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ค าน า 
“เออ้ การประชุมเยาวชนของเราน่าเบ่ือหน่ายเหลือเกิน” 
“การน าเยาวชนเป็นเร่ืองน่าปวดหวัจริง ๆ ไม่รู้จะจดัโปรแกรมอยา่งไร จึงจะถูกใจเขา” 
“โธ่ จะแยอ่ยูแ่ลว้ เยาวชนของเราร่อยหรอลงทุกวนั คงจะไปไม่ตลอดรอดฝ่ังแน่” 
“ท าอยา่งไรหนอ จึงจะช่วยใหค้ณะเยาวชนท่ีรักทั้งหลาย ท่านมีปัญหาเหล่าน้ีในคริสตจกัรของ

ท่านไหม งานเยาวชนมิใช่เป็นงานท่ีง่าย ท่านจะพบปัญหามากมายจนบางคร้ังท่านตอ้งทอ้ใจ  อยากจะ
ลม้เลิกความตั้งใจทุกอยา่งเสีย แต่ท่านจะเลิกลม้ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เพราะเยาวชนเป็นก าลงัและความหวงั
ของคริสตจกัรทั้งปัจจุบนัและอนาคต ถา้อยา่งนั้นท่านควรจะท าประการใด 

หนงัสือเล่มน้ีเขียนข้ึนเพื่อท่าน (เยาวชนทัว่ประเทศ) โดยเฉพาะ เพื่อแนะน าแนวทาง การ
วางแผนการ การเตรียม และการน าประชุมของคณะเยาวชนของท่าน ช่วยใหก้ารประชุมเยาวชนคึกคกั 
น่าสนใจ เป็นท่ีชกัจูงใจเยาวชนทั้งหลาย ขณะเดียวกนั ก็ช่วยใหชี้วติฝ่ายจิตวญิญาณของเยาวชน 
เจริญเติบโต เป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ 

ท่านศิษยาภิบาล ผูน้ าคณะเยาวชน เยาวชน และผูท่ี้สนใจในงานของเยาวชนทุกท่าน ควรจะมี
คู่มือเล่มน้ีไวใ้กลมื้อ เพื่อจะหยบิข้ึนมาใชไ้ดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการ 
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อย่าและจง ส าหรับผู้น า 
ในการจดัรายการประชุมเยาวชน จงสังเกตขอ้เตือนและขอ้เสนอต่อไปน้ี 
“จง”    “อยา่” 
จงมาก่อนก าหนด หรือตรงเวลาเสมอ อยา่เลยเวลาท่ีก าหนด 
จงเร่ิมรายการตรงเวลา   อยา่งสนใจเพียงเพื่อนของท่านเท่านั้น 
จงเป็นเพื่อนกบัทุกคน   อยา่ร้องเพลงใดเพลงหน่ึงนานเกิน ไปจนเบ่ือหน่าย 
จงตอ้นรับคนท่ีมาใหม่   อยา่เล่นเกมส์ใดเกมส์หน่ึงนานเกินไป 
จงท าใหทุ้กคนรู้สึกวา่เราตอ้งการเขา อยา่ท าตนเป็นเจา้นายเหนือคนอ่ืน 
จงมีเกมส์ใหม่เสมอ   อยา่ติฉินนินทาเพื่อมุ่งร้าย 
จงมีส่ิงใหม่ ๆ ในรายการเสมอ  อยา่เห็นแก่ตวัเม่ือคนอ่ืนขอความช่วยเหลือ 
จงช่วยกนัออกความคิดเห็นใหม่ ๆ  อยา่ท างานทุกอยา่งเพียงคนเดียว 
จงช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  อยา่เป็นผูน้ าชนิดท่ี “อะไรก็ได”้ 
จงออกไปเยีย่มเยยีน   อยา่ใชร้ายการซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
จงโฆษณาประกาศรายการเยาวชน  อยา่ลืมบอกทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในรายการล่วงหนา้ 
จงพดูวา่ “ฉนัจะลองดู”   อยา่พดูวา่ “ฉนัท าไม่เป็น” 
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บทที ่1 จุดมุ่งหมาย 

ปัญหาเก่ียวกบัอนุชนเช่นไม่อยากมาโบสถ ์ ไม่อยากมาร่วมประชุมเกิดข้ึนแก่คริสตจกัรทัว่ไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบางประเทศ สถิติท่ีน่าเช่ือถือขององคก์ารเยาวชน
คณะหน่ึงแจง้วา่ โดยอตัราเฉล่ียแลว้ ในจ านวนเยาวชนทุก ๆ แปดคน จะมีเจด็คนท่ีไม่ตอ้งการมาโบสถ ์

ท าไมเยาวชนเหล่านีจึ้งไม่อยากมาโบสถ์ เรามกัจะกล่าวหาวา่ เพราะการดึงดูดใจของ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภาพยนตร์ ทีว ี งานร่ืนเริงต่าง ๆ เพราะเยาวชนส่วนมากไม่มีเวลาเพราะเขารักฝ่ายโลก
มากกวา่พระเจา้ เป็นตน้ ค ากล่าวเหล่าน้ีอาจจะเป็นความจริงบา้ง แต่เหตุผลส าคญัยิง่อีกประการหน่ึงท่ี
ท าใหเ้ยาวชนไม่อยากจะมาร่วมประชุมคือ “ไม่เห็นวา่การประชุมเยาวชน น่าสนใจอยา่งไร จืดชืด ชวน
ใหง่้วงเหงาหาวนอนเสียมากกวา่” โปรแกรมการประชุมของเรา ไม่เป็นท่ีน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
ของเยาวชน ใครบา้งท่ีอยากจะมาง่วงนอนในโบสถ ์ใครบา้งท่ีจะทนรายการท่ีจืดชืดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกได ้

ถ้าเช่นน้ัน เราควรท าประการใด มีหลายอยา่งดว้ยกนัท่ีท่านตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เราจะเร่ิมจาก
กา้วแรก ดงัภาษิตบทหน่ึงกล่าววา่ “การเร่ิมตน้ท่ีดี คือการส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง” 

ค าถามขอ้แรก ท่ีท่านจะตอ้งถามคือ เราจะจดัตั้งคณะเยาวชนและมีการประชุมเยาวชนเพื่อ
อะไร? หรือเรามีจุดมุ่งหมายอะไรในการประชุมเยาวชน? จุดมุ่งหมายน้ี คือ จุดมุ่งหมายปลายทาง ท่ีเรา
ตอ้งการเดินไปถึง ขณะเม่ือท่านซ้ือตัว๋ท่ีสถานีรถไฟ หากคนขายตัว๋ถามท่านวา่ ไปไหน ท่านคงไม่ตอบ
วา่ “ไม่ทราบ” 

เราควรจดัตั้งคณะเยาวชนดว้ยจุดมุ่งหมายอยา่งนอ้ยสามประการ คือ 
เพื่อน าเพื่อนเยาวชนดว้ยกนัมารู้จกัพระคริสต ์ และตอ้นรับพระองค ์ เป็นพระผูช่้วยให้รอดของ

เขาเอง 
1. เพื่อช่วยใหเ้ขาเจริญเติบโตข้ึนในความรู้เก่ียวกบัพระคริสต ์ ความรู้ในพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ 

ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ และด ารงชีวติคริสเตียน ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชาวโลก 
2. เพื่อฝึกฝนเยาวชนใหเ้ป็นผูน้ าท่ีดี ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และสามารถเป็นพยานน าคนอ่ืน

มาสู่พระคริสต ์
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เยาวชนทุกคณะ และการประชุมทุกคร้ังของท่าน
จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายทั้งสามประการน้ี โปรดแกรมต่าง ๆ 
ของท่าน จะตอ้งน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีตั้งไว ้

จงถามค าถามทั้งสามขอ้น้ีแก่คณะเยาวชนของ
ท่าน 

1. การประชุมเยาวชนของท่านมีรายการใด ท่ีอาจ
ช่วยน าคนท่ียงัไม่เช่ือมารู้จกัพระคริสต ์ และพบความรอด
หรือไม่? 

2. ท่านมีรายการใดท่ีจะช่วยเยาวชนใหเ้จริญเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณฝ่ายความรู้ ความประพฤติ 
ฯลฯ ไหม? 

3. ท่านมีรายการใดท่ีจะฝึกฝนใหเ้ยาวชนเป็นผูน้ าท่ีดีในคริสตจกัรในสังคม และน าคนท่ียงัไม่
เช่ือมารู้จกัพระคริสตห์รือไม่? 
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บทที ่2 ผู้น าและการเตรียมตัว 

โปรแกรมท่ีดีและท่ีน่าสนใจจะตอ้งน าไปสู่จุดมุ่งหมาย ดงัท่ีเรากล่าวมาแลว้ในบทท่ีหน่ึง ส่ิง
ส าคญัประการท่ีสองซ่ึงเราใคร่ท่ีจะใหท้่านพิจารณา คือ ผู้น า  โปรแกรมท่ีดีนอกจากจะตอ้งมี
จุดมุ่งหมายแลว้ ยงัตอ้งมีผูน้ าท่ีดีดว้ย (เน่ืองจากเราจ ากดัหวัขอ้ของเราภายในขอบเขต การจดัโปรแกรม
ของการประชุมเยาวชน เราจึงไม่อธิบายเก่ียวกบัองคก์าร และคณะกรรมการต่าง ๆ ของเยาวชนอยา่ง
ละเอียด) 

คณะเยาวชนท่ีใหญ่ ๆ นอกจากจะมี ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกแลว้ ยงัมี
คณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เช่นคณะกรรมการจดัท าโปรแกรม มีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อ
การจดัรายการต่าง ๆ ในการประชุมเยาวชน คนเหล่าน้ีคือ ผูน้ า ส าหรับเยาวชนคณะเล็ก ๆ เราเสนอวา่ 
ไม่ควรจะมีคณะกรรมการยอ่ยมากเกินไป 

เน่ืองจากผูน้ ามีความส าคญัต่อรายการประชุมมาก ในวาระเลือกตั้งผูน้  า ไม่วา่จะเป็นประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูน้ าในคณะกรรมการใด ๆ ก็ดี จงเลือกดว้ยควรระมดัระวงั นึก
ถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ อยา่ถือเป็นเร่ืองสนุก ตลกขบขนั ดงัท่ีเยาวชนบางคณะไดก้ระท ามาแลว้ และพบ
ความลม้เหลวอยา่งใหญ่หลวงภายหลงั จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจา้ในการเลือกผูน้ า การกระท าดว้ย
ใจเคารพย  าเกรงพระเจา้ 

ผูน้ าควรจะมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 
1. ตอ้งเป็นผูท่ี้กลบัใจบงัเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริง 
2. เป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการประพฤติ และร้อนรนในงานของพระเจา้ 
3. รักเยาวชนและงานเยาวชน 
4. เป็นท่ีรักใคร่ชอบพอของเยาวชนทัว่ไป 
5. เป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ และเจริญเติบโตในความเช่ือ 
6. มีความสามารถ (ไม่มากก็นอ้ย) ในงานท่ีจะไดรั้บมอบหมาย 
7. ยนิดีสละเวลาเพื่อเยาวชน 
8. รู้จกัเคร่งขรึม และรู้จกัตลกในเวลาอนัควร 
9. เป็นผูท่ี้สัตยซ่ื์อ และกระตือรือร้นในหนา้ท่ี 
ผูน้ าแต่ละคน อาจไม่มีคุณสมบติัครบทุกประการท่ีดงักล่าวมาน้ี แต่จงเลือกใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด 

หรือเหมาะสมกบัความตอ้งการในคณะของท่าน คุณสมบติัส าคญัท่ีสุด และ ประการแรกท่ีท่านจะตอ้ง
พิจารณา คือชีวติฝ่ายวิญญาณจิต ผูน้ าท่ีรักพระเจา้เท่านั้น จึงจะน าใหค้นอ่ืนรักพระเจา้ได ้
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ผูน้ าเหล่าน้ี กบัท่ีปรึกษา อาจจะเป็นมคันายก ผูรั้บผดิชอบงานเยาวชนหรือศิษยาภิบาล ควร
ประชุมดว้ยกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดเดือนละคร้ัง เพื่อจดัเตรียมและจดัท าโปรแกรมการประชุมเยาวชน 

ส าหรับเดือนต่อไป หน่ึงเดือนล่วงหนา้ เช่นโปรแกรมการประชุมทุกอาทิตย ์
ของเดือนกุมภาพนัธ์ควรจดัท าใหเ้รียบร้อยตั้งแต่เดือนมกราคม คริสตจกัรท่ี
เจริญกา้วหนา้ในต่างประเทศ จดัโปรแกรมประชุมเยาวชนล่วงหนา้หน่ึงปีบา้ง 
สองปีบา้ง แต่ก็มีบางคนท่ีจดัท าหกเดือนหรือส่ีเดือนล่วงหนา้ ฉะนั้นการ
จดัท าโปรแกรมใหเ้สร็จล่วงหนา้สักหน่ึงเดือน จึงมิใช่เร็วเกินไป 

เหตุท่ีควรจดัท าโปรแกรมล่วงหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงเดือน ก็
เพื่อ 

1. ใหท้่านมีเวลาเพียงพอ คิดคน้ความคิดใหม่ ๆ ท่ีดีส าหรับโปรแกรม 
2. ใหท้่านมีโอกาสจดัหาเคร่ืองมือท่ีตอ้งการใชไ้ดค้รบถว้น 
3.มีโอกาสติดต่อคนต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในรายการ ไดท้นัท่วงที 
ผู ้ ท่ีมีส่วนร่วมในรายการเช่นคนท่ีพดู ผูน้ าเพลง ผูน้ าเกมส์ หรือผูน้ ารายการอ่ืน ๆ มีเวลา

เพียงพอส าหรับเตรียมตวั 
5. ไม่มีรายการใดจะดีได ้หากปราศจากการเตรียมตวั จงเตรียมตวัใหพ้ร้อม ส าหรับรายการต่าง 

ๆ ไวแ้ต่เน่ิน ๆ แลว้ท่านจะไม่ผดิหวงั 
การประชุมทุกคร้ัง ไม่เพียงแต่จดัท าและจดัเตรียมรายการเท่านั้น หากยงัมีการอภิปราย ถึงขอ้ดี

และขอ้เสียต่าง ๆ ในรายการท่ีผา่นมาแลว้ ต่อท่ีประชุมดว้ย เพื่อหาทางปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
ผูน้ าเยาวชนบางคณะ ประชุมร่วมกนัทุกอาทิตย ์ นอกจากจดัท าโปรแกรมท่ีละเอียด และ

อภิปรายขอ้ดีขอ้เสียของรายการท่ีผา่นมาแลว้ ยงัใชเ้วลานั้นอธิษฐานร่วมกนัเพื่องานของเยาวชน และ
เยาวชนเอง ดว้ยก าลงั สติปัญญา และความส าเร็จทุกอยา่ง มาจากพระเจา้ 

เราจะกล่าวถึงการจดัเตรียมโปรแกรมอีกคร้ังหน่ึงในบท “จะจดัเตรียมโปรแกรมท่ีดีอยา่งไร” 
ส าหรับในบทน้ี ขอท่านจงจ าไวว้า่ โปรแกรมท่ีดีตอ้งการผูน้ าท่ีดี แต่ผูน้ าท่ีดีจะไม่เกิดประโยชน์
เท่าท่ีควร หากปราศจากการเตรียมตวัท่ีดี 

จงเตรียมตวั เตรียมตวั เตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมแต่เน่ิน ๆ  

หมายเหตุ 

ค าวา่ “รายการ” ในเล่มน้ี หมายถึงหมายก าหนดการ ส าหรับการประชุมในระยะเวลาอนัสั้น คือ 
หน่ึงสัปดาห์เท่านั้น 
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ส่วนค าวา่ “โปรแกรม” ในเล่มน้ีหมายถึง หมายก าหนดการ ส าหรับแผนงานในระยะเวลาอนั
ยาวนานกวา่ เช่น ภายใน 2-3 เดือน ดงัน้ีเป็นตน้ 
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บทที ่3 เหยือ่ 

