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คาํนํา 
 

 หนงัสือเลม่นีเ้ขียนขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการแบบเรียนเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการรับใช้ในการเทศนา ผู้ เขียนไมไ่ด้อ้างวา่เนือ้หาของหนงัสือเป็นเรื่องใหมท่ัง้หมด แต่หนงัสือเลม่นีเ้ขียนขึน้และ

มีวตัถปุระสงค์เพื่อการศกึษาหวัข้อนีด้้วยวิธีการใหม ่

 วตัถปุระสงค์ประการแรกของหนงัสือเลม่นีค้ือ เพื่ออธิบายเกี่ยวกบัตําแหน่งและหน้าที่ของผู้ เทศนาในการเทศนาข่าวประเสริฐอย่างชดัเจน วตัถปุระสงค์ประการที่สองซึง่สําคญัพอๆ กนั คือ

เพื่อเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการเทศนาข่าวประเสริฐ นอกจากนี ้ยงัมีเนือ้หาเกี่ยวกบัวิธีการเทศนาอีกด้วย 

 

 เนือ้หาทัง้หมดมีวตัถปุระสงค์เพื่อสัง่สอนและให้ความรู้ โดยปพูืน้ฐานเกี่ยวกบัหลกัการเทศนา ซึง่จะทําให้การเทศนาเป็นการเทศนาอยา่งมีจดุประสงค์ 

 

 มกัจะมีบางคนให้ความสําคญักบักฎเกณฑ์และหลกัการมากกว่าผลลพัธ์ ทัง้นี ้เป็นความปรารถนาของผู้ เขียนอย่างแท้จริงที่จะให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกบัหลกัการที่เกี่ยวข้องกบัการเทศนา

อยา่งถ่องแท้ และไมป่ลอ่ยให้หลกัการนัน้กลายเป็นตวัควบคมุผู้อา่น 

 หนงัสือเลม่นีไ้ม่ใช่ข้ออ้างเพื่อที่จะเทศนาตามบนัทกึอย่างเป็นแบบแผน แต่เพื่อกระตุ้นความสามารถในการสร้างสรรค์ของผู้ เทศนาเพื่อที่จะสามารถเทศนาได้โดยไม่มีบนัทึก แบบแผนและ

ความกลวั เสรีภาพในการเทศนาที่แท้จริงเกิดจากการเตรียมตวัอยา่งถ้วนถี่ บนัทกึควรจะเป็นเพียงไม้เท้าที่ใช้ในยามจําเป็นเทา่นัน้ 
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บทนํา 
 

 

 โปรดระลกึว่า การอธิษฐาน การใช้ชีวิตอย่างถกูต้อง ความเชื่อถือสําหรับแต่ละบคุคล ความบริสทุธิ การฝึกวิธีเทศนา และที่สําคญัที่สดุ ฤทธิเดชการเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ ทัง้หมดนี ้์ ์ ์

เป็นสิง่จําเป็นตอ่การเทศนาที่ก่อให้เกิดผล 

 

 สว่นหนึ่งของหนงัสือเลม่นีเ้กี่ยวข้องกบัการศึกษาหลกัวิธีการเทศนา เนื่องจากมีความเข้าใจที่ไม่ถกูต้องเกี่ยวกบัการศกึษาวิธีการเทศนาในการรับใช้ คําว่า วิธีการเทศนา จึงกลายเป็นเรื่อง

หยอกล้อกนัในกลุ่มผู้ เทศนาที่ไม่มีการเตรียมตวั ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ เย้ยหยนัวิธีการเทศนาโดยกล่าวว่า “โรงเรียนพระคมัภีร์ผลิตตัก๊แตนที่รู้วิธีการเทศนาออกมา ให้กระโดดไปข้างหน้าสองก้าวและ

ถ้อยหลงัหนึ่งก้าว” (ทัง้นี ้โดยอ้างถึงท่าทางที่เหมือนเครื่องจกัรในการก้าวขึน้ไปที่ธรรมาสน์และก้าวลงมาในขณะกล่าวคําเทศนา) ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกบัวิธีการเทศนานีท้ําให้หลายคนเชื่อว่า 

การศกึษานีก้่อให้เกิดรูปแบบทา่ทางในระหวา่งเทศนาซึง่เป็นแบบแผนตายตวั นอกจากนี ้ยงัมีความเข้าใจว่าการเทศนาที่มีวิธีการนัน้มีรูปแบบตายตวัจนทําให้ผู้ เทศนากลา่วคําเทศนาตามบนัทกึและ

เป็นแบบแผนโดยไมม่ีความรู้สกึใดๆ 

 ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนัน้เลย ผู้ รับใช้ที่มีความรู้เกี่ยวกบัหลกัวิธีการเทศนาอย่างแท้จริงและนําหลกัการเหลา่นีม้าใช้จะเป็นผู้ ที่มีเสรีภาพที่ธรรมาสน์อย่างแท้จริง ทัง้ในท่าทางและการกลา่ว

คําเทศนา ผู้ ที่เตรียมตวัและรู้ว่าตนเองทําอะไรอยู่เป็นผู้ ที่สามารถเป็นอิสระได้ ผู้ เทศนาที่ประสบความสําเร็จอย่างมากหลายคนไม่เข้าใจหลกัวิธีการเทศนา แต่จริงๆ แล้ว เขาประสบความสําเร็จได้ก็

เพราะเขาดําเนินตามทางและหลกัวิธีการเทศนา 
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ส่วนที่ 1 
ผ้เทศนาและการเทศนาู  
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บทที่หนึ่ง 

 
สิทธิของผ้เทศนา์ ู  

 การเทศนาเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่และเป็นการทรงเรียกอนัสงูสดุที่ประทานแก่มนษุย์ผู้ ตํ่าต้อย การรับใช้ด้วยการเทศนามีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

 

 การเทศนาเกิดขึน้พร้อมกบัคริสตศานาและเป็นสทิธิเฉพาะสําหรับตําแหน่งผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐของพระเยซคูริสต์ที่พระเจ้าทรงเรียก์  

 

 ลทัธิ ศาสนาของผู้ ที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือกลุม่ทางสงัคมอื่นๆ ไม่สามารถเลียนแบบการเทศนาที่แท้จริงได้ การเทศนาข่าวประเสริฐมีสิ่งหนึ่งที่มนษุย์ไม่อาจเลียนแบบได้ สิ่งนัน้คือ ฤทธิเดชการ์

เจิมของพระวิญญาณบริสทุธิ ซึง่ทําให้การเทศนาเป็น ์ “ฤทธิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ได้รับความรอด์ ” 

 

 ยคุพระบญัญัติกําลงัจะสิน้สดุลงเมื่อชายคนหนึ่งผู้ ที่พระเจ้าทรงใช้มาก้าวออกจากถิ่นทรุกนัดารของยเูดีย การปรากฎตวัอย่างกระทนัหนัของยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมานีเ้ป็นสญัญาณการ

เริ่มต้นการรับใช้ใหม่ที่จะแพร่ขยายออกไปทัว่โลก มีผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่ามากมายก่อนหน้ายอห์น แต่ไม่มีผู้ ใดที่ได้รับสิทธิให้เทศนาเหมือนเช่นยอห์น พระเย์ ซูคริสต์เจ้าทรงเปรียบเทียบ

ยอห์นกบัผู้ เผยพระวจนะอื่นๆ ก่อนหน้านัน้ไว้วา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผห้ญิงมานัน้ ไม่มีผใ้ดใหญ่กว่ายอห์นผใ้หร้บับตัิศมาู ู ู ...” (มทัธิว 11:11) 

 

 สิทธิของยอห์นไม่ได้มาจากมนษุย์ แต่ประทานให้จากบลัลงัก์์ แห่งสวรรค์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงเรียกยอห์นให้เทศนา เขาไม่ได้โอ้อวดตนเอง ไม่ได้ใช้เวลาสร้างอาณาจกัรของตนเอง หรือ

สร้างความสําคญัให้ตนเอง เมื่อมีผู้ถามว่า “ท่านกลา่วว่าท่านเป็นใคร” เขาตอบว่า “เราเป็นเสียงของผ้ที่ ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารู ” ยอห์นเป็นผู้สง่สารที่อทุิศตนอย่างเต็มที่เพื่อการทรงเรียก

ของพระเจ้าอย่างแท้จริง เขามีวตัถปุระสงค์เพียงอย่างเดียว และวตัถปุระสงค์นัน้คือ เพื่อประกาศข้อความที่พระเจ้าแห่งสวรรค์ประทานให้ เพราะการทรงเรียกที่เขาได้รับ ยอห์นจึงมีความปรารถนา

อนัแรงกล้าที่จะเผยพระวจนะแก่ผู้คนในเวลานัน้ 

 

คุณสมบัตใินการเทศนา 
 ยอห์นมีคณุสมบตัิอะไรบ้าง จงึสามารถรับใช้โดยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

1. เขาประกอบด้วยฤทธิอาํนาจแห่งพระวญิญาณบริสุทธิ ์ ์ (ลกา ู 1:14, 41) 
2. เขาทราบข้อความที่เปลี่ยนแปลงชีวติซึ่งมีอาํนาจของพระเจ้าผ้ทรงมหทิธิฤทธิ ู ์ (มัทธิว 3:1-4; ยอห์น 1:6) 
3. วถิีชีวติของเขาพสิจน์ให้เหน็ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขา เขาไม่ใช่ของโลกนี ้แต่อุทศิตนแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง ู (มัทธิว 3:4) 
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4. ข้อความของเขาอย่ใต้ฤทธิเดชการเจมิของพระวญิญาณบริสุทธิจนทาํให้คนทัง้หลายร้องออกมาว่า ู ์ ์ “เราจะต้องทาํประการใด” (ลกา ู 3:10, 12, 14) 
 

ยอห์นเทศนา “ทําให้เกิดผลไปสู่การกลบัใจใหม่” และบพัติศมาผู้ ที่เชื่อฟังเสียงของเขาด้วยนํา้ ข้อความเทศนาของเขาไมไ่ด้ตายไปกบัเขา เขาเป็นผู้ เบิกทางให้กบัผู้ เทศนาอื่นๆ ตอ่มา เมื่

ยอห์นตระหนกัวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็น “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” เขากลา่ววา่ “พระองค์จะทรงให้เจ้าทัง้หลายรับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วย์

ไฟ” 

 

พระเยซูเริ่มการรับใช้ในการเทศนาของพระองค์ต่อจากยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมา พระองค์ไม่ได้ก้าวข้ามขัน้ไป แต่ทรงเทศนาข้อความของยอห์นที่ว่า “จงกลบัใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดิน

สวรรค์มาใกล้แล้ว” 

 

ข้อความเกี่ยวกบัการกลบัใจใหมเ่ป็นข้อความแหง่พระวจนะของพระเจ้าซึง่เปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นหลกัสําคญัเกี่ยวกบัความรอดตามพระคมัภีร์ ผู้ เทศนาไม่สามารถเทศนาความรอดตามพระ

คมัภีร์ได้โดยไมก่ลา่วถงึการกลบัใจจากความผิดบาป 

 

การเรียกให้กลบัใจใหม่จะต้องเป็นการวิงวอนมากกว่าแค่ทางปัญญาแต่เข้าไปถึงอารมณ์ การเทศนาไม่ใช่การสัง่สอนทางศีลธรรม หรือการเทศนาที่มีเหตผุลแต่แห้งแล้งและไม่มีความรู้สกึ

ใดๆ การเทศนาเป็นฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสทุธิที่ทําให้ผู้ ฟังของยอห์นร้องว่า ์ ์ “เราจะต้องทําประการใด” พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งในการเทศนาพระคมัภีร์ใหม่ ภารกิจของ

พระองค์คือ เพื่อบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิและด้วยไฟ พระเยซทูรงแสดงให้เหน็ถงึฤทธิเดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธินีใ้นการรับใช้ของพระองค์เอง์ ์ ์  

 

มีผู้ ที่กล่าวว่าการเทศนาและการสอนของพระเยซูเป็นการเทศนาและการสอนของอาจารย์ที่พดูจาอ่อนหวาน อย่างไรก็ตาม พระวจนะของพระเจ้าแสดงเห็นว่าการรับใช้ของพระองค์เป็น

เช่นนี ้ “ดงันัน้พระเยซจึงทรงประกาศขณะทีท่รงสัง่สอนอย่ในบริเวณพระวิหารว่าู ู ...” (ยอห์น 7:28) และในยอห์นบทเดียวกนั ข้อ 37 กลา่วว่า “ในวนัสดุทา้ยของงานเทศกาล ซึ่งเป็นวนัใหญ่นัน้ พระ

เยซทรงยืนและประกาศว่า ู ‘ถา้ผใ้ดกระหาย ผน้ัน้จงมาหาเราและดืมู่ ู ” 

 

ฤทธิอํานาจพิเศษของการรับใช้ด้วยการเทศนามีอยูใ่น์ เสียงประกาศของพระวิญญาณซึง่ทรงเจิมใจของผู้ รับใช้ที่ทรงแตง่ตัง้ขึน้ 
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ความยิ่งใหญ่ของการทรงเรียก 
 มนษุย์ที่ต้องตายไม่สามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่ในหน้าที่ของผู้ เทศนาข่าวประเสริฐได้ หลงัจากที่เหล่าสาวกได้รับการฝึกอบรมครัง้แรกจากพระเยซู พระองค์ทรงสง่เขาออกไปโดยกลา่วว่า 

“จงไปพลางประกาศพลาง” หน้าที่ของเขาคือ ไปยงับ้านของชาวอิสราเอล ซึง่เป็นเพียงจดุเริ่มต้นของงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึน้ในไมช่้า ทัง้นี ้ไมไ่ด้เป็นงานของสาวกสิบสองคนเท่านัน้ แต่เป็นงานของ

ผู้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าทกุคนหลงัจากนัน้มา หน้าที่อนัยิ่งใหญ่คือ “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน” การเทศนามีเพื่อทกุคนในโลก ผู้ เทศนามีหน้าที่

ประกาศขา่วประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน ไมว่า่พวกเขาจะมีเชือ้ชาติหรือฐานะอะไร เจ็บป่วย พิการ ขากะเผลก ตาบอด รํ่ารวยหรือยากจน ทกุคนมีสทิธิที่จะได้ยินข่าวอนัประเสริฐเลศินี ้์  

 

 การเทศนาไม่ได้มีความพิเศษ เพียงเพราะทรงกําหนดให้เฉพาะแก่คริสตศาสนาเท่านัน้ แต่ยงัเพราะมีอํานาจในการกําหนดนัน้ด้วย สถาบนัอื่นที่มนษุย์สร้างขึน้สญูหายไปตามกาลเวลา 

สิ่งประดิษฐ์และปรัชญาของมนุษย์ผพุงัและล่วงไป แต่การเทศนาข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ดําเนินต่อไป ก้าวไกลในโลกปัจจุบนันี ้การเทศนาเป็นภารกิจที่จะกระทําต่อไปจนถึงที่สดุปลาย

แผน่ดินโลก การเทศนาเป็นวิธีการเดียวที่พระเจ้าทรงกําหนดขึน้เพื่อนําโลกที่หลงนีม้าหาพระองค์ “เพราะตามทีท่รงกําหนดไวต้ามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่ร้จกัพระเจ้าไดโ้ดยปัญญาของตน ู

พระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนทีเ่ชือ่ใหร้อดโดยคําเทศนาทีเ่ขาถือว่าโง่” (1โครินธ์ 1:21) 

 

 มนษุย์ทกุคนไมว่า่จะอยูใ่นสถานะใดจะต้องได้ยินการเทศนาข่าวประเสริฐ ไมม่ีวิญญาณใดที่ไมก่ระหายหาการอวยพรที่ยิ่งใหญ่จากข่าวประเสริฐนัน้ 
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บทที่สอง 

 
ความสาํคัญของการเทศนา 

 การเทศนาข่าวประเสริฐไมใ่ช่แคเ่พื่อชีวิตนี ้ผลของการเทศนาสําหรับพระเจ้าจะมีอยูต่ลอดเป็นนิตย์ 

 

 ผู้ เทศนาที่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสทุธิไมไ่ด้ออกไปเพื่์ อสร้างความบนัเทิงให้มนษุย์ด้วยถ้อยคําที่น่าพอใจ เขาไม่ใสใ่จชื่อเสียงในทางโลก ชื่อเสียงสว่นตวัหรือชื่อเสียงทางการเมือง 

เสียงของเขามีไว้เพื่อ “สิง่ที่พระเจ้าตรัส” ผู้ เทศนาไมไ่ด้พยายามเพื่อให้มนษุย์ชื่นชมเขา เขาไมใ่สใ่จประโยชน์ของชีวิตนี ้แตส่นใจประโยชน์ของชีวิตหน้า 

 

วัตถุประสงค์ของการเทศนา 
ประการแรกและสาํคัญที่สุด ผู้ เทศนาเป็นผู้สง่สารของจอมกษัตริย์ ซึง่ก้าวออกไปเพื่อประกาศข้อความแหง่ความรอดด้วยการฟืน้จากความตายของพระเยซคูริสต์ให้แก่โลกที่หลง ผู้ เทศนาได้รับการ

เรียกให้ประกาศพระนามของพระเยซู “ด้วยว่านามอื่นซึง่ให้เราทัง้หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนษุย์ทัว่ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) เสียงของเขาเป็นเสียงของผู้ เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรง

เจิม เขามีหน้าที่ประกาศพระวจนะของพระเจ้าอยา่งไมข่าด เขาเทศนาให้คนทัง้หลายกลบัคืนดีกบัพระเจ้าด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสทุธิ แม้์ ์ ว่าข้อความเทศนาของเขาจะเกี่ยวกบัการคืนดีกบั

พระเจ้า แตเ่ขายงัต้องสอนความชอบธรรม ตกัเตือนเรื่องความบาป และเตือนเกี่ยวกบัการพิพากษาที่จะเกิดขึน้อีกด้วย 

 

ประการที่สอง ผู้ เทศนาข่าวประเสริฐมีหน้าที่ยอมรับและปฏิบตัิหน้าที่ในการรับใช้ด้วยการเทศนาทัง้หมด อคัรทตูเปาโลกล่าวถึงหน้าที่นีว้่า “ข้าพเจ้ากําชบัท่านต่อพระพกัตร์พระเจ้าและพระเยซู

คริสต์ผ้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย โดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่า ให้ประกาศพระวจนะ ให้ขะมกัเขม้นที่จะทําการ ทัง้ในขณะที่มีโอกาสและไม่มีู

โอกาส ใหช้กัชวนดว้ยเหตผุล เตือนสติและตกัเตือนใหอ้ดทนอย่เสมอในการสัง่สอน เพราะจะถึงเวลาทีค่นจะทนต่อคําสอนทีม่ีหลกัไม่ได ้แต่เขาจะรวบรวมครไวใ้หส้อนในสิ่งทีเ่ขาชอบฟัง เพือ่บรรเทาู ู

ความอยาก เขาจะเลิกฟังความจริง และจะหนัไปฟังเรื่องนิยายต่างๆ แต่ท่านจงหนกัแน่นมัน่คง จงอดทนต่อความทกุข์ยากลําบาก จงทําหนา้ทีข่องผป้ระกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําพนัธบริการู

ของท่านใหส้ําเร็จ” (2ทิโมธี 4:1-5) 

 

 พระเจ้าไมท่รงเปลี่ยนพระวจนะของพระองค์ พระองค์ไม่มีที่ในอาณาจกัรของพระองค์สําหรับผู้ เทศนาที่ไม่กล้าพดูความจริง ไม่เด็ดเดี่ยว ไม่มุ่งมัน่ ผู้ เทศนาจะต้องเผชิญหน้ากบัปัญหา ต้อง

ต่อสู้  จึงจะชนะได้ ในเวลาสงคราม ทหารที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้จะอยู่ในตําแหน่งที่มีทหารที่ผ่านสงครามมาแล้วฝึกหดัเขาให้พร้อมต่อสู้  ดงันัน้ ผู้ เริ่มหดัที่ยงัไม่ได้รับการทดสอบในสงคราม

ฝ่ายวิญญาณที่มองไมเ่หน็ในทกุยคุสมยัควรพิสจูน์ตนเอง ก่อนที่จะยอมรับเป็นผู้ดแูลฝงูแกะของคนอื่น ไมฉ่ะนัน้เขาจะเป็นผู้ ที่ปรับเปลี่ยนความจริงของพระเจ้าเพื่อหาความชอบจากมนษุย์ 
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 หน้าที่ของผู้ เทศนานัน้รวมถึง การเป็นผู้ ที่ไม่มีราคีเพราะโลหิตของผู้ อื่น คําเตือนในพระคมัภีร์เก่าที่ให้ไว้กบัผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําเตือนแก่ผู้ เทศนาในพระคมัภีร์ใหม่ได้เช่นกนั 

“บตุรแห่งมนษุย์เอ๋ย เราไดก้ระทําเจ้าใหเ้ป็นยามเฝ้าพงศ์พนัธุ์อิสราเอล เจ้าไดย้ินถอ้ยคําจากปากของเราเมือ่ไร เจ้าจงกล่าวคําตกัเตือนเขาจากเรา ถา้เราจะบอกแก่คนอธรรมว่า ‘เจ้าจะตอ้งตายแน่ๆ’ 

และเจ้าไม่ตกัเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนอธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสีย เพือ่จะช่วยชีวิตเขาไว้ คนอธรรมนัน้จะตายเพราะความบาปผิดของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา 

แต่ถา้เจ้าไดต้กัเตือนคนอธรรมและเขามิไดห้นักลบัจากความอธรรมของเขา หรือจากทางอธรรมของเขา เขาจะตายเพราะความบาปผิดของเขา แต่เจ้าจะไดช้่วยชีวิตของเจ้าใหร้อด อีกประการหนึ่ง 

ถา้คนชอบธรรมหนักลบัจากความชอบธรรมของเขา และไดก้ระทําความบาปผิด และเราวางสิ่งทีส่ะดดุไวต้รงหนา้เขา เขาตอ้งตายเพราะว่าเจ้ามิไดต้กัเตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะ

ไม่มีใครจดจําการกระทําอนัชอบธรรมของเขาไวเ้ลย แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา แต่ถา้เจ้าไดต้กัเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทําบาป และเขามิไดก้ระทําบาป เขาจะมีชีวิตอย่ไดแ้น่ ู

เพราะเขารบัคําตกัเตือนและเจ้าก็ไดช้่วยชีวิตของเจ้าไว”้ (เอเสเคียล 3:17-21) 

 

 อคัรทตูเปาโลยอมรับหน้าที่ตามพระคมัภีร์เก่านีว้า่เป็นสิง่ที่ต้องทําในการรับใช้ของเขาเมื่อกลา่วว่า “เหตฉุะนัน้วนันีข้้าพเจ้ายืนยนัต่อท่านทัง้หลายว่า ท่านทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้า

กพ็้นโทษแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามไิด้ย่อท้อในการกล่าวเรืองพระดาํริของพระเจ้าทังสนิให้ท่านทังหลายฟัง่ ้ ้ ้ ” (กิจการ 20:26-27) 

 

 ผู้ เทศนาไม่อาจปรับเปลี่ยนความจริงตามความพอใจของตนเองได้ ถ้อยคําของผู้ เทศนาไม่ได้ให้ไว้เพื่อที่เขาจะเลือกเอง การเทศนาไม่ใช่การนําภาระหนกัออกจากใจของผู้ เทศนาเอง ไม่ใช่

การแสดงความรู้สกึหรือความเชื่อสว่นตวัของตนเอง รากของคําเทศนาจะต้องมาจาก “พระเจ้าตรัสดงันีว้่า” ผู้ เทศนาที่พระเจ้าทรงเรียกไม่สามารถเลือกสิ่งที่ตนเองปรารถนาที่จะเทศนาได้ เขาได้รับ

การเรียกและมีหน้าที่เทศนา “พระดาํริของพระเจ้าทัง้สิน้” 

 

ลักษณะของการเทศนา 
 การเทศนาแตกตา่งจากวิธีการสื่อสารอื่นๆ ของมนษุย์ การเทศนาเกิดจากข้อความจากบลัลงัก์ของพระเจ้าซึง่ทรงประทานแก่มนษุย์ผ่านทางผู้แทนที่เป็นมนษุย์ซึง่พระเจ้าทรงเรียกและเลือก 

นกัเขียนคนหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า “[การเทศนา] ไม่ใช่การให้ทกุสิ่งที่อยู่ในเรา แต่เป็นการให้ทกุสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเราเลย [การเทศนา] คือการที่ผู้ เทศนาแสดงตวัเองและทกุสิ่งที่เขาเป็นและมี ในฐานะ

ช่องทางสําหรับสิง่ที่ไมไ่ด้อยูใ่นเขา” 

 

 สิง่ที่เข้าใจกนัวา่เป็นการเทศนาสว่นใหญ่เป็นเพียงสนุทรพจน์ที่ไพเราะ มีวลีที่สละสลวย คําประพนัธ์และคํากลา่วอ้างจากมนษุย์ ซึง่ไม่ได้มาจากสวรรค์ แต่มาจากใจและความคิดของมนษุย์

ที่ต้องตาย การเทศนาในลกัษณะนีอ้าจมีเนือ้หาจากพระคมัภีร์ แตข่้อความนัน้กลา่วออกมาจากความคิดของมนษุย์ ไมไ่ด้มาจากพระทยัของพระเจ้า ข้อความนีจ้ะเข้าถึงเพียงแค่อารมณ์และความคิด

ของผู้ ฟัง ผลลพัธ์ที่ได้จากการเทศนาเช่นนีอ้าจเป็นจํานวนคนมากมาย อยา่งไรก็ตาม ผลลพัธ์ที่แท้จริงจากสิง่ที่กลา่วและกระทํานัน้ ไม่ได้อย่ที่จาํนวนคนู  แต่อยู่ที่ชีวิตและใจที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ ที่

ตอบสนอง เวลาเทา่นัน้เป็นสิง่พิสจูน์งานอนัเกิดจากการเทศนา 
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 ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคนรู้สกึวา่งานของตนบรรลผุลสําเร็จเมื่อได้ทําให้ผู้ ฟังมีใจร้อนรนทางฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ถ้าผู้ ฟังเหลา่นัน้กลบัไปบ้านของตนโดยใจของเขาไม่์ ์

มีข้อความที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ความร้อนรนในการนมสัการในโลกนีก้็ไมท่ําให้ความหิวกระหายของวิญญาณของเขาพอใจ หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งถาวรในชีวิตของเขาได้ 

 

 การเทศนาข่าวประเสริฐมีวตัถปุระสงค์หลกัสองประการ ได้แก่ การนํามนษุย์หนัไปจากความบาป และการชีน้ําผู้ ที่ได้รับความรอดให้เป็นผู้ ดีรอบคอบในพระกายของพระคริสต์ วตัถปุระสงค์

เหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่สําคญัตอ่สวสัดิภาพของมนษุย์ ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า 

 การเทศนาเป็นทางเดียวที่จะทําให้มนษุย์จะได้รับการอวยพรในการได้รับความรอด ปรัชญาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถนํามนษุย์ออกจากชีวิตแห่งความบาปที่น่าสงัเวชได้ ลทัธิมนษุย

นิยมพยายามทําให้มนษุย์เป็นอิสระโดยนําเอาขีดจํากดัของเหตผุลทางปัญญาและศีลธรรมทัง้ปวงออกไป ทัง้นี ้เป็นความล้มเหลวที่น่าเศร้า แตก่ารเทศนากางเขนของพระเยซูคริสต์เป็น “ฤทธิเดชของ์

พระเจ้า เพือ่ใหท้กุคนทีเ่ชือ่ไดร้บัความรอด พวกยิวก่อน แลว้พวกต่างชาติดว้ย” (1โครินธ์ 1:18) ข่าวประเสริฐยกชนทกุชาติขึน้ได้ การเรียกนัน้เพื่อทกุวิญญาณที่เกิดมา โดยเริ่มต้นขึน้ที่กรุงเยรูซาเลม็ 

และขยายออกไปทัว่โลก ไมว่า่ที่ไหน เวลาใด เมื่อข่าวประเสริฐของพระเยซคูริสต์ได้ประกาศออกไปภายใต้การเจิมจากพระวิญญาณบริสทุธิ ก็จะบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์์  

 ในประชาชาติต่างๆ ของโลกนี ้ข่าวประเสริฐปลกุผู้บูชารูปเคารพให้ตื่นขึน้ ส่วนในประเทศที่ได้เห็นแสงสว่างแล้ว ข่าวประเสริฐช่วยมนุษย์ไม่ให้ทําผิดทางศีลธรรมและช่วยให้รอดจาก

ความผิดบาปทัง้ปวง 

 เป้าหมายสงูสดุของผู้กลา่วสนุทรพจน์ทัง้หลายคือ เพื่อสอนให้มีความรู้ ควบคมุการตดัสินและทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึ เป้าหมายสงูสดุของบทกวีคือ เพื่อยกจินตนาการขึน้ไปสูโ่ลกที่ไม่

จริง แตก่ารเทศนาไมไ่ด้เข้าถงึแตค่วามคิด จินตนาการและอารมณ์ความรู้สกึ แตเ่ข้าไปถึงสว่นควบคมุจิตใจ ซึง่คือ จิตสาํนึกผิดชอบ การเทศนาที่ได้รับการเจิมเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดขึน้เพื่อให้

เข้าไปถึงอปุนิสยัด้านศีลธรรมของมนษุย์ อนัเป็นสิ่งตดัสินปัญหาต่างๆ ในชีวิต มีเพียงการเทศนาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิเท่านัน้ที่สามารถเข้าสู่จิตสํานึกผิดชอบ ซึ่งเป็นอปุนิสยัด้านศีลธรรมของ์

มนษุย์ และสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งถาวรตลอดทัง้ชีวิตที่บงัเกิดใหมไ่ด้ 

 การเทศนามีชีวิต ไม่ได้หยดุอยู่แค่การให้ความรู้ แต่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีมือและเท้าที่จบัมนษุย์ ทําให้โซ่และตรวนแห่งความผิดบาปแตกหกั และบงัคบัเนือ้หนังที่ไม่ยอมจํานนให้อยู่

ภายใต้จิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมของมนุษย์ การเทศนาช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับการตดัสินและความต้องการของตนเองได้อย่างน่าอศัจรรย์ เพราะไม่ได้เข้าถึงเพียงความคิดเท่านัน้ แต่เข้าไปสู่

วิญญาณจิต 
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บทที่สาม 

 
วัตถุประสงค์สองประการของการเทศนา 

 

 การเทศนามีวตัถปุระสงค์สองประการ เราไมอ่าจละเลยประการใดประการหนึง่ไปได้ 

 
ประการแรก คนบาปต้องได้รับความรอดจากความผิดบาปของเขาด้วยการเทศนาที่ทาํให้กลับใจใหม่ 
 
ประการที่สอง ธรรมกิชนที่ได้บังเกดิใหม่ของพระเจ้าจะต้องเชื่อฟังการเทศนาของศษิยาภบิาลเพื่อเปลี่ยนจากการรักชีวตินีเ้ป็นการรักชีวติหน้า 
 

 การเทศนาที่ทําให้กลบัใจใหมม่ีจดุประสงค์เพื่อช่วยมนษุย์ให้รอดจากความผิดบาปของเขา เมื่อมนษุย์ได้รอดจากความบาปนัน้แล้ว เขาจึงเป็นขึน้จากความตายสูช่ีวิตด้วยฤทธิเดชแห่งพระ์

วิญญาณบริสทุธิ ตาทางฝ่ายวิญญาณของเขาที่เคยมืดบอดเพราะความบาปได้เปิดออก เป็นครัง้แรกที่เขาสามารถมองไปไ์ กลกวา่ชีวิตนีแ้ละได้เหน็ชีวิตหน้า เขาจะต้องมีชีวิตใหม่โดยเป็นพลเมืองของ

โลกที่ปราศจากบาปในขณะที่ยงัคงอาศยัอยู่ในโลกที่ชั่วร้ายนี ้เมื่อได้ยินการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการเจิม ธรรมิกชนที่บงัเกิดใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาในสองด้านหลกั

ตอ่ไปนี ้

 

1. เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทัง้ในคําพดูและการกระทําอยา่งแท้จริง เพื่อเป็นพลเมืองของแผน่ดินใหมท่ี่ไมคุ่้นเคย ที่ซึง่เขาอาจจะรู้จกัเพียงเลก็น้อย 

 

2. เขาจะต้องเลกิเป็นพลเมืองปัจจบุนัของตนอยา่งเดด็ขาด โดยกลายเป็นผู้ ที่ไมเ่กี่ยวข้องกบัวิถีการดําเนินชีวิตของโลกนีซ้ึง่ได้กําหนดความคิดของเขาตลอดทัง้ชีวิตในอดีต 

 

อคัรทตูเปาโลกลา่วถงึการเปลี่ยนฐานะพลเมืองนีแ้ละการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึน้พร้อมกบัชีวิตของธรรมิกชนที่บงัเกิดใหม่ไว้ว่า “เพราะเหตนุีน้บัตัง้แต่วนัทีเ่ราไดย้ิน เราก็ไม่ไดห้ยดุในการ

ทีจ่ะอธิษฐานขอเพือ่ท่าน ใหท้่านเพียบพร้อมดว้ยความร้ถึงพระทยัของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพือ่ท่านจะไดป้ระพฤติอย่างทีส่มควรต่อองค์พระผเ้ป็นเจ้า และทําู ู

ตนใหเ้ป็นทีช่อบพระทยัพระองค์ ใหเ้กิดผลในการดีทกุอย่าง และจําเริญขึ้นในความร้ถึงพระเจ้าู ...พระองค์ไดท้รงช่วยเราใหพ้น้จากอํานาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตังไว้ในแผ่นดนิแห่ง้

พระบุตรทีรักของพระองค์่ ” (โคโลสี 1:9, 10, 13) 

 



 

 14 

การย้ายผู้ ที่เชื่อจากการเป็นพลเมืองของอาณาจกัรโลกนีเ้ป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งน่าประหลาดใจต่อธรรมชาติเนือ้หนงัอย่างแท้จริง แต่เป็นความปีติยินล้นพ้นเหลือที่จะกลา่ว

แก่มนษุย์ภายในที่เกิดใหม ่ผู้ ที่ในเวลานีส้ามารถอาศยัอยูใ่นสวรรคสถานกบัพระเยซคูริสต์ได้ 

 

เนือ้หนงัที่มีบาปเก่านัน้ได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินและอยู่ภายใต้กษัตริย์ซึง่เนือ้หนงันัน้ไม่เคยจงรักภกัดีมาก่อน ในสภาพใหม่นี ้ความคิดฝ่ายเนือ้หนงัไม่เชื่อฟังกษัตริย์และแผ่นดินของพระเจ้า 

ตณัหาของโลกนีพ้ยายามอย่างหนกัที่จะดึงดดูเนือ้หนงัของธรรมิกชนที่บงัเกิดใหม่ อคัรทตูเปาโลกล่าวถึงการต่อสู้ ที่ตามมาไว้ว่า “เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนงัต่อส้พระวิญญาณ และพระู

วิญญาณก็ต่อสเ้นือ้หนงั เพราะทัง้สองฝ่ายเป็นศตัรกนั ดงันัน้สิู่ ู งทีท่่านทัง้หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได”้ (กาลาเทีย 5:17) 

 

ปัญหาสําคญัที่สดุที่ผู้ เทศนาข่าวประเสริฐประสบคือ การตอ่สู้ เพื่อถอนรากตณัหาของเนือ้หนงัที่ฝังลกึ ซึง่ควบคมุความประพฤติของคนบาปมาตลอดทัง้ชีวิตของเขา ปัญหาเหลา่นีไ้ม่ได้เป็น

เพียงปัญหาทางปัญญา แต่เป็นปัญหาทางฝ่ายวิญญาณหรือจิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมของผู้ ที่เชื่อ ผู้ ที่บงัเกิดใหม่ไม่อาจยอมจํานนต่อกฎของพระเจ้าได้โดยอตัโนมตัิโดยที่ไม่มีการเทศนาที่พระ

