร่างต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นจุดต่างๆ ในชีวิตของเขาที่แสดงลักษณะนี ้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ปฏิบัตติ ามพระวจนะ – ออกจากบ้ านของตน (ฮีบรู 11:8)
เดินทางในแผ่ นดินต่ างชาติ – มองหาเมืองของพระเจ้ า (ปฐมกาล 12:1-5)
ใช้ ชีวติ ของตน – ปฏิบตั ิตามและเชื่อพระสัญญาที่เขายังไม่ได้ รับ (ปฐมกาล 15:4-6)
ถวายลกชายของตน
(ฮีบรู 11:17)
ู
ตาย โดยที่ยังเชื่อพระสัญญาของพระเจ้ า (ฮีบรู 11:13)

บทสรุ ป – ความเชื่อขึ ้นอยูก่ บั การเชื่อฟั งและการกระทํา
โครงร่ างแบบประกอบ
ก่อนหน้ านี ้ ได้ อธิบายเกี่ยวโครงร่ างแบบวิเคราะห์ซึ่งคือการแยกข้ อความออกมาทีละชิ ้นเหมือนท่านแกะตัวต่อจิ๊กซอว์ โครงร่ างแบบประกอบตรงข้ ามกับวิธีนนั ้ ตัวอย่างที่จะอธิบายความ
ิ ่อเขานําชิ ้นส่วนใส่กลับเข้ าไว้ ด้วยกันอีกครัง้ ดังนัน้ วิธีทงสองจึ
ิ เคราะห์นาฬกา
ิ เมื่อเขานําชิ ้นส่วนออกมา และประกอบนาฬกาเมื
ั้
งแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง
แตกต่างของสองวิธีนี ้ได้ ดีคือ ช่างทํานาฬกาวิ
นิยามโดยละเอียดคือ
1. วิเคราะห์ วิธีนี ้แยกชิ ้นส่วนข้ อความหนึง่ ที่มีความคิดหลากหลายซึง่ ต้ องศึกษาแยกจากกันเพื่อให้ ได้ เนื ้อหาข้ อความที่สมบูรณ์
2. ประกอบ วิธีนี ้นําข้ อความหลายข้ อความจากส่วนต่างๆ ของพระคัมภีร์มารวมกันเพื่อทําให้ การสอนเนื ้อหารวมกันนันมี
้ ความลึกซึ ้ง
ข้ าพเจ้ าจะไม่มีวนั ลืมการเทศนาของจอร์ จ กลาสหลายปี ที่แล้ วในการประชุมประจําภาคของเรา ข้ อความมาจากกิจการ 2:39 “ด้วยว่าพระสัญญานัน้ ตกแก่ท่านทัง้ หลายกับลกหลานของ
ู
ท่านด้วย...” คําเทศนายังคงอยู่ดงั อยู่ในหูของข้ าพเจ้ า เมื่อเขาเทศนาจากหัวข้ อ “บุตรตามพระสัญญาจึงจะถือว่าเป็ นผู้สืบเชื ้อสายได้ ” เมื่อเทศนาคําสัง่ สอนนี ้เสร็ จ จะเห็นถึงความจําเป็ นที่จะต้ อง
บังเกิดใหม่เหมือนเช่นที่เปโตรเทศนาในกิจการ 2:38, 39
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การเทศนาแบบประกอบอาจเป็ นการเทศนาที่มีอํานาจสัมผัสใจและก่อให้ เกิดผลมากที่สดุ เมื่อจัดและกล่าวอย่างถูกต้ อง รู ปแบบการเทศนานี ้ต้ องใช้ ความพยายามในการศึกษาอย่างมาก
พร้ อมด้ วยทักษะในการจัดลําดับที่ดี การเทศนาที่สมบูรณ์แบบเริ่มต้ นเป็ นเหมือนหยดนํ ้าเล็กๆ ซึง่ ก่อขึ ้นเป็ นแม่นํ ้าแห่งความจริงที่ไหลไปจบลงที่ความจริงที่สมั ผัสวิญญาณ
ตัวอย่ าง
1. หัวข้ อ พยานที่มีเสียง
ข้ อความ กิจการ 15:8 “พระเจ้าผู้ทรงทราบจิ ตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ และทรงประทานพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ แก่เขาเหมื อนได้ทรงประทานแก่พวกเรา”
บทนํา – ข้ อความนี ้และข้ อความที่เหลือของบทนี ้ทําให้ เราทราบว่าสภาในเยรูซาเล็มทราบดีว่าชาวต่างชาติได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ความแน่ใจของสภาแสดงให้ เห็นว่า พวกเขารู้ว่า ทุกคนที่ได้ รับ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์จะมีหมายสําคัญอย่างหนึง่ ที่ไม่อาจทําให้ เข้ าใจผิดได้
นิกายส่วนใหญ่ในปั จจุบนั กล่าวในสิง่ ที่ตรงกันข้ าม แต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ วา่ อย่างไร
1. ทรงสัญญาว่ าจะมีหมายสําคัญ
ก. โดยผ้ ูเผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่ า
1. อิสยาห์ 28:9-11
2. โยเอล 2:28-32
ข. โดยพระเยซคริ
ู สต์
1. มาระโก 16:17
2. ทรงประทานหมายสําคัญ
ก. สาวกชาวยิวที่สัตย์ ซ่ ือ
1. กิจการ 2:4