เช่ือวา่เยาวชนหลายท่าน คงเคยมีประสบการณ์
ในการตกปลามาแลว้ เคร่ืองมือส าคญัท่ีสุดในการตก
ปลาคือ เบด็ แต่มีอีกอยา่งหน่ึงท่ีส าคญั ไม่ยิง่หยอ่นกวา่
เบด็ คือ เหยือ่ ปลาชนิดท่ีแตกต่างกนัอาจตอ้งใชเ้หยือ่ท่ี
ต่างกนั ผูเ้ช่ียวชาญการตกปลา ยอ่มทราบวา่ ปลาชนิดใด
ชอบเหยื่ออะไร 

การจดัท าโปรแกรมของการประชุมอนุชน อาจ
เปรียบไดก้บัการตกปลา กล่าวคือ เราจดัการประชุมข้ึนเพื่อจะไดเ้ยาวชน สมมุติวา่ ท่านมีจุดมุ่งหมายท่ีดี 
และของมีค่าหลายอยา่ง ท่ีจะเสนอใหเ้ยาวชน แต่มีปัญหาอยูข่อ้หน่ึงวา่ จะชกัจูงใหเ้ยาวชนมาร่วม
ประชุมอยา่งไร 

เหยือ่ เยาวชนก็เช่นเดียวกบัปลาท่ีตอ้งการเหยือ่ เพื่อชกัจูงใจเขา ถา้ท่านมีเหยื่อท่ีดี ท่านจะได้
ปลาหรือเยาวชนมากมาย เหยือ่ส าหรับเยาวชนแตกต่างกนัหลายชนิด แต่อาจใชช่ื้ออยา่งเดียวกนั แทน
เหยือ่เหล่านั้น คือ “ความสนใจ” ในโปรแกรมการประชุมเยาวชน จงคิดเสมอวา่ อะไรเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ
ท่ีสุด ส าหรับเยาวชนของท่าน ส่ิงนั้นคือเหยือ่ท่ีท่านพอจะใชไ้ด ้

ความสนใจของเยาวชนในสถานท่ีแต่ละแห่งอาจแตกต่างกนั เราจะค านึงถึงเยาวชนในประเทศ 
ไทยโดยเฉพาะ ตวัอยา่งต่อไปน้ี เป็นความสนใจของเยาวชนโดยทัว่ไป ท่านอาจใชเ้ป็นเหยือ่ใน
โปรแกรมของท่านก็ได ้

การสอนภาษาองักฤษ 

เยาวชนทัว่ประเทศไทย ตระหนกัถึงความลา้หลงัในความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษของเขา ต่าง
หาทางท่ีจะปรับปรุงภาษาองักฤษของตนใหดี้ข้ึน ไม่วา่โดยวธีิใด ศูนยก์ลางเยาวชนใหญ่ ๆ อยา่งนอ้ย
สองแห่งในกรุงเทพฯ ใชว้ธีิน้ีเป็นเหยือ่ และไดผ้ลท่ีน่าช่ืนชมมาก ท่านจะไดผ้ลยิง่ข้ึน หากใชเ้หยือ่น้ีดู 
ท่านอาจจะดดัแปลงวธีิตามท่ีเหมาะสม เราอยากจะแนะน าวา่ ถา้เป็นไปได ้ ควรจะจดัใหมี้สองหรือสาม
ขั้น ส าหรับผูท่ี้มีระดบัความรู้ภาษาองักฤษแตกต่างกนั เช่น 

ก. ชั้นเร่ิมตน้ เป็นชั้นท่ีง่ายท่ีสุด 
ข. ชั้นท่ีพออ่านออกเขียนไดแ้ลว้ 
ค. ชั้นสูง ส าหรับมศ.ปลาย หรือนกัเรียนมหาวทิยาลยั เรียนหนกัไปทางความเช่ือคริสเตียน 
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จงใชว้ธีิการสอนท่ีน่าสนใจท่ีสุด ไม่เพียงแต่ท าใหเ้ยาวชนไดรั้บความรู้เพิ่มเติบทางภาษา ยงั
เป็นทางน าเขาใหรู้้จกัพระเยซูคริสตที์ละกา้ว 

ตวัอยา่ง มิชชนันารีหลายท่านในต่างจงัหวดั เชิญเยาวชนไปเรียนภาษาองักฤษท่ีบา้นของเขา 
อาทิตยล์ะสองคร้ัง ในเวลาตอนเยน็ โดยใชพ้ระธรรมกิตติคุณยอห์น ฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงพิมพเ์ป็นเล่ม
เล็ก ๆ หากเป็นสถานท่ีท่ีมีคณะเยาวชนแลว้ เยาวชนท่ีเป็นคริสเตียน มกัจะมาร่วมเรียนภาษาองักฤษ 
และชวนเพื่อนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนมาดว้ย เม่ือเยาวชนท่ียงัไม่รับเช่ือ คุน้เคยกบัเพื่อน ๆ อีกหลายท่าน 
และเกิดความสนใจ ก็เป็นการง่ายท่ีจะน าเขามาร่วมประชุมเยาวชน 

ท่านมีวธีิอ่ืนอีกมากมายท่ีจะจดัชั้นเรียนภาษาองักฤษน้ี จงจดัในวธีิท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับสถานการณ์ ในสถานท่ีของท่าน ใหช้ั้นเรียนของท่านเป็นท่ีน่าสนใจ สนุกสนาน มีชีวติชีวา 
ขณะเดียวกนั ท่านก็ตอ้งไม่ลืมจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของท่าน 

งานอดิเรก 

งานอดิเรกเป็นเหยื่อช้ินวิเศษอีกอยา่งหน่ึงส าหรับชกัจูงใจเยาวชน หากใชใ้นทางท่ีถูก เยาวชน
ชอบงานอดิเรกท่ีแตกต่างกนั เช่นเยบ็ปักถกัร้อย การวาดภาพ การฝีมืออ่ืน ๆ การปรุงอาหาร เป็นตน้ ให้
เยาวชนน างานอดิเรกของตนมาท าร่วมกนั ก่อนการประชุมแบ่งสันปันส่วนความรู้ของตนแก่กนัและกนั 
หรือผูน้ าเลือกงานอดิเรกอยา่งหน่ึง เช่นการปลูกดอกไม ้ หรือท ากรงนก แลว้ใหเ้ยาวชนท าร่วมกนัก่อน
ประชุม (ทั้งน้ีจงอยา่ลืมนึกถึงความสนใจของเยาวชน) จงลองท าดูแลว้จะเห็นวา่ไดผ้ลดีสักเพียงใด 

ตวัอยา่ง เยาวชนกลุ่มหน่ึง กลบัจากการเยีย่มเยยีนระหวา่งทาง พวกเขาไดผ้า่นบา้นหลงัหน่ึง ท่ีมี
ดอกไมป้ลูกไวส้วยงามรอบบา้น เยาวชนคนหน่ึงเสนอวา่ “ควรจะลองปลูกดอกไมน้ั้นในบริเวณโบสถ์
ดว้ย ผูน้ าและเยาวชนคนอ่ืน ๆ เห็นชอบดว้ย จึงออกไปหาดอกไม ้น าจอบ น าเสียม ร่วมกนัปลูกดอกไม้
ดว้ยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผูน้ าส านึกไดว้า่ “ไม่นึกเลยวา่งานอดิเรก จะสามารถชกัจูงความสนใจ
ของเยาวชนไดอ้ยา่งประเสริฐเช่นน้ี” 

กฬีา และการสนุกสนานต่าง ๆ  

เหยือ่ชนิดน้ีเป็นท่ีทราบดีในคณะเยาวชนส่วนมาก ท่านอาจจดักีฬาเช่น แบดมินตนั 
บาสเกตบอล ปิงปอง วอลเล่ยบ์อล การวา่ยน ้า เป็นตน้ คณะเยาวชนหรือทางโบสถ ์ควรจะจดัเคร่ืองมอ
เหล่าน้ีไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อใหส้ามารถน าออกใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

การละเล่นสนุกสนานอ่ืน ๆ ท่ีเราเรียกวา่เกมส์นั้น ก็เป็นส่ิงส าคญัยิง่ เพราะเยาวชนทุกคนชอบ
สนุก เรามีตวัอยา่งเกมส์และหลกัการในการน าเกมส์ไวใ้นตอนทา้ย โปรดศึกษาท าความคุน้เคยกบัเกมส์
เหล่านั้น แลว้น าไปใชใ้นคณะเยาวชนของท่าน 
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การรายงานข่าวกีฬาของโลก ประจ าเดือน หรือประจ าสัปดาห์ ก็เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจยิง่เช่นกนั ให้
เยาวชนคนหน่ึงเตรียมรายงานน้ี แลว้รายงานใหท่ี้ประชุม หรือหลงัรายการกีฬา 

ดนตรี 

เยาวชนบางท่านสนใจในดนตรี อาจจดัรายการดนตรีของท่านไดเ้ป็นท่ีน่าสนใจ เช่นร้องเพลง
เด่ียว ร้องคู่ ร้องส่ีเสียง ร้องหมู่ประสานเสียง เพลงสนุก พยายามหาเพลงท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน หาก
เยาวชนอ่ืน สนใจในทางเคร่ืองดนตรี ท่านอาจจดัวงดนตรีข้ึนมาก็ได ้ โดยใชเ้คร่ืองดนตรีเท่าท่ีมีอยู ่ อาจ
เป็นหีบเพลงปาก ขลุ่ย ซอ ระนาด ฉาบ กลอง เป็นตน้ เยาวชนในประเทศฟิลิปปินส์ชอบรายการน้ีมาก 
ตั้งช่ือรายการน้ีวา่ “ซิงงิงอะลอง” เยาวชนบางคณะจดัรายการดนตรีเดือนละคร้ังทุกเดือน 

ละคร 

ในบางคร้ังบางคราว ละคร และการละเล่นต่าง ๆ เป็นเหยือ่ชกัจูงใจเยาวชนไดดี้เยีย่ม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระเยซูคริสต ์หากท่านจดัเตรียมและฝึกซอ้มใหดี้ เราอยากแนะน าละคร
ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองมาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่นเร่ือง 

บุตรนอ้ย 
อิสอคักบัริบะดา 
ชาวสะมาเรียใจดี 
ยอห์นบพัติศมา 
หรือ ละครชีวิต เขียนจากชีวติคริสเตียนท่ีรักพระเจา้ เช่นคริสเตียนในเกาหลีจาก “พระคริสต์

ในดวงใจชาวเกาหลี” หรือจากหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีดีในโอกาสพิเศษ เช่น คริสตมาส วนัอีสเตอร์ ปีใหม่ เป็น
ตน้ ท่านอาจจะจดัละครใหเ้หมาะสมกบัโอกาสนั้น ๆ  

ปาร์ตี ้(การสังสรรค์) 

การจดังานปาร์ต้ี ไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชทุ้นมากเสมอไป ท่านอาจจะจดัง่าย ๆ มีรายการท่ีดีและ
สนุก เช่น 

ก. ปิกนิค หรือการน าอาหารไปรับประทานนอกสถานท่ี ท่ีทุ่งนา ใกลล้ าธาร เชิงเขา หรือใน
สวนสาธารณะ เป็นตน้ โดยแต่ละคนน าอาหารของตนมา แลว้น าไปรับประทานร่วมกนั เผือ่แผก่นัและ
กนั หรือคณะเยาวชน อาจจะเตรียมขนมหรือผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมเล็กนอ้ย พร้อมกนันั้น ก็มีรายการ
สนุกสนาน โดยการเล่นเกมส์ต่าง ๆ  
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ข. ปาร์ตีภ้ายในบ้าน ดว้ยรายการวทิย ุ หรือทีวี ท่ีน่าสนใจ พร้อมดว้ยเคร่ืองด่ืมและขนมบา้ง
เล็กนอ้ย 

ค. แฟนซี ปาร์ตี ้ โดยจดัใหมี้ “แฟนซีโชว”์ อาจจะแบ่งเป็นเคร่ืองแต่งตวัชนิดท่ีแปลก แหวก
แนวท่ีสุด ชนิดท่ีตลกขบขนัท่ีสุด และชนิดท่ีสวยงามท่ีสุด แลว้จดัเตรียมรางวลัแก่ผูช้นะเลิศตาม
ประเภทนั้น ๆ  

ยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจอีกหลายชนิด ท่ีอาจใชเ้ป็น “เหยือ่” ชกัจูงใจเยาวชน ผูน้ าทุกคน ควรจะต่ืนตวั
คอยสืบเสาะเสมอวา่ เยาวชนของท่านสนใจอะไรบา้ง ตอ้งการอะไรบา้ง หากส่ิงนั้นไม่เป็นโทษแก่เขา 
ไม่ใหเ้กียรติยศของพระเจา้เส่ือมเสีย และดีพอท่ีจะใชเ้ป็นเหยือ่ในการประชุมเยาวชน หรือการชกัจูง
เยาวชนมาหาความจริง จงใชส่ิ้งนั้น แต่อยา่ลืมวา่เหยื่อเหล่าน้ีเป็นเพียงเคร่ืองมือชกัจูงเยาวชนใหม้าสู่
พระคริสต ์อยา่หมกมุ่นและเพลิดเพลินกบัส่ิงเหล่าน้ีมากเกินไป จนลืมจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของท่าน 
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บทที ่4 การโฆษณา 

วธีิท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีช่วยใหบ้ริษทั ร้านคา้ต่าง ๆ จ าหน่ายสินคา้ไดม้าก ก็คือการโฆษณา หา้งร้าน
ท่ีใหญ่โตเสียเงินเป็นจ านวนมาก ทุกเดือน ในการโฆษณาสินคา้ของเขา ทางวทิย ุทางหนงัสือพิมพ ์ทาง

โทรทศัน์บา้งก็ท าใหใ้บปลิวแจก ท าป้ายโฆษณา แมก้ลางทุ่งนาท่ีมี
ทางหลวงผา่น เขาก็ยงัท าป้ายโฆษณาขนาดยกัษต์ั้งไว ้ โดยเหตุน้ี
สินคา้ของเขาจึงเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย เรามีสินคา้ท่ีดีท่ีสุดในโลก 
คือ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ จึงควรโฆษณาใหม้ากเป็นพิเศษ 
อีกประการหน่ึง การท่ีมีเยาวชนจ านวนนอ้ย มาร่วมประชุมก็คือ ขาด
การโฆษณา น่าทอ้ใจใช่ไหม ถา้ท่านเตรียมรายการท่ีดีจดัทุกอยา่งไว้
พร้อมแลว้ แต่มีเยาวชนมาร่วมเพียงไม่ก่ีคน การโฆษณาท่ีดีอาจ
สามารถชกัจูง แมแ้ต่เยาวชนท่ีไม่สนใจมาร่วมรายการของท่านได ้แต่
มีส่ิงท่ีท่านตอ้งระวงั คือ อยา่ใหก้ารโฆษณามาร่วมรายการของท่าน
ได ้แต่มีส่ิงท่ีท่านตอ้งระวงั คือ อยา่ใหก้ารโฆษณาของท่านกลายเป็น

การหลอกลวง เพื่อโฆษณาส่ิงใดไว ้ จะมีส่ิงนั้นเสมอ ในท่ีประชุม อยา่โฆษณาอยา่งหน่ึง แลว้เสนอ
รายการอีกอยา่งหน่ึง 

ค าแนะน าบางประการเก่ียวกบัการโฆษณา 
จงใหก้ารโฆษณาของท่าน ไม่วา่จะเป็นใบปลิว ป้ายประกาศ การประกาศดวยผูห้น่ึงผูใ้ด เป็นท่ี

