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       หมวดวิชา  :  การทวีคูณ
หลักสูตรยอย  :  กลยุทธการสอน

คํ านํ า

วชิาของหลักสูตรนี้คือ “กลยุทธการสอน”
“การสอน” คือใหความรูแกอีกผูหน่ึง การสอนพระคัมภีรรวมถึงการสื่อความรูและการสาธิตวิธี

นํ าความรูน้ันไปประยุกตใชกับชีวิตสวนตัวและการรับใช
“กลยุทธ” คือ วิธีที่ถูกใชเพ่ือที่จะไดรับความสํ าเร็จตามเปา  ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคที่

ตัง้ไว  ในทางการทหาร วิชา “กลยุทธ” ใชสอนทหารถึงวิธีที่จะใชอาวุธเพ่ือใหประสบความสํ าเร็จที่มี
ชยัชนะเหนือขาศึก

เปนความจริงเชนน้ันในโลกสงครามฝายวิญญาณ ถาเราใชวิธีของพระเจาหรือ “กลยุทธ” เรา
สามารถเอาชนะขาศึกฝายวิญญาณได ซ่ึงก็รวมถึงชนะโลก เน้ือหนังและซาตานกับอํ านาจทุกชนิด
ของมัน

ใน “กลยุทธการสอน” คุณจะเรียนรูวิธีใชอาวุธฝายวิญญาณอันยิ่งใหญ อาวุธน้ันคือ ดาบแหง
พระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของพระเจา (เอเฟซัส 6:17) คุณจะไดเรียนรูกลยุทธในการเทศนาและกล
ยุทธในการสอนพระวจนะของพระเจาเพื่อเปาหมายในการทํ าใหศัตรูตองพายแพ

หลกัสตูรนี้ใชพระวจนะของพระเจา พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะเปนการเปดเผยทุกสิ่งซ่ึงการ
สอนทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนพระคัมภีรทั้งสิ้น  ในการสอนพระคัมภีร ครูก็ดี วิชาก็ดีและวิธีตางๆ
จํ าตองสอดคลองกลมกลืนเปนอยางดีกับพระคัมภีร

การสอนไมเปนเพียงแตการสื่อความรูในหลักคํ าสอนหรือรายละเอียดเทานั้น นักศึกษาตองมี
ประสบการณกับพระเจา ไมใชเรียนรูเพียงแตรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค

การสอนคือ  การสงผาน  (การใหออกไป)  ทั้งชีวิตและแบบอยางในการดํ าเนินชีวิต

ชีวิต ของผูสอนนั้นจะตองถูกมอบใหแกนักศึกษาดวย คือ ชีวิตใหมในพระเยซูคริสตโดยการ
บงัเกิดใหมฝายวิญญาณ  (ยอหน 3)

แบบอยางในการดํ าเนินชีวิต  ของผูสอนนั้นก็จํ าเปนตองถูกสงออกไปดวย น้ันคือราชอาณา
จักรของพระเจา นักศึกษาจะตองถูกสอนวิธีที่จะดํ ารงชีวิตในฐานะ “ประชากรของพระเจา” ในราช
อาณาจักรนี้ตองเรียนรูทั้งสิทธิพิเศษและตองรับผิดชอบตอตํ าแหนงน้ัน

บางครัง้เรามักจะเคยพอใจกับการขอยืมระบบการศึกษาที่มนุษยคิดขึ้นมาใช แทนที่จะเรียนรู
และนํ าเอาพระวจนะของพระเจาที่พระองคทรงสํ าแดงใหมาใชเกี่ยวกับการสอนดวย
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หลักสูตรนี้มุงเนนที่เน้ือหาของพระคัมภีรและวิธีการสอน คุณจะทั้งเรียนรูและสามารถนํ าเอา
วธิขีองพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสตไปประยุกตใชไดจริงๆ  คณุจะเขาใจหนาที่ของพระ
เจาพระบิดา  พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนของคุณ

หัวขอสํ าคัญไดใหไวเพ่ือการจํ าแนกผูฟง  การบอกวัตถุประสงค  การเตรียมบทเรียน  การใช
วธิกีารสอนตางๆ  และการประเมินผลการสอนของคุณ

มีการตรวจสอบสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา และหัวขอสํ าคัญไดใหไวเพ่ือการ
เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร

คณุจะเรียนรูทั้งวิธีที่จะฝกผูอ่ืนใหสอนได และวิธีที่จะปรับปรุงการสอนของคุณ เพ่ือที่จะใหผู
ไมรูหนังสือเรียนไดรูเรื่อง (คนที่ไมสามารถอานออกเขียนได)

ถาคุณเรียนหลักสูตรของสถาบันนี้ตามระเบียบที่มีการแนะนํ าไว  น่ีคือหลักสูตรที่สองของ
หมวดวชิาในหัวขอ “การทวีคูณ”  หลักสูตรทั้งหมดในหมวดวิชานี้อธิบายวิธีที่จะเพ่ิมพูนโดยการแบง
ปนความจริงฝายวิญญาณที่คุณเรียนไปแลวกับผูอ่ืน