ข. ชาวต่ างชาติ
1. กิจการ 10:46
3. หมายสําคัญแก่ มนุษย์ ทงั ้ ปวง
1. กิจการ 2:39
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โครงร่ างแบบละคร
หากเทศนาอย่างเหมาะสม วิธีการเทศนาแบบละครจะก่อให้ เกิดผลมากที่สดุ การกําหนดโครงร่ างทําได้ ง่ายแต่การกล่าวคําเทศนาแบบนี ้จะต้ องใช้ ศิลป์ในการเทศนาเป็ นอย่างมาก การ
เทศนาแบบละครเป็ นการเทศนาที่แสดงฉากเหตุการณ์แก่ที่ประชุม และผู้เทศนาแสดงเป็ นตัวละครทังหมด
้
ผู้เทศนาเป็ นผู้แสดงคําเทศนาออกมา
ข้ าพเจ้ าไม่เคยลืมการเทศนาในรู ปแบบนี ้ที่ดีหลายๆ ครัง้ หลายปี มาแล้ ว ไอ เอช แทรี่ ซึ่งเทศนาในรู ปแบบนี ้ได้ เป็ นอย่างดี เทศนาในที่ประชุมอนุชนของภาคในหัวข้ อ “เด็กชายสองคนใน
ค่าย” การนําเสนอชีวิตของเอซาวและยาโคบในขณะที่เป็ นเด็กหนุ่มตรึงอยูใ่ นใจของอนุชนที่เข้ าร่วมการประชุมนัน้ การเทศนาแบบละครที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนนี ้ทําให้ ทกุ คนเข้ าใจถึงความจําเป็ น
ที่จะต้ องอุทิศชีวิตของตน
หลายปี ต่อมา ข้ าพเจ้ ามีสิทธิพิเศษในการได้ ยินผู้เทศนาท่านเดียวกันนี ้เทศนาได้ อย่างมีอํานาจมากเกี่ยวกับหัวข้ อที่อยู่ในโรม 5:8 “...คื อขณะที ่เรายังเป็ นคนบาปอยู่นนั้ พระคริ สต์ได้ทรง
สิ้ นพระชนม์ เพือ่ เรา” ภาพการตัดสินของพระคริ สต์แทนเรายังคงชัดเจนอยูใ่ นใจของข้ าพเจ้ าอย่างชัดเจนแม้ วา่ เวลาจะผ่านไปแปดปี แล้ วก็ตามหลังจากที่เขาได้ เทศนาในการประชุมผู้รับใช้ ประจําภาค
ผู้เทศนาอีกท่านหนึง่ ซึง่ เก่งในการเทศนาแบบละครและนําคนให้ กลับใจใหม่คือ คาร์ ล บัลเลสเทโร ภาพเฮโรดมาที่แม่นํ ้าจอร์ แดนเพื่อฟั งยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมาเทศนาแก่ฝงู ชนในวันนั ้นอยูใ่
ใจของข้ าพเจ้ าเสมอมา การเทศนาส่วนหนึ่งอ้ างถึงเมื่อเฮโรคเคลื่อนรถม้ าไปที่แม่นํ ้าจอร์ แดนทีละเล็กทีละน้ อยเพื่อให้ ได้ ยินการเทศนาได้ ดียิ่งขึ ้น อาจารย์บลั เลสเทโรนัง่ อยูบ่ นเก้ าอี ้และในขณะเทศน
แบบละคร เขาเคลื่อนเก้ าอี ้ของเขาไปทีละเล็กทีละน้ อยไปจนถึงจุดสําคัญในการเทศนา เมื่อใกล้ จดุ สําคัญนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ เหลือบไปเห็นคนที่อยู่ในที่ประชุมรอบๆ ข้ าพเจ้ าและรู้ สกึ ขันที่เห็นทังคนชรา
้
และคนหนุ่มเลื่อนตัวไปที่ขอบเก้ าอี ้ของตน ไม่มีข้อสงสัยว่าการเทศนาแบบละครจะสร้ างความสนใจ ให้ คําสัง่ สอนและยังคงอยูก่ บั ผู้ฟังหลังจากการเทศนาอื่นๆ อีกมากมายถูกลืมไปแล้ ว
หมายเหตุ:

ตัวอย่ าง
ั้
กชนเกิดคําถามที่เกี่ยวกับความจริ งตามพระคัมภีร์ คําถามต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีของ
มีวิธีเทศนาแบบละครที่ดีเยี่ยมสองวิธี วิธีแรก ผู้เทศนาสามารถถามคําถามเพื่อให้ ทงคนบาปและธรรมิ
วิธีนี ้
หัวข้ อ - “พวกท่านคิดอย่างไรด้ วยเรื่ องพระคริสต์”
เนือ้ ความ - มัทธิว 22:42
บทนํา
74

ก. คําถามที่ไม่อาจหลีกหนีได้
ข. การตัดสินใจของท่านส่งผลกระทบต่อชีวิตของท่านตอนนี ้และนิตย์นิรันดร์
ขันตอนที
้
่ดีที่สดุ ในการเทศนาคือ การแสดงภาพศาล โดยพยานจะถูกเรี ยกออกมาทีละคนเพื่อตอบคําถามนี ้ “พวกท่านคิดอย่างไรด้ วยเรื่ องพระคริ สต์”
ก. ศัตรของพระองค์
ู
1. ยูดาส
2. ผีมาร
3. ปี ลาสและภรรยา
ข. ชาวสวรรค์
1. มัทธิว 1:21
2. ลูกา 2:10-12
3. วิวรณ์ 4:8
ค. สหายของพระองค์
1. ยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา
2. เปโตร
3. โธมัส
ง. ท่ าน
ผ้ ูฟังแต่ ละคนจะต้ องตัดสินใจ ทัง้ นี ้ อาจใช้ การวิงวอนแบบชักชวนได้
