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บทที่ 6
ครูที่มาจากพระเจา
กรรมวิธี  -  ตอนที่ 2

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณจะสามารถที่จะ
สรุปกิจกรรมวิธีการสอนของพระเยซูดังตอไปน้ี
− ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู
− สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
− ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน
− ใชวิธีตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ
− ใชคํ าอุปมา
− ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร
− ใชขอพระคัมภีร
− ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน
− ใชปญหา
− ใชโอกาส

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เมื่อเสด็จมาถึงตํ าบลบานของพระองคแลวก็สั่งสอนในธรรมศาลา

ของเขา จนคนทั้งหลายประหลาดใจแลวพูดกันวา “คนน้ีสติปญญาและฤทธิ์
มหัศจรรยอยางน้ีมาจากไหน””     มัทธิว 13:54

คํ านํ า

คํ าสอนสวนมากที่สุดของพระเยซูเปนการสอนแบบปากเปลา มีการบันทึกเพียงครั้งเดียวซึ่ง
บอกวาพระองคทรงกํ าลังเขียนบางสิ่งอยู  (ยอหน 8:6)

บทเรยีนมีศูนยกลางอยูที่วิธีการพิเศษในการสอนแบบปากเปลาซึ่งพระเยซูทรงใช
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ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู

พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวไปสอนคนที่ยังไมรู  พระองคทรงใชคนเกาไปแนะนํ าคนใหม
พระองคทรงเริ่มจากความจริงที่ประชาชนรูและเขาใจแลว เพ่ือวางรากพวกเขาและสอนในสิ่งที่พวก
เขายังไมรูจัก

ตัวอยางเชน  บอยครั้งที่พระเยซูทรงยกความจริงจากธรรมบัญญัติในพระคัมภีรเดิม  แลวจึง
ทรงเปดเผยถึงความจริงใหมๆ (ดู มัทธิว 5:17-48)

การสอนตองสงผลออกมาเปนความเขาใจ การเปดเผยความจริงใหมๆ โดยการสรางขึ้นบน
สิง่ทีผู่ฟงรูจักกันดีอยูแลว ซ่ึงเปนวิธีการที่ดีเลิศเพื่อบรรลุเปาหมายนี้

การที่เราจํ าเปนตองรูวาประชาชนจะเขาใจเรื่องราวอะไรไดก็เพราะวา
“เพราะวาขณะนั้นเขาคิดอยูในหัวใจของเขา ดังน้ันเขาจึงเปนเหมือน

คนที่คอยนับอยูขางใน”   สุภาษิต 23:7

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

พระเจาทรงสํ าแดงความรูในการเปดเผยที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ พระองคทรงสอนโดยทั่วไปกอน
แลวจึงสอนความรูที่เฉพาะเจาะจง ตองมีการเปดเผยโดยทั่วๆ ไป แลวจึงเพ่ิมเติมรายละเอียดที่
เฉพาะเจาะจงอีก

ตวัอยางเชน การบอกลวงหนาทั่วไปเปนครั้งแรกถึงองคพระผูชวยใหรอดซึ่งกลาวไวในปฐม
กาล 3:15  ตอจากนั้นก็เปนดังเชนที่ผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเดิมไดเขียนเอาไว  พระเจาทรงเปด
เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จมาขององคพระผูชวยใหรอดมากขึ้นๆ เรื่อยๆ

ในยอหน 6:35 พระเยซูทรงขยายความหมายของความจริงขอน้ีอีก พระองคทรงใหราย
ละเอียดเกี่ยวกับพระกายของพระองคในฐานะที่เปนอาหารแหงชีวิตซ่ึงบุคคลตองเขาสวนดวยกันกับ
พระองค หากเขาเหลานั้นตองการมีประสบการณในชีวิตนิรันดร

พระเยซูทรงใหกระบวนการเชนนี้ในการสอนซึ่งเปนหลักการเรียนรูที่สํ าคัญซ่ึงคุณสามารถ
ปฏิบัติตามได

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน

พระเยซูทรงใหใชวัตถุสิ่งของธรรมดาและสัญลักษณงายๆ ซ่ึงผูฟงของพระองคคุนเคยอยูแลว
เพ่ือที่จะสอนความจริงทางพระคัมภีร

พระองคทรงใชดอกหญาในทุงนาและใชนกในอากาศเพื่อที่จะสอนถึงความหวงใยของพระเจา 
(มัทธิว 6:26-30)

พระองคทรงใชการประมงและการเก็บเกี่ยวพืชผลเพื่อที่จะอธิบายถึงความจํ าเปนที่ตองมีผู
รวมงาน เพ่ือออกไปหาผูที่ยังไมไดรับความรอด (ยอหน 4:35  และมัทธิว 4:19)
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พระเยซูทรงใชขนมปงที่แตก เพ่ือเปนสัญลักษณแทนพระกายของพระองคที่ตองแตกหักและ
ใชเหลาองุนเปนสัญลักษณแหงพระโลหิตของพระองค  (ลูกา 22:19-20)

พระองคทรงใชการลางเทาใหแกสาวก เพ่ือที่จะอธิบายถึงการรับใชที่ถอมใจในการเปนผูนํ าที่
ดี (ยอหน 13:1-17)

พระเยซูทรงเรียกเด็กเล็กๆ เพ่ือใชเปนตัวอยางของการถอมใจและการวางใจซึ่งเปนสิ่งจํ าเปน
ในการเขาสูราชอาณาจักรของพระเจา  (มาระโก 10:13-16)

พระองคทรงใชสัญลักษณหลายอยาง เพ่ืออธิบายถึงราชอาณาจักรของพระเจารวมทั้งการใช
คํ าอุปมาเรื่องแหอวน เมล็ดพันธุพืช ชาวละมาน และขาวสาลี เชื้อขนมปง เมล็ดมัสตารด เปนตน

เม่ือใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน สิ่งเหลานั้นตองเปนสิ่งธรรมดาหรือเปนสัญลักษณงายๆ ซ่ึง
นักเรียนรูจักคุนเคยดีแลว

ใชวิธีต้ังคํ าถามและใหมีการตอบ

พระเยซูทรงใชวิธีตั้งคํ าถามและใหมีการตอบบอยครั้งในการสอนของพระองค
หลายครั้งทีเดียวที่พระเยซูทรงถามคํ าถามเพื่อที่จะทํ าใหผูฟงคิด บางครั้งพระองคก็ตองการ

ใหมีการตอบดวย  (มัทธิว 16:13-16)
แตในเวลาอ่ืนก็มี ที่พระเยซูทรงตั้งคํ าถามขึ้นซ่ึงเปนคํ าถามที่ยังไมมีคํ าตอบ  เพราะเปนคํ า

