คำนำ
การเตรี ยมสอนรวีวารศึกษาเล่มนี้ เป็ นหลักสู ตรและคู่มือสอนรวีวารศึกษา แปลและเรี ยบเรี ยง
มาจากหนังสื อ Preparation for Teaching ของ Charles A. Oliver
ต้นฉบับภาษาอังกฤษของตาราเล่มนี้ น้ นั คณะกรรมการศึกษาแห่ งสมาคมรวีวารศึกษาระหว่าง
ชาติได้รับรองเห็นชอบแล้ว คือว่าเป็ นตาราที่เรี ยบเรี ยงขึ้นถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ มี
บทเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 50 บท เป็ นบทเรี ยนเกี่ยวกับการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เสี ยไม่นอ้ ยกว่า 20 บท
กับอย่างน้อยก็ให้มีบทเรี ยนที่กล่าวถึง นักเรี ยน ครู และงานรวีวารศึกษาอย่างละไม่นอ้ ยกว่า 7 บท
งานรวีวารศึ ก ษาเป็ นบริ การแขนงหนึ่ งของคริ ส ตจักร ซึ่ งให้ผ ลโดยตรงต่ อความเจริ ญของ
คริ สตจักร คริ สตจักรใดที่มีงานรวีวารศึกษาเข้มแข็งก็หวังได้วา่ คริ สตจักนั้นจะเข้มแข็งด้วย คริ สตจักรใด
ขาดการสอนรวีวารศึกษา ก็ได้ชื่อว่าขาดบริ การอย่างสาคัญที่สุดของตน ย่อมกระทบกระเทือนถึ งความ
เจริ ญก้าวหน้าของคริ สตจักร
หนัง สื อ เล่ ม นี้ เป็ นคู่ มื อ ของครู เป็ นต าราที่ ค่ อ นข้า งจะย่อ มาก แต่ บ รรจุ ส ารส าคัญ บริ บู ร ณ์
สมควรที่คริ สตจักรจะจัดชั้นให้มีผศู ้ ึ กษาตามตาราเล่มนี้ ข้ ึน เมื่อบรรดาผูศ้ ึกษาเรี ยนจบตาราเล่มนี้ แล้ว
ย่อมจะเป็ นครู รวีวารศึกษาของคริ สตจักรได้
เพราะฉะนั้นตาราเล่มนี้ จึงเป็ นตาราสาหรับเพาะครู รวีวารศึกษา ย่อมมีประโยชน์แก่งานรวีวาร
ศึกษาของคริ สตจักรทัว่ ๆ ไป และถูกต้องตามหลักนิยมของการสอนรวีวารศึกษาของชาติต่าง ๆ ด้วย
กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์
31 พฤษภาคม 1952

2

สำรบัญ
หน้า
จะทางานฝึ กหัดครู ให้บรรลุผลสาเร็ จได้อย่างไร...................................................................................... 6
คาแนะนาในการสอน .............................................................................................................................. 7
ภาคที่ 1 .................................................................................................................................................... 8
พระธรรมคัมภีร์เดิม ................................................................................................................................. 8
บทที่ 1 พระธรรมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ...................................................................................... 9
บทที่ 2 พระธรรมในพระคริ สตธรรมใหม่ ....................................................................................... 11
บทที่ 3 พงศาวดารในพระธรรมคัมภีร์เดิม ....................................................................................... 13
บทที่ 4 ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่อ) ................................................................................................................. 16
บทที่ 5 ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่อ) ................................................................................................................. 18
บทที่ 6 ยุค 2 บรรดาผูน้ ายิง่ ใหญ่ ...................................................................................................... 20
บทที่ 7 ยุค 3 กษัตริ ยต์ ่าง ๆ .............................................................................................................. 23
บทที่ 8 ยุค 3 กษัตริ ยต์ ่าง ๆ (ต่อ) ...................................................................................................... 26
บทที่ 9 ยุค 4 ชาวต่างด้าวเป็ นผูค้ รอบครอง ...................................................................................... 29
บทที่ 10 โลกในยุคพระธรรมคัมภีร์เดิม ............................................................................................. 32
ภาคที่ 2 .................................................................................................................................................. 36
พระคริ สตธรรมใหม่.............................................................................................................................. 36
บทที่ 1 แผ่นดินที่พระเยซูประทับ.................................................................................................... 37
บทที่ 2 สถานที่ซ่ ึงพระเยซูเสด็จเยีย่ ม............................................................................................... 41
บทที่ 3 บทนาพระผูช้ ่วยตามพระสัญญา .......................................................................................... 44
บทที่ 4 กิจจานุกิจของพระคริ สต์ ..................................................................................................... 48
บทที่ 5 กิจจานุกิจของพระคริ สต์ (ต่อ)............................................................................................. 51
บทที่ 6 2. กิจจานุกิจของพระคริ สต์ (ต่อ) ......................................................................................... 57
บทที่ 7 2. กิจจานุกิจของพระคริ สต์ (ต่อ) ......................................................................................... 61
บทที่ 8 คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม ................................................................................................. 65
บทที่ 9 4. คริ สตจักรที่แผ่ไปถึงชนต่างด้าว ...................................................................................... 68
บทที่ 10 คริ สตจักรทัว่ ไปในโลก ....................................................................................................... 71
3

ภาคที่ 3 .................................................................................................................................................. 77
สถาบันพระคริ สตธรรมคัมภีร์และรวีวารศึกษา ..................................................................................... 77
บทที่ 1 สถานศักดิ์สิทธิ์ .................................................................................................................... 78
บทที่ 2 พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ............................................................................................................... 82
บทที่ 3 พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ประจาปี ........................................................................................................... 85
บทที่ 4 รวีวารศึกษา ......................................................................................................................... 88
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของกันและกันระหว่าง คริ สตจักรและรวีวารศึกษา ...................................... 92
บทที่ 6 วัตถุประสงค์ของรวีวารศึกษา ............................................................................................. 95
บทที่ 7 การจัดตั้งและการเตรี ยมเครื่ องใช้ของรวีวารศึกษา .............................................................. 98
บทที่ 8 งานรวีวารศึกษาตามวัย...................................................................................................... 101
บทที่ 9 วิธีส่งเสริ มรวีวารศึกษา...................................................................................................... 104
บทที่ 10 มิชชัน่ และคริ สตจักรสากล ............................................................................................... 107
ภาคที่ 4 ................................................................................................................................................ 109
นักเรี ยน ............................................................................................................................................... 109
บทที่ 1 ความสาคัญในการที่จะต้องรู้จกั นักเรี ยน ........................................................................... 110
บทที่ 2 รู ้จกั เด็กโดยการเล่นของเด็ก .............................................................................................. 113
บทที่ 3 วัยเด็กพวกเล็ก (พวกอนุบาล) (อายุ 4 และ 5 ขวบ) ............................................................ 116
บทที่ 4 วัยเด็ก พวกกลาง (ประถม) (อายุ 6,7 และ 8 , ขวบ) ........................................................... 120
บทที่ 5 วัยเด็ก พวกใหญ่ (มัธยมต้น) (อายุ 9,10 และ 11 ขวบ)....................................................... 124
บทที่ 6 วัยรุ่ น พวกเล็ก (มัธยมปลาย) (อายุ 12,13 และ 14 ปี ) ........................................................ 128
บทที่ 7 วัยรุ่ นพวกกลาง (นิสิต) (อายุ 14,16 และ 17 ปี ) ................................................................. 132
บทที่ 8 วัยรุ่ นพวกใหญ่ อนุชน (คนหนุ่มสาว) (อายุ 18-23 ปี ) ....................................................... 135
บทที่ 9 ย่างเข้าเป็ นผูใ้ หญ่ พวกผูใ้ หญ่ (อายุ 24 ปี ขึ้นไป) ............................................................... 138
บทที่ 10 เด็กที่ได้รับการเตรี ยมไว้รับคาสอน ................................................................................... 142
ภาคที่ 5 ................................................................................................................................................ 145
ครู ........................................................................................................................................................ 145
บทที่ 1 ครู ของครู ........................................................................................................................... 146
บทที่ 2 ครู และตาราของครู ............................................................................................................ 148
บทที่ 3 ครู และศิษย์........................................................................................................................ 151
4

บทที่ 4 การเตรี ยมส่ วนตัวของครู ................................................................................................... 153
“ชีวติ ที่เพียงหยิบมือเดียวมีค่าเท่ากับการเรี ยนถังหนึ่ง” ....................................................................... 153
ยอร์ช เฮอเบิท ...................................................................................................................................... 153
บทที่ 5 หลักการสอน..................................................................................................................... 155
บทที่ 6 วิธีสอน .............................................................................................................................. 158
บทที่ 7 การเตรี ยมบทเรี ยน ............................................................................................................ 161
บทที่ 8 การหาอุทาหรณ์ประกอบบทเรี ยน ..................................................................................... 164
บทที่ 9 ความรับผิดชอบของครู ล ................................................................................................... 167
บทที่ 10 บรรทัดฐานของโรงเรี ยน ................................................................................................... 169

5

จะทำงำนฝึ กหัดครูให้ บรรลุผลสำเร็จได้ อย่ ำงไร
ตั้งใจหาผูเ้ รี ยนสักพวกหนึ่ ง ท่านคงหาได้แน่ส่วนแผนงานนั้นเป็ นสิ่ งที่จะนาไปดัดแปลงใช้ใน
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาใด ๆ ก็ได้ตามแต่ความเหมาะสม
จาไว้วา่ ต้องตั้งต้นให้ถูก ความอุตสาหะมาก ๆ และการทางานด้วยความเต็มใจ เหล่านี้ ย่อมทา
ให้การงานสาเร็ จ
อ่านหนังสื ออะไร ๆ ที่เกี่ยวกับการฝึ กหัดครู โดยความระมัดระวังก็ได้ ปรึ กษาหาความรู ้จากผูร้ ู ้
ค้นหาความรู ้เท่าที่จะหาได้ เขียนจดหมายไปถามแผนกรวีวารศึกษา ที่กองคริ สเตียนบรรณาศาสตร์ ก็ได้
จดนามที่ผสู ้ นใจงานนี้ ในคริ สตจักรของตน เรี ยกครู และเจ้าหน้าที่มาประชุ ม แจกหนังสื อคู่มือ
เล่มนี้ให้และทาการสอนสักบทหนึ่งให้ดูเป็ นตัวอย่าง แล้วตัดสิ นใจจัดตั้งชั้นการฝึ กครู เลยทันที
หาครู ผูส้ ามารถที่สุดที่จะหาได้ อย่าไปคอยจนได้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เมื่ อทราบแน่ ว่าหาผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ไม่ได้คนใดที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีไหวพริ บและทางานจริ ง เป็ นผูน้ าได้ และมีความอดทน ก็ใช้เป็ นครู
ได้แล้ว เริ่ มต้นชั้นได้ไม่ตอ้ งรอ จงใช้บุรุษหรื อสตรี ที่ตนหาได้นนั่ แหละ เริ่ มจัดชั้นต่อไปนี้ สักชั้นหนึ่ ง
หรื อทั้งสองชั้นก็ได้
1. ชั้นครู ปัจจุบนั เป็ นชั้นที่ประกอบขึ้นด้วยบรรดาครู รวีวารศึกษาผูก้ าลังทาการสอนอยู่ จะเรี ยน
กัน ในเวลาประชุ ม กลางสั ป ดาห์ หรื อ บ่ า ยวัน อาทิ ต ย์ก็ ไ ด้ เจ้า หน้า ที่ ใ นโรงเรี ย นรวีว ารศึ ก ษาและ
คนทางานคริ สเตียนเข้าเรี ยนด้วยก็จะได้ผลดีเหมือนกัน
2. ชั้นเพื่อฝึ กครู รวีวารศึกษา หานักเรี ยนชั้นมัธยมปลาย หรื อครู ที่เลือกแล้วนามาเป็ นชั้นหนึ่ งก็
ได้ บางทีจะหาผูใ้ หญ่หลาย ๆ คนรวมเข้า จัดเป็ นชั้นฝึ กหัดครู ก็ได้
หาห้องให้พวกนี้ สักห้องหนึ่ งโดยเฉพาะ ควรเป็ นห้องที่มีกระดานดา เมื่อเรี ยนกันจบภาคหนึ่ ง
ภาคใดใน 5 ภาคแล้วจึงจะรับศิษย์ใหม่ได้ คือคนใดเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่อจบภาค 3 เขาก็จะเรี ยนภาค 4 และ 5
แล้วจึงจะกลับไปเรี ยนภาค 1-2 เมื่อตั้งต้นใหม่คราวหน้าต่อไป ถ้าทาอย่างนี้ ได้ก็แปลว่าจะมีการสอนกัน
อยูเ่ รื่ อย ๆ
อย่าใช้ศิษย์ที่กาลังเรี ยนมาเป็ นตัวแทนครู รวีวารศึกษาที่กาลังทาการสอน ควรพยายามสอนไป
จนจบหลักสู ตรก่อน
ชั้นที่ ปนกัน บางทีเปิ ดการสอนชั้นที่ปนกันคือนาพวกครู ปัจจุบนั และผูท้ ี่คาดหวังไว้ว่าจะให้
เป็ นครู มาเข้าชั้นรวมกัน หรื อนาครู จากโรงเรี ยนรวีวารศึกษาหลาย ๆ แห่ งมารวมกันก็ได้ แต่อย่างไรก็
ตามสู ้จดั ชั้นเฉพาะเป็ นชั้น ๆ ไปไม่ได้
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คำแนะนำในกำรสอน
พยายามก่อให้เกิดความร่ วมมือในชั้น ถามปั ญหาและกาหนดการค้นคว้าให้ตรวจดูวา่ นักศึกษา
ทุกคนมีตาราและได้ฝึกฝนตามตาราก่อนแล้ว
ใช้กระดานดา เขียนบทเรี ยนสั งเขปบนกระดานดาแล้วทาแผนผังง่าย ๆ ให้ (ดูตวั อย่างแผนผัง
ในกระดานดาท้ายบท)
ทบทวนบ่อย ๆ ให้แน่ใจว่าเข้าใจบทเรี ยนทุกบท
สอบเขียนเป็ นครั้งคราว เพื่อค้นหาจุดอ่อนของนักศึกษาแล้วท่านจะช่วยแก้ไขเขาได้
ให้มีการสอบเป็ นทางการ ภาคหนึ่ งมี 10 บท สอบครั้งละภาคแล้วเก็บคะแนนไว้ ถ้ามีนกั เรี ยน
น้อ ยสอบครั้ งละ 2 หรื อ 3 ภาคก็ ไ ด้ นัก ศึ ก ษาคนใดสอบไล่ ไ ด้ค ะแนนตามที่ ก าหนดไว้ ก็ ต้อ งให้
ใบรับรองแสดงว่าบุคคลนั้นจบหลักสู ตร 1 ปี มีสมรรถภาพเป็ นครู รวีวารศึกษา หรื อครู สอนพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ได้แล้ว
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ภำคที่ 1
พระธรรมคัมภีร์เดิม
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บทที่ 1

พระธรรมในพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระคริ สตธรรมคัมภี ร์ คื อ วิวรณ์ แสดงน้ าพระทัยของพระเจ้าตามที่บนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร
ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม
เขียนไว้โดยผูป้ ระพันธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 คน
ระหว่างเวลา ราว 16 ศตวรรษ
(1 ศตวรรษ มี 100 ปี )
พระธรรมคัมภีร์เดิ ม เขียนไว้เป็ นภาษาฮีบรู เว้นแต่มีขอ้ พระธรรมบางข้อที่เป็ นภาษาอาราเมค
เขาแปลพระธรรมคัมภี ร์เดิ มทั้งหมดออกเป็ นภาษากรี กแล้วก่อนคริ สตศักราช 200 ปี มิ สซิ สจัดสันได้
แปลส่ วนหนึ่งเป็ นภาษาไทยในราว ค.ศ. 1818 เพื่อให้คนไทยที่เป็ นเชลยในพม่าอ่าน ต่อมาอีกหลายปี ก็มี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยขึ้นในเมืองไทย ค.ศ. 1941 คณะกรรมการได้แก้ไขพระคริ สตคัมภีร์ไทย
เป็ นรู ปสาเร็ จที่ใช้อยูจ่ นปั จจุบนั นี้
พระคริ สตธรรมคัมภี ร์ใ หม่ เขี ยนไว้เป็ นภาษากรี กพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ภาษาอังกฤษหรื อ
ภาษาไทยก็แปลจากภาษาเดิ มนี้ คณะกรรมการแก้ไขพระคริ สตธรรมใหม่ ได้แก้ไขและจัดพิมพ์ข้ ึนครั้ง
หลังที่สุดใน ค.ศ. 1950
หมายเหตุ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ครู รวีวารศึกษาต้องค้นคว้าคุน้ เคย กับรายชื่ อและที่อยูข่ องพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ทุกเล่ม
พระธรรมคัมภีร์เดิม
มี 39 เล่ม แบ่งออกเป็ นหมวดตามความเหมาะสมได้ ดังนี้
ก. หมดวพระบัญญัติ 5 เล่ม ปฐมกาล อพยพ เลวีนิต กันดารวิถี พระธรรมบัญญัติ
ข. หมวดพงศาวดาร 12 เล่ม โยซู วาห์ ผูว้ ินิจฉัย นางรู ธ ซามูเอลฉบับต้นและสอง พงศ์กษัตริ ย ์
ฉบับต้นและสอง โคริ นธ์ฉบับต้นและสอง เอสรา เนหะมีย ์ และ เอสเธอร์
ค. หมวดกวี 5 เล่ม โยบ สดุดี สุ ภาษิต ปั ญญาจารย์ เพลงซาโลมอน
ฆ. หมวดมหาศาสดาพยากรณ์ 5 เล่ม อิสยาห์ เยเรมีย ์ เพลงคร่ าครวญ เอเสเคียล ดาเนียล
ง. หมวดอนุศาสดาพยากรณ์ 12 เล่ม โอเชยา โยเอล อาโบส โอบาดีห์ โยนาห์ห์ มีคาห์ นาฮูม ฮา
บากุก เศฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริ ยาห์ มาลาคี
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การฝึ กที่ให้ประโยชน์ ดูรายชื่ อพระคริ สตธรรมย่อ แล้วบอกชื่ อเต็มให้ถูกต้อง บอกชื่ อพระ
ธรรมเล่ มหนึ่ งแล้วบอกด้วยว่าอยู่หมวดไหน หัดเปิ ดหาพระธรรมเล่มหนึ่ งเล่มใดจากพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ดูวา่ ท่านหาได้เร็ วปานใด

แผนผังในกระดำนดำ
66 เล่ม
พระธรรมคัมภีร์เดิม
ฮีบรู
พระคริ สตธรรมคัมภีร์{ 36 คน
ภาษา
{
อาราแมค
16 ศตวรรษ
กรี ก
ม. พระบัญญัติ ปฐก. อพย. ลตก. กดร. ฉธบ.
ม. พงศาวดาร ยฮซ. วนฉ. นรธ. 1,2 ซมอ. 1,2 พงศ. 1,2 คนก. อษร. นฮย. อธร.
พระธรรม{
ม. กวี โยบ. สดด. สภษ. ผปก. พพร.
ม. มหาศาสดา ยซย. ยมย. พรท. ยอค. ดนอ.
ม. อนุศาสดา ฮซอ. ยอล. อมศ. อบย. ยนา. มคา. นฮม. ฮบฆ. ซฟย. ฮาฆ. ซคย.มลค.

คาถามทดสอบ
1. พระธรรมคัมภีร์เดิมนั้นเขียนไว้เป็ นภาษาอะไร
2. ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีพระธรรมกี่เล่ม
3. ในพระธรรมคัมภีร์เดิมนั้นมีพระธรรมกี่เล่ม
4. มีกี่คนที่เขียนพระธรรมคัมภีร์
5. ระยะเวลาที่เขียนพระคริ สตธรรมนั้นกี่ปี
6. ในหมวดพระบัญญัติมีพระธรรมอะไรบ้างบอกชื่อเรี ยงลาดับ
7. บอกชื่อพระธรรมในหมวด พงศาวดาร
8. บอกชื่อพระธรรมในหมวด กวี
9. บอกชื่อพระธรรมในหมวด มหาศาสดาพยากรณ์
10. บอกชื่อพระธรรมในหมวด อนุศาสดาพยากรณ์
จงสังเกตคาว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์ (Bible) พระธรรมคัมภีร์เดิม (Old Testament) พระคริ สต
ธรรมใหม่ (New Testament)
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บทที่ 2

พระธรรมในพระคริสตธรรมใหม่

ผูป้ ระพันธ์เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ เพื่อเผยให้ประจักษ์ในเรื่ องพระนิสัย พระดารัสสอน
และพระราชกิ จของพระเยซู คริ สต์เจ้า พระองค์ทรงเป็ นผูส้ มานไมตรี แห่ งคาสัญญาใหม่ อย่างน้อยมี
ผูป้ ระพันธ์ 8 คน เป็ นอัครสาวก 4 คน มัทธิ ว ยอห์น เปาโล และเปโตร อีก 2 คนเป็ นมิตรสหายของอัคร
สาวก คือ มาระโก และลูกา และอีก 2 คนคือยากอบและยูดาอาจจะเป็ นน้องชายของพระเยซู พระธรรม
ต่างฉบับกันนั้น ผูป้ ระพันธ์ได้เขียนไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน ภายในกึ่งหลังแห่ งศตวรรษที่ 1 ของคริ สตกาล
(คือตั้งแต่ ค.ศ. 50-100)
เราแบ่งพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ออกได้ดงั นี้
หมวด กิตติตคุณหรื อชีวประวัติ 4 เล่ม
มัทธิว มาระโก ลูก ยอห์น
หมวด พงศาวดาร 1 เล่ม
กิจการของอัครสาวก
หมวด จดหมายฝากของเปาโล 14 เล่ม
โรม โคริ นธ์ฉบับ 1 และ 2 กาลาเทีย เอเฟซัส ฟี ลิปปี โคโลสี เธสะโลนิกา ฉบับหนึ่งและสอง
ทิโมธี ฉบับหนึ่งและสอง ทิตสั ฟิ เลโมน และฮีบรู (เรื่ องผูแ้ ต่งยังเป็ นปัญหา)
หมวด จดหมายฝากทัว่ ไป 7 เล่ม
ยากอบ เปโตรฉบับหนึ่งและสอง ยอห์นฉบับหนึ่ง สอง และสาม ยูดา
หมวด วิวรณ์ 1 เล่ม
วิวรณ์
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แผนผังในกระดำนดำ
ม. ชีวประวัติ
มธ. มก. ลก. ยฮ.
ม. พงศาวดาร
กจ.
พระธรรม { ม. จดหมายฝากของเปาโล
รม. 1,2 คร. กต. อฟ. ฟป. คส. 1,2 ธส. 1,2 ทธ. ทต. ฟม. ฮร.
ม. จดหมายฝากทัว่ ไป
ยก. 1,2 ปต. 1,2,3 ยฮ. ยด.
ม. วิวรณ์
วว.
คาถามทดสอบ
คาแนะนาให้ทบทวน ผูน้ าจะทบทวนด้วยการให้เขียนตอบก็ได้
1. ใครเขียนพระคริ สตธรรมใหม่ เมื่อไร
2. พระคริ สตธรรมใหม่เขียนไว้เป็ นภาษาอะไร
3. จงบอกชื่อพระธรรมที่เป็ นชีวประวัติของพระคริ สตทั้ง 4 เล่ม
4. จงบอกชื่อพระธรรมหมวด พงศาวดารในพระคริ สตธรรมใหม่
5. จงบอกชื่อจดหมายฝากของเปาโล
6. จงบอกชื่อจดหมายฝากทัว่ ไป
7. จงบอกชื่อพระธรรมเล่มสุ ดท้าย
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บทที่ 3

พงศำวดำรในพระธรรมคัมภีร์เดิม

พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นวิวรณ์ของพระเจ้าซึ่ งประทานแก่มนุ ษย์ กระทูส้ าคัญในพระวิวรณ์น้ ี
ก็คือให้เห็นว่า มนุษย์จะได้ความรอดก็โดยอาศัยพระคริ สตเจ้า พงศาวดารในพระธรรมคัมภีร์เดิมคลี่คลาย
ให้เห็นความหมายของมูลเหตุ และเผยให้เห็นว่า พระเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของมนุษย์
พงศาวดารในพระธรรมคัมภีร์เดิม แบ่งออกได้เป็ น 4 ยุค
1. ยุคพ่อหมู่ (Patriarchs)
ตั้งแต่อาดัมถึงโมเสส
2. ยุคสมัยบรรดาผูน้ ายิง่ ใหญ่
ตั้งแต่โมเสสถึงซาอูล
3. ยุคกษัตริ ยต์ ่าง ๆ
ตั้งแต่ซาอูลถึงตกเป็ นเชลยของบาลิโลน
4. ยุคผูค้ รอบครองเป็ นชนต่างด้าว
ตึ้งแต่เป็ นเชลยจนถึงพระเยซู
ยุค 1 พ่อหมู่ (Patriarchs)
ตั้งแต่อาดัมถึงโมเสส
เรื่ องราวตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระธรรมปฐมกาล
ยุคนี้เผยให้เห็นการเตรี ยมชนชาติอิสราเอล เพื่อให้ความรู ้แก่พลโลกในเรื่ อง “พระเจ้าเที่ยงแท้”
ขอแบ่ง ยุค นี้ออกเป็ น 3 สมัย
1. สมัย เชื้อสายบุพชน
2. สมัย ครอบครัวที่ถูกเลือกสรร
3. สมัย เผ่าพงศ์อิสราเอล
1.สมัยเชื้ อสายบุพชน ในยุคแรกเริ่ มทีเดียวนั้นยังไม่มีชาติใด ๆ เลย พระกรุ ณาคุณของพระเจ้า
ได้เผยให้ประจักษ์แก่บุคคลที่ถูกเลือกสรรไว้ไม่กี่คนบุคคลเหล่านี้จะพิทกั ษ์ความเข้าใจในเรื่ องพระเจ้าให้
คงอยูใ่ นโลก ในระหว่างนั้นโลกนี้ก็เลวทรามลง
บุพชนในสมัยนั้นคือ อาดัม เซธ และเผ่าพันธุ์ของเขา “ดัง่ ฮะโนค ผูด้ าเนินกับพระเจ้า แล้วก็หาย
หน้าไป เพราะพระเจ้า ทรงรับไปเสี ย” (ปฐมกาล 6:24) โนอาห์ผตู ้ ่อนาวาลามหึ มา และเซมกับเผ่าพันธุ์
ของเขา
กรณี สาคัญ ๆ ในสมัยนี้คือ
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ก. การสร้างสรรค์
ข. การจมในบาปและเรื่ องสัญญา
ค. น้ าท่วมโลก
ง. การกระจัดพลัดพราก
ก. การสร้างสรรค์ (ปฐมกาล บท 1 และ 2) พระเจ้าให้มีสรรพสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นมาโดยพระดารัสอัน
ทรงฤทธิ์ ของพระองค์ พระราชกิ จในการสร้ างสรรค์ของพระองค์คืบหน้าไปตามลาดับ ชั้นแรกโลกใน
ด้านวัตถุได้ถูกเนรมิตขึ้น แล้วต่อมาระบบของชี วิตก็ปรากฏจนที่สุดมนุ ษย์ก็เป็ นตัวตนขึ้นมา มนุ ษย์น้ ี ได้
ชื่อว่าเป็ นยอดของการสร้างสรรค์
พระเจ้าทรงพอพระทัยในบรรดาสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง ฉะนั้นพระองค์ทรงติดตามสิ่ งซึ่ ง
ทรงสร้างขึ้นมานั้นด้วยให้การปกครองและให้การสงวนพันธุ์ไว้
ข. การจมในบาปและเรื่ องสัญญา (ปฐมกาล 3) พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาให้มีสภาวะไม่
รู ้จกั ผิดชอบ แต่ว่าเรี่ ยวแรงและความคงทนของนิ สัยจะคงเป็ นอยู่ได้ก็โดยนิ สัยนั้นทนต่อความชัว่ และ
เลือกแต่ฝ่ายดี เขาถูกทดลองด้วยเรื่ องที่พอใจเขา พระเจ้าทรงประจุจิตผ่องใส ใจบริ สุทธิ์ และเรี่ ยวแรงที่
จะทาแต่สิ่งที่ถูกให้ไว้แล้ว พระองค์ยงั ทรงปรากฏและเป็ นมิตรกับเขา เขาควรจงรักภักดีโดยเชื่อฟังพระ
เจ้า
ซาตานปรากฏในท่าทางที่ น่าสนใจ และทดลองให้เขาสงสัยในพระปั ญญาและความรักของ
พระเจ้าและในการที่จะเชื่ อฟั งพระบัญชาของพระองค์ เขายอมแพ้แก่การทดลอง ความบาปจึงเข้ามาใน
โลก แต่พระเจ้าโดยพระกรุ ณาได้ทรงสัญญาว่าจะประทานผูไ้ ถ่เขาให้พน้ บาป (ปฐมกาล 12:2)
ค. น้ าท่วมโลก เมื่อมนุ ษย์แรกนั้นจมในบาปเสี ยแล้ว พระเจ้าทรงเริ่ มต้นใหม่ดว้ ยพงศ์พนั ธุ์ของ
เซธ แต่น่าเสี ยดายที่พงศ์พนั ธุ์เซธเองก็มีมลทินความทารุ ณชัว่ ร้ายทวีข้ ึน จนเหลือคนดีแต่คนเดียวคนดีคน
นี้ ก็อยู่ท่ ามกลางอันตรายซึ่ งคอยดึ ง เขาอยู่รอบด้าน พระมานะของพระเจ้า นั้นอัศจรรย์ยิ่งนัก พระจิ ต
บริ สุทธิ์ ได้ขนั สู ้กบั มนุ ษย์ โนอาห์ได้ตกั เตือนประชาชนแม้ว่าโนอาห์เข้าไปในนาวาแล้ว ก็ยงั มีการหยุด
รออีก 7 วันก่อนน้ าท่วม มนุ ษย์ไม่ใยดี ต่อพระกรุ ณาของพระเจ้า มนุ ษย์จึงถึงพินาศ (ปฐมกาล 6,7) โน
อาห์รอดจากน้ าท่วมด้วยนาวาลานั้น คือรอดจากความชัว่ ของโลกด้วยเรื่ องน้ าท่วมโลก พอเขาออกจาก
นาวา เขาก็สร้ างแท่นบูชา เพื่อทาสัตย์สัญญาว่าเขาจะมอบตัวถวายเป็ นบริ การแก่พระเจ้าตั้งแต่บดั นี้ เป็ น
ต้นไป เพราะว่าเขารอดตายมาได้ (ปฐมกาล 8:20)
ง. การกระจัดพลัดพราก (ปฐมกาล 11) พอพ้นจากน้ าท่วม ชาวโลกก็ได้โอกาสเริ่ มต้นใหม่อีก
แต่พอคนทวีข้ ึ น มนุ ษย์ก็ชั่วลง เขาสร้ างหอบาเบลเป็ นการท้าทายพระเจ้า เขาเสาะหาที่สาหรับสร้ าง
อาณาจักรใหญ่เพื่อว่าจะเป็ นเอกเทศพ้นจากการ ปกครองของพระเจ้า เพราะความคิดอันนี้ เองพระเจ้าจึ ง
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ทรงโปรดให้เขากระจัดกระจายพลัดพรากกันไปยังหลายแดน เขาแตกกันเป็ นพรรคเป็ นชาติ และเป็ น
ภาษาต่าง ๆ
มีชาติใหญ่ 4 ชาติเกิดขึ้น อียิปต์อยูใ่ นแอฟริ กาตอนเหนือ ฟอยนิเก (โฟนิเซี ย) Phoenecia อยูฝ่ ั่ง
ทะเลเมดิเตอเรเนียน เคเซ๊ธ (Chaldea) อยูร่ ะหว่างลุ่มแม่น้ าไตกรี ส และยูเฟรตีส และอะซุ ริยา (Assyria)
อยูเ่ หนือเคเซ็ธขึ้นไป

แผนผังในกระดำนดำ
1. ยุค พ่อหมู่ อ ถึง ม.
2. ยุคผูน้ ายิง่ ใหญ่ ม.ถึง ซ.

3. ยุค กษัตริ ยต์ ่าง ๆ ซ. ถึง ก.ค.ศ.
4. ยุคผูค้ รอบครองเป็ นชนต่างด้าว ก.ค.ศ. ถึง เป็ น ค.
ก. สร้างสรรค์
พระธรรม

1. ยุคพ่อหมู่{ สมัยเชื้อสายบุพชน{
ค. น้ าท่วมโลก
ง. การกระจัดพลักพราก

ข. การจมในบาปและเรื่ องคาสัญญา
ปฐมกาล

คาถามทดสอบ
1. บอกชื่อยุคทั้ง 5 ในพงศาวดารพระธรรมคัมภีร์เดิม
2. ยุคพ่อหมู่น้ นั ตั้งต้นแต่ใครถึงใคร
3. พระธรรมเล่มใด กล่าวถึงยุคพ่อหมู่
4. ยุคนี้แบ่งเป็ นกี่สมัย อะไรบ้าง
5. บอกชื่อบุคคลสาคัญในสมัยแรก
6. บอกชื่อกรณี สาคัญ 4 เรื่ องในสมัยบุพชน
7. จงบอกถึงการสร้างสรรคทั้ง 3 ระยะ
8. อาดัมถูกทดสอบอย่างไรในเรื่ องความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
9. ทาไมพระเจ้าล้างโลกเสี ยในสมัยโนอาห์
10. จงกล่าวถึงสมัยกระจัดพลัดพราก
11. เมื่อมีประวัติศาสตร์ ด้ งั เดิมบันทึกไว้น้ นั ก็มีชนชาติ 4 ชาติเกิดขึ้นแล้ว ชนชาติท้ งั 4 นั้น คือ
ชาติใดบ้าง
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บทที่ 4

ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่ อ)

2. สมัยครอบครัวที่ถูกเลือกสรร มนุษย์ปฏิเสธไม่รับความรอดของมนุ ษย์ท้ งั ชาติอย่างที่พระเจ้า
ประทาน ที่ เป็ นดัง นี้ เพราะอานาจใจทารุ ณโหดร้ า ยของมนุ ษย์เองเพราะฉะนั้นพระเจ้า ประทานพระ
สัญญาอันกอปรด้วยพระกรุ ณาแก่ ครอบครั วเดี ย ว เพื่ อว่าโดยครอบครั วเดี ย วนี้ ทั้งโลกจะได้รับ พระ
กรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า บัดนี้ ให้เราพิจารณาถึงอันดับแห่ งการจัดเตรี ยม ซึ่ งจะนาไปถึงการสร้ างชนชาติ
ของพระเจ้าขึ้น
กรณี สาคัญในสมัยนี้คือ
ก. การที่ทรงเรี ยกอับราฮัม
ข. ยาโคบพเนจร
ค. ความเจริ ญก้าวหน้าของโยเซฟ
ก. การที่ทรงเรี ยกอับราฮัม (ปฐมกาล 12:1 ถึง 25:30)
พระเจ้าทรงเรี ยกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองซึ่งมีการไหว้รูปเคารพในตาบลอูระ ประเทศ
เคเซ็ธ ไปยังแผ่นดินที่อบั ราฮัมไม่รู้จกั ณ ที่ใหม่น้ นั พระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็ นบิดาแห่ งชาติ
ที่อานาจมากชาติหนึ่ง
อับราฮัมเชื่ อฟั งพระเจ้า และเดิ นทางไปยัง ฮารานก่อน ท่านพักอยู่ที่นนั่ จนเธรา บิ ดาของท่าน
สิ้ นชี วิตแล้วเดิ นทางต่อไปจนถึงแผ่นดิ นคานาอัน ณ ตาบลเซเค็ม พระเจ้าตรัสบอกอับราฮัมว่า นี่ แหละ
เป็ นผืนแผ่นดินตามพระสัญญา แผ่นดิ นนี้ จะตกเป็ นของท่านและ พงศ์พนั ธุ์ของท่านสื บต่อ ๆ ไป แม้ว่า
พระเจ้าไม่ทรงอนุ ญาตให้อบั ราอัมยับยั้ง ณ ที่ใดที่หนึ่ งเป็ นหลักแห่ ง ไม่วา่ ท่านเดินทางไปถึงตาบลใด ๆ
ท่านก็สร้างแท่นบูชาพระเจ้า
โดยอาณัติสัญญาอย่างหนึ่ ง พระเจ้าทรงประทานเกียรติแก่อบั ราอัมในเรื่ องความเชื่ อ พระองค์
ทรงปรากฏแก่อบั ราฮัมโดยวิธีพิเศษ คือทรงกระทาสัญญาและเรี ยกชื่ ออับราฮัมว่า “สหายของเรา” (ปฐม
กาล 41:8) เช่ นนี้ เองครอบครัวของอับราอัมจึงได้ รับมอบฉันทะโดยเฉพาะ พระเจ้าจึงทรงกระทาต่อ
ครอบครัวของอับราฮัมต่างกับทรงกระทาต่อบุคคลอื่ น ๆ อิสอัคบุตรชายของอับราฮัมตามพระสัญญา
ได้รับพระพรเป็ นมรดกตกทอดต่อมา
ข. ยาโคบพเนจร (ปฐมกาล 25:19-36:43) พระสัญญาของพระเจ้าได้ตกทอดถึงยาโคบ บุตรชาย
ของอิสอัค แม้ว่ายาโคบเป็ นคนมีความผิดหลายประการก็จริ ง แต่ยาโคบได้ทูนเทิ ดค่าของพระพรตาม
พระสัญญาไว้ เพราะความผิดบาปของยาโคบ ท่านจึงต้องพเนจรไปและรับความทุกข์ยากต่าง ๆ อันเป็ น
เหตุที่สอนท่านให้เป็ นคนดีได้คนหนึ่ง พระพรศักดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้าซึ่ งท่านได้ชิงมาจากเอซาวโดย
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โลกใบนั้น ในที่ สุ ด ก็ ตกเป็ นของท่ า นอย่า งไม่ เป็ นปั ญหา ในเมื่ อพระเจ้า ได้ก ระท าให้ท่ า น
เหมาะสมกับพระพรนั้น
ค. ความเจริ ญก้าวหน้าของโยเซฟ โยเซฟเป็ นบุตรอายุนอ้ ยที่สุดคนหนึ่ งของยาโคบ จึงมองไม่
เห็นว่าโยเซฟจะก้าวหน้าไปได้มากเท่าใด เพราะตามธรรมเนียมบุตรหัวปี เป็ นผูร้ ับมรดกพระพร แต่พระ
เจ้าสถิ ตกับโยเซฟ และโยเซฟจะถูกเหยียดให้ตกต่าต่อไปหาได้ไม่ ท่านถูกพี่ชายอิจฉาขายไปเสี ยอย่าง
ทาส ถูกใส่ ความแล้วถูกขังในคุกอย่างโหดร้ายในประเทศอียิปต์แต่สิ่งขัดขวางเหล่านี้ เป็ นประดุจบันได
นาท่านไปสู่ ตาแหน่งอุปราชของฟาโรห์ ท่านเป็ นตัวแทนของพระเจ้าโดยที่ท่านมีสติปัญญาที่หาได้ยาก
มีชีวิตที่สะอาดผุดผ่อง มีนิสัยเข้มแข็ง และเพราะได้นาบิดาและพวกพี่นอ้ งของตนเข้าไปอยูใ่ นประเทศ
อียติ ป์ ประเทศนี้เองเป็ นดุจโรงเรี ยนฝึ กสอนชนชาติของท่าน (ปฐมกาล 45,46)
แผนผังในกระดำนดำ
1. สมัยเชื้อสาย {
บุพชน
1. ยุคพ่อหมู่ {
2. สมัยครอบครัว{
ที่ถูกเลือกสรร

ก. การสร้างสรรค์
ข. การจมบาปและเรื่ องคาสัญญา พระธรรม
ค.น้ าท่วมโลก
ง. การกระจัดพลัดพราก
ก. การที่ทรงเรี ยกอับราฮัม
ข. ยาโคบพเนจร
ปฐมกาล
ค. ความเจริ ญก้าวหน้าของยาโคบ

คำถำมทดสอบ
1. พระเจ้าทรงนาแผนงานเรื่ องความรอดมาสู่ มนุษย์ได้อย่างไร
2. จงบอกกรณี สาคัญ 3 ข้อในสมัยครอบครัวที่ถูกเลือกสรร
3. พระเจ้าพระราชทานพระสัญญาอะไรแก่อบั ราฮัม
4. การที่ยาโคบพเนจรไปนั้นยาโคบได้รับผลดีอย่างไรบ้าง
5. โยเซฟคือใคร
6. จงบอกถึงเหตุการณ์ 3 เรื่ อง ที่ทดลองใจโยเซฟ
7. จงบอกส่ วนสาคัญในนิสัยของโยเซฟสัก 3 อย่างที่กระทาให้โยเซฟเป็ นคนที่ใช้ได้ดี
8. การที่โยเซฟรับเลื่อนฐานันดรศักดิ์ข้ ึนไปนั้น ได้นาผลสาคัญอะไรมาให้บา้ ง
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บทที่ 5

ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่ อ)

3. สมัย เผ่า พงศ์อิส ราเอล ในสมัย นี้ ค รอบครั วที่ ถู ก เลื อกสรรไว้ไ ด้เจริ ญขึ้ น จนเป็ นเผ่า พงศ์
อิสราเอลแล้ว นี่ เองประวัติศาสตร์ ได้กล่าวถึงความเจริ ญก้าวหน้าแห่ งแผนงานของพระเจ้าอีกขั้นหนึ่ ง ที
แรกพระเจ้าทรงติดต่อเฉพาะบุคคลคนเดี ยว ต่อมากับหนึ่ งครอบครัว บัดนี้ ทรงติดต่อเฉพาะกับเผ่าพงศ์
แล้วต่อไปเผาพงศ์น้ ีเองจะจัดระเบียบเป็ นชนชาติหนึ่งขึ้น
ครอบครัวอับราฮัมเพียงหนึ่ งครอบครัว ได้เจริ ญเป็ นบุตรของยาโคบ 12 ตระกูล แต่ละตระกูล
เป็ นใจกลางของเผ่าพงศ์ขณะที่อาศัยอยูใ่ นประเทศอียิปต์น้ นั ชี วิตตามตระกูลได้ค่อย ๆ เจริ ญคืบหน้าขึ้น
เต็มขนาด
กรณี สาคัญในสมัยเผ่าพงศ์อิสราเอล มีดงั นี้
ก. การลงไปสู่ อียปิ ต์
ข. ความเจริ ญและการอบรมตระกูลต่าง ๆ
ค. การรวมตระกูล
ก. การลงไปสู่ อียิปต์ เป็ นความจาเป็ นที่ชนเผ่านี้ จะต้องแยกออกจากอิทธิ พลที่เสื่ อมทรามของ
ชาวคานาอันก่อน แล้วจึงเตรี ยมที่จะเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ภายใต้สิ่งแวดล้อมอันเป็ นที่พอใจ ในสมัย
นั้นอียปิ ต์เป็ นชาติที่มีวฒั นธรรมดีที่สุด และจะหาบ้านพานักที่ดีกว่านครโฆเซ็นริ มแม่น้ าไนล์น้ นั เป็ นไม่
มีแล้ว โดยที่พระเจ้า ทรงจัดเตรี ยมไว้ โยเซฟจึงถูกนามาสู่ ประเทศนี้ และทรงกระทาให้ท่านมีชื่อเสี ยงดี
มาก จนฟาโรห์พอใจที่จะต้อนรับยาโคบ และบุตรหลาน และประทานพื้นดินผืนที่ดีให้เป็ นที่อาศัย (ปฐม
กาล 46,47)
ข. ความเจริ ญและการอบรมตระกูลต่าง ๆ ลูกหลานของอับราฮัมมีนอ้ ยเกินไปไม่พอที่จะยกเข้า
ยึดแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ เขาต้องมีเวลาและมีโอกาสที่จะให้ทวีจานวนขึ้นมาก ๆ (ปฐมกาล 1:1-7) คน
หมู่นอ้ ย ๆ ประมาณ 70 คนเข้าไปอยู่ในแผ่นดิ นที่อุดมสมบูรณ์ ตั้งหลายร้อยปี ได้ทวีจานวนขึ้นเป็ นชน
12 ตระกูล
ตลอด 4 ศตวรรษที่ชาวชนที่มีอาชี พทางเลี้ ยงแกะได้รับการอบรมสั่งสอนในอียิปต์ และได้รับ
การฝึ กหัดอบรมในอุ ตหากรรรมที่ มี ประโยชน์ ตลอดจนฝึ กหัดปกครองตนเอง การอบรมเช่ นนี้ เป็ น
ประโยชน์ในการเตรี ยมดาเนินชีวติ ณ ป่ ากันดาร และที่ประเทศคานาอัน
ค. การรวมตระกูลในกาลต่อมา ฟาโรห์ผไู ้ ม่เป็ นมิตรได้ครองราชโดยที่หวาดเกรงต่อความเจริ ญ
อย่างรวดเร็ วของเผ่าพงศ์อิสราเอลก็หาช่ องทางระงับการทวีพลเมืองด้วยการบีบบังคับให้ทางานหนัก
(ปฐมกาล 1:8-14)
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โดยที่ตอ้ งทุกข์ลาบากร่ วมกันเนิ่ นนานด้วยการบีบบังคับของฟาโรห์นี่เอง ชนทั้ง 12 ตระกูล ก็
เชื่อมสัมพันธ์กนั สนิทยิง่ ขึ้น ทาให้บงั เกิดความปรารถนาหาผูช้ ่วยเหลือ ไม่ชา้ เขาก็สามัคคีกลมเกลียวเป็ น
ชนเผ่าเดียวกัน และเตรี ยมพร้อมที่จะจากอียปิ ต์ ไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

แผนผังในกระดำนดำ
ก. การสร้างสรรค์
ปี
1. สมัยเชื้อสาย
ข. การจมบาปและคาสัญญา
บุพชน
ค. น้ าท่วมโลก
ง. การกระจัดพลัดพราก
ยุคพ่อหมู่ 2.สมัยครอบครัว
ก. การที่ทรงเรี ยกอับราฮัม
ที่ถูกเลือกสรร
ข. ยาโคบพเนจร
ค. ความเจริ ญก้าวหน้าของโยเซฟ
3. สมัยเผ่าพงศ์อิสราเอล ก. การลงไปสู่ อียปิ ต์
ข. ความเจริ ญและการอบรมตระกูลต่าง ๆ
ค. การรวมตระกูล

พระธรรมปฐมกาล

พวกอิสราเอลอยู่
ในอียปิ ต์ประมาณ
ในปี ก.ค.ศ. 1500-1300

คาถามทดสอบ
1. จงบอกกรณี สาคัญ 3 ประการในสมัยเผ่าพงศ์อิสราเอล
2. เป็ นการจาเป็ นอย่างไรที่ชนชาติอิสราเอลต้องออกจากบ้านเดิมในประเทศคานาอัน
3. ทาไมอียปิ ต์จึงเป็ นบ้านที่เหมาะแก่ชนเผ่านี้
4. การที่เขาต้องอยูใ่ นอียปิ ต์เนิ่นนานเช่นนั้นเป็ นประโยชน์อย่างไรบ้าง
5. เขาได้รับการอบรมทางใดบ้าง
6. ทาไมกษัตริ ยฟ์ าโรห์จึงบีบบังคับเผ่าพงศ์อิสราเอล
7. ความทุกข์ลาบากยังผลร้ายดีประการใดแก่ประชาชนอิสราเอลบ้าง
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บทที่ 6

ยุค 2 บรรดำผู้นำยิง่ ใหญ่

(ประมาณ ก.ค.ศ. 1320 ถึงประมาณ ก.ค.ศ. 1000)
ตั้งแต่โมเสสถึง กษัตริ ยซ์ าอูล
พระธรรมคัมภีร์ เอ็กโซโอถึง ซามูเอล ฉบับต้น
ในยุค นี้ เผ่า พงศ์อิสราเอลได้รวมอยู่ภายใต้การปกครองเดี ย วกัน กระท าให้เป็ น ประชาชาติ
อิสราเอลขึ้น
แบ่งออกได้เป็ น 4 สมัยที่สาคัญ
สมัย 1 การเคลื่อนย้ายออก (อพยพ)
สมัย 2 การอบรมอยูใ่ นป่ า
สมัย 3 กาเข้ายึดคานาอัน
สมัย 4 ผูว้ นิ ิจฉัยครอบครอง
สมัย 1 การเคลื่อนย้ายออก เมื่อประชาชนได้เผชิญชีวิตพอที่จะเป็ นประชาชาติหนึ่งได้แล้ว พระ
เจ้าทรงโปรดให้โมเสสเป็ นผูน้ าของเขาทั้งหลาย ชีวติ ของโมเสสแบ่งได้เป็ น 3 ระยะ (ยาวระยะละ 40 ปี )
(ก) ระยะ 40 ปี แห่ งการศึกษาในอียิปต์ โมเสสได้ตกเป็ นบุตรบุญธรรมของราชธิ ดาฟาโรห์ จึง
ได้รับการศึกษาทุกด้าน จนเป็ นผูร้ ู้ในบรรดาวิทยาการของอียิปต์คนหนึ่ง (ปฐมกาล 2:1-10, กิจการ 7:2223)
(ข) 40 ปี ในทะเลทรายอาราเบีย เพื่อศึกษาด้านจิตใจ 40 ปี ในอียิปต์กระทาให้โมเสสเป็ นผูค้ งแก่
เรี ยนและเป็ นรัฐบุรุษ แต่การศึกษาของท่านยังไม่สาเร็ จบริ บูรณ์จนกว่าท่านจะเป็ นคนรับใช้ของพระเจ้า
เสี ยก่อน ในทะเลทรายนี้เองท่านอยูก่ บั พระเจ้าจมบ่มนิ สัยของตนให้เหมาะกับการเป็ นคนรับใช้ของพระ
เจ้า
(ค) 40 ปี ที่โมเสสทาบริ การเป็ นผู้นาของประชาชาติอิสราเอล โดยเป็ นผูใ้ ห้บญ
ั ญัติและผูจ้ ดั
ระบอบปกครองประชาชาติ เมื่อท่านโมเสสได้เตรี ยมการเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าสาเร็ จแล้ว พระเป็ นเจ้าก็
ส่ งท่านกลับไปอียปิ ต์ (ปฐมกาล บท 3,4) เมื่อฟาโรห์ทนภัยทรมาณมาถึงสิ บประการ และจบลงด้วยความ
มรณาของบุตรชายหัวปี ของประชาชนอียิปต์แล้ว ฟาโรห์ ก็ตอ้ งจาใจอนุ ญาตให้ชนอิสราเอลออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ (ปฐมกาล บท 7 ถึง 12) ขอสังเกตให้ดีวา่ ในบทที่ 12 มีเรื่ องราวสถาปนาพิธีปัสกาอันเป็ น
พิธีที่พวกยิวที่รอบคอบถือกันจนทุกวันนี้
เมื่อข้ามทะเลแดงไปได้ ด้วยการอัศจรรย์แล้วพวกอิสราเอลก็ต้ งั ต้นชีวิตในป่ าต่อไป
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สมัย 2 การอบรมที่ในป่ า พวกอิสราเอลเดินทางไปสู่ ซีนาย ณ ที่น้ ีเองเขาทั้งหลายได้อยู่ 1 ปี และ
ได้รับสิ่ งต่อไปนี้จากพระเจ้า
ก. บัญญัติทางศีลธรรม เพื่อเป็ นเครื่ องนาในการประพฤติประจาวัน
ข. กฏบัญญัติทางพิธีศาสนา เป็ นคู่มือในการนมัสการ
ค. บทบัญญัติพลเรื อนเพื่อใช้ในการปกครองประเทศชาติ
พระเจ้าทรงนาพวกอิสราเอลไปด้วยเฆมที่ประกอบด้วยรัศมี ให้เดินไปในป่ าที่ไม่มีทางทั้งเป็ น
ป่ ากันดาร เขาได้สร้ างพลับพลาขึ้น และได้จดั พิธีนมัสการพระเจ้าอย่างครบถ้วน เพื่อจะปรับปรุ งจิตใจ
ของประชาชนให้หายจากการหลงไหว้รูปเคารพ และให้มีเวลาฝึ กหัดวางใจในพระองค์ และพระราชทาน
มานาจากสวรรค์เลี้ยงเขาทั้งมวลตลอดมา
พอมาถึงตาบล คาเดศ บาระเนอะ (Kadesh - Barnea) พวกอิสราเอลได้กบฏต่อพระเจ้า ปฏิเสธ
ไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ โดยเชื่ อรายงานเท็จของบรรดาผูแ้ ทนที่ไปสอดแนม การที่พวก
อิสราเอลถูกอบรมอยู่ 40 ปี นี้ ได้ช่วยให้เขาเป็ นพวกที่เหมาะสมในการก้าวหน้าต่อไป
สมัย 3 เข้ายึด คานาอัน ในบรรดาคนที่ ออกสู ้ รบได้ และเดิ นทางออกมาจากอี ยิปต์พร้ อมกับ
โมเสสนั้น ตายเกือบหมดมีเหลือยูเ่ พียง 2 คน ชื่ อ คาเล็บ บุตรยะฟูเนและโยชูวาห์ บุตรนูน พงศ์พนั ธุ์ของ
โยเซฟ (เฉลยธรรมบัญญัติ 1:35-38) เมื่อออกจากอียิปต์โยชูวาห์มีอายุ 40 ปี ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวไปใน
ป่ าท่านสนิทสนมกับโมเสสโดยเหตุน้ ีเองท่านจึงเป็ นบุคคลเหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ า
โยชู วาห์ได้พาพวกอิ สราเอลข้ามแม่น้ ายาระเด็นแล้วเริ่ มทาการยึดแผ่นดิ นที่ทรงสัญญาให้ไว้
ท่านวางแผนการเข้ายึดเป็ น 3 รุ่ น เมื่อโจมตีได้เมืองยะริ โอแล้ว โยชูวาห์ 6 ) เขาก็โจมตีกาลังทัพที่อยูก่ ลาง
แผ่นดินทั้งนี้เพื่อป้ องกันมิให้กาลังฝ่ ายเหนื อและฝ่ ายใต้มีโอกาสรวมกันเพื่อต่อสู ้กบั กองทัพอิสราเอลได้
ต่อมาเผ่าชนกลางประเทศคานาอันก็ตกอยู่ใต้อานาจโยชู วาห์ ท่านยกไปรบกับเผ่าชนที่อยู่ภาคใต้ได้ชยั
ชนะ พอไปภาคเหนื อก็เผชิ ญหน้ากับเผ่าชนที่แข็งแรง แต่การสู ้รบก็ดาเนิ นเรื่ อยไปจนเผ่าชนที่อยู่ฝ่าย
เหนื อแพ้แก่ทพั อิสราเอล (โยชูวาห์ 11) คานาอันก็พ่ายแพ้แต่วา่ ไม่ได้ถูกขับไล่ออกไปนอกดินแดนหมด
เมื่อเสร็ จการศึกษาก็ถึงคราวแบ่งดินแดนกันตามตระกูลต่าง ๆ ในพวกอิสราเอล
4. ผูว้ ินิจฉัยครอบครอง ไม่มีผใู ้ ดรับช่ วงกิ จการจากท่านโยชู วาห์ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมรณะ
แล้ว ต่างตระกูลก็อยู่อย่างไม่ข้ ึ นแก่ กนั และกัน ไม่ได้กาหนดเมื องใดเป็ นเมื องหลวงและไม่มีรัฐบาล
ประจาปกครอง ไม่มีความพร้อมเพรี ยงในการกระทา เว้นแต่ถึงคราวอันตรายตระกูลเหล่านี้ จึงจะรวมกัน
ต่อสู ้เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม เมื่อประชาชนกระทาบาปต่อพระเจ้า ศัตรู ก็มาโจมตีชนะเขา พอถึงยาม
วิบตั ิ เขาก็ทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่ วยเขา พระองค์ก็ทรงประทานผูน้ ายิ่งใหญ่แก่เขาซึ่ งเรี ยกว่า ผูว้ ินิจฉัย
บรรดาผูว้ นิ ิจฉัยเหล่านี้ช่วยกูบ้ า้ นเมืองกลับคืนมาให้เขาทั้งหลาย หลายครั้งหลายหน
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(ผูว้ นิ ิฉยั 2:16-19) ในบรรดาผูว้ นิ ิจฉัย 12 คน ผูท้ ี่สาคัญคือ นางดะโบรา และบาราคผูช้ ่วย ได้นา
พวกอิ ส ราเอลรบชนะซี ซ ะราแม่ ท พั ใหญ่ ข องกองทัพ คานาอัน ฆิ ดโอน พร้ อมทั้ง ทหารร่ วมใจที่ ถู ก
คัดเลื อกแล้ว 300 คน ได้ชนะพวกมิดยานได้ช่วยชาติอิสราเอลให้พน้ จากมือของชาติอมั โมนเอลี ช่ วย
พิพากษาความให้พวกอิสราเอลเหมือนกันแต่ท่านเป็ นเพียงมหาปุโรหิ ต ซามูเอลเป็ นผูว้ ินิจฉัยคนหนึ่ ง
ด้วย แต่โดยตาแหน่งท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์

แผนผังในกระดำนดำ
ยุค 2

1. การเคลื่อนย้ายออกจากอียปิ ต์ เวลา
2. การอบรมในป่ า

พระธรรมอพยพ เลวีนิติ
ก.ค.ศ.
กั น ด า ร วิ ถี ธ ร ร ม

บัญญั ติ
บรรดา ผูน้ ายิง่ ใหญ่{ 3. การเข้ายึดคานาอัน

1320

โยชู ว าห์ ผู้วิ นิ จ ฉั ย

นางรู ธ
4. ผูว้ นิ ิจฉัยครอบครอง

ถึง 1000

คาถามทดสอบ
1. จงบอกชื่อสมัยทั้ง 4 ในยุคผูน้ ายิง่ ใหญ่
2. ชีวติ โมเสสแบ่งออกได้เป็ นกี่ระยะ ระยะหนึ่งนานกี่ปี
3. ระยะที่โมเสสอยูใ่ นทะเลทรายอาราเบียนั้นเป็ นประโยชน์อะไรแก่ตวั โมเสสบ้าง
4. พระเจ้าทรงใช้อุปกรณ์อนั ใดที่จะให้ฟาโรห์ปล่อยพวกอิสราเอลออกจากอียปิ ต์
5. เมื่อพวกอิสราเอลอยูท่ ี่ภูเขาซีนายได้รับบัญญัติอะไรบ้าง
6. ที่ดาเดศบาระเนอะ พวกอิสราเอลทาผิดบาปอะไร
7. เมื่อโยชูวาห์จดั การยึดประเทศคานาอันเป็ น 3 พวก พวกใดยึดที่ใด
8. เมื่อโยชูวาห์ถึงแก่มรณะแล้ว พวกอิสราเอลได้จดั การปกครองบ้านเมืองอย่างไร
9. บอกชื่อผูว้ นิ ิจฉัยที่สาคัญมา 3 คน
10. มีกรณี อนั ใดบ้างที่ทาให้เกิดผูว้ นิ ิจฉัย
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บทที่ 7