ชกัจูงของผูเ้ห็น หรือผูอ่้าน หรือผูฟั้ง  
1. จงนึกถึงความสนใจและความตอ้งการของเยาวชน 
2. ใหข้อ้ความในประกาศของท่าน สั้น กะทดัรัด แต่มีเน้ือความบริบูรณ์ คือบอกทุกอยา่งท่ีท่าน

ตอ้งการ 
3. ใหแ้ปลก แหวกแนวและใหม่เสมอ จงสังเกตดูการโฆษณา สินคา้จากหนงัสือพิมพ ์วิทยแุละ

ใบปลิวต่าง ๆ จะไดค้วามคิดเพิ่มเติม 
4. พยายามใชสี้และรูปประกอบ ป้ายท่ีเขียนดว้ยสีต่าง ๆ และรูปการ์ตูนง่าย ๆ จะดึงดูดใจผูเ้ดิน

ผา่นไปมาใหห้ยดุอ่าน 
5. โฆษณาไวล่้วงหนา้ เป็นเวลานานพอควร เพื่อเยาวชนจะมีเวลาเตรียมตวั มาร่วมรายการของ

ท่าน 
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6. การโฆษณาท่ีดี ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนมากเสมอไป ท่านอาจท าไดโ้ดยวธีิง่าย ๆ ใชส่ิ้งของท่ีมี
อยูแ่ลว้ ขอร้องเยาวชนในคณะของท่าน ท่ีมีพรสวรรคใ์นการวาดเขียน ช่วยเหลือท่าน 

 
ในการโฆษณา อยา่งนอ้ยตอ้งบอกผูอ่้านหรือผูฟั้งส่ีอยา่งคือ 
1. อะไร...รายการอะไร 
2. เพื่อใคร...เยาวชนทุกท่าน 
3. ท่ีไหน...สถานท่ีท่ีประชุม 
4. เวลาใด...เวลาประชุม 
จงใหเ้ยาวชนหลายคนช่วยกนัออกความคิด พยายามจดัการโฆษณาใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได ้

 

วธิีโฆษณา 

ท่านอาจจะโฆษณาไดห้ลายวธีิ เท่าท่ีท่านเห็นวา่เหมาะสมและท าได ้
1. โดยการประกาศในท่ีประชุมเยาวชน เวลาประชุมนมสัการในโบสถ ์ การประชุมอ่ืน ๆ โดย

การอ่าน หรือบอกใหพ้ี่ประชุมทราบ 
2. โดยพิมพใ์นระเบียบการประชุม ซ่ึงแจกใหท่ี้ประชุมในวนัอาทิตย ์
3. ใบปลิว หรือบตัรเชิญเล็ก ๆ ซ่ึงเยาวชนท าไดด้ว้ยตนเอง 
4. ป้ายประกาศหรือโปสเตอร์ส าหรับติดไวห้นา้โบสถ ์ใตต้น้ไมบ้านประตูร้ัวบา้น เป็นตน้ 
5. รายการพิเศษหรือรายการใหญ่ ๆ บางคร้ัง ท่านอาจโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์ และ

วทิยกุระจายเสียง 
6. การโฆษณาท่ีดีท่ีสุด และไดผ้ลไดท่ี้สุด คือ การโฆษณา โดยการชกัชวนเป็นการส่วนตวั ให้

เยาวชนแต่ละคนน าใบปลิวหรือบตัรเชิญไปให้เพื่อน และเชิญใหป้ระชุมดว้ยตวัของเขาเองหรือโดยวธีิ
เยีย่มเยยีน ผูท่ี้ไดรั้บการเยีย่มเยยีน ผูท่ี้ไดรั้บการเยีย่มจะรู้สึกวา่ เยาวชนไดใ้หเ้กียรติและใหค้วามสนใจ
แก่เขา อุตส่าห์มาเยีย่มเป็นส่วนตวั เยาวชนบางคนมีความอาย ไม่กลา้มาร่วมประชุม จงรับปากกบัเขาวา่ 
จะมาน าเขาไปประชุมในวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 

ยงัมีวธีิอีกหลายวธีิท่ีท่านจะโฆษณา ประกาศ ชกัชวน ใหเ้ยาวชนมาร่วมรายการของท่านได ้จง
เสียสละเวลา ก าลงั ความคิด สักเล็กนอ้ย ท่านจะเห็นผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
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บทที ่5 การจัดโปรแกรม 

“จุดมุ่งหมาย” เป็นผลท่ีท่านตอ้งการไดรั้บในการประชุมเยาวชน 
“การโฆษณา” เป็นวธีิหน่ึงท่ีชกัจูงความสนใจของเยาวชนใหม้าร่วมประชุม 
“เหยือ่” คือส่ิงซ่ึงอาจยดึเหน่ียวเยาวชนไวไ้ดช้ัว่คราว 
แต่ส่วนส าคญัท่ีสุด คือ โปรแกรม 

โปรแกรมท่ีดีเป็นไดท้ั้ง “โฆษณา” “เหย่ือ” และยงัน ารายการของ
ท่านไปสู่จุดหมายท่ีท่านหวงัไว ้ คณะเยาวชนหลายคณะประสบความลม้เหลว 
เพราะไม่มีรายการท่ีดี เม่ือเยาวชนประชุมคร้ังหน่ึง หรือสองคร้ัง ไม่ไดรั้บ
ประโยชน์อนัใด และไม่เป็นท่ีน่าสนใจแก่เขา ก็เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่มาร่วม
ประชุมอีกต่อไป 

การเตรียมตวัท่ีดี คือเคล็ดลบัแห่งความส าเร็จ คณะกรรมการจดั
โปรแกรม ควรเตรียมตวัจดัท าโปรแกรม ควรเตรียมตวัจดัท าโปรแกรมตั้งแต่
เน่ิน ๆ ต่อไปน้ีเป็นค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าโปรแกรมของท่าน 

คณะกรรมการนดัวนั และเวลาท่ีแน่นอนส าหรับประชุมจดัโปรแกรม
ล่วงหนา้สองหรือสามเดือน 

ใชเ้วลาสมควรในตอนตน้อธิษฐาน ทูลขอสติปัญญาและก าลงัจาก
พระเจา้ ดว้ยวา่ถา้ปราศจากพระองค ์เราไม่อาจกระท าส่ิงใดไดเ้ลย 

ใชเ้วลา 7 – 10 นาที อภิปรายขอ้ดีและขอ้เสียของรายการประชุมท่ีผา่นมาแลว้ พร้อมกบัเสนอ
วธีิปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากอธิษฐานอภิปราย ขอ้ดีขอ้เสียแลว้ การจดัโปรแกรมต่อไป ก็เร่ิมตน้ ตอ้งนึก
ถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และความสนใจของเยาวชนก่อนส่ิงอ่ืนใด แลว้ตั้งจุดมุ่งหมายท่ีท่านตอ้งการ 

เลือกหวัขอ้ในการประชุมท่ีจะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย (ดูตวัอยา่ง) 
หวัขอ้การประชุม คือช่ือท่ีท่านตั้งข้ึนส าหรับเป็นจุดศูนยก์ลางของการประชุมแต่ละคร้ัง และ

เก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีท่านตั้งไว ้เช่น “ผูเ้ล้ียงท่ีดี” “ก าไรแห่งชีวิต” “ทางแห่งความส าเร็จ” เป็นตน้ 

จัดรายการ (ส าหรับแต่ละสัปดาห์) 

เลือกผู้พูดหรือผู้ เทศนา ผูพ้ดูควรจะเตรียมตวัใหดี้ท่ีสุด เตรียมค าเทศนาท่ีสั้น น่าสนใจ และตรง
กบัจุดมุ่งหมาย ผูพ้ดูไม่จ  าเป็นจะตอ้งเทศนาทุกคร้ังไป เราอาจจะสอนพระวจนะของพระเจา้ โดยวธีิ
แตกต่างกนัหลายวธีิ เช่น 
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1. ใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งเดียว 
2. ใชอุ้ปกรณ์การสอนช่วย เช่น กระดานด า รูปภาพ วตัถุ ภาพสไลด ์เป็นตน้ 
3.โดยวธีิตั้งค  าถาม และใหเ้ยาวชนเป็นผูต้อบ 
4. โดยวธีิสัมภาษณ์ บทโตต้อบ การโตว้าที เป็นตน้ 
จงใชว้ธีิต่าง ๆ กนั ในการสอนพระวจนะของพระเจา้ แทนท่ีจะมีการเทศนาทุกอาทิตย ์

เลอืกผู้น ารายการ 

ผูน้ ารายการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ การเปิดและปิด รายการประชุม ระเบียบการประชุม ระเบียบ
การแนะน าผูอ่ื้น ๆ เช่น ผูน้ าเพลง ผูน้ าอธิษฐาน ผูน้ าการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ผูน้  าเกมส์ และผู ้
กล่าวแนะน า ผูท่ี้พดูเป็นตน้ 

จงเลือกผูน้ าท่ีวอ่งไว กระตือรือร้น เป็นเพื่อนกบัทุกคนไดง่้าย และท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเบ่ือ
หน่าย ผูน้ ารายการไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นประธานของเยาวชนเสมอไป จงเลือกคนอ่ืนท่ีมีความสามารถ
ผลดัเปล่ียนกนัน ารายการดว้ย 

เลือกผู้น าอ่ืน ๆ เช่น ผูน้ าเพลง ผูอ่้านพระธรรมคมัภีร์ ผูน้  าเกมส์ เป็นตน้ 
พยายามผลดัเปล่ียนใหเ้ยาวชนทุกคน มีโอกาสร่วมน ารายการต่าง ๆ น่ีเป็นเคล็ดลบัอีกอยา่ง

หน่ึง ท่ีท าใหเ้ยาวชนอยากมาร่วมการประชุม ถา้เขามีส่วนรับผดิชอบบางอยา่ง เขาก็จะมา จงพยายามจดั
หนา้ท่ีใหเ้ยาวชนทุกคนรับผิดชอบ ไม่วา่จะเล็กนอ้ยสักเพียงใด 

จดัรายการพิเศษ เช่น ร้องเพลงเด่ียว ร้องเพลงคู่ ร้องเพลงหมู่ วาดภาพ เล่นดนตรี เป็นตน้ 
เยาวชนตอ้งการความมีชีวติชีวาแตกต่างกนั 

จงใหร้ายการแต่ละอาทิตยแ์ตกต่างกนั เยาวชนไม่ชอบส่ิงท่ี “ซ ้ า ๆ ซาก ๆ” ความซ ้ าซาก ท าให้
เกิดความเบ่ือหน่าย จงศึกษาตวัอยา่งรายการประชุมในบทต่อไปอยา่งละเอียด 

อย่าลมื 

บอกเยาวชนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในรายการล่วงหนา้ 
บอกหนา้ท่ีของเขา 
บอกเวลาท่ีจ ากดั 
เราขอแนะน าวา่หลงัจากการประชุมเยาวชนแต่ละคร้ัง เยาวชนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในรายการ

คราวต่อไป ควรประชุมร่วมกนั เพื่อปรึกษาหารือกนัส าหรับรายการท่ีจะมาถึง 
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บทที ่6 ตัวอย่างระเบยีบการประชุม 

เม่ือท่านมีรายการต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ จงส ารวจดูระเบียบการท่ีจดัไว ้วา่แต่ละรายการวางอยูใ่น
เหมาะสมหรือไม่ ใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณเท่าไร ระวงัอยา่ใหร้ายการของท่านยาวเกินไป จนท าใหเ้กิด
การเบ่ือหน่าย ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งระเบียบการประชุม (เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านั้น) อนัดบัก่อนหลงัของ
บางรายการควรจะไดรั้บการปรับปรุง เช่นแทนท่ีจะร้องเพลงนมสัการก่อนร้องเพลงสั้น ท่านอาจร้อง
เพลงสั้นก่อนร้องเพลงนมสัการ เป็นตน้ 

หัวข้อการประชุม    “เราเป็นทางนั้น” 
    (ท่านอาจจะตั้งช่ือใหไ้พเราะหรือเหมาะสมกวา่น้ีก็ได)้ 
ระเบียบการประชุม (อาทิตยท่ี์หน่ึง เดือนมกราคม...) 
1. กล่าวตอ้นรับ   (โดย ประธาน หรือผูน้ า)  3 นาที 
2. เพลงนมสัการ (หน่ึงเพลง ท่ีรู้จกักนัดี) ,,   5 นาที 
3. อธิษฐาน    ,,   3 นาที 
4. เพลงสั้นและเพลงใหม่หน่ึงเพลง (โดยสายทอง)  10 นาที 
5. บทตอบโต ้– จุดประสงคข์องการประชุมเยาวชน 
(โดยประกอบ – นอ้ย)  7 นาที 
6. เพลงพิเศษ “เราเป็นทางนั้น”  (ร้องเด่ียวโดยสวสัด์ิ)  3 นาที 
7. เทศนา – พระคริสตคื์อทางนั้น (โดยบุญมี)   15 นาที 
8. ถวายทรัพย ์และประกาศ  (โดยแดง)  5 นาที 
9. แนะน าเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของหนงัสือพระกิตติคุณ 
ทั้งส่ีเล่มเพื่อใชส้ าหรับรายการทดสอบในโอกาสต่อไป 
    (โดยแดง)   6 นาที 
10. เพลง ปิดประชุม และอธิษฐาน (ประธาน)   3 นาที 
รวม 1  ชัว่โมง 
หากท่านมีเกมส์ในอาทิตยน์ั้น ท่านอาจจดัระเบียบการประชุมใหส้ั้นเขา้ เม่ืออธิษฐานปิด

ประชุมแลว้ จึงอาจใชเ้วลา 30 – 40 นาทีส าหรับเล่นเกมส์ 
จงสังเกตตวัอยา่งรายการเบ้ืองตน้ เราใชเ้ยาวชน 8 คน น าในรายการหน่ึงชัว่โมง ท่านอาจใช้

เยาวชนอีกสองท่านน าเกมส์ พยายามหนุนใจเยาวชนทุกคนใหร่้วมในรายการต่าง ๆ ตามความสามารถ
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ของเขาจากส่ิงท่ีง่าย เช่น อ่านพระคมัภีร์ อธิษฐาน ร้องเพลงพิเศษ ค่อยฝึกฝนเขา ใหเ้ป็นผูน้ าในรายการ
อ่ืน ๆ ต่อไป 

ระเบียบการประชุมน้ี จดัอยา่งชา้ท่ีสุด สองอาทิตยล่์วงหนา้แลว้บอกใหทุ้กคนท่ีมีส่วนร่วมใน
รายการทราบ เก่ียวกบัหนา้ท่ีและเวลาจ ากดัของเขา ใหเ้ขามีเวลาเพียงพอส าหรับการเตรียมตวั 

คณะกรรมการจดัโปรแกรม ควรจดัรายการประชุมส าหรับเดือนต่อไปในเวลาเดียวกนั ท่านอาจ
จดัดงัน้ี 

หัวข้อการประชุม “ความจริง” 

ระเบียบการประชุม (อาทิตยท่ี์สอง) 
1.เพลงสั้น 
2.กล่าวตอ้นรับ 
3.เพลงนมสัการ 
4.อธิษฐาน 
5. บทเรียนสั้น ๆ มีอุปกรณ์การสอนประกอบ     7 นาที 
ใชก้ระป๋องเปล่า และไข่ไก่สอนบทเรียนเก่ียวกบั  
“ความจริง” ซ่ึงอาจป้องกนัชีวติทุกคน กระป๋อง – ความจริง , ไข่ไก่ – ชีวติ 
6. ถวายทรัพยแ์ละประกาศ 
7. เทศนา – พระคริสตคื์อความจริง (ใชรู้ปภาพประกอบ) 
8. ทดสอบ – พระกิตติคุณส่ีเล่ม ซ่ึงสอนในอาทิตยก่์อน   5 นาที 
(แบ่งเยาวชนออกเป็นสองพวก ดูวา่พวกใด สามารถตอบค าถามไดม้ากท่ีสุด) 
9. สอนเพิ่มเติม ใชพ้ระธรรมเล่มอ่ืน ๆ      5 นาที 
10. เพลงปิดการประชุม อธิษฐาน 
ข้อสังเกต เราไดเ้ปล่ียนอนัดบัรายการก่อน – หลงัเล็กนอ้ย และเปล่ียนรายการใหม่บางรายการ 