หลกัสตูรอ่ืนในหมวดวิชาเดียวกันนี้รวมถึง  “ทัศนะของพระคัมภีรเกี่ยวกับโลก”  “วิธีการเพิ่ม
พูนคริสตจักร” และ “หลักการของฤทธิ์อํ านาจฯ”

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เม่ือจบหลักสูตรนี้คุณสามารถที่จะ
− อธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงของครู ของประทานในการสอนและพระมหา

บญัชาที่ใหผูเชื่อทุกคนสอนได
− สรุปพระราชภาระกิจสํ าคัญและวิธีของพระอาจารยใหญของเราคือ พระเยซูคริสต
− อธบิายหนาที่ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
− ใชวิธีการของพระคัมภีรในการสอน
− อธิบายหนาที่อันเปนภาระกิจของครู
− ทํ ารายการคุณสมบัติของครูตามพระคัมภีร
− จํ าแนกผูฟง (รูวาผูฟงเปนคนชนิดใดบาง)
− บอกวัตถุประสงคในการสอน
− สอนบทเรียนจากพระคัมภีร
− อธบิายสัมพันธภาพระหวางการสอนและการเทศนา
− เทศนาเนื้อหาของพระคัมภีร
− พัฒนาและใชเครื่องชวยในการดูและการฟง
− ประเมินผลการสอนและการเทศนาของคุณ
− ฝกผูอ่ืนใหสอนได
− เลอืกและพัฒนาหลักสูตรตามพระคัมภีร
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− ปรับปรุงการสอนแกผูที่ไมรูหนังสือ

บทที่ 1
คํ านํ าเขาสูการสอน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ

 บอกถึงขออางอิงในพระคัมภีรใหม ซ่ึงสั่งใหผูเชื่อมีภาระที่ตองออกไปเพ่ือที่จะสอน
 ใหคํ านิยามคํ าวา “สอน” “ผูสอน”  และ “การสอน”
 อธิบายวาทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน
 อธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงความเปนผูนํ าของผูสอนและของประทานการ
พูดในการสอน

 วจัิยวาใครคือผูที่ตองถูกสอน
 แจกแจงวัตถุประสงคสํ าคัญ 2 ประการในการสอน
 ทํ ารายการคํ าตักเตือนจากพระคัมภีรแลวมอบใหแกผูสอน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเราจะ
อยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
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คํ านํ า

คณุเคยอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจถึงบางสิ่งบางอยางซึ่งเขาไมรูบางไหม บางทีคุณอาจแสดงให
เขารูวิธีที่จะทํ างานบางสิ่งบางอยางใชไหม

ถาใชละก็ คุณเองไดเคยมีประสบการณในการสอนมาแลว
คุณอาจจะถามตัวเองวา “ทํ าไมฉันจะตองศึกษาบทเรียนนี้อีก ทํ าไมฉันจึงเลือกสมัครหลักสูตร

กลยุทธการสอน ละ”
ในบทนี้ คุณจะไดเรียนรูวา ทํ าไม ผูเชื่อแตละคนตองรูจักวิธีที่จะสอน คุณจะไดเรียนรูอีกวา ที่

วาใหสอนนั้นหมายความวาอะไร  วัตถุประสงคใหญในการสอนคืออะไร ทํ าไมจึงจํ าเปนตองมีผูสอน
และใครคือผูที่ควรถูกสอน

คุณจะไดเรียนรูความแตกตางระหวางตํ าแหนงความเปนผูนํ าของผูสอนกับของประทานแหง
การสอน และคํ าบัญชาทั่วไปแกผูเชื่อทุกคนที่จะออกไปสอน

คุณจะไดเรียนรูอีกถึงความรับผิดชอบที่เขมงวดในการสอนในกรณีที่คุณศึกษาคํ าเตือนพิเศษ
จากพระคัมภีร

หนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายใหสอน

จากจดุเริ่มตนของประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระคัมภีร พระเจาทรงบัญชาประชากรของพระองค
ใหสั่งสอนพระวจนะของพระองค

“และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันน้ีอยูในใจทาน

และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลาน้ันแกบุตรหลานของทาน 
เมื่อทานน่ังอยูในเรือนเดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกข้ึน จงพูดถึงถอยคํ า
น้ัน”  เฉลยธรรมบัญญัติ  6:6-7

การสั่งสอนพระวจนะของพระเจาเปนความรับผิดชอบของผูเชื่อทุกคนในสมัยพระคัมภีรเดิม
หลงัจากสิ้นพระชนมและการฟนขึ้นจากความตายและกอนการเสด็จกลับสูสวรรค  พระเยซู

คริสตประทานคํ าสั่งสอนที่สํ าคัญแกเหลาสาวกของพระองควา
“เหตุฉะน้ันเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
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สาวกทุกคนของพระเยซูตองออกไปสั่งสอน “ชนทุกชั้น”  พวกเขาจํ าเปนตองนํ าผูคนใหมาสู
การกลบัใจและใหรับบัพติศมาเขาสวนในองคพระคริสต  จากนั้นก็ตองสั่งสอนตอไปใน “สิ่งสารพัด”
ซ่ึงพระเยซูไดทรงสั่งสอนไว