ยุค 3 กษัตริย์ต่ำง ๆ

(ตั้งแต่สมัยกษัตริ ยซ์ าอูล ถึงสมัยถูกกวาดไปเป็ นเชลยในบาบิโลน)
(ประมาณ ก.ค.ศ. 1000-587)
พระธรรม ซามูเอล พงศาวดารกษัตริ ยโ์ ครนิกา และศาสดาพยากรณ์
นี่ เป็ นสมัย สถาปนา อาณาจัก ร อิ ส ราเอลให้รุ่ง เรื องแล้วก็ ไ ด้ร่วงโรยลง เราเรี ย นแล้วว่า ใน
ตอนต้นบุพชนได้สระสมความรู ้ความเข้าใจเรื่ องพระเจ้าไว้ในโลกแล้ว ต่อมาพระพรของพระเจ้าตกอยู่
บนครอบครัวของอับราฮัม ครอบครัวนี้ ได้เจริ ญขึ้นเป็ นพวกอิสราเอล 12 ตระกูล จนได้เจริ ญขึ้นเป็ นชาติ
ชาติน้ ีได้เจริ ญสุ ดขีดเมื่อได้กา้ วหน้าไปเป็ นอาณาจักรที่มีกษัตริ ยค์ รอบครอง
ขอแบ่งยุคนี้ออกเป็ น 2 สมัย คือ
1. สมัยอาณาจักรรวมกัน
2. สมัยอาณาจักรแยกกัน
1. สมัยอาณาจักรรวมกัน ภายใต้การปกครองของซามูเอลผูเ้ ป็ นศาสดาพยากรณ์ และผูว้ ินิจฉัย
บรรดาศัตรู ของชาติอิสราเอลก็สงบราบคาบ มีศานติภาพครอบคลุมอยูท่ วั่ ดินแดนอิสราเอล แต่ประชาชน
ไม่พอใจในผูป้ กครองทั้งสองซึ่ งซามูเอลตั้งไว้เพราะผูป้ กครองทั้งสองซึ่ งเป็ นบุตรของท่านนั้นไม่เป็ นคน
ซื่ อสัตย์ เขาทั้งหลายจึงขอมีกษัตริ ยป์ กครองเยี่ยงกษัตริ ยข์ องชนชาติอื่น ๆ ที่เขามีกนั อยู่ในขณะนั้น ซา
มูเอลต้องเป็ นผูน้ าที่จะพาพวกอิสราเอลภายใต้การปกครองแบบผูว้ ินิจฉัย ไปสู่ การปกครองแบบกษัตริ ย ์
(หรื อราชาธิ ปไตย) (1 ซามูเอล บท 8-10) ท่านได้ประกอบพิธีเจิมตั้งกษัตริ ยถ์ ึ ง 2 พระองค์ให้ชนชาติ
ประกอบพิธีเจิมตั้งกษัตริ ยถ์ ึง 2 พระองค์ได้ให้ชนชาติอิสราเอล และกล่าวสั่งสอนกษัตริ ยท์ ้ งั สองนี้ เป็ น
อย่างดี
ก. ซาอูล บุตรคิช เป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์แรกครองราชย์อยู่ 40 ปี ซาอูลเป็ นบุรุษรู ปงามและเป็ นผู้
มีความสามารถ (1 ซามูเอล 9:2,10:23,24) แต่เป็ นคนเห็นแก่ตวั และขันสู ้พระเจ้า ท่านเริ่ มต้นในตาแหน่ง
ราชาได้อย่างดี และรบชนะพวกฟะลิ ศตีมหลายครั้ง แต่รีบเหิ นห่ างจากพระเจ้า จนที่สุดก็ปราชัยในการ
รบกับกองทัพพวกฟะลิศตีม ได้กระทาอัตตวิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) (1 ซามูเอล 31:1-6)
ข. ดาวิด เมื่อซาอูลกระทาการล้มเหลวไปแล้ว พระเจ้าทรงเลือกชายคนหนึ่ งตามชอบพระทัย
พระองค์ให้เป็ นผูส้ าเร็ จราชการแทนซาอูล (กิจการ 13:22)
ดาวิดได้รับการอบรมมาเป็ นอย่างดีสาหรับตาแหน่งสู งนี้ ตั้งแต่เมื่อยังเป็ นคนเลี้ยงแกะอยู่ ท่าน
เข้าสนิ ทสนมกับพระเจ้ามาก จึ งเจริ ญขึ้ นในสติ ปัญญาฝี มื อและความเคร่ งครั ดต่อหน้าที่ ความยุ่งยาก
ลาบากคราวหลัง ๆ กระทาให้นิสัยของท่านเหมาะสม ขออย่าเอาเรื่ องผิดพลาดของท่านมาเป็ นเครื่ อง
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ตัดสิ นท้วงติง แต่ขอให้คานึงถึงคุณธรรมอันดีอย่างมากมายของท่าน แม้วา่ ท่านทาบาปหนาอย่างน่าสลด
ใจ แต่นิสัยแห่งชีวติ ของท่านก็สะอาด ท่านจึงเป็ นพระราชาผูย้ ิ่งใหญ่ที่สุดของชาติอิสราเอล อันจะขนาน
นามได้วา่ ดาวิดเป็ นพระบรมมหาราชาของชนชาติน้ ี
ดาวิดครองราชย์อยูต่ ่อเนื่องกันถึง 40 ปี ท่านเป็ นผูค้ รอบครองชนตระกูลยูดาอยู่ 7 ปี และมีฮีบรู
เป็ นนครหลวง ต่อมาทุกตระกูลยินยอมรับท่านเป็ นกษัตริ ย ์ ท่านจึงยึดเยรู ซาเล็มได้ และได้ครอบครอง
โดยใช้เมืองนี้เป็ นนครหลวงอยูถ่ ึง 33 ปี (2 ซามูเอล 5:4,5)
ท่านต้องเผชิ ญกับการรบศึกอย่างไม่หยุดหย่อนจนนาชาติอิสราเอลให้เป็ นเอกราชโดยสมบูรณ์
และขยายอาณาจักรอิส ราเอลให้กว้างขวางใหญ่โตออกไปทางด้านตะวันออกถึงลุ่มแม่น้ าฟะราธ (ยูเฟร
ติส) ท่านได้อญั เชิ ญหี บสัญญาไมตรี มาสู่ นครเยรู ซาเล็มและแต่งตั้งระบอบพิธีนมัสการพระเจ้า ท่านได้
แต่ ต ระเตรี ย มการสร้ า งพระวิ ห าร มิ ไ ด้ท าการสร้ า งเอง เพลงสดุ ดี ที่ ท่ า นประพัน ธ์ ย งั คงส าแดงว่ า
ประชาชนยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่
ค. ซาโลมอน ราชบุตรของดาวิดและผูส้ ื บราชสมบัติ ได้ปกครองอยู่ 40 ปี เหมือนกัน ในรัชสมัย
ของท่ า นมี ก ารสร้ า งพระวิหารของพระเจ้า เป็ นอนุ ส รณ์ ที่ ส าคัญยิ่ง ซาโลมอนครอบครองด้วยความ
มโหฬาร และมีชื่อเสี ยงเลื่อ งลื อไปด้วยสติ ปัญญายิ่งนัก (1 พงศาวดาร 10) แต่ซาโลมอนก็เสี ยคนด้วย
ความฟุ่ มเฟื อยและความเห่ อเหิ ม ในสมัยของท่านการกราบไหว้รูปเคารพได้โผล่ข้ ึนมาอีก ในท่ามกลาง
ประชาชน (1 พงศาวดาร 11:6,8)

แผนผังในกระดำนดำ
ยุค 3

ก.ซาอูล
{1. อาณาจักรรวมกัน{ ข. ดาวิด

เวลา

พระธรรม
ประมาณ

ซา

มูเอล
กษัตริ ยต์ ่าง ๆ

ค. ซาโลมอน

1000

พ ง ศ์

กษัตริ ย ์
พงศาวดาร

คาถามทดสอบ
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1. จงแสดงโครงเรื่ อง ความเจริ ญของพวกอิสราเอลตลอดยุคที่เป็ นประชาชาติ
2. จงบอกสมัยทั้ง 2 ซึ่ งแบ่งไว้ในยุคกษัตริ ยต์ ่าง ๆ
3. ทาไมประชาชนจึงขอให้มีกษัตริ ยค์ รอบครองเขา
4. จงกล่าวถึงนิสัยซาอูล
5. ดาวิดเป็ นบุคคลชนิดใด
6. ดาวิด เหมาะสมแก่ ตาแหน่ งกษัตริ ยอ์ ย่างไรบ้าง และมี เหตุ อะไรที่ ช่วยเตรี ยมท่านให้เป็ น
กษัตริ ยท์ ี่เหมาะสม
7. ดาวิดครองราชย์อยูท่ ี่เมืองไหนบ้าง ได้ครองราชย์อยูแ่ ต่ละเมืองนานเท่าใด
8. จงกล่าวถึงกิจการสาคัญของดาวิดให้ฟังบ้าง
9. ซาโลมอนทากิจอันใดซึ่ งเป็ นอนุสรณ์ของท่าน
10. ในสมัยซาโลมอน สิ่ งชัว่ อันใดในประชาชนได้ปรากฏขึ้นอีก
11. กษัตริ ยข์ องอิสราเอลทั้งสามองค์น้ นั แต่ละองค์ครอบครองอยูน่ านเท่าใด

25

บทที่ 8

ยุค 3 กษัตริย์ต่ำง ๆ (ต่ อ)

2. สมัยอาณาจักรแยกกัน เมื่อกษัตริ ยซ์ าโลมอนสวรรคตแล้ว บรรดาราษฎรก็กราบทูลขอให้ลด
หย่อยผ่อนภาษีอากรที่หนักเกินกาลังอยู่ แล้วนั้นลงบ้าง กษัตริ ยอ์ บั ราฮัมราชบุตรซาโลมอนผูเ้ ป็ นกษัตริ ย ์
ปฏิ เสธไม่นาพาในคาอุ ทรณ์ ของราษฎร (1 พงศาดาร 12:1-20) แล้ว 10 ตระกูลที่ อยู่ภาคเหนื อจึ งกบฏ
ประกาศตั้งอาณาจัก รใหม่ มี ย าระบะอาม บุ ตรนะบาตเป็ นกษัตริ ย ์ อาณาจักรที่แยกออกไปนี้ เรี ย กว่า
อาณาจักรอิสราเอล หรื ออาณาจักรของชน 10 ตระกูล ตอนแรกใช้เซเค็มเป็ นนครหลวง ต่อมาย้ายนคร
หลวงไปไว้ที่กรุ งสะมาเรี ย สองตระกูลที่เหลืออยู่คือ ยูดาห์ และเบนยามิน รวมกันเป็ นอาณาจักรภายใต้
การปกครองของกษัตริ ยอ์ บั ราฮัม เรี ยกว่า อาณาจักรยูดาห์ มีกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นนครหลวง
ก. อาณาจัก รอิ ส ราเอล ยาระบะอามจัดการป้ องกัน ไม่ ใ ห้ร าษฎรในอาณาจัก รของท่ า นไป
นมัสการพระเจ้าที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ณ อาณาจักรภาคใต้ โดยสร้างรู ปโคไว้บนแท่นที่เมืองเบ็ธเอล ให้เป็ นที่
สักการะบูชาใกล้อาณาเขตอาณาจักรภาคใต้ และสร้ างไว้อีกแห่ งหนึ่ งที่เมืองดาน ในตอนเหนื อสุ ดของ
อาณาจักร (1 พงศาวดาร 12:26-33) แล้วชักชวนประชาชนให้กราบไหว้รูปเคารพ บรรดาผูค้ รองราชย์
ต่ อ เนื่ อ งจากยาระบะอาม “ได้ป ระพฤติ ต ามทางของยาระบะอาม บุ ตรนะบาต ผูไ้ ด้ก ระท าให้ช าติ
อิสราเอลหลงผิด” (1พงศาวดาร 22:52)
ในบรรดากษัตริ ยท์ ี่ครองราชย์สืบมานับว่า อาอาบ เด่นที่สุดในเรื่ องการกระทาความชัว่ ท่าน
แต่งงานกับอีเซเบล พระนางเจ้าของประเทศฟอยนิ เก (โฟนิ เซี ย) มเหษีองค์น้ ี นาท่านให้ต้ งั การกราบไหว้
พระบาละและได้พยายามทุกวิถีทางที่จะล้มเลิกการนมัสการพระเยโฮวาห์เจ้า คนรับใช้ของพระเจ้าก็ถูก
ฆ่า หมด และแท่นบูชาพระเจ้า ก็ถู ก ทาลายสิ้ น (1 พงศาวดาร 18:4, 19:10) เป็ นสมัย ที่มื ดมนที่ สุดใน
ประวัติศาสตร์ชาติอิสราเอล
ในยามคับขันเช่นนี้ ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ได้ปรากฏตัวขึ้น ท่านเป็ นทูตของพระเจ้า ไปยับยั้ง
ความคิดเสื่ อมทรามซึ่ งกาลังลุ กลามอย่างหนักอยู่น้ นั เสี ย แล้วเรี ยกร้ องให้ประชาชนหันกลับมาเชื่ อฟั ง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านตาหนิกษัตริ ยอ์ าฮาบซึ่ ง ๆ หน้า โดยปราศจากความเกรงกลัว (1 พงศาวดาร 18:17,18)
และระดมประกาศข่าวเตือนให้ประชาชนทราบ ได้กระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ และได้ชนะ การท้าพนัน
ขันสู ้กบั พระของรู ปพระบาละที่ภูเขาคาระเมล (1 พงศาวดาร 18:25-39) เหล่านี้ มีผลพอที่จะให้ราษฎร
เหลียวหน้ามาเชื่อฟั งพระเจ้าได้สักเวลาหนึ่ง ศาสดาพยากรณ์อะลีซาได้เจริ ญรอยตามเอลียาห์ห์ ท่านได้
ท่องเที่ยวไปในอาณาเขตประเทศอิสราเอล กระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ และดึงดูดเอาจิตใจประชาชนให้
หันกลับมาเชื่อฟังพระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้วา่ จะยับยั้งกระแสคลื่นที่ไหลลงต่าอย่างจัดอยูน่ ้ นั ได้ชวั่ คราวหนึ่ ง แต่
ที่สุดก็ถึงอวสาน
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ศาสดาพยากรณ์ โฮเชยา และอาโมส ได้กล่าวตาหนิ ประชาชนในเรื่ องความโหดร้ ายของเขา
และเตือนให้สานึ กถึ งการพิพากษาประชาชนทั้งชาติที่จะมีมาถึ งแต่ราษฎรทั้งหลายได้ฝังตัวอยู่ในการ
ไหว้รูปเคารพเสี ยแล้ว มีกษัตริ ยป์ กครองอยู่ 19 องค์ แต่จะหากษัตริ ยท์ ี่ดีสักองค์หนึ่งก็ไม่ได้
ในปี ก.ค.ศ. 722 ซัลมันเอเซร (Shamans) กษัตริ ย ์ประเทศอะซู ริยา (Assyria) ได้ยึดนคร
สะมาเรี ยแล้วอาณาจักรอิสราเอลก็สิ้นสุ ดลง (2 พงศาวดาร 17)
ข. อาณาจักรยูดาห์ อาณาจักรนี้ ดีกว่าอาณาจักรอิ สราเอลอยู่หลายอย่าง ประชาชนสามัคคีกนั
ดีกว่า ทางด้านศีลธรรมและในด้านวิญญาณจิตก็ดีกว่ามาก เพราะประชาชนในอาณาจักรยูดาภักดีต่อพระ
เยโฮวาห์ยงิ่ กว่าประชาชนในอาณาจักรฝ่ ายเหนือ อาณาจักรยูดาตั้งอยูไ่ ด้นานกว่าอาณาจักรอิสราเอล 134
ปี เหตุที่ดีกว่านี้ ก็เพราะมีพระวิหารอยูภ่ ายในประเทศ มีพวกปุโรหิ ต และพวกเลวีซ่ ึ งหนี การบีบบังคับมา
จากอาณาจักรฝ่ ายเหนือจัดการอยู่ (2 พงศาวดาร 11:13-17) นอกจากนั้นในบรรดากษัตริ ยท์ ้ งั 19 พระองค์
ยังมีกษัตริ ยท์ ี่ดีอยูบ่ า้ ง เช่น อาซา, ยะโฮซาฟาด, ฮิศคียา, และโยซียา.
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ เป็ นที่ปรึ กษาของกษัตริ ยย์ ดู าสามสี่ องค์ ท่านได้นาพระดารัสของพระ
เจ้ามาเสนอต่อกษัตริ ยเ์ หล่ านั้น และบางคราวก็เชิ ญชวนให้กษัตริ ยเ์ ชื่ อฟั งพระบัญชาของพระเจ้า แต่
อย่า งไรก็ ตามโดยทัว่ ๆ ไปแล้ว อาณาจัก รนี้ ก็ หันไปสู่ ค วามเสื่ อม กษัต ริ ย ์อ าฮาศปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ
คาแนะนาของอิสยาห์จึงผูกมิตรกับกษัตริ ยเ์ มืองอะซูริยา และประเทศนี้เองได้บีบบังคับประเทศอิสราเอล
กว่าหนึ่งศตวรรษ ที่สุดประเทศยูดาห์ก็ล่มจม ไม่ใช่ดว้ ยน้ ามือของประเทศอะซู ริยา แต่ประเทศบาบิโลน
ได้มาครอบครอง
เมื่ออาณาจักรยูดาห์กาลังทรุ ดโทรมลง เยเรมีย ์ คนของพระเจ้าก็อยูใ่ นสมัยนั้น แม้วา่ พระเจ้าทรง
พระเมตตาช่วยเหลือสักเท่าใด ความบาปก่อให้เกิดความทรุ ดโทรมแก่ชาติ และประชาชนของชาติน้ ี ก็ถูก
กวาดไปเป็ นเชลยจนได้
ในปี ก.ค.ศ. 605 เมื่อยะโฮยาคิม เป็ นกษัตริ ยข์ องประเทศยูดาห์กองทัพของกษัตริ ยน์ ะบูคดั เนซัร
ได้บุกเข้าไปในประเทศนี้จบั ดาเนียลและประชาชนอื่น ๆ กวาดต้อนไปยังกรุ งบาบิโลน
(2 พงศาวดาร 24:1) นี่เป็ นการเริ่ มสมัยเชลย 7 ปี
ในปี ก.ค.ศ. 598 นะบูคดั เนซัรจับกษัตริ ยย์ ะโฮยาคิด และเอเสเคียลศาสดาพยากรณ์ พร้ อมกับ
ราษฎรประมาณหนึ่งหมื่นคนไปเป็ นเชลย (2 พงศาวดาร 24:11-16)
ในปี ก.ค.ศ. 587 เมื่อซิ ศคียาเป็ นกษัตริ ยใ์ นอาณาจักรยูดาห์ กองทัพของนะบูคดั เนซัร ได้เข้ายึด
กรุ งเยรู ซาเล็ม ทาลายโบสถ์และกวาดต้อนคนชั้นสู งไปกรุ งบาบิโลน ปล่อยให้คนยากจนอยูท่ ามาหากิ น
ในแผ่นดินอิสราเอล (2 พงศาวดาร 25)
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แผนผังในกระดำนดำ
ยุค 3 {1. อาณาจักรรวมกัน
กษัตริ ยต์ ่าง ๆ

2. อาณาจักรที่แยกัน{อิสราเอล

ก.ซาอูล
{ข. ดาวิด
ค. ซาโลมอน
ก. อาณาจักร
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ข. อาณาจักร
ยูดาห์

เวลา
พระธรรม
กรุ งสะมาเรี ย ซามูเอล
ใน ก.ค.ศ. 722 พงศ์กษัตริ ย ์
พงศาวดาร

แตก
ใน ก.ค.ศ. 587

หมวดศาสดา
พยากรณ์

คาถามทดสอบ
1. ประชาชนทูลขออะไรต่อกษัตริ ยอ์ มั ราฮัม
2. เมื่ออัมราฮัมปฏิเสธราษฎรนั้นท่านได้รับผลอย่างไรบ้าง
3. มีอาณาจักรอะไรบ้างที่เกิดจากอาณาจักรเดิมที่รวมกันอยู่
4. จงบอกชื่อนครหลวงของอาณาจักรอิสราเอล
5. บอกชื่อนครหลวงของอาณาจักรยูดาห์
6. ยาระบะอามใช้อะไรเป็ นอุปกรณ์ในการป้ องกันราษฎรมิให้เข้าไปในอาณาจักรภาคใต้
7. อาฮาบได้กระทาอะไรเพื่อทวีการไหว้รูปเคารพในหมู่ราษฎรขึ้น
8. ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ห์มีงานอะไรในหน้าที่ผรู้ ับใช้ของพระเจ้าบ้าง
9. กรุ งสะมาเรี ยเสี ยแก่ผใู ้ ด เมื่อใด
10. ทาไมอาณาจักรยูดาจึงอยูท่ นนานยิง่ กว่าอาณาจักรอิสราเอล
11. บอกนามกษัตริ ยท์ ี่ดี 4 พระองค์ ของอาณาจักรยูดา
12. ศาสดาพยากรณ์คนใดที่รับใช้ให้ไปหาประชาชนชาติยดู าห์
13. ประชาชนประเทศยูดาถูกกวาดไปเป็ นเชลยโดยผูใ้ ด เมื่อใด
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บทที่ 9

ยุค 4 ชำวต่ ำงด้ ำวเป็ นผู้ครอบครอง

ตั้งแต่เป็ นเชลยในกรุ งบาบิโลน จนสมัยพระเยซูปรากฏ)
(ก.ค.ศ. 587 ถึง ก.ค.ศ. 4)
พระธรรม เอสรา, เนหะมีย,์ เอสเธอร์ คาพยากรณ์ของดาเนียลและเอเสเคียล
ยุคนี้ เป็ นยุคที่พระเจ้าทรงเตรี ยมประชาชนของพระองค์ และทรงเตรี ยมพลโลกในการต้อนรับ
พระคริ สต์ เผ่าชนหมู่นอ้ ยที่ชอบสงครามและประชาชาติใหญ่ ๆ ได้รวมกันเป็ นมหาอาณาจักรที่เข้มแข็ง
บรรดาผูพ้ ิชิตยิ่งใหญ่ท้ งั หลายได้จดั เตรี ยมงานนี้ อย่างไม่รู้ตวั พระเจ้าทรงบัญชาให้กระทาการ
เตรี ยมโลกตามพระประสงค์ เพื่อต้อนรับพระผูช้ ่วยของโลก
ยุคนี้อาจแบ่งออกได้เป็ น 6 สมัย
1. เป็ นเชลยของพวกเคเซ็ธ ระหว่างที่เป็ นเชลยอยูน่ ้ นั เขาได้รับอนุญาตให้อยูร่ วมกัน และปฏิบตั ิ
พิธีกรรมทางศาสนาได้ดว้ ย เขาไม่มีพระวิหารและทาการถวายบูชายัญไม่ได้ แต่เขารักษาพิธีวนั สะบาโต
และยัง ประพฤติ ต นตามบัญญัติข ้ออื่ น ๆ ได้ เขามีครู ทางศาสนาเป็ นศาสดาพยากรณ์ เช่ น เอเสเคี ย ล
ดาเนียล และคนอื่นๆ อีก
2. การบูรณะประเทศโดยอนุมตั ิของกษัตริ ยฟ์ ารัศ (เปอรเซี ย) ในปี ก.ค.ศ. 539 โฆเรศ กษัตริ ย ์
ประเทศฟารัศ (Cyrus King of Persia) ชนะประเทศเคเซ็ธ ท่านได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้อนุ มิตการ
บูรณะพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และเชิญให้พวกยูดา (ยิว Jews) กลับไปทาการบูรณะ (เอสรา 1:1,2) ซะรุ
บาเบล (เจ้าชาย) และโยชูวา (ปุโรหิ ต) พร้ อมกับราษฎรชาวยูดาอีก 5 หมื่นคนได้กลับถิ่ นเดิ ม เขาสร้ าง
แท่นขึ้นใหม่ แล้วรื้ อฟื้ นพิธีการเลี้ยงประจาปี ขึ้นอีก และบรรจุพวกเลวีเข้าประจาการ (เอสรา 3:1-9) วาง
รากพระวิหาร (เอสรา3:10-13) มีศตั รู ขดั ขวาง (เอสรา 4:1-24) งานหยุดชงักไปประมาณ 17 ปี ต่อมา
เหตุการณ์เป็ นที่เหมาะยิง่ ขึ้น (เอสรา 6:1-13) ศาสดาพยากรณ์ฮาฆีและเศคาริ ยาห์ ได้เร้าใจประชาชนให้
ตื่นขึ้น (เอสรา 5:1-2 6:14 ฮักกัย 1:12 ) พระวิหารก็สาเร็ จและมีการฉลองในปี ก.ค.ศ. 515 (เอสรา 6:1522)
ในปี ก.ค.ศ. 458 เอสราอาลักษณ์พร้อมกับพรรคพวกหมู่น้อยได้เดินทางมาเยรู ซาเล็ม จัดการ
ปฏิวตั ิชีวติ และการนมัสการของประชาชนให้ดีข้ ึน (เอสรา 7,8)
ในปี ก.ค.ศ. 445 เนหะมีย ์ พนักงานเครื่ องเสวยของกษัตริ ยอ์ ะระธาศั ทธา (King Artaxerxes of Persia)
ได้นาพวกอพยพชุดที่ 3 กลับมากรุ งเยรู ซาเล็มได้ซ่อมกาแพงเมืองสาเร็ จ และได้ทาการปฏิวตั ิอย่างอื่น ๆ
อีกหลายประการ (เนหะมีย ์ บท 1 ถึง 4)
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3. สมัยกรี กมีอานาจสู งสุ ด ในปี ก.ค.ศ. 331 อาเล็กซานเดอร์ มหาราชได้ชนะประเทศฟารั ศ
ประเทศปาเลสไตน์ (อิสราเอล) ก็ตกมาอยูใ่ นปกครองของกรี กต่อมาไม่ชา้ อาเล็กซานเดอร์ ก็ถึงแก่มรณะ
บรรดานายทัพนายกองผูใ้ หญ่จึงแบ่งกันปกครองเมืองขึ้น พวกกรี กได้นาขนบประเพณี หลายอย่างเข้ามา
ในประเทศปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ภาษาซึ่ งคงใช้กนั หลายประเทศในเวลานั้น นี่ เป็ นภาษาที่พระ
เจ้ามีพระประสงค์ที่จะใช้เพื่อให้ความรู ้ถึงเรื่ องพระคริ สตแก่มนุษย์โลก
4. สมัยซู เรี ยปกครอง ประมาณในปี ก.ค.ศ. 198 ซู เรี ยมีอานาจสู งสุ ดในประเทศปาเลสไตน์
ก่อนหน้านี้ ประชาชนได้รับอนุ มตั ิ ให้มีเสรี ภาพหลายประการ ในการปกครองและในการศาสนา แต่
ผูป้ กครองคนใหม่ชื่อ แอนติโอคูส เอปี ฟานิส (Antiochus Epiphanes) ต้องการบังคับให้พวกยูดาเหล่านี้
ทิง้ ศาสนาของตนเสี ย และรับการกราบไหว้รูปเคารพตามอย่างกรี กและซูเรี ยแทน แต่ราษฎรไม่ยินยอมจึง
ถูกประหารเสี ยเป็ นอันมาก และถูกขายไปเป็ นทาสก็ไม่นอ้ ย กรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหารถูกกระทาให้
เสื่ อมความศักดิ์สิทธิ์ ดูเหมือนพวกยูดา (ยิว) และศาสนาของเขาจะต้องพินาศแน่นอนแล้ว
5. สมัย อิสระภายใต้แมคคาบัส ผูน้ าประมาณในปี ก.ค.ศ. 168 มีปุโรหิ ตผูเ้ ฒ่าคนหนึ่ งชื่ อมัดธาธี
อัส แมคคาบัส และบุตรชายมีทิษฐิมานะเพราะถูกการกดขี่ และด้วยความเชื่ อไว้วางใจพระเจ้ าเขาได้จดั
กองทัพ ยิว ที่ ก ล้า หาญขึ้ นต่ อสู่ แอนติ โอคู ส ยูดาสแมคคาบัสผูท้ างานแทนบิ ดาได้เป็ นผูน้ าอยู่ 2 ปี ก็ กู้
อิสรภาพกลับคืนมาได้ และพวกยูดารักษาให้คงอยูต่ ่อไปอีกถึงหนึ่งร้อยปี
6. สมัยชาวโรมเป็ นผูค้ รอบครอง ในปี ก.ค.ศ. 63 แม่ทพั คนหนึ่ งกรี ฑาทัพเข้ายึดประเทศปาเลศ
ไตน์และปราบได้ประเทศนี้ ในนามของมหาอาณาจักรโรม ในปี ก.ค.ศ. 37 รั ฐสภาโรมได้แต่งตั้งให้
เฮโรดมหาราช เป็ นกษัตริ ยป์ กครองประเทศปาเลสไตน์ขณะนั้น กายะซา ออคูซะโต เป็ นมหาจักรพรรดิ
ที่กรุ งโรม และเฮโรดเป็ นกษัตริ ยใ์ นประเทศราชนี้องค์พระคริ สต์ก็ทรงถือกาเนิดมาเป็ นมนุษย์
พวกยิวที่มีอยู่ ในสมัยนั้นเชื่อว่าพระเมซี ยาจะบังเกิดมาในชัว่ ชีวติ ของเขา
หมายเหตุ ทบทวนให้ดีเสี ยก่อน (โปรดดูแผนผังในกระดานดา) แล้วจึงใช้คาถามทดสอบ
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แผนผังในกระดำนดำ
1. เป็ นเชลยของพวกเคเซ็ธ
2. การบูรณะประเทศโดยอนุมตั ิ
ยุคที่ 4
ชนต่างด้าวเป็ น{ของกษัตริ ยป์ ระเทศฟารัศ
ผูค้ รอบครอง 3. กรี กมีอานาจสู งสุ ด

เวลา
การเป็ นเชลย

พระธรรม
เอสรา

ในบาบิโลน
สิ้ นลงใน

เนหะมีย ์
เ อ ส

เธอร์
4. ซูเรี ยปกครอง
5. อิสระภายใต้แมคคาบัสผูน้ า
6. โรมเป็ นผูป้ กครอง

ก.ค.ศ. 538

ดาเนียล
เอเสเคียล

คาถามทดสอบ
1. พระธรรมเล่มใดที่กล่าวถึงเรื่ องราวของยุคกษัตริ ยท์ ี่เป็ นชนต่างด้าว
2. ยุคนี้ได้เตรี ยมโลกไว้สาหรับพระราชกิจของพระคริ สต์อย่างไรบ้าง
3. พวกเชลยเมื่ออยูต่ ่างประเทศนั้นมีสภาวะเป็ นอย่างไร
4. เหตุใดพวกยูดาจึงได้รับอนุมตั ิให้บูรณะประเทศของตน
5. ซะรุ บาเบล (เจ้าชาย) กระทากิจอันใดสาเร็ จบ้าง
6. เนหะมียก์ ระทาอะไรที่กรุ งเยรู ซาเล็มสาเร็ จ
7. เมื่อกรี กปกครองอยูน่ ้ นั ได้กระทาประโยชน์อะไรแก่ประเทศปาเลสไตน์บา้ ง
8. จงกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่ออยูใ่ นการปกครองซูเรี ย
9. ตระกูลแมคคาบัสได้กระทางานอันใดสาเร็ จบ้าง
10. ขณะที่พระคริ สต์ทรงกาเนิดนั้น ใครเป็ นผูค้ รอบครองประเทศปาเลสไตน์
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บทที่ 10 โลกในยุคพระธรรมคัมภีร์เดิม
โลกในยุค พระธรรมคัมภี ร์เดิ ม นั้น มี ขนาดยาวทางทิ ศ ตะวันออก ตั้งแต่ ประเทศมาดายและ
ประเทศฟารัศถึงประเทศอียปิ ต์และทะเลเมดิเตอเรเนียซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันตก ได้ความยาวประมาณ 1920
ก.ม. และจากที่ราบสู งอารมีเนียทางด้านเหนือลงไปสู่ ทะเลทรายอาราเบีย ทางด้านใต้ ยาวประมาณ 1280
ก.ม.
1. คานาอัน เป็ นประเทศเล็ก ๆ ที่ อยู่ติดฝั่ งทะเลเมดิ เตอเรเนี ยน กรุ งเยรู ซาเล็มนครหลวงนั้น
“ตั้งอยูท่ ่ามกลางประเทศ” (เอเสเคียล 5:5)
เยรู ซาเล็ม สร้างอยู่บนภูเขาสามยอดในมณฑลยูดาห่ างจากทะเล 51 ก.ม. และห่ างจากแม่น้ ายา
ระเด็น 32 ก.ม. ดาวิดได้ปกครองประเทศอยูท่ ี่นี่ (2 ซามูเอล 5:6-9) และซาโลมอนได้สร้างพระวิหารและ
เป็ นกษัตริ ยอ์ ยูท่ ี่นี่ดว้ ย (2 พงศาวดาร บท 2-7) ภายหลังได้เป็ นนครหลวงของอาณาจักรยูดา
2. เคเซ็ธ (Chaldea) ทะเลทรายอาราเบียแยกประเทศนี้ออกจากประเทศคานาอัน
บาบิโลน (Babylon) เป็ นนครหลวงตั้งอยูบ่ นฝั่งทั้งสองของแม่น้ าฟะราธ (Euphrates) ห่ างจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มไปทางทิศตะวันออกประมาณ 880 ก.ม. เมืองนี้ เป็ นรู ปจตุรัสยาวด้านละ 24 ก.ม. มีประตู
ทองสัมฤทธิ์ 100 ประตู
นะบูคดั เนซัร กษัตริ ยก์ รุ งบาบิโลนเป็ นผูก้ วาดต้อนประชาชนในประเทศยูดาไปเป็ นเชลย (เยเร
มีย ์ 21:7, ดาเนียล 1:1)
สวนเอเดนและหอบาเบล น่าจะอยูใ่ นดินแดนประเทศเคเซ็ธ
อูระ อยูใ่ นประเทศเคเซ็ธเป็ นบ้านเดิมของอับราฮัม
3. ฟารัศ (Persia) อยูด่ า้ นตะวันออกของอ่าวเปอรเซี ย ห่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 1080 ก.ม.
มาดาย (Media) และ เอลาม (Elam) รวมเข้าอยูใ่ นอาณาจักรฟารัศ (เอสเธอร์ 1:2,3)
ซูซนั (Shusan) นครหลวงของฟารัศอยูใ่ นเขตเอลาม ดาเนี ยลได้รับราชการเป็ นนายกรัฐมนตรี
ของรัฐบาลฟารัศอยูท่ ี่นี่ พระนางเอศเธอร์ เป็ นมเหษีของกษัตริ ยอ์ ะหัศวะโรศอยูท่ ี่นี่ดว้ ย และต่อมา
เนหะมีย ์ ก็ได้รับราชการเป็ นพนักงานเครื่ องดื่มอยูท่ ี่เหมือนกัน เนหะมีย ์ 1:1,2:1
โดยบัญชาของกษัตริ ยป์ ระเทศฟารัศ พวกอิสราเอลจึงเข้ามาอยูใ่ นเขตมาดายและเอลาม
(2 พงศาวดาร 17:6)
4. อะซูริยา (Assyria) อยูเ่ หนือประเทศเคเซ็ธและเอลาม
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นี นะเวห์ (Nineveh) นครหลวงและนครใหญ่ต้ งั อยู่บนแม่น้ าไตกริ สห่ างจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ประมาณ 912 ก.ม. โยนาห์ได้รับพระดารัสสั่งให้มาเมืองนี้ นี นะเวห์ถูกทาลายสิ้ นเชิ งเช่ นเดี ยวกับบาบิ
โลนและซูซนั แต่โดยการขุดค้นขึ้นมาเราจึงทราบถึงความโอ่อ่าและความมหึ มาของเมืองเหล่านี้ได้
5. เมโสปะตาเมีย (Mesopotamia) อยู่ทางทิศตะวันตกของอะซู ริยา ระหว่างแม่น้ าไตกริ สและ
แม่น้ าฟะราธ
ฮาราน (Haran) เป็ นเมื องใหญ่ เป็ นที่ ๆ อับราฮัมและเธราบิดาของท่าน ท่านมาหยุดพักเมื่อ
เดินทางจากเมืองอูระในประเทศเคเซ็ธ จะไปยังประเทศคานาอันตามพระสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล
11:31)
6. ซูเรี ย (Syria) อยูท่ างทิศตะวันตกของเมโสปะตาเมีย และอยูร่ ะหว่างทางเดินจากแม่น้ าฟะราธ
ไปสู่ ทะเลเมดิเตอเรเนียน
ดาเมเซ็ก (Damascus) เป็ นเมืองสาคัญอยูเ่ หนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม 184 ก.ม. สร้างอยูใ่ นทะเลทราย
แถบโอเอซิ ส (Oasis) (ที่มีน้ า) มีแม่น้ าอะบานา (Abana) และฟารพาร (Pharpar) ไหลมาทาให้พ้ืนที่อุดม
(2 พงศาวดาร 5:12) เป็ นบ้านของนามาน ซึ่ งอะลีซารักษาให้หายจากโรคเรื้ อน (2 พงศาวดาร 5:14) และ
เป็ นเมืองที่เปาโลไปพักเมื่อครั้งกลับใจใหม่ ๆ จากการข่มเหงพวกสาวกของพระเยซู
7. อียปิ ต์ (อายฆุปโต) เป็ นถิ่นที่พวกฮีบรู (ยูดา, อิสราเอล) ไปเป็ นทาสอยู่ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก
เฉี ยงใต้ ของกรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 400 ก.ม. ครั้งเกิดกันดารอาหาร
อับราฮัมหนี มาอยู่ที่นี่ (ปฐมกาล 12:10) ยาโคบและครอบครัวได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศนี้ และ
ได้รับอนุญาตให้ไปพักอยูท่ ี่เมืองโฆเซ็น
โอน (On) หรื อ ฮิลิโอโปลิศ (Heliopolis) เป็ นบ้านพ่อตาของโยเซฟ (ยอห์น 41:45)

แผนผังในกระดำนดำ
ประเทศ คานาอัน เคเซ็ธ ฟารัศ อะซุริยา เมโสโปเตเมีย ซูเรี ย
นครหลวงและเมืองสาคัญ เยรู ซาเล็ม บาบิโลน ซูซนั นีนะเวห์ ฮาราน ดาเมเซ็ก
คาถามทดสอบ
1. จงบอกถึงขนาดของโลกในสมัยพระธรรมคัมภีร์เดิม
2. คานาอันตั้งอยูท่ ี่ไหน
3. จงกล่าวถึงความจริ งของกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างน้อยสัก 3 ข้อ
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4. เคเซ็ธอยูท่ ี่ไหน
5. จงชี้และอธิ บายถึงกรุ งบาบิโลน
6. ฟารัศตั้งอยูท่ ี่ไหน
7. จงบอกชื่อและที่ต้ งั ของเมืองหลวงแห่งประเทศฟารัศ
8. บุคคลสาคัญในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่อยูใ่ นประเทศฟารัศมีใครบ้าง
9. จงชี้อะซูริยาและบอกชื่อเมืองสาคัญด้วย
10. จงชี้เมโสโปเตเมียและบอกชื่อเมืองสาคัญด้วย
11. จงชี้ซูเรี ย และบอกชื่อเมืองหลวง
12. ประเทศอียปิ ต์ต้ งั อยูท่ ี่ไหน
สังเขปโครงเรื่ อง
1. ยุคพ่อหมู่ อาดัม ถึง โมเสส
(1) สมัยเชื้อสายบุพชน
กรณี เหตุที่สาคัญ
ก. การสร้างสรรค์
ข. การจมในบาปและเรื่ องคาสัญญา
ค. น้ าท่วมโลก
ง. การกระจัดพลัดพราก
(2) สมัยครอบครัวที่ถูกเลือกสรร
กรณี เหตุที่สาคัญ
ก. การที่ทรงเรี ยกอับราฮัม
ข. ยาโคบพเนจร
ค. ความเจริ ญก้าวหน้าของโยเซฟ
2. ยุค บรรดาผูน้ ายิง่ ใหญ่ โมเสสถึงซาอูล
(1) สมัยเคลื่อนย้ายออก
(2) สมัยอบรมในป่ า
(3) สมัยเข้ายึดคานาอัน
(4) สมัยผูว้ นิ ิจฉัยครอบครอง
3. ยุค กษัตริ ยต์ ่าง ๆ ซาอูลถึงการตกไปเป็ นเชลยในบาบิโลน
(1) สมัยอาณาจักรรวมกัน
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(2) สมัยอาณาจักรแยกกัน
(3) สมัยเผ่าพงศ์อิสราเอล
กรณี เหตุที่สาคัญ
ก. การลงไปสู่ อียปิ ต์
ข. ความเจริ ญและการอบรมตระกูลต่าง ๆ
ค. การรวมตระกูล
4. ยุคชาวต่างด้าวเป็ นผูค้ รอบครอง ตั้งแต่เป็ นเชลยในบาบิโลนจนถึงพระคริ สต์ทรงปรากฏ
(1) สมัยเป็ นเชลยของพวกเคเซ็ธ
(2) การบูรณะประเทศโดยอนุมตั ิ
(3) สมัยกรี กมีอานาจสู งสุ ด
(4) สมัยซูเรี ยปกครอง
(5) สมัยอิสระภายใต้แมคคาบัสผูน้ า
(6) สมัยชาวโรมเป็ นผูป้ กครอง
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ภำคที่ 2
พระคริสตธรรมใหม่
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บทที่ 1

แผ่ นดินทีพ่ ระเยซู ประทับ

1. ชื่อแผ่นดินนี้ เขาเรี ยกว่า “แผ่นดินของพระเยโฮวาห์” (โฮเชยา 9:3) “ตาบลซึ่ งเป็ นที่ทรงสัญญาไว้น้ นั ”
(ฮิบรู 11:9) “แผ่นดินอันบริ สุทธิ์ ” (เศคาริ ยาห์ 2:12) “เมืองอันงดงาม” (ดาเนียล 8:9)
โดยทัว่ ๆ ไปแล้วแผ่นดินนี้มีชื่อว่า
ก. คานาอัน (Canana) ชื่อนี้เรี ยกกันอยูก่ ่อนที่ตกมาเป็ นเมืองของประชาชาติของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ปฐมกาล 16:3, 17:8)
ข. อิสราเอล (Israel) ใช้เรี ยกกันตั้งแต่เข้ายึดได้จนตกเป็ นเชลยในบาบิโลน (2 พงศาวดาร 5:2)
ค. ยูดา (ยูดา) (Judah) ใช้เรี ยกกันหลังจากตกเป็ นเชลยในบาบิโลนแล้ว (เนหะมีย ์ 5:14, มาระโก 1:5)
ง. ปาเลสไตน์ (Palestine) ตั้งแต่สมัยพระคริ สต์ ปาเลสไตน์เป็ นชื่ อเดียวกับฟิ ลิศเตีย (Pilihstia)
ซึ่ งเคยเป็ นบ้านเมืองของพวกฟะลิศตีม (Philistines) โยซี ฟัศ (Josephus) นักประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล
ใช้เรี ยกหมดทั้งประเทศเลย
จ. อิสราเอล (Israeli) ใช้เรี ยกตั้งแต่สหประชาชาติ (United Nations Organization) ประกาศตั้ง
เป็ นประเทศขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1949
2. ที่ ต้ งั ปาเสสไตน์เป็ นศูนย์กลางของโลกในโบราณกาล (เอเสเคี ยล 5:5) ประเทศนี้ อยู่ใกล้
ประชาชาติ ใหญ่ ๆ อี กหลายชาติ หากพวกอิสราเอลจะเลี ยนแบบอย่างแล้ว วัฒนธรรมของประชาชาติ
ใหญ่ ๆ เหล่านั้นคงเป็ นแหล่งที่เขาจะลอกแบบได้ แต่โดยสภาพของภูมิประเทศ ปาเลสไตน์มีภูเขา ทะเล
และทะเลทราย กันให้ประชาชนอยูเ่ สี ยต่างหากโดยเฉพาะเปิ ดโอกาสให้ได้รับการอบรมฝึ กฝนจากพระเย
โฮวาห์เจ้าได้ดี (กันดารวิถี 23:9, เฉลยธรรมบัญญัติ 33:28)
เป็ นแหล่งที่เหมาะแก่การเผยแพร่ กิตติคุณมากทีเดียว
3. ขนาด ประเทศปาเลสไตน์ ใ นสมัย นี้ มี ข นาดเท่ า กับ จัง หวัด นครสวรรค์ ลพบุ รี อยุ ธ ยา
กรุ งเทพฯรวมกัน ระยะจากด้าน (เหนื อสุ ด) ถึ งบะเอระซาบา (ใต้สุด) ยาวประมาณ 240 ก.ม. ส่ วนกว้าง
เฉลี่ยประมาณ 64 ก.ม.
4. ภูมิประเทศ อาจแบ่งแผ่นดินนี้ออกเป็ นส่ วนขนานได้ 4 ส่ วนคือ
ก. ที่ราบแถบทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เป็ นพื้นที่ดินต่าเริ่ มจากภูเขาคารเม็ล ล่องมาทางทิศใต้จนสุ ด
เขตแดนประเทศ เป็ นเส้นทางคมนาคมที่เก่าแก่ของโลกสายหนึ่ ง เป็ นทางเกวียนสายใหญ่ที่เชื่ อมอียิปต์
เข้ากับอะซู ริยา เป็ นทางยุทธศาสตร์ ที่มีชื่อมากด้วยกองทัพของโลกสมัยโบราณได้ผา่ นขึ้นล่องตามทาง
ชายทะเลสายนี้ พวกอิสราเอลไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนมากเพราะมีภูเขาเป็ นรั้วกั้นบ้านเมืองของเขาให้
พ้นเสี ยจากทางนั้น
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ข. แถบเทือกเขา แถบนี้อยูค่ ู่ขนานกับที่ราบเมดิเตอร์ เรเนี ยนซึ่ งกล่าวมาแล้ว ทิศใต้ต้ งั ต้นที่เมือง
ฮีบรู เป็ นพื้นที่เทือกเขาเรื่ อยไป จนถึงที่ราบสู งเอศดราโลน (ตอนกลางประเทศ) ยาวประมาณ 128 ก.ม.
กว้างประมาณ 48 ก.ม. เฉลี่ยความสู งประมาณ 660 ก.ม. เหนื อที่ราบเอสดราโลนก็มีเทือกเขาติดต่อเรื่ อย
เข้าไปในเขตกาลิลี เมืองสาคัญของพระเจ้าอยูบ่ นภูเขา แต่ประชาชาติเผ่าอื่น ๆ อยูต่ ามห้วยและหุ บเขา
ค. ลุ่มแม่น้ ายาระเด็น เป็ นที่ราบกว้างประมาณ 8-10 ก.ม. มีแม่น้ ายาะระเด็นไหลผ่านกลางลุ่ม
แม่น้ านี้ ยาวเกือบสุ ดความยาวของประเทศ กาเนิ ดของแม่น้ ายาระเด็นนั้นเป็ นลาธารขนาดเขื่อง 3 หรื อ 4
สาย ด้วยกันไหลมารวมกันที่หว้ งน้ าเมโรม และไหลออกไปสู่ ทะเลกาลิลี แล้วไหลออกจากทะเลนี้ล่องใต้
เข้าสู่ ทะเลตาย (เดดซี ) ลุ่มแม่น้ ายาระเด็นนี้จึงมีลกั ษณะคล้ายสนามเพลาะ ซึ่ งมีส่วนลุกที่สุดที่ทะเลตาย มี
ความลึกต่ากว่าระดับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนลงไปประมาณ 390 ม.
ง. ที่ราบสู งภาคตะวันออก เป็ นพื้นที่ราบสู งอยูภ่ าคตะวันออกของแม่น้ ายาระเด็น ที่ราบสู งทาง
เหนือเรี ยกว่า บาซาน (สดุดี 68:15) ใต้บาซานลงมาเป็ นที่ราบสู งฆีละอาด แผ่นดินโมอาบอยูใ่ ต้ฆีละอาด
ลงไป ภูเขานีโบอยูใ่ นแผ่นดินโมอาบ ณ ที่น้ ี โมเสสได้ข้ ึนไปชมแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ คือคานา
อัน
5. การแบ่งตามหลักการปกครอง พอเยโฮวาห์ชนะชาวพื้นเมืองถิ่นเดิมแล้ว ท่านก็แบ่งดินแดน
ออกตามจานวนตระกูลของพวกอิสราเอล ต่อมาในสมัยมี กษัตริ ยป์ กครองประเทศนี้ ถูกแบ่งออกเป็ น
ประเทศฝ่ ายเหนือ คือ เบ็ธเอล และเยริ โฮ เป็ นของประเทศอิสราเอล และส่ วนใต้ลงมาเรี ยกว่าประเทศยู
ดา
ในสมัยพระคริ สตธรรมใหม่ แผ่นดินนี้ ถูกแบ่งออกเป็ น 5 มณฑล อยูท่ างด้านตะวันตกของแม่
น้ ายาระเด็น 3 มณฑล และอีก 2 มณฑลอยูด่ า้ นตะวันออก
ก. กาลิลี เป็ นชื่อมณฑลทางทิศเหนือด้านตะวันตกของแม่น้ ายาระเด็น มัทธิ ว 4:12 มีพลเมืองยิว
(ยูดา) และชาวต่างด้าวอยูป่ ะปนกัน
ข. สะมาเรี ย ชื่ อมณฑลนี้ แปลว่า “ภูเขาที่คอยเฝ้ า” เดิมทีเดี ยวเป็ นชื่ อภูเขาสู ง ตั้งอยูท่ ี่ลุ่มเซเค็ม
เขาเลยเรี ยกท้องที่ใกล้ ๆ ภูเขานี้ ว่า ตาบลสะมาเรี ย ชาวพื้นเมืองนี้ สืบเนื่ องมาจากชนชาวอะซู ริยาที่มา
สมรสกับพวกยิว (2 พงศาวดาร 17:24-29)
ค. ยูดา เป็ นมณฑลภาคใต้ นับว่ามณฑลนี้เป็ นถิ่นของพวกยิวแท้ ๆ
ง. เปอรเรี ย เป็ นมณฑลภาคตะวันออกของแม่น้ ายาระเด็น (มัทธิ ว 4:25)
จ. เสี้ ยวมณฑลของฟิ ลิป (The Tetrarchy of Philip) อยูเ่ หนือเปอรเรี ยขึ้นไป
หมายเหตุ เสี้ ยวมณฑล (Tetrarchy) เริ่ มในสมัยฟิ ลิปแห่ งประเทศมากะโดเนี ย ท่านแบ่งมณฑล
หรื ออาณาจักรหนึ่ งออกเป็ นส่ วน 4 ส่ วนหนึ่ งมีผปู ้ กครองคนหนึ่ งเรี ยกว่า เททราค (Tetrarch) เราจึงเรี ยก
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ได้วา่ เททราค (Tetrarch) ก็คือผูว้ า่ ราชการเสี้ ยวมณฑล ในลูกา 3:1-2 เราจะเห็นว่ามีคนปกครองส่ วนละ
คนแต่ในพระคัมภี ร์เรี ยกว่า “เจ้าเมือง” นับว่าแต่ละคนเป็ น เททราค (Tetrarch) หนึ่ ง ๆ เป็ นชื่ อเรี ยก
ผูป้ กครองกที่มีบรรดาศักดิ์นอ้ ย
จงแสดงเมืองเหล่านี้ในโต๊ะทราย

แผนผังในกระดำนดำ
1. ชื่อ
2. ที่ต้ งั
{
3. ขนาด
4. การแบ่งตามลักษณะ
ปาเลสไตน์{ ภูมิประเทศ
5. การแบ่งตามหลักปกครอง {

ก. ที่ราบแถบทะเลเมดิเดอรเรเนียน
ข. แถบเทือกเขา
ค. แถบลุ่มแน่น้ ายาระเด็น
ง. ที่ราบสู งภาคตะวันออก

ก. กาลิลี
ข. สะมาเรี ย
ค. ยูดา
ง. เปอรเรี ย
จ. เสี้ ยวมณฑลของฟิ ลิป

คาถามทดสอบ
1. แผ่นดินนี้มีหลายชื่อ บอกชื่อที่เรี ยกกันแพร่ หลายมาสัก 4 ชื่อ
2. จงกล่าวถึงที่ต้ งั ของประเทศปาเลสไตน์
3. ชาวชนปาเลสไตน์ถูกแยกจากชนชาติอื่นด้วยอะไรบ้าง อย่างไรและเพื่อประโยชน์อะไร
4. จงกล่าวถึงขนาดประเทศปาเลสไตน์
5. บอกชื่อส่ วนทั้งสี่ ของประเทศนี้
6. จงกล่าวถึงลักษณะพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน
7. จงกล่าวถึงลักษณะพื้นที่แถบเทือนภูเขา
8. จงกล่าวถึงพื้นที่แถบลุ่มแม่นน้ ายาระเด็น
9. ที่ราบสู งภาคระวันออกเป็ นอย่างไร
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10. ท่านเยโฮวาห์แบ่งประเทศนี้อย่างไร
11. ในสมัยที่มีกษัตริ ยป์ กครองเขาแบ่งกันอย่างไร
12. ในสมัยพระคริ สตธรรมใหม่ แบ่งเป็ น 5 มณฑลมีมณฑลอะไรบ้าง
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บทที่ 2

สถำนทีซ่ ึ่งพระเยซูเสด็จเยีย่ ม

เมื อง ตาบล และหมู่บา้ นซึ่ งเราสนใจมาก เป็ นที่ ที่พระเยซู เสด็จเยี่ยม และเราก็รู้สึกถึ งความ
ศักดิ์สิทธิ์ ของสถานที่เหล่านั้น
เบ็ธเลเฮ็ม เป็ นที่พระเยซูประสู ติ (มัทธิว 2:1) อยูบ่ นภูเขาใต้กรุ งเยรู ซาเล็มไป 8 ก.ม. เมืองนี้ เป็ นบ้านเกิด
เมืองนอน และเป็ นบ้านเดิมของดาวิดด้วย (1 ซามูเอล 17:12) นางรู ธและนางนาอะมีก็อยูท่ ี่นี่
(นางรู ธ1:22) เขาฝังศพนางราเฮลไว้ใกล้ ๆ เมือง นี้ (ปฐมกาล 35:19)
นาซาเร็ ธ พระเยซูประทับเมื่อทรงพระเยาว์และเมื่อทรงเป็ นอนุชนฉกรรจ์ (ลูกา 4:16) เป็ นเมือง
ที่ต้ งั อยูใ่ นหุบเขารู ปถ้วยในเทือกเขามณฑลกาลิลีอยูเ่ หนื อกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นไป 112 กม. ตอนต้นเมื่อพระ
เยซู ประกอบราชกิ จจานุ กิจ พระองค์ทรงเทศนาที่นี่และประชาชนปฏิเสธไม่รับพระองค์ (ลูกา 4:16-29
มัทธิ ว 13:56-58) สิ่ งที่น่าสนใจที่เมืองนาซาเร็ ธปั จจุบนั นี้ คือ น้ าพุพรหมจรรย์ (Fountain of the Virgin)
ซึ่ งเราเชื่อกันว่าท่านโยเซฟและมาเรี ยคงได้มาที่นี่บ่อย ๆ
เบธาเนี ย บางที เรี ยกว่า เบธาบารา เป็ นที่ ๆ พระเยซู ทรงรับศีลบัพติศามาจากยอห์น (ยอห์น
1:28) อยูฝ่ ั่งตะวันออกของแม่น้ ายาระเด็น
คานา เป็ นที่ ๆ พระเยซู ทรงกระทาการอัศจรรย์ครั้งแรก (ยอห์น 2:1) ตาแหน่งที่ต้ งั ของตาบลนี้
ตามที่เข้าใจกันนั้นอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของนาซาเร็ ธประมาณ 6.4 ก.ม.
ซูคาร (ยอห์น 4:5) พระเยซูทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ยที่บ่อน้ าในเมืองนี้ (ยอห์น 4:6-26)
มีระยะห่างจากเยรู ซาเล็มประมาณ 48 ก.ม.
นาอิน ใต้กาลิลี พระเยซู ตรัสเรี ยกบุตรชายของหญิ่งหม้ายให้พ้ืนจากความตายที่นี่ (ลูกา 7:1115)
กัปเรนาอูม เป็ นที่ประทับของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราขณะทรงประกอบกิจจานุ กิจที่มณฑลกาลิ ลี
อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของกรุ งเยรู ซาเล็ม ห่างออกไปประมาณ 136 กม. ตั้งอยูท่ ี่ฝั่งตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของทะเลกาลิ ลี ที่ท ะเลนี้ “เคยมี เรื อแล่ นผ่า นอยู่แล้วไม่ต่ ากว่า 4000 ล า หลายชนิ ดแตกต่ างกัน
นับตั้งแต่เรื อรบของชาวโรมกระทัง่ เรื อหาปลาของชาวประมง” พระองค์ทรงสอนในธรรมศาลาที่
กัปเรนาอูม (ยอห์น 6:59) และทรงกระทาการอัศจรรย์หลายอย่างหลายประการที่นี่ (มาระโก
1:21-34)
เบธซายะดา (ยอห์น 12:21, มาระโก 6:45) ตั้งอยูต่ รงปากแม่น้ ายาระเด็น ตอนที่ไหลเข้าสู่ ทะเล
กาลิลี เมืองนี้อยูค่ ร่ อมแม่น้ ายาระเด็นทั้งสองฟาก ถ้าเป็ นดังนี้จริ ง เมืองด้านฝั่งตะวันตกเรี ยกว่า
เบธซายะดากาลิลี และบนฝั่งตะวันออกเรี ยกว่า เบธซายะดายูเลียว
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โคราซิน (มัทธิว 11:21) ตั้งอยูใ่ กล้เมืองกัปเรนาอูม
ตุโรและซี โดน เป็ นเมืองของชาวฟอยนิ เกตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลเมดิ เตอรเรเนี ยน พระเยซู ทรงรักษา
บุตรสาวของหญิงชาวซูเรี ยฟอยนิเก ที่ริมเขตเมืองตุโรและซีโดน (มมระโก 7:24)
กาซาไรอาฟี ลิปปี อยูไ่ ม่ไกลจากเชิ งเขาเฮระโมน เป็ นที่ ๆ เปโตรได้กล่าวว่า “พระเยซูเป็ นพระ
คริ สต์ พระบุตร ของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่ พระเยซู ทรงสอนเหล่าสาวกให้เข้าใจเรื่ องมรณภาพของ
พระองค์ที่นี่ (มัทธิว 16:13-28)
ยะริ โฮ ตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ ายาระเด็น ห่างจากเยรู ซาเล็มไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 28
ก.ม. ณ ที่น้ ีพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด (ลูกา 18:35-43) และทรงช่วยซักคายที่นี่ดว้ ย (ลูกา 19:1-10) ครั้ง
สมัยพระธรรมคัมภีร์เดิม เมืองนี้เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่ง (โยชูวา 6)
เบธาเนี ย อยูท่ ี่เชิ งเขามะกอกเทศ ห่ างจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 3.2 ก.ม. มาธาและมาเรี ยเคย
ต้อนรับพระเยซูคริ สต์ที่บา้ นของตนในตาบลนี้ (ลูกา 10:38-42) ทรงเรี ยกลาซะโรให้คืนชีวติ ที่นี่
(ยอห์น 11:1-46)
เยรู ซาเล็ม เป็ นที่ซ่ ึ งพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนและทรงกระทาการอัศจรรย์ต่าง ๆ ทรงถูกใส่
ความและถูกลงโทษ
เอ็มมาอู เป็ นที่ ๆ พระเยซูเสด็จดาเนินไปกับสาวกสองคน ในเย็นวันที่พระองค์ทรงคืน
พระชนม์ (ลูกา 24:13-15)

แผนผังในกระดำนดำ
เมืองและ{
ตาบล

เบธเลเฮ็ม
ซูคาร
โคราซิน
เบธาเนีย

นาซาเร็ ธ
นาอิน
ตุโรและซีโดน
เยรู ซาเล็ม

เบธาเนีย (เบธาบารา)
กัปเรนาอูม
กายซาไรอาฟี ลิปปิ
เอ็มมาอู

คานา
เบ็ธซายะดา
ยะริ โฮ

คาถามทดสอบ
1. เบ็ธเลเฮ็ม อยูท่ ี่ไหน มีเรื่ องอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นที่นนั่ บ้าง
2. นาซาเร็ ธ อยูท่ ี่ไหน ทาไมเราสนใจเมืองนี้นกั
3. ทรงกระทาการอัศจรรย์อะไรที่บา้ น คานา
4. มีเรื่ องอะไรเกิดขึ้นที่ใกล้ตาบล ซูคาร
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5. เมืองกัปเรนาอูมมีความสัมพันธ์กบั กิจของพระเยซูอย่างไร
6. เมืองเบ็ธซายะดาอยูท่ ี่ไหน
7. เมือง ตุโรและซีโดนอยูท่ ี่ไหน
8. เมืองกายซาไรอาฟี ลิปปี อยูท่ ี่ไหน
9. มีเรื่ องอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นที่เมืองยะริ โฮ
10. เบธาเนีย ตั้งอยูท่ ี่ไหน และมีชื่อเสี ยงอย่างไร
11. มีเรื่ องสาคัญอะไรเกิดที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
12. ทาแผนที่ลงเมืองเหล่านี้ แต่ตามเมืองต่าง ๆ นั้นให้เขี ยนภาพแสดงเหตุ การณ์ สาคัญลงไว้
ควรทาแผนที่ใหญ่แผ่นเดียวและให้นกั เรี ยนทั้งหมดช่วยกันทาจนสาเร็ จ
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บทที่ 3

