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ค าน า 
ผูเ้ขียนไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ี เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน ้าใจของครูผูส้อน ในโรงเรียนรวี

วารศึกษาโดยเฉพาะ การท่ีครูจะสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนได ้ อยา่งมีประสิทธิภาพ
นั้น ก็จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมมาเป็นอยา่งดีเสียก่อน ไม่มีผูใ้ดท่ีจะมีความเช่ียวชาญ มี
อจัฉริยภาพ และความปราดเปร่ืองมาแต่ก าเนิด ตอ้งอาศยัการศึกษาคน้ควา้และฝึกฝนเอาเองทั้งส้ินแมว้า่
จะมีบางคนมีความสามารถในดา้นการสอนเป็นพิเศษ แต่แทจ้ริงแลว้ ความสามารถนั้นหาใช่เกิด จาก
สติปัญญาหรือความเป็นอจัฉริยภาพของบุคคลผูน้ั้นไม่ หากแต่เป็นพระพรท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทาน
ใหน้ัน่เอง ฉะนั้นครูทุกคนควรถวายกายและใจแก่พระองค ์ และทูลแก่พระองคด์ว้ยความนอบนอ้มยนิดี
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคอ์ยูท่ี่น่ีแลว้จงใชข้า้พเจา้เถิด” 

ปัจจุบนัน้ีการงานของพระเจา้ ไดแ้พร่ขยายไปอยา่งกวา้งขวาง ความตอ้งการครูรววีารศึกษาจึง
มีมากข้ึนเป็นเงาตามตวั แต่เน่ืองจากปริมาณของครูไม่เพียงพอ จึงเกิดปัญหาขาดแคลนครูข้ึน จน
คริสตจกัรบางแห่งตอ้งแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิไดรั้บการฝึกฝนอบรมในดา้นน้ีมาก่อน ใหท้  าการสอนก็มี
ฉะนั้นจึงมกัเกิดปัญหาข้ึนกบัครูเช่นวา่น้ีหลายประการ นบัตั้งแต่การเลือกบทเรียนท่ีจะสอน การดึงดูด
จิตใจของนกัเรียนใหส้นใจต่อบทเรียน การสอนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและนกัเรียน 
การสอนให้รู้จกัรับผดิชอบต่อการงานของคริสตจกัร และสุดทา้ยคือจุดหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของการสอน 
คือการน าวญิญาณของนกัเรียนเหล่านั้นเขา้มาหาพระคริสต ์ หากวา่ครูผูส้อนไม่มีเป้าหมาย ความช านิ
ช านาญ หรือไม่สามารถด าเนินงานตามหวัขอ้ดงักล่าวให้ลุล่วงไปดว้ยดี ก็จะไม่อาจท าใหก้ารสอนนั้น
บรรลุผลตามความมุ่งหมายได ้ อุปมาดงัเรือท่ีปราศจากกหางเสือนัน่เองหนงัสือเล่มน้ีเปรียบเสมือนท่ี
ปรึกษา ท่ีช่วยช้ีแนวให้ครูทุกคนผา่นพน้อุปสรรคเหล่านั้น สามารถด าเนินการสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสมเจตจ านงไดเ้ท่าท่ีควร ภายใตก้ารทรงน าของพระเจา้ 
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บทที่หน่ึง การรับผดิชอบของท่านในโครงการของพระเจ้า 
ผูท่ี้เป็นครูสอนในโรงเรียนรววีารศึกษา ก็คือผูท่ี้ไดถ้วายชีวติเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้นัน่เอง ผลแห่ง

การสั่งสอนและการน าวิญญาณของผูอ่ื้นเขา้มาหาพระเจา้ ก็คือบ าเหน็จอนัล ้าค่า ไม่มีผูใ้ดอาจประมาณ
ได ้ การงอกเงยทวจี  านวนของเมล็ดแห่งความเช่ือ ท่ีเขาไดห้วา่นลงไปนั้น เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งยอมรับ และ
มองดูดว้ยความยกยอ่งและสรรเสริญ ตวัอยา่งเช่นการท่ี เอด็เวิร์ด คิมบอล ไดน้ าเอาจิตวญิญาณของ
นกัเรียนในชั้นของเขาผูห้น่ึง ใหห้นัมาเช่ือพระคริสต ์ ซ่ึงต่อมาภายหลงัในชั้นของผูห้น่ึง ใหห้นัมาเช่ือ
พระคริสต ์ซ่ึงต่อมาภายหลงัประชากรหลายประเทศ เขาคือ ดี. แอล. มูด้ี นกัเทศน์เรืองนามคนหน่ึงของ
โลก ท่านจะหาอ่านเร่ืองน้ีไดใ้นหนงัสือ “ประสบการณ์ของคริสเตียนคนส าคญั” มูด้ีไดเ้ดินทางไป
เทศนาตามประเทศต่าง ๆ เป็นระยะทางเกือบหน่ึงลา้นไมล ์ ไดเ้ป็นพยานใหป้ระชากรมากกวา่หน่ึงร้อย
ลา้นคนไดอ้ธิษฐานร่วมกบัคนบาปเป็นรายบุคคล ถึงเจด็แสนหา้หม่ืนคน และตลอดชีวิตของท่านผูน้ี้ ได้
มีประสบการณ์ในดา้นน้ีมาจากกล่าวไดว้า่ ท่านไดช่้วยฉุดวญิญาณของคนบาปใหพ้น้จากแหวนนรกได้
ถึงหน่ึงลา้นดวง คุณค่าอนัมหาศาลเช่นน้ีมีใครหรือท่ีจะประมาณได ้

ตวัอยา่งเช่นน้ียงัมีอีกมากมายนกั ลว้นแสดงใหเ้ห็นฤทธานุภาพของพระเจา้ในการท างาน จน
บรรลุผลส าเร็จเพื่อพระองคอ์ยูเ่สมอ ไม่วา่งานท่ีเรากระท าอยูน่ั้นจะยากง่ายสักเพียงใดและเราจะอยูใ่น
สภาพใดก็ตาม ดงัเช่นครูคนหน่ึงก่อนท่ีท่านจะส้ินใจ ท่านไดต้กัเตือนและปลุกจิตวญิญาณของเด็กหนุ่ม
ผูห้น่ึง ขอให้เขาปฏิบติัพระคริสตด์ว้ยความสม ่าเสมอ เป็นกิจวตัรประจ าวนั อยา่ใหเ้ป็นเพียงการเร่ิมตน้
แลว้ก็หยดุ ค าเตือนของครูผูน้ี้เอง ไดท้  าใหเ้ด็กหนุ่มผูน้ั้นเปล่ียนวถีิชีวติไปอีกแบบหน่ึง เป็นผูรั้บใชพ้ระ
เจา้ท่ีซ่ือสัตย ์ และมีความกระตือรือร้นมาก ชีวิตและงานของเขาเป็นท่ีรู้จกักบัแทบทุกมุมโลก ท่านผูน้ั้น
คือ เดวิด ลิฟวิง่สโตน นัน่เอง จากการปฏิบติังานดว้ยความเช่ือ สัตยซ่ื์อ และขยนัหมัน่เพียรของบุคคล
คนเดียว จนงอกเงยเกิดผลอยา่งน่าช่ืนชม จากผลของการปฏิบติัพระเจา้ ของเดวดิวฟิวิ่งสโตนผูน้ี้แหละ 
ท่ีท าใหผู้ป้ระกาศเผยแพร่พระคริสตธรรม มีโอกาสดีในการปฏิบติัพระเจา้ทัว่ไปทุกหนทุกแห่งใน
ทวปีอฟัริกา ตราบเท่าทุกวนัน้ีลองดูเถิดวา่ การสอนพระวจนะของพระเจา้ประจ าวนัอาทิตย ์ในโครงการ
ของพระเจา้ และมีมูลค่ามหาศาลสักเพียงใด หากครูรววีารศึกษาทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ชอบของตน ในการท่ีจะท าใหโ้ครงการของพระเจา้สัมฤทธ์ิผลเร็วยิง่ข้ึน ถวายตวัให้แก่พระเจา้ และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความสัตยซ่ื์อและขยนัขนัแขง็แลว้ ก็จะเป็นท่ีน่ายนิดีไม่นอ้ย แต่เพื่อใหเ้ขา้ใจ
หนา้ท่ีรับผิดชอบภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติันั้น ครูรววีารศึกษาทุกคน ควรค านึกถึงหลกัส าคญัสามประการ
ดงัต่อไปน้ี  

1. โครงการของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัรคืออะไร 
2. โรงเรียนรววีารศึกษา มีความส าคญัอยา่งไรในโครงการของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัร 
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3. ขา้พเจา้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง 

1. โครงการของพระเจ้าส าหรับคริสตจักร 

“พระบิดาไดท้รงใชเ้รามาฉนัใด เราใชท้่านทั้งหลายไปฉนันั้น” (ยอห์น 20:21) ศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสต ์ คริสตจกัร และโรงเรียนรววีารพระองค ์ คือพระเยซูคริสต ์ การเผยแพร่พระกิตติคุณของ
พระองค ์ จึงมิใช่เพียงการประชุมฟ้ืนฟูชัว่คราว หากแต่เป็นการกระท าท่ีด าเนินไปดว้ยความ
กระตือรือร้น ในอนัท่ีจะขยายการงานใหก้วา้งขวางออกไปทุกขณะ โดยไม่มีการหยุดย ั้ง เพื่อเห็นแก่
มนุษยโ์ลกท่ีหลงไปจากพระเจา้ และเนน้ใหเ้ขาเขา้ใจถึงความรักท่ีพระเจา้ ทรงมีต่อมนุษยว์า่ มีมาก
เพียงใด พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมาไถ่โทษความผดิบาป
ของมนุษย ์เพื่อวา่เราจะไดรั้บชีวติและมีชีวติท่ีครบบริบูรณ์ 

พระเยซูทรงทราบวา่ พระองคจ์ะตอ้งมอบพระราชกิจของพระองคแ์ละโครงการในการไถ่โทษ
ความผดิบาปของโลก ตลอดจนความเมตตากรุณาของพระองค ์ ใหแ้ก่ผูติ้ดตามพระองค ์ จึงไดต้รัสวา่ 
“พระบิดาไดท้รงใชเ้รามาฉนัใด เราใชท้่านทั้งหลายไปฉนันั้น” และค าตรัสสุดทา้ยของพระองค ์ ซ่ึงกอ้ง
อยูใ่นโสตประสาทของอคัรสาวกตลอดเวลาก็คือ “ท่านทั้งหลายจงเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเลม ...
และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” (กิจการ 1:8)  

โครงการของพระคริสต ์ ท่ีไดท้รงมอบใหแ้ก่คริสตจกัรก็คือ ใหค้ริสเตียนทุกคนใชส้ติปัญญา 
ก าลงั ความสามารถท่ีมีอยู ่น าเอาจิตวิญญาณของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นเด็ก คนหนุ่ม หรือคนชรา ใหม้าหา
พระเจา้โดยทางพระคริสต ์ และเม่ือบุคคลเหล่านั้นมีความเช่ือแขง็แรงดีแลว้ ก็ใหเ้ขาออกไปประกาศ
พระกิตติคุณ ใหผู้อ่ื้นรับเช่ืออีกต่อไปหากวา่คริสตเตียนทุกคนกระท าเช่นน้ีอยา่งสม ่าเสมอ ภายในไม่ก่ีปี
ก็จะมีคริสเตียนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่คริสตจกัรจะท าใหโ้ครงการของพระเจา้ส าหรับโลก ท่ีเตม็ไป
ดว้ยคนบาปน้ีส าเร็จ ก็ต่อเม่ือยอมฟังค าเรียกร้องของพระเจา้ เช่ือฟังท าตาม และรับเอาอ านาจจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ เท่านั้น 

2. ความส าคญัของโรงเรียนรววีารศึกษาในโครงการของพระเจ้า ส าหรับคริสตจักร 

ก่อนท่ีเราจะศึกษาความส าคญัของโรงเรียนรวีวารศึกษาวา่ มีความจ าเป็นต่อคริสตจกัรเพียงใด
นั้น เราก็จ  าเป็นตอ้งรู้เสียก่อนวา่ คริสตจกัร คืออะไร ตามความหมายในพระคริสตธรรมใหม่นั้น 
คริสตจกัรก็คือ กลุ่มผูเ้ช่ือซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเรียกใหม้าหาพระองค ์ ให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั
พระองค ์ โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ คริสตจกัรทอ้งถ่ินแต่ละแห่งต่างก็เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัร
สากล อนัเป็นพระกายของพระคริสต ์ ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ือทุกยคุทุกสมยั ซ่ึงเปรียบเสมือนอวยัวะแห่ง
พระกายของพระองค ์
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คริสตจกัรคือเคร่ืองมือท่ีส าคญัของพระเจา้ ในการด าเนินพระราชกิจของพระองค ์ ตามท่ีพระ
เยซูไดท้รงมอบหมายไวก้บัคนของพระองคว์า่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” ให้
สัมฤทธ์ิผลโดยไดรั้บอ านาจและการทรงน าจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

บดัน้ีขอให้เรายอ้นกลบัมาพิจารณาปัญหาท่ีวา่ โรงเรียนรวีวารศึกษามีความส าคญัต่อคริสตจกัร
อยา่งไร เม่ือเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนรววีารศึกษาข้ึนมาใหม่ ๆ นั้น กิจการไม่สู้จะไดผ้ลเท่าใดนกั มิหน าซ ้ ายงั
ถูกดูหม่ินเหยยีดหยาม และไดรั้บการคดัคา้นจากผูท่ี้ไม่เห็นดีดว้ย ตลอดจนตอ้งฟันฝ่าอุปสรรค
นานาประการ แต่ในท่ีสุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปไดอ้ยา่งน่าภาคภูมิตราบจนกระทัง่ทุก
วนัน้ี โรงเรียนรววีารศึกษา ไดเ้ผยแพร่กิจการไปทัว่ทุกมุมโลก จนกล่าวไดว้า่ท่ีใดมีคริสเตียน ท่ีนัน่ก็
จะตอ้งมีโรงเรียนรววีารศึกษา หากเราจะพิจารณากนัอยา่งถ่องแทแ้ลว้จะเห็นไดว้า่โรงเรียนรววีารศึกษา
นั้นมิใช่เป็นเพียงส่วน หรือก่ิงหน่ึงของคริสตจกัร หากแต่เป็นคริสตจกัรโดยตรงปฏิบติัหนา้ท่ีในการ
สอนพระวจนะของพระเจา้ เพราะวา่ทั้งคริสตจกัรและโรงเรียนรววีารศึกษา ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
คือการสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวกของพระคริสตน์ัน่เอง แต่การวางรูปปฏิบติังานอาจเพี้ยนกนั
อยูบ่า้ง กล่าวคือการสอนในโรงเรียนรววีารศึกษานั้นเป็นการฝึกฝนอบรม และใหก้ารศึกษาแก่
ประชาชนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงผูใ้หญ่ ใหมี้ความเช่ือในพระเจา้ กลบัใจใหม่ รู้ซ้ึงถึงความรักท่ีพระเจา้ทรงมี
ต่อมนุษยแ์ละตระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบของตน ในโครงการของพระเจา้และมีใจกลา้ท่ีจะเป็นพยาน
อยา่งจริงจงั โดยด าเนินรูปการท านองเดียวกนักบัโรงเรียนพระคริสตธรรม อนัเป็นรากฐานแห่งการ
เตรียมคนของพระองค ์ ให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจา้โดยตรง ฉะนั้นการท่ีคริสตจกัรจะ
เจริญกา้วหนา้ มีเจา้หนา้ท่ีปกครอง ศิษยาภิบาล เป็นท่ีเช่ือถือของประชาชนมากนอ้ยเพียงใด ก็อยูท่ี่การ
ด าเนินงานของโรงเรียนรวีวารศึกษาเป็นส าคญั หากครูรววีารศึกษาสมาชิกส าคญัของโรงเรียนรววีาร
ศึกษา ใหค้วามร่วมมือในการอบรมสั่งสอนอยูใ่นความดูแลของตน อยา่งแขง็ขนัดว้ยกนัทุกฝ่ายแลว้ 
คริสตจกัรก็จะเจริญกา้วหนา้ไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ดงัท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “มีชายหญิง
เป็นอนัมากท่ีเช่ือถือ ไดเ้ขา้เป็นสาวกของพระเจา้” (กิจการ 5:14) “การประกาศพระค าของพระเจา้จึง
เจริญข้ึนและศิษยไ์ดท้วข้ึีนเป็นอนัมากในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกปุโรหิตเป็นอนัมากก็ไดเ้ช่ือฟังใน
ศาสนา” (กิจการ 6:7) “และพระหตัถข์องพระเจา้ไดอ้ยูก่บัเขา คนเป็นอนัมากท่ีไดเ้ช่ือก็กลบัมาหาพระ
เจา้” (กิจการ 11:21) “คนทั้งปวงท่ีเช่ือนั้นก็มีใจอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” (กิจการ 4:32) การน าวิญญาณผูค้น 
ใหม้าหาพระเจา้ในสมยัของอคัรสาวกนั้นมิไดก้ระท าอยา่งหละหลวม หรือกระท าแต่ในเวลาวา่ง ตาม
ความสะดวกสบายของตน หากแต่พระเจา้ไดท้รงเร่งเร้าพวกเขาใหก้ระท ากนัอยา่งจริงจงั โดยถือเป็น
หนา้ท่ี 



 8 

ในสมยัน้ีโรงเรียนรววีารศึกษามีความส าคญัต่อคริสตจกัรมาก จนกล่าวไดว้า่โรงเรียนรววีาร
ศึกษา ก็คือคริสตจกัรนัน่เอง ในการปฏิบบติัหนา้ท่ีสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้การสั่งสอนพระวจนะ
ของพระเจา้น้ี มีความจ าเป็นต่อชีวติมนุษยอ์ยา่งยิง่ เพราะพระวจนะของพระองค ์ เป็นอาหารส าหรับ
หล่อเล้ียงวญิญาณจิต ซ่ึงผูเ้ช่ือจะขาดเสียมิได ้ มนุษยจ์  าตอ้งไดรั้บการสั่งสอนพระวจนะของพระองคอ์ยู ่
ตลอดเวลานบัตั้งแต่เร่ิมรู้ความคือประมาณ 2-3 ขวบเป็นตน้ไป ตราบจนส้ินชีวติ โดยเหตุน้ี คริสตจกัร
จึงตอ้งหาทางสอนใหแ้ก่ประชาชนทุกชั้นทุกวยั ฉะนั้นโรงเรียนรวีวารศึกษาจึงเป็นสถาบนัแห่งเดียวท่ี
เหมาะสมส าหรับงานดา้นน้ี เพราะสามารถสอนใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวไดอ้ยา่งดี โดยการแบ่ง
ชั้นตามวยัความรู้ และก าหนดจ านวนนกัเรียนในแต่ละชั้นอยา่งเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถสอนไดเ้ป็น
บุคคล โดยเหตุท่ีโรงเรียนรววีารศึกษามีหนทาง ท่ีจะสอนนกัเรียนไดเ้ป็นรายบุคคลซ่ึงเป็นการสอนท่ี
ตรงกบัเป้าหมายท่ีพระองคท์รงตั้งไว ้ กล่าวคือทรง ตอ้งการใหค้นของพระองคทุ์กคนรับผดิชอบในการ
เป็นพยานฝ่ายพระคริสต ์ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่โรงเรียนรวีวารศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดของพระเจา้ ใน
การเตรียมมนุษยใ์หรั้บใชพ้ระองค ์ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากคริตสจกัรโดยทางโรงเรียนรววีารศึกษามีดงัน้ี 

ก. เป็นสถาบนัฝึกฝนใหส้มาชิกคริสตจกัรทุกคนปฏิบติัพระเจา้เป็นรายบุคคล คริสเตียนจ านวน
ไม่นอ้ยท่ีผดิพลาดในเร่ืองน้ี กล่าวคือคริสเตียนหลายคนมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ 
แต่ยงัขาดความกลา้หาญ ขาดความรอบรู้ และหลกัเกณฑท่ี์ดีพอ ไม่รู้วา่การรับใชพ้ระเจา้จะตอ้งท า
อยา่งไร ควรเร่ิมท่ีใดก่อน ขอ้บกพร่องเหล่าน้ีจะหมดส้ินไป หากไดรั้บการอบรมในโรงเรียนรววีาร
ศึกษาเพราะโรงเรียนไดเ้ตรียมลู่ทางไวอ้ยา่งรัดกุม ในอนัท่ีจะฝึกฝนอบรมนกัเรียน ใหพ้ร้อมไปดว้ย
คุณลกัษณะในการปฎิบติัพระเจา้ตามพระบญัชาของพระองคซ่ึ์งวา่ “สอนใหเ้ขาถือรักษาส่ิงสารพดั ซ่ึง
เราไดส้ั่งพวกท่านไว”้ ฉะนั้นหากผูใ้ดปรารถนาท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ แต่ยงัขาดความรู้และหลกัการท่ีดีพอ 
ก็ขอใหรั้บการอบรมจากโรงเรียนรวีวารศึกษา แลว้ท่านจะสามารถรับใชพ้ระองคไ์ดอ้ยา่งเกิดผล 

ข.ท าใหค้ริสตจกัรมีอิทธิพลแผคุ่ณไปทัว่ทุกวงสังคม จุดมุ่งหมายของการสอนของโรงเรียนรวี
วารศึกษาก็คือการเตรียมตวัสมาชิก ใหอ้อกไปเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ อนัเป็น
การปฏิบติัตามบญัชาของพระองค ์ ซ่ึงตรัสสั่งไวว้า่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” 
แน่นอนเหลือเกินหากเราไม่ออกไปแสวงหาผูท่ี้หลงหายไปจากพระเจา้แลว้ เราก็จะไม่สามารถน าเขามา
หาพระองคไ์ด ้ โรงเรียนรววีารศึกษาสามารถขจดัปัญหาน้ีใหห้มดส้ินไป โดยด าเนินตามแบบของอคัร
สาวกในศตวรรษแรกทุกอยา่ง กล่าวคือไดป้ฏิบติัต่อทุกครอบครัวทั้งท่ีอยูใ่นละแวกคริสตจกัรและท่ีอยู่
ไกลออกไป โดยการส าแดงพระเมตตาของพระเจา้ พร้อมทั้งความอดทน ขยนัหมัน่เพียรของผูเ้ล้ียงท่ีดี
คือพระเยซูคริสต ์ การปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้มของโรงเรียนรววีารศึกษา ทั้งการเปล่ียนแปลงใน
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ชีวติของนกัเรียน ยอ่มท าใหบิ้ดามารดาผูป้กครองนกัเรียนเกิดความประทบัใจ และเปิดประตูตอ้นรับ
คริสตจกัรซ่ึงถา้ท าโดยวธีิอ่ืนแลว้ อาจไม่ไดรั้บผลส าเร็จเช่นน้ีเลย 

ค. เป็นก าลงัอนัส าคญัของคริสตจกัร ในการน าวิญญาณมาหาพระเจา้ เพราะการสอนใน
โรงเรียนรววีารศึกษาเป็นการสอนรายบุคคล และแมพ้ระองคเ์องก็ทรงปฏิบติัเช่นนั้นเช่นเดียวกนั 
บางคร้ังพระองคต์อ้งใชเ้วลานานมากในการน าวญิญาณของบุคคล ๆ เดียว จนกระทัง่เหล่าสาวกเองก็
พลอยแปลกใจไปดว้ย แต่พระองคท์รงเห็นคุณค่าของวญิญาณวา่มีมากมายเพียงใด แมจ้ะเป็นวิญญาณ
ดวงเดียวก็ตาม โดยทางโรงเรียนรววีารศึกษา คริสตจกัรจึงสามารถสอนทุกคนไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงอาย ุ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่โรงเรียนรวีวารศึกษา  มีส่วนช่วยในการยกระดบัจิตใจของมนุษยท์ัว่
โลก ใหย้ดึในศีลธรรมและมีความรู้เก่ียวกบัพระเจา้ยิง่ข้ึน บทบาทท่ีส าคญัของโรงเรียนรววีารศึกษาคือ
เตรียมคนงานของพระเจา้ น าคนมาเช่ือพระคริสตเ์ป็นส่วนตวัเพื่อเขา้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัร 
ดงันั้นถา้ทา่นสามารถปรับปรุงงานของโรงเรียนรววีารศึกษา ใหเ้จริญรุดหนา้ไปไดเ้ท่าใด คริสตจกัรก็
จะเจริญเป็นเงาตามตวัยิง่ข้ึนเท่านั้น 

3. หน้าทีข่องท่านในโครงการของพระเจ้า 

ก. พระเจา้ทรงเรียกท่าน 
ในฐานะท่ีท่านเป็นครูในโรงเรียนรวีวารศึกษา ก็จงภูมิใจเถิดวา่ พระเจา้ไดท้รงเรียกท่านให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผิดชอบในคริสตจกัร ร่วมกนักบัผูรั้บใชข้องพระเจา้คนอ่ืน ๆ ซ่ึงพระองคไ์ดเ้ลือกตั้งไว้
แลว้ ใหช่้วยกนัท านุบ ารุงครสิตจกัรใหเ้จริญกา้วหนา้สืบ ๆ ไป ส าหรับท่านนั้นพระองคไ์ดท้รง
มอบหมายหนา้ท่ีให้เป็นครูอาจารยโ์ดยเฉพาะ ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมต่อไปน้ี จงศึกษาและ
ไตร่ตรองใหล้ะเอียดแลว้ปฏิบติัหนา้ท่ีใหสุ้ดความสามารถ ดว้ยการถ่อมใจถ่อมกายใหส้มกบัท่ีพระองค์
ทรงยกยอ่งต าแหน่งการงานของท่าน และไวว้างใจในตวัท่าน “ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต ์
และต่างก็เป็นอวยัวะของพระองค ์ ฝ่ายพระเจา้ไดท้รงโปรดตั้งบางคนไวใ้นคริสตจกัร คืออคัรสาวกเป็น
ชั้นเอก ศาสดาพยากรณ์เป็นชั้นโท อาจารยเ์ป็นชั้นตรีแลว้ต่อนั้นมาก็มีผูก้ระท าการอิทธิฤทธ์ิต่าง ๆ 
ผูรั้กษาโรคต่าง ๆ ผูอุ้ปการะและผูค้รอบครองและผูรู้้ภาษาแปลก ๆ” (1 โครินธ์ 12:27-28) “คือเน่ืองจาก
พระองคน์ั้น ร่างกายทั้งส้ินท่ีติดต่อสนิทและผกูพนักนั โดยท่ีทุก ๆ ขอ้ต่อ ไดช่้วยชูก าลงัตามขนาดแห่ง
อวยัวะทุกส่วน จึงไดจ้  าเจริญเติบโตข้ึนเองดว้ยความรัก” (เอเฟซสั 4:16) 

อาจารยเ์ปาโลไดเ้ทิดเกียรติ ของครูอาจารยไ์วใ้นพระธรรมโครินธ์วา่ มีความส าคญัเป็นอนัดบั
สาม คือรองลงมาจากอคัรสาวกและศาสดาพยากรณ์ ท่ีเรายกยอ่งให้เกียรติอคัรสาวกและศาสดา
พยากรณ์ไวสู้งส่งเช่นนั้น ก็เป็นการชอบดว้ยเหตุผลแลว้ เพราะวา่ท่านเหล่านั้นเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงใชใ้ห้
ออกไปประกาศสั่งสอนใหม้นุษยคื์นดี และสามคัคีธรรมกบัพระเจา้โดยตรง ซ่ึงในสมยัน้ีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
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แทนอคัรสาวก และศาสดาพยากรณ์ก็คือ ศิษยาภิบาล และผูป้ระกาศ ส่วนครูอาจารยน์ั้น แมว้า่จะมิได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยตรง แต่ก็เป็นหลกัส าคญัในการสร้างตวัแทนออกไป ประกาศข่าวประเสริฐ 
สืบเน่ืองจากพระเยซูคริสตพ์ระบุตร และอคัรสาวก ธ ารงไวซ่ึ้งพระธรรมโอวาทของพระเจา้ท่ีสืบมาจน
ทุกวนัน้ี 

ฉะนั้นอยา่ไดท้อ้ใจพร ่ าบ่นวา่ “ขา้พเจา้เป็นแต่เพียงครูรววีารศึกษาเท่านั้น หามีความส าคญั
อะไรไม่” จงถ่อมตนปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านดว้ยดี ให้สมกบัท่ีพระเจา้ทรงวางพระทยัในตวัท่านเถิด 
เพราะแมแ้ต่ศาสดาพยากรณ์เอง ก็มิไดพ้ร ่ าบ่นนอ้ยอกนอ้ยใจวา่ ท่านเป็นเพียงผูพ้ยากรณ์เท่านั้นเรายิง่
ไดรั้บมอบหมายใหท้ างานส าคญัเท่าใด ก็ควรจะถ่อมใจมากข้ึนเท่านั้น จงยดึเอาโยฮนับพัติศโตผูถ่้อมตวั
เป็นตวัอยา่งเถิด ยอห์นไม่เคยออกตวัหรือบ่นทอ้ถอยเลย ท่านเรียกตวัท่านเองวา่ “เสียงผูร้้องในป่า” ผู ้
เตรียมทางของพระเจา้ (มทัธิว 3:3) ในฐานะท่ีเป็นครู ท่านเองก็เป็นเสียงของพระเจา้เช่นเดียวกนั ซ่ึง
จะตอ้งอบรมถ่ายทอดพระวจนะของพระเจา้ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้พระองคไ์ดท้รงเลือกให้
ท่านสอนอีกทอดหน่ึง 

ครูอาจารยห์น่ึง พระเจา้ไดท้รงเรียกท่าน และแต่งตั้งท่านใหท้ าหนา้ท่ีสูงส่ง และบริสุทธ์ิ ขณะน้ี
ท่านก าลงัปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัอคัรสาวก ศาสดาพยากรณ์ ศิษยาภิบาลผูป้ระกาศเผยแพร่ เพื่อท่ีจะท าให ้
“สิทธิชนเป็นคนดีรอบคอบ เพื่อปฏิบติัการงานและบ ารุงกายของพระคริสตใ์หเ้จริญข้ึน” ท่านก าลงั
หวา่นพืชดีเพื่อพระเจา้ เพื่อรับพระพรนิรันดร์ในสวรรค ์

ข. หนา้ท่ีของท่าน ในวถีิชีวติของนกัเรียนของท่าน 
ถา้หากวา่ท่านจะน าเอาความยุง่ยาก ในการควบคุมเด็กท่ีซุกซนจ านวนไม่ก่ีคน ในชั้นของท่าน

ไปเปรียบเทียบความหนกัใจ ในการท่ีจะตอ้งควบคุมสมาชิกคริสตจกัรนบัร้อยใหอ้ยูใ่นธรรมวนิยัอนัดี 
และอบรมใหรู้้ซ้ึงในพระวจนะของพระเจา้แลว้ ปัญหาการควบคุมเด็กนกัเรียนของท่านเป็นเพียงเร่ือง
เล็กนอ้ยเท่านั้น แต่การท่ีท่านมีนกัเรียนไม่ก่ีคนในชั้น ก็ท  าใหท้่านมีโอกาสดี ท่ีจะตกัเตือนสั่งสอนได้
เป็นพิเศษตามความจ าเป็นไดทุ้กเม่ือ 

ในฐานะท่ีท่านเป็นครู หนา้ท่ีประการแรกท่ีท่านจะตอ้งท าก็คือ การตีความหมายของพระวจนะ
ของพระเจา้ใหน้กัเรียนเขา้ใจ เพื่อใหพ้วกเขารู้วา่จะตอ้งด าเนินชีวติเช่นใดจึงจะถูกตอ้งตามพระวจนะ
และน ้าพระทยัของพระองค ์ ส่ิงส าคญัในการท่ีท่านจะถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนของท่าน โดยท่ีไม่
ท าใหพ้วกเขาเกิดความเบ่ือหน่าย ก็คือ ท่านจะตอ้งหาทางเอาชนะจิตใจเขาใหไ้ด ้ จงพยายามปรับตวัให้
เขากบันกัเรียนใหเ้ขาพอใจในวธีิการสอนของท่าน ถา้มิเช่นนั้นแลว้ การท่ีจะน าวิญญาณของเขาใหม้าหา
พระเจา้ จะไม่ไดรั้บผลส าเร็จเท่าท่ีควรเลย ดงัเช่นนกัปราชญช์าวกรีกสมยัโบราณผูห้น่ึงตอ้งถึงกบัส่ง
นกัเรียนคนหน่ึงใหก้ลบับา้น จะไม่ไดรั้บผลส าเร็จเท่าท่ีควรเลย ดงัเช่นนกัปราชญช์าวกรีกสมยัโบราณผู้
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หน่ึงตอ้งถึงกบัส่งนกัเรียนคนหน่ึงใหก้ลบับา้น ท่านกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่สามารถสอนเขาไดเ้ลยเพราะ
เขาไม่รักขา้พเจา้” ถา้หากท่านสามารถเป็นเพื่อน ปลอบโลมคนหงอยเหงาไดส้ามารถใหค้  าแนะน า หรือ
เป็นท่ีปรึกษาของคนท่ีไม่มีผูใ้ดเขา้ใจตวัเขา สามารถเป็นผูป้ระกาศน าแสงสวา่งมาสู่คนบาปและผูเ้ป็นผู ้
เล้ียงท่ีดีใหแ้ก่ผูห้ลงหายไดแ้ลว้ ท่านก็จะเป็นครูไดอ้ยา่งแทจ้ริง งานครูท่ีแทจ้ริงเป็นงานท่ีหนกัและตอ้ง
รับผดิชอบมาก เพราะตอ้งปฏิบติัต่อมนุษยเ์ป็นส่วนบุคคล 

การสอนรววีารศึกษาท่ีแทจ้ริงนั้น มิใช่เป็นเพียงแต่การประกาศศาสนา หากแต่เป็นการส าแดง
พระชนมชี์พของพระเยซูคริสตเ์จา้ และชีวติของท่านเองใหแ้ก่ผูอ่ื้น ไม่วา่ท่านจะพดูเช่นน้ีอยา่งเปิดเผย
หรือไม่ก็ตาม แต่ท่าทีของท่านท่ีส าแดงออกมานั้นก็เสมือนวา่ ท่านก าลงัประกาศแก่นกัเรียนของท่านวา่ 
“จงตามเรามาเถิด” ความประพฤติหรือท่าทีของท่านเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก นกัเรียนรววีารศึกษาในชั้นของ
ท่านจะเลียนแบบท่านทุกอยา่ง ทุกอิริยาบถ ไม่วา่จะดีหรือชัว่ฉะนั้นจงพึงตระหนกัถึงความส าคญั ใน
การด าเนินชีวติของท่านให้ดี เพราะมีความหมาย ไม่ผดิอะไรกบัการท่ีท่านพดูวา่ “จงตามเรามา 
เช่นเดียวกบัเราติดตามพระองค”์ ความเป็นครูและศิษยย์อ่มมีโอกาสใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมาก จึงเป็น
ธรรมดาท่ีนกัเรียนของท่านจะรับเอาอุปนิสัย ความรู้สึกและคุณลกัษณะต่าง ๆ จากทา่นไวไ้ดม้ากกวา่
ผูอ่ื้น เม่ือเป็นเช่นน้ี ท่านจะปล่อยใหเ้ขาเป็นคนชนิดใด 

หนา้ท่ีของท่านในโครงการของพระเจา้ มีความส าคญัยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ และเน่ืองดว้ยความส าคญั
น้ีเอง อาจจะท าใหท้่านรู้สึกทอ้ถอยอยูบ่า้ง หากท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น ก็ขอใหท้ าใจใหส้บายและมัน่ใจ
เถิดวา่ พระเจา้จะประทานทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นใหท้่าน “พระเจา้แห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราคือพระบิดาแห่ง 
สง่าราศี จะทรงโปรดประทานใหท้ั้งหลาย มีวญิญาณจิตประกอบดว้ยสติปัญญา และใหค้วามรู้ถึง
พระองคป์รากฏแจง้... ตามพระก าลงั และฤทธ์ิเดชของพระองคซ่ึ์งพระองคไ์ดท้รงกระท าในพระคริสต์” 
(เอเฟซสั 1:17-19)  

เน่ืองจากพระเจา้ผูท้รงมีฤทธานุภาพ ทรงเป็นผูบ้งัคบับญัชาครู และอ านวยการปฏิบติังานของ
ครู ฉะนั้นหนา้ท่ีการงานของครูรวีวารศึกษาจึงกวา้งขวางยิง่นกั หากอธิบายตามค าของศาสนาพยากรณ์
ดานิเอลจะไดค้วามดงัน้ี หากอธิบายตามค าของศาสดาพยากรณ์ดานิเอลจะไดค้วามดงัน้ี “ฝ่ายคนมี
สติสัมปชญัญะ (ครู) จะรุ่งโรจน์ดงัดารา ผูท่ี้ชกัน าคนมากหลายใหก้ลบัมาถึงความชอบธรรม จะโชติ
ช่วงดงัดวงดาวเป็นนิตยนิ์รันดร์” (ดานิเอล 12:3) 

สรุป 

1. โครงการของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัร จะสัมฤทธ์ิผลโดยการเช่ือฟัง ท าตามพระบญัชาของ
พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 
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2. โรงเรียนรววีารศึกษา ก็คือคริสตจกัรนัน่เอง ในการปฏิบติัหนา้ท่ี อบรมสั่งสอนพระวจนะ
ของพระเจา้ ใหส้มาชิกทุกวยั 

3. อาจารยเ์ปาโลไดย้กยอ่งการสอน ไวเ้ป็นอนัดบัสาม ในการล าดบัการแต่งตั้งของพระเจา้ใน
คริสตจกัร (1โครินธ์ 12: 27, 28) ฉะนั้นจึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีท่านจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี ใหส้มกบัท่ีพระเจา้
ทรงเรียกท่านใหก้ระท านั้น  

4. การท่ีท่านเขา้รับต าแหน่งครู  ในโรงเรียนรววีารศึกษานั้น เป็นการใหค้วามร่วมมือเขา้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบักองทพัของพระเจา้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเดียว กบักองทพัของพระเจา้ เพื่อ
ปฎิบติัหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนั คือการแสวงเพื่อมนุษย ์ใหเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัร แห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ 

ข้อควรคดิ 

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัโครงการพระเจา้ส าหรับคริสตจกัร โรงเรียนรวีวารศึกษา 
และครูรววีารศึกษา ท่านมีส่วนเก่ียวกบัขอ้งกบัโครงการน้ีอยา่งไร 
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บททีส่อง การตั้งเป้าหมายในการสอน 
ครูในโรงเรียนรัฐบาล หรือสถาบนัการศึกษาโดยทัว่ ๆ ไป ยอ่มมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนในการ

สอนของตน ในอนัท่ีจะส่งเสริมและผลกัดนันกัเรียนไปสู่ความส าเร็จ และมีอนาคตท่ีแจ่มใส โดยอาชีพ
ท่ีตอ้งคลุกคลีอยูก่บันกัเรียนอยูต่ลอดเวลา ฉะนั้นความอ่ิมเอิบใจและความสุขท่ีครูทุกคนไดรั้บ จึงไม่มี
อะไรด่ืมด ่าประทบัใจไปกวา่เม่ือลูกศิษยข์องตนสามารถสอบไล่ได ้ มีโอกาสเรียนในชั้นสูงข้ึนไป น่ีคือ
ความรู้สึกของครูโดยทัว่ไป แต่ส าหรับครูท่ีสอนในโรงเรียนรววีารศึกษานั้น นอ้ยคนนกัท่ีจะมี
ประสบการณ์อนัน่าประทบัใจเช่นน้ี นอ้ยคนนกัท่ีจะมีประสบการณ์อนัน่าประทบัใจเช่นน้ี ท่ีเป็นเช่นน้ี
ก็เพราะส่วนมากยงัขาดหลกัเกณฑท่ี์ดีไม่มีเป้าหมายในการสอนท่ีแน่นอน ขาดการรับผดิชอบในหนา้ท่ี
การงาน ครูบางคนสอนไปตามอารมณ์สุดแทแ้ต่ความตั้งใจของนกัเรียน ถา้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น 
เขาก็จะตั้งใจสอนเป็นอยา่งดี แต่ถา้ชัว่โมงใดนกัเรียนไม่ตั้งใจเรียนเขาก็ไม่เตม็ใจสอน เพียงแต่กระท า
ไปพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง มิไดส้ ารวจตนเอง หรือคน้หาสาเหตุท่ีท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่าย ไม่ชอบเรียน วา่
เกิดจากอะไร และพยายามปรับปรุงการสอนของตน มีความรับผดิชอบใหดี้พอ ด าเนินงานดว้ยความ
สุขมุรอบคอบ หากครูทุกคนพยายามขจดัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ เช่ือแน่วา่กิจการของโรงเรียน
รวศึีกษา คงจะเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายอยา่งแน่นอน 