ถามที่ทํ าใหผูฟงคิดเทานั้น และเปนการดึงความสนใจใหผูฟงทั้งหลายสรุปเอาเอง (ลูกา 10:25-37
และ มาระโก 10:17-18)

บางครั้งคํ าถามของพระองคก็อยูในรูปของปญหาที่ทํ าใหตองคิด  (มัทธิว 21:25-27) ในเวลา
อ่ืนพระองคอาจตั้งคํ าถามเพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการคิดขึ้น  (มัทธิว 5:13)

บางครั้งคํ าสนทนาทั้งสิ้นของพระองคก็เปนคํ าถามลวนๆ ทั้งชุด  (มัทธิว 16:9-12)
บอยครั้งอีกเชนกันที่พระเยซูทรงตอบคํ าถามซึ่งประชาชนถามมาโดยการตั้งคํ าถามอีกคํ า

ถามหนึ่ง (มัทธิว 9:14-15,  12:10-11,  15:1-3,  21:23-25)
พระเยซูทรงใชการตั้งคํ าถามในวิธีตางๆ กัน คุณสามารถใชวิธีการเหลานี้ดวย
− เพ่ือที่จะเสนอบทเรียน  :  มัทธิว 21:28
− เพ่ือการติดตามผลของบทเรียน  :  มัทธิว 21:40
− เพ่ือใหสัมผัสจิตสํ านึกของผูฟง  :  มัทธิว 23:17
− เพ่ือสรางความเชื่อ   :  มาระโก 8:29
− เพ่ือทํ าใหสถานการณน้ันชัดเจนขึ้น  :  มาระโก 10:3
− เพ่ือตํ าหนิการวิพากวิจารณ  :  มาระโก  2:25-26
− กระตุนใหคิดตอหรือคนควาตอไป   :  มัทธิว  6:25-31
− พิจารณาการกระทํ าที่ตางกัน  :  มัทธิว 9:5
− ทํ าใหนักเรียนเขาใจ  :  มัทธิว 16:15

ครูสามารถ
− ตั้งคํ าถามแกนักเรียนทั้งชั้น
− ตั้งคํ าถามใหนักเรียนคนเดียวตอบ
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− เขียนคํ าถามสํ าหรับเรื่องที่ศึกษาหรือออกขอสอบ
นักเรียนสามารถ
− ถามคํ าถามคุณครู
− ถามซึ่งกันและกัน
− ตั้งคํ าถามจากการคนควาของตนเองเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา

ตอไปนี้เปนขอแนะนํ าบางประการซึ่งจะชวยใหคุณตั้งคํ าถามที่มีประโยชน
− ตั้งคํ าถามครั้งละหนึ่งคํ าถาม  หากมากกวาหนึ่งจะทํ าใหนักเรียนรูสึกสับสน
− หลังจากการถามคํ าถามออกไปแลวคุณควรเงียบ เพ่ือรอใหนักเรียนคิดเพื่อที่จะตอบ
− ตั้งคํ าถามทั่วไปในเรื่องเดียวกันแตใหเปนคํ าถามที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
− ตอบสนองคํ าตอบที่นักเรียนตอบออกมา นํ าคํ าตอบนั้นมาตั้งเปนหัวขออภิปราย  อยา

เพ่ิงทํ าใหนักเรียนที่ตอบไมถูกนั้นรูสึกเขิน
− พยายามตั้งคํ าถามชนิดที่ “เปด” มากกวา “ปด”  คํ าถามปดก็คือ คํ าถามที่เรียกรองให

ตอบไดงายๆ วา “ใช” หรือ “ไมไช”  ซ่ึงคํ าถามปดแบบนี้ไมชวยกระตุนนักเรียนใหคิดตอ
เพ่ือศึกษากาวหนาไปขางหนา

− ตอไปนี้คือตัวอยางของคํ าถามปด
“พระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขนหรือ”

คํ าถามนี้เรียกรองใหตอบเพียง “ใช” เทานั้น
− ตอไปนี้เปนตัวอยางของคํ าถามเปด

“ทํ าไมพระเยซูจึงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน”
คํ าถามเชนน้ีเรียกรองใหตอบมากกวา “ใช” หรือ “ไมใช”  เพราะคํ าถามชนิดนี้เปนสาเหตุให

นักเรียนคิดตอไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระเยซู นักเรียนสามารถตอบสนองดวยคํ าตอบมาก
มายเชน

“เพราะวานี่เปนวัตถุประสงคที่พระเจาทรงสงพระองคใหมายังโลกนี้”
“เพราะความรักของพระองคที่มีตอมนุษยในโลกทั้งมวล”
“เพ่ือที่จะชวยกูประชาชนใหพนจากความผิดบาป”
“เพ่ือทํ าใหเราไดรับการรักษาใหหายโรค เชนเดียวกับที่ชวยใหเราไดรับความ
รอดจากความผิดบาป”

“เพราะความผิดบาปสวนตัวของฉันน่ันเอง”

แตละคํ าถามเหลานี้สามารถชักจูงใหไปสูการอภิปรายขั้นตอไปในเรื่องราวการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูที่บนไมกางเขนอีก

ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ใหโอกาสสํ าหรับคุณที่จะเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับคํ าถาม
ตางๆ ที่พระเยซูทรงใชและวิธีที่จะตั้งคํ าถามในการสอนของคุณเอง
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ใชคํ าอุปมา

คํ าอุปมาก็คือเรื่องราวซ่ึงใชยกเปนตัวอยางโดยนํ ามาจากเรื่องราวในโลกธรรมชาติ เพ่ือที่จะ
อธิบายความจริงฝายวิญญาณ

ความหมายที่แทจริงของคํ าวา “อุปมา” ก็คือ “นํ ามาวางไวขางๆ เพ่ือที่จะเปรียบเทียบ”  ใน
ค ําอุปมาพระเยซูทรงใชตัวอยางจากธรรมชาติ และเปรียบเทียบตัวอยางนั้นกับความจริงทางฝาย
วิญญาณ คํ าอุปมาก็คือเรื่องราวฝายโลกซึ่งมีความหมายถึงเรื่องราวฝายสวรรค

บอยครั้งที่พระเยซูทรงใชคํ าอุปมาเปนวิธีในการสอน
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงถอยคํ าน้ัน เปนคํ าอุปมาอยางน้ัน

หลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”  มาระโก 4:33

คํ าอุปมาตองถูกนํ ามาอธิบายเพื่อที่จะเขาใจได
“และนอกจากคํ าอุปมา พระองคมิไดตรัสแกเขาเลย แตเมื่อฝูงคนไป

แลว พระองคจึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดน้ันแกเหลาสาวก”  มาระโก 4:34

มีโอกาสหนึ่งซ่ึงเหลาสาวกถามพระเยซูวาทํ าไมพระเยซูจึงสอนโดยการใชคํ าอุปมา พระองค
ตรัสตอบวา