บทนำพระผู้ช่วยตำมพระสั ญญำ

เสด็จมาสู่ โลกตามเวลากาหนด
บรรดาชนชาติอิสราเอล ที่ลุ่มหลงในการไหว้รูปเคารพได้เป็ นเชลยไปอยูใ่ นบาบิโลน กระทา
ให้คลายจากความลุ่มหลงนั้น และกระจัดกระจายทัว่ ไปเขานาความรู ้เรื่ องพระเจ้าไปรอบทะเล
เมดิเตอรเรเนี ยนและโดยวิธีน้ ี ประเทศข้างเคียงก็ได้ถูกจัดเตรี ยมให้พร้อมที่จะรับแสงสว่างใน
พระเยซูคริ สต์ เป็ นแสงที่กระจ่างยิง่ กว่าเดิม
มีชนนอกศาสนาเป็ นอันมากได้ละทิ้งความเชื่อเดิมของตนเสี ย และมารอคอยพระผูไ้ ถ่
พวกโรมได้ชนะโลกด้านตะวันตก และเป็ นผูส้ ร้างถนนหนทางเชื่อมประเทศ อันเป็ นการเตรี ยม
ทางอย่างไม่รู้ตวั เพื่อการเผยแพร่ กิตติ คุณของพระเยซู และได้จดั การปกครองให้เข้มแข็งเข้มงวด ซึ่ ง
ป้ องกันและให้ความสะดวกแก่บรรดาผูก้ ระทาการเผยแพร่ เหล่านั้น ให้เขาพ้นภัยขณะที่ตอ้ งสัญจรไปมา
ณ บัดนี้ภาษากรี ก เป็ นภาษาที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และเป็ นภาษาที่จะใช้เขียนพระคริ สตธรรม
ใหม่
เมื่อการเตรี ยมของพระเจ้าอันปรากฏเป็ นการเตรี ยมของโลกสมัยนั้นพรั่งพร้อมแล้ว พระผูเ้ ป็ น
เจ้าก็จุติมาอยูท่ ่ามกลางประชากร
พระคริ สตธรรมใหม่ เป็ นบันทึกที่เกี่ ยวกับชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละราชกิ จจานุ กิจของพระคริ สต์
ทั้งเป็ นบันทึกเรื่ องการวางรากฐานของคริ สตจักร และการแผ่ไพศาลแห่งอาณาจักรของพระองค์ดว้ ย
เราสามารถแบ่งพระคริ สตธรรมใหม่ออกได้ดงั นี้
1. ชีวประวัติเบื้องต้นของพระคริ สต์
2. กิจจานุกิจของพระคริ สต์
3. คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
4. คริ สตจักรทัว่ ไปในโลก
1. ชีวประวัติเบื้องต้นของพระคริ สต์ พระธรรมที่อา้ งถึง มัทธิว และลูกา
กิตติคุณกล่าวถึงสาระสาคัญ ต่อไปนี้
(1) การกาเนิด
(2) ชีวติ ในครอบครัว
(3) การศึกษา
(4) การอาชีพ
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(1) การกาเนิ ด ประสู ติที่บา้ นเบ็ธเลเฮ็มในมณฑลยูดา (มีคาห์ 5:2, มัทธิ ว 2:1) ปฐมชี วประวัติ
ของพระองค์ต้ งั ต้นที่โรงเลี้ยงสัตว์ พระอู่ (เปล) คือรางหญ้า พระญาติเป็ นชนสามัญ ทรงเป็ นพระกุมารที่
ช่วยพระองค์เองไม่ได้ พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นมนุษย์แท้ ๆ ทีเดียว มีอคั รทูตมาบอกข่าวว่าพระผูช้ ่วยจะเสด็จมา
มีเทวทูตมาบรรเลงเพลง ปราชญ์มานมัสการ พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่พระเจ้าที่แท้ทีเดียว
(2) ชีวติ ในครอบครัว เมื่อกลับจากประเทศอียิปต์ มาเรี ย โยเซฟ พร้อมกับองค์พระเยซู ได้ไปอยู่
ที่นาซาเร็ ธ เป็ นชนบทเล็ก ๆ แถบเทือกเขาในมณฑลกาลิลี (มัทธิ ว 2:23) บ้านในชนบทหลังนั้นเป็ น
สถานที่ต่าศักดิ์แต่เป็ นบ่อเกิดของความดี โยเซฟเป็ นคนชอบธรรม (มัทธิ ว 1:1,19) มาเรี ยเป็ นสตรี ที่มีดวง
จิตผุดผ่อง (ลูกา 1:28,38) พระกุมารเยซูเป็ นบุตรที่เชื่อฟัง (ลูกา 2:51)
(3) การศึกษา มาเรี ยเป็ นครู คนแรกของพระองค์ นางได้สั่งสอนพระองค์ให้เข้าพระทัยในพระ
ธรรมคัมภีร์เดิม ชะรอยพระองค์จะเสด็จไปเรี ย นกับเด็กอื่น ๆ ที่โรงเรี ยนในธรรมศาลา ณ ที่น้ ี พระองค์
ทรงศึกษาการอ่านและเขียน พระองค์ทรงพระปรี ชาในภาษาอารามเมคอันเป็ นภาษาที่ใช้พูดกันขณะนั้น
จากข้ออ้างอิงที่พระองค์ทรงกล่าวถึงเราทราบว่าพระองค์ทรงรู ้ภาษาฮีบรู และอาจจะทรงทราบภาษากรี ก
ด้วย
พระเยซูทรงเป็ นผูช้ ่างสังเกตและช่างศึกษาจากธรรมชาติและจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เรื่ องนก
(ลูกา 8:5, มัทธิ ว 6:26) และดอกไม้ (ลูกา 12:27) อยูใ่ นบทสอนของพระองค์ พระองค์ทรงศึกษา
จากชาวนา (ลูกา 8:5-8) และจากผูเ้ ลี้ยงแกะ (ยอห์น 10) เราแน่ใจว่าพระองค์คงได้ทรงปี นป่ ายขึ้นเขาลูกที่
อยูด่ า้ นใต้ของนาซาเร็ ธ ทอดพระเนตรทางเกวียนใหญ่จากอียปิ ต์ไปทางทิศตะวันออกไกล ทอดพระเนตร
สัญจรผ่านไปมาพระองค์ทรงสนทนากับเขาและทรงได้ตวั อย่างอันดีจากบุคคลที่ทรงสนทนาด้วย (มัทธิ ว
13:45, 25:14)
พระองค์ก็ได้จาเริ ญขึ้นในฝ่ ายปั ญญา ในฝ่ ายกาย และเป็ นที่ชอบจาเพราะพระเจ้า และต่อหน้า
คนทั้งปวงด้วย (ลูกา 2:52)
พระองค์เสด็จเยี่ยมเยรู ซาเล็มเพื่อเข้าพิธีปัสกาเมื่อพระชันษา 12 ปี กระทาให้พระองค์มีโอกาส
สนทนากับคณาจารย์ในโบสถ์เยรู ซาเล็มเรื่ องพระเจ้า เราจะเห็นว่าพระองค์พอพระทัยในปั ญหาศาสนา
และบรรดารับบีท้งั หลายก็อศั จรรย์ใจด้วยพระปัญญาของพระองค์ในด้านวิญญาณจิต
4. การอาชี พ พระชนม์ชีพของพระเยซู ผ่านไป 18 ปี เต็มอย่างเงี ยบ ๆ ปราศจากการบันทึก เรา
ทราบแต่เพียงว่า พระองค์ทรงเป็ นช่างไม้ (มาระโก 6:3) พระองค์ทรงฝึ กงานนี้ และทรงประกอบกิจช่าง
ไม้ กระทาให้อาชี พสุ จริ ตเป็ นสิ่ งมีเกี ยรติ ตลอดเวลาเหล่านี้ พระองค์ทรงเผชิ ญกับคนจนมากหลายและ
ทรงพยายามที่จะช่วยบรรเทาความขัดสนของเขา (มัทธิ ว 11:28)
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แผนผังในกระดำนดำ
ประวัติศาสตร์ ในพระคริ สตธรรมใหม่
1. ชีวประวัติเบื้องต้นของพระคริ สต์
3. คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม

2. กิจจานุกิจของพระองค์
4. คริ สตจักรที่แผ่ไปถึงชนต่างด้าว
5. คริ สตจักรทั้งหมดในโลก
1. การกาเนิด
พระธรรม
ชีวประวัติเบื้องต้นของพระคริ สต์ { 2. ชีวติ ในครอบครัว
มัทธิว
3. การศึกษา
ลูกา
4. การอาชีพ
ให้นัก เรี ย นท าชี ว ประวัติเ บื้ องต้นของพระเยซู อ ย่า งสั ง เขป โดยค้นจากบทต้น ๆ ของพระ
ธรรมมัทธิวและลูกา
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คาถามทดสอบ
1. พวกอิสราเอลช่วยเตรี ยมโลกไว้สาหรับพระคริ สต์อย่างไรบ้าง
2. พวกโรมได้ตระเตรี ยมโลกโดยไม่รู้สึกตัวอย่างไร
3. ที่คนรู ้ภาษากรี กแพร่ หลายนั้นยังผลดีอะไรบ้าง
4. จงกล่าวถึงปฐมชีวประวัติของพระเยซู
5. พงศาวดารพระคริ สตธรรมใหม่ แบ่งเป็ น 5 ส่ วน มีอะไรบ้าง
6. จงกล่าวถึงเรื่ องอันเกี่ยวกับพระกาเนิด ที่แสดงว่า พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์แท้ ๆ
7. จงกล่าวถึงสาระสาคัญแสดงว่า พระองค์เป็ นพระเจ้า
8. เราทราบอะไรในเรื่ องชีวติ ในครอบครัวของพระเยซูบา้ ง
9. ใครเป็ นครู ของพระองค์บา้ ง
10. พระองค์ได้รับบทเรี ยนอะไรจากการศึกษาธรรมชาติบา้ ง
11. พระเยซูทรงเข้าใจภาษาอะไรบ้าง
12. จงกล่าวถึงอาชีพของพระเยซู
ภาระกิจที่พระองค์ทรงกระทานั้นช่วยให้พระราชกิจนานุกิจในอนาคตของพระองค์อย่างไรบ้าง
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บทที่ 4

กิจจำนุกจิ ของพระคริสต์

(1) ในปี แห่งความไม่กระจ่าง
(2) ในปี ที่คนทัว่ ไปรัก
(3) ในปี ที่มีแต่การขัดขวาง
(1) ในปี แห่งความไม่กระจ่าง ตั้งแต่รับบัพติศามาถึงเวลาออกกระทากิจจานุกิจแถบกาลิลี
พระธรรมที่อา้ ง กิ ตติคุณ ยอห์น บท 1 ถึง 4 นี่ เป็ นปี ที่พระเยซู ทรงอยู่เงียบ ๆ คนส่ วนใหญ่ไม่
ทราบว่าพระองค์เป็ นผูใ้ ด พระองค์ประทับภายในและนอกเยรู ซาเล็ม ซึ่ งเป็ นที่ ๆ พระองค์ทรงยอม
ประทานพระองค์ให้เขา ในแง่ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระมาซี อาห์
เหตุสาคัญในระหว่างปี เหล่านี้คือ
ก. การรับบัพติศมา
ข. การทดลอง
ค. ปฐมสาวก
ง. ปฐมอัศจรรย์
จ. ผูก้ ลับใจรายแรก
ก. การรับบัพติศมา เมื่อพระเยซู มีพระชนม์พรรษา 30 ก็เสด็จออกจากบ้านที่นาซาเร็ ธ มี สาวก
ติดตามมาบ้าง เสด็จไปสู่ แม่น้ ายาระเด็น เพื่อพบกับยอห์นบัพติศมา ยอห์นมีหน้าที่เตรี ยมจิต ใจของคน
เพื่อต้อนรับพระเมซี ย าห์ (มัทธิ ว 3:1-22) พระเยซู ทรงถ่อมพระทัยลงรับบัพติศมาและฟั งคาของยอห์น
สาแดงถึงน้ าพระทัยว่าพระองค์ทรงเห็นอกเห็นใจประชาชนอย่างยิง่ และทรงยอมปฏิบตั ิตามพิธี
พระสุ รเสี ยงของพระบิดาว่า “ท่านนี้ เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” แสดงว่า พระ
บิดาพอพระทัยในองค์พระเยซู คริ สต์ในระยะ 30 ปี นั้นแล้ว ส่ วนการที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปรากฏบน
พระเยซูคริ สต์น้ นั ก็สาแดงว่า พระเยซูจะทรงยอมประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจ เพื่อประกอบกิจจานุ กิจในภาย
หน้าสื บไป
ข. การทดลองต่อจากการรับบัพติศมาอย่างใกล้ชิดทีเดี ยว และสื บเนื่ องกันโดยตรงด้วยการรับ
บัพติศมาแสดงว่าพระเยซู กาลังจะประกอบกิจจานุ กิจ และการทดลองนั้นเป็ นการทดสอบและยืนยันถึง
ความเหมาะสมของพระองค์ ในการที่จะประกอบกิจจานุกิจ
โดยการทดลองถึ ง 3 ประการ ซาตานหาหนทางที่ จะชัก จูงพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราให้เลิ ก ล้ม
แผนงานที่จะทนทุกข์และมรณะเพื่อผูท้ ี่หลงหายไป และให้สถาปนาราชอาณาจัก รในโลกตามความ
ประสงค์ของพวกยูดา แทนแผนงานของพระคริ สต์ (มัทธิ ว 4:1-11)
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ก. ปฐมสาวก เมื่อชนะพญามารแล้วพระองค์ก็เสด็จประกอบกิจจานุกิจอย่างแข็งขันทันที ในชั้น
แรกพระองค์ทรงรวบรวมคนดี ๆ ไม่กี่คนที่ยินยอมเป็ นสหายและพรรคพวกของพระองค์ บุคคลสาคัญมี
อันดะเรอา, เปโตร, ฟิ ลิป, นะธันเอล และคงเป็ นยากอบ ยอห์นด้วย (ยอห์น 1:35-41) ในบุคคลเหล่านี้
อย่างน้อยก็มี 2 คนที่เป็ นสาวกของยอห์นบัพติศมาอยู่ ก่อนเขาได้รับการตระเตรี ยมฝ่ ายจิตใจมาบ้างแล้ว
พอแก่การนาของพระเยซู
ข. ปฐมอัศจรรย์ พระเยซูเสด็จพร้อมกับบรรดาสหายไปยังงานพิธีสมรสที่บา้ นคานา แขวง
กาลิลี พระองค์ทรงกระทาการอัศจรรย์คือทาน้ าเป็ นเหล่าองุ่น ให้แก่เจ้าของงานเมื่อเหล่าองุ่น
เดิมขาดมือลง พระองค์ทรงประทานหลักฐานเป็ นพยานให้สหายทั้งหลายเห็ นว่า พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่
ประกอบด้วยเดชรัศมีของพระเจ้าแล้ว การที่พระองค์เสด็จไป ณ พิ ธีสมรสแสดงด้วยว่าพระองค์ทรง
แตกต่างกับยอห์น บัพติศมาผูบ้ าเพ็ญตัวต่างหากจากสังคมของมนุ ษย์ แต่พระองค์ทรงปะปนอยูใ่ นสังคม
ของสามัญชนและทรงนาความปิ ติมาสู่ จิตใจและบ้านของเขา
ง. ผูก้ ลับใจรายแรก ๆ นิ โกเดโม เศรษฐีพรรคฟาริ สี และสมาชิ กของสภาซันฮิดริ น ดูเผิน ๆ ว่า
เป็ นคนเคร่ ง ศาสนา เป็ นชายคนแรกที่ ดูดดื่ มในพระดารั ส และการอัศ จรรย์ซ่ ึ ง พระเยซู ทรงกระท าที่
เยรู ซาเล็ม โดยที่ท่านรู ้ สานึ กในใจว่า เป็ นคนขาดตกบกพร่ อง จึงได้มาหาพระเยซูในเวลาค่าคืน เพื่อจะ
แสวงหาหนทางแห่ งความรอด พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงปราศรัยกับนิ โกเดโม ว่าด้วยความจาเป็ นที่
ชีวติ จะต้องบังเกิดใหม่จากเบื้องบน และนิโกเดโมก็อิ่มใจในพระดารัสนั้นมาก (ยอห์น 3:1-21)
เมื่อจวนจะเลิกกิจจานุ กิจที่มณฑลยูดา พระองค์เสด็จไปภาคเหนือถึงกาลิลีทรงพักที่บ่อน้ า ของ
ยาโคบและทรงพบหญิงสะมาเรี ยคนหนึ่ ง พระองค์ทรงปลุ กความรู้ สึกภายในจิตของนางให้สานึ กถึ ง
ความบาปและทรงก่อให้เกิ ดชี วิตใหม่และความหวังใหม่ แล้วทรงสั่งเธอให้ไปตามทางของเธอพร้ อม
ด้วยความปิ ติปลื้มใจในพระเจ้าและพระผูช้ ่วย (ยอห์น 4)
ในระยะนี้ พระองค์ทรงเผยพระองค์ให้ประจักษ์แก่บุคคลชั้นผูน้ าของพวกยูดา ว่าพระองค์คือ
พระเมซียาห์ที่ต่างได้รอคอยกันมานานแล้วนั้น แต่เขาก็ไม่รับพระองค์ ครั้นพระองค์ทรงประกอบ
กรณี ยกิ จเข้มแข็งขึ้นมากเขาก็โกรธจัด และอาฆาตพระองค์เขาจับยอห์นบัพติศมาขังไว้ในคุ ก
และไม่ตอ้ งสงสัยเลย ถ้าพระเยซูอยูใ่ นเงื้อมมือที่เขาจะจับได้ เขาก็คงคงกระทาแก่พระองค์เช่นเดียวกัน
พระอาจารย์ยงั ทรงมีกิจการที่ตอ้ งกระทาให้สาเร็ จอีกมากจึงทรงทราบว่าต้องเลี่ยงจากอันตราย
เสี ยชัว่ คราวหนึ่ง พระองค์ก็เสด็จไปยังกาลิลีซ่ ึ งเป็ นถิ่นที่มีหวังมากกว่าและกว้างขวางกว่าด้วย
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แผนผังในกระดำนดำ

2. กิจจานุกิจ {
ของพระคริ สต์

ก. การรับบัพติศมา
1. ในหนึ่งปี
ข. การทดลอง
แห่งความ { ค. ปฐมสาวก
ไม่กระจ่าง
ง. ปฐมอัศจรรย์
จ. ผูก้ ลับใจรายแรก ๆ

พระธรรม
ยอห์น
บท 1-4

คาถามทดสอบ
1. กิจจานุกิจของพระคริ สต์ที่แบ่งออกเป็ น 3 ตอนนั้นมีอะไรบ้าง
2. ในปี แห่งความไม่กระจ่างนั้น ตั้งต้นและจบลงเมื่อไร
3. จงกล่าวถึงเหตุการณ์สาคัญในปี แห่งความกระจ่างนี้ 5 ประการ
4. ยอห์นบัพติศมาเป็ นผูท้ างานอะไร
5. ทาไมพระเยซู จึงต้องรับบัพติศมา
6. ที่วา่ “ท่านนี้เป็ นบุตรที่รักของเรา” มีความหมายอย่างไร
7. ที่พระวิญญาณสถิตบนพระเยซูน้ นั ให้ผลแก่พระองค์อย่างไรบ้าง
8. การทดลองนั้นมีความหมายอย่างไร
9. บอกชื่อสาวกรุ่ นแรก ๆ ของพระเยซู
10. ปฐมอัศจรรย์คราวนี้ สนับสนุนความเชื่อของสาวกอย่างไรบ้าง
11. จงกล่าวเรื่ องการกลับใจรายแรก 2 ราย
12. พระเยซู เผยพระองค์แก่คนพวกไหนในระยะนี้ และคนเหล่านั้นต้อนรับพระองค์อย่างไร
บ้าง
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บทที่ 5

กิจจำนุกจิ ของพระคริสต์ (ต่ อ)

(2) ในปี ที่คนทัว่ ไปรัก (ตั้งแต่ชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับไปจนเลี้ยงประชาชน 5000 คน)
พระธรรมคัมภีร์ กิตติคุณทั้ง 4
ในระยะนี้ พระเยซู เสด็จอยู่ในกาลิ ลีเป็ นส่ วนมาก ได้เสด็จไปกรุ งเยรู ซาเล็มคราวหนึ่ งเท่านั้น
พระประสงค์ของพระองค์ที่เสด็จในกาลิลี ก็เพื่อพระองค์จะสนิ ทกับบรรดาสาวกที่ติดตามอยู่ เขาจะเป็ น
คนกระทากิ จการของพระองค์สืบไป และพระองค์ทรงใช้เวลาสั่งสอนเขาถึ งแผ่นดิ นของพระเจ้าด้วย
และทรงช่วยประชาชนที่เบียดเสี ยดพระองค์
เหตุสาคัญมีดงั นี้
ก. ชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับพระองค์
ข. ตั้งสถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม
ค. ทรงตั้งอัครสาวก 12 คน
ฆ. คาเทศนาบนภูเขา
ง. ท่องเที่ยวไปในกาลิลี
จ. การอัศจรรย์และคาอุปมา
ฉ. การเลี้ยง 5000 คน
ก. ชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับพระองค์ เมื่อชาวมณฑลยูดาไม่ตอ้ นรับพระองค์เสี ยแล้ว พระเยซู
เสด็จผ่านสะมาเรี ยเลยไปยังบ้านเดิมคือ นาซาเร็ ธ ในวันสะบาโตหนึ่ งพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลา
หลังเก่า ซึ่ งพระองค์เสด็จไปตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ และเมื่อทรงเป็ นผูใ้ หญ่ เรื่ องราวในกัปเรนาอูมนั้นได้
เลื่ องลื อมาถึ ง นาซาเร็ ธก่ อนพระองค์เสด็ จมาถึ ง ชาวเมื องก็ ฉ งนที่ จะฟั ง พระองค์ตรั ส และดู กิ จการที่
พระองค์ทรงกระทา เขาเชิญให้พระองต์ทรงอ่านพระธรรมและตรัสเทศนา ข้อพระธรรมนั้นปรากฏใน
อิสยาห์ (บท 61:1-2) พระดารัสเทศนาของพระองค์เต็มไปด้วยพระกรุ ณาและความจริ ง เป็ นเหตุให้เขา
ประหลาดใจ แต่ไม่ช้าเขาก็กระซิ บกระซาบแก่กนั และกันถึ งเรื่ องพระกาเนิ ดของพระองค์ว่า “เขาเป็ น
บุตรโยเซฟมิใช่หรื อ” เมื่อพระองค์ตาหนิ วา่ เขามีความเชื่ อน้อย เขาทั้งหลายก็เดือดเป็ นฟื นเป็ นไฟและหา
ช่องที่จะฆ่าพระองค์ โดยจะผลักไสพระองค์ให้พลัดตกจากภูเขาที่อยูข่ า้ งหลังเมืองให้ถึงแก่มรณา ตั้งแต่
วัน นั้ นมาเมื อ งนาซาเร็ ธ ก็ ไ ม่ เ ป็ นบ้ า นของพระองค์ ต่ อ ไป เขาทั้ ง หลายได้ ป ฏิ เ สธไม่ ต้ อ นรั บ
พระมหากษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้ งั หลายเสี ยแล้ว (ลูกา 4:21-29)
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ข. ตั้งสถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม พระองค์เสด็จจากนาซาเร็ ธไปยังเมืองกัปเรนาอูม (ลูกา 4:31)
อันเป็ นที่ประกอบพระราชกิจของพระองค์ โดยใช้เมืองนี้ เป็ นศูนย์กลาง พระองค์เสด็จออกไปเทศนาสั่ง
สอน และทรงกระทาการอัศจรรย์เป็ นอันมาก (มัทธิว 11:23)
ทรงเริ่ งฝึ กหัดสาวก ส่ วนอันดะเรอา, เปโตร ยากอบ และยอห์น ผูซ้ ่ ึ งเป็ นสหายของพระองค์มา
สักปี หนึ่ งนั้น บัดนี้ พระองค์ทรงเชิ ญเขาทั้งหลายให้สละอวน และมากระทากิ จกับพระองค์ตลอดเวลา
(มาระโก 1:16-20)
ค. ทรงเรี ยกอัครสาวก 12 คน พระเยซู ทรงเลือกชาย 12 คนออกจากประชาชนเป็ นอันมากที่
ติดตามพระองค์ให้มาเป็ นอัครสาวก ให้รับมอบภารกิจที่จะสถาปานาคริ สตจักรของพระองค์ และในการ
ขยายพระราชอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างขวางออกไป (ลูกา 6:13, มัทธิว 10:1-8)
มีบางคนในบรรดาอัครสาวกเหล่านี้ กระทาการกิจของพระองค์เป็ นอย่างดีมาแล้ว พระองค์ทรง
มอบให้เขากระทากิจที่ใหญ่โตยิ่งขึ้น เขาต้องเป็ นพยานรู ้เห็นในราชกิจของพระองค์ ให้ได้เห็นพระองค์
และอยู่กบั พระองค์หลังจากพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว ขณะให้นาข่าวกิ ตติคุณแห่ งความรอดนี้ ไป
ให้แก่ประชาชนทัว่ โลก
ฆ. คาเทศนาบนภูเขา เมื่อทรงเลือกได้อคั รสาวก 12 คนแล้ว พระองค์ทรงเทศนาให้เขาฟั งอยูบ่ น
ภูเขาทันที พระองค์ทรงนาเขาขึ้นไปบนภูเขาแล้วทรงกล่าวสั่งสอนให้เขาทราบถึงความชอบธรรมแห่ ง
ราชอาณาจักรของพระองค์และอัตตลักษณ์ (Character) ของพลเมืองแห่งราชอาณาจักรนั้น
(มัทธิง 5 ถึง 7)
ง. ท่องเที่ยวไปในกาลิลี พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราพร้อมด้วยสาวกได้เสด็จรอบมณฑลกาลิ ลีเสี ย 3
ตระหลบ ทรงเยี่ยมหลายตาบลและหลายชนบท ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จที่ใดพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอน
ประชาชนที่นนั่ (มัทธธิ ว 9:35)
จ. การอัศจรรย์และคาอุป มา ในระหว่างนี้ และในปี สุ ดท้ายที่พระองค์ทรงประกอบกิ จจานุ กิจ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกระทาการอัศจรรย์เป็ นอันมาก ( มัทธิว 8) ทรงรักษาโรคทุกลักษณะ
(มัทธิ ว 4:23) ทรงกระทาการปกครองเหนื อธรรมชาติ (มัทธิ ว 14:22-33) ประชาชนเห็นการ
อัศจรรย์ของพระองค์ก็อศั จรรย์ใจถึ งกับกล่าวว่า “เราไม่เห็ นเช่นนี้ เลย” (มาระโก 2:12) การอัศจรรย์น้ นั
เป็ นข้อพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าพระองค์มีภาวะเป็ นพระเจ้า และพระดารัสเทศนาของพระองค์ก็เป็ นความ
จริ ง เหล่านี้ ช่วยความเชื่ อและเป็ นสัญญลักษณ์แห่ งภาระกิ จการช่ วยของพระองค์ ดัง่ เรื่ องที่พระเยซู ทรง
รักษาคนตาบอดแต่กาเนิ ดให้เห็นได้ยอ่ มสาแดงว่าเขาทั้งหลายต้องการตาฝ่ ายวิญญาณจิตที่จะเห็นความ
จริ งด้านวิญญาณจิตได้
การอัศจรรย์ เป็ นคาสอนภาคปฏิบตั ิของพระเยซู
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การอัศจรรย์และพระดารัสเทศนาของพระองค์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิ ทกันมากที่สุด การ
อัศจรรย์ชกั จูงประชาชนให้มาฟั งพระดารัสเทศนา พระเยซู ทรงเลือกวิธีสั่งสอนประชาชนด้วยคาอุปมา
เพราะว่าคาอุปมากระทาให้ข่าวของพระองค์กระชับแน่นในความทรงจาและกระทาให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายขึ้น ดังคาอุปมาเรื่ องแกะหายนั้นเขาคงจะเข้าใจผิดไปเป็ นอย่างอื่นไม่ได้ (ลูกา 15:3-8)
หรื อ เรื่ องเงินหาย
ลูกา 15:8-10
บุตรหายไป
ลูกา 15:11-32
ชาวสะมาเรี ยใจดี
ลูกา 10:25-37
คนฟาริ สีและนายภาษี ลูกา 18:9-14
ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
มัทธิว 13:44
และเรื่ องหญิงพรหมจารี 11 คน มัทธิว 25:1-12 ก็เข้าใจได้ไม่ผดิ พลาดเช่นเดียวกัน
คาอุปมานั้นเผยให้ผทู ้ ี่มีจิตใจพร้ อมอยูแ่ ล้วเห็ นความจริ ง กล่าวโดยทัว่ ไปแล้วประชาชนไม่ได้
เตรี ยมตัวพร้ อมที่จะฟั งความจริ งด้านวิญญาจิ ตในเรื่ องราชอาณาจักรของพระเจ้า แต่บรรดาสาวกของ
พระอง์พร้อมที่จะทราบความจริ ง มาระโก 4:11,12 คาอุปมาเรื่ องคนหว่านพืชดีและข้าวละมาน
(มัทธิ ว 13:1-9, 24-30) เป็ นเรื่ องที่ประชาชนสนใจ และสาวกได้ความหมายด้านวิญญาณจิต
ด้วยว่าพระเยซูทรงสาแดงแก่เขาโดยเฉพาะต่างหาก (มัทธิ ว 13:10-23,36-43)
พระดารั สเทศนาของพระเยซู เป็ นคาติ ดดวงใจอย่า งฝั ง แน่ น ประชาชน “ประหลาดใจด้วย
ถ้อยคาประกอบด้วยพระคุณ ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์” และว่า “ไม่เคยมีผใู้ ดพูดเหมือนคน
นั้น”
พระองค์ก็ทรงเป็ นที่เลื่องลือ คนทั้งประเทศก็สรรเสริ ญยกย่องพระองค์กึกก้องไปชัว่ ขณะหนึ่ ง
เรารู ้ สึกอย่างกับว่าประชาชนน่าจะรับทราบว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมซี ยาห์แต่ผนู ้ าฝ่ ายพวกยูดาอิจฉา
พระองค์เนื่องด้วยประชาชนนิยมชมชอบพระองค์ จึงส่ งนักสื่ อข่าวไปในกาลิลา เพื่อคอยเฝ้ าดูพระองค์จะ
ได้หาความผิดจับพระองค์ไปฟ้ อง การต่อต้านของหัวหน้าที่มาจากรุ งเยรู ซาเล็มมีมากขึ้ นอย่างรวดเร็ ว
และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงทราบว่าการกระทากิจจานุ กิจต่อประชาชนหมู่ใหญ่น้ นั ต้องถึ งจุดจบในไม่
ช้า
ฉ. การเลี้ ยง 5000 คน (ยอห์ น 6:1-15, มัทธิ ว 14:13-21, มาระโก 6:30-44, ลูกา 9:10-17) เมื่อ
สาวกกลับจากการท่องเที่ยวเทศนา มีผนู ้ าข่าวอันน่าสลดใจเกี่ยวกับยอห์บพั ติศมาถูกตัดศีรษะมาถึงหู แล้ว
พระเยซู ทรงชวนสาวกให้ลงเรื อข้ามทะเลไปสู่ ที่สงัดเพื่อพักผ่อนและสารวจจิตใจสักชัว่ คราวหนึ่ ง เมื่อ
ประชาชนเห็นพระองค์ลงเรื อก็เดินอ้อมทะเลไปตามชายฝั่งทางทิศเหนือ กว่าพระเยซู จะเสด็จโดยทางเรื อ
ไปถึงฝั่ง เขาทั้งหลายก็ไปคอยพระองค์อยูแ่ ล้ว พระบรมอาจารย์สังเวชพระทัยจึงทรงเลิกล้มการพักผ่อน
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ที่ จาเป็ นนั้นเสี ย และทรงใช้เวลานั้นเทศนาสั่งสอนจนพลบค่ าลง ประชาชนก็หิวและพระองค์ก็ทรง
บันดาลให้เกิ ดอาหารเลี้ ยงเขา ประชาชนตื่นเต้นด้วยการอัศจรรย์อนั มโหฬารนั้น และด้วยความร้อนใจ
ของเขาทั้งหลาย เขาก็ใช้อานาจบังคับเชิญพระองค์ให้เป็ นกษัตริ ยข์ องเขา แต่พระเยซูทรงหลบหลีกเขาไป
เสี ยรุ่ งขึ้นอีกวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังกัปเรนาอูม ทรงกล่าวพระธรรมเทศนา และได้ทรงแจ้งแก่
ประชาชนให้ทราบว่า พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อนฤมิตอาหารให้เขา หรื อปกครองเขาเยี่ยงกษัตริ ยช์ าวโลก
แต่ราชอาณาจักรของพระองค์น้ นั เป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณจิต พระองค์ตรัส ว่า “ถ้อยคาซึ่ งเราได้กล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายนั้นก็เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชี วิต” (ยอห์น 6:26-51,63) ประชาชนก็ขดั ใจอย่างยิ่ง เขาทั้งหลาย
ต้องการเมซี ย าห์ สาหรั บ งานด้านการเมื อง ผูซ้ ่ ึ งจะนาเข้า สงครามและประทานของชั้นเจ้าให้แก่ เขา
ประชาชนก็เลยทอดทิง้ พระองค์อย่างมากมาย ประหนึ่ งว่าจะเหลือแต่ลาพังพระองค์ผเู ้ ดียว และพระองค์
ทรงเหลี ยวไปถามสาวกด้วยความสลดพระทัยว่า “ท่านทั้งหลายจะกลับถอยไปด้วยหรื อ” นี่ เป็ นระยะ
วิกฤตกาลในกิจจานุกิจของพระเยซู
ในปี ที่ คนทัว่ ไปรั กใคร่ สิ้นสุ ดลง อันตรายก็ห้อมล้อมใกล้เข้ามา พระคริ สต์ทรงตระหนักใน
พระทัยว่า จาต้องจากไปหาที่พกั ผ่อนให้ได้ เพราะยังมีราชกิจอย่างอื่นซึ่ งพระองค์ตอ้ งกระทาให้สาเร็ จ
ก่อนที่ศตั รู จะมาจับพระองค์
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แผนผังในกระดำนดำ

1. ในปี แห่งความ
ไม่กระจ่าง

ก. การรับศีลบัพติศมา
ข. การทดลอง
ค. ปฐมสาวก
ฆ. ปฐมอัศจรรย์
ง. ผูก้ ลับใจรายแรก

พระธรรม
ยอห์น
บท 1-4

2. กิจจานุกิจของ
พระคริ สต์ (ต่อ)

2. ในปี ที่คนทัว่ ไปรัก

ก. ชาวนาซาเร็ ธ
กิตติคุณทั้งสี่
ข. ตั้งสถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม
ค. ทรงแต่งตั้งอัครสาวก 12 คน
ฆ. คาเทศนาบนภูเขา
ง. ท่องเที่ยวไปในกาลิลี
จ. การอัศจรรย์และคาอุปมา
ฉ. การเลี้ยง 5000 คน

คาถามทดสอบ
1. ในปี ที่คนทัว่ ไปรักนั้นตั้งต้นด้วยกรณี ใดและสิ้ นสุ ดลงด้วยกรณี ใด
2. ปี ที่คนทั้งปวงรักนั้นเกิดขึ้นในเมืองใด
3. ในปี นี้พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามีพระประสงค์อย่างไร
4. จงบอกถึงกรณี ท้ งั 5 ซึ่ งเกิดขึ้นในปี ที่คนทัว่ ไปรัก
5. จงกล่าวเรื่ องชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับพระองค์
6. ทาไมพระเยซูต้ งั สถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม
7. พระเยซูทรงแต่งตั้งอัครสาวกทั้ง 12 คน ด้วยพระประสงค์อนั ใด
8. อะไรเป็ นจุดประสงค์สาคัญที่สุดของคาเทศนาบนภูเขา
9. การอัศจรรย์ของพระคริ สต์ให้ประโยชน์อะไรบ้าง
10. เหตุใดพระเยซูทรงใช้คาอุปมาในการเทศนาสั่งสอน
11. เมื่อประชาชนได้ยนิ พระเยซูเทศนา เขารู้สึกอย่างไร
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12. ด้วยความจาเป็ นอันใด พระองค์จึงทรงเลี้ยง 5000 คน
13. พวกผูน้ าในหมู่ชนยูดามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรในพระเยซูคริ สต์บา้ ง
14. คาเทศนาใน ยอห์น 6:26-51 นั้นพระเยซูทรงสั่งสอนธรรมอันใด
15. ผลทันตาของคาเทศนานั้นมีอะไรบ้าง
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บทที่ 6

2. กิจจำนุกจิ ของพระคริสต์ (ต่ อ)

(3) ในปี ที่มีแต่การขัดขวาง ตั้งแต่คราวที่เลี้ยง 5000 คน จนถึงสัปดาห์สุดท้าย
พระธรรมที่กล่าวถึง กิตติคุณทั้ง 4 เฉพาะอย่างยิง่ ลูกา
กึ่ งแรกของปี นี้ พระเยซู ท รงพักผ่อนอยู่ที่ ในกาลิ ลีภาคเหนื อ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงปลี ก
พระองค์จากประชาชน และทรงมอบพระองค์ไว้กบั งานอบรมสั่งสอนอัครสาวกทั้ง 12 คน เพื่อเตรี ยม
บุคคลเหล่านี้ ให้พร้ อมอยู่ในวาระที่พระองค์จะทรงจากเขาไป เขาทั้งหลายยังต้องรับคาแนะนาในการ
สถาปนาคริ สตจักรอีก
กึ่งหลังของปี ส่ วนใหญ่หมดไปในการที่พระเยซู ประทับในเขตเปอรเรี ย เมื่อทรงดาเนิ นจะเข้า
กรุ งเยรู ซาเล็ม
กรณี สาคัญปี นี้คือ
ก. คาสารภาพของเปโตรในเรื่ องพระคริ สต์
ข. พระดารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค์
ค. ทรงจาแลงพระกาย
ฆ. กิจจานุกิจเขตเปอรเรี ย
ง. ทรงปลุกลาซารัส
ก. คาสารภาพของเปโตรในเรื่ องพระคริ สต์ วันหนึ่ งบรรดาอัครสาวกและพระเยซู คริ สต์อยูห่ ่ าง
จากประชุ ม ชน ณ ริ มชายแดนกาลิ ลี ภาคเหนื อพระบรมอาจารย์ได้ตรั สถามสาวกว่า ประชาชนคิ ดว่า
พระองค์คือผูใ้ ด และเมื่อสาวกให้คาตอบแล้ว พระองค์จึงตรัสถามอย่างตรงไปตรงมาว่า “ฝ่ ายพวกท่านนี้
ว่าเราเป็ นผูใ้ ดเล่า” แล้วเปโตรได้ตอบแทนบรรดาสาวกโดยกล่าวขึ้นอย่างภูมิฐานว่า “พระองค์เป็ นพระ
คริ สต์บุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่” เป็ นการรับรองยืนยันอย่างแจ่มแจ้งและสมบูรณ์ วา่ พระเยซู
เป็ นพระเจ้า และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็พอพระทัย (มัทธิ ว 16:13-20)
ข. พระดารั สพยากรณ์ ถึ ง มรณภาพของพระองค์ พระเยซู ตรั ส อย่างเปิ ดเผยและแจ่ ม แจ้ง ว่า
พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานและมรณะที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (มัทธิ ว 16:21) พระดารัสนี้ กระทาให้จิตใจ
สาวกโศกสลดมาก เขาไม่สามารถจะเชื่ อได้ว่าภัยวิบตั ิดงั กล่าวจะบังเกิ ดขึ้ นได้ (มัทธิ ว 16:22-23) เขา
แน่ ใ จว่า พระองค์ท รงเป็ นพระเมซี ย าห์ แต่ เขาคิ ดอยู่เสมอว่า พระเมซี ย าห์ น้ ันต้อ งปกครองอยู่เหนื อ
อาณาจักรในโลกตั้งแต่น้ ี ต่อไป พระผูช้ ่ วยของเราจึงทรงให้ความจริ งข้อนี้ กระจ่างแก่ ใจของสาวกอยู่
เสมอ แม้วา่ จะเป็ นกรณี ที่เขาไม่พ่ งึ ประสงค์ แต่ก็เป็ นกรณี ที่เขาต้องเชื่อในวาระที่สุด (มัทธิว 17:22,23)
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ค. ทรงจาแลงพระกาย ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ ขณะที่สาวกฉงนสนเท่ห์ในพระดารัสอันเกี่ยวกับ
การมรณะของพระองค์ พระองค์จึงทรงนาเขาไปบนยอดเขาและจาแลงพระกายต่อหน้าต่อตาเขา เขาได้
ประจักษ์ในเทวสว่างราศี ของพระองค์ พระเยซู เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง (มัทธิ ว 17:1-9)
ความทรงจาในสิ่ งที่เขาเห็นและได้ยินต้องเป็ นสิ่ งที่ช่วยเหลืออย่างมากมายในกาลต่อมาเมื่อเขาเกิดความ
วิตกและกังวล
ระยะ 6 เดื อนที่ พระเยซู และอัครสาวกอยู่ในกาลิ ลีภาคเหนื อสิ้ นสุ ด ณ บัดนี้ แล้ว ต่อไปอี ก 6
เดือนพระองค์ทรงปรากฏในสาธารณสถาน ดาเนินกิจการของพระองค์ต่อไป แต่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่
จะดาเนินไปสู่ เยรู ซาเล็ม อันเป็ นสถานที่ซ่ ึ งพระองค์มีพระประสงค์จะมรณะเพื่อคนบาปทั้งมวล
ฆ. กิ จจานุ กิจในเขตเปอร์ เรี ย พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ ายาระเด็นไปทางฝั่ งตะวันออก และได้
ประกาศกิตติคุณแก่ประชาชนในเขตนั้นอยูห่ ลายเดือนและได้จบการอบรมอัครสาวกทั้ง 12 คน พระองค์
ทรงกระทาการอัศจรรย์หลายอย่าง ทรงกล่าวคาอุ ปมาที่สละสลวยที่สุด เรื่ องบุตรน้อย, แกะหาย ชาว
สะมาเรี ยใจดี , การเลี้ยงใหญ่ เรื่ อคนฟาริ สีและนายภาษีก็เป็ นเรื่ องที่ทรงกล่าว ณ ที่น้ ี
ตลอดปี การขัดขวางและความขมขื่ นก็ ทวียิ่งขึ้ น ผูน้ าฝ่ ายยูดาได้ต้ งั ใจแน่ วแน่ แล้วว่าเขาไม่
พอใจในราชอาณาจักรฝ่ ายวิญญาณจิ ตแบบนี้ และไม่ยอมรั บว่าพระองค์เป็ นผูน้ าของเขา เขาขัดขวาง
พระองค์ในกรณี ต่อไปนี้
พระองค์สังคมกับคนบาป (ลูกา 15:2) และไม่รักษาวันสะบาโต และยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรง
กระทาพระองค์ให้เสมอกับพระเจ้า (ยอห์น 5:18)
ถึงปลายปี พระองค์เสด็จไปบ้านเบธาเนีย และทรงกระทาการอัศจรรย์ใหญ่ยิ่งที่สุดในกิจจานุ กิจ
ซึ่งพระองค์ได้กระทามาแล้วคือ
จ. จงปลุกลาซารัส (ยอห์น 11) พระเยซู ทรงพอพระทัยในความอารี เผื่อแผ่ที่มาเรี ย มาธาและ
ลาซารั สมี ต่อพระองค์ ในบ้า นของเขาที่ เบธาเนี ย เมื่ อลาซารั สป่ วยอยู่ พี่ สาวก็ ส่งข่า วไปถึ งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา ขณะพระองค์ยงั เสด็จอยู่ทางแม่น้ ายาระเด็นฟากโน้น กว่าพระองค์จะเสด็จไปถึ งเบธาเนี ย
ลาซารัสก็ตายไป 4 วันแล้ว พระบรมอาจารย์ได้ปลุกลาซารัสให้กลับคืนชี วิตโดยพระดารัส การอัศจรรย์
นั้นเป็ นกรณี พิมพ์ใจอย่างสุ ดซึ้ ง เป็ นกรณี ที่สนับสนุ นความไว้วางใจของอัครสาวกและเป็ นเหตุให้พวก
ยูดาหลายคนเชื่ อ ในพระองค์ และเป็ นกรณี ที่ พวกยูดาตัดสิ้ นใจว่า ต้องประหารพระองค์เสี ย (ยอห์ น
11:47-53) ตั้งแต่เวลานั้นมาเขาเฝ้ าหาโอกาสที่จะจับพระองค์
พระเยซูทรงหลบไปยังที่สงัดพักหนึ่ ง แล้วจึงเสด็จไปเยรู ซาเล็ม พระองค์เสด็จผ่านเมืองยะริ โฮ
พระองค์ทรงรักษาบาโธระมาย ณ ที่น้ ี พระองค์ได้ซักคายมาเป็ นสาวก (ลูกา 18:35 ถึง 19:6) แล้วเสด็จ
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กลับ มายัง เบธาเนี ย มี ส หายบางคนต้อนรั บ พระองค์ ทู ล เชิ ญให้เสวยด้วย อี ก ไม่ กี่ วนั กิ จจานุ กิ จของ
พระองค์ก็จะสิ้ นสุ ดลง (ยอห์น 12:1-8)

แผนผังในกระดำนดำ

1. ในปี แห่งความ
ไม่กระจ่าง{
2. กิจจานุกิจของ{
พระคริ สต์

2. ในปี ที่คนทัว่ ไปรัก{

3. ในปี ที่มีแต่การขัดขวาง{

ก. การรับศีลบัพติศมา
ข. การทดลอง
ค. ปฐมสาวก

พระธรรม
ยอห์น

ฆ. ปฐมอัศจรรย์
บท 1-5
ง. ผูก้ ลับใจรายแรก
ก. ชาวนาซาเร็ ธ
กิตติคุณทั้งสี่
ข. ตั้งสถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม
ค. ทรงแต่งตั้งอัครสาวก 12 คน
ฆ. คาเทศนาบนภูเขา
ง. ท่องเที่ยวไปในกาลิลี
จ. การอัศจรรย์และคาอุปมา
ฉ. การเลี้ยง 5000 คน
ก. คาสารภาพของเปโตรในเรื่ องพระคริ สต์
ข. พระดารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค์
ค. ทรงจาแลพระกาย
กิตติคุณทั้งสี่
ฆ. กิจจานุกิจ
ง. ทรงปลุกลาซารัส
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คาถามทดสอบ
1. มีกรณี กิจพิเศษอันใดซึ่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงกระทาในตอนต้นปี ที่มีแต่การขัดขวาง
2. พระเยซูทรงประกอบภาระกิจที่ไหนในกึ่งแรกของปี
3. บอกกรณี สาคัญ 4 เรื่ องในปี นี้
4. คาสารภาพของเปโตรนั้นว่าอย่างไร
5. ทาไมอัครสาวกจึงล่าช้าเหลือเกินในการที่จะเชื่ อฟั งในพระดารัสพยากรณ์ ถึงมรณภาพของ
พระเยซู
6. การจาแลงพระกายช่วยสนับสนุนความเชื่อของอัครสาวกอย่างไรบ้าง
7. พระคริ สต์ทรงประกอบภารกิจในกึ่งหลังของปี นี้ที่ไหน
8. ในระยะปี นี้พระเยซูตรัสคาอุปมาอะไรบ้าง
9. จงให้เหตุผล 4 ประการที่ผนู้ าพวกยูดาให้ขดั ขวางกิจการของพระองค์
10. ลาซารัสคืนชีวติ ที่ไหน เมื่อไร
11. การที่ลาซารัสคืนชีวติ นั้นเกิดผลแก่อคั รสาวก และแก่พวกยูดา และแก่ผนู ้ าพวกยูดาอย่างไร
บ้าง
12. เมื่อพระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์น้ ีพวกผูน้ ายูดาได้ตดั สิ นใจขั้นใด
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บทที่ 7

2. กิจจำนุกจิ ของพระคริสต์ (ต่ อ)

(4) สัปดาห์ที่พระเยซูมรณะและทรงชนะ
พระธรรมที่อา้ ง กิตติคุณทั้ง 4
เป็ นสัปดาห์ที่พวกยูดากาลังถือปั สกา คงมีแขกที่เข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ สามล้านคน
บางคนเข้ามาโดยหวังว่าจะพบพระเยซูประกาศเผยอานาจว่าพระองค์เป็ นประมุขของชาติ อีกฝ่ ายหนึ่ งก็มี
ผูน้ าพวกยูดามาประชุมอยูท่ ี่นนั่ เพื่อหาโอกาสจับพระองค์ดว้ ยวิธีที่มิให้กระทบกระเทือนจิตใจประชาชน
(มัทธิว 26:3-5)
กรณี กิจสาคัญในสัปดาห์น้ ีคือ
ก. เสด็จเข้ากรุ งเยีย่ งผูพ้ ิชิต
ข. ขับไล่นกั การค้า
ค. ทรงเทศนาเปิ ดเผย
ฆ. วันหยุดพัก
ง. ทรงเลี้ยงอัครสาวก
จ. ที่ส่วนเกทเสมนี
ฉ. ณ ที่พิจารณาคดี
ช. การตรึ งที่กางเขน
ซ. มหาชัย
เมื่อวันสะบาโต (วันเสาร์ ) พระเยซูประทับพักผ่อน ณ บ้านมิตรสหายของพระองค์ที่เบธาเนีย
วันอาทิตย์ อันเป็ นวันต้นสัปดาห์ เป็ นวันที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิต พระองค์
เสด็จจากบ้านเบธาเนียในตอนเช้า และเสด็จมากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างพระเมซี ยาห์ เวลาที่พระองค์จะประทับ
เงี ย บ ๆ ได้สิ้ นสุ ดลงแล้ว พระองค์ท รงรั บ ความสั ก การะของประชาชนและพอพระทัย ในการที่ เขา
ทั้งหลายโห่ร้องต้อนรับพระองค์เยีย่ งพระเมซียาห์กษัตราธิ ราชเจ้า
พระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร ทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวงอย่างเงียบ ๆ แล้วก็เสด็จกลับไปเบธา
เนีย (มาระโก 11:11) ไม่ตอ้ งสงสัยเลยที่ประชาชนจะไม่รู้สึกผิดหวังที่พระองค์มิได้ทรงเข้ายึดเยรู ซาเล็ม
และดาเนินปกครอง แต่อาณาจักรของพระองค์มิใช่อย่างอาณาจักรของโลกนี้
วันจันทร์ ในวันนี้ พระองค์ทรงสาปต้นมะเดื่ อเทศที่ไม่มีผล ขณะที่พระองค์เสด็จจากเบธาเนี ย
ไปกรุ ง เยรู ซ าเล็ม พระองค์เสด็จเข้า ไปในวิหารดังองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า และส าแดงอานาจหน้าที่ ของ
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พระองค์โดยขับไล่พวกนักการค้า ผูก้ ระทาให้พระราชฐานแห่ งพระบิดาเป็ นมลทินนั้นให้ออกไปเสี ย
(มัทธิว 21:12-17) พวกฟาริ สีผรู ้ ับผลพลอยได้ในธุ รกิจของนักการค้าเหล่านั้น ไม่มีความพอใจอย่างยิง่
วันอังคาร เป็ นวันสุ ดท้ายที่ พระองค์ทรงสอนประชาชนทัว่ ไป ขณะที่อคั รสาวกเดิ นออกจาก
เบธาเนี ยมาในเวลาเช้า เขาทั้งหลายทูลให้พระองค์ทราบถึงต้นมะเดื่อเทศที่พระองค์ตรัสสาปเมื่อวานนี้
เดี๋ยวนี้ ตน้ มะเดื่อเทศนั้นแห้งไปแล้ว เมื่อถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาทั้งหลายก็เข้าไปในวิหาร และพวกฟาริ สี
ได้ทา้ ทายพระองค์ ด้วยเรื่ องสิ ทธิ ในการสอน พระองค์ตรัสตอบเขาและทรงกล่าวคาอุปมาถึงเรื่ องบุตร
สองคนเป็ นคาเปรี ยบเปรย (มัทธิ ว 21:28-32) ผูเ้ ช่ าสวนใจร้ าย (มัทธิ ว 21:32-45) และงานอภิเษกมเหศี
ให้ราชโอรส (มัทธิ ว 22:1-14) ศัตรู ของพระองค์พยายามจะให้พระองค์จนมุ ม แต่ก็ไม่สาเร็ จ ขณะที่
พระองค์ตรัสชมหญิงหม้ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (มาระโก 12:41-44)
พอสายหน่ อยพระเยซู ทรงพาอัครสาวกออกไปสู่ ภูเขามะกอกเทศ และเมื่อทอดพระเนตรกรุ ง
แล้ว ก็ตรัสพยากรณ์ถึงสมัยที่กรุ งนี้จะถูกทาลาย และเรื่ องวันพิพากษาสุ ดท้าย (มัทธิว บท 24,25)
วันพุธ พระเยซูทรงพักผ่อนที่เบธาเนีย คงเป็ นวันที่พระองค์ทรงอธิ ษฐานและสงบ
วันพฤหัสบดี ดูเหมือนตอนเช้าวันนี้ พระเยซู ประทับที่เบธาเนี ย ทรงรับสั่งให้เปโตรและยอห์น
ไปเตรี ยมเลี้ยงปั สกาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม พอถึงเวลาบ่ายพระเยซู ทรงกล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายด้วยการทรง
ล้างเท้าบรรดาอัครสาวก แล้วก็รับประทานปั สกาที่นนั่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ตรัสด้วยพระทัยโทมนัส
ว่า อัครสาวกคนหนึ่ งจะทรยศต่อพระองค์ (ยอห์น 13:21-31) และยูดาก็ออกจากคณะเพื่อประกอบกิ จ
ของซาตาน พระเยซู ท รงจัดพิ ธี ศีล มหาสนิ ท (มัทธิ ว 26:17-35) พระองค์ตรัส สอนด้วยพระวาทะที่
ประเสริ ฐ ขณะเสวยปัสกาและเสด็จเข้าในสวนเกทเสมนี ณ ที่น้ ี พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานในพระทัย
ยูดาอิศการิ โอดทรยศต่อพระองค์ แล้วพระองค์ทรงถูกจับ (มัทธิ ว 26:36-56) มหาปุโรหิ ตนอกตาแหน่ ง
ชื่ออันนาศฟังพระดารัสให้การของพระองค์ (ยอห์น 18:13) กายะฟาและส่ วนหนึ่งของคณะซันฮิดริ นได้
พิจารณาคดีของพระเยซู (มัทธิว 26:52-66)
วันศุกร์ ตอนเข้าสภาซันฮิดริ นประชุมกันลงมติให้ประหารพระเยซู ดว้ ยสาเหตุที่วา่ พระองค์ทรง
หมิ่นประมาทพระเจ้า พวกยูดาไม่มีหน้าที่ให้คาพิพากษา เขาจึงพาพระเยซู มาหาปี ลาต ข้าหลวงโรมผู้
ครองนครอยูใ่ นขณะนั้น (มาระโก 15:1) ปี ลาตไม่เอาใจใส่ ในข้อหาที่วา่ พระเยซู ทรงหมิ่นประมาทพระ
เจ้า ฉะนั้นคณะสภาซันฮิดริ นจึงเปลี่ยนข้อหา และประกาศว่า พระเยซูกบฏต่อรัฐบาลโรม (ลูกา 23:1-24)
ต่อหน้าปี ลาต และเฮโรด พระเยซู ทรงถูกการพิจารณาอย่างไม่เป็ นธรรมทั้ง ๆ ที่สภาฮิดริ นรู ้ว่า
ไม่เป็ นธรรม ปี ลาตประกาศว่าไม่มีความผิดอันใดในพระเยซู แต่พวกยูดาคะยั้นคะยอว่าพระองค์จะต้อง
มรณา ปี ลาตจึงพิพากษาให้ตรึ ง พระเยซู เพื่อเป็ นการเอาใจพวกยูดา เขาจึงพาพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไปสู่
เนินเขาโกลาโกธา (มัทธิว 27:33-50) ณ ที่น้ นั พระองค์ทรงมรณะเพราะความบาปของเราทั้งหลาย
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(1 เปโตร 2:24)
วันเสาร์ พระศพของพระเยซูอยูน่ ิ่งในอุโมงค์
วันอาทิตย์ เป็ นวันมหาชัย ในเช้าวันนี้ พระองค์ทรงคืนพระชนม์ เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงพิชิต
หลังจากการคืนพระชนม์ พระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกอย่างน้อยถึง 12 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่หนึ่ง ปรากฏแก่สตรี มัทธิว 28:9
“
2
“
มาเรี ยมัฆดารา มาระโก 16:9,10
“
3
“
เปโตรที่เยรู ซาเล็ม ลูกา 24:34
“
4
“
สาวก 2 คนตามทางไปเอ็มมาอู ลูกา 24:13
“
5
“
สาวก 10 คนที่หอ้ งชั้นบน ยอห์น 20:19-24
“
6
“
สาวก 11 คนที่หอ้ งชั้นบน ยอห์น 20:26
“
7
“
สาวก 7 คนที่ทะเลกาลิลี ยอห์น 21:1-24
“
8
“
สาวก 11 คนที่ภูเขาในกาลิลี มัทธิว 28:16-17
“
9
“
บรรดาพี่นอ้ ง 500 คนทันทีทนั ใด 1 กธ. 15:6
“
10
“
ยากอบ 1 โคริ นธ์ 15:7
“
11
“
ประชาชนเมื่อเสด็จขึ้น กิจการ 1:9-12
“
12
“
เปาโล 1 โคริ นธ์ 15:8
แผนผังในกระดำนดำ

2. กิจจานุกิจของ
พระคริ สต์

(4) สัปดาห์ที่พระเยซู
ทรงมรณะและชนะ

ก. เสด็จเข้ากรุ งเยีย่ งผูพ้ ิชิต
ข. ขับไล่นกั การค้า
ค. ทรงเทศนาเปิ ดเผย
ฆ. วันหยุดพัก
ง. ทรงเลี้ยงอัครสาวก
จ. ที่สวนเกทเสมนี
ฉ. ณ ที่พิจารณาคดี
ช. การตรึ งที่กางเขน
ซ. มหาชัย

พระธรรม
กิตติคุณทั้ง 4
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คำถำมทดสอบ
1. เมื่อวันอาทิตย์ทาไมพระเยซูเสด็จทรงลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
2. พระองค์ทรงขัดขวางการหากาไรของพวกปุโรหิ ตอย่างไร
3. ในวันอังคารพระองค์ทรงกล่าวคาอุปมาตักเตือนอย่างไร
4. พระเยซูทรงเปลี่ยนพิธีปัสกาเป็ นอะไร
5. เขานาพระองค์มาต่อหน้าผูใ้ ดเพื่อให้พิจารณาคดี
6. เขาปรักปราพระเยซูในข้อใดบ้าง
7. ประชาชนใช้ความข้อใดเป็ นมูลที่ให้ปีลาตตัดสิ นประหารพระเยซู
8. พระเยซูทรงคืนพระชนม์ในวันอะไร
9. หลังจากทรงคืนพระชนม์แล้วพระองค์ปรากฏแก่สาวกกี่ครั้ง แก่ผใู ้ ดบ้าง
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บทที่ 8