ทกุคนผูปรนนิบัติองคพระผูเปนเจาจึงตองเปนผู “เหมาะสม” หรือ “สามารถ” ที่จะสั่งสอนผูอ่ืน
ได

“ฝายผูรับใชขององคพระผูเปนเจาตองเหมาะสมที่จะเปนครู”  2 ทโิมธี  2:24

ผูเชือ่ที่เปนผูใหญแลวทุกคนควรมีสวนเกี่ยวของในการสอนผูอ่ืน  เปาโลกลาวทักทวงอีกใน
เรื่องหลักธรรมเบื้องตนแหงพระวจนะของพระเจา  ทานทั้งหลายตองกินน้ํ านมไมใชอาหารแข็ง”  ฮีบรู
5:12

ผูเชือ่เหลานี้ยังไมเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณซึ่งควรจะสอนผูอ่ืนได  พวกเขายังคง
ตองการการสอนหลักธรรมเบื้องตน (พระวจนะที่เปนเสมือนน้ํ านม)  แกตนเองอีก

ผูเชื่อทุกคนจํ าเปนตองสั่งสอน  น่ีคือเหตุผลวาทํ าไมวิชาวาดวยเรื่องการสอนนี้จึงเกี่ยวของ
กบัคริสเตียนทุกคน

คํ าจํ ากัดความของการสั่งสอน

คํ าวา “สั่งสอน” หมายถึง แนะนํ า  แสดงใหดู  สาธิต  แจงใหทราบ  ใหความรู  ฝกและนํ าทาง
การศึกษาแกผูอ่ืน

“ผูสอน” คือผูที่ทํ าหนาที่สั่งสอน
“การสอน”  คือการแนะนํ าและการฝกอบรมผูอ่ืน

ทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน

การสอนและการเทศนาโดยผูเชื่อที่แทจริงเปนวิธีที่พระเจาไดทรงเลือกใชเพ่ือใหขาวประเสริฐ
ของพระองคออกไปถึงชนชาติตางๆ

จงอานเรื่องของขันทีชาวเอธิโอเปย (ผูนํ า) ในกิจการ  8:26-40 ชายผูน้ีอยูในสถานที่ซ่ึงมี
ความเหมาะสมทางฝายวิญญาณ เขาอยูในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเปนที่ตั้งของมหาวิหารแหงการนมัสการ
(กิจการ 8:27)

เขากํ าลังอานหนังสือเลมที่เหมาะสม เขากํ าลังอานพระคัมภีรตอนหนึ่งซ่ึงเปนพระวจนะของ
พระเจาในหนังสืออิสยาห 53:7 (กิจการ 8:30)

แตเขายังคงตองการใครสักคนที่จะชวยเขาใหเขาใจ เขาจํ าเปนตองมีผูสอน พระเจาจึงสงฟลิป
ใหมาเพ่ือที่จะสอนเขา ขันทีผูน้ันยอมรับในขาวประเสริฐและไดรับบัพติศมาในนํ้ าดวย

ถาปราศจากผูสอน ประชากรที่ยังไมไดรับความรอดก็เปนเชนเดียวกับแกะที่ปราศจากผูเลี้ยง
พวกเขาไมเขาใจวาจะไปทางไหนดี
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“ครัน้พระเยซูเสด็จข้ึนจากเรือแลว  ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง  พระองคจึง
ทรงส่ังสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ”  มาระโก 6:34

แมผูที่เชื่อแลวก็มีปญหาเพราะปราศจากการสั่งสอนที่ถูกตอง พระเจาตรัสไววา
“ประชากรของเราถูกทํ าลายเพราะขาดความรู”  โฮเชยา 4:6

วัตถุประสงคใหญ

มีวัตถุประสงคสํ าคัญอยูสองประการในการเทศนา และการสอนพระคัมภีรคือ การประกาศ
ขาวประเสริฐและการสรางสาวก  พระเจาทรงใชผูเชื่อซ่ึงเปนสวนของคริสตจักรของพระองค เพ่ือที่จะ
กระทํ าใหสํ าเร็จตามวัตถุประสงคทั้งสองนี้

ครสิตจักรคือ กลุมของประชาชนผูไดยินและตอบสนองตอการทรงเรียกของพระเจา และมา
อยูรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีความเชื่อในองคพระเยซูคริสต น่ันก็คือประกอบกันขึ้นดวยผู
เชือ่แททั้งหมดผูที่ไดกลับใจจากบาปและยอมรับพระเยซูในฐานะพระผูชวยใหรอด

ครสิตจกัรทองถิ่นแตละแหงคือสวนของสิ่งที่พระคัมภีรใหมเรียกวา “พระกายของพระคริสต”
ค ําวา “พระกายของพระคริสต” น้ันคือ คริสตจักรซึ่งประกอบดวยผูเชื่อทุกอายุและทุกสมัยในทุกสวน
ของโลก

ครสิตจักรถูกเรียกวา “พระกายของพระคริสต”  เพราะวานั่นคือความหมายซึ่งพระเจาทรงใช
เปนทางผานใหวัตถุประสงคของพระองคไดถูกทํ าใหสํ าเร็จในโลกปจจุบัน  พระเยซูคือศีรษะของคริสต
จักร   ผูเชื่อคือ พระกายของพระองคซ่ึงมีหนาที่ดํ ารงรักษาวัตถุประสงคของพระเจาในโลกนี้