“เพราะวาขอความลับลึกแหงแผนดินสวรรคทรงโปรดใหทานทั้งหลาย
รูได แตคนเหลาน้ันไมโปรดใหรู”  มทัธิว 13:11   (ดูลูกา 8:10 ดวย)

ประชาชนที่มีจิตใจฝายวิญญาณสามารถเขาใจคํ าอุปมาฝายวิญญาณนี้ได แตคนที่มีจิตใจเต็ม
ไปดวยกิเลสตัณหาไมสามารถเขาใจได

“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลาน้ันซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระ
เจาไมได  เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได  เพราะ
วาจะเขาใจสิ่งเหลาน้ันไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”   1 โครินธ 2:14

มนุษยซ่ึงมีจิตใจอยูในฝายวิญญาณก็คือคนซึ่งไดผานการบังเกิดใหมฝายวิญญาณมาแลว  จง
ศึกษาใน ยอหน บทที่ 3 สํ าหรับคํ าอธิบายถึงเรื่องประสบการณของ “การบังเกิดใหม”

คํ าอุปมาซึ่งพระเยซูทรงใชสอนนั้นเกี่ยวของกับเรื่องราวที่คุนหูของผูฟงอยูแลว  ฉะนั้นเม่ือ
คุณสอน คุณสามารถใชคํ าอุปมาของพระเยซูไปสอนได  แตคุณก็สามารถสรางคํ าอุปมาที่ทันสมัยใน
เรื่องที่ผูฟงของคุณรูจักกันดีอยูแลว

เพราะวาเรามีวัฒนธรรมที่ตางกัน ฉะนั้นคํ าอุปมาซึ่งเปนที่เขาใจกันดีของประชาชนใน
อเมริกาเหนือ อาจไมเปนที่เขาใจในประชาชนชาวออสเตรเลีย อัฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกาและ     ยุ
โรปก็ได
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ประชาชนในแตละกลุมก็มีความแตกตางกันออกไป  ดังน้ันจึงควรใชคํ าอุปมาซึ่งเกี่ยวพันกับ
ประสบการณของเขาเหลานั้นเอง

เพ่ือศึกษาในเรื่องคํ าอุปมานี้เพ่ิมเติมใหดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้

ใชเรื่องราวจากประวัติศาสตร

เชนเดียวกับคํ าอุปมา เรื่องราวทางประวัติศาสตรก็คือเรื่องราวซ่ึงมีการอธิบายความจริงทาง
พระคมัภีร ตางกันที่วาเรื่องราวทางประวัติศาสตรน้ันเปนเรื่องจริงซ่ึงเกิดเหตุการณน้ันขึ้นจริงๆ

ตัวอยางเชน  เร่ืองราวของลาซารสักบัเศรษฐีเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ ตามประวัติศาสตร ทั้ง
ลาซารสัและเศรษฐีลวนเปนบุคคลที่มีตัวจริงทั้งสิ้น

คุณสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชในการสอนบทเรียนของพระองค
มาอธิบายไว จงดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้เพ่ือหาตัวอยางเพิ่มเติมสํ าหรับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตรที่พระเยซูทรงใชสอน

คณุสามารถใชเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ทันสมัยไดดวย จงใชตัวอยางจากประสบการณ
ฝายวิญญาณของคุณเอง  จงใชกรณีที่นาศึกษาของบรรดาผูนํ าฝายวิญญาณที่ทันสมัยเพ่ือใชอธิบาย
ความจริงทางพระคัมภีร

ใชขอพระคัมภีร

ในยคุสมัยแหงการรับใชของพระเยซู มีเพียงแตพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมเทานั้นที่ได
เขียนไว  พระเยซูทรงรูจักขอพระคัมภีรในภาคพันธสัญญาเดิมดีมาก และพระองคทรงใชออกไปบอย
ครั้งในการสอนของพระองค

จงพลิกไปดูที่ภาค “เพ่ือการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้และทบทวนขอพระคัมภีรบางขอที่
พระเยซูทรงหยิบยกเอามาอางจากพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม

เปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่งที่คุณควรใชพระวจนะของพระเจาในการสอนของคุณ เพราะวาพระคํ า
ของพระองคเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหประสบความสํ าเร็จตามวัตถุประสงคทางฝาย
วิญญาณ

“คํ าของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไมกลับมาสูเราเปลา  แตจะ
สัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุงหมายไว และใหสิ่งซึ่งเราใชไปทํ าน้ันจํ าเริญข้ึน ฉันน้ัน”
อิสยาห 55:11

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน

พระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันในการสอนของพระองคหลายครั้งทีเดียว การ
เปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันอาจจะกระทํ าไดเม่ือสองสิ่งน้ันอยูตรงขามกันหรือแตกตางกัน

ตัวอยางเชน  พระเยซทูรงเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันคือ ความดีและความชั่ว ความสวางและ
ความมืด คนรวยและคนจน เพ่ือที่จะอธิบายความจริงที่พระองคกํ าลังสอน
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การเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันสามารถนํ าไปใชสอนใหเห็นความแตกตางในความจริงฝาย
วิญญาณได  คณุสามารถคิดตัวอยางเองดวยความคิดริเริ่มของคุณ หรือใชตัวอยางซึ่งพระเยซูไดแบง
ปนกบัสาวกของพระองค จงศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันที่พระเยซูทรงใชในภาค “เพ่ือ
ศกึษาตอไป” ของบทเรียนบทนี้

ใชปญหา

 พระเยซูทรงใชปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจํ าวัน เพ่ือที่จะสอนบทเรียน บอยครั้งทีเดียวที่เรา
ใชปญหาเปนจุดเริ่มตนของการรูจักขบคิดอยางแทจริง และชวยใหเกิดการเรียนรูคูกันไปดวย

ตวัอยางเชน ธรรมาจารยบางคนมีปญหาเพราะกํ าลังสงสัยวาใครเปนผูมีสิทธิในการยกความ
ผิดบาปได (มาระโก 2:7)

พระเยซูทรงใชคํ าถามแตละคํ าถามเหลานี้ เพ่ือที่จะสอนถึงความจริงฝายวิญญาณอันสํ าคัญ
สํ าหรับตัวอยางอ่ืนๆ ของการใชปญหาในการสอนนั้น ใหดูที่ภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้

ใชโอกาส

พระเยซูทรงใชโอกาสซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาในชีวิตเพ่ือที่จะสอนบทเรียน
พระองคทรงใชโอกาสตอนที่ผูหญิงคนนั้นกํ าลังมาตักนํ้ าที่บอน้ํ า เพ่ือที่จะสอนถึงเรื่องนํ้ าธํ ารง