คริสตจักรในกรุ งเยรูซำเล็ม

ตั้งแต่วนั เพ็นเทคศเต ถึง ซะเตฟาโนตายเพราะถูกขว้างด้วยก้อนหิ น
พระธรรมที่อา้ ง กิจการ บท 1 ถึง 8
ก่อนที่พระเยซู เจ้าของเราเสด็จขึ้น พระองค์ทรงรับสั่งให้สาวกคอยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่า
เขา “จะได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาแต่เบื้องบน” ลูกา 24:49 แล้วตั้งแต่น้ นั ไปเขาควรจะนาข่าวดี แห่ ง
ความรอดไปประกาศให้ทวั่ พิภพ กิจการ 1:8
กรณี สาคัญในต้นพงศาวดารแห่งยุคของอัครสาวกคือ
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เทลงมา
2. การเทศนาของอัครสาวก
3. การเริ่ มต้นของสังคมคริ สเตียน
4. การข่มเหงครั้งแรกที่คริ สเตียนได้รับ
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เทลงมา เหนื อพวกอัครสาวกนั้น เกิ ดขึ้นเมื่อวันเพ็นเทคศเตหลังจาก
วันที่ พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็ จขึ้ น 10 วัน เมื่ อสาวก 120 คนคอยที่ ห้องชั้นบนประชุ ม อธิ ษ ฐานกันอยู่ พระ
วิญญาณบริ สุ ท ธิ์ สถิ ตเหนื อเขา แล้วประจุ เขาด้วยของประทานอัศ จรรย์ต่า ง ๆ กิ จการ 2:1-12 สาวก
ทั้งหลายจึงประกอบด้วยอัตลักษณ์อนั สมบูรณ์และมีกาลังใจยิง่ ในบริ การ
2. การเทศนาของอัครสาวก ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป บุคคลเหล่านี้ ประกาศเปิ ดเผยว่า พระคริ สต์
ทรงมรณะและทรงคืนพระชนม์ข้ ึนอีก เป็ นการช่วยให้เรารอด พวกยูดาผูน้ าเห็นแจ้งว่าการกาจัดพระเยซู
เสี ยนั้นหาได้ยตุ ิกิจการของพระองค์ไม่ เขาจึงตั้งใจจะระงับปากเสี ยงของบุคคลเหล่านั้นที่กล่าวพระนาม
ของพระเยซู แต่ก็ระงับปากเสี ยงเขาไม่สาเร็ จ “อัครสาวกประกอบด้วยฤทธิ์ เดชใหญ่ยิ่งและได้เป็ นพยาน
ว่า พระเยซู เจ้าได้คืนพระชนม์แล้ว และพระคุ ณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กบั เขาทุกคน” กิจการ 4:33 คาเทศนา
ของเปโตรที่กล่าวในวันเพ็นเทคศเตนี้ ยังผลให้มีคนกลับใจใหม่ 3000 คน และไม่ช้าจานวนนี้ ก็ทวีข้ ึน
เป็ นลาดับจนเป็ น 5000 คน จานวนสาวกเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ
3. การเริ่ ม ต้นของสั ง คมคริ ส เตี ย น บรรดาผูท้ ี่ เชื่ อถื อทั้ง หลายร่ วมกันในการอธิ ษ ฐาน และ
ประชุมหารื อและมีมิตรภาพฉันท์คริ สเตียนด้วยกัน ฉะนี้ จึงก่อให้เกิดสังคมคริ สเตียนขึ้น พิธีศีลบัพติศมา
และศีลมหาสนิ ทเริ่ มเป็ นระเบียบ (กฏ) ที่ถือกัน และบรรดาผูท้ ี่เชื่ อถือทั้งหลายได้รับคาชี้ แจงสั่งสอนใน
เรื่ องพระวาทะของพระเจ้า กิจการ 2:41-47,4:32 บรรดาอัครสาวกจึงเป็ นผูน้ ารุ่ นแรก ต่อมาไม่ชา้ ความขัด
สนใจคริ สตจักรเป็ นเหตุให้ตอ้ งแต่งตั้งมัคนายกขึ้ น 7 คน เพื่อช่ วยเหลื อบรรดาอัครสาวก ซะเตฟาโน
และฟิ ลิปทั้งสองคนนี้เป็ นมัคนายกที่สาคัญ กิจการ 6:1-8
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คริ สตจักรได้รวมกันอยูภ่ ายในนครเยรู ซาเล็มประมาณ 4 ปี ดูเหมือนว่าบรรดาอัครสาวกจะลื ม
พระบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงรับสั่งให้นากิตติคุณไปยังประชาชนทั้งสิ้ น หรื อมิฉะนั้นก็ไม่ทราบซึ้ ง
ในความหมายของพระบัญชา เขาทั้งหลายจึงคิดว่าข่าวความรอดนั้นเป็ นของพวกยูดาโดยเฉพาะ
ซะเตฟาโนเป็ นคฤหัสถ์และเป็ นครู คนแรกที่เห็นว่า คริ สตศาสนามิได้ถูกจากัดอยู่ภายใต้หลัก
ปฏิบตั ิของพวกยูดา แต่เป็ นศาสนาของโลก เมื่อท่านไปเยี่ยมใคร ๆ ตามบ้านและเมื่อท่านกล่าวในธรรม
ศาลาทัว่ ๆ ไป ท่านสอนว่ากิตติคุณของพระคริ สต์น้ นั ให้ความอิสระ ท่านจึงถูกจาและถูกนาตัวมาหาพวก
ยูดาชั้นผูน้ า และเมื่อท่านให้การแก้ตวั นั้น ท่านชี้ แจงว่าในการที่จะให้สาเร็ จตามแผนผังการไถ่ของพระ
เจ้า คริ สตศาสนาได้เข้าแทนจารี ตต่าง ๆ ของพวกยูดา และท่านยังได้ปรักปราว่าบรรดาโจทก์เป็ นผูเ้ ข่มฆ่า
พระเมซี ยาห์ กิจการ 7
นี่เป็ นครั้งแรกที่พวกยูดาชั้นผูน้ าเห็นว่า บรรดาสาวกของพระคริ สต์ไม่ใช่เป็ นลัทธิ ยดู า แต่เป็ นผู ้
เลื่อมใสในศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่ง
4. การข่มเหงครั้งแรกที่คริ สเตียนได้รับ เมื่อซะเตฟาโนแถลงจบลง พวกยูดาก็เกรี้ ยวกราดและ
รู ้สึกบาดใจมากยิง่ นัก จึงผลักไสซะเตฟาโนออกนอกกรุ งแล้วเอาหิ นกว้างท่านตาย กิจการ 7:54-60 ความ
กริ้ วโกรธที่เกิดขึ้นด้วยคาของสะเตฟาโนไม่หมดลงเมื่อซะเตฟาโนตาย แต่เป็ นเหตุให้มีการข่มเหงต่อ ๆ
ไปอีก การยอมตายในเรื่ องศาสนารายแรกนี้ เป็ นเหมือนอาณัติสัญญาบอกว่าการข่มทัว่ ๆ ไป จะเกิดขึ้น
และคริ สเตียนเป็ นอันมากที่พอใจแต่จะอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม จึงถูกขับไล่ออกไปอยูท่ ี่อื่นเพื่อนากิตติคุณไป
บอกกล่ าวแก่ คนที่นนั่ นี่ แหละพระเจ้าทรงกระทาให้การข่มเหงนั้น บังเกิ ดผลเป็ นการขยายคริ สตจักร
กิจการ 8:1-4
แผนผังในกระดำนดา

3. คริ สตจักรในกรุ ง{
เยรู ซาเล็ม

1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เทลงมา
2. การเทศนาของอัครสาวก
3. การเริ่ มต้นของสังคมคริ สเตียน
4. การข่มเหงครั้งแรกที่คริ สเตียนได้รับและศิษย์ผยู ้ อมตายคนแรก
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คาถามทดสอบ
1. มีคริ สตจักรอยูเ่ ฉพาะในกรุ งเยรู ซาเล็มนานเท่าใด
2. ก่อนที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จขึ้น พระองค์ทรงมีพระบัญชาว่ากระไร
3. บอกกรณี สาคัญ 4 กรณี ในเรื่ องคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
4. การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เทลงมานั้นยังผลอันใดให้แก่สาวกบ้าง
5. อะไรเป็ นหัวใจในคาเทศนาของอัครสาวก
6. จงกล่าวถึงความเป็ นไปในคริ สเตียนหมู่แรก
7. เขาได้แต่งตั้งหน้าที่อะไรใหม่ข้ ึนบ้าง
8. ทาไมอัครสาวกอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มถึง 4 ปี ก่อนที่จะออกไปสอนที่อื่น ๆ
9. คฤหัสถ์คนใดเป็ นครู แรกที่สอนว่าคริ สตศาสนานั้นมิได้อยู่ใต้หลักปฏิ บตั ิของพวกยูดา แต่
เป็ นศาสนาสาหรับโลก
10. การข่มเหงคริ สเตียนยังผลอันใดให้เกิดขึ้นบ้าง
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บทที่ 9

4. คริสตจักรทีแ่ ผ่ ไปถึงชนต่ ำงด้ ำว

ตั้งแต่สะเตฟาโนยอมตายเพราะศาสนา จนถึงสมัยการแต่งตั้งจาริ กทูต (มิชชัน่ นารี ) ต่างประเทศ
รุ่ นแรก
พระธรรมที่อา้ ง กิจการ 8 ถึง 12
ในระยะนี้ อุปสรรคของการเผยแพร่ กิตติคุณค่อย ๆ หมดไป พวกอัครสาวกได้สอนพวกคริ ส
เตียนยูดาจนเขารับว่าชนต่างด้าวที่มีสิทธิ ที่จะรับพระกรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า
กรณี สาคัญของระยะนี้คือ
(1) คริ สตจักรในสะมาเรี ย
(2) การที่เซาโลชาวตาระโซกลับใจ
(3) ชนต่างด้าวที่กลับใจคนแรก
(4) คริ สตจักรในอัตติโอเกีย
1. คริ ส ตจัก รในสะมาเรี ย เมื่ อมัค นายกฟิ ลิ ป ถู ก ขับ ไล่ จากกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม โดยถู ก ารข่ ม เหง
หลังจาก
สะเตฟาโนยอมตายแล้ว เขามาถึงสะมาเรี ยและเทศนาเรื่ องพระเยซู ที่นนั่ มีประชาชนเชื่อถือมาก
กิจการ 8:5-12 ชาวสะมาเรี ยเป็ นลูกครึ่ ง (คือครึ่ งยูดาและครึ่ งชนต่างด้าว) การนมัสการของ
เขาก็คล้ายกันกับของพวกยูดา เมื่อกิตติคุณแผ่มาถึงพวกสะมาเรี ยแล้ว ก็นบั ได้วา่ การนากิตติคุณไปสู่ ชน
ต่างด้าวนั้นสาเร็ จไปชั้นหนึ่ง ชาวสะมาเรี ยเป็ นเหมือนสะพานให้กิตติคุณข้ามไปสู่ โลกของชนต่างด้าว
โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา ฟิ ลิ ปได้พาขันที แอฟริ กนั มาถึ งพระคริ สต์ และกิ ตติ คุณได้
เผยแพร่ ไปโดยขันทีผนู ้ ้ ี กิจการ 8:26-40
2. การที่เซาโลชาวตาระโซกลับใจ ไม่ขา้ ก็จาต้องใช้คนที่ได้รับการศึกษาเป็ นพิเศษเพื่อนากิตติ
คุณไปถึ งชนต่างด้าว เซาโลผูเ้ ป็ นศัตรู ขมขื่นของพวกคริ สเตียน เป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลื อกสรร พระ
เยซู คริ สตเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านตามทางที่ท่านไปเมืองดาเมเซ็ก ตั้งแต่น้ นั มาท่านก็เป็ นคริ สเตียนที่ร้อน
คนหนึ่ ง กิจการ 9:1-22 หลังจากนั้นท่านก็ไปยังทะเลทรายอาราเบีย ท่านไปศึกษาสนิ ทสนมกับพระเจ้า
เช่นเดียวกับโมเสส เพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะกระทากิจจานุกิจของพระองค์ในระหว่างเวลานั้น พระเจ้า
ทรงเตรี ยมทางให้แก่เซาโล ซึ่ งตั้งแต่น้ ีต่อไปเรี ยกว่าเปาโล (เซาโลเป็ นชื่ อภาษาฮีบรู เมื่อท่านออกสั่งสอน
พวกกรี กก็ใช้ชื่อใหม่วา่ เปาโล อันเป็ นชื่อในภาษากรี ก)
3. ชนต่างด้าวที่กลับใจคนแรก บรรดาผูน้ าของคริ สตจักรต้องได้รับความเข้าใจว่าชนต่างด้าว
นั้นควรได้รับการช่วยให้รอดด้วยได้เปโตร เป็ นชาวยูดาที่เคร่ งครัดคนหนึ่ ง ผูไ้ ม่ยอมทากิ จเกี่ ยวข้องกับ
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ชนต่างด้าว แต่ขณะที่อธิ ษฐานอยูท่ ี่เมืองยบเป ท่านได้รับศุภนิมิตสอนว่าพระคริ สต์น้ นั เป็ นของทุกคน ใน
เวลาเดียวกันโกระเนเลียวผูเ้ ป็ นนายทหารโรมคนหนึ่ งที่เมืองกายซาโรอา ได้รับการทรงนาจากพระเจ้า
แจ้งให้ส่งคนไปหาเปโตรที่เมืองยบเป เปโตรจึงไปยังเมืองกายซาไรอาและเทศนาให้โกระเนเลียวฟัง เมื่อ
โกระเนเลียวกลับใจและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็สถิตอยู่กบั เขา เปโตรจึงเข้าใจว่าพระเมตตาของพระเจ้า
นั้นมีอยู่และพร้ อมที่จะประทานแก่ มนุ ษย์ เปโตรจึงกลับมากรุ งเยรู ซาเล็มและประกาศข่าวนี้ แก่พี่น้อง
ทัว่ ไปให้ทราบ กิจการ 10,11
4. คริ สตจักรในอันติ โอเกี ย กิ จการ 11:19-26 ศูนย์กลางของงานศาสนาใหม่ได้ถูกตั้งขึ้ นแล้ว
สมาชิ กส่ วนมาก ประกอบด้วยคนชาติกรี กมีบางคนมาถึ งเมืองอันติโอเกี ยเป็ นเมืองของคนที่ไม่ถือพระ
เจ้า แต่พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่คาเทศนาของจาริ กทูตถิ่นบ้านที่ซื่อสัตย์เหล่านั้น จึงมีคริ สเตียนหมู่ใหญ่
เข้ามารวมกันเป็ นสังคมคริ สเตียน บุคคลที่กลับใจเชื่อถือส่ วนมากเป็ นชนชาติกรี ก เมื่อพวกคริ สเตียนยูดา
ในกรุ งเยรู ซาเล็มได้ยนิ ถึงกิจการอันประหลาดแห่งพระกรุ ณาธิ คุณในเมืองอันติโอเกีย และทราบว่ามีพวก
กรี ก เข้า เป็ นสมาชิ ก ของคริ ส ตจักรมากมายเช่ นนั้น เขาก็ ส่ งบาระนาบาให้ไปสื บ ดู ว่า ที่ เป็ นเช่ นนั้นมี
ความหมายอย่างไรกันแน่ เมื่อบาระนาบาไปเห็นงานที่นนั่ แล้วท่านก็แน่ใจว่าบรรดาผูท้ ี่กลับใจเชื่ อถือนั้น
เป็ นผูท้ ี่กระทาไปด้วยความจริ ง ใจ ท่านจึงพักอยูท่ ี่นนั่ และช่วยเขาสร้างคริ สตจักรขึ้น ท่านสนใจในงาน
นั้นมากถึงกับไปเชิญเซาโลที่เมืองตาระโซให้มาช่วยที่อนั ติโอเกีย
คริ สตจักรแห่ งนี้ แหละ ซึ่ งสมาชิ กส่ วนมากไม่เชื่ อพระเจ้ามาก่อน แต่กลับใจใหม่มาเข้า ได้เปิ ด
พิธีต้ งั งานชิ้นใหญ่ยงิ่ คืองาน การออกสอนศาสนาต่างประเทศ โดยที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าดล
ใจ เขาได้ส ถาปนานัก เทศน์ เรื องนามที่ สุ ด คื อบาระนาบากับ เปาโล ให้เป็ นผูแ้ ทนออกไปท างานใน
ท้องถิ่นต่างด้าว

แผนผังในกระดำนดำ

4. คริ สตจักร{
ทัว่ ไปในโลก

1. การเดินทางของจาริ กทูตคราวแรก
2. สภาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
3. การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สอง
4. การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สาม
5. การเดินทางไปกรุ งโรม

พระธรรม
กิจการ
จดหมายฝาก
ของเปาโล

69

คาถามาทดสอบ
1. ระยะนี้เริ่ มต้นและจบลงด้วยเรื่ องสาคัญอะไร
2. จงบอกถึงกรณี สาคัญ 4 เรื่ องในระยะนี้
3. การเทศนาแก่พวกสะมาเรี ย เป็ นอุปกรณ์ในการเตรี ยมงานเทศนาแก่ชนต่างด้าวอย่างไรบ้าง
4. การเทศนาของฟิ ลิปยังผลอะไรให้บา้ ง
5. จงกล่าวถึงการกลับใจของเซาโล
6. คนที่ไม่ใช่ชาวยูดาที่เป็ นคริ สเตียนคนแรกชื่ออะไร
7. การที่โกระเนเลียวกลับใจใหม่น้ นั ยังผลอะไรให้เกิดแก่เปโตรบ้าง
8. คริ สตจักรอันติโอเกียเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
9. ผูน้ าสาคัญผูช้ ่วยกิจการทีอนั ติโอเกียนั้นมีใครบ้าง
10. คริ สตจักรอันติโอเกียได้เริ่ มงานอะไรอันนับว่าเป็ นงานที่สาคัญที่สุด
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บทที่ 10 คริสตจักรทัว่ ไปในโลก
ตั้งแต่สมัยการเดินทางของจาริ กทูตคณะแรกไปถึงสมัยที่เปาโลถูกจาอยูท่ ี่กรุ งโรม
พระธรรมที่อา้ ง กิจการ บท 13 ถึง 28 จดหมายฝากของเปาโล
ในระหว่า งระยะนี้ คริ ส ตจัก รได้จบั งานนากิ ตติ คุ ณไปทัว่ โลก กรณี ส าคัญนั้นเกี่ ย วกับ การ
เดินทางทั้ง 3 คราวของจาริ กทูตเปาโลและการที่ท่านเดินทางไปกรุ งโรม
กรณี สาคัญในระยะนี้ คือ
(1) การเดินทางของจาริ กทูตคราวแรก
(2) สภาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
(3) การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สอง
(4) การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สาม
(5) การเดินทางไปกรุ งโรม
1. การเดินทางของจาริ กทูตคราวแรก เมื่อบาระนาบา และเปาโลได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นจาริ ก
ทูตไปหาชนที่ไม่รู้จกั พระเจ้าแล้ว ท่านก็ออกเดินทางจากเมืองอันติโอเกี ย ข้ามทะเลไปยังเกาะกุปโรเขา
แล่นเรื อออกจากเกาะกุปโรไปจนถึงเมืองเประเฆ อันเป็ นเมืองบนแผ่นดินใหญ่ส่วนที่เรี ยกว่าอาเซี ยน้อย
ณ ที่น้ ียอห์น มาระโก ซึ่ งเป็ นผูช้ ่วยให้แยกจากเขาไป จาริ กทูตทั้งสองเทศนาตามธรรมศาลาและที่อื่น ณ
เมืองอันติโอเกียในปิ ซิ เดีย เมืองอิโกนิอนั ลุศตราและเดระเบ ไม่วา่ ท่านจะไปสู่ ที่ใด พวกกรี กได้เข้ามาฟั ง
ด้วยความสนใจยิ่ง โดยทัว่ ไปพวกยูดาได้ยุพวกกรี กให้ต่อต้านจาริ กทูต และชักชวนให้สมทบกับเขาใน
การต่อต้าน ฝ่ ายเปาโลและบาระนากลับไปอันติโอเกี ยและรายงานไปยังบรรดาพี่น้องให้ทราบ กิ จการ
13,14
2. สภาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ประมาณเวลานี้ เองมีคริ สเตียนยูดาบางคนมายังอันติโอเกีย และแจ้งแก่
พวกกรี กว่า ถ้าเขามิได้ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิของยูดาแล้วเขาจะรอดไม่ได้ เรื่ องนี้ กระทาให้บงั เกิดความ
วุน่ วายใหญ่โต เป็ นเหตุให้คริ สตจักรอันติโอเกี ยจัดการส่ งเปาโลและบาระนาบาเป็ นตัวแทนไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และไต่ถามปั ญหาสาคัญนี้ต่อผูน้ าของคริ สตจักรที่นนั่ เปาโลก็ไปเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ และ
เปโตรก็บรรยายเรื่ องว่าพระเจ้าทรงนาพาท่านไปหาโกระเนเลียวอย่างไร สภาคริ สเตียนที่นนั่ ลง
มติ ว่า พวกกรี ก มี สิ ท ธิ์ เท่ า เที ย มกับ ชนชาติ ยูด า ในเรื่ อ งที่ จะได้รั บพระพรของพระเจ้า และในการมี
มิตรภาพคริ สเตียน โดยไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามขนบประเพณี ของพวกยูดา แต่ก็เห็ นสมควรที่ จะขอร้ องให้
บรรดากรี กที่กลับใจใหม่แล้วนั้นปฏิ บตั ิตามกฎพิธีบางประการของพวกยูดา เพราะเขาทั้งหลายต้องอยู่
ด้วยกันกับพวกยูดาที่กลับใจใหม่ กิจการ 15:1-31
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3. การเดิ นทางของจาริ กทูตตคราวที่ 2 บัดนี้ เปาโลกับซี ลาเป็ นจาริ กทูต เขาเดิ นทางไปเยี่ยม
บรรดาคริ สตจักรต่าง ๆ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในครั้งที่จาริ กทูตเดินทางมาในคราวแรก ทิโมธี มาสมทบท่านทั้ง
สองที่เมืองลุศตรา ทั้งคณะเดินเรื่ อยไปทางทิศตะวันตกในทวีปอาเซี ย ผ่านเมืองกาลาเทีย ฟรู เกีย จนมาถึง
เมืองโตรอา ซึ่ งอยู่บนทะเลอี เยียน (ดูแผนที่) ณ ที่น้ ี ลูกา แพทย์ที่รักมาสมทบเป็ นสมาชิ กคนหนึ่ งของ
คณะ ศุภนิมิตเรื่ องชาวมากะโดเนีย หนุ่มนาคณะข้ามทะเล เช่นนี้ แหละ กิตติคุณก็มาถึงทวีปยุโรป คณะนี้
ได้เทศนาอย่างได้ผลที่ฟีลิปปี , เธสะโลนิกา เบรอยะ, อเธนาย และโคริ นธ์ ได้ยบั ยั้งอยูท่ ี่เมือง
โคริ นธ์อนั เป็ นเมืองศูนย์กลางของการพาณิ ชของประเทศกรี ซ ขากลับคณะได้แวะที่เมืองเอเฟ
ซัส แล้วเดิ นทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม คณะได้ออกจากเมื องอันติ โอเกี ยไปประมาณ 3 ปี จึงจะได้กลับ
กิจการ 15:36 ถึง 18:22
ระหว่างการเดิ นทางคราวนี้ เปาโลได้เขี ยนจดหมายฉบับแรกที่ เมื องโคริ นธ์ คื อเธสะโลนิ กา
ฉบับหนึ่งและสอง (ค.ศ. 50,51) ในจดหมายนั้นท่านได้แสดงความรู ้สึกโมทนาคุณในเรื่ องความไว้วางใจ
และความมานะอดทนของเขาทั้งหลาย และได้ตอบปั ญหาเรื่ องพระคริ สตนิวตั ิ (การเสด็จกลับมาของพระ
เยซู ) ในตอนปลาย ๆ ของการเดินทางคราวนี้ ซะรอยเปาโลจะเขียนหนังสื อกาลาเทียด้วย (ค.ศ. 51) เป็ น
หนังสื อที่วาดเค้าโครงของเรื่ องความรอดและย้าเรื่ องการพ้นจากพันธะของพระบัญญัติและ “การเป็ นคน
ชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริ สต์” กาลาเทีย 2:16
4. การเดิ นทางของจาริ กทูตคราวที่ 3 เปาโลได้ไปเยี่ยมเยียนคริ สตจักรที่ ท่านตั้งขึ้ นในทวีป
อาเซีย และในที่สุดได้ไปถึงเมืองเอเฟซัส แล้วอยูท่ ี่นนั่ เกือบสามปี ภายหลังเมื่อได้เยี่ยมเยียนคริ สตจักรใน
ยุโรปแล้วท่านได้เดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ทราบแน่ในใจว่า ถ้าไปที่นนั่ ท่านคงถูกจาจอง แต่ท่านหวังว่า
จะได้โอกาสเทศนาในกรุ งโรมบ้าง กิจการ 18:23 ถึง 21:17
ดูเหมือนเปาโลเขียนจดหมายในคราวจาริ กครั้งนี้ ถึง 3 ฉบับ ท่านเขียนจดหมายถึงชาวโคริ นธ์
(ค.ศ. 56,57) ที่เมืองเอเฟซัส ต่อมาสักหน่อยท่านส่ งจดหมายฉบับที่สองถึงชาวโคริ นธ์ เขียนจากประเทศ
มากะโดเนีย ในจดหมายเหล่านี้ท่านอัครสาวกได้แสดงว่าท่านกังวลอยูม่ าก เกรงว่าสมาชิ กจะเหิ นห่ างไป
จากกิตติคุณของพระคริ สต์ และได้ส่งการเร้าใจหลายประการในเรื่ องความสัตย์ซื่อมาด้วย ในชัว่ คราวที่
ท่านไม่สามารถเทศนาที่กรุ งโรม ท่านได้เขียนจดหมายถึงคริ สเตียนในโรม (ค.ศ. 58) บรรยายอย่างถี่ถว้ น
ถึงนโยบายแห่งความรอด นี่เป็ นกิตติคุณที่ส่งไปถึงชาวโรม
5. การเดินทางไปกรุ งโรม เปาโลได้กลับมากรุ งเยรู ซาเล็ม และนาเอาทรัพย์มาบริ จาคให้แก่คริ ส
เตียนจน ๆ ในเมืองนั้น เมื่อพวกยูดาเห็นท่านในพระวิหารก็เข้าไปกระทาร้ ายท่าน ท่านจึงถูกจับและถูก
ส่ งไปยังกายซาไรอา และถูกจาจองอยูท่ ี่นนั่ ถึง 2 ปี เพราะท่านได้อุทธรณ์ไปยังกายะซา จึงถูกส่ งตัวไปยัง
กรุ ง โรมในฐานะนัก โทษ ท่ า นถู ก จาขัง อยู่ที่ นั่น 2 ปี เมื่ อถู ก จาขัง อยู่ที่ โรมในคราวแรกนี้ ท่ า นเขี ย น
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จดหมาย (ค.ศ. 62) ไปยังชาวเอเฟซัส ได้ตกั เตือนให้เขาประพฤติให้สมเกียติ ที่ถูกเรี ยกจากเบื้องบน และ
เขียน (ค.ศ. 62,63) ชมเชยชาวฟี ลิปปี ในเรื่ องความซื่ อตรงและความรักของเขา เขียน (ค.ศ. 62) ถึงชาว
โคโลสี เพื่อสาแดงให้เห็นพระรัศมีของพระคริ สต์ เขียนที่โคโลสี ถึงสหายคนหนึ่งชื่อ ฟิ เลโมน เรื่ องโอเน
สิ โม บ่าวของสหายคนนี้วา่ ได้กลับใจเป็ นคริ สเตียนโดยตัวท่านเองเป็ นผูช้ กั ชวน
เปาโลถูกไต่สวนแล้วเขาก็ปล่อยตัวไป ต่อจากนี้ ไปท่านเขียนจดหมายฉบับแรกถึงทิโมธี และ
อีกฉบับหนึ่งถึงทิตสั แนะนาให้ทราบถึงหน้าที่และอัตลักษณ์ของเจ้าหน้าที่และสมาชิกของคริ สตจักร
เปาโลถู กจับซ้ าอี กครั้ งหนึ่ ง และคราวนี้ ถูกจาไว้ในคุ กมื ด ณ ที่ นี่ท่านได้เขี ยนจดหมายฉบับ
สุ ดท้ายอันเป็ นจดหมายถึงทิโมธีฉบับสอง เป็ นจดหมายของผูช้ นะเขียนลาอย่างกล้าหาญ
นี่ก็อยูใ่ นราว ค.ศ. 67 แล้ว อีกไม่ชา้ ท่านก็ยอมตายด้วยเรื่ องศาสนาโดยน้ ามือของจักรพรรดิ์นีโร
แต่อิทธิ พลของท่านยังคงยัง่ ยืนอยู่ พอได้เวลารัฐบาลโรมกลับเป็ นศูนย์กลางของพวกคริ สเตียน
ในจานวนจดหมายฝากทัว่ ไป 7 ฉบับ ฉบับแรกเป็ นจดหมายของยากอบ เชื่ อว่าท่านเป็ นอนุ ชา
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แสดงถึงความสัมพันธ์ความไว้วางใจและการงาน
เปโตรฉบับต้น เป็ นจดหมายเล้าโลมใจคริ สเตียนที่ถูกการทดลอง และชักชวนให้เขาทั้งหลาย
อดทนสู้ความยากลาบาก
เปโตรฉบับที่สอง เป็ นจดหมายเจตนาจะกีดกันการสอนที่ผดิ
ยอห์นฉบับต้น เป็ นคาของศิษยาภิบาลที่พรรณาถึงความรัก
ยอห์นฉบับที่สองและสาม เป็ นจดหมายส่ วนตัว ชมเชยความเอื้ออารี ของคริ สเตียน
จดหมายฝากยูดา นั้นยูดาพี่นอ้ งของยากอบเป็ นผูเ้ ขียน เป็ นคาตักเตือนให้ต่อสู ้ป้องกันความเชื่ อ
ที่ แท้ไว้ ไม่ ทราบว่าใครแต่งหนังสื อ ฮี บรู ส่ วนมากเขามักรวมไว้ใ นกลุ่ มจดหมายของเปาโล สารั ตถ
สาคัญของจดหมายนี้คือ ความดีเลิศของพระคริ สต์และคาสั่งสอนของพระองค์

แผนผังในกระดำนดำ
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4. คริ สตจักรที่แผ่{
ไปถึงชนต่างด้าว

1. คริ สตจักรในสะมาเรี ย
2. การที่เซาโลชาวตะระโซกลับใจ
3.ชนต่างด้าวที่กลับใจคนแรก
4. คริ สตจักรในอันติโอเกีย

พระธรรมกิจการ

คาถามทดสอบ
1. เรื่ อง “คริ สตจักรทัว่ ไปในโลก” นี้ต้ งั ต้นและจบลงด้วยกรณี ใดบ้าง
2. ใครบ้างที่เป็ นจาริ กทูตรุ่ นแรก
3.จงบอกชื่อสถานที่ที่จาริ กทูตรุ่ นแรกได้ไปเยีย่ ม
4. เหตุใดจึงเปิ ดการประชุมสภาในกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้น และสภานี้ลงมติเรื่ องอะไร
5. ผูใ้ ดได้เริ่ มร่ วมทางเดินพร้อมกับเปาโลในการออกจาริ กครั้งที่สอง
6. มีใครอีกสองคนที่มาสบทบกับเขาระหว่างทาง
7. จงแสดงทางเดินของจาริ กทูตรุ่ นที่สองในแผนที่
8. ในการเดินทางคราวที่สอง คณะได้ไปถึงเมืองสาคัญใดบ้าง
9. จงบอกชื่ อพระธรรมจดหมายฝาก 3 ฉบับที่เขียนขึ้นในระหว่างการเดินทางคราวที่สาม และ
เปาโลอยูท่ ี่ไหนนานในการเดินทางคราวนี้
10. จงกล่าวถึงการที่เปาโลถูกจาจอง
11. เมื่อเปาโลถูกจองจาครั้งแรกที่โรมนั้นได้เขียนจดหมายฉบับใดบ้าง
12. มีจดหมายฉบับใดที่เขียนในคราวถูกจาจองครั้งที่สอง
ให้นกั เรี ยนใช้หวั ข้อในแผนผังบนกระดานดาทาหัวข้อสังเขปเรื่ องคริ สตจักรทัว่ ไปในโลกให้ถี่
ถ้วน
สังเขปโครงเรื่ อง
คานา
แผ่นดินที่พระเยซูประทับ
สถานที่ซ่ ึงพระเยซูเสด็จเยีย่ ม
1. ชีวประวัติเบื้องต้นของพระคริ สต์
กรณี สาคัญ
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1. กาเนิด
2. ชีวติ ในครอบครัว
3. การศึกษา
4. การอาชีพ
2. กิจจานุกิจของพระคริ สต์
(1) ในปี แห่งความไม่กระจ่าง
กรณี สาคัญ
ก. การรับศีลบัพติศมา
ข. การทดลอง
ค. ปฐมสาวก
ฆ. ปฐมอัศจรรย์
ง. ผูก้ ลับใจรายแรก ๆ
(2) ในปี ที่คนทัว่ ไปรัก
กรณี สาคัญ
ข. ชาวนาซาเร็ ธไม่ตอ้ นรับ
ข. ตั้งสถานเริ่ มงานที่กปั เรนาอูม
ค. ทรงตั้งอัครสาวก 12 คน
ฆ. คาเทศนาบนภูเขา
ง. ท่องเที่ยวไปในกาลิลี
จ. การอัศจรรย์และอาอุปมา
ฉ. การเลี้ยง 5000 คน
(3) ในปี ที่มีแต่การขัดขวาง
กรณี สาคัญ
ก. คาสารภาพของเปโตรในเรื่ องพระคริ สต์
ข. พระดารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค์
ค. ทรงจาแลงพระกาย
ฆ. กิจจานุกิจในเขตเปอร์ เรี ย
ง. ทรงปลุกลาซารัส
(4) สัปดาห์ที่พระเยซูทรงมรณะและทรงชนะ
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ก. เสด็จเข้ากรุ งเยีย่ งผูพ้ ิชิต
ข. ขับไล่นกั การค้า
ค. ทรงเทศนาเปิ ดเผย
ฆ. วันหยุดพัก
ง. ทรงเลี้ยงอัครสาวก
จ. ที่สวนเกทเสมนี
ฉ. ณ ที่พิจารณาคดี
ช. การตรึ งที่กางเขน
ซ. มหาชัย
3. คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
กรณี สาคัญ
1. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่เทลงมา
2. การเทศนาของอัครสาวก
3. การเริ่ มต้นของสังคมคริ สเตียน
4. การข่มเหงครั้งแรกที่คริ สเตียนได้รับ
4. คริ สตจักที่แผ่ไปถึงชนต่างด้าว
กรณี สาคัญ
1. คริ สตจักรในสะมาเรี ย
2. การที่เซาโลชาวตาระโซกลับใจ
3. ชนต่างด้าวที่กลับใจคนแรก
4. คริ สตจักรในอันติโอเกีย
5. คริ สตจักรทัว่ ไปในโลก
กรณี สาคัญ
1. การเดินทางของจาริ กทูตคราวแรก
2. สภาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
3. การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สอง
4. การเดินทางของจาริ กทูตคราวที่สาม
5. การเดินทางไปกรุ งโรม
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ภำคที่ 3
สถำบันพระคริสตธรรมคัมภีร์และรวีวำรศึกษำ
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บทที่ 1

สถำนศักดิ์สิทธิ์

เพื่ออุม้ ชูและบารุ งชี วิตด้านศาสนาของประชาชนอิสราเอล ดังที่เราได้ศึกษามาแล้วนั้น เขาจัด
ให้มีสถานศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่าง ขึ้นเพื่อเป็ นที่นมัสการพระเจ้าต่างเวลาและต่างสมัยกัน คือ
1. แท่นบูชา
2. พลับพลา
3. พระวิหาร
4. ธรรมศาลา
5. โบสถ์คริ สเตียน
1. แท่นบูชา เป็ นแท่นที่ก่อขึ้นง่าย ๆ ด้วยก้อนหิ นที่ไม่ตอ้ งตบแต่ง และโดยมากจะก่อขึ้นตรง
สถานที่ที่พระเจ้าทรงเผยให้ประจักษ์ (ปฐมกาล 12:7, 26:24, 25, 35:1) เป็ นสถานที่แรกซึ่ งพระเจ้าและ
มนุษย์ได้กาหนดให้เป็ นที่พบกัน ณ สถานที่น้ ีบุคคลที่มีจิตศรัทธามาถวายคาอธิ ษฐาน คาสรรเสริ ญ และมี
มิตรภาพกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า แท่นบูชานี้เป็ นสาธารณสถานสาหรับนมัสการจนถึงสมัยอพยพออกจากอียปิ ต์
2. พลับพลา เป็ นสถานที่สาหรับนมัสการตั้งแต่สมัยอพยพ จนถึ งรัชสมัยซาโลมอน รวมเวลา
ประมาณ 500 ปี พระเจ้าทรงประทานแบบแปลนแก่โมเสสขณะที่ท่านเฝ้ าพระองค์ อยูบ่ นภูเขาซี นาย เป็ น
สิ่ งก่ อสร้ างที่นาเคลื่ อนไปมาได้ ใช้กระดานที่บุดว้ ยทองคา หลังคาเป็ นผ้าม่าน 3 ผืน ซ้อนทับกัน ยาว
ประมาณ 17 เมตร กว้าง 4.4 เมตร มีลานรอบด้านยาว ๆ 45 เมตร กว้าง 22.5 เมตร
(ปฐมกาล 27:9-19)
ที่ลานนี้ตรงทางเข้าสู ้พลับพลา มีแท่นบูชายัญ (ปฐมกาล 27:1-8)
และที่ลานนี้ใกล้ ๆ กับทางเข้าสู่ พลับพลามีขนั (ปฐมกาล 30:18)
พลับพลานี้แบ่งออกเป็ น 2 ห้อง ห้องแรกคือ ห้องบริ สุทธิ์ มีเชิงเทียนทาด้วยทองคา
(ปฐมกาล 25:31-40) มีโต๊ะขนมสาหรับบูชา (ปฐมกาล 25:23-30) และแท่นเผาเครื่ องหอม
(ปฐมกาล 30:1-30)
ห้องชั้นใน หรื อที่เรี ยกกันว่า ห้องบริ สุทธิ์ ที่สุด นั้น มีหีบสัญญาไมตรี เป็ นสัญลักษณ์ แสดงว่า
พระเจ้าประทับอยู่ดว้ ย หี บนี้ บุดว้ ยทองคาทั้งข้างนอกและข้างใน เป็ นหี บที่มีศิลาบันทึกพระราชบัญญัติ
สิ บประการ บนหี บมีฝาทาด้วยทองคา เรี ยกว่า พระที่นงั่ กรุ ณา มีรูปทูตสวรรค์อยูบ่ นนั้น
พลับพลานี้พร้อมกับมีรัศมีดงั เมฆอยูเ่ หนือสอนให้ประชาชนทราบว่า พระเจ้าสถิตท่ามกลางเขา
ทั้งหลาย (ปฐมกาล 25:8)

78

3. พระวิหาร พระวิหารหลังแรกนั้นซาโลมอนเป็ นผูส้ ร้างขึ้น พระวิหารนี้ มีอายุยืนนานถึง 400
ปี ชาวบาบิโลนมาทาลายพระวิหารนี้ เสี ยในปี ก.ค.ศ. 587 พระวิหารนี้ ก่อสร้างขึ้นด้วยศิลามีขนาดเป็ น 2
เท่าของพลับพลา เครื่ องใช้ในพระวิหารก็อย่างเดียวกับเครื่ องใช้ในพลับพลานอกจากขนาดใหญ่กว่าและ
มีจานวนมากกว่าเท่านั้น มีเชิ งเทียน 10 ที่ มีโต๊ะขนมถวาย 10 โต๊ะ มีขนั 10 ลูก แทนที่จะมีอย่างละหนึ่ ง
แท่นบูชายัญที่ในพระวิหารก็ใหญ่กว่าที่พลับพลา 1 พงศาวดาร บท 6,7 พระวิหารหลังที่ 2 นั้น
ซะรู บาเบลเป็ นผูส้ ร้ างขึ้นเมื่อได้พน้ จากเป็ นเชลยอยู่ในบาบิโลนแล้ว พระวิหารนี้ มีอายุยืนอยู่
ประมาณ 500 ปี
พระวิหารหลังที่ 3 เป็ นผลงานของกษัตริ ยเ์ ฮโรดมหาราช คือเป็ นผลของการขยายพระวิหารที่
ซะรุ บาเบลสร้างไว้ให้กว้างใหญ่ข้ ึน ชาวโรมได้ทาลายวิหารนี้เสี ยใน ค.ศ. 70
4. ธรรมศาลา ก่อกาเนิดมาในสมัยที่พวกอิสราเอลตกเป็ นเชลย เมื่อพระวิหารหลังแรกถูกทาลาย
เสี ยแล้ว ประชาชนอยูห่ ่างไกลจากภูมิลาเนาเดิมของตน เขาไปพบปะกันบ่อย ๆ เพื่อนมัสการพระเจ้าและ
สั่งสอนกันและกัน การพบปะกันอย่างนี้ นานเข้าก็เป็ นธรรมเนี ยมธรรมศาลาขึ้น เขารู ้สึกว่าการประชุ ม
เช่นนี้ ยงั ผลประโยชน์ให้มากทีเดียว จึงทากันเรื่ อยมาจนถึงแม้วา่ ได้อพยพกลับมาอยูใ่ นภูมิลาเนาเดิมใน
ประเทศปาเลสไตน์แล้ว ก็ยงั ไม่เลิกล้ม ในสมัยพระคริ สตธรรมใหม่มีธรรมศาลามาก พระคริ สตเจ้าและ
บรรดาสาวกเห็นว่าธรรมศาลาเหล่านี้เป็ นที่เหมาะที่จะใช้ประกาศกิตติคุณ
5. โบสถ์คริ สเตียน สถาบันอื่น ๆ ด้านศาสนาเป็ นดังบันไดนาไปสู่ มูลฐานของโบสถ์คริ สเตียน
ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ส าหรั บ สั่ ง สอนทางด้า นวิ ญ ญาณจิ ตอย่า งสมบู ร ณ์ แ ละมากมายยิ่ง และเป็ นสถานที่
นมัสการที่พึงพอใจมากยิง่ ขึ้นด้วย
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แผนผังในกระดำนดำ
1. แท่นบูชา
ลาน
2. พลับพลา

{ห้องบริ สุทธิ์

ห้องบริ สุทธิ์ ที่สุด
ลาน
ที่นมัสการ
{3. พระวิหาร {ห้องบริ สุทธิ์
4. ธรรมศาลา
5. โบสถ์คริ สเตียน

ห้องบริ สุทธิ์ ที่สุด
(คริ สตจักร)

แท่นบูชายัญ
{ขัน
เชิงเทียน
โต๊ะวางขนมถวาย
แท่นเผาเครื่ องหอม
หีบสัญญาไมตรี
{แท่นบูชา
ขัน 10 ลูก
เชิงเทียน 10 ที่
{โต๊ะวางขนมถวาย 10 โต๊ะ
แท่นเผาเครื่ องหอม
หีบสัญญาไมตรี

คาถามทดสอบ
1. จงบอกชื่อสถานสาหรับนมัสการ 5 อย่าง อันเป็ นที่นดั หมายที่จะพบพระเจ้า
2. แท่นบูชาสาคัญอย่างไรบ้าง
3. แท่นบูชาเป็ นที่นมัสการอยูถ่ ึงสมัยไหน
4. พลับพลาเป็ นสถานสาหรับนมัสการอยูน่ านเท่าใด
5. ที่ลานรอบพลับพลามีอะไรบ้าง
6. ในห้องบริ สุทธิ์ น้ นั มีอะไรบ้าง
7. มีอะไรในห้องบริ สุทธิ์ ที่สุดบ้าง
8. พระวิหารต่างกับพลับพลาอย่างไร
9. ใครสร้างพระวิหารหลังที่ 2
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10. ใครเป็ นผูส้ ร้างพระวิหารหลังที่ 3
11. ธรรมศาลาก่อกาเนิดมาอย่างไร
12. อะไรเป็ นสถานสาหรับนมัสการที่สาคัญในสมัยหลังที่สุด
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บทที่ 2

พิธีศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ

1. ผูป้ รนนิบตั ิสาคัญด้านศาสนาในสมัยพระธรรมคัมภีร์เดิมมี ศาสดาพยากรณ์ และปุโรหิต
ก. ศาสดาพยากรณ์ เป็ นคนจากพระเจ้ามาหาเพื่อนมนุษย์
เขาเป็ นผูพ้ ูดแทนพระเจ้า และข่าวที่เขานามาเป็ นเรื่ องที่พระเจ้าทรงดลใจเขา บางทีเขาพูดถึงเหตุการณ์
ในอนาคต แต่ อย่า งไรก็ ตาม ค าสั่ ง สอนของเขา ส่ วนมากเกี่ ย วกับ สภาวะปั จจุ บ นั เขาเป็ นนัก เทศน์
กล่าวถึงเรื่ องความชอบธรรม ภาระกิจแห่ งการให้ข่าวของเขาก็คือการที่จะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า
อับราฮัมเป็ นศาสดาพยากรณ์คนหนึ่ง (ปฐมกาล 20:7) โมเสสก็เป็ น (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:10) และ
ดาวิดก็ใช่ (กิจการ 2:29,30) รวมทั้งซามูเอล, เอลียาห์ อะลีซา อิสยาห์ และผูน้ าสาคัญอื่น ๆ อีก
ข. ปุโรหิต เป็ นคนจากมนุษย์ไปเฝ้ าพระเจ้า โดยนาเอาคาอธิ ษฐานและคาสรรเสริ ญไปทูลถวาย
พระเจ้า ปุโรหิตแทนประชาชนและทูลขอร้องตามกรณี ของประชาชน
พวกอิ สราเอลที่มีความหนักอกหนักใจ ผูป้ รารถนาจะเข้าเฝ้ าพระเจ้า ก็นาสัตว์มาที่ลานของ
พลับพลา หรื อลานพระวิหาร เมื่อมาถึงแท่นบูชายัญ เขายกมือของตนวางบนหัวของสัตว์ แสดงว่าตัวเขา
กลับใจใหม่ และถวายตัวแก่พระเจ้า แล้วก็ฆ่าสัตว์น้ นั และปุโรหิ ตก็เอาเลื อดสัตว์ประพรมและทาตาม
แท่นบูชายัญ แล้วจึงนาเครื่ องสักการะนี้ ท้ งั หมดหรื อส่ วนหนึ่ งไปเผาบนแท่นบูชายัญ ปุโรหิ ตเข้าไปใน
ห้องบริ สุทธิ์ ผ่านภาชนะศักดิ์สิทธิ์ อันมีเชิ งเทียนและโต๊ะวางขนมถวาย เข้ามาจนถึงแท่นเผาเครื่ องหอม
แล้วก็ถวายคาอธิ ษฐาน ในปี หนึ่ งก็มีวนั หนึ่ งที่มหาปุโรหิ ตผ่านจากห้องบริ สุทธิ์ แหวกม่านเข้าไปถึงห้อง
บริ สุทธิ์ ที่สุด จนมาอยูต่ ่อหน้าหี บสัญญาไมตรี แล้วจึงทูลขอต่อพระเจ้าแทนประชาชน
2. มีการสักการบูชา 5 ชนิด
ก. การบูชาไถ่บาป (Sin Offering) ผูท้ าสักการะรู้สึกถูกทับถมด้วยความผิดที่ติดตัวไป และยอมสารภาพ
รับว่าตัวผิด จึงนาเอาสัตว์มาฆ่าบูชาถวาย เพราะว่า “ถ้าไม่มีโลหิ ตไหลออกมาแล้ว ก็จะไม่มีการยกบาป”
(ฮีบรู 9:22) การสักการบูชาเช่นนี้ เป็ นพยานสาแดงว่า “ผลของความบาปนั้นคือความตาย” และพระเจ้า
ทรงเตรี ยมผูแ้ ทนไว้มรณะเพื่อจาเลย เป็ นภาพล่วงหน้าแสดงว่า “พระเมษโปดกของข้าพเจ้า เป็ นผูท้ รง
รับความผิดบาปของโลกนี้” (ยอห์น 1:29 , เลวีนิติ 4:5-12)
ข. การบูชาไถ่ความผิด (The Trespass Offering) เป็ นการบูชาที่ผกู้ ระทาสักการบูชาได้กระทาร้ายคนอื่น
ต้องใช้แกะตัวผูถ้ วายบูชาแก่พระเจ้าต้องสารภาพรับผิดและทาการชดใช้แก่ผเู ้ สี ยหาย (เลวีนิติ 6:1-7)
ค. การบูชายัญ (The Burnt Offering) ในการสักการบูชาแบบนี้ ผูก้ ระทาสักการะต้องแจ้งว่าตนจะถวาย
ตัวเองแก่พระเจ้า ความคิดเรื่ องบูชาแทนบาปไม่เป็ นสิ่ งที่ถือว่าสาคัญในแบบนี้ เป็ นการสาแดงว่าตน
ถวายกายและจิตใจ กระทาบริ การแก่พระเจ้า ในภาษาพระคริ สตธรรมใหม่ว่า “ให้ถวายตัวแก่พระเจ้า
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เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิ สมกับฝ่ าย
วิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1 เลวีนิติ 1)
ฆ. การบูชาโมทนาพระคุณ (The Peace Offering) การบูชาแบบนี้มี 3 ชนิด คือ
1. เป็ นการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าเพราะตนได้รับพระพรอย่างไม่คิดหวังและอย่างไม่
สมควรจะได้รับ
2. โมทนาพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์โปรดปรานตามที่ตนได้ปฏิญาณตัวได้
3. เป็ นการบูชาตามความสมัคร ใจเพื่อแสดงความรักที่ตนมีต่อพระเจ้า (เลวีนิติ 3)
ง. การถวายเครื่ องกระยาหาร (The Meal Offering) การบูชาแบบนี้ ประกอบด้วยอาหารขาวหรื อขนมปั ง
ไม่มีเชื้อ ขนมฟูมีเกลือใส่ เพื่อสาแดงการโมทนาพระคุณเพราะพระเจ้าทรงอานวยพระพรมาก
(เลวีนิติ 2)
กษัตริ ยด์ าวิดได้เอาพระทัยใส่ ในการปรับปรุ งพิธีรีตองในพระวิหารของพระเจ้ามาก เมื่อ
ซาโลมอนสร้ างโบสถ์เสร็ จแล้ว พิธีต่าง ๆ นั้นเขาทากันอย่างละเอียดถี่ ถว้ นมาก การนมัสการ
ของประชาชนนั้น มีคณะไควร์ ร้องเพลงช่วยด้วย
ในสมัยพระคริ สตธรรมใหม่ การนมัสการทางศาสนานั้นทากันอย่างง่ าย ๆ “เขาทั้งหลายตั้ง
มัน่ คงอยูใ่ นคาสอนของจาพวกอัครสาวก และร่ วมใจกันในการหักขนมปังและการอธิษฐาน”

แผนผังในกระดำนดำ

พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ { 1. ผูป้ รน
ต่าง ๆ
นิบตั ิ

ก. การบูชาไถ่บาป
ก. ศาสดาพยากรณ์
ข. การบูชาไถ่ความผิด
{2. การบูชาต่าง ๆ
{ ค. การบูชายัญ
ข. ปุโรหิต
ฆ . ก า ร บู ช า โ ม ท น า

พระคุณ
ง. การถวายเครื่ องกระยาหาร
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คาถามทดสอบ
1. ผูป้ รนนิบตั ิสาคัญด้านศาสนา ในพระธรรมคัมภีร์เดิมมีใครบ้าง
2. ศาสนาพยากรณ์มีหน้าที่การงานอะไร
3. ปุโรหิตมีหน้าที่การงานอะไรบ้าง
4. จงบอกวิธีที่ผกู ้ ระทาสักการบูชาเข้ามาใกล้พระเจ้าที่ละขั้น ๆ
5. จงบอกสักการบูชาทั้ง 5 ชนิด และบอกความหมายของการบูชาแต่ละชนิดไว้ดว้ ย
6. ในสมัยดาวิดและซาโลมอนการนมัสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
7. คริ สเตียนในตอนเริ่ มต้น มีการนมัสการอย่างไร
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บทที่ 3

พิธีศักดิ์สิทธิ์ประจำปี

มี พิ ธี ศ าสนาหลายวิ ธี อ ัน เป็ นพิ ธี เศษประจ าปี เพื่ อช่ ว ยประชาชนทางด้า นวิญ ญาณจิ ต และ
สนับสนุนให้มีความรักชาติ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1. มหาพิธี เป็ นพิธีใหญ่ที่ผชู ้ ายทัว่ ประเทศเข้าส่ วนด้วย มีอยูห่ ลายพิธีดงั นี้
ก. มหาพิธีปัสกา ทากันในฤดูใบไม้ผลิเป็ นพิธีที่ให้ระลึกถึงการที่พน้ จากทาสในประเทศอียิปต์
(ปฐมกาล 12:1-28)
ในพิธีน้ ี ประชาชนระลึกถึงคืนที่มฤตยูมาคร่ าชี วิตบุตรหัวปี ของชาวอียิปต์ไป และพระเจ้าทรง
พระกรุ ณาผ่านบ้านของพวกอิสราเอลไปเสี ย เพราะเขาประพฤติตามพระเทวบัญาชา และยอมเอาโลหิ ต
ประพรมที่ประตูและรับประทานเนื้ อแกะที่ฆ่าทาพิธีน้ นั เขายืนรับประทานอาหารมื้อนี้ และพร้ อมที่จะ
เดินออกจากบ้านไปตามพระดารัสของพระเจ้า เพื่อไปสู่ แผ่นดินที่พระองค์ทรงมอบให้ แกะให้พิธีปัส กา
เป็ นแบบจาลองหมายถึงพระคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 5:7,8)
ข. มหาพิธีเพนเทคศเต เป็ นพิธีต่อจากพิธีปัสคาไป 40 วัน เป็ นพิธีฉลองการเลิกฤดูเกี่ยวข้าวมหา
พิธีน้ ีเป็ นที่ระลึกถึงกันต่อมาก็โดยเรื่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จสถิตเหนื อสาวกของพระเยซู ในวันนั้น
(กิจการ 2:1-11)
ค. มหาพิธีทบั อาศัย (พลับพลา) (เลวีนิติ 23:39-44) มีในเดือนกันยายนหรื อตุลาคม ประชาชนไปทาเพิง
กระท่ อม หรื อกระโจมอยู่ตลอดเวลา 7 วัน เพื่ อระลึ ก ถึ ง ความเป็ นอยู่ข องบรรพบุ รุษของเขาที่ ต้อง
ท่องเที่ ยวในป่ าเขาทาเพิงหรื อทับอาศัยเหล่ า นี้ ตามถนน นอกกาแพงกรุ ง เยรู ซาเล็ ม และตามข้างบน
หลังคาบ้าน ลักษณะการที่สาคัญในพิธีน้ ี คือกลางวันมีการถวายบูชา กลางคืนก็มีการจุดไฟสว่างไสว
ประชาชนจะถือทางตาลหรื อใบไม้เดินรอบแท่นบูชาทุกวันตลอดสัปดาห์น้ นั เป็ นเวลาที่สนุ กสนานปี ติ
ยินดีมาก นอกจากนั้นยังเป็ นการโมทนาขอบคุณพระเจ้า ถึงฤดูเกี่ยวเก็บซึ่ งเพิง่ ผ่านพ้นไปด้วย
2. เทศกาล มี 3 เทศกาล คือ
ก. เทศกาลเป่ าแตร พิธีน้ ี เริ่ มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นที่แสดงถึงการเริ่ มต้นปี ใหม่ทุก ๆ วันขึ้นค่ า เขาจะ
เป่ าแตรเงินเพื่อเป่ าร้องให้ทราบทัว่ กันแล้วก็ทาพิธีบูชายัญ (กันดารวิถี 10:10) ถ้าเป็ นวันขึ้นค่าของเดือน
ใหม่ในปี ใหม่ดว้ ย ก็ทาพิธีพิเศษ (กันดารวิถี 29:1-6) เขาคิดกันว่าสดุดีบท 81 เป็ นเพลงที่เขียนไว้ใช้ใน
พิธีน้ ี
ข. เทศกาลฉลองโบสถ์ เป็ นพิธีฉลองใหม่สมัยที่ยดู าแมคคาบี้ช่วยอิสราเอลให้พน้ จากแอกของ
ประเทศซุเรี ย พระเยซูทรงเทศนาแทงใจประชาชนที่มาชุมนุมในพิธีที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (ยอห์น 10:22-42)
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ค. เทศกาลฟูริม เป็ นเทศกาลที่ระลึกถึงเรื่ องพระนางเอสเธอร์ ช่วยชาติอิสราเอลให้พน้ จากมหาฆาตกรรม
โดยน้ ามือของฮามาน (กันดารวิถี 9:26-32)
3. เวลาศักดิ์สิทธิ์ อื่น ๆ
ก. วันสะบาโต กาหนดได้ต้ งั แต่สมัยสร้างโลก (ปฐมกาล 2:2,3) เป็ นสัญลักษณ์แห่ งพระสัญญา
ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล (ปฐมกาล 31:13) เป็ นวันตั้งไว้สาหรับให้หยุดพักและนมัสการ
ข. ปี สะบาโต ในปี ที่ 7 ต้องปล่อยท้องนาให้อยูว่ า่ ง ถ้ามีสิ่งใดงอกงามขึ้นมาในนานั้นก็ตอ้ งถื อ
ว่าเป็ นของสาธารณะ (กันดารวิถี 25:1-7)
ค. ปี จูบีลี เป็ นปี ที่ 40 ในปี นี้ ใครมี ทาสต้องปล่ อยให้เป็ นไทยหมด ที่ ดินที่ ริ บมาก็ตอ้ งคื นแก่
เจ้าของเดิม (กันดารวิถี 25:8-19)
ฆ. วันไถ่บาป (Day of Afonement) วันนี้ เป็ นวันพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ประจาปี เมื่อประชาชนมีความ
ทุกข์ยากในใจเพราะความบาปผิด เขาถือวันนี้เป็ นวันถือศีลอดอาหารและอธิ ษฐาน เป็ นวันเดียวที่กาหนด
ไว้ตลอดปี ให้มหาปุโรหิ ตเข้าไปสู่ หอ้ งบริ สุทธิ์ ที่สุดซึ่ งเป็ นที่ที่พระเจ้าสถิตระหว่างรู ปคะรู บิม
เมื่อจบพิธีเตรี ยมอย่างซาบซึ้ งตรึ งใจแล้ว มหาปุโรหิ ตจะนาของบูชาล้างบาปด้วยโลหิ ต และถือกระถาง
ไฟเผาเครื่ องหอมเข้าไปสู่ ห้องบริ สุทธิ์ ที่ สุดแล้วท่านจะเอาโลหิ ตพรมลงบนหี บสัญญาไมตรี แล้วเผา
เครื่ องหอม เพื่อไถ่บาปของท่านเอง และของประชาชนทั้งมวล งานพิธีตลอดวันนี้ สาแดงว่าคนผิดบาป
ได้คืนดีกบั พระเจ้าแล้ว (กันดารวิถี 16)

แผนผังในกระดำนดำ
1. มหาพิธี
ปี ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ {
2. เทศกาล

ก. ปัศกา
ข. เพนเทคศเต
ค. ทับอาศัย 3. เวลาศักดิ์สิทธิ์ {
ก. เป่ าแตร
ข. ฉลองโบสถ์
ค. ฟูริม

ก. วันสะบาโต
ข. ปี สะบาโต
ค. ปี จูบีลี
ง. วันไถ่บาป

คาถามทดสอบ
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1. จงบอกชื่อมหาพิธีท้ งั สาม
2. จงบอกชื่อเทศกาลทั้งสาม
3. พิธีปัสกานั้นทากันเมื่อไร เป็ นที่ระลึกถึงอะไร
4. พิธีทบั อาศัย มีความหมายว่ากระไรและมีเมื่อไร
5. พิธีเพนเทคศเต นั้นมีไว้เพื่อฉลองอะไร
6. พิธีฉลองโบสถ์เป็ นพิธีระลึกถึงอะไร
7. พิธีเป่ าแตรมีไว้เพื่อฉลองอะไร
8. พิธีฟูริม เป็ นพิธีระลึกถึงอะไร
9. จงบอกชื่อเวลาศักดิ์สิทธิ์ อีก 4 เวลา
10. วันสะบาโตมีไว้เพื่อประสงค์อะไร
11. ปี สะบาโตมีไว้เพื่อประสงค์อะไร และมีขอ้ บังคับให้ปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
12. ปี จูบีลีให้ผลดีแก่ผใู ้ ดบ้าง
13. ปี จูบีลีมีบ่อ ยๆ หรื ออย่างไร
14. วันไถ่บาปคือวันอะไร
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บทที่ 4