ตัวอย่างต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างเพิ่มเติมของวิธีการเทศนาแบบละครโดยใช้ คําถาม
หัวข้ อ - “ข้ าพเจ้ าจะต้ องทําอย่างไรจึงจะรอดได้ ”
ข้ อความ - กิจการ 16:30
การเทศนานี ้อาจจัดให้ อยูใ่ นรูปแบบละครได้ โดยง่าย โดยแสดงให้ เห็นบุคคลบางประเภทต่อที่ประชุม
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ผ้ ูบูชารปเคารพ
ู
ผ้ ูไม่ มีธัมมะ
ผ้ ูถือตนเองเป็ นคนชอบธรรม
สมาชิกคริสตจักรเพียงแต่ ในชื่อ
ทุกคนที่ได้ ยนิ การเรี ยกของพระองค์

หมายเหตุ:

โครงร่ างแบบคําสําคัญ
หลายครัง้ ในการอ่านพระคัมภีร์ คําหรื อวลีหนึ่งจะประทับอยู่ในใจของเราเพราะปรากฏขึ ้นบ่อยครัง้ ด้ วยเหตุนี ้ อาจทําให้ เกิดความคิดที่ก่อให้ เกิดการเทศนาที่ก่อให้ เกิดผลได้ ในหนังสือ
พยากรณ์ เล่มต่างๆ มีวลี เช่น “ในเวลานัน”
้ และในข่าวประเสริ ฐ มีวลี “แผ่นดินของพระเจ้ า” วลีเหล่านี ้และวลีอื่นอีกมากมายในพระคัมภีร์ก่อให้ เกิดโครงร่ างการเทศนาที่เกิดผลดีเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่ องจากการเทศนาประเภทนี ก้ ล่าวถึงคําสําคัญบ่อยครั ง้ จึงทําให้ ความคิดตรึ งอยู่ในใจของผู้ฟังได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ยังเกิดประโยชน์ แก่ผ้ ูเทศนาด้ วยเนื่องจากเตรี ยมและจดจํ าไว้ ง่าย
ตัวอย่างแรกเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ของวิธีเทศนาแบบนี ้ โครงร่างสําคัญ เช่น โครงร่างของเบเวอรี่ แคร์ โรดินผู้ซงึ่ เขียนหนังสือไว้ หลายเล่มเกี่ยวกับบุคคลในพระคัมภีร์
ตัวอย่ าง
1. หัวข้ อ - การมองโสโดมสี่ครั ง้
ข้ อพระคัมภีร์ ปฐมกาล 13:10; 18:16; 19:26; 19:28
บทนํา - โสโดมเป็ นแบบของโลกที่มีความหรูหรา และมีความบาปอันนํามาซึง่ ความตาย เรามองเห็นลักษณะและมุมมองของบุคคลสี่คนที่มองเมืองนี ้ได้ จากปฏิกิริยาของพวกเขาต่อสิง่ ที่เขามองเห็น
ก. โลทมองดโสโดม
- โลทเงยหน้ าขึ ้นและมองเห็นที่ราบของจอร์ แดนทังหมด
้
ที่ซงึ่ มีนํ ้าอยูท่ วั่ ไป ก่อนที่พระเจ้ าทรงทําลายโสโดม
ู
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ข. พระเจ้ าทรงมองดโสโดม
- แล้ วบุรุษเหล่านันก็
้ ออกจากที่นนั่ เดินไปจนเห็นเมืองโสโดม (พระเจ้ าทรงส่งทูตสวรรค์เหล่านันไปเพื
้
่อเยี่ยมอับราฮัม)
ู
1. พระเจ้ าทรงทอดพระเนตรผ่านความหรูหราและเกียรติยศภายนอก
2. พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความชัว่ ร้ ายและความผิดบาป
3. พระองค์ประสงค์จะทําลายเมือง
ค. ภรรยาของโลทมองไปที่โสโดม - ส่วนภรรยาของโลท ผู้อยูข่ ้ างหลังโลท เหลียวกลับไปมองดู นางจึงกลายเป็ นเสาเกลือไป
1. เธอได้ รับความรอดและรับการไถ่เพราะพระเมตตาของพระเจ้ าและการวิงวอนของผู้อื่น (อับราฮัม) แต่ใจของเธออยูใ่ นโลกนี ้
2. การมองของเธอเป็ นคําเตือนแก่ทกุ คนที่จะได้ รับความรอด “จงระลึกถึงภรรยาโลทนันเถิ
้ ด”
ง. อับราฮัมมองโสโดม - เวลาเช้ ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ทา่ นยืนเฝ้าพระเจ้ า ท่านมองลงไปทางเมืองโสโดม
1. อับราฮัมมีมมุ มองที่ดีกว่าโลท เขาได้ หนั ไปจากเมืองนี ้แล้ วเมื่อเขามอง “นครที่ตงบนรากฐาน
ั้
ซึง่ พระเจ้ าทรงเป็ นนายช่างและทรงเป็ นผู้สร้ าง” (ฮีบรู 11:10)
2. การมองครัง้ ที่สอง คือการมองธรรมิกชนที่มีชยั ชนะ โสโดมเป็ นเตาหลอมที่เผาไหม้ อับราฮัมได้ รักษาตนเองไว้ ได้ แต่การวิงวอนเพื่อโลทก็ได้ รับคําตอบ “พระเจ้ าจึงทรงระลึกถึงอับ
ราฮัมและส่งโลทออกไปจากเมืองที่ถกู ขยี ้”
