คู่มือ
การจัดประชุมเยาวชน

จัดพิมพ์ และจาหน่ ายโดย
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทศิ ถนนปฏิพทั ธ์
พระนคร, 4

2

คานา
“เอ้อ การประชุมเยาวชนของเราน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน”
“การนาเยาวชนเป็ นเรื่ องน่าปวดหัวจริ ง ๆ ไม่รู้จะจัดโปรแกรมอย่างไร จึงจะถูกใจเขา”
“โธ่ จะแย่อยูแ่ ล้ว เยาวชนของเราร่ อยหรอลงทุกวัน คงจะไปไม่ตลอดรอดฝั่งแน่”
“ทาอย่างไรหนอ จึงจะช่วยให้คณะเยาวชนที่รักทั้งหลาย ท่านมีปัญหาเหล่านี้ในคริ สตจักรของ
ท่านไหม งานเยาวชนมิใช่เป็ นงานที่ง่าย ท่านจะพบปั ญหามากมายจนบางครั้งท่านต้องท้อใจ อยากจะ
ล้มเลิกความตั้งใจทุกอย่างเสี ย แต่ท่านจะเลิกล้มไม่ได้เป็ นอันขาด เพราะเยาวชนเป็ นกาลังและความหวัง
ของคริ สตจักรทั้งปั จจุบนั และอนาคต ถ้าอย่างนั้นท่านควรจะทาประการใด
หนังสื อเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อท่าน (เยาวชนทัว่ ประเทศ) โดยเฉพาะ เพื่อแนะนาแนวทาง การ
วางแผนการ การเตรี ยม และการนาประชุมของคณะเยาวชนของท่าน ช่วยให้การประชุมเยาวชนคึกคัก
น่าสนใจ เป็ นที่ชกั จูงใจเยาวชนทั้งหลาย ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเยาวชน
เจริ ญเติบโต เป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
ท่านศิษยาภิบาล ผูน้ าคณะเยาวชน เยาวชน และผูท้ ี่สนใจในงานของเยาวชนทุกท่าน ควรจะมี
คู่มือเล่มนี้ไว้ใกล้มือ เพื่อจะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทุกเวลาที่ตอ้ งการ
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อย่ าและจง สาหรับผู้นา
ในการจัดรายการประชุมเยาวชน จงสังเกตข้อเตือนและข้อเสนอต่อไปนี้
“จง”
“อย่า”
จงมาก่อนกาหนด หรื อตรงเวลาเสมอ
อย่าเลยเวลาที่กาหนด
จงเริ่ มรายการตรงเวลา
อย่างสนใจเพียงเพื่อนของท่านเท่านั้น
จงเป็ นเพื่อนกับทุกคน
อย่าร้องเพลงใดเพลงหนึ่งนานเกิน ไปจนเบื่อหน่าย
จงต้อนรับคนที่มาใหม่
อย่าเล่นเกมส์ใดเกมส์หนึ่งนานเกินไป
จงทาให้ทุกคนรู ้สึกว่าเราต้องการเขา
อย่าทาตนเป็ นเจ้านายเหนือคนอื่น
จงมีเกมส์ใหม่เสมอ
อย่าติฉินนิ นทาเพื่อมุ่งร้าย
จงมีสิ่งใหม่ ๆ ในรายการเสมอ
อย่าเห็นแก่ตวั เมื่อคนอื่นขอความช่วยเหลือ
จงช่วยกันออกความคิดเห็นใหม่ ๆ
อย่าทางานทุกอย่างเพียงคนเดียว
จงช่วยกันแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
อย่าเป็ นผูน้ าชนิดที่ “อะไรก็ได้”
จงออกไปเยีย่ มเยียน
อย่าใช้รายการซ้ าแล้วซ้ าอีก
จงโฆษณาประกาศรายการเยาวชน
อย่าลืมบอกทุกคนที่มีส่วนร่ วมในรายการล่วงหน้า
จงพูดว่า “ฉันจะลองดู”
อย่าพูดว่า “ฉันทาไม่เป็ น”
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บทที่ 1 จุดมุ่งหมาย
ปั ญหาเกี่ยวกับอนุชนเช่นไม่อยากมาโบสถ์ ไม่อยากมาร่ วมประชุมเกิดขึ้นแก่คริ สตจักรทัว่ ไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบางประเทศ สถิติที่น่าเชื่ อถือขององค์การเยาวชน
คณะหนึ่งแจ้งว่า โดยอัตราเฉลี่ยแล้ว ในจานวนเยาวชนทุก ๆ แปดคน จะมีเจ็ดคนที่ไม่ตอ้ งการมาโบสถ์
ทาไมเยาวชนเหล่านีจ้ ึงไม่ อยากมาโบสถ์
เรามักจะกล่าวหาว่า
เพราะการดึงดูดใจของ
สิ่ งแวดล้อม เช่น ภาพยนตร์ ทีวี งานรื่ นเริ งต่าง ๆ เพราะเยาวชนส่ วนมากไม่มีเวลาเพราะเขารักฝ่ ายโลก
มากกว่าพระเจ้า เป็ นต้น คากล่าวเหล่านี้อาจจะเป็ นความจริ งบ้าง แต่เหตุผลสาคัญยิง่ อีกประการหนึ่งที่
ทาให้เยาวชนไม่อยากจะมาร่ วมประชุมคือ “ไม่เห็นว่าการประชุมเยาวชน น่าสนใจอย่างไร จืดชื ด ชวน
ให้ง่วงเหงาหาวนอนเสี ยมากกว่า” โปรแกรมการประชุมของเรา ไม่เป็ นที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
ของเยาวชน ใครบ้างที่อยากจะมาง่วงนอนในโบสถ์ ใครบ้างที่จะทนรายการที่จืดชืดซ้ าแล้วซ้ าอีกได้
ถ้ าเช่ นนั้น เราควรทาประการใด มีหลายอย่างด้วยกันที่ท่านต้องปรับปรุ งแก้ไข เราจะเริ่ มจาก
ก้าวแรก ดังภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า “การเริ่ มต้นที่ดี คือการสาเร็ จไปแล้วครึ่ งหนึ่ง”
คาถามข้อแรก ที่ท่านจะต้องถามคือ เราจะจัดตั้งคณะเยาวชนและมีการประชุมเยาวชนเพื่อ
อะไร? หรื อเรามีจุดมุ่งหมายอะไรในการประชุมเยาวชน? จุดมุ่งหมายนี้ คือ จุดมุ่งหมายปลายทาง ที่เรา
ต้องการเดินไปถึง ขณะเมื่อท่านซื้ อตัว๋ ที่สถานีรถไฟ หากคนขายตัว๋ ถามท่านว่า ไปไหน ท่านคงไม่ตอบ
ว่า “ไม่ทราบ”
เราควรจัดตั้งคณะเยาวชนด้วยจุดมุ่งหมายอย่างน้อยสามประการ คือ
เพื่อนาเพื่อนเยาวชนด้วยกันมารู ้จกั พระคริ สต์ และต้อนรับพระองค์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เขาเอง
1. เพื่อช่วยให้เขาเจริ ญเติบโตขึ้นในความรู ้เกี่ยวกับพระคริ สต์ ความรู ้ในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
ให้เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศ และดารงชีวติ คริ สเตียน ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลก
2. เพื่อฝึ กฝนเยาวชนให้เป็ นผูน้ าที่ดี ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต และสามารถเป็ นพยานนาคนอื่น
มาสู่ พระคริ สต์
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เยาวชนทุกคณะ และการประชุมทุกครั้งของท่าน
จะต้องมีจุดมุ่งหมายทั้งสามประการนี้ โปรดแกรมต่าง ๆ
ของท่าน จะต้องนาไปสู่ จุดหมายปลายทางที่ต้ งั ไว้
จงถามคาถามทั้งสามข้อนี้แก่คณะเยาวชนของ
ท่าน
1. การประชุมเยาวชนของท่านมีรายการใด ที่อาจ
ช่วยนาคนที่ยงั ไม่เชื่อมารู ้จกั พระคริ สต์ และพบความรอด
หรื อไม่?
2. ท่านมีรายการใดที่จะช่วยเยาวชนให้เจริ ญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณฝ่ ายความรู้ ความประพฤติ
ฯลฯ ไหม?
3. ท่านมีรายการใดที่จะฝึ กฝนให้เยาวชนเป็ นผูน้ าที่ดีในคริ สตจักรในสังคม และนาคนที่ยงั ไม่
เชื่อมารู ้จกั พระคริ สต์หรื อไม่?
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บทที่ 2 ผู้นาและการเตรียมตัว
โปรแกรมที่ดีและที่น่าสนใจจะต้องนาไปสู่ จุดมุ่งหมาย ดังที่เรากล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่ง สิ่ ง
สาคัญประการที่สองซึ่ งเราใคร่ ที่จะให้ท่านพิจารณา คือ ผู้นา
โปรแกรมที่ดีนอกจากจะต้องมี
จุดมุ่งหมายแล้ว ยังต้องมีผนู ้ าที่ดีดว้ ย (เนื่ องจากเราจากัดหัวข้อของเราภายในขอบเขต การจัดโปรแกรม
ของการประชุมเยาวชน เราจึงไม่อธิ บายเกี่ยวกับองค์การ และคณะกรรมการต่าง ๆ ของเยาวชนอย่าง
ละเอียด)
คณะเยาวชนที่ใหญ่ ๆ นอกจากจะมี ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกแล้ว ยังมี
คณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ เช่นคณะกรรมการจัดทาโปรแกรม มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
การจัดรายการต่าง ๆ ในการประชุมเยาวชน คนเหล่านี้คือ ผูน้ า สาหรับเยาวชนคณะเล็ก ๆ เราเสนอว่า
ไม่ควรจะมีคณะกรรมการย่อยมากเกินไป
เนื่องจากผูน้ ามีความสาคัญต่อรายการประชุมมาก ในวาระเลือกตั้งผูน้ า ไม่วา่ จะเป็ นประธาน
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูน้ าในคณะกรรมการใด ๆ ก็ดี จงเลือกด้วยควรระมัดระวัง นึก
ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ อย่าถือเป็ นเรื่ องสนุก ตลกขบขัน ดังที่เยาวชนบางคณะได้กระทามาแล้ว และพบ
ความล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงภายหลัง จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการเลือกผูน้ า การกระทาด้วย
ใจเคารพยาเกรงพระเจ้า
ผูน้ าควรจะมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. ต้องเป็ นผูท้ ี่กลับใจบังเกิดใหม่อย่างแท้จริ ง
2. เป็ นตัวอย่างที่ดี ในการประพฤติ และร้อนรนในงานของพระเจ้า
3. รักเยาวชนและงานเยาวชน
4. เป็ นที่รักใคร่ ชอบพอของเยาวชนทัว่ ไป
5. เป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง และเจริ ญเติบโตในความเชื่อ
6. มีความสามารถ (ไม่มากก็นอ้ ย) ในงานที่จะได้รับมอบหมาย
7. ยินดีสละเวลาเพื่อเยาวชน
8. รู ้จกั เคร่ งขรึ ม และรู ้จกั ตลกในเวลาอันควร
9. เป็ นผูท้ ี่สัตย์ซื่อ และกระตือรื อร้นในหน้าที่
ผูน้ าแต่ละคน อาจไม่มีคุณสมบัติครบทุกประการที่ดงั กล่าวมานี้ แต่จงเลือกให้ใกล้เคียงที่สุด
หรื อเหมาะสมกับความต้องการในคณะของท่าน คุณสมบัติสาคัญที่สุด และ ประการแรกที่ท่านจะต้อง
พิจารณา คือชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิต ผูน้ าที่รักพระเจ้าเท่านั้น จึงจะนาให้คนอื่นรักพระเจ้าได้
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ผูน้ าเหล่านี้ กับที่ปรึ กษา อาจจะเป็ นมัคนายก ผูร้ ับผิดชอบงานเยาวชนหรื อศิษยาภิบาล ควร
ประชุมด้วยกัน อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้ง เพื่อจัดเตรี ยมและจัดทาโปรแกรมการประชุมเยาวชน
สาหรับเดือนต่อไป หนึ่งเดือนล่วงหน้า เช่นโปรแกรมการประชุมทุกอาทิตย์
ของเดือนกุมภาพันธ์ควรจัดทาให้เรี ยบร้อยตั้งแต่เดือนมกราคม คริ สตจักรที่
เจริ ญก้าวหน้าในต่างประเทศ จัดโปรแกรมประชุมเยาวชนล่วงหน้าหนึ่งปี บ้าง
สองปี บ้าง แต่ก็มีบางคนที่จดั ทาหกเดือนหรื อสี่ เดือนล่วงหน้า ฉะนั้นการ
จัดทาโปรแกรมให้เสร็ จล่วงหน้าสักหนึ่งเดือน จึงมิใช่เร็ วเกินไป
เหตุที่ควรจัดทาโปรแกรมล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก็
เพื่อ
1. ให้ท่านมีเวลาเพียงพอ คิดค้นความคิดใหม่ ๆ ที่ดีสาหรับโปรแกรม
2. ให้ท่านมีโอกาสจัดหาเครื่ องมือที่ตอ้ งการใช้ได้ครบถ้วน
3.มีโอกาสติดต่อคนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่ วมในรายการ ได้ทนั ท่วงที
ผู้ ที่มีส่วนร่ วมในรายการเช่นคนที่พดู ผูน้ าเพลง ผูน้ าเกมส์ หรื อผูน้ ารายการอื่น ๆ มีเวลา
เพียงพอสาหรับเตรี ยมตัว
5. ไม่มีรายการใดจะดีได้ หากปราศจากการเตรี ยมตัว จงเตรี ยมตัวให้พร้อม สาหรับรายการต่าง
ๆ ไว้แต่เนิ่ น ๆ แล้วท่านจะไม่ผดิ หวัง
การประชุมทุกครั้ง ไม่เพียงแต่จดั ทาและจัดเตรี ยมรายการเท่านั้น หากยังมีการอภิปราย ถึงข้อดี
และข้อเสี ยต่าง ๆ ในรายการที่ผา่ นมาแล้ว ต่อที่ประชุมด้วย เพื่อหาทางปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
ผูน้ าเยาวชนบางคณะ ประชุมร่ วมกันทุกอาทิตย์ นอกจากจัดทาโปรแกรมที่ละเอียด และ
อภิปรายข้อดีขอ้ เสี ยของรายการที่ผา่ นมาแล้ว ยังใช้เวลานั้นอธิ ษฐานร่ วมกันเพื่องานของเยาวชน และ
เยาวชนเอง ด้วยกาลัง สติปัญญา และความสาเร็ จทุกอย่าง มาจากพระเจ้า
เราจะกล่าวถึงการจัดเตรี ยมโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งในบท “จะจัดเตรี ยมโปรแกรมที่ดีอย่างไร”
สาหรับในบทนี้ ขอท่านจงจาไว้วา่ โปรแกรมที่ดีตอ้ งการผูน้ าที่ดี แต่ผนู ้ าที่ดีจะไม่เกิดประโยชน์
เท่าที่ควร หากปราศจากการเตรี ยมตัวที่ดี
จงเตรี ยมตัว เตรี ยมตัว เตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมแต่เนิ่ น ๆ