ส าหรับการจดัท ารายการการประชุม ประจ าเดือน ควรจดัรายการล่วงหนา้ส าหรับทุกอาทิตยใ์นเดือน
ต่อไป เราเสนอความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี ใหท้่านเพิ่มเติมรายละเอียด และดดัแปลงแกไ้ขตามท่ีเห็นควร 

อาทติย์ทีห่น่ึง 

หวัขอ้การประชุม วรรณคดีท่ีดี 
- แนะน าช่ือหนงัสือต่าง ๆ ท่ีดี 
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- เลือกหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีน่าสนใจ กล่าวยอ่ ๆ ให้เยาวชนฟังถึงค าสอนและเน้ือความในหนงัสือ
เล่มนั้น 

- แสดงการสนทนาโดยโทรศพัท ์พดูคุยกนัถึงเร่ืองวรรณคดีท่ีดีหรือหนงัสือท่ีน่าสนใจ 
- แจกหนงัสือ หรือใบปลิวใหแ้ก่เยาวชนมากท่ีสุด ท่านอาจท าใหร้ายการน้ีน่าสนใจ และเป็น

ประโยชน์แก่เยาวชนมากท่ีสุด หากมีการเตรียมตวัท่ีดี 

อาทติย์ทีส่อง 

หวัขอ้การประชุม ดนตรี 
- จดัรายการดนตรี เร่ิมตน้ดว้ยวงดนตรี ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ เท่าท่ีจะหาได ้
- เลือกเพลงต่าง ๆ ซ่ึงมีความหมายท่ีดี 
- เลือกเพลงหน่ึง ซ่ึงไดช่้วยใหเ้ยาวชนคนใดคนหน่ึงตดัสินใจรับเช่ือพระเยซู 
- เชิญเยาวชนคนนั้นให้เป็นพยาน ถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บ เก่ียวกบัเพลงนั้น 
- เลือกเพลงท่ีรู้จกักนัดีเพลงหน่ึง แนะน าผูแ้ต่ง และเล่าประวติัของการแต่งเพลงนั้น แลว้ให้

เยาวชนร้องพร้อมกนั 

อาทติย์ทีส่าม 

หัวข้อการประชุม ท่านมีหูจงฟัง ท่านมีตาจงดู 
- จดัรายการใหค้  าสอนเก่ียวกบัการฟัง การดูของคริสเตียน 
- จดัการโตว้าทีในหวัขอ้ท่ีวา่ “เป็นคนตาบอดดีกวา่เป็นคนใบ”้ 
- หลงัการโตว้าที เชิญนกัเทศน์ เทศนาสั้น ๆ 15 นาที เก่ียวกบั หู ตา ฝ่ายวญิญาณจิต 

อาทติย์ทีส่ี่ 

หัวข้อการประชุม ความรักของพระบิดา 
-โฆษณารายการล่วงหนา้  
- จดัละครเร่ือง “บุตรนอ้ย” 
- รายการพิเศษ เช่น ร้องคู่ ร้องหมู่ 
- เล้ียงของวา่ง หลงัรายการ 
ท่านคงไดค้วามคิดเก่ียวกบัการจดัรายการท่ีแตกต่างกนัแต่ละอาทิตย ์ จากตวัอยา่งเบ้ืองตน้ เพื่อ

ตดัปัญหายุง่ยาก เก่ียวกบัการจดัหาหวัขอ้การประชุมส าหรับทุกอาทิตย ์ ทุกเดือน คณะกรรมการจดั
โปรแกรม อาจก าหนดหวัขอ้กวา้ง ๆ และใชห้วัขอ้นั้นทุกเดือน 
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เช่น ทุกอาทิตยแ์รก จดัหวัขอ้ประชุม ท่ีมีค  าสอนเก่ียวกบัการด าเนินชีวติคริสเตียน 
ทุกอาทิตยท่ี์สอง เก่ียวกบัเผยแพร่พระกิตติคุณ 
ทุกอาทิตยท่ี์สาม เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ทุกอาทิตยท่ี์ส่ี รายการมิตรภาพ เล่นเกมส์ 
เดือนใดมีวนัอาทิตยห์า้วนั ท่านอาจใชว้นัอาทิตยน์ั้นจดัรายการพิเศษ รายการดนตรี รายการ

ประวติัศาสตร์คริสเตียนคนส าคญั เป็นตน้ 
หวัขอ้ท่ีแนะน าไว ้ ยงัอาจแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ ไดอี้กมากมาย และท่านอาจจดัรายการท่ี

น่าสนใจ ท่ีแปลก และเป็นประโยชน์ โดยอาศยัความช่วยเหลือจาก “เหยือ่” ท่ีเรากล่าวถึงในบทท่ีสาม 
และวธีิอ่ืน ๆ เช่นโตว้าที อภิปราย และการละเล่นต่าง ๆ ดนตรี และศิลปะอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

รายการคริสตมาส รายการวนัพิเศษอนัส าคญัประจ าปี และรายการประจ าปีอ่ืน ๆ ควรไดรั้บการ
เตรียมตวัอยา่งนอ้ยหน่ึงหรือสองเดือนล่วงหนา้ โฆษณาใหดี้ ฝึกซอ้ม จดัเตรียมใหพ้ร้อมสรรพ ขอกล่าว
ย  ้าอีก คร้ังหน่ึงวา่ไม่มีรายการใดจะดีได ้หากปราศจากการเตรียมตวัท่ีดี มอบรายการทุกอยา่งท่ีจดัไว ้อยู่
ในการทรงน าและการช่วยเหลือจากพระเจา้ แลว้ความส าเร็จก็จะเป็นของท่าน (สุภาษิต 16.3) 
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บทที ่7 รายการทีเ่คยทดลองใช้ได้ผล 

ต่อไปน้ีเป็นรายการต่าง ๆ ซ่ึงเยาวชนในคริสตจกัรต่าง ๆ เคยใช ้ เราเสนอเพียงบางส่วนของ
รายการเท่านั้น ขอ้ปลีกยอ่ยและรายละเอียดอ่ืน ๆ ขอท่านเพิ่มเติมและดดัแปลงเอาเอง ใหเ้หมาะสมกบ
สถานการณ์ในคณะของท่าน 

รายการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ท่านอาจตั้งช่ือรายการน้ีวา่ “กปัตนัในคาบสมุทร” เจา้หนา้ท่ีประธานท่ีไดรั้บเลือกใหม่สวม
หมวกกปัตนัเดินเรือท าดว้ยกระดาษหนาพอสมควร ตดัรูปเรือดว้ยกระดาษหนาตั้งไว ้ หนา้ท่ีนัง่ของ
เจา้หนา้ท่ีใหม่ (เจา้หนา้ท่ีเก่าอาจร่วมดว้ย) เลือกเพลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการเดินทางในทะเล หรือ
การรับใชพ้ระคริสต ์ ประธานใหม่กล่าวค าปราศรัยเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายและโครงการใหม่ส าหรับปีท่ีเขา
จะรับหนา้ท่ี ใหพ้ิธีแต่งตั้งธรรมการใหม่น้ี มีความหมายลึกซ้ึง เป็นท่ีหนุนใจของเยาวชนทุกคน และเป็น
ท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ 

สัมภาษณ์ ใหเ้ยาวชนคนหน่ึงสัมภาษณ์บุคคลในพระกิตติคุณ เช่น หญิงชาวสะมาเรีย คนตา
บอด ท่ีพระเยซูทรงรักษาใหห้าย และลาซารัสคนท่ีฟ้ืนจากความตาย ฯลฯ ใหบุ้คคลเหล่านั้นแต่งตวัตาม
แบบในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ผูส้ัมภาษณ์อาจถามค าถามเช่นน้ีวา่ “คุณพบพระเยซูในสภาพเช่นใด” 
“คุณพบพระองคไ์ดอ้ยา่งไร” “คุณคิดวา่พระองคเ์ป็นคนเช่นใด” “พระองคไ์ดท้  าส่ิงใดบา้งเพื่อ
เปล่ียนแปลงชีวติของคุณ” เป็นตน้ 

ละครวทิยุ สมมติ ท่านจดัรายการวทิยจุริง ๆ โดยมีไมโครโฟนเทียม หอ้งส่ง ฯลฯ ผูแ้สดงอ่าน
จากตน้ฉบบั ดุจการกระจายเสียงออกอากาศจริง ๆ ท่านอาจขอบทละครวทิย ุ และรายละเอียดจริง ๆ 
เพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีสถานีวทิยปุระกาศข่าวประเสริฐ 

การโต้วาท ี ตวัอยา่ง ท าดีกวา่พดู ในการเป็นพยาน เยาวชนท างานของพระเจา้ไดดี้กวา่ผูใ้หญ่ 
ฯลฯ 

ค าถาม – ค าตอบ ใหเ้ยาวชนเขียนค าถาม บอกถึงปัญหาและขอ้สงสัยต่าง ๆ ของเขา โดยไม่
ตอ้งเซ็นช่ือผูถ้าม ในอาทิตยถ์ดัไป เชิญศิษยาภิบาล หรือมชัชนันารี หรือ คริสเตียนท่ีอาวโุส ช่วยตอบ
และอธิบายขอ้สงสัยเท่านั้น 

กล่าวค าปราศรัย เก่ียวกบัการเนรมิตสร้างของพระเจา้ 



 24 

ใหเ้ยาวชนบอกถึงส่ิงท่ีตนไดย้นิ และไดเ้รียนมา เก่ียวกบัความเป็นมาของธรรมชาติ เช่น 
ดวงดาว ดวงอาทิตย ์โลก สัตว ์มนุษย ์ฯลฯ แลว้กล่าวถึงค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และความเช่ือ
ของเขาเองเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี 

แนะน าวรรณคดี ใหเ้ยาวชนสองท่านอ่านหนงัสือคนละเล่ม ยอ่เอาใจความส าคญัจากหนงัสือ
นั้น รายงานใหท่ี้ประชุมเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง และส่วนท่ีท าใหเ้ขาไดรั้บพระพรมากท่ีสุด รายการน้ี
เหมาะสมในสัปดาห์วรรณคดี พร้อมกบัรายการน้ีเราจดัรายการแจกใบปลิว โดยมอบใบปลิวต่าง ๆ เจด็
ชนิดซ่ึงบรรจุไวใ้นถุง แก่เยาวชนคนละถุง บอกใหเ้ขาเก็บไวใ้นกระเป๋า และน าออกแจกวนัละหน่ึงชนิด 

ปาฐกถา เช่นในหวัขอ้ท่ีวา่ “พระผูป้ระเสริฐ” 
หารูปภาพเล็ก ๆ ซ่ึงกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติของพระเยซูคริสต ์ เช่นทรง

ประสูติ การอศัจรรย ์ พระราชกิจ การส้ินพระชนม ์ คืนพระชนม ์ และการเสด็จกลบัสู่สวรรค ์ เป็นตน้ 
มอบรูปภาพน้ีใหแ้ก่เยาวชนคนละรูป ใหเ้ล่าถึงเหตุการณ์ตามรูปท่ีไดรั้บ แลว้ใหแ้ต่ละคนวางภาพนั้นลง 
บนกระดานผา้ส าลีเรียงเป็นรูปกางเขน 

ละครย่อย ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งละครยอ่ย ช่ือ “ป้ายส าหรับนกัทศันาจร” ใหเ้ยาวชนสองคนแสดงเป็น
บิดาและบุตร นัง่อยูใ่นรถส่วนตวั ซ่ึงบิดาเป็นผูข้บั ใหเ้ยาวชนอ่ืนเดินผา่นหนา้รถ คร้ังละหน่ึงคน พร้อม
ดว้ยป้ายท่ีมีขอ้ความเหล่าน้ี “สะพาน” “ขบัชา้ ๆ” “ฝนตกถนนล่ืน” “โปรดขบัชิดซา้ย” เป็นตน้ บุตรถาม
บิดาวา่ ท าไมตอ้งขบัชา้บา้ง เร็วบา้ง บิดาตอบวา่ “เพราะป้ายเหล่านั้นบอกเช่นนั้น เราตอ้งปฏิบติัตาม 
มิฉะนั้นเราอาจจะประสบอุบติัเหตุ” 

หลงัจากละครยอ่ยจบลงแลว้ โฆษกจะอธิบายความหมายของตวัละครดงัน้ี ป้ายเหล่าน้ีอาจ
เปรียบเทียบไดก้บัค าเตือนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเขียนไว ้ แลว้กล่าวต่อไปถึงค า
เตือนท่ีท่านตอ้งการเนน้ เช่น การกลบัใจบงัเกิดใหม่ การอิจฉาริษยา การอาฆาตพยาบาท เป็นตน้ 

ท่านอาจแสดงละครจากหนงัสือเร่ือง “เพื่อนคู่ใจ” หรือเลือกเร่ืองจากหมวด หนุ่มสาว ใน พระ
คริสตธรรมประทีป 

พายุสมอง มีคนหน่ึงพดูสั้น ๆ แต่ทวา่ เร้าใจ ในหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการเช่นผูน้ าเยาวชนคนหน่ึงให้
ค  าปราศรัยสิบนาที เก่ียวกบัการปรับปรุงคณะเยาวชน เขาจะกล่าวเฉพาะเก่ียวกบัความตอ้งการและ
ความส าคญัยิง่ท่ีจะปรับปรุงสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั พยายามเร้าใจใหเ้ยาวชนทุกคนเห็นถึง
ความตอ้งการนั้น แลว้แบ่งเยาวชนออกเป็นสองหรือสามพวก แบ่งแยกกนัออกไปตามพวกของตน แต่
ละพวก เลือกผูน้ าของตน ก าหนดเวลา 7-10 นาที ใหทุ้กคนในพวกของตนออกความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิ
ปรับปรุง โดยไม่มีการอภิปรายถกเถียง เม่ือหมดเวลาก าหนด ทุกกลุ่มกลบัมารวมกนัอีกคร้ังหน่ึง ผูน้ า
ของแต่ละกลุ่มก็จะรายการถึงขอ้เสนอท่ีไดรั้บจากกลุ่มของตน เยาวชนอีกคนหน่ึงเขียนบนกระดานด า
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ซ่ึงทุกคนอาจเห็นได ้จากค าเสนอของเยาวชนทั้งสามกลุ่ม ผูพ้ดูก็จะน าในการอภิปรายถึงขอ้ดีและขอ้เสีย
ของค าเสนอเหล่านั้น แลว้ให้เยาวชนทุกคนช่วยกนัสรุปหาขอ้เสนอท่ีดีและเหมาะสมจากขอ้เสนอต่าง ๆ 
ท่ีไดม้า เพื่อช่วยในการปรับปรุงเยาวชน 

ถกปัญหาเป็นกลุ่ม ๆ วธีิน้ีมีส่วนเหมือนกบั “พายสุมอง” ต่างกนัอยูท่ี่วา่เม่ือแบ่งแยกเป็นกลุ่ม 
ๆ แลว้ แต่ละกลุ่มรับผดิชอบหวัขอ้ยอ่ยหวัขอ้หน่ึง อภิปราย ถกปัญหา และหาขอ้สรุป เราอยากแนะน า
ท่านใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