วตัถุประสงคสํ าคัญของพระเจาในโลกนี้ถูกอธิบายไวในหนังสือเอเฟซัส
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตาม

พระเจตนารมณของพระองค ซึ่งพระองคทรงดํ ารงไวในพระคริสต

ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองคจะทรงรวบรวม
ทกุสิง่ทัง้ที่อยูในสวรรค และในแผนดินโลกไวในพระคริสต”  เอเฟซัส 1:9-10

ในพระเยซูน้ัน เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือได
รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค”  เอเฟซัส 1:7

วัตถุประสงคของพระเจาก็คือใหทุกคนถูกนํ าเขาสูการมีสัมพันธภาพเปนสวนตัวกับพระองค 
โดยทางพระเยซูคริสต  วิธีการของพระองคในการกระทํ าใหบรรลุผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคน้ีก็คือ
เพ่ือที่จะใหใชโดยทางคริสตจักร

“ประสงคใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รูจักปญญา
อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดน้ี

ทัง้น้ีก็เปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค  ซึง่พระองคไดทรง
กระทํ าใหสํ าเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”  เอเฟซัส 3:10-11
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ผูเชื่อแตละคนจํ าเปนตองแบงปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต และนํ าผูเชื่อมาสูการมี
สมัพันธภาพที่ถูกตองกับพระเจา การทํ าเชนน้ีเรียกวา “การประกาศขาวประเสริฐ”

แตจงอานขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้อีก
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไป สัง่สอนชนทุกชาติ ใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพ ติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึง่เราไดสั่งพวกเจาไว น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:19-20
หลงัจากการยอมรับขาวประเสริฐแลว ผูเชื่อใหมตองถูกสอนถึง “สิ่งสารพัด”  ซ่ึงพระเยซูทรง

บญัชาไว เขาตองเรียนรูวิธีดํ าเนินชีวิตในราชอาณาจักรใหมของพระเจา ซ่ึงบัดนี้เขาเปนผูมีสวนรวม
อยูในนั้น การสอนชนิดนี้ถูกเรียกวา “การสรางสาวก”

การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก คอืวตัถุประสงคใหญของการสอนและการ
เทศนาพระคัมภีร

ใครบางที่เราควรไปสั่งสอน

เราสั่งสอนคนสองกลุมใหญๆ ดวยกัน

ชนทุกชาติ
เราตองสั่งสอนผูที่ยังไมเชื่อ คนทุกคนในชนทุกชาติตองไดยินเรื่องราวของขาวประเสริฐ เรา

สามารถกระทํ าใหบรรลุความสํ าเร็จไดโดยการสอนและการเทศนาพระวจนะของพระเจา
“เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของ

เรา ใหรับบัพ   ตศิมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ”  มัทธิว 28:19

คนที่ซ่ือสัตย
เราตองสอนคนที่ “ซ่ือสัตย” ทั้งหญิงและชายดวย คือผูที่กลายมาเปนผูเชื่อในพระเยซูคริสต

“สอนพวกเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกเจาไว  น่ีแหละเรา
จะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มัทธิว  28:20
คนเหลานี้จํ าเปนตองเขาสูขบวนการตอไปโดยการออกไปสั่งสอนผูอ่ืนอีก
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“จงมอบคํ าสอนเหลาน้ันซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลาย
คนไวกับคนที่ซื่อสัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”  2 ทิโมธี 2:2
คนที่ไดรับการสั่งสอนแลวแตละคนจํ าเปนตองสอนผูอ่ืน ผูซ่ึงมีความสามารถที่จะสอนอีกตอ

ไป  น่ีคือโครงสรางของการสอนอยางตอเน่ืองกัน ซ่ึงเปนการเพิ่มแบบทวีคูณอยางรวดเร็วในการที่จะ
แผขยายเรื่องราวของขาวประเสริฐออกไปทั่วโลก

“สวนผูที่รับคํ าสอน  จงแบงสวนที่ดีทุกอยางใหแกผูที่สอนตนเถิด”
กาลาเทีย 6:6

ชนิดตางๆ ของครู

ในทางโลกมีครูอยูหลายแบบและหลายอยาง มีครูในโรงเรียนทั่วไปทุกระดับ  นับจากวัยเด็ก
จนถึงขั้นวิทยาลัย

สํ าหรับทุกอาชีพก็มีผูสอนอยูในสายงานซึ่งสามารถสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติหรือบริการพิเศษได
แตเม่ือเราพูดถึงครูในหลักสูตรนี้ เรามิไดกํ าลังกลาวถึงครูในระบบของโลกแหงการศึกษา แต

เรากํ าลังพูดถึงครูซ่ึงพระเจาเปนผูจัดตั้งขึ้นในคริสตจักร และมีภาระหนาที่ในการสอนผูเชื่อในพระเจา
คณุก็ไดเรียนรูแลววา ผูเชื่อทุกคนจํ าเปนตองสอนผูอ่ืนถึงเรื่องขาวประเสริฐ (การประกาศขาว