หมายเหตุ
คาว่า “รายการ” ในเล่มนี้ หมายถึงหมายกาหนดการ สาหรับการประชุมในระยะเวลาอันสั้น คือ
หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น
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ส่ วนคาว่า “โปรแกรม” ในเล่มนี้หมายถึง หมายกาหนดการ สาหรับแผนงานในระยะเวลาอัน
ยาวนานกว่า เช่น ภายใน 2-3 เดือน ดังนี้ เป็ นต้น
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บทที่ 3 เหยือ่
เชื่อว่าเยาวชนหลายท่าน คงเคยมีประสบการณ์
ในการตกปลามาแล้ว เครื่ องมือสาคัญที่สุดในการตก
ปลาคือ เบ็ด แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนกว่า
เบ็ด คือ เหยือ่ ปลาชนิดที่แตกต่างกันอาจต้องใช้เหยือ่ ที่
ต่างกัน ผูเ้ ชี่ยวชาญการตกปลา ย่อมทราบว่า ปลาชนิ ดใด
ชอบเหยื่ออะไร
การจัดทาโปรแกรมของการประชุมอนุชน อาจ
เปรี ยบได้กบั การตกปลา กล่าวคือ เราจัดการประชุมขึ้นเพื่อจะได้เยาวชน สมมุติวา่ ท่านมีจุดมุ่งหมายที่ดี
และของมีค่าหลายอย่าง ที่จะเสนอให้เยาวชน แต่มีปัญหาอยูข่ อ้ หนึ่งว่า จะชักจูงให้เยาวชนมาร่ วม
ประชุมอย่างไร
เหยือ่ เยาวชนก็เช่นเดียวกับปลาที่ตอ้ งการเหยือ่ เพื่อชักจูงใจเขา ถ้าท่านมีเหยื่อที่ดี ท่านจะได้
ปลาหรื อเยาวชนมากมาย เหยือ่ สาหรับเยาวชนแตกต่างกันหลายชนิด แต่อาจใช้ชื่ออย่างเดียวกัน แทน
เหยือ่ เหล่านั้น คือ “ความสนใจ” ในโปรแกรมการประชุมเยาวชน จงคิดเสมอว่า อะไรเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ
ที่สุด สาหรับเยาวชนของท่าน สิ่ งนั้นคือเหยือ่ ที่ท่านพอจะใช้ได้
ความสนใจของเยาวชนในสถานที่แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน เราจะคานึงถึงเยาวชนในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะ ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็ นความสนใจของเยาวชนโดยทัว่ ไป ท่านอาจใช้เป็ นเหยือ่ ใน
โปรแกรมของท่านก็ได้

การสอนภาษาอังกฤษ
เยาวชนทัว่ ประเทศไทย ตระหนักถึงความล้าหลังในความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษของเขา ต่าง
หาทางที่จะปรับปรุ งภาษาอังกฤษของตนให้ดีข้ ึน ไม่วา่ โดยวิธีใด ศูนย์กลางเยาวชนใหญ่ ๆ อย่างน้อย
สองแห่งในกรุ งเทพฯ ใช้วธิ ี น้ ีเป็ นเหยือ่ และได้ผลที่น่าชื่ นชมมาก ท่านจะได้ผลยิง่ ขึ้น หากใช้เหยือ่ นี้ ดู
ท่านอาจจะดัดแปลงวิธีตามที่เหมาะสม เราอยากจะแนะนาว่า ถ้าเป็ นไปได้ ควรจะจัดให้มีสองหรื อสาม
ขั้น สาหรับผูท้ ี่มีระดับความรู ้ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน เช่น
ก. ชั้นเริ่ มต้น เป็ นชั้นที่ง่ายที่สุด
ข. ชั้นที่พออ่านออกเขียนได้แล้ว
ค. ชั้นสู ง สาหรับมศ.ปลาย หรื อนักเรี ยนมหาวิทยาลัย เรี ยนหนักไปทางความเชื่อคริ สเตียน
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จงใช้วธิ ี การสอนที่น่าสนใจที่สุด ไม่เพียงแต่ทาให้เยาวชนได้รับความรู ้เพิ่มเติบทางภาษา ยัง
เป็ นทางนาเขาให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ทีละก้าว
ตัวอย่าง มิชชันนารี หลายท่านในต่างจังหวัด เชิญเยาวชนไปเรี ยนภาษาอังกฤษที่บา้ นของเขา
อาทิตย์ละสองครั้ง ในเวลาตอนเย็น โดยใช้พระธรรมกิตติคุณยอห์น ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่ งพิมพ์เป็ นเล่ม
เล็ก ๆ หากเป็ นสถานที่ที่มีคณะเยาวชนแล้ว เยาวชนที่เป็ นคริ สเตียน มักจะมาร่ วมเรี ยนภาษาอังกฤษ
และชวนเพื่อนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนมาด้วย เมื่อเยาวชนที่ยงั ไม่รับเชื่อ คุน้ เคยกับเพื่อน ๆ อีกหลายท่าน
และเกิดความสนใจ ก็เป็ นการง่ายที่จะนาเขามาร่ วมประชุมเยาวชน
ท่านมีวธิ ี อื่นอีกมากมายที่จะจัดชั้นเรี ยนภาษาอังกฤษนี้ จงจัดในวิธีที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
สาหรับสถานการณ์ ในสถานที่ของท่าน ให้ช้ นั เรี ยนของท่านเป็ นที่น่าสนใจ สนุกสนาน มีชีวติ ชี วา
ขณะเดียวกัน ท่านก็ตอ้ งไม่ลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของท่าน

งานอดิเรก
งานอดิเรกเป็ นเหยื่อชิ้นวิเศษอีกอย่างหนึ่งสาหรับชักจูงใจเยาวชน หากใช้ในทางที่ถูก เยาวชน
ชอบงานอดิเรกที่แตกต่างกัน เช่นเย็บปั กถักร้อย การวาดภาพ การฝี มืออื่น ๆ การปรุ งอาหาร เป็ นต้น ให้
เยาวชนนางานอดิเรกของตนมาทาร่ วมกัน ก่อนการประชุ มแบ่งสันปั นส่ วนความรู ้ของตนแก่กนั และกัน
หรื อผูน้ าเลือกงานอดิเรกอย่างหนึ่ง เช่นการปลูกดอกไม้ หรื อทากรงนก แล้วให้เยาวชนทาร่ วมกันก่อน
ประชุม (ทั้งนี้จงอย่าลืมนึกถึงความสนใจของเยาวชน) จงลองทาดูแล้วจะเห็นว่าได้ผลดีสักเพียงใด
ตัวอย่าง เยาวชนกลุ่มหนึ่ง กลับจากการเยีย่ มเยียนระหว่างทาง พวกเขาได้ผา่ นบ้านหลังหนึ่ง ที่มี
ดอกไม้ปลูกไว้สวยงามรอบบ้าน เยาวชนคนหนึ่งเสนอว่า “ควรจะลองปลูกดอกไม้น้ นั ในบริ เวณโบสถ์
ด้วย ผูน้ าและเยาวชนคนอื่น ๆ เห็นชอบด้วย จึงออกไปหาดอกไม้ นาจอบ นาเสี ยม ร่ วมกันปลูกดอกไม้
ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผูน้ าสานึกได้วา่ “ไม่นึกเลยว่างานอดิเรก จะสามารถชักจูงความสนใจ
ของเยาวชนได้อย่างประเสริ ฐเช่นนี้ ”

กีฬา และการสนุกสนานต่ าง ๆ
เหยือ่ ชนิ ดนี้เป็ นที่ทราบดีในคณะเยาวชนส่ วนมาก
ท่านอาจจัดกีฬาเช่น
แบดมินตัน
บาสเกตบอล ปิ งปอง วอลเล่ยบ์ อล การว่ายน้ า เป็ นต้น คณะเยาวชนหรื อทางโบสถ์ ควรจะจัดเครื่ องมอ
เหล่านี้ไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อให้สามารถนาออกใช้ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
การละเล่นสนุกสนานอื่น ๆ ที่เราเรี ยกว่าเกมส์น้ นั ก็เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ เพราะเยาวชนทุกคนชอบ
สนุก เรามีตวั อย่างเกมส์และหลักการในการนาเกมส์ไว้ในตอนท้าย โปรดศึกษาทาความคุน้ เคยกับเกมส์
เหล่านั้น แล้วนาไปใช้ในคณะเยาวชนของท่าน
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การรายงานข่าวกีฬาของโลก ประจาเดือน หรื อประจาสัปดาห์ ก็เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจยิง่ เช่นกัน ให้
เยาวชนคนหนึ่งเตรี ยมรายงานนี้ แล้วรายงานให้ที่ประชุม หรื อหลังรายการกีฬา

ดนตรี
เยาวชนบางท่านสนใจในดนตรี อาจจัดรายการดนตรี ของท่านได้เป็ นที่น่าสนใจ เช่นร้องเพลง
เดี่ยว ร้องคู่ ร้องสี่ เสี ยง ร้องหมู่ประสานเสี ยง เพลงสนุก พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน หาก
เยาวชนอื่น สนใจในทางเครื่ องดนตรี ท่านอาจจัดวงดนตรี ข้ ึนมาก็ได้ โดยใช้เครื่ องดนตรี เท่าที่มีอยู่ อาจ
เป็ นหี บเพลงปาก ขลุ่ย ซอ ระนาด ฉาบ กลอง เป็ นต้น เยาวชนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ชอบรายการนี้มาก
ตั้งชื่อรายการนี้วา่ “ซิงงิงอะลอง” เยาวชนบางคณะจัดรายการดนตรี เดือนละครั้งทุกเดือน

ละคร
ในบางครั้งบางคราว ละคร และการละเล่นต่าง ๆ เป็ นเหยือ่ ชักจูงใจเยาวชนได้ดีเยีย่ ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ หากท่านจัดเตรี ยมและฝึ กซ้อมให้ดี เราอยากแนะนาละคร
ซึ่ งมีเนื้อเรื่ องมาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่นเรื่ อง
บุตรน้อย
อิสอัคกับริ บะดา
ชาวสะมาเรี ยใจดี
ยอห์นบัพติศมา
หรื อ ละครชี วิต เขียนจากชีวติ คริ สเตียนที่รักพระเจ้า เช่นคริ สเตียนในเกาหลีจาก “พระคริ สต์
ในดวงใจชาวเกาหลี ” หรื อจากหนังสื ออื่น ๆ ที่ดีในโอกาสพิเศษ เช่น คริ สตมาส วันอีสเตอร์ ปี ใหม่ เป็ น
ต้น ท่านอาจจะจัดละครให้เหมาะสมกับโอกาสนั้น ๆ

ปาร์ ตี้ (การสั งสรรค์ )
การจัดงานปาร์ ต้ ี ไม่จาเป็ นจะต้องใช้ทุนมากเสมอไป ท่านอาจจะจัดง่าย ๆ มีรายการที่ดีและ
สนุก เช่น
ก. ปิ กนิค หรื อการนาอาหารไปรับประทานนอกสถานที่ ที่ทุ่งนา ใกล้ลาธาร เชิงเขา หรื อใน
สวนสาธารณะ เป็ นต้น โดยแต่ละคนนาอาหารของตนมา แล้วนาไปรับประทานร่ วมกัน เผือ่ แผ่กนั และ
กัน หรื อคณะเยาวชน อาจจะเตรี ยมขนมหรื อผลไม้และเครื่ องดื่มเล็กน้อย พร้อมกันนั้น ก็มีรายการ
สนุกสนาน โดยการเล่นเกมส์ต่าง ๆ
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ข. ปาร์ ตภี้ ายในบ้ าน ด้วยรายการวิทยุ หรื อทีวี ที่น่าสนใจ พร้อมด้วยเครื่ องดื่มและขนมบ้าง
เล็กน้อย
ค. แฟนซี ปาร์ ตี้ โดยจัดให้มี “แฟนซีโชว์” อาจจะแบ่งเป็ นเครื่ องแต่งตัวชนิดที่แปลก แหวก
แนวที่สุด ชนิดที่ตลกขบขันที่สุด และชนิดที่สวยงามที่สุด แล้วจัดเตรี ยมรางวัลแก่ผชู ้ นะเลิศตาม
ประเภทนั้น ๆ
ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายชนิด ที่อาจใช้เป็ น “เหยือ่ ” ชักจูงใจเยาวชน ผูน้ าทุกคน ควรจะตื่นตัว
คอยสื บเสาะเสมอว่า เยาวชนของท่านสนใจอะไรบ้าง ต้องการอะไรบ้าง หากสิ่ งนั้นไม่เป็ นโทษแก่เขา
ไม่ให้เกียรติยศของพระเจ้าเสื่ อมเสี ย และดีพอที่จะใช้เป็ นเหยือ่ ในการประชุมเยาวชน หรื อการชักจูง
เยาวชนมาหาความจริ ง จงใช้สิ่งนั้น แต่อย่าลืมว่าเหยื่อเหล่านี้เป็ นเพียงเครื่ องมือชักจูงเยาวชนให้มาสู่
พระคริ สต์ อย่าหมกมุ่นและเพลิดเพลินกับสิ่ งเหล่านี้มากเกินไป จนลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของท่าน
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บทที่ 4 การโฆษณา
วิธีที่สาคัญที่สุด ที่ช่วยให้บริ ษทั ร้านค้าต่าง ๆ จาหน่ายสิ นค้าได้มาก ก็คือการโฆษณา ห้างร้าน
ที่ใหญ่โตเสี ยเงินเป็ นจานวนมาก ทุกเดือน ในการโฆษณาสิ นค้าของเขา ทางวิทยุ ทางหนังสื อพิมพ์ ทาง
โทรทัศน์บา้ งก็ทาให้ใบปลิวแจก ทาป้ ายโฆษณา แม้กลางทุ่งนาที่มี
ทางหลวงผ่าน เขาก็ยงั ทาป้ ายโฆษณาขนาดยักษ์ต้ งั ไว้ โดยเหตุน้ ี
สิ นค้าของเขาจึงเป็ นที่รู้จกั กันแพร่ หลาย เรามีสินค้าที่ดีที่สุดในโลก
คือ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ จึงควรโฆษณาให้มากเป็ นพิเศษ
อีกประการหนึ่ง การที่มีเยาวชนจานวนน้อย มาร่ วมประชุ มก็คือ ขาด
การโฆษณา น่าท้อใจใช่ไหม ถ้าท่านเตรี ยมรายการที่ดีจดั ทุกอย่างไว้
พร้อมแล้ว แต่มีเยาวชนมาร่ วมเพียงไม่กี่คน การโฆษณาที่ดีอาจ
สามารถชักจูง แม้แต่เยาวชนที่ไม่สนใจมาร่ วมรายการของท่านได้ แต่
มีสิ่งที่ท่านต้องระวัง คือ อย่าให้การโฆษณามาร่ วมรายการของท่าน
ได้ แต่มีสิ่งที่ท่านต้องระวัง คือ อย่าให้การโฆษณาของท่านกลายเป็ น
การหลอกลวง เพื่อโฆษณาสิ่ งใดไว้ จะมีสิ่งนั้นเสมอ ในที่ประชุม อย่าโฆษณาอย่างหนึ่ง แล้วเสนอ
รายการอีกอย่างหนึ่ง
คาแนะนาบางประการเกี่ยวกับการโฆษณา
จงให้การโฆษณาของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นใบปลิว ป้ ายประกาศ การประกาศดวยผูห้ นึ่งผูใ้ ด เป็ นที่
ชักจูงของผูเ้ ห็น หรื อผูอ้ ่าน หรื อผูฟ้ ัง
1. จงนึกถึงความสนใจและความต้องการของเยาวชน
2. ให้ขอ้ ความในประกาศของท่าน สั้น กะทัดรัด แต่มีเนื้ อความบริ บูรณ์ คือบอกทุกอย่างที่ท่าน
ต้องการ
3. ให้แปลก แหวกแนวและใหม่เสมอ จงสังเกตดูการโฆษณา สิ นค้าจากหนังสื อพิมพ์ วิทยุและ
ใบปลิวต่าง ๆ จะได้ความคิดเพิ่มเติม
4. พยายามใช้สีและรู ปประกอบ ป้ ายที่เขียนด้วยสี ต่าง ๆ และรู ปการ์ ตูนง่าย ๆ จะดึงดูดใจผูเ้ ดิน
ผ่านไปมาให้หยุดอ่าน
5. โฆษณาไว้ล่วงหน้า เป็ นเวลานานพอควร เพื่อเยาวชนจะมีเวลาเตรี ยมตัว มาร่ วมรายการของ
ท่าน
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6. การโฆษณาที่ดี ไม่จาเป็ นต้องลงทุนมากเสมอไป ท่านอาจทาได้โดยวิธีง่าย ๆ ใช้สิ่งของที่มี
อยูแ่ ล้ว ขอร้องเยาวชนในคณะของท่าน ที่มีพรสวรรค์ในการวาดเขียน ช่วยเหลือท่าน
ในการโฆษณา อย่างน้อยต้องบอกผูอ้ ่านหรื อผูฟ้ ังสี่ อย่างคือ
1. อะไร...รายการอะไร
2. เพื่อใคร...เยาวชนทุกท่าน
3. ที่ไหน...สถานที่ที่ประชุม
4. เวลาใด...เวลาประชุม
จงให้เยาวชนหลายคนช่วยกันออกความคิด พยายามจัดการโฆษณาให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้