รวีวำรศึกษำ

รวีวารศึกษา คือบริ การด้านการสั่งสอนซึ่ งคริ สตจักรกระทา ตามหลักการและจุดประสงค์ของ
สถาบันพระคริ สตธรรมคัมภีร์
หน้าที่การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตกเป็ นภาระของประชาชนอยูเ่ สมอ
1. บริ การการสัง่ สอนอันปรากฏในสมัยที่ระบุไว้ในพระธรรมคัมภีร์
พวกอิสราเอล ได้รับพระบัญญัติให้สั่งสอนบุตรหลานของตนอย่างแข็งขัน
(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9,20-25)
ก.โมเสส ได้รับพระบัญชาให้รวบรวมประชาชนชาติอิสราเอลเข้าด้วยกันไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิง
ทั้งเด็ก เพื่อฟังและศึกษา เพื่อเขาทั้งหลายจะประพฤติตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
(เฉลยธรรมบัญญัติ31:12)
ข. ยะโฮซาฟาด พระราชาผูป้ ฏิวตั ิได้ส่งข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ และพวกเลวีและพวกปุโรหิ ต ให้
ออกไปตามหัวเมืองทัว่ แผ่นดินยูดา เพื่อสั่งสอนให้ประชาชนทราบถึงพระบัญญัติของพระเจ้า
(2 พงศาวดาร 17:7-9)
ค. ในสมัยเนหะมีย ์ ท่านอาลักษณ์ เอสรา ได้ต้ งั โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมขึ้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
นับว่าเป็ นกิ จที่ ส าคัญยิ่ง ท่ านมี พ วกเลวี 13 คน เป็ นผูช้ ่ วยอ่ านพระวจนะของพระเจ้า และอธิ บายให้
ประชาชนเข้าใจ (ปฐมกาล 8)
ฆ. ตามธรรมศาลาของพวกยูดามี โ รงเรี ย นส าหรั บ สอนศาสนา ขณะที่ เ ขาประชุ ม กัน เป็ น
ประจาวัน เด็ก อายุต้ งั แต่ 5-10 ปี จะได้รับการสั่งสอนพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ ต่อจากนั้นเขาจะศึ กษา
คาอธิ บายและจารี ตประเพณี ของพวกรั บบี พอบ่ายวันสะบาโตก็มีการสอนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่อีกคารบ
หนึ่ง โดยใช้วธิ ี ที่เราเรี ยกในสมัยนี้วา่ “ธรรมสากัจฉา”
ง. พระเยซู ทรงสั่งสอนความจริ งอยูเ่ สมอ (มัทธิ ว 4:23) พระองค์ทรงสั่งสอนอัครสาวกทั้ง 12
คนเป็ นส่ วนใหญ่ เมื่อพระเยซูทรงจากเขาไปแล้วบรรดาอัครสาวกจึง สั่งสอนในธรรมศาลาและตามบ้าน
(กิจการ 5:21,19:8,20:20)
จ. คริ สตจักรในสมัยแรกตั้ง ได้จดั ให้มีโรงเรี ย นสาหรั บคนที่ ศรั ท ธาเชื่ อใหม่ ๆ ทั้งเด็ กและ
ผูใ้ หญ่ บุคคลเหล่านี้ตอ้ งเข้าใจพระดารัสของพระคริ สต์อย่างถี่ถว้ น
2. ความเจริ ญก้าวหน้าของรวีวารศึกษา สมัยปั จจุบนั ระหว่างยุคทมิฬนั้นมีการศึกษาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์น้อยเต็มที นอกจากพวกที่เข้มแข็งจริ ง ๆ อย่างพวก วอลเดนเซส (Waldenses) ในอิตาลี
เท่านั้นที่ยงั คงศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อยูเ่ รื่ อย ๆ
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สมัยปฏิวตั ิ และสมัยที่คริ สตจักรลัทธิ โปรเตสตันท์เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 15 ถึ ง 17 นั้น มีกาลัง
ดัน ในการศึ ก ษาพระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ เกิ ด ขึ้ น มาใหม่ ลู เ ถอร์ แ ละแคลวิ น สนับ สนุ น ในการจัด ตั้ง
โรงเรี ยนคริ สเตี ยน และทั้งคู่ก็เขี ยนหลักธรรมสังเขปเป็ นคู่มือของผูส้ อน ท่านเวสเลย์, ไว้ท์ฟิลด์, ซิ น
เซนดอฟ และคนอื่น ๆ เป็ นอันมากสนใจในด้านการศึกษาของเด็ก
โรเบิทเรคส์ (Robert Raikes) เป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดรวีวารศึกษาแผนปั จจุบนั ตั้งแต่ ค.ศ. 1780 ท่าน
เห็นเด็กอังกฤษที่เกลาเชสเตอรเล่นกันตามถนนหนทางในวันอาทิตย์ และด่ากัน เล่นการพนัน และร้อง
เพลงเลว ๆ ท่านประสงค์จะปฏิวตั ิเด็กเหล่านี้ จึงรวบรวมเด็กดังกล่าวเข้าเป็ นโรงเรี ยนวันอาทิตย์ ท่านจ้าง
ครู 4 คนมาท าการสอน ให้ค่ าแรงวันละ 24 เซ็ นต์ ครู เหล่ านี้ ส อนอ่า นและเขี ย นและสอนหลักธรรม
สังเขปของคริ สตศาสนา โรงเรี ยนของท่านค่อย ๆ กลายเป็ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ต่อมาอีกไม่กี่ปี คริ สตจักรก็รับเอาโรงเรี ยนประเภทนี้ เป็ นของตน กระทาให้เป็ นโรงเรี ยนสอน
พระคัมภีร์สาหรับคนทุกชั้นทุกวัย ทีแรกนักเรี ยนท่องข้อพระคัมภีร์ให้ครู ฟังเป็ นส่ วนใหญ่เท่านั้น
ค.ศ. 1826 เกิ ดบทเรี ยนตามแผนการคัดเลือก (Selected Lesson Plan) ขึ้นในประเทศอเมริ กา
และเขานาไปกันอย่างแพร่ หลาย แผนงานชนิดนี้กาหนดบทเรี ยนให้เรี ยนประจาสัปดาห์เป็ นเรื่ อง ๆ ไป มี
หนังสื อคาถามตามแนวแผนงานนี้ข้ ึนและใช้กนั ทัว่ ไป
ค.ศ. 1872 เริ่ มใช้ระบอบบทเรี ยนปทัศถาน (Untform Lesson System) กรรมการกลางที่ทา
บทเรี ย นได้ค ัดเลื อ กบทเรี ย นอัน ได้ม าจากพระธรรมคัมภี ร์ เ ดิ ม และพระคริ ส ตธรรมใหม่ เ พื่ อ บรรจุ
หลักสู ตร 6 ปี ต่อมาตั้งแต่ ค.ศ. 1872-1892 ใช้หลักสู ตรบทเรี ยนหมุ่นเวียนรอบ 7 ปี
ในปี ค.ศ. 1908 สมาคมรวีวารศึกษาระหว่างชาติ (International Sunday School Association)
ได้อนุมตั ิให้ใช้ระบอบบทเรี ยนตามวัย (Graded Lesson System) และคริ สเตียนนิ กายต่าง ๆ ได้นาไป
ดัดแปลงใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทีแรกเขาออกบทเรี ยนสาหรับรุ่ นเด็ก ๆ ก่อนแต่ขยายเรื่ อยไป จนบัดนี้ มี
บทเรี ยนตามวัยใช้ได้ในโรงเรี ยนทุกชั้น ในการใช้บทเรี ยนที่จดั ไว้น้ ี ยอ่ มมีความลาบากอยูบ่ า้ ง และบ้างก็
คานึงถึงการอบรมศาสนาและศีลธรรมเป็ นแบบตามแผนก ไม่ใช่ตามวัยหรื อตามชั้น คือกาหนดบทเรี ยน
ให้เหมาะสมแก่แผนก (เช่ นในโรงเรี ยนมีแผนกประถม, มัธยมต้น. มัธยมปลาย, เตรี ยมและอุดม) บาง
นิ กายจึงใช้บทเรี ยนที่จดั ขึ้นประจาแผนก (Depratment Fraded Lesson) ซึ่ งนักศึกษาในแผนกใดก็ใช้
บทเรี ยนประจาแผนกนั้น
สหรวีวารศึกษาอเมริ กนั (American Snnday School Union) ได้เริ่ มมีข้ ึนใน ค.ศ. 1824 องค์การ
ได้ทาหน้าที่เช่ นเดี ยวกับนิ กายอื่น ๆ คื อเป็ นผูน้ าในการจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นตามที่ ที่ขาดแคลนการศึ กษา
ประเภทนี้
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สมาคมรวีวารศึกษาสากล ( The World’s Sunday School Association) เป็ นสมาคมที่มีการ
ประชุ มครั้ ง แรกในกรุ ง ลอนดอนประเทศอังกฤษ เมื่ อ ค.ศ. 1889 ได้เจริ ญก้า วหน้าจนเป็ นองค์ก ารที่
จัดการประชุ มรวบรวมสถิ ติ แนะนาคนทางานที่ อยู่ต่างประเทศและร่ วมมื อกับองค์การอื่ น ๆ ในการ
ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทัว่ โลก ต่อมาในปั จจุบนั นี้ สมาคมรวีวารศึกษาสากลได้
รวมอยูใ่ นสากลสภาแห่งคริ สเตียนศึกษา (World Council of Christian Education)
ด้วยเหตุ ผลดัง สาธยายมาแล้ว งานรวีวารศึ กษาในสมัย ปั จจุ บ นั จึ ง เป็ นงานที่ ก าลัง ก้าวหน้า
นิกายคริ สเตียนที่ใหญ่ ๆ มีความสามารถที่จะส่ งผูอ้ านวยการการศึกษาด้านนี้ เข้าไปประจาตามรัฐและ
ตามตาบลต่าง ๆ เพื่อแนะนาและช่วยบรรดาโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่อยูใ่ นถิ่นของตน

แผนผังในกระดำนดำ
ก. โมเสส
1. ในสมัย
ข. ยะโฮซาฟาด
รวีวารศึกษา{ พระคริ สต
ค. เอสรา
ธรรมคัมภีร์
ฆ. ธรรมศาลา
ง. พระเยซู
จ. คริ สตจักรเริ่ มแรก

ก. ผูป้ ฏิวตั ิ
ข. เรคส์
2. สมัยปัจจุบนั { ค. บทเรี ยนตาม
แผนคัดเลือก
ฆ. ระบบบทเรี ยนปทัศถาน
ง. ระบบบทเรี ยนตามวัย
จ. สมาคมรวีวารศึกษา
สากล
ฉ.สากลสภาแห่ง
คริ สตเตียนศึกษา

คาถามทดสอบ
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1. ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 31:12 พระเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสว่ากระไร
2. พระราชาเยโฮซาฟาดกระทาอะไรในด้านอบรมประชาชนบ้าง
3. จงกล่าวถึงโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมตามธรรมศาลา
4. ในพระคริ สตธรรมใหม่มีเรื่ องการสอนพระคัมภีร์วา่ อย่างไรบ้าง
5. คริ สตจักรในยุคเริ่ มแรกได้จดั การสั่งสอนเด็กและผูใ้ หญ่อย่างไรบ้าง
6. จงบอกชื่อผูป้ ฏิวตั ิที่สนใจเรื่ องการจัดตั้งโรงเรี ยนคริ สเตียน
7. จงเล่าถึงเรื่ องการงานของโรเบิทเรคส์
8. ใน ค.ศ. 1826 โรงเรี ยนหลายแห่งรับเอาแผนงานชนิดใดไปดาเนิน
9. ใน ค.ศ. 1872 มีระบบบทเรี ยนแบบใดที่เขานามาใช้
10. ระบบบทเรี ยนตามวัย (Graded Lesson System) ได้รับอนุญาตให้ใช้กนั เมื่อไร
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บทที่ 5

ควำมสั มพันธ์ ของกันและกันระหว่ ำง คริ สตจักรและรวี

วำรศึกษำ
งานรวีวารศึกษาเป็ นงานส่ วนหนึ่ งของคริ สตจักรเป็ นสมาชิ กหนึ่ งของครอบครัวคริ สตจักรจึง
ไม่เป็ นสถาบันที่แยกออกไม่ต่างหาก บริ การด้านรวีวารศึกษาเป็ นบริ การของคริ สตจักรด้วย
1. ความสัมพันธ์ของคริ สตจักร และรวีวารศึกษา
(1) คริ สตจักรควรดูแลงานรวีวารศึกษา เจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรควรปฏิ บตั ิการตามหน้าที่ แต่
ทั้งนี้ ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเฉลียวฉลาดโดยไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดสมาชิ กในคณะเจ้าหน้าที่รวีวารศึกษาควร
เป็ นบุคคลในส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา เพื่อจะสามารถปั้ นนโยบายของรวีวารศึกษาให้เป็ นไป
ได้ตามปกติ หน้าที่ดา้ นวิญญาณจิตและความเอาใจใส่ ของเขาในการงานควรจะเป็ นเหตุให้เขามีคะแนน
เสี ยงในการจัดการโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
(2) คริ สตจักรควรอุดหนุนรวีวารศึกษา
(ก) โดยจัดสถานที่ และหาอุปกรณ์จาเป็ นต่าง ๆ ให้ หาครู ที่สามารถให้แก่งานรวีวารศึกษา
(ข) สมาชิกของคริ สตจักรควรสนับสนุนงานรวีวารศึกษาโดยเข้าเป็ นนักศึกษาด้วยความสนใจ
ถ้ารวีวารศึ กษาเป็ นงานศึ กษาพระคริ สตธรรมคัมภี ร์ สมาชิ กทุ กคนควรเข้า ไปเกี่ ยวข้องกับการศึ กษา
เช่นนั้น
(ค) คริ สตจักรควรเป็ นผูช้ ่วยงานรวีวารศึกษาในด้านการเงิน และควรกระทาด้วยความเต็มใจไม่
เฉื่อยช้า
(ฆ) งานรวีวารศึ ก ษาควรเป็ นงานที่ ป ระจัก ษ์แก่ บ รรดาสมาชิ ก ของคริ ส ตจัก ร โดยให้ผูข้ ้ ึ น
ธรรมาสน์เทศนาประจาอาทิตย์ ประกาศโฆษณา เทศนาและกล่าวถึงอยูเ่ สมอ ๆ
(3) โรงเรี ยนรวีวารศึกษา ควรมีความจงรักภักดี ความจงรักภักดีของงานรวีวารศึกษา จะแสดง
ออกมาได้ดว้ ย
ก. เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักร
ข. ไปประชุมในงานอื่น ๆ ของคริ สตจักร
ค. สอนตามหลักคาสอนของคริ สตจักร
2. ความสัมพันธ์ของรวีวารศึกษากับบ้าน งานรวีวารศึกษาไม่ใช่ เป็ นงานที่แทนบ้าน ครู ในรวี
วารศึกษาจะไปเป็ นพ่อแม่ของเด็กแทนพ่อแม่แท้ของเขาไม่ได้ และก็จะไปรับผิดชอบในตาแหน่งพ่อแม่
ของเด็กไม่ได้เช่นเดียวกัน
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(1) รวีวารศึ ก ษาควรเสริ มการสอนทางบ้า น การสอนรวีวารศึ ก ษาที่ ดีแท้น้ ันต้องเสริ ม บิ ดา
มารดาของเด็กในการสั่งสอนเด็กที่บา้ น รวีวารศึกษาควรเสริ มการสอนที่บา้ น ถ้าทางบ้านสอนขาดตก
บกพร่ องตรงไหน รวีวารศึกษาก็ต่อเติมที่ขาดอยูน่ ้ นั ให้เต็ม พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะใช้รวีวารศึกษาใน
การนาอิทธิ พลของศาสนาเข้าไปสู่ บา้ นที่ขาดศาสนา
(2) รวีวารศึกษาควรแสดงอิทธิ พลคริ สเตียนแก่นกั ศึกษา พ่อแม่ของเด็กมีสิทธิ ที่จะคะยั้นคะยอ
ให้ครู รวีวารศึกษาเป็ นคริ สเตียนที่ดี
(3) ทางบ้านควรร่ วมมือกับรวีวารศึกษาด้วยความเต็มใจ คือผูป้ กครองเด็กควร
(ก) กล่าวชมเชยรวีวารศึกษา
(ข) สนับสนุนเด็ก ให้ไปเรี ยนรวีวารศึกษาเสมอ ๆ
(ค) ช่วยเด็กเตรี ยมบทเรี ยานที่เด็กต้องไปเรี ยน
(ฆ) ตนเองไปเรี ยนรวีวารศึกษา

แผนผังในกระดำนดำ
ความสัมพันธ์ของกัน
และกันระหว่างคริ สตจักร{
รวีวารศึกษาและบ้าน
2. รวีวารศึกษาและบ้าน

1. ควบคุม
1. คริ สตจักรและรวีวารศึกษา { 2. ส่ งเสริ ม
3. ภักดี
1. เสริ มการสอน
{2. อิทธิพลคริ สเตียน
3. ร่ วมมือ

คาถามทดสอบ
1. รวีวารศึกษามีความสัมพันธ์กบั คริ สตจักรอย่างไร
2. จงบอกหน้าที่ 2 อย่างของคริ สตจักรซึ่ งมีต่อรวีวารศึกษา
3. การที่จะควบคุมรวีวารศึกษานั้นควรกระทาอย่างไรจึงจะดี
4. คริ สตจักรจะสนับสนุนรวีวารศึกษาได้อย่างไร
5. รวีวารศึกษาควรภักดีต่อคริ สตจักรในสถานใดบ้าง
6. รวีวารศึกาษามีความสัมพันธ์กบั บ้านอย่างไรบ้าง
7. จงบอกหน้าที่ 2 ประการที่รวีวารศึกษามีต่อบ้าน
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8. จงบอกว่าทางบ้านจะสนับสนุนรวีวารศึกษาได้ถึง 4 ประการอย่างไรบ้าง
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บทที่ 6

วัตถุประสงค์ ของรวีวำรศึกษำ

โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นตัวแทนของคริ สตจักรทาหน้าที่รวบรวมบุคคลทั้งที่เป็ นคริ สเตียนและ
ที่ ไ ม่ เ ป็ นซึ่ งอยู่ใ นชุ ม นุ ม ของคริ ส ตจัก ร ให้ เข้า มาศึ ก ษาพระวจนะของพระเจ้า เพื่ อ เขาจะได้ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ และทราบถึ งพระเจ้าว่าทรงสาแดงพระองค์แก่มนุ ษย์ในภาวะ
ของพระเยซูคริ สต์ เพราะฉะนั้นการสอนรวีวารศึกษาจึงควรมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการดังนี้
1. นาวิญญาณจิตมาถึงพระคริ สต์
2. ก่อให้เกิดอัตลักษณ์คริ สเตียน
3. สอนและฝึ กหัดคนงานคริ สเตียน
1. นาวิญญาณจิตมาถึ งพระคริ สต์ ข้อนี้ เป็ นการเปลี่ยนท่าทีของนักเรี ยนหลาย ๆ คนซึ่ งจะมีต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เป็ นการเปลี่ยนชี วิตจากการทาตามแบบเดิมและจากการสมัครใจไม่เชื่ อฟั ง มาเป็ น
ชีวติ ที่ยอมมอบถวายแก่พระเจ้า
การเช่นนี้ สาหรับบางคนจะเป็ นเรื่ องเผยให้แจ้งว่าพระคริ สต์คือพระผูช้ ่วยองค์ที่เขาเคยรักและ
เคารพตั้งแต่เขายังเป็ นเด็ก ๆ อยูแ่ ล้ว
เป็ นหน้าที่สาคัญที่สุดของรวีวารศึกษาที่จะเอาใจใส่ ให้สมาชิ กทุกคนได้รับพระคริ สต์ในฐานที่
ทรงเป็ นผูช้ ่วย และยอมติดตามพระองค์ในฐานที่พระองค์ทรงเป็ นพระบรมอาจารย์
ก. การไปเยี่ยมตามบ้าน การไปเยี่ยมตามบ้านนี้ จะยังผลให้มีคนมาเรี ยนรวีวารศึกษาใหม่อีก
นับเป็ นพัน ๆ และมาใกล้ชิดกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของแต่ละบุคคล
ข. การเตรี ยมให้ประกาศตนเพื่อรับศีล ครู ควรจะร่ วมมือกับศิษยาภิบาลด้วยความเต็มอกเต็มใจ
เพื่ อ ส่ ง นัก ศึ ก ษาที่ มี อ ายุ แ ละมี ค วามสนใจพอสมควรแก่ ก ารที่ จ ะรั บ ค าสอนตามหลัก ธรรมสั ง เขป
บรรยเวกษก์ของรวีวารศึกษาช่วยส่ งเสริ มงานด้านนี้ได้มาก
ค. วันตัดสิ นใจ (วันเกี่ ยวเก็ บ) คื อควรจัดให้มี สักวันหนึ่ งที่ นักศึ กษาจะมี โอกาสประกาศตัว
เปิ ดเผยว่าตนสมัครใจจะรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วย
2. การสอนให้รู้ถึงความจริ งที่ ช่วยให้รอด ชี วิตและการสั่ งสอนของครู รวีวารศึ กษา เป็ นตัว
แทนที่ สาคัญที่ สุดของรวีวารศึ ก ษา เพราะว่า สิ่ ง ทั้ง สองนี้ นาเอาการชัก จู งด้านวิญญาณมาสู่ นัก ศึ ก ษา
ทั้งหลาย
3. ก่ อให้เกิ ดอัตลักษณ์ คริ สเตี ยน การสอนรวีวารศึ กษาเป็ นงานด้านวิญญาณจิตหมายถึ งการ
ปรับปรุ งจิตวิญญาณ เมื่อนักศึกษาในรวีวารศึ กษาถู กนามาถึ งพระคริ สต์แล้ว งานสาคัญเพิ่งเริ่ มต้นเท่า
นั้นเอง ต่อไปต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยให้นกั ศึกษาสร้างนิสัยกินอยูอ่ ย่างคริ สเตียนขึ้น คือ
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(ก) ต้องส่ งเสริ มให้มีชีวติ ในด้านอธิ ษฐานเข้มแข็งขึ้น
(ข) ต้องอุดหนุนให้มีการศึกษาพระธรรมคัมภีร์
(ค) ต้องพยายามขวนขวายให้ได้พระกรุ ณาธิ คุณของพระจิตบริ สุทธิ์
(ฆ) และต้องเป็ นคนปกครองตนเองได้
4. ฝึ กหัดคนงานคริ สเตียน ต้องสอนให้นกั ศึกษามีความรู้สึกถึงโอกาสที่จะดาเนินงานของพระ
คริ สต์ และสอนถึงหน้าที่ถวายทรัพย์และจะประกอบกิจแขนงหนึ่งแขนงใดอย่างแน่นอน
(ก) ครู จะต้องพร่ าสอนให้นกั เรี ยนประจักษ์เสมอในความปลื้มปิ ติ ในการบริ การของคริ สเตียน
ไม่ใช่วา่ พระคริ สต์ทรงช่วยให้พน้ ความบาปที่ติดตัวไปเท่านั้น แต่ให้พน้ จากความบาปของความเห็นแก่
ตัวด้วย ถ้าเรารอดแล้ว เราก็ตอ้ งรอดเพื่อจะช่วยคนอื่นได้
(ข) ควรน าคริ สเตี ย นหนุ่ ม ๆ ให้ เ ข้ า มารวมกั น เป็ นชั้ น ส าหรั บ ฝึ ก เพื่ อ เตรี ยมเขาให้ มี
ความสามารถขึ้นในการสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า
(ค) ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกแผนก ควรสอนถึ งการเป็ นจาริ กทูต (คือการออกไปเที่ ยวสั่ง
สอน) ทุก ๆ โรงเรี ยนควรวิงวอนอธิษฐานและมีวตั ถุประสงค์ที่ส่งทั้งชายและหญิงที่เข้มแข็ง เพื่อนา
กิตติคุณของพระคริ สต์ออกไปบอกกล่าวตามบ้านและท้องถิ่นต่างประเทศ

แผนผังในกระดำนดำ
1. นาวิญญาณจิต {
มาถึงพระคริ สต์

วัตถุประสงค์{ 2. ก่อให้เกิดอัต

ก. เยีย่ มตามบ้าน
ข. วันตัดสิ นใจ
ค. ชีวติ และการสั่งสอน
ก. ชีวติ แห่งการอธิ ษฐาน
ข. ธรรมศึกษา
{ค. พระคุ ณ ของพระวิ ญ ญาณ

บริ สุทธิ์
ของรวีวารศึกษา

3. ฝึ กฝนคนงาน

ลักษณ์คริ สเตียน

ฆ. ปกครองตนเองได้
ก. มีความปลื้มปิ ติในบริ การคริ สเตียน
{ข. ตั้งขึ้นสาหรับฝึ กหัดคริ สเตียน
ค. สอนถึงงานของจาริ กทูต
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คาถามทดสอบ
1. วัตถุประสงค์สามประการของการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มีอะไรบ้าง
2. การนาวิญญาณจิตมาถึงพระคริ สต์มีความหมายอย่างไร
3. การไปเยีย่ มตามบ้านมีประโยชน์อย่างไร
4. อะไรเป็ นจุดประสงค์ของวันตัดสิ นใจ
5. ครู มีอานาจชักจูงอย่างไรบ้าง
6. ในการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นกั เรี ยนนั้นเราต้องทาอะไรบ้าง
7. ต้องฝึ กนักเรี ยนอย่างไรในการทางานคริ สเตียน
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บทที่ 7

กำรจัดตั้งและกำรเตรียมเครื่องใช้ ของรวีวำรศึกษำ

องค์การที่จดั ตั้งขึ้นย่อมต้องมีระเบียบและมีประสิ ทธิ ภาพ ในการที่จะเกี่ยวผลเต็มขนาดของงาน
รวีวารศึกษานั้น ต้องมีการจัดตั้งกันอย่างถูกต้อง และมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
1. รวีวารศึกษาที่จดั ตั้งถูกต้อง ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทวั่ ไปและกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
(ก) ศิษยาภิบาล ของคริ สตจักรย่อมเป็ นศิษยาภิบาลของรวีวารศึกษาด้วย เขาควรอยูใ่ นโรงเรี ยน
รวีวารศึกษา และให้ความคิดความพยายามอันแท้จริ งของเขาแก่งานนี้ เขาจะต้องเป็ นมิตรและผูแ้ นะนาที่
สาคัญของบรรยเวกษก์ และเป็ นผูน้ าด้านวิญญาณจิตของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทั้งหมด เขาเป็ นหัวหน้าใน
งานด้านศึกษา และเขาต้องพัวพันอยูใ่ นเรื่ องการส่ งเสริ มการศึกษาด้านวิญญาณจิต
(ข) บรรยาเวกษ์ เป็ นเจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนิ นกิ จการของรวีวารศึกษา เขาต้องเป็ นคนอธิ ษฐานเสมอ
คอยแสวงหาการทรงนาฝ่ ายวิญญาณอยูเ่ สมอ เป็ นนักศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และเป็ นตัวอย่างอันดี
ในเรื่ องความรู ้ในบทเรี ยนแก่ทุกคนทัว่ ไปในโรงเรี ยน เขาต้องรักเด็ก และมีความเห็นอกเห็นใจครู และ
เด็กด้วยเป็ นผูจ้ ดั การที่ดี มีฝีปากในการเสาะหาครู ผสู้ ามารถและชักชวนเขามาทางานจนสาเร็ จได้
(ค) บรรยเวกษก์ผชู ้ ่วย ควรเป็ นผูส้ ามารถช่วยบรรยเวกษก์ได้ทุกเวลาเขาต้องตรวจดูวา่ ครู คนใด
ขาด และจัดหาผูแ้ ทนให้เต็มอยูเ่ สมอ
(ง) เลขานุ ก าร เป็ นหัว หน้า แผนกรายงานและสถิ ติ เป็ นหน้า ที่ ข องเขาที่ ต้อ งเก็ บ เรี ย กชื่ อ
นักศึกษาจัดรายงานของครู ผสู ้ อน ของเจ้าหน้าที่ และนักเรี ยนอย่างถูกต้อง แล้วรายงานไปยังโรงเรี ยนรวี
วารศึกษาให้ทราบตามกาหนด
(จ) เหรัญญิก เลือกไว้ให้ดูแลการเงินของรวีวารศึกษา เขาต้องดูแลรักษาทรัพย์ที่เรี่ ยไรได้มาและ
แจ้งให้โรงเรี ยนทราบว่า ทรัพย์น้ นั จะใช้ในกรณี ใดบ้าง และเป็ นผูห้ าวิธีหาเงินให้แก่โรงเรี ยน
(ฉ) บรรณารักษ์ ควรดูแลหนังสื อ เขาควรช่ วยผูม้ าอ่านหนังสื อในห้องสมุ ดนั้นได้อย่างดี เขา
ควรนาชื่อหนังสื อที่มีคุณค่ามาให้โรงเรี ยนทราบ หรื อถ้าจะนาจาริ กทูตมากล่าวด้วยก็ยงิ่ ดี
(ช) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ เป็ นที่ประชุ มซึ่ งศิษยาภิบาล บรรดาบรรยเวกษก์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มา
ประชุ มร่ วมกัน เพื่อกาหนดอธิ ษฐานก าหนดแผนงานให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกัน และแสวงหาความ
สามัค คี อย่างจริ ง ถ้า มี วิธีดาเนิ นการอะไรใหม่ ๆ ถู กนาเข้ามา ที่ ประชุ ม ควรจะได้พิ จารณาก่ อนที่ จะ
นาไปใช้ในโรงเรี ยน
(ซ) เลขานุ การ หรื อ กรรมการมัชชวิรัต กิ จการของโรงเรี ยนมีงานมัชชวิรัตอยูไ่ ม่นอ้ ย เขาควร
ว่องไวที่จะนาเอาแบบอย่างใหม่ ๆ ของมัชชวิรัตเข้ามาเพื่อใช้ในวันอาทิตย์มชั ชวิรัต เขาควรพร้อมที่จะ
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มอบวิธีการใหม่ ๆ ให้บรรยเวกษก์และครู ผสู ้ อน ถ้าในโรงเรี ยนใช้บตั รมัชชวิรัต เขาต้องเป็ นผูร้ ักษาบัตร
นั้นไว้อย่างดี และมีบตั รพร้อมเพื่อกระทาบริ การได้ทนั ที
2. รวีวารศึกษาที่จดั ตั้งถูกต้องนั้นควรมีเจ้าหน้าที่ประจาแผนกดังนี้
(ก) บรรยเวกษ์กเป็ นผูร้ ับผิดชอบวิธีดาเนิ นการในแผนกของตน เขาจะต้องเอาใจใส่ ศึกษาความ
ต้องการในแผนกของเขา อานวยงานสอนของบรรดาครู ท้ งั หลาย และกระทาทุกวิธีทางที่จะหนุ นให้การ
งานในแผนกของตนสู งขึ้นที่สุดในด้านประสิ ทธิ ภาพ
(ข) เลขานุการของทุกแผนก ต้องรักษารายงานของแต่ละแผนกและทารายงานตามที่เลขานุ การ
ใหญ่ได้กาหนดไว้ คือรายงานผูม้ าศึกษาและทะเบียนเป็ นต้น หรื อทารายงานใด ๆ สุ ดแต่เลขานุ การใหญ่
จะกาหนดให้กระทา
(ค) เหรัญญิกแผนกประจา จะรับเงินถวายทารายงานที่จาเป็ นต่าง ๆ และนาเงินถวายส่ งต่อไปยัง
เหรัญญิกใหญ่
3. เครื่ องอุปกรณ์ของงานรวีวารศึกษา ถ้าทาได้ควรแบ่งรวีวารศึกษาออกเป็ นแผนก ๆ ตามวัย
หรื อตามกาหนดบทเรี ยน (สุ ดแล้วแต่จะกาหนด) ชั้นเด็ก ๆ ควรมีห้องของเขาต่างหาก ถ้าหาห้องต่างหาก
ไม่ได้จะใช้ม่านหรื อบังตากั้นไว้ก็ได้
ควรมี พ ระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์, หนัง สื อเพลง, และคู่ มื อของบทเรี ย นอย่า งพอเพี ย ง ต้องการ
กระดานดาด้วย ยิง่ มีแผนผัง แผนที่ และห้องสมุดดี ๆ ได้วา่ ยิง่ ดี มีหอ้ งสมุดสาหรับครู เพื่อให้ครู มีโอกาส
ค้นคว้าเพิม่ พูนความรู้ของตนด้วย

แผนผังในกระดำนดำ

การจัดตั้ง
การเตรี ยม
เครื่ องใช้ของ

ก. ศิษยาภิบาล
ก.บรรยเวกษก์
ข. บรรยเวกษก์
2. เจ้าหน้าที่ ข. เลขานุการ
1. เจ้าหน้าที่ ค. บรรเวกษก์ผชู ้ ่วย
ประจาแผนก ค. เหรัญญิก
ทัว่ ไป
ฆ. บรรยเวกษก์ประจาแผนก
ฆ. บรรณารักษ์
(สภาเจ้าหน้าที่) ง. เลขานุการ
ก . พ ร ะ ค ริ ส ต

ธรรม
รวีวารศึกษา

จ. เหรัญญิก

3. เครื่ องอุปกรณ์ เ พ ล ง

,คู่มือ
ฉ. บรรณารักษ์
ช. เล. มัชชวิรัต

ข. กระดานดา, แผนผัง
แผนที่, ห้องสมุด
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คาถามทดสอบ
1. ทาไมงานรวีวารศึกษาจึงต้องการการจัดตั้งอย่างละเอียดรอบคอบ
2. ศิษยาภิบาลทาอะไรให้แก่รวีวารศึกษาได้บา้ ง
3. บรรยเวกษก์ที่ดีควรมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง
4. บรรยเวกษก์ผชู ้ ่วยมีหน้าที่อะไรบ้าง
5. เลขานุการมีหน้าที่อะไรบ้าง
6. เหรัญญิกมีหน้าที่อะไรบ้าง
7. บรรณารักษ์ช่วยโรงเรี ยนรวีวารศึกษาได้อย่างไร
8. โรงเรี ยนรวีวารศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่ประจาแผนกใดบ้าง
9. เครื่ องอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่โรงเรี ยนรวีวารศึกษาต้องมีไว้
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บทที่ 8

งำนรวีวำรศึกษำตำมวัย

งานรวีวารศึกษาตามวัย ก็คือการจัดโรงเรี ยนรวีวารศึกษาให้เหมาะกับเด็กรุ่ นอายุต่าง ๆ กัน มี
ความสามารถและความสนใจใกล้เคียงกัน แล้วจัดเป็ นชั้นให้อยูใ่ นการควบคุมของครู ผเู ้ หมาะสมแก่รุ่น
ตามวัยนั้น ๆ ในการจัดชั้นตามวัยนี้ มีหลักสาคัญว่า เมื่อชั้นใดมีความสนใจและความสามารถสู งกว่าชั้น
นั้น ๆ แล้วก็ให้เลื่อนชั้นนั้นไปยังห้องอื่น เพื่อรับสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งที่สนใจใหม่ต่อไป
1. แผนกต่าง ๆ ของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาที่จดั อย่างระบบตามวัย
เราแบ่งโรงเรี ยนรวีวารศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน ตามวัยนักศึกษาทั้ง 3 รุ่ น คือวัยเด็ก, วัยอนุ ชน, วัย
ผูใ้ หญ่
1. ส่ วนวัยเด็ก คือนักศึกษาอายุต่ากว่า 12 ปี มี
ก. ทารกบาล (Cradle Roll) แผนกนี้ เตรี ยมไว้รับเด็กต่ากว่าอายุ 4 ขวบ เขายังเล็กเกินที่จะเข้าไป
เรี ยนตามชั้นอย่างปกติ แต่บรรยเวกษก์ประจาแผนกนี้ นาชื่ อเขาขึ้นทะเบียนไว้ ไปเยี่ยมตามบ้านของเขา
และติดต่อกับเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้เสมอ ๆ จนกว่าเขาจะโตพอเข้าประจาชั้นได้
ข. ทารกที่มาโรงเรี ยน (Nursery) ให้มีหอ้ งต่างหาก ให้มีพี่เลี้ยง จัดเด็กให้เล่นมากกว่ารับคาสอน
เพื่อให้พอ่ แม่ไปเข้าห้องเรี ยนรวีวารศึกษาได้
ค. อนุ บาล (Beginners) แผนกเด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ เด็กพวกนี้ ตอ้ งการการออกกาลัง และ
ห้องเรี ยนของเขาเองแล้ว
ฆ. ประถม (Primary) พอเด็กย่างเข้า 6 ขวบก็มาอยูแ่ ผนกนี้ และเล่าเรี ยนตามบทเรี ยนของแผนก
นี้จนถึงอายุ 9 ขวบ จึงได้ชื่อว่าเรี ยนจบแผนกประถม
ง. มัธยมต้น (Junior) แผนกนี้ สาหรับเด็กอายุ 9,10, และ 11 ขวบ ในแผนกประถมเด็กชายหญิง
เรี ยนปนกัน แต่พอถึงแผนกมัธยมต้นนั้นก็ให้พิจารณาดูวา่ ควรจะแยกชายหญิงไว้ต่างหากกันหรื อไม่สุด
แล้วแต่ความเคยชินของเด็ก (ถ้าเด็กเคยเรี ยนด้วยกันก็ไม้ตอ้ งแยกกัน)
2. สาหรับวัยอนุชน (ตั้งแต่อายุ 12 ปี ถึง 23 ปี )
ก. มัธยมปลาย (Intermediate) สาหรับเด็กอายุ 12,13, และ 14 ปี ในแผนกนี้ควรมีการจัดชั้นและ
การปกครองชั้นอย่างดีทีเดียว หัดให้นกั เรี ยนจัดและควบคุมชั้นของเขาเองได้ยิ่งดี (เช่นให้มีหวั หน้าชั้น มี
กรรมการต่าง ๆ ประจาชั้น)
ข. นิสิต (Senior) สาหรับเด็กอายุ 15, 16 และ 17 ปี แผนกนี้ สาคัญมาก เพราะเด็กจะสนใจเรี ยน
ดี ห รื อ ไม่ ก็ อ าศัย การจัด งานและวิ ธี ด าเนิ น การสอนตลอดจนการเตรี ย มบทเรี ย นด้ว ย ถ้า ไม่ จ ัด ให้
ทะมัดทะแมงแล้วก็ยากจะเก็บเด็กไว้ได้
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ค. ฝึ กหัดครู มีโรงเรี ยนรวีวารศึกษาหลายแห่ ง พอเด็กจบชั้นมัธยมปลายหรื อชั้นนิ สิตแล้วเขาก็
จัดให้เข้าอยูใ่ นแผนกฝึ กหัดครู ทีเดียว ชั้นนี้เป็ นชั้นแรกที่จะเพาะครู รวีวารศึกษา
ฆ. อนุชน ตั้งแต่อายุ 17 ถึง 23 ปี เข้าหลักสู ตรอนุชนได้ทีเดียว
3. ส่ วนวัยผูใ้ หญ่ (ตั้งแต่อายุ 24 ปี เรื่ อยขึ้นไป)
ก. จัดชั้นเรี ยนตามระบบการจัดชั้นพระคริ สตธรรมศึกษาชั้นผูใ้ หญ่ (คือให้ผใู ้ หญ่เหล่านี้ จดั ตั้ง
กรรมการต่าง ๆ ของตัวเอง เช่น กรรมการสังคม ฯลฯ)
ข. แผนกบ้าน แผนกนี้จดั ไว้สาหรับเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษา (คือพวกที่ไป
ไม่ได้หรื อไม่ยอมไปโรงเรี ยนรวีวารศึกษา) แต่เขายังปรารถนาที่จะศึกษาบทเรี ยน และติดพันกับงาน
รวีวารศึกษาอยู่
2. หลักเกณฑ์ในการจัดชั้นตามวัย
1. นักศึกษาจะเขยิบจากชั้นหนึ่งไปสู่ อีกชั้นหนึ่งได้ ก็ดว้ ยความสามารถรับความรู ้ไว้ได้ประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งคืออายุเพิ่มขึ้น ถ้าผูใ้ ดมีความรู ้ดีแล้วจะเลื่อนขึ้นด้วยเกียรติก็ได้ และควรกาหนดวัน
ประชุมประกาศเลื่อนชั้น การเลื่อนประจาปี เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
2. การสอนในชั้นหนึ่ ง ๆ ควรดัดแปลงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กในวัยนั้น ๆ แล้วก็ใช้
บทเรี ยนที่ จดั ไว้ตามวัยให้เหมาะสม ขอแนะนาให้ใช้บทเรี ยนในชั้นสาหรั บเด็กเสี ยก่ อนแล้ว ก็เลื่ อน
สู งขึ้นไปตามชั้น
3. ควรให้ครู อยูป่ ระจาแผนก พอเลื่อนไปสู่ แผนกใหม่ เด็กก็มีโอกาสเปลี่ยนครู ดว้ ย
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แผนผังในกระดำนดำ

1. แผนก{

รวีวารศึกษาตามวัย {

2. หลักเกณฑ์{

1. ส่ วนวัยเด็ก
ก. ทารกบาล
ข. ทารกที่มาโรงเรี ยน
ค.อนุบาล
2. ส่ วนวัยอนุชน
ก. มัธยมปลาย
ข. นิสิต
3. ส่ วนวัยผูใ้ หญ่
ก. ชั้นที่จดั เป็ นคณะ (มีกรรมการ)
ข. ตามบ้าน
1. เลื่อนตามอายุและชั้นความรู ้
2. ดัดแปลงการสอน
3. ครู อยูป่ ระจาแผนก

ฆ. ประถม
ง. มัธยมต้น

ค. ฝึ กหัดครู
ฆ. อนุชน

คาถามทดสอบ
1. การจัดรวีวารศึกษาตามวัยมีความหมายอย่างไร
2. จงบอกส่ วนทั้งสามของรวีวารศึกษา
3. เขาจัดงานในแผนกทารกบาลอย่างไร
4. เด็กในแผนกอนุบาลมีอายุเท่าไร
5. เด็กในแผนกประถมนั้นคือเด็กพวกไหน
6. ในแผนกมัธยมต้น เขาจัดเด็กอย่างไร
7. ในส่ วนวัยผูใ้ หญ่น้ นั มีแผนกใดบ้าง
8. ในการเลื่อนเด็กขึ้นไปตามชั้นและแผนกนั้น ถืออะไรเป็ นมาตรฐานบ้าง
9. ในการจัดชั้นตามวัยนั้นยังมีหลักเกณฑ์อะไรอีกบ้าง
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บทที่ 9

วิธีส่งเสริมรวีวำรศึกษำ

1. ฝึ กครู ปั ญหาสาคัญที่ สุดที่โรงเรี ยนรวีวารศึกษาจะต้องประสบ คือ ทาอย่างไรจึงจะหาครู
ได้มาก ๆ และทาอย่างไรการงานจึงจะดีข้ ึนเสมอ ๆ ถ้าสอนกันไม่ดีแล้วงานรวีวารศึกษาก็ลม้ เหลว
ทุกโรงเรี ยนควรมีแผนกฝึ กหัดครู เป็ นประจาทีเดียว เพื่ออบรมบุคคลที่หวังจะเป็ นครู ได้ต่อไป
เด็กที่มีอายุ 16 ปี หรื อแก่กว่า และเป็ นเด็กที่มีลกั ษณะก้าวหน้า ควรได้รับเชิญให้มาเข้าเรี ยนในชั้นนี้ คนที่
จะเป็ นครู ควรเป็ นคนดี ที่สุดที่จะหาได้ ตาราฝึ กครู ก็ควรเป็ นตารามาตรฐาน ที่มีบทเรี ยนเรื่ องพระคริ สต
ธรรมคัม ภี ร์เรื่ องโรงเรี ยน เด็ กนัก เรี ยน และครู ชั้นซึ่ งประกอบด้วยครู ปั จจุ บนั ควรจัดให้มีข้ ึ น ไม่ใ ช่
เฉพาะในเวลาเดียวกันกับที่มีงานรวีวารศึกษา แต่ควรเป็ นเวลาอื่น ในการจัดให้มีช้ นั ที่ประกอบด้วยครู ใน
ปั จจุบนั และผูท้ ี่จะเป็ นครู ใหญ่น้ นั เป็ นการจัดไปสู่ ความเจริ ญในอนาคตอย่างแท้จริ ง
2. ประชุ ม คนงาน ในการที่จะให้โรงเรี ย นมี ประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุ ด เจ้าหน้าที่ และบรรดาครู
ทั้งหลาย ต้องมาร่ วมประชุมกันเพื่อ
(ก) พิจารณาถึงความต้องการของโรงเรี ยน
(ข) วางแผนการที่จะปรับปรุ งโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน
(ค) ศึกษาวิธีจะสอนบทเรี ยนให้ดีที่สุด
(ฆ) แลกเปลี่ยนความคิดและการสนับสนุนน้ าใจ
(ง) รวมงานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. การเยี่ยมเป็ นประจา สมาชิ กของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาจะมีเพิ่มขึ้น ถ้ามีการเยี่ยมเยียนตาม
บ้านในละแวกของโรงเรี ยนเป็ นประจา การเยีย่ มนั้นต้องจัดการให้รอบคอบถี่ถว้ น ผูเ้ ยีย่ มต้องมีนาม ที่พกั
และลัทธิ ของแต่ละคน และให้ทราบด้วยว่า เขาไปศึกษาที่โรงเรี ยนใด แล้วจะวางบัตรเชิ ญให้ไปเรี ยนรวี
วารศึกษาไว้ตามบ้านที่ไปเยี่ยมนั้นก็ได้ เพื่อจะให้ได้ผลยัง่ ยืน ต้องทาการเยี่ยมสม่าเสมอและโดยความ
เชื่อตรงต่อหน้าที่จริ ง ๆ
ใครที่ไม่มาเรี ยนรวีวารศึกษาก็ควรมีคนพยายามชักชวนและอธิ ษฐานเผื่อด้วยความร้อนรนจริ ง
ๆ
4. ชั้นทารกบาล เป็ นชั้นที่ จดั ขึ้ นรั บ พวกที่ เป็ นเด็ก เกิ นไป เข้าเรี ย นรวีวารศึ ก ษาตามชั้นเป็ น
ปรกติยงั ไม่ได้ จุดประสงค์ยงิ่ ใหญ่ คือ ทางคริ สตจักรหาหนทางป้ องกันเด็กเล็ก ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ศิษยาภิบาลหรื อเจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรและรวีวารศึกษา มีโอกาสไปติดต่อเป็ นบ้านของเด็ก
นั้น ๆ โดยใช้ความสนใจในตัวทารกนี้ เป็ นสื่ อ นี่ แหละจะเป็ นเหตุ ใ ห้เด็กได้รับผลจากโรงเรี ย น และ
โรงเรี ยนก็จะได้รับความร่ วมมือจากบ้านในโอกาสแรก ๆ ทีเดียว
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เพราะเหตุน้ ี เองชั้นทารกบาล จึงมีส่วนสาคัญในการก่อตั้งและส่ งเสริ มงานรวีวารศึกษา ถ้าได้
จัดการแผนกนี้ดีแล้ว เด็ก ๆ ก็จะค่อย ๆ ผ่านขึ้นไปสู่ ช้ นั อนุบาลเพื่ออายุครบ 4 ปี
5. แผนกบ้าน แผนกนี้ มีไว้ช่วยพวกที่ ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนตามปรกติไม่ได้ รวมทั้งคนชรา คน
ทุพพลภาพ และคนที่ติดธุระนอกบ้านหรื อติดงานอื่น ๆ ไม่สามารถไปร่ วมเรี ยนที่โรงเรี ยนได้
สมาชิกควรได้เรี ยนบทเรี ยนรวีวารศึกษาเองอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งชัว่ โมง
แผนกนี้ตอ้ งมีบรรยเวกษก์ที่สามารถ และมีผเู ้ ยี่ยมมากน้อยตามแต่งานของแผนก ผูเ้ ยี่ยมควรไป
เยีย่ มถึงบ้านอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง แล้วมอบบทเรี ยนประจาภาคไว้ให้ และมีซองสาหรับทรัพย์ถวาย
และบนซองนี้มีรายงานกาหนดบทเรี ยน และรายงานจานวนทรัพย์ไว้ให้ดว้ ย
งานแผนกนี้เมื่อทากันเป็ นประจาแล้วอาจจะทาให้สมาชิกในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาเพิม่ ขึ้นอีก
6. ฝึ กผูป้ กครอง ผูป้ กครองหรื อบิดามารดามีโอกาส และความรับผิดชอบในเรื่ องศาสนาศึกษา
ของเด็กมากที่สุด งานรวีวารศึกษาที่ปราศจากความร่ วมมือจากทางบ้านไม่เป็ นงานที่ได้ผลเต็มขนาด จึง
เป็ นหน้าที่ ของคริ สตจักรที่ จะช่ วยยกฐานะทางวิญญาณจิ ต และทางศี ลธรรมของบ้าน และช่ วยอบรม
ผูป้ กครองและพ่อแม่ของเด็กด้วย
เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุ ประสงค์ที่กล่ าวแล้ว จึ งต้องมี บรรยเวกษก์ เพื่อบรรยเวกษก์จะกาหนด
แผนงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ได้
ก. จัดชั้นสาหรับผูป้ กครอง เพื่อช่วยให้เกิดศาสนาศึกษาแก่เด็ก จะเปิ ดชั้นเวลารวีวารศึกษา หรื อ
จะนัดเวลาอื่น เช่ นตอนบ่ายหรื อตอนกลางคื นก็ได้สุดแล้วแต่จะสะดวกในการพบปะกัน ใช้หลักสู ตร
อย่างทันสมัยในเรื่ องการอบรมเรื่ องบ้านคริ สเตียนก็ได้
ข. จัดห้องสมุดไว้ในโรงเรี ยน เพื่อให้ผปู ้ กครองเด็กเข้าอ่านหนังสื อตามที่ตนต้องการนั้นได้

แผนผังในกระดำนดำ
วิธีส่งเสริ มการรวีวารศึกษา{

1. ฝึ กครู
2. ที่ประชุมคนงาน
3. การเยีย่ มประจา
4. แผนกอนุบาล
5. แผนกบ้าน
6. ฝึ กผูป้ กครอง
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คาถามทดสอบ
1. จะจัดชั้นฝึ กครู ในโรงเรี ยนได้อย่างไร
2. ที่ประชุมคนงานให้ผล 4 ประการ มีอะไรบ้าง
3. การเยีย่ มเยียนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
4. จงบอกงานบางสิ่ งที่ผมู ้ าเยีย่ มอาจทาได้
5. การจัดให้มีช้ นั ทารกบาลนั้น เพื่อประสงค์อะไร
6. แผนกบ้านจัดไว้เพื่อประสงค์อะไร
7. แผนกบ้านอาจจะให้เกิดผลแก่โรงเรี ยนรวีวารศึกษาอย่างไรบ้าง
8. บรรยเวกษก์แผนกบ้านและผูเ้ ยีย่ มมีหน้าที่อะไรบ้าง
9. จงบอกถึงแผนงาน 2 อย่าง ในการอบรมผูป้ กครองเด็ก
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บทที่ 10 มิชชั่น และคริสตจักรสำกล
พระคริ ส ตธรรมคัม ภี ร์ ที่ เ ราศึ ก ษาและใช้ส อนนั้น เป็ นพระกระแสรั บ สั่ ง ของพระเจ้า แก่
ประชาชนชาวโลกพระองค์ทรงประทานความจริ งให้แก่เรา เพื่อเราจะได้นาพระพรให้แก่คนอื่นต่อไป
“ท่านทั้งหลายจงออกไป กระทาให้ทุกคนเป็ นสาวกของเรา” เป็ นกระแสรับสั่งที่มีมาถึ งโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษา
หน้าที่ของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา โรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกแห่ ง ควรมีจุดประสงค์ที่จะแสวงหาผู ้
ไม่รู้จกั พระคริ สต์ และนาเขามายังโรงเรี ยน นี่นบั ว่าเป็ นหน้าที่สาคัญของโรงเรี ยน อย่ามุ่งแต่เฉพาะอบรม
ลู ก หลานของคริ ส เตี ย นเท่ า นั้น ลู ก หลานของคนอื่ นที่ มิ ใ ช่ ค ริ ส เตี ย นก็ ค วรมี โอกาสได้รับ การอบรม
เช่ นเดี ยวกัน จริ งอยู่ระดับความรู ้ ความเข้าใจย่อมจะแตกต่างกับลูกหลานของคริ สเตียนอยู่บา้ ง แต่ทาง
โรงเรี ยนควรจัดชั้นให้เหมาะสม
มิชชัน่ คืออะไร คริ สตศาสนาเข้ามาในประเทศไทย ก็ดว้ ยองค์การหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่ามิชชัน่ เมื่อ
คริ สตจักรมีกาลังพอสมควรแล้ว เขาก็ส่งคนของคริ สตจักรออกไปสอนและประกาศกิ ตติคุณ
นอกคริ สตจักร และนอกตาบลที่ต้ งั ของคริ สตจักร และห่างไกลออกไปจนนอกประเทศที่คริ สตจักรตั้งอยู่
องค์การของคริ สตจักรออกไปตั้งทาการสอนนอกประเทศที่คริ สตจักรของตนตั้งอยูน่ ้ ี เอง เรี ยกว่า มิชชัน่
ในประเทศไทยมีมิชชัน่ เข้ามาทางานอยูห่ ลายคณะด้วยกัน
ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ควรมีบทเรี ยนที่จะสอนถึง องค์การมิชชัน่ บ้าง พึงจาไว้เสมอว่า มิชชัน่
ก็คือตัวแทนของคริ สตจักรที่ออกไปทาการแทนคริ สตจักร เช่นองค์การอเมริ กนั เพรสไบเตอเรี ยนมิชชัน่
ก็เป็ นตัวแทนคริ สตจักรเพรสไบเตอเรี ยนในอเมริ กา นอกจากนี้ ครู รวีวารศึกษาควรสอนให้นกั ศึกษารู ้จกั
มิชชัน่ อื่ น ๆ อี ก เช่ น คริ สเตี ยน มิชชั่นเนรี อะไลแอนส์ มิชชั่นเซเวนเดย์แอดเวนติสมิ ชชั่น เซิ เชสออฟ
ไครส์มิชชัน่ ฯลฯ
ในบทเรี ยนรวีวารศึกษา ตามปรกติก็มีบทเรี ยนเรื่ องมิชชัน่ นี้ อยูอ่ ย่างน้อย 1 หรื อ 2 บทเสมอทุก
ปี ครู จะเริ่ มการสอนด้วยนาเรื่ องใน กิจการ 13:1-52 มาเป็ นแนวสอนก็ได้ เปาโลได้ชื่อว่าเป็ นจาริ กทูต
(มิชชัน่ นารี ) สาคัญที่สุดของโลกคนหนึ่ง
สภาคริ สตจักร เมื่อในประเทศหนึ่ งมี คริ สตจักรเกิ ดขึ้นมากมาย และมี ลทั ธิ นิกายแตกต่างกัน
หลาย ๆ อย่าง ก็มกั พยายามหาวิธีมารวมกัน ตามแนวพระดาริ ของพระเยซู (ยอห์น 17:20-21) การที่
คริ สตจักรพยายามรวมกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันเช่นนี้ ย่อมเป็ นแบบอย่างอันดีแก่คนที่ยงั มิได้เลื่อมใส
ในคริ สตจักรและเป็ นประโยชน์ที่จะให้คริ สตจักรบริ หารงานภายในประเทศนั้น ๆ ง่ายเข้าด้วย
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สากลสภาแห่ งคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ รวมทั้งคริ สตจักรในลัทธิ
นิ กายต่าง ๆ มาประชุ มพร้อมกัน ได้หารื อตกลงที่จะประกอบกิ จการบางอย่างของคริ สตจักรร่ วมกัน ทา
ให้เกิดเป็ นสากลสภาแห่ งคริ สตจักรขึ้นแล้ว กระทาให้คริ สตจักรทัว่ ไปมีความสัมพันธ์เป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน พยายามทาความเข้าใจกัน ช่วยเหลือกันและกัน ไม่พยายามแบ่งแยกให้ขาดจากกันต่อไป กระทา
ให้โลกมองเห็นความสนิทสนมกลมเกลียวของคริ สตจักรดีข้ ึน เมื่อคริ สตจักรรวมกันได้มาก ๆ เช่นนี้ เรา
ก็เรี ยกได้วา่ เป็ นคริ สตจักรสากล
ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ควรจัดการสอนให้เข้าใจถึงคริ สตจักรสากล และให้ศึกษาต่อไปว่า
คริ สตจักรได้กระทาคุ ณประโยชน์อะไรให้แก่ โลกบ้า ง แม้วิชานี้ จะเป็ นของใหม่อยู่ม ากก็ จริ ง แต่ก็ มี
ตาหรับตาราที่จะหามาศึกษากันได้
ในบทเรี ยนเรื่ ององค์การมิชชัน่ หรื อคริ สตจักรสากลนี้ โรงเรี ยนจะช่ วยให้นกั ศึ กษามองเห็ น
ความหวังดี ของคริ สตจักรต่างประเทศ และเร้ าใจให้คริ สตจักรของตนเกิ ดความอุตสาหะที่จะมองไกล
ออกไปจากวงงานคริ สตจักรของตนเอง กระทาให้เป็ นคนมีใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตวั และมีความเห็นอกเห็น
ใจกัน ไม่เหยียดหยามต่างชาติ หรื อคริ สเตียนชาติอื่น

แผนผังในกระดำนดำ
ก. คืออะไร
{ข. มิชชัน่ ในประเทศไทย

มิชชัน่ และคริ สตจักรสากล{

มิชชัน่
สภาคริ สตจักร
สากลสภาแห่งคริ สตจักร

คาถามทดสอบ
1. โรงเรี ยนรวีวารศึกษาควรพยายามสอนผูใ้ ดบ้าง
2. มิชชัน่ คืออะไร
3. ในประเทศไทยนี้มีมิชชัน่ อะไรมาทางานอยูบ่ า้ ง
4. สภาคริ สตจักรมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
5. สากลสภาแห่งคริ สตจักรคืออะไร มีไว้เพื่อประสงค์อะไร
6. ทาไมโรงเรี ยนรวีวารศึกษาต้องสอนเรื่ องราวอันเกี่ยวกับคริ สเตียนประเทศอื่น ๆ ด้วย
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ภำคที่ 4
นักเรียน
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บทที่ 1