ประเสริฐ)  และสั่งสอนผูเชื่อใหม (การสรางสาวก)  นอกเหนือไปจากภาระหนาที่ที่จะตองสอนตามที่
กลาวมานี้โดยทั่วๆ ไปแลว  พระเจายังทรงใหผูเชื่อบางคนมีของประทานพิเศษแหงการสอน

“และพระเจาไดทรงโปรดตั้งบางคนไวในคริสตจักรคือ หนึ่งอัครทูต
สองผูเผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย”  1 โครินธ 12:28

“ของประทานของพระองคก็คือใหบางคนเปนอาจารย”  เอเฟซัส 4:11

มีความสามารถพิเศษหลายชนิดที่พระเจาทรงประทานใหซ่ึงถูกเรียกวา “ของประทานฝาย
วิญญาณ”  ความสามารถเหลานี้ทํ าใหผูเชื่อมีความสามารถเพื่อที่จะกระทํ าใหวัตถุประสงคของพระ
เจาประสบผลสํ าเร็จในงานรับใช

มีของประทานฝายวิญญาณสองอยางในการสอน มีครูซ่ึงอยูในตํ าแหนงของผูนํ า และของ
ประทานในการพูดเพื่อการสั่งสอน  คนทีมี่ของประทานเหลานี้จะมีความสามารถพิเศษในการสื่อความ
หมายของพระวจนะของพระเจาไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิถีทางเฉพาะเชนนั้นซ่ีงสามารถทํ าใหผูอ่ืน
เกิดการเรียนรูและนํ าเอาสิ่งที่ถูกสอนไปประยุกตใชได  ความสามารถในการสอนของเขามีมากเกิน
กวาผูเชื่อทุกคนควรจะมีสํ าหรับการประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก  เขาเหลานั้นไดรับการ
เจิมและมีความรูสึกถึง “การทรงเรียก”  หรือมีความกระหายอยางเรงรอนที่จะสอนเทศนาพระวจนะ
ของพระเจา
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พระเจาทรงจัดตั้งครูเหลานี้ไวในตํ าแหนงผูนํ า เพ่ือเปนผูนํ าทางกิจการและเรื่องราวตางๆ
ของคริสตจักร  กิจการ 13:1-4 อธิบายถึงการสอนของผูที่มีตํ าแหนงผูนํ า

ผูอ่ืนก็อาจไดรับการเจิมเปนพิเศษจากพระเจาเพื่อที่จะสอน  แตเขามิไดมีตํ าแหนงผูนํ าใน
คริสตจักร  เขาเพียงแตทํ าหนาที่สอนเทานั้น เขามิไดเปนผูนํ าในกิจการตางๆ ของคริสตจักร

ไมใชทุกคนที่มีตํ าแหนงในการเปนครู มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณในการสอน
เปาโลเขียนไววา

“ทกุคนเปนอัครทูตหรือ ทุกคนเปนผูเผยพระวจนะหรือ ทุกคนเปนครู
บาอาจารยหรือ”  1 โครินธ 12:29

คํ าตอบของคํ าถามเหลานี้ก็คือ “ไมใช”  มิใชทุกคนที่มีของประทานฝายวิญญาณเหลานี้
พระกายของคริสตก็คลายคลึงกับรางกายของมนุษย  แตละบุคคลมีตํ าแหนงที่ตางกันเชน

เดียวกับอวัยวะแตละอยางของรางกายมีหนาที่แตกตางกัน

“เพราะวาในรางกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอยางและอวัยวะ
น้ันๆ มิไดมีหนาที่เหมือนกันฉันใด

พวกเราผูเปนหลายคนยังเปนกายอันเดียวในพระคริสตและเปนอวัยะ
แกกันและกันฉันน้ัน

และเราทุกคนมีของประทานที่ตางกัน ตามพระคุณที่ไดประทานใหแก
เราคือ ...ถาเปนการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ  ...ถาเปนการสั่งสอนก็จงสั่งสอน”
โรม 12:4-7

เปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองคนใหพบของประทานฝายวิญญาณของคุณ เพราะวาเม่ือพระกายทั้ง
หมดกํ าลังทํ างานอยางเหมาะสมโดยมีแตละคนอยูในที่ที่เหมาะสมของเขาแลว  เปาหมายของพระเจา
ยอมเกิดผลสมบูรณได

“คือเน่ืองจากพระองคน้ัน รางกายทั้งสิ้นที่ติดตอกันสนิทและประสาน
กันโดยทุกๆ ขอตอที่ทรงประทานไดจํ าเริญเติบโตขึ้นดวยความรัก เมื่ออวัยวะ
ทุกอยางทํ างานตามความเหมาะสมแลว”  เอเฟซัส 4:16

โปรดจํ าไววา แมวาคุณไมมีของประทานพิเศษในการสอน  พระเจาก็ไดทรงเรียกผูเชื่อทุกคน
มาเพ่ือที่จะใหออกไปสอนขาวประเสริฐของพระองคแกชนทุกชาติในการประกาศ และใหฝกผูเชื่อใหม
ในขบวนการสรางสาวก