เน่ืองจากเป้าหมายของการศึกษาของคริสเตียนทุกอยา่งมีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่พระคริสต ์ ฉะนั้น
หนา้ท่ีท่ีท่านจะตอ้งกระท าก็คือ การน านกัเรียนของท่านใหเ้ช่ือพระองค ์ คอยแนะน าใหค้วามสวา่งแก่
เขา ในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเขายงัไม่เขา้ใจ ส่งเสริมและเก้ือกลูใหเ้ขามีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน ดงัพระธรรม 

เอเฟซสั 4: 13 ซ่ึงวา่ “...จนเราทั้งปวง จะมีความเช่ือ และมีความรู้ถึงพระบุตรของพระเจา้อยา่ง
เดียวกนั จนถึงโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่เตม็ท่ี คือเตม็ถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต”์ 

แต่การท่ีท่านจะสอนผูอ่ื้นให้รู้ถึงพระคริสต ์ บรรลุผลตามเป้าหมายของท่านไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น 
ก็ตอ้งอยูท่ี่ตวันกัเรียนวา่ เขามีพื้นฐานความสัมพนัธ์กบัพระเจา้พระเยซูคริสต ์พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระ
คริสตธรรมคมัภีร์คริสตจกัรกบัตวัเองและกบัผูอ่ื้น ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของท่านท่ีจะสร้างรากฐาน
เหล่าน้ี ใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของเขาใหดี้เสียก่อน ซ่ึงจะไดแ้ยกกล่าวดงัต่อไปน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียนกบัพระเจ้า 

“โอพ้ระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นเหมือนดินเหนียว พระองคเ์ป็นช่างป้ันหมอ้ ขา้พเจา้
ทั้งหลายลว้นเป็นหตัถกิจของพระองค”์ (อิสยาห์ 64:8)  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระบิดากบัมนุษยน์ั้น มีความหมายล้ึงซ้ึงมาก นบัตั้งแต่เด็กท่ีเพิ่งรู้ความ 
จนกระทัง่ผูใ้หญ่ซ่ึงผา่นประสบการณ์มามาก ต่างตระหนกัดีวา่ พระเจา้เท่านั้นท่ีจะช่วยเราได ้วธีิท่านจะ
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น าใหน้กัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้มากยิง่ข้ึน ก็โดยการสั่งสอนใหพ้วกเขาเห็นถึง ความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งอธิษฐานฝึกฝนให้เขาอธิษฐานอยูเ่สมอ และสนบัสนุนใหอ้ธิษฐานเป็นประจ าทุกวนั ทั้งน้ีท่าน
จะตอ้งด าเนินเป็นล าดบัขั้นดงัน้ี 

ก. อธิบายใหน้กัเรียนแต่ละคนเขา้ใจวา่ พระเจา้ทรงเป็นผูเ้นรมิตสร้าง ทรงเป็นผูดู้แลรักษา และ
ทรงเป็นผูค้รอบครอง ทั้งตวันกัเรียนเอง และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีทัว่ทั้งจกัรวาล 

ข. แนะน าใหน้กัเรียนแต่ละคน รู้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวั จนกระทัง่มีความเช่ือมัน่ในพระองค ์ 
ค. น านกัเรียนทุกคนใหน้มสัการพระเจา้ และใหส้ามคัคีธรรมกบัพระบิดาเจา้ในสวรรค ์ดว้ย 

การอธิษฐานเพื่อตวัเอง 
ง. ช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนแสวงหาน ้าพระทยัของพระเจา้ และสอนใหป้ฏิบติัตามน ้ าพระทยั

นั้น 

2. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบัพระเยซูคริสต์เจ้า 

“พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดา เวน้
ไวม้าทางเรา” 

การแนะน าใหน้กัเรียนรู้ถึงสัมพนัธ์ขอ้น้ี มีความส าคญัมาก ในต าราเล่มน้ีไดแ้ยกไวเ้ป็นบทหน่ึง
โดยเฉพาะ (ดูบทท่ีเกา้) แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวสรุปเพียงยอ่ๆ เพื่อความสะดวกในการจดจ าวา่ ท่านควรจะ
กระท าดงัน้ี 

ก. สอนใหน้กัเรียนรู้วา่ พระเยซูคริสตผ์ูเ้ดียวทรงเป็นผูเ้ปิดเผยใหเ้รารู้จกัพระเจา้ และทรงเป็น
ทางเดียวเท่านั้นท่ีเราจะเขา้ไปถึงพระเจา้ได ้

ข. น านกัเรียนทุกคนให้รับเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา เป็นส่วนตวั 
ค. น าใหน้กัเรียนทุกคนยอมมอบชีวติจิตใจทุกอยา่งใหก้บัพระเยซูคริสต ์ ใหพ้ระองคท์รงเป็น

ศูนยก์ลางแห่งชีวติจิตใจของเขา 

3. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“...จงประกอบดว้ยพระวญิญาณ (เอเฟซสั 5:18) 
การช้ีแจงใหน้กัเรียนรู้ถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งนกัเรียนกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีความส าคญั

อยา่งใหญ่หลวงเพราะวา่เป็นน ้าพระทยัท่ีสูงสุดของพระเจา้ส าหรับมนุษยท์ั้งปวงบุคคลท่ีบงัเกิดใหม่ก็
คือ บุคคลท่ีพระองคท์รงเลือกตั้งไว ้ ใหส้ าแดงสง่าราศีของพระองค ์ แต่การท่ีท่านจะส าแดงสง่าราศีของ
พระเจา้ใหไ้ดผ้ล เป็นท่ีเคารพเช่ือถือของคนทั้งปวงอยา่งแทจ้ริงนั้น ท่านก็จ  าตอ้งรับอ านาจจากพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใหพ้ระองคท์รงน าทางและครอบครองท่านทุก ๆ 
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อยา่ง พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การท่ีพระเจา้ทรงช่วยชนชาติอิสราเอล ใหร้อด
พน้จากการเป็นทาสของประเทศอียปิตน์ั้น มิใช่เพื่อให้รอดพน้สู่อิสรภาพตามธรรมดาเท่านั้น หากแต่
เพื่อใหเ้ขาเขา้ไปอยูใ่นแผน่ดินแห่งพระสัญญา กลายเป็นชนชาติท่ีถวายพระเกียรติแก่พระเจา้ ครูท่ี
เคร่งครัดและอุทิศเวลาใหก้บัการอธิษฐานนั้น เป็นผูท่ี้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงใชเ้ป็นเคร่ืองมือ ในการ
น านกัเรียนใหมี้ประสบการณ์ฝ่ายวญิญาณจิต ในอนัท่ีจะท าใหน้ ้าพระทยัท่ีสูงสุดของพระเจา้ส าหรับ
พวกเขาแต่ละคน ส าเร็จไดอ้ยา่งดีท่ีสุด ฉะนั้นท่ีท่านควรกระท าอยา่งเคร่งครัดก็คือ  

ก. แนะน าใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ใจถึงต าแหน่ง และพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ข. น านกัเรียนให้รับเอาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อใหเ้ขาสามารถด ารงชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ และเพื่อรับ

เอาอ านาจในการปฏิบติัพระเจา้ 
ค. สอนใหน้กัเรียนทราบถึง การท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงสถิตอยูด่ว้ย เพื่อช่วยใหพ้น้จาก

การด าเนินชีวติท่ีพึ่งตนเอง และเพื่อน าเขาใหเ้ขา้ถึงความจริง ทุกประการ 

4. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

“พระวจนะของพระองค ์ เป็นโคมส าหรับเทา้ของขา้พเจา้ และเป็นแสงสวา่งตามทางของ
ขา้พเจา้” (สดุดี 119:105) 

เน่ืองจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นพระวจนะของพระเจา้ และเป็นค าสอนของพระองค์
โดยตรง ฉะนั้นจึงมีความส าคญัต่อชีวติของมนุษยม์าก เพราะเป็นแสงสวา่งน าทางชีวติของเรา ให้
สามารถด ารงอยูใ่นวถีิทางท่ีถูกตอ้ง และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงมนุษยทุ์กคนควรศึกษาคน้ควา้
พระธรรมโอวาทอนัประเสริฐสุด และล ้าค่าน้ีจนตลอดชีวติและน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงัท่ีศาสดา
พยากรณ์เยเรมียก์ล่าววา่ “ค าโอวาทของพระองค ์ ขา้พเจา้ไดพ้บแลว้ และขา้พเจา้ไดกิ้นค านั้น และค า
โอวาทของพระองคเ์ป็นท่ีใหเ้กิดความอภิรมย ์ ยนิดีในใจขา้พเจา้” (เยเรมีย ์ 15:16) ฉะนั้นท่านควรจะ
ช้ีแจงสั่งสอนใหน้กัเรียนของท่าน รู้ถึงคุณค่าของพระธรรมอนัใหญ่หลวงน้ี และเทิดคุณค่านั้นไวใ้หสู้ง
ท่ีสุดในชีวติ ฝึกฝนใหพ้วกเขาหมัน่อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความเคยชิน และเกิด
ความซาบซ้ึงในรสพระธรรมและเห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ กบัชีวติของเขา
มากยิง่ข้ึน เพราะวา่ทุกอิริยาบถในชีวติประจ าวนัของเรา เก่ียวเน่ืองกบัพระคมัภีร์อยา่งไม่อาจแยกจาก
กนัไดเ้ลย แมแ้ต่ครูซ่ึงสอนเด็กเล็ก ๆ ก็จะตอ้งแสดงให้นกัเรียนรู้วา่ ท่านมีความเคารพพระคริสตธรรม
คมัภีร์ และตอ้งย  ้าแก่พวกเขาเสมอวา่ เร่ืองท่ีท่านสอนนั้น มีในพระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อใหพ้วกเขาซึบ
ซบัทีละนอ้ย วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือประเสริฐจริง ๆ ขอใหท้่านน านกัเรียนของท่านให้
คน้พบความจริง ในขณะท่ีท่านสอนและอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ร่วมกบันกัเรียนของท่าน สรุปแลว้ 
หนา้ท่ีของท่านในขั้นน้ีมีดงัน้ี 
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ก. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัคุณค่า ของพระคริสตธรรมคมัภีร์และใหรู้้วา่เป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์
บริสุทธ์ิ ท่ีพระเจา้ทรงเป็นผูบ้นัดาลใหเ้ขียนข้ึน 

ข. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัศึกษา คน้ควา้ และเขา้ใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ค. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัน าความรู้ ท่ีไดจ้ากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนัเพื่อใหค้  าสั่งสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นส่วนส าคญัในชีวิตจิตใจของเขาโดยตรง 

5. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบัคริสตจักร 

“เน่ืองจากพระองคน์ั้น ร่างกายทั้งส้ินท่ีติดต่อสนิท และผกูพนักนัโดยท่ีทุก ๆ ขอ้ต่อ ไดช่้วยชู
ก าลงัตามขนาดแห่งอวยัวะทุกส่วน จึงไดจ้  าเริญเติบโตข้ึนเองดว้ยความรัก” (เอเฟซสั 4:16) 

เน่ืองจากสมาชิกคริสตจกัรส่วนใหญ่ ไม่ใหค้วามร่วมมือต่อคริสตจกัรอยา่งจริงจงั ไม่วา่จะเป็น
การบริหารคริสตจกัร ใหเ้จริญกา้วหนา้ หรือการรับผดิชอบดา้นหน่ึงดา้นใดนอกจากคอยแสวงหา
ผลประโยชน์จากคริสตจกัร เม่ือเป็นเช่นน้ี การงานของคริสตจกัรจึงไม่ค่อยเจริญกา้วหนา้ ทั้งน้ีอาจจะ
เป็นเพราะสมาชิกคริสตจกัรส่วนมาก ไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนใหมี้ความรับผิดชอบต่อคริสตจกัร ซ่ึง
ท าใหเ้ขาขาดความรู้ ความช านาญ หรือไม่กลา้แสดงออกมา อาจเป็นเพราะยงัมีความกระดากอาย ไม่มี
ใครส่งเสริมเป็นก าลงัใจและอธิษฐานเผื่อเขาก็ได ้

แต่จะเป็นดว้ยเหตุผล ประการหน่ึงประการใดก็ตามหากปล่อยใหค้ริสตจกัรตอ้งอยูใ่น
สถานการณ์เช่นน้ี โดยไม่มีการแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ข้ึนแลว้ ยอ่มเป็นผลเสียต่อคริสตจกัรอยา่งมหนัต ์ ใน
ฐานะท่ีท่านเป็นครูโรงเรียนรววีารศึกษาโอกาสท่ีท่านจะช่วยขจดัปัญหาน้ีจึงมีอยูม่าก โดยการอบรมสั่ง
สอนนกัเรียนของท่าน ให้รู้ถึงความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบท่ีเขามีต่อคริสตจกัร และช้ีใหเ้ห็นถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามร่วมมือโดยรีบด่วน และเร่งเร้าใหทุ้กคนร่วมมือร่วมใจกนั ออกไปปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานเพื่อพระเจา้อยา่งกลา้หาญ ขจดัความกระดากอายใหสู้ญส้ินไป ดงัขอ้พระธรรมท่ีวา่ “จง
อุตส่าห์ส าแดงตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้งอาย” (2 ทีโมธี 2:15) เพื่อน าความ
เจริญรุ่งเรืองมาสู่คริสตจกัร ถา้ทุกคนใหค้วามร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั และยอมใหพ้ระคริสตท์รงน าแลว้ 
โครงการของพระเจา้ส าหรับคริสตจกัรก็จะส าฤทธ์ิผลอยา่งแน่นอน ส่ิงท่ีท่านตอ้งเอาใจใส่ปลูกฝัง
ความรู้สึก ใหแ้ก่นกัเรียนของท่านในขั้นน้ีก็คือ 

ก. ช้ีแจงใหน้กัเรียนทุกคน เขา้ใจถึงลกัษณะจุดมุ่งหมาย และหนา้ท่ีของคริสตจกัร ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นพระคริสตธรรมใหม่ 

ข. หนุนน ้าใจนกัเรียนทุกคน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งแขง็ขนั ในฐานะท่ีอวยัวะแห่งพระ
กายของพระคริสต ์
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ค. เม่ือพิสูจน์ไดแ้ลว้วา่นกัเรียนของท่านไดเ้กิดใหม่อยา่งแทจ้ริงแลว้ จงอบรมใหพ้ร้อมท่ีจะรับ
ศีลบพัติศมา ศีลมหาสนิท และเป็นสมาชิกคริสตจกัร 

ง. เร่งเร้าใหเ้ขามีความยนิดี ต่อการท่ีเขามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของคริสตจกัร และในการ
สนบัสนุนโครงการของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

6. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบัการด าเนินชีวิตของตัวเอง 

“ส าหรับขา้พเจา้นั้น การท่ีมีชีวติอยู ่ก็ไดพ้ระคริสต.์..” (ฟิลิปปี 1: 21) 
ความมุ่งหมายของการช้ีแจง ใหน้กัเรียนตระหนกัถึงการด าเนินชีวิตของตวัเอง ก็เช่นเดียวกบัขอ้

อ่ืน ๆ ดงักล่าวมาแลว้ คือท าใหมี้ความถ่อมตวั ยอมอ่อนนอ้มต่อพระเจา้ส านึกถึงความผดิบาปของตน 
และเตรียมตวัเพื่อรับใชพ้ระเจา้ส านึกถึงความผดิบาปของตน และเตรียมตวัเพื่อรับใชพ้ระจา้แต่ท่ีจะตอ้ง
วางรากฐานไวใ้ห้แขง็แกร่ง เพื่อท่ีเขาจะไดเ้จริญวฒันาถาวรข้ึนในพระคริสต ์ และเป็นตวัอยา่งอนัดีงาม
แก่ผูอ่ื้นต่อไป หนา้ท่ีซ่ึงท่านจะตอ้งเอาใจใส่ในขั้นน้ีมีดงัน้ี 

ก. ช้ีแจงใหน้กัเรียนตระหนกัถึงสภาพเน้ือหนงัของตนเองวา่ ไม่มีคุณค่าอะไรเลย เราจะรอดพน้
จากความผดิบาปได ้ก็โดยการเช่ือฟังในพระคริสตเ์ท่านั้น 

ข. สอนใหน้กัเรียนท่ีบงัเกิดใหม่แลว้ การด าเนินชีวติโดยท่ีพึ่งตวัเองนั้น ก็เตม็ไปดว้ยราคะ
ตณัหา และเป็นศตัรูต่อพระเจา้ เพื่อน าเขาใหเ้ขา้ถึงความมีชยัในพระคริสต ์

ค. ช่วยนกัเรียน “คน้ดู” พรสวรรค ์ ซ่ึงพระเจา้ประทานใหแ้ก่นกัเรียนแต่ละคนวา่ เขามี
ความสามารถในทางใด แลว้จะสอนใหเ้ขาถวายพรสวรรคน์ั้น ในการปฏิบติัพระเยซูคริสต ์สอนให้เป็น
ผูน้ า และมีความกระตือรือร้นในการรับใชพ้ระเจา้ 

ง. สนบัสนุนและชกัน าใหน้กัเรียนของท่าน จ าเริญในชีวติคริสเตียน คือสอนใหรู้้ถึงคุณลกัษณะ
ของชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง ส่งเสริมพวกเขาใหมี้ความรัก ความสามคัคี ความสุขมุ ความสัตยซ่ื์อ ให้
ความร่วมมือแก่ผูอ่ื้น และมีความยนิดีในการประพฤติ ตามแบบอยา่งคริสเตียนท่ีแทจ้ริง 

7. ความสัมพนัธ์ ระหว่างนักเรียน กบับุคคลอืน่ ๆ  

“จงรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง” (มาระโก 12:31) 
การอบรมสั่งสอนในขั้นน้ี ก็มีความส าคญั ไม่แพไ้ปกวา่ขั้นอ่ืนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ เพราะวา่การ

ด ารงชีวิตคริสเตียนท่ีแทจ้ริงนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การก าจดัอุปนิสัยท่ีไม่ดีไม่งาม และตั้งตน้ชีวติดว้ยการไป
โบสถอ์ยา่งสม ่าเสมอเท่านั้นแต่จะตอ้งมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกมาก เพราะวา่การเป็นพยานในการ
ประชุมอธิาฐานนั้น ไม่สามารถลบลา้งความบาป ในการประพฤติท่ีผดิพลาดเลวทรามได ้ และการร้อง
เพลงดว้ยเสียงอนัดงัในท่ีประชุมเยาวชน ก็ไม่อาจลบลา้งความผดิ ในการท่ีไม่ยอมเป็นพยานประกาศถึง
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ความสุข ความยนิดีท่ีตนไดรั้บในพระคริสต ์ ใหแ้ก่เพื่อนบา้นได ้ เด็กท่ีสามารถท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ได้
อยา่งรอดเร็ว อาจจะเป็นคนท่ีด้ือดึงแก่นแกว้ท่ีสุดก็ได ้ คุณลกัษณะเช่นน้ี ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของพระ
คริสตใ์นการส าแดงความรักของพระองค ์ การส าแดงออกดงักล่าว เป็นแต่เพียงผวิเผินภายนอก ยงัไม่
ลึกซ้ึงพอ ฉะนั้นเราควรส ารวจจิตใจของเรา ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเราเองกบัเพื่อนบา้นและ
คนอ่ืน ๆ วา่ มีมากเพียงใด เพราะวา่ในชีวิตของเรา จะตดัขาดจากการคบหาสมาคมกบับุคคลภายนอก
ไม่ได ้ ทางท่ีดีเราตอ้งปลูกไมตรีเอาไว ้ นอกเหนือไปจากการอยูร่่วมกนัฉนัมิตรตามธรรมดาแลว้ ยงัเป็น
หนทางท่ีจะน าเขาให้รู้ถึงพระคริสตอี์กดว้ยฉะนั้นจึงควรแนะน าสั่งสอนนกัเรียนของท่าน ใหเ้ขา้ใจถึง
ความส าคญัในการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น เป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ก. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัเคารพสิทธิ และการงานของผูอ่ื้น และใหค้วามร่วมมือต่อผูอ่ื้นตาม
ความเหมาะสมและเป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตวั 

ข. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียนท่ีดี 
ค. สอนใหน้กัเรียนรู้จกัรับผดิชอบ ในการน าวิญญาณของผูอ่ื้นใหม้าเช่ือพระเจา้ และในการเป็น

พยานโดยใหถื้อเป็นกิจวตัรประจ าวนั 
ง. สอนใหน้กัเรียนทุกคน รู้ถึงการเผยแพร่พระวจนะของพระเจา้ทัว่โลก และเร้าใจเขาใหมี้

ความกระตือรือร้น ปรารถนาท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ ตามโครงการของพระองคท์ั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การท่ีตอ้งวางรากฐาน ตามเป้าหมายดงักล่าวมาแลว้น้ีก็เพื่อปลูกฝังความเช่ือ ความเขา้ใจ และ
ความรักในพระคริสต ์ไวใ้นจิตใจของนกัเรียนใหม้ัน่คง เพื่อใหเ้ขาวฒันาถาวรข้ึนในร่มพระคุณของพระ
คริสต ์ ซ่ึงไม่มีใดมีโอกาสดีงามในการท่ีจะโนม้น าจิตใจของเขาดีไปกวา่ท่าน หากท่านศึกษาหนงัสือเล่ม
น้ีโดยตลอด ก็จะพบขอ้แนะน า ในอนัท่ีจะช่วยใหท้่านด าเนินงานใหส้ าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายเหล่าน้ี 
ละเอียดถ่ีถว้นยิง่กวา่ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในบทน้ี 

สรุป 

1. จุดมุ่งหมายสูงสุด ของการตั้งโรงเรียนรววีารศึกษา ก็เพื่อน าผูเ้ช่ือให้เจริญวฒันาข้ึนในพระ
คริสต ์

2. การตั้งเป้าหมายใหแ้น่นอน นอกจากจะเป็นหลกัในการสอนแลว้ ยงัเป็นเคร่ืองมือวดัผลใน
การสอนท่ีดีตลอดจน เป็นแนวทาง ในการท่ีเราจะปรับปรุงวางแผนการณ์เตรียมการสอนต่อไปไดอี้ก
ดว้ย 
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ข้อควรคดิ 

จงพยายามแสวงหาหนทางท่ีจะท าให ้ เป้าหมายในการสอน ซ่ึงตั้งไวส้ าหรับชั้นของท่าน ดงัท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นบทเรียนน้ี ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บททีส่าม การเตรียมการสอน 
ในการสอนหนงัสือทัว่ไป ท่านอาจจะไม่ตอ้งเตรียมการสอนการนกั แต่ถา้ท่านจะตระหนกัถึง

การสอนในโรงเรียนรววีารศึกษาวา่ มิใช่เป็นการสอนหนงัสือหนงัสือธรรมดาดงัโรงเรียนอ่ืน ๆ หาก
เป็นการสอนพระวจนะโดยตรงแลว้ ก็คงมิใช่ส่ิงท่ีจะกระท าไดง่้ายนกั ถา้ท่านตอ้งการใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท่านก็จะตอ้งขยนัหมัน่เพียร และเตรียมการสอนไวใ้หพ้ร้อมทุกโอกาส การสอนท่ี
สมบูรณ์แบบและไดผ้ลนั้น ควรค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นประการส าคญั 

1. องค์ประกอบในการสอนเตรียมการสอน 

การค านึงถึงองคป์ระกอบในการเตรียมการสอนน้ี นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัมาก เปรียบเสมือนการ
วางโครงร่างของการสร้าง  ใหท้ราบวา่มีส่วนประกอบอะไรบา้ง เพื่อจะจดัหาส่ิงเหล่านั้นไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง องคป์ระกอบในการเตรียมการสอนมีส่วนท่ีส าคญัท่ีต่อไปน้ี 

ก. เวลาในการเตรียมการสอน การเตรียมการสอนท่ีดีนั้น ควรกระท าล่วงหนา้ก่อนก าหนด
พอสมควร ทั้งน้ีเพื่อความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของการสอนนั้นเอง หากกระท าในระยะเวลาอนั
เป็นการจวนตวัเกินไป ก็จะก่อใหเ้กิดขอ้บกพร่องไดง่้าย เวลายิง่เร่งรัดเพียงใด ขอ้บกพร่องก็มีมากเป็น
เงาตามตวั 

ข. ต าราท่ีใชเ้ตรียมบทเรียน เน่ืองจากการสอนในโรงเรียนรววีารศึกษา เป็นการสอนพระวจนะ
ของพระเจา้ดงักล่าวแลว้ ฉะนั้นต าราท่ีใชใ้นการเตรียมบทเรียนจึงควรจะเป็นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
พยายามอ่านทบทวนบทท่ีจะใชส้อนหลาย ๆ คร้ัง ตีปญหาใหก้ระจ่าง ท าความเขา้ใจใหซ้ึ้ง แลว้คดัเอา
ขอ้พระธรรมท่ีท่านคิดวา่เหมาะสมกบักาลเทศะ และเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 

ค. การใชคู้่มือประกอบ หากท่านตีความหมายขอ้พระคมัภีร์ไดไ้ม่กระจ่างพอ ไม่สู้จะเขา้ใจกนั 
ก็อาจคน้ควา้จากต าราอ่ืน ๆ ประกอบได ้ในท่ีน้ีขอแนะน าใหใ้ชคู้่มือครูรววีารศึกษา เพราะเป็นหนงัสือท่ี
มีคุณค่ามาก ตลอดเล่มลว้นแต่เป็นการตีความหมายของขอ้พระธรรม ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน นอกจากนั้นยงัมีขอ้สอนใจ และค าแนะน าในการใชห้นงัสือเล่มน้ีอยา่งครบครัน ซ่ึงจะช่วยท่าน
ไดไ้ม่นอ้ย 

2. การเตรียมตัวของครูผู้สอน 

ในฐานะท่ีท่านเป็นครูรววีารศึกษา เป็นผูส้ าแดงพระลกัษณะของพระคริสต ์ และสอนพระ
วจนะของพระคริสตใ์ห้แก่ผูอ่ื้น ฉะนั้นท่านควรจะให้พระคริสต ์ และพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เป็น
ศูนยก์ลางในชีวติของท่าน เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา ความจกัคิดทั้งมวล เพื่อให้เห็นชดัเจนยิง่ข้ึนดงัน้ี  
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ก. ตอ้งใหพ้ระคริสตเ์ป็นใหญ่ในชีวติ 
เป็นความจริงอยา่งหน่ึงท่ีวา่ ถา้เขาขาดส่ิงใด เราก็ตอ้งแกด้ว้ยการเขา้ใหถึ้งซ่ึงส่ิงนั้น เม่ือเรา

กระหายน ้า เราก็ตอ้งแกค้วามกระหายดว้ยน ้า เม่ือเราขาดความรู้ เราก็ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงดว้ยการ
แสวงหาความรู้ จะแกด้ว้ยอยา่งอ่ืนไดอ้ยา่งไร ฉะนั้นเม่ือเราตอ้งการรู้แจง้ในความจริงทุกอยา่งของพระ
คริสต ์ เราก็ตอ้งใหพ้ระองคเ์ป็นใหญ่ในชีวติของเราเพื่อพระองคจ์ะไดป้ระทานสติปัญญาความรู้ใหแ้ก่
เรา เป็นการเพิ่มพลงัให ้ “น ้าทิตย”์ แห่งความจริงของพระองค ์ ไหลผา่นตวัเราไปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ข. ตอ้งใหพ้ระวจนะของพระเจา้ เป็นสายธารแห่งความรู้ ในชีวติของท่าน 
เน่ืองจากการสอนรววีารศึกษา เป็นการสอนเพื่อน านกัเรียนใหรู้้จกัพระเจา้ เขา้ไปหาพระเจา้ 

ดงันั้นค าสอนทุกอยา่งท่ีครูใชส้อน จึงควรเป็นพระวจนะของพระเจา้โดยตรงและการท่ีครูจะมีความรู้ 
เก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้อยา่งกวา้งขวางนั้น ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้จากพระคริสตธรรมคมัภีร์อยู่
เสมอ โดยกระท าดงัน้ี 

(1) อ่านขอ้พระคมัภีร์หลายคร้ัง พิจารณาขอ้ความใหถ่ี้ถว้น ขอ้ความใดท่ีน่าในใจเป็นพิเศษก็
ควรบนัทึกเอาไวท้่านตอ้งตั้งปัญหาถามตวัเองและหาค าตอบใหไ้ดว้า่ 

(ก) ขอ้พระธรรมท่ีท่านอ่านนั้น กล่าวถึงใคร ใครเป็นคนส าคญัของเร่ือง 
(ข) ในเน้ือเร่ืองดงักล่าว มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง 
(ค) เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนท่ีไหน เกิดข้ึนเม่ือไรเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 
(ง) ผลสุดทา้ยเป็นอยา่งไร 
(2) อธิษฐานขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงน าใหท้่านเกิดความรู้แจง้ สามารถเขา้ใจปัญหาใน

ขอ้พระธรรมท่ีท่านศึกษาคน้ควา้วา่ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของท่านและนกัเรียนของท่านอยา่งไร 
(3) วินิจฉยัขอ้พระคมัภีร์ ท่ีท่านจะใชส้อนนั้นวา่ เด็ก ๆ จะสามารถเขา้ใจปัญหาในขอ้พระธรรม

ท่ีท่านสอนนั้นมากนอ้ยเพียงใด มีความหมายอยา่งไรส าหรับหนุ่มสาวส าหรับแม่บา้น ชาวนา นกัธุรกิจ 
โดยพิจารณาตามระดบัอายุ ความรู้ ของบุคคลแต่ละประเภท เพื่อวา่จะไดป้รับปรุงค าอธิบายให้
เหมาะสม เพราะชนต่างชั้น ต่างความรู้ต่างวยั ก็ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิดและเขา้ใจผดิแผกแตกต่างกนัไป 
จะใหเ้หมือนกนัทุกคนหาไดไ้ม่ 

ค. ตอ้งค านึงถึงนกัเรียนในชั้นของท่าน ตลอดเวลาท่ีเตรียมการสอน 
การโนม้นา้วดึงดูดจิตใจนกัเรียน ใหมี้ความกระตือรือร้นต่อการเรียน เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น

ในการสอนเป็นอยา่งยิง่ เพราะความรู้สึกนึกคิด ความสนใจของนกัเรียนแต่ละคนยอ่มไม่เหมือนกนั จะ
เห็นไดว้า่นกัเรียนบางคนขยนัขนัแขง็ต่อการเรียนเป็นพิเศษ แต่บางคนกลบัข้ีเกียจไม่สนใจต่อการเรียน
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แมแ้ต่นอ้ย หาทางโนม้นา้วเขาใหเ้กิดความรักความใฝ่ใจในการเรียนใหไ้ด ้ มิฉะนั้นการสอนจะไม่
เกิดผลเท่าท่ีควรเลย ครูจ าเป็นตอ้งส านึกถึงความส าคญัในหนา้ท่ีการงานของตนอยูเ่สมอ จะตอ้ง
ตระหนกัตนอยูเ่สมอวา่ เป็นผูส้อนพระวจนะของพระเจา้ใหแ้ก่นกัเรียน เป็นผูป้ั้นอนาคตของพวกเขาให้
เจริญรุ่งเรืองในพระคริสต ์ การสอนของท่านเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิง่ มิใช่การเล่านิทานซ่ึงปราศจาก
จุดมุ่งหมาย มิใช่กระท าไปพอเป็นพิธี ใครจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได ้ ความส าคญัของการเป็นครูข้ึนอยู่
กบัการสร้างอนาคตใหแ้ก่นกัเรียนน้ีเอง การท่ีท่านจะท าใหน้กัเรียนสนใจในการสอนของท่าน ควร
กระท าดงัน้ี 

(1) คอยสังเกตถึงอุปนิสัยใจคอ ความสามารถความสนใจ ของนกัเรียนทุกคน อยา่ปล่อยปละ
ละเลย 

(2) ควรมีสมุดบนัทึก ท าบนัทึกเก่ียวกบัชีวติของนกัเรียนทุก ๆ คนในชั้น เพื่อเป็นมูลฐานในการ
ปรับตวัของท่านให้เขา้ถึงจิตใจของพวกเขา และเพื่อเปรียบเทียบถึงการเปล่ียนแปลงในชีวติของเขา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเจริญในดา้นวิญญาณจิต 

3. การเตรียมการสอน ส าหรับสัปดาห์ต่อไป 

นอกเหนือจากการเตรียมการสอน ในแต่ละสัปดาห์แลว้ ท่านก็ควรเตรียมการสอนส าหรับ
สัปดาห์ต่อ ๆ ไปอีกดว้ย เพื่อใหก้ารสอนเช่ือมโยงติดต่อกนั เพื่อใหก้ารตระเตรียมของท่านด าเนินไป
ดว้ยดี ท่านควรกระท าดงัต่อไปน้ี  

(ก) เตรียมจิตใจใหพ้ร้อม โดยการอธิษฐาน 
(ข) อ่านขอ้พระธรรมประจ าบทเรียน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
(ค) ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือครู  พิจารณาแต่ละปัญหาใหล้ะเอียดถ่ีถว้นดว้ย

ความระมดัระวงั 
(ง) เลือกความจริงท่ีส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึง ท่ีเห็นวา่เหมาะสม เพื่อเนน้ใหถึ้งจุดมุ่งหมายของแต่ละ

บทเรียนวา่ 
(1) ท่านตอ้งการให้นกัเรียน รู้อะไรบา้ง จากบทเรียนน้ี 
(2) ท่านตอ้งการให้นกัเรียนเกิดความรู้สึกอยา่งไร 
(3) ท่านตอ้งการให้นกัเรียนในชั้นของท่าน ปฏิบติัตามอยา่งไร 
(จ) คน้ควา้จากต าราอ่ืน ๆ เพื่อใหค้วามรู้กวา้งขวางมีเทคนิคในการพดู มีความรู้ในการอธิบาย

มากข้ึน เป็นตน้วา่คน้ควา้จาก 
(1) คู่มือครู แมว้า่คู่มือครูจะไม่ใช่ต าราส าหรับใชส้อนโดยตรง เช่นเดียวกบัพระคริสตธรรม

คมัภีร์ แต่ก็มีตวัอยา่งอุทาหรณ์ และขอ้อา้งอิงต่างๆ ท่ีครูอาจน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดไ้ม่นอ้ย ขอ้ควร
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ระวงัก็คือโดยปกติแลว้ คู่มือครูมกัจะอธิบายความหมายอยา่งกวา้งขวาง ฉะนั้นเวลาใชส้อนจึงใหค้วร
ลอกเอาขอ้ความทั้งหมด ขอใหค้ดัเอาแต่เฉพาะตอนท่ีเห็นวา่ส าคญัและมีประโยชน์ ส าหรับชั้นเรียน
เท่านั้น 

(2) หนงัสือคริสเตียน และนิตยสารคริสเตียนต่าง ๆ อนัเป็นท่ีเช่ือถือใชอ้า้งอิงได ้
(3) สมุดบนัทึกความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ของตวัท่านเอง แมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจะมิใช่ต ารา

หลกั ท่ีท่านใชส้อนโดยตรงแต่อยา่งนอ้ยก็สามารถช่วยใหท้่านไดแ้ง่คิดท่ีดี มีความรู้ความเขา้ใจขอ้พระ
ธรรม และมีหลกัการสอนให้ดียิง่ข้ึน 

ฉ. ตดัสินใจเลือกเอาแนวการสอน ใหเ้หมาะสมกบัวยัและความรู้ของนกัเรียน พยายาม
ด าเนินการสอนใหส้อดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน หมัน่ย  ้าเตือนใหพ้วกเขาระลึกอยูเ่สมอวา่ 
พระเจา้ทรงสถิตอยูก่บัพวกเขาตลอดเวลาไม่วา่เขาจะอยูแ่ห่งหนต าบลใด 

ช. ท าบทสังเขป หรือเขียยนโครงเร่ืองในบทเรียนต่อ ๆ ไป ล่างหนา้ไวเ้พื่อใหเ้ป็นแนวทางไว ้
การท าเช่นน้ี มีประโยชน์มาก และช่วยใหแ้นวทางการสอนมัน่คง ไม่แปรปรวนไดง่้าย  

4. การวางแผนการในการสอน 

เม่ือท่านไดเ้ตรียมการสอนเรียบร้อยแลว้ ต่อไปก็ไดแ้ก่ปัญหาการจดัวางแผนการในการสอน วา่
ควรจะด าเนินไปอยา่งไร จึงจะเหมาะสมและไดผ้ล ส าหรับปัญหาน้ีขอแนะน าใหท้่านด าเนินเป็นขั้น ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

ก.อารัมภบท ก่อนเปิดการสอน ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอนถึงเน้ือหาของบทเรียนกนัอยา่งจริงจงั 
ก็ควรจะไดก้ล่าวค าน าบา้งสักเล็กนอ้ย เพื่อเป็นการปลุกความรู้สึกของนกัเรียนใหเ้ตรียมพร้อมส าหรับ
ฟังค าสอน 

ข. การสอน สอนไปตามท่ีไดเ้ตรียมตวัไวแ้ลว้โดยยึดถือเอาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหลกั
ส าคญั อยา่ไดส้อนนอกลู่นอกทางเป็นอนัขาด ตรงไหนท่ีพอจะเนน้ถึงขอ้พระคมัภีร์ขอ้ใดได ้ ก็ควรเนน้ 
ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนซึมซาบในพระวจนะของพระเจา้ 

ค. การเปรียบเทียบ จงเปรียบเทียบเร่ืองราวและขอ้พระธรรมในบทเรียนกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั
ของโลก และชีวติประจ าวนัของนกัเรียน วา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรอธิบายและแนะน าใหน้กัเรียน
ทราบวา่ จะสามารถใชข้อ้พระธรรมหรือความรู้ท่ีไดเ้รียนมานั้นวา่ ใหเ้กิดประโยชน์แก่ชีวติประจ าวนั
ของพวกเขาไดอ้ยา่งไร 

ง. การสรุป เม่ือท่านสอนบทเรียนจบแลว้ ควรจะไดท้วนย  ้าอีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพาะขอ้ความ
หรือเหตุการณ์ส าคญัวา่มีอะไรบา้ง อนัเป็นการสรุปใหท้ราบวา่ เร่ืองส าคญัท่ีท่านตอ้งการใหเ้ขารู้ใน
ชัว่โมงนั้น มีอะไรบา้ง การสรุปน้ีมีความส าคญัมาก ครูทุกคนไม่ควรละเลย เพราะถา้ไม่มีสรุปแลว้ 
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นกัเรียนอาจจะไม่ทราบวา่จุดมุ่งหมายของครูในการสอนพวกเขาในชัว่โมงนั้น ๆ คืออะไร การเรียน
อยา่งไม่มีหลกัเช่นน้ี จะท าให้นกัเรียนเจริญชา้มาก  

5. การจัดโอกาส ให้นักเรียนมส่ีวนร่วมในการสอน 

วธีิท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนกระตือรือร้น ในการเรียนอีกวธีิหน่ึง คือการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในการสอนซ่ึงสามารถจดัข้ึนไดใ้นการกรณีต่อไปน้ี 

ก. ในการทบทวนบทเรียนก่อน ๆ โดยใหน้กัเรียนเป็นคนเล่าทบทวนเอง ครูเพียงแต่ช่วย
แนะน าบา้งเล็กนอ้ยเม่ือนกัเรียนติดขดั วธีิน้ีนบัวา่ท าใหน้กัเรียนขยนัเรียนไดม้ากเพราะนกัเรียนจะได้
ภูมิใจ ท่ีมีโอกาสส าแดงความรู้ของตนใหป้ระจกัษแ์ก่ผูอ่ื้น ส่วนคนท่ีเคยข้ีเกียจก็จะตอ้งขยนัขนัแขง็
ยิง่ข้ึน มิฉะนั้นแลว้จะตอ้งไดรั้บความอบัอาย หากไม่สามารถจ าบทเรียนหรือตอบค าถามได ้

ข. ในการจดัท าภาคปฏิบติั โดยการจดัให้นกัเรียนร่วมมือกนัจดัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ค. ในการตั้งปัญหาถามตอบ โดยครูเป็นฝ่ายตั้งปัญหาให้นกัเรียนตอบ หรืออาจให้นกัเรียนเป็น

ฝ่ายตั้งปัญหาถาม ครูเป็นฝ่ายตอบบา้งก็ได ้เป็นการทบทวนและแลกเปล่ียนความรู้ไปในตวั 
ง. เปิดโอกาสใหน้กัเรียน ไดเ้ล่าประสบการณ์ในชีวิตของนกัเรียนเอง ในส่วนเก่ียวขอ้งกบั

บทเรียน 

6. การด าเนินการสอน 

ในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวพอเป็นสังเขปเท่านั้น ส่วนรายละเอียดจะไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 5 อีกคร้ังหน่ึง 
การด าเนินการสอนควรปฏิบติัเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 
(ก) ก่อนจะเร่ิมท าการสอน ควรอธิษฐานใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าท่าน และทรงเปิดจิตใจ

ของนกัเรียนใหรั้บเอาค าสอนของท่านและควรสอนใหน้กัเรียนอธิษฐานดว้ย เพื่อวา่จะท าใหเ้ขา้สนิทกบั
พระเจา้ยิง่ข้ึน ให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 

(ข) การสอน ควรใชค้  าพดูท่ีง่าย ใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน อธิบายใหช้ดัเจน ควรรู้จกั
เลือกเอาขอ้พระธรรมสอนแทรกเขา้ไปดว้ย 

(ค) ก่อนจะข้ึนบทเรียนใหม่ ตอ้งทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ เพื่อร้ือฟ้ืนความทรงจ าของ
นกัเรียนเสียก่อน จะไดรู้้วา่ติดต่อเช่ือมโยงกบับทเรียนใหม่อยา่งไร และเม่ือสอนจบบทเรียนแต่ละบท
แลว้ ตอ้งกล่าวสรุปยอ่ ๆ ให้นกัเรียนจ าไดง่้าย  

(ง) ตอ้งคอยควบคุมเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน ใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดีงามอยูเ่สมอ 
เม่ือไดท้  าการสอนมาเป็นระยะเวลาพอควรแลว้ ก็ควรตรวจผลการสอนของตนวา่ไดผ้ลดี

เพียงใด นกัเรียนเจริญกา้วหนา้แค่ไหน หรือมีจุดบกพร่อง ควรแกไ้ขในกรณีใดก็รีบจดัการเสีย การ
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ส ารวจผลการสอนท่ีอาจจะท าไดก้็คือ การวดัผลการเรียนโดยการสอน สังเกตดูจากชีวติประจ าวนัของ
นกัเรียน ทั้งในดา้นส่วนตวั และการเขา้สังคมการส ารวจผลการสอนน้ี ควรจะท าเป็นระยะ ๆ ไปให้
สม ่าเสมอ เช่ือวา่การกระท าเช่นน้ีจะช่วยทั้งครูและนกัเรียน ใหป้ระสบความส าเร็จทั้งในการสอนและ
การเรียนไดไ้ม่นอ้ย 

สรุป 

1.ตอ้งเลือกบทเรียนท่ีจะสอนใหดี้ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้พระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่ง
กวา้งขวาง 

2.จุดมุ่งหมายในการสอนบทเรียน แต่ละบทนั้นควรใหอ้ยูใ่นกรอบข่ายของเป้าหมายใหญ่ท่ีตั้ง
ไว ้และควรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนในชั้น 

3.ครูตอ้งใหพ้ระคริสตเ์ป็นส่วนใหญ่ในชีวติจิตใจใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นต าราในการ
สอน และตอ้งคิดเห็นแก่นกัเรียนตลอดเวลา ทั้งเม่ือเตรียมสอน และเม่ือท าการสอน 

4.การสอนท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้น เน่ืองจากการเตรียมตวัอยา่งรอบคอบ 
5.การสอนจะด าเนินเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเม่ือนกัเรียนมีส่วนร่วม ทั้งในการสอนและในการ

เรียน 

ข้อควรคดิ 

เลือกบทเรียนท่ีคิดวา่เหมาะสม ส าหรับสอนชั้นของท่านแลว้จดัใหเ้ป็นระเบียบ ดงัท่ีแสดงไว้
ในตารางแผนการในการสอน ๆ 

วนัท่ี...................................................... บทเรียนท่ี ...................................................... 
แผนการในสอน 
เป้าหมายส าหรับภาคน้ี

............................................................................................................................... 
หวัขอ้บทเรียน................................................... ขอ้พระธรรมประจ าบทเรียน 

.......................................... 
(1) ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้อะไรบา้ง ............................................................................................... 
(2) ตอ้งการใหน้กัเรียนรู้สึกอยา่งไรบา้ง ...................................................................................... 
(3) ตอ้งการใหน้กัเรียนท าอะไรบา้ง ............................................................................................. 