ควำมสำคัญในกำรทีจ่ ะต้ องรู้ จักนักเรียน

อนุสาวรี ยท์ ี่ทาด้วยหิ นอ่อนหรื อศิลาสี เทา ย่อมรู ้จกั พังทาลาย และคนก็ไม่ใคร่ อ่านคาที่จารึ กไว้
“จงสลักชื่อของท่านไว้ที่ใจของมนุษย์ เพราะเขาเท่านั้นแหละที่เป็ นอมร” ธี โอดอร์ แอล ไคเล่อร์
1. ทาไมครู จึงต้องศึกษาให้รู้จกั นักเรี ยน
(1) ความต้องการของนักเรี ยนทาให้ตอ้ งศึ กษา ชาวสวนไม่ตอ้ งศึกษาวิธีดูแลรักษาสวนของตน
ให้ดีที่สุดหรื อ เขารดน้ าต้นไม้บางต้นมาก บางต้นน้อยบางต้นต้องการแสงแดดมาก บางต้นไม่ตอ้ งการ
เลย
ช่ า งเสื้ อ ไม่ ต้องตัดแบบเสื้ อของตนให้ เ หมาะแก่ เจ้า ของเสื้ อ แต่ ล ะคนดอกหรื อ ฉะนี้ ค รู จึ ง
จาเป็ นต้อ งรู ้ จ ัก จิ ต ใจของศิ ษ ย์ เพราะว่า ครู เ ป็ นผูป้ ลู ก เมล็ ด พื ช ไว้ที่ ใ จเด็ ก และดัด แปลงวิ ธี ก ารอัน
กว้างขวางของตนให้เหมาะแก่ชีวติ ของเด็กแต่ละคน
(2) ธรรมดาการสอนทาให้ตอ้ งศึกษา ครู ไม่ใช่ ช่างปั้ นดิ นเพราะดิ นเป็ นกสานติ์ ไม่มีปฏิ กิริยา
ตอบหรื อขัดขืน และครู ไม่ใช่ช่างแกะสลัก ที่จะใช้คอ้ นหรื อสิ่ วสกัดมุมที่ไม่ตอ้ งการนั้นทิ้งไปให้เหลือแต่
ส่ วนที่งดงาม เพราะหิ นอ่อนไม่คดั ค้านหรื อยินยอมแต่เด็กไม่ใช่หินอ่อน ครู ไม่ใช่ สหายที่ใจดีที่จะคอย
บรรจุเข้าในใจของศิษย์อย่างบรรจุของไว้ในกล่องเพื่อจะนาออกมาเมื่อต้องการ การสั่งสอนไม่ใช่ เป็ น
การบอกบทเรี ยนหรื อฟังบทเรี ยน สิ่ งเหล่านี้เป็ นแต่ส่วนหนึ่งของวิธีการเท่านั้น
“การสอนก็คือ การกระทาให้อีกคนหนึ่ งรู ้ จกั และรู ้ สึกถึ ง ความชอบธรรม (ความถู ก) แล้วก็
กระทาตาม”
2. ครู ตอ้ งรู้อะไรในเรื่ องนักเรี ยนบ้างเมื่อได้ศึกษาในตัวเด็ก ครู จะทราบถึง
(1) อัตลักษณ์ (ลักษณะทัว่ ๆ ไปของเด็ก) ว่าค่อยเติบใหญ่ข้ ึนมาอย่างไร เพื่อเขาจะสานึ กว่าเด็ก
อายุต่างกันต้องได้รับการปฏิบตั ิต่าง ๆ กันด้วย
(2) ความสนใจเฉพาะอย่างของนักเรี ยน ครู ตอ้ งดู ว่าเล็ก ๆ เกิ ดความสนใจแล้ว จึ งจะมีความ
ตั้งใจเกิ ดขึ้น เขาต้องค้นให้ทราบความจริ งว่าสิ่ งใดเด็กชายสวัสดิ์ ชอบ และเด็กชายไสวไม่ชอบ เมื่อครู
ทราบเช่นนี้แล้ว จึงจะเข้าใจถึงเด็กได้ทางความสนใจเฉพาะอย่างของเด็กแต่ละคน นี่เป็ นทางที่มี
อุปสรรค์นอ้ ยที่สุด
(3) ความหมายแห่ งการกระทาของเด็ก ทารกร้ องไห้เพื่อเรี ยกร้องความสนใจที่ตวั เขาต้องการ
หรื อเรี ยกร้องสิ่ งที่เขาอยากได้ เด็ก ๆ อยากได้เครื่ องเล่น และเด็กที่หนีบา้ นหรื อโรงเรี ยนก็เป็ นเรื่ องที่บอก
ให้แจ้งว่าจิตใจหรื อความปรารถนาของเขายังไม่ได้รับความอิ่ม ถ้าครู ทราบความจริ งตามธรรมชาติเช่นนี้
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และพยายามปรนนิ บตั ิให้พอเพียงให้งานของครู เป็ นงานป้ องกัน ไม่ใช่งานแก้ไขแล้วบรรดาเด็ก ๆ ก็จะ
ติดโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
การที่เด็กบิดขี้เกียจ หรื อที่เด็กผูช้ ายฮาป่ าหรื อเด็กผูห้ ญิงหัวเราะคิก ๆ คัก ๆ นัน่ เป็ นเครื่ องหมาย
แห่งความเจริ ญตามธรรมชาติ เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ครู ตอ้ งเป็ นผูแ้ นะนาให้ถูกทาง ไม่ใช่สักแต่จะบีบบังคับ
มีเด็กผูช้ ายหลายคนเสี ยไป เพราะบิดามารดาและครู ไม่ทราบกิริยาอาการเช่นนี้อย่างถูกต้อง
(4) เด็ก 2 แบบ เราอาจแยกเด็ก ๆ ออกได้เป็ น 2 จาพวกใหญ่ ๆ คือ พวกชัว่ แล่น และพวกสุ ขุม
แต่บางคนก้ ากึ่งก้ ากลาง ใน 2 พวกนี้
(ก) เด็กชั่วแล่ น เหมือนอย่างรถยนต์สต๊าร์ ทง่าย แต่เวลาสต๊าร์ ททาเสี ยงดัง ไปไวและน่ าดูแต่
อึกอักเขาหยุดกึกลงก็ได้ เป็ นเด็กที่มีความร้อนรนและมีความกระเทือนใจสู ง เข้าใจได้เร็ วตัดสิ นใจได้ไว
แต่ก็เปลี่ยนใจได้ง่ายและเร็ วด้วยทาก่อนคิดเก็บความรู ้ได้เร็ วและลืมง่ายลืมเร็ วด้วย
(ข) เด็ก “สุ ขมุ ” เป็ นเด็กสงบและคิดมากตอบช้าแต่ลองได้หนั แล้วก็มุ่งตรงไปทีเดียว ทีแรก ๆ ก็
ดูท่าทีไม่เป็ นที่น่าสนใจเท่าใดนัก แต่นานเข้าจะดูเข้าทีมากขึ้น เป็ นการยากที่เด็กชนิ ดนี้ จะได้ความรู ้ แต่
พอเขาได้เรี ยนรู้อะไรสักครั้งหนึ่ง เขาจะยึดความรู ้น้ นั ไว้ได้นาน
3. ครู จะศึกษานักเรี ยนได้อย่างไร
(1) อ่านหนังสื อการศึกษาเรื่ องเด็กอย่างดี ๆ ที่หาได้ ด้วยความเอาใจใส่ ที่สุด
(2) คอยสังเกตดูเด็ก (อย่าให้เขารู ้ตวั ว่าถูกสังเกต)
(3) ไปเยี่ยมตามบ้าน สังเกตดูว่าเขาได้รับการทาโทษอย่างไร สังเกตจากเหตุที่เขาต้องกระทา
ตาม ว่าเขากระทาเพราะความกลัวหรื ออย่างไร สังเกตดูบรรยากาศในบ้าน
(4) คอยหาโอกาสให้เขาได้พบท่าน ในด้านสังคมและให้พบพร้ อมกันมาก ๆ ทั้งชั้นก็ได้ อย่า
พูดเรื่ องศาสนากับเขาเสี ยทุกครั้งเมื่อท่านพบเขา
(5) ให้ทราบถึงมิตรสหายของเขา งานของเขา การเล่นของเขาและแผนการดาเนิ นชี วิตของเขา
ด้วย จงรู้จกั เด็กวันจันทร์ เด็กวันเสาร์ จะได้รู้จกั เด็กวันอาทิตย์ได้ดี
4. ครู จะใช้ความรู ้เรื่ องนักเรี ยนได้อย่างไร
(1) พยายามชอบสิ่ งที่เด็กชอบ (ถ้าทาได้ดว้ ยความเหมาะสม) และทาให้เด็กรั บท่าน เมื่อเป็ น
อย่างนี้จะก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน
(2) ศึกษาสิ่ งที่เด็กรู ้ แล้ว พยายามโยงบทเรี ยนของเราเข้ากับสิ่ งที่เด็กรู ้น้ นั ดูเขาเล่นและให้เขา
อธิ บายเครื่ องเล่นของเขาให้ฟัง
(3) ต้องตัดสิ นเขาอย่างยุติธรรมที่สุดและให้ตวั เราเป็ นเขาไว้ใจได้
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ทาไม
2. คืออะไร
ความสาคัญในการ{
ที่จะรู้จกั นักเรี ยน
3. อย่างไร

1. ความต้องการของเด็ก
{2. ธรรดาของการสอน
1. อัตลักษณ์
{2. ความสนใจ
3. การกระทา
1. อ่าน
{2. สังเกต
3. เยีย่ ม

4. ประโยชน์ที่จะได้แก่ครู
คาถามทดสอบ
1. ทาไมจึงเป็ นที่จะต้องทราบจิตใจของเด็ก
2. ทาไมจึงว่าครู ไม่เหมือนกับช่างแกะสลักหรื อช่างปั้ น
3. การสอนคืออะไร
4. มีสามสิ่ งที่ครู ควรทราบเรื่ องนักเรี ยน คือ อะไรบ้าง
5. เมื่อเราทราบถึงการกระทาของเด็ก เราจะทราบอะไรได้อีกบ้าง
6. เด็ก “ชัว่ แล่น” คือเด็กชนิดใด
7. เด็ก “สุ ขมุ ” คือเด็กชนิดใด
8. ครู จะศึกษาเรื่ องเด็กได้อย่างไร
9. ครู จะใช้ความรู ้ในเรื่ องเด็กได้อย่างไร
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บทที่ 2

รู้จักเด็กโดยกำรเล่ นของเด็ก

“ให้เรามาอยูก่ บั เด็กกันเถอะ” –โฟรเบล
เด็กนักเรี ยนชั้นหนึ่ ง ออกเดิ นไปพร้ อมกับครู ทราบว่าหนทางนั้นไกลเกิ นกว่าที่ เขาคาดหมาย
เขาก็อ่อนเปลี้ ย และการสนุ กสนานในตอนบ่ายก็หมดสนุ กไป แต่ครู ที่มีไหวพริ บดี พอสังเกตเห็นความ
ยุง่ ยากที่จะเกิ ดขึ้น ก็รีบเปลี่ยนชั้นของเขาเป็ นกองทัพที่กาลังออกรบ และนาเขาเดินร้องเพลงไปจนสิ้ น
หนทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างสบายใจและร้อนรน นี่แหละการเล่นมีอานาจรุ นแรงดังขึ้น
ความพอใจในการเล่น ฝังลึกอยูใ่ นจิตใจของเด็กธรรมดาทัว่ ไปทุกคน
ครู ทุกคนต้องเข้าใจดีวา่ มีการกระทาอันใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็ก
1. การเล่นอานวยตามความต้องการของเด็ก
(1) ฝ่ ายกาย
ก. การเล่นใช้กาลังงานที่เหลือให้หมดสิ้ นไป เด็กที่ถูกขังหรื อถูกกักให้อยูเ่ งียบ ๆ และให้สนใจ
อยู่เสมอนั้น เขาสระสมกาลังงานไว้มาก ถ้าไม่มีทางออก กาลังงานที่สระสมไว้คงดันจุกออกมาจนได้
และก่อให้เกิดอันตราย ถ้ามีเด็กคนใดที่เมื่อออกจากห้องรวีวารศึกษา ก็เอ็ดตะโรตามระเบียงหรื อส่ งเสี ยง
ขรมตามห้องข้างเคียง ก็พึงเข้าใจเถอะว่า กาลังงานสาหรับการเล่นของเขาต้องมีทางออก
ข. การเล่นนั้นฝึ กหัดเด็กไว้สาหรับชีวติ ภายหน้า การเล่นลูกบอลล์ เล่นสะเกต การว่ายน้ าเหล่านี้
เป็ นการออกกาลังมัดกล้ามเนื้ อ อากาศสดชื่ นและแสงแดด จะช่ วยสร้างรากฐานอันไว้ใจได้สาหรับชีวิต
ผูใ้ หญ่ให้
(2) ฝ่ ายจิตใจ ชี วิตทางด้านจิตใจ จะเจริ ญเติบโตได้โดยการเล่น เด็ก ๆ จะกระปรี้ ประเปร่ าและ
การตัดสิ นใจของเขาจะได้รับการฝึ กอันสมควร
(3) ฝ่ ายศีลธรรม ความยุติธรรม ความไม่เห็ นแก่ตวั ความจงรักภักดี เป็ นคุ ณธรรมซึ่ งจะได้มา
ด้วยการเล่น ความจาเป็ นที่จะต้องเชื่ อฟั ง ดาเนิ น “ตามกติกาของการเล่น” จะก่อให้เกิ ดคุ ณลักษณะอัน
เป็ นที่น่านับถือหลายอย่างหลายประการ
2. การเล่นนั้นเผยให้ประจักษ์ความโน้มน้าวของเด็กนักเรี ยน
(1) ทารกเป็ นนักค้นคว้า สัมผัสที่กระหายของเขานั้นจะต้องการเสี ยงใหม่ ภาพใหม่ และรสใหม่
มาเลี้ ยงให้อิ่มหนา และสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นมูลฐานแห่ งชี วิตอนาคตของเขาต่อไป และพอใจจะดึ ง บิด ฉี ก
ของทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขาฉวยมาได้ นี่ ไม่ใช่เพราะเขาเป็ นคนซน แต่เพราะเขากาลังที่จะปรนปรื อต่อความ
ปรารถนาของการค้นคว้าของเขาต่างหาก ทารกที่เอาศีรษะทิ่มเข้าไปในกลองนั้นไม่ใช่เขาประสงค์อย่าง
อื่น เขาอยากหาดูวา่ อะไรทาให้กลองมีเสี ยงดัง การเล่นของเขาเป็ นการทดลองและเป็ นการลองอยูล่ าพัง
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เขาไม่พะวงในการที่ จะต้องเผื่อแผ่เจื อจานแก่ใครต่อใครที่ ไหน เขาจะสนุ กสนานอยู่กบั เครื่ องเล่นแต่
ลาพังได้อย่างสบาย
(2) เด็กเป็ นนักแข่งขัน เขาอยากได้คู่แข่งที่จะมาแข่งฝี มือกับเขา เขายังไม่ได้รับการฝึ กหัด ใน
การที่จะเก็บความเห็นแก่ตวั ไว้เสี ย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่ วนรวม การเล่นของเขาต้องการฝี มือ และ
ความรู ้มากกว่าการเล่นของทารก เขาเป็ นนักเลียนแบบเด็กหญิงเล่นหม้อข้าวหม้อแกง เด็กผูช้ ายเล่นเป็ น
โปลิศจับขโมย หรื อเป็ นพนักงานดับเพลิง
(3) หนุ่ ม สาวเป็ นนัก สหกรรม เขามี สั ญชาตญาณอยู่เป็ นหมู่ เขาสมัค รเข้า เป็ นพรรค และมี
เครื่ องหมายของพรรค เขาชอบฟุตบอล บาสเกตบอลและปิ งปอง เขาชอบกีฬาที่ใช้สมองและมีการเล่น
เป็ นพวก ๆ เขาบูชาการยอมเสี ยสละ ถ้ายิ่งมีเพศตรงข้ามมาคอยดูอยูด่ ว้ ยแล้วเขาก็ตอ้ งการจะแสดงหรื อ
กระทาอย่างดีที่สุด
3. การเล่ นกระทาให้เด็กพอใจในหน้าที่ของตน เด็กคนใดจะเล่นสร้ างบ้านหรื อสร้ างทานบ
ตลอดเวลาบ่ายก็ได้ แต่ถา้ จะใช้ให้ขนถ่านหรื อวิง่ ไปทาธุ ระอะไรสักหน่อยก็รู้สึกเหนื่อยมาก แต่จะให้เล่น
สักครึ่ งวันก็ไม่เป็ นไร การงานเป็ นสิ่ งที่เด็กถูกบังคับให้ทา แต่การเล่นเป็ นสิ่ งที่เด็กยินดีทาตามปกติวิสัย
(การงานคือ “สิ่ งที่ตอ้ งกระทา” แต่การเล่นเป็ นงานที่เด็กยินดีทาตามปกติวิสัย “เป็ นสิ่ งที่อยากกระทา”)
ถ้าเด็กได้กระทาสิ่ งใดที่เด็กอยากทาเพราะเขาชอบ ความคิดที่วา่ สิ่ งที่ทานั้นเป็ นงานก็หายไป จิตใจที่ว่า
เป็ นการเล่นก็เข้ามาแทนที่
4. ค่าของความรู ้ขอ้ นี้จะเป็ นประโยชน์แก่ครู สอนรวีวารศึกษาอย่างไรบ้าง
(1) การที่ครู ทราบว่า “ทาไม” เด็กนักเรี ยนจึงเล่น จะทาให้ครู ทราบถึ งสิ่ งที่เด็กสนใจและร่ วม
จิตใจกับเด็กได้
(2) การที่ครู ทราบ “ความโน้มน้าวของเด็ก” จะสามารถปรับปรุ งการสอนของตนให้เหมาะกับ
ความต้องการเฉพาะของเด็กได้
(3) เพราะเราจะเล่ นกัน จริ ง จัง ในงานรวี ว ารศึ ก ษาไม่ ไ ด้ แต่ เ ราก็ ย งั จะน าหลัก การเล่ น มา
คลุกเคล้าเข้ากับการงานของเราได้ การเปลี่ยนท่าที เดินขบวน ร้องเพลงที่หนุ นใจ เล่าอะไรพร้อม ๆ กัน
สามารถที่จะบรรเทาชัว่ โมงที่จะต้องเรี ยนกันอย่างซ้ า ๆ ซาก ๆ ได้
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ฝ่ ายกาย
1. การเล่นอานวนผลตามต้องการ
2. ฝ่ ายจิตใจ
3. ฝ่ ายศีลธรรม
1. ทารกเป็ นนักค้นคว้า
รู้จกั เด็กโดย 2. การเล่นเผยให้ประจักษ์ความโน้มน้าว
2. เด็กเป็ นนักแข่งขัน
รู ้จกั การเล่น
3. หนุ่มสาวเป็ นนักสหกร
รม
ของเด็ก

3. การเล่นกระทาให้เด็กพอใจใน
หน้าที่ของตน

4. ประโยชน์แก่ครู
3. เปลี่ยนแปลงไม่ซ้ าซาก

1. ความเห็นอกเห็นใจ
2. ดัดแปลงปรับปรุ ง

คาถามทดสอบ
1. การเล่นอานวยผลตามความต้องการของเด็กอย่างไร
2. การเล่นช่วยให้จิตใจของเด็กเติบโตขึ้นอย่างไร
3. การเล่นกระทาอะไรแก่จิตใจของเด็กด้านศีลธรรมบ้าง
4. การเล่นเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับทารก
5. การเล่นเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับเด็ก
6. การเล่นเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับหนุ่มสาว
7. การเล่นต่างกับการงานอย่างไร
8. ความรู ้ในเรื่ องนี้เป็ นประโยชน์แก่ครู สอนรวีวารศึกษาอย่างไรบ้าง
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บทที่ 3

วัยเด็กพวกเล็ก (พวกอนุบำล) (อำยุ 4 และ 5 ขวบ)

เพื่อความเข้าใจง่าย เราจึงแบ่งคนออกเป็ น 3 วัยดังนี้
ตั้งแต่อายุ 4-11 ปี เรี ยกว่า วัยเด็ก และแบ่งวัยเด็กออกเป็ น 3 พวก
พวกเล็ก อายุ 4-5 ปี พวกอนุบาล
พวกกลาง อายุ 6-8 ปี พวกประถม
พวกใหญ่ อายุ 9-11 พวกมัธยมต้น
ตั้งแต่อายุ 12-23 ปี เรี ยกว่า วัยรุ่ นและแบ่งวัยออกเป็ น 3 พวก
พวกเล็ก อายุ 12-14 ปี พวกมัธยมปลาย
พวกกลาง อายุ 15-17 ปี พวกนิสิต
พวกใหญ่ อายุ 18-23 ปี อนุ ชน (คนหนุ่ มสาว) และพวกที่ มีอายุต้ งั แต่ 24 ปี ขึ้ นไป เรี ยกว่า วัย
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุนอ้ ยที่สุดที่มาเรี ยนรวีวารศึกษา คือ พวกอนุบาล พวกนี้มีอตั ลักษณ์และความต้องการซึ่ ง
เราต้องศึกษาอย่างใกล้ชิด
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย
(1) นี่เป็ นระยะที่ร่างกายมีการเติบโตรวดเร็ วที่สุด เด็ก ๆ จะเติบโตเร็ วจนมารดาที่ช่างกระเหม็ด
กระแหม่จะตกใจในเรื่ องเสื้ อและกางเกงของเด็ก มารดาบางคนต้องการให้สวัสดิ์และเสาวนี ยส์ วมเสื้ อผ้า
ที่เขาใช้อยู่ปีกลายนี้ อีก แต่มาปี นี้ ก็คบั หมดแล้ว เด็ก ๆ พวกนี้ กาลังเติบโตรวดเร็ ว เวลาทาการสอนต้อง
คานึงถึงร่ างกายของเด็ก เขาต้องออกกาลังและหยุดพัก
(2) การที่เด็กเติบโตรวดเร็ วเช่ นนี้ ทาให้ไม่มีเวลาหยุดพักธรรมชาติตอ้ งระวังมิให้เจริ ญแต่ดา้ น
เดียวเด็ก ๆ ที่ใช้นิ้วเท้าเตะและเล่นอะไรต่ออะไร และเด็กบางคนส่ งเสี ยงและขยุกขยิกอยูไ่ ม่สุขนั้น เขา
กาลังออกกาลังกล้ามเนื้อของเขา สัตว์ดิรัจฉานที่ไม่เคลื่อนไหวนั้นคือสัตว์ที่ตายแล้ว ร่ างกายส่ วนใดที่ไม่
เคลื่อนไหวไม่ออกกาลังก็ตอ้ งหดหู่และลดขนาดลง ตามธรรมชาติการอยูไ่ ม่สุขเป็ นการที่ธรรมชาติจดั ให้
ได้ความเติบโตรอบด้านนัน่ เอง
2. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
สัมผัสต่าง ๆ มีความกระหายล้นเหลื อ ไวต่อสิ่ งใหม่ที่มาถูกสัมผัส ทารกใช้สัมผัสของเขา เขา
หัดพูด และมี แนวคิ ดแรกอย่างแปลกในเรื่ องสิ่ งต่าง ๆ และรวบรวมสิ่ งอะไรต่าง ๆ แปลก ๆ ไว้อย่าง
มากมายเขาเรี ยนมากทางตา แต่ครู ที่ดีจะพยายามเสนอให้เขาครบทุกสัมผัส ในการสอนเรื่ องพระวิหาร
เขาจะบรรยายเป็ นถ้อยคา หาภาพหรื อรู ปปั้ นของพระวิหารมาให้ดู และยอมให้เด็กได้ลูบคลาสิ่ งเหล่านี้
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ชะรอยครู จะยอมให้เด็กสร้างวิหารขึ้นสักครั้งหนึ่งด้วยตนเอง เป็ นหุ่นจาลองหรื อภาพจาลองก็ได้สิ่งพิมพ์
ใจที่สัมผัสต่าง ๆ สนับสนุนให้น้ นั ย่อมจะปรากฏเต็มชัดเจน และถาวรยิง่ ขึ้น
(1) ความอยากรู้ อยากเห็ นเป็ นลักษณะเด่นของเด็กวัยเริ่ มแรก เด็กอยากทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งต่าง ๆ เขาถามว่าสิ่ งนั้นมีไว้ “ทาไม” “อย่างไร” และ “เพื่ออะไร” เขาเห็นรุ ้งแล้วก็อยากทราบ
ต่อไปว่า นัน่ คืออะไร ความอยากรู ้อยากเห็นเป็ นสิ่ งจาเป็ นสิ่ งแรกในการแสวงหาความรู ้
(2) การเลี ยนแบบ เป็ นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่ งของทารก เมื่อเรากล่าวว่า “ความอยากรู้อยาก
เห็นวางรากฐานของความรู้ และการเลียนแบบย่อมวางรากฐานของอัตลักษณ์” เด็กย่อมเลียนแบบของคน
อื่น ๆ เขาพูด รับประทาน และคิดอย่างบิดามารดาหรื อผูอ้ ื่นที่อยูใ่ กล้ชิดกับเขา
เพราะข้อนี้ เองเราจึงเห็นว่า บุคคลิกลักษณะของครู มีค่าในการปั้ นชี วิตของเด็กอย่างใหญ่หลวง
ครู ควรเป็ นบุ คคลในอุ ดมคติ “เขาจะเหมือนครู ” “จะเหมื อนนัก เรี ย นในชั้น ” ท่ าทางอารมณ์ และการ
แสดงออกของครู จะเป็ นเหมือนเงาสะท้อนในกระจกที่ อยู่ตรงหน้า ของเด็ก ความโกรธ การเห็ นแก่
ตัว การสะเพร่ า การขาดความเคารพ โลกี ย วิ สั ย เหล่ า นี้ จะเป็ นสิ่ ง พิ ม พ์ใ จฝั ง ลึ ก ในชี วิ ต ของเด็ ก
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสาคัญในการก่อสร้างอัตลักษณ์ของเด็กด้วย
เพราะเหตุน้ ีเอง ครู รวีวารศึกษาต้องเป็ นบุคคลที่มีอตั ลักษณ์พน้ ครหา และประกอบด้วยพระคุณ
แห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าที่เป็ นสิ่ งชักจูงใจ จงจาถ้อยคาของคนที่ไม่พอใจในคริ สเตียน ที่เขา
พูดไว้ดงั นี้ “ที่ท่านเป็ นอยูน่ ้ ีมนั ดังเสี ยจนฉันไม่ได้ยนิ สิ่ งที่ท่านพูด”
(3) ความคิดคานึ ง (Imagination) ชี วิตเริ่ มแรกของเด็กเป็ นชี วิตของความคิดฝัน สาหรับเด็ก ๆ
ไม้ที่มีผา้ พันจะเป็ นตุก๊ กาสวยงามของเขา และก้านกล้วยเป็ นม้าตัวงามของเขา เขาอยูใ่ นโลกที่เขา “ตี๋ต่าง
ว่า”
เขายังไม่สามารถที่จะเข้าใจในความผิดแผกระหว่างของที่คิดฝัน และของจริ ง เพราะเหตุน้ ี เอง
จึงเป็ นเรื่ องที่เราว่าเด็กโกหก บางครั้งบางคราวสิ่ งที่เขาคิดฝั นนั้นเป็ นจริ งเป็ นจังเสี ยเหลือเกิน จนเขาไม่
สามารถบอกได้วา่ ไหนจริ งไหนเป็ นนิยาย สิ่ งที่เขาได้เห็นและได้กระทาเป็ นสิ่ งที่เขารู ้สึกว่าเป็ นความจริ ง
และเขาก็พดู สิ่ งนั้นว่าเป็ นความจริ ง ความไม่จริ งเหล่านี้ได้เจริ ญขึ้นไปมากจนเป็ นความจริ ง เราจะเฆี่ยนตี
เด็กเพราะเรื่ องนี้ ยอ่ มไม่ถูกต้อง ถ้าระวังกันดีแล้วเขาจะค่อย ๆ ลืมความนึ กฝันเหล่านี้ แล้วจึงบอกเล่ากัน
ให้ถูกต้องเสี ยใหม่
3. ความเจริ ญด้านศีลธรรมและจิตใจ
(1) ความสนใจตนเอง เด็กอนุ บาลเป็ นคนเห็ นแก่ตวั เพราะเขารู ้ จกั ตัวเขาคนเดี ยวและรู ้ จกั สิ่ ง
ต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวพันกับชีวติ ของเขา เขายังเด็กเกินที่จะเข้าใจในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เขาต้องได้ตามที่เขาต้องการ
แต่ถา้ เรานาเขาไปในทางที่ถูกแล้ว เขาจะเข้าไปสู่ การกระทาที่ไม่เห็นแก่ตวั และที่น่ารักได้
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(2) ความไว้ใจ เด็ก ๆ มีชีวติ อยูด่ ว้ ยความไว้ใจ เขาไม่สงสัยคาพูดของพ่อหรื อแม่ เขาไม่กงั วลต่อ
ความยุ่งยากหรื ออันตราย นัน่ น่ ะไม่มีใครดูแลเขาดอกหรื อ เขาไม่มีความอายที่จะบอกว่าเขาต้องพึ่งใคร
และเขาพอใจที่จะเกาะมือบิดาเดินไป ตามถนนหนทางเขาจะวางใจในฤทธิ์ เดชของพระเจ้า และความรัก
ของพระคริ สต์โดยไม่มีปัญหาเลย
(3) ความซื่ อสัตย์ เด็ก ๆ เป็ นคนตรง และไม่หวัน่ ไหวต่อกลอุบายหรื อความอ่อนสุ ภาพ ถ้าเขา
พูดอย่างไรเขาก็หมายอย่างนั้น
คาแนะนาสาหรับครู ของเด็กอนุบาล
1. ให้เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงอยูร่ วมกันได้ในชั้น เขายังไม่มีความคิดแตกต่างกัน
2. ควรจัด สิ่ ง แวดล้อ มให้ ดีที่ สุ ด ถ้า เป็ นได้ค วรมี ห้ อ งของอนุ บ าลต่ า งหาก จัด ห้อ งให้ น่ า ดู
พยายามให้เพลง คาอธิ ษฐาน และการกระทาของครู ปลุกเคารพ และการนมัสการให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก
3. บทเรี ยนที่สอนควรให้ส้ ัน และเปลี่ ยนวิธีกนั บ่อย ๆ ควรเป็ นเรื่ องง่าย ๆ มีการกระทามาก ๆ
และคนเล่าเรื่ องก็ตอ้ งเล่าให้ดีถา้ ทาอย่างนี้ ได้จะเป็ นที่พอใจเด็ก เรื่ องพระเทพบิดาและเรื่ องความรักและ
การอารักขาของพระองค์ เรื่ องพระเยซูและมิตรสหายของพระองค์และฤทธานุ ภาพของพระองค์ที่จะช่วย
และความจาเป็ นที่จะต้องเชื่อฟังพระดารัสของพระองค์ เรื่ องเหล่านี้จะนาข่าวดีมาสู่ เด็ก ๆ
4. จงนาการกระทาของเด็ก การที่จะแสดงออกเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับให้เกิ ดการพิมพ์ใจอย่าง
ถาวรจงพยายามใช้เพลงเดิ นขบวนประกอบท่าทางให้เกิ ดประโยชน์ ช่ วยเด็กให้แสดงออกเป็ นท่าทาง
ตามความจริ งที่ท่านสอนไปแล้ว
5. การสั่งสอนควรจัดเป็ นเรื่ องราว เด็ก ๆ ชอบเรื่ อง
6. จงจาไว้วา่ นี่เป็ นเวลาหว่านเพื่อจะเกี่ยวผลอย่างมากมายในอนาคต จงหว่านด้วยการอธิ ษฐาน
และความอดทน
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย
วัยเด็กพวกเล็ก 2. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด

3. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรมและ
จิตใจ

1. เจริ ญรวดเร็ ว
2. อยูไ่ ม่สุข
1. อยากรู้อยากเห็น
2. เลียนแบบ
3. คิดฝัน
1. ความสนใจในตนเอง
2. ความไว้วางใจ
3. ความซื่อสัตย์

คาถามทดสอบ
1. ที่เด็กอยูไ่ ม่สุขนั้นทาให้เกิดผลสาคัญอะไรบ้าง
2. จงบอกลักษณะความเจริ ญทางด้านจิตใจของเด็กทั้ง 3 ประการ
3. ความอยากรู ้อยากเห็นของเด็กมีค่าสาหรับอนาคตอย่างไร
4. การเลียนแบบชีวติ ของเด็กมีค่าอะไรบ้าง
5. จงให้ตวั อย่างเรื่ องความคิดฝันของเด็กเล็ก ๆ
6. ความคิดฝันของเด็กดังกล่าว ทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องโกหกอย่างไรบ้าง
7. จงบอกความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรมและจิตใจมาทั้ง 3 ลักษณะ
8. เด็กสาแดงความเชื่อฟัง (ความไว้ใจ) ของเขาอย่างไร
9. ความซื่อสัตย์ของเด็กปรากฏออกมาอย่างไร
10. บทเรี ยนชนิดใดเป็ นบทเรี ยนที่ควรสอนให้แก่เด็กชั้นอนุบาล

119

บทที่ 4

วัยเด็ก พวกกลำง (ประถม) (อำยุ 6,7 และ 8 , ขวบ)

“ถ้าท่านอยากได้สวนที่มีผลไม้ดี จงดูแลสวนตั้งแต่ตน้ มีอายุนอ้ ย” เด็กวัยนี้ เขารู ้จกั โลกที่กว้าง
ยิง่ ขึ้นแล้ว เขาเริ่ มสนใจเรื่ องคนและสิ่ งของเพิ่มขึ้น และเริ่ มคิดเริ่ มกระทาสาหรับตนเอง
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย
เด็กรุ่ นนี้ ยงั คงว่องไวเต็มที่ พอโรงเรี ยนเลิ กก็รีบออกไปเล่น ถึ งแม้ว่าต้องไปรั บประทานก็ไม่
ใคร่ จะยอมกลับบ้าน แต่เมื่อถูกบังคับให้อยูน่ ิ่ ง ๆ เขาไม่ใคร่ จะ “อยูไ่ ม่สุข” อย่างพวกน้อย ๆ ของเขา เรา
สามารถปกครองการกระทาของเขาได้บา้ ง ในเบื้องต้นแห่งชีวติ เขาพอใจการเคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเอง
แต่เดี๋ยวนี้เขาพอใจในผลการกระทาที่สาเร็ จลงด้วยตนเอง
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
(1) เมื่อเด็กอายุ 6 ขวบจากบ้านไปโรงเรี ยนนั้น บรรยากาศด้านสังคมของเขากว้างออกยิ่งขึ้ น
โลกของเขาขณะนี้มีครู และเพื่อนร่ วมชั้นร่ วมเข้าด้วย เขาไม่ใช่ผปู ้ กครองที่เห็นแต่ตวั ฝ่ ายเดียวต่อไป เชื้ อ
ความเจริ ญด้านสังคมเริ่ มปรากฏขึ้นมาแล้ว
(2) เด็กอายุรุ่นนี้ ชอบเล่นเป็ นหมู่ แต่ต่างคนต่างจะเอาชนะ มีการแข่งขันกันขึ้นแล้ว ประทวน
แข่งกับธวัช พยายามจะเอาชนะเขาในการเล่นลูกหิ นความคิดทาง “ร่ วมหัวกัน” ดูเหมือนยังไม่เกิดขึ้น
3. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
(1) ความจา ของเด็ ก รุ่ นนี้ มีม ากที เดี ยวแต่เป็ นไปด้วยบัง เอิ ญ เขาจาทั้งสิ่ ง ดี และชั่วไว้ใ ช้ใ น
โอกาสหน้า เด็กรุ่ นนี้อยากรับและเก็บ ถ้าให้จาอะไรขณะนี้มนั จะคงทนอยูไ่ ด้นาน แต่การใคร่ ครวญยังไม่
เจริ ญเพราะฉะนั้นเรื่ องที่จาอาจยังผลร้ ายให้ก็ได้ บางทีเขาลื มใจความสาคัญหมด จาได้แต่ตวั อย่างเท่า
นั้นเอง
(2) ความคิดฝั น ยังคงรุ นแรงอยู่ เรื่ องที่เป็ นภาวะต่าง ๆ ไม่เป็ นเรื่ องที่เขาติดใจ เขากระหายแต่
ความจริ งซึ่ งเป็ นเรื่ องราวเด่นแก่ใจของเขา แต่คราวนี้เรื่ องราวต้องมีความละเอียดถี่ถว้ นกว่าเมื่อเขายังเด็ก
อยู่ คราวนี้ เขาเห็นความคิดแผกระหว่าง เรื่ องในความคิดฝัน และเรื่ องจริ ง ๆ ได้แล้ว เขาทราบได้วา่ บาง
เรื่ องก็สักแต่วา่ เป็ นเรื่ อง บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง
(3) การเลียนแบบ ทีแรกเขาสนใจในงานคราวนี้ เขาสนใจในผูท้ ี่ทาให้เกิดงานนั้นด้วย เขาเริ่ ม
เลี ยนแบบจากเพื่อนของเขา ประทวนอยากได้รองเท้าและล้อเลื่ อนอย่างกับของธวัช มาลี อยากแต่งผม
และแต่งตัวอย่างสารภี เขาเลียนการพูด การกระทา และการปฏิบตั ิ
(4) เหตุผล เริ่ มแย้มขึ้นบ้างแล้ว เด็กไม่ใคร่ เชื่อคาบอกเล่าทุกอย่าง เขาเริ่ มตั้งต้นคิดเอาเองบ้างละ
เขากาลังปรุ งแต่งความคิดของเขาขึ้นเอง
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4. ความเจริ ญด้านศีลธรรม
(1) สติสัมปชัญญะของเด็กเริ่ มเกิดขึ้นบ้างแล้ว ความรู ้สึกในด้านศีลธรรมยังอ่อนอยู่ แต่เด็กวันนี้
เริ่ มรู ้ สึกจักความคิดแผกระหว่างความถูกและความผิดเพิ่มขึ้น จึงสมควรที่จะนาเขาให้รู้จกั ดาเนิ นชี วิต
ในทางที่ถูก
(2) เขาอยากได้ของมาเป็ นของเขาเอง เราจะเห็นความจริ งในเรื่ องที่เขาอยากได้สัตว์เลี้ยงของเขา
และพยายามดูแลรักษามันอย่างดี นี่เป็ นสิ่ งที่แสดงทางออกของอาเวคของเขา และช่วยชี วิตของเขาเติบโต
ขึ้นในด้านความไม่เห็นแก่ตวั ด้วยการรับใช้คนอื่น
5. ความเจริ ญด้านจิตวิญญาณ เด็กที่อยู่ในบ้านหรื อโรงเรี ยนคริ สเตียนรู ้ จกั พระเจ้ามาตั้งแต่จา
ความได้ ควรจะเติบโตขึ้นมาอย่างธรรมดา จนเกิดการตัดสิ นใจที่จะเป็ นคริ สเตียนได้เอง ส่ วนเด็ก ๆ ที่ไม่
เคยได้รับความสนับสนุ นในด้านคริ สเตียน ก็คงจะมี คนนาเขาให้มารู ้ จกั และมารั กพระเจ้า ซึ่ งสาแดง
พระองค์ในพระเยซูคริ สต์
(1) อาเวค เข้มมากแล้ว เด็ก ๆ จะสนองต่อความเมตตาเอ็นดูอย่างทันท่วงที เขาอยากให้คนอื่น
รั บ เขา และสนองต่ อ ความรั ก อย่ า งรวดเร็ ว ครู ช้ ัน ประถมจะฝึ กอาเวคของเด็ ก ได้ดี ด้ว ยการเสนอ
แนวความคิดซึ่ งจะปลุกอาเวคที่ถูกต้องขึ้นมา แล้วเปิ ดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สาแดงความรู้สึกเหล่านี้ โดย
การกระทาความเมตตาเอ็นดู และ การให้ของแก่กนั ด้วยความรัก
(2) เริ่ มก่อให้เกิดนิสัยความเป็ นอยูอ่ ย่างคริ สเตียนได้แล้ว ควรหนุ นใจเด็กให้อธิ ษฐาน อ่านพระ
คัมภีร์ คิดถึงพระเจ้าว่าสถิตอยูใ่ กล้และรักเราและให้รู้จกั รักพระเยซู
คาแนะนาครู ช้ นั ประถม
นักเรี ยนชั้นประถมควรมี ห้องเรี ยนของตัวต่างหาก ให้มีแสงสว่างที่ ถูกต้องมีทางระบายลมดี
และจัดไว้อย่างเรี ยบร้อย
ในแผนกนี้ น่าจะมี บรรเวกษก์เลขานุ การและนักปี อาโนและจัดชั้นเล็ก ๆ ขนาดที่มีเด็ก 6 ถึง 8
คน
ควรดัดแปลงระเบียบการให้เหมาะกับเด็กชั้นประถม มีเพลงนิ่ มนวลน่านมัสการ การนมัสการ
ทั้งหมดควรให้เป็ นที่ร่าเริ งและน่าเคารพ
ในการสอนนั้น ครู ควรเอาความจริ งด้านวิญญาณจิต มาปรุ งแต่งให้เป็ นเรื่ องราว เล่าให้เด็กฟัง
จงคัดเลือกบทเรี ยน ตามวัยมาให้เหมาะกับเด็กชั้นประถม
พยายามนาการกระทาของเด็กไปตามช่องทางของความเชื่อฟัง
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จงพยายามสอนจนเด็กทุกคนจะผ่านเข้าไปสู่ แผนกมัธยมต้น ด้วยให้มีความสานึ กว่าที่จริ งพระ
เจ้าก็คือพระเทพบิ ดานัน่ เอง และให้ความไว้ใจว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวเขากับพระเทพบิ ดานั้น ก็
เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคุณพ่อของเขา

แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย

การกระทาต่าง ๆ
1. ความสนใจในสังคม
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม {
2. ชอบเล่นเป็ นหมู่
1. ความจา
วัยเด็กพวกกลาง{
3. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
{2. ความคิดฝัน
(ประถม)
3. การเลียนแบบ
4. เหตุผล
4. ความเจริ ญด้านศีลธรรม
1. สติสัมปชัญญะ
{
2. อยากเป็ นเจ้าของ
1. อาเวค
5. ความเจริ ญด้านจิตวิญญาณ {2.นิสัยของการเป็ นอยูอ่ ย่างคริ สเตียน
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คาถามทดสอบ
1. จงบอกความจริ ง 2 ประการ ซึ่ งเกี่ยวกับความเจริ ญฝ่ ายกายของเด็กแผนกนี้
2. ความรู ้ดา้ นสังคมของเด็กแผนกนี้กว้างออกไปแค่ไหน
3. ความเป็ นตัวของตัวเองปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้าง
4. ความจาของเด็กแผนกนี้แปลกอย่างไรบ้าง
5. ความคิดฝันของเด็กแผนกนี้ เป็ นความคิดฝันที่ตอ้ งการอะไรบ้าง
6. การเลียนแบบของเด็กแผนกนี้ เกี่ยวกับอะไร
7. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม ปรากฏอย่างไรบ้าง
8. เราจะคาดหมายความเจริ ญด้านจิตวิญญาณจากเด็กแผนกนี้ได้อย่างไรบ้าง
9. เราจะปลุกอาเวคชนิดที่ถูกของเด็กให้ตื่นขึ้นได้อย่างไร
10. นิสัยของการเป็ นอยูอ่ ย่างคริ สเตียนทางใดบ้างที่เราควรฝึ กหัดให้เกิดในเด็กแผนกนี้
11. บทเรี ยนชนิดใดควรดัดแปลงนามาใช้สาหรับเด็กแผนกนี้
12. ครู ที่สอนเด็กแผนกนี้ควรมีเป้ าหมายอะไรบ้าง
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บทที่ 5

วัยเด็ก พวกใหญ่ (มัธยมต้ น) (อำยุ 9,10 และ 11 ขวบ)

เด็กอายุรุ่นนี้ไวต่อความประหลาดอัศจรรย์แห่งโลกของพระเจ้า และไวต่อความสัมฤทธิ ผลของ
ผูใ้ หญ่ที่สาคัญ เขาร้อนใจที่จะทาอะไร ๆ ให้สาเร็ จด้วยตนเองบ้างแล้ว
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย
เด็กรุ่ นนี้ มีการกระทามากกว่าเด็กรุ่ นอื่นหมดอนามัยดี และกาลังงานก็ไม่มีขอบเขต เด็กผูช้ าย
ชอบกีฬาที่แสดงความกล้าหาญ และกีฬาชนิดหนักที่สุดเป็ นที่พอใจเขามากที่สุด
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
(1) เพศทั้งสองมีความผลักดันให้ห่างกัน เด็กผูช้ ายเกลียดการสมาคมกับเด็กผูห้ ญิงไม่วา่ ในเรื่ อง
เล่นหรื อในชั้น เขาชอบแกล้งเด็กผูห้ ญิง และเด็กผูห้ ญิงก็ชอบทาตอบแทน
(2) มีเพื่อนคู่หูที่แยกไม่ออก เราจะเห็ นเขามีเพื่อนคู่หูของเขาที่แยกกันไม่ออก ไม่ใช่ เพราะเขา
เลื อกได้ตามความเหมาะสม แต่เขาเลื อกเพราะความใกล้ชิดมากกว่า เขาไม่คานึ งถึ งชั้นวรรณะ เขามอง
เพียงว่าพ่อของเขาอยูใ่ กล้กนั นัง่ ใกล้กนั ในโรงเรี ยนเล่นอยูใ่ นละแวกบ้านเดียวกัน แต่พอเขาโตขึ้นเพื่อน
สนิทในระยะนี้อาจเปลี่ยนไปเป็ นเพียงคนรู ้จกั กันเท่านั้น
(3) การมัว่ สุ มเป็ นพรรคพวกรุ นแรงขึ้น พวกเด็กผูช้ ายรวมกันจัดเป็ นคณะขึ้น ส่ วนเด็กผูห้ ญิงก็
จัดเป็ นคณะต่าง ๆ เหมือนกัน คณะเหล่านี้ไม่มนั่ คงอะไร อาจเปลี่ยนใหม่เวลาใดก็ได้ ความจงรักภักดีต่อ
คณะในรุ่ นนี้สาคัญมาก และควรเป็ นข้อแนะนาแก่ครู รวีวารศึกษาว่า การรวมกันเป็ นคณะในการเรี ยนรวี
วารศึกษานั้นมีค่าสักเท่าใด แล้วพยายามให้เขาสนใจในการกระทาต่าง ๆ
3. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
(1) เด็กรุ่ นนี้มีความจาดีที่สุด เป็ นรุ่ นที่สมองจาเข้มแข็งและทนทาน ในรุ่ นนี้ เรามีโอกาสที่จะหา
อีกมิได้ ในการที่จะให้เด็กท่องพระวจนะของพระเจ้า จงเลือกพระดารัสของพระเยซู ข้อพระธรรมสดุ ดี
และข้อความง่าย ๆ อย่างอื่ น และคาสอนสาคัญอื่น ๆ ซึ่ งจะเข้าใจได้ “บรรจุความจริ งสาหรั บความรู้
ความคิ ด และบรรจุ ดความงามส าหรั บ อาเวค และสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ จิ ตใจ” เด็ก ๆ ต้องมี “ประที ป ”
สาหรั บ นาเท้าของเขา ถ้าสิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นเครื่ องนาทางประจาวันของเขาในปั จจุ บ นั และเป็ นเครื่ อง
เล้าโลมใจ และเป็ นกาลังสาหรับอนาคต เราก็ควรให้โอกาสทันที
(2) เด็ กมี ค วามพอใจอย่างใหม่ใ นการอ่า นหนังสื อ พอถึ ง ตอนปลายของเด็ กอายุรุ่นนี้ เขาจะ
กอบโกยหนังสื อทีเดียว จึงเป็ นรุ่ นที่ตอ้ งได้รับคาสอนให้รู้จกั หาหนังสื อที่ดี ๆ อ่าน ควรนาเขาไปให้พน้
หนังสื อราคาถูกและเรื่ องที่ไม่เป็ นสาระ แล้วนาไปหาเรื่ องจาริ กทูต หรื อประวัติศาสตร์ ของไทยอเมริ กนั
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หรื อยุโรป เอาเรื่ องจริ งมาแทนนิยายต่าง ๆ แต่ตอ้ งเอาเรื่ องความกล้าหาญ ชันสู ตรให้เด็กเห็นว่ามีหนังสื อ
เป็ นอันมากที่ให้แง่ชีวติ ในทางที่ผดิ แล้วนาเด็กให้พน้ จากหนังสื อเลว ๆ เหล่านี้ไปสู่ หนังสื อที่ดีกว่านี้
(3) เมื่อมีชีวประวัติของบุคคลสาคัญ ๆ อยูต่ ่อหน้าเช่นนี้ อุดมคติของเด็กก็หนั จากบ้านมาก บูชา
วีรชน เขาไม่ชอบเป็ นแพทย์อย่างคุณพ่อของเขา หรื อเป็ นคนขับรถหรื อเป็ นส่ งน้ าแข็ง แต่เขาอยากเป็ น
นายเรื อ เป็ นรัฐมนตรี ครู จะหาโอกาสประเสริ ฐ อย่างนี้ ในการที่จะสอนบุคคลในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
อีกไม่ได้แล้ว
4. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม
(1) เด็กรุ่ นมัธยมต้น มีชีวิตอยูใ่ นกาลปั จจุบนั ถ้ามีเหตุใด ๆ ในเรื่ องการดาเนิ นชี วิตในทางที่ถูก
จาเป็ นต้องประจักษ์ในปั จจุบนั นี้ซ่ ึ งจะกล่าวว่าการกระทาบางอย่าง จะบังเกิดผลเมื่อเขาเป็ นผูใ้ หญ่ยอ่ มไม่
เป็ นที่จุใจเขาเท่าใดนัก ต้องให้เขาเห็นว่าที่จะทาอย่างนี้ เขาจะได้บางอย่างหรื อจะเสี ยบางอย่างเดี๋ยวนี้ แล้ว
เขาจะตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น
(2) เด็กรุ่ นนี้ เป็ นรุ่ นที่กาลังจะก่อสร้ างนิ สัย เด็กรุ่ นนี้ จะบังเกิ ดนิ สัยได้ง่ายกว่าเด็กรุ่ นอื่นนิ สัย
กระทาให้เกิ ดอัตลักษณ์ นี่ เป็ นรุ่ นที่ตอ้ งเน้นถึงหลักศีลธรรมอันเป็ นมูลฐานสาคัญในเรื่ องการปกครอง
ตนเอง การเชื่ อฟั ง และความจริ ง นักประพันธ์คนหนึ่ งกล่าวว่า “นักเลงขี้เมานั้นเกิดก่อนเมื่อเป็ นเด็กไป
โรงเรี ยนแล้ว” ถ้าเด็กนั้นปกครองตัวเองไม่ได้ บัดนี้ เป็ นเวลาที่จะฝึ กหัดนิ สัยอธิ ษฐานเชื่ อฟั ง อ่านพระ
ธรรม ไปโบสถ์ และถวายทรัพย์ เราควรจาไว้ดว้ ยว่านิ สัยดี น้ นั เกิ ดง่ายและทิ้งยาก เช่ นเดี ยวกับนิ สัยชัว่
เหมือนกัน นิสัยซึ่ งเกิดในรุ่ นนี้จะเป็ นเหมือนสายโซ่ที่จะหักทาลายไม่ได้เมื่อเขามีอายุถึง 21 ปี
5. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
(1) เด็กคนใดที่ได้รับการฝึ กสอนมาดีแล้ว พออายุถึงรุ่ นนี้เขาอาจตัดสิ นใจประกาศตนว่ารักพระ
คริ สต์ได้ และแสดงความจานงว่าจะปรนนิ บตั ิพระองค์ผเู ้ ป็ นพระผูช้ ่วยและพระมหากษัตริ ย ์ จึงควรที่จะ
หาหนทางช่วยเหลือให้เด็กมีความกล้าหาญตัดสิ นใจดังกล่าวแล้ว
(2) เป็ นเวลาที่เด็กจะรู ้สึกติดใจมากในเรื่ องความยิ่งใหญ่และฤทธานุ ภาพของพระบิดาเจ้า และ
ของพระเยซู พระมหากษัตริ ย ์ เขาไม่ชอบเรื่ องพระเยซู เป็ นทารกเท่ากับ กับเรื่ องวีรชนผูก้ ล้าหาญที่ขบั ไล่
คนแลกเงินจากโบสถ์ และเผชิญหน้ากับผูใ้ ส่ ร้ายโดยไม่พดู อะไรสักคา
(3) ชีวิตคริ สเตียนด้านวีรชน เป็ นชีวิตที่พอใจเขามาก ควรนาเอาชีวประวัติของบุคคลที่ดี ๆ ใน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มาสอนเขา และควรสอนเขาว่าชี วิตคริ สเตียนคือการกระทากิจของวีรชนทุก ๆ วัน
นั้นเอง
คาแนะนาครู ที่สอนมัธยมต้น
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จงจัดแผนกนี้ ข้ ึนด้วยให้มีเจ้าหน้าที่และครู แยกเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิงไว้พวกละชั้น มีห้อง
ต่างหากจัดไว้เรี ยบร้อย มีแผนที่ตวั อย่าง และรู ปภาพของวีรชนสิ่ งเหล่านี้เป็ นของมีค่ามาก
ระเบียบการของนักเรี ยนแผนกมัธยม ควรพิมพ์ออกไว้และใช้ให้สัมพันธ์กบั บทเรี ยนตามวัย ให้
เด็กง่วนอยูก่ บั บทเรี ยนของเขา ทาหนังสื อบรรยายเรื่ องขึ้นให้มีภาพประกอบ มีแผนที่และการฝี มืออื่น ๆ
รวมได้ดว้ ยก็ยิ่งดี พยายามให้เขาประจักษ์ใจเสมอว่าพวกคริ สเตียนนี้ มีงานบางสิ่ งบางอย่างที่ตอ้ งกระทา
เสมอ
ให้เด็กไปหาตัวอย่างของโบราณวัตถุ บัตรมาให้ท่านเพื่อประกอบการสอน
จงวางแบบชีวติ คริ สเตียนไว้ให้ติดหูติดตาเขา

แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย

มีการกระทามากขึ้น
(1) มีความสัมพันธ์ต่อต่างเพศ
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
(2) เพื่อนสนิท
(3) น้ าใจการรวมหมู่
(1) ความจา
วัยเด็กพวกใหญ่
3. การเจริ ญฝ่ ายความคิด
(2) การอ่าน
(3) บูชาวีรชน
4. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม
(1) อยูใ่ นปั จจุบนั
(2) ปลูกฝังนิสัย
4. ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณ
(1) รับพระคริ สต์
(2) ชอบความกล้าหาญ
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คาถามทดสอบ
1. เด็กรุ่ นนี้มีความสัมพันธ์ในเรื่ องต่างเพศอย่างไรบ้าง
2. ความจาที่แม่นยาของเด็กรุ่ นมัธยมต้นนี้มีประโยชน์อะไร
3. เราจะช่วยการอ่านของเด็กมัธยมต้นได้อย่างไร
4. เราสังเกตเห็นความจริ งฝ่ ายศีลธรรมของเด็กรุ่ นนี้ อย่างไรบ้าง
5. เราควรช่วยให้เขาปลูกฝังนิสัยชนิดใด
6. ในความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณนั้นเราหวังอะไรบ้าง
7. เด็กรุ่ นนี้สนใจในอัตลักษณ์ตอนใดของพระเยซู
8. ชีวติ คริ สเตียนด้านไหนที่ติดอกติดใจเด็กรุ่ นนี้มาก
9. เราจะให้เด็กรุ่ นนี้ง่วนอยูก่ บั งานของเขาได้อย่างไร
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บทที่ 6

วัยรุ่น พวกเล็ก (มัธยมปลำย) (อำยุ 12,13 และ 14 ปี )

เราจะไม่เรี ยกเขาว่าเด็กต่อไป เราจะเรี ยกพวกนี้ ว่า พวกวัยรุ่ น (Adolescence) พวกวัยรุ่ นเป็ น
พวกที่คนั่ กลางระหว่างวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว
เดี๋ยวนี้นกั เรี ยนผ่านพ้นวัยเด็กมาแล้ว กาลังจะก้าวไปสู่ ประตูวยั หนุ่มสาวแต่ยงั ไม่ถึง วัยนี้ มีเรื่ อง
สาคัญ คือ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย
(1) ขนาด เป็ นวัยที่ เจริ ญเติบโตมาก พวกผูช้ ายจะสู งและผอมเพรี ย ว และสวมกางเกงขายาว
ผูห้ ญิ งวัยนี้ เจริ ญก่ อนผูช้ าย แต่ความเจริ ญของผูช้ ายนานกว่า ผูห้ ญิ งอายุ 13 ปี มักจะสู งกว่าผูช้ ายอายุ
เท่ากัน ผูห้ ญิงแตกเนื้อสาวก่อนผูช้ าย
(2) ความเทอะทะ เพราะร่ างกายโตเร็ วจึงทาให้เทอะทะ กระดูกและกล้ามเนื้ อเปลี่ ยนแปลงไป
รวดเร็ วมากจนผูช้ ายและผูห้ ญิงต้องเริ่ มฝึ กร่ างกายของตนใหม่อีก ผูห้ ญิงมักทาชามตก และผูช้ ายก็งงไม่รู้
จะใช้มือเท้าอย่างไรดี เขาไม่สามารถจะปรับปรุ งตนเองให้เข้ากับร่ างกายที่เติบโตนี้ได้
(3) กาลังงาน ผูช้ ายอายุ 13 นี้ ดูอย่างกับปรอททีเดียว หัวใจของเขาโตขึ้นและเต้นแรงทาให้เขามี
กาลังมากขึ้น เขาปิ ดประตูปึงปั ง ผิวปากแล้วตะโกนสุ ดเสี ยง แต่ความอดทนไม่ใคร่ จะมี เพราะเหตุน้ ี เอง
พวกพายุบุแคมเหล่านี้จึงมักเสี ยเรี่ ยวแรงไปมาก ๆ
ร่ างกายเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกิน จนพวกวัยรุ่ นรู ้สึกตัวว่าเขามีกาลังใหม่เกิดขึ้นแล้ว
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม ทีแรกเขาเป็ นคนเห็ นแก่ตวั แล้วเจริ ญเติบโตขึ้นมาสู่ ความเป็ นชนชาติ
หนึ่ ง ในการที่อยู่กนั เป็ นพวก ๆ เขารู ้ สึกในประโยชน์และความพอใจในชี วิตนี้ และปรารถนาจะมีชีวิต
เป็ นหมู่ของเขาเอง ซึ่ งเขาจะมีส่วนอย่างเต็มที่ได้
(1) สัญชาตญาณอยูเ่ ป็ นหมู่ คงเจริ ญต่อไป การเปลี่ยนแปลงที่มีในตัวเขา พร้อมกับอาเวคใหม่ที่
เกิดขึ้น กระทาให้เขารู ้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ เขาต้องมีมิตรที่สนิ ทสนม เขามักรู ้สึกว่าพี่ชายไม่เข้าใจเขาแล้ว
เขาก็ไปคบเพื่อน “สาเภาเดียวกัน” กับเขา เพราะความปรารถนาที่จะเห็นอกเห็นใจกันจึงดึงเอาเพื่อนฝูง
ของเขาเข้ามารวมกันเป็ นคณะ
(2) เล่นเป็ นที ม เขาชอบเล่นกี ฬาที่ตอ้ งใช้ฝีมื อเช่ นหมากรุ ก และยิ่งกว่านั้นเขาชอบกี ฬาที่เล่ น
เป็ นทีม เช่นบาสเกตบอล หรื อฟุตบอล ซึ่ งเป็ นการเล่นที่แต่ละบุคคลทิ้งประโยชน์ของตนเองเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ของทีม เขาค่อย ๆ ศึกษาบทเรี ยนเรื่ องการปกครองตนเอง และการยอมเสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่น
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(3) การแยกเพศคงดาเนิ นต่อไป ผูช้ ายที่ตกไปในหมู่ผหู ้ ญิงเป็ นต้องแย่ทีเดียว ขณะนี้ ผหู ้ ญิงโต
เร็ วกว่าผูช้ าย จึงกระทาต่อผูช้ ายดัง่ ว่าผูช้ ายเป็ นพวกที่มีอายุอ่อนกว่า และมีความสนใจในผูช้ ายนี้ นอ้ ยเต็ม
ที
3. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
แม้ว่า ความคิ ด ในวัย นี้ จะเจริ ญช้า กว่า ในวัย อื่ น ๆ ก็ ดี แต่ ก็ ย งั เจริ ญเรื่ อ ย ๆ ไปถ้า ไม่ มี อะไร
รบกวน
(1) การเลี ยนแบบ ขณะนี้ พวกวัยรุ่ นกาลังจะเลี ยนแบบของวีรชนผูใ้ หญ่ เขาชอบพระนเรศวร
และท้าวเทพกษัตริ ย ์
(2) ความคิดฝัน ความคิดฝันของเขาก่อให้เกิดอุดมคติเมื่อเขานัง่ ฝัน เขาไปอยูใ่ นอีกชี วิตหนึ่ งซึ่ ง
เป็ นที่พอใจเขา ถ้าไม่ระวังความโน้มน้าวด้านนี้ แล้วจะทาให้กาลังจิตใจอ่อนลง และเขาจะมีชีวิตที่แท้ที่
เป็ นปรกติสุข ไม่ได้ เขามักดู หมิ่ นงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และฉวยโอกาสทางานชิ้ นใหญ่ ผูช้ ายพอใจอ่า น
หนังสื อนวนิ ยายต่าง ๆ ผูห้ ญิงชอบอ่านเรื่ องรัก ผูช้ ายก็คล้ายนกโผออกจากบ้านไปหาเยื่อที่เขาพอใจ นี่
แหละเราจึงได้พบเด็กเกกมะเหรกและเด็กหนีไปจากบ้าน
4. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม
(1) ความไว้วางใจในตนเอง เพราะกาลังใหม่เกิดขึ้น พวกผูช้ ายก็มีความไว้วางใจในตนเอง และ
ในความสามารถของตนเองเป็ นอย่างมาก เราจะประจักษ์ขอ้ นี้ ในเมื่อเด็กว่า “รู้หมดแล้ว” เขาเริ่ มตาหนิ
และขัดใจในคาตักเตือนของบิดามารดา พวกผูช้ ายชอบเถี ยง-เถี ยงเท่านั้นแหละ และไม่ยอมเข้าใจ เขา
ชอบการโต้วาทีมาก
ในระยะนี้ ไม่สมควรที่ จะปล่ อยเด็กให้อยู่ในความสนใจของชนหมู่มากเกิ นไป เพราะการที่
กระทาเช่นนั้นอาจจะทาให้เด็กรู ้สึกว่าตัวเขาเป็ นคนสาคัญ
ความคิดของพวกผูช้ ายขณะนี้ ต้องการโลกอันกว้างกว่าเก่า และให้มีแผนผังและให้มีการนัง่ ฝัน
บางทีเขาอาจจะขโมยเงินไปทาอะไรตามที่เขาคิดไว้
(2) มีอาเวครุ นแรง ชี วิตด้านอาเวคของพวกรุ่ นนี้ กาลังรุ นแรงมาก ถ้ามิได้รับการปกครองให้ดี
แล้ว อนาคตของเขาอาจอับปางลงได้ มีอาเวคบางชนิ ดที่ตอ้ งยับยั้ง บางชนิ ดต้องขยายให้กว้างขวาง และ
บางชนิดต้องรับการสนับสนุน ความเกลียดชังต้องได้รับการนาให้รู้จกั เกลียดชัง ความชัว่ และความบาป
ความรักก็ควรส่ งเสริ มให้รักพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ความรู ้สึกในความยุติธรรมกาลังเข้มจัดด้วย
เพราะฉะนั้นต้องระวังการทาโทษให้จงหนัก อาเวคอันเป็ นความรู ้ สึกธรรมดา จะถูกกระทบกระเทือน
อย่างง่ายดาย โดยกางลงโทษอย่างไร้ความเมตตาหรื อการเพิกเฉยไม่สรรเสริ ญเขา เมื่ออาเวคถูกปลุกขึ้น
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แล้ว ต้องให้หมดสิ้ นไปด้วยการกระทา มิฉะนั้นอัตลักษณ์ก็จะอ่อนแอลง ถ้าหากเกิดความเห็นอกเห็นใจ
ขึ้นมาควรหาโอกาสให้เขาได้กระทาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสนองทีเดียว
(3) ความควรลับ ความตรงไปตรงมาอย่างเต็มหมดไปแล้ว พวกผูช้ ายวัยรุ่ นเริ่ มมี “ลิ้นการทูต”
และมีความควรลับขึ้นแล้ว เขาจะไม่ยอมบอกครู ตรง ๆ ว่าเขาคิดอย่างไร และไม่ยอมตอบคาถามโผงผาง
อย่างกับเมื่อเป็ นเด็ก ๆ ชาลีอยากได้กุญแจมาใส่ หีบของเล่น และชวนชื่นอยากมีหอ้ งของเธอเอง
5. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
(1) พระคริ สต์เป็ นอุดมคติในเรื่ องความเป็ นผูช้ าย ความกล้าหาญและความบริ สุทธิ์ สะอาด คน
รักพระคริ สต์ เพราะสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทา วีรภาพของการทรงยอมเสี ยสละของพระองค์เป็ นเรื่ องถูก
อกถูกใจของพวกวัยรุ่ นมาก
(2) พวกวัยรุ่ นนี้ ตอ้ งการศาสนาที่มีการปฏิ บตั ิกนั จริ งจัง ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงอยากทราบว่าเขา
ต้องทาอย่างไรจึงจะเป็ นที่พอพระทัยพระคริ สต์
คาแนะนาครู มธั ยมปลาย
1. จัดชั้นของท่านเป็ นพวก ๆ และให้มีการประชุมกันทุกสัปดาห์
2. ให้งานเขาทาเป็ นอย่าง ๆ ไป
3. ให้ความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการกล่าวโทษ
4. ระวัง อย่า ให้เด็ ก พวกวัย รุ่ นระแวงได้ใ นเรื่ องการกล่ าวโทษหรื อกล่ า วสรรเสริ ญกันอย่า ง
เปิ ดเผย
5. พึงจาไว้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั นักเรี ยนมีค่ายิง่ กว่า วิธีการหรื อบทเรี ยน
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย

2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
วัยรุ่ นพวกเล็ก

3. การเจริ ญฝ่ ายความคิด
3. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม

4. ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณ

(1) ขนาด
(2) ความเทอะทะ
(3) กาลังงาน
(1) อยูเ่ ป็ นหมู่
(2) เล่นเป็ นทีม
(3) แยกเพศ
(1) การเลียนแบบ
(2) ความคิดฝัน
(1) ความไว้วางใจในตนเอง
(2) อาเวครุ นแรง
(3) ความควรลับ
(1) พระคริ สต์เป็ นผูอ้ ุดมคติ
(2) ศาสนาที่ปฏิบตั ิกนั ได้

คาถามทดสอบ
1. พวกวัยรุ่ นหรื อ (Adolescene) มีความหมายอย่างไร
2. กาลังงานของพวกวัยรุ่ นปรากฏตนขึ้นมาอย่างไร
3. ความปรารถนาในการเล่นเป็ นทีมปรากฏขึ้นมาอย่างไร
4. ความรู ้สึกนึกคิดต่อเพศตรงข้ามมีอย่างไรบ้าง
5. ความคิดฝันเป็ นอย่างไรบ้าง
6. พวกวัยรุ่ นแสดงความไว้ใจตนเองอย่างไร
7. ครู ควรกระทาอย่างไรต่ออาเวคที่รุนแรงของผูช้ ายและผูห้ ญิงในวัยรุ่ น
8. ความควรลับแสดงตัวขึ้นมาอย่างไร
9. พระอัตลักษณ์อนั ใดของพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นที่ถูกอกถูกใจพวกวัยรุ่ นนี้มาก
10. จงให้คาแนะนา ในการสอนพวกวัยรุ่ น
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บทที่ 7

วัยรุ่นพวกกลำง (นิสิต) (อำยุ 14,16 และ 17 ปี )

เมื่อถึงตอนนี้เราจะแลเห็นว่าพวกวัยรุ่ นที่เทอะทะโตเร็ ว และที่บา้ บิ่น ได้เป็ นนิ สิตที่ช่างคิด สง่า
ผ่าเผยและเจริ ญเต็มขนาด
1. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
(1) ความพอใจในเพศ พวกผูห้ ญิงเริ่ มรู ้จกั แต่งตัวให้น่ารักน่าเอ็นดูและพวกผูช้ ายก็แข่งไม่ยอม
แพ้ผหู ้ ญิง เมื่อปี กลายไสวว่าคนที่หวีผมเป็ นมันปราบมาปี นี้ เขาก็เอาน้ ามันละเลงผมของเขาจนเยิม้ และ
หวีเรี ยบทุกวัน การพูดจาคุยกันระหว่างเพศเป็ นเรื่ องที่สนใจกันมาก นี่ แหละเป็ นระยะที่จะตกหลุมรักได้
ง่ ายพวกผูช้ ายเริ่ มทาอะไรต่ ออะไรเอง ส่ วนพวกผูห้ ญิ ง ก็ทาตัวเป็ นผูพ้ ิ พากษาลงมติ เห็ นชอบหรื อไม่
เห็นชอบในความสนใจของพวกผูช้ าย
(2) ความสนใจในสังคมกว้างออก ชีวติ สังคมของเขากว้างขวางออก อนุ ชนวัยนี้ เริ่ มหย่อนความ
สนใจในเรื่ องคณะเล็ก ๆ ของตน เขาเริ่ มสนใจคนทัว่ ไปเขาเริ่ มสนใจในสมาคม และยินดีที่มีส่วนในงาน
ปี และงานสังคมอย่างอื่น ๆ ของคริ สตจักร
2. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม
(1) ความเป็ นอิสระ ในวัยนี้ มีเด็กหลายคนลาออกจากโรงเรี ยนไปทางานเสี ย กล่าวได้ว่าเขามี
สิ ทธิ์ ที่จะต้องตัดสิ นสาหรับตัวเขาเองว่า เขาควรไปไหนและควรทาอะไร และก็มีหลายคนทีเดียว ที่เริ่ ม
ทิ้งรวีวารศึกษาเสี ย ทางโรงเรี ยนต้องจาไว้วา่ เด็กวัยนี้ ตอ้ งการออกความคิดเห็นในการจัดชั้น ต้องให้เขามี
เสี ยงในเรื่ องนี้ บา้ ง ควรให้เขารู ้ สึกว่าคาแนะนาของเขาและช่ วยเหลื อของเขานั้นเป็ นสิ่ งที่ทางโรงเรี ยน
ประสงค์ เพื่อเสริ มสร้างแผนกของเขาให้เจริ ญขึ้น
(2) ความโน้มน้าวทางอาชญากรรม จานวนบุคคลที่ตอ้ งโทษทางอาชญากรรมครั้งแรกมากที่สุด
เป็ นคนอายุ 12-16 ปี พวกผูห้ ญิงอาจตกในอานาจความดีหรื อความชัว่ ได้ระหว่างอายุ 11-17 ปี เขากล่าว
กันว่าที่ ปารี ส ในจานวนคนที่ ถูกจับปี หนึ่ งซึ่ งมีประมาณ 26,000 คนนั้น เป็ นพวกอายุต่ ากว่า 20 ปี เสี ย
16,000 คนเราต้องทาทุกวิถีทางที่จะให้พวกวัยนิ สิตเป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ตและกระเหม็ดกระแหม่ การที่
พวกวัยรุ่ นนิ สิตนี้ โน้มน้าวไปทางอาชญากรรม ก็เห็นจะเป็ นเพราะอัตลักษณะยังไม่มนั่ คง ยังโอนเอนอยู่
และอนุชนก็ยงั หวัน่ ไหวไปมาตามแต่วา่ ความโน้มน้าวด้านใดจะมาดูดดึงไป
3. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
(1) นี่เป็ นวัยแห่งความสนเท่ห์ เด็กเล็ก ๆ รับตามคาบอกเล่าโดยไม่มีปัญหาถาม ส่ วนอนุ ชนวัยนี้
อยากทราบเสมอว่า “ทาไม” ต้องอย่างนี้อย่างนั้น อนุชนจะนาคาสอนที่ตนได้รับมาแยกแยะดูหมด แล้วก็
ปรุ งแต่ ง เป็ นของเขาเองใหม่ เพราะฉะนั้ น ค าสั่ ง สอนอย่ า งตรงไปตรงมาในเรื่ องพระเจ้า และ
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ความสัมพันธ์ที่มีต่อมนุ ษย์ แก่เด็กที่ยงั เล็ก ๆ อยูน่ ้ นั จะช่วยให้ชีวิตอนุ ชนมัน่ คงขึ้นในวัยอันเป็ นหัวเลี้ยว
หัวต่อนี้
(2) นี่ เป็ นวัย ที่ เกิ ดการตื่ นตัวทางศาสนา จิ ตวิญญาณของอนุ ช นแสวงหาพระเจ้า คริ ส เตี ย น
ส่ วนมากมักตัดสิ นใจในวัยรุ่ นนี้ ถ้าเขาได้รักและติดตามพระเยซู ก่อนวัยนี้ อยูแ่ ล้ว การตื่นตัวอย่างใหม่จะ
เกิดขึ้น ดร. โค (Dr. Coe) ทารายงานคนกลับใจไว้ 1784 คน และปรากฏว่าบรรดาคนที่มาเชื่ อพระเยซู น้ นั
เมื่อเฉลี่ยอายุแล้ว ได้ 16 ปี ผูป้ ระพันธ์คนเดียวกันนี้ได้เขียนไว้วา่ สภาพความคิดของเด็กวัยรุ่ น เหมาะสม
โดยเฉพาะแก่การที่จะรับความพิมพ์ใจด้านศาสนา จึงสมควรที่จะให้การสนับสนุ นทุกวิถีทาง เพื่อให้เด็ก
วัยนี้ มอบจิตใจไว้แก่พระคริ สต์ แต่อย่างไรก็ตามควรจดจาไว้ดว้ ยว่า ในเมื่อมีคนเป็ นอันมากต้องมีความ
ชานาญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เด่นในการมาหาพระคริ สต์ ยังมีเด็กอนุ ชนเป็ นอันมากที่มาถึงพระคริ สต์อย่าง
ธรรมดาที่สุด เหมือนกลางคืนกลับเป็ นกลางวัน ไม่มีใครจะต้องมากระทาซ้ ากับคนอื่นในเรื่ องนี้
(3) การกระทาที่จาเป็ น ต้องมีงานเป็ นอย่าง ๆ ให้พวกนิสิตกระทา เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่งที่จะให้ความ
เจริ ญของอัตลักษณ์เป็ นความเจริ ญ ที่ติดพันอยูก่ บั คริ สตจักรของเขาเอง เพื่อเขาจะได้มีส่วนในการช่ วย
สังคมให้ดีข้ ึน ช่วยขยายงานคณะจาริ กทูต และงานบริ การคริ สเตียนอย่างอื่น ๆ
คาแนะนาครู ของพวกวัยนิสิต
จาไว้วา่ นักเรี ยนวัยนี้หายหน้าไปจากรวีวารศึกษามากที่สุดและเข้ามาน้อยกว่าวัยอื่น ๆ
งานที่เห็นอกเห็นใจกันเท่านั้นที่จะดึงเหนียวเขาไว้ได้
ควรให้ประจักษ์แก่ ช้ นั ของตนอยู่เสมอว่าการเป็ นคริ สเตียนนั้นคือการพยายามเป็ นอย่างพระ
คริ สต์
ท่านต้องอดทน นักเรี ยนต้องผ่านยุค “ถูกดึงถูดชัก” และเขาต้องการความสนใจอันกอปรด้วยใจ
กรุ ณาอย่างมากมายของท่าน
จงให้นกั เรี ยนมีเสี ยงในการปกครองชั้นของตนบ้าง
ตรวจดู ว่า บทเรี ย นที่ ท่ า นสอนอยู่น้ ันสั ม พันธ์ ก ับ ชี วิต ความเป็ นอยู่ข องเด็ ก อย่า งสนิ ท สนม
หรื อไม่
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
2. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม
วัยรุ่ นพวกกลาง
4. ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณ

1. ความพอใจในต่างเพศ
2. ความสนใจในสังคมกว้างออก
1. ความเป็ นอิสระ
2. ความโน้มน้าวทางอาชญากรรม
1. ความสงสัยสนเท่ห์
2. การตื่นตัวทางศาสนา
3. การกระทา

คาถามทดสอบ
1. เด็กวัยรุ่ นพวกกลางนั้น รวมเด็กอายุเท่าใดไว้บา้ ง
2. เด็กวัยรุ่ นพวกนี้มีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรบ้าง
3. ความสนใจในสังคมทัว่ ไปในวัยนี้มีอะไรบ้าง
4. ทั้งผูช้ ายและผูห้ ญิงแสดงความเป็ นอิสระของเขาอย่างไร
5. เราจะกล่าวเรื่ องความสนเท่ห์ของวัยรุ่ นพวกนี้วา่ เป็ นอย่างไรได้บา้ ง
6. จงอธิ บายถึงความโน้มน้าวของทางอาชญากรรมของวัยรุ่ นพวกนี้
7. ทาไมเราควรชักชวนพวกวัยรุ่ นพวกนี้ให้รับพระคริ สต์
8. ทาไมเราต้องหางานเป็ นชิ้นเป็ นอันให้พวกนิสิต
9. จงให้คาแนะนาแก่ครู ของนักเรี ยนวัยรุ่ นพวกนี้
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บทที่ 8

วัยรุ่นพวกใหญ่ อนุชน (คนหนุ่มสำว) (อำยุ 18-23 ปี )

อนุชนอายุรุ่นนี้มีความเคลื่อนไหวทางกายและเราต้องช่วยให้เขาก่อตั้งความแน่ใจของเขา ช่วย
ขบปั ญหาความสงสัยของเขา และช่วยให้เขากะแผนชีวติ ของเขาด้วย
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย อนุ ชนนี้ สูงเต็มขนาดแล้ว ต่อไปความเจริ ญเติ บโตฝ่ ายกายจะเกี่ ยวกับ
น้ าหนักและกาลังเท่านั้น เขามีความจริ งใจในทุกอย่าง และกาลังกายของเขาก็มากมายน่าอัศจรรย์ใจเขา
ชอบกีฬากลางแจ้งทุกอย่าง ไม่เคยเบื่อกีฬาเสี ยเลย ถ้ามีกีฬาที่สนุ กแล้ว จะช่วยให้เขามีความสนใจในงาน
รวีวารศึกษาอยูเ่ สมอได้ และเขาจะศึกษาบทเรี ยนอันเกี่ยวกับความไม่เห็ นแก่ตวั และการปกครองตนเอง
ได้ดว้ ย
2. ความเจริ ญฝ่ ายความรู ้และเชาวน์ อนุชน วัยนี้เป็ นวัยความรู ้และเชาวน์ แน่นอนทีเดียวเขาเบื่อ
หน่ายต่อระเบียบการเก่า ๆ และร้อนใจในการหาอะไรใหม่ ๆ บางทีเอาเกิดความนิ ยมชัว่ ขณะและนาสมัย
ชัว่ ครู่ อย่างถึงขีดสุ ด และเขาอาจเลิกไม่มาเรี ยนรวีวารศึกษา เพราะเขาคิดว่ามันเป็ นเรื่ องซ้ าซากเกินไป
(1) ความตั้งใจเป็ นไปตามความสมัครใจ อนุชนจะตั้งใจในเรื่ องที่ไม่จูงใจได้ โดยที่เขาคิดว่าการ
กระทาเช่นนั้นจะเป็ นประโยชน์แก่เขาในอนาคต สาเหตุแห่ งการกระทาของเขาอาจมาจากภายนอก หรื อ
ภายในคือว่าการที่เขาตั้งใจเช่นนั้น เพราะว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนในกิจการงานของเขา หรื อไม่ก็จะ
ทาให้อตั ลักษณ์ของเขาเจริ ญขึ้น
(2) ความทรงจาเกิ ดเป็ นความจาตามระบบ ต้องมีความเข้าใจและความสัมพันธ์มาช่ วยความ
ทรงจา จิตใจไม่ยอมจาอะไรต่ออะไรตะพึดตะพือต่อไปแล้ว เขาจะจาข้อพระธรรมยากขึ้น
(3) ความคิดฝันเป็ นไปในทานองเสริ มสร้าง อนุชนจะประดิษฐ์เครื่ องกลไก สร้างเรื่ องและภาพ
ต่าง ๆ เขาชอบปริ ศนายุง่ ยาก หรื อการเล่นและงานที่มีปัญหามาก ๆ เขาทาการตัดสิ นรวดเร็ วและไม่ใคร่
รอบคอบ เพราะขาดการไตร่ ตรอง และเพราะการสังเกตที่บกพร่ อง
(4) การใคร่ ครวญหาเหตุผลมัน่ คงขึ้นแล้ว เราทราบแล้วว่าทารกร้ องไห้เมื่ อถูกทิ้งไว้คนเดี ยว
นั่นคื อการใคร่ ครวญหาเหตุ ผลเริ่ มปรากฏตัว และก็ค่ อยเจริ ญขึ้ น จนบัดนี้ การใคร่ ครวญหาเหตุ ผลก็
ปรากฏเด่นขึ้น
3. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
(1) ความไม่เห็นแก่ตวั อนุชนพร้อมอยูเ่ สมอที่จะยอมเสี ยสละให้แก่คนอื่น ๆ แต่เขาต้องเห็นผล
จึงจะกระทา เขาจะมีความยินดีที่จะรับใช้ถา้ เขาเห็นผลดีเกิดจากการรับใช้ระเบียบการบริ การของแผนก
อนุ ชนก็ดี การประชุ มอนุ ชนหญิงหรื ออนุ ชนชายก็ดี คณะสหายแห่ งกางเขน ฯลฯ ก็ดี เป็ นบริ การที่ไม่
เห็นแก่ตวั ซึ่ งอนุชนวัยพอใจกระทา
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(4) ความสงสัยคงมีต่อไป อนุชนเป็ นจานวนมากต้องผ่านยุคทดลองนี้ ไป เขาจะมีปัญหาถามถึง
ความจริ งข้อใหญ่ ๆ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์และเขาต้องคิดให้ตลอดในเรื่ องพระเจ้า และความสัมพันธ์
ของเราต่อพระเจ้า ถ้ามีการนาที่กอปรด้วยเมตตาอดทน และไหวพริ บ อาจช่วยเขาให้เกิดความไว้วางใจ
อย่างเข้มแข็งและแน่นอนได้
(3) ผลต่าง ๆ ฝ่ ายวิญญาณจิต
(ก) ความไว้วางใจแน่นอนยิ่งขึ้น โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาโดย
ความอดทนและความรัก จะทาให้ความสงสัยสนเท่ห์หายไป และความเชื่ อไว้วางใจของเขาจะตั้งมัน่ คง
บนรากฐานที่กอปรด้วยเหตุพอเพียง
(ข) มิตรภาพของพระคริ สต์เป็ นที่ถูกอกถูกใจเขา ในวัยนี้พระคริ สต์เป็ นมิตรสหายของเขาและก็
รู ้สึกว่ามิตรภาพนั้นประเสริ ญยิ่งขึ้นเสมอ การยอมเสี ยสละ และการยอมทรมานของพระเยซู คริ สต์เป็ น
เรื่ องจับใจเขามาก และทาให้จิตวิญญาณของเขาใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งขึ้น พระอัตลักษณ์อนั บริ บูรณ์ของพระ
คริ สต์เรี ยกร้องการงานที่มีเกียรติอย่างสู งที่สุดจากเขา
(ค) เขาพอใจในบริ การของพระคริ สต์ เขาทราบซึ่ งถึ งความยิ่งใหญ่ของบริ การคริ สเตียน และ
งานขยายแผ่นดิ นของพระบรมาจารย์ถูกใจเขา และเขาเข้ารั บทาด้วยมีจุดประสงค์อนั สู งศักดิ์ และด้วย
ปลื้มปิ ติ เขามีความร้อนรนอยากทาบางสิ่ งบางอย่างเพื่อพระคริ สต์และคริ สตจักรให้สาเร็ จ
คาแนะนาครู ของชุมชน
1. การให้ปัญหาแก่อนุชนเพื่อนาไปคิดหรื อโต้กนั นั้นเป็ นสิ่ งที่เขาชอบ
2. จงกล่าวถึงการศาสนศึกษา เพื่อเสนอให้เห็นภาวะในบ้าน ประเทศ และให้ชีวิตแต่ละคน ให้
เขาเห็นความรับผิดชอบของเขาซึ่ งมีต่อปั ญหาสาคัญของชีวติ สังคม และชีวติ ของพลเมือง
3. จงจัดอนุ ชนเป็ นแผนกอนุ ชน แล้วจัดชั้นศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แล้วเสนอเป้ าหมาย
ต่อไปนี้แก่เขา
(ก) “การที่ จ ะนาสมาชิ ก ในชั้นของตนให้ม าภัก ดี เป็ นส่ วนตัวต่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์ ในฐานะที่
พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยและพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
(ข) “การที่จะแสดงชี วิตของคริ สเตียนอย่างถูกต้อง คือกระทาบริ การแก่คนอื่นในพระนามและ
ตามน้ าพระทัยของพระคริ สต์”
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แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายกาย

2. ความเจริ ญฝ่ ายความรู้และเชาวน์
วัยเด็กพวกใหญ่
3. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ

1. สู งเต็มขนาด
2. กีฬา
1. ตั้งใจตามที่สมัครใจ
2. ความจาตามระบบ
3. ความคิดฝันเสริ มสร้าง
4. การใคร่ ครวญถาวร
1. ความไม่เห็นแก่ตวั
2. ความสงสัยสนเท่ห์
3. ผล (ก) ความไว้วางใจ
(ข) มิตรภาพกับพระคริ สต์
(ค) ความปิ ติในบริ การ

คาถามทดสอบ
1. จงบรรยายถึงชีวติ ฝ่ ายกายของอนุชนรุ่ นนี้
2. จงกล่าวถึงความเจริ ญฝ่ ายความรู ้ของอนุชนรุ่ นนี้
3. ความตั้งใจของวัยนี้ต่างกับความตั้งใจของวัยเด็กอย่างไรบ้าง
4. ความคิดฝันปรากฏตัวอย่างไรบ้าง
5. ความไม่เห็นแก่ตวั ปรากฏตัวอย่างไร
6. จงกล่าวถึงความสงสัยสนเท่ห์ของอนุชน
7. จงบอกผลฝ่ ายจิตวิญญาณซึ่ งหวังได้ในวัยนี้
8. จงให้คาแนะนาครู ของอนุชน
9. อะไรบ้างที่ควรเป็ นเป้ าหมายของการจัดชั้นแผนกอนุชน
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บทที่ 9

ย่ ำงเข้ ำเป็ นผู้ใหญ่ พวกผู้ใหญ่ (อำยุ 24 ปี ขึน้ ไป)

“พระราชกิจอันทรงเกี ยรติสูงสุ ดของพระเจ้า คือมนุ ษย์แต่ศูนย์กลางของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น คือ บุตร
มนุษย์ชาวกาลิลี”
“งานของวัยเด็ก คือ การรับไว้ และงานของอนุ ชนคือ การขยับขยายให้เหมาะสม ส่ วนงานของ
ผูใ้ หญ่ก็คือ การรับใช้ สิ่ งใดที่รับเข้าเมื่ออยูใ่ นจิตวิญญาณได้พอกพูนและใหญ่โตขึ้นแล้ว ต้องส่ งออกไป
อีก” (แลมอโร)
1. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด
กาลังความคิดอยูใ่ นระดับสู งที่สุด
(1) การตัดสิ นใจ และการใคร่ ครวญหาเหตุผล ได้รับการฝึ กหัดมาแล้ว ฝ่ ายจิตใจทางานไม่ได้
เร็ วเหมือนเมื่อครั้งยังเป็ นอนุชน แต่การสรุ ปผลแน่นอนกว่าและมัน่ คงกว่า
(2) กาลังใจเข้มแข็งมาก กาลังใจที่จะคิดและกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งแข็งแรงมาก เขาได้ชยั ชนะต่อ
อุปสรรค์ที่พบเสมอและรู้จกั เลือก
2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
(1) ความรักบ้านและครอบครัวเข้มแข็งขึ้น
(2) ความเป็ นเพื่อนอย่างยืนยาวเกิดขึ้น
(3) ความเห็นอกเห็นใจอย่างซึ้ ง ที่มีต่อคนจนและคนเคราะห์ร้ายมีข้ ึน
(4) ความสนใจขยายออกไปถึงความต้องการของโลก
3. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม เดี๋ยวนี้นิสัยคงที่แล้ว การเปลี่ยนความคิด อาชี พ และท่าทางแห่ งชี วิต
ก็ยากขึ้น บุคคลที่ได้สร้ างนิ สัยแห่ งความคิดผ่องใสและทางานสุ จริ ต จะรู ้สึกว่า ที่จะเป็ นเช่ นนั้นต่อไปก็
ง่าย หญิงชายที่เคยชินต่อความไม่ชอบธรรมก็ไม่มีความสุ ข
4. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณ
(1) จิตวิญญาณแสวงหาพระเจ้า ความจริ งข้อนี้จะแสดงออกมาเป็ นถ้อยคาหรื อไม่ก็ตาม แต่รู้สึก
ว่ามีความต้องการฝ่ ายจิ ตวิญญาณอย่างสุ ดซึ้ งและหัวใจก็คอยท่าพระเจ้า ถ้าความรู ้ สึกด้านศาสนาไม่มี
โอกาสเติบโตขึ้นได้ ความเป็ นอยูแ่ ละความเพลิดเพลินแห่ งชี วิตจะนาไปสู่ ความเฉยเมยต่อศาสนา ถ้าไม่
เปิ ดช่องให้พระเจ้าเป็ นยอดเยี่ยมในชี วิตของเขาแล้ว อานาจฝ่ ายความชัว่ ที่ทาลายล้างนั้นจะกระทากิจอัน
นาไปสู่ ความหายนะทีเดียว
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(2) เขาต้องการความเล้าโลมใจและความร่ าเริ งของชี วิตคริ สเตียน ความไม่พอใจ ความสู ญเสี ย
และความกังวลนั้นมีอยูด่ ว้ ยกันทุกคน เพราะมีภาระหนัก ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงก็ร้อนใจที่ได้รับความเล้าโลม
ด้วยศาสนาที่แท้
(3) โอกาสที่จะได้ทางานคริ สเตียนเป็ นสิ่ งที่เขาพอใจ เมื่อเขายึดโอกาสอันประหลาดที่จะเป็ น
คนงานร่ วมกับพระคริ สต์ ถ้าเขามีโอกาสทาการช่วยวิญญาณที่บา้ นและนอกบ้าน (ต่างประเทศ) ได้แล้ว
เขาจะมีจิตใจตื่นเต้นอย่างถึงขนาด
4. ความรักผิดชอบประจาบุคคล นี่เป็ นโอกาสที่จะย้าเรื่ องความรับผิดชอบประจาบุคคล “คือให้
ตระหนักแน่วา่ พระเจ้าทรงสร้างเขามาให้มีส่วนในแผ่นดินของพระคริ สต์”
ให้เราเสนอผูช้ ่วยยิง่ ใหญ่ และความรอดอันใหญ่ยงิ่ แก่เขาทุกคน
คาแนะนาสาหรับครู ช้ นั ผูใ้ หญ่
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาที่ดีทุกแห่ ง ควรมีแผนกผูใ้ หญ่ที่จดั ไว้อย่างดีเพื่อรวมงานเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน และเพื่อบรรลุความต้องการของหญิงชาย ที่เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรและสังคมนั้น ๆ
แผนกนี้ควรจัดสถานที่อนั เหมาะสมให้อนุ ชนชายหญิงซึ่ งเลื่อนมาจากแผนกอนุ ชน “ชั้นที่เรี ยน
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่ จดั ไว้อย่างดี น้ นั เป็ นเหมื อนกาแพงชายหญิ งล้อมรอบเด็กชายหญิ ง ซึ่ งอาจจะ
ป้ องกันเด็กหญิงชายในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาไว้ในระยะชีวติ ที่สาคัญที่สุดได้”
การจัดคณะ ต่อไปนี้ เป็ นบรรทัดฐานสาหรับชั้นผูใ้ หญ่ซ่ ึ งสมาคมรวีวารศึกษา สหชาติได้ลงมติ
เห็นชอบแล้ว
(1) ชั้นนี้ตอ้ งติอต่อกับโรงเรี ยนรวีวารศึกษาแห่งหนึ่งแห่งใด
(2) ชั้นนี้ ตอ้ งมี เจ้าหน้าที่ ต่อไปนี้ คื อ ครู ประธาน รองประธาน เลขานุ การ เหรั ญญิ ก และมี
คณะกรรมการต่อไปนี้
(ก) คณะกรรมการสมาชิก
(ข) คณะกรรมการนมัสการ
(ค) คณะกรรมการสังคม
(3) ชั้นนี้ตอ้ งประกอบด้วยสมาชิกที่มีอายุต้ งั แต่ 21 ปี และสู งขึ้นไป
การรวมชั้นผูใ้ หญ่ ในชุ ม นุ มชนใด ๆ ถ้ามี ช้ นั ผูใ้ หญ่หลายนิ ก ายด้วยกัน เขาก็ รวมชั้นผูใ้ หญ่
เหล่านี้เข้าด้วยกัน เรี ยกว่า ชั้นผูใ้ หญ่สหะ
เมื่อชั้นผูใ้ หญ่ประกอบกิจ ต่อไปนี้เป็ นกิจการที่ช้ นั ผูใ้ หญ่ต่าง ๆ กระทาได้
(1) ส่ งเสริ มความกลมเกลียวในชั้น
(2) กระทาให้การประชุมในชั้นเป็ นการส่ งเสริ มด้านจิตวิญญาณ
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(3) มีการประชุมอธิ ษฐานของชั้น
(4) สนับสนุนให้สมาชิกไปประชุมนมัสการเพิ่มขึ้น
(5) จัดหาปฏิคมให้แก่คริ สตจักร
(6) จัดการนมัสการในเรื อนจา โรงพยาบาล และในสถาบันอื่น ๆ
(7) จัดครู สารองไว้ให้แก่โรงเรี ยนรวีวารศึกษา
(8) จัดดาเนินโรงเรี ยนคณะจาริ กทูต
(9) เยีย่ มเยียนคนจนและคนเจ็บ
(10) แก้ไขภาวะความเป็ นอยูข่ องประชุมชนให้ดีข้ ึน
(11) จัดให้มีหมู่ “พี่ใหญ่” ขึ้น
(12) นาชายหญิงมาถึงพระคริ สต์

แผนผังในกระดำนดำ
1. ความเจริ ญฝ่ ายความคิด

2. ความเจริ ญฝ่ ายสังคม
แผนกวัยผูใ้ หญ่
3. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรม

4. ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณ

1. การตัดสิ นและการใคร่ ครวญ
2. กาลังใจ
1. การสัมพันธ์ของครอบครัว
2. มิตรภาพ
3. ความเห็นอกเห็นใจ
4. มีความสนใจในโลก
1. นิสัยคงที่
2. เฉยเมยต่อศาสนา
1. แสวงหาพระเจ้า
2. ต้องการศาสนา
3. หาโอกาสทางาน
4. มีความรับผิดชอบประจาตัว
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คาถามทดสอบ
1. พวกผูใ้ หญ่มีงานสิ่ งใดบ้าง
2. พวกผูใ้ หญ่ที่มีความเจริ ญฝ่ ายความคิดที่สาคัญนั้นมีอะไรบ้าง
3. จงกล่าวถึงความเจริ ญฝ่ ายสังคมของพวกผูใ้ หญ่
4. ความเจริ ญฝ่ ายศีลธรรมมีอะไรบ้าง
5. ความเจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณมีอะไรบ้าง
6. ทาไมโรงเรี ยนรวีวารศึกษาจึงควรมีช้ นั ผูใ้ หญ่
7. อะไรเป็ นบรรทัดฐานของชั้นผูใ้ หญ่
8. ชั้นผูใ้ หญ่สหะ คืออะไร
9. จงบอกงานที่ช้ นั ผูใ้ หญ่จะพึงกระทาได้มาบ้าง
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บทที่ 10 เด็กทีไ่ ด้ รับกำรเตรียมไว้ รับคำสอน
ในการเตรี ยมสอนเด็ก และในการเตรี ยมเด็กไว้รับคาสอนนั้น ครู ตอ้ งถื อหลักการอันเป็ นมูล
ฐาน 4 ประการต่อไปนี้
1. ความตั้งใจ
ชะรอยขณะกาลังสอน ๆ อยู่ เด็กผูช้ ายคนหนึ่งจะล้วงนกออกมาจากกระเป๋ า เขาไม่มีความตั้งใจ
ในบทเรี ยนต่อไปแล้ว คราวนี้ ก็เปรี ยบเหมือนครู พูดกับหัวหลักหัวตอ เด็กจะไม่ได้ยินอะไรต่อไปแม้ว่า
ครู จะพูดชัดถ้อยคากว่าก่อน เด็กไม่มีความตั้งใจเสี ยแล้ว คู่แข่งบางคนของครู มีชยั ในวันนั้นแล้ว และดึ ง
เอาความตั้งใจไปเป็ นของเขาหมด
เมื่อครู ทราบแล้วว่า ถ้าเด็กขาดความตั้งใจ จะไปนัง่ สอนอยูก่ ็ไร้ผล ครู ตอ้ งทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดใน 3
อย่างต่อไปนี้
(1) เลิกไม่สอนและยอมแพ้เด็กเสี ย
(2) ใช้สิ่งเด็กสนใจนั้นดึงเอาความตั้งใจคืนมาให้เด็ก
(3) กระทาบทเรี ยนให้สนุ กสนานจนเด็กจะสมัครใจหันจากสิ่ งอื่นมาฟั งท่าน ข้อนี้ ตอ้ งการฝึ ก
มือและการฝึ กหัดมาก
ความตั้งใจอาจเกิดจากความสมัครใจหรื อเกิดขึ้นเองก็ได้ หรื อจะเกิดจากการให้ความตั้งใจจริ ง
หรื อการถูกบังคับให้ต้ งั ใจก็ได้ คนหนึ่ งคนใดจะตั้งใจเพราะเขาอยากฟั งจริ ง ๆ หรื อเพราะเขารู ้สึกว่าควร
จะฟั ง หรื อเพราะเขารู ้ สึกจาเป็ นต้องตั้งใจฟั งก็ได้ ความตั้งใจของเด็กเกิ ดขึ้นเอง เขาตั้งใจเฉพาะต่อสิ่ งที่
เขาพอใจ เราจะบังคับให้เขามี ความตั้งใจอยู่นานนักไม่ได้ เราจะบังคับให้เขามี ความตั้งใจอยู่นานนัก
ไม่ได้ เพราะเหตุน้ ีเองจึงควรใช้บทเรี ยนสั้น ๆ และต่าง ๆ กัน ถ้าเกิดความไม่ต้ งั ใจขึ้นมาเมื่อไรก็พึงเข้าใจ
เถิดว่า ความสามารถในการสารวมใจนั้นหมดไปแล้ว
ความตั้งใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดไม่วา่ สาหรับการสอนใด ๆ
2. ความสนใจ
เมื่อเราบังคับให้เด็กตั้งใจไม่ได้แล้ว เราต้องให้เขาเกิ ดความตั้งใจด้วยความเต็มใจ เขาจะฟั ง
นิยายประหลาดอัศจรรย์ได้ต้ งั ชัว่ โมง แต่จะฟังวิชาเลขสัก 10 นาที เห็นจะยาก ทาไม่เป็ นเช่นนั้น
กำรเล่ นเป็ นส่ วนสำคัญ เขาเล่ นได้ไม่รู้จกั เบื่อ ถ้าครู เอาการเล่ นมาปะปนเข้ากับเรื่ องราวมาก
เท่าใด เด็ กก็จะบังเกิ ดความสนใจเพิ่มขึ้ น ครู ตอ้ งการจะป้ อนลู กกลอนที่ เป็ นความรู ้ เมื่ อไร จงเคลื อบ
ลูกกลอนนั้นด้วยน้ าตาลอันเป็ นสิ่ งที่เด็กสนใจมากที่สุดนั้นเสี ยก่อน ครู ที่มีไหวพริ บดี จะเสนอพระคริ สต์

142

ตอนเป็ นกุมารให้แก่เด็ก และเสนอพระคริ สต์ในตอนเป็ นวีรชนให้แก่พวกอายุ 12 ปี และพระคริ สต์ผเู้ ป็ น
สหายและอาจารย์ก่อนอนุชนอายุ 18 ปี และพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นพระผูไ้ ถ่แก่ผใู ้ หญ่
3. จุดสัมพันธ์
(1) ต้องให้ความรู ้ใหม่สัมพันธ์กบั ความรู ้เก่า มีนิยายเก่า ๆ กล่าวว่าโลกเรานี้ อยูบ่ นหลังของชาย
ฉกรรจ์คนหนึ่ ง และเท้าทั้งสองของชายคนนี้ อยูบ่ นช้าง ส่ วนช้างก็เหยียบอยูบ่ นหลังเต่า เมื่อมีคาถามว่า
“เต่ า ยืนอยู่บ นอะไรเล่ า ” ก็หาคาตอบไม่ ได้ เรื่ องอย่า งนี้ ไ ม่ จุใ จและก็ ไม่ มี ประโยชน์ ด้วย เพราะไม่ มี
รากฐานที่มนั่ คง เมื่อมีความคิดอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ ต้องมีความเคยชิ นเป็ นรากฐานรองรับความคิดใหม่
นั้น ไว้ มิ ฉ ะนั้น ความคิ ดใหม่ น้ ันก็ จ ะจมหายไปในอนุ ส ติ การที่ จ ะสอนแนวความคิ ด ใหม่ โ ดยไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั แนวความคิดเก่า ก็เปรี ยบเหมือนเทน้ าลงไปในกระชอนจะมีน้ าคงค้างอยู่ในกระซอน
น้อยเต็มที จนไม่พอจะใช้ทาอะไรได้ ถ้าเราจะสอนเรื่ อง “ความโปร่ งใส” ให้แก่เด็ก แต่ไม่พูดถึ งเรื่ อง
“ใสอย่างแก้ว” เสี ยก่อนเด็กจะไม่เข้าใจอะไรเลย
(2) คาสอนต้องสัมพันธ์กบั ความรู ้ ของเด็ก คือว่าต้องสร้างความรู ้ใหม่ไว้บนความรู ้ เก่า เด็กจะ
ไม่เข้าใจของใหม่อะไรเลยถ้าของใหม่น้ นั ไม่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมของเขา เขาจะเข้าใจความรักของ
พระคริ สต์ได้ ต่อเมื่อเขาเข้าใจความรักของพ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ เขา ถ้าเด็กไม่รู้จกั ว่า หญ้าคืออะไร เขาก็
ไม่มีหนทางที่จะรู ้ จกั “ต้นพลับพลึ งในหุ บเขาได้” พระเยซู ทรงสร้ างความรู ้ เก่า เมื่อพระองค์ตรัสเรี ยก
ชาวประมงให้มาเป็ นสาวกนั้น พระองค์ตรั สว่า ให้เขามาเป็ น “ผูจ้ บั คน” (ประมงคน) เรื่ องนี้ โยงไป
สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมของเขา และเขาก็เข้าใจการทรงเรี ยกใหม่น้ ี สาหรับชาวนาพระคริ สต์ตรัสถึงเรื่ อง
การหว่านพืช
4. ภำษำ ใช้ภาษาง่าย ๆ ถ้ามีคาไหนที่เขาไม่เคยใช้ มันจะกระทาให้ห่วงความคิดของเขาขาดไม่
ติดต่อกัน เพลงที่เด็กร้ องต้องมีถอ้ ยคาที่เด็กเข้าใจ ต้องมีความสัมพันธ์กบั ชี วิตประจาวันของเด็ก คาว่า
“พระเทพบิดา” สาหรับเด็กไม่มีความหมายอะไรเลย แต่คาว่า “คุณพ่อ” หรื อ “เสด็จพ่อ” ให้ความเข้าใจ
เขาทันที เมื่อพระเยซูตรัสอธิ บายคาว่า “เพื่อนบ้าน” พระองค์ทรงเล่าเรื่ องให้ฟังก่อน เมื่อจบแล้วผูฟ้ ั งก็เข้า
ใสจคาว่า “เพื่อนบ้าน” คาว่า “รัก” “บ้าน” “แม่” มีความหมายแก่เด็กแล้วตามสิ่ งแวดล้อมของเขา เพราะ
คาทั้งสามเกี่ยวพันกับชีวติ ของเขาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ตน้ แล้ว
พูดกับเด็กต้องใช้ภาษาเด็ก
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แผนผังในกระดำนดำ
เด็กที่ได้รับการ
เตรี ยมไว้รับคาสอน

1. ความตั้งใจ
2. ความสนใจ
3. จุดสัมพันธ์
4. ภาษา

1. ความรู ้ใหม่สัมพันธ์กบั ความรู ้เก่า
2. คาสอนสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม

คาถามทดสอบ
1. จงอธิ บายถึงความสาคัญของความตั้งใจ
2. เราได้ความตั้งใจมาอย่างไร
3. ความตั้งใจโดยสมัครใจ และความตั้งใจโดยไม่มีความสมัครใจต่างกันอย่างไร
4. เราจะปลูกความสนใจของเด็กให้มีข้ ึนได้อย่างไร
5. คาว่าจุดสัมพันธ์มีความหมายอย่างไร
6. พระเยซูทรงใช้ หลักจุดสัมพันธ์อย่างไรบ้าง
7. เราควรใช้ภาษาชนิดใด ทาไมต้องใช้อย่างนั้น
8. พระเยซูทรงกระทาอย่างไรเพื่อให้ความหมายของคากระจ่าง
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ภำคที่ 5
ครู
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บทที่ 1

ครูของครู

ถึงครู จะรู ้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นอย่างดี และสามารถแปลความหมายให้ศิษย์เข้าใจได้อย่าง
เต็มภูมิก็ยงั ไม่พอ ที่จะทาการสอนให้ได้ผลอย่างแท้จริ งนั้นต้องดาเนินตามวิธีของพระบรมอาจารย์ ถ้าเรา
สอนได้อย่างพระเยซู เราก็ทางานได้ผลสาเร็ จ
1. พระเยซู ทรงทราบหัวข้อเรื่ อง พระองค์ทรงทราบความจริ ง อย่างที่ยงั ไม่เคยมีมนุ ษย์คนใด
ทราบ พระองค์ท รงช่ า ชองในพระธรรมคัม ภี ร์ พระองค์ตรั ส เยี่ย งผูม้ ี ข่ า วที่ จะประกาศเพราะฉะนั้น
พระองค์จึงทรงประกอบด้วยสิ ทธิ อานาจในการตรัสพระองค์ไม่ทรงแคลงพระทัยในข้อที่พระองค์ตรัส
นั้นเลย “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยอห์น 10:30 “ผูท้ ี่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา”
ยอห์น 14:9 “ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเรา” ยอห์น 14:6
2. พระเยซู ทรงรู ้ จกั ศิษย์ พระเยซู ทรงดัดแปลงพระดารัสของพระองค์ให้สอดคล้องกับสภาพ
ของศิษย์ พระองค์ตรัสเรื่ องหว่านพืชและการทาสวนองุ่นแก่ชาวนาชาวไร่ มัทธิ ว 13 ตรัสเรื่ องแกะหาย
แก่ผเู ้ ลี้ ยงแกะ ลูกา 15:3-7 ตรัสกับแม่บา้ นเรื่ องไม้กวาดและตะเกียง ลูกา 15:8-10 โดยตัวอย่างที่ตรงต่อ
กรณี เหล่านี้พระองค์ทรงสั่งสอนความจริ งที่สาคัญหลายประการ
3. พระเยซู ท รงเห็ นความดี ใ นตัว ศิ ษ ย์ วัน หนึ่ งพระองค์ท อดพระเนตรนะธันเอลเข้ามาหา
พระบรมาจารย์ตรัสว่า “ดูแน่ะคนชาติอิสราเอลแท้ที่ไม่มีอุบาย” ยอห์น 1:47 แน่ละนะธันเอลคงมีผิดบ้าง
แต่พระเยซู ทรงเพ่งฝ่ ายความดี และทรงติดต่อกับนะธันเอลด้วยความเห็ นอกเห็นใจ และพอพระทัยใน
ความดีที่นะธันเอลก็มาเป็ นสาวก
4. คาสอนของพระเยซู น้ นั ง่าย แต่มีความหมายบริ บูรณ์ ส่ วนมากเป็ นเรื่ องราวที่ทรงเล่าให้ฟัง
สิ่ งที่ทากันอยู่เสมอทุกวัน อันเรี ยกว่ากิ จวัตรประจาวันนั้น พระองค์ทรงหยิบมาสอนความจริ งฝ่ ายพระ
ธรรมคัมภีร์ได้ เช่น คนปะเสื้ อเก่า มัทธิ ว 9:16, เด็กเล่นกลางตลาด มัทธิ ว 11:16 คนพบขุมทรัพย์ที่ในนา
มัทธิ ว 13:44 ตัวอย่างเช่ นนี้ และอื่น ๆ กระทาให้พระดารั สของพระองค์เป็ นที่ จบั ใจ และผูฟ้ ั งก็เข้าใจ
ความหมายทันที
5. พระเยซู ทรงใช้วิธีต่างกันตามเวลาและชนิ ดของผูฟ้ ั ง ที่ ริมบ่อน้ า พระองค์ทรงสนทนากับ
สตรี อย่างกันเอง และสั่งสอนเธอโดยเธอหารู ้ตวั ไม่ทรงประกาศความจริ งใหญ่ ๆ ข้อหนึ่ ง ยอห์น 4:1-42
สาหรับผูน้ มัสการที่ นั่งอยู่ในธรรมศาลา พระองค์ทรงอธิ บายตามพระธรรมคัมภีร์ พระองค์ทรงสอน
สาวกขณะที่เดิ นหรื อรับประทานพร้ อมพระองค์ตรัสถามสอบความเข้าใจของสาวกให้เกิ ดความเข้าใจ
กระจ่าง
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6. พระเยซู ทรงสั่งสอนด้วยบุ คลิ กลักษณะของพระองค์ อิทธิ พลอันเกิ ดจากชี วิตความเป็ นอยู่
ของพระองค์ สาคัญยิ่งกว่าวิธีสอนของพระองค์ ทาไมคนสิ บสองคนผูม้ ิได้รับการศึกษาสู ง จึงติดตาม
พระองค์ไปทุกวัน ไม่ใช่เพื่อหวังผลในโลกียสมบัติ เพราะพระองค์ตรัสบอกแล้วว่าพระองค์ไม่มีที่จะวาง
พระเศียรสาวกรักพระองค์เพราะพระองค์กอปรด้วยความดี ความเห็นอกเห็นใจ และพอพระทัยในความ
ดี พระองค์ตรัสชมหญิงหม้ายที่ให้ทาน ทรงพอพระทัยในความรักของมาเรี ยเรื่ องน้ ามันอันมีค่า ที่ใดที่
ต้องการความรักที่สุด พระองค์ทรงรักมากที่สุด พระองค์มิใช่สหายที่เห็ นอกเห็ นใจดอกหรื อ และทรง
ช่วยทุกคนอย่างปราศจากความเห็นแก่ตวั เราทั้งหลายจึงต้องปฏิบตั ิตามบุคลิกลักษณะของบรมาจารย์ซ่ ึ ง
มีอิทธิพลดึงดูดเอาชนะใจมนุษย์

แผนผังในกระดำนดำ

ครู ของครู {

พระเยซู {

1. ทรงทราบหัวข้อเรื่ อง
2. ทรงรู้จกั สาวก
3. ทรงพอพระทัยในความดีของศิษย์
4. ทรงสอนง่าย ๆ
5. ทรงใช้วธิ ี สอนต่าง ๆ กัน
6. ทรงสอนด้วยบุคคลิกลักษณะของพระองค์

คาถามทดสอบ
1. ครู จะเพิ่มความสาเร็ จในการสอนของครู ได้อย่างไร
2. ที่วา่ พระเยซูทรงทราบหัวข้อเรื่ องของพระองค์น้ นั ปรากฏชัดอย่างไร
3. พระเยซูทรงปรับปรุ งพระดารัสสอนของพระองค์ให้เหมาะสมกับสาวกอย่างไร
4. จงบอกเรื่ องที่วา่ พระเยซูทรงพอพระทัยในความดีของสาวก
5. พระองค์ทรงกระทาอย่างไรให้พระดารัสสอนของพระองค์กระจ่าง
6. บอก 3 เรื่ องที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงพระดารัสสอนให้เหมาะกับผูฟ้ ัง
7. บุคลิกลักษณะของพระองค์มีผลในการทรงสั่งสอนอย่างไรบ้าง
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บทที่ 2

ครูและตำรำของครู

เพื่อให้ครู รวีวารศึกษากลมกลื นกับพระบรมาจารย์ ความคิดและจิตใจของครู ตอ้ งมีพระวาทะ
ของพระเจ้าอย่างบริ บูรณ์
1. ครู ตอ้ งศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อเพิ่มกาลังและเรี่ ยวแรง และจิตวิญญาณของครู เอง
การสอนรวีวารศึกษาเป็ นงานด้านจิตวิญญาณคนที่จะทางานนี้ สาเร็ จ ต้องเป็ นคนที่บงั เกิดใหม่และเจริ ญ
ขึ้นในพระคริ สต์ จะมีชีวติ เช่นนี้ได้ก็ดว้ ยการเข้าสนิ ทกับพระเจ้าด้วยพระวาทะของพระองค์ ครู ที่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ยอ่ มมีความรู ้สึกนึ กคิด อย่างซามูเอลโดยกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้าขอตรัสเถิด เพราะ
ทาสของพระองค์ฟังอยู”่
ที่ จะฟั ง ดู ว่า พระเจ้า ตรั สอย่างไรแก่ เราก็ สาคัญกว่า ที่ เราเองจะทู ล ต่อพระเจ้า สาวก 2 คนที่
เดินทางไปเอ็มมาอูกล่าวเรื่ องพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงดาเนินอยูข่ า้ ง ๆ เขาน้อยเต็มที เพียงเผยให้ประจักษ์ความ
ต้องการของเขาเท่านั้น เขาฟั งพระองค์ตรัสอธิ บายข้อความในพระธรรมคัมภีร์ และเมื่อพระองค์จากเขา
ไปแล้ว เขาจึงพูดกันว่า “ใจของเราเร่ าร้อนภายในเรา เมื่อพระองค์ทรงตรัสสนทนากับเราที่กลางทาง และ
เมื่อพระองค์ทรงอธิ บายพระคัมภีร์ให้แก่เรามิใช่หรื อ” ที่เราคอยพระเจ้าโดยเปิ ดพระวาทะของพระองค์ดู
อยูเ่ ช่นนี้เอง เป็ นสิ่ งที่บรรดาครู ท้ งั หลายต้องการมากที่สุดในการเตรี ยมสอน
2. เขาต้องศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อสอนศิษย์ให้ได้ผลตามความต้องการของเขา เมื่อเขา
ตรึ กตรองในพระวาทะอยูน่ ้ นั ความคิดของเขาล่องลอยไปหาศิษย์ของเขา และเขาควรถามขึ้นบ่อย ๆ ว่า
“พระวาทะตรงนี้ มีอะไรสาคัญที่ จะให้แก่ ศิษย์ได้บา้ ง ความจริ งข้อนี้ เป็ นที่ สบอารมณ์ โดยเฉพาะของ
นักเรี ยนหรื อไม่” และเขาคงอธิ ษฐานหลายครั้งหลายหนว่า “โอพระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงโปรดเบิกตาของ
ข้าพเจ้า ให้แลเห็นข่าวดีซ่ ึ งพระองค์ทรงเรี ยกให้ขา้ พเจ้ามาสอน”
เพื่อให้เรามีความรู้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะได้นาไปทาการสอนได้ดีครู จะต้องศึกษาพระวา
ทะตามระบบแบบแผนที่กาหนดไว้
ในการศึกษาพระธรรมคัมภีร์น้ นั มีวธิ ี ที่เป็ นประโยชน์อยู่ 4 วิธี
1. เขาควรอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่อเนื่ องกัน ตั้งต้นแต่ปฐมกาลแล้วอ่านเรื่ อยไปถึงวิวรณ์
การกระท าอย่า งนี้ ป้ องกันไม่ ให้เขาข้า มตรงโน้นตรงนี้ และกระทาให้เขามี ความเข้า ใจว่า พระคัม ภี ร์
ทั้งหมดเกี่ยวข้องเป็ นอันเดียวกันอย่างไร ยอรจ มูลเลอร์ (George Muller) คนที่ไว้วางใจในพระเจ้ามาก
กล่าวว่าท่านอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์หนึ่ งร้อยจบแล้ว และมีความพอใจเพิ่มขึ้นทุกที การอ่านต้องอ่าน
ด้วยความไตร่ ตรองและต้องเอาสิ่ งที่อ่านแล้วมาประพฤติตาม
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2. เขาควรศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหัวข้อ ๆ ไป วิธีน้ ี ตอ้ งใช้พระธรรมคัมภีร์ที่มีขอ้ เกี่ยว
โยงกัน หรื อใช้หนังสื อค้นข้อความ (Concordance) และตาราต่าง ๆ เขาควรหาหัวข้อหนึ่ ง แล้วยกข้อพระ
ธรรมที่เกี่ ยวกับหัวข้อนั้นขึ้นมาจากพระธรรมเล่มต่าง ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบและสนับสนุ นกัน ถ้าเป็ นคน
บกพร่ องในเรื่ องความไว้วางใจ ก็เริ่ มเรี ยนเรื่ องความไว้วางใจ ถ้าเป็ นคนขี้กลัวจงศึกษาในข้อที่วา่ “อย่า
กลัวเลย” ที่เขาเริ่ มเรี ยนคาสอนจากพระธรรมด้วยตนเองอย่างนี้ เขาจะได้รับผลเกินกว่าให้คนอื่นมาสอน
เรื่ องนั้นแก่เขาตั้ง 10 เท่า
3. ควรศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยศึกษาชีวประวัติ เรื่ อง อับราฮัม, โอเซฟ, โมเสส, ดาวิด,
พระคริ สต์, เปาโล, และชี วประวัติของบุคคลในพระธรรมคัมภีร์อีกมากมายเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจทั้งนั้น
การศึกษาอย่างนิ ยมชมชอบในเรื่ องชี วประวัติเหล่านี้ จะทาให้ความคิดของเขาสู งขึ้นและจะรับการดลใจ
ในเรื่ องงานที่ยอมเสี ยสละตนเองด้วย
4. ควรศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นเล่ม ๆ ไป ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะยังผลในด้านความรู้และ
ความช่วยเหลือทางวิญญาณจิตมากกว่าวิธีน้ ี พระธรรมทั้ง 66 เล่มนั้น ต่างก็มีข่าวที่จะให้แก่ชีวติ ของเรา
เพื่อกระตุน้ ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณจิ ตของเราเข้มแข็ง และเพื่อเตรี ยมเราให้เหมาะแก่บริ การ เรา
ต้องอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ย
(ก) ความพากเพียรพยายาม ยอห์น 5:39
(ข) การอธิษฐาน สดุดี 119:68
(ค) ความคิดไตร่ ตรอง สดุดี 119:97-100
(ฆ) ความศรัทธา สดุดี 119:18
(ง) ความเชื่อฟัง ยอห์น 7:17

แผนผังในกระดำนดำ
1. ศึกษาเพื่อเพิม่
กาลังฝ่ ายจิตวิญญาณ
ครู และตารา
ของครู

2. ศึกษาเพื่อให้ศิษย์
ได้ตามความต้องการ
ของเขา

ก.ด้วยความเพียรพยายาม
1.อ่านต่อเนื่องกัน
ข.ด้วยการอธิษฐาน
2. ศึกษาเป็ นหัวข้อ
ค.ด้วยคาวมคิดไตร่ ตรอง
3. ศึกษาชีวประวัติ
ฆ. ด้วยความศรัทธา
4. ศึกษาพระธรรมเป็ นเล่ม ๆ ง. ด้วยความเชื่อฟัง

คาถามทดสอบ
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1. ให้เหตุผลสองประการว่าทาไมครู ตอ้ งศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
2. การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะช่วยชีวติ ครู อย่างไรบ้าง
3. การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะช่วยศิษย์ของครู อย่างไรบ้าง
4. บอกวิธีศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างที่ให้คุณประโยชน์บางวิธี
5. วิธีอ่านต่อเนื่องกันคืออย่างไร
6. วิธีศึกษาเป็ นหัวข้อ ๆ มีประโยชน์อย่างไร
7. วิธีศึกษาชีวประวัติให้ความช่วยเหลือเราอย่างไรบ้าง
8. การศึกษาพระธรรมเป็ นเล่ม ๆ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
9. จงให้กฎสั้น ๆ 5 ข้อ สาหรับศึกษาพระคัมภีร์
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บทที่ 3