วิญญาณบริสทุธิทรงเจิม สงครามที่ผู้ เทศนาต้องตอ่สู้ไมอ่าจชนะได้โดยการให้ความรู้แก่ปัญญา แตต่้องใช้อํานาจทางอารมณ์จา์ กการเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิเพื่อเข้าถึงวิญญาณ พระวจนะของ์

พระเจ้าจะต้องเจาะทะลอุปุสรรคทัง้หมดและเข้าถึงจิตสํานึกผิดชอบซึง่เป็นรากของอารมณ์ของมนษุย์ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาด้วยใจที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนความคิดให้หัน

ไปหาพระเจ้าจะไม่ทําให้มนุษย์ออกจากเนือ้หนังของโลกนี ้ความคิดของมนุษย์ไม่ใช่รากของปัญหาของเขา การต่อสู้ ในยคุต่างๆ ก็เพื่อควบคมุมนษุย์อย่างเต็มที่ ทัง้ทางร่างกาย จิตใจและ

วิญญาณ ในชีวิตของมนษุย์คนหนึ่ง มีแผ่นดินเพียงแผ่นดินเดียวเท่านัน้ที่จะมีชยัชนะได้ ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถเป็นพลเมืองของโลกนีแ้ละโลกที่จะมาถึงได้ในเวลาเดียวกนั “ไม่มีผใ้ดเป็นข้าสองู

เจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชงันายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนบัถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบตัิพระเจ้าและจะปฏิบตัิเงินทองพร้อมกนัไม่ไดู้ ” 

(มทัธิว 6:24) 

 

การเผชิญปัญหาทางใจ 
 ปัญหาที่มนษุย์ประสบในสภาพที่เตม็ไปด้วยบาปของเขาคือปัญหาทางใจ อํานาจของใจที่ผิดบาปสามารถและจะทําให้มนษุย์ยงัคงกระทําสิ่งตรงข้ามกบัที่สามญัสํานึกที่ดีบอกให้ทํา หลาย

ครัง้ มนษุย์ที่มีความฉลาดกลบัเป็นคนแรกที่ไมป่ฏิบตัิตามปัญญาของตนเอง คนเหลา่นีห้ลายคนกลบัเป็นคนติดเหล้า คนติดยา ฯลฯ 

 ใจที่เต็มไปด้วยบาปซึ่งพระคมัภีร์กลา่วถึงไม่ใช่หวัใจที่สบูฉีดเลือดไปทกุสว่นของร่างกาย แต่เป็นรากของชีวิตมนษุย์ เป็นที่ซึง่ออกคําสัง่ควบคมุการกระทําของร่างกาย ใจเป็นจดุเริ่มต้นของ

ร่างกาย เหมือนเช่นต้นนํา้ที่จะเป็นจดุเริ่มต้นของแมน่ํา้สายใหญ่ สิง่ที่ออกจากมาจากใจของมนษุย์ก็เป็นเหมือนต้นนํา้ คือสะอาด หรือไมก่็สกปรกและมีสิง่ปนเปือ้น พระคมัภีร์แสดงให้เห็นว่า ใจของ

มนุษย์ที่บาปเตม็ไปด้วยสิ่งที่ ชั่วร้ายเสมอ ดงันัน้ ใจจึงเทความชัว่ร้ายที่ทําให้ธรรมชาติของคนบาปปนเปือ้น “จิตใจก็เป็นตวัล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทัง้หมด มนัเสือ่มทรามอย่างร้ายทีเดียว ผใ้ดจะู

ร้จกัใจนัน้เล่าู ” (เยเรมีย์ 17:9) 



 

 15 

 ใจของมนษุย์ที่บาปไม่เพียงแต่ชัว่ร้ายเท่านัน้ แต่เขายงัไม่รู้จกัความชัว่ร้ายเหล่านีอ้ีกด้วย ใจของเขาล่อลวงให้เขาคิดว่าชีวิตของเขาดีอยู่ ดงันัน้ ปัญหาของผู้ เทศนาจึงเพิ่มขึน้ นัน่คือ เขา

จะต้องนําคนบาปให้ตระหนกัถงึธรรมชาติของใจที่บาปก่อนที่จะนําเขาไปสูก่ารกลบัใจใหม ่

 

 จิตสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมส่งผลกระทบต่อและควบคมุใจของมนษุย์ การเทศนาจะต้องเจาะทะลเุข้าไปด้วยแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐนี ้

เป็นเพียงความหวงัเดียวของคนบาปผู้ซึง่มองเหน็พิษร้ายในวิญญาณของตน ในการที่จะได้รับความรอด เขาจะต้องเหน็วา่ตนเป็นคนบาปที่น่าสงัเวช 

 

 เนื่องจากใจที่บาปของมนษุย์ตอ่สู้กบัความชอบธรรมเป็นอยา่งหนกั จงึต้องใช้ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิเพื่อช่วยมนษุย์จากความ์ ์ ผิดบาป ยอห์นผู้ให้รับบพัติศมามีคําตอบ เขาเทศนา

การกลบัใจใหมโ่ดยคาดหวงัที่จะเหน็ผลของงานที่เกิดขึน้ในชีวิตของผู้ ที่ได้ยิน 

 

 ยอห์นไมไ่ด้พยายามเปลี่ยนคนทัง้หลายโดยการเทศนาเกี่ยวกบัผลของความบาป (เราอาจนําผลออกจากต้นได้ แตผ่ลจะกลบัมาอีกในการเก็บเกี่ยวครัง้ต่อไป) การเทศนาของเขามุ่งไปที่ราก

ของปัญหาความบาป นัน่คือ ใจที่ชัว่ร้าย ยอห์นได้กลา่ววา่ “บดันีข้วานวางไวท้ีโ่คนตน้ไมแ้ลว้ และทกุตน้ทีไ่ม่เกิดผลดีจะตอ้งตดัแลว้โยนทิ้งในกองไฟ” (มทัธิว 3:10) 

 

 ผู้ เทศนาหรือผู้สอนข่าวประเสริฐไม่สามารถเข้าถึงรากแห่งความผิดบาปที่มีสาขายาวได้หากพระวิญญาณบริสทุธิไม่ทรงเจิมสิ่งที่เขาพดู ไม่ใช่ว่าทกุคนมีหน้าที่รับใช้ในการเทศนา ผู้ รับใช้ที่์

ทรงเจิมจะต้องเสียสละ ผู้ ที่อทุิศชีวิตของตนและได้รับหน้าที่เป็นการสว่นตวัจากพระเจ้าเป็นผู้ ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้า 

 

วิธีเปลี่ยนจากความรักโลก 
 ผู้ เทศนาข่าวประเสริฐที่แท้จริงทกุคนควรจะปรารถนาที่จะหนัมนษุย์ไปจากความต้องการทางโลกและให้คนเหลา่นัน้เป็นธรรมิกชนที่แท้จริงของพระเจ้า อคัรทตูเปาโลแสดงความปรารถนาที่

มีตอ่ธรรมิกชนที่เมืองโครินธ์วา่ “…เพือ่ใหท้่านปราศจากทีต่ิในวนัของพระเยซคริสตเจ้าของเราู ” (1โครินธ์ 1:8ข) 

 

 เพื่อให้งานนีบ้รรลผุลได้ ธรรมิกชนของพระเจ้าจะต้องให้ใจของตนเปลี่ยนจากสภาพทางเนือ้หนงัไปสูส่ภาพที่สามารถสงัเกตเหน็สิง่ที่สําคญัทางฝ่ายวิญญาณได้ ปัญหาของผู้ เทศนาคือ คนที่

ดีที่สดุมีปัญหาที่ร้ายแรงเกี่ยวกบัการมีใจทางโลก ธรรมิกชนอาจจะลืมได้ง่ายวา่เขาไมไ่ด้เป็นพลเมืองของโลกนีอ้ีกตอ่ไป และวา่เขาเป็นผู้อาศยัในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน สิ่งของต่างๆ 

เช่น บ้าน รถยนต์ เสือ้ผ้า เงิน ทกุสิง่จะใช้หมดไป ทัง้นี ้เป็นการยากสําหรับบางคนและเป็นไปไมไ่ด้สําหรับบางคนที่จะทิง้สิง่เหลา่นี ้พระเยซตูรัสเกี่ยวกบัปัญหานีว้่า “อย่าสํ่าสมทรพัย์สมบตัิไวส้ําหรบัตั

ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลกัเอาไปได้ แต่จงสํ่าสมทรพัย์สมบตัิไวใ้นสวรรค์ ทีไ่ม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกดั และทีไ่ม่มีขโมยขดุช่องลกัเอาไปได้” 

(มทัธิว 6:19, 20) 
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 ปัญหาที่ร้ายแรงประการที่สองคือการบชูารูปเคารพ ในปัจจบุนั เราจะเข้าใจเรื่องนีเ้ป็นอยา่งดีในการบชูาคนเก่ง ทัง้นี ้เป็นการยากมากที่จะหนัใจของมนษุย์ไปจากการบชูาคนเก่ง 

 

 แพทย์ ผู้วา่การ นกักีฬาชื่อดงั หรือคนอื่นๆ ในโลกนีไ้มม่ีความสําคญัในสายพระเนตรของพระเจ้าแหง่สวรรค์ แตธ่รรมิกชนยงัชอบยดึติดกบัฐานะที่สงูในชีวิตนี ้โดยถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น

ความเป็นเลศิและชีน้ําลกูหลานของตนให้เดินในทางแหง่ชื่อเสียงของโลกนีซ้ึง่มีอยูเ่พียงช่วงสัน้ๆ แทนที่จะเดินทางอนัยอดเยี่ยมแหง่สง่าราศีที่จะอยูต่ลอดไป งานของพระเจ้ามีความเสียหายที่ร้ายแรง

เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องเพราะสายตาของพ่อแม่ตรึงอยู่กบัโลกนีแ้ละไม่สามารถมองเห็นว่า ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงอยู่ที่รางวลันิรันดร์ พระคมัภีร์อธิบายในเรื่องนีว้่า “เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคมัภีร์ว่า 

‘เราจะทําลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทําให้ความฉลาดของคนฉลาดสญสิ้นไปู ’ คนมีปัญญาแห่งยคุนี้อย่ที่ไหน บณัฑิตแห่งยคุนี้อย่ที่ไหน นกัโต้ปัญหาแห่งยคุนีอ้ย่ที่ไหน พระเจ้าไดท้รงู ู ู

กระทําปัญญาของโลกใหโ้ฉดเขลาไปแลว้” (1โครินธ์ 1:19, 20) 

 

การอย่ในทางโลกู  
 คริสเตียนที่บงัเกิดใหมเ่ป็นทารกในพระเยซคูริสต์ ความผิดบาปของเขาได้รับการให้อภยั และมนษุย์ที่อยูฝ่่ายวิญญาณคนใหมไ่ด้บงัเกิดขึน้ภายในด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ธรรมชาติเนือ้์

หนงัของเขายงัคงอยูก่บัเขา เขาจะต้องเอาชนะอํานาจของโลกปัจจบุนันีด้้วยการเปลี่ยนความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม ่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางในวิถีชีวิต 

 ก่อนที่จะยืนหยดัตอ่สู้กบั “การอยูใ่นทางโลก” ได้ ทา่นจะต้องเข้าใจความหมายของคํานีอ้ยา่งแท้จริงตามพระวจนะของพระเจ้า 

 พระคมัภีร์ห้ามไมใ่ห้ธรรมิกชนของพระเจ้ามีสว่นเกี่ยวข้องกบัระบบโลกปัจจบุนันี ้“คนทจุริตเอ๋ย ไม่ร้หรือว่า การเป็นมิตรกบัโลกนัน้ คือการเป็นศตัรกบัพระเจ้า เหตฉุะนัน้ ู ู ผู้ใดใคร่เป็นมิตร

กับโลก ผ้นันกต็ังตัวเป็นศัตรกับพระเจ้าู ู้ ้ ” (ยากอบ 4:4) “อย่ารกัโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผ้ใดรักโลก ความรักต่อพระบดิาไม่ได้อย่ในผ้นันู ู ู ้ ” (1ยอห์น 2:15) 

 วิญญาณแห่งแผ่นดินโลกนีต้รงกนัข้ามกบัวิญญาณแห่งแผ่นดินของพระเจ้าอย่างสิน้เชิง ผู้ ที่ข้องเกี่ยวกบัชีวิตนีจ้ะลืมความสําคญัของชีวิตหน้า และเมื่อเป็นเช่นนัน้ เขาจะพลาดประตสูู่

แผน่ดินนิรันดร์ของพระเจ้า 

 

 เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มนษุย์คนหนึ่งจะสญูเสียวิญญาณของตนเพราะความเพลิดเพลินที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วของโลกปัจจบุนันี ้อคัรทตูเปาโลต้องเศร้าใจเพียงใดเมื่อเขียนถ้อยคําเหล่านี ้

“เพราะว่าเดมาสไดห้ลงรกัโลกปัจจุบนันีเ้สียแลว้ และไดท้ิ้งข้าพเจ้าไป” (2ทิโมธี 4:10) 

 

 มมุมองของพระคมัภีร์เกี่ยวกบัโลกนีไ้ม่ใช่พืน้ดินโลก แต่เป็น “ระบบ” ของโลกนี ้เจ้าของโลกนีค้ือซาตาน ทกุสิ่งที่ซมึซาบอยู่ในการปกครองของมนัเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกบันํา้พระทยัและแผนกา

ของพระเจ้าอย่างสิน้เชิง พืน้ดินโลกนีไ้ม่ได้ชัว่ร้าย แต่ระบบที่ถกูควบคมุของโลกนีเ้ป็นสิ่งตรงข้ามกบัทกุสิ่งที่เป็นของพระเจ้า “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนัน้ตามวิถีของโลก ตามเจ้า
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แห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอย่ในคนทัง้หู ลายทีไ่ม่เชือ่ฟัง” (เอเฟซสั 2:2) “เพราะว่าเราไม่ไดต้่อสก้บัเนือ้หนงัและเลือด แต่ต่อสก้บัเทพผค้รอง ศกัดิเทพ ู ู ู เทพผ้ครองพิภพในโมหะู

ความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสก้บัเหล่าวิญญาณทีช่ัว่ในสถานฟ้าอากาศู ” (เอเฟซสั 6:12) 

 

 ซาตานได้ออกแบบโลกของมนัเพื่อปิดบงัแผนการแห่งความรอด “แต่ถ้ามีม่านบงัข่าวประเสริฐของเราไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านัน้ที่กําลงัจะพินาศ ส่วนคนที่ไม่เชื่อนัน้ พระของยุคนี้ได้

กระทําใจของเขาใหม้ืดไป เพือ่ไม่ใหเ้ขาไดเ้ห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผเ้ป็นพระฉายของพระเจ้าู ” (2โครินธ์ 4:3-4) 

 

 โลกและทกุสิง่ในโลกนีจ้ะผา่นพ้นไป โลกนีม้ีอยูเ่พียงชัว่คราวและทกุคนที่ไว้วางใจในทรัพย์สมบตัิของโลกนีจ้ะพินาศไปกบัโลก 

 

 การอยูใ่นทางโลกและความชัว่ร้ายไม่ใช่คําที่มีความหมายเหมือนกนั บคุคลอาจมีใจอยู่ทางโลกแต่ไม่ชัว่ร้ายได้ อย่างไรก็ตาม บคุคลนัน้ไม่เป็นที่ชอบพระทยัของพระเจ้าผู้ ได้ทรงเรียกเขาให้

ออกมาจากความมืด เข้าไปสูค่วามสวา่งอนัมหศัจรรย์ของพระองค์ 

 

 ชีวิตทางโลกเป็นชีวิตที่สนใจในผลประโยชน์ทางวตัถแุละความเพลิดเพลินทางโลก อาเธอร์ เพียร์สนั อธิบายไว้ว่า “ชีวิตทางฝ่ายโลกไม่ถกูต้อง ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นการละเมิดหรือดหูมิ่น

เท่านัน้ แต่เพราะเตม็ไปด้วยวัตถุในทางโลกและสิ่งของชั่วคราว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุเกี่ยวกบัมนษุย์ไม่ใช่วตัถเุลย แต่เป็นฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ของที่ถกูทําลายได้และมีอยู่ชัว่คราว แต่คือนิรันดร์และ

สิง่ที่จะมีอยูต่ลอดไป และชีวิตทางโลกแม้ดีที่สดุก็ไมส่มควรตอ่พระองค์” 

 

 งานที่สําคญัที่สดุของผู้ เทศนาคือ การชกัชวนมนษุย์ให้แยกตนเองออกจากโลกที่ชัว่ร้ายในปัจจุบนันี ้งานที่สําคญัที่สดุของการรับใช้คือ เพื่อนําคริสตจกัรบริสทุธิที่ไม่มีตําหนิริว้รอย หรือ์

มลทินใดๆ ให้แก่พระเยซคูริสต์ 
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บทที่สี่ 

 
ตวัผ้เทศนาู  

 

 “...ผู้ปกครองดแูลนัน้ ในฐานะที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไมม่ีข้อตําหนิ…” (ทิตสั 1:7) 

 

 ชีวิตของผู้ เทศนาประกาศได้ดีกวา่คําเทศนาที่ธรรมาสน์ เราคอยหาวิธีการที่ดีขึน้ แต่พระเจ้าทรงคอยหามนษุย์ที่ดีขึน้ เวลาที่ผู้ เทศนาใช้ในการศกึษาและเตรียมคําเทศนามีแนวโน้มที่จะผลิต

คนที่ดีขึน้ แตเ่มื่อศกึษาและเตรียมตวัเสร็จเรียบร้อย ข้อความเทศนาที่แท้จริงซึง่ได้มานัน้ก็มาจากพระเจ้าพระองค์เอง ผู้ เทศนาจะต้องระลกึไว้เสมอว่า เขาเป็นเพียงผู้สง่ข่าวสารของพระเยซูและไม่ใช่

ผู้สร้างข้อความนัน้ 

 

 แล้วลกัษณะของผู้ รับใช้พระเจ้าคืออะไรบ้าง เราจะกลา่วถงึลกัษณะที่สําคญัที่สดุหกประการ ได้แก่ 

 
1. เขาต้องเป็นผ้ที่ตัดสนิได้เองู  
 พระเจ้าไมท่รงมองหาผู้ ที่ขีข้ลาด ไม่กล้าพดูความจริง ไม่มีความหนกัแน่น หลายคนหวงัและฝันที่จะรับใช้อย่างเกิดผลสําเร็จ แต่จะไม่ใช้เวลาหรือความพยายามในการเตรียมตวัเพื่อทํางาน 

ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถยืนขึน้ โดยที่สมองว่างเปล่าหรือใจว่างเปลา่ และหวงัว่าจะบรรลงุานที่ก่อให้เกิดผลเพื่อพระคริสต์ได้ การเตรียมตวัเทศนาจะต้องใช้เวลาการศึกษาหลายชัว่โมง มีผู้กลา่วว่า 

“หยาดเหงื่อในการเตรียมตวัก่อให้เกิดการบนัดาลใจในการนําเสนอ” (Perspiration in preparation provides inspiration in presentation) [ในภาษาองักฤษ ประโยคนีม้ีคําคล้องจองกนั]  

 

 พระคมัภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของบคุคลผู้ ยืนหยดัต่อสู้กบัความชัว่ร้ายเพื่อความถกูต้อง มีคายาห์ยืนหยดัต่อสู้กบัอาหบั เอลียาห์กบัผู้ เผยพระวจนะของพระบาอลั เยเรมีย์กบัชาติที่หนัไป

จากพระเจ้า สเทเฟนกบัฝงูชนที่นึกว่าตนเองเป็นฝ่ายถกู ตอนนีเ้ป็นเวลาแห่งความบาปที่มืดมน โลกนีต้้องมีบุคคลผู้ ที่มีความกล้าหาญที่จะยืนหยดัและกําจดัอํานาจของซาตานแห่งยคุสมยัที่คน

ทัง้หลายปรับเปลี่ยนความจริงเพื่อหาความชอบจากผู้ อื่น 

 
2. เขาต้องเป็นผ้นําู  
 ผู้ รับใช้ที่แท้จริงจะยืนอยูใ่นตําแหน่งพิเศษ ผู้ อื่นไมไ่ด้รับการทรงเรียกให้ดํารงตําแหน่งนี ้
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 เมื่ออาดมัทําความบาป การตายทางวิญญาณแยกเขาและมนษุย์ทกุคนที่เกิดมาหลงัจากนัน้ออกจากพระเจ้า ทกุวนันี ้พระเจ้าทอดพระเนตรดมูนษุย์ที่ไม่ได้บงัเกิดใหม่ และทรงถือว่าเขา

ตายแล้วเพราะการละเมิดและการบาป ผู้ รับใช้ของพระเจ้ายืนอยู่ที่ช่องว่างอนัยิ่งใหญ่ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่กบัมนษุย์ที่เต็มไปด้วยบาป เขายืนอยู่แทนพระเยซูในฐานะผู้กลางระหว่างผู้ ที่

ตายแล้วกบัผู้ ที่มีชีวิตอยู่ ทัง้นี ้เป็นตําแหน่งที่น่าเกรงขามซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่มีอํานาจ ในประวตัิศาสตร์อิสราเอล มีช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ ใดดํารงตําแหน่งนี ้“และเราก็แสวงหาสกัคนหนึ่งในพวกเขาซึ่ง

จะสร้างกําแพงและยืนอย่ในช่องโหว่ต่อหนา้เราเพือ่แผ่นดินนัน้ เพือ่เราจะมิไดท้ําลายมนัเสีย แต่ก็หาไม่ไดส้กัคนเดียวู ” (เอเสเคียล 22:30)  

 

 เวลานัน้เป็นเวลาที่มืดมนและน่าเศร้าสําหรับอิสราเอล ทัง้นี ้สถานการณ์ที่น่าเศร้าและสลดใจไม่ได้เป็นเช่นนัน้เสมอมา เพราะมีบนัทกึในพระคมัภีร์เก่าเกี่ยวกบัเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของผู้ นําที่

ไมม่ีความกลวัซึง่โลกนีไ้ด้รู้จกั เช่นเรื่องของอาโรนผู้ เป็นพี่ชายของโมเสสและปโุรหิตใหญ่ของอิสราเอลในช่วงเวลาที่เดินทางไปในถิ่นทรุกนัดาร การอธิษฐานของเขาต่อพระเจ้าเพื่อลกูหลานอิสราเอล

เมื่อภยัพิบตัิเกิดขึน้แสดงให้เห็นใจของผู้ รับใช้พระเจ้าที่ไม่มีความขลาดกลวัอย่างแท้จริง “อาโรนจึงนํากระถางไฟดงัที่โมเสสบอก วิ่งเข้าไปท่ามกลางที่ประชมุ และภยัพิบตัิไดบ้งัเกิดขึ้นแก่ประชาชน

แลว้...ท่านไดย้ืนอย่ระหว่างคนตายกบัคนเป็นและภยัพิบตัินัน้ก็ถกระงบัแลวู้ ู ” (กนัดารวิถี 16:47, 48) 

 

 ในการรับใช้พระเจ้า จะต้องไมม่ีผู้ ขีข้ลาด ผู้ ที่กวดัแกวง่ดาบของพระเจ้าอาจต้องยืนอยูเ่พียงลําพงั แตเ่ขาจะต้องยืนอยู ่ไมม่ีข้อสงสยัเลยวา่พระเจ้าทรงมองหาทหารแห่งไม้กางเขนที่ได้รับการ

ฝึก มีระเบียบและอทุิศตนเพื่อการตอ่สู้ ที่จะเดือดดาลขึน้ในเวลานี ้

 
3. เขาต้องเป็นแบบอย่าง 
 อคัรทตูเปาโลตกัเตือนให้ทิโมธีมีชีวิตที่บริสทุธิ ์ “...จงเป็นแบบอย่างแก่คนทีเ่ชือ่ทัง้ปวง ทัง้ในทางวาจาและการประพฤติ ในความรกั ในความเชือ่ และในความบริสทุธิ์” (1ทิโมธี 4:12) 

 ยอห์นกลา่ววา่ “ผใ้ดกล่าวว่าตนอย่ในพระองค์ ผน้ัน้ก็ควรดําเนินตามทางทีพ่ระองค์ทรงดําเนินนันู้ ู ู ” (1ยอห์น 2:6) 

 ตวัอยา่งในพระคมัภีร์เก่าคือ ซามเูอล ผู้ซึง่เป็นทัง้ผู้ เผยพระวจนะและปโุรหิต พระวจนะของพระเจ้ากลา่วถึงชีวิตของเขาอย่างชดัเจน แต่เราไม่เห็นสิ่งใดผิดในวยัเด็กจนถึงเมื่อถึงเขาเสียชีวิต

ลง ไมต่้องสงสยัเลยวา่ ใกล้ถงึเวลาแหง่ความตายของชายชราที่ยิ่งใหญ่ผู้ นี ้เขาสามารถเปิดเผยชีวิตของตนได้เมื่อเขากลา่วถ้อยคําเหลา่นี ้“ส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแลว้ และดเถิด บตุรของข้าพเจ้าู

ก็อย่กบัทู่ านทัง้หลายและข้าพเจ้าดําเนินอย่ต่อหนา้ท่านทัง้หลายและข้าพเจ้าดําเนินอย่ต่อหนา้ท่านตัง้แต่หนุ่มๆ มาจนทกุวนันีู้ ู  ข้าพเจ้าอย่ทีน่ี ่ขอท่านเป็นพยานปรักปรําข้าพเจ้าต่อพระเจ้า และต่อู

ท่านทีพ่ระองค์ทรงเจิมไว ้ข้าพเจ้าไดร้ิบโคของผใ้ดบา้งหรือ หรือข้าพเจ้าเอาลาของผู้ ูใดไปบา้ง หรือข้าพเจ้าไดฉ้อ้ผใ้ด ข้าพเจ้าไดบ้ีบบงัคบัใครบ้าง ข้าพเจ้าไดร้ับสินบนจากมือของผใ้ดซึ่งจะกระทําใหู้ ู

ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนใหแ้ก่ท่าน” (1ซามเูอล 12:2, 3) ตอนนี ้ลองสงัเกตสิ่งที่คนทัง้หลายกลา่วเกี่ยวกบัซามเูอลบ้าง “ ‘ท่านมิไดฉ้อ้เราหรือบีบบงัคบัเราหรือรับสิ่งใดไป

จากมือของผใ้ดู ’ ท่านก็กล่าวแก่เขาทัง้หลายว่า ‘พระเจ้าทรงเป็นพยานต่อท่านและท่านทีพ่ระองค์ทรงเจิมไวก้็เป็นพยานในวนันี ้ว่าท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้า’ ” (1ซามเูอล 12: 4, 5) 
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 ผู้ นําจะต้องมีชีวิตที่ปราศจากมลทินเพื่อให้เกิดสมาชิกที่สตัย์ซื่อ ตวัอยา่งชีวิตที่อทุิศตนของผู้ รับใช้เป็นเหมือนเครื่องป้องกนัและโลต่่อสู้ลกูธนแูห่งความอิจฉาและการวิพากษ์วิจารณ์ที่จะเกิด

ขึน้กบัการรับใช้ของเขา 

 
4. เขาต้องเป็นผ้ที่สง่าผ่าเผยและเอาจริงเอาจังู  
 “การคิดประดิษฐ์ความโง่เป็นบาป...” (สภุาษิต 24:9) 

 พระคมัภีร์ตกัเตือนไว้หลายแห่งเกี่ยวกบัความโง่ การตลกคะนองและการล้อเล่น ผู้ รับใช้ของพระเจ้าจะต้องมีสติสมัปชญัญะ จดหมายเกี่ยวกบัการเป็นศิษยาภิบาลถึงทิตสัและทิโมธีเตือน

เราด้วยถ้อยคํานี ้“ผป้กครองดแลนัน้ ตอ้งเป็นคนมีสติสมัปชญัญะู ู ” (ทิตสั 1:8) “ผป้กครองดู ูแลนัน้ตอ้งเป็นคนร้จกัประมาณตน มีสติสมัปชญัญะู ” (1ทิโมธี 3:2) “ส่วนผช้ายหนุ่มก็เหมือนกนั จงเตือนู

เขาใหใ้ชส้ติสมัปชญัญะ” (ทิตสั 2:6) 

 

 ผู้ รับใช้พระเจ้าจะต้องไมม่ีความโง่อยูใ่นชีวิต ถ้าคนหนึง่เหน็วา่ตนเองมีสว่นเกี่ยวข้องกบัเรื่องไร้สาระ ให้เขาเปลี่ยนชีวิตของตนเพื่อให้เป็นเหมือนถ้อยคําของเปาโลว่า “...จงระมดัระวงัในการ

ดําเนินชีวิตใหด้ี อย่าใหเ้หมือนคนไร้ปัญญา แต่ใหเ้หมือนคนมีปัญญา” (เอเฟซสั 5:15) 

 

 ความโง่มีอยูใ่นใจของเดก็ แตเ่ราได้ทราบวา่ “...จงมัน่คงในความเชือ่ของท่าน จงเป็นลกผช้ายแท ้จงเข้มแข็งู ู ” (1โครินธ์ 16:13) ผู้ รับใช้ไม่ได้เป็นทารกอีกต่อไป แต่เป็นผู้ รับใช้พระเจ้า ให้เขา

มีชีวิตและประพฤติตามการทรงเรียกจากเบือ้งบน 

 
5. เขาต้องเป็นผ้ที่แยกตัวออกและมีความบริสุทธิู ์ 
 สิ่งสําคญัที่จะตดัสินว่าแต่ละยุคดีขึน้หรือแย่ลงนัน้คือ การแยกตวัออกอย่างแท้จริงต่อพระเจ้าที่บริสทุธิ หรือไม่ได้แยกตวัออก มนษุย์จะคืนดีกบัพระเจ้าและร่วมมิตรกบัพระองค์ได้ตาม์

ถ้อยคําเหลา่นี ้“เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จงชําระตวัไวใ้หบ้ริสทุธิ เพราะเราบริสทุธิ์ ์ ...เพราะเราคือพระเจ้าผน้ําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพือ่เป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนัน้เู จ้าจึง

ตอ้งบริสทุธิ เพราะเราบริสทุธิ์ ์” (เลวีนิติ 11:44, 45) 

 มีผู้ใดหรือที่จะเข้าใจนํา้พระทยัของพระเจ้าในชีวิตของตนผิดไปเพราะมีพระวจนะของพระเจ้าแล้ว พระองค์ตรัสแก่ผู้ รับใช้อิสยาห์วา่ “เจ้าทัง้หลายผถ้ือเครื่องภาชนะของพระเจ้า ู ..จงชําระตวั

ของเจ้าใหบ้ริสทุธิ์” (อิสยาห์ 52:11) พระวจนะกลา่วแก่ผู้ รับใช้และสมาชิกวา่ “…เหตฉุะนัน้ เจ้าจงออกจากหม่พวกเขาเหล่านัน้ และจงแยกตวัออกจากเขาทัง้หลายู ” (2โครินธ์ 6:17) 
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 อคัรทตูเปาโลเขียนว่า “เปาโล ผู้ รับใช้ของพระเยซูคริสต์...ได้ทรงตัง้ไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า” (โรม 1:1) ผู้ รับใช้ไม่สามารถเป็นบ่าวสองนายได้ จะต้องมีการแยกออกที่ชดัเจน

ต่อข่าวประเสริฐ พระวิญญาณบริสทุธิตรัสเกี่ยวกบับาร์นาบสัและเซาโลว่า ์ “จงตัง้บารนาบสักบัเซาโลไวส้ําหรับการซึ่งเราเรียกใหเ้ขาทํานัน้” (กิจการ 13:2) ไม่มีสิ่งใดนอกจากการแยกตวัออกอย่าง

แท้จริงจะทําให้พระเจ้าที่บริสทุธิพอพระทยัและเกิดการรับใช้ที่บริสทุธิได้์ ์  

 
6. เขาต้องประกอบไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
 ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงส่งเหล่าสาวกของพระองค์ออกไปเพื่อเทศนาและสอนโดยมีเพียงสญัญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสทุธิ ซึ่งดีเพียงพอแล้วสําหรับเวลานั ้์ น แต่

พระเยซทูรงวายพระชนม์ที่ไม้กางเขนแล้ว เวลานีจ้งึไมม่ีข้อแก้ตวัหรือสิง่ทดแทนฤทธิเดชและไฟแหง่พระวิญญาณบริสทุธิได้ ์ ์  

 

 พระเยซตูรัสแก่สาวกเหลา่นีเ้ป็นพิเศษวา่ “และดเถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสญัญานัน้ มาเหนือท่านทัง้หลาย แต่ท่านทัง้หลายจงคอยอย่ในกู ู รุงจนกว่าท่านจะไดป้ระกอบดว้ยฤทธิ์

เดชทีม่าจากเบือ้งบน” (ลกูา 24:49)“แต่ท่านทัง้หลายจะไดร้บัพระราชทานฤทธิเดช เมือ่พระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทัง้หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรซาเล็ม ทัว่แควน้ย์ ์ ู ู

เดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงทีส่ดุปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) 

 

 ฤทธิอํานาจในการเป็นพยานของยคุนีค้ือการบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอย่างแท้จริง โดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พดู ซึง่เป็นสิ่งสําคญั์ ์

สําหรับมนษุย์ทกุคนและเป็นประสบการณ์การบงัเกิดใหมท่ี่พระเยซตูรัสถงึในยอห์น 3:3-6 

 

 พระเจ้าประสงค์ให้ข้อความของยคุคริสตจกัรนีเ้ป็นการบนัดาลใจ ชีน้ํา และออกมาจากพระวิญญาณบริสทุธิ ผู้ เทศนาของยคุนีจ้ะเป็นก้อนไฟเมื่อเขาเต็มไปด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณ์ ์

บริสทุธิอยูเ่สมอเทา่นัน้์  
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บทที่ห้า 

 
งานของผ้เทศนาู  

 

 ผู้ เทศนาคือผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้า ผู้ ที่พดูเพื่อพระเจ้า เขาเป็นผ้พยากรณ์ู  ผู้แทนของพระเจ้า งานของเขาคือการพดูเพื่อผู้ อื่น หน้าที่ที่สําคญัที่สดุของเขาคือ การพดู  อย่างไรก็ตาม งาน

ของเขาเป็นสิ่งที่สมาชิกมองไม่เห็น ได้แก่ การอธิษฐานและการศึกษา ในฐานะผู้กล่าวความจริง เขาจะต้องเป็นผู้แสวงหาความจริง ผู้ เทศนาเป็นเหมือนเช่นโมเสส เขาจะขึน้ไปสู่ภูเขาของพระเจ้า 

จากนัน้ ลงมาพร้อมกบัข้อความของพระองค์ ข้อความอนัน่าเกรงขามที่เขียนไว้บนแผ่นศิลาที่ช่างก่อได้ทอดทิง้ พระสิริของพระเจ้าส่องออกจากใบหน้าของเขา เขาเป็นทตูที่ทรงไว้วางใจให้ประกาศ

ข้อความแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและดึงดดูทกุคนในโลก พระสิริจากภูเขา พระวิญญาณของพระเจ้าปกคลมุอยู่บนเขาเมื่อไปสู่ธรรมาสน์ เขาจะต้องกล่าวข้อความเทศนาอย่าง

ชดัเจนและตรงไปตรงมา โดยไม่บิดเบือนเนือ้หา ในฐานะทตูจากบลัลงัก์แห่งสวรรค์สูโ่ลก เขาจะกล่าวข้อความออกไปด้วยฤทธิเดชข์ องภเูขาซีนายแห่งพระคมัภีร์ใหม่ที่จะดึงดดูทกุคนในโลกเพื่อให้