วิธีโฆษณา
ท่านอาจจะโฆษณาได้หลายวิธี เท่าที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมและทาได้
1. โดยการประกาศในที่ประชุมเยาวชน เวลาประชุมนมัสการในโบสถ์ การประชุมอื่น ๆ โดย
การอ่าน หรื อบอกให้พี่ประชุมทราบ
2. โดยพิมพ์ในระเบียบการประชุม ซึ่งแจกให้ที่ประชุมในวันอาทิตย์
3. ใบปลิว หรื อบัตรเชิญเล็ก ๆ ซึ่งเยาวชนทาได้ดว้ ยตนเอง
4. ป้ ายประกาศหรื อโปสเตอร์สาหรับติดไว้หน้าโบสถ์ ใต้ตน้ ไม้บานประตูร้ ัวบ้าน เป็ นต้น
5. รายการพิเศษหรื อรายการใหญ่ ๆ บางครั้ง ท่านอาจโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์ และ
วิทยุกระจายเสี ยง
6. การโฆษณาที่ดีที่สุด และได้ผลได้ที่สุด คือ การโฆษณา โดยการชักชวนเป็ นการส่ วนตัว ให้
เยาวชนแต่ละคนนาใบปลิวหรื อบัตรเชิญไปให้เพื่อน และเชิญให้ประชุมด้วยตัวของเขาเองหรื อโดยวิธี
เยีย่ มเยียน ผูท้ ี่ได้รับการเยีย่ มเยียน ผูท้ ี่ได้รับการเยีย่ มจะรู ้สึกว่า เยาวชนได้ให้เกียรติและให้ความสนใจ
แก่เขา อุตส่ าห์มาเยีย่ มเป็ นส่ วนตัว เยาวชนบางคนมีความอาย ไม่กล้ามาร่ วมประชุม จงรับปากกับเขาว่า
จะมานาเขาไปประชุมในวันและเวลาที่นดั หมาย
ยังมีวธิ ี อีกหลายวิธีที่ท่านจะโฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้เยาวชนมาร่ วมรายการของท่านได้ จง
เสี ยสละเวลา กาลัง ความคิด สักเล็กน้อย ท่านจะเห็นผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
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บทที่ 5 การจัดโปรแกรม
“จุดมุ่งหมาย” เป็ นผลที่ท่านต้องการได้รับในการประชุมเยาวชน
“การโฆษณา” เป็ นวิธีหนึ่งที่ชกั จูงความสนใจของเยาวชนให้มาร่ วมประชุม
“เหยือ่ ” คือสิ่ งซึ่ งอาจยึดเหนี่ยวเยาวชนไว้ได้ชวั่ คราว
แต่ส่วนสาคัญที่สุด คือ โปรแกรม
โปรแกรมที่ดีเป็ นได้ท้ งั “โฆษณา” “เหยื่อ” และยังนารายการของ
ท่านไปสู่ จุดหมายที่ท่านหวังไว้ คณะเยาวชนหลายคณะประสบความล้มเหลว
เพราะไม่มีรายการที่ดี เมื่อเยาวชนประชุมครั้งหนึ่ง หรื อสองครั้ง ไม่ได้รับ
ประโยชน์อนั ใด และไม่เป็ นที่น่าสนใจแก่เขา ก็เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มาร่ วม
ประชุมอีกต่อไป
การเตรี ยมตัวที่ดี คือเคล็ดลับแห่งความสาเร็ จ คณะกรรมการจัด
โปรแกรม ควรเตรี ยมตัวจัดทาโปรแกรม ควรเตรี ยมตัวจัดทาโปรแกรมตั้งแต่
เนิ่น ๆ ต่อไปนี้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรแกรมของท่าน
คณะกรรมการนัดวัน และเวลาที่แน่นอนสาหรับประชุมจัดโปรแกรม
ล่วงหน้าสองหรื อสามเดือน
ใช้เวลาสมควรในตอนต้นอธิ ษฐาน ทูลขอสติปัญญาและกาลังจาก
พระเจ้า ด้วยว่าถ้าปราศจากพระองค์ เราไม่อาจกระทาสิ่ งใดได้เลย
ใช้เวลา 7 – 10 นาที อภิปรายข้อดีและข้อเสี ยของรายการประชุมที่ผา่ นมาแล้ว พร้อมกับเสนอ
วิธีปรับปรุ งแก้ไข หลังจากอธิ ษฐานอภิปราย ข้อดีขอ้ เสี ยแล้ว การจัดโปรแกรมต่อไป ก็เริ่ มต้น ต้องนึก
ถึงความต้องการที่แท้จริ ง และความสนใจของเยาวชนก่อนสิ่ งอื่นใด แล้วตั้งจุดมุ่งหมายที่ท่านต้องการ
เลือกหัวข้อในการประชุมที่จะนาไปสู่ จุดมุ่งหมาย (ดูตวั อย่าง)
หัวข้อการประชุม คือชื่ อที่ท่านตั้งขึ้นสาหรับเป็ นจุดศูนย์กลางของการประชุมแต่ละครั้ง และ
เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายที่ท่านตั้งไว้ เช่น “ผูเ้ ลี้ยงที่ดี” “กาไรแห่งชีวิต” “ทางแห่งความสาเร็ จ” เป็ นต้น
จัดรายการ (สาหรับแต่ ละสั ปดาห์ )
เลือกผู้พูดหรื อผู้เทศนา ผูพ้ ดู ควรจะเตรี ยมตัวให้ดีที่สุด เตรี ยมคาเทศนาที่ส้ นั น่าสนใจ และตรง
กับจุดมุ่งหมาย ผูพ้ ดู ไม่จาเป็ นจะต้องเทศนาทุกครั้งไป เราอาจจะสอนพระวจนะของพระเจ้า โดยวิธี
แตกต่างกันหลายวิธี เช่น
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1. ใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างเดียว
2. ใช้อุปกรณ์การสอนช่วย เช่น กระดานดา รู ปภาพ วัตถุ ภาพสไลด์ เป็ นต้น
3.โดยวิธีต้ งั คาถาม และให้เยาวชนเป็ นผูต้ อบ
4. โดยวิธีสัมภาษณ์ บทโต้ตอบ การโต้วาที เป็ นต้น
จงใช้วธิ ี ต่าง ๆ กัน ในการสอนพระวจนะของพระเจ้า แทนที่จะมีการเทศนาทุกอาทิตย์
เลือกผู้นารายการ
ผูน้ ารายการจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การเปิ ดและปิ ด รายการประชุม ระเบียบการประชุม ระเบียบ
การแนะนาผูอ้ ื่น ๆ เช่น ผูน้ าเพลง ผูน้ าอธิ ษฐาน ผูน้ าการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ผูน้ าเกมส์ และผู ้
กล่าวแนะนา ผูท้ ี่พดู เป็ นต้น
จงเลือกผูน้ าที่วอ่ งไว กระตือรื อร้น เป็ นเพื่อนกับทุกคนได้ง่าย และที่ไม่ก่อให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ผูน้ ารายการไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นประธานของเยาวชนเสมอไป จงเลือกคนอื่นที่มีความสามารถ
ผลัดเปลี่ยนกันนารายการด้วย
เลือกผู้นาอื่ น ๆ เช่น ผูน้ าเพลง ผูอ้ ่านพระธรรมคัมภีร์ ผูน้ าเกมส์ เป็ นต้น
พยายามผลัดเปลี่ยนให้เยาวชนทุกคน มีโอกาสร่ วมนารายการต่าง ๆ นี่เป็ นเคล็ดลับอีกอย่าง
หนึ่ง ที่ทาให้เยาวชนอยากมาร่ วมการประชุม ถ้าเขามีส่วนรับผิดชอบบางอย่าง เขาก็จะมา จงพยายามจัด
หน้าที่ให้เยาวชนทุกคนรับผิดชอบ ไม่วา่ จะเล็กน้อยสักเพียงใด
จัดรายการพิเศษ เช่น ร้องเพลงเดี่ยว ร้องเพลงคู่ ร้องเพลงหมู่ วาดภาพ เล่นดนตรี เป็ นต้น
เยาวชนต้องการความมีชีวติ ชี วาแตกต่างกัน
จงให้รายการแต่ละอาทิตย์แตกต่างกัน เยาวชนไม่ชอบสิ่ งที่ “ซ้ า ๆ ซาก ๆ” ความซ้ าซาก ทาให้
เกิดความเบื่อหน่าย จงศึกษาตัวอย่างรายการประชุมในบทต่อไปอย่างละเอียด
อย่าลืม
บอกเยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่ วมในรายการล่วงหน้า
บอกหน้าที่ของเขา
บอกเวลาที่จากัด
เราขอแนะนาว่าหลังจากการประชุมเยาวชนแต่ละครั้ง เยาวชนทุกคนที่มีส่วนร่ วมในรายการ
คราวต่อไป ควรประชุมร่ วมกัน เพื่อปรึ กษาหารื อกันสาหรับรายการที่จะมาถึง
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บทที่ 6 ตัวอย่ างระเบียบการประชุ ม
เมื่อท่านมีรายการต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้ว จงสารวจดูระเบียบการที่จดั ไว้ ว่าแต่ละรายการวางอยูใ่ น
เหมาะสมหรื อไม่ ใช้เวลาทั้งสิ้ นประมาณเท่าไร ระวังอย่าให้รายการของท่านยาวเกินไป จนทาให้เกิด
การเบื่อหน่าย ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างระเบียบการประชุม (เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) อันดับก่อนหลังของ
บางรายการควรจะได้รับการปรับปรุ ง เช่นแทนที่จะร้องเพลงนมัสการก่อนร้องเพลงสั้น ท่านอาจร้อง
เพลงสั้นก่อนร้องเพลงนมัสการ เป็ นต้น
หัวข้ อการประชุ ม
“เราเป็ นทางนั้น”
(ท่านอาจจะตั้งชื่ อให้ไพเราะหรื อเหมาะสมกว่านี้ก็ได้)
ระเบียบการประชุม (อาทิตย์ที่หนึ่ง เดือนมกราคม...)
1. กล่าวต้อนรับ
(โดย ประธาน หรื อผูน้ า)
3
นาที
2. เพลงนมัสการ (หนึ่งเพลง ที่รู้จกั กันดี) ,,
5
นาที
3. อธิษฐาน
,,
3
นาที
4. เพลงสั้นและเพลงใหม่หนึ่งเพลง
(โดยสายทอง)
10
นาที
5. บทตอบโต้ – จุดประสงค์ของการประชุมเยาวชน
(โดยประกอบ – น้อย)
7
นาที
6. เพลงพิเศษ “เราเป็ นทางนั้น” (ร้องเดี่ยวโดยสวัสดิ์)
3
นาที
7. เทศนา – พระคริ สต์คือทางนั้น (โดยบุญมี)
15
นาที
8. ถวายทรัพย์ และประกาศ
(โดยแดง)
5
นาที
9. แนะนาเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปของหนังสื อพระกิตติคุณ
ทั้งสี่ เล่มเพื่อใช้สาหรับรายการทดสอบในโอกาสต่อไป
(โดยแดง)
6
นาที
10. เพลง ปิ ดประชุม และอธิ ษฐาน (ประธาน)
3
นาที
รวม 1
ชัว่ โมง
หากท่านมีเกมส์ในอาทิตย์น้ นั
ท่านอาจจัดระเบียบการประชุมให้ส้ นั เข้า เมื่ออธิ ษฐานปิ ด
ประชุมแล้ว จึงอาจใช้เวลา 30 – 40 นาทีสาหรับเล่นเกมส์
จงสังเกตตัวอย่างรายการเบื้องต้น เราใช้เยาวชน 8 คน นาในรายการหนึ่งชัว่ โมง ท่านอาจใช้
เยาวชนอีกสองท่านนาเกมส์ พยายามหนุนใจเยาวชนทุกคนให้ร่วมในรายการต่าง ๆ ตามความสามารถ
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ของเขาจากสิ่ งที่ง่าย เช่น อ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐาน ร้องเพลงพิเศษ ค่อยฝึ กฝนเขา ให้เป็ นผูน้ าในรายการ
อื่น ๆ ต่อไป
ระเบียบการประชุมนี้ จัดอย่างช้าที่สุด สองอาทิตย์ล่วงหน้าแล้วบอกให้ทุกคนที่มีส่วนร่ วมใน
รายการทราบ เกี่ยวกับหน้าที่และเวลาจากัดของเขา ให้เขามีเวลาเพียงพอสาหรับการเตรี ยมตัว
คณะกรรมการจัดโปรแกรม ควรจัดรายการประชุมสาหรับเดือนต่อไปในเวลาเดียวกัน ท่านอาจ
จัดดังนี้

หัวข้ อการประชุ ม

“ความจริง”