อะไรบางที่เราควรสอน
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พระวจนะของพระเจาคือ สิทธิอํ านาจซึ่งการสอนพระคัมภีรทั้งหมดถูกวางรากฐานอยูบนนั้น
พระวจนะของพระเจาทั้งหมดที่ไดรับการทรงสํ าแดงมาจะตองถูกสอนออกไป

เม่ือคุณสอนพระวจนะของพระเจา คุณตองไมเพียงแตสอนในแงที่เปนแคลัทธิคํ าสอนหรือการ
เสนอรายละเอียดในแงของความจริงเทานั้น  คณุตองบอกถึงชีวิตและแบบอยางของชีวิตแกเขาดวย
คุณตองสงผานชีวิตของพระเยซูไปถึงเขาและเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนํ าพาคนทุกคนใหเขามีสัมพันธ
ภาพกับพระองค  คุณตองสอนแบบอยางของชีวิตซึ่งเปนของราชอาณาจักรของพระเจาในลักษณะที่ผู
เชื่อใหมตองกลายเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรนั้น

หนังสือเลมอ่ืนและอุปกรณตางๆ อาจถูกนํ ามาใชในการสอน   แตทุกสิ่งทุกอยางที่นํ ามานั้น
จะตองสอดคลองกันกับพระวจนะของพระเจา

ตอไปในหลักสูตรนี้คุณจะไดศึกษาในรายละเอียดเนื้อหาของการสอนพระคัมภีรมากขึ้น เชน
คณุจะไดเรียนรูวาพระเยซูสอนอะไรบาง  ซ่ึงคริสตจักรในยุคแรกไดดํ าเนินการสอนตอไปในสิ่งที่พระ
องคทรงมีพระบัญชาไวหลังจากที่พระองคไดเสด็จกลับสูสวรรค

ถอยคํ าแหงคํ าตักเตือน

มีคํ าตักเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งพระเจาประทานใหเกี่ยวกับการสอน

การสอนตองตั้งอยูบนพื้นฐานพระวจนะพระเจา  มิใชบนคํ าสอนของมนุษย
“เขานมัสการเราโดยหาประโยชนมิไดดวยเอาบัญญัติของมนุษยมาตู

วาเปนพระดํ ารัสสอนของพระเจา”  มาระโก 7:7

การสอนกฏระเบียบ คํ าสั่งและลัทธิคือ “ความเปลาประโยชน”  ซ่ึงหมายความวาการทํ าเชนนี้
ไมประสบผลสํ าเร็จและไมทํ าใหเกิดวัตถุประสงคที่ดี

การสอนพระคัมภีรไมใชสิ่งที่วางรากฐานอยูบนสติปญญาของมนุษย
“เรากลาวถึงเรื่องสิ่งเหลาน้ีดวยถอยคํ าซึ่งมิใชของมนุษยสอนไว   แต

ดวยถอยคํ าซึ่งพระวิญญาณไดทรงสั่งสอนคือ  เราไดอธิบายความหมายของ
เรือ่งฝายวิญญาณใหคนที่มีพระวิญญาณฟง”   1 โครินธ 2:13

พระปญญาของพระเจาสามารถทํ าใหประสบผลสํ าเร็จตามวัตถุประสงคของพระองคไดในชีวิต
ของบุคคลเหลานั้นที่ไดรับการสั่งสอน

“คือทีพ่ระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี
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พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหมีสติปญญาทุกอยาง เพื่อที่จะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต”  โคโลสี 1:27-28

ผูสอนตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
“ฉะนัน้ทานซึ่งเปนผูสอนคนอื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่อทานเทศนา

วาไมควรลักทรัพย ตัวทานเองลักหรือเปลา

ทานผูทีส่อนวาไมควรลวงประเวณี ตัวทานเองลวงประเวณีหรือเปลา
ทานผูรังเกียจรูปเคารพ  ตัวทานเองปลนวิหารหรือเปลา”  โรม 2:21-22  (ดูมั
ทธิว 5:19 ดวย)

ครูตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว  เพราะวาพวกเขาจะถูกพิพากษาตามพื้นฐานของ
สิง่ที่พวกเขาไดสั่งสอนไปแลว

“ดูกอนพี่นองของขาพเจา อยาใหเปนอาจารยกันมากหลายคนเลย
เพราะทานก็รูวาเราทั้งหลายที่เปนผูสอนนั้น จะไดรับการพิพากษาที่เขมงวด
กวาผูอ่ืน”   ยากอบ 3:1
ครผููสอนตองมีความรูที่เปนประสบการณจากพระวจนะของพระเจา ซ่ึงหมายความวาเขาตอง

เขาใจโดยทางประสบการณของเขาเอง (ไมเพียงแตมีความรูทางสมองเทานั้น)  ในสิ่งที่เขากํ าลังสอน
อยู

เปาโลกลาวถึงคนเหลานั้นวา
“และแมวาเขาไมเขาใจคํ าที่เขากลาว ทั้งสิ่งที่เขายืนยัน  เขาก็ยัง