3. อับราฮัมเป็ นแบบของทุกคนที่อยูใ่ นคริสตจักรในตอนนี ้ผู้ซงึ่ เดินในความเชื่อ “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้ นทัง้ โลก แต่ตอ้ งเสียชี วิตของตน ผ้นู นั้ จะได้ประโยชน์อะไร” (มาระโก 8:36)
2. หัวข้ อ - การหัวเราะสุดท้ ายของพระเจ้ า
บทนํา - มนุษย์ในหลายยุคสมัยได้ หวั เราะพระเจ้ าอย่างเปิ ดเผยและไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้ปกครองและผู้สร้ าง และหลายครัง้ ดูเหมือนว่าพวกเขาได้ รับชัย
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ชนะ แต่ทา่ นจะหลอกลวงพระเจ้ าไม่ได้ พระองค์ทรงพระสรวลทีหลังอย่างน่าเคารพยําเกรง พระเจ้ าทรงพระสรวลมนุษย์เมื่อเขาไม่เชื่อ
ก. พระเจ้ าทรงพระสรวล - เมื่อมนุษย์พยายามที่จะครอบครองโลกและชิงบัลลังก์ของพระองค์ “พระองค์ผ้ ปู ระทับในสวรรค์ ทรงพระสรวล” (สดุดี 2:1-4)
1. ฟาโรห์ (อพยพ 5:1, 2)
2. เนบูคดั เนสซาร์
3. โรมที่ไม่เชื่อพระเจ้ าในความพยายามที่จะทําลายคริสตศาสนา
4. ฮิลเลอร์ และแผนการในการครอบครองโลก
5. สหประชาชาติทกุ วันนี ้และผู้ที่ตอ่ ต้ านพระคริสต์ที่จะเกิดขึ ้น แล้ วผู้ที่ตอ่ สู้จะเป็ นอย่างไร แน่นอนว่าพระเจ้ าจะทรงพระสรวลเพราะการไม่เชื่อฟั งนี ้
ข. พระเจ้ าทรงพระสรวล - เมื่อคนอธรรมวางแผนต่อสู้คนชอบธรรม “คนอธรรมปองร้ายคนชอบธรรมและขบเขี ้ยวเคี ย้ วฟั นใส่เขา แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงพระสรวลต่อคนอธรรม เพราะ
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลังมา” (สดุดี 59:5-8; 37:12, 13)
1. ผู้ที่ตอ่ สู้กบั คนชอบธรรมก็ตอ่ สู้กบั พระเจ้ า เมื่อเซาโลข่มเหงคริสตจักร เขาถูกทําให้ ล้มลงและ “ได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม’ ” (กิจการ 9:4)
2. หนังสือเอสเธอร์ บนั ทึกเกี่ยวกับการกระทําของฮามานต่อโมรเดคัย ผู้ซงึ่ เป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า และความตายอันเป็ นผลจากการกระทําของเขาเอง
3. การที่มนุษย์ตอ่ สู้กบั พระเจ้ าเป็ นความโง่เขลาและเป็ นการทําลายตนเอง
ค. พระเจ้ าทรงพระสรวล - เมื่อผู้ปฏิเสธนํ ้าพระทัยและพระวจนะของพระองค์อย่างตั ้งใจถูกลงโทษ “เจ้ามิ ได้รับรู้ ในคําแนะนําของเราและไม่ยอมรับคําตักเตือนของเราเลย ฝ่ ายเราจะหัวเราะ
เย้ยความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเมื อ่ ความกลัวลานมากระทบเจ้า”
1. การถูกพระเจ้ าดูหมิ่นเพราะการไม่เชื่อฟั งความจริงเป็ นสิง่ ที่เลวร้ าย
2. การต่อสู้ของท่านต่อพระเจ้ าจะนํามาซึง่ การต่อสู้ของพระเจ้ าต่อท่าน แทนที่จะได้ รับความรักของพระองค์
3. พระเจ้ าไม่ทรงพระสรวลผู้ที่กลับใจใหม่ ผู้ที่ไร้ กําลัง หรื อคนบาปที่โศกเศร้ า พระองค์จะทรงพระสรวลผู้ที่จงใจไม่เชื่อฟั งการเรี ยกของพระองค์และพระวจนะของพระองค์
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3. หัวข้ อ - “หนึง่ ”
ข้ อความ - เอเฟซัส 4:4-6
บทนํา – มีพระเจ้ าองค์เดียว และพระประสงค์ของพระองค์ไม่เปลี่ยนตามความพอใจของเราและไม่สบั สน
ก. ธรรมชาติของพระองค์
1. พระเจ้ าองค์เดียว
ก. พระผู้สร้ าง
ข. พระผู้รักษา
2. เจ้ านายเดียว
ก. เจ้ านายเดียวของมนุษย์
ข. ผู้ปกครองเดียวของโลก
ข. การทรงเรี ยกของพระองค์
1. ความเชื่อเดียว
ก. ทางอับราฮัม
ข. โดยและในพระเยซูคริสต์
2. บัพติศมาเดียว
ก. ในนํ ้าด้ วยพระเยซูคริสต์
ข. ในพระวิญญาณทางพระเยซูคริสต์
ค. ประชากรของพระองค์
1. พระกาย
ก. โดยพระวิญญาณเดียว
2. ความหวังเดียว
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ก. การเรี ยกคริสตจักรออกจากโลก