ระเบียบการประชุม (อาทิตย์ที่สอง)
1.เพลงสั้น
2.กล่าวต้อนรับ
3.เพลงนมัสการ
4.อธิษฐาน
5. บทเรี ยนสั้น ๆ มีอุปกรณ์การสอนประกอบ
7
นาที
ใช้กระป๋ องเปล่า และไข่ไก่สอนบทเรี ยนเกี่ยวกับ
“ความจริ ง” ซึ่ งอาจป้ องกันชี วติ ทุกคน กระป๋ อง – ความจริ ง , ไข่ไก่ – ชีวติ
6. ถวายทรัพย์และประกาศ
7. เทศนา – พระคริ สต์คือความจริ ง (ใช้รูปภาพประกอบ)
8. ทดสอบ – พระกิตติคุณสี่ เล่ม ซึ่ งสอนในอาทิตย์ก่อน
5
นาที
(แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองพวก ดูวา่ พวกใด สามารถตอบคาถามได้มากที่สุด)
9. สอนเพิ่มเติม ใช้พระธรรมเล่มอื่น ๆ
5
นาที
10. เพลงปิ ดการประชุม อธิษฐาน
ข้ อสั งเกต เราได้เปลี่ยนอันดับรายการก่อน – หลังเล็กน้อย และเปลี่ยนรายการใหม่บางรายการ
สาหรับการจัดทารายการการประชุม ประจาเดือน ควรจัดรายการล่วงหน้าสาหรับทุกอาทิตย์ในเดือน
ต่อไป เราเสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้ ให้ท่านเพิ่มเติมรายละเอียด และดัดแปลงแก้ไขตามที่เห็นควร

อาทิตย์ ทหี่ นึ่ง
หัวข้อการประชุม
วรรณคดีที่ดี
- แนะนาชื่ อหนังสื อต่าง ๆ ที่ดี
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- เลือกหนังสื อเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ กล่าวย่อ ๆ ให้เยาวชนฟังถึงคาสอนและเนื้อความในหนังสื อ
เล่มนั้น
- แสดงการสนทนาโดยโทรศัพท์ พูดคุยกันถึงเรื่ องวรรณคดีที่ดีหรื อหนังสื อที่น่าสนใจ
- แจกหนังสื อ หรื อใบปลิวให้แก่เยาวชนมากที่สุด ท่านอาจทาให้รายการนี้ น่าสนใจ และเป็ น
ประโยชน์แก่เยาวชนมากที่สุด หากมีการเตรี ยมตัวที่ดี

อาทิตย์ ทสี่ อง
หัวข้อการประชุม
ดนตรี
- จัดรายการดนตรี เริ่ มต้นด้วยวงดนตรี ซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้
- เลือกเพลงต่าง ๆ ซึ่ งมีความหมายที่ดี
- เลือกเพลงหนึ่ง ซึ่ งได้ช่วยให้เยาวชนคนใดคนหนึ่งตัดสิ นใจรับเชื่ อพระเยซู
- เชิญเยาวชนคนนั้นให้เป็ นพยาน ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ เกี่ยวกับเพลงนั้น
- เลือกเพลงที่รู้จกั กันดีเพลงหนึ่ง แนะนาผูแ้ ต่ง และเล่าประวัติของการแต่งเพลงนั้น แล้วให้
เยาวชนร้องพร้อมกัน

อาทิตย์ ทสี่ าม
หัวข้ อการประชุ ม
ท่านมีหูจงฟัง ท่านมีตาจงดู
- จัดรายการให้คาสอนเกี่ยวกับการฟัง การดูของคริ สเตียน
- จัดการโต้วาทีในหัวข้อที่วา่ “เป็ นคนตาบอดดีกว่าเป็ นคนใบ้”
- หลังการโต้วาที เชิ ญนักเทศน์ เทศนาสั้น ๆ 15 นาที เกี่ยวกับ หู ตา ฝ่ ายวิญญาณจิต

อาทิตย์ ทสี่ ี่
หัวข้ อการประชุ ม
ความรั กของพระบิดา
-โฆษณารายการล่วงหน้า
- จัดละครเรื่ อง “บุตรน้อย”
- รายการพิเศษ เช่น ร้องคู่ ร้องหมู่
- เลี้ยงของว่าง หลังรายการ
ท่านคงได้ความคิดเกี่ยวกับการจัดรายการที่แตกต่างกันแต่ละอาทิตย์ จากตัวอย่างเบื้องต้น เพื่อ
ตัดปั ญหายุง่ ยาก เกี่ยวกับการจัดหาหัวข้อการประชุมสาหรับทุกอาทิตย์ ทุกเดือน คณะกรรมการจัด
โปรแกรม อาจกาหนดหัวข้อกว้าง ๆ และใช้หวั ข้อนั้นทุกเดือน
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เช่น ทุกอาทิตย์แรก
จัดหัวข้อประชุม ที่มีคาสอนเกี่ยวกับการดาเนินชี วติ คริ สเตียน
ทุกอาทิตย์ที่สอง เกี่ยวกับเผยแพร่ พระกิตติคุณ
ทุกอาทิตย์ที่สาม เป็ นการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ทุกอาทิตย์ที่สี่ รายการมิตรภาพ เล่นเกมส์
เดือนใดมีวนั อาทิตย์หา้ วัน ท่านอาจใช้วนั อาทิตย์น้ นั จัดรายการพิเศษ รายการดนตรี รายการ
ประวัติศาสตร์คริ สเตียนคนสาคัญ เป็ นต้น
หัวข้อที่แนะนาไว้ ยังอาจแบ่งเป็ นหัวข้อย่อย ๆ ได้อีกมากมาย และท่านอาจจัดรายการที่
น่าสนใจ ที่แปลก และเป็ นประโยชน์ โดยอาศัยความช่วยเหลือจาก “เหยือ่ ” ที่เรากล่าวถึงในบทที่สาม
และวิธีอื่น ๆ เช่นโต้วาที อภิปราย และการละเล่นต่าง ๆ ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ เป็ นต้น
รายการคริ สตมาส รายการวันพิเศษอันสาคัญประจาปี และรายการประจาปี อื่น ๆ ควรได้รับการ
เตรี ยมตัวอย่างน้อยหนึ่งหรื อสองเดือนล่วงหน้า โฆษณาให้ดี ฝึ กซ้อม จัดเตรี ยมให้พร้อมสรรพ ขอกล่าว
ย้าอีก ครั้งหนึ่งว่าไม่มีรายการใดจะดีได้ หากปราศจากการเตรี ยมตัวที่ดี มอบรายการทุกอย่างที่จดั ไว้ อยู่
ในการทรงนาและการช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วความสาเร็ จก็จะเป็ นของท่าน (สุ ภาษิต 16.3)
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บทที่ 7 รายการทีเ่ คยทดลองใช้ ได้ ผล
ต่อไปนี้ เป็ นรายการต่าง ๆ ซึ่ งเยาวชนในคริ สตจักรต่าง ๆ เคยใช้ เราเสนอเพียงบางส่ วนของ
รายการเท่านั้น ข้อปลีกย่อยและรายละเอียดอื่น ๆ ขอท่านเพิ่มเติมและดัดแปลงเอาเอง ให้เหมาะสมกบ
สถานการณ์ในคณะของท่าน

รายการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ท่านอาจตั้งชื่อรายการนี้วา่ “กัปตันในคาบสมุทร” เจ้าหน้าที่ประธานที่ได้รับเลือกใหม่สวม
หมวกกัปตันเดินเรื อทาด้วยกระดาษหนาพอสมควร ตัดรู ปเรื อด้วยกระดาษหนาตั้งไว้ หน้าที่นงั่ ของ
เจ้าหน้าที่ใหม่ (เจ้าหน้าที่เก่าอาจร่ วมด้วย) เลือกเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการเดินทางในทะเล หรื อ
การรับใช้พระคริ สต์ ประธานใหม่กล่าวคาปราศรัยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและโครงการใหม่สาหรับปี ที่เขา
จะรับหน้าที่ ให้พิธีแต่งตั้งธรรมการใหม่น้ ี มีความหมายลึกซึ้ ง เป็ นที่หนุ นใจของเยาวชนทุกคน และเป็ น
ที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
สั มภาษณ์ ให้เยาวชนคนหนึ่งสัมภาษณ์บุคคลในพระกิตติคุณ เช่น หญิงชาวสะมาเรี ย คนตา
บอด ที่พระเยซูทรงรักษาให้หาย และลาซารัสคนที่ฟ้ื นจากความตาย ฯลฯ ให้บุคคลเหล่านั้นแต่งตัวตาม
แบบในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ผูส้ ัมภาษณ์อาจถามคาถามเช่นนี้วา่ “คุณพบพระเยซูในสภาพเช่นใด”
“คุณพบพระองค์ได้อย่างไร”
“คุณคิดว่าพระองค์เป็ นคนเช่นใด”
“พระองค์ได้ทาสิ่ งใดบ้างเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวติ ของคุณ” เป็ นต้น
ละครวิทยุ สมมติ ท่านจัดรายการวิทยุจริ ง ๆ โดยมีไมโครโฟนเทียม ห้องส่ ง ฯลฯ ผูแ้ สดงอ่าน
จากต้นฉบับ ดุจการกระจายเสี ยงออกอากาศจริ ง ๆ ท่านอาจขอบทละครวิทยุ และรายละเอียดจริ ง ๆ
เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถานีวทิ ยุประกาศข่าวประเสริ ฐ
การโต้ วาที ตัวอย่าง ทาดีกว่าพูด ในการเป็ นพยาน เยาวชนทางานของพระเจ้าได้ดีกว่าผูใ้ หญ่
ฯลฯ
คาถาม – คาตอบ ให้เยาวชนเขียนคาถาม บอกถึงปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ ของเขา โดยไม่
ต้องเซ็นชื่ อผูถ้ าม ในอาทิตย์ถดั ไป เชิญศิษยาภิบาล หรื อมัชชันนารี หรื อ คริ สเตียนที่อาวุโส ช่วยตอบ
และอธิ บายข้อสงสัยเท่านั้น
กล่าวคาปราศรัย เกี่ยวกับการเนรมิตสร้างของพระเจ้า
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ให้เยาวชนบอกถึงสิ่ งที่ตนได้ยนิ และได้เรี ยนมา เกี่ยวกับความเป็ นมาของธรรมชาติ เช่น
ดวงดาว ดวงอาทิตย์ โลก สัตว์ มนุษย์ ฯลฯ แล้วกล่าวถึงคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และความเชื่อ
ของเขาเองเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้
แนะนาวรรณคดี ให้เยาวชนสองท่านอ่านหนังสื อคนละเล่ม ย่อเอาใจความสาคัญจากหนังสื อ
นั้น รายงานให้ที่ประชุมเกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง และส่ วนที่ทาให้เขาได้รับพระพรมากที่สุด รายการนี้
เหมาะสมในสัปดาห์วรรณคดี พร้อมกับรายการนี้เราจัดรายการแจกใบปลิว โดยมอบใบปลิวต่าง ๆ เจ็ด
ชนิดซึ่ งบรรจุไว้ในถุง แก่เยาวชนคนละถุง บอกให้เขาเก็บไว้ในกระเป๋ า และนาออกแจกวันละหนึ่งชนิด
ปาฐกถา เช่นในหัวข้อที่วา่ “พระผูป้ ระเสริ ฐ”
หารู ปภาพเล็ก ๆ ซึ่ งกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติ ของพระเยซูคริ สต์ เช่นทรง
ประสู ติ การอัศจรรย์ พระราชกิจ การสิ้ นพระชนม์ คืนพระชนม์ และการเสด็จกลับสู่ สวรรค์ เป็ นต้น
มอบรู ปภาพนี้ให้แก่เยาวชนคนละรู ป ให้เล่าถึงเหตุการณ์ตามรู ปที่ได้รับ แล้วให้แต่ละคนวางภาพนั้นลง
บนกระดานผ้าสาลีเรี ยงเป็ นรู ปกางเขน