- บอกหวัขอ้ท่ีท่านตอ้งการ ใหแ้ต่ละกลุ่มถกหาค าตอบ 
- ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้ของตน หรือท่านเลือกหวัหนา้ใหก้็ได ้
- บอกเวลาจ ากดัและเตือนให้ทราบล่วงหนา้ก่อนหมดเวลาหน่ึงนาที 
- เตรียมค าถามต่าง ๆ ใหผู้น้  าแต่ละกลุ่ม เพื่อช่วยในการถกปัญหา 
- เม่ือหมดเวลา เรียกกลบัมาร่วมกนั 
- ใหห้วัหนา้ของแต่ละกลุ่มรายงานถึงส่ิงท่ีตนไดอ้ภิปราย หรือคน้พบ 
การถกปัญหาเป็นกลุ่ม ๆ น้ี ไดผ้ลอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปัญหาการศึกษา และวเิคราะห์ความจริง

ต่าง ๆ ในขอ้พระธรรม หรือการอภิปรายหวัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจ 

พาเนล  เป็นการอภิปรายอีกวธีิหน่ึง โดยมีผูพ้ดูสามหรือส่ีคน นัง่เรียงกนัท่ีโตะ๊ มีคนหน่ึงเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปรายจะถามปัญหาต่าง ๆ ในหวัขอ้ท่ีก าหนดให ้ และเชิญใหค้นใดคนหน่ึงอภิปรายตอบ
ค าถามนั้น ๆ 

ฟอรุม  ฟอรุปมีส่วนคลา้ยกบัพาเนล ต่างกนัท่ีวา่ แทนท่ีจะมีโฆษกถามปัญหา ผูพ้ดูเหล่านั้น
จะพดูก่อน คนละ 3-4 นาที แลว้ใหท่ี้ประชุม ถามค าถามหรือขอ้สงสัย 

โรล เพลอิง้ เป็นละครยอ่ยชนิดหน่ึง แบ่งเยาวชนออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหน่ึงแสดง ถึงปัญหาท่ี
ท่านตอ้งการแกไ้ข เช่น ปัญหาการเป็นพยาน กลุ่มแรกอาจจะแสดงถึงวธีิหรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีตนพบ
ขณะท่ีเป็นพยาน หรือการเป็นพยานในวธีิท่ีผดิ เม่ือแสดงจบแลว้ เยาวชนอีกกลุ่มหน่ึงจะปรึกษากนัถึง
วธีิแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น แลว้แสดงอีกคร้ังหน่ึงในเร่ืองเดียวกนั แต่แสดงในทางท่ีถูก 

ท่านอาจดดัแปลงแกไ้ข ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของท่าน 

ภาพยนตร์ ปัจจุบนัภาพยนตร์คริสเตียนมีบทบาทส าคญัยิง่ ในการประกาศพระกิตติคุณ และ
รายการต่าง ๆ ของคริสตจกัร หากมีทางใชอุ้ปกรณ์เหล่าน้ี จงเลือกภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือเร่ืองดี เช่นชีวติของ
เปาโล การเนรมิตสร้าง นาทีสุดทา้ย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องมูด้ีฟิลม์ เยาวชนจะไดรั้บประโยชน์และชอบ
มาก 
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ยงัมีรายการอ่ืน ๆ อีกมาก ท่ีท่านอาจใชใ้นการประชุมเยาวชนของท่าน ขอใหเ้ยาวชนทุกคน
ช่วยกนัออกความคิดเห็น จดัรายการซ่ึงเป็นความคิดของตนเอง แลว้ท่านจะพึงพอใจมาก กวา่ความคิดท่ี
ไดจ้ากคนอ่ืนลว้น ๆ  

ก่อนจบบทน้ี เราใคร่ท่ีจะให้ขอ้ควรปฏิบติั 10 ประการ เก่ียวกบัการจดัรายการประชุมเยาวชน 
“บญัญติั 10 ประการของรายการเยาวชน” 
1. ตอ้งมีใจเคารพย  าเกรงพระเจา้ ในรายการทุกอยา่งของท่าน 
2.จงมีชีวติชีวา เยาวชนไม่ชอบผูน้ าท่ี “หนา้บ้ึงตึง” 
3. กระตุน้ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน 
4. รายการทุกอยา่งจะตอ้งอยูใ่นระดบัความเขา้ใจ และความสนใจของเยาวชน 
5. ตอ้งให้โอกาสแก่เยาวชน มีส่วนร่วมในรายการมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
6. รายการทุกอยา่งจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกนั และน าไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 
7. ตอ้งมีส่ิงแปลก ใหม่ น่าสนใจ เยาวชนไม่ชอบการซ ้ าซากมากเกินไป 
8. ตอ้งมีบรรยากาศแห่งมิตรภาพ เพื่อทุกคนจะรู้สึกอบอุ่นใจในไมตรีจิตท่ีไดรั้บ 
9. ตอ้งไดรั้บการเตรียมตวัและวางแผนท่ีดีท่ีสุดล่วงหนา้ 
10. ตอ้งมีผลทางฝ่ายวิญญาณจิต เป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ 
เราอาจใหก้ารประชุมเยาวชนสนุกสนาน ร่ืนเริง ขณะเดียวกนัก็เตม็ไปดว้ยใจเคารพนบนอบต่อ

พระเจา้ ความยินดีอนัเหลือลน้ซ่ึงแสดงออกจากชีวิต คริสเตียนท่ีแทจ้ริง จะน า “ชีวติ” “ความหนุนใจ” 
และ “ความปรารถนาดี” มายงัการประชุมเยาวชนคริสเตียนของท่าน 

โดยศาสนาจารย์ อาร์.อี คัทเบิท 
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บทที่ 8 การร่ืนเริง และวธีิน าเกมส์ 

จุดประสงค์ของการร่ืนเริง 

1. เพื่อพกัผอ่นหยอ่นอารมณ์ในทางท่ีถูกตอ้ง 
2. เพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดทางร่างกายและสมอง 
3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะของคริสเตียนท่ีดี 
4. เพื่อเป็นส่ือน าคนท่ียงัไม่เช่ือมาสู่พระเยซูคริสต ์
5. เป็นวธีิหน่ึงในการฝึกฝนผูน้ า 
6. ใหโ้อกาสแก่เยาวชนไดรู้้จกัซ่ึงกนัและกนั และรักซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน 
7. เป็นทางขดัเกลานิสัยใหรู้้จกัร่วมมือ เสียสละ อดทน มีมารยาทท่ีดี 

มาตรฐานในการร่ืนเริงของคริสเตียน 

จงตอบค าถามต่อไปน้ีแก่ตวัเอง ก่อนจะร่วมมือหรือจดัการร่ืนเริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
1. ใหป้ระโยชน์และความสนุกสนานแก่ตวัเองหรือไม่? 
2. เป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจา้หรือไม่? 
3. เป็นเหตุใหค้นอ่ืนสะดุดลม้ในความเช่ือหรือไม่? 
4. เป็นโทษต่อร่างกายและชีวติฝ่ายวญิญาณจิตหรือไม่? 
5. ตอ้งใชทุ้นทรัพยม์ากเกินไปหรือไม่? 

เกมส์ 

เกมส์เป็นการร่ืนเริงท่ีดีอยา่งหน่ึงของเยาวชน และมีส่วนส าคญัยิง่ในรายการประชุม เกมส์ดีไม่
เพียงแต่ใหค้วามสนุกสนานเท่านั้น หากยงัเป็นประโยชน์แก่เยาวชนทางฝ่ายสติปัญญา ความรู้ ทาง
ร่างกายและทางฝ่ายวญิญาณจิตอีกดว้ย ผูท่ี้น าเกมส์จึงควรเลือกเกมส์ท่ีดี และรู้จกัน าเกมส์ในทางท่ีถูกท่ี
ควร 

การน าเกมส์ 

1. ควรเตรียมเกมส์ท่ีจะเล่นไวล่้วงหนา้ก่อนประชุม 
2. เตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมและวางอยูใ่นท่ีถูกตอ้ง 
3.ฝึกฝนใหเ้ยาวชนทุกคน รู้จกัเคารพผูน้ าและกฎท่ีตั้งไว ้
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4. เลือกเกมส์ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน 
5. ขณะอธิบายเกมส์ตอ้งพดูใหช้ดัเจน อธิบายใหแ้จ่มแจง้ และยนืในท่ีท่ีทุกคนมองเห็นได ้
6. เร่ิมดว้ยเกมส์ท่ีง่าย และเป็นท่ีรู้จกักนัดี 
7. แนะน าเกมส์ใหม่ ๆ เสมอ 
8. จงหยดุเล่นเกมส์นั้น ขณะท่ีทุกคนก าลงัชอบ 
9. หนุนน ้าใจผูเ้ล่นโดยกล่าวค าชมเชยบางคร้ังบางคราว 
10. หนุนน ้าใจใหทุ้กคนร่วมเล่นเกมส์ แต่อยา่ฝืนใจเขา 
11. ผูน้ าเองตอ้งแสดงความต่ืนเตน้ยนิดี และสนใจในเกมส์ท่ีเยาวชนเล่น 
12. เปล่ียนเกมส์ใหม่ทนัที เม่ือรู้สึกวา่เยาวชนเบ่ือเกมส์ท่ีเล่น 

การสอนเกมส์ใหม่ 

1. บอกช่ือของเกมส์ก่อน 
2. อธิบายเกมส์ใหช้ดัเจน ยนืในท่ีซ่ึงทุกคนมองเห็นได ้
3. แสดงการเล่นเป็นตวัอยา่ง 
4. อยา่ท าใหค้นท่ีเล่นผิดตอ้งอบัอายขายหนา้ 
5. ใหผู้เ้ล่นลองดูก่อนการเล่นท่ีแทจ้ริง 
6. ใหเ้ขาถาม หากเขาสงสัยกฎประการใด 

ผู้น าเกมส์ทีด่ ี

1. เป็นผูย้ติุธรรม ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
2. รู้สึกตลกในทางท่ีถูกตอ้ง 
3. สนใจในเยาวชนทุกคน 
4. เป็นคนร่าเริง 
5. มีความอดทน 
6. ยกยอ่งผูท่ี้เล่นดี และหนุนใจคนทีผดิพลาด 
7. แต่งตวัใหถู้กกบักาลเทศะ 
8. ตรงต่อเวลา 
9. ไม่วางตนข่มผูอ่ื้น แต่แสดงตนเป็นเพื่อนกบัทุก ๆ คน 
10. สุภาพ และรู้จกัมารยาทท่ีดี 
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บทที ่9 ตัวอย่างเกมส์ 

ความจ าเยีย่ม 

เยาวชนนัง่เป็นวงกลม บนพื้นตรงกลางของวงกลม มีถาดใบหน่ึงวางอยู ่ ในถาดนั้น
ประกอบดว้ยส่ิงของต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา มีด ถว้ย ดา้ย หนงัสือ เขม็กลดั กระเป๋าเงิน ฯลฯ 

ขอ้แนะน า เรียงทุกอยา่งไวใ้นถาดใหเ้รียบร้อย คลุมดว้ยผา้ เปิดออกเม่ือวางลงบนพื้นใหเ้ยาวชน
ดู หน่ึงนาที แลว้รีบปิดเสีย แลว้ใหเ้ยาวชนบอกถึงส่ิงของท่ีมีในถาด แข่งขนัวา่ใครจะจะไดม้ากกวา่
เพื่อน 

ต่อหางม้า 

วาดรูปมา้ปราศจากหางตวัหน่ึงบนกระดาษ ติดไวท่ี้ฝาผนงั ดา้นหน่ึงของหอ้ง ตดัรูปหางมา้
พร้อมดว้ยเขม็หมุด แจกใหเ้ยาวชนคนละรูปเอาผา้ปิดตา แลว้ใหเ้ยาวชนถือหางมา้ ไปติดท่ีรูปภาพของ
มา้บนกระดาษทีละคน ผูท่ี้สามารถติดหางมา้ไดถู้กตอ้ง หรือใกลชิ้ดท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

ใช่หรือไม่ใช่ 

แจกเมด็ถัว่ใหเ้ยาวชนคนละสิบเมด็ ก่อนจะเล่นเกมส์หรือปาร์ต้ี เยาวชนจะตอ้งตั้งค  าถามต่าง ๆ 
แก่กนัและกนั ผูใ้ดท่ีตอบวา่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” จะตอ้งใหเ้มล็ดถัว่แก่ผูถ้าม ผูท่ี้สามารถรวบรวมเมล็ดถัว่
ไดม้ากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

ท าตามทีบ่อก 

เลือกเยาวชนสิบคน (หรือทุกคน) ยนืเรียงแถวอีกทางดา้นหน่ึงของห้อง ดา้นตรงกนัขา้มมี
กระป๋องวางอยูบ่นเกา้อ้ี ในกระป๋องใบนั้นมีกระดาษแผน่เล็ก ๆ พร้อมดว้ยค าสั่ง ใหเ้ยาวชนวิง่ไปท่ี
กระป๋องนั้นทีละคน หยบิกระดาษข้ึนดูค าสั่งแลว้ท าตามท่ีบอก วิง่กลบัมาท่ีแถว แตะตอ้งคนท่ีถดัไป คน
ท่ีถดัไปวิง่ไปท่ีกระป๋อง ท าตามค าสั่ง เป็นเช่นน้ีตามล าดบั 

ท่านอาจเตรียมแผน่กระดาษจ านวนคนท่ีเล่น เขียนค าสั่งเหล่าน้ี เช่นแสดงท่าข่ีมา้ กระโดดสาม
คร้ัง แลบล้ินท าเป็นชิมอาหารเปร้ียว ท าเสียวแมวร้อง แสดงท่าเล่นไวโอลิน หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ฯลฯ 
เป็นตน้ 
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ส้มโอดนตรี (ใช้ส่ิงอืน่ ๆ แทนส้มโอกไ็ด้) 

เยาวชนนัง่เป็นวงกลม เตรียมส้มโอใบหน่ึง เม่ือเสียงดนตรีดงัข้ึน (หรือเคาะกระป๋องแทนหาก
ไม่มีเคร่ืองดนตรี) คนท่ีถือส้มโอคนแรก (ใครก็ได)้ จะส่งใหค้นถดัไป คนถดัไปจะส่งใหอี้กคนหน่ึง
ถดัไป ท าเช่นน้ีไปรอบ ๆ จนกวา่เสียงดนตรีจะหยดุ ส้มโออยูท่ี่ใคร คนนั้นก็ตอ้งออกจากวง แลว้เร่ิม
ใหม่ จนกวา่จะเหลือคนสุดทา้ย เป็นคนชนะ 

มอืไว 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองทีม ทีมละเท่า ๆ กนั ทั้งสองทีมนบัจากตน้จนปลายแถว ทุกคนตอ้งจ า
ตวัเลขของตนไว ้ ใหส้องทีมยนืเรียงแถว ถดัหนา้เขา้หากนั ห่างกนัพอสมควร ตรงกลางระหวา่งแถวทั้ง
สองมีผา้เช็ดหนา้ผนืหน่ึงวางอยูบ่นมา้นัง่ ผูน้  าจะบอกตวัเลข เช่น 3 คนท่ีนบัเลข 3 ทั้งสองทีมก็รีบวิง่
ออกมาหยบิผา้เช็ดหนา้กลบัไปยงัแถวของตน ผูใ้ดสามารถ แยง่ผา้เช็ดหนา้ก่อน และวิ่งไปท่ีแถวโดยไม่
ถูกอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงมีตวัเลขเดียวกนัสัมผสั ก็เป็นผูช้นะ หากเขาแยง่ผา้เช็ดหนา้ได ้ แต่อีกฝ่ายหน่ึงสัมผสั
ถูกตวัเขา ก็ไม่มีใครไดค้ะแนน 