ปรารถนาเปนครูสอนธรรมบัญญัติ”  1 ทโิมธี 1:7

การเขาใจไดมาจากการผานประสบการณและการนํ าเอาพระวจนะพระเจาไปใชในชีวิตของ
คุณเอง

และจะมีครูเทียม
“แตวาไดมีคนที่ปลอมตัวเปนผูเผยพระวจนะเกิดข้ึนในชนชาติน้ัน 

เชนเดยีวกับที่จะมีผูสอนผิดเกิดข้ึนในพวกทานทั้งหลาย ซึ่งจะลอบเอามิจฉา
ลทัธิอันจะใหถึงความพินาศเขามาเสี้ยมสอน  จนถงึกับปฏิเสธองคพระผูเปน
เจาผูไดทรงไถเขาไว   ซึ่งจะทํ าใหเขาพินาศโดยเร็วพลัน”   2 เปโตร 2:1

ครูที่สอนผิดบางคนจะดึงดูดฝูงชนจํ านวนมาก เพราะวาเขาพูดแตสิ่งที่ประชาชนตองการฟง
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“เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนตอคํ าสอนที่มีหลักไมได  แตเขาจะรวบ
รวมครูไวใหสอนในสิ่งที่เขาขอบฟง  เพื่อบรรเทาความอยาก

เขาจะเลิกฟงความจริง  และจะหันไปฟงเรื่องนิยายตางๆ”  2 ทิโมธี 4:3-
4

ครูที่สอนผิดพลาดหลายคนจะมีแรงจูงใจในการสอนที่ผิด พวกเขาจะพากันสอนเพื่อใหไดผล
ประโยชนทางการเงิน

“จํ าเปนตองใหเขาสงบปากเสีย  ดวยเขาพลิกควํ่ าทั้งครัวเรือนใหเสีย
ไป  โดยสอนสิ่งที่ไมควรจะสอนเลย เพราะมักได”   ทิตัส  1:11

คุณตองไมยอมรับลัทธิคํ าสอนของผูสอนเท็จ
“แมแตเราเอง หรือทตูสวรรค  ถาประกาศขาวประเสริฐอ่ืนแกทาน

ซึง่ขัดกับขาวประเสริฐที่เราไดประกาศแกทานไปแลวนั้นจะตองถูกแชงสาป

ตามที่เราไดพูดไวกอนแลว บัดน้ีขาพเจาพูดอีกวาถาผูใดประกาศขาว
ประเสริฐอ่ืนแกทานที่ขัดกับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว  ผูน้ันจะตองถูก
แชงสาป”  กาลาเทีย  1:8-9

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 1

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
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2. จงเขียนขออางอิงจากพระคัมภีรใหมซ่ึงสั่งใหผูเชื่อมีหนาที่ซ่ึงจะตองออกไปสั่งสอน

                                                                                                                         

3. จงใหคํ าจํ ากัดความเหลานี้

สั่งสอน                                                                                                                
                                                                                                                         

ครูผูสอน                                                                                                             
                                                                                                                         

การสอน                                                                                                             
                                                                                                                         

4. ทํ าไมเราจึงจํ าเปนตองมีผูสอน                                                                                         
                                                                                                              

5. จงอธิบายความแตกตางระหวางตํ าแหนงของผูนํ าและของประทานในการสอน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. ขอความนี้ ถูก  หรือ  ผิด  “ผูเชื่อทุกคนไมมีของประทานหรือตํ าแหนงผูนํ าในการสอน แตผูเชื่อทุก
คนจํ าเปนที่จะตองสอน”   ขอความนี้                 

7. ใครบางที่เราตองสั่งสอน                                                                                                
                                                                                                                         

8. อะไรคือวัตถุประสงคใหญสองประการของการสอนพระคัมภีร

                                                        และ                                                            

9. จงเขียนคํ าเตือนจากพระคัมภีรเกี่ยวกับการสอนซึ่งไดอภิปรายไวในบทเรียนนี้แลว
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 1
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1. “เหตฉุะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา ใหรับบัพติศมาใน
พระ

นามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาใหรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวก
เจ

ไว น่ีแหละเราจะอยูกับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิ้นยุค”  มัทธิว 28:19-20

2. มัทธิว 28:19-20

3. คํ าวา “ผูสอน” หมายถึง แนะนํ า แสดงใหดู สาธิต แจงใหทราบ ใหความรู ฝก และนํ าทางการ

ศึกษาแกผูอ่ืน

“ผูสอน”  คือ ผูที่ทํ าหนาที่สั่งสอน

“การสอน”  คือ การแนะนํ าและการฝกอบรมผูอ่ืน

4. เราจํ าเปนตองมีผูสอน เพราะวาเขาเปนผูชวยอธิบายพระวจนะพระเจาแกผูที่ยังไมเชื่อ (การ

ประกาศขาวประเสริฐ)  และแกผูที่เชื่อแลว (การสรางสาวก)  ปราศจากผูสอนประชาชนก็เปนเชนฝูง
แกที่

ปราศจากผูเลี้ยง

5. ตํ าแหนงผูนํ าของ “ครูผูสอน”  คือผูที่นํ าและนํ าทางคริสตจักรนอกเหนือไปจากการสอน  ผูที่มี