ละครย่ อย ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างละครย่อย ชื่อ “ป้ ายสาหรับนักทัศนาจร” ให้เยาวชนสองคนแสดงเป็ น
บิดาและบุตร นัง่ อยูใ่ นรถส่ วนตัว ซึ่ งบิดาเป็ นผูข้ บั ให้เยาวชนอื่นเดินผ่านหน้ารถ ครั้งละหนึ่งคน พร้อม
ด้วยป้ ายที่มีขอ้ ความเหล่านี้ “สะพาน” “ขับช้า ๆ” “ฝนตกถนนลื่น” “โปรดขับชิดซ้าย” เป็ นต้น บุตรถาม
บิดาว่า ทาไมต้องขับช้าบ้าง เร็ วบ้าง บิดาตอบว่า “เพราะป้ ายเหล่านั้นบอกเช่นนั้น เราต้องปฏิบตั ิตาม
มิฉะนั้นเราอาจจะประสบอุบตั ิเหตุ”
หลังจากละครย่อยจบลงแล้ว โฆษกจะอธิ บายความหมายของตัวละครดังนี้ ป้ ายเหล่านี้อาจ
เปรี ยบเทียบได้กบั คาเตือนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเขียนไว้ แล้วกล่าวต่อไปถึงคา
เตือนที่ท่านต้องการเน้น เช่น การกลับใจบังเกิดใหม่ การอิจฉาริ ษยา การอาฆาตพยาบาท เป็ นต้น
ท่านอาจแสดงละครจากหนังสื อเรื่ อง “เพื่อนคู่ใจ” หรื อเลือกเรื่ องจากหมวด หนุ่มสาว ใน พระ
คริ สตธรรมประทีป
พายุสมอง มีคนหนึ่งพูดสั้น ๆ แต่ทว่า เร้าใจ ในหัวข้อที่เราต้องการเช่นผูน้ าเยาวชนคนหนึ่งให้
คาปราศรัยสิ บนาที เกี่ยวกับการปรับปรุ งคณะเยาวชน เขาจะกล่าวเฉพาะเกี่ยวกับความต้องการและ
ความสาคัญยิง่ ที่จะปรับปรุ งสถานการณ์ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
พยายามเร้าใจให้เยาวชนทุกคนเห็นถึง
ความต้องการนั้น แล้วแบ่งเยาวชนออกเป็ นสองหรื อสามพวก แบ่งแยกกันออกไปตามพวกของตน แต่
ละพวก เลือกผูน้ าของตน กาหนดเวลา 7-10 นาที ให้ทุกคนในพวกของตนออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปรับปรุ ง โดยไม่มีการอภิปรายถกเถียง เมื่อหมดเวลากาหนด ทุกกลุ่มกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง ผูน้ า
ของแต่ละกลุ่มก็จะรายการถึงข้อเสนอที่ได้รับจากกลุ่มของตน เยาวชนอีกคนหนึ่งเขียนบนกระดานดา
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ซึ่ งทุกคนอาจเห็นได้ จากคาเสนอของเยาวชนทั้งสามกลุ่ม ผูพ้ ดู ก็จะนาในการอภิปรายถึงข้อดีและข้อเสี ย
ของคาเสนอเหล่านั้น แล้วให้เยาวชนทุกคนช่วยกันสรุ ปหาข้อเสนอที่ดีและเหมาะสมจากข้อเสนอต่าง ๆ
ที่ได้มา เพื่อช่วยในการปรับปรุ งเยาวชน
ถกปัญหาเป็ นกลุ่ม ๆ วิธีน้ ีมีส่วนเหมือนกับ “พายุสมอง” ต่างกันอยูท่ ี่วา่ เมื่อแบ่งแยกเป็ นกลุ่ม
ๆ แล้ว แต่ละกลุ่มรับผิดชอบหัวข้อย่อยหัวข้อหนึ่ง อภิปราย ถกปั ญหา และหาข้อสรุ ป เราอยากแนะนา
ท่านให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- บอกหัวข้อที่ท่านต้องการ ให้แต่ละกลุ่มถกหาคาตอบ
- ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าของตน หรื อท่านเลือกหัวหน้าให้ก็ได้
- บอกเวลาจากัดและเตือนให้ทราบล่วงหน้าก่อนหมดเวลาหนึ่งนาที
- เตรี ยมคาถามต่าง ๆ ให้ผนู ้ าแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการถกปั ญหา
- เมื่อหมดเวลา เรี ยกกลับมาร่ วมกัน
- ให้หวั หน้าของแต่ละกลุ่มรายงานถึงสิ่ งที่ตนได้อภิปราย หรื อค้นพบ
การถกปั ญหาเป็ นกลุ่ม ๆ นี้ ได้ผลอย่างยิง่ ในการแก้ไขปั ญหาการศึกษา และวิเคราะห์ความจริ ง
ต่าง ๆ ในข้อพระธรรม หรื อการอภิปรายหัวข้อเรื่ องที่น่าสนใจ
พาเนล เป็ นการอภิปรายอีกวิธีหนึ่ง โดยมีผพู้ ดู สามหรื อสี่ คน นัง่ เรี ยงกันที่โต๊ะ มีคนหนึ่งเป็ น
ผูด้ าเนินการอภิปรายจะถามปั ญหาต่าง ๆ ในหัวข้อที่กาหนดให้ และเชิ ญให้คนใดคนหนึ่งอภิปรายตอบ
คาถามนั้น ๆ
ฟอรุม ฟอรุ ปมีส่วนคล้ายกับพาเนล ต่างกันที่วา่ แทนที่จะมีโฆษกถามปัญหา ผูพ้ ดู เหล่านั้น
จะพูดก่อน คนละ 3-4 นาที แล้วให้ที่ประชุม ถามคาถามหรื อข้อสงสัย
โรล เพลอิง้ เป็ นละครย่อยชนิดหนึ่ง แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งแสดง ถึงปัญหาที่
ท่านต้องการแก้ไข เช่น ปั ญหาการเป็ นพยาน กลุ่มแรกอาจจะแสดงถึงวิธีหรื อปั ญหาต่าง ๆ ที่ตนพบ
ขณะที่เป็ นพยาน หรื อการเป็ นพยานในวิธีที่ผดิ เมื่อแสดงจบแล้ว เยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งจะปรึ กษากันถึง
วิธีแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น แล้วแสดงอีกครั้งหนึ่งในเรื่ องเดียวกัน แต่แสดงในทางที่ถูก
ท่านอาจดัดแปลงแก้ไข ให้เหมาะกับความต้องการของท่าน
ภาพยนตร์ ปัจจุบนั ภาพยนตร์คริ สเตียนมีบทบาทสาคัญยิง่ ในการประกาศพระกิตติคุณ และ
รายการต่าง ๆ ของคริ สตจักร หากมีทางใช้อุปกรณ์เหล่านี้ จงเลือกภาพยนตร์ ที่มีเนื้อเรื่ องดี เช่นชีวติ ของ
เปาโล การเนรมิตสร้าง นาทีสุดท้าย ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของมูด้ ีฟิล์ม เยาวชนจะได้รับประโยชน์และชอบ
มาก
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ยังมีรายการอื่น ๆ อีกมาก ที่ทา่ นอาจใช้ในการประชุมเยาวชนของท่าน ขอให้เยาวชนทุกคน
ช่วยกันออกความคิดเห็น จัดรายการซึ่ งเป็ นความคิดของตนเอง แล้วท่านจะพึงพอใจมาก กว่าความคิดที่
ได้จากคนอื่นล้วน ๆ
ก่อนจบบทนี้ เราใคร่ ที่จะให้ขอ้ ควรปฏิบตั ิ 10 ประการ เกี่ยวกับการจัดรายการประชุมเยาวชน
“บัญญัติ 10 ประการของรายการเยาวชน”
1. ต้องมีใจเคารพยาเกรงพระเจ้า ในรายการทุกอย่างของท่าน
2.จงมีชีวติ ชีวา เยาวชนไม่ชอบผูน้ าที่ “หน้าบึ้งตึง”
3. กระตุน้ ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน
4. รายการทุกอย่างจะต้องอยูใ่ นระดับความเข้าใจ และความสนใจของเยาวชน
5. ต้องให้โอกาสแก่เยาวชน มีส่วนร่ วมในรายการมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
6. รายการทุกอย่างจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกัน และนาไปสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกัน
7. ต้องมีสิ่งแปลก ใหม่ น่าสนใจ เยาวชนไม่ชอบการซ้ าซากมากเกินไป
8. ต้องมีบรรยากาศแห่งมิตรภาพ เพื่อทุกคนจะรู ้สึกอบอุ่นใจในไมตรี จิตที่ได้รับ
9. ต้องได้รับการเตรี ยมตัวและวางแผนที่ดีที่สุดล่วงหน้า
10. ต้องมีผลทางฝ่ ายวิญญาณจิต เป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า
เราอาจให้การประชุมเยาวชนสนุกสนาน รื่ นเริ ง ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยใจเคารพนบนอบต่อ
พระเจ้า ความยินดีอนั เหลือล้นซึ่งแสดงออกจากชีวิต คริ สเตียนที่แท้จริ ง จะนา “ชีวติ ” “ความหนุนใจ”
และ “ความปรารถนาดี” มายังการประชุมเยาวชนคริ สเตียนของท่าน
โดยศาสนาจารย์ อาร์ .อี คัทเบิท
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บทที่ 8 การรื่นเริง และวิธีนาเกมส์
จุดประสงค์ ของการรื่นเริง
1. เพื่อพักผ่อนหย่อนอารมณ์ในทางที่ถูกต้อง
2. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดทางร่ างกายและสมอง
3. เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกลักษณะของคริ สเตียนที่ดี
4. เพื่อเป็ นสื่ อนาคนที่ยงั ไม่เชื่ อมาสู่ พระเยซูคริ สต์
5. เป็ นวิธีหนึ่งในการฝึ กฝนผูน้ า
6. ให้โอกาสแก่เยาวชนได้รู้จกั ซึ่ งกันและกัน และรักซึ่ งกันและกันมากยิง่ ขึ้น
7. เป็ นทางขัดเกลานิสัยให้รู้จกั ร่ วมมือ เสี ยสละ อดทน มีมารยาทที่ดี

มาตรฐานในการรื่นเริงของคริสเตียน
จงตอบคาถามต่อไปนี้ แก่ตวั เอง ก่อนจะร่ วมมือหรื อจัดการรื่ นเริ งอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. ให้ประโยชน์และความสนุ กสนานแก่ตวั เองหรื อไม่?
2. เป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าหรื อไม่?
3. เป็ นเหตุให้คนอื่นสะดุดล้มในความเชื่อหรื อไม่?
4. เป็ นโทษต่อร่ างกายและชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจิตหรื อไม่?
5. ต้องใช้ทุนทรัพย์มากเกินไปหรื อไม่?

เกมส์
เกมส์เป็ นการรื่ นเริ งที่ดีอย่างหนึ่งของเยาวชน และมีส่วนสาคัญยิง่ ในรายการประชุม เกมส์ดีไม่
เพียงแต่ให้ความสนุกสนานเท่านั้น หากยังเป็ นประโยชน์แก่เยาวชนทางฝ่ ายสติปัญญา ความรู ้ ทาง
ร่ างกายและทางฝ่ ายวิญญาณจิตอีกด้วย ผูท้ ี่นาเกมส์จึงควรเลือกเกมส์ที่ดี และรู ้จกั นาเกมส์ในทางที่ถูกที่
ควร

การนาเกมส์
1. ควรเตรี ยมเกมส์ที่จะเล่นไว้ล่วงหน้าก่อนประชุม
2. เตรี ยมเครื่ องมือให้พร้อมและวางอยูใ่ นที่ถูกต้อง
3.ฝึ กฝนให้เยาวชนทุกคน รู ้จกั เคารพผูน้ าและกฎที่ต้ งั ไว้
27

4. เลือกเกมส์ที่เหมาะสมกับเยาวชน
5. ขณะอธิบายเกมส์ตอ้ งพูดให้ชดั เจน อธิ บายให้แจ่มแจ้ง และยืนในที่ที่ทุกคนมองเห็นได้
6. เริ่ มด้วยเกมส์ที่ง่าย และเป็ นที่รู้จกั กันดี
7. แนะนาเกมส์ใหม่ ๆ เสมอ
8. จงหยุดเล่นเกมส์น้ นั ขณะที่ทุกคนกาลังชอบ
9. หนุนน้ าใจผูเ้ ล่นโดยกล่าวคาชมเชยบางครั้งบางคราว
10. หนุนน้ าใจให้ทุกคนร่ วมเล่นเกมส์ แต่อย่าฝื นใจเขา
11. ผูน้ าเองต้องแสดงความตื่นเต้นยินดี และสนใจในเกมส์ที่เยาวชนเล่น
12. เปลี่ยนเกมส์ใหม่ทนั ที เมื่อรู ้สึกว่าเยาวชนเบื่อเกมส์ที่เล่น

การสอนเกมส์ ใหม่
1. บอกชื่อของเกมส์ก่อน
2. อธิบายเกมส์ให้ชดั เจน ยืนในที่ซ่ ึงทุกคนมองเห็นได้
3. แสดงการเล่นเป็ นตัวอย่าง
4. อย่าทาให้คนที่เล่นผิดต้องอับอายขายหน้า
5. ให้ผเู ้ ล่นลองดูก่อนการเล่นที่แท้จริ ง
6. ให้เขาถาม หากเขาสงสัยกฎประการใด

ผู้นาเกมส์ ทดี่ ี
1. เป็ นผูย้ ตุ ิธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2. รู้สึกตลกในทางที่ถูกต้อง
3. สนใจในเยาวชนทุกคน
4. เป็ นคนร่ าเริ ง
5. มีความอดทน
6. ยกย่องผูท้ ี่เล่นดี และหนุนใจคนทีผดิ พลาด
7. แต่งตัวให้ถูกกับกาลเทศะ
8. ตรงต่อเวลา
9. ไม่วางตนข่มผูอ้ ื่น แต่แสดงตนเป็ นเพื่อนกับทุก ๆ คน
10. สุ ภาพ และรู้จกั มารยาทที่ดี
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บทที่ 9 ตัวอย่ างเกมส์
ความจาเยีย่ ม
เยาวชนนัง่ เป็ นวงกลม บนพื้นตรงกลางของวงกลม มีถาดใบหนึ่งวางอยู่ ในถาดนั้น
ประกอบด้วยสิ่ งของต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา มีด ถ้วย ด้าย หนังสื อ เข็มกลัด กระเป๋ าเงิน ฯลฯ
ข้อแนะนา เรี ยงทุกอย่างไว้ในถาดให้เรี ยบร้อย คลุมด้วยผ้า เปิ ดออกเมื่อวางลงบนพื้นให้เยาวชน
ดู หนึ่งนาที แล้วรี บปิ ดเสี ย แล้วให้เยาวชนบอกถึงสิ่ งของที่มีในถาด แข่งขันว่าใครจะจะได้มากกว่า
เพื่อน

ต่ อหางม้ า
วาดรู ปม้าปราศจากหางตัวหนึ่งบนกระดาษ ติดไว้ที่ฝาผนัง ด้านหนึ่งของห้อง ตัดรู ปหางม้า
พร้อมด้วยเข็มหมุด แจกให้เยาวชนคนละรู ปเอาผ้าปิ ดตา แล้วให้เยาวชนถือหางม้า ไปติดที่รูปภาพของ
ม้าบนกระดาษทีละคน ผูท้ ี่สามารถติดหางม้าได้ถูกต้อง หรื อใกล้ชิดที่สุดเป็ นผูช้ นะ

ใช่ หรือไม่ ใช่
แจกเม็ดถัว่ ให้เยาวชนคนละสิ บเม็ด ก่อนจะเล่นเกมส์หรื อปาร์ ต้ ี เยาวชนจะต้องตั้งคาถามต่าง ๆ
แก่กนั และกัน ผูใ้ ดที่ตอบว่า “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” จะต้องให้เมล็ดถัว่ แก่ผถู ้ าม ผูท้ ี่สามารถรวบรวมเมล็ดถัว่
ได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ

ทาตามทีบ่ อก
เลือกเยาวชนสิ บคน (หรื อทุกคน) ยืนเรี ยงแถวอีกทางด้านหนึ่งของห้อง ด้านตรงกันข้ามมี
กระป๋ องวางอยูบ่ นเก้าอี้ ในกระป๋ องใบนั้นมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ พร้อมด้วยคาสั่ง ให้เยาวชนวิง่ ไปที่
กระป๋ องนั้นทีละคน หยิบกระดาษขึ้นดูคาสัง่ แล้วทาตามที่บอก วิง่ กลับมาที่แถว แตะต้องคนที่ถดั ไป คน
ที่ถดั ไปวิง่ ไปที่กระป๋ อง ทาตามคาสั่ง เป็ นเช่นนี้ตามลาดับ
ท่านอาจเตรี ยมแผ่นกระดาษจานวนคนที่เล่น เขียนคาสั่งเหล่านี้ เช่นแสดงท่าขี่มา้ กระโดดสาม
ครั้ง แลบลิ้นทาเป็ นชิมอาหารเปรี้ ยว ทาเสี ยวแมวร้อง แสดงท่าเล่นไวโอลิน หรื อเครื่ องมืออื่น ๆ ฯลฯ
เป็ นต้น
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ส้ มโอดนตรี (ใช้ สิ่งอืน่ ๆ แทนส้ มโอก็ได้ )
เยาวชนนัง่ เป็ นวงกลม เตรี ยมส้มโอใบหนึ่ง เมื่อเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้น (หรื อเคาะกระป๋ องแทนหาก
ไม่มีเครื่ องดนตรี ) คนที่ถือส้มโอคนแรก (ใครก็ได้) จะส่ งให้คนถัดไป คนถัดไปจะส่ งให้อีกคนหนึ่ง
ถัดไป ทาเช่นนี้ไปรอบ ๆ จนกว่าเสี ยงดนตรี จะหยุด ส้มโออยูท่ ี่ใคร คนนั้นก็ตอ้ งออกจากวง แล้วเริ่ ม
ใหม่ จนกว่าจะเหลือคนสุ ดท้าย เป็ นคนชนะ

มือไว
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองทีม ทีมละเท่า ๆ กัน ทั้งสองทีมนับจากต้นจนปลายแถว ทุกคนต้องจา
ตัวเลขของตนไว้ ให้สองทีมยืนเรี ยงแถว ถัดหน้าเข้าหากัน ห่างกันพอสมควร ตรงกลางระหว่างแถวทั้ง
สองมีผา้ เช็ดหน้าผืนหนึ่งวางอยูบ่ นม้านัง่ ผูน้ าจะบอกตัวเลข เช่น 3 คนที่นบั เลข 3 ทั้งสองทีมก็รีบวิง่
ออกมาหยิบผ้าเช็ดหน้ากลับไปยังแถวของตน ผูใ้ ดสามารถ แย่งผ้าเช็ดหน้าก่อน และวิ่งไปที่แถวโดยไม่
ถูกอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่ งมีตวั เลขเดียวกันสัมผัส ก็เป็ นผูช้ นะ หากเขาแย่งผ้าเช็ดหน้าได้ แต่อีกฝ่ ายหนึ่งสัมผัส
ถูกตัวเขา ก็ไม่มีใครได้คะแนน
เกมส์น้ ีควรจะมีคนให้คะแนนคนหนึ่ง ทุกครั้งที่ทีมใดแย่งผ้าไปได้ ผูเ้ ล่นเกมส์จึงควรว่องไว
รู้จกั ใช้ไหวพริ บ