มนษุย์คืนดีกบัพระเจ้า 

 การเทศนาข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของศิษยาภิบาลสมยันี ้แต่มีความสําคญัต่อฤทธิเดชของพระเจ้าในคริสตจกัรเป็นอย่างมากจนสมควรที่จะกล่าวว่า ์

การเทศนาเป็นงานที่มีคา่ที่สดุในโลกปัจจบุนันี ้

 

 การมองข้ามความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้ เทศนาไมไ่ด้ทําให้ความรับผิดชอบเหลา่นัน้สําคญัน้อยลง ศิษยาภิบาลไมอ่าจละเลยหรือทําหน้าที่เหลา่นัน้โดยไมใ่สใ่จได้ ถึงกระนัน้ แม้ว่าพระเจ้าจะ

ไมท่รงเรียกเขาให้เทศนาเพียงอยา่งเดียว แตท่ี่สําคญัที่สดุเหนือสิง่อื่นใด ศิษยาภิบาลจะต้องเป็นผู้ เทศนา 

 

 อนัตรายที่ร้ายแรงที่สดุที่คริสตจกัรของพระเยซูคริสต์ประสบอยู่ในโลกทกุวนันีค้ือ การเทศนาที่อ่อนแอ หากคําเทศนาอ่อนแอ เหตทุี่พระเยซูคริสต์เสด็จมาก็ไร้ประโยชน์ ไม่มีสิ่งใดจะแทนที่

การเทศนาพระคมัภีร์ได้ ไม่มีอํานาจใดภายใต้พระเจ้า ในสวรรค์หรือแผ่นดินโลกที่จะเท่าเทียมฤทธิอํานาจของการเทศนาที่พระเจ้าทรงเจิม เพลงสดดุี เสียงดนตรี วงดนตรี คณะร้องเพลง การเป็น์

พยานอาจใช้เป็นวิธีในการนมสัการได้เมื่อใช้อย่างถกต้องู  แต่ทัง้หมดนัน้รวมกันก็ไม่สามารถแทนที่การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าจากริมฝีปากที่ได้ถ่านเพลิงจากแท่นบชูาที่บริสทุธิของพระ์

เจ้ามาถกูต้องได้ 

 

 การเทศนาโดยขาดความเข้าใจเป็นหายนะที่เลวร้ายที่สดุ การเทศนาโดยผู้ เทศนาที่ขีเ้กียจเกินกว่าจะใช้เวลาศกึษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างละเอียด การศกึษาของโลกนีไ้ม่ใช่สิ่งสําคญั ผู้

ที่จะไมห่รือไม ่“อตุสา่ห์สําแดงตนวา่ได้ทรงพิสจูน์แล้ว เป็นคนงานที่ไมต่้องอาย ใช้พระวจนะแหง่ความจริงอยา่งถกูต้อง” กําลงัละเมิดหลกัการที่สําคญัที่สดุในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า 
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 การเทศนาที่ไมก่่อให้เกิดผลเป็นสิ่งที่ทําให้คริสตจกัรของพระเจ้าสะดดุ การรับใช้พระวจนะโดยไม่เกิดผลปีแล้วปีเลา่โดยไม่ใสใ่จว่าตนขาดอํานาจในการเทศนาเป็นความเสื่อมเสียที่น่าเศร้า 

เหตทุี่พระเยซคูริสต์เสดจ็มาก็ไร้ประโยชน์ไปโดยไมม่ีความหวงัเหลืออยู ่และงานของพระเจ้าถกูขดัขวางและมีอปุสรรคเมื่อผู้ รับใช้ไม่เรียนรู้ที่จะเทศนาหรือลืมวิธีการเทศนา ปัญหาจึงเกิดขึน้ว่า จะเข้า

ประชมุหรือไมเ่ข้าประชมุดี เพราะในกรณีดงักลา่ว แม้วา่คนบาปจะร่วมประชมุเป็นเวลาหลายปีในคริสตจกัรเช่นนัน้ การเทศนาที่ไมก่่อให้เกิดผลจะไม่ทําให้เขามีความรู้เกี่ยวกบัพระเยซูคริสต์ที่ช่วยให้

รอดได้ 

 

 ผู้ เทศนามีแนวโน้มที่จะเสื่อมลงไปเป็นปุโรหิตปรนนิบตัิได้ ผู้ ที่กล่าวแทนพระเจ้าอาจจะกลายเป็นเพียงผู้ ที่ประกอบพิธีต่างๆ เพื่อพระเจ้า ผู้ เทศนาไม่อาจหนัไปจากภเูขาซีนาย (หมายถึง

บญัญัติของพระเจ้า) และเทศนาได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะความสงูตระหง่านของซีนายเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นผู้ เทศนาที่มีอํานาจ ผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าจะต้องขึน้ไปที่สงูและใช้ชีวิตอยู่ใน

ระดบัความสงูของพระวิญญาณของพระเจ้า ในสถานที่อนัสงูตระหง่านเช่นนี ้เนือ้หนงัที่เตม็ไปด้วยตณัหาและมกัมากในกามไมอ่าจหายใจได้ในอากาศที่เบาบางและแสวงหาโอกาสที่จะลงมา แต่เมื่อ

ลงมาใช้ชีวิตที่ง่ายขึน้ ผู้ เทศนาเสื่อมลงไปเป็นปโุรหิตและความมืดใหมเ่กิดขึน้ในโลก 

 อิสราเอลซึง่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกและอวยพรได้รักษาตําแหน่งของเขากบัพระเจ้าได้ตราบเท่าที่ผู้ เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ประกาศพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ นาธัน กาด เอลี์

ยาห์และอิสยาห์ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่กษัตริย์ ปโุรหิตและคนยากจนอยา่งไมม่ีความเกรงกลวั อิสราเอลยืนหยดัมัน่คง แตอ่ํานาจและแสงสวา่งของผู้พยากรณ์ตายจากไปทีละเลก็ทีละน้อย

จนกระทัง่ฮกักยัเกิดมาและจากไป และความมืดก็ปกคลมุอิสราเอล เกิดความเงียบขึน้ ไม่มีถ้อยคํามาจากพระเจ้าแห่งสวรรค์ มนษุย์ยงัคงพดูเพื่อพระเจ้า แต่คนเหล่านีเ้ป็นผู้ มีความสนใจในรูปแบบ

การนมสัการและรูปแบบการประชมุมากกวา่ในพระวจนะของพระเจ้า มีปโุรหิตที่ถวายเครื่องหอมและเครื่องบชูาอยูเ่สมอ แตผู่้ เผยพระวจนะได้จากไปแล้ว 

 

 มีเสียงร้องดงัขึน้ว่า เมื่อไรผู้ เทศนาจะเป็นผู้ เผยพระวจนะ ผู้ เทศนาเป็นผู้ เผยพระวจนะโดยตําแหน่งหรือ เป็นเพราะเขายืนอยู่ที่โต๊ะศกัดิสิทธิหรือ ข้าพเจ้าเกรงว่าไม่ใช่ เป็นเพราะเขาได้อด์ ์

อาหารและอธิษฐานเพื่อจะเตรียมตวัเทศนาหรือ ข้าพเจ้าเกรงว่าไม่ใช่ เพราะผู้ เผยพระวจนะไม่ใช่ผู้สร้างข้อความ แต่เป็นผ้ถือข้อความจากพระเจ้าู  อํานาจที่ทําให้ฟ้าร้องและพืน้ดินสัน่สะเทือนจะ

เกิดขึน้เมื่อเสียงของมนุษย์กลา่วพระวจนะของพระเจ้าของเขาเทา่นัน้ เมื่อประกอบด้วยพระสริิของพระเจ้า ผู้ เผยพระวจนะกลา่วพระวจนะของพระองค์โดยยืนอยูเ่พียงลําพงัและแยกออกจากการ

รับใช้อื่นๆ ที่พระเจ้าทรงเรียก เป็นวนัที่น่าเศร้าสําหรับคริสตจกัรเมื่อผู้ รับใช้ของพระเจ้าเริ่มลงจากการเทศนาที่มีอํานาจไปสู่ปโุรหิตปรนนิบตัิ อํานาจไม่ได้อยู่ในเสียงของเขาอีกต่อไป ไม่มีฟ้าร้องดงั

กระหึม่จากม้านัง่ แตรแห่งเสียงประกาศ “พระเจ้าตรัสดงันีว้่า” เสื่อมไปเป็นข้าพเจ้ารู้สกึ ข้าพเจ้าเชื่อว่าและข้าพเจ้าคิดว่า ถ้อยคําของผู้ เทศนาเป็นถ้อยคําของเขาเอง คณุสมบตัิในการดงึดดูใจคน

จํานวนมากเกิดขึน้และคริสตจักรอาจจะเตบิโต แตร่ะเบียบในการเป็นสาวกอยูท่ี่ไหน การเทศนาได้สญูเสียอํานาจไปและวิบตัิแก่ผู้ ที่ไมเ่ป็นผู้ เผยพระวจนะและกลายเป็นปโุรหิต ไม่สําคญัว่าจะได้รับ

อะไรหรือจํานวนมากน้อยเพียงไหน 
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บทที่หก 

 
การทรงเรียกผ้เทศนาที่จะเทศนาพระคัมภรี์ู  

 

 เนื่องจากอนัตรายที่ร้ายแรงที่สดุในคริสตจกัรทกุวนันีค้ือ คําเทศนาที่ออ่นแอ ดงันัน้ จึงจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการรับใช้ด้วยการเทศนาโดยไม่ขลาดกลวั อิสราเอลกําลงัแย่ลงในเวลาที่เอ

เสคียลเหน็พระสริิของพระเจ้าเคลื่อนไปยงัธรณีประตขูองพระวิหาร จากนัน้ขึน้ไปยงัภเูขารอบเยรูซาเลม็ แต่เหตกุารณ์นีไ้ม่ได้เกิดขึน้อย่างทนัทีและไม่ได้เป็นเพราะพลไพลอ่ิสราเอลทัง้หมด ผู้ เผยพระ

วจนะอิสยาห์ได้พยากรณ์เกี่ยวกบัยาม ซึง่คือผู้ เผยพระวจนะที่ไม่ส่งเสียงเตือนสมาชิกของตนในเรื่องความผิดบาป “ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ปวงไร้ความร้ เขาทัง้ปวงเป็นสนุขัใบ้ เขาเห่าไม่ได ้ไดู้

แต่ฝัน ไดแ้ต่นอน รกัแต่หลบั เออ สนุขัเหล่านัน้หิวจดั กินไม่ร้จกัอิ่ม ผเ้ลีย้งแกะก็ไม่มีความเข้าใจเสียดว้ย เขาทกุคนกลบัไปตามทางเขาเองู ู  ต่างก็หากําไรใส่ตนเอง ไม่เว้นสักคน” (อิสยาห์ 56:10, 

11) 

 มีเสียงเรียกในโลกปัจจบุนันีว้า่ “สง่คนมาให้เรา ยามที่จะร้องเสียงดงัและไมอ่อมสิง่ใดไว้” โลกนีส้กุแล้วและพร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยว แตผู่้ เทศนาอยูท่ี่ไหนกนั 

 แม้ในตอนนี ้คริสตจกัรหลายแหง่ไมส่ามารถหาผู้ ที่มีความสามารถและอํานาจในการเทศนาที่จะมาเทศนาได้เป็นเวลาหลายเดือน อตุสาหกรรมยกัษ์ใหญ่ บริษัทขนาดใหญ่ ร้านค้าที่มีสาขา

ทัว่ประเทศและยกัษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจทัง้หลายสามารถหาผู้ ที่มีความสามารถมาทํางานได้ง่ายกว่าที่คริสตจกัรของเราสามารถหาผู้ ที่จะเทศนาได้เพียงพอกบัความจําเป็น ยคุนีต้้องมีผู้ ที่มีฤทธิเดช์

ของพระวิญญาณบริสทุธิ หากเร์ าไมส่ามารถหาผู้ เทศนาที่มีความสามารถเหมือนผู้ นําของธุรกิจและอตุสาหกรรมทัง้หลาย คริสตจกัรจะไมส่ามารถนําคนบาปและคนอธรรมทัง้หลายมาหาพระเจ้าได้ 

 

 มีตําแหน่งว่างมากมายสําหรับผู้ ที่ได้รับการเรียกอย่างแท้จริงและมีความสามารถในการรับใช้เพื่อนําโลกสมยันีม้าหาพระเจ้า แต่งานนีเ้ป็นงานสําหรับผู้ ที่แข็งแรงเหมาะสมกบังาน ใน

ปัจจบุนั งานของผู้ เทศนามีความยากมากกว่าในสมยัก่อน และมีความยากมากขึน้ทกุวนั โลกนีม้ีความหรูหราเพิ่มขึน้ปีแล้วปีเลา่ ความมัง่คัง่ เวลาว่างและการลุม่หลงในความบาปได้ทําให้จิตสํานึก

ผิดชอบของมนษุย์ที่ต้องตายเงียบไป โลกนีไ้ม่เคยอิ่มใจและสบายใจเหมือนเช่นตอนนี ้มนษุย์ไม่เคยหลงใหลและมีความสําราญเหมือนเช่นตอนนี ้โทรทศัน์ได้นําความบนัเทิงของโลกมาสูห่้องนัง่เลน่ 

ด้วยความหรูหราและความบนัเทิงที่เพิ่มขึน้นี ้จึงยากมากขึน้ที่จะทําให้ตาของมนษุย์มองไปที่สง่าราศีของสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้และเป็นสิ่งนิรันดร์ ชีวิตมีสิ่งต่างๆ เพิ่มขึน้ หลายสิ่งหลายอย่างแออดั

อยูใ่นเวลาเพียงเลก็น้อย ไมเ่คยมีหนงัสือ บนัทกึ เหตกุารณ์กีฬา ภาพยนตร์ สโมสรและเหตกุารณ์ทางสงัคมมากมายเหมือนเช่นในเวลานี ้ไมเ่คยมีความกดดนัที่จะต้องหาเงินหรือสถานที่ใช้เงินเหมือน

เช่นในเวลานี ้ผู้ เทศนาอยูใ่นกลุม่ชนที่ดําเนินชีวิตอยา่งเร่งรีบ และเขาจะต้องหาทางเพื่อที่เสียงของเขาจะเป็นที่ได้ยิน เขาจะต้องก้าวให้ช้าลงและตัง้ใจฟังข้อความที่เขาจะต้องนําออกไป 

 

 ความชัว่ร้ายในเวลานีเ้ป็นสตัว์ร้ายตวัสําคญั และผู้ รับใช้ของพระเจ้าที่มีใจเป็นฤทธิเดชของ์ พระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้จงึจะสามารถเผชิญกบัความชัว่ร้ายเหลา่นีแ้ละเอาชนะมนัได้์  

 



 

 25 

 ระดบัการศึกษาเพิ่มสงูขึน้ทกุปีเมื่อวิทยาลยัและมหาวิทยาลบัของเราเทผู้จบการศึกษาออกมาปีแล้วปีเล่า ผู้ ที่จะเทศนาข้อความแห่งพระเยซูคริสต์ไม่สามารถดึงความสนใจของยคุที่มี

วฒันธรรมได้หากเขาไม่มีความรู้และไม่สามารถพดูได้ดี ผู้ เทศนาที่จะนําคนมาและรักษาเขาไว้จะต้องเป็นผู้ ที่จะไม่เพียงแต่อธิษฐานเท่านัน้ แต่จะต้องฝึกฝน ศกึษา ปรับปรุงเพื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้เขาเป็น 

 

 ปัจจบุนันี ้วิทยาลยัพระคมัภีร์มีโอกาสฝึกอบรมผู้ เทศนา ทัง้นี ้จะต้องเป็นโรงเรียนสําหรับผู้ เทศนาเหนือสิ่งอื่นใด แม้ว่าอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางอื่นๆ ด้วย แต่จะต้องฝึกอบรมผู้ เทศนา

เป็นอย่างแรก มิฉะนัน้ จะถือว่าล้มเหลวในการทําหนึ่งสิ่งที่สาํคัญ ตัง้แต่เริ่มแรก วิทยาลยัพระคมัภีร์เป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ รับใช้ บางครัง้ มีการติเตียนหลกัสตูรของวิทยาลยั บางครัง้ 

อาจารย์ถกูตําหนิอย่างรุนแรง และบางครัง้ ไม่ได้รับความเคารพเพราะนกัศึกษามีสถานะตํ่ากวา่คนทัว่ไป แตไ่มว่า่การวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นอยา่งไร ปัญหาคือไมม่ีการสนบัสนนุทางการเงิน สง่เสริม

หรือหานกัศกึษาที่มีความรู้มากขึน้เพื่อฝึกอบรมเป็นผู้ รับใช้ วิทยาลยัพระคมัภีร์มีโอกาสในการฝึกอบรมผู้ เทศนาเป็นอย่างมาก แต่ถ้าผู้ ที่จบการศกึษาออกมาเป็นผู้ อํานายการทางการศกึษาที่ดี ครูที่

ยอดเยี่ยม ผู้ นําเพลงและคณะร้องเพลงที่ดีเดน่ แตไ่มป่ระสบผลในการเป็นผู้ เทศนาพระวจนะของพระเจ้า คริสตจกัรทกุวนันีจ้ะมีเพียงแคป่โุรหิตปรนนิบตัิเทา่นัน้ 

 

 ก่อนอื่นและที่สําคัญที่สุด คริสตจักรของพระเจ้าจะต้องมีผ้เทศนาู ที่รู้วิธีการเทศนา ผู้ ที่เทศนาเป็นครัง้แรกอาจบกพร่องได้ทุกเรื่อง ยกเว้นการไม่สามารถเทศนาได้ มีผู้ ที่ไม่มีใบ

ประกาศนียบตัรที่สามารถเทศนาได้ดีกวา่มีผู้ ที่มีใบประกาศนียบตัรสองหรือสามใบแต่ไม่สามารถเทศนาได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสําคญัและมีคณุค่า แต่มีผู้ ที่ไม่มีประสบการณ์ที่สามารถเทศนาความ

ไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์อนัหาที่สดุไม่ได้ดีกว่าผู้ ที่มีประสบกาณ์หลายปีที่เสียความรักในการเป็นผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าไป ผู้ รับใช้ทกุคนจะต้องผกูพนักนักว่าแต่ก่อนเพื่อให้เกิดผู้ เทศนาจาก

ครรภ์ของคริสตจกัรและวิทยาลยัพระคมัภีร์ ผู้ซึง่สามารถและจะเทศนาด้วยการเทศนาที่ร้อนรนและมีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสทุธิ์ ์ 

 

 ตอนนี ้เรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรับใช้ มนุษย์ทุกคนที่ได้รับการทรงเรียกควรจะใช้โอกาสนัน้เสีย แต่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ หรือ

มิชชนันารี ผู้ รับใช้จะต้องตัง้ใจวา่ตนจะเป็นผ้เทศนาก่อนสิ่งอื่นใดู  

 

 บางคนเข้าใจวา่ควรจะไปตา่งประเทศเมื่อไม่สามารถเทศนาในประเทศของตนได้ อย่าให้เป็นเช่นนัน้เลย ธรรมาสน์ในหรือต่างประเทศก็เป็นธรรมาสน์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเป็น

ที่ซึง่ต้องการการเทศนาที่พระเจ้าทรงเจิมและสง่มาจากสวรรค์ การเป็นผู้ เทศนาที่อ่อนแอและไม่ก่อให้เกิดผลเป็นเรื่องน่าเศร้า ในการไปที่ธรรมาสน์ในวนัอาทิตย์ตอนเย็น ใช้เวลา 30 ถึง 40 นาทีของ

เวลาที่ประชมุ โดยที่พระวิญญาณบริสทุธิไม่ทรงสถิตอยู่ด้วย เทศนาโดยไม่สมัผสัใจของผู้ ฟัง ไม่นําวิญญาณมาสูแ่ผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนษุย์จะต้องละอาย และเขาจะต้องกลบัใจใหม่ด้วยผ้า์

กระสอบและขีเ้ถ้า ไม่มีผู้ ใดมีสิทธิที่จะทําให้ตนเองและธรรมาสน์เสื่อมเสียด้วยการเทศนาที่ไม่ไปไหนและไ์ ม่เกิดประโยชน์ ไม่สําคญัว่าจะมีผู้หวงัดีกล่าวคําวิจารณ์ที่ดีอย่างไร การเทศนาโดยไม่

ก่อให้เกิดผลและเสียเวลาที่มีคา่ซึง่มีไว้เพื่อข้อความที่จะสมัผสัวิญญาณที่มาจากสวรรค์นัน้เป็นการเสื่อมเสีย 
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 น่าสงสยัว่า ผู้ รับใช้ที่ไม่สามารถเริ่มเทศนาตามจดุประสงค์และก่อให้เกิดผลได้รับการทรงเรียกจริงหรือไม่ ผู้ ที่ไม่มีระเบียบทางความคิดอย่างเพียงพอที่จะกล่าวคําเทศนาที่ก่อให้เกิดผลที่

ธรรมาสน์ได้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองเท่านัน้ แต่ยงัทําให้การรับใช้ของพี่น้องมีปัญหาอีกด้วย ความล้มเหลวของชายคนนีไ้ม่ได้เกี่ยวข้องกบัตวัเขาเพียงคนเดียว แต่ยงัเป็นผลเสียกบัผู้

เทศนาในทกุที่อีกด้วย ผู้ เทศนาจะต้องตัง้เป้าที่จะเทศนาอยา่งดีที่สดุทกุครัง้ที่ก้าวไปที่ธรรมาสน์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ที่ฟังเขา เขาจะต้องเตม็ใจที่จะทําอยา่งดีที่สดุ 

 

 สว่นใหญ่ มนษุย์ตดัสนิคริสตจกัรจากการเทศนาที่เขาได้ยิน ถ้าผู้ เทศนากลา่วคําเทศนาที่ไมม่ีชีวิต ไมน่่าสนใจ คนทัง้หลายจะถือว่าคริสตจกัรไม่มีชีวิต ถ้าคําเทศนากระจดักระจายไปทัว่พระ

คมัภีร์โดยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตเุป็นผลกนัเพียงเล็กน้อย ไม่สําคญัว่าคําเทศนาเหล่านัน้จะมีชีวิตชีวาเพียงใด ก็จะถือว่าคริสตจกัรไม่มัน่คง ผู้ เทศนาไม่เคยทราบว่าตนก่อให้เกิดความเสียหาย

เพียงใดเมื่อกล่าวคําเทศนาที่อ่อนแอและไร้ค่า มีคํากล่าวว่า ไม่ใช่ว่าจะมีเศรษฐี แพทย์หรือนกัอกัษรศาสตร์อยู่ในทกุคริสตจกัร แต่ภายในที่ประชมุของคริสตจกัร จะมีเด็กชายคนหนึ่งอยู่ และเพื่อ

ประโยชน์ของเด็กนัน้ (ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ เทศนาเองแล้ว) ผู้ เทศนาจะต้องเทศนาให้ดี มีผู้ ที่หลงไปจากคริสตจกัรนบัพนัๆ คน เพราะในวยัเด็ก เขาต้องนัง่ฟังคําเทศนาที่ไม่จริงจงัและไร้ค่า

สปัดาห์แล้วสปัดาห์เลา่ ความทรงจําของเด็กนัน้ฝังลกึ และเมื่อมีความทรงจําเช่นนัน้แล้ว ผู้ เทศนาคนอื่นๆ จะมาเปลี่ยนแปลงได้ยาก ผู้ เทศนาไม่มีทางรู้ว่า ธรรมิกชนในอนาคตของพระเจ้าคนใดที่นัง่

อยูค่ราบของเดก็ผู้ชายในที่ประชมุ ในหมู่ผู้ ที่ฟัง อาจมีเด็กที่จะเปลี่ยนวิถีทางของโลกนีด้้วยความเชื่อของเขาก็ได้ เหตผุลเพียงเท่านีค้วรจะทําให้ผู้ เทศนาทกุคนพยายามอย่างหนกัเพื่อเทศนาอย่างสดุ

ความสามารถ 

 

 ทา่นจะเทศนาโดยก่อให้เกิดผลได้อยา่งไร ประการแรก ทา่นจะต้องมีความเชื่อในวิธีการที่พระเจ้าทรงเลือกก่อน ไม่มีผู้ ใดสามารถเทศนาได้ดีโดยไม่เชื่อว่าการเทศนาสามารถก่อให้เกิดผลได้ 

เขาจะต้องเชื่อวา่ นํา้พระทยัของพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริฐ และที่สําคญัต้องเชื่อวา่ การเทศนามีฤทธิเดชอนัอศัจรรย์ มีหลายคนนําให้งานในการรับใช้สบัสนวุน่วาย พวกเขาไมส่ามารถได้ยิ์

เสียงของเจ้านายที่บอกว่า “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน” ไปและประกาศ ทกุคนที่ได้ยินคําสัง่นีจ้ะก้าวออกไปอย่างมัน่คงเพื่อประกาศพระวจนะของพระ

เจ้าด้วยความกล้าหาญ แต่โลกนีเ้ต็มไปด้วยเสียงต่างๆ มากมายที่พยายามอย่างมากในการทําให้ผู้ เทศนาหนัไปจากงานหลกัของเขาในการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ผีมารอยากให้ผู้ รับใช้ทํา

อย่างอื่นมากกว่าเทศนา และถ้ามนัไม่อาจหยดุผู้ เทศนาไม่ให้เทศนาได้ มนัก็จะพยายามทําให้เขาเทศนาอย่างไม่เต็มใจ ซาตานไม่กลวัอะไรมากไปกว่าฤทธิเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์์

ทรงเจิม 

 อย่าฟังโลกนี ้อย่าให้ความสนใจกบัใจของท่านเองเมื่อใจครํ่าครวญวา่คําเทศนาไมก่่อให้เกิดผลตามที่ทา่นต้องการ หลายครัง้มีผู้พดูถงึคําเทศนากบัผู้ เทศนาเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ ธรรมิกช

เพียงไม่กี่คนจะใช้เวลาขอบคณุผู้ เทศนาสําหรับคําเทศนา แต่จงเทศนาต่อไป ผลอาจไม่เห็นได้ในทนัที ไม่มีมนษุย์คนใดรู้ว่าเขาประสบผลอะไรบ้างเมื่อเทศนาพระวจนะของพระเจ้าและพยายาม

ช่วยเหลือใจและวิญญาณของมนษุย์ เป็นสิง่ที่เพียงพอแล้วที่จะรู้วา่ ผู้ซึง่ทํางานด้วยความจริงจะไมม่ีวนัทํางานโดยไมม่ีผลเกิดขึน้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้มอบหมายหน้าที่การเทศนาให้ พระองค์ตรัส

วา่ “คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลบัมาส่เราเปล่า แต่จะสมัฤทธิผลซึ่งเรามุ่งหมายไว ้และใหส้ิ่งซึ่งเราใชไ้ปทํานัน้จําเริญขึ้นฉนันันู้ ์ ” (อิสยาห์ 55:11) 
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บทที่เจด็ 

 
ฤทธิอาํนาจของการเทศนา์  

 

 ในอดีต ไมม่ีจงัหวะดนตรี เสียงร้องของคณะร้องเพลง มีแตฤ่ทธิอํานาจของคําเทศนาที่จะสมัผสัใจของผู้ ฟังและทําให้มนษุย์คืนดีกบัพระเจ้า์  

 
จงฟังผ้เทศนาในอดีตู  
 ในปี 1741 จอร์จ ไวท์ฟิลด์ ใช้เวลาเกือบจะทัง้หมดในขณะเดินทางจากลอนดอนไปสก๊อตแลนด์เพื่ออธิษฐาน คําบรรยายของไวท์ฟิลด์เกี่ยวกบัฤทธิเดชที่เปี่ยมล้นของพระวิญญาณบริสทุธิที่์ ์

ตกลงบนเขาในเวลานัน้เป็นเรื่องที่รู้จกักนัดีในหมู่ผู้ ที่ได้อ่านเรื่องราวชีวิตของเขา ในเวลาเที่ยงวนัเมื่อไวท์ฟิลด์ไปถึงเมืองแคมบสัลงัก์ เขาเริ่มต้นเทศนาต่อฝงูชนขนาดใหญ่ที่ท่าเรือในทนัที ในเวลาหก

โมงเยน็ เขาเทศนาอีกครัง้ และเทศนาครัง้ที่สามในเวลาสามทุม่ จากนัน้ แมคโคลเลอ ผู้ เทศนาอีกคนหนึง่เทศนาเกี่ยวกบัอปุมาเรื่องหนึง่จนถึงเวลาตีหนึ่ง ฝงูชนยงัไม่ต้องการที่จะจากไป หลายคนรู้สกึ

ผิดและร้องขอความเมตตาจากพระเจ้า ดงัที่ไวท์ฟิลด์บรรยายว่าเป็น “สนามรบที่แท้จริง” หลงัจากนัน้ในสปัดาห์เดียวกนั ไวท์ฟิลด์เทศนาแก่คนสองหมื่นคน เขากลา่วเกี่ยวกบัครัง้นีว้่า “ผู้คนนบัพนั

ร้องไห้กนัระงม บางคนประสานมือของตนอยูด่้วย บางคนเกือบจะเป็นลมไป และบางคนร้องเรียกและครํ่าครวญหาพระผู้ช่วยให้รอดที่ถกูแทง” 

 

 ในปี 1801 ในรัฐเคนทกักีตอนบน ที่การประชมุที่เคน ริดจ์ วิลเลียม เบิร์กยืนอยู่บนขอนไม้และเริ่มอ่านจากหนงัสือเพลง ถึงเวลาที่ร้องเพลงและอธิษฐานจบ คนหนึ่งหมื่นคนยืนอยู่ รอที่จะได้

ยินการเทศนาพระวจนะ วิลเลียม เบิร์กรายงานวา่ 

“ข้าพเจ้ากลา่วออกไปดงันี ้‘เพราะเราทกุคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าบลัลงัก์พิพากษาของพระคริสต์’ และก่อนที่ข้าพเจ้าจะเทศนาจบ เสียงครํ่าครวญของผู้ ที่ทกุข์ยากและเสียงตะโกนแหง่ชยัชนะก็กลบเสีย

ของข้าพเจ้า...” 

 

ในการประชมุเดียวกนั เจมส์ ฟินลี่ย์บรรยายภาพเหตกุารณ์ในวนัหลงัจากนัน้วา่ 

 

“เสียงดงัก้องเหมือนนํา้ตกไนแองการ่า คลื่นทะเลมนษุย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนวา่จะปั่นป่วนเพราะพาย ุข้าพเจ้านบัผู้ รับใช้ได้เจ็ดคน ทกุคนเทศนาอยูพ่ร้อมกนั บางคนเทศนาบนตอไม้ บางคนเทศนาบนร

ม้า และคนหนึ่งยืนอยู่บนต้นไม้ซึ่งหล่นลงมาทบัอีกต้นหนึ่ง ในขณะที่มองดภูาพเหตกุารณ์เหล่านี ้ข้าพเจ้ามีความรู้สกึที่แปลกประหลาดเป็นพิเศษอย่างไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน หวัใจของข้าพเจ้าเต้น

อยา่งไมเ่ป็นจงัหวะ เข่าของข้าพเจ้าสัน่ ริมฝีปากของข้าพเจ้าสัน่ และข้าพเจ้ารู้สกึเหมือนกบัว่าจะล้มลงบนพืน้ดิน อํานาจอศัจรรย์ที่แปลกดเูหมือนจะครอบคลมุใจของฝงูชนทัง้หมด...ข้าพเจ้าก้าวขึน้
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ไปบนขอนไม้ จงึมองเหน็ได้ดีขึน้ สิง่ที่ปรากฏในใจของข้าพเจ้านัน้เป็นสิง่ที่ไมอ่าจบรรยายได้ ข้าพเจ้าเหน็คนอย่างน้อยห้าร้อยคนล้มลงไปพร้อมกันในทนัทีราวกบัวา่มีชดุลกูกระสนุปืนยิงไปที่พวก

เขา และจากนัน้ มีเสียงกรีดร้องและเสียงตะโกนราวกบัวา่สวรรค์ลงมาอยูใ่นการประชมุนัน้” 

 

 ในเดือนมิถุนายน 1800 พี่น้องแมคกีกําหนดการประชุมสี่วนัในเมืองเรด ริเวอร์ รัฐเคนทกักี แม้ว่าจะไม่ใช่การประชุมที่แท้จริง แต่ผู้ เทศนาหลายคนเข้าร่วมอยู่เป็นเวลาสี่วนั ต่อไปนีเ้ป็น

รายงานเกี่ยวกบัการประชมุที่ยาวนาน 

 

“ในระหว่างการประชมุสองวนัแรก ผู้ ฟังร้องไห้หลายครัง้ แต่มีอารมณ์เกิดขึน้มากยิ่งกว่านัน้ในการประชมุวนัอาทิตย์ คําเทศนาของวิลเลียม ฮอดจ์ส ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องออกมาในขณะที่อีก

หลายคนล้มลงที่พืน้ร้องว่า “เราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะได้รอด” ในวนัสดุท้าย หลงัจากการประชมุจบลง พระเจ้าทรงสมัผสัใจของคนทัง้หลายมากยิ่งกว่านัน้ ผู้ รับใช้สามคนออกจากโบสถ์ไป แต่พี่น้อง

แมคกียงัอยู่พร้อมกบัที่ประชุมซึ่งกําลงัอยู่ในการภาวนา วิลเลียม แมคกี ‘รู้สึกฤทธิเดชที่มาบนเขาจนเขาลกุจากเก้าอีแ้ละนั่งลงบนพืน้ของธรรมาสน์ ข้าพเจ้าคิดว่า เขาไม่รู้ตวัว่ากําลงัทําอะไรอยู่์ ’ 

จอห์นซึง่ตวัสัน่ในขณะที่เขาฟัง ‘เสียงร้องไห้ทัว่ไปในโบสถ์’ สามารถสํารวมตนเพื่อขอให้คนทัง้หลายให้กลบัใจใหม่ ข้าพเจ้า...เตือนให้พวกเขาอนญุาตให้พระเจ้าผู้ มีทรงสามารถในทกุสิ่งสถิตอยู่ในใจ

ของเขาและยอมจํานนต่อพระองค์ และวิญญาณของเขาจะอยู่รอดได้ หลายคนเริ่มร้องเรียกพระเจ้าออกมา ผู้หญิงที่อยู่ทางตะวนัออกของโบสถ์ตะโกนออกมาเสียงดงั ข้าพเจ้าออกจากธรรมาสน์ไป

หาเธอ...หลายคนบอกข้าพเจ้าว่า “คณุรู้จกัคนพวกนีด้ี คณะเพรสไบทีเรียนมีระเบียบ เขาจะไม่ปลอ่ยให้มีความสบัสนนี ้กลบัไป แล้วก็อยู่เงียบๆ ” ข้าพเจ้าหนัจะกลบัไปและเกือบจะล้มลง ฤทธิเดช์

ของพระเจ้าทรงมีกําลงัมากบนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหนัไปอีกครัง้และไม่เกรงกลวัมนษุย์อีกต่อไป ข้าพเจ้าเดินผ่านเข้าโบสถ์ไป ตะโกนและกล่าวเตือนด้วยความปีติยินดีและพลงังานทัง้หมด และคน

จํานวนมากล้มลงที่พืน้เพราะพระสริิของพระเจ้า” 

 

 ประมาณหนึ่งเดือนหลงัจากนัน้ สปัดาห์สดุท้ายของเดือนกรกฎาคม มีการประชมุฟืน้ฟอูีกครัง้หนึ่ง คราวนีท้ี่การประชมุที่เมืองกาสเป้ จอห์น แมคกี ผู้ เทศนาวนัอาทิตย์เวลาเย็นเทศนาและ

ทําให้คนทัง้หลายเกิดความรู้สกึผิด ผู้ รับใช้ที่ดแูลคริสตจกัรหลายแหง่ของคณะเมโธดิสต์อีกคนหนึง่ เจมส์ แมคกรีดีร้ายงานเกี่ยวกบัเหตกุารณ์นีไ้ว้วา่ 

 