ของประทานในการสอนมีหนาที่สอนแตไมมีตํ าแหนงผูนํ าในคริสตจักร

6. ขอความนั้น ถูก

7. เราจํ าเปนตองออกไปสั่งสอนชนทุกชาติและคนที่ซ่ือสัตยผูที่สามารถที่จะสอนผูอ่ืนตอไปอีก

8. วตัถปุระสงคใหญสองประการในการสอนคือ การประกาศขาวประเสริฐและการสรางสาวก

9. คํ าเตือนจากพระคัมภีรสามประการซึ่งไดอภิปรายในบทนี้ไปแลวก็คือ

-  การสอนตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานพระวจนะพระเจา มิใชบนคํ าสอนขของมนุษย

-  ผูสอนตองดํ าเนินชีวิตตามที่ตนเองสั่งสอนไว
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-  และจะมีครูเทียม

เพื่อศึกษาตอไป

1. 2 เปโตร บทที่ 2 และหนังสือยูดาหมีรายการบอกบุคลิกลักษณะสวนตัวบางประการซึ่งทํ าให
เรา

สามารถใชเพ่ือรูจักครูสอนเท็จ

2. ถาคณุไมทราบวาพระเจาทรงประทานของประทานฝายวิญญาณอะไรแกคุณละก็ คุณควรได
รับ

หลกัสตูรของสถาบันน้ีเรื่อง “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”  หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหสามารถคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณของคุณ

3. หลกัสตูรของสถาบันน้ีเรื่อง “การประกาศขาวประเสริฐที่เปนเหมือนกับเชื้อขนมปง”  ซ่ึง
อธิบาย

วธิทีีจ่ะประกาศในลักษณะซึ่งการเพิ่มผลผลิตฝายวิญญาณจะตอเน่ืองไปอยางไมหยุดยั้ง เชนเดียวกับ

เชื้อทํ าใหขนมปงทั้งกอนขึ้นฟู

4. หลกัสตูรของสถาบันเรื่อง  “วิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร”  ซ่ึงใหรายละเอียดถึงวิธีที่จะสรางผูเชื่อ

ใหมใหเปนสาวก

5. จงศึกษาตัวอยางตอไปน้ีของครูผูสอนในพระคัมภีรใหม   ใครที่คิดวานาจะเปนผูนํ าในการ
เปนผู

สอนใครนาจะมีเพียงของประทานในการพูดถอยคํ าแหงการสอน

-  อปอลโล  :  กิจการ 18:24-25

-  อควิลลาและปริสซิลลา  :  กิจการ 18:26
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-  เปาโล  :  กิจการ 20:20-21,  27,  21:28

-  ผูไมทราบชื่อ   :  กิจการ 13:1

-  เปโตร  :  กิจการ 5:28-29

6. ในบทนีค้ณุไดเรียนวาจากเริ่มตนประวัติศาสตรทางพระคัมภีร พระเจาทรงสั่งใหประชากรของ

พระองคสั่งสอนพระวจนะของพระองคศึกษาตอไปในวิชา “การสอน” น้ีจากพระคัมภีรเดิมโดยการอาน

ขออางอิงตอไปน้ีในพระคัมภีรของคุณ

            เฉลยธรรมบัญญัติ 4:9,10,14; 6:9,20; 5:31; 11:19; 17:11; 20:18; 24:8; 31:19;
33:10

อพยพ 4:12,15; 18:20; 24:12; 35:34
เลวีนิติ 10:11; 14:57
สดุดี 119:99
สุภาษิต 9:9; 16:23
มีคาห 3:11
2 พงศาวดาร 17:7
เอสรา 7:10
ผูวินิจฉัย 3:2; 13:8
1 ซามูเอล 12:23
2 ซามูเอล 1:18
1 พงศกษัตริย 8:36
2 พงศกษัตริย 17:27

7. ตอไปน้ีคือบางสิ่งซ่ึงพระเจาตองการที่จะสอนเรา

สดุดี 18:34; 25:4-12; 27:11; 32:8; 34:11; 45:4; 51:13; 71:17; 86:11; 90:12; 94:10,12;
105:22; 119:12,68,99,102,104,124,135,171; 143:10; 144:1
2 ซามูเอล 22:35
อิสยาห 2:3; 28:9,26; 48:17
1 พงศาวดาร 25:7
มีคาห 4:2

8. จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ีเรื่องการสั่งสอน

สดุดี 2:10
สุภาษิต 5:13; 1:2-8; 4:1,13; 6:23; 8:10,33;  9:9; 10:17; 12:1; 13:1; 15:33; 19:20,27;
21:11; 23:12,23; 24:32
อิสยาห 8:11
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ลูกา 1:4
โรม 2:18
ฟลิปป 4:12
2 ทิโมธี 3:16

9. มีผลลัพธที่รายแรงมากสํ าหรับการปฏิเสธการสอนของพระเจา จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปน้ี

สุภาษิต 1:7; 5:12,13,23; 13:18; 15:5,32; 16:22
เยเรมีย 17:23; 32:33
สดุดี 50:17