ดมกลิน่
เทของเหลวชนิดต่าง ๆ ลงในภาชนะ เช่น น้ าปลา น้ าเปล่า น้ ามันก๊าด น้ ามันใส่ ผม น้ าผึ้ง เป็ น
ต้น ให้เยาวชนเอาผ้าผูกปิ ดตาไว้แล้ว ไปดมกลิ่นจากภาชนะเหล่านั้นอย่างละครั้ง ผูท้ ี่เดาได้ถูกต้องที่สุด
เป็ นผูช้ นะ

จับผู้ร้าย
ให้เยาวชนนัง่ เป็ นวงกลม มีเก้าอี้ตวั หนึ่งวางตรงหน้า ม้วนกระดาษหนังสื อพิมพ์ ทาเป็ นไม้
ตะพด ให้คนหนึ่งเป็ นผูร้ ้ายเดินไปรอบ ๆ ใช้ไม้ตะพดตีคนใดคนหนึ่ง แล้วรี บวางไม้ตะพดนั้นบนเก้าอี้
ระวังอย่าให้ไม้ตะพดตกจากเก้าอี้ ถ้าไม้ตะพดตกจากเก้าอี้หรื อวางผิดที่ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ ้ายอีกต่อไป คนที่ถูก
ตีจะต้องรี บลุกขึ้น วิง่ ตามผูท้ ี่ตีไปที่เก้าอี้ เมื่อผูท้ ี่ตีวางกระดาษลงบนเก้าอี้ เขาจะต้องรี บหยิบขึ้นมาตีตอบ
ถ้าตีถูก ผูต้ ีเดิมจะต้องเป็ นผูร้ ้ายอีกต่อไป ถ้าเขาวิง่ ช้าไป หรื อตีไม่ถูก ผูร้ ้ายวิง่ กลับไปถึงที่นงั่ ของเขา เขา
จะต้องเป็ นผูร้ ้ายแทน และปฏิบตั ิเช่นเดียวกับคนแรก
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นับสื บ
นัง่ เป็ นวงกลม ให้คนหนึ่งออกไปข้างนอกเป็ นนักสื บ ระหว่างที่นบั สื บออกไป เลือกคนหนึ่ง
เป็ นผูน้ าในการแสดงท่าทางต่าง ๆ เช่น ตบมือ กระทืบเท้า เกาศีรษะ เป็ นต้น ทุกคนต้องทาตามผูน้ า เมื่อ
เลือกผูน้ าเสร็ จแล้ว หัวหน้าเริ่ มนาและให้นกั สื บเข้ามา เดินรอบ ๆ สื บดูวา่ ใครเป็ นผูน้ า ขณะที่นบั สื บ
เดินไปรอบ ๆ ผูน้ าจะต้องเปลี่ยนท่าทางบ่อย ๆ เมื่อโอกาสอานวย ทุกคนต้องปฏิบตั ิตามทันที ให้โอกาส
แก่นกั สื บสามครั้ง ในการสื บดูวา่ ใครเป็ นผูน้ า ก่อนเลือกนับสื บคนใหม่

ประกวดชายงามหรือนางงาม
เลือกเยาวชนห้าคนหรื อมากกว่านั้น ยืนเรี ยงแถวหน้าห้อง สวมถุงกระดาษคลุมใบหน้าไว้ แจก
พูก่ นั พร้อมด้วยหมึกหรื อสี ระบายให้คนละชุด ผูน้ าออกคาสั่งให้วาดอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของใบหน้า เช่น
ตาซ้าย จมูก ตาขวา ปาก หู เป็ นต้น ให้เยาวชนที่เหลือลงคะแนนว่า ใครวาดได้สวยที่สุด

วิง่ ผลัด
วางชามใส่ ถวั่ ลิสงไว้อีกข้างหนึ่งของห้อง แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองพวก ยืนเรี ยงแถวที่หอ้ งอีก
ด้านหนึ่ง มีชามวางไว้ขา้ งหน้าแถวละใบพร้อมด้วยช้อน เมื่อสัญญาณเริ่ มดังขึ้น คนหัวแถวจะรี บวิง่ ไปที่
ชามหน้าแถว หยิบช้อนแล้ววิ่งไปที่ชามใส่ ถวั่ ลิสง ตักถัว่ เพียงเม็ดเดียว วิง่ กลับมาใส่ ที่ชามหน้าแถว แล้ว
วิง่ ไปหางแถว คนถัดไปกระทาเช่นเดียวกัน แถวใดที่ตกั ถัว่ ลิสง มาวางไว้ที่ชามหน้าแถวหมดก่อนเป็ นผู้
ชนะ
ข้อแนะนา ผูน้ าควรเลือกผูช้ ่วยอีกสองคน คอยสังเกตดูวา่ พวกเขาปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหรื อไม่
ผูฝ้ ่ าฝื น จะถูกหักคะแนนตามที่ตกลง

เขีย่ มันเทศ
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองทีม เตรี ยมมันเทศที่มีรูปร่ างแปลก ๆ กลิ้งอย่างไม่ตรงทิศทาง และไม้
อันหนึ่ง ให้แต่ละทีม ตั้งเป้ าไว้ขา้ งหน้า ทีมประมาณ 10 เมตร เมื่อสัญญาณเริ่ มต้นดังขึ้น คนแรกของแต่
ละทีมจะพยายามเขี่ยมันเทศนั้น ให้มนั กลิ้งไปที่เป้ าหมาย แล้วกลิ้งกลับมาอีก ถึงแถวของตน คนที่สอง
รับช่วงต่อไป เป็ นเช่นนี้ ตามลาดับจนถึงคนปลายแถว แถวใดหมดก่อนก็เป็ นทีมชนะ

ตากผ้ า
แบ่งเป็ นสองทีมเช่นเดียวกับเขี่ยมันเทศ ทาราวตากผ้าไว้ห่างจากทีมทั้งสองประมาณ 10 เมตร
เตรี ยมถังใส่ ผา้ ให้ทีมละใบ ประกอบด้วยเสื้ อผ้าห้าชิ้น พร้อมด้วยที่หนีบผ้าและผ้ากันเปื้ อน(เอี้ยมหรื อใช้
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ผ้าขาวม้าแทนก็ได้) คนแรกของทั้งสองทีมจะหิ้วถังพร้อมด้วยเสื้ อฟ้ าวิง่ ไปที่ราวตากผ้าของตน คาดผ้า
กันเปื้ อน นาเสื้ อผ้าขึ้นตากทีละชิ้น พร้อมกับหนีบด้วยที่หนีบผ้าอย่างเรี ยบร้อย เสร็ จแล้วหิ้ วถังเปล่า
กลับมาที่แถว ยืน่ ถังเปล่าพร้อมกับถอดผ้ากันเปื้ อน(หรื อผ้าขาวม้า) ให้คนที่สอง คนที่สองวิง่ ถือถังเปล่า
และผ้ากันเปื้ อนไปที่ราวตากผ้าคาดผ้ากันเปื้ อน เก็บผ้าทั้งหมด พร้อมด้วยที่หนีบผ้าใส่ ถงั วิง่ กลับที่แถว
มอบถังให้คนต่อไป ทาเช่นเดียวกับคนแรกตามลาดับ แถวไหนหมดก่อนและทาได้เรี ยบร้อยเป็ นทีม
ชนะ

หาสิ่ งทีแ่ ตกต่ างกันสิ บอย่ างหรือมากกว่ านั้น
แบ่งเยาวชนออกเป็ นหลาย ๆ ทีม ให้ออกไปหา “อะไรก็ได้” ที่ไม่เหมือนกัน สิ บอย่าง เช่น
กระดาษ ก้อนหิ น ไม้ ใบไม้ แก้ว ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้จะต้องอยูภ่ ายในบริ เวณบ้าน กาหนดเวลาให้ ผูใ้ ดหาได้
ครบหรื อมากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
ท่านอาจให้แต่ละทีมหาสิ่ งของตามที่ท่านกาหนดให้ สิ บอย่างข้างนอกบ้าน เช่นใบไม้สีเหลือง
กระป๋ องนม คางคกหนึ่งตัว หิ นแปลก ๆ สามก้อน เป็ นต้น
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บทที่ 10 ตัวอย่ างเกมส์ เกีย่ วกับพระคัมภีร์
ค้ นขุมทรัพย์
เตรี ยมรายชื่อวัตถุต่าง ๆ ที่มีในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่น บ่อน้ า ต้นองุ่น ขนมปั ง เมล็ดผักกาด
ภูเขา เป็ นต้น บอกชื่อทีละอย่างให้เยาวชนค้นหาในพระคัมภีร์ เมื่อหาพบ ให้ลุกขึ้นบอกชื่อพระธรรม
บทที่ และข้อ แล้วอ่านให้ฟัง
ท่านอาจะแบ่งเป็ นสองพวก พวกที่หาพบก่อนเป็ นผูช้ นะ กาหนดให้ชื่อละ 5 คะแนน

ชื่อสั ตว์ ในพระคัมภีร์
เมื่อสัญญาณเริ่ มต้นดังขึ้น ทุกคนจะค้นหาชื่อสัตว์ตา่ ง ๆ ที่มีในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ให้ได้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ บอกพระธรรม บทที่และข้อ ประกอบ เขียนชื่อสัตว์ลงในกระดาษ เมื่อถึงเวลา
กาหนด คนที่หาชื่ อสัตว์มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ

ทายชื่อพระธรรม
ผูน้ าอ่านข้อพระธรรมสามสี่ ขอ้ จากเล่มใดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ พยายามอย่าให้ผฟู ้ ังเห็น
หนังสื อที่ท่านอ่าน แล้วให้เยาวชนทายดูวา่ ข้อความเหล่านั้นอยูใ่ นพระธรรมเล่มใด ถ้าทายไม่ถูก จงอ่าน
ข้อพระธรรมข้ออื่น ๆ ต่อไปอีก จนเยาวชนทายถูก ท่านอาจแข่งขันเป็ นรายตัวบุคคลหรื อแบ่งเป็ นทีมก็
ได้

เปิ ดพระคัมภีร์
ผูน้ าบอกชื่อพระธรรม บทที่ และข้อพระคัมภีร์ ผูใ้ ดเปิ ดถูกและลุกขึ้นอ่านก่อน ผูน้ ้ นั เป็ นผูช้ นะ
อาจแข่งขันเป็ นทีมหรื อรายตัวบุคคลก็ได้
พยายามเลือกข้อพระธรรมที่มีความหมายดี เช่น อพยพ 20.12, นางรู ธ 1.16, ปฐมกาล 2.2, บท
เพลงสรรเสริ ญ 33.12, สุ ภาษิต 12.2, โยบ 19.25, ดาเนียล 12.3, ฮีบรู 5.8, มัทธิว 7.13, โรม 13.1, ยากอบ
2.24 เป็ นต้น

ตอบปัญหา
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองทีม (หรื อมากกว่านั้น) ถามปั ญหาในพระคัมภีร์ครั้งละข้อแก่แต่ละทีม
โดยกาหนดเวลาตอบให้สิบวินาที หากตอบไม่ได้ภายในสิ บนาที ทีมนั้นไม่ได้คะแนน ถามทีมที่สอง
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ต่อไปตามลาดับ ทีมไหนตอบปั ญหาได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ ท่านอาจเลือกพระธรรมเล่มใดเล่มหนึ่ง และ
ให้อ่านเตรี ยมตัวมาล่วงหน้า แล้วถามคาถามจากพระธรรมเล่มนั้น

ผู้ส่งข่ าว
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองทีม แต่ละทีมมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์พร้อม ให้ทีมหนึ่งหาคาถามหนึ่ง
ข้อ ให้คนหนึ่งเป็ นผูส้ ่ งข่าว นาคาถามนั้นไปถามทีมตรงกันข้าม กาหนดเวลาให้ 30 วินาที เมื่อถึงเวลา
กาหนด ทีมตรงกันข้ามจะต้องส่ งข่าวมาตอบคาถามที่ให้ไว้ ถ้าตอบผิดหรื อตอบไม่ได้ ทีมนั้นจะต้องให้
คนหนึ่งแก่ทีมตรงกันข้าม เป็ นการทาโทษ ผลัดเปลี่ยนกัน ถาม ตอบปั ญหา จนหมดเวลากาหนด ทีมใด
ได้คนมากที่สุด ก็เป็ นทีมชนะ

รวมพลนักดนตรี
เขียนเนื้ อร้องของเพลงหลาย ๆ เพลงในแผ่นกระดาษเล็ก ๆ แผ่นละบรรทัด แจกแผ่นกระดาษ
เหล่านั้นให้เยาวชน เมื่อสัญญาณเริ่ มต้นดังขึ้น เยาวชนจะต้องรี บหาพรรคพวกที่มีเนื้อร้องในเพลง
เดียวกัน พวกที่หาเนื้อร้องเพลงครบทุกข้อแล้ว ให้ร้องเพลงนั้นร่ วมกัน ประกาศชัยชนะ (ควรเลือกเพลง
ที่เยาวชนรู้จกั ดี)

จับคู่ คาถาม-คาตอบ
แจกแผ่นกระดาษเล็ก ๆ ซึ่ งมีคาถามเขียนอยูร่ อบ ๆ ให้คนละแผ่นให้ผทู ้ ี่รับคาถามนั้นอ่านออก
เสี ยงดังทีละคน แจกกระดาษแผ่นเล็ก ๆ อีกชุดหนึ่ง ซึ่ งมีคาตอบเขียนอยู่ ทาประการเดียวกัน เก็บคาถาม
– คาตอบ ทั้งหมดคืนมา แล้วให้เยาวชนหยิบแผ่นกระดาษนั้นใหม่ ผูห้ ยิบคาถาม จะต้องออกเสี ยงดัง
และให้คาตอบที่ถูกต้อง ถ้าผูท้ ี่หยิบได้คาตอบ จะต้องบอกคาถามที่ถูกต้อง อาจแข่งขันเป็ นทีม หรื อราย
ตัวบุคคล