เกมส์น้ีควรจะมีคนใหค้ะแนนคนหน่ึง ทุกคร้ังท่ีทีมใดแยง่ผา้ไปได ้ ผูเ้ล่นเกมส์จึงควรวอ่งไว 
รู้จกัใชไ้หวพริบ 

ดมกลิน่ 

เทของเหลวชนิดต่าง ๆ ลงในภาชนะ เช่น น ้าปลา น ้าเปล่า น ้ามนัก๊าด น ้ามนัใส่ผม น ้าผึ้ง เป็น
ตน้ ใหเ้ยาวชนเอาผา้ผกูปิดตาไวแ้ลว้ ไปดมกล่ินจากภาชนะเหล่านั้นอยา่งละคร้ัง ผูท่ี้เดาไดถู้กตอ้งท่ีสุด
เป็นผูช้นะ 

จับผู้ร้าย 

ใหเ้ยาวชนนัง่เป็นวงกลม มีเกา้อ้ีตวัหน่ึงวางตรงหนา้ มว้นกระดาษหนงัสือพิมพ ์ ท าเป็นไม้
ตะพด ใหค้นหน่ึงเป็นผูร้้ายเดินไปรอบ ๆ ใชไ้มต้ะพดตีคนใดคนหน่ึง แลว้รีบวางไมต้ะพดนั้นบนเกา้อ้ี 
ระวงัอยา่ใหไ้มต้ะพดตกจากเกา้อ้ี ถา้ไมต้ะพดตกจากเกา้อ้ีหรือวางผดิท่ีก็ตอ้งเป็นผูร้้ายอีกต่อไป คนท่ีถูก
ตีจะตอ้งรีบลุกข้ึน วิง่ตามผูท่ี้ตีไปท่ีเกา้อ้ี เม่ือผูท่ี้ตีวางกระดาษลงบนเกา้อ้ี เขาจะตอ้งรีบหยบิข้ึนมาตีตอบ 
ถา้ตีถูก ผูตี้เดิมจะตอ้งเป็นผูร้้ายอีกต่อไป ถา้เขาวิง่ชา้ไป หรือตีไม่ถูก ผูร้้ายวิง่กลบัไปถึงท่ีนัง่ของเขา เขา
จะตอ้งเป็นผูร้้ายแทน และปฏิบติัเช่นเดียวกบัคนแรก 
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นับสืบ 

นัง่เป็นวงกลม ใหค้นหน่ึงออกไปขา้งนอกเป็นนกัสืบ ระหวา่งท่ีนบัสืบออกไป เลือกคนหน่ึง
เป็นผูน้ าในการแสดงท่าทางต่าง ๆ เช่น ตบมือ กระทืบเทา้ เกาศีรษะ เป็นตน้ ทุกคนตอ้งท าตามผูน้ า เม่ือ
เลือกผูน้ าเสร็จแลว้ หวัหนา้เร่ิมน าและใหน้กัสืบเขา้มา เดินรอบ ๆ สืบดูวา่ใครเป็นผูน้ า ขณะท่ีนบัสืบ
เดินไปรอบ ๆ ผูน้ าจะตอ้งเปล่ียนท่าทางบ่อย ๆ เม่ือโอกาสอ านวย ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามทนัที ใหโ้อกาส
แก่นกัสืบสามคร้ัง ในการสืบดูวา่ใครเป็นผูน้ า ก่อนเลือกนบัสืบคนใหม่ 

ประกวดชายงามหรือนางงาม 

เลือกเยาวชนหา้คนหรือมากกวา่นั้น ยนืเรียงแถวหนา้ห้อง สวมถุงกระดาษคลุมใบหนา้ไว ้ แจก
พูก่นั พร้อมดว้ยหมึกหรือสีระบายใหค้นละชุด ผูน้ าออกค าสั่งใหว้าดอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของใบหนา้ เช่น 
ตาซา้ย จมูก ตาขวา ปาก หู เป็นตน้ ให้เยาวชนท่ีเหลือลงคะแนนวา่ ใครวาดไดส้วยท่ีสุด 

วิง่ผลดั 

วางชามใส่ถัว่ลิสงไวอี้กขา้งหน่ึงของห้อง แบ่งเยาวชนออกเป็นสองพวก ยนืเรียงแถวท่ีหอ้งอีก
ดา้นหน่ึง มีชามวางไวข้า้งหนา้แถวละใบพร้อมดว้ยชอ้น เม่ือสัญญาณเร่ิมดงัข้ึน คนหวัแถวจะรีบวิง่ไปท่ี
ชามหนา้แถว หยบิชอ้นแลว้วิ่งไปท่ีชามใส่ถัว่ลิสง ตกัถัว่เพียงเมด็เดียว วิง่กลบัมาใส่ท่ีชามหนา้แถว แลว้
วิง่ไปหางแถว คนถดัไปกระท าเช่นเดียวกนั แถวใดท่ีตกัถัว่ลิสง มาวางไวท่ี้ชามหนา้แถวหมดก่อนเป็นผู ้
ชนะ 

ขอ้แนะน า ผูน้  าควรเลือกผูช่้วยอีกสองคน คอยสังเกตดูวา่พวกเขาปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหรือไม่ 
ผูฝ่้าฝืน จะถูกหกัคะแนนตามท่ีตกลง 

เขีย่มนัเทศ 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองทีม เตรียมมนัเทศท่ีมีรูปร่างแปลก ๆ กล้ิงอยา่งไม่ตรงทิศทาง และไม้
อนัหน่ึง ใหแ้ต่ละทีม ตั้งเป้าไวข้า้งหนา้ ทีมประมาณ 10 เมตร เม่ือสัญญาณเร่ิมตน้ดงัข้ึน คนแรกของแต่
ละทีมจะพยายามเข่ียมนัเทศนั้น ใหม้นักล้ิงไปท่ีเป้าหมาย แลว้กล้ิงกลบัมาอีก ถึงแถวของตน คนท่ีสอง
รับช่วงต่อไป เป็นเช่นน้ีตามล าดบัจนถึงคนปลายแถว แถวใดหมดก่อนก็เป็นทีมชนะ 

ตากผ้า 

แบ่งเป็นสองทีมเช่นเดียวกบัเข่ียมนัเทศ ท าราวตากผา้ไวห่้างจากทีมทั้งสองประมาณ 10 เมตร 
เตรียมถงัใส่ผา้ใหที้มละใบ ประกอบดว้ยเส้ือผา้หา้ช้ิน พร้อมดว้ยท่ีหนีบผา้และผา้กนัเป้ือน(เอ้ียมหรือใช้
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ผา้ขาวมา้แทนก็ได)้ คนแรกของทั้งสองทีมจะห้ิวถงัพร้อมดว้ยเส้ือฟ้าวิง่ไปท่ีราวตากผา้ของตน คาดผา้
กนัเป้ือน น าเส้ือผา้ข้ึนตากทีละช้ิน พร้อมกบัหนีบดว้ยท่ีหนีบผา้อยา่งเรียบร้อย เสร็จแลว้ห้ิวถงัเปล่า
กลบัมาท่ีแถว ยืน่ถงัเปล่าพร้อมกบัถอดผา้กนัเป้ือน(หรือผา้ขาวมา้) ใหค้นท่ีสอง คนท่ีสองวิง่ถือถงัเปล่า
และผา้กนัเป้ือนไปท่ีราวตากผา้คาดผา้กนัเป้ือน เก็บผา้ทั้งหมด พร้อมดว้ยท่ีหนีบผา้ใส่ถงั วิง่กลบัท่ีแถว 
มอบถงัใหค้นต่อไป ท าเช่นเดียวกบัคนแรกตามล าดบั แถวไหนหมดก่อนและท าไดเ้รียบร้อยเป็นทีม
ชนะ 

หาส่ิงทีแ่ตกต่างกนัสิบอย่างหรือมากกว่าน้ัน 

แบ่งเยาวชนออกเป็นหลาย ๆ ทีม ใหอ้อกไปหา “อะไรก็ได”้ ท่ีไม่เหมือนกนั สิบอยา่ง เช่น 
กระดาษ กอ้นหิน ไม ้ใบไม ้แกว้ ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งอยูภ่ายในบริเวณบา้น ก าหนดเวลาให ้ผูใ้ดหาได้
ครบหรือมากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

ท่านอาจให้แต่ละทีมหาส่ิงของตามท่ีท่านก าหนดให้ สิบอยา่งขา้งนอกบา้น เช่นใบไมสี้เหลือง 
กระป๋องนม คางคกหน่ึงตวั หินแปลก ๆ สามกอ้น เป็นตน้ 
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บทที ่10 ตัวอย่างเกมส์เกีย่วกบัพระคมัภีร์ 

ค้นขุมทรัพย์ 

เตรียมรายช่ือวตัถุต่าง ๆ ท่ีมีในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เช่น บ่อน ้า ตน้องุ่น ขนมปัง เมล็ดผกักาด 
ภูเขา เป็นตน้ บอกช่ือทีละอยา่งใหเ้ยาวชนคน้หาในพระคมัภีร์ เม่ือหาพบ ใหลุ้กข้ึนบอกช่ือพระธรรม 
บทท่ี และขอ้ แลว้อ่านใหฟั้ง 

ท่านอาจะแบ่งเป็นสองพวก พวกท่ีหาพบก่อนเป็นผูช้นะ ก าหนดใหช่ื้อละ 5 คะแนน 

ช่ือสัตว์ในพระคมัภีร์ 

เม่ือสัญญาณเร่ิมตน้ดงัข้ึน ทุกคนจะคน้หาช่ือสัตวต่์าง ๆ ท่ีมีในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ใหไ้ด้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้บอกพระธรรม บทท่ีและขอ้ ประกอบ เขียนช่ือสัตวล์งในกระดาษ เม่ือถึงเวลา
ก าหนด คนท่ีหาช่ือสัตวม์ากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 

ทายช่ือพระธรรม 

ผูน้ าอ่านขอ้พระธรรมสามส่ีขอ้ จากเล่มใดเล่มหน่ึงในพระคมัภีร์ พยายามอยา่ใหผู้ฟั้งเห็น
หนงัสือท่ีท่านอ่าน แลว้ใหเ้ยาวชนทายดูวา่ขอ้ความเหล่านั้นอยูใ่นพระธรรมเล่มใด ถา้ทายไม่ถูก จงอ่าน
ขอ้พระธรรมขอ้อ่ืน ๆ ต่อไปอีก จนเยาวชนทายถูก ท่านอาจแข่งขนัเป็นรายตวับุคคลหรือแบ่งเป็นทีมก็
ได ้

เปิดพระคมัภีร์ 

ผูน้ าบอกช่ือพระธรรม บทท่ี และขอ้พระคมัภีร์ ผูใ้ดเปิดถูกและลุกข้ึนอ่านก่อน ผูน้ั้นเป็นผูช้นะ 
อาจแข่งขนัเป็นทีมหรือรายตวับุคคลก็ได ้

พยายามเลือกขอ้พระธรรมท่ีมีความหมายดี เช่น อพยพ 20.12, นางรูธ 1.16, ปฐมกาล 2.2, บท
เพลงสรรเสริญ 33.12, สุภาษิต 12.2, โยบ 19.25, ดาเนียล 12.3, ฮีบรู 5.8, มทัธิว 7.13, โรม 13.1, ยากอบ 
2.24 เป็นตน้ 

ตอบปัญหา 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองทีม (หรือมากกวา่นั้น) ถามปัญหาในพระคมัภีร์คร้ังละขอ้แก่แต่ละทีม 
โดยก าหนดเวลาตอบใหสิ้บวินาที หากตอบไม่ไดภ้ายในสิบนาที ทีมนั้นไม่ไดค้ะแนน ถามทีมท่ีสอง
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ต่อไปตามล าดบั ทีมไหนตอบปัญหาไดม้ากท่ีสุดเป็นผูช้นะ ท่านอาจเลือกพระธรรมเล่มใดเล่มหน่ึง และ
ใหอ่้านเตรียมตวัมาล่วงหนา้ แลว้ถามค าถามจากพระธรรมเล่มนั้น 

ผู้ส่งข่าว 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองทีม แต่ละทีมมีพระคริสตธรรมคมัภีร์พร้อม ใหที้มหน่ึงหาค าถามหน่ึง
ขอ้ ใหค้นหน่ึงเป็นผูส่้งข่าว น าค าถามนั้นไปถามทีมตรงกนัขา้ม ก าหนดเวลาให ้ 30 วินาที เม่ือถึงเวลา
ก าหนด ทีมตรงกนัขา้มจะตอ้งส่งข่าวมาตอบค าถามท่ีใหไ้ว ้ ถา้ตอบผดิหรือตอบไม่ได ้ ทีมนั้นจะตอ้งให้
คนหน่ึงแก่ทีมตรงกนัขา้ม เป็นการท าโทษ ผลดัเปล่ียนกนั ถาม ตอบปัญหา จนหมดเวลาก าหนด ทีมใด
ไดค้นมากท่ีสุด ก็เป็นทีมชนะ 

รวมพลนักดนตรี 

เขียนเน้ือร้องของเพลงหลาย ๆ เพลงในแผน่กระดาษเล็ก ๆ แผน่ละบรรทดั แจกแผน่กระดาษ
เหล่านั้นใหเ้ยาวชน เม่ือสัญญาณเร่ิมตน้ดงัข้ึน เยาวชนจะตอ้งรีบหาพรรคพวกท่ีมีเน้ือร้องในเพลง
เดียวกนั พวกท่ีหาเน้ือร้องเพลงครบทุกขอ้แลว้ ใหร้้องเพลงนั้นร่วมกนั ประกาศชยัชนะ (ควรเลือกเพลง
ท่ีเยาวชนรู้จกัดี) 

จับคู่ ค าถาม-ค าตอบ 

แจกแผน่กระดาษเล็ก ๆ ซ่ึงมีค าถามเขียนอยูร่อบ ๆ ใหค้นละแผน่ใหผู้ท่ี้รับค าถามนั้นอ่านออก
เสียงดงัทีละคน แจกกระดาษแผน่เล็ก ๆ อีกชุดหน่ึง ซ่ึงมีค าตอบเขียนอยู ่ท  าประการเดียวกนั เก็บค าถาม 
– ค  าตอบ ทั้งหมดคืนมา แลว้ใหเ้ยาวชนหยบิแผน่กระดาษนั้นใหม่ ผูห้ยบิค าถาม จะตอ้งออกเสียงดงั 
และใหค้  าตอบท่ีถูกตอ้ง ถา้ผูท่ี้หยบิไดค้  าตอบ จะตอ้งบอกค าถามท่ีถูกตอ้ง อาจแข่งขนัเป็นทีม หรือราย
ตวับุคคล 

ซ่อนข้อพระธรรมของท่าน 

ติดแผน่กระดาษเล็ก ๆ ซ่ึงมีขอ้พระธรรมเขียนอยูไ่วห้ลงัเส้ือของแต่ละคน แจกดินสอและ
กระดาษให ้ เม่ือสัญญาณเร่ิมตน้ดงัข้ึน ทุกคนจะพยายามจดขอ้พระธรรมท่ีติดไวห้ลงัเส้ือของคนอ่ืน 
ขณะเดียวกนั เขาจะพยายามเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อไม่ใหค้นอ่ืนจดขอ้พระธรรมท่ีหลงัของเขา เม่ือถึง
เวลาก าหนด ผูท่ี้จดขอ้พระธรรมจากหลงัคนอ่ืน ๆ ไดม้ากท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
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ต่อข้อพระธรรม 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองหรือสามทีม ซ่อนกระดาษแผน่เล็ก ๆ มากมาย ซ่ึงมีหนงัสือเพียงสาม
ส่ีตวัของพระธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึง ไวต้ามท่ีต่าง ๆ ในห้อง ใหเ้ยาวชนหาส่วนต่าง ๆ ของขอ้พระธรรมนั้น 
มารวมกนัใหถู้กตอ้ง พยายามอยา่ใหที้มอ่ืนทราบส่ิงท่ีท่านคน้พบ ควรจะมีพระธรรมหลาย ๆ ขอ้ซ่อนไว ้
ทีมท่ีหาไดค้รบทุกขอ้ หรือมากท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนดเป็นผูช้นะ 