วธีิการสอน................................................................................................................................................. 
อุปกรณ์ในการสอน ................................................................................................................................... 
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บทสังเขปของบทเรียน 
การติดต่อ (ค าน า) 
การขยาย 

1. ค าถาม 
2. วธีิเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนช่วย 
3. ในการสอนบทเรียน 

การเปรียบเทียบ (สอนให้นกัเรียนเขา้การบา้น 
ใจในความจริงเพื่อใหส้ามารถ 
น าเอาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั) 
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บททีส่ี่ การใช้อุปกรณ์การสอน 
ในชั้นเรียนหน่ึง ๆ ยอ่มประกอบดว้ยนกัเรียนหลายประเภท สติปัญญา และความนึกคิดของแต่

ละคนยอ่มแตกต่างกนัไป มีทั้งฉลาดล ้า และโง่เขลา ปัญญาอ่อน ปะปนกนัอยู ่ฉะนั้นการท่ีจะใหน้กัเรียน
ทั้งชั้น หรือส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจบทเรียนท่ีครูถ่ายทอดใหน้ั้น จึงเป็นปัญหาส าคญั ท่ีครูสอนจะตอ้ง
พิจารณาหาทางแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี ครูหลายคนมกัจะตั้งปัญหาถามตวัเองดว้ยความทอ้แทว้า่ “ท า
อยา่งไรหนอ ขา้พเจา้จึงจะปรับปรุงการสอนของขา้พเจา้ใหดี้ข้ึน” “มีทางใดบา้งท่ีจะท าใหข้า้พเจา้ 
ถ่ายทอดความจริง ใหน้กัเรียนเขา้ใจ และใหอ้ยูใ่นความทรงจ าของนกัเรียนได ้ เพื่อวา่จะไดไ้ม่เขา้ใจ
ผดิพลาด” 

จากการทดลองปรากฏวา่ การเรียนดว้ยสายตานั้นมีบทบาทท่ีส าคญัในการศึกษาอยา่งยิง่ ความรู้
จากวทิยาการต่าง ๆ ท่ีเราไดรั้บนั้น เราไดรั้บโดยการศึกษาทางสายตาถึงแปดสิบหรือเกา้สิบเปอร์เซ็นต ์
การสอนดว้ยภาพหรืออุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีท าใหน้กัเรียน สามารถมองเห็นภาพไดอ้ยา่งจริงจงัเช่นน้ี 
ช่วยใหน้กัเรียนจดจ าเร่ืองราวท่ีเรียนมา อนัหา้สิบเปอร์เซ็นต ์ ครูท่ีดีนั้นเม่ือทราบเช่นน้ีแลว้ ก็ควร
กระตือรือร้น คิดหาทางท่ีจะปรับปรุงการสอนของตนให้ดีข้ึน ในบทน้ีไดร้วบแนวทางต่าง ๆ มากล่าว
ไว ้เพื่อเป็นขอ้เตือนใจและเป็นการแนวทางตามสมควร เป็นล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 

ขั้นแรก จงส ารวจตวัของท่านเองเสียก่อนวา่ ท่านไดเ้ตรียมการสอนไวเ้รียบร้อยหรือยงั อุปกรณ์
การสอนต่างๆ มีพร้อมหรือยงั หรือวา่ก าลงัคน้หาอยู ่ควรพิจารณาให้รอบคอบวา่ ควรเตรียมอุปกรณ์การ
สอนชนิดใดบา้ง จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์การสอนหรือไม่ 

ขั้นท่ีสอง เม่ือทราบถึงขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการสอนของท่านแลว้ ก็ควรรีบแกไ้ขเสีย วธีิการ
ใดท่ีเคยใชม้าแลว้แต่ไม่เกิดผลก็จงเลิกเสีย หนัมาใชว้ธีิการอ่ืน ๆ ท่ีจะใหผ้ลดีกวา่แทน จงพยายามพลิก
แพลงการสอน ให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในบทเรียนอยูเ่สมอ อยา่สอนแบบซ ้ า ๆ ซาก ๆ ทุก 
ๆ อาทิตย ์ จนนกัเรียนสามารถเดาวธีิการสอนของท่านไดว้า่เป็นไปอยา่งไร เพราะจะท าใหเ้ด็กเกิดความ
เบ่ือหน่าย 

ขั้นท่ีสาม เม่ือท่านตั้งเป้าหมายตระเตรียมการสอนพยายามเฟ้นหาวธีิการท่ีดีซ้ึงจะก่อใหเ้กิดผล 
ตลอดจนการคดัเลือกเร่ืองราว ท่ีจะสอดดว้ยความพิถีพิถนั พร้อมมูลเช่นน้ีแลว้ ก็เช่ือไดว้า่จะเป็นวถีิทาง
ท่ีจะช่วยใหท้่านเสนอแนะและปลูกฝังความจริง ลงในจิตใจของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

อุปกรณ์การสอน ท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้ ความจดจ าของนกัเรียนให้ดีข้ึนดงักล่าวมาแลว้
ขา้งตน้นั้น มีดว้ยกนัหลายประเภทหลายแบบ สุดแต่กรณี และบทเรียนแต่ละบทดงัจะไดแ้ยกประเภท
อธิบายดงัต่อไปน้ี 
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1. รูปภาพ 

ครูสอนรววีารศึกษาทุกท่าน ควรจะสะสมรูปภาพต่าง ๆ ไว ้ เพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์การสอน ทั้งน้ี
ไม่วา่นกัเรียนท่ีท่านสอนนั้น จะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ อยูใ่นวยัเท่าใดก็ตามเพราะ “วยั” และร่างกายนั้นมิใช่
มาตรการ หรือเคร่ืองหมายช้ีถึงสติปัญญาในการศึกษา สามญัส านึกของครูผูส้อนควรจะตระหนกัวา่ 
วธีิการใดท่ีตนจะสามารถ่ายทอดความรู้ใหน้กัเรียน นกัศึกษา เขา้ใจซาบซ้ึงในบทเรียนได ้ ก็น่าจะยดึถือ
น ามาปฏิบติั ไม่ควรขวยเขิน หรือจ ากดัเอาวา่ การใชรู้ปภาพการสอนน้ีควรใชก้บัเด็ก ๆ เท่านั้น ส่วนจะ
ด าเนินการสอนให้เหมาะสมอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัวธีิการหรือศิลปะของครูผูส้อนแต่ละคน รูปภาพต่าง 
ๆ เหล่าน้ีท่านอาจรวบรวมเอาจากใบปลิว บทเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสารบทเรียนรววีารศึกษา หนงัสือ
น าเท่ียวต่าง ๆ หรืออาจขอความช่วยเหลือจากผูป้ระกาศประจ าในทอ้งถ่ินของท่าน หรือจะซ้ือจากร้าน
จ าหน่ายหนงัสือคริสเตียนก็ได ้แลว้แต่ความเหมาะสม 

ทุกคร้ังท่ีท่านพบรูปภาพต่าง ๆ ก็ควรจะตั้งปัญหาถามตนเองทนัทีวา่ “ภาพน้ีจะใชใ้นการสอน
ไดห้รือไม”่ แต่ก่อนท่ีท่านจะใชภ้าพใด ๆ ก็ควรจะไดพ้ิจารณาไปในแง่ใดเหมาะสมกบับทเรียนท่ีท่าน
สอนนั้นหรือไม่ และมีขนาดใหญ่พอท่ีนกัเรียนทั้งชั้นจะมองเห็นไดช้ดัเจนหรือไม่ 

เม่ือใชภ้าพเหล่าน้ีแลว้ ก็ควรเก็บรักษาใหดี้ อาจจะติดต่อไวก้บักระดาษแขง็ หรือเก็บใส่ไว ้ ไม่
ควรปล่อยใหแ้มลงหรือหนูกดัท าลายได ้ หรือเปล่อยปละทิ้งไวใ้หส้กปรกเสียหายเพื่อวา่ท่านอาจตอ้งใช้
อีกในโอกาสต่อไป หรือให้ครูคนอ่ืน ๆ ใชใ้นการสอนดว้ย 

การสอนดว้ยภาพ 
การสอนดว้ยภาพ ควรด าเนินเป็นล าดบัขั้น ดงัต่อไปน้ี 
ก. การดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 
ขั้นน้ีเป็นขั้นมูลฐานของการสอน ไม่วา่ชนชาติใดภาษาใดก็ตาม เด็ก ๆ ไม่ค่อยสนใจต่อการ

เรียนกนัเท่าใดนกั นอกจากจะชอบสนุกสนานร่ืนเริงเท่านั้น เพราะฉะนั้น การท่ีเราจะท าใหน้กัเรียนหนั
มาสนใจการเล่าเรียน ก็จ  าจะตอ้งสร้างบรรยากาศของการเรียนใหเ้พลิดเพลิน ผอ่นคลายความตึงเครียด
แทรกไปดว้ย เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตใจแจ่มใสร่ืนเริงไม่เบ่ือหน่วย ทั้งน้ีอาจหาภาพท่ีมีเด็กก าลงัร้องเพลง
มาแลว้ก็ตั้งเป้าหมายถามวา่ “ดูซิเด็กคนน้ีช่างมีความสุขเหลือเกิน เขาก าลงัท าอะไรหนอ” “ออ้ ก าลงัร้อง
เพลง เอ เพลงอะไรหนอ จึงท าใหเ้ขามีความสุขเช่นน้ี” แลว้ก็ใหน้กัเรียนเลือกร้องเพลงใดเพลงหน่ึง ซ่ึง
ตนคิดวา่เป็นเพลงท่ีเด็กในภาพนั้นร้องอยู ่ โดยผลดักนัทีละคน หรือให้ร้องเป็นหมู่ การสอนเช่นน้ีจะท า
ใหเ้ด็กเพลินเพลิน และสนใจในรูปภาพยิง่ข้ึน 

ข. การใชภ้าพใหมี้ความหมายต่อเน่ืองกนั 
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การสอนในระหวา่งสัปดาห์หน่ึง ๆ ควรจะใหมี้ความเช่ือมโยงกนัและกนั เพื่อปลุกอารมณ์ของ
นกัเรียนใหมี้ความกระตือรือร้นสนใจต่อบทเรียนวา่ แต่ละบทมีความเป็นมาอยา่งไร สัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
และใจความจะเป็นอยา่งไรต่อไป สัมพนัธ์กนัอยา่งไร และใจความจะเป็นอยา่งไรต่อไป เพราะถา้
ครูผูส้อนไม่เคร่งครัดในเร่ืองน้ี ปล่อยใหเ้น้ือหาของแต่ละบทเรียนขาดตอน ไม่ติดต่อกนัแลว้ ก็จะท าให้
นกัเรียนเกิดความระอาเบ่ือหน่าย ไม่สามารถจูงใจใหติ้ดตามค าสอนเขา้ถึงจุดหมายท่ีแทจ้ริงได ้ ฉะนั้น
ภาพท่ีจะใชส้อยระหวา่งสัปดาห์หน่ึงก็ควรจะใหมี้ความเก่ียวพนัธ์กนั 

ค. การสอนนกัเรียนให้รู้จกัส่ิงท่ีแปลก ๆ  
เม่ือเราสามารถปลูกฝังความรู้สึกของนกัเรียน ให้เคยชินและรักการเรียนอนัเป็นพื้นฐานของ

การศึกษาไดแ้ลว้ ก็ควรหาบทเรียนท่ีมีสาระส าคญัและมีประโยชน์ มาสอดแทรกเขา้ไปทีละนอ้ย จาก
ง่ายไปหายากเป็นล าดบั เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้อยา่งจริงจงั ในบางโอกาสครูจะสอนบทเรียนท่ี
แปลก ๆ ซ่ึงนกัเรียนไม่เคยพบเห็นรู้มาก่อน เป็นตน้วา่เร่ืองราว ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติ
ต่างๆ ท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซ่ึงปัจจุบนัน้ี ประเพณีเหล่านั้นศูนยห์ายไปหมดส้ินแลว้ หรือ
อาจคดัเลือกเอาขอ้พระคริสตธรรมตอนมาสอนก็ได ้ เช่นเม่ือจะสอนถึง สดุดีบทท่ี 23 ก็แสดงภาพของผู ้
เล้ียงแกะ ก าลงัเจิมลูกแกะดว้ยน ้านมหรือภาพซามูเอลก าลงัเจิมดาวดิ หรือเม่ือจะสอนแกะดว้ยน ้ามนั
หรือภาพซามูเอลก าลงัเจิมดาวดิ หรือเม่ือจะสอนถึงยอห์นบทท่ี 10 ก็แสดงภาพชีวติความเป็นอยูข่องผู ้
เล้ียงแกะ และอธิบายใหเ้ห็นจริงเห็นจงัใหส้อดคลอ้งตามขอ้พระธรรม โดยการจดัหาอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม และดว้ยศิลปะการสอนท่ีถูกแบบแผนของครูนั้นแหละ จะท าใหน้กัเรียนขยนัขนัแขง็ เอาใจ
ใส่ต่อบทเรียนโดยไม่รู้สึกตวั และไม่พะวงถึงความยากง่ายของบทเรียนแต่อยา่งใด 

ง. การสอนให้รู้ถึงความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ กบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียน
แต่ละคน 

ใชภ้าพชุดแสดงถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนกระท า หรือสถานท่ีท่ีนกัเรียนไปในสัปดาห์หน่ึง และ
สอนใหน้กัเรียนทราบถึงความรัก ความห่วงใยท่ีพระเจา้ทรงมีต่อพวกเขา ทรงคอยปกป้องคุม้ครองเขา
อยูทุ่กขณะ ไม่วา่จะท าอะไร และอยูท่ี่ไหนก็ตาม โดยชกัจูงใหพ้วกเขานึกถึงขอ้พระธรรมท่ีวา่ “เราอยู่
กบัท่านตลอดเวลา ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ี่ใด” พยายามช้ีแจงใหน้กัเรียนเห็นวา่ การด าเนินชีวติของพวกเขา
ในวนัหน่ึง ๆ นั้น เก่ียวขอ้งกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งไรบา้งเพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความสัมพนัธ์อนัน้ีเสมอ ครูก็อาจตั้งปัญหาถามวา่ “ขณะท่ีหนูเดินมาโรงรียนนั้น หนูนึกถึงขอ้พระธรรม
ใดบา้ง” การเขา้ใจต่อธรรมชาติของนกัเรียนและรู้จกัป้อนปัญหาให้ตามความเหมาะสมเช่นน้ี จะท าให้
เกิดความนึกคิด รู้จกัแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งเพื่อนฝงูและรู้จกัไตร่ตรองถึงความจริงเก่ียวกบั
พระเจา้ยิง่ข้ึน 
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จ. การทบทวน 
เม่ือสอนบทเรียนแลว้ ก็ควรอธิบายซ ้ าอีกคร้ังโดยใชภ้าพ และใหน้กัเรียนผลดักนัเล่าแต่ละตอน

เท่าท่ีจะจ าไดห้รือให้นกัเรียนแสดงการพดูจาปราศรัย แทนตวัละครในบทเรียนเสียเอง วธีิน้ีจะให้
นกัเรียนจดจ าเร่ืองราวไดแ้ม่นย  ามาก   

การสอนในสัปดาห์ต่อไป ก็ไม่ควรถามซ ้ า อีกวา่ “สัปดาห์ท่ีแลว้เราเรียงเร่ืองอะไรบา้ง” หรือ
ค าถามอ่ืน ๆ ท านองน้ี เพราะเป็นการจ าเจท าใหน้กัเรียนเบ่ือง่าย วธีิท่ีดีก็คือเอาภาพท่ีใชส้อนในบทเรียน
นั้น ๆ มาแสดงแลว้ถามถึงความรู้สึกของนกัเรียนแต่ละคนวา่ มีความคิดอยา่งไรในภาพเหล่านั้น เช่นเม่ือ
ท่านแสดงภาพดานิเอลอยูใ่นถ ้าสิงโตเช่นน้ี” “ดานิเอลจะเป็นอนัตรายร้ายหรือไม่...” “ใครเป็นผูช่้วยเขา
ใหพ้น้จากอนัตรายจากสัตวร้์ายเหล่าน้ี” “เดนิเอลพน้ภยัเพราะเหตุใด” “ทุกวนัน้ีนกัเรียนเช่ือวางใจใน
ผูใ้ด...” “หนูตอ้งการความรอดเหมือนดานิเอลบา้งหรือไม่” “พวกหนูไดถ้วายตวัให้แก่พระเจา้แลว้หรือ
ยงั” ฯลฯ การตั้งค  าถามเช่นน้ีนอกจากจะท าให้นกัเรียนจดจ าบทเรียนไดดี้ รู้จกัคิดหาเหตุผลแลว้ ยงัจะ
เป็นหนทางน าพวกเขาใหเ้ช่ือวางใจในพระเจา้ไดดี้อีกดว้ย 

เม่ือตอ้งการทบทวนขอ้ท่องจ า ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้ใด ท่านอาจใชภ้าพท่ีมีความหมาย
ท านองเดียวกนักบัขอ้พระคมัภีร์ท่ีตอ้งการทบทวนก็ได ้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถสร้างภาพพจน์ไดอ้ยา่ง
จริงจงั แลว้จึงถาม ถึงความเก่ียวพนักบัขอ้พระคมัภีร์เช่นถามวา่ “ภาพน้ีมีสภาพคลา้ยกบัขอ้พระคมัภีร์
ขอ้ใด” หรือ “เม่ือเห็นภาพน้ีแลว้ ท่านนึกถึงขอ้พระคมัภีร์ใดบา้ง” ตวัอยา่งเช่นเม่ือตอ้งการทบทวน  
มทัธิว 19: 14 ก็ควรแสดงภาพของพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูท่่ามกลางเด็ก ๆ หรือเม่ือตอ้งการทบทวน 
สดุดี บทท่ี 27 ก็อาจแสดงภาพเด็กหลายคนจบักลุ่มกนัร้องเพลง ดว้ยความร่ืนเริงเป็นตน้ และเม่ือจบภาค
เรียนทุก ๆ สามเดือน ก็อาจมีการสอนทบทวนบทเรียนต่างๆ ท่ีสอนมาแลว้ ดว้ยภาพเช่นน้ีอีกคร้ังหน่ึง 

2. หุ่นจ าลอง 

บางคร้ังครูควรหาหุ่นจ าลองของจริงต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน อธิบายให้นกัเรียน
ทราบถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของวตัถุนั้น เพื่อมิใหน้กัเรียนเขา้ใจผดิ เป็นตน้วา่ หาหุ่นจ าลองของบา้นเรือนใน
ประเทศปาเลศไตนม์าสอนใหเ้ห็นความแตกต่าง ระหวา่งโครงสร้างของตวับา้นเรือนของประเทศ
ดงักล่าว กบับา้นเรือนท่ีเราอาศยัอยูทุ่กวนัน้ีต่างกนัอยา่งไร โดยเฉพาะหลงัคาบา้น เพื่อใหน้กัเรียนเห็น
จริงเห็นจงัยิง่ข้ึนวา่  ตอนท่ีชายส่ีคนร้ือหลงัคาบา้นและหยอ่นเตียงคนง่อยลงมา เพื่อใหพ้ระเยซูคริสต์
รักษานั้น เขาท าอยา่งไร ส่วนประกอบของหลงัคาบา้นเป็นอยา่งไร นกัเรียนส่วนใหญ่มกัจะสงสัยใน
เร่ืองน้ีมาก เพราะไม่เคยเห็นภาพบา้นเรือนในประเทศน้ีมาก่อน เฝ้ามองแต่หลงัคาบา้นของตนหรือเท่าท่ี
เคยเห็นในบา้นเมืองของตนเป็นหลกั ไม่อาจสร้างภาพพจน์ไดถู้กตอ้ง จึงท าใหมี้ขอ้ขอ้งใจสงสัยกนัมาก 
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เม่ือสอนถึงเร่ืองการสร้างพลบัพลา หรือแท่นบูชาครูก็ควรหาหุ่นจ าลองพลบัพลา และแท่นบูชา
มาใหน้กัเรียนดูแลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัสร้างข้ึนตามแบบท่ีแสดงใหดู้นั้น เพื่อให้ความเขา้ใจ และเคยชิน
ยิง่ข้ึน การสอนดว้ยหุ่นก็เป็นอุปกรณ์การสอนท่ีมีประโยชน์ยิง่อยา่งหน่ึง ใชส้อนไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ 
และใชส้อนไดแ้ทบทุกบทเรียนได ้แต่โดยปกติแลว้ มกัไม่ค่อยใชก้นันกั เวน้แต่ในกรณีท่ีบทเรียนนั้นไม่
อาจอธิบายใหเ้ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ไดด้ว้ยภาพ 

3. แผนที ่

แมว้า่จะไดด้ าเนินการสอนมาแลว้เป็นล าดบั ดงักล่าวอยา่งสุขมุรอบคอบแลว้ก็ตาม แต่อุปกรณ์
อีกอยา่งหน่ึงซ่ึงเราจะขาดเสียมิไดก้็คือแผน่ท่ี เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานท่ีและสภาพภูมิประเทศของ
บรรดาประเทศต่าง ๆ ท่ีพระคมัภีร์อา้งอิงถึง หรือเท่าท่ีไดข้องบรรดาประเทศต่าง ๆ ท่ีพระคมัภีร์อา้งอิง
ถึง หรือเท่าท่ีไดส้อนใหน้กัเรียนไปแลว้วา่ มีลกัษณะอยา่งไรมีเส้นทางเช่ือมโยงอยา่งไร เร่ืองราวเหล่าน้ี
เป็นส่ิงส าคญัมากการเล่าเรียนแต่เพียงตวัหนงัสือ หรือแมจ้ะมีภาพเพียงพอจ าเป็นตอ้งรู้ถึงลกัษณะท่ีตั้ง 
และการเช่ือมโยงของดินแดนต่าง ๆ เหล่านั้นอยา่งครบถว้นอีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจุบนัน้ี 
กฏเกณฑข์องวทิยาการครบถว้นอีกดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจุบนัน้ี กฏเกณฑว์ทิยาการสมยัใหม่ซ่ึง
ดึงดูดจิตใจของคนในยคุน้ีมีมาก มกัท าใหเ้กิดความเช่ือบ่ายเบนนอกลู่นนอกทางไปวา่เร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบัพระเจา้ และการอศัจรรยต่์าง ๆ เท่าท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงท่ีไร้สาระ 
ไม่มีความจริง หรือเป็นเพียงนิยายโบราณเท่านั้น การใชแ้ผนท่ีประกอบการสอน จะเป็นวธีิหน่ึงท่ีช่วย
ช้ีแจง ใหน้กัเรียนไดท้ราบวา่ เหตุการณ์และสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นมีจริง 
อนัเป็นการขจดัความผดิพลาดเช่นน้ีใหสู้ญส้ินไป 

ถา้มีแผนท่ีสามมิติ (มีความสูง ต ่า แสดงลกัษณะของพื้นท่ีไดเ้หมือนของจริง ท านองเดียวกบั
หุ่นจ าลอง) ก็จะเป็นการดียิง่ เพราะสามารถอธิบายใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของภูมิประเทศไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ตลอดจนความทุกขย์ากล าบากในการออกไปประกาศพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริสตโ์ดยสาวก
ของพระองค ์และการเดินทางผา่นป่าทุรกนัดารของชนชาติอิสราเอล ไดใ้กลค้วามจริงท่ีสุด 

แผนท่ีเหล่าน้ีอาจซ้ือหาได ้ จากร้านจ าหน่ายหนงัสือและอุปกรณ์การสอนของคริสเตียนทัว่ไป 
หรืออาจใชค้วามวริิยะอุสาหะท าข้ึนใชเ้องก็ได ้

4. การเรียงตัวอกัษร  

การเรียงตวัอกัษร เป็นวธีิบททวนความทรงจ าอยา่งหน่ึงโดยการตดักระดาษเป็นค าหรืออกัษร
ต่าง ๆ ใหม้ากพอสมควรแลว้น ามาเรียงเป็นประโยคตามความตอ้งการ ครูอาจให้นกัเรียนเรียงเป็นพระ
นามของพระเยซู หรือขอ้พระธรรม หรือช่ือส่ิงของและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรม
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คมัภีร์เพื่อเป็นการทวนความจ า หรืออาจให้นกัเรียนเป็นกระทูถ้ามตอบกนัก็ได ้ เป็นตน้วา่ ใหค้นหน่ึง
เรียงเป็นค าถามวา่ “เหตุใดท่านจึงรักพระเจา้” แลว้ใหอี้กคนหน่ึงเรียงตอบเป็นใจความวา่ “เพราะวา่
พระองคท์รงรักเราก่อน” อนัเป็นการเรียนท่ีท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินไดดี้วธีิหน่ึง และอุปกรณ์ก็ท าได้
ง่าย ไม่ส้ินเปลืองมากนกั 

5. กระดานด า 

กระดานด าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก เป็นเสมือนหน่ึงหวัใจของการสอน และการเรียน ซ่ึงทุก
สถาบนัการศึกษาจะขาดเสียมิได ้ เพราะนอกจากจะใชเ้ขียนขอ้ความทุกอยา่งท่ีตอ้งอธิบาย หรือตอ้งการ
ใหน้กัเรียนจดจ าแลว้ ยงัใชเ้ป็นท่ีตอ้งอธิบาย หรือตอ้งการใหน้กัเรียนจดจ าแลว้ ยงัใชเ้ป็นท่ีติดภาพ
ส าหรับสอนนกัเรียน หรือเป็นท่ีเขียนภาพประกอบการสอนบางโอกาสตามความเหมาะสม ซ่ึง
คุณประโยชน์ของกระดานด ามีอเนกอนนัตเ์ท่าใด คิดวา่ครูทุกคนคงซาบซ้ึงดีดว้ยกนัทุกคน เพราะก่อน
จะมาเป็นครู ทุกคนก็ตอ้งเป็นนกัเรียนมาก่อน เคยจดงานหดัเขียนอ่าน รับการถ่ายทอดความรู้ทุกอยา่ง
มาจากครูอาจารย ์ ก็โดยผา่นทางกระดานด าน้ีเอง ฉะนั้นจึงไม่ขอพดูถึงมากนกั นอกจากจะใหข้อ้คิดวา่ 
ทุกชั้นเรียนควรจะมีไว ้ หากไม่มีทุนซ้ือกระดานด าอยา่งดีมาใช ้ ก็อาจท าข้ึนเองก็ได ้ โดยใชไ้มอ้ดั
ธรรมดาตดัขนาดใหพ้อเหมาะ แลว้ทาพื้นดว้ยสีด า เท่าน้ีก็พอจะใชไ้ด ้

6. ทราย หรือดินเหนียว 

ทรายท่ีใชก่้อสร้างบา้นเรือน ซ่ึงมีตามริมแม่น ้าหรือชายทะเลน้ี หากครูรววีารศึกษาจะค านึงถึง
ประโยชน์ของมนั น ามาใชเ้ป็นอุปกรณ์การสอน ก็จะไดผ้ลดีไม่นอ้ยโดยปกติแลว้ทรายเป็นวตัถุท่ีดูดน ้า 
มีแรงจบัยดึกนัดี เวลาท่ีเปียกชุ่มใชป้ั้นเป็นวตัถุต่าง ๆ ไดง่้ายแต่ถา้ครูผูส้อนตอ้งการท าเป็นอุปกรณ์การ
สอนท่ีค่อนขา้งถาวร ก็อาจท าได ้ โดยแต่งให้เป็นรูปภูเขาท่ีราบสูงต ่า มีร่องล าธานน ้าตามบทเรียนท่ีจะ
ใชส้อน หาไมห้รือแผน่กระจกมาเป็นพื้นรองรับ แลว้ใชปู้นซีเมนตล์ะลายน ้าพอสมควร ค่อย ๆ พรมลง
บนผวิทรายเหล่านั้น เม่ือผวิแหง้จะแขง็ดุจพื้นซีเมนต ์จากนั้นก็หาส าลียอ้มสีด าเป็นตน้ไมห้าเปลือกหอย
มาตกแต่งบา้ง ก็จะไดแ้ผนผงัจ าลองของจริงท่ีคุณค่าข้ึนมา โดยนยัเดียวกนัน้ี เราอาจจะท าแผนผงัจ าลอง
ของวตัถุ เมือง หรือประเทศอะไรก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสม เน่ืองจากวธีิท าไม่ยากนกั ฉะนั้นครูผูส้อน
อาจใหน้กัเรียนท าใส่ลงัเล็ก ๆ ไวดู้เล่นก็ได ้เช่ือวา่การใชท้รายเป็นอุปกรณ์การสอนน้ี คงช่วยใหน้กัเรียน
มีความเพลิดเพลิน และสนใจต่อบทเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีวธีิหน่ึงหากวา่ในทอ้งถ่ินหาดินเหนียวไดง่้าย ก็
อาจใชดิ้นเหนียวป้ันเป็นรูปต่าง ๆ ใหมี้ความหมาย ตามบทเรียน แทนการใชท้รายก็ได ้
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7. กระดานผ้า 

กระดานผา้ท่ีกล่าวถึงน้ี ความจริงมิใช่กระดานท่ีใชขี้ดเขียนกนัตามธรรมดา หากแต่เป็นผา้
สักหลาดอยา่งอ่อนหรือผา้ส าสี ส าหรับติดรูปเพื่อใชใ้นการสอนประกอบบทเรียนต่าง ๆ และภาพท่ีใช้
ติดบนกระดานน้ี ขา้งหลงัตอ้งบุดว้ยสักหลาดหรือผา้ส าสีเช่นเดียวกนั และการติดภาพน้ีก็เพียงแต่วาง
ทาบลงบนกระดานเท่านั้น ภาพก็จะติดอยูต่ามต าแหน่งท่ีตอ้งการ จะเคล่ือนยา้ยต าแหน่ง จดัภาพใหอ้ยู่
ในลกัษณะใดก็ไดโ้ดยง่าย นบัเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีดีอยา่งหน่ึง ซ่ึงใชส้อนไดท้ั้งเด็ก หนุ่มสาว และ
ผูใ้หญ่ ทั้งกระดานผา้ และภาพท่ีใชคู้่กบักระดานน้ี จะหาซ้ือไดจ้ากร้านจ าหน่ายหนงัสือและอุปกรณ์
ของคริสเตียนทัว่ไป และโดยปกติแลว้ ภาพเหล่านั้นเขามกัจะท าไวเ้ป็นชุด ๆ มีภาพตวัละครและภาพ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นอยา่งครบถว้น สะดวกแก่การใชม้าก 

8. หุ่นกระบอก หรือหุ่นเชิด 

หุ่นชนิดน้ีมีหลายแบบ มีความยากง่ายต่าง ๆ กนัอาจใชผ้า้หรือกระดาษท าข้ึนเองก็ได ้ตกแต่งให้
เป็นตุก๊ตาท าส่วนปากและแขนใหเ้คล่ือนไหวไดง่้าย ซ่อนสายโยงไวภ้ายในตวัหุ่นนั้นเอง แต่เวลาเล่น
ตอ้งใชค้วามสามารถเป็นพิเศษเล็กนอ้ย ส าหรับผูท่ี้เล่นไดช้ านาญ อาจท าใหหุ่้นเหล่านั้นแสดงกิริยา
ท่าทางเหมือนตุก๊ตาท่ีมีชีวิตชีวา สร้างความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจให้ผูพ้บเห็นไดไ้ม่นอ้ย ถา้ครูสอน 
รววีารศึกษามีความสามารถในเร่ืองน้ีอยูบ่า้ง ก็น่าจะถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียนบา้ง จะไดใ้หน้กัเรียน
ใชหุ่้นชิดแสดงเป็นตวัละครในบทเรียน เป็นการเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไปในตวั 

9. ภาพพมิพ์ 

ภาพพิมพมี์ลกัษณะเป็นภาพทึบ ไม่มีส่วนหนาบางสูงต ่าของแสงเงา ไม่มีความวิจิตสวยงามของ
การใชสี้ดุจภาพเขียนทัว่ ๆ ไป หากเป็นแต่เพียงเงาทึบของมนุษยห์รือวตัถุส่ิงของ มีแต่โครงสร้างเท่านั้น 
ท่ีพอจะมองเห็นวา่เป็นภาพอะไร ถา้เป็นภาพคนก็ตอ้งใชค้วามสังเกตประกอบกบัความเคยชินบา้ง จึงจะ
รู้วา่เป็นภาพของใคร เพราะการท่ีบอกวา่เงาใดเป็นผูใ้ดนั้นเป็นส่ิงท่ียากเยน็อยูไ่ม่นอ้ย ตอ้งรู้วา่
โครงสร้างของผูน้ั้นมีลกัษณะอยา่งไร อว้น ผอม สูงต ่า เพียงใดมีอะไรเป็นสัญลกัษณ์พิเศษเป็นตน้ ภาพ
พิมพน้ี์เหมาะส าหรังใชใ้นการทบทวนความจ าของนกัเรียน (อาจใชภ้าพเดิมท่ีนกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ 
น ามาท าสีทึบ ๆ ปิดเสียแลว้พลิกเอาดา้นภาพออกมาแทนก็ได)้ เป็นตน้วา่ภาพของดานิเอลอยูใ่นถ ้าสิงโต 
แลว้ถามวา่เป็นภาพใคร ก าลงัท าอะไรอยูท่ี่ไหน ตอนแรกนกัเรียนอาจจะยงัไม่คุน้ ไม่ทราบวา่เป็นภาพ
ของผูใ้ด แต่เม่ือไดส้ังเกตเงาของสิงโตก็พอจะบอกไดถู้กตอ้ง แต่ถา้เป็นภาพท่ียาก ๆ เกรงวา่นกัเรียนจะ
ตอบไม่ถูก ครูผูส้อนก็อาจเขียนขอ้พระธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพนั้นก ากบัลงไปดว้ย เพื่อเป็นการแนะน า
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ใหน้กัเรียนดว้ยก็ไดก้ารใชภ้าพพิมพป์ระกอบในการสอนน้ี นอกจากจะเป็นการทบทวนความทรงจ า
ของนกัเรียนแลว้ ก็ยงัเป็นการฝึกและสร้างสรรคป์ฏิภาณไหวพริบ ใหแ้ก่นกัเรียนอีกดว้ย 

10. ป้ายปิดประกาศ 

ป้ายปิดประกาศน้ี จะท าดว้ยไม ้ หรือกระดาษแขง็ ๆ ก็ได ้ ติดไวข้า้งฝา ณ ต าแหน่งท่ีทุกคน
สามารถมองเห็นไดง่้ายใชเ้ป็นท่ีปิดประกาศของหอ้งเรียน อาจจะเป็นระเบียบการรายงานต่าง ๆ 
ตลอดจนรูปภาพของผลงานท่ีดีเด่นของนกัเรียนขอ้พระคมัภีร์ประจ าบทเรียน ภาพชุดพิเศษเพื่อสอนให้
นกัเรียนรู้จกัอธิษฐานขอบพระคุณ เช่นภาพเด็กอธิษฐานก่อนเขา้นอนเวลาต่ืนนอน และก่อน
รับประทานอาหาร เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเคยชินต่อประสบการณ์เหล่าน้ีมากข้ึน นอกจากนั้น
ครูผูส้อนอาจจะติดภาพหรือส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่ สอดคลอ้งกบับทเรียน และเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน
ก็ได ้