ซ่ อนข้ อพระธรรมของท่ าน
ติดแผ่นกระดาษเล็ก ๆ ซึ่ งมีขอ้ พระธรรมเขียนอยูไ่ ว้หลังเสื้ อของแต่ละคน แจกดินสอและ
กระดาษให้ เมื่อสัญญาณเริ่ มต้นดังขึ้น ทุกคนจะพยายามจดข้อพระธรรมที่ติดไว้หลังเสื้ อของคนอื่น
ขณะเดียวกัน เขาจะพยายามเคลื่อนไหวร่ างกาย เพื่อไม่ให้คนอื่นจดข้อพระธรรมที่หลังของเขา เมื่อถึง
เวลากาหนด ผูท้ ี่จดข้อพระธรรมจากหลังคนอื่น ๆ ได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ
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ต่ อข้ อพระธรรม
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองหรื อสามทีม ซ่อนกระดาษแผ่นเล็ก ๆ มากมาย ซึ่ งมีหนังสื อเพียงสาม
สี่ ตวั ของพระธรรมข้อใดข้อหนึ่ง ไว้ตามที่ต่าง ๆ ในห้อง ให้เยาวชนหาส่ วนต่าง ๆ ของข้อพระธรรมนั้น
มารวมกันให้ถูกต้อง พยายามอย่าให้ทีมอื่นทราบสิ่ งที่ท่านค้นพบ ควรจะมีพระธรรมหลาย ๆ ข้อซ่อนไว้
ทีมที่หาได้ครบทุกข้อ หรื อมากที่สุดในเวลาที่กาหนดเป็ นผูช้ นะ

ตามหา สามี ภรรยา
แจกแผ่นกระดาษที่มีชื่อของสามีในพระคัมภีร์ ให้ผชู ้ ายคนละชื่อ และแผ่นกระดาษที่มีชื่อ
ภรรยาในพระคัมภีร์คนละชื่อ ให้ผชู ้ ายและผูห้ ญิงยืนเป็ นวงกลม ผูห้ ญิงอยูว่ งใน ผูช้ ายอยูว่ งนอก เมื่อ
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้น ทั้งชายและหญิงจะเดินเป็ นวงกลมในทางตรงกันข้าม จนกระทัง่ เสี ยงดนตรี หยุด ทั้ง
สองฝ่ ายต่างแสดงชื่อที่ตนมีอยูใ่ ห้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ หากผูใ้ ดจับคู่ตรงกันในพระคัมภีร์ ก็เป็ นผูช้ นะ ออก
จากวงได้ ส่ วนที่เหลือ ก็เดินต่อไป เมื่อเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นจนกระทัง่ จะจับคู่ของตนได้
ตัวอย่างชื่อ สามีภรรยาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
1. อาดัม – เอวา
2. อับราฮัม – ซารา
3. อะนาเนีย – ซัฟไฟรา
4. อะหัศวะโรส – เอสเธอร์
5. อะนาเนีย - ซัฟไฟรา
6. อะกุลา - ปริ ศกิลา
7. โบอัส – รู ธ
8. ดาวิด – มีคาล
9. เอ็ลคานา – ฮันนา
10. อิสอัค – ริ บะคา
11. ยาโคบ – ราเชล
12. ซิมโซน – ดะลีลา
13. โยเซฟ – มาเรี ย
14. ซะคาเรี ย – เอลิซาเบ็ต
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ข้ ามทะเลแดง
แบ่งเยาวชนออกเป็ นสองพวก พวกหนึ่งเป็ นชนชาติอิสราเอล อีกพวกหนึ่งเป็ นทหารของ
กษัตริ ยฟ์ าโรห์ ทั้งสองยืนแถวกระดานหันหน้าเข้าหากัน ห่างกันประมาณห้าก้าว สมมติให้สถานที่ยนื
ของพวกอิสราเอลเป็ นชายฝั่งทะเลแดง ห่างจากที่พวกเขายืนออกไปอีกสิ บเก้า เป็ นความกว้างของทะเล
ให้ผนู ้ าถามคาถามแก่ทีมทั้งสองพวก ครั้งละข้อ หากพวกอิสราเอลตอบได้ ก็ได้พวกเขาก้าวถอยหลังไป
ในทะเลแดงหนึ่งก้าว หากตอบไม่ได้ ก็ให้ยนื อยูท่ ี่เดิม ให้โอกาสแก่พวกทหารของกษัตริ ยฟ์ าโรห์ตอบ
ถ้าพวกเขาตอบได้ ทหารฟาโรห์จะก้าวมาใกล้อีกหนึ่งก้าว ก่อนที่พวกทหารฟาโรห์กา้ วถึงตัว พวก
อิสราเอลก็เป็ นผูช้ นะ หากทหารฟาโรห์กา้ วถึงตัวพวกอิสราเอลก่อนที่พวกอิสราเอลจะข้ามทะเลแดง
ทหารฟาโรห์กช็ นะ
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บทที่ 11 ตัวอย่ าง คาถาม
สาหรับแข่ งขันตอบปัญหาในพระคัมภีร์
(ผูต้ อบไม่จาเป็ นต้องบอกชื่อพระธรรมและเลขข้อ)
1. พระเยซูตรัสแก่ใครว่า “ท่านต้องกลับใจบังเกิดใหม่” (นิโกเดโม) (ยอห์น 3.7)
2. ใครเป็ นคนแรกที่ตาย? (เฮเบล) (ปฐมกาล 4.8)
3. ชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลอะไร เมื่อออกจากอียปิ ต์? (ทะเลแดง) (อพยพ 15.22)
4. มีคนจานวนเท่าไรกลับใจใหม่เมื่อโนอาห์เทศนา (ไม่มี)
5. โยเซฟ พยากรณ์วา่ ประเทศอียปิ ต์จะเกิดกันดารอาหารกี่ปี? (7 ปี ) (ปฐมกาล 41.30)
7.การอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูคริ สต์คืออะไร? (เปลี่ยนน้ าให้เป็ นน้ าองุ่น) (ยอห์นบทที่ 2)
8. ใครถูกแขวนคอบนขื่อที่เขาทาไว้? (ฮามาน) (เอสเธอร์ 7.10)
9. ภรรยาของใครพูดว่า “จงสาปแช่งพระเจ้า แล้วตายเสี ยเถอะ”? (ภรรยาของโยบ) (โยบ 2.9)
10. กษัตริ ยอ์ งค์ที่เห็นนิ้วมือเขียนบนฝาหนัง? (เบละซาซัร) (ดาเนียล บทที่ 5)
11. กษัตริ ยอ์ งค์ใดที่มีรูปร่ างสู งใหญ่และนอนในถ้ า? (ซาอูล) (2 ซามูเอล 24.3)
12. เปาโลเขียนจดหมายกี่ฉบับ? (14 ฉบับไม่นบั เฮ็บราย)
13. ศาสนาพยากรณ์คนใดที่พยายามวิง่ หนีพระเจ้า? (โยนา) (โยนา 1.3)
14. เมื่อโยเซฟถูกขาย พวกที่ขายได้เงินกี่เหรี ยญ? (20 เหรี ยญ) (ปฐมกาล 37.38)
15. พระเยซูคริ สต์ประสู ติ ณ ที่ใด? (เบ็ธเลเฮ็ม) (มัทธิว 2.1)
16. พระเยซูคริ สต์ทรงอ้างคาตอบจากพระธรรมเล่มใด เมื่อถูกทดลองในป่ ากันดาร? (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 8.3 , 6.23,16)
17. เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริ สต์กี่ครั้ง? (3 ครั้ง) (ลูกา 22.61)
18. ผูท้ ี่มีฝีข้ ึนเต็มตัวในพระคัมภีร์เดิมคือใคร? (โยบ) (โยบ 2.7)
19. ศีรษะของใครที่ถูกตัด และนามาถวายตามคาสัง่ ของกษัตริ ย?์ (ยอห์นบัพติศมา มาระโก
6.25)
20. พระราชินีองค์ใดในพระคัมภีร์เดิม ที่ชอบแต่งใบหน้าของตน? (อีซาเบ็ล) (2 พงศ์กษัตริ ย ์
9.30)
21. จงบอกชื่อคนโรคเรื้ อนที่ตอ้ งจุ่มตัวในแม่น้ าเจ็ดครั้ง? (นามาน) (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 17.6)
22. ศาสนาพยากรณ์คนใดที่มีอีกานาอาหารมาเลี้ยง? (เอลียาห์) (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 17.6)
23. ลูกามีอาชีพอะไร? (เป็ นนายแพทย์) (โคโลสี 4.14)
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24 เปาโลทาการค้าอะไร? (เย็บเต็นท์ขาย) (กิจการ 18.1-3)
25. ใครมีไม้เท่าที่แตกกิ่งออกใบได้? (อาโรน) (กันดารวิถี 17.8)
26. ใครถูกทิ้งลงในถ้ าสิ งโต และไม่ตาย? (ดาเนียล) (ดาเนี ยล 16.6)
27. เดิมเปาโลชื่ออะไร? (เซาโล) (กิจการ 13.9)
28. ใครเดินบนน้ าไปหาพระเยซู? (เปโตร) (มัทธิว 14.29)
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บทที่ 12 ตัวอย่ างละครชีวติ
รถไฟขบวน “กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ”

ผู้แสดง
1.
2.
3.
4.

ผูบ้ รรยาย
พนักงานจ่ายตัว๋
ชายชรา
สามีภรรยา และบุตร

5. สาวสังคม
6. เด็กหนุ่มสาวสองพี่นอ้ ง
7. ชายหนุ่มกับรถคันใหม่
8. หญิงสาวผูล้ งั เลใจ

9. แม่ม่ายกับบุตร
10. คนตาบอด
11. นักร้อง
12. พนักงานตรวจตัว๋

ดนตรี
1. เพลง “ครั้นเรี ยกชื่อที่เมืองเกษมสุ ข”
2. เพลง “ข้าต้องการพระเยซู ”
3. เพลง “ข้าตัดสิ นใจแล้วจะตามพระเยซู ”
4. เพลง “ข้าจะเห็นพระคริ สต์ผทู้ รงราศี”
5. เพลง “ข้าขอติดตามพระเยซูคริ สต์ดีกว่า”

วิธีจัดฉาก
ท่านจะใช้เวทีหรื อข้างหน้าที่ประชุม หรื อที่ไหนก็ได้ แล้วแต่สะดวกเป็ นที่แสดง จัดเก้าอี้หรื อ
ม้านัง่ เป็ นแถว เช่นเดียวกับนัง่ บนรถไฟ ใช้กระดาษแข็ง วาดรู ปรถไฟติดไว้ขา้ ง ๆ ของเก้าอี้ อย่าให้สูง
เกินไปจนผูช้ มมองไม่เห็นผูโ้ ดยสาร ให้มีประตูเข้าไปในรถไฟด้วย ผูโ้ ดยสารหรื อผูแ้ สดงจะอยูใ่ นโรง
หรื อนัง่ รวมอยูก่ บั ผูช้ มก็ได้ ใกล้ ๆ กับรถไฟ ให้มีที่จาหน่ายตัว๋ ที่มีหน้าต่างปิ ดได้ เขียนชื่อรถไฟบน
กระดาษที่วาดรู ปรถไฟนั้นว่า “กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่”
ผูบ้ รรยาย
พี่นอ้ งทั้งหลาย บัดนี้ใกล้จะถึงเวลาที่รถไฟขบวน “กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่” ซึ่งจะ
นาท่านไปสู่ สวรรค์ จะออกจากสถานีแล้ว รถไฟขบวนนี้แวะจอดที่สถานีน้ ี
แห่งเดียวเท่านั้น และรถขบวนนี้เดินทางเพียงครั้งเดียวเท่านั้น รถไฟขบวนนี้
เปิ ดโอกาสให้พี่นอ้ งร่ วมโลก ทุกชาติ ทุกภาษา โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะแต่
อย่างใด ขอให้ผโู ้ ดยสารทุกคนหาที่นงั่ เฉพาะตัวของท่านเท่านั้น เรามีที่นงั่ ให้
ได้โดยไม่จากัด แต่จะจับจองเผื่อผูใ้ ดไม่ได้เป็ นอันขาด ท่านผูใ้ ดต้องการ
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โดยสารไปกับรถไฟขบวนนี้ ก็ขอให้ข้ ึนเร็ ว ๆ เข้า เพราะบัดนี้ใกล้จะถึงเวลาที่
รถไฟจะออกจากสถานีอยูแ่ ล้ว
(พนักงานจ่ายตัว๋ พนักงานตรวจตัว๋ เข้าประจาที่ พร้อมกันนั้น ผูโ้ ดยสารเริ่ ม
ทยอยเข้ามาหาที่นงั่ ของตน)
ชายชรา
สวัสดีครับ รถไฟขบวน “กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่” นี้ใกล้จะออกจากสถานีน้ ีแล้ว มี
ที่นงั่ เหลือบ้างหรื อเปล่าครับ
พนักงานจ่ายตัว๋ มีสิครับ อย่ากังวลใจไปเลย “ในปราสาทพระบิดาของเรามีที่อยูห่ ลายแห่ง ถ้า
ไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดแจงที่สาหรับท่าน...”
ชายชรา
ผมจะต้องจ่ายค่าโดยสารสักเท่าไรละครับ
พนักงานจ่ายตัว๋ ค่าโดยสารสาหรับรถไฟขบวนพิเศษนี้ ไม่ได้คิดเป็ นเงินทอง
หรอกครับ เพราะว่าพระเยซู คริ สต์ได้ทรงชาระค่าโดยสารให้ทุกคนแล้ว ด้วย
พระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์บนไม้กางเขน สิ่ งที่ท่านจะต้องทาก็คือ
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้เรี ยบร้อยเท่านั้นแหล่ะ ท่านสารวจจิตของท่านถี่ถว้ น
แล้วหรื อยัง
ชายชรา
ผมเตรี ยมพร้อมสาหรับการเดินทางแล้วครับ ขอตัว๋ โดยสาร ให้ผมเถอะ
พนักงานจ่ายตัว๋ นี่ครับ เชิ ญขึ้นไปนัง่ บนรถไฟได้เลยครับ
ร้องเพลง...
“ครั้นเรี ยกชื่อที่เมืองเกษมสุ ข” (หน้า 279 หนังสื อเพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน)