ตามหา สาม ีภรรยา 

แจกแผน่กระดาษท่ีมีช่ือของสามีในพระคมัภีร์ ใหผู้ช้ายคนละช่ือ และแผน่กระดาษท่ีมีช่ือ
ภรรยาในพระคมัภีร์คนละช่ือ ใหผู้ช้ายและผูห้ญิงยนืเป็นวงกลม ผูห้ญิงอยูว่งใน ผูช้ายอยูว่งนอก เม่ือ
เสียงดนตรีดงัข้ึน ทั้งชายและหญิงจะเดินเป็นวงกลมในทางตรงกนัขา้ม จนกระทัง่เสียงดนตรีหยดุ ทั้ง
สองฝ่ายต่างแสดงช่ือท่ีตนมีอยูใ่หอี้กฝ่ายหน่ึงทราบ หากผูใ้ดจบัคู่ตรงกนัในพระคมัภีร์ ก็เป็นผูช้นะ ออก
จากวงได ้ส่วนท่ีเหลือ ก็เดินต่อไป เม่ือเสียงดนตรีดงัข้ึนจนกระทัง่จะจบัคู่ของตนได ้

ตวัอยา่งช่ือ สามีภรรยาในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
1. อาดมั – เอวา 
2. อบัราฮมั – ซารา 
3. อะนาเนีย – ซฟัไฟรา 
4. อะหศัวะโรส – เอสเธอร์ 
5. อะนาเนีย - ซฟัไฟรา 
6. อะกุลา - ปริศกิลา 
7. โบอสั – รูธ 
8. ดาวดิ – มีคาล 
9. เอล็คานา – ฮนันา 
10. อิสอคั – ริบะคา 
11. ยาโคบ – ราเชล 
12. ซิมโซน – ดะลีลา 
13. โยเซฟ – มาเรีย 
14. ซะคาเรีย – เอลิซาเบต็ 
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ข้ามทะเลแดง 

แบ่งเยาวชนออกเป็นสองพวก พวกหน่ึงเป็นชนชาติอิสราเอล อีกพวกหน่ึงเป็นทหารของ
กษตัริยฟ์าโรห์ ทั้งสองยนืแถวกระดานหนัหนา้เขา้หากนั ห่างกนัประมาณหา้กา้ว สมมติใหส้ถานท่ียนื
ของพวกอิสราเอลเป็นชายฝ่ังทะเลแดง ห่างจากท่ีพวกเขายนืออกไปอีกสิบเกา้ เป็นความกวา้งของทะเล 
ใหผู้น้  าถามค าถามแก่ทีมทั้งสองพวก คร้ังละขอ้ หากพวกอิสราเอลตอบได ้ก็ไดพ้วกเขากา้วถอยหลงัไป
ในทะเลแดงหน่ึงกา้ว หากตอบไม่ได ้ ก็ใหย้นือยูท่ี่เดิม ใหโ้อกาสแก่พวกทหารของกษตัริยฟ์าโรห์ตอบ 
ถา้พวกเขาตอบได ้ ทหารฟาโรห์จะกา้วมาใกลอี้กหน่ึงกา้ว ก่อนท่ีพวกทหารฟาโรห์กา้วถึงตวั พวก
อิสราเอลก็เป็นผูช้นะ หากทหารฟาโรห์กา้วถึงตวัพวกอิสราเอลก่อนท่ีพวกอิสราเอลจะขา้มทะเลแดง 
ทหารฟาโรห์กช็นะ 
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บทที ่11 ตัวอย่าง ค าถาม 

ส าหรับแข่งขันตอบปัญหาในพระคัมภีร์ 
(ผูต้อบไม่จ  าเป็นตอ้งบอกช่ือพระธรรมและเลขขอ้) 
1. พระเยซูตรัสแก่ใครวา่ “ท่านตอ้งกลบัใจบงัเกิดใหม่” (นิโกเดโม) (ยอห์น 3.7) 
2. ใครเป็นคนแรกท่ีตาย? (เฮเบล) (ปฐมกาล 4.8) 
3. ชนชาติอิสราเอลขา้มทะเลอะไร เม่ือออกจากอียปิต?์ (ทะเลแดง) (อพยพ 15.22) 
4. มีคนจ านวนเท่าไรกลบัใจใหม่เม่ือโนอาห์เทศนา (ไม่มี) 
5. โยเซฟ พยากรณ์วา่ ประเทศอียปิตจ์ะเกิดกนัดารอาหารก่ีปี? (7 ปี) (ปฐมกาล 41.30) 
7.การอศัจรรยค์ร้ังแรกของพระเยซูคริสตคื์ออะไร? (เปล่ียนน ้าใหเ้ป็นน ้าองุ่น) (ยอห์นบทท่ี 2) 
8. ใครถูกแขวนคอบนข่ือท่ีเขาท าไว?้ (ฮามาน) (เอสเธอร์ 7.10) 
9. ภรรยาของใครพดูวา่ “จงสาปแช่งพระเจา้ แลว้ตายเสียเถอะ”? (ภรรยาของโยบ) (โยบ 2.9) 
10. กษตัริยอ์งคท่ี์เห็นน้ิวมือเขียนบนฝาหนงั? (เบละซาซรั) (ดาเนียล บทท่ี 5) 
11. กษตัริยอ์งคใ์ดท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่และนอนในถ ้า? (ซาอูล) (2 ซามูเอล 24.3) 
12. เปาโลเขียนจดหมายก่ีฉบบั? (14 ฉบบัไม่นบัเฮบ็ราย) 
13. ศาสนาพยากรณ์คนใดท่ีพยายามวิง่หนีพระเจา้? (โยนา) (โยนา 1.3) 
14. เม่ือโยเซฟถูกขาย พวกท่ีขายไดเ้งินก่ีเหรียญ? (20 เหรียญ) (ปฐมกาล 37.38) 
15. พระเยซูคริสตป์ระสูติ ณ ท่ีใด? (เบธ็เลเฮม็) (มทัธิว 2.1) 
16. พระเยซูคริสตท์รงอา้งค าตอบจากพระธรรมเล่มใด เม่ือถูกทดลองในป่ากนัดาร? (เฉลย

ธรรมบญัญติั 8.3 , 6.23,16) 
17. เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสตก่ี์คร้ัง? (3 คร้ัง) (ลูกา 22.61) 
18. ผูท่ี้มีฝีข้ึนเตม็ตวัในพระคมัภีร์เดิมคือใคร? (โยบ) (โยบ 2.7) 
19. ศีรษะของใครท่ีถูกตดั และน ามาถวายตามค าสั่งของกษตัริย?์ (ยอห์นบพัติศมา มาระโก 

6.25) 
20. พระราชินีองคใ์ดในพระคมัภีร์เดิม ท่ีชอบแต่งใบหนา้ของตน? (อีซาเบล็) (2 พงศก์ษตัริย ์

9.30) 
21. จงบอกช่ือคนโรคเร้ือนท่ีตอ้งจุ่มตวัในแม่น ้าเจ็ดคร้ัง? (นามาน) (2 พงศก์ษตัริย ์17.6) 
22. ศาสนาพยากรณ์คนใดท่ีมีอีกาน าอาหารมาเล้ียง? (เอลียาห์) (1 พงศก์ษตัริย ์17.6) 
23. ลูกามีอาชีพอะไร? (เป็นนายแพทย)์ (โคโลสี 4.14) 
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24 เปาโลท าการคา้อะไร? (เยบ็เตน็ทข์าย) (กิจการ 18.1-3) 
25. ใครมีไมเ้ท่าท่ีแตกก่ิงออกใบได?้ (อาโรน) (กนัดารวถีิ 17.8) 
26. ใครถูกทิ้งลงในถ ้าสิงโต และไม่ตาย? (ดาเนียล) (ดาเนียล 16.6) 
27. เดิมเปาโลช่ืออะไร? (เซาโล) (กิจการ 13.9) 
28. ใครเดินบนน ้าไปหาพระเยซู? (เปโตร) (มทัธิว 14.29) 
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บทที ่12 ตัวอย่างละครชีวติ 

รถไฟขบวน “กรุงเยรูซาเลม็ใหม่” 

ผู้แสดง 

1. ผูบ้รรยาย  5. สาวสังคม   9. แม่ม่ายกบับุตร 
2. พนกังานจ่ายตัว๋  6. เด็กหนุ่มสาวสองพี่นอ้ง 10. คนตาบอด 
3. ชายชรา   7. ชายหนุ่มกบัรถคนัใหม่  11. นกัร้อง 
4. สามีภรรยา และบุตร 8. หญิงสาวผูล้งัเลใจ   12. พนกังานตรวจตัว๋ 

ดนตรี 

1. เพลง “คร้ันเรียกช่ือท่ีเมืองเกษมสุข” 
2. เพลง “ขา้ตอ้งการพระเยซู” 
3. เพลง “ขา้ตดัสินใจแลว้จะตามพระเยซู” 
4. เพลง “ขา้จะเห็นพระคริสตผ์ูท้รงราศี” 
5. เพลง “ขา้ขอติดตามพระเยซูคริสตดี์กวา่” 

วธิีจัดฉาก 

ท่านจะใชเ้วทีหรือขา้งหนา้ท่ีประชุม หรือท่ีไหนก็ได ้ แลว้แต่สะดวกเป็นท่ีแสดง จดัเกา้อ้ีหรือ
มา้นัง่เป็นแถว เช่นเดียวกบันัง่บนรถไฟ ใชก้ระดาษแขง็ วาดรูปรถไฟติดไวข้า้ง ๆ ของเกา้อ้ี อยา่ใหสู้ง
เกินไปจนผูช้มมองไม่เห็นผูโ้ดยสาร ใหมี้ประตูเขา้ไปในรถไฟดว้ย ผูโ้ดยสารหรือผูแ้สดงจะอยูใ่นโรง
หรือนัง่รวมอยูก่บัผูช้มก็ได ้ ใกล ้ ๆ กบัรถไฟ ใหมี้ท่ีจ  าหน่ายตัว๋ท่ีมีหนา้ต่างปิดได ้ เขียนช่ือรถไฟบน
กระดาษท่ีวาดรูปรถไฟนั้นวา่ “กรุงเยรูซาเล็มใหม่” 

ผูบ้รรยาย  พี่นอ้งทั้งหลาย บดัน้ีใกลจ้ะถึงเวลาท่ีรถไฟขบวน “กรุงเยรูซาเล็มใหม่” ซ่ึงจะ
น าท่านไปสู่สวรรค ์ จะออกจากสถานีแลว้ รถไฟขบวนน้ีแวะจอดท่ีสถานีน้ี
แห่งเดียวเท่านั้น และรถขบวนน้ีเดินทางเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น รถไฟขบวนน้ี
เปิดโอกาสใหพ้ี่นอ้งร่วมโลก ทุกชาติ ทุกภาษา โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะแต่
อยา่งใด ขอใหผู้โ้ดยสารทุกคนหาท่ีนัง่เฉพาะตวัของท่านเท่านั้น เรามีท่ีนัง่ให้
ไดโ้ดยไม่จ  ากดั แต่จะจบัจองเผื่อผูใ้ดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ท่านผูใ้ดตอ้งการ
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โดยสารไปกบัรถไฟขบวนน้ี ก็ขอใหข้ึ้นเร็ว ๆ เขา้ เพราะบดัน้ีใกลจ้ะถึงเวลาท่ี
รถไฟจะออกจากสถานีอยูแ่ลว้  
(พนกังานจ่ายตัว๋ พนกังานตรวจตัว๋เขา้ประจ าท่ี พร้อมกนันั้น ผูโ้ดยสารเร่ิม
ทยอยเขา้มาหาท่ีนัง่ของตน) 

ชายชรา สวสัดีครับ รถไฟขบวน “กรุงเยรูซาเล็มใหม่” น้ีใกลจ้ะออกจากสถานีน้ีแลว้ มี
ท่ีนัง่เหลือบา้งหรือเปล่าครับ 

พนกังานจ่ายตัว๋ มีสิครับ อยา่กงัวลใจไปเลย “ในปราสาทพระบิดาของเรามีท่ีอยูห่ลายแห่ง ถา้
ไม่มีเราคงบอกท่านแลว้ เพราะเราไปจดัแจงท่ีส าหรับท่าน...” 

ชายชรา   ผมจะตอ้งจ่ายค่าโดยสารสักเท่าไรละครับ 
พนกังานจ่ายตัว๋ ค่าโดยสารส าหรับรถไฟขบวนพิเศษน้ี ไม่ไดคิ้ดเป็นเงินทอง
หรอกครับ เพราะวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงช าระค่าโดยสารใหทุ้กคนแลว้ ดว้ย
พระโลหิตอนัประเสริฐของพระองคบ์นไมก้างเขน ส่ิงท่ีท่านจะตอ้งท าก็คือ 
เตรียมตวัเตรียมใจให้เรียบร้อยเท่านั้นแหล่ะ ท่านส ารวจจิตของท่านถ่ีถว้น
แลว้หรือยงั 

ชายชรา   ผมเตรียมพร้อมส าหรับการเดินทางแลว้ครับ ขอตัว๋โดยสาร ใหผ้มเถอะ 
พนกังานจ่ายตัว๋ น่ีครับ เชิญข้ึนไปนัง่บนรถไฟไดเ้ลยครับ 
ร้องเพลง...  “คร้ันเรียกช่ือท่ีเมืองเกษมสุข” (หนา้ 279 หนงัสือเพลงแห่งชีวติคริสเตียน) 

 

 
(สามี ภรรยา พร้อมกบับุตร เดินเขา้มา) 

สามี  ผมขอซ้ือตัว๋ ไปกรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับ 
พนกังานจ่ายตัว๋  ยิม้พลางพดูวา่ เด็ก ๆ น่ารักท่ีมากบัคุณน่ี เป็นบุตรซ่ึงพระเจา้ประทานใหคุ้ณ

ใช่ไหม ขอใหคุ้ณจงมีความสุขเถิดนะ พระเจา้ทรงรักเราอยา่งไร ก็ทรงรักเด็ก
เช่นเดียวกนั (เวน้ชัว่ครูหน่ึง แลว้จึงพดูวา่) น่ีครับตัว๋ส าหรับคุณและบุตรท่ี
น่ารักของคุณ  

(สามีภรรยา และบุตรข้ึนบนรถไฟ) 
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สาวสังคมเดินออกมาดว้ยท่าทางอนัหยิง่ยะโสและไวต้วั ในกระเป๋าเดินทาง
ของเธอ เตม็ไปดว้ยทรัพยส์มบติัอนัมีค่าอยูม่ากมาย หลงัจากท่ีกม้มองส ารวจ
เส้ือผา้ การแต่งกายจนเป็นท่ีพอใจแลว้ จึงพดูกบัพนกังานจ่ายตัว๋ 

สาวสังคม  เป็นความจริงหรือคะท่ีวา่ รถไฟขบวนน้ีจะเดินทางเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
พนกังานจ่ายตัว๋ เป็นความจริงครับ แมว้า่ก าหนดเวลายงัไม่เป็นท่ีแน่นอน แต่ก็ใกลเ้ขา้มาแลว้

ละครับ คุณเตรียมตวัไวเ้พื่อเดินทางไปกบัรถไฟขบวนน้ีหรือยงั 
สาวสังคม ค่ะ ดิฉนัเตรียมตวัเรียบร้อยแลว้ ขอตัว๋ใหฉ้นัเถอะ น่ีค่ะ ค่าโดยสาร (หยบิเงิน