หมายเหตุ:

โครงร่ างแบบเหตุและผล
มนุษย์เป็ นผู้ที่มีวิธีคิดจนเป็ นไปไม่ได้ ที่จะทําให้ มนุษย์เชื่อโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ การเทศนาแบบเหตุและผลเป็ นวิธีที่ดีในการเทศนาความจริ งตามพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่เข้ าไปในใจ ผู้เทศนา
ทุกคนอาจจะใช้ รูปแบบการเทศนาประเภทนี ้บ้ างเพื่อแสดงให้ เห็นพลังและแรงกระตุ้นที่ซ่อนอยู่อย่างมีอํานาจ อันก่อให้ เกิดความถูกต้ องหรื อความชัว่ ร้ ายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ การเทศนานี ้
เหมาะสําหรับการกล่าวความจริงกับผู้ฟังโดยตรงอย่างทรงพลังและไม่อาจปฏิเสธคําสอนได้
ทังนี
้ ้ จะกล่าวถึงหัวข้ อการเทศนาโดยกล่าวถึงผลก่อน แล้ วจึงกล่าวถึงเหตุ
เอโนค
พระเจ้ าทรงรับเอโนคขึ ้นไป เพราะการกระทําในชีวิตของเขา เหตุผลสําคัญที่เขาได้ รับขึ ้นไปคืออะไร “ก่อนที ่ทรงรับท่านขึ้ นไปนัน้ มี ผูเ้ ป็ นพยานว่าท่านเป็ นที ่พอพระทัยของพระเจ้า” (ฮีบรู
11:5)
ยดาส
ู
ในมัทธิว 26:15 ยูดาสยืนอยูต่ อ่ หน้ ามหาปุโรหิตและทรยศพระเยซูเพื่อสามสิบเหรี ยญเงิน แต่อะไรเป็ นสิง่ ที่กระตุ้นผู้ชายคนนี ้ให้ กระทําการที่เลวร้ ายนี ้
ซาอลู
ใน1ซามูเอล 28:3 เรื่ องราวนี ้กล่าวถึงงานที่ยิ่งใหญ่ของซาอูลในการนําผู้ที่มีคนทรงออกจากอิสราเอล ในเวลานัน้ ซาอูลมีพระวิญญาณที่ทรงเจิมของพระเจ้ า แต่หลายปี ต่อมา พระเจ้ าไม่ได้
ั้
ตรัสกับเขาอีก และใน 1ซามูเอล 28: 9-16 ซาอูลหันไปขอคําแนะนําจากแม่มด เกิดอะไรขึ ้นระหว่างข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้ที่ทําให้ กษัตริย์นนหลง
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ทังนี
้ ้ อาจกําหนดโครงร่างเรื่ องราวของยูดาสเพื่อใช้ กบั ที่ประชุม ดังนี ้ การเห็นแก่เงินทอง ความโลภ ความรักเงิน ความไม่ซื่อสัตย์และการขาดความรักเพื่อพระคริ สต์ เรื่ องราวของซาอูลอาจ
ใช้ กบั การเทศนาในเรื่ องผลของการไม่เชื่อฟั ง การกบฏ ความหยิ่งและการไม่เชื่อพระเจ้ า
ในการเทศนาแบบเหตุและผลนี ้ อาจกล่าวถึงประเด็นอื่นๆ ได้ อีก อย่างไรก็ดี จะต้ องทําให้ หวั ข้ อตรงไปตรงมาและง่ายมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
หมายเหตุ:

โครงร่ างแบบคําสั่งสอน
งานหลักของผู้เทศนาคือการเทศนาและการสอนคําสัง่ สอนที่สําคัญในพระคัมภีร์ ผู้ที่เทศนาเหมือนอัครทูตจะต้ องมีใจความสําคัญหกประการนี ้อยูใ่ นการเทศนาอยูเ่ สมอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เรื่ องพระเจ้ าองค์ เดียว
การบัพติศมาด้ วยนํา้ ในพระนามของพระเยซู
การบังเกิดใหม่
การพดเป็
ู นภาษาต่ างๆ อันเป็ นหมายสําคัญในการบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ความบริสุทธิ์
การรั กษาโรคที่มาจากพระเจ้ า

การเทศนาใจความสําคัญหกประการนี ้ร่ วมกับคําสัง่ สอนในความเชื่อคริ สเตียนที่สําคัญอื่นๆ ไม่เพียงแต่ทําให้ ผ้ เู ทศนารับใช้ ได้ บริ บรู ณ์ แต่ยงั ทําให้ ที่ประชุมแข็งแกร่ งในทางฝ่ ายวิญญาณอีก
้ กหรื อไม่ในสัปดาห์หรื อเดือนต่อๆ ไป
ด้ วย ผู้รับใช้ ทกุ คนจะทําหน้ าที่ได้ ดีเมื่อเขาทบทวนคําสัง่ สอนนัน้ และตัดสินว่าจะต้ องเทศนาคําสัง่ สอนนันอี
ตัวอย่ าง
หัวข้ อ - การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์
ข้ อความ - มัทธิว 28:19 “เหตุฉะนัน้ เจ้าทัง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติ ให้เป็ นสาวกของเรา ให้รบั บัพติ ศมาในพระนามแห่งพระบิ ดา พระบุตรและพระวิ ญญาณบริ สทุ ธิ์ ”