“เมื่อใกล้จะจบการเทศนา ‘เสียงร้องของผู้ทกุข์ยาก’ ดงัขึน้จนเกือบทําให้ไมไ่ด้ยินเสียงของเขา ดเูหมือนวา่ไมม่ีใครอยากกลบับ้านของตน ความหิวและความง่วงดเูหมือนจะไม่สง่ผลกระทบต่อใครเลย 

เขาใสใ่จในเรื่องสิ่งนิรันดร์เป็นอย่างมาก ฝงูชนทกุสว่นได้รับการกระตุ้นและรู้สกึผิด...คริสเตียนที่มกัไม่แสดงความรู้สกึหลายคนซึง่เป็นสมาชิกมาเป็นเวลาหลายปีนอนหมดแรงบนพืน้ดิน ร้องออกมา

เช่นนี ้‘ข้าพเจ้าได้เป็นคริสเตียนที่ไมแ่สดงความรู้สกึ เป็นสมาชิกมาเป็นเวลาหลายปี...โอ ข้าพเจ้าเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งฉลาด...ข้าพเจ้ารู้สกึความเจ็บปวดแห่งดินแดนคนตายในวิญญาณและร่างกาย

ของข้าพเจ้า โอ เมื่อสองสามวนัก่อน ข้าพเจ้าเกลียดชงัผู้ อื่น ผู้ ที่จะกระทําเหมือนกบัที่ข้าพเจ้าทําอยูใ่นเวลานี ้แตข่้าพเจ้าไมส่ามารถทนได้ ‘…เดก็เลก็ๆ ชายหนุ่มและหญิงสาว และคนชรา ทกุคนไม่ว่า

จะผิวขาวหรือผิวดําอยูใ่นฝงูชน...ร้องขอความเมตตาด้วยความทกุข์โศกเป็นที่สดุ” 
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 เจมส์ กวินผู้ รับใช้ที่ดแูลคริสตจกัรหลายแหง่ของคณะเมโธดิสต์ รายงานเป็นการสว่นตวัเกี่ยวกบัการประชมุครัง้ที่สามในรัฐอิลลนิอยที่จดัขึน้ในเมืองโกเชน ในปี 1804 วา่ 

 

“ในวนัศกุร์และวนัเสาร์ พระวจนะที่เทศนาดเูหมือนจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อย เมฆที่น่ากลวัดเูหมือนจะอยู่กบัเรา เมื่อผ่านเต็นท์ของผู้ เทศนา ข้าพเจ้าเห็นอาจารย์แมคเคนดรีอยู่เพียงลําพงั กําลงั

ร้องไห้อยู่ ข้าพเจ้าก้าวเข้าไปข้างในและเขาพดูกบัข้าพเจ้าว่า ‘อาจารย์ครับ เราได้เทศนาเพื่อตวัเราเอง และไม่ใช่เพื่อพระเจ้า ไปครับอาจารย์และเทศนาการที่พระคริสต์ถกูตรึงไว้ที่ไม้กางเขนให้คน

ทัง้หลายฟัง’ ใจของข้าพเจ้าได้รับการสมัผสั เราคกุเข่าลง และแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้า เวลานัน้ประมาณดวงอาทิตย์ตก ข้าพเจ้าเทศนาในแสงเทียน ข้อความของข้าพเจ้าคือ “ดเูถิด มนษุย์” 

ฝนเริ่มตกไม่นานหลงัจากข้าพเจ้าเริ่มเทศนา และผู้ ฟังอยู่ใต้ที่กําบงั ข้าพเจ้าไม่ได้หยดุแม้ว่าจะโดนฝนก็ตาม ใจของข้าพเจ้ามีไฟร้อนรนและลิน้ของข้าพเจ้าเริ่มกลา่วสิ่งที่ต่างจากปกติ เป็นเวลาสอง

สามนาที ไมม่ีอะไรเกิดขึน้นอกจากเสียงสะอืน้และเสียงโหยหา...สกัพกัหนึ่ง ดเูหมือนว่าที่ประชมุจะถกูปะทะด้วยฤทธิเดชของพระเจ้า หลายคนล้มลงเหมือนอยู่ในการต่อสู้ และในตอนนี ้ได้ลกุขึน้มา์

เพื่อเป็นพยานเกี่ยวกบัเมตตาที่ทรงให้อภยั และให้กําลงัใจผู้ อื่นในการแสวงหาพระเจ้า เราทํางานตอ่ไปทัง้คืน” 

 

ในระหว่างปีเดียวกันนี ้เจมส์ กวินผู้ รับใช้ที่ดูแลคริสตจักรหลายแห่งของคณะเมโธดิสต์นําการประชุมที่เมืองทรี สปริงส์ รัฐอิลินอย คนเมาหลายคนสร้างความรําคาญอยู่จนกระทั่งมี

เหตกุารณ์ที่น่าสงัเกตเกิดขึน้ ตอนนัน้เป็นการประชมุในเวลาบ่ายสามโมง ในขณะที่เจมส์ กวินเทศนาเสร็จเรียบร้อย และเริ่มร้องเพลงสดุดี คนเมาคนหนึ่งเกิดความรู้สึกผิด จึงวิ่งไปที่กวิน โดยบท

สนทนามีดงัตอ่ไปนี ้

 

“ ‘คณุเป็นคนที่เก็บสมดุรายชื่อหรือเปลา่’ ผมถามเขาว่า ‘สมดุรายชื่ออะไรครับ’ เขาตอบมาว่า ‘สมดุรายชื่อนัน้ไงที่คนเขาเขียนชื่อของตวัเองไว้เวลาที่จะไปสวรรค์‘ ข้าพเจ้าคิดว่าเขาหมายถึงรายชื่อ

สมาชิก และให้เขาไปหาอาจารย์วอล์กเกอร์ เมื่อหนัไปหาอาจารย์วอล์กเกอร์ เขากลา่วว่า ‘เขียนชื่อผมลงไปหน่อยสิครับ‘ และจากนัน้ล้มลงบนพืน้ คนอื่นๆ เริ่มวิ่งและล้มลง บางคนหนีไป เราช่วยพา

คนที่ล้มลงไปอยูใ่นที่หนึง่ กวา่จะเสร็จก็เมื่อดวงอาทิตย์ตก...เมื่อมองดรูอบๆ และฟังเสียงสะอกึสะอืน้ ครํ่าครวญและร้องไห้ของผู้ สํานกึผิด ทําให้ข้าพเจ้าระลกึถงึสนามรบหลงัจากการตอ่สู้ครัง้ใหญ่ ม

การตอ่สู้ เกิดขึน้ทัง้คืน ชยัชนะอยูข่้างของพระเจ้า หลายคนได้หนัมาเชื่อ และเมื่อดวงอาทิตย์ขึน้ เช้าวนัถดัมา เสียงโหร่้องถวายพรพระมหากษัตริย์อยูใ่นที่ประชมุ” 

 

 ในวนัที่ 23 กรกฎาคม 1839 วิลเลียม เบิร์นสยืนอยูท่ี่ธรรมาสน์ในสก๊อตแลนด์และเทศนาเกี่ยวกบัเรื่อง “ท่านมีที่กําบงัจากพายแุห่งความกริว้โกรธของพระเจ้าหรือไม่” เขากลา่วถึงเหตกุารณ์

ที่เกิดขึน้หลงัจากการเทศนานัน้ไว้วา่ 

 

“พระเจ้าทรงสมัผสัใจของข้าพเจ้าอย่างประหลาด จึงได้วิงวอนชาวโลกให้เขาแสวงหาพระเมตตาของพระเจ้า ฤทธิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้ามีความแข็งแกร่งจนนําคนทัง้หลายเคลื่อนไหวไป์

กบัพระวิญญาณ เหมือนเช่น ‘พายกุล้า’ แห่งเพ็นเทคอสต์ บางคนตะโกนออกมาอย่างครํ่าครวญ คนอื่นๆ ซึง่บางคนเป็นชายที่แข็งแรง ล้มลงที่พืน้ ราวกบัวา่ตายแล้ว ข้าพเจ้าต้องกลา่วถงึสดดุี เสีย

ของเราผสมกนักบัเสียงครวญครางของนกัโทษจํานวนมากมายที่เรียกร้องหาการปลดปลอ่ย” 
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 นัน่เป็นฤทธิเดชของการเทศนาพระวจนะอนับริสทุธิของพระเจ้า ไมม่ีสิง่ใดมาแทนฤทธิเดชของคําเทศนาที่ได้รับการเจิมได้ กระนัน้ ก็มีการเทศนาที่ไร้คา่อยูท่ัว่ไปในทกุวนัอาทิตย์์ ์ ์  

 

 การฟืน้ฟไูมใ่ช่ของประทานเปลา่ๆ จากพระเจ้า ไมไ่ด้เกิดขึน้เพราะการตีกลองอยา่งแรง หรือจงัหวะทุ้มที่ทรงอํานาจของออร์แกนหรือกีตาร์ การฟืน้ฟเูป็นผลจากการตอบสนองต่อพระวจนะที่

ได้รับการเจิมซึง่ผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าได้เทศนา 
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บทที่แปด 

 
ไม่มีวธิีลับในการเตรียมตวัเทศนา 

 

 ไม่มีวิธีการลกึลบัที่จะทําให้คําเทศนามีอํานาจ ผู้ ที่สามารถเตรียมคําเทศนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จะต้องทํางาน ผู้ เทศนาที่จะกลา่วคําเทศนาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้จะต้องเต็มใจที่จะศึกษา
อย่เสมอู  
 

 การคิดและการทํางานเป็นพกัๆ โดยมีผู้มาเยี่ยมและโทรศพัท์ขดัจงัหวะไมใ่ช่การคิดประเภทที่ก่อขึน้ในใจของผู้ เทศนา คําเทศนาไมอ่าจจดัเตรียมขึน้โดยมีการขดัจงัหวะเป็นพกัๆ ได้ ทกุวนั ผู้

เทศนาจะต้องอยู่เพียงลําพงักบัความคิดของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และจะต้องทําเมื่อบคุคลหนึ่งตดัสินใจที่จะเป็นผู้ เทศนาแทนที่จะเป็นผู้บริหาร นกัธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในทกุยคุทกุสมยัมีเสมียน

และเลขานกุารเป็นเครื่องกําบงัเพื่อเขาจะได้ทํางานของตน ผู้ รับใช้ของพระเจ้าจะต้องไม่ยอมต่อความคิดแปลกๆ ของผู้ ที่กวนเวลาของตนมาก แม้ว่าผู้ เทศนาที่ก่อให้เกิดผลจะต้องทํางาน และทํางาน

อยา่งสมํ่าเสมอ แตก่่อนอื่นเขาจะต้องอธิษฐานก่อนที่จะทํางาน วญิญาณของมนุษย์จะต้องเป็นหนึ่งกบัพระวญิญาณของพระเจ้า ผู้ ที่จะเทศนาจะต้องอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นสิ่งที่ต้องใช้กําลงั 

ไมเ่ป็นการง่ายเสมอไปที่จะตัง้ใจคิดถงึพระองค์ผู้ ที่เรามองไมเ่หน็ แตว่ิธีเดียวที่จะทําให้มีอํานาจในการเทศนาและเตรียมคําเทศนาได้ก็คือ ด้วยอํานาจการอธิษฐาน 

 

 อคัรสาวกไม่ได้เข้าใจผิดเมื่อเขาให้การอธิษฐานก่อนการเทศนา พวกเขาถกูส่งออกไปเพื่อเทศนาข่าวประเสริฐ แต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเทศนาได้จนกว่าจะอธิษฐาน พวกเขาตดัสินที่จะ 

“ขะมักเขม้นอธิษฐาน และรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไป” (กิจการ 6:4) การตดัสินใจที่แน่วแน่ของพวกเขาควรที่จะเป็นสิ่งสําคญัในการศกึษาของผู้ รับใช้ทกุคน การดลใจอาจอยู่

ในสถานที่อธิษฐาน แตร่ากของคําเทศนาจะต้องอยูใ่นพระวจนะของพระเจ้า การดลใจอาจจะอยู่ในนิมิตหรือความฝัน แต่จะต้องนําไปกลบัไปที่พระคมัภีร์ จงศกึษาพระคมัภีร์อย่างระมดัระวงั ผู้ รับใช้

ที่เพียบพร้อมจะต้องรู้เกี่ยวกบัสิ่งที่เขาจะพดูดีกว่านัน้พนัเท่า ผู้ เทศนาส่งผลกระทบต่อที่ประชมุของตนไม่เพียงแต่ด้วยสิ่งที่เขาพดูเท่านัน้ แต่ด้วยสิ่งที่เขารู้และไม่ได้พดู คําเทศนาเป็นเพียงการจิบที่

นํา้พ ุและมีรสชาติดีขึน้เมื่อทกุคนที่ได้ยินรู้วา่นํา้นัน้มาจากบอ่นํา้ลกึที่จะไมแ่ห้งเหือดไป 

 

 ในการที่จะเทศนาได้ดี ผู้ เทศนาจะต้องมีอํานาจสํารอง และอํานาจนีม้าจากการที่เขาใส่ใจในทรัพย์สมบตัิที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้ ถ้าคนหนึ่งแทบจะไม่สามารถขดูเอาความคิดในเรื่องหนึ่ง

ออกมาเพื่อเตรียมคําเทศนาได้ คําเทศนาทกุคําก็เผาผลาญคลงัของเขาไปและทําให้เขายากจนลง แต่ถ้าเขาขดุลกึลงไปในหวัข้อเทศนาของเขาอยู่เสมอ และศึกษาอย่างละเอียด คําเทศนาทกุคําจะ

ทําให้เขารํ่ารวยขึน้ การเตรียมคําเทศนาเป็นการผลติที่ก่อให้เกิดผล ข้อพระคมัภีร์กลา่วไว้อยา่งถกูต้องวา่ “บางคนยิ่งจําหน่ายยิ่งมัง่คัง่…” (สภุาษิต 11:24) 

 คําเทศนาอาจจะง่ายและเกิดผลโดยตรงต่อผู้ควรจะได้ยินคําเทศนานัน้ น่าประหลาดใจที่จะพบว่าจะต้องใช้แรงงานอย่างมากในการทําให้ความคิดในคําเทศนาง่ายเพื่อที่ผู้ ฟังทกุคนจะ

เข้าใจได้ 
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 ผู้ เทศนาทกุคนควรจะเขียนความคิดในคําเทศนาออกมาให้บ่อยที่สดุเท่าที่จะเป็นได้ การเขียนจะทําให้มนษุย์นัน้แม่นยํา เมื่อเขียนซํา้ไปซํา้มาเพื่อให้ค ําเทศนามีความเหมาะสม จะทาให้ผู้พํ

แม่นยําและมีกําลงั หลายคนเห็นว่าการเขียนเป็นงานหนกัที่น่าเบื่อ แม้ว่าจะเป็นการหนกั แต่ผู้ เทศนาทกุคนไม่ควรจะหลีกเลี่ยง ในการเขียนคําเทศนาครัง้หนึ่ง สําหรับบางคนเป็นความทรมานที่

เกือบจะทนไม่ได้ และในการเขียนถึงสามครัง้หรือแม้แต่สี่ครัง้ เหมือนเช่นผู้ เทศนาที่ยิ่งใหญ่หลายคนได้ทํา สําหรับผู้ เทศนาทัว่ไปแล้ว เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่บ่อยครัง้เหตผุลนีเ้อง ที่ผู้ เทศนาซึ่ง

อธิษฐานเป็นอยา่งดีก้าวไปสูธ่รรมาสน์ด้วยการเจิมที่สญัญามากกวา่ที่เขาจะสามารถทําได้ บางครัง้ผู้ เทศนากลา่วว่า “ข้าพเจ้าได้ยินจากพระเจ้า” แต่คําเทศนาของเขากลบัไม่มีอํานาจ การได้ยินจาก

พระเจ้าไมเ่หมือนกบัการนําคําเทศนาที่มีชีวิตชีวาตามสิง่ที่ได้ทรงสําแดงออก 

 พี่น้องเอย๋ จงเขียนคําเทศนาออกมา ผู้ เทศนาทกุคนจะเทศนาได้ดีเมื่อทําให้ถงัขยะของตนเต็มครัง้แล้วครัง้เลา่ก่อนที่จะพยายามทําให้สมาชิกเต็ม การทําให้คําเทศนาสมบรูณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่

ทําให้มีพระวิญญาณของพระเจ้าในที่ประชมุ ทา่นอาจใช้เวลานานในการสร้างระเบียบวินยัให้ตนเอง แตท่า่นไมอ่าจใช้เวลามากเกินไปเพื่อทําให้คําเทศนาสมบรูณ์แบบเพราะจะทําให้คําเทศนาเสียไป

ได้ ผู้ เทศนาทกุคนไม่ควรคิดที่จะ “เทศนาเพื่อที่จะเทศนาได้เก่ง” ซึง่มีผลเพียงแต่จะประสบธรรมิกชนเพื่อที่เขาจะพดูว่า “คําเทศนานัน้ช่างดีเลิศจริง” เมื่อจริงๆ แล้ว เป็นเพียงสนุทรพจน์ที่สวยหรูหรือ

อยา่งดีก็เป็นแคร่้อยแก้วที่ดี 

 หลกัการในการเทศนาเหมือนกบัหลกัการในการทํานา คือจะต้องทํางานกบัดิน ผู้ เทศนาเป็นชาวนาทางฝ่ายวิญญาณ ใจของเขาเป็นไร่นาของเขา แต่ไม่เหมือนชาวนาตรงที่เขาจะต้องเก็บ

เกี่ยวหลายครัง้ต่อสปัดาห์ หากดินในใจของเขาไม่ได้รับปุ๋ ยอย่างมากและรับการดแูลรักษาอย่างไม่หยดุหย่อน ดินจะตืน้ขึน้และผู้ ที่เหน็ดเหนื่อยจะยืนอยู่ที่ธรรมาสน์ ผู้ รับใช้หลายคนเมื่ออายหุ้าสิบปี

ไม่ได้เป็นผู้ เทศนาที่ดีเหมือนเช่นอายสุามสิบเพราะไม่สามารถดแูลรักษาดินได้ ในความหมายที่สําคญัที่สดุ คือพระเจ้าเท่านัน้ที่สร้างคําเทศนา และสิ่งที่มนษุย์ต้องทําคือดแูลรักษาดินอย่างไม่เหน็ด

เหนื่อย ผู้ ที่จะรักษาใจและวิญญาณของตนให้มีผลและอดุมสมบรูณ์อยูต่ลอดจะมีคําเทศนาอยูเ่สมอ 

 คําเทศนาที่ดีที่สดุไม่ใช่สนุทรพจน์ที่ดีหรือการโต้เถียงที่พากเพียร แต่เป็นเพียงคําพยานที่เรียบง่ายของสิ่งทางฝ่ายวิญญาณและนิรันดร์โดยพยานซึ่งมีชีวิตอยู่หลงัไม้กางเขนของพระเยซู

คริสต์ สิง่จําเป็นอยา่งหนึง่คือต้องทําให้ต้นไม้ดี ชีวติของมนุษย์เป็นสิ่งที่สาํคัญที่สุดในคาํเทศนา และทกุสิง่ขึน้อยูก่บัมนษุย์คนนี ้อํานาจของธรรมาสน์ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัการเรียนรู้ของมนษุย์ หรือการ

เป็นผ้ชาํนาญในเทคนิคการแสดงออกู  แต่ขึน้อยู่กบัชีวิตสว่นตวัของเขาในพระเยซูคริสต์ ผู้ เทศนาควรจะใช้ชีวิตอยู่ใกล้กบัพระเจ้าจนเมื่อเขาเทศนา สถานที่ที่เขายืนอยู่จะเต็มไปด้วยสง่าราศีและ

อํานาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู ่
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บทที่เก้า 

 
ผ้เทศนาและการฟื้นฟู ู 

 

 ประโยชน์ของการเทศนาฟืน้ฟไูมใ่ช่ความรํ่ารวย ความตื่นเต้นหรือความมีชื่อเสียง แตเ่ป็นความสําเร็จของสิง่ที่เป็นการเรียกโดยพระสรุเสียงของพระเจ้า 

 มนษุย์สามารถเรียนรู้เกี่ยวกบัการฟืน้ฟไูด้จากที่ใด แน่นอนวา่ไมใ่ช่จากผู้ ที่ทําให้ฝงูชนพอใจ ผู้นบัจํานวนคน หรือผู้กลา่วสนุทรพจน์ที่มีคารมดีในสิ่งที่เรียกว่าการฟืน้ฟสูมยัใหม่ เป็นสิ่งไร้ค่าที่

จะฟังผู้ ที่มีวิธีการแต่ไม่มีผลลพัธ์ที่ได้รับการพิสจูน์ คงทนอยู่ หรือผู้ ที่มีสญัญาสําหรับวนัพรุ่งนีแ้ต่ไม่สามารถทําให้เกิดผลลพัธ์ได้ในวนันี ้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพระวจนะของพระเจ้าที่ซึ่งได้

บันทึกเกี่ยวกับการฟื้นฟที่ยิ่งใหญ่ที่ สุดเอาไวู้  ทัง้นี ้การฟืน้ฟูดงักล่าวไม่ใช่โดยเอลียาห์บนยอดภูเขาคารเมล แม้ว่าภูเขานัน้จะเป็นสถานที่อนัน่าอศัจรรย์ก็ตาม การฟืน้ฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สดุไม่ใช่ที่

เยรูซาเลม็ในวนัแห่งการฟืน้ฟทูี่ยิ่งใหญ่ในวนัเพ็นเทคอสต์ แม้ว่าจะเป็นการฟืน้ฟทูี่ยิ่งใหญ่วนัหนึ่งก็ตาม แต่การฟืน้ฟทูี่ยิ่งใหญ่ที่สดุอยู่ในสถานที่ที่มนษุย์ไม่น่าจะมองหามากที่สดุและอยู่ในท่ามกลาง

ประชาชาติที่โหดร้ายที่สดุที่มีอยู่บนโลกนี ้นัน่คือเมืองนีนะเวห์ อนัเป็นเมืองแห่งความชั่ว เมืองที่มีคนนบัล้าน ชัว่ร้ายเกินที่จะเปรียบได้ ท่านอาจอ่านหนงัสือประวตัิศาสตร์และอ่านเกี่ยวกบับนัทึก

การปฏิรูปและฟืน้ฟทูางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สดุที่เคยบนัทกึมา และทา่นจะพบวา่ไมม่ีสิง่ใดเปรียบเทียบได้กบัสิง่ที่เกิดขึน้ในนีนะเวห์ภายใต้การรับใช้ของโยนาห์ ผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้า 

 การประชมุฟืน้ฟทูี่ประกาศออกไปในปัจจบุนันีใ้ช้เทคนิคการโฆษณาที่ทนัสมยัมากที่สดุแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเมืองที่จะจดัการประชมุนัน้ก็ยงัไม่รู้ว่าจะมีการประชมุ ดงันัน้ จึงมีเศษเสีย้ว

เพียงเล็กน้อยซึ่งเล็กเกินกว่าที่จะจดัเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เป็นผู้ ที่ได้เข้ามาเชื่อและไม่หนัหลงักลบั นอกจากนี ้ยงัมีนกัดนตรีที่เก่งที่สดุ การเยี่ยมเยียนตามบ้าน การประชมุบนถนน และการแจกแผ่นพบั

โฆษณา ไมต่้องพดูถงึผู้ ที่เชื่อนบัร้อยๆ คนที่จะมาในการประชมุและให้ความช่วยเหลือทางฝ่ายวิญญาณ 

 ตอนนี ้มาดกูารประชมุที่โยนาห์จดัขึน้ เขาไมรู่้จกัสกัใครคนหนึง่ในเมืองนัน้ เขาไมม่ีนกัร้องหรือผู้ช่วยใดๆ เขาไมม่ีห้องประชมุหรือห้องโถงในโบสถ์ แตเ่ทศนาตามถนนอยา่งแท้จริง 

 เมืองมีขนาดใหญ่มากจนต้องใช้เวลาเดินข้ามเมืองหรือเดินรอบเมืองเป็นเวลาสามวนั และเมืองมีความผิดบาปมากและชั่วร้ายพอๆ กบัขนาดของมนั แต่โยนาห์เดินทางไปเมืองนัน้เพื่อ

เทศนา และก่อนที่เขาจะเดินทางไปบนถนนเส้นต่างๆ ได้ครบหนึ่งวนั การฟืน้ฟูที่น่าอศัจรรย์ที่สดุของสมยัโบราณและสมยัใหม่ก็เกิดขึน้ การรับใช้ของโยนาห์ก่อให้เกิดผลมากกว่าคนอื่น ในการ

เทศนาเพียงหนึ่งวนั เขาทําให้เมืองใหญ่ได้มาเชื่อพระเจ้า เขามีเนือ้ความเพียงเนือ้ความเดียวและเป็นคําเทศนาเดียว แต่คนเกือบหนึ่งล้านคนมาที่แท่นบชูา พระคมัภีร์กลา่วว่า “ฝ่ายประชาชนนครนี

นะเวห์ได้เชื่อฟังพระเจ้า” และวา่ “พระเจ้าทอดพระเนตรการกระทาํของเขาแล้ววา่ เขากลับไม่ประพฤตชิั่วตอ่ไป” การเทศนาของโยนาห์ไมเ่พียงแตเ่ข้าถึง “คนจํานวนมาก” เท่านัน้แต่ยงัถึง “ชนชัน้

ทัง้หลาย” อีกด้วย การฟืน้ฟูเกิดขึน้เหมือนกระแสนํา้ไหลอยา่งแรงลงถนน ไมเ่พียงแตเ่ข้าเป็นถงึเรือนเลก็ของคนธรรมดาทัว่ไปเทา่นัน้ แตย่งัไปถงึราชวงัของกษัตริย์ ทกุคนถ่อมตนเองลง สวมผ้

กระสอบและอดอาหารต่อพระพกัตร์พระเจ้า ความลบัของฤทธิอํานาจของพระเจ้าในการฟืน้ฟทูี่ยิ่งใหญ่นีค้ืออะไร แน่นอนว่าพระเจ้าทรงอยู่เบือ้งหลงัทัง้หมด พระองค์เท่านัน้สามารถถ่อมเมืองที่ยโส์

และเตม็ไปด้วยความบาปนัน้ได้ แตเ่ครื่องใช้ละ่ เครื่องใช้ที่เป็นมนษุย์เป็นอยา่งไรจงึทําให้พระเจ้าสามารถใช้เขาเพื่อสมัผสัใจของผู้คนที่ชัว่ร้ายได้ ความลบัของอํานาจของโยนาห์คืออะไร 

 โยนาห์เป็นผู้ เผยพระวจนะ แตเ่ป็นผู้ เผยพระวจนะที่ถ่อมใจลงอย่างแท้จริง เขาได้เข้าใจเกี่ยวกบัความไร้ประโยชน์และไร้ค่าของตนเมื่อพยายามหนีจากพระเจ้าและในเวลาที่เขาอยู่ในท้อง

ของปลา พระคมัภีร์และประสบการณ์ชีวิตมนษุย์ยนัวา่ พระเจ้าทรงใช้มนุษย์ที่ร้สกึว่าตนเองไม่มีค่าอะไรอย่างมีฤทธิอาํนาจมากที่สุดู ์  
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 สาเหตขุองความสําเร็จหรือความล้มเหลวของมนษุย์คือสิ่งนีเ้อง เพราะพระเจ้าตรัสไว้อย่างชดัเจนว่า “พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้ อื่น” ผู้ ที่จะประสบความสําเร็จนัน้ไม่ใช่ผู้ ที่ร้องเสียงดงั

ออกมาวา่ “เราไมม่ีประโยชน์อะไรเลย” แตเ่ป็นผู้ ที่ใช้ชีวิตไมใ่ช่เพื่อตนเอง แตเ่พื่อพระเจ้า “ขอให้พระสริิจงมีแดพ่ระเจ้า” 

 ด้วยประสบการณ์ของเขาเอง โยนาห์ได้รับความเชื่อ เขาได้เรียนรู้วา่ไมว่า่มนษุย์จะอยูใ่นสถานการณ์เช่นไร พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงมีฤทธิอํานาจที่จะช่วยได้ ทะเลอยูใ่นอํานาจของพระ์ ์

หตัถ์ของพระองค์ พระเนตรของพระองค์ไม่เคยมวั หรือจะมีสิ่งใดหนีรอดไปจากสายพระเนตรของพระองค์ได้ โยนาห์พบว่าแม้แต่ท้องเรือก็ไม่อาจเป็นสถานที่หลบซ่อนได้ เพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่นัน่ 

สิง่มีชีวิตในทะเลลกึมาตามพระองค์ตรัสสัง่ ทัง้ความลกึของทะเลและท้องของปลาวาฬอยูภ่ายในสายพระเนตรและฤทธิอํานาจของพระหตัถ์ของพระองค์ มนษุย์จะต้องมีความเชื่อในฤทธิเดชของพระ์ ์

เจ้ามากขึน้ เพราะไมม่ีเมืองหรือประเทศใดจะอยูใ่นความบาปมากเกินกวา่ที่จะมีการฟืน้ฟไูด้ 

 โยนาห์ได้รอดอยา่งน่าอศัจรรย์จากความเลวร้ายแหง่แดนคนตายในท้องของปลาวาฬ และแม้วา่จะทําการละเมิด เขาจะต้องรักผู้ ที่ช่วยเขาให้รอด 

 โยนาห์อธิษฐานเป็นอยา่งมาก การอธิษฐานวิงวอนเป็นเวลาสามวนัในท้องของปลาทําให้ผู้ชายคนนีเ้ปลี่ยนไป เขาไมไ่ด้อธิษฐานนานและดงัเท่านัน้ แต่ยงัอธิษฐานจนสมัผสัพระเจ้าและพระ

เจ้าทรงปลอ่ยเขาให้เป็นอิสระ ใครจะไมก่ระตือรือร้นสนใจเมื่อผู้ เทศนามาที่ธรรมาสน์หลงัจากที่เขาอธิษฐาน นีนะเวห์สัน่ไหวภายใต้อํานาจของคนเช่นนัน้ 

 วิธีก่อให้เกิดการฟืน้ฟูคืออะไร คือการเทศนา เทศนาอย่างมีฤทธิเดช เทศนาโดยก่อให้เกิดผล เทศนาพระวจนะ แต่จงเทศนาในฐานะผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้า ผู้ซึ่งถ่อมใจลง ไม่คิดถึง์

ตนเอง มีความเชื่อและอธิษฐาน 
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บทที่สิบ 

 
ผ้เทศนาและคาํสั่งสอนู  

 

 เมื่อศกึษาเกี่ยวกบัผู้ เทศนาและการเทศนา จะต้องกลา่วถึงคําสัง่สอนด้วย การเทศนาที่ไม่มีคําสัง่สอนเป็นเหมือนแมงกะพรุนที่ไม่มีกระดกูสนัหลงั เพราะคําสัง่สอนเป็นกระดกสันหลังู ของ

ความเชื่อและอํานาจของคําเทศนา แม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่ก็เป็นความจริงว่า มีการเทศนาคําสัง่สอนอย่างร้อนรนและบ่อยครัง้น้อยลงในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา เหตผุลสําคญัอย่างหนึ่งคือ ที่ประชุม

หลายแหง่คิดวา่การรับใช้เป็นการทรงเรียกให้เทศนาเพื่อการอวยพรเพียงอยา่งเดียว แตใ่นความเป็นจริง บตุรของพระเจ้าทกุคนไมไ่ด้ทรงเรียกมาเพื่อให้มีผู้มารับใช้อย่างต่อเนื่องเท่านัน้ แต่จะต้องเติบ

ในความเชื่อและความจริงเพื่อที่จะรับใช้คนอื่นด้วย อคัรทตูเปาโลตกัเตือนผู้ ที่เชื่อทกุคนด้วยถ้อยคําเหล่านี ้“เหตฉุะนัน้ขอให้เราผ่านหลกัธรรมเบือ้งต้นแห่งคริสตศาสนา ไปส่ความเป็นผ้ใหญู่ ู …” 

(ฮีบรู 6:1) 

 เราจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ได้อยา่งไรถ้าไมไ่ด้รับอาหารแข็งในคําสัง่สอน มีชีวิตที่บริสทุธิและอทุิศตนเพื่อการรับใช้ ความต้องการให้มีการสมัผสัอารมณ์เพียงอย่างเดียวและความต้องการ์

ให้มีความชื่นชมยินดีแทนที่จะร้องไห้ได้กลายเป็นสิง่ที่มีอิทธิพลต่อการเทศนาในสมยัใหม่เป็นอย่างมาก ที่ประชมุหลงทางไปเพราะต้องการทําให้ตนเองจําเริญขึน้เหนือสิ่งอื่นใด เขาจะไม่ได้ยนิสิ่งที่

ผ้เทศนากล่าวอย่างแท้จริงู  คนเหลา่นัน้สนใจเพียงอยา่งเดียววา่ผู้ เทศนาจะสามารถทําให้การอวยพรเพิ่มขึน้ได้หรือไม่ ดงันัน้เนือ้หาของข้อความเทศนาจึงไม่สาํคัญ “ผู้ เทศนาจะพดูอะไรก็ได้ ไม่

สําคญัตราบเท่าที่เป็นการอวยพรให้แก่เรา” นี่เป็นความคิดที่ผู้แสวงหาการอวยพรเพื่อให้ตนรู้สกึดีไม่ได้พดูออกมา ผู้ เทศนาที่ได้รับผลกระทบจากความต้องการเช่นนีไ้ม่นานจะเทศนาสิ่งที่จะกระตุ้น

ความตื่นเต้นของผู้ ฟังเทา่นัน้ ไมไ่ด้ก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใดนอกจากให้มีความตื่นเต้น คําเทศนาดงักลา่วทําให้ที่ประชมุร้องตะโกนเพราะรู้สกึว่าผู้ เทศนาทําได้ดีแล้ว แต่คาํเทศนานัน้ไม่ได้แตะต้อง

ความผิดบาปที่มีรากลึกซึ่งนอนอย่ใต้อารมณ์นัน้ ความผิดบาปอย่ลึกในใจ ู ู ทัง้นี ้พระคมัภีร์กล่าวว่า ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถรู้ได้ มีแต่พระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้า

เทา่นัน้ที่จะทราบสิง่ที่อยูใ่นใจได้ 

 การรับใช้ที่เกิดจากอารมณ์ทําให้ที่ประชมุไมส่ามารถนมสัการพระเจ้าได้เอง ผู้ เทศนา “ฝนชกุปลายฤด”ู พยายามสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึน้เรื่อยๆ เช่น กลา่วว่าเขานํา้มนัอยูบ่นมือ เห็

ก้อนไฟ นํา้ในการบพัติศมากลายเป็นสีแดงเหมือนเลือด นกัพิราบอยูเ่หนือศีรษะ ควนั ไฟ ไม้กางเขนที่ลกุเป็นไฟและอื่นๆ และแม้วา่จะมีการนมสัการที่มีแตค่วามตื่นเต้นเมื่อได้ยินคําพยานของผู้ ที่อ้า

วา่ได้เหน็ปรากฏการณ์ดงักลา่ว แตท่ี่ประชมุไมส่ามารถนมสัการพระเจ้าได้เอง ไมน่านในเวลาเริ่มประชมุแตล่ะครัง้ ผู้ เทศนาจะเหน็ฝงูชนที่ไม่อธิษฐานและแสวงหาแต่การอวยพร พวกเขารอให้มีวิธีใด

วิธีหนึง่ที่จะนําไปสูก่ารนมสัการที่มีแตค่วามตื่นเต้น 

 ผู้ รับใช้คนนีจ้ึงต้องทิง้การทรงเรียกให้เป็นผู้ เผยพระวจนะไปหางานรับใช้ด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพื่อที่จะรักษาสมาชิกไว้ในคริสตจกัร เพราะผู้ ที่อยู่ในคริสตจกัรนีไ้ม่ได้อยู่ด้วย