ครูและศิษย์

ซอฝรั่งสองคัน ต่างก็มีเสี ยงไพเราะด้วยกันทั้งคู่ แต่เมื่อมาเล่นรวมกันแล้ว อาจมีเสี ยงไม่เข้ากัน
เลยก็ ไ ด้ เพราะยัง ไม่ ไ ด้ข้ ึ นเสี ย งให้ เข้า กัน เพราะฉะนั้นครู แ ละศิ ษ ย์อาจไม่ ก่ อ ให้ เกิ ดท านองชี วิต ที่
เจริ ญก้าวหน้านอกจากชีวติ ทั้งสองฝ่ ายจะกลมกลืนกัน
เพื่อให้บงั เกิดความกลมกลืนกัน เราต้องใคร่ ครวญในสิ่ งต่อไปนี้
1. ความจริ งใจต่อ โดยสัญชาตญาณเด็ก ๆ จะมีความพินิจพิเคราะห์ในการเลือกอัตลักษณ์ ได้ดี
เขาจะยอมเป็ นมิตรกับคนแปลกหน้าคนหนึ่ ง แต่จะไม่ยอมเป็ นมิตรกับอีกคนหนึ่ ง มีคาแนะนาอย่างดีแก่
ครู ขอ้ หนึ่ งก็คือว่า เด็กย่อมรักครู คนนั้น เด็กจะมองเห็นการแสร้งทาได้อย่างง่ายดาย และจะไม่พอใจเลย
ความจริ งครู เป็ นคนอย่างไร และทาอะไรมาตลอดสัปดาห์แล้ว ย่อมช่วยส่ งเสริ มให้งานสอนรวีวารศึกษา
เพียง 30 นาที ในวันอาทิตย์น้ นั สัมฤทธิ์ ผลหรื อไม่ก็ทาลายผลหมดทีเดียว เราจะทราบว่าบทเรี ยนนั้นได้
มากจากแห่ลงที่ลึกเพียงใดได้ ด้วยการดูผลว่าบทเรี ยนนั้นฝังลึกลงไปได้เพียงใด
2. ความเห็นอกเห็นใจ เป็ นคู่กบั ความจริ งใจต่อ ครู ที่จะทางานสาเร็ จต้องเป็ นคนที่เข้าไปอยูใ่ น
ชี วิตของเด็ก การที่ครู สนใจในครอบครัวของเด็ก มักจะให้ประโยชน์มากกว่าที่ครู สนใจตัวเด็กคนนั้น
โดยเฉพาะ การที่ ครู ช่วยทาอะไรให้มารดาของเด็ก หรื อมี งานอะไรทาให้ด้วยความเห็ นอกเห็ นใจกัน
หรื อการไปร่ วมรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวในบ้านของเด็ก จะเป็ นห่ วงสาคัญที่จะคล้องใจเด็กให้ติด
กับใจของครู เราจะดูตวั อย่างได้จากการที่พระเยซูเสด็จร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขในบ้านเบธาเนียได้
3. มาตรฐานของความดี เด็กจะเลี ยนแบบที่เขาได้พบได้เห็ นอยู่เสมอ ๆ เวลาเด็กเล่นหม้อข้าว
หม้อแกง หรื อเล่นเป็ นผูใ้ หญ่ เขาจะพยายามใช้คาพูดของผูใ้ หญ่ที่เขาได้ยืนมา เด็กจะคอยทาตามอย่างครู
ครู เป็ นอย่างไรเด็กก็จะเป็ นอย่างนั้น ถ้าพูดกันในแง่ศีลธรรมแล้ว ครู รวีวารศึกษาจะเป็ นตัวอย่างที่เด่ น
ของเด็ก ในเรื่ องความถูก ความยินดี ความยุติธรรม เกียรติและคุณธรรมอื่น ๆ เราคงเคยได้ยินเด็กอ้างเมื่อ
เขาทาอะไรไปแล้วว่า “ก็ครู ทาอย่างนี้ นี่” “ก็ครู ทาอย่างนั้นนี่ ” ถ้าครู ตอ้ งการให้เด็กหันไปสู่ ทางที่ถูกทาง
ใดแล้ว ครู ตอ้ งเป็ นผูน้ าไปในทางนั้น
4. การจัดชั้นด้วยความระมัดระวัง ครู คนใดต้องการจะบาบัดความยุ่งเหยิงในชั้น และอยากจะ
ศึกษาเคล็ดลับในการที่จะทาให้ช้ นั ของตนเรี ยบร้อยและเป็ นที่สบายใจ ครู ตอ้ งจดจาข้อความต่อไปนี้
(ก) ครู ตอ้ งเตรี ยมการสอนมาก่อน ครู ที่เตรี ยมน้อยหรื อไม่ได้เตรี ยมเลย ไม่ช้าจะจับเด็กไม่ติด
เพราะไม่นานเด็กจะจับได้และหมดความเคารพในตัวครู คนนั้น
(ข) ต้องไว้วางใจเด็ก เด็กควรทราบว่าครู ไว้วางใจเขา ถ้าเราอยากได้สิ่งที่ถูกจากเด็ก เราต้อง
หนุนใจเด็กให้กระทาแต่สิ่งที่ถูก
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(ค) ความแข็งแกร่ งที่สงบ จะทาให้บงั เกิดมิตรมากกว่าการยอมตาม เพราะในไม่ชา้ ความรุ นแรง
ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นมาจากการยอมตามนั้น
(ง) การฝึ กด้านส่ งเสริ ม ให้ผลมากกว่าการฝึ กด้านปฏิ เสธ คาว่า “จงทา” คาเดี ยวมีค่ามากกว่า
“อย่าทา” สิ บคา เมื่อเกิ ดมีการกระทาที่ผิดขึ้นทางที่ดีครู ควรชักจูง ให้กระทาสิ่ งที่ดีดีกว่าห้ามทาสิ่ งที่ผิด
นั้น ครู ควรชมเชยและส่ งเสริ มความพยายามของเด็กควรให้รางวัลบ้างเป็ นครั้งคราวตามควร แต่ควร
ระวังในเรื่ องการให้รางวัลอย่าให้เด็กกระทาเพราะอยากได้รางวัลเป็ นข้อใหญ่

แผนผังในกระดำนดำ
ครู และศิษย์{

1. ความจริ งใจต่อ
2. ความเห็นอกเห็นใจ
3. มาตรฐานของความถูกต้อง
4. การจัดชั้น
{

1. ครู ที่เตรี ยมแล้ว
2. ต้องไว้ใจเด็ก
3. ความแข็งแกร่ งที่สงบ
4. การฝึ กด้านส่ งเสริ ม

คาถามทดสอบ
1. ทาไมเราจึงว่าความกลมกลืนระหว่างเด็กกับครู เป็ นสิ่ งจาเป็ น
2. จงบอกถึงคุณลักษณ์ของครู รวีวารศึกษาสองอย่างที่มีอิทธพลเหนือชีวติ ของเด็ก
3. ความจริ งใจของครู มีค่าอย่างไรบ้าง
4. ความเห็นอกเห็นใจของครู จะช่วยงานของครู อย่างไรบ้าง
5. ทาไมจึงว่าครู ที่มีมาตรฐานความถูกอย่างสู งนั้น เป็ นเรื่ องสาคัญ
6. ทาไมจึงว่าเราควรให้การฝึ กด้านส่ งเสริ มดีกว่าให้การฝึ กด้านปฏิเสธ
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บทที่ 4

กำรเตรียมส่ วนตัวของครู

“ชีวติ ทีเ่ พียงหยิบมือเดียวมีค่ำเท่ ำกับกำรเรียนถังหนึ่ง”
ยอร์ ช เฮอเบิท
A handful of good life is worth a busdhel of learinng. …….George Herbert
ในการที่ ค รู จ ะให้ อิ ท ธพลของตนมี ผ ลอย่ า งสู ง ในชี วิ ต ของเด็ ก ครู ต้อ งตรวจดู ว่ า ในการ
เตรี ยมพร้อมส่ วนตัวของครู น้ นั ไม่มีอะไรบกพร่ องเลย
1. การเตรี ยมฝ่ ายกาย ถ้าคนใดเหน็ดเหนื่อยความกระตือรื นร้ นก็หายไป ความหงุดหงิ ดทวีข้ ึน
นักธุ รกิจของพระบรมมหากษัตริ ยต์ อ้ งเป็ นคนมีกายเข้มแข็งที่สุด ต้องหยุดพักให้พอเพื่อระบบประสาท
จะได้ทางานเป็ นปกติได้ การย่อยอาหารดาเนิ นสะดวกดีจะกระทาให้คนนั้นร่ าเริ งและเห็นทุกอย่างในแง่
ดีเสมอ การแต่งกายด้วยความระมัดระวังและเรี ยบร้อยจะช่วยการสอนให้ดีข้ ึน บางทีเพราะท่าทีสะเพร่ า
และการแต่งกายสกปรกทาให้การสอนเหลวไป การแต่งกายที่วิตถารที่ให้ผลทานองเดียวกัน สาเนี ยงเย็น
หูและท่าทางเป็ นที่ดึงดูด สิ่ งเหล่านี้ช่วยให้ครู เป็ นผูช้ นะแล้วอย่างสมบูรณ์
2. การเตรี ยมฝ่ ายความรู้ ครู ตอ้ งมีความรู้เรื่ องเด็ก ความรู้เรื่ องวิ ธีศึกษาและความรู้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ท้ งั หมด เมื่อเป็ นเช่ นนี้ ครู ก็สามารถสอนบทเรี ยนให้สัมพันธ์กบั กรณี แวดล้อม และสามารถ
เสนอค่าอันถูกต้องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นได้ การอ่านเรื่ องที่เกี่ยวพันกันและอ่านหนังสื อพิมพ์ใน
เรื่ องเหตุการณ์ประจาวัน จะทาให้ครู มีความรู้รอบตัวกว้างขวางขึ้น สามารถให้ตวั อย่างใหม่ ๆ แปลก ๆ
แก่เด็กได้ ถ้าครู ไม่เตรี ยมตัวทานองนี้ จะเห็นว่านักเรี ยนหมดความตั้งใจเรี ยน ไปสนใจกับสิ่ งอื่นมากกว่า
การฝึ กเป็ นสิ่ งจาเป็ น หลายคนพูดว่าครู ที่ดีน้ นั เขาเกิ ดมาอย่างนั้นเอง ไม่ได้มาสร้ างขึ้นทีหลัง
ดอกก็จริ งอย่างนั้นเหมือนกัน คนใดที่ไม่มีความปรารถนาที่จะสอน เขาก็ไม่ชอบเด็ก ทั้งไม่มีความอดทน
และไม่มีความสนใจ จะทาให้คนนั้นเป็ นครู ที่ดีไม่ได้ ไม่ผิดอะไรกับเราพยายามให้คนตาบอดมองเห็น
คนใดที่อยากสอนและมีความรักเด็กอาจทาการสอนตามหลักวิชาได้บา้ งโดยสัญญาตญาณของตน และ
ต่อไปก็เป็ นครู ดีได้ ถ้าครู ประกอบด้วยคุ ณสมบัติ 2 ประการดังกล่าวนี้ ย่อมทาให้บงั เกิ ดผลดี ที่สุดตาม
ความหวังได้
ธรรมาธิ บาย ไม่ใช่เป็ นสิ่ งพอเพียง ถ้าจะทาแผนงานให้เหมาะกับชั้นของครู ครู ตอ้ งมีพระคริ สต
ธรรมคัม ภี ร์ต้องอธิ ษ ฐานและมี ค วามรอบรู ้ ใ นชั้นของครู เองจึ ง จะพอเพี ย ง พระเจ้า ผูท้ รงกระท าให้
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ชาวประมงผูห้ ย่อนการศึกษา เป็ นนักเผยแพร่ ที่รุ่งโรจน์อย่างแสงเพลิงได้ ทรงสามารถและจะทรงกระทา
แก่ท่านได้อย่างเดียวกัน ถ้าท่านเองเป็ นคนกระตือรื อร้นจริ ง
3. การเตรี ยมฝ่ ายจิตวิญญาณ เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุด “แม้ขา้ พเจ้าพูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็ นภาษา
มนุษย์ก็ดี เป็ นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็ นหมือนฉาบหรื อฉิ่ งที่กาลังส่ งเสี ยง”
1 โคริ นธ์ 13:1 สาเหตุที่ครู เข้ารับทาการสอนควรเป็ นความปิ ติที่จะกระทาบริ การแห่ งพระบรมา
จารย์และเป็ นความปรารถนาที่จะนาคนอื่นมาถึงชี วิตใหม่ ถ้าไม่มีสองสิ่ งนี้ แล้วจะไม่บรรลุผลสาเร็ จได้
เลย มีคนที่ไม่ฉลาดนักจัดขึ้นได้สาเร็ จ ทั้งนี้เพราะอานาจฝ่ ายจิตวิญญาณของเขานั้นเองเป็ นเหตุ
เราจะได้ฤทธิ์ อานาจนี้ มาได้ดว้ ยวิธีเดี ยวเท่านั้นดาเนิ นกับพระเจ้าอยูก่ บั ทุกวัน สนทนาเงี ยบ ๆ
กับพระองค์เสมอ และถือว่าการศึกษาพระวาทะของพระองค์ทุกวันเป็ นอาหารประจาวันของเรา พระเจ้า
ไม่ประทานฤทธานุภาพของพระองค์ใส่ ภาชนะที่ไม่ได้เตรี ยมและที่ไม่สะอาด
ที่เราอธิ ษฐานด้วยความทุรนทุรายอยูห่ ลายคืนอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตที่ท่านสาแดงแก่ชีวิต
ของเด็กแต่ค่าทดแทนที่ ได้จะกระทาให้การเสี ยสละของเราเป็ นความปิ ติ ยินดี ที่ เราทราบว่าเราได้นา
วิญญาณดวงหนึ่งมาถึงพระเจ้าก็เป็ นความปลาบปลื้มอย่างใหญ่ยงิ่ ที่สุด สดุดี 126:5,6

แผนผังในกระดำนดำ
การเตรี ยมส่ วนตัวของครู

1. เตรี ยมฝ่ ายกาย
2. เตรี ยมฝ่ ายความรู้ (วิชาการ)
3. เตรี ยมฝ่ ายจิตวิญญาณ

คาถามทดสอบ
1. ครู ตอ้ งการการเตรี ยมฝ่ ายกายอย่างไรบ้าง
2. เขาควรเตรี ยมฝ่ ายความรู ้ (วิชาการ) อย่างไรบ้าง
3. ที่วา่ “เกิดมาเป็ นครู ” นั้นคือในทัศนะใดบ้าง
4. ครู รวีวารศึกษาต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการคืออะไร
5. การเตรี ยมสอนรวีวารศึกษาที่สาคัญที่สุดนั้น คือเตรี ยมอะไรบ้าง
6. ครู ที่จะสอนรวีวารศึกษาจะต้องมีเหตุอย่างใด
7. ทาอย่างไรเราจึงจะได้ผลฝ่ ายจิตวิญญาณ

154

บทที่ 5

หลักกำรสอน

บรรดาสถาปนิ ก ผูท้ าการสร้ างสะพาน อุ โมงค์แ ละทางรถไฟ ต้อ งศึ ก ษาในหลัก ของการ
วางรากฐานก่อน ที่จะลงมือทาการสร้างครู ผไู ้ ด้ชื่อว่าเป็ นผูก้ ่อสร้างอัตลักษณ์ มีความจาเป็ นยิ่งกว่าบรรดา
สถาปนิกอีกคือเขาต้องทราบถึงหลักสาคัญซึ่ งให้เกิดอัตลักษณ์
บรรดาครู ท้ งั หลายต้องจาหลักฐาน 3 ประการนี้ไว้
1. ความรู ้ เจริ ญขึ้ นตามหลัก 4 อันดับ โดยปกติ ค วามรู ้ ม าถึ ง วิญญาณจิ ตด้วยสัม ผัส ทั้ง 5 คื อ
อาการดู อาการฟั ง อาการชิ มรส อาการแตะต้อง และอาการดมกลิ่ น สัมผัสที่ กล่ าวนี้ ทาให้เราบังเกิ ด
ความรู้สึกตื่นเต้น และความรู ้สึกตื่นเต้นนี้เองทาให้เราได้รับความรู ้ตามอันดับทั้ง 4 คือ
(1) การรับรู้ (Perception) โดยสาเหตุบางประการของโลกภายนอกได้เร้าสัมผัสหนึ่งสัมผัสใด
ทั้ง 5 นั้น กระทาให้บงั เกิ ดความรู ้ สึกตื่นเต้น และเมื่อความตื่นเต้นนี้ ได้ถูกถ่ายทอดไปยังมันสมองแล้ว
มันสมองก็ แปลความรู ้ สึก ตื่ นเต้นออกมา ดัง นี้ เราเรี ยกว่าการรั บรู ้ เช่ น ข้าพเจ้า ได้ยินเสี ยงอย่า งหนึ่ ง
ข้าพเจ้าระลึกได้วา่ มากจากซอ แล้วข้าพเจ้าก็มีการรับรู ้ในเสี ยงของซอคันหนึ่ งแล้ว ถ้าคราวนี้ ขา้ พเจ้าใช้
สัมผัสอย่างอื่น เช่ น หยิบซอออกมา แล้วมองดู ซอนั้น การที่ ขา้ พเจ้ากระทานี้ เป็ นเหตุ ให้ การรั บรู ้ ของ
ข้าพเจ้าแจ่มแจ้งขึ้น
(2) การคิดรวบยอด (Conception) จากการรับรู ้หลาย ๆ อย่างด้วยกัน ข้าพเจ้าก็เก็บได้ลกั ษณะที่
พ้องกันอย่างนั้น แล้วก็นามารวมเข้าไว้ดว้ ยกัน ผลที่ได้ก็คือ การคิดรวบยอด ตัวอย่างข้าพเจ้าได้ยินเสี ยง
ปิ แอนโน เสี ยงซอ เสี ยงปี่ และข้าพเจ้าก็ได้รับการรคิดรวบยอดเป็ นเพลงขึ้นทานองหนึ่ง เช่นนี้เป็ นต้น
(3) การตัดสิ น (Judgment) การตัดสิ นเกิดขึ้นจากการนาเอาการคิดรวบยอดหรื อการรับรู้หลาย ๆ
อย่า งด้วยกัน มาเปรี ย บเที ย บกัน ข้า พเจ้า มี ค วามรั บ รู ้ เรื่ อ ง “กุ หลาบ” และมี ความคิ ดรวบยอด เรื่ อ ง
“ดอกไม้” ข้าพเจ้าก็เปรี ยบเทียบสิ่ งเหล่านี้และมาสู่ การตัดสิ นว่า “กุหลาบ” เป็ น “ดอกไม้ชนิดหนึ่ง”
(4) การใคร่ ครวญหาเหตุผล (Reasoning) เมื่อนาเอาการตัดสิ นใจหลาย ๆ อย่างมาเปรี ยบเทียบ
กัน ก็ทาให้บงั เกิ ดการใคร่ ครวญหาเหตุผลขึ้น ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซู โปรดให้คนตาบอดเห็นได้ ทรง
รักษาคนง่อย ทรงให้คนโรคเรื้ อนหายสะอาด และทรงกระทาให้บุตรชายของหญิงหม้ายที่ตายแล้ว ให้
คืนชีวติ ข้าพเจ้าจึงใคร่ ครวญและลงความเห็นว่า พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยของคนที่ทุกข์ยากลาบาก
เมื่อเราทราบแล้วว่า การตัดสิ นและการใคร่ ครวญหาเหตุผลต้องอาศัยความรับรู้ที่ถูกต้องมาก ๆ
ด้วยกัน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดที่ครู รวีวารศึกษาจะต้องกระทาให้ศิษย์ได้รับสัมผัสมากชนิ ดที่สุดตามแต่จะ
กระทาได้เขาควรให้ไปถึงหูดว้ ยคาพูดและเสี ยงเพลง ให้ถึงตาด้วยรู ปภาพ กระดานดา และแผนที่ ให้ถึง
มือด้วยรู ปปั้ นหรื อการฝี มือ และให้ถึงสัมผัสอื่น ๆ ด้วยวิธีอื่นอันสมควร
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2. ความรู ้ น้ นั จะได้มาด้วยการกระทาด้วยตนเองเท่านั้น ถ้าเราอุม้ เด็กเล็กอยู่เสมอโดยเขาไม่มี
โอกาสใช้เท้าเล็ก ๆ ของเขาบ้างเลย เขาจะเป็ นคนเปลี้ยการออกกาลังกายที่ไสวกระทาอยูจ่ ะไปเกิดผลดี
ต่อกล้ามเนื้อของสวัสดิ์ไม่ได้อย่างแน่นอน ความเจริ ญฝ่ ายความรู ้และจิตใจก็เช่นเดียวกัน ครู จะทางานให้
หนักสักเท่าใด จะนาไปแทนความเพียรพยายามของเด็กหาได้ไม่ หน้าที่สาคัญที่สุดของครู ก็คือกระทาให้
เด็กคิด ถ้าเด็กไม่นาเอาสิ่ งที่รับจากครู ไปคิดด้วยตนเอง คาอธิ บายของครู ก็ไร้ผล ครู จะต้องเร้ าจิตใจของ
เด็กและปลุ กให้เด็กเกิ ดคาถาม พระเยซู ทรงกระทาเช่ นนั้น (ยอห์น 4:1-26) เมื่ อได้ก่อให้เด็กเกิ ดความ
กระหายแล้ว จึงจาเป็ นที่จะสอนให้เด็กรู้จกั ดื่มด้วย
เพราะฉะนั้นผูศ้ ึกษาต้องสามารถบังคับให้สนใจฟั งครู เพื่อตนเองจะได้แถลงความคิดของครู
ด้วยภาษาของตนเองได้
3. ต้องเข้าใจและต้องใช้ความรู้ มิ ฉะนั้นความรู ้จะสู ญไป ความรู ้ใหม่ ๆ ต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่ ง
จิตใจของเรา อย่างกับเนื้ อที่เรารับประทานเข้าไปได้กลายเป็ นโลหิ ตส่ วนหนึ่ งของเรา ความรู ้ ใหม่น้ ี ควร
กระทาให้เราเข้มแข็งขึ้นในกิจการต่อ ๆ ไป เราควรตั้งกระทูถ้ ามเรื่ องความรู ้ใหม่วา่ ความรู ้ใหม่ดีอย่างไร
ข้าพเจ้าจะใช้ความรู ้ใหม่น้ ี ได้อย่างไร ความรู ้ จะไม่เป็ นของคนหนึ่ งคนใดจนกว่าคนนั้นจะรู ้ จกั นามาใช้
ในชีวติ ประจาวันของเขา เรารู้โดยการกระทา (ยอห์น 7:17) พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นทุกคนที่เคยฟั งคา
เหล่ านี้ ของเรา และประพฤติ ตาม เราจะเปรี ยบเขาเช่ นกับคนมี ปัญญาคนหนึ่ ง” มัทธิ ว 7:24 ความจริ ง
ความรู ้ที่เราใช้เสมอทาให้ปราดเปรื่ อง ทาให้จิตใจเร่ าร้อนปรับปรุ งอัตลักษณ์ และปฏิวตั ิชีวติ

แผนผังในกระดำนดำ
1. อันดับทั้ง 4 ของความรู ้ {
หลักการสอน{

1. การรับรู้
2. การคิดรวบยอด
3. การใคร่ ครวญหาเหตุผล
4. การตัดสิ น

2. ได้ความรู้มาด้วยกระทาเอง
3. ต้องเข้าใจและใช้ความรู ้ให้เกิดผล
คาถามทดสอบ
1. หลักมูลฐานสามประการที่จะต้องจาคืออะไรบ้าง
2. ความรู ้ไปถึงวิญญาณจิตได้อย่างไร
3. จงอธิบายถึงการรับรู้
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4. การตัดสิ นเกิดขึ้นได้อย่างไร
5. เราใคร่ ครวญหาเหตุและผลอย่างไร
6. เราจะได้ความรู้มาด้วยวิธีใด
7. เราควรใช้ความรู ้ใหม่อย่างไร
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บทที่ 6

วิธีสอน

หลักการ (Peinciples) คื อความจริ งทัว่ ไปวิธีการ คื อกิ ริยาท่า ทางที่ จะนาหลักการมาใช้ก บั
บทเรี ยนหนึ่ง ๆ ท่านเคยเห็นเด็กสวมเสื้ อผูใ้ หญ่โดยไม่ตอ้ งแก้บา้ งไหม เหตุที่ไม่เหมาะนั้นไม่ใช่อยูท่ ี่เสื้ อ
เสื้ อตัวนั้นอาจเหมาะแก่เจ้าของแท้ของเสื้ อ แต่มนั ยังไม่ได้ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับหน้าที่ใหม่ของมัน
ต่างหาก เราจึงโทษว่าเสื้ อตัวนั้นใหญ่ไป เราเห็ นว่าต้องเอาวิธีการมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับบทเรี ยน
และกับเด็ก วิธีการที่ทากับเด็กคนหนึ่ งได้ผลดี อาจใช้กบั เด็กอีกคนหนึ่ งไม่ได้ผลเลยก็ได้ วิธีที่ดีที่สุดคือ
วิธีที่รวมทุก ๆ วิธีเข้าด้วยกันหมด
เราอาจรวมวิธีการไว้ได้เป็ น 4 ประการดังนี้
1. ถามตอบ หมายความว่านักเรี ยนเตรี ยมบทเรี ยนล่วงหน้าที่บา้ น คัดจากพระธรรมคัมภีร์หรื อ
รวีวารศึกษา ครู ก็ต้ งั ปั ญหาถามศิษย์ นี่ เป็ นวิธีที่เลวที่สุด เหมาะสาหรับครู ที่เกี ยจคร้ านที่สุด ครู ไม่ตอ้ ง
ลาบากยากกายอย่างใดเลย แม้ว่าศิษย์จะมีความรู ้ ในพระคริ สตธรรมมากมายในสมองของเขา เพราะ
เตรี ยมตัวมาจากบ้าน แต่เวลาเรี ยนไม่อานวยผลให้เขาสักเท่าใด
2. วิธีปาฐกถา สาหรับเด็กวิธีน้ ีก็คือเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ สาหรับผูใ้ หญ่ คือการอธิ บาย และการนา
บทเรี ยนไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ผลสาเร็ จของวิธีน้ ี ข้ ึนอยูแ่ ก่ครู เป็ นส่ วนใหญ่ วิธีน้ ี มีท้ งั คุณและโทษ บาง
ทีนามาดัดแปลงใช้กบั ชั้นใหญ่ได้ผลดี ถ้าครู มีภูมิรู้ดีอาจทาให้ผใู ้ หญ่สนใจกับชั้นใหญ่ได้ผลดี ถ้าครู มีภูมิ
รู ้ดีอาจทาให้ผใู ้ หญ่สนใจเรี ยนรวีวารศึกษาได้ แต่อีกนัยหนึ่ ง เรากล่าวว่าครู อาจจะทาให้ศิษย์เพลิดเพลิ น
พอใจเท่านั้นเอง ไม่ได้ให้คาสอนอะไรเลย เมื่อใช้วิธีน้ ี ก็ไม่จาเป็ นที่เด็กจะต้องใช้ความพยายามมากหรื อ
น้อย
3. วิธีใช้คาถาม โซเครติส บรมครู ของกรี ก ใช้ได้ผลดีมาแล้ว โดยคาถามที่แปลกของท่าน ท่าน
สามารถสอนศิษย์ให้ทราบได้ แล้วก็กระตุน้ ให้ศิษย์เกิดความสนใจที่จะขวนขวายหาเอาเองด้วย
(ก) ก่อให้เกิ ดความสนใจ ใช้ตอนต้น ๆ ของบทเรี ยนได้ผล พระเยซู ทรงเผชิ ญปั ญหาของพวก
ปุโรหิ ตและอาลักษณ์ ทรงเริ่ มต้นด้วยการถามปั ญหาซ้อน พระองค์ตรัสถามเจ้าของปั ญหาว่า “รู ปและคา
จารึ กนี้ เป็ นของใคร” ลูกา 20:24 พระองค์ตรัสถามบทเรี ยนที่มาทูลถามพระองค์ ว่า “ท่านได้อ่านเข้าใจ
อย่างไร” ลูกา 10:26
(ข) เผยให้เห็ นจุดสัมผัส ครู ตอ้ งค้นหาให้พบจิตใจของเด็ก เพื่อจะได้เอาความจริ งใหม่โยงให้
เข้ากับสิ่ งที่ศิษย์ทราบแล้ว
(ค) ทดสอบความรู ้ ข องเด็ก ไม่มี ท างอื่ นที่ เราจะทราบได้ว่า เด็ กคนนั้นยึดเอาความจริ งที่ ค รู
พยายามแจ้งให้น้ นั ได้แล้วหรื อยัง มัทธิ ว 13:51,16:9-12
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(ฆ) กระตุน้ ความคิดของศิษย์ คาถามที่ดีจะทาให้เด็ กคิด มัทธิ ว 9:28 คาถามไม่ดีย่อมแนะนา
คาตอบให้เสร็ จในตัว ต่อไปนี้เป็ นคาถามที่เลว
พระเยซูทรงกระทาน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่นหรื อ
คนใช้เชื่อฟังพระองค์หรื อ
ถ้าครู อยากจะถามให้ศิษย์คิด ครู ควรจะถามศิษย์อย่างนี้
พระเยซูทรงกระทาการอัศจรรย์อะไรที่บา้ นคานา
มาเรี ยสั่งคนใช้วา่ อย่างไร
ครู ที่เตรี ยมบทเรี ยนมาไม่ดียอ่ มพูดเสี ยคนเดียว คนที่เตรี ยมอย่างครึ่ ง ๆ กลาง ๆ จะพอใจในการ
ถามมาก แต่ครู ที่เตรี ยมมาอย่างดีแล้วย่อมเร้าศิษย์ให้เป็ นคนถามด้วย
(ง) นาไปให้ตดั สิ นใจ ดังเรื่ องเปโตร พระเยซู ตรัสถาม 3 ครั้งว่า “ท่านรักเราหรื อ” ยอห์น 21:15
เมื่อพระเยซูตรัสถามสาวก พระองค์ตรัสว่า “ฝ่ ายพวกท่านนี้วา่ เราเป็ นผูเ้ ล่า”
4. วิธีคน้ คว้าพิเศษ เหมาะสาหรับผูใ้ หญ่หรื อนักศึกษาที่มีความรู ้ แต่นามากัดแปลงใช้กบั เด็กได้
กาหนดชื่อบุคคลหรื อสถานที่ให้เด็กไปศึกษาและนาผลการค้นคว้าของตนโดยเขียนเป็ นเรื่ องราวมาส่ งก็
ได้ แล้วครู ก็เอารายงานของเด็กเหล่านี้มาประสานกันเข้าเป็ นเรื่ องเดียวกัน ผลที่ได้น้ นั มิใช่จะได้แต่เพียง
เรื่ องที่เด็กเตรี ยมมา แต่จะได้ผลตรงที่เด็กสนใจแสวงหาความรู้โดยที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
ถ้าการให้เด็กเตรี ยมงานที่บา้ นเป็ นเรื่ องยุง่ ยากลาบาก เราก็อาจแก้ไขได้ดงั นี้
(ก) กาหนดหัวข้อตามที่เด็กแต่ละคนชอบ
(ข) เสนอให้เห็นว่าเป็ นหน้าที่ของเด็ก ในเรื่ องนี้อิทธิ พลส่ วนตัวของครู มีน้ าหนักมาก
(ค) ต้องแนะนาให้ชดั เจนและแสดงหน้าที่ ให้กระจ่าง เคล็ดลับของความสาเร็ จอยู่ที่การรู ้ จกั
กาหนดงานเป็ นอย่าง ๆ ให้เด็ก
(ฆ) หวังว่าเด็กจะทางานสาเร็ จ ให้ชมเชยความพยายามของเด็ก ไม่ว่าเด็กจะได้พยายามน้อย
เท่าใด แล้วนาผลงานไปศึกษาในบทเรี ยน
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แผนผังในกระดำนดำ
1. วิธีเล่า
2. วิธีปาฐกถา
วิธีการสอน

3. วิธีคาถาม

4. วิธีคน้ คว้าพิเศษ

ก. ก่อให้เกิดความสนใจ
ข. เผยให้ครู เห็นจุดสัมผัส
ค. ทดสอบความรู้ของเด็ก
ฆ. กระตุน้ ความคิดของศิษย์
ง. นาไปให้ตดั สิ น
ก. กาหนดหัวข้อให้
ข. ให้เห็นว่าเป็ นหน้าที่
ค. แนะนาให้ชดั เจน
ง. หวังว่าจะได้งาน

คาถามทดสอบ
1. วิธีการ ต่างกับ หลักการอย่างไร
2. วิธีสอนทั้ง 4 วิธีมีอะไรบ้าง
3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของการสอน ด้วยวิธีถามตอบ
4. อะไรเป็ นจุดอ่อนในวิธีปาฐกถา
5. โซเครติสใช้วธิ ีคาถามด้วยมีจุดประสงค์อนั ใด
6. จงบอกประโยชน์ 5 อย่าง ของวิธีคาถาม
7. ครู ที่เตรี ยมบทเรี ยนไม่ดี ครู ที่เตรี ยมครึ่ ง ๆ กลาง ๆ และครู ที่เตรี ยมบทเรี ยนที่ดีน้ นั เขาใช้วิธี
สอนอย่างไร
8. วิธีคน้ คว้าพิเศษทากันอย่างไร
9. จงให้คาแนะนา 4 ประการที่จะให้ศิษย์ทางานที่บา้ นได้ดี
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บทที่ 7

กำรเตรียมบทเรียน

“คุณครู ขอครู จาไว้เถอะว่า คุณเป็ นครู ที่ดีที่สุดที่เด็กบางคนจะพึงมีได้” บิชอบ วินเซนต์
ครู ควรเตรี ยมบทเรี ยนที่จะนาไปสอนนั้นด้วยความเคารพ และสานึ กในความรับผิดชอบ เป็ น
โอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ ค รู จะกระทาประโยชน์ ครู มี ปั ญหายุ่ง ยากและร้ ายกาจยิ่ง กว่า นั้น ก็ เพราะมี เวลา
อุปกรณ์และอานาจ อยูภ่ ายในขอบเขตจากัด ครู จะต้องมาเผชิ ญหน้าต่อหน้าและดวงจิตต่อดวงจิต ในการ
ต่อต้านกองทัพมหึ มาแห่ งความสนใจในโลกียกิจ และต้องเอาชนะและปกครองความสนใจของเด็กใน
โลกียกิจเหล่านี้ให้นานพอที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ของความสุ ขอันแท้และชีวติ นิรันดร์ ให้สาเร็ จ
1. ครู ควรจะเริ่ มอ่านบทเรี ยนของวันอาทิตย์ต่อไป ตั้งแต่ตน้ เนิ่น ๆ ตั้งแต่ตอนเย็นของวันอาทิตย์
นี้ เมื่อกระทาเช่นนี้จิตใจของตนจะอิ่มตัวด้วยกระแสข่าว เปรี ยบประดุจฟองน้ าที่อิ่มน้ าจนล้น
2. ศึกษาบทเรี ยนตามหัวข้อ (text) และบทความ (context) ดูขอ้ อ้างอิงของพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ เพื่อให้รู้ทุกสิ่ งทุกอย่างอันเกี่ยวกับบุคคลธรรมเนี ยมและสถานที่ รวบรวมเอาเรื่ องราวเข้ามาไว้ให้
สังเกตข้อสอนใจที่สาคัญ จงอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงนา (ยอห์น 16:13,14)
3. รวบรวมสรรพวัตถุ นานาชนิ ด เช่ นจดหมายเหตุ เรื่ องราว รู ปภาพ โบราณวัตถุ และธรรม
บรรยายต่ า ง ๆ โดยค้น หาในหน้า หนัง สื อ พิ มพ์รายวัน รายคาบ อัตชี วประวัติ หรื อธรรมชาติ ถ้าจ า
บทเรี ยนไว้ได้ในใจ และถ้าครู คนนั้นเป็ นคนตื่นตัวอยูเ่ สมอ เขาคงนึกตัวอย่างประกอบบทเรี ยนนั้นได้
เมื่อรวบรวมสรรพวัตถุแล้ว ก็เริ่ มงานคัดเลือกและเรี ยบเรี ยง
4. กะงานทบทวานบทเรี ยนที่แล้วมา ถ้าศิษย์ระลึกถึงเรื่ องและคาสอนของครู ได้ดี โดยสามารถ
พูดออกมาได้เอง ครู ก็ควรได้รับความสนับสนุ นน้ าใจคือว่าศิษย์เป็ นนักศึกษาที่เก่ง การที่เขาเล่าข้อความ
เรื่ องราวเองได้ยอ่ มฝังแน่นในใจของเขา และจะกระทาให้เขาเห็นความรู ้น้ นั กว้างขวางออกไป
5. คัดเลือกเอาหัวข้อ ๆ เดียว ในการกะงานสาหรับบทเรี ยนต่อไปนั้น ควรเลือกเอาแต่เพียงข้อ
เดี ยว นามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานะและความต้องการของศิษย์ ในบทเรี ยนนั้น ๆ มิใช่ วา่ จะให้
บทเรี ยนจบลงเท่านั้น แต่ตอ้ งให้จบลงเป็ นอย่างดี ด้วย เราจะบรรจุ ผลข้อนี้ ไ ม่ได้ ถ้า ครู อุตส่ าห์ จะให้
นักเรี ยนสนใจในหัวข้อหลายข้อหลายประการ บทเพลงก็ดี เรื่ องราวก็ดี หรื ออุทาหรณ์ก็ดีควรรวมอยูใ่ น
ความจริ งข้อเดี ยวนั้น ถ้าบทเรี ยนนั้นไม่มีเป้ าหมายผลที่ได้ก็เปรี ยบเหมือนสิ่ งที่เราเห็ นบนกระดาษซับ
เป็ นเพียงรอยย่น ๆ เท่านั้น แต่จะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ “ถ้าการสอนไม่บงั เกิดผลอันแน่นอนอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแล้ว การสอนนั้นก็เกือบไร้ค่า”
6. เตรี ย มการเข้า สู่ บ ทเรี ย น การที่ เ ราเข้า สู่ บ ทเรี ย นก็ เปรี ย บเหมื อ นค าน าที่ อ ยู่ต อนต้น ของ
หนังสื อเล่มใหญ่ ๆ เราจะให้รูปภาพ อุทาหรณ์ หรื อคาถามเป็ นเครื่ องนาเข้าสู่ บทเรี ยนก็ได้ คานานั้นจะ
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เป็ นอะไรก็ตาม แต่ควรเกี่ยวพันกับบทเรี ยน และควรเร้าความตั้งใจให้ตื่นเต้น สมมุติวา่ บทเรี ยนเป็ นเรื่ อง
“อะนาเนียและสับไฟเร” เราใช้คานาอย่างนี้ก็ได้ ชูเงินเหรี ยญบาทขึ้นสองเหรี ยญ เป็ นเงินดีเหรี ยญหนึ่ งเก๊
เหรี ยญหนึ่ ง ทิ้งเงิ นบนโต๊ะฟั งเสี ยงดู เงิ นเหรี ยญใดดี ก็รู้ในคราวนี้ เมื่ อเด็กเกิ ดความตั้งใจแล้วก็เสนอ
บทเรี ยนเรื่ องคริ สเตียนแท้และคริ สเตียนปลอมในคริ สตจักรตอนเริ่ มแรกได้ทีเดียว
7. จงทาทุกวิธีทางที่จะโยงความรู ้ใหม่เข้ากับส่ วนของโลกที่เด็กทราบแล้ว นาเอาขนาดและดิน
ฟ้ าอากาศ และขนาดของประเทศปาเลสไตน์มาเปรี ยบเทียบกับ ขนาดและดินฟ้ าอากาศของประเทศที่เด็ก
อยู่ นาเอาสถานการณ์และขนบธรรมเนี ยมในสมัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์มาเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์
และขนบธรรมเนี ยมสมัยปั จจุบนั สาหรับเด็กนักเรี ยนชั้นสู งจะนาเรื่ องในพระคริ สตธรรมไปเปรี ยบกับ
พงศาวดารวรรณคดี และวิ ท ยาศาสตร์ เ ฉพาะถิ่ น นั้น ๆ ก็ ไ ด้ ส าหรั บ ผูใ้ หญ่ ที่ ค วรน าสิ่ ง เหล่ า นี้ ไป
เปรี ยบเทียบกับสถาบันสังคมและการเมืองซึ่ งเขารู ้จกั ดีอยูแ่ ล้ว
8. หาวิธีการที่จะหนุนให้เด็กปฏิบตั ิตามการสอน บทเรี ยนใด ๆ ที่ไม่บงั เกิดผลดังกล่าว จะนับว่า
เป็ นบทเรี ยนที่ครบครันไม่ได้ ให้เด็กมีโอกาสทาอะไร ๆ บ้าง ให้รู้จกั เลือกสิ่ งที่ถูกบ้าง ให้ฟ้ื นฟูคุณธรรม
ใหม่บา้ ง ให้ประกอบบริ การใหม่ ๆ บ้าง แต่อย่าเพ่อเสี ยใจเมื่อไม่เห็นมีผลปรากฏทันตา ถ้าเด็กชายคนใด
รู ้สึกทราบซึ้ งอยากกระทาตาม ย่อมเป็ นเด็กที่พยายามซ่ อนไม่ให้ใครเห็น มีครู คนหนึ่ งเสนอให้นกั เรี ยน
ในชั้นลงนามในกระดาษว่าจะรับพระคริ สต์เป็ นผูช้ ่วย มีเด็กคนหนึ่ งฉี กกระดาษแผ่นนั้นทันที และอีก
สัปดาห์หนึ่ งเขาจึงลงนามในกระดาษอีกแผ่นหนึ่ ง นามาส่ งครู การหว่านเป็ นหน้าที่ของเรา แต่การเกี่ยว
เป็ นหน้าที่ของพระบรมาจารย์

แผนผังในกระดำนดำ

การเตรี ยม
บทเรี ยน

1. ตั้งต้นแต่เนิ่น ๆ
6. การเตรี ยมเข้าสู่ บทเรี ยน
2. ศึกษาบทเรี ยนตามหัวข้อ
7. โยงกับความเข้าใจของเด็ก
3. ใช้วตั ถุต่าง ๆ กัน
8. หนุนให้เด็กปฏิบตั ิ
4. กะงานทบทวนบทเรี ยน
5. คัดเลือกเอาความจริ งข้อเดียว

คาถามทดสอบ
1.ทาไมปั ญหาของรวีวารศึกษาจึงร้ายกาจและยุง่ ยากกว่าปั ญหาของครู ประชาบาล
2. จงบอกชั้นทั้ง 8 ในการเตรี ยมบทเรี ยน
3. ทาไมครู จึงควรเตรี ยมบทเรี ยนเนิ่น ๆ
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4. อะไรเป็ นขั้นต้นในการเตรี ยมบทเรี ยนแต่เนิ่น ๆ
5. ทาไมครู จึงควรเตรี ยมที่จะทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว
6. ครู ควรรวบรวมสรรพวัตถุอนั ใดบ้าง
7. ทาไมจึงว่าการเลือกเอาแต่ความจริ งที่สุดข้อเดียวมาสอนเป็ นสิ่ งสาคัญ
8. จะเตรี ยมการนาสู่ บทเรี ยนอย่างจับใจได้อย่างไร
9. ทาอย่างไรจึงจะโยงความจริ งให้สัมพันธ์กบั โลกที่เด็กทราบแล้วได้
10. ผลของการสอนควรเป็ นอย่างไร
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บทที่ 8

กำรหำอุทำหรณ์ ประกอบบทเรียน

เราทราบอยูแ่ ล้วว่า ถ้าเราใช้สัมผัสมากขึ้นก็ย่อมเพิ่มกาลังของการพิมพ์ใจขึ้นตามกัน โดยปกติ
ครู ยอ่ มใช้รูปภาพและงานบนกระดานดาสาหรับส่ งเสริ มสัมผัสของตา รู ปที่ทาขึ้นด้วยซ๊อล์ก ควรให้เป็ น
รู ปง่าย ๆ แต่ที่จะทาให้เด็กคิดฝันได้กว้างขวาง อย่าไปพยายามวาดรู ปหน้า หรื อรู ปตัวให้เหมือนของจริ ง
เสี ยเวลาเปล่า ๆ ความคิดฝันแจ่มใสของเด็กจะทาให้เด็กเข้าใจเส้นที่ครู เขียนว่าเป็ นคน รู ปที่น่าหัวเราะจะ
ชักจูงความคิดของเด็กให้ห่างจากบทเรี ยน แล้วทาให้เกิดความไม่เป็ นระเบียบ ควรระวังไว้ว่า อุทาหรณ์
ทุกอย่างต้องนาสิ่ งที่ตนประสงค์ไปถึงจิตใจของเด็กได้โดยตรง
สาหรับการสัมผัสทางกาย เราอาจส่ งเสริ มได้ดว้ ยการให้ทางานฝี มือ เช่น ทาสมุดติดภาพ เขียน
รู ปที่เกี่ยวกับบทเรี ยน และทาแผนที่หุ่น
แต่สิ่งที่ดีกว่ารู ปภาพและงานฝี มือคือเรื่ องที่ดี ๆ ครู คนใดที่เป็ นคนเล่าเรื่ องได้ดียอ่ มมีเครื่ องมือที่
จะทาให้เกิดผลอย่างดีเลิศอยูแ่ ล้ว
มีเรื่ องอยู่ 3 ชนิดเดียวกัน
1. เรื่ องนาบทเรี ยน
2. เรื่ องที่เป็ นบทเรี ยน
3. คติที่ได้จากเรื่ อง
ตามปกติเราไม่ใช้เรื่ องทั้ง 3 ชนิดในวันเดียวกัน เราจะวัดค่าของเรื่ องไม่ได้เพราะ
1. เรื่ องช่วยความเป็ นระเบียบและความตั้งใจของเด็ก
2. เรื่ องช่วยขยายโลกของเด็กให้กว้างออก
3. เรื่ องช่วยให้เด็กเข้าใจความจริ งให้เป็ นจริ งเป็ นจังยิง่ ขึ้น
เรื่ องที่นาให้บรรลุผล ต้องเป็ นเรื่ องที่
1. อยูใ่ นลาดับเดียวกับความชานาญของผูฟ้ ั ง เช่น เอาเรื่ องเด็กมาเล่าให้เด็กฟั ง นาเรื่ องเด็กผูช้ าย
ว่าเขาทาอะไรกันมาเล่าให้เด็กผูช้ ายฟัง เปรี ยบเทียบของใหม่กบั ของเก่าที่เด็กเคยรู ้มาแล้ว
2. ดัดแปลงให้เหมาะสมกับอายุของผูฟ้ ั ง เด็กอายุ 5 ขวบชอบให้เล่าเรื่ องเก่า เขาบอกว่า “ขอเล่า
ให้ฟังอีกที” เด็กอายุ 10 ขวบ จะบอกเมื่อได้ยินเล่าเรื่ องเดิ มเป็ นครั้งที่ 2 ว่า “ได้ยินแล้วครับขอเล่าเรื่ อง
อื่น ” ส าหรั บ เด็ ก อายุ 5 ขวบ เรื่ องที่ เล่ ามาครั้ งที่ 10 ต้องให้มี ล วดลายอย่า งเดี ยวกับ ที่ ไ ด้เล่ า ครั้ งแรก
มิฉะนั้นเขาจะคัดค้านขึ้นมาทันที
3. ให้เรื่ องนั้นปลุกอาเวค เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิ
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ควรจาไว้วา่ เรื่ องที่กล่าวซ้ าบ่อย ๆ ช่วยให้จาความจริ งได้ การสนทนาของพระเยซู กบั เปโตรที่
ริ มทะเลกาลิ ลีน้ นั เพราะมีคาซ้ า ๆ ว่า “ท่านรักเราหรื อ” และ “พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าเป็ นมิตรกับ
พระองค์” จึงทาให้เป็ นเรื่ องจับใจยิง่ ขึ้น
ควรเตรี ยมเรื่ องของบทเรี ยนอย่างไร
(1) จาเรื่ องนั้นให้ได้ดี
(2) แยกท้องเรื่ องนั้นให้ละเอียด
(3) สังเกต บุคคล ทิวทัศน์ และเหตุการณ์ในเรื่ อง
(4) สังเกตในใจว่า ในชั้นหนึ่ง ๆ มีการกระทาอันใดบ้าง ดูอย่างกับว่าเป็ นเรื่ องที่ตกเห็นกับตา
(5) เอาตอนสาคัญที่สุดไว้สุดท้าย
ควรเลือกเรื่ องที่ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
1. พวกอนุ บาล รู ้แต่เรื่ องบ้าน แม่ และความรัก ควรเล่าเรื่ องชี วิตของเด็ก,แม่,นก,สัตว์,ดอกไม้
ฯลฯ ให้ฟัง
2. พวกประถม พวกนี้มีความคิดฝันวิเศษนัก คงต้องการเรื่ องที่กระจุ๋มกระจิ๋มมากขึ้น เรื่ อง
ซามูเอลเมื่อยังเด็ก และเรื่ องกระกุมารเยซูเป็ นที่สบอารมณ์ของเขา
3. อนุชน ประกอบด้วยอุดมคติ อยากฟังเรื่ องวีรชนและการผจญภัยต่าง ๆ จงเล่าเรื่ องโยเซฟ เปา
โล และพระเยซู
4. ผูใ้ หญ่ ผูเ้ คยฝึ กตัวเองและปกครองตัวเองให้รู้จกั นิ ยมความดีในอนาคตแล้ว เขาคงชอบเรื่ อง
การทนทุกข์ การถูกล่อลวง และการยอมเสี ยสละ มากกว่าอย่างอื่น
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แผนผังในกระดำนดำ
ชนิดของเรื่ อง
การหา
1.
น า ไ ป สู่
บ ท เ รี ย น
อุทาหรณ์
2
. บรรยาย ความจริ ง
ประกอบ 3.ตัว
เ รื่ อ ง นั่ น เ อ ง
บทเรี ยน

คาของเรื่ อง
ความสาเร็ จของเรื่ อง
1. เกิดความเป็ นระเบียบ
1.อยู่ ใ นล าดับ เดี ย วกับ
และความตั้งใจ
ความชานาญของผูฟ้ ัง
2. ขยายโลกให้กว้าง
2. ดัด แปลงให้ เ หมาะ
3. ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เป็ น กับอายุของผูฟ้ ัง
จริ งเป็ นจังขึ้น
3. ปลุกอาเวค

คาถามทดสอบ
1. ครู จะทาอย่างไรเพื่อบทเรี ยนจะเข้าถึงการสัมผัสทางตา
2. ครู จะใช้อุปกรณ์อนั ใดเพื่อนักเรี ยนจะใช้กายสัมผัส
3. จงบอกชนิดทั้งสามของเรื่ องราว
4. เรื่ องราวมีประโยชน์ 3 อย่าง อะไรบ้าง
5. มีสามสิ่ งที่จะให้เรื่ องนาถึงผลสาเร็ จ 3 สิ่ งนั้นคืออะไรบ้าง
6. จงบอกขั้นทั้ง 4 ของการเตรี ยมเรื่ อง
7. ควรบอกเรื่ องชนิดใดแก่อนุบาล
8. ควรบอกเรื่ องชนิดใดแก่อนุชน
9. ส่ วนคนที่เป็ นผูใ้ หญ่น้ นั เขาต้องการเรื่ องชนิ ดใด
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บทที่ 9

ควำมรับผิดชอบของครูล

ในการกรี ฑาอย่างหนึ่งของชาวประเทศกรี กเขาให้คนถือคบเพลิงวิ่งส่ งต่อกันไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางครู รวีวารศึกษาได้รับแสงสว่างแล้ว เขาต้องมีใจร้อนรนที่จะนาไปส่ งต่อให้ชีวิตอื่นต่อไป “ท่าน
ทั้งหลายได้รับเปล่า ๆ จงให้เปล่า ๆ ”
ครู รวีวารศึกษาเป็ นบุคคลที่พระเจ้าทรงเรี ยกให้เข้าประจาตาแหน่งความรับผิดชอบอันสู ง
(1 โคริ นธ์ 12:28) เขาถูกเลื อกให้สอนความจริ งที่สาคัญที่สุดแก่ประชาชนเช่นเดียวกับผูร้ ับใช้
ของ
กิตติคุณ เขาเป็ นผูอ้ ภิบาลดวงจิตวิญญาณที่ไม่รู้จกั ตาย เขาเป็ นผูร้ ับเลือกตั้งจากพระเจ้าแล้ว เขา
จึงปฏิญาณตนยอมมอบความรักความสามารถ และความเพียรพยายามในการเสี ยสละเพื่อกระทากิจการ
ให้สาเร็ จ
ผลที่ ได้รับก็เพียงพอที เดี ยว “เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ อธรรมที่จะทรงลื มการงานของท่านและ
ความรักที่ท่านได้สาแดงต่อพระนามของพระองค์” ชาวสวนคนแก่ขุดพรวนดินใต้ตน้ ลาใยแล้วก็บอกว่า
เขาขุดหาลูกลาใยพอถึงฤดูเขาก็ได้ผลตอบแทนเพราะต้นลาใยให้ผลดกเช่นเดียวกันครู คนใดที่ขุดถึงจิตใจ
ของเด็ก ทาลายวัชพืชและป้ อนอาหาร ด้านวิญญาณจิต ครู ผนู ้ ้ นั จะเกี่ยวพืชอย่างอุดมสมบูรณ์
1. รับผิดชอบต่อเด็ก ที่จะให้บรรลุตามหน้าที่น้ ี ครู ตอ้ ง
ก. รู้จกั กาลเทศะ
ข. เข้ากับใคร ๆ ได้
ค. ขยันขันแข็ง
ฆ. มีใจร้อนร้น
ง. ติดต่อกับพระเจ้า
2. รับผิดชอบต่อโรงเรี ยน ที่จะให้บรรลุตามหน้าที่น้ ี ครู ตอ้ ง
ก. ไปประชุ มตามกาหนดเสมอ ถ้านักเรี ยนทราบว่าครู เป็ นคนตรงต่อเวลา และมาทาการอยู่
เสมอ นัก เรี ย นก็ จ ะไปเสมอ ๆ ด้ว ย ครู ใ หญ่ ค นใดที่ ไ ม่ ต้องไปหาคนอื่ น ให้แ ทนครู น้อยเลยคงรู ้ สึ ก
ขอบคุณบรรดาครู ท้ งั หลาย และคงมีมานะที่จะทางานดีสาหรับโรงเรี ยนต่อไป
ข. ไปแต่เช้า ครู คนใดที่ไปโรงเรี ยนเช้า ๆ ไม่ทนั เขาได้พลาดจากโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการที่จะ
สนทนาปราศรัยอย่างปลื้มปิ ติกบั นักเรี ยนของตน
ค. เป็ นคนร้อนรนและภักดีต่อการงาน
โรงเรี ยรต้องการความสนใจที่จงรักที่สุด และงานที่รอบคอบถี่ถว้ นจากครู ทุกคน
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3. รั บผิดชอบต่ อพระบรมาจารย์ คนใดที่ เป็ นคนทางานร่ วมกันกับพระเจ้า ย่อมไม่ กล้าที่ จะ
ทางานเลว ๆ เราจะมอบอะไรที่หย่อนกว่าที่ดีที่สุดแก่พระบรมาจารย์ของเราไม่ได้
ครู คนใดที่จะกระทาตนให้ถึงขั้นความรับผิดชอบนี้ ต้อง
(ก) ดาเนินชีวติ ที่ผอ่ งใส
(ข) ส่ งเสริ มและก่อให้เกิดบุคลิกลักษณะที่ชกั ชวนคนอื่น
(ค) พูดถึงพระเจ้าบ่อย ๆ มีการอธิ ษฐานส่ วนตัวเพื่อศิษย์บ่อย ๆ เขาจะจดชื่ อนักเรี ยนคริ สเตียน
คนอื่นที่อาสาเพื่อขอให้อธิ ษฐานเผื่อนักเรี ยนคนอื่น ๆ ต่อไป เขาจะอธิ ษฐานมากเพื่อขอพระวิญญาณ
สติปัญญาและฤทธานุภาพ
ความรับผิดชอบของครู จะสิ้ นสุ ดลงต่อเมื่อครู คนนั้นได้ทาความดีที่สุดแล้ว โรมในสมัยโบราณ
มี เหมื องหิ นอ่ อนของพระมหาจัก พรรดิ์ ศิ ล าทุ กก้อนที่ กรรมกรตัดออกมาจะมี ผูพ้ ิ จารณาอย่างถี่ ถ้วน
รอบคอบ ศิลาก้อนใดที่ใช้ได้ก็มีคาว่า “เห็นชอบแล้ว” เขียนติดไว้ศิลาก้อนใดที่มีตาหนิ หรื อฝี มือไม่ดีมีคา
ว่า “ไม่มีค่า” แล้วก็กองไว้ขา้ งหนึ่ ง “จงอุตส่ าห์สาแดงตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เป็ นคนงานที่ไม่
ต้องอาย”

แผนผังในกระดำนดำ
1. มีต่อเด็ก
ความรับผิดชอบของครู 2. มีต่อโรงเรี ยน
3. มีต่อพระบรมาจารย์

คาถามทดสอบ
1. พระเจ้าทรงเรี ยกครู ให้มาทางานอะไรที่ใหญ่โต
2. การยอมรับเป็ นครู หมายความว่าครู สัญญาอะไรบ้าง
3. ครู จะกระทาอย่างไรจึงจะสมกับที่มีความรับผิดชอบต่อเด็ก
4. ครู จะกระทาอย่างไรจึงจะสมกับที่มีความรับผิดชอบต่อโรงเรี ยน
5. ครู จะกระทาอย่างไรจึงจะสมกับที่มีความรับผิดชอบต่อพระบรมาจารย์
6. ความรับผิดชอบของครู สิ้นสุ ดลงเมื่อไร
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บทที่ 10 บรรทัดฐำนของโรงเรียน
1. บรรยากาศด้านวิญญาณจิต จะแผ่ทวั่ ไปในโรงเรี ยน การร้ องเพลงก็เป็ นที่น่านมัสการ การ
อ่านพระธรรมเป็ นที่น่าเคารพ และทุก ๆ คนจะรู ้สึกว่าพระเจ้าทรงสถิตด้วย
2. สมาชิกทุกคนของคริ สตจักรมีส่วนนับตั้งแต่ทารก จนถึงคนชรา
3. มีกาลังบริ หารที่สามารถ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ประจาแน่นอนทุกคน เขามีความสามารถมีกาลัง
และความสัตย์สุจริ ตพอที่จะดาเนินกิจการของเขา
4. โครงการ บทเรี ยนผนวกก็รวมอยูใ่ นการสอนรวีวารศึกษาด้วย เช่นบทเรี ยนที่กล่าวถึง
มัชชวิรัติและบทเรี ยนพิเศษอย่างอื่น ครู ควรงดเว้นการพูดคนเดียวอย่างยืดยาวเสี ย แต่ควรสรุ ป
ความบ่อย ๆ และมีโครงการต่าง ๆ ไม่ให้ซ้ าซากทาให้บงั เกิดความเบื่อหน่าย
5. วันพิเศษ ก็ควรจะถือกันเป็ นพิธีพิเศษ เช่ นในวันคริ สตมาสก็มีการฉลองครึ กครื้ น วันสภาฯ
วันรวีวารศึกษา วันอนุ ชน วันบรรณศาสตร์ วันสตรี คริ สเตียน วันพระคัมภีร์ เหล่านี้ นบั ว่าเป็ นวันสาคัญ
ทั้งนั้น ควรมีพิธีพิเศษประจาวันนั้น
6. เปิ ดตลอดปี โรงเรี ยนรวีวารศึกษาต้องเป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดทาการสอนกันตลอดปี จะแบ่งเป็ น
ภาคสั้นหรื อยาวภาคละเท่าใด ไม่เป็ นเรื่ องสาคัญนักแต่ไม่ควรใช้อากาศร้อนอากาศหนาวเป็ นเรื่ องแก้ตวั
7. การประชุมครู ครู คงพอใจที่จะเข้าประชุมด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
1. ถ้าโครงการนั้นมีประโยชน์ ครู ก็เข้าประชุมด้วย
2. เมื่อครู ทราบว่าเป็ นหน้าที่ ครู ที่ซื่อสัตย์ต่อการงานคงเข้าประชุม
8. ฝึ กหัดครู ทุกคน ครู ทุกคนควรเข้าเรี ยนตามหลักสู ตรฝึ กหัดครู ที่กรรมการลงมติรับแล้ว และมี
การให้ประกาศนียบัตรรับรองด้วย และต่อไปจะมีครู ทาการสอนพอเพียง เพราะเปิ ดสอนชั้นฝึ กหัดครู อยู่
แล้ว
9. การสถาปนาครู และเจ้าหน้าที่ เพราะเหตุที่ครู และเจ้าหน้าที่ของรวีวารศึกษาเป็ นผูท้ างาน
สาคัญ จึงควรมีพิธีสถาปนาบุคคลเหล่านี้อย่างเปิ ดเผย
10. โรงเรี ยนอย่างนี้จะเป็ นกาลังด้านวิญญาณจิตในชุ มนุ มชน พระเยซู คริ สต์จะทรงรับเกียรติยศ
โดยการดาเนิ นชี วิตของครู และเจ้า หน้าที่ เพราะเหตุ น้ ี เด็ก และสั งคมก็ดีก็จะได้รับการล้างชาระด้วย
อิทธิพลของครู และเจ้าหน้าที่
11. จุดมุ่งหมายของโรงเรี ยน คือ
นักเรี ยนทุกคนเป็ นคริ สเตียน
คริ สเตียนทุกคนเป็ นคนทางาน
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คนทางานทุกคนได้รักการฝึ กสอน

แผนผังในกระดำนดำ
บรรทัดฐาน 1. บรรยากาศด้านวิญญาณจิต
ของโรงเรี ยน 2. มีสมาชิกทุกคนของคริ สตจักรอยู่
3. มีกาลังบริ หารที่สามารถ
4. แผนกจัดชั้นตามวัย
5. โครงการ
6. วันพิเศษ
7. วันเปิ ดตลอดปี

8. การประชุมครู
9. ฝึ กหัดครู ทุกคน
10. การสถาปนาครู และเจ้าหน้าที่
11. โรงเรี ยนที่ถึงมาตราฐานเป็ น
กาลังด้านจิตวิญญาณในสังคม
12. จุดประสงค์ของโรงเรี ยนที่ถึง
มาตรฐาน

คาถามทดสอบ
1. จุดประสงค์ของโรงเรี ยนจะปรากฏแจ้งได้อย่างไร
2. ใครบ้างควรจะอยูใ่ นโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่จะปรากฏขึ้นมาอย่างไรได้
4. เราจะแบ่งชั้นในโรงเรี ยนอย่างไร
5. ทาไมครู ควรเข้าในการประชุมครู
6. ควรจัดได้มีโครงการชนิดใดขึ้น
7. มีวนั พิเศษใดบ้างที่ควรกระทาพิธีกนั
8. ทาไมครู ควรเข้าในการประชุมครู
9. ครู ควรได้รับการฝึ กหัดอย่างไร
10. ครู และเจ้าหน้าที่จะตั้งต้นงานของเขาโดยพิธีใด
11. โรงเรี ยนรวีวารศึกษามีอิทธิ พลเหนือชุมนุมชนอย่างไรบ้าง
12. อะไรเป็ นจุดประสงค์ของโรงเรี ยนที่ดีถึงมาตรฐาน
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