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บทนํา - ความจริ งเกี่ยวกับพระคําของพระเยซูจะก่อขึ ้นได้ เมื่อทราบเกี่ยวกับพระนามที่กล่าวไว้ ในข้ อความของเราเท่านัน้ คําถามคือว่า “พระนามที่แท้ จริ งที่ใช้ ในการบัพติศมาด้ วยนํ ้าตามข้ อพร
คัมภีร์คืออะไร”
1. พระนามของพระบิดาคืออะไร
ก. ยอห์น 5:43 เราได้ มาในพระนามพระบิดาของเรา
1. มัทธิว 1:21 แล้ วเจ้ าจงเรี ยกนามท่านว่า เยซู
2. มัทธิว 1:23ข เขาจะเรี ยกนามของท่านว่าอิมมานูเอล
ข. ยอห์น 10:30 เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
2. พระนามของพระบุตรคืออะไร
ก. อิสยาห์ 9:6ข ที่ปรึกษา มหัศจรรย์ พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สนั ติราช
ข. มัทธิว 16:16 พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์
3. พระนามของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์คืออะไร
ก. ยอห์น 14:18 เราจะไม่ละทิ ้งท่านทังหลายไว้
้
ให้ เปล่าเปลี่ยว เรา (พระเยซู) จะมาหาท่าน
ข. ยอห์น 14:26 แต่องค์ผ้ ชู ่วยคือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ซงึ่ พระบิดาจะทรงใช้ มาในนามของเรานัน้
4. ทําไมการบัพติศมาในพระนามของพระเยซูจงึ เป็ นสิง่ สําคัญนัก
ก. กิจการ 4:12 ด้ วยความนามอื่นซึง่ ให้ เราทังหลายรอดได้
้
ไม่ทรงโปรดให้ มี
้ าในความตายของพระองค์
ข. โรม 6:3 เราทังหลายที
้
่ได้ รับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้ รับบัพติศมานันเข้
5. หลักฐานของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความจริ งเรื่ องการบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคืออะไร
ก. กิจการ 2:38 จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ ้นทุกคน
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ข. กิจการ 10:48 เปโตรจึงสัง่ ให้ เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริ สต์
ค. กิจการ 19:5 เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้ า
การแก้ ไขปั ญหา
การเทศนาแบบนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักสองประการ ประการแรก เป็ นวิธีที่เหมาะสมในการนําความจริ งที่เกี่ยวกับปั ญหาที่เป็ นข้ อสงสัยของที่ประชุมออกมาโดยตรง วิธีนี ้จะก่อให้ เกิดผลดีเป็ น
พิเศษเมื่อสอนเกี่ยวกับความจริ งพื ้นฐานให้ แก่ผ้ ทู ี่ยงั ไม่มีความเชื่อมัน่ คง หัวข้ อเช่น “ทําไมคนชัว่ จึงเจริ ญ” “การมีใจอยู่ทางฝ่ ายโลกคืออะไร” “ทําไมทีวีจึงเป็ นสิ่งที่น่าเกลียดชัง” อาจกล่าวถึงปั ญหา
ใดๆ ได้ อย่างมีประสิทธิผลด้ วยวิธีนี ้ โดยจะต้ องมีมมุ มองและวัตถุประสงค์อยูใ่ นใจอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ประการที่สองในการเทศนาแบบนี ้คือการแก้ ปัญหาที่ขวางทางของผู้ที่ไม่รอด คนบาปส่วนใหญ่มีสิ่งที่ร้ ู สกึ ว่าเป็ นข้ อแก้ ตวั ที่ถกู ต้ องสมควรในการไม่ให้ ชีวิตแก่พระเจ้ า จะต้ อง
กล่าวถึงข้ อแก้ ตวั หรื อคําคัดค้ านเหล่านี ้ต่อข้ อความแห่งข่าวประเสริฐเพื่อนําพวกเขามาหาพระคริสต์ ตัวอย่างต่อไปนี ้จะช่วยให้ เข้ าใจการเทศนาประเภทนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
ตัวอย่ าง
1. ความเฉยเมยของคนบาป
ก. ข้ าพเจ้ าอยากจะรอสักพัก
คําตอบ - สุภาษิต 27:1
ข. ข้ าพเจ้ ามีเวลามากมาย
คําตอบ - 2โครินธ์ 6:2
ค. ข้ าพเจ้ าเป็ นคนบาปที่เลวร้ ายนัก
คําตอบ - ยอห์น 6:37
2. การคัดค้ านไม่เข้ าประชุม
ก. ข้ าพเจ้ ายุง่ เกินไป