ออกมาจะส่งให ้ ในขณะท่ีพนกังานจ่ายตัว๋ก าลงัจะตดัตัว๋อยู ่ พลางเอ่ยถาม
ต่อไปวา่) ฉนัตอ้งเอาขา้วของอะไรติดตวัไปบา้งไหม เพราะวา่เป็นการ
เดินทางท่ีไกลโขมากทีเดียว 

พนกังานจ่ายตัว๋ ไม่ตอ้งเอาอะไรไปหรอกครับ เงินค่าตัว๋ก็ไม่ตอ้งจ่ายดว้ย ไดมี้ผูเ้สียค่าโดยสาร
ล่วงหนา้ไวใ้หทุ้กคน เป็นเวลานานมาแลว้ การเดินทางคร้ังน้ีจะน าสัมภาระติด
ตวัไปไม่ไดเ้ลย นอกจากดวงจิตท่ีบริสุทธ์ิเท่านั้น ความร ่ ารวย ตลอดจน 
สมบติัของคุณ ไม่มีความหมายอะไรในการเดินทางคร้ังน้ีเลย ไม่มีใครท่ีจะ
ทรัพยส์มบติัติดตวัเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ไดห้รอก เพราะวา่เงินทองอยูท่ี่
ไหน จิตใจของมนุษยก์็มกัจะฝักใฝ่อยูท่ี่นัน่ ถา้คุณตอ้งการจะโดยสารไปกบั
รถไฟขบวนน้ี คุณจะตอ้งสละทรัพยส์มบติัทั้งหมดของคุณเสีย คุณจะท าได้
ไหมล่ะ (สาวสังคมกม้หนา้คิด) 
ร้องเพลง“ขอ้ตอ้งการพระเยซู” (หนา้ 61 หนงัสือ เพลงแห่งชีวติคริสเตียน 
เม่ือร้องมาถึงตอนสุดทา้ย หญิงสาวก็เทเงินทองเพชรนิลจินดาออกจาก
กระเป๋า) 
สาวสังคมฉนัยอมสละทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีฉนัมีอยู ่ ดงัท่ีท่านเห็นอยูน้ี่แลว้ ดิฉนั
ไม่เอาอะไรติดตวัไปดว้ยเลย ดิฉนัขอเลือกเอาพระเยซูมากกวา่ ท่ีจะเลือกเอา
ทรัพยส์มบติัเหล่าน้ี คราวน้ี ดิฉนัจะรับตัว๋ไดห้รือยงัคะ 

พนกังานจ่ายตัว๋  (ส่งตัว๋ใหห้ญิงสาวดว้ยใบหนา้ท่ียิม้ละไม) การท่ีคุณเลือกเอาพระเยซูน่ะเป็น
การถูกตอ้งแลว้ แมพ้ระเจา้เองก็ยงัทรงสละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อมนุษย ์ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการท่ีพระองคไ์ดส่้งพระเยซูลงมา เพื่อตายแทนเรา 

(สาวสังคมขึน้ไปหาท่ีนั่งบนรถไฟ) 
(ชายหนุ่มและหญิงสาวสองพ่ีน้องเดินเข้ามา) 
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เด็กหนุ่ม ผมขอซ้ือตัว๋หน่อยครับ 
หญิงสาว ซ้ือเพียงใบเดียวนะ ส าหรับนอ้งชายของฉนัเท่านั้น ส่วนฉนัไม่ซ้ือหรอก 

เพราะฉนัมีการงานท่ีจะตอ้งท ามาก ยงัไปดว้ยไม่ได ้
ชายหนุ่ม เวลาเราเหลือนอ้ยเตม็ทีแลว้นะครับ อีกอยา่งหน่ึงรถไฟน้ี เดินทางเพียงเท่ียว

เดียวดว้ย ถา้พี่ไม่ไปพร้อมกบัผม พี่จะไม่มีโอกาสเช่นน้ีอีกเลย 
หญิงสาว ช่างพี่เถอะ พี่ไม่สนใจนกัหรอก เพราะพี่ติดนดัตั้งหลายแห่งจึงไปกบัเธอไม่ได ้

ขอใหโ้ชคดีนะ พี่จะกลบับา้นละ (หญิงสาวเดินออกไป ผูเ้ป็นนอ้งชายมองดู
จนลบัตา แลว้จึงหนัมาพดูกบัพนกังานจ่ายตัว๋) 

พนกังานจ่ายตัว๋ คุณพร้อมท่ีจะโดยสารไปกบัรถไฟ ขบวนกรุงเยรูซาเล็มใหม่น้ีจริง ๆ หรือ 
พี่สาวของคุณก็กลบัไปแลว้ หรือคุณจะเปล่ียนใจดว้ย 

เด็กหนุ่ม ผมตดัสินใจเด็ดขาดแลว้ ท่ีจะเดินทางไปกบัรถไฟเท่ียวน้ี ไม่มีอะไรท่ีจะท าให้
ผมคลายความรักท่ีมีต่อพระคริสตไ์ดห้รอก 

ร้องเพลง “ขา้ตดัสินใจแลว้จะตามพระเยซู” (จากหนงัสือ เพลงร่าเริงใจ หนา้ 25) 
พนกังานจ่ายตัว๋ (ส่งตัว๋ให)้ ถึงแมว้า่คุณตอ้งถูก บิดา มารดา และญาติพี่นอ้งทอดทิ้งอยา่งไม่ใย

ดี แต่คุณจะไดชี้วติรอด ข้ึนไปบนรถไฟเถอะพอ่หนุ่ม พระคริสตไ์ดท้รง
สัญญาไวแ้ลว้วา่ “อยา่กลวัเลย...เราจะอยูก่บัท่านเสมอไป จนกวา่จะส้ินโลก” 

  (หญิงสาวผู้ลังเลใจเดินเข้ามา) 
หญิงสาว ขอซ้ือตัว๋หน่อย ดิฉนัตอ้งรีบเร่งมาแต่วนัแน่ะ นึกวา่จะสายไปเสียอีก (รับตัว๋

จากพนกังานผูช้ายแลว้พดูต่อวา่) แต่เอ ยงัเป็นคนโดยสารนอ้ยเหลือเกินน่ี 
ดิฉนัเห็นจะตอ้งไปท าธุระอ่ืน ๆ เสียก่อน แลว้จึงค่อยมาทีหลงั ช่วยจองท่ีนัง่
ใหดิ้ฉนัหน่อยนะคะ ดิฉนัจะรีบไปรีบมา ถา้เผือ่วา่ ดิฉนัมาสายไปบา้งละก ็
คอยดิฉนัดว้ย อยา่ออกรถเสียก่อนนะคะ 

  (พอพูดจบกเ็ดินจากไป โดยไม่เหลียวกลับมามองข้างหลังเลย) 
(ชายหนุ่มแต่งตัวด้วยเส้ือผ้าโก้หรู เดินเข้ามา) 

ชายหนุ่ม สวสัดีครับ ผมไดย้นิข่าวรถไฟขบวน “กรุงเยรูซาเล็มใหม่” จากเพื่อน ๆ จึง
ตดัสินใจจะขอโดยสารไปดว้ย ผมอยากทราบวา่ มีโบก้ีบรรทุกของพว่งไป
ดว้ยหรือเปล่า ผมอยากจะเอารถยนตไ์ปดว้ย 
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พนกังานจ่ายตัว๋ โอ เห็นจะไม่ไดพ้อ่หนุ่ม ถา้เธอจะไปจริง ๆ ละก็ เธอตอ้ง
สละส่ิงของทุกอยา่ง จะเอาอะไรติดตวัไปดว้ยไม่ไดท้ั้งส้ิน นอกจากดวงใจท่ี
เพียบไปดว้ยความอ่อนนอ้ม และถวายใหต่้อพระเจา้เท่านั้น 

ชายหนุ่ม ผมจะทิ้งรถไปไม่ไดห้รอก ผมเพิ่งซ้ือใหม่ ๆ มนัมีค่าส าหรับผม เกินกวา่ท่ีผม
จะแลกเปล่ียนกบัส่ิงใดได ้

  (ชายหนุ่มพูดจบ กเ็ดินออกจากฉากไป) 
พนกังานจ่ายตัว๋ เวลาใกลเ้ขา้มาแลว้ แค่เอ้ือมมือแลว้ แต่มนุษยห์าไดมี้ความ
ส านึกไม่ ยงัคงหมกมุ่นและหลงใหลกบัความสุขฝ่ายโลกมากกวา่ท่ีจะรักพระ
เจา้ ในไม่ชา้น่ีแหละ เสียงหวดูรถไฟก็จะดงัข้ึน ไม่มีเวลาท่ีจะใหเ้ราผลาญพล่า
ไปโดยเปล่าประโยชน์อีกแลว้ เห็นไหม รถไฟแห่งสวรรคจ์อดคอยท่านอยูน่ี่
แลว้ ขอใหทุ้กคนหาท่ีนัง่ตามสิทธ์ิท่ีมีอยู ่อยา่รอชา้ จะมวัเน่ินชา้อยูท่  าไม ท่าน
ทั้งหลาย จะเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม “ในโมงท่ีท่านไม่ทนัคิดนั้น บุตรมนุษยจ์ะ
เสด็จมา” 
(หญิงหม้ายเดินเข้ามา พร้อมกับลูก ๆ ของเธอ) 

หญิงหมา้ย ดิฉนัขอซ้ือตัว๋ดว้ยค่ะ 
พนกังานจ่ายตัว๋ คุณตอ้งการเฉพาะตวัคุณเอง หรือใหลู้ก ๆ ของคุณดว้ย แลว้
สามีคุณล่ะ จะไม่ไปกบัคุณดว้ยหรือ 

หญิงหมา้ย สามีของดิฉนัตายเสียแลว้ค่ะ ดิฉนัและลูก ๆ ไดข้่าววา่รถไฟแห่งสวรรคข์บวน
น้ี แวะรับคนโดยสารท่ีน่ี จึงพากนัมา ดิฉนัและลูก ๆ หวงัอยา่งยิง่วา่ จะไดพ้บ
กบัผูเ้ป็นบิดาอีก เพราะเราไดใ้หส้ัญญากบัเขาไวเ้ช่นนั้น 

พนกังานจ่ายตัว๋ น่ีครับ ขอใหคุ้ณและลูก ๆ ของคุณจงสบายใจเถิด เพราะพระเยซูตรัสวา่ 
“บุคคลใดโศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะวา่เขาจะไดรั้บความบรรเทาทุกขน์ั้น” 
(หญิงหมา้ย พร้อมกบับุตรข้ึนไปบนรถไฟ) 
(ชายตาบอด ถือไม้เท้า กระแทกพืน้เป็นจังหวะ เดินคล าทางเข้ามา) 

ชายตาบอด พอ่คุณเอ๋ย ท่ีน้ีคือสถานีรถไฟไปกรุงเยรูซาเล็มใหม่ใช่ไหม ฉนัตาบอด มอง
อะไรไม่เห็น ฉนัไดข้่าววา่ รถไฟขบวนน้ีจะออกจากสถานีในเร็ว ๆ น้ีแลว้ 
ขอใหฉ้นัโดยสารไปดว้ยคนจะไดไ้หมครับ พ่อคุณ ฉนัไม่มีทรัพยส์มบติัอะไร
หรอก มีเพียงสองสามบาทเท่านั้นแหละ แค่น้ีจะพอเป็นค่าโดยสารไดห้รือ
เปล่า 

 (พดูพลางเอามือลว้งลงไปในกระเป๋า หยบิเงินส่งใหพ้นกังานจ่ายตัว๋) 
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พนกังานจ่ายตัว๋ เรายนิดีตอ้นรับลุงครับ เพราะพระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้มาหาเรา เราจะไม่ละทิ้งง
เป็นคนตาบอดก็ตาม แต่ดวงตาฝ่ายวญิญาณของลุงมิไดบ้อดไปดว้ยเลย ยงั
ดีกวา่คนสายตาดีอ่ืน ๆ อีกมากมายนกั บุคคลเหล่านั้นแมต้าจะมองเห็น แต่ตา
ฝ่ายวญิญาณจิตของเขาบอดอยา่งสนิทจนมองไม่เห็นถึงความจ าเป็นของ
ตนเอง และผูอ่ื้นเลย น่ีครับตัว๋ของลุง ลุงไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าโดยสารหรอก 
เพราะพระเยซูคริสตแ์พทยผ์ูป้ระเสริฐสุด ไดช้ าระแทนลุงแลว้  
(เม่ือส่งตั๋วให้ชายตาบอดแล้ว พนักงานจ่ายตั๋วกปิ็ดช่องจ่ายตั๋ว แล้วเดินน า
ชายตาบอด ขึน้ไปบนรถไฟ) 

  พนกังานตรวจตัว๋ก็ออกมาประกาศแก่ผูโ้ดยสาร 
พนกังานตรวจตัว๋ ท่านผูโ้ดยสารทั้งหลาย บดัน้ีถึงเวลาท่ีรถไฟจะเคล่ือนออกจากสถานีแลว้ 

ขอใหทุ้กคนข้ึนรถไดเ้ด๋ียวน้ี (พดูซ ้ า เช่นน้ี 2-3 หน) 
ดนตรี  ท าเสียงหวดูรถไฟ และเสียงรถไฟออกเดินทาง 
ร้องเพลง เพลง “ขา้จะเห็นพระคริสตผ์ูท้รงราศี” หรือเพลงจากหนา้ท่ี 282 หรือ 285 ใน

หนงัสือเพลงแห่งชีวติคริสเตียน ทนัทีท่ีเสียงเพลงจบลง หญิงผูล้งัเลใจก็วิง่
กระหืดกระหอบเขา้สู่ชานชลา เธอเหลียวมองไปรอบ ๆ ดว้ยความประหลาด
ใจ ท่ีเห็นท่ีท างานปิด รถไฟก็ออกจากสถานีไปแลว้ เธอทุบประตูห้องจ่ายตัว๋
ทุบเท่าใดก็ไม่ไดผ้ล เพราะไม่มีใครอยูท่ี่นัน่เลย เธอจึงไดแ้ต่ร าพรรณอยา่ง
เสียใจ 

หญิงผูล้งัเลใจ อนิจจา ฉนัสายเสียแลว้ รถไฟไดทิ้้งฉนัไปเสียแลว้ ฉนัไม่มีหวงัท่ีจะยงักรุง
เยรูซาเล็ม เมืองบรมสุขเกษม เสียแลว้ (เอามือปิดหนา้ ร้องไห ้ สะอึกสะอ้ืน 
ดว้ยความเสียใจ) ความหวงัของฉนัสูญส้ินไปเสียแลว้ (เดินโซเซ แลว้ลม้ฟุบ
ลงกบัพื้น) 

ร้องเพลง “ขา้ขอติดตามพระเยซูดีกวา่” จากหนงัสือ เพลงแห่งชีวติคริสเตียน หนา้ 219) 
(จบ) 

(แปลจากบทละครของเยาวชน คริสตจกัรสะพานเหลือง พระนคร) 
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หนังสือออกใหม่ 

เหมาะส าหรับซ้ือไว้ใช้เอง 

เป็นของขวญั แก่...มติรสหาย และใช้ในการประชุมเยาวชน 
 
 
 

ม ี67 เพลง มเีนือ้ร้องทั้งภาษาไทย และ องักฤษ 

ราคาเล่มละ 7.50 บาท เท่าน้ัน 
 
 
 

ติดต่อ สอบถาม และส่ังซ้ือได้ที่ 

กองริสเตียนบรรณศาสตร์ 

28/2 ซอยประชาอุทศิ ถนนปฏิพทัธ์ 

พระนคร, 4 
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พิมพท่ี์ ร.พ. เจริญธรรม 160 ถนนบ ารุงเมือง พระนคร 
นายการุญ สกุลรัตนเจริญ ผูพ้ิมพโ์ฆษณา 2511 