พระวจนะของพระเจ้า แต่ด้วยการเห็นและได้ยินสิ่งอศัจรรย์ น่าเศร้าที่ชายและหญิงผู้ ที่ครัง้หนึ่งสามารถรู้สกึพระวิญญาณที่แท้จริงของพระเจ้าและตอบสนองด้วยการนมสัการอย่างความร้อนรนต่อ

พระพกัตร์ของพระองค์กลายเป็นผู้ ที่ต้องได้รับการเตือนว่าเมื่อไรควรจะนมสัการ ทัง้ๆ ที่ไม่จําเป็น กลบัมีเสียงจากธรรมาสน์ร้องว่า “ยกมือขึน้และนมสัการพระเจ้า ท่านกําลังร้สึกพระวิญญาณทีู่

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยูใ่นสถานที่นี ้ให้นมัสการพระเจ้า” หรือเขาจะพดูวา่ “ข้าพเจ้าสามารถรู้สกึพระวิญญาณบริสทุธิทรงเคลื่อนไหวอยา่งมาก ยกมือ์ ของ
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ท่านขึน้และนมัสการพระเจ้า” และอื่นๆ แต่ไม่แปลกหรือที่คริสตจกัรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ บตุรของพระเจ้าซึ่งประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิต้องมีผู้มาบอกว่าจะนมสัการเมื่อไรและ์

อยา่งไร จะต้องไมเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะเมื่อผู้ เทศนาก้าวกลบัขึน้ไปอยูใ่นตําแหน่งของผู้ เผยพระวจนะ โดยเทศนาคําสัง่สอนแห่งพระวจนะของพระเจ้า ชายและหญิงจะนมสัการ ที่ประชมุอนัเกิดจากการ

รับใช้ที่สนใจแตจ่ะกระตุ้นอารมรณ์นัน้อาจจะต้องได้รับการเตือนใจวา่เมื่อไรจะต้องนมสัการ แต่ที่ประชมุซึง่มีการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการเจิมจะนมสัการด้วยตนเอง ที่ประชมุประเภท

นีจ้ะแบง่ปันสิง่ที่เขาได้ยนิกบัโลกนีแ้ละโลกจะได้ทราบสิง่ที่เขาได้ร้สกึู  

 สิง่ที่ทําลายคําสัง่สอนของพระคมัภีร์ที่มีเลห่์เหลี่ยมมากที่สดุคือการละเว้น เมื่อมีการเทศนาโดยไม่กลา่วถึงคําสัง่สอนสําคญัเกี่ยวกบัการมีชีวิตคริสเตียนและไม่มีฤทธิอํานาจของพระว์ จนะ 

คริสตจกัรก็ตกอยู่ในอนัตรายเพราะความหวงัและคําสัง่สอนที่ผิดๆ ของผีมาร ผู้ ที่จะเป็นผู้ เทศนาที่ดีได้คือ ศิษยาภิบาลที่เทศนาคําสัง่สอนที่สําคญัในเรื่องความเชื่อ การเทศนาคําสัง่สอนเป็นบ่อเกิด

ของฤทธิอํานาจ ไม่มีผู้ ใดทําให้เกิดผลแท้นอกจากทางความจริงตามพระวจนะของพระ์ เจ้า คําสัง่สอนเป็นเสียงแห่งแตรของพระเจ้าอนัจะนํามนษุย์มาสู่ความเชื่อ โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สดุอีก

ประการหนึ่งในการเทศนาคือ เสียงที่ลงัเลซึ่งดงัออกมาจากผู้ ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตวัเพื่อการต่อสู้หรือไม่ การรับใช้ด้วยการเทศนาจะต้องไม่มีเสียงที่ลงัเลและไม่กล้าพดูความจริง ตอนนีเ้ป็นเวลา

สําหรับผ้รับใชู้ ที่กล้าหาญ พระเจ้าทรงชังการเปลี่ยนแปลงความจริงเพื่อให้มนุษย์พอใจ ผู้ ที่ละเลยการเทศนาคําสัง่สอนที่แข็งแกร่งของคริสตจักรโดยเฉพาะเรื่องความบริสทุธิเพื่อให้ได้รับการ์

สรรเสริญปรบมือของมนษุย์หรือเพื่อเอาใจฝงูชนเป็นผู้ทรยศเหตทุี่พระคริสต์เสดจ็มา 

 ธรรมาสน์จะต้องมีผู้ เทศนาที่เหมือนนาธัน เยเรมีย์และเอลียาห์ที่จะยืนอย่างมัน่คงในเวลาแห่งความชัว่ร้ายนี ้ผู้ ที่ไม่เชื่อซึง่ต่อต้านหลกัความเชื่อที่สําคญัถือเป็นศตัรูของความเชื่ออย่างเห็น

ได้ชดั แต่ผู้ ที่จะไม่ยืนหยดัเพื่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐเป็นศตัรูตวัฉกาจที่คริสตจกัรจะต้องเผชิญ เป็นวนัน่าเศร้าสําหรับคริสตจกัรเมื่อการเทศนาจากธรรมาสน์ไม่สมัผสัใจของผู้ ฟัง และเมื่อพระ

วิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่เมื่อคณะร้องเพลงกําลงัร้องเพลงเท่านัน้ ผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้าที่สามารถเรียกไฟของพระเจ้าลงมาเมื่อเขาประกาศคําสัง่สอนสําคญัแห่งพระวจนะที่บริสทุธิของ์

พระเจ้าอยูท่ี่ไหนกนั ปโุรหิตปรนนิบตัิจําเป็นต้องนําคริสตจกัรไปสูว่นัแหง่ความมืดที่สดุในโลกหรือ หรือจะมีผู้ เทศนาแหง่ความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงเจิมยืนหยดัอยูท่ี่ธรรมาสน์ 
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บทที่สิบเอด็ 

 
งานที่ไม่สาํเร็จ 

 

ในขณะที่คริสตจกัรก้าวไปสู่ความมืดมนแห่งยคุนี ้งานของผู้ รับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกมีความซบัซ้อนมากกว่าแต่ก่อน งานจะต้องเสร็จสมบรูณ์ แต่จะต้องมีการกําหนดลําดบัความสําคญั 

ทัง้นี ้เพราะการตดัสนิของผู้ รับใช้จะเป็นสิง่กําหนดปลายทางทางฝ่ายวิญญาณของคริสตจกัรในท้ายที่สดุ 

กิจธุระของคริสตจกัร การให้คําปรึกษา การหาเงินทนุ การสนบัสนนุโรงเรียนสอนพระคมัภีร์วนัอาทิตย์ กิจธุระขององค์การและการประชมุคณะกรรมการ ทัง้หมดนีม้ีความสําคญัต่อผู้ รับใช้

ของพระเจ้า หน้าที่ในการรับใช้อื่นๆ อีกมากมาย เช่น การประกอบพิธีศพ พิธีแตง่งาน การประชมุพิเศษอื่นๆ มีอยูเ่ตม็ปฏิทินของเขา ความสมัพนัธ์ของเขากบัผู้ รับใช้คนอื่นๆ และเพื่อนบ้านก็สิ่งสําคญั

ที่ต้องรวมอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบอนัมากมายของเขา แต่ด้วยหน้าที่ทัง้หลายนี ้จึงเกิดการสรรเสริญและประจบประแจงขึน้เพียงเพราะเขาเป็นผู้ เทศนา ผู้ เทศนาจะต้องระลึกว่าไม่ว่ากิจธุระ

เหลา่นีจ้ะสําคญัเพียงใด สิง่เหลา่นีจ้ะนําเขาไปสูโ่ลกธุรกิจและขัน้ตอนวิธีคิดของโลกนี ้

หน้าที่ความรับผิดชอบในการรับใช้ที่ซบัซ้อนนีอ้าจทําให้วิธีคิดของมนษุย์เสื่อมทรามลงไปสู ่“การมีใจอยู่ทางฝ่ายโลก” บางคนเข้าใจและแปลความหมายของคํานีผ้ิดไปหมายถึง “การตกลง

สูค่วามผิดบาป” หรือการเป็นผู้ “หนัหลงักลบัจากพระเจ้า” แตค่วามหมายที่แท้จริงไมใ่ช่อยา่งนัน้ นิยามที่สําคญัของ “การมีใจอยูท่างฝ่ายโลก” คือ การใช้หลกัเกณฑ์วิธีคิดของโลกเป็นวิธีในการตดัสิน

ความสําเร็จในการรับใช้ การคิดเช่นนีเ้ป็นสิ่งที่ตรงข้ามกบัวิธีคิดของพระเจ้าเกี่ยวกบัความสําเร็จ “การมีใจอยู่ทางฝ่ายโลก” เป็นความปรารถนาที่จะให้มนุษย์ร้จักู  เพื่อนัง่กบัวฒุิสภา ทานอาหาร

ร่วมกบัผู้ว่าการเมือง เทศนาแก่แพทย์และได้รับเชิญไปในงานสําคญัๆ ของโลกนี ้“การมีใจอยู่ทางฝ่ายโลก” เป็นความปรารถนาเพื่อการมีความเคารพในตัวเอง เพื่อขบัรถคนัใหญ่ที่สดุ เป็น

เจ้าของบ้านที่สวยที่สดุ สวมใสเ่สือ้ผ้าที่ดีที่สดุเพื่อที่จะมีคนกลา่วว่า “นัน่ผู้ รับใช้พระเจ้าที่ประสบความสําเร็จ” “การมีใจอยู่ทางฝ่ายโลก” เป็นความปรารถนาที่จะได้สิ่งของของโลกนี ้เพื่อให้มีเงินใน

กระเป๋าทกุวนั เพื่อที่จะรํ่ารวยในวนัพรุ่งนี ้และเพื่อเกษียณอายไุด้อยา่งสบายๆ เมื่อมีอายมุากขึน้ สิง่เหลา่นีค้ือความสําเร็จของโลกนี ้ความสําเร็จที่สมควรได้รับการสรรเสริญและความชื่นชมจา

มนษุย์ทัง้ปวง แต่พระเยซูตรัสว่า “เหตฉุะนัน้ เราบอกท่านทัง้หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดืม่ และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอา

อะไรนุ่งห่ม ชีวิตสําคญัยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ และร่างกายสําคญัยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ...เหตฉุะนัน้ อย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดืม่ หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่า

พวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทัง้ปวงนี ้แต่ว่าพระบิดาของท่านผท้รงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแลว้ว่า ท่านตอ้งการสิ่งทัง้ปวงเหล่านี ้แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมู

ของพระองค์ก่อน แลว้พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทัง้ปวงเหล่านีใ้ห ้เหตฉุะนัน้ อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี ้เพราะว่าพรุ่งนีค้งมีการกระวนกระวายสําหรับพรุ่งนีเ้อง แต่ละวนัก็มีทกุข์พออย่แลวู้ ” (มทัธิว 

6:25, 31-34) 

เวลานีเ้ป็นเวลาที่จะต้องอทุิศตนอีกครัง้เพื่อการรับใช้ที่สําคญัในคริสตจกัร เวลาในการแสวงหาและช่วยผู้ ที่หลงให้รอดไม่ว่าเราจะต้องเสียอะไรไป เวลาที่จะลืมว่าตนอยู่ที่ใดบนบนัไดแห่ง

ความสําเร็จของมนษุย์ เวลาที่จะลืมเกี่ยวกบัชื่อเสียงเกียรติยศ ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ทางการเมือง ถึงเวลาที่จะต้องค้นหาว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงประสงค์ให้สิ่งใดสําเร็จในแผ่นดินของ

พระองค์ 
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ทางแก้เดียวเพื่อไม่ให้มีความคิดทางฝ่ายโลกตามเนือ้หนงัคือ การมองดพูระผู้ช่วยให้รอดซึ่งถกูตรึงไว้ที่ไม้กางเขน การแสวงหาตนเอง การสร้างตนเอง วิธีคิดทางฝ่ายเนือ้หนงั การสร้าง

จกัรวรรดิของตนเองสามารถหายไปได้ในแสงแหง่พระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงกลายเป็นผู้ไมม่ีชื่อเสียงเพื่อที่พระองค์จะนําโลกที่หลงมาตอ่พระองค์เองได้ ทัง้นีจ้ะ ต้องมีการอธิษฐานเป็นประจําทกุ

วนั เพื่อที่สิง่ตา่งๆ ของโลกนีจ้ะออ่นแอไปและมืดมวัในสง่าราศีแหง่พระวิญญาณของพระผู้ช่วยให้รอดที่ได้รับการยกขึน้ 

เมื่อพระเยซคูริสต์ทรงอยูใ่นความคิด หวัใจและวิญญาณของผู้ เทศนาเป็นที่หนึง่เหนือสิง่อื่นใด การเทศนาจะติดไฟจากเบือ้งบน คริสตจกัรจะไม่ต้องอยู่ได้ด้วยอารมณ์ที่เกิดจากจงัหวะดนตรี

หรือเสียงกลอง แต่นํา้จากแมน่ํา้ธ ํารงชีวิตจะไหลออกจากสว่นลกึของมนษุย์ภายใน และจะแสดงออกมาในการร้องไห้ การตะโกน การครํ่าครวญ การเต้นร ําและการแสดงออกซึง่ความปีติยินดี นี่ไม่

อารมณ์ตื่นเต้นทางเนือ้หนงัที่โลกนีเ้รียกวา่ “ความสนกุ” แตเ่ป็นความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกลา่วได้และเต็มไปด้วยสง่าราศี เป็นความลกึของอารมณ์ที่สมัผสัคนบาปเพื่อที่เขาจะพดูออกมาว่า 

“เราต้องการสิง่ที่คนพวกนัน้มี” 

การกลบัไปสูท่างเก่าเพื่องานในการประกาศแก่โลกจะเสร็จสมบรูณ์สามารถเกิดขึน้ได้และจะต้องเกิดขึน้ ค่ายการประชมุที่ไม่มีการประชมุอธิษฐานทัง้คืนจะไม่ทําให้งานสําเร็จ การเทศนา

โดยมีเหตผุลเพียงเพื่อยกตวัเองขึน้จะไม่มีวนัทําให้งานสําเร็จ สิ่งทดแทนคําเทศนาที่มีฤทธิอํานาจที่ได้รับการเจิมจากแท่นบชูาของพระเจ้าจะไม่ทําให้งานสําเร็จ พระเจ้าทรงค้นหา แสวงหาและ์ ถาม

หาผู้ ที่จะหนักลบัไปสู่ทางเก่าที่มีความชอบธรรม น่าอบัอายที่เรามีผู้ เชี่ยวชาญในการประกาศ น่าเศร้าที่ศิษยาภิบาลสามารถเรียกผู้ รับใช้ที่เทศนาอย่เพียงเรื่องเดียวู มาเทศนาแก่ที่ประชมุของเขา 

น่าเศร้ายิ่งกวา่นัน้ที่ศิษยาภิบาลของที่ประชมุขนาดใหญ่ชอบกระทําเช่นนัน้ 

งานในการประกาศจะไม่สําเร็จจนกว่ามนษุย์ที่มีความกล้าหาญจะก้าวขึน้ไปสูก่ารทรงเรียกที่สดุสดุอีกครัง้ในฐานะผ้เผยพระวจนะที่เทศนาตามการนําของพระเจ้าู ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้

เทศนาที่จะประกาศออกมาอย่างไม่ขลาดกลวัเมื่อพระเจ้าทรงสมัผสั ผู้ ที่ไม่ใส่ใจชื่อเสียงของตนเอง ผู้ ที่ไม่อาจโน้มเอียงไปเพราะประโยชน์ทางการเงิน ผู้ ที่ไม่เปลี่ยนความเชื่อของตนเพื่อให้ได้

ความชอบจากผู้ อื่น ผู้ ที่มีอํานาจ ผู้ ที่มีความสตัย์ซื่อ ผ้เผยพระวจนะของพระเจ้าู  คนเหลา่นีเ้องและคนเหลา่นีเ้ท่านัน้ที่จะทํางานในการประกาศที่พระเจ้าทรงกําหนดให้แก่คริสตจกัรของพระองค์ได้

อยา่งสมบรูณ์ 
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ส่วนที่ 2 
หลักการในการเตรียม 
และการกล่าวคาํเทศนา 
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บทที่สิบสอง 

 
ขัน้ตอนการเทศนา 
[หลักวธิีการเทศนา] 

 

 ความหมายทางวิชาการของคําวา่ หลกัวิธีการเทศนา คือ สาขาของศาสนศาสตร์ที่ศกึษาเกี่ยวกบัการเทศนาและการเขียนคําเทศนา ความหมายทางปฏิบตัิคือ ศาสตร์และศิลป์ของปาฐกถา

ทางศาสนา ทัง้นี ้จําเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของคําทัง้สองอยา่งแท้จริง 

 
1. ศาสตร์ หมายถงึ ความร้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับวธิีที่ควรจะทาํบางอย่างู  
2. ศลิป์ หมายถงึ ความสามารถในการนําความร้มาปฏบิัติู  

 

ขัน้แรกของหลักวธิีการเทศนา เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ขัน้ตอนที่จําเป็นต่อการสมัผสัใจของผู้ ฟังเพื่อที่เขาจะตอบสนองต่อข้อความที่เทศนาไป นี่คือศาสตร์ของการเทศนาอย่างมีหลัก
วธิีการ 

 

ขัน้ที่สอง เป็นการพฒันาทกัษะสว่นบคุคลเพื่อเตรียมตวัและกลา่วข้อความเทศนาได้อยา่งเหมาะสม นี่คือศลิป์ของการเตรียมและการกล่าวคาํเทศนาอย่างมีหลักวธิีการ 

 

มนษุย์ใช้เวลาหลายปีในการศกึษาหลกัและวิธีการเพื่อเป็นจิตรกร แตห่ลงัจากเขาทราบหลกัและขัน้ตอนต่างๆ อย่างถ่องแท้แล้ว เขาก็ยงัไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสูค่วามงามทางศิลปะ

ได้ ในการเตรียมและการกลา่วคําเทศนาที่ก่อให้เกิดผลก็เป็นเช่นเดียวกนั เป็นไปได้ที่จะรู้ศาสตร์และทฤษฎีของการเทศนาอยา่งมีหลกัวิธีซึง่ก่อให้เกิดผล แต่ไม่สามารถพฒันาความสามารถของตนใน

การนําความรู้นีม้าใช้เพื่อให้ได้คําเทศนาที่ก่อให้เกิดผลได้ หลกัวิธีการเทศนาจะไม่ทําให้คนๆ หนึ่งกลายเป็นผู้ เทศนา แต่จะทําให้เขารู้วิธีการในการเทศนา หลกัวิธีการเทศนาในบทเรียนนีจ้ะช่วยให้

สามารถศกึษาพระคมัภีร์ได้อยา่งลกึซึง้มากยิ่งขึน้เพื่อเตรียมตวัเทศนา 

 

เคล็ดลับที่สําคัญในการเตรียมการเทศนาที่ ก่อให้เกิดผลคืออะไร คําตอบคือ การเข้าใจกฎที่ควบคมุกระบวนการทางความคิด ท่านจะต้องจําไว้ว่า การเทศนาที่ก่อให้เกิดผลจะไม่

เพียงแตส่มัผสัความรู้สกึของมนษุย์เทา่นัน้ แตจ่ะทําให้ความคิดและใจของเขาเปลี่ยนไปอีกด้วย การเตรียมและการกลา่วคําเทศนาเป็นกระบวนการทางความคิดเป็นสว่นใหญ่ 
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ในการเตรียมตวั ผู้ เทศนาจะใช้ความคิดและความรู้สกึของตนเอง ในการกลา่วคําเทศนา ผู้ เทศนาพยายามทําให้เกิดผลดีในความคิดและความรู้สกึของผู้ ฟัง ทัง้นี ้จะต้องศกึษาและใช้ความ

พยายามในการให้อาหารแก่ใจและความคิดของมนษุย์ พระเยซตูรัสวา่ “จงเลีย้งฝงูแกะของเรา” พระองค์ไมไ่ด้ตรัสวา่สร้างความบนัเทิงให้พวกเขาหรือเลา่เรื่องเศร้าให้เขาฟัง 

คาํถามต่อไปคือ กระบวนการทางความคดิของมนุษย์คืออะไร กระบวนการทางความคิดของมนษุย์อาจแบง่ออกได้เป็นสามสว่น คือ 

 
1. ความคดิ – ความสามารถในการคดิ 
2. ความร้สกึ ู – ความสามารถในการร้สกึู  
3. การตัดสนิใจ – ความสามารถในการกระทาํ 

 

ทัง้นี ้กระบวนการเหลา่นีจ้ะถกูกระตุ้นและทํางานตามลําดบัที่เหมาะสม เมื่อเข้าใจกระบวนการทางความคิดนีแ้ล้ว การพฒันาและเตรียมเนือ้หาการเทศนาของทา่นจะเปลี่ยนไป 

เป้าหมายในการเทศนาไม่ใช่เพียงทําให้มนษุย์เชื่อความจริงเท่านัน้ แต่จะต้องชกัชวนให้เขาปฏิบตัิด้วย ผู้ เทศนาจะต้องตกัเตือน วิงวอนและท้ายที่สดุ ชกัชวนมนษุย์ให้เชื่อฟังพระวจนะของ

พระเจ้า ซึง่จะทําได้โดยดําเนินตามเส้นทางความคิดของมนษุย์  

 

ขัน้แรก ความคิดเข้าสูจ่ิตใจ 

 

ขัน้ที่สอง ความรู้สกึเกิดขึน้หลงัจากที่ได้ยิน 

 

ขัน้ที่สาม การตดัสนิใจกระทําหลงัจากที่ได้รับความคิดใหม ่

 

 ในการเทศนาข่าวประเสริฐ เมื่อมนษุย์ได้รับการสมัผสัทางความคิดและจิตใจอย่างแท้จริง และเชื่อความจริงมากพอที่จะกระทําตาม อาจกลา่วได้ว่าผู้ เทศนาได้กลา่วคําเทศนาอย่างมีหลกั

วิธีการ 

 
ตอนนี ้ให้เราศกึษากระบวนการนีแ้ละยกตัวอย่างประกอบ 
1. ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทํางานของข้าพเจ้า เขาต้องการขายพระคมัภีร์เลม่หนึ่งให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยินและเห็นผู้ชายคนนีด้้วยหแูละตาของข้าพเจ้าซึง่ช่องทางที่ความคิดใช้เพื่อรวบรวม

ข้อมลูจากโลกภายนอก ตอนนี ้ผู้ชายคนนีไ้ด้รับความสนใจจากข้าพเจ้าแล้ว 
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2. จากนัน้ เขาเริ่มทํางานของเขา โดยนําพระคมัภีร์ขึน้มาให้ข้าพเจ้าดแูละเริ่มบรรยายเกี่ยวกบัคณุลกัษณะที่โดดเด่นและประโยชน์ของพระคมัภีร์นีใ้ห้ข้าพเจ้าฟัง นี่เป็นกระบวนการทางความคิด 

ตอนนี ้เขาทําให้ข้าพเจ้าคิดแล้ว 

 

3. จากนัน้ เขาบอกข้าพเจ้าว่าพระคมัภีร์นีน้่าใช้เพียงใดและบอกถึงประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะได้รับ เขาบอกข้าพเจ้าว่าตวัเขาเองก็ใช้พระคมัภีร์นี ้และยงัอ้างถึงชื่อคนอื่นๆ ที่ข้าพเจ้ารู้จกัที่เพิ่งจะซือ้พระ

คมัภีร์นีไ้ปไมน่าน ตอนนี ้เขาพยายามทําให้ข้าพเจ้ามีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของพระคมัภีร์นี ้เขาผา่นความคิดของข้าพเจ้าไปสูค่วามรู้สกึของข้าพเจ้า 

 

4. ในที่สดุ เขาก็ชกัชวนให้ข้าพเจ้าซือ้พระคมัภีร์ ตอนนี ้เขาพยายามควบคมุการตดัสนิใจของข้าพเจ้า ซึง่จะเป็นสิง่ตดัสนิวา่ผู้ชายคนนีป้ระสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในการชกัชวนข้าพเจ้า 

 

 ลองดใูนทางกลบักนั ถ้าตวัแทนขายคนนีพ้รวดพราดเข้ามาในห้องทํางานของข้าพเจ้า และพดูออกมาตรงๆ ว่า “คณุต้องซือ้พระคมัภีร์เลม่นี ้ราคาห้าสิบดอลลาร์ จ่ายเงินผมมาและเอาพระ

คมัภีร์ไป” หากเป็นเช่นนี ้มีแนวโน้มวา่เขาจะขายไมไ่ด้ ไมส่ําคญัวา่ผลติภณัฑ์ของเขาจะดีเพียงใดและเขาจะใช้วิธีการใด เขาได้ปิดโอกาสตวัเองในการขายพระคมัภีร์ให้แก่ข้าพเจ้า ตอนนี ้โอกาสเดียว

ที่เขาอาจจะมีคือ ข้าพเจ้าอาจได้ยินเกี่ยวกบัพระคมัภีร์นีม้าแล้วและต้องการที่จะซือ้สกัเลม่ 

 ทา่นอาจพดูกบัตวัเองวา่ “ใครจะไปเข้าหาคนอื่นอยา่งนัน้” แตก่ารเทศนามากมายเป็นเช่นนัน้ ลองดขู้อความในกิจการ 2:38 “...จงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์ู

สิ้นทกุคน เพือ่พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แลว้ท่านจะไดร้ับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิ์” ข้อพระคมัภีร์นีเ้ป็นจดุสําคญัที่สดุของการเทศนาที่มีหลกัวิธีที่ดีที่สดุอย่างหนึ่งในพระ

คมัภีร์ เปโตรกล่าวชกัชวนให้ผู้ ฟังตดัสินใจ ข้อความที่เปโตรกล่าวในวนันัน้เริ่มในข้อ 14 และเป็นเรื่องเกี่ยวกบัพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถกูตรึงที่ไม้กางเขน การเทศนาของเปโตรทําให้เกิด

ความรู้สกึผิดในจิตใจของผู้ ฟัง และทําให้เขาร้องออกมาวา่ “พีน่อ้งเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” การเทศนาของเปโตรสมัผสัใจของฝงูชนสามพนัคนและทําให้พวกเขาให้ชีวิตของตนแก่พระเยซูคริสต์ โปรด

จําว่า ข้อ 38 เป็นเพียงคําตอบต่อการเรียกร้องของความรู้สึกของพวกเขา โดยความรู้สกึนีเ้กิดขึน้เมื่อเขาได้ฟังและได้คิดเกี่ยวกบัการตาย การฝังและการฟืน้จากความตายของพระเยซูคริสต์ เรา

จะต้องทํากระทําสิง่ตา่งๆ ตามลําดบัที่ถกูต้อง จําเป็นที่จะต้องเทศนาพระเยซคูริสต์และการที่พระองค์ถกูตรึงที่ไม้กางเขน และทําให้คนบาปรู้สกึผิดเพื่อที่เขาจะได้รับความรอด 

 โปรดจําไว้ว่า เส้นทางไปสู่การตดัสินใจของมนษุย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผู้ เทศนาจะให้ข้อมลูกบัความคิดก่อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการของมนษุย์ก่อนที่เขาจะลงมือทํา ทัง้นี ้ไม่ได้

หมายความวา่ ข้อความที่ใช้เป็นบทนําของการเทศนาไม่อาจเป็นทางออกของปัญหาชีวิตได้ แต่หมายความว่าการนําเสนอข้อความนัน้อย่างเหมาะสมจะเข้าไปถึงการตดัสินใจของมนษุย์ได้โดยผ่าน

ทางความคิดและความรู้สกึของเขา 



 

 43 

บทที่สิบสาม 

 
วัตถุประสงค์ของการเทศนา 

 

 การเทศนาไม่ใช่การบรรยายเรื่องศีลธรรมโดยใช้ข้อความจากพระคมัภีร์ แต่เป็นการเรียกจากพระเจ้าให้เปลี่ยนใจและปฏิบตัิตาม มีเรื่องเลา่เกี่ยวกบันกัศึกษาวิทยาลยัพระคมัภีร์คนหนึ่งที่

ได้รับการทรงเรียกให้เทศนาในคริสตจกัรที่แปลกแห่งหนึ่ง เขาพบกระดาษขนาดเลก็ติดอยู่กบัธรรมาสน์โดยมีคําถามเขียนว่า “คณุกําลงัพยายามทําอะไรกบัคนเหลา่นี”้ เขารู้สกึอบัอายเป็นอย่างมาก 

เพราะเมื่อเขาได้พิจารณาคําเทศนาของเขาอยูใ่นใจ เขาเหน็วา่ตนเองไมไ่ด้พยายามทําอะไรเป็นพิเศษ เขาเพียงแตเ่ทศนาเทา่นัน้ 

 เป้าหมายในการเทศนาคือ การชกัชวนผู้ ฟังให้ตดัสนิใจทําสิง่ที่ผู้ เทศนาตกัเตือนให้ทํา ปัญหาคือว่า ผู้ เทศนาไม่สามารถเริ่มต้นได้จากการตดัสินใจ แต่จะต้องก่อให้เกิดการตดัสินใจ โดยผ่าน

ทางความคิดและความรู้สกึของผู้ ฟัง โดยพืน้ฐานแล้ว คือการทําตามถ้อยคําของอิสยาห์ที่วา่ “มาเถิด ให้เราสู้ความกนั” 

 การซกัเหตผุลเป็นกระบวนการทางความคิด พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้กลา่วว่า มนษุย์จะต้องดําเนินตามแผนการของพระองค์โดยไม่ต้องเข้าใจแผนการและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อ

ชีวิตของเขาก่อน แผนการแหง่ความรอดของพระเจ้าในทกุวนันีม้ีเหตผุลอยา่งแท้จริง และจะวิงวอนตอ่จิตใจที่มีความเข้าใจถกูต้องเกี่ยวกบัพระเจ้าและพระคมัภีร์ 

 เราไม่อาจก่อให้เกิดการตดัสินใจได้จนกว่าจะทําให้ความคิดเชื่อก่อน แต่การชักชวนความคิดเป็นเพียงก้าวแรกในกระบวนการใช้เหตุผลเท่านัน้ เราจะต้องกระตุ้นให้เกิดความต้องการ 

ความรู้สกึและทําให้บคุคลต้องการเป็นคริสเตียน 

 ถนนไปสูแ่ดนคนตายและแดนคนตายเตม็ไปด้วยผู้ ที่เชื่อวา่จะต้องเป็นคริสเตียน แตไ่มเ่คยเป็น เราจะต้องพยายามทําให้ผู้ ฟังตดัสินใจที่จะกลบัใจจากความผิดบาปของตนและหนัไปหาพระ

เยซูคริสต์เพื่อรับความรอดทัง้หมด ความรอดเพียงบางส่วนไม่ใช่ความรอด พระเยซูตรัสว่า “ท่านทัง้หลายจะต้องบงัเกิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ” นี่เป็นคําสัง่สอนที่ถกูต้องและไม่มีอะไรมาลบ

ล้างได้ 

 
ขัน้ตอน 
แล้วขัน้ตอนในการเทศนาที่ก่อให้เกิดผลเป็นอย่างไร เป็นเพียงการนําเสนอความจริงในวิธีที่จะก่อให้เกิดผลสําเร็จในความคิด ความรู้สกึ และจากนัน้ในการตดัสินใจ การเทศนาที่ก่อให้เกิดผลจะ

ประกอบไปด้วยสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

 

1. พดูกบัความคิดเกี่ยวกบัการถกเถียง หรือการนําเสนอข้อเทจ็จริงและความจริงอยา่งมีเหตมุีผล 

 

2. กลา่วโดยใช้พยานและประสบการณ์ ซึง่กระตุ้นให้เกิดความรู้สกึตา่งๆ  
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3. กลา่วตกัเตือนหรือวิงวอนอยา่งจริงใจโดยตรงตอ่การตดัสนิใจ 

 

 ผู้ เทศนาจะต้องนําเสนอสว่นตา่งๆ เหลา่นีแ้บบแอบแฟงหรือแสดงออกมาทัง้หมด และเมื่อแสดงออกมาแล้ว การเทศนาจะวิงวอนตอ่มนษุย์ทัง้สามสว่น 

 
 ต่อไปนีเ้ป็นการทบทวนขัน้ตอนต่างๆ 

1. กล่าวถงึการถกเถียงกับเหตุผลและความคดิของมนุษย์ 
2. คาํพยานเป็นพยานถงึความร้สกึหรือประสาทสัมผัสต่างๆ ู  
3. การตักเตือนวงิวอนต่อการตัดสนิใจและการเลือก 

เพื่อไม่ให้เข้าใจขัน้ตอนการเทศนานีผ้ิดไป จะมีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกบัขัน้ตอนและวตัถปุระสงค์ในทางปฏิบตัิมากขึน้ งานของผู้ เทศนาไม่ใช่การแสดงออกซึ่งแรงกระตุ้นอย่างเงียบๆ 

เพื่อที่มนษุย์จะปฏิบตัิอย่างใจเย็นและสงบ ผู้ เทศนาจะต้องใช้ความจริงที่สําคญัเกี่ยวกบัข่าวประเสริฐเพื่อกระตุ้นความรู้สึก ผู้ ที่กล่าวความจริงนีจ้ะต้องมีอารมณ์และความรู้สึกเพื่อที่จะทําให้งาน

สําเร็จได้ 

เหตผุลสําคญัสามประการที่ทําให้ต้องเทศนาข่าวประเสริฐด้วยฤทธิอํานาจและความรู้สกึคือ์  

 

1. ธรรมชาติความบาปของมนษุย์มีกําลงัที่แข็งแกร่งในการตอ่ต้านข่าวประเสริฐ 

2. ใจทางธรรมชาติไมย่อมเชื่อฟังทางความเชื่อ 

3. สิง่ลอ่ลวงในชีวิตเป็นกําลงัอํานาจที่ตอ่ต้านข่าวประเสริฐ 

 

ดงันัน้ ผู้ เทศนาจะต้องกระตุ้นมนษุย์ให้มีความกระตือรือร้นอย่างจริงจงัและมีความรู้สึกเพื่อที่เขาจะนําผู้คนให้เอาชนะอปุสรรคทัง้ปวง และเอาชนะโลก เนือ้หนังและผีมารได้ ใครจะมี

คณุสมบตัิสําหรับงานนีม้ากไปกวา่ผู้ เทศนาที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ์ 

พระคมัภีร์ทําให้เราทราบว่าผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เก่าพดูด้วยความรู้สกึและอารมณ์ที่ร้อนรน พระเยซูและอคัรทตูมุ่งมัน่ไม่เพียงเพื่อทําให้ผู้ ฟังได้เชื่อเท่านัน้ แต่กระตุ้นให้เขาได้ลงมือ

ปฏิบตัิด้วย และภาษาที่ใช้มกัจะเตม็ไปด้วยอารมณ์ความรู้สกึ มีผู้กลา่วเกี่ยวกบัอคัรทตูวา่ “คนเหลา่นัน้ที่เป็นพวกควํ่าโลกมนษุย์” 

ทัง้นี ้ขอเตือนว่า ผู้ เทศนาไม่ควรจะทําให้เกิดความรู้สกึตื่นเต้นเพียงอย่างเดียว เพราะความตื่นเต้นเป็นเพียงวิธีการในการชกัชวนให้กระทําตามความจริง ผู้ เทศนาบางคนเทศนาเพียงเพื่อ

กระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึของคนทัง้หลายเพียงอย่างเดียว หากเป็นเช่นนัน้ ผู้ ฟังและผู้ เทศนาจะกลบับ้านไปและรู้สกึพอใจ แต่ได้รับผลดีเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ สถานการณ์จึงเกิดขึน้คือ เมื่อความรู้สกึ
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ของมนษุย์ได้รับการยกขึน้จนเป็นนิสยัและปลอ่ยให้ลดลงโดยที่การกระทําของเขาไม่เปลี่ยนแปลง ความรู้สกึของเขาจะลดลงอยู่เรื่อยๆ การวิงวอนต่อความรู้สกึที่ครัง้หนึ่งเคยมีอํานาจจะไม่สมัผสัผู้ ที่

