
กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2 -16 -

บทที่ 2
ครูที่มาจากพระเจา  :  พันธกิจ

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้
-  อธบิายหนาที่ของพระบิดา  พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน
-  พสูิจนวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระอาจารยที่ยิ่งใหญที่สุด  พระองคทรงมีชีวิตเปนแบบอยาง
   สํ าหรบัทุกคนที่จะประพฤติตาม
-  อธบิายพนัธกจิของพระเยซูในฐานะที่เปนครูที่มาจากพระเจา
-  สรุปถงึสถานที่ เวลาและบุคคลซึ่งพระเยซูทรงสั่งสอน
-  ใหขอพระคมัภีรอางอิงซึ่งยืนยันวาเราทั้งหลายคือผูที่พระเยซูทรงสงออกไปในลักษณะเดียว
    กนักบัทีพ่ระเจาสงพระองคเองมา
-   บอกถงึงานพนัธกิจของคุณในฐานะเปนครูผูมาจากพระเจา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ชายผูนีไ้ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารย

เจาขา  พวกขาพเจาทราบอยูวาทานเปน ครทูีม่าจากพระเจา เพราะไมมีผูใด
กระท ําหมายสํ าคัญซ่ึงทานไดกระทํ านั้นได นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยูดวย”
ยอหน 3:2

คํ านํ า

ในบทนีคุ้ณจะไดเรียนรูถึงหนาที่ของพระบิดา  พระบตุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอน
พระคัมภีร

คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของงานพันธกิจของพระเยซู  “ครูที่มาจากพระเจา”
จากการศึกษาสิ่งเหลานี้คุณจะคนพบเปาหมายอันสูงสงของงานพันธกิจของตัวคุณเองในฐานะ

ทีเ่ปนครูคนหนึ่ง
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ตัวแทนจากสวรรคเพ่ือมาสอนพระคัมภีร

การสอนพระคัมภีรประกอบดวยฤทธิ์อํ านาจจากตัวแทนที่มาจากสวรรคซึ่งหมายถึงวามีอํ านาจ
ฝายวญิญาณที่อยูเบื้องหลังการสอนเชนนี้  ไมใชเพียงแตเปนการสอนของมนุษยเทานั้น

ตัวแทนทีม่าจากสวรรคในการสอนพระคัมภีรคือ พระเจาพระบิดา  พระบุตรพระเยซูคริสตและ
พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาพระบิดา
ในบททีแ่ลวคุณก็ไดเรียนรูแลววา พระเจาทรงเปนผูต้ังใหผูเชื่อบางคนในคริสตจักรมีของ

ประทานฝายวิญญาณและมีหนาที่ในการสั่งสอน (เอเฟซัส 4:11)
ในการสอนพระคัมภีรนั้น เนื้อหาสาระซึ่งตองถูกนํ าไปสอนไดแกพระวจนะของพระเจา  คุณจะ

ไดเรียนรูเกีย่วกับส่ิงนี้มากยิ่งขึ้นในบทตอไปขณะที่คุณศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับครูที่มาจากพระเจา
พระเจาพระบิดาคือผูที่สงพระเยซูคริสตใหมายังโลกนี้เพื่อที่จะสอนพวกเราเกี่ยวกับพระองคเอง 

และเพือ่ที่จะใหความรอดแกมวลมนุษยชาติ
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของ

พระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร

เพราะวาพระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก มิใชเพื่อพิพากษาลงโทษ
โลก แตเพื่อชวยกูโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น”  ยอหน 3:16-17

พระเยซูคริสต
พระเยซูคริสต  พระบตุรของพระเจาคือ  ครูฝายวิญญาณที่ยิ่งใหญที่สุดของทุกยุคทุกสมัย
พระเยซถูกูสงใหมายังโลกนี้โดยพระเจาพระบิดา

“ชายผูนีไ้ดมาหาพระเยซูในเวลากลางคืน ทูลพระองควา “ทานอาจารย
เจาขา พวกขาพเจาทรงอยูวาทานเปนครทูีม่าจากพระเจา  เพราะไมมีผูใด
กระท ําหมายสํ าคัญซ่ึงทานไดกระทํ านั้นได  นอกจากวาพระเจาทรงสถิตอยู
ดวย”  ยอหน 3:2

โดยเหตทุีพ่ระเยซถูกูสงใหมายังโลกนี้ในฐานะครูที่เปนตัวแทนของพระเจา พระองคจึงทรงเปน
แบบอยางสํ าหรับครูสอนพระคัมภีรทั้งหลายที่จะปฏิบัติตาม

พระเยซคืูอผูทีส่งผูเชื่อทั้งหลายใหออกไปในโลก เพื่อทํ าหนาที่ในฐานะครู
“พระบดิาทรงใชเราฉันใด เราก็ใชทานไปฉันนั้น”  ยอหน 20:21

“พระเยซูจงึเสด็จเขามาใกลแลวตรัสกับเขาวา “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นใน
สวรรคก็ดี ในแผนดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแกเราแลว
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เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวกของเรา 
ใหรบับัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนเขาใหถอืรกัษาสิ่งสารพัดซ่ึงเราไดสั่งพวกเจาไว นี่แหละเราจะอยู
กบัเจาทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิ้นยุค”  มทัธิว 28:18-20