ส าหรับในชั้นของผูใ้หญ่นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้ก ๆ คนในครอบครัว มีการ
อธิษฐาน เขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ า ครูผูส้อนก็ควรจะติดรูปภาพ บิดาก าลงัจูงมือบุตรเล็ก ๆ ของเขา 
พร้อมกบัถือพระคริสตธรรมคมัภีร์ไว ้ หรือภาพทั้งครอบครัวก าลงัอธิษฐาน หรือภาพของครอบครัวใด
ครอบครัวหน่ึง ก าลงัอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็จะเป็นการดีไม่นอ้ย 

11. อปุกรณ์การสอนจากส่ิงแวดล้อม 

อุปกรณ์การสอนท่ีสะทอ้นภาพชีวติ ของมนุษยไ์ดดี้ท่ีสุด ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีแวดลอ้มตวัเราทั้งส้ิน 
หาไดม้าจากหนงัสือต ารับต าราอยา่งเดียวไม่ ส่ิงเหล่าน้ีมีอยูร่อบ ๆ ตวัเราทุกดา้น มองไปทิศใดก็พบเห็น 
แมแ้ต่แขนงไมเ้ล็ก ๆ สัก แขนงหน่ึง ก็อาจยกข้ึนมาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบสั่งสอนได ้ ไม่วา่จะเป็น
การสอนในแง่ใด อาจจะเป็นดา้นจรรยามารยาท ช้ีใหน้กัเรียนเห็นถึงการรับผดิชอบท่ีเขาจะตอ้งเผชิญ
ต่อไปภายหนา้ ทั้งในครอบครัวเขาเอง และต่อสังคมภายนอกตอ้งคลุกเคลา้อยูก่บักลุ่มชนซ่ึงมีทั้งดีและ
ร้าย และพระคริสตธรรมคมัภีร์เองก็ไดส้อนไวว้า่ “อยา่ไดเ้ทียมแอกร่วมกบัคนเหล่านั้นเลย” เป็นโอกาส
ท่ีครูจะไดอ้บรมสัง่สอนนกัเรียนของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีวา่ ทุกอยา่งจะดีหรือชัว่นั้น ยอ่มอยูท่ี่การตั้งตน้ 
ส่ิงแวดลอ้มยอ่มปลูกฝังรากฐานประสบการณ์ของชีวติลงในจิตใจของแต่ละคน ใหบ้่ายเบนวถีิทางไป
อยา่งหน่ึงอยา่งใดผิดแผกกนัไป บางคนก็เป็นคนดีมีอนาคต แต่บางคนก็กลบัคลุกอยูก่บัความเลวทราม
โฉดเขลา เราจะยอมปล่อยใหส่ิ้งแวดลอ้มฉุดกระชากลากตวัไป อยา่งไม่มีการด้ินรนต่อสู้เช่นนั้นหรือ 
ในเม่ือเรายงัมีพระเจา้ มีท่ีพึ่ง เพียงแต่ถวายตวัใหแ้ก่พระองค ์ เช่ือฟัง และท าตามน ้าพระทยัของพระองค์
ตั้งแต่วยัเด็กเช่นน้ีแลว้เราก็จะรอด จงเร่ิมตน้ชีวติใหม่กนัเสียตั้งแต่บดัน้ี ก่อนท่ีจะสายเกินไป เพราะเม่ือ
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โตเป็นผูใ้หญ่แลว้ฝึกหดักนัยาก เปรียบเสมือนไมเ้ม่ือยงัอ่อนก็สามารถดดัใหค้ดงอไดต้ามความตอ้งการ 
แต่ส าหรับไมแ้ก่จะท าเช่นนั้นไม่ไดเ้ลย 

12. อปุกรณ์อืน่ ๆ 

เช่น แผน่เสียง หรือการฉายภาพน่ิง หากวา่คริสตจกัรของท่านมี ก็จงน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

ข้อเตือนใจ 

แมว้า่เราจะไดท้ราบมาแลว้วา่ อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ มีประโยชน์มากมายสักเพียงใด แต่ครูรวี
วารศึกษาก็จะตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นเลือกเฉพาะส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุด และเหมาะสมกบับทเรียนท่ีสุด มา
สอนเท่านั้น แมแ้ต่การพดูจาและวางท่าทีของครูทุกคน ตลอดจนการควบคุมความสงบภายนอกใน
หอ้งเรียนก็เป็นส่ิงท่ีครูควรค านึง เพราะวา่ท่ีท่านสอนในโรงเรียนรวีวารศึกษาน้ี เป็นการสอนท่ีผิดแปลก
ไปจากโรงเรียนแห่งอ่ืน ท่านมิไดส้อนวทิยาการของมนุษย ์ ตลอดจนการวางตวัของท่านเอง เป็นการ
ส าแดงพระลกัษณะของพระคริสต ์ ซ่ึงนกัเรียนทุกคนยอ่มเฝ้าสังเกต รับการถ่ายทอดเอาส่ิงเหล่าน้ีไวเ้ป็น
คุณสมบติัของเรา ฉะนั้นการสอนเช่นน้ีจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัใหม้าก จงอธิษฐานต่อพระเจา้ก่อนเขา้
สอนทุกคร้ัง และยดึเอาพระคริสตเ์ป็นท่ีพึ่งของท่าน และท าตวัใหส้มกบัเป็นอุปกรณ์การสอนของพระ
เจา้ 

สรุป 

1. ความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากบทเรียนนั้น แปดสิบถึงเกา้สิบเปอร์เซ็นตไ์ดรั้บทางสายตา ฉะนั้น
อุปกรณ์ท่ีใชส้อนควรจะเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ และสอดคลอ้งกบับทเรียนมากท่ีสุด 

2. ในฐานะท่ีครูเป็นอุปกรณ์การสอน ท่ีส าคญัท่ีสุดฉะนั้นครูทุกคนควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ
นกัเรียน และคนอ่ืนทัว่ไป 

ข้อควรคดิ 

การจดัเตรียมอุปกรณ์การสอนนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งใชส่ิ้งท่ีมีราคาแพง ควรรู้จกัดดัแปลงท าเอาจาก
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัท่าน ซ่ึงอาจหาไดไ้ม่ยากนกั ขอ้ส าคญัก็คือจะตอ้งให้เหมาะสมกบับทเรียน 

ขอใหท้่านจดัเตรียมอุปกรณ์การสอนสักช้ินหน่ึง น ามาอธิบายวา่ อุปกรณ์นั้นจะใชอ้ยา่งไร ใน
การสอนบทเรียน 
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บทที่ห้า การสอนบทเรียน 
ในบทเรียนท่ีสาม ไดก้ล่าวถึงการสอนมาบา้งแลว้แต่ในบทน้ีจะไดน้ ามากล่าวอีกคร้ังโดย

ละเอียด ทั้งน้ีเพราะการสอนเป็นขั้นท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ การเตรียมการสอนในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว
มาแลว้ในบทก่อน ๆ จะสามารถเกิดผลในการน าวญิญาณของนกัเรียน มาหาพระเจา้ไดส้ าเร็จหรือไม่นั้น 
ก็อยูท่ี่การสอนบทเรียนน้ีเอง  การสอนมีดว้ยกนัหลายวธีิ การท่ีจะน าเอาวธีิใดมาใชน้ั้น ก็ตอ้งวนิิจฉยัเอา
ตามความเหมาะสมกบัสติปัญญา อุปนิสัย ความสนใจของนกัเรียน วธีิใดท่ีจะท าใหน้กัเรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจท่ีสุด ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนในชั้นของตนไดม้ากท่ีสุด ก็จงใชว้ธีินั้น 
ต่อไปน้ีจะอธิบายถึงวธีิสอนตามแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. สอนโดยการเล่าเร่ือง 

สอนความจริงโดยการเล่าถึงเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้นั้นมีอะไรบา้ง ท าใหคุ้ณลกัษณะท่ีดีเด่นในพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ผุดเด่นมีชีวติชีวาข้ึนมาช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญั และอิทธิพล ท่ีคุณลกัษณะดงักล่าวผกูพนัอยูก่บั
ชีวติของนกัเรียน หากครูผูส้อนมีความช านาญในการเล่าเร่ืองแลว้ ก็จะสามารถสอนความจริงใหแ้ก่
นกัเรียนไดทุ้กวยั ซ่ึงนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ การเล่าเร่ืองทุกเร่ืองควรจ าแนกเป็นส่วน ๆ ดงัต่อไป 

ก. ค าน า ควรข้ึนตน้ค าพดูท่ีสะดุดหูซ่ึงจะปลุกความสนใจของผูฟั้ง ใหพ้ร้อมท่ีจะติดตามฟัง
ต่อไปดว้ยความกระหาย อยา่ข้ึนตน้ค าน าดว้ยค าพดูท่ีซ ้ า ๆ ซาก หรือใหน้กัเรียนเดาเร่ืองราวล่างหนา้ได้
เป็นอนัขาด เช่น แทนท่ีเราจะพดูวา่ “เร่ืองราวท่ีครูจะเล่าใหฟั้งในวนัน้ีคือเร่ืองโยชูวา” เราอาจจะเร้า
อารมณ์ผูฟั้งดว้ยเปล่ียนถอ้ยค าเสียใหม่วา่ “สงครามไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ พระเจา้ทรงตอ้งการแม่ทพัผูช้  านาญ
ศึก ออกต่อสู้กบัศตัรู” ดงัน้ีเป็นตน้ อยา่งนอ้ยนกัเรียนก็จะสนใจตอ้งการทราบวา่ สงครามท่ีวา่คือ
สงครามอะไร เกิดข้ึนท่ีไหน ขนุศึกหรือแม่ทพัท่ีพระเจา้ตอ้งการนั้นคืออะไร ซ่ึงจะท าใหมี้ก าลงัใจใน
การเล่าเร่ืองต่อไป 

ข. เน้ือเร่ือง เน้ือเร่ืองตอ้งเป็นไปตามล าดบัสามารถน าความรู้สึกของผูฟั้งใหค้ลอ้ยตาม ไปถึงจุด
สุดยอดของเร่ืองได ้พยายามสร้างบรรยากาศใหเ้ป็นไปตามทอ้งเร่ือง 

ค. จุดสุดยอดของเร่ือง ควรใหเ้ป็นไปอยา่งด่ืมด ่าประทบัใจ หรือต่ืนเตน้ เช่น ชาวเฮบ็ราย 
ออกมาจากเตาอบท่ีร้อนจดั โดยไม่ไดรั้บอนัตรายแต่อยา่งใด โยนาข้ึนบกไดโ้ดยปลอดภยั การเตรียมลูก
แกะไวใ้นพงทึบ เพื่อเป็นเคร่ืองถวายบูชาพระเจา้ แทนอิศอคั ฯลฯ และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ควรเป็น
เร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
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ง. การลงเอย หรือตอนจบ จะลงเอยดว้ยความราบร่ืนหรือความเศร้าก็ตาม ตอ้งขมวดปัญหาไว้
ใหข้บคิดบา้งเล็กนอ้ย โดยเฉพาะปัญหานั้น ควรเก่ียวโยงกบัสภาพชีวติของนกัเรียนไดด้ว้ย การจบเร่ือง
ควรใหมี้ความเช่ือมโยงต่อจากจุดสุดยอด มีสาระและลีลาควรแก่การติดตาม ครูบางคน สรุปหรือจบ
เร่ืองไม่เป็น ไม่ก่อให้เกิดความสนใจเท่าท่ีควร พอนกัเรียงฟังตอนสุดยอดแลว้ ก็ไม่อยากฟังอีกต่อไป 
ฉะนั้นจึงขอให้ครูทุกคนระมดัระวงัในขอ้บกพร่องน้ีใหดี้ 

การฝึกเล่าเร่ือง 

การท่ีจะเล่าเร่ืองให้เก่ง สามารถดึงดูดอารมณ์ของผูฟั้ง ให้คลอ้งตามไดโ้ดยง่ายนั้น ก็ตอ้งไดรั้บ
การฝึกฝนมาจนช านาญเสียก่อน การฝึกเล่าเร่ือง ท่านสามารถกระท าไดโ้ดยง่ายดงัน้ี คร้ังแรกควรฝึกเล่า
เร่ืองกบัมิตรสหายหรือผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดเช่นคนในบา้น แลว้ขอใหผู้ฟั้งนั้นวจิารณ์การเล่าเร่ืองของท่านวา่
เป็นอยา่งไร โดยยดึตามหลกัดงัน้ี 

ก. การเล่าชดัเจนหรือไม่ เล่าตามล าดบัก่อนหลงัหรือไม่ 
ข. การเล่าใชค้  าพดูของตวัละครในเร่ืองนั้นหรือไม่ 
ค. ท่าทาง การแสดงอารมณ์ เสียงพดู สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองหรือไม่ 
ง. เร่ืองท่ีเล่านั้น สามารถช่วยในการสอนบทเรียนใหบ้รรลุผลส าเร็จ ตามความมุ่งหมายได้

หรือไม่ 

2. สอนโดยวธิีถาม – ตอบ 

การสอนวธีิน้ีมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะเป็นการทบทวนความทรงจ าของนกัเรียนได้
เป็นอยา่งดีแลว้ บางคร้ังการถามหรือตอบของนกัเรียน ก็อาจท าใหค้รูไดแ้ง่คิดใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนไม่นอ้ย 
ประโยชน์ท่ีนบัวา่ส าคญัยิง่ของการสอนโดยวธีิถาม – ตอบ พอสรุปคร่าว ๆ ไดด้งัน้ี 

ก. ท าใหท้ั้งครูและนกัเรียนมีส่วนในการสอน 
ข. ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในความจริงไดดี้ยิง่ข้ึน และสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ใน

ชีวติประจ าวนั 
ค. เป็นวธีิทดสอบความรู้ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีสามารถจบัจุดบกพร่องของนกัเรียนไดง่้าย 

เป็นประดุจเคร่ืองมือผา่ตดัของแพทย ์ท่ีใชใ้นการก าจดัเน้ือร้ายภายในร่างกาย 
การถาม – ตอบ อาจท าไดส้องแบบ ดงัน้ี 
ก. ครูเป็นฝ่ายตั้งค  าถามใหน้กัเรียนตอบ ปัญหาท่ีท่านจะถามนกัเรียนนั้น อาจเป็นปัญหาใด ๆ ก็

ได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีท่านสอนมาแลว้ หรือมิฉะนั้นก็ควรเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของนกัเรียน เพื่อความสะดวก และป้องกนัการหลงลืมในการตั้งปัญหาถามนกัเรียน ท่าน
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ควรจดตระเตรียมล่วงหนา้เอาไว ้ อยา่ตั้งปัญหาใหซ้ ้ ากนั หรือมีแนวคลา้ยกนัเกินไป ควรใหมี้แง่คิด
แตกต่างกนั เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีสติปัญญากวา้งขวางยิง่ข้ึน และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ  ปัญหาทุก ๆ 
ปัญหาท่ีใชถ้ามนกัเรียน ควรมีจุดมุ่งหมายหรือแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีความรู้สึกคิดในทางท่ีถูกตอ้ง ในกรณีน้ีควรใชค้  าถาม
ท่ีมีปมเง่ือน เป็นท่ีสะดุดใจนกัเรียนอยูเ่สมอ 

2. สนบัสุนนใหน้กัเรียนคน้ควา้หาค าตอบจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ โดยการตั้งปัญหาเก่ียวกบั
ขอ้พระธรรมทั้งทรงตรงและทางออ้ม โดยตรงตั้งปัญหาซ่ึงตอ้งใชเ้หตุผลในการตอบ เช่น เม่ืออ่านหรือ
เล่าเร่ืองใหน้กัเรียนฟังจบแลว้ถามวา่ เหตุใด... เพราะอะไร... ผลเป็นอยา่งไร เช่นน้ีเป็นตน้ 

3. เพื่อทดสอบความรู้ของนกัเรียน เช่น ใหอ่้านขอ้ความ แลว้ถามวา่ขอ้ใดถูก ขอ้ใดผดิ ขอ้ท่ีผดิ
นั้นผดิตรงไหน ควรแกอ้ยา่งไรจึงจะถูก 

4. เพื่อทบทวนบทเรียน ใหนกัเรียนสามารถจดจ าเร่ืองราวใหดี้ยิง่ข้ึน โดยถามเก่ียวกบัเหตุการณ์
ท่ีส าคญั ๆ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจ าเป็นท่ีสุด ของบทเรียน 

ข. นกัเรียนท่ีเป็นฝ่ายตั้งปัญหาใหค้รูตอบ การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตั้งปัญหาถามครูเช่นน้ี มี
ประโยชน์ในการสอนอยา่งยิง่ เพราะท าใหค้รูสามารถรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด ระดบัความรู้ และ
ขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยปกติแลว้ ผูท่ี้มีความรู้ มีเหตุผลผลดีเท่านั้น จึงจะสามารถตั้ง
ปัญหาถามไดอ้ยา่งรัดกุมมีสาระ น่าฟัง น่าคิดส่วนคนท่ีไม่มีความรู้ นั้น มกัไม่รู้จกัผกูปมปัญหา พดูจาไม่
น่าฟัง นอกจากนั้นค าถามของนกัเรียนบางคน อาจช่วยใหค้รูไดรั้บแง่คิดและความรู้ใหม่ ๆ อนัจะเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมไดอี้กดว้ย ครูท่ีดีจะตอ้งไม่ละเลยต่อการตอบค าถามท่ีสัตยซ่ื์อควรใหค้วามกระจ่าง
แก่นกัเรียนท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้ตอ้งหนุนน ้าใจพวกเขาให้มีความกลา้หาญในการถาม และมีความอบอุ่น
ใจท่ีมีครูเป็นท่ีพึ่ง ค  าถามต่าง ๆ ของนกัเรียนอาจจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี 

ก. ค าถามท่ีไร้สาระ ส าหรับค าถามชนิดน้ี ครูจะตอบพอเป็นพิธีหรือไม่ตอบก็ได ้ เพราะไม่ใช่
ปัญหาจ าเป็น แต่อยา่ไดแ้สดงความไม่พอใจต่อนกัเรียนผูถ้ามเป็นอนัขาด เพราะจะท าใหน้กัเรียนไม่กลา้
ถามอีกต่อไป (ซ่ึงอาจมีทั้งปัญหาท่ีดีมีประโยชน์ดว้ยก็ได)้ ซ่ึงจะเป็นการบัน่ทอนความรู้และจิตใจของ
นกัเรียน 

ข. ค าถามท่ีนกัเรียนพอจะตอบเองได ้หากใชค้วามพยายามบา้ง ส าหรับปัญหาเช่นน้ี ครูไม่ควร
ตอบโดยตรง แต่ควรใชค้  าแนะน าเป็นการบอกใบท้างออ้ม จนกระทัง่นกัเรียนสามารถคน้พบค าตอบได้
เอง 
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ค. ค าถามท่ีนกัเรียน สามารถคน้หาค าตอบไดเ้องจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ หากครูเห็นวา่
นกัเรียนพอจะคน้ควา้หาค าตอบเองไดแ้ลว้ ครูก็ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบ แต่จงแนะใหเ้ขาคน้ควา้จากพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ เพื่อให้คุน้เคยต่อการใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์ยิง่ข้ึน 

ง. ค  าถามท่ียากเกินความสามารถของครู หากมีค าถามใดท่ีครูไม่สามารถตอบได ้ ก็จงยอมรับ
อยา่งหนา้ช่ืนตาบานวา่ตอบไม่ได ้ แต่จะพยายามคน้หาค าตอบใหภ้ายหลงัอยา่ใชว้ธีิหลีกเล่ียงเอาตวัรอด 
โดยไม่ใหค้วามกระจ่างแก่นกัเรียน 

จ. ค าถามท่ีไม่สามารถตอบในชั้นเรียน หากคุณเห็นวา่ปัญหาใดไม่สมควรจะตอบในชั้นเรียน ก็
อาจนดัหมายอธิบายใหเ้จา้ของปัญหาทราบนอกเวลาสอนก็ได ้

3. สอนแบบอภิปราย 

การอภิปรายคือการถกปัญหานัน่เอง แต่เป็นการถกในกลุ่ม หรือหมู่ชนท่ีมีจ านวนหลาย ๆ คน
ข้ึนไป แลกเปล่ียนทรรศนะความคิดเห็น และใชก้นัในวงการของผูใ้หญ่ ไม่ค่อยใชใ้นวงการของเด็ก ๆ 
การสอนแบบอภิปรายนบัวา่เป็นวธีิสอนท่ีใหผ้ลดีอยา่งหน่ึง ครูอาจมอบหมายใหน้กัเรียนเลือกผูแ้ทน
ข้ึน อภิปรายกนัเอง โดยท่ีครูเพียงแต่คอยใหค้  าแนะน า หรือครูอาจร่วมในการอภิปรายดว้ยก็ได ้ แต่การ
อภิปรายจะใหผ้ลดีอยา่งจริงจงั ก็ตอ้งประกอบดว้ยผูอ้ภิปรายซ่ึงมีความเจนจดัต่อชีวติ มีความรอบรู้พระ
คริสตธรรมคมัภีร์อยา่งกวา้งขวาง และมีแผนการอยา่งรัดกุม ซ่ึงจะไดแ้ยกอธิบายดงัต่อไปน้ี 

ก. แผนการในการอภิปราย ควรก าหนดใหสุ้ขมุรอบคอบและแน่นอน แบ่งเป็นล าดบัขั้น
ก่อนหลงั ใหถู้กตอ้งกล่าวคือ 

1. การเสนอปัญหา วา่ดว้ยปัญหาวนิิจฉยัไตร่ตรองปัญหาใหถ่ี้ถว้น 
2. การวเิคราะห์ปัญหา คือการวนิิจฉยัไตร่ตรองปัญหาให้ถ่ีถว้น 
3. การคน้หาวธีิแกไ้ข พยายามตรวจสอบดูวา่มีวธีิใดบา้ง ท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาน้ีได ้แลว้อธิบาย

ใหท้ราบถึงแนวทางของแต่ละวธีินั้น ๆ 
4. การตดัสินใจเลือกวธีิอภิปราย ควรเลือกเอาวธีิท่ีถูกตอ้งตามค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
ข. คุณสมบติัของผูน้ าหรือผูด้  าเนินการอภิปราย ผูน้ าหรือผูอ้ภิปรายน้ีมีความส าคญัมาก 

เพราะวา่การอภิปรายจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ก็อยูท่ี่บุคคลผูน้ี้เอง ผูด้  าเนินการอภิปรายท่ีดีควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. ตอ้งมีความรอบรู้ในปัญหานั้น ๆ 
2. ในการวิเคราะห์ปัญหาควรเนน้ถึง ส่วนดี และส่วนเสียของแต่ละวธีิใหล้ะเอียด เพื่อจะไดช่้วย

แกไ้ขปัญหาใหถู้กจุด 
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3. ตอ้งไปปล่อยใหน้กัเรียนเสียเวลาไปกบัประเด็นปลีกยอ่ยจนเกินไป จะตอ้งเบนความสนใจ
ของพวกเขาใหฝั้กใฝ่แต่ปัญหาท่ีก าลงั “แกไ้ข” นั้นอยูเ่สมอ 

4. ตอ้งหมัน่ชกัชวนใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ไม่ควรปล่อยใหน้กัเรียนเพียง
สองสามคนผกูขาดเวลาจนหมด 

4. สอนโดยการบรรยายหรือแสดงปาฐกถา 

การสอนแบบน้ีก็คือการสอนแบบปกติธรรมดา น่ีเองเน่ืองจากการสอนแบบน้ี นกัเรียนแทบจะ
ไม่มีส่วนร่วมในการสอนเลย ฉะนั้นการสอนวธีิน้ีจะเกิดผลก็ต่อเม่ือครูผูส้อนมีความตั้งใจ และฝักใฝ่ต่อ
การสอนอยา่งจริงจงั เล็งเห็นความส าคญัในการน าวิญญาณของนกัเรียนใหม้าหาพระเจา้ และจดัสรร
บทเรียนใหมี้คุณค่าใหแ้ก่นกัเรียนอยางถูกตอ้ง และเหมาะสม  

ส่วนดี และส่วนเสียของการสอนวธีิน้ี มีดงัน้ี 
ก. ส่วนดี 
1. สามารถประหยดัเวลาไดม้าก เพราะใชผู้ส้อนเพียงคนเดียว 
2. เหมาะสมหรับการสอนในชั้นท่ีมีนกัเรียนมาก ๆ ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาขาดแคลนครูไดอ้ยา่งดี 
3. ครูผูส้อนสามารถสอนความจริง ในบทเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. สามารถสอนบทเรียนตามล าดบัไดดี้ 
ข. ส่วนเสีย 
1. ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถ เป็นตวัของตวัเองไดต้อ้งคอยพึ่งความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
2. เป็นวธีิท่ีมกัใชก้นัอยา่งจ าเจ ท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
3. นกัเรียนไม่มีส่วนช่วยในการสอน ท าให้ครูไม่อาจจะทราบไดว้า่ นกัเรียนแต่ละคนมีความ

เขา้ใจในบทเรียน มากนอ้ยเพียงใด เพราะขาดการทดสอบ 
4. ครูผูส้อนจ าตอ้งมีความสามารถ ดึงดูดความสนใจของนกัเรียนอยูต่ลอดเวลา หลงัจากการ

สอนแลว้หากครูจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไต่ถามขอ้ขอ้งใจ หรือ เปิดใหมี้การถามตอบกนับา้ง ก็จะท า
ใหก้ารสอนสมบูรณ์ข้ึนและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ เพราะท าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกบัครู และ
ขณะเดียวกนัครูก็จะไดท้ดสอบความรู้ของนกัเรียนไปในตวัอีกดว้ย 

5. สอนโดยใช้การฝีมอื 

การสอนแบบน้ีส่วนใหญ่หนกัไปในดา้นการฝีมือ ใชผ้ลงานของนกัเรียน เป็นเคร่ืองอธิบาย
ความหมายของบทเรียนแทนการสอนแบบบรรยายอยา่งเดียว เพื่อใหก้ารสอนแบบน้ีเกิดผลดี ครูควร
ก าหนดการงานไวล่้วงหนา้ดงัน้ี 
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ก. ตอ้งใหผ้ลงานมีความหมาย สอดคลอ้งกบับทเรียนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของบทเรียน อยา่กระท า
พอเป็นพิธี เพียงเพื่อใหพ้น้ผา่นไปเท่านั้น โดยมิไดเ้อาใจใส่ต่อการสอนอยา่งแทจ้ริง เพราะการสอน
แบบน้ี ไม่ช่วยใหเ้กิดผลดีแต่อยา่งใดเลย 

ข. ตอ้งเตรียมทุกอยา่งไวใ้ห้เรียบร้อย ก่อนเขา้ชั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความเรียบร้อย 
ตอ้งอธิบายใหน้กัเรียนทราบถึงล าดบัของงานท่ีจะท าวา่เป็นอยา่งไร และสัมพนัธ์กบับทเรียนอยา่งไร 
พร้อมทั้งวธีิท าอยา่งละเอียดนอกจากนั้นขณะท่ีนกัเรียนลงมือท างาน ครูก็ตอ้งคอยซกัไซร้ไล่เลียง 
ซกัซอ้มความเขา้ใจของนกัเรียนอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ยทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแทน้ัน่เอง 
แมว้า่ผลงานของนกัเรียนอาจจะไม่สวยงามหรือประณีตพอ แต่ก็ใหผ้ลต่อการศึกษาอยา่งดียิง่ 

ค. เม่ืองานเสร็จแลว้ควรอนุญาตใหน้กัเรียน เอาผลงานของเขากลบัไปบา้นเพื่อวา่งานนั้น ๆ จะ
ไดเ้ป็นเคร่ืองเตือนความทรงจ าของนกัเรียน อน่ึงสมาชิกภายในครอบครัว ก็จะไดมี้โอกาสช่ืนชมต่อ
ผลงานของบุตรหลานของตนครูควรแนะน าใหน้กัเรียนรู้จกัพดูจาในการจูงใจผูท่ี้อยูใ่นครอบครัว
เดียวกนั แต่ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน หรือเป็นคริสเตียนแต่ไม่เคร่งครัดเท่าท่ีควร ใหเ้ขามีความสนใจใน
กิจการของโรงเรียนรววีารศึกษา สนใจในกิจการของคริสตจกัรยิง่ข้ึน 

6. สอนโดยการให้การบ้าน 

การใหก้ารบา้นเป็นวธีิสอนอีกแบบหน่ึง ท่ีมีคุณประโยชน์มาก เป็นการเตรียมตวันกัเรียนได้
เป็นอยางดี เพราะในระหวา่งท าการบา้น นกัเรียนจะตอ้งมีจิตใจผกูพนัจดจ่อกบัการงาน ท าใหค้วามนึก
คิดผกูพนัอยูก่บับทเรียน ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญัในการเร่งเร้านกัเรียน ใหศึ้กษาคน้ควา้พระคริสตธรรม
คมัภีร์จนมีความเคยชิน และกลายเป็นนิสัย 

หนา้ท่ีของครูในการสอนแบบน้ีมีดงัน้ี 
ก. ตอ้งขอร้องนกัเรียน ท าให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
ข. ตอ้งหมัน่ตรวจการบา้นดว้ยความรอบคอบ ยกยอ่งให้ก าลงัใจแก่นกัเรียน ท่ีท าไดเ้รียบร้อย

และถูกตอ้ง  
ค. ควรเร่งเร้านกัเรียนให้เกิดความสนใจ ดว้ยวธีิต่าง ๆ สุดแทแ้ต่ครูจะเห็นสมควร 
ง. ไม่ควรดุวา่นกัเรียน ในกรณีท่ีท าการบา้นไม่เสร็จตามก าหนดเวลา เพราะจะท าใหเ้ขารู้สึก

ทอ้ถอยหมดก าลงัใจการบา้นท่ีครูจะใหน้กัเรียนท านั้น อาจแบ่งไดด้งัน้ี 
1. ใหน้กัเรียนเขียนเรียงความ บรรยายเร่ืองราวต่าง ๆ ในบทเรียนท่ีไดเ้รียนมาแลว้ อาจจะสั่งให้

เขียนมาอยา่งละเอียด หรือกล่าวโดยยอ่ก็ได ้แต่ตอ้งใหไ้ดใ้นความดีมีสาระ 
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2. ตั้งปัญหาให้นกัเรียนคน้หาค าตอบจากพระคริสตธรรมคมัภร์ การตั้งปัญหาอาจหยบิยกเอามา
จากบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ หรือบทเรียนท่ีจะเรียนต่อไป เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ไวก่้อนก็
ได ้แต่ทั้งน้ีครูควรแนะน านกัเรียนดว้ยวา่ ควรคน้จากพระธรรมเล่มใด ตอนใด หรืออา้งอิงจากหนงัสือ 

คริสเตียนเล่มใด  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนคน้หาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา และเป็นภาร
หนกัใจจนเกินไป 

3. ใหท้่องจ าขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ต่าง ๆ ท่ีครูพิจารณาเห็นวา่สมควรท่ีนกัเรียนระดบัชั้นนั้น 
ๆ ควรรู้ ตลอดจนหลกัค าสอน หรือช่ือแม่น ้า สถานท่ี และบุคคลต่าง ๆ ท่ีควร เช่นช่ือพระธรรมต่าง ๆ 
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์พระบญัญติัสิบประการ ค าอธิษฐานตามแบบของพระเยซูคริสต ์ ค าเทศนาบน
ภูเขา ฯลฯ 

หมายเหตุ การใหก้ารบา้นนั้น ครูจะใหน้กัเรียนท าเป็นชุด ๆ เหมือนกนัหมดทุกคน หรือให้แต่
ละคนแตกต่างกนัออกไป เพื่อป้องกนัการลอกกนัก็ได ้แลว้แต่กาลเทศะ 

หลกัในการใหก้ารบา้น มีดงัน้ี 
1. ครูตอ้งมัน่ใจวา่ นกัเรียนสามารถเขา้ใจความมุ่งหมายของแต่ละค าถามเป็นอยา่งดี ถา้ยงัไม่

มัน่ใจวา่นกัเรียนจะเขา้ใจดีพอ ก็อาจจะใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมบา้งก็ได ้
2. ตอ้งจดัหาหนงัสือ ท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งใชค้น้ควา้ มาใหค้รบครัน 
3. เร่งรัดใหน้กัเรียนส่งการบา้น ใหต้รงก าหนดเวลาทุกคร้ัง อยา่ไดล้ะเลยเป็นอนัขาด 
4. ควรยกยอ่งชมเชยนกัเรียน ผูท่ี้ขยนัหมัน่เพียงในการท าการบา้นอยา่งสม ่าเสมอเป็นการให้

ก าลงัใจ 
นอกเหนือไปจากการบา้นอนัเก่ียวกบับทเรียน ซ่ึงนกัเรียนทุกคนจะตอ้งท าโดยตรงแลว้ ครูก็

อาจมอบหมายการบา้นพิเศษใหแ้ก่นกัเรียนเพิ่มเติมไดอี้ก เช่น  
(1) ขอใหค้น้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ เพื่อน ามาท ารายการในชั้น 
(2) ขอใหช่้วยจดัเตรียมอุปกรณ์ในการสอนในบทต่อไป 

7. สอนโดยการแสดงละคร 

วธีิน้ีเหมาะท่ีจะใชก้บัเด็กมาก เพราะสติปัญญาของเด็กยงัไม่เจริญถึงขนาดท่ีจะวนิิจฉยัปัญหาท่ี
ยุง่ยากได ้การสอนดว้ยวธีิบรรยายไม่เป็นท่ีประทบัใจ และออกจะเป็นการยากเกินไปส าหรับเด็ก ฉะนั้น
ครูจึงควรดดัแปลงบทเรียนเป็นบทละคร ก าหนดตวัใหน้กัเรียนเป็นผูแ้สดงเอง โดยจดับรรยากาศและ
ด าเนินเร่ืองราวใหส้มจริงตามบทเรียน วธีิน้ีจะท าใหก้ารเรียนมีชีวติชีวา เด็กเขา้ใจไดง่้าย  รู้สึกต่ืนเตน้
ด่ืมด ่า เสมือนหน่ึงไดป้ระสบเหตุการณ์นั้น ๆ ดว้ยตนเองแต่ทั้งน้ีก็ใช่วา่การสอนโดยการแสดงละครน้ี 
จะใชส้ าหรับชั้นเด็กโตเฉพาะก็หาไม่ แมช้ั้นหนุ่มสาว หรือผูใ้หญ่ก็ใชส้อนไดดี้เช่นเดียวกนั 
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8. สอนโดยการให้นักเรียนท างาน ร่วมกบัผู้อืน่ 

การสอนโดยใหน้กัเรียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นวธีิสอนท่ีดีอีกวธีิหน่ึง ในการเสริมสร้างความ
เขา้ใจ ความสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กบัผูร่้วมงาน การร่วมมือกนัท างานตามการสอนแบบ
น้ี ส่วนใหญ่มกักระท านอกเวลาเรียน เป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีน่าสนบัสนุนยิง่อยา่งหน่ึง 

9. สอนโดยการอ่าน 

การสอนโดยการอ่าน เป็นวธีิสอนอีกแบบหน่ึง ซ่ึงครูสามารถโนม้นา้วและเร่งเร้าจิตใจของ
นกัเรียน ใหส้นใจการอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ และหนงัสือคริสเตียนท่ีมีคุณค่าอ่ืน ๆ เพื่อใหก้ารสอน
โดยวธีิน้ีไดผ้ลดียิง่ข้ึน ครูควรปฏิบติัดงัน้ี 

ก. ก าหนดขอ้พระคมัภีร์ ให้นกัเรียนอ่านประจ าวนัท่ีบา้น 
ข. แบ่งแนวการอ่านในชั้นออก ตามความเหมาะสมดงัน้ี 
(1) ก าหนดขอ้พระธรรมข้ึน ใหน้กัเรียนหาสาระส าคญั หรือหาค าตอบค าถามในขอ้พระธรรม

นั้น 
(2) ใหน้กัเรียนผลดักนัอ่านทีละขอ้ 
(3) ใหน้กัเรียนอ่านในใจ 
(4) ใหอ่้านพร้อม ๆ กนั  
ค.เร่งเร้าใหน้กัเรียนสนใจในการอ่านหนงัสือในห้องสมุดของโรงเรียนหรือคริสตจกัร 

สนบัสนุนใหพ้วกเขาคน้ควา้พระคริสตธรรมคมัภีร์ และหนงัสือคริสเตียนทัว่ไป เพื่อช่วยส่งเสริมชีวิต 
คริสเตียนให้เขม้แขง็และเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

10. สอนโดยวธิีอืน่ 

นอกเหนือไปจากการสอนแบบต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้น้ี ยงัมีวธีิอ่ืน ๆ อีก เช่นการสอนดว้ย
ดนตรี ฉายภาพน่ิง ฉายภาพยนตร์ จดัห้องปฏิบติัการใหน้กัเรียนฝึกภาคปฏิบติั ฯลฯ แต่จะน ามาสอนให้
เกิดประโยชน์ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของครูเองวา่ มีความจ าเป็นหรือเหมาะสม
เพียงใด 

ข้อพจิารณาในเลอืกวิธีสอน 

การเลือกวธีิสอนควรจะพิจารณาตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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1. ความเหมาะสมกบับทเรียน หมายถึงวธีิท่ีจะสอดคลอ้งกบับทเรียนไดม้ากท่ีสุด วธีิสอนแต่ละ
แบบใช่วา่จะใชไ้ดก้บัทุกบทเรียนก็หาไม่ บางบทก็ไดผ้ลดี แต่บางบทก็ไม่ไดผ้ล ครูตอ้งตระหนกัในขอ้
น้ีใหดี้ 

2. ความเหมาะสม กบัการแกไ้ขปัญหาชีวติของนกัเรียน ตอ้งเลือกวธีิสอนท่ีสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนกัเรียน ขณะเดียวกนัก็สามารถแกไ้ขปัญหาชีวติของนกัเรียนไดด้ว้ย 

3. ความเหมาะสมกบัสถานท่ี และสภาพแวดลอ้มตอ้งพิจารณาดูวา่สถานท่ีท่ีจะใชส้อน และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบนั้น เป็นไปในลกัษณะใด แลว้เลือกเอาวธีิสอนท่ีจะสามารถปรับใหเ้ขา้กบัสภาพ
เช่นนั้นไดดี้ท่ีสุด และเกิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด 

4. ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย กล่าวคือตอ้งเลือกเอาวิธีท่ีจะสามารถด าเนินงานให้ลุล่วงตรง
ตามเป้าหมาย ไดดี้ท่ีสุด 

5. ความสามารถของครูนอกเหนือจากการพิจารณาในดา้นต่าง ๆ อนัเป็นส่ิงจ าเป็นภายนอกแลว้ 
ปัญหาสุดทา้ยท่ีครูจะตอ้งพิจารณาก็คือ ความสามารถของตวัเองวา่มีมากนอ้ยเพียงใด มีความถนดัใน
การสอนแบบใด หวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเราหยบิยกข้ึนมาพิจารณาน้ี จะตอ้งสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัเสมือนห่วงโซ่ 
การสอนบางวธีิอาจจะทนัสมยั มีประโยชน์ความเจนจดัในการสอนตามแบบนั้น ก็จะไม่เกิดผลเท่าใด
นกั ฉะนั้นจึงตอ้งถือเอาความสามารถและความช านาญเป็นเกณฑด์ว้ย 

สรุป 

1. ตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ จุดมุ่งหมายในการสอนก็คือการเปล่ียนวถีิชีวติของนกัเรียน ใหเ้ขา้ใจความ
จริงของพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกประการ 

2. ในการเลือกวธีิการสอนนั้น ตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมกบับทเรียน ตวันกัเรียน 
สถานท่ี เป้าหมายในการสอน และความสามารถของผูส้อนเอง เป็นหลกัส าคญั 

ข้อควรคดิ 

จงเตรียมการสอนบทเรียนต่อไป ใหเ้รียบร้อยพยายามเปรียบเทียบวธีิสอนแบบต่าง ๆ วา่มีความ
แตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด วธีิใดบา้งท่ีใชส้อนในบทเรียนต่อไปไดดี้ท่ีสุด เพื่อใหก้ารสอนเป็นไปอยา่ง
มีสมรรถภาพ ไม่ขลุกขลกัเสียเวลาโดยไช่เหตุ 
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บทที่หก การจัดกจิการในช้ัน 
โดยความจริงแลว้ สมาชิกคริสตจกัรของเรามีความสามารถหลายประการ แต่เราไม่ค่อยรู้ 