ครัง้หนึง่ได้รับการสมัผสัจากข่าวประเสริฐอยา่งมีฤทธิเดช์  

เราสามารถเข้าใจได้ว่าทําไม “ผู้ เทศนาในการฟืน้ฟแูบบฝนชกุปลายฤด”ู พยายามสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึน้เพื่อสมัผสัฝงูชน แต่เพื่ออะไร สว่นใหญ่เพียงเพื่อสร้างความตื่นเต้นเท่านัน้ 

ผู้ เทศนาทัง้หลาย จงเทศนาพระวจนะโดยมีการเตรียมตวั มีอํานาจ ความรู้สกึ และมมุมองที่จะสมัผสัมนษุย์ให้ปฏิบตัิตามถ้อยคําของเขา 
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บทที่สิบสี่ 

 
การเตรียมคาํเทศนา 

 

 ตอนนี ้เราจะกลา่วถึงการศกึษาเพื่อเตรียมคําเทศนา มนษุย์จะเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศได้ด้วยชีวิตของเขา และเป็นผู้ ที่มีอํานาจได้ด้วยการอธิษฐาน แต่หากไม่มีจดัคําเทศนาและเทศนาด้วย

ความเข้าใจแล้ว ก็จะเกิดผลสําเร็จเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

 ชีวิตของผู้ เทศนาจะต้องมีความสมดลุกนัอยา่งแท้จริง ซึง่หมายถงึ ผู้ เทศนาจะต้องมีชีวิตที่มีวินยัในการอธิษฐานและศกึษาพระคมัภีร์ พระคมัภีร์กลา่ววา่ “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และ

ผู้ ที่นมสัการพระองค์ ต้องนมสัการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” ผู้ เทศนาบางคนมกัจะมองหาความหมายทางฝ่ายวิญญาณในข้อพระคมัภีร์ทกุข้อแม้ว่าข้อนัน้จะไม่มีความหมายในทางฝ่าย

วิญญาณ และเขาเปลี่ยนความหมายที่แท้จริงของพระวจนะไป อนัตรายอย่างที่สองซึง่มีความร้ายแรงพอๆ กนัคือ การเทศนาพระวจนะโดยปราศจากพระวิญญาณ ผู้ เทศนาจะต้องใช้ความจริงเพื่อ

ชกัชวนมนษุย์ และอธิษฐานเพื่อสมัผสัพระเจ้า 

 ผู้ เทศนาจะต้องเสนอให้มีการอธิษฐานอยู่เสมอ แต่การอธิษฐานเพียงอย่างเดียวจะไม่ทําให้เกิดผล เพราะคนบาปไม่ได้หนัมาเชื่อด้วยการติดต่อกบัพระวิญญาณบริสทุธิโดยตรง แต่ด้วย์

ความจริง 

 การเทศนาความจริงเป็นหน้าที่อย่างแรกของผู้ เทศนา ดงันัน้ ผู้ เทศนาจะต้องมีการเตรียมตวัเทศนาอย่างเพียงพอ และต้องทํางานและศึกษาอย่างหนัก ความคิดหรือแรงบนัดาลใจแรก

สําหรับคําเทศนามกัจะเป็นสิง่กระตุ้นให้เกิดข้อความเทศนาจากสวรรค์ เมื่อข้อความนีเ้สร็จสมบรูณ์ อาจจะไมม่ีความคิดเดิมที่กระตุ้นให้เกิดข้อความนีก้็ได้ 

 

 ทกุสิ่งในความคิดของมนษุย์เกิดจากการบนัทกึไว้ด้วยการอ่าน ได้ยิน หรือประสบการณ์สว่นตวัอื่นๆ จึงเป็นสิ่งสําคญัที่เขาจะมีความรู้ในพระคมัภีร์เป็นอย่างดี ผู้ เทศนาควรจะใช้ระบบการ

อา่นพระคมัภีร์สามแบบเพื่อเป็นวิธีในการเตรียมตวั 

 

1. การอา่นและภาวนาในพระวจนะเพื่อผลทางฝ่ายวิญญาณของตวัเอง “ข้าพระองค์ไดส้ะสมพระดํารสัของพระองค์ไวใ้นใจของข้าพระองค์ เพือ่ข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์” (สดดุี 119:11) 

 

2. การค้นคว้าความจริงเกี่ยวกบัคําสัง่สอนและการพยากรณ์ รวมทัง้ประเดน็ตา่งๆ เกี่ยวกบัข้อควรเอาใจใสแ่ละความจําเป็นในการรับใช้ 

 

3. การศกึษาหนงัสือเลม่หนึง่ในหกสบิหกเลม่ของพระคมัภีร์อยา่งแข็งขนัอยูเ่สมอ 
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หากใช้วิธีการศึกษาเหล่านี ้ประมาณการว่าผู้ รับใช้จะใช้เวลายี่สิบห้าถึงสามสิบปีจึงจะสามารถมีความเชี่ยวชาญในพระคมัภีร์ได้ จะต้องระลึกไว้ให้ดีว่า การมีความชํานาญในพระคมัภีร์

เพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอ แตจ่ะต้องให้ความจริงตามพระคมัภีร์เป็นสิง่ควบคมุทา่น 

เวลาปกติที่ใช้ในการเตรียมตวัจะทําให้เวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมตวัเทศนาน้อยลง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ จะต้องมีการใช้เนือ้หาใหม่ๆ สําหรับการเทศนาทกุครัง้อยู่เสมอ พระเยซูตรัสว่า 

“เพราะฉะนัน้พวกธรรมาจารย์ทกุคน ทีไ่ดเ้รียนร้ถึงแผ่นดินพระเจ้าแลว้ ก็เป็นเหมือนเจ้าของบา้นทีเ่อาทัง้ของใหม่และของเก่าออกจากคลงัของตนู ” (มทัธิว 13:52) 

ผู้ เทศนาจะต้องวางแผนที่จะเก็บความรู้เกี่ยวกบัพระคมัภีร์ไว้ในความคิดและใจของเขาอยู่เสมอ และนําเอาทัง้ของใหม่และของเก่าออกมา สิ่งที่ก่อให้เกิดความคิดเพื่อการเทศนามีอยู่

มากมาย แตส่ิง่สําคญัคือ การจดัความคิดเหลา่นีใ้ห้เป็นคําเทศนาที่แท้จริง 

ทา่นอาจจะคํานงึถงึสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้
1. ระลกึถงึความจาํเป็นของที่ประชุมของท่าน 
2. ทาํให้การเทศนาสาํคัญสาํหรับบุคคล 
3. เตรียมตัวสาํหรับผ้ฟัง และจากนัน้เทศนาให้กับคนเหล่านัน้ ไม่ใช่เทศนาแก่ผ้ที่ไม่ได้มาู ู  
4. เตรียมข้อความเทศนาที่ทาํให้ผ้ฟังเกดิความหวัง มองดสิ่งที่จะเกดิขึน้ในอนาคตมากกวู่ ู าอดีต 
5. เปลี่ยนวลีที่ใช้บ่อยเกนิไปและอย่าใช้สรรพนาม “ท่าน” มากเกนิไป 
6. กาํหนดจุดประสงค์การเทศนาที่ชัดเจน และเลือกข้อความต่างๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์นัน้ 
7. จาํไว้ว่า ทาํอย่างดีที่สุดเพื่อที่ประชุมของท่าน ให้เวลาในการศกึษาอย่างเพียงพอ 
8. ระวังถ้อยคาํของท่าน ไม่ควรพดอยู่ างแขง็ขัน จากนัน้ พดว่า ู “ข้าพเจ้าร้ว่าพวกท่านจะไม่ทาํกันู ” ควรจะปล่อยให้ข้อความเทศนาอย่ในใจของคนทัง้หลายู  
9. อย่าเตรียมข้อความเทศนาที่จะข่ตะคอกสมาชกิ ผ้เทศนามีวธิีกล่าวพระวจนะได้ดีกว่าการข่ตะคอกู ู ู  
10. เตรียมการสรุปที่นําไปส่จุดสาํคัญที่แน่นอนู  
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บทที่สิบห้า 

 
ข้อความเทศนา 

“พระเจ้าตรัสดังนีว่า้ ” 
 

 การเทศนาจะต้องเป็นไปตามพระคมัภีร์ พระเจ้าทรงสัง่ว่า “เจ้าทัง้หลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนษุย์ทกุคน…” (มทัธิว 16:15) ผู้ เทศนาอาจใช้เวลามากในการพดู

เกี่ยวกบัพระคมัภีร์และใช้เวลาเลก็น้อยในการเทศนาพระวจนะจริงๆ การเทศนาพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถกูตรึงที่ไม้กางเขนเป็นความลบัในการนํามนษุย์จากสิ่งที่เขาเคยนมสัการก่อนหน้านี ้

มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ เทศนาจะต้องแสดงให้มนษุย์เห็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเขามีอยู่ในเวลานีเ้พื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา พระวจนะของพระเจ้าอนัปราศจากมลทินมีคําตอบสําหรับโลกที่

ถกูแช่งสาปด้วยบาปนี ้จงเทศนาพระวจนะ การศกึษาพระคมัภีร์ไม่อาจสมบรูณ์ได้ถ้าไม่พยายามจดจําข้อพระคมัภีร์ ไม่มีผู้ เทศนาคนใดที่สามารถกลา่วว่าเขามีความพร้อมที่จะทํางานที่ดีทกุประการ

อยา่งแท้จริงหากเขาไมจ่ดจําข้อพระคมัภีร์ที่สําคญัๆ เกี่ยวกบัคําสัง่สอนและความรอดไว้บ้าง ผู้ รับใช้ของพระเจ้าทกุคนจะต้องพยายามอย่างแข็งขนัตลอดทัง้ชีวิตเพื่อเป็นผู้ ที่มีความรู้ในพระคมัภีร์เป็น

อย่างดี คริสตจกัรที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากอารมณ์ความรู้สกึ แต่เกิดจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็นพืน้ฐานของความเชื่อ การรักษา การเกิดผลดีในชีวิตและฤทธิเดชอํานาจ คริสตจกัรที่์

สร้างขึน้บนพระวจนะจะสัน่สะเทือนเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยูท่รงสมัผสั 

 ข้อความเกี่ยวกบัความรอดมีเพียงข้อความเดียว ซึง่เป็นข้อความเกี่ยวกบัการตาย การฝังและการฟืน้จากความตายของพระเยซคูริสต์ ความรอดของมนษุย์ทัง้ปวงอยูท่ี่การเทศนาข้อความนี ้

 เปโตรเทศนาข้อความนีใ้นวนัเพ็นเทคอสต์ ผู้ ฟังร้องออกมากว่า “พีน่อ้งเอ๋ย เราจะทําอย่างไรดี” (กิจการ 2:37) เปโตรตอบเสียงร้องนัน้ด้วยคําตอบแก่เสียงร้องของทกุวนันีว้่า “...จงกลบัใจ

ใหม่และรบับพัติศมาในพระนามแห่งพระเยซคริสต์สิ้นทกุคน เพือ่พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แลว้ท่านจะไดร้ับพระราชทานพระวิญญาณบริสทุธิู ์” (กิจการ 2:38) ซึง่เป็นคําตอบแก่นิ

โคเดมสัที่ถามคําถามว่า “...คนชราแล้วจะบงัเกิดใหม่อย่างไรได้...” (ยอห์น 3:4) เป็นคําตอบเกี่ยวกบังานของพระคริสต์ “...ให้รับบพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ

บริสทุธิ์” (มทัธิว 28:19) เป็นคําตอบเกี่ยวกบัพระคําของพระเยซ ู“แต่ท่านทัง้หลายจะไดร้บัพระราชทานฤทธิเดช เมื่อพระวิญญาณบริสทุธิจะเสด็จมาเหนือท่าน์ ์ ” (กิจการ 1:8) เป็นคําตอบแก่คนในยคุ

นี ้“ในผอ้ืน่ความรอดไม่มีเลย ู ดว้ยว่านามอืน่ ซึ่งใหเ้ราทัง้หลายรอดได ้ไม่ทรงโปรดใหม้ีในท่ามกลางมนษุย์ทัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12) 

 ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของผู้ เทศนาคือ การเทศนาข้อความแห่งพระวจนะ การเลา่เรื่องราวของอบัราฮมัเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ข้อความเทศนาที่แท้จริงจะเกี่ยวกบัสิ่งที่พระเจ้าทรง

กระทําผา่นทางเขา มาร์ติน ลเูธอร์ ผู้ปฏิรูปทําให้โลกนีส้ัน่สะเทือน โดยกลา่วข้อความที่แสดงชีวิตของอบัราฮมั “คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยูด่้วยความเชื่อ” 

 เรื่องราวชีวิตของโนอาห์แสดงภาพข้อความในฟีลปิปี 2:12 “...ท่านทัง้หลายจงอตุส่าห์ประพฤติ เพือ่ใหไ้ดค้วามรอด ดว้ยความเกรงกลวัและตวัสัน่” จดุสําคญัของเรื่องราวความรอดทัง้หมด

คือ แผนการและวิธีการจะต้องเป็นแผนการและวิธีการของพระเจ้า “พระเจ้าทรงบญัชาใหโ้นอาห์ทําอย่างไร โนอาห์ก็ทําอย่างนัน้ทกุประการ” (ปฐมกาล 6:22) ความรอดจะต้องเป็นไปตามพระวจนะ

ของพระเจ้า 
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 ข้อความเทศนาเกี่ยวกบัการทดสอบความเชื่อของลกูหลานชาวฮีบรูสามคนแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่มีการอทุิศตนสง่ผลกระทบต่อโลกนีอ้ย่างไร ชายหนุ่มสามคนนีท้ําให้เนบคูดัเนสซาร์ ซึง่เป็น

กษัตริย์ของโลกในเวลานัน้ ประกาศว่า “เพราะฉะนัน้ เราจึงออกกฤษฎีกาว่า ชนชาติ ประชาชาติ หรือภาษาใดๆ ทีก่ล่าวมิดีมิร้ายต่อพระเจ้าของชคัรัค เมชาค และเอเบดเนโก แขนขาตอ้งถกทึ้งออกู

เสีย และบ้านเรือนของเขาจะตอ้งถกทําลาย เพราะว่าไม่มีพระองค์อืน่ทีจ่ะสามารถช่วยก้ในทางนีไ้ดู้ ู ” (ดาเนียล 3:29) เรื่องราวนีไ้ม่เพียงแต่เป็นการประกาศข้อความพระเจ้าองค์เดียวแก่ประชาชาติ

เทา่นัน้ แตย่งัเป็นความจริงแก่เราทกุวนันีอ้ีกด้วย 

 ความรับผิดชอบของผู้ เทศนาไม่ใช่การพดูเกี่ยวกบัชีวิตของมนษุย์เพื่อเล่าเรื่องเท่านัน้ แต่เพื่อเทศนาข้อความที่อยู่ในตวัอย่างชีวิตของคนเหล่านัน้ จงศึกษา เจาะลกึ ทํางาน อธิษฐาน และ

จากนัน้เทศนาใจความที่สําคญัของพระคมัภีร์ การเทศนาประเภทนีจ้ะช่วยตวัทา่นและผู้ ที่ได้ยินให้รอด 
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บทที่สิบหก 

 
การกล่าวคาํเทศนา 

 

 หลายคนสบัสนเกี่ยวกบัฐานะผู้ เทศนาตอ่มนษุย์และพระเจ้าในเวลาที่เขากลา่วคําเทศนา ในการศกึษานี ้แสดงให้เหน็วา่ ผู้ เทศนายืนอยูใ่นตําแหน่งพิเศษระหวา่งพระเจ้าและมนษุย์ 

 การเทศนาที่มาจากสวรรค์และมีการจดัการอยา่งดีจํานวนมากเป็นความล้มเหลวอย่างสิน้เชิงเพราะกลา่วออกมาไม่ดี ผู้ เทศนาจะต้องจําไว้ให้ดีว่า เขาได้รับการเรียกให้เป็นเครื่องมือในพระ

หตัถ์ของพระเจ้า เมื่อเขาเทศนา เขายืนอยูร่ะหวา่งพระเจ้าและที่ประชมุ ในฐานะผู้กลางระหวา่งพระเจ้าและมนษุย์ ไมม่ีสิง่ใดน่าสงัเวชไปกวา่การเทศนาในฐานะเดียวกบัผู้ ที่นัง่ฟังอยูใ่นที่ประชมุ 

 การเทศนาที่ไม่มีฤทธิเดชนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ เทศนานัน้ต้องอธิษฐานและกลบัใจใหม่เองด้วย ผู้ เทศนาคนนีน้ัง่อยู่กบัที่ประชมุของเขาในขณะที่เทศนา การเทศนาของเขาจะเป็นเช่นนี ้์ “พี่น้อง

ครับ เราต้องอธิษฐานจนสมัผสัพระเจ้า เราต้องมีฤทธิเดชในชีวิตของเรา พระเจ้าประสงค์ให้์ เรานําผู้ อื่นมาหาพระองค์ เราจะต้องเอาจริงเอาจงั” การพดูในฐานะผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้า ผู้สง่สาร

ระหว่างพระเจ้าและที่ประชมุจะดีกว่านีเ้พียงใด ในการที่จะร้องออกมาว่า “พระเจ้าตรัสดงันีว้่า” และตามด้วยสิ่งที่มาจากพระคําของพระเจ้าโดยตรง อย่างไรเสีย ความลบัของฤทธิเดชในคริสตจกัร์

ไมใ่ช่ถ้อยคําของมนษุย์ แตเ่ป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีอยูน่ิรันดร์และไมเ่ปลี่ยนแปลง การเทศนาประเภทที่มีฤทธิเดชการเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิจะทําให้ใจลกุเป็นไฟด้วยฤทธิ์ ์ ์เดชใหม ่

 จดุด้อยของการกล่าวคําเทศนาอีกอย่างหนึ่งคือ การไม่สามารถกล่าวอ้างข้อความออกมาโดยตรง การเทศนาโดยพดูสิ่งที่เป็นอดีตจะทําให้คําเทศนาอ่อนลง ตวัอย่างเช่น เราเห็นในพระ

คมัภีร์เขียนว่า ทกุคนทําความบาป เราเห็นว่าเปาโลพดูว่าเขาพร้อมที่จะตายเพื่อข่าวประเสริฐ เรารู้ว่าพระเยซูตรัสว่าเราต้องบงัเกิดใหม่ เราควรที่จะกลา่วว่า พระคมัภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าทกุคนทํา

บาปและเสือ่มจากพระสิริของพระเจ้า” อคัรทตูเปากลา่วไว้อย่างกล้าหาญในฟีลิปปี 1:21 ว่า “เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านัน้ การมีชีวิตอย่ก็เพือ่พระคริสต์ และการตายก็ไดก้ําไรู ” พระเยซูตรัสว่า “ท่าน

ทัง้หลายตอ้งบงัเกิดใหม่จากนํ้าและพระวิญญาณ” 

 จดุด้อยที่สามและจดุสดุท้ายคือ การเลา่เรื่องราวพระคมัภีร์ในรูปอดีตเมื่อมีความหมายในปัจจบุนั 

 จงเปรียบเทียบตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
1. “เราจาํได้ว่า ยอห์นผ้ให้รับบัพติศมาออกจากถิ่นทุรกันดารอย่างไรและเมืู่ อไร เขาพดด้วยอาํนาจที่ยิ่งใหญ่และดงึดดคนทัง้หลายจากทั่วทัง้ยเดีย เราต้องมีผ้ที่เชื่อเหมือนยอห์นู ู ู ู
ผ้ให้รับบัพตศิมาในทุกวันนี ู้ ” 
 
2. “ยอห์นผ้ให้รับบัพตศิมาออกจากถิ่นทุรกันดาร ประกาศว่า ู ‘จงกลับใจใหม่ เพราะแผ่นดนิสวรรค์มาใกล้แล้ว’ เสียงร้องของเขาดังไปทั่วยูเดียเมื่อฝงชนชุมนุมกันเพื่อฟังเขาเทศนา ู
ขอให้พระเจ้าทรงส่งผ้รับใช้แบบยอห์นผ้ให้รับบัพตศิมาซึ่งได้รับการเจมิจากพระวญิญาณบริสุทธิเพื่อการประกาศอย่างกล้าหาญในเวลานี ู้ ู ์ ” 
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 ตวัอยา่งที่สองแสดงใจความสําคญัของข้อความได้ดีกวา่ตวัอยา่งแรกมาก 

 ทางแก้ที่สําคญัอยา่งหนึง่สําหรับการเทศนาที่ไมเ่ดด็เดี่ยวคือการมองดทูี่ไม้กางเขนอีกครัง้ 

ห้องสําหรับอธิษฐานจะต้องแทนที่ห้องสําหรับเลน่ การรับใช้จึงจะมีฤทธิเดชของการเจิม พระเยซูตรัสเกี่ยวกบัการไลผ่ีมารไว้ว่า ์ “แต่ผีชนิดนีไ้ม่เคยถกขบัออก เวน้ไวโ้ดยการอธิษฐานและกาู

รอดอาหาร” พี่น้องเอย๋ การเทศนาที่มีฤทธิเดชและช่วยวิญญาณให้รอดที่จะทําให้ซาตานหลดุออกจากวิญญาณของมนษุย์ได้ จะต้องมีการอธิษฐานและการอดอาหาร์  

ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ที่ควรปฏิบตัิเพื่อกลา่วคําเทศนาที่ตรงประเดน็ยิ่งขึน้ 
1. อดอาหารและอธิษฐาน 
2. เขียนคาํเทศนาออกมาเมื่อเป็นไปได้ 
3. อ่านคาํเทศนาซํา้แล้วซํา้อีก เอาถ้อยค ําที่ไม่ก่อให้เกดิความหวังและวลีที่ใช้บ่อยออก 
4. อ้างพระคัมภีร์โดยตรงเมื่อเป็นไปได้ 
5. อย่าใช้คาํที่ไม่มีความแน่นอน เช่น เราเหน็ เรามอง เราพบว่า 
6. แนะนําพระคัมภีร์ด้วยคาํกล่าวเช่น พระคัมภีร์กล่าวว่า อัครทตเปาโลเขียนว่า กาลาเทียบทที่สี่ ข้อสองกล่าวว่า พระเู ยซตรัสว่าู  
7. ตรวจสอบข้อความของท่านว่าท่านพดจากตาํแหน่งของผ้รับใช้ที่พระเจ้าทรงส่งมาและเตม็ไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธิู ู ์ 
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ส่วนที่ 3 
ประเภทและโครงร่างการเทศนา 
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บทที่สิบเจด็ 

 
ประเภทของการเทศนา 

 

 การเทศนาตามโครงสร้างหลกัวิธีการเทศนาแบง่ออกเป็นสามประเภทสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเทศนาตามข้อความ– หวัข้อและการแบง่หวัข้อเทศนานํามาจากข้อความที่จะกลา่วถงึโดยตรง 

 

 

2. การเทศนาตามหวัเรื่อง – หวัข้อและการแบง่หวัข้อเกิดจากหวัข้อเอง ไมไ่ด้เกิดจากข้อความ 

 

3. การเทศนาแบบธรรมธิบาย –หวัข้อทัง้หวัข้อเกิดจากข้อความ และปาฐกถานีเ้ป็นการอธิบายความตามพระคมัภีร์อย่างละเอียด การเทศนาแบบนีข้ดุลกึลงไปในข้อความ โดยแยกข้อความออกทีละ

คําและศกึษาความจริงในพระคมัภีร์อยา่งละเอียด 

 

 ผู้ เทศนาที่มีความเชี่ยวชาญในการกําหนดโครงร่างการเทศนาที่ก่อให้เกิดผลจะเทศนาข้อความที่ไม่อาจจดัให้อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ก็มีรูปแบบพืน้ฐานอยู่ เป็นเหมือนรถยนต์

สมยัใหม่ที่มีโครงร่างพืน้ฐานเหมือนกบัเกวียนเทียมม้า อย่างไรก็ดี รูปแบบการเทศนาอาจซ่อนอยู่ในการเทศนานัน้ โครงร่างจะต้องไม่ปรากฏออกมาเด่นชดัต่อผู้ ฟัง ถึงกระนัน้ จะต้องมีโครงร่าง

บางอย่างเพื่อให้ความคิดมีความเป็นหนึ่งเดียวกนั รูปแบบโครงร่างการเทศนาเหล่านีจ้ะต้องเป็นที่สองรองจากจุดประสงค์และเป้าหมายของการเทศนา เป้าหมายแรกคือเพื่อนําคนบาปมาหาพระ

คริสต์ หรือเพื่อสัง่สอนผู้ ที่เชื่อในเรื่องความชอบธรรม โครงร่างเป็นเพียงเครื่องมือที่จะใช้ในการกําหนดข้อความเพื่อทําให้งานสําเร็จ ผู้ เทศนาทกุคนควรจะเข้าใจรูปแบบโครงร่างพืน้ฐานเป็นอย่างดีเพื่อ

จดัระเบียบเนือ้หาคําเทศนาที่พระวิญญาณบริสทุธิกระตุ้นจิตใจของเขาอยา่งมีประสทิธิภาพ์  

 ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นความขดัแย้งกนัอย่างน่าประหลาดในบรรดาศิษยาภิบาล หลายคนซึง่เป็นผู้ เทศนาที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นผู้ เชี่ยวชาญและใช้รูปแบบโครงร่างอย่างหนึ่งอย่าง

ใดหรือมากกวา่ในการรับใช้ของตนโดยที่ไมรู่้ตวั แตค่นเหลา่นีบ้างคนขดัขวางความพยายามที่จะฝึกผู้ รับใช้หนุ่มในเรื่องหลกัโครงร่างวิธีการเทศนาเป็นอย่างมาก ผลลพัธ์คือ ชายหนุ่มหลายคนออกไป

ทํางานและไม่เคยสามารถกล่าวคําเทศนาได้เหมือนเช่นศิษยาภิบาลของพวกเขา บางคนเหมือนจะเทศนาแต่ไม่มีความเป็นหนึ่งหรือรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง พวกเขาเทศนาอย่างไร้ประโยชน์ ไม่มี

อาหารแข็งที่จะให้แก่ผู้ ฟัง การเทศนาเช่นนีอ้าจนําคนมาหาพระคริสต์ได้ แตไ่มส่ามารถให้อาหารและรักษาเขาไว้ได้ 

 คําเทศนาจะต้องเขียนขึน้ตามความจริงของพระคมัภีร์ เพื่อที่จะทําให้มนษุย์เชื่อความจริงและชกัชวนให้เขาปฏิบตัิตาม 
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 ข้อด้อยอีกประการหนึง่ที่ต้องหลีกเลี่ยง นัน่คือ การมีเสียงโทนเดียว จอห์น โบรดสั กลา่วไว้ในหนงัสือเกี่ยวกบัการเตรียมและกลา่วเทศนาไว้ว่า “การเทศนาของผู้ชายบางคนกลายเป็นสิ่งน่า

เบื่อและมีเสียงโทนเดียว เพราะเขาเทศนาเรื่องเดียวอยูต่ลอดเวลา อาจมีเทศนาความจริง แตน่ําไปสูก่ารถกเถียงกนัเสมอ หรือเทศนาสิง่ที่มีประโยชน์ แตไ่มเ่คยบอกวิธีที่จะนํามาใช้” 

 เราจะต้องนําทกุสิง่มาให้มนษุย์ทัง้ปวงเพื่อที่เราจะช่วยบางคนให้รอดได้ จงใช้การเทศนาทกุวิธีเพื่อเข้าถงึใจของที่ประชมุของทา่น 

 บทตอ่ๆ ไป จะอธิบายเกี่ยวกบัรูปแบบการเทศนาสามประเภท และจะให้ตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะในการกําหนดโครงสร้างการเทศนาพืน้ฐาน 
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บทที่สิบแปด 

 
การเทศนาตามข้อความ 

 

 การเทศนาตามข้อความเกิดจากข้อความโดยตรง โครงร่างเหล่านีบ้างอย่างมีชื่อจากส่วนหนึ่งหรือหลายๆ ส่วนของพระคมัภีร์ที่ใช้ เช่น โครงร่างแบบคํา โครงร่างแบบวลี และโครงร่างบท 

โครงร่างบางอยา่งมีชื่อตามรูปแบบเฉพาะของการนําเสนอข้อความ เช่น วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และภาพ 

 เนื่องจากโครงร่างตามข้อความไม่ได้ขึน้อยู่กับหวัข้อ โครงร่างประเภทนีจ้ะต้องมาจากใจความสําคญัหรือหวัข้อที่พบอยู่ในข้อความ หวัข้อนีค้วรจะเป็นแนวทางที่นําไปสู่เป้าหมายเพื่อ

ความสําเร็จในการเทศนา 

 ตวัอยา่งของโครงร่างการเทศนาตามข้อความและโครงร่างการเทศนาแบบธรรมธิบายมีความแตกตา่งกนัเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ แตค่วามแตกตา่งที่สําคญัคือ การเทศนาตามข้อความเป็นการ

เทศนาตามลําดบัข้อและจะต้องไมล่งลกึในรายละเอียดตามการเทศนาแบบธรรมธิบาย ประเดน็ตอ่ไปนีจ้ะช่วยให้สามารถเขียนโครงร่างสําหรับการเทศนาตามข้อความได้ดี 

 
1. กาํหนดหัวข้อที่แน่นอนเพื่อเป็นส่วนสาํคัญในการเขียน 
2. ตรวจสอบว่าการแบ่งมีความคล้ายคลงึในรปแบบและวธิีพด ถ้าอันหนึ่งเป็นคาํถาม ทัง้หมดต้องเป็นคาํถาม ถ้าอันหนึ่งเป็นสันธาน ทัง้หมดต้องเป็นสันธานู ู  

 

ตวัอย่างที่ไม่ดีของประเด็นที่สองนี ้เช่น “อาดมั เจ้าอยู่ที่ไหน” ผู้ เทศนากลา่วถึงประเด็นสําคญัสามประการไว้ดงันี ้ประการแรก อาดมัอยู่ที่ไหน ประการที่สอง ทําไมอาดมัจึงอยู่ในที่ที่เขาอยู ่

และประการที่สาม การกลา่วถงึเรื่องการบพัติศมาด้วยนํา้สกัเลก็น้อย 

โปรดจําไว้เสมอวา่ การเทศนาจะต้องมีโครงสร้างที่เป็นหนึง่เดียวกนัเพื่อนําข้อความที่แท้จริงไปสูผู่้ ฟัง 

 
โครงร่างแบบคาํ 
โครงร่างแบบคําเป็นรูปแบบโครงร่างการเทศนาที่ง่ายที่สดุ แตก่ารนําเอาข้อความตามพระคมัภีร์ที่แท้จริงออกมา จะต้องใช้การศกึษาที่มีการอธิษฐาน ประโยคหลายๆ ประโยคจากพระคมัภีร์อาจเป็น

พืน้ฐานสําคญัสําหรับวิธีการเขียนโครงร่างแบบนี ้

 
ตัวอย่าง 
ข้อความ: โรม 5:8 พระคริสต์วายพระชนม์เพื่อเรา 
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ใจความสาํคัญ: พระองค์ได้ทรงซือ้ท่านด้วยราคาสงู  
 

ก. พระคริสต์ 
1. มนษุย์ที่ปราศจากบาป 

2. พระเจ้าในเนือ้หนงั 
ข. วายพระชนม์ 

1. ในฐานะแกะที่ปราศจากตําหนิ 

2. ในฐานะเครื่องบชูา 
ค. เพื่อ 

1. ความผิดบาปของเรา 

2. แทนที่เรา 
ง. เรา 

1. มนษุย์ทัง้ปวง 

2. ทา่น 

 
โครงร่างแบบวลี 
 ในโครงร่างแบบนี ้จะต้องจดักลุม่วลีตามลําดบั โดยมีกฎสองข้อคือ 
 
1. วเิคราะห์ข้อความ และทาํความเข้าใจวลีและความหมายของวลีอย่างชัดเจน 
 
2. ค้นหาความคดิหนึ่งเพื่อสร้างวลีทัง้หลายจากความคดินีแ้ละเขียนคาํเทศนาขึน้จากความคดิเดียวนัน้ 
 
ตัวอย่าง 
ข้อความ: กจิการ 17:32-34 “ครัน้คนทัง้หลายได้ยนิถงึเรื่อง” 
ใจความสาํคัญ: ผลกระทบของข่าวประเสริฐ 
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ก. ผ้ปฏเิสธู  – “บางคนกเ็ยาะเย้ย” 

1. ขมขื่นและไมเ่ชื่อฟัง 

2. พินาศเป็นนิตย์นิรันดร์ 
ข. ผ้ที่ผลัดวันปะกันพรุ่ง ู – “ข้าพเจ้าจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนีอ้ีกต่อไป” 

1. ไมเ่ตม็ใจ ยงัไมต่ดัสนิใจ 

2. โอกาสและสญัญาหายไป เพราะ“วนันีเ้ป็นวนัแหง่ความรอด” 
ค. ผ้ที่เชื่อ ู – “บางคนตดิตามเปาโลไปและได้เชื่อถือ” 

1. ปฏิบตัิตามพระวจนะ 

2. ชีวิตนิรันดร์ 

 
โครงร่างแบบข้อพระคัมภีร์ 

โครงร่างแบบข้อพระคมัภีร์เหมือนโครงร่างแบบวลีตรงที่มีการแบ่งไว้อยู่แล้ว จึงจําเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากบัหวัข้อที่ดีเท่านัน้ แต่โครงร่างแบ่งตามข้อคมัภีร์แต่ละข้อ โดยตวัอย่างโครงร่างแรก

อาจถือเป็นโครงร่างแบบวลีได้ สว่นตวัอยา่งโครงร่างที่สองเป็นวิธีเขียนโครงร่างแบบข้อพระคมัภีร์อยา่งแท้จริง 

 
ตัวอย่าง 
1. ข้อความ: โรม 1:14-16 
ใจความสาํคัญ: การเรียกของพระเจ้า 

 
ก. การเรียกเพื่อรับผิดชอบ – “ข้าพเจ้าเป็นหนี”้ 

1. ตอ่พระเยซเูพราะความรอด 

2. ในการเทศนาตอ่มนษุย์ทัง้ปวง 
ข. การเรียกเพื่อเตรียมตัว – “ข้าพเจ้าพร้อม. 