พระวิญญาณบริสุทธิ์
เมือ่พระเยซทูรงเสด็จกลับสูสวรรคภายหลังจากความตาย และการฟนคืนพระชนมของพระองค

แลว พระเจาจึงสงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหมาเปนครูแทนแกผูเชื่อ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสถิตอยูภายในวิญญาณจิตของคุณ และทํ าหนาที่สอนส่ิงสารพัดซึ่ง

เปนของพระเจา
“แตองคผูชวยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซ่ึงพระบิดาจะทรงใชมาในนาม

ของเรานั้น จะทรงสอนทานทั้งหลายทุกสิ่งและจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได
กลาวไวแกทานแลว”  ยอหน 14:26

หนาทีเ่พิม่เติมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสอนไดเปดเผยไวในขอพระคัมภีรตอไปนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ใหการสัง่สอน  “ทุกสิ่ง”  ซึ่งพระเยซูทรงสอนไว  (ยอหน 14:26)

2. ชวยใหคุณระลึกถึงสิ่งที่คุณไดเรียนรูไปแลว  (ยอหน 14:26)

3.  จะทรงน ําทานทั้งหลายไปสูความจริงทั้งมวล  (ยอหน 16:23)

4.  ทรงแจง (ประกาศ)  ใหรูถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการของพระเจา (ยอหน 16:13)

5.  ทรงส ําแดงทุกสิ่งแมเปน “ความลํ้ าลึก” ของพระเจา  (1 โครนิธ 2:10)

6.  คือพระปญญาซึง่อยูเบื้องหลังของการสั่งสอนพระคัมภีรตามความหมายของเรื่องฝายวิญญาณ

    (1 โครินธ 2:13)

7. ในสถานการณวกิฤต พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนทานในเวลานั้นเองวาควรจะพูดอะไร

     (ลูกา 12:12)

8. พระวญิญาณบริสุทธิ์คือฤทธานุภาพซึ่งเจิมต้ังคุณไวเพื่อที่จะสั่งสอนและรับใช  (ลูกา 4:18,  1ยอหน



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2 -19 -

     2:27)

9. ทรงชวยในการอธิษฐานของนักศึกษา   (โรม 8:26)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทํ างานในชีวิตของคนเหลานั้นซึ่งคุณไดส่ังสอนดวย

1. ขณะทีคุ่ณสัง่สอน  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อํ านาจซึ่งจะไปกระตุนคนบาปใหสํ านึกในความผิด

    ของเขา และเปนสาเหตุใหพวกเขาตอบสนองตอขาวประเสริฐได  (ยอหน 16:7-11)

2. พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงสํ าแดงพระเยซูคริสตเจาแกพวกเขา  (ยอหน 16:14)

3. พระวญิญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพวกเขาใหเขาสูประสบการณแหง “การกลับใจ”  (ยอหน 3:5,  6,  8)

4. พระองคทรงทรงน ําพวกเขาไปสูการดํ าเนินชีวิตในพระวิญญาณแทนการดํ าเนินชีวิตตามเนื้อหนัง

   (กาลาเทยี  5:16)

5. พระองคจะทรงเปนพยานแกจิตใจของเขาทั้งหลายถึงความจริงแหงพระวจนะของพระเจา

   (กจิการ 5:29-32)

พระอาจารยใหญ

พระเยซคืูอ ตัวอยางของครูคริสเตียนที่จะตองปฏิบัติตาม พระองคคือตนแบบสํ าหรับการสอน
พระคัมภีร  เพราะเหตฉุะนี ้ จงึเปนสิ่งสํ าคัญที่จะตองเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับพระองคใหมากที่สุด
เทาทีคุ่ณสามารถทํ าไดในฐานที่พระองคทรงเปนครู

ประการแรก  ใหเรามาดูคุณภาพชีวิตของพระเยซูซึ่งควรจะปรากฏชัดอยูในชีวิตของครูคริส
เตยีนทั้งหลาย

ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“ผล”  ของพระวญิญาณบริสุทธิ์ คือส่ิงที่ปรากฏชัดอยูในชีวิตของพระเยซูคริสต  “ผล” ทางฝาย

วญิญาณบงถึงคุณสมบัติดานบวกซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตองการที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นในชีวิตของผูเชื่อ
ทุกคน

“ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข
ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซ่ือ
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ความสภุาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติ
หามไวเลย”   กาลาเทีย 5:22-23

จงอานใหทะลุปรุโปรงในหนังสือมัทธิว  มาระโก ลูกาและยอหน  ใหเขียนโนตยอคุณสมบัติแต
ละอยางที่เห็นไดชัดในชีวิตของพระเยซู

ครูสอนพระวจนะของพระเจาแตละทานที่ “เต็มลนดวยพระวิญญาณ” ควรจะตองมีคุณลักษณะ
เหลานีเ้ชนเดยีวกัน นั้นคือผลทางฝายวิญญาณ มิใชของประทานซึ่งเปนสิ่งที่ทดสอบการรับใชที่แทจริง
ทาทีของพระเยซู