จนกระทัง่เม่ือไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีใหค้ริสตสมาชิกเหล่านั้นกระท า เปิดโอกาสใหเ้ขาแสวงหาความ
เจริญกา้วหนา้ ในการรับใชค้ริสตจกัรหรือรับใชใ้นโรงเรียนรววีารศึกษายิง่ข้ึน นัน่แหละเราจึงประจกัษ์
ในความสามารถของเขา โรงเรียนรววีารศึกษาเป็นสถาบนัท่ีสมาชิกคริสตจกัร จะมีโอกาสรับใชพ้ระเจา้
ดีท่ีสุดหากแบ่งหนา้ท่ีให้แต่ละคนรับผดิชอบแลว้ อยา่งนอ้ยก็จะมีหนา้ท่ีพอท่ีจะเฉล่ียให้สมาชิก
รับผดิชอบ ถึงก่ึงหน่ึงของสมาชิกทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือแบ่งภาระในการบริหารใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีเรียบร้อย และเจริญรุดหนา้ไปไดอ้ยา่งมาก แต่ไม่วา่การตั้งความหวงัไวเ้ช่นน้ี จะมีทางเป็นไปได้
หรือไม่ก็ตาม ขอ้เรียกร้องตอ้งการความช่วยเหลือจากสมาชิกคริสตจกัรก็ยงัเป็นความจริงอยูเ่สมอ แต่วา่
ในทุกวนัน้ี มีโรงเรียนรววีารศึกษานอ้ยแห่งนกั ท่ีรู้จกัคุณค่าแห่งการใชส้มาชิกเพื่อความเจริญกา้วหนา้
หนา้ ของโรงเรียนรวีวารศึกษาและของคริสตจกัร 

ในทุกวนัน้ีดูเหมือนวา่ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบทุกอยา่งก็มีแต่ครูเท่านั้น แต่การท่ีครูเพียงคนเดียว
ตอ้งจดัการทุกส่ิงทุกอยา่งเช่นน้ี  ยอ่มตอ้งใชเ้วลามาก บางคร้ังก็ไม่อาจสอนใหจ้บบทเรียนไดด้ว้ยดี ซ่ึง
ไม่สามารถก่อใหเ้กิดผลเท่าท่ีควรเลย เพราะไม่มีผูใ้ดช่วยเหลือแบ่งเบาหนา้ท่ี แทนท่ีครูจะมีโอกาส ใช้
ความสามารถในการสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ให้แก่นกัเรียนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี กลบัตอ้งพะวงอยูก่บั
การท าอยา่งอ่ืน เช่นตอ้งท ารายงานเก่ียวกบันกัเรียน ทั้งนกัเรียนท่ีมีอยูแ่ลว้ และนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ 
ท าบญัชีการมาเรียนนบัเงินถวายทรัพย ์ และประกาศเร่ืองราวต่าง ๆ ในชั้น เช่นเก่ียวกบัการจดัการ
แข่งขนัหาสมาชิกใหม่ การท่องพระคมัภีร์ ตลอดจนกิจการใหม่ ๆ ของโรงเรียนหรือของคริสตจกัร ฯลฯ 
เม่ือเสร็จส้ินภาระต่าง ๆ แลว้ จึงลงมือสอนบทเรียน นอกจากนั้นถา้เป็นชั้นเด็กท่ีโตแลว้ หรือชั้นผูใ้หญ่ก็
อาจมีการจดัตั้งคณะกรรมการพิเศษ จดัตั้งกองประกาศอนัเป็นกิจการนอกเวลาเรียนอีกดว้ย จะเห็นไดว้า่ 
ครูตอ้งท างานสารพดัอยา่ง ตอ้งเป็นทั้งครู เสมียน ผูจ้ดัการ และนกัประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ครูโรงเรียนรวี
วารศึกษาส่วนใหญ่ มกัตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นน้ี 

สถานการณ์เช่นน้ียอ่มไม่เป็นการเหมาะสมส าหรับครูเพราะตอ้งท างานหนกัเกินไป และเช่ือวา่
คงไม่มีครูคนใดมีความสามารถเพียงพอ ท่ีจะรับผิดชอบการงานไดก้วา้งขวางเช่นน้ี และถึงแมว้า่ครูคน
หน่ึงคนใดจะสามารถกระท าไดผ้ลท่ีไดก้็ไม่ดีเท่าท่ีควรอยูน่ัน่เอง เพราะเท่ากบัเป็นการหวงหา้ม มิให้
นกัเรียนในชั้นของตนไดมี้โอกาสแสดงความสามารถช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระไปบา้งเท่าท่ีเขาจะกระท า
ไดห้ากครูจะไดจ้ดัวางระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ใหรั้ดกุม รู้จกัมอบหมายภารกิจใหแ้ก่นกัเรียนรับผดิชอบ
บา้งแลว้ ก็จะช่วยเหลือครูไดม้ากทีเดียว อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จะช่วยใหค้รูเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน มีเวลา
ตระเตรียมและท าการสอนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่ตอ้งพะวงกบัส่ิงอ่ืนจนเสียเวลาไปโดยไม่ใช่เหตุ
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นอกจากนั้นยงัเป็นการฝึกหดัอบรมนกัเรียน ให้รู้จกัเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการงาน รู้จกัเสียสละ และรู้ถึง
ความรับผดิชอบท่ีตนจะตอ้งมีต่อผูอ่ื้นไปภายหนา้ อนัเป็นลกัษณะของนกัเรียนท่ีดีอีกดว้ย 

จุดประสงค์ของการจัดวางระเบียบแบบแผน ในโรงเรียนรววีารศึกษา 

การจดัตั้งระเบียบแบบแผนนั้น มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมาก การท างานไม่วา่จะเป็นงาน
ส่วนบุคคล หรืองานส่วนร่วมก็ตาม หากขาดซ่ึงระเบียบวินยัแลว้ การงานนั้น ๆ เด็ก ๆ เอง เวลาจะจบั
กลุ่มเล่นอะไรกนั ก็มกัจะมีกติกา แมแ้ต่มีการตั้งกรรมการ หากเราไม่ถือเสียวา่เป็นส่ิงท่ีไร้สาระ
จนเกินไป ลองมองใหซ้ึ้งจะเห็นไดว้า่ กติกาหรือกรรมการต่าง ๆ ซ่ึงเด็ก ๆ ตั้งข้ึนนั้นก็คือกฏขอ้บงัคบั 
ระเบียบแบบแผนซ่ึงทุกคนจะตอ้งปฎิบติัตาม และกรรมการผูบ้ริหารงานในองคก์ารหรือการธุรกิจของ
ผูใ้หญ่นัน่เอง จะต่างกนัก็เพียงแต่วา่ องคก์ารของเด็ก ๆ นั้นเป็นเพียงการสมมติกนัข้ึนเพียงชัว่คราว
เท่านั้น แมใ้นปัจจุบนัน้ีโรงเรียนรวีวารศึกษาหลายแห่ง ก็ยงัคงมีระเบียบการหละหลวมไม่แน่นอน ดุจ
การเล่นของเด็ก ๆ อยู ่ หากโรงเรียนเหล่าน้ีจดัตั้งระเบียบแบบแผนใหเ้ป็นกิจลกัษณะ มีจุดมุ่งหมายท่ี
แน่นอนแลว้ ก็จะก่อให้เกิดผลดีมากมายหลายประการเป็นตน้วา่ 

1. ช่วยใหท้่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ข้ึนรับผดิชอบแลว้ ครูก็ยอ่มมีเวลาหนัมาเอาใจใส่ต่อ
การสอนมากข้ึน ท าใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้เตม็เมด็เตม็หน่วย การศึกษาก็จะเจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็ว ส่ิงท่ีครูพึงระวงัก็คือการมอบหมายการงานให้แก่ผูใ้ดนั้น ตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมเสียก่อน 
เลือกเอาผูท่ี้จริงจงัต่อการงานไม่เหลาะแหละ และคอยเอาใจใส่ดูแล ใหค้  าแนะน าแก่เขาตามสมควร 

2. ช่วยใหท้่านสามารถฝึกฝนวชิาการต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียน 
การจดัชั้นเรียนในโรงเรียนรววีารศึกษา แต่ละชั้นไม่ควรใหมี้นกัเรียนมากเกินไป เพราะจะท า

ใหก้ารถ่ายทอดความรู้ และการควบคุมเป็นไปอยา่งไม่ทัว่ถึง การจดัชั้นใหมี้นกัเรียนแต่นอ้ยนั้น 
นอกจากครูจะสามารถสอนหนงัสือใหแ้ก่นกัเรียน และควบคุมไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ยงัสามารถฝึกฝนให้
นกัเรียนคุน้เคยกบักิจกรรมอ่ืน ๆ อีกดว้ย เช่นใหน้กัเรียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นเลขานุการของชั้น ท าหนา้ท่ี
บนัทึกรายงายต่าง ๆ ผลดัเปล่ียนกนั ฝึกสอนเพื่อใหคุ้น้เคยกบังานไวเ้พื่อวา่จะไดมี้โอกาสปฏิบติัหนา้ท่ี
นั้น ๆ อยา่งจริงจงัในภายหนา้ 

3. ช่วยใหน้กัเรียนมีระเบียบวินยั  
การคุน้เคยต่อส่ิงใด มกัจะน าใหชี้วติหนัเหไปสู่ส่ิงนั้น หรือมีความสนใจในส่ิงนั้น น่ีเป็นความ

จริงท่ีมีอิทธิพลยิง่ขอ้หน่ึง ขอใหส้ังเกตการประกอบการงานของบุคคลเจริญรอยตามบิดามารดาเสมอ 
ทั้งน้ีเพราะความเคยชินนัน่เองดงันั้นถา้เราจบัเด็กเกเรหรือซุกซน มาอบรมสั่งสอนให้ท าแต่ในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์เป็นอาจิน ไม่ยอมใหมี้เวลาเท่ียวซุกซนไม่ชา้ไม่นาน เขาก็จะคุน้เคยกบัการงานท่ีไดรั้บ
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มอบหมายมองเห็นคุณค่าของงานนั้น และอยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดีงามซ่ึงจะช่วยให้เขาละทิ้งนิสัยเก่า ๆ 
ท่ีไม่ดีงามไดอ้ยา่งส้ินเชิง 

4. ช่วยใหค้รูคน้พบความสามารถของนกัเรียนถา้ครูไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนกระท า ส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดครูไม่อาจรู้ไดว้า่ แต่ละคนมีความสามารถมากนอ้ยเพียงใดฉะนั้นการมอบหมายหนา้ท่ีต่าง ๆ ใหพ้วก
เขากระท าน่ีแหละ จะเป็นเคร่ืองช้ีไดเ้ป็นอยา่งดี จากผลงานของเขา จะท าใหค้รูรู้วา่นกัเรียนคนใด มี
ความขยนัหมัน่เพียรมากนอ้ยพียงใดมีความคิดริเร่ิมอยา่งไร แมว้า่อาจจะมีบางคนท าใหค้รูรู้สึกผดิหวงั
อยูบ่า้ง แต่ก็เป็นการดีท่ีจะไดรู้้จุดบกพร่องของเขา จะไดช่้วยแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5. ช่วยขยายกิจการในชั้นให้กวา้งขวางออกไป  
โดยปกติแลว้ ครูเพียงคนเดียว ยอ่มไม่สามารถด าเนินการทุกอยา่งในชั้นของตนให้ลุล่วงไป

ดว้ยดี ไดส้มความปรารถนา แต่การท่ีไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากนกัเรียนจะช่วยแกห้รือผอ่นคลาย
อุปสรรคไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้วา่ในชั้นเยาวชนหรือชั้นผูใ้หญ่ นกัเรียนไม่ตอ้งลงมือเพียงแต่คอยให้
ค  าแนะน าบา้งบางโอกาส ส่วนชั้นเด็กเล็ก ๆ ครูก็อาจจะไดรั้บความคิดเห็นท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในอนัท่ีจะ
ช่วยแกไ้ขปัญหาได ้ หรือบางทีอาจไดรั้บความร่วมมือจากบิดามารดา ผูป้กครองของเด็ก ๆ ก็ได ้ ความ
ร่วมมือดงักล่าวน้ี นบัวา่มีคุณค่าไม่นอ้ย 

6. ท าใหค้รูและนกัเรียนมีความสนิทสนมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
มนุษยทุ์กคนยอ่มมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งคบคา้สมาคมต่อกนัอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นโดยหนา้ท่ี

การงานหรือธุรกิจอ่ืนใดก็ดี ดว้ยความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีแหละ ท่ีก่อใหเ้กิดสมาคม และองคก์ารธุรกิจ
ต่าง ๆ ข้ึนมา แต่ละวงการตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจ การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัของสมาชิกทุกคน 
หามีผูใ้ดสามารถด าเนินการโดยล าพงัไดไ้ม่ ในวงการศึกษาก็เช่นเดียวกนั เม่ือครูและนกัเรียนมีโอกาส
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานร่วมกนั ความสนิทสนมระหวา่งครูกบันกัเรียนก็มีมากข้ึน ท าใหเ้กิด
ความเห็นอกเห็นใจกนัแทนท่ีนกัเรียนก็มีมากข้ึน ท าใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนัแทนท่ีนกัเรียนจะ
เท่ียวเกเรหรือซุกซนเหมือนก่อน ก็กลบัเป็นคนดี รู้จกัหนา้ท่ีการงานของตน รู้จกัช่วยเหลือการงานของ
โรงเรียนและมิตรสหายไม่มีการแบ่งแยกวา่ของเขาของเรา มีความสมานสามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั รู้จกัชกัชวนผูอ่ื้น ใหม้าเล่าเรียนในโรงเรียนรววีารศึกษาเพิ่มข้ึนไม่มีการขาดเรียนโดยไร้เหตุผล 
ท าใหก้ารศึกษาของนกัเรียนดีข้ึน นอกจากนั้นยงัเป็นการประหยดัเวลาเรียนไม่เยิน่เยอ้นานเกินควร 

การจัดวางระเบียบแบบแผนส าหรับเด็กอายุ 2-7 ขวบ 

การจดัวางระเบียบแบบแผนส าหรับชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นมาก เพราะเด็ก
เหล่านั้นลว้นแต่ยงัไร้เดียงสา จะปลูกฝังความรู้สึกอยา่งไรลงในจิตใจของเด็กก็กระท าไดโ้ดยง่าย ฉะนั้น
จึงควรสอนใหเ้ขารู้จกัระเบียบวนิยัรู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานของตนเสียแต่เน่ิน ๆ เพื่อให้เกิด
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ความเคยชิน จะไดไ้ม่เป็นการฝืนใจเกินไป เม่ือเจริญวยัข้ึน ครูควรมอบหนา้ท่ีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ใหเ้ขา เป็น
ตน้วา่ ใหท้  าการฝีมือ ฝึกระบายสี ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการสอนต่าง ๆ ฯลฯ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ก็สอนให้
รู้จกัรวบรวมไวใ้หเ้รียบร้อย ควรช้ีให้เด็กเหล่าน้ีรู้ถึงความส าคญัของงานแต่ละช้ินของเขา เพื่อจะไดมี้
ความภาคภูมิและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการงานของเขา รู้ถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีต่อชั้นเรียน รู้สึกรัก
โรงเรียน และเกิดความรู้สึกวา่เป็นหนา้ท่ีของเขาเองท่ีจะตอ้งร่วมประชุมและเรียนในทุก ๆ วนัอาทิตย์
ชอบ มีดงัน้ี 

1. การเป็นผูน้ า เช่นน าแถวนกัเรียนเขา้หอ้งประชุม และน าแถวเขา้ชั้นเรียน 
2. เป็นผูดู้แลความเรียบร้อยของกระดานด า เป็นตน้วา่การท าความสะอาดกระดานด า 

ตระเตรียมชอลค์ไวใ้หเ้รียบร้อย เม่ือเลิกเรียนแลว้ ก็ตอ้งปัดกวาดผงชอลค์ตามร่องกระดานด าใหส้ะอาด 
3. การดูแลรักษาดินสอสี ชอล์คสี ส าหรับระบายภาพ ทั้งเวลาน าออกมาใชแ้ละเวลาเก็บ ควรให้

ระเบียบเรียบร้อย 
4. ดูแลป้ายติดประกาศ ช่วยครูในการติดการฝีมือท่ีครูเลือกไว ้หรือรูปภาพท่ีใชใ้นการสอน 
5. ช่วยครูเก็บรวบรวมเงินถวาย 
6. ช่วยดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอ้งเรียน เช่นการปัดกวาด

เช็ดถูหอ้งเรียน เช็ดกระดานด า จดัโตะ๊ เกา้อ้ีให้เรียบร้อย หลงัจากเลิกเรียนแลว้ 
ในการมอบหมายการงานใหเ้ด็กท า ครูควรแบ่งใหถู้กตอ้งตามความเหมาะสมของเด็ก และจดั

หนา้ท่ีไวโ้ดยเฉพาะ ไม่ควรใหก้า้วก่ายหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนั และควรเฉล่ียใหท้ัว่ อยา่ไดป้ล่อยปละละเลย
ผูใ้ด เพราะจะท าใหเ้ด็กเกิดปมดอ้ยวา่ ตนไม่มีความส าคญัอะไรส าหรับชั้นเรียนเลย ซ่ึงก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่อนาคตของเด็ก แมว้า่ชั้นเด็กเล็ก ๆ น้ี ดูเผนิ ๆ ประหน่ึงวา่ไม่มีความสลกัส าคญันกัแต่แทจ้ริง
แลว้ เป็นชั้นรากฐานท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีครูทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุขมุรอบคอบ และรับผดิชอบ
มากท่ีสุด 

การจัดวางระเบียบแบบแผนส าหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8-12 ขวบ 

เด็กในวนัน้ีมีความต่ืนตวัมาก ตอ้งการพบเห็นส่ิงใหม่แปลก ๆ อยูเ่สมอ เช่น ตอ้งการใหต้ั้งแต่
ชั้นเรียนของเขา ตั้งคติพจน์สี และธงประจ าชั้น และมกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ๆ แต่หากครูเขา้ใจ
ถึงนิสัยใจคอและธรรมชาติของนกัเรียนในชั้นน้ีดี และสามารถปรับใหเ้ขา้กบัเหตุการณ์แลว้ จะช่วยให้
การศึกษาในชั้นววิฒันาการไปมากเพราะการศึกษาและกิจการในชั้นจะไดผ้นัแปร ไปสู่ส่ิงท่ีใหม่อยู่
เสมอ ไม่ตอ้งซ ้ า ๆ ซาก ๆ อยูก่บัสภาพเดิมจนเกิดความเบ่ือหน่วย ไม่วา่จะเป็นคติพจน์ประจ าชั้น การ
ท่องจ าขอ้พระคมัภีร์ เม่ือมีการเปล่ียนอยูเ่สมอ ก็จะท าใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้กวา้งขวางข้ึน เขา้ใจ 

พระวจนะของพระเจา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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เราไดก้ล่าวมาแลว้วา่ เด็กวยัน้ีอยูใ่นวยัท่ีมีความต่ืนตวัมาก พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อแสดง
ปมเด่นหรือความสามารถทุกอยา่งของตนอยูเ่สมอ ฉะนั้นถา้ครูจะมอบหมายหนา้ท่ีการงานใหแ้ก่พวก
เขาแลว้ เช่ือวา่คงตอ้งไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ครูจะเนน้ถึงความส าคญัของ
งานท่ีเขารับผดิชอบ ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของนกัเรียนแต่ละคน ตลอดจนความจ าเป็นท่ีพวกเขา
จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือต่อโรงเรียนแลว้ ก็ยิง่ท  าใหน้กัเรียนรู้สึกอ่ิมเอม และปลาบปล้ืมต่อความเป็น
นกัเรียนของเขายิง่ข้ึนหนา้ท่ีการงานท่ีครูควรมอบหมาย ใหเ้ด็กในชั้นน้ีรับผิดชอบนอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นเรียนแลว้ ก็อาจจะมีกิจกรรมนอกชั้น
ต่าง ๆ เช่น ช่วยจดัโตะ๊เกา้อ้ี จดัฉาก เวทีในหอ้งประชุมหรือโบสถ ์ ดูแลรักษาความสะอาดทั้งในและ
นอกหอ้งประชุม รักษาสนามหญา้ ช่วยกนัแจกใบปลิว สรุปแลว้หากครูมีจิตวทิยาดีพอ รู้จกัรักษาน ้าใจ
และอบรมเด็กเหล่าน้ีใหดี้แลว้ พวกเขาจะช่วยแบ่งเบาของคริสตจกัรไดม้ากทีเดียว 

ส่ิงท่ีครูควรระมดัระวงัก็คือ อยา่บงัคบัจิตใจเด็กมากเกินไป ควรเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดแ้สดง
ความคิดเห็นกนัเองอยา่งเสรีบา้ง เช่นในการเลือกประธาน รองประธานเลขานุการ ฯลฯ บางคร้ังเราจะ
เห็นวา่เด็กเหล่าน้ีมีการประชุมอธิษฐานและร้องเพลงดว้ยกนัอยา่งมีระเบียบเรียบร้อย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
ผลจากการศึกษาในโรงเรียนรววีารศึกษาทั้งส้ินดว้ยอุปนิสัยอนัดีงามของเด็ก ๆ ท่ีโรงเรียนไดถ่้ายทอด
ใหน้ี้ยอ่มท าใหนิ้สัยอนัดีงามของเด็กๆ ท่ีโรงเรียนไดถ่้ายทอดใหน้ี้ยอ่มท าใหบิ้ดามารดาผูป้กครองของ
เด็กมีความช่ืนชม และสนใจในกิจการงานของโรงเรียน และอาจใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกิจการของ
โรงเรียนก็ได ้ เป็นตน้วา่ รับเป็นท่ีปรึกษาของครู เป็นครูผูช่้วย หรือจดัหาอุปกรณ์ท่ีทางโรงเรียนขาด
แคลนให ้ ดว้ยความศรัทธา และการใหค้วามอุปถมัภค์  ้าจุนเช่นน้ีแหละ ดว้ยความศรัทธา และการให้
ความอุปถมัภค์  ้าจุนเช่นน้ีแหละ จะท าใหกิ้จการของโรงเรียนกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ฉะนั้นการจดั
ระเบียบแบบแผนส าหรับการศึกษาของเด็กวยัน้ี จึงเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนรววีารศึกษาและ
คริสตจกัรอยา่งยิง่ 

การจัดระเบียบแบบแผนส าหรับช้ันเยาวชน 

การอบรมสั่งสอนในวยัน้ี ออกจะเป็นเร่ืองยุง่ยากไม่นอ้ย เพราะวยัหนุ่มสาวส่วนมากมกัถือตวั 
ไม่ตอ้งการใหค้วามช่วยเหลือใคร และไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใครตอ้งการจะเป็นผูใ้หญ่ เป็นตวั
ของตวัเอง มีความคิดเห็นของตนเอง ไม่ยอมเช่ือฟังใครง่าย ๆ ฉะนั้นครูผูส้อนในชั้นน้ีชั้นน้ีจึงตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้ สติปัญญา มีความถ่อมตวั รู้จกัโอนอ่อน อะลุม้อะล่วย ผอ่นหนกัผอ่นเบาบา้งตามสมควร ใน
การมอบหมายหนา้ท่ีการงานต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัเรียนครูจะตอ้งไม่บงัคบักะเกณฑน์กัเรียนมากเกินไป หาก
นกัเรียนท าผิดพลาด จะตอ้งไม่ใชค้  าวา่ “จะตอ้งท าอยา่งน้ี” “จะตอ้งท าอยา่งนั้น” แต่ควรใชค้  าวา่ “ครูคิด
วา่ท าอยา่งน้ีดีกวา่หรือ “ครูเคยเห็นเขาท ากนัอยา่งน้ี” หรือใชค้  าพดูท านองขอความคิดเห็นวา่ “ท าอยา่งน้ี
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ดีไหม” ค  าพดูเหล่าน้ียอ่มจูงใจนกัเรียนใหค้ลอ้ยตาม และยนิดีปฏิบติัตามไดดี้กวา่ท่ีจะเคร่งครัดถือความ
คิดเห็นของ ครูเอง วา่กนัตามความจริงแลว้การสอนในชั้นน้ี เป็นไปในแบบคอยใหค้  าแนะน ามากกวา่ท่ี
จะเป็นการสอนกนัอยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็ตาม หากครูผูส้อนมีความถ่อมตวัอยา่งแทจ้ริง มีใจหนกั
แน่นและส านึกตนท างานเพื่อพระเจา้แลว้ เช่ือวา่คงสามารถเอาชนะจิตใจนกัเรียนเหล่าน้ี และสามารถ
ควบคุมเขาใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัอนัดีงามไดอ้ยา่งแน่นอน ขอ้ส าคญัท่ีครูควรปฏิบติัอีกอยา่งหน่ึงคือ 
พยายามเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแต่ละคน แสดงความสามารถของตนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ผูมี้
ความสามารถในดา้นใดก็ให้รับหนา้ท่ีในดา้นนั้น เช่นผูท่ี้มีความสามารถในการร้องเพลง ก็ใหอ้ยูใ่นหมู่
นกัร้อง ผูท่ี้มีความสามารถในการน า การประชุม ก็ใหเ้ป็นผูก้ล่าวน าประชุมผูท่ี้มีความสามารถในทาง
ดนตรี ก็ใหอ้ยูแ่ผนกดนตรี ผูท่ี้มีความสามารถในทางวาดเขียน ก็ใหว้าดภาพประกอบการสอนวาดภาพ
ประดบัหอ้งเรียน หรือเขียนขอ้พระคมัภีร์ติดไวใ้นห้องใหน้กัเรียนทั้งชั้นท่องจ า ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนมี
ความช านาญ และจะไดส้ านึกอยูเ่สมอวา่ การท่ีครูไดอุ้ตส่าห์สั่งสอนอบรมเขามา จนมีความรู้ 
ความสามารถนั้น ก็เพื่อให้เขาน าความรู้ ความสามารถนั้น ไปใชใ้นการปฏิบติัพระเจา้เขาจะกระท าส่ิง
ทุกอยา่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตนเอง  

หากครูสามารถสร้างสรรคค์วามนึกคิดท่ีดีงาม ความมีระเบียบเรียบร้อย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ใหฝั้งอยูใ่นจิตใจของนกัเรียนอยูเ่สมอ และรู้จกัพวกเขาใหเ้ป็นประโยชน์แลว้ เช่ือวา่พวกเขาจะ
เป็นก าลงัในการปฏิบติัพระเจา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นตน้วา่ช่วยงานในการประชุมตามโรงพยาบาล เป็น
พยานใหแ้ก่คนไข ้ เป็นพยานใหแ้ก่นกัโทษในเรือนจ า (หากวา่รัฐบาลอนุญาตใหเ้ขา้) เป็นพยานตาม
สถานท่ีสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่นบา้นพกัคนชรา ฯลฯ โปรดจ าไวว้า่หากเราไม่พยายามใชพ้วกเขาเพื่อพระ
เจา้ ชาวโลกก็อาจจะล่อลวงพวกเขาใหห้ลง เป็นเคร่ืองมือของพญามารไปก็ได ้

การจัดระเบียบแบบแผนส ารวจส าหรับช้ันผู้ใหญ่ 

ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้มีความรู้สึกนึกคิด และมีความรับผิดชอบกวา้งขวางกวา่เด็ก และเยาวชนมาก 
ฉะนั้นโอกาสท่ีครูจะก็ควรวางระเบียบแบบแผนไวใ้หแ้คร่งครัด และพยายามเลือกหรือขอความร่วมมือ 
จากผูท่ี้ไม่มีต าแหน่งใด ๆ ในคริสตจกัร ใหช่้วยดูแลรักษาผดิชอบในหนา้ท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียนรววีาร
ศึกษาเท่าท่ีจะช่วยได ้จดัตั้งใหมี้คณะกรรมการ ประธาน และเลขานุการ เหรัญญิก ฯลฯ เพื่อช่วยจดัการ
งานต่าง ๆ ของโรงเรียนอนัจะพึงมี เช่ือวา่หากครูกระท าหนา้ท่ีของตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน
แลว้ ก็คงไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนอนัจะพึงมี เช่ือวา่หากครูกระท าหนา้ท่ีของตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่นกัเรียนแลว้ ก็คงไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนอยา่งแน่นอน ไม่วา่ในชั้นเรียนของท่านจะมี
นกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด ก็คงจะตอ้งมีคนเห็นใจและช่วยเหลือท่าน 
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เน่ืองจากกิจการในชั้นผูใ้หญ่ กวา้งขวางยิง่กวา่ชั้นเด็กฉะนั้นครูจะตอ้งฝึกฝนนกัเรียนให้
ระมดัระวงัตวัในการประพฤติใหจ้งหนกั ใหเ้หมาะสมกบัเป็นชั้นตวัอยา่ง เป็นกรรมการของโรงเรียน 
เป็นตวัแทนของคริสตจกัร การกระท าทุกอยา่งตอ้งอยูใ่นระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัด ใหส้อดคลอ้งกบั
โครงการของคริสตจกัร 

เน่ืองจากชั้นผูใ้หญ่เป็นชั้นสูงสุด ซ่ึงพร้อมท่ีจะท างานเพื่อพระเจา้ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้นครู
จึงตอ้งสอนใหทุ้กคนมีความเจนจดัในดา้นต่าง ๆ ใหส้ามารถเป็นผูน้ า รู้จกัเป็นตวัของตวัเอง สามารถ
ปฏิบติังานไดเ้อง ไม่ตอ้งอาศยัผูใ้ดโดยไม่จ  าเป็น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงครูจะตอ้งฝึกหดัอบรม
นกัเรียนในชั้นน้ี ยอ่ ๆ ดงัน้ี 

1. ความสามคัคธีรรม จ  าแนกออกเป็น 
ก. ความสามคัคีธรรมในการอธิษฐาน 
ข. ความสามคัคีธรรมในการประชุม ในโรงเรียนรววีารศึกษา 
ค. ความสามคัคีธรรมในการสังสรรคต่์าง ๆ 
ง. ความสามคัคีธรรมในการร่วมมือกบัคริสตจกัร เช่น ถวายเงิน เพื่อซ้ือส่ิงของท่ีขาดแคลน 

ต่าง ๆ ช่วยสร้างหรือซ่อมอาคาร หรือส่ิงต่าง ๆ อนัเป็นสมบติัของคริสตจกัร 

2. การปฏบิัติคริสตจักร 

ก. การเยีย่มเยยีนสมาชิก การเป็นพยานประกาศเผยแพร่ และการรับใชต่้างๆ  
ข. การใหค้วามร่วมมือแก่ชั้นต่างๆ ช่วยสอนหนงัสือ  ติดตามผูท่ี้ถวายตวัใหม่ ช่วยเยีย่มเยยีนผูท่ี้

ขาดการประชุม ช้ีแจงและหนุนน ้าใจให้เขามาร่วมประชุมในคราวต่อไป ช่วยในการประชุมฟ้ืนฟู 
ค. การถวาย ตอ้งถวายทั้งก าลงัทรัพย ์ ก าลงักายเวลา และความสามารถเท่าท่ีจะกระท าได ้ เพื่อ

ช่วยเก้ือกลูความจ าเป็นของคริสตจกัร 
การวางระเบียบแบบแผนทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี ลว้นเป็นแนวทางท่ีจะสร้างความเจริญวฒันา

ถาวร ใหแ้ก่โรงเรียนคริสตจกัร และสมาชิกทั้งมวล แต่อยา่งไรก็ตาม ครูทุกท่านตอ้งสังวรไวว้า่ การ
กระท ายอ่มดีกวา่การพดู ระเบียบแบบแผนอนัดีงามเหล่าน้ีจะไม่เกิดผลอนัใดเลย หากครูไม่ยอมปฎิบติั
ตาม และตอ้งจดจ าไวอี้กอยา่งหน่ึงวา่ การท่ีจะใหก้ารงานของเราเกิดผล และย ัง่ยนืถาวรนั้น เราจะตอ้ง
ลงมือกระท าเอง จะใชผู้ห้น่ึงผูใ้ดท าแทนไม่ได ้ ตวัอยา่งเช่นท่านตอ้งการใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดไหวท้่าน แต่ท่าน
ไม่เคยไหวเ้ขาเลยกลบัไปวานอ่ืนใหไ้หวแ้ทน การกระท าเช่นน้ียอ่มจะไม่เกิดผลอยา่งแน่นอน 
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สรุป 

1. การจดัตั้งระเบียบแบบแผน ในโรงเรียนรววีารศึกษา จะสัมฤทธ์ิผลหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการ
ตั้งเป้าหมายเป็นส าคญั 

2. ควรจะแบ่งหนา้ท่ีการงานในชั้นของท่าน ใหน้กัเรียนดูแลรับผดิชอบ 
3. การจดัใหน้กัเรียน อยูใ่นระเบียบวนิยัอนัดีงามนั้น จะเป็นแนวทางให้เด็กด าเนินชีวิตในทางท่ี

ถูกท่ีควร และเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติัพระเจา้ 
4. เด็กรุ่นกลาง มกัมีความกระตือรือร้นช่วยเหลือผูอ่ื้นท างาน แต่ชอบท าเป็นหมู่คณะ ไม่ชอบ

ท าตามล าพงัเด็กวยัน้ีจะยนิดีท างานทุกอยา่ง หากไดรั้บการสนบัสนุนช่วยเหลือ 
5. เยาวชนควรรู้จดัแจงหนา้ท่ีการงานของตนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและด าเนินการงานไดเ้อง 

ควรรู้วา่จะขอความช่วยเหลือและค าปรึกษาหารือจากใครไดท่ี้ไหนจุดประสงคใ์นการวางระเบียบแบบ
แผนส าหรับเยาวชน จุดประสงคใ์นการวางระเบียบแบบแผนส าหรับเยาวชน ก็เพื่อฝึกฝนพวกเขาใหมี้
ความสามารถ ความช านาญในการปฎิบติัพระเจา้เพิ่มข้ึน เพื่อวา่จะไดน้ าไปปฎิบติัในอนาคต 

6. การจดัการวางระเบียบแบบแผนในชั้นผูใ้หญ่ก็เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสปฏิบติัรับใชค้ริสตจกัร 
เพราะถา้ไม่มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัแลว้ ก็จะท าใหก้ารยุง่เหยงิ มีการเก่ียงงอนกนั ท าใหกิ้จการของ
คริสตจกัรไม่เจริญกา้วหนา้ 

ข้อควรคดิ 

จงไตร่ตรองวางโครงการ จดัระเบียบแบบแผนในชั้นของท่านใหสุ้ขมุ ใหเ้กิดผลดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ดีได ้ พยายามเปิดโอกาสให้นกัเรียน มีส่วนร่วมในการสอนและการรับผดิชอบในชั้นใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะมากได้
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บทท่ีเจด็ หนา้ท่ีของครูภายนอกชั้นเรียน 
ถา้ท่านตอ้งการความส าเร็จในการเป็นครูรววีารศึกษาท่านก็จะตอ้งมีความรับผิดชอบในการ

สอนใหม้าก จะถือวา่หนา้ท่ีของท่านมีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นหาไม่ได ้ การรับผดิชอบของครูรววีาร
ศึกษาระหวา่งสัปดาห์หน่ึง ๆ นั้น ส าคญัยิง่นกั ครูจะตอ้งคอยเอาใจใส่ทั้งภายนอกและภายในเวลาสอน 
เพราะครูรววีารศึกษาท่ีแทจ้ริงนั้นมิใช่เป็นเพียงแต่ครูผูส้อนหนงัสือ หากแต่เป็นพี่เล้ียงของนกัเรียนท่ี
พระเจา้ทรงมอบใหดู้แลรักษา เป็นผูน้ าเขาเหล่านั้นมาสู่พระคริสต ์ เป็นผูป้ระกาศเผยแพร่ในการน าผูอ่ื้น
ใหไ้ดรั้บความรอด ครูท่ีมีความรักต่อชาวโลกผูห้ลงหายไปนั้น จะไม่มีความอ่ิมเอมใจในการปฏิบติัพระ
เจา้เพียงหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดาห์เลย เพราะหนา้การปฏิบติัพระเจา้ในการเป็นครูน้ีมีความหมายส าคญั 
และตอ้งรับผิดชอบกวา้งขวางยิง่นกั ดงัจะเห็นไดจ้ากพระบญัชาของพระเยซูซ่ึงวา่ “เหตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลาย จงออกไป สั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก” บุคคลท่ีครูจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลมีดงัน้ี 

1. นกัเรียนในชั้น 
2. ครอบครัวของนกัเรียน 
3. ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด 

1. นักเรียนในช้ัน 

การท่ีท่านคลุกคลีอยูก่บันกัเรียนเป็นเวลานาน ยอ่มจะท าใหท้่านเขา้ถึงอุปนิสัยใจคอ ความ
จ าเป็น ความสนใจความตอ้งการ และปัญหาต่าง ๆ ของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีส่ิงเหล่าน้ีแหละคือขอ้มูล 
ซ่ึงจะท าใหท้่านสามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการสอนใหไ้พผ้ลดียิง่ข้ึน และสามารถปฏิบติัตนใหเ้ขา้กบั
นกัเรียนของท่านไดทุ้กชั้นและทุกคน ซ่ึงถา้หากท่านละเลยเสีย ก็จะท าใหค้  าสอนของท่านไม่เกิดผล
เท่าท่ีควรโดยความเป็นจริง ในฐานะท่ีท่านเป็นครู เป็นพี่เล้ียงท่ีพระเจา้ทรงมอบหมายใหพ้ิทกัษรั์กษา
นกัเรียนโดยตรง ฉะนั้นท่านจึงควรหาโอกาสไปเยีย่มเยยีนนกัเรียนถึงท่ีบา้นบา้ง การเยีย่มเยยีนนกัเรียน
อาจจ าแนกไดด้งัน้ี 

ก. การเยีย่มเยยีนนกัเรียนใหม่ 
ท่านควรจะแสดงความเป็นมิตรกบันกัเรียน นบัตั้งแต่เขาเขา้มาเรียนในชั้นใหม่ นกัเรียนใหม่จะ

กลบัมาเรียนในชั้นของท่านอีก หรือไม่นั้น อยูท่ี่ตวัท่านเอง วา่มีแนวการสอนอยา่งไร การวางตวั
เหมาะสมหรือไม่ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ท่านมีการติดต่อติดตามนกัเรียนมากนอ้ยเพียงใดการติดตาม
นกัเรียน จะโดยการเยีย่มเยยีนหรือวธีิหน่ึงวธีิใดก็ตาม ยอ่มเป็นผลดีเสมอ เพราะเป็นเสมือนเชือกคอย
เหน่ียวร้ังนกัเรียนมิใหเ้หินห่างจากโรงเรียน หากไม่มีการติดตามนกัเรียนก็เสมือนหน่ึงไม่มีส่ิงเช่ือมโยง 
ระหวา่งครูกบันกัเรียน ซ่ึงยอ่มจะท าใหเ้ขาขาดลอยไป ฉะนั้นการเยีย่มเยยีนนกัเรียนจึงเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด
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ของนกัเรียนก็ควรใหค้วามสนใจต่อเขา ถามไถ่ความทุกขสุ์ขของเขาบา้งตามสมควร หากวา่เขาเพิ่งยา้ย
มาจากท่ีอ่ืน ท่านก็ควรแสดงความเป็นมิตร ความสนิทสนมแก่เขา และชกัชวนเขาเขา้ร่วมประชุม 
นมสัการประชุมอธิษฐานในโบสถข์องท่านทุก ๆ อาทิตย ์เพื่อใหเ้ขา้ไดรู้้เห็น ถึงกิจการของโรงเรียน 
รววีารศึกษาคริสตจกัรและขอร้องใหเ้ขาร่วมมือในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนศึกษาและคริสตจกัรเท่าท่ี
จะท าได ้

ข. การเยีย่มเยยีนนกัเรียนประจ า 
นกัเรียนประจ าไดแ้ก่นกัเรียนท่ีมาเรียน อยา่งสม ่าเสมอ หรือพดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือ นกัเรียนท่ีมา