ข. ข้ าพเจ้ าต้ องพักผ่อนในวันอาทิตย์
ค. มีคนหน้ าซื่อใจคดมากมายในคริสตจักร
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ท่านอาจปั ญหาเหล่านี ้ทีละข้ อเพื่อแสดงให้ คนบาปเห็นความจําเป็ นในการเข้ าร่วมประชุม
หมายเหตุ:
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บทที่ย่ สี ิบ
การเทศนาแบบธรรมธิบาย
หลายครัง้ มีผ้ เู ทศนาที่ไม่เตรี ยมตัวใช้ วิธีธรรมธิบายแทนที่จะศึกษาเพื่อเตรี ยมการเทศนาที่ก่อให้ เกิดผล การเทศนาแบบธรรมธิบายนี ้มักจะทําให้ ธรรมิกชนเบื่อและอาจเกือบจะฆ่าคริ สตจักร
้ เกี่ยวกับแต่ละข้ อ ดังนัน้ การให้ ความคิดเห็นที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับเรื่ องราวหรื อการเตรี ยม
ได้ วิธีการเทศนาในแบบนี ้คือการอ่านข้ อพระคัมภีร์บทหนึง่ หรื อเนื ้อหาส่วนใหญ่ในบท จากนัน้ อธิบายสันๆ
ที่แท้ จริ งมักจะทําให้ ผ้ ฟู ั งเบื่อและแทบจะไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ฟู ั งในระยะยาว
การเทศนาแบบธรรมธิบายที่แท้ จริงซึง่ เกิดจากการศึกษาพระคัมภีร์และเตรี ยมตัวจะนําความจริงแห่งพระคัมภีร์มายังผู้ฟัง และด้ วยเหตุนี ้ จึงทําให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ฟู ั งได้
้ ้ มีหลักการสําคัญสองประการคือ
การเทศนาแบบธรรมาธิบายเป็ นการอธิบายข้ อพระคัมภีร์เพื่อที่ผ้ ฟู ั งจะเข้ าใจความหมายและเห็นความสําคัญของข้ อพระคัมภีร์นนต่
ั ้ อพวกเขา ทังนี
1. การอธิบายเกี่ยวกับข้ อความโดยพิจารณาความจริงทัง้ หมด
2. การเน้ นข้ อความที่สอนตามความเหมาะสมแก่ ผู้ฟัง
เมื่อเลือกข้ อความที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตามหลักการทังสองประการแล้
้
ว การเทศนาแบบธรรมธิบายจะกลายเป็ นวิธีที่ทําให้ มนุษย์ปฏิบตั ิตามความจริงของข่าวประเสริฐได้ ดีวิธีหนึง่
ทังนี
้ ้ ไม่มีความแตกต่างมากนักระหว่างวิธีการเทศนาตามข้ อความและแบบธรรมธิบาย อย่างไรก็ดี วิธีธรรมธิบายมีคณ
ุ ลักษณะเด่นดังนี ้
1. โครงร่ างทัง้ หมดเกิดจากข้ อความ และมีการพิจารณาส่ วนข้ อพระคัมภีร์นัน้ ๆ
2. การเทศนาแบบธรรมธิบายเจาะลึกลงไปในข้ อความ เป็ นการอธิบายข้ อพระคัมภีร์แบบสัน้ ๆ
หมายเหตุ:

โครงร่ างแบบหนังสือ
มีหนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์ที่เหมาะกับการเทศนาแบบธรรมธิบาย หนังสือเล่มสัน้ เช่น โยบ อาโมส รูธ ยูดา หนังสือฉบับต่างๆ ของยอห์น และฟี เลโมน
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หลักการสามประการของการเทศนาแบบธรรมธิบายเกี่ยวกับหนังสือในพระคัมภีร์มีดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ หนังสือโดยทั่วไป
2. การอธิบายการสอนทางฝ่ ายวิญญาณของหนังสือ
3. การวิเคราะห์ ส่ งิ ที่หนังสือสอน
หนังสือรูธเหมาะกับการวิเคราะห์ทวั่ ไป
หัวข้ อ - รางวัลของความเชื่อ
ก. ความสัตย์ ซ่ ือของรธู (บทที่ 1)
ข. การรวบรวมของรธู (บทที่ 2)
ค. การพักผ่ อนของรธู (บทที่ 3)
ง. การเก็บเกี่ยวของรธู (บทที่ 4)
อีกตัวอย่างของการเทศนาประเภทนี ้คือ หนังสือโยนาห์
หัวข้ อ - ผู้เผยพระวจนะที่ลงั เล
ก. การหนีจากพระเจ้ า (บทที่ 1)
ข. การได้ ยนิ จากพระเจ้ า (บทที่ 2)
ค. การเทศนาเพื่อพระเจ้ า (บทที่ 3)
ง. การบ่ นต่ อพระเจ้ า (บทที่ 4)
วิธีที่สอง (การสอนทางฝ่ ายวิญญาณของหนังสือ) เช่นการเทศนาจากหนังสือโยนาห์
หัวข้ อ – ของประทานและการเรี ยกของพระเจ้ าไม่มีการเปลี่ยนพระทัยโรม 11:29
หนังสือ - โยนาห์
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ก.
ข.
ค.
ง.