ผลทางฝายวญิญาณที่นอกเหนือไปกวานั้น พระเยซูคือตนแบบของการมีทาทีที่ถูกตอง และเรา
ควรยดึถอืพระองคเปนแบบอยางที่เห็นไดชัดเจนในชีวิของครูผูสอนพระวจนะของพระเจาอีกดวย  ขอ
พระคมัภีรตอไปนี้อธิบายถึงทาทีที่ถูกตอง

พระเยซูทรงเมตตาสงสารประชาชนและหวงใยสิ่งที่เขาตองการในชีวิตของพวกเขา  :  มทัธิว
15:32,  มาระโก 1:32-35,  8:2-3,  ลูกา 10:54-56,  19:41

ความสงสารเชนนี้ไดนํ าพระองคไปสูการอธิษฐานเผื่อประชาชนเหลานั้นซึ่งพระองคไดทรงสั่ง
สอน  :  มทัธิว 11:21-24,  23:37-39

ความสงสารนีเ้ปนผลลัพธใหพระองคตองหวงใยในพระราชกิจของพระบิดา  :  ลูกา 2:49,
4:43,  ยอหน 4:34,  9:4

พระเยซไูมมทีาทีตัดสินพิพากษาประชาชนเหลานั้นที่พระองคทรงสั่งสอนเลย  :  (มาระโก 2:17,
ยอหน 8:1-11)  พระองคทรงยอมรับในสภาพซึ่งพวกเขาประสบอยูและทรงนํ าพวกเขาไปสูระดับของ
ความเชือ่ในทีซ่ึง่เขาควรจะมี และพระองคก็มิไดทรงประนามโธมัสเมื่อเขาสงสัยพระองค  (ยอหน 20:24-
29)  พระองคมไิดทรงประนามขาราชการผูซึ่งรูสึกวาจํ าเปนที่ตองทูลเชิญพระองคใหเสด็จไปยังบานของ
เขาเพือ่ใหพระองคอธิษฐานเพื่อบุตรสาวของเขา  (มัทธิว 9:18-26)  ถึงแมวาไดแสดงใหเห็นแลววาการ
กระท ําเชนนั้นมิใชส่ิงจํ าเปน (มัทธิว 8:5-13)

ถงึแมวาพระเยซูมิไดทรงประนาม  แตพระองคมไิดยอมประนีประนอมกบับาป   ส่ิงนี้หมาย
ความวาพระองคไมทรงยอมรับหรือทรงมองขามความบาปไปไมวาในกรณีใดๆ  (มัทธิว 11:21-24,
15:3-9,  12:12-13,  มาระโก 10:17,  ลูกา 5:31-32,  19:45-46)

พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความไววางใจในพระเจาสํ าหรับส่ิงที่เปนไปไมได  (มาระโก  10:2-17,
11:22-24,  ลูกา 18:27)

พระเยซูทรงแสดงใหเห็นความกลาหาญและสทิธอํิ านาจในการสอนของพระองค   (มัทธิว
21:23-27,  มาระโก 8:38,  11:24-33,  ลูกา 5:24)

ทีสํ่ าคญัทีสุ่ด พระองคทรงมีทาทีของคนรับใชตอคนเหลานั้นซึ่งพระองคทรงปรนนิบัติพวกเขา
(มทัธิว 20:25-28)  23:2-12,  มาระโก 10:42-45,  ลูกา 22:25-27)

พันธกิจของผูเปนนาย

เมือ่เรากลาวถึง “พันธกิจ” ของพระเยซู  เรากม็กัอางถึงสิ่งตอไปนี้
ทํ าไม พระเยซูจึงสอน
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พระองคสอนเมื่อไร  และ ทีไ่หน
พระองคสอนใคร
พระองคสอนอะไร
พระองคสอนอยางไร
ใหเรามาตรวจดูวา ทํ าไม เมื่อไร ที่ไหน  และใครกนับางที่พระเยซูไดสอน  บทตอไปนี้จะเนนถึง

เร่ืองราวอนัเปนสาระ (อะไร)  และวิธี (อยางไร)  ของงานพันธกิจของพระองค

ทํ าไมพระองคจึงสอน
พระเยซูทรงสอนเพราะวาพระองคไดรับมอบหมายพันธกิจนั้นจากพระเจาใหกระทํ างานพันธกิจ 

(เหตุผลหรือเปาหมาย)  ของพระเยซูสรุปไวในขอพระคัมภีรดังตอไปนี้
อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคํ าของผูเผยพระวจนะ เรามิ

ไดมาเลกิลางแตมาทํ าใหสมบูรณทุกประการ”  มทัธิว 5:17

“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก
คนทีพ่วกทานวานอกรีต”  มทัธิว 9:13

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนํ าสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนํ าสันติภาพมาให
แตเรานํ าดาบมา”  มัทธิว 10:34

อยาคิดวาเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติและคํ าของผูเผยพระวจนะ เรามิ
ไดมาเลกิลางแตมาทํ าใหสมบูรณทุกประการ”  มทัธิว 5:17

“...ดวยวาเรามิไดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียก
คนทีพ่วกทานวานอกรีต”  มทัธิว 9:13