เรียนเป็นระยะเวลานานแลว้นั้นเอง การเยีย่มเยยีนนกัเรียนนั้น ครูควรปฏิบติัใหเ้สมอตน้เสมอปลาย มิใช่
วา่เยีย่มเยยีนเขาในระยะแรก ๆ ท่ียงัเป็นนกัเรียนใหม่อยู ่ คร้ันพอคุน้เคยคุน้หนา้คุน้ตาดีแลว้ก็เลิกราเสีย 
การกระท าเช่นน้ีก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งมาก เพราะจะท าใหน้กัเรียนคลายความสนิทสนมกบัครูเร่ิมห่าง
เหินครู  แลว้ในท่ีสุดก็จะหลุดลอยไปดุจวา่วท่ีขาดคนถือเชือก ฉะนั้นครูควรปฏิบติัให้สม ่าเสมอ อยา่ได้
กระท าชนิดพอเป็นพิธี การท่ีไดค้นใหม่มา แลว้ปล่อยใหค้นเก่าหายไป ไดม้าคนหน่ึงแลว้หายไปคน
หน่ึงเช่นน้ี จะไดป้ระโยชน์อะไร อาณาจกัรของพระเจา้ไม่มีทางขยบัขยายออกไปไดเ้ลย 

ง. การเยีย่มเยยีนผูท่ี้ขาดเรียน 
เน่ืองจากโรงเรียนรววีารศึกษา เป็นสถาบนัแห่งการน าวิญญาณของประชาชนใหม้าหาพระเจา้ 

ดงันั้นครูรวีวารศึกษาตลอดจนผูร่้วมงานในโรงเรียนรววีารศึกษาทุกคน จึงตอ้งต่ืนตาต่ืนใจ สอดส่อง
ดูแลนกัเรียนอยูเ่สมอ เม่ือนกัเรียนผูห้น่ึงผูใ้ดขาดเรียน ก็ควรจะติดต่อสอบถามถึงสาเหตุและหาโอกาส
ไปเยีย่มเยยีนใหไ้ด ้ แมว้า่บางคร้ังอาจจะมีสมาชิกคริสตจกัร ออกไปท าการเยีย่มเยยีนนกัเรียนแทนครู 
แต่ครูทุกคนก็ไม่ควรเพิกเฉย ตอ้งนึกเสมอวา่หนา้ท่ีรับผิดชอบต่อนกัเรียนนั้นควรเป็นครู มิใช่เสมอวา่
การแสดงความเมตตาปรานี มีไมตรีจิต และความรักของครูอยา่งจริงใจน้ีแหละ จะดึงดูดจิตใจของ
นกัเรียนใหผ้กูพนักบัการเรียนอยา่งไม่มีวนัเส่ือมคลาย 

2. ครอบครัวของนักเรียน 

นกัเรียนบางคนมาโรงเรียนไดไ้ม่นานก็หยดุหายเงียบไปจากการศึกษา คน้ควา้หาค าตอบใน
เร่ืองน้ี ปรากกฎอยา่งชดัเจนวา่ มูลเหตุส าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนถอยไปจากความเช่ือนั้น เป็นเพราะ ครูรวี
วารหรือเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในโรงเรียนรววีารศึกษาคริสตจกัร บกพร่องต่อการน าวิญญาณของ
ผูป้กครองและนกัเรียนนัน่เอง โดยปกติแลว้มติหรือความคิดเห็นของบิดามารดาหรือผูป้กครอง ยอ่มมี
อิทธิพลต่อจิตใจของบุตรหลาน หรือผูท่ี้อยูใ่นความปกครองเป็นอยา่งยิง่ ส าหรับครอบครัวท่ีเป็นคริส
เตียนการท่ีบุตรหลานของเขาศึกษาในโรงเรียนรววีารศึกษา ไม่ค่อยมีอุปสรรคอนัใด แต่ส าหรับ
ครอบครัวท่ีไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนนั้น มกัมีอุปสรรคขดัขวางอยูเ่สมอ การแกปั้ญหาน้ีจึงข้ึนอยูก่บัการ
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เอาชนะต่อจิตใจของบิดามารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนเป็นประการส าคญั ดงันั้นครูจึงตอ้งหมัน่
สอดส่องเยีย่มเยยีนนกัเรียนและครอบครัวของเขาเสมอ การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัอนักอปรดว้ยไมตรี
มิตรภาพของครูเช่นน้ีแหละ เป็นทางหน่ึงเอาชนะจิตใจ ของบิดามารดา ผูป้กครองนกัเรียนไดเ้พราะบิดา
มารดายอ่มตอ้งการใหบุ้ตรหลานของตนมีระดบัจิตใจสูง และมีอนาคตท่ีดีงาม จากการส ารวจปรากฏวา่
บิดามารดาผูป้กครองนกัเรียนเป็นจ านวนไม่นอ้ย ท่ีกลายเป็นคริสเตียน เพราะบุตรหลายของตน 

วธีิอ่ืน ๆ ท่ีจะน าใหบิ้ดามารดาผูเ้ป็นปกครองนกัเรียนสนใจ ในกิจการของโรงเรียนรววีารศึกษา 
นอกเหนือไปจากการเยีย่มเยียน ตามท่ีทดสอบมาแลว้ มีดงัน้ี 

ก. การมอบหมายรายงานหรือส่ิงของต่าง ๆ ใหน้กัเรียนกลบัไปท าท่ีบา้น ซ่ึงพอจะแยกเป็นขอ้ 
ๆ ไดด้งัน้ี 

(1) การมอบหมายการบา้นใหน้กัเรียนท า เช่นการฝีมือ แบบฝึกหดัต่าง ๆ ฯลฯ 
(2) ใหท้่องจ าขอ้พระธรรมใหบิ้ดามารดาฟัง 
(3) ใหน้กัเรียนน าบทเรียน “พรทิตย”์ หรือหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ กลบัไปอ่านท่ีบา้น เพื่อบิดา

มารดาผูป้กครอง จะไดมี้โอกาสอ่านดว้ย 
(4) แจกใบปลวั ใบโฆษณาต่าง ๆ ของคริสตจกัรใหแ้ก่นกัเรียน 
(5) ส่งจดหมาย และบตัรเชิญ ทั้งนกัเรียนและผูป้กครอง ใหม้าร่วมกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

เช่นชมการแสดงละคร เล่นดนตรีของนกัเรียนและงานเล้ียงพบปะสังสรรคร์ะหวา่งครู และผูป้กครอง
เป็นตน้ เช่ือวา่ การส่งบตัรเชิญเช่นน้ี คงประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดีเพราะโดยปกติแลว้ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ ยอ่มมีความยนิดีและภูมิใจท่ีจะไดเ้ห็นผลงานของบุตรหลานของตน ปรากฏแก่สายตาผูอ่ื้น และคง
มีไม่นอ้ยท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครู ให้ค  าติชมผลงานของครู ตามท่ีไดส้ังเกตจากการ
เปล่ียนแปลงในชีวติของบุตรหลานของตน ซ่ึงจะเป็นการร่วมมือประสานงาน ระหวา่งครูกบัผูป้กครอง
นกัเรียนใหส้นิทแนบแน่นยิง่ข้ึน 

ข. การเยีย่มเยยีนครอบครัวของนกัเรียน 
ตอนแรก ๆ ครูอาจจะเยีย่มเยยีมครอบครัวของนกัเรียน โดยอาศยันกัเรียนเป็นส่ือเช่ือมโยง แต่

เม่ือครูไดด้ าเนินการติดต่อกบัครอบครัวของนกัเรียน จนเป็นท่ีสนิทสนมดีแลว้ ต่อไปก็เป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของท่าน ท่ีจะโนม้นา้วจิตใจบิดามารดาผูป้กครองของนกัเรียน ใหห้นัมาหาพระคริสตก์ารเยีย่ม
เยยีนครอบครัวของนกัเรียนจะสัมฤทธ์ิผลยิง่ข้ึน หากท่านปฏิบติัตามหวัขอ้ต่อไปน้ีอยา่งเคร่งครัด 

(1) การตั้งเป้าหมาย ก่อนท่ีท่านจะไปเยีย่มเขาควรตั้งเป้าหมายใหเ้รียบร้อยไวก่้อนวา่ ท่านไป
เพื่ออะไร เม่ือไปถึงแลว้จะท าอยา่งไร แลว้อธิษฐานขอให้พระเจา้ทรงช่วยเหลือน าท่าน 
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(2) การสนทนาปราศรัย การสนทนาปราศรัยระหวา่งท่าน กบัผูป้กครองของนกัเรียน ควร
เป็นไปฉนัทมิ์ตและแจง้ใหเ้ขารู้ถึงจุดประสงคใ์นการมาของท่าน 

(3) การวางตวั ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัทุกคนในบา้นนั้น อยา่ท าใหเ้ขาตอ้งเคอะเขินหรือกระดาก
อาย ตอ้งมีความอดทนและมีความระวงัระไว พร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ในการสนทนาปราศรัย
กบัเขา ถา้หากผูป้กครองของนกัเรียนหรือคนในบา้นนั้นมีความคิดเห็น ในดา้นจิตใจวิญญาณไม่
เหมือนกนัคือมีทั้งคนท่ีเห็นพอ้งกบัท่าน และกระหายท่ีจะรับฟังเร่ืองราวจากท่าน และคนท่ีมีความ
คิดเห็นตรงกนัขา้มหรือคดัคา้นจากท่าน และคนท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัขา้มหรือคดัคา้นท่าน ก็จงหา
โอกาสกลบัมาเยีย่มเยยีนเขาใหม่อีกคร้ังหน่ึง ก าหนดเวลาเฉพาะตอนท่ีท่านสามารถพบปะผูท่ี้มีความ
สนใจเท่านั้น แลว้อธิบายเร่ืองราวของพระเจา้ให้เขาฟังตามท่ีเขาตอ้งการ กระท าเช่นน้ีอยูเ่ร่ือย ๆ กระทัง่
เขาเกิดความเช่ือ เม่ือมาถึงข้ึนน้ีแลว้ เขาคงสามารถโนม้นา้วจิตของฝ่าย ท่ีมีความเห็นตรงกนัขา้มไดอี้ก
แรงหน่ึงช่วยใหง้านน าวิญญาณของท่านบรรลุความส าเร็จง่ายข้ึน 

ก่อนท่ีท่านจะลากลบัทุกคร้ัง หากเห็นวา่โอกาสเหมาะสมดี ท่านก็ควรจะขออนุญาตเจา้ของ
บา้น ใหท้่านไดอ้ธิษฐานเผื่อเขา และครอบครัวของเขา ขอใหพ้ระเจา้ทรงอวยพระพร ช่วยเหลือ
ตอบสนองความตอ้งการของครอบครัวนั้น ๆ ถา้ท่านรับใชพ้ระเจา้ดว้ยความสัตยซ่ื์อ และอดทนแลว้ 
พระองคก์็จะทรงเปิดหนทางใหท้่าน และช่วยท่านจนประสบผลส าเร็จอยา่งแน่นอน 

ค. ผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด 
กิจการของโรงเรียนรววีารศึกษา เป็นกิจการท่ีก าลงัขยายวงออกไปอยา่งกวา้งขวางและ

สม ่าเสมอ ทุกคร้ังท่ีครูออกไปเยีย่มเยยีนผูท่ี้ขาดเรียนนั้น จะไดรั้บรายช่ือของบุคคลอ่ืนท่ียงัไม่ไดรั้บ
ความรอด เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อยา่งนอ้ยคร้ังละสามคน บุคคลเหล่าน้ีอาจจะเป็นผูท่ี้ท่านไปเยีย่มโดยตรงหรือ
อาจเป็นญาติพี่นอ้ง สมาชิกภายในครอบครัวเดียวกนักบัเขา หรืออาจเป็นแขกผูไ้ปมาหาสู่บุคคลผูน้ั้น ซ่ึง
ไดมี้โอกาสร่วมสนทนากบัท่าน หรืออาจเป็นผูค้นท่ีท่านพบในระหวา่งทางก็ได ้ซ่ึงนบัเป็นโอกาสดีของ
ครูในอนัท่ีจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นใหไ้ดรั้บความรอด ครูควรจะส่งรายช่ือและรายงานเก่ียวกบับุคคล
เหล่าน้ีไปใหค้ริสตจกัร เพื่อวา่จะไดร่้วมมือกนัออกไปเยี่ยมเยยีนเขา หาทางน าเขามาหาพระองค ์ และ  
หากวา่บุคคลดงักล่าวอยูน่อกวงอาณาเขตความรับผดิชอบของคริสตจกัรของท่าน ก็ขอใหส่้งรายช่ือ
ต่อไปยงัคริสตจกัรท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของเขา เพื่อวา่คริสตจกัรนั้นจะไดด้ าเนินการต่อไป ซ่ึงจะเป็นการ
เผยแพร่การเป็นพยานของท่านใหก้วา้งขวางออกไปไดเ้ช่นเดียวกนั การแสวงหาผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความ
รอดใหไ้ดผ้ล ควรปฏิบติัดงัน้ี 

(1) หากวา่ท่านไปเองไม่ได ้ใหผู้อ่ื้นไปแทน อาจจดัเป็นหมู่คณะไปก็ได ้
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(2) หากวา่เขาอยูใ่กลค้ริสตจกัรของท่าน ก็ควรหมัน่ไปหาเขา และหาทางพาเขาไปร่วมประชุม
ในคริสตจกัร 

(3) หากบุคคลท่ีท่านก าบงัติดตามแสวงหานั้น มีเพื่อนฝงูร่วมส านกังานเป็นสมาชิกคริสตจกัร
ของท่าน ก็จงขอร้องใหส้มาชิกคริสตจกัรผูน้ั้น ท าหนา้ท่ีติดตามเขาสืบต่อจากท่าน เพื่อวา่ท่านจะไดมี้
เวลาแสวงหาผูอ่ื้นต่อไป 

(4) ช่วยสร้างความสามคัคีธรรม โดยการร่วมประชุม ร่วมสังสรรคใ์นงานต่าง ๆ กบับิดามารดา 
ผูป้กครองของนกัเรียน หรือเพื่อบา้น 

(5) เม่ือมีผูห้น่ึงผูใ้ดในครอบครัว ของผูท่ี้ก าลงัติดตามแสวงหา เจบ็ป่วย หรือตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากคริสตจกัร ก็จงเชิญศิษยาภิบาลของท่านไปหาเขาโดยตรง 

(6) ขอร้องใหส้มาชิกคริสตจกัรอ่ืน ๆ อธิษฐานเผื่อบุคคลท่ีท่านก าลงัติดตามแสวงหา 
ดว้ยระบบการจดรายช่ือของผูท่ี้ครูไปเยีย่ม หรือตั้งใจวา่จะไปเยีย่น ส่งไปใหค้ริสตจกัรและการ

ร่วมมืออยา่งเขม้แขง็เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ระหวา่งครูกบัเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรดงักล่าวน้ีแหละ จะ
ท าใหก้ารรับใชพ้ระเจา้ในดา้นน้ี ขยายวงกวา้งออกไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผลส าเร็จชั้นแรกของงานน้ี
คือ กิจการของโรงเรียนรววีารศึกษา สามารถเผยแพร่เขา้ไปในหมู่บา้นอ่ืน ๆ เม่ือกิจการของโรงเรียน 

รววีารศึกษาเจริญงอกงามข้ึน ก็จะเป็นรากฐานส าคญั ใหเ้กิดการก่อตั้งคริสตจกัรในหมู่บา้น
เหล่านั้นในภายหลงั ท าให้อาณาจกัรของพระเจา้ขยายออกไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

สรุป 

1. ถา้ท่านตอ้งการประสบความส าเร็จ ในการรับใชพ้ระเจา้ ท่านจะตอ้งรับผดิชอบหนา้ท่ีของ
ท่านมากยิง่ข้ึน ทั้งในและนอกโรงเรียนรววีารศึกษา จะถือวา่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเฉพาะวนัอาทิตยเ์ท่านั้น
หาไดไ้ม่ แต่จะตอ้งรับใชพ้ระเจา้ทุกวนั 

2. นอกจากสอนในโรงเรียนแลว้ ท่านควรจะติดตามนกัเรียน โดยการเยีย่มเขาถึงบา้น โดยการ
เยีย่มเขาถึงบา้น 

3. การท่ีนกัเรียนในโรงเรียนขาดเรียน และขาดการประชุมของคริสตจกัร หรือเหินห่างจาก 
พระเจา้นั้น บ่อยคร้ังก็เป็นความผดิพลาดของครู ในการเอาชนะต่อจิตใจของบิดามารดาหรือผูป้กครอง
ของนกัเรียน 

4. คิดโดยเฉล่ียแลว้ ทุก ๆ คร้ังท่ีท่านออกไปเยีย่มนกัเรียน ท่านจะหารายช่ือของบุคคลอ่ืน ๆ ได้
อีก อยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงท่านอาจจะน าเขาใหเ้ป็นสมาชิกโรงเรียนรวีวารศึกษาไดใ้นท่ีสุด 
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ข้อควรคดิ 

ขอใหไ้ตร่ตรองถึงภารกิจต่าง ๆ ท่ีท่านก าลงักระท าอยูแ่ละปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน ใหผ้ลงานของ
ท่านของท่านแผค่ลุมออกไปถึงบุคคลอ่ืน ๆ นอกชั้นเรียน เพื่อใหกิ้จการในโรงเรียนรววีารศึกษาของ
ท่านขยายกวา้งขวางออกไป จงก าหนดโครงการในอนาคตลงไปใหแ้น่นอนวา่ จะขยายงานออกไป
อยา่งไรแค่ไหน ภายในระยะเท่าใด แลว้อธิษฐานทูลขอพระเจา้ทรงช่วยเหลือ ใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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บทที่แปด การรู้จักรับผดิชอบในหน้าทีก่ารงานของท่าน 
“อยา่ใหผู้ ้ ใดหม่ินประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ ในทาง

วาจาการประพฤติความรัก ความเช่ือ และความบริสุทธ์ิ” (1ทิโมธี 4:12)  
เน่ืองจากครูเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการรับใชพ้ระเจา้มาก เป็นหวัใจของรววีารศึกษา และเป็น

หวัเร่ียวหวัแรงในคริสตจกัร ดงันั้นจึงตอ้งรู้จกัรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน ให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงมอบหมายให ้ จะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการส าแดงความจริงของพระเจา้ใหแ้ก่
นกัเรียน และบรรดาผูท่ี้ท่านแสวงหาทั้งทางวาจาและการประพฤติ และตอ้งคอยสอดส่องดูแลรักษาจิต
วญิญาณของพวกเขา มิให้ถอยห่างไปจากพระเจา้เสมือนหน่ึงท่านระวงัรักษาสินคา้ท่ีมีค่า ซ่ึงเปราะ
แตกหกัง่ายในการขนส่ง  การรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานของท่านนั้นหากจะกล่าวโดยละเอียดแลว้ มี
มากมายหลายประการดว้ยกนัแต่ในวนัน้ีจะขอสรุปโดยยอ่ พอเป็นสังเขปดงัน้ี 

1. การรับผิดชอบต่อพระเจา้ 
2. การรับผิดชอบต่อนกัเรียนในชั้นของท่าน 
3. การรับผิดชอบต่อคริสตจกัร 
4. การรับผิดชอบต่อโรงเรียนรววีารศึกษา 

1. การรับผดิชอบต่อพระเจ้า 

การท่ีท่านเป็นครูรววีารศึกษา และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเกิดผล  ก็เพราะพระเจา้ทรง
มอบหมายหนา้ท่ีการเป็นครูใหท้่าน พระองคป์ระทานสิทธิพิเศษใหแ้ก่ท่าน ฉะนั้นท่านจึงตอ้งส านึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ ปฏิบติัรับใชพ้ระองคจ์นสุดความสามารถดว้ยความสัตยซ่ื์อ บุคคลท่ี
เป็นครูรววีารศึกษา โดยท่ีพระเจา้ไม่ไดท้รงแต่งตั้งนั้น มกัท างานไม่ไดเ้ลย เพราะรากฐานแห่งความนึก
คิดมิไดม้าจากพระเจา้ ตวัอยา่งเช่นน้ีมกัจะมีอยูท่ ัว่ไป บางคนเป็นครูก็เพราะถือวา่เป็นหนา้ท่ี เป็นภิจการ
คริสตจกัรท่ีตอ้งบงัคบัตวัให้ท าบางคนเป็นครู ก็เพราะการกีดกนั ไม่ใหบุ้คคลท่ีตนไม่ชอบไดมี้โอกาส
เป็นครู บางคนเป็นครูก็เพราะไดรั้บการขอร้องจากศิษยาภิบาลและคริสตจกัร การเป็นครูท่ีมิไดเ้ป็นตาม
น ้าพระทยัของพระเจา้ กระท าไปอยา่งมีเง่ือนง าอ าพรางมิไดเ้กิดจากใจจริงเช่นน้ี จะเกิดผลไดอ้ยา่งไร 
ยอร์จเฮอร์ เบิร์ตปาลเมอร์อดีตอาจารยค์นหน่ึง ของมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด จ่ายเงินเล้ียงดูค ้าจุน เป็นรางวลั
ตอบแทนการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้พเจา้ ซ่ึงหากวา่ขา้พเจา้สามารถกระท าได ้ ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้เองนัน่
แหละ ท่ีสมควรจะจ่ายทรัพยใ์หแ้ก่มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด หรือสละเวลาใหแ้ก่มหาวทิยาลยั โดยไม่คิด
สินจา้งรางวลัใด ๆ เลย จึงจะเป็นการถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตอบแทน ในการท่ีมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด
ไดใ้หสิ้ทธิแก่ขา้พเจา้เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัแห่งนั้น” น่ีเป็นการแสดงให้เห็นซ่ึงน ้ าใจอนัดีงามของ
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ครูท่ีแทจ้ริง ท่ีครูทุกคนควรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั คือเม่ือพระเจา้ไดป้ระทานสิทธิพิเศษใหแ้ก่
ท่าน ท่านก็ควรใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บนั้น ปฏิบติัรับใชพ้ระองคเ์ป็นการตอบแทน 

2. การรับผดิชอบต่อนักเรียน ในช้ันของท่าน 

เน่ืองจากท่านผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียน มีโอกาสเรียนรู้ถึงนิสัยใจคอ ความสามารถ ความสนใจ 
ส่วนท่ีดีและจุดบกพร่องของนกัเรียนมากกวา่ผูอ่ื้น ฉะนั้นจึงไม่มีผูใ้ดท่ีจะสามารถรับผิดชอบต่อนกัเรียน
ไดดี้กวา่ท่าน เม่ือเป็นเช่นน้ี ท่านจึงควรเอาใจใส่ดูแลพวกเขาอยา่งเคร่งครัด หนา้ท่ีท่ีครูพึงกระท าเพื่อ
นกัเรียนในชั้นของท่านมีดงัน้ี 

ก. อธิษฐานเพื่อนกัเรียน การท่ีครูไดเ้ตรียมการสอน ในดา้นต่าง ๆ ไวอ้ยา่งดีแลว้นั้น ยงัไม่เป็น
การเพียงพอ ส่ิงท่ีจ  าเป็นอีกอยา่งหน่ึง ก่อนท่ีท่านจะเขา้สอนก็คือการอธิษฐาน ครูจะตอ้งอธิษฐาน ขอให้
พระเจา้ทรงเตรียมจิตใจของนกัเรียน ใหเ้ปิดรับเอาค าสอนของท่าน ทูลเสนอความตอ้งการ และ
ขอ้บกพร่องของพวกเขาต่อพระเจา้ และทูลขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงน าการสอนของท่านให้
เกิดผล การอธิษฐานนบัเป็นหวัใจของการน าวิญญาณเขา้เฝ้าพระเจา้ ดงันั้นท่านจึงตอ้งอธิษฐานเผื่อ
นกัเรียนของท่านเป็นประจ าทุกวนั 

ข. เป็นท่ีปรึกษาของนกัเรียน การเป็นครูท่ีดีนั้นมิใช่วา่จะเอาใจใส่ต่อการสอน เพียงอยา่งเดียว
เท่านั้นกห็าไม่ท่านจะตอ้งมีความโอบออ้มอารี แสดงความเป็นมิตรกบันกัเรียน คอยใหค้วามอ่บอุ่นใน
ดา้นจิตใจแก่พวกเขา พร้อมท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน าแก่เขาทุกเม่ือ ไม่วา่กรณีหน่ึงกรณีใดก็ตาม 
การปฏิบติัท่ีสูงส่งไปดว้ยคุณธรรม ตามค าสอนของพระเจา้เช่นน้ีแหละ จะโนม้นา้วใหน้กัเรียน
เจริญกา้วหนา้ และเขา้ใจในปัญหาฝ่ายจิตวญิญาณจิตไดดี้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชน้กัจิตวทิยาใด ๆ มาสั่ง
สอนพวกเขาเลย จงเช่ือฟังพระเจา้ และพระองคจ์ะไดป้ระทานสติปัญญาความรู้ให้แก่ท่าน เพื่อวา่จะได้
ช่วยเหลือเก้ือกลูนกัเรียนของท่านและผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามน ้าพระทยัของพระองค ์

ค. สั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ ใหแ้ก่นกัเรียนในแต่ละชัว่โมงสอนนั้น ครูควรหาทางสั่งสอน
พระวจนะของพระเจา้ให้แก่นกัเรียนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ เร่ืองราวอ่ืนใดท่ีไม่ส าคญัควรตดัทิ้งให้
หมด จงอยา่ใหก้ารอนัไร้สาระมาแยง่ชิง “เวลา” สอนพระวจนะของพระเจา้ได ้ เพราะจะท าใหจิ้ตใจของ
นกัเรียนไขวเ้ขว และการสอนไม่เกิดผลเท่าท่ีควร 

ง. ประพฤติตวั ให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนโดยปกติแลว้ เด็ก ๆ มกัจะเลียนแบบจากผูใ้หญ่ไม่
วา่ผูใ้หญ่จะท าอะไร ถูกหรือผดิ ดีหรือชัว่อยา่งไร เด็กก็มกัจะท าตาม ดงันั้นครูรวีวารศึกษาทุกคนจึงควร
เป็นแบบอยา่งอนัดีงาม แก่นกัเรียนของตนในทุกดา้น นบัตั้งแต่การวางตวัในการสอน การเอาใจใส่ดูแล
นกัเรียน การใหค้วามยติุธรรม ไม่ล าเอียง หรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ความสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวาน ความ
ขยนัหมัน่เพียรในการงาน การเคร่งครัดในการไปโบสถ ์ การเป็นพยาน เป็นผูน้ าการประชุมการท่องจ า
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ขอ้พระธรรม การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ฯลฯ ครูจะตอ้งปฏิบติัใหเ้คร่งครัด อยา่ละเลยเพิกเฉยเป็นอนั
ขาดเพราะจะเป็นเหตุใหน้กัเรียนเขา้ใจผดิและกระท าตาม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย แก่โรงเรียนรวี
วารศึกษาและคริสตจกัรได ้

จ. นมสัการพระเจา้ร่วมกบันกัเรียน ในการประชุม (ก่อนแยกชั้นเรียน) ในการประชุมก่อนแยก
ชั้นเรียนครูควรเขา้ประชุมร่วมกบันกัเรียนทุกคร้ัง ตอ้งแสดงใหน้กัเรียนเห็นถึงความส าคญัของการ
ประชุม และส ารวจกิริยามารยาทใหดี้ท่ีสุด ส าแดงความเคารพพระเจา้อยา่งแทจ้ริงและตอ้งระลึกเสมอ
วา่ โบสถเ์ป็นท่ีประทบัของพระเจา้จึงไม่กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดอนัเป็นการไม่บงัควร ในท่ีประชุม
นมสัการเป็นอนัขาด การประพฤติอนัเป็นแบบอยา่งดีงามของครูน่ีแหละ จะโนม้นา้วจิตใจของนกัเรียน
ใหมี้ความศรัทธายดึมัน่ในพระเจา้ และเช่ือฟังค าสั่งสอนของครูยิง่ข้ึน 

ฉ. หนุนน ้าใจของนกัเรียน ใหมี้ความกระตือรือร้นในการปฏิบติัพระเจา้ การท่ีครูคอยเอาใจใส่
ต่อนกัเรียนหนุนน ้าใจของพวกเขาอยูเ่สมอนั้น ยอ่มเป็นทางท่ีสามารถเปล่ียนจิตใจของนกัเรียนใหเ้ช่ือ
พระคริสต ์ และกลายเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัพระเจา้เช่นเดียวกนั สาเหตุประการ
หน่ึงท่ีนกัเรียนไม่มาเรียนในวนัอาทิตย ์หรือเรียนบา้งหยดุบา้งก็คือความผดิพลาดของครู ในการท่ีละเลย
ไม่เอาใจใส่ต่อนกัเรียน ขาดการหนุนน ้าใจ และหล่อเล้ียงจิตวญิญาณของนกัเรียนนัน่เอง 

ช. น านกัเรียนใหม้าเช่ือพระเยซูคริสตเจา้ เน่ืองจากการน าวญิญาณมาหาพระคริสต ์ เป็นหนา้ท่ี
ส าคญัท่ีสุดของคริสเตียน ดงันั้นครูรววีารศึกษาทุกคนจึงตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการน าวิญญาณของ
นกัเรียนให้หนัมาหาพระคริสตดุ์จเดียวกบัศิษยาภิบาล ซ่ึงจะตอ้งดูแลรับผดิชอบต่อวิญญาณของสมาชิก
คริสตจกัรนัน่เอง ถา้ครูผดิพลาดในเร่ืองน้ี การสอนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อยา่งใด 

ซ. การประพฤติตน ใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัเรียน การประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของ
นกัเรียน นบัเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ในการจูงใจนกัเรียนใหส้นใจฝักใฝ่ต่อการเรียน ใน
โรงเรียนรววีารศึกษา เพราะจากผลของการส ารวจปรากฏวา่ นกัเรียนท่ีเลิกเรียนในโรงเรียนรววีารศึกษา 
เม่ือเติบโตข้ึนเป็นหนุ่มสาว มีจ านวนถึงเจด็สิบเปอร์เซ็นต ์ หากวา่ท่านรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงานของ
ท่านอยา่งเตม็ท่ี พยายามติดตามนกัเรียนอยูเ่สมอ และปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัเรียน
ตลอดเวลาแลว้ เช่ือวา่เร่ืองราวเช่นน้ีคงไม่เกิดข้ึนในชั้น และโรงเรียนรววีารศึกษาของท่านอยา่งแน่นอน 

3. การรับผดิชอบต่อคริสตจักร 

เน่ืองจากคริสตจกัรและโรงเรียนรวีวารศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั จะแบ่งแยกงานของโรงเรียนรววีารศึกษา และคริสตจกัรเป็นคนละส่วน และคิดจะท าให้
โรงเรียนรววีารศึกษาเจริญกา้วหนา้โดยไม่ยอมร่วมมือกบัคริสตจกัรเลยนั้น ยอ่มเป็นไปไม่ไดฉ้ะนั้นครู
รววีารศึกษาทุกคน จึงตอ้งสอดส่องใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือคริสตจกัรใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดไ้ม่วา่
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จะเป็นงานเล็กนอ้ย หรืองานหนกัเพียงใด เพื่อจรรโลงและสร้างสรรความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่โรงเรียน
และคริสตจกัร เพราะโรงเรียนรววีารศึกษา และคริสตจกัรจะเขม้แขง็ย ัง่ยนืวฒันาถาวรอยูไ่ด ้ก็ข้ึนอยูก่บั
ความร่วมมือของครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งน่ีเอง หากครูพากนัเพิกเฉย เห็นแก่ตวั ไม่น าพาต่อภาระหนา้ท่ีการ
งานของตน โรงเรียนและคริสตจกัร ก็จะไม่เจริญกา้วหนา้ มีแต่จะคงท่ีหรือมิฉะนั้นก็เส่ือมลง ครูทุกคน
จึงควรกระตือตือร้นขยนัขนัแขง็ รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนให้ดี จงกระท าทุกส่ิงซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อคริสตจกัรและยดึถือค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตซ่ึ์งวา่ “อยา่ใหผู้ใ้ดหม่ินประมาทความ
หนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบแก่คนทั้งปวงท่ีเช่ือ ในทางวาจา การประพฤติความรักความเช่ือ และ
ความบริสุทธ์ิ” (1 ทิโมธี 4:12) เป็นหลกัชีวติ การเป็นครูของท่าน ยอ่มเป็นจุดสนใจท่ีผูอ่ื้นเพง่เล็งให้
ความสนใจอยูเ่สมอ ฉะนั้นควรกระท าตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน และคนทัว่ไป ทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั เพื่อวา่พวกเขาจะไดย้ดึถือปฏิบติัตาม เพื่อจะไดช่้วยกนัพฒันากิจการของโรงเรียนและ
คริสตจกัร ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปจงเร่ิมตั้งแต่หนา้ท่ีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นตน้ไป เช่นการไปโบสถอ์ยา่ง
สม ่าเสมอ การถวายทรัพย ์ การรับผิดชอบในการประชุมอธิษฐาน การประชุมฟ้ืนฟู ฯลฯ อน่ึงนอกจาก
การกระท าของท่าน จะเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับคนอ่ืนแลว้ ยงัเป็นการหล่อเล้ียงจิตวญิญาณของท่าน
โดยตรงอีกดว้ย 

4. การรับผดิชอบต่อโรงเรียนรววีารศึกษา 

ในขอ้ 3 ท่ีแลว้ ไดก้ล่าวถึงการรับผิดชอบต่อโรงเรียนรวีวารศึกษามาบา้งแลว้ แต่ก็เป็นการกล่าว
รวม ๆ อนัเป็นลกัษณะภายนอกโดยทัว่ไป แต่ในขอ้น้ีจะไม่แบ่งแยกหนา้ท่ีการด าเนินงานของครู ภายใน
โรงเรียนรววีารศึกษาโดยเฉพาะ 

การท่ีครูจะสามารถด าเนินการงานของโรงเรียนรววีารศึกษา ใหไ้ดผ้ลดีนั้นจ าตอ้งรู้ถึงนโยบาย 
โครงการ และระเบียบแบบแผนของโรงเรียนนั้น ใหถ่้องแทเ้สียก่อน ส่ิงท่ีท่านควรรู้ เก่ียวกบัการ
รับผดิชอบของท่าน ต่อโรงเรียนรววีารศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

ก. ผูร่้วมงานกบัท่าน ท่านจะตอ้งรู้วา่การงานของท่านเก่ียวขอ้งกบัแผนกใดบา้ง ในแผนกนั้นมี
ก่ีคน ใครบา้งสิทธิของท่านเก่ียวกบัแผนกนั้นมีมากนอ้ยเพียงใด เพื่อวา่การติดต่อประสานงานจะได้
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และจะไดใ้ชสิ้ทธิท่าน ในการสร้างความเจริญให้แก่โรงเรียนอยา่งเตม็ท่ีเป็นตน้วา่ 
การเสนอขอ้คิดเห็น การลงมติเลือกผูน้ า หรือการประชุมอ่ืน ๆ ครูท่ีสนใจต่อกิจการของส่วนรวม ขาด
การประสานกบัผูอ่ื้น ไม่รู้จกัใชสิ้ทธิของตนใหเ้หมาะสมยอ่มไม่สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์อนัใด แก่
โรงเรียนรววีารศึกษาไดเ้ลย 

ข. การแต่งตั้งของท่าน งานสอนในโรงเรียนรววีารศึกษา เป็นงานท่ีส่งผลใหท้่านไดรั้บความสุข 
ย ัง่ยนืเป็นนิตย ์ ฉะนั้นท่านจะถือวา่เป็นงานท่ีไม่ส าคญัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ท่านจะตอ้งตระหนกัใน
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ความส าคญั ของการท่ีท่านไดรั้บแต่งตั้ง ใหเ้ป็นครูรวีวารศึกษาใหม้าก การแต่งตั้งครูอาจกระท าใหม่ทุก 
ๆ ปี การท่ีท่านจะมีโอกาสเป็นครูรววีารศึกษาอีกต่อไปหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาความสามารถ
และความเหมาะสมของท่าน มิใช่ถือเอาระยะเวลาอนัยาวนานท่ีท่านสอนมาเป็นบรรทดัฐานในการ
แต่งตั้ง หากท่านสอนดีก็คงจะมีโอกาสไดรั้บแต่งตั้งในปีต่อไปอีก ระยะเวลาการสอนอนัเน่ินนานท่ีท่าน
ไดรั้บการแต่งตั้ง ยอ่มหมายถึงความไวว้างใจในหนา้ท่ีซ่ึงพระเจา้ประทานใหแ้ก่ท่าน จงเช่ือวางใจใน
พระองคแ์ละมอบอนาคตไวก้บัพระองค ์ จงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ ดว้ยความเสียสละ ภายใต้
การทรงน าของพระองคเ์พราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลกัส าคญั ในการยกระดบัมาตรฐานโรงเรียนรวีวารศึกษา
ของท่านใหสู้งข้ึน 

ค. การร่วมมือของท่าน ในโรงเรียนรววีารศึกษาแต่ละแห่ง ยอ่มมีครูหรือผูร่้วมรับผดิชอบหลาย
คน ฉะนั้นท่านจึงควรให้ความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งภาระ ซ่ึงกนัและกนั เคารพในสิทธิและหนา้ท่ีซ่ึงกนั
และกนั อธิษฐานเผื่อและหนุนน ้าใจซ่ึงกนัและกนั การหนุนน ้าใจน้ีเป็นส่ิงส าคญัมาก นอกจากจะเป็น
เคร่ืองยดึเหน่ียว ระหวา่งเพื่อนร่วมงานของท่าน ยงัเป็นประโยชน์ในการสอนอยา่งยิง่อีกดว้ยอยา่งไรก็
ตาม อนัตรายอยา่งหน่ึงซ่ึงท่านและครูทุกคนควรหลีกเล่ียงใหม้ากท่ีสุด ก็คืออยา่ท าใหน้กัเรียนสนใจใน
ตวัท่านแต่อยา่งเดียว จนกระทัง่ลืมสนใจต่อกิจการและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน ครูท่ีแทจ้ริงยอ่มจะ
ไม่ท าเช่นนั้น แต่จะตอ้งช่วยกนัสร้างสรรนกัเรียนใหมี้ความเขม้แขง็ฝ่ายจิตวญิญาณมีความกระตือรือร้น
ต่อกิจการทั้งหมดของคริสตจกัร 

ง. การเตรียมตวัของท่าน นอกเหนือจากการเตรียมตวัในดา้นเตรียมการสอน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้
ในบทตน้ ๆ ส่ิงท่ีท่านจะตอ้งเตรียมตวัเพิ่มข้ึนอีก เพื่อใหก้ารงานทุกอยา่งด าเนินไปอยา่งเรียบร้อย และมี
สมรรถภาพก็คือ 

(1) การประชุมผูร่้วมงาน ควรจดัใหมี้การประชุมระหวา่งครูและผูร่้วมงานทุกฝ่ายเป็นประจ า 
อยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง เพื่อร่วมกนัจดัแผนการของโรงเรียน ท าความเขา้ใจในปัญหาต่าง ๆ เพื่อแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ 