ชีวิต (ยอหน 4)
เม่ือพระเยซูทรงถูกวิพากษวิจารณขณะที่กํ าลังรับประทานอาหารกับพวกฟาริสี พระองคทรง

ใชการวิพากษวิจารณน้ันเปนโอกาสที่พระองคจะสอนคํ าอุปมาเรื่องลูกหนี้สองคน  (ลูกา 7:36-50)
จงดูภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ในบทนี้เพ่ือดูตัวอยางในเรื่องการใชโอกาสเพื่อเปนวิธีในการ

สอนของคุณ
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เพื่อศึกษาตอไป

กิจกรรมตอไปนี้จัดไวเพ่ือจะชวยใหสามารถศึกษาตอไปในแตละหัวขอซึ่งไดอธิบายไวในบทเรียนนี้แลว

ใหคนที่รูแลวสอนคนที่ยังไมรู

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งเปนขอพระคัมภีรที่พระเยซูทรงใชใหคนที่รูแลวสอนที่ยังไมรู

มัทธิว:  5:l7-48; l2:3-8,38-42; l6:5-l2

มาระโก:  2:23-28; 7:9-l3; 8:l7-21; l0:l7-20

ลูกา:  4:l6-2l; 6:3-5; ll:29-32; l3:l-5,l5-l6; 24:44-48

ยอหน:  3:l4-l5; 5:33-36,46-47; 6:32-33; 7:2l-24; 8:39-59; l0:34-38

สอนโดยทั่วไปกอนแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
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หนึ่งในบรรดาดัวอยางที่ดีที่สุดของการสอนโดยเริ่มจากการสอนโดยทั่วไปแลวจึงสอนเรื่องที่เฉพาะเจาะจง 
ก็คือ ยอหน 6:35  พระเยซูทรงอธิบายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขนกอน  แลว
พระองคจึงทรงกลาวถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไวใน ยอหน 6:35-58

ในมัทธิว พระเยซูก็ทรงใหรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคไวใน   มัทธิว 9:43-45
แตพวกสาวกยังไมเขาใจ พระองคจึงทรงอธิบายรายละเอียดมากขึ้นใน มัทธิว 18:31-34 และในที่สุดพวกเขาก็เขาใจ
เมื่อพระองคทรงจบการสอนในเรื่องนั้นอยางสมบูรณใน มัทธิว 22:15-23

คุณสามารถหาตัวอยางอื่นๆ ซึ่งพระเยซูทรงใชวิธีนี้ในการสอนของพระองคไดอีกไหม

ใชวัตถุสิ่งของเปนบทเรียน

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ ซึ่งพระเยซูทรงใหวัตถุส่ิงของ หรือสัญลักษณเพ่ือจะสอนความจริงฝายวิญญาณ
จงทํ าแผนภูมิเพ่ือจํ าแนกความจริงฝายวิญญาณซึ่งพระเยซูกํ าลังสอนหัวขอสํ าหรับแผนภูมิของคุณควรจะเปนดังตอ
ไปนี้
วัตถุส่ิงของ/สัญลักษณ ขออางอิง       ความจริงที่พระองคกํ าลังสอน

จงใชขออางอิงตอไปนี้เพ่ือเติมลงไปในแผนภูมิของคุณใหสมบูรณ

มัทธิว:
การหาปลา 4:l9; เกลือ 5:l3; แสงสวาง 5:l4-l6;
นกในอากาศ 6:26; ดอกหญา 6:28-33; ผงธุลีและไมทอนยาว 7:l-5;
ประตู 7:l3-l4; สุนัขปาและแกะ 7:l5; ผลไม 7:l6-20;
บานสองหลัง 7:24-27; สุนัขจิ้งจอกและนก 8:20; เส้ือผาและเหลาองุน 9:l6-l7;
การเก็บเกี่ยว 9:37-38; แกะและสุนัขปา l0:l6; นกกระจอก l0:29-3l;
แอก ll:28-30; เมล็ดพันธุพืชและดิน l3:l-43; ทรัพยสมบัติ l3:44,52;
ไขมุก l3:45-46; อวน l3:47-50; พืช l5:l0-l4;
ลมฟาอากาศ l6:l-4; เด็กเล็กๆ l8:l-6; แกะ l8:l2-l4;
อูฐและเข็ม l9:23-26; ตนมะเดื่อ 2l:l8-22; ศิลา 2l:42-44;
เงินเพนนี 22:l5-22; ลูกนํ้ าและอูฐ 23:24; ถวยและชาม 23:25-26;
อุโมงฝงศพ 23:27; แกะและแพะ 25:3l-33; ขนมปงและเหลาองุน 26:26-29

วัตถุส่ิงของ/สัญลักษณ ขออางอิง       ความจริงที่พระองคกํ าลังสอน

มาระโก:
ปลา l:l6-l8; เมล็ดพืชและดิน 4; ขนมปงและสุนัข 8:25-30;
เกลือ 9:50; เด็กๆ l0:l3-l6; อูฐและเข็ม l0:23-27;
เงินเพนนี l2:l3-l7; ขนมปงและเหลาองุน l4:22-25
ลูกา :
ปลา 5:9-l0; เส้ือและถุงหนังใสเหลาองุน 5:36-39; 
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ตนไม 6:43-45; บานสองหลัง 6:48-49; ดินและเมล็ดพืช 8; 
การเก็บเกี่ยว l0:2; ลูกแกะและสุนัขปา l0:3; แสงสวาง ll:33-36; ll:39-40; 
ถวยชาม; หลุมฝงศพ ll:44; นกกระจอก l2:6-7; 
กา l2:22-24; ดอกหญา l2:27-3l; ลมฟาอากาศ l2:54-57; 
ตนมัสตารด l3:l7-l9; เชื้อขนมปง l3:20-2l; สงครามและหอคอย l4:26-33; เกลือ
l4:34-35; แกะ l5:l-7; เหรียญเงิน l5:8-l0; 
เมล็ดมัสตารด l7:6; เด็ก l8:l6-l7; ศิลา 20:l7-l8; 
เงินเพนนี 20:20-26; ขนมปงและเหลาองุน 22:l9-22; ตนมะเดื่อ 2l:29-33
ยอหน:
ลม 3:8; นํ้ า 4:l3-l4, 7:37-38; การเก็บเกี่ยว 4:35;
แสงสวาง 8:l2, 9:5, l2:46; คนเลี้ยงแกะ l0; เมล็ดขาวสาลี l2:23-24;
เถาและกิ่ง l5; ผูหญิงที่กํ าลังคลอดบุตร l6:l9-2l; การเลี้ยงแกะ 2l:l5-l7;
การลางเทา l3:l-l7

การตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ

จงศึกษาขออางอิงตอไปน้ีซ่ึงพระเยซูทรงใชในการตั้งคํ าถามและใหมีการตอบ ซ่ึงเปนวิธีใน
การสอนของพระองคอีกประการหนึ่ง

มัทธิว: 5:l3,46,47; 6:25-31; 7:3,4,9-ll,16,22; 8:26; 9:4,5,15,28; 10:25,29; 11:7-9,16; 12:4,5,11,12,26,27,
29,34,48; 13:27,28,51; 14:31; 15:13,16,17,34; 16:3,8-11,13,15,26; 17:17,25; 18:12,33; 19:5,17;
20:6,13,15,21,22,32; 21:16,25,28,31,40,42;  22:12,18,22,31,32,42-45; 23:17,19,33; 24:2,45; 25:37-39,44;
26:10,40,50,53-55; 27:46
มาระโก:  2:8,9,19,25,26; 3:4,23,33; 4:13,21,30,40; 5:30,39; 6:38; 7:18,19; 8:5,12,17-21,27,29,36,37;
9:16,19,21,33,50; 10:3,18,36,38,51; 11:3,17,30; 12:9-11,15,16,24,26,35,37; 13:2; 14:6,14,37,48; 15:34
ลูกา:  2:49; 5:22,23; 6:4,9,32-34,39,41,42,46; 7:24-26,31,42,44; 8:25,30,44; 9:18,20,25,41; 10:26,36;
11:5,6,11-13,18,19,40; 12:6,14,17,20,24-26,28,42,49,51,56,57; 13:2,4,7,15,16,18,20; 14:3,5,28,31,34;
15:4,8; 16:2,3,5,7,11,12; 17:7-9,17;  18:7,8,19,41; 19:31; 20:3,4,13,15,17,23,24,41,44; 22:11,27,35,46,
48,52; 23:31; 24:17,19,26,38,41
ยอหน:  1:38,50; 2:4; 3:10,12; 5:6,44,47; 6:5,61,62,67,70; 7:19,23; 8:10,43,46; 9:35; 10:32,34,36; 11:9,26,
34,40; 12:27; 13:12,38; 14:9,10; 16:5,19,31; 18:4,7,11,23,34; 20:15; 21:5,15-17,22,23

ใชคํ าอุปมา
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วิชาที่สอน ขออางอิง
ผงธุลีและไมทอนยาว ลูกา 6:37-43
ตึกสองหลัง มทัธิว 7:24-27; ลูกา 6:47-49
เด็กๆ ที่นั่งกลางแดด มัทธิว 11:16; ลูกา 7:32
ลูกหนี้สองคน ลูกา 7:41
ผีโสโครก มทัธิว 12:43-45; ลูกา 11:24-26
การรํ าพึงของเศรษฐี ลูกา 12:16
ตนมะเดื่อที่ไรผล ลูกา 13:6-9
ผูหวาน มทัธิว 13:3-8; มาระโก 4:3-8; ลูกา 8:5-8
ขาวละมาน มัทธิว 13:24-30
เมล็ดพืช มาระโก 4:26
เมล็ดของตนมัสตารด มัทธิว 13:31,32; มาระโก: 4:3l,32; ลูกา 13:19
เชื้อขนมปง มัทธิว 13:33; ลูกา 13:21
เทียนไข มัทธิว 5:l5; มาระโก 4:2l; ลูกา 8:l6; ll:33
อวน มัทธิว 13:47,48
ทรัพยที่ซอนไว มัทธิว 13:44
ไขมุกที่มีราคามหาศาล มัทธิว 13:45,46
เจาของบาน มัทธิว 13:52
การแตงงาน มัทธิว 9:l5; มาระโก 2:l9,20; ลูกา 5:34,35
เส้ือที่มีรอยปะ มัทธิว 9:16; มาระโก 2:21; ลูกา 5:36
ขวดใสเหลาองุน มัทธิว 9:17; มาระโก 2:22; ลูกา 5:37
การเก็บเกี่ยว มัทธิว 9:37; ลูกา 10:2
ศัตรู มัทธิว 5:25; ลูกา 12:58
ลูกหนี้สองคนที่ลมละลาย มัทธิว 18:23-35
ชาวสะมาเรียใจดี ลูกา 10:30-37
ขนมปงสามแถว ลูกา 11:5-8
ผูเล้ียงแกะที่แทจริง ยอหน 10:1-16
ประตูที่คับแคบ มัทธิว 7:14; ลูกา 13:24
ผูที่ไปเปนแขก ลูกา 14:7-11
งานเล้ียงสมรส มทัธิว 22:2-9; ลูกา 14:16-23
เส้ือสํ าหรับสวมไปงานแตงงาน มัทธิว 22:10-14
หอคอย (ตึก) ลูกา 14:28-30
กษัตริยที่ไปสงคราม ลูกา 14:31
แกะที่หลงหาย มัทธิว 18:12,13; ลูกา 15:4-7
เงินเหรียญที่หายไป ลูกา 15:8,9
วิชาที่สอน ขออางอิง
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บุตรที่ที่สุรุยสุราย ลูกา 15:11-32
ผูอารักขาที่ไมสัตยซื่อ ลูกา 16:1-9
หญิงมายที่รบเราไมหยุด ลูกา 18:2-5
ฟาริสีและเจาของรานขายเหลา ลูกา 18:10-14
หนาที่ของคนรับใช ลูกา 17:7-10
คนงานในสวนองุน มัทธิว 20:1-16
ตะลันต มทัธิว 25:14-30; ลูกา 19:11-27
บุตรชายสองคน มัทธิว 21:28
ชาวสวนที่เปนฆาตกร มัทธิว 2l:33-43; มาระโก l2:l-9; ลูกา 20:9-l6
ตนมะเดื่อ มัทธิว 24:32; มาระโก l3:28; ลูกา 2l:29-30
เจาของบานที่เฝาระวังอยู มัทธิว 24:43; ลูกา 12:39
ผูชายที่เดินทางไกล มาระโก 13:34
อุปนิสัยของคนใชสองคน มทัธิว 24:45-51; ลูกา 12:42-46
หญิงพรหมจารีสิบคน มัทธิว 25:1-12
คนใชที่เฝาระวังอยู ลูกา 12:36-38
เถาองุนและกิ่ง ยอหน 15:1-6

ที่นี้จงสรางคํ าอุปมาที่ทันสมัยขึ้นเอง
1.  เลือกความจริงจากพระคัมภีรหรือบทเรียนที่คุณตองการจะสอน
2.  คิดถึงสถานการณบางอยาง บางสภาพ หรือบางตัวอยาง ซึ่งคิดวาผูฟงจะเขาใจ
3.  โดยใชตัวอยางนี้ จงสรางคํ าอุปมา (เรื่อง) ซึ่งอธิบายความจริงในพระคัมภีรที่คุณตองการจะสอน