“อยาคิดวาเรามาเพื่อจะนํ าสันติภาพมาสูโลก เรามิไดนํ าสันติภาพมาให
แตเรานํ าดาบมา”  มัทธิว 10:34

พระเยซูทรงหมายถึงวาขาวประเสริฐของพระองคนั้นจะเปนสาเหตุใหเกิดมีการแตกแยกกันขึ้น 
เนือ่งดวยจะมีบางคนที่จะยอมรับและจะมีบางคนซึ่งจะไมยอมรับ)

“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด  เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล”  มัทธิ
ว 15:24

“เพราะวาบุตรมนุษยไดมาเพื่อจะเที่ยวหาและชวยผูที่หลงหายไปนั้นให
รอด”  มทัธวิ  8:11 (ดูลูกา 19:10 ดวย)

เรามไิดมาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นวาตัวชอบธรรม แตมาเรียกคนที่พวก
ทานวานอกรีต”  มาระโก 2:17
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“...ใหเราทัง้หลายไปในตํ าบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั้น
ดวย ที่เรามาก็เพื่อการนั้นเอง”  มาระโก 1:38

“เพราะวาบุตรมนุษยมิไดมาเพื่อทํ าลายชีวิตมนุษย  แตมาเพื่อชวยคน
ทัง้หลายใหรอด”  ลูกา 9:56

“พระองคตรัสกับเขาวา “มีคํ าเขียนไวอยางนั้นวา  พระคริสตจะตองทรง
ทนทกุขทรมานและทรงเปนขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม

และจะตองประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค  ใหเขา
กลบัใจใหมรับการยกบาปตั้งตนที่กรุงเยรูซาเล็ม

ทานทัง้หลายเปนพยานดวยขอความเหลานั้น”   ลกูา 24:46-48

“พระเยซูตรสักบัเขาวา “อาหารของเราคือการกระทํ าตามพระทัยของ
พระองคผูทรงใชเรามาและทํ าใหงานของพระองคสํ าเร็จ”  ยอหน 4:34

“เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเขามาในโลกเพื่อเปนพยานใหแกสัจจะ 
คนทัง้ปวงซ่ึงอยูฝายสัจจะยอมฟงเสียงของเรา”  ยอหน 18:37

“เราเขามาในโลกเปนความสวาง เพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิไดอยูใน
ความมืด”  ยอหน 12:46

“เขาจงึทลูวา “พระองคเจาขา ขาพระองควางใจ”  ยอหน 9:38

“ขโมยนัน้ยอมมาเพื่อจะลักและฆาและทํ าลายเสีย เราไดมาเพื่อเขาทั้ง
หลายจะไดชีวิต และจะไดอยางครบบริบูรณ”  ยอหน 10:10

พระองคทรงสอนเมื่อไรและที่ไหน
พระเยซูไดทรงสั่งสอนในวันสะบาโต

“พระองคกับพวกของพระองคจึงเขาไปในเมืองคาเปอรนาอูมและพอถึง
วนัสะบาโต  พระองคไดเสด็จเขาไปในธรรมศาลาและเทศนาสั่งสอน”  มาระโก
1:21  (ดูที ่ลูกา 4:31, 6:6, 13:10 ดวย)

พระเยซูทรงสั่งสอนเปนประจํ าทุกวัน

“พระองคทรงสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวัน”   ลกูา 20:47

พระองคทรงสอนทั้งในเมืองใหญและตามหมูบาน
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“...ใหเราทัง้หลายไปในตํ าบลบานใกลเคียง เพื่อเราจะไดประกาศที่นั่น
ดวย  ทีเ่รามาก็เพื่อการนั้นเอง”  มาระโก 1:38

“พระเยซูจึงทรงเสด็จไปตามนครและหมูบานโดยรอบ  ทรงสัง่สอนใน
ธรรมศาลาของเขา”  มัทธิว 9:35,  (ดูที่ มัทธิว 11:1,  มาระโก 1:38,  6:6,  ลูกา
13:22 ดวย)

พระองคทรงสัง่สอนในสถานที่ซ่ึงเปนศูนยกลางแหงการนมัสการทางศาสนา

พระเยซูไดเสด็จไปทั่วแควนกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา”  มั
ทธิว 4:23

(ดูที่ มัทธิว 13:54,  มาระโก 1:21,  6:2,  ลูกา 4:15, 6:6,  13:10, ยอหน 6:59, 18:20)

“และเมื่อพระองคเสด็จเขาไปในบริเวณวหิาร  พวกมหาปุโรหิตและพวก
ผูใหญของประชาชนไดมาเพื่อทูลถามพระองคในขณะที่พระองคทรงกํ าลังสั่ง
สอนอยู”  มัทธิว 21:23  (ดูที่ มัทธิว 26:55, มาระโก12:35; l4:49; ลูกา l9:47; 20:2l;
2l:37; ยอหน 7:l4,28; 8:2,20):

พระองคทรงสั่งสอนไดทุกที่และทุกแหง

“ฝายพระองคไดเสด็จไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็มาหาพระองค