(2) การอบรมครู เป็นความจริงท่ีวา่ครูมีความรู้ยอ่มมีสมรรถภาพในการท างาน และเป็นท่ี
ปรารถนาของโรงเรียนรววีารศึกษาทุกแห่ง หากคริสตจกัรของท่านหรือคริสตจกัรในบริเวณขา้งเคียงจดั
ใหมี้การอบรมครูข้ึน ก็ควรเขา้รับการอบรมดว้ยเพื่อใหมี้ความรอบรู้ยิง่ข้ึน จะไดน้ าเอาขอ้คิดเห็นและ
ความรู้ท่ีไดรั้บมานั้น ไปสอนนกัเรียนและรับใชพ้ระเจา้ในดา้นอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลเตม็ท่ี เพราะการ
ปรับปรุงตวัเองใหเ้ป็นครูท่ีดีท่ีสุดนั้นไปสอนนกัเรียนและรับใชพ้ระเจา้ในดา้นอ่ืน ๆ ใหเ้กิดผลอยา่ง
เตม็ท่ี เพราะการปรับปรุงตวัเองใหเ้ป็นครูท่ีดีท่ีสุดนั้น เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของท่านต่อพระเจา้โดยตรง 
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จ. เคร่ืองมือของท่าน โดยปกติแลว้ไม่วา่การท างานประเภทใด ๆ ก็ตามตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ
ทั้งส้ิน หากปราศจากอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเสียแลว้ จะไม่สามารถด าเนินงานไดเ้ลย เป็นตน้วา่ ถา้ท่าน
ตอ้งการขบัรถจะเพื่อไปติดต่อธุรการงาน หรือท่องเท่ียวก็ตาม ท่านก็จะตอ้งมีรถยนต ์ มีน ้ามนัมีทุกอยา่ง
พร้อม จะขาดส่ิงหน่ึงไม่ได ้หากมีรถแต่ไม่มีน ้ามนัเช้ือเพลิงก็แล่นไม่ได ้หรือมีแต่ตวัถึงรถยนต ์แมจ้ะมี
น ้ามนัแต่ไม่มีเคร่ืองยนต ์ ไม่มีลอ้รถ มนัก็ไม่อาจแล่นไปได ้ การเป็นครูก็เช่นเดียวกนั หากมีแต่ตวัเปล่า 
แต่ขาดเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ก็ท  าการสอนไม่ไดดี้ เพราะขาดส่ือกลางในการท่ีจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
เคร่ืองมือของครูมีดว้ยกนัหลายอยา่งแต่พอจะแยกเป็นสังเขปไดส้องประเภท ดงัน้ี 

(1) เคร่ืองมือส าหรับบนัทึกรายการต่าง ๆ ไดแ้ก่สมุด ปากกา ปากกาลูกล่ืน ดินสอ ฯลฯ ส าหรับ
จดรายช่ือนกัเรียน รายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้เราไดน้ ามาหาพระเจา้ สมุดบนัทึกเป็นเพียงเคร่ืองช่วยความจ า 
เพื่อใหท้่านสามารถปฏิบติัพระเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยไม่หลงสับสน และเป็นสถิติส าหรับเปรียบเทียบ
ความเจริญฝ่ายวิญญาณจิตของบุคคล ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบท่านเท่านั้น รายช่ือนกัเรียนหรือสมาชิก
ต่างๆ ท่ีท่านไดบ้นัทึกเอาไว ้ ท่านจะตอ้งติดตามแสวงหา และน ามาหาพระเจา้อยา่งสุดความสามารถ 
อยา่ไดล้บช่ือของเขาออกจากสมุดบนัทึกของท่าน โดยการปล่อยปละละเลยไม่ยอมติดตามพวกเขา 
เพราะถา้ท่านท าเช่นนั้น ก็เท่ากบัท่านก าลงัลบช่ือของเขาเหล่านั้น ออกจากสมุดทะเบียนประจ าชีพบน
สวรรค ์ เม่ือซ้ือสมุดบนัทึกแลว้ ก็จงใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ อยา่เก็บไวเ้ฉย ๆ เพราะจะไม่ท าใหเ้กิดคุณค่า
อะไรข้ึนเลย นอกจากการเยีย่มเยยีนคนเหล่านั้นแลว้ก็จงอธิษฐานเผือ่เขาเป็นประจ าอีกดว้ย 

(2) บทเรียนและอุปกรณ์การสอน โรงเรียนรววีารศึกษาบางแห่ง มีคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ
อยูด่ว้ย มีหนา้ท่ีวจิยัผลงาน และเลือกหลกัสูตร จดัเตรียมคู่มือครูและอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เน่ืองจาก
โรงเรียนรววีารศึกษาเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรม เป็นสถาบนัสอนพระวจนะของพระเจา้ใหแ้ก่
ประชาชนทุกวยัโดยตรง จึงตอ้งมีความพิถีพิถนัอยา่งยิง่ ซ่ึงท่านตอ้งปฏิบติัตามโครงการท่ีไดรั้บ
มอบหมายโดยเคร่งครัด จะเลือกสอนเอาตามใจชอบของท่านเองนั้นหาไดไ้ม่ 

อน่ึงอุปกรณ์เคร่ืองใชส้อยในการสอนต่าง ๆ นั้น เป็นของโรงเรียน ท่านจะตอ้งเปิดโอกาสให้
ทุกชั้นเรียนหมุนเวยีนหยบิยมืใช ้ อยา่สงวนไวเ้ป็นสิทธิของท่านเป็นอนัขาด เพราะเป็นสมบติัของพระ
เจา้มิใช่ของส่วนตวัท่าน และตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นไวใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีคงทนท่ีสุด 
เท่าท่ีจะท าได ้ และถึงแมว้า่ท่านจะมีอุปกรณ์การสอนเป็นของส่วนตวัท่านเองก็ควรจะเผือ่แผใ่หช้ั้นอ่ืน
ไดห้ยบิยมืบา้ง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ครูบางคนมีนิสัยไม่ดีมีความเห็นแก่ตวัมากเกินไปถือสิทธ์ิวา่ทุก
ส่ิงในชั้นเป็นของเขาเอง แมผู้อ้  านวยการโรงเรียนหรือผูป้กครองคริสตจกัร จะสั่งยา้ยเขาไปสอนท่ี
โรงเรียนรววีารศึกษาแห่งอ่ืน หรือสอนชั้นอ่ืนเขาก็ไม่ยอมไปกลวัวา่จะไปไดรั้บความสะดวกสบายบา้ง
กลวัวา่ผูท่ี้จะมาสอนแทนจะดีเด่นเกินไปบา้ง อุปนิสัยอนัน่าอปัยศอดสูเช่นน้ีไม่ควรจะมีอยูใ่นครูรววีาร
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ศึกษา เพราะเราท างานเพื่อพระเจา้ไม่ใช่ส่วนตวั ฉะนั้นไม่วา่พระองคจ์ะทรงเรียกเราไป ณ ท่ีใดเราก็ตอ้ง
ไป ไม่ควรด้ือแพง่เก่ียงงอน หากท่านเป็นครูท่ีแทจ้ริง ถวายตวัเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจแลว้
ท่านจะไม่รู้สึกหนกัใจในการรับผดิชอบภาระหนา้ท่ีของท่านเลยดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้พระธรรมซ่ึงวา่ 
“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่าน
ทั้งหลาย ใหถ้วายตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู ่ อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้
ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่ายวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1) 

สรุป 

1. หนา้ท่ีของครูรววีารศึกษาประการแรก ก็คือ จะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อพระเจา้ การท่ีท่าน
เป็นครูโรงเรียนรววีารศึกษานั้น จะตอ้งมาจากความรู้สึกในใจของท่านวา่พระเจา้ไดเ้ลือกใหท้่านปฏิบติั
หนา้ท่ีน้ีโดยตรง 

2. เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของครูแต่ละคน ท่ีจะตอ้งรู้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนรววีาร
ศึกษา กบัคริสตจกัรและน าใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ในกิจการงานทุกอยา่งของคริสตจกัรอยา่งใกลชิ้ด 

3. ผูร่้วมงานของโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกอยา่ง ควรจะเขา้ใจถึงกิจการทุกอยา่งของโรงเรียนรวี
วารศึกษา เพื่อจะสามารถช่วยใหกิ้จการต่าง ๆ ดีรอบคอบและสมบูรณ์ 

ข้อควรคดิ 

จงปรึกษาหารือกบัผูร่้วมงานกบัท่าน (หรือนกัเรียนซ่ึงเตรียมตวัท่ีจะเป็นครู) ก าหนดหนา้ท่ี
รับผดิชอบของครูท่ีมีต่อโรงเรียนรวีวารศึกษา และคริสตจกัรวา่ มีมากนอ้ยเพียงใดแลว้ถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 



 66 

บททีเ่ก้า การน านักเรียนในช้ันของท่านให้มาเช่ือพึง่พระเยซูคริสต์ 
มากาเร็ต สะแลตเตอร์ ไดเ้ล่าประสบการณ์ของเธอไว ้ในหนงัสือเล่มหน่ึง ซ่ึงเธอเป็นผูเ้ขียนเอง 

ตอนหน่ึงมีใจความวา่ เธอไดเ้ห็นเด็กวยัรุ่นกลุ่มหน่ึงเล่นน ้ าอยูท่ี่ชายฝ่ังทะเลแห่งหน่ึง ขณะท่ีเด็กกลุ่มนั้น 
ก าลงัเพลิดเพลินอยูก่บัการโตค้ล่ืนอยูน่ั้นเอง กระแสน ้าไดพ้ดัเด็กหญิงคนหน่ึงจมหายไป เด็กผูน้ั้นได้
ร้องขอความช่วยเหลือจนสุดเสียงแต่ไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยเธอไดเ้ลย กวา่จะช่วยกนัน าเธอข้ึนฝ่ังได ้ ก็ดู
ประหน่ึงวา่เธอจะหาชีวิตไม่แลว้ เด็ก ๆ กลุ่มนั้นต่างรู้สึกเสียใจมากท่ีไม่อาจช่วยเธอได ้ ขณะนั้นนาง
พยาบาลผูห้น่ึงไดป้ระสบเหตุเขา้โดยบงัเอิญ จึงไดช่้วยกนัแกไ้ขใหเ้ธอฟ้ืนสติข้ึนมาได ้ คร้ันเม่ือ
นายแพทยม์าถึง เขาไดจ้บัชีพจรและตรวจอาการของเด็กหญิงคนนั้นแลว้ จึงกล่าวสรรเสริญนางพยาบาล
ผูน้ั้นวา่ “ครูเป็นคนท่ีสมควรแก่การยกยอ่งโดยแท ้ชีวติของเด็กหญิงผูน้ี้รอดมาได ้ก็เพราะความรู้ในวชิา
ปฐมพยาบลของคุณนัน่เอง ถา้ไม่ไดคุ้ณแลว้ เด็กคนน้ีคงไม่มีโอกาสดูโลกต่อไปอยา่งแน่นอน” 

ดูเถิดแมก้ารช่วยชีวติอนัเป็นเพียงกายฝ่ายโลก ยงัน่ายกยอ่งสรรเสริญเพียงน้ี ลองคิดดูเถิดวา่การ
ช่วยวญิญาณจิตของมนุษย ์ ใหม้าหาพระเจา้ผูท้รงสร้างข้ึนนั้นจะมีคุณค่า และน่าสรรเสริญมากเพียงใด 
การน าวิญญาณของนกัเรียนใหรั้บความรอด เป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงพระเจา้ไดท้รงบญัชาใหค้รูกระท า 
แมจ้ะเป็นการล าบากเพียงใดก็ตอ้งพยายาม อยา่ไดท้อ้ถอยเป็นอนัขาด สุภาษิตจีนตอนหน่ึงมีใจความวา่ 
“การเดินทางไกลเป็นพนั ๆ ไมล ์ ก็ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการเดินทีละกา้ว” ขอ้น้ีเป็นความจริงท่ีไม่มีใครอาจ
คดัคา้นได ้ ความเพียรอดทน ค่อย ๆ ท าไปทีละขั้น โดยไม่ทอ้ถอย จะท าใหเ้ราประสบผลส าเร็จไดใ้น
ท่ีสุด บนัไดท่ีครูจะช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความรอดมีเป็นขั้น ๆ ดงัน้ี 

1. การน านกัเรียนใหต้ดัสินใจรับเอาพระคริสต์ 
2. การน านกัเรียนใหก้ระท าตามท่ีไดต้ดัสินใจนั้น 
3. การน านกัเรียนใหเ้ช่ือฟังท าตามพระบญัชา ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จนกระทัง่เจริญวฒันา

ข้ึนเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสต ์(ขอ้น้ีแหละท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งการศึกษาของคริสเตียน) แมว้า่ท่านจะ
มีโอกาสสั่งสอนนกัเรียนใหเ้จริญวฒันาข้ึนเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตไ์ดเ้พียงไม่ก่ีขั้นก็ตามแต่ละขั้นท่ีท่าน
สั่งสอนเขานั้น ลว้นเป็นรากฐานส าคญัในอนัท่ีจะช่วยพวกเขา ใหก้า้วหนา้ไปถึงจุดหมายปลายทาง
ทั้งส้ิน 

1. การน านักเรียน ให้ตัดสินใจรับเอาพระคริสต์ 

มีขอ้พระธรรมขอ้หน่ึง ซ่ึงครูรววีารศึกษามกัยดึถือเป็นหลกั ในการสั่งสอนเด็กคือ “จงฝึกสอน
เด็กใหป้ระพฤติตามทางท่ีควรจะประพฤตินั้น และเม่ือแก่ชราแลว้ เขาจะไม่เดินห่างจากทางนั้น 
(สุภาษิต 22:6) แต่ก็มีครูเป็นจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่เขา้ใจความหมาย ของพระธรรมขอ้น้ีอยา่งถ่องแท ้
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กล่าวคือมกัจะเร่งรัดกะเกณฑใ์หเ้ด็กรับรู้ขอ้พระคริสตธรรม ตามความประสงคข์องครูมากเกินไป โดย
ไมค านึงวา่สติปัญญามนัสมองของเด็กจะรับไดข้นาดไหน มีความเขา้ใจในค าสอนของครูมากนอ้ย
เพียงใด การบงัคบักะเกณฑจ์นเกินสติปัญญาท่ีนกัเรียนจะรับไวไ้ดเ้ช่นน้ี นบัวา่เป็นการสอนท่ีผิดพลาด
อยา่งยิง่ การท่ีครูจะสอนใหเ้กิดผลไดน้ั้น ตอ้งกระท าภายใตก้ารทรงน าของพระเจา้ ค่อย ๆ ด าเนินไปที
ละขั้น จนนกัเรียนเจริญวฒันาข้ึนโดยสมบูรณ์ในพระคริสต ์มิใช่กระท าไปตามอ าเภอใจของครูเอง 

การสอนแบบกา้วกระโดดท่ีปราศจากแบบแผน เช่นนั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่
อยา่งใดแลว้ ยงัเป็นการบัน่ทอนจิตใจของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลเสียต่อโครงการของพระเจา้อยา่งใหญ่
หลวง อน่ึงเวลาท่ีครูไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบในชั้นเรียน ไม่วา่จะเป็นชั้นใดก็ตาม จะตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความขยนัขนัแขง็เตม็สติก าลงั อยา่ทอ้ถอยเก่ียงงอนเลือกชั้นเช่นวา่ไม่ชอบชั้นน้ี ไม่ชอบชั้น
โนน้ ไม่อยากสอนเด็กเล็ก ๆ ตอ้งการสอนแต่ชั้นผูใ้หญ่ หรือชั้นเด็ก ท่ีโตแลว้ ดงัน้ีเป็นตน้ 

หากท่านท าหนา้ท่ีของท่านดว้ยความวริิยะอุตสาหอยา่งจริงจงั ภายใตก้ารทรงน าของพระเจา้
แลว้ ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนเลย โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากท่านไดรั้บมอบหมายให้ดูแลรับผดิชอบชั้น
เด็กเล็ก ๆ ดว้ยแลว้ ก็จงภูมิใจเถิด เพราะนัน่แสดงให้เห็นวา่ พระเจา้ทรงวางใจในตวัท่าน จึงไดท้รง
มอบหมายใหท้่าน วางรากฐานแห่งความเช่ือท่ีมัน่คง ลงในจิตใจของเด็ก ๆ ท่ีไร้เดียงสา จดัโครงการ
อนาคตท่ีรุ่งเรืองใหแ้ก่พวกเขา เป็นหนา้ท่ี ท่ีท่านควรภูมิใจ ไม่ควรรังเกียจเดียดฉนัทว์า่จะสอนไม่รู้เร่ือง 
ตอ้งสอนเด็กโต ๆ จึงจะไดผ้ลผูเ้ช่ียวชาญจิตวทิยาท่านหน่ึงไดก้ล่าววา่ เด็ก ๆ เร่ิมมีความคิดเห็นและ
แสดงออกซ่ึงนิสัยใจคอของตนเอง เม่ือมีอายไุดเ้พียง 3 ขวบ ฉะนั้นถา้ท่านไม่ยอมขดัเกลานิสัยของเด็ก  
ๆ ท่ีไร้เดียงสาเสียตั้งแต่วนัน้ีแลว้ ท่านจะรอใหถึ้งวนัไหน ท่านจะรอไปจนกวา่เขาโต มีจิตใจท่ีพอกพนู
ไปดว้ยความคิดอนัชัว่ร้ายของพญามารซาตานเสียก่อน เช่นนั้นหรือ มนัมิสายเกินไปหรือ จงใคร่ครวญ
ใหดี้ แลว้รีบขจดัปัญหาเหล่าน้ีเสียตั้งแต่เน่ิน ๆ เพราะวา่ “ระหวา่งการเกิดของฝ่ายเน้ือหนงัและการเกิด
ฝ่ายวญิญาณจิต ควรจะเช่ือมโยงติดต่อกนั ไม่ควรใหเ้สียเวลาไปแมแ้ต่วนิาทีเดียว” 

ไม่วา่ท่านจะสอนชั้นเด็กเล็ก ๆ หรือชั้นผูใ้หญ่ก็ตามเพื่อผลในการน านกัเรียนใหม้าเช่ือพระ
คริสต ์ท่านจ าตอ้งส ารวจตวัเองใหถ่ี้ถว้นเสียก่อนวา่ 

ก. ท่านแสดงความรักของพระเจา้หรือไม่ การส าแดงความรักของพระคริสตเ์ป็นส่ิงส าคญัมาก 
เป็นกุญแจดอกแรกท่ีไขจิตใจของนกัเรียน และคนทัว่ไปใหเ้ช่ือพระเจา้ถา้ชีวิตของท่านไม่เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดี ในการส าแดงความรักของพระคริสตใ์หผู้อ่ื้นประทบัใจ และปฎิบติัตามแลว้ก็ไม่มีหนทางท่ีจะ
ด าเนินงานต่อไปได ้ ขอ้เตือนใจในปัญหาน้ีจะเห็นไดจ้ากค าพดูของเฮนร่ี ดรูมอนด ์ ซ่ึงไดก้ล่าวเป็นเชิง
เตือนสติ ของผูท่ี้สมคัรไปประกาศในต่างประเทศวา่ “ในการเผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศนั้น ไม่มี
อะไรท่ีใหญ่ยิง่ และมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ชนชาตินั้น ไดดี้ไปกวา่
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การส าแดงความรักของพระเจา้ เพราะการส าแดงความรักของพระเจา้ เป็นภาษาสากลท่ีทุกชนชาติ
สามารถเขา้ใจไดง่้าย การเรียนภาษาทอ้งถ่ินของแต่ละประเทศท่ีท่านจะไปนั้น จ  าตอ้งใชเ้วลาแรมปี แต่
การพดูดว้ยการส าแดงความรักของพระเจา้น้ี ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัเวลาเลย” ในฐานะท่ีท่านเป็นคริสเตียน 
เป็นผูป้ระกาศและเป็นครูรวีวารศึกษา จึงควรตระหนกัในความจริงขอ้น้ีให้ดี 

ข. ท่านด ารงชีวิต เพื่อพระคริสต ์ อยา่งจริงจงัหรือไม่ การท่ีจะท าใหน้กัเรียนเช่ือถือในค าสั่ง
สอนของท่านและสนิทในพระคริสต ์ ท่านตอ้งด าเนินชีวิตของท่านเพื่อพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง กระท า
ทุกส่ิงทุกอยา่งใหพ้วกเขาเห็นจริงตามค าสั่งสอนของท่าน เพื่อเร่งเร้าให้เขาปฏิบติัตาม หากท่านไม่
ปฏิบติัตาม ไม่เป็นแบบอยา่งอนัดีงามของพวกเขากล่าวคือปฏิบติัอยา่งหละหลวมคร่ึง ๆ กลาง ๆ แลว้ ก็
ไม่ผดิอะไรกบัท่านโกหกมดเทจ็ต่อพวกเขา นกัเรียนและบรรดาผูท่ี้ท่านแสวงหา จะยอมเช่ือและท าตาม
ก็แต่ในส่ิงท่ีสามารถน ามาปฏิบติัไดเ้ท่านั้น ในเม่ือท่านเองเป็นผูแ้นะน าพวกเขาแต่ท่านยงัไม่สามารถ
กระท าได ้ เช่นน้ีแลว้ จะท าใหเ้ขาเช่ือท่านไดอ้ยา่งไร จงจ าไวว้า่การกระท านั้นไดผ้ลหนกัแน่น และมี
อิทธิพลมากกวา่การพดูมากมายนกั ท่านไดส้ ารวจตวัเองและขอพระเจา้ทรงขจดัขอ้พกพร่องน้ีหรือยงั 
ถา้ยงั ก็จงรีบจดัการเสีย มิฉะนั้นการสอนของท่านก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย 

ค. ท่านมีความซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ จริงหรือไม่การสอนและการด ารงชีวิตของท่าน ควรเป็นไป
อยา่งซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ ทั้งในท่ีลบัและท่ีแจง้ อยา่ไดก้ระท าอยา่งคนหนา้ไหวห้ลงัหลอกเป็นอนัขาด 
เด็กทัว่ ๆ ไปมกัเกลือกกลั้วอยูก่บัการมดเท็จอยูแ่ลว้ จึงยอ่มมีปฏิพานไหวพริบรู้เท่าทนัวา่ ใครเป็นคน
ซ่ือสัตยห์รือคดโกง แต่อยา่งไรก็ตามแมท้่านจะสามารถโกหกอ าพรางมนุษยด์ว้ยกนัได ้ แต่ท่านจะอ า
พรางพระเจา้ไม่ไดเ้ลย ความซ่ือสัตยเ์ท่านั้นท่ีจะเป็นบ่อเกิดแห่งความศรัทธา และมีอิทธิพลเหน่ียวน าส่ิง
ใด ๆ ได ้ โดยเฉพาะการซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ ยอ่มมีอ านาจเหนือส่ิงอ่ืนใดถา้ท่านสามารถด าเนินชีวิตของ
ท่าน ใหเ้ป็นชีวติแห่งชยัชนะมีความซ่ือสัตย ์ และเสียสละเพื่อพระเจา้แห่งอยา่งจริงจงัแลว้ท่านก็จะเป็น
ก าลงัส าคญัยิง่ ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ และน านกัเรียนให้ตดัสินใจรับเอาพระคริสต์
เป็นพระผูช่้วยไดโ้ดยไม่ยากนกั 

2. การน านักเรียน ให้กระท าตามการตัดสินใจ 

เม่ือท่านสามารถน านกัเรียนใหต้ดัสินใจไดแ้ลว้ ขั้นต่อไป ก็คือการน านกัเรียนใหท้ าตามท่ีเขา
ไดต้ดัสินใจนั้นเพื่อรับเอาความรอด 

คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ เด็ก ๆ พร้อมท่ีจะรับความรอด ก็ต่อเม่ือมีอายไุด ้ 12 ขวบข้ึนไป แต่
แทจ้ริงแลว้หาเป็นเช่นนั้นไม่ เด็กบางคนอาจจะรับเช่ือในพระคริสตเ์ม่ืออายเุพียง 6 ขวบเราไม่มี
หลกัเกณฑอ์นัใดในการท่ีจะยดึถือเป็นมาตรฐานวา่  เด็กอายเุท่าใดจึงพร้อมท่ีจะรับความรอดนอกจากจะ
ถือวา่เม่ือใดเด็กรู้สึก ส านึกในความบาปของตนยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด เม่ือนั้นเด็ก
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จึงพร้อมท่ีจะรับความรอด แต่อยา่งไรก็ตาม หากบิดามารดาผูป้กครอง และครูรววีารศึกษาสามารถ
เตรียมเด็ก ๆใหรั้บผดิชอบดว้ยตนเอง และครูรววีารศึกษาสามารถเตรียมเด็ก ๆ ใหรั้บผดิชอบดว้ยตนเอง 
ใหเ้ช่ือพระคริสต ์ พร้อมท่ีจะบงัเกิดใหม่รับความรอดไดต้ั้งแต่อายยุงันอ้ย ก็ยอ่มจะดีกวา่ปล่อยปละ
ละเลยจนกระทัง่อายมุาก เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้สึกท่ีดีใหแ้ก่เด็ก ท าให้เขารู้ตวัวา่เป็นคนบาปรู้จกั
พึ่งพระเจา้ตั้งแต่เยาวว์ยั 

แมว้า่เร่ืองการบงัเกิดใหม่ เป็นการปฏิบติัพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ภายในจิตใจของ
มนุษย ์ แต่พระองคก์็ยงัจ  าเป็นตอ้งทรงใชพ้ระวจนะของพระองค ์ (พระคริสตธรรมคมัภีร์) อยูน่ัน่เอง 
(ยากอบ 1: 18; 1เปโตร 1:23-25; เอเฟซสั 6:17) ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีครูรววีารศึกษา และผูป้กครองจะตอ้ง
ระมดัระวงั อยา่ไดเ้ร่งรัดหรือบีบบงัคบัเป็นอนัขาดครูผูป้กครองมีหนา้ท่ีเพียงแต่สั่งสอนใหน้กัเรียนรู้ผิด 
รู้ชอบการชัว่การดีสอนให้รู้ถึงความผกูพนัระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ ใหส้ านึกในความผดิบาป สอนให้
เช่ือพระเจา้ ส่วนการตดัสินใจนั้นเป็นเร่ืองของนกัเรียนเอง ครูไม่ควรบงัคบั เพราะเร่ืองความเช่ือ การ
บงัเกิดใหม่ และการรับความรอด เป็นกิจการฝ่ายจิตวญิญาณ ซ่ึงทุกคนตอ้งรับเอาดว้ยความสมคัรใจของ
ตนเองผูห้น่ึงผูใ้ดจะกะเกณฑ์ใหรั้บเอานั้นหาไดไ้ม่ (ขอให้ดู ยอห์น 1:13; 3:5,6 ทิตสั 3:5 ประกอบ) 

หากท่านตอ้งการใหน้กัเรียนของท่าน ไดรั้บความรอดก็จงอธิษฐานขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ของพระเจา้ ใชพ้ระวจนะของพระองค ์ ตระเตรียมจิตใจนกัเรียนใหพ้ร้อมเพื่อรับสารภาพบาป และ
บงัเกิดใหม่ อนัเป็นรากฐานส าคญัเสียก่อนเกิด 

การท่ีท่านจะรู้ไดว้า่เม่ือใดนกัเรียนของท่าน จึงพร้อมท่ีจะรับความรอดนั้น ไม่ใช่ปัญหายุง่ยาก
นกั เพราะข้ึนอยูก่บัการท่ีท่านเตรียมตวัใหพ้ร้อมเป็นส าคญั ถา้ท่านท าส าเร็จเม่ือใด นกัเรียนก็จะพร้อม
เม่ือนั้น ท่านจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมดงัน้ี 

ก. ตอ้งรับการทรงน า จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิการเตรียมตวัท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าวญิญาณ
ของมนุษย ์ ใหไ้ดรั้บประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ ก็คือการเช่ือฟังท าตามพระบญัชาของพระเจา้ 
พระองคไ์ดต้รัสสั่งไวว้า่ “จงประกอบดว้ยพระวิญญาณ” โดยเหตุท่ีการน าวิญญาณใหเ้ขา้สู่ชีวติใหม่ใน
พระคริสตน์ั้น เป็นพระราชกิจของพระเจา้ ฉะนั้นท่านจึงตอ้งยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าท่าน 
และครอบครองทุกส่วนในร่างกายของท่าน ต่อไปน้ีเห็นความส าคญัของการทรงน าของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิวา่ มีความจ าเป็นต่อท่านมากสักเพียงใด 

(1) พระเยซูไดต้รัสไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การทรงน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการน าวิญญาณมาก โดยตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระ
วญิญาณบริสุทธ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา...” (กิจการ 1:8)  
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(2) การท่ีชีวติของท่านเตม็บริบูรณ์ ดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นส่ิงส าคญัยิง่ เพราะวา่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีจะน าท่านไปสู่ความจริงทั้งปวง (ยอห์น 16:13) สอนใหท้่านรู้จกั
พดูในทางท่ีถูกท่ีควร (ลูกา 12:12) เตือนท่านให้ระลึกถึงค าสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์ (ยอห์น 14:26) 
และสามารถน าท่านใหมี้ค าพดูท่ีประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจ (กิจการ 4:33) 

(3) บรรดาอคัรสาวกมิไดล้งมือปฏิบติัหนา้ท่ี ในการน าวญิญาณเลย จนกระทัง่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเสด็จลงมาสวมทบัเขาแลว้ นัน่แหละจึงไดเ้ร่ิมออกไปประกาศ แมแ้ต่พระเยซูเองก็เช่นเดียวกนั 
ก่อนท่ีพระองคจ์ะเร่ิมปฏิบติัพระราชกิจ พระองคย์งัตอ้งไดรั้บการชโลมจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การ
ด าเนินงานของท่านจะไม่สัมฤทธ์ิผลเลย หากวา่ท่านไม่ประกอบดว้ยพระวญิญาณ 

ข. ตอ้งท าความรู้จกักบันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นต่อไป ก็คือการท าความรู้จกักบันกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใหรู้้ถึงอุปนิสัยใจคอ ส่วนดี และ

ส่วนเสียของนกัเรียนแต่ละคน เพื่อวา่จะไดท้  าการแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้ท่าน
ไม่ท าเช่นน้ี ก็ไม่ผดิอะไรกบัวา่ ท่านเป็นนายแพทยรู้์จกัวิธีท่ีจะรักษาคนไข ้ แต่ยงัไม่ไดต้รวจคนไขเ้ลย 
เม่ือเป็นเช่นนั้น ก็ไม่สามารถใชย้ารักษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ฉะนั้นการท าความรู้จกักบันกัเรียนเป็น
รายบุคคล จึงมีความส าคญัต่อการสอนของท่านมาก หากท่านปฏิบติัพระเจา้ ในดา้นการน าวิญญาณดว้ย
ความสัตยซ่ื์อมานะพากเพียงอยา่งจริงจงั เอาใจใส่ เช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าแนะน าทุกอยา่งท่ีกล่าวไว้
ในหนงัสือเล่มน้ีแลว้ ท่านก็จะไดช่ื้อวา่เป็นครูรววีารศึกษาท่ีแทจ้ริง ๆ เป็นก าลงัส าคญัของคริสตจกัร 
เป็นบุคคลท่ีวงการต่าง ๆ ตอ้งการ 

ค. ตอ้งอธิษฐานเผื่อนกัเรียน เป็นรายบุคคลเป็นประจ า 
การเตรียมพร้อมประการท่ีสามของท่าน ไดแ้ก่การอธิษฐาน นอกเหนือไปจากการอธิษฐานเผื่อ

เป็นส่วนรวมแลว้ ท่านจะตอ้งอธิษฐานเผือ่นกัเรียนเป็นรายบุคคลอีกดว้ยหากท่านอธิษฐานเผื่อนกัเรียน
ของท่าน อยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า การสอนของท่านจะกินความลึกซ้ึงจบัใจนกัเรียนและใหค้วาม
อบอุ่นแก่นกัเรียนมาก เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะการอธิษฐานเป็นกุญแจ ท่ีจะไขความรู้จากพระเจา้มาสู่
นกัเรียน และเป็นทางผา่นในการทูลเสนอความตอ้งการของตวัท่านและนกัเรียน ให้พระเจา้ทรงทราบ
นัน่เอง ถา้ท่านไม่อธิษฐานทูลเร่ืองราวของนกัเรียนต่อพระเจา้ และขอใหพ้ระองคท์รงน าท่าน ทรง
เตรียมจิตใจของนกัเรียนแลว้ ท่านจะไม่สามารถสอนนกัเรียน ใหเ้ขา้ใจถึงเร่ืองราวของพระเจา้ไดเ้ลย 
ยกตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น สมมุติวา่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศ ท่านก็จะตอ้งขอหนงัสือเดินทางจาก
กระทรวงการต่างประเทศ โดยความเห็นชอบหนงัสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของกรมต ารวจ แลว้ก็จะตอ้งขออนุญาตต่อรัฐบาลของประเทศ ท่ีท่านจะเดินทางไปโดยติดต่อ
ผา่นทางสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ให้เรียบร้อยทุกอยา่งเสียก่อน แลว้จึงจะมีสิทธ์ิเดินทางไปได ้ หาก
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ท่านไม่ติดต่อแจง้ความจ านงใหเ้ขาทราบ เขาก็ยอ่มไม่ออกใบอนุญาตใหท้่าน แลว้ท่านจะเดินทางไปได้
อยา่งไร หาความสะดวกสบายไดจ้ากไหน กลบัจะใหโ้ทษเสียดว้ยซ ้ าไป 

มร. แฟรงค ์จี. โคลแมน ผูเ้ช่ียวชาญในการน าวิญญาณของเด็ก ไดใ้หห้ลกัส าหรับปฏิบติัในการ
รับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของแต่ละบุคคลไวส้ามขั้นดงัน้ี 

ขั้นแรกไดแ้ก่ การไตร่ตรอง 
ขั้นท่ีสอง การตดัสินใจ 
ขั้นท่ีสาม การปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจนั้น 
ขอใหท้่านน าไปใชใ้นชั้นเรียนของท่านให้เกิดผลเกิด 
บนัไดแห่งการรับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดมีเป็นขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. ความตอ้งการของมนุษย ์โรม 3: 23 เยเรมีห์ 17:9 
2. ส่วนของพระเจา้ ยอห์น 3: 16 อิสยาห์ 53:6 
3. ส่วนของพระคริสต ์1 โครินธ์ 15: 3, 4; 1เปโตร 2:24 
4. ส่วนของขา้พเจา้ ในการส านึกความผดิบาป กิจการ 3: 19 อิสยาห์ 55:7 สุภาษิต 28:13 การรับ

เอาความรอดซ่ึงพระเยซูไดท้รงซ้ือไวด้ว้ยพระโลหิตของพระองค ์ โดยเช่ือวา่ พระเจา้ทรงโปรดใหพ้ระ
เยซูเสด็จมาส้ินพระชนม ์เพื่อไถ่บาปของขา้พเจา้ ยอห์น 1:12 กิจการ 16:31 เอเฟซสั 2:8 

5. ส่วนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 2 โครินธ์ 5: 17 ทิตสั 3:5 โรม 8:16 
ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ หรือบนัไดแต่ละขั้นดงักล่าวมาน้ี สอนใหน้กัเรียนของท่าน

เขา้ใจอยา่งแจม้แจง้จนเขาพร้อมท่ีจะปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ค าสอนหรือศพัทใ์ด ๆ ท่ีค่อนขา้งยาก ท่าน
ตอ้งอธิบายใหเ้ขาเขา้ใจอยา่งละเอียดอยา่ปล่อยใหเ้ป็นปัญหาแก่นกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระภาคหน่ึง ๆ แห่งตรีเอกานุภาพของพระเจา้ (เร่ืองตรีเอกานุภาพน้ีจะไดอ้ธิบาย 
อยา่งละเอียดอีกคร้ังอีกคร้ังหน่ึงใน บทท่ี 10) ส าหรับค าอธิษฐานก็เช่นเดียวกนั จงสอนใหน้กัเรียน
อธิษฐานแต่ค าท่ีง่าย ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานเสียก่อน จนกวา่นกัเรียนจะมีความรู้แตกฉานพอสมควรแลว้ จึง
สอนใหอ้ธิษฐานแบบอ่ืน ๆ ต่อไป ค่อย ๆ ด าเนินเป็นขั้น ๆ อยา่ท าใหน้กัเรียนสับสนเป็นอนัขาด 

แมว้า่พระเจา้จะทรงใชท้่าน ใหน้ านกัเรียนมาเช่ือพระองค ์ดว้ยวธีิการต่าง ๆ หลายแบบ แต่การ
รับผดิชอบของท่าน หาใช่จ ากดัอยูเ่ฉพาะแต่ในชั้นเรียนของท่านเท่านั้นไม่ จะตอ้งคลุมไปถึงการน า
วญิญาณของคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เช่ืออีกดว้ย อน่ึงแมว้า่ครูรวีวารศึกษาทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ี
พระเจา้ทรงมอบหมายให ้ ดว้ยความสามารถของตนเองโดยไม่พึ่งพิงผูใ้ด แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ 
ท่านจะตอ้งแยกตวัเองเป็นเอกเทศโดยไม่ประสานงานกบัผูใ้ด ท่านจะตอ้งร่วมมือกบัคริสตจกัร และผูมี้
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนทุกวถีิทาง อยา่งใกลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การปรับปรุง
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นโยบายของโรงเรียนและคริสตจกัร การอธิษฐานเผือ่กนัและกนั หรือดา้นใด ๆ ก็ตาม เพื่อใหก้ารน า
วญิญาณมาหาพระเจา้รุดหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง (ขอใหดู้ 1 โครินธ์ 9: 22) 

3. การน านักเรียน ให้เจริญเติบโตจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ 

การท่ีท่านสามารถน านกัเรียน ใหไ้ดรั้บความรอดนั้น นบัวา่เป็นการกระท าท่ีดียิง่แลว้ แต่นัน่
เป็นเพียงการเร่ิมตน้ในชีวิตคริสเตียนของนกัเรียนเท่านั้น ท่านจะตอ้งช่วยน าวิญญาณของพวกเขาให้
เจริญวฒันายิง่ ๆ ข้ึนอีก จนกระทัง่เป็นผูใ้หญ่ในพระคริสต ์

ค าแนะน าส าหรับครูในการน าวญิญาณ 

ท่านจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
1. น านกัเรียนเป็นรายบุคคล (เพราะวา่ความรอดเป็นส่ิงท่ีตอ้งรับเอาเป็นส่วนตวั) 
2. ตอ้งใชพ้ระคมัภีร์อยูเ่สมอ ขอ้พระคมัภีร์ใดท่ีเห็นวา่ จ  าเป็นตอ้งใชก้็ตอ้งท่องใหจ้  าข้ึนใจ เพื่อ

จะอา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และไม่ตอ้งเสียเวลาคน้หา ครูรวีวารศึกษาและผูน้ าวญิญาณทุก ๆ คน จะตอ้ง
ศึกษาคน้ควา้พระคมัภีร์ของตนใหถ่ี้ถว้น และตอ้งรู้วา่ในการน าวิญญาณนั้น จ าตอ้งใชข้อ้พระคมัภีร์
ใดบา้ง แต่ละขอ้สัมพนัธ์กบัชีวติความเป็นอยูข่องนกัเรียนอยา่งไร แลว้สอนใหน้กัเรียนเกิดความซาบซ้ึง
ในแต่ละขอ้นั้น ๆ 

3. อยา่ใชว้ธีิน าวญิญาณท่ีซ ้ า ๆ ซาก ๆ 
4. จงเนน้ถึงพระเยซูคริสต ์และการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ เพื่อไถ่บาปของมนุษย ์ (เพระการ

รับความรอดนั้น มิใช่เป็นการรับเอาวตัถุส่ิงของ หากแต่เป็นการรับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด) 
5. พึ่งระวงัในการใชค้  าวา่ “เด๋ียวน้ีท่านไดรั้บความรอดแลว้” เพราะเป็นหนา้ท่ีของพระวญิญาณ

ท่ีจะส าแดงใหน้กัเรียนรู้เอง 
6. จดัโอกาสต่อไปน้ีใหน้กัเรียนไดเ้ป็นพยาน วา่เขาไดรั้บเช่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้

รอดแลว้ 
ก. เป็นพยานแก่นกัเรียนทุกคน (ซ่ึงอยูร่่วมในเวลาท่ีถวายตวัรับเอาพระคริสต)์ 
ข. เป็นพยานใหศิ้ษยาภิบาลฟัง 
ค. เป็นพยานใหแ้ก่เพื่อนนกัเรียน ท่ีอยูร่ะดบัชั้นเดียวกนัฟัง 
ง. เป็นพยานในท่ีประชุมของคริสตจกัร เก่ียวกบัประสบการณ์ใหม่ในชีวติของเขา การจดัให้