โปรดจํ าไววา:  คํ าอุปมาตองอธิบายความจริงที่ตองการใชสอน เรื่องที่ใชเพียงเพ่ือการเลาเรื่องเทานั้นไมถือวามีประ
สิทธิภาพ  เพราะจะตองใหเกี่ยวพันหรืออธิบายพระวจนะของพระเจาเปนสํ าคัญ

ใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร

จงศึกษาตัวอยางตอไปนี้ซึ่งใชกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรในการสอน  คุณสามารถคนหาตัวอยางอื่นๆ
ที่พระเยซูใชในการสอนไดอีกหรือไม

      เรื่องราวจากประวัติศาสตร ขออางอิง
ยอหนผูใหบัพติศมา มัทธิว ll:7-l9;  ลูกา 7:24-25
ลาซารัสและเศรษฐี ลูกา l6:l9-3l

ที่นี้จงสรางกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรดวยตัวคุณเอง
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ลองคิดถึงเหตุการณที่เปนจริงบางประการซึ่งไดเกิดขึ้นแลว ซึ่งสามารถอธิบายความจริงทางพระคัมภีรได
ตัวอยางเชน  คุณรูจักใครสักคนบางไหมที่เขาไดตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดกอนหนาที่เขาจะ

เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ คุณสามารถที่จะใช “กรณีตัวอยางจากประวัติศาสตร”  เชนนี้เพ่ืออธิบายถึงขาวประเสริฐในหัว
ขอวา “วันนี้เปนวันแหงความรอด”

คุณมีประสบการณสวนตัวอะไรบางซึ่งอธิบายความจริงทางพระคัมภีร จงเลา “กรณีตัวอยางประวัติ
ศาสตร”  ที่เปนเรื่องราวสวนตัวของคุณเอง (ซึ่งอาจเรียกวา คํ าพยานสวนตัวของคุณดวย)

พยายามใชชีวิตของผูนํ าฝายวิญญาณที่ย่ิงใหญในสมัยปจจุบันเปนกรณีตัวอยางจากประวัติศาสตรได โดย
อธิบายวาชีวิตของเขาเหลานั้นไดสํ าแดงใหเห็นความจริงแหงพระวจนะของพระเจาอยางไรบาง

ใชขอพระคัมภีร

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชขอพระคัมภีรในการสอนของพระองค

เหตุการณในพันธสัญญาใหม      ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
มัทธิว 4:4: เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3
มัทธิว 4:7: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:16
มัทธิว 4:10: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13
มัทธิว 5:21: อพยพ 20:13; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:17
มัทธิว 5:27: อพยพ 20:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18
มัทธิว 5:31: เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1,3
มัทธิว 5:33: เลวีนิติ 19:12; กันดารวิถี 30:2, เฉลยธรรมบัญญัติ 23:21
มัทธิว 5:38: อพยพ 21:24; เลวีนิติ 24:20; เฉลยธรรมบัญญัติ 19:21
มัทธิว 5:43: เลวีนิติ 19:18
มัทธิว 9:13, 12:7: โฮเชยา 6:6
มัทธิว 11:10: มาลาคี 3:1
มัทธิว 13:14,15: อิสยาห 6:9,10
มัทธิว 15:4: อพยพ 20:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16
มัทธิว 15:4: อพยพ 21:17; เลวีนิติ 20:9
มัทธิว 15:8,9: อิสยาห 29:13
มัทธิว 19:4: ปฐมกาล 1:27, 5:2
มัทธิว 19:5: ปฐมกาล 2:24
มัทธิว 19:18,19: อพยพ 20:12-16; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16-20
มัทธิว 21:16: สดุดี 8:2
มัทธิว 21:42: สดุดี 118:22
มัทธิว 21:13: อิสยาห 56:7; เยเรมีย 7:11
มัทธิว 22:32: อพยพ 3:6
มัทธิว 22:37: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5
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มัทธิว 22:39: เลวีนิติ 19:18
มัทธิว 22:44: สดุดี 110:1
มัทธิว 26:31: เศคาริยาห 13:7
มัทธิว 27:46: สดุดี 22:1
ลูกา 22:37: อิสยาห 53:12

เหตุการณในพันธสัญญาใหม      ขออางอิงในพันธสัญญาเดิม
ลูกา 23:46: สดุดี 31:5
ลูกา 4:18: อิสยาห 61:1,2
ยอหน 10:34: สดุดี 82:6
ยอหน 13:18: สดุดี 41:9
ยอหน 15:25: สดุดี 35:19, 69:4

ใชการเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกัน

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบส่ิงที่ตางกันในการสอนของพระองค

มัทธิว:

บทที่ 5-7  การเทศนาบนภูเขาซึ่งพระเยซูทรงใชการเปรียบเทียบส่ิงที่ตางกันหลายๆ แบบ
9:12 คนสบายดี / คนเจ็บ
9:l3 คนชอบธรรม / คนบาป
9:l6 ผาเกา / ผาใหม
9:l7 เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
l0:26 ซึ่งปกปด / ซึ่งเปดเผย
l0:27 ความสวาง / ความมืด
l0:28 รางกาย / จิตวิญญาณ
l0:32-33 ยอมรับ / ปฎิเสธ
l0:34 สันติ / ดาบ
l2:33 ตนไมดี / ตนไมเลว
l2:35 คนดี / คนชั่ว
l2:37 คํ าซึ่งใหพนโทษ / คํ าซึ่งตองถูกปรับโทษ
l3:l2 คนที่มี / คนที่ไมมี
l3:l3 คนที่เห็นและไดยิน / คนที่ไมมีโอกาสเห็นหรือไดยิน
l3:30 ขาวสาลี / ขาวละมาน,  ดินดี / ดินไมดี
l3:47-50 ปลาดี / ปลาไมดี,  คนชั่ว / คนชอบธรรม
l5:25 รอดชีวิต / สูญเสียชีวิต
l8:23-35 คนที่ยอมใหอภัย / คนที่ไมยอมใหอภัย
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l6:l9-l8:l8 ผูกมัด  / ปลดปลอย
l9:30 คนตน / คนทาย
20:l6 ถูกเรียก / ถูกเลือก
20:25-28 ผูเปนใหญ / คนรับใช
2l:28-30 บุตรชายที่ยอมไปทํ างาน / บุตรชายที่ไมไดไปทํ างาน
2l:42 ศิลาที่ถูกทอดทิ้ง / ศิลามุมเอก
23:ll ผูที่เปนใหญที่สุดคือ ผูรับใช
23:l2 ยกตัวเองขึ้น / ถูกลดตํ่ าลง
23:24 ลูกนํ้ า / อูฐ
23:25-28 ภายนอกและภายในของถวยชาม
24:40-4l คนที่ถูกรับขึ้นไป / คนที่ถูกทิ้งไว
25:l-4 หญิงพรหมจารีที่ฉลาด / หญิงพรหมจารีที่โง
25:29 ผูที่มีอยูแลวก็ไดอีก / ผูที่ไมมีแตตองถูกเอาไป