และพระองคไดตรัสสั่งสอนเขา” มาระโก 2:13 (ดูที่ มาระโก 4:1,  10:1, ลกูา 5:3)

พระองคทรงสั่งสอนใครบาง
พระองคทรงสั่งสอนประชาชนซึ่งมากันเปนฝูงชน

“ครัง้ทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้น  พระองคก็เสด็จขึ้นไปยังภูเขา
และเมือ่ประทบัแลว เหลาสาวกของพระองคมาเฝาพระองค แลวพระองคจึง
ตรสัสอนเขาวา...”  มัทธิว 5:1-2

ดูทีภ่าค “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนีสํ้ าหรับขออางอิงเพื่อเติมเกี่ยวกับเร่ืองซึ่งพระเยซูทรงทํ า
ราชกิจดานสั่งสอนเปนรายบุคคล
พระเยซูไดทรงสั่งสอนทั้งผูชายและผูหญิงซ่ึงอยูในทุกระดับของสังคม

“พระองคทรงสั่งสอนคนมั่งมี”  มาระโก 10:17-22

“พระองคทรงสั่งสอนคนยากจน”  ลกูา 4:18

พระองคทรงส่ังสอนคนทั้งหลายทุกระดับชั้นของสังคม เชน รายทีเ่ปนหญิงชั้นตํ่ าชาวสะมาเรีย
(ยอหน 4) นโิคเดมัสซึ่งเปนขุนนางของพวกยิวและสมาชิกของพวกคนชั้นสูง (ยอหน 3)
พระองคทรงสั่งสอนคนที่เปนเผาพันธุของพระองคเอง
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“...เรามิไดรับใชมาหาผูใด  เวนแตแกะหลงของวงศวานอิสราเอล”  มัทธิ
ว 15:24

“...คนนี้ยุยงพลเมืองใหวุนวายและสั่งสอนพวกชาวยิวต้ังแตกาลิลีจนถึง
ที่นี่”  ลกูา 23:5

พระองคทรงสั่งสอนคนเหลานั้นซ่ึงเปนเผาพันธุอ่ืนดวย

ดูยอหน 4  ตรงทีพ่ระเยซูทรงสั่งสอนหญิงชาวสะมาเรีย
พระเยซูสอนผูนํ าทางศาสนา

“คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองคทรงสั่งสอนอยู  มพีวกฟาริสีและพวก
บาเรยีนนัง่อยูดวย  เปนผูมาจากทุกหมูบานในแควนกาลิลี  แควนยูเดียและจาก
กรงุเยรซูาเลม็ ฤทธิ์เดชของพระเปนเจาก็อยูในพระองค เพื่อจะรักษาเขาให
หายโรค”  ลูกา 5:17

พระองคทรงสั่งสอนทุกวัย  พระองคทรงสั่งสอนเศรษฐีหนุม  (มาระโก 10:17-22)  และชายผูซึ่ง
ไดรอคอยมานานถึง 38 ป เพื่อการอัศจรรยนั้น (ยอหน 5:16)

งานพนัธกจิดานการสั่งสอนของพระองคมีแกชาวโลกทั้งมวลคือ ประชาชนจากทุกวัฒนธรรม
ประเพณี ทุกเผาพันธุและทุกภาษา

“แตพระองคตรัสแกเขาวา  “เราตองไปประกาศขาวประเสริฐแหงแผน
ดินของพระเจาแกเมืองอื่นดวย  เพราะวาที่เราไดรับใชมาก็เพราะเหตุนี้เอง””
ลกูา 5:43

พระเยซูทรงประทานการสั่งสอนเปนพิเศษแกเหลาสาวกของพระองคเอง

“พระองคจึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเปนคํ าอุปมาและอธิบายให
พวกเขาเขาใจคํ าสอนของพระองค”   มาระโก 5:2

“แลวพระเยซูเสด็จไปจากคนเหลานั้นเขาไปในเรือน  พวกสาวกมาเฝา
พระองคทลูวา “ขอพระองคทรงโปรดอธิบายใหพวกขาพระองคเขาใจคํ าอุปมา
ทีว่าดวยขาวละมานในนานั้น””  มัทธิว 13:36

พระเยซทูรงสัง่สอนพวกสาวกของพระองคดวยบทเรียนพิเศษ เพราะวาพวกเขาเปนสาวกซึ่งพระ
องคก ําลังอบรมเขาไวใหเหมาะสมสํ าหรับเปนผูนํ าในคริสตจักร
บางครัง้พระเยซูก็ทรงใหพวกเขาอยูรวมกันเปนกลุมและทรงสั่งสอนเขาพรอมๆ กัน

(ดู ลูกา 15:1-17:11)



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2 -25 -

“ดังนั้นเราจึงสงทานทั้งหลายออกไป”

พระเยซูทรงกลาวประโยคสํ าคัญที่เกี่ยวของกับสาวกของพระองคซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับผู
เชือ่แททุกคน พระองคตรัสวา

“เพราะวาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้งหลายไปฉันนั้น”
ยอหน 20:21

นี่หมายความวาผูเชื่อทั้งหลายถูกสงออกไปในโลกดวยพันธกิจชนิดเดี่ยวกันกับพระราชกิจของ
พระเยซู เชนเดียวกับองคพระเยซูคริสต  พวกเราทัง้หลายก็เปนครู “ที่มาจากพระเจา”