1. ที่จะพบพระคริสต์เมื่อพระองค์เสดจ็มา 

2. ที่จะบอกมนษุย์ทกุคนเกี่ยวกบัข่าวประเสริฐ 
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ค. การเรียกเพื่อรับใช้ – “เพราะข้าพเจ้าไม่มีความละอาย” 
1. ในการเป็นผู้ ที่กล้าแสดงให้เหน็พระคริสต์ 

2. ในการเทศนาข่าวประเสริฐเพราะมีฤทธิเดชอํานาจ์  

 
2. ข้อความ: 1เธสะโลนิกา 5:15-23 
ใจความสาํคัญ: สตรสาํหรับชีวติคริสเตียนที่มีชัยชนะู  

 
ก. แสดงความรอดของท่าน 

1. จงชื่นบานอยูเ่สมอ 

ก. เมื่อเศร้า 

ข. เมื่อสบาย 

2. จงขอบพระคณุในทกุกรณี 

ก. เมื่อถกูข่มเหง 

ข. เมื่อได้รับพระพร 
ข. หลีกเลี่ยงหลุมพรางทางวญิญาณ 

1. อยา่ดบัพระวิญญาณ 

ก. ของผู้ อื่น 

ข. ของตนเอง 

2. อยา่ประมาทคําเผยข้อลบัลกึ 

ก. การกลา่วพระวจนะ 

ข. การพยากรณ์ด้วยภาษาแปลกๆ 
ค. ประพฤตปิฏบิัตเิพื่อป้องกันชีวติคริสเตียน 

1. จงพิสจูน์ทกุสิง่ 

ก. สิง่ที่ดีนัน้จงยดึถือไว้ให้มัน่ 

ข. ชงัสิง่ชัว่ 
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2. จงเว้นเสียจากสิง่ที่ชัว่ทกุอยา่ง 

ก. ในวาจา 

ข. ในการกระทํา 

 
โครงร่างแบบเปรียบเทียบ 
 ข้อพระคมัภีร์มีถ้อยคําเปรียบเทียบกนัมากมาย ซึ่งทําให้หวัข้อมีสองด้านที่ตรงข้ามกนั ข้อความเหล่านีม้ีอยู่ทัว่ไปในหนงัสือสภุาษิต และยงัมีอยู่ในเอเฟซสั ลกัษณะสําคญัสองประการที่

เหมาะสมสําหรับโครงร่างแบบเปรียบเทียบ 

 
1. มีประโยคที่ตรงกันข้ามอย่างเหน็ได้ชัดสองประโยค เช่น “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวตินิรันดร์” 
 
2. สันธาน “แต่” มักเป็นตัวแยกความคดิที่เปรียบเทียบกัน อย่างไรกต็าม บางครัง้ไม่เป็นเช่นนัน้ เพราะความคดิที่เปรียบเทียบที่ดีจาํนวนมากไม่มีลักษณะเช่นนี ้
 

 ผู้ เทศนาจะต้องระลกึไว้วา่ การมีข้อความเปรียบเทียบกนัไมเ่พียงพอ เขาจะต้องหาทางที่จะนําเสนอข้อความในวิธีที่จะทําให้การเทศนาเกิดผล โครงร่างแบบเปรียบเทียบที่มีการเตรียมอย่าง

เหมาะสมเป็นสิง่ที่น่าสนใจอยา่งยิ่งตอ่ผู้ ที่ฟัง และเป็นวิธีตัง้มัน่ความจริงในเรื่องคําสัง่สอนอยา่งมีประสทิธิผล 

 
ตัวอย่าง 
1. ข้อความ: โรม 8:15 “เหตุว่าท่านไม่ได้รับนํา้ใจทาสซึ่งทาํให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวญิญาณผ้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าู ” 
ใจความสาํคัญ: วญิญาณที่ต่อส้กันู  

 
ก. สองวญิญาณ 

1. ทาส 

2. บตุร 
ข. สองชีวติ 

1. ความกลวั 

2. สนัติสขุ 
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ค. ถนนสองสาย 
1. ความผิดบาปและความละอาย 

2. ความรักและความชอบธรรม 
ง. มรดกสองอย่าง 

1. การแช่งสาปนิรันดร์ 

2. ชีวิตนิรันดร์ 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
2. ข้อความ: โรม 6:23 “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวตินิรันดร์” 
ใจความสาํคัญ: วันจ่ายค่าจ้าง 

 
ก. เจ้านายผ้จ่ายสองฝ่ายู  

1. ความผิดบาป 

2. พระเจ้า 
ข. ซองจ่ายสองอย่าง 

1. คา่จ้าง 

2. ของประทาน 
ค. ค่าจ้างสองแบบ 

1. ความตาย 

2. ชีวิต 

 

ตวัอยา่งตอ่ไปนีม้ีข้อความที่ไมม่ีสนัธาน “แต”่ อยา่งไรก็ตาม แสดงให้เหน็โครงร่างแบบเปรียบเทียบที่ดี 
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3. ข้อความ: มัทธิว 7:13, 14 “จงเข้าไปทางประตแคบ เพราะว่าประตใหญ่ และทางกว้างซึ่งนําไปถงึความพนิาศ และคนที่เข้าไปทางนันู้ ู มีมาก เพราะว่าประตซึ่งนําไปถงึชีวิตนัน้ก็คับู
และทางกแ็คบผ้ที่หาพบกม็ีน้อยู ” 
ใจความสาํคัญ: วถิีทางของชีวติสองทาง 
สิ่งที่จะพสิจน์ู : มนุษย์ทุกคนเดนิทางถนนสายใดสายหนึ่ง 

 
ก. ประตสองบานู  

1. กว้าง 

2. แคบ 
ข. ทางสองเส้น 

1. กว้าง 

2. แคบ 
ค. คนสองกลุ่ม 

1. คนมาก 

2. คนน้อย 
ง. จุดหมายปลายทางสองแห่ง 

1. ความพินาศ 

2. ชีวิต 

 
4. ข้อความ: มัทธิว 7:24-27 
ใจความสาํคัญ: การก่อสร้างที่จะเกดิผลเป็นนิตย์นิรันดร์ 

 
ก. ผ้สร้างสองคนู  

1. คนโง่ 

2. คนมีปัญญา 
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ข. รากฐานสองชนิด 
1. ทราย 

2. ศิลา 
ค. ผลลัพธ์สองอย่าง 

1. พงัลง 

2. ไมพ่งัลง 

 
โครงร่างแบบภาพ 
 ข้อความหลายข้อความนําภาพเหตกุารณ์ชีวิตประจําวนับางอย่างมาสู่ใจของเรา โครงร่างแบบภาพทําให้ภาพนีเ้ป็นข้อความทางฝ่ายวิญญาณ ทัง้นี ้จะต้องไม่สบัสนวิธีนีก้บัคําเทศนาที่

อธิบายด้วยอาการของผู้ เทศนา การเทศนาแบบภาพสร้างภาพในใจของผู้ ฟัง ในการเทศนาข้อความแบบภาพอยา่งเหมาะสมให้แก่ที่ประชมุ จะต้องปฏิบตัิดงันี ้

 
1. เลือกข้อความที่มีภาพชัดเจนมาก 
2. ใช้ตัวอย่างอธิบายที่ท่านคุ้นเคยมากที่สุด 
3. ใช้รปแบบโครงร่างที่ง่ายที่สุดในการวเิคราะห์ข้อความู  
 

ข้อบกพร่องในการเทศนาแบบภาพที่กลา่วออกมาไมด่ีเป็นเพราะไมส่ามารถปฏิบตัิตามโครงร่างที่ง่ายได้ ภาพอาจชดัเจนสําหรับท่านที่เป็นผู้ เทศนาแต่ผู้ ที่ฟังอาจจะไม่เข้าใจ วิธีการเทศนานี ้

อาจเป็นวิธีที่น่าสนใจและเกิดผลมากที่สดุถ้ามีเวลาที่เหมาะสมและความคิดที่มีจินตนาการเพื่อเขียนข้อความได้อย่างสมบรูณ์ โปรดจําไว้ว่า ท่านจะต้องอธิบายความหมายทัง้หมดในข้อความนัน้ 

ไมใ่ช่แคห่วัข้อเทา่นัน้ 

 
ตัวอย่าง 
หมายเหตุ: ภาพนีเ้ป็นภาพชาวนาปลกูพืช เขาปลกูและได้รับผลเก็บเกี่ยวตามคณุภาพของเมลด็และปริมาณที่หวา่นออกไป 

 
ข้อความ: กาลาเทีย 6:7 
ใจความสาํคัญ: การเกบ็เกี่ยวในชีวตินีเ้พื่อนิตย์นิรันดร์ 
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ก. เมลด็ – “เพราะว่าผ้ใดหว่านอะไรลงู ” 
1. ความผิดบาปของเนือ้หนงั 

2. ความชอบธรรมของวิญญาณ 
ข. การเกบ็เกี่ยว – “ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้” 

1. ตณัหาของเนือ้หนงั 

2. ผลของพระวิญญาณ 
ค. รางวัล – “กจ็ะเกี่ยวเกบ็สิ่งนัน้” 

1. ความเน่าเปื่อยเป็นนิตย์และการลงโทษเป็นนิตย์ 

2. ชีวิตนิรันดร์และมงกฏุรางวลั 

 
ท่านจะหว่านอะไร 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
ข้อความ: ฮีบร ู 12:1, 2 
ใจความสาํคัญ: การแข่งขันของคริสเตียน 
 

ก. ผ้ชมู  – “พยานพรั่งพร้อม” 
1. ผีมาร – ตอ่สู้ เรา 

2. ทตูสวรรค์ – เพื่อเรา 
ข. การแข่งขัน 

1. การวิ่งแข่ง – “วิ่ง” ด้วยความเชื่อ 

2. ทิศทาง – “ตามที่ได้กําหนดไว้สําหรับเรา” 
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ค. คุณสมบัต ิ
1. ชีวิตที่เตรียมตวั – “ละทิง้ทกุอยา่งที่ถ่วงอยูแ่ละบาป” 

2. ความปรารถนาที่ไมล่ดละ – “วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม” 
ง. เส้นชัย 

1. ผู้ให้รางวลั – “หมายเอาพระเยซ”ู 

2. อํานาจ – “ผู้บกุเบิกความเชื่อ และผู้ ทําให้ความเชื่อ (วิ่งแข่ง) ของเราสมบรูณ์”  
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
โครงร่างแบบวเิคราะห์ 
 โครงร่างแบบวิเคราะห์เป็นวิธีที่ผู้ เทศนาใช้มากที่สดุในทกุวนันี ้โครงร่างแบบนีท้ี่ง่ายที่สดุคือ การอ่านข้อพระคมัภีร์บรรทดัหนึ่งหรือข้อหนึ่ง จากนัน้บอกความหมาย การเทศนาในวิธีนีอ้าจ

ครอบคลมุข้อพระคมัภีร์เพียงสองสามข้อหรือทัง้บท ทัง้นี ้ไมส่ําคญัวา่จะเพียงไม่กี่ข้อหรือว่าทัง้บท สิ่งที่สําคญัคือ ความคิดที่เกิดขึน้ในใจผู้ เทศนาเนื่องจากข้อความนัน้ ผู้ เทศนาในอดีตจํานวนมากให้

ผู้ อื่นอ่านพระคมัภีร์ให้พวกเขา จากนัน้ เขาอธิบายส่วนที่อ่านไป โดยจะอ่านสลบักบัการตกัเตือนจนกว่าจะถึงเวลาที่ผู้ เทศนาคิดว่าควรจะหยดุ ฤทธิเดชการเจิมของพระวิญญาณบริสทุธิจะต้องเจิม์ ์

และสมัผสัใจของผู้ เทศนาเพื่อก่อให้เกิดข้อความเทศนา มิฉะนัน้ จะเป็นการอา่นพระคมัภีร์ที่ยาวนานโดยมีการพดูเพียงเลก็น้อย วิธีนีอ้าจมีการเทศนาแบบหลายแบบ 

 การเขียนโครงร่างแบบวิเคราะห์มีสิง่สําคญัดงัตอ่ไปนี ้
1. อย่าวเิคราะห์แต่ละคาํหรือวลีของข้อความอย่างละเอียด [วธิีธรรมธิบาย]  
2. อ่านและค้นหาความคดิที่ชัดเจนและความลกึซึง้ของความหมายของข้อความทัง้หมด 
3. บอกสิ่งที่ท่านร้สกึว่าความคดิแสดงให้เหน็โดยการใช้ทัง้ประเดน็จริงและสมมตจินกว่าจะอธิบายความคดินัน้ทัง้หมด จากนัน้ ไปยังความคดิต่อไปในข้อความู  
4. ร้ว่าควรเลกิเมื่อไร วธิีนีอ้าจยืดออกไปเพราะผ้เทศนาไม่เตรียมตัวศกึษาข้อพระคัมภีร์ู ู  
5. เทศนาเพื่อใช้ความจริงกับชีวติของผ้ฟัง เรื่องกว้างๆ ที่ไม่ชัดเจนไม่เกดิประโยชน์แก่ผ้ที่ฟังู ู  

 

ขัน้ตอนโดยทัว่ไปคือ การแบง่ข้อความออกเป็นความคิดหลกัตา่งๆ จากนัน้ กําหนดการแบง่โครงร่างหลกัตามวลีและคําในข้อความที่แสดงความคิดสําคญัเหลา่นีไ้ด้ดีที่สดุ 
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ตัวอย่าง 
 ยอห์น 20:31 “แต่การที่ได้บันทกึเหตุการณ์เหล่านีไ้ว้ ก็เพื่อท่านทัง้หลายจะได้เชื่อว่า พระเยซทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีู
ชีวติโดยพระนามของพระองค์” 
 การวิเคราะห์ข้อความนีท้ําให้ผู้ เทศนารู้จดุประสงค์ที่ยอห์นเขียนข้อความนี ้วตัถปุระสงค์คือว่า “เพื่อท่านจะมีชีวิต” เนือ้หาของโครงร่างที่เหลือมีความเรียบง่าย โดยตอบคําถาม ทําไม อะไร 

ที่ไหน และอยา่งไร คําถามเหลา่นีไ้มไ่ด้รับคําตอบในลําดบัในโครงร่างนี ้แตค่ําเทศนาก็ตอบคําถามทัง้หมดได้ โครงร่างพืน้ฐานอาจจะเป็น 

 
1. วัตถุประสงค์ของข้อความ – เพื่อท่านจะมีชีวติ 
2. รากฐานและพืน้ฐานของชีวติ – พระนามของพระองค์ 
3. วธิีได้รับชีวติ – โดยความเชื่อ 
4. สิ่งที่ท่านจะต้องเชื่อ – พระเยซทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าู  

 
ตัวอย่าง 
 โครงร่างตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็ความเรียบง่ายของการใช้ความคิดกบัชีวิตจริงและเหตกุารณ์สมมติ 
ข้อความ: จงหันมาหาเรา – อสิยาห์ 45:22 
ใจความสาํคัญ: หันมาและได้รับความรอด 
 

ก. สิ่งที่ต้องทาํ – “หันมา” 
1. ความจําเป็นอยา่งแท้จริง 

2. ความเรียบง่ายของสิง่ที่ต้องทํา 

3. ต้องทําอยา่งเตม็ใจ 
ข. วัตถุประสงค์ – “หาเรา” 

1. บางคนหนัไปหาศาสนา 

2. บางคนหนัไปหาความชอบธรรมของตนเอง 

3. ต้องหนัมาหาพระเยซคูริสต์ 
ค. สัญญาแห่งความแน่นอน – “รับการช่วยให้รอด” 
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1. เปิดแก่ทกุคน [ทา่น] 

2. ความแน่นอน “รับการช่วย” 

3. การอวยพร “ให้รอด” 
ง. การวงิวอนที่ยิ่งใหญ่ – “มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดนิโลกเอ๋ย” 

1. ระดบัของปัญหาความผิดบาป – “มวลมนษุย์” 

2. เชือ้ชาติหรือสีผิว – “ทัว่แผน่ดินโลก” 
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บทที่สิบเก้า 

 
การเทศนาตามหวัเรื่อง 

 

 การเทศนาตามหวัเรื่องเกิดขึน้จากความคิดหรือหวัข้อสําคญัมากกว่าที่จะเกิดจากข้อความ การเทศนาตามหวัเรื่องอาจมีข้อด้อยเมื่อไม่สามารถใช้ข้อความหลกัฐานเพื่อสนบัสนนุแต่ละ

ประเด็นในการเทศนาได้ จะต้องใช้ความใส่ใจในการเทศนาพระวจนะและไม่ใช้เวลาพดูเกี่ยวกบัพระวจนะ การเทศนาตามหวัเรื่องโดยไม่อ้างอิงจากพระคมัภีร์อย่างแม่นยําจะไม่มีทางก่อให้เกิด

ผลได้ ไมส่ําคญัวา่การเทศนาจะฟังดนู่าพอใจเพียงใด พระวจนะของพระเจ้าคือสิง่ที่ช่วยให้รอด รักษาไว้และระงบัความหิวกระหาย 

 ปัญหาที่สําคญัในการเขียนคําเทศนาตามหวัเรื่องคือ การทําให้หวัข้อสัน้และชดัเจน หลายครัง้ จะต้องมีโครงร่างพืน้ฐานก่อน และจากนัน้ หวัข้อจะเกิดขึน้ในความคิด บางครัง้ หวัข้อเกิดขึน้

ในใจก่อน แล้วจึงเลือกข้อความที่เหมาะสมกบัหวัข้อนัน้ ขอเตือนว่า เป็นหน้าที่อนัศกัดิสิทธิของผู้ เทศนาที่จะแปลข้อความในพระคมัภีร์ทกุข้อความ หวัข้อที่ได้จ์ ์ ากการบิดและปรับข้อความเพื่อให้

เหมาะกบัหวัข้อไมใ่ช่การเทศนาเลย ผู้ เทศนาจะต้องแปลข้อพระคมัภีร์ทกุข้อในพระคมัภีร์อยา่งซื่อสตัย์อยา่งแท้จริง ที่ประชมุได้ให้ความไว้วางใจว่าผู้ เทศนาจะใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถกูต้อง 

การละเมิดความไว้วางใจนีโ้ดยเทศนาเกี่ยวกบัหวัข้อหนึ่งอย่างไม่แน่ใจเป็นการละเมิดหลกัจริยธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ รับใช้อย่างแน่นอน จงเทศนาพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่เสริมแต่ง 

อยา่ปลอ่ยให้หวัข้อที่ไมเ่ป็นไปตามพระคมัภีร์มาอยูใ่นการรับใช้ด้วยการเทศนาของทา่นได้ 

 ตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัการในการกําหนดโครงร่างตามหวัเรื่อง 
1. มีหัวข้อที่มีนิยามชัดเจน 
2. ใช้ข้อพระคัมภีร์เพื่อพสิจน์ประเดน็หลักของหัวข้อู  
3. อย่าเลือกใจความสาํคัญที่กว้างเกนิไป ยิ่งหัวข้อแคบเท่าไร การเทศนาจะชัดเจนและได้ใจความมากเท่านัน้ 
4. ดาํเนินตามคุณสมบัตขิองการเทศนาที่ดี นั่นคือ มีความเป็นหนึ่งเดียว การก้าวหน้า และจุดสาํคัญ 
5. ระลกึถงึวัตถุประสงค์ในทางปฏบิัต ิจะต้องใช้ความจริงเพื่อให้เกดิผล 

ผู้ เทศนาเพ็นเทคอสต์ใช้วิธีการเทศนาตามหวัเรื่องเป็นอย่างมาก จึงเป็นการดีที่เข้าใจวิธีโครงร่างต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเทศนาตามหวัเรื่องได้ การเทศนาหลายๆ วิธีทําให้น่าสนใจ และ

เมื่อการเทศนาในวิธีหนึง่อาจไมเ่ข้าถงึความคิดและใจของผู้ ฟัง การเทศนาอีกวิธีหนึง่ที่มีเนือ้หาเหมือนกนัแตเ่ทศนาออกมาตา่งกนัอาจทําให้ผู้ ฟังคนเดียวกนัประพฤติตามพระวจนะได้ 

 
โครงร่างแบบทั่วไป 
 การเทศนาตามหวัเรื่องจํานวนมากมีวิธีกําหนดโครงร่างที่ไมต่รงกบัวิธีกําหนดโครงร่างแบบใดแบบหนึง่ เพื่อความสะดวก เราจะเรียกการเทศนาประเภทนีว้า่ โครงร่างแบบทัว่ไป 

 
ตัวอย่าง 
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1. หัวข้อ – สิ่งที่พระเจ้าทรงเขียน 
ก. ความบริสุทธิของพระเจ้า์  – บนศิลา (อพยพ 32:15, 16) 

ข. การตัดสนิของพระเจ้า – บนผนงั (ดาเนียล 5:5) 

ค. การพพิากษาของพระเจ้า – บนพืน้ (ยอห์น 8:6-8) 

ง. ความเมตตาของพระเจ้า – ในใจ (ฮีบรู 8:10) 
 
2. หัวข้อ – สงครามและความมืด 
 บทนํา – สงครามสมยัใหม่ทําให้ต้องหลบเข้าอยู่ในความมืดเพื่อหลีกหนีการไล่รุกที่น่ากลวัหรือการโจมตีทางอากาศ ทัง้นี ้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ความผิดบาปที่เริ่มต้นในสวรรค์ได้นําสงครามทาง

ฝ่ายวิญญาณมาสูโ่ลก ด้วยสงครามนี ้ความมืดนีย้ิ่งใหญ่กวา่เพียงการปิดมา่นหน้าตา่งและไฟได้เกิดขึน้และจะเกิดขึน้อีก 

 

ก. ความมืดที่เกดิจากการหลงของทตสวรรค์ู  (2เปโตร 2:4; ยดูา 6) 

ข. ความมืดที่ทาํให้เกดินํา้ท่วม (ปฐมกาล 7:11, 12, 17-23) 

ค. ความมืดที่เกดิขึน้ในอียปิต์ (อพยพ 10:21-23) 
ง. ความมืดเข้าในจติใจของชาวโลก 

1. ปัจจบุนั (2โครินธ์ 4:3, 4; เอเฟซสั 4:18, 19) 

2. อนาคต (มทัธิว 22:13; ยดูา 13) 

จ. ความมืดที่เกดิขึน้เมื่อพระเยซถกตรึงที่ไม้กางเขนู ู  (มทัธิว 27:45, 46) 
ฉ. ความมืดที่จะเกดิขึน้ในโลก 

1. ตามการพยากรณ์ (โยเอล 2:30, 31; อาโมส 5:18-20) 

2. ตามที่สําเร็จสมบรูณ์ (วิวรณ์ 6:12-17) 

 
หมายเหตุ: 
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โครงร่างแบบชีวประวัต ิ
 เหตกุารณ์ต่างๆ ที่ตีแผ่ชีวิตมนษุย์คนหนึ่งเป็นส่วนสําคญัของการเทศนาแบบชีวประวตัิ ในการเทศนานี ้การแบ่งหวัข้อและหวัข้อย่อยของโครงร่างขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตของ

บคุคลที่จะใช้ในการเทศนา แม้วา่วิธีนีก้็ให้เกิดผลกบัคนทกุวยั แตจ่ะมีผลดีเป็นพิเศษกบัอนชุน 

 แนวทางเหลา่นีจ้ะช่วยในการกําหนดโครงร่างที่ก่อให้เกิดผล 

 

1. อา่นเรื่องราวชีวิตของบคุคลซํา้ไปซํา้มา ในการเทศนาแบบชีวประวตัิที่ก่อให้เกิดผลได้ส ําเร็จ จะต้องมีการเตรียมตวัอยา่งมาก 

2. อยา่พยายามครอบคลมุเนือ้หามากเกินไป ชีวิตของบางคนจะต้องใช้การเทศนาหลายครัง้เพื่อกลา่วถงึชีวิตของเขาทัง้ชีวิตได้อยา่งเหมาะสม 

3. ตัง้จดุประสงค์อยา่งเหมาะสม และเตรียมการเทศนาเพื่อชกัชวนคนทัง้หลายให้ประพฤติตาม 

 

หมายเหต:ุ 

 

 

 

 
ตัวอย่าง 
หัวข้อ – พระเจ้าทรงจัดเตรียมงานเพื่อผ้ที่เตรียมตัวู  
ใจความ – ชีวติของโมเสส 
 
1. สี่สบิปีในอียปิต์ – การฝึกของมนุษย์ 

ก. จากเดก็ในตะกร้าส่วัยหนุ่มู  – ได้รับการศกึษาจากแมข่องเขา 

1. ได้รับความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว 

2. ได้รับพระสญัญาของอิสราเอลฝังไว้ในใจของเขา 

ข. วัยหนุ่มส่วัยผ้ใหญู่ ู  – ราชวงัของฟาโรห์ 

1. เตรียมตวัเพื่อการเขียนและงานสถาปัตยกรรมในอนาคตด้วยการอบรมของอียิปต์ 
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2. เตรียมตวัเพื่อการรวบรวมและปกครองชาติอิสราเอลในอนาคตในราชวงัของฟาโรห์ 

 

2. สี่สบิปีในทะเลทราย – การฝึกของพระเจ้า 
ก. ประสบการณ์ในดนิแดนที่เขาจะเป็นผ้นําในอนาคตู  

1. การนําแกะเพื่อเตรียมตวันําพลไพลข่องพระเจ้า 

2. การเป็นมิตรกบัมิเดียน ผู้ ที่จะแนะแนวในอนาคต 
ข. คาํสั่งจากพระเจ้า 

1 การอทุิศสว่นตวั 

2 ภารหน้าที่สว่นตวั 

 

3. สี่สบิปีในถิ่นทุรกันดาร – สถานที่ที่จดัเตรียมไว้ 

ก. โมเสส - มนษุย์ที่มีการเตรียมตวั 

1. ปกครองและตดัสนิฝงูชน 

2. มีความสามารถในการเขียนธรรมบญัญตัิและสร้างพลบัพลา 

ข. โมเสส – ผู้ รับใช้ของพระเจ้าที่มีการเตรียมตวั 

1. ใช้ฤทธิเดชและอํานาจของพระเจ้าภายใต้พระองค์์  

2. เขียนและสร้างภายใต้พระวจนะของพระเจ้าโดยตรง 
 
โครงร่างแบบชีวติของบุคคล 
 โครงร่างแบบนีเ้ป็นเหมือนโครงร่างแบบชีวประวตัิ คือได้มาจากเรื่องราวชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง ความแตกต่างที่สําคญัระหว่างวิธีทัง้สองคือว่า โครงร่างแบบชีวิตของบุคคลจะเกี่ยวกับ

ธรรมชาติภายในของมนษุย์ หวัข้อสําคญัได้จากการสงัเกตปฏิกิริยาของบคุคลต่อปัญหาในชีวิต การเทศนาแบบชีวิตของบคุคลจะแสดงให้เห็นทัง้จดุเด่นและจดุด้อยของตวับคุคล และควรจะถกูต้อง

ตามบนัทกึในพระคมัภีร์ อบัราฮมัเป็นที่รู้จกัว่าเป็นผู้ มีความเชื่อ โยบเป็นผู้ มีความอดทน การเทศนาแบบชีวิตของบคุคลแสดงให้เห็นว่าทําไมมนษุย์คนหนึ่งจึงเป็นที่รู้จกักนัตามนัน้ ในการเทศนาแบบ

บคุคลให้ดีนัน้ จะต้องตอบคําถามตอ่ไปนีใ้ห้ได้ 

 
1. บุคคลนัน้เป็นคนแบบไหน 



 

 71 

2. อะไรทาํให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น 
3. ผลลัพธ์ของการเป็นคนแบบนัน้คืออะไร 

 
ตัวอย่าง 
 คนหนุ่มสาวจํานวนมากที่เติบโตขึน้ในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนไม่ได้ตระหนกัถึงฐานะของตนกบัพระเจ้า ความชอบ ฤทธิอํานาจและสิทธิพิเศษที่เขาสามารถมีได้ในพระคริสต์แสดงให้เห็น์

ในชีวิตของซามเูอล ชีวิตของซามเูอลไม่มีที่ติ การอวยของเขามีความโดดเด่น เขาเป็นผู้ เผยพระวจนะ ปโุรหิตและผู้วินิจฉยั ผู้ เจิมกษัตริย์สององค์แรกของอิสราเอล และถือว่าเป็นตวัแทนจากพระเจ้า

โดยตรง โครงร่างตอ่ไปนีเ้ป็นโครงร่างหนึง่ในหลายๆ แบบที่จะแสดงลกัษณะของเขา 
 
1. หัวข้อ –ซามเูอลมีสทิธิเป็นพยานถงึชีวิตที่ปราศจากมลทิน 

ตวัอยา่ง – ซามเูอล 

 

ก. ชีวติช่วงแรก – ขณะที่เขาไมรู่้จกัพระเจ้า (1ซามเูอล 3:7) 

1. ถวายแดพ่ระเจ้า (1ซามเูอล 1:28) 

2. อยูใ่นที่ประทบัของพระเจ้า (1ซามเูอล 3:1) 

3. ฟังการทรงเรียกของพระเจ้า (1ซามเูอล 3:2-12) 

 

ข. ชีวติตอนกลาง – เมื่อเขารู้จกัพระเจ้า (1ซามเูอล 3:19-20) 

1. สตัย์ซื่อตอ่หน้าที่ของตน (1ซามเูอล 7:16-17) 

2. เชื่อฟังทกุสิง่ที่พระเจ้าทรงบญัชาให้เขาทํา (1ซามเูอล 8:10) 

3. ไมม่ีความอิจฉาผู้ ที่มาดํารงตําแหน่งของเขา แตม่ีเมตตา (1ซามเูอล 15:11; 16:1) 

 

ค. วัยชรา – ชีวิตที่ปราศจากตําหนิ 

1. เขาเป็นผู้แทนของพระเจ้า (1ซามเูอล 8:7) 

2. ซามเูอลสามารถขอทกุสิง่ได้จากพระเจ้า (1ซามเูอล 12:16-19) 

3. ชีวิตและการเป็นพยานที่ปราศจากตําหนิ (1ซามเูอล 12:1-5) 
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2. อับราฮัม – เป็นที่รู้จกักนัวา่เป็นผู้ ที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ โครงร่างตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็จดุตา่งๆ ในชีวิตของเขาที่แสดงลกัษณะนี ้

 

ก. ปฏบิัตติามพระวจนะ – ออกจากบ้านของตน (ฮีบรู 11:8) 

ข. เดนิทางในแผ่นดนิต่างชาต ิ– มองหาเมืองของพระเจ้า (ปฐมกาล 12:1-5) 

ค. ใช้ชีวติของตน – ปฏิบตัิตามและเชื่อพระสญัญาที่เขายงัไมไ่ด้รับ (ปฐมกาล 15:4-6) 

ง. ถวายลกชายของตนู  (ฮีบรู 11:17) 

จ. ตาย โดยที่ยังเชื่อพระสัญญาของพระเจ้า (ฮีบรู 11:13) 

 

บทสรุป – ความเชื่อขึน้อยูก่บัการเชื่อฟังและการกระทํา 

 
โครงร่างแบบประกอบ 
 ก่อนหน้านี ้ได้อธิบายเกี่ยวโครงร่างแบบวิเคราะห์ซึ่งคือการแยกข้อความออกมาทีละชิน้เหมือนท่านแกะตวัต่อจิ๊กซอว์ โครงร่างแบบประกอบตรงข้ามกบัวิธีนัน้ ตวัอย่างที่จะอธิบายความ

แตกตา่งของสองวิธีนีไ้ด้ดีคือ ช่างทํานาฬกาวิเคราะห์นาฬกาิ ิ เมื่อเขานําชิน้สว่นออกมา และประกอบนาฬกาเมื่อเขานําชิน้สว่นใสก่ลบัเข้าไว้ด้วยกนัอีกครัง้ ดงันัน้ วิธีทัง้สองจึงแตกต่างกนัอย่างสิน้เชิง ิ

นิยามโดยละเอียดคือ 

 

1. วเิคราะห์ วิธีนีแ้ยกชิน้สว่นข้อความหนึง่ที่มีความคิดหลากหลายซึง่ต้องศกึษาแยกจากกนัเพื่อให้ได้เนือ้หาข้อความที่สมบรูณ์ 

 

2. ประกอบ วิธีนีน้ําข้อความหลายข้อความจากสว่นตา่งๆ ของพระคมัภีร์มารวมกนัเพื่อทําให้การสอนเนือ้หารวมกนันัน้มีความลกึซึง้ 

 

ข้าพเจ้าจะไม่มีวนัลืมการเทศนาของจอร์จ กลาสหลายปีที่แล้วในการประชมุประจําภาคของเรา ข้อความมาจากกิจการ 2:39 “ดว้ยว่าพระสญัญานัน้ตกแก่ท่านทัง้หลายกบัลกหลานของู

ท่านดว้ย...” คําเทศนายงัคงอยู่ดงัอยู่ในหขูองข้าพเจ้า เมื่อเขาเทศนาจากหวัข้อ “บตุรตามพระสญัญาจึงจะถือว่าเป็นผู้ สืบเชือ้สายได้” เมื่อเทศนาคําสัง่สอนนีเ้สร็จ จะเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้อง

บงัเกิดใหมเ่หมือนเช่นที่เปโตรเทศนาในกิจการ 2:38, 39 
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 การเทศนาแบบประกอบอาจเป็นการเทศนาที่มีอํานาจสมัผสัใจและก่อให้เกิดผลมากที่สดุเมื่อจดัและกล่าวอย่างถกูต้อง รูปแบบการเทศนานีต้้องใช้ความพยายามในการศกึษาอย่างมาก 

พร้อมด้วยทกัษะในการจดัลําดบัที่ดี การเทศนาที่สมบรูณ์แบบเริ่มต้นเป็นเหมือนหยดนํา้เลก็ๆ ซึง่ก่อขึน้เป็นแมน่ํา้แหง่ความจริงที่ไหลไปจบลงที่ความจริงที่สมัผสัวิญญาณ 

 
ตัวอย่าง 
1. หัวข้อ พยานที่มีเสียง 

 

ข้อความ กจิการ 15:8 “พระเจ้าผท้รงทราบจิตใจมนษุย์ไดท้รงรบัรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสทุธิแก่เขาเหมือนไดท้รงประทานแก่พวกเราู ์ ”  

 

บทนํา – ข้อความนีแ้ละข้อความที่เหลือของบทนีท้ําให้เราทราบว่าสภาในเยรูซาเลม็ทราบดีว่าชาวต่างชาติได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ ความแน่ใจของสภาแสดงให้เห็นว่า พวกเขารู้ว่า ทกุคนที่ได้รับ์

พระวิญญาณบริสทุธิจะมีหมายสําคญัอยา่งหนึง่ที่ไมอ่าจทําให้เข้าใจผิดได้์  

นิกายสว่นใหญ่ในปัจจบุนักลา่วในสิง่ที่ตรงกนัข้าม แตพ่ระคมัภีร์กลา่วไว้วา่อยา่งไร 
1. ทรงสัญญาว่าจะมีหมายสาํคัญ 

ก. โดยผ้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่าู  
1. อิสยาห์ 28:9-11 

2. โยเอล 2:28-32 
ข. โดยพระเยซคริสต์ู  

1. มาระโก 16:17 
2. ทรงประทานหมายสาํคัญ 

ก. สาวกชาวยวิที่สัตย์ซื่อ 
1. กิจการ 2:4 

ข. ชาวต่างชาต ิ
1. กิจการ 10:46 

3. หมายสาํคัญแก่มนุษย์ทัง้ปวง 
1. กิจการ 2:39 
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โครงร่างแบบละคร 
 หากเทศนาอย่างเหมาะสม วิธีการเทศนาแบบละครจะก่อให้เกิดผลมากที่สดุ การกําหนดโครงร่างทําได้ง่ายแต่การกล่าวคําเทศนาแบบนีจ้ะต้องใช้ศิลป์ในการเทศนาเป็นอย่างมาก การ

เทศนาแบบละครเป็นการเทศนาที่แสดงฉากเหตกุารณ์แก่ที่ประชมุ และผู้ เทศนาแสดงเป็นตวัละครทัง้หมด ผู้ เทศนาเป็นผู้แสดงคําเทศนาออกมา 

 ข้าพเจ้าไม่เคยลืมการเทศนาในรูปแบบนีท้ี่ดีหลายๆ ครัง้ หลายปีมาแล้ว ไอ เอช แทรี่ ซึ่งเทศนาในรูปแบบนีไ้ด้เป็นอย่างดี เทศนาในที่ประชุมอนชุนของภาคในหวัข้อ “เด็กชายสองคนใน

คา่ย” การนําเสนอชีวิตของเอซาวและยาโคบในขณะที่เป็นเดก็หนุ่มตรึงอยูใ่นใจของอนชุนที่เข้าร่วมการประชมุนัน้ การเทศนาแบบละครที่แสดงออกมาอยา่งชดัเจนนีท้ําให้ทกุคนเข้าใจถึงความจําเป็น

ที่จะต้องอทุิศชีวิตของตน 

 หลายปีต่อมา ข้าพเจ้ามีสิทธิพิเศษในการได้ยินผู้ เทศนาท่านเดียวกนันีเ้ทศนาได้อย่างมีอํานาจมากเกี่ยวกบัหวัข้อที่อยู่ในโรม 5:8 “...คือขณะที่เรายงัเป็นคนบาปอย่นัน้ พระคริสต์ไดท้รงู