มาระโก

บทที่ 2:l7 คนสบายดี / คนเจ็บ, คนชอบธรรม / คนบาป
2:l9-20 คนที่ถืออด / คนที่ไมถืออด
2:2l เส้ือเกา / เส้ือใหม
2:22 เหลาองุนเกา / เหลาองุนใหม
2:27 วันสะบาโตมีไวสํ าหรับมนุษย / มนุษยมีไวสํ าหรับวันสะบาโต
3:4 ควรทํ าความดีหรือทํ าความชั่วในวันสะบาโต
2:4 ดินดี / ดินเลว
4:l2 เห็นและไดยิน / ไมเห็นแตไดยิน
4:22 ส่ิงซึ่งถูกซอนไว / ส่ิงซึ่งถูกเปดเผย
4:25 ผูที่มีอยูแลวจะทรงเพิ่มเติมใหอีก / ผูที่ไมมีแมซึ่งมีอยูก็จะทรงเอาไปเสีย
4:3l-32 เมล็ดที่เล็กที่สุด / ตนที่ใหญที่สุด
4:40 ความกลัว / ความเชื่อ
7:6-l3 คํ าสอน / ธรรมเนียม
7:l4-l5 ภายใน / ภายนอก
8:33 ส่ิงที่มาจากพระเจา / ส่ิงที่มาจากมนุษย
8:35 เอาชีวิตรอด / สูญเสียชีวิต
9:40 เปนปฏิปกษตอเรา / เปนฝายเรา
9:50 เกลือดี / เกลือเลว
l0:43-44 ผูที่เปนใหญที่สุด / ผูนอยที่สุด,  ผูเปนใหญคือผูรับใช
ll:27-33 บัพติศมาของยอหนมาจากสวรรค / หรือมนุษย
l2:l7 ซีซาร / พระเจา
l2:27 พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน
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l2:44 การถวายของผูมีเงินมากลน / การถวายของผูขัดสน
l4:38 วิญญาณจิต / เนื้อหนัง

ลูกา

บทที่ 5:3l คนสบายดี / คนปวย
5:32 คนชอบธรรม / คนบาป
5:36 เส้ือใหม / เส้ือเกา
5:37-38 เหลาองุนใหม / เหลาองุนเกา

บทที่ 6 มีหลายสิ่งที่แตกตางกันในบทนี้
7:20-21 ยอหนผูใหบัพติศมา / พระเยซู
7:47 รักมาก / รักนอย
8:l7-l8 ปดบัง / เปดเผย,  ทรงเพิ่มเติม / ทรงเอาออก
9:24 ไดชีวิต / เสียชีวิต
9:48 ผูเล็กนอยที่สุด / ผูเปนใหญที่สุด
9:56 ทํ าลาย / ชวยชีวิต

บทที่  l0 วิธีปฏิบัติตนในเมืองที่เขายอมรับคุณ / วิธีปฏิบัติเมื่อเขาไมยอมรับ
ll:23 อยูฝายพระองค / เปนปฏิปกษตอพระองค
ll:34 ตาเดียวที่ปกติ / ตาชั่วที่เปนมลทิน
ll:35 ความสวาง / ความมืด
ll:39 ภายนอกสะอาด / ภายในไมสะอาด
l2:2-3 ซึ่งปกปดไว / ซึ่งถูกเปดเผย
l2:8-9 ยอมรับ / ปฏิเสธ
l2:47-48 ถูกเฆี่ยนนอย / ถูกเฆี่ยนมาก
l2:5l สันติ / การแบงแยก
l3:9 ผลดี / ผลเลว
l3:30 คนทาย / คนตน
l4:8-ll ถูกยกขึ้น / ถูกเหยียดใหต่ํ าลง
l4:l2-l4 มั่งมี / ยากจน
l4:30 ต้ังตนแตทํ าใหสํ าเร็จไมได
l4:34-35 เกลือ / เกลือซึ่งหมดรสเค็ม
l5:4-l0 หายไป / ไดพบ
l5:ll-32 บุตรชายที่ดี / บุตรชายที่เลว
l6:l0-l2 สัตยซื่อในส่ิงเล็กนอย / สัตยซื่อในของมาก
l6:l3 นายสองฝาย
l6:l5 เปนที่นิยมนับถือของมนุษย / พระเจาไมนิยมชมชอบ
16:19-20 คนรวย / คนจน
l7:33 แสวงหาชีวิต / เสียชีวิต
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l7:34-36 คนหนึ่งถูกรับไป / คนหนึ่งถูกละไว
l8:l0-l4 ชายสองคนอธิษฐานไมเหมือนกัน
l9:l2-27 ความแตกตางในการใชตะลันตของมนุษย
l9:46 นิเวศแหงการอธิษฐาน / ถ้ํ าของพวกโจร
20:l7-l8 ศิลาที่ถูกทิ้งไว / ศิลามุมเอก
20:38 พระเจาของคนตาย / พระเจาของคนเปน
2l:l-4 ของถวายของคนมั่งมี / ของถวายของคนยากจน
22:25-30 ผูเปนใหญที่สุด / ผูเล็กนอยที่สุด
23:3l ตนไมเขียวสด / ตนไมแหง

ยอหน

บทที่ 3:6 เกิดจากเนื้อหนัง / เกิดจากวิญญาณ
3:l2 ส่ิงของฝายโลก / ส่ิงของฝายสวรรค
3:l7 มิไดมาเพื่อสาปแชง / แตมาเพื่อชวยใหรอด
3:l9-2l ความสวาง / ความมืด
4:l3-l4 นํ้ าธํ ารงชีวิต / นํ้ าธรรมชาติ
5:24 จากความตายไปสูชีวิต
5:29 การฟนขึ้นสูชีวิต / การฟนขึ้นสูการพิพากษา
6:32-33 อาหารของโมเสส / อาหารของพระเจา
6:63 วิญญาณจิต / เนื้อหนัง
7:18 เกียรติของมนุษย / เกียรติของพระเจา
7:24 การตัดสินสองแบบ
8:12 ความสวาง / ความมืด
8:23 ซึ่งเปนของโลกนี้ / ซึ่งมิใชของโลกนี้
8:35 คนรับใช / บุตร
8:47 การฟง / การไมยอมฟง
9:39 ตาบอด / มองเห็น
l0:l-l8 ผูเล้ียงที่ดี / ขโมย
l0:25-29 แกะของเรา / แกะของผูอ่ืน
l0:37-38 กระทํ าราชกิจ / มิไดกระทํ าราชกิจ
l2:24-35 เอาชีวิตรอด / เสียชีวิต
l2:35-36,46 ความสวาง / ความมืด
l2:47 การพิพากษา / การชวยใหรอด
l3:l6 คนรับใช / องคพระผูเปนเจา
l4:l2 กระทํ ากิจได / กระทํ ากิจที่ใหญกวานั้นอีก
l4:23-24 ประพฤติตาม / ไมประพฤติตาม
14:27 สันติสุขของพระเจา / สันติสุขของโลกนี้
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l5:2 องุนที่ออกผล / องุนที่ไมออกผล
l5:l5 คนรับใช / มิตรสหาย
l5:l9 ของโลกนี้ / ไมใชของโลกนี้
l6:20-22 ความเศราโศกกลับกลายเปนความชื่นชมยินดี
20:27 ปราศจากความเชื่อ / มีความเชื่อ
20:29 คนที่เห็นและเชื่อ / คนที่ไมเห็นแตเชื่อ
2l:l8 คํ าเปรียบเทียบเปโตรเมื่อตอนหนุมและตอนแก