เราสามารถสรุปงานพันธกจิของเราในการสอนไดอยางสั้นๆ โดยขอความนี้  :  เพราะ
วาพระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เรากใ็ชทานทั้งหลายไปฉันนั้น  พระราชกิจของพระองค
ก็คือพันธกจิของเรา

เพราะวาเราทั้งหลายตางมีพันธกิจชนิดเดียวกันกับพระเยซู  เรากค็วรปฏิบัติตามตัวอยางที่พระ
องคทรงกระท ําในลักษณะของ... ใคร... ที่ไหนและเมื่อไรเราควรสั่งสอน   นั้นหมายถึงวาพันธกิจของเรา
ตองเปนการออกไปสั่งสอนแกประชาชนทุกคน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส เราทั้งหลายจํ าเปนตองปฏิบัติตาม
แบบอยางของพระเจา เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติฝายวิญญาณในชีวิตของเราใหมีลักษณะเชน
เดยีวกนักบัพระลักษณะเหลานั้นของพระเยซู

จงทบทวนบทเรยีนนี้อีกในเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู  เพราะวาในขณะที่คุณทํ าเชน
นัน้ คุณจะไดระลกึไดวาคุณคือผูที่พระเจาสงออกไปยังโลกที่หลงหายเพื่อทํ าหนาที่ดวยพันธกิจอยาง
เดยีวกันกับพระราชกิจของพระองค

ชื่อ                                                

บททดสอนตนเอง บทที่ 2

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรของบทนี้จากความทรงจํ า
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2. อะไรคอืหนาที่ของพระเจาพระบิดาในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

3. อะไรคือหนาที่ของพระเยซูคริสตในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. อะไรคอืหนาที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. จงเตมิคํ าในชองวางดวยถอยคํ าที่ถูกตอง

                                       คือครูใหญซึ่งเปนตัวอยางสํ าหรับทุกคนที่จะปฏิบัติตาม

6. จงเขยีนรายการคุณลักษณะดานบวกบางประการของบุคลิกภาพซึ่งควรจะพัฒนาใหมีข้ึนใน
ชีวิตของครู

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

7. จงสรปุพระราชกิจของพระเยซูในฐานะครูที่มาจากพระเจา
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8. จงเขยีนสรปุใจความโดยยอในแตละหัวขอตอไปนี้ ระหวางพระราชกิจของพระเยซูคริสตบนพื้น
โลกพระเยซูทรงสอนที่ใดบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

พระเยซูทรงสอนเวลาใดบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

พระเยซูทรงสอนใครบาง

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

9. มขีอพระคมัภีรอางอิงอะไรบางที่ยืนยันวาพระเยซูสงเราออกไปสั่งสอนเชนเดียวกันกับที่พระเจา
สงพระองคมายังโลกนี้

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 2
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1. ชายผูนี้ไดมาหาพระเยซใูนเวลากลางคืนทูลพระองควา “ทานอาจารยเจาขา  พวกขาพเจาทราบ

อยูวาทานเปน ครูทีม่าจากพระเจา เพราะไมมผูีใดกระทํ าหมายสํ าคัญซึ่งทานไดกระทํ านั้นได นอกจาก
วาพระเจาทรงสถิตอยูดวย”   ยอหน 3:2

2. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 16

3. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 17

4. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 17

5. พระเยซูคริสต

6. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 18-19

7. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 19-20

8. จงเปรียบเทียบคํ าตอบของคุณกับคํ าอธบิายในหนาตอไปนี้

            ทีซ่ึง่พระเยซูทรงสอน  หนา 21

 เวลาซึ่งพระเยซูทรงสอน    หนา 21

พระเยซูทรงสอนผูใด หนา 22

9. “พระเยซตูรัสกบัเขาอีกวา “สันติสุขจงดํ ารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด

เรากใ็ชทานทั้งหลายไปฉันนั้น””   ยอหน 20:21
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เพ่ือการศึกษาตอไป

1. จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอมวลชน

มทัธิว:  5:l-2; 7:28-29; 8:l-2 [สอนเปนรายบุคคลในทามกลางมวลชนมหาศาล]; 8:l6-l7,34;
9:l-8,36-38; ll:7; l3:l-9; l4:l3-23; l5:30-39; l7:l4; l9:2; 20:29-34; 2l:8-ll; 22:23; 26:47

มาระโก:  l:33-35,45; 2:l-5,7-15,20-2l,32-35; 4:l-36; 5:l4-l7,2l-43; 6:2-5,33-46,55-56;
7:24,3l-37; 8:l-9; 9:l4-27; l0:l,46-52; ll:8-l0; l4:43-52; l5:8

ลกูา:  2:45-52; 4:l6-30,40-44; 5:l,l5-l6,l8-26; 6:l7-7:l; 7:ll-l8; 8:l,37,40,56; 9:l2-l8,37; l2:l;
l3:ll-l7; l8:35-43; l9:l-l0,36-40; 22:47; 23:l