(สามี ภรรยา พร้อมกับบุตร เดินเข้ามา)
สามี
ผมขอซื้ อตัว๋ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ครับ
พนักงานจ่ายตัว๋ ยิม้ พลางพูดว่า เด็ก ๆ น่ารักที่มากับคุณนี่ เป็ นบุตรซึ่ งพระเจ้าประทานให้คุณ
ใช่ไหม ขอให้คุณจงมีความสุ ขเถิดนะ พระเจ้าทรงรักเราอย่างไร ก็ทรงรักเด็ก
เช่นเดียวกัน (เว้นชัว่ ครู หนึ่ง แล้วจึงพูดว่า) นี่ครับตัว๋ สาหรับคุณและบุตรที่
น่ารักของคุณ
(สามีภรรยา และบุตรขึ้นบนรถไฟ)
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สาวสังคมเดินออกมาด้วยท่าทางอันหยิง่ ยะโสและไว้ตวั ในกระเป๋ าเดินทาง
ของเธอ เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติอนั มีค่าอยูม่ ากมาย หลังจากที่กม้ มองสารวจ
เสื้ อผ้า การแต่งกายจนเป็ นที่พอใจแล้ว จึงพูดกับพนักงานจ่ายตัว๋
สาวสังคม
เป็ นความจริ งหรื อคะที่วา่ รถไฟขบวนนี้จะเดินทางเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
พนักงานจ่ายตัว๋ เป็ นความจริ งครับ แม้วา่ กาหนดเวลายังไม่เป็ นที่แน่นอน แต่ก็ใกล้เข้ามาแล้ว
ละครับ คุณเตรี ยมตัวไว้เพื่อเดินทางไปกับรถไฟขบวนนี้ หรื อยัง
สาวสังคม
ค่ะ ดิฉนั เตรี ยมตัวเรี ยบร้อยแล้ว ขอตัว๋ ให้ฉนั เถอะ นี่ค่ะ ค่าโดยสาร (หยิบเงิน
ออกมาจะส่ งให้ ในขณะที่พนักงานจ่ายตัว๋ กาลังจะตัดตัว๋ อยู่ พลางเอ่ยถาม
ต่อไปว่า) ฉันต้องเอาข้าวของอะไรติดตัวไปบ้างไหม เพราะว่าเป็ นการ
เดินทางที่ไกลโขมากทีเดียว
พนักงานจ่ายตัว๋ ไม่ตอ้ งเอาอะไรไปหรอกครับ เงินค่าตัว๋ ก็ไม่ตอ้ งจ่ายด้วย ได้มีผเู ้ สี ยค่าโดยสาร
ล่วงหน้าไว้ให้ทุกคน เป็ นเวลานานมาแล้ว การเดินทางครั้งนี้จะนาสัมภาระติด
ตัวไปไม่ได้เลย นอกจากดวงจิตที่บริ สุทธิ์ เท่านั้น ความร่ ารวย ตลอดจน
สมบัติของคุณ ไม่มีความหมายอะไรในการเดินทางครั้งนี้เลย ไม่มีใครที่จะ
ทรัพย์สมบัติติดตัวเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ได้หรอก เพราะว่าเงินทองอยูท่ ี่
ไหน จิตใจของมนุษย์ก็มกั จะฝักใฝ่ อยูท่ ี่นนั่ ถ้าคุณต้องการจะโดยสารไปกับ
รถไฟขบวนนี้ คุณจะต้องสละทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของคุณเสี ย คุณจะทาได้
ไหมล่ะ (สาวสังคมก้มหน้าคิด)
ร้องเพลง“ข้อต้องการพระเยซู” (หน้า 61 หนังสื อ เพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน
เมื่อร้องมาถึงตอนสุ ดท้าย
หญิงสาวก็เทเงินทองเพชรนิลจินดาออกจาก
กระเป๋ า)
สาวสังคมฉันยอมสละทุกสิ่ งทุกอย่างที่ฉนั มีอยู่ ดังที่ท่านเห็นอยูน่ ้ ีแล้ว ดิฉนั
ไม่เอาอะไรติดตัวไปด้วยเลย ดิฉนั ขอเลือกเอาพระเยซูมากกว่า ที่จะเลือกเอา
ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ คราวนี้ ดิฉนั จะรับตัว๋ ได้หรื อยังคะ
พนักงานจ่ายตัว๋ (ส่ งตัว๋ ให้หญิงสาวด้วยใบหน้าที่ยมิ้ ละไม) การที่คุณเลือกเอาพระเยซูน่ะเป็ น
การถูกต้องแล้ว แม้พระเจ้าเองก็ยงั ทรงสละทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อมนุษย์ ดังจะ
เห็นได้จากการที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูลงมา เพื่อตายแทนเรา
(สาวสังคมขึน้ ไปหาที่นั่งบนรถไฟ)
(ชายหนุ่มและหญิงสาวสองพี่น้องเดินเข้ ามา)
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เด็กหนุ่ม
หญิงสาว

ผมขอซื้ อตัว๋ หน่อยครับ
ซื้ อเพียงใบเดียวนะ สาหรับน้องชายของฉันเท่านั้น ส่ วนฉันไม่ซ้ื อหรอก
เพราะฉันมีการงานที่จะต้องทามาก ยังไปด้วยไม่ได้
ชายหนุ่ม
เวลาเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งรถไฟนี้ เดินทางเพียงเที่ยว
เดียวด้วย ถ้าพี่ไม่ไปพร้อมกับผม พี่จะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกเลย
หญิงสาว
ช่างพี่เถอะ พี่ไม่สนใจนักหรอก เพราะพี่ติดนัดตั้งหลายแห่งจึงไปกับเธอไม่ได้
ขอให้โชคดีนะ พี่จะกลับบ้านละ (หญิงสาวเดินออกไป ผูเ้ ป็ นน้องชายมองดู
จนลับตา แล้วจึงหันมาพูดกับพนักงานจ่ายตัว๋ )
พนักงานจ่ายตัว๋ คุณพร้อมที่จะโดยสารไปกับรถไฟ ขบวนกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่น้ ีจริ ง ๆ หรื อ
พี่สาวของคุณก็กลับไปแล้ว หรื อคุณจะเปลี่ยนใจด้วย
เด็กหนุ่ม
ผมตัดสิ นใจเด็ดขาดแล้ว ที่จะเดินทางไปกับรถไฟเที่ยวนี้ ไม่มีอะไรที่จะทาให้
ผมคลายความรักที่มีต่อพระคริ สต์ได้หรอก
ร้องเพลง
“ข้าตัดสิ นใจแล้วจะตามพระเยซู” (จากหนังสื อ เพลงร่ าเริงใจ หน้า 25)
พนักงานจ่ายตัว๋ (ส่ งตัว๋ ให้) ถึงแม้วา่ คุณต้องถูก บิดา มารดา และญาติพี่นอ้ งทอดทิ้งอย่างไม่ใย
ดี แต่คุณจะได้ชีวติ รอด ขึ้นไปบนรถไฟเถอะพ่อหนุ่ม พระคริ สต์ได้ทรง
สัญญาไว้แล้วว่า “อย่ากลัวเลย...เราจะอยูก่ บั ท่านเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นโลก”
(หญิงสาวผู้ลังเลใจเดินเข้ ามา)
หญิงสาว
ขอซื้ อตัว๋ หน่อย ดิฉนั ต้องรี บเร่ งมาแต่วนั แน่ะ นึกว่าจะสายไปเสี ยอีก (รับตัว๋
จากพนักงานผูช้ ายแล้วพูดต่อว่า) แต่เอ ยังเป็ นคนโดยสารน้อยเหลือเกินนี่
ดิฉนั เห็นจะต้องไปทาธุ ระอื่น ๆ เสี ยก่อน แล้วจึงค่อยมาทีหลัง ช่วยจองที่นงั่
ให้ดิฉนั หน่อยนะคะ ดิฉนั จะรี บไปรี บมา ถ้าเผือ่ ว่า ดิฉนั มาสายไปบ้างละก็
คอยดิฉนั ด้วย อย่าออกรถเสี ยก่อนนะคะ
(พอพูดจบก็เดินจากไป โดยไม่ เหลียวกลับมามองข้ างหลังเลย)
(ชายหนุ่มแต่ งตัวด้ วยเสื ้อผ้ าโก้ หรู เดินเข้ ามา)
ชายหนุ่ม
สวัสดีครับ ผมได้ยนิ ข่าวรถไฟขบวน “กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่” จากเพื่อน ๆ จึง
ตัดสิ นใจจะขอโดยสารไปด้วย ผมอยากทราบว่า มีโบกี้บรรทุกของพ่วงไป
ด้วยหรื อเปล่า ผมอยากจะเอารถยนต์ไปด้วย
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พนักงานจ่ายตัว๋ โอ เห็นจะไม่ได้พอ่ หนุ่ม ถ้าเธอจะไปจริ ง ๆ ละก็ เธอต้อง
สละสิ่ งของทุกอย่าง จะเอาอะไรติดตัวไปด้วยไม่ได้ท้ งั สิ้ น นอกจากดวงใจที่
เพียบไปด้วยความอ่อนน้อม และถวายให้ต่อพระเจ้าเท่านั้น
ชายหนุ่ม
ผมจะทิง้ รถไปไม่ได้หรอก ผมเพิง่ ซื้ อใหม่ ๆ มันมีค่าสาหรับผม เกินกว่าที่ผม
จะแลกเปลี่ยนกับสิ่ งใดได้
(ชายหนุ่มพูดจบ ก็เดินออกจากฉากไป)
พนักงานจ่ายตัว๋ เวลาใกล้เข้ามาแล้ว แค่เอื้อมมือแล้ว แต่มนุษย์หาได้มีความ
สานึกไม่ ยังคงหมกมุ่นและหลงใหลกับความสุ ขฝ่ ายโลกมากกว่าที่จะรักพระ
เจ้า ในไม่ชา้ นี่แหละ เสี ยงหวูดรถไฟก็จะดังขึ้น ไม่มีเวลาที่จะให้เราผลาญพล่า
ไปโดยเปล่าประโยชน์อีกแล้ว เห็นไหม รถไฟแห่งสวรรค์จอดคอยท่านอยูน่ ี่
แล้ว ขอให้ทุกคนหาที่นงั่ ตามสิ ทธิ์ ที่มีอยู่ อย่ารอช้า จะมัวเนิ่นช้าอยูท่ าไม ท่าน
ทั้งหลาย จะเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม “ในโมงที่ท่านไม่ทนั คิดนั้น บุตรมนุษย์จะ
เสด็จมา”
(หญิงหม้ ายเดินเข้ ามา พร้ อมกับลูก ๆ ของเธอ)
หญิงหม้าย
ดิฉนั ขอซื้ อตัว๋ ด้วยค่ะ
พนักงานจ่ายตัว๋ คุณต้องการเฉพาะตัวคุณเอง หรื อให้ลูก ๆ ของคุณด้วย แล้ว
สามีคุณล่ะ จะไม่ไปกับคุณด้วยหรื อ
หญิงหม้าย
สามีของดิฉนั ตายเสี ยแล้วค่ะ ดิฉนั และลูก ๆ ได้ข่าวว่ารถไฟแห่งสวรรค์ขบวน
นี้ แวะรับคนโดยสารที่นี่ จึงพากันมา ดิฉนั และลูก ๆ หวังอย่างยิง่ ว่า จะได้พบ
กับผูเ้ ป็ นบิดาอีก เพราะเราได้ให้สัญญากับเขาไว้เช่นนั้น
พนักงานจ่ายตัว๋ นี่ครับ ขอให้คุณและลูก ๆ ของคุณจงสบายใจเถิด เพราะพระเยซูตรัสว่า
“บุคคลใดโศกเศร้าก็เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้รับความบรรเทาทุกข์น้ นั ”
(หญิงหม้าย พร้อมกับบุตรขึ้นไปบนรถไฟ)
(ชายตาบอด ถือไม้ เท้ า กระแทกพืน้ เป็ นจังหวะ เดินคลาทางเข้ ามา)
ชายตาบอด
พ่อคุณเอ๋ ย ที่น้ ีคือสถานี รถไฟไปกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ใช่ไหม ฉันตาบอด มอง
อะไรไม่เห็น ฉันได้ข่าวว่า รถไฟขบวนนี้จะออกจากสถานีในเร็ ว ๆ นี้แล้ว
ขอให้ฉนั โดยสารไปด้วยคนจะได้ไหมครับ พ่อคุณ ฉันไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร
หรอก มีเพียงสองสามบาทเท่านั้นแหละ แค่น้ ีจะพอเป็ นค่าโดยสารได้หรื อ
เปล่า
(พูดพลางเอามือล้วงลงไปในกระเป๋ า หยิบเงินส่ งให้พนักงานจ่ายตัว๋ )
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พนักงานจ่ายตัว๋ เรายินดีตอ้ นรับลุงครับ เพราะพระเยซูตรัสว่า “ผูท้ ี่มาหาเรา เราจะไม่ละทิ้งง
เป็ นคนตาบอดก็ตาม แต่ดวงตาฝ่ ายวิญญาณของลุงมิได้บอดไปด้วยเลย ยัง
ดีกว่าคนสายตาดีอื่น ๆ อีกมากมายนัก บุคคลเหล่านั้นแม้ตาจะมองเห็น แต่ตา
ฝ่ ายวิญญาณจิตของเขาบอดอย่างสนิทจนมองไม่เห็นถึงความจาเป็ นของ
ตนเอง และผูอ้ ื่นเลย นี่ครับตัว๋ ของลุง ลุงไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าโดยสารหรอก
เพราะพระเยซูคริ สต์แพทย์ผปู้ ระเสริ ฐสุ ด ได้ชาระแทนลุงแล้ว
(เมื่อส่ งตั๋วให้ ชายตาบอดแล้ ว พนักงานจ่ ายตั๋วก็ปิดช่ องจ่ ายตั๋ว แล้ วเดินนา
ชายตาบอด ขึน้ ไปบนรถไฟ)
พนักงานตรวจตัว๋ ก็ออกมาประกาศแก่ผโู ้ ดยสาร
พนักงานตรวจตัว๋ ท่านผูโ้ ดยสารทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาที่รถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานีแล้ว
ขอให้ทุกคนขึ้นรถได้เดี๋ยวนี้ (พูดซ้ า เช่นนี้ 2-3 หน)
ดนตรี
ทาเสี ยงหวูดรถไฟ และเสี ยงรถไฟออกเดินทาง
ร้องเพลง
เพลง “ข้าจะเห็นพระคริ สต์ผทู้ รงราศี” หรื อเพลงจากหน้าที่ 282 หรื อ 285 ใน
หนังสื อเพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน ทันทีที่เสี ยงเพลงจบลง หญิงผูล้ งั เลใจก็วงิ่
กระหื ดกระหอบเข้าสู่ ชานชลา เธอเหลียวมองไปรอบ ๆ ด้วยความประหลาด
ใจ ที่เห็นที่ทางานปิ ด รถไฟก็ออกจากสถานีไปแล้ว เธอทุบประตูห้องจ่ายตัว๋
ทุบเท่าใดก็ไม่ได้ผล เพราะไม่มีใครอยูท่ ี่นนั่ เลย เธอจึงได้แต่ราพรรณอย่าง
เสี ยใจ
หญิงผูล้ งั เลใจ อนิจจา ฉันสายเสี ยแล้ว รถไฟได้ทิ้งฉันไปเสี ยแล้ว ฉันไม่มีหวังที่จะยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมืองบรมสุ ขเกษม เสี ยแล้ว (เอามือปิ ดหน้า ร้องไห้ สะอึกสะอื้น
ด้วยความเสี ยใจ) ความหวังของฉันสู ญสิ้ นไปเสี ยแล้ว (เดินโซเซ แล้วล้มฟุบ
ลงกับพื้น)
ร้องเพลง
“ข้าขอติดตามพระเยซูดีกว่า” จากหนังสื อ เพลงแห่ งชีวติ คริสเตียน หน้า 219)
(จบ)
(แปลจากบทละครของเยาวชน คริ สตจักรสะพานเหลือง พระนคร)
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หนังสื อออกใหม่
เหมาะสาหรับซื้อไว้ ใช้ เอง
เป็ นของขวัญ แก่ ...มิตรสหาย และใช้ ในการประชุ มเยาวชน

มี 67 เพลง มีเนือ้ ร้ องทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ
ราคาเล่ มละ 7.50 บาท เท่ านั้น

ติดต่ อ สอบถาม และสั่ งซื้อได้ ที่
กองริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทศิ ถนนปฏิพทั ธ์
พระนคร, 4
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พิมพ์ที่ ร.พ. เจริ ญธรรม 160 ถนนบารุ งเมือง พระนคร
นายการุ ญ สกุลรัตนเจริ ญ ผูพ้ ิมพ์โฆษณา 2511
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