สิ้นพระชนม์เพือ่เรา” ภาพการตดัสนิของพระคริสต์แทนเรายงัคงชดัเจนอยูใ่นใจของข้าพเจ้าอยา่งชดัเจนแม้วา่เวลาจะผา่นไปแปดปีแล้วก็ตามหลงัจากที่เขาได้เทศนาในการประชมุผู้ รับใช้ประจําภาค 

 ผู้ เทศนาอีกทา่นหนึง่ซึง่เก่งในการเทศนาแบบละครและนําคนให้กลบัใจใหม่คือ คาร์ล บลัเลสเทโร ภาพเฮโรดมาที่แม่นํา้จอร์แดนเพื่อฟังยอห์นผู้ให้รับบพัติศมาเทศนาแก่ฝงูชนในวนันัน้อยูใ่

ใจของข้าพเจ้าเสมอมา การเทศนาสว่นหนึ่งอ้างถึงเมื่อเฮโรคเคลื่อนรถม้าไปที่แม่นํา้จอร์แดนทีละเลก็ทีละน้อยเพื่อให้ได้ยินการเทศนาได้ดียิ่งขึน้ อาจารย์บลัเลสเทโรนัง่อยูบ่นเก้าอีแ้ละในขณะเทศน

แบบละคร เขาเคลื่อนเก้าอีข้องเขาไปทีละเลก็ทีละน้อยไปจนถึงจดุสําคญัในการเทศนา เมื่อใกล้จดุสําคญันัน้ ข้าพเจ้าได้เหลือบไปเห็นคนที่อยู่ในที่ประชมุรอบๆ ข้าพเจ้าและรู้สกึขนัที่เห็นทัง้คนชรา

และคนหนุ่มเลื่อนตวัไปที่ขอบเก้าอีข้องตน ไมม่ีข้อสงสยัวา่การเทศนาแบบละครจะสร้างความสนใจ ให้คําสัง่สอนและยงัคงอยูก่บัผู้ ฟังหลงัจากการเทศนาอื่นๆ อีกมากมายถกูลืมไปแล้ว 

 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
ตัวอย่าง 
 มีวิธีเทศนาแบบละครที่ดีเยี่ยมสองวิธี วิธีแรก ผู้ เทศนาสามารถถามคําถามเพื่อให้ทัง้คนบาปและธรรมิกชนเกิดคําถามที่เกี่ยวกบัความจริงตามพระคมัภีร์ คําถามต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างที่ดีของ

วิธีนี ้

 

หัวข้อ - “พวกทา่นคิดอยา่งไรด้วยเรื่องพระคริสต์” 

เนือ้ความ - มทัธิว 22:42 
บทนํา 
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ก. คําถามที่ไมอ่าจหลีกหนีได้ 

ข. การตดัสนิใจของทา่นสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของทา่นตอนนีแ้ละนิตย์นิรันดร์ 

ขัน้ตอนที่ดีที่สดุในการเทศนาคือ การแสดงภาพศาล โดยพยานจะถกูเรียกออกมาทีละคนเพื่อตอบคําถามนี ้“พวกทา่นคิดอยา่งไรด้วยเรื่องพระคริสต์” 
ก. ศัตรของพระองค์ู  

1. ยดูาส 

2. ผีมาร 

3. ปีลาสและภรรยา 
ข. ชาวสวรรค์ 

1. มทัธิว 1:21 

2. ลกูา 2:10-12 

3. วิวรณ์ 4:8 
ค. สหายของพระองค์ 

1. ยอห์นผู้ให้รับบพัติศมา 

2. เปโตร 

3. โธมสั 
ง. ท่าน 

 ผ้ฟังแต่ละคนจะต้องตัดสนิใจ ทัง้นี ้อาจใช้การวงิวอนแบบชักชวนไดู้  
 

 ตวัอยา่งตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งเพิ่มเติมของวิธีการเทศนาแบบละครโดยใช้คําถาม 

 

หัวข้อ - “ข้าพเจ้าจะต้องทําอยา่งไรจงึจะรอดได้” 

ข้อความ - กิจการ 16:30 

 

 การเทศนานีอ้าจจดัให้อยูใ่นรูปแบบละครได้โดยง่าย โดยแสดงให้เหน็บคุคลบางประเภทตอ่ที่ประชมุ 

 



 

 76 

ก. ผ้บชารปเคารพู ู ู  
ข. ผ้ไม่มีธัมมะู  
ค. ผ้ถือตนเองเป็นคนชอบธรรมู  
ง. สมาชกิคริสตจักรเพียงแต่ในชื่อ 
จ. ทุกคนที่ได้ยนิการเรียกของพระองค์ 

 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
โครงร่างแบบคาํสาํคัญ 
 หลายครัง้ในการอ่านพระคมัภีร์ คําหรือวลีหนึ่งจะประทบัอยู่ในใจของเราเพราะปรากฏขึน้บ่อยครัง้ ด้วยเหตนุี ้อาจทําให้เกิดความคิดที่ก่อให้เกิดการเทศนาที่ก่อให้เกิดผลได้ ในหนงัสือ

พยากรณ์เล่มต่างๆ มีวลี เช่น “ในเวลานัน้” และในข่าวประเสริฐ มีวลี “แผ่นดินของพระเจ้า” วลีเหล่านีแ้ละวลีอื่นอีกมากมายในพระคมัภีร์ก่อให้เกิดโครงร่างการเทศนาที่เกิดผลดีเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากการเทศนาประเภทนีก้ล่าวถึงคําสําคัญบ่อยครัง้ จึงทําให้ความคิดตรึงอยู่ในใจของผู้ ฟังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ้ยังเกิดประโยชน์แก่ผู้ เทศนาด้วยเนื่องจากเตรียมและจดจําไว้ง่าย 
 

 ตวัอยา่งแรกเป็นตวัอยา่งที่ดีที่สดุของวิธีเทศนาแบบนี ้โครงร่างสําคญั เช่น โครงร่างของเบเวอรี่ แคร์โรดินผู้ซึง่เขียนหนงัสือไว้หลายเลม่เกี่ยวกบับคุคลในพระคมัภีร์ 

 
ตัวอย่าง 
1. หัวข้อ - การมองโสโดมสี่ครัง้ 
ข้อพระคัมภีร์ ปฐมกาล 13:10; 18:16; 19:26; 19:28 

 

บทนํา - โสโดมเป็นแบบของโลกที่มีความหรูหรา และมีความบาปอนันํามาซึง่ความตาย เรามองเหน็ลกัษณะและมมุมองของบคุคลสี่คนที่มองเมืองนีไ้ด้จากปฏิกิริยาของพวกเขาตอ่สิง่ที่เขามองเหน็ 

 

ก. โลทมองดโสโดมู  - โลทเงยหน้าขึน้และมองเหน็ที่ราบของจอร์แดนทัง้หมด ที่ซึง่มีนํา้อยูท่ัว่ไป ก่อนที่พระเจ้าทรงทําลายโสโดม 
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ข. พระเจ้าทรงมองดโสโดมู  - แล้วบรุุษเหลา่นัน้ก็ออกจากที่นัน่ เดินไปจนเหน็เมืองโสโดม (พระเจ้าทรงสง่ทตูสวรรค์เหลา่นัน้ไปเพื่อเยี่ยมอบัราฮมั) 

1. พระเจ้าทรงทอดพระเนตรผา่นความหรูหราและเกียรติยศภายนอก 

2. พระองค์ทอดพระเนตรเหน็ความชัว่ร้ายและความผิดบาป 

3. พระองค์ประสงค์จะทําลายเมือง 

 

ค. ภรรยาของโลทมองไปที่โสโดม - สว่นภรรยาของโลท ผู้อยูข่้างหลงัโลท เหลียวกลบัไปมองด ูนางจงึกลายเป็นเสาเกลือไป 

1. เธอได้รับความรอดและรับการไถ่เพราะพระเมตตาของพระเจ้าและการวิงวอนของผู้ อื่น (อบัราฮมั) แตใ่จของเธออยูใ่นโลกนี ้

2. การมองของเธอเป็นคําเตือนแก่ทกุคนที่จะได้รับความรอด “จงระลกึถงึภรรยาโลทนัน้เถิด” 

 

ง. อับราฮัมมองโสโดม - เวลาเช้ามืดอบัราฮมัออกไปยงัที่ที่ทา่นยืนเฝ้าพระเจ้า ทา่นมองลงไปทางเมืองโสโดม 

1. อบัราฮมัมีมมุมองที่ดีกวา่โลท เขาได้หนัไปจากเมืองนีแ้ล้วเมื่อเขามอง “นครที่ตัง้บนรากฐาน ซึง่พระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้าง” (ฮีบรู 11:10) 

2. การมองครัง้ที่สอง คือการมองธรรมิกชนที่มีชยัชนะ โสโดมเป็นเตาหลอมที่เผาไหม้ อบัราฮมัได้รักษาตนเองไว้ได้ แต่การวิงวอนเพื่อโลทก็ได้รับคําตอบ “พระเจ้าจึงทรงระลกึถึงอบั

ราฮมัและสง่โลทออกไปจากเมืองที่ถกูขยี”้ 

3. อบัราฮมัเป็นแบบของทกุคนที่อยูใ่นคริสตจกัรในตอนนีผู้้ซึง่เดินในความเชื่อ “เพราะถา้ผใ้ดจะไดส้ิ่งของสิ้นทัง้โลก แต่ตอ้งเสียชีวิตของตน ผน้ัน้จะไดป้ระโยชน์อะไรู ู ” (มาระโก 8:36) 

 

2. หัวข้อ - การหวัเราะสดุท้ายของพระเจ้า 

บทนํา - มนษุย์ในหลายยคุสมยัได้หวัเราะพระเจ้าอยา่งเปิดเผยและไมย่อมรับวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองและผู้สร้าง และหลายครัง้ ดเูหมือนวา่พวกเขาได้รับชยั 
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ชนะ แตท่า่นจะหลอกลวงพระเจ้าไมไ่ด้ พระองค์ทรงพระสรวลทีหลงัอยา่งน่าเคารพยําเกรง พระเจ้าทรงพระสรวลมนษุย์เมื่อเขาไมเ่ชื่อ 

 

ก. พระเจ้าทรงพระสรวล - เมื่อมนษุย์พยายามที่จะครอบครองโลกและชิงบลัลงัก์ของพระองค์ “พระองค์ผู้ประทบัในสวรรค์ ทรงพระสรวล” (สดดุี 2:1-4) 

1. ฟาโรห์ (อพยพ 5:1, 2) 

2. เนบคูดัเนสซาร์ 

3. โรมที่ไมเ่ชื่อพระเจ้าในความพยายามที่จะทําลายคริสตศาสนา 

4. ฮิลเลอร์และแผนการในการครอบครองโลก 

5. สหประชาชาติทกุวนันีแ้ละผู้ ที่ตอ่ต้านพระคริสต์ที่จะเกิดขึน้ แล้วผู้ ที่ตอ่สู้จะเป็นอยา่งไร แน่นอนวา่พระเจ้าจะทรงพระสรวลเพราะการไมเ่ชื่อฟังนี ้

 

ข. พระเจ้าทรงพระสรวล - เมื่อคนอธรรมวางแผนต่อสู้คนชอบธรรม “คนอธรรมปองร้ายคนชอบธรรมและขบเขี้ยวเคีย้วฟันใส่เขา แต่องค์พระผเ้ป็นเจ้าู ทรงพระสรวลต่อคนอธรรม เพราะ

พระองค์ทอดพระเนตรเห็นวนัเวลาของเขากําลงัมา” (สดดุี 59:5-8; 37:12, 13) 

1. ผู้ ที่ตอ่สู้กบัคนชอบธรรมก็ตอ่สู้กบัพระเจ้า เมื่อเซาโลข่มเหงคริสตจกัร เขาถกูทําให้ล้มลงและ “ไดย้ินพระสรุเสียงตรสัมาว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม’ ” (กิจการ 9:4) 

2. หนงัสือเอสเธอร์บนัทกึเกี่ยวกบัการกระทําของฮามานตอ่โมรเดคยั ผู้ซึง่เป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า และความตายอนัเป็นผลจากการกระทําของเขาเอง 

3. การที่มนษุย์ตอ่สู้กบัพระเจ้าเป็นความโง่เขลาและเป็นการทําลายตนเอง 

 

ค. พระเจ้าทรงพระสรวล - เมื่อผู้ปฏิเสธนํา้พระทยัและพระวจนะของพระองค์อยา่งตัง้ใจถกูลงโทษ “เจ้ามิไดร้ับร้ในคําแนะนําของเราและไม่ยอมรับคําตกัเตือนของเราเลย ฝ่ายเราจะหวัเราะู

เยย้ความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเมือ่ความกลวัลานมากระทบเจ้า”  

1. การถกูพระเจ้าดหูมิ่นเพราะการไมเ่ชื่อฟังความจริงเป็นสิง่ที่เลวร้าย 

2. การตอ่สู้ของทา่นตอ่พระเจ้าจะนํามาซึง่การตอ่สู้ของพระเจ้าตอ่ทา่น แทนที่จะได้รับความรักของพระองค์ 

3. พระเจ้าไมท่รงพระสรวลผู้ ที่กลบัใจใหม ่ผู้ ที่ไร้กําลงั หรือคนบาปที่โศกเศร้า พระองค์จะทรงพระสรวลผู้ ที่จงใจไมเ่ชื่อฟังการเรียกของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ 
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3. หัวข้อ - “หนึง่” 

ข้อความ - เอเฟซสั 4:4-6 

บทนํา – มีพระเจ้าองค์เดียว และพระประสงค์ของพระองค์ไมเ่ปลี่ยนตามความพอใจของเราและไมส่บัสน 

 
ก. ธรรมชาตขิองพระองค์ 

1. พระเจ้าองค์เดียว 

ก. พระผู้สร้าง 

ข. พระผู้ รักษา 

2. เจ้านายเดียว 

ก. เจ้านายเดียวของมนษุย์ 

ข. ผู้ปกครองเดียวของโลก 

 
ข. การทรงเรียกของพระองค์ 

1. ความเชื่อเดียว 

ก. ทางอบัราฮมั 

ข. โดยและในพระเยซคูริสต์ 

2. บพัติศมาเดียว 

ก. ในนํา้ด้วยพระเยซคูริสต์ 

ข. ในพระวิญญาณทางพระเยซคูริสต์ 

 
ค. ประชากรของพระองค์ 

1. พระกาย 

ก. โดยพระวิญญาณเดียว 

2. ความหวงัเดียว 
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ก. การเรียกคริสตจกัรออกจากโลก 

 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
โครงร่างแบบเหตุและผล 
 มนษุย์เป็นผู้ ที่มีวิธีคิดจนเป็นไปไมไ่ด้ที่จะทําให้มนษุย์เชื่อโดยไม่มีเหตผุลเพียงพอ การเทศนาแบบเหตแุละผลเป็นวิธีที่ดีในการเทศนาความจริงตามพระคมัภีร์ที่ยิ่งใหญ่เข้าไปในใจ ผู้ เทศนา

ทกุคนอาจจะใช้รูปแบบการเทศนาประเภทนีบ้้างเพื่อแสดงให้เห็นพลงัและแรงกระตุ้นที่ซ่อนอยู่อย่างมีอํานาจ อนัก่อให้เกิดความถกูต้องหรือความชัว่ร้ายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนษุย์ การเทศนานี ้

เหมาะสําหรับการกลา่วความจริงกบัผู้ ฟังโดยตรงอยา่งทรงพลงัและไมอ่าจปฏิเสธคําสอนได้ 

 ทัง้นี ้จะกลา่วถงึหวัข้อการเทศนาโดยกลา่วถงึผลก่อน แล้วจงึกลา่วถงึเหต ุ

 
เอโนค 
 พระเจ้าทรงรับเอโนคขึน้ไป เพราะการกระทําในชีวิตของเขา เหตผุลสําคญัที่เขาได้รับขึน้ไปคืออะไร “ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนัน้ มีผเ้ป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทยัของพระเจ้าู ” (ฮีบรู 

11:5) 

 
ยดาสู  
 ในมทัธิว 26:15 ยดูาสยืนอยูต่อ่หน้ามหาปโุรหิตและทรยศพระเยซเูพื่อสามสบิเหรียญเงิน แตอ่ะไรเป็นสิง่ที่กระตุ้นผู้ชายคนนีใ้ห้กระทําการที่เลวร้ายนี ้

 
ซาอลู  
 ใน1ซามเูอล 28:3 เรื่องราวนีก้ลา่วถึงงานที่ยิ่งใหญ่ของซาอลูในการนําผู้ ที่มีคนทรงออกจากอิสราเอล ในเวลานัน้ ซาอลูมีพระวิญญาณที่ทรงเจิมของพระเจ้า แต่หลายปีต่อมา พระเจ้าไม่ได้

ตรัสกบัเขาอีก และใน 1ซามเูอล 28: 9-16 ซาอลูหนัไปขอคําแนะนําจากแมม่ด เกิดอะไรขึน้ระหวา่งข้อพระคมัภีร์เหลา่นีท้ี่ทําให้กษัตริย์นัน้หลง 
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 ทัง้นี ้อาจกําหนดโครงร่างเรื่องราวของยดูาสเพื่อใช้กบัที่ประชมุ ดงันี ้การเห็นแก่เงินทอง ความโลภ ความรักเงิน ความไม่ซื่อสตัย์และการขาดความรักเพื่อพระคริสต์ เรื่องราวของซาอลูอาจ

ใช้กบัการเทศนาในเรื่องผลของการไมเ่ชื่อฟัง การกบฏ ความหยิ่งและการไมเ่ชื่อพระเจ้า 

 ในการเทศนาแบบเหตแุละผลนี ้อาจกลา่วถงึประเดน็อื่นๆ ได้อีก อยา่งไรก็ดี จะต้องทําให้หวัข้อตรงไปตรงมาและง่ายมากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 

 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
โครงร่างแบบคาํสั่งสอน 
 งานหลกัของผู้ เทศนาคือการเทศนาและการสอนคําสัง่สอนที่สําคญัในพระคมัภีร์ ผู้ ที่เทศนาเหมือนอคัรทตูจะต้องมีใจความสําคญัหกประการนีอ้ยูใ่นการเทศนาอยูเ่สมอ 

 
1. เรื่องพระเจ้าองค์เดียว 
2. การบัพตศิมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซู 
3. การบังเกดิใหม่ 
4. การพดเป็นภาษาต่างๆ อันเป็นหมายสาํู คัญในการบัพตศิมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธิ์ 
5. ความบริสุทธิ์ 
6. การรักษาโรคที่มาจากพระเจ้า 

 

การเทศนาใจความสําคญัหกประการนีร้่วมกบัคําสัง่สอนในความเชื่อคริสเตียนที่สําคญัอื่นๆ ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ เทศนารับใช้ได้บริบรูณ์ แต่ยงัทําให้ที่ประชมุแข็งแกร่งในทางฝ่ายวิญญาณอีก

ด้วย ผู้ รับใช้ทกุคนจะทําหน้าที่ได้ดีเมื่อเขาทบทวนคําสัง่สอนนัน้ และตดัสนิวา่จะต้องเทศนาคําสัง่สอนนัน้อีกหรือไมใ่นสปัดาห์หรือเดือนตอ่ๆ ไป 

 
ตัวอย่าง 
หัวข้อ - การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซคูริสต์ 

ข้อความ - มทัธิว 28:19 “เหตฉุะนัน้เจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทกุชาติ ใหเ้ป็นสาวกของเรา ใหร้บับพัติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบตุรและพระวิญญาณบริสทุธิ์” 
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บทนํา - ความจริงเกี่ยวกบัพระคําของพระเยซูจะก่อขึน้ได้เมื่อทราบเกี่ยวกบัพระนามที่กล่าวไว้ในข้อความของเราเท่านัน้ คําถามคือว่า “พระนามที่แท้จริงที่ใช้ในการบพัติศมาด้วยนํา้ตามข้อพร

คมัภีร์คืออะไร” 

 

1. พระนามของพระบิดาคืออะไร 

ก. ยอห์น 5:43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา 

1. มทัธิว 1:21 แล้วเจ้าจงเรียกนามทา่นวา่ เยซ ู

2. มทัธิว 1:23ข เขาจะเรียกนามของทา่นวา่อิมมานเูอล 

ข. ยอห์น 10:30 เรากบัพระบิดาเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 

2. พระนามของพระบตุรคืออะไร 

ก. อิสยาห์ 9:6ข ที่ปรึกษา มหศัจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ พระบิดานิรันดร์ องค์สนัติราช์  

ข. มทัธิว 16:16 พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 

 

3. พระนามของพระวิญญาณบริสทุธิคืออะไร์  

ก. ยอห์น 14:18 เราจะไมล่ะทิง้ทา่นทัง้หลายไว้ให้เปลา่เปลี่ยว เรา (พระเยซ)ู จะมาหาทา่น 

ข. ยอห์น 14:26 แตอ่งค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสทุธิซึง่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้์  

 

4. ทําไมการบพัติศมาในพระนามของพระเยซจูงึเป็นสิง่สําคญันกั 

ก. กิจการ 4:12 ด้วยความนามอื่นซึง่ให้เราทัง้หลายรอดได้ ไมท่รงโปรดให้มี 

ข. โรม 6:3 เราทัง้หลายที่ได้รับบพัติศมาเข้าในพระเยซคูริสต์ ก็ได้รับบพัติศมานัน้เข้าในความตายของพระองค์ 

 

5. หลกัฐานของพระคมัภีร์เกี่ยวกบัความจริงเรื่องการบพัติศมาในพระนามของพระเยซคูืออะไร 

ก. กิจการ 2:38 จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามแหง่พระเยซคูริสต์สิน้ทกุคน 
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ข. กิจการ 10:48 เปโตรจงึสัง่ให้เขารับบพัติศมาในพระนามของพระเยซคูริสต์ 

ค. กิจการ 19:5 เขาจงึรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซเูจ้า 

 
การแก้ไขปัญหา 
 การเทศนาแบบนีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัสองประการ ประการแรก เป็นวิธีที่เหมาะสมในการนําความจริงที่เกี่ยวกบัปัญหาที่เป็นข้อสงสยัของที่ประชมุออกมาโดยตรง วิธีนีจ้ะก่อให้เกิดผลดีเป็น

พิเศษเมื่อสอนเกี่ยวกบัความจริงพืน้ฐานให้แก่ผู้ ที่ยงัไม่มีความเชื่อมัน่คง หวัข้อเช่น “ทําไมคนชัว่จึงเจริญ” “การมีใจอยู่ทางฝ่ายโลกคืออะไร” “ทําไมทีวีจึงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดชงั” อาจกลา่วถึงปัญหา

ใดๆ ได้อยา่งมีประสทิธิผลด้วยวิธีนี ้โดยจะต้องมีมมุมองและวตัถปุระสงค์อยูใ่นใจอยา่งชดัเจน 

 วตัถปุระสงค์ประการที่สองในการเทศนาแบบนีค้ือการแก้ปัญหาที่ขวางทางของผู้ ที่ไม่รอด คนบาปส่วนใหญ่มีสิ่งที่รู้สกึว่าเป็นข้อแก้ตวัที่ถกูต้องสมควรในการไม่ให้ชีวิตแก่พระเจ้า จะต้อง

กลา่วถงึข้อแก้ตวัหรือคําคดัค้านเหลา่นีต้อ่ข้อความแหง่ข่าวประเสริฐเพื่อนําพวกเขามาหาพระคริสต์ ตวัอยา่งตอ่ไปนีจ้ะช่วยให้เข้าใจการเทศนาประเภทนีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

 
ตัวอย่าง 
 
1. ความเฉยเมยของคนบาป 

ก. ข้าพเจ้าอยากจะรอสกัพกั 

คําตอบ - สภุาษิต 27:1 

ข. ข้าพเจ้ามีเวลามากมาย 

คําตอบ - 2โครินธ์ 6:2 

ค. ข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่เลวร้ายนกั 

คําตอบ - ยอห์น 6:37 

2. การคดัค้านไมเ่ข้าประชมุ 

ก. ข้าพเจ้ายุง่เกินไป 

ข. ข้าพเจ้าต้องพกัผอ่นในวนัอาทิตย์ 

ค. มีคนหน้าซื่อใจคดมากมายในคริสตจกัร 
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ทา่นอาจปัญหาเหลา่นีท้ีละข้อเพื่อแสดงให้คนบาปเหน็ความจําเป็นในการเข้าร่วมประชมุ 

 
หมายเหตุ: 
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บทที่ยี่สิบ 

 
การเทศนาแบบธรรมธิบาย 

 

 หลายครัง้ มีผู้ เทศนาที่ไมเ่ตรียมตวัใช้วิธีธรรมธิบายแทนที่จะศกึษาเพื่อเตรียมการเทศนาที่ก่อให้เกิดผล การเทศนาแบบธรรมธิบายนีม้กัจะทําให้ธรรมิกชนเบื่อและอาจเกือบจะฆ่าคริสตจกัร

ได้ วิธีการเทศนาในแบบนีค้ือการอา่นข้อพระคมัภีร์บทหนึง่หรือเนือ้หาสว่นใหญ่ในบท จากนัน้ อธิบายสัน้ๆ เกี่ยวกบัแต่ละข้อ ดงันัน้ การให้ความคิดเห็นที่ไม่มีการเชื่อมโยงกบัเรื่องราวหรือการเตรียม

ที่แท้จริงมกัจะทําให้ผู้ ฟังเบื่อและแทบจะไมก่่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ฟังในระยะยาว 

 การเทศนาแบบธรรมธิบายที่แท้จริงซึง่เกิดจากการศกึษาพระคมัภีร์และเตรียมตวัจะนําความจริงแหง่พระคมัภีร์มายงัผู้ ฟัง และด้วยเหตนุี ้จงึทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ฟังได้ 

 การเทศนาแบบธรรมาธิบายเป็นการอธิบายข้อพระคมัภีร์เพื่อที่ผู้ ฟังจะเข้าใจความหมายและเหน็ความสําคญัของข้อพระคมัภีร์นัน้ตอ่พวกเขา ทัง้นี ้มีหลกัการสําคญัสองประการคือ 
1. การอธิบายเกี่ยวกับข้อความโดยพจิารณาความจริงทัง้หมด 
2. การเน้นข้อความที่สอนตามความเหมาะสมแก่ผ้ฟังู  

 

เมื่อเลือกข้อความที่เหมาะสมและปฏิบตัิตามหลกัการทัง้สองประการแล้ว การเทศนาแบบธรรมธิบายจะกลายเป็นวิธีที่ทําให้มนษุย์ปฏิบตัิตามความจริงของข่าวประเสริฐได้ดีวิธีหนึง่ 

ทัง้นี ้ไมม่ีความแตกตา่งมากนกัระหวา่งวิธีการเทศนาตามข้อความและแบบธรรมธิบาย อยา่งไรก็ดี วิธีธรรมธิบายมีคณุลกัษณะเดน่ดงันี ้
1. โครงร่างทัง้หมดเกดิจากข้อความ และมีการพจิารณาส่วนข้อพระคัมภีร์นัน้ๆ  
2. การเทศนาแบบธรรมธิบายเจาะลกึลงไปในข้อความ เป็นการอธิบายข้อพระคัมภีร์แบบสัน้ๆ  

 
หมายเหตุ: 
 

 

 

 
โครงร่างแบบหนังสือ 
 มีหนงัสือหลายเลม่ในพระคมัภีร์ที่เหมาะกบัการเทศนาแบบธรรมธิบาย หนงัสือเลม่สัน้ เช่น โยบ อาโมส รูธ ยดูา หนงัสือฉบบัตา่งๆ ของยอห์น และฟีเลโมน 
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 หลกัการสามประการของการเทศนาแบบธรรมธิบายเกี่ยวกบัหนงัสือในพระคมัภีร์มีดงันี ้

 
1. การวเิคราะห์หนังสือโดยทั่วไป 
2. การอธิบายการสอนทางฝ่ายวญิญาณของหนังสือ 
3. การวเิคราะห์สิ่งที่หนังสือสอน 

 

หนงัสือรูธเหมาะกบัการวิเคราะห์ทัว่ไป 

หัวข้อ - รางวลัของความเชื่อ 
ก. ความสัตย์ซื่อของรธ ู (บทที่ 1) 
ข. การรวบรวมของรธ ู (บทที่ 2) 
ค. การพักผ่อนของรธ ู (บทที่ 3) 
ง. การเกบ็เกี่ยวของรธ ู (บทที่ 4) 

 

อีกตวัอยา่งของการเทศนาประเภทนีค้ือ หนงัสือโยนาห์ 

 

หัวข้อ - ผู้ เผยพระวจนะที่ลงัเล 
ก. การหนีจากพระเจ้า (บทที่ 1) 
ข. การได้ยนิจากพระเจ้า (บทที่ 2) 
ค. การเทศนาเพื่อพระเจ้า (บทที่ 3) 
ง. การบ่นต่อพระเจ้า (บทที่ 4) 

 

วิธีที่สอง (การสอนทางฝ่ายวิญญาณของหนงัสือ) เช่นการเทศนาจากหนงัสือโยนาห์ 

 

หัวข้อ – ของประทานและการเรียกของพระเจ้าไมม่ีการเปลี่ยนพระทยัโรม 11:29 

หนังสือ - โยนาห์ 
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ก. การทรงเรียก 
ข. การไม่สามารถหลีกจากการทรงเรียกได้ 
ค. ผลลัพธ์ที่น่ากลัวในการไม่เชื่อฟังการทรงเรียก 
ง. ผลลัพธ์ของการเชื่อฟังการทรงเรียก 

 

วิธีที่สาม (วตัถปุระสงค์พิเศษของการสอนหนงัสือ) เช่น การเทศนาจากหนงัสือเอสเธอร์ 

 

หัวข้อ - การจดัหาของพระเจ้า 

หนังสือ - เอสเธอร์ 
ก. การแทรกแซงของพระเจ้า - กษัตริย์นําวัชทีออกไป (บทที่ 1) 
ข. การเตรียมการของพระเจ้า - เอสเธอร์เตรียมตัวและได้รับยอมรับเป็นราชนิี (บทที่ 2) 
ค. ความจาํเป็นที่ต้องได้รับการปลดปล่อยของพระเจ้า – การทาํลายชาวยวิ (บทที่ 4) 
ง. ผ้ปลดปล่อยได้รับการแต่งตัง้จากพระเจ้า เอสเธอร์ ู “ที่จริงเธอมารับตาํแหน่งราชนิีกเ็พื่อยามวกิฤตเช่นนีก้เ็ป็นได้นะ” (บทที่ 7) 

 
โครงร่างแบบคาํ 
 ผู้ เทศนาจะต้องศกึษาอยา่งมากเพื่อกลา่วคําเทศนาที่เกิดจากคําๆ เดียวได้อยา่งเหมาะสม ในพระคมัภีร์มีคําหลายคําที่เมื่อศกึษาความหมายทัง้หมดจะแสดงให้เห็นความลํา้ลกึแหง่ความจริ

ตามพระคมัภีร์ มีหลายคําในพระคมัภีร์เหมาะสมกบัการอธิบายประเภทนี ้คําหนึง่คือ ผู้ลบล้าง โดยมีตวัอยา่งโครงร่างดงันี ้

 

หัวข้อ - การเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า 

ข้อความ - 1ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็นผล้บลา้งพระอาชญาทีต่กกบัเราทัง้หลายเพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนษุย์ทัง้ปวงในโลกดว้ยู ” 

 

บทนํา - ความผิดบาปของมนษุย์ทกุคนทําให้ต้องได้รับโทษแหง่ความตายอยา่งสมควร ในฐานะผู้พิพากษาโลก พระเจ้าประสงค์ให้มีการลงโทษอยา่งเตม็ที่ตอ่ความผิดบาป 

 

 

ก. การลบล้าง - เพื่อให้คืนดีหรือไถ่บาป สิง่สําคญัในการลบล้างคือ การลงโทษที่เหมาะสมในสายพระเนตรของพระเจ้า 
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ข. พระคมัภีร์เก่า - การลบล้างแปลออกมาเป็นพระที่นัง่ “พระกรุณา” (ฮีบรู 9:5) 

1. เลือดของววัและแพะที่พรมลงบนพระที่นัง่พระกรุณาปกคลมุความบาป 

ก. อพยพ 25:22 

ข. เลวีนิติ 16:13, 14 

2. พระเจ้าทอดพระเนตรดพูระที่นัง่พระกรุณาและเหน็เลือด 

ก. เลือดคือชีวิต (คา่ชีวิตสําหรับการตดัสนิโทษความตาย) 

ข. การลบล้าง (ความพอใจ) เกิดขึน้กบัพระเจ้า 

ค. พระคมัภีร์ใหม ่

1. พระเยซคูริสต์เป็นผู้แบกความผิดบาปของเรา 

ก. โรม 3:24, 25 

ข. 1ยอห์น 2:2 

ค. 1ยอห์น 4:10 

 
โครงร่างแบบบท 
 โครงร่างแบบบทจะต้องมีการอธิบายเลก็น้อย ในวิธีนี ้ผู้ เทศนาจะเลือกข้อพระคมัภีร์บทหนึง่เพื่ออธิบาย ซึง่ตรงข้ามกบัแบบคํา ข้อหรือหนงัสือทัง้เลม่ 

 ผู้ เทศนาคุ้นเคยกบัเนือ้หาของบทก่อน แล้วจากนัน้เตรียมการเทศนาได้ในลําดบัที่เหมาะสม สิ่งที่สําคญัที่สดุคือ การมีความเป็นหนึ่งเดียว ทัง้นี ้หมายความว่า ความคิดหลกัจะต้องนําความ

จริงตามพระคมัภีร์อย่างใดอย่างหนึ่งไปสูใ่จของผู้ ฟัง ดงันัน้ จะต้องศึกษาอย่างระมดัระวงัเพื่อเทศนาจากบทที่มีความหมายเป็นหนึ่งเดียวกนัแก่ผู้ ฟัง สดดุีบทที่หนึ่งเป็นโครงร่างแบบบทซึง่เป็นที่รู้จกั

กนัดี โดยมีโครงร่างดงันี ้

 
หมายเหตุ: 
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ตัวอย่าง 
หัวข้อ - มนษุย์สองประเภท 

ข้อความ - สดดุี 1 

 

บทนํา – ในโลกนี ้มีมนษุย์สองประเภท สดดุีบทที่หนึง่กลา่วถงึมนษุย์ทัง้สองประเภท 

 
1. คนชอบธรรม (1-3) 

ก. คณุลกัษณะ 

1. สิง่ที่ไมท่ํา 

ก. ดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม 

ข. ยืนอยูใ่นทางของคนบาป 

ค. ไมเ่ยาะเย้ย 

2. สิง่ที่ทํา 

ก. ปีติยินดีในพระธรรมของพระเจ้า 

ข. ภาวนาพระธรรมของพระเยโฮวาห์ 

ข. ความแข็งแกร่งทางฝ่ายวิญญาณ 

1. เหมือนต้นไม้ที่ปลกูไว้ริมนํา้ 

2. ก่อให้เกิดผล 

3. มีชีวิตอยูใ่นความเชื่อ - ใบไมเ่หี่ยวแห้ง 

4. เจริญขึน้ 

ค. รางวลัของเขา - ได้รับการอวยพรในหมูม่นษุย์บนโลก 

 
2. คนอธรรม (4-5) 

ก. คนอธรรมไมเ่ป็นเช่นนัน้ (เมื่อเปรียบเทียบกบัลกัษณะของคนชอบธรรม) มีความแตกตา่งกนัเป็นอยา่งมาก เขามีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัคนชอบธรรม 
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ข. ลกัษณะ 

1. ไร้คา่ - “เหมือนแกลบ” 

2. ไมม่ัน่คง - “ซึง่ลมพดักระจายไปไ 

ค. ตําแหน่ง 

1. จะไมพ่ิพากษาคนชอบธรรมในวนัพิพากษา 

2. ไมย่ืนยงในที่ชมุนมุของคนชอบธรรม 

 
3. จุดจบ 

ก. คนชอบธรรม - พระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรม - จะได้อยูก่บัพระองค์ 

ข. คนอธรรม จะพินาศ 

 
หมายเหตุ: 