ยอหน:  2:l-ll; 4:39-42; 5:l,l3; 6:5-l5,22; 7:40; 8:l-9; l2:9,l2-l3

2. จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้เพื่อศึกษาตอไปในเรื่องพระราชกิจของพระเยซูที่มีตอรายบุคคล

มทัธิว:

บทที่ 8  (คนโรคเรื้อน  คนรับใชของนายรอย  แมยายของเปโตร  ธรรมาจารย);

บทที่ 9 (ชายทีป่วยเปนอัมพาต  หญิงที่ปวยดวยโรคตกโลหิต  เด็ก); 12:9-13 (ชายที่มือลีบ);
12:22 (คนที่มีวิญญาณชั่วเขาสิง); 15:21-28 (หญงิที่บุตรสาวถูกผีสิง); 17:17-18 (ชายที่บุตร
ชายถูกผีสิง); 19:16-22 (เศรษฐีหนุม); 22:34-40 (นักกฏหมาย); 26:6-13 (หญงิทีม่ีนํ้ ามันหอม)

มาระโก:  1:23-26 (ชายในธรรมศาลาถูกผีโสโครกเขาสิง); 1:40-45 (คนงอย); 5:1-20 (ชายถูก
ผีชือ่ “กอง” เขาสิง); 8:22-26 (คนตาบอด); 10:46-52 (บารธิเมอสั ชายตาบอด).

ลกูา:  7:11-17 (ชายที่เสียชีวิตแลว);   8:2 (มารีชาวมักดาลา); 9:57-62 (ผูทีจ่ะเปนสาวกของ
พระองคเปนรายบุคคล); 10:25-37 (บาเรียนผูสอนธรรมบัญญัติ); 10:38-42 (มารธา); 12:13-
15 (นองชายผูยุงอยูแตเร่ืองมรดก); 13:10-17 (หญงิหลงัโกงเพราะมีผีเขาสิง); 13:23-30 (ผูต้ัง
คํ าถามที่ไมมีชื่อระบุไว); 14:1-6 (ชายทีเ่ปนโรคมานนํ้ า); 19:1-10 (ซัคเคียส).



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 2 -30 -

ยอหน:  1:47-51 (นาธานาเอล); บทที่  3 (นิโคเดมัส); 4:4-42 (หญงิชาวสะมาเรีย); 5:1-16
(ชายที่เปนงอยที่สระเบธซาดา); 8:1-11 (หญงิทีถ่กูจับฐานลวงประเวณี); บทที่  9 (ชายที่ตา
บอดมาแตกํ าเนิด); บทที่ 11 (ลาซารัส,  มารธา);  13:1-10; 21:15-25 (เปโตร); 19:25-27
(มารดาของพระองค); 20:11-18 (มารีย); 20:24- 29 (โธมัส).

3. พระเยซูถูกเรียกวา “พระอาจารย”  ถึง 48 คร้ังในพระกิตติคุณ จงหาใหพบและทํ าเครื่องหมาย

ขออางอิงเหลานี้ลงในพระคัมภีรของคุณ

4. ทางสถาบันฯ มีหลักสูตรที่ชื่อวา “งานของพระวญิญาณบริสุทธิ์”   ซึ่งสอนมากยิ่งขึ้นถึงความ

สํ าคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและการรับใช

5. ในบทนีคุ้ณไดเรียนรูวิธีที่พระเยซูทรงสอนทุกเวลาและทุกสถานที่  ส่ิงนี้เปนผลที่พระองคทรง

ปฏิบัติตามหลกัการของพระเจาในพระคัมภีรเดิมซึ่งประทานไวในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7  จงอานขอ

ความนี้ในพระคัมภีรของคุณ

6. จงศกึษาแผนภมูเิหลานี้ซึ่งจะชวยเพิ่มเติมความเขาใจของคุณเกี่ยวกับตัวแทนจากเบื้องบนซึ่ง

อยูเบื้อหลังการสอนพระคัมภีร 1 โครนิธ 2:1-4:7

สวนที่เปนของเรา      สวนที่เปนของพระเจา

เมื่อขาพเจามาหาทาน ขาพเจามิไดมาเพื่อประกาศ
สักขีพยานของพระเจาแกทานทั้งหลายดวยถอยคํ า
อันไพเราะหรือดวยสติปญญา

ขาพเจาเนนยํ้ าแตเรื่องของพระคริสตและการที่พระ
องคทรงถูกตรึงที่กางเขน

คํ าพูดและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ย
กลอมดวยสติปญญา แตเปนคํ าซึ่ง...

แสดงถึงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพของ
พระเจา

ขาพเจากลาวถึงเรื่องปญญาในหมูคนที่เปนผูใหญ ซึ่งก็คือพระปญญาของพระเจาซึ่งพระเจาทรงเปด
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แลวก็จริง... เผย

พระวิญญาณเปนผูเปดเผยถึงส่ิงตางๆ ซึ่งไมเคยเกิด
ขึ้นแกมนุษยธรรมชาติ

พระองคทรงแบงปนความจริงที่ล้ํ าลึกที่สุดของ
พระเจา

พระองคทรงใหเรามีสายตาลึกซึ้งเห็นถึงพระคุณของ
พระเจา

เราสงผานความจริงฝายวิญญาณเหลานี้ออกมาเปน
คํ าพูด..

ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนผูสอนเรา

เราเขาใจส่ิงเหลานั้นไดอยางซาบซึ้งใจ... โดยพระวิญญาณซึ่งอยูภายในเรา

เรามีความคิดตางๆ ซึ่งเปนของพระคริสต ตัวเราเอง
เปนแตเพียงผูรับใชเทานั้น...

ซึ่งเปนส่ิงที่องคพระผูเปนเจาทรงประทานภาระใจให
แกเรา

บางคนในพวกเราเปนผูปลูก บางคนก็เปนผูรดนํ้ า... แตพระเจาทรงทํ าใหเติบโต

ตัวของเราเองไมมีความหมายอันใดในตัวเองเลยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ...

พระเจาผูทรงทํ าใหเติบโตขึ้น

คนที่ปลูกและคนที่รดนํ้ าก็เปนพวกเดียวกัน กระนั้นแตละคนก็จะไดบํ าเหน็จตามการงานที่ตนได
กระทํ าไว

เราเปนคนงานผูทํ างานรวมกันกับพระเจา คุณคือไร
นาของพระเจาและเปนพระวิหารของพระองค

ซึ่งเปนไปตามพระราชกิจของพระเจา

ผูซึ่งเปนสถาปนิกในการวางรากฐาน (พระคริสต)
ขณะที่คนอื่นๆ ชวยกันกอสรางอยูบนรากฐานนั้น

แตละคนตองมีความรอบคอบและระวังใหดีวาจะกอ
ขึ้นมาอยางไร...

วันแหงการพิพากษาจะมาทดสอบการงานของแตละ
คนดวยไฟ

ถาการงานของผูใดที่กอขึ้นนั้นทนอยูได ผูนั้นก็จะได
บํ าเหน็จ

เราเปนวิหารของพระเจา... เปนที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจาทรงใชเปนที่สถิต
ถาวร
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ปญญาของโลกนี้เปนส่ิงโงเขลาในสายพระเนตรของ
พระเจา เราไมสามารถคุยอวดถึงมนุษยคนใดได

แตทุกส่ิงทุกอยาง (ซึ่งเปนส่ิงฝายวิญญาณ) นั้นเปน
ของคุณในองคพระคริสตและในพระเจา

เราคือผูรับใชของคริสตและเปนผูอารักขาความจริง
ของพระเจาซึ่งเราตองพิสูจนตนเองวามีคาควรแกการ
ไววางใจ...

ผูที่ทรงพิพากษาพวกเรามีพระองคเดียวคือพระเจาผู
จะทรงเปดเผยความลับซ่ึงเปนแรงจูงใจในการรับใช
ของเราและทุกคนจะไดรับคํ าชมเชยจากพระเจาตาม
ความเหมาะสม

ทุกส่ิงทุกอยางที่เรามีก็คือของประทานจากพระเจา
ซึ่งเกินกวาการอวดอางใดๆ ทั้งส้ิน

ธรรมชาติของการทรงสํ าแดง
1 โครนิธ 2:9-13

ส่ิงที่ตาไมเห็น หูไมไดยินและสิ่งที่มนุษยคิดไมถึงคือ
ส่ิงที่พระเจาไดทรงจัดเตรียมไว สํ าหรับคนที่รักพระ
องค

ขอมูลนี้ไมไดมีรากฐานอยูบนประสบการณของ
มนุษย

พระเจาไดทรงสํ าแดงสิ่งเหลานั้นแกเราทางพระ
วิญญาณ  เพราะวาพระวิญญาณทรงหยั่งรูทุกส่ิง แม
เปนความลํ้ าลึกของพระเจา อันความคิดของมนุษย
นั้นไมมีผูใดหยั่งรูได เวนแตจิตวิญญาณของมนุษยผู
นั้นเอง  และเปนเชนนั้นดวยที่ไมมีผูใดหยั่งรูพระดํ าริ
เวนแตพระวิญญาณของพระเจาเทานั้น

วัตถุประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสั่งสอน

พระวิญญาณบริสุทธิ์เทานั้นที่ทรงหยั่งรูพระดํ าริของ
พระเจา

เราทั้งหลายไมไดรับวิญญาณของโลกแตไดรับพระ
วิญญาณซึ่งมาจากพระเจา เพื่อเราจะไดเขาใจ ถึง
ของประทานตางๆ ซึ่งโปรดประทานใหแกเราโดย

เปาหมายของการทรงสํ าแดง
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พระเจา

และเรากลาวถึงเรื่องส่ิงเหลานี้ดวยถอยคํ า ซึ่งมิใช
ปญญาของมนุษยสอนไว แตดวยถอยคํ าซึ่งพระ
วิญญาณไดทรงสั่งสอน คือเราไดแปลความหมาย
ของความจริงทางฝายวิญญาณใหคนเหลานั้นซึ่งเปน
ผูมีพระวิญญาณของพระเจาฟง (พระคัมภีรฉบับ
Revised Standard Version)

การทรงสํ าแดงถูกถายทอดถอยคํ าซึ่งสอนโดยพระ
วิญญาณ