นกัเรียนมีโอกาสเป็นพยานในท่ีประชุมของคริสตจกัรน้ี นบัวา่มีประโยชน์มากครูควรจะติดต่อขอความ
ร่วมมือจากศิษยาภิบาล และเจา้หนา้ท่ีคริสตจกัรจดัให้นกัเรียนเป็นพยาน ในท่ีชุมนุมชนเช่นน้ีทุกคนเพื่อ
เป็นการฝึกฝนตระเตรียมนกัเรียนไว ้ใหพ้ร้อมท่ีจะออกไปประกาศเป็นพยานในวนัหนา้ต่อไป 
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จ. เป็นพยานแก่ชาวโลก การเป็นพยานแก่ชาวโลกอาจกระท าไดห้ลายวธีิดว้ยกนั ในการท่ีจะให้
นกัเรียนออกไปเป็นพยานแก่ชาวโลกนั้น ครูจะตอ้งหนุนน ้าใจใหน้กัเรียนรับศีลบพัติศมาเสียก่อนเพื่อย  ้า
ใหน้กัเรียนทราบวา่ เขาไดฝั้งชีวติของเขาไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ และไดฟ้ื้นข้ึนมาสู่ชีวิตใหม่ในพระองค ์
การใหรั้บศีลบพัติศมาน้ีเป็นการปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตโ์ดยตรง ดงัจะเห็นไดจ้ากพระ
ธรรมมทัธิว 28: 19 ซ่ึงวา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็นสาวก ใหรั้บ
บพัติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

7. สนบัสนุนนกัเรียนของท่าน ใหร่้วมประชุมในคริสตจกัรทุกโอกาส โดยอบรมสั่งสอนเป็น
ขั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก. สอนใหรู้้จกัความหมายของศีลมหาสนิท 
ข. ถา้คริสตจกัรของท่านมีชั้นเรียน ส าหรับคนท่ีเขา้เช่ือใหม่ท่ีศิษยาภิบาลเป็นผูส้อน ก็จง

สนบัสนุนใหเ้ขากา้วข้ึนไปศึกษาในขั้นนั้น 
ค. ถา้ไม่มีบิดามารดา ผูป้กครอง หรือมิตรสหายไปร่วมประชุมกบัเขา ก็ขอใหท้่านไปนัง่เพื่อน 

ใหค้วามอบอุ่นใจแก่เขา 
ง. สอนใหเ้ขารู้ถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบ ของสมาชิกคริสตจกัร โดยละเอียดถ่ีถว้น ภายหลงัจากท่ี

นกัเรียนไดรั้บศีลบพัติศมา และด าเนินชีวิตคริสเตียนอยา่งแทจ้ริงแลว้ควรจะใหสิ้ทธ์ิแก่เขา เขา้เป็น
สมาชิกคริสตจกัรไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เด็กส่วนมากมกัจะรอไปจนกวา่จะเป็นเยาวชนและส าแดงตวัเป็นค
ริสเตียนท่ีเขม้แขง็เสียก่อน ช่วงระยะเวลาดงักล่าวน้ี นบัวา่เป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อท่ีส าคญัมาก ครู
จะตอ้งสอดส่องดูแลอยา่งใกลชิ้ด จนกวา่จะเห็นวา่พวกเขาเจริญวฒันาข้ึนในพระคริสต ์ จนเป็นผูใ้หญ่
เตม็ขนาดแลว้ จึงค่อยปล่อยใหเ้ป็นอิสระ อยา่ด่วนละทิ้งพวกเขาแต่เน่ิน ๆ มิฉะนั้นเขาอาจกา้วพลาดได้
โดยง่าย 

สรุป 

1.การน าวิญญาณของนกัเรียนในชั้นของท่าน ใหเ้ช่ือพระคริสต ์ มิไดมี้ความหมายเฉพาะ
เพียงแต่การตดัสินใจรับเอาพระคริสตเ์ท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงการน านกัเรียนพร้อมท่ีจะรับเอา
พระเยซูจริง ๆ และน าใหเ้จริญกา้วหนา้ในชีวติคริสเตียน จนกระทัง่เป็นคริสเตียนท่ีสมบูรณ์ เป็นผูใ้หญ่
ในพระคริสต ์

2.การเกิดใหม่อยา่งแทจ้ริงนั้น จะตอ้งพึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้
เท่านั้น คนทุกชั้นทุกวยัไม่วา่เด็กหรือผูใ้หญ่ ต่างก็สามารถรับประสบการณ์ในการรับความรอดได้
เช่นเดียวกนั เม่ือใดท่ีเด็กรู้สึกตวัวว่พร้อม และมีความตอ้งการท่ีจะสารภาพความผดิบาปต่อพระเจา้ 
แสดงวา่เขาโตพร้อมท่ีจะรับเอาความรอดแลว้ 
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3. ค  าแนะน าส าหรับครูในการน าวิญญาณ 
ก. น านกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ข. ตอ้งใชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์อยูเ่สมอ 
ค. อยา่ใชว้ธีิน าวญิญาณท่ีซ ้ า ๆ ซาก ๆ (จงใหเ้หมาะกบับุคคลผูน้ั้นและสถานการณ์) 
ง. จงเนน้ถึงพระเยซูคริสต ์และการส้ินพระชนมข์องพระองค ์
จ. ใหน้กัเรียนรับความแน่ใจ ในการรับความรอดจากกพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยตรง 
ฉ. จดัโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ป็นพยาน 
ช. สนบัสนุนใหน้กัเรียนของท่าน ร่วมประชุมในคริสตจกัรทุกโอกาส 

ข้อควรคดิ 

ความหมายของการน าวญิญาณนั้น กวา้งขวางมากคือรวมทั้งหมด นบัตั้งแต่เร่ิมน านกัเรียนให้
มาหาพระคริสตจ์นกระทัง่เขาบงัเกิดใหม่ และเจริญเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตมิ์ใช่หมายถึงเฉพาะตอน
หน่ึงตอนใดเท่านั้น ฉะนั้นท่านจึงควรติดตามใหถึ้งท่ีสุด อยา่ท าแบบคร่ึง ๆ กลาง ๆ เพราะจะท าใหก้าร
น าวญิญาณของท่านไม่สมบูรณ์ 
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บททีสิ่บ แบบแผนในการสอน ตามหลกั พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงทรงดลใจ ใหอ้คัรสาวกเปาโลเขียนถึงทิโมธีวา่ “จงเอาใจใส่ในการ

อ่านหนงัสือ ในการเตือนสติ และในการสั่งสอน กวา่เราจะมา (1 ทิโมธี 4:13) “จงระวงัตวั และค าสอน
ของท่านใหดี้จงเอาใจใส่จดจ่ออยูก่บัการเหล่าน้ี เพื่อวา่ เม่ือกระท าอยา่งน้ี ท่านจะช่วยทั้งตวัของท่าน 
และคนทั้งปวงท่ีฟังท่านใหร้อดได”้ (1 ทิโมธี 4:16) การท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงดลใจใหอ้าจารย์
เปาโลเขียนเช่นน้ี ก็เพราะพระองคท์รงเกรงวา่ทิโมธี (และผูรั้บใชข้องพระองคท์ั้งปวง) จะหละหลวมไม่
เอาใจใส่ต่อพระบญัชาของพระองค ์ และการกระท าหนา้ท่ีไม่จริงจงั จึงไดท้รงย  ้าเตือนใหต่ื้นตวัอยูเ่สมอ
นัน่เอง ฉะนั้นในฐานะท่ีท่านเป็นครูรววีารศึกษา เป็นผูรั้บใชท่ี้จะตอ้งพิทกัษรั์กษา และน าวญิญาณของ
บรรดาผูท่ี้พระองคท์รงมอบหมายใหอ้ยูใ่นความดูแลของท่าน จึงตอ้งต่ืนตวัอยูเ่สมอ เอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี
การงานใหดี้ อยา่ใหผ้ดิพลาด จงอธิษฐาน ขอพระเจา้ทรงน าท่านใหเ้ขา้ใจในพระธรรมของพระองคไ์ด้
อยา่งแจ่มแจง้ มีความรู้ความสามารถแตกฉาน และมีความกลา้หาญในการปฏิบติังานเพื่อพระองค ์ ดว้ย
ความแน่วแน่เป็น “คนงานท่ีไม่ตอ้งอาย” 

ในบทท่ีแลว้ ๆ มา ไดก้ล่าวถึงโครงการของพระเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบของครูรววีารศึกษา การ
เตรียมการสอน การวางระเบียบแบบแผน ส าหรับโรงเรียนรวีวารศึกษา ฯลฯ ส าหรับบทน้ี เป็นบท
สุดทา้ย จึงขอกล่าวเฉพาะแต่หวัขอ้ท่ีส าคญั ๆ อนัเป็นแบบแผน ในการสอนตามหลกัพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ซ่ึงครูรววีารศึกษาทุกคนจ าเป็นตอ้งรู้ มีดงัน้ี 

1. ต าราทีใ่ช้เตรียมการสอน 

ขอใหใ้ชพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหลกั เพราะวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นค าสอนของพระ
เจา้โดยตรง การศึกษาและการสอนตามพระวจนะของพระองค ์ ยอ่มเกิดประโยชน์มากกวา่สอนตาม
หนงัสืออ่ืนใด ครูรววีารศึกษาทุกคน ควรมีพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไวใ้ชเ้ป็นส่วนตวันอกจากนั้น หากวา่
ท่านสามารถหาหนงัสือท่ีดี มีคุณค่าอ่ืน ๆ มาศึกษาคน้ถวา้ เพื่อเตรียมตวัไวรั้บใชพ้ระเจา้ตลอดชีวิต ก็จะ
เป็นประโยชน์อยา่งใหญ่หลวง โดยริเร่ิมจดัใหมี้คลงัสมุดคริสเตียนข้ึน หนงัสือท่ีควรมีไวป้ระจ าคลงั
สมุดของท่านมีมากมายหลายเล่มดว้ยกนั เป็นตน้วา่ “คู่มือหวัขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์” (มี 3 เล่มจบ) 
“คู่มือพระคริสตคมัภีร์” (ของฮาลเล่ย)์ เป็นตน้ หากขาดเล่มใด ก็อาจขอความช่วยเหลือไดจ้ากศิษยาภิ
บาล หรือผูป้ระกาศประจ าจงัหวดัหรือประจ าทอ้งถ่ินของท่าน เช่ือวา่ คงจะไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีให้
ได ้ ครูก็ควรเสียสละทรัพยส่์วนตวัซ้ือหามาไวบ้า้ง อยา่มุ่งแต่จะไดม้าฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมเสียสละอะไร
เลย การท างานเพื่อพระเจา้ยอ่มหมายถึงการเสียสละ หากทา่นเสียสละเพื่อพระเจา้อยา่งจริงจงัแลว้ ท่านก็
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จะมีอุปกาณ์การสอนและเคร่ืองมือต่าง ๆ ซ่ึงจะท าใหท้่านเป็นครูท่ีมีสมรรถภาพในการสอนดีท่ีสุด และ
จะไดรั้บพระพรนิรันดร์ 

ขอ้บกพร่องอยา่งหน่ึง ในวงการศึกษาของมนุษยใ์นปัจจุบนัน้ีคือ ต่างมีความตระหน่ีถ่ีเหนียว 
ไม่ยอมลงทุนในการแสวงหาความรู้ ทั้ง ๆ ท่ีตอ้งการความรู้ จะซ้ือสมุดหนงัสือ หรือต าราอะไรสักเล่ม
หน่ึง ก็บ่นค่อนขอดวา่แพงขณะเดียวกนักลบัน าเงินไปใชจ่้ายในส่ิงท่ีไร้สาระ อยา่งฟุ่มเฟือย เคร่ือง
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ แมจ้ะแพงเท่าใดก็ไม่บ่นวา่พยายามสรรหามาบ าเรอความสุข ความสะอาดใหไ้ด ้
แต่คร้ันจะซ้ือต าราหาความรู้บา้ง ก็กระท าอยา่งเสียมิได ้เช่นน้ีลองคิดดูเถิดวา่ เป็นการกระท าท่ีน่าละอาย
เพียงใด ทั้ง ๆท่ีต ารา วชิา ความรู้ เป็นส่ิงท่ีคงอยูไ่ด ้อยา่งไม่มีวนัเก่าแก่หรือเส่ือมสูญ ส่วนเคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ไม่วา่จะเป็นวทิยจุานเสียง อะไรก็ตามยอ่มมีวนัเก่าแก่ผุพงัไป จงไตร่ตรองดูใหดี้ แลว้ตดัสินใจใหแ้น่ว
แน่วา่คริสเตียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูรววีารศึกษา ควรจะด าเนินชีวติแบบใด อยา่ลืมวา่พระเจา้จะทรง
อวยพรให ้เฉพาะแต่ผูท่ี้เสียสละเพื่อพระองคเ์ท่านั้น 

2. ความส าคญัแห่งการสอน 

หลกัค าสอนของคริสเตียน หรือหลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหลกัค าสอนท่ี
ส าคญัยิง่ เพราะวา่เป็นการเปิดเผยพระวจนะแห่งความจริงของพระเจา้ ซ่ึงเป็น “เบา้หลอม” ในอนัท่ีจะ
หล่อหลอมปลุกป้ัน ชีวติของคริสเตียนให้เป็นไปตามแบบพระฉายาของพระองค ์ จงจ าไวว้า่ไวว้า่ โดย
การเอาใจใส่สอนตามหลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ “ท่านจะช่วยทั้งตวัท่าน และคนทั้งปวงท่ี
ฟังท่านใหร้อด” และผลท่ีท่านจะไดรั้บในบั้นปลายนั้น จะย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิตย ์ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่การท่ีจะ
เขา้ใจ มีคุณค่าส าหรับท่าน และผูท่ี้ไดย้นิไดฟั้งค าสอนมากของท่านยิง่นกัอน่ึงในฐานะท่ีครูรวีวารศึกษา 
ท าหนา้ท่ี ความสวา่งของโลก เป็นผูน้ าวิญญาณของคนทัว่โลกใหม้าหาพระเจา้ฉะนั้นจึงตอ้งตระหนกั 
ถึงความส าคญัในภาระหนา้ท่ีของท่านใหดี้ จงประพฤติตนใหเ้หมาะสม เป็นแบบอยา่งอนัดีงามของคน
ทัว่ไป 

3. หลกัค าสอนทีส่ าคญัยิง่ 

หลกัค าสอนของศาสนาคริสต ์ เป็นหลกัค าสอนท่ีมีมาตั้งแต่โบราณกาล และเป็นท่ียอมรับ
เช่ือถือของมหาชนตลอดมา เป็นหลกัค าสอนท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงท่ีย ัง่ยนืถาวร และไม่มี
วทิยาการแขนงใด ๆ ท่ีจะขดัแยง้หรือลบลา้งได ้หลกัค าสอนใหน้กัเรียนทุกคนรู้ มีหลายประการดว้ยกนั
เช่น เร่ืองตรีเอกานุภาพของพระเจา้ วา่ดว้ยพระเจา้ทรงมีสามพระภาค คือพระบิดาเจา้ พระเยซูคริสตพ์ระ
บุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ท่ีเท่ียงแทพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ทรง
สามารถติดต่อกบัมนุษยไ์ด ้ เป็นส่วนบุคคล พระเจา้ทรงดลใจใหม้นุษยเ์ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน 
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ตามการทรงน าของพระองค ์ พระเยซูทรงตายเพื่อไถ่บาปของมนุษย ์ มนุษยไ์ดรั้บการไถ่โทษโดยพระ
โลหิตอนัประเสริฐของพระองค ์ ทุกคนท่ีเช่ือไวว้างใจในพระเยซูวา่พระองคท์รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ และ
เป็นพระผูช่้วยให้รอด จะไดรั้บชีวตินิรันดร์ พระเจา้จะทรงลงโทษผูท่ี้ปฏิเสธพระองคไ์ม่ยอมเลิกกระท า
บาป ใหท้นทุกขท์รมานให้บึงไฟนรกเป็นนิตย ์ พระเยซูจะเสด็จกลบัมาอีก เพื่อรับเอาคนท่ีเช่ือพึ่ง
พระองค ์ข้ึนไปอยูก่บัพระองคใ์นสวรรค ์

ส าหรับผูท่ี้เป็นสมาชิกของคณะ ซี. เอม็. เอ. มิชชัน่ยอ่มซึมซาบดีวา่ คณะน้ีไดย้  ้าและยดึถือหลกั
ค าสอนเก่ียวกบัพระกิตติคุณไวเ้ป็นพิเศษ เรียกวา่ “พระกิตติคุณส่ีประการ” ซ่ึงวา่ดว้ย พระเยซูคริสตท์รง
เป็นพระผูช่้วยให้รอด ทรงเป็นผูช้  าระใหบ้ริสุทธ์ิ ทรงเป็นแพทยผ์ูป้ระเสริฐและทรงเป็น
พระมหากษตัริย ์ ซ่ึงจะเสด็จกลบัมาอีก เม่ือเราเขา้ใจในหลกัค าสอนของพระองค ์ รู้ถึงสภาพอนัแทจ้ริง
ของชาวโลก ผูซ่ึ้งตอ้งตายเพราะความผดิบาปของเขา และทราบถึงพระประสงคข์องพระเยซูคริสต ์ วา่
ทรงตอ้งการใหเ้ราออกไปเผยแพร่พระกิตติคุณของพระองค ์ ใหแ้ก่ชาวโลก น าทุกคนใหม้าเป็นสาวก
ของพระองคเ์ช่นน้ีแลว้ ก็ควรท่ีจะยนิดีภาคภูมิ และตระหนกัซ้ึง ถึงความส าคญัของภาระหนา้ท่ีท่ีพระเจา้
ไดท้รงมอบหมายให ้ออกปฏิบติังานดว้ยความเขม้แขง็เด็ดเด่ียว ยดึเอาความเช่ือและความรักของพระเจา้
เป็นท่ีตั้งแลว้ท่านจะไดรั้บผลตอบแทนล ้าค่า และย ัง่ยนือยูต่ลอดไปในสวรรค ์

ต่อไปน้ีจะไดแ้ยกอธิบาย ถึงหลกัค าสอนท่ีส าคญัยิง่อนัเป็นรากฐานของศาสนาคริสต ์ ดงัได้
กล่าวมาแลว้ในตอนตน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน 

ก.ตรีเอกานุภาพของพระเจา้ 
เร่ืองน้ีกล่าวถึงสภาพของพระเจา้โดยตรงวา่ พระองคท์รงมีสามพระภาค คือพระบิดา พระเยซู

คริสตพ์ระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  ค  าวา่ “ตรีเอกานุภาพ” น้ีมิใช่ศพัทข์องพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
แต่เป็นค าท่ีเราใชเ้พื่ออธิบาย ถึงความสัมพนัธ์ของพระภาคทั้งสามของพระเจา้วา่เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว แต่วา่ทรงมีสามพระภาค อยา่ไดเ้ขา้ใจผดิวา่ มีพระเจา้สามองคพ์ระองค์
ทรงเป็นหน่ึงในสาม และทรงเป็นสามในหน่ึง เราจึงเรียกวา่ “ตรีเอกานุภาพ” ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระ
บิดาเจา้ พระเยซูคริสตพ์ระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีอาจเปรียบไดเ้ช่นเดียวกบัไอน ้า กลุ่มเมฆ 
และเมด็ฝนนัน่เอง แมม้องเผิน ๆ จะเพี้ยนกนัอยูบ่า้ง แต่แทจ้ริงก็คืออนัหน่ึงอนัเดียวกนันัน่เอง หากท่าน
คน้ดูในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่านจะเห็นความสัมพนัธ์น้ีไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะตอนท่ีพระเยซูทรง
รับศีลบพัติศมาท่ีแม่น ้าจอร์แดน ขณะนั้นทอ้งฟ้าไดแ้หวกออกเป็นช่อง พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลง
มาชโลมพระองค ์ และมีพระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสจากทอ้งฟ้าเป็นพยานถึงพระองค ์ (มทัธิว 3:16,17) 
นอกจากนั้นยงัมีขอ้พระคมัภีร์อ่ืน ๆ อีกเช่น ยอห์น 14:16-26, มทัธิว 28:19 เป็นตน้ 

ก.พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้ 
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พระเยซูคริสตท์รงปฏิสนธิ และประสูติจากหญิงสาวพรหมจารี พระองคท์รงเป็นพระบุตรองค์
เดียวของพระเจา้ทรงบริบูรณ์ดว้ยพระคุณความรัก และความจริง (พระองคท์รงรับสภาพในพระกาย
เดียว คือทรงเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ยอห์น 10: 30, 14:9) และเป็นทั้งมนุษยใ์นเวลาเดียวกนั กล่าวคือ
พระองคท์รงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจา้ และบุตรมนุษยใ์นขณะเดียวกนั แมว้า่พระองคจ์ะทรงสภาพ
เช่นน้ี ก็หาไดท้  าใหพ้ระองคมี์ฐานะต ่าตอ้ยไปจากความเป็นพระเจา้ ของพระองคแ์ต่อยา่งใดไม่ 

การท่ีพระเยซูคริสตท์รงมีสภาพ เป็นทั้งบุตรพระเจา้และบุตรมนุษยใ์นเวลาเดียวกนัน้ีเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับพระองคม์าก เพราะวา่ไดท้  าใหพ้ระองคเ์ป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ (1 ทิโมธี 2:5) ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นมนุษย ์ พระองคจึ์งทรงสามารถตายเพื่อไถ่โทษบาป
มนุษย ์ จึงเป็นการเพียงพอส าหรับมนุษยช์าติทั้งปวง (ฮีบรู 2:17,18; 4:15,16; 7:24,25)หากวา่พระเยซู-
คริสตมิ์ใช่พระบุตรของพระเจา้แลว้ พระองคไ์ม่ทรงสามารถช่วยเราใหคื้นดีกบัพระเจา้ไดเ้ลย 

ค. พระลกัษณะและพระราชกิจ ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เราจะตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ และจดจ าไวว้า่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นเพียง

อิทธิพลหรืออ านาจหากแต่ทรงมีพระลกัษณะเป็นบุคคล (ในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรียกวา่ 
“พระอตัลกัษณ์” คือทรงมีพระลกัษณะเป็นของพระองคเ์อง) พระองคท์รงเป็นพระภาคหน่ึงในตรีเอกานุ
ภาพของพระเจา้ ขอใหส้ังเกตดูการใชส้รรพนามเม่ือกล่าวถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิใน ยอห์น 14:16,17; 
15:26; 16:7-14 จะเห็นไดว้า่ สรรพนามเหล่านั้นแลว้บ่งใหเ้ห็นวา่พระองคท์รงมีพระลกัษณะเป็นบุคคล 
และหากท่านศึกษาพระคริสตธรรมใหม่โดยตลอด ท่านก็จพบขอ้ความท่ีบ่งถึงคุณลกัษณะ 
ความสามารถ และพระราชกิจของพระองคซ่ึ์งลว้นแต่เนน้ใหเ้ห็นวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมีพระ
ลกัษณะเป็นบุคคล หรือเสมือนบุคคล เช่นเดียวกนั (หรืออธิบายอยา่งง่าย ๆ ก็คือผูท่ี้มีลกัษณะเป็นบุคคล 
เช่นเดียวกนั (หรือบุคคลเท่านั้น จึงจะสามารถกระท าพระราชกิจเช่นนั้นไดข้อใหดู้ 1 โครินธ์ 2:10-13; 
12:8; โรม 8:26; 15:30; ยอห์น 14:26; กิจการ 5:3;  7:51 และ เอเฟซสั 4:30) แต่อยา่งไรก็ตาม โปรด
อยา่ไดเ้ขา้ใจผิดคิดวา่ “สภาพเป็นบุคคลหรือเสมือนบุคคล” ซ่ึงกล่าวถึงพระวญิญาณน้ี เล็งถึง “สภาพ
บุคคล หรือ เสมือนบุคคล” ของมนุษยท์ัว่ ๆ ไป หากแต่เป็นสภาพบุคคลแห่งตรีเอกานุภาพของพระเจา้ 
ซ่ึงเป็นสภาพบุคคลของพระเจา้โดยเฉพาะ 

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ก็คือ การดลใจหรือน าบาป ให้รู้ส านึกในความผดิพลาด
ของตนเองกลบัใจใหม่ (ยอห์น 16:8) หนัมาเช่ือพึ่งในพระเยซูคริสตช่์วยน าวญิญาณของเขาให้รอด ให้
บงัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3-8) ส่วนหนา้ท่ีรับผดิชอบและสิทธิพิเศษของผูเ้ช่ือก็คือ จะตอ้ง “ประกอบดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะประทบัอยูแ่ละกระท าพระราชกิจของพระองค ์ ภายในผู ้
เช่ือโดยทางพระเยซูคริสต ์ (ยอห์น 14:16,17) เราตอ้งเช่ือวา่ การรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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หรือการช าระใหบ้ริสุทธ์ิโดยพระวญิญาณ เป็นประสบการณ์ท่ีส าคญั ซ่ึงผูเ้ช่ือทุกคนควรจะไดรั้บ 
หลงัจากบงัเกิดใหม่จริง ๆ (กิจการ 8:12-16; 19:2)  

ในสมยัน้ี ครู อาจารย ์ และศิษยาภิบาลส่วนใหญ่มกัละเลยมิไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญั ของ
หลกัค าสอนน้ีฉะนั้นครูรววีารศึกษาทุกคน จึงควรศึกษาใหเ้ขา้ใจชดัเจนแลว้น าไปสอนใหถู้กตอ้งตาม
หลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ง. พระเจา้ทรงเป็นผูด้ลใจมนุษยใ์หเ้ขียน พระคริสตธรรมคมัภีร์ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์มิใช่หนงัสือทัว่ ๆ ไป แต่เป็นหนงัสือท่ีพระเจา้ทรงดลใจใหม้นุษยเ์ขียน

ข้ึน เพื่อป้องกนัมิใหข้อ้ผิดตกบกพร่องใด ๆ ในการเขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระเจา้จึงไดท้รงใชพ้ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิดลใจ และน าผูเ้ขียน ใหเ้ขียนตามการทรงน าของพระองค ์ (2 ทิโมธี 3:16; 2 เปโตร 
1:21) ผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์มีหลายคนประกอบดว้ยชนทุกชั้น มีตั้งแต่คนเล้ียงแกะ ชาวประมง
จนถึงกษตัริย ์ แมว้า่บุคคลเหล่าน้ีจะต่างชั้นวรรณะและการศึกษา แต่ก็สามารถเขียนใหส้อดคลอ้งกนัได้
อยา่งน่าอศัจรรยย์ิง่ ทั้งน้ีเพราะวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิดลใจใหเ้ขาเขียนไปตามการทรงน าของพระองค์
นัน่เอง แมว้า่พระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มน้ีเราใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี จะเป็นฉบบัท่ีแปลมาจากภาษาอ่ืน มิใช่
แปลมาจากตน้ฉบบัภาษาเดิมท่ีพระเจา้ทรงดลใจใหดี้เขียนข้ึนก็ตาม แต่ก็เป็นพระวจนะของพระเจา้ เป็น
ค าสอนของพระองคอ์ยูน่ัน่เอง เราคริสเตียนเช่ืออยา่งมัน่คงวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นหนงัสือแห่ง
ความจริงเล่มเดียวในโลกท่ีเราสามารถยดึถือปฏิบติัตามได ้ อยา่งไม่ตอ้งกลวัวา่จะผดิพลาด เป็นรากฐาน
แห่งค าสอนท่ีประเสริฐท่ีสุด ซ่ึงเราสามารถกล่าวอา้งขอ้ความแทบทุกตอน โดยข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “พระ
เจา้ตรัสวา่...” ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

จ. การไถ่โทษแทนมนุษย ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์
หากท่านศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยละเอียดแลว้จะเห็นวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ตลอดทั้ง

เล่มเผยถึงวธีิท่ีจะคืนดีกบัพระเจา้เพียงวธีิเดียว ดงัท่ีไดก้ล่าวใน โรม 5: 1, 11 คือวา่ “กลบัเป็นไมตรีกนั
กบัพระเจา้” 

การคืนดีหรือการกลบัเป็นไมตรีกนักบัพระเจา้ ในสมยัพระคริสตธรรมใหม่ หมายถึงการท่ีพระ
เยซูทรงทนทุกขท์รมานและทรงตายเพื่อไถ่โทษแทนเรา ทรงเอาความชอบธรรมของพระองครั์บโทษ
แทนความธรรมของเรา เพื่อน าเราใหคื้นดีกนักบัพระเจา้ เน่ืองจากพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ดงันั้นพระองคจึ์งสามารถตายไถ่โทษแทนเราได ้ ถา้พระองคท์รงปล่อยใหม้นุษยเ์รา
ด้ินรนกนัเองแลว้ เราจะไม่สามารถช่วยตวัเองไดเ้ลย แมแ้ต่นอ้ยทั้งน้ีก็เพราะเราเป็นคนบาปนัน่เอง พระ
เยซูคริสตท์รงรับโทษทณัฑ์แทนคนบาปทั้งปวง ทรงยอมหลัง่พระโลหิตของพระองค ์ และยอม
ส้ินพระชนมเ์พื่อเรา พระองคท์รงแบกรับความทุกขท์รมานทั้งปวง ทั้ง ๆ ท่ีความทุกขท์รมานเหล่านั้น
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ควรจะตกอยูก่บัเราผูเ้ป็นคนบาป (ขอใหดู้ เลวนิีติ บทท่ี 16 อิสยาห์ 53: 6; มทัธิว 20:28; มาระโก 10:45; 
2 โครินธ์ 5:21; กาลาเทีย 2:20; 1 เปโตร 3:18) 

เน่ืองจากพระเยซูไดท้รงตาย เพื่อไถ่โทษบาปของเราโดยพระโลหิตอนัประเสริฐของพระองค ์
ฉะนั้นเราจึงไดรั้บการยกโทษบาป และสามารถยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ เสมือนหน่ึงเราไม่
เคยมีความผดิบาปมาก่อนเลย (เอเฟซสั 1: 7; โคโลสี 1:14; 1 เปโตร 1:18, 19) 

ทั้งหมดน้ีเป็นรากฐานแห่งการท่ีเราจะแน่ใจไดว้า่ เราจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ การเขา้ใจในหลกัค า
สอนน้ีนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อวา่จะไดส้อนคนอ่ืนถึงความมัน่ใจในจ าเป็นอยา่งยิง่ เพื่อวา่เราจะ
ไดส้อนคนอ่ืนถึงความมัน่ใจในความรอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพราะมีหลายคนท่ีไดศึ้กษาหลกัค าสอน
แห่งการไถ่โทษความผิดบาปแทนมนุษย ์ โดยพระโลหิตของพระเยซู แต่เพียงผวิเผิน จึงไม่สามารถ
เขา้ใจไดถู้กอยา่งถูกตอ้ง การเขา้ใจผดิ จะก่อให้เกิดผลเสียไดง่้ายฉะนั้นครูรววีารศึกษาควรระวงัให้ดี 

ฉ. ความรอดนิรันดร์ และความพินาศนิรันดร์มนุษยส์ามารถเลือกทางเดินของตนเองได ้ โดย
เสรีวา่จะเลือกเอาทางแห่งความรอด หรือทางแห่งความพินาศพระคริสตธรรมคมัภีร์ ไดส้อนถึงทางเดิน
ทั้งสองน้ีไวอ้ยา่งละเอียดวา่ ถา้เลือกทางเดินตามพระคริสต ์ ก็จะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 5:24-29;  
12:44-50; มาระโก 16:15,16;  1ยอห์น 5:12) เม่ือเราไดท้ราบดงัน้ีแลว้ ปัญหาสุดทา้ยจึงอยูท่ี่การตดัสินใจ
ของตวัเราเองวา่ จะตอ้งเลือกเอาทางใดทางหน่ึงใหแ้น่นอนลงไป 

เพื่อนมนุษยซ่ึ์งอยูร่อบ ๆ ตวัเรา ส่วนใหญ่ ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองราวของพระเจา้ ไม่ทราบถึงความ
บริสุทธ์ิของพระองค ์ และไม่ทราบวา่ความบาปของมนุษยร้์ายกาจเพียงใดหรือถึงจะมีความรู้ในเร่ืองน้ี
บา้ง ก็เป็นแต่เพียงผวิเผนิ ดงันั้นไม่ค่อยมีผูใ้ดท าการประกาศตกัเตือนเพื่อนมนุษย ์ใหแ้สวงหาความรอด 
เพื่อให ้ “หนี” จากพระพิโรธของพระองค ์ ซ่ึงจะมีมาในอนาคต ฉะนั้นในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน จึง
ควรประพฤติตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เขา หาทางน าเขามาหาพระเจา้ให้จงได ้ ใหเ้หมือนดงัท่ีอาจารย์
เปาโลกล่าววา่ “เหตุฉะนั้นเม่ือเรารู้จกั ความเกรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เราก็จะช่วยคนทั้งหลายให้
เห็นจริงได”้ ทั้งน้ีเพื่อใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้ ในการประทานพระคุณแก่มนุษยส์ าเร็จผล 

 (เอเฟซสั 1: 3-12) พระเจา้ไม่พึงประสงคใ์หผู้ห้น่ึงผูใ้ดตอ้งพินาศ พระองคจึ์งไดป้ระทานสิทธิ
พิเศษใหเ้ราในการสั่งสอนน าวญิญาณของผูท่ี้หลงหาย ใหก้ลบัมาหาพระองคส์ านึกในความผดิบาป เช่ือ
ฟังและอยูใ่นร่มพระคุณของพระองคต์ลอดไป 

ช. การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสอง ของพระเยซูคริสตเจา้ 
พระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงสัญญาไวว้า่ พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก (ยอห์น14:3,มทัธิว บทท่ี 24 

และ 25) หลงัจากท่ีพระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ และเสด็จจากภูเขามะกอกเทศข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ ทูต
ของพระองคไ์ดย้นืยนัถึงพระสัญญาน้ีอยา่งชดัเจน  (กิจการ 1:11) หลกัค าสอนเก่ียวกบัการเสด็จกลบัมา
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ของพระเยซู เป็นหลกัค าสอนท่ีส าคญัมากซ่ึงพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดย้  ้าเตือนอยูเ่สมอโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในพระคริสตธรรมใหม่ จนแทบจะกล่าวไดว้า่คิดเฉล่ียแลว้ทุก ๆ ยีสิ่บหา้ขอ้พระธรรม จะมีขอ้หน่ึง 
ซ่ึงเก่ียวกบัขอ้งกบัการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ฉะนั้นคริสเตียนจึงควรเตรียมไวใ้หพ้ร้อม อยา่ให้
หลงกระท าความผดิบาปตามอยา่งชาวโลกเป็นอนัขาด เพื่อ “คอยท่ารักความหวงัใจ อนัใหมี้สุข และการ
ส าแดงสง่าราศีของพระเจา้ใหญ่ยิง่ คือพระเยซูคริสตเจา้ผูช่้วยใหร้อดของเรานั้น” (ติตสั 2:13) หากวา่เรา
ด าเนินชีวติคริสเตียน โดยค านึงถึงการเสด็จกลบัมาของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นความหวงัของคริสตจกัร 
ตลอดจนความหวงัของคริสตสมาชิกเป็นส่วนบุคคล ความหวงัน้ีก็จะบรรลุส าเร็จ ในอนัท่ีจะช าระจิตใจ
ใหบ้ริสุทธ์ิตลอดไปขอใหเ้ราทั้งหลายจงอธิษฐานดงัน้ีเถิด “พระเยซูเจา้ เชิญเสด็จกลบัมาเถิด” 

4. จงหลกีเลีย่ง ค าสอนทีผ่ดิแปลกไปจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ค าสอนใด ๆ ท่ีผดิไปจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็อยา่ไดเ้อาใจใส่เป็นอนัขาด เพราะมิใช่ค า
สอนของพระเจา้หากท่านขืนเอาใจใส่ค าสอนเหล่านั้น ก็อาจจะใหเ้กิดปัญหายุง่ยากข้ึนไดใ้นภายหลงั ค า
สอนแปลก ๆ ดงักล่าวน้ี มกัจะโนม้นา้วจิตใจของเราให้ออกนอกลู่นอกทางอยูเ่สมอ จนกระทัง่เห็นผดิ
เป็นชอบไป จงยึดมัน่ในพระคุณของพระเจา้ใหแ้น่นอน อยา่หนัเหง่าย ๆ เกลือกวา่จะเดินผดิพลาด 

 (ฮีบรู 13: 9) ขอ้เตือนใจอีกประการหน่ึงก็คือ จงพยายามหลีกเล่ียงการทุ่มเถียงกนั เน่ืองดว้ยมี
ความคิดเห็นในพระคริสตธรรมคมัภีร์แตกต่างกนั อยา่ทะเลาะเบาะแวง้กนัเพราะเร่ืองน้ีเลย (1 ทิโมธี 
6:3, 4) เพราะจะท าใหช้าวโลกเขา้ใจผดิ เยาะเยย้ดูหม่ิน และขาดความเช่ือถือ จงปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ
พระเจา้เถิด พระองคจ์ะทรงจดัการใหเ้อง 

5. หลกัค าสอน ของพระคริสตธรรมคมัภีร์และตัวท่านเอง 

“จงระวงัตวัและค าสอนของท่านใหดี้” น่ีเป็นค าเตือนท่ีควรแก่การเอาใจใส่เป็นอยา่งยิ่ง ค  าสอน
ของท่านจะมีเหตุผลน่าศรัทธาเช่ือถือนั้น ใช่วา่จะมาหาจากความรู้ความสามารถ โดยการศึกษาทาง
สมองเพียงอยา่งเดียวก็หาไม่ แต่จะตอ้งประกอบดว้ยค าพดูท่ีเกิดจาก ประสบการณ์ฝ่ายจิตวญิญาณของ
ท่านเอง ดงันั้นครูรววีารศึกษา และผูร่้วมงานรววีารศึกษาทุกคน จึงตอ้งระมดัระวงัในการพดูจา และการ
สอนใหม้าก จงพดูและสอนแต่เน้ือแทข้องพระวจนะของพระเจา้เท่านั้น อยา่พดูในส่ิงท่ีไร้สาระ
ปราศจากเหตุผลอนัน่าเช่ือถือเป็นอนัขาด เน่ืองจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระกิตติ
คุณทั้งส่ี ท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายใหแ้ก่เรานั้น) มิใช่เป็นส่ิงเพียงค าสั่งสอนธรรมดา หรือกฏแห่งการ
ด าเนินชีวติธรรมดาสามญั หากแต่เป็นพระพรอนัประเสริฐท่ีท าใหเ้รามองเห็นความจริงในชีวติของเรา
เองได ้ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงพิสูจน์พระองคเ์องใหเ้ราเห็นแลว้วา่ พระองคไ์ดท้รงปฏิบติัตาม “ค า
สัญญาอนัใหญ่ยิง่เลิศประเสริฐ”ของพระองค ์ ซ่ึงเราสามารถรับเอาไวเ้ป็นประสบการณ์ส่วนตวัของเรา 
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ในการท่ีจะสั่งสอนใหผู้อ่ื้นรู้ เพื่อถวายสง่าราศีใหแ้ก่พระเจา้ และเป็นพยานฝ่ายพระคริสต ์ หากท่าน
ด าเนินตามค าสอนน้ีอยา่งเคร่งครัด พระเจา้ก็จะทรงใชท้่านใหเ้กิดผลเพื่อพระองค ์ จิตใจของท่านก็จะรุ่ม
ร้อนไปดว้ยความจริงของพระองค ์และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์

สรุป 

1. หลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น เป็นหลกัค าสอนท่ีส าคญัยิง่ เพราะเป็นหลกัค า
สอนท่ีพระเจา้ไดป้ระทานให้เรา ซ่ึงจะกลายเป็นพระพรในชีวติของเราและของคนอ่ืน 

2. หลกัค าสอนของคริสเตียนนั้น เป็นการเปิดเผยพระวจนะของพระเจา้ ซ่ึงท าใหผู้เ้ช่ือกลายเป็น
ผูท่ี้มีชีวติคริสเตียน และมีคุณลกัษณะคริสเตียนท่ีแทจ้ริง เม่ือเราเอาใจใส่จดจ่ออยูก่บัค  าสอนเหล่านั้น 
เราก็สามารถช่วยคนอ่ืนๆ ให้ไดรั้บความรอด และเช่ือฟังท าตามค าสอนเหล่านั้นไดด้ว้ย 
“จงระวงัตวั และค าสอนของท่านใหดี้” 

ข้อควรคดิ 

จงไตร่ตรองถึงหลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ตามท่ีปรากฏในบทเรียนน้ี แลว้จะสรุป
เป็นขอ้ๆ ตามความคิดเห็นของท่าน 