การทรงเรี ยก
การไม่ สามารถหลีกจากการทรงเรี ยกได้
ผลลัพธ์ ท่ นี ่ ากลัวในการไม่ เชื่อฟั งการทรงเรี ยก
ผลลัพธ์ ของการเชื่อฟั งการทรงเรี ยก

วิธีที่สาม (วัตถุประสงค์พิเศษของการสอนหนังสือ) เช่น การเทศนาจากหนังสือเอสเธอร์
หัวข้ อ - การจัดหาของพระเจ้ า
หนังสือ - เอสเธอร์
ก. การแทรกแซงของพระเจ้ า - กษัตริย์นําวัชทีออกไป (บทที่ 1)
ข. การเตรี ยมการของพระเจ้ า - เอสเธอร์ เตรี ยมตัวและได้ รับยอมรั บเป็ นราชินี (บทที่ 2)
ค. ความจําเป็ นที่ต้องได้ รับการปลดปล่ อยของพระเจ้ า – การทําลายชาวยิว (บทที่ 4)
ง. ผ้ ูปลดปล่ อยได้ รับการแต่ งตัง้ จากพระเจ้ า เอสเธอร์ “ที่จริงเธอมารั บตําแหน่ งราชินีกเ็ พื่อยามวิกฤตเช่ นนีก้ เ็ ป็ นได้ นะ” (บทที่ 7)
โครงร่ างแบบคํา
้
เห็นความลํ ้าลึกแห่งความจริ
ผู้เทศนาจะต้ องศึกษาอย่างมากเพื่อกล่าวคําเทศนาที่เกิดจากคําๆ เดียวได้ อย่างเหมาะสม ในพระคัมภีร์มีคําหลายคําที่เมื่อศึกษาความหมายทังหมดจะแสดงให้
ตามพระคัมภีร์ มีหลายคําในพระคัมภีร์เหมาะสมกับการอธิบายประเภทนี ้ คําหนึง่ คือ ผู้ลบล้ าง โดยมีตวั อย่างโครงร่างดังนี ้
หัวข้ อ - การเป็ นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ า
ข้ อความ - 1ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็ นผ้ลู บล้างพระอาชญาทีต่ กกับเราทัง้ หลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทงั้ ปวงในโลกด้วย”
บทนํา - ความผิดบาปของมนุษย์ทกุ คนทําให้ ต้องได้ รับโทษแห่งความตายอย่างสมควร ในฐานะผู้พิพากษาโลก พระเจ้ าประสงค์ให้ มีการลงโทษอย่างเต็มที่ตอ่ ความผิดบาป

ก. การลบล้ าง - เพื่อให้ คืนดีหรื อไถ่บาป สิง่ สําคัญในการลบล้ างคือ การลงโทษที่เหมาะสมในสายพระเนตรของพระเจ้ า
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ข. พระคัมภีร์เก่า - การลบล้ างแปลออกมาเป็ นพระที่นงั่ “พระกรุณา” (ฮีบรู 9:5)
1. เลือดของวัวและแพะที่พรมลงบนพระที่นงั่ พระกรุณาปกคลุมความบาป
ก. อพยพ 25:22
ข. เลวีนิติ 16:13, 14
2. พระเจ้ าทอดพระเนตรดูพระที่นงั่ พระกรุณาและเห็นเลือด
ก. เลือดคือชีวิต (ค่าชีวิตสําหรับการตัดสินโทษความตาย)
ข. การลบล้ าง (ความพอใจ) เกิดขึ ้นกับพระเจ้ า
ค. พระคัมภีร์ใหม่
1. พระเยซูคริสต์เป็ นผู้แบกความผิดบาปของเรา
ก. โรม 3:24, 25
ข. 1ยอห์น 2:2
ค. 1ยอห์น 4:10
โครงร่ างแบบบท
้ ม
โครงร่างแบบบทจะต้ องมีการอธิบายเล็กน้ อย ในวิธีนี ้ ผู้เทศนาจะเลือกข้ อพระคัมภีร์บทหนึง่ เพื่ออธิบาย ซึง่ ตรงข้ ามกับแบบคํา ข้ อหรื อหนังสือทังเล่
ผู้เทศนาคุ้นเคยกับเนื ้อหาของบทก่อน แล้ วจากนันเตรี
้ ยมการเทศนาได้ ในลําดับที่เหมาะสม สิ่งที่สําคัญที่สดุ คือ การมีความเป็ นหนึ่งเดียว ทังนี
้ ้ หมายความว่า ความคิดหลักจะต้ องนําความ
จริ งตามพระคัมภีร์อย่างใดอย่างหนึ่งไปสูใ่ จของผู้ฟัง ดังนัน้ จะต้ องศึกษาอย่างระมัดระวังเพื่อเทศนาจากบทที่มีความหมายเป็ นหนึ่งเดียวกันแก่ผ้ ฟู ั ง สดุดีบทที่หนึ่งเป็ นโครงร่างแบบบทซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั
กันดี โดยมีโครงร่างดังนี ้
หมายเหตุ:
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ตัวอย่ าง
หัวข้ อ - มนุษย์สองประเภท
ข้ อความ - สดุดี 1
บทนํา – ในโลกนี ้ มีมนุษย์สองประเภท สดุดีบทที่หนึง่ กล่าวถึงมนุษย์ทงสองประเภท
ั้
1. คนชอบธรรม (1-3)
ก. คุณลักษณะ
1. สิง่ ที่ไม่ทํา
ก. ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม
ข. ยืนอยูใ่ นทางของคนบาป
ค. ไม่เยาะเย้ ย
2. สิง่ ที่ทํา
ก. ปี ติยินดีในพระธรรมของพระเจ้ า
ข. ภาวนาพระธรรมของพระเยโฮวาห์
ข. ความแข็งแกร่งทางฝ่ ายวิญญาณ
1. เหมือนต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ ริมนํ ้า
2. ก่อให้ เกิดผล
3. มีชีวิตอยูใ่ นความเชื่อ - ใบไม่เหี่ยวแห้ ง
4. เจริ ญขึ ้น
ค. รางวัลของเขา - ได้ รับการอวยพรในหมูม่ นุษย์บนโลก
2. คนอธรรม (4-5)
ก. คนอธรรมไม่เป็ นเช่นนัน้ (เมื่อเปรี ยบเทียบกับลักษณะของคนชอบธรรม) มีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก เขามีลกั ษณะตรงกันข้ ามกับคนชอบธรรม
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ข. ลักษณะ
1. ไร้ คา่ - “เหมือนแกลบ”
2. ไม่มนั่ คง - “ซึง่ ลมพัดกระจายไปไ
ค. ตําแหน่ง
1. จะไม่พิพากษาคนชอบธรรมในวันพิพากษา
2. ไม่ยืนยงในที่ชมุ นุมของคนชอบธรรม
3. จุดจบ
ก. คนชอบธรรม - พระเจ้ าทรงทราบทางของคนชอบธรรม - จะได้ อยูก่ บั พระองค์
ข. คนอธรรม จะพินาศ
หมายเหตุ:
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