ใชปญหา

จงศึกษาขออางอิงตอไปนี้ซึ่งพระเยซูทรงใชปญหาในการสอนของพระองค

บุคคล ปญหาของเขา

พวกธรรมาจารย (มาระโก 2:7) ใครสามารถยกความผิดบาปได

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 2:16) การสมาคมของพระเยซูกับเจาของรานขายเหลาและพวก

คนบาป

“คนทั้งหลาย” (มาระโก 2:l8) ทํ าไมพวกสาวกของพระองคจึงไมถืออด

พวกฟาริสี (มาระโก 2:24) การตั้งขอสังเกตในวันสะบาโต

พวกธรรมาจารย (มาระโก 3:22) พระเยซูขับผีออกไดอยางไร

ชาวเมืองที่คุนเคยกับพระองค (มาระโก 6:2,3) แหลงกํ าเนิดฤทธิ์อํ านาจของพระเยซู

พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี (มาระโก 7:5) ทํ าไมพวกสาวกของพระองคจึงไมปฏิบัติตามประเพณีที่
ตก

ทอดกันมา

พวกฟาริสี (มาระโก 8:11) พวกเขาตองการเห็นหมายสํ าคัญ

เปโตร, ยากอบ, ยอหน (มาระโก 9:11) การมาของเอลียาห

พวกสาวก (มาระโก 9:34) “ใครคือผูที่เปนใหญที่สุด”

ยอหนและคนอื่นๆ (มาระโก 9:38) คนอดทนและมีใจกวางยอมรับคนงานอื่น

พวกฟาริสี (มาระโก 10:2) การหยาราง

ขุนนางหนุมที่เปนเศรษฐี (มาระโก 10:17) การรับมรดกแหงชีวิตนิรันดร

ยากอบและยอหน (มาระโก 10:37) การไดที่นั่งทางขวาและทางซายของพระองค

หัวหนาปุโรหิต พวกธรรมาจารย สิทธิอํ านาจของพระเยซู

และพวกผูปกครอง (มาระโก 11:28)
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พวกฟาริสีและพวกเฮโรด (มาระโก 12:14) การสงสวยใหแกซีซาร

พวกสะดูสี  (มาระโก 12:23) การฟนขึ้นจากความตาย

ธรรมาจารยคนหนึ่ง (มาระโก 12:29) ธรรมบัญญัติที่เปนเอกเปนใหญ

เปโตร ยากอบ ยอหนและอันดรูว (มาระโก 13:4) “เหตุการณเหลานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร”

บางคนที่รวมโตะกับพระเยซูที่บานซีโมน การสิ้นเปลืองนํ้ ามันหอมไปเปลาๆ

(มาระโก 14:4)

มหาปุโรหิต (มาระโก 14:61) พระเยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาจริงหรือ

ใชโอกาส

จงศึกษาโอกาสตางๆ ที่พระเยซูทรงใชในชีวิตของพระองคในการสอนบทเรียน

โอกาส ประโยชนของโอกาสนั้น ขออางอิง

เมื่อทรงพบบรรดาผูซื้อขายใน
พระวิหาร

การชํ าระพระวิหาร มัทธิว 21:12-13;
มาระโก 11:15-17

เมื่อนิโคเดมัสมาหาพระองค การสั่งสอนเรื่องการบังเกิดที่มาจาก
เบ้ืองบน

ยอหน 3:1-21

เมื่อผูหญิงชาวสะมาเรีย
มาถึงพระองค

การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม ยอหน 4:1-42

คนโรคเรื้อนมาหาพระองค การชํ าระชีวิตฝายรางกาย
ใหบริสุทธิ์

มัทธิว 8:1-4;
มาระโก 1:40-45;
ลูกา 5:12-14

การที่เขาพากันนํ าชายที่เปนงอย
มาหาพระองค

การรักษาทั้งฝายรางกายและ
ฝายวิญญาณ

มัทธิว 8:5-13;
ลูกา 7:1-10

เมื่อพระองคทรงเห็นชายซึ่ง
นอนปวยอยูที่สระเบธซาดา

การรักษาทางฝายรางกาย ยอหน 5:1-9

การบนวาของพวกฟาริสีเมื่อเห็น
พวกสาวกเด็ดรวงขาวในวันสะบาโต

การสอนที่เปดเผยความจริงของ
มนุษยกับวันสะบาโต

มัทธิว 12:1-8;
มาระโก 2:23-28;
ลูกา 6:1-5

“เมื่อเห็นฝูงขนมากมาย” การเทศนาบนภูเขา มัทธิว 5 ถึง 7
เมื่อเสวยพระกระยาหารกับซีโมน
ซึ่งเปนฟาริสี

ลูกหนี้สองคน ลูกา 7:41

เมื่อมารดาและนองชายของพระองค
มาหาพระองค

การสอนสัมพันธภาพฝายวิญญาณ
ขั้นสูงที่สุด

มัทธิว 12:46-50
มาระโก 3:31-35;
ลูกา 8:19-21
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เมื่อพวกสาวกถามพระองควา
“ทํ าไมพระองคจึงตรัสกับเขาเปน
คํ าอุปมา”

การสอนเกี่ยวกับความลํ้ าลึกของ
ราชอาณาจักรพระเจา

มัทธิว 13:10-17

พวกสาวกทูลขอคํ าอธิบายเรื่อง
คํ าอุปมาของขาวละมาน

การสอนเกี่ยวดวยเรื่องลูกแหง
ความชั่วราย

มัทธิว 13:36-43

“ทํ าไมอาจารยของทานจึงรับ
ประทานอาหารดวยกันกับเจา
ของรานขายเหลาเลา”

การสอนเกี่ยวกับคนที่สบายดี
และคนเจ็บปวย

มัทธิว 9:10-13


